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‘

कायदा

1954’

2016-17

(संशोिधत

: 2016-2017’

अिधिनयम

1956)

कायावये राीय ंथालय,

दर!यान पाठिव#यात आले$या सव% मराठी

आलेली आहे.

ा सूचीमये ‘पुतक आिण समाचार-प दान

भाषेतील

कोलकाता

येथे

सन

कािशत पुतकांची न'द कर#यात

तसेच काही क'कणी पुतकांचीही न'द कर#यात आलेली आहे.

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

अपवाद

वगळू न

),

गीतां0या सु1ा वरलेखनपिका,

4ावसाियक सूची, दूरवनी िनद5िशका,

िहशेब-ताळे बंद

नकाशे,

3णथायी काशने,

व चार सािह6य 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 पAती0या

22

4ा आवृि/माणे के ली आहे. Bया िवषयासाठी नेमका वगाCक ?ुई पAतीत उपलEध नाही अथवा इH
िवषयाची 4ािI दश%िव#यास
(1)—जोडू

तो

वगाCक अपुरा पडतो 6या *ठकाणी वगाCकापुढे कं सात

न 6याचा सांकेितक िवतार के ला आहे. उदाहरणाथ%

–294.55(1)

–

(1)

हे िचह

महानुभाव

-–

पंथ.

िविशH Lकवा वैयिNक लेखकां0या सािह6यावरील टीका6मक अथवा समी3ा6मक ंथांची न'द
पुढीलमाणे कर#यात आलेली आहे. उदाहरणाथ% –
मराठी सािह6य

891.46-

मढ5कर, बाळ सीताराम, 1909-1956
- टीका
डॉ.

िश.

रा.

रं गनाथन यां0या िOPबदु वग=करण पAतीचे (सहावी आवृि/) वगाCक 6येक

न'दीखाली उज4ा कोपSयात
आहे

–

नमूद केले आहेत.

6येक ंथाची तपशीलवार न'द पुढील Tमाने के ली

?ुई वगाCक, ंथकारनाम, ंथकारकालखंड, ंथनाम, आवृि/, काशनथळ, काशक,

काशनकाळ, पृUसंVया, िचिनद5श,

आकार (लांबी),

ंथमाला व मालाTमांक,

टीपा,

शEदाथ%स
ं ह,

संदभ%ंथसूिच, आयएसबीएन Tमांक, बांधणी पAत, Lकमत आिण िOPबदु वगाCक. ंथनामानंतर
संपादक,

संकलक,

संयुN लेखक,

दक वा भाWयकार यांची नावे न'दली आहेत.

अनुवा

बांधणीिवषयी

उ$लेख नसेल तेXहा पुतक साया िशवणीचे आहे असे समजावे. 6येक िवषयाखाली येणाSया सव%
न'द<ची रचना ंथकारनामां0या आा3रां0या अनुTमाने के ली आहे. एखाा ंथकाराची एकाYन

vi

अिधक पुतके एकाच वगा%खाली येत अस$यास 6येक न'दीसाठी ंथकारनामाची पुनरावृ/ी
आहे.

टाळली

6या0या नावाखाली सव% न'दी ंथनामा0या आा3रानुसार न'द$या आहेत. 6याचमाणे च*र

िवषयात एकाच वगा%खाली येणाSया च*रंथाचा Tमिवयास च*रनायकां0या नावानुसार
सव%साधारणतः आडनावानुसार) अकारिव$हे पAतीने

(

केला

आहे.

काही *ठकाणी ंथकतृ%6वास

कारणीभूत असणाSया देशां0या अगर संथां0या नावाखाली न'दी कर#यात आ$या आहेत. बालसािह6य
असले$या ंथांची न'द बालसािह6य, बालकिवता, बालकथा इ. *ट,पणीOारे कर#यात आली आहे .
खालील उदाहरणाव[न वग%वार ंथसूचीतील ंथांची तपशीलवार न'द पH होईल –
1

923.654 -

कव5, ध'डो के शव2

कव5, ध'डो के शव3, 1858-19624
आ6मवृ/ : 1858 ते 1928 पयCत5 / रघुनाथ पु]षो/म
परांजपे यां0या तावनेसह6.- पुण7े : महष= कव5 ^ी
िश3ण संथा8, 20179.- 720 पृ.,[20] पटिचे10 ;
22

स_. मी.11

नारायण महादेव पटवध%नकृ त ‘ध'डो के शव कव5 च*र :
1928 ते 1958

पयCत’ या च*रा0या दुसSया आवृ/ीसह.12

थम आ. : 1915.12
13

ISBN 978-81-920642-9-1

14 :

: कागदी बां.

]. 350.0015
16

Y:1:7wM58,1

तुत न'दीत

1?ुई

वगाCक,

2मुVय

3ंथकारनाम,

िवषयनाम,

4ंथकारकालखंड,

6तावनाकार, 7काशनथल, 8काशक, 9काशनकाल, 10पृUसंVया, 11आकार
13आयएसबीएन

(लांबी),

5ंथनाम,
12*ट,पणी,

Tमांक, 14बांधणी, 15Lकमत आिण 16िOPबदु वगाCक.

संदभ सूिच :
ा ि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
6या0या आडनावानुसार शोधावे. अिधक मािहतीसाठी पुढे न'दले$या दशांश वगाCका0या साहा`याने
वग=कृ त सूचीतील मुVय ती न'द पहावी. उदाहरणाथ% –
मेहद
_ ळे , किवता
ितने होकार देताना...

891.463

िनसगा%0या सोबतीने.

910.4

फुल 2 धमाल :

मै जीवांच.े पहा

काटू%न कथा
कामत-देसाई, सुमेधा

मैी अशी आिण तशी. पहा

येगर, जॅन

891.463
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िवषयाची

ा िवभागात िवषयसंदभ% िवतृतपणे न'दले आहेत. या िवभागातील सव%

न'द संदभ%सच
ू ीत अ3रानुTमे आली अस$याने 6यापुढील िनaदH ?ुई वगाCका0या साहा`याने

इH िवषयावरील सव% ंथांकडे वळणे सोपे होते. ंथांचे िवषयानुकूल वग=करण हे वग=कृ त ंथसूचीचे
मुख गमक अस$याने सव%साधारण ंथांतील संदभ%सूची0या पAतीमाणे पृUांकांचा िनद5श न करता
िवषया0या वगाCकाचा िनद5श के ला आहे. देशिवषयक संदभ% देताना 6या देशांशी संबंिधत अशा सूचीत
अंतभू%त झाले$या सव% ंथां0या िवषयांचा िनद5श करणारे वगाCक 6या देशां0या नावापुढे िOPबदुिचहाने
जोडू न न'द#यात आले आहेत.
उदाहरणाथ% –
भारत:

आcथक िनयोजन:उ6पादन:अथ%शा^

338.954

भारत:आिशया

954

भारत:आिशया:इितहास

954

भारत:आिशया:दंगली

303.6230954

नाग*रक आिण राजनैितक अिधकार:

भारत:आिशया:

राजनीितशा^

323.0954

भूगोल आिण वास – पय%टन

915.4

भूगोल आिण वास – पय%टन:इितहास

915.4

भारत:आिशया:

भारत:आिशया:

भारत:

कायदा

ा 3ेातील 4िN

युिनकोड आिण माक%
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923.454

आधा*रत लायdरी सॉfटवेअर0या साहा`याने

ही

ंथसूची

बनिव#यात आलेली आहे. यामये ंथांची संगणकgय न'द ही 6या 6या भाषेतच के ली जाते

-

Bया

मये तो ंथ कािशत झाला आहे. संगणकgय न'दीमधील िल,यंत*रत भाग राीय ंथसूचीसाठी

भाषे

(Indian

National

Bयातील

रा

Bibliography)

उपयोगात आण$या जातो. राीय ंथसूची

hय िनcमतीचा आरसाच आहे.

एकंदर वा

(मराठी)

!हणजे

मये िविवध िवषयांवर एकं दर iकती व

मराठी

कोणकोण6या कारचे ंथ कािशत झाले तसेच राBयातील काशन 4वसायाची सिथती यांचा
देखील

ा ंथसूची0या आधारे आढावा घेता येतो.
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राीय ंथसूची - मराठी िवभाग
2016 - 2017

004-संगणकशा - मशः

000-संकण
001-ान
001.4-संशोधन, सांियकय णाली

िशकारपूर, दीपक

]ये^ नागBरक आिण नवतं_ान.- पुणे : *दलीपराज
काशन, जाने. 2017.- 99 पृ.: िच_े; 22 स1. मी.
ISBN 978-93-5117-174-4 : 4. 120.00

डेिनकोलो, पॅम (Denicolo, Pam)

संशोधन ताव िवकिसत करणे / सं. ले. पॅम
डेिनकोलो आिण $यु&सडा बेकर ; अनु. शंकर नेने.- नवी
*द$ली : सेज, 2017.- xx, 140 पृ. ; 24 स1. मी.
संदभ3.



D65,8(B)

004.6-इं टरफे &सग आिण कWयुिनके शन

'Developing research proposals' चा अनुवाद.
ISBN 978-93-859-8541-6 :

4. 250.00


z:f

देसाई, रवIV
हे सारे मला यायलाच हवे.- पुणे : राजहंस काशन,
नोbह1. 2015.- viii, 169 पृ.: िच_े; 25 स1. मी.
ISBN 978-81-7434-934-7 : 4. 250.00


001.406-संथा आिण 8यांचे :वथापन

D65,8(B)

तुकानो, जोसेफ
संशोधन िव<ात.- नागपूर : िव?ा िवकास पि@लशस3,
िडस1. 2016.- 55 पृ. ; 22 स1. मी.
मुंबई पBरसरातील िनवडक संशोधन संथांचा आढावा
आिण िनवडक शाDांचा पBरचय.
ISBN 978-93-81483-44-2 : 4. 65.00

004.678-इं टरनेट
महाले, रमेश के., 1944-



कॉWXयुटरकडू न इं टरनेटकडे.- 2 री आ.-पुणे :
*दलीपराज काशन, जाने. 2017.- 52 पृ.: िच_े; 22
स1. मी.
ISBN 81-7294-370-9 : 4. 50.00


z:f

001.42-संशोधन णाली

004.69-िविशJ कारचे संगणक संेषण
004.693-चचा3 समूह

Eे सवेल, जॉन ड@$यू. (Creswell, John W.)
संशोधन संरचना: गुणा8मक, संया8मक आिण िमG
पHतIचे दृिJकोन / इं LजीवMन योजना कवNकृत अनु.नवी *द$ली : सेज, 2017.- xxxvi, 260 पृ. ; 24 स1.

संवादEांती / संपा. Gीराम पवार.- पुणे : सकाळ काशन,
जाने. 2017.- 160 पृ. ; 22 स1. मी.
िविवध संवादमाeयमांची उ8Eांती, 8यांची वाटचाल
आिण भिवgयातील संवाद माeयमांिवषयी तांनी
मांडले$या िवचारांचे साhेपी संकलन.
ISBN 978-93-86204-28-8 : 4. 165.00

मी.

संदभ3.
'Research design : qualitative, quantitative
and mixed methods approaches'

आवृRीचा अनुवाद.
ISBN 978-93-515-0697-3 :

D65,8(B)

Oया चौQया



D65,8(B)

4. 325.00


z:f

005-संगणक ोLा&मग, ोLाWस, डेटा
005.5-सामाiय उjेkय अॅिXलके शन ोLाम
005.54-इलेlmॉिनक ेडशीट
देसाई, रवIV
न:ा वMपात एlसेल / संपा. सदानंद बोरसे.- 5 वी
सुधा. आ.-पुणे : राजहंस काशन, ऑlटो. 2015.- viii,
166 पृ.: िच_े; 24 स1. मी.
थम आ. : िडस1. 2003.
ISBN 978-81-7434-927-9 : 4. 250.00

रणिजत कुमार

संशोधन पHती: नवो*दतांकBरता Eमवार माग3दश3क /
इं LजीवMन नीलम ताटके कृ त अनु.- नवी *द$ली : सेज,
2017.- xxvi, 439 पृ. ; 24 स1. मी.
संदभ3.
'Research methodology : a step-by-step



D65,8(B)

guide for beginners' चा अनुवाद.
ISBN 978-93-515-0707-9 :

4. 425.00


z:f

004-संगणकशाD
आठवले, नर1 V
कॉWXयुटरचा घरचा वै? / सं. ले. नर1 V आठवले आिण
सुजाता आठवले.- पुणे : वे*दका एंटरायजेस, ऑगट
2015.- 102 पृ. ; 22 स1. मी.
4. 120.00

005.55-टॅBटिटlल ोLाWस
Lोतेiयुईस, मॅनnे ड ते (Grotenhuis, Manfred te)
SPSS चे ाथिमक पाठ / सं. ले. मॅनnे ड ते Lोतेiयुईस
आिण आoेके मॅिथ]सेन ; इं LजीवMन माधवी
कु लकणpकृ त अनु.- नवी *द$ली : सेज, 2017.- xiv,
102 पृ. ; 24 स1. मी.
'Basic SPSS tutorial' चा अनुवाद.
ISBN 978-93-864-4634-3 :



D65,8(B)

4. 250.00


D65,8(B)

संकण

2

006-िविशJ संगणक पHती
006.7-म$टीमीिडया िसटीम
006.7(1)-युsुब

016.0599146-अनुJुभ

आठवले, नर1 V
युsुबOया जगात / सं. ले. नर1 V आठवले आिण सुजाता
आठवले.- पुणे : वे*दका एiटरायजेस, जाने. 2016.94 पृ.: िच_े; 22 स1. मी.
4. 100.00


D65,8(B)

'अनुJुभ' सूची / संक. गंगाधर िशवाजी नामगवळी ; म. ई.
तंगावार यांOया तावनेसह.- धुळे : सWयकता
काशन, मे 2014.- vi, 66 पृ. ; 22 स1. मी.
अनुJुभ िनयतकािलकातील माiयवर सािहि8यकांनी
िलिहलेले लिलत सािह8य, समीhा, वैचाBरक लेख,
कथा, एकां*कका, किवता, Bटपणे, चचा3, संवाद इ.
मौिलक लेखनाची संदभ3 सूची.
ISBN 978-93-83429-18-9 : 4. 80.00


006.7(1)-वेब पेज िडझाइन

O155a

आठवले, नर1 V
आपणही बनवा वेबसाइट आिण चt मोफत / सं. ले.
नर1 V आठवले आिण सुजाता आठवले.- पुणे : वे*दका
एiटरायजेस, फे uु. 2016.- 64 पृ.: िच_े; 22 स1. मी.
4. 60.00

020-ंथालय आिण मािहतीशा
020.954-भारत

020.95479-महाराv
महाजन, शांताराम गजानन, 1932-



D65,8(B)

010-ंथसूिच
015-राvीय Lंथसूिच
015.54-भारत

015.5402-िविशJ भाषांतील Lंथसूिच
015.54029146-मराठी

राvीय Lंथसूिच - मराठी िवभाग: 2015 / संपा. वैgणवी
िववेक कु लकणp.- मुंबई : Lंथालय संचालनालय, एिल
2016.- xvi, 155 पृ. ; 29 स1. मी.
4. 194.00

महाराvातील Lंथालय आिण मािहतीशाD िशhण: इ.
स. 1958 ते 2014.- पुणे : युिनbहस3ल काशन,
2014.- 91 पृ., [2] पटिच_े ; 22 स1. मी.
पुणे िव?ापीठाचे पिहले Lंथपाल Gी. कृ gणाजी शंकर
&हगवे यांOया जiमशता@दी वषा3िनिमR 8यांOया
काया3चा पBरचय, िशhणEमामeये कालपर8वे झालेले
बदल इ. सवाचा आढावा.
संदभ3.
ISBN 978-81-87552-70-3 : 4. 150.00


2.4435



a14-3155

राvीय Lंथसूिच - मराठी िवभाग: 2013-2014 / सं. संपा.
वैgणवी िववेक कु लकणp आिण राजेश कु मार.- मुंबई :
Lंथालय संचालनालय, 2015.- xvi, 256 पृ. ; 29 स1.

027-सामाiय Lंथालये
027.5-शासकय Lंथालये
027.554-भारत

027.55479-महाराv

मी.

पांचाळ, घनशाम नामदेवराव

4. 304.00


a14-3155

015.54029146(1)-बालसािह8य
मराठी बालसािह8य सूची: भारतीय राvीय Lंथसूची
2001 ते 2016 मधील नwदी / संपा. वैgणवी िववेक
कु लकणp.- कोलकाता : क1 Vीय संदभ3 Lंथालय, ऑगट
2017.- xiv, 145 पृ. ; 29 स1. मी.
कागदी बां. : 4. 744.00

शासकय िवभागीय Lंथालय िवकास: तुलना8मक
अeययन / संपा. राजशेखर शंकरराव बालेकर.औरं गाबाद : Lंथालय व मािहतीशाD बोिधनी,
2015.- 216 पृ. ; 22 स1. मी.
संदभ3.
ISBN 978-81-924534-3-9 : 4. 250.00


215.4435



a14-3155

016-िवषयवार Lंथसूची

030-सामाय ानकोश
030.(1)-सामाiय ान
गीत, Gीराम वसंत
सृिJिवान गाथा: पया3वरण - रसायन - गिणत / सं.
संपा. जयंत िवgणू नारळीकर आिण हेमचंV &चतामणी
धान.- 3 री सुधा. आ.-पुणे : राजहंस काशन, नोbह1.
2015.- xiii, 98 पृ.: िच_े; 24 स1. मी.
थम आ. : ऑlटो. 1994.
ISBN 978-81-7434-919-4 : 4. 120.00

016.05-िनयतकािलके
016.0599146-मराठी भाषा

016.0599146-अhरवैदभp
अhरवैदभp सािह8य सूची / संक. मीनाhी बxहाटे.अमरावती : मराठी जनसािह8य पBरषद, जाने. 2016.xii, 191 पृ. ; 22 स1. मी.
ISBN 978-81-922188-1-6 : 4. 200.00


O155a



z

संकण
030.(1)-सामाय ान- मशः
गीत, Gीराम वसंत

059.9146-मराठी-

3

मशः

कांबळे , &चतामण
िवदभा3तील दिलत िनयतकािलके : लोकानुकWपा,
&सहगज3ना, समुिचत.- पुणे : सुिव?ा काशन, िडस1.
2014.- 144 पृ. ; 22 स1. मी.
संदभ3.
4. 140.00

सृिJिवान गाथा: सामािजक-संकण3 / सं. संपा. जयंत
िवgणू नारळीकर आिण हेमचंV &चतामणी धान.- पुणे :
राजहंस काशन.
भाग 1 : 3 री सुधा. आ. - नोbह1. 2015.- xii, 99 पृ. :
िच_े ; 24 स1. मी.
ISBN 978-81-7434-924-8 : 4. 120.00
भाग 2 : 3 री सुधा. आ. - नोbह1. 2015.- xii, 97 पृ. :
िच_े ; 24 स1. मी.
थम आ. : ऑlटो. 1994 (दोनही भागांकBरता)
ISBN 978-81-7434-925-5 : 4. 120.00.



m4435

संपा. आिण संक. भूषण राhे
आिण मनोहर सोनवणे.- पुणे : सकाळ काशन, जाने.
2017.- 383 पृ.: िच_े; 28 स1. मी.
ISBN 978-93-86204-30-1 : 4. 350.00

सकाळ yearbook 2017 /



m4435



z

सकाळ yearbook 2016 / संपा. आिण संक. मनोहर

सोनवणे ... [आिण इतर].- पुणे : सकाळ काशन, फे uु.
2016.- 319 पृ.: िच_े; 28 स1. मी.
ISBN 978-93-84316-03-7 : 4. 350.00

लोणकर, रघुनाथ

गमतीदार ोRरी.- नवीन आ.-पुणे : नवल काशन,
सXट1. 2016.- 126 पृ. ; 22 स1. मी.
4. 140.00



m4435



z

सकाळ करं ट अपडेस.- पुणे : सकाळ काशन.

059.9146(1)-युगवाणी

देशपांडे, िवलास &चतामण
युगवाणीचे तीन संपादक.- नागपूर : लाखे काशन,
एिल 2016.- 144 पृ. ; 22 स1. मी.
वा. ना. देशपांडे, Lेस आिण Gीपाद भालचंV जोशी ा
तीन *द गज संपादकांOया कारकदpचा आढावा.
4. 200.00

खंड 1 : संपा. आिण संक. मनोहर सोनवणे ... [आिण

इतर].- मे 2016.- 144 पृ. : िच_े ; 28 स1. मी.
ISBN 978-93-84316-83-9 : 4. 125.00
खंड 2 : सं. संपा. मनोहर सोनवणे आिण भूषण राhे.ऑगट 2016.- 144 पृ. : िच_े ; 28 स1. मी.
ISBN 978-93-86204-05-9 : 4. 125.00
खंड 3 : सं. संपा. मनोहर सोनवणे आिण भूषण राhे.ऑlटो. 2016.- 136 पृ. : िच_े ; 28 स1. मी.
ISBN 978-93-86204-18-9 : 4. 125.00.



m4435

070-प)का*रता, -काशन, वृ0प)े
070.4-प_काBरता


z

सकाळ करं ट अपडेस 2017 = Current updates
2017 / संकिलत.- पुणे : सकाळ काशन.
खंड 1 : एिल 2017.- 136 पृ. : िच_े ; 28 स1. मी.
ISBN 978-93-86204-42-4 : 4. 125.00.

किवता राव

मु प_काBरतेिवषयी सव3काही / सं. ले. किवता राव
आिण चा4के शी रामदुराई ; इं LजीवMन संजय िवgणू
तांबटकृ त अनु.- पुणे : सकाळ काशन, ऑlटो. 2015.264 पृ. ; 22 स1. मी.
'Everything you wanted to know about



freelance journalism' चा अनुवाद.

z

050-सामाय िनयतकािलके
059-इतर भाषांमeये

4. 275.00


4

धान, जयकाश

059.9146-मराठी

बातमीमागची बातमी / संपा. अनुजा जगताप.- पुणे :

उपव3ट, िवनोद वासुदेव
आंबेडकरी चळवळीतील िनयतकािलके.- धुळे :

सWयकता काशन, 2014.- vi, 146 पृ. ; 22 स1. मी.
उपिवषय : 303.484 [1] - आंबेडकर, भीमराव रामजी

संदभ3.
ISBN 978-93-83429-06-6 :

ISBN 978-93-84316-58-7 :

4. 160.00


m4435

रोहन काशन, एिल 2017.- 220 पृ. ; 22 स1. मी.
राजकय, सामािजक आिण गुiहेगारी जगतातील
गाजले$या बातWया िमळवतानाचे तपशील आिण रं जक
नाs 8यh बातWयांसह उलगडू न दाखवणारं
'एlसlलुिसbह' पुतक.
ISBN 978-93-86493-11-8 : 4. 200.00


4

संकण

4

070.5-काशन

089.9146-मराठी-

मशः

नागरे -सांगळे , जयGी ई<रचंV
कत3न.- औरं गाबाद : कतp काशन, मे 2016.- 50 पृ.
; 22 स1. मी.

कारो, सारा (Caro, Sarah)

आपला पीएचडी बंध कसा कािशत करावा /
इं LजीवMन रkमी हेबाळकरकृ त अनु.- नवी *द$ली :
सेज, 2017.- vii, 128 पृ. ; 22 स1. मी.

6 लेख.

'How to publish your PhD : a practical

ISBN 978-93-84787-36-3 :

4. 60.00

guide for the humanities and social



x

sciences' चा अनुवाद.
ISBN 978-93-859-8539-3 :

4. 250.00


4

080-सामाय संह
चbहाण, यशवंतराव बळवंत, 1914-1984
माया िव?ाथp िम_ांनो...: व. यशवंतराव चbहाण
यांची दीhाiत समारं भातील भाषणे / संक. मोहनराव
डकरे ; संपा. का. धw. देशपांडे.- पुणे : रोहन काशन,
नोbह1. 2015.- 279 पृ.: िच_े; 22 स1. मी.
ISBN 978-93-82591-72-6 : 4. 250.00



xN65



xN14

082-इं Lजी

माने, ा
कवडसा.- मुंबई : राटर पि@लके शiस, िडस1. 2015.136 पृ. ; 22 स1. मी.
33 लेख.

अ@दुल कलाम, ए. पी. जे., 1931-2015
माझा भारत... उवल भारत / संपा. Gुत*कतp खुराना
; सृजन पाल &सग यांOया ाtथनासह ; इं LजीवMन
णव सखदेवकृ त अनु. ; संपा. अनुजा जगताप.- पुणे :
रोहन काशन, ऑगट 2016.- 163 पृ. ; 22 स1. मी.

ISBN 978-81-922379-6-1 :

4. 150.00


x

राजोरे , राजेश, 1968-

यांOया लाथा 8यांचे बुtे.- पुणे : *दलीपराज काशन,
ऑगट 2015.- 188 पृ. ; 22 स1. मी.

'My India' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-932336-5-8 :

पराते, णय Gा., 1965अवथ मनातील पाने...- नागपूर : िनलांजली काशन,
जुलै 2011.- 108 पृ. ; 22 स1. मी.
2005 ते 2011 पयत िविवध वृRप_ांमधून िसH
झाले$या प_लेखांचा संLह.
4. 120.00

4. 150.00


xN31

55 लेख.
ISBN 978-93-5117-032-7 :

089-अiय भाषांमधील सामाiय संLह

4. 200.00


xN68

089.9146-मराठी
वाघ, बी. जी.

अकोलकर, काश म.
गाथा...आनंदhणांची !.- पुणे : सकाळ काशन, एिल
2017.- 184 पृ.: िच_े; 22 स1. मी.
ISBN 978-93-86204-38-7 : 4. 100.00

समJीचे मू$यभान / मनोहर जाधव यांOया तावनेसह.पुणे : सुिव?ा काशन, मे 2017.- 192 पृ. ; 22 स1.
मी.



x

Bटके कर, अ4ण, 1944-2016
कालचE: सामािजक, सांकृ ितक आिण सािहि8यक
िव<ावर के लेलं मामक भाgय.- पुणे : रोहन काशन,
फे uु. 2017.- 194 पृ. ; 22 स1. मी.
समाजमानसात घडत असले$या िविवध hे_ांतील
त8कालीन घटना-संगांवर उपरोिधक शैलीत के लेले
भाgय.
4. 200.00

44 वैचाBरक लेख.
4. 250.00


x

वै?, भाई
श@दांमागचे श@द: Gी. भाई वै? यांOया तावनांचे
संकलन / संपा. अिभिजत वै?.- पुणे : सुगावा काशन,
जून 2015.- 183 पृ. ; 22 स1. मी.
ISBN 978-93-84914-18-9 : 4. 150.00


x



xN44

िशरसाठ, िवनोद

देशमुख, शांत शांताराम
गुड मॉनग.- रायगड : उ]वला शांत देशमुख, िडस1.
2015.- 140 पृ. ; 22 स1. मी.
सकाळ वृRप_ातील 51 लेखांचा संLह.
4. 150.00

थड3 अँगल: िथअरॉBटकल िम_ाने ॅिlटकल lलबमeये
के लेली भाषणे.- पुणे : साधना काशन, जुलै 2015.62 पृ.: िच_े; 22 स1. मी.
4. 40.00


x



x

त2वान
089.9146-मराठी-

मशः

5

130-परामानसशा आिण गूढिव4ा
दRावधूत, वामी
भारतीय गूढिव?ा.- 5 वी आ.-मुंबई : विनता बुlस,
िडस1. 2014.- 159 पृ., [1] पटिच_ ; 22 स1. मी.
थम आ. : िडस1. 1995.
4. 160.00

िशरसाठ, िवनोद

लाटा लहरी: सहा त4ण िम_ांचे वादसंवाद.- पुणे :
साधना काशन, जुलै 2015.- 67 पृ.: िच_े; 22 स1.
मी.



∆:8

8 लेख.

4. 40.00


x

शेवडे, सिदानंद सुरेश, 1961स8य सांगा ना...!.- पुणे : नािवiय काशन, मे 2017.168 पृ. ; 22 स1. मी.

'Paranormal experiences beyond realms of
reason' चा अनुवाद.

4. 250.00

40 लेख.



∆:8

4. 180.00


xN61

100-त2वान

133-परामानसशाD आिण गूढिव?ेतील िविशJ िवषय
133.5-फल]योितष
&चचाळकर, शरंV दRा_य
फल]योितष: खरं *कती ? खोटं काय ?.- पुणे : नीहारा
काशन, एिल 2016.- 80 पृ. ; 22 स1. मी.
संदभ3.
4. 80.00

110-त2वमीमांसा
115-काल, वेळ

हॉफमन, इbहा (Hoffman, Eva)
कालाय नमः / इं LजीवMन पु4षोRम देशमुखकृ त अनु.
; अOयुत गोडबोले यांOया तावनेसह.- पुणे : मेहता,
सXट1. 2015.- xvi, 144 पृ. ; 22 स1. मी.
संदभ3.



∆2:864

'Time' चा अनुवाद.
ISBN 9788184988260 :

Gीखंडे, मेहरा
अतI*Vय अनुभव / इं LजीवMन िनरं जन गजानन
जोशीकृ त अनु.- नागपूर : ऋचा काशन, एिल 2016.200 पृ. ; 22 स1. मी.

4. 160.00


R(∆,6)

120-ानशा , कारणमीमांसा, मानवता

पटवध3न, िव<ास माधवराव
शुभेOछा पुgप: राशIचे आिण जiम*दनांकाचे.- 3 री
सुधा. आ.-पुणे : इं Vायणी सािह8य, सXट1. 2016.- 144
पृ. ; 22 स1. मी.
ISBN 978-81-7418-246-3 : 4. 130.00


∆2:864

पाटील, uिवलास
िव<िच माझे घर.- को$हापूर : किवतासागर काशन,
एिल 2017.- 208 पृ. ; 22 स1. मी.
]योितष आिण अeया8म ानाचा मानवी जीवनातील
अनेक समयांबाबत माग3दश3न करणारा दीपतंभ.
4. 250.00

128-मानवता

अ@दुल कलाम, ए. पी. जे., 1931-2015
माग3दशp :िम8वां: िजणेOया योजना िवशI
भासाभास / सं. ले. ए. पी. जे. अ@दुल कलाम आिण
अ4ण ितवारी ; अनु. भूषण भावे.- पणजी : गोवा
कwकणी अकादेमी, 2015.- xx, 142 पृ. ; 22 स1. मी.
संदभ3.



∆2:864

मुंगी, चंVकांत $हाद
]योितष कुं भ.- पुणे : पराग काशन, ऑगट 2016.408 पृ. ; 22 स1. मी.
4. 250.00

'Guiding souls, dialogues on the purpose of
life' चा अनुवाद.

4. 140.00





∆2:864

R4

133.54-जiमकुं डली

128.2-मन

घाणेकर, मधुसूदन
पाटील, यशवंतराव

तुमची कुं डली तुWहीच पहा !.- सुधा. नवीन आ.-पुणे :
इं Vायणी सािह8य, ऑगट 2016.- 136 पृ. ; 22 स1.

वेध मनाचा शोध सुखाचा.- पुणे : *दलीपराज काशन,
जून 2017.- 266 पृ. ; 22 स1. मी.
ISBN 978-93-5117-185-0 : 4. 300.00

मी.
ISBN 978-81-7418-168-7 :



S:38

4. 99.00


∆2:864

त2वान

6

133.58-िविशJ िवषयांचे उपयोजन
133.585515-हवामानशाD
133.58551577-पज3iय, पज3iयवृJी

155-भेदाभेदक आिण िवकासा8मक मानसशाD
155.2-वैयिक मानसशाD
अंबाडे, वसंत

ओळखा वतःला.- पुणे : मधुराज पि@लके शiस, नोbह1.
2015.- 72 पृ.: िच_े; 22 स1. मी.
ISBN 978-93-5117-059-4 : 4. 60.00

खटावकर, रघुवीर

ये रे ये रे पावसा.- पुणे : पराग काशन, ऑगट 2016.पृ. ; 22 स1. मी.
संदभ3 : पृ. iv.
4. 120.00

x, 110



SN14



∆2:864:(U2855)

133.9-अeया8मवाद
वॉ$श, नील डोना$ड (Walsch, Neale Donald)
संवाद परमे<राशी / इं LजीवMन वृषाली पटवध3नकृ त
अनु.- पुणे : मेहता.
भाग 2 : जाने. 2016.- xii, 284

देशपांडे, ितभा
झंXयाची डायरी / सं. ले. ितभा देशपांडे आिण
अर&वद प1डसे.- पुणे : उiमेष काशन, नोbह1. 2015.286 पृ. ; 22 स1. मी.
ISBN 978-93-85794-001 : 4. 300.00


S1

पृ. ; 22 स1. मी.

'Converstions with God' चा अनुवाद.
ISBN 9788184989564 :

155.4-बाल मानसशाD

4. 295.00.


∆:8

150-मानसशा

पानसे, Gुती
पिहली आठ वष: सहज िशhणाची.- 2 री आ.-पुणे :
सकाळ काशन, नोbह1. 2016.- 160 पृ.: िच_े; 22 स1.
मी.

थम आ. : जून 2016.

फडणीस, िवजया, 1953-

ISBN 978-93-84316-71-6 :

मनं उलगडताना / संपा. णव सखदेव.- सुधा. आ.-पुणे :
रोहन काशन, ऑगट 2016.- 203 पृ. ; 22 स1. मी.
संदभ3.
ISBN 978-81-932336-3-4 : 4. 200.00

4. 180.00


S1

फडणीस, िवजया, 1953-



S

मानवी वत3न: मानसशाDीय जाण व समुपदेशन / ले.
चंVशेखर देशपांडे ...[आिण इतर.].- पुणे : उiमेष
काशन, जून 2015.- 276 पृ. ; 22 स1. मी.
श@दाथ3. (मराठी- इं Lजी).
संदभ3.
ISBN 978-81-929315-8-6 : 4. 300.00

मुलांना घडवताना: मुलांOया उवल भिवत:ासाठी
समंजस माग3दश3न / संपा. अनुजा जगताप.- सुधा. आ.पुणे : रोहन काशन, ऑगट 2016.- 179 पृ. ; 22 स1.
मी.

संदभ3.
ISBN 978-81-932336-4-1 :

4. 150.00


S1

155.5-पौगंडावथेतील कु मारांचे मानसशाD


S

152-शरीरिवाना8मक मानसशाD
152.4-भावना

पानसे, Gुती
टीनएजस3Oया मनात.- 2 री आ.-पुणे : सकाळ काशन,
नोbह1. 2016.- 120 पृ.: िच_े; 22 स1. मी.
ISBN 978-93-84316-70-9 : 4. 140.00


भावनांOया ांगणात / संपा. ा कु लकणp.- पुणे : छा_
बोधन काशन, जाने. 2017.- 104 पृ.: िच_े; 22 स1.

S2

मी.

4. 70.00


S:52

153-बोधा8म मानिसक *Eया आिण बुिHमRा
153.1-मरणश आिण अeययन

भwडवे, अिवनाश
ता4यगान: युवक-युवतIना मै_ीपूण3 माग3दश3न / संपा.
मनोहर सोनवणे.- पुणे : राजहंस काशन, ऑlटो.
2015.- viii, 169 पृ. ; 22 स1. मी.
ISBN 978-81-7434-903-3 : 4. 200.00


S2

155.6-ौढ

पठाण, समीर

मरण-शाD: पासवड3 मरण शचा.- 9 वी सुधा. आ.पुणे : सनय काशन, जून 2016.- 142 पृ.: िच_े; 22
स1. मी.
थम आ. : ऑगट 2014.
ISBN 978-93-84600-14-3 : 4. 210.00


S:43

ता4यातून ौढ8वाकडे: आbहाने, समया आिण समुपदेशन /
सं. संपा. विनता पटवध3न आिण शिशकांत जनाद3न
मेढेकर.- बादNश (गोवा) : अनघा वाचासुंदर ित^ान,
जाने. 2017.- xii, 190 पृ., [1] पटिच_ ; 22 स1. मी.
4. 225.00


S3

त2वान

7

158.1-5ि6म2व िवकास- मशः

158-उपयोिजत मानसशाD
158.1-:िमव िवकास

थRे, शंकर ज.
यशवी जीवनाची वाटचाल: बोधकथा.- पुणे : ह. ल.

अंबाडे, वसंत

उवल यशाचा माग3.- 2 री आ.-पुणे : *दलीपराज
काशन, सXट1. 2015.- 40 पृ. ; 22 स1. मी.
थम आ. : ऑगट 2010.
4. 30.00

िनपुणगे.

भाग 2 : एिल 2016.- 96 पृ. ; 18 स1. मी.
4. 75.00.


S:7



S:7

दिलप &सग
काया3लयीन भाविनक बुिHमRा: एक :ावसाियक
माग3दश3क / इं LजीवMन तृी कु लकणpकृ त अनु.- नवी
*द$ली : सेज, 2017.- xvi, 160 पृ. ; 22 स1. मी.
संदभ3.

आमीर कफर (Āmīr Kfīr)
नॉनिलlट: दैनं*दन तरावरील शांतता थािपत
करयाची कला / सं. ले. आमीर कफर आिण टीफन
िहचेट ; इं LजीवMन माधुरी तळवलकरकृ त अनु.- पुणे :
सकाळ काशन, ऑlटो. 2016.- 158 पृ. ; 22 स1. मी.
'Nonflict : the art of everyday peacemaking'

'Emotional intelligence at work : a

चा अनुवाद.

professional guide'

ISBN 978-93-86204-12-7 :

Oया 4 Qया आवृRीचा अनुवाद.
ISBN 978-93-859-8538-6 : 4. 250.00

4. 160.00




S:7

कोळी, मंगेश िवल
यशोमं_ा.- जय&सगपूर : किवतासागर काशन, मे
2016.- 48 पृ. ; 22 स1. मी.
ISBN 978-81-929803-1-7 : 4. 65.00


S:7

यशोिशखर.- जय&सगपूर : किवतासागर काशन, सXट1.
2015.- 48 पृ. ; 22 स1. मी.
4. 65.00

S:7

दे&शगकर, वासुदेव िवल, 1948संवाद मनाशी.- को$हापूर : अिभनंदन काशन, मे
2016.- 152 पृ., [4] पटिच_े ; 22 स1. मी.
4. 250.00


S:7

नगरकर, वंदन राम



S:7

चला, िवचार बदलू या आिण यशवी होऊ या.- पुणे :
इं Vायणी सािह8य, जून 2015.- 103 पृ.: िच_े; 22 स1.
मी.

िवचारवृh.- जय&सगपूर : किवतासागर काशन, जाने.
2016.- 48 पृ. ; 22 स1. मी.
4. 65.00

ISBN 978-81-7418-234-0 :

4. 100.00


S:7



S:7

नायक, एस. एच., 1934-

जीवनात आनंद फु लवा / इं LजीवMन माधुरी

गवांदे, पुंडिलक भाऊराव

शानभागकृत अनु. ; संपा. मनोहर सोनवणे.- पुणे :

सफलतेची गु4*क$ली: :िमव िवकास.- पुणे :
अिमत काशन, नोbह1. 2015.- 80 पृ. ; 22 स1. मी.
4. 100.00


S:7

राजहंस काशन, जाने. 2017.- 127 पृ. ; 22 स1. मी.
मानव-संसाधन िवकासाOया संक$पना आिण वातव
आयुgय यांचा अनुबंध.
'Bring joy to your life' चा अनुवाद.

गोलN, िशवराज
कसा कराल :िमव िवकास ?.- पुणे : इं Vायणी
सािह8य, जून 2015.- 167 पृ.: िच_े; 22 स1. मी.
ISBN 978-81-7418-233-3 : 4. 160.00

ISBN 978-81-7434-995-8 :

4. 150.00


S:7

पटे ल, िमनोचर



S:7

ठोसर, केदार

आ8मिव<ास यशाचा राजमाग3 / सं. ले. के दार ठोसर
आिण *दी खरे .- नागपूर : िव?ा िवकास पि@लशस3,
सXट1. 2016.- 54 पृ. ; 22 स1. मी.
ISBN 978-93-81483-71-8 : 4. 50.00

सामाiय ते असामाiय: यश आिण आनंद ाीसाठी
तुमचा राजमाग3 / इं LजीवMन सायली गोडसेकृत अनु.मुंबई : जयको पि@ल&शग, 2016.- xx, 148 पृ. ; 22
स1. मी.
'Ordinary to extraordinary' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-8495-837-9 :



S:7

4. 175.00


S:7

त2वान
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158.1-5ि6म2व िवकास- मशः

158.1-5ि6म2व िवकास- मशः

फडणीस, िवजया, 1953-

गोJी मनाOया: आनंदी जीवनासाठी मनाचे :वथापन /
संपा. नीता कु लकणp.- सुधा. आ.-पुणे : रोहन काशन,
ऑगट 2016.- 212 पृ. ; 22 स1. मी.
संदभ3.
ISBN 978-81-932936-0-7 : 4. 200.00


S:7

सुखाने जगयासाठी: सकारा8मक दृJी देणारं मौिलक
माग3दश3न / संपा. णव सखदेव.- सुधा. आ.-पुणे :
रोहन काशन, ऑगट 2016.- 160 पृ. ; 22 स1. मी.
संदभ3.
ISBN 978-81-932336-9-6 : 4. 150.00


शाDी, िगरीजेश
&चतन.- नवीन आ.-को$हापूर : अिभनंदन काशन,
माच3 2015.- 56 पृ. ; 22 स1. मी.
4. 70.00


S:7

&शदे, िव<नाथ
सकारा8मक मानसशाD = Positive Psychology.पुणे : डायमंड पि@लके शiस : डायमंड बुक डेपो
[िवतरक], जून 2016.- viii, 259 पृ. ; 24 स1. मी.
श@दाथ3 (मराठी - इं Lजी).
संदभ3.
ISBN 978-81-8483-683-7 : 4. 295.00


S:7

बागडे, जयकाश
आनंदी जीवन :वथापन: पंचाण / सं. ले. जयकाश

S:7

शेडबाळे , संदीप

नवे जगणे.- जय&सगपूर : किवतासागर काशन, मे
2016.- 48 पृ. ; 22 स1. मी.
4. 50.00

बागडे आिण हेमलता पंकज बागडे.- औरं गाबाद :

पंकजा अँड पुgप]योती काशन.
भाग 1 : क$याणवध3क मानव िवकास :वथापन.ऑगट 2016.- x, 214 पृ. : िच_े ; 24 स1. मी.
4. 275.00
भाग 2 : उ8कृ J कBरअर :वथापन.- ऑगट 2016.x, 270 पृ. : िच_े ; 24 स1. मी.
4. 355.00
भाग 3 : आधुिनक :वथापन शाD.- ऑगट 2016.x, 354 पृ. : िच_े ; 24 स1. मी.
4. 475.00.



S:7

संत, शुभांगी

आदश3 िजवनाOया :वथापनाची 9 सू_े.- नागपूर :
िव?ा िवकास पि@लशस3, सXट1. 2016.- 112 पृ. ; 22
स1. मी.
ISBN 978-93-81483-64-0 : 4. 120.00


S:7



S:7

आनंदी जीवन :वथापन: पंचाण / सं. ले. जयकाश
बागडे आिण हेमलता पंकज बागडे.- औरं गाबाद :

पंकजा अँड पुgप]योती काशन.
भाग 4 : आeयाि8मक संकृ तीिधि^त आचरण शाD :
मनःशांती आिण आनंदी वृRी.- ऑगट 2016.- x,
342 पृ. : िच_े ; 24 स1. मी.
4. 455.00
भाग 5 : आनंदी संसार :वथापन : सपदी.- ऑगट
2016.- viii, 232 पृ. : िच_े ; 24 स1. मी.
4. 305.00.

सरGी
अंतम3नाOया शपलीकडील आ8मबळ = Power
beyond your subconscious mind / &हदीवMन
मराठीमeये अनु.- पुणे : सकाळ काशन, ऑगट 2015.144 पृ. ; 22 स1. मी.
'अवचेतन मन क शि के पीछे आ8मबल' चा अनुवाद.
ISBN 978-93-84316-52-5 : 4. 140.00


S:7



S:7

चला... सूय3 बनू या: यशवी जीवनासाठी सात पावले /
अनु. िनतीन कोRाप$ले.- पुणे : सायन पि@लके शiस,
2015.- 208 पृ. ; 22 स1. मी.
ISBN 978-93-81351-07-9 : 4. 170.00


S:7

बागाईतकर, रवIV
िवचार बदला... यशवी bहा !.- पुणे : अमेय काशन,
मे 2016.- 148 पृ. ; 22 स1. मी.
ISBN 978-93-5080-081-2 : 4. 250.00

साळोखे, जीवन



S:7

पैलू: भावी :िमवाचे.- को$हापूर : अिभनंदन
काशन, ऑगट 2015.- 260 पृ. ; 22 स1. मी.
4. 360.00


S:7

मोरे , वीण राजाराम
िवजेता नेहमी जागा असतो.- को$हापूर : िशतल
वीण मोरे , 2017.- 96 पृ.: िच_े; 22 स1. मी.
4. 120.00

मी यशवी होणारच.- को$हापूर : अिभनंदन काशन,
ऑगट 2015.- 228 पृ. ; 22 स1. मी.
4. 320.00


S:7
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त2वान
158.1-5ि6म2व िवकास- मशः

179-अiय नैितक िनयम
179.7-मानवी जीवनाबjल आदर आिण अनादर

िहल, नेपोिलयन (Hill, Napoleon), 1883-1970

यशाचा माग3: साव3कािलक संदेश ... आजOयासाठी /
इं LजीवMन सुवणा3 बेडेकरकृ त अनु.- मुंबई : जयको
पि@ल&शग, 2015.- 250 पृ. ; 22 स1. मी.

आठलेकर, मंगला

'Road to success' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-8495-809-6 :

4. 199.00


S:7

जगायचीही स आहे ... : सiमान इOछामरणाचा.- 2
री आ.-पुणे : राजहंस काशन, एिल 2016.- viii,
197 पृ. ; 22 स1. मी.
थम आ. : िडस1. 2011.
संदभ3.
ISBN 978-81-7434-954-5 : 4. 200.00


R41(Q:361)

158.2-आंतरवैयिक संबंध

180/190-िविश9 देशांचे त2वान
180--ाचीन, म;ययुगीन, पौवा>य त2वान
181-पौवा>य त2वान
181.4-भारतीय त2वान

युंग, रॉब (Yeung, Rob)

सू_े भाव पाडयाची / इं LजीवMन सुदश3न शांताराम
आठवलेकृत अनु.- पुणे : मेहता, नोbह1. 2015.- vi,
322 पृ. ; 22 स1. मी.

तारे , िवजय

जीवनाचा अथ3.- पुणे : ियांजली काशन, नोbह1.
2016.- 187 पृ. ; 22 स1. मी.
4. 260.00

'I is for influence: the new science of
persuasion' चा अनुवाद.
ISBN 9788184989120 :

9

4. 350.00



R6
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158.25-िम_ आिण शेजार संबंध

लोणकर, रघुनाथ

भारतीय तवानाची Mपरे षा.- पुणे : मधुGी काशन,
ऑगट 2016.- 340 पृ. ; 22 स1. मी.
वेद, उपिनषदे, गीतेतील तवान, भारतीय
मीमांसाशाD, चावा3क, जैन, iयाय, सांय, योग, बौH,
वैशेिषक तवान तसेच वेदांताबाबत शंकराचाय3,
रामानुजाचाय3, मeवाचाय3, व$लभाचाय3, &नबाका3चाय3
आदIची मतमतांतरे .
4. 510.00

येगर, जॅन (Yager, Jan)

मै_ी अशी आिण तशी / अनु. सुिया वकल.- पुणे :
मेहता, जाने. 2017.- xvi, 224 पृ. ; 22 स1. मी.
'When friendship hurts : how to deal with
friends who betray, abandon, or wound
you' चा अनुवाद.
ISBN 9789386342294 :

4. 250.00

158.7-औ?ोिगक मानसशाD

181.45-योग तवान
अयंगार, गीता
शांितयोग: योगसाधनेची ाथिमक, माeयिमक आिण
गत वाटचाल.- पुणे : रोहन काशन, माच3 2016.308 पृ.: िच_े; 22 स1. मी.
ISBN 978-93-82591-93-1 : 4. 300.00

औ?ोिगक आिण संघटना8मक मानसशाD = Industrial
and organizational Psychology / ले. केशव

गाडेकर... [आिण इतर].- पुणे : डायमंड पि@लके शiस :
डायमंड बुक डेपो [िवतरक], जुलै 2015.- viii, 254 पृ.



R635

; 22 स1. मी.
संदभ3.
ISBN 978-81-8483-635-6 :



R6
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181.452-पतंजिल

4. 200.00


S0bX8(A)

170-नीितशा

कोपडNकर, शरचंV
पातंजल योगदश3न.- 4 थी सुधा. आ.-पुणे : इं Vायणी
सािह8य, माच3 2016.- 304 पृ. ; 22 स1. मी.
ISBN 978-81-7418-008-7 : 4. 280.00


R635x1,1
दलाई लामा, 1935-

181.48-वेदांत तवान

धमा3Oया पलीकडे...: संपूण3 जगासाठी नीितमू$ये /
इं LजीवMन सु4िच पांडेकृत अनु.- पुणे : सकाळ काशन,
सXट1. 2016.- 159 पृ. ; 22 स1. मी.
'Beyond religion : ethics for a whole world'
चा अनुवाद.
ISBN 978-93-86204-11-0 :

4. 180.00


R

ाने<र, 1275-1296
गोJीMप हBरपाठ / भाgय. अिनल मनोहरराव
फडणवीस.- नागपूर : ानेश काशन, जुलै 2016.168 पृ. ; 22 स1. मी.
संदभ3.
4. 200.00


R65xG75

धम
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181.48-वेदांत त2वान- मशः

202-धम3तव
202.1-भि आिण उपासनेस पूजनीय
202.12- िनसग3

ाने<र, 1275-1296

202.120954-भारत

संत ाने<रांचा सिववरण हBरपाठ / भाgय. भाकर
पांडुरंग पाठक.- को$हापूर : अिभनंदन काशन, सXट1.
2015.- 80 पृ. ; 22 स1. मी.
4. 110.00


R65xG75

दासोपंत

नं*दता कृ gणा
भारतातील पिव_ वनपती / सं. ले. नं*दता कृ gणा
आिण एम. अिमत3&लगम ; इं LजीवMन वषा3
गज1Vगडकरकृ त अनु.- पुणे : सकाळ काशन, नोbह1.
2015.- 320 पृ.: िच_े; 22 स1. मी.
संदभ3.
'Sacred plants of India' चा अनुवाद.

दासोपंतांची पासोडी / संपा. न. शे. पोहनेरकर.- 3 री

ISBN 978-93-84316-61-7 :

आ.-मुंबई : पुरातव व वतुसंLहालय संचालनालय,

4. 299.00


Q(J)

2014.- िभo पृ., [3] पटिच_े: िच_े (घडी.); 25 स1.

203-साव3जिनक उपासना आिण इतर पHती
203.6-पिव_ काल, धामक सणसमारं भ

मी.

पुनमु3Vण. थम कािशत : हैदराबाद : मराठवाडा
सािह8य पBरषद, 1964.
कापडी बां. : 4. 115.00


R65

गज1Vगडकर, वषा3
आपले सण आपली संकृ ती.- पुणे : सकाळ काशन,
नोbह1. 2015.- 120 पृ.: िच_े; 22 स1. मी.
ISBN 978-93-84316-55-6 : 4. 125.00

प4ळे कर, देवदR *दगंबर



Q:457

िवठोची लेकरे .- को$हापूर : अिभनंदन काशन, िडस1.
िनवृRी, ानदेव, सोपान, मुाबाई या अलौ*कक

210--ाकृ ितक धम
211-ई<र
211.8-नाितकवाद

भावंडांचे जीवनकाय3, तवान व वायाचा रसाळ

बेडेकर, शरद, 1936-

2015.- 304 पृ. ; 22 स1. मी.

पBरचय.
4. 430.00


R65

रामदास, समथ3, 1608-1682
Gीसमथ3 रामदासवामIचे मनाचे ोक, मनोबोध,
ओिवMप, दासबोधाचे मनोबोध व क4णाJके / संक.
बाबु&सग मोहन&सग राठोड.- पुणे : नािवiय काशन,

नवतवान: िनरी<रवादी िवचारधारा.- मुंबई :
लोकवाय, माच3 2017.- 83 पृ. ; 22 स1. मी.
िनरी<रवादी िवचारधारा आिण बुिHवादी िवचारांचा
पुरेसा योग कMन संकुिचत दृJीमुळे जोखड बनले$या
ई<रक$पना व धम3क$पनांना नाकारले जाऊन
िनरी<रवाद आिण मानवतावादाOया जगभर
साराOया यो य मागा3चे &चतन.
4. 50.00

एिल 2017.- 80 पृ. ; 22 स1. मी.



Q:31

4. 80.00


R65xK08,1

220-बायबल
बायबल

181.48-दासोपंत

बायबल देवाचा पिव_ श@द / अनु. अिनल दिहवाडकर.पुणे : िती सािह8य सारक ; बुकमाक3 पि@लके शiस [

कु लकणp, संपदा
लिळतानंद . पहा 398.2095479 - महाराv.

िवतरक].

200-धम

खंड 1 : जुना करार.- जुलै 2012 .- xxxii, 1286 पृ. :

िच_े, नकाशे ; 30 स1. मी.

आठलेकर, मंगला

खंड 2 : नवा करार.- जुलै 2012 .- vi, 1289-1970

धम3 आिण &हसा.- पुणे : राजहंस काशन, जुलै 2017.x, 269

220/280-िABन धम

पृ. ; 22 स1. मी.

संदभ3.
ISBN 978-81-7434-667-4 :

4. 325.00


Q

पृ. : िच_े, नकाशे ; 30 स1. मी.
संदभ3.
कागदी बां. : 4. 2700.00 (दोiही खंडांकBरता
एकि_त मू$य).


Q6

धम
226-गोपे$स

248-िन अनुभव, जीवन, पHती
248.8-िविशJ वगासाठी िती जीवन माग3दशका

226.5-जॉन

चरण &सह, महाराज, 1916-1990
येशू िताचा उपदेश / &हदीवMन मराठीमeये अनु.िबयास : राधावामी स8संग.
भाग 1 : स1ट जॉन.- 2015.- 296 पृ. ; 22 स1. मी.
मूळ इं Lजी शीष3क : Light on Saint John.
'जीझस ाइट का उपदेश' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-8466-388-4 : कमत नाही.

डॉलर, Eे लो (Dollar, Creflo A.)
वादळातील दीपतंभ / इं LजीवMन गौरी गाडेकरकृ त
अनु.- पुणे : मेहता, नोbह1. 2015.- x, 222 पृ. ; 22 स1.
मी.
'Winning in troubled times : God's solutions
for victory over life's toughest challenges'
चा अनुवाद.



Q6:3

ISBN 9788184989229 :

4. 250.00


Q6

230-िABन धमत2वे
232-येशूचBरत, ितशाD

290-अय धम
294-भारतीय -ाचीन धम
294.(1)-राधावामी पंथ

कट3न, हो$जर (Kersten, Holger), 1951जीझसचे भारतातील अात जीवन: Eू सावर
जायापूवp आिण पुन48थानानंतर / अनु. िवजया गाट.पुणे : सायन पि@लके शiस, ऑगट 2016.- 336 पृ.:
िच_े; 22 स1. मी.
जीझसOया जीवनातील बराच काळ भारतात :ितत

चरण &सह, महाराज, 1916-1990
संत संवाद / &हदीवMन मराठीमeये अनु.- िबयास :
राधावामी स8संग.
भाग 1 : मूलभूत िसHांतांचा पBरचय.- 2014.- 559
पृ. ; 22 स1. मी.
ISBN 978-81-8466-329-7 : कमत नाही
भाग 2 : मागा3वर चालणे.- 2014.- 504 पृ. ; 22 स1.

झाला होता, याचे अगिणत पुरावे तसेच बारकाईने

घेतलेला शोध व संशोधन यांचा पBरपाक असणारे हे
पुतक.
'Jesus lived in India' चा अनुवाद.
ISBN 978-93-81351-84-0 :

11

मी.

4. 350.00

कमत नाही
भाग 3 : जीवन जगणे.- 2014.- 464 पृ. ; 22 स1. मी.
संदभ3 (तीनही भागांमeये).
ISBN 978-81-8466-331-0 : कमत नाही.
ISBN 978-81-8466-330-3 :



Q6:33

टीफiस, थॉमस (Stephens, Thomas), 1549-1619
ितपुराण : पुराण 1 व 2 / अनु. आिण संपा. ने$सन
फलकाव.- सुधा. आिण िवता. आ.-ब1गलुM : ितु
]योती पि@लके शiस ; वसई : जीवन दश3न क1 V [िवतरक],
ऑगट 2009.- 1716 पृ., [4] पटिच_े ; 25 स1. मी.
हतिलिखत मस3डन मराठी प? तीतील ोक, मराठी
भाषांतर, िवतृत संदभ3, पBरिशJे व Lंथसूची.
संदभ3.



Q2215

शंगारी, टी. आर.
संत चरणदास: जीवन आिण उपदेश / मूळ पंजाबी

आवृRीOया &हदी अनुवादावMन मराठीमeये अनु.िबयास : राधावामी स8संग, 2016.- 375 पृ. ; 22 स1.
मी.

ISBN 978-81-87370-46-8 कागदी बां. :

संदभ3.

4. 1200.00

ISBN 978-81-8466-488-1 :



Q6:33

240-िABन नैितक आिण भि6पर DEान
242-भिपर सािह8य
242.2-िन8यपाठासाठी ाथ3ना आिण eयान&चतन

कमत नाही


Q2215

सावन &सह, महाराज, 1858-1948
पारमाथक कथा / मूळ इं LजीOया &हदी अनुवादावMन
मराठीमeये अनु.- 5 वी आ.-िबयास : राधावामी
स8संग, 2016.- 304 पृ. ; 22 स1. मी.
थम आ. : 1981.
संदभ3.
मूळ इं Lजी शीष3क : Tales of the mystic east.
'पारमाथp सािखयाँ' चा अनुवाद.
ISBN 978-93-80077-48-2 : कमत नाही

सं. संक. ताप
कु लकणp आिण दीपक कसोटे.- पुणे : bहाईट लाईट
पि@लके शiस, जाने. 2017.- 367 पृ. ; 22 स1. मी.
मराठी, &हदी आिण इं Lजी अशा एकू ण 1100 गीतांचा
संLह.
ISBN 978-93-92211-21-8 : 4. 200.00

आराधना गीते = Prayer songs /



Q6:4146



Q2215
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294.3-बौH धम

294.363-बुH- मशः

ऑWवेट, गेल (Omvedt, Gail)
भारतातील बौHधम3: uाणीधम3 व जातीयतेला
आbहान / इं LजीवMन उ8पल bही. बी. आिण िबपीन
काय3कतNकृत अनु.- नवी *द$ली : सेज पि@लके शiस,
2016.- xvi, 388 पृ. ; 22 स1. मी.
संदभ3.
ISBN 978-93-515-0713-0 : 4. 295.00

साळुं खे, आणा हरी, 1943बुH समजून घेताना: िवभाग 1 व 2 : 'सव¡Rम
भूिमपु_ : गोतम बुH' या Lंथातील िवचारांचे संकलन /
संक. नवनाथ जाधव.- सातारा : लोकायत काशन,
जुलै 2017.- 72 पृ. ; 22 स1. मी.
ISBN 978-93-84091-63-7 : 4. 70.00


Q4:33



Q4

कोसंबी, धमा3नंद दामोदर, 1876-1947
बुH, धम3 आिण संघ.- पुणे : सुगावा काशन, ऑगट
2016.- 79 पृ. ; 22 स1. मी.
4. 70.00


Q4

घोhे, गंगाधर दशरथ, 1936बौHमय भारत . पहा 954 - भारत.

294.4-जैन धम
वै?, वीण हेमचंV
तवकाश.- को$हापूर : किवतासागर काशन, सXट1.
2016.- 48 पृ. ; 22 स1. मी.
जैन आचार, िवचार, संकारांची मांडणी सुलभ आिण
सोXया लेखन शैलीमeये मांडयाचा य¢ Wहणजेच हे
पुतक.
4. 60.00


Q3

294.33-आंतर-धामक संबंध आिण दृिJकोन
294.337-सामािजक समयांबjल धामक दृिJकोन
294.3373-अथ3शाD

294.463-धम3संथापक
294.463-महावीर

भवनिवBरयाखन
बुHाचे आथक िवचार / अनु. मीना शेटे-संभू.- पुणे :
सुगावा काशन, जुलै 2015.- 45 पृ. ; 22 स1. मी.
4. 40.00

जैन, धीरज



Q4(X)

294.34-तवणाली आिण पHती
294.3443-पूजा, eयान, योग
294.34435-eयान

वध3मान ते वत3मान: महावीरांOया तवांचे आजOया
काळात औिच8य / &हदीवMन मनोहर सोनवणेकृत अनु.
; संपा. सदानंद बोरसे.- पुणे : राजहंस काशन, जून
2017.- 96 पृ. ; 22 स1. मी.
भगवान महावीरांOया िशकवणीचे सार आिण आजOया
काळातील 8याचा अiवयाथ3 समजावणारे पुतक.
'वत3मान म1 वध3मान' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-7434-637-7 : 4. 100.00

भवार, एस. डी.



Q3:33

िवपkयना: काय स8य, काय अस8य ?.- पुणे : सुगावा
काशन, मे 2016.- 275 पृ. ; 22 स1. मी.
संदभ3.
ISBN 978-93-84914-25-7 : 4. 270.00

294.5-Kहदु धम



Q4:412

294.36-धम3नेते आिण संघटना
294.363-बुH
गायकवाड, शांत
तथागत बुH: चBर_ आिण तवान.- सातारा :
लोकायत काशन, ऑlटो. 2015.- 384 पृ. ; 22 स1.

मझ3बान जाल (Murzban Jal)
आपण &हदू का नाही ? / इं LजीवMन आकाशकृ त अनु.पुणे : सुगावा काशन, ऑगट 2016.- 112 पृ. ; 22
स1. मी.
श@दाथ3 (इं Lजी-मराठी)
संदभ3.
'Why we are not Hindus' चा अनुवाद.
ISBN 978-93-84914-31-8 :

4. 120.00


Q2

मी.

मराठी सािह8यातील बुHचBर_ आिण तवानाOया
लेखनाचा मू$यमापना8मक परामश3.
संदभ3.
ISBN 978-93-84091-36-1 : 4. 300.00

294.517-आंतर-धामक संबंध आिण दृिJकोन
294.5172-आंतर-धामक संबंध



Q4:33

गोडघाटे , अशोक

मानव मुचा माग3दाता भगवान बुH.- नागपूर :
उषःकाल काशन, ऑlटो. 2015.- 103 पृ. ; 22 स1.
मी.

4. 100.00


Q4:33

अ4ण िव<ंभर
स8यनारायण bहसNस संिवधान.- मुंबई : कबीर काशन
: नवता बुक व$ड3 [िवतरक], नोbह1. 2016.- 48 पृ. ;
22 स1. मी.
स8यनारायणाचे नेमके कू ळ आिण मूळ शोधयाचा
य¢ तसेच ही पूजा संिवधानाशी सुसंगत नसून कशी
िवसंगत आहे हे दाखिवयाचा य¢.
4. 40.00


Q2

धम
294.52-तवणाली
294.5211-देव, देवी, अiय देवदेवता
294.5211(1)-अtलकोट, वामी

13

294.5213-ऋषीमुनी
दुनाखे, अंशुमती, 1936-

ऋषी परं परा.- पुणे : सकाळ काशन, एिल 2016.166 पृ. ; 22 स1. मी.
ऋषी आिण ऋिषकांचा पBरचय.
ISBN 978-93-84316-78-5 : 4. 180.00

दRावधूत, वामी
Gी वामी समथ3 सशती.- 10 वी आ.-मुंबई : विनता
बुlस, 2014.- 72 पृ.: िच_े; 19x26 स1. मी.
थम आ. : 2000.
कागदी बां. : 4. 120.00



Q2



Q2:31

294.5211(1)-गणेश

294.53-साव3जिनक ई<रोपासना
294.535-तीथ3hे_े आिण तीथ3या_ा
294.5350954-भारत

294.535095479-महाराv
294.535095479(1)-को$हापूर

खोले, गजानन शंकर

ऊँकार गणेश: पुराणो 21 गणपती-पूजा-उ8सव,
उपासना, आराधना.- सुधा. आ.-पुणे : इं Vायणी
सािह8य, ऑगट 2016.- 424 पृ., [2] पटिच_े ; 22
स1. मी.
ISBN 978-81-7418-237-1 : 4. 350.00


Q2:31

294.5211(1)-दRा_ेय

खोत, िसVाम कृ gणा
को$हापूर िज$ातील धामक थळे .- नवीन आ.को$हापूर : अिभनंदन काशन, ऑlटो. 2014.- 188
पृ.: िच_े; 22 स1. मी.
4. 235.00


Q2:38.4435

दRावधूत, वामी
संिh Gीगु4चBर_: GीदRलीलामृत-GीिसHलीलाम
◌ृत.- मुंबई : विनता बुlस, 2014.- 106 पृ.: िच_े;
19x26 स1. मी.
GीदRलीलामृत व GीिसHलीलामृतची आठवी आवृRी.
कागदी बां. : 4. 130.00

294.5351-तीथ3या_ा
294.53510954-भारत

294.5351095479-महाराv
294.5351095479(1)-पंढरपूर



Q213:31

294.5211(1)-Gीकृ gण
परचुरे, शिशकांत िश.

महामानव योगे<र / दाजी पणशीकर यांOया
तावनेसह.- मुंबई : परचुरे काशन, फे uु. 2017.184 पृ.: िच_े, वंशा.; 22 स1. मी.
Gीकृ gणाOया गुणिवशेषांचे अितशय ांजळपणे िनवेदन
करत श@दबH के लेले Gीकृ gणचBर_.
संदभ3.
ISBN 978-81-8086-085-0 : 4. 150.00

येवले, िव<ास
जल दडीची गोJ.- पुणे : सायन पि@लके शiस, 2014.156 पृ. ; 22 स1. मी.
उपिवषय : 333.916216 - जतन आिण संरhण
आळं दी ते पंढरपूर - जल दडीचा िचRथरारक
जलवास.
ISBN 978-93-81351-15-4 : 4. 160.00


Q2:4198.4435PAN

294.5351095479(1)-िमटमीटा. औरं गाबाद



Q2:31

294.5211(1)-Gीराम
परदेशी, सुरेश

रामधम3 हेच कम3.- पुणे : कमलभा काशन, 2017.110 पृ. ; 22 स1. मी.
जीवनाची यो य *दशा कळयासाठी हा रामचBर_ाचा
िचरं तन दीपतंभMपी लघुLंथ.
4. 140.00

कु लकणp, शोभना
नाथांची पालखी: िव<ा8मक साhा8कार.- 2 री आ.िमटमीटा (औरं गाबाद) : Gीित^ान, जाने. 2017.192 पृ., [4] पटिच_े: िच_े, नकाशा; 22 स1. मी.
थम आ. : जुलै 2003.
4. 60.00


Q2:4198.4435

294.5351095487-कना3टक
294.5351095487(1)-गोकण3


Q2:31

लिलता रामचंV
राम.- बेळगाव : लेिखका, मे 2016.- 48 पृ. ; 18 स1.
मी.

4. 50.00


Q2:31

काणेकर, Gीपाद भाकर
Gी गोकण3 महाबले<र ऐ<य3 दश3न.- &सधुदग
ु 3 : लेखक,
[िडस1. 2015].- 96 पृ.: रं गीत िच_े, नकाशा
(घडीचा); 22 स1. मी.
कमत नाही.


Q2:4198.4413

धम
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294.536-पिव_ काल
294.536(1)-सण, उ8सव

294.5422-गूढवाद, रहयवाद
दRावधूत, वामी
मानवी जीवनातील गूढ रहये.- मुंबई : विनता बुlस.
भाग 3 : 6 वी आ. - 2016.- 192 पृ. ; 18 स1. मी.
थम आ. : 2002.
4. 150.00

खोले, गजानन शंकर

कु ळधम3-कु लाचार-कु लदैवते.- नवीन आ.-पुणे :
इं Vायणी सािह8य, 2016.- iv, 271 पृ.: िच_े; 22 स1.
मी.

पुनमु3Vण. थम आ. : 2015.
ISBN 978-81-7418-185-7 :

भाग 4 : 6 वी आ. - जुलै 2016.- 176 पृ. ; 18 सेम.
मी.

4. 250.00


Q2:457

294.54-धामक जीवन, पHती, िचती

थम आ. : नोbह1. 2003.
4. 150.00.


∆2

कुं टे, जगoाथ
िन8य िनरं जन.- 12 वी आ.-पुणे : ाज काशन,
नोbह1. 2015.- 224 पृ., [4] पटिच_े ; 22 स1. मी.
थम आ. : िडस1. 2007.
ISBN 81-7828-072-8 : 4. 240.00


Q2:4

पाटील, यशवंतराव

मानवी जीवनातील गूढ रहये.- मुंबई : विनता बुlस.
भाग 1 : 9 वी आ.- फे uु. 2016.- 128 पृ. ; 18 स1. मी.
थम आ. : माच3 1998.
4. 130.00
भाग 2 : 7 वी आ.- 2015.- 128 पृ. ; 18 स1. मी.
थम आ. : 2000.
4. 120.00.


∆2

जीवनाचे अeया8म.- पुणे : *दलीपराज काशन, जून
2017.- 96 पृ. ; 22 स1. मी.
ISBN 978-93-5117-178-2 : 4. 100.00

294.543-पूजा, eयान, योग


Q2:4

पुराणो सांव8सBरक GाHयोग / संपा. कु लकणpशाDी.को$हापूर : मीनल काशन, ऑगट 2015.- 84 पृ. ;
18 स1. मी.
संकृ त संिहतेसह.
4. 60.00

पुराणो अचा3 योग / संपा. सुरेश रामचंV कु लकणp.को$हापूर : मीनल काशन, जुलै 2015.- 197 पृ. ;
18 स1. मी.
4. 150.00


Q2:414



Q2:4

पुराणो ि_पाद-पंचक शांती योग / संपा. कु लकणpशाDी.को$हापूर : मीनल काशन, ऑlटो. 2015.- 107 पृ. ;
18 स1. मी.
संकृ त संिहतेसह.
ISBN 81-87000-92-9 : 4. 60.00


Q2:4

GाH योग / संपा. नारायण अनंत सोमण.- को$हापूर :
मीनल काशन, एिल 2015.- 44 पृ. ; 18 स1. मी.
ISBN 81-87000-32-5 : 4. 30.00

Gी स8यनारायण पूजा व कथा / संपा. कु लकणpशाDी.को$हापूर : मीनल काशन, एिल 2015.- 94 पृ. ;
14X21 स1. मी.
ISBN 81-87000-90-2 : 4. 40.00


Q2:414

294.5433-भजने, तो_े, िन8यपाठाचे सािह8य
दRावधूत, वामी
Gीदुगा3 सशती.- 8 वी आ.-मुंबई : विनता बुlस,
2014.- 104 पृ. ; 14x22 स1. मी.
थम आ. : 1999.
4. 60.00


Q2:417

दळवी, दामोदर रघुनाथ



Q2:4

साळुं खे, आणा हरी, 1943गुढी आिण शंकरपाव3ती.- सातारा : लोकायत काशन,
ऑगट 2015.- 104 पृ. ; 22 स1. मी.
संदभ3.
ISBN 978-93-84091-28-6 : 4. 90.00

भ रसाची सुगंधी सुमने.- नवी मुंबई : सुकाश
काशन, ऑlटो. 2015.- iv, 36 पृ.: िच_े; 22 स1. मी.
4. 40.00


Q2:417



Q2:4

दीिhत, वसंत बाळकृ gण
नमते सदाव8सले मातृभूमे: संघ ाथ3ना अथ3 व आशय
. पहा 324.254(1) - राvीय वयंसेवक संघ.

धम
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294.5433-भजने, Lतो)े, िन>यपाठाचे सािह>य- मशः

294.55(1)-ाथ3ना समाज

Gीलिलता सह¥नाम तो_म् / भाgय. शांत िहरे .- पुणे :
§ेहवध3न काशन, एिल 2015.- 327 पृ., [1]
पटिच_: िच_े; 24 स1. मी.+ सी.डी.
मूळ संकृ त संिहतेसह.
संदभ3.
ISBN 978-93-80321-27-1 : 4. 400.00

चbहाण, रामचंV नारायण, 1913-1993
ाथ3ना समाज पुरकृ त 'धम3 रहय व धम3साधना' /
संपा. रमेश चbहाण.- पुणे : संपादक, फे uु. 2016.- xii,
244 पृ. ; 22 स1. मी.
4. 250.00


Q29M6



Q25:4133x1

294.55(1)-महानुभाव पंथ

Gीिवgणुसह¥नाम रहय / भाgयासह अनु. िशरीष
शांताराम कवडे.- पुणे : Gीवामनराज काशन, एिल
2015.- 208 पृ., [3] पटिच_े: िच_े; 22 स1. मी.
मूळ संकृ त संिहतेसह.
ISBN 9789380988221 कापडी बां. : 4. 140.00


Q22:4173x1

महानुभाव आ? सािह8य: एक चळवळ / संपा. अिनल
शेवाळकर.- पुणे : *दलीपराज काशन, जून 2016.174 पृ. ; 22 स1. मी.
संदभ3.
ISBN 978-93-5117-120-1 : 4. 200.00


Q2222:7

294.5436-योग
294.5436(1)-राजयोग

देशमुख, इं Vजीत
तमात् योगी भव: राजयोगावरील वचने / संक. सी.
डी. पवार.- 6 वी आ.-पुणे : सायन पि@लके शiस,
2015.- 140 पृ. ; 22 स1. मी.
ISBN 978-93-81351-65-9 : 4. 150.00


Q2(R635)



Q2222:7

294.548-धामक नैितकता
294.5486-िविशJ नैितक समया
294.548693-ायांशी वागणूक

हंकारे , संतोष चंपती

वारकरी व महानुभाव संदाय . पहा 294.55 -

झा, ि©ज1Vनारायण
गाईचे िमथक / इं LजीवMन मीना शेटे-संभूकृत अनु.पुणे : सुगावा काशन, जुलै 2015.- 158 पृ. ; 22 स1.

वारकरी पंथ.

294.55(1)-वारकरी पंथ
हंकारे , संतोष चंपती

मी.

वारकरी व महानुभाव संदाय.- *द$ली : ए. आर.
पि@ल&शग, 2017.- 296 पृ. ; 22 स1. मी.

संदभ3.
'Myth of Holy cow' चा अनुवाद.
ISBN 978-93-84914-14-1 :

महानुभाव सांकेितक सुiदरा िलपीचा अªयास / संपा.
आिण देवनागरी िलXयंतर िवनायक «यंबक पाटील.औरं गाबाद : राऊळ काशन, एिल 2016.- 93 पृ. ;
22 स1. मी.
सुiदरा िलपीतील 'सू_' या पोथीची मूळ संिहता डा:ा
पानावर आिण देवनागरी िलXयंतर उज:ा पानावर.
4. 100.00

4. 160.00

उपिवषय : 294.55(1) - महानुभाव पंथ



Q2:(KZ311)

संदभ3.
ISBN 978-93-86236-03-6 कापडी बां. :

294.55-पंथ आिण सुधारणा8मक चळवळी

4. 595.00

294.55(1)-नाथ पंथ



Q2:7

नाथ_यी / संपा. आशा परांजपे.- 2 री आ.-औरं गाबाद :
Gी ित^ान, ऑlटो. 2013.- xxii, 157 पृ., [4]
पटिच_े: िच_े, ित.; 22 स1. मी.
4. 100.00

294.555-रामकृ gण धमादोलन



Q2315:7

मंगलनाथ, महाराज

नाथमरण.- औरं गाबाद : Gी ित^ान, ऑगट 2006.64 पृ., [2] पटिच_े ; 22 स1. मी.
4. 40.00


Q2315:7

िववेकानंद, वामी, 1863-1902
भारताचे जीिवतकाय3: संकारातून समृHीकडे / सं. संक.
आिण अनु. अिनल यादp आिण सुभाष कु लकणp.को$हापूर : इं Vिनल काशन, जाने. 2016.- 208 पृ. ;
22 स1. मी.
संदभ3.
4. 280.00


∆2xM63

धम
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294.56-धम3नेते आिण संघटना

294.561-नामदेव

294.561-धम3नेते आिण 8यांचे काय3

पुरी, जे. आर.

294.561-कृ gणानंद, गु4जी

संत नामदेव / सं. ले. जे. आर. पुरी आिण वी. के. सेठी ;

इं LजीवMन मराठीमeये अनु.- 4 थी आ.-िबयास :
राधावामी स8संग, 2001.- 131 पृ. ; 22 स1. मी.
थम आ. : 1978.
Gीनामदेव गाथा, आ*द Lंथ व &हदी पदावली मधून

सोमायाजी, राघव1V
उतरीय संवाद आिण इतर स8ये / अनु. पूणमा
पMळे कर.- ब1गलूM : मानसा लाइट एज फाऊंडेशन,
जाने. 2011.- xvi, 86

पृ. ; 22 स1. मी.

अभंग आिण पदे.

संदभ3.

'Higher communication and other realities'

ISBN 978-81-8256-353-7 :

ISBN 978-93-81033-30-2 :

कमत नाही


चा अनुवाद.

Q2xG70

4. 100.00


294.561-पाठक, GीधरशाDी

Q2:25

नेरकर, रावसाहेब भीमराव

तविन^ पBरवत3नवादी िवचारवंत महामहोपाeयाय पं.
GीधरशाDी पाठक.- धुळे : सWयकता काशन, 2014.x, 198 पृ., [2] पटिच_े ; 22 स1. मी.
संदभ3.
ISBN 978-93-83429-03-5 : 4. 225.00

294.561-गजानन, महाराज

आलुरवार, रजनी राजे<र
Gी गजानन बोधामृत.- नागपूर : ऋचा काशन, माच3
2016.- 64 पृ. ; 22 स1. मी.



4. 75.00

Q2:25xM78



Q2:25

294.561-मंगलनाथ, महाराज

अमृत बोध: प. पू. मंगलनाथ महाराजांOया वचनांतून
वेचलेले मोती / संक. सुभात काश ®$याळकर.औरं गाबाद : Gी ित^ान, ऑगट 2012.- 129 पृ.,
[12] पटिच_े ; 22 स1. मी.
4. 50.00

गोगटे, वसंत अoपूणा3 गंगाधर, 1942eयास... . पहा 927.9143028 - गोगटे, वसंत
अoपूणा3 गंगाधर.



294.561-जोशी, रं गनाथ

Q2:25

पेडगांवकर, व¬ा *दनकर
प. पू. Gी रं गनाथांची अमृतयोगिसHी.- परभणी :
व¬रं ग काशन, जुलै 2015.- 272 पृ.: रं गीत िच_े;
25 स1. मी.
कागदी बां. : 4. 1000.00


Q2:25

पाठक, सुरेश «यंबक
गुण गाईन आवडीने.- पुणे : अिभषेक टाईपसेटस3 अँड
पि@लशस3, सXट1. 2007.- 76 पृ. ; 22 स1. मी.
नाथपंथी सगुM Gी मंगलनाथ महाराज यांOया
:िम8वावर, िवभुतीम8वावर, िवचारधनावर
आधाBरत लेखमाला.
4. 50.00


Q2:25

294.561-दRावधूत, वामी

सगुM तं नमािम / संक. सुरेश «यंबक पाठक.- 2 री आ.औरं गाबाद : Gी ित^ान, ऑगट 2005.- xvi, 80 पृ.
: िच_े; 21 स1. मी.

Gी वामी दRावधूत: या िसHयो याOया सहवासात / संक.
विनता.- मुंबई : लोकवाय.
भाग 1 : मे 2014.- 312 पृ. ; 22 स1. मी.

प. पू. मंगलनाथ महाराज, िमटिमटा, औरं गाबाद

4. 220.00

यांOया िवचारधनावर आधाBरत.
4. 50.00

भाग 2 : जाने. 2015.- 340 पृ. ; 22 स1. मी.



4. 250.00.

Q2:25



Q2:25

294.561-माधवनाथ, महाराज
गडकरी, सुिचता रमेश

294.561-देशपांडे, Gीपाद दRा_य

नाथांची पालखी.- औरं गाबाद : Gी ित^ान,
[2000-?].- 44 पृ., [1] पटिच_ ; 22 स1. मी.
मुखपृ^ शीष3क : Gी सगुM यो याªयानंद माधवनाथ
महाराज संथान (िच_कु ट) यांOया 151 :ा
वाढ*दवसािनिमRाने 8यांOयाच पादुकांचा पादुका
दश3न सोहळा.
कमत नाही

कवडे, िशरीष शांताराम

दयसंवाद.- पुणे : Gीवामनराज काशन, मे 2015.232 पृ., [3] पटिच_े: िच_े; 22 स1. मी.
ISBN 978 93 80988 25 2 कापडी बां. :

4. 150.00


Q2:25



Q2:25

धम
294.561-माधवनाथ, महाराज-
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294.592076-पुनरावलोकन आिण आवृRी
294.592076(1)-ोRरे

मंगलनाथ, महाराज

मंतरलेले hण / सं. संक. मीना गोखले-पानसरे , िशरीष
&हगणे आिण नीला पाटील.- औरं गाबाद : Gी ित^ान,
ऑगट 2013.- 128 पृ.: िच_े; 22 स1. मी.
4. 65.00


Q2:25

खममकर, अ4णा
ानसंपदा: पुराणकालीन ोRरे .- नागपूर : ऋचा
काशन, जुलै 2015.- 128 पृ. ; 22 स1. मी.
संदभ3. : पृ. 6.
4. 130.00


Q2:2
294.561-मेहर
े बाबा

294.5921-वै*दक सािह8य

िझलपेलवार, माधव रामचंV
संकार.- नागपूर : ऋचा काशन, ऑlटो. 2015.48 पृ. ; 22 स1. मी.
4. 55.00

कुं भार, धwडीराम नामदेव, 1838-1905
वेदाचार / संपा. अशोक चोपडे.- सातारा : लोकायत



Q2:25xM94

काशन, सXट1. 2015.- 44 पृ. ; 22 स1. मी.
4. 50.00


Q1

294.561-राजगोपालाचारी, पाथ3सारथी
294.59218-उपिनषदे

राजगोपालाचारी, पाथ3सारथी, 1927दयीचे बोल 2012 / मराठीमeये अनु.- शाहजहांपूर :
Gी राम चंV िमशन, 2015.- viii, 245 पृ., [2]
पटिच_े ; 23 स1. मी.

उपिनषदे

'Heart speak 2012' चा अनुवाद.
ISBN 978-93-84963-58-3 :

4. 150.00


Q2:25xN27

294.561-रामदास, समथ3
बोडस, आनंद जयराम

समथ3 िशकवण.- 2 री आ.-मुंबई : नवचैतiय काशन,
माच3 2016.- 128 पृ. ; 22 स1. मी.
थम आ. : एिल 2009.
ISBN 978-93-83466-60-3 : 4. 120.00


Q2:25xK08

समं_ मं_शः उपिनषदांचं ोकबH रसLहण / छंदोबH
अनु. िश. शा. कु लकणp.- पुणे : क$पVुम काशन.
भाग 1 : उपिनषदे : ईशावाय, के न, कठ, , मुडक,
माडु lय, तैतरे य, <ेता<तर.- जुलै 2017.- xi, 298
पृ. ; 22 स1. मी.
कागदी बां. : 4. 500.00
भाग 2 : छाiदो योपिनषद.- जुलै 2017.- xxv, 452
पृ. ; 22 स1. मी.
कागदी बां. : 4. 600.00
भाग 3 : बृहदारयकोपिनषद.- जुलै 2017.- xxi,
364 पृ. ; 22 स1. मी.
मूळ संकृ त संिहता डा:ा पानावर आिण मराठी
अनुवाद उज:ा पानावर (तीनही भागांमeये).
कागदी बां. : 4. 550.00.


294.561-शंकर, महाराज

Q2:24

कुं टे, जगoाथ
धुनी.- 8 वी आ.-पुणे : ाज काशन, सXट1. 2016.296 पृ. ; 22 स1. मी.
थम आ. : सXट1. 2010.
ISBN 81-7828-084-1 : 4. 300.00

294.59218(1)-ईशावायोपिनषद



Q2:25

294.59-धम3Dोत
294.592-धम3Lंथ



Q127:25

आचाय3, माधव नारायण
संतसािह8य कथासंदभ3कोश.- मुंबई : मराठी िवभाग,
मुंबई िव?ापीठ, माच3 2016.- viii, 207 पृ. ; 22 स1.

294.5924-भगव¯ीता

मी.

संदभ3.
ISBN 978-93-5091-113-6 :

उपिनषदे. ईशावायोपिनषद
ईशावायोपिनषद: एक िववरण / भाgय. आशुतोष
पुरािणक.- डwिबवली : *दिपका काशन, िडस1. 2015.114 पृ., [2] पटिच_े ; 22 स1. मी.
संदभ3.
4. 130.00

4. 250.00


Q2:2

ाने<र, 1275-1296
संत ाने<र वाणीची *द:ामृत धारा / भाgयासह
संपा. भाकर पांडुरंग पाठक.- को$हापूर : अिभनंदन
काशन, 2015.- 408 पृ. ; 24 स1. मी.
4. 570.00


R66,6xG90,1

सामािजक शा े
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294.5924-भगवNीता- मशः

294.5924-भगवNीता- मशः
भगव¯ीता

भगव¯ीता
गीता समजावणी आणखी / भाgय. पांडुरंग हरी
कु लकणp.- पुणे : दीघा3यु इं टरनॅशनल : Gी वामी
समथ3 एजiसी [िवतरक], सXट1. 2015.- 260 पृ. ; 22
स1. मी.
संदभ3.
4. 300.00

Gीम°गव¯ीता / अनु. «यंबकदास शंकरलालजी झंवर.लातूर : रचना काशन, ऑगट 2015.- xiv, 140 पृ.
; 22x25 स1. मी.
कागदी बां. : 4. 250.00


R65,6



R65,6

भगव¯ीता
- टीका

गीतामृत / अनु. दामोदर पांडुरं ग बोरोले.- औरं गाबाद :

कु लकणp, रघुवीर हBर
भगव¯ीता जाणता अजाणता: आ8मानम भगव¯ीतम.पुणे : कमलभा काशन, 2017.- 159 पृ. ; 22 स1.

मीरा बुlस अँड पि@लके शन, सXट1. 2016.- 64 पृ., [1]
पटिच_ ; 22 स1. मी.
िनवडक संकृ त ोकांसह.
4. 70.00

मी.



R65,6

4. 200.00


R65,6:g

गीतामृत अथा3त Gीकृ gणदयिनझ3रामृत / छंदोबH अनु.
अनंत गणेश आपटे.- डwिबवली : अनुवादक, एिल
2016.- 124 पृ. ; 22 स1. मी.
4. 200.00

294.6-शीख धम
294.663-धम3 संथापक
294.663(1)-नानक देव, थम गु4


R65,6

पंचवेणी गीतामृत / अनु. आिण भाgयासह सुरेश गुंडू
आमोणकर.- Wहापसा (गोवा) : गीता सार, 2015.177 पृ. ; 22 स1. मी.


R65,6

पुरी, जे. आर.

गुM नानकांचा आeयाि8मक उपदेश / मूळ इं LजीOया
&हदी अनुवादाव4न मराठीमeये अनु.- िबयास : राधा
वामी स8संग, 2016.- 334 पृ. ; 22 स1. मी.
मूळ इं Lजी शीष3क : Guru Nanak, his mystic
teachings.

Gी गीतायोग शोध uिव?ेचा: अeयाय तेरावा
hे_hे_योग / भाgय. बालाजी वासुदेव तांबे.- काला3 :
बालाजी तांबे फाऊंडेशन ; पुणे : सकाळ काशन
[िवतरक], मे 2017.- 184 पृ. ; 22 स1. मी.
21 :ा शतकातही पधा38मक आिण गितमान अशा
जीवनशैलीत गीतेतील श@दांचा अथ3 कसा उपयोगी
आिण ेरणा8मक आहे हे मांडयाचा य¢.
4. 190.00

'गुM नानक का Mहानी उपदेश' चा अनुवाद.
कमत नाही

ISBN 978-81-8466-500-0 :



Q8441:33

297-इLलाम धम
297.6-धम3नेते आिण संघटना
297.61-धम3नेते आिण 8यांचे काय3


R65,6

Gी गीतायोग शोध uिव?ेचा: अeयाय बारावा भियोग / भाgय. बालाजी वासुदेव तांबे.- काला3 :
बालाजी तांबे फाऊंडेशन ; पुणे : सकाळ काशन
[िवतरक], ऑlटो. 2016.- 171 पृ. ; 22 स1. मी.
मूळ संकृ त संिहतेसह.
4. 165.00


मोरे , शेषराव

ेिषतांनंतरचे पिहले चार आदश3 खिलफा: आरं भीOया
इलाम-िवजयाचा रोमांचकारी इितहास.- 2 री आ.पुणे : राजहंस काशन, ऑगट 2015.- 654 पृ.:
नकाशा (घडीचा); 22 स1. मी.
थम आ. : जाने. 2006.
संदभ3.
ISBN 978-81-7434-902-6 : 4. 550.00

R65,6

Gी गीतायोग शोध uिव?ेचा: अeयाय अकरा िव<Mपदश3नयोग / भाgय. बालाजी वासुदेव तांबे.काला3 : बालाजी तांबे फाऊंडेशन ; पुणे : सकाळ
काशन [िवतरक], ऑगट 2016.- 195 पृ. ; 22 स1.



Q7:25

300-सामािजक शा े
कसबे, रावसाहेब राणोजी, 1944-

देशीवाद समाज आिण सािह8य.- मुंबई : लोकवाय,
जाने. 2016.- xxiv, 460 पृ. ; 22 स1. मी.
संदभ3.
ISBN 978-93-82789-77-2 : 4. 600.00

मी.

मूळ संकृ त संिहतेसह.
4. 190.00


R65,6



Y

सामािजक शा े
300-सामािजक शा े- मशः
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302.3-सामािजक सुसंवाद

िनण3य कौश$य / सं. संपा. मृमयी वैशंपायन आिण
वैgणवी संभूस.- पुणे : छा_ बोधन काशन, जाने.
2017.- 56 पृ.: िच_े; 22 स1. मी.
4. 40.00

सोमण, माधव शंकर

समाजशाDीय िवचार / सं. ले. माधव शंकर सोमण
आिण संजय दRा_य सावळे .- पुणे : डायमंड
पि@लके शiस : डायमंड बुक डेपो [ िवतरक], जाने.
2016.- viii, 208 पृ. ; 22 स1. मी.
संदभ3.
ISBN 978-81-8483-641-7 : 4. 250.00



Y11



Y

303-सामािजक *Eया
303.4-सामािजक पBरवत3न
303.40954-भारत

300.954-भारत

303.4095479-महाराv

भारतीय समाजशाD: समया आिण आbहाने / संपा. एल.
थारा भाई ; इं LजीवMन Gीपाद आर. पुरािणककृ त
अनु.- नवी *द$ली : सेज.
खंड 1 : 2017.- xxxvi, 273 पृ. ; 22 स1. मी.
संदभ3.

Bटके कर, अ4ण, 1944-2016
कालांतर.- पुणे : रोहन काशन, िडस1. 2015.- 154
पृ. ; 22 स1. मी.
ISBN 978-93-82591-89-4 : 4. 180.00


'Indian sociology : issues and challenges'

Y:1:75.4435

चा अनुवाद.
ISBN 978-93-859-8537-9 :

4. 285.00.

303.48-बदलाची कारणे



Y.44

301-समाजशाD आिण मानववंशशाD

303.483-िवान आिण तं_ानाचा िवकास
303.4833-संेषण
303.4833(1)-सायबर-संकृ ती

गोडघाटे , अशोक

सामािजक सांकृ ितक जािणवा.- नागपूर : उषःकाल
काशन, ऑlटो. 2015.- 160 पृ. ; 22 स1. मी.

वरखेडे, रमेश नारायण

सायबर-संकृ ती: इं टरनेट EांतीनंतरOया सांकृ ितक
बदलांचा मागोवा.- नािशक : इिiटsुट ऑफ नॉलेज
इं िजिनअ±रग, िडस1. 2015.- 344 पृ.: िच_े; 22 स1.

26 लेख.

4. 150.00


Y

श@दाथ3 (इं Lजी-मराठी).
संदभ3.
4. 350.00

देशमुख, मा. म.

मानविहताय.- नागपूर : िशवभारती काशन, ऑlटो.
2016.- 104 पृ.: िच_े; 22 स1. मी.
4. 50.00



Y:31(X3)



Y

303.484-सामािजक सुधारणा चळवळी
303.484-आंबेडकर, भीमराव रामजी

वेध शहरांचा: सामािजक अवकाश, कि$पते आिण धोरणे /
संपा. Gुती तांबे.- पुणे : डायमंड पि@लके शiस : डायमंड
बुक डेपो [िवतरक], माच3 2016.- xxii, 207 पृ. ; 22
स1. मी.

आथक व सामािजक iयाय आिण डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर /
संपा. िवजय खरे .- पुणे : सुगावा काशन, िडस1. 2016.107 पृ.: िच_े, नकाशा; 22 स1. मी.
संदभ3.
ISBN 978-93-84914-38-7 : 4. 120.00

िविवध लेखकांचे 12 लेख.

संदभ3.
ISBN 978-81-8483-678-3 :

मी.

4. 295.00



Y:1:7xM91



Y

उपव3ट, िवनोद वासुदेव

302-परपरांतील सामािजक *Eया, संबंध
302.(1)-सामािजक मानसशाD

आंबेडकरी चळवळीतील िनयतकािलके . पहा 059.
9146 - मराठी.

ढोरमारे , अिभमiयू राम*कसन
सामािजक मानसशाD = Social Psychology / सं.
ले. अिभमiयू राम*कसन ढोरमारे आिण पुंडिलक
िवल रसाळ.- पुणे : उiमेष काशन, ऑगट 2015.375 पृ. ; 22 स1. मी.
संदभ3.
ISBN 978-81-929315-9-3 : 4. 400.00

काळे , जगजीवन

आंबेडकरी चळवळ, नhलवाद व षडयं_.- शाहपूर
(ठाणे) : धWममुVण काशन, ऑlटो. 2016.- 32 पृ. ;
22 स1. मी.
4. 30.00


Y:(S)



Y:1:7xM91

सामािजक शा े
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303.484-आंबेडकर, भीमराव रामजी-

मशः

303.484-फु ले, ]योितबा गो&वद
कोRाप$ले, नागनाथ लालूजीराव, 1948जोितपव3.- 3 री सुधा. आ.-पुणे : सायन पि@लके शiस,
2015.- 264 पृ. ; 22 स1. मी.
संदभ3.
ISBN 978-93-81351-70-3 : 4. 280.00

जगझाप, हष3
आंबेडकरवाद: जात, वग3, पु4षसRाक आिण वंशवादी
आकलनाOया पलीकडे.- पुणे : डायमंड पि@लके शiस :
डायमंड बुक डेपो [िवतरक], नोbह1. 2015.- vi, 83 पृ.
; 22 स1. मी.
संदभ3.
ISBN 978-81-8483-658-5 : 4. 90.00



Y:1:7xM27



Y:1:7xM91

आंबेडकरी चळवळ.- पुणे : डायमंड पि@लके शiस :
डायमंड बुक डेपो [िवतरक], नोbह1. 2015.- vi, 71 पृ.
; 22 स1. मी.
संदभ3.
ISBN 978-81-8483-661-5 : 4. 100.00


Y:1:7xM91

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांOया आठवणी / संपा. ाने<र
ढावरे .- पुणे : सुगावा काशन.
भाग 1 : ऑlटो. 2016.- 170 पृ. ; 22 स1. मी.
ISBN 978-93-84914-29-5 : 4. 150.00.

चbहाण, रामचंV नारायणराव, 1913-1993
महा8मा जोतीराव फु लेकृत साव3जिनक स8य धम3:
पुतकसार / संपा. रमेश चbहाण ; अशोक चोपडे
यांOया तावनेसह.- पुणे : संपादक, फे uु. 2017.xiv, 82 पृ. ; 22 स1. मी.
महा8मा फु ले यांचे नवदश3न, स8यशोधक समाज,
सामािजक बोधन इ. संदभा3त दुमळ ऐितहािसक
मािहती आिण त8कालीन पBरिथतीची िच*क8सा
अªयासकांसाठी तुत पुतका©ारे उपल@ध.
4. 100.00


Y:1:7xM27

303.4840954-भारत



Y:1:7xM91

थोरात, सुखदेव

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर: सामािजक बिहgकृ तता व
समावेशकता धोरणांिवषयीचा दृिJकोन / सं. ले.
सुखदेव थोरात आिण नर1 V कु मार; इं LजीवMन अवधूत
डwगरे कृत अनु.- पुणे : सुगावा काशन, सXट1. 2015.59 पृ. ; 22 स1. मी.

शाह, घनkयाम
भारतातील सामािजक चळवळी: एक सािहि8यक
परामश3 / इं LजीवMन संकेत द. लाडकृ त अनु.- 2 री
िवता. आिण सुधा. आ.-नवी *द$ली : सेज, 2017.285 पृ. ; 22 स1. मी.
संदभ3.
'Social movements in India : a review of
literature' चा अनुवाद.
ISBN 978-93-859-8536-2 :

4. 300.00


Y:1:7.44

'Perspectives on exclusion and inclusive

303.49-सामािजक भिवत:

policies' चा अनुवाद.

303.4954-भारत

4. 50.00


Y:1:7xM91

मोरे , शेषराव

डॉ. आंबेडकरांOया सामािजक धोरणातील पBरवत3ने.2 री आ.-पुणे : राजहंस काशन, ऑगट 2015.512 पृ. ; 22 स1. मी.
थम आ. : जून 1998.
संदभ3.
ISBN 978-81-7434-897-5 : 4. 500.00

अ@दुल कलाम, ए. पी. जे., 1931-2015
पBरवत3नाचा जाहीरनामा / सं. ले. ए. पी. जे. अ@दुल
कलाम आिण bही. पोतराज ; इं LजीवMन अशोक
पाeयेकृत अनु.- पुणे : सकाळ काशन, ऑगट 2015.264 पृ. ; 22 स1. मी.
संदभ3.
'A manifesto for change' चा अनुवाद.
ISBN 978-93-84316-40-2 :

4. 249.00


Y:1:7.44



Y:1:7xM91

303.484-देशमुख, गोपाळ हरी
ढोणे, एकनाथ

लोकिहतवादIची शतप_े.- पुणे : §ेहवध3न काशन,
जुलै 2014.- iv, 232 पृ. ; 22 स1. मी.
संदभ3.
ISBN 978-93-80321-99-8 : 4. 235.00

िबयॉड 2020: िbहजन उ?ाOया भारतासाठी / सं. ले.
ए. पी. जे. अ@दुल कलाम आिण वाय. एस. राजन ;
इं LजीवMन मनोहर सोनवणेकृत अनु.- 2 री आ.-पुणे :
सकाळ काशन, नोbह1. 2015.- 229 पृ. ; 22 स1. मी.
संदभ3.
'Beyond 2020 : A vision for tomorrow's
India' चा अनुवाद.
ISBN 978-93-84316-65-5 :



Y:1:7xM23

4. 240.00


Y:1:7.44

सामािजक शा े
303.4954-भारत-

मशः

305.231-बाल िवकास-

अ@दुल कलाम, ए. पी. जे., 1931-2015

मशः

सेBठया, मह1V
िनयोजन-कौश$य.- पुणे : छा_ बोधन काशन, जाने.
2017.- 56 पृ.: िच_े; 22 स1. मी.
4. 40.00

िमशन इं िडया: त4णांसाठी िवकिसत भारत ... एक
eयेय / सं. ले. ए. पी. जे. अ@दुल कलाम आिण वाय. एस.
राजन ; इं LजीवMन णव सखदेवकृ त अनु.- पुणे :
रोहन काशन, ऑगट 2016.- 115 पृ. ; 22 स1. मी.



Y11:7

305.23-त4ण, 20 वषापयत
305.235-युवा वग3 (बारा ते वीस वषापयत)

'Mission India : a vision for Indian youth' चा
अनुवाद.
ISBN 978-81-932336-6-5 :

21

4. 100.00

305.2355-िवकास



Y:1:7.44

303.6-सामािजक संघष3

अनुसूिचत जमाती युवक िवकास काय3शाळा कौश$य
िवकास / सं. संपा. िवजयकुमार वाघमारे आिण भरत

खंडागळे .- धुळे : सWयकता काशन, [201-?].- x,
126 पृ. ; 22 स1. मी.
दोन *दवसीय काय3शाळे तील महवपूण3 लेखांचे संकलन.
संदभ3.
ISBN 978-93-83429-32-5 : कमत नाही

303.625-दहशतवाद

संदीप उिoतान
@लॅक टोनNडो: 26/11 मुंबई ह$$यातील ितहेरी झुंज... /
इं LजीवMन समीर कवNकृत अनु.- पुणे : इं Vायणी
सािह8य, नोbह1. 2015.- 232 पृ., [8] पटिच_े ; 22 स1.



Y12

मी.

305.4-Dी वग3

'Black tornado : the three sieges of Mumbai,
26/11' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-5418-239-5 :

'ती' चं अवकाश / सं. संपा. लीला गुलाटी आिण जसोधरा

4. 250.00


Y:44

304-सामािजक वत3नास कारणीभूत घटक
304.8-थलांतर
देशमुख, शामल

बागची ; इं LजीवMन मीना वैशंपायनकृ त अनु. ; संपा.
अनुजा जगताप.- पुणे : रोहन काशन, जुलै 2015.309 पृ. ; 22 स1. मी.
संदभ3.
'A space of her own' चा अनुवाद.

थलांतरीतांOया समया.- परभणी : पवन काशन,
2015.- 228 पृ. ; 22 स1. मी.
संदभ3.
ISBN 978-81-923937-8-0 : 4. 250.00

ISBN 978-93-82591-62-7 :

4. 250.00


Y15

305.42-िDयांचा सामािजक दजा3 आिण भूिमका


U42

305-सामािजक संरचना

305.(1)-आरhण
थोरात, सुखदेव

खाजगी hे_ातील आरhणािवषयी वादचचा3 / सं. ले.
सुखदेव थोरात, आय3मा आिण शांत नेगी ;
इं LजीवMन अवधूत डwगरे कृत अनु.- पुणे : सुगावा
काशन, सXट1. 2015.- 55 पृ. ; 22 स1. मी.
संदभ3.

305.420954-भारत

अuाणी Dीवादी इितहासलेखनाOया *दशेने... / सं. संपा.
ितमा परदेशी आिण िव?ुत भागवत.- 2 री आ.-पुणे :
सुगावा काशन, जुलै 2015.- 198 पृ. ; 22 स1. मी.
थम आ. : 1998.
संदभ3.
ISBN 978-93-84914-13-4 : 4. 180.00


Y15.44

'Reservation and private sector : quest for
equal opportunities and growth' या

पुतकातील संपादकय तावनेचा अनुवाद.
4. 50.00


Y592:4:5.44

305.2-वयोगट

गंगणे, वषा3
Dी सhमीकरणाची वाटचाल आिण वातव.- नागपूर :
ऋचा काशन, जुलै 2015.- 184 पृ. ; 22 स1. मी.
संदभ3.
ISBN 81-86461-12-4 : 4. 250.00


Y15.44

ढेरे, अ4णा
जािणवा जा या होताना: िDयांOया िनभ3य िवचारांचा
मागोवा / िव?ा बाळ यांOया तावनेसह.- पुणे :
सुरेश एजiसी, मे 2015.- 119 पृ. ; 22 स1. मी.
4. 140.00

305.231-बाल िवकास

भावे, वषा3
गाणारी योगशाळा.- र¢ािगरी : पश3 काशन, सXट1.
2017.- 90 पृ. ; 22 स1. मी.
ISBN 978-93-83827-28-2 : 4. 140.00


Y11:7



Y15.44

सामािजक शा े
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305.420954-भारत-

मशः

305.50954-भारत-

नेहत
े े, गीता बाळकृ gण

राय, अ4ं धती, 1961-

बदल8या भारतातील िDया = Women in
changing India.-

वंश, जात व जाित:वथेचं उाटन / इं LजीवMन

धुळे : सWयकता काशन ;

अवधूत डwगरे कृत अनु.- पुणे : सुगावा काशन, नोbह1.
2016.- 152 पृ. ; 22 स1. मी.

जळगाव : भूषण अशोकराव महाजन [िवतरक], 2016.vi, 90

मशः

पृ. ; 22 स1. मी.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांOया 'अॅिनिहलेशन ऑफ

संदभ3.

काट' या संिहतेOया एस. आनंद यांनी संपा*दत

ISBN 978-93-83429-21-9 :

4. 110.00

के ले$या आवृRीसाठी िलिहले$या दीघ3 तावनेचा 'द


Y15.44

डॉlटर अँड द स1ट' चा अनुवाद.
संदभ3.

305.48-िविशJ गटातील िDया

ISBN 978-93-84914-35-6 :

305.488-मानववांिशक आिण जातीय समुदाय



Y592.44

305.48800954-भारत

गंगणे, वषा3

305.5095479-महाराv

आ*दवासी िDयांOया आथक व सामािजक समया.-

अ4ण िव<ंभर

नागपूर : ऋचा काशन, ऑlटो. 2015.- 272 पृ.:

मराठा Eांती मोचा3 आिण Eांती.- मुंबई : कबीर

नकाशे; 22 स1. मी.

काशन ; पुणे : नवता बुक व$ड3 [िवतरक], नोbह1.

संदभ3.
ISBN 81-86461-13-2 :

4. 150.00

2016.- 80 पृ. ; 22 स1. मी.

4. 325.00


Y15.44

जातीची मानिसकता िवसजत करयाOया संक$प
*Eयेचा Eांती मोचा3.
4. 80.00

गायकवाड, सुजाता सुधीर



धुळे िज$ातील आ*दवासी िDयांचे राजकय िव<.-

Y592.4435

धुळे : सWयकता काशन, 2015.- iv, 106 पृ. ; 22 स1.

महाराvातील जातीय अ8याचार: समया आिण उपाय /

मी.
ISBN 978-93-83429-42-4 :

संपा. हष3 जगझाप.- पुणे : डायमंड पि@लके शiस :

4. 100.00


Y15.44

305.5-सामािजक वग3

डायमंड बुक डेपो [िवतरक], नोbह1. 2015.- x, 117 पृ.
; 22 स1. मी.
ISBN 978-81-8483-659-2 :

4. 150.00


305.50954-भारत

Y592.4435

ढोणे, एकनाथ
माळी, सिचन

uाण आिण जाित:वथा.- पुणे : §ेहवध3न काशन,

मराठा आंदोलन: जाितयुH क जाितअंत ?.- मुंबई :

फे uु. 2015.- 96 पृ. ; 22 स1. मी.

लोकवाय, एिल 2017.- 107 पृ. ; 22 स1. मी.

लोकिहतवादIOया शतप_ांचा सखोल व तौलिनक

संदभ3.

अªयास.
संदभ3.
ISBN 978-93-80321-97-4 :

ISBN 978-93-82906-04-9 :



4. 100.00

Y592.4435



Y592.44

305.56-किन^ वग3
फु ले, ]योितबा गो&वद, 1827-1890

माळी, सिचन

गुलामिगरी: uाणी धमा3Oया आडपड?ांत.- 2 री आ.-

जाितअंतक सांकृ ितक Eांतीचे आ8मभान / तानाजी

पुणे : सनय काशन, जाने. 2016.- 128 पृ. ; 22 स1.

ठwबरे यांOया तावनेसह.- 2 री आ.-मुंबई :
लोकवाय, मे 2016.- 155 पृ. ; 22 स1. मी.

मी.

थम आ. : जाने. 2013.

थम आ. : मे 2015.

संदभ3.

संदभ3.

ISBN 978-93-82789-84-0 :

4. 100.00

4. 150.00

ISBN 978-93-84600-08-2 :



Y592.44

4. 100.00


Y5927.44

सामािजक शा े
305.8-मानववांिशक आिण जातीय समुदाय-

305.560954-भारत

अइलैया, कांचा, 1952&हदु8व-मु भारत: दिलत-ब®जन,
सामािजक-आeयाि8मक आिण वैािनक Eांतीवरील
&चतन / इं LजीवMन बी. सुरेशकृ त अनु.- नवी *द$ली :
सेज, 2017.- xxx, 305 पृ. ; 22 स1. मी.
जातीय राजकारणावर िवखारी ह$ले चढवत
&हदु8वाOया चgWयातून मांडले$या ऐितहािसक घटनांना
आbहान देणारे तसेच राvिहतासाठी देशातील
वैािनक िवचारांना ो8साहन देणारे हे पुतक.

आमी ह$बा / सं. ले. रमेश नागपुरे आिण पोपटराव
नागपुरे.- येवला : हलबा (नागपुरे) उ8थान पBरषद,
िडस1. 2016.- 279 पृ.: िच_े, नकाशा; 22 स1. मी.
संदभ3.
4. 300.00


Y7.44

पाटील, आदश3
तीन मुलांचे चार *दवस / सं. ले. आदश3 पाटील,
िवकास वाळके आिण Gीकृ gण शेवाळे .- पुणे : साधना
काशन, जाने. 2017.- 152 पृ., [8] पटिच_े ; 22 स1.

dalit-bahujan, socio-spiritual and scientific
revolution' चा अनुवाद.

4. 350.00

मी.



Y5927(Q2).44

305.568-िनgकािसत वग3
305.5688-दिलत
305.56880954-भारत
गोडघाटे , अशोक

दिलतांचा िवचार संघष3 / गंगाधर पानतावणे यांOया
तावनेसह.- 2 री आ.-नागपूर : उषःकाल काशन,
ऑlटो. 2015.- 192 पृ. ; 22 स1. मी.
थम आ. : ऑlटो. 1989.
4. 200.00

छRीसगडOया पBरसरातील आ*दवासIOया देशात
सायकल वास करत गेले$या तीन त4णांना चार
*दवस तेथे थांबवून ठे वयात आले, 8या तीन त4णांची
'8या' चार *दवसांची डायरी, सफरीचे मागचे पुढचे
संदभ3, ांजळ आ8मिनवेदन यासह आ*दवासIOया
जीवनात डोकावणारे अ8यंत वाचनीय असे पुतक.
ISBN 978-93-86273-06-2 : 4. 150.00


Y7.44



Y5927.44

थोरात, सुखदेव

भारतातील दिलत समाज: सामूिहक िविधिलिखताOया
शोधात / इं LजीवMन शीतल करं दीकरकृ त अनु.- नवी
*द$ली : सेज, 2017.- xxii, 351 पृ. ; 24 स1. मी.

शेख फा4क के .
आ*दवासी समाजातील :सनािधनता.- धुळे :
सWयकता काशन, 2014.- vi, 74 पृ. ; 22 स1. मी.
उपिवषय : 362.292 - म?िवकार
संदभ3.
4. 100.00


Y7.44

'Dalits in India : search for a common
destiny' चा अनुवाद.
ISBN 978-93-859-8532-4 :

मशः

नागपुरे, रमेश

'Post-Hindu India : a discourse on

ISBN 978-93-859-8543-0 :

23

4. 350.00


Y5927.44

305.6-सामािजक - धामक समूह
305.697-मुसलमान

सूय3वंशी, रमेश
आ*दवासी ठाकर डॉट कॉम: आ*दवासी ठाकर :
समाजशाDीय अªयास.- कoड (औरं गाबाद) :
अªयािसका काशन, ऑगट 2016.- 248 पृ.: िच_े,
नकाशा; 22 स1. मी.
ISBN 978-81-920256-7-4 : 4. 250.00


Y7.44
305.6970954-भारत

306-संकृ ती आिण संथा
306.(1)-सांकृ ितक मानववंशशाD

शेख सलीम

मुिलम मनाचा कानोसा.- पुणे : िव<भारती काशन,
जुलै 2015.- 101 पृ. ; 22 स1. मी.
4. 125.00


Y73(Q7).44

305.8-मानववांिशक आिण जातीय समुदाय

मकर, संLाम&सह पांडुरंग
मा²त.- को$हापूर : गु4कु ल काशन, ऑगट 2016.140 पृ. ; 22 स1. मी.
4. 170.00


Y
चौथाईवाले, सुरेश

ऊठ मातंगा ऊठ तू मेलास क काय ?.- औरं गाबाद :
ल®जी काशन, िडस1. 2015.- 136 पृ. ; 22 स1. मी.
4. 130.00

मा²त.- को$हापूर : *दपक काशन, एिल 2016.115 पृ. ; 22 स1. मी.
4. 150.00


Y7.44



Y
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306.2-राजनैितक संथा
306.2(1)-राजकय समाजशाD

306.76-ल³िगक वृRी
306.766-समल³िगकता

वकल, अलीम
राजकय समाजशाD / सं. ले. अलीम वकल आिण
]यो8§ा सोनखासकर.- पुणे : ितमा काशन, ऑlटो.
2015.- 182 पृ. ; 22 स1. मी.
संदभ3.
4. 200.00

जैत

आपुले आपण / संपा. क4णा गोखले.- पुणे : राजहंस
काशन, फे uु. 2017.- x, 190 पृ. ; 22 स1. मी.
एक समल³िगक Wहणून सतत समाजाकडू न होणारी
हेटाळणी, आलेले अनुभव आिण 8यावरचे िवचारमंथन
Wहणजेच हे पुतक.
ISBN 978-81-7434-998-9 : 4. 200.00




Y:4

Y:(W)

306.8-िववाह आिण कु टुंबसंथा

306.3-आथक संथा
306.36-Gम णाली
306.36(1)-औ?ोिगक समाजशाD

िचकन सूप फॉर द सोल फॅ िमली मॅटस3: कौटुंिबक
िजbहा´याOया भावपशp कथा / सं. ले. जॅक कॅ न*फ$ड
... [आिण इतर.] ; इं LजीवMन रे वती सेकृत अनु.- पुणे :

कु लकणp, भाकर काशीनाथ
औ?ोिगक समाजशाD = Industrial sociology.पुणे : डायमंड पि@लके शiस : डायमंड बुक डेपो
[िवतरक], जुलै 2015.- x, 326 पृ. ; 24 स1. मी.
ISBN 978-81-8483-611-0 : 4. 399.00

मेहता.
भाग 1 : जाने. 2017.- xviii, 190

पृ. : िच_े ; 22 स1.

मी.

4. 200.00
भाग 2 : जाने. 2017.- iv, 168 पृ. : िच_े ; 22 स1.
ISBN 9789386342027 :



Y40bX8(A)

मी.
ISBN 9789386342034 :

306.6-धामक संथा
306.6(1)-धमा3चे समाजशाD

4. 200.00.


Y217

जोशी, िमता काश
लµाचा GPS: िववाहिवषयक समुपदेशन करणारे
*दशादश3क पुतक / सं. ले. िमता काश जोशी आिण
सागर पाठक.- पुणे : सकाळ काशन, िडस1. 2016.208 पृ. ; 22 स1. मी.
ISBN 978-93-86204-25-7 : 4. 195.00

कसबे, रावसाहेब राणोजी, 1944-

भ आिण धWम.- मुंबई : लोकवाय, जाने. 2016.xxxii, 664 पृ. ; 22 स1. मी.
संदभ3.
ISBN 978-93-82789-78-9 कागदी बां. :



4. 975.00

Y217



Y:(Q).44

पाटील, इOछाराम गंगाराम, 1943देव मारी 8यास कोण ... ? / अिनल सोनार यांOया
तावनेसह.- धुळे : सWयकता काशन, जाने. 2014.xx, 222 पृ.: िच_े; 22 स1. मी.
ISBN 978-93-83429-09-7 : 4. 250.00

मोळक, शैलजा ाने<र
लµ...एक ससूर.- 3 री आ.-पुणे : िशवपश3 काशन,
फे uु. 2016.- 64 पृ. ; 22 स1. मी.
थम आ. : 1997.
4. 65.00


Y217



Y:(Q).44

यशोधरा लाल

306.7-ल³िगक संबंध
306.74-वेkया :वसाय

जट मॅरीड, Xलीज एlसlयूज: लµात$या खsाळ
hणांचा रोचक वेध / इं LजीवMन नीता गVेकृत अनु.पुणे : मेहता, ऑlटो. 2016.- vi, 222 पृ. ; 22 स1. मी.

306.740954-भारत

'Just married, please excuse' चा अनुवाद.

306.74095456-*द$ली

ISBN 9789386175397 :

4. 250.00


Y217

मुखोपाeयाय, के . के .
*द$ली शहरातील वेkया आिण 8यांची मुले / सं. ले. के .
के . मुखोपाeयाय आिण सुतपा मुखोपाeयाय; अनु.
मीना शेटे-संभू.- पुणे : सुगावा काशन, जाने. 2016.172 पृ.: िच_े, नकाशा; 22 स1. मी.
संदभ3.
ISBN 978-93-84914-20-2 : 4. 180.00

306.87-पाBरवाBरक संबंध
306.874-पालक-बालक संबंध



Y15:425.4481

बुकशेटे, रघुनाथ Gीपाल
पालक िम_ांनो.- को$हापूर : अिभनंदन काशन,
ऑगट 2015.- 88 पृ. ; 22 स1. मी.
संदभ3.
4. 125.00


Y22
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320.1-चाणQय- मशः

307-समुदाय
307.1-िनयोजन आिण िवकास

िलमये, राजा

307.12-िनयोजन
307.1216-शहरे
गेल, यान (Gehl, Jan)

असावी शहरे आपुली छान / मूळ डॅिनशवMन इं Lजी
अनुवादाचा सुलhणा महाजनकृ त मराठी अनु. ; संपा.
क4णा गोखले.- पुणे : राजहंस काशन, ऑगट 2015.xxvi, 269 पृ.: रं गीत िच_े; 26 स1. मी.
संदभ3.
'Cities for people' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-7434-887-6 कागदी बां. :

4. 1500.00


Y:(NB,5)

307.7-िविशJ समुदाय
307.72-Lामीण समाज

अखंड भारताचा िश$पकार चाणlय.- पुणे :
*दलीपराज काशन, जून 2016.- 128 पृ.: नकाशा;
22 स1. मी.
ISBN 978-93-5117-131-7 : 4. 140.00


WxC61

320.5-राजकय तवणाली
320.5-नेहM, जवाहरलाल
वxहाडपांडे, नी. र., 1921नेहM आिण नेहMवाद: एक िच*क8सक मू$यांकन.- 2
री आ.-नागपूर : िनशीगंधा बुक एजiसी, मे 2015.- iv,
284 पृ. ; 22 स1. मी.
थम आ. : िडस1. 2007.
4. 350.00


W:aM89

320.5-फु ले, ]योितबा गो&वद

307.720954-भारत

आ_े, &_बक नारायण, 1872-1933
गावगाडा शता@दी आवृRी / संपा. दRा_ेय *दनकर पुंडे.पुणे : राजहंस काशन, िडस1. 2015.- 474 पृ.: िच_े,
ित.; 22 स1. मी.
ISBN 978-81-7434-939-2 : 4. 500.00


Y31:1:7.44

&शदे, रमेश
महा8मा जोितराव फु ले यांचे राजकय िवचार.- पुणे :
सायन पि@लके शiस, ऑगट 2015.- 183 पृ.: ित.;
22 स1. मी.
संदभ3.
ISBN 978-93-81351-64-2 : 4. 200.00


W:aM27

320-राजनीितशाD
320.01-तवान आिण िसHांत
320.011-सामाiय िसHांत

320.8-थािनक वरा]य संथा
320.80954-भारत

320.8095479-महाराv

देव, िवजय

राजकय संक$पना आिण िसHाiत = Political

िबरमल, िनतीन

महाराvातील थािनक वरा]य संथा = Local self

concepts and theory / सं. ले. िवजय देव, शरद

गोसावी आिण सं]योत आपटे.- पुणे : डायमंड
पि@लके शiस : डायमंड बुक डेपो [ िवतरक], जुलै 2015.xx, 283 पृ. ; 22 स1. मी.
संदभ3.
ISBN 978-81-8483-613-4 : 4. 399.00


W

320.1-रा]य
320.1-चाणlय

Government in Maharashtra / सं. ले. िनतीन

िबरमल आिण वैशाली काश पवार.- पुणे : डायमंड
पि@लके शiस : डायमंड बुक डेपो [िवतरक], जुलै 2015.viii, 118 पृ. ; 22 स1. मी.
तृतीय वष3 कला शाखेOया िव?ाQयासाठी उपयु.
संदभ3.
ISBN 978-81-8483-624-0 : 4. 100.00


W,6.4435

320.9-राजकय पBरिथती

चाणlय
चाणlयनीती: मराठीत ोकबH भावानुवाद / अनु.
अशोक जोशी.- पुणे : उiमेष काशन, माच3 2017.351 पृ. ; 18 स1. मी.
सुभािषतवजा ोकांOया माeयमातून आय3 चाणlयांनी
के ले$या &चतनाचा भावानुवाद.
मूळ संकृ त संिहतेसह.
ISBN 978-93-85794-18-6 : 4. 300.00

320.95-आिशया
320.954-भारत

के जरीवाल, अर&वद, 1968वरा]य / इं LजीवMन साधना कु लकणpकृ त अनु.- पुणे :
सकाळ काशन, ऑlटो. 2016.- 112 पृ.: िच_े; 22
स1. मी.
'Swaraj' चा अनुवाद.
ISBN 978-93-86204-09-7 :



WxC61

4. 140.00


W.44

सामािजक शा े
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320.954-भारत-

मशः

323.67-पासपोट3 आिण िbहसा
323.670285-डाटा ोसे&सग, कॉWXयुटर अॅिXलके शन

गुहा, रामचंV
कालपरवा / इं LजीवMन कु मुद करकरे कृत अनु.- पुणे :
साधना काशन, जाने. 2017.- 149 पृ.: िच_े; 22 स1.

323.6702854678-इं टरनेट

आठवले, नर1 V
ऑनलाइन पासपोट3Oया जगात / सं. ले. नर1 V आठवले
आिण सुजाता आठवले.- पुणे : वे*दका एंटरायजेस,
ऑlटो. 2015.- 48 पृ.: िच_े; 22 स1. मी.
4. 70.00

मी.
The Telegraph या दैिनकातील 'Politics and
play'

या तंभाअंतग3त िसH झाले$या िनवडक

लेखांचा अनुवाद.
ISBN 978-93-86273-08-6 :



4. 150.00

W:58(U42)



W.44

पवार, Gीराम
धुमाळी: करं ट - अंडरकरं ट / काश पवार यांOया
तावनेसह.- पुणे : सकाळ काशन, जाने. 2017.320 पृ. ; 22 स1. मी.
पhीय राजकारण व सRापधा3, थािनक राजकय
*Eया, राजकय घराणी व 8यांची पुनर3 चना,
राजकय अथ3कारण, िविवध सामािजक चळवळी,
िविवध मु?ांची चचा3 करणारे , भवतालOया
घडामोडIचे सिवतर आकलन घडवणारे पुतक
Wहणजेच धुमाळी.
ISBN 978-93-86204-29-5 : 4. 330.00

324-राजकय काय3पHती, *Eया
324.2-राजकय पh
324.254-भारत

324.254(1)-ब®जन समाज पh
जगझाप, हष3
महाराvातील आंबेडकरी राजकारणाचे समकालीन
आकलन: ब®जन समाज पh व Bरपि@लकन पh / सं. ले.
हष3 जगझाप आिण संघर¢ सोनवणे.- 2 री आ.-पुणे :
डायमंड पि@लके शiस : डायमंड बुक डेपो [ िवतरक],
नोbह1. 2015.- xvi, 101 पृ. ; 22 स1. मी.
संदभ3.
ISBN 978-81-8483-657-8 : 4. 150.00


W.44

322-रा]य आिण संगBठत सामािजक समूह
322.1-रा]य आिण धम3
322.1(1)-धम3िनरपेhता, ऐिहकवाद



W,4A.44

324.254(1)-भारतीय राvीय काँLेस
िशनगारे , हेमंत

भारतीय राvीय काँLेस आिण नामदार गोखले.- *द$ली :
ए. आर. पि@ल&शग, 2015.- 240 पृ. ; 22 स1. मी.
उपिवषय : 923.254 - गोखले, गोपाळ कृ gण
संदभ3.

गोडबोले, माधव, 1936-

भारताची धम3िनरपेhता: धोlयाOया वळणावर /
इं LजीवMन सुजाता गोडबोलेकृत अनु. ; संपा. आनंद
हडpकर.- पुणे : राजहंस काशन, सXट1. 2017.- 454
पृ. ; 22 स1. मी.
संदभ3.

ISBN 978-81-930663-0-0 कागदी बां. :

4. 575.00


W,4A.44

324.254(1)-राvीय वयंसेवक संघ

'Secularism : India at a crossroads' चा
डोळे , जयदेव

अनुवाद.
ISBN 978-93-86628-01-5 :

4. 500.00


W:4

323-नागBरक आिण राजनैितक अिधकार
323.6-नागBरक8व

आरे सेस.- मुंबई : लोकवाय, एिल 2017.- 193 पृ.
; 22 स1. मी.
ISBN 978-93-82906-06-3 : 4. 150.00


W,4A.44

दीिhत, वसंत बाळकृ gण
नमते सदाव8सले मातृभूमे: संघ ाथ3ना अथ3 व आशय.नागपूर : लाखे काशन, माच3 2017.- 40 पृ. ; 22 स1.

अनुसूिचत जाती युवक िवकास काय3शाळा नागBरक आिण
उRम नागBरक8व / सं. संपा. सुिनल तोतडे आिण
िवलास बैले.- धुळे : सWयकता काशन, फे uु. 2016.xxii, 104 पृ.: रं गीत िच_े; 22 स1. मी.
दोन *दवसीय काय3शाळे मeये तुत झाले$या वाचन
सािह8याचे संकलन.
ISBN 978-93-83429-46-2 : कमत नाही

मी.



W:5

उपिवषय : 294.5433 - भजने, तो_े, िन8यपाठाचे
सािह8य
संदभ3.
4. 25.00


W,4A.44

सामािजक शा े
324.254(1)-िशवसेना

330.954-भारत-

ढवळे , िवजय

बिणक, नीलांजन

वाघाचे पंजे: िशवसेनेची देदीXयमान सुवण3 महो8सवी
वाटचाल.- मुंबई : नवचैतiय काशन, जून 2016.399 पृ. ; 22 स1. मी.
संदभ3.
ISBN 978-93-83466-78-8 : 4. 370.00

27

मशः

भारतीय अथ3:वथा: थूल अथ3शाDीय आढावा /
इं LजीवMन मंजूषा मुसमाडेकृत अनु.- नवी *द$ली :
सेज, 2017.- xx, 268 पृ. ; 24 स1. मी.
'The Indian economy : a macroeconomic



perspective' चा अनुवाद.

W,4A.44

िशवसेना @ 50: 50 वषा3चा मराठी अिमतेचा आिण
&हदु8वाचा लढा / संपा. योग1V ठाकू र.- 2 री आ.-मुंबई :
आमोद काशन, ऑगट 2016.- 464 पृ., [36]
पटिच_े ; 22 स1. मी.
संदभ3.
कागदी बां. : 4. 600.00

4. 275.00


X.44

331-Gम अथ3:वथा
331.7-उ?ोग आिण :वसायानुMप Gिमक
331.702-कBरअर संधी आिण िनवड माग3दश3क
केळकार, रामदास



W,4A.44

327-आंतरराvीय संबंध
आंतरराvीय राजकारण: संक$पना, िसHांत आिण समया /
संपा. 4मक बसू ; इं LजीवMन साधना कु लकणp आिण
नेहा वाडेकरकृ त अनु.- नवी *द$ली : सेज, 2017.555 पृ. ; 22 स1. मी.
संदभ3.

वेवसाय माग3दश3क.- पणजी : गोवा कwकणी अकादेमी,
2016.- 137 पृ. ; 22 स1. मी.
4. 130.00


X:95

बडे, गज1V भाकर
कBरअरचा पासवड3: के जी टू पीजी शैhिणक *दशादश3क
Lंथ.- पुणे : साथ3संकेत काशन, िडस1. 2015.- 853 पृ.
: नकाशे; 22 स1. मी.
कागदी बां. : 4. 710.00

'International politics : concepts, theories
and issues' चा अनुवाद.
ISBN 978-93-515-0703-1 :

ISBN 978-93-859-8535-5 :

4. 425.00





X:95

V1:19
327.54-भारत

देवळाणकर, शैल1V
मोदी कालखंडातील भारताचे परराv धोरण: सात8य
आिण िथ8यंतर.- 3 री सुधा. आ.-पुणे : सकाळ काशन,
नोbह1. 2016.- 327 पृ.: िच_े, नकाशे; 25 स1. मी.
ISBN 978-93-86204-22-6 : 4. 295.00


V44:19

वां*दले, सुरेश
माट3 कBरअर, उवल भिवgय / संपा. आनंद हडpकर.पुणे : राजहंस काशन.
भाग 1 : माच3 2016.- viii, 143 पृ. ; 24 स1. मी.
ISBN 978-81-7434-952-1 : 4. 200.00
भाग 2 : माच3 2016.- viii, 151 पृ. ; 24 स1. मी.
ISBN 978-81-7434-953-8 : 4. 200.00.


X:95

सीकरी, राजीव

भारताOया परराv धोरणाचा पुनवचार: आbहाने
आिण नीती / इं LजीवMन िव?ा भाकयकृ त अनु. ;
िचiमय आर. घारे खन यांOया तावनेसह.- नवी
*द$ली : सेज, 2017.- xiv, 294 पृ. ; 22 स1. मी.
संदभ3.

पधा3 समजून घेताना...: कु मारवयातच उवल कBरअर
िनयोजनाबाबतचे मूलमं_ / मराठीमeये संक.- पुणे :
सकाळ काशन, जाने. 2016.- 240 पृ.: िच_े; 24 स1.
मी.

'Rethinking India's foreign policy :

संदभ3.

challenge and strategy' चा अनुवाद.

ISBN 978-93-84316-89-1 :

ISBN 978-93-515-0715-4 :

4. 375.00

4. 250.00


X:95



V44:19

330-अथशा
330.9-आथक पBरिथती
330.95-आिशया
330.954-भारत

332-िवRीय अथ3शाD
332.04-िविशJ आथक अथ3शाD िवषय
332.0415-भांडवल िनमती आिण बचत
332.04152-वयं िवRपुरवठा, बचत गट
जोगदेव, मोद िवgणू
बचत गट: संधी आिण समृHी.- पुणे : *दलीपराज
काशन, ऑlटो. 2015.- 112 पृ. ; 22 स1. मी.
ISBN 978-93-5117-081-5 : 4. 100.00

काळे , जगजीवन

काळा पैसा, नोटबंदी, अथ3Eांती ?.- ठाणे : धWममुVण
काशन, जाने. 2017.- 72 पृ. ; 22 स1. मी.
4. 50.00


X.44



X56:176

सामािजक शा े
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332.04152-Lवयं िव0पुरवठा, बचत गट- मशः

332.6-गुंतवणूक-

पाटील, िव?ा
धुळे िज$ातील बचत गटांची गती.- धुळे :
सWयकता काशन, जाने. 2014.- v, 63 पृ. ; 22 स1.

शरथ, कोमारराजू

मी.
ISBN 978-93-83429-01-1 :

4. 50.00


X56:176

मनी वाईज: आम आदमीचा संपRी व आथक
वातं«याचा माग3दश3क / इं LजीवMन मनोहर
सोनवणेकृत अनु.- पुणे : सकाळ काशन, ऑlटो.
2016.- 208 पृ. ; 22 स1. मी.
'Money wise : the aam aadmi's guide to
wealth and financial freedom' चा अनुवाद.

बचतगट काय3पHती व गती.- धुळे : सWयकता
काशन, 2014.- viii, 68 पृ. ; 22 स1. मी.
ISBN 978-93-83429-02-8 : 4. 60.00

ISBN 978-93-86204-08-0 :

4. 225.00


X65



X56:176

332.632-तारण, थावर मालमRा, :ापारी माल
332.6322-शेअर

महाळं क, वाती
कहाणी बचतगटांची: महाराvातील बचतगटांOया
चळवळीची वाटचाल.- पुणे : अमेय काशन, जुलै
2015.- 222 पृ. ; 22 स1. मी.
संदभ3.
ISBN 978-93-5080-057-7 : 4. 255.00

कहाते, अतुल



X56:176

वॉरन बफे Oया यशाचे 50 मं_: शेअर बाजारातील
गुंतागुंत सहज सोXया श@दांत.- पुणे : मेहता, जाने.
2017.- xiv, 130 पृ. ; 22 स1. मी.
संदभ3.
ISBN 9789386342188 : 4. 160.00


X651

332.1-बँक आिण बँ कग
332.10285-डाटा ोसे&सग

332.7-पत, ऋण

332.74-िविवध ऋण / पत कार
332.742-:ावसाियक आिण औ?ोिगक पत कार
332.742(1)-सू·म िवR पुरवठा

332.102854678-इं टरनेट

सखदेव, णव
माट3पणे bहा कॅ शलेस / संपा. नीता कु लकणp.- पुणे :
रोहन काशन, जाने. 2017.- 90 पृ.: िच_े; 22 स1.

जोशी, वसुधा

मी.

आपले आथक :वहार िनधा3तपणे 'कॅ शलेस' पHतीने
करयासाठी सिच_ माग3दश3न.
4. 100.00


X620bD65,8(B)

सू·मिवRाचा सुबोध पBरचय.- पुणे : डायमंड
पि@लके शiस : डायमंड बुक डेपो [िवतरक], फे uु. 2016.vi, 90 पृ. ; 22 स1. मी.
संदभ3.
ISBN 978-81-8483-640-0 : 4. 100.00


332.4-V: (पैसा)
332.49-पैशांचा इितहास, चलन उ8Eांती

X56

333-जमीन आिण ऊजा3 संबंधी अथ3शाD
333.7-नैसगक साधनसंपRी, पया3वरण
333.72-संवध3न आिण संरhण

कौल, िववेक

इझी मनी: रॉिबiसन Eु सो ते पिहले महायुH या
काळातील चलनाची उ8Eांती / इं LजीवMन
मराठीमeये अनु.- नवी *द$ली : सेज पि@लके शiस,
2016.- xxii, 259 पृ. ; 22 स1. मी.
संदभ3.

साVी: िनसगा3चा अनमोल ठे वा / सं. संपा. आिण संक.
पूणमा फडके आिण शमला देव.- पुणे : सकाळ
काशन, िडस1. 2014.- viii, 199 पृ.: रं गीत िच_े; 27
स1. मी.
संदभ3.
ISBN 978-93-84316-16-7 : 4. 490.00

'Easy money : evolution of money from
Robinson Crusoe to the first world war' चा
अनुवाद.
ISBN 978-93-515-0717-8 :

मशः



4. 225.00

X:271(Y:1:75)



X61

333.75-वन भूिम
333.750954-भारत

332.6-गुंतवणूक

333.75095479-महाराv

कु लकणp, िवनायक Gीरं ग
अथ3भान: eयानी money.- पुणे : सकाळ काशन,
नोbह1. 2016.- 160 पृ. ; 24 स1. मी.
आथक साhरतेचा संकार करणारे आिण 8येकासाठी
आथक उoतीचा माग3दश3क ठरणारे पुतक.
संदभ3.
ISBN 978-93-86204-15-8 : 4. 180.00

खैरनार, डी. एन.

महाराvातील अभयारये व राvीय उ?ाने.- पुणे :
अिमत काशन, नोbह1. 2015.- 94 पृ., [4] पटिच_े:
िच_े; 22 स1. मी.
संदभ3.
4. 130.00


X65



X:271:(JB).4435

सामािजक शा े
333.9-इतर नैसगक साधनसंपRी
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338.7-:ापार संघटना
338.76-िविशJ उ?ोग आिण उ?ोग समूहांOया संघटना
338.761-सेवा उ?ोग
338.761004693-चचा3 गट

333.91-जलसंपदा

परांजपे, उ$हास मुकुंद, 1948झेलू पाऊस ¸जळीत.- मुंबई : जलवधनी ित^ान,
ऑगट 2015.- 112 पृ., 8, पटिच_े: िच_े; 22 स1. मी.
4. 120.00

338.761004693(1)-फेसबुक



X:271:(H4221)

Wहके , भाकरराव
उRर पाणी ाचे... : जलनीतीत मा. भाकरराव
Wहके यांची पुणे आकाशवाणीवरील भाषणे / संपा.
सुषमा िशतोळे .- को$हापूर : इं Vिनल काशन, नोbह1.
2016.- 100 पृ. ; 22 स1. मी.
4. 140.00

कक3 पॅBmक, डेिbहड (Kirkpatrick, David), 1953द facebook इफे lट / इं LजीवMन वषा3 वेलणकरकृ त
अनु.- पुणे : मेहता, ऑlटो. 2016.- xiv, 394 पृ. ; 22
स1. मी.
'The Facebook effect : the inside story of
the company that is connecting the world'
चा अनुवाद.
ISBN 9789386175175 :

4. 395.00


X9V:(D65,8(B))



X:271:(H422)

333.9162-न?ा आिण झरे
333.916216-संवध3न आिण संरhण

338.76164795-खानपान :वसाय
338.7616479573-अमेBरकन संयु संथाने
लbह, जॉन एफ. (Love, John F.)
कहाणी मॅकडोन$डसची: एका अमेBरकन उ?ोगाची
आंतरराvीय भरारी / इं LजीवMन सुधीर रा&शगकरकृ त

येवले, िव<ास
जल दडीची गोJ . पहा 294.5351095479(1) -

अनु.- पुणे : मेहता, जाने. 2016.- xxii, 434 पृ., [8]

पंढरपूर.

पटिच_े ; 22 स1. मी.

338-उ8पादन
338.04-उ?ोजकता

'McDonald's behind the arches' चा अनुवाद.
ISBN 9788184989472 :

4. 495.00


X8(J3).7

महांबरे , गंगाधर मनमोहन, 1931-2008

िव?ाQयासाठी औ?ोिगक क$पकता.- 3 री आ.-पुणे :
मधुराज पि@लके शiस, माच3 2015.- 72 पृ. ; 22 स1.

338.766362-पेये

इझडेल, नेिbहल (Isdell, Neville)

मी.
ISBN 81-7492-130-3 :

जगिसH
uँडOया जडणघडणीची कहाणी / सं. ले. नेिbहल
इझडेल आिण डेिbहड बीसले ; इं LजीवMन *दप
&सदेकरकृ त अनु.- पुणे : मेहता, जाने. 2016.- xxii,
210 पृ., [4] पटिच_े ; 22 स1. मी.

अंतरं ग कोका-कोलाचे: Coca-Cola

4. 60.00


X8(A)

338.1-कृिष
साळुं के, िवजया

'Inside Coca-Cola : a CEO's life story of

कृ िष भूगोल.- पुणे : डायमंड पि@लके शiस : डायमंड

building the world's most popular brand' चा

बुक डेपो [िवतरक], जुलै 2015.- x, 284 पृ.: नकाशे;
अनुवाद.

24 स1. मी.
संदभ3.
ISBN 978-81-8483-612-7 :

ISBN 9788184989519 :

4. 250.00


X8(L:523)

4. 395.00


X8(J)

338.9-आथक िनयोजन
338.954-भारत

338.17-िविशJ कृ िष उ8पादने

338.95479-महाराv

338.1762-रवंथ करणारी गाई-गुरे

Wहके , भाकरराव
उपाय आहेत... अंमल कMया !: महाराvाला
गितपथावर आणणे शlय आहे ! / संपा. सुषमा
िशतोळे .- को$हापूर : इं Vिनल काशन, नोbह1. 2016.116 पृ.: िच_े; 22 स1. मी.
4. 160.00

दांडेकर, िव. म.

गाईचे अथ3शाD: भारतातील पशू अथ3शाD / अ. िभ.
शहा यांOया तावनेसह.- पुणे : सुगावा काशन,
जुलै 2015.- 75 पृ. ; 22 स1. मी.
ISBN 978-93-84914-16-5 : 4. 70.00


KZ311:(X)



X:75.4435
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340-कायदा

343-िविवध साव3जिनक कायदे

342-रा]यघटना8मक कायदा

343.54-भारत

343.54055-उ8पादन आिण उलाढाल कर
343.540558-िविशJ वतू आिण सेवांवर कर
343.540558(1)-वतू आिण सेवा कर (जीएसटी)

342.54-भारत

कसबे, रावसाहेब

डॉ. आंबेडकर आिण भारतीय रा]यघटना.- 6 वी आ.पुणे : सुगावा काशन, एिल 2017.- vi, 296 पृ. ;
22 स1. मी.
चतुथ3 आ. : फे uु. 2010.
संदभ3.
4. 290.00


V44:2

पटवध3न, गो&वद यशवंत
असा आहे जीएसटी कायदा: वMप व पूव3तयारी.- 2
री आ.-पुणे : सकाळ काशन, एिल 2017.- 144 पृ.
; 24 स1. मी.
सव3सामाiय नागBरक, नोकरदार, :ावसाियक तसेच
अªयासकांOया मनातील जीएसटी बjलOया सव3
ांचे समाधान करणारे पुतक.
ISBN 978-93-86204-33-2 : 4. 200.00


Z44 :(X72)

दास बसु, दुगा3

शेवाळकर, सतीश

भारतीय रा]यघटनेची ओळख / मराठीमeये अनु.- 2

सवासाठी: न:ा वतुसेवाकर काय?ाचे सुबोध
िववरण / संपा. सदानंद बोरसे.- पुणे : राजहंस काशन,
ऑगट 2017.- viii, 128 पृ. ; 24 स1. मी.
श@दाथ3 (मराठी-इं Lजी).
ISBN 978-93-86628-03-9 : 4. 200.00
GST

री आ.-गुडगाव : लेिlससनेिlसस, 2015.- xxxviii,
590 पृ. ; 24 स1. मी.
थम आ. : 2013.
संदभ3.
ISBN 978-93-5143-659-1 :



Z44 :(X72)

4. 375.00


343.5407-आथक उ?ोग िनयमन

V44:2

इथापे, एन. के.

समता संघष3 माग3दशका / संपा. सुनील *दघे.- मुंबई :

कारखाने अिधिनयम, 1948 = The Factories Act,

1948.- पुणे : चेतक बुlस, जून 2017.- 112 पृ. ;
22 स1. मी.
ISBN 978-93-92211-21-8 : 4. 100.00

लोकवाय, जाने. 2016.- xxvi, 236 पृ., [2]
पटिच_े ; 22 स1. मी.
संदभ3.
ISBN 978-93-82789-79-6 :



Z440bX8(A)

4. 300.00

343.54071-Lाहक संरhण


V44:2

इथापे, एन. के.

Lाहक, Lाहक चळवळ, Lाहक संरhण व इतर संबंिधत
कायदे.- पुणे : चेतक बुlस, जून 2017.- 109 पृ. ; 22
स1. मी.
ISBN 978-93-92211-21-8 : 4. 100.00

342.54085-वैयिक अिधकार आिण उपEम
342.540853-मािहती आिण िवचारांचे वातं«य
342.540853(1)-मािहतीचा अिधकार



जोशी, अhता

Z44:(X:321)

344-Gिमक वग3, समाज सेवा, िशhण, सांकृ ितक कायदा

मिहतीचा अिधकार अिधिनयम, 2005.- पुणे : चेतक

बुlस, जून 2017.- 96 पृ. ; 22 स1. मी.
ISBN 978-93-92211-21-8 :

344.54-भारत
344.5401-कामगार कायदा

4. 85.00


Z44:(W:5)

&श_े, िव?ाधर पु4षोRम
मािहती अिधकार कायदा: तरतुदIचा तपशील,
पJीकरण व काय3वाहीतील समया / संपा. आनंद
हडpकर.- पुणे : राजहंस काशन, माच3 2016.- 120
पृ. ; 24 स1. मी.
ISBN 978-81-7434-950-7 :

4. 150.00


Z44:(W:5)

इथापे, एन. के.

कामगार कायदे.- पुणे : चेतक बुlस.
भाग 1 : जून 2017.- 84 पृ. ; 22 स1. मी.
ISBN 978-93-92211-21-8 : 4. 75.00
भाग 2 : जून 2017.- 80 पृ. ; 22 स1. मी.
ISBN 978-93-92211-21-8 : 4. 75.00
भाग 3 : जून 2017.- 120 पृ. ; 22 स1. मी.
ISBN 978-93-92211-21-8 : 4. 110.00
भाग 4 : जून 2017.- 84 पृ. ; 22 स1. मी.
ISBN 978-93-92211-21-8 : 4. 75.00.


Z44:(X:9)
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344.540189-कामगार :वथापन

345.5405-फौजदारी *Eया

इथापे, एन. के.

रणछोडदास, रतनलाल

औ?ोिगक कलह कायदा 1947 = Industrial
पुणे : चेतक बुlस, जून
2017.- 84 पृ. ; 22 स1. मी.
ISBN 978-93-92211-21-8 : 4. 75.00

फौजदारी काय3 संिहता / सं. ले. रतनलाल रणछोडदास

Disputes Act, 1947.-

आिण धीरजलाल के शवलाल ठtर ; इं LजीवMन बी.
एम. साद आिण मनीष मोहनकृ त अनु.- 21 वी आ.

Z44:(X:9)

344.5409-संकृ ती आिण धम3
344.54092-Lंथालये आिण पुरािभलेखागार

गुरगाव : लेिlससनेिlसस, 2016.- xl, 1662 पृ. ; 22
स1. मी.
संदभ3.
'The code of criminal procedure' चा अनुवाद.

दाइं गडे, kयाम जनाद3न, 1945भारतातील साव3जिनक Lंथालय कायदे.- पुणे :
युिनbहस3ल काशन, िडस1. 2016.- xii, 225 पृ. ; 24
स1. मी.
रा]यानुसार साव3जिनक Lंथालय काय?ांची
कलमिनहाय मािहती, कायदा, संिh वMप व सव3
काय?ांचा तुलना8मक अªयास.
संदभ3.
ISBN 978-81-87552-89-5 : 4. 350.00

ISBN 978-93-5143-723-9 :

4. 1250.00


Z44,5

345.5408-बालगुiहेगारी संबंधी कायदे *Eया
इथापे, एन. के.

बालकांसंबंधीचे कायदे.- पुणे : चेतक बुlस, ऑगट
2017.- 398 पृ. ; 22 स1. मी.
ISBN 978-93-92211-21-8 :

4. 360.00




Z44,111

Z44(2)

346-वैयिक कायदा

बालेकर, राजशेखर शंकरराव, 1952-

भारतातील साव3जिनक Lंथालय अिधिनयमांचा आढावा.औरं गाबाद : Lंथालय व मािहतीशाD बोिधनी,
2015.- 440 पृ. ; 22 स1. मी.
संदभ3.
ISBN 978-81-924534-5-3 : 4. 450.00


Z44(2)

344.5479-महाराv
344.5479092-Lंथालये आिण पुरािभलेखागार

346.54-भारत
346.54015-कौटुं िबक कायदा

346.54015(1)-&हदू कायदा
इथापे, एन. के.

&हदू कायदे.- पुणे : चेतक बुlस.
भाग 1 : जून 2017.- 96 पृ. ; 22 स1. मी.
ISBN 978-93-92211-21-8 :

4. 85.00.


Z44:(Q2)

महाराv साव3जिनक Lंथालये अिधिनयम, 1967 आिण
8याअंतग3त करयात आलेले िनयम: िडस1बर 2012
पयत करयात आले$या सुधारणांसह / संपा. राजशेखर
शंकरराव बालेकर.- औरं गाबाद : Lंथालय व
मािहतीशाD बोिधनी, 2015.- 160 पृ. ; 22 स1. मी.
ISBN 978-81-924534-4-6 : 4. 175.00

346.5402-करार आिण एजiसी
इथापे, एन. के.
भारतीय करार कायदा 1872 = Indian Contract
Act, 1872.-



Z4435(2)

पुणे : चेतक बुlस, जून 2017.- 100 पृ.

; 22 स1. मी.
ISBN 978-93-92211-21-8 :

345-गुiहेगारीचा कायदा

4. 90.00


Z44,353

345.54-भारत

346.5405-वारसा, वारसाहt, िव<त mट, िव<त

रणछोडदास, रतनलाल

346.54054-मृ8यूप_

भारतीय दंड संिहता / सं. ले. रतनलाल रणछोडदास

आिण धीरजलाल के शवलाल ठtर ; संपा. के . टी.
थॉमस आिण एम. ए. रशीद ; मराठीमeये अनु.- 34
वी आ.-गुरगाव : लेिlससनेिlसस, 2016.- xliv,
1624 पृ. ; 24 स1. मी.
संदभ3.

गोडबोले, अ4ण रा., 1944मृ8यूप_: गरज आिण माग3दश3न.- 4 थी आ.-पुणे :
इं Vायणी सािह8य, फे uु. 2016.- 172 पृ. ; 22 स1. मी.
थम आ. : मे 2001.
संदभ3.

'The Indian Penal Code' चा अनुवाद.
ISBN 978-93-5143-722-2 :

4. 1250.00

ISBN 978-81-7418-277-2 :



Z44,7,15

4. 160.00


Z44,4,41
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351.540217-ामीण -शासन- मशः

347-*दवाणी काय3पHती आिण iयायालये
347.54-भारत

चांदगुडे, िवनायक पांडुरं ग, 1982-

पंचायतराज व नागरी वराज संथा: A to Z
पुणे : सकाळ काशन, मे
2017.- 144 पृ. ; 24 स1. मी.
ISBN 978-93-86204-43-1 : 4. 150.00

347.54077-िनकाल, िनवाडा
मोदी, िझया

general knowledge.-

टेन जजम1स दॅट च1]ड इं िडया / इं LजीवMन वाती
कु लकणpकृ त अनु.; संपा. मनोहर सोनवणे.- पुणे :
सकाळ काशन, जाने. 2016.- 224 पृ. ; 22 स1. मी.
संदभ3.



V44,64:98

351.5479-महाराv
351.54790216-शहरी शासन

'10 judgements that changed India' चा
अनुवाद.
ISBN 978-93-84316-80-8 :

4. 250.00


Z44,7,7

348-कायदा, िनयम, खटला इ.

348.42-इं लंड

पेठे, दीप Gीपाद
नगरपािलका, नगरपBरषद हjीसाठी ेरणादायी
िवकास िनयं_ण िनयमावली.- पुणे : सकाळ काशन,
फे uु. 2015.- 246 पृ. ; 24 स1. मी.
ISBN 978-93-84316-34-1 : 4. 360.00


348.4204-खटले

V4435,61

जोशी, निलनी

ादेिशक आराखडा अंतग3त ेरणादायी िवकास
िनयं_ण िनयमावली.- पुणे : सकाळ काशन, फे uु.
2015.- 222 पृ. ; 24 स1. मी.
ISBN 978-93-84316-34-1 : 4. 325.00

राणीOया रा]यातले कायदे.- मुंबई : अhर काशन, मे
2017.- 95 पृ. ; 22 स1. मी.
इं लंडमध$या iयायालयीन खट$यांची रं जक पHतीने
*दलेली मािहती.
4. 100.00



V4435,61



Z561,8

351.547904367-&सचन क$प
पुरंदरे , दीप
पायाशXपथ.- मुंबई : लोकवाय, जाने. 2017.264 पृ. ; 22 स1. मी.
2012 ते 2016 या कालावधीतील &सचन :वथेचा

348.54-भारत

348.54044-iयायिनवाडे
देशमुख, *दलीप मािणकराव
आदेिशका.- पुणे : *दलीपराज काशन, िडस1. 2015.100 पृ. ; 22 स1. मी.
ISBN 978-93-5117-112-6 : 4. 100.00

तपशील.

संदभ3.


Z44,8

ISBN 978-93-82789-98-7 :

4. 200.00


V4435:(D8662)

350-लोक -शासन आिण लSकरी िवान
351-लोक शासन

355-लgकरी िवान
355.00954-भारत

351.54-भारत

351.540217-Lामीण शासन

िलमये, राजा
भारतीय सेनादलांची ओळख.- नवीन आ.-पुणे :

आरोटे , िनतीन

मधुराज पि@लके शiस, एिल 2017.- 72 पृ.: िच_े;
22 स1. मी.
ISBN 81-7492-044-7 : 4. 60.00

Lामसभा: भावी शासन शासनासाठी / सं. ले.
िनतीन आरोटे आिण िवजय भगत.- पुणे : §ेहवध3न
काशन, एिल 2016.- 120 पृ. ; 22 स1. मी.
संदभ3.
ISBN 978-93-85709-19-7 : 4. 120.00



MV41.44



V44,64:98

355.0335-लgकरी धोरण
355.033554-भारत

मिलक, bही. पी.
भारताचे लgकरी संघष3 आिण राजनय: िनण3य *Eयेचे
अंतरं ग / इं LजीवMन माधव गोखलेकृत अनु.- पुणे :
सकाळ काशन, माच3 2016.- 248 पृ.: िच_े, नकाशे;
22 स1. मी.

करे , िबभीषण

लोकसहभाग आिण Lामीण िवकास.- पुणे : डायमंड
पि@लके शiस : डायमंड बुक डेपो [िवतरक], जुलै 2016.iv, 242 पृ. ; 22 स1. मी.
Lामीण पातळीवर कोण8याही िवकास काय3Eमाची
अंमलबजावणी करावयाची अस$यास 8याबाबतचे
िनयोजन, संयोजन, समiवयीकरण, एक_ीकरण
करयासाठीची पBरपूण3 मािहती.
संदभ3.
ISBN 978-81-8483-670-7 : 4. 295.00

उपिवषय : 954 - भारत

संदभ3.
'India's Military confilcts and diplomacy : an
inside view of decision making' चा अनुवाद.
ISBN 978-93-84316-26-6 :



V44,64:98

4. 250.00


MV41.44

सामािजक शा े
355.4-लgकरी हालचाली

362.29-:सन

कदम, कुमार बी.

362.290954-भारत

मराठा युHशाD: उगम आिण िवकास : 1680-1720
. पहा 954.79 - महाराv.
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362.29095479-महाराv
पगारे , चुडामण

360-समाजकTयाण

उRर महाराvातील :सनािधनता.- धुळे : सWयकता

शहा, Mपा शांतीलाल
लेखाजोखा.- को$हापूर : *दलासा सामािजक िव<त
संथा, एिल 2017.- 180 पृ. ; 22 स1. मी.
िविवध सामािजक ांिवषयीचा मांडलेला हा

काशन, 2015.- iv, 194 पृ. ; 22 स1. मी.
संदभ3.
4. 150.00


Y:41

लेखाजोखा.

4. 150.00


Y

361-सामािजक समया आिण समाजक$याण

362.292-म?िवकार
शेख फा4क के .
आ*दवासी समाजातील :सनािधनता. पहा 305.8 -

कौिशक, सुनंदा

मानववांिशक व जातीय समुदाय.

सामािजक :िसहाय पHती.- पुणे : नीहारा
काशन, सXट1. 2015.- 144 पृ. ; 22 स1. मी.
4. 150.00

362.76-उपेिhत आिण दुल3िhत मुले


YZ

Bरचड3सन, पामेला (Richardson, Pamela)
एका मातेचा लढा: पालकांमधील दुरा:ाOया
दुgपBरणामाला बळी पडले$या मुलाOया आईची

361.7-खाजगी कृती

361.76-खाजगी संथा

दयिवदारक कहाणी / सं. ले. पामेला Bरचड3सन आिण

361.760954-भारत

जेन uाऊलेट ; इं LजीवMन सुषमा जोशीकृ त अनु.- पुणे :

361.76095479-महाराv

मेहता, माच3 2016.- x, 262 पृ., [4] पटिच_े ; 22 स1.

सव3कायNषु सव3दा: महाराvातील िनवडक
सामािजक-सांकृ ितक संथांची पBरचय कहाणी / संक.
लोकसRा संपादकय िवभाग.- पुणे : डायमंड
पि@लके शiस, नोbह1. 2015.- xiv, 177 पृ.: िच_े; 22
स1. मी.
ISBN 978-81-8483-656-1 : 4. 200.00

मी.
'A kidnapped mind' चा अनुवाद.
ISBN 9788184989885 :

4. 295.00


Y11:44



YZ.4435

362.8-अiय समाज घटकांOया समया व 8यांची सेवा

361.763-अिहतकारी संथा
361.763(1)-§ेहालय

362.82-कुटूं ब

कोपरकर, शुभांगी

भागवत, अिनल

362.8286-माग3दश3न

पBरवत3नाची पहाट: §ेहालय, अहमदनगर.- पुणे :
उiमेष काशन, जाने. 2016.- 231 पृ., [8] पटिच_े ;
22 स1. मी.
डॉ. िगरीश कु लकणp थािपत वेkया:वसाय करणाxया
मिहला आिण 8यांOया मुलांसाठी अिवरत झटणाxया
अहमदनगर येथील '§ेहालय' संथेसंदभा3त.
ISBN 978-93-85794-02-5 : 4. 250.00

जीवनसाथ.- पुणे : लेखक.

भाग 1 : िववाह अªयास Wहणजे नेमकं काय : कौटुंिबक
िवसंवाद .- िडस1. 2015.- 228 पृ., [1] पटिच_ ; 22
स1. मी.
4. 250.00
भाग 2 : जोडीदाराची िनवड : ल³िगक िशhण.- िडस1.


YZ.4435

2015.- 336 पृ., [1] पटिच_ ; 22 स1. मी.

362-समाजक$याण समया व सेवा
362.1-शारीBरक आजार
362.12-दवाखाने आिण िlलिनकची सेवा

4. 350.00

स*फया िसराज मोमीन
सामािजक आरो य व पBरचया3 = Community
health & nursing.- को$हापूर : िसराजोशफ
काशन, िडस1. 2015.- 558 पृ. ; 22 स1. मी.
संदभ3.
4. 250.00

पटिच_ ; 22 स1. मी.

भाग 3 : :िमव िवकासाचा खरा अथ3 : पु4ष
पालकांचं िशhण.- िडस1. 2015.- 287 पृ., [1]
4. 300.00
भाग 4 : आथक :िमव : करीअरचं िनयोजन.िडस1. 2015.- 198 पृ., [1] पटिच_ ; 22 स1. मी.
4. 250.00.


Y(L:55)
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362.8286-मागदशन- मशः

364-गुiहेगारीचे शाD

भागवत, अिनल

ताटके, नीलम

गुiहा आिण समाज = Crime and society.- पुणे :
डायमंड पि@लके शiस : डायमंड बुक डेपो [िवतरक],
जुलै 2015.- viii, 152 पृ. ; 22 स1. मी.
तृतीय वष3 कला शाखेOया िव?ाQयासाठी.
संदभ3.
ISBN 978-81-8483-636-3 : 4. 125.00

जीवनसाथ.- पुणे : लेखक.

भाग 5 : :वथापनशाD - वैवािहक आिण रोजOया
आयुgयातलं.- िडस1. 2015.- 204 पृ., [1] पटिच_ ;
22 स1. मी.
4. 250.00
भाग 6 : वावलंबन, आ8मसiमान : Dी-पु4ष
असमानतेची Mपं.- िडस1. 2015.- 262 पृ., [1]
पटिच_ ; 22 स1. मी.
4. 300.00
भाग 7 : उ8सवी वृRी : लµसमारं भ.- िडस1. 2015.168 पृ., [1] पटिच_ ; 22 स1. मी.
4. 200.00
भाग 8 : खरे उपयोगी संकार : सवानी करयाजोगं
समाजकाय3.- िडस1. 2015.- 356 पृ., [1] पटिच_ ;
22 स1. मी.
4. 400.00.



Y:45

364.1-गुiहे
364.15-:¹िवMH गुiहा
364.152-मनुgयवध
364.1524-ह8या
364.1524(1)-गांधी, राजीव
फराझ अहमद (Farāz Aḥmad)



Y221

राजीव गांधी ह8या ... एक अंतग3त कट ? / इं LजीवMन
अवधूत डwगरे कृत अनु. ; संपा. णव सखदेव.- पुणे :
रोहन काशन, मे 2016.- 286 पृ. ; 22 स1. मी.
संदभ3.
'Assassination of Rajeev Gandhi : an inside

जीवनसाथ.- पुणे : लेखक.

भाग 9 : रोजOया आयुgयातलं तवान : समतोल
िवचारांचं महव.- िडस1. 2015.- 267 पृ., [1]
पटिच_ ; 22 स1. मी.
4. 300.00
भाग 10 : ]ये^ांशी संवाद : मृ8यूसंबंधी पJ िवचार.िडस1. 2015.- 182 पृ., [1] पटिच_ ; 22 स1. मी.
4. 250.00
भाग 11 : समुपदेशनाOया अनेक न:ा पHती :
जीवनसाथ समुपदेशन संथा.- िडस1. 2015.- 286 पृ.,
[1] पटिच_ ; 22 स1. मी.
4. 350.00
भाग 12 : कौटुंिबक वाQयासाठी उपाय :
जीवनसाथमधले खेळ.- िडस1. 2015.- 371 पृ., [1]
पटिच_ ; 22 स1. मी.
4. 400.00.

job?' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-932336-8-9 :

4. 250.00


Y:45112.44

364.153-ल³िगक अपराध, शोषण
बो$कोbहॅक, कॅ थरीन (Bolkovac, Kathryn)
एकाक बंड / सं. ले. कॅ थरीन बो$कोbहॅक आिण कॅ री
लीन ; अनु. &सधू जोशी.- पुणे : मेहता, नोbह1. 2015.vi, 206 पृ., [4] पटिच_े: नकाशा; 22 स1. मी.
'The whistleblower : sex trafficking, military
contractors and one woman's fight for
justice' चा अनुवाद.
ISBN 9788184989168 :

4. 250.00


Y15:4515



Y221

363-अiय सामािजक समया आिण सेवा
363.3-साव3जिनक सुरhेचे अiय दृिJकोन
363.34-आपRी
363.349-िविशJ कारची अBरgsे, आपRी
363.34929-दुgकाळ
363.34929(1)-धुळे. महाराv

364.16-मालमRे िव4H गुiहे
364.163-फसवणूक

बं?ोपाeयाय, रॉिबन
कोण फसवते आिण कसे ?: घोटाळे , लबाडी आिण

कॉप¡रे ट िव<ाची काळोखी बाजू / इं LजीवMन हBरश
पटवध3न आिण िबपीन काय3कतNकृत अनु.- नवी *द$ली :
सेज, 2017.- xli, 315 पृ. ; 22 स1. मी.
उ?ोगिव<ातील अ?ाप उलगडा न झाले$या
घोटा´यांचा लेखाजोखा.

पाटील, नाना संतोष

धुळे िज$ातील दुgकाळ.- धुळे : सWयकता काशन,
[201-?].- vi, 282 पृ. ; 22 स1. मी.
संदभ3.
ISBN 978-93-83429-10-3 : 4. 280.00

'Who cheats and how : scams, fraud and
the dark side of the corporate world' चा
अनुवाद.
ISBN 978-93-859-8534-8 :



Y2:435:(H422)

4. 335.00


Y:45231

सामािजक शा े
370-िशUण- मशः

364.168-:ापार, आथक आिण :ावसाियक गुiहे
364.168(1)-सायबर गुiहा
सावंत, पूनम

सायबर वॉच.- मुंबई : Gी सशृंगी पि@लके शन, माच3
2016.- 122 पृ. ; 22 स1. मी.
4. 130.00


Y:450bD65,8(B)

365-दंडा8मक आिण त8संबंधी संथा
365.4-िविशJ Gेणीतील कै ?ांसाठी संथा
365.4(1)-कै ?ांची वकथने

गुरव, कृ gणराव
िशhणशाD / सं. ले. कृ gणराव गुरव, सतीश फरांदे
आिण मह1V *दपके .- 4 थी सुधा. आ.-पुणे : डायमंड
पि@लके शiस : डायमंड बुक डेपो [िवतरक], मे 2016.viii, 339 पृ.: िच_े; 25 स1. मी.
थम आ. : एिल 2005.
ISBN 978-81-8483-680-6 : 4. 350.00


T

चंVमोरे , गणेश गो&वद, 1956िशhणातील माझा सहभाग.- पुणे : ियांका शांत
पटवध3न, ऑगट 2017.- 176 पृ. ; 22 स1. मी.
4. 88.00

गहरमानी, झारा (Ghahramani, Zarah), 1981-

मी झारा गहरमानी एक देशVोही / इं LजीवMन रे kमा
कु लकणp-पाठारे कृत अनु.- पुणे : मेहता, सXट1. 2016.vi, 186 पृ. ; 22 स1. मी.



T

370.1-तवान आिण िसHांत
370.11-िविशJ उ*jJांसाठी िशhण
370.114-नीितिशhण

उपिवषय : 955 - इराण.
'My life as a traitor' चा अनुवाद.
ISBN 9789386175052 :

35

4. 200.00


X:9Q

370-िशUण
National Seminar on Impact of new education
policy on common people in global

िभशीकर, वण3लता
उजळती वाट: िव?ाºत संकारातील 6 ºतांवर
आधाBरत लेखांचे संकलन.- पुणे : छा_ बोधन काशन,
जाने. 2017.- 48 पृ. ; 22 स1. मी.
4. 40.00


T(R4)

scenario(2015: Mowad, Nagpur)
Proceedings / संपा. नारायण बालपांडे...[आिण

370.954-भारत

इतर.].- मोवाड (नागपूर) : नगर पBरषद िशवाजी
कॉलेज, ऑlटो. 2015.- xxii, 282 पृ. ; 22 स1. मी.
Lंथनामपृ^ इं Lजीमeये.
संदभ3.
ISBN 978-93-5235-974-5 : 4. 450.00

वाघमारे , जनाद3न
लोकशाही आिण िशhण.- पुणे : प»गंधा काशन,
माच3 2012.- 168 पृ. ; 22 स1. मी.
संदभ3.
ISBN 978-93-82161-07-3 : 4. 160.00




T.44

T

371-शाळा आिण 8यांची कायN

अªयंकर, वामनराव नारायण
िशhण िववेक.- पुणे : §ेहवध3न काशन, मे 2016.300 पृ. ; 22 स1. मी.
ISBN 978-93-85709-21-0 : 4. 175.00


T

कु लकणp, मंगला िशवदास
िशhणातून वयंपूण3तेकडे.- को$हापूर : अिभनंदन
काशन, ऑlटो. 2014.- 225 पृ. ; 22 स1. मी.
4. 280.00


T

कु लकणp, मंगला िशवदास
पुतकबा िशhण.- को$हापूर : अिभनंदन काशन,
जाने. 2016.- 172 पृ.: िच_े; 22 स1. मी.
4. 240.00

बैरागी, के. पी.



राvीय सेवा योजनेचे तवान.- पुणे : §ेहवध3न
काशन, जाने. 2016.- 100 पृ. ; 22 स1. मी.
ISBN 978-93-85709-18-0 : 4. 100.00

T

कु लकणp, हेरंब
बखर िशhणाची: िशhक-पालकांनी आवजू3न
वाचावीत, अशा पुतकांचा पBरचय / संपा. सदानंद
बोरसे.- पुणे : राजहंस काशन, िडस1. 2015.- viii,
150 पृ. ; 22 स1. मी.
ISBN 978-81-7434-936-1 : 4. 160.00



T

371.2-शालेय :वथापन
371.26-शैhिणक चाचया आिण मू$यमापन
सlसेस गाइड / मराठीमeये संकिलत.पुणे : सकाळ काशन, जाने. 2016.- 208 पृ.: िच_े;
24 स1. मी.
ISBN 978-93-84316-88-4 : 4. 190.00

UPSC - MPSC



T



T:5

सामािजक शा े

36

371.26-शैUिणक चाचVया आिण मूTयमापन- मशः

371.33-शैhिणक साधने, उपकरणे, सामLी

कृ षी अिधकारी/िवतार अिधकारी (कृ षी) भरती परीhा /
संक. काश जाधव.- पुणे : चेतक बुlस, माच3 2017.800 पृ. ; 22 स1. मी.
ISBN 978-81-920413-7-7 : 4. 680.00

पाटील, शिशकला एकनाथ

रचनावादी शैhिणक साधने.- को$हापूर : अिभनंदन
काशन, 2015.- 60 पृ.: िच_े; 22 स1. मी.


T:5

4. 80.00


T:3

मुiशी, आनंद
पधा3 परीhेतील हमखास यशासाठी... / इं LजीवMन
वेदवती उरणकरकृ त अनु.- पुणे : सकाळ काशन, जाने.
2016.- 216 पृ. ; 22 स1. मी.

371.4-माग3दश3न आिण समुपदेशन
371.42-शैhिणक व :ावसाियक माग3दश3न
नाईक, संजय बाबुलाल

'Let's crack competitive exams' चा अनुवाद.
ISBN 978-93-84316-75-4 :

कौश$यिवकास.- 2 री आ.-पुणे : मधुराज पि@लके शiस,

4. 200.00


T:5

मोरे , संजय िभकाजी

माच3 2017.- 104 पृ.: िच_े; 22 स1. मी.
थम आ. : माच3 2014.
ISBN 978-81-7492-311-0 :

पधा3 परीhांचे अªयासतं_.- जय&सगपूर :
किवतासागर काशन, माच3 2016.- 64 पृ. ; 22 स1.

4. 100.00


T9(Y4)

हसत खेळत तांि_क िशhण.- पुणे : *दलीपराज काशन,

मी.

4. 80.00


T:5

नोbह1. 2015.- 85 पृ. ; 22 स1. मी.
ISBN 978-93-5117-099-0 :

संपूण3 पोलीस कॉiटेबल भरती परीhा / संक. ल·मण
भोसले.- पुणे : चेतक बुlस, माच3 2017.- 496 पृ. ;
22 स1. मी.
ISBN 978-93-92211-23-2 : 4. 450.00

4. 80.00


T9(Y4)

वेश*Eया माग3दशका = Admission process
guidelines /



T:5

371.3-अªयास आिण िशhणाची काय3पHती

संक. हेमचंV &शदे.- 4 थी आ.-पुणे :

सकाळ काशन, िडस1. 2016.- 213 पृ.: िच_े; 28 स1.
मी.

कु लकणp, िवजय भालचंV
अªयासाचे सोळा संकार.- 2 री आ.-पुणे : *दलीपराज
काशन, सXट1. 2015.- 96 पृ.: िच_े; 22 स1. मी.
थम आ. : नोbह1. 2013.
ISBN 978-93-82988-64-9 : 4. 100.00

ISBN 978-93-84316-31-0 :

4. 250.00


T9(Y4)

371.8-िव?ाथp
371.81-िव?ाथp चळवळ


T:3

कiहैया कु मार
िबहार ते ितहार / इं LजीवMन सुधाकर श1डगेकृत अनु.-

पwhे, िववेक
अªयासातील वावलंबन / सं. ले. िववेक पwhे आिण
मह1V सेBठया.- पुणे : छा_ बोधन काशन.
भाग 1 : अªयासाची पूव3तयारी .- जाने. 2017.- 88
पृ. ; 22 स1. मी.
छा_ बोधन मािसकात 1995 ते 2005 या
कालावधीत िसH झालेले लेख.
4. 60.00.

मुंबई : लोकवाय, माच3 2017.- 164 पृ. ; 22 स1.
मी.
'Bihar to Tihar' चा अनुवाद.
ISBN 978-93-82906-00-1 :

4. 200.00


T:71

372-ाथिमक िशhण


T:3

372.071-िशhण, अeयापन
ओक, माधुरी Gीधर

वाघमारे , गजानन पांडुरं ग

गत शाळा िनकषिनहाय उपEम / सं. ले. गजानन
पांडुरंग वाघमारे आिण ितभा चंVकांत गोहणे.- 2 री
आ.-नागपूर : ऋचा काशन, सXट1. 2016.- 80 पृ.:
िच_े; 22 स1. मी.
4. 100.00

कसे िशकवाल ?: बालवाडी-अंगणवाडी िशिhका
अªयासEम.- पुणे : चेतक बुlस, जुलै 2017.- 94 पृ. ;
22 स1. मी.
ISBN 978-93-92211-21-8 :



T:3

4. 150.00


T15:3
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378.2-शैhिणक पदवी
378.242-बंध िलखाणासाठी आवkयक बाबी

372.7-गिणत

372.7044-अeयापन

ऑिलbहर, पॉल (Oliver, Paul)
तुमचे बंध िलखाण / इं LजीवMन सुषमा अ.
देशपांडेकृत अनु.- नवी *द$ली : सेज, 2017.- xiv,
206 पृ. ; 24 स1. मी.
संदभ3.
'Writting your thesis' Oया 3 xया आवृRीचा

भागवत, र. म.

अeयापन गिणताचे: उ ाथिमक तरासाठी / सं. ले.
र. म. भागवत, अ. तु. मावळं कर आिण हेमचंV
&चतामणी धान.- पुणे : *दलीपराज काशन.
भाग 1 : संयागिणत .- 2 री आ. - नोbह1. 2013.- x,
132 पृ. : िच_े ; 24 स1. मी.
थम आ. : जून 1993.
ISBN 978-93-82988-41-0 : 4. 125.00.

अनुवाद.



ISBN 978-93-859-8542-3 :

4. 250.00

T15:3(B)

373-माeयिमक िशhण
373.2-माeयिमक शाळा
373.243-सैिनक शाळा



a14,494

hीरसागर, शकुं तला Gीकृ gण, 1931बंधलेखनाची पHती.- 2 री सुधा. आ.-पुणे :
युिनbहस3ल काशन, 2016.- 152 पृ. ; 22 स1. मी.
थम आ. : 2012
संदभ3.
ISBN 978-81-87552-78-9 : 4. 150.00

373.2430954-भारत

373.243095479-महाराv
गायकवाड, गोरखनाथ बiसी
महाराvातील सैिनक शाळा.- पुणे : §ेहवध3न काशन,
एिल 2016.- 100 पृ.: िच_े; 22 स1. मी.
ISBN 978-93-85-709-14-2 : 4. 100.00



a14,494



T9(Y54)

378-उ िशhण
378.1-संथा आिण शासन
378.15-संथेचे कार आिण तर

380-वािणWय, सं-ेषण, प*रवहन
384-संेषण, दूरसंचार
384.5-िबनतारी संदेशवहन
384.53-रे िडओ टे लीफोनी
384.53(1)-मोबाइल

कु लकणp, सुGुत
अJपैलू माट3फोन / संपा. णव सखदेव.- पुणे : रोहन
काशन, ऑlटो. 2015.- 136 पृ.: िच_े; 22 स1. मी.
ISBN 978-93-82591-86-3 : 4. 100.00

378.150954-भारत

378.15095479-महाराv
378.15095479(1)-फ यु3सन कॉलेज. पुणे
बाचल, िव. मा., 1933-2013

वाटचाल फ यु3सनची: 1885-2010 : फ यु3सनOया
125 वषाOया दीघ3 वाटचालीचा अªयासपूण3 मागोवा /
संपा. राजा दीिhत.- पुणे : मेहता, माच3 2017.- xviii,
598 पृ.: िच_े; 23 स1. मी.
पुतकाची मांडणी थापना ते सुवण3महो8सव
(1885-1935), सुवण3महो8सव ते शता@दी
(1935-1985) आिण शता@दी ते शतकोRर
रौXयमहो8सव (1985-2010) अशी असून संथेची
ित^ा जपयासाठी के लेले िशhकांचे योगदान,
िव?ाQयाचे य¢, वैचाBरक उदारमतवाद, वाथ38याग,
िजj यांचा आढावा.
संदभ3.
ISBN 9789386454003 कागदी बां. : 4. 750.00



D65,48

384.54-रे िडओ सारण
384.54023-:वसायhे_ Wहणून िवषय िनवड
गुा, वाती
रे िडओ जॉक bहायचंय मला... / इं LजीवMन वाती
महाळं ककृ त अनु.- पुणे : अमेय इiपाय±रग बुlस,
एिल 2016.- 130 पृ. ; 22 स1. मी.
संदभ3.
'Romancing the microphone - be a radio
jockey' चा अनुवाद.
ISBN 978-93-5080-036-2 :

4. 120.00


X3(D65,43)



T4.4435

378.17-अªयास आिण िशhणाची काय3पHती
378.175-दूरथ िशhण

390-सामािजक रीित*रवाज, िश9ाचार, लोकसािह>य
392-जीवनचE आिण गृह जीवनातील चालीरीित
392.0954-भारत

392.095479-महाराv

पाईकराव, िवजयकुमार

मु व दूरिशhण : तव आिण काया3नंद.- नािशक :
यशवंतराव चbहाण महाराv मु िव?ापीठ, मे 2015.viii, 79 पृ. ; 22 स1. मी.
कमत नाही


T4:4,8

धुरी, kयाम पांडुरंग
जiमापासून मृ8यूपयत.- मालवण (&सधुदग
ु 3) : लेखक, मे
2016.- vi, 46 पृ., [2] पटिच_े ; 22 स1. मी.
4. 30.00


Y74435:356

भाषा

38

395-िशJाचार

398.21-लोककथा
398.210954-भारत

ठोसर, केदार

िशJाचार Wहणजे काय ? / सं. ले. के दार ठोसर आिण
*दी खरे .- नागपूर : िव?ा िवकास पि@लशस3, सXट1.
2016.- 63 पृ. ; 22 स1. मी.
ISBN 978-93-81483-55-8 : 4. 50.00


R4,34

395.5-पBरिथतीhे_ानुसार िशJाचार
395.52-:वसाय आिण ऑ*फसमधील िशJाचार

398.22095-आिशया
398.220954-भारत
कथासुमन राजाभोज कािलदास / पुनःकथन खुशाल अमृत

डवरे .- को$हापूर : अिभनंदन काशन, ऑlटो. 2014.212 पृ. ; 22 स1. मी.

मी.

59 लघुकथा.

4. 265.00

'Business etiquette' चा अनुवाद.

4. 180.00



Y744:353



R44

398-लोकसािह8य, लोककला आिण दंतकथांचा अªयास

398.9-Wहणी, लोकोि
398.99146-मराठी

लोपले$या सुवण3मुVा / भाgयासह संक. दशरथ तायापा
भोसले.- पुणे : सकाळ काशन.
भाग 2 : हरवत चालले$या अथ3पूण3 Wहणी.- फे uु.
2016.- 240 पृ. ; 24 स1. मी.
ISBN 978-93-84316-95-2 : 4. 295.00.

398.0954-भारत

398.095479-महाराv
संकपाळ, सुशीला

महाराvातील पारं पाBरक लोककला.- पुणे : िशवपश3
काशन, फे uु. 2016.- 96 पृ.: िच_े; 22 स1. मी.
4. 100.00



P155,6:4



Y74435:351

398.991469-कwकणी
कwकणी Wहणीसागर / संक. मनोहर पै धुंगट.- 2 री आ.पणजी : गोवा कwकणी अकादेमी, 2016.- 360 पृ. ;
22 स1. मी.
थम आ. : 2003.
4. 270.00

398.2-लोकसािह8य
398.20954-भारत

398.2095479-महाराv
कांबळे , शिशकला

मराठवा¼ातील लोकसािह8याचे वैभव.- पुणे :
§ेहवध3न काशन, माच3 2015.- 103 पृ. ; 22 स1. मी.
संदभ3.
ISBN 978-93-80321-50-9 : 4. 100.00



P44G,6:4

400-भाषा

410-भाषाशा


Y74435:351

कु लकणp, संपदा
लिळतानंद.- पुणे : अhर मानव काशन, [2015].228 पृ.: िच_े; 22 स1. मी.
उपिवषय : 181.48 - दासोपंत

संदभ3.
ISBN 978-93-83272-02-0 :



Y744:353

398.22-दंतकथा

कtर-मेहरा, शीतल
:वसायातील इं ेिसbह मॅनस3 / इं LजीवMन मेधा
ताडप_ीकरकृ त अनु. ; संपा. अनुजा जगताप.- पुणे :
रोहन काशन, सXट1. 2015.- 213 पृ.: िच_े; 22 स1.

ISBN 978-93-82591-84-9 :

शेखिच$लीची फु ल 2 धWमाल / पुनःकथन आबा गो&वदा
महाजन.- 3 री आ.-पुणे : मधुराज पि@लके शiस, जुलै
2016.- 56 पृ.: िच_े; 24 स1. मी.
थम आ. : ऑlटो. 2011.
ISBN 978-81-7492-300-4 : 4. 60.00

धwगडे, रमेश
भाषा आिण भाषािवान.- 2 री आ.-पुणे : *दलीपराज
काशन, एिल 2017.- 224 पृ. ; 22 स1. मी.
थम आ. : जाने. 2006.
श@दाथ3 (मराठी-इं Lजी) आिण (इं Lजी-मराठी).
संदभ3.
ISBN 81-7294-515-9 : 4. 270.00


4. 250.00

P



Y74435:351

थोरात, िवलास

लोकवाणी अtाची गाणी.- पुणे : सुिव?ा काशन,
सXट1. 2014.- 64 पृ. ; 22 स1. मी.
4. 60.00


Y74435:351

410.72-संशोधन काय3णाली
संशोधनमुVा: मराठी, &हदी आिण इं ि लश भाषेतील
संशोधनाOया संधी / संपा. रा®ल अशोक पाटील.- पुणे :
§ेहवध3न काशन, जाने. 2016.- 299 पृ. ; 22 स1. मी.
संदभ3.
ISBN 978-93-85709-17-3 : 4. 300.00


P:f

िवान
420-इं जी भाषा
428-भाषेचा योग

39

491.465-:ाकरण
सूय3वंशी, रमेश सीताराम
अिहराणी बोली: सुलभ :ाकरण : भाषाशाDीय
अªयास.- कoड (औरं गाबाद) : अªयािसका काशन,
फे uु. 2016.- 252 पृ. ; 22 स1. मी.
संदभ3.
ISBN 978-81-920256-5-0 : 4. 250.00

428.2-रचना

-इं Lजी मातृभाषा नसणाxया िव?ाQयासाठी

428.24

जागीरदार, एन. ए.

बोला इं Lजी ओबामा सारखी = Speak like native
अंबाजोगाई : पBरसर काशन, ऑगट
2015.- vi, 208 पृ. ; 22 स1. मी.
4. 130.00
speakers.-



P155



P111:7

491-पूव भारतीय-युरोिपयन आिण सेिTटक भाषा
491.2-संLकृ त भाषा
491.28-संकृ त भाषेचा योग
के ळकर, तiमय मोहन, 1991मै_ी संकृ तशी / संपा. अनुजा जगताप.- पुणे : रोहन
काशन, ऑगट 2016.- 264 पृ. ; 22 स1. मी.
ISBN 978-81-932336-7-2 : 4. 250.00

491.467-बोलीभाषाशाD
भारतीय भाषांचे लोकसवNhण - महाराv / संपा. अ4ण
जाखडे.- पुणे : प»गंधा काशन, ऑगट 2013.Lxiv, 720 पृ.: नकाशे; 25 स1. मी.
भारतीय भाषांचे लोकसवNhण मािलके चे मुय संपादक
: गणेश देवी.

संदभ3.
ISBN 978-93-82161-68-4 कागदी बां. :

4. 1200.00


P155,1
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491.469-कYकणी भाषा

491.3--ाकृ तभाषा

भू धारवटकार, शरद महेश
कwकणीचे अeयापन.- पणजी : गोवा कwकणी अकादेमी,
2016.- 206 पृ. ; 22 स1. मी.
4. 180.00

491.37-पाली भाषा

491.375-पाली :ाकरण
आंबेडकर, भीमराव रामजी, 1891-1956

पािल :ाकरण / अनु. गौतम सुभाना &शदे.- नवी मुंबई :
सुनंदा गौतम &शदे, िडस1. 2005.- 188 पृ. ; 22 स1. मी.
4. 100.00



O44G

495-िसनो-ितबेटन भाषा



P1511

491.4-आधुिनक भारतीय भाषा

495.6-जपानी भाषा

495.63-श@दकोश
495.639146-जपानी-मराठी

491.43-Kहदी भाषा
491.433-श@दकोश
491.43391469-&हदी-कwकणी श@दकोश

जपानी-मराठी मूलभूत *Eयापद कोश / संपा. शांत
परदेशी... [आिण इतर.].- 2 री सुधा. आ.-पुणे :

राजहंस काशन, िडस1. 2015.- xviii, 540 पृ. ; 22
स1. मी.
थम आ. : एिल 2007.
संदभ3. : पृ. xviii.

िहiदी - कwकणी श@दकोश / संपा. अनंत राम भट.- पणजी :
गोवा कwकणी अकादेमी.
भाग 1 : अ ते ड.- 2015.- viii, 432 पृ. ; 22 स1. मी.
भाग 2 : ढ ते ह.- 2015.- viii, 432 पृ. ; 22 स1. मी.
कागदी बां. : 4. 380.00 (8येक भागाकBरता).

ISBN 978-81-7434-932-3 कागदी बां. :

4. 550.00




P152:4k

P42:4k(155)

-जपानी मातृभाषा नसणाxया िव?ाQयासाठी

491.46-मराठी भाषा

495.6824

491.463-श@दकोश
491.4632-मराठी-इं Lजी श@दकोश

495.68249146-मराठी भािषकांसाठी
सोमण, अ. भा.

ा गटवार िडlशनरी: िन8योपयोगी :ावहाBरक
श@दकोश / संक. भंजन सुरेश चौगुले.- जय&सगपूर :
श@द इन इं िडया, माच3 2017.- 216 पृ. ; 22 स1. मी.
4. 150.00

िमoा नो सुलभ जपानी एन - 5.- खालापूर (रायगड) :
पूणमा अँड कं पनी, िडस1. 2015.- iv, 180 पृ. ; 23 स1.
मी.

4. 333.00


P155:4k(111)



P42:9,7(155)

िवान

40

500-िवान- मशः

500-िवान

नारळीकर, जयंत िवgणू, 1938गिणत आिण िवान: युगायुगांची जुगलबंदी / संपा.
सदानंद बोरसे.- पुणे : राजहंस काशन, फे uु. 2017.viii, 212 पृ.: िच_े; 24 स1. मी.
मानवी संकृ तीOया आरं भकाळापासून गिणत आिण
िवानाची अनेक गिणत आिण वैािनकांनी
रं गिवले$या जुगलबंदीची आंतरराvीय कतpOया
शाDाने सांिगतलेली वेधक आिण रसाळ कहाणी.
ISBN 978-81-7434-994-1 : 4. 300.00

अ@दुल कलाम, ए. पी. जे., 1931-2015
िवानाOया उवल वाटा: भिवgयकालीन िवानाचा
वेध घेऊन िव?ाQयाना के लेलं ब®मोल माग3दश3न / सं.
ले. ए. पी. जे. अ@दुल कलाम आिण सृजन पाल &सग ;
इं LजीवMन णव सखदेवकृ त अनु. ; संपा. अनुजा
जगताप.- 2 री आ.-पुणे : रोहन काशन, ऑगट
2015.- 195 पृ., [4] पटिच_े: िच_े; 22 स1. मी.
'Reignited' चा अनुवाद.
ISBN 978-93-82591-80-1 :

4. 200.00



A



A

िशवणेकर, वसुंधरा ल·मण
िवानातील गमती-जमती = Fun in science / सं.
ले. वसुंधरा ल·मण िशवणेकर आिण ]यो8§ा संदीप
दळवी.- को$हापूर : अिभनंदन काशन, जाने. 2016.100 पृ.: िच_े; 22 स1. मी.
मराठी आवृRी डा:ा पानावर आिण इं Lजी आवृRी
उज:ा पानावर.
4. 140.00

आपटे , मोहन हरी, 1938-

भिवgयवेध / संपा. सदानंद बोरसे.- पुणे : राजहंस
काशन.
भाग 1 : संगणक, इं टरनेट, यं_मानव .- फे uु. 2016.156 पृ. : िच_े ; 24 स1. मी.
ISBN 978-81-7434-944-6 :

4. 200.00

भाग 2 : शरीरिवान .- फे uु. 2016.- 158 पृ. : िच_े
; 24 स1. मी.



A

ISBN 978-81-7434-943-9 :

4. 200.00

510-गिणत

भाग 3 : तं_ान, अवकाश, युHशाD .- फे uु. 2016.157 पृ. : िच_े ; 24 स1. मी.
श@दाथ3 (इं Lजी - मराठी) 8येक भागामeये.
ISBN 978-81-7434-942-2 :

4. 200.00.


A

मराठे , kयाम
च*कत करणारी गिणते: गिणताची मनोरं जक बाजू.नवीन आ.-पुणे : इं Vायणी सािह8य, माच3 2016.- 170
पृ.: िच_े; 22 स1. मी.
ISBN 978-81-7418-005-2 : 4. 140.00


B

इटोकर, डी. एस., 1945-

िवानातील रं जकता.- पुणे : मेहता, मे 2017.- vi,

510.(1)-वै*दक गिणत

78 पृ.: िच_े; 22 स1. मी.

गुा, अतुल
वै*दक गिणताचे सामQय3: ि_कोणिमतीसिहत /
मराठीमeये अनु.- 2 री आ.-मुंबई : जयको पि@ल&शग,
2015.- x, 184 पृ. ; 22 स1. मी.

िवानाची रं जकता साeया तवावर आधारले$या
खेळणी कवा उपकरणांमधून.
ISBN 9789386454959 :

4. 100.00


A

ISBN 978-81-8495-737-2 :

घाटे, िनरं जन &सह1V, 1946-



519-संभा:ता आिण यु गिणत
519.5-सांियकय गिणत

माच3 2015.- 88 पृ.: िच_े; 22 स1. मी.
थम आ. : नोbह1. 2002.
4. 60.00


A

दांडेकर, अिनल

रं जक िवान.- पुणे : *दलीपराज काशन, िडस1. 2015.89 पृ.: िच_े; 22 स1. मी.
ISBN 978-93-5117-037-2 :

4. 199.00
B

िवान संदभ3.- 4 थी आ.-पुणे : मधुराज पि@लके शiस,

ISBN 81-7492-106-0 :

'The power of vedic maths' चा अनुवाद.

कु लीज, nे डBरक एल. (Coolidge, Frederick L.)
संयाशाDाची तwडओळख / इं LजीवMन माधवी
कु लकणp आिण मधुरा जोशीकृ त अनु.- 3 री आ.-नवी
*द$ली : सेज, 2017.- xxvi, 450 पृ. ; 24 स1. मी.
संदभ3.
'Statistics : a gentle introduction' चा अनुवाद.

4. 80.00

ISBN 978-93-515-0695-9 :



A

4. 495.00


B28
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-काश िवान

535

गीत, Gीराम वसंत
सृिJिवान गाथा: खगोल-भूगोल / सं. संपा. जयंत
िवgणू नारळीकर आिण हेमचंV &चतामणी धान.- 3
री सुधा. आ.-पुणे : राजहंस काशन, नोbह1. 2015.xii, 99 पृ.: िच_े; 24 स1. मी.
थम आ. : ऑlटो. 1994.
ISBN 978-81-7434-917-0 : 4. 120.00

ठाकूरदेसाई, माधवी

काशवेध: काशिवान आिण काशतं_ानाचा
भ: पट / संपा. सदानंद बोरसे.- पुणे : राजहंस काशन,
फे uु. 2016.- xii, 235 पृ., [4] पटिच_े: िच_े; 22 स1.
मी.

संदभ3.
ISBN 978-81-7434-941-5 :



4. 300.00


C51

B9

522-ा8यिhक आिण मंडलाकार खगोलशाD
522.2-दुबण

536-उgमा
536.2-उgमांतरण
होलमन, जे. पी. (Holman, J. P.)

&पपळे , िगरीश, 1959कथा हबल दुबणीची / संपा. सदानंद बोरसे.- पुणे :
राजहंस काशन, मे 2017.- viii, 115 पृ., [8]
पटिच_े: िच_े; 22 स1. मी.
खगोलशाDात Eांती घडवून आणणाxया हबल नामक
दुबणीची अितशय सुरस व चम8काBरक कहाणी तसेच
मानवी ानाOया कhा सव3 बाजूंनी िवतारणाxया
अभुत क$पाची मन गुंग करणारी कहाणी Wहणजेच
कथा हबल दुबणीची.
श@दाथ3 (मराठी-इं Lजी)
संदभ3.
ISBN 978-81-7434-723-7 : 4. 160.00

उgमांतरण = Heat transfer / Mपांतर सौवीक
भ½ाचाय3 ; इं LजीवMन सुभाष फडके कृ त अनु.- पुणे :
डायमंड पि@लके शiस, िडस1. 2015.- xviii, 645 पृ.:
िच_े; 28 स1. मी.
संदभ3.
ISBN 978-81-8483-568-7 : 4. 695.00


C4:2

540-रसायनशा
540.7-अeययन आिण अeयापन



B9

530-भौितकशा
गीत, Gीराम वसंत
सृिJिवान गाथा: भौितकशाD / सं. संपा. जयंत
िवgणू नारळीकर आिण हेमचंV &चतामणी धान.- 3
री सुधा. आ.-पुणे : राजहंस काशन, नोbह1. 2015.xii, 98 पृ.: िच_े; 24 स1. मी.
थम आ. : ऑlटो. 1994.
ISBN 978-81-7434-918-7 : 4. 120.00

लाळे , िवजय ा.
रसायनशाD: कृ ितधान िवान अeयापन / सं. ले.
िवजय ा. लाळे आिण सुधाकर चं. आगरकर.- पुणे :
*दलीपराज काशन, नोbह1. 2015.- 140 पृ.: रं गीत
िच_े; 25 स1. मी.
ISBN 978-93-5117-070-9 : 4. 250.00


E

550-भूिवान



C

531-यांि_क
531.1-गती िवान, िथती िवान, कण िवान
531.14-वतुमान आिण गु48वाकष3ण
531.14(1)-गु48वाकष3ण

कालNकर, Gीकांत
पृQवीिजासा: पृQवीचे अंतरं ग व बारं ग उलगडणारा
लेखसंLह.- पुणे : डायमंड पि@लके शiस : डायमंड बुक
डेपो [िवतरक], जुलै 2016.- viii, 223 पृ. ; 22 स1. मी.
ISBN 978-81-8483-685-1 : 4. 250.00


H413

553-आथक भूगभ3शाD
553.4-धातु आिण समधातु
553.41-सोने

चEदेव, अिनल
सोiयाOया शोधात.- 2 री सुधा. आ.-डwिबवली :
आरती काशन, एिल 2017.- 160 पृ. ; 22 स1. मी.
संदभ3.
4. 160.00

कोलते, उRम शं.
अडायांचे िव<: पृQवीOया क1 Vाकडे शूiय गु48वाकष3ण.र¢ािगरी : िवराज काशन, फे uु. 2017.- xii, 164 पृ.
: िच_े; 22 स1. मी.
गु48वाकष3ण बलाचे रहय, िनसगा3तील 8येक अभूत
घटनांचा िवचार तसेच पृQवीOया क1 Vथानी
गु48वाकष3ण जात का असावे यासंबंिधत संक$पनांचे
पJीकरण.
संदभ3.
4. 300.00



HZ118

580-वनLपितशा
गंधे, कांचनगंगा

वनपतIचे अनोखे िव<.- पुणे : छा_ बोधन काशन,
जाने. 2017.- 128 पृ.: िच_े; 22 स1. मी.
4. 80.00


CK



I
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580-वनLपितशा - मशः

591-ायांचे कृ िततव
591.5-वत3न

महाले, रमेश के., 1944-

वनपतIचे जग.- पुणे : अिमत काशन, नोbह1. 2015.78 पृ. ; 22 स1. मी.
4. 100.00

जावडेकर, सुबोध



I

581-िविशJ िवषय
581.634-वनौषधी

आपले बुिHमान सोयरे / संपा. सदानंद बोरसे.- पुणे :
राजहंस काशन, फे uु. 2016.- viii, 229 पृ.: िच_े;
22 स1. मी.
संदभ3.
ISBN 978-81-7434-945-3 : 4. 240.00


K:5(S)

बाचुळकर, मधुकर

आरो यदायी रानभा]या.- पुणे : सकाळ काशन,
ऑlटो. 2016.- 160 पृ., [4] पटिच_े: िच_े; 24 स1.

597.9-सरपटणारे ाणी
597.96-साप

मी.
ISBN 978-93-86-204-19-6 :

4. 195.00


I

बेिडस, मधुकर राजाराम

मी.

समL औषधी वनपती / सं. ले. मधुकर राजाराम

थम आ. : एिल 2015
संदभ3.

बेिडस आिण शिशकांत चौधरी.- पुणे : टे क नॉ

पि@लके शन, जुलै 2015.- 96 पृ.: रं गीत िच_े; 18 स1.

ISBN 978-81-9280-282-4 :

मी.
ISBN 978-9-384947-03-3 :

कु लकणp, दीप मधुकर
साप आपला िम_.- 2 री आ.-पुणे : मराठीदेशा
फाऊंडेशन, जाने. 2016.- 103 पृ.: रं गीत िच_े; 15 स1.

4. 200.00


4. 300.00

K94932



I

582-िविशJ गुणसंपo वनपती

598-पhी
खैरनार, डी. एन.

पhांची नवलाई.- पुणे : अिमत काशन, नोbह1. 2015.141 पृ., [6] पटिच_े: िच_े; 22 स1. मी.
4. 180.00

582.13-फुलझाडे

बारटtे , सुहास
रानफु लांचा झुला.- पुणे : मधुराज पि@लके शiस, जून
2017.- 56 पृ.: रं गीत िच_े; 24 स1. मी.
िव?ाथpवगा3ला अवती भवती सहजपणे भेटणाxया
फु लांचा लिलतरWय पBरचय कMन देणारे पुतक.
ISBN 81-7492-202-4 : 4. 100.00



K96

धामनकर, अतुल



I5

590--ािणशा

शबल खं¼ाचं िव<.- मुंबई : इं कग इनोbहेशiस, माच3
पृ.: रं गीत िच_े; 22 स1. मी.
ISBN 978-93-85311-03-1 : 4. 350.00
2016.- x, 202



K96

गीत, Gीराम वसंत
सृिJिवान गाथा: ािणशाD-वनपतीशाD / सं.
संपा. जयंत िवgणू नारळीकर आिण हेमचंV &चतामणी
धान.- पुणे : राजहंस काशन.
भाग 1 : 3 री सुधा. आ.- नोbह1. 2015.- xii, 97 पृ. :
िच_े ; 24 स1. मी.
ISBN 978-81-7434-920-0 : 4. 120.00
भाग 2 : 3 री सुधा. आ.- नोbह1. 2015.- xii, 97 पृ. :
िच_े ; 24 स1. मी.
थम आ. : ऑlटो. 1994 (दोनही भागांसाठी).
ISBN 978-81-7434-921-7 : 4. 120.00.

महाले, रमेश के., 1944-

प·यांOया जगात.- 3 री आ.-पुणे : *दलीपराज काशन,
माच3 2017.- 96 पृ.: िच_े; 22 स1. मी.
थम आ. : ऑगट 2010.
ISBN 978-81-7294-823-8 : 4. 90.00


K96

600-तं)ान


KZ

602-संकण3
602.3-:वसाय Wहणून िवषय
पाटकर, मुरलीधरराव

महाले, रमेश के., 1944-

शाD-तं_ान hे_ातील कBरअर / सं. ले. मुरलीधरराव

ायांOया गमती.- 3 री आ.-पुणे : *दलीपराज काशन,
एिल 2017.- 104 पृ.: िच_े; 22 स1. मी.
थम आ. : ऑगट 2010.
ISBN 978-81-7294-822-1 : 4. 90.00

पाटकर आिण राजेश बिळराम ओहोळ.- पुणे : सकाळ

काशन, मे 2016.- 128 पृ. ; 24 स1. मी.
ISBN 978-93-84316-72-3 : 4. 140.00


KZ
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613-वैयि6क आरोZय- मशः

608-शोध आिण पेट1ट
मोिहते, के. सी.

सेरेiडीपीटी अथा3त अनपेिhत लागलेले शोध.- पुणे :
§ेहवध3न काशन, मे 2016.- 60 पृ.: िच_े; 18 स1. मी.
ISBN 978-93-85709-28-9 : 4. 120.00


Av

610-वै4कशा
612-मानवी शरीरिवानशाD
612.8-म¾ातंतू आिण ान1*Vये
612.82-म1दू

गीत, Gीराम वसंत
सृिJिवान गाथा: आरो य वै?क / सं. संपा. जयंत
िवgणू नारळीकर आिण हेमचंV &चतामणी धान.- पुणे :
राजहंस काशन.
भाग 1 : 3 री सुधा. आ.- नोbह1. 2015.- xii, 82 पृ. :
िच_े ; 24 स1. मी.
ISBN 978-81-7434-922-4 : 4. 120.00
भाग 2 : 3 री सुधा. आ.- नोbह1. 2015.- xii, 85 पृ. :
िच_े ; 24 स1. मी.
थम आ. : ऑlटो. 1994 (दोनही भागांकBरता).
ISBN 978-81-7434-923-1 : 4. 120.00.


L:57

गांधी, अिनल, 1939-

अफलातून म1द:ू आरो यसंपo, सकारा8मक
जीवनशैलीसाठी अंतदृ3Jी जागृत करणारं पुतक.- पुणे :
मेहता, जाने. 2017.- xvi, 184 पृ.: िच_े; 22 स1. मी.
ISBN 9789386342249 : 4. 220.00

सरदेसाई, हणमंत िव?ाधर, 1933शरीर-िवानाचे तुषार.- पुणे : सकाळ काशन, फे uु.
2016.- 136 पृ. ; 22 स1. मी.
ISBN 978-93-84316-98-3 : 4. 150.00




L:57

L72

संपूण3 आरो य सवासाठी.- 7 वी सुधा. आ.-पुणे :
सकाळ काशन, फे uु. 2016.- 168 पृ. ; 22 स1. मी.
थम आ. : जून 2006.
ISBN 978-93-84316-99-0 : 4. 190.00

सह¥बुH,े चंVकांत
गूढ उकलताना: आधुिनक म1दू संशोधन.- पुणे : सायन
पि@लके शiस.
भाग 1 : 2015.- 168 पृ. : िच_े ; 22 स1. मी.
ISBN 978-93-81351-54-3 : 4. 160.00
भाग 2 : 2015.- 168 पृ. : िच_े ; 22 स1. मी.
ISBN 978-93-81351-55-0 : 4. 160.00
भाग 3 : 2015.- 168 पृ. : िच_े ; 22 स1. मी.
ISBN 978-93-81351-56-7 : 4. 160.00
भाग 4 : 2015.- 168 पृ. : िच_े ; 22 स1. मी.
ISBN 978-93-81351-57-4 : 4. 160.00.



L:57

613.2-आहारशाD
मिखजा, पूजा

सुडौल राहा: खवयेिगरी सांभाळू नही सडपातळ
राहयाचा मं_ / इं LजीवMन सुनीित काणेकृत अनु.पुणे : मेहता, जाने. 2017.- viii, 252 पृ. ; 22 स1. मी.
'Eat.delete' चा अनुवाद.
ISBN 9789386342270 :

4. 250.00





L72

L:573

613-वैयिक आरो य

613.25-वजन घटवा काया3वली

आलेगांवकर, प»ाकर महादेव
साथीदार आरो याचे.- पुणे : मधुराज पि@लके शiस,
माच3 2015.- 68 पृ.: िच_े; 22 स1. मी.
ISBN 81-7492-144-3 : 4. 50.00

खोसला, ईशी



L:57

डाएट डॉlटर / इं LजीवMन अ4ण मांडेकृत अनु.; संपा.
अनुजा जगताप.- पुणे : रोहन काशन, जाने. 2016.184 पृ. ; 22 स1. मी.
संदभ3.
'The diet doctor' चा अनुवाद.
ISBN 978-93-82591-92-4 :

उनकुले, िनतीन

4. 150.00


L:573:8

आरो यनामा.- 2 री आ.-पुणे : सकाळ काशन, नोbह1.
2015.- 230 पृ. ; 24 स1. मी.
ISBN 978-93-84316-59-4 : 4. 275.00

613.269-आई आिण िशशुसाठी तनपानाचे
पोषणमू$यांकन


L:57

कारवारकर, मालती

आरो याOया गुजगोJी.- पुणे : मेनका काशन, फे uु.
2016.- 157 पृ.: िच_े; 22 स1. मी.
ISBN 978-93-80735-07-3 : 4. 200.00

जैन, निमता

बाळं तपणानंतरचा *फटनेस फं डा / इं LजीवMन अ4ण
मांडेकृत अनु. ; संपा. रमा हडpकर-सखदेव.- पुणे :
रोहन काशन, ऑगट 2016.- 192 पृ.: िच_े; 22 स1.
मी.
'Post baby bounce' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-932936-2-1 :



L:57

4. 150.00
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613.28-िविशJ पौिJक घटक

615-औषधिवान आिण िच*क8साशाDे
615.5-िच*क8साशाDे

613.287-पाणी

िसगल, बनp एस. (Siegel, Bernie S.)
पीस, लbह अँड ही&लग: शरीरमनाचा संवाद आिण
वयंउपचारांचा माग3-एक शोध / इं LजीवMन पूणमा
कुं डेटकरकृ त अनु.- पुणे : मेहता, सXट1. 2016.- xxii,
290 पृ. ; 22 स1. मी.

कुकडे, सुमती

वOछ पाणी आरो याची गु4*क$ली.- नवीन आ.-पुणे :
*दलीपराज काशन, जुलै 2013.- 42 पृ.: िच_े; 22
स1. मी.
ISBN 81-7294-379-2 : 4. 30.00


L:555

'Peace, love & healing' चा अनुवाद.
ISBN 9789386175045 :

4. 320.00


613.7-:ायाम, शारीBरक तंद4ु ती

L:4:6

मराठे , kयाम
दीघा3युgयाची रहये: शंभर वषN जगावयाOया भारतीय
युl8या-युl8या.- पुणे : इं Vायणी सािह8य, माच3 2016.xvi, 136 पृ.: िच_े; 22 स1. मी.
ISBN 978-81-7418-297-7 : 4. 120.00


L:5

मोगरे , लीना

टोटल *फटनेस / इं LजीवMन िवजया देवकृ त अनु.- पुणे :
अमेय इiपाय±रग बुlस, जून 2016.- 128 पृ. ; 22 स1.
मी.

615.53-िच*क8सा पHती
615.532-होिमओपॅथी
जोशी, मंदार राजाराम

संगणकयुगातील आरो य. पहा 616.9803 औ?ोिगक आिण :ावसाियक आरो य.
पटवध3न, श. प.
शूiयोपचार होिमओपाथीची संLा 47 औषधे.- मुंबई :
नवचैतiय काशन.
भाग 7 : जुलै 2015.- 176 पृ. ; 22 स1. मी.
ISBN 978-93-83466-65-8 : 4. 175.00.


LL:4:6
'The Leena Mogre way' चा अनुवाद.
ISBN 978-93-5080-079-9 :

615.538-आयुवNद

4. 199.00


L:5

613.7046-योगासने

अयंगार, बी. के . एस., 1918-2014
योगदीिपका / इं LजीवMन राम पटवध3नकृ त अनु.- पुणे :
रोहन काशन, ऑगट 2016.- 504 पृ.: िच_े; 22 स1.

कु लकणp, सुिच_ा
आयुवNदीय आहारमं_: काय खावे, काय टाळावे याचा
त स$ला / संपा. GHा दामले.- पुणे : राजहंस काशन,
जुलै 2016.- xii, 151 पृ.: िच_े; 22 स1. मी.
ISBN 978-81-7434-965-1 : 4. 160.00


LB:4:6

मी.
जोशी, य. गो.
'Light on yoga' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-932336-2-7 :

4. 390.00


L:572

संगोराम, सेतुमाधव

आपले सण आिण आयुवNद.- 2 री आ.-पुणे : इं Vायणी
सािह8य, जाने. 2015.- 63 पृ.: िच_े; 22 स1. मी.
थम आ. : िडस1. 2014.
ISBN 978-81-7418-229-6 : 4. 60.00


LB:4:6

सहज सुलभ ाणायाम.- पुणे : इं Vायणी सािह8य, िडस1.
2015.- 64 पृ.: िच_े; 22 स1. मी.
ISBN 978-81-7418-265-9 : 4. 60.00


L:572

613.7046(1)-मुVा िच*क8सा

जोशी, िव?ा
कृ ती तुमची उपाय आमचे.- मुंबई : नवचैतiय काशन,
फे uु. 2016.- 71 पृ. ; 22 स1. मी.
ISBN 978-93-83466-73-3 : 4. 80.00


LB:4:6

घाटे , र. शं.

आरो यदायी मुVा: िच*क8सा पHती / संक. अशोक
कुं भोजकर.- 9 वी आ.-पुणे : इं Vायणी सािह8य, ऑगट
2016.- 48 पृ.: िच_े; 22 स1. मी.
थम आ. : जून 2008.
ISBN 978-81-7418-257-8 : 4. 60.00


L:572

माळी, वषा3 संजय
रोजOया जीवनातील आयुवNद.- पुणे : डायमंड
पि@लके शiस : डायमंड बुक डेपो [ िवतरक], िडस1.
2015.- viii, 70 पृ. ; 22 स1. मी.
संदभ3.
ISBN 978-81-8483-648-6 : 4. 80.00


LB:4:6

तं)ान
615.538-आयुव[द- मशः
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616-रोग

616.1-रािभसरणाचे रोग
616.12-दय िवकार

लwढे, पी. डी.
यकृतामय = The Hepatobiliary disorders.- 2

री आ.-सातारा : लोकायत काशन, िडस1. 2016.- xx,
165 पृ., [11] पटिच_े.
संदभ3.
ISBN 978-93-84091-53-8 : 4. 270.00


LB:4:6

शेवडे, परीिhत सिदानंद
"#" घरोघरी _ आयुवNद.- मुंबई : नवचैतiय काशन,
फे uु. 2016.- 176 पृ. ; 22 स1. मी.
ISBN 978-93-83466-76-4 : 4. 185.00

घेईन उं च भरारी / संक. चंVशेखर जोशी.- पुणे : माधवी
काशन, सXट1. 2016.- 144 पृ. ; 22 स1. मी.
दयरो यांचे हार न मानता सकारा8मक
जीवनाबjलचे अनुभव.
4. 200.00


L32:4:6

616.462-मधुमेह
गोडबोले, रमेश



LB:4:6

615.8-िविशJ िच*क8सा आिण 8यांचे कार
पाटील, गोपाळ भाकर
सव3 आजारांवर संयु उपचार.- मुंबई : के तक काशन,
फे uु. 2016.- 152 पृ.: िच_े; 22 स1. मी.
संदभ3.
ISBN 978-93-85133-02-2 : 4. 100.00

डायबेBटक पेशंटची वष3भर *दवाळी / सं. ले. रमेश
गोडबोले आिण मेधा पटवध3न.- 4 थी आ.-पुणे :
इं Vायणी सािह8य, जाने. 2015.- 111 पृ.: िच_े; 22
स1. मी.
थम आ. : ऑगट 2009.
ISBN 81-7418-246-2 : 4. 120.00


L293:46



LB:4:69

615.85-िविवध िच*क8सा

पै, *कशोरी सुर1V
तुमचा मधुमेह आिण तुWही.- 2 री आ.-पुणे : मधुराज
पि@लके शiस, िडस1. 2008.- 112 पृ. ; 22 स1. मी.
ISBN 81-7492-145-1 : 4. 70.00


L293:46

आरो याचे 3 वरदान / सं. संपा. आिण संक. शशी पाटील,
राजGी नाळे आिण नीता बरे लीकर.- पुणे : सायन
पि@लके शiस, 2014.- 208 पृ.: िच_े; 22 स1. मी.
तेजान लोबल फाऊंडेशनचा उपEम.
ISBN 978-93-81351-46-8 : 4. 180.00


L:4:69

615.89-अiय िच*क8सा
पटवध3न, श. प.
बारा hार िच*क8सा व शूiयोपचार.- मुंबई : नवचैतiय
काशन.
भाग 6 : जुलै 2015.- 176 पृ. ; 22 स1. मी.
ISBN 978-93-83466-64-1 : 4. 175.00.

सावंत, अि<न
मधुमेह िव4H आपण.- मुंबई : नवता बुक व$ड3, फे uु.
2017.- 224 पृ. ; 22 स1. मी.
मधुमेहासारया सव3:ापी आजारावर िववेचनासह
जीवनशैलीकडे परखडपणे पाहयाचे सामQय3 िवषद
करतांना आप$या आहार सेवनातील दोष, :ायामाचे
महव याचा उपयोग वै?कय :ावसाियकांना,
आहारतांना आिण 8यh 4 णांना कसा होईल आदी
मािहती सहज सोXया भाषेत.
4. 200.00


L293:46

616.5-8वचा रोग


L:4:69

616.58-चीर, भेगा, िहमदंश
616.58(1)-िहमदंश

शूiयोपचार.- मुंबई : नवचैतiय काशन.
भाग 8 : आप$या पBरसरांतील वनपती व आपले
आरो य : पूवा3ध3.- फे uु. 2016.- 240 पृ. ; 22 स1. मी.
संदभ3.
ISBN 978-93-83466-77-1 : 4. 240.00
भाग 9 : ऑगट 2016.- 208 पृ. : िच_े ; 22 स1. मी.
ISBN 978-93-83466-86-3 : 4. 200.00
भाग 10 : आप$या पBरसरांतील वनपती व आपले
आरो य : उRराध3 .- जाने. 2017.- 232 पृ. ; 22 स1.

िनरगुडकर, किवता काश
िहमदंशातून पुनज3iम.- पुणे : इं Vायणी सािह8य, ऑगट
2015.- 100 पृ., [8] पटिच_े ; 22 स1. मी.
ISBN 978-81-7418-236-4 : 4. 130.00


L87:4:6

616.6-मू_1*Vय संथेसंबंधीचे रोग
616.61-मू_&पड आिण मू_निलके संबंधीचे रोग

मी.

4. 250.00.


L:4:69

पै, *कशोरी सुर1V
तुमची *कडनी आिण तुWही.- 3 री आ.-पुणे : मधुराज
पि@लके शiस, िडस1. 2008.- 80 पृ.: िच_े; 22 स1. मी.
ISBN 81-7492-136-2 : 4. 50.00


L51:4:6

तं)ान
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616.692-नपुंसक8व आिण वंeय8व
616.692(1)-वंeय8व

617-शD*Eया
617.5-शरीराOया िविवध भागांची शD*Eया

पाटील, अिनल

617.564-पाठदुखी

वंeय8व आिण संतिताी.- पुणे : मेनका काशन, जून
2015.- 118 पृ.: िच_े; 22 स1. मी.
ISBN 978-93-80572-97-0 : 4. 150.00

Lीर, जोनाथन (Greer, Jonathan)
िचकन सूप फॉर द सोल बॅकपेन: पाठदुखीिवषयीची



L54:45:6

616.8-म¾ासंथेचे आिण मानिसक रोग
616.84-म¾ातंतू िवकारांची लhणे
616.8491-डोकेदुखी

शाDीय मािहती वेधक व4पात / सं. ले. जोनाथन
Lीर, जॅक कॅ न*फ$ड आिण माक3 िbहlटर हॅiसन ; अनु.
वसु भार©ाज.- पुणे : मेहता, जाने. 2017.- viii, 100
पृ. ; 22 स1. मी.
'Chicken soup for the soul healthy living :

पै, *कशोरी सुर1V
तुमची डोके दुखी आिण तुWही.- 3 री आ.-पुणे : मधुराज
पि@लके शiस, िडस1. 2008.- 56 पृ.: िच_े; 22 स1. मी.
ISBN 81-7492-140-0 : 4. 50.00

back pain' चा अनुवाद.
ISBN 9789386342041 :

4. 120.00


L157:417:6



L18:4:6

617.6-दंतिच*क8सा
मयेकर, संदेश

616.8588-मानिसक दुब3लता
616.85882-ऑBटझम
कामत, माया मंगेश

ऑBटझम वयंमµता: एके आवयचो अणभव.- पणजी :
गोवा कwकणी अकादेमी, 2015.- xiv, 105 पृ.: िच_े;
22 स1. मी.
4. 120.00


L7:4:6

एका सेिलिuटी ड1Bटटची बिRशी / इं LजीवMन अ4ण
मांडेकृत अनु. ; संपा. नीता कु लकणp ; लता मंगेशकर
यांOया तावनेसह.- पुणे : रोहन काशन, एिल
2017.- 172 पृ. ; 22 स1. मी.
िनरोगी व सुंदर दातांसाठी माग3दश3क BटXस,
कBरयरमधील अनुभव व खुसखुशीत *कसे सांगत
अॅथेBटक ड1BटmIची भoाट दुिनया उलगडणारं पुतक.
'More than a mouthful...' चा अनुवाद.

616.89-मानिसक िवकार

ISBN 978-93-86493-10-1 :

अLवाल, र&वV
आमच1 मन: भलायक, दुय1स आनी उपचार / सं. ले.
र&वV अLवाल, अिभजीत नाडकणp आिण अिनल राणे.पणजी : गोवा कwकणी अकादेमी, 2016.- 96 पृ.:
िच_े; 22 स1. मी.
4. 100.00

4. 200.00


L214:4:6

620-अिभयांि)क



L72:4:6

616.9-अiय रोग
616.98-असंसग3जiय रोग
616.9803-औ?ोिगक आिण :ावसाियक आरो य

गीत, Gीराम वसंत
सृिJिवान गाथा: इं िजिनअ±रग-कॉWXयूटर / सं. संपा.
जयंत िवgणू नारळीकर आिण हेमचंV &चतामणी धान.3 री सुधा. आ.-पुणे : राजहंस काशन, नोbह1. 2015.xii, 97 पृ.: िच_े; 24 स1. मी.
थम आ. : ऑlटो. 1994.
ISBN 978-81-7434-926-2 : 4. 120.00


D

जोशी, मंदार राजाराम

संगणकयुगातील आरो य.- 3 री आ.-मुंबई : इं कग
इनोbहेशiस, 2016.- xxvi, 149 पृ.: िच_े; 22 स1. मी.

621-उपयोिजत भौितकशाD
621.3-िव?ुत, इलेlmॉिनlस अिभयांि_क
621.36-:ावहाBरक काशिवान
621.3678-दूरसंवेदन (Bरमोट से&iसग)

उपिवषय : 615.532 - होिमओपॅथी

थम आ. : 2001.
ISBN 978-93-85311-14-7 :

4. 225.00


L:4(D65,8(B)

616.99-sूमर आिण संसग3जiय रोग
616.994-कॅ iसर
616.99449-तन कॅ iसर

कालNकर, Gीकांत नारायण
दूरसंवेदन आिण भौगोिलक मािहती णाली.- पुणे :
डायमंड पि@लके शiस : डायमंड बुक डेपो [ िवतरक],
सXट1. 2015.- viii, 198 पृ., [8] पटिच_े: िच_े; 25 स1.
मी.

बकाने, भाऊसाहेब

श@दाथ3 (इं Lजी-मराठी) (मराठी-इं Lजी).
संदभ3.
ISBN 978-81-8483-646-2 : 4. 300.00

तन कॅ iसर: वातव व भिवgयवेध.- नागपूर : ानेश
काशन, जून 2016.- 95 पृ., [4] पटिच_े ; 22 स1. मी.
4. 140.00


L556:4725:6



D:(M95)
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633-शेतातील िपके

633.1-अoधाiये

मेढेकर, काश, 1961*दशा बांधकाम नविनमतीची.- पुणे : सकाळ काशन,
एिल 2017.- 190 पृ.: िच_े; 24 स1. मी.
सकाळ वातू पुरवणीमधील बांधकाम िवषयक
शाDशुH, अ?यावत पBरपूण3 मािहती देणारे लेख.
ISBN 978-93-86204-39-4 : 4. 240.00

633.18-भातशेती, तांदळ
ू

कािशद, नर1 V िवल, 1975महाराvातील भातशेती.- पुणे : सकाळ काशन,
ऑlटो. 2015.- 172 पृ., [6] पटिच_े: िच_े; 24 स1.
मी.



D1

संदभ3.
ISBN 978-93-84316-84-6 :

4. 200.00

630-कृिष



J381

चांदगुडे, िवनायक पांडुरं ग, 1982633.5-तंतुमय िपके

शेतकरी गाइड.- पुणे : सकाळ काशन, ऑlटो. 2015.156 पृ. ; 24 स1. मी.
ISBN 978-93-84316-85-3 : 4. 170.00

633.58-अiय टणक तंतुमय िपके


J

631-िविशJ तं_े, उपकरणे, साधनसामLी
631.5-पेरणी आिण कापणी

631.58-मशागतीOया िविशJ पHती
631.584-स1*Vय शेती

के तकर, शरदचंV महादेव
बांबू: सृJी आिण दृJी / सं. ले. शरदचंV महादेव के तकर
आिण Gीिनवास पंिडत.- पुणे : सकाळ काशन,
ऑगट 2016.- 159 पृ.: िच_े; 24 स1. मी.
संदभ3.
ISBN 978-93-86204-13-4 : 4. 190.00


J748

खडसे, िवनोद अशोक, 1968-

समL स1*Vय शेती / सं. ले. िवनोद अशोक खडसे आिण
bही. एम. भाले.- पुणे : टेक नॉ पि@लके शन, माच3 2016.72 पृ.: िच_े; 18 स1. मी.
ISBN 978-9-384947-09-5 : 4. 130.00


J:25

नाईकवाडी, शांत
तांि_क दृJीकोनातून स1*Vय शेती.- पुणे : सकाळ
काशन, िडस1. 2016.- 206 पृ., [2] पटिच_े: िच_े;
24 स1. मी.
संदभ3.
ISBN 978-93-86204-24-0 : 4. 240.00

633.6-शक3 रा व िपJमय पदाथ3यु िपके
633.61-ऊस िपके

जमदिµ, बाळकृ gण महादेव, 1948ऊस संजीवनी.- पुणे : टेक नॉ पि@लके शन, फे uु. 2016.336 पृ., [6] पटिच_े: िच_े; 20 स1. मी.
संदभ3.
ISBN 978-93-84947-17-0 : 4. 400.00


J311

634-फलो?ान, फळे , वन-शाD
634.3-ना±रग जातीय फळे
634.31-सं_ी
खडसे, िवनोद अशोक



J:25

स1*Vय शेती: मानके आिण माणीकरण.- 2 री आ.-पुणे :
सकाळ काशन, फे uु. 2017.- 184 पृ. ; 24 स1. मी.
संदभ3.
ISBN 978-93-86204-27-1 : 4. 225.00


J:25

632-िपकांवरील रोग, जंतूनाशके , *कडीचे िनवारण
632.5-हािनकारक वनपती

सं_ा रोपवाBटका / सं. ले. िवनोद अ. खडसे, शांत सु.
जोशी आिण भूषण ठाकरे .- पुणे : सकाळ काशन,
एिल 2017.- 96 पृ., [4] पटिच_े ; 24 स1. मी.
नवउ?ोजकांना व शेतकxयांना सं_ा फळझाडांOया
अिभवृHीOया तं_ानाची अªयासपूण3 व उपयु
मािहती देणारे पुतक.
ISBN 978-93-86204-45-5 : 4. 140.00


J372

634.6-उgणदेशीय फळे

जाधव, अशोक संपतराव

634.6(1)-सुपारी

तणनाशके िनवड आिण वापर.- पुणे : टे क नॉ

पि@लके शन, [ऑगट 2015].- 96 पृ., [6] पटिच_े:
िच_े; 18 स1. मी.
ISBN 978-9-384947-04-0 : 4. 190.00


J:1:4

नागवेकर, *दलीप धwडू , 1952सुपारी लागवड.- पुणे : टेक नॉ पि@लके शन, नोbह1.
2015.- 72 पृ.: िच_े; 18 स1. मी.
ISBN 978-9-384947-10-1 : 4. 120.00


J389

तं)ान
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मशः

634.61-नारळ

636.2142-दूध-

नागवेकर, *दलीप धwडू , 1952नारळ लागवडीची पंचसू_ी समया आिण उपाय / सं.
ले. *दलीप धwडू नागवेकर आिण िवजय िसताराम
देसाई.- पुणे : चेतक बुlस, मे 2016.- 176 पृ.: िच_े;
22 स1. मी.
ISBN 978-93-92211-78-2 : 4. 160.00

माक डेय, िनतीन मनमोहनराव
दूध:वसाय इDाईलचा.- 3 री आ.-पुणे : टेक नॉ
पि@लके शन, 2015.- 132 पृ.: िच_े; 18 स1. मी.
श@दाथ3 (मराठी - इं Lजी).
ISBN 978-8-193002-86-5 : 4. 220.00


KZ311



J582

636-पशुपालन

जोशी, अ4ण
पशुवै?ाची रोजिनशी: पशुप·यांOया रं जक गोJी अन
वैिशgsांचे अनोखे जग / संपा. सदानंद बोरसे.- पुणे :
राजहंस काशन, एिल 2016.- xii, 131 पृ., [4]
पटिच_े: िच_े; 22 स1. मी.
ISBN 978-81-7434-955-2 : 4. 160.00

सात8यपूण3 आिण भरपूर दुधासाठी माज संकलन तं_.पुणे : टेक नॉ पि@लके शन, जुलै 2015.- 168 पृ., [6]
पटिच_े: िच_े; 18X22 स1. मी.
श@दाथ3 (इं Lजी - मराठी).
ISBN 978-9-384947-18-7 : 4. 250.00


KZ311

636.39-शेळी पालन



KZ

दांडेकर, राजा, 1955-

रानगोJी.- पुणे : उiमेष काशन, मे 2016.- 131 पृ.
; 22 स1. मी.
ISBN 978-93-85794-07-0 : 4. 150.00


KZ

636.08-पशुसंवध3नाचे िविशJ िवषय

कु लकणp, *दवाकर दRा_यराव
ठाणबंद पHतीसह सिवतर शेळीपालन / सं. ले.
*दवाकर दRा_यराव कु लकणp आिण िनतीन
मनमोहनराव माक डेय.- 3 री आ.-पुणे : टेक नॉ
पि@लके शन, 2014.- 276 पृ.: िच_े; 18 स1. मी.
थम आ. : 1997.
संदभ3.
ISBN 978-8-193002-83-4 : 4. 300.00


KZ333

636.083-काळजी आिण देखभाल
महाजन, सीमा

नरळदकर, बाबासाहेब वामनराव

शेळीपालन.- पुणे : चेतक बुlस, माच3 2017.- 112 पृ.
; 22 स1. मी.
ISBN 978-81-920413-7-7 : 4. 110.00

चावा छोटा-धोका मोठा: पशुधनावरील *कडIचे
(गोचीड-गोमाशा) एकाि8मक :वथापन.- पुणे : टेक
नॉ पि@लके शन, फे uु. 2016.- 108 पृ., 12, पटिच_े ;
18X22 स1. मी.
संदभ3.
ISBN 978-93-84947-40-8 : 4. 230.00



KZ333



KZ:4:6

636.2-गाय

श1डे, तेजस चंVकांत, 1981माया शेळयांची नwदवही.- पुणे : सकाळ काशन,
जुलै 2015.- 216 पृ.: िच_े; 28 स1. मी.
ISBN 978-93-84316-50-1 : 4. 249.00


KZ333

श1डे, तेजस चंVकांत, 1981माया गायIची / WहशIची नwदवही.- पुणे : सकाळ
काशन, ऑlटो. 2015.- 184 पृ. ; 28 स1. मी.
ISBN 978-93-84316-81-5 : 4. 240.00


KZ311

शेळीपालन: तं_ आिण :वथापन.- पुणे : सकाळ
काशन, नोbह1. 2016.- 152 पृ., [4] पटिच_े: िच_े;
24 स1. मी.
ISBN 978-93-86204-21-9 : 4. 190.00


KZ333

636.21-िविशJ उ*jJांसाठी
636.5-कु lकु टपालन

636.2142-दूध

बोरोले, सतीशचंV मेघःkयाम
कमशयल लेअर फामग.- पुणे : टेक नॉ पि@लके शन,
जुलै 2015.- 384 पृ., [6] पटिच_े: िच_े; 18 स1. मी.
संदभ3.
ISBN 978-9-384947-37-8 : 4. 450.00

गायकवाड, शांताराम पांडुरं ग

कमी खचा3चा व जात फाय?ाचा मु संचार गोठा:
एक अिभनव योग.- पुणे : सकाळ काशन, िडस1.
2016.- 96 पृ., [4] पटिच_े: िच_े; 24 स1. मी.
ISBN 978-93-86204-26-4 : 4. 145.00


KZ311



KZ351

तं)ान
636.5-कु Qकु टपालन- मशः

641.5-पाकशा - मशः
कु बेर, जयGी

बोरोले, सतीशचंV मेघःkयाम
uॉयलर फामग.- पुणे : टेक नॉ पि@लके शन, जून 2015.324 पृ., [6] पटिच_े: िच_े; 18 स1. मी.
संदभ3.
ISBN 978-9-384947-34-7 :

4. 400.00


KZ351

महाजन, सीमा

कु lकु टपालन: पो$mी :वसाय.- पुणे : चेतक बुlस,
माच3 2017.- 96 पृ. ; 22 स1. मी.
ISBN 978-81-920413-3-9 :

चिवJ / संक. आिण संपा. अिमत टेकाळे .- पुणे : मेनका
काशन.
भाग 4 : गोडाचे पदाथ3 : डेझट3स.- एिल 2016.- 79
पृ. ; 18 स1. मी.
ISBN 978-93-85735-21-9 : 4. 60.00
भाग 5 : गोडाचे पदाथ3 : पÃाoं.- एिल 2016.- 79
पृ. ; 18 स1. मी.
ISBN 978-93-85735-20-2 : 4. 60.00
भाग 6 : मसाले, लोणची, मुरांबे, जॅम, जेली.- एिल
2016.- 80 पृ. ; 18 स1. मी.
ISBN 978-93-85735-15-8 : 4. 60.00.


4. 90.00

M31



KZ351

639-िशकार, मिOछमारी, वाढ, संरhक तं_े
639.3-म8यशेती
समL म8यशेती / ले. महेश मधुकर &शदे...[आिण इतर.].पुणे : टेक नॉ पि@लके शन, ऑगट 2015.- 156 पृ.:
िच_े; 18 स1. मी.
ISBN 978-9-384947-16-3 :

4. 200.00


KZ332

640-गृहिवान

चिवJ / संक. आिण संपा. अिमत टेकाळे .- पुणे : मेनका
काशन.
भाग 7 : मांसाहारी पदाथ3.- एिल 2016.- 79 पृ. ;
18 स1. मी.
ISBN 978-93-85735-22-6 : 4. 60.00
भाग 8 : पराठे , पुxया, रोटी, िधरडी, थालीिपठं .एिल 2016.- 79 पृ. ; 18 स1. मी.
ISBN 978-93-85735-18-9 : 4. 60.00
भाग 9 : स@जी, करी, कोता, दाल.- एिल 2016.79 पृ. ; 18 स1. मी.
ISBN 978-93-85735-17-2 : 4. 60.00.

641-खा?ाo आिण पेये



M31

641.5-पाकशाD
आवाद: भोजनतृीOया सौयासाठी 800 ²न अिधक
सदाबहार पाककृती / संक. सुमन बेहर
े े .- 5 वी सुधा. आ.-

पुणे : मेनका काशन, मे 2016.- 270 पृ. ; 22 स1. मी.
थम आ. : फे uु. 1972.
ISBN 978-93-85735-23-3 :

4. 350.00


M31

कु बेर, जयGी
चिवJ / संक. आिण संपा. अिमत टेकाळे .- पुणे : मेनका
काशन.
भाग 1 : भा]या, उसळी, आमटी, कढी, सार.- एिल



झटपट वा*दJ पाक*Eया.- 12 वी आ.-पुणे : इं Vायणी
सािह8य, जाने. 2016.- 120 पृ.: िच_े; 22 स1. मी.
ISBN 978-81-7418-016-8 : 4. 90.00

4. 60.00

भाग 2 : भात, पुलाव, िबया3णी, रायती.- एिल
2016.- 79 पृ. ; 18 स1. मी.
ISBN 978-93-85735-19-6 :



M31

4. 60.00

भाग 3 : चटया, को&शबीरी, सॅलÂस, िडXस, सॉसेस.एिल 2016.- 79 पृ. ; 18 स1. मी.
ISBN 978-93-85735-14-1 :

चिवJ / संक. आिण संपा. अिमत टेकाळे .- पुणे : मेनका
काशन.
भाग 10 : सूXस, टाट3स3, मॉकटे$स, बाबNlयू.- एिल
2016.- 79 पृ. ; 18 स1. मी.
ISBN 978-93-85735-13-4 : 4. 60.00
भाग 11 : §ॅlस : पारं पाBरक.- एिल 2016.- 79 पृ.
; 18 स1. मी.
ISBN 978-93-85735-11-0 : 4. 60.00
भाग 12 : §ॅlस : आधुिनक.- एिल 2016.- 79 पृ. ;
18 स1. मी.
ISBN 978-93-85735-12-7 : 4. 60.00
12 पुतकांचा संच : 4. 650.00.
M31

2016.- 79 पृ. ; 18 स1. मी.
ISBN 978-93-85735-16-5 :

49

4. 60.00.


M31

कु लकणp, सुधा
पो´या पराठे आिण बरं च काही...- पुणे : सकाळ
काशन, मे 2016.- 152 पृ.: िच_े; 24 स1. मी.
ISBN 9789384316679 : 4. 180.00


M31

तं)ान

50

641.5-पाकशा - मशः

641.5-पाकशा - मशः

कोRावार, िनशा
शाळकरी मुलांचा डबा.- पुणे : सायन पि@लके शiस,
2015.- 200 पृ., [4] पटिच_े ; 22 स1. मी.
पुनमु3Vण. थम आ. : 2014.
ISBN 978-93-81351-45-1 : 4. 200.00

पव3ते, वसुंधरा
उपकरण एक पदाथ3 अनेक / संपा. वैभवी िभडे.- पुणे :
मेनका काशन, माच3 2017.- 198 पृ.: िच_े; 22 स1.
मी.



M31

गवांदे, वसुधा

uाणी वयंपाक / श@दांकन मृमयी रानडे.- मुंबई :
पॉXयुलर काशन, 2017.- xxii, 194 पृ., [6] पटिच_े
; 22 स1. मी.
काळाOया पड?ाआड जाणाxया पाककृ ती अगदी
सोXया भाषेत.
ISBN 978-81-7991-905-7 : 4. 275.00

वयंपाकघरातील उपकरणांचा सहजपणानं वापर
होऊन आप$या वेळेची बचत आिण खा?पदाथाचे
योग करयाला चालना िमळयासाठी उपयु असे
पुतक.
ISBN 978-93-85735-42-4 : 4. 250.00


M31

बापट, कांचन



M31

तुळपुळे, मृणाल

कहाणी चटणीची.- पुणे : सकाळ काशन, जून 2016.152 पृ.: िच_े; 22 स1. मी.
ISBN 978-93-84316-68-6 : 4. 170.00

मुलांOया आरो यासाठी 202 पौिJक एग रे िसपीज /
संपा. वैभवी िभडे.- पुणे : मेनका काशन, एिल
2016.- 102 पृ. ; 22 स1. मी.
ISBN 978-93-85735-09-7 : 4. 140.00


M31



M31

दीिhत, लीला गणेश, 1935अou / संपा. सुजाता देशमुख.- पुणे : मेनका काशन,
सXट1. 2015.- 86 पृ. ; 22 स1. मी.
ISBN 978-93-85735-01-1 : 4. 120.00

मुलांOया आवडीOया 303 चिवJ रे िसपीज / संपा.
वैभवी िभडे.- 2 री आ.-पुणे : मेनका काशन, ऑlटो.
2015.- 166 पृ. ; 22 स1. मी.
ISBN 978-93-80572-98-7 : 4. 200.00


M31



M31

दीिपका

अou / अनु. आिण संपा. िश$पा कोRाप$ले.- पुणे :
सायन पि@लके शiस, 2014.- 208 पृ., [4] पटिच_े ;
22 स1. मी.
ISBN 978-93-81351-44-4 : 4. 180.00

मुलांOया ड@यासाठी 404 पौिJक रे िसपीज / संपा.
वैभवी िभडे.- 7 वी आ.-पुणे : मेनका काशन, ऑlटो.
2015.- 174 पृ.: िच_े; 22 स1. मी.
थम आ. : जून 2013.
ISBN 978-93-80572-62-8 : 4. 200.00


M31



M31

महाजन, किवता

िनरगुडकर, चा4शीला
वारसा चवIचा.- 2 री आ.-मुंबई : नवचैतiय काशन,
ऑlटो. 2014.- 476 पृ., [16] पटिच_े ; 22 स1. मी.

समतोल खा सडपातळ रहा ! / वाती चंVशेखर यांOया
तावनेसह.- पुणे : इं Vायणी सािह8य, माच3 2015.xxiv, 116 पृ. ; 22 स1. मी.
ISBN 978-81-7418-231-9 : 4. 140.00

ISBN 978-93-83466-30-6 कागदी बां. :

4. 360.00



M31



M31

राजगुM, अिनता
चटया को&शबीरी.- पुणे : इं Vायणी सािह8य, [201-?].48 पृ.: िच_े; 22 स1. मी.
ISBN 978-81-7418-109-1 : 4. 40.00

परचुरे, इं *दरा, 1916-1996
सुMची: संपूण3 शाकाहारी.- 5 वी सुधा. आिण िवता.
आ.-पुणे : मेनका काशन, िडस1. 2016.- 558 पृ. ;
22 स1. मी.
थम आ. : 1981.
पदाथ3 करयाचा शूiय अनुभव असले$यांना आिण
वयंपाकाOया शाDात मािहर असले$या परं तु कलेत
िनपुण नसणाxया अशा 8येकासाठी 'सुMची'.



M31

िवgणु मनोहर
िडलीशीअस मेजवानी.- नागपूर : िव?ा िवकास
पि@लशस3, सXट1. 2016.- 167 पृ. ; 22 स1. मी.
ISBN 978-93-81483-69-5 : 4. 150.00

ISBN 978-93-85735-41-7 कागदी बां. :

4. 399.00


M31



M31

तं)ान
641.52-नाk8याचे पदाथ3
कु बेर, जयGी
251 नाk8याचे पदाथ3.- पुणे : इं Vायणी सािह8य, माच3
2016.- 120 पृ. ; 22 स1. मी.
ISBN 978-81-7418-213-5 : 4. 110.00


M31

पुरोिहत, उषा

uेकफाट uंच हाय-टी / संपा. अनुजा जगताप.- पुणे :
रोहन काशन, जाने. 2016.- 190 पृ., [4] पटिच_े:
िच_े; 23 स1. मी.

51

646-वेशभूषा, िशवणकाम, वैयिक व कौटुंिबक जीवन
:वथा
646.4-वD िनमती
646.45-कोट, वेटर इ.
646.454-वेटस3
मोडNकर, सरोज
'शा<ता' वेटस3.- को$हापूर : अिभनंदन काशन,
एिल 2015.- 176 पृ., [4] पटिच_े ; 22 स1. मी.
4. 230.00


M72:7

ISBN 978-93-82591-98-6 कागदी बां. :

4. 250.00


M31

646.7-वैयिक आिण कौटुंिबक जीवन :वथा
646.72-सÄदय3साधन
ढेपे, िनतीन, 1974-

बापट, कांचन

101 uेकफाट रे िसपीज: पBरपूण3 पौिJक
uेकफाटसाठी माग3दश3न / संपा. वैभवी िभडे.- पुणे :
मेनका काशन, माच3 2017.- 62 पृ. ; 22 स1. मी.
ISBN 978-93-85735-45-5 : 4. 99.00


डॉlटर, मला सुंदर *दसायचंय ! / श@दांकन दRा जोशी.पुणे : मेनका काशन, मे 2016.- 174 पृ.: िच_े; 22
स1. मी.
ISBN 978-93-85735-24-0 : 4. 200.00


M31

641.539-अ$पोपाहार / §ॅlस

646.72(1)-म1दी

कोपडNकर, संपदा

भट, मंदा*कनी
म1दी: एक आगळं वेगळं सÄदय3.- 2 री आ.-पुणे :
नािवiय काशन, माच3 2017.- 48 पृ.: िच_े; 24 स1.

भेळ, पाणीपुरी, रगडा पॅटीस.- नवीन आ.-पुणे :

इं Vायणी सािह8य, िडस1. 2015.- 64 पृ.: िच_े; 22 स1.
मी.
ISBN 978-81-7418-146-6 :

M37

4. 70.00

मी.



M31

4. 60.00


M37
धनवडे, नीिलमा समीर

चवदार चिवJ: §ॅlस व bहेज-नॉन bहेज.- को$हापूर :
अिभनंदन काशन, एिल 2016.- 104 पृ., [4]
पटिच_े ; 22 स1. मी.
4. 170.00

646.78-कौटुं िबक जीवन



M31

641.56-िविशJ पBरिथतIसाठी
641.563-वाQय, शारीBरक अवथा, वैयिक

िवजय नागावामी
हॅपी लµ.com.- पुणे : रोहन काशन.
भाग 1 : इं LजीवMन शुभदा चौकरकृ त अनु. ; संपा.
णव सखदेव.- ऑगट 2015.- 176 पृ. ; 22 स1. मी.
'The 24X7 marriage' चा अनुवाद.

4. 195.00
भाग 2 : इं LजीवMन माधवी खरे कृत अनु. ; संपा.
अनुजा जगताप.- ऑगट 2015.- 228 पृ. ; 22 स1.

ISBN 978-93-82591-74-0 :

कारणांसाठी

641.56314-मधुमेह असले$या लोकांसाठी वयंपाक
गोगटे , शुभदा

मी.

गोडवा: 75 शुगर-n गोड पदाथ3.- मुंबई : पॉXयुलर
काशन, 2016.- xxii, 102 पृ., [4] पटिच_े ;
12x17 स1. मी.
ISBN 978-81-7185-144-7 : 4. 135.00

'The fifty - 50 marriage' चा अनुवाद.
ISBN 978-93-82591-75-7 :

4. 195.00.


Y217



M31

641.6-िविशJ सामLीसह वयंपाक
641.671-दुधाचे पदाथ3

649-बालसंगोपन, गृहपBरचया3
गोखले, सुवणा3
हषू3 मोा होतोय... / संपा. सुजाता देशमुख.- पुणे :
मेनका काशन, ऑगट 2015.- 118 पृ.: िच_े; 22 स1.

िवgणु मनोहर
दुध दुपतं.- नागपूर : िव?ा िवकास पि@लशस3, सXट1.
2016.- 160 पृ. ; 22 स1. मी.
ISBN 978-93-81483-70-1 : 4. 150.00

मी.
ISBN 978-93-85735-00-4 :



M31

4. 150.00


L9C0bM3

तं)ान

52

649-बालसंगोपन, गृहप*रचया- मशः

650.1-5वसायात वैयि6क यश- मशः
बागची, सुuोतो
तुमचा सा साथीदार: :वसाय कवा
नोकरी-धं?ातील गतीसाठी ... / इं LजीवMन णव

गोडबोले, सुनील

माट3 मूल / सं. ले. सुनील गोडबोले आिण अि<नी
गोडबोले.- 4 थी आ.-पुणे : सकाळ काशन, ऑगट
2016.- x, 152 पृ.: िच_े; 25 स1. मी.
थम आ. : जुलै 2013.
ISBN 978-93-86204-00-4 : 4. 195.00

सखदेवकृत अनु. ; संपा. अनुजा जगताप.- पुणे : रोहन

काशन, मे 2016.- 160 पृ. ; 22 स1. मी.
'The professional companion' चा अनुवाद.



L9C0bM3

ISBN 978-93-82591-97-9 :

4. 195.00


X:8

जोशी, िलली

कोव´या आई-बाबांसाठी / संपा. अनुजा जगताप.- पुणे :
रोहन काशन, जुलै 2015.- 142 पृ.: िच_े; 22 स1.
मी.
ISBN 978-93-82591-67-2 :

4. 125.00


L9C0bM3

649.5-मुलांसाठी *Eयाकलाप आिण मनोरं जन
कु लकणp, िव. गो.
िव?ाQयाOया :िमव िवकासासाठी सुsांचा
सदुपयोग / सं. ले. िव. गो. कु लकणp आिण सुधाकर चं.
आगरकर.- पुणे : *दलीपराज काशन, जाने. 2017.86 पृ.: िच_े; 24 स1. मी.
ISBN 978-93-5117-024-2 : 4. 110.00

'Love your Mondays and retire young' चा
अनुवाद.
ISBN 978-93-864-4638-1 :

4. 375.00


X:8

िससोदे, अिवनाश



MY23

650-5वLथापन आिण साहा\यकारी सेवा
650.1-:वसायात वैयिक यश
अ_े, वंदना
टीएलसी: टी&चग लनग कWयुिनटी : त4णाईसाठी
उ?ोजकतेचा नवा मं_ / संपा. सदानंद बोरसे.- पुणे :
राजहंस काशन, एिल 2017.- 155 पृ.: रं गीत
िच_े; 18 स1. मी.

पुढील 7 िपÅा तुWहाला माफ करणार नाहीत आता
तरी Gीमंत bहा / इं LजीवMन मुा देशपांडेकृत अनु.सांगली : सृजन काशन, फे uु. 2017.- 148 पृ. ; 22
स1. मी.
'Next 7 generations will never forgive you'
चा अनुवाद.

4. 200.00


X:8

650.11-वेळ :वथापन

ISBN 978-81-7434-868-5 कागदी बां. :

4. 480.00


X:8

गोपालकृ gणन, आर.
:वथापकय यशासाठी चार सू_े = What the
CEO really wants from you / इं LजीवMन सुहास
यादवकृ त अनु.- पुणे : सकाळ काशन, सXट1. 2015.200 पृ. ; 22 स1. मी.
संदभ3.
ISBN 978-93-84316-63-1 : 4. 200.00

को$हटकर, उ$हास
रहय वेळ:वथापनाचे.- 5 वी आ.-मुंबई : नवचैतiय
काशन, जाने. 2017.- 128 पृ.: िच_े; 24 स1. मी.
थम आ. : नोbह1. 2003.
कागदी बां. : 4. 160.00


X:8

658-:वथापन
658.1-संथा आिण िवR:वथा


X:8

बसू, पाथ3सारथी
िमड-कBरअर Eायिसस: काही लोक यशवीपणे तMन
जातात आिण मधेच दमतात का ? / इं LजीवMन संeया
रानडेकृत अनु.- पुणे : इं Vायणी सािह8य, िडस1. 2016.192 पृ. ; 22 स1. मी.

जब3र, मायके ल इ. (Gerber, Michael E.)
लघु उ?ोजकांचा माग3दश3क: सामाiय माणसांनी
असामाiय उ?ोगांची के लेली उभारणी / इं LजीवMन
शेखर जोशीकृ त अनु.- पुणे : मेहता, ऑlटो. 2015.xxx, 222 पृ. ; 22 स1. मी.
'Awakening the entrepreneur within : how
ordinary people can create extraordinary
companies' चा अनुवाद.

'Mid-career crisis' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-7418-248-7 :

शमा3, िसHाथ3, 1984सोमवारवर ेम करा आिण तMणपणी िनवृR bहा /
इं LजीवMन रे खा देशपांडेकृत अनु.- नवी *द$ली : सेज,
2017.- xxx, 292 पृ. ; 22 स1. मी.
eयासातून जीवन साकाMन आयुgयाचा कायापालट
घडवून आणयासाठी उपयु असे िसHांत.

4. 160.00

ISBN 9788184988833 :



X:8

4. 260.00


X9B:8

लिलत कला

658.3-कम3चारी :वथापन

700-लिलत कला

के ली, मॅQयू (Kelly, Matthew)
व¬ :वथापकाचे / इं LजीवMन सुनीित काणेकृत
अनु.- पुणे : मेहता, माच3 2016.- xii, 176 पृ. ; 22 स1.

709-लिलत कलेचा इितहास आिण समीhा
इनामदार, एस. डी.

Mपबंध: कलासमीhा.- पुणे : ितमा काशन, फे uु.
2015.- 616 पृ., [8] पटिच_े ; 22 स1. मी.
संदभ3.
4. 900.00

मी.
'The dream managers' चा अनुवाद.
ISBN 9788184987577 :

53

4. 195.00





N:g

X:9

730-िशTपकला, मू]तकला

658.4-काय3काBरणीचे :वथापन
658.409-:वथापनाचे वैयिक वMप

736-कोरीव काम

736.9-अiय कला सामLी
736.98-कागद का_ण आिण घडीची कला
736.982-ओBरगामी

िbहएरा, वॉ$टर (Vieira, Walter)
द िव&नग मॅनेजर: :ावसाियक यशाची शा<त तवे /
इं LजीवMन मराठीमeये अनु.- नवी *द$ली : सेज
पि@लके शiस, 2016.- xviii, 253 पृ. ; 22 स1. मी.

जोशी, य. गो.

'The winning manager : timeless principles
for corporate success' चा अनुवाद.
ISBN 978-93-515-0679-9 :

4. 250.00


X:81

658.4092-काय3कारी नेतृ8व
राधाकृ gणन िप$लई
चाणlय णीत नेतृ8वाची 7 रहये = Chanakya's 7
secrets of leadership / सं. ले. राधाकृ gणन
िप$लई आिण डी. िशवानंदन ; इं LजीवMन राजेश
चंVकांत आजगांवकरकृ त अनु.- मुंबई : जयको
पि@ल&शग हाऊस ; पुणे : सकाळ काशन [िवतरक],
2015.- xxxviii, 236 पृ. ; 22 स1. मी.
ISBN 978-81-8495-669-6 : 4. 299.00



N

पाटील, शिशकला एकनाथ

घडीची *कमया.- को$हापूर : अिभनंदन काशन,
2015.- 152 पृ.: िच_े; 22 स1. मी.
4. 210.00


N



X:87

740-िच)कला आिण सुशोभन कला
¸कार, भयासाहेब
नूतन िच_ावली.- नवीन सुधा. आ.-पुणे : कमलभा
काशन, 2012.- 157 पृ.: िच_े; 14 स1. मी.
थम ते बािवसावी आवृRी गो. य. राणे काशनातफN
कािशत.
4. 180.00

658.45-संेषण
658.45(1)-देहबोली
लेिवस, हेडिवग (Lewis, Hedwig)

देहबोली: :ावसाियकांना माग3दश3न / इं LजीवMन
हBरश पटवध3न आिण रमण कु लकणpकृ त अनु.- नवी
*द$ली : सेज, [2016].- xxii, 273 पृ.: िच_े; 24 स1.



NP

मी.

741-िच_कला
741.5-:ंगिच_े, हायिच_े, कॉिमlस

संदभ3.
ISBN 978-93-515-0709-3 :

*कमया कागदाची = origami.- पुणे : इं Vायणी
सािह8य.
भाग 1 : नवीन आ. - सXट1. 2015.- 64 पृ. : िच_े ;
22x28 स1. मी.
ISBN 978-81-7418-254-3 : 4. 100.00
भाग 2 : नवीन आ. - सXट1. 2015.- 64 पृ. : िच_े ;
22x28 स1. मी.
ISBN 978-81-7418-255-1 : 4. 100.00.

4. 250.00


X3:81

670-उ8पादन
677-कापड उ?ोग

जोशी, *द. िव.
हाय फवारे .- नागपूर : ऋचा काशन, फे uु. 2016.72 पृ.: िच_े; 22 स1. मी.
4. 85.00


जोशी, वषा3
करामत धा या-दोxयांची / संपा. णव सखदेव.- पुणे :
रोहन काशन, िडस1. 2015.- 216 पृ. ; 22 स1. मी.
संदभ3.
ISBN 978-93-82591-91-7 : 4. 250.00

NP

िशराज मुजावर

हसा ! हसा !! हसा !!!.- को$हापूर : अिभनंदन काशन,
ऑगट 2015.- 156 पृ.: िच_े; 22 स1. मी.
4. 220.00


M7



NP

लिलत कला

54

790-मनोरं जन आिण -दशन कला
791-साव3जिनक करमणूक
791.4-चलिच_, रे िडओ, दूरदश3न
791.43-चलिच_पट

745-सुशोभन कला

745.5-हत:वसाय
कलेOया िव<ात / संपा. शोभना साठे .- पुणे : छा_ बोधन
काशन, जाने. 2017.- 96 पृ.: िच_े; 22 स1. मी.
4. 70.00

इसाक मुजावर



N

हतकलांचा उ8सव / संपा. Gुती जातेगावकर.- पुणे : छा_
बोधन काशन, जाने. 2017.- 104 पृ.: िच_े; 22 स1.

आई, माँ, मदर...- पुणे : *दलीपराज काशन, जून
2016.- 240 पृ.: िच_े; 22 स1. मी.
ISBN 978-93-5117-102-7 : 4. 260.00


NW

मी.

4. 70.00


N

लॅशबॅक.- पुणे : *दलीपराज काशन, जुलै 2016.336 पृ.: िच_े; 22 स1. मी.
ISBN 978-93-5117-103-4 : 4. 350.00


780-संगीत

NW

781-सामाiय िसHांत
पाडळकर, िवजय

781.6-संगीत परं परा

781.64-पाा8य लोकिय संगीत
जावडेकर, आशुतोष

लयपिमा / संपा. सदानंद बोरसे.- पुणे : राजहंस
काशन, ऑlटो. 2015.- xiv, 239 पृ. ; 22 स1. मी.
संदभ3.
ISBN 978-81-7434-930-9 : 4. 350.00


NR

782-कंठ संगीत

शेlसिपअर आिण िसनेमा.- मुंबई : मौज काशन,
एिल 2016.- 231 पृ.: िच_े; 22 स1. मी.
शेlसिपअरसारया Gे^ श@दभूला दृkय ितमांतून
: करयाचा य¢ करताना, िसने*द दश3कांना
आले$या यशापयशाची िच*क8सा करीत नाटक आिण
िसनेमा या वरकरणी परपरिवरोधी भासणाxया
कलांOया साWयभेदांचा तौलिनक अªयास करणारा हा
Lंथ.
ISBN 978-93-5091-116-7 : 4. 250.00


NW

782.42-गीते

791.437-िच_पट समीhा

सुरवसे, आणा
वरांजली: गीतमंच नोटेशन / िवकास कशाळकर
यांOया तावनेसह.- पुणे : *दलीपराज काशन,
ऑगट 2015.- 336 पृ. ; 22 स1. मी.
ISBN 978-93-5117-077-8 : 4. 350.00

जोग, िव. स.

Mपेरी इितहासाची सोनेरी पाने.- नागपूर : लाखे
काशन, सXट1. 2015.- 144 पृ. ; 22 स1. मी.
4. 190.00




NW

NR

782.421542-िच_पट संगीत

ठाकू र, *दलीप
ओपन िथएटर.- पुणे : नािवiय काशन, एिल 2017.182 पृ. ; 22 स1. मी.
ब®रं गी व ब®ढंगी िच_पटसृJीवरील िनवडक 29 लेख.
4. 190.00

जोग, िव. स.
अशी गाणी अशा आठवणी.- 2 री आ.-नागपूर : लाखे

काशन, सXट1. 2015.- 184 पृ. ; 22 स1. मी.
थम आ. : ऑगट 2007.
4. 240.00



NW



NR(NW)

786-कबोड3, यांि_क, िव?ुतीय, ढोल, झांजा जातीय वा?े
786.9-ÆWस
786.93-दुदंभ
ु ी वा?े

िसनेमा मसाला िमlस.- मुंबई : नवचैतiय काशन,
ऑगट 2016.- 128 पृ., [4] पटिच_े ; 22 स1. मी.
ISBN 978-93-83466-90-0 : 4. 145.00


NW

786.93(1)-तबला

देशमुख, शैलजा

पटवध3न, बापू
तब$याचा अंतना3द.- मुंबई : पॉXयुलर काशन, 2017.xvi, 63 पृ. ; 22 स1. मी.+ डीbहीडी.
ISBN 978-81-7991-909-5 : 4. 200.00

पािहलेच पािहजे असे काही ... : िनवडक परदेशी

िच_पटांचा रसावाद.- पुणे : छा_ बोधन काशन,
जाने. 2017.- 112 पृ.: िच_े; 22 स1. मी.
4. 80.00


NR;42



NW

लिलत कला

791.437-िच)पट समीUा- मशः
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792.095479-महारा^- मशः
मतकरी, र¢ाकर रामकृ gण, 1938माझे रं गयोग / संपा. िवनया खडपेकर.- पुणे :
राजहंस काशन, नोbह1. 2015.- xvi, 704 पृ.: िच_े;
23 स1. मी.
उपिवषय : 928.9146 - मतकरी, र¢ाकर रामकृ gण.

पाडळकर, िवजय

गगन समुVी &बबले...- पुणे : राजहंस काशन, िडस1.
2016.- 224 पृ.: िच_े; 22 स1. मी.
गाजले$या सािह8यकृ तIवर आधाBरत स8यिजत राय
यांOया पथेर पांचाली, अपरािजतो, अपूर संसार, ितन
कiया, चा4लता, शतरं ज के िखलाडी, गणश_ू या
िच_पटांचा रसावाद.
संदभ3.
ISBN 978-81-7434-992-7 : 4. 260.00

ISBN 978-81-7434-933-0 कागदी बां. :

4. 800.00


NT4435



NW

पाeये, अिनता
दहा lलािसlस: दहा अिभजात &हदी िच_पटांचा
अनोखा िनमतीवास.- मुंबई : देविया पि@लके शiस,
जाने. 2017.- 321 पृ.: िच_े (काही रं गीत); 23 स1.

794-कौश$ययु घरगुती खेळ
794.1-बुिHबळ
िमराशी, रवIV वसंत
बुिHबळाचा Gीगणेशा.- 2 री आ.-पुणे : राजहंस
काशन, सXट1. 2015.- 126 पृ.: िच_े; 24 स1. मी.
ISBN 978-81-7434-693-3 : 4. 150.00

मी.

4. 480.00



MY322



NW

िमG, अंबरीश
सुंदर ती दुसरी दुिनया.- 2 री आ.-पुणे : राजहंस

काशन, माच3 2015.- 182 पृ.: िच_े; 22 स1. मी.
थम आ. : जाने. 2010.
ISBN 978-81-7434-852-4 : 4. 200.00


NW44

796-:ायाम, मैदानी Eडा आिण खेळ
796.3-च1डूचे खेळ
796.325-bहॉलीबॉल
bहॉलीबॉल खेळाचे अिधकृ त िनयम 2015-2016 /
इं LजीवMन देिवदास जाधवकृ त अनु.- पुणे : अनुवादक,
2016.- 136 पृ.: िच_े; 22 स1. मी.
4. 150.00


792-रं गभूमी

MY2116

792.(1)-लोकनाs रं गभूमी. महाराv
खुडे, सोपान हBरभाऊ
तमाशातील फासा3.- पुणे : देशमुख आिण कं पनी, 2015.240 पृ., [4] पटिच_े ; 22 स1. मी.
संदभ3.
4. 300.00


NT4435

792.028-अिभनय

तुजारे , bही. पी.
फु टबॉल: िनयम व कौश$ये.- पुणे : डायमंड
पि@लके शiस : डायमंड बुक डेपो [ िवतरक], ऑlटो.
2015.- viii, 78 पृ.: िच_े; 22 स1. मी.
संदभ3.
ISBN 978-81-8483-638-7 : 4. 100.00


MY2121

तािनलावक, कiतंतीन (Stanislavsky,

796.4-शारीBरक :ायाम, िजÇॅिटlस
796.42-मैदानी :ायाम

Konstantin), 1863-1938

रं गमंचकला / डेिbहड मॅगरशॅककृ त इं Lजी अनुवादाचा
¸कार गोवध3नकृ त मराठी अनु. ; संपा. क4णा गोखले.पुणे : राजहंस काशन, माच3 2017.- xvi, 196 पृ.:
िच_े; 22 स1. मी.

:ंकटरमण, पी.
nॉम सोफा टू 5 के / इं LजीवMन मराठीमeये अनु.मुंबई : यूटूकॅनरन पोस3 मॅनेजम1ट, 2016.- 87 पृ. ;
22 स1. मी.

'Art of the stage' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-7434-989-7 :

796.334-फुटबॉल

4. 250.00


NT

'From sofa to 5 K' चा अनुवाद.
ISBN 9788192814360 :

4. 100.00


792.0954-भारत

MY225

792.095479-महाराv

796.48-ऑिलिWपक खेळ

नाडकणp, कमलाकर
महानगरी नाटकं : 2000-2010 नाsपरीhणं / संपा.
राजीव नाईक.- मुंबई : अhर काशन, फे uु. 2016.318 पृ.: िच_े; 22 स1. मी.
4. 350.00

दुधाणे, संजय पांडुरं ग

भारताचे ऑिलिWपक नॅशनल गेWस.- पुणे : *दलीपराज
काशन, जुलै 2015.- 136 पृ.: िच_े; 22 स1. मी.
ISBN 978-93-5117-075-4 : 4. 120.00


NT4435



MY2

सािह>य

56

808.83-कथासािह8य संLह

796.48095-आिशया
796.48095(1)-आिशयाई खेळ

कफन आिण इतर अनुवादीत कथा / अनु. सदानंद आकाजी

िसनगारे .- पुणे : *दलीपराज काशन, नोbह1. 2015.162 पृ. ; 22 स1. मी.
पंजाबी, उदू3, बंगाली आिण &हदी भाषांमधील िनवडक

दुधाणे, संजय पांडुरं ग

वाटचाल एिशयाडची: आिशयाई Eडा पधा3.- पुणे :
*दलीपराज काशन, जुलै 2015.- 104 पृ.: िच_े; 22
स1. मी.
ISBN 978-93-5117-068-6 : 4. 100.00

15 लघुकथा.
ISBN 978-93-5117-092-1 :

4. 180.00





MY2

800-सािह>य

O,3x

वगा3Oया वाटेवर काहीतरी घडलं... / संपा. सुधा मूतp ;
अनु. लीना सोहोनी.- पुणे : मेहता, सXट1. 2016.- viii,
152 पृ. ; 22 स1. मी.

808-सािह8याचे अलंकारशाD
808.4-िनबंध अलंकारशाD
संकपाळ, मा4ती
श@दर¢े.- को$हापूर : अिभनंदन काशन, जाने. 2015.168 पृ. ; 22 स1. मी.
4. 200.00

20 लघुकथा.
'Something happened on the way to
heaven' चा अनुवाद.
ISBN 9789386175021 :

4. 150.00




O,3x

O,6

808.88-संकण3 लेखनसंLह
808.882-चुटके , िवनोद, अवतरणे इ8यादी

808.5-वृ 8व अलंकारशाD
कुं भार, अ&जlय महादेव
वा तुWहीपण होवू शकता.- सांगली : लेखक, एिल
2016.- 68 पृ.: िच_े; 22 स1. मी.
4. 90.00

बोल अनमोल / संपा. िशवाजी गणपतराव क1 Vे.- को$हापूर :
किवतासागर काशन, माच3 2017.- 96 पृ. ; 22 स1.
मी.



O,5

4. 125.00


Ox

पटवध3न, िव<ास माधवराव
तुWहीही कM शकता भावी भाषण.- 2 री आ.-पुणे :
इं Vायणी सािह8य, जून 2016.- 144 पृ. ; 22 स1. मी.
ISBN 978-81-7418-230-2 : 4. 130.00

809-सािह8याचा सव3सामाiय इितहास आिण समीhा
एलकुंचवार, महेश बळीराम, 1939-



O,5

वाळुं ज, महादेव

:ासपीठ.- पुणे : अhर मानव काशन, मे 2011.214 पृ. ; 22 स1. मी.
संदभ3.
ISBN 978-81-921504-0-6 : 4. 200.00

पिमभा.- 3 री आ.-मुंबई : मौज काशन, माच3
2016.- viii, 136 पृ. ; 22 स1. मी.
पाा8य वायामeये इं ि लश वायाबरोबर n1 च,
जम3न, रिशयन तसेच अनुवा*दत पुतकांची
तwडओळख.
ISBN 978-93-5091-108-2 : 4. 160.00


O:g



O,5

शेवडे, परीिhत सिदानंद
वृ व: तं_ आिण मं_.- 4 थी आ.-मुंबई : नवचैतiय
काशन, िडस1. 2015.- 64 पृ. ; 22 स1. मी.
थम आ. : नोbह1. 2005.
ISBN 978-93-83466-63-4 : 4. 60.00


O,5

808.8-संकण3 संLह
808.81-का: संLह

कु लकणp, $हाद अ.
सािह8याचे पिमरं ग: आवादक समीhा.- पुणे :
नीहारा काशन.
भाग 1 : माच3 2017.- 159 पृ. : िच_े ; 22 स1. मी.
26 पाkया8य सािह8यकारांOया सािह8यकृ तIची
आवादक समीhा.
4. 180.00.


O:g

बोकल, िम&लद
सािह8य, भाषा आिण समाज.- मुंबई : मौज काशन,
माच3 2016.- viii, 116 पृ. ; 22 स1. मी.
सािह8य, भाषा आिण समाजिवषयक ांचा
सज3नशील लेखकाने घेतलेला शोध.
ISBN 978-93-5091-110-5 : 4. 150.00

ाज: पाच भाषांतील किवता मराठी, संकृ त, कoड,
&हदी व इं Lजी / संक. अनंत गणेश आपटे.- डwिबवली :
संकलक, एिल 2016.- 132 पृ., [1] पटिच_: िच_े;
22 स1. मी.
4. 200.00


O,1x



O:g

सािह>य
813-अमे*रकन कथासािह>य- मशः

809-सािह>याचा सवसामाय इितहास आिण समीUा-

मशः

माÈटनी, टीbह (Martini, Steve), 1946*EBटकल मास / अनु. सुदश3न शांताराम आठवले.- पुणे :
मेहता, सXट1. 2015.- vi, 454 पृ. ; 22 स1. मी.

±रढे, नीतीन
लीळा पुतकांOया.- मुंबई : लोकवाय, एिल 2017.189 पृ.: िच_े; 22 स1. मी.
पाा8य देशांमध$या पुतकसंकृ तीOया िविवध पैलूंचं
दश3न घडवणारे हे पुतक.
ISBN 978-93-82789-99-4 : 4. 250.00

'Critical mass' चा अनुवाद.
ISBN 9788184988307 :

4. 480.00


O111,3N46



O:g

सुदामे, भारती जयंत

ितभासंपo सािह8यकार.- नागपूर : ऋचा काशन,
जुलै 2015.- 176 पृ. ; 22 स1. मी.
4. 200.00


O:g

लॉ-योन, व1डी (Law-Yone, Wendy), 1947का²र: सुखाOया शोधात वणवण करणाxया 'वाई$ड लू'
आ*दवासी जमातीत$या मुलीची थt करणारी कहाणी /
अनु. िच_ा वा&ळबे.- पुणे : मेहता, मे 2017.- iv, 216
पृ. ; 22 स1. मी.
'The road to wanting' चा अनुवाद.

810-अमे*रकन सािह>य
813-अमेBरकन कथासािह8य

ISBN 9789386454881 :

4. 250.00


O111,3N47

ओ'डेल, कॉट (O'Dell, Scott), 1898-1989
गोJ एका करानाची: िन´या डॉि$फiसOया बेटावरील
स8यकथा ! / अनु. मै_ेयी शरद जोशी.- पुणे : मेहता,
जाने. 2017.- x, 162 पृ. ; 22 स1. मी.

वॉलर, रॉबट3 जेWस (Waller, Robert James),
1939-2017

अ©ैत / अनु. लीना सोहोनी.- पुणे : मेहता, सXट1. 2016.xii, 320 पृ. ; 22 स1. मी.

'Island of the blue dolphines' चा अनुवाद.
ISBN 9789386342157 :

57

4. 195.00


O111,3M98

'The bridges of madison country & a
thousand country roads' चा अनुवाद.

िLशॅम, जॉन (Grisham, John), 1955अ टाइम टु *कल / अनु. बाळ भागवत.- पुणे : मेहता,
जाने. 2016.- x, 562 पृ. ; 22 स1. मी.

ISBN 9789386175014 :



O111,3N39

िbहलर, *कथ (Wheeler, Keith)

'A time to kill' चा अनुवाद.
ISBN 9788184989441 :

4. 350.00

4. 600.00


O111,3N55

डॉज, डेbहीड (Dodge, David), 1910-1974
चोरावर मोर / अनु. िवलास फडके.- सोलापूर :

कािळमा ? / अनु. िवलास फडके.- सोलापूर :

वMपदीप काशन : नंदादीप [िवतरक], माच3 2016.296 पृ. ; 22 स1. मी.
'Peaceable lane' चा अनुवाद.

वMपदीप काशन : नंदादीप [िवतरक], ऑlटो.
2015.- 272 पृ. ; 22 स1. मी.

4. 350.00


O111,3

'To catch the thief' चा अनुवाद.

4. 310.00

813.008-अमेBरकन कथासािह8याचा संLह


O111,3N10

uाऊन, डॅन (Brown, Dan), 1964इiफन¡ / अनु. अशोक पाeये.- पुणे : मेहता, सXट1. 2016.xii, 604 पृ. ; 22 स1. मी.
'Inferno' चा अनुवाद.
ISBN 9789386175205 :

मी.
46 लघुकथा.

4. 600.00


O111,3N64

मकाथp, कॉरमॅक (McCarthy, Cormac), 1933द रोड / अनु. अिनल *कणीकर.- पुणे : डायमंड
पि@लके शiस : डायमंड बुक डेपो [िवतरक], 2012.- iv,
195 पृ. ; 22 स1. मी.

4. 195.00
भाग 3 : माच3 2016.- xii, 120 पृ. : िच_े ; 22 स1.

ISBN 9788184989977 :

मी.
37 लघुकथा.
'Chicken soup for the mother's soul' चा
अनुवाद.

'The road' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-8483-487-1 :

िचकन सूप फॉर द मदस3 सोल / संक. जॅक कॅ न*फ$ड...
[आिण इतर] ; अनु. उषःभा पागे.- पुणे : मेहता.
भाग 2 : माच3 2016.- xii, 164 पृ. : िच_े ; 22 स1.

4. 200.00

ISBN 9788184989984 :



O111,3N33

4. 150.00.


O111,3x

सािह>य

58

813.008-अमे*रकन कथासािह>याचा संह- मशः

813.008-अमे*रकन कथासािह>याचा संह- मशः

िचकन सूप फॉर द फादस3 सोल / संक. जॅक कॅ न*फ$ड...
[आिण इतर] ; अनु. सुिया वकल.- पुणे : मेहता.
भाग 1 : माच3 2016.- x, 134 पृ. : िच_े ; 22 स1. मी.

िचकन सूप फॉर द सोल É लbह: ेमाचं अ©ैत पJ
करणाxया रं गतदार कथा / सं. संक. जॅक कॅ न*फ$ड,
माक3 िbहlटर हॅiसन आिण अॅमी iयूमाक3 ; अनु. उषा
महाजन.- पुणे : मेहता.

37 लघुकथा.

पृ. : िच_े ; 22 स1. मी.
4. 240.00
भाग 2 : जाने. 2017.- vi, 194 ू. : िच_े ; 22 सेम.

4. 150.00
भाग 2 : माच3 2016.- x, 122 पृ. : िच_े ; 22 स1. मी.

भाग 1 : जाने. 2017.- x, 214

ISBN 9788184989953 :

ISBN 9789386342003 :

36 लघुकथा.

मी.
'Chicken soup for the father's soul' चा
'Chicken soup for the soul-true love' चा
अनुवाद.
ISBN 9788184989960 :

अनुवाद.

4. 150.00.


ISBN 9789386342010 :

4. 240.00.

O111,3x

820-इं जी सािह>य
821-इं Lजी का:सािह8य
821.008-इं Lजी का:सािह8याचा संLह

िचकन सूप फॉर द वुमiस सोल / संक. जॅक कॅ न*फ$ड...
[आिण इतर] ; अनु. उषा महाजन.- पुणे : मेहता.

भाग 2 : माच3 2016.- viii, 172 पृ. : िच_े ; 22 स1.

उगवेल का अशी एखादी पहाट ? / अनु. *कशोर मेढे ;
नागनाथ कोRाप$ले यांOया तावनेसह.- पुणे : सायन
पि@लके शiस, 2014.- 136 पृ., [2] पटिच_े ; 22 स1.

मी.
44 लघुकथा.

4. 195.00
भाग 3 : माच3 2016.- x, 198 पृ. : िच_े ; 22 स1. मी.

ISBN 9788184989991 :

मी.

ितबेटी िनवा3िसत कवIनी इं Lजीत िलिहले$या मूळ
किवता डा:ा पानावर आिण 8याचा मराठी अनुवाद
उज:ा पानावर.
ISBN 978-93-81351-48-2 : 4. 170.00

45 लघुकथा.
'A second chicken soup for the women's
soul' चा अनुवाद.
ISBN 9788184986693 :



O111,3x

4. 195.00.



O111,1x



O111,3x

823-इं Lजी कथासािह8य

िचकन सूप फॉर द िसटस3 सोल / संक. जॅक कॅ न*फ$ड ...

आच3र, जेn (Archer, Jeffrey), 1940द िlलटन Eॉिनक$स / अनु. लीना सोहोनी.- पुणे :

[आिण इतर] ; अनु. िवनीता जोगळे कर.- पुणे : मेहता.

भाग 2 : सXट1. 2016.- viii, 148 पृ. : िच_े ; 22 स1.

मेहता.

खंड 1 : ओiली टाइम िवल टेल.- नोbह1. 2015.- vi,
434 पृ. : वंशा. ; 22 स1. मी.

मी.

4. 140.00
भाग 3 : सXट1. 2016.- vi, 106 पृ. : िच_े ; 22 सेम.

ISBN 9789386175144 :

'Only time will tell' चा अनुवाद.

मी.
ISBN 9789386175151 :

4. 480.00
खंड 2 : द िसiस ऑफ द फादर.- नोbह1. 2015.- viii,
372 पृ. : वंशा. ; 22 स1. मी.

ISBN 9788184989083 :

4. 140.00.


O111,3x

'The sins of the father' चा अनुवाद.
िचकन सूप फॉर द फादर अँड सन सोल / संक. जॅक

ISBN 9788184989205 :

कॅ न*फ$ड ... [आिण इतर.] ; अनु. मीना शेटे-संभू.- पुणे :

4. 400.00.


O111,3N40

मेहता.

भाग 2 : सXट1. 2016.- vi, 150 पृ. : िच_े ; 22 स1. मी.
'Chicken soup for the father & son soul'
चा अनुवाद.



O111,3x

िचकन सूप फॉर द सोल &थक पॉिझBटbह / संक. जॅक
कॅ न*फ$ड, माक3 िbहlटर हॅiसन आिण अॅमी iयूमाक3 ;

*करे , ईटBरन (Kire, Easterine)
दुवास / अनु. क$पना वांVेकर ; संपा. क4णा गोखले.पुणे : राजहंस काशन, फे uु. 2016.- xvi, 261 पृ. ;
22 स1. मी.
'A terrible matriarchy' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-7434-947-7 :

4. 280.00


O111,3

Eोल, टोट3न (Krol, Torsten)
कॅ िलटो / अनु. उवला गोखले.- पुणे : मेहता, ऑlटो.
2016.- iv, 360 पृ. ; 22 स1. मी.

अनु. मंजूषा मुळे.- पुणे : मेहता.

भाग 1 : सXट1. 2016.- xviii, 214 पृ. ; 22 स1. मी.
ISBN 9789386175120 : 4. 240.00
भाग 2 : सXट1. 2016.- iv, 208 पृ. : िच_े ; 22 स1. मी.
ISBN 9789386175137 : 4. 240.00.

'Callisto' चा अनुवाद.
ISBN 9789386175489 :



O111,3x

4. 395.00


O111,3

सािह>य
823-इं जी कथासािह>य- मशः

823-इं जी कथासािह>य- मशः
डॉयल, आथ3र कॉनन (Doyle, Arthur Conan),

गुा, संजय
मृ8यूवर मात / अनु. गौरी गाडेकर.- पुणे : मेहता, जाने.
2016.- xvi, 204 पृ. ; 22 स1. मी.

1859-1930

शेरलॉक होWसचं पुनरागमन / अनु. *दलीप चावरे ;
संपा. णव सखदेव.- पुणे : डायमंड पि@लके शiस :

'Cheating death' चा अनुवाद.
ISBN 9788184989502 :

4. 240.00


O111,3

चेस, जेWस हॅडली (Chase, James Hadley),

डायमंड बुक डेपो [ िवतरक], जाने. 2016.- vi, 178

पृ. ; 22 स1. मी.
7 लघुकथा.

1906-1985

ISBN 978-81-8483-662-2 :

द इनोसंट िझनर / अनु. मधुकर ®jार.- सोलापूर :
वMपदीप काशन : नंदादीप [िवतरक], माच3 2016.248 पृ. ; 22 स1. मी.

4. 195.00


O111,3M59

4 लघुकथा.

4. 300.00


O111,3N06

टॉ$कन, जे. आर. आर. (Tolkien, J. R. R.),

शेरलॉक होWसOया रहयकथा: गूढ रहयाचा वाढता
थरार / अनु. *दलीप चावरे ; संपा. णव सखदेव.- पुणे :
डायमंड पि@लके शiस : डायमंड बुक डेपो [ िवतरक],
जाने. 2016.- vi, 151 पृ. ; 22 स1. मी.
6 लघुकथा.

1892-1973

वामी मु*Vकांचा / िच_. अॅलन ली ; अनु. मु धा कणक.पुणे : डायमंड पि@लके शiस.
भाग 1 : मु*Vके चे साथीदार.- जून 2015.- xiv, 584
पृ., [19] पटिच_े : नकाशे ; 22 स1. मी.
'The lord of the rings : the fellowship of the
ring' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-8483-608-0

59

कागदी बां. : 4. 600.

ISBN 978-81-8483-664-6 :

4. 150.00


O111,3M59

तहिममा अनम (Taḥmīmā Anam), 1975-

तेच *दन सोनेरी ... / अनु. भारती पांडे.- पुणे : मेहता,
माच3 2016.- xii, 272 पृ.: नकाशे; 22 स1. मी.
'A golden age' चा अनुवाद.
ISBN 9788184989908 :

00

4. 295.00


भाग 2 : ते दोन मनोरे .- जून 2015.- viii, 477 पृ.,

O111,3N75

[16] पटिच_े : नकाशे ; 22 स1. मी.

नवल, दीी
द मॅड ितबेBटयन: गोJी तेbहाOया आिण आRाOया ! /

'The lord of the rings : the two towers' चा
अनुवाद.
ISBN 978-81-8483-609-7

कागदी बां. : 4. 600.

अनु. सुनंदा अमरापूरकर.- पुणे : मेहता, जाने. 2017.-

00

vi, 130

भाग 3 : राजाचे पुनरागमन.- जून 2015.- x, 464 पृ.

पृ. ; 22 स1. मी.

11 लघुकथा.

, [15] पटिच_े : नकाशे ; 22 स1. मी.

'The mad tibetan : stories from then and

'The lord of the rings : the return of the king'

now' चा अनुवाद.

चा अनुवाद.

ISBN 9789386342263 :

ISBN 978-81-8483-610-3 कागदी बां. :

4. 150.00

4. 600.00.



O111,3



O111,3M92

नारायण, आर. के., 1906-2001

mोलॉप, अॅiथनी, 1815-1882

गाइड / अनु. उ$का राऊत ; संपा. िम&लद चंपानेरकर.पुणे : रोहन काशन, ऑगट 2015.- 240 पृ. ; 22 स1.

- टीका

तळवलकर, गो&वद
िडकiस आिण mोलॉप: िbहlटोBरयन काळातील दोन
कादंबरीकार. पहा 823 - िडकiस, चा$स3. टीका.

मी.
'The guide' चा अनुवाद.
ISBN 978-93-82591-76-4 :

िडकiस, चा$स3, 1812-1870

4. 200.00


O111,3N06

- टीका

मालगुडीचा 'संiयासी' वाघ / अनु. नं*दनी उपाeये ;
संपा. अनुजा जगताप.- पुणे : रोहन काशन, सXट1.
2016.- 187 पृ. ; 22 स1. मी.

तळवलकर, गो&वद
िडकiस आिण mोलॉप: िbहlटोBरयन काळातील दोन
कादंबरीकार.- पुणे : साधना काशन, माच3 2017.66 पृ.: िच_े; 22 स1. मी.
उपिवषय : 823 - mोलॉप, अॅiथनी. टीका.
ISBN 978-93-86273-10-9 : 4. 50.00

'Tiger for Malgudi' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-932936-4-5 :



O111,3M12:g

4. 160.00


O111,3N06

सािह>य

60

823-इं जी कथासािह>य- मशः

823-इं जी कथासािह>य- मशः

&नबाळकर, चंVसेन
आमpज एंज$स: फाट फॉरवड3 / अनु. वसुधा
माझगांवकर.- पुणे : सायन पि@लके शiस, 2015.168 पृ. ; 22 स1. मी.
ISBN 978-93-81351-59-8 : 4. 180.00

लुईस, सायमन (Lewis, Simon), 1971-

बॅड mॅ*फक: आप$या मुलीOया शोधात िनघाले$या
बापाची अवथ करणारी कथा / अनु. साददR
गाडगीळ.- पुणे : मेहता, सXट1. 2016.- vi, 294 पृ. ;
22 स1. मी.


O111,3

'Bad traffic' चा अनुवाद.
ISBN 9789386175076 :

श_ुिजत / अनु. शुभदा येरी.- पुणे : सायन पि@लके शiस,
2015.- 168 पृ. ; 22 स1. मी.
ISBN 978-93-81351-58-1 : 4. 180.00

4. 350.00


O111,3N71



O111,3

फोरिसथ, nे डBरक (Forsyth, Frederick), 1938द डेिbह$स अ$टरनेBटbह / अनु. रमेश जोशी.- पुणे :
राजहंस काशन, माच3 2017.- 287 पृ. ; 22 स1. मी.

सुधा मूतp, 1950हरवले$या मं*दराचे रहय / अनु. लीना सोहोनी.- पुणे :
मेहता, सXट1. 2016.- x, 162 पृ.: िच_े; 22 स1. मी.
13 लघुकथा.
'The magic of the lost temple' चा अनुवाद.
ISBN 9789386175038 :

4. 160.00


O111,3N50

'The devil's alternative' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-7434-707-7 :

4. 320.00


O111,3N38

बॉiड, रिकन (Bond, Ruskin), 1934रिकन बॉiड यांOया भावपशp व रोमांचक कथांचा
गुलदता / अनु. रमा हडpकर-सखदेव ; िच_. चंVमोहन
कु लकणp ; संपा. णव सखदेव आिण अनुजा जगताप.पुणे : रोहन काशन.
भाग 1 : बोग?ातला वाघ आिण इतर 5 कथा.- ऑlटो.
2016.- 102 पृ. : िच_े ; 22 स1. मी.
भाग 2 : चेरीचं झाड आिण इतर 7 कथा.- ऑlटो.
2016.- 105 पृ. : िच_े ; 22 स1. मी.
भाग 3 : शहामृगाOया तावडीत आिण इतर 6 कथा.ऑlटो. 2016.- 100 पृ. : िच_े ; 22 स1. मी.
भाग 5 : वावटळ आिण इतर 7 कथा.- ऑlटो. 2016.
- 116 पृ. : िच_े ; 22 स1. मी.
भाग 6 : टेक¼ांOया पलीकडे आिण मेहमुदचा पतंग.ऑlटो. 2016.- 141 पृ. : िच_े ; 22 स1. मी.
4. 150.00 (8येक भागाकBरता).

'The seventh scroll' चा अनुवाद.
ISBN 9788184988314 :



823.008-इं Lजी कथासािह8याचा संLह
डwगरगावची चेटकण / पुनःकथन अनंत भावे.- पुणे :
कनक बुlस (डायमंड पि@लके शiस), नोbह1. 2015.- iv,
44 पृ. ; 22 स1. मी.
2 बालकथा.
ISBN 978-81-8483-655-4 :

4. 50.00


O111,3x

840-_` च सािह>य
841-n1 च का:सािह8य
BरWबॉ, आथ3र, 1854-1891
- टीका



िमलर, हेÊी (Miller, Henry), 1891-1980
िवनाशवेळा = The time of the assassins /

इं LजीवMन महेश बळीराम एलकुं चवारकृ त अनु.- मुंबई :
मौज काशन, िडस1. 2016.- xii, 72 पृ. ; 22 स1. मी.
युगवत3क कवीOया जीवनाचा व सािह8याचा अंतवNध.

मॅlलीन, अॅिलटर (Maclean, Alistair), 1922-1987
द गiस ऑफ नॅbहारन / अनु. अशोक पाeये.- पुणे :
मेहता, जाने. 2016.- viii, 320 पृ.: नकाशा; 22 स1.

'The time of assassins : a study of

मी.

Rimbaud' चा अनुवाद.

'The guns of navarone' चा अनुवाद.

ISBN 978-93-5091-123-5 :

4. 350.00

4. 130.00


O122,1M54:g



O111,3N22

यािमन ेमजी
डेज ऑफ गो$ड अँड सीिपया / अनु. अंजनी जयंत
नरवणे.- पुणे : मेहता, नोbह1. 2015.- viii, 380 पृ. ;
22 स1. मी.

869-पोतुगीज सािह>य
869.3-पोतु3गीज कथासािह8य
कोएलो, पाउलो (Coelho, Paulo), 1947-

द डेbहल अँड िमस िम / अनु. िवजया साळुं के.- पुणे :
सायन पि@लके शiस, 2014.- 184 पृ. ; 22 स1. मी.
मूळ शीष3क : O demonio E A senhorita prym.
ISBN 978-93-81351-41-3 : 4. 200.00

'Days of gold and sepia' चा अनुवाद.
ISBN 9788184989236 :

4. 550.00
O111,3N33

O111,3N34

ISBN 9788184989571 :

िमथ, िव$बर (Smith, Wilbur), 1933द सेbहiथ Eोल / अनु. बाळ भागवत.- पुणे : मेहता,
सXट1. 2015.- vi, 530 पृ. ; 22 स1. मी.

4. 395.00


O111,3



O124,3N47

सािह>य
869.3-पोतुगीज कथासािह>य- मशः

891.22-संकृ त नाsसािह8य

कोएलो, पाउलो (Coelho, Paulo), 1947-

भास

1859-1930

द *फथ माउiटन / इं LजीवMन रवी टालेकृत अनु.- पुणे :
सायन पि@लके शiस, 2014.- 224 पृ. ; 22 स1. मी.
मूळ शीष3क : O monte cinco.
'The fifth mountain' चा अनुवाद.
ISBN 978-93-81351-42-0 :

61

4. 230.00

धािडला राम ितने का वनी ?: संगीत / अनु. दRा_य
गणेश गोडसे ; अर&वद िपळगांवकर यांOया तावनेसह.मुंबई : पॉXयुलर काशन, 2017.- xxiv, 51 पृ.:
िच_े; 22 स1. मी.
'ितमा' या नाटकाचे Mपांतर.
राजा बढेकृत नाटकातील पदांची रचना.



O124,3N47

ISBN 978-81-7991-912-5 :

4. 150.00


O15,2

891.2-संLकृ त सािह>य
891.21-संकृ त का:सािह8य

891.28-संकण3 सािह8य

महाभारत

िवदुर नीती / संकृ तवMन पं. का. थावरे कृत अनु.को$हापूर : मीनल काशन, जून 2015.- 118 पृ. ;
22 स1. मी.
4. 100.00


O15,1A2

रहातेकर, सदािशव «यंबक, 1933हायवाह: मराठी अनुवादासह संकृ त िवनोद /
लेखककृ त मराठी अनु.- कज3त (रायगड) : ऋिषके श
काशन, मे 2016.- 63 पृ. ; 22 स1. मी.
मूळ संकृ त संिहतेसह.
4. 35.00


O15,6
महाभारत

891.41-Kसधी सािह>य
891.413-&सधी कथासािह8य
891.413008-संLह

- टीका

पुजारी, मुकुंद कृ gण
महाभारतातील :िरे खा: ':ासपव3' व 'युगांत' Oया
आधारे / तारा भवाळकर यांOया तावनेसह.- पुणे :
§ेहवध3न काशन, जुलै 2009.- 106 पृ. ; 22 स1. मी.
संदभ3.
ISBN 978-81-89634-12-4 : 4. 100.00


O15,1A2:g

रहातेकर, सदािशव «यंबक, 1933का:वाहः / लेखककृ त मराठी अनु.- कज3त (रायगड) :

&सधी कथा / संपा. देवी नागरानी; अनु. िव?ा िचटको.पुणे : §ेहवध3न काशन, जाने. 2017.- 104 पृ. ; 22
स1. मी.
मानवी भावभावनांचे रं गीबेरंगी मणी एक_ गुंफलेली
सुंदर, आकष3क, मोहक अशी िविवध लेखकांनी
िलिहले$या 20 लघुकथांची माळ.
ISBN 978-93-85709-20-3 : 4. 200.00


O1594,3x

लेखक, मे 2017.

891.43-Kहदी सािह>य
891.431-&हदी का:सािह8य

33 किवता.

4. 60.00


O15,1N33

रामायण
- टीका

सरGी
रामायण: वनवास रहय.- पुणे : सकाळ काशन,
नोbह1. 2016.- 256 पृ.: िच_े; 22 स1. मी.
ISBN 978-93-86204-23-3 : 4. 195.00

कबीर, 1399-1518

कहत कबीर / अनु. ]यो8§ा खळदकर.- पुणे : िश$पा
काशन, नोbह1. 2015.- 128 पृ. ; 22 स1. मी.
4. 130.00


O152,1H99

कबीर, 1399-1518
- टीका



O15,1A1:g

891.21008-संकृ त का:सािह8याचा संLह
संकृ त सुभािषते / संक. आिण अनु. कतp वडाळकर.नागपूर : ानेश काशन, िडस1. 2015.- 64 पृ. ; 22
स1. मी.
संकृ त संिहतेसह.
4. 60.00

ओशो, 1931-1990

ेमरस...कबीरांचा: कबीरांOया दोांवरील ओशwचं
रसाळ, िवतृत िववेचन / &हदीवMन ा ओककृ त अनु.पुणे : मेहता, जाने. 2017.- iv, 144 पृ. ; 22 स1. मी.
संदभ3.
'सुनो भाई साधो' मािलके तील 6 ते 10 करणांचा
अनुवाद.
ISBN 9789386342096 :



O15,1x

4. 160.00


O152,1H99:g

सािह>य

62

891.431-Kहदी का5सािह>य- मशः

891.439-उदू सािह>य
891.4391-उदू3 का:सािह8य
जावेद अतर, 1945-

खळदकर, ]यो8§ा
संत कबीरदास आिण संत रामदास वामी: तुलना8मक

- टीका

अªयास.- पुणे : िश$पा काशन, जून 2017.- 178 पृ.

गXपा िसनेमाOया: जावेद अतर / मुलाखतकार नसरीन
मुoी कबीर ; अनु. चंVकांत भwजाळ.- मुंबई : अhर
काशन, ऑlटो. 2016.- 174 पृ.: िच_े; 22 स1. मी.
4. 200.00

; 22 स1. मी.
उपिवषय : 891.461 - रामदास, समथ3. टीका.
4. 160.00




O152,1H99:g

891.4394-उदू3 िनबंध सािह8य

गुलजार, 1936-

गुलजार: 100 संमरणीय गीते / अनु. सुदश3न

मंटो, सआदत हसन, 1912-1955
मी का िलिहतो ?: सआदत हसन मंटो यांचे लेख /

शांताराम आठवले.- पुणे : मेहता, जुलै 2016.- viii,

आकार पटेलकृ त इं Lजी अनुवादावMन वंदना
भागवतकृ त अनु.- पुणे : सकाळ काशन, जुलै 2016.160 पृ. ; 22 स1. मी.

276 पृ.: िच_े; 16 स1. मी.
मराठी अनुवाद उज:ा पानावर आिण मूळ &हदी गीते
डा:ा पानावर.
ISBN 9788184989038

O168,1N45:g

'Why I write : essays by Saadat Hasan

कागदी बां. : 4. 450.00

Manto' चा अनुवाद.



O152,1N36

ISBN 978-93-84316-82-2 :



O168,6N12

मुिबोध, गजानन माधव,1917-1964
891.44-बंगाली सािह>य
891.443-बंगाली कथासािह8य

- टीका

बदामे, तातोबा

ठाकु र, रबीiVनाथ, 1861-1941

िhेचे सÄदय3या_ी: शरंV आिण गजानन माधव

तीन सांगाितणी / अनु. मृणािलनी गडकरी.- पुणे :

मुिबोधांची किवता . पहा 891.461 - मुिबोध,

मेहता, ऑlटो. 2015.- xiv, 106 पृ. ; 22 स1. मी.

शरंV माधव, 1921-1984. टीका.

3 लघुकथा.

891.431008-&हदी का:सािह8याचा संLह

ISBN 9788184988819 :

4. 120.00


O157,3M61

नश1मन / भाgयासह संक. संजय ओक.- मुंबई : परचुरे
काशन, माच3 2016.- xiv, 162 पृ. ; 18 स1. मी.
जगजीतजIनी गायले$या 50 गझला.
ISBN 978-81-8086-083-6 :

4. 160.00

4. 150.00


O152,1x

891.433-&हदी कथासािह8य

बं?ोपाeयाय, शर*दiदु, 1899-1970
:ोमके श बhी रहयकथा / अनु. सुनीित जैन ; संपा.
अनुजा जगताप.- पुणे : रोहन काशन.
भाग 4 : रमुखी नीलम आिण इतर 6 कथा.- जाने.
2017.- 180 पृ. ; 22 स1. मी.
7 लघुकथा.

4. 160.00.

सुषमा मुनIV, 1959-



O157,3M99
थोडीशी आशा / अनु. सुशीला दुबे.- सोलापूर :

वMपदीप काशन : नंदादीप [िवतरक], ऑlटो.

राय, स8यिजत, 1921-1992

2015.- 360 पृ. ; 22 स1. मी.

इं िडगो आिण िनवडक कथा / मूळ बंगालीतून गोपा

4. 400.00


O152,3N59

सूय3बाला, 1944-

मजुमदारकृ त इं Lजी अनुवादावMन आ. Gी. के तकरकृ त
मराठी अनु.- पुणे : सकाळ काशन.
भाग 1 : ऑगट 2015.- 157 पृ. ; 22 स1. मी.
11 लघुकथा.

4. 149.00
भाग 2 : खगम आिण िनवडक कथा.- ऑगट 2015.156 पृ. ; 22 स1. मी.

पहाटेOया ितhेत / अनु. उवला अनंत के ळकर.-

ISBN 978-93-84316-48-8 :

सोलापूर : वMपदीप काशन : नंदादीप [िवतरक],
ऑlटो. 2015.- 240 पृ. ; 22 स1. मी.

10 लघुकथा.

दोन लघु कादंबxया.

'Indigo : selected stories' चा अनुवाद.

4. 270.00

ISBN 978-93-84316-49-5 :



O152,3N44

4. 149.00.


O157,3N21

सािह>य
891.443-बंगाली कथासािह>य- मशः
राय, स8यिजत, 1921-1992
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891.46-मराठी सािह>य
इं गोले, कृ gणा, 1953- टीका

ा. शwकू यांOया साहस कथा / लेखक आिण गोपा
मजुमदारकृ त इं Lजी अनुवादावMन संजय कानकृ त
मराठी अनु.- पुणे : सकाळ काशन.
भाग 3 : अवकाश वाशाची रोजिनशी आिण इतर
कथा.- जाने. 2016.- 119 पृ. ; 22 स1. मी.

कृ gणाhर डॉ. कृ gणा इं गोले : : आिण वाय / संपा.
अ4ण &शदे.- पुणे : §ेहवध3न काशन, मे 2015.336 पृ., [5] पटिच_े ; 22 स1. मी.
ISBN 978-81-89634-88-9 : 4. 340.00

6 लघुकथा.

कणक, मधु मंगेश, 1933-



O155N53:g

4. 125.00
भाग 4 : ा. शwकू आिण िपशा आिण इतर कथा.फे uु. 2016.- 136 ू. ; 22 सेम. मी.

ISBN 978-93-84316-92-1 :

- टीका
पाटील, मधू

आवाद-समीhा: मधु मंगेश कणक-सािह8य.- मुंबई :
राज1V काशन, नोbह1. 2015.- 195 पृ. ; 22 स1. मी.
ISBN 978-93-84631-03-1 : 4. 240.00

6 लघुकथा.
'The exploits of Prof. Shonku : the space
travellers' diary and other stories' चा अनुवाद.
ISBN 978-93-84316-93-8 :



O155N33:g

4. 125.00.


O157,3N21

ा. शwकू यांOया साहस कथा / गोपा मजुमदारकृ त
इं Lजी अनुवादाव4न संजय कानकृ त मराठी अनु.- पुणे :
सकाळ काशन.
भाग 1 : सXट1. 2015.- 112 पृ. : िच_े ; 22 स1. मी.
3 लघुकथा.

4. 125.00
भाग 2 : सXट1. 2015.- 124 पृ. : िच_े ; 22 स1. मी.

ISBN 978-93-84316-42-6 :

एक लघुकादंबरी आिण काही किवता.- पुणे : जया

दडकर ; मुंबई : मौज काशन [िवतरक], नोbह1. 2016.पृ. ; 22 स1. मी.
'झाडे नµ झाली' ही लघुकादंबरी आिण काही कािशत
- अकािशत किवता.
4. 250.00

vi, 138



O155N30

गोडबोले, मंगला Gीिनवास, 1949-

4 लघुकथा.
'The exploits of Prof. Shonku : the unicorn

िनवडक मंगला गोडबोले / संपा. वंदना

expedition and other stories' चा अनुवाद.
ISBN 978-93-84316-53-2 :

खानोलकर, &चतामण «यंबक, 1930-1976

4. 125.00.


O157,3N21

बोकल-कु लकणp.- पुणे : राजहंस काशन, एिल
2016.- xxiv, 284 पृ.: िच_े; 22 स1. मी.
ISBN 978-81-7434-951-4 : 4. 275.00


O155N49

फॅ iटॅिटक फे लूदा रहयकथा / गोपा मजुमदारकृ त
इं Lजी अनुवादावMन अशोक जैनकृ त अनु.- पुणे : रोहन
काशन.
भाग 1 : आचायाOया खुनाचं करण + 1 कथा.ऑlटो. 2015.- 160 पृ. ; 18 स1. मी.
ISBN 978-93-82591-77-1 : 4. 125.00
भाग 2 : नंदनवनातील धोका + 2 कथा.- ऑlटो.
2015.- 165 पृ. ; 18 स1. मी.
ISBN 978-93-82591-78-8 : 4. 125.00
भाग 3 : लंडनमeये फे लूदा + 2 कथा.- ऑlटो. 2015.
- 166 पृ. ; 18 स1. मी.
ISBN 978-93-82591-79-5 : 4. 125.00
भाग 4 : रॉबट3सनचं मािणक + 2 कथा.- ऑlटो.
2015.- 200 पृ. ; 18 स1. मी.
'गो$डन सेट' या मािलके तील 4 भाग.
ISBN 978-93-82591-83-2 : 4. 125.00.

त1डुलकर, िवजय धwडोपंत, 1928-2008
- टीका

अ-जून त1डुलकर / संपा. रे खा इनामदार-साने.- पुणे :
राजहंस काशन, सXट1. 2015.- xxvi, 292 पृ. ; 22
स1. मी.
संदभ3.
ISBN 978-81-7434-914-9 : 4. 300.00


O155N28:g

देव, नं*दनी काश
वय सरता (िव) सरता.- पुणे : मधुGी काशन, ऑlटो.
2016.- 244 पृ.: िच_े; 22 स1. मी.
लहान मोËा सवासाठी कथा-किवता-लेख-कोडी व
खेळ.

4. 350.00


O157,3N21



O155

सािह>य
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891.46-मराठी सािह>य-

मशः

891.46-मराठी सािह>य-

नाडगौडा, Gीकांत
सािह8यातील 'Gी'.- पुणे : §ेहवध3न काशन, जुलै
2017.- 84 पृ. ; 22 स1. मी.

मशः

माने, वसुधा वसंतराव, 1933-2010

उiमु: समL वसुधा माने / संकिलत.- पुणे : मेनका
काशन, माच3 2015.- 478 पृ. ; 22 स1. मी.
िनवडक कथा, किवता, लिलत लेख, मु&चतन,
:ििच_े यांचे संकलन.

8 लघुकथा आिण 18 िनबंधांसह.

Gीकांत नाडगौडा िलिखत का:ातील 'Gी' ा
एकि_त बांधणी असले$या पुतकासिहत.

ISBN 978-93-80572-96-3 कागदी बां. :

4. 500.00

ISBN 978-93-85709-85-2 :



O155N33

4. 120.00 (सह-पुतक मू$य)


O155

यादव, आनंद रतन, 1935- टीका

नीला स8यनारायण, 1972डे$टा 15.- पुणे : सकाळ काशन, जाने. 2017.- 160
पृ. ; 22 स1. मी.
सव3सामाiय माणसामधील असामाiय माणुसक,
दातृव आिण दुसxयाOया :था, वेदना, समया
समजून घेयाची वृRी यांचे संवेदनशीलपणे िच_ण
करणाxया कथा आिण काही लिलत लेख.
ISBN 978-93-86204-31-8 : 4. 165.00

ठाकू र, रवIV
सािहि8यक आनंद यादव.- नांदेड : बळीवंश काशन,
जून 2011.- 208 पृ. ; 22 स1. मी.
संदभ3.
ISBN 978-81-909762-6-8 : 4. 200.00


O155N35:g



O155N72

मराठे , हनुमंत मोरे <र, 1940- टीका

लोणीकर, भाकर
आठवणIचा &पगा: कथा, :ििच_े आिण लिलतलेख.औरं गाबाद : मीरा बुlस अँड पि@लके शन, जुलै 2016.152 पृ. ; 22 स1. मी.
4. 200.00


'बालकाड' आिण 'पोहरा': समीhा आिण समांतर समीhा /
संपा. हनुमंत मोरे <र मराठे .- पुणे : संपादक, माच3
2016.- 360 पृ. ; 22 स1. मी.
'बालकाड' आिण 'पोहरा' ा आ8मचBर_ांवरील
समीhालेख, सािहि8यकांचे अिभाय, परीhणे आिण
वाचकांची प_े.
4. 200.00

O155

kयाम मनोहर, 1941- टीका

kयाम मनोहर यांचे सािह8य: दश3न आिण दश3न / सं. संपा.
चंVकांत पाटील आिण रामचंV काळुं खे.- मुंबई :
लोकवाय, जाने. 2016.- 192 पृ. ; 22 स1. मी.
ISBN 978-93-82789-74-1 : 4. 250.00




O155N40:g

O155N41:g

मढNकर, बाळ सीताराम, 1909-1956

साठे , अणा भाऊ, 1920-1969

- टीका

- टीका

दुडूकनाळे , राजे<र माधवराव
िवVोही कलावंत: अणाभाऊ साठे .- सातारा :
लोकायत काशन, नोbह1. 2015.- 212 पृ. ; 22 स1.

रसाळ, सुधीर

मढNकरांचे कथा8म आिण नाsा8म वाय.- मुंबई :
मौज काशन, मे 2015.- x, 149 पृ. ; 22 स1. मी.
ISBN 978-93-5091-101-3 : 4. 200.00

मी.



O155N09:g

संदभ3.
ISBN 978-93-84091-38-5 :

4. 200.00


महांबरे , गंगाधर, 1931-2008

O155N20:g

- टीका
891.4605-िनयतकािलके
पाटील, शैलजा माधवराव

गंगाधर महांबरे : सािहि8यक जडणघडण.- पुणे :
§ेहवध3न काशन, फे uु. 2017.- 137 पृ. ; 22 स1. मी.
संदभ3.
ISBN 978-93-85709-62-3 : 4. 150.00


O155N31:g

पाटणे, ितभा दीप
'नवभारत': वMप आिण काय3.- पुणे : §ेहवध3न
काशन, मे 2014.- 90 पृ. ; 22 स1. मी.
संदभ3.
ISBN 978-93-80321-70-7 : 4. 90.00


O155m

सािह>य
891.4608-मराठी सािह8याचा संLह
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891.4609-मराठी सािह>याचा इितहास आिण समीUा-

मशः

थािलयाची थाळी: Dीिलिखत िवनोदी सािह8याचा गंभीर
आिण गमतीदार लेखाजोखा / सं. संक. प»जा फाटक
आिण दीपा गोवारीकर.- मुंबई : मौज काशन, माच3
2016.- xxxvi, 372 पृ.: िच_े; 22 स1. मी.
ISBN 978-93-5091-114-3 : 4. 400.00


O155x

891.4609-मराठी सािह8याचा इितहास आिण समीhा

गायकवाड, मह1V
आंबेडकरिन^ सािह8य आिण समीhा.- नागपूर : संघष3
काशन, ऑlटो. 2016.- 112 पृ. ; 22 स1. मी.
आंबेडकरिन^ ेरणेOया सािह8यकृ तीचे मू$या8मक
दश3न घडिवणारे लेख.
4. 100.00


O155:g

अeयhीय भाषणे: अ. भा. मराठी बालकु मार सािह8य
संमेलंनांची / संपा. मदन हजेरी.- र¢ािगरी : पश3
काशन, मे 2017.- 368 पृ. ; 22 स1. मी.
ISBN 978-93-83827-26-8 : 4. 450.00

गायकवाड, शरद



O155:g

कांबळे , उRम, 1956उRम कांबळे यांOया तावना / संपा. िम&लद कसबे.पुणे : सुगावा काशन, ऑlटो. 2015.- 244 पृ. ; 22
स1. मी.
ISBN 978-93-84914-17-2 : 4. 200.00

मातंग समाज: सािह8य आिण संकृ ती.- पुणे : §ेहवध3न
काशन, जून 2015.- 327 पृ. ; 22 स1. मी.
संदभ3.
ISBN 978-93-80321-90-5 : 4. 320.00


O155:g

गुंडी, नीिलमा



O155:g

कोRाप$ले, नागनाथ लालूजीराव, 1948लhणीय असे काही.- पुणे : *दलीपराज काशन, जून
2016.- 400 पृ. ; 22 स1. मी.
ISBN 978-93-5117-087-7 : 4. 450.00

Dी-िलपी: Dी-सािह8यातील बदलांचा वेध.- पुणे :
मेनका काशन, ऑlटो. 2016.- 174 पृ. ; 22 स1. मी.
संदभ3.
ISBN 978-93-85735-36-3 : 4. 225.00


O155:g



O155:g

खंडेराव, हरीश

आंबेडकरी चळवळ आिण सािह8य: सांकृ ितक इितहास.ठाणे : ा काशन.
खंड 3 : िम&लद महािव?ालय, मी आिण माझे लेखन.मे 2017.- 120 पृ. ; 22 स1. मी.
संदभ3.
4. 150.00.

Lामीण सािह8याचा इितहास: डॉ. कृ gणा इं गोले गौरव Lंथ /
संपा. सयाजीराजे मोकाशी.- पुणे : §ेहवध3न काशन,
मे 2015.- 360 पृ. ; 22 स1. मी.
संदभ3.
ISBN 978-93-80321-17-2 : 4. 360.00


O155:g



O155:g

चbहाण, रामचंV नारायणराव, 1913-1993
मराठी सािह8य समाज आिण संकृ ती / संपा. रमेश
चbहाण ; अ4ण कृ gणा &शदे यांOया तावनेसह.- पुणे :
संपादक, एिल 2016.- 228 पृ. ; 22 स1. मी.
4. 230.00


O155:g
खोले, िवलास

िवलोकन.- मुंबई : लोकवाय, ऑगट 2016.- 292
पृ. ; 22 स1. मी.
संदभ3.
ISBN 978-93-82789-88-8 : 4. 295.00


O155:g

जनिन^ांची मां*दयाळी / संपा. सुभाष सावरकर.अमरावती : मराठी जनसािह8य पBरषद, माच3 2016.xxviii, 352 पृ., [1] पटिच_: िच_े; 22 स1. मी.
संदभ3.
ISBN 978-93-82964-06-3 : 4. 400.00


O155:g

गंधारे , दRा_य के शव
समीhेचा अhरगंध.- पुणे : §ेहवध3न काशन, फे uु.
2015.- 162 पृ. ; 22 स1. मी.
संदभ3.
ISBN 978-93-80321-98-1 : 4. 160.00

डांगळे , अजु3न
काय3कारणभाव: समाज आिण सािह8य.- मुंबई :
लोकवाय, ऑगट 2015.- viii, 180 पृ. ; 22 स1. मी.
ISBN 978-93-82789-61-1 : 4. 220.00


O155:g



O155:g

सािह>य
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891.4609-मराठी सािह>याचा इितहास आिण समीUा-

891.4609-मराठी सािह>याचा इितहास आिण समीUा-

मशः

मशः

तुमराम, िवनायक

पांढरे , नीला

िगरीकु हरातील अµी.- नागपूर : ऋचा काशन,
नोbह1. 2015.- 208 पृ. ; 22 स1. मी.
मूलतः आ*दवासी सािह8य समीhा.
संदभ3.
4. 300.00

मराठी समीhेची वाटचाल.- पुणे : उiमेष काशन,
जुलै 2016.- 320 पृ. ; 22 स1. मी.
समीhेOया :ाया, मराठीतील Gे^ समीhकांचा
पBरचय.


ISBN 978-93-85794-09-4 :

O155:g

4. 350.00


O155:g

त1डुलकर, उमेश अOयुत, 1936त1डुलकरांचे सािहि8यक घर.- पुणे : §ेहवध3न काशन,
ऑगट 2015.- 98 पृ. ; 22 स1. मी.
ISBN 978-93-85709-00-5 : 4. 100.00

मराठी सािह8यसंशोधन: दृJी आिण दृJीकोन : डॉ.
अिवनाश सांगोलेकर गौरव Lंथ / सं. संपा.
बाळासाहेब दास आिण बाबूराव िहरडे.- पुणे :



O155:g

§ेहवध3न काशन, मे 2017.- 260 पृ. ; 22 स1. मी.
संतसािह8य, Lामीण सािह8य, दिलत सािह8य,

धwगडे, रमेश वा.

Dीवादी सािह8य, िवान सािह8य, वैचाBरक सािह8य,

शतकाची िवचारशैली: अिखल भारतीय मराठी

नागर सािह8य, लोकसािह8य अशा िविवध

सािह8य संमेलनातील अeयhीय भाषणे व 8याची
िच*क8सा.- पुणे : *दलीपराज काशन.
खंड 1 : 2 री सुधा. आ. - फे uु. 2017.- 786 पृ. : िच_े
; 22 स1. मी.
संदभ3.
ISBN 81-7294-349-0 : 4. 1000.00
खंड 2 : 2 री सुधा. आ. - फे uु. 2017.- 750 पृ. : िच_े
; 22 स1. मी.
थम आ. : जाने. 2002 (दोiही खंडांकBरता).
संदभ3.
ISBN 81-7294-350-4 : 4. 1000.00.

सािह8यवाहांOया अनुषंगाने िनवडक 25
शोधिनबंधांमधून के लेले &चतन.
संदभ3.
ISBN 978-93-85-709-71-5 :

4. 270.00


O155:g

महािडक, निलनी बाबासाहेब

लोकसािह8य आिण Lामीण सािह8य यांचे वMप.- पुणे :
§ेहवध3न काशन, जुलै 2016.- 128 पृ. ; 22 स1. मी.
संदभ3.


O155:g

ISBN 978-93-85709-16-6 :

4. 130.00


O155:g
शतकाची िवचारशैली: अिखल भारतीय मराठी

मालुंजकर, म&OछV के Mजी, 1966-

सािह8य संमेलनातील अeयhीय भाषणे व 8याची
िच*क8सा.- पुणे : *दलीपराज काशन.
खंड 3 : 2 री सुधा. आ. - फे uु. 2017.- 678 पृ. : िच_े
; 22 स1. मी.
थम आ. : जाने. 2002.
संदभ3.
ISBN 81-7294-351-2 : 4. 1000.00
खंड 4 : फे uु. 2017.- 848 पृ. : िच_े ; 22 स1. मी.
ISBN 978-81-5117-173-7 : 4. 1000.00.

वायािवgकार िच*क8सा: भाषा, सािह8य व
लोकसािह8य : संशोधन, समीhा व माeयम िवचार.अहमदनगर : आनंदो8सव चॅBरटेबल mट काशन मंच,
ऑगट 2015.- 248 पृ. ; 22 स1. मी.
संदभ3.
ISBN 978-93-84887-06-3 :

4. 240.00


O155:g



O155:g

येवले, िवनायक

मराठी सािह8याचे समकालीन संदभ3.- पुणे :

नढे, वंदना िवनायक, 1970-

अhरवाय काशन, ऑगट 2015.- 160 पृ. ; 22

महाराvातील देवदासी.- पुणे : §ेहवध3न काशन, जून
2015.- 184 पृ. ; 22 स1. मी.
मराठी सािह8यातील देवदासIचे िच_ण.
ISBN 978-81-80321-13-4 : 4. 180.00

स1. मी.
संदभ3.
ISBN 978-93-84470-07-4 :



O155:g

4. 180.00


O155:g

सािह>य
891.4609-मराठी सािह>याचा इितहास आिण समीUा-

891.4609-मराठी सािह>याचा इितहास आिण समीUा-

मशः

मशः

लुलेकर, $हाद
साठोRरी सािह8य वाह.- पुणे : सायन पि@लके शiस.
भाग 1 : Lामीण सािह8यासंबंधी आिण अiय लेख.2014.- 264 पृ. ; 22 स1. मी.
संदभ3.
ISBN 978-93-81351-50-5 : 4. 280.00
भाग 2 : दिलत सािह8यासंबंधी लेख आिण अiय लेख.2014.- 264 पृ. ; 22 स1. मी.
ISBN 978-93-81351-51-2 : 4. 280.00.

सावदेकर, आशा

िवदभा3चा वायीन वारसा.- 2 री सुधा. आ.-नागपूर :
ानेश काशन, जून 2016.- 168 पृ. ; 22 स1. मी.
थम आ. : िडस1. 2003.
4. 200.00


O155:g



O155:g

सािह8यिश$प / संपा. पुgपलता राजापुरे-तापस.- पुणे :
सायन पि@लके शiस, 2016.- 144 पृ. ; 18 स1. मी.
मराठी आिण गुजरातीमधील सािह8य अकादमी
पुरकार ा सािह8यकृ तIवरील राvीय चचा3स_ातील
लेख.

वझे, मुकुंद, 1951-

िवषय : मराठी सािह8य - िभजक वही / अ4ण
कोलटकर - डांगोरा एका नगरीचा / «यं. िव.

वासवणनांचा वास.- पुणे : देशमुख आिण कं पनी,
जून 2016.- 144 पृ. ; 22 स1. मी.
4. 175.00

सरदेशमुख - बारोमास / सदानंद देशमुख - युगांत /



O155:g

वाचलेच पािहजे असे काही / संपा. जयGी काटीकर.- पुणे :
छा_ बोधन काशन.
भाग 1 : िनवडक चBर_-आ8मचBर_ यांचा पBरचय.जाने. 2017.- 56 पृ. : िच_े ; 22 स1. मी.
25 ेरक चBर_-आ8मचBर_ांचा पBरचय.
4. 40.00.

महेश एलकुं चवार आिण गुजराती सािह8य - अंधारी
गलीमां सफे द टपकां / िहमांशी शेलत - वाeयायलोक :
भाग 5 व 6 / िनरं जन भगत - जटायु / यशंV िसतांशु
- आंगिळयात / जोसेफ मेकवान.

उपिवषय : 891.4709 - गुजराती सािह8याचा
इितहास व समीhा.
ISBN 978-93-81351-74-1 : 4. 150.00


O155:g



O155:g

िवचारधारा / सं. संपा. §ेहल तावरे आिण भाकर शेळके .अहमदनगर : लीलावती काशन, जून 2015.- 84 पृ.
; 22 स1. मी.
संदभ3.
ISBN 978-81-926415-9-1 : 4. 70.00


O155:g

सािह8यिश$प: गु4वय3 ा. डॉ. बाबुराव उपाeये गौरवLंथ /
सं. संपा. वंदना मुरकु टे, िशवाजी काळे आिण रामकृ gण
जगताप.- पुणे : §ेहवध3न काशन, जून 2017.- 103
पृ., [4] पटिच_े ; 22 स1. मी.
बाबुराव उपाeये ांचा संपा*दत चBर_Lंथ
'सािह8य§ेह' ा एकि_त बांधणी असले$या
पुतकासिहत.
ISBN 978-93-85709-84-5 :

4. 200.00 (सह-पुतक मू$य)

शेळके , भाकर
Lामीण सािह8य: वMप आिण िच*क8सा.- पुणे :
§ेहवध3न काशन, एिल 2015.- 160 पृ. ; 22 स1.



O155:g

मी.
ISBN 978-93-80321-43-1 :

67

4. 160.00


O155:g

शेळके, संगीता

Dीशचा जागर.- अहमदनगर : आनंदो8सव
चॅBरटेबल mट काशन मंच, मे 2016.- 252 पृ. ; 22
स1. मी.
संदभ3.
ISBN 978-93-84887-21-6 : 4. 200.00

Dी सािह8याचा मागोवा / सं. संपा. मंदा खांडगे, नीिलमा
गुंडी आिण ]यो8§ा आफळे .- पुणे : सािह8येमी
भिगनी मंडळ : डायमंड पि@लके शiस [िवतरक].
खंड 4 : इ. स. 2001 ते 2010.- नोbह1. 2015.- xxxii,
508 पृ. , [2] पटिच_े ; 25 स1. मी.
संदभ3.
ISBN 978-81-906873-5-5 कागदी बां. :

4. 999.00.


O155:g



O155:g

सबनीस, Gीपाल, 1950बृहiमहाराvाचे वायीन संिचत.- पुणे : *दलीपराज
काशन, जाने. 2016.- 180 पृ. ; 22 स1. मी.
ISBN 978-93-5117-094-5 : 4. 200.00

Dीवादी सािह8य: नवी *दशा आिण आbहाने / संपा.
िवनोद वासुदेव उपव3ट.- धुळे : सWयकता काशन,
सXट1. 2014.- xiv, 359 पृ. ; 22 स1. मी.
Dीवादी सािह8यावरील सखोल मंथन के लेले िविवध
नामवंतांनी िलिहलेले 46 शोधिनबंध.

संदभ3.


O155:g

ISBN 978-93-83429-26-4 :

4. 325.00


O155:g

सािह>य

68

891.461-मराठी का5सािह>य- मशः

891.461-मराठी का:सािह8य

इलाही जमादार, 1946-

अभंग, अिजत

गैबाiयावानाचं.- मुंबई : पेपरवॉल मीिडया अँड
पि@ल&शग, जून 2016.- 86 पृ. ; 18 स1. मी.

अिभसाBरका.- पुणे : सायन पि@लके शiस, माच3 2014.103 पृ. ; 22 स1. मी.

44 किवता.
ISBN 978-93-82749-15-8 :

79 गझल.

4. 150.00


ISBN 978-93-81351-39-0 :

O155,1

4. 110.00


O155,1N46

अिहरे , यशवंत मोठाभाऊ, 1987उराडे, िशवाजी देवाजी

वरांजली.- धुळे : सWयकता काशन, 2015.- viii,
56 पृ. ; 22 स1. मी.

श@दालय.- पुणे : पृQवीराज काशन, मे 2016.- 63 पृ.
; 22 स1. मी.

50 किवता.
ISBN 978-93-83429-34-9 :

4.50.00

45 किवता.



O155,1N87

4. 100.00


O155,1
आठवले, संजय नामदेवराव, 1981-

उमला राघव1V

हा देश आहे माझा.- अमरावती : पायगुण काशन,
ऑगट 2017.- 92 पृ. ; 22 स1. मी.

िवठोबा / संपा. मनोहर सोनवणे.- पुणे : राजहंस

काशन, जुलै 2016.- 107 पृ. ; 22 स1. मी.

78 बालकिवता.

4. 48.00

84 किवता.



O155,1N81

ISBN 978-81-7434-966-8 :

4. 150.00


O155,1
आनंदगांवकर, जीवन

मनाचा मरणािवMHचा ए$गार.- पुणे : संदभ3 काशन
: गोयल बुक एजiसी [िवतरक], नोbह1. 2016.- 96 पृ.
; 22 स1. मी.
4. 70.00

एकनाथ, 1533-1599
- टीका
साधु, यशवंत



O155,1

सव3:ापी मौनाOया ितhेत.- पुणे : जे. कृ gणमूतp
िवचारमंच, माच3 2017.- 143 पृ. ; 22 स1. मी.
जगिवयात त8व जे. कृ gणमूतp यांOया िशकवणूकचा
मोठा भाव दश3िवणाxया आिण पया3याने वाचकाOया
जीवनजािणवेला अिधकािधक समंजस व अंतमु3ख
करणाxया असल किवता.
4. 100.00

मी.

समाज बोधनासाठी अभंगांOया माeयमातून
एकनाथांनी के ले$या ब®िवध सािह8यिनमतीची
समालोचना.
ISBN 978-93-81351-76-5 :

4. 230.00


O155,1J33:g



O155,1

इलNकर, सुहािसनी, 1932-2010
अiयायालयातील iयायालयात / संपा. अलका
िचडगोपकर ; नागनाथ कोRाप$ले यांOया तावनेसह.पुणे : सायन पि@लके शiस, ऑlटो. 2016.- 238 पृ. ;
22 स1. मी.

करं दीकर, &वदा, 1918-2010
&वदा: &वदा करं दीकर यांची समL किवता /
तावनेसह संपा. वसंत पाटणकर.- मुंबई : पॉXयुलर
काशन, 2015.- Lxxiv, 745 पृ., [1] पटिच_ ; 22
स1. मी.
संदभ3.
ISBN 978-81-7185-413-4 कागदी बां. :

100 किवता.
ISBN 978-93-81351-92-5 :

संत एकनाथांची अभंगवाणी: एक दृJीhेप.- पुणे :
सायन पि@लके शiस, एिल 2016.- 203 पृ. ; 22 स1.

4. 1000.00

4. 250.00



O155,1N18



O155,1N32

कणक, सुभाष मुरलीधर
बायको.- पुणे : अhर मानव काशन, सXट1. 2015.96 पृ. ; 22 स1. मी.

इलाही जमादार, 1946-

अनुराग.- पुणे : सायन पि@लके शiस, माच3 2014.103 पृ. ; 22 स1. मी.

74 किवता.

75 गझल.
ISBN 978-93-81351-37-6 :

4. 110.00

ISBN 978-93-83272-30-3 :



O155,1N46

4. 140.00


O155,1

सािह>य

69

891.461-मराठी का5सािह>य- मशः

891.461-मराठी का5सािह>य- मशः

कांबळे , उRम, 1956जागितककरणात माझी किवता / यशवंत मनोहर
यांOया तावनेसह.- 2 री आ.-पुणे : सुगावा काशन,
ऑlटो. 2016.- 112 पृ.: िच_े; 22 स1. मी.

कु लकणp, मोिहनी नर1 V
मना घडवी संकार.- अहमदनगर : आनंदो8सव
चॅBरटेबल mट काशन मंच, माच3 2015.- 104 पृ.:
िच_े; 22 स1. मी.
42 किवता.

30 किवता.

ISBN 978-81-927963-9-0 :

थम आ. : जाने. 2006.
ISBN 978-93-84914-39-4 :

4. 60.00


O155,1

4. 80.00


O155,1N56

कुसरे , सारं ग जयंत, 1981-

गोJ तुझी माझी ...!.- पुणे : §ेहवध3न काशन, ऑगट
2016.- 97 पृ. ; 22 स1. मी.

काकडे, आसावरी, 1950-

:-अ:ाOया मeयसीमेवर.- पुणे : राजहंस
काशन, मे 2016.- 131 पृ. ; 22 स1. मी.

80 किवता.
ISBN 978-93-85709-39-5 :

4. 100.00


92 किवता.
ISBN 978-81-7434-961-3 :

O155,1N81

4. 150.00


O155,1N50

काटकर, मनोहर महादेव

पाऊलवाट.- सोलापूर : िशवा काशन, माच3 2015.48 पृ. ; 22 स1. मी.

केतकर, बालम

िवर फु लपाखरे .- पुणे : सायन पि@लके शiस, मे 2016.144 पृ. ; 22 स1. मी.
99 किवता.
ISBN 978-93-81351-85-7 :

4. 200.00


O155,1

39 किवता.

4. 50.00


O155,1

काळे , मोहन

अखेर मोसम *फतूर झालाच... / अ4ण Wहा_े यांOया
तावनेसह.- ठाणे : अhर चळवळ काशन, जाने.
2017.- 88 पृ. ; 22 स1. मी.

कोकाटे -गायकवाड, गुंफा

वादळांना झेलताना... / §ेहल तावरे यांOया
तावनेसह.- पुणे : §ेहवध3न काशन, मे 2016.140 पृ. ; 22 स1. मी.
75 किवता.
ISBN 81-7265-373-9 :

4. 140.00


O155,1

62 किवता.

4. 120.00

कोरे , सुलभा



O155,1

अन् रं ग पानात थोडाच आहे...- ठाणे : अhर चळवळ
काशन, जाने. 2017.- 80 पृ. ; 22 स1. मी.

शेिण$ले पश3 / अनु. *दलीप बोरकार.- आगशी (गोवा) :
&बब काशन, जाने. 2017.- xii, 82 पृ. ; 22 स1. मी.
63 किवता.

'पश3 हरवलेले' चा अनुवाद.
ISBN 978-93-85654-11-4 :

68 किवता.

4. 160.00


4. 120.00

O155,1



O155,1

कु लकणp, तुषार
®ंकाराचे बोल.- पुणे : पुgपक काशन, एिल 2016.80 पृ.: िच_े; 22 स1. मी.
65 किवता.

4. 100.00


कोळगावकर, उRम
कालांतर.- मुंबई : मौज काशन, िडस1. 2016.- viii,
103 पृ. ; 22 स1. मी.
नैराkय, जBटलता, िवषमता, अiयाय, अ8याचार,
अमानुषता यांसारया िवषयांना िभडू नही आशावादी
भूिमका घेणाxया 52 किवता.
ISBN 978-93-5091-124-2 : 4. 125.00

O155,1

कु लकणp, नंदा अ.
ऋतुवेडे मन माझे.- नागपूर : ानेश काशन, जाने.
2016.- 48 पृ. ; 22 स1. मी.



O155,1

कोळी, राजाराम रघुनाथ, 1976-

नववाटेवर मी... !.- सातारा : लोकायत काशन,
ऑगट 2015.- 54 पृ.: िच_े; 22 स1. मी.

50 किवता.

46 किवता.

4. 40.00

ISBN 978-93-84091-31-6 :



O155,1

4. 60.00


O155,1N76

सािह>य
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891.461-मराठी का5सािह>य- मशः

891.461-मराठी का5सािह>य- मशः

कोळी, हBरंV महादेव
का:सुमनांजली.- जय&सगपूर : किवतासागर काशन,
िडस1. 2015.- 80 पृ.: िच_े; 22 स1. मी.
4. 100.00

गुरव, देिवदास Gीमंत
पाऊस / िवकास नागांवकर यांOया तावनेसह.को$हापूर : अिभनंदन काशन, फे uु. 2016.- 124 पृ.
; 22 स1. मी.



O155,1

99 किवता.

4. 170.00

खडके, मधुकर नारायण, 1940-



O155,1

फु लझडी.- सोलापूर : वMपदीप काशन : नंदादीप
[िवतरक].

गोडघाटे , संजय

भाग 2 : फे uु. 2015.- 123 पृ. : िच_े ; 22 स1. मी.
101 किवता.

4. 120.00.


O155,1N40

अवथ काळ आिण माणूस / शैल1V ल1डे यांOया
तावनेसह.- नागपूर : संवेदना काशन, सXट1. 2016.108 पृ. ; 22 स1. मी.
ISBN 978-93-84442-29-3 : 4. 120.00


खुणे, अंजना Gीरामजी, 1940झाडीकiया अंजनाबाÌची किवता / संपा. िहरामण
लांजे 'रमानंद'.- नागपूर : िववेक काशन, मे 2016.xliv, 115 पृ. ; 22 स1. मी.

O155,1

घाटगे, चंVकांत तुकाराम
हे तथागता !.- मुंबई : लेखक, ऑगट 2015.- 48 पृ. ;
22 स1. मी.

66 किवता.

4. 150.00

21 किवता.



O155,1N40

4. 50.00


O155,1
खैरनार, मुरलीधर

घाडगे, संजय अणाराव
िन´या आभाळाचे गाणे.- पुणे : सुिव?ा काशन, िडस1.
2014.- 80 पृ. ; 22 स1. मी.

शोध / संपा. संजय भाकर जोशी.- पुणे : राजहंस
काशन, जुलै 2015.- viii, 504 पृ. ; 22 स1. मी.
ISBN 978-81-7434-881-4 : 4. 500.00


O155,1

60 किवता.

4. 100.00

गणपती, महाराज, 1885-1944



O155,1

- टीका

िविहरे , भावती

घोडमारे , िववेक परशुराम

आभाळ तोलताना.- पुणे : सुिव?ा काशन, जाने.
2017.- 88 पृ. ; 22 स1. मी.

अजातीचा जननायक संत गणपती महाराज.-

अमरावती : नभ काशन, जाने. 2017.- iv, 216 पृ. ;
22 स1. मी.
अभंगांमधून समाजबोधनपर िलिहले$या सािह8याची
समीhा.
संदभ3.
4. 300.00

75 किवता.

4. 100.00


O155,1



O155,1M85:g

गणोरकर, भा, 1945:ामोह.- मुंबई : पॉXयुलर काशन, 2015.- x, 116
पृ. ; 22 स1. मी.
ISBN 978-81-7185-461-5 : 4. 225.00

िच_े, *दलीप पु4षोRम, 1938-2009
एकू ण किवता - 4 / संपा. चंVकांत पाटील.- मुंबई :
पॉXयुलर काशन, 2016.- xiv, 825-961 पृ. ; 22 स1.
मी.
174 किवता.
ISBN 978-81-7991-897-5 :

4. 265.00


O155,1N38



O155,1N45

चौधरी, रमेश महाराज

गावडे, दादाभाऊ जयवंत

शोिधता िवल / Gीपाल सबनीस यांOया तावनेसह.पुणे : §ेहवध3न काशन, फे uु. 2017.- 127 पृ. ; 22
स1. मी.

अमृताचा घनू.- 3 री आ.-अहमदनगर : आनंदो8सव
चॅBरटेबल mट काशन मंच, जुलै 2015.- viii, 64 पृ.:
िच_े; 22 स1. मी.

82 किवता.

65 किवता.

ISBN 978-93-85709-46-3 :

4. 50.00

4. 200.00


O155,1



O155,1

सािह>य

71

891.461-मराठी का5सािह>य- मशः

891.461-मराठी का5सािह>य- मशः

जंबगी, :ंकटेश
पावसाचं वय.- जय&सगपूर : किवतासागर काशन,
नोbह1. 2017.- 64 पृ. ; 22 स1. मी.

टwगे, बापुराव महादेव
मजल.- भंडारा : झाडी बोली सािह8य मंडळ, िडस1.
2015.- 76 पृ. ; 22 स1. मी.

40 किवता.

54 किवता.

ISBN 978-81-934308-3-5 :

4. 80.00

4. 100.00




O155,1

जगताप, राज1V
गता3नुगत3.- पुणे : *दलीपराज काशन, जून 2016.256 पृ.: िच_े; 24 स1. मी.
180 किवता.
ISBN 978-93-5117-125-6 :

4. 500.00


O155,1

जवंजाळ, सुनील कािलदास

वेदनेOया पाऊलखुणा / मुकुंद शंकरराव राजपंखे यांOया
तावनेसह.- पुणे : §ेहवध3न काशन, ऑगट 2015.100 पृ. ; 22 स1. मी.

िडसोजा, फे िलlस, 1982नwदीनांदी.- मुंबई : लोकवाय, एिल 2017.- 84 पृ.
; 22 स1. मी.
िवकास आिण आधुिनककरण यांOया नावाखाली
आपली 'गावपणा'शी, पारं पाBरक लोकसंकृ तीशी
जोडली गेलेली मुळे उखडत चालली आहेत ा
वतुिथतीचे 23 किवतांमधून दश3न.
ISBN 978-93-82906-05-6 : 4. 120.00


O155,1N82

तकडे, संजय अशोक

का:ांजली.- जय&सगपूर : किवतासागर काशन, िडस1.
2015.- 40 पृ. ; 22 स1. मी.

50 किवता.
ISBN 81-7265-364-7 :

O155,1

4. 100.00


O155,1

27 किवता.

4. 50.00

जोशी, Gीकृ gण
खडू चे अभंग.- र¢ािगरी : अभयराज Gीकृ gण जोशी,
ऑगट 2015.- 108 पृ.: िच_े; 18 स1. मी.
4. 150.00



O155,1

तांबे, रमेश पांडुरं ग



O155,1

नवलनगरी.- मुंबई : सानेगु4जी कथामाला, ऑlटो.
2015.- 50 पृ.: रं गीत िच_े; 18 स1. मी.
25 बालकिवता.

ाने<र, 1275-1296

4. 100.00

- टीका



O155,1

पडवळ, मोद भगवान, 1973ानदेवांचे िनवडक अभंग.- पुणे : §ेहवध3न काशन,
ऑगट 2017.- 120 पृ. ; 22 स1. मी.
संदभ3.
ISBN 978-93-80321-84-4 : 4. 120.00

ताजने, रजनी मदन

िनळाईOया सावलीत.- लातूर : वावर काशन, मे
2015.- 88 पृ. ; 22 स1. मी.
60 किवता.



O155,1G75:g

4. 100.00


O155,1
लहाडे, िशरीषकुमार

बाप रखुमादेिववरा: संत Gी ाने<र महाराज यांOया
अभंगांचे िन4पण.- पुणे : चेतक बुlस, ऑlटो. 2017.152 पृ. ; 22 स1. मी.
ISBN 978-81-933792-1-9 : 4. 250.00

तुकाराम, 1608-1649
- टीका
गवळी, अिनल



O155,1G75:g

ट1बे, Gीपाद दामोदर
संिधकाश.- पुणे : नीहारा काशन, जुलै 2016.- 96
पृ. ; 22 स1. मी.

सवा38मभावी तुकाराम.- पुणे : सायन पि@लके शiस,
एिल 2016.- 168 पृ. ; 22 स1. मी.
संदभ3.
ISBN 978-93-81351-75-8 : 4. 190.00


O155,1K08:g

83 किवता.

झाडे, अलका बाबाराव

4. 100.00

चारक नामदेव िवचारक तुकाराम . पहा 891.461 

O155,1

नामदेव, 1270-1350. टीका.

सािह>य

72

891.461-मराठी का5सािह>य- मशः

891.461-मराठी का5सािह>य- मशः
दुधाळ, क$पना
धग असतेच आसपास.- मुंबई : लोकवाय, एिल
2016.- 120 पृ. ; 22 स1. मी.

नगरकर, रा. शं., 1933-2016

Gी संत तुकारामांOया गाQयाचा अªयास.- पुणे :
डायमंड पि@लके शiस : डायमंड बुक डेपो [िवतरक],
माच3 2016.- xiv, 234 पृ. ; 22 स1. मी.
संदभ3.
ISBN 978-81-8483-672-1 : 4. 250.00

64 किवता.
ISBN 978-93-82789-83-3 :

4. 150.00


O155,1



O155,1K08:g

देशमुख, सुनंदा भानुदासराव

संत तुकारामांचे आ8मवृR / संपा. नागनाथ लालूजीराव
कोRाप$ले.- पुणे : सायन पि@लके शiस, नोbह1. 2015.240 पृ. ; 22 स1. मी.
ISBN 978-93-81351-68-0 : 4. 250.00

श@दगंध.- परभणी : पवन काशन, [201?].- 64 पृ. ;
22 स1. मी.
54 किवता.



O155,1K08:g

4. 65.00


O155,1
िथटे , अिभिजत धनंजय

Vिवड, देवयानी, 1962सूर अंतरीचा / न. म. जोशी यांOया तावनेसह.- पुणे :
नीहारा काशन, सXट1. 2015.- 96 पृ. ; 22 स1. मी.

मुक.- पुणे : Æीम बीट *फ$Wस : वाती काशन
[िवतरक], जाने. 2016.- 112 पृ. ; 22 स1. मी.
62 किवता.
ISBN 978-93-85735-02-8 :

4. 120.00

74 किवता.



O155,1

4. 100.00


O155,1N62
िथटे , नीिलमा अिनल

अhय-अनाम नाती.- पुणे : नीहारा काशन, िडस1.
2015.- 64 पृ. ; 22 स1. मी.

धांडे, िम&लद, 1971मागे वळू न पाहता.- भुसावळ : मैफल काशन, जून
2017.- 92 पृ. ; 22 स1. मी.

53 किवता.

4. 70.00


O155,1

4. 110.00


थोरवे, जयGी रामचंV
शरदाचे चांदणे.- पुणे : §ेहवध3न काशन, फे uु. 2017.84 पृ. ; 22 स1. मी.

O155,1N71

56 किवता.
ISBN 978-93-85709-63-0 :

80 किवता.

4. 100.00


O155,1

थोरात, कािमनी

सांजगीत.- जुoर (पुणे) : सनय काशन, जाने. 2016.पृ. ; 22 स1. मी.

धामणकर, द. भा.
भMन आलेले आकाश.- मुंबई : मौज काशन, िडस1.
2016.- 78 पृ. ; 22 स1. मी.
िनसगा3ची चा²ल, ब®िवध 4पे भावो8कट अशा
श@दांतून दश3िवणाxया 76 समृH िनसग3किवता.
ISBN 978-93-5091-122-8 : 4. 125.00


O155,1

xvi, 40

37 किवता.
ISBN 978-93-84600-11-2 :

धावारे , भारत अिभमान, 1960-

4. 60.00


O155,1

71 किवता.

दवंडे, लीलाधर रामे<रजी, 1978कामगार आिण इतर किवता.- पुणे : ियांका शांत
पटवध3न, 2016.- 88 पृ. ; 22 स1. मी.

ISBN 978-93-83272-30-3 :

4. 100.00


O155,1N60

70 किवता.

4. 44.00


O155,1N78

*दवटे, हेमंत, 1967Bरलोडेड: िनवडक किवता : 1990 ते 2015.- मुंबई :
पोएmीवाला, 2015.- 168 पृ. ; 22 स1. मी.

नाडगौडा, Gीकांत
का:ातील 'Gी'.- पुणे : §ेहवध3न काशन, जुलै 2017.30 पृ. ; 22 स1. मी.
15 किवता.

Gीकांत नाडगौडा िलिखत सािह8यातील 'Gी' ा
एकि_त बांधणी असले$या पुतकासिहत.

62 किवता.
ISBN 978-93-82749-28-8 :

शेतकरी आिण कळी.- पुणे : अhर मानव काशन,
[2016].- 88 पृ. ; 22 स1. मी.

ISBN 978-93-85709-86-9 :

4. 300.00


O155,1N67

4. 120.00 (सह-पुतक मू$य)


O155,1

सािह>य

73

891.461-मराठी का5सािह>य- मशः

891.461-मराठी का5सािह>य- मशः

नातू, सुजाता

परब, वीरधवल, 1968-

मम Wहणा फ.- मुंबई : लोकवाय, सXट1. 2015.112 पृ. ; 22 स1. मी.
ISBN 978-93-82789-60-4 : 4. 150.00

कवडसे.- पुणे : *दलीपराज काशन, जाने. 2017.120 पृ.: िच_े; 22 स1. मी.
ISBN 978-93-5117-177-5 : 4. 150.00





O155,1N68

O155,1

पवार, िवण रतीलाल
माझी िमडलlलास किवता.- धुळे : सWयकता काशन,
2016.- xiv, 74 पृ. ; 22 स1. मी.

नामदेव, 1270-1350

संत नामदेवांची वाणी: अमृताची खाणी / भाgयासह
संपा. भाकर पांडुरंग पाठक.- को$हापूर : अिभनंदन
काशन, जून 2015.- 320 पृ. ; 22 स1. मी.
4. 450.00

62 किवता.
ISBN 978-93-83429-24-0 :

4. 100.00


O155,1



O155,1G70

पवार, शोभा अशोक

नामदेव, 1270-1350

व¬सुमने.- चंVपूर : बाबू आयटम काशन, जाने.
2016.- 59 पृ. ; 22 स1. मी.

- टीका
झाडे, अलका बाबाराव

54 किवता.

चारक नामदेव िवचारक तुकाराम.- नागपूर : लाखे
काशन, ऑlटो. 2015.- 328 पृ. ; 22 स1. मी.

ISBN 978-93-5235-168-8 :

4. 100.00


O155,1

उपिवषय : 891.461 - तुकाराम, 1608-1649. टीका

संदभ3.
4. 430.00

पवार, संतोष प»ाकर
बहादूर थापा आिण इतर किवता / अिनल अवचट



O155,1G70:g

बाणकर, िवजय

यांOया तावनेसह.- पुणे : साधना काशन, जून
2015.- 149 पृ.: िच_े; 22 स1. मी.
25 किवता.

नामदेवांनी पािहलेले पंढरपूर: एका अभंगाचे िवेषण.पुणे : §ेहवध3न काशन, जुलै 2017.- 128 पृ. ; 22 स1.

ISBN 978-81-923890-3-5 :

4. 125.00


O155,1

मी.

ÍिमJाचा जाहीरनामा.- 3 री आ.-मुंबई : पेपरवॉल
मीिडया अँड पि@ल&शग, मे 2016.- 64 पृ. ; 22 स1.

संदभ3.
ISBN 978-93-85709-74-6 :

4. 130.00


O155,1G70:g

पंिडत, िव?ा शशांक, 1958रोिहणी.- पुणे : िवहान काशन, माच3 2016.- 84 पृ.:
िच_े; 22 स1. मी.

ISBN 978-93-82749-38-7 :

4. 150.00


O155,1

पांडे, आशा, 1938-

45 किवतांसह 27 बालकिवता.

4. 100.00


O155,1N58

प8क, हेम*करण
शाई आकाशाची.- मुंबई : मौज काशन, ऑlटो. 2015.viii, 91 पृ. ; 22 स1. मी.
83 किवता.
ISBN 978-93-5091-104-4 :

मी.

थम आ. : नोbह1. 2003.

4. 125.00


O155,1

िनः<ास चंदनाचे.- नागपूर : लाखे काशन, माच3
2017.- 72 पृ. ; 22 स1. मी.
61 गझल.

4. 100.00


O155,1N38

पाटणकर, िवजयकुमार ज.

काळकु पी.- ठाणे : शारदा काशन, जाने. 2016.112 पृ.: िच_े; 22 स1. मी.
80 किवता.
ISBN 81-89272-00-4 :

परचुरे, अर&वद
आजोबांOया बालकिवता.- मुंबई : Eांती काशन :
बलवंत पुतक भांडार [िवतरक], एिल 2017.- 44 पृ.
: िच_े; 22 स1. मी.

4. 100.00


O155,1

पाटील, अशोक दादा

िनसग3गंध.- को$हापूर : किवतासागर काशन, माच3
2015.- 72 पृ.: िच_े; 22 स1. मी.
4. 75.00

49 बालकिवता.

4. 50.00


O155,1



O155,1

सािह>य
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बवN, राजीव
मनःपश3.- पुणे : *दलीपराज काशन, फे uु. 2016.74 पृ.: रं गीत िच_े; 22 स1. मी.

पाटील, गजमल मिहपत, 1942-

श@द मंदा*कनी.- भुसावळ : मैफल काशन, ऑlटो.
2015.- 88 पृ. ; 22 स1. मी.
57 किवता.

52 किवता.

4. 110.00


O155,1N42

O155,1

बाजपेयी, ल. ह.

50 किवता.

4. 75.00


O155,1N41

पाटेकर, ऐ<य3
भुईशाD.- सुधा. आ.-पुणे : सकाळ काशन, ऑगट
2016.- 127 पृ.: िच_े; 22 स1. मी.

नाथभा: 'दीपकाश' वर आधाBरत पंचपदी.- मुंबई :
लीलाराम फाऊंडेशन mट, ऑगट 2012.- xvi, 54 पृ.
, [4] पटिच_े ; 22 स1. मी.
कमत नाही.


O155,1

बीडकर-देशपांडे, सिवता

76 किवता.

थम आ. : जाने. 2011.
4. 140.00


O155,1

मी गुलमोहोर... / न. म. जोशी यांOया तावनेसह.पुणे : §ेहवध3न काशन, िडस1. 2016.- 162 पृ. ; 22
स1. मी.
91 किवता.
ISBN 978-93-85709-49-4 :

पाठक, सुलेखा

मौनशहाया अितवाला.- पुणे : उiमेष काशन, फे uु.
2016.- 80 पृ.: िच_े; 22 स1. मी.

4. 160.00


O155,1

77 किवता.
ISBN 978-93-85794-06-3 :

4. 150.00


पाटील, िवनायक «यंबक, 1941उRराध3.- औरं गाबाद : िचiमय काशन, एिल 2016.69 पृ. ; 22 स1. मी.

ISBN 978-93-86204-01-1 :

ISBN 978-93-5117-76-01 कागदी बां. :

4. 100.00


O155,1

बोदडे, ताप&सग बालचंद, 1949पाषाणावरचे कं गोरे .- पुणे : सुिव?ा काशन, जाने.
2015.- 135 पृ. ; 22 स1. मी.
4. 175.00

पावले, योगेश



O155,1N49

मनातले काही, काही मनातले / संपा. मनोहर सोनवणे.-

पुणे : राजहंस काशन, जुलै 2016.- 81 पृ.: िच_े; 22
स1. मी.
53 किवता.
ISBN 978-81-7434-968-2 :

4. 100.00


O155,1

पुदाले, हBरभाऊ गणपती, 1951गीत मयुरा.- को$हापूर : अिभनंदन काशन, नोbह1.
2014.- 96 पृ. ; 22 स1. मी.
76 किवता.

4. 120.00

बोरकर, हBरहर गुलजार, 1962न:ा युगाOया शोधात / पु4षोRम संबोधी यांOया
तावनेसह.- नागपूर : समता संगर काशन, ऑlटो.
2016.- xviii, 129 पृ.: िच_े; 22 स1. मी.
तुत का:संLहातील 68 किवतांमधून सामािजक
शोषणाOया समाज :वथेिव4H पुकारलेले बंड आिण
समाज जीवनात िनमा3ण झालेली अराजकता यांचे
वातव दश3न.
4. 150.00


O155,1N62



O155,1N51

भडके, इसादास

बडगुजर, सुनंदा िवgणू
मुलांचे भाविव< / फु ला बागूल यांOया तावनेसह.पुणे : ियांका शांत पटवध3न, ऑगट 2017.- 96 पृ.
: िच_े; 22 स1. मी.

थम आिण अंितमतः.- नागपूर : ब®जन सािह8य
सार क1 V, सXट1. 2016.- 80 पृ. ; 22 स1. मी.
बाबासाहेब आंबेडकर यांOया जीवनावर आधाBरत
दीघ3का:.
ISBN 978-93-84198-93-0 : 4. 100.00

79 बालकिवता.

4. 48.00


O155,1



O155,1
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मढNकर, बाळ सीताराम, 1909-1956

भवरे , मह1V
महासRेचे पीडादान.- 2 री आ.-मुंबई : पेपरवॉल
मीिडया अँड पि@ल&शग, मे 2016.- 59 पृ. ; 22 स1.

- टीका
रसाळ, सुधीर

मढNकरांची किवता: जािणवांचे अंतःवMप.- मुंबई :
मौज काशन, मे 2015.- xiv, 305 पृ. ; 22 स1. मी.
संदभ3.
ISBN 978-93-5091-102-0 : 4. 400.00

मी.

थम आ. : जाने. 2005.
24 किवता.
ISBN 978-93-82749-39-4 :



O155,1N09:g

4. 150.00


O155,1

भांडारकर, नेहा

पाश.- पुणे : सायन पि@लके शiस, माच3 2016.- 83 पृ.
; 22 स1. मी.

मढNकर, बाळ सीताराम, 1909-1956
मढNकरांची किवता: आकलन आिण िवेषण / भाgय.
सुधीर रसाळ.- मुंबई : मौज काशन, मे 2015.- xii,
243 पृ. ; 22 स1. मी.
ISBN 978-93-5091-103-7 : 4. 300.00


O155,1N09

61 किवता.
ISBN 978-93-81351-86-4 :

4. 100.00


O155,1

वासकसि¾का.- पुणे : सायन पि@लके शiस, माच3 2016.124 पृ. ; 22 स1. मी.
61 किवता.
ISBN 978-93-81351-87-1 :

महाजन, आबा गो&वदा, 1975िबिकटचा बंगला.- पुणे : *दलीपराज काशन, जुलै
2016.- 48 पृ.: िच_े; 20 स1. मी.
32 बालकिवता.

थम आ. : सXट1. 2009.
ISBN 978-81-7294-769-9 :

4. 150.00



O155,1N75



O155,1

भालेराव, इं Vिजत, 1962- टीका

मiहा गावले.- पुणे : *दलीपराज काशन, ऑlटो.
2016.- 48 पृ.: रं गीत िच_े; 24 स1. मी.
अिहराणी बोलीचा भािषक ठे वा समृH करणाxया 35
बालकिवता.

राठोड, राजाराम

ISBN 978-93-5117-172-0 :

किवता इं Vिजत भालेरावांची.- र¢ािगरी : पश3
काशन, 2016.- 120 पृ. ; 22 स1. मी.
संदभ3.
ISBN 978-93-83827-24-4 : 4. 150.00



िहप िहप ®रN ss.- पुणे : *दलीपराज काशन, नोbह1.
2015.- 40 पृ.: रं गीत िच_े; 24 स1. मी.


31 बालकिवता.
ISBN 978-93-5117-080-8 :

मनवर, *दनकर
अजूनही बरं च काही बाक.- मुंबई : पोएmीवाला, जाने.
2016.- 146 पृ. ; 22 स1. मी.

4. 90.00


O155,1N75

महाजन, किवता, 1967-

91 किवता.

4. 250.00


समुVच आहे एक िवशाल जाळं .- पुणे : राजहंस काशन,
फे uु. 2016.- 91 पृ. ; 20 स1. मी.
ISBN 978-81-7434-948-4 : 4. 100.00


O155,1

मनोहर, यशवंत राजाराम, 1943-

O155,1N67

माने, झुंजार

तरवणी ाशताना...- पुणे : चेतक बुlस, ऑlटो. 2017.89 पृ. ; 22 स1. मी.

युगमुVा.- पुणे : सायन पि@लके शiस, नोbह1. 2016.152 पृ. ; 22 स1. मी.

49 किवता.

82 किवता.
ISBN 978-93-81351-80-2 :

4. 120.00
O155,1N75

O155,1N62:g

ISBN 978-93-82749-33-2 :

4. 30.00

ISBN 978-81-933792-0-2 :

4. 180.00

4. 140.00


O155,1



O155,1N43

माक डेयवार, वासंती भाकर, 1950देवपुgप.- नागपूर : चवडे<री काशन, ऑlटो. 2016.viii, 88 पृ. ; 18 स1. मी.

युगांतर.- मुंबई : मौज काशन, ऑlटो. 2015.- viii,
119 पृ. ; 22 स1. मी.
18 किवता.
ISBN 978-93-5091-105-1 :

66 किवता.

4. 150.00

4. 101.00


O155,1N43



O155,1N50
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िमसाळ, सागर चंVकांत
मनपालवी.- को$हापूर : अिभनंदन काशन, सXट1.
2015.- 68 पृ. ; 22 स1. मी.

मुरगोडी, िगBरजा
आता3चे देणे / आसावरी काकडे यांOया तावनेसह.पुणे : *दलीपराज काशन, नोbह1. 2015.- 106 पृ.:
िच_े; 22 स1. मी.

39 किवता.

4. 100.00


O155,1

78 किवता.
ISBN 978-93-5117-098-3 :

4. 120.00


मुकुंदराज

O155,1

- टीका
मोरे , िवलास कांतीलाल

चoे, वसंत नारायणराव
आ?कवी मुकुंदराज रिचत 'िववेक&सधु': मराठीतील
वेदांत ानाचा मुलारं भ.- नागपूर : 'एस' पि@लके शन,
फे uु. 2016.- xiv, 194 पृ., [4] पटिच_े: िच_े; 22 स1.

संगणकाची गाणी.- पुणे : *दलीपराज काशन, ऑगट
2015.- 48 पृ.: िच_े; 24 स1. मी.
31 बालकिवता.
ISBN 978-93-5117-072-3 :

मी.

संदभ3.
4. 450.00



O155,1



O155,1:g

मुाबाई, 1279-1297
- टीका

4. 50.00


O155,1P02

मोरोपंत, 1729-1794



O155,1G79:g

मुिबोध, शरंV माधव, 1921-1984
- टीका
बदामे, तातोबा

िhेचे सÄदय3या_ी: शरंV आिण गजानन माधव
मुिबोधांची किवता.- पुणे : सायन पि@लके शiस,
2014.- 256 पृ. ; 22 स1. मी.
उपिवषय : 891.431 - मुिबोध, गजानन माधव.



मोरोपंत, 1729-1794
- टीका

पांगारकर, ल·मण रामचंV
मोरोपंत: चBर_ आिण का:िववेचन. पहा 928.

4. 280.00


O155,1N21:g

मुटे, गंगाधर महादेवराव, 1962-

91461 - मोरोपंत.

मोिहते, वैशाली

नागपुरी तडका.- &हगणघाट (वधा3) : अ. भा. मराठी
शेतकरी सािह8य चळवळ, फे uु. 2015.- 80 पृ. ; 22
स1. मी.

'ती' Oया किवता...! / मंदा खांडगे यांOया तावनेसह.पुणे : §ेहवध3न काशन, मे 2016.- 93 पृ. ; 19 स1.
मी.

67 किवता.
ISBN 978-93-5258-266-2 :

भमयूरके काविल / संपा. रामकृ gण दRा_ेय
पंतपराडकर.- नवीन आ.-पुणे : कमलभा काशन,
2016.- िभo पृ., [2] पटिच_े ; 25 स1. मी.
1924 मeये कािशत झाले$या मूळ ितसह.
4. 120.00
O155,1L29

टीका

ISBN 978-93-81351-53-6 :

मोरे , सव3 भोज&लग, 2002आयुgयाOया वाटेवर.- सातारा : भोज&लग मोरे , 2017.32 पृ. ; 22 स1. मी.
30 किवता.

प4ळे कर, देवदR *दगंबर
ताटी उघडा ाने<रा.- को$हापूर : अिभनंदन काशन,
फे uु. 2016.- 240 पृ. ; 22 स1. मी.
4. 335.00

संदभ3.

4. 60.00

55 किवता.

4. 100.00


ISBN 978-93-85709-27-2 :

O155,1N62

मुठाळ, मो. ज.

4. 100.00


O155,1

Wहसकर, संगीता Gीकांत
<ासातले तराणे / *दलीप पांढरप½े यांOया तावनेसह.पुणे : *दलीपराज काशन, नोbह1. 2015.- 69 पृ. ;
22 स1. मी.

रानोमाळ.- पुणे : §ेहवध3न काशन, ऑगट 2016.102 पृ. ; 22 स1. मी.
वत3मान समाज:वथेनं *कतीही कठोर अ8याचार,
अiयाय के ले तरी वतःOया अित8वासाठी झुंजीचं
बळ देणाxया 78 किवता.
ISBN 978-93-85709-34-0 : 4. 100.00

50 किवता.
ISBN 978-93-5117-106-5 :



O155,1

4. 80.00


O155,1
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येवले-नवले, सुरेखा सूय3भान
आईची शाळा.- पुणे : §ेहवध3न काशन, फे uु. 2017.97 पृ. ; 22 स1. मी.

रामदास, समथ3, 1608-1682
आ8माराम / भाgय. िव?ा जोशी.- मुंबई : नवचैतiय
काशन, जाने. 2017.- 216 पृ. ; 22 स1. मी.
4. 235.00

54 बालकिवता.
ISBN 978-93-85709-64-7 :

4. 100.00


O155,1

रण&सग, ना. बा.
§ेहबंध.- को$हापूर : अिभनंदन काशन, जाने. 2016.79 पृ. ; 22 स1. मी.



O155,1K08

रामदास, समथ3, 1608-1682
- टीका

खळदकर, ]यो8§ा
संत कबीरदास आिण संत रामदास वामी: तुलना8मक
अªयास . पहा 891.431 - कबीर . टीका.

50 किवता.

4. 110.00


O155,1

लिलता रामचंV
िवकास.- बेळगाव : लेिखका, मे 2016.- 53 पृ. ;

राऊत, वसंत िवठोबाजी, 1949-

स1. मी.
4. 20.00

भाव वाह.- नागपूर : ऋचा काशन, ऑगट 2016.64 पृ.: िच_े; 22 स1. मी.

10x14



O155,1

50 किवता.

4. 80.00


O155,1N49

राजे, िवलास, 1952-

hिणका.- पुणे : संवेदना काशन, ऑगट 2015.- 48
पृ. ; 22 स1. मी.
4. 50.00

लwढे, भाकर रामाजी, 1975वेदना उपेिhतांOया.- नागपूर : ि_वेणाई काशन,
जाने. 2016.- x, 54 पृ.: िच_े; 22 स1. मी.
51 किवता.

4. 80.00


O155,1N75



O155,1N52

लोखंडे, शिशकांत

श@दछंद.- पुणे : संवेदना काशन, ऑगट 2015.- 86
पृ. ; 22 स1. मी.

इलेlmा.- मुंबई : लिलत पि@लके शन, ऑगट 2016.140 पृ.: िच_े; 22 स1. मी.

71 किवता.

83 किवता.

4. 100.00


ISBN 978-81-9322-69-2-6 :

O155,1N52

श@दया_ी.- पुणे : संवेदना काशन, 2015.- 86 पृ. ;
22 स1. मी.

4. 150.00


O155,1

वेट लँड.- वसई : सिवरो काशन, ऑगट 2016.84 पृ. ; 22 स1. मी.

71 किवता.

51 किवता.

4. 100.00


O155,1N52

4. 150.00


O155,1

राठोड, चंVकांत थावM
पेटला कडबा.- सांगली : ित^ा मोटस3, मे 2016.80 पृ.: िच_े; 22 स1. मी.
63 किवता.

4. 125.00


O155,1



O155,1

राणे, GHा
अhररे खा.- र¢ािगरी : पश3 काशन, मे 2017.- 93
पृ. ; 22 स1. मी.

वरकड, संजय

70 किवता.
ISBN 978-93-83827-17-6 :

वझे, शिश*करण
दंव&बदू.- मुंबई : के दार पि@लके शiस, माच3 2015.- iv,
164 पृ.: रं गीत िच_े; 22 स1. मी.
77 मराठी किवतांसह काही &हदी आिण इं Lजी किवता.
ISBN 978-81-93164-00-6 : 4. 175.00

4. 125.00


O155,1

काम चालू रता बंद.- पुणे : सायन पि@लके शiस, जाने.
2016.- 116 पृ. ; 22 स1. मी.
ISBN 978-93-81351-72-7 : 4. 130.00


O155,1

सािह>य
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वराळे , मिनषा &पटू
पBरमळ.- जय&सगपूर : किवतासागर काशन, माच3
2017.- 64 पृ.: िच_े; 22 स1. मी.
Dी जीवनाबjल कळवळ, आ8मीयता, ितOया वेदना,
ितOयामeये असलेले सामQय3 आिण धाडसाचे दश3न
घडिवणाxया 43 किवता.
4. 70.00

वानखेडे, सुनील देवीदास

Dी Mपं.- औरं गाबाद : यशवैभव काशन, माच3 2015.64 पृ.: िच_े; 22 स1. मी.
54 किवता.

4. 70.00


O155,1



O155,1

श@दकळा.- जय&सगपूर : किवतासागर काशन, जून
2016.- 64 पृ.: िच_े; 22 स1. मी.
53 किवता.

वासुदेव, िवgणू रामू, 1946श@दांकुर.- को$हापूर : किवतासागर काशन, िडस1.
2015.- 64 पृ.: िच_े; 22 स1. मी.
43 किवता.

4. 70.00


4. 70.00

O155,1

वधN, सुरेश देवराव
आता माणसांचा शोध सुM आहे ...! / इं Vिजत ओरके
यांOया तावनेसह.- नवी मुंबई : देवयानी काशन,
ऑlटो. 2015.- 69 पृ.: िच_े; 29 स1. मी.



O155,1N46

:वहारे , परमे<र
वत3मान तुडवताना.- पुणे : सुिव?ा काशन, जाने.
2014.- 88 पृ. ; 22 स1. मी.
57 किवता.

40 किवता.
ISBN 978-93-84131-04-3 :

4. 100.00

4. 100.00





O155,1

O155,1

वमा3, चेतन
रं ग ना8यांचे दयामधले.- नािशक : िनल दप3ण काशन,
फे uु. 2016.- 48 पृ. ; 22 स1. मी.

&शदे-पाटील, ीती
कोरं पान.- को$हापूर : किवतासागर काशन, मे
2015.- 108 पृ.: िच_े; 22 स1. मी.

40 किवता.

39 किवता.

4. 50.00


O155,1

ISBN 978-81-927074-9-5 :

4. 120.00


O155,1

वसईकर, गणेश आ8माराम, 1968मध$या मeये.- मुंबई : लोकवाय, सXट1. 2015.- 88
पृ. ; 22 स1. मी.
ISBN 978-93-82789-64-2 : 4. 120.00

िशकN , किवता ाने<र, 1990बाईपणाची जमीन / भरत दÄडकर यांOया तावनेसह.पुणे : §ेहवध3न काशन, जून 2017.- 115 पृ. ; 22 स1.


O155,1N68

मी.
92 किवता.

वसेकर, केशव बाबनराव, 1948ISBN 978-93-85709-69-2 :

संवाद शेतकरी िम_ाशी.- परभणी : ितभास काशन,
िडस1. 2015.- 148 पृ. ; 22 स1. मी.



O155,1N90

45 किवता.
ISBN 81-87615-97-4 :

4. 120.00

4. 150.00


O155,1N48

वाघमारे , के. डी.

िशलेदार, फु $ल
पायी चालणार.- मुंबई : पॉXयुलर काशन, 2017.117 पृ. ; 22 स1. मी.
52 किवता.

कwडमारा.- सेलू : Gी साईचंदन काशन, जून 2015.65 पृ. ; 22 स1. मी.

ISBN 978-81-7991-898-2 :

4. 175.00


O155,1

41 किवता.

4. 90.00


O155,1

माय माऊली.- सेलू : Gी साईचंदन काशन, जून 2015.55 पृ. ; 22 स1. मी.
28 किवता.

4. 80.00


O155,1

श1डे, ©ारकानाथ
हा शट3 फाटलेला: किव ©ारकानाथ श1डे यांचे िनवडक
सािह8य / संपा. अ4ण इं गवले.- िचपळू ण : िनरांजन
काशन, सXट1. 2015.- xxx, 280 पृ. ; 22 स1. मी.
काही इं Lजी किवतांसह.
कमत नाही


O155,1

सािह>य
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891.461-मराठी का5सािह>य- मशः
होळकर-औटे, संगीता दRा_य, 1976आभाळ ितOया व¬ांचं / बाबुराव उपाeये यांOया
तावनेसह.- पुणे : §ेहवध3न काशन, मे 2016.104 पृ. ; 22 स1. मी.

शेवरे , आ. सो., 1946-

झीरो बॅलiस असलेलं माझं पासबुक / मोतीराम कटारे
यांOया तावनेसह.- &सधुदग
ु 3 : हेतकस3 पि@लके शiस,
एिल 2016.- 112 पृ. ; 22 स1. मी.
51 किवता.

49 किवता.

संदभ3.
4. 150.00

ISBN 978-93-85709-23-4 :

4. 100.00


O155,1N76



O155,1N46

सदामते, िवल जगoाथ, 1952*दवा एक...- को$हापूर : नारायणी काशन, फे uु.
2016.- 64 पृ. ; 22 स1. मी.

891.461008-मराठी का:सािह8याचा संLह
कणसातली माणसं / संपा. गंगाधर महादेवराव मुटे.-

&हगणघाट (वधा3) : अ. भा. मराठी शेतकरी सािह8य
चळवळ, फे uु. 2015.- 76 पृ.: िच_े; 22 स1. मी.
िविवध कवIOया 59 किवता.
4. 100.00

51 किवता.

4. [85.00]


O155,1N52

सावंत, नथुराम काश
भूकंप.- को$हापूर : अिभनंदन काशन, 2015.- 47 पृ.
; 22 स1. मी.
4. 65.00


O155,1

सावता माळी
- टीका



O155,1x

का:िश$प / सं. संपा. जया कदम आिण हनुमंत माने ;
वीण दवणे यांOया तावनेसह.- पुणे : §ेहवध3न
काशन, जाने. 2017.- 148 पृ. ; 22 स1. मी.
सािह8येमी मंडळ, सोमे<रनगर आयोिजत
उपEमांतग3त रा]यतरीय नवो*दत सािहि8यकांOया
100 किवतांचा ाितिनिधक किवतासंLह.
ISBN 978-93-85709-50-0 : 4. 150.00


O155,1x

प4ळे कर, देवदR *दगंबर
भचा मळा.- को$हापूर : अिभनंदन काशन, जाने.
2016.- 308 पृ. ; 22 स1. मी.
4. 430.00

कोिहनूर / सं. संपा. जया कदम आिण हनुमंत माने.- पुणे :



O155,1:g

§ेहवध3न काशन, मे 2015.- 112 पृ. ; 22 स1. मी.
िविवध कवIOया 101 किवता.
ISBN 81-7265-370-4 : 4. 125.00


O155,1x

सूय3वंशी, आबासाहेब मा4ती
आपली नाती.- को$हापूर : किवतासागर काशन,
माच3 2015.- 56 पृ. ; 22 स1. मी.

गंधव3 / सं. संपा. जया कदम आिण हनुमंत माने.- पुणे :
§ेहवध3न काशन, मे 2016.- 191 पृ. ; 22 स1. मी.
िविवध कवIOया किवता.
ISBN 978-93-85709-25-8 : 4. 190.00

45 किवता.

4. 60.00


O155,1



O155,1x

गजाआडची संघष3गाथा / संक. कबीर कला मंच.- पुणे :
सुगावा काशन, मे 2016.- 118 पृ., [2] पटिच_े ;
18 स1. मी.
िविवध कवIOया 82 किवता.
ISBN 978-93-84914-27-1 : 4. 120.00

सोनावणे, कांताराम

महाराज ! आदशा3चे ss बेट आहे कोठे ?.- ठाणे : श@द
सािह8य काशन, मे 2016.- 46 पृ.: िच_े; 22x11 स1.
मी.

4. 75.00


O155,1

§ेहवध3न
ितची सावली.- पुणे : मेहता, फे uु. 2016.- x, 81 पृ. ;
17 स1. मी.
ISBN 9788184989939 : 4. 95.00


O155,1



O155,1x

चंVाhरे / संपा. शंतनू &चधडे.- पुणे : §ेहवध3न काशन,
जाने. 2017.- 64 पृ. ; 22 स1. मी.
श@दवैभव वाय मंडळ उपEमांतग3त 10 नवो*दत
कवIOया 60 किवतांचा संLह.
ISBN 978-93-85709-52-4 : 4. 90.00


O155,1x

&हगे, के शव यशवंत
सहज सुमनांजली.- जय&सगपूर : किवतासागर काशन,
एिल 2017.- 48 पृ. ; 22 स1. मी.
4. 40.00

नh_ / सं. संपा. जया कदम आिण हनुमंत माने.- पुणे :
§ेहवध3न काशन, जाने. 2016.- 195 पृ. ; 22 स1. मी.
ISBN 81-7265-377-1 : 4. 190.00


O155,1



O155,1x

सािह>य
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891.461008-मराठी का5सािह>याचा संह- मशः

891.461009-मराठी का5सािह>याचा इितहास आिण
समीUा- मशः

महामानव: आंबेडकरी कवIचा आंबेडकरी आिवgकार /
संपा. संजय गमरे .- र¢ािगरी : िमता पि@लके शन,
एिल 2016.- 320 पृ.: िच_े; 18 स1. मी.
259 किवता.

कागदी बां. : 4. 425.00


O155,1x

हाईकू त (Dी) नारी / संक. kयाम खरे .- इं दरू : चैतiय
काशन, 2015.- viii, 48 पृ. ; 22 स1. मी.
4. 80.00

नागतोडे, *करण कृ gणराव
भिवgयकालीन जीवनासाठी युगवत3क संतवाय / सं.
ले. *करण कृ gणराव नागतोडे आिण उमाजी पांडुरंगजी
ना$हे.- पुणे : *दलीपराज काशन, जुलै 2016.- 260
पृ. ; 22 स1. मी.
संदभ3.
ISBN 978-93-5117-121-8 : 4. 300.00


O155,1:g



O155,1x

891.461009-मराठी का:सािह8याचा इितहास आिण
समीhा
इं गवले, शोभा बाळासाहेब

आधुिनक मराठी बालकिवता.- पुणे : §ेहवध3न काशन.
भाग 1 : जुलै 2017.- 196 पृ. ; 22 स1. मी.
ISBN 978-93-85709-37-1 : 4. 200.00
भाग 2 : जुलै 2017.- 260 पृ. ; 22 स1. मी.
संदभ3 (दोiही भागांमeये).
ISBN 978-93-80709-38-8 : 4. 270.00.

नातू, क$पलता नारायण
संत सािह8यातील िमथकांचे रहय / अिवनाश
आवलगावकर यांOया तावनेसह.- पुणे : सायन
पि@लके शiस, 2014.- 320 पृ. ; 22 स1. मी.
संदभ3.
ISBN 978-93-81351-52-9 : 4. 350.00


O155,1:g

पाटील, एम. पी.



O155,1:g

केतकर, सिचन

महाका:: का: - समजलेलं - उमजलेलं.- मुंबई :
राज1V काशन, ऑगट 2017.- 235 पृ. ; 22 स1. मी.
ISBN 978-93-84631-08-6 : 4. 250.00


O155,1:g

चांग$या किवतेवरची टॅOयुटरी वॉनग: समकालीन
मराठी किवता, जागितककरण आिण भाषांतर.- मुंबई :
पेपरवॉल मीिडया अँड पि@ल&शग, सXट1. 2016.- 219
पृ. ; 22 स1. मी.
संदभ3.
ISBN 978-93-82749-34-9 : 4. 300.00


O155,1:g

िखलारे , शिशकांत

आंबेडकरी गीते आिण समाजबोधन.- धुळे : सWयकता
काशन, एिल 2014.- xvi, 132 पृ. ; 22 स1. मी.
संदभ3.
ISBN 978-93-83429-30-1 : 4. 150.00

पाटील, भाकरराव
वारकरी संत कविय_ी: भका: / सं. ले. भाकरराव
पाटील आिण संजीव पगारे .- धुळे : सWयकता काशन,
2014.- viii, 152 पृ.: वंशा.; 22 स1. मी.
मुाबाई, जनाबाई, बिहणाबाई, काiहोपा_ा,
सोयराबाई अशा Dी संतांOया भका:ाचा परामश3.
संदभ3.
ISBN 978-93-83429-08-0 : 4. 160.00


O155,1:g



O155,1:g

दवणे, वीण
आनंदाचे िनिमR.- 2 री आ.-मुंबई : नवचैतiय काशन,
ऑगट 2016.- 144 पृ. ; 22 स1. मी.
थम आ. : ऑगट 2007.
ISBN 978-93-83466-52-8 : 4. 150.00

मोरे , सदानंद Gीधर
मंथन.- पुणे : सकाळ काशन, ऑlटो. 2015.- 119 पृ.
; 22 स1. मी.
पुनमु3Vण. थम आ. : ऑlटो. 1983.
संदभ3.
ISBN 978-93-84316-62-4 : 4. 125.00


O155,1:g



O155,1:g

नाईकवाडे, राज1V गो&वदराव, 1966मराठी का:धारा: पंद आिण छंद.- नागपूर : लाखे
काशन, जुलै 2015.- 336 पृ. ; 22 स1. मी.
संदभ3.
4. 440.00


O155,1:g

वधN, सुरेश देवराव
आंबेडकरी नविनमा3णाची तवसÄदय3वादी किवता:
&चतन आिण समीhा.- नवी मुंबई : देवयानी काशन,
ऑlटो. 2015.- 231 पृ. ; 22 स1. मी.
संदभ3.
ISBN 978-93-84131-03-6 : 4. 300.00


O155,1:g

सािह>य
891.461009-मराठी का5सािह>याचा इितहास आिण
समीUा- मशः

- टीका

शोभना सागर

खरे , िववेक

81

ग]वी, ेमानंद, 1947-

तीथ3 िवल, hे_ िवल: संत सािह8य.- सोलापूर :
िशवा काशन.
भाग 2 : जुलै 2015.- 48 पृ. : िच_े ; 22 स1. मी.
ISBN 978-93-85558-00-9 : 4. 50.00


नाटककार ेमानंद ग]वी.- धुळे : सWयकता काशन,
फे uु. 2015.- vi, 193 पृ. ; 22 स1. मी.
संदभ3.
ISBN 978-93-83429-3-8-7 : 4. 230.00


O155,1:g

सावदेकर, आशा

मला आवडलेली किवता.- नागपूर : लाखे काशन,
ऑlटो. 2015.- 238 पृ. ; 22 स1. मी.
4. 300.00


O155,1:g

O155,2N47:g

घायवट, िव<िजत सुदाम, 1989िव<लढा: एक सामािजक समयांचा रं गमंच.- पालघर :
ानदा काशन, एिल 2016.- 186 पृ. ; 22 स1. मी.
23 लघुनाBटका.
4. 120.00


O155,2N89

सावरकर, सुभाष

संतवायाचे जनसािह8यमू$य.- अमरावती : मराठी
जनसािह8य पBरषद, माच3 2015.- viii, 296 पृ. ; 22
स1. मी.
संत ाने<र, रामदास, चEधरवामी, महदंबा,
काiहोपा_ा, एकनाथ, बिहणाबाई, वेणाबाई, ाचhू
इ. तेजवी अशा संतांOया वायाची मीमांसा.
संदभ3.
ISBN 978-93-82964-01-8 : 4. 300.00

चbहाण, नीलकांत
फोट.- पुणे : सुिव?ा काशन, िडस1. 2014.- 128 पृ.
; 22 स1. मी.
4. 150.00


O155,2



O155,1:g

891.462-मराठी नाsसािह8य
अªयंकर, अिनल यशवंत
आनंदाचं झाड !: एकपा_ी नाsछटा व बाल-कु मार
एकां*कका.- पुणे : ियांजली काशन, मे 2015.178 पृ.: िच_े; 22 स1. मी.
4. 230.00

ठाकू र, रवIV
Eांितसंगर.- नांदेड : बळीवंश काशन, जून 2011.96 पृ. ; 22 स1. मी.
महा8मा फु ले यांOया जीवन आिण िवचारांवर
आधाBरत.
ISBN 978-81-909762-7-5 : 4. 100.00


O155,2

त1डुलकर, िवजय धwडोपंत, 1928-2008
- टीका



O155,2

आनंदाOया सरी.- पुणे : ियांजली काशन, फे uु.
2016.- 180 पृ.: िच_े; 22 स1. मी.
16 एकां*कका.
4. 260.00


O155,2

बवN, चंVशेखर
त1डुलकरांची नाटके .- 2 री आ.-को$हापूर : इं Vिनल
काशन, नोbह1. 2016.- 180 पृ. ; 22 स1. मी.
थम कािशत : पुणे : राजहंस काशन, 1985.
संदभ3.
4. 250.00


O155,2N28:g
आवळे , िवलास तुकाराम

नाईक, *दलीपकु मार
अनाBरसा.- कणकवली : पंिडत पि@लके शiस, मे 2014.56 पृ. ; 22 स1. मी.
4. 75.00

आÎयातील अिµ*द:.- जय&सगपूर : यश काशन,
2016.- iv, 189 पृ. ; 22 स1. मी.
संदभ3.
4. 250.00


O155,2

ग]वी, ेमानंद, 1947अिभजात जंतू.- कणकवली : पंिडत पि@लके शiस, नोbह1.
2015.- 56 पृ. ; 22 स1. मी.
4. 100.00



O155,2

नाईक, िवजयकु मार िव<नाथ
रोम जळताना...- कणकवली : पंिडत पि@लके शiस, मे
2014.- 40 पृ. ; 18 स1. मी.
4. 50.00


O155,2N47



O155,2

सािह>य

82

891.462-मराठी नाbसािह>य- मशः

891.462-मराठी नाbसािह>य- मशः

नाईक, सोमनाथ िव<नाथ
पायाखालचे बेट.- कणकवली : पंिडत पि@लके शiस,
नोbह1. 2015.- 71 पृ. ; 22 स1. मी.
भाकर प1ढारकर िलिखत 'रारं ग ढांग' या कादंबरीवर

राऊत, संजीव आ8माराम
मोकळा तास आिण इतर एकां*कका.- 3 री आ.को$हापूर : अिभनंदन काशन, सXट1. 2015.- 100 पृ.
; 22 स1. मी.
4. 140.00

आधारीत.



4. 100.00

O155,2



O155,2

नाडगौडा, Gीकांत
राजाभाऊंOया नाsछटा.- पुणे : §ेहवध3न काशन,
जुलै 2017.- 37 पृ. ; 22 स1. मी.
ISBN 978-93-85709-87-6 : 4. 40.00

रामेकर, कृ gणा वामनराव, 1958षकार.- पुणे : ियांका शांत पटवध3न, 2016.- 88
पृ. ; 22 स1. मी.
6 बालनाsएकां*कका.
4. 44.00


O155,2N58



O155,2

राळे , कुमुद

पवार, पांडुरं ग वासुदेव

उधाण.- गुहागर : िमता पि@लके शन, ऑlटो. 2015.92 पृ. ; 22 स1. मी.
4. 100.00


O155,2

एक होती राणी.- गुहागर : िमता पि@लके शन, ऑlटो.
2015.- 80 पृ. ; 22 स1. मी.
4. 100.00


O155,2

नाBटका-नाsछटा.- पुणे : नीहारा काशन, ऑगट
2015.- 64 पृ.: िच_े; 22 स1. मी.
3 नाBटका.
4. 50.00


O155,2

व¼ाळकर, मािणक
कातरवेळ.- को$हापूर : अिभनंदन काशन, फे uु. 2014.56 पृ. ; 22 स1. मी.
4. 70.00


O155,2

पोळ, राज1V
कांचनमृग.- को$हापूर : अिभनंदन काशन, सXट1.
2014.- 56 पृ. ; 22 स1. मी.
4. 80.00

धराव1 तस1 सोडाव1.- को$हापूर : अिभनंदन काशन,
फे uु. 2014.- 72 पृ. ; 22 स1. मी.
4. 90.00


O155,2

भर चौकात गांधी पुत´यासमोर.- को$हापूर :
अिभनंदन काशन, एिल 2015.- 72 पृ. ; 22 स1. मी.
4. 100.00



O155,2

ाण तळमळला.- को$हापूर : अिभनंदन काशन, फे uु.
2014.- 72 पृ. ; 22 स1. मी.
4. 90.00


O155,2



O155,2

बाल एकां*कका.- को$हापूर : अिभनंदन काशन, फे uु.
2014.- 80 पृ. ; 22 स1. मी.
4. 100.00

बांदेकर, ल. मो.

लमwची नाटके : कुं भ अमृताचा-सोनेरी सकाळ-ऑथे$लो
दी सेकंड.- कणकवली (&सधुदग
ु 3) : पंिडत पि@लके शiस,
ऑlटो. 2015.- 174 पृ. ; 22 स1. मी.
4. 200.00



O155,2



O155,2

िमडगुले, ाने<र
प_कार.- 2 री आ.-िशMर (पुणे) : Gी मुाई
िव<सेवा ित^ान, िशhण, बोधन व संशोधन क1 V,
फे uु. 2016.- 80 पृ. ; 22 स1. मी.
5 एकां*कका.
थम आ. : नोbह1. 1989.
4. 75.00

हे देवा हे देवा हे देवा.- को$हापूर : अिभनंदन काशन,
फे uु. 2014.- 52 पृ. ; 22 स1. मी.
4. 65.00


O155,2



O155,2

&शदे, नवनाथ एकनाथराव
Eांतीकडू न शांतीकडे: एकपा_ी योगांची मािलका.सातारा : लोकायत काशन, िडस1. 2015.- 128 पृ. ;
22 स1. मी.
ISBN 978-93-84091-42-2 : 4. 100.00


O155,2

सािह>य
891.462-मराठी नाbसािह>य- मशः

83

891.462009-मराठी नाbसािह>याचा इितहास आिण
समीUा- मशः

kयाम मनोहर
ियांका आिण दोन चोर.- मुंबई : पॉXयुलर काशन,
2016.- viii, 40 पृ. ; 22 स1. मी.
ISBN 978-81-7185-241-3 : 4. 80.00

राजापुरे-तापस, पुgपलता
रÏगदश3न: सात िवयात नाsिश$पांचा मम3वेध.

O155,2

मुंबई : मराठी िवभाग, मुंबई िव?ापीठ, माच3 2016.xiv, 189

यळकोट.- मुंबई : पॉXयुलर काशन, 2016.- viii, 79
पृ. ; 22 स1. मी.
ISBN 978-81-7185-439-4 : 4. 130.00

पृ. ; 22 स1. मी.

संदभ3.
ISBN 978-93-5091-109-9 :

4. 225.00




O155,2:g

O155,2

891.463-मराठी कथासािह8य

सावरकर, िवनायक दामोदर, 1883-1966
- टीका

अंजनीकर, भगवान

करं दीकर, िव?ाधर सीताराम
मराठी कवIची नाsसृJी-वMपिवशेष: िवशेष संदभ3

एकटी.- पुणे : नवल काशन, िडस1. 2015.- 77 पृ. ;
22 स1. मी.

- किवनाटककार सावरकर.- कणकवली : पंिडत

4. 90.00

पि@लके शiस, जाने. 2016.- 231 पृ. ; 22 स1. मी.
संदभ3.
4. 250.00



O155,3



O155,2M83:g

काटेरी कुं पण.- पुणे : नवल काशन, िडस1. 2015.- 78
पृ. ; 22 स1. मी.

सोमण, योगेश

4. 90.00

आनंदडोह: संतGे^ तुकाराम महाराजांOया जीवनावर
आधाBरत.- कणकवली : पंिडत पि@लके शiस, िडस1.
2013.- 48 पृ. ; 22 स1. मी.
एकपा_ी नाटक.
4. 75.00



O155,3

अकलूजकर, अच3ना
पु4ष आहे Wहणून.- नवीन आ.-को$हापूर : अिभनंदन


O155,2

सीiस िबहाÌड... 'दृJी' - दृJी - नकळत *दसले सारे .कणकवली : पंिडत पि@लके शiस, 2014.- 139 पृ. ;
18 स1. मी.
4. 150.00

काशन, जून 2015.- 256 पृ. ; 22 स1. मी.
10 लघुकथा.

4. 360.00


O155,3



O155,2

अकोलकर, अिवनाश

घातक-द ड1जर मॅन.- को$हापूर : अिभनंदन काशन,

®ईलगोळ, वसुंधरा न., 1934छोsा-मोËा एकां*कका, नाsछटा इ.- पुणे :
*दलीपराज काशन, नोbह1. 2015.- 56 पृ. ; 22 स1.

जाने. 2016.- 296 पृ. ; 22 स1. मी.
4. 420.00


मी.

O155,3

10 बालएकां*कका.
ISBN 978-93-5117-061-7 :

4. 50.00


O155,2N34

891.462009-मराठी नाsसािह8याचा इितहास आिण
समीhा

नरभhक.- को$हापूर : अिभनंदन काशन, सXट1. 2013.228 पृ. ; 22 स1. मी.
4. 320.00


O155,3

कांबळे , महावीर िवल
साठोRरी मराठी नाटक आिण दिलत नाटक: एक
िच*क8सक अªयास.- को$हापूर : अिभनंदन काशन,
जाने. 2015.- 300 पृ. ; 22 स1. मी.
संदभ3.
4. 375.00

अपूवा3
एक अनंत वास...- पुणे : मधुGी काशन, मे 2016.116 पृ. ; 22 स1. मी.
4. 170.00


O155,2:g



O155,3

सािह>य

84

891.463-मराठी कथासािह>य- मशः

891.463-मराठी कथासािह>य- मशः

अना3ळकर, बाबुराव, 1907-1996
िनवडक बाबूराव अना3ळकर / संपा. सतीश भावसार ;
महेश एलकुं चवार यांOया तावनेसह.- पुणे : राजहंस
काशन, फे uु. 2017.- xvi, 671 पृ., [2] पटिच_े:
िच_े; 25 स1. मी.
संिh बाबूरावांचे चBर_, लतादीदIनी *दलेला
अिभाय, अनेक नामवंत सािहि8यकांचे व कलाकारांचे
िवशेष लेख तसेच गाजले$या 11 कादंबxया आिण 5

औरं गाबादकर, अनुराधा शाम, 1938-

आनंदगान.- पुणे : नवल काशन, सXट1. 2016.- 96 पृ.
; 22 स1. मी.
19 लघुकथा.

4. 100.00


O155,3N38

आभाळमाया.- पुणे : नवल काशन, सXट1. 2016.- 99
पृ. ; 22 स1. मी.

कथांसह.

15 लघुकथा.

ISBN 978-81-7434-991-0 कागदी बां. :

4. 110.00

4. 700.00



O155,3N38



O155,3N07

आठ$ये, अिनल
यशGी.- पुणे : नवल काशन, सXट1. 2016.- 152 पृ. ;
22 स1. मी.
4. 180.00

नवी पहाट.- पुणे : नवल काशन, िडस1. 2015.- 77
पृ. ; 22 स1. मी.
12 लघुकथा.

4. 90.00


O155,3N38



O155,3

आठवले, भाकर वामन, 1930&जकु नी मरणाला.- को$हापूर : अिभनंदन काशन,
2013.- 192 पृ. ; 22 स1. मी.

मै_ीची पौणमा.- पुणे : नवल काशन, जून 2017.112 पृ. ; 22 स1. मी.
13 लघुकथा.

4. 140.00


O155,3N38

16 लघुकथा.

4. 270.00


O155,3N30

शैलूची आई.- पुणे : मधुराज पि@लके शiस, नोbह1. 2015.50 पृ.: िच_े; 25 स1. मी.
बालकादंबरी.
ISBN 978-93-5117-062-4 :

आडके, द. र.

ेमाची अनोखी भेट.- को$हापूर : अिभनंदन काशन,
जाने. 2016.- 220 पृ. ; 22 स1. मी.
4. 310.00



O155,3N38



O155,3

15 िवनोदी लघुकथा.



O155,3N38

कडू , मोिहनी िवनोद

अघBटत.- नागपूर : लाखे काशन, मे 2016.- 72 पृ.:
िच_े; 22 स1. मी.

21 बालकथा.

4. 80.00


O155,3

11 लघुकथा.

4. 100.00

एकदा काय झालं !.- पुणे : *दलीपराज काशन, मे
2016.- 48 पृ.: रं गीत िच_े; 24 स1. मी.



O155,3

कदम, उमेश

21 बालकथा.
ISBN 978-93-5117-104-1 :

हायकळा.- पुणे : नवल काशन, ऑगट 2015.124 पृ. ; 22 स1. मी.
4. 145.00

आbहाड, एकनाथ
आनंदाची बाग.- पुणे : *दलीपराज काशन, ऑlटो.
2015.- 48 पृ.: रं गीत िच_े; 24 स1. मी.
ISBN 978-93-5117-105-8 :

4. 60.00

4. 80.00


O155,3

धमातर.- मुंबई : राज1V काशन, एिल 2016.- 164
पृ. ; 22 स1. मी.
ISBN 978-93-84631-05-5 : 4. 180.00


उमp
अनटच कोपरा.- मुंबई : नवता व$ड3 बुक, फे uु. 2017.vi, 121 पृ. ; 22 स1. मी.

O155,3

15 लघुकथा.

4. 150.00


O155,3

कदम, कु मु*दनी वीरसेन
िति^त बिलदान.- पुणे : नवल काशन, िडस1. 2015.132 पृ. ; 22 स1. मी.
4. 160.00


O155,3

सािह>य

85

891.463-मराठी कथासािह>य- मशः

891.463-मराठी कथासािह>य- मशः

कदम, के. जी.

का_े, विस^

अवथ मनाची ®र®र.- पुणे : नवल काशन, सXट1.
2016.- 111 पृ. ; 22 स1. मी.

बगारणी: वxहाडी कादंबरी.- पुणे : ियांका शांत
पटवध3न, 2016.- 96 पृ. ; 22 स1. मी.

33 लघुकथा.

4. 48.00

4. 130.00





O155,3

O155,3

कारं जकर, ितभा वासुदेव

कणNकर, परे श माधव
शािपत सारे च.- को$हापूर : अिभनंदन काशन,
ऑगट 2015.- 92 पृ. ; 22 स1. मी.
4. 125.00

छोsांसाठी छोsा गोJी.- को$हापूर : अिभनंदन
काशन.


O155,3

भाग 1 : माच3 2015.- 60 पृ. : िच_े ; 22 स1. मी.
25 बालकथा.

4. 75.00

कवळे कर, कुंदा

चंV आहे साhीला.- को$हापूर : अिभनंदन काशन,
ऑगट 2015.- 108 पृ. ; 22 स1. मी.

भाग 2 : माच3 2015.- 68 पृ. : िच_े ; 22 स1. मी.
21 बालकथा.

20 लघुकथा.

4. 85.00.

4. 150.00



O155,3



O155,3

कांबळे , उRम, 1956िमरवणूक.- मुंबई : लोकवाय, ऑगट 2016.- 119
पृ. ; 22 स1. मी.
ISBN 978-98-82789-89-5 : 4. 150.00

कारं जकर, वासुदेव नरहरी

का´या कप¼ातला माणूस आिण इतर कथा.को$हापूर : अिभनंदन काशन, जाने. 2016.- 156 पृ.


O155,3N56

: िच_े; 22 स1. मी.
17 लघुकथा.

4. 215.00

शेवटू न आला माणूस.- पुणे : सकाळ काशन, नोbह1.
2015.- 104 पृ. ; 22 स1. मी.
ISBN 978-93-84316-90-7 : 4. 100.00



O155,3



O155,3N56

*कनरे , जयंत
खेळी.- को$हापूर : अिभनंदन काशन, सXट1. 2015.-

कांबळे , गौतमीपु_

168 पृ. ; 22 स1. मी.

- टीका

4. 240.00

गायकवाड, शांत बाबासो
मराठी कथेतील नवे वळण: पBरºाजक.- सातारा :
लोकायत काशन, जाने. 2017.- 128 पृ. ; 22 स1. मी.
संदभ3.
ISBN 978-93-84091-60-6 : 4. 120.00



O155,3

कर, िगBरजा उमाकांत, 1933िगBरजाताईOया गोJी / िवजया वाड यांOया


O155,3:g

तावनेसह.- पुणे : *दलीपराज काशन.
भाग 1 : नीलपरी.- जाने. 2017.- 92 पृ. : िच_े ; 22

कांबळे , बी. ए.

स1. मी.

नरशादू3ल.- पुणे : §ेहवध3न काशन, जाने. 2015.310 पृ. ; 22 स1. मी.
महारथी कणा3Oया जीवनावरील कादंबरी.
ISBN 978-93-80321-94-3 : 4. 300.00

12 बालकथा.
ISBN 978-93-5117-147-8 :



O155,3

काकडे, *दनकर िवgणू
राvमाता रमाई.- को$हापूर : किवतासागर काशन.
खंड 1 : ऑlटो. 2015.- 576 पृ. : िच_े, वंशा. ; 22
स1. मी.
संदभ3.
ISBN 978-81-927074-6-4 : 4. 600.00.

4. 90.00

भाग 2 : खूप खूप गोJी.- जाने. 2017.- 82 पृ. : िच_े
; 22 स1. मी.
10 बालकथा.
ISBN 978-93-5117-148-5 :

4. 80.00

भाग 3 : झंXया *द Lेट.- जाने. 2017.- 64 पृ. : िच_े ;
22 स1. मी.
ISBN 978-93-5117-149-2 :



O155,3

4. 60.00.


O155,3N33

सािह>य

86

891.463-मराठी कथासािह>य- मशः
कर, िगBरजा उमाकांत, 1933-

891.463-मराठी कथासािह>य- मशः
कुं टे, जगoाथ
का&लदी.- 10 वी आ.-पुणे : ाज काशन, िडस1.
2014.- 240 पृ. ; 22 स1. मी.
थम आ. : सXट1. 2008.
संiयास न घेता संiयत वृRीनं जगताना समाजाला
आ8मक$याणाचा माग3 दाखिवणारी वामIची प¢ी
'का&लदी' यांचं िच_ण करतानाच Dी आिण एकू ण
समाज यांOया स?िथतीचं व आदश3 िथतीचं के लेलं
कादंबरी व4पातील परखड &चतन.
ISBN 81-7828-086-8 : 4. 240.00

िगBरजाताईOया गोJी / िवजया वाड यांOया
तावनेसह.- पुणे : *दलीपराज काशन.
भाग 4 : इटु क$या-िपटु क$या गोJी.- जाने. 2017.56 पृ. : िच_े ; 22 स1. मी.
11 बालकथा.

4. 50.00
भाग 5 : शा@बास, पुंडी शा@बास.- जाने. 2017.- 74
पृ. : िच_े ; 22 स1. मी.

ISBN 978-93-5117-150-8 :



O155,3

10 बालकथा.

4. 70.00
भाग 6 : नाटु कली.- जाने. 2017.- 90 पृ. : िच_े ; 22
स1. मी.
ISBN 978-93-5117-152-2 : 4. 60.00.
ISBN 978-93-5117-151-5 :



O155,3N33

िगBरजाताईOया गोJी / िवजया वाड यांOया
तावनेसह.- पुणे : *दलीपराज काशन.
भाग 7 : चBर_े.- जाने. 2017.- 76 पृ. : िच_े ; 22 स1.
मी.

11 लघुकथा.

4. 125.00

4. 70.00
भाग 8 : गमती-जमतीOया गोJी.- जाने. 2017.- 40
पृ. : िच_े ; 22 स1. मी.

ISBN 978-93-5117-153-9 :



O155,3

7 बालकथा.

4. 40.00.


O155,3N33

17 लघुकथा.



O155,3

कु लकणp, आर. ए.
गोJी जनामनात$या.- को$हापूर : इं Vिनल काशन,
ऑगट 2016.- 152 पृ. ; 22 स1. मी.

4 बालकथा.

4. 50.00
भाग 10 : शूरांOया कथा.- जाने. 2017.- 52 पृ. :
िच_े ; 22 स1. मी.

ISBN 978-93-5117-155-3 :

10 लघुकथा.

4. 210.00


O155,3

8 बालकथा.

4. 50.00.


O155,3N33

बरचं काही मनातलं...- पुणे : नािवiय काशन, एिल
2017.- 135 पृ. ; 22 स1. मी.

कु लकणp, आराधना
अनुबंध / रे खा बैजल यांOया तावनेसह.- औरं गाबाद :
शांभवी &टस3 अँड पि@लशस3, जाने. 2014.- xii, 164
पृ. ; 22 स1. मी.
14 लघुकथा.

12 लघुकथा.

ISBN 978-81-923948-2-4 :

4. 150.00

4. 170.00


O155,3



O155,3N33

लागेबांधे.- पुणे : *दलीपराज काशन, जुलै 2016.162 पृ. ; 22 स1. मी.
18 लघुकथा.
ISBN 978-93-5117-127-0 :

कु लकणp, अिमता
झुंबर.- को$हापूर : अिभनंदन काशन, जाने. 2015.136 पृ. ; 22 स1. मी.
4. 190.00

िगBरजाताईOया गोJी / िवजया वाड यांOया
तावनेसह.- पुणे : *दलीपराज काशन.
भाग 9 : यडबंबू ढ@बू.- जाने. 2017.- 58 पृ. : िच_े ;
22 स1. मी.

ISBN 978-93-5117-156-0 :



O155,3

कु लकणp, अर&वद *दनकर
भावतरं ग.- पुणे : नवल काशन, ऑगट 2015.- 104
पृ. ; 22 स1. मी.

8 चBर_ा8मक बालकथा.

ISBN 978-93-5117-154-6 :

कुं भार, अ&जlय महादेव
काळजातली शाळा.- सांगली : लेखक, एिल 2016.68 पृ.: िच_े; 22 स1. मी.
4. 90.00

4. 180.00


O155,3N33

कु लकणp, पी. जी.
वातुपु4ष.- 2 री आ.-को$हापूर : अिभनंदन काशन,
िडस1. 2014.- 208 पृ.: िच_े; 22 स1. मी.
थम आ. : िडस1. 2006.
4. 250.00


O155,3

सािह>य
891.463-मराठी कथासािह>य- मशः

87

891.463-मराठी कथासािह>य- मशः
को$हटकर, म. िव.

कु लकणp, मंगला
हे बंध रे शमाचे.- सोलापूर : वMपदीप काशन :
नंदादीप [िवतरक], ऑlटो. 2015.- 176 पृ. ; 22 स1.

क´या का 4स$या ?.- पुणे : मधुराज पि@लके शiस,
सXट1. 2016.- 40 पृ.: रं गीत िच_े; 24 स1. मी.

मी.

6 बालकथा.

4. 200.00

ISBN 81-7492-124-9 :

4. 80.00





O155,3

कु लकणp, सीमा संजय
माहेरOया सा¼ा / अ4ण हरकारे यांOया तावनेसह.डwिबवली : कु लवािमनी काशन, 2016.- 100 पृ. ;
22 स1. मी.

O155,3

कोणे एके गावी आिण इतर कथा.- पुणे : नवल काशन,
जुलै 2016.- 150 पृ. ; 22 स1. मी.
10 लघुकथा.

4. 180.00


11 लघुकथा.

O155,3

4. 150.00


O155,3

कु लकणp, §ेहसुधा
मोकळा <ास.- पुणे : नवल काशन, जून 2017.112 पृ. ; 22 स1. मी.

मजेदार गोJी.- पुणे : मधुराज पि@लके शiस, सXट1.
2017.- 40 पृ.: रं गीत िच_े; 24 स1. मी.
6 बालकथा.
ISBN 81-7294-439-x :

4. 100.00


O155,3

11 लघुकथा.

4. 140.00


O155,3

मातीचं देऊळ.- पुणे : मधुराज पि@लके शiस, सXट1.
2017.- 52 पृ.: रं गीत िच_े; 24 स1. मी.
5 बालकथा.

कुवळे कर, कुंदा

ISBN 81-7492-226-1 :

कळत नकळत.- को$हापूर : अिभनंदन काशन, जाने.
2016.- 192 पृ. ; 22 स1. मी.
4. 270.00

4. 100.00


O155,3

िमशीत लपलेला चोर.- नवीन आ.-पुणे : मधुराज



O155,3

पि@लके शiस, सXट1. 2017.- 48 पृ.: रं गीत िच_े; 24 स1.
मी.

िजथे सागरा धरणी िमळते.- को$हापूर : अिभनंदन
काशन, जाने. 2016.- 176 पृ. ; 22 स1. मी.
4. 245.00

7 बालकथा.
ISBN 81-7492-209-1 :

4. 100.00


O155,3



O155,3

केळसकर, िवलास

ढोरवाटा.- मुंबई : मौज काशन, मे 2015.- x, 144
पृ.: िच_े; 22 स1. मी.
15 लघुकथा.

को$हे, धनंजय बळीराम, 1953आसावरी.- 2 री आ.-पुणे : गुणीश काशन, फे uु.
2016.- 176 पृ. ; 22 स1. मी.
थम आ. : फे uु. 1980.
14 लघुकथा.

ISBN 978-93-5091-097-9 :

4. 170.00

4. 200.00




O155,3

को$हटकर, म. िव.
अल् बRर उल् तरबRर.- पुणे : मधुराज पि@लके शiस,
सXट1. 2016.- 54 पृ.: रं गीत िच_े; 24 स1. मी.

कोळी, अशोक कौितक, 1975-

सूड.- पुणे : नवल काशन, िडस1. 2015.- 104 पृ. ;
22 स1. मी.

10 बालकथा.
ISBN 81-7492-248-2 :

O155,3N53

12 लघुकथा.

4. 100.00

4. 130.00




O155,3

आयुgयाची दोरी.- पुणे : मधुराज पि@लके शiस, सXट1.
2016.- 40 पृ.: रं गीत िच_े; 24 स1. मी.

कोळी, बबनराव
कोयनाकाठचा फरारी.- 2 री आ.-मुंबई : लोकवंदन

काशन, 2015.- 256 पृ. ; 22 स1. मी.
4. 250.00

7 बालकथा.
ISBN 81-7492-128-1 :

O155,3N75

4. 80.00


O155,3



O155,3

सािह>य

88

891.463-मराठी कथासािह>य- मशः

891.463-मराठी कथासािह>य- मशः

खलाटे, युवराज कृ gणनाथ
आखाडा.- को$हापूर : मुा पि@ल&शग, िडस1. 2016.112 पृ. ; 22 स1. मी.
बारामती तालुlयातील नीरा नदीOया डा:ा तीरावर
वसले$या कांबळे <र या खे¼ातील Lामीण जीवनावर
काश टाकणारी ही कादंबरी.
ISBN 978-93-81249-22-2 : 4. 130.00

गज1Vगडकर, मोिनका
उगम.- मुंबई : मौज काशन, जाने. 2016.- viii, 228
पृ. ; 22 स1. मी.
ISBN 978-93-5091-107-5 : 4. 250.00


O155,3



O155,3

खांडेकर, मा4ती द.
संघटना.- 2 री आ.-को$हापूर : अिभनंदन काशन,
सXट1. 2015.- 224 पृ. ; 22 स1. मी.
4. 300.00

गवळी, रमेशकु मार िवल
ेमा®ती.- पुणे : नवल काशन, जून 2017.- 114 पृ.
; 22 स1. मी.
4. 140.00


O155,3



O155,3

सोयरीक.- को$हापूर : अिभनंदन काशन, 2015.215 पृ. ; 22 स1. मी.
4. 300.00

बळी.- 2 री आ.-को$हापूर : अिभनंदन काशन, जून
2017.- 121 पृ. ; 22 स1. मी.
4. 150.00


O155,3

गवांदे, पुंडिलक भाऊराव



O155,3

खािडलकर, िवजय

आ8मिव<ास.- पुणे : अिमत काशन, नोbह1. 2015.78 पृ. ; 22 स1. मी.
25 बालकथा.

बंद दरवाजा.- मुंबई : अhर काशन, एिल 2017.144 पृ. ; 22 स1. मी.

4. 100.00


O155,3

9 लघुकथा.

4. 150.00


O155,3

कJाची कमाई.- पुणे : अिमत काशन, नोbह1. 2015.78 पृ. ; 22 स1. मी.
22 बालकथा.

4. 100.00

खापरे , मंदा

देहाची ितजोरी.- सोलापूर : वMपदीप काशन :
नंदादीप [िवतरक], माच3 2016.- 224 पृ. ; 22 स1. मी.
4. 265.00



O155,3



O155,3

राvिहताचा संदेश.- पुणे : अिमत काशन, 2015.94 पृ. ; 22 स1. मी.
24 बालकथा.

मदा3नी रणरािगणी: झांशीची राणी ल·मीबाई.- पुणे :
ियांजली काशन, जुलै 2016.- 164 पृ. ; 22 स1. मी.
संदभ3. : पृ. 8.
4. 250.00

4. 120.00


O155,3



O155,3

स8याचा िवजय.- पुणे : अिमत काशन, नोbह1. 2015.79 पृ. ; 22 स1. मी.
23 बालकथा.

4. 100.00

खुटवड, सु. ल.

न8या उचापती.- पुणे : मेनका काशन, िडस1. 2016.158 पृ.: िच_े; 22 स1. मी.



O155,3

गाडगीळ, गंगाधर गोपाळ, 1923-2008

17 िवनोदी कथा.
ISBN 978-93-85735-39-4 :

4. 175.00


O155,3

खोत, िसVाम कृ gणा
परवड.- को$हापूर : अिभनंदन काशन, ऑlटो. 2015.192 पृ. ; 18 स1. मी.
4. 260.00


O155,3

गंगाधर गाडगीळ समL कथा मािलका.- मुंबई :
पॉXयुलर काशन.
खंड 15 : उeवत िव<.- 2015.- viii, 239 पृ. ; 18
स1. मी.
18 लघुकथा.

थम कािशत : पुणे : सन पि@लके शiस, 1982.
ISBN 978-81-7185-476-9 : 4. 375.00.


O155,3N23

सािह>य

89

891.463-मराठी कथासािह>य- मशः

891.463-मराठी कथासािह>य- मशः

गाडगीळ, गंगाधर गोपाळ, 1923-2008

गायकवाड, मह1V
ितकार.- नागपूर : संघष3 काशन, जाने. 2016.- 88
पृ. ; 18 स1. मी.

गंगाधर गाडगीळ समL कथा मािलका.- मुंबई :
पॉXयुलर काशन.
खंड 9 : काजवा.- 2015.- viii, 179 पृ. ; 18 स1. मी.

12 लघुकथा.

4. 50.00


O155,3

13 लघुकथा.

थम आ. : 1960.

गाडN, ज. तु.
चांगभलं.- पुणे : नवल काशन, िडस1. 2015.- 89 पृ.
; 22 स1. मी.

4. 325.00
जग.- 2015.- vi, 349 पृ. ; 18 स1.

ISBN 978-81-7185-288-8 :
खंड 10 : वेगळं
मी.

10 लघुकथा.

26 लघुकथा.

4. 100.00

थम आ. : 1960.
ISBN 978-81-7185-481-3 :



O155,3

4. 460.00.


O155,3N23

गोखले, अर&वद िवgणु, 1919-1992
- टीका

गंगाधर गाडगीळ समL कथा मािलका.- मुंबई :
पॉXयुलर काशन.

आवलगावकर, संकृ ती
अर&वद गोखले यांचे कथािव< / िवलास खोले यांOया
तावनेसह.- पुणे : ितमा काशन, माच3 2015.xvi, 384 पृ. ; 22 स1. मी.
संदभ3.
4. 450.00

खंड 11 : खाली उतरलेलं आकाश.- 2015.- viii, 292

पृ. ; 18 स1. मी.
14 लघुकथा.

थम कािशत : पुणे : उ8कष3 काशन, 1979.
4. 450.00



ISBN 978-81-7185-479-0 :

O155,3N19:g

खंड 12 : सोनेरी कवडसे.- 2015.- vi, 366 पृ. ; 18

गोडबोले, मंगला Gीिनवास, 1949गुंता.- पुणे : मेनका काशन, फे uु. 2015.- 150 पृ. ;
22 स1. मी.

स1. मी.
20 लघुकथा.

थम कािशत : पुणे : सन पि@लके शiस, 1986.
4. 500.00.

12 लघुकथा.

ISBN 978-81-7185-480-6 :



O155,3N23

ISBN 978-93-80572-92-5 :

4. 150.00


O155,3N49

गंगाधर गाडगीळ समL कथा मािलका.- मुंबई :
पॉXयुलर काशन.
खंड 13 : ओलं उiह.- 2015.- vi, 204 पृ. ; 18 स1. मी.

वेश.- 2 री आ.-मुंबई : नवचैतiय काशन, एिल
2017.- 189 पृ. ; 22 स1. मी.
11 लघुकथा.

15 लघुकथा.

4. 210.00

थम आ. : 1957.



O153,3N49

4. 325.00
खंड 14 : आठवण.- 2015.- viii, 282 पृ. ; 18 स1. मी.
ISBN 978-81-7185-477-6 :

बाजार.- मुंबई : नवचैतiय काशन, जाने. 2016.184 पृ. ; 22 स1. मी.

15 लघुकथा.

थम कािशत : पुणे : पंच काशन, 1977.
ISBN 978-81-7185-485-1 : 4. 400.00.

16 िवनोदी लघुकथा.
ISBN 978-93-83466-71-9 :



गान, शुभांगी

4. 200.00


O155,3N23

O155,3N49

गोरे , नवनाथ

वादळ.- सोलापूर : वMपदीप काशन : नंदादीप
[िवतरक], माच3 2016.- 167 पृ. ; 22 स1. मी.

फे साटी.- पुणे : ियांका शांत पटवध3न, ऑगट 2017.200 पृ. ; 22 स1. मी.
4. 100.00

10 लघुकथा.

4. 210.00



O155,3



O155,3

गायकवाड, अशोक ल·मण
िहरयके शीचा शंभू.- को$हापूर : अिभनंदन काशन,
िडस1. 2015.- 203 पृ. ; 22 स1. मी.
4. 280.00

गोलN, िशवराज
सांगकामे ओनामे.- पुणे : इं Vायणी सािह8य, जाने.
2016.- 236 पृ.: िच_े; 22 स1. मी.
िवनोदी कादंबरी.
ISBN 978-81-7418-240-1 :



O155,3

4. 250.00


O155,3

सािह>य

90

891.463-मराठी कथासािह>य- मशः

891.463-मराठी कथासािह>य- मशः

घांLेकर, पांडुरंग िवल, 1936िनयती.- पुणे : *दलीपराज काशन, नोbह1. 2015.106 पृ. ; 22 स1. मी.

चतुर, अिनता अिनलराव

अॅना.- अमरावती : पायगुण काशन, ऑगट 2017.140 पृ. ; 22 स1. मी.

4 लघुकथा.

22 लघुकथा.

4. 120.00

4. 72.00




O155,3

O155,3N36

चbहाण, ताप&सग
कथा पया3वरणाOया.- र¢ािगरी : पश3 काशन, जून
2016.- 103 पृ. ; 22 स1. मी.

घाटे, िनरं जन &सह1V, 1946दॅट Eे झी इं िडयन.- पुणे : *दलीपराज काशन, िडस1.
2015.- 208 पृ. ; 22 स1. मी.
20 िवानकथा.
ISBN 978-93-5117-096-9 : 4. 220.00

40 लघुकथा.
ISBN 978-93-83827-18-3 :

4. 125.00


O155,3



O155,3N46

चांदोरकर, वाती, 1961-

बदरी चE.- पुणे : *दलीपराज काशन, िडस1. 2015.191 पृ. ; 22 स1. मी.
24 िवानकथा.
ISBN 978-93-5117-090-7 : 4. 200.00

अनाहत.- पुणे : मेहता, जाने. 2016.- iv, 156 पृ. ;

22 स1. मी.
ISBN 9788184989458 :

4. 170.00


O155,3N61



O155,3N46

उ8खनन / िव?ाधर गोपाळ ओक यांOया तावनेसह.पुणे : मेहता, जाने. 2016.- x, 170 पृ. ; 22 स1. मी.
ISBN 9788184989533 : 4. 195.00

घारपुरे, िव?ालंकार
अंगणवनातील कथा.- पुणे : अhर मानव काशन,
सXट1. 2015.- 48 पृ.: िच_े; 22 स1. मी.



O155,3N61

13 बालकथा.
ISBN 978-93-83272-25-9 :

4. 60.00


O155,3

अखेरपयत.- पुणे : अhर मानव काशन, ऑगट 2015.96 पृ. ; 22 स1. मी.
10 लघुकथा.
ISBN 978-93-83272-24-2 :

4. 120.00


O155,3

&चगरे , चंVशेखर
लय चE.- सोलापूर : वMपदीप काशन : नंदादीप
[िवतरक], ऑlटो. 2015.- 207 पृ. ; 22 स1. मी.
4. 235.00


O155,3

मरणगंध.- सोलापूर : वMपदीप काशन : नंदादीप
[िवतरक], माच3 2016.- 184 पृ. ; 22 स1. मी.
8 लघुकथा.

बदल.- पुणे : अhर मानव काशन, सXट1. 2015.- 92
पृ. ; 22 स1. मी.

4. 220.00


O155,3

बालकादंबरी.
ISBN 978-93-83272-26-6 :

चोरगे, तानाजीराव

4. 120.00


O155,3

बेटू आिण इतर कथा.- पुणे : अhर मानव काशन,
सXट1. 2015.- 56 पृ. ; 22 स1. मी.

10 लघुकथा.
ISBN 978-93-5117-116-4 :

4. 180.00


O155,3

10 बालकथा.
ISBN 978-93-83272-27-3 :

गारपीट.- पुणे : *दलीपराज काशन, माच3 2016.159 पृ. ; 22 स1. मी.

4. 60.00


O155,3

घारे , मनोहर Gीधर, 1932देवता.- पुणे : नवल काशन, सXट1. 2016.- 128 पृ. ;
22 स1. मी.

बूमरँ ग.- पुणे : *दलीपराज काशन, जुलै 2015.- 223
पृ. ; 22 स1. मी.
ISBN 978-93-5117-045-7 : 4. 250.00


O155,3

19 लघुकथा.

4. 150.00


O155,3N32

साहेब.- पुणे : *दलीपराज काशन, जून 2016.- 176
पृ. ; 22 स1. मी.
ISBN 978-93-5117-117-1 : 4. 200.00


O155,3

सािह>य
891.463-मराठी कथासािह>य- मशः

91

891.463-मराठी कथासािह>य- मशः
जवादे, रवIV
एक होता तेजःपुंज: एक संकारhम *कशोर कादंबरी.2 री आ.-पुणे : मधुराज पि@लके शiस, ऑlटो. 2016.80 पृ.: िच_े; 24 स1. मी.
थम आ. : एिल 2014.
ISBN 978-81-7492-315-8 : 4. 80.00

चौगुले, सरोज

माझे मुके िम_.- को$हापूर : अिभनंदन काशन.
भाग 1 : माच3 2015.- 76 पृ. : िच_े ; 22 स1. मी.
8 बालकथा.

4. 100.00
भाग 2 : माच3 2015.- 52 पृ. : िच_े ; 22 स1. मी.
5 बालकथा.



O155,3

4. 65.00.


O155,3

जाईल, ना. ज.
िवसरशील खास मला...- नवीन आ.-पुणे : नवल

शेवटचा दरवेशी.- को$हापूर : अिभनंदन काशन, मे
2015.- 76 पृ. ; 22 स1. मी.

काशन, जुलै 2016.- 123 पृ. ; 22 स1. मी.
4. 140.00

बालकादंबरी.



4. 100.00

O155,3



O155,3

जाधव, मारोतराव साहेबराव, 1964-

पारeयाचं पोर.- पुणे : सुगावा काशन, माच3 2017.151 पृ. ; 22 स1. मी.
पारधी समाजजीवनावर काश टाकणारी आिण
पBरवत3नाOया लÅात मोलाची ठरणारी कादंबरी.
ISBN 978-93-84914-41-7 : 4. 150.00

चौथाईवाले, सुरेश

ला$या मांग.- औरं गाबाद : ल®जी काशन, िडस1.
2015.- 112 पृ. ; 22 स1. मी.
थािपतांOया वच3वाला शह देयासाठी िवVोहाची
मशाल पेटिवणाxया मातंग समाजातील ला$या ाOया
जीवनावर चBर_ा8मक कादंबरी.
4. 110.00



O155,3N64



O155,3

चौधरी, लितका

ि_कोणातील वादळ पेलताना... / बी. एन. चौधरी
यांOया तावनेसह.- पुणे : *दलीपराज काशन, जुलै
2016.- 290 पृ. ; 22 स1. मी.
ISBN 978-93-5117-134-8 : 4. 350.00

जावळे , प»ावती
िवरागी ानसूय3 मराठीचे आ? ग?लेखक व चBर_
लेखक WहाÌभट उफ3 मह1Vभट यांOया जीवनावरील ?
कादंबरी.- सोलापूर : वMपदीप काशन : नंदादीप
[िवतरक], माच3 2016.- 168 पृ. ; 22 स1. मी.
4. 200.00




O155,3

O155,3

जंबगी, :ंकटेश रामचंV
तुझं घर, माझं घर.- जय&सगपूर : किवतासागर काशन,
नोbह1. 2017.- 144 पृ.: िच_े; 22 स1. मी.

जुमडे, माधवी

शोभा.- नागपूर : ऋचा काशन, िडस1. 2015.- 200
पृ. ; 22 स1. मी.
4. 225.00

17 लघुकथा.
ISBN 978-81-934308-2-8 :

4. 175.00



O155,3



O155,3

जोिशरीष, अंबादास
जगताप, संजय

आभाळमाती.- नांदेड : बळीवंश काशन, एिल 2011.96 पृ. ; 22 स1. मी.

मनािचये गुंफ.- नािशक : संयोग काशन, सXट1. 2015.300 पृ. ; 22 स1. मी.
ISBN 978-81-928288-5-5 : 4. 300.00

17 लघुकथा.
ISBN 978-81-909762-3-7 :



O155,3

4. 90.00


O155,3

जोशी, अंजली

झाले मोकळे आकाश: समुपदेशन...ताणमुची वाट /
पुनःकथन क$याणी भागवत.- पुणे : माधवी काशन,
जून 2016.- 176 पृ. ; 22 स1. मी.

जवळकर, आ*द8य
परीस.- को$हापूर : अिभनंदन काशन, 2015.- 36 पृ.
; 22 स1. मी.

18 लघुकथा.

बालकथा.

4. 150.00

4. 45.00


O155,3



O155,3

सािह>य

92

891.463-मराठी कथासािह>य- मशः

891.463-मराठी कथासािह>य- मशः

जोशी, अशोक महादेवशाDी
गोJीMप िशवदश3न.- पुणे : कनक बुlस (डायमंड
पि@लके शiस), ऑlटो. 2013.- 196 पृ.: िच_े; 25 स1.

ढोबळे , सुवणा3 रमेश
हे आ*दमा, हे अंितमा: िहमो*फिलयाची िशकार
ठरले$या चार िपÅांचा जीवनवास.- पुणे : मेहता,
ऑlटो. 2016.- x, 286 पृ. ; 22 स1. मी.
ISBN 9789386175410 : 4. 350.00

मी.

पुनमु3Vण. थम आ. : माच3 2010.
4. 200.00



O155,3

ISBN 978-81-8483-549-6 :



O155,3

ढोले, संजय, 1965-

अंतराळातील मृ8यू.- पुणे : मेहता, नोbह1. 2015.पृ. ; 22 स1. मी.
12 िवानकथा.
ISBN 9788184989144 : 4. 195.00

जोशी, उदय

xxvi, 150

वॉकर रोड 72 ते 79.- नागपूर : लाखे काशन, एिल
2016.- 176 पृ. ; 22 स1. मी.
4. 250.00



O155,3N65



O155,3

संकBरत.- पुणे : मेहता, नोbह1. 2015.- xxvi, 174 पृ.
; 22 स1. मी.
12 िवानकथा.
ISBN 9788184989182 : 4. 195.00

जोशी, *दी धनंजय, 1958िनःश@दाचे मौन.- पुणे : मेहता, मे 2017.- xiv, 106
पृ. ; 22 स1. मी.
ना8यांचे पदर उलगडत जाणारा वास तर मानवी
भावभावनांची सुरेख गुंफण असले$या 14 लघुकथा.
ISBN 9789386454799 : 4. 140.00



O155,3N65

तळवलकर, माधुरी



O155,3N58

जोशी, िवनायक, 1932-

आऊट हाऊस.- 2 री आ.-को$हापूर : अिभनंदन
काशन, मे 2016.- xii, 132 पृ. ; 22 स1. मी.
18 लघुकथा.

4. 200.00


O155,3N32

जोशी, §ेहल
घर संसार.- सोलापूर : वMपदीप काशन : नंदादीप
[िवतरक], ऑlटो. 2015.- 176 पृ. ; 22 स1. मी.
4. 200.00



O155,3

तांबे, रमेश पांडुरं ग



O155,3

वतु3ळ.- मुंबई : सानेगुMजी कथामाला काशन, माच3
2015.- 88 पृ.: िच_े; 22 स1. मी.
30 लघुकथा.

ठकार, संजीव

4. 120.00

एकाच तर *दवसाची बाब / संजय भाकर जोशी
यांOया तावनेसह.- पुणे : *दलीपराज काशन, जून
2017.- 148 पृ. ; 22 स1. मी.



O155,3

ितिबले, अनंत

10 लघुकथा.
ISBN 978-93-5117-184-3 :

काळं पांढरं .- पुणे : मेनका काशन, माच3 2017.- 182
पृ. ; 22 स1. मी॰.
लµात फसवणूक झालेली एकाक Dी प_कार मीराची
आbहाना8मक पBरिथतीतील संघषा3ची कहाणी Wहणजे
'मात' ; सािह8यhे_ाOया गभा3ची सोनोLाफ Wहणता
येईल अशी कथा 'काळं पांढरं ' ; अचानक कोसळले$या
संकटातही न खचता पुiहा भरारी घेणाxया कणखर
आिण आशावादी का&लदीची कहाणी Wहणजे 'मु',
अशा अगदी वेगवेग´या िवषयांवरOया तीन दीघ3कथा.
ISBN 978-93-85735-44-8 : 4. 250.00

4. 180.00


O155,3

अिµ*द:.- सोलापूर : वMपदीप काशन : नंदादीप
[िवतरक], माच3 2016.- 256 पृ. ; 22 स1. मी.
4. 310.00


O155,3

ठाकूर, अंजली

iयाय अंतरीचा / कु मार के तकर यांOया तावनेसह.पुणे : नवल काशन, ऑगट 2015.- 151 पृ.: िच_े;
22 स1. मी.

ितवारी, सुरेखा योगराज, 1950-

*दशा.- पुणे : नवल काशन, िडस1. 2015.- 208 पृ. ;
22 स1. मी.

8 लघुकथा.

34 लघुकथा.

4. 180.00

4. 240.00


O155,3



O155,3N50

सािह>य
891.463-मराठी कथासािह>य- मशः

93

891.463-मराठी कथासािह>य- मशः
दवणे, वीण
देहधून.- मुंबई : नवचैतiय काशन, जुलै 2015.- 164
पृ.: िच_े; 22 स1. मी.

थोरात, िनितन

सूया3ची सावली.- पुणे : अhर मानव काशन, सXट1.
2015.- 160 पृ. ; 22 स1. मी.
ISBN 978-93-83272-31-0 : 4. 200.00


O155,3

13 लघुकथा.

4. 180.00


थोरे , अशोक

O155,3

अनावर.- पुणे : नवल काशन, जून 2017.- 176 पृ. ;
22 स1. मी.
4. 220.00

मनाOया मeयरा_ी.- मुंबई : नवचैतiय काशन, फे uु.
2016.- 152 पृ. ; 22 स1. मी.


O155,3

12 लघुकथा.
ISBN 978-93-83466-72-6 :

कै फ.- पुणे : नवल काशन, जून 2017.- iv, 224 पृ. ;
22 स1. मी.
4. 280.00

4. 165.00


O155,3



O155,3

जयवंता.- पुणे : नवल काशन, जून 2017.- 204 पृ. ;
22 स1. मी.
4. 250.00

दाभाडे, *दनकर, 1965bहाया सावरगाव खुद3.- मुंबई : पेपरवॉल मीिडया अँड
पि@ल&शग, जुलै 2016.- 652 पृ. ; 22 स1. मी.
ISBN 978-93-82749-45-5 : 4. 600.00


O155,3N65



O155,3

िनण3य.- 2 री आ.-पुणे : नवल काशन, जून 2017.116 पृ. ; 22 स1. मी.
4. 140.00


O155,3

*दवाण, वृंदा
अध3िवराम.- को$हापूर : अिभनंदन काशन, सXट1.
2015.- 160 पृ. ; 22 स1. मी.
4. 225.00


O155,3

नीलमानव.- पुणे : नवल काशन, जून 2017.- 115
पृ. ; 22 स1. मी.
4. 140.00


O155,3

पाट3नर.- सोलापूर : वMपदीप काशन : नंदादीप
[िवतरक], माच3 2016.- 264 पृ. ; 22 स1. मी.

दीिhत, लीला गणेश, 1935पंख नवे.- पुणे : मधुराज पि@लके शiस, नोbह1. 2015.54 पृ.: िच_े; 24 स1. मी.
10 बालकथा.
ISBN 978-81-7492-335-6 :

4. 60.00


4 लघुकथा.

O155,3N35

4. 320.00


O155,3

मेसेज.- पुणे : नवल काशन, जून 2017.- 130 पृ. ;
22 स1. मी.
4. 160.00

बहादूर ब$लू.- पुणे : मधुराज पि@लके शiस, नोbह1.
2015.- 88 पृ.: िच_े; 24 स1. मी.
बालकादंबरी.
ISBN 978-81-7492-336-3 :

4. 90.00


O155,3N35



O155,3

सोiयाचं फळ.- पुणे : मधुराज पि@लके शiस, नोbह1.
2015.- 44 पृ.: िच_े; 24 स1. मी.

दरणे-वे4ळकर, मीनाhी
इथे थांबला मृ8यू.- अमरावती : सेवा काशन, सXट1.
2016.- 160 पृ. ; 22 स1. मी.

7 बालकथा.

25 लघुकथा.

ISBN 978-81-7492-319-6 :

4. 230.00

4. 50.00


O155,3N35



O155,3

देखणे, मालिवका यशवंत, 1961दवंगे, रायभान

क$पगुOछ.- नागपूर : लाखे काशन, सXट1. 2016.168 पृ. ; 22 स1. मी.

दर / बाबुराव उपाeये यांOया तावनेसह.- पुणे :
§ेहवध3न काशन, जून 2014.- 132 पृ. ; 22 स1. मी.

14 लघुकथा.

16 लघुकथा.
ISBN 978-93-80321-82-0 :

4. 220.00

4. 130.00


O155,3



O155,3N61

सािह>य

94

891.463-मराठी कथासािह>य- मशः

891.463-मराठी कथासािह>य- मशः

देखणे, मालिवका यशवंत, 1961-

देशपांडे, अशोक
झाला िनळा पावन.- नवीन आ.-पुणे : मधुराज

पि@लके शiस, एिल 2017.- 88 पृ.: िच_े; 24 स1. मी.

पश3मिण.- नागपूर : िनशीगंधा बुक एजiसी, फे uु.
2015.- 80 पृ.: िच_े; 22 स1. मी.

बालकादंबरी

थम आ. : िडस1. 2011.

8 बालकथा.

4. 50.00

ISBN 978-81-7492-292-2 :

4. 100.00




O155,3

O155,3N61

सतीचं वाण.- 2 री आ.-पुणे : *दलीपराज काशन,
एिल 2017.- 40 पृ.: िच_े; 24 स1. मी.

देव, िवजय

अमेBरकन सून.- पुणे : नवल काशन, िडस1. 2015.128 पृ. ; 22 स1. मी.

बालकादंबरी.

थम आ. : िडस1. 2011.

9 लघुकथा.

ISBN 978-81-7294-852-8 :

4. 150.00

4. 50.00


O155,3



O155,3

सरदार कडकराम.- 2 री आ.-पुणे : मधुराज

देवधर, िवजय

पि@लके शiस, एिल 2017.- 88 पृ.: िच_े; 22 स1. मी.

साहसी सागरकiया.- पुणे : नािवiय काशन, एिल
2017.- 179 पृ. ; 22 स1. मी.

बालकादंबरी.

थम आ. : िडस1. 2011.

11 लघुकथा.

ISBN 978-81-7492-290-8 :

4. 190.00

4. 100.00


O155,3



O155,3

देशपांडे, रमाकांत

देवधेकर, िसHाथ3
न सांिगतलेली गोJ / आनंद तेलतुंबडे यांOया
तावनेसह.- मुंबई : लोकवाय, 2016.- 160 पृ. ;
21 स1. मी.

थोर Eांितकारक िशवराम हरी राजगुM यांOया 61
गोJी.- पुणे : नािवiय काशन, एिल 2017.- 83 पृ.:
िच_े; 24 स1. मी.
4. 100.00


4 लघुकथा.

O155,3

संदभ3.
ISBN 978-93-82789-90-1 :

4. 200.00

देशपांडे, िशरीष गोपाळ



O155,3

देशकु लकणp, जयGी
पुतळे .- पुणे : नीहारा काशन, नोbह1. 2015.- 144 पृ.
; 22 स1. मी.



O155,3

16 लघुकथा.

4. 140.00


O155,3

देशपांडे, सुनंदा Gीराम
कुं पणाप$याड.- नागपूर : लाखे काशन, जून 2016.296 पृ. ; 22 स1. मी.
44 लघुकथा.

4. 385.00

देशपांडे, अिनल

कम3योगी.- संगमनेर : शुEतारा काशन, ऑlटो. 2016.352 पृ.: िच_े; 22 स1. मी.
राvीय िशhक पुरकारा सोमनाथ ता8याबा
कळसकर गु4जIOया जीवनावर आधाBरत.
4. 300.00


O155,3



O155,3

देशमुख, बी. एम.

एक होता वाडा.- पुणे : सायन पि@लके शiस, ऑlटो.
2016.- 144 पृ. ; 22 स1. मी.
2 दीघ3कथा.
ISBN 978-93-81351-90-1 : 4. 170.00


O155,3

देशपांडे, अशोक

आEमण.- 2 री आ.-पुणे : मधुराज पि@लके शiस,
एिल 2017.- 64 पृ.: िच_े; 24 स1. मी.

देशमुख, महादेव रामचंV
शािपत धरतीपु_.- 2 री आ.-सातारा : आय3 काशन,
सXट1. 2015.- 150 पृ. ; 22 स1. मी.
थम आ. : फे uु. 2013.
4. 190.00

बालकादंबरी.

थम आ. : िडस1. 2011.
ISBN 978-81-7492-295-3 :

िशवछ_पती.- मुंबई : सरोिजनी अकॅ डेमी, जाने. 2017.168 पृ. ; 24 स1. मी.
कागदी बां. : 4. 339.00

4. 90.00


O155,3



O155,3

सािह>य
891.463-मराठी कथासािह>य- मशः

891.463-मराठी कथासािह>य- मशः
नलावडे, रामचंV, 1956-

देशमुख, रमेश

झुंबड.- पुणे : *दलीपराज काशन, जून 2017.- 302
पृ. ; 22 स1. मी.
ISBN 978-93-5117-167-6 : 4. 400.00

जगावेगळी आई.- पुणे : §ेहवध3न काशन, ऑगट
2015.- 108 पृ. ; 22 स1. मी.
19 लघुकथा.
ISBN 978-81-89634-91-9 :



4. 100.00

O155,3N56



O155,3

देशमुख, ल·मीकांत वसंत
इिiकलाब िव4H िजहाद: आंतरराvीय
दहशतवादावरील कादंबरी / रमेश वा. धwगडे यांOया
तावनेसह.- पुणे : *दलीपराज काशन, जून 2016.637 पृ. ; 22 स1. मी.
ISBN 978-93-5117-115-7 : 4. 700.00

नवघरे , िव?ासागर िह.
वाटणी.- पुणे : नवल काशन, िडस1. 2015.- 88 पृ. ;
22 स1. मी.
12 लघुकथा.

4. 100.00


O155,3



O155,3

देशमुख, सदानंद

चारीमेरा.- मुंबई : पॉXयुलर काशन, 2016.- viii,
439 पृ. ; 22 स1. मी.
ISBN 978-81-7185-287-1 : 4. 550.00

नागपुरे, रमेश

इदं न मम !: एका संiयािसनीची जीवनगाथा.- मुंबई :
रे वा काशन, िडस1. 2016.- 180 पृ. ; 22 स1. मी.
4. 200.00


O155,3



O155,3

देसाई, मुरलीधर दादोजीराव, 1944-

रवी-Eांती.- को$हापूर : अिभनंदन काशन, मे 2015.128 पृ. ; 22 स1. मी.
6 लघुकथा.

नागावकर, िवकास

खेळ मांडला.- को$हापूर : अिभनंदन काशन, िडस1.
2015.- 239 पृ. ; 22 स1. मी.
कम3वीर भाऊराव पाटील यांOया जीवनावर आधाBरत.
संदभ3.
4. 335.00


O155,3

4. 150.00


O155,3N44

दwदे, रा. िश.
तू काश पेरीत जा.- पुणे : सुिव?ा काशन, जाने.
2015.- 280 पृ. ; 22 स1. मी.
4. 300.00





धनगbहाळ, संजय डी.
वळण.- पुणे : चेतक बुlस, सXट1. 2017.- 80 पृ. ; 22
स1. मी.

4. 140.00


O155,3

4. 130.00


O155,3

धwगडे, अि<नी
िबलंदर बारीकराव आिण इतर गोJी.- 4 थी आ.-पुणे :
*दलीपराज काशन, माच3 2015.- 65 पृ. ; 22 स1. मी.

नीला स8यनारायण, 1972ऋण.- मुंबई : परचुरे काशन, एिल 2017.- 128 पृ.
; 22 स1. मी.
ISBN 978-81-8086-086-7 : 4. 160.00


O155,3N72

नेमाडे, भालचंV वना, 1938 -

8 बालकथा.

- टीका

4. 50.00


O155,3

नलावडे, रामचंV, 1956जातीला जात वैरी.- पुणे : *दलीपराज काशन, जून
2017.- 187 पृ. ; 22 स1. मी.
9 लघुकथा.
ISBN 978-93-5117-160-7 :

िनरगुडे, अपणा3
साधी माणसं.- पुणे : नवल काशन, जून 2017.118 पृ. ; 22 स1. मी.
21 लघुकथा.

15 लघुकथा.
ISBN 978-81-933792-2-6 :

पिहलं ेम.- सोलापूर : वMपदीप काशन : नंदादीप
[िवतरक], माच3 2016.- 320 पृ. ; 22 स1. मी.
4. 380.00
O155,3

O155,3

ISBN 81-7294-149-X :

95

4. 240.00


O155,3N56

धwगडे, रमेश वामन
&हदू: एक भाषाघBटत.- पुणे : *दलीपराज काशन,
जुलै 2016.- 134 पृ. ; 22 स1. मी.
'&हदू : जगयाची समृH अडगळ' ा कादंबरीचे
समीhा8मक िववरण.
संदभ3.
ISBN 978-93-5117-132-4 : 4. 160.00


O155,3N38:g

सािह>य

96

891.463-मराठी कथासािह>य- मशः

891.463-मराठी कथासािह>य- मशः

पटेल, खलील इमाईल
गजरा.- को$हापूर : अिभनंदन काशन, एिल 2015.160 पृ. ; 22 स1. मी.

पागे-क1 करे , सुलभा
फाटका माणूस.- पुणे : मधुGी काशन, माच3 2016.324 पृ. ; 22 स1. मी.
आयुgयभर दुदÑवानं पाठलाग कMनही िनभ3यपणे
संकटांशी लढू न िवजयी होणाxया एकां¼ा

3 लघुकथा.

4. 220.00


O155,3

िशलेदाराची कहाणी.

4. 450.00


परांजपे, कृ. भा.

O155,3

कॅ Xटन कोरलाईचा.- सोलापूर : वMपदीप काशन :
नंदादीप [िवतरक], ऑlटो. 2015.- 368 पृ. ; 22 स1.
मी.

4. 415.00


O155,3



गांधीवादी लढवया आिण राजकारण-धुरंधर: सरदार
पटेल.- नागपूर : ऋचा काशन, माच3 2016.- 304 पृ.
; 22 स1. मी.
4. 380.00

O155,3



O155,3

पाचोरे , अभयकु मार Gीपाल
नाWयाचं लगीन.- जय&सगपूर : किवतासागर काशन,
िडस1. 2016.- 64 पृ.: िच_े; 22 स1. मी.
4. 75.00


जादूगार.- सोलापूर : वMपदीप काशन : नंदादीप
[िवतरक], ऑlटो. 2015.- 222 पृ. ; 22 स1. मी.

O155,3

पाटील, अिजत

11 लघुकथा.

4. 255.00


O155,3

परांजपे, भाकर नारायण, 1938काळोखाचे थ1ब.- 2 री आ.-पुणे : मेहता, ऑlटो. 2015.iv, 136 पृ. ; 22 स1. मी.
16 लघुकथा.

थम आ. : 1982.
ISBN 9788184988734 :

सुंदरा मनामeये भरली.- पुणे : मधुGी काशन, जुलै
2016.- 276 पृ. ; 22 स1. मी.
िविवध िवषयांशी िनगडीत, िविवध आथक तरांOया
:¹Oया जीवनातील घटनांवरील 21 कथांचा संLह.
4. 410.00

वांगेवाडीत चोर संमेलन.- पुणे : सायन पि@लके शiस,
जाने. 2015.- 196 पृ. ; 22 स1. मी.
13 िवनोदी लघुकथा.
ISBN 978-93-81351-61-1 :

4. 200.00


O155,3

सरणावरला शंकxया.- पुणे : सायन पि@लके शiस, नोbह1.
2016.- 176 पृ. ; 22 स1. मी.
11 लघुकथा.

4. 150.00

ISBN 978-93-81351-95-6 :

4. 190.00




O155,3

O155,3N38

पाटील, अशोक

पांडे, भारती

आसपासOया गोJी.- पुणे : माधवी काशन, जून 2016.176 पृ. ; 22 स1. मी.

भारावलेलं झाड.- ितसवाडी (गोवा) : रkमी काशन,
जाने. 2015.- 220 पृ.: िच_े; 22 स1. मी.

14 लघुकथा.

19 बालकथा.

4. 250.00

4. 150.00





O155,3

O155,3

पाटील, आXपासाहेब
तडजोड.- नवीन आ.-को$हापूर : अिभनंदन काशन,
2015.- 168 पृ. ; 22 स1. मी.
4. 240.00

पांढरीपांडे, िवजय

जो तो पथ चुकलेला.- पुणे : नवल काशन, िडस1.
2015.- 95 पृ. ; 22 स1. मी.
4. 110.00



O155,3



O155,3

पाटील, क$लाXपा जोतीबा
तलप.- को$हापूर : अिभनंदन काशन, एिल 2016.148 पृ.: िच_े; 22 स1. मी.

पांढरे , रवIV, 1953पोटमारा.- मुंबई : लोकवाय, एिल 2016.- 128
पृ. ; 22 स1. मी.
ISBN 978-93-82789-82-6 : 4. 160.00

14 लघुकथा.



O155,3N53

4. 220.00


O155,3

सािह>य
891.463-मराठी कथासािह>य- मशः

891.463-मराठी कथासािह>य- मशः

पाटील, कृ gणा ानू
िनयती.- को$हापूर : किवतासागर काशन, माच3
2015.- 56 पृ.: िच_े; 22 स1. मी.

पाटील, रं गराव बापू, 1938-

97

पकु डp.- को$हापूर : अिभनंदन काशन, [201-?].- iv,
236 पृ. ; 22 स1. मी.
4. 300.00

17 लघुकथा.

4. 60.00



O155,3N38



O155,3

पाटील, राम आणा, 1944पाचोळा.- को$हापूर : अिभनंदन काशन, माच3 2015.304 पृ. ; 22 स1. मी.

पाटील, जय&सग
नामशेष होणारा माणूस.- मुंबई : लोकवाय, िडस1.
2015.- 147 पृ. ; 22 स1. मी.
ISBN 978-93-82789-72-7 : 4. 180.00

14 लघुकथा.



O155,3

4. 425.00


O155,3N44
पाटील, दशरथ

वाटणी.- को$हापूर : अिभनंदन काशन, जाने. 2016.264 पृ. ; 22 स1. मी.
4. 370.00

िमिनटर.- को$हापूर : अिभनंदन काशन, सXट1.
2015.- 328 पृ. ; 22 स1. मी.
4. 460.00




O155,3

सामानगडचा संLाम.- को$हापूर : अिभनंदन काशन,
फे uु. 2014.- 328 पृ., [4] पटिच_े: िच_े, नकाशे; 22
स1. मी.
4. 420.00

O155,3N44

वेठिबगार.- को$हापूर : अिभनंदन काशन, एिल
2015.- 368 पृ. ; 22 स1. मी.
4. 480.00


O155,3N44



O155,3

पाटील, िव<ास मिहपती, 1959लट फॉर लालबाग.- पुणे : राजहंस काशन, नोbह1.
2015.- viii, 807 पृ.: िच_े; 23 स1. मी.

पाटील, नीला

सांगाती.- 3 री आ.-औरं गाबाद : Gी ित^ान, 2012.108 पृ. ; 22 स1. मी.
मंगलनाथ महाराजांOया आeयाि8मक काया3चा आढावा
कादंबरी व4पात.
4. 100.00

ISBN 978-81-7434-929-3 कागदी बां. :

4. 800.00


O155,3N59



O155,3

पाटील, िश. गो.

गुणवंताची लेक.- नवीन आ.-को$हापूर : अिभनंदन
काशन, जून 2015.- 280 पृ. ; 22 स1. मी.
4. 400.00

पाटील, दीप धwडीबा, 1973गावकळा / संपा. िवनया खडपेकर.- पुणे : राजहंस

काशन, जाने. 2017.- xii, 249 पृ. ; 22 स1. मी.
गावपातळीवरील एक साधासुधा काय3कता3 आप$या
गावाला शासकय सiमान िमळावा ासाठी लढत
असताना Lामीण भागातील िवघातक आिण िवधायक
अशा दोiही वृRIचा सामना कMन शेवटी िजjीने कसा
&जकला ाची कहाणी.
ISBN 978-81-7434-993-4 : 4. 260.00



O155,3

पाटील, Gीकांत Gीपती
गांव िशवारातील *फिनlस.- जय&सगपूर :
किवतासागर काशन, िडस1. 2016.- 64 पृ. ; 22 स1.
मी.



O155,3N73

पाटील, मोहन

बांडगूळ आयान.- पुणे : सायन पि@लके शiस, सXट1.
2015.- 384 पृ. ; 22 स1. मी.
ISBN 978-93-81351-63-5 : 4. 400.00

िव?ाQयाना वातवाची जाण व भिवgयाचे भान
दश3िवणारी अªयासाची, िचकाटीची व पBरGमाची
ेरणा देणारी बालकादंबरी.
4. 80.00


O155,3



O155,3

पाटील, सुरेश, 1961-

दाह.- 2 री आ.-पुणे : मेहता, माच3 2016.- viii, 524
पृ. ; 22 स1. मी.
थम आ. : मे 2014.
ISBN 9788184989861 : 4. 495.00

पाटील, रं गराव बापू, 1938-

कामेरीचे बापू मातर.- को$हापूर : अिभनंदन काशन,
माच3 2015.- 351 पृ. ; 22 स1. मी.
4. 440.00


O155,3N38



O155,3N61

सािह>य

98

891.463-मराठी कथासािह>य- मशः

891.463-मराठी कथासािह>य- मशः

पाटेकर, ऐ<य3
जू.- पुणे : सकाळ काशन, फे uु. 2016.- 383 पृ. ;
22 स1. मी.
आ8मचBर_ा8मक कादंबरी.
ISBN 978-93-84316-96-9 : 4. 375.00

बडगुजर, दRा_य शंकर, 1942कोट-पॅiट-मिनला.- जळगाव : पानफु ल काशन, माच3
2016.- 83 पृ. ; 22 स1. मी.
13 लघुकथा.

4. 75.00




O155,3N42

O155,3

माणुसकOया शोधात...!.- जळगाव : पानफु ल काशन,
माच3 2016.- 80 पृ. ; 22 स1. मी.
4. 100.00

पाठक, अिवनाश िवgणूपंत
डावपेच.- नागपूर : लाखे काशन, मे 2016.- 160 पृ.
; 22 स1. मी.
6 राजकय लघुकथा.
4. 225.00



O155,3N42



O155,3

बडे, भाकर
- टीका

कोळी, दादासाहेब सजNराव
Lामीण कथाकार भाकर बडे.- पुणे : §ेहवध3न काशन,
ऑगट 2017.- 172 पृ. ; 22 स1. मी.
संदभ3.
4. 180.00

पासेबंद, शुभांगी चंVशेखर
मधुरदंश.- पुणे : नवल काशन, सXट1. 2016.- 184 पृ.
; 22 स1. मी.
28 लघुकथा.

4. 210.00



O155,3:g



O155,3

पुडके, निलनी

िशवार.- नागपूर : ऋचा काशन, जून 2016.- 136
पृ. ; 22 स1. मी.
4. 170.00


O155,3

भू, दामोदर
मं_चळ उफ3 वातुशांती.- पुणे : अhर मानव काशन,
सXट1. 2013.- 64 पृ. ; 22 स1. मी.
4. 60.00

कादंबरी.
ISBN 978-93-5117-193-5 :



O155,3

4. 260.00


O155,3

पु½ी.- 2 री आ.-पुणे : *दलीपराज काशन, एिल
2017.- 266 पृ. ; 22 स1. मी.
थम आ. : 1979.
ISBN 978-93-5117-194-2 : 4. 320.00

फडके, सुजाता

जातकु ळी.- पुणे : नीहारा काशन, ऑगट 2015.160 पृ. ; 22 स1. मी.
14 लघुकथा.



O155,3

4. 160.00


O155,3

फwडके , बाळ, 1939ि©दल: न:ा युगाOया िवान कथा.- पुणे : मेहता,
ऑlटो. 2016.- vi, 138 पृ. ; 22 स1. मी.
ISBN 9789386175519 : 4. 170.00


O155,3N39

पोकळी.- 2 री आ.-पुणे : *दलीपराज काशन, एिल
2017.- 180 पृ. ; 22 स1. मी.
थम आ. : 1980.
सुिम_ा नावाची साधारण िशिhका आिण सात8याने
संघष3 करणाxया नारायण नामक तविन^
देशभाOया सहजीवनाची ही कहाणी.
ISBN 978-93-5117-192-8 : 4. 220.00


O155,3

बगे, आशा अर&वद, 1939अनुवाद.- मुंबई : मौज काशन, माच3 2016.- vi,
193 पृ. ; 22 स1. मी.
12 लघुकथा.
ISBN 978-93-5091-111-2 :

बवN, दRा_य के .
पंचवेडी.- 2 री आ.-पुणे : *दलीपराज काशन, एिल
2017.- 216 पृ. ; 22 स1. मी.
थम आ. : एिल 1981.
समाजातील िनरिनरा´या ढwगी वृRी, िDयांवर
होणारे अiयाय, िवजोड जोडपे असले$या संसारातील
झालेला मनाचा कwडमारा आिण संधी िमळताच बंड
पुकारले$या '&पगला' या नाियके ची भावनाधान

4. 200.00


O155,3N39

बवN, *दलीप
िविधिलिखत.- पुणे : *दलीपराज काशन, जाने. 2017.264 पृ. ; 22 स1. मी.
ISBN 978-93-5117-175-1 : 4. 320.00


O155,3

सािह>य
891.463-मराठी कथासािह>य- मशः

891.463-मराठी कथासािह>य- मशः

बागुल, भाकर
अपूव3.- सोलापूर : वMपदीप काशन : नंदादीप
[िवतरक], ऑlटो. 2015.- 240 पृ. ; 22 स1. मी.
4. 270.00

बोराडे, रावसाहेब रं गराव, 1940-

करायला गेले माकड.- को$हापूर : मािणक काशन,
ऑlटो. 2014.- 148 पृ. ; 22 स1. मी.
िवनोदी कादंबरी.



O155,3



15 लघुकथा.

4. 180.00


O155,3

बारटtे , सुहास द.
माणसातला देव व इतर पुरकारा कथा.- पुणे :
*दलीपराज काशन, नोbह1. 2015.- 72 पृ.: िच_े; 24
स1. मी.



4. 80.00


O155,3

बेoुरवार, क$याणीरमण, 1954अिµ*द:.- पुणे : मेहता, नोbह1. 2015.- xii, 444 पृ.
; 22 स1. मी.
नेताजी पालकर यांOया जीवनावरील ऐितहािसक

घास घेई पांडुरंगा: संत नामदेवाOया जीवनावर
आधाBरत रसाळ कादंबरी.- 7 वी आ.-पुणे : इं Vायणी
सािह8य, नोbह1. 2016.- 312 पृ. ; 22 स1. मी.
थम आ. : ऑगट 1995.
संदभ3.
ISBN 978-81-7418-103-2 : 4. 300.00


O155,3N39

कादंबरी.
ISBN 9788184989106 :

भट, रवIV सदािशव, 1939एका जनाद3नी.- 5 वी आ.-पुणे : इं Vायणी सािह8य,
िडस1. 2016.- 400 पृ. ; 22 स1. मी.
थम आ. : िडस1. 1999.
संदभ3.
ISBN 978-81-7418-139-3 : 4. 340.00
O155,3N39

15 बालकथा.
ISBN 978-93-5117-101-0 :

4. 185.00
O155,3N40

बारई, रमेश दसMजी
अविचता.- नागपूर : लाखे काशन, मे 2016.- 128
पृ.: िच_े; 22 स1. मी.
ISBN 978-93-82103-41-7 :

99

4. 495.00


O155,3N54

भगीरथ / ल·मणशाDी जोशी यांOया तावनेसह.13 वी आ.-पुणे : इं Vायणी सािह8य, फे uु. 2016.319 पृ. ; 22 स1. मी.
संदभ3. : पृ. 18.
ISBN 978-81-7418-140-7 : 4. 300.00


बैजल, रे खा, 1952-

O155,3N39

lलोन.- पुणे : *दलीपराज काशन, िडस1. 2015.160 पृ. ; 22 स1. मी.
11 िवानकथा.
ISBN 978-93-5117-093-8 : 4. 170.00

भडभडे, शुभांगी, 1942-



O155,3N52

दुgकाळ.- पुणे : *दलीपराज काशन, िडस1. 2015.132 पृ. ; 22 स1. मी.

कै व$याचं लेणं.- 2 री आ.-नागपूर : ऋचा काशन,
सXट1. 2015.- 384 पृ. ; 22 स1. मी.
थम आ. : िडस1. 2010.
संत ाने<र महाराजांOया जीवनावर आधाBरत.
4. 450.00


O155,3N42

13 लघुकथा.
ISBN 978-93-5117-091-4 :

4. 150.00

भागवत, जयंत यशवंत, 1944-



O155,3N52

मृ8यू जगलेला माणूस.- 2 री आ.-पुणे : *दलीपराज
काशन, माच3 2017.- 140 पृ. ; 22 स1. मी.
थम आ. : जून 2010.
ISBN 978-81-7294-798-9 : 4. 170.00

एक य.- को$हापूर : अिभनंदन काशन, ऑगट
2015.- 96 पृ. ; 22 स1. मी.
14 लघुकथा.

4. 130.00


O155,3N44



O155,3N52

भागवत, दीपक

गोJीMप Gीरामायण.- को$हापूर : मीनल काशन,
जून 2015.- 92 पृ.: िच_े; 22 स1. मी.

बोकल, िम&लद, 1960माग3.- मुंबई : मौज काशन, मे 2015.- iv, 119 पृ. ;
22 स1. मी.
ISBN 978-93-5091-099-3 : 4. 120.00

24 लघुकथा.

4. 50.00


O155,3N60



O155,3

सािह>य
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भागवत, यशवंत

भागवत, यशवंत

असे सुचत गेले.- पुणे : नवल काशन, जून 2017.112 पृ. ; 22 स1. मी.
4. 140.00


िमला.- पुणे : नवल काशन, जुलै 2016.- 210 पृ. ;
22 स1. मी.
4. 250.00


O155,3

आकाशी झेप घेशी.- पुणे : नवल काशन, िडस1. 2015.208 पृ. ; 22 स1. मी.
4. 240.00


O155,3

ऊन पाऊस.- पुणे : नवल काशन, जुलै 2016.- 180
पृ. ; 22 स1. मी.
4. 210.00

O155,3

ान.- पुणे : नवल काशन, जुलै 2016.- 192 पृ. ;
22 स1. मी.
4. 230.00


O155,3

ेमा तुझी शाळा कशी ?.- पुणे : नवल काशन, सXट1.
2016.- 160 पृ. ; 22 स1. मी.


O155,3

िवनोदी कादंबरी.

4. 190.00


कृ gणवलय.- पुणे : नवल काशन, जुलै 2016.- 202
पृ. ; 22 स1. मी.
4. 240.00

O155,3



O155,3

खेळ मांिडयेला.- पुणे : नवल काशन, ऑगट 2015.178 पृ. ; 22 स1. मी.
4. 215.00

भरारी एका तेजाची.- पुणे : नवल काशन, ऑगट
2015.- 191 पृ. ; 22 स1. मी.
4. 230.00


O155,3



O155,3

दाही *दशा.- पुणे : नवल काशन, जून 2017.- 224
पृ. ; 22 स1. मी.
4. 280.00

माझी िवनोदगाथा.- पुणे : नवल काशन, जून 2017.214 पृ. ; 22 स1. मी.
4. 260.00


O155,3



O155,3

*दपाली.- पुणे : नवल काशन, ऑगट 2015.- 200
पृ. ; 22 स1. मी.
4. 240.00

िमळू न साxयाजणी.- पुणे : नवल काशन, िडस1. 2015.274 पृ. ; 22 स1. मी.
4. 310.00


O155,3



O155,3

मी कोण Wहणून काय पुसता ?.- पुणे : नवल काशन,
सXट1. 2016.- 116 पृ. ; 22 स1. मी.
15 लघुकथा.

धाकला.- पुणे : नवल काशन, िडस1. 2015.- 168 पृ.
; 22 स1. मी.
4. 200.00

4. 130.00


O155,3



O155,3

नळी फुं कली.- पुणे : नवल काशन, सXट1. 2016.134 पृ. ; 22 स1. मी.

मु धा.- पुणे : नवल काशन, जून 2017.- 270 पृ. ;
22 स1. मी.
25 लघुकथा.

4. 330.00

20 िवनोदी लघुकथा.



4. 150.00

O155,3



O155,3

परत *फरा रे .- पुणे : नवल काशन, [20-?].- 220 पृ.
; 22 स1. मी.
4. 200.00

मृ8यू समीपचे अनुभव - पुनज3iमािवषयी बरे च काही.पुणे : नवल काशन, िडस1. 2015.- 175 पृ. ; 22 स1.
मी.

4. 220.00


O155,3



O155,3

रे kमा.- पुणे : नवल काशन, ऑगट 2015.- 206 पृ.
; 22 स1. मी.
4. 245.00

पाितº8याOया बुरयाआड.- पुणे : नवल काशन,
सXट1. 2016.- 174 पृ. ; 22 स1. मी.
4. 200.00


O155,3



O155,3

सािह>य
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भार©ाज, मंदा*कनी

भागवत, यशवंत

धोlयाचं वळण.- पुणे : नवल काशन, िडस1. 2015.104 पृ. ; 22 स1. मी.
4. 120.00

वाटसM.- पुणे : नवल काशन, ऑगट 2015.- 272
पृ. ; 22 स1. मी.
4. 325.00





O155,3

O155,3

सावर रे .- पुणे : नवल काशन, जुलै 2016.- 184 पृ.
; 22 स1. मी.
4. 220.00


भुरळ.- पुणे : नवल काशन, ऑगट 2015.- 143 पृ.
; 22 स1. मी.
4. 175.00


O155,3

सावली ेमाची.- पुणे : नवल काशन, िडस1. 2015.170 पृ. ; 22 स1. मी.
4. 200.00

O155,3

भालकर, यशवंत



O155,3

लामण*दवा.- को$हापूर : अिभनंदन काशन, मे 2015.68 पृ., [2] पटिच_े ; 22 स1. मी.
13 लघुकथा.

&सदूर.- पुणे : नवल काशन, जून 2017.- 248 पृ. ;
22 स1. मी.

4. 100.00


O155,3

25 लघुकथा.

4. 300.00


O155,3

भानत, मनोहर

िचती: जोड कादंबरी (1).- नवीन आ.-को$हापूर :
अिभनंदन काशन, फे uु. 2016.- 164 पृ. ; 22 स1. मी.
4. 230.00

भावे, पु4षोRम भाकर, 1910-1980
घायाळ.- नागपूर : लाखे काशन, मे 2015.- 188 पृ.
; 22 स1. मी.
11 लघुकथा.

4. 230.00


O155,3N10



O155,3

शंभू: एक गूढ !.- को$हापूर : अिभनंदन काशन, 2015.236 पृ. ; 22 स1. मी.
4. 300.00


पिहला पाऊस.- नागपूर : लाखे काशन, फे uु. 2017.111 पृ. ; 22 स1. मी.
10 लघुकथा.

4. 145.00

O155,3

व¬वेडी.- को$हापूर : अिभनंदन काशन, 2015.220 पृ. ; 22 स1. मी.
4. 275.00



O155,3N10

भोसले, बाळासाहेब



O155,3

भार©ाज, मंदा*कनी
अघBटत.- पुणे : नवल काशन, ऑगट 2015.- 152
पृ. ; 22 स1. मी.
4. 180.00

अhरा.- को$हापूर : इं Vिनल काशन, िडस1. 2016.124 पृ. ; 22 स1. मी.
4. 185.00


O155,3



O155,3

उसनं ित&बब.- पुणे : नवल काशन, ऑगट 2015.114 पृ. ; 22 स1. मी.
4. 140.00

भोसले, राज1V
वणवा.- पुणे : नवल काशन, जुलै 2016.- 240 पृ. ;
22 स1. मी.
4. 280.00


O155,3



O155,3

खेिळया / सं. ले. मंदा*कनी भार©ाज आिण $हाद
भार©ाज.- पुणे : नवल काशन, ऑगट 2015.- 196
पृ. ; 22 स1. मी.
4. 235.00

मंडवाले, मनोहर

एंजॉय द लाइफ.- पुणे : सायन पि@लके शiस, माच3
2014.- 208 पृ. ; 22 स1. मी.
4 लघुकथा.
ISBN 978-93-81351-33-8 :



O155,3

4. 210.00


O155,3
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मराठे , भाकर द.

मतकरी, र¢ाकर रामकृ gण, 1938परदेशी.- पुणे : मेहता, ऑlटो. 2015.- viii, 112 पृ. ;
22 स1. मी.

थम अeयाय.- पुणे : नवल काशन, जून 2017.127 पृ. ; 22 स1. मी.
4. 160.00

19 लघुकथा.



4. 130.00

O155,3



O155,3N38

मराठे , हनुमंत मोरे <र, 1940- टीका

बारा-पतीस.- 3 री आ.-मुंबई : नवचैतiय काशन,
फे uु. 2016.- 182 पृ. ; 22 स1. मी.
थम आ. : जाने. 2003.
9 लघुकथा.

4. 195.00


O155,3N38

र¢ाकर मतकरी यांOया Gे^ कथा / संपा. गणेश मतकरी.मुंबई : नवचैतiय काशन.
भाग 1 : जाने. 2017.- 324 पृ. ; 22 स1. मी.
िविवध कारOया उ8कृ J अशा 18 गूढकथा.
ISBN 978-93-83466-96-2 कागदी बां. : 4. 385.
00

भाग 2 : जाने. 2017.- 400 पृ. ; 22 स1. मी.

आढावे, वाि$मक शंकर
ह. मो. मराठे यांOया कादंबxया: आशय आिण आवाद.धुळे : सWयकता काशन, ऑगट 2015.- viii, 152 पृ.
; 22 स1. मी.
संदभ3.
ISBN 978-93-83429-40-0 : 4. 150.00


O155,3N40:g

ह. मो. मराठे यांOया कथा व :ििच_णे: शोध आिण
बोध.- धुळे : सWयकता काशन, ऑगट 2015.- viii,
136 पृ. ; 22 स1. मी.
संदभ3.
ISBN 978-93-83429-41-7 : 4. 140.00


O155,3N40:g

18 लघुकथा.
ISBN 978-93-83466-97-9 कागदी बां. :

4. 470.00.


O155,3N38

महाजन, आबा गो&वदा, 1975ठw@या.- पुणे : *दलीपराज काशन, जुलै 2015.- 72
पृ.: िच_े; 24 स1. मी.
बालकादंबरी.

संदेह.- 2 री आ.-पुणे : मेहता, ऑlटो. 2015.- iv,
164 पृ. ; 22 स1. मी.

ISBN 978-93-5117-079-2 :

4. 80.00


O155,3N75

10 लघुकथा.

थम आ. : फे uु. 1993.
ISBN 9788184988840 :

महािडक, निलनी

4. 170.00


O155,3N38

इÍत.- पुणे : §ेहवध3न काशन, जुलै 2016.- 144 पृ.
; 22 स1. मी.
10 लघुकथा.
ISBN 978-93-85709-32-6 :

मधुनंदा

4. 150.00


गोJ एका फौजीची.- सातारा : ि_ने_ काशन, एिल
2016.- 120 पृ. ; 22 स1. मी.
4. 180.00

O155,3



O155,3

महाबळ, भालचंV ल·मण, 1932ओळख.- पुणे : *दलीपराज काशन, जून 2017.- 193
पृ. ; 22 स1. मी.
20 लघुकथा.

मनसुटे, सुहास दामोदर

माणसांOया गोJी.- पुणे : मधुGी काशन, जून 2016.161 पृ. ; 22 स1. मी.
सव3सामाiय तरातील जीवन जगणाxया सामाiय
माणसांOया गोJी.
4. 230.00

ISBN 978-93-5117-182-9 :

4. 250.00


O155,3N32

चोरानं खोकला नेला.- को$हापूर : मािणक काशन,
ऑlटो. 2014.- 120 पृ. ; 22 स1. मी.


O155,3

24 बालकथा.

4. 150.00


O155,3N32

मराठे , भाकर द.
कोसेरा.- पुणे : नवल काशन, जून 2017.- 136 पृ. ;
22 स1. मी.

ेमपंचिवशी.- पुणे : *दलीपराज काशन, जुलै 2016.172 पृ. ; 22 स1. मी.

सामािजक कादंबरी.

17 लघुकथा.

4. 170.00

ISBN 978-93-5117-133-1 :



O155,3

4. 200.00


O155,3N32
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महाबळे <रकर, अनुपमा
नाती: रीतीची - ितीची.- पुणे : माधवी काशन,
ऑगट 2015.- 248 पृ. ; 22 स1. मी.

मानकर, अशोक

गचक अंधारी.- पुणे : मेनका काशन, जाने. 2016.158 पृ. ; 22 स1. मी.

6 लघुकथा.

9 िवनोदी लघुकथा.

4. 150.00

ISBN 978-93-85735-04-2 :

4. 200.00




O155,3

O155,3

महािमने, चंVकांत र.
दारी तुरी, घरी *फश करी.- सोलापूर : वMपदीप
काशन : नंदादीप [िवतरक], ऑlटो. 2015.- 208 पृ.
; 22 स1. मी.
4. 235.00

मानुगडे, गणेश

बा&जद.- पुणे : मेहता, माच3 2017.- 158 पृ. ; 22 स1.
मी.



O155,3

महाले, काश रतन
देव बोक¼ानी मानुसक.- अमळनेर : कतुरी काशन,
एिल 2015.- 64 पृ. ; 22 स1. मी.

बिहजp नाईकांOया बुिHचातुया3ची साh, िशवरायांचे
वरा]य हे सुरा]य कसे, युHाचा थरार, भावनांची
गुंतागुंत आिण खर राvेम यांचे अभुत रसायन
असलेली ऐितहािसक रहयकथा Wहणजे 'बा&जद' ही
कादंबरी.
ISBN 9789386454-57-7 :



O155,3

अिहराणी लघु कादंबरी.

4. 50.00


O155,3

महाले, रमेश के., 1944-

माने, kयाम
असहाय.- पुणे : नवल काशन, जुलै 2016.- 134 पृ.
; 22 स1. मी.
4. 160.00


O155,3

अंतराळातील व¬लोकाची सफर.- 2 री आ.-पुणे :
मधुराज पि@लके शiस, एिल 2017.- 51 पृ.: िच_े;
22 स1. मी.
3 बालिवानकथा.
थम आ. : फे uु. 2008.
ISBN 81-7492-262-8 : 4. 40.00

मारोतकर, िवजया

धुlयात हरवली वाट.- पुणे : *दलीपराज काशन, जून
2016.- 200 पृ. ; 22 स1. मी.
ISBN 978-93-5117-123-2 : 4. 230.00


O155,3



O155,3N44

माचकर, मुकेश

िमरासदार, दRाराम मा4ती, 1927फुकट.- 3 री आ.-पुणे : मेहता, मे 2017.- vi, 114 पृ.

अtलझाड.- पुणे : इं Vायणी सािह8य.
भाग 1 : ऑlटो. 2016.- 104 पृ. ; 18 स1. मी.

9 िवनोदी लघुकथा.

50 लघुकथा.

ISBN 9789386454935 :

; 22 स1. मी.
4. 120.00


4. 90.00
भाग 2 : ऑlटो. 2016.- 104 पृ. ; 18 स1. मी.

O155,3N27

ISBN 978-81-7418-249-4 :

मुळे, सुधीर

50 लघुकथा.
ISBN 978-81-7418-250-0 :

4. 180.00

4. 90.00.


O155,3

अबोलीOया िबया.- पुणे : नवल काशन, जून 2017.136 पृ. ; 22 स1. मी.
29 लघुकथा.

4. 170.00

माणगावे, नीलम



अखेर िवसज3न झाले.- सोलापूर : वMपदीप काशन :
नंदादीप [िवतरक], माच3 2016.- 296 पृ. ; 22 स1. मी.
4. 350.00

O155,3



O155,3

तेथे पािहजे जातीचे.- सोलापूर : वMपदीप काशन :
नंदादीप [िवतरक], ऑlटो. 2015.- 304 पृ. ; 22 स1.
मी.

4. 350.00

मानकर, अर&वद कृ gणा
*द$लीचे ठग.- को$हापूर : अिभनंदन काशन, ऑगट
2015.- 108 पृ. ; 22 स1. मी.



O155,3

@लू लेडी.- पुणे : नवल काशन, सXट1. 2016.- 348 पृ.
; 22 स1. मी.
4. 400.00

22 लघुकथा.

4. 150.00


O155,3



O155,3
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मेGाम-कानेकर, अिमता, 1976सWयक Eांती.- भंडारा : िनळाई काशन.
भाग 1 : ऑगट 2015.- 64 पृ. ; 22 स1. मी.

यादव, अ4णकु मार िनवृRी
दयी वसंत फु लला...- सोलापूर : मयूर पि@लके शन
अँड िडmी@युटर, ऑगट 2017.- x, 150 पृ.: िच_े;
22 स1. मी.

9 लघुकथा.

4. 80.00.

23 लघुकथा.



O155,3N76

4. 200.00


O155,3
मेहता, शिशकला

सांगू कु णा ?.- पुणे : नवल काशन, सXट1. 2016.144 पृ. ; 22 स1. मी.
4. 170.00


O155,3

रण&सग, ना. बा.
अजून 4तून आहे.- को$हापूर : अिभनंदन काशन,
एिल 2016.- 308 पृ. ; 22 स1. मी.
4. 460.00


O155,3

मेहद1 ळे , किवता
ितने होकार देताना...- पुणे : मधुGी काशन, जाने.
2016.- 188 पृ. ; 22 स1. मी.

अशी ही दैवगती.- को$हापूर : अिभनंदन काशन,
एिल 2016.- 192 पृ. ; 22 स1. मी.
4. 290.00

20 लघुकथा.

4. 260.00



O155,3



O155,3

फु ल 2 धमाल: काटू3न कथा.- पुणे : नीहारा काशन.
भाग 1 : एिल 2016.- 56 पृ. : िच_े ; 22 स1. मी.

·वेडधर.- को$हापूर : अिभनंदन काशन, एिल 2016.248 पृ. ; 22 स1. मी.
4. 370.00


25 बालकथा.

O155,3

4. 50.00
भाग 2 : एिल 2016.- 48 पृ. : िच_े ; 22 स1. मी.

जगणे उरले नाही.- को$हापूर : अिभनंदन काशन,
िडस1. 2014.- 256 पृ. ; 22 स1. मी.
4. 360.00

21 बालकथा.

4. 40.00.





O155,3

O155,3

प. पू. महाराज.- को$हापूर : अिभनंदन काशन,
एिल 2016.- 208 पृ. ; 22 स1. मी.
4. 310.00

मोरे , सुरेश मiसाराम
गुMदान.- अमळनेर : कतुरी काशन, सXट1. 2015.39 पृ. ; 22 स1. मी.
4. 50.00



O155,3



O155,3

Wहके , मोहनराव
अंधGHा गावची ज_ा.- पुणे : सुयश काशन, जाने.
2016.- 87 पृ. ; 22 स1. मी.
4. 50.00

सोनूचं लगीन.- को$हापूर : अिभनंदन काशन, जाने.
2016.- 232 पृ. ; 22 स1. मी.
4. 350.00


O155,3



O155,3

Wहा_े, *दवाकर के शव
घागर Bरकामी रे गोपाळा.- पुणे : नवल काशन, जुलै
2016.- 144 पृ. ; 22 स1. मी.
19 लघुकथा.

रहाळकर, महादेव :ंकटेश
नारायणराव आिण गोदावरी / Gी. मा. भावे यांOया
तावनेसह.- पुणे : राजहंस काशन, जुलै 2015.xxii, 173 पृ.: िच_े; 22 स1. मी.
पुनमु3Vण. थम आ. : 1884.
ISBN 978-81-7434-885-2 : 4. 200.00

4. 180.00



O155,3



O155,3

राऊत, योगेश मनोहर

श@द.- पुणे : नवल काशन, जुलै 2016.- 120 पृ. ;
22 स1. मी.
4. 140.00

पुiहा न:ाने सु4वात.- पुणे : नवल काशन, िडस1.
2015.- 148 पृ. ; 22 स1. मी.
4. 170.00


O155,3



O155,3

सािह>य
891.463-मराठी कथासािह>य- मशः

891.463-मराठी कथासािह>य- मशः
रोहणकार, मोद पु4षोRम
िनराधार.- को$हापूर : अिभनंदन काशन, ऑगट
2015.- 208 पृ. ; 22 स1. मी.

राखुंडे, दीपक भगवानराव

गोची / संपा. िवनोद Gीराम जाधव.- *द$ली : ए. आर.
पि@ल&शग, 2016.- 103 पृ. ; 22 स1. मी.
7 लघुकथा.

19 लघुकथा.

गजानन उHवराव वाbहळ यांOया 7 लघुकथांसह.

4. 290.00

ISBN 978-93-86236-11-1 कापडी बां. :



O155,3

4. 225.00


O155,3

राजाeयh, िवजया मंगेश, 1933न:ा वळणावर.- मुंबई : मौज काशन, माच3 2016.viii, 167 पृ. ; 22 स1. मी.

िशhणाचे महव.- को$हापूर : अिभनंदन काशन,
जाने. 2016.- 64 पृ. ; 22 स1. मी.
20 बालकथा.

4. 90.00


O155,3

6 लघुकथा.
ISBN 978-93-5091-112-9 :

4. 200.00


O155,3N33

राजे, िवलास, 1952-

कथाकुं भ.- पुणे : संवेदना काशन, ऑगट 2015.216 पृ. ; 22 स1. मी.

रÄदळ, सुरेश कािशनाथ
कु टार-चारा.- औरं गाबाद : पैठणी काशन, जुलै 2017.94 पृ. ; 22 स1. मी.
4. 80.00


O155,3

29 लघुकथा.

4. 220.00


O155,3N52

रामदासी, पु4षोRम रा.

&लबाळे , शरणकु मार हणमंता, 1956ओ.- पुणे : *दलीपराज काशन, ऑगट 2015.- 152
पृ. ; 22 स1. मी.
ISBN 978-93-5117-082-2 : 4. 176.00

झेनोफोिबया / संक. हनुमंत पवार.- पुणे : मेनका



O155,3N56

काशन, माच3 2016.- 230 पृ. ; 22 स1. मी.
5 लघुकथा.
ISBN 978-93-85735-08-0 :

105

िलमये, वसंत वसंत, 1955-

4. 250.00


O155,3

राळे , कुमुद

मै_ीचा आनंद.- पुणे : नीहारा काशन, ऑगट 2015.80 पृ.: िच_े; 22 स1. मी.
12 बालकथा.

4. 60.00

िव<त / सं. संपा. *दनकर गांगल आिण संजय भाकर
जोशी.- पुणे : राजहंस काशन, जाने. 2017.- viii,
525 पृ.: िच_े, नकाशे; 22 स1. मी.
पुयाOया कॉफशॉपमeये जमणाxया, ऐितहािसक
रहयांचा मागोवा घेणाxया 'जेएफके ' नावाOया कलंदर
Lुपची थरारक कहाणी.
ISBN 978-81-7434-999-6 : 4. 500.00




O155,3N55

O155,3

राते, अशोक िभमराव
चवंडकं .- जय&सगपूर : किवतासागर काशन, मे 2016.112 पृ. ; 22 स1. मी.
7 लघुकथा.

4. 100.00

लेले, ©ारकानाथ
अंटाlटका.- पुणे : नवल काशन, सXट1. 2016.- 144
पृ. ; 22 स1. मी.
4. 170.00


O155,3



O155,3

लोणकर, रघुनाथ

कोण मरतो... कोणासाठी !.- पुणे : नवल काशन, जुलै
2016.- 98 पृ. ; 22 स1. मी.
4. 110.00

रे गे, कुमुद

िनसग3कiया.- पुणे : ियांजली काशन, मे 2016.268 पृ. ; 22 स1. मी.
4. 370.00



O155,3



O155,3

ढेकूण समाजवादी असतात !.- पुणे : नवल काशन,
जुलै 2016.- 94 पृ. ; 22 स1. मी.

रोकडे, ल. स.

झळा.- पुणे : नवल काशन, सXट1. 2016.- 136 पृ. ;
22 स1. मी.
4. 160.00

11 िवनोदी लघुकथा.

4. 110.00


O155,3



O155,3

सािह>य
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लोणकर, रघुनाथ

वरे , िवलास

बापसे काका सवाई.- पुणे : नवल काशन, सXट1. 2016.148 पृ. ; 22 स1. मी.

शोिषत.- पुणे : सायन पि@लके शiस, एिल 2016.372 पृ. ; 22 स1. मी.
ISBN 978-93-81351-77-2 : 4. 400.00

िवनोदी कादंबरी.



O155,3

4. 170.00


O155,3

वाघ, सुनीती रमेश

बोलका शंख.- को$हापूर : अिभनंदन काशन, ऑlटो.
2015.- 115 पृ. ; 22 स1. मी.

मी कु मारी नम3दा देशमुख.- पुणे : नवल काशन, जुलै
2016.- 112 पृ. ; 22 स1. मी.
4. 120.00

16 िवनोदी लघुकथा.



O155,3

मी मोM...मोxया...मोरे <र दशपु_े.- पुणे : नवल
काशन, जुलै 2016.- 96 पृ. ; 22 स1. मी.
4. 110.00

4. 160.00


O155,3

ही ई<राची कृ पा.- को$हापूर : अिभनंदन काशन,
ऑगट 2015.- 144 पृ. ; 22 स1. मी.


O155,3

सासू भारी-जावई सयाहारी.- पुणे : नवल काशन,
जुलै 2016.- 112 पृ. ; 22 स1. मी.
4. 120.00

17 लघुकथा.

4. 200.00


O155,3



O155,3

हाच खेळ पुiहा खेळू.- पुणे : नवल काशन, जुलै 2016.126 पृ. ; 22 स1. मी.
4. 150.00

वाघ, सुरेशचंV
डोlयाचे सbह&सग.- पुणे : ियांका शांत पटवध3न,
ऑगट 2017.- 184 पृ. ; 22 स1. मी.
19 िवनोदी लघुकथा.

4. 92.00


O155,3



O155,3

वाघचौरे , भीमराव

नवं काटवन.- पुणे : सायन पि@लके शiस, सXट1. 2015.520 पृ. ; 22 स1. मी.
ISBN 978-93-81351-62-8 : 4. 550.00

वझे, सरला

सुखाचा शोध.- को$हापूर : अिभनंदन काशन, 2015.136 पृ. ; 22 स1. मी.
4. 190.00



O155,3



O155,3

वाड, िवजया
वडोदे, मधुकर बळीराम, 1962-

गृहिवgणू आिण इतर कथा.- मुंबई : नवचैतiय काशन,
ऑगट 2016.- 176 पृ. ; 22 स1. मी.

हाफ ितकट.- पुणे : *दलीपराज काशन, जून 2016.118 पृ. ; 22 स1. मी.

16 लघुकथा.

9 लघुकथा.
ISBN 978-93-5117-128-7 :

ISBN 978-93-83466-39-9 :

4. 130.00

4. 190.00


O155,3



O155,3N62

मनमोर.- मुंबई : नवचैतiय काशन, जाने. 2017.200 पृ. ; 22 स1. मी.

वरे , िवलास

आतला रं ग.- पुणे : नवल काशन, िडस1. 2015.- 170
पृ. ; 22 स1. मी.

48 लघुकथा.

4. 230.00

7 लघुकथा.



4. 200.00

O155,3



O155,3

वानखेडे, राकेश

पुरोगामी.- मुंबई : लोकवाय, िडस1. 2015.- 323 पृ.
; 22 स1. मी.
ISBN 978-93-82789-73-4 : 4. 400.00

जीवनांतर.- पुणे : नवल काशन, ऑगट 2015.272 पृ. ; 22 स1. मी.
4. 325.00


O155,3



O155,3
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वाbहळ, गजानन उHवराव
गोची / संपा. िवनोद Gीराम जाधव.- *द$ली : ए. आर.
पि@ल&शग, 2016.- 103 पृ. ; 22 स1. मी.

&शदे, कांता मोहनराव
िबगूल Eांतीचा.- लातूर : मुरं ग काशन, ऑगट
2016.- 112 पृ. ; 22 स1. मी.
4. 160.00

7 लघुकथा.

दीपक भगवानराव राखुंडे यांOया 7 लघुकथांसह.



O155,3

ISBN 978-93-86236-11-1 कापडी बां. :

4. 225.00


O155,3

&वगकर, आनंद
- टीका

&शदे, िनलेश
उपकाराची फे ड.- सोलापूर : वMपदीप काशन :
नंदादीप [िवतरक], माच3 2016.- 239 पृ. ; 22 स1. मी.
4. 285.00


'अवकाळी पावसा' Oया िनिमRाने: समीhा / संपा. सतीश
कामत.- मुंबई : लोकवाय, जाने. 2017.- 119 पृ. ;
22 स1. मी.
'अवकाळी पावसाOया दरWयानची गोJ' या
समयाधान कादंबरीची मौिलकता अनेक
अªयासक-समीhकांनी िसHीस नेवून िलिहलेले
अªयासपूण3 लेख.
ISBN 978-93-82789-95-6 : 4. 120.00

O155,3

&शदे, मधुमती
दोती.- पुणे : मेहता, सXट1. 2015.- viii, 112 पृ.:
िच_े; 22 स1. मी.
21 बालकथा.
ISBN 9788184988284 :

4. 120.00


O155,3



O155,3:g

वै?, वीण हेमचंV
सÒोधन.- जय&सगपूर : किवतासागर काशन, िडस1.
2016.- 64 पृ. ; 22 स1. मी.

&शदे, शाम
Lामपंचायत मौजे डwगरगाव.- पुणे : मधुGी काशन,
नोbह1. 2016.- 252 पृ. ; 22 स1. मी.
4. 350.00


11 लघुकथा.

O155,3

4. 80.00


O155,3

सुबोधन.- जय&सगपूर : किवतासागर काशन, ऑगट
2016.- 56 पृ.: िच_े; 22 स1. मी.

&शदे, सुिनता अिनल
वेचले$या संकारकथा.- सोलापूर : िशवा काशन,
नोbह1. 2015.- 64 पृ.: िच_े; 22 स1. मी.
41 लघुकथा.

13 लघुकथा.
ISBN 978-93-85558-00-3 :

4. 60.00

4. 100.00


O155,3



O155,3

&शदे, सुरेश
िनदान: वै?कय बोधन कथा !.- 2 री आ.-पुणे :
सकाळ काशन, नोbह1. 2016.- 168 पृ. ; 22 स1. मी.

शहा, लीला शांतीलाल

बाÌOया डायxया.- सोलापूर : वMपदीप काशन :
नंदादीप [िवतरक], ऑlटो. 2013.- iv, 259 पृ., 4,
पटिच_े ; 22 स1. मी.
4. 370.00

20 लघुकथा.
ISBN 978-93-84316-60-0 :



4. 190.00


O155,3

O155,3

िशरढोणकर, िव<नाथ
शुH भारतीय.- पुणे : मधुGी काशन, फे uु. 2016.137 पृ. ; 22 स1. मी.

शहा, सुरेखा

दुgमन.- सोलापूर : वMपदीप काशन : नंदादीप
[िवतरक], ऑlटो. 2015.- 224 पृ. ; 22 स1. मी.
16 लघुकथा.

9 लघुकथा.

4. 255.00


O155,3

4. 200.00


O155,3

शानभाग, माधुरी
िशवदे, शीला

आयुgयाOया लढाईवरती बोलू काही.- मुंबई :
नवचैतiय काशन, फे uु. 2016.- 144 पृ. ; 22 स1. मी.

सBरता.- नागपूर : लाखे काशन, मे 2016.- 80 पृ. ;
22 स1. मी.
4. 115.00

10 लघुकथा.
ISBN 978-93-83466-75-7 :

4. 160.00


O155,3



O155,3
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सदामते, िवल जगoाथ, 1952-

शुHवैशाख, क$पना, 1933सRरावं वरीस धोlयाचं.- पुणे : *दलीपराज काशन,
जुलै 2015.- 144 पृ. ; 22 स1. मी.

सनईवाला.- को$हापूर : रkमी बुक एजiसी, जाने.
2016.- 240 पृ. ; 22 स1. मी.
4. 325.00

13 िवनोदी लघुकथा.
ISBN 978-93-5117-067-9 :

4. 160.00



O155,3N52



O155,3N33

सपकाळ, अिनल

शेटे, िशवाजी

अघBटत.- को$हापूर : अिभनंदन काशन, ऑlटो.
2015.- 216 पृ. ; 18 स1. मी.
4. 300.00


O155,3

भडास.- 2 री आ.-पुणे : सायन पि@लके शiस, 2014.88 पृ. ; 22 स1. मी.
थम आ. : 2000.
ISBN 978-93-81351-26-0 : 4. 90.00


O155,3

अघोरी दंश.- को$हापूर : अिभनंदन काशन, जून
2015.- 193 पृ. ; 22 स1. मी.
4. 270.00


O155,3

एक ीत मंतरलेली.- को$हापूर : अिभनंदन काशन,
फे uु. 2016.- 216 पृ. ; 18 स1. मी.
4. 300.00

सांगळे -मxहळकर, संपत
जेलया_ा.- पुणे : §ेहवध3न काशन, ऑगट 2016.152 पृ. ; 22 स1. मी.
न अनुभवले$या गुiासाठी कारागृहात बंदी असताना
आले$या वानुभवांचे श@दपुgप.
ISBN 978-93-85709-16-6 : 4. 150.00





O155,3

O155,3

साठे , अणा भाऊ, 1920-1969

कपटजाल.- को$हापूर : अिभनंदन काशन, फे uु.
2016.- 192 पृ. ; 18 स1. मी.
4. 270.00

- टीका



O155,3

माळबंगला.- को$हापूर : अिभनंदन काशन, 2015.204 पृ. ; 22 स1. मी.
4. 280.00

भंडारे , िवल िपराजी
बोधनाचा दीपतंभ अणा भाऊ साठे .- सातारा :
लोकायत काशन, ऑगट 2017.- 144 पृ. ; 22 स1.
मी.

संदभ3.


O155,3

ISBN 978-93-84091-62-0 :

4. 120.00


O155,3N20:g

सैतानी तळघर.- को$हापूर : अिभनंदन काशन, फे uु.
2016.- 220 पृ. ; 18 स1. मी.
4. 310.00

साठे , मकरं द



O155,3

Gो_ी, िनिशकांत
िनवडु ंगाचं फू ल.- पुणे : नवल काशन, सXट1. 2016.104 पृ. ; 22 स1. मी.
4. 120.00

काळे रहय.- मुंबई : पॉXयुलर काशन, 2015.- viii,
241 पृ. ; 22 स1. मी.
ISBN 978-81-7185-467-7 : 4. 350.00


O155,3

साने, पांडुरं ग सदािशव, 1899-1950



O155,3

साडेसाती.- पुणे : नवल काशन, सXट1. 2016.- 152
पृ. ; 22 स1. मी.
4. 180.00

पुनज3iम.- नवीन आ.-को$हापूर : अिभनंदन काशन.
खंड 17 : 2015.- 176 पृ. ; 22 स1. मी.
17 लघुकथा.

4. 240.00.




O155,3M99

O155,3

kयामची आई / नाsMपांतर भाकर ठ1 गडी ; राम
शेवाळकर यांOया तावनेसह.- 3 री आ.-नागपूर :
लाखे काशन, जाने. 2017.- 80 पृ. ; 22 स1. मी.
थम आ. : एिल 1999.
4. 60.00

सदामते, िवल जगoाथ, 1952झुंज.- को$हापूर : रkमी बुक एजiसी, जाने. 2016.188 पृ. ; 22 स1. मी.
12 लघुकथा.

4. 260.00


O155,3N52



O155,3M99

सािह>य
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891.463-मराठी कथासािह>य- मशः

साने, पांडुरं ग सदािशव, 1899-1950

िसMर, उमला
असीम.- मुंबई : मौज काशन, नोbह1. 2016.- vi,
173 पृ. ; 22 स1. मी.
माणसाOया जािणवा, 8याची जीवनदृJी,
माणसामधली िविवध नाती सू·मपणे Bटपणाxया 9

kयामची आई / नाटयांकन अ4ण मपारा ; सुधाकर
फडके यांOया तावनेसह.- कळवा (ठाणे) :
नाटयांकनकार, फे uु. 2016.- 88 पृ. ; 29 स1. मी.
4. 100.00


O155,3M99

लघुकथा.
ISBN 978-93-5091-119-8 :

सोनसाखळी.- पुणे : इं Vायणी सािह8य, जून 2016.48 पृ.: िच_े; 22 स1. मी.

4. 200.00


O155,3

सुंठणकर, सुभाष

8 बालकथा.
ISBN 978-81-7418-076-1 :

4. 30.00


O155,3M99

झाली एकदाची Dीमु.- पुणे : नवल काशन, सXट1.
2016.- 176 पृ. ; 22 स1. मी.
17 लघुकथा.

साळुं के, रा. शे.

4. 200.00

कथा माया गुलामीची.- पुणे : नवल काशन, जुलै
2016.- 142 पृ. ; 22 स1. मी.



O155,3

16 लघुकथा.

सुिया अयर

4. 170.00


O155,3

ह1गनबेट: आ8मकथना8मक कादंबरी.- पुणे : नवल
काशन, जुलै 2016.- 144 पृ. ; 22 स1. मी.
4. 160.00

न रडणारी मुलगी / संपा. सुजाता देशमुख.- पुणे :

मेनका काशन, सXट1. 2016.- 238 पृ. ; 22 स1. मी.
12 लघुकथा.
ISBN 978-93-85735-35-6 :

4. 275.00


O155,3



O155,3

सुिया िवनोद
कै फा हालक ओमान.- मुंबई : नवचैतiय काशन, जुलै
2015.- 336 पृ. ; 22 स1. मी.
ISBN 978-93-83466-54-2 : 4. 340.00

सावंत, हेमंत

तीन भाऊ.- को$हापूर : अिभनंदन काशन, एिल
2015.- 32 पृ.: िच_े; 22 स1. मी.
4. 45.00





O155,3

O155,3

िनःवाथp.- नवीन आ.-को$हापूर : अिभनंदन काशन,
माच3 2015.- 180 पृ. ; 22 स1. मी.
4. 230.00


O155,3

सोनवणे, उRम आनंदा
दुबळी.- मळणगांव (सांगली) : सोहम संमेक काशन,
ऑगट 2017.- vi, 289 पृ. ; 22 स1. मी.
4. 290.00


मम3भेद.- 2 री आ.-को$हापूर : अिभनंदन काशन,
एिल 2015.- 496 पृ. ; 22 स1. मी.
4. 620.00

O155,3

सोनार, आर. डी.



O155,3

व¬सुंदरी §ेहवध3ना.- को$हापूर : अिभनंदन काशन,
एिल 2015.- 32 पृ.: िच_े; 22 स1. मी.

दोघात ितसरी.- पुणे : नवल काशन, सXट1. 2016.120 पृ. ; 22 स1. मी.
3 लघुकथा.

4. 140.00

3 बालकथा.



O155,3

4. 45.00


O155,3

पाखरांचा राजा व इतर बोधकथा.- को$हापूर :
अिभनंदन काशन, एिल 2015.- 100 पृ. ; 22 स1.

िसरसमकर, मीरा

हसाल तर वाचाल.- पुणे : मेहता, नोbह1. 2015.- vi,
90 पृ.: िच_े; 22 स1. मी.

मी.
25 लघुकथा.

15 िवनोदी लघुकथा.
ISBN 9788184989243 :

हंचनाळे , िश. िन.

4. 100.00

4. 130.00


O155,3



O155,3
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891.464-मराठी िनबंध सािह8य

हरकारे , अ4ण
उ8कृ J तपास कथा.- डwिबवली : कु लवािमनी काशन.
भाग 1 : एिल 2016.- 360 पृ. : िच_े ; 22 स1. मी.

अमर हबीब

जन मन.- अंबाजोगाई : पBरसर काशन, सXट1. 2015.96 पृ. ; 22 स1. मी.

62 लघुकथा.

46 िनबंध.

4. 550.00.

4. 100.00




O155,3

891.463008-मराठी कथासािह8य संLह

O155,6

आळतेकर, ितभा मुरलीधर
कोलाज.- को$हापूर : अिभनंदन काशन, जाने. 2016.160 पृ. ; 22 स1. मी.

कथा ायांOया / मराठीमeये संकिलत.- 4 थी आ.-पुणे :
*दलीपराज काशन, जून 2017.- 44 पृ.: िच_े; 22 स1.
मी.

35 िनबंध.

4. 220.00

10 बालकथा.

थम आ. : नोbह1. 2008.
ISBN 978-81-7294-692-0 :



O155,6

4. 40.00


O155,3x

&पपळपान / संकिलत.- पुणे : मेनका काशन.
भाग 1 : फे uु. 2016.- 213 पृ. ; 22 स1. मी.
िविवध लेखकांOया 18 लघुकथा.
ISBN 978-93-85735-05-9 : 4. 225.00
भाग 2 : फे uु. 2017.- 212 पृ. ; 22 स1. मी.
िविवध लेखकांOया 13 लघुकथा.
ISBN 978-93-85735-43-1 : 4. 250.00.

कणेकर, िशरीष

Bटव$या बाव$या.- मुंबई : नवचैतiय काशन, िडस1.
2016.- 340 पृ. ; 22 स1. मी.
98 िवनोदी िनबंध.
ISBN 978-93-83466-85-6 :

4. 360.00


O155,6

कवN, इरावती, 1905-1970
- टीका



O155,3x

मॉBरशसमधील मराठी कथा / संपा. बीदन आबा.- पुणे :
§ेहवध3न काशन, मे 2015.- 120 पृ. ; 22 स1. मी.
िविवध लेखकांOया 16 लघुकथा.
ISBN 978-81-89634-85-8 : 4. 120.00

पांढरे , नीला

दोन िवदुषी . पहा 891.464 - भागवत, दुगा3. टीका.
कसबे, िम&लद
डॉ. िम&लद कसबे यांचे िनवडक लेखन / सं. संपा.
जयवंत अिहवळे , नीलेश आढाव आिण बाळू गायकवाड.-



O155,3x

सफर िवानकथांची / संपा. निलनी गुजराथी.- पुणे : छा_
बोधन काशन, जाने. 2017.- 120 पृ.: िच_े; 22 स1.

पुणे : सुगावा काशन, ऑlटो. 2015.- 344 पृ. ; 22
स1. मी.
संदभ3.
ISBN 978-93-84914-15-8 : 4. 300.00


मी.

O155,6

िविवध लेखकांOया 10 िवानकथा.
4. 80.00


O155,3x

हसरा गजरा / संपा. आनंद सराईतकर.- पुणे : सनय

कांबळे , उRम, 1956उजेड-अंधाराचं आभाळ: *फरती.- पुणे : सकाळ
काशन, मे 2016.- 112 पृ. ; 22 स1. मी.
25 िनबंध.

काशन, फे uु. 2016.- 199 पृ.: िच_े; 22 स1. मी.
िविवध लेखकांOया 25 िवनोदी लघुकथा.
ISBN 978-93-84600-12-9 : 4. 200.00

ISBN 978-93-84316-69-3 :

4. 120.00


O155,6N56



O155,3x

891.463009-मराठी कथासािह8याचा इितहास आिण
समीhा

एक पोकळी असतेच: *फरती.- पुणे : सकाळ काशन,
एिल 2016.- 128 पृ. ; 22 स1. मी.
26 िनबंध.
ISBN 978-93-84316-77-8 :

4. 125.00


नढे, वंदना िवनायक, 1970-

O155,6N56

मराठी सािह8यातील कलावंत Dी.- पुणे : §ेहवध3न
काशन, ऑगट 2015.- 100 पृ. ; 22 स1. मी.
संदभ3.
ISBN 978-93-80321-79-0 : 4. 100.00

पावलातूनच जiम वाटेचा.- पुणे : सुरेश एजiसी, नोbह1.
2015.- 144 पृ. ; 22 स1. मी.
4. 170.00


O155,3:g



O155,6N56

सािह>य
891.464-मराठी िनबंध सािह>य- मशः
कांबळे , उRम, 1956-

891.464-मराठी िनबंध सािह>य- मशः
गोडबोले, मंगला Gीिनवास, 1949शुभेOछा !.- 2 री आ.-मुंबई : नवचैतiय काशन,
ऑगट 2016.- 144 पृ. ; 22 स1. मी.

<ास आिण भास: *फरती.- पुणे : सकाळ काशन,
जून 2016.- 96 पृ. ; 22 स1. मी.

17 िवनोदी िनबंध.

20 िनबंध.
ISBN 978-93-84316-73-0 :

111

थम आ. : ऑगट 2009.

4. 100.00


ISBN 978-93-83466-93-1 :

O155,6N56

संघष3 ]याचा-8याचा.- पुणे : सुरेश एजiसी, नोbह1.
2015.- 127 पृ. ; 22 स1. मी.

4. 150.00


O155,6N49

गोलN, िशवराज
गोलNिगरी.- पुणे : *दलीपराज काशन, नोbह1. 2011.175 पृ. ; 22 स1. मी.

25 िनबंध.

4. 150.00


O155,6N56

82 िवनोदी िनबंध.
ISBN 81-7294-332-6 :

4. 170.00

कामत-देसाई, सुमेधा



O155,6

मै_ जीवांचे.- पुणे : मधुGी काशन, 2016.- 196 पृ.:
िच_े; 22 स1. मी.
20 िनबंध.

4. 280.00


O155,6

घाटगे, चंVकांत तुकाराम
मी िलिहतो...कधीतरी.- मुंबई : उ¯ार काशन,
ऑगट 2015.- 52 पृ. ; 22 स1. मी.
15 िनबंध.

4. 50.00

कारं जकर, ितभा वासुदेव
गंध-सुगंध.- फwडा (गोवा) : वासुदेव नरहरी कारं जकर,
जाने. 2017.- 204 पृ. ; 22 स1. मी.



O155,6

55 िनबंध.

4. 310.00


O155,6

कु लकणp, नंदा अ.
मनातलं काही.- नागपूर : ानेश काशन, जाने. 2016.96 पृ. ; 22 स1. मी.
29 िनबंध.

4. 120.00


O155,6

जोशी, Gीपाद भालचंV
हवी तशी नhी.- पुणे : *दलीपराज काशन, जून 2017.94 पृ. ; 22 स1. मी.
ISBN 978-93-5117-190-4 : 4. 120.00


O155,6

जोशी, िषके श
दुसरी बाजू.- पुणे : अhर मानव काशन, ऑlटो.
2015.- 120 पृ. ; 22 स1. मी.
17 िनबंध.
ISBN 978-93-83272-28-0 :

कु लकणp, पी. जी.
रते मनातले.- 3 री आ.-को$हापूर : अिभनंदन काशन,
िडस1. 2014.- 143 पृ. ; 22 स1. मी.
4. 180.00



O155,6

डबीर, मधुकर अमृत, 1932-



O155,6

कुसनाळे , सिचन शरद

ितभा पंदन.- जय&सगपूर (को$हापूर) :
किवतासागर काशन, मे 2017.- 96 पृ. ; 22 स1. मी.

]ये^8व: अमृतकुं भ / मा. गो. वै? यांOया तावनेसह.नागपूर : लाखे काशन, ऑlटो. 2015.- 54 पृ. ; 22
स1. मी.
31 िनबंध.

4. 70.00


21 िनबंध.
ISBN 978-81-934308-0-4 :

4. 160.00

O155,6N32

4. 130.00


O155,6

तातावार, अनुजा

अ$बम.- नागपूर : संवेदना काशन, िडस1. 2016.- 80
पृ. ; 22 स1. मी.
िवचारांचे तरं ग मनात उमटवून श@दांOया माeयमातून
: के लेले 19 िनबंध.
ISBN 978-93-84442-30-9 : 4. 100.00

गावंडे, पुgपराज
मी आितक, मी नाितक.- पुणे : मधुGी काशन, जून
2016.- 148 पृ. ; 22 स1. मी.
39 वैचाBरक िनबंध.
4. 210.00


O155,6



O155,6

सािह>य
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दवणे, वीण

दवणे, वीण
अपूव3संिचत.- मुंबई : नवचैतiय काशन, फे uु. 2016.119 पृ. ; 22 स1. मी.

- टीका

19 िनबंध.
ISBN 978-93-83466-74-0 :

4. 135.00


O155,6

आनंदाOया दाही *दशा.- मुंबई : नवचैतiय काशन,
जाने. 2017.- 160 पृ. ; 22 स1. मी.
27 िनबंधांमधून :ायान मुशा*फरीतील गंभीर

हाÓदक: वाचकप_ांOया सोबतीने के लेली श@दया_ा / संक.
आिण संपा. सिचन बु4ंगले.- मुंबई : नवचैतiय काशन,
ऑगट 2016.- 168 पृ. ; 20 स1. मी.
वाचकांनी वीण दवणे यांना िलिहले$या असंय
प_ांचा संLह.
ISBN 978-93-83466-87-0 : 4. 190.00


O155,6:g

*दवाण, वृंदा
पाऊसपाणी.- को$हापूर : अिभनंदन काशन, ऑगट
2015.- 192 पृ. ; 22 स1. मी.

गमतीदार आनंदानुभव.

4. 180.00


O155,6

38 िनबंध.

4. 260.00

ऐक जरा ना !.- मुंबई : नवचैतiय काशन, ऑगट
2016.- 168 पृ. ; 22 स1. मी.
युवकांसाठी उपदेशा8मक िनबंध.
ISBN 978-93-83466-88-7 : 4. 180.00



O155,6

देव, आशीष



O155,6

गाणारे hण.- पुणे : सुरेश एजiसी, माच3 2015.- 128
पृ. ; 22 स1. मी.
4. 140.00

धकाव रे ! शामराव !!.- चंVपूर : बाबू आयटम काशन,
ऑlटो. 2015.- viii, 62 पृ. ; 22 स1. मी.
ISBN 978-93-5212-272-1 : 4. 99.00


O155,6

देशपांडे, निलनी, 1940-



O155,6

घरटं.- पणजी : वासुदेव आ. देशपांडे, एिल 2016.पृ. ; 22 स1. मी.

x, 136

चैतiयरं ग.- मुंबई : नवचैतiय काशन, ऑगट 2016.152 पृ.: िच_े; 22 स1. मी.

35 िनबंध.

4. 175.00


36 िनबंध.
ISBN 978-93-83466-89-4 :

O155,6N40

4. 165.00


O155,6

प»बंध.- मुंबई : नवचैतiय काशन, जुलै 2015.112 पृ.: िच_े; 22 स1. मी.

देशपांडे, kयाम मो.
नंदादीप.- नागपूर : लाखे काशन, ऑlटो. 2015.160 पृ. ; 22 स1. मी.
31 िनबंध.

4. 210.00

20 िनबंध.

4. 120.00



O155,6



O155,6

नवरे , शंकर नारायण, 1927-2013

साद दे दया !.- 2 री आ.-मुंबई : नवचैतiय काशन,
फे uु. 2016.- 112 पृ. ; 22 स1. मी.
थम आ. : मे 2012.

शoा-डे.- 2 री आ.-मुंबई : नवचैतiय काशन, ऑगट
2016.- 232 पृ. ; 22 स1. मी.
थम आ. : नोbह1. 2005.

25 िनबंध.

51 िनबंध.

ISBN 978-93-83466-83-2 :

4. 115.00

ISBN 978-93-83466-92-4 :



सुखपहाट.- 2 री आ.-मुंबई : नवचैतiय काशन, फे uु.
2016.- 120 पृ. ; 22 स1. मी.

O155,6N27

नवांगुळ, सोनाली

वOछंद.- पुणे : मेनका काशन, फे uु. 2015.- 142 पृ.
; 22 स1. मी.

24 िनबंध.

थम आ. : मे 2012.
ISBN 978-93-83466-82-5 :

4. 240.00


O155,6

49 िनबंध.

4. 130.00

ISBN 978-93-80572-93-2 :



O155,6

4. 150.00


O155,6
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पवार, ा दया
टेहलBटकोरी.- मुंबई : अhर काशन, िडस1. 2015.192 पृ. ; 22 स1. मी.

भडके, इसादास

ते एकशे साठ *दवस.- नागपूर : ब®जन सािह8य सार
क1 V, सXट1. 2016.- 192 पृ. ; 22 स1. मी.
ISBN 978-93-84198-94-7 : 4. 125.00

38 िनबंध.

4. 200.00



O155,6



O155,6

पागे-क1 करे , सुलभा
मी *फरती.- पुणे : मधुGी काशन, ऑगट 2016.204 पृ. ; 22 स1. मी.

26 िनबंध.

4. 225.00

24 िनबंध.

4. 300.00



O155,6



O155,6

पाटील, कु मार रामगwडा
संवाद.- 3 री आ.-को$हापूर : किवतासागर काशन,
िडस1. 2015.- 64 पृ.: िच_े; 22 स1. मी.

भागवत, दुगा3, 1910-2002
- टीका
पांढरे , नीला

19 िनबंध.

थम आ. : माच3 2013.
ISBN 978-81-926535-2-5 :

भागवत सूय3वंशी
पायाची जात.- को$हापूर : अिभनंदन काशन, जून
2015.- 161 पृ. ; 22 स1. मी.

4. 80.00


O155,6

पाटील, युवराज दादासाहेब

दोन िवदुषी.- पुणे : उiमेष काशन, ऑlटो. 2016.169 पृ. ; 22 स1. मी.
उपिवषय : 891.464 - कवN, इरावती. टीका.
ISBN 978-93-85794-13-1 : 4. 200.00


O155,6N10:g

िमरासदार, दRाराम मा4ती, 1927-

चंVकाशाOया झळा / सुनीलकु मार लवटे यांOया
तावनेसह.- को$हापूर : अिभनंदन काशन, सXट1.
2015.- 100 पृ. ; 22 स1. मी.

अंगतपंगत.- 2 री आ.-पुणे : मेहता, मे 2017.- viii,

144 पृ. ; 22 स1. मी.
िविवध िवषयांवरील खुसखुशीत भाgय असलेले 34

18 िनबंध.

िनबंध.

4. 140.00


O155,6

थम आ. : जुलै 2010.
ISBN 9789386454928 :

4. 160.00


पानतावणे, गंगाधर, 1937-

O155,6N27

पBरEमा.- नागपूर : संघष3 काशन, जाने. 2016.- 87
पृ. ; 22 स1. मी.

मुjेिबहाळकर, शिशकांत
श@दगंध.- पुणे : *दलीपराज काशन, जून 2017.183 पृ. ; 22 स1. मी.

25 िनबंध.

4. 90.00


O155,6N37

50 िनबंध.
ISBN 978-93-5117-189-8 :

पी. िवल
क4णेचा अंतःवर.- औरं गाबाद : कै लाश पि@लके शन,
ऑगट 2016.- 195 पृ. ; 22 स1. मी.



O155,6

53 िनबंध.
ISBN 978-93-81161-34-0 :

4. 220.00

4. 200.00


O155,6

मोरे , सदानंद Gीधर, 1952उं बरËावर.- पुणे : साधना काशन, ऑlटो. 2015.165 पृ. ; 22 स1. मी.
4. 150.00


O155,6N52
भगत, रा. तु.

श@दांची झाली सुवण3फुले.- को$हापूर : अिभनंदन
काशन, िडस1. 2014.- 148 पृ. ; 22 स1. मी.

राजे, िवलास, 1952-

चैतiयाचा झरा.- पुणे : संवेदना काशन, ऑगट 2015.160 पृ. ; 22 स1. मी.
4. 180.00

25 िनबंध.

4. 185.00


O155,6



O155,6N52

सािह>य
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891.464-मराठी िनबंध सािह>य- मशः

891.466-मराठी प_सािह8य

लिलता रामचंV
िवचार िवचारासाठी.- सातारा : लेिखका, माच3 2017.120 पृ. ; 18 स1. मी.

जोशी, शरदंV कािशनाथ, 1935मी एक वाचक.- पुणे : मधुGी काशन, एिल 2016.132 पृ. ; 22 स1. मी.
साािहक सकाळ आिण साािहक लोकभामधील
2007 ते 2010 ा दरWयान वाचकांOया प_ांOया
तंभातील मै_ी, वातव, आरो य, जीवनसंघष3,
:िवशेष या बाबIवरील लेखकाOया प_ांचे
एकि_त संकलन.
4. 190.00

30 िनबंध.

4. 50.00


O155,6

शानभाग, माधुरी

वाटेवरची फु ले.- मुंबई : नवचैतiय काशन, ऑगट
2016.- 136 पृ. ; 22 स1. मी.



O155,4N35

15 िनबंध.
ISBN 978-93-83466-91-7 :

4. 160.00

टांककर, साईनाथ सुरेश



O155,6

श1¼े, सुजन
तरं ग.- र¢ािगरी : पश3 काशन, 2017.- 128 पृ. ;
22 स1. मी.



O155,4

891.468-मराठी संकण3 सािह8य

24 िनबंध.
ISBN 978-93-83827-27-5 :

स. न. िव. िव.- पुणे : चेतक बुlस, जुलै 2017.- 147
पृ. ; 22 स1. मी.
ISBN 978-93-83827-97-8 : 4. 280.00

4. 150.00


O155,6

अिभवाचन: एक कला / संपा. आेषा महाजन.- पुणे :
छा_ बोधन काशन, जाने. 2017.- 96 पृ. ; 22 स1.
मी.

िविवध सािह8य कारांची कला8मक गुंफण.
4. 70.00

साळोखे, जीवन

अवथ वळणावर.- को$हापूर : अिभनंदन काशन,
ऑगट 2015.- 224 पृ. ; 22 स1. मी.
4. 320.00



O155,6



O155,6

सोपे आहे आनंदाने जगणे.- को$हापूर : अिभनंदन
काशन, ऑगट 2015.- 176 पृ. ; 22 स1. मी.

औरं गाबादकर, अनुराधा शाम, 1938-

भचा दीप.- पुणे : नवल काशन, िडस1. 2015.105 पृ. ; 22 स1. मी.
4. 120.00


50 िनबंध.

O155,6N38

4. 250.00


O155,6

भुकN, kयाम मदन, 1946पुणं एक साठवण.- 4 थी आ.-पुणे : मेहता, मे 2017.-

पृ.: िच_े; 22 स1. मी.
थम आ. : 1994.

सासणे, भारत, 1951-

iv, 172

सटवाईचा लेख.- पुणे : *दलीपराज काशन, नोbह1.
2015.- 298 पृ. ; 22 स1. मी.

ISBN 9789386454997 :

4. 180.00


39 िनबंध.

O155,6N46

ISBN 978-93-5117-088-4 कागदी बां. :

4. 350.00


O155,6N51

891.469-कYकणी सािह>य
891.4691-कwकणी का:सािह8य
घाणेकार, िभकाजी

चॉकलेटी.- आगशी (गोवा) : &बब काशन, जून 2015.50 पृ.: िच_े; 22 स1. मी.

सोलंक, वजNश ई<रलाल, 1970दीडदमडीना.- मुंबई : लोकवाय, िडस1. 2015.103 पृ. ; 22 स1. मी.
ISBN 978-93-82789-71-0 : 4. 130.00

40 बालकिवता.
ISBN 978-93-84951-96-2 :





O44G,1

O155,6N70

891.464008-मराठी िनबंध सािह8य संLह

4. 60.00

नागव1कार, Gीकांत शंभू
िवान िगतां.- पणजी : गोवा कwकणी अकादेमी, 2017.91 पृ. ; 22 स1. मी.

कsावरOया गXपा / संक. शािझया गोवारीकर.- मुंबई :
परचुरे काशन, जाने. 2016.- xii, 216 पृ.: िच_े; 22
स1. मी.
ISBN 978-81-8086-081-2 : 4. 300.00

35 बालकिवता.

4. 90.00


O155,6x



O44G,1

सािह>य
891.4691-कYकणी का5सािह>य- मशः
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891.4693-कYकणी कथासािह>य- मशः

बंटवाळ, िव$मा, 1989मुखडI.- पणजी : गोवा कwकणी अकादेमी, 2014.- 83
पृ. ; 22 स1. मी.

जोग, गजानन, 1952-

पात.- आगशी (गोवा) : &बब काशन, जाने. 2016.vi, 114 पृ. ; 22 स1. मी.

52 किवता.

4. 90.00

14 लघुकथा.



O44G,1N89

ISBN 978-93-85654-03-9 :

4. 180.00


O44G,3N52

बारN त, सोतेर, 1944कवनांतुरो.- पणजी : गोवा कwकणी अकादेमी, 2016.vi, 55 पृ. ; 22 स1. मी.

भू-ना§ोळकार, उ$हास गोपाळ
आणकू -माणकु $यो काणयो दोतोरा$यो.- आगशी (गोवा) :
&बब काशन, मे 2015.- 104 पृ.: िच_े; 22 स1. मी.

42 किवता.

4. 80.00


O44G,1N44

36 बालकथा.
ISBN 978-93-84951-95-5 :

माणकु $यांक रोजांवाळे .- पणजी : गोवा कwकणी
अकादेमी, 2017.- iv, 36 पृ. ; 22 स1. मी.

4. 80.00


O44G,3

बालकिवता.

िमनेझीस, कािमलो, 1938-1998

4. 60.00


O44G,1N44

रामनाथ, आर.

िवतव.- आगशी (गोवा) : &बब काशन, िडस1. 2015.xii, 108 पृ.: िच_े; 22 स1. मी.

निशबांत िनम$ल1 / िलXयंतरण िवशाल खांडेपारकार.पणजी : गोवा कwकणी अकादेमी, 2011.- 86 पृ. ; 22
स1. मी.
8 लघुकथा.

4. 60.00

86 किवता.



O44G,3N38

ISBN 978-93-85654-02-2 कागदी बां. :

4. 250.00


O44G,1

रायकर, गजानन, 1935-

झाड-िपश1.- पणजी : गोवा कwकणी अकादेमी, 2017.110 पृ. ; 22 स1. मी.

सैल, महाबळे <र
सैमदेव.- आगशी (गोवा) : &बब काशन, फे uु. 2015.iv, 36 पृ.: िच_े; 22 स1. मी.
बालकादंबरी.
ISBN 978-93-84951-92-4 :

4. 60.00

69 किवता.



O44G,3

4. 110.00


O44G,1N35

891.4694-कwकणी िनबंध सािह8य
कोसंबे, Mपा
सुवण3मeय.- आगशी (गोवा) : &बब काशन, फे uु.
2016.- 112 पृ. ; 22 स1. मी.

&सगबाळ, सुजाता
मनरं गी / *दलीप बोरकार यांOया तावनेसह.आगशी (गोवा) : &बब काशन, जाने. 2016.- 78 पृ.
; 22 स1. मी.
ISBN 978-93-85654-04-6 : 4. 160.00

20 िनबंध.



ISBN 978-93-85654-06-0 :

4. 180.00

O44G,1

891.4693-कwकणी कथासािह8य

बोरकार, *दलीप
अंतम3नातले अंतरं ग.- आगशी (गोवा) : &बब काशन,
माच3 2016.- vi, 110 पृ. ; 22 स1. मी.

खरं गटे , सुधा

माझा दोत / मराठीमeये अनु. इं Vजीत घुले.- सातारा :
लोकायत काशन, नोbह1. 2015.- 56 पृ.: िच_े; 22 स1.
मी.

21 िनबंध.

बालकादंबरी.
ISBN 978-93-84091-40-8 :



O44G,6

ISBN 978-93-85654-05-3 :

4. 60.00


4. 180.00


O44G,6

O44G,3

891.47-गुजराती सािह>य
891.4709-गुजराती सािह8याचा इितहास आिण समीhा

सोनू पडल1 बांयंत.- आगशी (गोवा) : &बब काशन,
जाने. 2015.- iv, 128 पृ.: िच_े; 22 स1. मी.
ISBN 978-93-84951-93-1 : 4. 140.00


O44G,3

सािह8यिश$प / संपा. पुgपलता राजापुरे-तापस. पहा 891.
4609 - मराठी सािह8याचा इितहास व समीhा.

सािह>य
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891.472-गुजराती नाsसािह8य

892.7-अरबी सािह>य
892.73-अरबी कथासािह8य

मधु राय, 1942-

मी कु मार / अनु. िवजय धwडोपंत त1डुलकर ; िवजय
क1 करे यांOया तावनेसह.- मुंबई : पॉXयुलर काशन,
2016.- x, 55 पृ. ; 22 स1. मी.
ISBN 978-81-7185-265-9 : 4. 110.00

हॅनन अल-शेख (Ḥanan Àl-S̲ẖaiḵẖ)

माया अWमीची गोJ / रॉजर अॅलनकृ त इं Lजी
अनुवादाचा वंदना अनुप कुंडेटकरकृत मराठी अनु.- पुणे :

मेहता, माच3 2016.- x, 274 पृ.: िच_े; 22 स1. मी.


O156,2N42

891.473-गुजराती कथासािह8य

'The locust and the bird : my mother's story'
चा अनुवाद.
ISBN 9788184989946 :

जोषी, *दनकर, 1937कालपु4ष: िनवकार काळाची कहाणी / अनु. सुषमा
शािळLाम.- पुणे : मेहता, मे 2017.- vi, 154 पृ. ; 22
स1. मी.
ISBN 9789386454775 : 4. 180.00

4. 295.00


O28,3

894.35-तुकc सािह>य
894.353-तुकÔ कथासािह8य
टं क, आयफर (Tunc, Ayfer), 1964-



O156,3N37

दलाल, जयंित एम., 1935-

अिझझ बेची शोकांितका / अनु. अ4णा Gी. दुभाषी.मुंबई : पॉXयुलर काशन, 2016.- iv, 92 पृ. ; 22 स1.
मी.

ेमाची सवपBरhा / अनु. सिवता दामले.- पुणे :
पुgपक काशन, माच3 2016.- 176 पृ. ; 22 स1. मी.
4. 200.00

'The aziz bey incident' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-7185-397-7 :

4. 150.00


O591,3N64



O156,3N35

तानिपनार, अहमत हमदी (Tanpinar, Ahmet Hamdi),

मु / अनु. दश3ना दलाल.- पुणे : पुgपक काशन,
माच3 2016.- 160 पृ. ; 22 स1. मी.

1901-1962

तास वाजे झणाणा / अनु. जयGी हBर जोशी.- मुंबई :
पॉXयुलर काशन, 2015.- iv, 289 पृ. ; 22 स1. मी.

19 लघुकथा.

4. 200.00


O156,3N35

'Saatleri ayarlama enstitusu' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-7185-328-1 :

891.473008-गुजराती कथासािह8याचा संLह



O591,3N01

समीपा: Dी जािणवेOया ाितिनिधक गुजराती कथांचे
संकलन / अनु. सुषमा लेले.- पुणे : मेहता, ऑlटो.
2015.- xii, 188 पृ. ; 22 स1. मी.
िविवध लेखकांOया 19 लघुकथा.
ISBN 9788184988758 : 4. 220.00

बादोर, ओया (Baydor, Oya), 1940नhी-दार / अनु. जयGी हBर जोशी.- मुंबई : पॉXयुलर
काशन, 2015.- vi, 368 पृ. ; 22 स1. मी.
'Erguvan kapisi : the gate of judas tree' चा



O156,3x

अनुवाद.
ISBN 978-81-7185-502-5 :

891.7-रिशयन सािह>य
891.73-रिशयन कथासािह8य
असNनीव, bला*दमीर (Arsenyev, Vladimir),

4. 475.00


O591,3N40

युचेल, तहसीन (Yucel, Tahsin), 1933-

कायEे पस3 / अनु. शमला फडके .- मुंबई : पॉXयुलर
काशन, 2015.- iv, 287 पृ. ; 22 स1. मी.
मूळ शीष3क : Gokdelen.

1872-1930

देरसू उझाला / अनु. जयंत कु लकणp ; संपा. मनोहर
सोनवणे.- पुणे : राजहंस काशन, एिल 2016.- viii,
210 पृ. ; 22 स1. मी.

'Skyscrapers' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-7185-396-0 :

'Dersu uzala' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-7434-960-6 :

4. 450.00

4. 250.00

4. 450.00


O591,3N33



O142,3M72

891.73008-रिशयन कथासािह8याचा संLह
रकाझी, कु मारांसाठी रिशयन कथा / अनु. अनघा भट-बेहरे े .पुणे : छा_ बोधन काशन, जाने. 2017.- 96 पृ.:
िच_े; 22 स1. मी.
12 बालकथा.

4. 70.00


O142,3x

894.814-कdड सािह>य
894.8143-कoड कथासािह8य
भैरXपा, एस. एल., 1931पारखा / अनु. उमा िवMपाh कु लकणp.- पुणे : मेहता,
नोbह1. 2015.- iv, 276 पृ. ; 22 स1. मी.
'त@बिलयु नीनादे मगने' चा अनुवाद.
ISBN 9788184989014 : 4. 295.00


O33,3N31

इितहास

894.8143-कdड कथासािह>य- मशः
भैरXपा, एस. एल., 1931-

910.4--वासवणन- मशः
देशिवदेश / सं. संपा. §ेहल तावरे , अशोक &शदे आिण
अ4ण कोळे कर.- अहमदनगर : लीलावती काशन,
ऑगट 2015.- 144 पृ. ; 22 स1. मी.
ISBN 978-81-927163-0-5 : 4. 100.00

साथ3: मनुgयवभावाचे पैलू उलगडणारी कथा / अनु.
उमा िवMपाh कु लकणp.- पुणे : मेहता, 2017.- iv,
272 पृ. ; 22 स1. मी.
ISBN 9789386342164 : 4. 295.00



U8.1



O33,3N31

894.827-तेलुगु सािह>य
894.8271-तेलुगु का:सािह8य

नातू, सुरेश

4पेरी वाळू तील पाऊलखुणा.- पुणे : *दलीपराज
काशन, जाने. 2017.- 142 पृ.: िच_े; 22 स1. मी.
ISBN 978-93-5117-176-8 : 4. 180.00


U8.1

Gीकृ gणदेवरायलु
आमुमा$यदा / अनु. :ंकटेश देवनप$ली.- सोलापूर :
वMपदीप काशन : नंदादीप [िवतरक], माच3 2016.190 पृ.: िच_े; 22 स1. मी.
संदभ3.
4. 240.00


O35,1

धान, जयकाश
ऑफबीट भटकं ती-3: 'हटके ' पय3टनथळांची
रोमांचकारी 'हॅटBmक' / संपा. अनुजा जगताप.- पुणे :
रोहन काशन, एिल 2016.- 228 पृ., [8] पटिच_े:
नकाशे; 22 स1. मी.
ISBN 978-81-932336-0-3 : 4. 240.00


U8.1

895.6-जपानी सािह>य
895.63-जपानी कथासािह8य

मेहद1 ळे , किवता
िनसगा3Oया सोबतीने.- पुणे : मधुGी काशन, ऑlटो.
2016.- 204 पृ.: िच_े; 22 स1. मी.
के रळ, अंदमान, युरोप, गंगटोक, दाज&लग,
जगoाथपुरी, नेपाळ, नायगारा, गोवा, िव8झलड

*कमुरा, रे ई (Kimura, Rei)
अ नोट nॉम इिचयो / अनु. सुनीता क½ी.- पुणे : मेहता,
सXट1. 2015.- ii, 186 पृ. ; 22 स1. मी.
'A note from ichiyo' चा अनुवाद.
ISBN 9788184988321 :

117

अशा देशिवदेशातील जादुई नगरीतील अनुभवांचा

4. 200.00


O42,3

खिजना अhरबH के लेली ही वासवण3ने.
4. 300.00


U8.1

900-इितहास

910-भूगोल आिण -वास - पयटन

910.45-सागरी सफर

पागी, साद सुरेश
लोटIग लायफ.- पणजी : गोवा कwकणी अकादेमी,
2016.- 124 पृ. ; 22 स1. मी.
4. 130.00

दांडेकर, अिनल

जगातील अभुत.- पुणे : *दलीपराज काशन, िडस1.
2015.- 82 पृ.: िच_े; 22 स1. मी.
ISBN 978-93-5117-038-9 : 4. 80.00



U8



U

हेयेरडाल, थॉर (Heyerdahl, Thor), 1914-2002

सांगळे , शैलजा अ.

कॉन-Bटक: शांत महासागराप$याड तरायावMन
के लेली एक अभुत सागरी सफर / इं LजीवMन Gीया
भागवतकृ त अनु.- पुणे : मेहता, सXट1. 2016.- vi, 238
पृ., [18] पटिच_े: िच_े, नकाशा; 22 स1. मी.

पय3टन भूगोल.- पुणे : डायमंड पि@लके शiस : डायमंड
बुक डेपो [ िवतरक], िडस1. 2015.- vi, 210 पृ. ; 22
स1. मी.
संदभ3.
ISBN 978-81-8483-642-4 : 4. 250.00

'Kon-tiki' : across the Pacific by raft' चा



U

अनुवाद.
ISBN 9789386175090 :

4. 295.00


910.4-वासवण3न

U8

कारं जकर, ितभा वासुदेव
िहमालयाOया कु शीत.- फwडा (गोवा) : वासुदेव नरहरी
कारं जकर, जाने. 2017.- 156 पृ., [8] पटिच_े ; 22
स1. मी.
4. 240.00

914-युरोप

मुजूमदार, िमता
माझी युरोप डायरी.- को$हापूर : अिभनंदन काशन,
मे 2015.- 123 पृ. ; 22 स1. मी.
4. 170.00


U8.1



U8.5

इितहास

118

914.8-कँ िडनेिbहया
914.897-*फनलंड

915.4-भारत-

मशः

सालफळे , मनोहर गुणवंत

िहमालयातील वगा3रोहण.- डwिबवली : सु*दशा
काशन, [201-?].- vi, 187 पृ., [2] पटिच_े ; 22 स1.

कुं भोजकर, *दलीप
अनुभवलेला आिण भावलेला *फनलंड.- पुणे : इं Vायणी
सािह8य, जून 2015.- 112 पृ.: रं गीत िच_े; 24 स1. मी.
ISBN 978-81-7418-235-7 : 4. 350.00

मी.

4. 275.00


U8.575

915-आिशया



U8.44

915.4(1)-नम3दा नदी
अतनूरकर, पु4षोRम रे णुकादासराव
तीथ3वटी नम3दा: अनुभवावी एक पBरEमा नम3दा
मयाची.- औरं गाबाद : लेखक, फे uु. 2017.- 274 पृ.,
[12] पटिच_े ; 22 स1. मी.
4. 350.00

915.3-अरबी ©ीपक$प
915.353-ओमान

आJीकर-कु लकणp, ितभा
ओमानमधील िवलोभनीय पय3टन.- पुणे : मधुGी
काशन, िडस1. 2016.- 132 पृ.: िच_े; 22 स1. मी.
पय3टनेमIसाठी उपयु असा ओमानचा रोचक
इितहास, भौगोिलक रचना व आकष3क पय3टनथळांची



U8.44.6NAR

मािहती.

4. 200.00


U8.462

915.4-भारत
कामत-देसाई, सुमेधा

कुं टे, जगoाथ
नम3दे ss हर हर.- 22 वी आ.-पुणे : ाज काशन,
नोbह1. 2016.- 256 पृ. , [4] पटिच_े: नकाशा (घडी.
); 22 स1. मी.
थम आ. : ऑगट 2005.
एका झपाटले$या वासाचं नम3दापBरEमेवरील
िवलhण रं गतदार कथन.
ISBN 81-7828-053-1 : 4. 260.00


चंVकोरीOया चार कला: वासवण3ने.- पुणे : मधुGी
काशन, 2016.- 236 पृ. ; 22 स1. मी.
4. 330.00

U8.44.6NAR



U8.44

साधनामत.- 13 वी आ.-पुणे : ाज काशन, जून
2015.- 256 पृ., [4] पटिच_े: नकाशा (घडी.); 22 स1.
मी.

थम आ. : नोbह1. 2006.
साधनेत मत असले$या साधकानं के लेली... 8याला
लाभले$या सुगंधी आनंद - चांदयाची सुखद शीतल
पखरण करणारी ही नम3दा पBरEमेची भावया_ा.
ISBN 81-7828-064-7 : 4. 260.00

काळे -पाटसकर, भा यGी
जगिसH भारतीय थाने.- नागपूर : ानेश काशन,
िडस1. 2016.- 232 पृ., [8] पटिच_े ; 22 स1. मी.
4. 300.00





U8.44.6NAR

U8.44

मुळे, अर&वद के शवराव
पBरEमा...Gी नम3देची: एक आनंद या_ा.- नागपूर :
ऋचा काशन, िडस1. 2015.- 176 पृ., [2] पटिच_े:
नकाशा (घडीचा); 22 स1. मी.
4. 200.00

नािनवडेकर, मुकुंद

सुभग सुभग माझा देश.- नागपूर : ानेश काशन,
ऑlटो. 2015.- 272 पृ.: िच_े; 22 स1. मी.
मुखपृ^ शीष3क : सुभग सुभग माझा देश : तीथ3 Íमण.
4. 350.00



U8.44.6NAR



U8.44

लwढे, सुधाकर
साद नम3देची.- पुणे : सनय काशन, नोbह1. 2015.xvi, 176 पृ., [2] पटिच_े ; 22 स1. मी.
ISBN 978-93-84600-09-9 : 4. 180.00

भावे, पु4षोRम भाकर, 1910-1980
बफ3 आिण वाळू .- नागपूर : लाखे काशन, मे 2015.176 पृ. ; 22 स1. मी.
4. 225.00



U8.44.6NAR



U8.44

भुकु टे, िव?ाधर िवल, 1952एक झपाटलेला.- मुंबई : नवचैतiय काशन, फे uु.
2017.- 212 पृ., [8] पटिच_े: नकाशे; 22 स1. मी.
4. 280.00

915.4133-ओिडशा
मोिहते, अनंत



U8.44

आeयाि8मक भूमी - ओिडसा.- को$हापूर : अिभनंदन
काशन, ऑlटो. 2016.- 130 पृ.: नकाशा (घडी.);
22 स1. मी.
4. 200.00


U8.4471

इितहास

915.414-पिम बंगाल

915.479-महारा^- मशः

मोिहते, अनंत

साठे , नारायण

अeया8माचं अिध^ान - पिम बंगाल.- को$हापूर :
अिभनंदन काशन, ऑlटो. 2016.- 191 पृ., [8]
पटिच_े: नकाशा (घडी.); 22 स1. मी.
4. 290.00


119

GीअJिवनायक पदया_ा.- पुणे : अंजली काशन, सXट1.
2015.- 56 पृ., [4] पटिच_े: नकाशा (घडीचा); 22
स1. मी.
ISBN 978-81-88209-39-2 : 4. 110.00


U8.4475

U8.4435

915.48-दिhण भारत
915.484-आंÕदेश

915.4165-नागालँड
भावे, शिशधर

मनोभावे देशदश3न: नागालँड / संपा. आनंद हडpकर.पुणे : राजहंस काशन, सXट1. 2015.- 181 पृ., [4]
पटिच_े: नकाशे ( 1 घडीचा); 22 स1. मी.
ISBN 978-81-7434-909-5 : 4. 200.00

मोिहते, अनंत



U8.446112

915.43-मeयदेश

दिhणेची अिमता - आंÕदेश.- को$हापूर : अिभनंदन
काशन, ऑlटो. 2016.- 292 पृ., [8] पटिच_े:
नकाशा (घडी.); 22 स1. मी.
4. 440.00


U8.4415

&शदे, रणधीर
मeयदेशाची सािह8यया_ा.- सोलापूर : @लॅक
पि@लशस3, एिल 2015.- 96 पृ., [4] पटिच_े ; 18 स1.

915.498-भूतान

बोरकार, *दलीप
शाiतम िशवम अ©ैतम भूतान.- आगशी (गोवा) : &बब
काशन, जाने. 2015.- iv, 132 पृ. ; 22 स1. मी.
ISBN 978-93-84951-94-8 : 4. 200.00

मी.

लेखकाOया सािह8यया_ेचे कथन.
ISBN 9788192664033 : 4. 200.00





U8.44971

U8.4455

920-च*र)े
920.02-सामाiय चBर_संLह

915.44-राजथान
मोिहते, अनंत

राजेशाहीची शान - राजथान.- को$हापूर : अिभनंदन
काशन, ऑlटो. 2016.- 479 पृ., [8] पटिच_े:
नकाशा (घडी.); 22 स1. मी.
4. 720.00


U8.4437

उxहेकर, िशरीष
जग¾ेते.- नागपूर : लाखे काशन, सXट1. 2016.- 215
पृ.: िच_े; 22 स1. मी.
39 जीवनचBर_े.
ISBN 978-93-82103-44-8 : 4. 280.00


915.46-जWमू आिण कािkमर

w

915.46(1)-लडाख
बोरकार, नं. ध.

दीिhत, अ4ं धती

यादIतलI माणकां मोतयां.- आगशी (गोवा) : &बब
काशन, िडस1. 2014.- 122 पृ. ; 22 स1. मी.
10 जीवनचBर_े.
ISBN 978-93-84951-91-7 : 4. 180.00

नाते लडाखशी / संपा. सदानंद बोरसे.- पुणे : राजहंस

काशन, मे 2016.- x, 128 पृ., [4] पटिच_े ; 22 स1.
मी.
ISBN 978-81-7434-963-7 :

4. 160.00



w



U8.4447LAD

भावे, पु4षोRम भाकर, 1910-1980
झुंबर.- नागपूर : लाखे काशन, मे 2015.- 160 पृ. ;
22 स1. मी.
14 जीवनचBर_े.
4. 210.00

915.479-महाराv
देशपांडे, जयंत

Íमंती.- 3 री आ.-को$हापूर : अिभनंदन काशन,
िडस1. 2014.- 212 पृ., 8, पटिच_े: नकाशे; 22 स1. मी.
थम आ. : जाने. 2007.
4. 260.00



w



U8.4435

वत3ले, ¸कार महादेव
साVीतील ऑफबीट भटकं ती.- पुणे : नािवiय काशन,
एिल 2017.- 176 पृ., [2] पटिच_े ; 22 स1. मी.
4. 170.00


U8.4435

िमG, अंबरीश
दरवळे इथे सुवास.- पुणे : राजहंस काशन, एिल
2016.- xii, 163 पृ.: िच_े; 22 स1. मी.
10 जीवनचBर_े.
ISBN 978-81-7434-956-9 : 4. 200.00


w

इितहास

120

920.02-सामाय च*र)संह- मशः

920.054-भारतीय-

मशः

ओ' uायन, डेरेक (O' Brien Derek), 1961100 Iconic भारतीय: िविवध hे_ांतील ेरणादायी
:िमवांचा पBरचय / इं LजीवMन संeया सुधाकर
िलमयेकृत अनु.- पुणे : सकाळ काशन, सXट1. 2016.320 पृ. ; 22 स1. मी.
संदभ3.

वै?, अर&वद, 1947ावंत: मानवी जीवन समृH करणारे / संपा. शारदा
साठे .- पुणे : रोहन काशन.
भाग 1 : भारतीय.- मे 2017.- 160 पृ. : िच_े ; 22 स1.
मी.

22 जीवनचBर_े.
4. 140.00
भाग 2 : परदेशी.- मे 2017.- 183 पृ. : िच_े ; 22 स1.

'100 Iconic Indians' चा अनुवाद.

ISBN 978-93-86493-12-5 :

ISBN 978-93-86204-10-3 :

4. 280.00


w44

मी.

19 जीवनचBर_े.
ISBN 978-93-86493-13-2 :

कुंभोजकर, रा. अ.

4. 140.00.


w

सावंत, िशवाजी गो&वद, 1940-2002
अशी मने असे नमुने.- 6 वी आ.-पुणे : मेहता, मे 2017.-

कलाकार: सज3नशील मनांचा :िवेध.- पुणे : मेहता,
ऑlटो. 2016.- x, 102 पृ. ; 22 स1. मी.
14 जीवनचBर_े.
ISBN 9789386175403 : 4. 140.00


w44

पृ.: िच_े; 22 स1. मी.
थम आ. : 1975.
अनावृR आकाशाखाली अनावृR मनांनी भेटले$या 14
:िरे खांबjल.
ISBN 9789386454751 : 4. 180.00
viii, 144

गोलानी, सोिनया

... करावे मनाचे / इं LजीवMन सीमा भानूकृत अनु.- पुणे :
अमेय काशन, एिल 2016.- 172 पृ. ; 22 स1. मी.
18 जीवनचBर_े.


w

'My life, my rules' चा अनुवाद.
ISBN 978-93-5080-062-1 :

920.054-भारतीय

4. 225.00


w44

आमची जडणघडण: िविवध hे_ांतील कतृ38ववान 20
:¹ची जडणघडण / संपा. नीिलमा करमरकर.- पुणे :
छा_ बोधन काशन, जाने. 2017.- 112 पृ.: िच_े;
22 स1. मी.
20 नामवंत :¹नी वतःOया जडणघडणीिवषयी
िलिहले$या लेखांचा संLह.
4. 80.00

ठाकूरदेसाई, संपदा

मनातली माणसं.- को$हापूर : अिभनंदन काशन,
नोbह1. 2014.- 144 पृ.: िच_े; 22 स1. मी.
8 जीवनचBर_े.
4. 180.00


w44



w44

आळतेकर, ितभा मुरलीधर
बकु ळीची फु ले.- को$हापूर : अिभनंदन काशन, एिल
2015.- 132 पृ. ; 22 स1. मी.
25 जीवनचBर_े.
4. 185.00

ते आिण मी / मुलाखतकार राजू पMळे कर.- मुंबई :
नवचैतiय काशन, एिल 2016.- 207 पृ.: िच_े; 22
स1. मी.
7 जीवनचBर_े.
ISBN 978-93-83466-81-8 : 4. 210.00


w44



w44

दांडेकर, राजा, 1955अशी घडली माणसं: लोकसाधना, िचखलगाव.- पुणे :

आळतेकर, मोहन जी.

उiमेष काशन, मे 2016.- 240 पृ. ; 22 स1. मी.
56 जीवनचBर_े.
ISBN 978-93-85794-05-6 : 4. 300.00

मनी-मानसी.- को$हापूर : अिभनंदन काशन, ऑगट
2015.- 182 पृ. ; 22 स1. मी.
4. 260.00




w44

w44

हे सारे असूनही / दRा_ेय नारायण धनागरे यांOया
तावनेसह.- को$हापूर : अिभनंदन काशन, ऑगट
2015.- 178 पृ. ; 22 स1. मी.
4. 250.00


w44

दीिhत, लीला गणेश, 1935माझी माणसं.- पुणे : मेनका काशन, ऑlटो. 2016.158 पृ. ; 22 स1. मी.
11 जीवनचBर_े.
ISBN 978-93-85735-34-9 : 4. 180.00


w44

इितहास

920.054-भारतीय-

मशः

920.054-भारतीय-

121

मशः

हडpकर, िवनय

धुनमत वासी आिण मी... / मुलाखतकार राजू पMळे कर.मुंबई : नवचैतiय काशन, जाने. 2017.- 168 पृ.:
िच_े; 22 स1. मी.
9 *द गजांOया मुलाखती.
ISBN 978-93-83466-95-5 : 4. 190.00

देवाचे लाडके / संपा. सदानंद बोरसे.- पुणे : राजहंस

काशन, ऑगट 2015.- viii, 288 पृ. ; 22 स1. मी.
15 जीवनचBर_े.
ISBN 978-81-7434-904-0 : 4. 300.00




w44

w44

920.2-Lंथपाल
920.2(1)-:िगत चBर_े

नलावडे, रामचंV, 1956कोकणची माणसं.- पुणे : *दलीपराज काशन, नोbह1.
2015.- 176 पृ.: िच_े; 22 स1. मी.
16 जीवनचBर_े.
ISBN 978-93-5117-086-0 : 4. 200.00

920.2-महाजन, शांताराम गजानन
पाटील, नीता पांडुरं ग, 1981-



w44

पठाण, यू. म., 1930-

मरणगाथा.- पुणे : *दलीपराज काशन, ऑगट 2015.179 पृ. ; 22 स1. मी.
ISBN 978-93-5117-089-1 : 4. 200.00


w44

नामवंत Lंथपाल डॉ. शां. ग. महाजन : आिण काय3.पुणे : युिनbहस3ल काशन, 2016.- xvi, 256 पृ., [8]
पटिच_े ; 22 स1. मी.
67 वषN Lंथपालन hे_ात काय3रत असले$या तर
LंथालयशाDावरील 79 Lंथांचे लेखन के ले$या
महाजनांचा पBरचय कMन देणारा आिण 8येक
Lंथपालास ेरणा देणारा असा हा संशोधनपर Lंथ.
ISBN 978-81-87552-87-1 : 4. 300.00


2wN32

920.4-काशक आिण LंथिवEे ते
920.4(1)-:िगत चBर_े
920.4-बवN, दRा_य के शव

पाठक, सुधीर

असु अWही सुखाने...- नागपूर : लाखे काशन, माच3
2017.- 214 पृ. ; 22 स1. मी.
37 जीवनचBर_े.
4. 280.00


w44

फडके, वसंत शंकर

क$पवृhाOया छायेत / संपा. मधुिमता बवN.- पुणे :
*दलीपराज काशन, एिल 2017.- 106 पृ., [4]
पटिच_े: िच_े; 22 स1. मी.
4. 150.00


M17w

र¢नगरीतील नवर¢े.- को$हापूर : अिभनंदन काशन,
एिल 2015.- 100 पृ.: िच_े; 22 स1. मी.
9 जीवनचBर_े.
4. 140.00

920.4-भटकळ, सदानंद गणेश
भटकळ, सदानंद गणेश, 1922-2011



w44

भागवत, दीपक

सदानंदया_ा.- मुंबई : पॉXयुलर काशन, 2016.- xii,
229 पृ.: िच_े; 22 स1. मी.
ISBN 978-81-7991-889-0 : 4. 325.00


M17wN22,1

थोरांची आठवण.- को$हापूर : मीनल काशन, जून
2015.- 84 पृ.: िच_े; 22 स1. मी.
15 जीवनचBर_े.
4. 50.00

920.5-प_कार
920.5(1)-:िगत चBर_े
920.5-पाटील, मुकुंदराव



w44

भागवत, यशवंत

अशा : अशा व$ली.- पुणे : नवल काशन, ऑगट
2015.- 122 पृ. ; 22 स1. मी.
30 जीवनचBर_े.
4. 145.00

खराट, संभाजी

संपादक मुकुंदराव पाटील.- पुणे : सायन पि@लके शiस,
जाने. 2016.- 199 पृ.: वंशा.; 22 स1. मी.
संदभ3.
ISBN 978-93-81351-69-7 : 4. 220.00


4wM85



w44

माया जीवनाची जडणघडण / संपा. §ेहल तावरे .- पुणे :
§ेहवध3न काशन, ऑlटो. 2016.- 210 पृ. ; 22 स1.

920.71-पु4षांची चBर_े
920.71(1)-:िगत चBर_े
920.71-गायकवाड, शंकर धमा3जी
गायकवाड, शंकर धमा3जी, 1945अंधारातून काशाकडे.- पुणे : §ेहवध3न काशन,
ऑlटो. 2015.- 178 पृ., 36, पटिच_े ; 22 स1. मी.
ISBN 978-93-85709-04-3 : 4. 200.00

मी.

40 *द गजांचा धावता जीवनपट 8यांOयाच श@दात.
4. 250.00

ISBN 978-93-85709-44-9 :



w44



Y16wN45,1

इितहास

122

920.72(1)-च*र)संह- मशः

920.71-पाटील, िश. गो.
पाटील, िश. गो.

गणगोत.- नवीन आ.-को$हापूर : अिभनंदन काशन,
जून 2015.- 216 पृ. ; 22 स1. मी.
4. 300.00


Y16w,1

920.71-भैरवकर, ितक भानुदास

Dी पंदने / सं. संपा. §ेहल तावरे , शोभा पाटील आिण
संगीता देशमुख.- पुणे : §ेहवध3न काशन, एिल
2016.- 132 पृ. ; 22 स1. मी.
िनवडक 12 Dी आ8मचBर_ांमधील वेधक आठवणIचा
गोफ.
ISBN 978-93-85709-24-1 :



Y15w

ितक पव3 ... / संक. सुिनता भानुदास भैरवकर ; संपा.
शैलजा ाने<र मोळक.- पुणे : िशवपश3 काशन,
सXट1. 2016.- 128 पृ., [8] पटिच_े: िच_े; 24 स1. मी.
4. 200.00

920.72(1)-:िगत चBर_े
920.72-ओक, कुमुद



Y16wN91

920.72-िDयांची चBर_े
920.72(1)-चBर_संLह
30 सामQय3शाली िDया: 8यांची िवचारधून 8यांOया
कथांतून / संपा. नैना लाल *कडवाई ; इं LजीवMन वषा3
गज1Vगडकरकृ त अनु.- पुणे : सकाळ काशन, सXट1.
2016.- 368 पृ.: िच_े; 22 स1. मी.
30 सामQय3शाली िDयांचे अनुभवकथन.
'30 women in power : their voices, their

ओक, कुमुद, 1920-2012

कु मुदOया आईची लेक / संपा. आशा गVे आिण क4णा
गोखले.- पुणे : राजहंस काशन, जुलै 2017.- xii,
348 पृ.: िच_े; 24 स1. मी.
तुत आ8मकथन Wहणजे Dीवातं«याची फळे
चाखले$या उिशिhत Dीचे परखड िवचारिव<,
ितOयावरील पारं पाBरक मू$यांचा पगडा, अनुभवलेली
िथ8यंतरे तसेच संघषा3चे दश3न घडिवणारा महवाचा
दतावेज.
ISBN 978-81-7434-746-6 : 4. 300.00


stories' चा अनुवाद.
ISBN 978-93-86204-06-6 :

4. 120.00

Y15wN20,1

4. 295.00


920.72-औटी, सरला दादाभाऊ

Y15w

औटी, सरला दादाभाऊ, 1956-

देवथळे , सुमती
छाया आिण ]योती.- 3 री आ.-पुणे : राजहंस काशन,
ऑlटो. 2015.- viii, 243 पृ.: िच_े; 22 स1. मी.
12 जीवनचBर_े.
ISBN 978-81-7434-911-8 : 4. 250.00

माया आयुgयाची वादळवाट.- पुणे : §ेहवध3न काशन,
जुलै 2016.- 320 पृ., [8] पटिच_े ; 22 स1. मी.
ISBN 978-93-85709-07-4 : 4. 320.00


Y15wN56,1



Y15w

920.72-केळे , सोनाबाई सोपान
केळे , मुरहरी सोपानराव

नानी / सदानंद मोरे यांOया तावनेसह.- ठाणे :
संकृ ती काशन, ऑगट 2016.- 228 पृ.: िच_े; 22
स1. मी.
ISBN 978-81-929159-9-9 : 4. 300.00

बडवे, नीती

िबकट वाट: सहा मिहलांचा जीवनसंघष3 / िम&लद
बोकल यांOया तावनेसह.- पुणे : साधना काशन,
ऑगट 2015.- 112 पृ.: िच_े, नकाशे; 22 स1. मी.
6 जीवनचBर_े.
4. 100.00



Y15wN32



Y15w

920.72-टwगे, नानेबाई बापुराव
टwगे, नानेबाई बापुराव
सुवण3योग / श@दांकन बापुराव महादेव टwगे.- भंडारा :
झाडी बोली सािह8य मंडळ, िडस1. 2015.- 84 पृ. ;
22 स1. मी.
4. 100.00

माझी आई: िविवध hे_ांतील माiयवरांची मातृगाथा /
संकिलत.- पुणे : सकाळ काशन, जून 2017.- 160 पृ.
: िच_े; 22 स1. मी.
उRुंग थानी पोहोचले$या िविवध hे_ांतील िनवडक
22 :िमवांची मातृ8वगाथा.
ISBN 978-93-86204-53-0 : 4. 150.00



Y15w,1



Y15w

920.72-सुधा

कु लकणp, चंदला कृ gणाजी
सुधामृत: आई इं *दरे चे गुज.- पुणे : §ेहवध3न काशन,
मे 2016.- 56 पृ.: िच_े; 22 स1. मी.
ISBN 978-93-85709-26-5 : 4. 55.00

सािव_ीOया लेक: 100 ओजिवनIची 100 लघुचBर_े /
संपा. िवजया वाड.- मुंबई.-इं कग इनोbहेशiस : एिल
2016.- vi, 190 पृ.: रं गीत िच_े; 24 स1. मी.
ISBN 978-93-85311-18-5 : 4. 700.00


Y15w



Y15w

इितहास

920.9-अiय िवषयांशी संबंिधत :&ची चBर_े
920.9305908-अपंग आिण आजारी :ि
920.9305908(1)-चBर_संLह

920.933804-काiहेरे, शारं गधर पु4षोRम
काiहेरे, आनंद
मॅवी काiहेरे: एका क$पक उ?ोजकाOया
1945-1978 या 33 वषाOया िजjी वाटचालीची

गवांदे, पुंडिलक भाऊराव

िजगरबाज अपंगांची यशोगाथा.- को$हापूर :
अिभनंदन काशन, िडस1. 2014.- 100 पृ. ; 22 स1.

कहाणी.- पुणे : मेहता, जाने. 2016.- xviii, 158 पृ.:

िच_े; 22 स1. मी.
ISBN 9788184989489 :

मी.

X8(A)wN11



Y6:3w

920.933804-उ?ोजक
920.933804(1)-चBर_संLह
आय हॅव अॅन आयिडया ! / संपा. पराग गोरे ; श@दांकन
वृषाली जोगळे कर...[आिण इतर.].- पुणे : िबझनेस मं_ा,
िडस1. 2016.- 214 पृ.: िच_े; 22 स1. मी.
उ?ोजकतेचा eयास घेणाxया थािपत व
नवउ?ोजकांसाठी माग3दश3क ठरे ल अशा िविवध
hे_ातील यशवी उ?ोजकांचे ेरणा8मक लेख.
4. 250.00

920.933804-गेस, िबल
गwधळे कर, ाची
िबल गेस: मायEोसॉटचे जनक.- नागपूर : कौतुभ
काशन, जाने. 2017.- 38 पृ. ; 22 स1. मी.
मुलांसाठी ेरणादायी ठरणारे चBर_.
4. 30.00


D65,8(B)wN55

920.933804-चौधरी, तुकाराम गणू
चौधरी, तुकाराम गणू, 1900-1985



X8(A)w

खांडेकर, िम&लद
आमचं देखील एक व¬ आहे... / &हदीवMन निमता
देशपांडेकृत अनु.- पुणे : अमेय इiपाय±रग बुlस, जाने.
2016.- 180 पृ.: िच_े; 22 स1. मी.
15 जीवनचBर_े.
'दिलत करोडपित 15 ेरणादायक कहािनयां' चा

जम3न रिहवास: 1922-1925 मधील जम3नीचा अनुभव /
संपा. भालचंV वना नेमाडे.- मुंबई : लोकवाय, जुलै
2016.- xiv, 345 पृ., [10] पटिच_े: िच_े; 22 स1. मी.
उपिवषय : 943 - जम3नी.
ISBN 978-93-82789-85-7 कागदी बां. :

4. 395.00


X8(M7)wN00,1

920.933804-जगदाळे , रोिहत
जगदाळे , रोिहत

अनुवाद.

4. 255.00


X8(A)w

नेते आिण नेतृ8व िवचार: भारतीय उ?ोजकांचा दृिJकोन /
संक. ऑल इं िडया मॅनेजम1ट असोिसएशन ; इं LजीवMन
मराठीमeये अनु.- नवी *द$ली : सेज पि@लके शiस,
2016.- x, 172 पृ., [8] पटिच_े ; 22 स1. मी.
भारतीय उ?ोग hे_ातील व यातनाम ने8यांची
संिh मनोगते.

अॅज इइट इज / श@दांकन िनलेश भोसले.- सातारा :
लोकायत काशन, एिल 2016.- 88 पृ.: िच_े; 21
स1. मी.
ISBN 978-93-84091-45-3 : 4. 200.00


X8(A)w,1

920.933804-जुकेरबग3, माक3
गwधळे कर, ाची
माक3 जुकेरबग3: फे सबुकचा जनक.- नागपूर : कौतुभ
काशन, जाने. 2017.- 40 पृ. ; 22 स1. मी.
मुलांसाठी ेरणादायी ठरणारे चBर_.
4. 30.00

'Leaders on leadership' चा अनुवाद.
ISBN 978-93-515-0701-7 :

4. 180.00


19 जीवनचBर_े.
4. 125.00

ISBN 978-93-5080-060-7 :

123

4. 195.00




X8(A)w

920.933804(1)-:िगत चBर_े
920.933804-आगाशे, ाने<र चंVशेखर

D65,8(B)wN84

920.933804-पेज, लॅरी

गwधळे कर, ाची
लॅरी पेज / सेगNई िuन: गूगल सच3 इं िजनचे जनक.नागपूर : कौतुभ काशन, जाने. 2017.- 35 पृ.:
िच_े; 22 स1. मी.
लहान मुलांसाठी ेरणादायी ठरणारे चBर_.
उपिवषय : 920.933804 - िuन, सेगNई.
4. 30.00

पु_ िव<ताचा / सं. संपा. शरंV बेलवलकर, ताराकाश
वत3क आिण रमेश बवN.- पुणे : ाने<र आगाशे गौरव
सिमती, [2000-?].- x, 154 पृ.: िच_े (काही रं गीत);
26 स1. मी.
ISBN 978-1-5323-4594-4 कागदी बां. :

कमत नाही


X8(A)w



D65,8(B)wN73

इितहास

124

920.933804-बhाणी, राम

-रोगितकारक श xहास झालेले

920.9362196978
रोगी

बhाणी, राम
झेप घे... : एका उ?ोगकमpची यशोगाथा / अनु. अ4ण

920.9362196978(1)-:िगत चBर_े
920.9362196978-रामजी व$लत

मांडे ; संपा. सदानंद बोरसे.- 2 री आ.-पुणे : राजहंस

काशन, जुलै 2015.- xvi, 197 पृ., [8] पटिच_े ; 22
स1. मी.
थम आ. : मे 2009.
मूळ शीष3क : Taking the high road.
ISBN 978-81-7434-894-4 : 4. 250.00


X8(A)w,1

920.933804-बेजोस, जेफ

रामजी व$लत
nॉम आउच टू उXस: एक ेरणादायी जीवनकहाणी /
इं LजीवMन आ. Gी. के तकरकृ त अनु.- पुणे : सकाळ
काशन, एिल 2017.- 152 पृ. ; 22 स1. मी.
§ायू दुब3ल करणारा एक दुमळ ऑटोइWयुन आजार
असूनही शारीBरक व मानिसक दुब3लतेवर मात करत
सकारा8मक ेरणा देणारी एका ब®राvीय कॉWXयुटर
हाड3वेयर फम3मधील संचालकाची कहाणी.
'From ouch to oops' चा अनुवाद.

गwधळे कर, ाची
जेफ बेजोस: 'अॅमेझॉन' ऑनलाईन माकN ±टगचा जनक.नागपूर : कौतुभ काशन, जाने. 2017.- 32 पृ. ; 22
स1. मी.
मुलांसाठी ेरणादायी ठरणारे चBर_.
4. 30.00

ISBN 978-93-86204-14-1 :

4. 160.00


L:4:56wN68,1

920.9362196995-hयरोगी
920.9362196995(1)-:िगत चBर_े
920.9362196995-पाटील, गौरी आनंद
पाटील, गौरी आनंद, 1986-2008



X8(A)wN64

920.933804-िuन, सेगNई
गwधळे कर, ाची
लॅरी पेज / सेगNई िuन: गूगल सच3 इं िजनचे जनक . पहा

ते दोन hणसुHा...! / संक. रkमी आनंद पाटील ; संपा.
चंVशेखर कु लकणp ; शोभा डे यांOया ाtथनासह.मुंबई : इं कग इनोbहेशiस, जून 2016.- 119 पृ.:
रं गीत िच_े; 20 स1. मी.
ISBN 978-93-85311-21-5 : 4. 250.00


L:421:6wN86,1

920.933804 - पेज, लॅरी.

920.936288-गुiाचे बळी
920.9362883-बला8कार
920.9362883(1)-:िगत चBर_े
920.9362883-टन3, जेिसका

920.933804-भरडे, नरे श
भरडे, नरे श, 1973-

ईमानदारी / श@दांकन िवजय ढवळे .- मुंबई : नवचैतiय
काशन, जुलै 2015.- 182 पृ., [8] पटिच_े ; 22 स1.
मी.
ISBN 978-93-83466-57-3 :

4. 190.00


X:8(A)wN73,1

'Denial : a memoir of terror' चा अनुवाद.

920.936219-िविशJ आजार असलेले रोगी
920.936219685232-मृितÍंश हा आजार असलेले

ISBN 9788184989922 :

4. 320.00


Y:45151wN58,1

रोगी

920.9954-इं डोलोिजट
920.9954(1)-:िगत चBर_े
920.9954-कोसंबी, धमा3नंद दामोदर

920.936219685232(1)-:िगत चBर_े
920.936219685232-मोलेसन, हेÊी
कॉÓकन, सूझन (Corkin, Suzanne)
आज आRा इथे: पम3नंट ेझ1ट टेiस / इं LजीवMन
चंVकांत सह¥बुHक
े ृ त अनु.- पुणे : सायन पि@लके शiस,
ऑगट 2016.- 360 पृ.: िच_े; 22 स1. मी.
जगाOया इितहासात सवा3िधक अªयास$या गेले$या
4 णाची हेलावून टाकणारी कहाणी.

कोसंबी, धमा3नंद दामोदर, 1876-1947
धमा3नंद: आचाय3 धमा3नंद कोसंबी यांचे आ8मचBर_
आिण चBर_ / संपा. जगoाथ सदािशव सुखठणकर ;
ल·मणशाDी जोशी यांOया तावनेसह.- 2 री आ.पुणे : सुगावा काशन, जाने. 2016.- 360 पृ., [8]
पटिच_े ; 22 स1. मी.
थम कािशत : मुंबई : िध गोवा &हदू असोिसएशन,
नोbह1. 1976.
संदभ3.

'Permanent present tense : the
unforgettable life of the amnesic patient, H.
M.' चा अनुवाद.
ISBN 978-93-81351-79-6 :

टन3, जेिसका (Stern, Jessica), 1958िडनायल अ मेमॉइर ऑफ टेरर / इं LजीवMन मै_ेयी
शरद जोशीकृ त अनु.- पुणे : मेहता, माच3 2016.- xviii,
294 पृ. ; 22 स1. मी.

ISBN 978-93-84914-22-6 कागदी बां. :

4. 380.00


L7:4wN26

4. 400.00


z44wM76,1

इितहास

921-तव, मानसशाD
921.9-ाचीन, मeययुगीन, पौवा38य त8व
921.914-भारतीय तव
921.914(1)-:िगत चBर_े
921.914-शंकराचाय3

125

922.945(1)-:िगत चBर_े
922.945-काiहोपा_ा
साठे , शुभा

संत काiहोपा_ा.- नागपूर : लाखे काशन, जाने. 2017.40 पृ.: िच_े; 22 स1. मी.
4. 25.00

उपाeयाय, दीनदयाळजी
जगगुM Gीमंत शंकराचाय3 / &हदीवMन ल·मण ढवळू
टोपलेकृत अनु.- पुणे : मोरया काशन, फे uु. 2017.112 पृ. ; 22 स1. मी.
4. 60.00



Q2wH90

922.945-खंडुबाबा
शेकडे, सुभाष



R66wE37

922-धामक अLणी, चारक, उपदेशक
922.2-रोमन कॅथॉिलक

संत खंडुबाबा माउली ...- पुणे : §ेहवध3न काशन,
जाने. 2017.- 124 पृ., [7] पटिच_े ; 22 स1. मी.
पाथडp तालुlयातील गभ3िगरी hे_ातील वारकरी संत
खंडुबाबा माउलIचा Lामीण बोलीभाषाशैलीतील

922.21-पोप

जीवनपट.

922.21(1)-चBर_संLह

ISBN 978-93-85709-58-6 :

4. 100.00


तुकानो, जोसेफ
परमाचाय3 पोप.- पुणे : bहाईट लाईट पि@लके शiस,
जुलै 2017.- 144 पृ.: िच_े; 22 स1. मी.
4. 70.00

Q2w

922.945-गजानन, महाराज
दासगणू



Q6:6212w

922.22-संत

922.22(1)-:िगत चBर_े
922.22-िटफiस, थॉमस

Gी गजानन िवजय / संक. गाय_ी &नबाळकर ;
पुनःकथन नीला देशमुख आिण गाय_ी जोशी.को$हापूर : अिभनंदन काशन, जून 2016.- 184 पृ.:
िच_े; 22 स1. मी.
4. 280.00


काbहा3लो, िसिसिलया
ऑिलbहला लगडली तुळशीची पाने...: फादर थॉमस
िटफiस : 1549-1619 : :ि8व आिण सािह8य.मुंबई : महाराv रा]य सािह8य आिण संकृ ती मंडळ,
नोbह1. 2014.- xiv, 71 पृ. ; 22 स1. मी.
संदभ3.
कागदी बां. : 4. 54.00

Q2w

922.945-गाडगेबाबा

वैरा यमूतp गाडगेबाबा: :ि8व आिण िवचार / सं. संपा.
राज1V उमेकर आिण मोद गारोडे.- अमरावती :
अनघा*द8य काशन, जाने. 2016.- 188 पृ. ; 22 स1.
मी.



ISBN 978-81-932157-0-8 :

Q6wJ49

922.945-&हदुधमpय
922.945(1)-चBर_संLह

4. 200.00


Q2wM76

922.945-गो&वद समथ3
Gी गो&वद समथ3 / भाgयासह संक. चंVकांत रघुनाथ मोरे .जळगाव : रमानाथ काशन, जुलै 2016.- xiv, 176
पृ., [2] पटिच_े: िच_े; 24 स1. मी.
संदभ3.
4. 125.00

आद&लगे, बालमोहन
माळी समाजातील संत.- सोलापूर : सुिव?ा काशन,
ऑगट 2015.- xvi, 108 पृ.: िच_े, वंशा.; 22 स1. मी.
17 जीवनचBर_े.
4. 120.00


Q2w

गोगटे, *दलीप
संत चBर_े.- पुणे : *दलीपराज काशन, जुलै 2015.383 पृ. ; 22 स1. मी.
25 जीवनचBर_े.
ISBN 978-93-5117-019-8 : 4. 400.00


Q2w



Q2wL85

922.945-ाने<र
सरGी
संत ाने<र: समाधी रहय आिण जीवन चBर_.- 2
री आ.-पुणे : सकाळ काशन, ऑगट 2016.- 184 पृ.
; 22 स1. मी.
ISBN 978-93-84316-74-7 : 4. 180.00


Q2wG75

इितहास
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922.945-तुकडोजी, महाराज

922.945-GीदRिगरी, वामी

कामडी, खुशालदास तुकारामजी

विनता

राvसंत तुकडोजी महाराज: जीवन व काय3.- नागपूर :
व8स-िवनायक काशन, ऑlटो. 2016.- xxvi, 146
पृ.: िच_े; 22 स1. मी.
संदभ3.
ISBN 978-81-924673-7-5 : 4. 250.00

महायोगी.- मुंबई : विनता बुlस, मे 2013.- 698 पृ.,
[86] पटिच_े ; 28 स1. मी.
कागदी बां. : 4. 2100.00


Q2wN53



Q2wN09

922.945-समiतभV, महाराज
ानभाकर: परमपू]य Gी गु4देव आचाय3Gी समiतभV
महाराज यांचे चBर_ / संपा. हेमचंV रतनसा वै? आिण
वीण हेमचंV वै?.- जय&सगपूर (को$हापूर) :
किवतासागर काशन, नोbह1. 2017.- 232 पृ. ; 22
स1. मी.
ISBN 978-81-934308-1-1 : 4. 350.00

922.945-तुकाराम
सावरकर, सुदाम

संतGे^ तुकाराम: वैकुंठगमन क खून ? / संपा. सुभाष
सावरकर.- अमरावती : मराठी जनसािह8य पBरषद.
भाग 1 : :ायान.- 2 री आ.- नोbह1. 2015.- 60 पृ.
; 22 स1. मी.
ISBN 978-93-82964-02-5 : 4. 50.00
भाग 2 : संिh.- नोbह1. 2015.- viii, 132 पृ. ; 22 स1.



Q2wM91

मी.

922.945-मंगलनाथ, महाराज

4. 150.00.


Q2wK08

922.945-बसवे<र
िबचेवार, सिचतानंद शं.

पBरवत3नाचा महामेM: महा8मा बसवे<र.- पूणा3 :
वाती काशन, एिल 2015.- xii, 172 पृ. ; 22 स1.

प1डके , वीणा Gीकांत
मंगल-गाथा.- औरं गाबाद : Gी ित^ान mट, 2010.216 पृ. ; 14X21 स1. मी.
ओवीबH चBर_.
4. 75.00


Q2w

मी.

संदभ3.
ISBN 81-901861-6-7 :

4. 200.00


Q2wF31

922.945-माधवनाथ, महाराज
मंगलनाथ, महाराज

अथ Gीमाधवनाथ दीपकाश Lंथ.- औरं गाबाद : Gी
ित^ान mट, [200-?].- 391 पृ., [6] पटिच_े ;
15X23 स1. मी.
ओवीबH चBर_.
कागदी बां. : 4. 35.00

संजीवननाथ डॉ. Gीमंगलनाथ: अeया8ममय जीवन आिण
िशgयांOया अनुभूती / सं. संक. नीला पाटील आिण
मीना गोखले-पानसरे .- औरं गाबाद : Gी ित^ान mट,
माच3 2014.- 201 पृ., [16] पटिच_े ; 22 स1. मी.
4. 300.00


Q2w

922.946-शीखधमpय
922.946(1)-:िगत चBर_े


Q2w

922.945-रामदास, समथ3
सातपुते, गो&वदराव
गोJीMप Gीरामदास / सं. ले. गो&वदराव सातपुते
आिण पु. :ं. कु लकणp.- 4 थी आ.-पुणे : *दलीपराज
काशन, माच3 2015.- 68 पृ.: िच_े; 22 स1. मी.
थम आ. : जून 2001.
ISBN 81-7294-330-X : 4. 50.00

922.946-नानकदेव

सरGी
सगुM नानक: साधना रहय आिण जीवन चBर_.- पुणे :
सकाळ काशन, एिल 2017.- 160 पृ. ; 22 स1. मी.
ISBN 978-93-86204-34-9 : 4. 150.00


Q8441wI69



Q2wK08

922.945-िववेकानंद, वामी

922.97-मुिलम धम3गुM
922.97(1)-:िगत चBर_े
922.97-बु$लेशाह
पुरी, जे. आर.

सरGी
वामी िववेकानंद: भारतातील गुM-िशgय परं परे ची
मशाल.- पुणे : सकाळ काशन, एिल 2017.- 152
पृ. ; 22 स1. मी.
ISBN 978-93-80571-35-6 : 4. 150.00

साई बु$लेशाह / सं. ले. जे. आर. पुरी आिण टी. आर.
शंगारी ; पंजाबीवMन मराठीमeये अनु.- िबयास :
राधावामी स8संग, 2016.- 415 पृ. ; 22 स1. मी.
ISBN 978-81-8466-520-8 : कमत नाही


∆2y7M63



Q7wK80

इितहास

923-समाजशाDी
923.1-रा]यकतN, राvाeयh
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923.154-िशवाजी, छ_पती
चौके कर, ल·मण
िशवराय: खंडका:.- मुंबई : अिभान, फे uु. 2016.231 पृ.: िच_े; 22 स1. मी.
संदभ3.
4. 180.00

923.154-भारत

923.154(1)-:िगत चBर_े
923.154-अ@दुल कलाम, ए. पी. जे.
अ@दुल कलाम, ए. पी. जे., 1931-2015
उoयन: मुख वामीजIOया सहवासात माझे
आeयाि8मक अनुभव / श@दांकन अ4ण ितवारी ;
इं LजीवMन आ. Gी. के तकरकृ त अनु.- पुणे : सकाळ
काशन, नोbह1. 2015.- 288 पृ., 6 पटिच_े ; 22 स1.



V44,1y7K30

भडभडे, सुमन

Eांतीकारी राजा.- 2 री आ.-पुणे : नािवiय काशन,
माच3 2017.- 56 पृ.: िच_े; 24 स1. मी.
बालवाचकांसाठी िशवचBर_.
4. 75.00

मी.

संदभ3.
'Transcendence : my spiritual experiences



V44,1y7K30

with Pramukh Swamiji' चा अनुवाद.
ISBN 978-93-84316-64-8 :

4. 280.00


V44,1y7N31,1

ितवारी, अ4ण
ए. पी. जे. अ@दुल कलाम: संपूण3 जीवन / इं LजीवMन
आ. Gी. के तकरकृ त अनु.- पुणे : सकाळ काशन,
ऑगट 2016.- 496 पृ., [8] पटिच_े ; 25 स1. मी.
संदभ3.

बाल िशवाजी.- 2 री आ.-पुणे : नािवiय काशन, माच3
2017.- 48 पृ.: िच_े; 24 स1. मी.
बालवाचकांसाठी िशवचBर_.
4. 75.00


V44,1y7K30

भोसले, सुखदेव पांडुरं ग

ेरणा िशवरायांची.- को$हापूर : सिiम_ काशन, फे uु.
2017.- 72 पृ. ; 22 स1. मी.

'A. P. J. Abdul Kalam : a life' चा अनुवाद.

संकटाचा कोथळा बाहेर काढू न जीवनात यशाचा

ISBN 978-93-86204-02-8 कागदी बां. :

4. 650.00


V44,1y7N31

िलमये, राजा

अDपु4ष अथा3त डॉ. ए. पी. जे. अ@दुल कलाम.- 4 थी
आ.-पुणे : *दलीपराज काशन, माच3 2015.- 128 पृ.,
[2] पटिच_े ; 22 स1. मी.
थम आ. : िडस1. 2006.
ISBN 81-7294-599-X : 4. 100.00

रा]यािभषेक घालयाची महवाकांhा बाळगणाxया
eयेयवे¼ा लोकांसाठी ो8साहनMपी वाघनखं देणारे
िशवचBर_.
संदभ3.
4. 120.00


V44,1y7K30

िलमये, राजा



V44,1y7N31

923.154-ल·मीबाई, झाशीची राणी

रणराज िशवाजी.- 5 वी आ.-पुणे : *दलीपराज काशन,
फे uु. 2016.- 174 पृ.: नकाशे; 22 स1. मी.
ISBN 81-7294-392-X : 4. 150.00


V44,1y7K30

देशपांडे, kयाम मो.
रणरािगनी.- नागपूर : िनशीगंधा बुक एजiसी, फे uु.
2015.- 176 पृ.: िच_े; 22 स1. मी.
संदभ3.
4. 100.00

िशवरायांOया युHकथा.- 5 वी आ.-पुणे : मधुराज
पि@लके शiस, एिल 2017.- 88 पृ.: िच_े; 22 स1. मी.
ISBN 81-7492-039-0 : 4. 80.00


V44,1y7K30



V44,1y7M35

923.154-शा², छ_पती
कांबळे , बी. ए.

करवीर नरे श शा² छ_पती.- पुणे : §ेहवध3न काशन,
माच3 2015.- 200 पृ. ; 22 स1. मी.
ISBN 978-93-80321-75-2 : 4. 200.00


V44,1y7K82

साळुं खे, आणा हरी, 1943पुरंदर1 ची इितहासVोही बखर.- सातारा : लोकायत
काशन, एिल 2016.- 168 पृ. ; 22 स1. मी.
िशवशाहीर बाबासाहेब पुरंदर1 Oया 'राजा िशवछ_पित'
या पुतकाचा िच*क8सा8मक अªयास.
संदभ3.
ISBN 978-93-84091-46-0 : 4. 180.00


V44,1y7K30

इितहास
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923.154-िशवाजी, छ)पती- मशः

923.147-रिशया

923.147(1)-:िगत चBर_े
923.147-पुितन, bला*दमीर

सावंत, मोहन वासुदेव

िशवरायांचा आठवावा ताप.- 2 री आ.-पुणे :
*दलीपराज काशन, माच3 2017.- 48 पृ.: िच_े; 22
स1. मी.
थम आ. : ऑगट 2016.
बालवाचकांसाठी िशवाजी महाराजांOया पराEमाची
शौय3गाथा.
ISBN 978-93-5117-169-0 : 4. 50.00

कुबेर, िगरीश िवनायक



V44y7,1K30

923.154-संभाजी, छ_पती
कडू , मोिहनी िवनोद

िशवपु_ शंभूराजे.- नागपूर : िनशीगंधा बुक एजiसी,
जुलै 2015.- 152 पृ.: िच_े; 22 स1. मी.
4. 100.00

पुितन: महासRेOया इितहासाचे अवथ वत3मान /
संपा. आनंद हडpकर.- पुणे : राजहंस काशन, एिल
2017.- xx, 266 पृ., [10] पटिच_े: नकाशा (घडी.);
22 स1. मी.
आंतरराvीय राजकय इितहासाचा वेध घेता घेता एका
जगावेग´या :िमवाची 8याOया असंय
भ$याबुxया कं गोxयांसह कMन *दलेली ही ओळख.
ISBN 978-81-7434-877-7 : 4. 300.00


V58,1y7N52



V44,1y7K57

िलमये, राजा

झुंजार छ_पती संभाजी.- नवीन आ.-पुणे : मधुराज
पि@लके शiस, एिल 2017.- 86 पृ.: िच_े, नकाशे; 22
स1. मी.
ISBN 81-85773-45-9 : 4. 80.00


V44,1y7K57

923.2-मु8सjी, राजकय नेते
923.241-Lेट िuटन
923.241(1)-:िगत चBर_े
923.241-थॅचर, मागा3रेट
काळे , भालचंV नारायण
वा दशसह¥ेषु: पंतधान मागा3रेट थॅचर यांOया
कतृ38वाचा आलेख.- नागपूर : ानेश काशन, िडस1.
2016.- 144 पृ. ; 22 स1. मी.
4. 150.00


V56y7N25

िशवदे, सदािशव

रणझुंजार.- मुंबई : राटर पि@लके शiस, िडस1. 2016.284 पृ.: िच_े, नकाशे, ित.; 22 स1. मी.
9 वषN वेगवेग´या आघा¼ांवर श_ूंशी कडवी झुंज
देणाxया छ_पती संभाजी महाराजांOया समशेरीची ही

923.254-भारत

923.254(1)-चBर_संLह
कुंभीरकर, माधुरी बंडोपंत

यशोगाथा.

संदभ3.
ISBN 978-81-932481-2-6 कागदी बां. :

4. 325.00


V44,1y7K57

गाथा Eांितकारकांची आिण ®ता8Wयांची.- को$हापूर :
अिभनंदन काशन, जाने. 2016.- 200 पृ.: िच_े; 22
स1. मी.
76 जीवनचBर_े.
4. 280.00


V44y7

923.154-िहराई

तoीरवार, दRा
कतृ38वशािलनी महाराणी िहराई.- चंVपूर : बाबू
आयटम काशन, मे 2016.- 175 पृ.: िच_े, नकाशे,
वंशा.; 22 स1. मी.
संदभ3.
4. 200.00

हैदराबाद मुिसंLामातील पूण3 वेळ काय3कतN / सं. संपा.
शोभा कोराoे...[आिण इतर].- औरं गाबाद : वामी
रामानंद तीथ3 संशोधन संथा.
भाग 2 : चBर_ व काय3 .- viii, 136 पृ. : िच_े ; 22 स1.
मी.



V44,1y7L04

923.173-अमेBरका
923.173(1)-चBर_संLह

संदभ3.
4. 200.00.


V44y7

923.254(1)-:िगत चBर_े

कहाते, अतुल

923.254-अभंग, पांडुरं ग गमाजी

अमेBरक राvपती: आजवरOया अमेBरक राvपतIची
अनोखी ओळख.- पुणे : मेहता, ऑlटो. 2016.- xxx,
490 पृ.: िच_े; 22 स1. मी.
43 जीवनचBर_े.
संदभ3.
ISBN 9789386175533 : 4. 495.00

अभंग, पांडुरं ग गमाजी, 1942-



V73,1y7

शेतमळा ते िवधानसभा / श@दांकन भाऊसाहेब सावंत.पुणे : सायन पि@लके शiस, ऑlटो. 2016.- 191 पृ.,
[8] पटिच_े ; 22 स1. मी.
ISBN 978-93-81351-91-8 : 4. 200.00


V44y7N42,1

इितहास

923.254-आंबेडकर, भीमराव रामजी

923.254-गांधी, मोहनदास करमचंद

गांधी थम 8यांस पाहता... / इं Lजी आवृRीOया
तावनेसह संपा. थॉमस वेबर ; इं LजीवMन सुजाता
गोडबोलेकृत अनु. ; संपा. आनंद हडpकर.- पुणे :
राजहंस काशन, ऑlटो. 2015.- 276 पृ. ; 22 स1.

गोडघाटे , अशोक

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर एक आbहान.- नागपूर :
उषःकाल काशन, ऑlटो. 2015.- 144 पृ. ; 22 स1.
मी.

मी.

4. 150.00


V44y7M91

देशीिवदेशी 50 माiयवरांचे लेख.
संदभ3.
ISBN 978-81-7434-928-6 :

बागुल, बाबुराव

4. 300.00


zGwM69

आंबेडकर भारत.- पुणे : सुगावा काशन.
भाग 1 : 2 री आ.- माच3 2017.- 145 पृ. ; 22 स1. मी.
थम आ. : ऑlटो. 1981.
ISBN 978-93-84914-42-4 : 4. 150.00
भाग 2 : 2 री आ.- ऑगट 2016.- 131 पृ. ; 22 स1.

923.254-गांधी, राजीव

धान, राम डी.
राजीव आिण सोिनया यांOया सहवासात / इं LजीवMन
अभय सदावतNकृत अनु. ; संपा. आनंद हडpकर.- पुणे :
राजहंस काशन, ऑगट 2016.- xii, 383 पृ., [4]
पटिच_े ; 22 स1. मी.
संदभ3.

मी.

थम आ. : ऑगट 1995.
ISBN 81-86182-03-9 :

129

4. 120.00.


V44y7M91

'My years with Rajiv and Sonia' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-7434-971-2 :

4. 350.00


V44y7N44

रं गारी, सुनीता दीप
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर.- नागपूर : लाखे काशन,
जून 2016.- 176 पृ.: िच_े; 22 स1. मी.
संदभ3.
ISBN 978-93-82103-42-4 : 4. 100.00

923.254-गांधी, सोिनया
मोरो, हािवएर (Moro, Javier)



V44y7M91

संकपाळ, सुशीला

भारतर¢ डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर.- पुणे : िशवपश3
काशन, फे uु. 2016.- 48 पृ.: िच_े; 22 स1. मी.
4. 50.00

सोिनया गांधी: लिलत चBर_ / मूळ पॅिनशवMन पीटर
जे. हन3कृत इं Lजी अनुवादाचा सिवता दामलेकृत
मराठी अनु. ; संपा. क4णा गोखले.- पुणे : राजहंस
काशन, मे 2017.- viii, 515 पृ. ; 22 स1. मी.
संदभ3.
'The red saree : a dramatized biography of
Sonia Gandhi' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-7434-790-9 :

4. 500.00


V44y7N46



V44y7M91

923.254-गायकवाड, माधवराव

923.254-hीरसागर, दीपा भारतभूषण

शेतकxयांचा लढाऊ कै वारी कॉ. माधवराव गायकवाड /
संपा. सुनीता कु लकणp.- मुंबई : लोकवाय, मे 2017.157 पृ., [4] पटिच_े ; 22 स1. मी.
ISBN 978-93-82906-07-0 : 4. 150.00

hीरसागर, दीपा भारतभूषण
वास उजळणाxया वाटा.- पुणे : §ेहवध3न काशन,
जाने. 2016.- 184 पृ., 26, पटिच_े ; 22 स1. मी.
ISBN 978-93-85709-03-6 : 4. 200.00



V44y7N24



V44y7,1

िशनगारे , हेमंत

923.254-खानखोजे, पांडुरं ग सदािशव

साहानी, सािव_ी, 1938मी कधीही माफ मागणार नाही !: पांडुरंग खानखोजे
यांचे चBर_ / इं LजीवMन अवंती महाजनकृ त अनु.- पुणे :
मेहता, माच3 2016.- vi, 310 पृ., [8] पटिच_े:
नकाशा; 22 स1. मी.
संदभ3.
'I shall never ask for pardon' चा अनुवाद.
ISBN 9788184989915 :

923.254-गोखले, गोपाळ कृ gण

4. 350.00


V44y7M86

भारतीय राvीय काँLेस आिण नामदार गोखले. पहा
324.254(1) - भारतीय राvीय काँLेस.
923.254-घोhे, गंगाधर दशरथ
घोhे, गंगाधर दशरथ, 1936धWमर¢ भयासाहेब आंबेडकरांOया सावलीत /
सुमंतराव गायकवाड यांOया तावनेसह.- मुंबई :
उRमराव सदाफु ले, िडस1. 2014.- x, 86 पृ.: िच_े;
22 स1. मी.
4. 65.00


V44y7N36,1

इितहास

130

923.254-जाधव, भाकरराव

923.254-नेहg, जवाहरलाल- मशः

सलाम &जदगी: कॉ. भाकरराव जाधव चBर_ / संपा. कॉ.
भाकरराव मृती ित^ान.- पुणे : सुगावा काशन,
जून 2015.- 48 पृ. ; 22 स1. मी.
4. 40.00

4तमजी, के . एफ.
नेहMंची सावली: नेहMंचे सुरhा अिधकारी के एफ
4तमजी यांOया रोजिनशीतून / संपा. पी. bही.
राजगोपाल ; इं LजीवMन सिवता दामलेकृत अनु. ;
संपा. क4णा गोखले.- पुणे : राजहंस काशन, ऑगट
2016.- xx, 236 पृ.: िच_े, ित.; 22 स1. मी.
संदभ3.



V44y7N32

923.254-ठाकरे , बाळ

'I was Nehru's shadow : from the diaries of

ठाकरे , बाळ, 1926-2012

एकवचनी: &हदूदयसÖाट बाळासाहेब ठाकरे यांOया
रोखठोक मुलाखतIचं संकलन / मुलाखतकार संजय
राऊत ; मनोहर जोशी यांOया तावनेसह.- पुणे :

K. F. Rustamji' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-7434-973-6 :

4. 225.00


V44y7M89

मेहता.

923.254-पवार, शरद

पृ. : िच_े ; 22 स1. मी.
पुनमु3Vण. थम आ. : जाने. 2002.
भाग 2 : मे 2017.- viii, 475 पृ. : िच_े ; 22 स1. मी.
ISBN 9788171619689 : 4. 895.00 (दोiही
भाग 1 : मे 2017.- xx, 372

पवार, शरद, 1940-

लोक माझे सांगाती...- पुणे : राजहंस काशन, िडस1.
2015.- xvi, 354 पृ., [16] पटिच_े ; 22 स1. मी.
ISBN 978-81-7434-937-8 : 4. 380.00


भागांचे िमळू न).

V44y7N40,1



V44y7N26,1

923.254-डांगे, Gीपाद अमृत

923.254-पवार, िशवाजीराव यशवंत
पवार, िशवाजीराव यशवंत, 1925-

माझे जीवन गाणे / श@दांकन धनाजी बापू िनकम.को$हापूर : अिभनंदन काशन, मे 2016.- 352 पृ.:
िच_े; 22 स1. मी.
4. 530.00

देशपांडे, रोझा
एस. ए. डांगे: एक इितहास / सं. ले. रोझा देशपांडे

आिण बानी देशपांडे.- मुंबई : िवचार भारती काशन,
ऑlटो. 2016.- xii, 682 पृ., [26] पटिच_े ; 22 स1.



V44y7N25,1

मी.

संदभ3.
ISBN 81-88141-11-9

923.254-पाटील, सातगwडा रे वगwडा
कागदी बां. : 4. 950.00


V44y7M99

923.254-नाईक, राम
नाईक, राम, 1934-

चरै वित ! चरै वित !!.- मुंबई : इं कग इनोbहेशiस,
एिल 2016.- xx, 259 पृ.: िच_े; 22 स1. मी.
ISBN 978-93-85311-23-9 : 4. 300.00

पाटील, सातगwडा रे वगwडा
सा. रे . पाटील बोलतोय / श@दांकन *कशोर राटे.पुणे : साधना काशन, मे 2015.- 112 पृ.: रं गीत
िच_े; 25 स1. मी.
4. 125.00


V44y7,1

923.254-फाळके -पाटील, मनोहर ]यो8याजीराव


V44y7N34,1

पाटील, दशरथ
मामसाहेब: थोर कामगार नेते आमदार कै. मनोहर

923.254-नेहM, जवाहरलाल

(मामा) ]यो8याजीराव फाळके पाटील चBर_.को$हापूर : अिभनंदन काशन, जाने. 2016.- 460 पृ.
; 22 स1. मी.
4. 645.00

अकबर, एम. जे., 1951-

नेहM नवभारताचे िश$पकार / इं LजीवMन क4णा
गोखलेकृत अनु. ; संपा. आनंद हडpकर.- पुणे : राजहंस
काशन, सXट1. 2015.- xviii, 692 पृ., [8] पटिच_े ;
22 स1. मी.
संदभ3.



V44y7

923.254-बसु, सुभाषचंV
जोग, िव. स.

'Nehru : making of India' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-7434-916-3 कागदी बां. :

4. 600.00


V44y7M89

सुभाष संकत3न.- नागपूर : िनशीगंधा बुक एजiसी,
फे uु. 2015.- 120 पृ.: िच_े; 22 स1. मी.
4. 70.00


V44y7M97

इितहास

923.4-कायदा ा hे_ातील :ि

923.254-बापट, पांडुरं ग महादेव

देशपांडे, kयाम मो.
कम3योगी सेनापती बापट.- नागपूर : लाखे काशन,
एिल 2017.- 40 पृ.: िच_े; 22 स1. मी.
बालवाचकांसाठी ेरणादायी असलेले चBर_.
4. 25.00

923.454-भारत

923.454(1)-:िगत चBर_े
923.454-भावळकर, शेखर बाबूराव



V44y7M80

923.254-भगत &सग
नयर, कु लदीप, 1923शहीद: भयमु होऊन मरणाला कवेत घेणाxया भगत
&सग यांचा अखेरपयतचा जीवनवास / इं LजीवMन
भगवान दातारकृ त अनु.- पुणे : रोहन काशन, सXट1.
2015.- 246 पृ. ; 22 स1. मी.

भावळकर, शेखर बाबूराव
शेखरची भावळ.- मुंबई : इं कग इनोbहेशiस, एिल
2016.- xii, 236 पृ. ; 22 स1. मी.
ISBN 978-93-85311-17-8 : 4. 300.00


Zw,1

923.5-सरकारी अिधकारी, सैiयािधकारी, पोिलस
खा8यातील कम3चारी
923.554-भारत

923.554(1)-चBर_संLह

'Without fear' चा अनुवाद.
ISBN 978-93-82591-85-6 :

131

4. 250.00

गोरे , अनुराधा



V44y7N07

923.254-मोदी, नर1 V

शौय3.- मुंबई : राटर पि@लके शiस, िडस1. 2016.288 पृ. ; 22 स1. मी.
ISBN 978-81-922379-9-2 कागदी बां. :

काळे , भालचंV नारायण
योजकत_ दुल3भः.- नागपूर : ानेश काशन, िडस1.
2016.- 224 पृ. ; 22 स1. मी.
4. 250.00

4. 325.00


V44,8:594w



V44y7N50

923.254-शेडमाके , बाबूराव पू$लेसूरबापू
गेडाम, काश तुळशीराम
वीर बाबूराव पू$लेसूरबापू शेडमाके : 1857 Oया
वातं«यलÅातील िवदभा3तील शूरवीर Eांितकारक.नागपूर : लाखे काशन, ऑगट 2015.- 93 पृ.: िच_े,
वंशा.; 22 स1. मी.
संदभ3.
4. 115.00

िलमये, राजा

आपले परमवीर.- 4 थी आ.-पुणे : *दलीपराज काशन,
माच3 2015.- 48 पृ.: िच_े; 22 स1. मी.
22 जीवनचBर_े.
ISBN 81-7294-483-7 : 4. 30.00


V44,8:594w

923.554(1)-:िगत संLह
923.554-आचरे कर, बाळकृ gण म.


V44y7M33

923.254-साळवे, ल®जी
ल®जी साळवे / संपा. सुरेश चौथाईवाले.- औरं गाबाद :
नीरज काशन, िडस1. 2015.- 136 पृ. ; 22 स1. मी.
संदभ3.
4. 130.00

आचरे कर, बाळकृ gण म., 1947चौlयाOया ितËावMन.- 2 री आ.-पुणे : मेनका
काशन, जाने. 2016.- 256 पृ. ; 22 स1. मी.
थम आ. : जाने. 2008.
ISBN 978-93-85735-03-5 : 4. 200.00


V44,8wN47,1



V44y7L94

923.254-सावरकर, िवनायक दामोदर

भावे, पु4षोRम भाकर, 1910-1980
सावरकर नावाची ]योत.- नागपूर : लाखे काशन, मे
2016.- 96 पृ. ; 22 स1. मी.
4. 125.00

923.554-आपटे, वामन बाळकृ gण
आपटे, वामन बाळकृ gण, 1931वादळ वारं सुटलं रं .- पुणे : उiमेष काशन, नोbह1.
2015.- 239 पृ.: िच_े; 22 स1. मी.
ISBN 978-93-85794-04-9 : 4. 250.00


MV45wN31,1



V44y7M83

923.554-गोखले, सुहास
गोखले, सुहास

मराठे , मंिजरी

कै दी नंबर सी-14861 / इं LजीवMन उवला

वातं«यवीर िवनायक दामोदर सावरकर / िच_.
चंVशेखर जोशी.- नागपूर : लाखे काशन, मे 2017.128 पृ.: रं गीत िच_े; 24 स1. मी.
4. 150.00

गोखलेकृत अनु. ; संपा. सुजाता देशमुख.- पुणे : मेनका

काशन, जुलै 2016.- 264 पृ. ; 22 स1. मी.
4. 275.00

ISBN 978-93-85735-32-5 :



V44y7M83



Y:4:61w,1
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923.554-जोगळे कर, अर&वद वसंत

923.654(1)-:िगत चBर_े

जोगळे कर, अर&वद वसंत, 1940-

923.654-आगरकर, गोपाळ गणेश

आठवणIतील दव&बदू.- पुणे : उiमेष काशन, जून
2016.- 160 पृ. ; 22 स1. मी.
ISBN 978-93-85794-10-0 :

4. 200.00


MV41wN40,1

923.554-नांगरे -पाटील, िव<ास
नांगरे -पाटील, िव<ास, 1959-

'Gopal Ganesh Agarkar : the secular
rationalist reformer' चा अनुवाद.

मन म1 है िव<ास / संपा. सदानंद बोरसे.- पुणे :

ISBN 978-81-7185-112-6 :

राजहंस काशन, मे 2016.- xvi, 205 पृ., [8]



923.654-कवN, धwडो के शव

4. 250.00


Y:4:61wN59,1

923.554-पगारे , कwिडबा धwिडबा
पगारे , कwिडबा धwिडबा, 1926के ळीOया पानावरील उJावळ.- औरं गाबाद : कौश$य
काशन, मे 2012.- 224 पृ., [4] पटिच_े ; 22 स1. मी.
सेवािनवृR िशhणािधकाxयांOया जीवनाचं वातवदशp
िच_ण.

कवN, धwडो के शव, 1858-1962
आ8मवृR: 1858 ते 1928 पयत / रघुनाथ पु4षोRम
परांजपे यांOया तावनेसह.- 4 थी आ.-पुणे : महषp
कवN Dी िशhण संथा, 2017.- 720 पृ., [20]
पटिच_े ; 22 स1. मी.
नारायण महादेव पटवध3नकृ त 'धwडो के शव कवN चBर_
: 1928 ते 1958 पयत' या चBर_ाOया दुसxया
आवृRीसह.
थम आ. : 1915.
ISBN 978-81-920642-9-1 कागदी बां. :

4. 100.00

4. 350.00




Y:1:7wM58,1

V44,8wN26,1

पटवध3न, नारायण महादेव
धwडो के शव कवN चBर_: 1928 ते 1958 पयत.- 2 री
आ.-पुणे : महषp कवN Dी िशhण संथा, 2017.- 720
पृ., [20] पटिच_े ; 22 स1. मी.
धwडो के शव कवNकृत 'आ8मवृR : 1858 ते 1928 पयत'
या आ8मचBर_ाOया चतुथ3 आवृRीसह.
थम आ. : 1958.
संदभ3.

923.554-िमसाळ, कािशनाथ

िमसाळ, कािशनाथ

पॉइं ट @लँक / नागनाथ कोRाप$ले यांOया तावनेसह.पुणे : सायन पि@लके शiस, ऑlटो. 2016.- 360 पृ.:
िच_े; 22 स1. मी.
वदpचे अंतरं ग उलगडवणारी एका झुंजार पोिलस
अिधकाxयाची संघष3मय आ8मकथा.
ISBN 978-93-81351-89-5 :

4. 550.00
Y:1:7wM56

पटिच_े: िच_े; 22 स1. मी.
ISBN 978-81-7434-962-0 :

गणाचारी, अर&वद
गोपाळ गणेश आगरकर: बुिHामायवादी िवचारवंत
आिण थोर समाजसुधारक / इं LजीवMन जावंदी
वांबूरकर आिण अ4ं धती खंडकरकृ त अनु.- मुंबई :
पॉXयुलर काशन, 2016.- xxiv, 398 पृ.: िच_े, ित.
; 22 स1. मी.
संदभ3.

ISBN 978-81-920642-9-1 कागदी बां. :

4. 380.00

4. 350.00




Y:1:7wM58

Y:4:61w,1

923.654-खंकाळ, वसंत िनवृRी

923.6-समाजसेवक, लोकिहतैषी

खंकाळ, वसंत िनवृRी
सळसळणारं &पपळ पान.- पुणे : सुगावा काशन,
एिल 2016.- 128 पृ. ; 22 स1. मी.
ISBN 978-93-84914-24-0 : 4. 120.00

923.654-भारत

923.654(1)-चBर_संLह
गवाणकर, रोिहणी



&हदभ िवदेिशनी.- पुणे : साधना काशन, माच3

Y:1:7w,1

2017.- 120 पृ.: िच_े; 22 स1. मी.

923.654-गोरे , माधव सदािशव

अकरा &हदभ िवदेिशनIOया &हदभने देशाOया

आपटे , ज. शं.

िवकासासाठी के ले$या य¢ांची ओळख.
संदभ3.
4. 100.00


Y:1:7w

समाजयोगी समाजशाD डॉ. मा. स. गोरे / सं. ले. ज.
शं. आपटे आिण अपणा3 के ळकर.- पुणे : साधना
काशन, नोbह1. 2015.- 122 पृ. ; 22 स1. मी.
4. 125.00


Y:1:7wN21
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923.654-देशपांडे, सुनील

923.654-पाटील, भाऊराव पायगYडा- मशः

कुहीकर, सुनील वसंतराव

यादव, मा. के.

वेणूपु_.- नागपूर : लाखे काशन, जाने. 2016.- 96
पृ., [16] पटिच_े ; 22 स1. मी.
मेळघाटातील आ*दवासी बांधवांसाठी उभारले$या
'संपूण3 बांबू क1 V, लवादा' तसेच इतर समाजकाया3चा

कम3वीर भाऊराव पाटील: एक सWयक आकलन.सातारा : िगBरजा के दार काशन, मे 2017.- 448 पृ.:
ित.; 22 स1. मी.
संदभ3.
4. 450.00

आलेख.

4. 150.00


Y:1:7w

923.654-देशमुख, गोपाळ हरी



Y:1:7wM87

923.654-प1डसे, आXपा
मृितगंध: डॉ. आXपा प1डसे जiमशता@दी 2016 / संकिलत.पुणे : ान बोिधनी, ऑगट 2016.- 328 पृ.: िच_े;
24 स1. मी.
4. 200.00

ढोणे, एकनाथ

लोकिहतवादी गोपाळ हरी देशमुख.- पुणे : §ेहवध3न
काशन, माच3 2013.- 100 पृ. ; 22 स1. मी.
संदभ3.
ISBN 978-93-80321-89-9 : 4. 100.00



Y:1:7wN16



Y:1:7wM23

923.654-Vिवड, मंदा*कनी

923.654-फु ले, ]योितबा गो&वद
पाटील, पंढरीनाथ िसताराम

महा8मा जोितराव फु ले.- 3 री आ.-नवी मुंबई : गुंफा
काशन, माच3 2014.- 190 पृ.: ित.; 22 स1. मी.
थम आ. : जुलै 1927.
4. 100.00

Vिवड, मंदा*कनी, 1927ही माझी संपदा.- पुणे : नीहारा काशन, जुलै 2015.vi, 192 पृ., [6] पटिच_े ; 22 स1. मी.
4. 200.00





Y:1:7wM27

Y:1:7wN27,1

923.654-िनवे*दता, भिगनी

923.654-फु ले, सािव_ीबाई

गडकरी, मृणािलनी

पाटील, अिजत

Eांितयोिगनी भिगनी िनवे*दता: आयBरश मिहलेOया
भारतावरील िन^ेची कहाणी.- पुणे : मेहता, जाने.
2017.- xiv, 394 पृ.: वंशा.; 22 स1. मी.
संदभ3.
ISBN 9789386342201 : 4. 450.00

तेजिवनी सािव_ीबाई फु ले.- पुणे : सायन पि@लके शiस,
माच3 2015.- 88 पृ.: वंशा.; 22 स1. मी.
ISBN 978-93-81351-60-4 : 4. 90.00


Y:1:7wM31



Y:1:7wM67

923.654-परांजपे, शकुंतला
िनवडक शकुंतला परांजपे / संपा. िवनया खडपेकर.- पुणे :

राजहंस काशन, माच3 2017.- viii, 273 पृ. ; 22 स1.

साकुळकर, माधुरी

सािव_ीबाई फु ले.- नागपूर : िनशीगंधा बुक एजiसी,
जुलै 2015.- 104 पृ.: िच_े; 22 स1. मी.
4. 70.00


Y:1:7wM31

मी.

रँ लर र. पु. परांजपे यांची कiया तर यात
नाटक-िच_पटक8या3 सई परांजपे यांOया आई आिण
संतितिनयमनाचे पायाभूत काय3 करणाxया
समाजकाय3क8या3 असले$या शकुं तला परांजपे यांचं
खुमासदार शैलीत रं गलेले हे चBर_.
ISBN 978-81-7434-809-8 : 4. 300.00

923.654-भावे, िवनोबा



Y:1:7wN06

923.654-पाटील, भाऊराव पायगwडा

ग4ड, *दलीप मान&सग
गोJी िवनोबांOया.- 4 थी आ.-पुणे : मधुराज
पि@लके शiस, माच3 2015.- 76 पृ. ; 17 स1. मी.
थम आ. : नोbह1. 2005.
ISBN 81-7492-063-3 : 4. 60.00


Y:1:7wM95

&शपी, कु सुमाकर ग., 1937-1991
िवनोबा: : व वाय / संपा. भालचंV कु सुमाकर
जगताप.- पुणे : *दलीपराज काशन, जुलै 2016.374 पृ. ; 22 स1. मी.
संदभ3.
ISBN 978-93-5117-129-4 : 4. 450.00

चbहाण, रामचंV नारायण, 1913-1993
कम3वीर भाऊराव पाटील एक दश3न / संपा. रमेश
चbहाण.- पुणे : संपादक, सXट1. 2016.- 304 पृ. ; 22
स1. मी.
संदभ3.
4. 350.00


Y:1:7wM87



Y:1:7wM95
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923.654-Wहके , मोहनराव भागवत

923.754(1)-च*र)संह- मशः

Wहके , मोहनराव भागवत
दुgकाळाOया गभा3तून पँथरची डरकाळी.- पुणे : सुयश
काशन, िडस1. 2016.- viii, 115 पृ. ; 22 स1. मी.
4. 200.00

ाथिमक िशhकांची आ8मवृRं / संपा. नामदेव माळी.- 2
री आ.-पुणे : साधना काशन, िडस1. 2015.- 128 पृ.:
िच_े; 22 स1. मी.
मुखपृ^ शीष3क : आठ ाथिमक िशhकांची आ8मवृRं.
4. 125.00



Y:1:7w,1



923.654-&शदे, िवल रामजी

Tw

चbहाण, रामचंV नारायण, 1913-1993
महषp िवल रामजी &शदे / संपा. रमेश चbहाण.- पुणे :

923.754(1)-:िगत चBर_े
923.754-चbहाण, जगतपाल&सह गोपाल&सह

संपादक.

पुळणीवरOया पाऊलखुणा / सं. संपा. अ. शे. देशमुख आिण
भाकर तांडेकर.- नागपूर : फिनlस काशन, सXट1.
2015.- xvi, 285 पृ., [1] पटिच_ ; 22 स1. मी.
4. 300.00

भाग 1 : एिल 2017.- xvi, 224 पृ. : िच_े ; 22 स1.
मी.

संदभ3.
4. 250.00.



TwN40



Y:1:7wM73

923.754-जाधव, आ8माराम पुंडिलक

923.654-साठे , अणा भाऊ

जाधव, आ8माराम पुंडिलक, 1942कसरत.- व1गुला3 (&सधुदग
ु 3) : िवनो*दनी काशन,
एिल 2016.- 152 पृ. ; 22 स1. मी.
4. 100.00

चौथाईवाले, सुरेश

िवVोही अणा भाऊ साठे .- औरं गाबाद : ल®जी
काशन, िडस1. 2015.- 176 पृ. ; 22 स1. मी.
संदभ3.
4. 170.00



TwN42,1



Y:1:7wN20

923.654-सूय3वंशी, के . एच.

923.754-जावडेकर, लीला
जावडेकर, लीला, 1925-

सूय3वंशी, के . एच.
एकच eयास: धWमभूमी दे²रोडचा िवकास.- पुणे :
§ेहवध3न काशन, मे 2016.- 162 पृ., [14] पटिच_े:
िच_े; 22 स1. मी.
ISBN 978-93-85709-22-7 : 4. 200.00

अशी घडले मी... / श@दांकन वृषाली आफळे .- पुणे :
साधना काशन, ऑlटो. 2012.- 142 पृ.: िच_े; 22
स1. मी.
4. 100.00


TwN25,1



Y:1:7w,1

923.754-ठोके, मो. िन.

923.65491-पा*कतान
923.65491(1)-:िगत चBर_े

ठोके, मो. िन., 1946-

कै *फयत एका ाeयापकाची.- को$हापूर : अिभनंदन
काशन, एिल 2015.- 232 पृ., [2] पटिच_े ; 22 स1.

923.65491-मलाला युसूफजई
मलाला युसूफजई, 1997-

मी.

मी मलाला / सं. ले. मलाला युसूफजई आिण *Eटीना
लॅWब ; अनु. सुिया वकल.- पुणे : मेहता, मे 2015.x, 290 पृ., [8] पटिच_े: नकाशा; 22 स1. मी.

4. 300.00


TwN46,1

923.754-देशमुख, Gीकांत सखाराम

'I am Malala : the girl who stood up for
education and was shot by the Taliban' चा
अनुवाद.
ISBN 9788184987256 :

4. 295.00


Y:1:7wN97,1

923.7-िशhक, िशhणत

देशमुख, Gीकांत सखाराम, 1936असा घडलो मी.- मुंबई : के तक काशन, ऑlटो.
2015.- viii, 146 पृ.: िच_े; 22 स1. मी.
ISBN 978-93-85133-01-5 : 4. 180.00


TwN36,1

923.754-भारत
923.754-नाईक, जे. पी.

923.754(1)-चBर_संLह

नाईक, Gीकांत
प»भूषण डॉ. जे. पी. नाईक.- 2 री आ.-को$हापूर :
मािणक काशन, माच3 2015.- 64 पृ., [12] पटिच_े ;
22 स1. मी.
थम आ. : िडस1. 2008.
4. 75.00

नलावडे, िवजय
रयत िशलेदार.- सातारा : सातारा इितहास संशोधन

मंडळ, सXट1. 2014.- viii, 328 पृ. ; 22 स1. मी.
रयत िशhण संथेतील ारं भीOया 23 कतृ38ववान
िशलेदारांचे जीवनचBर_.
4. 250.00


Tw



TwN07
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925-वैािनक
925.(1)-चBर_संLह

923.754-पवार-जाधव, हेमा
पवार-जाधव, हेमा, 1978-

कळी फु लतानाचे *दवस.- पुणे : §ेहवध3न काशन,
माच3 2015.- 182 पृ. ; 22 स1. मी.
ISBN 978-93-80321-96-7 : 4. 180.00


TwN78,1

923.754-पाटील, झुलाल िभलाजीराव

कथा शोधांOया / संक. साने गु4जी कथामाला.- 2 री आ.पुणे : *दलीपराज काशन, सXट1. 2015.- 36 पृ.:
िच_े; 22 स1. मी.
6 जीवनचBर_े.
थम आ. : ऑlटो. 2013.
4. 30.00


Aw
खांदेशचा लाल: झुलाल / संपा. एन. के. ठाकरे ... [आिण

इतर.].- धुळे : सWयकता काशन, फे uु. 2016.- viii,
248 पृ., [8] पटिच_े ; 22 स1. मी.
जय&हद शैhिणक mटचे संथापक अeयh *दवंगत
झुलाल िभलाजीराव पाटील यांOया आठवणIचा आलेख.
ISBN 978-93-83429-63-9 : 4. 200.00

गंधे, गौरी

युरेका lलब: संवादातून ओळख संशोधकांची आिण
8यांOया संशोधनांची.- पुणे : रोहन काशन, नोbह1.
2015.- 131 पृ.: िच_े; 22 स1. मी.
26 जीवनचBर_े.
ISBN 978-93-82591-87-0 : 4. 100.00




Aw

TwN14

925.1-गिणत
925.1(1)-:िगत चBर_े
925.1-अªयंकर, Gीराम शंकर

923.754-मोहरीर, *कशोर बाळकृ gण
मोहरीर, *कशोर बाळकृ gण
असंभावतून संभवाकडे.- अमरावती : सेवा काशन ;
यवतमाळ : भाऊ मांडवकर संशोधन क1 V [िवतरक],
ऑlटो. 2016.- 280 पृ., [1] पटिच_ ; 22 स1. मी.
4. 350.00

भालेराव, किवता



Tw,1

गिणतयोगी डॉ. Gीराम अªयंकर / संपा. आनंद हडpकर.पुणे : राजहंस काशन, जाने. 2016.- xx, 219 पृ.,
[4] पटिच_े ; 22 स1. मी.
ISBN 978-81-7434-940-8 : 4. 250.00


BwN30

923.754-&शदे, नवनाथ

925.1-रामानुजन, Gीिनवास

&शदे, नवनाथ एकनाथराव
मानवतेचे अंतरं ग.- सातारा : लोकायत काशन, सXट1.
2015.- 252 पृ.: िच_े; 22 स1. मी.
ISBN 978-93-84091-34-7 : 4. 200.00


Tw,1

परचुरे, कतp
Gीिनवास रामानुजन: गिणतिव<ातील अढळ तारा.पुणे : कनक बुlस (डायमंड पि@लके शiस), एिल 2015.vi, 130 पृ.: िच_े; 22 स1. मी.
ISBN 978-81-8483-604-2 : 4. 100.00


BwM87

923.754-शेकडे, सुभाष िनवृRी

925.2-खगोलशाD
925.2(1)-:िगत चBर_े
925.2-नारळीकर, जयंत िवgणु

शेकडे, सुभाष िनवृRी, 1966हाणला कोयता, झालो मातर !.- पुणे : §ेहवध3न
काशन, माच3 2015.- 168 पृ. ; 22 स1. मी.
ISBN 978-93-80321-93-6 : 4. 160.00


TwN66,1

923.8-वािण]य, संेषण, वाहतूक :वथेसंबंिधत :ि

तुकानो, जोसेफ
नh_ांचं देणं.- नागपूर : िव?ा िवकास पि@लशस3, िडस1.
2016.- 59 पृ. ; 22 स1. मी.
संदभ3.
ISBN 978-93-81483-45-9 : 4. 65.00


923.854-भारत

B9wN38

923.854(1)-:िगत चBर_े

925.3-भौितकशाD
925.3(1)-:िगत चBर_े
925.3-lयूरी, मेरी

923.854-लाळे , िनतीन
लाळे , िनतीन

बोटीवMन.- को$हापूर : इं Vिनल काशन, जाने. 2016.260 पृ., [4] पटिच_े ; 22 स1. मी.
मचट नेbहीमeये रे िडओ ऑ*फसर Wहणून काम करतांना
बोटीवरOया आयुgयातील जीवनपशp अनुभव.
4. 360.00


X425w,1

कान, संजय
मेरी lयुरी: िवानाOया दोन शाखांमeये नोबेल
पुरकार ा एकमेव शाD.- पुणे : सकाळ काशन,
नोbह1. 2016.- 128 पृ.: िच_े; 22 स1. मी.
संदभ3.
ISBN 978-93-86204-20-2 : 4. 140.00


CwM67

इितहास

136

925.397-परमाणु वैािनक
925.3972-कण भौितकशाD
925.3972(1)-:िगत चBर_े

926.1(1)-:िगत चBर_े
926.1-अबुइलेश, इझेल*दन
अबुइलेश, इझेल*दन (Abuelaish, Izzeldin), 1955मी ितरकार करणार नाही: गाझामधील एका
डॉlटरचा जीवनपट / अनु. kयामल कु लकणp.- पुणे :
मेहता, सXट1. 2016.- xviii, 190 पृ., [4] पटिच_े ;
22 स1. मी.

925.3972-कोतवाल, आशुतोष
कोतवाल, मािणक

पु_ bहावा ऐसा: जगि©यात मूलकण वैािनक डॉ.
आशुतोष कोतवाल यांचं चBर_ / संपा. आनंद हडpकर.पुणे : राजहंस काशन, फे uु. 2016.- xx, 290 पृ.,
[8] पटिच_े: िच_े; 22 स1. मी.
संदभ3.
ISBN 978-81-7434-949-1 : 4. 300.00

'I shall not hate : a Gaza doctor's journey
on the road to peace and human dignity' चा
अनुवाद.



C(B711)N65w

ISBN 9789386175083 :

4. 250.00


925.4-रसायनशाD
925.4(1)-:िगत चBर_े
925.4-नोबेल, आ$nे ड

LwN55,1

926.1-uनाळकर, सुलभा
uनाळकर, सुलभा
डॉlटर Wहणून जगवताना / संपा. क4णा गोखले.- पुणे :
राजहंस काशन, ऑगट 2017.- xii, 230 पृ. ; 22 स1.

देखणे, मालिवका

आ$nे ड नोबेल: नोबेल पBरतोषकांचा पुरकता3.नागपूर : लाखे काशन, फे uु. 2016.- 48 पृ.: िच_े;
22 स1. मी.
संदभ3.
4. 30.00

मी.
ISBN 978-81-7434-915-6 :

4. 300.00


Lw,1



EwM33

925.8-वनपितशाD
925.8(1)-:िगत चBर_े
925.8-काbह3र, जॉज3 वॉ&श टन

926.17-सज3न
926.1746-युरोसज3न
926.1746(1)-:िगत चBर_े
926.1746-फडके, अिजत

देखणे, मालिवका

काbह3र आकाशाएवढा.- नागपूर : िनशीगंधा बुक
एजiसी, फे uु. 2015.- 152 पृ.: िच_े; 22 स1. मी.
4. 100.00


IwM64

926-तं_
926.1-डॉlटर, वै?
926.1(1)-चBर_संLह
अवचट, अिनल

चंVमे जे अलांछन: डॉ. अिजत फडके यांचा जीवनपट / संक.
अचला जोशी.- मुंबई : मौज काशन, एिल 2016.xvi, 448 पृ., [8] पटिच_े: िच_े; 25 स1. मी.
जगिसH युरोसज3न डॉ. अिजत फडके यांOया
आठवणIचं संिचत 8यांOया सहाeयायी, िव?ाथp,
िम_मैि_णी, कु टूंबीय, कम3चारी तसेच 4 णांनी
आदरपूव3क िलिहले$या प_ांमधून.
ISBN 978-93-5091-115-0 : 4. 500.00


पुढे जायासाठी: मागे वळू न पाहताना / सं. ले. अिनल
अवचट, अभय बंग आिण आनंद नाडकणp ;
मुलाखतकार िववेक सावंत ; श@दांकन व¬ील जोगी.पुणे : साधना काशन, माच3 2017.- 71 पृ.: िच_े;
22 स1. मी.
त4णाईचे आयकॉन असले$या तीन डॉlटरांनी
शारीBरक, मानिसक व सामािजक आरो याOया hे_ात
के ले$या काया3चा पBरचय मुलाखतIOया माeयमा©ारे .
ISBN 978-93-86273-12-3 : 4. 50.00

L51:4:6wN35

926.2-अिभयंता

926.21385-टेिलफोन, दूरeवनी
926.21385(1)-:िगत चBर_े
926.21385-िप_ोदा, सॅम



Lw

चुके काळजाचा ठोका... !: वै?कय hे_ातील स8य
घटनांवर आधाBरत अनुभवांचे श@दांकन / श@दांकन
हेमा नागपूरकर.- नागपूर : िनलांजली काशन, ऑlटो.
2016.- 144 पृ.: िच_े; 22 स1. मी.
24 िथतयश डॉlटरांOया अनुभवांचे संकलन.
4. 225.00

िप_ोदा, सॅम, 1942टेिलकॉम-Eांतीचं महाव¬ ... माझा वास / सं. ले.
सॅम िप_ोदा आिण डेिbहड चनॉफ ; इं LजीवMन
शारदा साठे कृत अनु. ; संपा. णव सखदेव.- पुणे :
रोहन काशन, ऑlटो. 2016.- 408 पृ., [8] पटिच_े
; 22 स1. मी.
'Dreaming big : my journey to connect
India' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-932936-8-3 :



Lw

4. 375.00


D65,48wN42,1

इितहास

926.251-रे $वेमाग3 अिभयंता
926.251(1)-:िगत चBर_े
926.251-Gीधरन, ई.

927.2-माटे, Gीिनवास नी.
माटे, Gीिनवास नी.
&शपेतले आकाश / संपा. सुलभा तेरणीकर.- पुणे :

अशोकन, एम. एस.

राजहंस काशन, माच3 2017.- 198 पृ.: रं गीत िच_े;

मेmोमॅन Gीधरन / मूळ मलयालमवMन राजेश
राजमोहनकृ त इं Lजी अनुवादाचा अवधूत डwगरे कृत
मराठी अनु. ; संपा. नीता कु लकणp.- पुणे : रोहन
काशन, ऑlटो. 2016.- 198 पृ. ; 22 स1. मी.

25 स1. मी.
जीवनाOया व¬वातवाला वेढणाxया आभाळाएवÅा
चैतiयाचं एका संवेदनशील मनात उमटलेलं िनतळ

'Karmayogi : a biography of E. Sreedharan'

ित&बब Wहणजेच हे पुतक.

चा अनुवाद.
ISBN 978-81-932936-9-0 :

ISBN 978-81-7434-637-7 कागदी बां. :

4. 250.00


D415wN32

4. 350.00


NAw,1

926.3-कृ िष hे_ाशी संबंिधत :ि
926.349-वनिवभागातील अिधकारी, काय3कतN
926.349(1)-:िगत चBर_े
926.349-देशपांडे, सुरेश भालचंV

927.3-िश$पकार
927.3(1)-:िगत चBर_े
927.3-करमरकर, िवनायक पांडुरं ग

देशपांडे, सुरेश भालचंV, 1938वनासाठी *फिनlसचा संघष3.- पुणे : *दलीपराज
काशन, जून 2016.- 164 पृ.: िच_े; 22 स1. मी.
ISBN 978-93-5117-130-0 : 4. 180.00

ब®ळकर, सुहास
आयुgयाची मौ$यवान माती: िश$पकार करमरकर / सं.


JBwN38,1

926.58-मॅनेजर, :वसायी
926.58(1)-चBर_संLह

संपा. िवनया खडपेकर आिण आनंद हडpकर.- पुणे :
राजहंस काशन, ऑlटो. 2015.- xii, 312 पृ., [6]
पटिच_े: िच_े; 24 स1. मी.
संदभ3.

सेठ, सुहल
े

ISBN 978-81-7434-935-4 :

&जकावे कसे ?: भारतातील महान सीई¸Oया यशाचे
मं_ / सं. ले. सुहल
े सेठ आिण सनी सेन ; इं LजीवMन
जयकाश झ1डेकृत अनु.- पुणे : सकाळ काशन, सXट1.
2016.- 224 पृ.: िच_े; 22 स1. मी.

4. 400.00


NDwM91

927.4-िच_कला आिण सजावटीOया कलाकृ तIशी
संबंिधत :ि

'Mantras for success : India's greatest

927.416-Lा*फक िडझायनर

CEOs tell you how to win' चा अनुवाद.
ISBN 978-93-86204-07-3 :
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927.416(1)-:िगत चBर_े

4. 190.00


X:8w

927-कला आिण मनोरं जन hे_ातील :ि
927.2-वातुिश$पकार
927.2(1)-:िगत चBर_े
927.2-कॅ लmाbहा, सँBटयागो

927.416-िडिस$वा, रॉबी
गवाणकर, वीणा

रॉबी िडिस$वा: एका मनवी कलाकाराचा वास.- पुणे :
राजहंस काशन, एिल 2016.- xvi, 160 पृ., [8]
पटिच_े: िच_े; 24 स1. मी.

माटे, Gीिनवास नी.
अंतोनी गौडी आिण सँBटयागो कॅ लmाbहा: पेनमधील
जगिसH थाप8य महाकवी / संपा. सुलभा तेरणीकर

ISBN 978-81-7434-959-0 :

4. 200.00


NMwN30

. पहा 927.2 - गौडी, अंतोनी.

927.8-संगीत

927.2-गौडी, अंतोनी

927.8(1)-:िगत चBर_े

माटे, Gीिनवास नी.
अंतोनी गौडी आिण सँBटयागो कॅ लmाbहा: पेनमधील
जगिसH थाप8य महाकवी / संपा. सुलभा तेरणीकर.पुणे : राजहंस काशन, माच3 2017.- 133 पृ.: रं गीत
िच_े; 25 स1. मी.
उपिवषय : 927.2 - कॅ लmाbहा, सँBटयागो.

927.8-कु लकणp, मधुसूदन नारायण
कु लकणp, मधुसूदन नारायण
मनात$या भावक´या / श@दांकन मनोहर सोनवणे ;
संपा. सदानंद बोरसे.- पुणे : राजहंस काशन, जुलै
2015.- viii, 177

ISBN 978-81-7434-626-1 कागदी बां. :

पृ., [12] पटिच_े ; 22 स1. मी.

ISBN 978-81-7434-888-3 :

4. 250.00


NAwM52

4. 250.00


NRw,1

इितहास
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927.8-बम3न, आर. डी.

927.87-तंतुवा?क

भ½ाचाय3, अिन4H
आर. डी. बम3न जीवनसंगीत / सं. ले. अिन4H
भ½ाचाय3 आिण बालाजी िवल ; इं LजीवMन मुकेश
माचकरकृ त अनु.- 2 री आ.-पुणे : इं Vायणी सािह8य,
जून 2016.- xxiv, 376 पृ., [12] पटिच_े ; 22 स1. मी.

927.8782-िसतार आिण तंबोरा वादक

927.8782(1)-:िगत चBर_े
927.8782-महाजन, िवदुर
महाजन, िवदुर, 1961-

एका वरवे¼ाची आनंदया_ा.- पुणे : उiमेष काशन,
नोbह1. 2015.- 164 पृ. ; 22 स1. मी.
ISBN 978-93-85794-01-8 : 4. 160.00

'R. D. Burman : the man, the music' चा
अनुवाद.
ISBN 978-81-7418-228-9 :

4. 375.00



NR;3wN61,1



NRwN39

927.8-बम3न, एस. डी.
चौधरी, एच. lयू.
एस. डी. बम3न: जीवन संगीत / इं LजीवMन सुनील
देशपांडेकृत अनु.- पुणे : इं Vायणी सािह8य, मे 2016.320 पृ., [8] पटिच_े: िच_े, वंशा.; 22 स1. मी.
संदभ3.

927.91430233-परांजपे, सई
परांजपे, सई, 1938-

सय: माझा कलावास.- पुणे : राजहंस काशन, सXट1.
2016.- viii, 358 पृ., [10] पटिच_े ; 22 स1. मी.
ISBN 978-81-7434-974-3 : 4. 300.00

'Incomparable Sachin Dev Burman' चा
अनुवाद.
ISBN 978-81-7418-247-0 :

927.9-मनोरं जन आिण करमणूक hे_ातील :ि
927.9143-चलिच_पट hे_ातील :ि
927.91430233-िसनेमा *द दश3क
927.91430233(1)-:िगत चBर_े

4. 300.00



NWwN38,1



NRwN06

927.9143028-कलावंत

927.9143028(1)-:िगत चBर_े
927.9143028-गु4दR

927.82-गायक

927.82(1)-:िगत चBर_े

खोपकर, अ4ण
गु4दR: तीन अंक शोकांितका.- 3 री आ.-पुणे :
राजहंस काशन, माच3 2017.- xxxii, 264 पृ.: िच_े;
22 स1. मी.
थम कािशत : मुंबई : Lंथाली, 1985
संदभ3.

927.82-गंगुबाई हनगल
गंगुबाई हनगल, 1913-2009

माझे जीवनगाणे / श@दांकन एन. के . कु लकणp ;
कoडवMन व1कटेश गणेश &चचणीकरकृ त अनु.डwिबवली : अनुवादक, जुलै 2016.- 122 पृ.: िच_े;
22 स1. मी.
'नo बदु*कन हाडु ' चा अनुवाद.
4. 125.00

ISBN 978-81-7434-997-2 कागदी बां. :

4. 450.00




NRwN13,1

927.82-महWमद रफ

NWwN25

927.9143028-गोगटे, वसंत अoपूणा3 गंगाधर
गोगटे, वसंत अoपूणा3 गंगाधर, 1942eयास...- मुंबई : नवचैतiय काशन, फे uु. 2017.192 पृ.: िच_े; 22 स1. मी.

इसाक मुजावर

रफनामा.- 2 री आ.-पुणे : नािवiय काशन, एिल
2017.- x, 226 पृ., [2] पटिच_े ; 22 स1. मी.
थम आ. : ऑगट 2007.
4. 200.00

उपिवषय : 294.561 - गजानन, महाराज.

4. 225.00




NRwN24

NWwN42,1

927.9143028-नसी4jीन शाह

927.8242162-लोककलावंत

927.8242162(1)-:िगत चBर_े
927.8242162-उमप, िवल गंगाराम

नसी4jीन शाह, 1950आिण मग एक *दवस... / इं LजीवMन सई परांजपेकृत
अनु.- मुंबई : पॉXयुलर काशन, 2016.- xxviii, 290
पृ., [10] पटिच_े ; 24 स1. मी.

उमप, िवल गंगाराम, 1931-2010
जुगलबंदी माझा कbवालीचा वास.- पुणे : सुगावा
काशन, ऑगट 2016.- 204 पृ., [2] पटिच_े ; 22
स1. मी.
ISBN 978-93-84914-30-1 : 4. 200.00

'And then one day' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-7185-086-0 कागदी बां. :

4. 650.00


NRwN31,1



NWwN50,1

इितहास
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927.96358-धोनी, मह1V &सह

927.9143028-मधुबाला
जोग, िव. स.

गुह राय, शांतनु

सÄदय3 सÖाी मधुबाला.- नागपूर : लाखे काशन,
सXट1. 2015.- 126 पृ. ; 22 स1. मी.
4. 140.00

माही: मह1V &सग धोनी : भारतातील सवा3िधक यशवी
*Eके ट कण3धाराची जीवन कहाणी / अनु. संeया रानडे.

NWwN33

पुणे : अमेय काशन, जुलै 2015.- 302 पृ.: िच_े; 22

927.9143028-विहदा रे हमान

स1. मी.

विहदा रे हमान, 1938-

'Mahi' चा अनुवाद.

विहदा रे हमान...िहतगुजातून उलगडलेली / श@दांकन
नसरीन मुoी कबीर ; इं LजीवMन िम&लद
चंपानेरकरकृ त अनु.- पुणे : रोहन काशन, जुलै 2015.245 पृ.: िच_े; 22 स1. मी.

ISBN 978-93-5080-063-8 :



MY2141wN81

घोष, िबवदीप

'Conversations with Waheeda Rehman' चा

एमएसडी: द मॅन, द लीडर / इं LजीवMन मुकुंद

अनुवाद.
ISBN 978-93-82591-69-6 :

4. 250.00


NWwN38,1

927.933-नत3क
927.933(1)-:िगत चBर_े
927.933-जोशी, अनुgका

208 पृ. ; 22 स1. मी.
ISBN 978-93-86204-04-2 :

4. 195.00


MY2141wN81

927.96812-कु तीपटु
927.96812(1)-:िगत चBर_े


NSw,1

927.96812-फोगाट, महावीर &सग
दु गल, सौरभ

927.96-:ायामपटु , Eडापटु
927.963-च1डूOया खेळांशी संबंिधत :ि
927.96345-बॅड&मटनपटु
927.96345(1)-:िगत चBर_े

आखाडा: महावीर &सग फोगाट यांचे जीवनचBर_ /
इं LजीवMन लीना सोहोनीकृ त अनु.- पुणे : मेहता, मे
2017.- viii, 200

927.96345-नेहवाल, सायना

पृ.: िच_े; 22 स1. मी.

असंय आbहानांचा मुकाबला करत आप$या मुलI

ढमढेरे, िम&लद भाकर

'गीता व बिबता फोगाट' यांना आंतरराvीय

'फुलराणी' साईना नेहवाल.- 2 री आ.-पुणे :

*दलीपराज काशन, मे 2017.- 48 पृ.: िच_े; 22 स1.

यातीा कु तीपटू बनिवणाxया आिण 'दंगल'

मी.

ISBN 978-93-84171-00-1 :

पोतदारकृ त अनु.- पुणे : सकाळ काशन, ऑगट 2016.'MSD : the man, the leader' चा अनुवाद.

जोशी, अनुgका
मे कग ऑफ अरं गे_म्.- पुणे : सुकृत काशन, नोbह1.
2015.- 53 पृ.: िच_े; 22 स1. मी.
ISBN 978-93-81659-18-2 : 4. 75.00

थम आ. : एिल 2014.

4. 330.00

िसनेमाची ेरणा असणाxया महावीर &सगांची कहाणी.
4. 50.00

'Akhada : the authorized biography of



MY2132wN90

927.96358-*Eके टपटु
927.96358(1)-:िगत चBर_े

Mahavir Singh Phogat' चा अनुवाद.
ISBN 9789386454911 :

4. 220.00


MY245w

927.96358-आपटे , माधव
927.9921-नेमबाजपटु

आपटे , माधव, 1932-

दैवायRम् / संपा. िवनया खडपेकर.- पुणे : राजहंस
काशन, फे uु. 2016.- x, 286 पृ., [8] पटिच_े ; 22
स1. मी.
ISBN 978-81-7434-946-0 : 4. 325.00

927.9921(1)-:िगत चBर_े
927.9921-&बVा, अिभनव
ढमढेरे, िम&लद भाकर


MY2141wN32,1

'ल·य'वेधक अिभनव &बVा.- 2 री आ.-पुणे :

927.96358-त1डुलकर, सिचन

*दलीपराज काशन, माच3 2015.- 52 पृ., [4]

दुधाणे, संजय पांडुरं ग, 1976-

पटिच_े: िच_े; 22 स1. मी.

भारतर¢ सिचन.- पुणे : *दलीपराज काशन, जून
2016.- 167 पृ.: िच_े; 22 स1. मी.
ISBN 978-93-5117-122-5 : 4. 180.00

थम आ. : ऑगट 2008.
ISBN 978-81-7294-681-4 :



MY2141wN73

4. 50.00


MY244wN82
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928.9146(1)-च*र)संह- मशः

928-सािहि8यक
928.2-इं Lजी सािह8यकार
928.2(1)-:िगत चBर_े
928.2-गbहाणकर, िनलु िनरं जना

वडोदे, मधुकर बळीराम, 1962-

अ. भा. मराठी सािह8य संमेलने: दृिJhेप.- पुणे :
*दलीपराज काशन, ऑlटो. 2015.- 126 पृ.: िच_े;
22 स1. मी.
ISBN 978-93-5117-078-5 : 4. 150.00

गbहाणकर, िनलु िनरं जना, 1946िव<नागBरक8वाचे वेध / संक. आिण संपा. मंजरी
ताWहनकर.- 8 वी आ.-पुणे : िश$पा काशन : Mलर
Bरलेशiस [िवतरक], मे 2017.- xvi, 215 पृ., [17]
पटिच_े ; 22 स1. मी.
कथालेिखका, *द दशका, संगीत *द दशका,
इं िजिनयर, जगभर वास करणारी पय3टक अशा
नानािवध hे_ातील आbहाने लीलया पेलणाxया
िनलुचा हा अनोखा जीवनवास.



O155w

928.9146(1)-:िगत चBर_े
928.9146-उपाeये, बाबुराव

खासगी िवतरणासाठी



O111N46w,1

928.91439-उदू3 सािह8यकार
928.914391-उदू3 किव
928.914391(1)-:िगत चBर_े

सािह8य§ेह: गु4वय3 ा. डॉ. बाबुराव उपाeये गौरवLंथ /
सं. संपा. वसंत रघुनाथ श1डगे, काश बापुराव कु लथे
आिण §ेहलता काश कु लथे.- पुणे : §ेहवध3न काशन,
जून 2017.- 103 पृ, [4] पटिच_े ; 22 स1. मी.
समीhा8मक Lंथ 'सािह8यिश$प' ा एकि_त बांधणी
असले$या पुतकासिहत.
ISBN 978-93-85709-83-8 :

4. 200.00 (सह-पुतक मू$य)


928.914391-सािहर लुिधयानवी

O155w

मनवानी, अhय
लोककवी सािहर लुिधयानवी: जनािभमुख का:, गीतं
व जीवनाचा मागोवा / इं LजीवMन िम&लद
चंपानेरकरकृ त अनु. ; संपा. दीप चंपानेरकर.- पुणे :
रोहन काशन, मे 2017.- 338 पृ., [8] पटिच_े ; 22
स1. मी.
संदभ3.

928.9146-कु लकणp, गुMनाथ आबाजी
वडेर, िव. गो.

अप3णपि_कांतून जी. ए. दश3न / संपा. िवनया खडपेकर.पुणे : राजहंस काशन, जुलै 2015.- xxiv, 405 पृ. ;
22 स1. मी.
ISBN 978-81-7434-891-3 : 4. 400.00


'Sahir Ludhianvi : the people's poet' चा

O155N22w

अनुवाद.
ISBN 978-93-86493-14-9 :

928.9146-कु लकणp, राजाभाऊ

4. 320.00


O168,1N21w

928.9144-बंगाली सािह8यकार
928.91443-बंगाली कथाकार

928.91443(1)-:िगत चBर_े
928.91443-तसिलमा नासBरन

कु लकणp, राजाभाऊ, 1942मृितकलश: गतकालीन आठवणIवर आधाBरत.- धुळे :
राजGी काशन, जाने. 2016.- xxiv, 184 पृ., [4]
पटिच_े ; 22 स1. मी.
4. 160.00


O155N42w,1

तसिलमा नासBरन, 1962ि©खंिडत: 'आमार मेयेबेला' आिण 'उधाण वारा'

928.9146-कोRाप$ले, नागनाथ लालूजीराव
कोRाप$ले, नागनाथ लालूजीराव, 1948मनमोकळे आिण रोखठोक: िनवडक मुलाखतIचा संLह.पुणे : सायन पि@लके शiस, 2014.- 216 पृ. ; 22 स1.

नंतरचा भाग 3 / अनु. िवलास गीते.- पुणे : मेहता,

पृ. ; 22 स1. मी.
वयाOया सRावीस ते तीस वषापयतOया कालखंडात
अनुभवले$या घटनांचा आढावा.
ISBN 9789386342065 : 4. 550.00
जाने. 2017.- viii, 508

मी.



O157,3N62w,1

ISBN 978-93-81351-49-9 :

4. 230.00


O155N48w,1

928.9146-मराठी सािह8यकार
928.9146(1)-चBर_संLह

928.9146-घाटे, िनरं जन &सह1V
घाटे, िनरं जन &सह1V, 1946मायािवषयी.- पुणे : *दलीपराज काशन, नोbह1.
2015.- 188 पृ. ; 22 स1. मी.
ISBN 978-93-5117-095-2 : 4. 210.00

माझी जडणघडण / संकिलत.- अहमदनगर : लीलावती

काशन, ऑगट 2014.- 128 पृ. ; 22 स1. मी.
10 आ8मचBर_पर रे खाटने.
ISBN 978-81-926415-8-4 : 4. 100.00


O155w



O155N46w,1

इितहास
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928.9146-मेटकरी, रघुराज

भुकN, kयाम मदन, 1946पु. ल.: एक आनंदया_ा / द. मा. िमरासदार यांOया
तावनेसह.- 2 री आ.-पुणे : मेहता, मे 2017.- xiv,
114 पृ.: िच_े; 22 स1. मी.
थम आ. : फे uु. 2007.
ISBN 9789386454980 : 4. 130.00

मेटकरी, रघुराज

माझे िव?ाथp.- पुणे : साधना काशन, िडस1. 2015.151 पृ.: िच_े; 22 स1. मी.
एक िशhक Wहणून िव?ाQयासोबत आलेले अनुभव.
4. 125.00


O155w,1



O155N19w

928.9146-मोरे , दादासाहेब म$हारी
मोरे , दादासाहेब म$हारी, 1961गबाळ.- 3 री सुधा. आ.-पुणे : मेहता, ऑlटो. 2015.iv, 228 पृ. ; 22 स1. मी.
थम आ. : 1983.
ISBN 9788184988772 : 4. 250.00

928.9146-देसाई, माधवी
देसाई, माधवी

नाच ग घुमा.- 14 वी आ.-पुणे : इं Vायणी सािह8य,
जाने. 2016.- xxii, 290 पृ. ; 22 स1. मी.
थम आ. : 1988.
ISBN 978-81-7418-211-X : 4. 300.00



O155N61w,1



O155w,1

928.9146-रण&सग, ना. बा.
रण&सग, ना. बा.
उठाठे व.- को$हापूर : अिभनंदन काशन, एिल 2016.196 पृ. ; 22 स1. मी.
4. 290.00

928.9146-नलावडे, रामचंV
नलावडे, रामचंV, 1956एका अवथ तलाËाची डायरी.- पुणे : *दलीपराज
काशन, नोbह1. 2015.- 272 पृ. ; 22 स1. मी.
ISBN 978-93-5117-074-7 : 4. 320.00



O155w,1



928.9146-लेले, हेमा

O155N56w,1

लेले, हेमा

माझे 'मी' पण.- पुणे : उiमेष काशन, िडस1. 2015.256 पृ. ; 22 स1. मी.
ISBN 978-93-85794-03-2 : 4. 300.00

रचंदन.- पुणे : *दलीपराज काशन, नोbह1. 2015.240 पृ. ; 22 स1. मी.
ISBN 978-93-5117-085-3 : 4. 280.00





O155w,1

O155N56w,1

928.9146-नीला स8यनारायण

928.9146-शहा, सुरेखा

नीला स8यनारायण, 1972जाळरे षा.- मुंबई : परचुरे काशन, फे uु. 2016.- x,
174 पृ. ; 22 स1. मी.
ISBN 978-81-8086-082-9 : 4. 200.00

शहा, सुरेखा

बािलका पव3.- पुणे : अhर मानव काशन, ऑगट
2013.- 90 पृ.: िच_े; 22 स1. मी.
4. 80.00




O155w,1

O155N72w,1

928.9146-पाटणकर, अपणा3 आनंद

िय िम&लद: मृतIची चाळता पाने / संकिलत.- पुणे :
राजहंस काशन, जून 2016.- 119 पृ., [8] पटिच_े ;
22 स1. मी.
िम&लद संगोराम ांOया सहवासातील िविवध
:¹Oया आठवणIचे संकलन.
कमत नाही

पाटणकर, अपणा3 आनंद
बालक´यांOया िझरिमळ माळा...: बालपणीOया
आठवणी.- पुणे : मधुGी काशन, एिल 2016.- 162
पृ.: िच_े; 22 स1. मी.
सोलापूरातील बालपणीOया अनंत आठवणIनी समृH
असलेले हे पुतक.
4. 230.00



O155N67w



O155w,1

928.9146-मतकरी, र¢ाकर रामकृ gण
मतकरी, र¢ाकर रामकृ gण, 1938माझे रं गयोग / संपा. िवनया खडपेकर. पहा 792.
095479 - महाराv.

928.9146-संगोराम, िम&लद

928.9146-संत, काश नारायण
संत, काश नारायण, 1937-2003
कु वेशी / श@दांकन सुिया दीिhत.- मुंबई : मौज
काशन, नोbह1. 2016.- viii, 107 पृ. ; 22 स1. मी.
ISBN 978-93-5091-120-4 : 4. 125.00


O155N37w,1
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928.9146-साने, राजीव

928.9147-गुजराती सािह8यकार

राजीव साने यांची सुलटतपासणी / मुलाखतकार अजय

928.9147(1)-:िगत चBर_े

uनाळकर आिण संजीवनी चाफे कर.- पुणे : राजहंस
काशन, ऑगट 2017.- xii, 231 पृ. ; 22 स1. मी.
अनेक पुतकांमधून आिण लेखांमधून वाचकांसमोर
आले$या राजीव साने यांOया :ि8वातील अनेक
पैलूंचा उलगडा *दलखुलास गXपांमधून.
ISBN 978-81-7434-721-3 : 4. 300.00

928.9147-जादव, िभकाजी िशवम

जादव, िभकाजी िशवम, 1940-

पूण3स8य / अनु. सुधा साने-बोडा ; संपा. मनोहर जाधव.पुणे : साधना काशन, िडस1. 2016.- 283 पृ. ; 22 स1.
मी.



O155w

ISBN 978-93-86273-04-8 :

928.9146-साळुं खे, आणा हरी

4. 250.00


O156N40w,1

पोकळ आhेप िव4H भtम भूिमका: डॉ. आ. ह. साळुं खे

929-वंशावळी, कु लवृRांत

यांची मुलाखत / मुलाखतकार भारत यादव आिण

929.2-घरायांचे इितहास

अिमत मेधावी.- सातारा : लोकायत काशन, िडस1.
2015.- 72 पृ. ; 22 स1. मी.
ISBN 978-93-84091-41-5 : 4. 60.00

hि_य मराËांची 96 कु ळे / संक. अशोक सातपुते.- 5 वी
सुधा. आ.-पुणे : अिमत काशन, फे uु. 2015.- 207 पृ.


O155N43w

: िच_े; 22 स1. मी.

928.9146-सुदामे, भारती जयंत

थम आ. : जाने, 2013.

सुदामे, भारती जयंत

200.00

जळात$या ितमा: काही िनवडक संमरणं.- नागपूर :
ऋचा काशन, ऑगट 2015.- 168 पृ. ; 22 स1. मी.
4. 200.00



V44:74

929.2-पुरंदरे घराणे



O155w,1

कतुरे, कौतुभ सतीश
पुरंदरे : अठरा:ा शतकातील एक कत3बगार घराणे.-

928.91461-मराठी किव

928.91461(1)-:िगत चBर_े
928.91461-खुणे, अंजना Gीराम

मुंबई : राटर पि@लके शiस, िडस1. 2016.- 208 पृ.:

गौरवामृत: कविय_ी अंजना Gीराम खुणे अमृत महो8सव
2015 'गौरव Lंथ' / संपा. िहरामण लांजे 'रमानंद'.साकोली : झाडीबोली सािह8य मंडळ, [2016].- xx,
157, xxvii पृ.: िच_े; 22 स1. मी.
4. 300.00

पुरंदरे घरायाOया चार िपÅांनी पेश:ांना

िच_े, ित.; 22 स1. मी.
सावलीसारखी *दलेली साथ आिण अशा या
घरायाOया ब®मू$य योगदानाOया ऐितहािसक
कामिगरीची ओळख कMन देणारे पुतक.


O155,1N40w

ISBN 978-81-932481-0-2 कागदी बां. :

928.91461-मोरोपंत

4. 250.00

पांगारकर, ल·मण रामचंV
मोरोपंत: चBर_ आिण का:िववेचन.- नवीन आ.-पुणे :
कमलभा काशन, 2016.- 449 पृ., [2] पटिच_े ;
22 स1. मी.



V44:74

930--ाचीन इितहास
930.1-पुरात8वशाD

उपिवषय : 891.461 - मोरोपंत, 1729-1794, टीका.

930.10954-भारत

4. 450.00


O155,1L29w

928.91469-कwकणी सािह8यकार
928.91469(1)-:िगत चBर_े
928.91469-मावजो-*कत3नी, Mपाली

930.1095479-महाराv
930.1095479(1)-िवदभ3
काळे -पाटसकर, भा यGी
सारवित जiमभू िवदभ3.- 5 वी सुधा. आ.-नागपूर :

मावजो-*कत3नी, Mपाली
साउदIतले ते दीस.- आगशी (गोवा) : &बब काशन,
ऑगट 2016.- xii, 296 पृ., [4] पटिच_े ; 22 स1. मी.

ानेश काशन, माच3 2016.- 124 पृ., [8] पटिच_े:
िच_े, वंशा.; 22 स1. मी.
थम आ. : ऑगट 2002.

उपिवषय : 953.8 - सौदी अरे िबया.
ISBN 978-93-85654-07-7 :

संदभ3.

4. 150.00

4. 250.00


O44Gw,1
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940/999-आधुिनक इितहास

953.8-सौदी अरे िबया

940-युरोप

मावजो-*कत3नी, Mपाली
साउदIतले ते दीस . पहा 928.91469 मावजो-*कत3नी, Mपाली.

943-जम3नी
करमरकर, वैशाली

क$चर शॉक: जम3नी.- पुणे : राजहंस काशन, जुलै
2015.- 131 पृ., [4] पटिच_े: िच_े, नकाशे; 22 स1.

954-भारत

मी.

संदभ3.
ISBN 978-81-7434-886-9 :

4. 150.00


V55

अनाºत, िवनोद
नव-Bरपि@लकनवाद आिण ब®जनवादाचे अंत©©.- पुणे :
सुगावा काशन, जुलै 2015.- 392 पृ. ; 22 स1. मी.
संदभ3.
ISBN 978-93-84914-19-6 : 4. 400.00


V44

चौधरी, तुकाराम गणू, 1900-1985

जम3न रिहवास: 1922-1925 मधील जम3नीचा अनुभव /
संपा. भालचंV वना नेमाडे . पहा 920.933804 चौधरी, तुकाराम गणू.

950-आिशया

मोरे , अ4णा
20 :ा शतकातील आिशयाचा इितहास 1914-1992
= History of Asia in 20th century 1914-1992 /

घोhे, गंगाधर दशरथ, 1936बौHमय भारत.- मुंबई : अॅड. जी. डी. घोhे अमृत
महो8सव स8कार सिमती पि@लके शन, िडस1. 2014.208 पृ. ; 22 स1. मी.
उपिवषय : 294.3 - बौH धम3
संदभ3.
4. 100.00


सं. ले. अ4णा मोरे , भारती नवथर आिण वाती
काळभोर.- पुणे : डायमंड पि@लके शiस : डायमंड बुक
डेपो [िवतरक], जुलै 2015.- x, 166 पृ. ; 22 स1. मी.
तृतीय वष3 कला शाखेOया िव?ाQयासाठी.
संदभ3.
ISBN 978-81-8483-634-9 : 4. 150.00

V44

ठाकुर, संजीव



फाळणी: एक िनराळा दृिJकोण / इं LजीवMन रमेश
लऊळकृ त अनु.- मुंबई : नवचैतiय काशन, जाने.
2017.- 207 पृ. ; 22 स1. मी.
4. 215.00


V4

V44

951-चीन
ठोके, मो. िन., 1946-

इितहासात डोकावताना.- को$हापूर : अिभनंदन
काशन, एिल 2015.- 192 पृ. ; 22 स1. मी.
4. 240.00

वाँग, जेन (Wong, Jan)

बी&जगचे गुिपत: समकालीन िचनी जीवनाचे यथाथ3
दश3न / इं LजीवMन मोहन गोखलेकृत अनु.- पुणे : मेहता,
ऑlटो. 2016.- x, 322 पृ.: नकाशे; 22 स1. मी.



V44

'Beijing confidential' चा अनुवाद.
ISBN 9789386175496 :

4. 350.00

ढवळीकर, मधुकर केशव



V41

भारताची कु ळकथा.- पुणे : राजहंस काशन, माच3
पृ., [6] पटिच_े: िच_े, नकाशे; 22
स1. मी.
पया3वरण, आथक व सामािजक बाबी, पुरातवीय
उ8खननातून िमळालेले सबळ पुरावे अशा अिभनव
माणकांचा उपयोग कMन ागैितहािसक

2017.- xii, 356
952-जपान
बेडेकर, िनसीम, 1977-

क$चर शॉक: जपान / संपा. वैशाली करमरकर.- पुणे :
राजहंस काशन, जुलै 2015.- 143 पृ., [4] पटिच_े:
िच_े; 22 स1. मी.
संदभ3.
ISBN 978-81-7434-895-1 : 4. 150.00

काळापासून मांडलेला भारताचा इितहास.

संदभ3.
ISBN 978-81-7434-667-4 :





V42

953-अरबी ©ीपक$प

4. 400.00
V44

दलवाई, हमीद

भारतातील मुिलम राजकारण / श@दांकन, संपा.
आिण इं Lजी अनु. *दलीप पु4षोRम िच_े ; मराठी
अनु. िम&लद चंपानेरकर.- पुणे : साधना काशन, जाने.
2017.- 160 पृ.: िच_े; 22 स1. मी.
संदभ3.
ISBN 978-93-86273-07-9 : 4. 150.00

पाटील, िवशाखा

क$चर शॉक: आखाती देश / संपा. वैशाली करमरकर.पुणे : राजहंस काशन, जुलै 2015.- 147 पृ., [4]
पटिच_े: िच_े, नकाशे; 22 स1. मी.
संदभ3.
ISBN 978-81-7434-896-8 : 4. 150.00


V46
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954-भारत-

मशः

954-भारत-

मशः

मंगळवेढेकर, राजा, 1925-2006

देशपांडे, अशोक

आपला भारत.- पुणे : *दलीपराज काशन.
भाग 1 : ियतम भारत.- सुधा. आ.- जून 2015.- 84
पृ. : िच_े ; 22 स1. मी.
ISBN 81-7294-253-2 : 4. 100.00
भाग 2 : लावयखाणी काkमीर.- सुधा. आ.- जून
2015.- 88 पृ. : िच_े ; 22 स1. मी.
ISBN 81-7294-261-3 : 4. 100.00

िवजयंता भारत.- पुणे : मधुराज पि@लके शiस.
भाग 1 : 2 री आ. - माच3 2017.- 48 पृ. : िच_े ; 24
स1. मी.
ISBN 978-81-7492-322-6 :

4. 50.00

भाग 2 : एिल 2014.- 48 पृ. : िच_े ; 24 स1. मी.
ISBN 978-81-7492-323-3 :

4. 50.00

भाग 3 : एिल 2014.- 48 पृ. : िच_े ; 24 स1. मी.
ISBN 978-81-7492-324-0 :

भाग 3 : िहमवंत िहमाचल.- सुधा. आ.- जून 2015.-

92 पृ. : िच_े ; 22 स1. मी.

4. 50.00

ISBN 81-7294-262-1 :

भाग 4 : एिल 2014.- 48 पृ. : िच_े ; 24 स1. मी.

4. 100.00.


V44

कु मार-*कशोरांसाठी भारत-पाक युHकथा.
ISBN 978-81-7492-325-7 :

4. 50.00.


V44

पवार, काश
काँLेसपुढील आbहाने आिण भाजपचा उदय.- पुणे :

भाग 5 : पंचनद पंजाब.- सुधा. आ.- जून 2015.- 88

पृ. : िच_े ; 22 स1. मी.

डायमंड पि@लके शiस : डायमंड बुक डेपो [ िवतरक],
जाने. 2016.- xx, 282

4. 100.00
भाग 6 : राजधानी *द$ली.- सुधा. आ.- जून 2015.76 पृ. : िच_े ; 22 स1. मी.
ISBN 978-93-5117-000-6 : 4. 100.00.
ISBN 81-7294-260-5 :

पृ. ; 22 स1. मी.

1995 ते 2014 मधील राजकय घडामोडIचा आढावा.
संदभ3.
ISBN 978-81-8483-663-9 :

4. 350.00



V44



V44

िप_े, शिशकांत िगBरधर
न सांगयाजोगी गोJ: 62 Oया पराभवाची शोकांितका /
संपा. आनंद हडpकर.- पुणे : राजहंस काशन, सXट1.
2015.- xvi, 402

पृ.: िच_े, नकाशे; 22 स1. मी.

संदभ3.
ISBN 978-81-7434-912-5 :

4. 375.00


V44

आपला भारत.- पुणे : *दलीपराज काशन.
भाग 7 : Xयारो राजथान.- सुधा. आ.- जून 2015.96 पृ. : िच_े ; 22 स1. मी.
ISBN 81-7294-255-9 : 4. 100.00
भाग 8 : &वeयिम_ मeय देश.- सुधा. आ.- जून
2015.- 88 पृ. : िच_े ; 22 स1. मी.
ISBN 81-7294-268-0 : 4. 100.00
भाग 9 : गांगेय उRरदेश.- सुधा. आ.- जून 2015.76 पृ. : िच_े ; 22 स1. मी.
ISBN 81-7294-269-9 : 4. 100.00.


V44

बोस, माधुरी

बोस बंधू आिण भारतीय वातं«य: मम3बंधात$या

आपला भारत.- पुणे : *दलीपराज काशन.
भाग 10 : देवभूमी उRराखंड.- सुधा. आ.- जून 2015.
- 68 पृ. : िच_े ; 22 स1. मी.
ISBN 978-93-5117-001-3 : 4. 100.00
भाग 11 : उ?ोiमुख झारखंड.- सुधा. आ.- जून 2015.
- 72 पृ. : िच_े ; 22 स1. मी.
ISBN 978-93-5117-002-0 : 4. 100.00
भाग 12 : बुHभूमी िबहार.- सुधा. आ.- जून 2015.82 पृ. : िच_े ; 22 स1. मी.
ISBN 81-7294-267-2 : 4. 100.00.

आठवणी / इं LजीवMन संकेत द. लाडकृ त अनु. ;
राजमोहन गांधी यांOया तावनेसह.- नवी *द$ली :
सेज, 2017.- xxx, 264

आपला भारत.- पुणे : *दलीपराज काशन.
भाग 4 : हBरत हBरयाणा.- सुधा. आ.- जून 2015.92 पृ. : िच_े ; 22 स1. मी.
ISBN 81-7294-259-1 : 4. 100.00

पृ.: िच_े, ित.; 22 स1. मी.

संदभ3.
'The Bose Brothers and Indian
independence : an insider's account' चा
अनुवाद.
ISBN 978-93-859-8533-1 :

4. 295.00


V44
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मशः

मिलक, bही. पी.
भारताचे लgकरी संघष3 आिण राजनय: िनण3य *Eयेचे
अंतरं ग / इं LजीवMन माधव गोखलेकृत अनु. पहा 355.

आपला भारत.- पुणे : *दलीपराज काशन.
भाग 13 : समृHभूमी छRीसगड.- सुधा. आ.- जून
2015.- 56 पृ. : िच_े ; 22 स1. मी.
ISBN 978-93-5117-003-7 : 4. 100.00

033554 - भारत.

मळे कर, अ4ण
गाथा: वारसा वतूंची : भारतातील काही िसH
वातू आिण मं*दरांचा संिh आढावा.- मुंबई : राज1V
काशन, माच3 2016.- xii, 180 पृ.: िच_े; 18 स1. मी.
संदभ3.
ISBN 978-93-84631-04-8 : 4. 200.00

भाग 14 : सोनसळी बंगाल.- सुधा. आ.- जून 2015.-

104 पृ. : िच_े ; 22 स1. मी.
4. 100.00
भाग 15 : कामMप आसाम.- सुधा. आ.- जून 2015.100 पृ. : िच_े ; 22 स1. मी.
ISBN 81-7294-258-3 : 4. 100.00.
ISBN 81-7294-257-5 :





V44

V44

आपला भारत.- पुणे : *दलीपराज काशन.

सलगरे , मधुकर

&हदुथानी यशवंतांचा इितहास.- लातूर : िगरीष
शंकरराव सलगरे ; पुणे : Gी समथ3 एजiसी [िवतरक],
मे 2017.- 418 पृ.: िच_े, नकाशे; 22 स1. मी.
संदभ3.
4. 450.00

भाग 16 : गरवी गुजरात.- सुधा. आ.- जून 2015.-

102 पृ. : िच_े ; 22 स1. मी.
4. 100.00
भाग 17 : मराठमोळा महाराv.- सुधा. आ.- जून
2015.- 96 पृ. : िच_े ; 22 स1. मी.
ISBN 81-7294-270-2 : 4. 100.00
भाग 18 : उ8कल ओिडसा.- सुधा. आ.- जून 2015.84 पृ. : िच_े ; 22 स1. मी.
ISBN 81-7294-266-4 : 4. 100.00.
ISBN 81-7294-256-7 :



V44



V44

आपला भारत.- पुणे : *दलीपराज काशन.
भाग 19 : सहोदर आंÕ.- सुधा. आ.- जून 2015.- 88
पृ. : िच_े ; 22 स1. मी.
ISBN 81-7294-254-0 : 4. 100.00
भाग 20 : कMनाडू कना3टक.- सुधा. आ.- जून 2015.80 पृ. : िच_े ; 22 स1. मी.
ISBN 81-7294-263-X : 4. 100.00
भाग 21 : Vािवड तिमळनाडू .- सुधा. आ.- जून 2015.
- 88 पृ. : िच_े ; 22 स1. मी.
ISBN 81-7294-265-6 : 4. 100.00.

'In Andamans the Indian bastille' चा अनुवाद.
ISBN 978-93-82789-91-8 :

4. 220.00


V44

954.(1)-गंगा नदी



V44

आपला भारत.- पुणे : *दलीपराज काशन.
भाग 22 : कथकली केरळ.- सुधा. आ.- जून 2015.-

88 पृ. : िच_े ; 22 स1. मी.

कु लकणp, चंVकला
गंगे तुया तीराला: एका लोकमातेचे सवागीण दश3न /
सं. ले. चंVकला कु लकणp आिण एल. के . कु लकणp ;
संपा. आनंद हडpकर.- पुणे : राजहंस काशन, जुलै
2015.- 295 पृ.: रं गीत िच_े, नकाशे; 25 स1. मी.
संदभ3.
ISBN 978-81-7434-893-7 कागदी बां. :

4. 100.00
भाग 23 : सीमाiत रा]ये.- सुधा. आ.- जून 2015.104 पृ. : िच_े ; 22 स1. मी.
ISBN 81-7294-271-0 : 4. 100.00
भाग 24 : क1 Vशािसत देश.- सुधा. आ.- जून 2015.72 पृ. : िच_े ; 22 स1. मी.
ISBN 81-7294-272-9 : 4. 100.00
ISBN 81-7294-264-8 :

4. 600.00


V44.6GAN

954.(1)-भारततवे (इं डॉलॉजी)
चbहाण, रामचंV नारायण, 1913-1993
भारतीय संकृ ती व ितची वाटचाल / संपा. रमेश
चbहाण ; अशोक चौसाळकर यांOया तावनेसह.- पुणे :
संपादक, एिल 2011.- xxxiv, 112 पृ. ; 22 स1. मी.
4. 150.00

भाग 25 : आधुिनक भारत.- सुधा. आ.- जून 2015.-

80 पृ. : िच_े ; 22 स1. मी.
ISBN 978-93-5117-004-4 :

िसiहा, िवजयकु मार
आमचा अंदमानचा कारावास / इं LजीवMन Mपेश
पाटकरकृ त अनु.- मुंबई : लोकवाय, सXट1. 2016.xxviii, 136 पृ. ; 22 स1. मी.
थम इं Lजी आ. : 1939.

4. 100.00.


V44
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954.(1)-भारतत2वे (इं डॉलॉजी)- मशः

954.79-महाराv

देशपांडे, सुरेश रघुनाथ
भारतीय गिणका.- 2 री सुधा. आ.-पुणे : मेहता,

ऑlटो. 2015.- xii, 176 पृ. ; 22 स1. मी.
थम आ. : एिल 1996.
संदभ3.
ISBN 9788184988710 : 4. 200.00


z44

ISBN 978-81-932481-1-9 कागदी बां. :

4. 325.00.

954.035-1858-1947



V4435

*दवाण, जयंत
कहाणी चंपारण स8याLहाची: म. गांधIनी के ले$या
पिह$या नीळीOया स8याLहाचं िच_ण / अशोक
चौसाळकर यांOया तावनेसह.- मुंबई : अhर काशन,
जुलै 2016.- 135 पृ. ; 22 स1. मी.
संदभ3.
4. 150.00

इितहासाOया पाऊलखुणा / ले. िवशाल खुळे... [आिण इतर].मुंबई : राटर पि@लके शiस, िडस1. 2015.- 332 पृ.:
िच_े, नकाशे, ित.; 22 स1. मी.
ISBN 978-81-922379-7-8 कागदी बां. :

4. 325.00


V4435



V44:51

कदम, कुमार बी.

मराठा युHशाD: उगम आिण िवकास : 1680-1720.धुळे : सWयकता काशन, 2014.- viii, 208 पृ. ; 22
स1. मी.
उपिवषय : 355.4 - लgकरी हालचाली
संदभ3.
ISBN 978-93-83429-04-2 : 4. 250.00

954.0351-वाधीनता संLाम इितहास
िलमये, राजा

रणसंLाम 1857 चा.- पुणे : *दलीपराज काशन.
भाग 1 : 2 री आ.- माच3 2017.- 92 पृ. : िच_े ; 22
स1. मी.
ISBN 978-81-7294-800-9 : 4. 70.00
भाग 2 : 2 री आ.- माच3 2017.- 71 पृ. : िच_े ; 22
स1. मी.
थम आ. : जून 2010 (दोiही भागांसाठी)
ISBN 978-81-7294-801-6 : 4. 70.00.



V4435



V44

954.14-पिम बंगाल

कतुरे, कौतुभ
पेशवाई: महाराvाOया इितहासातील एक सुवण3पान.मुंबई : राटर पि@लके शiस, 2015.- 356 पृ.: िच_े,
नकाशे, ित.; 22 स1. मी.
संदभ3.
ISBN 978-81-922379-8-5 कागदी बां. :

4. 325.00

देशपांडे, अशोक



V4435

बांगला मुिसंLाम: उRराध3.- 2 री आ.-पुणे : मधुराज
पि@लके शiस, जुलै 2016.- 44 पृ.: िच_े; 24 स1. मी.
थम आ. : एिल 2014.
ISBN 978-81-7492-330-1 : 4. 50.00

महाजन, भूषण अशोक, 1993-

पेश:ांचा इितहास.- 2 री आ.-धुळे : सWयकता काशन,
2015.- 145 पृ., [2] पटिच_े: वंशा., ित.; 22 स1.


V4475

954.6-जWमू आिण काkमीर
दुलत, अमरिजत &सग, 1940काkमीर: वाजपेयी पव3 / सं. ले. अमरिजत &सग दुलत
आिण आ*द8य िसiहा ; इं LजीवMन &चतामणी िभडेकृत
अनु.- पुणे : इं Vायणी सािह8य, िडस1. 2016.- 400 पृ.,
[4] पटिच_े ; 22 स1. मी.

मी.

संदभ3.
4. 175.00


V4435

माटे, मधुकर Gीपाद
िनिधवास ते देविगरी: नेवासे ते दौलताबाद.- पुणे :

देशमुख आिण कं पनी, माच3 2016.- viii, 196 पृ., [2]
पटिच_े: िच_े, नकाशे; 24 स1. मी.
संदभ3.
कागदी बां. : 4. 300.00

'Kashmir : the Vajpayee years' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-7418-253-1 :

इितहासाOया पाऊलखुणा / ले. िवशाल खुळे... [आिण इतर].मुंबई : राटर पि@लके शiस.
भाग 2 : िडस1. 2016.- 280 पृ. : िच_े, नकाशे ; 22
स1. मी.
शहाजीराजांपासून मराठे शाहीOया उRराधा3पयत
घडले$या ऐितहािसक घटनांचा मागोवा.
संदभ3.

4. 375.00


V4447
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इितहास
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958.1-अफगािणLतान- मशः

954.79(1)-धुळे

एिbहसन, मागा3रेट (Evison, Margaret)
एका सैिनकाचा मृ8यू: ता4यात युHभूमीवर वीरमरण
प8करले$या मुलाOया आईची ? कहाणी /
इं LजीवMन िवनीता जोगळे करकृ त अनु.- पुणे : मेहता,
माच3 2016.- x, 218 पृ.: िच_े; 22 स1. मी.

धनगर, सुभाष Gावण
वातं«योRर काळातील धुळे नगरपािलके ची शैhिणक
वाटचाल.- धुळे : सWयकता काशन, 2014.- vi, 90
पृ.: नकाशा; 22 स1. मी.
संदभ3.
ISBN 978-93-83429-11-0 : 4. 90.00

'Death of a soldier : a mother's story' चा



V4435.3DHU

अनुवाद.
ISBN 9788184986822 :

4. 250.00


V491

954.79(1)-पुणे

लेमॉन, गेल झेमॉक (Lemmon, Gayle Tzemach)

लवाटे , मंदार

खैरखानाची वDो?ोिजका / इं LजीवMन वषा3
वेलणकरकृ त अनु.- पुणे : मेहता, सXट1. 2016.- xxii,
178 पृ. ; 22 स1. मी.

पुयाची मरणिच_े: शतकापूवp व आता.- पुणे :
सकाळ काशन, ऑगट 2016.- 168 पृ.: िच_े (काही
रं गीत); 24 स1. मी.
जुनी छायािच_े : कै . दादा फाटक तर नवी छायािच_े :
अिजत फाटक व मंदार लवाटे यांOया सौजiयाने.
ISBN 978-93-84316-79-2 : 4. 395.00

'The dressmaker of Khair Khana : five
sisters, one remarkable family and the
woman who risked everything to keep them



V4435.3PUN

safe' चा अनुवाद.
ISBN 9789386175069 :

4. 200.00


V491
सोवनी, अिवनाश

970-उRर अमेBरका
972.91-lयूबा

हरवलेले पुणे.- 2 री िवता. आ.-पुणे : उiमेष काशन,
एिल 2017.- xiv, 341 पृ. , [24] पटिच_े: नकाशे;
22 स1. मी.
थम आ. : 1999.
संदभ3.
ISBN 978-93-85794-16-2 : 4. 400.00

कु लकणp, *दलीप
भूतान आिण lयूबा: सWयक िवकासाOया *दशेने . पहा
954.98 - भूतान.

973-अमेBरकन संयु संथाने


V4435.3PUN

देशमुख, मा. म.

अमेBरके चा इितहास: शोध आिण बोध - ारं भापासून
इ. स. 2012 पयत.- 2 री आ.-नागपूर : िशवभारती
काशन, सXट1. 2015.- 584 पृ., [12] पटिच_े: िच_े,
नकाशे; 22 स1. मी.
थम आ. : जून 2013.
4. 290.00

954.98-भूतान

कु लकणp, *दलीप
भूतान आिण lयूबा: सWयक िवकासाOया *दशेने.- पुणे :
राजहंस काशन, नोbह1. 2015.- 128 पृ., [3] पटिच_े:
नकाशे; 22 स1. मी.
उपिवषय : 972.91 - lयूबा
संदभ3.
ISBN 978-81-7434-931-6 : 4. 140.00



V73

977-उRर मeय अमेBरकन संथाने
977.5-िवकॉिiसन


V44971

955-इराण
गहरमानी, झारा

मी झारा गहरमानी एक देशVोही / इं LजीवMन रे kमा
कु लकणp-पाठारे कृत अनु. पहा 365.4(1) - कै ?ांची
वकथने.

जोशी, सुरेश दामोदर

ओळख िवकॉिiसनची.- को$हापूर : अिभनंदन काशन,
मे 2015.- 92 पृ., [4] पटिच_े ; 22 स1. मी.
[4. 100.00]


V7374

958-मeय आिशया
958.1-अफगािणतान
आितवास सिवता

भय इथले ... तालीबानी सावट 8यh अनुभव / संपा.
िवनया खडपेकर.- पुणे : राजहंस काशन, जुलै 2016.xvi, 224 पृ., [8] पटिच_े: िच_े, नकाशे; 22 स1. मी.
ISBN 978-81-7434-967-5 : 4. 275.00


V491
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संदभ सूिच

" " घरोघरी _ आयुवNद.

शेवडे, परीिhत सिदानंद

पहा

अ-जून त1डुलकर / संपा. रे खा इनामदार-साने.

'अनुJुभ' सूची / संक. गंगाधर िशवाजी नामगवळी ; म. ई.
तंगावार यांOया तावनेसह.
016.0599146
'अवकाळी पावसा' Oया िनिमRाने: समीhा / संपा. सतीश
891.463

'ती' चं अवकाश / सं. संपा. लीला गुलाटी आिण जसोधरा



पहा

मोिहते, वैशाली

'नवभारत': वMप आिण काय3.
'फुलराणी' साईना नेहवाल.

पहा

पाटणे, ितभा दीप

'ल·य'वेधक अिभनव &बVा.

ढमढेरे, िम&लद भाकर

पहा

'शा<ता' वेटस3.

पहा

मोडNकर, सरोज

... करावे मनाचे.

पहा

गोलानी, सोिनया

मोरे , अ4णा

लेले, ©ारकानाथ

पहा

जडणघडणीची कहाणी.

पहा

जगिसH uँडOया
इझडेल, नेिbहल

(Isdell, Neville)

अंतराळातील मृ8यू.

पहा

ढोले, संजय
पहा

महाले, रमेश के.

पहा

पहा

सरGी

बोरकार, *दलीप

अंधGHा गावची ज_ा.

पहा

Wहके , मोहनराव

अंधारातून काशाकडे.

पहा

गायकवाड, शंकर धमा3जी

अंबाडे, वसंत

251 नाk8याचे पदाथ3.

पहा

कु बेर, जयGी

30 सामQय3शाली िDया: 8यांची िवचारधून 8यांOया
कथांतून / संपा. नैना लाल *कडवाई ; इं LजीवMन वषा3
गज1Vगडकरकृ त अनु.
920.72(1)
सवासाठी: न:ा वतुसेवाकर काय?ाचे सुबोध
शेवाळकर, सतीश

National Seminar on Impact of new education

Proceedings / संपा. नारायण बालपांडे...[आिण



370
पहा

National Seminar on Impact

in global scenario(2015: Mowad, Nagpur)
पहा

Lोतेiयुईस, मॅनnे ड ते

सlसेस गाइड / मराठीमeये संकिलत.


371.26

िLशॅम, जॉन (Grisham, John)

पहा

155.2



अइलैया, कांचा
&हदु8व-मु भारत: दिलत-ब®जन
सामािजक-आeयाि8मक आिण वैािनक Eांतीवरील
&चतन / इं LजीवMन बी. सुरेशकृ त अनु. 305.560954

*कमुरा, रे ई (Kimura, Rei)

अकलूजकर, अच3ना
पु4ष आहे Wहणून.



891.463

घातक-द ड1जर मॅन.

891.463

नरभhक.

891.463




अकोलकर, काश म.
गाथा...आनंदhणांची !.

(Grotenhuis, Manfred te)

पहा

ओळखा वतःला.



अकोलकर, अिवनाश

of new education policy on common people

चे ाथिमक पाठ.

158.1

नेहM नवभारताचे िश$पकार / इं LजीवMन क4णा
गोखलेकृत अनु. ; संपा. आनंद हडpकर.
923.254

scenario(2015: Mowad, Nagpur)

इतर.].

उवल यशाचा माग3.

अकबर, एम. जे.

policy on common people in global

अ नोट nॉम इिचयो.

अंटाlटका.



नी.

History of Asia in 20th century 1914-1992.

अ टाइम टु *कल.

891.463

अंतोनी गौडी आिण सँBटयागो कॅ लmाbहा: पेनमधील
जगिसH थाप8य महाकवी. पहा माटे, Gीिनवास

20 :ा शतकातील आिशयाचा इितहास 1914-1992 =

UPSC - MPSC

काटे री कुंपण.

अंतम3नातले अंतरं ग.

101 uेकफाट रे िसपीज: पBरपूण3 पौिJक uेकफाटसाठी
माग3दश3न. पहा बापट, कांचन

SPSS

891.463

beyond your subconscious mind.

Brien Derek)

Proceedings.



एकटी.

अंतम3नाOया शपलीकडील आ8मबळ = Power

भारतीय: िविवध hे_ांतील ेरणादायी
:िमवांचा पBरचय. पहा ओ' uायन, डेरेक (O'

पहा

िमरासदार, दRाराम मा4ती

पहा

अंतराळातील व¬लोकाची सफर.

100 Iconic

िववरण.

घारपुरे, िव?ालंकार

अंतरं ग कोका-कोलाचे: Coca-Cola

ढमढेरे, िम&लद भाकर

पहा

'बालकाड' आिण 'पोहरा': समीhा आिण समांतर समीhा /
संपा. हनुमंत मोरे <र मराठे .
891.46

GST

अंगतपंगत.

पहा

305.4

'ती' Oया किवता...!.

पहा

वडोदे,

अंजनीकर, भगवान

बागची ; इं LजीवMन मीना वैशंपायनकृ त अनु. ; संपा.
अनुजा जगताप.

पहा

मधुकर बळीराम
अंगणवनातील कथा.



कामत.

अ. भा. मराठी सािह8य संमेलने: दृिJhेप.



891.46

अtलझाड.

पहा

माचकर, मुकेश

अhय-अनाम नाती.
अhररे खा.

पहा



089.9146

पहा

िथटे , नीिलमा अिनल

राणे, GHा

अUरवैदभk-अlदुल
अhरवैदभp सािह8य सूची / संक. मीनाhी बxहाटे.

अनाहत.



016.0599146

अhरा.

पहा

पहा

अखेर मोसम *फतूर झालाच...

काळे , मोहन

अखेर िवसज3न झाले.
अखेरपयत.
अिµ*द:.

पहा

पहा

िलमये, राजा

माणगावे, नीलम

घारपुरे, िव?ालंकार

पहा
पहा

पहा

शेटे, िशवाजी

अघोरी दंश.

पहा



305.2355



323.6

अन् रं ग पानात थोडाच आहे...

अपूव3.
पहा

पहा

पहा
पहा

पहा

काळे , मोहन

दीिhत, लीला गणेश

दीिपका

पहा

अपूव3संिचत.

िविहरे ,

पहा

इलNकर, सुहािसनी

बागुल, भाकर
पहा

दवणे, वीण

अपूवा3
एक अनंत वास...

रण&सग, ना. बा.

पहा

अिझझ बेची शोकांितका.

मनवर, *दनकर



891.463

अफलातून म1द:ू आरो यसंपo, सकारा8मक
जीवनशैलीसाठी अंतदृ3Jी जागृत करणारं पुतक.

टं क, आयफर (Tunc,

Ayfer)

पहा

गांधी, अिनल

अडायांचे िव<: पृQवीOया क1 Vाकडे शूiय गु48वाकष3ण.
पहा कोलते, उRम शं.
अतनूरकर, पु4षोRम रे णुकादासराव
तीथ3वटी नम3दा: अनुभवावी एक पBरEमा नम3दा
मयाची.
915.4(1)
अतI*Vय अनुभव.

पहा

Gीखंडे, मेहरा

अ_े, वंदना
टीएलसी: टी&चग लनग कWयुिनटी : त4णाईसाठी
उ?ोजकतेचा नवा मं_ / संपा. सदानंद बोरसे. 650.1
अथ Gीमाधवनाथ दीपकाश Lंथ.

पहा

मंगलनाथ,

महाराज

वॉलर, रॉबट3 जेWस (Waller, Robert

पहा

James)

अeयhीय भाषणे: अ. भा. मराठी बालकु मार सािह8य


संमेलंनांची / संपा. मदन हजेरी.

अeया8माचं अिध^ान - पिम बंगाल.

891.4609
पहा

अeयापन गिणताचे: उ ाथिमक तरासाठी.

मोिहते, अनंत
पहा

अनटच कोपरा.

पहा

पहा
पहा

उमp

नाईक, *दलीपकु मार

थोरे , अशोक

अनाºत, िवनोद
नव-Bरपि@लकनवाद आिण ब®जनवादाचे अंत©©.

अबुइलेश, इझेल*दन (Abuelaish, Izzeldin)
मी ितरकार करणार नाही: गाझामधील एका
डॉlटरचा जीवनपट / अनु. kयामल कु लकणp.
अबोलीOया िबया.

पहा



954



926.1

मुळे, सुधीर

अ@दुल कलाम, ए. पी. जे.
उoयन: मुख वामीजIOया सहवासात माझे
आeयाि8मक अनुभव / श@दांकन अ4ण ितवारी ;
इं LजीवMन आ. Gी. के तकरकृ त अनु.
923.154
पBरवत3नाचा जाहीरनामा / सं. ले. ए. पी. जे. अ@दुल
कलाम आिण bही. पोतराज ; इं LजीवMन अशोक
पाeयेकृत अनु.
303.4954
िबयॉड 2020: िbहजन उ?ाOया भारतासाठी / सं. ले.
ए. पी. जे. अ@दुल कलाम आिण वाय. एस. राजन ;
इं LजीवMन मनोहर सोनवणेकृत अनु.
303.4954
माझा भारत... उवल भारत / संपा. Gुत*कतp खुराना
; सृजन पाल &सग यांOया ाtथनासह ; इं LजीवMन
णव सखदेवकृ त अनु. ; संपा. अनुजा जगताप.
082
माग3दशp :िम8वां: िजणेOया योजना िवशI
भासाभास / सं. ले. ए. पी. जे. अ@दुल कलाम आिण
अ4ण ितवारी ; अनु. भूषण भावे.

भागवत, र. म.

अनावर.

बगे, आशा अर&वद

अiयायालयातील iयायालयात.

शेटे, िशवाजी

अजूनही बरं च काही बाक.

अनाBरसा.

पहा

पहा

भावती

अ©ैत.

अनुवाद.

अou.

अजातीचा जननायक संत गणपती महाराज.

अजून 4तून आहे.

इलाही जमादार

कुंभोजकर,

िवलास बैले.

कडू , मोिहनी िवनोद

भार©ाज, मंदा*कनी

पहा

पहा

अनुसूिचत जाती युवक िवकास काय3शाळा नागBरक आिण
उRम नागBरक8व / सं. संपा. सुिनल तोतडे आिण


पहा

अनुराग.

खंडागळे .

616.89
पहा

कु लकणp, आराधना

पहा

िवकास / सं. संपा. िवजयकुमार वाघमारे आिण भरत

अLवाल, र&वV
आमच1 मन: भलायक, दुय1स आनी उपचार / सं. ले.
र&वV अLवाल, अिभजीत नाडकणp आिण अिनल राणे.
अघBटत.

चांदोरकर, वाती

अनुसूिचत जमाती युवक िवकास काय3शाळा कौश$य

ितिबले, अनंत

बेoुरवार, क$याणीरमण

पहा

पहा

अनुभवलेला आिण भावलेला *फनलंड.
*दलीप

भोसले, बाळासाहेब

अखंड भारताचा िश$पकार चाणlय.

अनुबंध.

149



128

िमशन इं िडया: त4णांसाठी िवकिसत भारत ... एक
eयेय / सं. ले. ए. पी. जे. अ@दुल कलाम आिण वाय. एस.
राजन ; इं LजीवMन णव सखदेवकृ त अनु. 303.4954

अlदुल-अLवLथ

150

अ@दुल कलाम, ए. पी. जे.
िवानाOया उवल वाटा: भिवgयकालीन िवानाचा
वेध घेऊन िव?ाQयाना के लेलं ब®मोल माग3दश3न / सं.
ले. ए. पी. जे. अ@दुल कलाम आिण सृजन पाल &सग ;
इं LजीवMन णव सखदेवकृ त अनु. ; संपा. अनुजा
जगताप.

अ4ण िव<ंभर
मराठा Eांती मोचा3 आिण Eांती.
स8यनारायण bहसNस संिवधान.
अथ3भान: eयानी money.



अना3ळकर, बाबुराव
िनवडक बाबूराव अना3ळकर / संपा. सतीश भावसार ;
महेश एलकुं चवार यांOया तावनेसह.
891.463

305.420954
अभंग, अिजत



891.461

अभंग, पांडुरं ग गमाजी



923.254

अिभजात जंतू.

ग]वी, ेमानंद

पहा



891.468

इलाही जमादार

अªयंकर, अिनल यशवंत
आनंदाचं झाड !: एकपा_ी नाsछटा व बाल-कु मार
एकां*कका.
891.462
आनंदाOया सरी.



891.462

अªयंकर, वामनराव नारायण
िशhण िववेक.



पहा

कु लकणp, िवजय भालचंV

अªयासातील वावलंबन.

पहा

पwhे, िववेक

असNनीव, bला*दमीर (Arsenyev, Vladimir)
देरसू उझाला / अनु. जयंत कु लकणp ; संपा. मनोहर


891.73

अल् बRर उल् तरबRर.
पहा

तातावार, अनुजा

पुढे जायासाठी: मागे वळू न पाहताना / सं. ले. अिनल
अवचट, अभय बंग आिण आनंद नाडकणp ;
मुलाखतकार िववेक सावंत ; श@दांकन व¬ील जोगी.


926.1(1)
अविचता.

बारई, रमेश दसMजी

पहा

अवधूतानंद.

कुं टे, जगoाथ

पहा

अशा : अशा व$ली.

अशी गाणी अशा आठवणी.

अशी घडले मी...

पहा

नवल, दीी

पहा

पहा

जोग, िव. स.

अशी मने असे नमुने.



294.561
पहा

चौधरी, रमेश महाराज

अमेBरकन सून.

पहा

देव, िवजय

रण&सग, ना. बा.

पहा

अJपैलू माट3फोन.
असहाय.

मोहरीर, *कशोर बाळकृ gण

पहा

माने, kयाम

पहा

असा आहे जीएसटी कायदा: वMप व पूव3तयारी.
पटवध3न, गो&वद यशवंत

कहाते, अतुल

अमेBरके चा इितहास: शोध आिण बोध - ारं भापासून इ.
स. 2012 पयत. पहा देशमुख, मा. म.

असा घडलो मी.

पहा

असीम.

पहा

पहा

गेल, यान (Gehl, Jan)

िसMर, उमला

असु अWही सुखाने...
असे सुचत गेले.

अयंगार, बी. के . एस.
योगदीिपका / इं LजीवMन राम पटवध3नकृ त अनु.

पहा

पहा

पाठक, सुधीर

भागवत, यशवंत

अDपु4ष अथा3त डॉ. ए. पी. जे. अ@दुल कलाम.


613.7046

पहा

देशमुख, Gीकांत सखाराम

असावी शहरे आपुली छान.

अयंगार, गीता
शांितयोग: योगसाधनेची ाथिमक, माeयिमक आिण
गत वाटचाल.
181.45

आवलगावकर,

कु लकणp, सुGुत

पहा

असंभावतून संभवाकडे.

अमेBरक राvपती: आजवरOया अमेBरक राvपतIची

पहा

अशी ही दैवगती.

सावंत, िशवाजी गो&वद

पहा

मेmोमॅन Gीधरन / मूळ मलयालमवMन राजेश
राजमोहनकृ त इं Lजी अनुवादाचा अवधूत डwगरे कृत
मराठी अनु. ; संपा. नीता कु लकणp.
926.251

अमृत बोध: प. पू. मंगलनाथ महाराजांOया वचनांतून
वेचलेले मोती / संक. सुभात काश ®$याळकर.
अमृताचा घनू.

पहा

अशोकन, एम. एस.

नं*दता कृ gणा

पहा

अर&वद गोखले यांचे कथािव<.
संकृ ती

भागवत, यशवंत

जावडेकर, लीला

891.464

पहा

पहा

दांडेकर, राजा



जन मन.

अनोखी ओळख.

को$हटकर, म. िव.

पहा

अशी घडली माणसं: लोकसाधना, िचखलगाव.

अमर हबीब

अिमत3&लगम, एम., सं. ले.

वडेर, िव. गो.

370

अªयासाचे सोळा संकार.

अमरापूरकर, सुनंदा, अनु.

पहा

अवचट, अिनल

अिभवाचन: एक कला / संपा. आेषा महाजन.
अिभसाBरका.

अप3णपि_कांतून जी. ए. दश3न.

अ$बम.

मुटे, गंगाधर महादेवराव
पहा

*दवाण, वृंदा

पहा

सोनवणे.

शेतमळा ते िवधानसभा / श@दांकन भाऊसाहेब सावंत.
पहा

कु लकणp, िवनायक Gीरं ग

पहा

अध3िवराम.

अuाणी Dीवादी इितहासलेखनाOया *दशेने... / सं.
संपा. ितमा परदेशी आिण िव?ुत भागवत.

अभय.



294.5172



500

गैबाiयावानाचं.



305.5095479

पहा

िलमये, राजा

अवथ काळ आिण माणूस.
अवथ मनाची ®र®र.

पहा

पहा

गोडघाटे , संजय

कदम, के. जी.

अLवLथ-आता
अवथ मनातील पाने...

पहा

अवथ वळणावर.

साळोखे, जीवन

पहा

पराते, णय Gा.

आचाय3, माधव नारायण
संतसािह8य कथासंदभ3कोश.



891.461

अॅज इइट इज.
अॅना.

पहा

पहा

पहा

बागुल, बाबुराव

पािल :ाकरण / अनु. गौतम सुभाना &शदे.
पहा



491.375

गायकवाड,

पहा

पहा

जोगळे कर, अर&वद वसंत



323.6702854678



सुजाता आठवले.

004

युsुबOया जगात / सं. ले. नर1 V आठवले आिण सुजाता

पहा

काळे ,



पहा

006.7(1)

आठवले, भाकर वामन
&जकु नी मरणाला.

जगजीवन

उपव3ट,



891.463

आठवले, संजय नामदेवराव

िवनोद वासुदेव



हा देश आहे माझा.

आंबेडकरी चळवळीतील िनयतकािलके . पहा 059.9146

आठवले, सुजाता, सं. ले.

उपव3ट, िवनोद वासुदेव

पहा

पहा

इसाक मुजावर

आईची शाळा.

पहा

येवले-नवले, सुरेखा सूय3भान

आऊट हाऊस.

पहा

जोशी, िवनायक

पहा

आठवले, नर1 V

पहा

पहा

गुलजार

पहा

माÈटनी, टीbह (Martini, Steve)

पहा

युंग, रॉब (Yeung, Rob)

आडके, द. र.

ेमाची अनोखी भेट.
आढाव, नीलेश, सं. संपा.

मझ3बान जाल (Murzban Jal)
पहा

891.461

आठवले, सुदश3न शांताराम, अनु.

आंबेडकरी नविनमा3णाची तवसÄदय3वादी किवता: &चतन
आिण समीhा. पहा वधN, सुरेश देवराव

आकाशी झेप घेशी.

आठवणIतील दव&बदू.

आठवले.

आंबेडकरी चळवळ, नhलवाद व षडयं_.

आकाश, अनु.

आठवणIचा &पगा: कथा, :ििच_े आिण लिलतलेख.
पहा लोणीकर, भाकर

कॉWXयुटरचा घरचा वै? / सं. ले. नर1 V आठवले आिण

जगझाप, हष3

खंडेराव, हरीश

आई, माँ, मदर...



891.463

आिण सुजाता आठवले.

आंबेडकरी चळवळ आिण सािह8य: सांकृ ितक इितहास.

- मराठी.

आठ$ये, अिनल
यशGी.

ऑनलाइन पासपोट3Oया जगात / सं. ले. नर1 V आठवले

िखलारे ,

शिशकांत

आंबेडकरी चळवळीतील िनयतकािलके.



200

आठवले, नर1 V
आपणही बनवा वेबसाइट आिण चt मोफत / सं. ले.
नर1 V आठवले आिण सुजाता आठवले.
006.7(1)

आंबेडकरवाद: जात, वग3, पु4षसRाक आिण वंशवादी
आकलनाOया पलीकडे. पहा जगझाप, हष3

पहा

परचुरे, अर&वद

धम3 आिण &हसा.

327

पहा

पहा



आंबेडकर, भीमराव रामजी

आंबेडकरी चळवळ.

राधाकृ gणन

179.7



नेहा वाडेकरकृत अनु.

आंबेडकरी गीते आिण समाजबोधन.

पहा

जगायचीही स आहे ... : सiमान इOछामरणाचा.

आंतरराvीय राजकारण: संक$पना, िसHांत आिण समया /
संपा. 4मक बसू ; इं LजीवMन साधना कु लकणp आिण

आंबेडकरिन^ सािह8य आिण समीhा.
मह1V

कॉÓकन, सूझन

आठलेकर, मंगला

जगदाळे , रोिहत

पहा

आजगांवकर, राजेश चंVकांत, अनु.
िप$लई
आजोबांOया बालकिवता.

कसबे, िम&लद

चतुर, अिनता अिनलराव

आंबेडकर भारत.

पहा

(Corkin, Suzanne)

अिहरे , यशवंत मोठाभाऊ

अिहवळे , जयवंत, संपा.



294.592

आज आRा इथे: पम3नंट ेझ1ट टेiस.

अिहराणी बोली: सुलभ :ाकरण : भाषाशाDीय अªयास.
पहा सूय3वंशी, रमेश सीताराम
वरांजली.

151



891.463

कसबे, िम&लद

पहा

आढावे, वाि$मक शंकर
ह. मो. मराठे यांOया कथा व :ििच_णे: शोध आिण

भागवत, यशवंत

आEमण.

पहा

देशपांडे, अशोक

बोध.

आखाडा.

पहा

खलाटे, युवराज कृ gणनाथ

ह. मो. मराठे यांOया कादंबxया: आशय आिण आवाद.

आखाडा: महावीर &सग फोगाट यांचे जीवनचBर_.
दु गल, सौरभ
आगरकर, सुधाकर चं., सं. ले.
पहा

पहा



891.463

पहा

आणकू -माणकु $यो काणयो दोतोरा$यो.
भू-ना§ोळकार, उ$हास गोपाळ

कु लकणp, िव. गो.

आिण मग एक *दवस...

लाळे , िवजय ा.

आÎयातील अिµ*द:.

पहा

आचरे कर, बाळकृ gण म.
चौlयाOया ितËावMन.



891.463

आतला रं ग.

आवळे , िवलास तुकाराम

पहा

पहा

नसी4jीन शाह

वरे , िवलास

आता माणसांचा शोध सुM आहे ...!.


923.554

देवराव

पहा

पहा

वधN, सुरेश

आितवास-आमोणकर
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आितवास सिवता

आपटे , ज. शं.

भय इथले ... तालीबानी सावट 8यh अनुभव / संपा.


िवनया खडपेकर.

आ8मिव<ास.

पहा

958.1
गवांदे, पुंडिलक भाऊराव

आ8मिव<ास यशाचा राजमाग3.

पहा

आ8मवृR: 1858 ते 1928 पयत.
आ8माराम.

पहा

आपटे , माधव

दैवायRम् / संपा. िवनया खडपेकर.

ठोसर, केदार

कवN, धwडो के शव

पहा

भिवgयवेध / संपा. सदानंद बोरसे.



वादळ वारं सुटलं रं .



307.720954

आपटे, सं]योत, सं. ले.

923.554
पहा

आपण &हदू का नाही ?.

संत,

आद&लगे, बालमोहन


माळी समाजातील संत.

922.945(1)

पहा

मझ3बान जाल (Murzban

आ*दवासी समाजातील :सनािधनता.

पहा

आपणही बनवा वेबसाइट आिण चt मोफत.
आठवले, नर1 V

शेख फा4क

आपला भारत.

पहा

आपली नाती.

पहा

मंगळवेढेकर, राजा

सूय3वंशी, आबासाहेब मा4ती

आ*दवासी समाजातील :सनािधनता. पहा 305.8 मानववांिशक व जातीय समुदाय.
पहा शेख फा4क के .

आपले परमवीर.

आ*दवासी िDयांOया आथक व सामािजक समया.
गंगणे, वषा3

आपले सण आिण आयुवNद.

आपुले आपण.

आधुिनक मराठी बालकिवता.

आफळे , वृषाली.

इं गवले, शोभा

आबा.

मनाचा मरणािवMHचा ए$गार.

891.461

सव3:ापी मौनाOया ितhेत.

891.461




औरं गाबादकर, अनुराधा शाम

आनंदडोह: संतGे^ तुकाराम महाराजांOया जीवनावर
आधाBरत. पहा सोमण, योगेश
आनंदाचं झाड !: एकपा_ी नाsछटा व बाल-कु मार
एकां*कका. पहा अªयंकर, अिनल यशवंत
आनंदाची बाग.

आनंदाचे िनिमR.

पहा

आbहाड, एकनाथ

आनंदाOया दाही *दशा.
आनंदाOया सरी.

पहा

पहा

आनंदीकुमार, पी.

पहा

आपटे , अनंत गणेश, अनु.

बागडे,

पवार, पांडुरं ग वासुदेव
पहा

भगव¯ीता

ाज: पाच भाषांतील
किवता मराठी, संकृ त, कoड, &हदी व इं Lजी

आपटे , अनंत गणेश, संक.

पहा

जोशी, य. गो.

गज1Vगडकर, वषा3

पहा

जैत

पहा

पहा

Dी सािह8याचा मागोवा

जावडेकर, लीला

देशमुख, महादेव रामचंV

आभाळ तोलताना.

पहा

पहा

होळकर-औटे , संगीता

घोडमारे , िववेक परशुराम

आभाळमाती.

पहा

जगताप, संजय

आभाळमाया.

पहा

औरं गाबादकर, अनुराधा शाम

आमचं देखील एक व¬ आहे...
आमचा अंदमानचा कारावास.

पहा
पहा

खांडेकर, िम&लद
िसiहा, िवजयकु मार

आमची जडणघडण: िविवध hे_ांतील कतृ38ववान 20
:¹ची जडणघडण / संपा. नीिलमा करमरकर.
आमच1 मन: भलायक, दुय1स आनी उपचार.
अLवाल, र&वV

अªयंकर, अिनल यशवंत
पहा

पहा



दवणे, वीण

आनंदी जीवन :वथापन: पंचाण.
जयकाश

पहा

जावडेकर, सुबोध

920.054

दवणे, वीण

पहा

पहा

आभाळ ितOया व¬ांचं.
दRा_य

मोिहते, अनंत

आनंदगांवकर, जीवन

पहा

पहा

आफळे , ]यो8§ा, सं. संपा.

बाळासाहेब
पहा

िलमये, राजा

आपले सण आपली संकृ ती.

आ?कवी मुकुंदराज रिचत 'िववेक&सधु': मराठीतील वेदांत
ानाचा मुलारं भ. पहा चoे, वसंत नारायणराव

आeयाि8मक भूमी - ओिडसा.

पहा

आपले बुिHमान सोयरे .

पहा

देशमुख, *दलीप मािणकराव

पहा

पहा

कारो, सारा (Caro, Sarah)

के.

पहा

पहा

आपला पीएचडी बंध कसा कािशत करावा.

आ*दवासी ठाकर डॉट कॉम: आ*दवासी ठाकर :
समाजशाDीय अªयास. पहा सूय3वंशी, रमेश

आनंदगान.

देव, िवजय

Jal)

शुभांगी

आदेिशका.



500

आपटे, वामन बाळकृ gण

आ_े, &_बक नारायण
गावगाडा शता@दी आवृRी / संपा. दRा_ेय *दनकर पुंडे.
पहा



927.96358

आपटे , मोहन हरी

रामदास, समथ3

आदश3 िजवनाOया :वथापनाची 9 सू_े.

समाजयोगी समाजशाD डॉ. मा. स. गोरे / सं. ले. ज.
शं. आपटे आिण अपणा3 के ळकर.
923.654

आमी ह$बा.

पहा

पहा

नागपुरे, रमेश

आमीर कफर (Āmīr Kfīr)
नॉनिलlट: दैनं*दन तरावरील शांतता थािपत
करयाची कला / सं. ले. आमीर कफर आिण टीफन
िहचेट ; इं LजीवMन माधुरी तळवलकरकृ त अनु. 158.1
आमुमा$यदा.

पहा

Gीकृ gणदेवरायलु

आमोणकर, सुरेश गुंडू, अनु. आिण भाgय.

पहा

भगव¯ीता

आय-इनामदार

आय हॅव अॅन आयिडया ! / संपा. पराग गोरे ; श@दांकन
वृषाली जोगळे कर...[आिण इतर.].

आbहाड, एकनाथ


920.933804(1)

आयुवNदीय आहारमं_: काय खावे, काय टाळावे याचा त
स$ला. पहा कु लकणp, सुिच_ा
आयुgयाची दोरी.

पहा

आयुgयाOया लढाईवरती बोलू काही.

पहा

891.463

एकदा काय झालं !.

891.463

आसपासOया गोJी.

पहा

आसावरी.



पहा

पहा



915.353

पांडे, भारती

को$हे, धनंजय बळीराम

आवाद-समीhा: मधु मंगेश कणक-सािह8य.

शानभाग,

माधुरी

पहा

पाटील, मधू

आयुgयाOया वाटेवर.

मोरे , सव3 भोज&लग

पहा

आर. डी. बम3न जीवनसंगीत.

पहा

आराधना गीते = Prayer songs /

कु लकणp आिण दीपक कसोटे.
आरे सेस.



आनंदाची बाग.

आJीकर-कु लकणp, ितभा
ओमानमधील िवलोभनीय पय3टन.

को$हटकर, म. िव.

आयुgयाची मौ$यवान माती: िश$पकार करमरकर.
ब®ळकर, सुहास

153

पहा

भ½ाचाय3, अिन4H

इं गवले, अ4ण, संपा.


242.2

आरो यदायी रानभा]या.
पहा

पहा

आरोटे , िनतीन

Lामसभा: भावी शासन शासनासाठी / सं. ले.


351.540217

आच3र, जेn (Archer, Jeffrey)
द िlलटन Eॉिनक$स / अनु. लीना सोहोनी.
आता3चे देणे.

पहा

राय, स8यिजत

जगिसH
uँडOया जडणघडणीची कहाणी / सं. ले. नेिbहल इझडेल
आिण डेिbहड बीसले ; इं LजीवMन *दप &सदेकरकृ त


अनु.

338.766362

इझी मनी: रॉिबiसन Eु सो ते पिहले महायुH या काळातील
चलनाची उ8Eांती. पहा कौल, िववेक

कारवारकर, मालती

िनतीन आरोटे आिण िवजय भगत.

पहा

अंतरं ग कोका-कोलाचे: Coca-Cola

आरो याचे 3 वरदान / सं. संपा. आिण संक. शशी पाटील,
राजGी नाळे आिण नीता बरे लीकर.
615.85
पहा



891.461009

इझडेल, नेिbहल (Isdell, Neville)

बाचुळकर, मधुकर

उनकुले, िनतीन

आरो याOया गुजगोJी.

इं गवले, शोभा बाळासाहेब

इं िडगो आिण िनवडक कथा.

घाटे , र. शं.

641.5

श1डे, ©ारकानाथ

पहा

आधुिनक मराठी बालकिवता.

डोळे , जयदेव
पहा



सदाबहार पाककृती / संक. सुमन बेहर
े े.

सं. संक. ताप

आरो यदायी मुVा: िच*क8सा पHती.
आरो यनामा.

आवाद: भोजनतृीOया सौयासाठी 800 ²न अिधक



इटोकर, डी. एस.

िवानातील रं जकता.



500

इितहासाOया पाऊलखुणा / ले. िवशाल खुळे... [आिण इतर].


823

मुरगोडी, िगBरजा

954.79

इितहासाOया पाऊलखुणा / ले. िवशाल खुळे... [आिण इतर].

आथक व सामािजक iयाय आिण डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर /


संपा. िवजय खरे .

303.484

आमpज एंज$स: फाट फॉरवड3.
आय3मा, सं. ले.

पहा

पहा

&नबाळकर, चंVसेन



294.561



344.540189



कामगार कायदे.

344.5401

कारखाने अिधिनयम, 1948 = The Factories Act



613



1948.

343.5407

Lाहक, Lाहक चळवळ, Lाहक संरhण व इतर संबंिधत

पहा



कायदे.

आळतेकर, ितभा मुरलीधर

343.54071



बालकांसंबंधीचे कायदे.



कोलाज.

891.464

बकुळीची फुले.

920.054



345.5408

भारतीय करार कायदा 1872 = Indian Contract



Act, 1872.

346.5402

&हदू कायदे.

आळतेकर, मोहन जी.



346.54015(1)



इथे थांबला मृ8यू.



इदं न मम !: एका संiयािसनीची जीवनगाथा.

मनी-मानसी.

920.054

हे सारे असूनही.

920.054

पहा

दरणे-वे4ळकर, मीनाhी
पहा

नागपुरे, रमेश



891.463

इनामदार, एस. डी.

Mपबंध: कलासमीhा.

आवळे , िवलास तुकाराम

आÎयातील अिµ*द:.

ठोके, मो. िन.

औ?ोिगक कलह कायदा 1947 = Industrial

देखणे, मालिवका

आवलगावकर, संकृ ती
अर&वद गोखले यांचे कथािव<.

पहा

Disputes Act, 1947.

आलेगांवकर, प»ाकर महादेव
साथीदार आरो याचे.
आ$nे ड नोबेल: नोबेल पBरतोषकांचा पुरकता3.

इितहासात डोकावताना.
इथापे, एन. के.

थोरात, सुखदेव

आलुरवार, रजनी राजे<र
Gी गजानन बोधामृत.



954.79



891.462

इनामदार-साने, रे खा, संपा.



709
पहा

अ-जून त1डुलकर

इिकलाब-एक

154

इिiकलाब िव4H िजहाद: आंतरराvीय दहशतवादावरील
कादंबरी.
पहा देशमुख, ल·मीकांत वसंत
इiफन¡.
इÍत.

समं_ मं_शः उपिनषदांचं ोकबH रसLहण / छंदोबH
अनु. िश. शा. कु लकणp.
294.59218

महािडक, निलनी

ईशावायोपिनषद: एक िववरण / भाgय. आशुतोष

इलNकर, सुहािसनी
अiयायालयातील iयायालयात.



891.461

इलाही जमादार

लोखंडे, शिशकांत

इसाक मुजावर



आई, माँ, मदर...

791.43

लॅशबॅक.

791.43

रफनामा.

927.82




उं बरËावर.
उगम.

पहा

पहा

पहा

उगवेल का अशी एखादी पहाट ? / अनु. *कशोर मेढे ;
नागनाथ कोRाप$ले यांOया तावनेसह.
821.008
पहा

उ8कृ J तपास कथा.
उ8खनन.

पहा

पहा

कांबळे , उRम

पहा

नारायण, आर. के.

उमेकर, राज1V, संपा. पहा वैरा यमूतp गाडगेबाबा:
:ि8व आिण िवचार
पहा

मुiशी, आनंद


891.461



920.02



अनटच कोपरा.

891.463

उgमांतरण = Heat transfer.
कांबळे , उRम

पहा

उRर महाराvातील :सनािधनता.

ऊठ मातंगा ऊठ तू मेलास क काय ?.

उ8पल bही. बी., अनु.

पहा

उपासना, आराधना.

पगारे , चुडामण

पहा

ऑWवेट, गेल (Omvedt,

ऊन पाऊस.

पहा

ऊस संजीवनी.
ऋण.

पवार, पांडुरं ग वासुदेव

खोले, गजानन शंकर
पहा

चौथाईवाले,

पहा

भागवत, यशवंत

पहा
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जमदिµ, बाळकृ gण महादेव

नीला स8यनारायण

ऋतुवेडे मन माझे.

उनकुले, िनतीन

आरो यनामा.

पहा

सुरेश

Gail)
उधाण.

भार©ाज, मंदा*कनी

पहा

ऊँकार गणेश: पुराणो 21 गणपती-पूजा-उ8सव,

पाटील, िवनायक «यंबक

पहा

होलमन, जे. पी.

(Holman, J. P.)

उसनं ित&बब.

पहा

891.461

उमp

हरकारे , अ4ण

पहा



िवठोबा / संपा. मनोहर सोनवणे.

उRर पाणी ाचे... : जलनीतीत मा. भाकरराव Wहके
यांची पुणे आकाशवाणीवरील भाषणे.
पहा Wहके ,
भाकरराव
उRराध3.



927.8242162

उमला राघव1V

अंबाडे, वसंत

उRम कांबळे यांOया तावना.

921.914

उxहेकर, िशरीष
जग¾ेते.

चांदोरकर, वाती

पहा



टोपलेकृत अनु.

श@दालय.

रण&सग, ना. बा.

पहा

Dीवादी सािह8य:

उराडे, िशवाजी देवाजी

उजेड-अंधाराचं आभाळ: *फरती.

उठाठे व.

पहा

उपाeयाय, दीनदयाळजी
जगगुM Gीमंत शंकराचाय3 / &हदीवMन ल·मण ढवळू

उरणकर, वेदवती, अनु.

सोमायाजी,

उजळती वाट: िव?ाºत संकारातील 6 ºतांवर आधाBरत
लेखांचे संकलन.
पहा िभशीकर, वण3लता

पहा

उपव3ट, िवनोद वासुदेव, संपा.
नवी *दशा आिण आbहाने

उमप, िवल गंगाराम
जुगलबंदी माझा कbवालीचा वास.

गज1Vगडकर, मोिनका

उवल यशाचा माग3.



303.484

उपाय आहेत... अंमल कMया !: महाराvाला गितपथावर
आणणे शlय आहे !. पहा Wहके , भाकरराव

उपिनषदे.

मोरे , सदानंद Gीधर

उतरीय संवाद आिण इतर स8ये.
राघव1V

059.9146

059.9146 - मराठी.

उपाeये, नं*दनी, अनु.

भरडे, नरे श

ईशावायोपिनषद: एक िववरण.
ईशावायोपिनषद



आंबेडकरी चळवळीतील िनयतकािलके . पहा

891.461

पहा

उपव3ट, िवनोद वासुदेव



अिभसाBरका.

ईमानदारी.

294.59218(1)

आंबेडकरी चळवळीतील िनयतकािलके.

891.461

पहा



पुरािणक.



अनुराग.

इलेlmा.

&शदे, िनलेश

पहा

उपिनषदे

uाऊन, डॅन (Brown, Dan)

पहा
पहा

उपकाराची फेड.

ऋषी परं परा.

कु लकणp, नंदा अ.

पहा

पहा

दुनाखे, अंशुमती

उoयन: मुख वामीजIOया सहवासात माझे आeयाि8मक
अनुभव.
पहा अ@दुल कलाम, ए. पी. जे.

ए. पी. जे. अ@दुल कलाम: संपूण3 जीवन.
अ4ण

उiमु: समL वसुधा माने.

पहा

माने, वसुधा वसंतराव

एंजॉय द लाइफ.

उपकरण एक पदाथ3 अनेक.

पहा

पव3ते, वसुंधरा

एक अनंत वास...

पहा

मंडवाले, मनोहर

पहा

अपूवा3

पहा

ितवारी,

एक-औटी

एक झपाटलेला.

भुकु टे, िव?ाधर िवल

पहा

एक पोकळी असतेच: *फरती.
एक ीत मंतरलेली.
एक य.

पहा

पहा

पहा

ऑफबीट भटकं ती-3: 'हटके ' पय3टनथळांची रोमांचकारी
'हॅटBmक'. पहा धान, जयकाश

कांबळे , उRम

ऑWवेट, गेल (Omvedt, Gail)
भारतातील बौHधम3: uाणीधम3 व जातीयतेला
आbहान / इं LजीवMन उ8पल bही. बी. आिण िबपीन
काय3कतNकृत अनु.
294.3

शेटे, िशवाजी

भागवत, जयंत यशवंत

एक लघुकादंबरी आिण काही किवता.

पहा

खानोलकर,

&चतामण «यंबक

ऑल इं िडया मॅनेजम1ट असोिसएशन, संक. पहा नेते आिण
नेतृ8व िवचार: भारतीय उ?ोजकांचा दृिJकोन

एक होता तेजःपुंज: एक संकारhम *कशोर कादंबरी.
पहा जवादे, रवIV
एक होता वाडा.

पहा

देशमुख, बी. एम.

एक होती राणी.

पहा

पवार, पांडुरं ग वासुदेव

एकच eयास: धWमभूमी दे²रोडचा िवकास.

पहा

ऑिलbहर, पॉल (Oliver, Paul)
तुमचे बंध िलखाण / इं LजीवMन सुषमा अ.

पहा

आbहाड, एकनाथ

पहा

&लबाळे , शरणकु मार हणमंता

ओ. पहा*

एकवचनी: &हदूदयसÖाट बाळासाहेब ठाकरे यांOया
रोखठोक मुलाखतIचं संकलन. पहा ठाकरे , बाळ
एका अवथ तलाËाची डायरी.
एका जनाद3नी.

पहा

पहा

ओ' uायन, डेरेक (O' Brien Derek)
100 Iconic भारतीय: िविवध hे_ांतील ेरणादायी
:िमवांचा पBरचय / इं LजीवMन संeया सुधाकर

नलावडे, रामचंV

भट, रवIV सदािशव

¸कार, भयासाहेब
नूतन िच_ावली.

मयेकर, संदेश

एका सैिनकाचा मृ8यू: ता4यात युHभूमीवर वीरमरण
प8करले$या मुलाOया आईची ? कहाणी. पहा
एिbहसन, मागा3रेट (Evison, Margaret)
एका वरवे¼ाची आनंदया_ा.
एकाक बंड.

पहा

पहा

कु मुदOया आईची लेक / संपा. आशा गVे आिण क4णा

एकूण किवता - 4.

पहा

ओपन िथएटर.

पिमभा.



809
पहा

िमलर, हेÊी

एिbहसन, मागा3रेट (Evison, Margaret)
एका सैिनकाचा मृ8यू: ता4यात युHभूमीवर वीरमरण
प8करले$या मुलाOया आईची ? कहाणी / इं LजीवMन


एस. ए. डांगे: एक इितहास.

पहा

एस. डी. बम3न: जीवन संगीत.
ऐक जरा ना !.

पहा

958.1
देशपांडे, रोझा

पहा

चौधरी, एच. lयू.

दवणे, वीण

पहा

पहा

कामत,

माया मंगेश

नश1मन

ठाकू र, *दलीप
पहा

महाबळ, भालचंV ल·मण

ओळख िवकॉिiसनची.

पहा

ओळखा वतःला.

अंबाडे, वसंत

पहा

जोशी, सुरेश दामोदर

ओशो

ेमरस...कबीरांचा: कबीरांOया दोांवरील ओशwचं
रसाळ, िवतृत िववेचन / &हदीवMन ा ओककृ त अनु.


891.431
ओहोळ, राजेश बिळराम, सं. ले.

ऑBटझम वयंमµता: एके आवयचो अणभव.
ऑनलाइन पासपोट3Oया जगात.

पहा

पहा

ओमानमधील िवलोभनीय पय3टन.
आJीकर-कु लकणp, ितभा
ओळख.

(Miller, Henry)

िवनीता जोगळे करकृत अनु.

ओशो

ओक, संजय, संक. आिण भाgय.

घोष, िबवदीप

एलकुंचवार, महेश बळीराम

एलकुंचवार, महेश बळीराम, अनु.

पहा

ओक, माधुरी Gीधर
कसे िशकवाल ?: बालवाडी-अंगणवाडी िशिhका
अªयासEम.
372.071

ठकार, संजीव

पहा

920.72

ओक, ा, अनु.

िच_े, *दलीप पु4षोRम

एमएसडी: द मॅन, द लीडर.



गोखले.

महाजन, िवदुर

Kathryn)
पहा



740

ओक, कुमुद

बो$कोbहॅक, कॅ थरीन (Bolkovac,

एकाच तर *दवसाची बाब.

920.054

ओ'डेल, कॉट (O'Dell, Scott)
गोJ एका करानाची: िन´या डॉि$फiसOया बेटावरील
स8यकथा ! / अनु. मै_ेयी शरद जोशी.
813

(Richardson, Pamela)
पहा



िलमयेकृत अनु.

एका मातेचा लढा: पालकांमधील दुरा:ाOया
दुgपBरणामाला बळी पडले$या मुलाOया आईची
दयिवदारक कहाणी. पहा Bरचड3सन, पामेला
एका सेिलिuटी ड1Bटटची बिRशी.

378.242

ऑिलbहला लगडली तुळशीची पाने...: फादर थॉमस
िटफiस : 1549-1619 : :ि8व आिण सािह8य.
पहा काbहा3लो, िसिसिलया

अंजनीकर, भगवान

एकदा काय झालं !.



देशपांडेकृत अनु.

सूय3वंशी,

के. एच.
एकटी.

155

पहा

पाटकर,

मुरलीधरराव
औटी, सरला दादाभाऊ

पहा

आठवले, नर1 V

माया आयुgयाची वादळवाट.



920.72

औ4ोिगक-कक पॅ*pक

156

औ?ोिगक आिण संघटना8मक मानसशाD = Industrial

कदम, जया, संपा.

and organizational Psychology / ले. केशव



गाडेकर... [आिण इतर].

औ?ोिगक कलह कायदा 1947 = Industrial Disputes
Act, 1947.

पहा

पहा

कोिहनूर

पहा

गंधव3

पहा

नh_

158.7

इथापे, एन. के.

औ?ोिगक समाजशाD = Industrial sociology.
कु लकणp, भाकर काशीनाथ

का:िश$प

पहा

कiहैया कु मार
िबहार ते ितहार / इं LजीवMन सुधाकर श1डगेकृत अनु.

पहा



371.81

औरं गाबादकर, अनुराधा शाम



आनंदगान.

891.463

आभाळमाया.

891.463

नवी पहाट.

891.463

भचा दीप.

891.468

मै_ीची पौणमा.

891.463

शैलूची आई.

891.463

हायकळा.

891.463



कान, संजय, अनु.




कtर-मेहरा, शीतल
:वसायातील इं ेिसbह मॅनस3 / इं LजीवMन मेधा
ताडप_ीकरकृ त अनु. ; संपा. अनुजा जगताप. 395.52
*कमुरा, रे ई (Kimura, Rei)

कsावरOया गXपा / संक. शािझया गोवारीकर.


891.464008

अघBटत.

891.463

िशवपु_ शंभूराजे.

923.154




कणसातली माणसं / संपा. गंगाधर महादेवराव मुटे.



891.461008
कणेकर, िशरीष

Bटव$या बाव$या.



891.464
पहा

चbहाण, ताप&सग

कथा ायांOया / मराठीमeये संकिलत.
कथा माया गुलामीची.

पहा



कथा हबल दुबणीची.
पहा



िसनगारे .

808.83

कबीर कला मंच, संक.

गजाआडची संघष3गाथा

पहा

कबीर

कहत कबीर / अनु. ]यो8§ा खळदकर.
कमशयल लेअर फामग.
मेघःkयाम

पहा

पहा



925.(1)



398.220954



891.463



891.461

करं दीकर, िव?ाधर सीताराम
मराठी कवIची नाsसृJी-वMपिवशेष: िवशेष संदभ3 

किवनाटककार सावरकर.

करकरे , कुमुद, अनु.

891.462

पहा

थोरात, सुखदेव

गुहा, रामचंV

पहा

पहा

आमची जडणघडण:

िविवध hे_ांतील कतृ38ववान 20 :¹ची जडणघडण

पहा



943

मराठा युHशाD: उगम आिण िवकास : 1680-1720.


954.79

मराठा युHशाD: उगम आिण िवकास : 1680-1720 .
पहा 954.79 - महाराv.
355.4

पहा

पाटील, िवशाखा

बेडेकर, िनसीम

करवीर नरे श शा² छ_पती.
करामत धा या-दोxयांची.
करायला गेले माकड.

कदम, कुमार बी.

पहा

पहा

पहा

कांबळे , बी. ए.

जोशी, वषा3

बोराडे, रावसाहेब रं गराव

कBरअरचा पासवड3: के जी टू पीजी शैhिणक *दशादश3क Lंथ.
पहा बडे, गज1V भाकर
क4णेचा अंतःवर.

पहा

पी. िवल

करे , िबभीषण

लोकसहभाग आिण Lामीण िवकास.


891.463

कदम, के. जी.

अवथ मनाची ®र®र.

करं दीकर, &वदा

करं दीकर, &वदा
&वदा: &वदा करं दीकर यांची समL किवता /
तावनेसह संपा. वसंत पाटणकर.

करमरकर, वैशाली, संपा.

कदम, उमेश

कदम, कु मु*दनी वीरसेन
िति^त बिलदान.

पहा

क$चर शॉक: जम3नी.

कथासुमन राजाभोज कािलदास / पुनःकथन खुशाल अमृत

धमातर.

बोरोले, सतीशचंV

करमरकर, वैशाली

&पपळे , िगरीश

राजे, िवलास

डवरे .



891.431

कमी खचा3चा व जात फाय?ाचा मु संचार गोठा: एक
अिभनव योग. पहा गायकवाड, शांताराम पांडुरं ग

करमरकर, नीिलमा, संपा.

साळुं के, रा. शे.

कथा शोधांOया / संक. साने गु4जी कथामाला.
कथाकुंभ.

कफन आिण इतर अनुवादीत कथा / अनु. सदानंद आकाजी

करं दीकर, शीतल, अनु.

891.463008



925.3

राय, स8यिजत

पहा

करं दीकर, गो&वद िवनायक.

कडू , मोिहनी िवनोद

कथा पया3वरणाOया.

शेटे, िशवाजी




पहा

पहा

कान, संजय
मेरी lयुरी: िवानाOया दोन शाखांमeये नोबेल
पुरकार ा एकमेव शाD.



क½ी, सुनीता, अनु.

कपटजाल.



891.463



351.540217

कक3 पॅBmक, डेिbहड (Kirkpatrick, David)
द facebook इफे lट / इं LजीवMन वषा3 वेलणकरकृ त
अनु.



338.761004693(1)

क]णक-कांबळे
कणक, मु धा, अनु.

टॉ$कन, जे. आर. आर.

पहा

किवता राव

मु प_काBरतेिवषयी सव3काही / सं. ले. किवता राव
आिण चा4के शी रामदुराई ; इं LजीवMन संजय िवgणू

(Tolkien, J. R. R.)

कणक, सुभाष मुरलीधर


बायको.

891.461

कणNकर, परे श माधव


शािपत सारे च.

891.463

कतृ38वशािलनी महाराणी िहराई.
कम3योगी.

पहा

पहा

तoीरवार, दRा

कवN, योजना, अनु.

पहा

चbहाण,

पहा

कवN, समीर, अनु.



923.654

पहा

कसा कराल :िमव िवकास ?.

गोलN, िशवराज

पहा

आराधना गीते = Prayer

कतुरे, कौतुभ
पेशवाई: महाराvाOया इितहासातील एक सुवण3पान.


954.79

पहा

पुरंदरे : अठरा:ा शतकातील एक कत3बगार घराणे.


कुंभोजकर,

929.2
कहत कबीर.

कलेOया िव<ात / संपा. शोभना साठे .



745.5

क$चर शॉक: आखाती देश.

पहा

क$चर शॉक: जपान.

पहा

बेडेकर, िनसीम

क$चर शॉक: जम3नी.

पहा

करमरकर, वैशाली

पाटील, िवशाखा

पहा

कबीर

कहाणी चंपारण स8याLहाची: म. गांधIनी के ले$या
पिह$या नीळीOया स8याLहाचं िच_ण. पहा *दवाण,
जयंत
कहाणी चटणीची.

क$पवृhाOया छायेत / संपा. मधुिमता बवN.



920.4

कुवळे कर, कुंदा

कळी फु लतानाचे *दवस.

पहा

तुळपुळे, मृणाल

कहाणी बचतगटांची: महाराvातील बचतगटांOया
चळवळीची वाटचाल.
पहा महाळं क, वाती

देखणे, मालिवका यशवंत

कहाणी मॅकडोन$डसची: एका अमेBरकन उ?ोगाची
आंतरराvीय भरारी. पहा लbह, जॉन एफ. (Love,
John F.)

पहा

पहा

पवार-जाधव, हेमा
कहाते, अतुल

को$हटकर, म. िव.

अमेBरक राvपती: आजवरOया अमेBरक राvपतIची

माने, ा

अनोखी ओळख.

कवडे, िशरीष शांताराम

दयसंवाद.



294.561

कवडे, िशरीष शांताराम, भाgय. आिण अनु.
Gीिवgणुसह¥नाम रहय

कांचनमृग.

पहा



राठोड, राजाराम

पवार,



891.464

उRम कांबळे यांOया तावना / संपा. िम&लद कसबे.


891.463
पहा

पहा

पोळ, राज1V

कांबळे , उRम
उजेड-अंधाराचं आभाळ: *फरती.

कवळे कर, कुंदा

चंV आहे साhीला.

काँLेसपुढील आbहाने आिण भाजपचा उदय.
काश

पहा

बारN त, सोतेर

किवता इं Vिजत भालेरावांची.



923.173(1)

वॉरन बफे Oया यशाचे 50 मं_: शेअर बाजारातील
गुंतागुंत सहज सोXया श@दांत.
332.6322

नातू, सुजाता

पहा

पहा

songs

रा. अ.

पहा

जाधव, आ8माराम पुंडिलक

कसोटे , दीपक, सं. संक.



क´या का 4स$या ?.



306.6(1)

कसे िशकवाल ?: बालवाडी-अंगणवाडी िशिhका
अªयासEम. पहा ओक, माधुरी Gीधर

Eे सवेल, जॉन ड@$यू.

232

पहा



300

भ आिण धWम.

कट3न, हो$जर (Kersten, Holger)
जीझसचे भारतातील अात जीवन: Eू सावर
जायापूवp आिण पुन48थानानंतर / अनु. िवजया गाट.

पहा



342.54

देशीवाद समाज आिण सािह8य.

पहा

कसरत.

कलाकार: सज3नशील मनांचा :िवेध.

कांबळे , उRम

डॉ. आंबेडकर आिण भारतीय रा]यघटना.

संदीप उिoतान

पहा

पहा

कसबे, रावसाहेब

(Creswell, John W.)

कवनांतुरो.

कसबे, िम&लद
डॉ. िम&लद कसबे यांचे िनवडक लेखन / सं. संपा.

कसबे, िम&लद, संपा.

देशपांडे, kयाम मो.

पहा

कवN, धwडो के शव
आ8मवृR: 1858 ते 1928 पयत.

कवडसे.

गवांदे, पुंडिलक भाऊराव

जयवंत अिहवळे , नीलेश आढाव आिण बाळू गायकवाड.

यादव, मा. के.

पहा

पहा



कम3वीर भाऊराव पाटील: एक सWयक आकलन.

कवडसा.

कJाची कमाई.

070.4

891.464

कम3वीर भाऊराव पाटील एक दश3न.
रामचंV नारायण

कळत नकळत.



तांबटकृत अनु.

देशपांडे, अिनल

कम3योगी सेनापती बापट.

क$पगुOछ.

157

891.4609

एक पोकळी असतेच: *फरती.



891.464

कांबळे -कालाय

158

कांबळे , उRम
जागितककरणात माझी किवता.

कामत, माया मंगेश



891.461

पावलातूनच जiम वाटेचा.

891.464

िमरवणूक.

891.463

शेवटू न आला माणूस.

891.463

<ास आिण भास: *फरती.

891.464

संघष3 ]याचा-8याचा.

891.464






कांबळे , बी. ए.

करवीर नरे श शा² छ_पती.

923.154

नरशादू3ल.

891.463




कांबळे , महावीर िवल
साठोRरी मराठी नाटक आिण दिलत नाटक: एक
िच*क8सक अªयास.
891.462009
कांबळे , शिशकला

कामत, सतीश, संपा.

'अवकाळी पावसा' Oया

पहा

िनिमRाने: समीhा
कामत-देसाई, सुमेधा

चंVकोरीOया चार कला: वासवण3ने.



915.4

मै_ जीवांचे.



891.464

कामेरीचे बापू मातर.

पहा

पाटील, रं गराव बापू

कारं जकर, ितभा वासुदेव


गंध-सुगंध.

891.464

छोsांसाठी छोsा गोJी.

891.463



िहमालयाOया कु शीत.



910.4

कारं जकर, वासुदेव नरहरी

का´या कप¼ातला माणूस आिण इतर कथा.


891.463
कारखाने अिधिनयम, 1948 = The Factories Act,
1948.

मराठवा¼ातील लोकसािह8याचे वैभव.

पहा

इथापे, एन. के.

कारवारकर, मालती



398.2095479
काकडे, आसावरी

आरो याOया गुजगोJी.



613

कारो, सारा (Caro, Sarah)

:-अ:ाOया मeयसीमेवर.



891.461

काकडे, *दनकर िवgणू
राvमाता रमाई.



891.463



पाऊलवाट.

891.461

काटीकर, जयGी, संपा.
पहा

काणे, सुनीित, अनु.

आपला पीएचडी बंध कसा कािशत करावा /
इं LजीवMन रkमी हेबाळकरकृ त अनु.
काय3कतN, िबपीन, सं. अनु.

पहा

पहा

ऑWवेट, गेल (Omvedt,

बं?ोपाeयाय, रॉिबन
पहा

डांगळे , अजु3न

काया3लयीन भाविनक बुिHमRा: एक :ावसाियक
माग3दश3क. पहा दिलप &सग

अंजनीकर, भगवान
पहा

पहा

काय3कारणभाव: समाज आिण सािह8य.

वाचलेच पािहजे असे काही

के ली, मॅQयू (Kelly, Matthew)

कालNकर, Gीकांत
पृQवीिजासा: पृQवीचे अंतरं ग व बारं ग उलगडणारा
लेखसंLह.
550

मिखजा, पूजा

काणेकर, Gीपाद भाकर
Gी गोकण3 महाबले<र ऐ<य3 दश3न.


दूरसंवेदन आिण भौगोिलक मािहती णाली.

294.5351095487(1)
कातरवेळ.

पहा

व¼ाळकर, मािणक


891.463

काiहेरे, आनंद
मॅवी काiहेरे: एका क$पक उ?ोजकाOया 1945-1978
या 33 वषाOया िजjी वाटचालीची कहाणी.

पहा

कालांतर.

इथापे, एन. के.

पहा

कामडी, खुशालदास तुकारामजी

राvसंत तुकडोजी महाराज: जीवन व काय3.

कालचE: सामािजक, सांकृ ितक आिण सािहि8यक
िव<ावर के लेलं मामक भाgय. पहा Bटके कर, अ4ण
पहा

गुहा, रामचंV

कालपु4ष: िनवकार काळाची कहाणी.
*दनकर

दवंडे, लीलाधर

रामे<रजी
कामगार कायदे.

काbहा3लो, िसिसिलया
ऑिलbहला लगडली तुळशीची पाने...: फादर थॉमस
िटफiस : 1549-1619 : :ि8व आिण सािह8य.

कालपरवा.

वरकड, संजय
पहा

देखणे, मालिवका





कामगार आिण इतर किवता.

पहा

922.22

920.933804
पहा



621.3678

काbह3र आकाशाएवढा.

का_े, विसष्
बगारणी: वxहाडी कादंबरी.

काम चालू रता बंद.



070.5

Gail)

काटकर, मनोहर महादेव

पहा



616.85882



कांबळे , &चतामण
िवदभा3तील दिलत िनयतकािलके : लोकानुकWपा
&सहगज3ना, समुिचत.
059.9146

काटे री कुंपण.

ऑBटझम वयंमµता: एके आवयचो अणभव.



922.945

पहा

पहा

जोषी,

कोळगावकर, उRम

Bटके कर, अ4ण

कालाय नमः.

पहा

हॉफमन, इbहा (Hoffman, Eva)

काKलदी-कु बेर
का&लदी.

पहा

काळं पांढरं .
काळकुपी.

कुं टे, जगoाथ

पहा

*कमया कागदाची = origami.

पाटणकर, िवजयकुमार ज.

काळजातली शाळा.

काळभोर, वाती, सं. ले.

पहा

काळे , जगजीवन

पहा

कर, िगBरजा उमाकांत
िगBरजाताईOया गोJी.

आंबेडकरी चळवळ, नhलवाद व षडयं_.

303.484

काळा पैसा, नोटबंदी, अथ3Eांती ?.

330.954




काळे , भालचंV नारायण
योजकत_ दुल3भः.



923.254

वा दशसह¥ेषु: पंतधान मागा3रेट थॅचर यांOया
कतृ38वाचा आलेख.
923.241
अखेर मोसम *फतूर झालाच...

891.461

अन् रं ग पानात थोडाच आहे...

891.461




सािह8यिश$प: गु4वय3 ा.
डॉ. बाबुराव उपाeये गौरवLंथ

काळे , िशवाजी, सं. संपा.

891.463

लागेबांधे.

891.463

कत3न.

पहा



नागरे -सांगळे , जयGी ई<रचंV

कुं टे, जगoाथ
का&लदी.

891.463

धुनी.

294.561

नम3दे





ss हर हर.

915.4(1)

िन8य िनरं जन.



294.54

सारवित जiमभू िवदभ3.
काळोखाचे थ1ब.

पहा



915.4



930.1095479(1)

पहा

का:ातील 'Gी'.

891.463



808.5



294.5921

गाथा Eांितकारकांची आिण ®ता8Wयांची.
कुंभोजकर, अशोक, संक.

पहा



923.254(1)

घाटे , र. शं.

कलाकार: सज3नशील मनांचा :िवेध.


633.18

दुलत, अमरिजत &सग



914.897



920.054

कुकडे, सुमती

वOछ पाणी आरो याची गु4*क$ली.
कु lकु टपालन: पो$mी :वसाय.
कुटार-चारा.

पहा

पहा



613.287

महाजन, सीमा

रÄदळ, सुरेश कािशनाथ

कुबेर, िगरीश िवनायक

पुितन: महासRेOया इितहासाचे अवथ वत3मान /
संपा. आनंद हडpकर.
923.147

*कडवाई, नैना लाल, संपा. पहा 30 सामQय3शाली िDया:
8यांची िवचारधून 8यांOया कथांतून
पहा



काळजातली शाळा.

कुंभोजकर, रा. अ.

का²र: सुखाOया शोधात वणवण करणाxया 'वाई$ड लू'
आ*दवासी जमातीत$या मुलीची थt करणारी कहाणी.
पहा लॉ-योन, व1डी (Law-Yone, Wendy)

*कणीकर, अिनल, अनु.

कुं भार, अ&जlय महादेव

कुं भोजकर, *दलीप
अनुभवलेला आिण भावलेला *फनलंड.

नाडगौडा, Gीकांत

पहा

देशपांडे, सुनंदा Gीराम

कुंभीरकर, माधुरी बंडोपंत

कोळी, हBरंV महादेव

कािशद, नर1 V िवल
महाराvातील भातशेती.
काkमीर: वाजपेयी पव3.

पहा

वेदाचार / संपा. अशोक चोपडे.

तकडे, संजय अशोक
पहा

हॅनन अल-शेख

कुं भार, धwडीराम नामदेव

पहा

रहातेकर, सदािशव «यंबक

पहा

पहा

वा तुWहीपण होवू शकता.

परांजपे, भाकर नारायण

का:िश$प / सं. संपा. जया कदम आिण हनुमंत माने ;
वीण दवणे यांOया तावनेसह.
891.461008
का:सुमनांजली.

िसगल, बनp एस. (Siegel,

पहा

Bernie S.)

(Ḥanan Àl-S̲ẖaiḵẖ)

कारं जकर, वासुदेव नरहरी
पहा

कुं डेटकर, पूणमा, अनु.

कुं पणाप$याड.

का´या कप¼ातला माणूस आिण इतर कथा.



915.4(1)

कुंडेटकर, वंदना अनुप, अनु.

पहा

काळे -पाटसकर, भा यGी
जगिसH भारतीय थाने.

कु बेर, जयGी
251 नाk8याचे पदाथ3.

मकाथp, कॉरमॅक

(McCarthy, Cormac)

*कनरे , जयंत
खेळी.



बरचं काही मनातलं...

साधनामत.

काळे , मोहन

का:ांजली.



891.463

साठे , मकरं द

काळे , जगजीवन

का:वाहः.

पाटील, गजमल मिहपत



काळुं खे, रामचंV, सं. संपा. पहा kयाम मनोहर यांचे
सािह8य: दश3न आिण दश3न
काळे रहय.

पहा



895.63

823

िbहलर, *कथ (Wheeler, Keith)

पहा

जोशी, य. गो.

*करे , ईटBरन (Kire, Easterine)
दुवास / अनु. क$पना वांVेकर ; संपा. क4णा गोखले.

मोरे , अ4णा

पहा

काळा पैसा, नोटबंदी, अथ3Eांती ?.
कािळमा ?.

*करण.

कुं भार, अ&जlय महादेव

पहा

पहा

*कमुरा, रे ई (Kimura, Rei)
अ नोट nॉम इिचयो / अनु. सुनीता क½ी.

तळवलकर, माधुरी

पहा

159



891.463



641.52

चिवJ / संक. आिण संपा. अिमत टेकाळे .

641.5

झटपट वा*दJ पाक*Eया.

641.5




कु मुदrया-कु लकणk

160

कु मुदOया आईची लेक.
कु मुदाLज.

पहा

पहा

कु लकणp, ताप, संक.

ओक, कुमुद

चाणlय

भावतरं ग.




कु लकणp, भाकर काशीनाथ
औ?ोिगक समाजशाD = Industrial sociology.

891.463

कु लकणp, अिमता
झुंबर.

891.463



891.463

कु लकणp, आराधना


अनुबंध.

891.463

कु लकणp, उमा िवMपाh, अनु.

पहा

भैरXपा, एस. एल.

कु लकणp, चंVकला

पहा

कु लकणp, चंदला कृ gणाजी
सुधामृत: आई इं *दरे चे गुज.



920.72

कु लकणp, चंVकला
गंगे तुया तीराला: एका लोकमातेचे सवागीण दश3न /
सं. ले. चंVकला कु लकणp आिण एल. के . कु लकणp ;
संपा. आनंद हडpकर.
954.(1)
कु लकणp, चंVमोहन, िच_.

पहा

कु लकणp, चंVशेखर, संपा.

पहा

पहा

बॉiड, रिकन (Bond,



809

कु लकणp, मंगला


891.463

पुतकबा िशhण.

370

िशhणातून वयंपूण3तेकडे.

371




कु लकणp, मधुसूदन नारायण
मनात$या भावक´या / श@दांकन मनोहर सोनवणे ;


संपा. सदानंद बोरसे.

कु लकणp, माधवी, अनु.

927.8
पहा

कु लीज, nे डBरक एल.

(Coolidge, Frederick L.)
पहा

Lोतेiयुईस, मॅनnे ड ते (Grotenhuis,

कु लकणp, मोिहनी नर1 V
मना घडवी संकार.

पाटील, गौरी आनंद



891.461

कु लकणp, रघुवीर हBर
भगव¯ीता जाणता अजाणता: आ8मानम भगव¯ीतम.

असNनीव, bला*दमीर

(Arsenyev, Vladimir)



294.5924

कु लकणp, तुषार
®ंकाराचे बोल.



891.461
पहा

दिलप &सग

कु लकणp, रमण, सं. अनु.

पहा

लेिवस, हेडिवग (Lewis,

Hedwig)

कु लकणp, रवIVनाथ मुकुंद.

कु लकणp, *दलीप
भूतान आिण lयूबा: सWयक िवकासाOया *दशेने . पहा


954.98 - भूतान.

972.91

कु लकणp, *दवाकर दRा_यराव
ठाणबंद पHतीसह सिवतर शेळीपालन / सं. ले.
*दवाकर दRा_यराव कु लकणp आिण िनतीन
मनमोहनराव माक डेय.
636.39
कु लकणp, नंदा अ.

पहा

कु लकणp, राजाभाऊ

कु लकणp, राजाभाऊ
मृितकलश: गतकालीन आठवणIवर आधाBरत.


928.9146

कु लकणp, िव. गो.
िव?ाQयाOया :िमव िवकासासाठी सुsांचा
सदुपयोग / सं. ले. िव. गो. कु लकणp आिण सुधाकर चं.


आगरकर.



ऋतुवेडे मन माझे.

891.461

मनातलं काही.

891.464



कु लकणp, नीता, संपा.

पहा

पहा

फडणीस, िवजया

पहा

मयेकर, संदेश

पहा

सखदेव, णव

अशोकन, एम. एस.

कु लकणp, पांडुरंग हरी, भाgय.

पहा

भगव¯ीता
891.464

वातुपु4ष.

891.463




कु लकणp, पु. :ं., सं. ले.

पहा

पहा

649.5

कु लकणp, िवजय भालचंV
अªयासाचे सोळा संकार.

371.3

कु लकणp, िवनायक Gीरं ग
अथ3भान: eयानी money.

332.6




कु लकणp, वैgणवी िववेक, संपा. पहा मराठी बालसािह8य
सूची: भारतीय राvीय Lंथसूची 2001 ते 2016
मधील नwदी

कु लकणp, पी. जी.
रते मनातले.

कु लकणp, ा, संपा.

कु लकणp, $हाद अ.
सािह8याचे पिमरं ग: आवादक समीhा.

Manfred te)

Ruskin)

कु लकणp, तृी, अनु.



हे बंध रे शमाचे.

गंगुबाई हनगल

कु लकणp, एल. के ., सं. ले.

कु लकणp, जयंत, अनु.



597.96

306.36(1)

कु लकणp, आर. ए.
गोJी जनामनात$या.

पहा

आराधना गीते = Prayer

कु लकणp, दीप मधुकर
साप आपला िम_.

कु लकणp, अर&वद *दनकर

कु लकणp, एन. के .

पहा

songs

सातपुते, गो&वदराव

भावनांOया ांगणात

पहा

राvीय Lंथसूिच - मराठी िवभाग:

पहा

राvीय Lंथसूिच - मराठी िवभाग:

कु लकणp, िश. शा., अनु.

पहा

उपिनषदे

कु लकणp, शोभना
नाथांची पालखी: िव<ा8मक साhा8कार.


294.5351095479(1)

कु लकणk-के ळकर
कु लकणp, kयामल, अनु.

अबुइलेश, इझेल*दन

पहा

कुवेशी.

(Abuelaish, Izzeldin)

संत, काश नारायण

पहा

कुसनाळे , सिचन शरद

ितभा पंदन.

कु लकणp, संपदा


लिळतानंद.

398.2095479

लिळतानंद . पहा 398.2095479 - महाराv.



181.48

कु लकणp, साधना, अनु. पहा आंतरराvीय राजकारण:
संक$पना, िसHांत आिण समया
पहा

161

कुसरे , सारं ग जयंत

गोJ तुझी माझी ...!.



891.461

कुहीकर, सुनील वसंतराव

वेणूपु_.

के जरीवाल, अर&वद



923.654

कृिष भूगोल.

कु लकणp, सीमा संजय
माहेरOया सा¼ा.



891.464



891.463

पहा

साळुं के, िवजया

कृ षी अिधकारी/िवतार अिधकारी (कृ षी) भरती परीhा /
संक. काश जाधव.
371.26

कु लकणp, सुिच_ा
आयुवNदीय आहारमं_: काय खावे, काय टाळावे याचा
त स$ला / संपा. GHा दामले.
615.538

कृ gणवलय.

कु लकणp, सुधा
पो´या पराठे आिण बरं च काही...

कॅ न*फ$ड, जॅक. पहा िचकन सूप फॉर द सोल फॅिमली
मॅटस3: कौटुंिबक िजbहा´याOया भावपशp कथा

कु लकणp, सुनीता, संपा.



641.5

शेतकxयांचा लढाऊ कै वारी

पहा

भागवत, यशवंत

कृ gणाhर डॉ. कृ gणा इं गोले : : आिण वाय / संपा.
अ4ण &शदे.
891.46

कॅ न*फ$ड, जॅक, सं. ले.

कॉ. माधवराव गायकवाड

Lीर, जोनाथन (Greer,

पहा

Jonathan)

कु लकणp, सुभाष, सं. संक. आिण अनु.
वामी
कु लकणp, सुरेश रामचंV.

पहा

पहा

पहा

कॅ न*फ$ड, जॅक, संक.

िववेकानंद,

पहा

िचकन सूप फॉर द फादर अँड

सन सोल

Gी स8यनारायण पूजा व

पहा

कथा

िचकन सूप फॉर द िसटस3 सोल

िचकन सूप फॉर द सोल É लbह: ेमाचं अ©ैत
पJ करणाxया रं गतदार कथा

पहा

कु लकणp, सुरेश रामचंV, संपा.

पहा

पुराणो अचा3 योग

कु लकणp, सुGुत
अJपैलू माट3फोन / संपा. णव सखदेव.
कु लकणp, §ेहसुधा
मोकळा <ास.
कु लकणp, वाती, अनु.

पहा



384.53(1)



891.463
पहा

मोदी, िझया

कु लकणp, हेरंब
बखर िशhणाची: िशhक-पालकांनी आवजू3न वाचावीत
अशा पुतकांचा पBरचय / संपा. सदानंद बोरसे. 370
कु लकणp-पाठारे , रे kमा, अनु.

पहा

कु लकणpशाDी, संपा.
योग

पहा

पुराणो ि_पाद-पंचक शांती

पहा

पुराणो सांव8सBरक GाHयोग

पहा

Gी स8यनारायण पूजा व कथा

पहा

परांजपे, कृ. भा.

Eोल, टोट3न (Krol, Torsten)

क1 Vे, िशवाजी गणपतराव, संपा.

पहा

बोल अनमोल

के जरीवाल, अर&वद
वरा]य / इं LजीवMन साधना कु लकणpकृ त अनु.


320.954

के तकर, आ. Gी., अनु.
पहा

ितवारी, अ4ण

पहा

रामजी व$लत

पहा

राय, स8यिजत

पहा

अ@दुल कलाम, ए. पी. जे.

िवर फु लपाखरे .



891.461

के तकर, शरदचंV महादेव
बांबू: सृJी आिण दृJी / सं. ले. शरदचंV महादेव के तकर
आिण Gीिनवास पंिडत.
633.58

कु लथे, §ेहलता काश, सं. संपा. पहा सािह8य§ेह:
गु4वय3 ा. डॉ. बाबुराव उपाeये गौरवLंथ

केतकर, सिचन

कु लीज, nे डBरक एल. (Coolidge, Frederick L.)
संयाशाDाची तwडओळख / इं LजीवMन माधवी
कु लकणp आिण मधुरा जोशीकृ त अनु.
519.5
पहा

कॅ िलटो.

पहा

केतकर, बालम

कु लथे, काश बापुराव, सं. संपा. पहा सािह8य§ेह:
गु4वय3 ा. डॉ. बाबुराव उपाeये गौरवLंथ

कु ळधम3-कु लाचार-कु लदैवते.

कॅ Xटन कोरलाईचा.

गहरमानी, झारा

(Ghahramani, Zarah)

िचकन सूप फॉर द सोल &थक पॉिझBटbह

खोले, गजानन शंकर

चांग$या किवतेवरची टॅOयुटरी वॉनग: समकालीन
मराठी किवता, जागितककरण आिण भाषांतर.


891.461009

के ली, मॅQयू (Kelly, Matthew)
व¬ :वथापकाचे / इं LजीवMन सुनीित काणेकृत


अनु.

कुवळे कर, कुंदा

658.3



के ळकर, अपणा3, सं. ले.



के ळकर, उवला अनंत, अनु.

कळत नकळत.

891.463

िजथे सागरा धरणी िमळते.

891.463

पहा

आपटे , ज. शं.
पहा

सूय3बाला

केळकर-कोळी

162

के ळकर, तiमय मोहन
मै_ी संकृ तशी / संपा. अनुजा जगताप.

कोRाप$ले, नागनाथ लालूजीराव


491.28

मनमोकळे आिण रोखठोक: िनवडक मुलाखतIचा संLह.

केळकार, रामदास

वेवसाय माग3दश3क.



ढोरवाटा.

891.463

के ळीOया पानावरील उJावळ.
धwिडबा

पहा

पगारे , कwिडबा

920.72
पहा

गोखले, सुहास

पहा

कोRावार, िनशा

कोपडNकर, शरचंV
पातंजल योगदश3न.

भडभडे, शुभांगी
सलाम

कॉWXयुटरचा घरचा वै?.

पहा

पहा

कोयनाकाठचा फरारी.

आठवले, नर1 V



398.991469

कोएलो, पाउलो (Coelho, Paulo)



869.3

द *फथ माउiटन / इं LजीवMन रवी टालेकृत अनु.


869.3

नलावडे, रामचंV

कोकाटे -गायकवाड, गुंफा

कोट-पॅiट-मिनला.

पहा



891.461

बडगुजर, दRा_य शंकर

कोण फसवते आिण कसे ?: घोटाळे , लबाडी आिण कॉप¡रे ट
िव<ाची काळोखी बाजू. पहा बं?ोपाeयाय, रॉिबन
कोण मरतो... कोणासाठी !.

पहा

कोणे एके गावी आिण इतर कथा.

को$हटकर, म. िव.



पहा

आळतेकर, ितभा मुरलीधर

को$हटकर, उ$हास
रहय वेळ:वथापनाचे.



650.11

को$हटकर, म. िव.
अल् बRर उल् तरबRर.



891.463

आयुgयाची दोरी.

891.463

क´या का 4स$या ?.

891.463

कोणे एके गावी आिण इतर कथा.

891.463

मजेदार गोJी.

891.463

मातीचं देऊळ.

891.463

िमशीत लपलेला चोर.

891.463








पहा

खोत, िसVाम

को$हे, धनंजय बळीराम

कोतवाल, मािणक

पु_ bहावा ऐसा: जगि©यात मूलकण वैािनक डॉ.
आशुतोष कोतवाल यांचं चBर_ / संपा. आनंद हडpकर.

आसावरी.



925.3972

कोRाप$ले, नागनाथ लालूजीराव
जोितपव3.



891.461

कोलते, उRम शं.
अडायांचे िव<: पृQवीOया क1 Vाकडे शूiय गु48वाकष3ण.

को$हापूर िज$ातील धामक थळे .
कृ gणा

लोणकर, रघुनाथ
पहा

हैदराबाद मुिसंLामातील

शेिण$ले पश3 / अनु. *दलीप बोरकार.

कोलाज.

वादळांना झेलताना...

पहा

531.14(1)

वाघमारे , के. डी.

पहा

कोळी, बबनराव

कोरे , सुलभा

भू धारवटकार, शरद महेश

द डेbहल अँड िमस िम / अनु. िवजया साळुं के.

पहा

641.539

&शदे-पाटील, ीती

पहा

कोराoे, शोभा, संपा.
पूण3 वेळ काय3कतN

कॉÓकन, सूझन (Corkin, Suzanne)
आज आRा इथे: पम3नंट ेझ1ट टेiस / इं LजीवMन
चंVकांत सह¥बुHक
े ृ त अनु.
920.936219685232

पहा



भेळ, पाणीपुरी, रगडा पॅटीस.

महाले, रमेश के.

कwकणी Wहणीसागर / संक. मनोहर पै धुंगट.



181.452

कोपडNकर, संपदा

कोरं पान.

कॉWXयुटरकडू न इं टरनेटकडे.

कोकणची माणसं.



641.5



(Heyerdahl, Thor)

पहा

दीिपका

361.763(1)

कॉन-Bटक: शांत महासागराप$याड तरायावMन
के लेली एक अभुत सागरी सफर. पहा हेयेरडाल, थॉर

कwडमारा.

पहा

ठोके, मो. िन.

कॉ. भाकरराव मृती ित^ान, संपा. पहा
&जदगी: कॉ. भाकरराव जाधव चBर_

कwकणीचे अeयापन.

सरGी

पBरवत3नाची पहाट: §ेहालय, अहमदनगर.

सुिया िवनोद

पहा

पहा

संत

कोपरकर, शुभांगी

कै *फयत एका ाeयापकाची.
कै व$याचं लेणं.

पहा

पहा

शाळकरी मुलांचा डबा.

थोरे , अशोक

कैफा हालक ओमान.

कोRाप$ले, नागनाथ लालूजीराव, संपा.
तुकारामांचे आ8मवृR
कोRाप$ले, िश$पा, अनु. आिण संपा.



नानी.
कैदी नंबर सी-14861.



891.4609

कोRाप$ले, िनतीन, अनु.

केळे , मुरहरी सोपानराव

पहा

928.9146

लhणीय असे काही.

केळसकर, िवलास

कैफ.





331.702



891.463

कोळगावकर, उRम
कालांतर.



891.461

कोळी, अशोक कौितक



303.484

सूड.



891.463

कोळी-खरे

कोळी, दादासाहेब सजNराव
Lामीण कथाकार भाकर बडे.



891.463

कोळी, बबनराव



कोयनाकाठचा फरारी.
कोळी, बी. के.

पहा

891.463

भागवत सूय3वंशी

िhेचे सÄदय3या_ी: शरंV आिण गजानन माधव
मुिबोधांची किवता. पहा बदामे, तातोबा
िhेचे सÄदय3या_ी: शरंV आिण गजानन माधव
मुिबोधांची किवता . पहा 891.461 - मुिबोध,
शरंV माधव, 1921-1984. टीका. पहा बदामे,
तातोबा

कोळी, मंगेश िवल
यशोमं_ा.

158.1

यशोिशखर.

158.1

िवचारवृh.

158.1





कोळी, राजाराम रघुनाथ
नववाटे वर मी... !.

पहा

कोव´या आई-बाबांसाठी.

hीरसागर, शकुं तला Gीकृ gण
बंधलेखनाची पHती.

378.242



खंकाळ, वसंत िनवृRी
सळसळणारं &पपळ पान.

पहा

खंडागळे , भरत, सं. संपा.

जोशी, िलली

कोसंबी, धमा3नंद दामोदर
धमा3नंद: आचाय3 धमा3नंद कोसंबी यांचे आ8मचBर_
आिण चBर_ / संपा. जगoाथ सदािशव सुखठणकर ;
ल·मणशाDी जोशी यांOया तावनेसह. 920.9954
बुH, धम3 आिण संघ.



294.3

कोसंबे, Mपा
सुवण3मeय.




रण&सग, ना. बा.

खंडकर, अ4ं धती, सं. अनु.

देशिवदेश

पहा

923.254

·वेडधर.

891.461

कोळे कर, अ4ण, सं. संपा.

hीरसागर, दीपा भारतभूषण
वास उजळणाxया वाटा.



891.461

कोळी, हBरंV महादेव
का:सुमनांजली.

कोसेरा.

163



923.654

पहा
पहा

गणाचारी, अर&वद
अनुसूिचत जमाती युवक

िवकास काय3शाळा कौश$य िवकास
खंडेराव, हरीश

आंबेडकरी चळवळ आिण सािह8य: सांकृ ितक इितहास.


891.4609
खटावकर, रघुवीर



ये रे ये रे पावसा.



891.4694

मराठे , भाकर द.

पहा



891.461

खडपेकर, िवनया, संपा.



891.461008
कौल, िववेक

इझी मनी: रॉिबiसन Eु सो ते पिहले महायुH या
काळातील चलनाची उ8Eांती.
332.49
पहा

खडके, मधुकर नारायण
फुलझडी.

कोिहनूर / सं. संपा. जया कदम आिण हनुमंत माने.

कौश$यिवकास.

133.58551577

पहा

आितवास सिवता

पहा

आपटे , माधव

पहा

िनवडक शकुंतला परांजपे

पहा

ब®ळकर, सुहास

पहा

मतकरी, र¢ाकर रामकृ gण

पहा

वडेर, िव. गो.

नाईक, संजय बाबुलाल

कौिशक, सुनंदा

सामािजक :िसहाय पHती.



361

Eांितयोिगनी भिगनी िनवे*दता: आयBरश मिहलेOया
भारतावरील िन^ेची कहाणी. पहा गडकरी, मृणािलनी
Eांितसंगर.

पहा

ठाकू र, रवIV

Eांतीकडू न शांतीकडे: एकपा_ी योगांची मािलका.
&शदे, नवनाथ एकनाथराव
Eांतीकारी राजा.
*EBटकल मास.

पहा
पहा

माÈटनी, टीbह (Martini, Steve)

पहा

पहा

जोशी, Gीकृ gण


294.592076(1)

माझा दोत / मराठीमeये अनु. इं Vजीत घुले.


891.4693

सोनू पडल1 बांयंत.



891.4693

खराट, संभाजी



823

बैजल, रे खा
राजे, िवलास

hि_य मराËांची 96 कु ळे / संक. अशोक सातपुते.

समL स1*Vय शेती / सं. ले. िवनोद अशोक खडसे आिण
bही. एम. भाले.
631.584

खरं गटे , सुधा



hिणका.

634.31

खममकर, अ4णा
ानसंपदा: पुराणकालीन ोRरे .

001.42

पहा



जोशी आिण भूषण ठाकरे .

खडू चे अभंग.

Eे सवेल, जॉन ड@$यू. (Creswell, John W.)
संशोधन संरचना: गुणा8मक, संया8मक आिण िमG
पHतIचे दृिJकोन / इं LजीवMन योजना कवNकृत अनु.

lलोन.

सं_ा रोपवाBटका / सं. ले. िवनोद अ. खडसे, शांत सु.

पहा

भडभडे, सुमन

Eोल, टोट3न (Krol, Torsten)
कॅ िलटो / अनु. उवला गोखले.

खडसे, िवनोद अशोक



929.2



संपादक मुकुंदराव पाटील.

920.5

खरे , *दी, सं. ले.

पहा

ठोसर, केदार

खरे , माधवी, अनु.

पहा

िवजय नागावामी

खरे , रामकृ gण सदािशव.

पहा

हाईकू त (Dी) नारी

खरे -गंधे
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खरे , िवजय, संपा.

आथक व सामािजक iयाय आिण

पहा

खैरखानाची वDो?ोिजका.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

पहा

लेमॉन, गेल झेमॉक

(Lemmon, Gayle Tzemach)

खरे , िववेक

खैरनार, डी. एन.

नाटककार ेमानंद ग]वी.
खरे , kयाम, संक.



891.462

हाईकू त (Dी) नारी

पहा

पhांची नवलाई.



598

महाराvातील अभयारये व राvीय उ?ाने.


खलाटे, युवराज कृ gणनाथ

333.75095479



आखाडा.

891.463

खळदकर, ]यो8§ा
संत कबीरदास आिण संत रामदास वामी: तुलना8मक
अªयास . पहा 891.431 - कबीर . टीका. 891.461
खळदकर, ]यो8§ा, अनु.
खांडगे, मंदा, संपा.

पहा



परवड.



891.463

सोयरीक.

891.463



खांडेकर, िम&लद
आमचं देखील एक व¬ आहे.. / &हदीवMन निमता

891.463

खोपकर, अ4ण
गु4दR: तीन अंक शोकांितका.



927.9143028

खोले, गजानन शंकर

ऊँकार गणेश: पुराणो 21 गणपती-पूजा-उ8सव


उपासना, आराधना.



920.933804(1)
पहा

खोत, िसVाम कृ gणा
को$हापूर िज$ातील धामक थळे .


संघटना.

देशपांडेकृत अनु.



891.461

294.535095479(1)

खांडेकर, मा4ती द.

खांडेपारकार, िवशाल.

शोध / संपा. संजय भाकर जोशी.

कबीर

Dी सािह8याचा मागोवा

पहा

खैरनार, मुरलीधर

294.5211(1)

कु ळधम3-कु लाचार-कु लदैवते.



294.536(1)

खोले, िवलास

िमनेझीस, कािमलो



िवलोकन.

891.4609

खांदेशचा लाल: झुलाल / संपा. एन. के. ठाकरे ... [आिण



इतर.].

923.754

खाजगी hे_ातील आरhणािवषयी वादचचा3.

पहा



बंद दरवाजा.

891.463

खानोलकर, &चतामण «यंबक


एक लघुकादंबरी आिण काही किवता.

891.46

खापरे , मंदा



देहाची ितजोरी.

891.463

मदा3नी रणरािगणी: झांशीची राणी ल·मीबाई.


891.463
िखलारे , शिशकांत

आंबेडकरी गीते आिण समाजबोधन.



891.461009

खुटवड, सु. ल.

न8या उचापती.




792.(1)



'रमानंद'.

891.461

खुराना, Gुत*कतp, संपा.

खेिळया.
खेळी.

पहा

पहा

अ@दुल कलाम, ए. पी. जे.

इितहासाOया पाऊलखुणा

पहा

पहा

टीफiस, थॉमस

(Stephens, Thomas)

गंगणे, वषा3
आ*दवासी िDयांOया आथक व सामािजक समया.


305.48800954

Dी सhमीकरणाची वाटचाल आिण वातव.


305.420954

गंगणे-नवदेवे, वषा3.

पहा

गंगणे, वषा3

गंगाधर गाडगीळ समL कथा मािलका.

पहा

गाडगीळ,

गंगाधर गोपाळ

गंगाधर महांबरे : सािहि8यक जडणघडण.

पहा

पाटील,

शैलजा माधवराव
गंगुबाई हनगल

खुणे, अंजना Gीरामजी
झाडीकiया अंजनाबाÌची किवता / संपा. िहरामण लांजे

खेळ मांिडयेला.

पहा

891.463

खुडे, सोपान हBरभाऊ
तमाशातील फासा3.

पहा



613.25

ितपुराण : पुराण 1 व 2.

खािडलकर, िवजय

खेळ मांडला.

डाएट डॉlटर / इं LजीवMन अ4ण मांडेकृत अनु.; संपा.
अनुजा जगताप.

थोरात, सुखदेव

खुळे, िवशाल.

खोसला, ईशी

नागावकर, िवकास

पहा

भागवत, यशवंत

भार©ाज, मंदा*कनी

*कनरे , जयंत

माझे जीवनगाणे / श@दांकन एन. के . कु लकणp ;
कoडवMन व1कटेश गणेश &चचणीकरकृ त अनु. 927.82
गंगे तुया तीराला: एका लोकमातेचे सवागीण दश3न.
पहा कु लकणp, चंVकला
गंध-सुगंध.

पहा

कारं जकर, ितभा वासुदेव

गंधव3 / सं. संपा. जया कदम आिण हनुमंत माने.


891.461008

गंधारे , दRा_य के शव
समीhेचा अhरगंध.



891.4609

गंधे, कांचनगंगा

वनपतIचे अनोखे िव<.



580

गंधे-गाडेकर

गंधे, गौरी

युरेका lलब: संवादातून ओळख संशोधकांची आिण
8यांOया संशोधनांची.
925.(1)
गगन समुVी &बबले...
गचक अंधारी.
गजरा.

पहा

पहा

पहा

पाडळकर, िवजय

पटेल, खलील इमाईल

गजाआडची संघष3गाथा / संक. कबीर कला मंच.



891.463



बळी.

891.463

आ8मिव<ास.

891.463

कJाची कमाई.

891.463





िजगरबाज अपंगांची यशोगाथा.



891.461008

गज1Vगडकर, मोिनका


891.463

गज1Vगडकर, वषा3
आपले सण आपली संकृ ती.



203.6

गज1Vगडकर, वषा3, अनु. पहा 30 सामQय3शाली िDया:
8यांची िवचारधून 8यांOया कथांतून
पहा

गवळी, रमेशकु मार िवल
ेमा®ती.

गवांदे, पुंडिलक भाऊराव

मानकर, अशोक

उगम.

165

920.9305908(1)

राvिहताचा संदेश.

891.463

स8याचा िवजय.

891.463




सफलतेची गु4*क$ली: :िमव िवकास.



158.1

गवांदे, वसुधा

uाणी वयंपाक / श@दांकन मृमयी रानडे.



641.5

गवाणकर, रोिहणी

&हदभ िवदेिशनी.

नं*दता कृ gणा



923.654(1)

गवाणकर, वीणा

ग]वी, ेमानंद


अिभजात जंतू.

रॉबी िडिस$वा: एका मनवी कलाकाराचा वास.


891.462

गडकरी, मृणािलनी

Eांितयोिगनी भिगनी िनवे*दता: आयBरश मिहलेOया
भारतावरील िन^ेची कहाणी.
923.654
गडकरी, मृणािलनी, अनु.

पहा

ठाकु र, रबीiVनाथ

927.416

गbहाणकर, िनलु िनरं जना
िव<नागBरक8वाचे वेध / संक. आिण संपा. मंजरी
ताWहनकर.
928.2
गहरमानी, झारा

मी झारा गहरमानी एक देशVोही.

गडकरी, सुिचता रमेश



955



मी झारा गहरमानी एक देशVोही / इं LजीवMन रे kमा
कु लकणp-पाठारे कृत अनु.
365.4(1)

गणाचारी, अर&वद
गोपाळ गणेश आगरकर: बुिHामायवादी िवचारवंत
आिण थोर समाजसुधारक / इं LजीवMन जावंदी
वांबूरकर आिण अ4ं धती खंडकरकृ त अनु.
923.654

गांधी थम 8यांस पाहता... / इं Lजी आवृRीOया
तावनेसह संपा. थॉमस वेबर ; इं LजीवMन सुजाता
गोडबोलेकृत अनु. ; संपा. आनंद हडpकर.
923.254

नाथांची पालखी.
गणगोत.

पहा

294.561

पाटील, िश. गो.

गिणत आिण िवान: युगायुगांची जुगलबंदी.
नारळीकर, जयंत िवgणू
गिणतयोगी डॉ. Gीराम अªयंकर.

अफलातून म1द:ू आरो यसंपo, सकारा8मक
जीवनशैलीसाठी अंतदृ3Jी जागृत करणारं पुतक.

पहा



612.82
पहा

भालेराव, किवता

गणोरकर, भा
:ामोह.

गांधीवादी लढवया आिण राजकारण-धुरंधर: सरदार पटेल.


891.461

गVे, आशा, संपा.
गVे, नीता, अनु.

पहा

ओक, कुमुद

पहा

यशोधरा लाल

गमरे , संजय, संपा.

गांव िशवारातील *फिनlस.
पहा

पहा

लोणकर, रघुनाथ

गाईचे अथ3शाD: भारतातील पशू अथ3शाD.

पहा

दांडेकर, िव. म.

झा, ि©ज1Vनारायण

पहा

पहा

कट3न, हो$जर (Kersten,

गाडगीळ, गंगाधर गोपाळ

गंगाधर गाडगीळ समL कथा मािलका.


923.654

जगताप, राज1V

गाडगीळ, साददR, अनु.

पहा

पहा

लुईस, सायमन (Lewis,

औ?ोिगक आिण संघटना8मक

मानसशाD = Industrial and organizational


891.461

Psychology



891.463

Simon)
गाडेकर, केशव.

गवळी, अिनल

सवा38मभावी तुकाराम.

पाटील, Gीकांत Gीपती

Holger)

महामानव: आंबेडकरी कवIचा

ग4ड, *दलीप मान&सग
गोJी िवनोबांOया.

पहा

नारायण, आर. के.

गाट, िवजया, अनु.
पहा

आंबेडकरी आिवgकार

पहा

परांजपे, कृ. भा.

गाईचे िमथक.

मोरे , दादासाहेब म$हारी

गमतीदार ोRरी.

गता3नुगत3.

पहा

गाइड.
पहा

गXपा िसनेमाOया: जावेद अतर / मुलाखतकार नसरीन
मुoी कबीर ; अनु. चंVकांत भwजाळ.
891.4391
गबाळ.

गांधी, अिनल

गाडेकर-गुरव

166

गाडेकर, गौरी, अनु.
पहा

गुा, संजय

पहा

गीत, Gीराम वसंत
सृिJिवान गाथा: आरो य वै?क / सं. संपा. जयंत
िवgणू नारळीकर आिण हेमचंV &चतामणी धान.

डॉलर, Eे लो (Dollar, Creflo A.)

गाणारी योगशाळा.
गाणारे hण.

पहा

भावे, वषा3

पहा

सृिJिवान गाथा: इं िजिनअ±रग-कॉWXयूटर / सं. संपा.
जयंत िवgणू नारळीकर आिण हेमचंV &चतामणी धान.

दवणे, वीण

गाथा Eांितकारकांची आिण ®ता8Wयांची.

पहा



कुंभीरकर,

620

माधुरी बंडोपंत

गाथा...आनंदhणांची !.

सृिJिवान गाथा: खगोल-भूगोल / सं. संपा. जयंत
िवgणू नारळीकर आिण हेमचंV &चतामणी धान.

अकोलकर, काश म.

पहा

गाथा: वारसा वतूंची : भारतातील काही िसH वातू
आिण मं*दरांचा संिh आढावा. पहा मळे कर, अ4ण


वादळ.



सृिJिवान गाथा: ािणशाD-वनपतीशाD / सं.
संपा. जयंत िवgणू नारळीकर आिण हेमचंV &चतामणी
धान.
590



सृिJिवान गाथा: भौितकशाD / सं. संपा. जयंत िवgणू
नारळीकर आिण हेमचंV &चतामणी धान.
530



सृिJिवान गाथा: सामािजक-संकण3 / सं. संपा. जयंत
िवgणू नारळीकर आिण हेमचंV &चतामणी धान.

891.463

गायकवाड, अशोक ल·मण
िहरयके शीचा शंभू.

891.463

373.243095479

गायकवाड, शांत
तथागत बुH: चBर_ आिण तवान.

294.363

मराठी कथेतील नवे वळण: पBरºाजक.
गायकवाड, बाळू , सं. संपा.

पहा





030.(1)

891.463

कसबे, िम&लद

गायकवाड, मह1V
आंबेडकरिन^ सािह8य आिण समीhा.

गीता समजावणी आणखी.
गीतामृत.

भगव¯ीता

भगव¯ीता

गीतामृत अथा3त Gीकृ gणदयिनझ3रामृत.



गीते, िवलास, अनु.

891.463

गायकवाड, शंकर धमा3जी
अंधारातून काशाकडे.

पहा

पहा



891.4609

ितकार.

तसिलमा नासBरन

पहा

गुंडी, नीिलमा



920.71

Dी-िलपी: Dी-सािह8यातील बदलांचा वेध.


891.4609

मातंग समाज: सािह8य आिण संकृ ती.



891.4609

गायकवाड, शांताराम पांडुरं ग

कमी खचा3चा व जात फाय?ाचा मु संचार गोठा
एक अिभनव योग.
636.2142
गायकवाड, सुजाता सुधीर



305.48800954
चोरगे, तानाजीराव

गावकळा.

गीत मयुरा.

पहा

पहा

महाळं ककृत अनु.



पहा

कर, िगBरजा उमाकांत

पहा

तुमराम, िवनायक

पुदाले, हBरभाऊ गणपती

पहा

साळुं खे, आणा हरी

पाठक, सुरेश «यंबक

पाटील, िश. गो.
पहा



510.(1)



823

गुा, वाती
रे िडओ जॉक bहायचंय मला.. / इं LजीवMन वाती

891.461

िगरीकु हरातील अµी.

गुण गाईन आवडीने.

पहा

गुा, संजय
मृ8यूवर मात / अनु. गौरी गाडेकर.

गावडे, दादाभाऊ जयवंत

िगBरजाताईOया गोJी.

देशमुख, शांत शांताराम



आ_े, &_बक नारायण

शोिधता िवल.

सफर िवानकथांची

गुा, अतुल
वै*दक गिणताचे सामQय3: ि_कोणिमतीसिहत.

891.464

पहा

पहा

पहा



पाटील, दीप धwडीबा

गावगाडा शता@दी आवृRी.

गोडबोले, मंगला Gीिनवास

गुजराथी, निलनी, संपा.

गुड मॉनग.

Dी सािह8याचा मागोवा

ताटके, नीलम

891.463

पहा

पहा

पहा

गुiहा आिण समाज = Crime and society.

गाडN, ज. तु.
गावंडे, पुgपराज
मी आितक, मी नाितक.

गुंता.

गुणवंताची लेक.

गारोडे, मोद, सं. संपा. पहा वैरा यमूतp गाडगेबाबा:
:ि8व आिण िवचार
चांगभलं.

गुंडी, नीिलमा, सं. संपा.

गुढी आिण शंकरपाव3ती.

धुळे िज$ातील आ*दवासी िDयांचे राजकय िव<.
पहा

भगव¯ीता

पहा

गायकवाड, शरद

गारपीट.



520

सृिJिवान गाथा: पया3वरण - रसायन - गिणत / सं.
संपा. जयंत िवgणू नारळीकर आिण हेमचंV &चतामणी
धान.
030.(1)

गान, शुभांगी

गायकवाड, गोरखनाथ बiसी
महाराvातील सैिनक शाळा.



613



384.54023

गुरव, कृ gणराव
िशhणशाD / सं. ले. कृ gणराव गुरव, सतीश फरांदे
आिण मह1V *दपके .



370

गुरव, देिवदास Gीमंत
पाऊस.



891.461

गुsद0-गोडबोले
गु4दR: तीन अंक शोकांितका.

गुM नानकांचा आeयाि8मक उपदेश.
गुMदान.

पहा

खोपकर, अ4ण

पहा

पहा

गोखले, क4णा, संपा.

पुरी, जे. आर.

मोरे , सुरेश मiसाराम

गुलजार

गुलजार: 100 संमरणीय गीते / अनु. सुदश3न शांताराम


आठवले.

891.431

गुलजार: 100 संमरणीय गीते.
गुलाटी, लीला, संपा.

पहा

पहा

'ती' चं अवकाश
पहा

फुले,

माही: मह1V &सग धोनी : भारतातील सवा3िधक यशवी
*Eके ट कण3धाराची जीवन कहाणी / अनु. संeया रानडे.


गुहा, रामचंV
कालपरवा / इं LजीवMन कु मुद करकरे कृत अनु.


पहा

सह¥बुH,े

4तमजी, के . एफ.

पहा

तािनलावक, कiतंतीन (Stanislavsky,

गोखले, माधव, अनु.

पहा

मिलक, bही. पी.

गोखले, मोहन, अनु.

पहा

वाँग, जेन (Wong, Jan)

गेल, यान (Gehl, Jan)

असावी शहरे आपुली छान / मूळ डॅिनशवMन इं Lजी
अनुवादाचा सुलhणा महाजनकृ त मराठी अनु. ; संपा.
क4णा गोखले.
307.1216



िबल गेस: मायEोसॉटचे जनक.

920.933804

माक3 जुकेरबग3: फे सबुकचा जनक.

920.933804




लॅरी पेज / सेगNई िuन: गूगल सच3 इं िजनचे जनक.


920.933804



920.933804

गोडवा: 75 शुगर-n गोड पदाथ3.
गोची.

पहा

वाbहळ, गजानन उHवराव

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर एक आbहान.
दिलतांचा िवचार संघष3.

गोखले, क4णा, सं. संपा.
गोखले, क4णा, संपा.

पहा

पहा

ओक, कुमुद

*करे , ईटBरन (Kire,



923.254



305.56880954

मानव मुचा माग3दाता भगवान बुH.



294.363

सामािजक सांकृ ितक जािणवा.



301

गोडघाटे , संजय



891.461

गोडबोले, अ4ण रा.
मृ8यूप_: गरज आिण माग3दश3न.
गोडबोले, मंगला Gीिनवास

अकबर, एम. जे.



641.56314

राखुंडे, दीपक भगवानराव

पहा

पहा



927.9143028

गोगटे , शुभदा

गोडबोले, अि<नी, सं. ले.

गोखले, क4णा, अनु.



922.945(1)

eयास... . पहा 927.9143028 - गोगटे, वसंत
अoपूणा3 गंगाधर.
294.561

Torsten)
गोखले, सुहास

मंगलनाथ, महाराज

अवथ काळ आिण माणूस.

लॅरी पेज / सेगNई िuन: गूगल सच3 इं िजनचे जनक . पहा
Eोल, टोट3न (Krol,

पहा

गोडघाटे , अशोक

920.933804

पहा

संजीवननाथ डॉ.

Gीमंगलनाथ: अeया8ममय जीवन आिण िशgयांOया

पहा

गwधळे कर, ाची
जेफ बेजोस: 'अॅमेझॉन' ऑनलाईन माकN ±टगचा जनक.



923.554

अनुभूती

अभंग, अिजत

गोखले, उवला, अनु.

पहा

गोगटे, वसंत अoपूणा3 गंगाधर
eयास...


920.933804 - पेज, लॅरी.



649

कै दी नंबर सी-14861 / इं LजीवMन उवला
गोखलेकृत अनु. ; संपा. सुजाता देशमुख.

गोगटे, *दलीप
संत चBर_े.

वाड, िवजया

923.254

पहा

पहा

गोखले-पानसरे , मीना, संक.

गेडाम, काश तुळशीराम
वीर बाबूराव पू$लेसूरबापू शेडमाके : 1857 Oया
वातं«यलÅातील िवदभा3तील शूरवीर Eांितकारक.

गैबाiयावानाचं.

मोरो, हािवएर (Moro, Javier)

गोखले-पानसरे , मीना, सं. संक.

320.954

गृहिवgणू आिण इतर कथा.

पहा

गोखले, सुहास

927.96358

पहा

uनाळकर, सुलभा

गोखले, सुवणा3
हषू3 मोा होतोय.. / संपा. सुजाता देशमुख.

गुह राय, शांतनु

गूढ उकलताना: आधुिनक म1दू संशोधन.
चंVकांत

पहा

Konstantin)

गुलजार

गुलामिगरी: uाणी धमा3Oया आडपड?ांत.
]योितबा गो&वद

167

पहा



346.54054

गोडबोले, सुनील

गुंता.



891.463

िनवडक मंगला गोडबोले / संपा. वंदना

बोकल-कु लकणp.



891.46

Easterine)

वेश.

891.463

पहा

गेल, यान (Gehl, Jan)

बाजार.

891.463

पहा

जैत

शुभेOछा !.

891.464





गोडबोले-घाटे

168

गोडबोले, माधव

भारताची धम3िनरपेhता: धोlयाOया वळणावर /
इं LजीवMन सुजाता गोडबोलेकृत अनु. ; संपा. आनंद
हडpकर.
322.1(1)
गोडबोले, रमेश

डायबेBटक पेशंटची वष3भर *दवाळी / सं. ले. रमेश
गोडबोले आिण मेधा पटवध3न.
616.462
गोडबोले, सुजाता, अनु.
पहा

पहा

गांधी थम 8यांस पाहता...

गोJी िवनोबांOया.

ग4ड, *दलीप मान&सग

पहा

गोJीMप िशवदश3न.

जोशी, अशोक महादेवशाDी

पहा

गोJीMप Gीरामदास.

पहा

सातपुते, गो&वदराव

गोJीMप Gीरामायण.

पहा

भागवत, दीपक

गोJीMप हBरपाठ.

पहा

गोसावी, शरद, सं. ले.

ाने<र

पहा

देव, िवजय

गोहणे, ितभा चंVकांत, सं. ले.

पहा

वाघमारे , गजानन

पांडुरं ग

गोडबोले, माधव

गौरवामृत: कविय_ी अंजना Gीराम खुणे अमृत महो8सव
2015 'गौरव Lंथ' / संपा. िहरामण लांजे 'रमानंद'.

गोडबोले, सुनील

माट3 मूल / सं. ले. सुनील गोडबोले आिण अि<नी





गोडबोले.

928.91461

649

गोडवा: 75 शुगर-n गोड पदाथ3.

पहा

गोडसे, दRा_य गणेश, अनु.

भास

पहा

Lामपंचायत मौजे डwगरगाव.

गोगटे , शुभदा

पहा

&शदे, शाम

Lामसभा: भावी शासन शासनासाठी.

पहा

आरोटे ,

िनतीन
गोडसे, सायली, अनु.

पहा

पटे ल, िमनोचर

Lामीण कथाकार भाकर बडे.
सजNराव

गोपालकृ gणन, आर.
:वथापकय यशासाठी चार सू_े = What the
CEO really wants from you / इं LजीवMन सुहास


यादवकृत अनु.

650.1

गोपाळ गणेश आगरकर: बुिHामायवादी िवचारवंत
आिण थोर समाजसुधारक.
पहा गणाचारी, अर&वद


गोरे , नवनाथ



891.463

गोरे , पराग, संपा.

पहा

आय हॅव अॅन आयिडया !

गोलN, िशवराज
कसा कराल :िमव िवकास ?.



158.1
891.464

सांगकामे ओनामे.

891.463

पहा




गोलN, िशवराज

गोलानी, सोिनया

... करावे मनाचे / इं LजीवMन सीमा भानूकृत अनु.


920.054

गोवध3न, ¸कार, अनु.

पहा

तािनलावक, कiतंतीन

(Stanislavsky, Konstantin)
गोवारीकर, दीपा, सं. संक.

पहा

थािलयाची थाळी:

Dीिलिखत िवनोदी सािह8याचा गंभीर आिण
पहा

कsावरOया गXपा

गोJ एका करानाची: िन´या डॉि$फiसOया बेटावरील
स8यकथा !. पहा ओ'डेल, कॉट (O'Dell, Scott)
गोJ एका फौजीची.

पहा

मधुनंदा

गोJ तुझी माझी ...!.

पहा

कुसरे , सारं ग जयंत

गोJी जनामनात$या.

पहा

कु लकणp, आर. ए.

गोJी मनाOया: आनंदी जीवनासाठी मनाचे :वथापन.
पहा

फडणीस, िवजया

शेळके,

Lामीण सािह8याचा इितहास: डॉ. कृ gणा इं गोले गौरव Lंथ /

कायदे.

पहा



891.4609

इथापे, एन. के.

िLशॅम, जॉन (Grisham, John)
अ टाइम टु *कल / अनु. बाळ भागवत.



813

Lीर, जोनाथन (Greer, Jonathan)
शाDीय मािहती वेधक व4पात / सं. ले. जोनाथन Lीर
जॅक कॅ न*फ$ड आिण माक3 िbहlटर हॅiसन ; अनु. वसु
भार©ाज.
617.564
Lोतेiयुईस, मॅनnे ड ते (Grotenhuis, Manfred te)
SPSS चे ाथिमक पाठ / सं. ले. मॅनnे ड ते Lोतेiयुईस
आिण आoेके मॅिथ]सेन ; इं LजीवMन माधवी
कु लकणpकृ त अनु.
005.55
घडीची *कमया.
घर संसार.
घरटं .

पहा

पहा

पहा

पाटील, शिशकला एकनाथ

जोशी, §ेहल

देशपांडे, निलनी

घांLेकर, पांडुरंग िवल


िनयती.

891.463

घागर Bरकामी रे गोपाळा.

गमतीदार लेखाजोखा
गोवारीकर, शािझया, संक.

पहा

िचकन सूप फॉर द सोल बॅकपेन: पाठदुखीिवषयीची

गोलNिगरी.
गोलNिगरी.

Lामीण सािह8य: वMप आिण िच*क8सा.
भाकर

Lाहक, Lाहक चळवळ, Lाहक संरhण व इतर संबंिधत

923.554(1)

फेसाटी.

कोळी, दादासाहेब

संपा. सयाजीराजे मोकाशी.

गोरे , अनुराधा

शौय3.

पहा

पहा

Wहा_े, *दवाकर के शव

घाटगे, चंVकांत तुकाराम


मी िलिहतो...कधीतरी.

891.464

हे तथागता !.

891.461

घाटे , दादा.

पहा



घाटे , र. शं.

घाटे, िनरं जन &सह1V
दॅट Eे झी इं िडयन.
बदरी चE.
मायािवषयी.



891.463



891.463



928.9146

घाटे-चuहाण
घाटे, िनरं जन &सह1V
िवान संदभ3.

चंपानेरकर, िम&लद, अनु.


500

घाटे , र. शं.

आरो यदायी मुVा: िच*क8सा पHती / संक. अशोक


कुंभोजकर.

613.7046(1)

घाडगे, संजय अणाराव
िन´या आभाळाचे गाणे.



891.461

घाणेकर, मधुसूदन

तुमची कुं डली तुWहीच पहा !.



133.54

घाणेकार, िभकाजी



चॉकलेटी.

891.4691

घातक-द ड1जर मॅन.

पहा



भावे, पु4षोRम भाकर

घारपुरे, िव?ालंकार


अंगणवनातील कथा.

891.463

अखेरपयत.

891.463

बदल.

891.463

बेटू आिण इतर कथा.

891.463





घारे , मनोहर Gीधर


देवता.

891.463

घास घेई पांडुरंगा: संत नामदेवाOया जीवनावर आधाBरत
रसाळ कादंबरी.
पहा भट, रवIV सदािशव
घुले, इं Vजीत, अनु.

पहा

घेईन उं च भरारी / संक. चंVशेखर जोशी.



616.12



923.254

बौHमय भारत.



954

बौHमय भारत . पहा 954 - भारत.



294.3

घोडमारे , िववेक परशुराम



891.461

घोष, िबवदीप
एमएसडी: द मॅन, द लीडर / इं LजीवMन मुकुंद
चंV आहे साhीला.

विहदा रे हमान

चंपानेरकर, िम&लद, संपा.



कवळे कर, कुंदा

चंVकोरीOया चार कला: वासवण3ने.

पहा

चEदेव, अिनल
सोiयाOया शोधात.
चटया को&शबीरी.

पहा

चंVमे जे अलांछन: डॉ. अिजत फडके यांचा जीवनपट /


926.1746

चंVमोरे , गणेश गो&वद
िशhणातील माझा सहभाग.
चंVाhरे / संपा. शंतनू &चधडे.
चंपानेरकर, दीप, संपा.

पहा



370



891.461008

मनवानी, अhय



553.41

पहा

राजगुM, अिनता

चतुर, अिनता अिनलराव



891.463
पहा

िप_ोदा, सॅम

चoे, वसंत नारायणराव
आ?कवी मुकुंदराज रिचत 'िववेक&सधु': मराठीतील
वेदांत ानाचा मुलारं भ.
891.461
चरण &सह, महाराज
येशू िताचा उपदेश.



226.5



संत संवाद.

294.(1)

चरै वित ! चरै वित !!.

पहा

नाईक, राम

चला, िवचार बदलू या आिण यशवी होऊ या.

पहा

नगरकर, वंदन राम

चला... सूय3 बनू या: यशवी जीवनासाठी सात पावले.
पहा सरGी
पहा

राते, अशोक िभमराव
पहा

धनवडे,

नीिलमा समीर

चिवJ.

पहा

कु बेर, जयGी

चbहाण, नीलकांत
फोट.

891.462

चbहाण, ताप&सग
कथा पया3वरणाOया.

891.463




चbहाण, यशवंतराव बळवंत
माया िव?ाथp िम_ांनो...: व. यशवंतराव चbहाण
यांची दीhाiत समारं भातील भाषणे / संक. मोहनराव
डकरे ; संपा. का. धw. देशपांडे.
080
चbहाण, रमेश, संपा.
पहा

पहा

चbहाण, रामचंV नारायण

चbहाण, रामचंV नारायणराव

ाथ3ना समाज पुरकृ त 'धम3 रहय व धम3साधना' /
संपा. रमेश चbहाण.
294.55(1)

पाटील, युवराज दादासाहेब

संक. अचला जोशी.

पहा

चbहाण, रामचंV नारायण
कम3वीर भाऊराव पाटील एक दश3न / संपा. रमेश
चbहाण.
923.654

कामत-देसाई,

सुमेधा

चंVकाशाOया झळा.

नारायण, आर. के.

च*कत करणारी गिणते: गिणताची मनोरं जक बाजू.
मराठे , kयाम

927.96358
पहा

पहा

दलवाई, हमीद

चवदार चिवJ: §ॅlस व bहेज-नॉन bहेज.

घोhे, गंगाधर दशरथ
धWमर¢ भयासाहेब आंबेडकरांOया सावलीत.

पोतदारकृत अनु.

पहा

चवंडकं.

खरं गटे , सुधा

आभाळ तोलताना.

मनवानी, अhय

चनॉफ, डेिbहड, सं. ले.
891.462

पहा

पहा

पहा

अॅना.

अकोलकर, अिवनाश

घायवट, िव<िजत सुदाम
िव<लढा: एक सामािजक समयांचा रं गमंच.
घायाळ.

169

भारतीय संकृ ती व ितची वाटचाल / संपा. रमेश
चbहाण ; अशोक चौसाळकर यांOया तावनेसह.


954.(1)

महषp िवल रामजी &शदे / संपा. रमेश चbहाण.


923.654

चuहाण-चौके कर

170

चbहाण, रामचंV नारायण
मराठी सािह8य समाज आिण संकृ ती / संपा. रमेश
चbहाण ; अ4ण कृ gणा &शदे यांOया तावनेसह.

िचकन सूप फॉर द फादस3 सोल / संक. जॅक
कॅ न*फ$ड...[आिण इतर] ; अनु. सुिया वकल.


813.008



891.4609

महा8मा जोतीराव फु लेकृत साव3जिनक स8य धम3
पुतकसार / संपा. रमेश चbहाण ; अशोक चोपडे
यांOया तावनेसह.
303.484
चांगभलं.

पहा

गाडN, ज. तु.

चांग$या किवतेवरची टॅOयुटरी वॉनग: समकालीन
मराठी किवता, जागितककरण आिण भाषांतर.

िचकन सूप फॉर द िसटस3 सोल / संक. जॅक कॅ न*फ$ड ...

पहा



351.540217



शेतकरी गाइड.

630

चांदोरकर, वाती


अनाहत.

891.463

उ8खनन.

891.463



उमला राघव1V

चाणlय
चाणlयनीती: मराठीत ोकबH भावानुवाद / अनु.
चाणlय णीत नेतृ8वाची 7 रहये = Chanakya's 7
secrets of leadership.
पहा राधाकृ gणन िप$लई

चाफेकर, संजीवनी.

पहा

पहा

िचकन सूप फॉर द सोल &थक पॉिझBटbह / संक. जॅक
कॅ न*फ$ड, माक3 िbहlटर हॅiसन आिण अॅमी iयूमाक3 ;


अनु. मंजूषा मुळे.

813.008

िचकन सूप फॉर द सोल फॅ िमली मॅटस3: कौटुंिबक
िजbहा´याOया भावपशp कथा / सं. ले. जॅक कॅ न*फ$ड
... [आिण इतर.] ; इं LजीवMन रे वती सेकृत अनु.
िचकन सूप फॉर द सोल बॅकपेन: पाठदुखीिवषयीची

शाDीय मािहती वेधक व4पात.
िचटको, िव?ा, अनु.

पहा

राजीव साने यांची

पहा

Lीर, जोनाथन

पहा

&सधी कथा

िच_े, *दलीप पु4षोRम
एकू ण किवता - 4 / संपा. चंVकांत पाटील.

891.461

िच_े, *दलीप पु4षोRम, अनु. आिण संपा.

दलवाई,

पहा



चुके काळजाचा ठोका... !: वै?कय hे_ातील स8य
घटनांवर आधाBरत अनुभवांचे श@दांकन / श@दांकन

देशमुख, सदानंद

चावरे , *दलीप, अनु.

पहा

पहा

किवता राव

चैतiयरं ग.

नरळदकर, बाबासाहेब वामनराव

&चगरे , चंVशेखर
लय चE.

891.463

मरणगंध.

891.463
पहा

पहा

चैतiयाचा झरा.

पहा

चॉकलेटी.

घाणेकार, िभकाजी

पहा



चोरगे, तानाजीराव



133.5

राजे, िवलास

पहा



891.463

बूमरँ ग.

891.463

साहेब.

891.463

चोरावर मोर.




पहा

चौकर, शुभदा, अनु.

िचकन सूप फॉर द फादर अँड सन सोल / संक. जॅक

कॅ न*फ$ड ... [आिण इतर.] ; अनु. मीना शेटे-संभू.


813.008

कुं भार, धwडीराम नामदेव

गारपीट.

चोरानं खोकला नेला.

चंVाhरे



823

दवणे, वीण

चोपडे, अशोक, संपा.

शाDी, िगरीजेश

&चधडे, शंतनू, संपा.

पहा



गंगुबाई हनगल

&चचाळकर, शरंV दRा_य
फल]योितष: खरं *कती ? खोटं काय ?.

926.1(1)

चेस, जेWस हॅडली (Chase, James Hadley)
द इनोसंट िझनर / अनु. मधुकर ®jार.

चावा छोटा-धोका मोठा: पशुधनावरील *कडIचे
(गोचीड-गोमाशा) एकाि8मक :वथापन. पहा

&चचणीकर, व1कटेश गणेश, अनु.



हेमा नागपूरकर.

डॉयल, आथ3र कॉनन (Doyle,

Arthur Conan)

पहा

813.008

हमीद

चा4के शी रामदुराई, सं. ले.

&चतन.



महाजन.

(Greer, Jonathan)

सुलटतपासणी
चारीमेरा.

िचकन सूप फॉर द सोल É लbह: ेमाचं अ©ैत पJ
करणाxया रं गतदार कथा / सं. संक. जॅक कॅ न*फ$ड,
माक3 िbहlटर हॅiसन आिण अॅमी iयूमाक3 ; अनु. उषा



320.1

चाणlयनीती: मराठीत ोकबH भावानुवाद.
चाणlय

813.008

306.8



अशोक जोशी.



[आिण इतर] ; अनु. िवनीता जोगळे कर.

पंचायतराज व नागरी वराज संथा: A to Z

पहा

िचकन सूप फॉर द वुमiस सोल / संक. जॅक
कॅ न*फ$ड...[आिण इतर] ; अनु. उषा महाजन.


चांदगुडे, िवनायक पांडुरं ग

चाकू रकर, उमला राघव1V.



813.008

813.008

केतकर, सिचन

general knowledge.

िचकन सूप फॉर द मदस3 सोल / संक. जॅक
कॅ न*फ$ड...[आिण इतर] ; अनु. उषःभा पागे.

पहा

महाबळ, भालचंV ल·मण

डॉज, डेbहीड (Dodge, David)
पहा

चौके कर, ल·मण
िशवराय: खंडका:.

िवजय नागावामी


923.154

चौQयाrया-जलvदडीची
चौlयाOया ितËावMन.

पहा

आचरे कर, बाळकृ gण म.

जगताप, अनुजा, संपा.

चौगुले, भंजन सुरेश, संक. पहा ा गटवार िडlशनरी:
िन8योपयोगी :ावहाBरक श@दकोश

पहा

जोशी, िलली

पहा

नारायण, आर. के.



पहा

पुरोिहत, उषा



पहा

धान, जयकाश

पहा

फडणीस, िवजया

पहा

बं?ोपाeयाय, शर*दiदु

पहा

बागची, सुuोतो

पहा

िवजय नागावामी

चौगुले, सरोज

माझे मुके िम_.

891.463

शेवटचा दरवेशी.

891.463

चौथाईवाले, सुरेश

ऊठ मातंगा ऊठ तू मेलास क काय ?.



305.8

ला$या मांग.

891.463

िवVोही अणा भाऊ साठे .

923.654




चौधरी, एच. lयू.
एस. डी. बम3न: जीवन संगीत / इं LजीवMन सुनील

जगताप, भालचंV कु सुमाकर, संपा.


देशपांडेकृत अनु.

927.8

चौधरी, तुकाराम गणू

जम3न रिहवास: 1922-1925 मधील जम3नीचा अनुभव.


943
चौधरी, रमेश महाराज



अमृताचा घनू.

891.461

ि_कोणातील वादळ पेलताना...



891.463

चौधरी, शिशकांत, सं. ले.

पहा

छाया आिण ]योती.

देवथळे , सुमती

&शपी, कु सुमाकर

जगताप, राज1V
गता3नुगत3.



891.461

जगताप, रामकृ gण, सं. संपा. पहा सािह8यिश$प: गु4वय3
ा. डॉ. बाबुराव उपाeये गौरवLंथ
जगताप, संजय



पहा

पहा

पहा

जगदाळे , रोिहत



920.933804

जगगुM Gीमंत शंकराचाय3.

®ईलगोळ,

पहा

उपाeयाय,

दीनदयाळजी

वसुंधरा न.

छोsांसाठी छोsा गोJी.

891.463

अॅज इइट इज / श@दांकन िनलेश भोसले.

बेिडस, मधुकर राजाराम

छोsा-मोËा एकां*कका, नाsछटा इ.

जगिसH भारतीय थाने.

कारं जकर, ितभा

जगातील अभुत.

वासुदेव

पहा

पहा

काळे -पाटसकर, भा यGी

दांडेकर, अिनल

जगायचीही स आहे ... : सiमान इOछामरणाचा.

जंबगी, :ंकटेश


पावसाचं वय.

891.461

तुझं घर, माझं घर.

891.463

पहा

पहा

ग.

आभाळमाती.

चौधरी, लितका

जग¾ेते.

171



उxहेकर, िशरीष



आंबेडकरी चळवळ.

303.484

महाराvातील आंबेडकरी राजकारणाचे समकालीन
आकलन: ब®जन समाज पh व Bरपि@लकन पh / सं. ले.
हष3 जगझाप आिण संघर¢ सोनवणे.
324.254(1)
जगझाप, हष3, संपा. पहा महाराvातील जातीय
अ8याचार: समया आिण उपाय
जगणे उरले नाही.

रण&सग, ना. बा.

पहा

जगताप, अनुजा, सं. संपा.

पहा

बॉiड, रिकन (Bond,

Ruskin)
जगताप, अनुजा, संपा.

जगावेगळी आई.
जन मन.

जगझाप, हष3
आंबेडकरवाद: जात, वग3, पु4षसRाक आिण वंशवादी
आकलनाOया पलीकडे.
303.484

पहा

पहा

देशमुख, रमेश

अमर हबीब

जनिन^ांची मां*दयाळी / संपा. सुभाष सावरकर.


891.4609

जiमापासून मृ8यूपयत.

पहा

धुरी, kयाम पांडुरंग

जपानी-मराठी मूलभूत *Eयापद कोश / संपा. शांत
परदेशी... [आिण इतर.].

'ती' चं अवकाश



495.639146

जमदिµ, बाळकृ gण महादेव


ऊस संजीवनी.
जयवंता.

पहा

633.61

थोरे , अशोक

जब3र, मायके ल इ. (Gerber, Michael E.)
लघु उ?ोजकांचा माग3दश3क: सामाiय माणसांनी
असामाiय उ?ोगांची के लेली उभारणी / इं LजीवMन


शेखर जोशीकृत अनु.
पहा

पहा

आठलेकर, मंगला

658.1

जम3न रिहवास: 1922-1925 मधील जम3नीचा अनुभव.

पहा

अ@दुल कलाम, ए. पी. जे.

पहा

कtर-मेहरा, शीतल

जल दडीची गोJ.

पहा

के ळकर, तiमय मोहन

पहा

खोसला, ईशी

जल दडीची गोJ . पहा 294.5351095479(1) - पंढरपूर.
पहा येवले, िव<ास

पहा

चौधरी, तुकाराम गणू
पहा

येवले, िव<ास

जळातTया-जोग
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जळात$या ितमा: काही िनवडक संमरणं.

पहा

सुदामे,

जावडेकर, आशुतोष

लयपिमा / संपा. सदानंद बोरसे.

भारती जयंत
जवंजाळ, सुनील कािलदास

जावडेकर, लीला

वेदनेOया पाऊलखुणा.

अशी घडले मी.. / श@दांकन वृषाली आफळे .



891.461

जवळकर, आ*द8य

आपले बुिHमान सोयरे / संपा. सदानंद बोरसे.

891.463

जवादे, रवIV
एक होता तेजःपुंज: एक संकारhम *कशोर कादंबरी.


891.463

पहा

पहा



िवसरशील खास मला...

891.463

भारतीय भाषांचे लोकसवNhण

सेठ, सुहल
े

&जकु नी मरणाला.

आठवले, भाकर वामन

पहा

िजगरबाज अपंगांची यशोगाथा.

पहा

गवांदे, पुंडिलक

भाऊराव

जागितककरणात माझी किवता.

पहा

कांबळे , उRम

िजथे सागरा धरणी िमळते.

बोला इं Lजी ओबामा सारखी = Speak like native


speakers.

428.24

जािणवा जा या होताना: िDयांOया िनभ3य िवचारांचा
मागोवा.
पहा ढेरे, अ4णा

जीवनांतर.

पहा

भागवत, अिनल

पहा

जीवनाचा अथ3.
पहा

कुवळे कर, कुंदा

(Kersten, Holger)
जीवनसाथ.

फडके, सुजाता

जाितअंतक सांकृ ितक Eांतीचे आ8मभान.

पहा

जीझसचे भारतातील अात जीवन: Eू सावर जायापूवp
आिण पुन48थानानंतर. पहा कट3न, हो$जर

जागीरदार, एन. ए.

पहा

891.463

&जकावे कसे ?: भारतातील महान सीई¸Oया यशाचे मं_.

जाईल, ना. ज.

पहा



कादंबरी.

यशोधरा लाल

जाखडे, अ4ण, संपा.
- महाराv



591.5

जावळे , प»ावती
िवरागी ानसूय3 मराठीचे आ? ग?लेखक व चBर_
लेखक WहाÌभट उफ3 मह1Vभट यांOया जीवनावरील ?

जट मॅरीड, Xलीज एlसlयूज: लµात$या खsाळ hणांचा

जातकुळी.



923.754

जावडेकर, सुबोध



परीस.

रोचक वेध.



781.64

वरे , िवलास
पहा

जीवनाचे अeया8म.

माळी,

तारे , िवजय

पहा

पाटील, यशवंतराव

सिचन
जातीला जात वैरी.

पहा

जातेगावकर, Gुती, संपा.

जीवनात आनंद फुलवा.

नलावडे, रामचंV
पहा



परांजपे, कृ. भा.

जाधव, अशोक संपतराव



632.5

जाधव, आ8माराम पुंडिलक


कसरत.

923.754

जाधव, देिवदास, अनु.

पहा

bहॉलीबॉल खेळाचे अिधकृ त

पहा

पहा



पहा

पहा

पहा

जेलया_ा.

पहा

सांगळे -मxहळकर, संपत

जैत

आपुले आपण / संपा. क4णा गोखले.
पहा

नीला स8यनारायण



306.766

राय, स8यिजत



294.463

बाळं तपणानंतरचा *फटनेस फं डा / इं LजीवMन अ4ण
मांडेकृत अनु. ; संपा. रमा हडpकर-सखदेव. 613.269
जैन, सुनीित, अनु.

पहा

जो तो पथ चुकलेला.

वाbहळ, गजानन उHवराव

जाळरे षा.

राखुंडे, दीपक

जेफ बेजोस: 'अॅमेझॉन' ऑनलाईन माकN ±टगचा जनक.
पहा गwधळे कर, ाची

जैन, निमता

891.463

भगवानराव

पाटेकर, ऐ<य3

; संपा. सदानंद बोरसे.

जाधव, मारोतराव साहेबराव

जाधव, िवनोद Gीराम, संपा.

पहा

वध3मान ते वत3मान: महावीरांOया तवांचे आजOया
काळात औिच8य / &हदीवMन मनोहर सोनवणेकृत अनु.

जादव, िभकाजी िशवम

पारeयाचं पोर.

जू.

891.463

जैन, धीरज

साळुं खे, आणा हरी

जाधव, काश, संक. पहा कृ षी अिधकारी/िवतार
अिधकारी (कृ षी) भरती परीhा
जाधव, मनोहर, संपा.



शोभा.

जैन, अशोक, अनु.

िनयम
जाधव, नवनाथ, संक.

उमप, िवल

जुमडे, माधवी

928.9147

तणनाशके िनवड आिण वापर.

पहा

गंगाराम

पूण3स8य / अनु. सुधा साने-बोडा ; संपा. मनोहर जाधव.
पहा

नायक, एस. एच.

जुगलबंदी माझा कbवालीचा वास.

हतकलांचा उ8सव

जादव, िभकाजी िशवम

जादूगार.

पहा

बं?ोपाeयाय, शर*दiदु

पहा

पांढरीपांडे, िवजय

जोग, गजानन

पात.



891.4693

जोग-जोशी

जोग, िव. स.

जोशी, मंदार राजाराम

अशी गाणी अशा आठवणी.



संगणकयुगातील आरो य.



संगणकयुगातील आरो य. पहा 616.9803 - औ?ोिगक
आिण :ावसाियक आरो य.
615.532

782.421542

Mपेरी इितहासाची सोनेरी पाने.

791.437

सुभाष संकत3न.

923.254



सÄदय3 सÖाी मधुबाला.



927.9143028



332.04152

जोगळे कर, अर&वद वसंत
आठवणIतील दव&बदू.



923.554

एिbहसन, मागा3रेट

पहा

िचकन सूप फॉर द िसटस3 सोल
आय हॅव अॅन आयिडया !

जोगी, व¬ील.

पहा

जोितपव3.

कोRाप$ले, नागनाथ लालूजीराव

पहा

अवचट, अिनल

जोशी, अंजली

झाले मोकळे आकाश: समुपदेशन...ताणमुची वाट /
पुनःकथन क$याणी भागवत.
891.463
जोशी, अhता


342.540853(1)

जोशी, अनुgका
मे कग ऑफ अरं गे_म्.



927.933

जोशी, अ4ण
पशुवै?ाची रोजिनशी: पशुप·यांOया रं जक गोJी अन
वैिशgsांचे अनोखे जग / संपा. सदानंद बोरसे.
636


891.463

जोशी, उदय



वॉकर रोड 72 ते 79.

891.463

दासगणू
पहा

मराठे , मंिजरी

*कमया कागदाची = origami.

736.982

पहा




फोरिसथ, nे डBरक (Forsyth,

जोशी, वषा3
करामत धा या-दोxयांची / संपा. णव सखदेव.



649



677

जोशी, वसुधा

सू·मिवRाचा सुबोध पBरचय.

जोशी, िव?ा.



332.742(1)



615.538

रामदास, समथ3

पहा

जोशी, िवनायक



आऊट हाऊस.

891.463

जोशी, शरदंV कािशनाथ


मी एक वाचक.

891.466

जब3र, मायके ल इ. (Gerber,

पहा

Michael E.)

जोशी, Gीकृ gण


खडू चे अभंग.

891.461

जोशी, Gीपाद भालचंV
हवी तशी नhी.



891.464

जोशी, संजय भाकर, संपा.
पहा

पहा

तानिपनार, अहमत हमदी

पहा

खैरनार, मुरलीधर

िलमये, वसंत वसंत

जोशी, &सधू, अनु.

पहा

बो$कोbहॅक, कॅ थरीन

(Bolkovac, Kathryn)

बादोर, ओया (Baydor, Oya)

जोशी, दRा.

615.538

घेईन उंच भरारी

(Tanpinar, Ahmet Hamdi)
पहा

आपले सण आिण आयुवNद.

जोशी, शेखर, अनु.

जोशी, अशोक महादेवशाDी
गोJीMप िशवदश3न.

जोशी, जयGी हBर, अनु.

टन3, जेिसका (Stern, Jessica)

जोशी, िव?ा
कृ ती तुमची उपाय आमचे.

मिहतीचा अिधकार अिधिनयम, 2005.

पहा

पहा

कोव´या आई-बाबांसाठी / संपा. अनुजा जगताप.


जोशी, चंVशेखर, संक.

ओ'डेल, कॉट (O'Dell,

जोशी, िलली

891.463

जोशी, चंVशेखर, िच_.

पहा

Frederick)

मनािचये गुंफ.

पहा

जोशी, मै_ेयी शरद, अनु.

जोशी, रमेश, अनु.

जोिशरीष, अंबादास

जोशी, गाय_ी.

कु लीज, nे डBरक एल.

जोशी, य. गो.

(Evison, Margaret)

पहा

पहा

Scott)

जोगळे कर, िवनीता, अनु.

जोगळे कर, वृषाली.

जोशी, मधुरा, सं. अनु.



616.9803

(Coolidge, Frederick L.)

जोगदेव, मोद िवgणू
बचत गट: संधी आिण समृHी.

पहा

173

जोशी, सुरेश दामोदर
पहा

ढेपे, िनतीन

ओळख िवकॉिiसनची.

जोशी, *द. िव.
हाय फवारे .



741.5

जोशी, *दी धनंजय
िनःश@दाचे मौन.



891.463

जोशी, निलनी

राणीOया रा]यातले कायदे.
जोशी, िनरं जन गजानन, अनु.

जोशी, शांत सु., सं. ले.

पहा



348.4204
पहा

Gीखंडे, मेहरा

खडसे, िवनोद अशोक

जोशी, सुषमा, अनु.

पहा



977.5

Bरचड3सन, पामेला

(Richardson, Pamela)

जोशी, §ेहल
घर संसार.



891.463

जोशी, िमता काश
लµाचा GPS: िववाहिवषयक समुपदेशन करणारे
*दशादश3क पुतक / सं. ले. िमता काश जोशी आिण
सागर पाठक.



306.8

जोशी-ठाकरे

174

जोशी, िषके श

झ1डे, जयकाश, अनु.


दुसरी बाजू.

891.464

जोषी, *दनकर
कालपु4ष: िनवकार काळाची कहाणी / अनु. सुषमा
शािळLाम.
891.473
ानदेवांचे िनवडक अभंग.

पडवळ, मोद भगवान

पहा

ानभाकर: परमपू]य Gी गु4देव आचाय3Gी समiतभV
महाराज यांचे चBर_ / संपा. हेमचंV रतनसा वै? आिण
वीण हेमचंV वै?.
922.945
ानसंपदा: पुराणकालीन ोRरे .

खममकर, अ4णा

पहा

संत ाने<र वाणीची *द:ामृत धारा / भाgयासह
संपा. भाकर पांडुरंग पाठक.
294.5924
संत ाने<रांचा सिववरण हBरपाठ / भाgय. भाकर

]योितष कुं भ.

181.48

पहा

झंXयाची डायरी.

भगव¯ीता

कु बेर, जयGी

झाडीकiया अंजनाबाÌची किवता.
Gीरामजी

पहा

खुणे, अंजना

चारक नामदेव िवचारक तुकाराम.



891.461

पहा

झाली एकदाची Dीमु.

891.461

पानसे, Gुती


891.461

पहा

पहा
पहा

कु बेर, जयGी

मोदी, िझया

टेहलBटकोरी.

पहा

पहा

पवार, ा दया

टwगे, नानेबाई बापुराव
सुवण3योग / श@दांकन बापुराव महादेव टwगे.
पहा

टwगे, बापुराव महादेव
टोटल *फटनेस.

सुंठणकर, सुभाष



920.72

टwगे, नानेबाई बापुराव


मजल.

देशपांडे, अशोक

891.461
पहा

मोगरे , लीना

टोपले, ल·मण ढवळू , अनु.

झाले मोकळे आकाश: समुपदेशन...ताणमुची वाट.

पहा

उपाeयाय, दीनदयाळजी

ठकार, संजीव

जोशी, अंजली

एकाच तर *दवसाची बाब.

िझलपेलवार, माधव रामचंV
संकार.



294.561

झीरो बॅलiस असलेलं माझं पासबुक.

पहा

शेवरे , आ. सो.

सदामते, िवल जगoाथ

झुंजार छ_पती संभाजी.

कणेकर, िशरीष

पहा

टwगे, बापुराव महादेव.


नामदेव, 1270-1350. टीका.

पहा

िलमये, राजा

झुंबड.

पहा

नलावडे, रामचंV

झुंबर.

पहा

कु लकणp, अिमता

पहा

Bटव$या बाव$या.



चारक नामदेव िवचारक तुकाराम . पहा 891.461 -

पहा



303.4095479

823

झाडे, अलका बाबाराव

झुंज.

Bटके कर, अ4ण
कालचE: सामािजक, सांकृ ितक आिण सािहि8यक
िव<ावर के लेलं मामक भाgय.
089.9146

टॉ$कन, जे. आर. आर. (Tolkien, J. R. R.)
वामी मु*Vकांचा / िच_. अॅलन ली ; अनु. मु धा कणक.

रायकर, गजानन

पहा

कोएलो, पाउलो (Coelho,

टेिलकॉम-Eांतीचं महाव¬ ... माझा वास.
िप_ोदा, सॅम


पहा

पहा

टेन जजम1स दॅट च1]ड इं िडया.

294.548693

झाला िनळा पावन.



891.466

टे काळे , अिमत, संक. आिण संपा.

रोकडे, ल. स.

पहा

टांककर, साईनाथ सुरेश

टीएलसी: टी&चग लनग कWयुिनटी : त4णाईसाठी
उ?ोजकतेचा नवा मं_. पहा अ_े, वंदना

झा, ि©ज1Vनारायण
गाईचे िमथक / इं LजीवMन मीना शेटे-संभूकृत अनु.
झाड-िपश1.



894.353

ट1बे, Gीपाद दामोदर
संिधकाश.

पहा

परांजपे, उ$हास मुकुंद

पहा

अिझझ बेची शोकांितका / अनु. अ4णा Gी. दुभाषी.

देशपांडे, ितभा
पहा

बhाणी,

टं क, आयफर (Tunc, Ayfer)

टीनएजस3Oया मनात.

झटपट वा*दJ पाक*Eया.
पहा

िशकारपूर, दीपक

डबीर, मधुकर अमृत

झंवर, «यंबकदास शंकरलालजी, अनु.
झळा.

झेलू पाऊस ¸जळीत.

मुंगी, चंVकांत $हाद

पहा

पहा

राम

कालांतर.



पांडुरं ग पाठक.

पहा

झेप घे... : एका उ?ोगकमpची यशोगाथा.

Paulo)



181.48

]ये^8व: अमृतकुं भ.

रामदासी, पु4षोRम रा.

पहा

टाले, रवी, अनु.

फडणवीस.

पहा

सेठ, सुहल
े

स. न. िव. िव.

ाने<र
गोJीMप हBरपाठ / भाgय. अिनल मनोहरराव

]ये^ नागBरक आिण नवतं_ान.

झेनोफोिबया.

पहा

भावे, पु4षोRम भाकर



891.463

ठtर, धीरजलाल के शवलाल, सं. ले.

पहा

रणछोडदास,

रतनलाल

ठाकर, मधुसूदन व$लभदास.

पहा

मधु राय

ठाकरे , बाळ

एकवचनी: &हदूदयसÖाट बाळासाहेब ठाकरे यांOया
रोखठोक मुलाखतIचं संकलन / मुलाखतकार संजय
राऊत ; मनोहर जोशी यांOया तावनेसह. 923.254
ठाकरे , भूषण, सं. ले.

पहा

खडसे, िवनोद अशोक

ठाकुर-ढमढेरे

ठाकु र, रबीiVनाथ

िडनायल अ मेमॉइर ऑफ टे रर.

तीन सांगाितणी / अनु. मृणािलनी गडकरी.



891.443

फाळणी: एक िनराळा दृिJकोण / इं LजीवMन रमेश


लऊळकृत अनु.

954

ठाकूर, अंजली

iयाय अंतरीचा.



891.463

ठाकू र, *दलीप


ओपन िथएटर.

791.437

िसनेमा मसाला िमlस.

791.437



ठाकू र, योग1V, संपा. पहा िशवसेना @ 50: 50 वषा3चा
मराठी अिमतेचा आिण &हदु8वाचा लढा



891.46



891.461

डेज ऑफ गो$ड अँड सीिपया.

पहा

यािमन ेमजी

डेिनकोलो, पॅम (Denicolo, Pam)

संशोधन ताव िवकिसत करणे / सं. ले. पॅम डेिनकोलो
आिण $यु&सडा बेकर ; अनु. शंकर नेने.
001.4
डे$टा 15.

पहा

नीला स8यनारायण
पहा

कसबे,

535

ठाकूरदेसाई, संपदा



मनातली माणसं.

920.054

ठाणबंद पHतीसह सिवतर शेळीपालन.
*दवाकर दRा_यराव
ठ1 गडी, भाकर.

पहा

पहा

रं गारी, सुनीता दीप



954



923.754

ठोसर, केदार

आ8मिव<ास यशाचा राजमाग3 / सं. ले. के दार ठोसर
आिण *दी खरे .
158.1
िशJाचार Wहणजे काय ? / सं. ले. के दार ठोसर आिण
*दी खरे .
395
पहा

चbहाण, यशवंतराव बळवंत

डबीर, मधुकर अमृत

]ये^8व: अमृतकुं भ.



891.464

पहा



303.484

डांगळे , अजु3न
काय3कारणभाव: समाज आिण सािह8य.

पहा

डॉlटर, मला सुंदर *दसायचंय !.

गोडबोले, रमेश

पाठक, अिवनाश िवgणूपंत

िडकiस आिण mोलॉप: िbहlटोBरयन काळातील दोन
कादंबरीकार.
पहा तळवलकर, गो&वद
िडकiस आिण mोलॉप: िbहlटोBरयन काळातील दोन
कादंबरीकार. पहा 823 - िडकiस, चा$स3. टीका.
तळवलकर, गो&वद

कसबे,

uनाळकर, सुलभा
पहा

ढेपे, िनतीन

डॉज, डेbहीड (Dodge, David)


चोरावर मोर / अनु. िवलास फडके.

813

डॉयल, आथ3र कॉनन (Doyle, Arthur Conan)
शेरलॉक होWसचं पुनरागमन / अनु. *दलीप चावरे ;
संपा. णव सखदेव.



823

शेरलॉक होWसOया रहयकथा: गूढ रहयाचा वाढता
थरार / अनु. *दलीप चावरे ; संपा. णव सखदेव. 823
डॉलर, Eे लो (Dollar, Creflo A.)
वादळातील दीपतंभ / इं LजीवMन गौरी गाडेकरकृ त


अनु.

248.8

डwगरे , अवधूत, अनु.


891.4609

खोसला, ईशी

पहा

पहा

डwगरगावची चेटकण / पुनःकथन अनंत भावे.

कथासुमन राजाभोज कािलदास

डायबेBटक पेशंटची वष3भर *दवाळी.

सुखदेव

डॉlटर Wहणून जगवताना.

इितहासात डोकावताना.

डकरे , मोहनराव, संक.

गोडघाटे ,

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर: सामािजक बिहgकृ तता व
समावेशकता धोरणांिवषयीचा दृिJकोन. पहा थोरात,

डॉ. िम&लद कसबे यांचे िनवडक लेखन.
िम&लद

साने, पांडुरं ग सदािशव

कै *फयत एका ाeयापकाची.

पहा

ढावरे .

ठोके, मो. िन.

पहा

पहा

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांOया आठवणी / संपा. ाने<र

कु लकणp,

महाजन, आबा गो&वदा

डवरे , खुशाल अमृत.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर.

अशोक



पट / संपा. सदानंद बोरसे.

पहा

मोरे , शेषराव

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर एक आbहान.

काशवेध: काशिवान आिण काशतं_ानाचा भ:

पहा

िडसोजा, फे िलlस
नwदीनांदी.

रावसाहेब

ठाकूरदेसाई, माधवी

डावपेच.

िवgणु मनोहर

डॉ. आंबेडकर आिण भारतीय रा]यघटना.

891.462

सािहि8यक आनंद यादव.

डाएट डॉlटर.

पहा

डॉ. आंबेडकरांOया सामािजक धोरणातील पBरवत3ने.

ठाकू र, रवIV
Eांितसंगर.

पहा

टन3, जेिसका

पहा

(Stern, Jessica)
िडलीशीअस मेजवानी.

ठाकुर, संजीव

ठw@या.

175

पहा

अशोकन, एम. एस.

पहा

थोरात, सुखदेव

पहा

थोरात, सुखदेव

पहा

फराझ अहमद (Farāz Aḥmad)

पहा

राय, अ4ं धती

डोlयाचे सbह&सग.

पहा



823.008

वाघ, सुरेशचंV

डोळे , जयदेव
आरे सेस.
पहा



324.254(1)

ढमढेरे, िम&लद भाकर
'फुलराणी' साईना नेहवाल.



927.96345

ढमढेरे-तावरे

176

ढमढेरे, िम&लद भाकर
'ल·य'वेधक अिभनव &बVा.

तरवणी ाशताना...


927.9921

ढवळीकर, मधुकर केशव



भारताची कुळकथा.
ढवळे , िवजय.

पहा

954

भरडे, नरे श

पहा

माने, झुंजार

पाटील, क$लाXपा जोतीबा

तळवलकर, गो&वद
िडकiस आिण mोलॉप: िbहlटोBरयन काळातील दोन
कादंबरीकार. पहा 823 - िडकiस, चा$स3. टीका. 823
तळवलकर, माधुरी

ढवळे , िवजय

वाघाचे पंजे: िशवसेनेची देदीXयमान सुवण3 महो8सवी
324.254(1)

ढावरे , ाने<र, संपा. पहा
आंबेडकरांOया आठवणी
ढेकूण समाजवादी असतात !.

डॉlटर, मला सुंदर *दसायचंय ! / श@दांकन दRा जोशी.


646.72

आमीर कफर (Āmīr Kfīr)



305.420954

ढोणे, एकनाथ



305.50954



लोकिहतवादी गोपाळ हरी देशमुख.

923.654

लोकिहतवादIची शतप_े.

303.484



ढोबळे , सुवणा3 रमेश
हे आ*दमा, हे अंितमा: िहमो*फिलयाची िशकार
ठरले$या चार िपÅांचा जीवनवास.
891.463
ढोरमारे , अिभमiयू राम*कसन
सामािजक मानसशाD = Social Psychology / सं.
ले. अिभमiयू राम*कसन ढोरमारे आिण पुंडिलक िवल

पहा

देशमुख,

तहिममा अनम (Taḥmīmā Anam)

तांडेकर, भाकर, सं. संपा.



823

पुळणीवरOया

पहा

पाऊलखुणा

तांि_क दृJीकोनातून स1*Vय शेती.
तांबट, संजय िवgणू, अनु.

पहा

तांबे, बालाजी वासुदेव, भाgय.

पहा

नाईकवाडी, शांत

किवता राव

भगव¯ीता

पहा

तांबे, रमेश पांडुरं ग



नवलनगरी.

891.461

वतु3ळ.

891.463



तांबे, Gुती, संपा. पहा वेध शहरांचा: सामािजक
अवकाश, कि$पते आिण धोरणे
ताजने, रजनी मदन



रसाळ.



928.91443

तेच *दन सोनेरी .. / अनु. भारती पांडे.

ढेरे, अ4णा
जािणवा जा या होताना: िDयांOया िनभ3य िवचारांचा

302.(1)
पहा

पहा

तमात् योगी भव: राजयोगावरील वचने.
इं Vजीत

ढेपे, िनतीन

uाण आिण जाित:वथा.

तळवलकर, माधुरी, अनु.

भाग 3 / अनु. िवलास गीते.

लोणकर, रघुनाथ

मागोवा.

891.463

तसिलमा नासBरन
ि©खंिडत: 'आमार मेयेबेला' आिण 'उधाण वारा' नंतरचा

डॉ. बाबासाहेब

पहा



काळं पांढरं .



वाटचाल.

ढोरवाटा.

तलप.

पहा

िनळाईOया सावलीत.



891.461

ताटके, नीलम

केळसकर, िवलास

गुiहा आिण समाज = Crime and society.



364

ढोले, संजय

अंतराळातील मृ8यू.

891.463

संकBरत.

891.463




तकडे, संजय अशोक

का:ांजली.
तडजोड.

पहा



891.461

पाटील, आXपासाहेब

ताटके, नीलम, अनु.

पहा

ताटी उघडा ाने<रा.

रणिजत कुमार

पहा

ताडप_ीकर, मेधा, अनु.

पहा

प4ळे कर, देवदR *दगंबर
कtर-मेहरा, शीतल

तातावार, अनुजा

अ$बम.



891.464

तानिपनार, अहमत हमदी (Tanpinar, Ahmet Hamdi)
तणनाशके िनवड आिण वापर.

पहा

जाधव, अशोक

तास वाजे झणाणा / अनु. जयGी हBर जोशी.

संपतराव

ताWहनकर, मंजरी, संक. आिण संपा.

तविन^ पBरवत3नवादी िवचारवंत महामहोपाeयाय पं.
GीधरशाDी पाठक. पहा नेरकर, रावसाहेब भीमराव
तवकाश.

पहा

पहा

तब$याचा अंतना3द.

पहा

पटवध3न, बापू

तमाशातील फासा3.

पहा

खुडे, सोपान हBरभाऊ

तरं ग.

पहा

ता4यगान: युवक-युवतIना मै_ीपूण3 माग3दश3न.
भwडवे, अिवनाश

गायकवाड,

तoीरवार, दRा
कतृ38वशािलनी महाराणी िहराई.

श1¼े, सुजन

गbहाणकर,

िनलु िनरं जना

वै?, वीण हेमचंV

तथागत बुH: चBर_ आिण तवान.
शांत

पहा



894.353

पहा

ता4यातून ौढ8वाकडे: आbहाने, समया आिण समुपदेशन /
सं. संपा. विनता पटवध3न आिण शिशकांत जनाद3न


मेढेकर.



923.154

155.6

तारे , िवजय

जीवनाचा अथ3.
तावरे , §ेहल, संपा.
पहा



181.4
पहा

देशिवदेश

माया जीवनाची जडणघडण

तावरे -थोरात

तावरे , §ेहल, संपा.

ते दोन hणसुHा...!.

पहा

िवचारधारा

पहा

Dी पंदने

तास वाजे झणाणा.

पहा

त1डुलकर, िवजय, अनु.

तानिपनार, अहमत हमदी

त1डुलकरांची नाटके .

§ेहवध3न

पहा

ितने होकार देताना...

पहा



891.4609

मधु राय

बवN, चंVशेखर

पहा

तेच *दन सोनेरी ...

पहा

त1डुलकर, उमेश अOयुत

पहा

तहिममा अनम (Taḥmīmā

पहा

सरGी

Anam)

अिµ*द:.



891.463

अ@दुल कलाम, ए. पी. जे.

पहा

ितवारी, अ4ण
ए. पी. जे. अ@दुल कलाम: संपूण3 जीवन / इं LजीवMन
आ. Gी. के तकरकृ त अनु.
923.154
ितवारी, अ4ण, सं. ले.

अ@दुल कलाम, ए. पी. जे.

पहा

*दशा.



तीन सांगाितणी.

पहा

पहा

पाटील, आदश3

तुजारे , bही. पी.
फु टबॉल: िनयम व कौश$ये.
पहा



पहा

घाणेकर, मधुसूदन

तुमची डोके दुखी आिण तुWही.

पहा

पै, *कशोरी सुर1V

िशरसाठ, िवनोद
पहा

भारतीय समाजशाD:

थािलयाची थाळी: Dीिलिखत िवनोदी सािह8याचा गंभीर
आिण गमतीदार लेखाजोखा / सं. संक. प»जा फाटक


आिण दीपा गोवारीकर.
पहा

891.4608
महाभारत



891.461



891.461

थॉमस, के. टी., संपा.

पहा

थोडीशी आशा.

सुषमा मुनIV

पहा

रणछोडदास, रतनलाल

थोर Eांितकारक िशवराम हरी राजगुM यांOया 61 गोJी.
पहा

तुमराम, िवनायक



891.4609
पहा



158.1

िथटे , नीिलमा अिनल

ऑिलbहर, पॉल (Oliver,

तुWहीही कM शकता भावी भाषण.
िव<ास माधवराव

पहा

मुक.

Paul)

िगरीकु हरातील अµी.

चौधरी, लितका

अhय-अनाम नाती.

पहा

पहा

पहा

िथटे , अिभिजत धनंजय

पै, *कशोरी सुर1V

तुमची कुं डली तुWहीच पहा !.
तुमचे बंध िलखाण.

ि_कोणातील वादळ पेलताना...

थावरे , पं. का., अनु.

पै, *कशोरी सुर1V

तुमचा सा साथीदार: :वसाय कवा नोकरी-धं?ातील
गतीसाठी ... पहा बागची, सुuोतो
तुमची *कडनी आिण तुWही.

अनुसूिचत जाती युवक िवकास

समया आिण आbहाने

796.334

पहा

माटे, Gीिनवास नी.

पहा

पहा

थारा भाई, एल., संपा.

जंबगी, :ंकटेश रामचंV

तुमचा मधुमेह आिण तुWही.

मुळे, सुधीर

शोभना सागर

तीथ3वटी नम3दा: अनुभवावी एक पBरEमा नम3दा मयाची.
पहा अतनूरकर, पु4षोRम रे णुकादासराव

तुझं घर, माझं घर.

तेरणीकर, सुलभा, संपा.

केलेली भाषणे.

पहा

पहा

पाटील, अिजत

थड3 अँगल: िथअरॉBटकल िम_ाने ॅिlटकल lलबमeये

ठाकु र, रबीiVनाथ

तीथ3 िवल, hे_ िवल: संत सािह8य.

तेथे पािहजे जातीचे.

पहा

थRे, शंकर ज.
यशवी जीवनाची वाटचाल: बोधकथा.

सावंत, हेमंत

तीन मुलांचे चार *दवस.

तेजिवनी सािव_ीबाई फु ले.

काय3शाळा नागBरक आिण उRम नागBरक8व

891.463
पहा

तेजपारखी, सरGी.

तोतडे, सुिनल, संपा.

ितवारी, सुरेखा योगराज

तीन भाऊ.

पाटील, गौरी आनंद

त1डुलकरांचे सािहि8यक घर.

मेहद1 ळे , किवता

पहा

ितिबले, अनंत

ितवारी, अ4ण.

पहा

त1डुलकर, उमेश अOयुत
त1डुलकरांचे सािहि8यक घर.

(Tanpinar, Ahmet Hamdi)
ितची सावली.
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पटवध3न,

देशपांडे, रमाकांत

थोरवे, जयGी रामचंV


शरदाचे चांदणे.
थोरांची आठवण.

891.461
पहा

भागवत, दीपक

थोरात, कािमनी
तुळपुळे, मृणाल



कहाणी चटणीची.



925.2

परमाचाय3 पोप.



922.21(1)

संशोधन िव<ात.



001.406
पहा

दwदे, रा. िश.

ते आिण मी / मुलाखतकार राजू पMळे कर.
ते एकशे साठ *दवस.



891.461

थोरात, िनितन

तुकानो, जोसेफ
नh_ांचं देणं.

तू काश पेरीत जा.

सांजगीत.

641.5

पहा

भडके, इसादास



920.054

सूया3ची सावली.



891.463

थोरात, िवलास

लोकवाणी अtाची गाणी.



398.2095479

थोरात, सुखदेव

खाजगी hे_ातील आरhणािवषयी वादचचा3 / सं. ले.
सुखदेव थोरात, आय3मा आिण शांत नेगी ; इं LजीवMन
अवधूत डwगरे कृत अनु.
305.(1)

थोरात-दांडेकर
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थोरात, सुखदेव

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर: सामािजक बिहgकृ तता व
समावेशकता धोरणांिवषयीचा दृिJकोन / सं. ले.
सुखदेव थोरात आिण नर1 V कु मार; इं LजीवMन अवधूत
डwगरे कृत अनु.
303.484
भारतातील दिलत समाज: सामूिहक िविधिलिखताOया
शोधात / इं LजीवMन शीतल करं दीकरकृ त अनु.


305.56880954
थोरे , अशोक



अनावर.

891.463

कैफ.

891.463

जयवंता.

891.463

िनण3य.

891.463

नीलमानव.

891.463

पाट3नर.

891.463

मेसेज.

891.463








द facebook

इफे lट.

पहा

कक3 पॅBmक, डेिbहड

(Kirkpatrick, David)

द इनोसंट िझनर.

James Hadley)

द िlलटन Eॉिनक$स.

पहा

पहा

कोएलो, पाउलो (Coelho,

पहा

पहा

द िव&नग मॅनेजर: :ावसाियक यशाची शा<त तवे.
पहा िbहएरा, वॉ$टर (Vieira, Walter)
दंव&बदू.

पहा

पहा

िमथ, िव$बर (Smith, Wilbur)

वझे, शिश*करण

दिhणेची अिमता - आंÕदेश.

पहा

दRावधूत, वामी
भारतीय गूढिव?ा.
मानवी जीवनातील गूढ रहये.
Gी वामी समथ3 सशती.
Gीदुगा3 सशती.

मोिहते, अनंत
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294.5211(1)



294.5433



◌ृत.
पहा

मु / अनु. दश3ना दलाल.

891.473

दलाल, दश3ना, अनु.

पहा

दिलतांचा िवचार संघष3.




दलाल, जयंित एम.
पहा

गोडघाटे , अशोक

दिलप &सग
काया3लयीन भाविनक बुिHमRा: एक :ावसाियक
माग3दश3क / इं LजीवMन तृी कु लकणpकृ त अनु. 158.1
पहा

िशवणेकर, वसुंधरा



294.5433



891.463

294.5211(1)
दवंगे, रायभान



891.461



891.464



891.461009

आनंदाOया दाही *दशा.

891.464

ऐक जरा ना !.

891.464

गाणारे hण.

891.464

चैतiयरं ग.

891.464

देहधून.

891.463

प»बंध.

891.464

मनाOया मeयरा_ी.

891.463

साद दे दया !.

891.464

सुखपहाट.

891.464











दहा lलािसlस: दहा अिभजात &हदी िच_पटांचा अनोखा
िनमतीवास. पहा पाeये, अिनता
दिहवाडकर, अिनल, अनु.

पहा

बायबल

294.5422

संिh Gीगु4चBर_: GीदRलीलामृत-GीिसHलीलाम
दर.

891.473

आनंदाचे िनिमR.

कोएलो, पाउलो (Coelho,

मकाथp, कॉरमॅक (McCarthy, Cormac)

द सेbहiथ Eोल.

ेमाची सवपBरhा / अनु. सिवता दामले.

दवणे, वीण
अपूव3संिचत.

फोरिसथ, nे डBरक

द मॅड ितबेBटयन: गोJी तेbहाOया आिण आRाOया !.
नवल, दीी
पहा
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दलाल, जयंित एम.

कामगार आिण इतर किवता.

Paulo)

द रोड.

धमा3Oया पलीकडे...: संपूण3 जगासाठी नीितमू$ये /
इं LजीवMन सु4िच पांडेकृत अनु.

दवंडे, लीलाधर रामे<रजी
पहा

(Forsyth, Frederick)

द *फथ माउiटन.

दलाई लामा

दर.

Paulo)

द डेिbह$स अ$टरनेBटbह.

भारतातील मुिलम राजकारण / श@दांकन, संपा. आिण
इं Lजी अनु. *दलीप पु4षोRम िच_े ; मराठी अनु.
िम&लद चंपानेरकर.
954

दवंगे, रायभान

मॅlलीन, अॅिलटर

(Maclean, Alistair)

द डेbहल अँड िमस िम.

दलवाई, हमीद

भ रसाची सुगंधी सुमने.

Jeffrey)

द गiस ऑफ नॅbहारन.

िमG, अंबरीश

पहा

दळवी, दामोदर रघुनाथ

आच3र, जेn (Archer,

पहा

दरवळे इथे सुवास.



891.463

दळवी, ]यो8§ा संदीप, सं. ले.
ल·मण

चेस, जेWस हॅडली (Chase,

पहा

दरणे-वे4ळकर, मीनाhी
इथे थांबला मृ8यू.

दांडेकर, अिनल

जगातील अभुत.

910

रं जक िवान.

500




दांडेकर, राजा
अशी घडली माणसं: लोकसाधना, िचखलगाव.



920.054

दांडेकर-दुSकाळ
*दशा.

दांडेकर, राजा

रानगोJी.



636

दांडेकर, राजाराम गंगाधर.

पहा
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पहा

*दशा बांधकाम नविनमतीची.



338.1762

दाइं गडे, kयाम जनाद3न
भारतातील साव3जिनक Lंथालय कायदे.
दातार, भगवान, अनु.

दामले, GHा, संपा.

पहा



नयर, कु लदीप


891.463

कु लकणp, सुिच_ा

पहा

दामले, सिवता, अनु.

पहा

मोरो, हािवएर (Moro, Javier)

पहा

4तमजी, के . एफ.

दारी तुरी, घरी *फश करी.

पहा

दीिhत, लीला गणेश
अou / संपा. सुजाता देशमुख.



641.5



पंख नवे.

891.463

बहादूर ब$लू.

891.463

माझी माणसं.

920.054

सोiयाचं फळ.

891.463





नमते सदाव8सले मातृभूमे: संघ ाथ3ना अथ3 व आशय .
पहा 324.254(1) - राvीय वयंसेवक संघ.

महािमने, चंVकांत र.



294.5433



342.54

पहा

दीिhत, सुिया.
दीडदमडीना.

पहा

संत, काश नारायण

सोलंक, वजNश ई<रलाल

पहा

दीिपका

अou / अनु. आिण संपा. िश$पा कोRाप$ले.



641.5

दीघा3युgयाची रहये: शंभर वषN जगावयाOया भारतीय
युl8या-युl8या. पहा मराठे , kयाम

दासगणू

Gी गजानन िवजय / संक. गाय_ी &नबाळकर ;
पुनःकथन नीला देशमुख आिण गाय_ी जोशी.


922.945
दासोपंत
दासोपंतांची पासोडी / संपा. न. शे. पोहनेरकर.



181.48
पहा

बाचल, िव. मा.



मराठी सािह8यसंशोधन:
दृJी आिण दृJीकोन : डॉ. अिवनाश सांगोलेकर गौरव
Lंथ

दासोपंतांची पासोडी.

पहा

324.254(1)

दास बसु, दुगा3
भारतीय रा]यघटनेची ओळख.
दास, बाळासाहेब, संपा.

दीिhत, राजा, संपा.

दीिhत, वसंत बाळकृ gण
नमते सदाव8सले मातृभूमे: संघ ाथ3ना अथ3 व आशय.

दलाल, जयंित एम.

पहा

दु गल, सौरभ
आखाडा: महावीर &सग फोगाट यांचे जीवनचBर_ /
इं LजीवMन लीना सोहोनीकृ त अनु.
927.96812
दुडूकनाळे , राजे<र माधवराव
िवVोही कलावंत: अणाभाऊ साठे .

दासोपंत
दुध दुपतं.



891.46

िवgणु मनोहर

पहा

पाटील, सुरेश

दाही *दशा.

दुधाणे, संजय पांडुरं ग
पहा

*दघे, सुनील, संपा.
*दपके , मह1V, सं. ले.
पहा

*द$लीचे ठग.

भारताचे ऑिलिWपक नॅशनल गेWस.

भागवत, यशवंत
पहा
पहा

समता संघष3 माग3दशका



796.48095(1)

भारतर¢ सिचन.

भागवत, यशवंत

पहा

मानकर, अर&वद कृ gणा

891.461

दुनाखे, अंशुमती



ऋषी परं परा.
दुबळी.



सदामते, िवल जगoाथ

*दवाण, जयंत
कहाणी चंपारण स8याLहाची: म. गांधIनी के ले$या
पिह$या नीळीOया स8याLहाचं िच_ण.
954.035

पाऊसपाणी.



धग असतेच आसपास.

891.461

*दवाण, वृंदा
अध3िवराम.



927.96358

दुधाळ, क$पना

पहा

*दवटे, हेमंत
Bरलोडेड: िनवडक किवता : 1990 ते 2015.
पहा



796.48

वाटचाल एिशयाडची: आिशयाई Eडा पधा3.

गुरव, कृ gणराव

*द$ली शहरातील वेkया आिण 8यांची मुले.
मुखोपाeयाय, के . के .

*दवा एक...



915.46(1)

344.54092

दाभाडे, *दनकर
bहाया सावरगाव खुद3.

*दपाली.

मेढेकर, काश

नाते लडाखशी / संपा. सदानंद बोरसे.

गाईचे अथ3शाD: भारतातील पशू अथ3शाD.

पहा

पहा

दीिhत, अ4ं धती

दांडेकर, राजा

दांडेकर, िव. म.

दाह.

ितवारी, सुरेखा योगराज

पहा

दुभाषी, अ4णा Gी., अनु.

सुषमा मुनIV
पहा

टं क, आयफर (Tunc,

Ayfer)

दुलत, अमरिजत &सग
काkमीर: वाजपेयी पव3 / सं. ले. अमरिजत &सग दुलत
आिण आ*द8य िसiहा ; इं LजीवMन &चतामणी िभडेकृत
अनु.



दुgकाळ.

891.464

सोनवणे, उRम आनंदा

दुबे, सुशीला, अनु.



891.463

पहा

294.5213



954.6
पहा

बैजल, रे खा

दुSकाळाrया-देशपांडे
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दुgकाळाOया गभा3तून पँथरची डरकाळी.

पहा

Wहके ,

देशपांडे, अिनल

कम3योगी.

मोहनराव भागवत

दुgमन.

पहा

दुसरी बाजू.

दुवास.

शहा, सुरेखा

पहा

देशपांडे, अशोक

जोशी, िषके श

पहा

*करे , ईटBरन (Kire, Easterine)

दूध:वसाय इDाईलचा.

पहा

891.463

झाला िनळा पावन.

891.463





954.14



िवजयंता भारत.

दूरसंवेदन आिण भौगोिलक मािहती णाली.
कालNकर, Gीकांत नारायण
पहा

पहा

घाटे, िनरं जन &सह1V

आ$nे ड नोबेल: नोबेल पBरतोषकांचा पुरकता3.

925.4

काbह3र आकाशाएवढा.

925.8




क$पगुOछ.

891.463

पश3मिण.

891.463




असNनीव, bला*दमीर

पहा

(Arsenyev,

पहा

देव मारी 8यास कोण ... ?.

सरदार कडकराम.

891.463



पाटील, इOछाराम

चbहाण, यशवंतराव

बळवंत

देशपांडे, चंVशेखर.

पहा

मानवी वत3न: मानसशाDीय

जाण व समुपदेशन
देशपांडे, जयंत

Íमंती.



915.479
पहा

खांडेकर, िम&लद


891.464

देशपांडे, ितभा
झंXयाची डायरी / सं. ले. ितभा देशपांडे आिण अर&वद
प1डसे.
155.4

देव, आशीष



891.464

देव, नं*दनी काश


वय सरता (िव) सरता.

पहा

घरटं .

गंगाराम

धकाव रे ! शामराव !!.

891.463

देशपांडे, निलनी

महाले, काश रतन

पहा



सतीचं वाण.

देशपांडे, निमता, अनु.

Vladimir)

देव बोक¼ानी मानुसक.

954

देशपांडे, का. धw., संपा.

देखणे, मालिवका

देरसू उझाला.

आEमण.
बांगला मुिसंLाम: उRराध3.

माक डेय, िनतीन

मनमोहनराव

दॅट Eे झी इं िडयन.



891.463

देशपांडे, बानी, सं. ले.

देशपांडे, मुा, अनु.

पहा
पहा

देशपांडे, रोझा
िससोदे, अिवनाश

891.46

देशपांडे, रमाकांत
देव, िवजय

अमेBरकन सून.



891.463

राजकय संक$पना आिण िसHाiत = Political

थोर Eांितकारक िशवराम हरी राजगुM यांOया 61
गोJी.
891.463
देशपांडे, रे खा, अनु.

पहा

concepts and theory / सं. ले. िवजय देव, शरद

गोसावी आिण सं]योत आपटे.



320.011

शमा3, िसHाथ3

देशपांडे, रोझा
एस. ए. डांगे: एक इितहास / सं. ले. रोझा देशपांडे

देव, िवजया, अनु.

पहा

मोगरे , लीना

देव, शमला, सं. संपा. आिण संक.
िनसगा3चा अनमोल ठे वा
देवता.

पहा

पहा



आिण बानी देशपांडे.

साVी:

देशपांडे, िवनायक मो.

923.254
पहा

देशपांडे, kयाम मो.

देशपांडे, िवलास &चतामण

घारे , मनोहर Gीधर



युगवाणीचे तीन संपादक.

059.9146(1)

देवधर, िवजय

साहसी सागरकiया.



891.463

देवधेकर, िसHाथ3
न सांिगतलेली गोJ.
देवनप$ली, :ंकटेश, अनु.
देवपुgप.

पहा



891.463
पहा

Gीकृ gणदेवरायलु

माक डेयवार, वासंती भाकर

देवळाणकर, शैल1V
मोदी कालखंडातील भारताचे परराv धोरण: सात8य
आिण िथ8यंतर.
327.54
देवथळे , सुमती
छाया आिण ]योती.
देवाचे लाडके.

पहा

िशवछ_पती.



920.72(1)

हडpकर, िवनय



891.463

देशपांडे, kयाम मो.
कम3योगी सेनापती बापट.



923.254



नंदादीप.

891.464

रणरािगनी.

923.154



देशपांडे, सुनंदा Gीराम
कुं पणाप$याड.
देशपांडे, सुनील, अनु.

देशकु लकणp, जयGी
पुतळे .

देशपांडे, िशरीष गोपाळ



891.463
पहा

चौधरी, एच. lयू.

देशपांडे, सुरेश भालचंV
वनासाठी *फिनlसचा संघष3.



926.349

देशपांडे, सुरेश रघुनाथ



891.463

भारतीय गिणका.



954.(1)

देशपांडे-धमाwतर
देशपांडे, सुषमा अ., अनु.

पहा

ऑिलbहर, पॉल (Oliver,

देशीवाद समाज आिण सािह8य.

Paul)

पहा

कसबे, रावसाहेब

राणोजी

देशमुख, अ. शे., संपा.

पुळणीवरOया पाऊलखुणा

पहा

देसाई, माधवी

देशमुख, इं Vजीत
तमात् योगी भव: राजयोगावरील वचने.
देशमुख, *दलीप मािणकराव


348.54044

देशमुख, नीला.

पहा

दासगणू

देशमुख, पु4षोRम, अनु.



089.9146

देशमुख, Gीकांत सखाराम


एक होता वाडा.

891.463

देशमुख, महादेव रामचंV
शािपत धरतीपु_.



891.463

देशमुख, मा. म.

अमेBरके चा इितहास: शोध आिण बोध - ारं भापासून
इ. स. 2012 पयत.
973


मानविहताय.

301

देशमुख, रमेश



जगावेगळी आई.

891.463

देशमुख, ल·मीकांत वसंत
इिiकलाब िव4H िजहाद: आंतरराvीय
891.463

देशमुख, शामल

थलांतरीतांOया समया.



304.8

देशमुख, शैलजा
पािहलेच पािहजे असे काही ... : िनवडक परदेशी

िच_पटांचा रसावाद.



791.437

देशमुख, Gीकांत सखाराम


असा घडलो मी.

923.754
पहा

Dी पंदने


891.463
पहा

पहा

गोखले, सुहास

पहा

दीिhत, लीला गणेश

पहा

सुिया अयर

गोखले, सुवणा3

पहा

नागवेकर, *दलीप

देहबोली: :ावसाियकांना माग3दश3न.

पहा

लेिवस,

देहाची ितजोरी.

पहा

खापरे , मंदा

दे²कर, सदानंद Gीधर.
दैवायRम्.

पहा

पहा

मोरे , सदानंद Gीधर

आपटे , माधव

दwदे, रा. िश.
तू काश पेरीत जा.
दोघात ितसरी.
दोन िवदुषी.

पहा

पहा



891.463
सोनार, आर. डी.

पांढरे , नीला

दोन िवदुषी . पहा 891.464 - भागवत, दुगा3. टीका.
पहा

पांढरे , नीला
पहा

&शदे, मधुमती

Vिवड, देवयानी


सूर अंतरीचा.

891.461

Vिवड, मंदा*कनी


ही माझी संपदा.

923.654

ि©खंिडत: 'आमार मेयेबेला' आिण 'उधाण वारा' नंतरचा
भाग 3.
पहा तसिलमा नासBरन
ि©दल: न:ा युगाOया िवान कथा.
धकाव रे ! शामराव !!.

पहा
पहा

पहा

फwडके , बाळ

देव, आशीष

दुधाळ, क$पना

धनगर, सुभाष Gावण
वातं«योRर काळातील धुळे नगरपािलके ची शैhिणक


वाटचाल.

954.79(1)

धनगbहाळ, संजय डी.


वळण.

891.463

धनवडे, नीिलमा समीर

चवदार चिवJ: §ॅlस व bहेज-नॉन bहेज.

देशमुख, सुनंदा भानुदासराव



891.461

देशिवदेश / सं. संपा. §ेहल तावरे , अशोक &शदे आिण
अ4ण कोळे कर.
910.4
दे&शगकर, वासुदेव िवल
संवाद मनाशी.



004.6

दवणे, वीण

पहा

धग असतेच आसपास.

देशमुख, सदानंद
चारीमेरा.

देहधून.

दोती.


दहशतवादावरील कादंबरी.

श@दगंध.



005.54

हेडिवग (Lewis, Hedwig)

देशमुख, बी. एम.

देशमुख, सुजाता, संपा.

देसाई, रवIV
न:ा वMपात एlसेल.

धwडू

देशमुख, शांत शांताराम
गुड मॉनग.

देशमुख, संगीता, सं. संपा.



891.463

देसाई, िवजय िसताराम, सं. ले.

(Hoffman, Eva)

पहा

रवी-Eांती.

हे सारे मला यायलाच हवे.

हॉफमन, इbहा

पहा

928.9146

देसाई, मुरलीधर दादोजीराव



आदेिशका.



नाच ग घुमा.

294.5436(1)

देशमुख, बाबा.

181



158.1

धWमर¢ भयासाहेब आंबेडकरांOया सावलीत.
गंगाधर दशरथ

धराव1 तस1 सोडाव1.
धम3 आिण &हसा.
धमातर.

पहा

पहा
पहा

व¼ाळकर, मािणक

आठलेकर, मंगला

कदम, उमेश



641.539
पहा

घोhे,

धमाrया-नवं

182

धमा3Oया पलीकडे...: संपूण3 जगासाठी नीितमू$ये.

नं*दता कृ gणा
भारतातील पिव_ वनपती / सं. ले. नं*दता कृ gणा
आिण एम. अिमत3&लगम ; इं LजीवMन वषा3
गज1Vगडकरकृ त अनु.
202.120954

पहा

दलाई लामा

धमा3नंद: आचाय3 धमा3नंद कोसंबी यांचे आ8मचBर_ आिण
चBर_. पहा कोसंबी, धमा3नंद दामोदर

नh_ / सं. संपा. जया कदम आिण हनुमंत माने.

धांडे, िम&लद


मागे वळू न पाहता.
धाकला.

पहा

891.461

भागवत, यशवंत

धािडला राम ितने का वनी ?: संगीत.

पहा



891.461008

नh_ांचं देणं.
नhी-दार.

भास

तुकानो, जोसेफ

पहा

पहा

बादोर, ओया (Baydor, Oya)

नगरकर, रा. शं.

धामणकर, द. भा.
भMन आलेले आकाश.



891.461

Gी संत तुकारामांOया गाQयाचा अªयास.



891.461

नगरकर, वंदन राम
धामनकर, अतुल

शबल खं¼ाचं िव<.



598

धावारे , भारत अिभमान



शेतकरी आिण कळी.

धुlयात हरवली वाट.

पहा



कुं टे, जगoाथ

धुमाळी: करं ट - अंडरकरं ट.

पहा

पवार, Gीराम

धुरी, kयाम पांडुरंग
जiमापासून मृ8यूपयत.



392.095479

धुळे िज$ातील आ*दवासी िDयांचे राजकय िव<.
धुळे िज$ातील दुgकाळ.

पहा

पाटील, नाना संतोष

धुळे िज$ातील बचत गटांची गती.

पहा



891.463

धwगडे, रमेश
भाषा आिण भाषािवान.



410

शतकाची िवचारशैली: अिखल भारतीय मराठी सािह8य
संमेलनातील अeयhीय भाषणे व 8याची िच*क8सा.



891.463

धwडो के शव कवN चBर_: 1928 ते 1958 पयत.
पटवध3न, नारायण महादेव
eयास...

पहा

पहा

पहा

भार©ाज, मंदा*कनी

गोगटे, वसंत अoपूणा3 गंगाधर

eयास... . पहा 927.9143028 - गोगटे, वसंत अoपूणा3
गंगाधर.
पहा गोगटे , वसंत अoपूणा3 गंगाधर
न रडणारी मुलगी.

पहा

सुिया अयर

न सांगयाजोगी गोJ: 62 Oया पराभवाची शोकांितका.
पहा िप_े, शिशकांत िगBरधर
न सांिगतलेली गोJ.
नंदादीप.

पहा

पहा

देवधेकर, िसHाथ3

देशपांडे, kयाम मो.



891.4609

नमते सदाव8सले मातृभूमे: संघ ाथ3ना अथ3 व आशय.
पहा दीिhत, वसंत बाळकृ gण
नमते सदाव8सले मातृभूमे: संघ ाथ3ना अथ3 व आशय .
पहा 324.254(1) - राvीय वयंसेवक संघ. पहा
दीिhत, वसंत बाळकृ gण

नरभhक.



पहा

923.254

अकोलकर, अिवनाश

नरळदकर, बाबासाहेब वामनराव

चावा छोटा-धोका मोठा: पशुधनावरील *कडIचे
(गोचीड-गोमाशा) एकाि8मक :वथापन. 636.083
नरवणे, अंजनी जयंत, अनु.

नरशादू3ल.

891.4609

&हदू: एक भाषाघBटत.

महाराvातील देवदासी.



891.463009

भगवान दातारकृत अनु.

पाटील, िव?ा

धwगडे, अि<नी
िबलंदर बारीकराव आिण इतर गोJी.

नढे, वंदना िवनायक

नयर, कु लदीप
शहीद: भयमु होऊन मरणाला कवेत घेणाxया भगत
&सग यांचा अखेरपयतचा जीवनवास / इं LजीवMन

पहा

गायकवाड, सुजाता सुधीर

धोlयाचं वळण.

नगरपािलका, नगरपBरषद हjीसाठी ेरणादायी िवकास
िनयं_ण िनयमावली. पहा पेठे, दीप Gीपाद
मराठी सािह8यातील कलावंत Dी.

मारोतकर, िवजया

920.054
पहा



158.1

891.461

धुनमत वासी आिण मी... / मुलाखतकार राजू पMळे कर.
धुनी.

चला, िवचार बदलू या आिण यशवी होऊ या.

पहा

यािमन ेमजी

कांबळे , बी. ए.

नर1 V कु मार, सं. ले.
नम3दे

पहा

ss हर हर.

पहा
पहा

थोरात, सुखदेव

कुं टे, जगoाथ

नलावडे, रामचंV
एका अवथ तलाËाची डायरी.



928.9146



कोकणची माणसं.

920.054

जातीला जात वैरी.

891.463

झुंबड.

891.463




रचंदन.



928.9146

नलावडे, िवजय



रयत िशलेदार.
नळी फुंकली.

पहा

923.754(1)
भागवत, यशवंत

नव-Bरपि@लकनवाद आिण ब®जनवादाचे अंत©©.
अनाºत, िवनोद
नवं काटवन.

पहा

वाघचौरे , भीमराव

पहा

नवघरे -नातू

नवघरे , िव?ासागर िह.


वाटणी.

891.463

नवतवान: िनरी<रवादी िवचारधारा.

पहा

मोरे , अ4णा

पहा

नवरे , शंकर नारायण

शoा-डे.



891.464

नवल, दीी
द मॅड ितबेBटयन: गोJी तेbहाOया आिण आRाOया ! /
नवलनगरी.

पहा

पहा



891.461009

पहा

मुटे, गंगाधर महादेवराव
पहा

नागपुरे, रमेश

नागपुरे, रमेश

823

आमी ह$बा / सं. ले. रमेश नागपुरे आिण पोपटराव


नागपुरे.

तांबे, रमेश पांडुरं ग

नववाटे वर मी... !.

नागपुरी तडका.

नागपुरे, पोपटराव, सं. ले.



अनु. सुनंदा अमरापूरकर.

नाईकवाडे, राज1V गो&वदराव
मराठी का:धारा: पंद आिण छंद.

नागतोडे, *करण कृ gणराव
भिवgयकालीन जीवनासाठी युगवत3क संतवाय / सं.
ले. *करण कृ gणराव नागतोडे आिण उमाजी पांडुरंगजी
ना$हे.
891.461009

बेडेकर,

शरद
नवथर, भारती, सं. ले.

183

305.8

इदं न मम !: एका संiयािसनीची जीवनगाथा.

कोळी, राजाराम रघुनाथ



891.463

नवांगुळ, सोनाली

वOछंद.
नवी पहाट.
नवे जगणे.



891.464
पहा

शेडबाळे , संदीप

न:ा युगाOया शोधात.
न:ा वळणावर.

पहा

न:ा वMपात एlसेल.
निशबांत िनम$ल1.

पहा

पहा

देसाई, रवIV

िमनेझीस, कािमलो

नश1मन / भाgयासह संक. संजय ओक.
नसरीन मुoी कबीर.
पहा

नागरानी, देवी, संपा.

बोरकर, हBरहर गुलजार

राजाeयh, िवजया मंगेश

पहा

पहा



891.431008

गXपा िसनेमाOया: जावेद अतर

विहदा रे हमान

न8या उचापती.

खुटवड, सु. ल.

नांगरे -पाटील, िव<ास
मन म1 है िव<ास / संपा. सदानंद बोरसे.

923.554

नाईक, *दलीपकु मार
अनाBरसा.

891.462




पहा

नाडकणp, कमलाकर


923.254

नाईक, िवजयकु मार िव<नाथ
रोम जळताना...

नाईक, Gीकांत
प»भूषण डॉ. जे. पी. नाईक.



891.462



923.754

नाईक, संजय बाबुलाल

कौश$यिवकास.

371.42

हसत खेळत तांि_क िशhण.

371.42

नाईक, सोमनाथ िव<नाथ
पायाखालचे बेट.
नाईकवाडी, शांत
तांि_क दृJीकोनातून स1*Vय शेती.
स1*Vय शेती: मानके आिण माणीकरण.

089.9146

नागव1कार, Gीकांत शंभू
िवान िगतां.

891.4691




नागवेकर, *दलीप धwडू
नारळ लागवडीची पंचसू_ी समया आिण उपाय / सं.
ले. *दलीप धwडू नागवेकर आिण िवजय िसताराम देसाई.


634.6(1)

नागावकर, िवकास



खेळ मांडला.

891.463

पिहलं ेम.

891.463

नाच ग घुमा.



पहा

देसाई, माधवी

नाटककार ेमानंद ग]वी.

पहा

नाBटका-नाsछटा.

राळे , कुमुद

पहा

नाडकणp, अिभजीत, सं. ले.

नाईक, राम
चरै वित ! चरै वित !!.

नागरे -सांगळे , जयGी ई<रचंV
कत3न.

सुपारी लागवड.



नाईक, राजीव, संपा.

&सधी कथा

पहा



927.9143028
पहा

चुके काळजाचा ठोका... !:

634.61

नसी4jीन शाह
आिण मग एक *दवस.. / इं LजीवMन सई परांजपेकृत
अनु.

पहा

वै?कय hे_ातील स8य घटनांवर आधाBरत अनुभवांचे
श@दांकन

औरं गाबादकर, अनुराधा शाम

पहा

नागपूरकर, हेमा.





891.462



631.584



631.584

नाडकणp, आनंद, सं. ले.

खरे , िववेक

पहा

पहा

अLवाल, र&वV

अवचट, अिनल

नाडकणp, कमलाकर
महानगरी नाटकं : 2000-2010 नाsपरीhणं / संपा.


राजीव नाईक.

792.095479

नाडगौडा, Gीकांत
का:ातील 'Gी'.



891.461

राजाभाऊंOया नाsछटा.



891.462

सािह8यातील 'Gी'.
नाती: रीतीची - ितीची.



891.46
पहा

महाबळे <रकर, अनुपमा

नातू, क$पलता नारायण
संत सािह8यातील िमथकांचे रहय.



891.461009

नातू, सुजाता
कवडसे.



891.461

नातू-नेते

184

&नबाळकर, चंVसेन

नातू, सुरेश

4पेरी वाळू तील पाऊलखुणा.
नाते लडाखशी.

पहा



910.4

श_ुिजत / अनु. शुभदा येरी.

दीिhत, अ4ं धती

नाथ_यी / संपा. आशा परांजपे.

294.55(1)

िनःश@दाचे मौन.

नाथभा: 'दीपकाश' वर आधाBरत पंचपदी.

पहा

िनः<ास चंदनाचे.



िनःवाथp.

बाजपेयी, ल. ह.

नाथमरण.

पहा

नाथांची पालखी.

पहा

िन8य िनरं जन.

पहा

कु लकणp,



915.4

केळे , मुरहरी सोपानराव

संत नामदेवांची वाणी: अमृताची खाणी / भाgयासह
संपा. भाकर पांडुरंग पाठक.
891.461
नामदेवांनी पािहलेले पंढरपूर: एका अभंगाचे िवेषण.

पहा

&शदे, सुरेश

नामवंत Lंथपाल डॉ. शां. ग. महाजन : आिण काय3.

पहा



158.1
पहा

िनरगुडकर, किवता काश
िहमदंशातून पुनज3iम.



616.58(1)



641.5



पहा

पहा

891.463

रोहणकार, मोद पु4षोRम

थोरे , अशोक

िनण3य कौश$य / सं. संपा. मृमयी वैशंपायन आिण
वैgणवी संभूस.
िनळाईOया सावलीत.

पहा

पहा

िनवडक मंगला गोडबोले.
500

गीत, Gीराम वसंत

घाडगे, संजय अणाराव

पहा

पहा

अना3ळकर, बाबुराव

गोडबोले, मंगला

Gीिनवास
िनवडक शकुंतला परांजपे / संपा. िवनया खडपेकर.



गीत, Gीराम वसंत

923.654
िनवडु ंगाचं फूल.

नारायण, आर. के.

गाइड / अनु. उ$का राऊत ; संपा. िम&लद चंपानेरकर.

िनसग3कiया.


823

मालगुडीचा 'संiयासी' वाघ / अनु. नं*दनी उपाeये ;


संपा. अनुजा जगताप.

िनसग3गंध.

पहा

पहा
पहा

Gो_ी, िनिशकांत

रे गे, कुमुद

पाटील, अशोक दादा

िनसगा3Oया सोबतीने.

पहा

मेहद1 ळे , किवता

823

नीलमानव.
नारायणराव आिण गोदावरी.

पहा

रहाळकर, महादेव

ना$हे, उमाजी पांडुरंगजी, सं. ले.
कृ gणराव

पहा

नाळे , राजGी, सं. संपा. आिण संक.

आरो याचे 3



891.463



जाळरे षा.

928.9146

डे$टा 15.

891.46

नूतन िच_ावली.

वरदान
पहा

थोरे , अशोक

ऋण.

नागतोडे, *करण

पहा

पहा

नीला स8यनारायण

:ंकटेश

&नबाळकर, गाय_ी, संक.



302.3

ताजने, रजनी मदन

िनवडक बाबूराव अना3ळकर.


सदानंद बोरसे.
पहा

सेBठया, मह1V

पहा

िन´या आभाळाचे गाणे.

नारळीकर, जयंत िवgणू
गिणत आिण िवान: युगायुगांची जुगलबंदी / संपा.
नारळीकर, जयंत िवgणू, संपा.

िनयोजन-कौश$य.

िनण3य.

जीवनात आनंद फु लवा / इं LजीवMन माधुरी
नारळ लागवडीची पंचसू_ी समया आिण उपाय.
नागवेकर, *दलीप धwडू

पाटील, कृ gणा ानू

िनराधार.

पाचोरे , अभयकु मार Gीपाल

शानभागकृत अनु. ; संपा. मनोहर सोनवणे.

घांLेकर, पांडुरंग िवल

पहा

साधी माणसं.

पाटील, जय&सग

पहा

नायक, एस. एच.



पहा

नेगी, शांत, सं. ले.

दासगणू

&नबाळकर, चंVसेन
आमpज एंज$स: फाट फॉरवड3 / अनु. वसुधा
माझगांवकर.

माटे ,

िनरगुडे, अपणा3

पाटील, नीता पांडुरं ग

नाWयाचं लगीन.

पहा

िनरगुडकर, चा4शीला
वारसा चवIचा.

बाणकर, िवजय

नामशेष होणारा माणूस.

िनयती.
पहा

नामदेव

पहा

कुं टे, जगoाथ

पहा

मधुकर Gीपाद

सुभग सुभग माझा देश.

पहा

पवार, िशवाजीराव यशवंत

िनिधवास ते देविगरी: नेवासे ते दौलताबाद.

नािनवडेकर, मुकुंद

पहा

पहा

िनदान: वै?कय बोधन कथा !.

शोभना

पहा

पांडे, आशा

सावंत, हेमंत

िनकम, धनाजी बापू.

नाथांची पालखी: िव<ा8मक साhा8कार.

नानी.

पहा

मंगलनाथ, महाराज
गडकरी, सुिचता रमेश

जोशी, *दी धनंजय

पहा

पहा



823



823

¸कार, भयासाहेब

पहा

थोरात, सुखदेव

नेते आिण नेतृ8व िवचार: भारतीय उ?ोजकांचा दृिJकोन /
संक. ऑल इं िडया मॅनेजम1ट असोिसएशन ; इं LजीवMन
मराठीमeये अनु.
920.933804(1)

नेने-परत

नेने, शंकर, अनु.

पहा

डेिनकोलो, पॅम (Denicolo, Pam)

नेमाडे, भालचंV वना, संपा.

पहा

नेरकर, रावसाहेब भीमराव

तविन^ पBरवत3नवादी िवचारवंत महामहोपाeयाय पं.
GीधरशाDी पाठक.
294.561

नेहM नवभारताचे िश$पकार.

पहा



नॉनिलlट: दैनं*दन तरावरील शांतता थािपत
करयाची कला. पहा आमीर कफर (Āmīr Kfīr)

प. पू. Gी रं गनाथांची अमृतयोगिसHी.
व¬ा *दनकर
पंख नवे.

पहा

दीिhत, लीला गणेश

पंचवेडी.

पहा

बवN, दRा_य के .

पंचवेणी गीतामृत.

पहा

पहा

पहा

पहा

बं?ोपाeयाय, रॉिबन

लेिवस, हेडिवग (Lewis, Hedwig)



891.463

पटे ल, िमनोचर

सामाiय ते असामाiय: यश आिण आनंद ाीसाठी
तुमचा राजमाग3 / इं LजीवMन सायली गोडसेकृत अनु.


158.1

भगव¯ीता

पठाण, यू. म.

मरणगाथा.

चांदगुडे, िवनायक पांडुरं ग



920.054

पठाण, समीर

मरण-शाD: पासवड3 मरण शचा.

पंिडत, Gीिनवास, सं. ले.

पहा

के तकर, शरदचंV महादेव

पंतपराडकर, रामकृ gण दRा_ेय, संपा.

पहा

पहा
पहा

पडवळ, मोद भगवान
ानदेवांचे िनवडक अभंग.



891.461



शाई आकाशाची.

891.461

खैरनार, डी. एन.

प_कार.

पहा

िमडगुले, ाने<र

महाले, रमेश के.

प»बंध.

पहा

दवणे, वीण

प»भूषण डॉ. जे. पी. नाईक.

पगारे , कwिडबा धwिडबा
के ळीOया पानावरील उJावळ.



923.554

पगारे , चुडामण

उRर महाराvातील :सनािधनता.
पहा



153.1

प8क, हेम*करण

मोरोपंत

पाटील, रं गराव बापू

पगारे , संजीव, सं. ले.



615.89

पेडगांवकर,



प·यांOया जगात.



615.89

पटेल, खलील इमाईल

891.461

पhांची नवलाई.

पटवध3न, श. प.
बारा hार िच*क8सा व शूiयोपचार.

गजरा.
पहा

रोिहणी.

पहा

वॉ$श, नील डोना$ड

पहा

(Walsch, Neale Donald)

पटवध3न, हBरश, अनु.

पंिडत, िव?ा शशांक

पकु डp.



133.5



पंचायतराज व नागरी वराज संथा: A to Z general
knowledge.



808.5

615.532

रण&सग, ना. बा.

पहा

अयंगार, बी. के . एस.

शूiयोपचार होिमओपाथीची संLा 47 औषधे.

ठाकूर, अंजली

िचकन सूप फॉर द सोल &थक पॉिझBटbह

प. पू. महाराज.

गोडबोले, रमेश

शूiयोपचार.

िडसोजा, फे िलlस

iयूमाक3 , अॅमी, सं. संक. पहा िचकन सूप फॉर द सोल É
लbह: ेमाचं अ©ैत पJ करणाxया रं गतदार कथा
पहा

पहा

पटवध3न, वृषाली, अनु.

305.420954

पहा

पहा

पाटणकर, अपणा3 आनंद

शुभेOछा पुgप: राशIचे आिण जiम*दनांकाचे.

नेहत
े े, गीता बाळकृ gण
बदल8या भारतातील िDया = Women in

iयाय अंतरीचा.

पटवध3न, मेधा, सं. ले.

पहा

पटवध3न, िव<ास माधवराव
तुWहीही कM शकता भावी भाषण.

एफ.

पहा



पटवध3न, विनता, संपा. पहा ता4यातून ौढ8वाकडे:
आbहाने, समया आिण समुपदेशन

नेहMंची सावली: नेहMंचे सुरhा अिधकारी के एफ
4तमजी यांOया रोजिनशीतून. पहा 4तमजी, के .

नwदीनांदी.

पटवध3न, बापू

पहा

786.93(1)

पटवध3न, मृदल
ु ा गजानन.
पटवध3न, राम, अनु.

पहा

अकबर, एम. जे.

changing India.

पटवध3न, भाकर वासुदेव.
पटवध3न, बापू
तब$याचा अंतना3द.

चौधरी, तुकाराम गणू

नेहM आिण नेहMवाद: एक िच*क8सक मू$यांकन.
वxहाडपांडे, नी. र.

185



362.29095479

पाटील, भाकरराव

पहा

नाईक, Gीकांत

परचुरे, अर&वद
आजोबांOया बालकिवता.
परचुरे, इं *दरा
सुMची: संपूण3 शाकाहारी.



891.461



641.5

परचुरे, कतp
Gीिनवास रामानुजन: गिणतिव<ातील अढळ तारा.

पटवध3न, गो&वद यशवंत
असा आहे जीएसटी कायदा: वMप व पूव3तयारी.





925.1

343.540558(1)

पटवध3न, नारायण महादेव
धwडो के शव कवN चBर_: 1928 ते 1958 पयत.

परचुरे, शिशकांत िश.

महामानव योगे<र.


923.654

परत *फरा रे .

पहा

भागवत, यशवंत



294.5211(1)

परदेशी-पांडे

186

परदेशी.

मतकरी, र¢ाकर रामकृ gण

पहा

पवार, पांडुरं ग वासुदेव

परदेशी, ितमा, संपा. पहा अuाणी Dीवादी
इितहासलेखनाOया *दशेने...
परदेशी, शांत, संपा.
*Eयापद कोश

पहा

परवड.



891.461



333.91

कॅ Xटन कोरलाईचा.



जादूगार.

891.463



परांजपे, भाकर नारायण
काळोखाचे थ1ब.



891.463

परांजपे, सई



927.91430233

नसी4jीन शाह

पहा



089.9146

पानतावणे, गंगाधर

पBरEमा...Gी नम3देची: एक आनंद या_ा.
अर&वद के शवराव

पहा

पहा

पBरवत3नाची पहाट: §ेहालय, अहमदनगर.

पहा



891.461

िवठोची लेकरे .

181.48




सोमायाजी, राघव1V

891.461

ÍिमJाचा जाहीरनामा.

891.461



रामदासी, पु4षोRम रा.

पहा

पवार-जाधव, हेमा

कळी फु लतानाचे *दवस.

पहा



923.754

पहा

एलकुंचवार, महेश बळीराम
पहा

सूय3बाला

नागावकर, िवकास

पहा

भावे, पु4षोRम भाकर
पहा

पानसे, Gुती


928.91461

पव3ते, वसुंधरा
उपकरण एक पदाथ3 अनेक / संपा. वैभवी िभडे.



891.461

पांचाळ, घनशाम नामदेवराव

शासकय िवभागीय Lंथालय िवकास: तुलना8मक
अeययन / संपा. राजशेखर शंकरराव बालेकर.


027.55479

िनः<ास चंदनाचे.

सांगळे , शैलजा अ.

लwढे, पी. डी.



बहादूर थापा आिण इतर किवता.

पांडे, आशा

धुनमत वासी आिण मी...

पहा

पवार, संतोष प»ाकर

मोरोपंत: चBर_ आिण का:िववेचन. पहा

891.461

पळशीकर, पी. डी.

संवादEांती

पहा

928.91461 - मोरोपंत.

पहा

320.954

पांगारकर, ल·मण रामचंV
मोरोपंत: चBर_ आिण का:िववेचन.

पहा

भचा मळा.

पहा

पवार, Gीराम, संपा.

पिहली आठ वष: सहज िशhणाची.

जवळकर, आ*द8य

प4ळे कर, देवदR *दगंबर
ताटी उघडा ाने<रा.



धुमाळी: करं ट - अंडरकरं ट.

पिहला पाऊस.

िबचेवार,

कोपरकर, शुभांगी

पय3टन भूगोल.

पवार, Gीराम

पिहलं ेम.

सिचतानंद शं.

पहा



891.461

पहाटेOया ितhेत.

अ@दुल कलाम, ए. पी.

पBरवत3नाचा महामेM: महा8मा बसवे<र.

पMळे कर, पूणमा, अनु.

व¬सुमने.

पिमभा.

जे.

पMळे कर, राजू.



923.254

पशुवै?ाची रोजिनशी: पशुप·यांOया रं जक गोJी अन
वैिशgsांचे अनोखे जग. पहा जोशी, अ4ण

मुळे,

वराळे , मिनषा &पटू

पBरवत3नाचा जाहीरनामा.

पहा

माझे जीवन गाणे / श@दांकन धनाजी बापू िनकम.

पवार, हनुमंत, संक.

पराते, णय Gा.
अवथ मनातील पाने...

परीस.

पवार, िशवाजीराव यशवंत

पवार, शोभा अशोक

891.463

पहा



923.254



पटे ल.

पBरमळ.

िबरमल, िनतीन

891.463

गांधीवादी लढवया आिण राजकारण-धुरंधर: सरदार

पहा

पहा

लोक माझे सांगाती...

परांजपे, कृ. भा.

पBरEमा.



पवार, शरद

परांजपे, उ$हास मुकुंद
झेलू पाऊस ¸जळीत.

परांजपे, सई, अनु.



पवार, वैशाली काश, सं. ले.

तुकानो, जोसेफ

सय: माझा कलावास.
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पवार, िवण रतीलाल
माझी िमडलlलास किवता.

खोत, िसVाम कृ gणा

पहा



891.464

891.461

पहा

891.462

पवार, ा दया
टेहलBटकोरी.

294.5211(1)

परब, वीरधवल

परमाचाय3 पोप.

एक होती राणी.



परदेशी, सुरेश

मम Wहणा फ.

891.462

पवार, काश
काँLेसपुढील आbहाने आिण भाजपचा उदय.

जपानी-मराठी मूलभूत

रामधम3 हेच कम3.



उधाण.



891.461

पांडे, भारती

आसपासOया गोJी.


641.5

पांडे, भारती, अनु.
Anam)

पहा



891.463
तहिममा अनम (Taḥmīmā

पांडे-पाटील

पांडे, सु4िच, अनु.

पहा

दलाई लामा

पाटील, अशोक

पांढरीपांडे, िवजय



जो तो पथ चुकलेला.

891.463

दोन िवदुषी.



पाटील, आXपासाहेब

दोन िवदुषी . पहा 891.464 - भागवत, दुगा3. टीका.
891.464



891.4609

पांढरे , रवIV


पोटमारा.

891.463

पाईकराव, िवजयकुमार

मु व दूरिशhण : तव आिण काया3नंद.
पाऊस.

पहा

पाऊसपाणी.



378.175

काटकर, मनोहर महादेव

पहा

पहा



910.45
पहा

िचकन सूप फॉर द मदस3 सोल

पाटील, एम. पी.

महाका:: का: - समजलेलं - उमजलेलं.



891.463



891.464

पाटील, कृ gणा ानू


िनयती.

891.463

पाटील, गजमल मिहपत



मी *फरती.

891.464

सुंदरा मनामeये भरली.

891.463




पाचोरे , अभयकु मार Gीपाल
नाWयाचं लगीन.



891.463

पाटील, गोपाळ भाकर
सव3 आजारांवर संयु उपचार.



615.8

पाटील, चंVकांत, संपा.


पाटकर आिण राजेश बिळराम ओहोळ.

602.3

िसiहा, िवजयकु मार

928.9146

करं दीकर, &वदा

पाटणे, ितभा दीप
'नवभारत': वMप आिण काय3.

पाटील, जय&सग


891.463

मामसाहेब: थोर कामगार नेते आमदार कै. मनोहर

(मामा) ]यो8याजीराव फाळके पाटील चBर_.




891.461



891.4605

पाटील, अिजत

तेजिवनी सािव_ीबाई फु ले.

923.654

वांगेवाडीत चोर संमेलन.

891.463

सरणावरला शंकxया.

891.463





पाटील, अिनल

वंeय8व आिण संतिताी.

kयाम मनोहर यांचे सािह8य: दश3न आिण दश3न

923.254

पाटणकर, िवजयकुमार ज.
काळकुपी.

िच_े, *दलीप पु4षोRम

पाटील, दशरथ



आठवणी.

पहा

पहा

नामशेष होणारा माणूस.

पाटणकर, अपणा3 आनंद
बालक´यांOया िझरिमळ माळा...: बालपणीOया
पहा

ते दोन hणसुHा...! / संक. रkमी आनंद पाटील ; संपा.
चंVशेखर कु लकणp ; शोभा डे यांOया ाtथनासह.


शाD-तं_ान hे_ातील कBरअर / सं. ले. मुरलीधरराव

पाटणकर, वसंत, संपा.



891.461

920.9362196995

पाटकर, मुरलीधरराव

पहा

श@द मंदा*कनी.

पाटील, गौरी आनंद

पाटील, राम आणा

िमिनटर.

891.463

सामानगडचा संLाम.

891.463




पाटील, नाना संतोष

धुळे िज$ातील दुgकाळ.



891.463



363.34929(1)

पाटील, नीता पांडुरं ग

नामवंत Lंथपाल डॉ. शां. ग. महाजन : आिण काय3.


920.2
पाटील, नीला



सांगाती.



616.692(1)

पाटील, अशोक
भारावलेलं झाड.



306.6(1)

संवाद.

891.463

पाटकर, Mपेश, अनु.

पाटील, इOछाराम गंगाराम
देव मारी 8यास कोण ... ?.

पाटील, कु मार रामगwडा

हंचनाळे , िश. िन.

फाटका माणूस.

पहा

पाटील, सातगwडा रे वगwडा

तलप.

पागे-क1 करे , सुलभा

पाचोळा.

पहा

पाटील, क$लाXपा जोतीबा

पागी, साद सुरेश
लोटIग लायफ.
पागे, उषःभा, अनु.

पाटील, आXपासाहेब.

891.463



*दवाण, वृंदा

पाखरांचा राजा व इतर बोधकथा.



तडजोड.

891.461009

गुरव, देिवदास Gीमंत

पहा



891.461



891.464

मराठी समीhेची वाटचाल.

िनसग3गंध.

पाटील, आदश3
तीन मुलांचे चार *दवस / सं. ले. आदश3 पाटील, िवकास
वाळके आिण Gीकृ gण शेवाळे .
305.8

पांढरे , नीला

पाऊलवाट.
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पाटील, नीला, सं. संक.

891.463
पहा

मंगलनाथ, महाराज

पहा संजीवननाथ डॉ. Gीमंगलनाथ:
अeया8ममय जीवन आिण िशgयांOया अनुभूती

पाटील, नीला, संक.

पाटील-पानसे

188

पाटील, पंढरीनाथ िसताराम

पाटील, शैलजा माधवराव

महा8मा जोितराव फु ले.



923.654

पाटील, दीप धwडीबा

पाटील, शोभा, सं. संपा.



गावकळा.

891.463

पाटील, uिवलास
िव<िच माझे घर.



133.5

पाटील, भाकरराव
वारकरी संत कविय_ी: भका: / सं. ले. भाकरराव

पाटील, Gीकांत Gीपती
गांव िशवारातील *फिनlस.



891.463

पाटील, सातगwडा रे वगwडा
सा. रे . पाटील बोलतोय / श@दांकन *कशोर राटे.
पाटील, सुरेश



दाह.

आवाद-समीhा: मधु मंगेश कणक-सािह8य.



891.46

पाटील, मोहन

बांडगूळ आयान.



891.463

पाटील, यशवंतराव

जीवनाचे अeया8म.



294.54



वेध मनाचा शोध सुखाचा.

128.2

पाटील, युवराज दादासाहेब

चंVकाशाOया झळा.



891.464

पाटील, रं गराव बापू

कामेरीचे बापू मातर.

891.463

पकु डp.

891.463




891.463

पाटेकर, ऐ<य3


जू.

891.463

भुईशाD.

891.461



पाठक, अिवनाश िवgणूपंत


डावपेच.

891.463

पाठक, भाकर पांडुरंग, भाgय.

ाने<र

पहा

पाठक, भाकर पांडुरंग, भाgय. आिण संपा.

पहा

नामदेव

पाठक, भाकर पांडुरंग, संपा.
पाठक, सागर, सं. ले.

पहा

पहा

ाने<र

जोशी, िमता काश

पाठक, सुधीर
पहा

पाटील, गौरी आनंद

असु अWही सुखाने...

पाटील, राम आणा


पाचोळा.

891.463

वाटणी.

891.463

वेठिबगार.

891.463




पाटील, रा®ल अशोक, संपा. पहा संशोधनमुVा: मराठी,
&हदी आिण इं ि लश भाषेतील संशोधनाOया संधी
पाटील, िव?ा
धुळे िज$ातील बचत गटांची गती.
बचतगट काय3पHती व गती.

पाटील, िवनायक «यंबक, संपा.
सुiदरा िलपीचा अªयास



332.04152



891.461
महानुभाव सांकेितक



गुण गाईन आवडीने.

294.561

पाठक, सुरेश «यंबक, संक.

पहा



791.437

शेlसिपअर आिण िसनेमा.
पायाखालचे बेट.
पायाची जात.
पायाशXपथ.

पहा

पहा
पहा

नाईक, सोमनाथ िव<नाथ

भागवत सूय3वंशी
पुरंदरे , दीप

पहा

पहा

भागवत, यशवंत



पाeये, अशोक, अनु.

पाटील, शिशकला एकनाथ



736.982



371.33
पहा

कोपडNकर, शरचंV

पाeये, अिनता
दहा lलािसlस: दहा अिभजात &हदी िच_पटांचा
अनोखा िनमतीवास.
791.437

891.463

रचनावादी शैhिणक साधने.



791.43
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घडीची *कमया.



891.461

गगन समुVी &बबले...

पाितº8याOया बुरयाआड.

क$चर शॉक: आखाती देश / संपा. वैशाली करमरकर.
पाटील, िव<ास मिहपती
लट फॉर लालबाग.

सगुM तं नमािम

पाठक, सुलेखा

पातंजल योगदश3न.

पाटील, िवशाखा

पाटील, शशी, संपा. आिण संक.

पाठक, सुरेश «यंबक

पाडळकर, िवजय



पहा



920.054

मौनशहाया अितवाला.

332.04152

पाटील, िवनायक «यंबक
उRराध3.

आरो याचे 3 वरदान

पाटील, िश. गो.

गुणवंताची लेक.

Dी पंदने

पहा



891.461009

पाटील, मधू

गणगोत.



891.46

923.254



पाटील आिण संजीव पगारे .

पाटील, रkमी आनंद, संक.

गंगाधर महांबरे : सािहि8यक जडणघडण.



920.71



891.463

पहा

अ@दुल कलाम, ए. पी. जे.

पहा

uाऊन, डॅन (Brown, Dan)

पहा

मॅlलीन, अॅिलटर (Maclean, Alistair)

पानतावणे, गंगाधर

पBरEमा.
पानसे, Gुती
टीनएजस3Oया मनात.
पिहली आठ वष: सहज िशhणाची.



891.464



155.5



155.4

पायी-प`डसे
पायी चालणार.
पारखा.

िशलेदार, फु $ल

पहा

पुयाची मरणिच_े: शतकापूवp व आता.

भैरXपा, एस. एल.

पहा

पारeयाचं पोर.

पहा

पारमाथक कथा.

पुतळे .

पहा

थोरे , अशोक

देशकु लकणp, जयGी
पहा

पु_ िव<ताचा / सं. संपा. शरंV बेलवलकर, ताराकाश
वत3क आिण रमेश बवN.
920.933804

पहा

बुकशेटे, रघुनाथ Gीपाल

पािल :ाकरण.

पहा

आंबेडकर, भीमराव रामजी

पावलातूनच जiम वाटेचा.

पहा

पु_ bहावा ऐसा: जगि©यात मूलकण वैािनक डॉ.
आशुतोष कोतवाल यांचं चBर_. पहा कोतवाल,

कांबळे , उRम

मािणक

पावले, योगेश
मनातले काही, काही मनातले / संपा. मनोहर सोनवणे.



891.461
पावसाचं वय.
पहा

पहा

जंबगी, :ंकटेश



891.463

पहा

जोग, गजानन

पहा

पुरंदरे : अठरा:ा शतकातील एक कत3बगार घराणे.
कतुरे, कौतुभ सतीश

पुरािणक, Gीपाद आर., अनु.
समया आिण आbहाने

िप_ोदा, सॅम
टेिलकॉम-Eांतीचं महाव¬ ... माझा वास / सं. ले.
सॅम िप_ोदा आिण डेिbहड चनॉफ ; इं LजीवMन शारदा
साठे कृत अनु. ; संपा. णव सखदेव.
926.21385

पहा

पहा

पहा

पहा

साळुं खे, आणा हरी

उपिनषदे.

भारतीय समाजशाD:

पुराणो अचा3 योग / संपा. सुरेश रामचंV कु लकणp.


294.543

पुराणो ि_पाद-पंचक शांती योग / संपा. कु लकणpशाDी.


294.54

पुराणो सांव8सBरक GाHयोग / संपा. कु लकणpशाDी.


294.54
पुरी, जे. आर.

पी. िवल
क4णेचा अंतःवर.



891.464

पुंडे, दRा_ेय *दनकर, संपा.

आ_े, &_बक नारायण

पुरोगामी.

पुजारी, मुकुंद कृ gण
महाभारतातील :िरे खा: ':ासपव3' व 'युगांत' Oया

पहा

पहा

वानखेडे, राकेश

uेकफाट uंच हाय-टी / संपा. अनुजा जगताप.

891.21

बवN, दRा_य के .


891.463



641.52

पुळणीवरOया पाऊलखुणा / सं. संपा. अ. शे. देशमुख आिण
भाकर तांडेकर.
923.754
पुतकबा िशhण.

पुडके, निलनी
िशवार.

अकलूजकर, अच3ना

पुरोिहत, उषा



आधारे .



294.561

पु4ष आहे Wहणून.

भुकN, kयाम मदन

पहा



294.663(1)

साई बु$लेशाह / सं. ले. जे. आर. पुरी आिण टी. आर.
शंगारी ; पंजाबीवMन मराठीमeये अनु.
922.97

एस. (Siegel, Bernie S.)
पहा

गुM नानकांचा आeयाि8मक उपदेश.
संत नामदेव.

पीस, लbह अँड ही&लग: शरीरमनाचा संवाद आिण
वयंउपचारांचा माग3-एक शोध. पहा िसगल, बनp

पहा





522.2

िप_े, शिशकांत िगBरधर
न सांगयाजोगी गोJ: 62 Oया पराभवाची शोकांितका /
संपा. आनंद हडpकर.
954

पु. ल.: एक आनंदया_ा.

राऊत, योगेश मनोहर

351.547904367

पुरािणक, आशुतोष, भाgय.
ईशावायोपिनषद

891.463008

&पपळे , िगरीश
कथा हबल दुबणीची / संपा. सदानंद बोरसे.

पहा



देशमुख, शैलजा

&पपळपान / संकिलत.

साने, पांडुरं ग सदािशव

पुरंदर1 ची इितहासVोही बखर.

पािहलेच पािहजे असे काही ... : िनवडक परदेशी

िच_पटांचा रसावाद.

पहा

891.461

पुरंदरे , दीप
पायाशXपथ.

पासेबंद, शुभांगी चंVशेखर
मधुरदंश.



गीत मयुरा.

पुiहा न:ाने सु4वात.

बोदडे, ताप&सग बालचंद

पहा

पुदाले, हBरभाऊ गणपती
पुनज3iम.

भांडारकर, नेहा

पाषाणावरचे कंगोरे .

पु½ी.

पहा

पुितन: महासRेOया इितहासाचे अवथ वत3मान.

सावन &सह, महाराज

पालक िम_ांनो.

पात.

लवाटे ,

कुबेर, िगरीश िवनायक

पाट3नर.

पाश.

पहा

मंदार

जाधव, मारोतराव साहेबराव

पहा

189

पूण3स8य.

पहा

पहा

कु लकणp, मंगला िशवदास

जादव, िभकाजी िशवम

पुढील 7 िपÅा तुWहाला माफ करणार नाहीत आता तरी
Gीमंत bहा. पहा िससोदे, अिवनाश

पृQवीिजासा: पृQवीचे अंतरं ग व बारं ग उलगडणारा
लेखसंLह. पहा कालNकर, Gीकांत

पुढे जायासाठी: मागे वळू न पाहताना.

प1डके , वीणा Gीकांत

पहा

अिनल
पुणं एक साठवण.

अवचट,



मंगल-गाथा.
पहा

भुकN, kयाम मदन

प1डसे, अर&वद, सं. ले.

922.945
पहा

देशपांडे, ितभा

पेटला--ा6न

190

पेटला कडबा.

राठोड, चंVकांत थावM

पहा

पेठे, दीप Gीपाद
नगरपािलका, नगरपBरषद हjीसाठी ेरणादायी
िवकास िनयं_ण िनयमावली.
351.54790216
ादेिशक आराखडा अंतग3त ेरणादायी िवकास िनयं_ण
351.54790216

पेडगांवकर, व¬ा *दनकर
प. पू. Gी रं गनाथांची अमृतयोगिसHी.



294.561

पेशवाई: महाराvाOया इितहासातील एक सुवण3पान.
पहा कतुरे, कौतुभ
पेश:ांचा इितहास.

पहा

पै धुंगट, मनोहर, संक.

पै, *कशोरी सुर1V
तुमचा मधुमेह आिण तुWही.

616.462

तुमची *कडनी आिण तुWही.

616.61




तुमची डोके दुखी आिण तुWही.
पैलू: भावी :िमवाचे.
पॉइं ट @लँक.

पहा



616.8491

पहा

ितभा पंदन.

पहा

कुसनाळे , सिचन शरद

ितभासंपo सािह8यकार.
िति^त बिलदान.
पहा

साळोखे, जीवन

पहा

मराठे , भाकर द.
पहा

भडके, इसादास

धान, जयकाश
ऑफबीट भटकं ती-3: 'हटके ' पय3टनथळांची
रोमांचकारी 'हॅटBmक' / संपा. अनुजा जगताप.



923.254

िमसाळ, कािशनाथ

पोकळ आhेप िव4H भtम भूिमका: डॉ. आ. ह. साळुं खे

बंधलेखनाची पHती.

यांची मुलाखत / मुलाखतकार भारत यादव आिण



अिमत मेधावी.

पोटमारा.

पहा

928.9146

बवN, दRा_य के .

पोतराज, bही., सं. ले.
पोळ, राज1V



कांचनमृग.

891.462

भर चौकात गांधी पुत´यासमोर.

891.462

पो´या पराठे आिण बरं च काही...
पोहनेरकर, न. शे., संपा.

पहा



पहा

कु लकणp, सुधा

दासोपंत

काशवेध: काशिवान आिण काशतं_ानाचा भ: पट.
पहा

ठाकूरदेसाई, माधवी

कृ ती तुमची उपाय आमचे.

जोशी, िव?ा

पहा

गत शाळा िनकषिनहाय उपEम.

पहा

वाघमारे ,

गजानन पांडुरं ग

चारक नामदेव िवचारक तुकाराम.

गीत, Gीराम

वसंत
पहा

hीरसागर, शकुं तला Gीकृ gण

बोधनाचा दीपतंभ अणा भाऊ साठे .
िवल िपराजी

पहा

भंडारे ,

पहा

झाडे, अलका

चारक नामदेव िवचारक तुकाराम . पहा 891.461 नामदेव, 1270-1350. टीका.

पहा

झाडे, अलका

बाबाराव
पहा

भावळकर, शेखर बाबूराव
शेखरची भावळ.

923.454

भू धारवटकार, शरद महेश
कwकणीचे अeयापन.

491.469

भू, दामोदर
मं_चळ उफ3 वातुशांती.

891.463





भू-ना§ोळकार, उ$हास गोपाळ
आणकू -माणकु $यो काणयो दोतोरा$यो.
िमला.

पहा

लय चE.



891.4693

भागवत, यशवंत

पहा

&चगरे , चंVशेखर

वास उजळणाxया वाटा.

पहा

hीरसागर, दीपा

भारतभूषण

बाबाराव

िचती: जोड कादंबरी (1).

पहा

294.3373

अ@दुल कलाम, ए. पी. जे.

पहा

धान, हेमचंV &चतामणी, सं. संपा.

भागवत, र. म.



घोष, िबवदीप

पहा

पहा

भवनिवBरयाखन
बुHाचे आथक िवचार / अनु. मीना शेटे-संभू.

पांढरे , रवIV

पोतदार, मुकुंद, अनु.



070.4

धान, राम डी.
राजीव आिण सोिनया यांOया सहवासात / इं LजीवMन
अभय सदावतNकृत अनु. ; संपा. आनंद हडpकर.
धान, हेमचंV &चतामणी, सं. ले.

पहा



910.4

बातमीमागची बातमी / संपा. अनुजा जगताप.

पwhे, िववेक
अªयासातील वावलंबन / सं. ले. िववेक पwhे आिण
मह1V सेBठया.
371.3

पोकळी.

सुदामे, भारती जयंत

कदम, कु मु*दनी वीरसेन

पहा

थम आिण अंितमतः.

कwकणी Wहणीसागर

पहा

वै?,

गायकवाड, मह1V

पहा

थम अeयाय.

महाजन, भूषण अशोक

पहा

ितक पव3 ... / संक. सुिनता भानुदास भैरवकर ; संपा.
शैलजा ाने<र मोळक.
920.71
ितकार.



िनयमावली.

ावंत: मानवी जीवन समृH करणारे .
अर&वद

भानत, मनोहर

ा गटवार िडlशनरी: िन8योपयोगी :ावहाBरक
श@दकोश / संक. भंजन सुरेश चौगुले.
491.4632

वासवणनांचा वास.
वेश.

पहा

पहा

वझे, मुकुंद

गोडबोले, मंगला Gीिनवास

वेश*Eया माग3दशका = Admission process
guidelines / संक. हेमचंV &शदे.
371.42
साद, बी. एम., अनु.

पहा

ा. शwकू यांOया साहस कथा.
ान.

पहा

रणछोडदास, रतनलाल
पहा

भागवत, यशवंत

राय, स8यिजत

-ाज6-बकु ळीची
ाज: पाच भाषांतील किवता मराठी, संकृ त, कoड,
&हदी व इं Lजी / संक. अनंत गणेश आपटे.
808.81
ाण तळमळला.

पहा

ायांOया गमती.

व¼ाळकर, मािणक

पहा



ाथ3ना समाज पुरकृ त 'धम3 रहय व धम3साधना'.
चbहाण, रामचंV नारायण

पहा



महाबळ, भालचंV ल·मण

फुकट.

ेमरस...कबीरांचा: कबीरांOया दोांवरील ओशwचं
रसाळ, िवतृत िववेचन. पहा ओशो
भागवत, यशवंत

पहा

आडके, द. र.

ेमाची सवपBरhा.

पहा

दलाल, जयंित एम.

ेमा®ती.

पहा

पहा

साVी: िनसगा3चा



920.054

डॉज, डेbहीड (Dodge,

पहा

मेहद1 ळे , किवता

पहा

खडके, मधुकर नारायण

पहा

पहा



891.463
पहा

होलमन, जे. पी. (Holman, J.

P.)
पहा

फwडके , बाळ

ाने<र

पहा



891.463



823

रणछोडदास, रतनलाल

पहा

पहा

:ंकटरमण, पी.

पागी, साद सुरेश

पहा
पहा

अवचट, अिनल

बंटवाळ, िव$मा
मुखडI.
बंद दरवाजा.

फडणवीस, अिनल मनोहरराव, भाgय.

पहा

इसाक मुजावर

बंग, अभय, सं. ले.

फडके, सुभाष, अनु.

राय, स8यिजत

nॉम आउच टू उXस: एक ेरणादायी जीवनकहाणी.
रामजी व$लत

लोटIग लायफ.

फडके, सुजाता
जातकुळी.

पहा



305.56

गोरे , नवनाथ

फौजदारी काय3 संिहता.

लॅशबॅक.

युचेल, तहसीन (Yucel,

Tahsin)



891.4691

पहा

खािडलकर, िवजय

बं?ोपाeयाय, रॉिबन
कोण फसवते आिण कसे ?: घोटाळे , लबाडी आिण

फडणीस, िवजया

गोJी मनाOया: आनंदी जीवनासाठी मनाचे :वथापन /
संपा. नीता कु लकणp.
158.1
मनं उलगडताना / संपा. णव सखदेव.



150

मुलांना घडवताना: मुलांOया उवल भिवत:ासाठी
समंजस माग3दश3न / संपा. अनुजा जगताप.
155.4
सुखाने जगयासाठी: सकारा8मक दृJी देणारं मौिलक
माग3दश3न / संपा. णव सखदेव.
158.1
फडेत दRाजीवो.

पहा

nॉम सोफा टू 5 के .

िbहलर, *कथ (Wheeler, Keith)

फडके , शमला, अनु.

फु ल 2 धमाल: काटू3न कथा.

फोरिसथ, nे डBरक (Forsyth, Frederick)
द डेिbह$स अ$टरनेBटbह / अनु. रमेश जोशी.

David)
पहा

तुजारे , bही. पी.

फwडके , बाळ
ि©दल: न:ा युगाOया िवान कथा.

फडके, वसंत शंकर

पहा

पहा

फwडके , गजानन पु4षोRम.

अनमोल ठे वा

फडके, िवलास, अनु.

ठाकुर, संजीव

फु टबॉल: िनयम व कौश$ये.

फेसाटी.

शेषराव

र¢नगरीतील नवर¢े.

पहा

िमरासदार, दRाराम मा4ती

फॅ iटॅिटक फे लूदा रहयकथा.

ेिषतांनंतरचे पिहले चार आदश3 खिलफा: आरं भीOया
इलाम-िवजयाचा रोमांचकारी इितहास. पहा मोरे ,
पहा

पागे-क1 करे , सुलभा

पहा

फु ले, ]योितबा गो&वद
गुलामिगरी: uाणी धमा3Oया आडपड?ांत.

भोसले, सुखदेव पांडुरं ग

फडके , पूणमा, संपा. आिण संक.

पहा

फुलझडी.

गवळी, रमेशकु मार िवल

ेरणा िशवरायांची.

फाटका माणूस.

फाळणी: एक िनराळा दृिJकोण.

kयाम मनोहर

ेमाची अनोखी भेट.

&चचाळकर,

पहा

फाटक, प»जा, संक. पहा थािलयाची थाळी: Dीिलिखत
िवनोदी सािह8याचा गंभीर आिण गमतीदार लेखाजोखा

928.9146

पहा

टीफiस, थॉमस

पहा

फल]योितष: खरं *कती ? खोटं काय ?.
शरंV दRा_य

िय िम&लद: मृतIची चाळता पाने / संकिलत.

ेमा तुझी शाळा कशी ?.

फलकाव, ने$सन, अनु. आिण संपा.
(Stephens, Thomas)

ादेिशक आराखडा अंतग3त ेरणादायी िवकास िनयं_ण
िनयमावली.
पहा पेठे, दीप Gीपाद

पहा

फराझ अहमद (Farāz Aḥmad)



923.754(1)

ेमपंचिवशी.

गुरव, कृ gणराव

पहा

364.1524(1)

ाथिमक िशhकांची आ8मवृRं / संपा. नामदेव माळी.

पहा

फरांदे, सतीश, सं. ले.

राजीव गांधी ह8या ... एक अंतग3त कट ? / इं LजीवMन
अवधूत डwगरे कृत अनु. ; संपा. णव सखदेव.

महाले, रमेश के.

ियांका आिण दोन चोर.

191

पहा

भवनिवBरयाखन

कॉप¡रे ट िव<ाची काळोखी बाजू / इं LजीवMन हBरश
पटवध3न आिण िबपीन काय3कतNकृत अनु.
364.163
बं?ोपाeयाय, शर*दiदु
:ोमके श बhी रहयकथा / अनु. सुनीित जैन ; संपा.


अनुजा जगताप.

891.443

बकाने, भाऊसाहेब

तन कॅ iसर: वातव व भिवgयवेध.
बकुळीची फुले.

पहा



616.99449

आळतेकर, ितभा मुरलीधर

बUाणी-बाजपेयी

192

बhाणी, राम
झेप घे... : एका उ?ोगकमpची यशोगाथा / अनु. अ4ण

बवN, रमेश, सं. संपा.


मांडे ; संपा. सदानंद बोरसे.

920.933804

बखर िशhणाची: िशhक-पालकांनी आवजू3न वाचावीत,
अशा पुतकांचा पBरचय. पहा कु लकणp, हेरंब
बगारणी: वxहाडी कादंबरी.

पहा



891.463
पहा

जोगदेव, मोद िवgणू

बचतगट काय3पHती व गती.

पहा

पाटील, िव?ा

बडगुजर, दRा_य शंकर
कोट-पॅiट-मिनला.



पहा

पवार, संतोष

प»ाकर
बहादूर ब$लू.



ब®ळकर, सुहास
आयुgयाची मौ$यवान माती: िश$पकार करमरकर / सं.
संपा. िवनया खडपेकर आिण आनंद हडpकर.
927.3



बांगला मुिसंLाम: उRराध3.

891.461

िबकट वाट: सहा मिहलांचा जीवनसंघष3.

920.72(1)

बडे, गज1V भाकर
कBरअरचा पासवड3: के जी टू पीजी शैhिणक *दशादश3क
Lंथ.
331.702

दीिhत, लीला गणेश

पहा

बांडगूळ आयान.

पहा

पहा

देशपांडे, अशोक

पाटील, मोहन

बांदेकर, ल. मो.

लमwची नाटके : कुं भ अमृताचा-सोनेरी सकाळ-ऑथे$लो


दी सेकंड.

बिणक, नीलांजन

भारतीय अथ3:वथा: थूल अथ3शाDीय आढावा /
इं LजीवMन मंजूषा मुसमाडेकृत अनु.
330.954
पहा

650.1



891.463

बडवे, नीती

बदल.



रानडेकृत अनु.

बसू, 4मक, संपा. पहा आंतरराvीय राजकारण:
संक$पना, िसHांत आिण समया

891.463

बडगुजर, सुनंदा िवgणू
मुलांचे भाविव<.

पहा

गवळी, रमेशकु मार िवल

बहादूर थापा आिण इतर किवता.

माणुसकOया शोधात...!.

बदरी चE.

पहा



891.461

बसू, पाथ3सारथी
िमड-कBरअर Eायिसस: काही लोक यशवीपणे तMन
जातात आिण मधेच दमतात का ? / इं LजीवMन संeया

बगे, आशा अर&वद
बचत गट: संधी आिण समृHी.

बवN, राजीव
मनःपश3.
बळी.

का_े, विसष्

अनुवाद.

पु_ िव<ताचा

पहा

घाटे, िनरं जन &सह1V

बदामे, तातोबा

िhेचे सÄदय3या_ी: शरंV आिण गजानन माधव
मुिबोधांची किवता.
891.461
िhेचे सÄदय3या_ी: शरंV आिण गजानन माधव
मुिबोधांची किवता . पहा 891.461 - मुिबोध
शरंV माधव, 1921-1984. टीका.
891.431
कर, िगBरजा उमाकांत

बरे लीकर, नीता, सं. संपा. आिण संक.

पहा

बxहाटे, मीनाhी, संक.

पहा

बफ3 आिण वाळू .

भावे, पु4षोRम भाकर

पहा

िशकN , किवता ाने<र
पहा

'ती' चं अवकाश

बागची, सुuोतो
तुमचा सा साथीदार: :वसाय कवा
नोकरी-धं?ातील गतीसाठी .. / इं LजीवMन णव
सखदेवकृत अनु. ; संपा. अनुजा जगताप.

बागडे, जयकाश
आनंदी जीवन :वथापन: पंचाण / सं. ले. जयकाश
बागडे आिण हेमलता पंकज बागडे.
बागडे, हेमलता पंकज, सं. ले.

पहा



891.462



पंचवेडी.

891.463

पु½ी.

891.463

पोकळी.

891.463




बवN, *दलीप


891.463

क$पवृhाOया छायेत



158.1

बागडे, जयकाश

आंबेडकर भारत.

िविधिलिखत.



650.1



158.1



891.463

बागुल, बाबुराव

बवN, दRा_य के .

पहा

शहा, लीला शांतीलाल

बागुल, भाकर
अपूव3.

अhरवैदभp सािह8य सूची

बवN, चंVशेखर
त1डुलकरांची नाटके .

बवN, मधुिमता, संपा.

पहा

के तकर, शरदचंV महादेव

बागाईतकर, रवIV
िवचार बदला... यशवी bहा !.

आरो याचे 3

वरदान

पहा

बाÌOया डायxया.

पहा

बागची, जसोधरा, सं. संपा.

बदल8या भारतातील िDया = Women in changing
India.
पहा नेहत
े े, गीता बाळकृ gण

पहा

बांबू: सृJी आिण दृJी.
बाईपणाची जमीन.

घारपुरे, िव?ालंकार

बरचं काही मनातलं...

891.462



923.254

बाचल, िव. मा.

वाटचाल फ यु3सनची: 1885-2010 : फ यु3सनOया
125 वषाOया दीघ3 वाटचालीचा अªयासपूण3 मागोवा /
संपा. राजा दीिhत.
378.15095479(1)
बाचुळकर, मधुकर

आरो यदायी रानभा]या.



581.634

बाजपेयी, ल. ह.

नाथभा: 'दीपकाश' वर आधाBरत पंचपदी.


891.461

बाजार-बॅड

बाजार.

पहा

गोडबोले, मंगला Gीिनवास

बा&जद.

पहा

मानुगडे, गणेश

193

बालेकर, राजशेखर शंकरराव

भारतातील साव3जिनक Lंथालय अिधिनयमांचा आढावा.


344.54092
बाणकर, िवजय

नामदेवांनी पािहलेले पंढरपूर: एका अभंगाचे िवेषण.

बालेकर, राजशेखर शंकरराव, संपा.



891.461
बातमीमागची बातमी.

पहा

धान, जयकाश



641.52

पहा

िबगूल Eांतीचा.

जैन, निमता
पहा

बडवे, नीती

&शदे, कांता मोहनराव

पहा

िबचेवार, सिचतानंद शं.



641.5

मुलांOया आवडीOया 303 चिवJ रे िसपीज / संपा.


641.5

मुलांOया ड@यासाठी 404 पौिJक रे िसपीज / संपा.

पBरवत3नाचा महामेM: महा8मा बसवे<र.



922.945

िबयॉड 2020: िbहजन उ?ाOया भारतासाठी.
अ@दुल कलाम, ए. पी. जे.

पहा

िबरमल, िनतीन



वैभवी िभडे.

महाराv साव3जिनक Lंथालये अिधिनयम, 1967
आिण 8याअंतग3त करयात आलेले िनयम: िडस1बर
2012 पयत करयात आले$या सुधारणांसह

िबकट वाट: सहा मिहलांचा जीवनसंघष3.

मुलांOया आरो यासाठी 202 पौिJक एग रे िसपीज /

वैभवी िभडे.

घनशाम नामदेवराव

बाळं तपणानंतरचा *फटनेस फं डा.

बापट, कांचन

संपा. वैभवी िभडे.

पांचाळ,

पहा

बाप रखुमादेिववरा: संत Gी ाने<र महाराज यांOया
अभंगांचे िन4पण. पहा लहाडे, िशरीषकुमार
101 uेकफाट रे िसपीज: पBरपूण3 पौिJक
uेकफाटसाठी माग3दश3न / संपा. वैभवी िभडे.

पहा

641.5

महाराvातील थािनक वरा]य संथा = Local self
Government in Maharashtra / सं. ले. िनतीन

बापसे काका सवाई.
बायको.

पहा

लोणकर, रघुनाथ

िबरमल आिण वैशाली काश पवार.

कणक, सुभाष मुरलीधर

पहा

िबल गेस: मायEोसॉटचे जनक.

बायबल

बायबल देवाचा पिव_ श@द / अनु. अिनल दिहवाडकर.


220

बायबल देवाचा पिव_ श@द.

पहा



894.353

बारई, रमेश दसMजी


अविचता.

891.463

िबिकटचा बंगला.

गwधळे कर, ाची

पहा

धwगडे,

महाजन, आबा गो&वदा

पहा

िबहार ते ितहार.

पहा

कiहैया कु मार

बी. केशरिशवम.

पहा

जादव, िभकाजी िशवम

बी&जगचे गुिपत: समकालीन िचनी जीवनाचे यथाथ3 दश3न.
पहा

वाँग, जेन (Wong, Jan)

बीडकर-देशपांडे, सिवता

बारटtे , सुहास


रानफुलांचा झुला.

बारा hार िच*क8सा व शूiयोपचार.
बारा-पतीस.

पहा

पहा



891.463

पटवध3न, श. प.

891.461

मतकरी, र¢ाकर रामकृ gण


कवनांतुरो.

891.4691

माणकु $यांक रोजांवाळे .

891.4691

पहा



व¼ाळकर, मािणक

पहा

भडभडे, सुमन

बालक´यांOया िझरिमळ माळा...: बालपणीOया आठवणी.
पहा पाटणकर, अपणा3 आनंद
बालकांसंबंधीचे कायदे.

पहा

बालपांडे, नारायण, संपा.

इथापे, एन. के.

पहा

National Seminar on

बीदन आबा, संपा.

पहा

बीसले, डेिbहड, सं. ले.

मॉBरशसमधील मराठी कथा

पहा

इझडेल, नेिbहल (Isdell,

Neville)

बारN त, सोतेर

बाल एकां*कका.



मी गुलमोहोर...

582.13

माणसातला देव व इतर पुरकारा कथा.

बाल िशवाजी.

िबलंदर बारीकराव आिण इतर गोJी.
अि<नी

बायबल

बादोर, ओया (Baydor, Oya)
नhी-दार / अनु. जयGी हBर जोशी.

पहा



320.8095479

बुकशेटे, रघुनाथ Gीपाल
पालक िम_ांनो.



306.874

बुH समजून घेताना: िवभाग 1 व 2 : 'सव¡Rम भूिमपु_ :
गोतम बुH' या Lंथातील िवचारांचे संकलन. पहा
साळुं खे, आणा हरी
बुH, धम3 आिण संघ.

पहा

कोसंबी, धमा3नंद दामोदर

बुHाचे आथक िवचार.

पहा

भवनिवBरयाखन

बुिHबळाचा Gीगणेशा.

पहा

िमराशी, रवIV वसंत

बु4ंगले, सिचन, संक. आिण संपा. पहा हाÓदक:
वाचकप_ांOया सोबतीने के लेली श@दया_ा

Impact of new education policy on common

बूमरँ ग.

people in global scenario(2015: Mowad,

बृहiमहाराvाचे वायीन संिचत.

Nagpur)

बॅड mॅ*फक: आप$या मुलीOया शोधात िनघाले$या बापाची
अवथ करणारी कथा. पहा लुईस, सायमन (Lewis,

बालाजी िवल, सं. ले.
बािलका पव3.

पहा

पहा

भ½ाचाय3, अिन4H

शहा, सुरेखा

पहा

Simon)

चोरगे, तानाजीराव
पहा

सबनीस, Gीपाल

बेकर-Dाऊन

194

बेकर, $यु&सडा, सं. ले.

पहा

डेिनकोलो, पॅम (Denicolo,

बोरकार, नं. ध.

यादIतलI माणकां मोतयां.

Pam)
बेटू आिण इतर कथा.

घारपुरे, िव?ालंकार

पहा

बोरसे, सदानंद, संपा.

बेिडस, मधुकर राजाराम

समL औषधी वनपती / सं. ले. मधुकर राजाराम


बेिडस आिण शिशकांत चौधरी.

581.634

बेडेकर, िनसीम

क$चर शॉक: जपान / संपा. वैशाली करमरकर.





920.02

अ_े, वंदना

पहा

पहा

आपटे , मोहन हरी

पहा

कु लकणp, मधुसूदन नारायण

पहा

कु लकणp, हेरंब

पहा

जावडेकर, आशुतोष

पहा

जावडेकर, सुबोध

पहा

जैन, धीरज

पहा

जोशी, अ4ण

पहा

ठाकूरदेसाई, माधवी

पहा

दीिhत, अ4ं धती

पहा

नांगरे -पाटील, िव<ास

पहा

नारळीकर, जयंत िवgणू

पहा

&पपळे , िगरीश

पहा

बhाणी, राम

पहा

शेवाळकर, सतीश

952

बेडेकर, शरद

नवतवान: िनरी<रवादी िवचारधारा.
बेडेकर, सुवणा3, अनु.

पहा



211.8

िहल, नेपोिलयन (Hill,

Napoleon)

बेoुरवार, क$याणीरमण
अिµ*द:.



891.463

बेलवलकर, शरंV, संपा.

पु_ िव<ताचा

पहा

आवाद: भोजनतृीOया
सौयासाठी 800 ²न अिधक सदाबहार पाककृ ती

बेहर
े े , सुमन, संक.

पहा

बैजल, रे खा

lलोन.

891.463

दुgकाळ.

891.463

मृ8यू जगलेला माणूस.

891.463





बैरागी, के. पी.

राvीय सेवा योजनेचे तवान.
बैले, िवलास, सं. संपा.

पहा



371

िवकास काय3शाळा नागBरक आिण उRम नागBरक8व

बोटीवMन.



809



बोडस, आनंद जयराम



294.561

बोदडे, ताप&सग बालचंद


891.461

बोरकर, हBरहर गुलजार
न:ा युगाOया शोधात.



891.461

बोरकार, *दलीप
अंतम3नातले अंतरं ग.

पहा



पहा

कोरे , सुलभा



808.882

वाघ, सुनीती रमेश

पहा

जागीरदार, एन. ए.

बो$कोbहॅक, कॅ थरीन (Bolkovac, Kathryn)
एकाक बंड / सं. ले. कॅ थरीन बो$कोbहॅक आिण कॅ री
लीन ; अनु. &सधू जोशी.
364.153
बोस बंधू आिण भारतीय वातं«य: मम3बंधात$या आठवणी.
पहा

बोस, माधुरी

बौHमय भारत.

पहा



915.498



954

घोhे, गंगाधर दशरथ

बौHमय भारत . पहा 954 - भारत.

पहा

घोhे, गंगाधर

दशरथ

uनाळकर, अजय.

पहा

राजीव साने यांची

सुलटतपासणी

uनाळकर, सुलभा
डॉlटर Wहणून जगवताना / संपा. क4णा गोखले.

891.4694

शाiतम िशवम अ©ैतम भूतान.
बोरकार, *दलीप, अनु.



636.5

बोस बंधू आिण भारतीय वातं«य: मम3बंधात$या
आठवणी / इं LजीवMन संकेत द. लाडकृ त अनु. ;
राजमोहन गांधी यांOया तावनेसह.

लाळे , िनतीन

पाषाणावरचे कंगोरे .



636.5

बोस, माधुरी

गोडबोले, मंगला

समथ3 िशकवण.

भगव¯ीता

बोरोले, सतीशचंV मेघःkयाम
कमशयल लेअर फामग.

speakers.

891.463

पहा

पहा

बोला इं Lजी ओबामा सारखी = Speak like native



पहा

बोरोले, दामोदर पांडुरं ग, अनु.

बोलका शंख.

823

बोकल-कु लकणp, वंदना, संपा.
Gीिनवास

891.463

बोल अनमोल / संपा. िशवाजी गणपतराव क1 Vे.

बॉiड, रिकन (Bond, Ruskin)
रिकन बॉiड यांOया भावपशp व रोमांचक कथांचा
गुलदता / अनु. रमा हडpकर-सखदेव ; िच_. चंVमोहन
कु लकणp ; संपा. णव सखदेव आिण अनुजा जगताप.

माग3.



करायला गेले माकड.

uॉयलर फामग.

अनुसूिचत जाती युवक

बोकल, िम&लद
सािह8य, भाषा आिण समाज.

बोराडे, रावसाहेब रं गराव



926.1

uाऊन, डॅन (Brown, Dan)
इiफन¡ / अनु. अशोक पाeये.



813

Dाऊलेट-भागवत
uाऊलेट, जेन, सं. ले.

Bरचड3सन, पामेला

पहा

195

भट, रवIV सदािशव

(Richardson, Pamela)

uाण आिण जाित:वथा.
uाणी वयंपाक.

पहा

पहा

uॉयलर फामग.

बोरोले, सतीशचंV मेघःkयाम

पहा

भटकळ, सदानंद गणेश

सदानंदया_ा.

भंडारे , िवल िपराजी
बोधनाचा दीपतंभ अणा भाऊ साठे .
पहा
पहा

भचा दीप.
भचा मळा.

पहा

दळवी, दामोदर रघुनाथ

प4ळे कर, देवदR *दगंबर

भगत, िवजय, सं. ले.

पहा



आरोटे , िनतीन

भगव¯ीता
गीता समजावणी आणखी / भाgय. पांडुरंग हरी
कु लकणp.
294.5924


294.5924



294.5924



294.5924

Gी गीतायोग शोध uिव?ेचा: अeयाय तेरावा
hे_hे_योग / भाgय. बालाजी वासुदेव तांबे.


Gी गीतायोग शोध uिव?ेचा: अeयाय बारावा भियोग / भाgय. बालाजी वासुदेव तांबे. 294.5924
Gी गीतायोग शोध uिव?ेचा: अeयाय अकरा िव<Mपदश3नयोग / भाgय. बालाजी वासुदेव तांबे.


294.5924

Gीम°गव¯ीता / अनु. «यंबकदास शंकरलालजी झंवर.


294.5924

भगव¯ीता जाणता अजाणता: आ8मानम भगव¯ीतम.
पहा कु लकणp, रघुवीर हBर
पहा

पहा

भट, रवIV सदािशव
एका जनाद3नी.





891.463

भडभडे, सुमन

Eांतीकारी राजा.

923.154

बाल िशवाजी.

923.154

भडास.

पहा




सपकाळ, अिनल

भय इथले ... तालीबानी सावट 8यh अनुभव.



646.72(1)

पहा

पोळ, राज1V

भरडे, नरे श

भरारी एका तेजाची.

पहा



घास घेई पांडुरंगा: संत नामदेवाOया जीवनावर
आधाBरत रसाळ कादंबरी.
891.463



920.933804

भागवत, यशवंत

पहा

धामणकर, द. भा.

भवरे , मह1V
महासRेचे पीडादान.



891.461

भवार, एस. डी.

िवपkयना: काय स8य, काय अस8य ?.



294.34435

भिवgयकालीन जीवनासाठी युगवत3क संतवाय.
नागतोडे, *करण कृ gणराव
भिवgयवेध.

पहा

पहा

आपटे , मोहन हरी

भांडारकर, नेहा



पाश.

891.461

वासकसि¾का.

891.461



पहा

सीकरी, राजीव



891.464

भागवत, अिनल



जीवनसाथ.
891.463

पहा

आितवास सिवता

भागवत सूय3वंशी
पायाची जात.

िहiदी - कwकणी श@दकोश

भट, मंदा*कनी
म1दी: एक आगळं वेगळं सÄदय3.

891.461

भाकय, िव?ा, अनु.

भट, रवIV सदािशव

भट, अनंत राम, संपा.

थम आिण अंितमतः.

भMन आलेले आकाश.

294.5924

भगीरथ.

891.464

ईमानदारी / श@दांकन िवजय ढवळे .

पंचवेणी गीतामृत / अनु. आिण भाgयासह सुरेश गुंडू
आमोणकर.

ते एकशे साठ *दवस.

भर चौकात गांधी पुत´यासमोर.

गीतामृत अथा3त Gीकृ gणदयिनझ3रामृत / छंदोबH अनु.
अनंत गणेश आपटे .

होलमन, जे. पी. (Holman, J.

कै व$याचं लेणं.
891.464

गीतामृत / अनु. दामोदर पांडुरं ग बोरोले.

पहा

भडभडे, शुभांगी

भगत, रा. तु.

श@दांची झाली सुवण3फुले.

भ½ाचाय3, सौवीक.
भडके, इसादास

औरं गाबादकर, अनुराधा शाम

पहा

927.8

P.)

कसबे, रावसाहेब राणोजी
पहा



अनु.



891.463

मोरोपंत

भ रसाची सुगंधी सुमने.



920.4

भ½ाचाय3, अिन4H
आर. डी. बम3न जीवनसंगीत / सं. ले. अिन4H भ½ाचाय3
आिण बालाजी िवल ; इं LजीवMन मुकेश माचकरकृ त

@लॅक टोनNडो: 26/11 मुंबई ह$$यातील ितहेरी झुंज....
पहा संदीप उिoतान

भ आिण धWम.

रकाझी, कु मारांसाठी

पुरोिहत, उषा

मुळे, सुधीर

भमयूरके काविल.

पहा

रिशयन कथा
पहा

पहा

891.463

भट-बेहर
े े , अनघा, अनु.

गवांदे, वसुधा

uेकफाट uंच हाय-टी.
@लू लेडी.



भगीरथ.

ढोणे, एकनाथ

भागवत, क$याणी.

362.8286
पहा

जोशी, अंजली

भागवत, जयंत यशवंत

एक य.



891.463

भागवत-भारतीय
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भागवत, दीपक

भानत, मनोहर



िचती: जोड कादंबरी (1).

891.463



शंभू: एक गूढ !.

891.463

व¬वेडी.

891.463

गोJीMप Gीरामायण.

891.463

थोरांची आठवण.

920.054

भागवत, बाळ, अनु.

पहा

िLशॅम, जॉन (Grisham,

John)
पहा



पहा

गोलानी, सोिनया

भारतर¢ डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर.

पहा

संकपाळ,

सुशीला

भागवत, यशवंत

अशा : अशा व$ली.

920.054

असे सुचत गेले.

891.463

आकाशी झेप घेशी.

891.463



भारतर¢ सिचन.



भारताची कुळकथा.



भारताची धम3िनरपेhता: धोlयाOया वळणावर.



ऊन पाऊस.

891.463

कृ gणवलय.

891.463

खेळ मांिडयेला.

891.463

दाही *दशा.

891.463

*दपाली.

891.463

धाकला.

891.463

नळी फुंकली.

891.463

परत *फरा रे .

891.463

पाितº8याOया बुरयाआड.

891.463

िमला.

891.463

ान.

891.463

ेमा तुझी शाळा कशी ?.

891.463

भरारी एका तेजाची.

891.463

माझी िवनोदगाथा.

891.463

िमळू न साxयाजणी.

891.463

मी कोण Wहणून काय पुसता ?.

891.463

मु धा.

891.463






पहा

दुधाणे, संजय पांडुरं ग

पहा

ढवळीकर, मधुकर केशव

भारताचे ऑिलिWपक नॅशनल गेWस.

दुधाणे, संजय

भारताचे जीिवतकाय3: संकारातून समृHीकडे.
िववेकानंद, वामी

पहा



भारताOया परराv धोरणाचा पुनवचार: आbहाने आिण





नीती.

पहा

सीकरी, राजीव

भारतातील दिलत समाज: सामूिहक िविधिलिखताOया
शोधात.

पहा

थोरात, सुखदेव

भारतातील पिव_ वनपती.

पहा

नं*दता कृ gणा



भारतातील बौHधम3: uाणीधम3 व जातीयतेला आbहान.
पहा ऑWवेट, गेल (Omvedt, Gail)



भारतातील मुिलम राजकारण.




भारतातील सामािजक चळवळी: एक सािहि8यक परामश3.
पहा शाह, घनkयाम



भारतातील साव3जिनक Lंथालय अिधिनयमांचा आढावा.




891.463

रे kमा.

891.463

वाटसM.

891.463

सावर रे .

891.463

सावली ेमाची.

891.463

&सदूर.

891.463





पहा

दलवाई, हमीद

भारतातील साव3जिनक Lंथालय कायदे.
kयाम जनाद3न

पहा

दाइं गडे,

भारतीय अथ3:वथा: थूल अथ3शाDीय आढावा.

पहा

बिणक, नीलांजन
भारतीय करार कायदा 1872 = Indian Contract Act,
1872.

पहा

भारतीय गिणका.



भारतीय गूढिव?ा.

इथापे, एन. के.
पहा
पहा

देशपांडे, सुरेश रघुनाथ

दRावधूत, वामी

भारतीय तवानाची Mपरे षा.

अeयापन गिणताचे: उ ाथिमक तरासाठी / सं. ले.
र. म. भागवत, अ. तु. मावळं कर आिण हेमचंV
&चतामणी धान.
372.7044

पहा

बालेकर, राजशेखर शंकरराव



भागवत, र. म.

मंटो, सआदत हसन

पहा

पांडुरं ग




पहा

पहा

गोडबोले, माधव

भारताचे लgकरी संघष3 आिण राजनय: िनण3य *Eयेचे
अंतरं ग.
पहा मिलक, bही. पी.

मृ8यू समीपचे अनुभव - पुनज3iमािवषयी बरे च काही.

भागवत, वंदना, अनु.



भानू, सीमा, अनु.

िमथ, िव$बर (Smith, Wilbur)



भारतीय दंड संिहता.

पहा

पहा

लोणकर, रघुनाथ

रणछोडदास, रतनलाल

भारतीय भाषांचे लोकसवNhण - महाराv / संपा. अ4ण


जाखडे.

भारतीय रा]यघटनेची ओळख.

491.467
पहा

दास बसु, दुगा3

भागवत, िव?ुत, सं. संपा. पहा अuाणी Dीवादी
इितहासलेखनाOया *दशेने...

भारतीय राvीय काँLेस आिण नामदार गोखले.

भागवत, Gीया, अनु.

भारतीय राvीय काँLेस आिण नामदार गोखले. पहा
324.254(1) - भारतीय राvीय काँLेस. पहा

पहा

हेयेरडाल, थॉर (Heyerdahl,

Thor)

भागवत-Wहके , मोहनराव.

पहा

Wहके , मोहनराव

पहा

िशनगारे , हेमंत

िशनगारे , हेमंत

भारतीय-मंगलनाथ

भारतीय संकृ ती व ितची वाटचाल.
रामचंV नारायण

पहा

चbहाण,

िभडे, &चतामणी, अनु.
िभडे, वैभवी, संपा.

भारतीय समाजशाD: समया आिण आbहाने / संपा. एल.
थारा भाई ; इं LजीवMन Gीपाद आर. पुरािणककृ त अनु.

पहा



300.954
भारतीय सेनादलांची ओळख.

भार©ाज, $हाद, सं. ले.

पहा

िलमये, राजा

भार©ाज, मंदा*कनी

पहा

भार©ाज, मंदा*कनी
अघBटत.



उसनं ित&बब.



891.463

खेिळया / सं. ले. मंदा*कनी भार©ाज आिण $हाद
भार©ाज.
891.463
धोlयाचं वळण.

891.463

भुरळ.

891.463




पहा

भारावलेलं झाड.

पहा

पहा

देशमुख, सुनंदा भानुदासराव

भालकर, यशवंत



891.463

भाले, bही. एम., सं. ले.

पहा

खडसे, िवनोद अशोक

भालेराव, किवता

गिणतयोगी डॉ. Gीराम अªयंकर / संपा. आनंद हडpकर.


925.1

भाव वाह.
भावतरं ग.

पहा
पहा

कु लकणp, अर&वद *दनकर

भावनांOया ांगणात / संपा. ा कु लकणp.
भावे, अनंत.

पहा

पहा



152.4

अना3ळकर, बाबुराव

डwगरगावची चेटकण



928.9146



पुणं एक साठवण.

891.468

भुकु टे, िव?ाधर िवल


एक झपाटलेला.
पहा

915.4

सावंत, नथुराम काश
पहा

भेळ, पाणीपुरी, रगडा पॅटीस.

पहा

कोपडNकर, संपदा

भैरXपा, एस. एल.
पारखा / अनु. उमा िवMपाh कु लकणp.





894.8143

साथ3: मनुgयवभावाचे पैलू उलगडणारी कथा / अनु.
उमा िवMपाh कु लकणp.
894.8143
भwजाळ, चंVकांत, अनु.
अतर

पहा

पहा

ितक पव3 ...

गXपा िसनेमाOया: जावेद

भwडवे, अिवनाश
ता4यगान: युवक-युवतIना मै_ीपूण3 माग3दश3न / संपा.


155.5

भोसले, दशरथ तायापा, संक.

पहा

लोपले$या सुवण3मुVा

891.463



झुंबर.

भोसले, िनलेश.

पहा

जगदाळे , रोिहत

920.02



पिहला पाऊस.

891.463

बफ3 आिण वाळू .



915.4

सावरकर नावाची ]योत.
भावे, भूषण, अनु.

भुकN, kयाम मदन
पु. ल.: एक आनंदया_ा.

मनोहर सोनवणे.

भावे, पु4षोRम भाकर
घायाळ.

भार©ाज, मंदा*कनी

भैरवकर, सुिनता भानुदास, संक.

राऊत, वसंत िवठोबाजी

भावसार, सतीश, संपा.

पहा

पाटेकर, ऐ<य3

भूतान आिण lयूबा: सWयक िवकासाOया *दशेने . पहा
954.98 - भूतान.
पहा कु लकणp, *दलीप

पाटील, अशोक

लामण*दवा.

भुरळ.

पहा

भूतान आिण lयूबा: सWयक िवकासाOया *दशेने.
कु लकणp, *दलीप

Jonathan)

भारवाडकर, सुनंदा.

पव3ते, वसुंधरा

पहा

िभशीकर, वण3लता
उजळती वाट: िव?ाºत संकारातील 6 ºतांवर
आधाBरत लेखांचे संकलन.
370.114

भूकंप.

Lीर, जोनाथन (Greer,

दुलत, अमरिजत &सग

पहा

बापट, कांचन

भुईशाD.

891.463

भार©ाज, वसु, अनु.
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पहा



923.254

अ@दुल कलाम, ए. पी. जे.

भावे, वषा3
गाणारी योगशाळा.

अhरा.



891.463

भोसले, राज1V


वणवा.

891.463

भोसले, ल·मण, संक.
भरती परीhा


305.231

पहा

संपूण3 पोलीस कॉiटेबल

भोसले, सुखदेव पांडुरं ग

ेरणा िशवरायांची.

भावे, शिशधर

मनोभावे देशदश3न: नागालँड / संपा. आनंद हडpकर.


915.4165

भाषा आिण भाषािवान.

भोसले, बाळासाहेब

पहा

धwगडे, रमेश

Íमंती.

पहा

देशपांडे, जयंत

ÍिमJाचा जाहीरनामा.
मंगल-गाथा.



923.154

पहा

पहा

पवार, संतोष प»ाकर

प1डके , वीणा Gीकांत

भास
मंगलनाथ, महाराज

धािडला राम ितने का वनी ?: संगीत / अनु. दRा_य
गणेश गोडसे ; अर&वद िपळगांवकर यांOया तावनेसह.

अथ Gीमाधवनाथ दीपकाश Lंथ.


891.22

नाथमरण.



922.945



294.55(1)

मंगलनाथ-मराठी
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मंगलनाथ, महाराज

मनरं गी.

मंतरलेले hण / सं. संक. मीना गोखले-पानसरे , िशरीष
&हगणे आिण नीला पाटील.
294.561
मंगळवेढेकर, राजा



आपला भारत.

954

मंटो, सआदत हसन
मी का िलिहतो ?: सआदत हसन मंटो यांचे लेख /

आकार पटेलकृ त इं Lजी अनुवादावMन वंदना



पहा

891.463

पहा

भू, दामोदर

मोरे , सदानंद Gीधर

को$हटकर, म. िव.



परदेशी.

891.463

बारा-पतीस.

891.463




928.9146

र¢ाकर मतकरी यांOया Gे^ कथा / संपा. गणेश मतकरी.
संदेह.

कु लकणp, नंदा अ.

पहा

पहा

ठाकूरदेसाई, संपदा

पहा

पहा

पावले, योगेश

कु लकणp, मधुसूदन नारायण

पहा

आळतेकर, मोहन जी.

पहा

भावे, शिशधर

891.461

युगांतर.

891.461

मपारा, अ4ण.




पहा

मम Wहणा फ.

वसईकर, गणेश आ8माराम

रणछोडदास, रतनलाल

युगमुVा.



891.463

पहा

मनोहर, यशवंत राजाराम

मiहा गावले.

महाजन, आबा गो&वदा

पहा
पहा

साने, पांडुरं ग सदािशव
परब, वीरधवल

मयेकर, संदेश

मधु राय

मी कु मार / अनु. िवजय धwडोपंत त1डुलकर ; िवजय
क1 करे यांOया तावनेसह.
891.472
मधुनंदा

गोJ एका फौजीची.
मधुमेह िव4H आपण.
मधुरदंश.



891.463
पहा

मन म1 है िव<ास.
मनं उलगडताना.

मनःपश3.

पहा
पहा

पहा

&शदे, रणधीर

नांगरे -पाटील, िव<ास
फडणीस, िवजया

बवN, राजीव

पहा

मनपालवी.

सावंत, अि<न

पासेबंद, शुभांगी चंVशेखर

पहा

मeयदेशाची सािह8यया_ा.

पहा

िमसाळ, सागर चंVकांत

मनमोकळे आिण रोखठोक: िनवडक मुलाखतIचा संLह.
पहा कोRाप$ले, नागनाथ लालूजीराव
मनमोर.

दवणे, वीण

मनोभावे देशदश3न: नागालँड.



891.463

पहा

पहा

मनीष मोहन, सं. अनु.

मतकरी, र¢ाकर रामकृ gण

मध$या मeये.

आनंदगांवकर,

जोिशरीष, अंबादास

मनात$या भावक´या.

मनी-मानसी.

मतकरी, र¢ाकर रामकृ gण

माझे रं गयोग.

पहा

मनी वाईज: आम आदमीचा संपRी व आथक वातं«याचा
माग3दश3क. पहा शरथ, कोमारराजू

टwगे, बापुराव महादेव
पहा

कु लकणp, मोिहनी नर1 V

मनातले काही, काही मनातले.



मतकरी, गणेश, संपा.

मनातलं काही.
मनातली माणसं.

613.2

पहा

पहा

पहा

मनाOया मeयरा_ी.


813

सुडौल राहा: खवयेिगरी सांभाळू नही सडपातळ
राहयाचा मं_ / इं LजीवMन सुनीित काणेकृत अनु.

मजेदार गोJी.

मना घडवी संकार.

मनािचये गुंफ.

मिखजा, पूजा

पहा



891.463

जीवन

मकाथp, कॉरमॅक (McCarthy, Cormac)
द रोड / अनु. अिनल *कणीकर.

मजल.

मनसुटे, सुहास दामोदर

मनाचा मरणािवMHचा ए$गार.

मंगलनाथ, महाराज

मं_चळ उफ3 वातुशांती.
पहा

मनवानी, अhय
लोककवी सािहर लुिधयानवी: जनािभमुख का:, गीतं
व जीवनाचा मागोवा / इं LजीवMन िम&लद
चंपानेरकरकृ त अनु. ; संपा. दीप चंपानेरकर.

माणसांOया गोJी.

एंजॉय द लाइफ.

मंथन.



891.461



891.4394

मंडवाले, मनोहर

मंतरलेले hण.

मनवर, *दनकर
अजूनही बरं च काही बाक.

928.914391



भागवतकृत अनु.

&सगबाळ, सुजाता

पहा

पहा

वाड, िवजया

एका सेिलिuटी ड1Bटटची बिRशी / इं LजीवMन अ4ण
मांडेकृत अनु. ; संपा. नीता कु लकणp ; लता मंगेशकर
यांOया तावनेसह.
617.6
मरणगंध.

पहा

&चगरे , चंVशेखर

मराठवा¼ातील लोकसािह8याचे वैभव.

पहा

कांबळे ,

शिशकला

मराठा आंदोलन: जाितयुH क जाितअंत ?.

पहा

माळी,

सिचन

मराठा Eांती मोचा3 आिण Eांती.

पहा

अ4ण िव<ंभर

मराठा युHशाD: उगम आिण िवकास : 1680-1720.
पहा

कदम, कुमार बी.

मराठा युHशाD: उगम आिण िवकास : 1680-1720 .
पहा 954.79 - महाराv. पहा कदम, कुमार बी.
मराठी कथेतील नवे वळण: पBरºाजक.
शांत बाबासो

पहा

गायकवाड,

मराठी-महािडक

मराठी कवIची नाsसृJी-वMपिवशेष: िवशेष संदभ3 किवनाटककार सावरकर.
पहा करं दीकर, िव?ाधर

मलाला युसूफजई

मी मलाला / सं. ले. मलाला युसूफजई आिण *Eटीना
लॅWब ; अनु. सुिया वकल.
923.65491

सीताराम

मराठी का:धारा: पंद आिण छंद.
राज1V गो&वदराव

पहा

मिलक, bही. पी.
भारताचे लgकरी संघष3 आिण राजनय: िनण3य *Eयेचे

नाईकवाडे,

मराठी बालसािह8य सूची: भारतीय राvीय Lंथसूची
2001 ते 2016 मधील नwदी / संपा. वैgणवी िववेक
कु लकणp.
015.54029146(1)
मराठी समीhेची वाटचाल.

पहा

पांढरे , नीला

मराठी सािह8य समाज आिण संकृ ती.
रामचंV नारायणराव

पहा



मराठी सािह8यातील कलावंत Dी.

पहा

येवले, िवनायक

नढे, वंदना



कोसेरा.

891.463

थम अeयाय.

891.463



मराठे , मंिजरी

वातं«यवीर िवनायक दामोदर सावरकर / िच_.
चंVशेखर जोशी.
923.254
मराठे , kयाम
च*कत करणारी गिणते: गिणताची मनोरं जक बाजू.


510

दीघा3युgयाची रहये: शंभर वषN जगावयाOया भारतीय
युl8या-युl8या.
613.7
मराठे , हनुमंत मोरे <र, संपा. पहा 'बालकाड' आिण
'पोहरा': समीhा आिण समांतर समीhा

महाका:: का: - समजलेलं - उमजलेलं.

मढNकर, बाळ सीताराम
मढNकरांची किवता: आकलन आिण िवेषण / भाgय.


बाळ सीताराम
पहा

रसाळ,

पहा

रसाळ,

सुधीर

मदा3नी रणरािगणी: झांशीची राणी ल·मीबाई.

महाजन, आबा गो&वदा.
धWमाल

पहा

शेखिच$लीची फु ल 2

महाजन, आबा गो&वदा
ठw@या.



891.463

िबिकटचा बंगला.

891.461

मiहा गावले.

891.461

िहप िहप ®रN ss.

891.461



महाजन, आेषा, संपा.
महाजन, उषा, अनु.




पहा

अिभवाचन: एक कला

िचकन सूप फॉर द वुमiस सोल

पहा

िचकन सूप फॉर द सोल É लbह: ेमाचं अ©ैत
पJ करणाxया रं गतदार कथा

पहा

पेश:ांचा इितहास.



891.461



954.79

एका वरवे¼ाची आनंदया_ा.



927.8782

महाजन, शांताराम गजानन

महाराvातील Lंथालय आिण मािहतीशाD िशhण: इ.


020.95479

महाजन, सीमा



636.5



शेळीपालन.

636.39
पहा

गेल, यान (Gehl, Jan)

महािडक, निलनी

इÍत.
सावंत, हेमंत
पहा



641.5

महाजन, भूषण अशोक

महाजन, सुलhणा, अनु.
पहा

खापरे , मंदा

मला आवडलेली किवता.

पाटील,

कु lकु टपालन: पो$mी :वसाय.

सुधीर

मढNकरांचे कथा8म आिण नाsा8म वाय.

पहा

साहानी, सािव_ी

स. 1958 ते 2014.

मढNकरांची किवता: जािणवांचे अंतःवMप.



338.04

महाजन, िवदुर

891.461

मढNकर,

पहा

समुVच आहे एक िवशाल जाळं .


पहा

िव?ाQयासाठी औ?ोिगक क$पकता.

समतोल खा सडपातळ रहा !.

294.5

पहा

चbहाण, रामचंV

महाजन, किवता

मझ3बान जाल (Murzban Jal)
आपण &हदू का नाही ? / इं LजीवMन आकाशकृ त अनु.

मढNकरांची किवता: आकलन आिण िवेषण.

पहा

महांबरे , गंगाधर मनमोहन

महाजन, अवंती, अनु.

मराठे , भाकर द.

सुधीर रसाळ.



306.(1)

एम. पी.

िवनायक

मम3भेद.

मळे कर, अ4ण
गाथा: वारसा वतूंची : भारतातील काही िसH वातू
आिण मं*दरांचा संिh आढावा.
954

नारायण

891.4609
पहा

954

महषp िवल रामजी &शदे.

मराठी सािह8यसंशोधन: दृJी आिण दृJीकोन : डॉ.
अिवनाश सांगोलेकर गौरव Lंथ / सं. संपा. बाळासाहेब
मराठी सािह8याचे समकालीन संदभ3.



अंतरं ग.

मकर, संLाम&सह पांडुरंग
मा²त.

चbहाण,

दास आिण बाबूराव िहरडे.

199



891.463

लोकसािह8य आिण Lामीण सािह8य यांचे वMप.
सावदेकर, आशा



891.4609

महा>मा-माझे

200

महा8मा जोितराव फु ले.

पहा

पाटील, पंढरीनाथ िसताराम

महा8मा जोितराव फु ले यांचे राजकय िवचार.

&शदे,

पहा

महाराvातील सैिनक शाळा.
बiसी

पहा

गायकवाड, गोरखनाथ

महाराvातील थािनक वरा]य संथा = Local self

रमेश

महा8मा जोतीराव फु लेकृत साव3जिनक स8य धम3:
पुतकसार. पहा चbहाण, रामचंV नारायणराव
महानगरी नाटकं : 2000-2010 नाsपरीhणं.
नाडकणp, कमलाकर

Government in Maharashtra.



891.463

महाले, रमेश के.



294.55(1)

महानुभाव सांकेितक सुiदरा िलपीचा अªयास / संपा.
आिण देवनागरी िलXयंतर िवनायक «यंबक पाटील.


294.55(1)

महाबळ, भालचंV ल·मण


ओळख.

891.463

चोरानं खोकला नेला.

891.463

ेमपंचिवशी.

891.463




महाबळे <रकर, अनुपमा
नाती: रीतीची - ितीची.

िबरमल,

महाले, काश रतन
देव बोक¼ानी मानुसक.

पहा

महानुभाव आ? सािह8य: एक चळवळ / संपा. अिनल
शेवाळकर.

पहा

िनतीन



891.463

अंतराळातील व¬लोकाची सफर.

891.463

कॉWXयुटरकडू न इं टरनेटकडे.

004.678




प·यांOया जगात.

598

ायांOया गमती.

590

वनपतIचे जग.

580





महाळं क, वाती
कहाणी बचतगटांची: महाराvातील बचतगटांOया


चळवळीची वाटचाल.

महाळं क, वाती, अनु.

332.04152

गुा, वाती

पहा

महासRेचे पीडादान.

भवरे , मह1V

पहा

महाभारत
मिहतीचा अिधकार अिधिनयम, 2005.

िवदुर नीती / संकृ तवMन पं. का. थावरे कृत अनु.


891.21

महाभारतातील :िरे खा: ':ासपव3' व 'युगांत' Oया
आधारे .
पहा पुजारी, मुकुंद कृ gण
महामानव योगे<र.

पहा

परचुरे, शिशकांत िश.

महामानव: आंबेडकरी कवIचा आंबेडकरी आिवgकार /


संपा. संजय गमरे .

891.461008

महािमने, चंVकांत र.
दारी तुरी, घरी *फश करी.
महायोगी.

पहा



891.463

विनता
?.

पहा

सोनावणे,

पहा

पहा

जैन, निमता

पहा

बhाणी, राम

पहा

मयेकर, संदेश

मागे वळू न पाहता.

अtलझाड.



891.463

पहा

पहा

&नबाळकर, चंVसेन

खरं गटे , सुधा
पहा

अ@दुल कलाम, ए.

पी. जे.

344.5479092

महाराvातील अभयारये व राvीय उ?ाने.

पहा

भ½ाचाय3, अिन4H

पहा

माझा भारत... उवल भारत.


शंकरराव बालेकर.

धांडे, िम&लद

पहा

माचकर, मुकेश

माझा दोत.

महाराv साव3जिनक Lंथालये अिधिनयम, 1967 आिण
8याअंतग3त करयात आलेले िनयम: िडस1बर 2012
पयत करयात आले$या सुधारणांसह / संपा. राजशेखर
खैरनार,

माझी आई: िविवध hे_ांतील माiयवरांची मातृगाथा /


संकिलत.

920.72(1)



माझी जडणघडण / संकिलत.

डी. एन.

महाराvातील आंबेडकरी राजकारणाचे समकालीन
आकलन: ब®जन समाज पh व Bरपि@लकन पh.
जगझाप, हष3

माझी माणसं.
पहा

महाराvातील Lंथालय आिण मािहतीशाD िशhण: इ. स.
पहा

महाजन, शांताराम गजानन

महाराvातील जातीय अ8याचार: समया आिण उपाय /
संपा. हष3 जगझाप.
305.5095479
महाराvातील देवदासी.

पहा

नढे, वंदना िवनायक

महाराvातील पारं पाBरक लोककला.

पहा

संकपाळ,

सुशीला

महाराvातील भातशेती.

पहा

कािशद, नर1 V िवल

जोशी,

खोसला, ईशी

माझगांवकर, वसुधा, अनु.

कांताराम

1958 ते 2014.

मांडे, अ4ण, अनु.

माचकर, मुकेश, अनु.

महाराज ! आदशा3चे ss बेट आहे कोठे

पहा

अhता

दीिhत, लीला गणेश

पहा

माझी िमडलlलास किवता.
माझी युरोप डायरी.

पहा

माझी िवनोदगाथा.
माझे 'मी' पण.

पहा

पहा

माझे जीवन गाणे.
माझे जीवनगाणे.

928.9146(1)

पहा

पवार, िवण रतीलाल

मुजूमदार, िमता
भागवत, यशवंत

लेले, हेमा

पहा
पहा

पवार, िशवाजीराव यशवंत
गंगुबाई हनगल

माझे मुके िम_.

पहा

चौगुले, सरोज

माझे रं गयोग.

पहा

मतकरी, र¢ाकर रामकृ gण

माझे िव?ाथp.

पहा

मेटकरी, रघुराज

माyया-मावजो
माया अWमीची गोJ.

पहा

हॅनन अल-शेख (Ḥanan

माने, वसुधा वसंतराव

उiमु: समL वसुधा माने.

Àl-S̲ẖaiḵẖ)

माया आयुgयाची वादळवाट.

पहा

पहा

श1डे, तेजस



पहा

कोिहनूर

पहा

गंधव3

पहा

नh_

920.054

माया िव?ाथp िम_ांनो...: व. यशवंतराव चbहाण यांची
दीhाiत समारं भातील भाषणे. पहा चbहाण,

पहा

पहा

]यो8याजीराव फाळके पाटील चBर_.

श1डे, तेजस चंVकांत

माय माऊली.



िनिधवास ते देविगरी: नेवासे ते दौलताबाद.

954.79

माटे, Gीिनवास नी.
अंतोनी गौडी आिण सँBटयागो कॅ लmाbहा: पेनमधील
जगिसH थाप8य महाकवी.
927.2
&शपेतले आकाश / संपा. सुलभा तेरणीकर.



927.2

बारN त, सोतेर

माणगावे, नीलम

अखेर िवसज3न झाले.
माणसांOया गोJी.

पहा



891.463
मनसुटे, सुहास दामोदर

माणसातला देव व इतर पुरकारा कथा.

पहा

बारटtे ,

पहा

पहा

को$हटकर, म. िव.

माक3 जुकेरबग3: फे सबुकचा जनक.



891.463

मानकर, अशोक

गwधळे कर, ाची


636.2142

सात8यपूण3 आिण भरपूर दुधासाठी माज संकलन तं_.


636.2142

माक डेय, िनतीन मनमोहनराव, सं. ले.
*दवाकर दRा_यराव

पहा

माक डेयवार, वासंती भाकर
देवपुgप.
पहा



891.461

बोकल, िम&लद

पहा

पहा

गोडघाटे ,

मालुंजकर, म&OछV के Mजी
वायािवgकार िच*क8सा: भाषा, सािह8य व
लोकसािह8य : संशोधन, समीhा व माeयम िवचार.


891.4609
माळबंगला.

अशोक

पहा

शेटे, िशवाजी

माळी समाजातील संत.
पहा

&शदे, नवनाथ एकनाथराव

माळी, नामदेव, संपा.

मानवी जीवनातील गूढ रहये.

पहा

दRावधूत, वामी

मानवी वत3न: मानसशाDीय जाण व समुपदेशन / ले.
चंVशेखर देशपांडे ...[आिण इतर.].

पहा
पहा

आद&लगे, बालमोहन

ाथिमक िशhकांची आ8मवृRं

माळी, वषा3 संजय
रोजOया जीवनातील आयुवNद.

देशमुख, मा. म.



615.538

माळी, सिचन



150

जाितअंतक सांकृ ितक Eांतीचे आ8मभान.


305.50954

मानुगडे, गणेश

बा&जद.
मानुगडे, िम&लद दRा_य.



891.463
पहा

मराठा आंदोलन: जाितयुH क जाितअंत ?.


305.5095479

मानुगडे, गणेश

माने, झुंजार

तरवणी ाशताना...



813

नारायण, आर. के.

891.463

मानव मुचा माग3दाता भगवान बुH.



891.461

माने, ा
कवडसा.

कु लकणp,



गचक अंधारी.

पहा

पहा

माक डेय, िनतीन मनमोहनराव
दूध:वसाय इDाईलचा.

मालगुडीचा 'संiयासी' वाघ.

मानकर, अर&वद कृ gणा
*द$लीचे ठग.

मानवतेचे अंतरं ग.



891.463

माÈटनी, टीbह (Martini, Steve)
*EBटकल मास / अनु. सुदश3न शांताराम आठवले.

गायकवाड,

शरद
पहा

वाघमारे , के. डी.

माग3दशp :िम8वां: िजणेOया योजना िवशI भासाभास.
पहा अ@दुल कलाम, ए. पी. जे.

बडगुजर, दRा_य शंकर

मातंग समाज: सािह8य आिण संकृ ती.

पहा

धुlयात हरवली वाट.

माग3.

सुहास द.

माणुसकOया शोधात...!.

पाटील,

मारोतकर, िवजया

माटे, मधुकर Gीपाद

पहा

पहा

दशरथ

घाटे, िनरं जन &सह1V

माणकु $यांक रोजांवाळे .

का:िश$प

पहा

मामसाहेब: थोर कामगार नेते आमदार कै. मनोहर (मामा)

यशवंतराव बळवंत

माया शेळयांची नwदवही.

891.463

माने, हनुमंत, सं. संपा.

माया जीवनाची जडणघडण / संपा. §ेहल तावरे .

मानविहताय.



असहाय.

माया गायIची / WहशIची नwदवही.
चंVकांत

मातीचं देऊळ.



891.46

माने, kयाम

औटी, सरला

दादाभाऊ

मायािवषयी.

201



089.9146

मावजो-*कत3नी, Mपाली
साउदIतले ते दीस.
साउदIतले ते दीस . पहा 928.91469 मावजो-*कत3नी, Mपाली.



928.91469



953.8

मावळं कर-मुलांrया

202

मावळं कर, अ. तु., सं. ले.

पहा

मी कोण Wहणून काय पुसता ?.

भागवत, र. म.

मािहती अिधकार कायदा: तरतुदIचा तपशील, पJीकरण
व काय3वाहीतील समया. पहा &श_े, िव?ाधर
पु4षोRम

मी गुलमोहोर...

पहा

मी मलाला.

िमड-कBरअर Eायिसस: काही लोक यशवीपणे तMन
जातात आिण मधेच दमतात का ?.

पहा

पाटील, दशरथ



891.4693

िमoा नो सुलभ जपानी एन - 5.

सोमण, अ. भा.



इं LजीवMन महेश बळीराम एलकुं चवारकृ त अनु.



841

पहा

दलाल, जयंित एम.

बंटवाळ, िव$मा

पहा



306.74095456

मु धा.

पहा

पहा

भागवत, यशवंत



914

मुटे, गंगाधर महादेवराव

को$हटकर, म. िव.



नागपुरी तडका.

891.461

मुटे, गंगाधर महादेवराव, संपा.



दरवळे इथे सुवास.

920.02



सुंदर ती दुसरी दुिनया.

791.437



रानोमाळ.

891.461

मुiशी, आनंद
पधा3 परीhेतील हमखास यशासाठी.. / इं LजीवMन

891.461



891.464



वेदवती उरणकरकृत अनु.

जोशी, शरदंV कािशनाथ

पहा

पहा

मुरगोडी, िगBरजा
आता3चे देणे.
मुलांचे भाविव<.

मंटो, सआदत हसन

371.26

सािह8यिश$प: गु4वय3 ा. डॉ.
बाबुराव उपाeये गौरवLंथ

मुरकुटे , वंदना, संपा.

मी कधीही माफ मागणार नाही !: पांडुरंग खानखोजे यांचे
चBर_. पहा साहानी, सािव_ी
मी का िलिहतो ?: सआदत हसन मंटो यांचे लेख.

मुठाळ, मो. ज.



िमसाळ, सागर चंVकांत
गावंडे, पुgपराज

कणसातली माणसं

मुjेिबहाळकर, शिशकांत
श@दगंध.

923.554

मनपालवी.

पहा



िमसाळ, कािशनाथ

पॉइं ट @लँक.

मुखोपाeयाय, के . के .

माझी युरोप डायरी.

िमG, अंबरीश



891.461
पहा

बडगुजर, सुनंदा िवgणू

मुलांOया आरो यासाठी 202 पौिJक एग रे िसपीज.

मधु राय

मी कु मारी नम3दा देशमुख.

पाईकराव,

मुजूमदार, िमता

भागवत, यशवंत

िमशन इं िडया: त4णांसाठी िवकिसत भारत ... एक eयेय.
पहा अ@दुल कलाम, ए. पी. जे.

पहा

पहा

िथटे , अिभिजत धनंजय

मुखोपाeयाय, सुतपा, सं. ले.

िवनाशवेळा = The time of the assassins /

पहा

पहा

शेटे-संभू.

िमलर, हेÊी (Miller, Henry)

पहा

किवता राव



891.463

मी आितक, मी नाितक.

पहा

मुखोपाeयाय, के . के .
*द$ली शहरातील वेkया आिण 8यांची मुले / सं. ले. के .
के . मुखोपाeयाय आिण सुतपा मुखोपाeयाय; अनु. मीना

फुकट.

मी कुमार.



133.5

मुखडI.

891.464

पहा

घाटगे, चंVकांत तुकाराम

पहा



794.1

अंगतपंगत.

िमशीत लपलेला चोर.

साळोखे, जीवन

मु व दूरिशhण : तव आिण काया3नंद.

मु.

िमरासदार, दRाराम मा4ती

पहा

लोणकर, रघुनाथ

मुंगी, चंVकांत $हाद
]योितष कुं भ.

मुक.

कांबळे , उRम

िमळू न साxयाजणी.

पहा

िवजयकुमार
पहा

िमराशी, रवIV वसंत
बुिHबळाचा Gीगणेशा.

मी एक वाचक.

पहा

मु प_काBरतेिवषयी सव3काही.

निशबांत िनम$ल1 / िलXयंतरण िवशाल खांडेपारकार.

पहा

मलाला युसूफजई

मी िलिहतो...कधीतरी.



891.462

िमनेझीस, कािमलो

िमरवणूक.

पहा

मी यशवी होणारच.

िमडगुले, ाने<र
प_कार.
पहा

पागे-क1 करे , सुलभा

पहा

मी मोM...मोxया...मोरे <र दशपु_े.

बसू,

पाथ3सारथी

िमिनटर.

गहरमानी, झारा (Ghahramani, Zarah)

मी *फरती.

कु लकणp, सीमा संजय

पहा

गहरमानी, झारा

Izzeldin)

मकर, संLाम&सह पांडुरंग

माहेरOया सा¼ा.

पहा

मी ितरकार करणार नाही: गाझामधील एका डॉlटरचा
जीवनपट.
पहा अबुइलेश, इझेल*दन (Abuelaish,

शांतनु
पहा

भागवत, यशवंत

बीडकर-देशपांडे, सिवता

मी झारा गहरमानी एक देशVोही.

माही: मह1V &सग धोनी : भारतातील सवा3िधक यशवी
*Eके ट कण3धाराची जीवन कहाणी. पहा गुह राय,
मा²त.

पहा

पहा

पहा

लोणकर, रघुनाथ

बापट, कांचन

पहा

मुलांrया-मोरे
मुलांOया आवडीOया 303 चिवJ रे िसपीज.

पहा

बापट,

203

मेहता, शिशकला



सांगू कुणा ?.

कांचन

मुलांOया ड@यासाठी 404 पौिJक रे िसपीज.

पहा

मेहद1 ळे , किवता

बापट,

कांचन

मुलांना घडवताना: मुलांOया उवल भिवत:ासाठी
समंजस माग3दश3न. पहा फडणीस, िवजया
मुळे, अर&वद के शवराव
पBरEमा...Gी नम3देची: एक आनंद या_ा.
मुळे, मंजूषा, अनु.



915.4(1)

891.463

िनसगा3Oया सोबतीने.

910.4

मै_ जीवांचे.

अबोलीOया िबया.

891.463

तेथे पािहजे जातीचे.

891.463

@लू लेडी.

891.463





मुिलम मनाचा कानोसा.
मृ8यू जगलेला माणूस.

बिणक, नीलांजन

पहा

पहा



पहा

येगर, जॅन (Yager, Jan)

के ळकर, तiमय मोहन
राळे , कुमुद

पहा

औरं गाबादकर, अनुराधा शाम

मॉBरशसमधील मराठी कथा / संपा. बीदन आबा.


891.463008

मोकळा तास आिण इतर एकां*कका.
आ8माराम
मोकळा <ास.

शेख सलीम

पहा

पहा

मै_ीची पौणमा.



891.463

कामत-देसाई, सुमेधा

मै_ी अशी आिण तशी.
मै_ीचा आनंद.

मुळे, सुधीर

पहा

पहा

मै_ी संकृ तशी.

पॉिझBटbह

मुसमाडे, मंजूषा, अनु.



ितने होकार देताना...

फु ल 2 धमाल: काटू3न कथा.

िचकन सूप फॉर द सोल &थक

पहा

891.463

पहा

पहा

राऊत, संजीव

कु लकणp, §ेहसुधा

पहा Lामीण सािह8याचा
इितहास: डॉ. कृ gणा इं गोले गौरव Lंथ

बैजल, रे खा

मोकाशी, सयाजीराजे, संपा.

मृ8यू समीपचे अनुभव - पुनज3iमािवषयी बरे च काही.

पहा

भागवत, यशवंत

मोगरे , लीना

मृ8यूप_: गरज आिण माग3दश3न.

पहा

टोटल *फटनेस / इं LजीवMन िवजया देवकृ त अनु.

गोडबोले, अ4ण



613.7

रा.

मृ8यूवर मात.

मोदी कालखंडातील भारताचे परराv धोरण: सात8य
आिण िथ8यंतर. पहा देवळाणकर, शैल1V

गुा, संजय

पहा

मॅlलीन, अॅिलटर (Maclean, Alistair)
द गiस ऑफ नॅbहारन / अनु. अशोक पाeये.
मॅिथ]सेन, आoेके, सं. ले.

पहा



823

Lोतेiयुईस, मॅनnे ड ते

मोदी, िझया

टेन जजम1स दॅट च1]ड इं िडया / इं LजीवMन वाती
कु लकणpकृ त अनु.; संपा. मनोहर सोनवणे.

(Grotenhuis, Manfred te)



347.54077

मॅवी काiहेरे: एका क$पक उ?ोजकाOया 1945-1978
या 33 वषाOया िजjी वाटचालीची कहाणी. पहा
काiहेरे, आनंद
म1दी: एक आगळं वेगळं सÄदय3.
मे कग ऑफ अरं गे_म्.

पहा

पहा

मोरे , अ4णा
20 :ा शतकातील आिशयाचा इितहास 1914-1992
= History of Asia in 20th century 1914-1992 /

सं. ले. अ4णा मोरे , भारती नवथर आिण वाती

भट, मंदा*कनी

जोशी, अनुgका

मोरे , चंVकांत रघुनाथ, संक.

मेटकरी, रघुराज

माझे िव?ाथp.
मेmोमॅन Gीधरन.
मेढे, *कशोर, अनु.



928.9146
पहा

पहा



624

मेरी lयुरी: िवानाOया दोन शाखांमeये नोबेल पुरकार
ा एकमेव शाD. पहा कान, संजय

पहा

थोरे , अशोक



158.1

मोरे , िवलास कांतीलाल
संगणकाची गाणी.



891.461

डॉ. आंबेडकरांOया सामािजक धोरणातील पBरवत3ने.


303.484

ेिषतांनंतरचे पिहले चार आदश3 खिलफा: आरं भीOया
इलाम-िवजयाचा रोमांचकारी इितहास.
297.61

डॉ. आ. ह. साळुं खे यांची मुलाखत

मेसेज.



928.9146

मोरे , शेषराव

पोकळ आhेप िव4H भtम भूिमका:

मेGाम-कानेकर, अिमता
सWयक Eांती.

Gी गो&वद समथ3

मोरे , दादासाहेब म$हारी

िवजेता नेहमी जागा असतो.

मेढेकर, शिशकांत जनाद3न, सं. संपा. पहा ता4यातून
ौढ8वाकडे: आbहाने, समया आिण समुपदेशन
मेधावी, अिमत.

पहा

मोरे , वीण राजाराम

उगवेल का अशी एखादी पहाट ?

मेढेकर, काश
*दशा बांधकाम नविनमतीची.

950

गबाळ.

अशोकन, एम. एस.

पहा



काळभोर.

मोरे , संजय िभकाजी

पधा3 परीhांचे अªयासतं_.


891.463



371.26

मोरे , सदानंद Gीधर
मंथन.



891.461009

मोरे -येरी

204

मोरे , सदानंद Gीधर
उं बरËावर.

Wहा_े, *दवाकर के शव


891.464

श@द.

मोरे , सव3 भोज&लग
आयुgयाOया वाटेवर.



891.461

यकृतामय = The Hepatobiliary disorders.

पहा

लwढे, पी. डी.

मोरे , सुरेश मiसाराम
गुMदान.



891.463

मोरो, हािवएर (Moro, Javier)

सोिनया गांधी: लिलत चBर_ / मूळ पॅिनशवMन पीटर
जे. हन3कृत इं Lजी अनुवादाचा सिवता दामलेकृत मराठी
अनु. ; संपा. क4णा गोखले.
923.254
मोरोपंत

भमयूरके काविल / संपा. रामकृ gण दRा_ेय


891.461

मोरोपंत: चBर_ आिण का:िववेचन.
ल·मण रामचंV

पहा

यळकोट.

यशGी.

पांगारकर,

मोडNकर, सरोज
'शा<ता' वेटस3.

यशवी जीवनाची वाटचाल: बोधकथा.

पहा

थRे, शंकर

ज.

यशाचा माग3: साव3कािलक संदेश ... आजOयासाठी.

पहा

यशोधरा लाल

जट मॅरीड, Xलीज एlसlयूज: लµात$या खsाळ
hणांचा रोचक वेध / इं LजीवMन नीता गVेकृत अनु.


यशोमं_ा.

कोळी, मंगेश िवल

पहा



यांOया लाथा 8यांचे बुtे.



यादव, अ4णकु मार िनवृRी
दयी वसंत फु लला...

646.454

मोळक, शैलजा ाने<र
लµ...एक ससूर.

कोळी, मंगेश िवल

पहा

यशोिशखर.

306.8
पहा

आठ$ये, अिनल

पहा

306.8

मोरोपंत: चBर_ आिण का:िववेचन. पहा 928.91461 पहा पांगारकर, ल·मण रामचंV

मोळक, शैलजा ाने<र, संपा.

kयाम मनोहर

पहा

िहल, नेपोिलयन (Hill, Napoleon)

पंतपराडकर.

ितक पव3 ...

यादव, भारत.

मोहरीर, *कशोर बाळकृ gण

पहा

पहा

राजोरे , राजेश



891.463

पोकळ आhेप िव4H भtम भूिमका:

डॉ. आ. ह. साळुं खे यांची मुलाखत



असंभावतून संभवाकडे.

923.754

यादव, मा. के.

कम3वीर भाऊराव पाटील: एक सWयक आकलन.

मोिहते, अनंत

अeया8माचं अिध^ान - पिम बंगाल.
आeयाि8मक भूमी - ओिडसा.





923.654

915.414

यादव, सुहास, अनु.



यादIतलI माणकां मोतयां.



यादp, अिनल, संक. आिण अनु.



यािमन ेमजी
डेज ऑफ गो$ड अँड सीिपया / अनु. अंजनी जयंत

915.484

राजेशाहीची शान - राजथान.

915.44

मोिहते, के. सी.

सेरेiडीपीटी अथा3त अनपेिhत लागलेले शोध.

गोपालकृ gणन, आर.



915.4133

दिhणेची अिमता - आंÕदेश.

608

पहा

पहा

बोरकार, नं. ध.
पहा

िववेकानंद, वामी



नरवणे.

मोिहते, वैशाली

'ती' Oया किवता...!.
मौनशहाया अितवाला.



891.463



891.461
पहा



891.461

युगांतर.

333.91

उपाय आहेत... अंमल कMया !: महाराvाला
गितपथावर आणणे शlय आहे ! / संपा. सुषमा

दुgकाळाOया गभा3तून पँथरची डरकाळी.
Wहा_े, *दवाकर के शव
घागर Bरकामी रे गोपाळा.

युगमुVा.

पहा

158.2

मनोहर, यशवंत राजाराम

युगवाणीचे तीन संपादक.



सुषमा िशतोळे .

Wहके , मोहनराव
अंधGHा गावची ज_ा.



आठवलेकृत अनु.

Wहके , भाकरराव
उRर पाणी ाचे... : जलनीतीत मा. भाकरराव
Wहके यांची पुणे आकाशवाणीवरील भाषणे / संपा.

िशतोळे .

युंग, रॉब (Yeung, Rob)

सू_े भाव पाडयाची / इं LजीवMन सुदश3न शांताराम

पाठक, सुलेखा

Wहसकर, संगीता Gीकांत
<ासातले तराणे.

823

पहा



युचेल, तहसीन (Yucel, Tahsin)

कायEे पस3 / अनु. शमला फडके .
आठवले, नर1 V

पहा

पहा

गंधे, गौरी



ये रे ये रे पावसा.



येगर, जॅन (Yager, Jan)

923.654

पहा

खटावकर, रघुवीर

मै_ी अशी आिण तशी / अनु. सुिया वकल.


891.463



894.353

युरेका lलब: संवादातून ओळख संशोधकांची आिण 8यांOया
संशोधनांची.

891.463

देशपांडे, िवलास &चतामण

मनोहर, यशवंत राजाराम

युsुबOया जगात.

338.95479

पहा

येरी, शुभदा, अनु.

पहा

&नबाळकर, चंVसेन



158.25

येवले-राजकय
रण&सग, ना. बा.

येवले, िवनायक

मराठी सािह8याचे समकालीन संदभ3.
येवले, िव<ास
जल दडीची गोJ.



891.4609

§ेहबंध.
र¢नगरीतील नवर¢े.



र¢ाकर मतकरी यांOया Gे^ कथा.
रामकृ gण

जल दडीची गोJ . पहा 294.5351095479(1) 333.916216

येवले-नवले, सुरेखा सूय3भान

रफनामा.


आईची शाळा.

891.461

येशू िताचा उपदेश.
योगदीिपका.

अयंगार, बी. के . एस.

पहा

योजकत_ दुल3भः.

पहा

रं ग ना8यांचे दयामधले.
रं गमंचकला.

चरण &सह, महाराज

पहा

वमा3, चेतन

रचंदन.

पहा

पहा

राटे, *कशोर.



923.254

दांडेकर, अिनल

रÏगदश3न: सात िवयात नाsिश$पांचा मम3वेध.
राजापुरे-तापस, पुgपलता
पहा

संशोधन पHती: नवो*दतांकBरता Eमवार माग3दश3क /
इं LजीवMन नीलम ताटके कृ त अनु.
001.42



891.461

पहा



891.46

मढNकर, बाळ सीताराम

रते मनातले.

कु लकणp, पी. जी.

पहा

रहय वेळ:वथापनाचे.

को$हटकर, उ$हास

पहा

रहातेकर, सदािशव «यंबक
का:वाहः.



891.21



891.28

रहाळकर, महादेव :ंकटेश


नारायणराव आिण गोदावरी.

राऊत, उ$का, अनु.

पहा

891.463

नारायण, आर. के.

राऊत, योगेश मनोहर

िशवदे, सदािशव

पुiहा न:ाने सु4वात.

देशपांडे, kयाम मो.



891.463

राऊत, वसंत िवठोबाजी

िलमये, राजा

भाव वाह.



891.461

िलमये, राजा
राऊत, संजय, मुलाखतकार.

रण&सग, ना. बा.
अजून 4तून आहे.

891.463

अशी ही दैवगती.

891.463

उठाठे व.

ढोरमारे , अिभमiयू

हायवाह: मराठी अनुवादासह संकृ त िवनोद.

रणिजत कुमार

पहा

पहा

लाळे ,

रिकन बॉiड यांOया भावपशp व रोमांचक कथांचा
गुलदता. पहा बॉiड, रिकन (Bond, Ruskin)



रणसंLाम 1857 चा.

रसाळ, पुंडिलक िवल, सं. ले.
राम*कसन

पहा



345.54

पहा

रणछोडदास, रतनलाल

891.73008

आिण धीरजलाल के शवलाल ठtर ; संपा. के . टी.
थॉमस आिण एम. ए. रशीद ; मराठीमeये अनु.

रणराज िशवाजी.

पहा

पाटील, शिशकला

भारतीय दंड संिहता / सं. ले. रतनलाल रणछोडदास

पहा

देसाई, मुरलीधर दादोजीराव

रकाझी, कु मारांसाठी रिशयन कथा / अनु. अनघा भट-बेहरे े .

फौजदारी काय3 संिहता / सं. ले. रतनलाल रणछोडदास
आिण धीरजलाल के शवलाल ठtर ; इं LजीवMन बी.
एम. साद आिण मनीष मोहनकृ त अनु.
345.5405

रणरािगनी.

पहा

नलावडे, िवजय

रसाळ, सुधीर, भाgय.

पहा

रणछोडदास, रतनलाल

पहा

पहा

मढNकरांचे कथा8म आिण नाsा8म वाय.

एकनाथ

रणझुंजार.

पहा गौरवामृत: कविय_ी अंजना Gीराम खुणे
अमृत महो8सव 2015 'गौरव Lंथ'

मढNकरांची किवता: जािणवांचे अंतःवMप.

पाटील, सातगwडा रे वगwडा

रचनावादी शैhिणक साधने.

मतकरी, र¢ाकर

रसाळ, सुधीर

नलावडे, रामचंV
पहा

पहा

रसायनशाD: कृ ितधान िवान अeयापन.
िवजय ा.

रं गारी, सुनीता दीप
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर.

फडके, वसंत शंकर

इसाक मुजावर

रशीद, एम. ए. , सं. संपा.

(Stanislavsky, Konstantin)

रं जक िवान.

पहा

रमानंद.

रवी-Eांती.

तािनलावक, कiतंतीन

पहा

पहा

रयत िशलेदार.

काळे , भालचंV नारायण
पहा



891.461



294.5351095479(1)

पंढरपूर.

205





891.463

जगणे उरले नाही.

891.463

प. पू. महाराज.

891.463

सोनूचं लगीन.

891.463






ठाकरे , बाळ

राऊत, संजीव आ8माराम
मोकळा तास आिण इतर एकां*कका.
राhे, भूषण, संपा. आिण संक.

928.9146

·वेडधर.

पहा

पहा

पहा



891.462

सकाळ yearbook

सकाळ करं ट अपडेस

राखुंडे, दीपक भगवानराव

गोची / संपा. िवनोद Gीराम जाधव.
राजकय संक$पना आिण िसHाiत = Political
concepts and theory.

पहा

देव, िवजय



891.463

राजकय-रा^ीय

206

राजकय समाजशाD.

वकल, अलीम

पहा

रानडे, संeया, अनु.

राजगुM, अिनता
चटया को&शबीरी.

पहा



641.5

राजगोपाल, पी. bही., संपा.

पहा

4तमजी, के . एफ.

राजगोपालाचारी, पाथ3सारथी
दयीचे बोल 2012.
राजन, वाय. एस., सं. ले.



294.561

पहा

अ@दुल कलाम, ए. पी. जे.

राजाeयh, िवजया मंगेश
न:ा वळणावर.

गुह राय, शांतनु

बसू, पाथ3सारथी

रानफुलांचा झुला.

बारटtे , सुहास

पहा

रानोमाळ.

पहा

राम.

लिलता रामचंV

पहा

मुठाळ, मो. ज.

रामजी व$लत
nॉम आउच टू उXस: एक ेरणादायी जीवनकहाणी /
इं LजीवMन आ. Gी. के तकरकृ त अनु.





891.463

राजापुरे-तापस, पुgपलता
रÏगदश3न: सात िवयात नाsिश$पांचा मम3वेध.


राजापुरे-तापस, पुgपलता, संपा.
राजाभाऊंOया नाsछटा.

सािह8यिश$प

पहा

नाडगौडा, Gीकांत

पहा

राजीव आिण सोिनया यांOया सहवासात.

पहा

920.9362196978

रामदास, समथ3
आ8माराम / भाgय. िव?ा जोशी.

891.462009



891.461

Gीसमथ3 रामदासवामIचे मनाचे ोक, मनोबोध
ओिवMप, दासबोधाचे मनोबोध व क4णाJके / संक.
बाबु&सग मोहन&सग राठोड.
181.48
रामदासी, पु4षोRम रा.

धान,



झेनोफोिबया / संक. हनुमंत पवार.

राम डी.

राजीव गांधी ह8या ... एक अंतग3त कट ?.

पहा

रामधम3 हेच कम3.

फराझ

अहमद (Farāz Aḥmad)

uनाळकर आिण संजीवनी चाफे कर.



891.4691



रामायण: वनवास रहय.



रामेकर, कृ gणा वामनराव
षकार.

928.9146

कथाकुंभ.

891.463

hिणका.

891.461

चैतiयाचा झरा.

891.464

श@दछंद.

891.461

श@दया_ी.

891.461






राvीय Lंथसूिच - मराठी

पहा

परदेशी, सुरेश

िवतव.

राजे, िवलास

राजेश कुमार, सं. संपा.

पहा

891.463

रामनाथ, आर.

राजीव साने यांची सुलटतपासणी / मुलाखतकार अजय

पहा

सरGी


891.462

राय, अ4ं धती
वंश, जात व जाित:वथेचं उाटन / इं LजीवMन
अवधूत डwगरे कृत अनु.
305.50954
राय, स8यिजत
इं िडगो आिण िनवडक कथा / मूळ बंगालीतून गोपा

मजुमदारकृ त इं Lजी अनुवादावMन आ. Gी. के तकरकृ त

िवभाग:



मराठी अनु.

राजेशाहीची शान - राजथान.

पहा

यांOया लाथा 8यांचे बुtे.



पेटला कडबा.

891.461

राठोड, बाबुसIग मोहन&सग, संक.

पहा

रामदास, समथ3

किवता इं Vिजत भालेरावांची.
पहा

पहा



जोशी, निलनी

अLवाल, र&वV


राधाकृ gणन िप$लई
चाणlय णीत नेतृ8वाची 7 रहये = Chanakya's 7
secrets of leadership / सं. ले. राधाकृ gणन िप$लई
आिण डी. िशवानंदन ; इं LजीवMन राजेश चंVकांत

रानडे, मृमयी.

दांडेकर, राजा
पहा

गवांदे, वसुधा



891.4691

राळे , कुमुद

नाBटका-नाsछटा.

891.462

मै_ीचा आनंद.

891.463




रा&शगकर, सुधीर, अनु.
891.461

आजगांवकरकृत अनु.

फॅ iटॅिटक फे लूदा रहयकथा / गोपा मजुमदारकृ त
इं Lजी अनुवादावMन अशोक जैनकृ त अनु. 891.443
झाड-िपश1.

891.461

राणे, GHा
अhररे खा.

पहा

891.443

रायकर, गजानन

राठोड, राजाराम

राणे, अिनल, सं. ले.





089.9146

राठोड, चंVकांत थावM

राणीOया रा]यातले कायदे.

891.443

ा. शwकू यांOया साहस कथा / गोपा मजुमदारकृ त
इं Lजी अनुवादाव4न संजय कानकृ त मराठी अनु.

मोिहते, अनंत

राजोरे , राजेश

रानगोJी.

पहा

पहा

लbह, जॉन एफ. (Love,

John F.)

राvमाता रमाई.

पहा

काकडे, *दनकर िवgणू

राvसंत तुकडोजी महाराज: जीवन व काय3.

पहा

कामडी,

खुशालदास तुकारामजी



658.4092

राvिहताचा संदेश.

पहा

गवांदे, पुंडिलक भाऊराव

राvीय Lंथसूिच - मराठी िवभाग: 2013-2014 / सं.
संपा. वैgणवी िववेक कु लकणp आिण राजेश कु मार.


015.54029146

रा^ीय-िलमये
राvीय Lंथसूिच - मराठी िवभाग: 2015 / संपा. वैgणवी
िववेक कु लकणp.
015.54029146
राvीय सेवा योजनेचे तवान.

पहा

लमwची नाटके : कुं भ अमृताचा-सोनेरी सकाळ-ऑथे$लो दी


चवंडकं.

891.463

±रढे, नीतीन
लीळा पुतकांOया.



809



पहा

*दवटे,

नातू, सुरेश

इनामदार, एस. डी.

Mपेरी इितहासाची सोनेरी पाने.

पहा

जोग, िव. स.



891.463

रे िडओ जॉक bहायचंय मला...
रे kमा.

पहा

पहा

गुा, वाती



िवकास.

891.461

िवचार िवचारासाठी.

891.464



कु लकणp, संपदा

पहा

लिळतानंद . पहा 398.2095479 - महाराv.
कु लकणp, संपदा

पहा



954.79(1)

लbह, जॉन एफ. (Love, John F.)
कहाणी मॅकडोन$डसची: एका अमेBरकन उ?ोगाची
आंतरराvीय भरारी / इं LजीवMन सुधीर रा&शगकरकृ त


अनु.

338.7616479573

लट फॉर लालबाग.

पहा

पाटील, िव<ास मिहपती

लहाडे, िशरीषकुमार

बाप रखुमादेिववरा: संत Gी ाने<र महाराज यांOया
अभंगांचे िन4पण.
891.461
लांजे, िहरामण 'रमानंद', संपा.

पहा



923.254

खुणे, अंजना

Gीरामजी

लागेबांधे.

पहा

पहा

कर, िगBरजा उमाकांत

लाटा लहरी: सहा त4ण िम_ांचे वादसंवाद.

पहा

िशरसाठ, िवनोद

रोकडे, ल. स.



झळा.

891.463

रोजOया जीवनातील आयुवNद.
रोम जळताना...

पहा

पहा

माळी, वषा3 संजय

नाईक, िवजयकु मार िव<नाथ


िनराधार.

891.463

िशhणाचे महव.

891.463



पंिडत, िव?ा शशांक

रÄदळ, सुरेश कािशनाथ


कुटार-चारा.
लऊळ, रमेश, अनु.

लhणीय असे काही.

891.463
पहा

ठाकुर, संजीव

पहा

कोRाप$ले, नागनाथ

पहा

बोस, माधुरी

शाह, घनkयाम

लामण*दवा.

पहा

भालकर, यशवंत

ला$या मांग.

पहा

चौथाईवाले, सुरेश

लाळे , िनतीन

बोटीवMन.



923.854

लाळे , िवजय ा.
रसायनशाD: कृ ितधान िवान अeयापन / सं. ले.
िवजय ा. लाळे आिण सुधाकर चं. आगरकर. 540.7
&लबाळे , शरणकु मार हणमंता
ओ.



891.463

िलमये, राजा

अखंड भारताचा िश$पकार चाणlय.

लालूजीराव

लµ...एक ससूर.

लाड, संकेत द., अनु.
पहा

रोहणकार, मोद पु4षोRम

पहा



294.5211(1)

गौरवामृत: कविय_ी अंजना Gीराम खुणे अमृत
महो8सव 2015 'गौरव Lंथ'

गवाणकर, वीणा

रोिहणी.

लिलता रामचंV

पहा

भागवत, यशवंत

रॉबी िडिस$वा: एका मनवी कलाकाराचा वास.

जावडेकर, आशुतोष

ल®जी साळवे / संपा. सुरेश चौथाईवाले.

रे गे, कुमुद

िनसग3कiया.

पहा

पुयाची मरणिच_े: शतकापूवp व आता.

4तमजी, के . एफ.
नेहMंची सावली: नेहMंचे सुरhा अिधकारी के एफ
4तमजी यांOया रोजिनशीतून / संपा. पी. bही.
राजगोपाल ; इं LजीवMन सिवता दामलेकृत अनु. ;
संपा. क4णा गोखले.
923.254
पहा

लयपिमा.

बांदेकर, ल. मो.

लवाटे , मंदार

हेमंत
पहा

पहा

लिळतानंद.

362.76

Bरलोडेड: िनवडक किवता : 1990 ते 2015.

सेकंड.

राम.

Bरचड3सन, पामेला (Richardson, Pamela)
एका मातेचा लढा: पालकांमधील दुरा:ाOया
दुgपBरणामाला बळी पडले$या मुलाOया आईची
दयिवदारक कहाणी / सं. ले. पामेला Bरचड3सन आिण
जेन uाऊलेट ; इं LजीवMन सुषमा जोशीकृ त अनु.

Mपबंध: कलासमीhा.

लघु उ?ोजकांचा माग3दश3क: सामाiय माणसांनी
असामाiय उ?ोगांची के लेली उभारणी. पहा जब3र,
मायकेल इ. (Gerber, Michael E.)

बैरागी, के. पी.

राते, अशोक िभमराव

4पेरी वाळू तील पाऊलखुणा.

207

पहा

मोळक, शैलजा ाने<र

लµाचा GPS: िववाहिवषयक समुपदेशन करणारे
*दशादश3क पुतक. पहा जोशी, िमता काश



320.1

अDपु4ष अथा3त डॉ. ए. पी. जे. अ@दुल कलाम.


923.154
आपले परमवीर.



923.554(1)

िलमये-व6ा

208

िलमये, राजा

झुंजार छ_पती संभाजी.



923.154



भारतीय सेनादलांची ओळख.

355.00954



रणराज िशवाजी.

923.154

रणसंLाम 1857 चा.



954.0351

िशवरायांOया युHकथा.



923.154

िलमये, वसंत वसंत



891.463

िलमये, संeया सुधाकर, अनु.

पहा

पहा

टॉ$कन, जे. आर. आर.

पहा

पहा

±रढे, नीतीन



लुलेकर, $हाद
साठोRरी सािह8य वाह.



891.4609

पहा

थोरात, िवलास

वाघमारे , जनाद3न

पहा

करे , िबभीषण

पहा

लॅरी पेज / सेगNई िuन: गूगल सच3 इं िजनचे जनक . पहा
920.933804 - पेज, लॅरी.
पहा गwधळे कर, ाची

पहा

ढोणे, एकनाथ

ढोणे, एकनाथ

इलेlmा.

891.461

वेट लँड.

891.461




लोणकर, रघुनाथ



कोण मरतो... कोणासाठी !.

891.463

लेमॉन, गेल झेमॉक (Lemmon, Gayle Tzemach)

खैरखानाची वDो?ोिजका / इं LजीवMन वषा3


वेलणकरकृत अनु.



030.(1)



ढेकूण समाजवादी असतात !.

891.463

बापसे काका सवाई.

891.463



भारतीय तवानाची Mपरे षा.

शहा, Mपा शांतीलाल

लेले, ©ारकानाथ
अंटाlटका.

पहा

पहा

गमतीदार ोRरी.

मलाला युसूफजई

लॅरी पेज / सेगNई िuन: गूगल सच3 इं िजनचे जनक.
गwधळे कर, ाची

958.1



891.463



181.4

मी कु मारी नम3दा देशमुख.

891.463

मी मोM...मोxया...मोरे <र दशपु_े.

891.463

सासू भारी-जावई सयाहारी.

891.463

हाच खेळ पुiहा खेळू.

891.463






लोणीकर, भाकर
आठवणIचा &पगा: कथा, :ििच_े आिण लिलतलेख.


समीपा: Dी जािणवेOया
ाितिनिधक गुजराती कथांचे संकलन

लेले, सुषमा, अनु.

लोकशाही आिण िशhण.

पहा

लोखंडे, शिशकांत

823

पहा

पवार, शरद

लोककवी सािहर लुिधयानवी: जनािभमुख का:, गीतं व
जीवनाचा मागोवा.
पहा मनवानी, अhय

लोकिहतवादIची शतप_े.

गाडगीळ.

लेखाजोखा.

पहा

लोकिहतवादी गोपाळ हरी देशमुख.

बॅड mॅ*फक: आप$या मुलीOया शोधात िनघाले$या
बापाची अवथ करणारी कथा / अनु. साददR

पहा

लोक माझे सांगाती...

महािडक, निलनी बाबासाहेब

लुईस, सायमन (Lewis, Simon)

लॅWब, *Eटीना, सं. ले.



लोकसािह8य आिण Lामीण सािह8य यांचे वMप.

बो$कोbहॅक, कॅ थरीन

(Bolkovac, Kathryn)

लीळा पुतकांOया.

915.4(1)

लोकसहभाग आिण Lामीण िवकास.

(Tolkien, J. R. R.)
लीन, कॅरी, सं. ले.

लwढे, सुधाकर
साद नम3देची.



लोकसRा संपादकय िवभाग, संक. पहा सव3कायNषु
सव3दा: महाराvातील िनवडक सामािजक-सांकृ ितक
संथांची पBरचय कहाणी

ओ' uायन, डेरेक (O'

Brien Derek)

ली, अॅलन, िच_.

891.461

लोकवाणी अtाची गाणी.

िव<त / सं. संपा. *दनकर गांगल आिण संजय भाकर
जोशी.

लwढे, भाकर रामाजी
वेदना उपेिhतांOया.

891.46

पहा

लोपले$या सुवण3मुVा / भाgयासह संक. दशरथ तायापा

माझे 'मी' पण.



भोसले.

लेले, हेमा



928.9146

398.99146

वंeय8व आिण संतिताी.

पहा

पाटील, अिनल

वंश, जात व जाित:वथेचं उाटन.

लेिवस, हेडिवग (Lewis, Hedwig)

देहबोली: :ावसाियकांना माग3दश3न / इं LजीवMन
हBरश पटवध3न आिण रमण कु लकणpकृ त अनु.


658.45(1)

वकल, सुिया, अनु.

लwढे, पी. डी.

वा तुWहीपण होवू शकता.


615.538

राय, अ4ं धती

वकल, अलीम
राजकय समाजशाD / सं. ले. अलीम वकल आिण
]यो8§ा सोनखासकर.
306.2(1)

लॉ-योन, व1डी (Law-Yone, Wendy)
का²र: सुखाOया शोधात वणवण करणाxया 'वाई$ड लू'
आ*दवासी जमातीत$या मुलीची थt करणारी कहाणी /
अनु. िच_ा वा&ळबे.
813
यकृतामय = The Hepatobiliary disorders.

पहा

पहा

िचकन सूप फॉर द फादस3 सोल

पहा

मलाला युसूफजई

पहा

येगर, जॅन (Yager, Jan)
पहा

कुं भार, अ&जlय महादेव

वा दशसह¥ेषु: पंतधान मागा3रेट थॅचर यांOया
कतृ38वाचा आलेख. पहा काळे , भालचंV नारायण

व6ृ 2व-वाघमारे
वृ व: तं_ आिण मं_.

शेवडे, परीिhत सिदानंद

पहा

वत3मान तुडवताना.

वझे, मुकुंद

वासवणनांचा वास.



891.4609

वझे, शिश*करण
दंव&बदू.

वधN, सुरेश देवराव
आंबेडकरी नविनमा3णाची तवसÄदय3वादी किवता
&चतन आिण समीhा.
891.461009

संकृ त सुभािषते

वडेर, िव. गो.

अप3णपि_कांतून जी. ए. दश3न / संपा. िवनया खडपेकर.

आता माणसांचा शोध सुM आहे ...!.


928.9146
वडोदे, मधुकर बळीराम

अ. भा. मराठी सािह8य संमेलने: दृिJhेप.


928.9146(1)



891.463

व¼ाळकर, मािणक


कातरवेळ.

891.462

धराव1 तस1 सोडाव1.

891.462

ाण तळमळला.

891.462

बाल एकां*कका.

891.462

हे देवा हे देवा हे देवा.

891.462

वणवा.

पहा






वनपतIचे जग.

पहा

वळण.

पहा



891.461

धनगbहाळ, संजय डी.

वसईकर, गणेश आ8माराम
मध$या मeये.



891.461

वसेकर, केशव बाबनराव

संवाद शेतकरी िम_ाशी.



891.461

विहदा रे हमान

विहदा रे हमान...िहतगुजातून उलगडलेली / श@दांकन
नसरीन मुoी कबीर ; इं LजीवMन िम&लद


चंपानेरकरकृत अनु.

927.9143028

गंधे, कांचनगंगा

पहा

बी&जगचे गुिपत: समकालीन िचनी जीवनाचे यथाथ3
दश3न / इं LजीवMन मोहन गोखलेकृत अनु.
951

देशपांडे, सुरेश

वांगेवाडीत चोर संमेलन.

विनता



महायोगी.

922.945

पहा



पहा Gी वामी दRावधूत: या
िसHयो याOया सहवासात

331.702

वांVेकर, क$पना, अनु.

देव, नं*दनी काश

वांबूरकर, जावंदी, अनु.


891.461

सायबर-संकृ ती: इं टरनेट EांतीनंतरOया सांकृ ितक
303.4833(1)

वराळे , मिनषा &पटू
पBरमळ.



891.461

श@दकळा.

पहा

गणाचारी, अर&वद


089.9146

वाघ, सुनीती रमेश



बदलांचा मागोवा.

*करे , ईटBरन (Kire,

वाघ, बी. जी.

समJीचे मू$यभान.

वरखेडे, रमेश नारायण



891.461

वरे , िवलास



बोलका शंख.

891.463

ही ई<राची कृ पा.

891.463

वाघ, सुरेशचंV
डोlयाचे सbह&सग.




891.463

वाघचौरे , भीमराव



आतला रं ग.

891.463

जीवनांतर.

891.463

शोिषत.

891.463



कwडमारा.

891.461

माय माऊली.

891.461




वाघमारे , गजानन पांडुरं ग



पु_ िव<ताचा



891.463

वाघमारे , के. डी.

320.5
पहा

नवं काटवन.



वxहाडपांडे, नी. र.
नेहM आिण नेहMवाद: एक िच*क8सक मू$यांकन.
वत3क, ताराकाश, सं. संपा.

पहा

Easterine)

वरकड, संजय

काम चालू रता बंद.

पाटील, अिजत

वां*दले, सुरेश
माट3 कBरअर, उवल भिवgय / संपा. आनंद हडpकर.

विनता, संक.

पहा

विहदा

वाँग, जेन (Wong, Jan)

महाले, रमेश के.

वय सरता (िव) सरता.

पहा

रे हमान

पहा

वनासाठी *फिनlसचा संघष3.
भालचंV



891.461

वमा3, चेतन
रं ग ना8यांचे दयामधले.

विहदा रे हमान...िहतगुजातून उलगडलेली.

भोसले, राज1V

वनपतIचे अनोखे िव<.

तांबे, रमेश पांडुरं ग



891.463

हाफ ितकट.

पहा



915.479

वध3मान ते वत3मान: महावीरांOया तवांचे आजOया
काळात औिच8य. पहा जैन, धीरज

वझे, सरला

पहा

:वहारे , परमे<र



891.461

वडाळकर, कतp, संक. आिण अनु.

पहा

वत3ले, ¸कार महादेव
साVीतील ऑफबीट भटकं ती.
वतु3ळ.

सुखाचा शोध.

209

गत शाळा िनकषिनहाय उपEम / सं. ले. गजानन
पांडुरंग वाघमारे आिण ितभा चंVकांत गोहणे. 371.3

वाघमारे -िवर6

210

वाघमारे , जनाद3न
लोकशाही आिण िशhण.



370.954

वाघमारे , िवजयकुमार, संपा.

पहा

वासकसि¾का.

अनुसूिचत जमाती

युवक िवकास काय3शाळा कौश$य िवकास
पहा

वातुपु4ष.

ढवळे , िवजय

वायािवgकार िच*क8सा: भाषा, सािह8य व लोकसािह8य
: संशोधन, समीhा व माeयम िवचार. पहा
मालुंजकर, म&OछV के Mजी

िवकास.



891.4609

पहा

वाटसM.

गृहिवgणू आिण इतर कथा.

891.463

मनमोर.

891.463




पहा सािव_ीOया लेक: 100
ओजिवनIची 100 लघुचBर_े

वाड, िवजया, संपा.

पहा

पहा

आपटे, वामन बाळकृ gण

वादळांना झेलताना...

पहा

कोकाटे -गायकवाड, गुंफा

वादळातील दीपतंभ.

पहा

डॉलर, Eे लो (Dollar,

पहा

पहा

घाटे, िनरं जन &सह1V

िवानाOया उवल वाटा: भिवgयकालीन िवानाचा वेध
घेऊन िव?ाQयाना के लेलं ब®मोल माग3दश3न. पहा
अ@दुल कलाम, ए. पी. जे.

वाळके, िवकास, सं. ले.

वा&ळबे, िच_ा, अनु.

पहा

पहा

प4ळे कर, देवदR *दगंबर

पहा

िवठोबा.

उमला राघव1V

पहा

पहा

सावदेकर, आशा

महाभारत

िवVोही अणा भाऊ साठे .

पहा

पहा

महांबरे ,

चौथाईवाले, सुरेश

िवVोही कलावंत: अणाभाऊ साठे .
राजे<र माधवराव

पाटील,

िविधिलिखत.

िनरगुडकर, चा4शीला

पहा

इटोकर, डी. एस.

िवठोची लेकरे .
पहा

पहा

गंगाधर मनमोहन

हंकारे , संतोष चंपती

पहा

पहा

िव?ाQयासाठी औ?ोिगक क$पकता.

हंकारे , संतोष चंपती

वारकरी संत कविय_ी: भका:.
भाकरराव

पहा

पहा

दुडूकनाळे ,

बवN, *दलीप

िवनाशवेळा = The time of the assassins.

पहा

िमलर, हेÊी (Miller, Henry)

पाटील, आदश3

िवनोबा: : व वाय.

लॉ-योन, व1डी (Law-Yone,

पहा

&शपी, कु सुमाकर ग.

िवपkयना: काय स8य, काय अस8य ?.

Wendy)

पहा

डी.

वाळुं ज, महादेव

:ासपीठ.

िवान संदभ3.



891.461

वारकरी व महानुभाव संदाय . पहा 294.55 - वारकरी

वारसा चवIचा.

नागव1कार, Gीकांत शंभू

िव?ाQयाOया :िमव िवकासासाठी सुsांचा
सदुपयोग.
पहा कु लकणp, िव. गो.

वानखेडे, सुनील देवीदास

पहा

पहा



891.463

Dी Mपं.

मोरे , वीण राजाराम

िवान िगतां.

िवदुर नीती.

पुरोगामी.

पहा

िवदभा3तील दिलत िनयतकािलके : लोकानुकWपा,
&सहगज3ना, समुिचत. पहा कांबळे , &चतामण

वानखेडे, राकेश

पंथ.

देशपांडे, अशोक

िवदभा3चा वायीन वारसा.

Creflo A.)

वारकरी व महानुभाव संदाय.

पहा

िवानातील रं जकता.

गान, शुभांगी

वादळ वारं सुटलं रं .



646.78

िवानातील गमती-जमती = Fun in science.
िशवणेकर, वसुंधरा ल·मण

आंतरराvीय राजकारण:
संक$पना, िसHांत आिण समया
पहा

लिलता रामचंV

पहा

िवजेता नेहमी जागा असतो.

वाड, िवजया

वादळ.

बागाईतकर, रवIV

कोळी, मंगेश िवल

पहा

िवजयंता भारत.

शानभाग, माधुरी

वाडेकर, नेहा, सं. अनु.

पहा

िवजय नागावामी
हॅपी लµ.com.

भागवत, यशवंत
पहा

िवचार बदला... यशवी bहा !.

िवचारवृh.

पाटील, राम आणा

वाटे वरची फुले.

लिलता रामचंV

पहा



नवघरे , िव?ासागर िह.

पहा

पहा

891.4609

बाचल, िव. मा.
पहा

कु लकणp, पी. जी.

पहा

िवचारधारा / सं. संपा. §ेहल तावरे आिण भाकर शेळके .

वाटचाल फ यु3सनची: 1885-2010 : फ यु3सनOया 125
वषाOया दीघ3 वाटचालीचा अªयासपूण3 मागोवा.
वाटणी.



891.461

िवचार िवचारासाठी.

पहा

दुधाणे, संजय पांडुरं ग

पहा

भांडारकर, नेहा

&वदा: &वदा करं दीकर यांची समL किवता.
करं दीकर, &वदा

वाचलेच पािहजे असे काही / संपा. जयGी काटीकर.
वाटचाल एिशयाडची: आिशयाई Eडा पधा3.

पहा



891.463

वासुदेव, िवgणू रामू
श@दांकुर.

वाघाचे पंजे: िशवसेनेची देदीXयमान सुवण3 महो8सवी
वाटचाल.

वाbहळ, गजानन उHवराव
गोची / संपा. िवनोद Gीराम जाधव.



808.5

िवर फु लपाखरे .

पहा

केतकर, बालम

भवार, एस.

िवरागी-शंभू

िवरागी ानसूय3 मराठीचे आ? ग?लेखक व चBर_ लेखक
WहाÌभट उफ3 मह1Vभट यांOया जीवनावरील ?
कादंबरी.
पहा जावळे , प»ावती
िवलोकन.

पहा

वै?, वीण हेमचंV
तवकाश.

खोले, िवलास

िववेकानंद, वामी
भारताचे जीिवतकाय3: संकारातून समृHीकडे / सं. संक.
आिण अनु. अिनल यादp आिण सुभाष कु लकणp.


पाटील, uिवलास

पहा

िव<नागBरक8वाचे वेध.

पहा

गbहाणकर, िनलु िनरं जना

िव<लढा: एक सामािजक समयांचा रं गमंच.
घायवट, िव<िजत सुदाम
िव<त.

पहा

सÒोधन.

891.463

सुबोधन.

891.463




वै?, भाई
श@दांमागचे श@द: Gी. भाई वै? यांOया तावनांचे
संकलन / संपा. अिभिजत वै?.
089.9146
वै?, हेमचंV रतनसा, संपा. पहा ानभाकर: परमपू]य
Gी गु4देव आचाय3Gी समiतभV महाराज यांचे चBर_

पहा

वैरा यमूतp गाडगेबाबा: :ि8व आिण िवचार / सं. संपा.
राज1V उमेकर आिण मोद गारोडे.
922.945

िलमये, वसंत वसंत

िवgणु मनोहर


िडलीशीअस मेजवानी.

641.5



दुध दुपतं.



294.4

वै?, वीण हेमचंV, सं. संपा. पहा ानभाकर:
परमपू]य Gी गु4देव आचाय3Gी समiतभV महाराज
यांचे चBर_

294.555

िव<िच माझे घर.

211

641.671

वैशंपायन, मीना, अनु.

पहा

वैशंपायन, मृमयी, संपा.
वॉकर रोड 72 ते 79.

िवसरशील खास मला...

िवतव.

पहा

पहा

जाईल, ना. ज.

िविहरे , भावती


891.461

वीर बाबूराव पू$लेसूरबापू शेडमाके : 1857 Oया
वातं«यलÅातील िवदभा3तील शूरवीर Eांितकारक.
पहा गेडाम, काश तुळशीराम
वेचले$या संकारकथा.
वेठिबगार.

वेणूपु_.

पहा

पहा

वेदनेOया पाऊलखुणा.

&शदे, सुिनता अिनल

पहा

वेलणकर, वषा3, अनु.

पहा

पाटील, यशवंतराव

गांधी थम 8यांस पाहता...

:ासपीठ.

पहा

गणोरकर, भा

पहा

वाळुं ज, महादेव
पहा

पहा

बं?ोपाeयाय, शर*दiदु

दाभाडे, *दनकर



पहा

केळकार, रामदास

िbहलर, *कथ (Wheeler, Keith)

लोखंडे, शिशकांत

वै*दक गिणताचे सामQय3: ि_कोणिमतीसिहत.

कािळमा ? / अनु. िवलास फडके.
पहा

गुा,

वै?, अिभिजत, संपा.

पहा



813

bहॉलीबॉल खेळाचे अिधकृ त िनयम 2015-2016 /
इं LजीवMन देिवदास जाधवकृ त अनु.
796.325

अतुल

वै?, भाई

शंगारी, टी. आर, सं. ले.

वै?, अर&वद
ावंत: मानवी जीवन समृH करणारे / संपा. शारदा
साठे .

:ामोह.



658.409

वेवसाय माग3दश3क.
पहा

कtर-मेहरा, शीतल

िbहएरा, वॉ$टर (Vieira, Walter)
द िव&नग मॅनेजर: :ावसाियक यशाची शा<त तवे.

लेमॉन, गेल झेमॉक (Lemmon, Gayle

Tzemach)

वेट लँड.

पहा

काकडे, आसावरी

891.461

bहाया सावरगाव खुद3.

(Kirkpatrick, David)
पहा

पहा

:वहारे , परमे<र
वत3मान तुडवताना.

:ोमके श बhी रहयकथा.

कक3 पॅBmक, डेिbहड

पहा



796.42

:वथापकय यशासाठी चार सू_े = What the CEO
really wants from you.
पहा गोपालकृ gणन, आर.

वेध शहरांचा: सामािजक अवकाश, कि$पते आिण धोरणे /
संपा. Gुती तांबे.
301
वेबर, थॉमस, संपा.



:वसायातील इं ेिसbह मॅनस3.

जवंजाळ, सुनील कािलदास

पहा



813

133.9

:-अ:ाOया मeयसीमेवर.

कुं भार, धwडीराम नामदेव

वेध मनाचा शोध सुखाचा.

वॉलर, रॉबट3 जेWस (Waller, Robert James)
अ©ैत / अनु. लीना सोहोनी.

:ंकटरमण, पी.
nॉम सोफा टू 5 के .

लwढे, भाकर रामाजी

पहा

जोशी, उदय

अनु.

कुहीकर, सुनील वसंतराव
पहा

पहा

वॉ$श, नील डोना$ड (Walsch, Neale Donald)
संवाद परमे<राशी / इं LजीवMन वृषाली पटवध3नकृ त

पाटील, राम आणा

वेदना उपेिhतांOया.

वेदाचार.

पहा

िनण3य कौश$य

पहा

वॉरन बफे Oया यशाचे 50 मं_: शेअर बाजारातील गुंतागुंत
सहज सोXया श@दांत. पहा कहाते, अतुल

रामनाथ, आर.

अजातीचा जननायक संत गणपती महाराज.

'ती' चं अवकाश

पहा

पुरी, जे. आर.

शंगारी, टी. आर.
संत चरणदास: जीवन आिण उपदेश.



920.02

शंभू: एक गूढ !.

पहा

भानत, मनोहर



294.(1)

शतकाची-Kशदे

212

शतकाची िवचारशैली: अिखल भारतीय मराठी सािह8य
संमेलनातील अeयhीय भाषणे व 8याची िच*क8सा.
पहा धwगडे, रमेश वा.
श_ुिजत.

पहा

पहा

पहा

श@दकळा.

वराळे , मिनषा &पटू

पहा

पहा
पहा

पहा

पाटील, गजमल मिहपत

श@दया_ी.
श@दर¢े.

पहा

श@दांकुर.

पहा

&श_े, िव?ाधर पु4षोRम
मािहती अिधकार कायदा: तरतुदIचा तपशील
पJीकरण व काय3वाहीतील समया / संपा. आनंद
हडpकर.
342.540853(1)

भगत, रा. तु.

&शदे, अ4ण, संपा. पहा कृ gणाhर डॉ. कृ gणा इं गोले :
: आिण वाय

उराडे, िशवाजी देवाजी

शरथ, कोमारराजू

मनी वाईज: आम आदमीचा संपRी व आथक
वातं«याचा माग3दश3क / इं LजीवMन मनोहर

&शदे, अशोक, सं. संपा.


सोनवणेकृत अनु.
शरदाचे चांदणे.

332.6

थोरवे, जयGी रामचंV

पहा

शरीर-िवानाचे तुषार.

पहा

पहा



लेखाजोखा.

360

बाÌOया डायxया.
दुgमन.

आंबेडकर, भीमराव

&शदे, नवनाथ एकनाथराव
Eांतीकडू न शांतीकडे: एकपा_ी योगांची मािलका.


891.462



शहीद: भयमु होऊन मरणाला कवेत घेणाxया भगत &सग
यांचा अखेरपयतचा जीवनवास. पहा नयर,



891.463



891.463



915.43

&शदे, रमेश
महा8मा जोितराव फु ले यांचे राजकय िवचार.



320.5

&शदे, िव<नाथ
सकारा8मक मानसशाD = Positive Psychology.

कुलदीप

शांितयोग: योगसाधनेची ाथिमक, माeयिमक आिण गत
वाटचाल.
पहा अयंगार, गीता



158.1

प8क, हेम*करण

शानभाग, माधुरी

आयुgयाOया लढाईवरती बोलू काही.

891.463

वाटे वरची फुले.

891.464




नायक, एस. एच.

उपकाराची फेड.

&शदे, रणधीर
मeयदेशाची सािह8यया_ा.

928.9146



923.754

&शदे, िनलेश



891.463

पहा

पहा

&शदे, मधुमती
दोती.

891.463

शहा, सुरेखा

शानभाग, माधुरी, अनु.



891.463



शहा, लीला शांतीलाल

पहा

&शदे, कांता मोहनराव
िबगूल Eांतीचा.

मानवतेचे अंतरं ग.

शहा, Mपा शांतीलाल

शाई आकाशाची.

देशिवदेश

रामजी

§ेहवध3न

बािलका पव3.

पहा

&शदे, गौतम सुभाना, अनु.

सरदेसाई, हणमंत िव?ाधर

शमा3, िसHाथ3
सोमवारवर ेम करा आिण तMणपणी िनवृR bहा /
इं LजीवMन रे खा देशपांडेकृत अनु.
650.1
शहा, दश3न िव.



158.1



श@दांमागचे श@द: Gी. भाई वै? यांOया तावनांचे
संकलन.
पहा वै?, भाई
श@दालय.

पाटकर,

303.4840954

वासुदेव, िवgणू रामू
पहा

पहा

शाह, घनkयाम
भारतातील सामािजक चळवळी: एक सािहि8यक
परामश3 / इं LजीवMन संकेत द. लाडकृ त अनु.

संकपाळ, मा4ती

श@दांची झाली सुवण3फुले.

पांचाळ, घनशाम नामदेवराव

शाDी, िगरीजेश
&चतन.

राजे, िवलास

पहा

जोषी, *दनकर

मुरलीधरराव

राजे, िवलास

पहा

पहा

कोRावार, िनशा

शाD-तं_ान hे_ातील कBरअर.

देशमुख, सुनंदा भानुदासराव

पहा

पहा

शासकय िवभागीय Lंथालय िवकास: तुलना8मक अeययन.

मुjेिबहाळकर, शिशकांत

श@दछंद.

बोरकार, *दलीप

कणNकर, परे श माधव

शािळLाम, सुषमा, अनु.

धामनकर, अतुल

श@द मंदा*कनी.

पहा

पहा

देशमुख, महादेव रामचंV

पहा

शाळकरी मुलांचा डबा.

Wहा_े, *दवाकर के शव

पहा

श@दगंध.

शािपत सारे च.

नवरे , शंकर नारायण

शबल खं¼ाचं िव<.
श@द.

शािपत धरतीपु_.

&नबाळकर, चंVसेन

पहा

शoा-डे.

शाiतम िशवम अ©ैतम भूतान.

&शदे, शाम
Lामपंचायत मौजे डwगरगाव.

891.463

&शदे, सुिनता अिनल
वेचले$या संकारकथा.

891.463

&शदे, सुरेश
िनदान: वै?कय बोधन कथा !.

891.463





Kशदे-शेटे
&शदे, हेमचंV, संक.

वेश*Eया माग3दशका =

पहा

िशवानंदन, डी., सं. ले.

Admission process guidelines

िशवार.

&शदे-पाटील, ीती


कोरं पान.

891.461

&शपी, कु सुमाकर ग.
िवनोबा: : व वाय / संपा. भालचंV कु सुमाकर


जगताप.

923.654

&शपेतले आकाश.

पहा

माटे, Gीिनवास नी.

िशकारपूर, दीपक

]ये^ नागBरक आिण नवतं_ान.
िशhण िववेक.
िशhणशाD.

पहा

रोहणकार, मोद पु4षोRम

िशhणातील माझा सहभाग.
िशhणातून वयंपूण3तेकडे.
िशतोळे , सुषमा, संपा.

पहा
पहा

पहा

चंVमोरे , गणेश गो&वद

कु लकणp, मंगला िशवदास

Wहके , भाकरराव

िशनगारे , हेमंत

भारतीय राvीय काँLेस आिण नामदार गोखले. पहा
324.254(1) - भारतीय राvीय काँLेस.
923.254
िशरढोणकर, िव<नाथ
शुH भारतीय.



891.463

िशरसाठ, िवनोद

थड3 अँगल: िथअरॉBटकल िम_ाने ॅिlटकल lलबमeये


केलेली भाषणे.

089.9146

लाटा लहरी: सहा त4ण िम_ांचे वादसंवाद.


089.9146
िशराज मुजावर



हसा ! हसा !! हसा !!!.

741.5

िशकN , किवता ाने<र


बाईपणाची जमीन.

891.461

िशलेदार, फु $ल


पायी चालणार.

िशवछ_पती.

891.461

पहा

िशJाचार Wहणजे काय ?.
शुH भारतीय.

पहा




891.463

िशवदे, सदािशव



923.154

िशवराय: खंडका:.

कडू , मोिहनी िवनोद

पहा

चौके कर, ल·मण

िशवरायांचा आठवावा ताप.
िशवरायांOया युHकथा.

पहा

पहा

िशरढोणकर, िव<नाथ

शुHवैशाख, क$पना
सRरावं वरीस धोlयाचं.
शुभेOछा !.

पहा



891.463

गोडबोले, मंगला Gीिनवास

शुभेOछा पुgप: राशIचे आिण जiम*दनांकाचे.
पटवध3न, िव<ास माधवराव
शूiयोपचार.

पहा

पहा

पटवध3न, श. प.
पहा

श1डगे, वसंत रघुनाथ, संपा. पहा सािह8य§ेह: गु4वय3 ा.
डॉ. बाबुराव उपाeये गौरवLंथ
श1डगे, सुधाकर, अनु.

पहा

कiहैया कु मार

श1डे, तेजस चंVकांत
माया गायIची / WहशIची नwदवही.



636.2

माया शेळयांची नwदवही.

636.39

शेळीपालन: तं_ आिण :वथापन.

636.39




श1डे, ©ारकानाथ
हा शट3 फाटलेला: किव ©ारकानाथ श1डे यांचे िनवडक
सािह8य / संपा. अ4ण इं गवले.
891.461
श1¼े, सुजन


तरं ग.

891.464

शेकडे, सुभाष



संत खंडुबाबा माउली ...

922.945

हाणला कोयता, झालो मातर !.

923.754

शेlसिपअर आिण िसनेमा.

पहा



पाडळकर, िवजय

शेख फा4क के .
आ*दवासी समाजातील :सनािधनता.



305.8

आ*दवासी समाजातील :सनािधनता. पहा 305.8 

362.292



305.6970954

सावंत, मोहन वासुदेव

िलमये, राजा

िशवसेना @ 50: 50 वषा3चा मराठी अिमतेचा आिण
&हदु8वाचा लढा / संपा. योग1V ठाकू र.
324.254(1)



महाजन.

शेखरची भावळ.

पहा

ठोसर, केदार

शेखिच$लीची फु ल 2 धWमाल / पुनःकथन आबा गो&वदा

500

रणझुंजार.

पहा

मुिलम मनाचा कानोसा.

िशवदे, शीला

िशवपु_ शंभूराजे.

पुडके, निलनी

शेख सलीम

िशवणेकर, वसुंधरा ल·मण
िवानातील गमती-जमती = Fun in science / सं.
ले. वसुंधरा ल·मण िशवणेकर आिण ]यो8§ा संदीप

सBरता.

राधाकृ gणन िप$लई

मानववांिशक व जातीय समुदाय.

देशपांडे, िशरीष गोपाळ

दळवी.

पहा

पहा

शूiयोपचार होिमओपाथीची संLा 47 औषधे.
पटवध3न, श. प.

गुरव, कृ gणराव

पहा

िशhणाचे महव.



004

अªयंकर, वामनराव नारायण

पहा

213

398.210954
पहा

भावळकर, शेखर बाबूराव

शेटे, िशवाजी

अघBटत.

891.463

अघोरी दंश.

891.463

एक ीत मंतरलेली.

891.463

कपटजाल.

891.463

माळबंगला.

891.463

सैतानी तळघर.

891.463

शेटे-संभू, मीना, अनु.
सन सोल








पहा

िचकन सूप फॉर द फादर अँड

शेटे-zीसमथ

214

शेटे-संभू, मीना, अनु.

शोभा.

पहा

झा, ि©ज1Vनारायण

पहा

भवनिवBरयाखन

पहा

मुखोपाeयाय, के . के .

शोिषत.

शौय3.



नवे जगणे.

158.1
पहा

शेतकरी आिण कळी.
शेतकरी गाइड.

पहा

पहा

पहा

वरे , िवलास

गोरे , अनुराधा



891.462



यळकोट.

891.462

kयाम मनोहर यांचे सािह8य: दश3न आिण दश3न / सं.
संपा. चंVकांत पाटील आिण रामचंV काळुं खे. 891.46

कोरे , सुलभा
पहा

जुमडे, माधवी

kयाम मनोहर
ियांका आिण दोन चोर.

शेडबाळे , संदीप

शेिण$ले पश3.

पहा

धावारे , भारत अिभमान

kयामची आई.

चांदगुडे, िवनायक पांडुरं ग

पहा

साने, पांडुरं ग सदािशव

शेतकxयांचा लढाऊ कै वारी कॉ. माधवराव गायकवाड /
संपा. सुनीता कु लकणp.
923.254

GाH योग / संपा. नारायण अनंत सोमण.

शेतमळा ते िवधानसभा.

Gी गजानन िवजय.

पहा

शेरलॉक होWसचं पुनरागमन.

अभंग, पांडुरं ग गमाजी
पहा

डॉयल, आथ3र कॉनन

शेरलॉक होWसOया रहयकथा: गूढ रहयाचा वाढता थरार.
पहा डॉयल, आथ3र कॉनन (Doyle, Arthur

पहा



891.4609

िवचारधारा

शेळके, संगीता

Dीशचा जागर.



891.4609

शेळके-मरकड, संगीता काकासाहेब.
शेळीपालन.

पहा

शेळके, संगीता

पहा

शेवटू न आला माणूस.

पहा

श1डे, तेजस

Gीकृ gणदेवरायलु
आमुमा$यदा / अनु. :ंकटेश देवनप$ली.



891.461

महानुभाव आ? सािह8य:

सवासाठी: न:ा वतुसेवाकर काय?ाचे सुबोध


343.540558(1)

पाटील, आदश3

पहा



जोशीकृत अनु.

130
पहा

दRावधूत, वामी

Gीम°गव¯ीता.

पहा

पहा

भगव¯ीता

Gीलिलता सह¥नाम तो_म् / भाgय. शांत िहरे .


Gीिवgणुसह¥नाम रहय / भाgयासह अनु. िशरीष
शांताराम कवडे.

गावडे, दादाभाऊ जयवंत

शोभना सागर

तीथ3 िवल, hे_ िवल: संत सािह8य.



894.8271

294.5433

औरं गाबादकर, अनुराधा शाम

खैरनार, मुरलीधर

शोिधता िवल.

साठे , नारायण

Gीिनवास रामानुजन: गिणतिव<ातील अढळ तारा.
परचुरे, कतp

शेवाळकर, सतीश

पहा

पहा

Gीखंडे, मेहरा
अतI*Vय अनुभव / इं LजीवMन िनरं जन गजानन
Gीदुगा3 सशती.

एक चळवळ

िववरण / संपा. सदानंद बोरसे.

दRावधूत, वामी

GीअJिवनायक पदया_ा.



झीरो बॅलiस असलेलं माझं पासबुक.

पहा



शेवरे , आ. सो.

शोध.

नगरकर,





089.9146

पहा

पहा

294.561

Gी वामी समथ3 सशती.

शेवडे, सिदानंद सुरेश
स8य सांगा ना...!.

पहा



922.945

विनता.

808.5

शैलूची आई.

Gी गो&वद समथ3 / भाgयासह संक. चंVकांत रघुनाथ मोरे .

Gी वामी दRावधूत: या िसHयो याOया सहवासात / संक.

वृ व: तं_ आिण मं_.

शेवाळे , Gीकृ gण, सं. ले.

काणेकर,



कांबळे , उRम

पहा

पहा

294.543

615.538

GST

Gी गोकण3 महाबले<र ऐ<य3 दश3न.
Gीपाद भाकर

Gी स8यनारायण पूजा व कथा / संपा. कु लकणpशाDी.

शेवडे, परीिhत सिदानंद
" " घरोघरी _ आयुवNद.

शेवाळकर, अिनल, संपा.

Gी गीतायोग शोध uिव?ेचा: अeयाय बारावा भियोग. पहा भगव¯ीता

रा. शं.

चौगुले, सरोज

पहा

दासगणू

Gी संत तुकारामांOया गाQयाचा अªयास.

महाजन, सीमा

शेळीपालन: तं_ आिण :वथापन.
चंVकांत
शेवटचा दरवेशी.

पहा

पहा

आलुरवार, रजनी राजे<र

Gी गीतायोग शोध uिव?ेचा: अeयाय तेरावा
hे_hे_योग. पहा भगव¯ीता

Conan)

शेळके , भाकर, सं. संपा.

पहा

Gी गीतायोग शोध uिव?ेचा: अeयाय अकरा िव<Mपदश3नयोग. पहा भगव¯ीता

(Doyle, Arthur Conan)

शेळके , भाकर
Lामीण सािह8य: वMप आिण िच*क8सा.

Gी गजानन बोधामृत.



294.54



891.461009



294.5433

Gीसमथ3 रामदासवामIचे मनाचे ोक, मनोबोध,
ओिवMप, दासबोधाचे मनोबोध व क4णाJके .
रामदास, समथ3

पहा

zो)ी-संLकार
Gो_ी, िनिशकांत


संत तुकारामांचे आ8मवृR / संपा. नागनाथ लालूजीराव
कोRाप$ले.
891.461



संत नामदेव.

िनवडु ंगाचं फूल.

891.463

साडेसाती.

891.463

<ास आिण भास: *फरती.
<ासातले तराणे.
षकार.

पहा

पहा

कांबळे , उRम

संत संवाद.

रामेकर, कृ gणा वामनराव

स. न. िव. िव.

पहा

पहा



808.4

923.254

महाराvातील पारं पाBरक लोककला.

398.095479

चरण &सह, महाराज




आदश3 िजवनाOया :वथापनाची 9 सू_े.
संतवायाचे जनसािह8यमू$य.

संयाशाDाची तwडओळख.

सं_ा रोपवाBटका.

पहा

कु लीज, nे डBरक एल.

पहा

जोशी, मंदार राजाराम

संगणकयुगातील आरो य. पहा 616.9803 - औ?ोिगक
आिण :ावसाियक आरो य. पहा जोशी, मंदार

संदेह.

पहा

संिधकाश.

राजाराम
संगणकाची गाणी.

पहा

मोरे , िवलास कांतीलाल

सहज सुलभ ाणायाम.



613.7046

खांडेकर, मा4ती द.
पहा

कांबळे , उRम

सावरकर,

पहा

आचाय3, माधव नारायण

खडसे, िवनोद अशोक

मतकरी, र¢ाकर रामकृ gण
ट1बे, Gीपाद दामोदर

पहा

संपूण3 आरो य सवासाठी.
िव?ाधर

पहा
पहा

खराट, संभाजी
सरदेसाई, हणमंत

संवाद.



पहा

साधु,

यशवंत

पहा

संत कबीरदास आिण संत रामदास वामी: तुलना8मक
अªयास . पहा 891.431 - कबीर . टीका. पहा
खळदकर, ]यो8§ा
साठे , शुभा

पहा

िनण3य कौश$य

पाटील, कु मार रामगwडा

संवाद परमे<राशी.

पहा

वॉ$श, नील डोना$ड

(Walsch, Neale Donald)
संवाद मनाशी.

संत कबीरदास आिण संत रामदास वामी: तुलना8मक
अªयास. पहा खळदकर, ]यो8§ा

371.26

संभूस, वैgणवी, सं. संपा.

922.945

संत एकनाथांची अभंगवाणी: एक दृJीhेप.



भोसले.

मीना गोखले-पानसरे .

पहा

दे&शगकर, वासुदेव िवल

संवाद शेतकरी िम_ाशी.

पहा

वसेकर, केशव बाबनराव

संवादEांती / संपा. Gीराम पवार.



004.693

संशोधन पHती: नवो*दतांकBरता Eमवार माग3दश3क.
पहा

रणिजत कुमार

संशोधन ताव िवकिसत करणे.

पहा

डेिनकोलो, पॅम

(Denicolo, Pam)

संत खंडुबाबा माउली ...

पहा

शेकडे, सुभाष

संत चरणदास: जीवन आिण उपदेश.

पहा

संशोधन िव<ात.

शंगारी, टी.

आर.
पहा

पहा

संपूण3 पोलीस कॉiटेबल भरती परीhा / संक. ल·मण

संजीवननाथ डॉ. Gीमंगलनाथ: अeया8ममय जीवन आिण
िशgयांOया अनुभूती / सं. संक. नीला पाटील आिण

पहा

पहा

संपादक मुकुंदराव पाटील.

संगोराम, सेतुमाधव

संघष3 ]याचा-8याचा.

सावरकर, सुभाष

संदीप उिoतान
@लॅक टोनNडो: 26/11 मुंबई ह$$यातील ितहेरी झुंज.. /
इं LजीवMन समीर कवNकृत अनु.
303.625

(Coolidge, Frederick L.)

संगणकयुगातील आरो य.

पहा



158.1

सुदाम

संतसािह8य कथासंदभ3कोश.

संत चBर_े.



928.9146

संतGे^ तुकाराम: वैकुंठगमन क खून ?.

ढोले, संजय

संत काiहोपा_ा.

नातू, क$पलता

पहा

संत, काश नारायण
कु वेशी / श@दांकन सुिया दीिhत.

संिh Gीगु4चBर_: GीदRलीलामृत-GीिसHलीलाम ◌ृत.
पहा दRावधूत, वामी

पहा

नामदेव

संत, शुभांगी

भारतर¢ डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर.

संघटना.

पहा

नारायण

टांककर, साईनाथ सुरेश

संकपाळ, सुशीला

पहा

पुरी, जे. आर.

संत सािह8यातील िमथकांचे रहय.

संकपाळ, मा4ती
श@दर¢े.

संकBरत.

पहा

संत नामदेवांची वाणी: अमृताची खाणी.

Wहसकर, संगीता Gीकांत

पहा

215

गोगटे, *दलीप

तुकानो, जोसेफ

संशोधन संरचना: गुणा8मक, संया8मक आिण िमG
पHतIचे दृिJकोन. पहा Eे सवेल, जॉन ड@$यू.
(Creswell, John W.)

संत ाने<र वाणीची *द:ामृत धारा.

पहा

ाने<र

संत ाने<र: समाधी रहय आिण जीवन चBर_.
सरGी
संत ाने<रांचा सिववरण हBरपाठ.

पहा

पहा

पहा

ाने<र

संशोधनमुVा: मराठी, &हदी आिण इं ि लश भाषेतील
संशोधनाOया संधी / संपा. रा®ल अशोक पाटील.


410.72

संकार.

पहा

िझलपेलवार, माधव रामचंV

संLकृ त-सरzी

216

संकृ त सुभािषते / संक. आिण अनु. कतp वडाळकर.


891.21008

सफर िवानकथांची / संपा. निलनी गुजराथी.

सकारा8मक मानसशाD = Positive Psychology.
पहा &शदे, िव<नाथ



891.463008

सफलतेची गु4*क$ली: :िमव िवकास.

सकाळ yearbook 2016 / संपा. आिण संक. मनोहर



सोनवणे ... [आिण इतर].

059.9146

संपा. आिण संक. भूषण राhे

सकाळ yearbook 2017 /



आिण मनोहर सोनवणे.

059.9146

सकाळ करं ट अपडेस.



030.(1)

सकाळ करं ट अपडेस 2017 = Current updates


2017 / संकिलत.

030.(1)

सखदेव, णव
माट3पणे bहा कॅ शलेस / संपा. नीता कु लकणp.


पहा

अ@दुल कलाम, ए. पी. जे.

पहा

पहा

जोशी, वषा3

पहा

डॉयल, आथ3र कॉनन (Doyle, Arthur
िप_ोदा, सॅम

पहा

फडणीस, िवजया

पहा

फराझ अहमद (Farāz Aḥmad)

पहा

बॉiड, रिकन (Bond, Ruskin)

पहा

िवजय नागावामी

सतीचं वाण.

पहा

पहा

सदानंदया_ा.

पहा

पहा



342.54

महाजन, किवता

बोडस, आनंद जयराम

पहा

वाघ, बी. जी.

पहा

शुHवैशाख, क$पना

सWयक Eांती.

पहा

आपटे ,

सोमण, माधव शंकर

गंधारे , दRा_य के शव

पहा

पहा



सरणावरला शंकxया.

अ4ण िव<ंभर

सरदार कडकराम.

पहा

महाजन, किवता

पहा
पहा

पहा

परांजपे, सई

पाटील, अिजत

देशपांडे, अशोक

सरदेसाई, हणमंत िव?ाधर
शरीर-िवानाचे तुषार.

भटकळ, सदानंद गणेश

सनईवाला.

891.463




धान, राम डी.

सगुM तं नमािम / संक. सुरेश «यंबक पाठक.

891.473008

मेGाम-कानेकर, अिमता

पहा

सय: माझा कलावास.

गवांदे, पुंडिलक भाऊराव

पहा

पहा

समुVच आहे एक िवशाल जाळं .

891.461



294.561

सगुM नानक: साधना रहय आिण जीवन चBर_.
सरGी

पहा

वै?, वीण हेमचंV



613

संपूण3 आरो य सवासाठी.



613

सरGी
अंतम3नाOया शपलीकडील आ8मबळ = Power
beyond your subconscious mind / &हदीवMन
मराठीमeये अनु.
158.1
चला... सूय3 बनू या: यशवी जीवनासाठी सात पावले /
अनु. िनतीन कोRाप$ले.
158.1
रामायण: वनवास रहय.



891.21

संत ाने<र: समाधी रहय आिण जीवन चBर_.


सदामते, िवल जगoाथ

922.945

सगुM नानक: साधना रहय आिण जीवन चBर_.

सपकाळ, अिनल
भडास.

खडसे, िवनोद अशोक

संकलन / अनु. सुषमा लेले.

*दवा एक...

पहा

बेिडस, मधुकर राजाराम

समीपा: Dी जािणवेOया ाितिनिधक गुजराती कथांचे



सनईवाला.

पहा

समीhेचा अhरगंध.

891.463

पहा

पहा

समाजशाDीय िवचार.

झुंज.

सÒोधन.

पहा

ज. शं.

सदामते, िवल जगoाथ

सदावतN, अभय, अनु.

पहा

समL म8यशेती / ले. महेश मधुकर &शदे...[आिण इतर.].

समथ3 िशकवण.

शेवडे, सिदानंद सुरेश

पहा

पहा

समL औषधी वनपती.

समाजयोगी समाजशाD डॉ. मा. स. गोरे .

स8यनारायण bहसNस संिवधान.
स8याचा िवजय.

समं_ मं_शः उपिनषदांचं ोकबH रसLहण.

समतोल खा सडपातळ रहा !.

देशपांडे, अशोक

स8य सांगा ना...!.



891.4609

समता संघष3 माग3दशका / संपा. सुनील *दघे.

सासणे, भारत

सRरावं वरीस धोlयाचं.

362.12

सबनीस, Gीपाल
बृहiमहाराvाचे वायीन संिचत.

समJीचे मू$यभान.

पहा



health & nursing.

समL स1*Vय शेती.

Conan)

सटवाईचा लेख.

स*फया िसराज मोमीन
सामािजक आरो य व पBरचया3 = Community



कु लकणp, सुGुत

पहा

गवांदे,

639.3

बागची, सुuोतो

सखदेव, णव, संपा.

पहा

पुंडिलक भाऊराव

उपिनषदे

332.102854678

सखदेव, णव, अनु.

से, रे वती, अनु. पहा िचकन सूप फॉर द सोल फॅिमली
मॅटस3: कौटुंिबक िजbहा´याOया भावपशp कथा



891.463



922.946

सरzी-सारLवित
सरGी
वामी िववेकानंद: भारतातील गुM-िशgय परं परे ची

काळे रहय.

922.945

सरGी तेजपारखी.

सरGी

पहा

सराईतकर, आनंद, संपा.

सBरता.

साठे , मकरं द



मशाल.

पहा

पहा



891.463

साठे , शारदा, अनु.

िप_ोदा, सॅम

पहा

साठे , शारदा, संपा.
हसरा गजरा

पहा

वै?, अर&वद

साठे , शुभा

संत काiहोपा_ा.

िशवदे, शीला

सव3 आजारांवर संयु उपचार.
भाकर

पहा

सव3:ापी मौनाOया ितhेत.

पहा

सवा38मभावी तुकाराम.

गवळी, अिनल



922.945

साठे , शोभना, संपा.

पाटील, गोपाळ

सव3कायNषु सव3दा: महाराvातील िनवडक
सामािजक-सांकृ ितक संथांची पBरचय कहाणी / संक.
लोकसRा संपादकय िवभाग.
361.76095479

पहा

217

साठोRरी मराठी नाटक आिण दिलत नाटक: एक
िच*क8सक अªयास. पहा कांबळे , महावीर िवल
साठोRरी सािह8य वाह.
साडेसाती.

पहा

लुलेकर, $हाद

Gो_ी, िनिशकांत

पहा

सात8यपूण3 आिण भरपूर दुधासाठी माज संकलन तं_.
पहा माक डेय, िनतीन मनमोहनराव

आनंदगांवकर, जीवन

सलगरे , मधुकर

सातपुते, अशोक, संक.

&हदुथानी यशवंतांचा इितहास.

कलेOया िव<ात

पहा



पहा

hि_य मराËांची 96 कु ळे

सलाम &जदगी: कॉ. भाकरराव जाधव चBर_ / संपा. कॉ.
भाकरराव मृती ित^ान.
923.254

सातपुते, गो&वदराव
गोJीMप Gीरामदास / सं. ले. गो&वदराव सातपुते आिण
पु. :ं. कु लकणp.
922.945

सळसळणारं &पपळ पान.

साथीदार आरो याचे.

पहा

साद दे दया !.

दवणे, वीण

सहज सुमनांजली.

पहा

सहज सुलभ ाणायाम.

पहा

954

खंकाळ, वसंत िनवृRी

&हगे, के शव यशवंत
पहा

सह¥बुH,े चंVकांत
गूढ उकलताना: आधुिनक म1दू संशोधन.
सह¥बुH,े चंVकांत, अनु.

पहा

साद नम3देची.

संगोराम, सेतुमाधव

साधनामत.


612.82

कॉÓकन, सूझन (Corkin,

साVीतील ऑफबीट भटकं ती.

पहा

वत3ले, ¸कार

सा. रे . पाटील बोलतोय.
सांगकामे ओनामे.

पहा

पहा

गोलN, िशवराज



891.463

कु लकणp, दीप मधुकर

सामािजक :िसहाय पHती.
सामािजक सांकृ ितक जािणवा.
सामानगडचा संLाम.

मावजो-*कत3नी, Mपाली

पहा

पहा
पहा

पहा

कौिशक, सुनंदा
गोडघाटे , अशोक

पाटील, दशरथ

सामाiय ते असामाiय: यश आिण आनंद ाीसाठी तुमचा
राजमाग3. पहा पटेल, िमनोचर

साउदIतले ते दीस . पहा 928.91469 - मावजो-*कत3नी,
Mपाली. पहा मावजो-*कत3नी, Mपाली

सायबर वॉच.

साकुळकर, माधुरी



923.654

पहा

सावंत, पूनम

सायबर-संकृ ती: इं टरनेट EांतीनंतरOया सांकृ ितक
बदलांचा मागोवा.

साठे , नारायण

GीअJिवनायक पदया_ा.

पहा

सामािजक मानसशाD = Social Psychology.
ढोरमारे , अिभमiयू राम*कसन

पुरी, जे. आर.

सािव_ीबाई फु ले.

जादव, िभकाजी िशवम

सामािजक आरो य व पBरचया3 = Community health
& nursing.
पहा स*फया िसराज मोमीन

मेहता, शिशकला

पहा

पहा



891.463

थोरात, कािमनी

साउदIतले ते दीस.



891.463

साप आपला िम_.

पाटील, नीला

पहा

कथा शोधांOया



910

पहा

पहा



891.461

साने, पांडुरं ग सदािशव

साने-बोडा, सुधा, अनु.

सांगळे -मxहळकर, संपत
जेलया_ा.

साई बु$लेशाह.

साने गु4जी कथामाला, संक.

सोनसाखळी.

पय3टन भूगोल.

पहा

िनरगुडे, अपणा3

पहा

kयामची आई / नाsMपांतर भाकर ठ1 गडी ; राम
शेवाळकर यांOया तावनेसह.
891.463

पाटील, सातगwडा रे वगwडा

सांगळे , शैलजा अ.

सांजगीत.

कुं टे, जगoाथ

पुनज3iम.

महादेव

सांगू कुणा ?.

पहा

संत एकनाथांची अभंगवाणी: एक दृJीhेप.

साVी: िनसगा3चा अनमोल ठे वा / सं. संपा. आिण संक.
पूणमा फडके आिण शमला देव.
333.72

पहा

लwढे, सुधाकर

पहा

साधु, यशवंत

Suzanne)

सांगाती.

साधी माणसं.

पहा

आलेगांवकर, प»ाकर महादेव



915.479

पहा

सारवित जiमभू िवदभ3.

वरखेडे, रमेश नारायण

पहा

काळे -पाटसकर, भा यGी

साथ-Kसधी
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साथ3: मनुgयवभावाचे पैलू उलगडणारी कथा.
भैरXपा, एस. एल.

पहा

सावरकर, सुदाम

संतGे^ तुकाराम: वैकुंठगमन क खून ? / संपा. सुभाष


सावरकर.

सालफळे , मनोहर गुणवंत

िहमालयातील वगा3रोहण.



915.4

922.945

सावरकर, सुभाष

संतवायाचे जनसािह8यमू$य.

साळुं के, रा. शे.

कथा माया गुलामीची.

891.463

ह1गनबेट: आ8मकथना8मक कादंबरी.

891.463




साळुं के, िवजया



कृिष भूगोल.

338.1

साळुं के, िवजया, अनु.

पहा

कोएलो, पाउलो (Coelho,

सावरकर, सुभाष, संपा.
पहा

पहा



891.461009

जनिन^ांची मां*दयाळी

सावरकर, सुदाम

सावली ेमाची.

पहा

भागवत, यशवंत

सावळे , संजय दRा_य, सं. ले.

पहा

सोमण, माधव शंकर

सािव_ीOया लेक: 100 ओजिवनIची 100 लघुचBर_े /

Paulo)



संपा. िवजया वाड.

साळुं खे, आणा हरी
गुढी आिण शंकरपाव3ती.



294.54

पुरंदर1 ची इितहासVोही बखर.



923.154

साकुळकर, माधुरी

सासणे, भारत



891.464

सासू भारी-जावई सयाहारी.

पहा

लोणकर, रघुनाथ



साहसी सागरकiया.



साहानी, सािव_ी
मी कधीही माफ मागणार नाही !: पांडुरंग खानखोजे
यांचे चBर_ / इं LजीवMन अवंती महाजनकृ त अनु.

294.363

साळोखे, जीवन

अवथ वळणावर.

पहा

सटवाईचा लेख.

बुH समजून घेताना: िवभाग 1 व 2 : 'सव¡Rम भूिमपु_
: गोतम बुH' या Lंथातील िवचारांचे संकलन / संक.
नवनाथ जाधव.

सािव_ीबाई फु ले.

920.72(1)

891.464

पैलू: भावी :िमवाचे.

158.1

मी यशवी होणारच.

158.1



पहा

देवधर, िवजय





सोपे आहे आनंदाने जगणे.



सािह8य, भाषा आिण समाज.



सािह8यिश$प / संपा. पुgपलता राजापुरे-तापस. पहा
891.4609 - मराठी सािह8याचा इितहास व समीhा.

891.464

सावंत, अि<न
मधुमेह िव4H आपण.

923.254

616.462

पहा

बोकल, िम&लद



सावंत, नथुराम काश

891.4709



भूकंप.

891.461

सािह8यिश$प / संपा. पुgपलता राजापुरे-तापस.


891.4609

सावंत, पूनम



सायबर वॉच.
सावंत, भाऊसाहेब.

364.168(1)
पहा

अभंग, पांडुरं ग गमाजी

िशवरायांचा आठवावा ताप.
पहा

सािह8य§ेह: गु4वय3 ा. डॉ. बाबुराव उपाeये गौरवLंथ /
सं. संपा. वसंत रघुनाथ श1डगे, काश बापुराव कु लथे
आिण §ेहलता काश कु लथे.
928.9146



सािह8याचे पिमरं ग: आवादक समीhा.
$हाद अ.



सािह8यातील 'Gी'.



सािहि8यक आनंद यादव.



साहेब.



&सग, सृजन पाल, सं. ले.

अवचट, अिनल

अशी मने असे नमुने.

920.02

सावंत, हेमंत
तीन भाऊ.

891.463

िनःवाथp.

891.463

मम3भेद.

891.463

व¬सुंदरी §ेहवध3ना.

891.463

सावदेकर, आशा



मला आवडलेली किवता.

891.461009

िवदभा3चा वायीन वारसा.



891.4609

सावन &सह, महाराज
पारमाथक कथा.
पहा



294.(1)

भागवत, यशवंत

सावरकर नावाची ]योत.

पहा

भावे, पु4षोRम भाकर

891.4609



923.154

सावंत, िशवाजी गो&वद

सावर रे .



जगताप.

सावंत, मोहन वासुदेव

सावंत, िववेक.

सािह8यिश$प: गु4वय3 ा. डॉ. बाबुराव उपाeये गौरवLंथ /
सं. संपा. वंदना मुरकु टे, िशवाजी काळे आिण रामकृ gण

पहा

पहा

पहा

कु लकणp,

नाडगौडा, Gीकांत
पहा

ठाकू र, रवIV

चोरगे, तानाजीराव
पहा

अ@दुल कलाम, ए. पी. जे.

&सगबाळ, सुजाता


मनरं गी.

&सदूर.

पहा

891.4691
भागवत, यशवंत

&सदेकर, *दप, अनु.

पहा

इझडेल, नेिbहल (Isdell,

Neville)

&सधी कथा / संपा. देवी नागरानी; अनु. िव?ा िचटको.


891.413008

िसगल-सृि9िवज्
िसगल, बनp एस. (Siegel, Bernie S.)
पीस, लbह अँड ही&लग: शरीरमनाचा संवाद आिण
वयंउपचारांचा माग3-एक शोध / इं LजीवMन पूणमा

सुिया अयर

615.5

िसनगारे , सदानंद आकाजी, अनु.

पहा



न रडणारी मुलगी / संपा. सुजाता देशमुख.



कुंडेटकरकृत अनु.
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कफन आिण इतर

891.463

सुिया िवनोद


कैफा हालक ओमान.
सुबोधन.

891.463

वै?, वीण हेमचंV

पहा

अनुवादीत कथा
सुभग सुभग माझा देश.

िसनेमा मसाला िमlस.

पहा

ठाकू र, *दलीप

िसiहा, आ*द8य, सं. ले.

पहा

दुलत, अमरिजत &सग

सुभाष संकत3न.



954



891.463

िसMर, उमला


असीम.

जोग, िव. स.

सुMची: संपूण3 शाकाहारी.
सुरेश, बी., अनु.

िसरसमकर, मीरा
हसाल तर वाचाल.

नािनवडेकर, मुकुंद

सुरवसे, आणा
वरांजली: गीतमंच नोटेशन.

िसiहा, िवजयकु मार
आमचा अंदमानचा कारावास / इं LजीवMन Mपेश
पाटकरकृत अनु.

पहा

पहा

891.463

पहा



782.42

परचुरे, इं *दरा

अइलैया, कांचा

पहा

सुवण3मeय.

पहा

कोसंबे, Mपा

सुवण3योग.

पहा

टwगे, नानेबाई बापुराव

सुषमा मुनIV


थोडीशी आशा / अनु. सुशीला दुबे.

िससोदे, अिवनाश

सू·मिवRाचा सुबोध पBरचय.

पुढील 7 िपÅा तुWहाला माफ करणार नाहीत आता
तरी Gीमंत bहा / इं LजीवMन मुा देशपांडेकृत अनु.

सूड.



650.1
सीकरी, राजीव

भारताOया परराv धोरणाचा पुनवचार: आbहाने
आिण नीती / इं LजीवMन िव?ा भाकयकृ त अनु. ;
िचiमय आर. घारे खन यांOया तावनेसह.
327.54
सीiस िबहाÌड... 'दृJी' - दृJी - नकळत *दसले सारे .

पहा

पहा

891.433

जोशी, वसुधा

कोळी, अशोक कौितक

सू_े भाव पाडयाची.
सूर अंतरीचा.

पहा

पहा

युंग, रॉब (Yeung, Rob)

Vिवड, देवयानी

सूय3बाला
पहाटेOया ितhेत / अनु. उवला अनंत के ळकर.


891.433
पहा

सूय3वंशी, आबासाहेब मा4ती

सोमण, योगेश



आपली नाती.
सुंठणकर, सुभाष

झाली एकदाची Dीमु.



891.463

सुंदर ती दुसरी दुिनया.

पहा

िमG, अंबरीश

सुंदरा मनामeये भरली.

पहा

पागे-क1 करे , सुलभा

सुखठणकर, जगoाथ सदािशव, संपा.
धमा3नंद दामोदर
सुखपहाट.

पहा

सुखाचा शोध.

पहा

वझे, सरला



ितभासंपo सािह8यकार.

गीत, Gीराम

कु लकणp, चंदला

सृिJिवान गाथा: खगोल-भूगोल.

पहा

पहा

वसंत



सृिJिवान गाथा: ािणशाD-वनपतीशाD.
Gीराम वसंत

823

गीत,

गीत, Gीराम

सृिJिवान गाथा: पया3वरण - रसायन - गिणत.
गीत, Gीराम वसंत

वगा3Oया वाटेवर काहीतरी घडलं...

नागवेकर, *दलीप धwडू

पहा



809

सुधा मूतp
हरवले$या मं*दराचे रहय / अनु. लीना सोहोनी.

पहा



305.8

थोरात, िनितन

सृिJिवान गाथा: इं िजिनअ±रग-कॉWXयूटर.
Gीराम वसंत
928.9146

सुपारी लागवड.



923.654

वसंत

जळात$या ितमा: काही िनवडक संमरणं.

पहा

पहा

सृिJिवान गाथा: आरो य वै?क.

सुदामे, भारती जयंत

सुधामृत: आई इं *दरे चे गुज.
कृ gणाजी

सूय3वंशी, के . एच.

सूय3वंशी, के . एच.
एकच eयास: धWमभूमी दे²रोडचा िवकास.

सूया3ची सावली.

सुडौल राहा: खवयेिगरी सांभाळू नही सडपातळ
राहयाचा मं_. पहा मिखजा, पूजा

पहा

पहा

अिहराणी बोली: सुलभ :ाकरण : भाषाशाDीय
अªयास.
491.465

सुखाने जगयासाठी: सकारा8मक दृJी देणारं मौिलक
माग3दश3न. पहा फडणीस, िवजया

सुधा मूतp, संपा.

सूय3वंशी, कािशनाथ.

सूय3वंशी, रमेश
आ*दवासी ठाकर डॉट कॉम: आ*दवासी ठाकर :
समाजशाDीय अªयास.

कोसंबी,

दवणे, वीण

पहा

891.461

सृिJिवान गाथा: भौितकशाD.

पहा

सृिJिवान गाथा: सामािजक-संकण3.
वसंत

पहा

पहा

गीत,

गीत, Gीराम वसंत
पहा

गीत, Gीराम

स`|}य- ी
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स1*Vय शेती: मानके आिण माणीकरण.
शांत

पहा

सोiयाOया शोधात.

नाईकवाडी,

सोपे आहे आनंदाने जगणे.

सेठ, सुहल
े

&जकावे कसे ?: भारतातील महान सीई¸Oया यशाचे
मं_ / सं. ले. सुहल
े सेठ आिण सनी सेन ; इं LजीवMन
जयकाश झ1डेकृत अनु.
926.58(1)


305.231

सेBठया, मह1V, सं. ले.

पहा

पहा

पwhे, िववेक

पहा

सोमण, नारायण अनंत, संपा.

समाजशाDीय िवचार / सं. ले. माधव शंकर सोमण
आिण संजय दRा_य सावळे .
300



सोमवारवर ेम करा आिण तMणपणी िनवृR bहा.
शमा3, िसHाथ3


891.4693

सोनखासकर, ]यो8§ा, सं. ले.

पहा

वकल, अलीम

सोनवणे, उRम आनंदा


दुबळी.

891.463
पहा

सोनवणे, मनोहर, अनु.

कु लकणp, मधुसूदन नारायण
पहा

पहा

जैन, धीरज

पहा

शरथ, कोमारराजू

सोयरीक.

खांडेकर, मा4ती द.

पहा

सोलंक, वजNश ई<रलाल


891.464

सोवनी, अिवनाश



हरवलेले पुणे.
सोहोनी, लीना, अनु.
पहा

पहा

954.79(1)
पहा

आच3र, जेn (Archer,

Jeffrey)

सकाळ

yearbook
सोनवणे, मनोहर, संपा.

असNनीव, bला*दमीर

(Arsenyev, Vladimir)

पहा

दु गल, सौरभ

पहा

वॉलर, रॉबट3 जेWस (Waller, Robert

James)

पहा

उमला राघव1V

पहा

नायक, एस. एच.

पहा

पावले, योगेश

सÄदय3 सÖाी मधुबाला.

पहा

भwडवे, अिवनाश

कायEे पस3.

पहा

मोदी, िझया

सोनवणे, मनोहर, संपा. आिण संक.

पहा

पहा

सुधा मूतp

पहा

वगा3Oया वाटेवर काहीतरी घडलं...
पहा

पहा

जोग, िव. स.

युचेल, तहसीन (Yucel, Tahsin)

टन3, जेिसका (Stern, Jessica)
िडनायल अ मेमॉइर ऑफ टेरर / इं LजीवMन मै_ेयी

सकाळ



शरद जोशीकृत अनु.

yearbook

पहा

पहा

जगझाप, हष3



891.463

सोनावणे, कांताराम

सोिनया गांधी: लिलत चBर_.

पहा

?.
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तन कॅ iसर: वातव व भिवgयवेध.

सोनार, आर. डी.

महाराज ! आदशा3चे ss बेट आहे कोठे



फलकाव.

साने, पांडुरं ग सदािशव

दोघात ितसरी.

920.9362883

टीफiस, थॉमस (Stephens, Thomas)
ितपुराण : पुराण 1 व 2 / अनु. आिण संपा. ने$सन

सकाळ करं ट अपडेस

सोनवणे, संघर¢, सं. ले.



891.461

मोरो, हािवएर

पहा

बकाने,

भाऊसाहेब

तािनलावक, कiतंतीन (Stanislavsky
Konstantin)

रं गमंचकला / डेिbहड मॅगरशॅककृ त इं Lजी अनुवादाचा
¸कार गोवध3नकृ त मराठी अनु. ; संपा. क4णा गोखले.


792.028

(Moro, Javier)

सोनू पडल1 बांयंत.

पहा

सोमायाजी, राघव1V
उतरीय संवाद आिण इतर स8ये / अनु. पूणमा
पMळे कर.
294.561

दीडदमडीना.

अ@दुल कलाम, ए. पी. जे.

सोनवणे, मनोहर, सं. संपा. आिण संक.

सोनसाखळी.

GाH योग

891.462

सैमदेव.

पहा

पहा



495.68249146

शेटे, िशवाजी

सैल, महाबळे <र

सोनवणे, मनोहर.

िमoा नो सुलभ जपानी एन - 5.

सीiस िबहाÌड... 'दृJी' - दृJी - नकळत *दसले सारे .

सैल, महाबळे <र

पहा

सोमण, अ. भा.

आनंदडोह: संतGे^ तुकाराम महाराजांOया जीवनावर
आधाBरत.
891.462

पहा

मोिहते, के. सी.

सैमदेव.

साळोखे, जीवन

सोमण, योगेश

सेठ, सुहल
े

सेरेiडीपीटी अथा3त अनपेिhत लागलेले शोध.
सैतानी तळघर.

पहा

सोमण, माधव शंकर

सेBठया, मह1V
िनयोजन-कौश$य.
सेन, सनी, सं. ले.

चEदेव, अिनल

पहा

पहा

खरं गटे , सुधा

सोनूचं लगीन.

पहा

रण&सग, ना. बा.

सोiयाचं फळ.

पहा

दीिhत, लीला गणेश

Dी Mपं.

पहा

वानखेडे, सुनील देवीदास

Dी सhमीकरणाची वाटचाल आिण वातव.
वषा3

पहा

गंगणे,

ी-हसा
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Dी सािह8याचा मागोवा / सं. संपा. मंदा खांडगे, नीिलमा
गुंडी आिण ]यो8§ा आफळे .
891.4609

वातं«योRर काळातील धुळे नगरपािलके ची शैhिणक
वाटचाल.
पहा धनगर, सुभाष Gावण

Dी पंदने / सं. संपा. §ेहल तावरे , शोभा पाटील आिण

वामी मु*Vकांचा.


संगीता देशमुख.

920.72(1)

Dी-िलपी: Dी-सािह8यातील बदलांचा वेध.

पहा

टॉ$कन, जे. आर. आर.

पहा

(Tolkien, J. R. R.)

वामी िववेकानंद: भारतातील गुM-िशgय परं परे ची मशाल.
पहा सरGी

गुंडी,

नीिलमा

Dीवादी सािह8य: नवी *दशा आिण आbहाने / संपा.
िवनोद वासुदेव उपव3ट.
891.4609

ह. मो. मराठे यांOया कथा व :ििच_णे: शोध आिण बोध.
पहा आढावे, वाि$मक शंकर

Dीशचा जागर.

ह. मो. मराठे यांOया कादंबxया: आशय आिण आवाद.
पहा आढावे, वाि$मक शंकर

पहा

थलांतरीतांOया समया.
§ेहबंध.

शेळके, संगीता
पहा

देशमुख, शामल

हंकारे , संतोष चंपती

रण&सग, ना. बा.

पहा

वारकरी व महानुभाव संदाय.

§ेहवध3न


ितची सावली.

891.461

पधा3 परीhांचे अªयासतं_.

पहा

मोरे , संजय िभकाजी

पधा3 परीhेतील हमखास यशासाठी...

पहा

फोट.

पहा

पहा

मरणगाथा.
माट3 मूल.

पहा

पहा

पठाण, समीर

पठाण, यू. म.

माट3 कBरअर, उवल भिवgय.

पहा

सखदेव, णव

िमथ, िव$बर (Smith, Wilbur)
द सेbहiथ Eोल / अनु. बाळ भागवत.



823

मृितकलश: गतकालीन आठवणIवर आधाBरत.
कु लकणp, राजाभाऊ

पहा

मृितगंध: डॉ. आXपा प1डसे जiमशता@दी 2016 / संकिलत.


923.654

वOछ पाणी आरो याची गु4*क$ली.
वOछंद.

पहा

पहा

कुकडे, सुमती

नवांगुळ, सोनाली

व¬ :वथापकाचे.

पहा

के ली, मॅQयू (Kelly,

Matthew)

व¬वेडी.

पहा

पहा

सोवनी, अिवनाश

हरवले$या मं*दराचे रहय.

पहा
पहा

पहा

सुधा मूतp

ब®ळकर, सुहास

अकबर, एम. जे.

पहा

कुबेर, िगरीश िवनायक

पहा

कु लकणp, चंVकला

पहा

कोतवाल, मािणक

पहा

गांधी थम 8यांस पाहता...

पहा

गोडबोले, माधव

पहा

िप_े, शिशकांत िगBरधर

पहा

धान, राम डी.

पहा

भालेराव, किवता

पहा

भावे, शिशधर

पहा

वां*दले, सुरेश

पहा

&श_े, िव?ाधर पु4षोRम


920.054

हडpकर-सखदेव, रमा, अनु.

पहा

पवार, शोभा अशोक

वरांजली.

पहा

अिहरे , यशवंत मोठाभाऊ

पहा

बॉiड, रिकन (Bond,

Ruskin)

वरांजली: गीतमंच नोटेशन.
पहा

पहा

हडpकर-सखदेव, रमा, संपा.

सुरवसे, आणा

हषू3 मोा होतोय...

के जरीवाल, अर&वद

हवी तशी नhी.

वगा3Oया वाटेवर काहीतरी घडलं... / संपा. सुधा मूतp ;


अनु. लीना सोहोनी.

वातं«यवीर िवनायक दामोदर सावरकर.
मंिजरी

पहा

देवाचे लाडके.

सावंत, हेमंत

व¬सुमने.

वरा]य.

हरवलेले पुणे.



891.463

हडpकर, िवनय

भानत, मनोहर

व¬सुंदरी §ेहवध3ना.

पहा अeयhीय भाषणे: अ. भा.
मराठी बालकु मार सािह8य संमेलंनांची

हडpकर, आनंद, संपा.

गोडबोले, सुनील

माट3पणे bहा कॅ शलेस.



891.463

हजेरी, मदन, संपा.

हडpकर, आनंद, सं. संपा.

वां*दले, सुरेश

पहा

294.55(1)

हरकारे , अ4ण
उ8कृ J तपास कथा.

चbहाण, नीलकांत

पहा



वारकरी पंथ.

पाखरांचा राजा व इतर बोधकथा.

देखणे, मालिवका यशवंत

मरण-शाD: पासवड3 मरण शचा.

वारकरी व महानुभाव संदाय . पहा 294.55 हंचनाळे , िश. िन.

मुiशी, आनंद

पधा3 समजून घेताना...: कु मारवयातच उवल कBरअर
िनयोजनाबाबतचे मूलमं_ / मराठीमeये संक. 331.702
पश3मिण.



294.55(1)

808.83

पहा

पहा

पहा

जैन, निमता

गोखले, सुवणा3

जोशी, Gीपाद भालचंV

हसत खेळत तांि_क िशhण.

पहा

नाईक, संजय बाबुलाल

हसरा गजरा / संपा. आनंद सराईतकर.
पहा

हसा ! हसा !! हसा !!!.

पहा



891.463008

मराठे ,
िशराज मुजावर

हसाल-होळकर
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हसाल तर वाचाल.

पहा

िसरसमकर, मीरा

हतकलांचा उ8सव / संपा. Gुती जातेगावकर.
हा देश आहे माझा.

पहा



745.5

आठवले, संजय नामदेवराव

हाच खेळ पुiहा खेळू.

पहा

हाफ ितकट.

पहा

पहा



891.461008

हायकळा.

पहा

कवडे, िशरीष शांताराम

पहा

माया अWमीची गोJ / रॉजर अॅलनकृ त इं Lजी
अनुवादाचा वंदना अनुप कुंडेटकरकृत मराठी अनु.



892.73

हॅiसन, माक3 िbहlटर, सं. संक. पहा िचकन सूप फॉर द
सोल É लbह: ेमाचं अ©ैत पJ करणाxया रं गतदार

पहा

पहा

मंगलनाथ, महाराज
पहा

&हगे, के शव यशवंत


सहज सुमनांजली.

891.461
पहा

गवाणकर, रोिहणी

&हदु8व-मु भारत: दिलत-ब®जन, सामािजक-आeयाि8मक
आिण वैािनक Eांतीवरील &चतन. पहा अइलैया,

िचकन सूप फॉर द सोल &थक पॉिझBटbह

हॅपी लµ.com.

पहा

&हदुथानी यशवंतांचा इितहास.

पहा

हे तथागता !.

पहा

घाटगे, चंVकांत तुकाराम
पहा

हे बंध रे शमाचे.

कु लकणp, मंगला

हे सारे असूनही.

पहा

धwगडे, रमेश वामन

िहचेट, टीफन, सं. ले.

पहा

आमीर कफर (Āmīr Kfīr)

हेबाळकर, रkमी, अनु.

महाजन, आबा गो&वदा

िहमदंशातून पुनज3iम.

पहा

िनरगुडकर, किवता काश

िहमालयाOया कु शीत.

पहा

कारं जकर, ितभा वासुदेव
सालफळे , मनोहर गुणवंत

पहा मराठी सािह8यसंशोधन:
दृJी आिण दृJीकोन : डॉ. अिवनाश सांगोलेकर गौरव
Lंथ

िहरडे, बाबूराव, सं. संपा.

िहरयके शीचा शंभू.

पहा

गायकवाड, अशोक ल·मण

िहरे , शांत, भाgय.

पहा

Gीलिलता सह¥नाम तो_म्

िहल, नेपोिलयन (Hill, Napoleon)

यशाचा माग3: साव3कािलक संदेश ... आजOयासाठी /
इं LजीवMन सुवणा3 बेडेकरकृ त अनु.
158.1

ही माझी संपदा.

®ंकाराचे बोल.

पहा
पहा

आळतेकर, मोहन जी.

वाघ, सुनीती रमेश

Vिवड, मंदा*कनी
कु लकणp, तुषार

पहा

देसाई, रवIV

पहा

पहा

साळुं के, रा. शे.

कारो, सारा (Caro, Sarah)

हेयेरडाल, थॉर (Heyerdahl, Thor)



491.43391469

पहा

पहा

ह1गनबेट: आ8मकथना8मक कादंबरी.

िहiदी - कwकणी श@दकोश / संपा. अनंत राम भट.

पहा

पहा

हे सारे मला यायलाच हवे.

&हदू: एक भाषाघBटत.

िहमालयातील वगा3रोहण.

व¼ाळकर, मािणक

हे देवा हे देवा हे देवा.

सलगरे , मधुकर

इथापे, एन. के.

पहा

िवजय नागावामी

हे आ*दमा, हे अंितमा: िहमो*फिलयाची िशकार ठरले$या
चार िपÅांचा जीवनवास. पहा ढोबळे , सुवणा3 रमेश

कांचा

ही ई<राची कृ पा.

Lीर, जोनाथन

पहा

कथा

&हगणे, िशरीष, सं. संक.

िहप िहप ®रN ss.

राजगोपालाचारी,

(Greer, Jonathan)

औरं गाबादकर, अनुराधा शाम

पहा

यादव, अ4णकु मार िनवृRी

पहा

हॅiसन, माक3 िbहlटर, सं. ले.

हायवाह: मराठी अनुवादासह संकृ त िवनोद.
रहातेकर, सदािशव «यंबक

&हदू कायदे.

चेस, जेWस हॅडली (Chase,

हॅनन अल-शेख (Ḥanan Àl-S̲ẖaiḵẖ)

जोशी, *द. िव.

&हदभ िवदेिशनी.

पहा

दयीचे बोल 2012.
पाथ3सारथी

शेकडे, सुभाष

वडोदे, मधुकर बळीराम

पहा

दयसंवाद.

दयी वसंत फु लला...

हाÓदक: वाचकप_ांOया सोबतीने के लेली श@दया_ा / संक.
आिण संपा. सिचन बु4ंगले.
891.464
हाय फवारे .

पहा

®$याळकर, सुभात काश, संक. पहा अमृत बोध: प. पू.
मंगलनाथ महाराजांOया वचनांतून वेचलेले मोती

लोणकर, रघुनाथ

हाणला कोयता, झालो मातर !.
िनवृRी

®jार, मधुकर, अनु.



891.462

James Hadley)

हा शट3 फाटलेला: किव ©ारकानाथ श1डे यांचे िनवडक
सािह8य. पहा श1डे, ©ारकानाथ
हाईकू त (Dी) नारी / संक. kयाम खरे .

®ईलगोळ, वसुंधरा न.
छोsा-मोËा एकां*कका, नाsछटा इ.

कॉन-Bटक: शांत महासागराप$याड तरायावMन
के लेली एक अभुत सागरी सफर / इं LजीवMन Gीया
भागवतकृत अनु.



910.45

हैदराबाद मुिसंLामातील पूण3 वेळ काय3कतN / सं. संपा.
शोभा कोराoे...[आिण इतर].
923.254(1)
हॉफमन, इbहा (Hoffman, Eva)
कालाय नमः / इं LजीवMन पु4षोRम देशमुखकृ त अनु. ;
अOयुत गोडबोले यांOया तावनेसह.
115
होलमन, जे. पी. (Holman, J. P.)

उgमांतरण = Heat transfer / Mपांतर सौवीक
भ½ाचाय3 ; इं LजीवMन सुभाष फडके कृ त अनु.
होळकर-औटे, संगीता दRा_य
आभाळ ितOया व¬ांचं.



536.2



891.461
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िवषय सूिच
अtलकोट, वामी:देव, देवी, अiय देवदेवता:तवणाली:
&हदु धम3
294.5211(1)

अªयास आिण िशhणाची काय3पHती:शाळा आिण 8यांची
कायN:िशhण
371.3

अhरवैदभp:मराठी भाषा:िनयतकािलके :िवषयवार Lंथसूची

अªयास आिण िशhणाची काय3पHती:शाळा आिण 8यांची
कायN:िशhण:सामािजक शाDे
371.3



016.0599146

अeययन आिण अeयापन:रसायनशाD:िवान



540.7

अeया8मवाद:परामानसशाD आिण गूढिव?ेतील िविशJ
िवषय:परामानसशाD आिण गूढिव?ा:तवान


133.9

अeयापन:गिणत:ाथिमक िशhण:िशhण



372.7044

अनुJुभ:मराठी भाषा:िनयतकािलके :िवषयवार Lंथसूची


016.0599146

अoधाiये:शेतातील िपके :कृ िष



633.1

अiय िच*क8सा:िविशJ िच*क8सा आिण 8यांचे कार:
औषधिवान आिण िच*क8साशाDे:वै?कशाD
अiय टणक तंतुमय िपके :तंतुमय िपके :शेतातील िपके :कृ िष


633.58

अiय धम3

290

अiय धम3:धम3

290

अiय नैितक िनयम:नीितशाD

179





अiय भाषांमधील सामाiय संLह:सामाiय संLह:संकण3


089

अiय रोग

616.9

अiय रोग:रोग

616.9

अiय िवषयांशी संबंिधत :&ची चBर_े

920.9

अiय िवषयांशी संबंिधत :&ची चBर_े:चBर_े

920.9

अiय समाज घटकांOया समया व 8यांची सेवा:
समाजक$याण समया व सेवा

362.8







अपंग आिण आजारी :ि:अiय िवषयांशी संबंिधत
:&ची चBर_े:चBर_े
920.9305908


958.1

अबुइलेश, इझेल*दन::िगत चBर_े:डॉlटर, वै?:तं_


926.1

अ@दुल कलाम, ए. पी. जे.::िगत चBर_े:भारत:रा]यकतN,
राvाeयh
923.154
अभंग, पांडुरंग गमाजी::िगत चBर_े:भारत:मु8सjी,
राजकय नेते
923.254

अमेBरकन कथासािह8याचा संLह:अमेBरकन कथासािह8य:
अमेBरकन सािह8य:सािह8य
813.008
अमेBरकन संयु संथाने:उRर अमेBरका:इितहास



973

अमेBरकन संयु संथाने:खानपान :वसाय:सेवा उ?ोग:
िविशJ उ?ोग आिण उ?ोग समूहांOया संघटना
अमेBरकन सािह8य:सािह8य



810

अमेBरका:रा]यकतN, राvाeयh:समाजशाDी

923.173

अरबी कथासािह8य:अरबी सािह8य:सािह8य

892.73




अरबी ©ीपक$प:आिशया:इितहास



953

अरबी ©ीपक$प:आिशया:भूगोल आिण वास - पय3टन


915.3

अरबी सािह8य:सािह8य



892.7

अथ3शाD

330

अथ3शाD:सामािजक शाDे

330




अथ3शाD:सामािजक समयांबjल धामक दृिJकोन:
आंतर-धामक संबंध आिण दृिJकोन:बौH धम3


294.3373

अ$पोपाहार / §ॅlस:पाकशाD:खा?ाo आिण पेये:
गृहिवान
641.539
असंसग3जiय रोग:अiय रोग:रोग
अिहतकारी संथा:खाजगी संथा:खाजगी कृ ती



616.98



361.763

आंतर-धामक संबंध आिण दृिJकोन:बौH धम3



294.33

आंतर-धामक संबंध आिण दृिJकोन:&हदु धम3:भारतीय
ाचीन धम3
294.517
आंतर-धामक संबंध:आंतर-धामक संबंध आिण दृिJकोन:
&हदु धम3:भारतीय ाचीन धम3
294.5172
आंतरराvीय संबंध:राजनीितशाD:सामािजक शाDे



327

आंतरवैयिक संबंध:उपयोिजत मानसशाD:मानसशाD


158.2

अिभनय:रं गभूमी:मनोरं जन आिण दश3न कला:लिलत कला


792.028

अिभयांि_क:तं_ान



813





अिभयंता

अमेBरकन कथासािह8य:अमेBरकन सािह8य:सािह8य

338.7616479573

615.89

अफगािणतान:मeय आिशया:इितहास

अªयास आिण िशhणाची काय3पHती:संथा आिण शासन:
उ िशhण
378.17



926.2

आंतरवैयिक संबंध:उपयोिजत मानसशाD:मानसशाD:
तवान
158.2



आंÕदेश:दिhण भारत:भारत:आिशया



आंबेडकर, भीमराव रामजी::िगत चBर_े:भारत:मु8सjी,
राजकय नेते
923.254

620

अªयंकर, Gीराम शंकर::िगत चBर_े:गिणत:वैािनक
925.1



915.484

आंबेडकर-उ4ोग

224

आंबेडकर, भीमराव रामजी:सामािजक सुधारणा चळवळी:

बदलाची कारणे:सामािजक पBरवत3न



303.484

आई आिण िशशुसाठी तनपानाचे पोषणमू$यांकन:
आहारशाD:वैयिक आरो य:वै?कशाD
613.269
आगरकर, गोपाळ गणेश::िगत चBर_े:भारत:


समाजसेवक, लोकिहतैषी

923.654

आगाशे, ाने<र चंVशेखर::िगत चBर_े:उ?ोजक:अiय
िवषयांशी संबंिधत :&ची चBर_े
920.933804
आचरे कर, बाळकृ gण म.::िगत संLह:भारत:सरकारी
अिधकारी, सैiयािधकारी, पोिलस खा8यातील कम3चारी

इं Lजी का:सािह8य:इं Lजी सािह8य:सािह8य




940/999



आधुिनक भारतीय भाषा

491.4

आधुिनक भारतीय भाषा:भाषा

491.4



आपटे, माधव::िगत चBर_े:*Eके टपटु ::ायामपटु ,
Eडापटु
927.96358
आपटे, वामन बाळकृ gण::िगत संLह:भारत:सरकारी
अिधकारी, सैiयािधकारी, पोिलस खा8यातील कम3चारी

इं Lजी का:सािह8याचा संLह:इं Lजी का:सािह8य:इं Lजी
सािह8य:सािह8य
821.008
इं Lजी भाषा



363.34



615.538

आरhण:सामािजक संरचना:सामािजक शाDे

इं Lजी सािह8यकार:सािहि8यक
इं Lजी:सामाiय संLह:संकण3
इं लंड:कायदा, िनयम, खटला इ.:कायदा



348.42

इं टरनेट:इं टरफे &सग आिण कWयुिनके शन:संगणकशाD:
संकण3
004.678
इं टरनेट:डाटा ोसे&सग, कॉWXयुटर अॅिXलके शन:पासपोट3
आिण िbहसा:नागBरक8व
323.6702854678


332.102854678

इं टरफे &सग आिण कWयुिनके शन:संगणकशाD

004.6

इं टरफे &सग आिण कWयुिनके शन:संगणकशाD:संकण3

004.6

इं डोलोिजट:अiय िवषयांशी संबंिधत :&ची चBर_े


920.9954



इतर भाषांमeये:सामाiय िनयतकािलके

059



इतर भाषांमeये:सामाiय िनयतकािलके :संकण3

059



इितहास

900



इराण:आिशया:इितहास

955

आथक पBरिथती:अथ3शाD

330.9

आथक भूगभ3शाD:भूिवान

553
306.3

950

आिशया:आथक पBरिथती:अथ3शाD



330.95



आिशया:इितहास

950

आिशया:ऑिलिWपक खेळ::ायाम, मैदानी Eडा आिण खेळ


796.48095



398.22095






इलेlmॉिनक ेडशीट:सामाiय उjेkय अॅिXलके शन ोLाम:
संगणक ोLा&मग, ोLाWस, डेटा:संकण3
005.54
इलाम धम3:धम3
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ईशावायोपिनषद:उपिनषदे:वै*दक सािह8य:धम3Lंथ


294.59218(1)

ई<र:ाकृ ितक धम3:धम3

211

उ िशhण

378

उ िशhण:िशhण

378

उRर अमेBरका:इितहास

970

उRर मeय अमेBरकन संथाने:उRर अमेBरका:इितहास

977



उ8पादन

338



उ8पादन आिण उलाढाल कर:भारत

343.54055



उ8पादन:अथ3शाD:सामािजक शाDे

338

उ8पादन:तं_ान

670

आिशया:भूगोल आिण वास - पय3टन

915

आिशया:भूगोल आिण वास - पय3टन:इितहास

915

आिशया:राजकय पBरिथती:राजनीितशाD



333.9



338.9

आिशया



इतर नैसगक साधनसंपRी:जमीन आिण ऊजा3 संबंधी
अथ3शाD:अथ3शाD
333.9

आथक िनयोजन:उ8पादन

आथक संथा:संकृ ती आिण संथा



इतर नैसगक साधनसंपRी






320.95

आिशयाई खेळ:आिशया:ऑिलिWपक खेळ::ायाम, मैदानी
Eडा आिण खेळ
796.48095(1)
आहारशाD:वैयिक आरो य

613.2

आहारशाD:वैयिक आरो य:वै?कशाD

613.2

आहारशाD:वैयिक आरो य:वै?कशाD:तं_ान

613.2

:टीका :मराठी सािह8य:सािह8य


891.46

इं Lजी कथासािह8य:इं Lजी सािह8य:सािह8य



082



343.5407

इं गोले, कृ gणा, 1953-



928.2

305.(1)

आथक उ?ोग िनयमन:भारत:कायदा:सामािजक शाDे

आिशया:दंतकथा:लोकसािह8य



820

इं टरनेट:डाटा ोसे&सग:बँक आिण बँ कग:िवRीय अथ3शाD


आयुवNद:िच*क8साशाDे:औषधिवान आिण
िच*क8साशाDे:वै?कशाD



420

इं Lजी मातृभाषा नसणाxया िव?ाQयासाठी:रचना:भाषेचा
योग:इं Lजी भाषा
428.24

923.554

आपRी



821

इं Lजी सािह8य:सािह8य

923.554
आधुिनक इितहास:इितहास

इं Lजी कथासािह8याचा संLह:इं Lजी कथासािह8य:इं Lजी
सािह8य:सािह8य
823.008



823











उ?ोग आिण :वसायानुMप Gिमक:Gम अथ3:वथा:
अथ3शाD
331.7

उ4ोजक-कापड
उ?ोजक:अiय िवषयांशी संबंिधत :&ची चBर_े


औ?ोिगक मानसशाD:उपयोिजत मानसशाD:मानसशाD:
तवान
158.7



औ?ोिगक समाजशाD:Gम णाली:आथक संथा:संकृ ती
आिण संथा
306.36(1)



औषधिवान आिण िच*क8साशाDे

615



औषधिवान आिण िच*क8साशाDे:वै?कशाD

615



औषधिवान आिण िच*क8साशाDे:वै?कशाD:तं_ान

920.933804

उ?ोजक:अiय िवषयांशी संबंिधत :&ची चBर_े:चBर_े
920.933804

उ?ोजकता:उ8पादन:अथ3शाD:सामािजक शाDे

225

338.04

उपिनषदे:वै*दक सािह8य:धम3Lंथ

294.59218

उपिनषदे:वै*दक सािह8य:धम3Lंथ:धम3Dोत

294.59218

उपयोिजत मानसशाD:मानसशाD

158

उपयोिजत मानसशाD:मानसशाD:तवान

158








615



कंठ संगीत:संगीत

782

उपाeये, बाबुराव::िगत चBर_े:मराठी सािह8यकार:
सािहि8यक
928.9146

कंठ संगीत:संगीत:लिलत कला

782

उपेिhत आिण दुल3िhत मुले:समाजक$याण समया व सेवा:
समाजक$याण:सामािजक शाDे
362.76

कथासािह8य संLह:सािह8याचे अलंकारशाD:सािह8य

उमप, िवल गंगाराम::िगत चBर_े:लोककलावंत:गायक

किन^ वग3:सामािजक वग3:सामािजक संरचना



927.8242162

उदू3 किव:सािहि8यक

कoड कथासािह8य:कoड सािह8य:सािह8य
कoड सािह8य:सािह8य



कबीर, 1399-1518
:टीका :&हदी का:सािह8य:
&हदी सािह8य:सािह8य
891.431

891.4394

891.439



634.6



536



536.2

ऊस िपके :शक3 रा व िपJमय पदाथ3यु िपके :शेतातील िपके :


कृिष



305.56



उदू3 िनबंध सािह8य:सािह8य

उgमांतरण:उgमा:भौितकशाD:िवान



808.83



891.4391

उgमा:भौितकशाD:िवान



925.3972

किन^ वग3:सामािजक वग3:सामािजक संरचना:सामािजक
शाDे
305.56

उदू3 का:सािह8य:उदू3 सािह8य:सािह8य

उgणदेशीय फळे :फलो?ान, फळे , वन-शाD:कृ िष

कण भौितकशाD:परमाणु वैािनक



928.914391

उदू3 सािह8य:सािह8य





294.5213



894.814

करमरकर, िवनायक पांडुरंग::िगत चBर_े:िश$पकार:
कला आिण मनोरं जन hे_ातील :ि
927.3
करार आिण एजiसी:भारत:वैयिक कायदा:कायदा


346.5402

633.61

ऋषीमुनी:&हदु धम3:भारतीय ाचीन धम3:अiय धम3



894.8143

कBरअर संधी आिण िनवड माग3दश3क:उ?ोग आिण
:वसायानुMप Gिमक:Gम अथ3:वथा:अथ3शाD


331.702
एकनाथ, 1533-1599

:टीका :मराठी

का:सािह8य:मराठी सािह8य:सािह8य



कणक, मधु मंगेश, 1933- :टीका :मराठी सािह8य:
सािह8य
891.46



कना3टक:भारत:तीथ3या_ा



कम3चारी :वथापन::वथापन::वथापन आिण
साहायकारी सेवा:तं_ान

891.461

ऑBटझम:मानिसक दुब3लता:म¾ासंथेचे आिण मानिसक
रोग:रोग

616.85882

ऑिलिWपक खेळ::ायाम, मैदानी Eडा आिण खेळ
796.48



294.5351095487



658.3

ऑिलिWपक खेळ::ायाम, मैदानी Eडा आिण खेळ:
मनोरं जन आिण दश3न कला:लिलत कला
796.48

कवN, इरावती, 1905-1970
:टीका :मराठी
िनबंध सािह8य:मराठी सािह8य:सािह8य
891.464

ओक, कु मुद::िगत चBर_े:िDयांची चBर_े:चBर_े

कवN, धwडो के शव::िगत चBर_े:भारत:समाजसेवक,


920.72

लोकिहतैषी



923.654

कला आिण मनोरं जन hे_ातील :ि

ओिडशा:भारत:आिशया:भूगोल आिण वास - पय3टन


915.4133

कलावंत:चलिच_पट hे_ातील :ि



927



927.9143028

ओमान:अरबी ©ीपक$प:आिशया:भूगोल आिण वास पय3टन
915.353

कांबळे , गौतमीपु_ :टीका :मराठी कथासािह8य:मराठी
सािह8य:सािह8य
891.463

ओBरगामी:कोरीव काम:िश$पकला, मूतकला:लिलत कला

काiहेरे, शारं गधर पु4षोRम::िगत चBर_े:उ?ोजक:
अiय िवषयांशी संबंिधत :&ची चBर_े



736.982

औटी, सरला दादाभाऊ::िगत चBर_े:िDयांची चBर_े:
चBर_े
920.72
औ?ोिगक आिण :ावसाियक आरो य:असंसग3जiय रोग:
अiय रोग:रोग
616.9803



920.933804

काiहोपा_ा::िगत चBर_े:&हदुधमpय:धामक अLणी,
चारक, उपदेशक
922.945
कापड उ?ोग:उ8पादन:तं_ान
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कामगार-खगोलशा

226

कामगार कायदा:भारत:Gिमक वग3, समाज सेवा, िशhण,
सांकृ ितक कायदा
344.5401

के ळे , सोनाबाई सोपान::िगत चBर_े:िDयांची चBर_े:
चBर_े
920.72

कामगार कायदा:भारत:Gिमक वग3, समाज सेवा, िशhण,
सांकृ ितक कायदा:कायदा
344.5401

कै ?ांची वकथने:िविशJ Gेणीतील कै ?ांसाठी संथा:
दंडा8मक आिण त8संबंधी संथा:समाजक$याण


365.4(1)

कामगार :वथापन:कामगार कायदा:भारत:Gिमक वग3,
समाज सेवा, िशhण, सांकृ ितक कायदा


344.540189



कायदा

340

कायदा ा hे_ातील :ि



923.4



कायदा, िनयम, खटला इ.:कायदा

348

कायदा:सामािजक शाDे

340



काय3काBरणीचे :वथापन::वथापन



658.4

काय3काBरणीचे :वथापन::वथापन::वथापन आिण
साहायकारी सेवा
658.4
काय3कारी नेतृ8व::वथापनाचे वैयिक वMप:
काय3काBरणीचे :वथापन::वथापन
658.4092
काbह3र, जॉज3 वॉ&श टन::िगत चBर_े:वनपितशाD:
वैािनक
925.8
काल, वेळ:तवमीमांसा

कwकणी भाषा:आधुिनक भारतीय भाषा:भाषा

491.469

कwकणी सािह8य:मराठी सािह8य:सािह8य

891.469

कwकणी सािह8यकार:मराठी सािह8यकार

928.91469





कwकणी:Wहणी, लोकोि:लोकसािह8य, लोककला आिण
दंतकथांचा अªयास:सामािजक रीितBरवाज, िशJाचार,
लोकसािह8य
398.991469
कोट, वेटर इ.:वD िनमती:वेशभूषा, िशवणकाम,
वैयिक व कौटुंिबक जीवन :वथा
646.45



कोRाप$ले, नागनाथ लालूजीराव::िगत चBर_े:मराठी
सािह8यकार:सािहि8यक
928.9146



कोरीव काम:िश$पकला, मूतकला:लिलत कला



को$हापूर:महाराv:भारत:तीथ3hे_े आिण तीथ3या_ा

636.083

का: संLह:संकण3 संLह:सािह8याचे अलंकारशाD:सािह8य
808.81

कु lकु टपालन:पशुपालन:कृ िष:तं_ान

कwकणी िनबंध सािह8य:कwकणी सािह8य:मराठी सािह8य:
सािह8य
891.4694

कोतवाल, आशुतोष::िगत चBर_े:कण भौितकशाD:
परमाणु वैािनक
925.3972

काळजी आिण देखभाल:पशुसंवध3नाचे िविशJ िवषय:

कबोड3, यांि_क, िव?ुतीय, ढोल, झांजा जातीय वा?े

कwकणी का:सािह8य:कwकणी सािह8य:मराठी सािह8य:
सािह8य
891.4691
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पशुपालन:कृिष

कwकणी कथासािह8य:कwकणी सािह8य:मराठी सािह8य:
सािह8य
891.4693

786



736





294.535095479(1)

636.5

कु टूंब:अiय समाज घटकांOया समया व 8यांची सेवा:
समाजक$याण समया व सेवा
362.82

कोसंबी, धमा3नंद दामोदर::िगत चBर_े:इं डोलोिजट:
अiय िवषयांशी संबंिधत :&ची चBर_े 920.9954

कु लकणp, गुMनाथ आबाजी::िगत चBर_े:मराठी
सािह8यकार:सािहि8यक
928.9146

कौटुंिबक कायदा:भारत:वैयिक कायदा

कु लकणp, मधुसूदन नारायण::िगत चBर_े:संगीत:
कला आिण मनोरं जन hे_ातील :ि
927.8
कु लकणp, राजाभाऊ::िगत चBर_े:मराठी सािह8यकार:
सािहि8यक
928.9146
कु तीपटु :कला आिण मनोरं जन hे_ातील :ि


927.96812
कृिष



630

कृ िष hे_ाशी संबंिधत :ि

926.3

कृ िष:उ8पादन

338.1

कृ िष:उ8पादन:अथ3शाD:सामािजक शाDे

338.1

कृ िष:तं_ान






630



346.54015

कौटुंिबक जीवन:वैयिक आिण कौटुंिबक जीवन :वथा:
वेशभूषा, िशवणकाम, वैयिक व कौटुंिबक जीवन
:वथा:गृहिवान
646.78
कौश$ययु घरगुती खेळ:मनोरं जन आिण दश3न कला:


लिलत कला

lयूबा:इितहास

794



972.91

lयूरी, मेरी::िगत चBर_े:भौितकशाD:वैािनक


925.3

*Eके टपटु ::ायामपटु , Eडापटु



927.96358

hयरोगी:िविशJ आजार असलेले रोगी


920.9362196995

hीरसागर, दीपा भारतभूषण::िगत चBर_े:भारत:
मु8सjी, राजकय नेते
923.254

कृ gणानंद, गु4जी:धम3नेते आिण 8यांचे काय3:धम3नेते आिण
संघटना:&हदु धम3
294.561

खंकाळ, वसंत िनवृRी::िगत चBर_े:भारत:समाजसेवक,

कॅ iसर:sूमर आिण संसग3जiय रोग:अiय रोग

खंडुबाबा::िगत चBर_े:&हदुधमpय:धामक अLणी,
चारक, उपदेशक
922.945



616.994

कॅ लmाbहा, सँBटयागो::िगत चBर_े:वातुिश$पकार:
कला आिण मनोरं जन hे_ातील :ि
927.2

लोकिहतैषी

खगोलशाD:िवान



923.654



520

खगोलशा -गोगटे
खगोलशाD:वैािनक



गाय:पशुपालन:कृ िष:तं_ान



गायक

927.82



गायक:संगीत

927.82



गायकवाड, माधवराव::िगत चBर_े:भारत:मु8सjी,
राजकय नेते
923.254

925.2

खटले:इं लंड:कायदा, िनयम, खटला इ.:कायदा

348.4204

खाजगी कृती

361.7

खाजगी संथा:खाजगी कृ ती

227

361.76

खा?ाo आिण पेये:गृहिवान

641

खा?ाo आिण पेये:गृहिवान:तं_ान

641




खानखोजे, पांडुरंग सदािशव::िगत चBर_े:भारत:
मु8सjी, राजकय नेते
923.254



636.2




गायकवाड, शंकर धमा3जी::िगत चBर_े:पु4षांची चBर_े:
चBर_े
920.71


गीते:कंठ संगीत:संगीत

782.42

खानपान :वसाय:सेवा उ?ोग:िविशJ उ?ोग आिण
उ?ोग समूहांOया संघटना
338.76164795

गीते:कंठ संगीत:संगीत:लिलत कला

782.42

खुणे, अंजना Gीराम::िगत चBर_े:मराठी किव:मराठी
सािह8यकार
928.91461

गुंतवणूक:िवRीय अथ3शाD:अथ3शाD:सामािजक शाDे

िन नैितक आिण भिपर uान:िन धम3

गुजराती कथासािह8य:गुजराती सािह8य:सािह8य



240



गुंतवणूक:िवRीय अथ3शाD



332.6



332.6



िन अनुभव, जीवन, पHती:िन नैितक आिण
भिपर uान:िन धम3

891.473



गुजराती कथासािह8याचा संLह:गुजराती कथासािह8य:
गुजराती सािह8य:सािह8य
891.473008



गुजराती नाsसािह8य:सािह8य



गुजराती सािह8य:सािह8य



गुजराती सािह8यकार:सािहि8यक



248

िन धम3

220/280

िन धम3:धम3

220/280

गंगा नदी:भारत:आिशया:इितहास

954.(1)

गंगुबाई हनगल::िगत चBर_े:गायक:संगीत

927.82

गजानन, महाराज:धम3नेते आिण 8यांचे काय3:धम3नेते आिण
संघटना:&हदु धम3
294.561



891.472



891.47



928.9147

गुजराती सािह8याचा इितहास आिण समीhा:गुजराती
सािह8य:सािह8य
891.4709

गजानन, महाराज::िगत चBर_े:&हदुधमpय:धामक
अLणी, चारक, उपदेशक
922.945

गुiहे:गुiहेगारीचे शाD
गुiहेगारीचा कायदा:कायदा

345

ग]वी, ेमानंद, 1947:टीका :मराठी
नाsसािह8य:मराठी सािह8य:सािह8य

गुiहेगारीचा कायदा:कायदा:सामािजक शाDे

345

गुiहेगारीचे शाD

364

गुiहेगारीचे शाD:समाजक$याण:सामािजक शाDे

364

गणपती, महाराज, 1885-1944



891.462

:टीका :मराठी

का:सािह8य:मराठी सािह8य:सािह8य



891.461

गिणत:ाथिमक िशhण:िशhण



372.7

गिणत:िवान



510

गिणत:वैािनक






920.936288

गु48वाकष3ण:वतुमान आिण गु48वाकष3ण:गती िवान,
िथती िवान, कण िवान:यांि_क
531.14(1)



गूढवाद, रहयवाद:धामक जीवन, पHती, िचती:&हदु
धम3:भारतीय ाचीन धम3
294.5422

294.5211(1)

गती िवान, िथती िवान, कण िवान:यांि_क

531.1

गbहाणकर, िनलु िनरं जना::िगत चBर_े:इं Lजी
सािह8यकार:सािहि8यक

928.2




गांधी, मोहनदास करमचंद::िगत चBर_े:भारत:मु8सjी,
राजकय नेते
923.254
गांधी, राजीव::िगत चBर_े:भारत:मु8सjी, राजकय


923.254

गांधी, राजीव:ह8या:मनुgयवध::¹िवMH गुiहा


364.1524(1)

गांधी, सोिनया::िगत चBर_े:भारत:मु8सjी, राजकय


923.254

गाडगेबाबा::िगत चBर_े:&हदुधमpय:धामक अLणी,
चारक, उपदेशक
922.945
गाय:पशुपालन



गु4दR::िगत चBर_े:कलावंत:चलिच_पट hे_ातील
:ि
927.9143028

गणेश:देव, देवी, अiय देवदेवता:तवणाली:&हदु धम3

नेते





925.1

नेते

गुiाचे बळी



364.1



636.2

गृहिवान

640

गृहिवान:तं_ान

640




गेस, िबल::िगत चBर_े:उ?ोजक:अiय िवषयांशी
संबंिधत :&ची चBर_े
920.933804
गोकण3:कना3टक:भारत:तीथ3या_ा



294.5351095487(1)

गोखले, अर&वद िवgणु, 1919-1992 :टीका :मराठी
कथासािह8य:मराठी सािह8य:सािह8य
891.463
गोखले, गोपाळ कृ gण::िगत चBर_े:भारत:मु8सjी,
राजकय नेते
923.254
गोखले, सुहास::िगत संLह:भारत:सरकारी अिधकारी,
सैiयािधकारी, पोिलस खा8यातील कम3चारी 923.554
गोगटे, वसंत अoपूणा3 गंगाधर::िगत चBर_े:कलावंत:
चलिच_पट hे_ातील :ि
927.9143028

गोरे -चुटके

228

गोरे , माधव सदािशव::िगत चBर_े:भारत:समाजसेवक,


लोकिहतैषी

923.654

गो&वद समथ3::िगत चBर_े:&हदुधमpय:धामक अLणी,
चारक, उपदेशक
922.945
गोपे$स:बायबल:िन धम3



चBर_संLह:भारत:सरकारी अिधकारी, सैiयािधकारी,
पोिलस खा8यातील कम3चारी:समाजशाDी


923.554(1)

चBर_संLह:मराठी सािह8यकार:सािहि8यक:चBर_े


928.9146(1)
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गौडी, अंतोनी::िगत चBर_े:वातुिश$पकार:कला
आिण मनोरं जन hे_ातील :ि
927.2
Lंथपाल:चBर_े

चBर_संLह:वैािनक:चBर_े:इितहास



925.(1)

चBर_संLह:िDयांची चBर_े:चBर_े:इितहास



चBर_संLह:&हदुधमpय:धामक अLणी, चारक, उपदेशक:
चBर_े
922.945(1)

020

Lंथालये आिण पुरािभलेखागार:महाराv:भारत:Gिमक वग3,
समाज सेवा, िशhण, सांकृ ितक कायदा


344.5479092



920.72(1)

चBर_े

920

चBर_े:इितहास

920




चचा3 गट:सेवा उ?ोग:िविशJ उ?ोग आिण उ?ोग
समूहांOया संघटना
338.761004693

Lंथालये आिण पुरािभलेखागार:संकृ ती आिण धम3:भारत:
Gिमक वग3, समाज सेवा, िशhण, सांकृ ितक कायदा


चचा3 समूह:िविशJ कारचे संगणक संेषण:इं टरफे &सग
आिण कWयुिनके शन:संगणकशाD
004.693



चलिच_, रे िडओ, दूरदश3न:साव3जिनक करमणूक

344.54092

Lा*फक िडझायनर:िच_कला आिण सजावटीOया
कलाकृ तIशी संबंिधत :ि



926.58(1)



920.2

Lंथालय आिण मािहतीशाD:संकण3

चBर_संLह:मॅनेजर, :वसायी:चBर_े:इितहास

927.416



791.4

Lामीण शासन:भारत:लोक शासन:लोक शासन आिण
लgकरी िवान
351.540217

चलिच_, रे िडओ, दूरदश3न:साव3जिनक करमणूक:मनोरं जन
आिण दश3न कला
791.4

Lामीण समाज:िविशJ समुदाय:समुदाय

चलिच_पट hे_ातील :ि



307.72

Lाहक संरhण:भारत:कायदा:सामािजक शाDे

चलिच_पट:चलिच_, रे िडओ, दूरदश3न:साव3जिनक


343.54071

Lेट िuटन:मु8सjी, राजकय नेते



923.241

घरायांचे इितहास:वंशावळी, कु लवृRांत:चBर_े



929.2

घरायांचे इितहास:वंशावळी, कु लवृRांत:चBर_े:इितहास


929.2

घाटे, िनरं जन &सह1V::िगत चBर_े:मराठी सािह8यकार:
सािहि8यक
928.9146
घोhे, गंगाधर दशरथ::िगत चBर_े:भारत:मु8सjी,
राजकय नेते
923.254
चBर_संLह:अपंग आिण आजारी :ि:अiय िवषयांशी
संबंिधत :&ची चBर_े:चBर_े
920.9305908(1)
चBर_संLह:अमेBरका:रा]यकतN, राvाeयh:समाजशाDी


923.173(1)

चBर_संLह:उ?ोजक:अiय िवषयांशी संबंिधत :&ची
चBर_े:चBर_े
920.933804(1)
चBर_संLह:डॉlटर, वै?:तं_:चBर_े



926.1(1)

चBर_संLह:पोप:रोमन कॅ थॉिलक:धामक अLणी, चारक,
उपदेशक



927.9143



करमणूक

791.43

चलिच_पट:चलिच_, रे िडओ, दूरदश3न:साव3जिनक
करमणूक:मनोरं जन आिण दश3न कला



791.43

चbहाण, जगतपाल&सह गोपाल&सह::िगत चBर_े:
भारत:िशhक, िशhणत
923.754
चाणlय:रा]य:राजनीितशाD:सामािजक शाDे



320.1

िच*क8सा पHती:िच*क8साशाDे:औषधिवान आिण
िच*क8साशाDे
615.53
िच*क8साशाDे:औषधिवान आिण िच*क8साशाDे

615.5

िच*क8साशाDे:औषधिवान आिण िच*क8साशाDे:
वै?कशाD

615.5

िच*क8साशाDे:औषधिवान आिण िच*क8साशाDे:
वै?कशाD:तं_ान

615.5





िच_कला आिण सजावटीOया कलाकृ तIशी संबंिधत :ि


927.4

िच_कला आिण सुशोभन कला:लिलत कला

740

िच_कला:िच_कला आिण सुशोभन कला:लिलत कला

741






िच_पट संगीत:गीते:कं ठ संगीत:संगीत



िच_पट समीhा:चलिच_पट:चलिच_, रे िडओ, दूरदश3न:
साव3जिनक करमणूक
791.437

922.21(1)

चBर_संLह:भारत:मु8सjी, राजकय नेते:समाजशाDी
923.254(1)

चBर_संLह:भारत:िशhक, िशhणत:समाजशाDी

चीन:आिशया:इितहास



782.421542



951



चीर, भेगा, िहमदंश:8वचा रोग:रोग



चुटके , िवनोद, अवतरणे इ8यादी:संकण3 लेखनसंLह:संकण3
संLह:सािह8याचे अलंकारशाD
808.882

923.754(1)

चBर_संLह:भारत:समाजसेवक, लोकिहतैषी:समाजशाDी
923.654(1)



616.58

च`डूचे-त2व-णाली
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च1डूचे खेळ::ायाम, मैदानी Eडा आिण खेळ:मनोरं जन
आिण दश3न कला
796.3

जोशी, रं गनाथ:धम3नेते आिण 8यांचे काय3:धम3नेते आिण
संघटना:&हदु धम3
294.561

च1डूOया खेळांशी संबंिधत :ि

ान:संकण3

001

ानशाD, कारणमीमांसा, मानवता:तवान

120



927.963

चौधरी, तुकाराम गणू::िगत चBर_े:उ?ोजक:अiय
िवषयांशी संबंिधत :&ची चBर_े
920.933804
जगदाळे , रोिहत::िगत चBर_े:उ?ोजक:अiय िवषयांशी
संबंिधत :&ची चBर_े
920.933804
जiमकुं डली:फल]योितष:परामानसशाD आिण
गूढिव?ेतील िविशJ िवषय:परामानसशाD आिण
गूढिव?ा
133.54


जपान:आिशया:इितहास

952

जपानी कथासािह8य:जपानी सािह8य:सािह8य



895.63



जपानी भाषा:भाषा

495.6

जपानी मातृभाषा नसणाxया िव?ाQयासाठी:जपानी भाषा:


भाषा

495.6824

जपानी सािह8य:सािह8य






ाने<र, 1275-1296 :टीका :मराठी का:सािह8य:
मराठी सािह8य:सािह8य
891.461
ाने<र::िगत चBर_े:&हदुधमpय:धामक अLणी,
चारक, उपदेशक
922.945
टेिलफोन, दूरeवनी:अिभयंता



926.21385

टwगे, नानेबाई बापुराव::िगत चBर_े:िDयांची चBर_े:
चBर_े
920.72
sूमर आिण संसग3जiय रोग:अiय रोग



616.99

mोलॉप, अॅiथनी, 1815-1882
:टीका :इं Lजी
कथासािह8य:इं Lजी सािह8य:सािह8य

ठाकरे , बाळ::िगत चBर_े:भारत:मु8सjी, राजकय नेते


895.6

जपानी-मराठी:श@दकोश:जपानी भाषा:भाषा


923.254

ठोके , मो. िन.::िगत चBर_े:भारत:िशhक, िशhणत

495.639146

जमीन आिण ऊजा3 संबंधी अथ3शाD:अथ3शाD



333

जWमू आिण कािkमर:भारत:आिशया



915.46

जWमू आिण काkमीर:भारत:आिशया:इितहास



डांगे, Gीपाद अमृत::िगत चBर_े:भारत:मु8सjी,
राजकय नेते
923.254
डाटा ोसे&सग, कॉWXयुटर अॅिXलके शन:पासपोट3 आिण
िbहसा:नागBरक8व
323.670285



डाटा ोसे&सग:बँक आिण बँ कग:िवRीय अथ3शाD

943

जलसंपदा:इतर नैसगक साधनसंपRी



923.754



954.6

जम3नी:युरोप:आधुिनक इितहास:इितहास



823

333.91

जलसंपदा:इतर नैसगक साधनसंपRी:जमीन आिण ऊजा3
संबंधी अथ3शाD:अथ3शाD
333.91
जादव, िभकाजी िशवम::िगत चBर_े:गुजराती
सािह8यकार:सािहि8यक
928.9147
जाधव, आ8माराम पुंडिलक::िगत चBर_े:भारत:िशhक,
िशhणत
923.754



332.10285

िडकiस, चा$स3, 1812-1870 :टीका :इं Lजी
कथासािह8य:इं Lजी सािह8य:सािह8य



823

िडिस$वा, रॉबी::िगत चBर_े:Lा*फक िडझायनर:
िच_कला आिण सजावटीOया कलाकृ तIशी संबंिधत
:ि
927.416

जाधव, भाकरराव::िगत चBर_े:भारत:मु8सjी,
राजकय नेते
923.254

डॉlटर, वै?:तं_

926.1

डॉlटर, वै?:तं_:चBर_े

926.1

जावडेकर, लीला::िगत चBर_े:भारत:िशhक,
िशhणत

डोके दुखी:म¾ातंतू िवकारांची लhणे:म¾ासंथेचे आिण

जावेद अतर, 1945उदू3 सािह8य:सािह8य



923.754

:टीका :उदू3 का:सािह8य:

मानिसक रोग:रोग





616.8491

ÆWस:कबोड3, यांि_क, िव?ुतीय, ढोल, झांजा जातीय वा?े




891.4391

जीवनचE आिण गृह जीवनातील चालीरीित:सामािजक
रीितBरवाज, िशJाचार, लोकसािह8य
392
जुकेरबग3, माक3 ::िगत चBर_े:उ?ोजक:अiय िवषयांशी
संबंिधत :&ची चBर_े
920.933804
जैन धम3:भारतीय ाचीन धम3

294.4

जैन धम3:भारतीय ाचीन धम3:अiय धम3:धम3

294.4

जॉन:गोपे$स:बायबल:िन धम3

226.5





जोगळे कर, अर&वद वसंत::िगत संLह:भारत:सरकारी
अिधकारी, सैiयािधकारी, पोिलस खा8यातील कम3चारी

786.9
तंतुमय िपके:शेतातील िपके:कृिष

तंतुवा?क



633.5



927.87

तं_

926

तं_:चBर_े

926

तं_ान

600

तवान

100






तवान आिण िसHांत:राजनीितशाD:सामािजक शाDे


320.01



923.554

जोशी, अनुgका::िगत चBर_े:नत3क:मनोरं जन आिण
करमणूक hे_ातील :ि
927.933

तवान आिण िसHांत:िशhण



370.1

तवणाली आिण पHती:बौH धम3

294.34

तवणाली:&हदु धम3

294.52




त2वमीमांसा-धमत2व
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तवमीमांसा



110

तबला:दुदंभ
ु ी वा?े:ÆWस:कबोड3, यांि_क, िव?ुतीय, ढोल,
झांजा जातीय वा?े
786.93(1)
त4ण, 20 वषापयत:सामािजक संरचना



305.23

तसिलमा नासBरन::िगत चBर_े:बंगाली कथाकार:
बंगाली सािह8यकार
928.91443
तारण, थावर मालमRा, :ापारी माल:गुंतवणूक:िवRीय
अथ3शाD
332.632
तीथ3hे_े आिण तीथ3या_ा



294.535

तीथ3या_ा



294.5351

तुकडोजी, महाराज::िगत चBर_े:&हदुधमpय:धामक
अLणी, चारक, उपदेशक
922.945
तुकाराम, 1608-1649 :टीका :मराठी का:सािह8य:
मराठी सािह8य:सािह8य
891.461
तुकाराम::िगत चBर_े:&हदुधमpय:धामक अLणी,
चारक, उपदेशक
922.945
तुकÔ कथासािह8य:तुकÔ सािह8य:सािह8य



894.353

तुकÔ सािह8य:सािह8य



894.35

त1डुलकर, िवजय धwडोपंत, 1928-2008 :टीका :मराठी
सािह8य:सािह8य
891.46
त1डुलकर, िवजय धwडोपंत, 1928-2008 :टीका :मराठी
नाsसािह8य:मराठी सािह8य:सािह8य
891.462
त1डुलकर, सिचन::िगत चBर_े:*Eके टपटु ::ायामपटु ,
Eडापटु
927.96358
तेलुगु का:सािह8य:तेलुगु सािह8य:सािह8य



894.8271

तेलुगु सािह8य:सािह8य



616.5

दंडा8मक आिण त8संबंधी संथा:समाजक$याण

दिhण भारत:भारत:आिशया

*दवाणी काय3पHती आिण iयायालये:कायदा



347

दुदंभ
ु ी वा?े:ÆWस:कबोड3, यांि_क, िव?ुतीय, ढोल, झांजा
जातीय वा?े
786.93
दुधाचे पदाथ3:िविशJ सामLीसह वयंपाक:गृहिवान:
तं_ान
641.671
दुबण:ा8यिhक आिण मंडलाकार खगोलशाD:
खगोलशाD:िवान





363.34929

दूध:िविशJ उ*jJांसाठी:गाय:पशुपालन




617.6



915.48

दRा_ेय:देव, देवी, अiय देवदेवता:तवणाली:&हदु धम3




636.2142

दूरसंवेदन (Bरमोट से&iसग)::ावहाBरक काशिवान:
िव?ुत, इलेlmॉिनlस अिभयांि_क:तं_ान


621.3678

दूरथ िशhण:अªयास आिण िशhणाची काय3पHती:संथा
आिण शासन:उ िशhण
378.175
देव, देवी, अiय देवदेवता:तवणाली:&हदु धम3



294.5211

देशपांडे, पु4षोRम ल·मण::िगत चBर_े:मराठी
सािह8यकार:सािहि8यक
928.9146
देशपांडे, Gीपाद दRा_य:धम3नेते आिण 8यांचे काय3:धम3नेते
आिण संघटना:&हदु धम3
294.561
देशपांडे, सुनील::िगत चBर_े:भारत:समाजसेवक,
लोकिहतैषी



923.654

देशपांडे, सुरेश भालचंV::िगत चBर_े:वनिवभागातील
अिधकारी, काय3कतN:कृ िष hे_ाशी संबंिधत :ि


926.349

देशमुख, गोपाळ हरी::िगत चBर_े:भारत:समाजसेवक,
लोकिहतैषी



923.654

देशमुख, गोपाळ हरी:सामािजक सुधारणा चळवळी:

बदलाची कारणे:सामािजक पBरवत3न

365
398.22



522.2

दुgकाळ:िविशJ कारची अBरgsे, आपRी:आपRी



थॅचर, मागा3रेट::िगत चBर_े:Lेट िuटन:मु8सjी,
राजकय नेते
923.241

दंतिच*क8सा:शD*Eया:वै?कशाD:तं_ान



306.74095456

894.827

8वचा रोग:रोग

दंतकथा:लोकसािह8य

*द$ली:भारत:वेkया :वसाय:ल³िगक संबंध



303.484

देशमुख, Gीकांत सखाराम::िगत चBर_े:भारत:िशhक,
िशhणत
923.754
देसाई, माधवी::िगत चBर_े:मराठी सािह8यकार:
सािहि8यक
928.9146
देहबोली:संेषण:काय3काBरणीचे :वथापन::वथापन

294.5211(1)



658.45(1)

दRावधूत, वामी:धम3नेते आिण 8यांचे काय3:धम3नेते आिण
संघटना:&हदु धम3
294.561

Vिवड, मंदा*कनी::िगत चBर_े:भारत:समाजसेवक,

दिलत:िनgकािसत वग3:सामािजक वग3

V: (पैसा):िवRीय अथ3शाD:अथ3शाD



305.5688

दवणे, वीण
:टीका :मराठी िनबंध सािह8य:
मराठी सािह8य:सािह8य
891.464
दवाखाने आिण िlलिनकची सेवा:शारीBरक आजार:
समाजक$याण समया व सेवा:समाजक$याण 362.12
दहशतवाद:सामािजक संघष3:सामािजक *Eया:सामािजक
शाDे
303.625
दासोपंत:वेदांत तवान:भारतीय तवान:पौवा38य
तवान
181.48

लोकिहतैषी

धम3



923.654



332.4



200

धम3 संथापक:शीख धम3:अiय धम3

294.663

धम3Lंथ

294.592

धम3Lंथ:धम3Dोत

294.592

धम3Lंथ:धम3Dोत:&हदु धम3

294.592

धम3Lंथ:धम3Dोत:&हदु धम3:भारतीय ाचीन धम3

294.592

धम3तव








202

धमिनरपेUता-िनयोजन

231

धम3िनरपेhता, ऐिहकवाद:रा]य आिण संगBठत सामािजक
समूह:राजनीितशाD:सामािजक शाDे
322.1(1)

नसी4jीन शाह::िगत चBर_े:कलावंत:चलिच_पट
hे_ातील :ि
927.9143028

धम3नेते आिण 8यांचे काय3:धम3नेते आिण संघटना:इलाम
धम3:धम3
297.61

नांगरे -पाटील, िव<ास::िगत संLह:भारत:सरकारी
अिधकारी, सैiयािधकारी, पोिलस खा8यातील कम3चारी


धम3नेते आिण 8यांचे काय3:धम3नेते आिण संघटना:&हदु धम3

923.554



294.561

धम3नेते आिण संघटना:इलाम धम3:धम3



नाईक, जे. पी.::िगत चBर_े:भारत:िशhक, िशhणत


923.754

297.6

धम3नेते आिण संघटना:बौH धम3:भारतीय ाचीन धम3


नाईक, राम::िगत चBर_े:भारत:मु8सjी, राजकय नेते


923.254

294.36

धम3नेते आिण संघटना:&हदु धम3



294.56

धम3संथापक:जैन धम3:भारतीय ाचीन धम3



294.463

323.6



नागBरक8व:नागBरक आिण राजनैितक अिधकार:
राजनीितशाD:सामािजक शाDे

323.6



नागरी अिभयांि_क:अिभयांि_क:तं_ान

294.59

धम3Dोत:&हदु धम3

294.59

धम3Dोत:&हदु धम3:भारतीय ाचीन धम3

294.59



धमा3चे समाजशाD:धामक संथा:संकृ ती आिण संथा:
सामािजक शाDे
306.6(1)





624

नागालँड:भारत:आिशया:भूगोल आिण वास - पय3टन


915.4165

नाथ पंथ:पंथ आिण सुधारणा8मक चळवळी:&हदु धम3:
भारतीय ाचीन धम3
294.55(1)



नानक देव, थम गु4:धम3 संथापक:शीख धम3:अiय धम3

922

धामक अLणी, चारक, उपदेशक:चBर_े

922

धामक जीवन, पHती, िचती

294.54

धामक जीवन, पHती, िचती:&हदु धम3

294.54






धामक जीवन, पHती, िचती:&हदु धम3:भारतीय ाचीन
धम3
294.54
धामक जीवन, पHती, िचती:&हदु धम3:भारतीय ाचीन
धम3:अiय धम3
294.54
धामक नैितकता:धामक जीवन, पHती, िचती

294.663(1)

नानकदेव::िगत चBर_े:शीखधमpय:धामक अLणी,
चारक, उपदेशक
922.946
नामदेव, 1270-1350 :टीका :मराठी का:सािह8य:
मराठी सािह8य:सािह8य
891.461
नामदेव:धम3नेते आिण 8यांचे काय3:धम3नेते आिण संघटना:
&हदु धम3
294.561



नारळ:फलो?ान, फळे , वन-शाD:कृ िष:तं_ान



नारळीकर, जयंत िवgणु::िगत चBर_े:खगोलशाD:
वैािनक
925.2

294.548

धामक संथा:संकृ ती आिण संथा:सामािजक शाDे
306.6

धुळे. महाराv:दुgकाळ:िविशJ कारची अBरgsे, आपRी:
आपRी
363.34929(1)


954.79(1)

धोनी, मह1V &सह::िगत चBर_े:*Eके टपटु ::ायामपटु ,
Eडापटु
927.96358
eयान:पूजा, eयान, योग:तवणाली आिण पHती:बौH
धम3
294.34435
न?ा आिण झरे :जलसंपदा:इतर नैसगक साधनसंपRी


333.9162

नपुंसक8व आिण वंeय8व:मू_1*Vय संथेसंबंधीचे रोग:रोग


616.692

नत3क:मनोरं जन आिण करमणूक hे_ातील :ि





553.4

धामक अLणी, चारक, उपदेशक

धुळे:महाराv:भारत:आिशया



323

नागBरक8व

धम3Dोत

धातु आिण समधातु:आथक भूगभ3शाD:भूिवान

नागBरक आिण राजनैितक अिधकार:राजनीितशाD:
सामािजक शाDे



927.933

नम3दा नदी:भारत:आिशया:भूगोल आिण वास - पय3टन


915.4(1)

नलावडे, रामचंV::िगत चBर_े:मराठी सािह8यकार:
सािहि8यक
928.9146



634.61

ना±रग जातीय फळे :फलो?ान, फळे , वन-शाD:कृ िष


634.3

नाk8याचे पदाथ3:पाकशाD:खा?ाo आिण पेये:गृहिवान


641.52

नाितकवाद:ई<र:ाकृ ितक धम3:धम3



211.8

िनकाल, िनवाडा:भारत:*दवाणी काय3पHती आिण
iयायालये:कायदा
347.54077
िन8यपाठासाठी ाथ3ना आिण eयान&चतन:भिपर
सािह8य:िन नैितक आिण भिपर uान:
िन धम3
242.2
िनबंध अलंकारशाD:सािह8याचे अलंकारशाD:सािह8य


808.4

िनयतकािलके :मराठी सािह8य:सािह8य
िनयतकािलके :िवषयवार Lंथसूची
िनयोजन आिण िवकास:समुदाय
िनयोजन:िनयोजन आिण िवकास:समुदाय



891.4605



016.05



307.1



307.12

िनवे|दता-पाठदुखी

232

िनवे*दता, भिगनी::िगत चBर_े:भारत:समाजसेवक,


लोकिहतैषी

923.654

िनgकािसत वग3:सामािजक वग3



305.568

िनसग3:भि आिण उपासनेस पूजनीय:धम3तव



202.12

नीितशाD



170

परामानसशाD आिण गूढिव?ा:तवान

130

परामानसशाD आिण गूढिव?ेतील िविशJ िवषय:
परामानसशाD आिण गूढिव?ा

133

परामानसशाD आिण गूढिव?ेतील िविशJ िवषय:
परामानसशाD आिण गूढिव?ा:तवान

133





नीितिशhण:िविशJ उ*jJांसाठी िशhण:तवान आिण
िसHांत:िशhण
370.114

पBरिथतीhे_ानुसार िशJाचार:िशJाचार:सामािजक
रीितBरवाज, िशJाचार, लोकसािह8य
395.5

नीला स8यनारायण::िगत चBर_े:मराठी सािह8यकार:
सािहि8यक
928.9146

पज3iय, पज3iयवृJी:हवामानशाD:िविशJ िवषयांचे
उपयोजन:फल]योितष
133.58551577

नेमबाजपटु :कला आिण मनोरं जन hे_ातील :ि

पवार, शरद::िगत चBर_े:भारत:मु8सjी, राजकय नेते




923.254

927.9921



पवार, िशवाजीराव यशवंत::िगत चBर_े:भारत:
मु8सjी, राजकय नेते
923.254

नेहM, जवाहरलाल:राजकय तवणाली:राजनीितशाD:
सामािजक शाDे
320.5

पवार-जाधव, हेमा::िगत चBर_े:भारत:िशhक,
िशhणत
923.754

नेहM, जवाहरलाल::िगत चBर_े:भारत:मु8सjी,
राजकय नेते
923.254

पिव_ काल, धामक सणसमारं भ:साव3जिनक उपासना
आिण इतर पHती:धम3
203.6

नेहवाल, सायना::िगत चBर_े:बॅड&मटनपटु :च1डूOया
खेळांशी संबंिधत :ि
927.96345

पिव_ काल:साव3जिनक ई<रोपासना:&हदु धम3

नेमाडे, भालचंV वना, 1938 - :टीका :मराठी
कथासािह8य:मराठी सािह8य:सािह8य

891.463

नैसगक साधनसंपRी, पया3वरण



333.7

नैसगक साधनसंपRी, पया3वरण:जमीन आिण ऊजा3 संबंधी
अथ3शाD:अथ3शाD
333.7
नोबेल, आ$nे ड::िगत चBर_े:रसायनशाD:वैािनक


925.4

iयायिनवाडे:भारत:कायदा, िनयम, खटला इ.:कायदा



294.536



पशुपालन

636

पशुपालन:कृिष

636

पशुपालन:कृ िष:तं_ान

636




पशुसंवध3नाचे िविशJ िवषय:पशुपालन:कृ िष

636.08

पिम बंगाल:भारत:आिशया:इितहास

954.14




पिम बंगाल:भारत:आिशया:भूगोल आिण वास - पय3टन




915.414

348.54044

पाकशाD

641.5

पंथ आिण सुधारणा8मक चळवळी:&हदु धम3:भारतीय
ाचीन धम3
294.55

पाकशाD:खा?ाo आिण पेये:गृहिवान

641.5

पाकशाD:खा?ाo आिण पेये:गृहिवान:तं_ान

641.5

पhी:ािणशाD:िवान

पा*कतान:समाजसेवक, लोकिहतैषी

पंढरपूर:महाराv:भारत:तीथ3या_ा



294.5351095479(1)



598

पगारे , कwिडबा धwिडबा::िगत संLह:भारत:सरकारी
अिधकारी, सैiयािधकारी, पोिलस खा8यातील कम3चारी


923.554
पत, ऋण



332.7






923.65491

पाटणकर, अपणा3 आनंद::िगत चBर_े:मराठी
सािह8यकार:सािहि8यक
928.9146
पाटील, गौरी आनंद::िगत चBर_े:hयरोगी:िविशJ
आजार असलेले रोगी



920.9362196995

पतंजिल:योग तवान:भारतीय तवान:पौवा38य
तवान
181.452

पाटील, झुलाल िभलाजीराव::िगत चBर_े:भारत:
िशhक, िशhणत
923.754

प_कार:चBर_े

पाटील, भाऊराव पायगwडा::िगत चBर_े:भारत:



920.5

प_काBरता, काशन, वृRप_े:संकण3
प_काBरता:प_काBरता, काशन, वृRप_े:संकण3
परमाणु वैािनक



070

पाटील, मुकुंदराव::िगत चBर_े:प_कार:चBर_े



पाटील, िश. गो.::िगत चBर_े:पु4षांची चBर_े:चBर_े

925.397



920.5



920.71



पाटील, सातगwडा रे वगwडा::िगत चBर_े:भारत:मु8सjी,
राजकय नेते
923.254



पाठक, GीधरशाDी:धम3नेते आिण 8यांचे काय3:धम3नेते
आिण संघटना:&हदु धम3
294.561

302

परांजपे, शकुं तला::िगत चBर_े:भारत:समाजसेवक,
923.654

परांजपे, सई::िगत चBर_े:िसनेमा *द दश3क:
चलिच_पट hे_ातील :ि
927.91430233
परामानसशाD आिण गूढिव?ा



923.654



070.4

परपरांतील सामािजक *Eया, संबंध:सामािजक शाDे

लोकिहतैषी

समाजसेवक, लोकिहतैषी



130

पाठदुखी:शरीराOया िविवध भागांची शD*Eया:शD*Eया:
वै?कशाD
617.564

पाणी-फलWयोितष
पाणी:िविशJ पौिJक घटक:आहारशाD:वैयिक आरो य

233

पोप:रोमन कॅ थॉिलक:धामक अLणी, चारक, उपदेशक




922.21

613.287

पाBरवाBरक संबंध:िववाह आिण कु टुंबसंथा:संकृ ती आिण
संथा
306.87

पोतु3गीज कथासािह8य:पोतु3गीज सािह8य:सािह8य

पालक-बालक संबंध:पाBरवाBरक संबंध:िववाह आिण
कु टुंबसंथा:संकृ ती आिण संथा
306.874

पौगंडावथेतील कु मारांचे मानसशाD:भेदाभेदक आिण
िवकासा8मक मानसशाD:मानसशाD:तवान 155.5

पाली भाषा:ाकृ तभाषा:पूव3 भारतीय-युरोिपयन आिण
सेि$टक भाषा
491.37

पौवा38य तवान

पाली :ाकरण:पाली भाषा:ाकृ तभाषा:पूव3
भारतीय-युरोिपयन आिण सेि$टक भाषा

पोतु3गीज सािह8य:सािह8य



869



181

पौवा38य तवान:ाचीन, मeययुगीन, पौवा38य तवान


181



पौवा38य तवान:ाचीन, मeययुगीन, पौवा38य तवान:
िविशJ देशांचे तवान
181



काश िवान:भौितकशाD:िवान



काशक आिण LंथिवEे ते:चBर_े

920.4

काशन:प_काBरता, काशन, वृRप_े:संकण3

070.5

491.375

पाा8य लोकिय संगीत:संगीत परं परा:सामाiय िसHांत:
लिलत कला

781.64

पासपोट3 आिण िbहसा:नागBरक8व

323.67

िपकांवरील रोग, जंतूनाशके , *कडीचे िनवारण:कृ िष:
तं_ान



632

िप_ोदा, सॅम::िगत चBर_े:टेिलफोन, दूरeवनी:अिभयंता


926.21385

पुणे:महाराv:भारत:आिशया



954.79(1)

पुितन, bला*दमीर::िगत चBर_े:रिशया:समाजशाDी


923.147

पुनरावलोकन आिण आवृRी:धम3Lंथ:धम3Dोत



535




बंध िलखाणासाठी आवkयक बाबी:शैhिणक पदवी:उ
िशhण:िशhण
378.242
भावळकर, शेखर बाबूराव::िगत चBर_े:भारत:
कायदा ा hे_ातील :ि
923.454
वासवण3न:भूगोल आिण वास - पय3टन:इितहास



910.4

ोRरे :पुनरावलोकन आिण आवृRी:धम3Lंथ:धम3Dोत


294.592076(1)



294.592076

पुरंदरे घराणे:घरायांचे इितहास:वंशावळी, कु लवृRांत:
चBर_े
929.2
पुरात8वशाD



930.1

पु4षांची चBर_े:चBर_े



920.71

पूजा, eयान, योग:तवणाली आिण पHती:बौH धम3


294.3443

पूजा, eयान, योग:धामक जीवन, पHती, िचती


294.543

पूजा, eयान, योग:धामक जीवन, पHती, िचती:&हदु धम3


294.543

पूजा, eयान, योग:धामक जीवन, पHती, िचती:&हदु धम3:
भारतीय ाचीन धम3
294.543

ाकृ तभाषा:पूव3 भारतीय-युरोिपयन आिण सेि$टक भाषा


491.3

ाकृ ितक धम3:धम3

210

ाचीन, मeययुगीन, पौवा38य तवान

180

ाचीन, मeययुगीन, पौवा38य तवान:िविशJ देशांचे
तवान

180




ाचीन, मeययुगीन, पौवा38य त8व




921.9

ािणशाD:िवान

590

ायांचे कृ िततव:ािणशाD:िवान

591




ायांशी वागणूक:िविशJ नैितक समया:धामक
नैितकता:धामक जीवन, पHती, िचती


294.548693



ा8यिhक आिण मंडलाकार खगोलशाD:खगोलशाD:
िवान

522



ाथिमक िशhण:िशhण

372

ाथिमक िशhण:िशhण:सामािजक शाDे

372

पूव3 भारतीय-युरोिपयन आिण सेि$टक भाषा

491

पूव3 भारतीय-युरोिपयन आिण सेि$टक भाषा:भाषा

491

प1डसे, आXपा::िगत चBर_े:भारत:समाजसेवक,
लोकिहतैषी



869.3



923.654

पेज, लॅरी::िगत चBर_े:उ?ोजक:अiय िवषयांशी
संबंिधत :&ची चBर_े
920.933804
पेये:िविशJ उ?ोग आिण उ?ोग समूहांOया संघटना:
:ापार संघटना:उ8पादन
338.766362
पेरणी आिण कापणी:िविशJ तं_े, उपकरणे, साधनसामLी





ाथ3ना समाज:पंथ आिण सुधारणा8मक चळवळी:&हदु धम3:
भारतीय ाचीन धम3
294.55(1)
ौढ:भेदाभेदक आिण िवकासा8मक मानसशाD:
मानसशाD:तवान



155.6

फडके , अिजत::िगत चBर_े:युरोसज3न:सज3न


926.1746



631.5

पैशांचा इितहास, चलन उ8Eांती:V: (पैसा):िवRीय
अथ3शाD:अथ3शाD
332.49

फ यु3सन कॉलेज. पुणे:महाराv:भारत:संथेचे कार आिण
तर
378.15095479(1)
फल]योितष



133.5

फलWयोितष-िDन

234

फल]योितष:परामानसशाD आिण गूढिव?ेतील िविशJ
िवषय:परामानसशाD आिण गूढिव?ा
133.5

बम3न, एस. डी.::िगत चBर_े:संगीत:कला आिण
मनोरं जन hे_ातील :ि
927.8

फल]योितष:परामानसशाD आिण गूढिव?ेतील िविशJ
िवषय:परामानसशाD आिण गूढिव?ा:तवान

बवN, दRा_य के शव::िगत चBर_े:काशक आिण
LंथिवEे ते:चBर_े



920.4



बला8कार:गुiाचे बळी



बसवे<र::िगत चBर_े:&हदुधमpय:धामक अLणी,
चारक, उपदेशक
922.945

133.5

फलो?ान, फळे , वन-शाD:कृ िष

634

फलो?ान, फळे , वन-शाD:कृ िष:तं_ान

634





920.9362883

बसु, सुभाषचंV::िगत चBर_े:भारत:मु8सjी, राजकय

फसवणूक:मालमRे िव4H गुiहे:गुiहे:गुiहेगारीचे शाD


364.163



नेते

923.254

फाळके -पाटील, मनोहर ]यो8याजीराव::िगत चBर_े:
भारत:मु8सjी, राजकय नेते
923.254

ब®जन समाज पh:भारत:राजकय पh:राजकय
काय3पHती, *Eया
324.254(1)

*फनलंड:कँ िडनेिbहया:युरोप:भूगोल आिण वास - पय3टन

बापट, पांडुरंग महादेव::िगत चBर_े:भारत:मु8सjी,
राजकय नेते
923.254



914.897

फु टबॉल:च1डूचे खेळ::ायाम, मैदानी Eडा आिण खेळ:
मनोरं जन आिण दश3न कला
796.334

बायबल:िन धम3

220

बायबल:िन धम3:धम3

220

फु लझाडे:िविशJ गुणसंपo वनपती:वनपितशाD:िवान

बाल मानसशाD:भेदाभेदक आिण िवकासा8मक
मानसशाD:मानसशाD:तवान



582.13



155.4





305.231

320.5

बालगुiहेगारी संबंधी कायदे *Eया:भारत:गुiहेगारीचा

फु ले, ]योितबा गो&वद::िगत चBर_े:भारत:समाजसेवक,


923.654

फु ले, ]योितबा गो&वद:सामािजक सुधारणा चळवळी:
बदलाची कारणे:सामािजक पBरवत3न
303.484



कायदा:कायदा

345.5408

बालसंगोपन, गृहपBरचया3:गृहिवान:तं_ान



649

बालसािह8य:मराठी:िविशJ भाषांतील Lंथसूिच:भारत


फु ले, सािव_ीबाई::िगत चBर_े:भारत:समाजसेवक,
लोकिहतैषी



बाल िवकास:वयोगट:सामािजक संरचना:सामािजक शाDे

फु ले, ]योितबा गो&वद:राजकय तवणाली:
राजनीितशाD:सामािजक शाDे
लोकिहतैषी



015.54029146(1)



923.654

फे सबुक:चचा3 गट:सेवा उ?ोग:िविशJ उ?ोग आिण उ?ोग
समूहांOया संघटना
338.761004693(1)

&बVा, अिभनव::िगत चBर_े:नेमबाजपटु :कला आिण
मनोरं जन hे_ातील :ि
927.9921
िबनतारी संदेशवहन:संेषण, दूरसंचार



384.5

फोगाट, महावीर &सग::िगत चBर_े:कु तीपटु :कला
आिण मनोरं जन hे_ातील :ि
927.96812

बुH:धम3नेते आिण संघटना:बौH धम3:भारतीय ाचीन धम3

फौजदारी *Eया:भारत:गुiहेगारीचा कायदा:कायदा

बुिHबळ:कौश$ययु घरगुती खेळ:मनोरं जन आिण दश3न


345.5405

n1 च का:सािह8य:n1 च सािह8य:सािह8य

841

n1 च सािह8य:सािह8य

840

बँक आिण बँ कग:िवRीय अथ3शाD
बंगाली कथाकार:बंगाली सािह8यकार
बंगाली कथासािह8य:बंगाली सािह8य:सािह8य
बंगाली सािह8य:सािह8य
बंगाली सािह8यकार





332.1



928.91443



891.443



294.363

कला:लिलत कला



794.1

बु$लेशाह::िगत चBर_े:मुिलम धम3गुM:धामक अLणी,
चारक, उपदेशक
922.97
बॅड&मटनपटु :च1डूOया खेळांशी संबंिधत :ि



927.96345

बेजोस, जेफ::िगत चBर_े:उ?ोजक:अiय िवषयांशी
संबंिधत :&ची चBर_े
920.933804



बोधा8म मानिसक *Eया आिण बुिHमRा:मानसशाD:
तवान
153



बोलीभाषाशाD:मराठी भाषा:आधुिनक भारतीय भाषा:

891.44
928.9144

बhाणी, राम::िगत चBर_े:उ?ोजक:अiय िवषयांशी
संबंिधत :&ची चBर_े
920.933804
बडे, भाकर :टीका :मराठी कथासािह8य:मराठी सािह8य:
सािह8य
891.463


बदलाची कारणे

303.48

बदलाची कारणे:सामािजक पBरवत3न

303.48



बम3न, आर. डी.::िगत चBर_े:संगीत:कला आिण
मनोरं जन hे_ातील :ि
927.8



भाषा

491.467

बौH धम3

294.3

बौH धम3:भारतीय ाचीन धम3

294.3

बौH धम3:भारतीय ाचीन धम3:अiय धम3:धम3

294.3





uनाळकर, सुलभा::िगत चBर_े:डॉlटर, वै?:तं_


926.1

िuन, सेगNई::िगत चBर_े:उ?ोजक:अiय िवषयांशी
संबंिधत :&ची चBर_े
920.933804

भि6-भारत
भि आिण उपासनेस पूजनीय:धम3तव



202.1

भिपर सािह8य:िन नैितक आिण भिपर uान:
िन धम3
242
भगत &सग::िगत चBर_े:भारत:मु8सjी, राजकय नेते

235

भारत:Lामीण समाज:िविशJ समुदाय:समुदाय


307.720954

भारत:जीवनचE आिण गृह जीवनातील चालीरीित:
सामािजक रीितBरवाज, िशJाचार, लोकसािह8य


392.0954



923.254

भगव¯ीता

भारत:तीथ3hे_े आिण तीथ3या_ा

:टीका :भगव¯ीता:धम3Lंथ:धम3Dोत



294.5350954



भारत:तीथ3या_ा



भारत:दिलत:िनgकािसत वग3:सामािजक वग3

294.5924

भगव¯ीता:धम3Lंथ:धम3Dोत

294.5924

भगव¯ीता:धम3Lंथ:धम3Dोत:&हदु धम3

294.5924



भजने, तो_े, िन8यपाठाचे सािह8य:पूजा, eयान, योग:
धामक जीवन, पHती, िचती:&हदु धम3 294.5433
भटकळ, सदानंद गणेश::िगत चBर_े:काशक आिण
LंथिवEे ते:चBर_े
920.4
भरडे, नरे श::िगत चBर_े:उ?ोजक:अiय िवषयांशी
संबंिधत :&ची चBर_े
920.933804
भांडवल िनमती आिण बचत:िविशJ आथक अथ3शाD
िवषय:िवRीय अथ3शाD
332.0415



294.53510954



305.56880954

भारत:*दवाणी काय3पHती आिण iयायालये:कायदा


347.54

भारत:पुरात8वशाD



930.10954

भारत:मानववांिशक आिण जातीय समुदाय:िविशJ
गटातील िDया:Dी वग3
305.48800954
भारत:मु8सjी, राजकय नेते

923.254

भारत:मु8सjी, राजकय नेते:समाजशाDी

923.254




भारत:मुसलमान:सामािजक - धामक समूह:सामािजक


भागवत, दुगा3, 1910-2002
:टीका :मराठी िनबंध
सािह8य:मराठी सािह8य:सािह8य
891.464

भारत:रं गभूमी:मनोरं जन आिण दश3न कला

भातशेती, तांदळ
ू :अoधाiये:शेतातील िपके :कृ िष

633.18

भारत:राजकय पh:राजकय काय3पHती, *Eया

भारत

342.54



संरचना

305.6970954



792.0954





324.254

भारत:रा]यकतN, राvाeयh

भारत: िनसग3:भि आिण उपासनेस पूजनीय:धम3तव


202.120954



923.154

भारत:रा]यघटना8मक कायदा:कायदा:सामािजक शाDे


भारत:आंतरराvीय संबंध:राजनीितशाD:सामािजक शाDे

342.54



भारत:राvीय Lंथसूिच



भारत:लgकरी धोरण:लgकरी िवान:लोक शासन आिण
लgकरी िवान
355.033554

327.54

भारत:आथक िनयोजन:उ8पादन

338.954



भारत:आिशया

भारत:आिशया:आथक पBरिथती:अथ3शाD

954



330.954



भारत:आिशया:इितहास

भारत:आिशया:दंतकथा:लोकसािह8य

954



398.220954

भारत:आिशया:भूगोल आिण वास - पय3टन



915.4

भारत:आिशया:भूगोल आिण वास - पय3टन:इितहास

भारत:लोक शासन



351.54

भारत:लोक शासन:लोक शासन आिण लgकरी िवान


351.54

भारत:लोककथा:लोकसािह8य:लोकसािह8य, लोककला
आिण दंतकथांचा अªयास
398.210954



भारत:लोकसािह8य, लोककला आिण दंतकथांचा अªयास:
सामािजक रीितBरवाज, िशJाचार, लोकसािह8य

भारत:आिशया:राजकय पBरिथती:राजनीितशाD
320.954

भारत:किन^ वग3:सामािजक वग3:सामािजक संरचना



398.0954



305.560954



भारत:लोकसािह8य:लोकसािह8य, लोककला आिण
दंतकथांचा अªयास
398.20954



भारत:वन भूिम:नैसगक साधनसंपRी, पया3वरण

923.454

भारत:कायदा, िनयम, खटला इ.:कायदा

348.54

भारत:कायदा:सामािजक शाDे

343.54





भारत:खाजगी संथा:खाजगी कृ ती

361.760954

भारत:गुiहेगारीचा कायदा:कायदा

345.54




भारत:गुiहेगारीचा कायदा:कायदा:सामािजक शाDे

333.750954

भारत:वािण]य, संेषण, वाहतूक :वथेसंबंिधत :ि


923.854

भारत:वेkया :वसाय:ल³िगक संबंध



306.740954



भारत:वैयिक कायदा

346.54



भारत:वैयिक कायदा:कायदा

346.54

345.54

भारत:Lंथालय आिण मािहतीशाD:संकण3

भारत:लgकरी िवान:लोक शासन आिण लgकरी िवान:
सामािजक शाDे
355.00954



915.4

भारत:कायदा ा hे_ातील :ि



015.54

020.954




भारत-म;य-देश

236

भारत::सन:समाजक$याण समया व सेवा


362.290954

भारत:शासकय Lंथालये:सामाiय Lंथालये

027.554

भारत:िशhक, िशhणत

923.754

भारत:िशhक, िशhणत:समाजशाDी

923.754

भारत:िशhण:सामािजक शाDे

370.954



भावना:शरीरिवाना8मक मानसशाD:मानसशाD:
तवान



भावे, िवनोबा::िगत चBर_े:भारत:समाजसेवक,





410

भाषेचा योग:इं Lजी भाषा

428



भूगोल आिण वास - पय3टन

910



भूगोल आिण वास - पय3टन:इितहास

910



भूतान:आिशया:भूगोल आिण वास - पय3टन:इितहास

भारत:Gिमक वग3, समाज सेवा, िशhण, सांकृ ितक
344.54

भारत:संथेचे कार आिण तर

378.150954

भारत:समाजसेवक, लोकिहतैषी

923.654

भारत:समाजसेवक, लोकिहतैषी:समाजशाDी

923.654

भारत:सरकारी अिधकारी, सैiयािधकारी, पोिलस
खा8यातील कम3चारी:समाजशाDी
923.554
भारत:सामािजक पBरवत3न:सामािजक *Eया


303.40954

भारत:सामािजक भिवत::सामािजक *Eया:सामािजक
शाDे
303.4954


305.50954

भारत:सामािजक वग3:सामािजक संरचना:सामािजक शाDे


305.50954



300.954

भारत:सामािजक सुधारणा चळवळी:बदलाची कारणे:

भारत:सैिनक शाळा:माeयिमक शाळा



303.4840954



373.2430954

भारत:िDयांचा सामािजक दजा3 आिण भूिमका:Dी वग3:
सामािजक संरचना



305.420954

भारत:थािनक वरा]य संथा:राजनीितशाD


320.80954

भारततवे (इं डॉलॉजी):भारत:आिशया:इितहास



954.(1)

भारतीय तव:ाचीन, मeययुगीन, पौवा38य त8व


921.914

भारतीय तवान:पौवा38य तवान



181.4

भारतीय तवान:पौवा38य तवान:ाचीन, मeययुगीन,
पौवा38य तवान
181.4
भारतीय तवान:पौवा38य तवान:ाचीन, मeययुगीन,
पौवा38य तवान:िविशJ देशांचे तवान
181.4





915.498
भूतान:इितहास



954.98

भूिवान

550

भूिवान:िवान

550




भेदाभेदक आिण िवकासा8मक मानसशाD:मानसशाD:
तवान
155
भैरवकर, ितक भानुदास::िगत चBर_े:पु4षांची चBर_े:
चBर_े
920.71
भौितकशाD:िवान



530

भौितकशाD:वैािनक



925.3

मंगलनाथ, महाराज:धम3नेते आिण 8यांचे काय3:धम3नेते
आिण संघटना:&हदु धम3
294.561
मंगलनाथ, महाराज:&हदुधमpय:धामक अLणी, चारक,
उपदेशक:चBर_े
922.945
म¾ातंतू आिण ान1*Vये:मानवी शरीरिवानशाD:
वै?कशाD



612.8

म¾ातंतू िवकारांची लhणे:म¾ासंथेचे आिण मानिसक
रोग:रोग



616.84

म¾ासंथेचे आिण मानिसक रोग:रोग

616.8

म¾ासंथेचे आिण मानिसक रोग:रोग:वै?कशाD

616.8




मतकरी, र¢ाकर रामकृ gण::िगत चBर_े:मराठी
सािह8यकार:सािहि8यक
928.9146
म8यशेती:कृ िष:तं_ान



639.3

म?िवकार::सन:समाजक$याण समया व सेवा:
समाजक$याण
362.292
मधुबाला::िगत चBर_े:कलावंत:चलिच_पट hे_ातील
:ि
927.9143028



मधुमेह असले$या लोकांसाठी वयंपाक:वाQय, शारीBरक
अवथा, वैयिक कारणांसाठी:िविशJ
पBरिथतIसाठी:पाकशाD
641.56314



मधुमेह:रोग:वै?कशाD:तं_ान

भारतीय ाचीन धम3

294

भारतीय ाचीन धम3:अiय धम3

294

भारतीय ाचीन धम3:अiय धम3:धम3

294



भारतीय राvीय काँLेस:भारत:राजकय पh:राजकय
काय3पHती, *Eया
324.254(1)
भारतीय:चBर_े:इितहास







भारत:सरकारी अिधकारी, सैiयािधकारी, पोिलस
खा8यातील कम3चारी
923.554

सामािजक पBरवत3न



भाषाशाD:भाषा



भारत:सामािजक शाDे



923.654

400

344.54

भारत:सामािजक वग3:सामािजक संरचना

लोकिहतैषी



152.4

भाषा

भारत:Gिमक वग3, समाज सेवा, िशhण, सांकृ ितक कायदा

कायदा:कायदा

भालेराव, इं Vिजत, 1962- :टीका :मराठी का:सािह8य:
मराठी सािह8य:सािह8य
891.461



920.054



616.462

मeय आिशया:इितहास



958

मeयदेश:भारत:आिशया:भूगोल आिण वास - पय3टन


915.43

मन-महारा^
मन:मानवता:ानशाD, कारणमीमांसा, मानवता:तवान


मराठी:Wहणी, लोकोि:लोकसािह8य, लोककला आिण
दंतकथांचा अªयास:सामािजक रीितBरवाज, िशJाचार,
लोकसािह8य
398.99146



मराठी:िविशJ भाषांतील Lंथसूिच:भारत



128.2

मनुgयवध::¹िवMH गुiहा

364.152

मनोरं जन आिण करमणूक hे_ातील :ि

927.9

मनोरं जन आिण दश3न कला

790

मनोरं जन आिण दश3न कला:लिलत कला

790




मराठी कथासािह8य संLह:मराठी कथासािह8य:मराठी
सािह8य:सािह8य
891.463008
मराठी कथासािह8य:मराठी सािह8य:सािह8य



891.463

मराठी कथासािह8याचा इितहास आिण समीhा:मराठी
कथासािह8य:मराठी सािह8य:सािह8य 891.463009
मराठी किव:मराठी सािह8यकार



928.91461

मराठी का:सािह8य:मराठी सािह8य:सािह8य



891.461

मराठी का:सािह8याचा इितहास आिण समीhा:मराठी
का:सािह8य:मराठी सािह8य:सािह8य 891.461009
मराठी का:सािह8याचा संLह:मराठी का:सािह8य:
मराठी सािह8य:सािह8य
891.461008
मराठी नाsसािह8य:मराठी सािह8य:सािह8य
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015.54029146

मराठी:िविशJ भाषांतील Lंथसूिच:भारत:राvीय Lंथसूिच


015.54029146

मराठे , हनुमंत मोरे <र, 1940:टीका :मराठी
कथासािह8य:मराठी सािह8य:सािह8य
891.463
मराठे , हनुमंत मोरे <र, 1940- :टीका :मराठी सािह8य:
सािह8य
891.46
मढNकर, बाळ सीताराम, 1909-1956
:टीका :मराठी
का:सािह8य:मराठी सािह8य:सािह8य
891.461
मढNकर, बाळ सीताराम, 1909-1956
सािह8य:सािह8य

:टीका :मराठी


891.46

मलाला युसूफजई::िगत चBर_े:पा*कतान:समाजसेवक,


लोकिहतैषी

923.65491

म$टीमीिडया िसटीम:िविशJ संगणक पHती:संकण3


891.462

मराठी नाsसािह8याचा इितहास आिण समीhा:मराठी
नाsसािह8य:मराठी सािह8य:सािह8य 891.462009
मराठी िनबंध सािह8य संLह:मराठी िनबंध सािह8य:मराठी
सािह8य:सािह8य
891.464008
मराठी िनबंध सािह8य:मराठी सािह8य:सािह8य

891.464

मराठी प_सािह8य:मराठी सािह8य:सािह8य

891.466





मराठी भाषा:आधुिनक भारतीय भाषा

491.46

मराठी भाषा:आधुिनक भारतीय भाषा:भाषा

491.46

महWमद रफ::िगत चBर_े:गायक:संगीत



927.82

महांबरे , गंगाधर, 1931-2008 :टीका :मराठी सािह8य:
सािह8य
891.46
महाजन, िवदुर::िगत चBर_े:िसतार आिण तंबोरा
वादक:तंतुवा?क
927.8782
महाजन, शांताराम गजानन::िगत चBर_े:Lंथपाल:
चBर_े
920.2



महानुभाव पंथ:पंथ आिण सुधारणा8मक चळवळी:&हदु धम3:
भारतीय ाचीन धम3
294.55(1)

016.0599146

मराठी भािषकांसाठी:जपानी मातृभाषा नसणाxया
िव?ाQयासाठी:जपानी भाषा:भाषा 495.68249146


महाभारत :टीका :संकृ त का:सािह8य:संकृ त सािह8य:
सािह8य
891.21



महाराv:भारत:आथक िनयोजन:उ8पादन



महाराv:भारत:आिशया

954.79



महाराv:भारत:आिशया:इितहास

954.79



महाराv:भारत:आिशया:भूगोल आिण वास - पय3टन

891.468

मराठी सािह8य:सािह8य

मशागतीOया िविशJ पHती:पेरणी आिण कापणी:िविशJ
तं_े, उपकरणे, साधनसामLी
631.58



मराठी भाषा:िनयतकािलके :िवषयवार Lंथसूची

मराठी संकण3 सािह8य:मराठी सािह8य:सािह8य

006.7

891.46

मराठी सािह8यकार

928.9146

मराठी सािह8यकार:सािहि8यक

928.9146

मराठी सािह8यकार:सािहि8यक:चBर_े

928.9146

मराठी सािह8याचा इितहास आिण समीhा:मराठी
सािह8य:सािह8य
891.4609



338.95479





915.479

महाराv:भारत:खाजगी संथा:खाजगी कृ ती


मराठी सािह8याचा संLह:मराठी सािह8य:सािह8य

361.76095479



891.4608

महाराv:भारत:Lंथालय आिण मािहतीशाD:संकण3


मराठी-इं Lजी श@दकोश:श@दकोश:मराठी भाषा:आधुिनक

020.95479



मराठी:अiय भाषांमधील सामाiय संLह:सामाiय संLह:
संकण3
089.9146

महाराv:भारत:जीवनचE आिण गृह जीवनातील
चालीरीित:सामािजक रीितBरवाज, िशJाचार,
लोकसािह8य
392.095479

मराठी:इतर भाषांमeये:सामाiय िनयतकािलके

महाराv:भारत:तीथ3hे_े आिण तीथ3या_ा

भारतीय भाषा

491.4632



059.9146



मराठी:इतर भाषांमeये:सामाiय िनयतकािलके :संकण3

294.535095479



059.9146

महाराv:भारत:तीथ3या_ा



294.5351095479

महारा^-मृ>यूप)

238

महाराv:भारत:पुरात8वशाD



930.1095479



महाराv:भारत:रं गभूमी:मनोरं जन आिण दश3न कला

616.8588



792.095479

महाराv:भारत:लोक शासन



351.5479

महाराv:भारत:लोकसािह8य, लोककला आिण दंतकथांचा
अªयास:सामािजक रीितBरवाज, िशJाचार,
लोकसािह8य
398.095479
महाराv:भारत:लोकसािह8य:लोकसािह8य, लोककला
आिण दंतकथांचा अªयास
398.2095479

माग3दश3न:कु टूंब:अiय समाज घटकांOया समया व 8यांची
सेवा:समाजक$याण समया व सेवा
362.8286
मालमRे िव4H गुiहे:गुiहे:गुiहेगारीचे शाD



364.16



मािहती आिण िवचारांचे वातं«य:वैयिक अिधकार
आिण उपEम:भारत
342.540853



मािहतीचा अिधकार:मािहती आिण िवचारांचे वातं«य:
वैयिक अिधकार आिण उपEम:भारत

महाराv:भारत::सन:समाजक$याण समया व सेवा
362.29095479

महाराv:भारत:शासकय Lंथालये:सामाiय Lंथालये
027.55479

महाराv:भारत:Gिमक वग3, समाज सेवा, िशhण,
सांकृ ितक कायदा
344.5479


378.15095479

महाराv:भारत:सामािजक पBरवत3न:सामािजक *Eया


303.4095479

महाराv:भारत:सामािजक वग3:सामािजक संरचना


305.5095479

महाराv:भारत:सैिनक शाळा:माeयिमक शाळा



342.540853(1)

िमटमीटा. औरं गाबाद:महाराv:भारत:तीथ3या_ा


294.5351095479(1)

िम_ आिण शेजार संबंध:आंतरवैयिक संबंध:उपयोिजत
मानसशाD:मानसशाD
158.25
िमसाळ, कािशनाथ::िगत संLह:भारत:सरकारी
अिधकारी, सैiयािधकारी, पोिलस खा8यातील कम3चारी


923.554



मुकुंदराज :टीका :मराठी का:सािह8य:मराठी सािह8य:
सािह8य
891.461



मुाबाई, 1279-1297 :टीका :मराठी का:सािह8य:
मराठी सािह8य:सािह8य
891.461



मुिबोध, गजानन माधव,1917-1964
&हदी का:सािह8य:&हदी सािह8य:सािह8य

373.243095479

महाराv:भारत:थािनक वरा]य संथा:राजनीितशाD
320.8095479

महावीर:धम3संथापक:जैन धम3:भारतीय ाचीन धम3
294.463

माटे, Gीिनवास नी.::िगत चBर_े:वातुिश$पकार:कला
आिण मनोरं जन hे_ातील :ि
927.2
माधवनाथ, महाराज:धम3नेते आिण 8यांचे काय3:धम3नेते
आिण संघटना:&हदु धम3
294.561
माधवनाथ, महाराज::िगत चBर_े:&हदुधमpय:धामक
अLणी, चारक, उपदेशक
922.945


373.2

मानवता:ानशाD, कारणमीमांसा, मानवता:तवान
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मानववांिशक आिण जातीय समुदाय:िविशJ गटातील
िDया:Dी वग3
305.488
मानववांिशक आिण जातीय समुदाय:सामािजक संरचना:

सामािजक शाDे

माग3दश3न आिण समुपदेशन:शाळा आिण 8यांची कायN:
िशhण
371.4

मावजो-*कत3नी, Mपाली::िगत चBर_े:कwकणी
सािह8यकार:मराठी सािह8यकार
928.91469

333.75095479

माeयिमक शाळा

मानिसक िवकार:म¾ासंथेचे आिण मानिसक रोग:रोग:
वै?कशाD
616.89



महाराv:भारत:वन भूिम:नैसगक साधनसंपRी, पया3वरण

महाराv:भारत:संथेचे कार आिण तर

मानिसक दुब3लता:म¾ासंथेचे आिण मानिसक रोग:रोग



305.8

मानवी जीवनाबjल आदर आिण अनादर:अiय नैितक
िनयम:नीितशाD
179.7
मानवी शरीरिवानशाD:वै?कशाD

612

मानसशाD

150

मानसशाD:तवान

150





:टीका :


891.431

मुिबोध, शरंV माधव, 1921-1984 :टीका :मराठी
का:सािह8य:मराठी सािह8य:सािह8य
891.461
मु8सjी, राजकय नेते

923.2

मु8सjी, राजकय नेते:समाजशाDी

923.2




मुVा िच*क8सा:योगासने::ायाम, शारीBरक तंद4ु ती:
वैयिक आरो य
613.7046(1)
मुलांसाठी *Eयाकलाप आिण मनोरं जन:बालसंगोपन,
गृहपBरचया3:गृहिवान:तं_ान
649.5
मुसलमान:सामािजक - धामक समूह:सामािजक संरचना


305.697

मुिलम धम3गुM:धामक अLणी, चारक, उपदेशक


922.97

मू_&पड आिण मू_निलके संबंधीचे रोग:मू_1*Vय
संथेसंबंधीचे रोग:रोग:वै?कशाD



616.61

मू_1*Vय संथेसंबंधीचे रोग:रोग

616.6

मू_1*Vय संथेसंबंधीचे रोग:रोग:वै?कशाD

616.6




मृ8यूप_:वारसा, वारसाहt, िव<त mट, िव<त:भारत:
वैयिक कायदा
346.54054

मॅनेजर-राWयकत[
मॅनेजर, :वसायी:चBर_े:इितहास



926.58

म1दी:सÄदय3साधन:वैयिक आिण कौटुंिबक जीवन
:वथा:वेशभूषा, िशवणकाम, वैयिक व कौटुंिबक
जीवन :वथा
646.72(1)

239

योग तवान:भारतीय तवान:पौवा38य तवान


181.45

योग तवान:भारतीय तवान:पौवा38य तवान:
ाचीन, मeययुगीन, पौवा38य तवान
181.45

म1द:ू म¾ातंतू आिण ान1*Vये:मानवी शरीरिवानशाD:
वै?कशाD
612.82

योग:पूजा, eयान, योग:धामक जीवन, पHती, िचती

मेटकरी, रघुराज::िगत चBर_े:मराठी सािह8यकार:
सािहि8यक
928.9146

योगासने::ायाम, शारीBरक तंद4ु ती:वैयिक आरो य

मेहरे बाबा:धम3नेते आिण 8यांचे काय3:धम3नेते आिण संघटना:
&हदु धम3
294.561

योगासने::ायाम, शारीBरक तंद4ु ती:वैयिक आरो य:
वै?कशाD
613.7046

मैदानी :ायाम:शारीBरक :ायाम, िजÇॅिटlस::ायाम,
मैदानी Eडा आिण खेळ:मनोरं जन आिण दश3न कला

रं गभूमी:मनोरं जन आिण दश3न कला

792

रं गभूमी:मनोरं जन आिण दश3न कला:लिलत कला

792



796.42

मोदी, नर1 V::िगत चBर_े:भारत:मु8सjी, राजकय नेते


923.254

मोबाइल:रे िडओ टेलीफोनी:िबनतारी संदेशवहन:संेषण,


दूरसंचार

384.53(1)

मोरे , दादासाहेब म$हारी::िगत चBर_े:मराठी
सािह8यकार:सािहि8यक
928.9146
मोरोपंत, 1729-1794 :टीका :मराठी का:सािह8य:
मराठी सािह8य:सािह8य
891.461
मोरोपंत::िगत चBर_े:मराठी किव:मराठी सािह8यकार


928.91461

मोलेसन, हेÊी::िगत चBर_े:मृितÍंश हा आजार
असलेले रोगी:िविशJ आजार असलेले रोगी


920.936219685232

मोहरीर, *कशोर बाळकृ gण::िगत चBर_े:भारत:िशhक,
िशhणत
923.754
Wहणी, लोकोि:लोकसािह8य, लोककला आिण दंतकथांचा
अªयास:सामािजक रीितBरवाज, िशJाचार,
लोकसािह8य
398.9
Wहके , मोहनराव भागवत::िगत चBर_े:भारत:
समाजसेवक, लोकिहतैषी



923.654

यांि_क



531

यादव, आनंद रतन, 1935- :टीका :मराठी सािह8य:
सािह8य
891.46
युगवाणी:मराठी:इतर भाषांमeये:सामाiय िनयतकािलके


059.9146(1)

युsुब:म$टीमीिडया िसटीम:िविशJ संगणक पHती:
संकण3
006.7(1)



रािभसरणाचे रोग:रोग:वै?कशाD

616.1

रचना:भाषेचा योग:इं Lजी भाषा

428.2




रण&सग, ना. बा.::िगत चBर_े:मराठी सािह8यकार:
सािहि8यक
928.9146
रवंथ करणारी गाई-गुरे:िविशJ कृ िष उ8पादने:कृ िष:
उ8पादन
338.1762
रिशयन कथासािह8य:रिशयन सािह8य:सािह8य



891.73

रिशयन कथासािह8याचा संLह:रिशयन कथासािह8य:
रिशयन सािह8य:सािह8य
891.73008
रिशयन सािह8य:सािह8य



891.7

रिशया:समाजशाDी

923.147

रसायनशाD:िवान

540

रसायनशाD:वैािनक





925.4

राजकय काय3पHती, *Eया



324

राजकय तवणाली:राजनीितशाD:सामािजक शाDे


320.5

राजकय पh:राजकय काय3पHती, *Eया

324.2

राजकय पBरिथती:राजनीितशाD

320.9




राजकय समाजशाD:राजनैितक संथा:संकृ ती आिण
संथा:सामािजक शाDे
306.2(1)
राजगोपालाचारी, पाथ3सारथी:धम3नेते आिण 8यांचे काय3:
धम3नेते आिण संघटना:&हदु धम3
294.561
राजनीितशाD

320

राजनीितशाD:सामािजक शाDे

320




राजनैितक संथा:संकृ ती आिण संथा:सामािजक शाDे


306.2



राजथान:भारत:आिशया:भूगोल आिण वास - पय3टन

युरोप:भूगोल आिण वास - पय3टन

914

युरोप:भूगोल आिण वास - पय3टन:इितहास

914






926.1746

युवा वग3 (बारा ते वीस वषापयत):त4ण, 20 वषापयत:
येशूचBरत, ितशाD:िन धम3:धम3



राजयोग:योग:पूजा, eयान, योग:धामक जीवन, पHती,
िचती
294.5436(1)

940

सामािजक संरचना



613.7046



युरोप:आधुिनक इितहास:इितहास

युरोसज3न:सज3न



294.5436

915.44

रा]य आिण संगBठत सामािजक समूह:राजनीितशाD:
सामािजक शाDे



322



रा]य:राजनीितशाD:सामािजक शाDे

320.1



रा]यकतN, राvाeयh

923.1

305.235

232




राWयकत[-वLतुमान

240

रा]यकतN, राvाeयh:समाजशाDी



लgकरी हालचाली:लgकरी िवान:लोक शासन आिण
लgकरी िवान:सामािजक शाDे
355.4



लाळे , िनतीन::िगत चBर_े:भारत:वािण]य, संेषण,
वाहतूक :वथेसंबंिधत :ि
923.854



923.1

रा]यघटना8मक कायदा:कायदा:सामािजक शाDे

342

राधावामी पंथ:भारतीय ाचीन धम3:अiय धम3:धम3
294.(1)

रामकृ gण धमादोलन:पंथ आिण सुधारणा8मक चळवळी:
&हदु धम3:भारतीय ाचीन धम3
294.555

लेले, हेमा::िगत चBर_े:मराठी सािह8यकार:सािहि8यक

रामजी व$लत::िगत चBर_े:रोगितकारक श xहास
झालेले रोगी:िविशJ आजार असलेले रोगी

ल³िगक अपराध, शोषण::¹िवMH गुiहा:गुiहे:
गुiहेगारीचे शाD

364.153

ल³िगक वृRी:ल³िगक संबंध:संकृ ती आिण संथा

306.76



920.9362196978

रामदास, समथ3, 1608-1682 :टीका :मराठी
का:सािह8य:मराठी सािह8य:सािह8य



891.461

रामदास, समथ3:धम3नेते आिण 8यांचे काय3:धम3नेते आिण
संघटना:&हदु धम3
294.561



928.9146




ल³िगक संबंध

306.7

ल³िगक संबंध:संकृ ती आिण संथा

306.7




लोक शासन

351

रामदास, समथ3::िगत चBर_े:&हदुधमpय:धामक
अLणी, चारक, उपदेशक
922.945

लोक शासन आिण लgकरी िवान

350

लोक शासन आिण लgकरी िवान:सामािजक शाDे

350

रामानुजन, Gीिनवास::िगत चBर_े:गिणत:वैािनक

लोक शासन:लोक शासन आिण लgकरी िवान

351



925.1

रामायण
:टीका :संकृ त का:सािह8य:संकृ त
सािह8य:सािह8य
891.21
राvीय Lंथसूिच



015

राvीय वयंसेवक संघ:भारत:राजकय पh:राजकय
काय3पHती, *Eया
324.254(1)
BरWबॉ, आथ3र, 1854-1891 :टीका :n1 च
का:सािह8य:n1 च सािह8य:सािह8य



841

रे िडओ टेलीफोनी:िबनतारी संदेशवहन:संेषण, दूरसंचार


384.53



लोककथा:लोकसािह8य:लोकसािह8य, लोककला आिण
दंतकथांचा अªयास
398.21
लोककलावंत:गायक



927.8242162

लोकनाs रं गभूमी. महाराv:मनोरं जन आिण दश3न कला:


लिलत कला

792.(1)

लोकसािह8य



398.2

लोकसािह8य, लोककला आिण दंतकथांचा अªयास

398

लोकसािह8य, लोककला आिण दंतकथांचा अªयास:
सामािजक रीितBरवाज, िशJाचार, लोकसािह8य

398






वंeय8व:नपुंसक8व आिण वंeय8व:मू_1*Vय संथेसंबंधीचे

926.251



रोग

616

रोग:वै?कशाD

616

रोग:वै?कशाD:तं_ान

616




रोगितकारक श xहास झालेले रोगी:िविशJ आजार


रोग:रोग



रोमन कॅथॉिलक

922.2

रोमन कॅ थॉिलक:धामक अLणी, चारक, उपदेशक

922.2



ल·मीबाई, झाशीची राणी::िगत चBर_े:भारत:
रा]यकतN, राvाeयh
923.154


915.46(1)



लिलत कला

700

लिलत कलेचा इितहास आिण समीhा:लिलत कला

709





616.692(1)

वंशावळी, कु लवृRांत:चBर_े

929

वंशावळी, कु लवृRांत:चBर_े:इितहास

929




वृ 8व अलंकारशाD:सािह8याचे अलंकारशाD:सािह8य


808.5

920.9362196978

लडाख:जWमू आिण कािkमर:भारत:आिशया





384.54

असलेले रोगी



लोकसािह8य:लोकसािह8य, लोककला आिण दंतकथांचा
अªयास
398.2

रे िडओ सारण:िबनतारी संदेशवहन:संेषण, दूरसंचार
रे $वेमाग3 अिभयंता:अिभयंता



वजन घटवा काया3वली:आहारशाD:वैयिक आरो य:
वै?कशाD
613.25
वन भूिम:नैसगक साधनसंपRी, पया3वरण



333.75

वनिवभागातील अिधकारी, काय3कतN:कृ िष hे_ाशी संबंिधत
:ि
926.349
वनपितशाD:िवान
वनपितशाD:वैािनक



580



925.8

लgकरी धोरण:लgकरी िवान:लोक शासन आिण लgकरी
िवान
355.0335

वनौषधी:िविशJ िवषय:वनपितशाD:िवान
वयोगट:सामािजक संरचना:सामािजक शाDे

305.2

लgकरी िवान:लोक शासन आिण लgकरी िवान

355



वत3न:ायांचे कृ िततव:ािणशाD:िवान

591.5

लgकरी िवान:लोक शासन आिण लgकरी िवान:
सामािजक शाDे

355



वतुमान आिण गु48वाकष3ण:गती िवान, िथती िवान,
कण िवान:यांि_क
531.14



581.634




वLतू-वेशभूषा
वतू आिण सेवा कर (जीएसटी):िविशJ वतू आिण
सेवांवर कर:उ8पादन आिण उलाढाल कर:भारत


343.540558(1)

वD िनमती:वेशभूषा, िशवणकाम, वैयिक व कौटुंिबक
जीवन :वथा
646.4
विहदा रे हमान::िगत चBर_े:कलावंत:चलिच_पट
hे_ातील :ि
927.9143028
वािण]य, संेषण, वाहतूक :वथेसंबंिधत :ि



923.8

वारकरी पंथ:पंथ आिण सुधारणा8मक चळवळी:&हदु धम3:
भारतीय ाचीन धम3
294.55(1)
वारसा, वारसाहt, िव<त mट, िव<त:भारत:वैयिक


कायदा

346.5405

241

िविशJ कृ िष उ8पादने:कृ िष:उ8पादन

338.17

िविशJ गटातील िDया:Dी वग3

305.48




िविशJ गुणसंपo वनपती:वनपितशाD:िवान

िविशJ िच*क8सा आिण 8यांचे कार:औषधिवान आिण
िच*क8साशाDे:वै?कशाD
615.8
िविशJ िच*क8सा आिण 8यांचे कार:औषधिवान आिण
िच*क8साशाDे:वै?कशाD:तं_ान
615.8
िविशJ तं_े, उपकरणे, साधनसामLी



631

िविशJ देशांचे तवान



180/190

िविशJ नैितक समया:धामक नैितकता:धामक जीवन,
पHती, िचती
294.5486
िविशJ पBरिथतIसाठी:पाकशाD

वातुिश$पकार:कला आिण मनोरं जन hे_ातील :ि


927.2



641.56

िविशJ पौिJक घटक:आहारशाD:वैयिक आरो य


&वगकर, आनंद
:टीका :मराठी कथासािह8य:मराठी
सािह8य:सािह8य
891.463

िविशJ कारची अBरgsे, आपRी:आपRी

िवकास:युवा वग3 (बारा ते वीस वषापयत):त4ण, 20
वषापयत:सामािजक संरचना
305.2355

िविशJ कारचे संगणक संेषण:इं टरफे &सग आिण
कWयुिनके शन:संगणकशाD

िवान

िविशJ भाषांतील Lंथसूिच:भारत



500

िवान आिण तं_ानाचा िवकास:बदलाची कारणे


613.28



363.349

िवRीय अथ3शाD

332

िवRीय अथ3शाD:अथ3शाD

332

िवRीय अथ3शाD:अथ3शाD:सामािजक शाDे

332





004.69



015.5402

िविशJ भाषांतील Lंथसूिच:भारत:राvीय Lंथसूिच

303.483

िवदभ3:महाराv:भारत:पुरात8वशाD



582



015.5402



िविशJ वगासाठी िती जीवन माग3दशका:िन
अनुभव, जीवन, पHती:िन नैितक आिण भिपर
uान:िन धम3
248.8



िविशJ वतू आिण सेवांवर कर:उ8पादन आिण उलाढाल



930.1095479(1)

िव?ाथp चळवळ:िव?ाथp:शाळा आिण 8यांची कायN:िशhण

कर:भारत



िविशJ िवषय:वनपितशाD:िवान



िविशJ िवषयांचे उपयोजन:फल]योितष



िविशJ Gेणीतील कै ?ांसाठी संथा:दंडा8मक आिण
त8संबंधी संथा:समाजक$याण

371.81

िव?ाथp:शाळा आिण 8यांची कायN:िशhण

371.8

िव?ुत, इलेlmॉिनlस अिभयांि_क:तं_ान

621.3

िववाह आिण कु टुंबसंथा:संकृ ती आिण संथा

306.8





343.540558



581



133.58



365.4

िववाह आिण कु टुंबसंथा:संकृ ती आिण संथा:सामािजक
शाDे
306.8

िविशJ संगणक पHती:संकण3
िविशJ समुदाय:समुदाय

307.7

िविवध ऋण / पत कार:पत, ऋण

िविशJ सामLीसह वयंपाक:गृहिवान:तं_ान

641.6



332.74

िविवध िच*क8सा:िविशJ िच*क8सा आिण 8यांचे कार:
औषधिवान आिण िच*क8साशाDे:वै?कशाD


िववेकानंद, वामी::िगत चBर_े:&हदुधमpय:धामक
अLणी, चारक, उपदेशक
922.945


920.936219

िविशJ आथक अथ3शाD िवषय:िवRीय अथ3शाD




िवषयवार Lंथसूची

615.85

िविशJ आजार असलेले रोगी



006



016

िवकॉिiसन:उRर मeय अमेBरकन संथाने:उRर अमेBरका:


इितहास

977.5

वेदांत तवान:भारतीय तवान:पौवा38य तवान


181.48



वेदांत तवान:भारतीय तवान:पौवा38य तवान:
ाचीन, मeययुगीन, पौवा38य तवान
181.48



वेब पेज िडझाइन:म$टीमीिडया िसटीम:िविशJ संगणक
पHती:संकण3
006.7(1)

332.04

िविशJ उ*jJांसाठी िशhण:तवान आिण िसHांत:िशhण
370.11

िविशJ उ*jJांसाठी:गाय:पशुपालन

636.21

िविशJ उ?ोग आिण उ?ोग समूहांOया संघटना

338.76




िविशJ उ?ोग आिण उ?ोग समूहांOया संघटना::ापार
संघटना:उ8पादन
338.76

वेळ :वथापन::वसायात वैयिक यश::वथापन
आिण साहायकारी सेवा:तं_ान
650.11
वेशभूषा, िशवणकाम, वैयिक व कौटुंिबक जीवन :वथा


646

वेशभूषा-5ि6गत

242

वेशभूषा, िशवणकाम, वैयिक व कौटुंिबक जीवन
:वथा:गृहिवान

:िगत चBर_े:गिणत:वैािनक

वेkया :वसाय:ल³िगक संबंध



925.1(1)



:िगत चBर_े:गायक:संगीत



:िगत चBर_े:गुजराती सािह8यकार:सािहि8यक

646
306.74

वैािनक

925

वैािनक:चBर_े:इितहास

925



927.82(1)



वै*दक गिणत:गिणत:िवान



:िगत चBर_े:Lंथपाल:चBर_े




:िगत चBर_े:Lा*फक िडझायनर:िच_कला आिण
सजावटीOया कलाकृ तIशी संबंिधत :ि 927.416(1)



:िगत चBर_े:Lेट िuटन:मु8सjी, राजकय नेते

510.(1)

वै*दक सािह8य:धम3Lंथ

294.5921

वै*दक सािह8य:धम3Lंथ:धम3Dोत

294.5921

वै*दक सािह8य:धम3Lंथ:धम3Dोत:&हदु धम3

294.5921



वै?कशाD

610

वै?कशाD:तं_ान

610




वैयिक अिधकार आिण उपEम:भारत



342.54085

वैयिक आिण कौटुंिबक जीवन :वथा:वेशभूषा,
िशवणकाम, वैयिक व कौटुंिबक जीवन :वथा


646.7

वैयिक आिण कौटुंिबक जीवन :वथा:वेशभूषा,
िशवणकाम, वैयिक व कौटुंिबक जीवन :वथा:
गृहिवान
646.7
वैयिक आरो य

613

वैयिक आरो य:वै?कशाD

613

वैयिक आरो य:वै?कशाD:तं_ान

613

वैयिक कायदा

346

वैयिक कायदा:कायदा

346







वैयिक मानसशाD:भेदाभेदक आिण िवकासा8मक
मानसशाD:मानसशाD:तवान



:िगत चBर_े:टेिलफोन, दूरeवनी:अिभयंता


926.21385(1)

:िगत चBर_े:डॉlटर, वै?:तं_



926.1(1)

:िगत चBर_े:नत3क:मनोरं जन आिण करमणूक hे_ातील
:ि
927.933(1)
:िगत चBर_े:नेमबाजपटु :कला आिण मनोरं जन
hे_ातील :ि
927.9921(1)
:िगत चBर_े:प_कार:चBर_े



920.5(1)

:िगत चBर_े:पा*कतान:समाजसेवक, लोकिहतैषी


923.65491(1)

:िगत चBर_े:पु4षांची चBर_े:चBर_े



920.71(1)

:िगत चBर_े:काशक आिण LंथिवEे ते:चBर_े


920.4(1)

:िगत चBर_े:बंगाली कथाकार:बंगाली सािह8यकार


928.91443(1)

:िगत चBर_े:बला8कार:गुiाचे बळी


920.9362883(1)

:िगत चBर_े:बॅड&मटनपटु :च1डूOया खेळांशी संबंिधत
:ि
927.96345(1)



:िगत चBर_े:भारत:कायदा ा hे_ातील :ि

928.2(1)

:िगत चBर_े:इं डोलोिजट:अiय िवषयांशी संबंिधत
:&ची चBर_े
920.9954(1)
:िगत चBर_े:उ?ोजक:अiय िवषयांशी संबंिधत
:&ची चBर_े
920.933804(1)
:िगत चBर_े:उदू3 किव:सािहि8यक





741.5

:िगत चBर_े:इं Lजी सािह8यकार:सािहि8यक



920.2(1)

923.241(1)

155.2

:ंगिच_े, हायिच_े, कॉिमlस:िच_कला:िच_कला आिण
सुशोभन कला:लिलत कला



928.9147(1)



923.454(1)

:िगत चBर_े:भारत:मु8सjी, राजकय नेते


923.254(1)

:िगत चBर_े:भारत:रा]यकतN, राvाeयh



923.154(1)



:िगत चBर_े:भारत:वािण]य, संेषण, वाहतूक
:वथेसंबंिधत :ि
923.854(1)



:िगत चBर_े:भारत:िशhक, िशhणत

928.914391(1)

:िगत चBर_े:कण भौितकशाD:परमाणु वैािनक
925.3972(1)

:िगत चBर_े:कलावंत:चलिच_पट hे_ातील :ि




923.754(1)

:िगत चBर_े:भारत:समाजसेवक, लोकिहतैषी


927.9143028(1)

923.654(1)

:िगत चBर_े:कु तीपटु :कला आिण मनोरं जन hे_ातील
:ि
927.96812(1)

:िगत चBर_े:भारतीय तव:ाचीन, मeययुगीन,
पौवा38य त8व
921.914(1)

:िगत चBर_े:कwकणी सािह8यकार:मराठी सािह8यकार

:िगत चBर_े:भौितकशाD:वैािनक



928.91469(1)

:िगत चBर_े:*Eके टपटु ::ायामपटु , Eडापटु

:िगत चBर_े:मराठी किव:मराठी सािह8यकार


928.91461(1)



927.96358(1)

:िगत चBर_े:hयरोगी:िविशJ आजार असलेले रोगी

:िगत चBर_े:मराठी सािह8यकार:सािहि8यक


928.9146(1)



920.9362196995(1)

:िगत चBर_े:खगोलशाD:वैािनक



925.3(1)



925.2(1)

:िगत चBर_े:मुिलम धम3गुM:धामक अLणी, चारक,
उपदेशक



922.97(1)

5ि6गत-श |~या
:िगत चBर_े:युरोसज3न:सज3न



:वथापन::वथापन आिण साहायकारी सेवा



:वथापन::वथापन आिण साहायकारी सेवा:तं_ान

926.1746(1)

:िगत चBर_े:रिशया:समाजशाDी

923.147(1)

:िगत चBर_े:रसायनशाD:वैािनक



658





658

925.4(1)

:िगत चBर_े:रे $वेमाग3 अिभयंता:अिभयंता


926.251(1)

:िगत चBर_े:रोगितकारक श xहास झालेले रोगी:
िविशJ आजार असलेले रोगी 920.9362196978(1)
:िगत चBर_े:लोककलावंत:गायक

243



927.8242162(1)

:िगत चBर_े:वनिवभागातील अिधकारी, काय3कतN:कृ िष
hे_ाशी संबंिधत :ि
926.349(1)
:िगत चBर_े:वनपितशाD:वैािनक



925.8(1)

:िगत चBर_े:वातुिश$पकार:कला आिण मनोरं जन
hे_ातील :ि
927.2(1)
:िगत चBर_े:िश$पकार:कला आिण मनोरं जन hे_ातील
:ि
927.3(1)
:िगत चBर_े:शीखधमpय:धामक अLणी, चारक,


उपदेशक

922.946(1)

:िगत चBर_े:संगीत:कला आिण मनोरं जन hे_ातील
:ि
927.8(1)
:िगत चBर_े:संत:रोमन कॅ थॉिलक



922.22(1)



927.8782(1)

:िगत चBर_े:िसनेमा *द दश3क:चलिच_पट hे_ातील
:ि
927.91430233(1)


920.72(1)

:िगत चBर_े:मृितÍंश हा आजार असलेले रोगी:
िविशJ आजार असलेले रोगी

658.409

:सन:समाजक$याण समया व सेवा






362.29

:सन:समाजक$याण समया व सेवा:समाजक$याण


362.29

:ाकरण:मराठी भाषा:आधुिनक भारतीय भाषा:भाषा


491.465

:ापार संघटना:उ8पादन



338.7

:ापार, आथक आिण :ावसाियक गुiहे:गुiहे:गुiहेगारीचे
शाD
364.168
:ायाम, मैदानी Eडा आिण खेळ



796

:ायाम, मैदानी Eडा आिण खेळ:मनोरं जन आिण दश3न


कला

796

:ायाम, मैदानी Eडा आिण खेळ:मनोरं जन आिण दश3न


796

:ायाम, शारीBरक तंद4ु ती:वैयिक आरो य



613.7

:ायाम, शारीBरक तंद4ु ती:वैयिक आरो य:वै?कशाD


613.7

:ायाम, शारीBरक तंद4ु ती:वैयिक आरो य:वै?कशाD:
तं_ान
613.7


927.96



:ावसाियक आिण औ?ोिगक पत कार:िविवध ऋण /
पत कार:पत, ऋण
332.742



:ावहाBरक काशिवान:िव?ुत, इलेlmॉिनlस
अिभयांि_क:तं_ान

:िगत चBर_े:&हदुधमpय:धामक अLणी, चारक,
922.945(1)

:िगत संLह:भारत:सरकारी अिधकारी, सैiयािधकारी,
पोिलस खा8यातील कम3चारी
923.554(1)
:िमव िवकास:उपयोिजत मानसशाD:मानसशाD:
तवान
158.1
:¹िवMH गुiहा

364.15

:¹िवMH गुiहा:गुiहे:गुiहेगारीचे शाD

364.15




:वसाय आिण ऑ*फसमधील िशJाचार:
पBरिथतीhे_ानुसार िशJाचार:िशJाचार:सामािजक
रीितBरवाज, िशJाचार, लोकसािह8य
395.52
:वसाय Wहणून िवषय:संकण3:तं_ान

:वथापनाचे वैयिक वMप:काय3काBरणीचे
:वथापन::वथापन::वथापन आिण
साहायकारी सेवा

:ायामपटु , Eडापटु

920.936219685232(1)

उपदेशक

658.409

कला:लिलत कला

:िगत चBर_े:िसतार आिण तंबोरा वादक:तंतुवा?क

:िगत चBर_े:िDयांची चBर_े:चBर_े

:वथापनाचे वैयिक वMप:काय3काBरणीचे
:वथापन::वथापन



602.3

:वसायhे_ Wहणून िवषय िनवड:रे िडओ सारण:
िबनतारी संदेशवहन:संेषण, दूरसंचार 384.54023
:वसायात वैयिक यश::वथापन आिण साहायकारी
सेवा:तं_ान
650.1
:वथापन

658

:वथापन आिण साहायकारी सेवा

650

:वथापन आिण साहायकारी सेवा:तं_ान

650



621.36

bहॉलीबॉल:च1डूचे खेळ::ायाम, मैदानी Eडा आिण खेळ:
मनोरं जन आिण दश3न कला
796.325
शंकर, महाराज:धम3नेते आिण 8यांचे काय3:धम3नेते आिण
संघटना:&हदु धम3
294.561
शंकराचाय3::िगत चBर_े:भारतीय तव:ाचीन,
मeययुगीन, पौवा38य त8व
921.914
श@दकोश:जपानी भाषा:भाषा



495.63

श@दकोश:मराठी भाषा:आधुिनक भारतीय भाषा

491.463

श@दकोश:&हदी भाषा:भाषा

491.433




शरीरिवाना8मक मानसशाD:मानसशाD:तवान
शरीराOया िविवध भागांची शD*Eया:शD*Eया:
वै?कशाD



152



617.5

शक3 रा व िपJमय पदाथ3यु िपके :शेतातील िपके :कृ िष





633.6



शD*Eया:वै?कशाD

617



शD*Eया:वै?कशाD:तं_ान

617




शहरी-संत

244

शहरी शासन:महाराv:भारत:लोक शासन

शेळी पालन:पशुपालन:कृ िष:तं_ान

शैhिणक चाचया आिण मू$यमापन:शालेय :वथापन:
शाळा आिण 8यांची कायN:िशhण
371.26



शैhिणक पदवी:उ िशhण:िशhण

शहरे :िनयोजन:िनयोजन आिण िवकास:समुदाय
307.1216

शहा, सुरेखा::िगत चBर_े:मराठी सािह8यकार:
सािहि8यक
928.9146
शारीBरक आजार:समाजक$याण समया व सेवा:
समाजक$याण



636.39



351.54790216



362.1

शारीBरक :ायाम, िजÇॅिटlस::ायाम, मैदानी Eडा
आिण खेळ:मनोरं जन आिण दश3न कला
796.4
शालेय :वथापन:शाळा आिण 8यांची कायN:िशhण




378.2

शैhिणक व :ावसाियक माग3दश3न:माग3दश3न आिण
समुपदेशन:शाळा आिण 8यांची कायN:िशhण 371.42
शैhिणक साधने, उपकरणे, सामLी:अªयास आिण
िशhणाची काय3पHती:शाळा आिण 8यांची कायN:िशhण


371.33

शोध आिण पेट1ट:तं_ान



608

kयाम मनोहर, 1941- :टीका :मराठी सािह8य:सािह8य

371.2

शाळा आिण 8यांची कायN:िशhण

371

शाळा आिण 8यांची कायN:िशhण:सामािजक शाDे

371



शासकय Lंथालये:सामाiय Lंथालये




027.5

शा², छ_पती::िगत चBर_े:भारत:रा]यकतN, राvाeयh


923.154

&शदे, नवनाथ::िगत चBर_े:भारत:िशhक, िशhणत


923.754

&शदे, िवल रामजी::िगत चBर_े:भारत:समाजसेवक,


लोकिहतैषी

923.654

िशhक, िशhणत

923.7

िशhक, िशhणत:समाजशाDी

923.7




िशhण



370



891.46

Gम अथ3:वथा:अथ3शाD



331

Gम णाली:आथक संथा:संकृ ती आिण संथा



306.36

Gिमक वग3, समाज सेवा, िशhण, सांकृ ितक कायदा



344

Gिमक वग3, समाज सेवा, िशhण, सांकृ ितक कायदा:


कायदा

344

Gीकृ gण:देव, देवी, अiय देवदेवता:तवणाली:&हदु धम3


294.5211(1)

GीदRिगरी, वामी::िगत चBर_े:&हदुधमpय:धामक
अLणी, चारक, उपदेशक
922.945
Gीधरन, ई.::िगत चBर_े:रे $वेमाग3 अिभयंता:अिभयंता


926.251

Gीराम:देव, देवी, अiय देवदेवता:तवणाली:&हदु धम3

िशhण, अeयापन:ाथिमक िशhण:िशhण:सामािजक
शाDे
372.071

संकण3

िशhण:सामािजक शाDे

370

संकण3 लेखनसंLह:संकण3 संLह:सािह8याचे अलंकारशाD

िश$पकला, मूतकला:लिलत कला

730




927.3

िशवसेना:भारत:राजकय पh:राजकय काय3पHती, *Eया


324.254(1)

िशवाजी, छ_पती::िगत चBर_े:भारत:रा]यकतN,
राvाeयh
923.154

संकण3 संLह:सािह8याचे अलंकारशाD

808.8

संकण3 संLह:सािह8याचे अलंकारशाD:सािह8य

808.8



संकण3 सािह8य:संकृ त सािह8य:सािह8य




891.28

602

संगणक ोLा&मग, ोLाWस, डेटा:संकण3

005

संगणकशाD

004

संगणकशाD:संकण3

004



संगीत

780



संगीत परं परा:सामाiय िसHांत:लिलत कला



संगीत:लिलत कला



395

शीखधमpय:धामक अLणी, चारक, उपदेशक



808.88

संकण3:तं_ान

िशJाचार:सामािजक रीितBरवाज, िशJाचार, लोकसािह8य

शीख धम3:अiय धम3



000



िश$पकार:कला आिण मनोरं जन hे_ातील :ि

िशJाचार:सामािजक रीितBरवाज, िशJाचार,
लोकसािह8य:सामािजक शाDे



294.5211(1)

395
294.6
922.946








781.6



780

शेअर:तारण, थावर मालमRा, :ापारी माल:गुंतवणूक:
िवRीय अथ3शाD
332.6322

संगीत

927.8

संगीत:कला आिण मनोरं जन hे_ातील :ि

927.8

शेकडे, सुभाष िनवृRी::िगत चBर_े:भारत:िशhक,
िशhणत
923.754

संगोराम, िम&लद::िगत चBर_े:मराठी सािह8यकार:
सािहि8यक
928.9146

शेडमाके , बाबूराव पू$लेसूरबापू::िगत चBर_े:भारत:
मु8सjी, राजकय नेते
923.254

संLह:&सधी कथासािह8य:सािह8य

शेतातील िपके:कृिष



633






891.413008

संत, काश नारायण::िगत चBर_े:मराठी सािह8यकार:
सािहि8यक
928.9146

संत-सामािजक

संत:रोमन कॅथॉिलक



समाजक$याण समया व सेवा:समाजक$याण:सामािजक
शाDे
362



समाजक$याण:सामािजक शाDे

360



समाजशाD आिण मानववंशशाD:सामािजक शाDे

301



समाजशाDी

923

922.22

सं_ी:ना±रग जातीय फळे :फलो?ान, फळे , वन-शाD:कृ िष
634.31

संेषण, दूरसंचार

384

संेषण:काय3काBरणीचे :वथापन::वथापन

658.45

संेषण:िवान आिण तं_ानाचा िवकास:बदलाची कारणे


303.4833

संभाजी, छ_पती::िगत चBर_े:भारत:रा]यकतN,
राvाeयh
923.154
संवध3न आिण संरhण:न?ा आिण झरे :जलसंपदा:इतर
नैसगक साधनसंपRी
333.916216
संवध3न आिण संरhण:नैसगक साधनसंपRी, पया3वरण:
जमीन आिण ऊजा3 संबंधी अथ3शाD:अथ3शाD 333.72
संशोधन काय3णाली:भाषाशाD:भाषा



410.72

संशोधन णाली:संशोधन, सांियकय णाली:ान:संकण3

923.6

समाजसेवक, लोकिहतैषी:समाजशाDी

923.6




समुदाय

307

सरकारी अिधकारी, सैiयािधकारी, पोिलस खा8यातील
कम3चारी
923.5
सरकारी अिधकारी, सैiयािधकारी, पोिलस खा8यातील
कम3चारी:समाजशाDी
923.5
सरपटणारे ाणी:ािणशाD:िवान



597.9

सज3न



926.17



सागरी सफर:वासवण3न:भूगोल आिण वास - पय3टन:



519.5



306.(1)



इितहास

910.45



साठे , अणा भाऊ, 1920-1969
:टीका :मराठी
कथासािह8य:मराठी सािह8य:सािह8य
891.463



साठे , अणा भाऊ, 1920-1969 :टीका :मराठी सािह8य:
सािह8य
891.46

891.22

संकृ त भाषा:पूव3 भारतीय-युरोिपयन आिण सेि$टक भाषा:
491.2

साठे , अणा भाऊ::िगत चBर_े:भारत:समाजसेवक,

संकृ त भाषेचा योग:संकृ त भाषा:पूव3
भारतीय-युरोिपयन आिण सेि$टक भाषा:भाषा

लोकिहतैषी



491.28

संकृ त सािह8य:सािह8य



समाजसेवक, लोकिहतैषी

सांकृ ितक मानववंशशाD:सामािजक शाDे

संकृ त का:सािह8याचा संLह:संकृ त का:सािह8य:
संकृ त सािह8य:सािह8य
891.21008

भाषा





891.21

संकृ त नाsसािह8य:संकृ त सािह8य:सािह8य



सांियकय गिणत:िवान

001.4

संकृ त का:सािह8य:संकृ त सािह8य:सािह8य





001.42

संशोधन, सांियकय णाली:ान:संकण3

245



891.2



923.654

साने, राजीव::िगत चBर_े:मराठी सािह8यकार:
सािहि8यक
928.9146

संकृ ती आिण धम3:भारत:Gिमक वग3, समाज सेवा, िशhण,
सांकृ ितक कायदा
344.5409

साप:सरपटणारे ाणी:ािणशाD:िवान
सामािजक - धामक समूह:सामािजक संरचना

305.6

संकृ ती आिण संथा

306



सामािजक पBरवत3न

303.4

संकृ ती आिण संथा:सामािजक शाDे

306



सामािजक पBरवत3न:सामािजक *Eया

303.4

संथा आिण 8यांचे :वथापन:संशोधन, सांियकय
णाली:ान:संकण3
001.406
संथा आिण शासन:उ िशhण



378.1

संथा आिण िवR:वथा::वथापन::वथापन आिण
साहायकारी सेवा:तं_ान
658.1
संथेचे कार आिण तर



378.15

सण, उ8सव:पिव_ काल:साव3जिनक ई<रोपासना:&हदु धम3


294.536(1)

समiतभV, महाराज::िगत चBर_े:&हदुधमpय:धामक
अLणी, चारक, उपदेशक
922.945



597.96





सामािजक *Eया

303

सामािजक *Eया:सामािजक शाDे

303




सामािजक भिवत::सामािजक *Eया:सामािजक शाDे


303.49

सामािजक मानसशाD:परपरांतील सामािजक *Eया,
संबंध:सामािजक शाDे
302.(1)
सामािजक रीितBरवाज, िशJाचार, लोकसािह8य

390

सामािजक रीितBरवाज, िशJाचार, लोकसािह8य:
सामािजक शाDे

390




सामािजक वग3

305.5

सामािजक वग3:सामािजक संरचना

305.5



सामािजक वग3:सामािजक संरचना:सामािजक शाDे

305.5



सामािजक वत3नास कारणीभूत घटक:सामािजक शाDे

304



सामािजक शाDे

300

समल³िगकता:ल³िगक वृRी:ल³िगक संबंध:संकृ ती आिण
संथा
306.766
समाजक$याण

360

समाजक$याण समया व सेवा

362

समाजक$याण समया व सेवा:समाजक$याण

362







सामािजक-Lतन

246

सामािजक संघष3:सामािजक *Eया:सामािजक शाDे

सािह8याचे अलंकारशाD

808



सािह8याचे अलंकारशाD:सािह8य

808



सािहि8यक

928



सािहि8यक:चBर_े

928

303.6
सामािजक संरचना

305

सामािजक संरचना:सामािजक शाDे

305






सामािजक समया आिण समाजक$याण:समाजक$याण:
सामािजक शाDे
361

सािहर लुिधयानवी::िगत चBर_े:उदू3 किव:सािहि8यक

सामािजक समयांबjल धामक दृिJकोन:आंतर-धामक
संबंध आिण दृिJकोन:बौH धम3
294.337

&सचन क$प:महाराv:भारत:लोक शासन

सामािजक सुधारणा चळवळी:बदलाची कारणे:सामािजक

पBरवत3न



303.484

सामािजक सुसंवाद:परपरांतील सामािजक *Eया, संबंध:
सामािजक शाDे
302.3
सामाiय उjेkय अॅिXलके शन ोLाम:संगणक ोLा&मग,
ोLाWस, डेटा:संकण3
005.5
सामाiय Lंथालये



027

सामाiय चBर_संLह:चBर_े:इितहास

920.02

सामाiय ान:सामाiय ानकोश:संकण3

030.(1)




सामाiय ानकोश:संकण3

030

सामाiय िनयतकािलके

050

सामाiय िनयतकािलके :संकण3

050

सामाiय संLह:संकण3

080





सामाiय िसHांत:लिलत कला



781

सायबर गुiहा::ापार, आथक आिण :ावसाियक गुiहे:
गुiहे:गुiहेगारीचे शाD
364.168(1)
सायबर-संकृ ती:संेषण:िवान आिण तं_ानाचा िवकास:


303.4833(1)

साव3जिनक ई<रोपासना:&हदु धम3



294.53

साव3जिनक उपासना आिण इतर पHती:धम3

203

साव3जिनक करमणूक

791

साव3जिनक करमणूक:मनोरं जन आिण दश3न कला

791





साळवे, ल®जी::िगत चBर_े:भारत:मु8सjी, राजकय


नेते

923.254

साळुं खे, आणा हरी::िगत चBर_े:मराठी सािह8यकार:
सािहि8यक
928.9146
सावता माळी :टीका :मराठी का:सािह8य:मराठी
सािह8य:सािह8य
891.461
सावरकर, िवनायक दामोदर, 1883-1966

&सधी कथासािह8य:सािह8य



891.413

िसतार आिण तंबोरा वादक:तंतुवा?क



927.8782

िसनेमा *द दश3क:चलिच_पट hे_ातील :ि


927.91430233

सुदामे, भारती जयंत::िगत चBर_े:मराठी सािह8यकार:
सािहि8यक
928.9146
सुधा::िगत चBर_े:िDयांची चBर_े:चBर_े



920.72

सुपारी:उgणदेशीय फळे :फलो?ान, फळे , वन-शाD:कृ िष


634.6(1)

सुशोभन कला:िच_कला आिण सुशोभन कला:लिलत कला


745

सू·म िवR पुरवठा::ावसाियक आिण औ?ोिगक पत
कार:िविवध ऋण / पत कार:पत, ऋण


332.742(1)

सूय3वंशी, के . एच.::िगत चBर_े:भारत:समाजसेवक,


लोकिहतैषी

923.654

स1*Vय शेती:मशागतीOया िविशJ पHती:पेरणी आिण
कापणी:िविशJ तं_े, उपकरणे, साधनसामLी 631.584
सेवा उ?ोग:िविशJ उ?ोग आिण उ?ोग समूहांOया


संघटना

338.761

सैिनक शाळा:माeयिमक शाळा



373.243

सोने:धातु आिण समधातु:आथक भूगभ3शाD:भूिवान


553.41

सÄदय3साधन:वैयिक आिण कौटुंिबक जीवन :वथा:
वेशभूषा, िशवणकाम, वैयिक व कौटुंिबक जीवन
:वथा:गृहिवान
646.72
सÄदय3साधन:वैयिक आिण कौटुंिबक जीवन :वथा:
वेशभूषा, िशवणकाम, वैयिक व कौटुंिबक जीवन
:वथा
646.72
सौदी अरे िबया:अरबी ©ीपक$प:आिशया:इितहास

953.8

कँ िडनेिbहया:युरोप:भूगोल आिण वास - पय3टन

914.8




टन3, जेिसका::िगत चBर_े:बला8कार:गुiाचे बळी

:टीका :



मराठी नाsसािह8य:मराठी सािह8य:सािह8य

920.9362883



891.462

सावरकर, िवनायक दामोदर::िगत चBर_े:भारत:
मु8सjी, राजकय नेते
923.254
सािह8य



351.547904367



सामाiय िसHांत:तवान आिण िसHांत:राजनीितशाD:
सामािजक शाDे
320.011

बदलाची कारणे



928.914391



800

िटफiस, थॉमस::िगत चBर_े:संत:रोमन कॅ थॉिलक


922.22

टॅBटिटlल ोLाWस:सामाiय उjेkय अॅिXलके शन ोLाम:
संगणक ोLा&मग, ोLाWस, डेटा:संकण3
005.55
तन कॅ iसर:कॅ iसर:sूमर आिण संसग3जiय रोग:अiय रोग

सािह8याचा सव3सामाiय इितहास आिण समीhा:सािह8य


809



616.99449

ि यांचा-होिमओपॅथी
िDयांचा सामािजक दजा3 आिण भूिमका:Dी वग3:

&हदुधमpय:धामक अLणी, चारक, उपदेशक:चBर_े




सामािजक संरचना

305.42

िDयांची चBर_े:चBर_े

920.72

िDयांची चBर_े:चBर_े:इितहास

920.72




Dी वग3

305.4

Dी वग3:सामािजक संरचना

305.4

Dी वग3:सामािजक संरचना:सामािजक शाDे

305.4





थलांतर:सामािजक वत3नास कारणीभूत घटक:सामािजक
शाDे
304.8
थािनक वरा]य संथा:राजनीितशाD



320.8

§ेहालय:अिहतकारी संथा:खाजगी संथा:खाजगी कृ ती


361.763(1)

मरणश आिण अeययन:बोधा8म मानिसक *Eया
आिण बुिHमRा:मानसशाD:तवान
153.1
मृितÍंश हा आजार असलेले रोगी:िविशJ आजार असलेले
रोगी

247



920.936219685232

वयं िवRपुरवठा, बचत गट:भांडवल िनमती आिण बचत:
िविशJ आथक अथ3शाD िवषय:िवRीय अथ3शाD


332.04152

वाधीनता संLाम इितहास:भारत:आिशया:इितहास


954.0351

वाQय, शारीBरक अवथा, वैयिक कारणांसाठी:िविशJ
पBरिथतIसाठी:पाकशाD
641.563
वेटस3:कोट, वेटर इ.:वD िनमती:वेशभूषा, िशवणकाम,
वैयिक व कौटुंिबक जीवन :वथा
646.454
ह8या:मनुgयवध::¹िवMH गुiहा



364.1524

हवामानशाD:िविशJ िवषयांचे उपयोजन:फल]योितष


133.585515

हत:वसाय:सुशोभन कला:िच_कला आिण सुशोभन


कला:लिलत कला

745.5

हािनकारक वनपती:िपकांवरील रोग, जंतूनाशके , *कडीचे
िनवारण:कृ िष:तं_ान
632.5
&हदी कथासािह8य:&हदी सािह8य:सािह8य

891.433

&हदी का:सािह8य:&हदी सािह8य:सािह8य

891.431




&हदी का:सािह8याचा संLह:&हदी का:सािह8य:&हदी
सािह8य:सािह8य
891.431008
&हदी भाषा:भाषा

491.43

&हदी सािह8य:सािह8य

891.43




&हदी-कwकणी श@दकोश:श@दकोश:&हदी भाषा:भाषा


491.43391469

&हदु धम3

294.5

&हदु धम3:भारतीय ाचीन धम3

294.5

&हदु धम3:भारतीय ाचीन धम3:अiय धम3

294.5

&हदु धम3:भारतीय ाचीन धम3:अiय धम3:धम3

294.5

&हदुधमpय:धामक अLणी, चारक, उपदेशक







922.945

922.945

&हदू कायदा:कौटुंिबक कायदा:भारत:वैयिक कायदा


346.54015(1)

िहमदंश:चीर, भेगा, िहमदंश:8वचा रोग:रोग



616.58(1)

िहराई::िगत चBर_े:भारत:रा]यकतN, राvाeयh


923.154

दय िवकार:रािभसरणाचे रोग:रोग:वै?कशाD


616.12

होिमओपॅथी:िच*क8सा पHती:िच*क8साशाDे:
औषधिवान आिण िच*क8साशाDे



615.532

काशक सूची
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अंजली काशन
डी वग, शॉप नं. 10, ेहल अपाटमट,
सहगड रोड, वडगाव धायरी फाटा,

अनंत गणेश आपटे

चं=भा, गु>द? हाऊ सग कॉलनी
रामनगर पो;टाजवळ, डAिबवली (पूव)

पुणे – 411 041

फोन नं. 0251 2450150

फोन नं. (020) 24390189

ईमेल – anantg.apt@gmail.com

ईमेल abhijit.ganpatye@gmail.com

अ. भा.

मराठी शेतकरी सािहय चळवळ

आव# (छोटी) – 442 307
ता. हगणघाट, िज. वधा

अनघा वाचासुंदर ितBान
अनघा, Cलॉट नं. 14/15, पी.डी.ए. कॉलनी,
परवरी, बादDश, गोवा – 403 521

फोन नं. 9730582004

अिनल भागवत

ईमेल abmsss2015@gmail.com

ई 3/21, िगरीजा शंकर िवहार

अ'र 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

अ'र चळवळ काशन
राजमाता सोसायटी, किशश पाक ,
िब )डग नं. एम/2, +लॉक नं. ½,
एलबीएस माग, मुलुंड चेक ना/याजवळ,
ठाणे (पि0म) – 400 604
फोन नं. 022 2583 5135

कवDनगर, पुणे – 411 052
अभयराज Eीकृ Gण जोशी
486, ऋIवेद, नाचणे Jामपंचायतीमागे
नाचणे, रKािगरी – 415 639
अिभनंदन काशन
1495, बी, इं दम
ु ती अपाटमट, गुलाबग)ली,
मंगळवार पेठ, को)हापूर – 416 012
फोन नं. (0231)

3296909

अिभषेक टाइपसेटस अँड पि+लशस
द. बा. साठे हाऊ सग सोसायटी
1243, सदािशव पेठ, खुNया मुरलीधराजवळ
पुणे – 411030

अ'र मानव काशन
959, 2 रा मजला, पवनपु1, रा2भूषण चौक,
िशवाजी रोड, शु7वार पेठ,

अOयािसका काशन
वाणी मंगल कायालयाजवळ
कPड – 431 103 (िज. औरंगाबाद)

पुणे – 411 002

फोन नं. 02435 221718

फोन नं. (020)

30426679

ई मेल aksharmanav@yahoo.com

अ'रवा8य काशन

अिमत काशन
साफ)य, 207/12 अ, िडफ स कॉलनी, जनवाडी,
गोखलेनगर, पुणे – 16

धायरी, बेनकरनगर,

फोन नं. (020) 25660566

पुणे – 411 041

ईमेल amit.prakashan@yahoo.in

फोन नं. 9623523854

अ ज/य महादेव कुं भार
मु. पो. इ;लामपूर, आ<ानाका नजीक

अमेय काशन
207, िबजनेस िग)ड, लॉ कॉलेज रोड
पुणे – 411 004

ता. वाळवा, िज. सांगली

फोन नं. (020) 25457571

फोन नं. 9822551984

www.ameyaprakashan.com
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अ>ण मपारा
9/202, िनसग सोसायटी, मिनषा नगर,

इंि;ट]ुट ऑफ नॉलेज इंिजिनअYरग
24, चेरी िहल, पाइपलाइन रोड

कळवा, ठाणे – 400 605

आनंदव)ली, नािशक – 422 013

फोन नं. 9869371711

फोन नं. 9822982315

आनंदोसव चॅ*रटेबल S;ट-काशन मंच
आई, समथनगर, Eीरामचौक

उ`वला शांत देशमुख
िशवसदन, हातनोली, रायगड

पाईप लाईन रोड, अहमदनगर – 414 003

आमोद काशन
58, गोयल Sे ड सटर, शांतीवन
बोरीवली (पूव), मुंबई – 400 066
फोन नं. (022) 65294844
ईमेल amodprakashan@gmail.com

आरती काशन
बी/12, आसावरी,

गुUे पथ, िवGणु नगर

उ?मराव सदाफु ले
अॅड. जी. डी. घो'े अमृत महोसव सकार सिमती
व घोगस पारगांव सेवा संघ
258/10162

कPमवार नगर, िव7ोळी(पू.)

मुंबई – 400 083

उaार काशन
8, िश)पाली, गोखले रोड
मुलुंड (पूव)
 , मुंबई – 400 081

डAिबवली (पि0म) – 421 202

फोन नं. 7738472247

फोन नं. (0251) 2482562

उNमेष काशन
चं=नील अपाटमbस, सी वग, सहगड रोड

ईमेल aratiprakashan@gmail.com

आय काशन
23/2 बी, सुंदरा गाडन
िब )डग नं. 6, Vलॅट नं. 101

पुणे – 411 051

िवसावा नाका, गोडोली

उषःकाल काशन
137, Nयू वमा लेआऊट, नागपूर - 440 033

सातारा – 415 001

इंWकग इनोXहेशNस
तळमजला - इं िडया Yटग हाऊस
42, गं. द. आंबेकर माग, वडाळा

फोन नं. (020) 24336219
ईमेल medha@gmail.com

ऋचा काशन
9, गजानन नगर,

वधा रोड

नागपूर – 440 015
फोन नं. (0712)

2251878

मुंबई – 400 031
फोन नं. (022) 24186233
ईमेल info@iipublishers.com

इं=िनल काशन
रेणुका अपाटमट, िनवृ?ी चौक
को)हापूर – 416 012
इं=ायणी सािहय काशन
273, शिनवार पेठ,

काशन
रायगडची खाण, ;वdदीप अपाट मट
डेeन िजमखाना, कजत-रायगड
मु. पो. ता. कजत, रायगड – 410 201
ऋिषकेश

ए आर पि+ल शग
1/11829, पंचशील गाडन, नवीन शाहदरा
\द)ली – 110 032

Zकारे[र मं\दर

फोन नं. 9968084132

पुणे – 411 030

ईमेल arpublishingco11@gmail.com

फोन नं. (020) 24458598

काशक सूची
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एस पि+लके शन
35, धनEी कॉfCले/स, थम माळा
सीताबड#, नागपूर – 12

कु ल;वािमनी काशन
ऋषभ अपाटमट, गांधी नगर
डAिबवली (पूव) – 421 204

फोन नं. 9822701573

फोन नं. 9833441383

ईमेल shreeganeshes@gmail.com

ईमेल arun.harkare21@gmail.com

कनक बु/स (डायमंड पि+लके शNस)
कु मारवा8य िवभाग,

के तकh काशन

1255 सदािशव पेठ, लेले संकुल, पिहला मजला

नबाळकर तालमीसमोर, पुणे – 411 030
फोन नं. (020) 24452387
ईमेल diamondpublications@vsnl.net

कबीर काशन
gारा- डी. एस. जाधव
रम नं. 2, काNहेरे िब )डग, डॉ. िडिस)Xहा रोड
िवसावा हॉटे लजवळ, दादर (पि0म)
मुंबई – 400 028

कमलभा काशन
95/59, एरं डवणा,

अजय दीप हाऊस, 22-दुसरा मजला
240

पे*रन न*रमन ;Sीट, फोट

मुंबई - 400 001
फोन नं. (022) 22665891
ईमेल info@ketakiprakashan.com

के दार पि+लके शNस
जागृती सोसायटी, भटवाडी
घाटकोपर(प.), मुंबई – 400 084
फोन नं. 022 25137356

कै लाश पि+लके शNस
औरं गपुरा, औरं गाबाद- 431 001

fहा1े पुलाजवळ

पुणे – 411 004

कौश)य काशन

फोन नं. (020) 25468210

एन-11, सी-3/24/3, हडको

ईमेल kamalprabhaprakashan@yahoo.co.in

औरं गाबाद – 431 003
फोन नं. 9423700789

क)प=ुम काशन

ईमेल samyak_ashok@yahoo.com

पांडुरं ग कॉलनी, एरं डवण -2, पुणे - 411 038
फोन नं. 020-25439193

किवतासागर

काशन

जय सगपूर – 416 101(ता. िशरोळ, को)हापूर)
फोन नं. (02322) 225500
ईमेल sunil77p@rediffmail.com

क;तुरी काशन
टे लीफोन कॉलनी,

पपळे रोड

अमळनेर, जळगाव – 425401
फोन नं. (02587) 224150

कhत# काशन
17, रचनाकार कॉलनी, देविगरी कॉलेज जवळ
औरं गाबाद – 431 005
फोन नं. (0240) 2357245

7ांती काशन
डी ¼ कॅ jयु*रना , बे;ट नगर
घाटकोपर (पूव)
 , मुंबई – 400 075
िk;ती सािहय सारक
ई-2, इं =ायणी सोसायटी, स. नं. 79/11 अ+ब
डी. पी. रोड, कोथlड, पुणे - 411 038
फोन नं. 020 25281477

िk;तु mयोती पि+लके शNस
कृ Gणराजापुरम, बगलूl – 560 036
िग*रजा के दार काशन
िग*रजा, रयत गृहिनमाण सोसायटी, सैदापूर,
पो. कAडवे, ता. िज. सातारा – 415 002
फोन नं. 02162 252469

ईमेल kirtiprakashan@yahoo.co.in
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गीता सार
गु>-कुंज, fहापसा, गोवा – 403 507
गुंफा

काशन

ई-16, 013,

चेतक बु/स

Vलॅट नं. 1, ए वग
हरीनारायण सहकारी गृहरचना सं;था मया\दत
1279-1280,

सदािशव पेठ , पुणे – 411030

से/टर 9, घरोNदा

फोन नं. 098222 80424

घणसोली, नवी मुंबई – 400 701
फोन नं. 9819516824

चैतNय काशन
41, जुना तुकोगंज, इं दर
ू

गुणीश काशन
बी/4/12 पा[िवहार सोसायटी
सनिसटी रोड, पुणे – 411 051
फोन नं. 9881221326
ईमेल gunishprakashan@gmail.com

गु>कु ल काशन
मु. पारधेवाडी, पो. करडवाडी
ता. भुदरगड,

को)हापूर

छा1 बोधन
rान बोिधनी, 510, सदािशव पेठ, पुणे – 411 030
फोन नं. (020) 24207174
वेबसाईट www.chhatraprabodhan.org

जया दडकर
4,

मोिहत पाक , 140 लु)लानगर

पुणे – 411 040

फोन नं. 9423428804

गोवा कAकणी अकादमी
243, पnो कॉलनी, पणजी
गोवा – 403 001

Jंथालय व मिहतीशाo बोिधनी
gारा ए 4, अ'य गाडन अपाटम, देवानगरी
शहानूरवाडी, औरं गाबाद – 431 001
फोन नं. (0240) 2354720

Jंथालय संचालनालय
नगर भवन, शिहद भगत सग माग,
फोट, मुंबई -400 023.
दुरpवनी 7 .022-22671333
ईमेल- director@dol.maharashtra.gov.in

चं=कांत तुकाराम घाटगे
चं=mयोित, 26 ए, उदयEी को-ऑप. हाऊ सग
सोसायटी, भांडुप (पूव), मुंबई – 400 042
फोन नं. 9322384466

िचNमय काशन
िजजामाता कॉलनी
पैठणगेट, मौलाना आझाद चौक

जयको पि+ल शग हाऊस
ए-2, जश चबस, 7-ए
सर \फरोजशहा मेहता रोड
फोट, मुंबई – 400 001
ईमेल jaicopub@jaicobooks.com

जलवsधनी ितBान
1,जानकh िनवास, गोखले रोड (उ?र)
दादर, मुंबई - 400 028
ईमेल – jalvardhini@gmail.com
वेबसाइट – www.jalvardhii.org

कृ Gणमूत# िवचारमंच
रायबा कॉfCले/स, 2 रा मजला, डीएसके फाटा
समृtी रे;टोरंटशेजारी, धायरी, पुणे – 411 041
जे.

फोन नं. 9422350350

rानदा काशन
तहिसलदार िनवास जवळ, ता. वाडा – 421 303
िज. पालघर

rानेश काशन
6, नविनमाण, तापनगर
नागपूर – 440 022

औरं गाबाद – 431 003

फोन नं. (0712) 2227479

काशक सूची
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झाडीबोली सािहय मंडळ
साकोली, भंडारा – 441 802

टेक नॉ पि+लके शन
1503/04, सदािशव पेठ,
2 रा मजला,

साpय अपाटमट

Vलॅट नं.101-102,

दीघायु इंटरनॅशनल
36, कोथlड गावठाण , fहातोबा देऊळ,
बोधी वृ', नवJह मा>ती यांचे समोर
कोथlड, पुणे – 411 038
फोन नं. (020) 25382130
ईमेल deerghayuinternational@gmail.com

कॅनरा बंकेसमोर, पुणे - 411 030
फोन नं. 089836 13155

डायमंड पि+लके शNस

शंकर साद को. हौ. सोसायटी
3 रा मजला, *टळक रोड, पुणे – 411 030
1691, सदािशव पेठ,

देवयानी काशन

हाऊ सग सोसायटी
Cलॉट नं. सी/80/304, से/टर 20, ऐरोली,
एकिवरा को- ऑप.

नवी मुंबई – 400 708
फोन नं. 9422856406

फोन नं. (020) 24452387
ईमेल diamondpublications@vsnl.net

vीम बीट \फ)fस
1073, गोखले र;ता , मॉडेल कॉलनी,
िशवाजीनगर, पुणे – 411 006

ि1ने1 काशन
एम.एस. ई. बी. रोड, ओगलेवाडी,
ता. कराड, िज. सातारा

देिवदास जाधव

वग, Vलॅट नं. 305
महालwमी हाऊ सग कॉfCले/स
बी-2

पुणे सातारा रोड, िबबवेवाडी
पुणे – 37

देशमुख आिण कं पनी पि+लशस
बी – 22, देशमुख आिण कं पनी ा. िल.
पुणे – 411 030

फोन नं. 9850107955

\दपक काशन
gारा- =ौपदी पांडुरंग म;कर
पारदेवाडी, पो. करडवाडी
ता. भुदरगड,

को)हापूर – 416 209

धfममु=ण काशन
मु. पो. कसारा, समतानगर
ता. शाहपूर, ठाणे – 421 602

फोन नं. 7030722959

नगर प*रषद िशवाजी कॉलेज
ाचाय, नगर प*रषद िशवाजी कॉलेज

\दिपका काशन

मोवाड, ता. नरखेड, नागपूर – 441303

नारायण कृपा, संत नामदेव पथ

फोन नं. 07105 236274

डAिबवली (पूव) - 421 201

ईमेल npsmm@rediffmail.com

फोन नं. 9930230838

\दलासा सामािजक िव[;त सं;था
‘\दशा’ ;टे ट बँक कॉलनी, डॉ. मगदूम हॉि;पटलजवळ
शाoीनगर Jाऊं डसमोर, सागरमाळ
को)हापूर – 416 008
\दलीपराज काशन
251 क, शिनवार पेठ,
पुणे – 411 030
ई मेल diliprajprakashan@yahoo.in

नारायणी काशन
2020, ई, द?ाजी पाक अपाट मट ‘कादंबरी’
जननी हॉि;पटल शेजारी, राजारामपुरी 8 वी ग)ली
को)हापूर – 416 008
फोन नं. 9730302914

नवचैतNय काशन
ए-002, शशांक को. ऑप. सोसायटी

योगीनगर कॉनर, सुEूत हॉि;पटलजवळ
ए/सर रोड, बो*रवली (प.), मुंबई – 400091
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नवता बुक व)ड
602 आ\दय अपाट मट,
आशानगर, कां\दवली (पूव),

नीहारा काशन

मुंबई – 400 101

पुणे – 411 030

फोन नं. 9619922126
ईमेल navatabookworld@gmail.com

नवल काशन
Vलॅट नं. 2, गणेशपाक , ई िब )डग
हगणेखुद, सहगड रोड,
पुणे – 411 051

नािवNय काशन
सुवण युग नगर,
आंबेगाव पठार, पुणे
फोन नं. 9822939446

985, सदािशव पेठ, 3,

भूपित कॉfCले/स, rानबोिधनी जवळ,
फोन नं. (020) 24491292
ईमेल neeharaprakashan@rediffmail.com

पंकजा अँड पुGपmयोती काशन
208, अ'यदीप, िसडको बस;टँ ड जवळ, टाऊन सटर
िसडको, औरं गाबाद - 431 003
फोन नं. 0240 2487211, 248648,
9370696393

पंिडत पि+लके शNस
395, दाजी इ;टे ट, मु. पो. हळवल
कणकवली – 416 602
िज.

काशन
आमशोध, महालwमी नगर
िनरांजन

खेड, िचपळू ण

रKािगरी – 415709
फोन नं. 9404326462

सधुदगु 

पyगंधा काशन
36/11, धNवंतरी सह. गृह सं;था , पांडुरं ग कॉलनी
एरं डवने, पुणे – 411 038
फोन नं. (020) 25442455
ईमेल arunjakhade@padmagandha.com

िनल दपण काशन
उषः काल, ;वामी िववेकानंद नगर
मखमलाबाद, नािशक – 3

परचुरे काशन
2/30, गोरे गांवकर िब )डग
िगरगाव, मुंबई – 400 004

फोन नं. 9420312255

िनलांजली काशन
टांकसाळे वाडा, सीताबड#
नागपूर - 440 012
फोन नं. 0712 2546149

पराग काशन
636/637, नारायण पेठ
केळकर रोड, पुणे – 411 030
फोन नं. (020) 24455826
ईमेल phaljyotish@gmail.com

िनशीगंधा बुक एजNसी
मुकुंदराज पथ, महाल
नागपूर – 440 032

प*रसर काशन
अंबर हाऊ सग सोसायटी
अंबाजोगाई, िज. बीड

िनळाई काशन
गांधी वाड, पंचशील नगर
वरठी, ता. मोहाडी
िज. भंडारा – 441 905
फोन नं. 9921096867

ईमेल parisar.prakashan@gmail.com

पवन काशन
तारांगण, परतानी हॉि;पटल समोर
बस;थानक प*रसर, परभणी – 431 401
फोन नं. (02452) 221710

काशक सूची
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पानफु ल काशन
ए-90, औ{ोिगक वसाहत
अ जठा रोड, जळगाव – 425 001

ितभास काशन
तारांगण, परतानी हॉि;पटल समोर
बस;थानक प*रसर, परभणी – 431 401

फोन नं. 0257 2211512, 9421612689

फोन नं. (02452) 221710

पुGपक काशन

rा काशन
208, बी वग, मधुबन को. ऑप. हाऊ सग सोसायटी

381 अ/1, शिनवार पेठ, पुणे – 411 030
फोन नं. (020) 24483062

पूsणमा अँड कं पनी
55, चैतNयकु टी, गणपती राम मं\दर रोड
मु. पो. मोहोपाडा (वसंबे)
रसायनी, पनवेल, ता. खालापूर
रायगड – 410 222

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौक, सुभाष टे कडी

उ)हासनगर – 421 004
िज. ठाणे

ाज} काशन
वधमान हाइbस, 303,
1328/29, बाजीराव पेशवे रोड, नातू बाग

शु7वार पेठ, पुणे – 411 002

पृ|वीराज काशन
गांधीभवन, कोथ>ड

फोन नं. 020 2446 9595

पुणे – 411 038
फोन नं. 9922172976

पेपरवॉल मीिडया अँड पि+ल शग
कां\दवली (पूव)
मुंबई – 400 101
फोन नं. 022 40068810

पोएSीिमेरो
1201/डी-ऑ/टो7े ;ट, लोखंडवाला टाऊनिशप
कां\दवली (पूव), मुंबई – 400 101
फोन नं. 022 4923 5008
ईमेल info@paperwall.in

ियांका शांत पटवधन
1333, शु7वार पेठ
पा[नाथ रेिसडसी, शॉप नं. 1
पुणे – 411 002

ियांजली काशन
14, जीवनकाश सोसायटी
47/2 पवती, सुरिभ कायालयाजवळ
पुणे – 411 009

फhिन/स काशन
रKदीप, इ-5, कमलानगर, वाडी,
अमरावती रोड, नागपूर – 440 023

ितमा काशन
1362, सदािशव पेठ,

*टळक रोड

पुणे – 411 030
फोन नं. (020) 2447 8908

बळीवंश काशन
बळीवंश, नृ सह पॅलेस~या मागे
नरहर नगर, नांदड
े
– 431 605

ईमेल pratima.prakashan@gmail.com

ितBा मोटस
भगवती िवजय कॉfCले/स

बाबू आयटम काशन
शाoीनगर, चं=पूर

युिनट नं. 204 (शॉप नं. 32 ओएलडी)
पिहला मजला,

Cलॉट नं. 48, हरभट रोड

सांगली – 416 416
फोन नं. 8237992022
ईमेल pratishthapromoters@gmail.com

बालाजी तांबे फाऊंडेशन

आमसंतुलन िXहलेज
एम टी डी सी हॉिलडे *रसॉट~या जवळ
पुणे-मुंबई हायवे, काला – 410 405
ता. मावळ िज. पुणे
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बब काशन
धम – लwमी, सांत लॉरेNस

माधवी काशन
द?कु टी, 1416 सदािशव पेठ

आगशी - गोवा – 403 204

पुणे – 411 030

फोन नं. (0832) 2438355

फोन नं. (020) 24474762
ईमेल madhavipublisher@gmail.com

िबझनेस मं1ा
235/ब/2, परे श अपाट मट
पवती, पुणे – 411 009

मानसा फाऊंडेशन

फोन नं. 9890040013

ईमेल info@saptarishis.co

तपोनगर,

िचeगुि+ब, बंगलोर – 562 149
m

ईमेल paragdgore@gmail.com

+लॅक पि+लशस
9, आर-1, कु बेर चबस

मीनल काशन
2618, ए, देशपांडे ग)ली, Eीमहालwमी सदन,
2 रा मजला, को)हापूर – 416 012

िजगजेनी पंपाजवळ, िवजापूर रोड

फोन नं. 7588610930

मीरा बु/स आिण पि+लके शन
2, साई कॉfCले/स,

ईमेल blackpublishers13@gmail.com

निवन एस. बी. एच. कॉलनी

सोलापूर – 04

सहकारनगर, औरं गाबाद – 431 005

मधुराज पि+लके शNस
251 क, शिनवार पेठ,
पुणे – 411 030

फोन नं. (0240) 2340414

मेनका काशन
2117, सदािशव पेठ,

ईमेल diliprajprakashan@yahoo.in
िवजयानगर कॉलनी,

मधुEी काशन
तावरे कॉलनी,

सुरिभ कायालयासमोर
अरये[र, पुणे – 411 009
फोन नं. (020) 2422 7726

पुणे – 411 030
फोन नं. (020) 2433 6960
ईमेल menakaprakashan@gmail.com

मेहता
1941, माडीवाले कॉलनी

मराठी जनसािहय प*रषद
जनसािहय भवन, गणेश कॉलनी
अमरावती - 5

मराठीदेशा फाऊंडेशन
पुणे - 411 057
फोन नं. 9421051889

सदािशव पेठ, पुणे – 411 030
फोन नं. (020) 24476924
ईमेल info@mehtapublicationhouse.com

मैफल काशन
तळे ले कॉलनी, खडका रोड
भुसावळ – 425 201
मो. नं. 9272303212

मािणक काशन
1495 बी, इं दम
ु ती अपाटमट
गुलाबग)ली, मंगळवार पेठ
को)हापूर – 416 012
फोन नं. 0231 3296909

मोरया काशन
अनुEी, 40/10, एरंडवणा
पुणे – 411 038
फोन नं. 9223501797
ईमेल info@morayaprakashan.com
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मौज काशन
236-सी, खटाववाडी,
िगरगाव, मुंबई – 400 004

काशक सूची

चXहाण
7 अ/6, पि0मा नगरी
कोथlड, पुणे – 411 052
रमेश रा.

फोन नं. (022) 23877150

फोन नं. (020) 25434907

यश काशन
ई वाड, मंगलिवलास बंगला
मु. पो. जय सगपूर, ता. िशरोळ
िज. को)हापूर

रमी काशन

यशवैभव काशन
शांितभा, सी-एम-2/93, ठाकरेनगर, एन-2,
िसडको, औरं गाबाद - 431006

करमळी, ितसवाडी, गोवा
फोन नं. 0832 2284853

रमी बुक एजNसी
2019, यशवंत पाक , गाळा नं. 1
द?ाजी पाक जवळ, राजारामपुरी, ,8 वी ग)ली
को)हापूर – 416 008

फोन नं. 9765452642

फोन नं. 7758899608

यशवंतराव चXहाण महारा2 मु} िव{ापीठ
rानगंगो1ी, गोवधन, गंगापूर धरणाजवळ

राऊळ काशन
महानुभाव आEम, पैठण रोड, औरं गाबाद

नािशक – 422 222

फोन नं. 0240 2376278
ईमेल chetankapate9423@gmail.com

युिनXहसल काशन
216, नारायण पेठ, एन. सी. केळकर रोड
पुणे – 411 030
फोन नं. 020 2445 1780

राजEी काशन
13, सदाशांती,

;टेट बँक कॉलनी, नकाणे रोड

देवपूर, धुळे – 424 002
फोन नं. 02562 220312

यूटूकॅनरन ;पोbस मॅनेजमट
3 अ/ वाि)मकh, फामसी कॉलेजजवळ
सुंदरनगर, कलीना, सांता7ू झ (पूव)

राजहंस काशन
चतामणी अपाटमट , 1025, सदािशव पेठ,
पुणे – 411 030

मुंबई – 400 098
फोन नं. (020) 24473459
फोन नं. 022 26651520
ईमेल rajhansprakashan1@gmail.com
ईमेल info@youtoocanrun.com
www.rajhansprakashan.com

रचना काशन
Vलॅट नं. 1, िनवास +लॉसम
कॅ नडा कॉनर, नािशक – 422 002
फोन नं. (0253) 2317160

राज= काशन
महाराजा िब )डग, पिहला मजला
िगरगाव, मुंबई – 400 004
फोन नं. (022) 23823548, 28332406

रचना काशन
आ\दय सं;कृ ती, अंबाजोगाई रोड, लातूर
रमानाथ काशन

ईमेल rajendraprakashan@gmail.com

राVटर पि+लके शNस
102, ओम नमः िशवाय सोसायटी,

तेजपाल ;कhम

िवलेपालD(पूव) , मुंबई – 400 057

41/1, िशवकॉलनी, जामनेर

रोड नं. 1,

िज. जळगाव – 424 206

फोन नं. 09820527619

फोन नं. 9423937245

ईमेल rafterpublications@gmail.com
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रेवा काशन
मुलुंड (पूव), मुंबई – 400 081
रोहन काशन

विनता बु/स
बी-213, सात आसरा सहकारी गृहिनमाण सं;था
पानवाला चाळ, डॉ. एस. एस. राव माग, लालबाग
मुंबई – 400 012

धवलिगरी शॉप 5 व 6,

फोन नं. – 022 24187339

1430, शिनवार पेठ, पुणे – 411 030

वस-िवनायक काशन
आनंदनगर, सहगड, पुणे – 51

लिलत पि+लके शन
मुंबई

लिलता रामचं=
कनाटक आरोIय धाम, घटभा, ता. गोकाक

वावर काशन
वावर, Cलॉट 7. 64, नारायण नगर,
औसा रोड, लातूर – 413 531

बेळगाव - 591 306

लजी काशन

वासुदव
े
आ. देशपांडे
जी-4, मधुबन-1,

औरं गाबाद

सांतीनेज चचजवळ

पणजी, गोवा

लाखे काशन

फोन नं. 0832 2221283

मुकुंदराज पथ, महाल,

काशन
सर भालचं= रोड, रॉयल ;टेटस

नागपूर - 440 002

िवचार भारती

फोन नं. (0712) 2768814

33,

काशन
ंकटेश बंगला, ोफे सर कॉलनी

दादर, मुंबई – 400 014

लीलावती

सावेडी रोड, अहमदनगर – 414 003
फोन नं. 0241 2424837

लेि/ससनेि/सस
14 वा मजला, टावर बी,
डीएलएफ

िब )डग नं. 10

सायबर िसटी, फेज –II

िव{ा िवकास पि+लशस
मेहािडया चौक, धनतोली,
नागपूर - 440 012

िवनो\दनी काशन

fहाडा वसाहत
मु. पो. ता. वगुला, सधुदग
ु  – 416 516
आईची सावली, एल-90,

गुरगाव - 122002, हरयाणा

फोन नं. 9403947468

लोकवंदन काशन
101/103, Xही. Xही. चंदन ;Sीट

िवराज काशन
मु. पो. कळं ब;ते, ता. िचपळू ण
रKािगरी – 415 605

वडगादी, मसजीद, मुंबई – 2

लोकवा8य
भूपेश गुUा भवन, 85, सयानी रोड,
भादेवी, मुंबई – 400 025
लोकायत काशन
13, यशवंतनगर,

गडा माळ,

सातारा – 415 002

फोन नं. 9421232724

िववेक काशन
404, ;वdील शैवािलनी अपाट मट
Cलॉट नं. 7, िशवाजी नगर,
उ?र अंबाझरी माग,
नागपूर – 440 010
फोन नं. 09422145790
ईमेल lanjehiraman@gmail.com

काशक सूची
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िव[भारती काशन
धनवटे चबस, सीताबड#

शारदा काशन
साईसाद, िशवाजीनगर, बी-केबीन,

नागपूर – 440 012

नौपाडा, ठाणे – 2

फोन नं. (0712) 2526442

फोन नं. 9820176934
ईमेल sharadaprakashan@gmail.com

िव[भारती काशन
824, कसबा पेठ, मु. पो. ता. इं दापूर
पुणे – 413 106

िवहान काशन
Vलो*रया, बी-302, सनिसटी रोड, आनंदनगर

िशतल वीण मोरे
76, िनवृ?ी कॉलनी, वारणानगर
ता. पNहाळा, को)हापूर - 416 113
ईमेल sheetalmore8889@gmail.com

िश)पा काशन

वडगाव बु., पुणे – 411 051

Eीसमथ अपाटमbस
के सरी कायालयासमोर, पुणे – 411 030
580, शिनवार पेठ,

वकटेश गणेश चचणीकर
\दपांजली, ए-1, भोईरवाडी, महामा फु ले रोड
डAिबवली (पि0म)
फोन नं. 9870026737

िशवrा काशन
ब-93, आनंदया1ी, राज;वनगर

वे\दका एंटरायजेस
28/39, चैतNयनगर,धनकवडी,

िवजापूर रोड, सोलापूर – 413 004

पुणे-सातारा रोड, पुणे – 411 043

िशवभारती काशन

फोन नं. 0217 2300072

फोन नं. (020) 24360138

69 ए, कोतवालनगर,

ईमेल
contact.vedikaenterprises@gmail.com

तापनगर,

Yरग रोड, नागपूर – 440 022

िशव;पश काशन
िशव;फू त#, अ-48 क;तुरबा सोसायटी
िवEांतवाडी, पुणे – 411 015

Xहाईट लाइट पि+लके शNस
1279, सदािशव पेठ, नागनाथ पार
पुणे – 411 030

फोन नं. 09823627244

श+द इन इंिडया
जय सगपूर

शु7तारा काशन
आधार, पyनगर, माकD ट याड समोर

फोन नं. 02300 225500
ईमेल sunildadapatil@gmail.co

श+द सािहय काशन
23/32 िवजयनगरी एने/स
घोडबंदर रोड, वाघिबळ नाका
ठाणे (

पि0म) – 400 615

फोन नं. 9702146880

शांभवी टस अँड पि+लशस
72, िवसोळा, *टळकनगर

मालदाड रोड, संगमनेर– 422 605(िज. अहमदनगर)

m
फोन नं. 8983771257
ईमेल shukratara@gmail.com

याम पांडुरंग धुरी
मु. पो. राठीवडे, Xहाया रामगड
ता. मालवण, सधुदग
ु  – 416 616
Eी ितBान
gारा- सीतारामपंत कु लकण#
EीितBान S;ट, औरंगाबाद-नािशक रोड

औरं गाबाद – 431 001
िमटमीटा, औरं गाबाद- 431 002
फोन नं. 0240 2241111
फोन नं. 0240 2677511
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Eी मु}ाई िव[सेवा ितBान,
िश'ण, बोधन व संशोधन क =
सुदशन िब )डग, ई;पात रोड, सणसवाडी
ता. िशlर, पुणे – 412 208
Eी रामचं= िमशन
मणपeम, चेPई – 600 116
Eी सUशृंगी पि+लके शन
lम नं. 8, सदू माळी चाळ, आझाद रोड
शांतादुगा माते~या मंदीराजव,मालपा डAगरी नं. 1
अंधेरी(पूव), मुंबई – 400 093
Eी साईचंदन काशन
gारा- चंदन बारडकर
गणेशनगर, सेलू

संवेदना काशन
gारा- सुशीला गायकवाड
खापरखेडा, ता. सावनेर
नागपूर – 441 102

संवेदना काशन
बी/18, सुखकता अपाट मट
मोरया गोसावी समाधी मं\दराजवळ
चचवडगाव, पुणे – 411 033
फोन नं. 9765559322
ईमेल sanvedanaprakashan95@gmail.com

सं;कृ ती काशन
ए-4/703, िवहंग गाडन, समतानगर
रे मंड कंपनीसमोर, पोखरण रोड 7. 1
ठाणे (पि0म)
फोन नं. 022 25403040

Eीपाद भाकर काणेकर
काणेकर फाम, सोनुल#
ता. सावंतवाडी, सधुदग
ु  – 416 510

ईमेल sanskrutiprakashan11@gmail.com

सकाळ काशन
595, बुधवार पेठ, पुणे – 411 002

फोन नं. 9423686021
ईमेल spkanekar1955@gmail.com

Eीवामनराज काशन
Eीगु>कृ पा, आनंदनगर, हगणे खुद
सहगड रोड, पुणे – 411 051
संघष काशन
अंबाझरी टे कडी,

सदािशव यंबक रहातेकर
कजत, रायगड
सनय काशन
शुभम िव[, मोगरा बी -14
आनंदवाडी, नारायणगाव,

आंबेडकर पुतयाजवळ

नागपूर - 440 033

ता.

जुPर, पुणे – 410 504

मो. नं. 9860429134
ईमेल sanayprakashan@gmail.com

फोन नं. 9850286905

संदभ काशन
रायबा कॉfCले/स, 2 रा मजला
डीएसके फाटा, समृtी रे ;टोरं टशेजारी
धायरी, पुणे – 411 041

सिNम1 काशन
134 ए, आनंद वेताळ,

गंगा हॉि;पटल समोर
रंकाळा ;टँड, दुधाळी
को)हापूर – 416 012
फोन नं. 9822109183

संयोग काशन
Vलॅट 9, लwमीदशन अपाटमट
;वामी समथ क =ाजवळ
इं\दरानगर, नािशक – 422 009
फोन नं. 9881168509

ईमेल sanmitraprakashan13@gmail.com

समता संगर काशन
\द िपपल एरा, 1 नेताजी माकD ट
सीताबड#, नागपूर – 12

काशक सूची
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सfयकता काशन
तुळस, 47 अ, भातनगर, िव{ानगरी पो;ट,

सुकृत काशन
84, शु7वार पेठ, भुकृपा सोसायटी

देवपूर, धुळे – 424 005

पुणे – 411 002

मो. नं. 9823277612

फोन नं. 020 24451584

सरोिजनी अॅकॅडमी

सुगावा काशन

gारा- सािहयलwमी देशपांडे
डी/102, कोटे [र पॅलेस, जीवा महाला माग,
अंधेरी पूव, मुंबई – 400 069
साधना काशन
926, सदािशव पेठ, पुणे – 411 030

562, सदािशव पेठ, पुणे – 411 030
फोन नं. (020) 24479228
ईमेल vilas_wagh@bsnl.in

सु\दशा काशन
रामनगर, डAिबवली (पूव)
 , ठाणे – 421 201

फोन नं. (020) 24451724
ईमेल sadhana.prakashan@gmail.com

सानेगु>जी कथामाला काशन
96, भाये हाऊस, बाजार ग)ली
वरळीगाव, मुंबई – 30

सायन पि+लके शNस
3 रा मजला, ;वोजस हाऊस
1159, सदािशव पेठह?ी गणपतीजवळ
पुणे – 411 030
फोन नं. 020 24476954
ईमेल–scionpublications@rediffmail.com

साथसंकेत काशन
ओमिशवशंभो हाईbस, Vलॅट नं. 46
ितसरा मजला, मोहननगर

सुनंदा गौतम शदे
Eी Zकार को-ऑप. हाऊ सग सोसायटी
इ-16, से/टर 9, घरोNदा, घणसोली
नवी मुंबई – 400 701

सुकाश काशन
जे. एन. 3/23/7, िशवसागर,

से/टर 10,

वाशी, नवी मुंबई - 400 703

सुयश काशन
gारा- मोहनराव भागवत fह;के
सXहD नं. 24, पवळे चाळ, बोपोडी
पुणे – 20
फोन नं. 8855021217

सुरेश एजNसी
205, शु7वार पेठ, पुणे – 411 002

धनकवडी, पुणे – 411 043
ईमेल meera.bade@gmail.com

सुिव{ा काशन
149, शिनवार पेठ

सािहयेमी भिगनी मंडळ
580, शिनवार पेठ, Eीसमथ अपाट मट
के सरी कायालयासमोर
पुणे – 411 030

पुणे – 411 030
फोन नं. (020) 24454893

सृजन काशन
सांगली

िसराजोशफh काशन
अजब मंझील, Cलॉट नं. 161
रKाCपा कुं भार नगर(पू.),
को)हापूर – 416 013
फोन नं. 2638005
9822936275

ेहवधन काशन
863, सदािशव पेठ,

महामा फु ले सभागृहामगे

पुणे – 411 030
फोन नं. (020)

2447 2549

ई मेल snehavardhan@vsnl.net
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;पश काशन
रKािगरी
ि;मता पि+लके शन
105, सी वग, िशवराम Cलाझा
मु. पो. ता. गुहागर – 415 703 (

रKािगरी)

फोन नं. 02359 240067
ईमेल sammasambuddha12@gmail.com

;वdरंग काशन
अमोल िनवास, 14 बी, आनंद नगर
वसमत रोड, परभणी – 431 401
फोन नं. 9420966328

;वlपदीप काशन
+लॉक नं. 12 ब, यशवंत हौ. सोसायटी
अ-कुमठा नाका, माक डेयनगर
सोलापूर – 413 005
फोन नं. 093250557657

;वाती काशन
ओशो िनवास, आनंदनगर

पूणा – 431 511, िज. परभणी
ह. ल. िनपुणगे
381 अ/1, शिनवार पेठ
पुणे – 411 030
फोन नं. 020 24483062

हनुमंत मोरे[र मराठे
ओ-607, िपनाक मेमरीज (II)
म.

कवD पुतयाजवळ, कोथlड

पुणे – 411 038
फोन नं. 020 25437530
ईमेल hamomarathe@gmail.com

हलबा (नागपुरे)

उथान प*रषद

येवला

हेतकस पि+लके शNस
ि1शरण, मु. पो. हेत
ता. वैभववाडी, िज.

सधुदगु 

फोन नं. 9004470738, 9870592572
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परिश
राीय ंथसूची-मराठी

‘

(संशोिधत

अवलंबन
ू

अिधिनयम

आहे.

1956)’

िवभाग’

ही पूणतः ‘पुतक आिण समाचार-प दान कायदा

अंतगत राीय ंथालयाकडू न

(National

ब$याच काशकांना &ा काय'ासंबध
ं ी)या असले+या

Library)

मािहती

1954’

ा! पुतकांवर

अभावी

,कवा &ा

काय'ाची पूतता यो.य कारे होत नस+यामुळे अनेक पुतकांची न0द 1यां)या काशन वष असले+या
संबंिधत मराठी ंथसूचीम4ये न0दली जाऊ शकत नाही.
प7रिश8 िवभागात,

2017

&ा वषाम4ये राीय ंथालय, कोलकाता येथे ा! न झाले+या

आिण शासक;य िवभागीय ंथालय, पुणे येथन
ू ईमेल =ारे िमळाले+या डाटामधील पुतकांची न0द
कर?यात आली आहे.

2016

ची मराठी ंथसूची ही महारा रा@य ंथालय संचालनालयाने कािशत

के ली अस+या कारणाने &ा प7रिश8ाम4ये फB
आला आहे.

2017

मधील पुतकां)या न0दCचाच अंतभाव कर?यात

न0दCचे वगDकरण आिण मांडणी Eुई दशांश वगDकरण पFती)या

कर?यात आली

आहे.

Gा आवृिIमाणे

1येक िवषयाखाली येणा$या सव न0दCची रचना ंथकारनामां)या आ'ाKरां)या

अनुLमाने के ली आहे. प7रिश8 िवभागाम4ये सुमारे
न0दीची पुनरावृIी

22

2018

1504

न0दी समािव8 असून काही पुतकां)या

)या मराठी ंथसूचीम4ये होऊ शकते, &ास कारण Mहणजे ब$याचशा

काशकांमाफ त काय'ातील तरतुदCचे त1परतेने पालन न झा+यामुळे राीय ंथालय,

कोलकाता येथे

उिशराने जमा होणारी पुतके .
रा@या)या बौिFक आिण सांकृ ितक संपदा असले+या काशनांचा कायमवPपी दतावेज
असलेली ही सूची

अिधकृ त आिण सवसमावेशक बनिव?यासाठी महारा रा@य ंथालय संचालनालयाला

1यां)याकडील ा! मराठी पुतकांचा डाटा कQ Rीय संदभ ंथालयाला पाठिव?यासाठी के ले+या िवनंतीस
1व7रत सहकाय िमळाले. 1यासाठी महारा रा@याचे ंथालय संचालक Sी. Tकरण धांडोरे

सर आिण

शासक;य िवभागीय ंथालय, पुणे येथील ंथपाल Sी. सुभाष राठोड सर यां)या सTLय सहकायाबUल
मी 1यांची आभारी आहे.
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000 – संकण
001 –

004.03 –

ान

लोणकर, पराग

कांबळे , बापूराव वैजनाथ
भारतीय भाव फुगवटा.- पुणे :
2017.- 210 पृ., 24

श दकोश

िवकमा पि ल.,

स.मी.


ISBN 978-93-85665-89-9: .295.00

कॉ9:युटर िड<शनरी.- आ. 4 थी.- पुणे : 2दलीपराज
का., 2016.- 191 पृ., 21 स.मी.
. 150.00
027.4 -

सावजिनक =ंथालये

पौडवाल , सुषमा
गांधी, अिनल

िनमले !.- पुणे: िवकमा पि ल.,
2017.- 168 पृ., 21 स.मी.
ISBN 978-93-85665-94-3: .250.00
देव दानवा नरे

सावजिनक =ंथालये गती आिण व(तुि(थती.पुणे : माधवी का., 2014.- 264 पृ. 21 से.मी
. 300.00
027.45479 –

महारा?

रव@1
महारा?ाची शतायु अAरदालने.- सांगली :
नागनालंदा का., 2014.- 238 पृ., 21 से.मी.
. 250.00

पाटील ,

तांबे, संजय शांताराम

गुढ ांची उरे .- कोहापुर: अिभनंद का.,
2017.- 96 पृ., 21 स.मी.
.140.00

सामाBय ानकोश
030.(1) – सामाBय ान
030 –

001.4 – संशोधन

िवास
संशोधन प$दती.- औरं गाबाद: कै लाश पि ल.,
2016.-152 पृ., 21 स.मी.
ISBN978-93-84451-81-2:.160.00

कदम,

आपणही असे घडावे/ संकिलत.- नागपुर :

नाथे पि ल., 2017.- 144 पृ., 21 से.मी.
. 75.00
खरात, ओम व पवार, मनोहर

पुव प.रAा सराव संच .- पुणे : द युिनक
गुंजाळ, बाळासाहेब
संशोधन:

अॅक., 2017.- 730 पृ., 21 से.मी.

(वप आिण सम(या.- ,ीरामपुर : श दालय

., 2016.- 113 पृ., 21 से. मी.
.150.00

. 380.00
गCहाणे, नागेश
सराव पेपर PSI / STI / ASO / Excise.-

004 –

संगणकशा-

पुणे : युिनक

2017. - 283 पृ., 27 से.मी.

.टळे कर, चं1सेन
संगणकाचे अंतरं ग.- आ. 15 वी.- पुणे:

इिBसु हाEयर लनग ा.िल.

2दलीपराज

का.,2016.- 104 पृ,. 21 स.मी.
. 80.00
2दपक
2द4ांगिम5 संगणक.-पुणे: उ6कष काशन,
2016.- 91 पृ,. 21 स.मी.
.125.00

. 200.00
चालु घडामोडी 2017-18 / संकिलत.- नागपुर :
नाथे

पि ल., 2017.- 248 पृ., 21 से.मी.

. 100.00

िशकारपूर,

जाधवर, देवा (संपा.)
चालु घडामोडी.- पुणे: द युिनक
2017.- 285 पृ., 21

. 100.00

स.मी.

अॅकॅडमी,
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030.(1) –

सामाBय ान

030.(1) -

जाधवर, देवा (संपा.)
MPSC(

नाथे, संजय

राFयसेवा पुव परीAा झालेले पेपस).-

पुणे : द युिनक

सामाBय ान

पुव प.रAा अितसंभा4
 पि5का.- नागपुर : नाथे पि ल, 2016.-120 पृ.,
PSI/STI/ASO/ESI

अॅक 2017.- 346 पृ., 21 से.मी.

. 150.00

21 से.मी

. [100.00?]
MPSC(

राFयसेवा मुHय परीAा झालेले पेपस).-

पुणे : द युिनक

भवारी,

अॅक 2017.- 118 पृ., 21 से.मी.

कृ Kणा

पूवपरीAा.- पुणे: चेतक बु<स,
2017.- 976 पृ., 21 स.मी.
ISBN 978-93-92211-25-6: . 875.00
PSI-STI-ASST

. 60.00
पुव प.रAा).-पुणे: द युिनक

PSI-STI-ASO(

अॅक 2017.- 191 पृ., 24 से.मी.
भुसारे , सोनाली

.130.00

जनरल

सायBस.- पुणे : द युिनक अॅक.,

2015 .- 322 पृ., 21 से.मी.

दीAीत, अपणा आिण रवीश सुAुत
राFयसेवा पुव परीAा (SAT).- पुणे : द युिनक

. 250.00

अॅक ., 2017 .- 584 पृ., 21 से.मी.

मुनोत, ममता

. 400.00

चालू घडामोडी 2016 .-पुणे :
2016.-208 पृ., 21

अण
पो(टल अिस(टंट भरती परीAा.- पुणे: चेतक
बु<स, 2017.- 856 पृ., 21 स.मी.
ISBN 978-81-920413-1-5: .730

देशपांडे,

चेतक बु<स

स.मी.

ISBN978-93-92211-21-8 :

 190.00

शेख, एम. जे.
PSI/STI/ ASST

मराठी व इं =जी सराव परीAा

पेपर संच.- पुणे : द युिनक अॅक., 2015.- 212 पृ.,

भरती परीAा.- पुणे: चेतक
बु<स, 2017.- 720 पृ., 21 स.मी. 151141
ISBN 978-81-920413-6-0: .620

21 से.मी.

िलिपक टंकलेखक

. 160.00
हांडे, किपल
PSI

नाथे, संजय

मुHय प.रAा कायदे .- पुणे : द युिनक अॅक,

2017 .- 272 पृ., 21 से.मी.
आज तक चालू घडामोडी 2017-18.नागपुर : नाथे
21

. 200.00

पि ल., 2017.- 184 पृ.,

स.मी.

039 -

. 60.00
42

जाधव, तुकाराम

भारत वाषकN 2017.- पुणे : युिनक अॅक.,

अितसंभा4 संच.- नागपुर : नाथे पि ल.,

112 पृ.,

2017.-

21 से.मी.

. 70.00
PSI -STI-ASO.- नागपुर :
पृ., 21

अBय भाषांम$ये

स.मी.

. 100.00

2017 .- 1019 पृ., 21 से.मी.

. 400.00
070.175 – िनयतकािलके

नाथे पि ल,

2016.-192

कवO, (वाती
ि-यांPया िनयतकािलकांचा इितहास.पुणे : डायमंड, 2017.- 252 पृ. , 21 स.मी.
ISBN 978-93-86401-08-3: . 350.00

265
089 –

अBय भाषेतील सामाBय सं=ह

128.5 - मानव

मृ6यु

गवळी, रामदास

089.9146 - मराठी

नाग1
भारतीय व आंतररा?ीय िवशेष2दन .पुणे : डायमंड पि लके शBस, 2016.- 100 पृ., 21 स.मी.

कणमुसे,

ISBN 978-81-8483-689-9 :

. 110.00

िशपा
यश 9हणजे काय?.- मुंबई : =ंथाली का.,

खेर,

2017.- 317 पृ., 21 से.मी.

. 250.00

अमृतस.रता .- पुणे : श दरW का
2016.- 64 पृ. , 21 से.मी.

 .100.00
परामानसशा- आिण गूढिवQा
पै, 2कशोरी सुर1
मृ6यु नंतरचे जीवन.- 3री आ.- पुणे: 2दलीपराज
का., 2016.- 78 पृ., 21 स.मी.
. 60.00
130 –

133.4 – जादूटोणे

वैQ, मा. गो.
तरं ग भाKयामृताचं.- पुणे: नाथे पि ल., 2017.- 430 पृ.,
21 स.मी.
ISBN 978-81-934114-5-2 : . 500.00

2016.-115 पृ., 21 से.मी

. 100.00
133.5 –

शड,े अमर
चCहाण िवचारधन एक सुवण ठे वा.सातारा : ि(मता शडे, 2014.- 79 पृ., 12 स.मी.
यशवंतराव

. 100.00
साळुं खे, आ. ह.

फलFयोितष

तारे , िवजय

नA5ांना सZ करा आिण िनरोगी रहा !.- पुणे :
ियांजली का., 2015.- 140 पृ., 21 स.मी.
. 200.00
जोशी, दीपक

िवचारवतक मुलाखती.- सातारा: लोकायत .,
2016.- 208 पृ., 21 स.मी.
. 200.00
100 – तव ान
110 –

अPयुत रामकृ Kण
आ2Xके तील जादुटोणे .-नागपुर : अहान का

पाठक,

तUवमीमांसा

सर,ी
Aमेची जादु .- पुणे : वाव पि ल.,
176 पृ., 21 स. मी.
ISBN.978-81-8415-584-8 :

राशी -

नA5 .- पुणे : सुयोग का.,

2017.- 68 पृ. , 21 से.मी.

. 75.00
राशी नA5वन .- पुणे : सुयोग का.,
2017 .- 67 पृ., 21 से.मी.

. 75.00
2017.दाते,

. 150.00

भा(कर िच.

ओळख पंचांगाची.- पुणे :
2017.- 60 पृ. , 21

128 - मानवता
अंिबके, मनोज

मनाची शVN कशी वापराल.- पुणे :
मायिमरर पि ल., 2015.- 152 पृ., 21 स.मी
. 100.00

सोहम काशन,

स. मी.

. 50.00
पटवधन, िवास
(वभाव राशीचे .- पुणे :इं 1ायणी सािह6य,
2017.- 120 पृ., 21 से.मी .
ISBN 978-81-7418-256-2 :

. 100.00
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ह(तसामु21क
देशपांडे, [चतामणी
नोकरी -4वसाय वाढीसाठी तोडगे व उपासना.पुणे : महाजन पि लकेशन, 2016.- 120 पृ.,
21 स. मी.
. 160.00
133.6 –

4िV6व िवकास आिण संशोधन
गुज, (टीफन
िमनी हॅिबटस / अनु. िवQा अंिबके.-पुणे :
मायिमरर पि ल., 2016.- 144 पृ., 21 स.मी.
. 140.00
155.25 -

िनरफारके, अशेाक
144 – मानवतावाद
बेडेकर, शरद

डायमंड पि लके शन,
2017.- 161 पृ., 21 स.मी.
ISBN 978-93-86401-05-2 : .195.00
मानव- िवजय.- पुणे:

भावी 4िVम6व .-पुणे : िववेकानंद क 1 मराठी
का., 2013.- 55 पृ., 21 से.मी.
. 30.00
सर,ी
सम= लोक 4वहार.- पुणे : वॉव पि लकेशन,
2017.-160 पृ ., 21 से.मी .

149.3 – गूढवाद
ISBN 81-8415-584-6 :
शेटे-शंभु, मीना (अनु.)

अंबी परमेरन.िवकमा पि ल., 2017- 259 पृ., 21से.मी
ISBN:978-93-85665-52-3 : . 350.00
देवकृपा आिण जािहराती / ले.

पुणे:

155.4 –

बाल मानसशा-

अंिबके, मनोज
आबा' ज मेथड.- पुणे :

150 –

मानसशा-

. 15.00

2015.- 96 पृ. , 21

मायिमरर पि ल. हाऊस,

स.मी.

. 100.00

ताडफळे , अिवनाश

मॅजेि(टक
पि ल., 2016.- 264 पृ., 21 से.मी .
. 300.00

आय अॅम ओके यु आर ओके.- ठाणे:

]याम
पॉिझ.टCह [थ^कग .- पुणे : इं 1ायणी सािह6य

मराठे ,

कुंभार,

2017.- 159 पृ., 21 से.मी .
ISBN 978-81-7418-236-5 :

मुलांची बुि$दमता िवकिसत करaयाPया 21 प$दती .-4
थी आ.-पुणे : मायिमरर पि ल. हाऊस, 2016.- 248 पृ.,
21 स.मी.
. 250.00

.120.00

152.47 - _ोध
लनर, हॅरीएट
द डाBस ऑफ अँगर/ अनु. पूणमा कुं डेटकर.- पुणे :
मेहता, 2017.- 204 पृ. , 21 स.मी.
ISBN 978-93-8688-84-88 : . 240.00

4िV6व िवकास आिण संशोधन
औटी, महेश 2दलीप
झेप यशोिशखराकडे.- पुणे: डायमंड पि ल.,
2017.- 138 पृ., 21 स.मी.
ISBN 978-81-8483-688-2 : . 195.00

राज1

दाखवा आिण 6यांचे आयुKय
डायमंड पि लके शन, 2017.333 पृ., 21 स.मी.
ISBN 978-81-8483-694-3 : . 395.00
मुलांना वाचून
घडवा.- पुणे :

गाव(कर , रेणु
मालक नको पालक

Cहा !.- पुणे : इं 1ायणी

सािह

2017.- 120 पृ., 21 से.मी.
ISBN 978-81-7418-258-8 :

. 120.00

155.25 -

जगताप - मांढरे , वंदना

जागक पालक यश(वी बालक.- पुणे : संवेदना
का., 2017.- 96 पृ., 21 स.मी.
. 125.00

6य,
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155.4 –

बाल मानसशा-

158.1 –

हरी, िवनया मालती
मुलानो फुलायचे तर….- पुणे : युिनक

चोरघडे,

अॅङ,

4िVमUव िवकास

,ीकांत

हम होगे कामयाब.- नागपुर :

2016 .- 234 पृ., 21 से.मी.

2016.- 76 पृ., 21 से.मी

. 200.00

. 75.00

पौगंडाव(थेतील कुमारांचे मानसशा,ीहरी दा5य
संदश
े तणाईला.- पुणे श दरW काशन

155.5 -

,ीहरी दा5य
[चता नको [चतन हवे .-पुणे : श द रW ., 2016.- 64 पृ.,

जळु कर,

जळु कर,

2016.- 66 पृ., 21 से.मी.

21 से.मी.

. 96.00

. 96.00

155.633 –

ि-या

सदाचार

लनर, हॅरीएट
द डाBस ऑफ इिBटमसी/ अनु. ]यामल िचतळे .पुणे : मेहता, 2017.- 210 पृ., 21 स.मी.
ISBN 978-93-8688-84-33 : .240.00

[चतनाच [चतन .- पुणे : श द रWाकर,

2016.-

80 पृ., 21 से.मी.

. 120.00
िम[लद
4िVम6व िवकास 9हणजेच यश.- पुणे :
महाजन eदस, 2016.- 79 पृ., 21 स.मी.
. 105.00

जोगळे कर,

155.646 – पालक
डु के, रमेश

संवाद बालकांPया पालकांशी.- कोहापुर :
िनिखल का., 2017.- 120 पृ., 21 स.मी.
. 185.00
158.1 –

अहान काशन,

जोशी, मनोहर

आयुKय कसं जगाव.- मुंबई : परचुरे काशन,
2016.- 248 पृ., 24 स.मी.
ISBN 978-81-8086-084-3 : . 350.00

4िVमUव िवकास

अंिबके, मनोज

दशा बदलायची असेल तर 2दशा बदला.अनु,ी का., 2016.- 308 पृ., 21 स.मी.
. 175.00

Fयुफेट, जॅक
द डीएनए ऑफ स<सेस (टोरीज / अनु. साद ढापरे.- पुणे :
मायिमरर पि लके शन, 2015.-152 पृ., 21 स.मी.

पुणे :

अट2कBसन, इयन
द 2_ए.टCह ॉ लम सॉCहर / अनु. साद ढापरे.िमरर पि ल., 2015.- 176 पृ., 21 स.मी.
. 150.00
कृ Kणकांत
समृ$दीPया पाऊलखुणा .- कोहापुर : नालंदा
काशन, 2014.- 128 पृ., 21 से.मी.
. 100.00

खामकर,

[च. िव.
4िVम6व व 4िVम6व िवकास.- नागपुर :
,ी मंगेश का., 2016.- 76 पृ., 21 स.मी.
. 50.00

चाफेकर,

‘The Dna Of Success Stories’ चा अनुवाद.

पुणे :

. 140.00
.टके कर, सुजाता गानु
यशाची गु2कली .- पुणे : महाजन पि ल.
हाऊस, 2016.- 96 पृ., 21 स.मी.
. 140.00
fेसी, eायन
फोकल पॉgट / अनु. िवQा अंिबके.- पुणे :
मायिमरर पि ल. हाऊस, 2016.- 208 पृ., 21 स. मी.
‘Focal point’ चा अनुवाद.

. 175.00
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4िVमUव िवकास
fेसी, eायन
मेनी माईस टु गो / अनु. साद ढापरे.- पुणे : मायिमरर
पि ल. हाऊस, 2015.- 224 पृ., 21 स.मी.

158.1 –

‘Many miles to go’ चा अनुवाद.

. 175.00
ढापरे ,

साद
Bयुरो [लhवेि(टक ो=ॅ[मग.- पुणे: मायिमरर पि ल.

NLP

िह<स, ए(थर
ढापरे .- पुणे :
मनी अॅaड द लॉ ऑफ अॅfॅ<शन / अनु. साद
मायिमरर पि ल., 2015.- 170 पृ., 21 स.मी.
‘Money and the law of attraction’ चा अनुवाद.

हाऊस, 2016.160 पृ., 21

4िVमUव िवकास
सर,ी
कसा कराल (वत:चा िवकास आिण िशAण.पुणे: वॉव पि ल., 2017.- 198 पृ., 21 स.मी.
ISBN 978-81-8415-617-1 : . 160.00
158.1 –

. 175.00

स.मी.

. 150.00

िहल, नेपोिलयन

कNज टु पॉिझ.टCह [थ^कग

नाथे, संजय

गतीPया पाऊल खुणा .- नागपुर : नाथे पि ल,

/ अनु.

मायिमरर, 2016.- 160 पृ.,21

िवQा अंिबके .-

पुणे :

स.मी.

‘Keys to positive thinking’ चा अनुवाद.

2017.- 146 पृ., 21 से.मी.

. 150.00

. 150.00
पाटील, संजीवनी सुिनल

ेरणादायी िवचार.- जय[सगपुर : किवतासागर काशन,
2016.- 48 पृ., 21 स.मी.
ISBN 978-81-929803-0-0 : . 80.00
रणिजत

2दवसात यश तुमPया दारात.- 4 थी आ.- ठाणे : अर[वद
., 2015.- 154 पृ., 21 स.मी.
. 230.00

21

iईझ, िमhयुअल एंजल
4 अॅि=मटस / अनु. साद ढापरे .- पुणे :
मायिमरर पि ल., 2016.- 143 पृ., 21 स.मी.
‘The four agreements: a practical guide to

177.2 – संभाषण
मयेकर, िबपीन

.टटमट संवादाची.- ठाणे : मॅजेि(टक
पि ल., 2016.- 146 पृ., 21 से.मी
. 180.00
भारतीय तUवान
नरवणे, दा5य
वैिक ाणशVN आिण बरच काही .- पुणे :
चेतक बु<स, 2017 .- 96 पृ., 21 से.मी.
ISBN 978-93-92211-25-6 : . 140.00
181.4 –

सोमण, कमलेश

कृ Kणमुतj यांची िशकवण.- पुणे :
महाजन पि ल.,2016.- 96 पृ., 21 स.मी .
. 135.00
जे.

personal freedom’ चा अनुवाद.

. 150.00
सबनीस,

मुकुंद गो[वद

अनु,ी काशन,
2016.- 136 पृ., 21 स.मी.
ISBN 978-93-80779-34-8 : . 150.00
आज हे कराच !.- पुणे :

सर,ी
अपयशावर मात.- पुणे :

वॉव पि ल.,

योग तUवान

दैन2दन जीवनात येाग / संकिलत.- पुणे : िववेकानंद
क 1 मराठी काशन िवभाग, 2016.- 89 पृ., 21 से.मी.
. 30.00
योग / संकिलत.- पुणे : िववेकानंद
2016.- 95 पृ., 21 से.मी.

2017.- 184 पृ., 21 से.मी
ISBN.978-81-8415-579-2 :

181.45 –

. 160.00

. 50.00

क 1 मराठी काशन िवभाग,
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181.45 –

योग तUवान

भाhय,ी
योग िशAणातुन 2कशोरांचा 4VNम6व िवकास.औरं गाबाद : 2_एशन पि लकेशन, 2016.-

सुभेदार,

294.3 - बौn धम
महा(थवीर भदंत ित(सवंत
िमलीद .- औरंगाबाद : आनंद का.,
2016.- 432 पृ., 21 से.मी.
ISBN 978-82202-42-2 :

184 पृ., 21 से.मी

. 280.00

. 160.00
सोनकांबळे , गंगाधर

ाचीन बौ$द िशAणातील मुये.- नांदडे :
िनमल का., 2016.- 176 पृ., 21 स.मी.
. 250.00

200 – धम
211.8 -

नाि(तकवाद

वालावलकर, य. ना.

,$दािवसजन.- पुणे: वरदा ., 2017.- 256 पृ.
21 स. मी.
. 300.00

बुn
देशमुख, भा(कर
गौतम बु$द .-अहमदनगर : दीAा पि ल.,
294.363 -

2014.- 40 पृ. , 21 से.मी.

[सग, भगत
मी नाि(तक का आहे.-

. 25.00
औरगाबाद :

लोकसािह6य .,

2016.- 32 पृ., 21 से.मी.

. 20.00
230 -

िklन धमतUवे

आं=े, अशोक भाकर
मृ6युवेध .- पुणे : Cहाईट साईट पि ल
2016.- 32 पृ .,21 से.मी.

कु लकणj, पां. ह.
देवमाळ.- पुणे:

 50.00

दीघायु इं टरनॅशनल, 2017.- 187 पृ.,

21 स.मी.
. 400.00

केळकर , रं जन

देवपु5ा बरोबर .- पुणे : Cहाईट
लाईट पि ल., 2017.- 78 पृ., 21 से.मी.
. 50.00
संवाद

पाटील, सुषमा

िk(ती सािह6य उगम आिण िवकास
पुणे: चेतक बु<स., 2016.- 354 पृ., 21 से.मी
मराठी

ISBN 978-93-92211-21-8 :

[हदु धम
काळे , रव@1 अनु.
आधुिनक [हदु धम का व कसा ?.- पुणे:
उ6कष ., 2016.- 75 पृ., 21 समी
. 100.00
294.5 -

. 550.00

िklन नैितक आिण भिVपर emान
आं=े, अशोक भाकर
मेधकृपेचा .- Cहाईट लाईट पि ल, 2016.-

कु लकणj, िश.शा .(अनु)
वृब$द समpोकN ,ीमंत अqाव_संिहतावाद.पुणे : कप1ुम ., 2017.- 80 पृ., 21 से.मी.
. 200.00
कु ळकणj - बोधी, पा
वै2दक धम, गोह6या आिण मांसाहार.पुणे : सुगावा ., 2016.- 15 पृ.,21 स.मी.
. 10.00

240 -

64 पृ., 21 से.मी.

. 100.00

जोशी, नी. पु.
ऋिषकथा तरं िगणी.- पुणे:
2017.- 300 पृ., 21

. 280.00

साद का.,

स.मी.

270
294.5 -

[हदु धम

294.5211 – देव, देवी,

जोशी, रं गनाथ नाथराव

देशमुख, सुनंदा. ज.

स6संगरWमाला ".- सोलापुर : चािशला
फरड, 2017.- 56 पृ., 21 स.मी.
. 100.00
"

तारे , िवजय
आधुिनक
21

अBय देवदेवता

अ$या6म.- पुणे: साद ., 2017.- 142 पृ.,

स.मी.

गुगीता .- पुणे :नं2दनी पि ल., 2016.48 पृ., 21 से.मी

. 30.00
,ी गणेश गीता.- पुणे : नं2दनी पि ल
2015.- 141 पृ.,

21 से.मी

. 120.00

. 130.00
पोटे, देवीदास (संपा.)
पांडे-जोशी, अंजली

सािह6यातील मधुर भाव आिण
व(तलभाव .- नागपुर : वीसा बु<स, 2016.-

वारकरी संत

,ी कृ Kण एक अsयास.- ठाणे : परमिम5
पि ल., 2016.- 220 पृ., 21 स.मी.
. 250.00

227 पृ ., 21 से.मी

. 250.00

बोधे, गोपाळ

कोहापुरची महालtमी एक शिVपीठ
मुंबई : िस$द शिV पि ल, 2016.-

पाटील, गजमल

सवाrसाठी ,ी राम कथायन.- भुसावळ :
मैफल का.,2017.- 148 पृ., 21 स.मी.
. 151.00

100 पृ., 29 से. मी.

. 800.00
भामरे ,

अBय देवदेवता
आप(तंब, भाकर गजानन
,ी गुच.र5 अथ आिण बोध.- नागपुर :
,ी मंगेश ., 2016.- 179 पृ., 21 स.मी.
. 80.00
294.5211 – देव, देवी,

गोखले,

,ीधर

कुलदेवता.- पुणे : महाजन
144 पृ., 21

पि ल., 2016.-

स मी

. 200.00
जोशी, दीपक

गणेशप5ीवन .- पुणे : सुयोग का., 2017.47 पृ., 21 से.मी.

. 55.00
[चतामणी
,ीपाद ,ीवलभ.-पुणे : ान काशन

देशपांडे,

2016.- 96 पृ., 21 से.मी.

. 150.00

सजOराव

लोकदैवते आिण

रथो6सव.-पुणे : उ6कष .,
स.मी.

2016.- 224 पृ., 21

. 300.00
तीथAे5े आिण तीथया5ा
देशपांडे, [चतामणी
ितपती दशन .- पुणे : ान काशन, 2016.294.535 -

214 पृ., 21 से.मी.

. 325.00
बोधे, गोपाळ

,ी िस$दी िवनायक मं2दर एक अनBय साधारण ऊजा.- मुंबई
: िस$द शिV पि ल., 2016.- 126 पृ. , 31 से. मी
. 200.00
मांडवकर, पवन

,ी Aे5 माuरगड.- कळं ब : भाऊ मांडवकर
संशो. क 1, 2017.- 60 पृ. , 17 स. मी.
. 80.00
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धामक जीवन, पnती, िचती
गायतvडे, दगानंद
wकारमय Cहा.-पुणे: उ6कष काशन, 2016.- 64 पृ.,
21 स.मी.
. 75.00
294.54 -

294.5433 - भजने,

(तो5े, िन6यपाठाचे सािह6य

दीिAत, अं धती (अनु.)
अनुवाद पा.रजात.-पुणे : उ6कष ., 2016.- 239 पृ.,
21 स.मी.
. 200.00
आरती चं1कांत
(तो5ा2द सं=ह.- नागपुर : ,ी मंगेश काशन,
2016.- 95 पृ. , 21 स.मी.
. 80.00

बोधनकर,

काश
ॐकार 2कमया.- 2 री आ.- पुणे : 2दलीपराज
काशन, 2016.- 180 पृ., 21 स.मी.
. 180.00

जाधव,

,ीसिवतानंद
,ी दुगासxशती रह(य अथात रा5ं2दन आ9हा यु$दाचा
संग.- पुणे : साद ., 2016.- 494 पृ., 21 से. मी.
. 400.00

तांबे, संजय शांताराम

िवप]यना सुखी जीवनाचे रह(य.- कोहापुर :
अिभनंदन ., 2017.- 160 पृ., 21 स.मी.
. 240.00

294.5436 - योग

कु लकणj , िश.शा .(अनु)
भगवान पतंजली िवरिचत वृब$द योगसु5ानुवाद.कप1मु ., 2017.- 51 पृ., 21 से.मी.
. 150.00

अण
सृqी माग .- पुणे : सादृश ., 2014.-

पुरािणक,

102 पृ., 21 से.मी.

. 100.00

मुतािलक, लिलता (अनु)

भडंग, जयंत

कमयोग.- पुणे : िववकानंद क 1 मराठी का.,

कमबंधन.- 2 री आ.- पुणे : साद ., 2016.160 पृ., 21 स.मी.
. 140.00

2015 .- 176 पृ., 21 से.मी.

. 50.00
294.55 – महानुभाव पंथ

मोकाशी, ऋतुजा

समीAा
महानुभावाची (थाने माहा6मे.- पुणे : यशोदीप पि ल,

सं(कारदीप.- नागपुर : Hयाती काशन,
2016.- 91 पृ., 16 स.मी.
. 50.00
294.5433 - भजने,

आवलगावकर,

2015.- 496 पृ., 21 से. मी

. 525.00

(तो5े, िन6यपाठाचे सािह6य
294.561 –

जोशी, शोभा

साथा : ,ीमनस : pोका.- पुणे : साद .,
पृ., 21 स.मी.
. 200.00
हषदा
साथ कणाqके

2016.- 221

21 से.मी.

.- पुणे :

कनाटका ., 2016.-

धमनेते, संत महा6मे व 6यांचे काय

आंिबले, तुलसी

डायमंड पि लके शन,
स.मी.
ISBN 978-93-86401-00-7 : . 250.00
तुका 'राम' दास.- पुणे :

2017.- 206 पृ., 21

जोशी,

. 208.00

पुणे :

208 पृ.,

अण के .
,ी अवधुतांचे चोवीस गु.- मुंबई : फुलराणी
का., 2016.- 38 पृ., 21 स.मी.
. 60.00

देशपांडे,
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धमनेते, संत महा6मे व 6यांचे काय
देशपांडे, [चतामणी
,ी नवनाथ कथासार.-पुणे: महाजन पि ल.,
2016.- 255 पृ., 21 स.मी.
. 360.00
294.561 –

,ी रोमानंद बीडकर महाराज िवचार व िशAण.श दरW ., 2016.- 64 पृ., 21 से. मी
. 96.00

294.59218 - उपिनषदे
देसाई, मृणािलनी
ऐतरे थ उपिनषाद -3.- पुणे : िववेकानंद

मराठी ., 2012 .- 48 पृ., 21 से.मी.
. 30.00
पुणे :

पठाण, यु. म.
संतवाणी 101
396 पृ., 21

संत,ेy.- पुणे : उ6कष काशन, 2016.-

स.मी.

पांढरीपांडे, नीता

21

अनघा ., 2017.- 191 पृ.,

स.मी.

. 250.00

2012 .- 64 पृ., 21 से.मी.

. 40.00
के नोप.रषद -4.- पुणे :िववेकानंद मराठी .,
2012.- 48 पृ. , 21 से.मी.

तैिरीय उपिनषाद -7.- पुणे : िववेकानंद मराठी
., 2013.- 144 पृ., 21 से.मी.
.75.00
नारायण उपिनषाद -10.- पुणे : िववेकानंद

सzदाणे, राम
टबे (वामीचे 2द4 साAा6कार.- पुणे : नं2दनी
पि ल., 2016.- 148 पृ., 21 से.मी.
. 150.00
294.5921 -

िववेकानंद मराठी .,

. 30.00

. 350.00

जावे संतािचया वाटा.- ठाणे:

कठोपिनषाद -9.- पुणे :

वै2दक सािह6य

मराठी

.,

2013.- 144 पृ., 21 से.मी.

. 75.00
ोपिनषाद - 5.- पुणे : िववेकानंद मराठी
., 2012.- 64 पृ., 21 से.मी.
. 30.00

कुंडले, म. बा.

िशAणोपिनषद .-नागपुर : िवसा बु<स, 2016.170 पृ., 21 से.मी.

. 250.00
294.59218 - उपिनषदे

कु लकणj, पां. ह.
देवबोध.- पुणे:
312 पृ., 21

मुंडक उपिनषाद -18.- पुणे : िववेकानंद मराठी

., 2013.- 48 पृ., 21 से.मी.
. 30.00
ेतातर- 6.- पुणे : िववेकानंद मराठी .,
2013.- 56 पृ. , 21 से.मी.

दीघायु इं टरनॅशनल, 2017.-

स.मी.

. 475.00
देसाई, मृणािलनी

ईशावा(य उपिनषाद -1.- पुणे :िववेकानंद
मराठी ., 2017 .- 48 पृ., 21 से.मी.
. 40.00

. 40.00
294.5924 -

भगव{ीता

कु ळकणj, मदन
ानेरी अ$याय पिहला.- नागपुर : अहान काशन,
2016.- 76 पृ., 21 से.मी

. 70.00

273
294.5924 -

भगव{ीता

297 –

कु लकणj, िवनायक य.
दैन2दन जीवनात गीता.- पुणे : िववेकानंद क 1
मराठी का., 2015 .- 119 पृ. , 21 से.मी.
. 50.00
कु लकणj, िश.शा. (अनु)
वृब$द समpोकN ,ीमsदगव$दीतानुवाद .पुणे : कप1ुम ., 2017.-156 पृ. 21से.मी.
. 250.00
साAात भगवान ानेरानी ,ीमत ानेरी
के लेले ,ी सदगु (तवन .- पुणे : कपमु1 .,

इ(लाम धम

खाजामैनो दीन, लदाफ

आ2दलशाही शासकाचे धामjक धोरण
परभणी : पवन ., [200-?].- [130 पृ.],
21 से. मी.

. 150.00
बेZुर, फक}ीन
सुफN संदाय: वाङमय, िवचार आिण काय.लातुर : भुमी का., 2016.- 76 पृ., 21 स.मी.
. 100.00
300 - सामािजक शाे

2017.- 28 पृ., 21 से.मी.

.150.00

चौसळकर , अशोक (संपा)
िवचारवंत आिण समाज .- पुणे : द युिनक

तडवळकर, मधुकर

,ीम|गव{ीता एक आ(वादक वाचन.- पुणे :
साद ., 2017.- 136 पृ., 21 स.मी.
. 120.00
पानसे,

अण

मला समजले्ली भगवदगीता.- पुणे :

2015 .- 358 पृ., 21 से.मी.

. 300.00
जोशी , सतीश

=ामीण महारा?ातील िनवारा ह~ मागदशन .नं2दनी

पि ल., 2016.- 452 पृ ., 21 से.मी.
. 300.00

पुणे : द युिनक

िभडे, आशा

गीता िव.- ठाणे : शारदा काशन, 2017.- 176 पृ., 21
स.मी.
ISBN 978-81-89272-019 : .150.00
शारदा ., 2016.- 272 पृ., 21 से.मी.
ISBN 81-89272-00-4 : . 250.00

सांगे गीता .- ठाणे :

सबनीस, शैलजा मुकुंद

आधुिनक वचने बालिम5ांसाठी !.- पुणे : अनु,ी काशन,
2016.- 156 पृ. , 21 स.मी.
ISBN 978-93-80779-33-1 : . 160.00
294.5925 – पुराणे

िव_म य.

नीहारा काशन,
2017.- 192 पृ., 21 स.मी.
. 180.00
अठरा पुराणे.- पुणे :

अॅक., 2015.- 52 पृ., 21 से.मी.

. 70.00
भागवत,

बडधे,

अॅक

िवQुत

समकालीन भारतीय समाज.- पुणे: डायमंड

पि ल., 2016.- 403 पृ., 21 स.मी.
ISBN 978-81-8483-687-5 : .495.00
रानडे, एकनाथजी

[हदु तेजा जागरे .- पुणे : िववेकानंद क 1 मराठी ., 2013
.- 144 पृ., 21 से.मी.

. 35.00
जनादन
(वातंय : एक [चतन .- पुणे : द युिनक अॅक.,

वाघमारे ,

2016 .- 68 पृ., 21 से.मी.

. 60.00
शमा, सुभाष
िवकासाचे समाजशा-.- पुणे : द युिनक अॅक .,
2017.- 244 पृ., 21 से.मी.

. 180.00
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-ी वग

302.23 – मीिडया

305.4 -

रानडे, संजय

मेधावी, अिमत

मा$यम अsयासतील मुख संकपना.पुणे : डायमंड पि लके शन, 2017.132 पृ., 21 स.मी.
ISBN 978-93-86401-27-4 : . 200.00

िशवधम : -ीिवषयक भुिमका.-सातारा:
लोकायत ., 2017.- 56 पृ., 21 स.मी.
. 50.00
रमेश, अिभनया

दिलत ि-या आिण मानवी ह~.- पुणे:
सुगावा का., 2016.- 64 पृ., 21 स.मी.
. 50.00

सोनकांबळे , किवता

िनमल
काशन, 2016.- 207 पृ., 21 से.मी.
. 250.00

िमिडया आिण राजकारण.- नांदड
े
:

िहवराळे , गजानन जी.

इ(लाम, श9सूल
गोवळकरवाद एक अsयास.- पुणे : सुगावा
., 2017.- 168 पृ., 21 स.मी.
ISBN 978-93-84914-47-9 : . 150.00
सारीपु5

तुपेरे ,

आंबेडकराची

समीAा पे.-पुणे : श दाली .,

आद[लगे, बालमोहन

भटकळ, रामदास

इं िडयन होम ल [हद (वराज.मुंबई :पॅा:युलर, 2017.- 139 पृ., 21 स.मी.
ISBN 978-81-7991-903-3 : . 225.00

लढा.- पुणे :

काशन, 2017.- 40 पृ., 21 स.मी.

. 35.00

.160.00

आता िवमुV .- पुणे : यशोदीप, 2015.153 पृ.- 21 से.मी

. 200.00

गावगाडा : काल आज (1995ते 2015).-

दिलत ि-यांPया मुVNचा .- पुणे : डायमंड
पि ल., 2016.- 304 पृ., 21 स.मी.
ISBN 978-81-8483-690-5 : .395.00

औरं गाबाद :

(वप काशन, 2016.-

177 पृ., 21 से. मी

. 250.00
चौथाईवाले, सुरेश

दातार, छाया

शेष.- मुंबई : =ंथाली का.,

. 300.00

का., 2016.- 160 पृ., 21 से.मी.

चCहाण, रामनाथ

-ी वग

2017.- 319 पृ.,

सुिवधा

ISBN 978-93-83471-78-2 :

कांबळे , संजयकुमार

तरी ही

ऊठ ओबीसी ऊठ ! तु लढायला ऊठ !!.- सोलापुर :

आपटे, हेमंत (अनु.)

जनादन

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर आिण जाितअंताचा

305.4 -

वग

संघषाPया वाटा.- अमरावती : नभ काशन,
2017.- 132 पृ., 21 स.मी.
ISBN 978-81-905776-56-6 : .120.00

. 200.00

सुगावा

305.5 - सामािजक
आटोटे, सुरेश पी.

2014.- 210 पृ., 21 से. मी

वाघमारे ,

मिहला सAमीकरणासंबंधी [चतन.- अमरावती : नभ काशन,
2017.- 92 पृ. , 21 स.मी.
ISBN 978-81-905776-57-1 : .120.00
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे

303.484 - सामािजक सुधारणा चळवळी

21 से.मी.

मातंग चळवळीचा इितहास.- औरं गाबाद :

., 2016.- 167 पृ., 21 स.मी.
. 170.00

लuजी
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305.5 - सामािजक

वग

305.5 - सामािजक

पं2दलवाड, 1ोपदी
भट<या िवमुVाची आ6मकथने.- औरं गाबाद :
गोदा का., 2014 .- 228 पृ., 21 से.मी.
. 300.00
अPयुत रामकृ Kण
आ2Xके तील आ2दवासी .- नागपुर : अहान .,
2016.- 75 पृ., 21 स.मी.
. 75.00

पाठक

मांडे ,

भाकर

गावगाडया बाहेर.- अहमदनगर : गोदावरी

.,

वग

सोनवणे ,बाळासाहेब (संपा.)
जात

पंचायतीPया िनिमाने.- पुणे : यशोदीप,

2016.- 128 पृ., 21 से.मी.

.142.00
सं(कृ ती आिण सं(था
आpेषा
एखाद चांगल (थळ आहे का?.(मु.ले.,ॉफिमती)
पुणे : िवकमा, 2016.- 168 पृ., 21 से.मी.
ISBN 978-93-85665-69-1 : . 250.00

306 गोरे ,

.टके कर, सुजाता गानु

2017.- 415 पृ., 21 से.मी

वैवािहक जीवन आनंदाचे जगा .- पुणे:

. 450.00

महाजन पि ल., 2016.- 128 पृ., 21 स.मी.
. 180.00

माया, दामोदर

बाबा आ9ही कोठे पोहचलो ?.- कोहापुर :
अिभनंदन का., 2017.- 100 पृ., 21 स.मी.
. 150.00

अचला 2द.
सं(कारदपण.- नागपुर : ,ी मंगेश काशन,
2016.- 91 पृ. , 21 स.मी.
. 80.00

तांबोळी,

लोखंडे, हनुमंत शंकर

महारा? राFयातील वैदु समाज व 6यांची
जीवन शैली.- पुणे: बापुजीबुवा काशन,
2017.- 296 पृ., 24 स.मी.
. 265.00

बारई,

2016.- 175 पृ., 21

िवसा बु<स
स.मी.

.175.00
भाकर
लोक सं(कृ ती आिण इितहास दृqी.- अहमदनगर : गोदावरी
., 2016.- 124 पृ., 21 से.मी.
. 150.00

मांडे ,

वाघ, संदश
े
अनुसुिचत जाती व अनुसूिचत जमाती अिधिनयम 1989,
िनयम 1995 व संशोधन िनयम 2016 :
सुगावा, 2016.- 21

जय,ी

तृतीय पंथी .- नागपुर :

मागदशका.- पुणे :

स.मी.

. 500.00
साळीवकर, संजय

भारतीय आ2दवासी जीवन आिण सं(कृ ती.नागपुर: ,ी मंगेश काशन, 2016.- 152 पृ., 21 स.मी.
ISBN 978-93-83164-26-4 : .120.00

लनर, हॅरीएट
द मदर डाBस/ अनु. जय,ी गोडसे.- पुणे :
मेहता, 2017.- 292 पृ., 21 स.मी.
ISBN 978-93-8688-86-31 : .320.00
राजनीितशाआठे ,दीप
पािlमा6य राजकNय िवचारवंत.- 2 री आ.- औरंगाबाद :
कै लाश पि ल ., 2016.- 247 पृ., 21 से.मी
. 275.00
320 -

साळुं खे, अमृत संपा.

वतमान आिण भिवKय.सातारा: लोकायत ., 2017.- 64 पृ.,21 स.मी.
. 50.00
मराठा समाज इितहास,

276
320 -

राजनीितशा-

राजनीितशा-

320 -

कसबे, रावसाहेब

चौसाळकर, अशोक (संपा.)

आंबेडकर आिण मा<स.- पुणे : सुगावा काशन,
2017.- 394 पृ., 21 स.मी.
ISBN 978-93-84914-52-3 : . 400.00

गो[वद पानसरे सम= वाय खंड-2 .मुंबई : लोकवाय गृह, 2017.- 400 पृ.,
21 स.मी.
ISBN 978-93-82906-13-1: . 400.00
कॉ.

कालुवाला, पंकज

राजकNय ह6या.- ठाणे : परमिम5 पि ल.,2016.560 पृ., 21 स.मी.
. 650.00

जाधव, तुकाराम

महारा?ाचे राजकारण न4ा वळणावर …?/
सं. ले. तुकाराम जाधव आिण िववेक घोटाळे .पुणे : द युिनक

खेडीकर, शीला संजय

अॅक., 2015.- 384 पृ., 21 से. मी.

. 350.00

राजकNय िस$दांत आिण राजकNय िवचारवंत.नागपुर : ,ी मंगेश ., 2016.-142 पृ.,
21 स.मी.
ISBN 978-93-83164-48-6 : . 120.00

जोशी, अशोक

चाण<य नीती .- पुणे : उBमेष का., 2017.351 पृ., 21 से. मी.

. 300.00

गवळी, पी. ए.
पेशवेकालीन सरं जामशाही.- औरं गाबाद :
आनंद

., 2016.- 143 पृ., 21 से. मी

दामले, सुकुमार

आंबेडकर आिण [हदु6ववादी राजकारण.21 स.मी.
. 60.00

.150.00
गायकवाड,

मुंबई :

लोकवाय

गृह, 2017.- 50 पृ.,

दा5य

त6वान आशय
व िवpेषण .- पुणे : (वंयदीप ., 2016.-

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकराचे

देवगावकर, एस. जी.

तुलना6मक राजकारण.- नागपुर : ,ी
साईनाथ ., 2016.- 570 पृ., 21 से. मी.
ISBN 978-93-80287-99-7 : . 500.00

128 पृ., 21 से.मी.

. 200.00
अण
आय चाण<य .- अहमदनगर : दीAा पि ल.,

गोखले,

देसाई,

दा

2014.- 40 पृ., 21 से.मी

आधुिनकतेचे आगमन .- पुणे : द युिनक

i. 25.00

2015.- 273 पृ., 21 से.मी.

अॅक .,

. 300.00
घोटाळे , िववेक

लातुर िजहयाची राजकNय 2_या / सं. ले.
िववेक घोटाळे आिण दा िभसे.- पुणे :
द युिनक

पतंगे, रमेश
डॉ.

अॅक., 2014 .- 202 पृ., 21 से.मी.

आबडकरांचा रा? िवचार.- अहमदनगर : दीAा पि ल.,

2014.- 40 पृ., 21 से. मी.

. 200.00

. 25.00

चांदोरकर, संजीव

कोसळलेले सेिCहएत मॉडेल .- पुणे : द युिनक
2016.- 208 पृ. , 21 से.मी.

. 100.00

अॅक.,

पळशीकर, सुहास
देश-

देश : ादेिशक राजकारणाPया बदल6या 2दशा .- पुणे

: द युिनक

अॅकडमी, 2015.-

. 300.00

256 पृ., 21 से.मी.
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320 -

राजनीितशा-

बास, गॅरी

द लड टेिल=ाम/ अनु. 2दलीप चावरे.- पुणे :
डायमंड पि ल., 2016.- 482 पृ., 21 स.मी.
ISBN 978-81-8483-692-9 : . 495.00
2द. के.
धम, रा? आिण समाजवाद.- मुंबई :
लोकवाड:मय गृह का.,

बेडेकर,

2017.- 74 पृ.,21से.मी.

150582

ISBN: 978-93-82966-02-5 :

. 80.00

िवQुत (अनु)
पाlा6य िवचारसरणीPया इितहासातील
मह6वाचे ट:पे .- पुणे : द युिनक अॅक.,

भागवत,

2017.- 352 पृ., 21 से.मी.

. 250.00
घोष, सुबीर
गॅसवॉर - साटया लोटयाची
पुणे : द युिनक

भांडवी शाही आिण

अॅक., 2016 .-

अंबानी .-

301 पृ., 21 से.मी.

. 300.00
चांदोरकर, संजीव

अथाPया दश2दशा.- मुंबई : लोकवाङमय,
2017.- 150 पृ. 21 स.मी.
. 200.00
िव भांडवल, डावी चळवळ आिण गरीब जनता.- पुणे : द

2014 .- 195 पृ., 21 से.मी.

. 150.00

युिनक

अॅक., 2014.-

303 पृ., 21 से.मी.

. 200.00

रेी - येलाले, काश
समाज व राजकारण.- पुणे :
2017.- 203 पृ., 21

अथशाकणेर, अण
भारतीय अथ4व(था.- नागपुर : नाथे का.,
330 -

सुगावा काशन,

स. मी.

ISBN 978-93-84914+-46-2 :

जाधव, या. रा.
जायकवाडी चे पाणी.- औरं गाबाद: मराठवाडा िवकास आिण

.150.00

संशोधन

ितyान, 2017.- 156 पृ., 21 स.मी.

. 300.00
शेटे - संभु, मीना

?िवघातक वास.- पुणे :
का., 2016.- 68 पृ., 21 स.मी.

आर.एस.एस.चा रा
सुगावा

. 60.00
सिदानंद
से<युलस नCहे फे <युलस.- 2 री आ.- पुणे :
अिभिजत ., 2016.- 168 पृ., 21 स.मी.
. 170.00

शेवडे,

सार, एस. ए.
शासनातील नवे िवचार वाह.- औरंगाबाद :
कैलाश पि ल., 2016.- 128 पृ .-21 से.मी
. [100.00?]
,ृंगारपुरे, अर[वद
पािlमा6य राजकNय िवचार.- नागपुर :
,ी मंगेश का., 2016.- 264 पृ., 21 स.मी.
. 180.00

ठाकुर, अिजत (अनु)

मनी (माट.- पुणे : िवकमा, 2017.- 256 पृ., 21 से.मी.
ISBN 978-93-986455-02-4 : .325.00
दातार, माधव

अथिच5े.- पुणे : द युिनक अॅक., 2014.- 208 पृ., 21 से.मी.
. 150.00
पा$ये, रमेश
अथपालाची रोजिनशी.- पुणे : द युिनक अॅकॅडमी, 2013.174 पृ., 21 स.मी.
. 120.00
दाञय
महारा?ाची अथ4व(था.- औरं गाबाद : कै लाश पि ल.,

भुतेकर,

2016.- 300 पृ., 21 से.मी.
ISBN 978-93-84451-99-8 :

. 300.00

278
330 -

अथशा-

333.7 -

सगर, एस.एच
अपारंपा.रक ऊजा साधने.- पुणे: गोडवा
कृ षी का., 2014.- 120 पृ., 21 से.मी.
. 100.00

भोसले, पांडुरं ग

अथ4व(था आिण िवकास .-पुणे :
चेतक बु<स, 2016.- 439 पृ., 21 समी.
. 410.00
िन6सुरे, पा
िवाथ.- पुणे: डायमंड पि ल., 2016.103 पृ., 21 स.मी.
ISBN 978-81-8483-686-8 : . 150.00

रे गे-

333.7 -

नैसगक साधनसंपी, पयावरण

चोरघडे, शं. ल.

Cही.

2016.- 268 पृ., 21

. 260.00

डायमंड पि ल.,

स.मी.

ISBN 978-81-8483-699-8 :

जोशी, सतीश मुकंद

महारा?ातील जमीन िवषयक ांची झाडाझडती.- पुणे : द
अॅक ., 2016 .- 124 पृ., 21 से.मी.

. 60.00

युिनक

दा5य
बuउ}ेशीय नदी खोरे िवकास आिण डॉ.
आंबेडकरांची जलनीती.- पुणे : (वयंदीप .,
2017.- 152 पृ., 21 स.मी.
. 150.00

गायकवाड,

भारतीय जलसंपदा.-पुणे :

2016.- 287 पृ., 21 से.मी

शेतजमीनीची मोजणी

333.91 - जलसंपदा

ढमढेरे, एस.

वसुधंरेचे अिवKकार .-नागपुर : अहान .,

युिनक

नैसगक साधनसंपी, पयावरण

िबगर शेती (NA)

.350.00

भा(कर
पाणी 9हणजे जीवन .- अहमदनगर :
दीAा पि ल., 2014.- 40 पृ ., 21 से.मी.
. 25.00

देशमुख,

वापर.- पुणे , द
338.1 - कृिष

अॅक., 2014.- 152 पृ., 21 से.मी.

पा$ये, रमेश

. 180.00

शेती

भा(कर
पयावरण.- अहमदनगर : दीAा पि ल., 2014.-40 पृ .,

देशमुख,

शेतकरी

युिनक

आिण अथकारण.- पुणे : द

अॅक ., 2017 .- 205 पृ., 21 से.मी.

. 150.00

21 से.मी.

. 25.00

भोसले, पांडुरं ग

सौर शVN.- अहमदनगर : दीAा पि ल.,2014.- 40 पृ.
21 से.मी

. 25.00
काश
ऊजा (वातंयाPया 2दशा .- पुणे : द युिनक

वाघमारे , परे श

बुरटे,

206 पृ., 21 से.मी.

. 150.00

िवकासाचे अथशा(त आिण कृषी.- पुणे : चेतक
बु<स, 2016.- 426 पृ., 21 समी.
ISBN 978-81-928731-8-3 : . 390.00

अॅक ., 2014.-

महाराqातील कृ षीिवकास, =ामीण शासन व =ामिवकास.पुणे : चेतक

बु<स, 2016.-168 पृ., 21 से.मी.

ISBN 978-81-920413-0-8 :

.150.00
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राFयघटना6मक कायदा
घांगरे कर, [च. ग.
भारतीय राFयघटना.- नागपुर : ,ी मंगेश .,
2016.- 324 पृ., 21 स.मी.
. 120.00
342.54 -

िचकटे, बी. आर. (संपा.)

342.540662 - मािहतीचा अिधकार
जोशी,

अAता

मािहतीचा आिधकार अिधिनयम 2005.- पुणे: चेतक
2016.- 96 पृ ., 21 से. मी..
ISBN 978-93-92211-21-8 :

. 85.00

देशपांडे, एस. एस

भारतीय राFयघटना एक [चतन .- नांदडे :
िनमल का., 2016.- 156 पृ., 21 स.मी.
. 200.00

मानवी ह~ .-पुणे : चेतक बु<स, 2016.- 362 पृ., 21 स.मी.
ISBN 978-81-929711-2-34 : . 330.00
पाटील,

जाधव, तुकाराम

राuल

मािहतीचा आिधकार आिधिनयम 2005.- पुणे :

भारतीय राFयघटना व घटना6मक 2कया खंड1 /

द युिनक

सं. ले. तुकाराम जाधव आिण महेश िशरपूरकर.-

. 120.00

पुणे : द युिनक

बु<स.,

अॅक., 2011.- 432 पृ., 21 से.मी.

. 432.00

अॅक ., 2017 .- 169 पृ., 21 से.मी.

342.540878 – मिहला. कायदा

वैQ, अिनल िन.
भारतीय संिवधान व भारतीय राजकारण भाग.1/
सं. ले. तुकाराम जाधव आिण महेश िशरपूरकर.पुणे : द युिनक

अॅक ., 2015.- 369 पृ., 21से.मी.

. 350.00

भारतीय मिहला व कायदा .- नािशक :

. 300.00
344.5407 –

भारतीय संिवधान व भारतीय राजकारण भाग.2/
सं. ले. तुकाराम जाधव आिण महेश िशरपूरकर.पुणे : द युिनक

अॅक., 2015.- 362 पृ., 27 से.मी.

. 350.00
लtमण
भारतीय राFयघटना आिण भारतीय राजकारण
पुणे : चेतक बु<स, 2016.- 551 पृ., 21से.मी
ISBN 978-93-92211-42-3 : . 495.00

जाधव,

महारा? लॉ एजBसी,

2014 .- 228 पृ., 21 से.मी.

शैAिणक कायदे

. य.
(कु स कोड शालेय िशAण कायदा.- नागपुर : ,ी
मंगेश का.,2016.- 236 पृ., 21 से.मी.
.120.00

दातार,

सेकंडरी

346.5 -

वैयिVक कायदा

जोशी, सतीश मुकंद
7/12

सह मह6वाचे भुमी अिभलेखन वारस नvद

पुणे : द युिनक

व वाटप .-

अॅक., 2014.- 89 पृ., 21 से.मी.

. 100.00
342.540662 - मािहतीचा अिधकार
350 - लोक

काळे , संदीप िभमराव

मानवी ह~ आिण मािहतीचा अिधकार.- नागपुर : ,ी
साईनाथ ., 2016.- 187 पृ .,24 से.मी.
ISBN 978-93-84642-26-6 : . 275.00
जाधव, तुकाराम व िशरापुरकर

[चतामणी, अंकुश
शासकNय योजना / सं. ले. अंकुश [चतामणी आिण सुधीर
अडसुळ .- पुणे : द युिनक

अॅक., 2017.- 288 पृ., 21 से.मी.

. 240.00

महेश

मानवी ह~.- पुणे : द युिनक अॅक .,

शासन आिण लKकरी िवान

चोरमले,

वीण

पी. एस . आय/ एस.टी.आय
2015 .- 443 पृ., 21 से.मी.

. 400.00

पुणे : द युिनक

.180.00

वगjकरणा6मक िवpेषण.-

अॅक., 2016 .- 248 पृ., 21 से.मी.
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350 - लोक

शासन आिण लKकरी िवान

िजहा प.रषद संपूण मागदशक.- नागपुर :
नाथे पि ल. िल., 2017.- 466 पृ., 24 स.मी.
ISBN 978-93-85369-96-4 :

.350.00

मागदशक.- नागपुर : नाथे पि ल.,

2017.- 466 पृ., 24

महारा? =ामपंचायत आिधिनेयम 1959 आिण 6या खालील
िनयम .- पुणे :चेतक बु<स, 2017.- 1296 पृ., 21 से.मी.
ISBN 978-93-92211-37-9:.900.00
देशमुख, धनंजय
पंचायत राज.-

स.मी.

ISBN 978-93-85369-96-4 :

. 350.00

तलाठी िवचारलेया पि5का.-2 री आ.नागपुर : नाथे पि ल.िल., 2017.284 पृ. , 24 स.मी.
ISBN 978-93-85369-74-2 : .180.00
पशुधन पयवेAक संपण मागदशक.- नागपुर :
नाथे पि ल., 2017.- 40 पृ., 24 स.मी.
ISBN 978-93-87400-01-6 : .300.00
भारतीय राFयघटना पंचायत राज.- नागपुर :
नाथे पि ल., 2017.- 200 पृ .,21 से.मी
. 180.00
महाराq राFय माग प.रवहन महामंडळ संपुण
मागदशक.- नागपुर :नाथे पि ल., 2017.378 पृ., 21 से.मी

. 200.00
नाडे, जे. बी.

यत राज व =ामीण िवकास .- औरं गाबाद : कैलाश
पि ल., 2016.- 116 पृ., 21 से.मी
. 120.00
पंचा

लKकरी िवान

भोसले, मनोहर महादेव

सैिनकN परंपरे चे गांव : सैिनक टाकळी भा.2.- कोहापुर :
किवतासागर काशन, 2017.- 172 पृ., 21 स.मी.
. 200.00
360 -

समाजकयाण

अटकोरे , माधव संताजी

अवयवदान पाथवाचे देणे.- नांदडे : साA काशन, 2017.202 पृ., 21 स.मी.
ISBN 978-81-935179-1-8 : . 250.00
काळे , अतुल

. 200.00

भारतातील कृषी

भोगले, शांताराम

लोकशासनाचे िस$दांत व कायप$दती.- औरंगाबाद : कैलाश्
पि ल., 2016.- 384पृ., 21से.मी
ISBN 93-81161-72-2 :

,ीरामपुर : श दालय ., 2016.-

237 पृ., 21 से.मी

355 -

. 400.00

हांडे, किपल

अ6यावशक राFयशा-, नागरीक शा-, व अथशा- / सं. ले.
किपल हांडे आिण राuल पाटील.- पुणे : युिनक इिBस ऑफ
हाEयर., 2015 .- 284 पृ., 21 से.मी.
. 200.00

=ामीण शासन

देशपांडे, राजन

नाथे, संजय

तलाठी

351.540217 -

4व(था आिण =ामीण भारत.- पुणे :

चेतक बु<स, 2016.- 200 पृ., 21 से.मी.
ISBN 978-93-92211-21-1 : . 290.00
गांधी, अिनल

आनंदी वृn6वाकडे वाटचाल.पुणे : िवकमा, 2016.- 216 पृ., 21 स.मी.
ISBN 978-93-85665-23-3: .300.00
या कातरवेळी:

नाडे, जे. बी.

भारतातील आरोhय शासन .- औरंगाबाद :
कै लाश पि ल., 2016.-108पृ ., 21से.मी
ISBN: 93-84451-57-8 : .110.00

281
360 -

समाजकयाण

पांढरीपांडे, िवजय

आ6मभान.- पुणे: अनघा का.,
2017.- 232 पृ., 21 स.मी.
. 300.00

समाज भान-

अचना
मानवी आपी.- 2 री आ.-पुणे : अिमत काशन,
2016.- 102 पृ., 21 स.मी.
.120.00

सातपुते,

पयावरणीय सम(या आिण सेवा
देशमुख, भा(कर
वायु दुषण .-अहमदनगर : दीAा पि ल., 2014.- 40 पृ.,
363.7 -

21 से.मी.

. 25.00
बेरी, सुरेश

पयावरणाPया नाशाला नेमके जबाबदार कोण?
.- पुणे :चाuल का.,2017.-107 पृ., 21 स.मी.
. 70.00
िशAण
कौलगुड, अणा
शालेय 4व(थापन व नेतृ6वAमता.पुणे : डायमंड पि ल., 2016.- 244 पृ.,
24 स.मी.
ISBN 978-81-8483-688-2 : . 395.00
370 -

साळीवकर, संजय

सामािजक सम(या आिण समाज सुधार चळवळ.नागपुर : ,ी मंगेश .,2016.-191 पृ., 21स.मी.
ISBN 978-93-8364-28-8 : . 150.00
363.25 -

गुBहे अBवेषण

कालुवाला, पंकज

िe.टश गुxहेर संघटना.-ठाणे : परमिम5
पि ल., 2016.- 308 पृ., 21 स.मी.
. 350.00
363.34929 -

दुKकाळ

घोटाळे , िववेक

महारा?ातील दुKकाळ .- पुणे : द युिनक
अॅक., 2016 .- 120 पृ., 21 से.मी.

. 100.00

अतुल अण
िशAणशा-.- पुणे : चेतक बु<स, 2017.351 पृ., 21 स.मी.
ISBN 978-93-92211-75-1 : .330.00

गायकवाड,

गायकवाड, गोरखनाथ

शैAिणक कृ ती संगोपन.- पुणे: ेहवधन का.,
2017.- 80 पृ. , 21 स.मी.
. 80.00
जोगदंड, बबन

पा$ये, रमेश
दुKकाळाला िभडताना.- पुणे : द युिनक अॅक .,
2016 .- 99 पृ., 21 से.मी.

. 80.00
पयावरणीय सम(या आिण सेवा
देशमुख, भा(कर
जल दुषण .-अहमदनगर : दीAा पि ल.,
363.7 -

2014.- 40 पृ ., 21 से.मी.

. 25.00
मृदा

दुषण .-अहमदनगर : दीAा पि ल.,

2014.- 40 पृ., 21 से.मी.

. 25.00

डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांचे

शैAिणक _ांतीचे

त6वान.- 2 री आ.- पुणे: डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन
व िशAण क 1, 2016.- 159 पृ., 21 स.मी.
. 250.00
ितखे, िनलीमा

जीवन कौशय .- पुणे: नं2दन पि ल.,2016.- 169 पृ.,
21 से.मी.

.160.00
सं$या
सQ शैAिणक ि(थती आिण डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे
शैAिणक िवचार.- नागपुर : नाथे पि ल., 2017.-120 पृ.,
21 स.मी.
ISBN 978-81-934114-6-9: .130.00

पवार,

282
370 -

िशAण

371.26 -

शैAिणक चाचaया आिण मूयमापन

पवार, सुजीत

पाटील, गीतादेवी गणेश

शैAिणक संशोधन प$दती.- नागपुर: ,ी
मंगेश का., 2016.- 296 पृ., 21 स.मी.
. 200.00
ह.रश चं1भानजी
ितरं गी शालेय प.रपाठ.- नागपुर :Hयाती का.,
2016.- 167 पृ., 21 स.मी.
.100.00

ससनकर,

बुि$दमापन चाचणी .- पुणे : द युिनक अॅक .,
2016 .- 560 पृ., 21 से.मी.

. 380.00
बोेवार, चंपत
UPSC युिनक

दृqी / सं. ले. चंपत बोेवार

आिण तुकाराम जाधव.- पुणे : द युिनक
2017.- 212 पृ., 21

अॅकॅडमी,

स.मी.

. 150.00
हरी, िवनया मालती

अथपुण िशAणPया 2दशेने .- पुणे :
अॅक., 2016 .- 160 पृ., 21 से.मी.

द युिनक

. 250.00

.250.00

राuल

शालेय पाठय_म संकलन भाग.1 / सं. ले.
किपल हांडे आिण राuल पाटील.- पुणे : द
अॅक., 2017 .- 381 पृ., 21 से.मी

<लाक/अॅि=कचर असोिसएटस ोबेशनरी
ऑफNसर पुव परीAा .- पुणे : चेतक बु<स
ISBN 978-93-92211-21-8:

शैAिणक चाचaया आिण मूयमापन

.390.00

ोबेशनरी ऑफNसर मुHय प.रAा.- पुणे :चेतक
2016.- 624 पृ., 21 से.मी

नाथे, संजय

(वयंपूणतेकडे वाटचाल.
आ.2री..- पुणे: नाथे पि ल.ा.िल.,
2017.-240 पृ., 21 स.मी.
ISBN 978-93-85369-95-7: .150.00
Career's

लहाडे, नंदा

2016.- 432 पृ., 21 से.मी

. 280.00
371.26 -

अsयास त आिधकारी .- पुणे : युिनक अॅकडमी
2015 .- 292 पृ. 21से.मी.

हांडे, किपल व पाटील ,

युिनक

भोळे , मनोहर

G.K.

पोलीसभरती गाईड .-नागपुर :

नाथे पि ल

2017.- 64पृ .,21से.मी

. 200.00

ISBN 978-93-92211-21-8 :

378 -

. 560.00

उ िशAण

क]यप, मंगेश
2कल (करीय .- पुणे: नं2दन पि ल हाउस
2014.- 320 पृ., 21 से.मी.

. 400.00
कानेटकर, मेधा

पोलीस भरती िवचारलेया पि5का.नागपुर :नाथे पि ल., 2016.-176 पृ., 21 से.मी
.100.00
अिनी
चौकNदार भरती परीAा.पुणे:चेतक बु<स, 2017.- 342 पृ., 21 स.मी.
ISBN 978-93-92211-37-9: .310.00

पवार,

िशपाई-

सम= िवपणन .- नागपुर : ,ी साईनाथ का
2016.- 513 पृ .,21 से.मी .
ISBN: 978-93-84642-1 :

.400.00

दीप
पुर=(थ मोवाड िव(थाप आणी पुनवसन.- नागपुर : ,ी
साईनाथ ., 2016.- 570 पृ., 21 से मी
ISBN:978-93-84642-28-0 : . 500.00

गजिभये,

283

378 -

उ िशAण

394 - साधारण

गाठाळ, एस.एस.

रीित.रवाज

देवरे , सुधीर रा.

महाराqातील समाज सुधारक.- औरंगाबाद :
कैलाश पि ल., 2016.- 329 पृ., 24 से. मी
ISBN:93-84451-91-2 : . 300.00

आिहराणी लोक

सं(कृ ती .- पुणे: पदमगंधा का

2014 .- 147 पृ., 21 से.मी.

. 160.00

176 पृ., 21 से.मी

[चतामणी
वाषक सण उ6सव तवैकयं.-पुणे :
महाजन eदस, 2016.-118 पृ., 21 स.मी.

. 180.00

. 160.00

पvदे, राज1
चौफेर .-कोहापुर :ाप पि ल., 2016.-

काश (संपा.)
शोधया5ा खंड-6 .- [हगोली : िनसग पि ल.,
2016.- 191 पृ., 21 स.मी.
ISBN 978-81-925656-7-5 : . 250.00

देशपांडे,

हनवते,

शोधया5ा खंड-7 .- [हगोली : िनसग पि ल.,
2016.- 191 पृ., 21 स.मी.
ISBN 978-81-925656-6-4 : . 250.00
392 - चालीरीित

उपा$याय, समीAा
Hयाती काशन,

स.मी.

घन]याम पाटीलबा

िवरोध आंधळया िवचारांना .- पुणे: सुगावा

का., 2017 .- 59 पृ., 21 से.मी.
. 50.00
सरदेसाई, वैशाली

गंध सं(कृ तीचा (वाद सणांचा.- ठाणे: अनघा
का., 2017.- 112 पृ., 21 स.मी.
. 150.00
398.2 -

बहारदार उखाणे.- नागपुर :
2016.- 40 पृ., 16

राजदेव,

लोकसािह6य

जगताप, िवजय
जनजागृती लोकनाटये.- इचलकरं जी :

. 25.00

िवजय,ी का.,2016.- 32 पृ., 21 स.मी.

भाकर
ितभेचे लेणे : एक सां(कृ ितक गुxधन.- सोलापुर : िशवा
काशन, 2016.- 120 पृ., 21 से.मी.
. 120.00

. 60.00

देगावकर ,

394 - साधारण

रीित.रवाज

उपा$ये, सुजाता
वषमाला .- पुणे कमल भा का.,
2017.- 38 पृ., 21 से.मी.

. 60.00
जोगळे कर, अंजली

वार व सं(कार.- पुणे : साद का.,
2016.- 365 पृ., 21 स.मी.
. 370.00
सण-

जगताप, िवजय

िवजय,ी का.,
2016.- 20 पृ. , 21 स.मी.
. 80.00
झलक.- इचलकरं जी :

पोवाडा कसा 9हणावा ?.- इचलकरं जी :
िवजय,ी का.,2016.- 24 पृ., 21 स.मी.
. 60.00
देवरे , सुधीर
आिहराणी गोत .- पुणे :

पदमगंधा का.,

2014.- 247 पृ., 21 से.मी.

. 250.00

284

398.2 देशमुख,

लोकसािह6य
भा(कर

इसापिनती भाग .1 .-अहमदनगर :

398.2 देशमुख,

दीAा पि ल.,

लोकसािह6य
भा(कर

इसापिनती भाग.11.-अहमदनगर :

2016.-40 पृ ., 21 से.मी.

2016.-39 पृ ., 21 से.मी.

. 25.00

. 25.00

इसापिनती भाग .2 .-अहमदनगर :

दीAा पि ल.,

मांडे,

2016.-39 पृ ., 21 से.मी.

भाकर

लोकरं ग आिण अिभजात रं गभुमी.- अहमदनगर :

. 25.00
इसापिनती भाग .3 .-अहमदनगर :

दीAा पि ल.,

गोदावरी ., 2016.- 187 पृ., 21 से मी
. 220.00

2016.-39 पृ ., 21 से.मी.
राजापुरे-तापस,

. 25.00
इसापिनती भाग .4 .-अहमदनगर :

दीAा पि ल.,

. 25.00
दीAा पि ल.,

. 25.00
दीAा पि ल.,

2016.-39 पृ ., 21 से.मी.

. 25.00
इसापिनती भाग .7 .-अहमदनगर :

दीAा पि ल.,

2016.-39 पृ ., 21 से.मी.

,ीरामपुर : श दालय .,

136 पृ., 21 से. मी.

. 250.00
रामचं1

6याच लोकसािह6य.- औरंगाबाद :
(वप ., 2016.- 221 पृ ., 21 से. मी
. 275.00
कहार आिण

[शदे, िवनाथ
पारंपा.रक आधुिनक तमाशा आिण आधुिनक वगनाटय .,ीरामपुर : श दालय ., 2016.- 300 पृ., 21 से.मी.
. 260.00
संखे,

ऊFवला सुधाकर

आमे वंजारी गो.- पालघर :

. 25.00
इसापिनती भाग .8 .-अहमदनगर :

2016.-

वाढे,

2016.- 40 पृ ., 21 से.मी.

इसापिनती भाग .6 .-अहमदनगर :

पुKपलता

कोकणातील लोककला.-

2016.-39 पृ ., 21 से.मी.

इसापिनती भाग .5 .-अहमदनगर :

दीAा पि ल.,

गागjज ., 2016.- 80 पृ.,

21 से.मी.

दीAा पि ल.,

2016.-39 पृ ., 21 से.मी.

. 110.00
सोनार, आर. डी

. 25.00

बतावणी.- पुणे :

कमलभा का., 2017.- 55 पृ.,

21 से.मी.
इसापिनती भाग .9 .-अहमदनगर :

दीAा पि ल.,

. 80.00

2016.-40 पृ ., 21 से.मी.

. 25.00
इसापिनती भाग.10.-अहमदनगर :
2016.-38 पृ ., 21 से.मी.

. 25.00

9हणी, लोकोिV
अिहो5ी, िवनायक
सुभािषतरWमाला.- कोहापुर : अAरदालन
काशन, 2016.- 188 पृ., 21 स. मी.
. 20.00

398.9 -

दीAा पि ल.,

285
398.9 -

9हणी, लोकोिV

418.02 -

उपा$याय, समीAा
मराठी सुिवचार माला.- नागपुर :
2016.- 43 पृ., 21

Hयाती का.,

स.मी.

. 25.00

अनुवादिवान

लvढे, िनलेश एकनाथराव
अनुवादिवान.- परभणी: (वप काशन,
2017.- 232 पृ., 21 स.मी.
ISBN 978-93-5268-400-7: .200.00
इं =जी भाषा
गुxा, जुगल
चला खेळुया इं िhलश [विhलश.-पुणे: िमरर
पि ल., 2015.- 296 पृ., 21 स.मी.
. 225.00
420 -

गुजांळ, बाळासाहेब

आिहराणी 9हणी :अनुभवाPया खाणी भाग .2
.- ,ीरामपुर : श दालय ., 2014.157 पृ., 21 से.मी.

. 200.00

428 - भाषेचा
गोखले, हेमंत
सुिवचार सारथी.- अहमदनगर :

दीAा पि ल.,

योग

राठोड, संतोष एस.
आब गोरबोलीम

इं िhलश बोलेरो िसका.- ठाणे:
समी.

2015.- 64 पृ ., 21 से.मी.

बंजारा फाऊंडेशन, 2016.- 192 पृ., 24

. 25.00

. 250.00

कपना राजीव
ठे वा उखाaयाचा .- कोहापुर : मुVा पि ल .,

मोिहते,

491.2 -

सं(कृ त भाषा

बािलघाटे, िवनोद

सं(कृ त िनबंध.- कोहापुर : अथव काशन,
2016.- 128 पृ., 21 स.मी.
. 100.00

2015 .- 18 पृ., 21 से.मी.

. 25.00
साबळे , संजय

श द [शपयातील अAरमोती.- कोहापुर :
अिभनंदन का.,2017.-92 पृ., 21 स.मी.
.140.00
400 - भाषा

िसZरकर, िनमल
छोटयांनो , अनेक आिशवाद.- नागपुर : ,ी
2016.- 274 पृ., 21 समी
. 300.00
491.43 -

दीप
मुHय परीAा मराठी व इं =जी / सं. ले. दीप मोरे आिण

मोरे ,

संतोष जाधव.- पुणे :

युिनक

अॅ., 2017.- 211 पृ.,

21 से.मी.

. 180.00

मंगेश

का.,

[हदी भाषा

गोजरे , कोमल

[हदी  प5 2.- पुणे : चेतक
बु<स, 2017.- 665 पृ., 21 स.मी.
ISBN 978-81-920413-1-5 : . 600.00
SET/ NET

491.46 – मराठी भाषा
माणगावे, नीलम
कथा िलहायची आहे ना ?.- सांगली : बाल सृजन

सािह6य मंच, 2016.- 36 पृ., 21 स.मी.
. 50.00

पोणमा
संपुण अ6यावशक मराठी .- पुणे : द युिनक का., 2016 .-

काकडे,

324 पृ., 21 से.मी.

. 250.00
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500 – िव ान
491.46 – मराठी भाषा
इटोकर, डी.एस.
दराडे, बाळराजे
मराठीचा

श दसं=ह / सं. ले. बाळराजे दराडे आिण

उदय कदम.- पुणे : द युिनक

अॅक., 2015 .- 93 पृ.,

साधी यं5 .- पुणे :मेहता, 2017.- 70पृ., 21से.मी.
ISBN:978-93-86454-94-2 : .90.00

21 से.मी.

. 70.00

चं1कांत
सामBय िवान भाग.1.- पुणे : द युिनक अॅक .,

गोरे ,

नगरकर, संजय

4वहा.रक मराठी.-,ीरामपुर: श दालय ., 2015.60 पृ ., 21 से.मी.

 80.00

2016 .- 378 पृ., 21 से.मी.

. 200.00
सामाBय िवान भा.2.- पुणे :

बढे, िवभोर आिण हांड,े किपल
NCERT मराठी सारांश.- पुणे : द युिनक

अॅक.,

. 250.00

ठाकरे ,

4ाकरण
पोणमा
मराठी 4ाकरण .- पुणे : द युिनक का.,

491.465 –
काकडे ,

2014 .- 470 पृ., 21 से.मी.

. 250.00

सं2दप आ.

सामाBय िवान (पधा परीAा.आ.2 री.- नागपुर : नाथे
पि ल. िल., 2017.-216 पृ., 24 स.मी.
. 165.00
थे, सुधीर
नवल(वे.- मुंबई : =ंथाली .,
2016.- 56 पृ. , 24 स.मी.
. 80.00
नोबेलनगरीतील

खोत, वसंत

मराठी 4ाकरण.- पुणे: चेतक बु<स,
2017.- 144 पृ., 21 स.मी.
ISBN 978-81-920413-4-6: .380.00
गोिवलकर ,लीला
मराठीचे 4ाकरण:(वप िवचार .-,ीरामपुर: श दालय
का., 2016.- 184पृ ., 21से.मी
.230.00

राठोड, िवलास

संपुंण मराठी 4ाकरण .- पुणे : चेतक बु<स
2016.- 411 पृ., 21 स.मी.
ISBN: 978-93-92211-34-8:.380.00

देशपांडे,

हांडे , किपल

. 180.00

द युिनक

अ.पां.

मराठी िवान प.रषद-नाबाद 51.- मुंबई: =ंथाली
काशन, 2016.-279 पृ., 24 स.मी.
. 400.00
देशमुख, धनंजय

सामाBय िवान.- ,ीरामपुर :श दालय का.,
2016.- 271 पृ., 21 स.मी.
.250.00
नर1
िवान मंजुषा.- पुणे : 2दलीपराज का.ा.
िल., 2016.-200 पृ., 21 स.मी.
.180.00

देशमुख,

अॅक., 2017 .- 280 पृ., 21 से.मी.

अॅक .,

. 250.00

2016 .- 334 पृ.,27 से.मी.

अ6यावशक मराठी 4ाकरण.- पुणे :

युिनक

2015 .- 327 पृ., 21 से.मी.
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500 –

िवान

523 -

िविशq आकाशमंडले

आपटे, मधुकर

पतके, मधुरा मुरलीधर

िवानवेध.- पुणे:श दरW काशन,
2016.- 62 पृ., 21 स.मी.
. 95.00

खगोलशा-ाचे अंतरं ग.- नागपुर : िवसा बु<स
2016.- 166 पृ., 21 स.मी.
ISBN 978-93-80882-29-1: .250.00
भारतीय अवकाश संशोधन.- नागपुर: अहान

पाटील, एम. के.

िवान तं5ान आिण िवकास.- पुणे : चेतक बु<स,
स.मी.
ISBN 978-81-929711-7-1 : .290.00

काशन, 2016.- 119 पृ., 21 स.मी.
. 90.00

2017.- 303 पृ., 21

सुहािसनी सुर1
िवान व तं5ान सामाBय अ$ययन पेपर-4.-

मुळीक,

इं गळे ,

शरदचं1 गो[वद

ऋhवेदाचे वैािनक आकलन अी.- पुणे :चेतक बु<स,
2016.- 214 पृ ., 21से.मी.



ISBN: 978-93-92211-21-8 : . 330.00

पुणे : युिनक अॅक., 2017 .- 436 पृ., 21 से.मी

ऋhवेदाचे वैािनक आकलन इं 1.- पुणे :चेतक बु<स ,

. 350.00

2016.- 120 पृ ., 21से.मी.

सह-बु$दे, िवास (अनु)
िवानाचे त6वान .-पुणे : राजहंस का
2017 .- 123पृ .,21से.मी.



ISBN:978-81-7434-805-0: .150

ISBN: 978-93-92211-21-8 :

.200.00

ऋhवेदाचे वैािनक आकलन घावापृवी व सुय.पुणे :चेतक बु<स, 2016.- 258 पृ ., 21से.मी.
ISBN: 978-93-92211-21-8:

. 400.00

510 - गिणत
कवठे कर, आशा

भा(कर
गु =ह.- अहमदनगर : दीAा पि ल.,

देशमुख,

सहज सोपे वै2दक गिणत.-पुणे : मायिमरर
पि ल.हाऊस, 2016.- 192 पृ., 21 स.मी.
.150.00
गोट[खडीकर, 2दलीप
भा(कराचायाrचे बीजगिणत.-ठाणे : परमिम5 पि ल.
ा.िल., 2016.- 207 पृ., 21 स.मी.
.250.00
नाथे ,संजय

नाथे पि ल.

सुलभ अंकगिणत .-नागपुर :

2014.-40 पृ ., 21 से.मी.

. 25.00
चं1 =ह.- अहमदनगर: दीAा पि ल.,
2014.- 40 पृ .,21से.मी .

. 50.00
नेपPयुन =ह .-अहमदनगर : दीAा पि ल.,
2014.-40 पृ ., 21 से.मी.

. 25.00

2017.-224 पृ., 21 से.मी

 .10.00

पृवी =ह .-अहमदनगर : दीAा पि ल.,
2014.-40 पृ ., 21 से.मी.

[शदे, िवजय
जलद गिणत प$दती.- अमरावती :नभ का.,
2016.- 156 पृ., 21 से.मी.

.150.00

.25.00
बुध =ह .-अहमदनगर : दीAा पि ल.,
2014.-40 पृ ., 21 से.मी.

. 25.00
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िविशq आकाशमंडले
देशमुख, भा(कर
मंगळ=ह .-अहमदनगर : दीAा पि ल.,
523 -

हवामानशादेशमुख, भा(कर
पाऊस(माBसुन) .-अहमदनगर : दीAा पि ल.,
551.5 -

2014.-40 पृ ., 21 से.मी.

2014.-40 पृ ., 21 से.मी.

. 25.00

.25.00

रिव (

सुय) .-अहमदनगर : दीAा पि ल.,

2014.-40 पृ ., 21 से.मी.

.25.00
शिन =ह

.-अहमदनगर :

दीAा पि ल.,

2014.- 40पृ. 21से.मी

.25.00
शु_ =ह .-अहमदनगर:दीAा पि ल.,

यादव ,संतोष

वै2दक, पारंपा.रक, व आधुिनक).- पुणे :गोडवा
कृषी का., 2014.- 192 पृ. , 21 से.मी.
.192.00
पाऊस (

जीवशादेशमुख, नर1 दा.
कृ ितधान िवान अ$यापन- जैिवक िवान.पुणे: 2दलीपराज ., 2017.- 159 पृ., 24 स.मी.
ISBN 978-93-5117-084-6 : .240.00
570 -

2014.- 40पृ. 21से.मी

.25.00

लाड, आिशष अशोक

सुयमाला.-अहमदनगर:दीAा पि ल.,
2014.- 40पृ. 21से.मी

.25.00
530

-

भौितकशा-

सोनावणे, िवनोदकुमार

कृ ितधान िवान अ$यापन- भौितक िवान.2दलीपराज ., 2017.- 165 पृ., 24 स.मी.
ISBN 978-93-5117-083-9: .240.00
पुणे:

िवानातील शंका -भौितक िवान.पुणे: 2दलीपराज ., 2017.- 130 पृ., 24 स.मी.
ISBN 978-93-5117-084-6 : . 240.00
शालेय

551.447 -

भूरचनाशा-

[शदे, केशवराव
कहाणी शािपत लेaयाची .- कोहापुर : किवता सागर .,
2017.- 36 पृ., 21 से.मी

. 40.00
551.483 - नदी
खरे , संजीवनी

जलसुV .-मुंबई :=ंथाली ., 2017.- 224 पृ., 21से.मी
. 250.00

कोकणातील जैविविवधता.2017.- 83 पृ. , 18

रWािगरी : आिशष लाड,

स.मी.

. 300.00
जैवरसायनशाबाहेकर, िवजय ,ीधर
वाणीला कaठ फु टतो.- औरंगाबाद : 2_एकशBस पि ल.,
2016.- 612 पृ., 21 स.मी.
. 250.00
572.838 –

tमजीव
देशमुख, भा(कर
Cहायरस (िवषाणु) .-अहमदनगर : दीAा पि ल.,
579 - सू

2014.-40 पृ ., 21 से.मी.

. 25.00
सुtमजीव.-अहमदनगर : दीAा प.,2014.- 40 पृ. 21 से.मी
. 25.00
580 -

वन(पित िवान

इटोकर, डी.एस.

योग वन(पती िवानाचे.- पुणे : मेहता पि ल
2017.- 92 पृ. , 21से.मी.
ISBN:978-93-86454-97-3 :

.120.00
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वन(पित िवान
काळे , काश
सफर मुंबईPया वृAतीथाची.-मुंबई: मॅजे(टीक
पि ल. हाऊस, 2016.- 183 पृ., 21 से.मी
. 280.00

मदू
देशमुख, भा(कर
मानवी मदु .-अहमदनगर : दीAा,2014.-40 पृ ., 21 से.मी.
. 25.00

580 -

612.82 -

सूयफू ल
राजगु , आिनल
सम= सुयफु ल .- पुणे : टेकॅना पि ल., 2016 .- 144 पृ.,

ने5
वा[ळबे, तेजि(वनी
पाu आनंद.े - पुणे: अिभिजत ., 2016.- 112 पृ., 21 स.मी.
. 120.00

583.99 –

612.84 – डोळे /

21 से.मी.

. 230.00
590 -

ािणशा-

गवांदे, पुंडिलक

ाaयांPया जगात.- पुणे : अिमत काशन, 2016.151 पृ., 21 स.मी.
.170.00
महाले, रमेश

अजब ाaयांची दुिनया.-पुणे : अिमत काशन,
2016.- 166 पृ., 21 समी.
.190.00

613 -

वैयिVक आरोhय

कुकडे, सुमती

आरोhयवसा.- पुणे : 2दलीपराज ., 2017.- 39 पृ.,
21 स.मी.
. 30.00
तु(कानो, जोसेफ (अनु)
सावध ऐका पुढया हाका.- पुणे : चेतक बु<स.,
2016 .- 109 पृ ., 21 से.मी
ISBN 978- 92-92211-21-8 :

देशमुख, वैशाली

597.96 - साप

टीनएज डॉट कॉम # 1.- पुणे:

रजपुत, ना. रा.

2017.- 155 पृ., 21

साप शेतकयांचा िम5.- पुणे : श दरW का.,
2016.- 48 पृ., 21 स.मी.
. 45.00
598

-

पAी

महाले , रमेश

असे हे पAी.-पुणे : अिमत ., 2016.- 135 पृ.,
21 समी.
.150.00
सातपुते, शकुंतला

िCदजBमा.- नागपुर : ,ी मंगेश काशन,
स.मी.
.150.00
600 - तं ान
कु लकणj, पी. जी.
शोध डॉ<टर आिण hण ना6याचा.- कोहापुर :
अिभनंदन का., 2016.- 152 पृ., 21 स.मी.
. 240.00
2016.- 198 पृ., 21

. 170.00

राजहंस का.,

स.मी.

ISBN 978-93-86628-04-6 :

.200.00

भvडवे, अिवनाश
आरोhयाची गु2कली.- पुणे :नं2दनी पि ल.,
2016.- 188 पृ ., 21 से.मी .

. 200.00
आहारशामहाजनी, ेहा
शा-शु$द आहारश-.- नागपुर : ,ी मंगेश का.,
2016.- 263 पृ., 21 स.मी.
.150.00
613.2 -

महाले, रमेश

आरोhयदुत.-पुणे: अिमत काशन,
2016.- 174 पृ., 21 स.मी.
.200.00
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आहारशा.रसबुड, ियवंदा
वजनावर िनयं5ण ठे वा.- पुणे: सुयोग का.,
2017.- 47 पृ., 21 स.मी.
. 50.00
613.2 -

4ायाम, शारी.रक तंदु (ती
अंिबके, िवQा
उम आरोhयासाठी योगासने व आहार -10.पुणे: मायिमरर पि ल.हाऊस.2016.-80पृ. ,18 स.मी.
. 50.00
613.7 -

उमला
तण 2दसा व सुंदर असा.- नागपुर :
Hयाती काशन, 2016.- 116 पृ., 16 स.मी.
. 60.00

613.7046 - योगासने
अंिबके,

िवQा

मधुमेह: योगासने व आहार-2.- पुणे:मायिमरर

पि ल.,2016.- 64 पृ., 18 स.मी.
ISBN 978-93-85223-21-1 :

.50.00

मुळ4ाध, अपचन: योगासने व आहार -7.पुणे: मायिमरर पि ल.हाऊस.2016.-64 पृ., 21 स.मी.
ISBN978-93-85223-24-2 : .50.00
मलावरोध,

मान, पाठ, कंबरदुखीसाठी: योगासने व आहार-4.-

पि ल.,2016.- 80 पृ.,21 स.मी.
ISBN 978-93-85223-22-8 : .50.00
पुणे: मायिमरर

चाकुरकर,

.टके कर, सुजाता गानु
चाळीशीनंतरचे आरोhय, 4ायाम, आहार.- पुणे:
महाजन पि ल. हाऊस, 2016.- 160 पृ., 21 स.मी.
 225.00
फणसे, केदार लिलतकुमार

नांदा सौHयभरे...-मुंबई : केदार फणसे .,
स.मी.
. 30.00

मािसक पाळीतील दोषांसाठी : योगासने व

आहार-5.-

पि ल.,2016.- 64 पृ., 18 स.मी.
ISBN 978-93-85223-23-5 : . 50.00
पुणे:मायिमरर

रVदाब िनयंि5त करaयासाठी योगासने व आहार -3.पुणे : िमरर पि ल., 2016.- 64 पृ., 18 स.मी.
ISBN 978-93-85223-20-4: .50.00
वाढ6या वयातील मुलांसाठी :योगासने व आहार-9.पुणे : मायिमरर पि ल.हाऊस, 2013.- 64 पृ., 18 स.मी.
ISBN 978-93-85223-28-0: .50.00

2017.- 37 पृ., 14

संकपाळ, सुशीला

सुडौलतेसाठी : योगासने व आहार -8.- पुणे:

पि ल.हाऊस.2016.-80 पृ., 21 स.मी.
ISBN978-93-85223-27-3 : .50.00
मायिमरर

चािळशीनंतरची िनरामय जीवन शैली.- पुणे: यशोदीप

पि ल., 2015.- 64 पृ., 21 स.मी.


ISBN 978-93-83471-74-4: . 70.00

613.7046 - योगासने

िवQा
अॅिसिडटी कमीकरaयासाठी: योगासने व आहार-1.पुणे: मायिमरर पि ल.,2016.- 64 पृ., 18 स.मी.
ISBN 978-93-85223-18-1 : . 50.00

अंिबके,

पचनशVN वाढवaयासाठी योगासने व आहार -7.- पुणे:
मायिमरर पि ल.हाऊस.2016.-80पृ., 18 स.मी.
ISBN 978-93-85223-26-6 : . 50.00

काळे , बाबासाहेब

ि-यांचे िवकार व योिगक उपचार.- पुणे :
अनुबंध का., 2014.-120 पृ., 21 स.मी.
. 110.00
.टके कर- गानु, सुजाता
संपुण आरोhयासाठी योगासने.- पुणे: महाजन पि ल.,
2016.- 96 पृ., 21 स.मी.
.140.00
सावंत, सुरेश

योगस.रता .- अहमदनगर : आनंदो6सव का.
2017.- 133 पृ., 21 स.मी.
ISBN 978-93-84887-19-3: .150.00
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615.321 – वनौषधी

दुगO, िवनायक गो.
अपमोली- बuगुणी औषध आले व सुंठ.नागपुर : Hयाती काशन,2016.- 32 पृ., 16 स.मी.
. 25.00
अपमोली- बuगुणी औषध तुळस.- नागपुर : Hयाती
काशन, 2016.- 24 पृ., 16 स.मी.
 .25.00
अपमोली- बuगुणी औषध [लबु.- नागपुर : Hयाती
काशन, 2016.- 32 पृ., 16 स.मी.
. 25.00
िच2क6सा पnती
जंबगी, 4ंकटेश

615.538 -

आयुवOद

खडीवाले, प. य.

संपूण आरोhय.-पुणे:डायमंड पि ल.
2017.- 74 पृ. , 21 स.मी
ISBN 978-93-86401-21-2:

.100.00

गणेशशा-ी
िस$दौषिधकाश.- पुणे: अिजत जोशी,
2017.- 435.- 21 स.मी.
 .400.00

जोशी,

जोशी, िवनायक

आयुवOदीय Bयाय- पा.रजात.- पुणे: साद
का.,2017.- 84 पृ., 21 स.मी.
.100.00

615.53 -

पयrत.- जय[सगपुर :
किवतासागर का., 2017.- 184 पृ., 21 स.मी
.260.00

B.C.G. पासुन E.C.G.

615.535 -

िनसग पचार

पाटील, रमेश द.

औषधािवना आरोhय.आ.2 री.- पुणे: चै5ाली
काशन, 2017.- 272 पृ., 21 स.मी.
.300.00
615.538 -

आयुवOद

कु लकणj, सुिच5ा
आयुवOदीय आरोhयमं5.आ. 2 री.- पुणे :
अिभिजत का., 2016.-224 पृ., 24 स.मी.
. 250.00
खडीवाले, प. य.

आयुवै2दक वनौषधी.- पुणे: डायमंड पि ल.,
स.मी.
ISBN 978-93-86401-20-5: .200.00

2017.- 242 पृ., 21

.टके कर-गानु, सुजाता
आजीबाईचा बटवा.- पुणे:

.225.00
आरोhयाचा खिजना.- पुणे: महाजन पि ल.
हाऊस, 2016.- 160 पृ., 21 स.मी.
.200.00
वाळकर, रंजना
आयुवO2दक गभसं(कार.-नागपुर : िवजय का.,
2016.- 124 पृ.,21 समी.
.100.00
616 - रोग
शेटे- संभु, मीना (अनु.)

वैQ, हकNम आिण डॉ<टर.- पुणे: िवकमा
पि ल.,2017.- 182 पृ., 21 स.मी.
ISBN 978-9-85665-96-7: .250.00
616.238 – दमा

भारCदाज, वसु

सोल अ(थमा.-पुणे:
पि ल.हाऊस, 2017.- 100 पृ., 21 समी.
ISBN 978-93-86342-05-8: .120.00
िचकन सुप फॉर द

घरगुती आयुवै2दक उपचार.-पुणे:डायमंड पि ल.
2017.- 74 पृ., 21 स.मी.
ISBN 978-93-86401-21-2: .100.00

महाजन पि ल.
स.मी.

हाऊस, 2016.- 160 पृ., 21

मेहता
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सूितशादेशपांडे, [चतामणी
गभसं(कार.-पुणे : महाजन पि ल. हाऊस,
2016.- 136 पृ., 21 स.मी.
.190.00
618.2 -

जरािच2क6सा
गुxा, ओमकाश अनु.
उरायण.- नागपुर :िवजय काशन,
2016.- 158 पृ., 21 स.मी.
.200.00

634.64 -

डा[ळब

महाजन, सीमा

डा[ळब लागवड.- पुणे: चेतक बु<स,
2017.- 144 पृ., 21 स.मी.
ISBN 978-81-920413-5-3 : .140.00

618.97 -

634.772 - केळी
देशपांडे, मंगल
केळी लागवड.- पुणे : चेतक
2017.- 128 पृ., 21

बु<स,

स.मी.

ISBN 978-81-920413-2-2 :

.120.00

बजाज, संजय

डॉ<टर मला वाचवा ".- नागपुर : िवजय
काशन, 2016.-155 पृ., 21 स.मी.
. 200.00

"

630 - कृिष

634.8 -

1ाA

देशपांडे, मंगल

1ाA लागवड.- पुणे: चेतक बु<स,
2017.-152 पृ., 21 स.मी.
ISBN 978-81-920413-1-5 :

चोरगे, तानाजीराव

उQोगआ.2री.- पुणे: 2दलीपराज
का.ा.िल., 2014.- 332 पृ., 24 स.मी.
. [250.00?]

.150.00

शेतीपुरक

[नबाळकर, बापूसाहेब
माझा छंद- वृAारोपन.- सातारा : ,ीसमथ
ह.रबापू महाराज आ$या.धामक सां(क.,f(ट,
2017.- 38 पृ., 21 स.मी.
. 60.00
बेिडस, मधुकर

सकाळ पेपस ा.िल.,
स.मी.

तुर- मुग - उडीद.- पुणे :
2016.- 94 पृ., 17

.150.00
मोद
फाम हाऊस एक गुलाबी (व स6य .- पुणे :
फु लता का.,2017.- 120 पृ., 21 स.मी.
ISBN 978- 81-87549-90-1 : .130.00

सखदेव,

635 - बागाईत
गायकवाड, एस,पी.

कम लागत कN चारा उ6पादन ताकिनक हायडोपोिनक.पुणे: सकाळ पेपस ा.िल.,2016.-99 पृ., 24 स.मी.
. 170.00
636 - पशुपालन

दिAणकर, ना. पु.
पशु उपचार शा-.- नागपुर : ,ी मंगेश
काशन, 2016.- 436 पृ., 21 स.मी.
. 200.00
पशुचे ाथिमक आरोhय व थमोपचार.- नागपुर :
,ी मंगेश का., 2016.- 436 पृ., 21 स.मी.
ISBN 978-93-83164-54-7 : . 60.00
पशुपोषण आहार.- नागपुर:
2016.- 78 पृ. , 21

,ी मंगेश का.,

स.मी.

. 50.00
634.37 - अंजीर
देशपांडे, मंगल
अंजीर लागवड.- पुणे: चेतक
2017.- 124 पृ., 21

भापकर, संगीता

बु<स,

बकरी पालन एक एटीएम.- पुणे: सकाळ

स.मी.

ISBN 978-81-5658123-1-4:

. 120.00

पेपस ा.िल., 2016.- 133 पृ., 24 स.मी.
. 180.00
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637.1 -

दुhध4वसाय

641.5 -

उ$दव
फायदेशीर दुhध4वसाय.- पुणे: गोडवा कृषी
का., 2016.- 112 पृ., 21 से.मी.
.110.00

रसाळे ,

638.2 - रे शीम शेती

परफे <ट नॉनCहेज.- पुणे: महाजन पि ल.,
2016.- 160 पृ., 21 स.मी.
.225.00

म(त मालवणी.- पुणे:इं 1ायणी सािह6य,

बु<स, 2017.- 136 पृ., 21 स.मी.
ISBN 978-81-920413-6-0:.130.00
रे शीम शेती.- पुणे: चेतक

2016.-88पृ., 21से.मी

उपा$याय, समीAा
आं याचे िविवध पदाथ.- नागपुर : Hयाती
काशन, 2016.- 72 पृ., 16 स.मी.
. 40.00
शेक (ॅ श पंच.- नागपुर:
Hयाती का., 2016.- 36 पृ., 21 स.मी.
.25.00
िविवध सरबते व

औरं गाबादकर, अनुराधा

सवाrसाठी आवडती मधली वेळ.- पुणे:सुयोग
का., 2016.- 72 पृ., 21 स.मी.
. 70.00
कु लकणj- जोशी, अं धती (अनु.)
साि6वक संतुित आहारासाठी अ(सल भारतीय
पाककृती.- पुणे:िवकमा पि लके शBस,
स.मी.

ISBN 978-93-85665-92-9:

150279

ISBN:978-81-7418-096-56

िवKणू मनोहर

पाकशा-

2017.- 104 पृ., 21

बावडेकर, िनिलमा

मराठे , संगीता

महाजन, सीमा

641.5 -

पाकशा-

.110.00

िमरर पि ल.,
स.मी.

एक डाव सुपाचा.- पुणे:
2015.- 128 पृ., 12

.

120.00

चासनीकार.- पुणे: िमरर
2015.- 136 पृ., 12

.

पि ल.,

स.मी.

120.00

बेिसक कु ^कगची मेजवानी Cहेज नॉनCहेत पदाथ.पुणे: िमरर पि ल., 2016.- 639 पृ., 21 स.मी.
. 295.00
बेिसक कु ^कगची मेजवानी Cहेज पदाथ.- पुणे: िमरर
पि ल. हाऊस. 2016.- 512 पृ., 21 स.मी.
. 260.00
वैिक खाQसं(कृ ती.- पुणे: िमरर
पि ल.हाऊस, 2015.- 191 पृ., 21 स.मी.
. 195.00

.150.00
साठे , मुकुंद

कोपडOकर, संपदा
नववधुसाठी पाक2_या.आ.30 वी.- पुणे:
इं 1ायणी सािह6य, 2017.- 203 पृ., 21 स.मी.
ISBN 978-81-7418-051-X: .100.00

पॉ:युलर,
2016.- 86 पृ. , 21 स.मी.
.125.00
आषाढ बार.- मुंबई :

646 - वेशभूषा, िशवणकाम, कौटु ंिबक जीवन

िया
बटाटयाचे पदाथ.- पुणे: इं 1ायणी सािह6य,
2017.- 64 पृ., 21 स.मी.
ISBN 978-81-7418-238-1: .70.00

नाईक,

4व(था

धोपेर, रंजना
िशवण : एक कला, एक साधन.- पुणे:

इं1ायणी

सािह6य, 2017.- 145 पृ., 24 स.मी.
ISBN 978-81-7418-018-4: .100.00

294
646 - वेशभूषा, िशवणकाम, कौटु ंिबक जीवन

4व(था

भा
(वयं साधन.- नागपुर : ,ी मंगेश काशन,
2016.- 116 पृ., 21 स.मी.
. 80.00

700 – लिलत कला

परांजपे,

पै,

2कशोरी सुर1
ताaय व सदय कसे .टकवाल ?.आ.4 थी.- पुणे:
मधुराज पि ल.ा.िल.,2017.- 87 पृ., 21 स.मी.
.80.00

मं2दरे आिण पीठ(थाने
िचतळे , ,ीपाद के शव
िवदभातील ाचीन मं2दरे भा.2.- नागपुर :
,ी मंगेश का., 2016.- 154 पृ., 21 स.मी.
ISBN 978-93-83164-24-0: .125.00
726.1 -

740 -

िच5कला आिण सुशोभन कला

देशपांडे , िव. द

सेापी िच5कला .-पुणे : इं 1ायणी सािह6य.,
.रसबुड, ियवंदा

2016.-28 पृ ., 21 से.मी.

केसांची िनगा.आ.2 री.- पुणे:
2017.- 108 पृ., 21

सुयोग काशन,

स.मी.

.120.00
सदय साधने बनवा आिण वापरा.- पुणे:
सुयोग काशन, 2017.- 108 पृ., 21 स.मी.
.120.00
649.1 - बालसंगोपन
गोडसे, सायली (अनु.)

बालसंगोपनाचे गुमं5.- पुणे: िवकमा पि ल
2017.- 137 पृ., 21 स.मी.
ISBN 978-93-85665-71-4: .200.00
650.1 -

. 25.00

4वसायात वैयिVक यश

.टके कर, सुजाता गानु
उQोगधंQात यश(वी कसे Cहाल ?.-पुणे:
महाजन पि ल.हाऊस, 2016.- 96 पृ., 21 स.मी.
.140.00

745.5 -

ह(त4वसाय

अsयंकर, शैला आनंद
ह(तकला.- नागपुर : ,ी मंगेश काशन,
2016.- 110 पृ., 21 स.मी.
.80.00
पालकर, मधुकर

कागदी ह(तकलेPया दुिनयेत.- पुणे :
छा5 बोधन का., 2017.- 112 पृ., 21 स.मी.
.80.00
फोटो=ाफN
देशपांडे- जोशी, अचना
आट =ाफN लाची फोटो गोq.- पुणे: डायमंड
पि ल.,2016.-95 पृ., 21 स.मी.
ISBN 978-81-8483-698-1:.130.00
770 -

780 - संगीत

,ीिनवास
4व(थापन.- आ. २री.-पुणे: 2दलीपराज
का.ा.िल., 2016.- 92 पृ., 21 स.मी.
.60.00

गडकरी,
वेळेचे

कमचारी 4व(थापन
शमा, अपणा
.रयालटी बाइटस/ मराठीम$ये अनु.-पुणे :
िवकमा पि ल., 2016.- 234 पृ., 21 स.मी.
.250.00
658.3 -

अनंतवार,

भाकर

अभंग नाद.- नागपुर:

Hयाती का.,

2016.- 113 पृ., 21 से.मी.

.150.00
गोवा.रकर , वासंती
संगीत वेिशका भाग 5.- पुणे :कनाटक का
सं(था 2016.- 112 पृ., 21 स.मी.
.100.00
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780 - संगीत

793 - बैठे खेळ

गोवारीकर ,वासंती शंकर

आपटे, दी.

संगीत वेिशका भाग -6.-पुणे :कनाटका का.
सं(था ,2016.- 112 पृ., 21 स.मी.
.100.00
लहाने, इं दम
ु ती

चलिच5, रेिडओ, दूरदशन

पि ल.,2017.-138 पृ., 21 स.मी.
ISBN 978-93-85665-85-1: .200.00

दलाल, जे.ए.

परमिम5 पिबल.,
2016.- 202 पृ., 21 स.मी.
.250.00
भारतीय खेळ.-ठाणे :

अण
भारतीय 4ायाम साधना.- मुंबई: =ंथाली
का., 2017.- 186 पृ., 21से.मी.
.250.00

दातार,

मोशाय, बाबु
खोया खोया चाँद.- नागपुर : िवजय

काशन, 2016.- 359 पृ., 21 स.मी.
. 499.00
ारकानाथ
ितरकNटया.-मुंबई :मॅजे(टीक पि ल. हाऊस,

संझिगरी ,

2016.- 189पृ.,21से.मी

. 200.00
791.437 -

िच5पट समीAा

796.358 -

2_के ट

माचकर, मुकेश ( अनु.)

2फ<(ड् मॅच- 2फ[<सगचा पदाफाश !.पुणे:इं 1ायणी सािह6य, 2017.- 208 पृ., 21 स.मी.
ISBN 978-81-7418-260-9: .200.00
वायंगणकर, मकरं द

दामले, सिवता

eोकन [वडोज: मुंबई 2_के टची
रह(य/ अनु. िनिमष पाटगांवकर.पुणे: िवकमा पि ल., 2016.- 258 पृ., 21 स.मी.
ISBN 978-93-83572-95-3 :.250.00
अ िमिलयन

2कनारा, नम2कन, ले2कन.- पुणे:
मेहता, 2017.- 185 पृ., 21 स.मी.
गुलजार पटकथा-

ISBN 978-93-8645-473-7:

िम,, अंबरीश
गुलजार पटकथा- खुशबु, मासूम, इजाजत.पुणे: मेहता, 2017.- 203 पृ., 21

स.मी.

ISBN 978-93-8645-473-7:

जादू आिण

वैQ, सुधीर
2_के टचे मनोरंजक िव.-पुणे: उ6कष
का., 2016.-103 पृ., 21 स.मी.
.100.00
796.48 -

ऑिलि9पक खेळ

जोगदेव, हेमंत व जाधव, तुकाराम

792 - रं गभूमी

,ीकृ Kण
ऑपेराPया गोqी.-मुंबई :मॅजे(टीक पि ल. हाऊस,

पंिडत

,

2016.- 242 पृ.,21से.मी

बuआयामी ऑ[लिपक.- पुणे: द युिनक
अॅकॅडमी, 2015.- 248 पृ., 21 स.मी.
. 300.00

.300.00

800 - सािहय

भरतरं ग.- पुणे:

तUवान आिण िसnांत
कापसे, ि(मता
=ीक महाका4े.- मुंबई :मॅजे(टीक पि ल .
801 -

हडjकर, कयाणी
208 पृ., 21

िवकमा

796 – मैदानी खेळ

घाटमायावरची लोकगीते.- [हगोली :
ऊवे ला का., 2016.- 228 पृ., 21 स.मी.
.250.00
791.4 -

.

कोडं आमचं , डोकं तुमचं.- पुणे:

इं 1ायणी सािह6य, 2017.-

स.मी.

ISBN 978-81-7418-257-9:

2016.- 362 पृ. 21से.मी .

.250.00

. 400.00
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सािह6य समीAा
कवO, (वाती
आठवणीतील पु(तके .-पुणे : उ6कष का.,
2016.- 286 पृ., 21 स.मी.
.300.00

801.95 -

शहा[जदे, फ.म.
श द[बब.- लातुर : भुमी काशन,
2016.- 144 पृ., 21 स.मी.
. 200.00

अमे.रकन कथासािह6य
पडसे, ]यामला, अनु.
813 -

टाइ9स, टफ
पीपल भा.2.- पुणे: मेहता पि ल. हाऊस,
2017.- 180 पृ., 21 स.मी.
ISBN 978-93- 8674-515-6: .220.00
िचकन सूप फॉर द सोल - टफ

महाजन, अवंती, अनु.
िचकन सूप फॉर द टीनएज सोल भा.2.पुणे:

मेहता पि ल.हाऊस,2017.- 157 पृ., 21 स.मी.
.180.00

ISBN 978-93-8674-512-5:

वVृ 6व अलंकारशावीरदर
िशका वकृ 6व मोदी (टाईलने.- पुणे :िवकमा

808.5 कपुर,

2017 .- 167 पृ .,21से.मी
ISBN:978-93-85665-61-5 :

जंबगी,

.325.00

4ंकटेश

जय[सगपुर : किवतासागर
का.,2017.- 184 पृ., 21 स.मी.
.260.00

िवषय िविवधा.-

वाहोकर, मेघना वसंत

सु5 संचालन आिण संवाद कौशय.- नागपुर:
Hयाती का., 2016.- 116 पृ., 21 स.मी.
.80.00
शेळके- मरकड, संगीता

प5लेखन व =ंथिनमती.- अहमदनगर :
आनंदो6सव चॅ.र.f(ट,2017.-105 पृ.,21 समी.
.110.00
अमे.रकन कथासािह6य
गाडनर, अल (टॅBले
द के स ऑफ द _ु केड कँ डल/ अनु. बाळ भागवत.पुणे: मेहता, 2017.- 204 पृ., 21 स.मी.
ISBN 978-93-8688-83-72 : .220.00
813 -

िचकन सूप फॉर द टीनएज सोल भा.3.-

पि ल.हाऊस, 2017.- 153 पृ., 21 स.मी.
ISBN 978-93-8674-513-2: .180.00
पुणे:मेहता

इं =जी नासािह6य

822 –

[गडे, वा. पु.
शे<सिपअर आिण नाटक.- ,ीरामपुर :श दालय का
2014 .- 144 पृ ., 21से.मी.

. 370.00
823 -

इं =जी कथासािह6य

अनीस सलीम

Cहॅिनटी बाग/ अनु. योिगनी वगुलOकर.- पुणे:
िवकमा पि ल., 2017.- 220पृ., 21 स.मी.
ISBN 978-93-85665-74-5: .299.00

आचर, जेXN
बी के अरफु ल Cहॉट यु िवश फॉर द ि<लटन _ॉिनकस खंड4.- पुणे : मेहता पि ल.हाऊस, 2017.- 404 पृ., 21 स.मी.
ISBN 978-93-8674-502-6: .500
बे(ट के :ट सी_े ट- द ि<लटन _ॉिनकस/

अनु. लीना

सोहोनी.-खंड 3.- पुणे : मेहता,2017.- 408 पृ., 21
ISBN 978-93-8674-500-2:

स.मी.

.500

पडसे, ]यामला, अनु.
टाइ9स, टफ
पीपल भा.1.- पुणे: मेहता पि ल. हाऊस,
2017.- 232 पृ., 21 स.मी.
ISBN 978-93- 8674+-515-6: .220.00
िचकन सूप फॉर द सोल - टफ

बीटन, एम. सी.
डेथ ऑफ अ गॉिसप/ अनु. दीपक

कु लकणj.-

मेहता पि ल.हाऊस, 2017.- 131 पृ., 21 स.मी.
ISBN 978-93-8688-83-41:.170.00
पुणे :
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823 -

इं=जी कथासािह6य

891.431 -

पाटणकर, नारायण (अनु.)

बीटन, एम. सी.

द के स ऑफ द काउं टर2फट आय/ अनु. बाळ
भागवत.- पुणे: मेहता, 2017.- 224 पृ., 21
ISBN 978-93-8688-83-89 :

स.मी.

.250.00

भागवत.- पुणे : मेहता, 2017.- 204 पृ., 21
ISBN 978-93-8688-84-02 :

ेहल का.,
2014.- 424 पृ., 21 स.मी.
.400.00
|| कबीरनामा ||.- पुणे:

द के स ऑफ द हाऊ[लग डॉग/ अनु. बाळ

पोटे, देवीदास संपा.

स.मी.

.220.00

मॅ<लीन, अॅिल(टर
बेअर आयलBड/ अनु. अशोक पा$ये.- पुणे:
मेहता पि ल.हाऊस, 2017.- 332 पृ., 21 स.मी.
ISBN 978-93-8688-8479 : .360.00
891.21 -

[हदी का4सािह6य

सं(कृ त का4सािह6य

आनंद नीलकंठन

दुय धनाचे महाभारत/ अनु.
मानसी दांडेकर भा.2 .- पुणे: िवकमा पि ल.
2017.- 541 पृ., 21 स.मी.
ISBN 978-93-85665-82-0: .550.00
कलीचा उदय:

कबीर [चतन.-ठाणे : परमिम5 पि ल.,
2016.- 199 पृ., 21 स.मी.
.250.00
891.433 -

[हदी कथासािह6य

देसाई, केशुभाई
िहरवागार दुKकाळ/ अनु. सुशीला दुबे.कोहापुर : अथव का, 2016.-252पृ,. 21 स.मी.
.330.00

स<सेना, पुKपा
आठवण@चा चेरी लॉसम/ अनु. सुशीला दुबे.कोहापुर :,ी नवदुगा का.,2016.- 280पृ., 21से.मी
.370.00
सुधीर, आनंद

कािनटकर, िव.ग.

चपराक काशन,
2017.- 104 पृ., 21 स.मी.
.100.00
लव-कुश.-पुणे:

महाभारत पिहला इितहास .आ. 4 थी.- पुणे:

2दलीपराज का., 2017.- 380 पृ., 21 स.मी.
ISBN 978-93-84171-00-1 : .500.00
देशमाने ,शालन

,ी राम च.रतेमानस कथासार .- कोहापुर
रावा का., 2016.- 127 पृ., 21 से.मी.
.170.00

891.439 - उदू सािह6य
नर1 मोहन
ितAा मंटोची/ अनु. वसुधा सहबुn.े - नागपुर :
िवजय काशन, 2016.- 146 पृ., 21 स.मी.
.200.00

महाजन, मुकुंद
वाकसकर, िव. स.

राधेयकण. आ.2 री.- पुणे : वरदा का.,
2017.- 118 पृ., 21 स.मी.
.120.00

उदु शायरीचे रस रंग.- पुणे:उ6कष का.,
2016.- 103 पृ., 21 स.मी.
.100.00
891.46 – मराठी सािहय

वासाडे, बबन भगवान
अभंग रामायण.- पुणे: नाथे
2017.- 199 पृ., 21

पि ल.िल.,

स.मी.

ISBN 978-93-85369-88-9 :

ईनामदार, मेधा
छेदणारी

.200.00

वतुळे .- पुणे : ान .,2016.-

.100.00

64 पृ. , 21

स.मी.
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891.46 –

मराठी सािह6य

891.46 –

2दवाण, वृंदा
छबीPया प:पांचा कमबॅक.-ठाणे : अनघा
का., 2017.- 128 पृ., 21 स.मी.
.150.00

ईनामदार, मेधा

फV एकच Aण
2016.-

.- पुणे :

80 पृ., 21

मराठी सािह6य

ान का ,

स.मी.

.120.00

देशमुख, अनंत

काकडे, िवजय

शोध या5ा.- मुंबई :=ंथाली ., 2017..250.00

यशोदीप पि ल.,
2015.- 120 पृ,. 21 स.मी.
ISBN 978-93-83471-63-8:.130.00
भास आभास.- पुणे:

239 पृ.,21 से.मी.

घन]याम
अAर ऐवज.- पुणे : चपराक ., 2017.- 112 पृ.,21 से.मी.
. 100.00

पाटील,

काटकर, अिनल

कोहापुर : अिभनंदन का.,
2017.- 24 पृ., 21 स.मी.
.35.00
धाडसाचे फळ.-

पारगांवकर, अिनल

अमे.रके तया 9हशी गोया असतात!.- पुणे:
ान काशन, 2016.- 64 पृ., 21 स.मी.
.100.00

कुकडे, सुमती

2दलीपराज का.ा.िल.,
ा.िल., 2016.- 33 पृ., 21 स.मी.
ISBN978-93-5117-156-0 : . 30.00
पळती झाडे .- पुणे:

भास आिण

पुणे:

2016.- 64 पृ., 21

ान काशन,

स.मी.

.100.00

खांडगे, मंदा
बगळयाचं झाड .- पुणे :

स6य.-

यशेादीप पि ल.,

िवल
जनवादी सािहि6यक अaणा भाऊ साठे .पुणे: डामयंड पि ल., 2017.- 198 पृ., 21 स.मी.
ISBN 978-93-86401-11-3: .250.00

पी.

2016.- 63 पृ ., 21 से.मी.

.80.00
गंधारे , द. के.

कार : (वप संकपना
व वाटचाल.- ,ीरामपुर : श दालय का.,
2017.- 332 पृ., 21 स.मी.
.400.00

2कशोर
धु9मस.- नागपुर:िवजय काशन,
2016.- 118 पृ., 21 स.मी.
.150.00

मराठी वाड़मय

बळी,

िगलिबले, जयंत

िभडे, आशा

हसया तारा.- कोहापुर : अिभनंदन का.,
2017.- 128 पृ., 13 स.मी.
.190.00
घोणसे,

]यामा

मराठी वीरशैव व वाड़मय:एक

अवलोकन.-

श दालय ., 2015.- 120 पृ., 21 स.मी.
. 150.00

पॉ:युलर
का. ा.िल.,2017.- 161 पृ., 21 स.मी.
ISBN 978-81-89272-018 : .150.00
आधुिनक मराठी लेिखका.- मुंबई :

,ीरामपुर :

िनमला
सं(काराची िशदोरी.- पुणे :नं2दनी पि ल.,

मठपती ,

2015.- 106 पृ ., 21से.मी

.100.00
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माटे, माधुरी

891.4609 - मराठी

सािह6याचा इितहास आिण समीAा

रामचं1 (संपा)
=ामीण वाडमयाचा इितहास .-औरं गाबाद : कैलाश

काळु खे ,

रWािगरी : (पश
का., 2015.- 48 पृ., 17 स.मी.
. 40.00

रावणबाळ.- आ.2 री-

चं1कांत थाव
पाकNट.- सांगली : ितyा मोटस, 2016.64 पृ., 21 स.मी.
. 125.00

पि ल ., 2016.- 319 पृ., 21 स.मी.
ISBN:93-84451-77-6 :

. 330.00

राठोड,

ते काळं

कोलते, िवजय

अिखल भारतीय मराठी सािह6य संमेलन सासवड.- पुणे :
उ6कष काशन, 2016.-87 पृ., 21 स.मी.
. 150.00

राठोड, सुिनल आर.

माझया बालपणीPया आठवणी.-नांदडे :
िनमल काशन, 2016.- 96 पृ., 21 स.मी.
. 100.00

शु_ाचाय
आंबेडकरी स9यक समीAा .- ठाणे : शारदा .,

गायकवाड ,

2014.- 184 पृ., 21 से.मी.

शहा[जदे, फ. म.
श द[बब.- लातुर : भुमी का., 2016.- 142 पृ., 21 स.मी.
. 200.00
शेकडे, वसंत(संपा)

कोतापले:एक आकलन .,ीरामपुर: श दालय ., 2016.- 96 पृ., 21से.मी.
 120.00

िनवडक नागनाथ

राज1
रं गनाथ पठारे याPया सािह6यातील -ी दशन .- ,ीरामपुर :
श दालय ., 2015 .- 254 पृ., 21 से.मी
. 320.00

सलालकर ,

ईर
सािह6यकार संकपना आिण (वप.नागपुर:िवजय का., 2016.- 131 पृ., 21 स.मी.
. 200.00

सोमनाथे,

891.4609 - मराठी

सािह6याचा इितहास आिण समीAा

,ीकृ Kaा
गोमंतकNय सािह6य .-,ेीरामपुर: श दालय .,

अडसुळ,

2016.- 190 पृ ., 21 से. मी

ISBN: 81-89272-00-4 :

.170.00

गुंडी, नीिलमा

समीAेचा .रयाज.- पुणे: चेतक बु<स,
2016.- 238 पृ., 21 स.मी.
ISBN 978-93-92211-21-8:  .360.00
दीिAत, लीला
मराठी बालसािह6य :िवचार आिण दशन
पुणे :चेतक ., 2015 .- 216 पृ ., 21से.मी.
ISBN:978-93-92211-21-8 : . 325.00
पाटील ,आशुतोष (संपा)

-ी िलखीत सािह6य :संदभ आिण िच2क6सा.,ीरामपुर :श दालय का.,2015 .- 144 पृ., 21से.मी
. 180.00
बोरसे, िवदया

बाल सािह6य : आकलन आिण समीAा .पुणे:(पश का.,2016.- 160 पृ., 21 स.मी.
. 220.00

. 250.00
बाळकृ Kण
दिलत सािह6य एक अsयास.-नागपुर :
िवजय का., 2016.- 112 पृ., 21 स.मी.
.150.00

कवठे कर,

िशखरे , गोकुळ (संपा)

सािह6य आिण समाज:एक आकलन .- ,ीरामपुर:
श दालय ., 2016.- 136 पृ., 21से.मी.
 180.00

300
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891.461 - मराठी

अिहरे , यशवंत मोठाभाऊ

कांबळे , बाबुराव िवठोबा

युगंधरा.- धुळे:
25 पृ., 21

स9यकता .,2016.-

सुगावा काशन,
2017.- 63 पृ. , 21 स.मी.
. 70.00
तथागत.- पुणे :

स.मी.

ISBN 978-93-83429-48-6:

का4सािह6य

. 50.00

धान, नीलम
का4 झुला.- ठाणे :शारदा का., 2016.- 64 पृ., 21 से.मी.
ISBN:81-89272-00-4 :. 60.00

आशर-

र[व1
का4भान.- ,ीरामपुर : श दालय काशन,
2016.- 64 पृ. , 21 स.मी.
. 100.00

कांबळे ,

इं गवले-यादव, शरावती

संदभासिहत (पqीकरण.-,ीरामपुर : श दालय
का.,2015.- 64 पृ., 21 स.मी.
. 120.00

कांबळे ,

राजवैsभव

रWिया का.,
स.मी.
ISBN:978-81-93285-2-8 : . 30.00
ओझोन .- सोलपुर

:

2016.- 88 पृ .,21

इनामदार, सुधीर
इजांची मखमल.- पंढरपुर :
2017.- 111 पृ., 21

िनषाद काशन,

वषाराणी संतोष
ओया सांजवेळी .-सोलापुर: रWिया
का., 2017.- 28 पृ., 21 स.मी.
. 40.00

कांबळे ,

स.मी.

ISBN 978-81-935521-0-0:

.140.00

उशीर, िभ. द.

-ोत .-पुणे : नीहारा,
. 120.00

अंत:

2016.-128 पृ., 21

स.मी.

कांबळे , शहाजी
सहज िजिहताना…-पुणे :
2017.- 192 पृ., 21

कंदमवार, नारायण

फु लपाख.- नांदडे :िनमल ., 2016.- 40 पृ., 21 स.मी.
. 50.00
दुKयंत
वेदनोचे दन.- पुणे: यशोदीप, 2016.-102 पृ., 21 स.मी.
ISBN:978-93-83471-67-6 : .100.00

कटारे ,

ेहवधन का.,

स.मी.

. 200.00
कानडे, मिनषा

अणव.- पुणे: नं2दनी पि ल.हाऊस.,
2017.- 6444 पृ., 18 स.मी.
. 100.00
र[व1
ांजळ.- पुणे: चपराक काशन,
2017.-112 पृ., 21 स.मी.
. 100.00

कामठे ,
कदम, जय

श द वैभव.- पुणे : ेहवधन ., 2017.- 176 पृ., 21 स.मी.
. 200.00
कलशेटटी, रमेश

उरा.- पुण:े नं2दनी पि ल.हाऊस,
2016.- 60 पृ., 21 स.मी.
. 60.00

काCहालो, िसिसिलया
माणूस उकन काढावा लागतोय.- ,ीरामपुर :
श दालय का.,2015.- 128 पृ., 18 स.मी.
. 200.00

301
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891.461 - मराठी

का4ेमी िशAक संघ
गु माझा कपत .-सोलापुर: रWिया
का., 2017.- 60 पृ., 21 स.मी.
ISBN:978-81-932854-9-7 : . 100.00
काळे ,

Aीरसागर, किवता
अंत:(वर.- पुणे : सीमा पि ल.,2017.- 89 पृ., 21 स.मी.
. 150.00
एकांतवेल.- पुणे : सीमा

तृxी

ओठावरची गाणी .-नािशक :
2016.- 48 पृ..,21

का4सािह6य

कलाकुं ज का.,

स.मी.

. 90.00

2017.- 89 पृ. , 21

2017.- 36 पृ. , 21

भुलाबाईचे गाणे .-अकोला : व2016.- 60 पृ., 21

स.मी.

. 150.00
गंधकुवी.- पुणे : सीमा

काळे , रावसाहेब

हाड का,

स.मी.

 . 50.00

2कBहोळकर, सुभाष
=ंथाली काशन,
2016.- 29 पृ., 21 स.मी.
हसत खेळत.- मुंबई :

बालकिवता.

. 40.00
कु लकणj, वंदना
का4 स.रता सोलापुरी.- सोलापुर: सुिवQा
का., 2017.-250 पृ., 21 स.मी.
ISBN 978-81-920762-2-5: . 260.00
कु लकणj, संजय
अ4V .- औरं गाबाद: ितभा का,
2016.- 70पृ. , 21 स.मी.
. 100.00
क 1े, िशवाजी गणपतराव
भरारी.- कोहापुर : किवतासागर का.,
2016.- 68 पृ., 21 स.मी.
ISBN 978-81-929803-6-2 :. 70.00

पि ल.,

स.मी.

. 100.00
सांगु का आई…आ.2 री.- पुणे :

सीमा पि ल., 2017.- 36 पृ., 21 स.मी.
. 60.00

काळे , संदीप

श दझुला.- अहमदनगर: श दगंध का.,
2016.- 76 पृ, 21 स.मी.
. 150.00

पि ल.,

खंडापूरकर,

,ीधर

जलजागर.- ठाणे : शारदा
2017.- 128 पृ., 21

काशन,

स.मी.

. 100.00
ह.रlं1
िशवका4िभषेक .-सोलापुर :रWिया का.
2016.- 32 पृ. , 19 स.मी.
. 35.00

खेदाड ,

गवंडी, पुंडिलक
शेतक-

याPया कथा.-पुणे :नीहार का.,

2017.- 88 पृ. ,

21से.मी.

. 80.00
गांगुडे , सिचन
जमीन कसaयाची कला .- पुणे: यशोदीप
पि ल, 2015.-104 पृ., 21 स.मी.
ISBN:978-93-83471-56-0

गायकवाड, अशोक
शेतीमाती.- पुणे: गमभन
2017.- 96

पृ., 21

काशन,

स.मी.

ISBN 978-81-95831-2-8:

. 48.00
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2दवाकर
तुयासाठी तू ! .- गुजरात : 2दवाकर
चौकेकर, 2016.- 80 पृ., 21 स.मी.
. 160.00

चौकेकर,

िगर, माधव

चपराक काशन,
2017.- 63 पृ., 21 स.मी.
. 60.00
शेतीबाडी.- पुणे:

[बब- ित[बब .- गुजरात: 2दवाकर चोके कर.,

गुजांळ, आिनल
रं ग मनाचे .-पुणे

का4सािह6य

: िवजय यशोदीप.,

2016.- 80 पृ., 21

2016.- 108 पृ., 21 से.मी.

.160.00

स.मी.

.100.00
चौधरी, साधनाताई
गुणे,

कृ Kणनाथ

हा (वामी ितBही जगाचा ! आ.2 री.-ठाणे :
शारदा ., 2015.- 36 पृ., 21 स.मी.
ISBN 81-89272-00-4: . 20.00

गुxदान-सोलापुर :रWिया का.,
2017.- 32 पृ., 21 स.मी.
.40.00
चौधरी, सुिनल

गुरव, संगीता

ितPया मनातले गाणे .-सातारा :कौशक
का., 2017.- 180 पृ., 21 स.मी.
.150.00
घोडे, कलावती

सू5.-नांदडे : िनमल
काशन, 2016.- 64 पृ., 21 स.मी.
.70.00

आनंदी जीवनाचे

2कशोर कु मार यांची गाजलेली गाणी.-पुणे:
महाजन पि ल., 2016.- 156 पृ., 21 स.मी.
.225.00
िवजय रामचं1
सुनहरी यादे .-कोहापुर :िवजय,ी का.,
2016.- 160 पृ,. 18 स.मी.
.100.00

जगताप ,

जाधव, ल. िस.

चCहाण, अशोक रामकृ Kण
दप….. मानवतेPया अंतरंगाचा.-जय[सगपुर:
किवतासागर का., 2017.- 96 पृ., 21 स.मी.
.135.00

जावळे , पदमावती

कृ Kणसखी.-पुणे : महाजन eदस,
2016.- 32 पृ. , 21 स.मी.
.40.00

चCहाण, मो.ग.
काशन,
स.मी.

मोरगन.- ठाणे: अनघा
2017.- 109 पृ., 17

,ीरामपुर : श दालय का.,
2015.- 80 पृ. , 21 समी.
.100.00
केकतीची फुले.-

.80.00

बंध अनुबंध.- पुणे :महाजन
2016.- 32 पृ. , 21

स.मी.

. 40.00

चांदगुडे , हनुमंत

भेगा भुईPया सादताना.- पुणे : यशोदीप
पि ल., 2016.-88 पृ., 21 स.मी.
ISBN:978-93-83471-96-6 :

eदस ,

.120.00

लपंडाव.-पुणे : महाजन
2016.- 32 पृ. , 21

.40.00

eदस,

स.मी.
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जोशी, अनुजा

दातार,

उBहाचे घुमट खांQावर.- मुंबई : लोकवाङमय
गृह .-2017.- 120 पृ., 21 स.मी.
. 160.00
टेकाडे,

ितभा

सांजवेळ .- पुणे :

नं2दनी, 2016.- 56 पृ., 18 से.मी.

. 80.00
दु
मन [हदोळा [हदोळा.- पुणे :नं2दनी, 2015.-

ठोकाळे ,

130 पृ ., 21से.मी

. 120.00
डवरे , खुशाल

891.461 - मराठी

का4सािह6य

जय,ी

घेई छंद .- अहमदनगर:
52 पृ., 21

आनंदो6सव काशन, 2016.-

स.मी.

.50.00
दाभोलकर, वनमाला

अर बालगीते.- [सधुदगु : चैतBय काशन, 2017.24 पृ., 21 स.मी.
. 30.00
देवखकर, क(तुरी
(व सखा .- पुणे :चपराक ., 2016.- 88 पृ ., 21 से.मी
. 100.00

अमृत

लोकियता .- पुणे :श दरW
का., 2016.- 64 पृ., 21 स.मी.
. 95.00

खंडोबाची

अण िव.
शरण समथा जाऊ.-पुणे: चेतक बु<स.,
2016.- 64 पृ. , 21 स.मी.
ISBN978-81-929711-21-8 : . 90.00

देशपांडे,

डांबरे , वंदना

अर[वद
का., 2015.- 140 पृ., 21 स.मी.
. 180.00

माझा मलाच वाटे हेवा.- ठाणे :

डvगरे , नागोराव
मायचा झरा िजवाचं वादळ.- नांदड
े :

िनमल का., 2016.- 96 पृ..,21 स.मी.
. 125.00

ानदा
िशकaयापूवjचं पाणी.-मुंबई :
=ंथाली का., 2016.- 58 पृ., 21 स.मी.
. 400.00

देशपांडे,

पोहायला

पावतीबाई
उजळणी.- पुणे: पगंधा ., 2016.- 96 पृ., 21 स.मी.
ISBN 978-93-84416-88-1: .110.00

देशमुख,

तकडे, संजय अशोक

अि2द4 .- कोहापुर : किवता सागर
का., 2016.- 36 पृ., 21 से.मी.
. 50.00
तुगांरे ,

दीप

वॅलेटाईन.-पुणे :

रफस पि ल., 2016.- 32 पृ., 21 स.मी.

. 50.00
तु(कानो, जोसेफ
पो(टकाड कथा.- पुणे : अनघा काशन,
2017.- 96 पृ., 21 स.मी.
. 140.00

धाडगे,

सं=ाम

ऐकतेस ना…. .- पुणे :

नं2दनी, 2014.- 64 पृ ., 12से.मी

. 64.00
धु:पड , माया 2दलीप
भVNिननाद .- पुणे: (पश ., 2016.- 46 पृ., 21 स.मी.
. 75.00
नांगरे , किपलराज

एक िAितज .- पुणे : ेहवधन ., 2017.- 84 पृ.,
21 स.मी.
. 100.00
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नाईक, िवलास
सहल सुचल

891.461 - मराठी
पठाण, यु. म.

9हणुन... .- पुणे :नं2दनी

पि ल., 2016.- 85 पृ ., 12से.मी
.80.00
नाईकवाडे, राजा
राजसी.- नागपुर : िवजय

म$ययुगीन मराठी संत कविय5@च लेखन.पुणे: सुयोग का.,2017.- 84 पृ., 21 स.मी.
. 55.00
पवार,

., 2016.- 250 पृ,. 21 स.मी.

. 350.00

21

येaयाने.-ठाणे :अनघा ., 2017.- 980 पृ.,

स.मी.

. 100.00
मािणक कला:पा
भावतरं ग.-कोहापुर : किवतासागर का.,
2015.- 68 पृ., 21 स.मी.
ISBN 978-81-929803-5-5: .70.00

2दलीप पुंडिलक

कामगार किवतेतील सामािजक जािणवा.- पुणे:

सुगावा का., 2016.- 330 पृ., 21 स.मी.
. 350.00

नागवेकर, आिनषा
सखी तुझया

का4सािह6य

पवार ,

,ीकांत

रानफुल .-सोलापुर

:

रWिया ., 2016.- 34 पृ.,

21 स.मी.
. 40.00

नागावे,

पाचवे, अमर
ऋणाईत .- सोलापुर :
14

रWिया ., 2017.- 100 पृ.,

स.मी.

ISBN 978-81-832854-8-0 :

नायकवडे, वैशाली बाबूराव

महारा?ाची सां(कृ ितक लेणी : =ामीण ि-यांPया
ठे वणीतील गाणी.- इचलकरं जी : वैशािलनी का.
2016.- 148 पृ., 21 स.मी.
.150.00
सिचन कृ Kणा
2कलिबल गाणी.- पुणे: चेतक बु<स, 2017.-50 पृ.,
21 स.मी.
ISBN 978-93-92211-97-3: .75.00

िनकम,

. 50.00

अभयकु मार ,ीपाल
िनभय भरारी.- कोहापुर : किवतासागर का.,
2016.- 36 पृ..,21 स.मी.
.40.00

पाचोरे ,

पाटील, गजमल

दपण.- इं दौर : पावती ., 2016.- 64 पृ., 21 स.मी.
. 100.00
पाटील, देवबा िशवाजी

बु<स, 2017.- 72 पृ., 21 स.मी.
ISBN 978-81-933792-4-0 : .90.00
मुरादमन.- पुणे : चेतक

पंिडत , हेमलता

का4 कुसुमांजली .-पुणे : अAर िवदया काशन, 2016.112 पृ., 21 स.मी.
.100.00

_ांतीवीर .- पुणे: महाजन पि ल., 2016.-80 पृ., 21 स.मी.
. 105.00
पाटील,

., 2015.- 72 पृ., 21 से.मी
ISBN:81-89272-00-4 :  70.00

.

,ीकांत
भावरव@B1ांजली.-नागपुर : िवजय .,2016.-54 पृ.,18स.मी
.100.00

पाटील,

गुमं5 .-पुणे : अAर िवदया ., 2010.- 64 पृ., 21 स.मी.
. 20.00

िम[लद

मनरं ग.- ठाणे: शारदा
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स6यिजत
अरaयपव.- पुणे: गमभन काशन,
2017.- 78 पृ., 21 स.मी.

पाटील,

ISBN 978-81-935831-0-4 :

बाचल,

का4सािह6य

बाळकृ Kण

बालरं ग

.-पुणे:

यशोदीप ., 2016.- 72 पृ., 21 स.मी.

. 80.00
. 40.00

पाुडकर, पराग
नं2दनी पि ल.,2016.- 96 पृ ., 21से.मी

परागकण .- पुणे :

. 90.00
रWाकर
का4ांजली.- अहमदनगर.- श दगंध ., 2017.48 पृ., 21 स.मी.
. 65.00

पुरािणक,

बडभर, सिचन िशवाजीराव
मनातया किवता .- पुणे :यशोदीप पि ल,
80 पृ., 21 स.मी.
. 100.00

2016.-

चं1रे खा
अिणमा.- पुणे :चपराक ., 2017.- 88 पृ., 21 से.मी
. 80.00

बेलसरे ,

बैजल, रे खा
पोईनकर, अिवनाश
उजेड मागणर आसवे. - अमरावती :
2017.- 96 पृ., 21

पायगुण .,

स.मी.

. 48.00

(वत: तुन उगवताना....- औरंगाबाद : जनशVN वाचक
चळवळ, 2016.- 102 पृ., 21 स.मी.
. 100.00
बोरसे, सुरेश

पोपलवार, सुजाता

सुंग.-पुणे : िनमल ., 2016.- 64 पृ., 21 स.मी.
 .80.00
फलके ,

दा5य (सं.पा)

संतवाटीकेतील जाईची वेल : संत जनाबाई.पुणे

: यशोदीप

पि ल .,2015.- 160 पृ., 21 स.मी.

ISBN:978-93-83471-61-4

िवशाल गगन.- पुणे :

अAरबंध, 2016.- 108 पृ., 21 स.मी.

. 110.00
भातंeेकर, िशतल
खेळ भावनांचा.- औरं गाबाद :

साBवी काशन, 2016.-

स.मी.

32 पृ., 21

. 40.00
भोईर, दमयंती

बनसोडे ,िहरा

2फयाद .- ,ीरामपुर :श दालय ., 2015.-

तरं ग उदकाचे अंग.- मुंबई :

75 पृ ., 21 से.मी

. 125.00

.100.00

2016.- 89 पृ,. 21

बगO, गणेश
जय छ5पती िशवराय.- ठाणे : शारदा .,
2017.- 56 पृ., 21 स.मी.
ISBN 978-81-89272-00-9 : . 50.00

मलवे, सुरेश

बवO, माधुरी

महाजन, भुषण अशोक

., 2017.- 64 पृ., 21 स.मी.
ISBN 978-81-89272-030 : . 100.00
भावगंध.- ठाणे : शारदा

=ंथाली का.,

स.मी.

नामदेवराव

राqगान.- नागपुर :,ीिवQा नाथे पि ल .,
2017.- 32 पृ. , 21 स.मी.
ISBN:978-93-85369-67-4 : . 30.00

भेग.-धुळे :

स9यकता ., 2015.-16 पृ., 21 स.मी.
. 40.00

ISBN 978-93-83429-37-0 :
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धv.
किवतेतून गाaयाकडे.- मुंबई : पॉ:युलर का.
ा.िल.,2017.- 148 पृ.., 21 स.मी.
ISBN 978-81-7991-915-6 : .250. 00

महानोर, ना.

महाले,

.रतेश

कमळाई.- पुणे : अनघा

काशन, 2017.- 84 पृ., 21 स.मी.

.100.00
माटे, माधुरी

पाऊस खिजBयाPया िविहरीत बंद.- पुणे :
ितमा का., 2015.- 48 पृ., 21 स.मी.
.100.00

891.461 - मराठी
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मोरे , भरतकूमार

मानवतेPया.-सोलापुर : रWिया का.,
2016.- 64 पृ. , 21 स.मी.
ISBN:978-81-932654-3-5 .80.00
किवता

4V मी….- सोलापुर : िशवा काशन,
2016.- 80 पृ. , 20 स.मी.
. 64.00
संतोष [लबाजी
भारतराज गीतस.रता.-लातुर : भुमी का.,
2016.- 51 पृ. , 21 स.मी.
.100.00

मोरे ,

माया दामोदर

कोहापुर : अिभनंदन का.,
2017.- 120 पृ., 21 स.मी.
.180.00

फुटले मोती.-

माकBडयेवार, वासंती भाकर
िहवj लेक.- नागपुर : सािह6य िवहार का.,
2017.- 42 पृ., 21 स.मी.
. 60.00
मावळे , अनंत
अंतरंग.- नागपुर: नाथे

पि ल., 2017.- 11 पृ., 21 से.मी.

. 25.00
जुलेखा गुलाबuसेन
गंमत गाणी.- कोहापुर : किवतासागर का.,
2015.- 36 पृ., 21 स.मी.
. 40.00

मुलाणी,

मुसळे , सीमा (संपा)

राजा िशरगु:पे ॉिमिथअसची कवीता.- कोहापुर:
स9यक िव1ोही ., 2015.- 147 पृ., 22 से.मी
. 200.00

यादव, योजना
मरी मरी जाय सरीर.- पुणे:
2017.- 103 पृ., 21

मेहता पि ल.,

स.मी.

ISBN 978-93-8674-507-3:

.140.00

रसनकुटे , अ.ना.

अAरछाया.-पुणे :महाजन eदस,
.115.00

2016.- 79 पृ., 21

स.मी.

राऊत , योगेश
झळा.- पुणे :

चपराक का., 2017.- 64पृ ., 21से.मी

.50.00
मोद
गोqी गाaयांPया.- पुणे: सुरेश एजBसी,
2016.- 159 पृ., 21 स.मी.
.180.00

रानडे,

कृ Kणकांत
अमृत श दांचे.- अहमदनगर : श दगंध
का., 2017.- 86 पृ., 21 स.मी.
.100.00

लोणे,

लेण…
े
.

मेहता, सुगंधा

िवरिहणीPया 4था.- पुणे :उ6कष ., 2016.56 पृ,. 21 स.मी.
.75.00

वसेकर, केशव
रानवारा-

[हगोली : िनसग पि ल, 2016.- 64 पृ., 21 समी.
. 65.00

ISBN 978-8-925656-2-0 :
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वाघ ,जयंत

श दमाला .- पुणे :चपराक .,2017.- 96पृ ., 21से.मी
.100.00
वाघोले, संदीप

यशोदीप का., 2016.- 96 पृ., 21 समी.
ISBN:978-83471-51-5 : .120.00

जु .- पुणे

:

का4सािह6य

[शदे, िवKणु
ि5रW.- ठाणे : शारदा , 2017.- 176 पृ., 21 स.मी.
ISBN 978-81-89272-036 : .150.00
िशद, वैभवकुमार
भारत भाhय िवधाता एक का4 िभवादन.औरं गाबाद: आनंद का, 2016.- 56पृ.,21से.मी
.100.00

वारं गणे-पाटील, आनंदा

जगदगु तुकोबारायाचे श दधन.- औरंगाबाद:
कै लाश पि ल, 2016.- 88पृ .,21से.मी.
ISBN:93-84451-16-5 : .90.00

िशलेदार,

पॉ:युलर का.,
2017.- 117 पृ., 21 समी.
ISBN 978-81-7991-878-2 :.175.00

Cहटकर, वीण
माणसा अभंग हो.- पुणे :
48 पृ., 21

गमभन ., 2016.-

शडगे, नंदकुमार

स.मी.

Cहाईट लाईट पि ल.,
स.मी.
ISBN 978-93-92211-21-8: .200.00
गािललीयन.- पुणे :

. 24.00

2017.- 162 पृ., 21

[शगनाथ, सुनंदा िवनाथ
(वगंधा.- लातुर : भुमी ,
.100.00

2016.- 96 पृ., 21

स.मी.
शेकडे, वसंत

[शदे, कृ Kणा
मातीशी जुळली नाती

फु ल

पायी चालणार.- मुंबई :

.- सोलापुर :

रWिया

का.,2016.- 75 पृ., 21 समी.
ISBN:978-81-932854-5-9 .100.00
[शदे, िजजा
काळी माती िनळे आकाश.-औरं गाबाद :कैलाश

पि ल .,2016.- 71 पृ., 21 समी.
ISBN:93-84451-98-5-1 .100.00
[शदे, देिवदास
पाणuल.- पुणे: गमभन , 2017.- 94 पृ., 21 स.मी.
ISBN 978-81-935831-1-1: .48.00
[शदे, फ.मुं.
आई आिण इतर किवता.आ.7 वी.- पुणे:

सुरेश एजBसी, 2016.- 72 पृ., 21 स.मी.
. 80.00

िनवडक किवता .- ,ीरामपुर : श दालय
का., 2015.- 79 पृ., 21 समी.
.100.00

शेख, नजमा मैनुदीन

अधुरे (व.- अहमदनगर :श दगंध का.,
2017.- 72 पृ. , 21 स.मी.
.90.00
शेळके, िनलेश केदारी

,ीरामपुर : श दालय का.,
2015.- 80 पृ. , 21 समी.
.140.00
अकुतोभय .-

शेळके- मरकड, संगीता

2द4दशन तुकोबाराय.- अहमदनगर :
आनंदो6सव, 2016.- 186 पृ., 21 स.मी.
.175.00
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2दपक
मनमं2दर .-सोलापुर : रWिया , 2016.98 पृ., 21 समी.
ISBN:978-81-932854-6-6 .100.00

सकपाळ,

सोनवणे,

का4सािह6य

मंदा2कनी

जागृती.- अहमदनगर :
2016.- 47 पृ. , 21

श दगंध का.,

स.मी.

. 50.00
सोनार, रिव वसंत

संकपाळ, सुशीला
आभाळा खालची शाळा.-पुणे:
2016.- 112 पृ., 21

यशोदीप पि ल .,

समी.

ISBN:978-93-83471-77-0

सखी सोबती.- सोलापुर :
2017.- 71 पृ. , 21

.110.00

िस$दाथ
सपराी .-बीड : टे<चर राq िनमाण का.,
2016.- 75 पृ. , 21 स.मी.
 200.00

सोनावणे,

राज1 शामराव
मन पारं या.- कोहापुर : किवतासागर का.,
2016.- 68 पृ., 21 स.मी.
. 70.00

हवालदार,

सरगर,

स.मी.

. 100.00

2दपक
पिहला (पश.- नांदेड : िनमल काशन,
2016.- 112 पृ., 21 स.मी.
. 150.00

सपकाळे ,

िशवा का.,

कNतj
पा.रजात.- कोहापुर : अिभनंदन का.,
2016.- 72 पृ. , 21 स.मी.
.110.00

िहरवे , िवनायक

सलादे , कैलास

,ीरामपुर : श दालय का.,
2015.- 67 पृ., 21 समी.
.120.00
दाहगाथा .-

सातगांवकर, िवजयराज
मी आिण 108 चारोळया .- ठाणे :

अनघा का., 2017.- 78 पृ., 17 स.मी.
.100.00

सूय गेला नाही अजुन अ(ताला .- ,ीरामपुर :
श दालय का .,2015.- 67 पृ., 21 समी.
.150.00
uळबे, वंदना अशोक
कvडमारा.- पुणे: चेतक बु<स,
2017.- 87 पृ. , 21 स.मी.
ISBN 978-93-92211-21-8:

.130.00

का4सािह6याचा इितहास व समीAा
खलाळ, सुिचता
-ी किवतेचे भान काल आज आिण उदया.,ीरामपुर :श दालय का, 2015 .- 144 पृ ., 21से.मी.
. 180.00
891.461009 - मराठी

सावनसागर

Pयुgगम.- पुणे : गमभन काशन,
2016.- 92 पृ., 21 स.मी.
.48.00
सुमंत , नारायण
ितफणीचे हायकु .- पुणे :
2016.- 64 पृ., 17

.100.00

यशोदीप पि ल.,

स.मी.

गुंजाळ, बाळा साहेब
मराठी कवीत आकलन आिण आ(वाद.-,ीरामपुर: श दालय
., 2014 .- 110 पृ ., 21से.मी.
.140.00

309
891.461009 - मराठी

का4सािह6याचा इितहास व समीAा

घाटे, शरद
शरदाचे चांदणे.- पुणे:
416 पृ., 21

चेतक बु<स, 2016.-

स.मी.

ISBN 978-93-92211-21-8:

.625.00

गाडO, ज.तु.

सांगोलेकर , अिवनाश
मराठी सामािजक किवता : शोध आिण बोध .औरं गाबाद : कैलाश

नासािह6य
गायकवाड (डकरे ) , पुजा िनवृी
वाहाPया िव$द 2दशेने…- नांदेड : िनमल
का., 2017.- 87 पृ., 21 स.मी.
151403
ISBN 978-81-8287-363-6 : .125.00

891.462 - मराठी

पि ल., 2016. 192पृ., 21से.मी

.225.00

संत िशरोमणी.- पुणे:

चेतक बु<स,

स.मी.

2016.- 48 पृ. , 21



ISBN 978-93-92211-21-8: .75.00

चौधरी ,

सांगोलेकर , अिवनाश

वाहआिण वृती .,ीरामपुर :श दालय ., 2017 .- 200पृ ., 21से.मी.
. 260.00

मराठी गझल:

891.462 - मराठी नासािहय

भा(कर

कयाणकारी
सामािजक सं(था., 2017.- 70पृ., 21 से.मी.
.100.00
मरी जाय हो.- ठाणे : आनंद

तांबे, राजीव

आचाय, 2करण शाम
मनि(वनी िच5कार ती .-पुणे: महाजन पि ल.
हाऊस, 2016.- 160 पृ., 21 स.मी.
.210.00

दोन िखड<या भा.1.- पुणे : राजहंस का.ा.िल.,
2017.- 96 पृ. , 21 स.मी.
ISBM978-81-7434-996-5:.100.00
दुपारे ,

भाकर

साईनाथ का
2016.- 59 पृ., 21 स.मी.

रमाई .- नागपुर

उपा$ये, शिशकला

चं1कला
काशन, 2016.- 36 पृ., 20 स.मी.
.90.00

िवसरभोळा भुलाजी .-पुणे :

:

ISBN: 978-93-84642-55-6

कणक, दीपक
सुखालाही भोवळ आली.- ठाणे : अनघा

काशन, 2017.- 63 पृ., 21 स.मी.
.80.00

.

.70.00

नाडकणj, आनंद
6या ितघाची गोq.- ठाणे:मॅजेि(टक
पि ल. 2016.- 62 पृ., 21 से.मी
.150.00
[नबाळकर, बापुसाहेब
एकां2कका.- सातारा: ,ीसमथ ह.रबापु महा
आ$याि6मक ., धामक सां(कृ ितक f(ट.,

कणक, दीप
जड झाले ओझे.- ठाणे : अनघा

2017.- 70पृ., 21 से.मी.

काशन, 2017.- 118 पृ., 21 स.मी.
.130.00

.105.00
िनकम, सिचन

िबफोर

अॅaड अफटर रेCह पाटj .-पुणे

काशन,2016.- 80 पृ., 21 स.मी.
.120.00

बु<स, 2017.- 52 पृ., 21 स.मी.
ISBN 978-81-933792-8-7 : .90.00
गीतगुंजन.- पुणे: चेतक

गाढवे , सुधाकर मधुकर
: नीहारा

दीलखुलास.- पुणे: चेतक

बु<स, 2017.- 248 पृ., 21 स.मी.
.390.00

ISBN 978-81-933792-3-3 :

310
891.462 - मराठी

नासािह6य

891.463 - मराठी कथासािहय

आचाय, मंदा

पांढरीपांडे , दमयंती

_ांतीशीखा कमळाई .- नागपुर : िवसा बु<स .,
2016.- 62 पृ., 21 स.मी.
ISBN 978-93-80882-41-3:. 125.00
भोसले, मनोहर महादेव

कोहापुर :
किवतासागर का., 2015.- 36 पृ., 21 स.मी.
.40.00

वंश आिण अंश.-

इथे ओशाळली माणुसकN.- पुणे: ियांजली
काशन, 2015.- 172 पृ., 21 स.मी.
.230.00

आठये, वृषाली
=ीKम सरताना .- कोहापूर : ,ी नवदुगा का.,
211 पृ., 21स.मी.
.280.00

2016.-

मीनाAी
कॅ :सुल कथा.- पुणे: नं2दनी, 2017.- 111 पृ., 21 स.मी.
.110.00

आडे-दामले,

रWाकर

मतकरी ,

इं 2दरा.- मुंबई: मॅजेि(टक पि ल. हाऊस ,
2016.- 82पृ ., 21से.मी

.150.00

आशर-

धान, नीलम

., 2016.- 112 पृ.,
ISBN 81-892512-00-4: . 100.00

संयम.- ठाणे : शारदा
माटे, माधुरी

(वराजाचा कौल दोन अंकN बालनाटय.- नागपुर
: सािह6य सार क 1.- 2017.- 44 पृ., 18 समी
.50.00

सलाम माऊली.- ठाणे : शारदा

21 से.मी.

., 2016.- 192 पृ.,

21 से.मी.
ISBN 81-89272-00-4:

. 180.00

वाघमारे , के. डी.

िAितजापलीकडे .-नांदडे : िनमल का.
2016.- 80 पृ., 21 स.मी.
.90.00
[शदे, नवनाथ
का., 2017.- 31 पृ., 21 स.मी.
. 30.00
राजषj शाu एकपा5ी योग .- सातारा :
लोकायम का., 2016.- 32 पृ., 21 समी.
.30.00
सावे, राजन
टाईमपास.- पुणे: महाजन

.120.00

दुयाधन

जाणीव.- पुणे :

यशोदीप पि ल, 2016.- 136 पृ.,21 स.मी.

.150.00
इनामदार, मेधा

तुका आकाशाएवढा.- सातारा : लोकायत

2016.- 83 पृ., 21

आिहरे ,

पि ल.हाऊस,

समी.

लtमण रेषा
.100.00

.- पुणे :

ान का, 2016.-

64 पृ., 21

स.मी.

सावया मनातया.- पुणे : ान , 2016.- 64 पृ.,21स.मी.
.100.00
दा
िवानकथा.- कोहापुर : रावा , 2016.- 160पृ.,21स.मी.
. 230.00

उमराणीकर,

ऐनापुर, िविनता
िवदेशी कथा.- पुणे :

. 50.00

सुयोग ., 2017.- 46 पृ., 21 स.मी.

311
891.463 - मराठी
ओक,

कथासािह6य

चाशीला

कथासािह6य

Fयोती
(वाBतसुखाय.- पुणे: िवकमा पि ल., 2017.- 172 पृ.,
21 स.मी.
ISBN 978-93-85665-24-0 : .225.00

कानेटकर,

शहाणी पहाट .- नागपुर :
2017.- 195 पृ., 21

891.463 - मराठी

िवजय का.,

स.मी.

.250.00
कणक, ियांका
सावया.- पुणे: उ6कष काशन,
2016.- 252 पृ., 21 स.मी.
.250.00
कलशेटटी, रमेश

नं2दनी पि ल. हाऊस,
2016.- 60 पृ., 18 स.मी.
.50.00
काकू.- पुणे:

कामत, शहाजी

अवकाळी पावसाPया िनिमाने .- मुंबई
लोकवाडमय गृह ,2017.- 119 पृ. , 21

ल .-कोहापुर :,ी
नवदुगा काशन, 2016.- 256 पृ., 21 स.मी.
.330.00

काळे , चांगदेव
आता काय करायचं….- मुंबई :
208 पृ., 21

$यास.- कोहापुर : अिभनंदन काशन,
स.मी.
.180.00

2016.- 124 पृ., 21

फाख
िशकaयाPया वाटेवरच आनंदवन.- पुणे :
श दाली का., 2014.- 107 पृ ., 21 से.मी
.120.00

काझी,

काटकर, अिजत

कोहापुर : अिभनंदन का.,
2017.- 88 पृ., 21 स.मी.
.130.00

=ंथाली काशन, 2016.-

स.मी.

.250.00
जय,ी

दैवगती .-पुणे:

रान तुळशीच

कांबळे , पांडुरं ग

स.मी.

.120.00

ISBN:978-93-82789-95-6

काळे ,
कांडगावकर, सुधीर

:

यशोदीप , 2016.-112 पृ.,21 स.मी.
.120.00

ISBN: 978-93-83471-87-9

कNर, िगरीजा
इटु कया.- पुणे : 2दलीपराज ., 2017.- 56 पृ., 21 स.मी.
ISBN 978-93-5117-151-5 : . 50.00
कुंकडकर, इं दु

अAदा.- नागपुर : सिचन सािह6य, 2016.- 134 पृ.,
21 स.मी.
. 150.00
2कसनराव .
कोहापुर: अAर दालन ., 2016.-189 पृ.,
21 स.मी.
 .200.00

कु-हाडे,

भेटीगाठी .-

देवमाणुस.-

वंशाचा 2दवा.- कोहापुर : अिभनंदन का.,
2017.-111 पृ., 21 स.मी.
.170.00

कु ळकणj, उवल
अखेरच पव .-पुणे : श दरW ,
. 75.00
बी हॅपी

.-पुणे :

. 75.00

2016.- 48 पृ. , 21

स.मी.

श दरW , 2016.- 47 पृ., 21 स.मी.

312
891.463 - मराठी

कथासािह6य

कु ळकणj, उवल
सोBयाच कड .-पुणे : श दरW , 2016.- 40 पृ., 21 स.मी.
. 60.00
हे बंध रे शमाचे.-पुणे :

श दरW , 2016.- 63 पृ., 21 स.मी.

. 95.00

कु लकणj, ताप
जगणे मरणे िख(ता साठी -पुणे: Cहाईट लाईट पि ल.,
2016.- 64 पृ., 21 स.मी.
. 100.00
कु लकणj, बी. एस.
गम6या चडु.-पुणे: चं1कला , 2016.- 24 पृ., 20 स.मी.
. 60.00
कु लकणj, सुयकांत
6या रा5ी साडे अकरा वाजता.-पुणे : ान ., 2016.62 पृ., 21 स.मी.
. 100.00
2द4ांगी.- पुणे: चेतक बु<स, 2016.- 123 पृ., 21 स.मी.
ISBN 978-93-92211-21-8 : . 140.00
:

ान ,2016.- 64 पृ., 21 स.मी.

. 100.00

क करे, सुलभा
वास.- पुणे : मधु,ी , 2015.- 228 पृ., 21 स.मी.
. 300.00
केणेकर,

मुVा

21

. 200.00
केतकर, वैशाली

संघष- आनंदया5ी .- रWािगरी : लेिखका, 2016.- 116 पृ.,
21 से.मी.

. 250.00
केसकर, अनघा

िवकमा पि ल., 2017.- 163 पृ., 21 स.मी.
ISBN 978-93-85665-27-1 . 225.00
गुंता.- पुणे:

िवकमा पि ल.,2017.- 163 पृ., 21 स.मी.
ISBN 978-93-85665-26-4: . 225.00

दान.- पुणे:

िवकमा पि ल.,2017.- 137 पृ., 21 स.मी.
ISBN 978-93-86455-03-1: .195.00

सुटका.- पुणे:

कोहटकर, म. िव.
असा एक िम5.- पुणे: मधुराज पि ल.ा.िल.,
2016.- 45 पृ., 21 स.मी.
ISBN 978-81-7492-194-X: .100.00
आबुराव ढबुराव.- पुणे: मधुरा

अनु.रत.- पुणे : नवल , 2017.- 140 पृ., 21 स.मी.
. 170.00
कुवळे कर, कुंदा

2017.- 38 पृ., 24

स.मी.

ISBN 978-81-7492-497-7:

.80.00

मधुराज पि ल.,
स.मी.
ISBN 978-81-7492-193-1: .80.00
पाखरांची भाषा ?.- पुणे:

ऋणानुबंध .- गोवा : सुदश
े
कवळे कर , 2016.-

स.मी.

. 230.00

2017.- 38 पृ., 24

पाताळातले देव.- पुणे:
तु ितथ मी.- गोवा : सुदश
े
कवळे कर ,
2017.- 160 पृ., 21

.240.00

, 2017.- 144 पृ.,

स.मी.

ज पि ल.ा.िल.,

कु लकणj, ेहसुधा

152 पृ., 21

कथासािह6य

पताका.-आ. 3 री.- नािशक : मोिनका

कु लकणj, ानेर
दुरावा .- कोहापुर : अथव , 2016.- 192 पृ., 21 स.मी.
. 270.00

हे राम.- पुणे

891.463 - मराठी

स.मी.

2016.- 50 पृ., 24

मधुराज पि ल.ा.िल.,

स.मी.

ISBN 978-81-7492-192-3:

.100.00

313
891.463 - मराठी

कथासािह6य

891.463 - मराठी

कौठाळकर, सुधीर

गाड, िवठठल

पि ल. हाऊस,
2017.- 508 पृ. , 21 स.मी.

कुंती.- पुणे: मेहता

.550.00

अचना
=ंथाली काशन,
2016.- 124 पृ., 21 स.मी.
.150.00

खराबे, रे खा

गाडेकर-शंभरकर,

सानुल पाख अन राजकBया.पुणे: नं2दनी पि ल हाऊस.,

सोलमेट.- मुंबई :

2015.- 138पृ ., 21 से.मेी

.120.00

गायकवाड, िवनोद

पुKपा (अनु.)

(मु.ले.नारळीकर जयंत).- पुणे: राजहंस

का., 2017.- 128 पृ., 21 स.मी.
ISBN 978-81-7434-813-2 : .150.00
खुडे, सोपान

,ीिवQा .,2016.- 168 पृ., 21 स.मी.

.275.00

गायतvडे, दुगानंद
अंतरं ग.-पुणे: उ6कष काशन,
2016.-92 पृ.,21 स.मी.
. 100.00
िगरबने, शांता

गFवी, ेमानंद
हवे पंख नवे .- मुंबई:

कोहापुर : अिभनंदन का.,
2017.- 167 पृ., 21 स.मी.
.260.00

युगारं भ.-

चला जाऊ अवकाश सफरीला.

गैराट.- पुणे :

कोहापुर : अथव का ,
2016.- 176 पृ., 21 स.मी.
. 230.00
देवमाणुस .-

ISBN 978-93-8688-85-70 :

खरे ,

कथासािह6य

मॅजेि(टक पि ल.,

2016.- 177 पृ ., 17 से.मी

. 200.00

संत6वाPया पाऊलखुणा….- पुणे: िवकमा
पि ल.,2017.- 122 पृ., 21 समी
ISBN 978-93-86455-04-8: .200.00
गुx,े षीके श

गवंडी ,पुंडिलक

एक डvगर संपला.- पुणे: नीहारा का.,
2017.- 104 पृ., 21 से.मी.

राजहंस काशन,
2017.- 420 पृ., 21 स.मी.
दंशकाल.- पुणे:

ISBN 978-93-86628-07-7:

.100.00

गोखले,
गवळी, आनंद
||मन चंगा रोहीदास || .- पुणे:
2015.- 224 पृ., 21

यशोदीप पि ल ,

स.मी.

ISBN:978-93-83471-76-8

.225.00

गCहाणे, गो[वद
बाजीराव म(तानी आिण इतर ेमकथा.- पुणे:
चपराक का., 2017.- 72 पृ., 21 स.मी.
.80.00

.500.00

मंजु,ी

|| हेिच दान देगा देवा ||.- पुणे :
हाऊस,2017.- 430 पृ., 21

मेहता पि ल.

स.मी.
.450.00

ISBN 978-93-8688-86-17:

गोखले, हेमंत

ेरक कथा .-अहमदनगर: दीAा पि ल.,
2015.-40 पृ., 21 से.मी.

. 25.00
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घोसपुरकर, वासंती

गोखले, हेमंत

ेरक कथा

भाग .2.-अहमदनगर:

दीAा पि ल

स.मी

. 300.00

25.00

चCहाण, िवठल

ेरक कथा

भाग .3.-अहमदनगर:

दीAा पि ल.,

2015.-40 पृ ., 21 से. मी.

.

वादळफुल.- पुणे: मेहता., 2017.- 270 पृ., 21
ISBN 978-93-8674-510-1:

2015.-40 पृ. , 21 से. मी.

.

कथासािह6य

अनुकंपा.- पुणे :

गमभन , 2016.- 152 पृ., 21 स.मी.

. 80.00

25.00

गोगटे ,

मंदा2कनी

घरोघरी गांधीजी .- पुणे:
2016.- 168 पृ., 21

महाजन eदस,

चCहाण, सुरेश बा.
ि(थ6यंतर.- पुणे: गमभन , 2016.- 128 पृ., 21 स.मी.
. 64.00

स. मी.

.230.00

चांदोरकर,

(वाती

िहज डे.- पुणे : मेहता, 2017.- 242 पृ., 21
ISBN 978-93-8688-86-00 :

गोडबोले, अिनल
सुबोधकथा.-4 थी आ.- पुणे:
2016.-36 पृ. , 21

2दलीपराज का.

स. मी.

. 30.00

. 295.00

चैतBय, 2दपक
ितमीर असु दे .- पुणे :

ान ., 2016.-64 पृ.,

21

िलपि(टक .- पुणे : श दरW .,2016.- 80 पृ., 21 स. मी.
. 120.00
घळसासी, पराग

ाणसखा….पुणे: साद ., 2017.-180 पृ., 21 स.मी.
. 150.00
लtमण

यािमनी .- मुंबई :

=ंथाली . 2017.- 135 पृ., 21 से.मी.

. 150.00

मोगरा फुलला

.- पुणे :

ान ., 2016.-64 पृ.,

21

. 90.00
यु टन.- पुणे :ान ., 2016.-64 पृ., 21 स.मी.
. 90.00
िवचार िवन बोलु नये.- पुणे :

ान ., 2016.-

64 पृ.,21 स.मी.
.100.00

चोरमारे , िवजय (सं.पा)

काहीही कq होत नसत.- ,ीरामपुर : श दालय .,
घाणेकर, वसुंधरा

पुBहा न4ाने.- मुंबई: मॅजेि(टक, 2016.- 174 पृ., 21 से.मी
. 220.00

चॉकलेट.- पुणे:

2015.- 121 पृ., 21 से.मी

. 160.00
भाकर
सं(कारकथा.भा. 1 ते 3.- पुणे : सुयोग ., 2017.56 पृ., 21 स.मी.
. 60.00

चौधरी,

घायमुVे, राuल
. 80.00

स.मी.

. 100.00

घिडयार, शुभा

घाडीगावकर,

स.मी.

नं2दनी, 2015.- 80 पृ., 21 स.मी.

स.मी.
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भाकर
सगुणांPया गोqी भा. 1 व 2.- पुणे : सुयोग
का., 2017.- 88 पृ., 21 स.मी.
. 55.00

चौधरी,

जोशी, मोहन
ऐकावे जनाचे.- पुणे:
32 पृ., 24

4ंकटेश
ा6यकथा.- जय[सगपुर : किवतासागर
का., 2017.- 120 पृ., 21 स.मी.
. 160.00

स.मी.

लीला रामचं1
सािव5ी .- मुंबई: मॅजेि(टक, 2016.- 408 पृ., 21 से. मी
. 400.00

कvब-या - कोहापुर : अथव ., 2016.-148 पृ., 21 स.मी.
. 190.00

झगडे, डी. पी
भुक आिण गरीबी .- नांदड
े :
160 पृ., 21

.

जाधव, अमोल

=ेट ए(के प.- पुणे : महाजन eदस, 2016.- 168 पृ.,21स.मी.
. 235.00
सूयकांत

िनमल , 2016.-

स.मी.

200.00

झनकर,

दा5ेय

रोिहणी.- नािशक :

ISBN 978-93-8688-84-95 :

. 70.00

जोशी,

जठार, बा. स.

आघात.- पुणे : मेहता, 2017.- 340 पृ., 21

2दलीपराज ., 2016.-

ISBN 978-93-5117-064-8 :

जंबगी,

जाधव,

कथासािह6य

सह(65बाu . 2017.- 144 पृ.,

21 से.मी.

स.मी.

. 150.00

.395.00

डवरे , खुशाल अमृत
जावडेकर, सुबोध

अचं याPया गोqी.- मुंबई: मॅजेि(टक, 2016.- 180 पृ.,
21 से.मी

. 250.00
जvधळे , महावीर

अजब Bयाय िनयतीचा .- पुणे: ान , 2016.- 64 पृ.,
21 स.मी.
. 90.00
गेम

िहरवे ढग.- नागपुर : िवजय

, 2016.- 176

पृ., 21

स.मी.

.- पुणे:

. 200.00
मोद
इं टरCहेBशन.- पुणे : मेहता, 2017.- 288 पृ., 21 स.मी.
ISBN 978-93-8688-83-03: . 320.00

जोगळे कर,

ान , 2016.- 64 पृ., 21 स.मी.

. 100.00
वलय.- पुणे:

ान , 2016.- 64 पृ., 21 स.मी.

. 100.00
व(ती.- पुणे: ान , 2016.- 64 पृ., 21 स.मी.
. 100.00

जोशी, न. म.
संत कथा.- पुणे:

सुयोग , 2016.- 52 पृ., 21 स.मी.

. 50.00
जोशी, बंडु गणपत

कथा सदगुणांPया.- नांदडे : िनमल , 2016.144 पृ., 21 स.मी.
. 200.00

(मारक.- कोहापुर : अिभनंदन ., 2017.- 248 पृ.,
21 स.मी.
. 370.00
हरवलेला आधार.- पुणे:

. 100.00

ान , 2016.- 62 पृ., 21 स.मी.
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डावखरे -[शदे, अचना
सुरवंट.- पुणे : यशोदीप पि ल, 2016.- 264 पृ., 21 स.मी.
891.463 - मराठी

अचना

जुलूस.- पुणे:

कथासािह6य

2दघे, भाकर
गुंता.- पुणे:

नवल , 2017.- 128 पृ., 21 स.मी.

. 160.00

ISBN: 978-93-83471-99-7

डावरे ,

891.463 - मराठी

चपराक . 2017.- 88 पृ., 21 स.मी.

. 70.00
डvगरे , ानेर
.ठगाळ .-कोहापुर : रावा , 2016.- 94 पृ., 21 स.मी.
. 125.00
ढवळे , वंदना

आ6मिनधार.- अमरावती : पायगुण ., 2017.132 पृ., 21 स.मी.
. 68.00
(वगंधा
कोहापुर : ,ी नवदुगा , 2016.-224 पृ.,
21 स.मी.
. 290.00

तगारे ,

मेलांज.-

2दवाकर कृ Kण
2कशोरीचे हदय.- पुणे: नं2दनी, 2016.- 184 पृ., 21 स.मी
. 180.00
िवQा आिण वाणी.- पुणे: नं2दनी, 2016.- 96 पृ.,
21 स.मी
. 100.00
2दवाण, वृंदा
अपूणाrक.- ठाणे : अनघा , 2017.- 144 पृ., 21 स.मी.
.180.00
मनाची साA.- कोहापुर : ,ी नवदुगा ,2016.196 पृ., 21 स.मी.
. 260.00
दीAीत, ,ीधर

तळवलकर, माधुरी

िवकमा, 2016.- 210 पृ., 21 स.मी.
ISBN 978-93-85665-28-8 : . 260.00
तनहाई.- पुणे:

गंध मंदीनी.-

कोहापुर : रावा ., 2016.- 103 पृ.,

21 स.मी.
 .140.00

थोरे , अशोक

अनुप.- पुणे: नवल , 2017.- 164
. 200.00

पृ. , 21

स.मी.

कािलकामूतj.- पुणे: नवल , 2017.- 128 पृ., 21 स.मी.
. 160.00
वल , 2017.- 168 पृ., 21 स.मी.

माहौल.- पुणे: न

. 210.00
वाटेवरला गाव.- पुणे:

नवल , 2017.- 120 पृ., 21 स.मी.

.150.00
जय,ी
अिभची.- कोहापुर : अथव , 2016.- 152 पृ.,
21 स.मी.
. 210.00

दानवे,

दीAीत, सुधा ,ीधर
ेम समाई .- कोहापुर
. 140.00

: रावा, 2016.- 100 पृ., 21

स.मी.

दुबे, सुशीला
मॅडम .-

कोहापुर : नवदुगा , 2016.- 328 पृ., 21 स.मी.

. 430.00
(तंभ.-कोहापुर :अथव ., 2016.- 208 पृ.,21स.मी.
. 270.00

िवजय

देवधर, िवजय

िहचकॉकPया रह(यदालनाल भा.1 व 2.पुणे : चं1कला, 2016.- 189 पृ., 21 स.मी.
.180.00
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देवरे , नथुजी दौलत

दयाळु वाटस.- पुणे : 2दलीपराज, 2017.- 35 पृ.,
24 स.मी.
ISBN 978-93-5117-177-9 : . 90.00
देवरे , नथुजी दौलत
िवलासी िवलास.- पुणे :
24

2दलीपराज, 2017.- 35 पृ.,

स.मी.

ISBN 978-93-5117-177-9 :

. 90.00

कथासािह6य

देशपांडे, सुहािसनी
कागदी महाल आिण इतर कथा.- पुणे:

नं2दनी,

2015.- 107 पृ ., 21 से.मेी

.100.00
कपना
(वसंवेQा.- अमरावती वेद मु1ा काशन,
2017.- 390 पृ., 21 स.मी.
.300.00

देशमुख,

देवळालीकर, मुकूंद
उबंरठा.-पुणे:

श द रW ., 2016.-48 पृ., 21 स.मी.

. 75.00

देशमुख, पंिडतराव

दिAण2दhगािधपती.-नािशक: टे<चर
पि ल., 2016.- 392 पृ., 20 स.मी.
.450.00
सकल

क.रअर .-पुणे:श द रW , 2016.-56 पृ., 21 स.मी.
. 85.00

देसाई, नयनतारा

कृ त .-पुणे:श द रW , 2016.-80 पृ., 21 स.मी.
. 120.00
शेवंता .-पुणे:

श द रW , 2016.-48 पृ., 21 स.मी.

. 75.00
सिवता .-पुणे:

कथा

स.मी.

_ांतीवीरांPया.-पुणे: नवल , 2016.-50 पृ., 24

ISBN 81-7294-232 :

धगाटे,

. 100.00

अaणा

मंगळची सोयरीक .- पुणे : यशोदीप

श द रW , 2016.-48 पृ., 21 स.मी.

. 75.00

2015.- 144 पृ., 21

मुठमाती .- पुणे :

अंतनाद.- पुणे: नं2दनी, 2016.- 180 पृ., 21 स.मी.
.180.00
उFवला रमेश
राजहंस.- नांदड
े
: िनमल ., 2016.-96 पृ,. 21 स.मी.
.120.00

देशपांडे,

143 पृ., 21

.150.00

यशोदीप पि ल., 2015.-

स.मी.

ISBN:978-93-83471-80-5

.150.00

धनगCहाळ, संजय
वळण.- पुणे: चेतक बु<स, 2017.- 80 पृ., 21 स.मी.
ISBN 978-81-933792-2-6: . 130.00

ितभा
तुया सवे…- पुणे: िवकमा, 2017.- 199 पृ., 21 स.मी.
ISBN 978-93-86665-97-4: .275.00

धनवडे, भारत

िववेकानंद क 1 मराठी . िवभाग,
2015.- 150 पृ., 21 स.मी.
.100.00

धारप, वसुमती

देशपांडे,

िशदोरी.- पुणे:

स.मी.

ISBN:978-93-83471-81-2

देशपांडे, अशोक

पि ल.,

वेदना.- पुणे:

नवल , 2017.- 136 पृ., 21 स.मी.

. 170.00

गोq स6यवान सािव5ीची.-नागपुर : िवजय
काशन, 2016.- 176 पृ., 21 स.मी.
. 250.00
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धुरगुडे, धनंजय

रोहन ., 2017.-388 पृ.,

माझा धनगरवाडा- पुणे:

. 400.00

धvगडे, अिनी
यशPया कपककथा .- पुणे: मधुराज, 2016.- 80 पृ.,
21 स.मी.
ISBN 81-7294-394-6 : .160.00
धvगडे, 2दलीप
हरवलेलं गाव.21

स.मी.

.

250.00

पुKपा

ऊन पाऊस.- नागपुर : िवजय

,ीरामपुर : श दालय, 2016.- 187 पृ.,

नागावकर, िवकास

कोहापुर : अिभनंदन .,2017.स.मी.

अमृत कलश.292 पृ., 21

. 440.00
रWा.-पुणे : महाजन पि ल, 2016.- 288 पृ., 21 स.मी.
. 405.00
िनकम, गणेश

, 2017.-108 पृ., 21 स.मी.
ISBSN: 978-93-83870-58-5 : .140.00

झुंज .- अहमदनगर : ऋतु

नरवणे, किवता

अपाटमट.- पुणे: नवल , 2017.- 136 पृ., 21 स.मी.
. 170.00

िनकम, योगेश
भावंड.-औरं गाबाद :

खुसू s खुसू sss.- पुणे:

नवल , 2017.- 172 पृ., 21 स.मी.

िनकम,

नवल , 2017.- 181 पृ., 21 स.मी.

. 220.00
नवले,

लढाई.- पुणे : मायिमरर,

2016.- 128 पृ., 21

स.मी.

. 150.00
नहार, रोमा

काकाज@चा बारावा.- पुणे: नवल , 2017.- 104 पृ.,
21 स.मी.
. 130.00
नाईक, िवलास

नं2दनी, 2016.- 156 पृ., 21 स.मी.

. 160.00
नाईक,

रा¡ल गो[वद

िबजाबाई.-औरं गाबाद :

(वप ., 2016.- 110पृ., 21से.मी

 1 25.00
नीला स6यनारायण

चं1कांत

गाव तसं चांगलं.- पुणे :

अAर, 2016.- 144 पृ., 21 स.मी.

. 120.00

. 210.00
मोहोळ.- पुणे:

, 2016.-360 पृ., 21 स.मी.

. 400.00

21 से.मी.
ISBN 978-93-86493-22-4 :

नागपुरे,

कथासािह6य

ि(मता रिव1ं

कोहापुर :
अथव का, 2016.-188 पृ., 21 स.मी.
. 245.00

, 2017.- 112 पृ., 21 स.मी.
ISBN 978-81-8086-087-4: .150.00
ितढा.- मुंबई : परचुरे

मै5.- पुणे : अनघा , 2017.- 120 पृ., 21 स.मी.
.150.00
नेलOकर, समीर
पंधरा ि5क पंचेचाळीस.- पुणे: चपराक , 2017.56 पृ., 21 स.मी.
. 50.00
पंिडत, अिमत
कालावरचं पांढरं घर.-

कुणासाठी …..कुणीतरी .-

79 पृ., 21

रWािगरी : (पश ., 2017.-

स.मी.

ISBN 978-93-83827-25-1:

.110.00
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पुKपा
गोqी बाराखडीPया.- पुणे: 2दलीपराज, 2017.-95 पृ.,
24 स.मी.
ISBN 978-81-7294-322-9: .130.00

पई,

पटवधन- कु लकणj, अंजली
जीवक: एक बाल अिनीकु मार.- पुणे: िवकमा पि ल.,
2017.- 194 पृ., 21 स.मी.
ISBN 978-93-85665-81-3: .270.00

891.463

- मराठी
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पाटील, रा. िश.

उBमत.- कोहापुर : अिभनंदन ., 2017.- 124 पृ.,
21 स.मी.
 190.00
पाटील ,

सुयकांत

पायाळु .- रायगड: लोकसेवा

., 2017.- 217 पृ., 21 से.मी.

. 225.00
पारगावकर, अिनल

पटवधन, संजीवनी
मन शु$द तुझं….- पुणे : चेतक बु<स, 2016.- 64 पृ.,
21 स.मी.
ISBN 978-93-92211-21-8: . 90.00

इं डीयन qॅडड टाईम.- पुणे: ान ., 2016.-64 पृ.,
21 स.मी.
. 100.00
उलटी खोपडी .-पुणे :

ान , 2016.- 64 पृ., 21 स.मी.

. 100.00

पठारे , रं गनाथ

फलोQान.-,ीरामपुर : श दालय, 2014.- 296 पृ.,
स.मी.

चोषक
21

. 375.00
जय,ी
दीप(तंभ.- पुणे: चेतक बु<स, 2016.- 96 पृ., 21 स.मी.
ISBN 978-93-92211-92-8 : .150.00

परांजपे,

चKमा काढा.-पुणे : ान , 2016.- 48 पृ., 21 स.मी.
. 70.00
भास आिण

स6य.-पुणे : ान , 2016.- 64 पृ., 21 स.मी.

. 100.00
पुंडपाळ, सदानंद

अपणा
नॉ(टेिजया.- पुणे : मधु,ी , 2015.- 180 पृ., 21 स.मी.
. 250.00

पाटणकर,

2दपाली ओमेश
सावट.-कोहापुर : किवतासागर , 2015.- 68 पृ.,
21 स.मी.
. 70.00

आधारवड .21

स.मी.

. 270.00

पाटील,

पाटील, पी. एस.
भाकरकरी .-

पुरंदरे ,

,ीकृ Kण

लगदा.-पुणे: यशोदीप, 2016.- 112 पृ., 21

.190.00

स.मी.

. 125.00
पुरािणक,

कोहापुर : अथव , 2016.- 144पृ., 21से.मी

कोहापुर : अथव , 2016.- 208 पृ.,

रWाकर

भावकथा.- अहमदनगर :

स.मी.
. 75.00

श दगंध ., 2017.- 88 पृ., 21

पाटील, बाबुराव .
गावाकडची माती.-पुणे:
128 पृ., 21

. 130.00

स.मी.

यशोदीप पि ल., 2016.-

पुरािणक, संगीता

गंमतगोqी.- पुणे: अनु,ी , 2016.- 112 पृ., 24 स.मी.
ISBN 978-93-80779-32-4 : . 100.00
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पूवसंिचत गोफ ना6यांचा/ संकिलत.- पुणे:
िवकमा पि ल., 2016.- 198 पृ., 21 स.मी.
ISBN 978-93-85665-13-4: .260.00
पेaढरकर, सुषमा
अयाड पयाड.- पुणे : िवकमा, 2016.- 215 पृ.,
21 स.मी.
ISBN 978-93-85665-39-4 : . 280.00
पvAे, वंदना
अपरािजता.- पुणे:

नवल , 2017.- 163 पृ., 21 स.मी.

. 200.00
पोतदार, रमेश शंकर

बुि$दमापन माणसांचे पंचतं5.- पुणे : फु लता
का., 2017.- 96 पृ., 21 स.मी.
ISBN 978-81-87549-84-6 : . 90.00

891.463 - मराठी
पोरे , सुरेश

साहेबाची खेळी .- पुणे :

ान , 2016.-64 पृ., 21 स.मी.

. 90.00
ही वेळ.- पुणे :

ान , 2016.-64 पृ., 21 स.मी.

. 90.00
राज1
कथा सावीस.- कोहापुर : अिभनंदन ., 2017.64 पृ., 21 स.मी.
. 100.00

पोळ,

फडके, शुिचता

कणपWी बिहKकृ ताची राणी.- पुणे: िवकमा
पि ल.,2017.- 326 पृ., 21 स.मी.
ISBN 978-93-83572-99-1: .450.00

पोपलवार, सुजाता

महाकवी वामनदादा कडक :एक गाणे.-नांदडे :
िनमल का., 2016.- 72 पृ., 21 स.मी.
. 100.00

कथासािह6य

फडणीस,

शकु Bतला

मी आिण हसरी गॅलरी.- पुणे :
2016.- 160 पृ., 21

सुरेश एजBसी,

स.मी.

.190.00

पोरे , सुरेश

अिपुKप.-पुणे : ान ., 2016.- 95 पृ., 21 स.मी.
. 150.00
झपाटलेला पुल.- पुणे :

ान , 2016.-64 पृ., 21 स.मी.

फातपOकर, पQमा
उं डी.- कोहापुर : अथव , 2016.- 168 पृ., 21 स.मी.
. 220.00

. 90.00
ताजा पैसा.- पुणे :

ान , 2016.-48 पृ., 21 स.मी.

 .75.00
तुझया िबगर करमेना.- पुणे :
21

बापट, अिवनाश िव.

. 90.00
ान , 2016.-64 पृ., 21 स.मी.

. 90.00
ान , 2016.-64 पृ.,

स.मी.

. 90.00
िविधिलिखत.- पुणे :

. 90.00

अतृx इPछा.- पुणे: नवल ., 2017.- 116 पृ., 21 स.मी.
.140.00
ेहलता
बहर.- पुणे: नं2दनी, 2015.- 120 पृ., 21 स.मी.
.120.00

बावळे ,

वाढते वय वाटते भय- पुणे :
21

इत(तत:.- पुणे: नं2दनी, 2016.- 130 पृ., 21 स.मी.
.125.00

ान , 2016.-63 पृ.,

स.मी.

बंगला.- पुणे :

बढे, उषा

ान , 2016.-64 पृ., 21 स.मी.

सांगaयासाठी छान छान गोqी.ठाणे : अर[वद का., 2015.-147 पृ.,21 स.मी.
. 200.00
बाळगोपाळांना
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भागवत, यशवंत

भगत, गणेश

ेरककथा भाग -4 .- अहमदनगर: दीAा पि ल.,
2015.- 40पृ .,21से.मेी

.25.00

शमा.- पुणे :

नवल , 2017.- 159 पृ., 21 स.मी.

. 200.00
भानत, मनोहर

ेरककथा भाग -5 .- अहमदनगर: दीAा पि ल.,

अनोळखी रे षा.-

2015.- 40पृ .,21से.मेी

21

रव@1
इं 1ायणीकाठी.- पुणे: इं 1ायणी सािह6य,
2017.- 332 पृ., 21 स.मी.
.300.00

भट,

भे2दले सूयमंडळा".- पुणे: इं 1ायणी सािह6य,
2017.- 384 पृ., 21 स.मी.
ISBN 978-81-7418-023-0: .340.00
"

हेिच दान देगा देवा !आ.8 वी .- पुणे:

इं 1ायणी

सािह6य,2017.- 332 पृ., 21 स.मी.
ISBN 978-81-7418-204-7: .300.00
मीना माकaड
हदयाPया गोqी.- मुंबई: =ंथाली ., 2017.- 82 पृ.,

भटट,

21 से.मी.

.100.00

.150.00
कृ Kणा

इधोस.- पुणे :

चेतक बु<स, 2017.- 224 पृ., 21 स.मी.
.400.00

ISBN 978-93-83827-78-7:

भागवत, यशवंत

माणुसकNचा सरा.- पुणे: नवल , 2017.- 152 पृ.,
21 स.मी.
.190.00
.210.00

कोहापुर : अिभनंदन, 2017.- 184 पृ., 21 स.मी.

. 280.00
क(तुरी मृग.- पुणे : ियांजली, 2015.- 220 पृ., 21 स.मी.
. 310.00
ितभा
wबील.- ठाणे : शारदा , 2017.- 64 पृ., 21 स.मी.
ISBN 978-81-89272-014: .100.00

िभडे,

भुकO, ]याम
गोq@चं एटीएम.- पुणे: मेहता, 2017.- 129 पृ., 21 स.मी.
ISBN 978-93-8674-516-3: . 150.00
भुसारी, िवजया
पुतळे बोलतात.- पुणे:

मधु,ी , 2015.-108 पृ., 21 स.मी.

. 160.00
चं1कांत

दु:खाचं सावज.- ठाणे :

.रटBस.- पुणे : चपराक ., 2017.- 152 पृ., 21 स.मी.

वाडा.- पुणे :

एिलना.-

भोजाळ,

भणगे, सदानंद

भवारी,

कोहापुर : अिभनंदन, 2017.- 192 पृ.,

स मी

. 290.00

.25.00

हॅपी

कथासािह6य

नवल , 2017.- 168 पृ., 21 स.मी.

अनघा , 2017.- 144 पृ.,21 समी.

. 180.00
भvजाळ, चं1कांत अनु.
eे^कग Bयुज.- नागपुर: िवजय , 2016.- 257 पृ.,21 स.मी.
. 300.00
भोयर, राजा

दुरj...द सेकंड लेडी.- नागपुर : िवजय .,2016.- 406 पृ.,
स.मी.
. 450.00

21

मतकरी,

गणेश

इB(टॉलेशBस .- मुंबई: मॅजेि(टक, 2016.- 168पृ ., 21से.मी
. 220.00
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मराठे , जे. डी.

महाले, रमेश

कृ ताथ.-पुणे : महाजन eदस,2016.- 136 पृ., 21 स.मी.
 .180.00
ेहवधन, 2017.- 100 पृ., 21 स.मी.

. 100.00
महाजन,

बोधत िवदेशी कथा.- पुणे: महाजन eदस
2016.-80 पृ., 21 स.मी.
. 105.00

महळकर, संपत
लाचारी.- पुणे :

कथासािह6य

आpेषा

एक पानी आरसपानी भा.1- पुणे:
हाऊस, 2014.- 160 पृ., 18

नं2दनी पि ल.

मांडके, शिशकांत

गोqी एकनाथज@Pया.- पुणे: िववेकानंद क 1
मराठी का. िवभाग, 2017.- 71 पृ., 24 स.मी.
. 30.00

स.मी.

. 160.00

मांडवकर, पवन
दिलत कथा आिण िवटाळ.- कळं ब : भाऊ मांडवकर संशो.

नं2दनी पि ल.
स.मी.

एक पानी आरसपानी भा.२.- पुणे:
हाऊस, 2014.- 160 पृ., 18

. 160.00

क 1, 2017.- 132 पृ., 17 स.मी.
. 170.00
माटे, माधुरी

महाजन, कवीता

कोकल कोहा.-पुणे :इं 1ायणी सािह6य, 2016.32 पृ .,16से.मेी

. 40.00
बकरीच िपलु .- पुणे :इं 1ायणी सािह6य,
2016.- 32 पृ .,16से.मी.

.40.00
बेडुक काका .- पुणे :

इं 1ायणी सािह6य,

2016.- 32 पृ .,16से.मी.,

.40.00
सामसुम वाघ .- पुणे :

इं 1ायणी सािह6य,

2016.- 32 पृ .,16से.मी.,

.40.00
महाबळ, भा. ल.

िम5ांचा पाऊस.- कोहापुर : अिभनंदन का.,
स.मी.
.310.00

2017.- 208 पृ., 21

चं1कांत
|| टhयाचे pोक ||.-कोहापुर :अिभनंदन ., 2017.48 पृ., 21 स.मी.
.70.00

महािमने,

जBम दगडाचा.- रWािगरी : (पश , 2015.- 48 पृ.,
17 स.मी.
. 40.00
िती व इतर कथा.- रWािगरी : (पश ., 2016.- 60 पृ.,
18 स.मी.
. 65.00
मातकर, आर.बी.

हसया बाभळी.- ठाणे : शारदा , 2017.- 227 पृ.,
21 स.मी.
ISBN 978-81-89272-035 : . 200.00
[हदुराव
हंबरडा.- कोहापुर : अिभनंदन, 2017.- 136 पृ., 21 स.मी.
. 210.00

मातले,

माने, भरत
चकवा.- पुणे :

वडि(मथ पि ल.,2017.- 116 पृ., 21 से.मी.
. 120.00

ISBN:978-93-8629-456-1 :

माळी, िवजय शं.
भुईफुलं-.2 री आ.-

स.मी.
. 350.00

21

कोहापुर : अिभनंदन, 2017.- 232 पृ.,
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[मडे, बबन
पाकुळी .- पुणे :

अAरसार(वत, 2016.- 161 पृ., 21 से.मी

. 230.00

कथासािह6य

9हा5े, सुिनता
देवाPया बालकथा.- पुणे : सुयोग ., 2017 .- 56 पृ.,
21 से.मी.

. 60.00

िमरासे, िवजय
आम.- पुणे :

891.463 - मराठी

ान , 2016.- 64 पृ., 21 स.मी.

.100.00
मजुरी.- पुणे :

9हाळणकर, सु.रा.
िहटिवकेट.-2 री आ.- पुणे :

ान , 2016.- 64 पृ., 21 स.मी.

.100.00
षडयं5.- पुणे : यशोदीप पि ल, 2016.-160 पृ., 21 स.मी.
. 180.00
िमसाळ, दयानंद.

यशोदीप पि ल, 2016.- 128 पृ., 21 स.मी.
ISBN: 978-93-86387-00-4 . 130.00
डावपेच .-पुणे :

मुजावर, इसाक

बालगंधवाrची दुसया -ीची.- पुणे :
आशय का., 2014.- 232 पृ., 21 स.मी.
. 250.00

21

मधु,ी , 2015.- 172 पृ.,

स.मी.

. 250.00
रण[सग, ना. बा.
[हडपी.- कोहापुर : अिभनंदन ., 2017.- 280 पृ.,
21 स.मी.
. 420.00
रिव कुमार
तांबडा

काश- पुणे :श द रW , 2016.- 32 पृ.,

21 स.मी.
. 50.00

कथा

ि(मता अनंत
िवसािह6याचे पािlमरं ग.- कोहापुर :
अAरदालन, 2016.- 271 पृ., 21 स.मी.
. 300.00

मुजूमदार,

राऊत,

काश

बॉस.- पुणे:

श दरW , 2016.-56 पृ., 21 स.मी.

. 85.00
4था बदलीची.- पुणे: श दरW , 2016.-64 पृ., 21 स.मी.
. 95.00
राजहंस, मुकुंद

मेहता, भारती

2दलीपराज, 2017.- 51 पृ., 24 स.मी.
ISBN 978-93-5117-113-3: .100.00

उं टाची खुंटी.- पुणे:

तानी.- पुणे :

िनवड.- पुणे :
मोिहते, उमेश
मुकं जनावर.-

कोहापुर : अिभनंदन, 2017.- 196 पृ.,

स.मी.
. 300.00

21

9हमाणे , अवधुत
मुलाPया आवड6य गोqी.- सोलापुर :िशवा का.,
2016.- 56 पृ., 21 से.मी

. 60.00

ान , 2016.- 64 पृ., 21 स.मी.

.100.00
ान , 2016.- 64 पृ., 21 स.मी.

.100.00
वचन.- पुणे :

ान , 2016.- 64 पृ., 21 स.मी.

.100.00
राजा$यA, िवजया
ओपॉिझ.टCह.-नागपुर : िवजय , 2016.- 190 पृ.,
21 स.मी.
. 250.00
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वडे, शंकर

राणे-घोरपडे, शैलजा
बाभळीचा काटा.216 पृ. , 21

कथासािह6य

कोहापुर : अिभनंदन, 2017.-

स.मी.

धापाधुपी.- नागपुर : िवजय

, 2016.- 159 पृ., 18 स.मी.

. 200.00

. 330.00
वाघ, संजय

बाळकृ Kण सखाराम
चं1ा आिण िनळया बेटावरची सफर.-कोहापुर:
अथव पि ल., 2016.- 128 पृ., 21 स.मी.
. 170.00

राणे,

जोकर बनला
21

^कगमेकर.- पुणे: चपराक ., 2017.- 64 पृ.,

स.मी.

. 50.00
वाघमारे , के.डी
इ र जोड.- नांदड
े :

रावळ, मोहन

चं1 माझा वेगळा.- कोहापुर : अिभनंदन का.,
2017.- 0176 पृ., 21 स.मी.
. 260.00
रे गे, मुकुंद
आई.- पुणे :

मधु,ी , 2015.- 284 पृ., 21 स.मी.

िनमल , 2016.-

209 पृ., 21

स.मी.

.120.00
वाघमारे , योगीराज

गोqी गावाकPया.- सोलापुर : रWिया का., 2016.54 पृ., 21 स.मी.
.60.00

. 400.00
वाघमारे , राम

िमरग.- मुंबई :

कादंबरीकार भालचं1 नेमाडे आिण रंगनाथ
,ीरामपुर: श दालय, 2016 .- 429 पृ., 21 से.मी.

समकालीन

लळीत, सई,

=ंथाली , 2016.- 115 पृ., 21 स.मी.

. 130.00

. 480.00
[वगकर, आनंद

लांजेवार, मुकेश
सारीपाट.- पुणे :

पठारे .-

pोक पि ल.,2016.-248 पृ., 21 स.मी.

. 350.00

दुKकाळ.- मुंबई : लोकवाङमय गृह,
2017.- 180 पृ., 21 स.मी.
. 250.00
माणदेश : दरसाल

लाखे-िपदळी, सायली
कादंबरी एक िवचार.- नागपुर :

नाथे पि ल.,

2017.- 183 पृ., 21से.मी.

.125.00
काश
धमधुरीण.- मुंबई : =ंथाली ., 2017.- 510 पृ., 21 से.मी.
. 600.00

लोथे,

वझे, सरला

जीवन वाह.- कोहापुर : अिभनंदन, 2017.- 128 पृ.,
21 स.मी.
. 200.00

िवभुते, शंकर
आडवाट.- औरं गाबाद :

(वप , 2016.- 150 पृ.,

21 स.मी.
. 150.00

िववेकानंद क 1 मराठी का.िवभाग पुणे
कथा िववेकानंदPया .- पुणे : िववेकानंद क 1 मराठी .,
2017 .- 71 पृ., 24 से.मी.

. 25.00
सह-काची हाक.- पुणे: िववेकानंद क 1 मराठी
का.िवभाग, 2013.- 152 पृ., 21 स.मी.
. 20.00
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वगुलOकर, योिगनी
जाणता अजाणता.- पुणे:
2017.- 166 पृ., 21

[शदे, जगZाथ
ितसरकार.- पुणे: ,ी (वामी समथ का.,
2017.- 184 पृ., 21 स.मी.
. 260.00

िवकमा पि ल.,

स.मी.

ISBN 978-93-85665-25-7 :

. 225.00

वैदय, एन. बी
तीन पाऊले.- नागपुर :

अहान , 2016.-150 पृ., 21 स.मी.

. 150.00
वैQ, स.रता
उं दीरमामा गेले ज5ेला.- पुणे : सुरेश एजBसी,
2016.- 44 पृ., 24 स.मी.
. 60.00

सोनाली राजे. आ.2 री.- पुणे: ,ी (वामी
समथ का., 2016.- 184 पृ., 21 स.मी.
.260.00

िशरवळकर , सुहास

इBसािनयत.- पुणे : 2दलीपराज, 2017.- 196 पृ., 21 स.मी.
ISBN 81-7294-336-9: .220.00

शारं गपाणी, सरोिजनी
कुंती.- पुणे:

कथासािह6य

2दलीपराज, 2017.- 264 पृ., 21 स.मी.
ISBN 81-7294-301-6: .290.00
काळं बेरं.- पुणे :

नवल , 2017.- 190 पृ., 21 स.मी.

. 230.00
कोवळीक.- पुणे :
गांधारी.- पुणे:

नवल , 2017.- 172

पृ., 21

स.मी.

2दलीपराज, 017.- 180 पृ., 21 स.मी.
.200.00

ISBN 81-7294-317-2:

. 210.00
2दलीपराज, 2017.- 252 पृ., 21 स.मी.
ISBN 81-7294-312-1: .280.00
झुम.- पुणे :

e9हा-.- पुणे: नवल , 2017.- 113 पृ., 21 स.मी.
. 140.00

2दलीपराज, 2017.- 208 पृ., 21 स.मी.
ISBN 81-7294-324-5: .230.00
तलाश.- पुणे :

शा-ी, बा. भो.
झांजर.- 3 री आ.- औरं गाबाद :
2017.- 167 पृ., 21

आ2द6य का.,

स.मी.


ISBN 978-81-932019-4-7: .200.00

[श5े, Fयोा
गोqीचा.- कोहापुर :
अिभनंदन का., 2017.- 200 पृ., 21 स.मी.
. 300.00

ग……ग……

महापव.- पुणे : 2दलीपराज, 2017.- 256 पृ., 21 स.मी.
ISBN 81-7294-302-4: .280.00
मुVN.- पुणे : 2दलीपराज, 2017.- 192 पृ., 21 स.मी.
ISBN 81-7294-385-7: .210.00
सम[थग.- पुणे : 2दलीपराज, 2017.- 226 पृ., 21 स.मी.
ISBN 81-7294-337-7: .250.00

[शदे, जगZाथ
eदस, 2016.- 256 पृ,. 21 स.मी.

.360.00

(वीकृ त.- पुणे : 2दलीपराज, 2017.- 200 पृ., 21 स.मी.
ISBN 81-7294-300-8: .220.00

नरभAक. आ.2 री.- पुणे: ,ी (वामी समथ ., 2016.160 पृ., 21 स.मी.
. 220.00

िहBदो(ता हमारा.- पुणे :2दलीपराज, 2017.- 144 पृ.,
21 स.मी.
ISBN 81-7294-386-5: .160.00

कवडसा.- पुणे : महाजन
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िशरवाडकर, पदमाकर
कथांजली.- पुणे:

मधु,ी , 2015.- 212 पृ., 21 स.मी.

. 310.00
शेटे, िशवाजी
िवषसुंदरी.21

कोहापुर : अिभनंदन, 2017.- 212 पृ.,

स.मी.

. 320.00
शेटे- संभु, मीना

सxरं गी फौज.- पुणे: िवकमा, 2017.- 295 पृ., 21 स.मी.
.395.00

ISBN 978-93-85665-83-7:

शेळके, नारायण
झाले मोकळे आकाश.- पुणे :
141 पृ., 21

महाजन बदस, 2016.-

स.मी.

.190.00
शेळके,

शाBता ज.

धुळपाणी.-6 वी आ.- पुणे:
21

सुरेश एजBसी, 2016.- 216 पृ.,

स.मी.

.190.00
रव@1
पांढरे ही.- नागपुर : िवजय , 2016.- 319 पृ., 21 स.मी.
 .400.00

शोभणे,

891.463 - मराठी कथासािह6य
सर,ी
िशKय उपिनषद.- पुणे : वॉव पि ल, 2017.-165 पृ.,
21 स.मी.
ISBN 978-81-8415-616-4: .150.00

सह-बु$दे, रमेश के.
थोरांPया गोqी.- 2 री आ.- पुणे: मधुराज, 2016.- 60 पृ.,
21 स.मी.
. 50.00
सह-बु$दे, सुिया अनु.
.रकामा कॅ नCहास.- पुणे: अिभिजत ., 2016.- 231 पृ.,
21 स.मी.
 .250.00
अaणा भाऊ
फ2करा.-आ.47 वी.- पुणे: सुरेश एजBसी, 2016.- 145 पृ.,
21 स.मी.
.100.00

साठे ,

साधु, मनीषा

पुषांPया देशात.-नागपुर : िवजय , 2016.- 157 पृ.,
21 स.मी.
. 200.00
साने, पांडुरं ग सदािशव
मुलांसाठी फुले .- पुणे :

इं 1ायणी सािह6य, 2016.- 24 पृ.,

21 से.मेी

. 25.00
संखे, सदानंद
झंझावात.- ठाणे : अनघा

, 2017.- 144 पृ., 21 स.मी.

.160.00
कांचन काश
ह.रतायन.- पुणे : ाजVा ., 2016.- 224 पृ., 21 से.मी.
. 240.00

संगीत,

सरनाईक, सुनीलकुमार

(मरणगाथा .-कोहापुर :अथव ., 2016.-172 पृ.,
21स.मी.
. 225.00

]यामची आई .-अहमदनगर:दीAा पि ल., 2014.- 272 पृ,
21 से.मेी

. 100.00
सानेगुजी कथामाला
आगळया वेगळया ऐतहािसक कथा.- पुणे :

2दलीपराज का., 2016.- 48 पृ., 21 स.मी.
. 40.00
सुंठणकर, सुभाष

रा5पाळीचे रह(य.- नािशक : मोिनका ., 2017.144 पृ., 21 स.मी.
. 200.00
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सुंठणकर, सुभाष

हंकारे , भुपाल

सावळा गvधळ.- नािशक: मोिनका , 2016.152 पृ., 21 स.मी.
. 180.00
िवषवृAाPया मुळया (वप आिण शोध.- औरंगाबाद :
(वप ., 2016.- 160 पृ.,21 से.मी
.175.00
कपना प.

, 2017.- 136 पृ., 21 स.मी.
ISBN 978-81-89272-00-14: .130.00
गुलमोहर.- ठाणे : शारदा

सूयवंशी, िनलेश
आभाळ फटकलं.- पुणे :
21

गुदेव.- कोहापुर : अथव , 2016.- 320 पृ., 21 स.मी
. 450.00
अण
एनकाऊं टर (पेशािल(ट.- डvिबवली : कु ल(वािमनी ,
2017.- 188 पृ., 21 स.मी.
. 290.00

हरकारे ,

सुरवसे, सोपान

सुळे,

कथासािह6य

चपराक , 2017.- 335 पृ.,

स.मी.

. 250.00
सzदाणे, राम
वृ$दांनी सांिगतलेया अभुत कथा.- पुणे: नं2दनी
पि ल.हाऊस, 2015.- 196 पृ., 21 स.मी.
. 200.00
सोनवणी, संजय

आदमची गोq.- पुणे: चपराक , 2017.- 152 पृ.,
21 स.मी.
.150.00

कनाटकची हेमा.-2 री आ.- डvिबवली : कु ल(वािमनी .,
2017.-204 पृ., 21 स.मी.
. 300.00
कर:शन डॉ<टरांच.- डvिबवली :कु ल(वािमनी .,2017.204 पृ., 21 स.मी.
 .290.00
काय स¢ाटाची मुलगी.- 2 री आ.- डvिबवली : कु ल(वािमनी
., 2017.-184 पृ., 21 स.मी.
. 280.00
2कटी आिण ि(वटी.- 2 री आ.- डvिबवली : कु ल(वािमनी .,
2017.-224 पृ., 21 स.मी.
. 340.00
गीता आ2दनाथ
आवतन.- पुणे : फु लता , 2017.- 176 पृ., 21 स.मी.
ISBN 978-81-87549-83-3 : .180.00

हरवंदे,

सोनार, रमेश
िवदेशी कबाब.- पुणे:

नवल , 2017.- 148 पृ., 21 स.मी.

.180.00
सेामण, योगेश
खोडया आिण इतर कथा.- पुणे :

2दलीपराज, 2016.-

891.463009 - मराठी

कथासािह6याचा इितहास व समीAा

कु लकणj, मदन
मराठी -[हदीतील ादेिशक =ामीण कादंबरी.परभणी :पवन ., 2016.-385पृ., 21 से.मी
ISBN 978-81-925605-5-7 :  .400.00

39 पृ., 21 से.मी.
ISBN 978-93-5117-186-7 :

. 100.00

891.464 - मराठी िनबंध सािहय
अझरे , अशोक

ची आिण इतर कथा .- पुणे :2दलीपराज, 2016 .- 39 पृ.,
21 से.मी.
ISBN 978-93-5117-187-4 :

. 100.00

अAरवेध.- कोहापुर : अिभनंदन , 2017.- 144 पृ.,
21 स.मी.
. 220.00
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सोनट~े , एल. जी.

उपा$याय, समीAा
शालेय िनबंध.- नागपुर :
21

Hयाती , 2016.- 71 पृ.,

स.मी.

. 40.00

Aीरसागर, दीपा
मै5 जीवाचे.- मुंबई : मॅजेि(टक, 2016.-207 पृ., 21से.मेी
. 250.00
उमला

काळोखकिशदा.-नागपुर: िवजय

, 2016.- 148 पृ.,

स.मी.

. 200.00
पवार,

सं$या

समाजभान.- नागपुर : िवजय
21

, 2016.- 117 पृ.,

स.मी.

.150.00
पाटील, अनुपमा सुिनलकुमार (संपा.)

सहया1ीचा सं(कारया5ी.- कोहापुर : किवतासागर
काशन, 2016.- 56 पृ., 21 स.मी.
. 50.00
मेहद ळे , किवता
माझं जग एवढसं आहे !.- पुणे :
2015.- 140 पृ., 21

िनमल, 2016.-136 पृ.,21 समी

. 150.00
अqपु5े-जोशी, सरला
[चतनदपण.- पुणे : यशोदीप पि ल., 2015.- 143 पृ.,
21 स.मी.
ISBN 978-93-83471-60-7 : .150.00
पेठकर,

भाhय,ी( संपा.)

बोलु कौतुके.-नागपुर: िवजय

., 2016.-165 पृ., 21 स.मी.

. 200.00

891.464

21

वाघासारखे जगा.- नांदड
े
:

891.465 - मराठी वृ व सािहय

उपा$ये, बाबुराव
श द [चतन.- पुणे : अनु,ी , 2016.- 160 पृ., 21 स.मी.
ISBN 978-93-80779-33-1 :.150.00

चाकुरकर,

सािह6य

मधु,ी काशन,

स.मी.

. 200.00
वागळे , संपदा

ानदुत.- कोहापुर : अिभनंदन ., 2017.- 172 पृ.,
21 स.मी.
. 260.00
मनोहर, यशवंत

प.रवतनाचे पडघम.- औरं गाबाद : (वप ., 2016.263 पृ., 21 स.मी.
. 300.00
महानोर, ना.धो
िविधमंडळातुन....-पुणे:
21

समकालीन , 2016.- 192 पृ.,

स.मी.

. 250.00
रानडे, एकनाथ
सेवा- साधना.- पुणे: िववेकानंद क 1 मराठी
का. िवभाग, 2014.- 198 पृ., 21 स.मी.
. 75.00

लवटे, सुिनलकुमार

वळसा वयाला.- ठाणे : शारदा

., 2015.- 160 पृ.,

21 से.मी.
ISBN 81-89272-00-4 :

भगत, रा. तु.

. 160.00

साबळे , संजय

िवचारांची _ांती.- कोहापुर : अिभनंदन का.,
2017.- 128 पृ., 21 स.मी.
. 200.00

आकाश संवाद.- पुणे:

(पश , 2016.- 103 पृ., 21 स.मी.

. 125.00
891.466 - मराठी पसािहय
साळवेकर, वासंती

एकनाथज@ची िनवडक प5े.- पुणे: िववेकानंद क 1 मराठी .
िवभाग 2014.- 197 पृ., 21 स.मी.
. 75.00
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साळवेकर, वासंती

केळु सकर, महेश

एकनाथज@ची िनवडकर प5े भा.2.- पुणे: िववेकानंद क 1
मराठी . िवभाग, 2014.- 223 पृ., 21 स.मी.
. 75.00
891.468 - मराठी संकण सािहय
अवचट, अिनल

कायम .- ठाणे: मॅजेि(टक, 2016.- 153 पृ ., 21 से.मी
. 200.00

िखरमट.- ठाणे : अनघा

रवीB1- दीAा : सxपणj.- नागपुर : वीसा बु<स, 2016.164 पृ,. 21 स.मी.
.195.00
र]मी
भुई£रगण .- ठाणे: मॅजेि(टक, 2016.- 180 पृ., 21 से.मी
. 200.00

करोळकर,

उम

अखंड घालमेल-2 री आ.- पुणे:
143 पृ., 21

सुरेश एजBसी, 2016.-

स.मी.

. 170.00
Cहालो, िसिसिलया
पzजणांचे झाड.- ,ीरामपुर : श दालय , 2016.93 पृ., 21 स.मी.
.150.00

का

2कBहाळकर, वृषाली
संवेQ.- पुणे: अनुबंध , 2014.- 143 पृ., 21 स.मी.
. 150.00
कुबेर , िगरीश

अBयथा.-2 री आ.- पुणे: डायमंड, 2017.- 286 पृ.,
स.मी.
ISBN 978-81-8483-674-5 : .350.00
21

कु ळकणj, जयंत िवल
गुलद(ता.- ठाणे : अनघा , 2017.- 460 पृ., 21 स.मी.
. 500.00

, 2017.- 132 पृ., 21 स.मी.

. 170.00
खोत, उमेश

कोहापुर : मुVा
पि ल.हाऊस.- 2015.- 36 पृ., 21 स.मी.
. 50.00
अनुभवाची बाराखडी.-

गावंडे,
आलासे, वीणा

कांबळे ,

संकNण सािह6य

पुषोम िव

डोिळयांचा डोळा.- मुंबई:

=ंथाली, 2017.- 176 पृ.,

21से.मी.

. 200.00
िगहे, के. ओ.
पहाट कधी उजाडेल का ?.- औरं गाबाद :
79 पृ., 21

िगहे ., 2014.-

स.मी.

. 125.00
गोगटे , शरद

=ंथग:पा.- मुंबई: मॅजेि(टक, 2016.- 160 पृ ., 21 से.मी
. 200.00
गोसावी, सुिनल

सव(पशj…..-अहमदनगर : श दगंध ., 2017.- 36 पृ.,
21 स.मी.
 [20.00]
जगताप, राम (संपा.)

म$यम वग, उभा, आडवा, ितरपा.- पुणे : राजहंस, 2017.272 पृ., 21 स.मी.
ISBN 978-93-86628-10-7: . 350.00
जvधळे , महावीर
साळुं कNची सावली.- ,ीरामपुर : श दालय, 2016.132 पृ., 21 स.मी.
. 180.00
जोशी, गो. ग.

कु लकणj, िवनीता
ठसे आठवाचे.- मुंबई:

. 150.00

दास 9हणे ||.- पुणे: िववेकानंद क 1 मराठी .
िवभाग, 2010.- 176 पृ., 21 स.मी.
. 80.00
||

=ंथाली, 2017.- 122 पृ., 21 से.मी.
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जोशी, सुहास

देशपांडे,

[बब ित[बब.- मुंबई: मॅजेि(टक, 2016.- 171 पृ., 21 से.मी
. 250.00
ठाकरे , शुभदा
हे जीवन सुंदर आहे.- पुणे :
21

ेहवधन ., 2017.- 144 पृ.,

स.मी.

. 150.00
डvगरे , अवधुत
(वत:चा अवकाश तपासताना.- पुणे : सुगावा ., 2016.23 पृ,. 21 स.मी.
. 20.00
ढेरे,

अणा

काळोख आिण पाणी.- 3 री आ.- पुणे : सुरेश
2016.- 151 पृ., 21

एजBसी

स.मी.

. 170.00
तु(कानो, जोसेफ
मॉ¤नग वॉक .- ठाणे : अनघा , 2017.- 96 पृ., 21 स.मी.
.140.00
ि5भुवन, अंतोन
झाकोळ.- पुणे:

संकNण सािह6य

अर[वद
कोहापुर : रावा , 2016.- 167 पृ,. 18 स.मी.

बोधतरं ग.-

. 235.00
धमािधकारी, Fयोती
िझम.- पुणे: ियांका पटवधन, 2017.- 126 पृ., 21 स.मी.
. 64.00
धvडगे, 2दलीप
सांगनं नाही पन सांगनं वनं. - ,ीरामपुर :
श दालय काशन, 2015.-164 पृ.,21 स.मी.
. 210.00

िवनोद ,ा.
ती Pया मनातलं.- पुणे: चपराक , 2017.-104 पृ.,
21 स.मी.
.100.00

पंचभाई,

परांजपे,

. ना.

भाषेतुन भाषेकडे…..आिण भाषांतराकडे.- पुणे:

फु लता का., 2017.- 236 पृ., 21 स.मी.
ISBN 978-81-87549-88-8: .270.00

श देह ., 2017.- 96 पृ., 21 स.मी.

. 100.00

पांढरीपांडे, िवजय

ि5लोके कर, पुKपा
देवांची जBमकथा.-4 थी आ.- पुणे: ,ीिवQा ,
216 पृ., 21 स.मी.
. 300.00

,ीमंत Cहा…..-ठाणे : अनघा , 2016.- 168 पृ., 21

2016.-

हाद
मना दपणा.- पुणे: चपराक , 2017.- 96 पृ., 21 स.मी.
. 100.00

दुधाळ,

स.मी.
. 190.00

पाटील, क. िज.

मृ{ंधा.- कोहापुर : महापुष , 2017.- 120 पृ.,
21 स.मी.
. 150.00
बांदक
े र, नुतन

देऊळगावकर, शरद
उजाळा.- औरं गाबाद :

=ंथलोक, 2016.- 200 पृ., 21 से.मी

. 250.00
माणसे अशी का वागतात.- औरं गाबाद :
2016.- 88 पृ ., 21 से.मी

. 100.00

=ंथलोक .,

मनतरं ग.- मुंबई:

=ंथाली, 2017.- 107 पृ., 21 से.मी.

. 125.00
बांदोडकर, िवनोद अ.

ेरणा.- ठाणे : शारदा , 2017.- 120 पृ., 21 स.मी.
ISBN 978-81-89272-72-023: .125.00
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संकNण सािह6य
िबराजदार, गुलाम द(तगीर
िवभाषा स9पादकNय मौिVकानी.- सोलापुर:
िशवा क., 2016.- 160 पृ., 21 स.मी.
. 200.00
891.468 - मराठी

बडखळे , अशोक
आठवणीतील गाव.- मुंबई :
2016.-90 पृ. , 21

=ंथाली काशन,

स.मी.

.100.00
िभडे, आशा

अब कN बारी अमे.रका वारी .- ठाणे : शारदा
का.- 2016.- 169 पृ., 21 से.मी.
ISBN 81-89272-00-4 : .190.00
मलोसे,

राज1

|| मोबाईल पुराण ||.- पुणे : देशमुख
2017.- 60 पृ., 16

अॅaड कं पनी,

स.मी.

.70.00

891.468 - मराठी

संकNण सािह6य

वानखेडे, एन. आर

ा.अॅड .िCह.के. Aीरसागर गुजी (मृती गौरव=ंथ.- जळगाव
: पदम,ी ., 2017.- 200 पृ., 21 से.मी.
. 300.00
दा5य
(वातलं पुणं.- पुणे: चपराक , 2017.- 48 पृ., 21 स.मी.
. 50.00

वायचळ,

वालावलकर, संतोष

एक 2दवस पावसाचा.- कोहापुर : अिभनंदन ., 2017.100 पृ., 21 स.मी.
. 150.00
वैQ, वीण हेमचं1
त6वभा.- जय[सगपुर : किवतासागर ., 2017.84 पृ., 21 स.मी.
. 130.00

राऊत, भारतकुमार

माझे मुVांगण.- ठाणे : अनघा , 2017.- 182 पृ.,
21 स.मी.
.220.00

हनवते,

काश

डॉ.बाबासाहेब आंबडेकर काल,

आज उQा.- [हगोली :

िनसग पि ल., 2016.- 454 पृ., 21 से.मी.
ISBN:978-81-925656-8-2 : . 500.00

रामाणी, पी. एस.
केसबुक.- मुंबई :

=ंथाली, 2016.- 126 पृ., 21 स.मी.

.150.00
लेले,

जोषी,

इं 1ायणी सािह6य,
2017.- 144 पृ., 21 स.मी.
ISBN 978-81-7418-258-6: .120.00
मौत का कुऑ.- पुणे:

वदO, शरद
बैठकNPया कहाaया.- मुंबई: मॅजेि(टक, 2016.- 222 पृ.,

2दनकर

सुषमा शािळ=ाम.स.मी.
ISBN 978-93-8688-85-18 : .360.00

पुणे : मेहता, 2017.- 304 पृ., 21

900 - इितहास
पाटील, राजु चंदन

सराव  सं=ह इितहास भुगोल .- पुणे : द
युिनक

21 से.मी

अॅक ., 2017 .- 524 पृ. 21 से.मी.

. 300.00

. 250.00
वसेकर , केशव बा.

21

कथासािह6य

महामानव सरदार पटेल/ अनु.

Fयोा

पाऊलवाटा.-

891.473 - गुजराती

[हगोली: िनसग पि ल., 2016.- 175 पृ.,

स.मी.

ISBN 978-81-925656-9 :

. 200.00

लहाडे ,नंदा

बु<स, 2016.- 233 पृ., 21 स.मी.
ISBN 978-81-928731-5-2: .300.00
इितहास .-पुणे : चेतक
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910 - भूगोल आिण

वास - पयटन

910.4 -

राuल
संपुण भुगोल .- पुणे : द युिनक अॅक., 2016 .-

पाटील,

वासवणन

संकपाळ, सुशीला
माझी पिहली सहल .- पुणे :

यशोदीप पि ल.,

467 पृ., 21 से.मी.

2015.- 62 पृ. , 21 से.मेी

. 350.00

ISBN:978-93-83471-73-7 :

. 80.00

911.54 – ऐितहािसक भूगोल

वासवणन
चाBसरकर, मधुसुदन

910.4 -

मधुगंध.- नागपुर :

गोडसे, सायली

अहान , 2016.- 236 पृ,. 21 स.मी.

. 200.00

भारतीय भुगोलाचा अतुलनीय इितहास.- पुणे:

पि ल., 2017.- 277 पृ., 21 स.मी.
ISBN 978-93-85665-73-8: .375.00

िवकमा

चौधरी, श. म.
दगड बोलला…..- पुणे : महाजन
2016.- 87 पृ., 21

पि ल.हाऊस ,

स.मी.

.115.00

914 - युरोप
देशपांडे,

पाकर

मी पािहलेला युरोप.- पुणे:
2016.- 48 पृ. , 21

गाड uganda चे.- पुणे : उ6कष ., 2016.- 178 पृ.,
स.मी.
. 225.00

21

जोशी, सुरेश

आनंदया5ा: युरोप- अमे.रका.- कोहापुर :
अिभनंदन का., 2017.- 132 पृ., 21 स.मी.
.200.00
Fयोती

दुिनया रं गिबरं गी .- पुणे:
21

स.मी.

ISBN978-81-928731-3-8: र.90.00

जोशी, अिनल

दाते,

चेतक बु<स,

उ6कष ., 2016.- 223 पृ.,

स.मी.

914.7 – रिशया

अaणा भाऊ
माझा रिशयाचा वास.- पुणे : सुरेश एजBसी,
2016.- 57 पृ. , 21 स.मी.
. 40.00

साठे ,

914.731 -

मॉ(को

खांबेटे, सतीश

मॉ(को गाथा.- मुंबई : आमोद ., 2016.- 132 पृ.,
21 स.मी.
. 200.00

 .200.00
915.4 – भारत
पासेबंद, शुभांगी

कु ठे शोिधशी रामेर अन् कुठे शोिधशी काशी.नािशक : मोिनका , 2017.- 162 पृ., 21 स.मी.
. 220.00
भागवत,

ि(मता

सफरनामा.-मुंबई :

=ंथाली , 2016.- 148 पृ., 21 स.मी.

. 160.00
िवCदांस ,रमाकांत
मुसा2फराPया आठवणी .- ठाणे : मॅजेि(टक, 2016.173 पृ ., 21 से.मेी

. 350.00

कामत - देसाई, सुमेधा
सतत आिण अथक.- पुणे :

मधु,ी , 2015.- 164 पृ.,

21 स.मी.
. 220.00

सूयकाश आिण समु1.- पुणे : मधु,ी , 2015.- 220 पृ.,
21 स.मी.
. 290.00
रामचं1
िवजापूरवणन.- पुणे : वरदा ., 2017.- 106 पृ., 21 स.मी.
. 120.00

गायकवाड, सीताराम
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915.4 - भारत
जोहरापुरकर,
भारतातील
21

915.479 –

भा(कर
नQा.- नागपुर : Hयाती , 2016.- 53 पृ.,

स.मी.

. 40.00
पारखी,

.टके कर, सुजाता गानू
चला पयटनाला महाराqाPया.- पुणे:
महाजन पि ल., 2016.- 128 पृ., 21 स.मी.
. 180.00
परांजपे, शंतनु

,ीकांत

भारताचे अंतरं ग.-नागपुर :
2016.- 207 पृ.,21

महारा?

,ी मंगेश काशन,

स.मी.


2फर(ती महारा?ाची.-पुणे : साद का.,
2017.- 170 पृ., 21स.मी.
. 150.00

ISBN 978-93-83164-54-7 .215.00
पाळं दे, आनंद

उतराई सहया1ीतील घाटवाटांची.आ.3
.- पुणे: फु लता , 2017.- 272 पृ., 21 स.मी.
ISBN 978-81-87549-86-4 : .390.00
चढाई -

फडणवीस, िमनल

सदयवती नमदा.आ.2री- पुणे: ,ीिवQा पि ल.
2016.-179 पृ., 21 स.मी.
. 300.00

915.488 - अंदमान

िबराजदार,

नर1

पांढरीपांडे ,

भौगोलीक भारत .- पुणे :
2016.- 219 पृ., 21

चेतक बु<स

स.मी.

.190.00
मोिहते, अनंत

भारत वषाचे महातीथ गंगा.- कोहापुर :
अिभनंदन का., 2016.- 172 पृ., 21 स.मी.
.260.00
वंजारे , अिजत

(कॉटलंड कु ग.- पुणे: नं2दनी
पि ल.हाऊस,2016- 76 पृ.,21 स.मी.
. 100.00

भारताचे

अण

अंदमान एक नंदनवन.- नागपुर :

अहान .,

2016.-57 पृ., 21 सेमी

. 50.00
916.762 – केिनया

अPयुत रामकृ Kण
केनया.- नागपुर : अहान , 2016.-75 पृ,. 21 स.मी.
. 70.00

पाठक,

917.3 –

अमे.रका

िभडे, आशा

अब कN बारी अमे.रका वारी.- ठाणे: शारदा
का.,2013.- 193 पृ., 21 स.मी.
ISBN 81-89272-00-4 : . 190.00

915.4165 - नागालँड

अचना
नागालँडPया अंतरंगात.- पुणे : फु लता
का., 2017.- 200 पृ., 21 स.मी.
ISBN 978-81-87549-85-7: .200.00

जगदीश,

915.46(1) - लेह- लडाख
फडके, सुधीर द.

बफाPछा2दत दुगम देशाची सफर लेह- लडाख.2016.- 35 पृ., 21 स.मी.
. 80.00

919.4 –

ऑ(fेिलया

लेले, सुनंदन

कांगा.- पुणे: सकाळ पेपस, 2017.- 64 पृ., 21 स.मी.
. 120.00
919.93 –

Bयूझीलंड

हातेकर ,नीलम

2कवीPया देशात.-नागपुर : अहान , 2016.- 103 पृ.,
21 से.मी

. 100.00
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920 – च"रे

920 -

अ5े, ]याम

(वामी
िववेकानंद.- पुणे: िववेकानंद क 1 मराठी का.
िवभाग, 279 पृ., 21 स.मी.
.300.00
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर आिण

च.र5े

कवO, (वाती

नं2दनी पि ल.
स.मी.

कलाकार भेटलेले न भेटलेले.- पुणे :
हाऊस, 2015.- 222 पृ., 21

. 250.00
केळकर, रं जन

आढमुठे, सुधीर ना.

भारताचे भाhय िवधाते.- सांगली : िस$दाBत का.,
2016.- 348 पृ., 21 स.मी.
.250.00
इं गवले,

जगावेगळी माणसं. - पुणे:
2016.- 198 पृ., 21

िवकमा पि ल.,

स.मी.


ISBN 978-93-83572-44-1: .270.00

उ2कडवे, अमोल

.50.00
आ:पा

मी तो हमाल.आ.2री .- ,ीरामपुर: श दालय
काशन, 2015.- 124 पृ., 21 स.मी.
.150.00

दा5य
भरती- ओहोटी जीवन संघष.- पुणे: (वयंदीप
का., 2017.- 107 पृ., 21 स.मी.
.120.00

गायकवाड,

जगरहाटी.- नागपुर :िवजय

काशन,

स.मी.

.490.00

मधु,ी काशन,
2015.- 254 पृ,. 21 स.मी.
.350.00
झुमर कम कम.- पुणे :

Fयो(तना

सदाफुलीचे मनोगत.- मुंबई :

कृ Kणकु मार
(वरसाAी.- ठाणे : अनघा काशन,
2017.- 200 पृ., 21 स.मी.
.275.00

गावंड,

एलमेलवार, िवजय

ओगले,

देवपु5ाबरोबर .- पुणे :Cहाइट लाईट पि ल,

2016-78 पृ., 21से.मेी

कोरपे,

मीर2कन

2016.-260 पृ., 24

संवाद

गोडसे, सायली

=ंथाली .,

2017.- 83 पृ., 21 से.मी.

.100.00

माया आयुKयाची पानं.- पुणे: िवकमा पि ल
2017.- 94 पृ. , 21 स.मी.
ISBN 978-93-86455-06-2: .125.00
चांदोरकर, संजीव

करकरे , सुनीता

(मरणिच5े.- पुणे: िववेकानंद क 1 मराठी .
िवभाग.- 2017.- 192 पृ., 21 स.मी.
.150.00

जुBया जाण6या कायक6याrसाठी .टपणवही भा.2

अण
दशन $येयासVNचे.- पुणे: िववेकानंद क 1
मराठी का. िवभाग, 2015.-124 पृ., 21 स.मी.
.150.00

तण व होतक कायक6याrसाठी .टपणवही भा.1.पुणे: द युिनक अॅकॅडमी, 2014.- 144 पृ. 21स.मी.
. 50.00

करमरकर,

.- पुणे: द युिनक

अॅकॅडमी , 2014.- 175पृ.21

. 60.00

335
920 -

च.र5े

920 -

ितभा
काळोखाला दुर सान…-,ीरामपुर : श दालय .,
2016.- 103 पृ., 21 स.मी.
. 140.00

जाधव- िनकम,

च.र5े

धनपलवार, लीला
थोरांची थोरवी.- नांदड
े
:
2014.- 64 पृ. , 21

इसाप का.,

स.मी.

. 70.00
धोटे, जाभुवंत

जोशी, मोहन

सात

महाराqाचे मानकरी.- पुणे : 2दलीपराज ., 2017.40 पृ., 21 स.मी.
ISBN 978-93-5117-063-1 : . 40.00
जोशी,

अPयु रामचं1

माझी जीवनगाथा.- पुणे :
21

मधुरी ., 2015.- 284 पृ.,

स.मी.

. 400.00

ितभावंत.- नागपुर :नाथे पि ल.

2016.-307पृ. , 21से.मी
ISBN:978-93-85369-47-0 :

. 300.00

चं1कांत
सहवासी.- पुणे: मायिमरर पि ल.हाऊस,
2016.- 143 पृ., 21 स.मी.
.160.00

नवले,

नाथे, संजय
आपणही असे घडावे.आ.2 री.- पुणे : नाथे

जोशी, शांभवी मंगेश

अमृताचा चं1.- पुणे : गमभन , 2017.- 128 पृ.,
स.मी.
ISBN 978-81-935831-4-2 : . 64.00

पि ल, 2017.- 153 पृ., 21 समी
ISBN 978-93-85369-90-2: .75.00

21

िनमला
ेरक कायाचा वसा.- सोलापुर : िशवा
का., 2017.- 98 पृ., 21 स.मी.
. 120.00

ठोकळ,

भा(कर, िच.
गाथा लtमणाची.- पुणे: दाते भा(कर,
2017.- 96 पृ., 21 स.मी.
.100.00

दाते,

जय,ी
अम6य.- कोहापुर : अथव काशन,
2016.- 184 पृ,. 21 स.मी.
. 260.00

दानवे,

देशपांडे, सुषमा

(मृितगंध डॉ.िव.िव.तथा अ:पासाहेब पडसे जBमशता दी
वष 2016.-पुणे : ान बोिधनी, 2016.- 328 पृ.,
24 स.मी.
. 200.00

पठाण, यु. म.

महारा?ाची संतपरं परा भा.2.- पुणे : फु लता
का., 2017.- 100 पृ., 21 स.मी.
ISBN 978-81-87549-87-1 : .110.00
पवार, शेषराव

सBमान वदjचा .-नांदडे : िनमल ,
21 स.मी.
. 125.00

2016.- 96 पृ.,

पाटणे, संभाजीराव

मानप5े मनोभावांची.-पुणे: अिमत ., 2016.150 पृ., 21 स.मी.
. 200.00
(मृितसुगंध-पुणे : अिमत काशन,
2016.-254 पृ., 21 स.मी.
. 300.00
मंगल ,ीधर
आठवण@चा गुलमोहर.- पुणे : ेहवधन का.,
2017.- 107 पृ., 21 स.मी.
. 120.00

पाटील,

336
920 -

च.र5े

920 -

पोफळी, रमेश

च.र5े

मगर, सुदाम

रजत रं जनी.- नागपुर : नाथे
2017.- 248 पृ., 21

पि ल. िल.,

स.मी.

2017.- 216 पृ., 21

ISBN 978-93-87400-02-3:

.220.00

Cही.जे.
आठवणीतील 2दवस .- नांदडे : िनमल काशन,
2016.- 184 पृ., 21 स.मी.
 .200.00

पोहाळे -पालमकर,

भुदसे ाई, अनुराधा
तुमPया ' उQा' साठी

भोगवटा.- औरं गाबाद : कैलाश

पि ल.,

स.मी.

 .225.00
रामचं1
माया दयाची स6यकथा आिण हाटटॉिनक "रसोवेद".ठाणे : शारदा ., 2014.- 44 पृ., 21 से.मी.
ISBN 81-89272-00-4 : . 200.00

मथुरे,

सुलAणा (संपा.)
एक डॉ<टर असलेला इं िजिनअर.- पुणे : द
युिनक अॅकॅडमी , 2014.- 287 पृ., 21 स.मी.
. 300.00

महाजन,
आपला 'आज' देणारा सैिनक.-पुणे :

राजहंस, 2017.- 159 पृ., 18

स.मी.

.195.00
बढे, उषा (संपा.)
माणसातला माणुस.- पुणे:
2016.- 108 पृ., 21

नं2दनी पि ल.हाऊस,

स.मी.

.100.00

मुरकुटे , मा. शा.

वाटले कN िलहावे .- औरं गाबाद : साद ., 2016.183पृ ., 21से.मी
ISBN 978-93-84993-10-8 :

.200.00

बढे, मनीषा

गाथा _Nडातप(वीची .- पुणे : समथ िमडीया
सटर, 2017.- 174 पृ, 24 स.मी.
. 325.00
भV, पौलस
साठवणीतया आठवणी.- पुणे: Cहाईट लाईट
पि ल.,2016.- 120 पृ., 21 स.मी.
.180.00

मेतकर, ताराचंद

थोरांचा प.रचय.- अहमदनगर : श दगंध .,
2016.- 120 पृ., 21 स.मी.
.100.00
मेहर
े ,

अनंतायन.- ठाणे : अनघा

Cहाइट लाईट पि ल,

201.-340 पृ., 21 से.मेी

. 550.00
भोळे , मनोहर

अटशन :लीज… पुणे : द युिनक अॅकॅडमी ,
2014.- 218 पृ., 21 स.मी.
. 200.00
राजमु1ा .- पुणे : युिनक अॅकडमी
2010 .- 213 पृ. 21 से.मी.

. 250.00

, 2017.- 102 पृ., 21 स.मी.

. 120.00

भोसले, बी.सी.
धुळीचा कण .- पुणे :

चं1कांत

मैड,

ि(मता

101 थोर
23

भारतरW.- पुणे : सुयोग , 2017.- 101 पृ.,

स.मी.

. 110.00
51 थोर

भारतमातेPया कBया.- पुणे : सुयोग , 2017.स.मी.

60 पृ., 23

. 75.00
धvडीराम
जीवनसंघष (पूवाध).- पुणे: ान , 2016.- 384 पृ.,
21 स.मी.
. 580.00

मोहीते,

337

च.र5े
मोहीते, धvडीराम
जीवनसंघष (उराध).- पुणे: ान काशन,
2016.- 320 पृ., 21 स.मी.
. 480.00
920 -

वीण
श दपेरी.- पुणे : सुरेश एजBसी,
2016.- 112 पृ., 21 स.मी.
. 150.00

दवणे,

श द भाव बोलती तव डोळे .- ठाणे : शारदा .,
2017.- 208 पृ., 21 स.मी.
ISBN 978-81-89272-030: .250.00
िन :

च.र5े

[शदे, सुलेखा
लेखकाचे घर पेलताना.- पुणे :
128 पृ., 21

गमभन , 2016.-

स.मी.

. 64.00
शेख,

अBसार

आिण तु9ही.- पुणे : द युिनक अॅकॅडमी,
2017.- 279 पृ., 21 स.मी.
. 200.00

यु पी एस सी मी

शेळके,

पाटील, सुिचता

शाBता ज.

वडीलधारी माणसे.- पुणे:
2016.- 184 पृ., 21

सुरेश एजBसी,

स.मी.

. 170.00
सातपुते, अशोक

मगर, सुदाम
भोगवटा.- औरं गाबाद : कैलाश
2017.- 216 पृ., 21

पि ल.,

स.मी.

अिमत काशन,

स.मी.

. 240.00

महंमद आिमर खान
मी महंमद खान शपथेवर

भारतातील मोठी माणसं.- पुणे:
2016.- 206 पृ., 21

. 225.00
सांगतो कN…./

अनु. सुनीता लोहोकरे - पुणे: राजहंस, 2017.156 पृ., 21

920 -

स.मी.


सानेगुजी कथामाला
(वPछतेचे पुजारी.३ री आ.- पुणे : 2दलीपराज, 2016.48 पृ., 21 स.मी.
. 40.00

ISBN 978-93-86628-06-0: .180.00

लvढे, लtमण
अनघा काशन,
स.मी.

वारीत वेचलेले.- ठाणे :
2017.- 240 पृ., 21

सुयवंशी, स6यवान नामदेव
अगा जे किपले नाह@.- पुणे: चेतक बु<स,
2015.- 336 पृ., 21 स.मी.
ISBN 978-93-92211-21-8 : . 550.00

. 280.00
920.933804 -

वगुलOकर, योिगनी
िवकमा पि ल.,
2017.- 226 पृ., 21 स.मी.
ISBN 978-93-85665-60-8 : . 299.00
मी अंजली.- पुणे:

शाने2दवाण, राजेखाण
(पंदन .-कोहापुर :अAर दालन का,
2016.- 125 पृ .,21 से.मी



300.00

उQोजक

आयकोका, ली
आयकोका/ अनु. अशोक पाथरकर.- पुणे: मेहता, 2017.366 पृ., 21

स.मी.

ISBN 978-93-8674-508-8 :

चौधरी,

.400.00

मोद

िवकमा पि ल.,
2017.- 223 पृ., 21 स.मी.
ISBN 978-93-85665-46-2 : . 260.00
तर असं झालं…- पुणे:
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921.914 - भारतीय तव

922.945 -

बापट, भ.ग.

गोखले,

जे.

कृ Kणमुतj.-4 थी आ.- पुणे : चं1कला ,

[हदुधमjय

अण

संत चोखामेळा .- अहमदनगर :

2016.- 300 पृ., 21 से.मी.

2014.- 40 पृ ., 21 से.मी.

. 350.00

. 25.00

शहा, सुलभा

राधाकृ Kणन.- 4 थी आ.पुणे: मधुराज पि ल., 2016.- 76 पृ., 21 स.मी.
. 60.00

थोर भारतीय ऋषी डॉ.

कु लकणj, एस. डी.
आदयशंकराचाय.- अहमदनगर : दीAा पि ल.,

दीAा पि ल,

संत ानेर .-अहमदनगर: दीAा पि ल.,
2014.- 40 पृ ., 21 से.मी.

. 25.00
संत तुकडोजी महाराज .-अहमदनगर:

दीAा पि ल.,

2014.- 40 पृ ., 21 से.मी.

. 25.00

2015.- 40 पृ ., 21 से.मी

i. 25.00
धामक अ=णी, चारक, उपदेशक
कु लकणj, ताप
िk(तीचे शुर िशपाई .- पुणे :Cहाईट लाईट
पि ल., 2016.- 64पृ., 21से.मी
.100.00

संत तुकाराम .-अहमदनगर :

922 -

922.945 - #हदुधम&य

दीAा पि ल.,

2014.-40 पृ ., 21 से.मी.

. 25.00
गोखले, हेमंत

,ी समथ रामदास.-अहमदनगर: दीAा पि ल.,
2015.- 40 पृ ., 21 से.मी.

. 25.00

अंजनीकर, भगवान

महा6मा बसवेर.- औरंगाबाद:
लोकसािह6य ., 2016.- 32 पृ., 21 स.मी.
. 25.00

थोर समाजसुधारक

संत गाडगेबाबा.- औरं गाबाद :

(वामी िववेकानंद .-अहमदनगर : दीAा पि ल.,
2015.- 56 पृ ., 21 से.मी.

. 40.00

लोकसािह6य .,
गोडबोले, रघुनाथ

2016.-48 पृ. , 21 से.मी.

. 40.00
दा5य
िवानमूतj ानोबा.- पुणे :चपराक ., 2017.-

हंसप$दती.- पुणे: चेतक बु<स, 2016.- 564 पृ., 21 स.मी.
ISBN 978-93-92211-21-8 :.840.00

गायकवाड,

160 पृ ., 21 से.मी

 .100.00
गोखले,

अण

संतगाडगेबाबा .-अहमदनगर:
2014.-40 पृ ., 21 से.मी.

. 25.00

दीAा पि ल.,

[चचोलीकर, सुनील
प5ातुन 4V झालेले िववेकानंद .- पुणे : िववेकानंद क 1
मराठी ., 2013 .- 128 पृ., 21 से.मी.
.128.00
समथ रामदास आिण (वामी िववेकानंद.पुणे: िववेकानंद क 1 मराठी ., 2013 .- 88 पृ., 21 से.मी.
 30.00
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[हदुधमjय
जाधव, ानेर
922.945 -

संत चोखामेळा.- औरं गाबाद :
2016.- 36 पृ.,

922.945 -

[हदुधमjय

भाकर पां.
बोधन युगातील दोन यो$दे सBयासी महषj दयानंद आिण
(वामी िववेकानंद.- पुणे: (वामी िववेकानंद क 1 मराठी का.
िवभाग, 2015.- 198 पृ., 21 स.मी.

पाठक,

लोकसािह6य ,

21 से. मी

. 30.00
जोशी, मृणािलनी

,ी िशवगोरA ||.- पुणे : ेहल ., 2014.535 पृ., 21 स.मी.
. 475.00

.150.00

||

[चतामणी
दावतारी ,ीमािaक भु महाराज.- पुणे:
श दरW ., 2016.- 72 पृ,. 21 स.मी.
.110.00

देशपांडे,

,ी शंकर गीता संिAx सारांश .- पुणे :
श दरW का., 2016.-48 पृ ., 21 से.मेी
. 75.00
,ी सगु रामानंद बीडकर महाराज ओबीब$द
च.र5.-पुणे: श दरW काशन,
2016.- 80 पृ,. 21 स.मी.
. 120.00
धर, एस.एन.

(वामी िववेकानंद सम= च.र5 || खंड १||.-पुणे:
िववेकानंद क 1 मराठी का. िवभाग,
2016.- 672 पृ. , 21 स.मी.
.[800.00?]
(वामी िववेकानंद सम= च.र5 || खंड २ ||
आ.2 री.- पुणे: िववेकानंद क 1 मराठी का. िवभाग,
2016.- 688 पृ., 21 स.मी.
.[800.00?]
(वामी िववेकानंद सम= च.र5 || खंड ३ || आ.2 री.- पुणे:
िववेकानंद क 1 मराठी का. िवभाग,
2016.- 752 पृ. , 21 स.मी.
.1500.00
पवार, अिवनाश जयवंतराव

नवनाथ च.र5 आिण हठयोग.- पुणे: चेतक
बु<स, 2016.- 272 पृ., 24 स.मी.
ISBN 978-81-928731-0-7: .550.00

भगत, गणेश

,ी बसवेर .- अहमदनगर : दीAा पि ल.,
2014.- 40 पृ. 21से.मी

. 25.00
उम
थोर संतांची च.र5े.- पुणे: महाजन eदस,
2016.- 40 पृ. , 21 स.मी.
. 55.00

भावसार,

िभशीकर,

(वणमाला

िववेकानंद क 1 मराठी .
िवभाग, 2015.- 127 पृ., 21 समी
. 25.00
युगनायक.- 4 थी आ.- पुणे :

मांडके, शिशकांत

अिव(मरणीय िववेकानंद.- पुणे : िववेकानंद क 1 मराठी .
िवभाग, 2015.-128 पृ., 21 स.मी.
. 60.00
मांडवकर, पवन
कथा पुंडिलकाची.- यवतमाळ: भाऊ मांडवकर संशो.

क 1.- 2016.- 80 पृ., 21 स.मी.
. 120.00
मांडवकर, वीरा

-ी- संत भावळ.- कळं ब : भाऊ मांडवकर संशो.
क 1, 2017.- 128 पृ., 17 स.मी.
. 160.00
रAक, ानेर दुगादास
रा?संतांची जनचेतना.- नागपुर : नाथे पि ल.
2017.- 262 पृ,. 21 स.मी.
. 200.00

340
922.945 िवटनेकर,

[हदुधमjय

923.
923.154 – भारत

ानेर

संत बिहणाबाई.- औरं गाबाद :
2016.- 48 पृ., 21

लोकसािह6य .,

स.मी.

ISBN 81-87523-55-7 :

. 40.00

क 1 मराठी का. िवभाग
कथा िववेकानंद िशला(माकाची.- 2 री आ.- पुणे: िववेकानंद
क 1 मराठी . िवभाग, 2014.- 187 पृ., 21 स.मी.
. 50.00

िववेकानंद

(वामी िववेकानंद एक ेरणा -ात.- पुणे: (वामी
िववेकानंद . िवभाग, 2016.- 160 पृ. ; 21 स.मी.
. 50.00

राजषj शाu महाराज.-औरंगाबाद : लोकसािह6य
का., 2016.- 48पृ ., 21सेमी
i. 40.00
इनामदार, मेधा
महाराणी
21

पQिमनी.- रWािगरी: (पश , 2015.- 232 पृ.,

स.मी.

. 340.00
काळे , संदश
े
िमसाईल मन .-सोलापुर :

रW िया ., 2016.-

18 पृ., 21 से.मी.

 .30.00

गुजी कथामाला
सात तपि(वनी.- पुणे: 2दलीपराज, 2016.- 30 पृ.,
21 स.मी.
. 30.00

साने

923 -

अंजनीकर, भगवान

कु ळकणj, ]यामकांत
गोqीप पुaयशोल देवी अिहयाबाई होळकर.- नागपुर :
Hयाती का., 2016.- 45 पृ., 21 स.मी.
. 40.00

समाजशा-ी
कोडीतकर, सुरेश

खंदारे, सुखदेव

भारतीय आथक िवचारवंत.- औरंगाबाद :
कैलास पि ल., 2016.- 101 पृ., 21 से.मी
ISBN 978-93-84451-11-0 : .100.00
923.1 -

राFयकतO, रा?ा$यA

मेहद ळे , िवास
रा?पती.- पुणे : अनुबंध , 2014.- 269 पृ., 21 स.मी.
. 275.00

लोककयाणकारी राजषj शाu महाराज.- पुणे:
यशोदीप पि ल., 2016.- 144 पृ., 21 स.मी.
.150.00
काथडOकर, िवनायक
दौलतराव [शदे काळ आिण कतृ6व.- नागपुर:
,ी मंगेश काशन, 2016.- 249 पृ., 21 स.मी.
. 250.00
अण
छ5पती शाu महाराज.- अहमदनगर : दीAा पि ल.,

गोखले,
923.143 -

जमनी

2014.-40 पृ., 21 से.मी.

ओगले, सुजाता

िहटलरPया देशात.-नागपुर : अहान ., 2016.128 पृ.,21 से.मी

. 25.00
छ5पती िशवाजी महाराज.-अहमदनगर : दीAा पि ल.,

. 100.00

2014.- 40 पृ ., 21 से.मी.
रणजीत
मािहत नसलेला िहटलर.- पुणे :
204 पृ., 21

. 250.00

स.मी.

मधु,ी , 2015.-

. 25.00
महाराणा ताप .-अहमदनगर : दीAा पि ल.,
2014.- 40 पृ ., 21 से.मी.

. 25.00

341
923.154 – भारत

923.154 - भारत

भा(कर
आिहयाबाई होळकर.- अहमदनगर : दीAा पि ल.,

देशमुख,

2015.- 40 पृ., 21 से.मी.

. 25.00

सह-बु$दे, सखाराम अPयुत
,ीमंत थोरले माधवराव पेशवे.- पुणे : वरदा ,
2017.- 472 पृ., 21 स.मी.
. 480.00
उम

झाशीची राणी लtमी बाई .-अहमदनगर:
दीAा पि ल., 2015.-40 पृ ., 21 से.मी.
.25.00

हनवते,

महाराजा सयजीराव गायकवाड

हरे ल, केशव

.-अहमदनगर :

दीAा पि ल.,2014.- 40पृ., 21से.मी.
.25.00
िशAण योगी डॉ राधाकृ Kaान .-अहमदनगर:दीAा
पि ल.,2014.- 40पृ. 21से.मी
.25.00

सेनापती धनाजी जाधव.-परभणी : पवन
2016.- 395 पृ., 21

,

स.मी.

ISBN 978-81-925605-7-1:

. 450.00

छ5पती राजाराम महाराज.- कोहापुर : अAरदालन ,
2016.- 91 पृ., 21 स.मी.
.100.00
923.
923.2 - मुस'ी, राजकय नेते
923.254 – भारत
अंजनीकर, भगवान

धान, राम
माझी वाटचाल मेटकॉफ हाउस ते राजभवन
(19952-1989).- पुणे:
2017.- 442 पृ., 21

मेहता पि ल.हाऊस,

स.मी.

ISBN 978-93-8674-504-0:

.500.00

आदश लोकनेता यशवंतराव चCहाण.- औरंगाबाद:
लोकसािह6य ., 2016.-56 पृ., 21 स.मी.
. 50.00
राजीव गांधी.- औरं गाबाद :

लोकसािह6य .,

2016.-32 पृ ., 21 से.मी.
बेहरे , ना. के.

,ीमंत पिहले बाजीराव पेशवे.- पुणे : वरदा
का.ा.िल.,2017.- 365 पृ., 21 स.मी.
.400.00

. 30.00
पंिडत नेह .- औरंगाबाद : लोकसािह6य .,
2016.- 48 पृ. ;

i. 40.00

भगत, गणेश

ता6या टोपे .- अहमदनगर: दीAा पि ल.,
2015.- 40पृ .,21से.मेी

.25.00
माने,

 40.00

उFवलकु मार

2016.- 112 पृ., 21

यशोदीप पि ल.,

स.मी.

ISBN 978-93-83471-71-3:

.110.00

जुगल2कशोर

.270.00

िव_म
(वातं5यवीर सावरकर.- अहमदनगर: दीAा पि ल.,
2015.- 40 पृ. , 21 स.मी.
. 25.00

एडके,

कसबे, एफ. एन.

आपले अबु ABJ.- पुणे: महाजन
2016.-192 पृ., 21

(वातं5वीर सावरकर.-औरंगाबाद : लोकसािह6य .,
2016.-48 पृ., 21से.मी.

रणरािगणी.आ.2री.- पुणे:

राठी,

21 से मी

स.मी.

पि ल. हाऊस,

डॉ.भीमराव रामजी आंबेडकर यांचे
औरं गाबाद :

. 25.00

बालपण

लोकसािह6य ., 2016.-

िशAण.-

32 पृ., 21 से.मी.
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923.254 – भारत
कांबळे ,

923.254 – भारत

उम

गोडबोले, मंगला

काळजातले आर.आर.आबा.- 2 री आ.- पुणे :
2016.- 87 पृ., 21

सुरेश एजBसी,

स.मी.

. 120.00
कु ळकणj, ]यामकांत
गोqीप पंिडत जवाहरलाल नेह.- नागपुर : Hयाती ,
2016.- 64 पृ., 21 स.मी.
. 50.00
गोqीप (वा.सावरकर.- नागपुर : Hयाती ,
57 पृ., 21 स.मी.
. 40.00

अण
चं1शेखर आझाद .- अहमदनगर : दीAा पि ल., 2015.-

40 पृ .,21 से.मी

i. 25.00
पंिडत नेह .- अहमदनगर : दीAा पि ल., 2014.-40 पृ .,
21 से.मी.

. 25.00
शा-ी.- अहमदनगर : दीAा पि ल., 2014.-

40 पृ., 21 से.मी.

. 25.00
लाला लजपतराय .- अहमदनगर :

चCहाण, उमेश
काशपव.- पुणे: यशोदीप,2016.- 136 पृ., 21 स.मी.
.150.00
चCहाण, पंजाब
िशकारीराजा सुधाकरराव नाईक.- पुणे:

2016.-

गोखले,

लालबहादुर

इं 2दरा गांधी एक वादळी पव.- पुणे : राजहंस, 2017.285 पृ., 21 स.मी.
ISBN 978-93-86628-15-2 : . 350.00

दीAा पि ल., 2015.-

40 पृ ., 21 से.मी.

. 25.00

64 पृ,. 21

ान ., 2016.-

स.मी.

.100.00
नर1
युगवतक महामानव भारतरW डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर.मुंबई : जनसंपक अिध.बृहBमुंबई महा., 2016.- 188 पृ. ,
32 स.मी.
. 100.00

जाधव,

दृqीआडPया इं 2दरा गांधी/ अनु. सुजाता गोडबोले.- पुणे :
राजहंस, 2017.-141 प.,21 स.मी.
ISBN 978-81-7434-721-3 : .160.00
]याम मो.
uता6मा राजगु.- नागपुर : लाखे ., 2017.- 32 पृ.,
21 स.मी.
. 25.00

देशपांडे,

भा(कर
2दरा गांधी.- अहमदनगर : दीAा पि ल., 2015.-40 पृ,

देशमुख,
इं

21 से.मी.

. 25.00
गोखले, हेमंत

_ांितकारक भगत[सग.- अहमदनगर : दीAा पि ल., 2015.-

डॉ बाबासाहेब आंबेडकर.-अहमदनगर:

दीAा पि ल., 2014.-

40 पृ ., 21 से.मी.

40 पृ ., 21 से.मी.

. 25.00

. 25.00

महा6मा गांधी.- अहमदनगर : दीAा पि ल., 2015.-

नेताजी सुभाषचं1 बोस.-अहमदनगर : दीAा पि ल., 2014.-

40 पृ ., 21 से.मी.

40 पृ ., 21 से.मी.

. 25.00

. 25.00

343
923.254 – भारत

923.254 – भारत

भा(कर
लोकमाBय .टळक .-अहमदनगर : दीAा पि ल., 2014.-

देशमुख,

40 पृ ., 21 से.मी.

. 25.00
सरदार वलभ भाई पटेल .-अहमदनगर:दीAा पि ल.,
2014.- 40 पृ., 21 से.मी

. 25.00
देसाई, मुरलीधर

शिहदांPया आठवणी.- कोहापुर : अिभनंदन .,2017.52 पृ., 21 स.मी.
. 80.00
िवल
सवदशj डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर.- पुणे : डायमंड.,2017.292 पृ., 21 स.मी.
ISBN 978-81-8483-697-4 : . 250.00

_ांती
Pया (वातं5य सं=ामातील _ांितकारक.नांदड
े : िनमल का.,2016.-32 पृ., 21 स.मी.
. 40.00

वडजे,

1857

जनादन
शरद पवार 4िV6व, नेतृ6व आिण कतृ6व.-नांदडे : िनमल
., 2016.- 160 पृ., 21 स.मी.
. 200.00

वाघमारे ,

अण (संपा.)
यशवंतराव चCहाण जडण घडण.-ठाणे :अनघा ,2016.264 पृ., 21 स.मी.
. 350.00

साधु,

पी.

सुटे, माधुरी

रिसकमनाचे अनिभिष<6ा स¢ाट डॉ. बाबासाहेब
आंबेडकर.- पुणे : सुगावा ., 2017.- 28 पृ., 21 स.मी.
. 30.00
अिभजात

फुटाणे, िवलास

यशवंत सं(कृ ती.- औरं गाबाद : आ2द6य ., 2017.168 पृ., 21 स.मी.
ISBN 978-81-932019-5-4 : .200.00

सुरवाडे,

2दलीप

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर .- औरं गाबाद :

लोकसािह6य .,

2016.- 32 पृ. , 21 से.मी.

 .25.00

भागवत कमल

_ांित[सह का¢ेडनाना पाटील.- औरं गाबाद : लोकसािह6य,
2016.- 41 पृ., 21से.मी.

. 30.00
मांडवकर, पवन
शरद जोशी.- यवतमाळ : भाऊ मांडवकर संशो.
2016.- 48 पृ., 21

स.मी.

क 1.-

िहवराळे , सुखराम

लोकप5कार डा. बाबासाहेब आंबेडकर .- औरंगाबाद :
आनंद ., 2016.- 160 पृ ., 21 से.मी.
. 170.00
¥ा Aे5ातील 4िV
भाकर
िशAणासाठी दाही 2दशा.- मुंबई : िव_ांत ितकोणे,
2017.- 145 पृ., 21 स.मी.
. 125.00

923.4 - कायदा
ितकोणे,

. 60.00
मारोतकर, िवजया

यशवंतराव चCहाण.- नागपुर : लाखे ., 2017.स.मी.
. 25.00

923.
923.5 - सरकारी अिधकारी,
अिधकारी, सै*यािधकारी, पोिलस

खायातील कमचारी

32 पृ., 21

औटी,

राठी, शुभांगी

भारतीय राजकNय िवचारवंत औरं गाबाद :कै लाश पि ल ,

िवKणु

नाना मी साहयब झालो.- पुणे : द युिनक
2017.- 179 पृ., 21

2016.- 304 पृ ., 21 से.मी
ISBN: 93-84451-64-6 :

923.554 – भारत

. 300.00

. 200.00

स.मी.

अॅकॅ.,

344
923.554 – भारत

923.654 – भारत

जोशी, स.ना.

कराळे , शामराव

आठवणीतले आभाळ.-नांदड
े :
52 पृ., 21

िनमल , 2016.-

स.मी.

. 60.00

काळे ,

दातार, भगवान
परमवीर गाथा.- पुणे : रोहन
21

., 2017.- 214 पृ.,

स.मी.

ISBN 978-93-86493-20-0 :

2दनेश

गाथा थोर समाजसुधारकांची .- नागपुर :
2016.- 63 पृ. , 21

. 200.00

शौयगाथा.- पुणे : रोहन ., 2017.- 183 पृ., 21 स.मी.
ISBN 978-93-86493-17-0 : . 200.00
वालीशे¦ी, सुरेश
मी सुरेश

(मरण _ांितFयोत@चे.- पुणे: 2दलीपराज, 2016.44 पृ., 21 स.मी.
.100.00

वालीशे¦ी.- मुंबई : मॅजेि(टक, 2017.-

400 पृ., 21 से.मी.

. 400.00
चं1कांत
मी दयावदj- मी आकाशगामी.- पुणे: नं2दनी, 2016.427 पृ., 24 स.मी.
. 500.00

बढे,

923.
923.6 - समाजसेवक,
क, लोकिहतैषी
923.654 – भारत
अंजनीकर, भगवान

समाज_ांतीचे जनक महा6मा जोतीराव फुले.- औरंगबाद :
लोकसािह6य ., 2016.- 40 पृ., 21 से.मी.
.30.00
समाज_ांतीची Fयोत सािव5ीबाई फु ले.-औरंगबाद :
लोकसािह6य ., 2016.-40 पृ., 21 से.मी.
. 30.00

Hयाती .,

स.मी.

. 50.00
मोद
गोखले- गांधी गुिशKय.- नागपुर : िवसा बु<स,
2016.- 144 पृ., 21 स.मी.
ISBN 978-93-8088-24-6 : .195.00

डाखोळे -

]याम मो.
भिगनी िनवे2दता.- नागपुर : लाखे ., 2017.32 पृ., 21 स.मी.
. 25.00

देशपांडे,

भा(कर
कमवीर भाऊराव पाटील.-अहमदनगर : दीAा पि ल.,

देशमुख,

2015.-40 पृ ., 21 से.मी.

. 25.00
महा6मा Fयोतीबा फुले.-अहमदनगर : दीAा पि ल.,
2014.- 40 पृ ., 21 से.मी.

. 25.00
सािव5ी बाई फुले.-अहमदनगर : दीAा पि ल.,
2014.- 40 पृ. , 21 से.मी

. 25.00
नाथे, संजय

महारा?ातील समाजसुधारकर.- पुणे : नाथे पि ल.,
2017.- 208 पृ., 21 स.मी.
ISBN 978-93-85369-27-8 : . 125.00

कणसे, गणपतराव

सहया1ीचा कोिहनुर.- कोहापुर : किवता सागर ., 2017.36 पृ., 21 स.मी.
. 40.00

पाटोळे , सुनील
िनळे वादळ.- पुणे :

. 60.00

सुगावा , 2017.- 66 पृ., 21 स.मी.

345
923.654 – भारत

923.9 - साहसी

भगत, गणेश

महषj िवठठल रामजी [शदे .- अहमदनगर: दीAा पि ल.,
2015.- 40 पृ ., 21 से.मेी

. 25.00
सूयकांत
प,ी सुमतीबाई शहा जीवन आिण काय.- पुणे : गमभन ,
2017.- 144 पृ., 21 स.मी.
ISBN 978-81-935831-3-5 : . 72.00

सावंत,

923.
923.7 - िश-क, िश-णत
923.754 – भारत

शा-ी, बा.भो
माग(थ भा. पिहला.- औरंगाबाद : आ2द6य ., 2017.152 पृ., 21 स.मी.
ISBN 978-81-932019-3-0 : .200.00
माग(थ भा. दुसरा.- औरंगाबाद : आ2द6य ., 2017.200 पृ., 21 स.मी.
ISBN 978-81-932019-2-3: .200.00
925 – वै ािनक / शा
आपटे, मधुकर

जगिस$द खगोल शा- .-नागपुर : िवसा बु<स, 2016 .-

कु लकणj, बी. एस.
माझी शाळा.-पुणे:

पयटक, भूगोलवेा

चं1कला ., 2016.- 72 पृ., 21 स.मी.

. 80.00
चCहाण, अशोक रामकृ Kण
रयतेचा बाप.- जय[सगपुर : किवतासागर ., 2017.76 पृ., 21 स.मी.
. 126.00
.ठगळे , सतीश
सर, माया चK9यातुन.- पुणे: अिभिजत ., 2016.192 पृ., 21 स.मी.
. 250.00

117 पृ., 21 से.मी.

. 130.00
करं बळे कर, उमेश
सजीवांचा नामदाता !
2017.-145 पृ.,21

काल िलिनअस.- पुणे : राजहंस

स.मी.

ISBN 978-81-7434-678-0 :

.160.00

,ीकृ Kण
भारतीय िवानाचे दीप(तंभ .-5 वी आ.-पुणे: मधुर ाज,
2016.- 46 पृ., 21 स.मी.
. 40.00

केसरी,

जीवन वास एका िशAकाचा .- ठाणे : अनघा ., 2017.-

अण
आय भटट .- अहमदनगर:दीAा पि ल., 2014.-

146 पृ., 21 से.मी

40 पृ ., 21 से.मी

. 200.00

i. 25.00

पाटील, नेताजी

गोखले,

वािणFय, संेषण, वाहतूक 4व(थेसंबंिधत 4VN
चौधरी, मोद
तर असं झालं.- पुणे: िवकमा पि ल.,2017.223 पृ., 21 स.मी.
ISBN 978-93-85665-46-2 :.225.00
923.8 -

923.9 - साहसी

पयटक, भूगोलवेा

भा(कर
वा(को-द-गामा.-अहमदनगर : दीAा पि ल., 2014.-

देशमुख,

40 पृ ., 21 से.मी.

. 25.00

गिणत त ,ीिनवास रामानुजन .- अहमदनगर : दीAा
पि ल., 2014.- 40 पृ ., 21 से.मी
i. 25.00
भा(कर
अXड नोबेल .-अहमदनगर : दीAा पि ल., 2014.-

देशमुख,

40 पृ ., 21 से.मी.

. 25.00
गॉलीलीओ गॉलीओ.- अहमदनगर :
39 पृ ., 21 से.मी.

. 30.00

दीAा पि ल., 2016.-

346
925 –

वैािनक / शा-

भा(कर
चास डावन.- अहमदनगर : दीAा पि ल., 2014.-

देशमुख,

40 पृ ., 21 से.मी.

. 25.00
जे9स वॉट .-अहमदनगर : दीAा पि ल.,2014.40 पृ ., 21 से.मी.

. 40.00
डॉ. होमी भाभा.- अहमदनगर :

दीAा पि ल., 2014.-

40 पृ., 21 से.मी

. 25.00
थॉमस अलवा एडीसन .-अहमदनगर :

दीAा पि ल.,

2014.-40 पृ ., 21 से.मी.

. 25.00
मादाम मेरी <युरी.- अहमदनगर : दीAा पि ल.,
2014.- 40 पृ., 21 से.मी

. 25.00
राईट बंधु .-अहमदनगर :

वैािनक / शा-
बवO, 2दलीप
जगिस$द वैािनक ऐझॅक Bयुटन.- पुणे: 2दलीपराज,
2016.- 20 पृ. , 21 स.मी.
ISBN 978- 93-5117-064-8 : . 40.00
925 -

जगिस$द वैािनक गॅिलिलओ गॅिलली.- पुणे:
2दलीपराज , 2016.- 16 पृ., 24 स.मी.
ISBN 978- 81-7294-920-9 : . 50.00
सह-बु$दे, रमेश के.
जगिस$द वैािनक गुिलमो माकोनj.- पुणे: 2दलीपराज,
2016.- 31 पृ. , 21 स.मी.
ISBN 978-81-7294-915-6 : . 70.00
जगिस$द वैािनक डॉ.जगदीशचं1 बोस.- पुणे:
मधुराज पि ल., 2016.- 20 पृ., 21 स.मी.
ISBN 978-81-7294-914-3 : . 40.00
926 - तं

गज1गडकर, भारत
गरीबांचा कैवारी डॉ.रामलु.- मुंबई:

दीAा पि ल., 2014.-

36 पृ.,

21

=ंथाली, 2016.-

स.मी.

.120.00

40 पृ ., 21 से.मी.

. 25.00
लुई

पाlर .- अहमदनगर : दीAा पि ल.,2014.-

40 पृ ., 21 से.मी.

चौधरी, सुिनल

अबोल वासी.- पुणे:िवकमा पि ल.,
2016.- 242 पृ. , 21 स.मी.
ISBN 978-93-85662-31-8 :. 300.00

. 25.00
जैन, एम.एम.

सर आयझॅक Bयुटन .-अहमदनगर:दीAा पि ल.,
2014.- 40 पृ., 21 से.मी

. 25.00
सर जगदीश चं1 बोस .-अहमदनगर:दीAा पि ल.,
2014.- 40 पृ. , 21 से.मी

. 25.00
(टीफन हॉ2कग .-अहमदनगर : दीAा पि ल.,
2014.- 40 पृ., 21 से.मी

. 25.00

द Cहाईट एन.-पुणे: उ6कष , 2016.- 175 पृ.,
. 250.00
भा(कर
अले<झांडर =हम बेल.-अहमदनगर : दीAा पि ल.,

देशमुख,

2014.-40 पृ ., 21 से.मी.

. 40.00
बवO, 2दलीप
जगिस$द वैािनक अले<झांडर गॅहम बेल.पुणे: मधुर का., 2016.- 22 पृ., 21 स.मी.
ISBN 978- 81-7294-911-2 : . 50.00

21

स.मी.
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तं5
बलाळ ,भा
926 -

आिण तार बोलु लागली .- नागपुर :

िच5पट Aे5ातील 4VN
कु लकणj ,भालचं1
माझा िच5नाटय पंच .- कोहापुर : अथव,
927.914 –

अहान .,

2016.- 52 पृ., 21से.मी

2016.- 120 पृ., 21 से.मी

. 50.00

. 180.00

भावे, सुभाष वामन

एकनाथजी आिण 4व(थापन कौशय/ अनु. दा पंचवाघ.पुणे: िववेकानंद क 1 मराठी .िवभाग, 2017.- 197 पृ.,
21 स.मी.
रा?ीय (वयंसेवक संघाचे सरकायवाह यांPया
4व(थापन कौशयाची ओळख कiन देणारे पु(तक॰
.150.00

927.9143028 - कलावंत

आयुKमान
_ॅ ^कग द कोड : माझा बॉलीवुडचा वास /
अनु. अं धती कु लकणj- जोशी.-पुणे: िवकमा
पि ल., 2017.- 93 पृ., 21 से.मी.
ISBN 978-93-85665-72-1 : . 150.00

खुराना,

पाटेकर, नाना
वडावाला, सुमेध

माणसं घडवणायाची गोq.- नागपुर : िवजय .,
2016.- 382 पृ., 21 स.मी.
.450.00

श दांकन आिण संपा. ,ीकांत ग1े.पुणे:
इं 1ायणी सािह6य, 2017.- 234 पृ., 23 स.मी.
ISBN 978-81-7418-255 : . 800.00

नाना वळलं तर सूत…/

माचकर, मुकेश
वालावलकर, िगरीश

Pया केिबनमधून…-पुणे: मेहता,2017.158 पृ., 21 समी.
ISBN 978-93-8674-570-5 : . 195.00

सी.ई. ओ.

श9मी कपुर.- पुणे: इं 1ायणी सािह6य, 2017.- 304 पृ.,
21 स.मी.
ISBN 978-81-7418-259-3 : . 325.00
वझे, माधव

िशपकार
घारे , 2दपक
ितभावंत िशपकार.-मुंबई :लोकवाङमय,
2016.- 250 पृ., 24 स.मी.
. 495.00
927.3 -

927.5 -

िच5कार

चंदावरकर, मीना

िच5भा(कर : भा(कर चंदावरकर.- पुणे: राजहंस,
स.मी.
ISBN 978-93-86628-02-2 : . 450.00

2017.- 288 पृ., 21

संगीत
िनफाडकर, दीप
गझलस¢ाट सुरेश भट आिण ….-पुणे : नं2दनी,
2017.- 296 पृ., 21 स.मी.
. 350.00
927.8 -

]यामची आई , आचाय अ5े आिण मी '.- पुणे : राजहंस,
2017.- 156 पृ. , 21 स.मी.
ISBN 978-93-86628-14-5 : .180.00
927.933 -

नतक

खेडलेकर, संतोष

वगस¢ाी कांताबाई सातारकर.- 4 थी आ.-,ीरामपुर :
श दालय ., 2016.- 144 पृ., 21 स.मी.
. 200.00
927.96345 -

बॅड[मटनपटु

कहाते, अतुल

पेरी [सधू.- पुणे : मेहता, 2017.- 80 पृ., 21 स.मी.
ISBN 978-93-86342-22-5 : . 125.00
928.2 -

इं =जी सािह6यकार

आळे कर, सतीश
गगिनका.- पुणे: राजहंस, 2017.-259 पृ., 21
ISBN 978-81-7434-906-4 :

. 300.00

स.मी.
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इं =जी नाटककार
देशमुख, भा(कर
िवयम शे<सिपअर .-अहमदनगर : दीAा पि ल.,
928.22 –

2014.-40 पृ ., 21 से.मी.

. 25.00
िशरवाडकर, के. रं .

नोबेल सािहि6यक.- मुंबई : =ंथाली, 2017.233 पृ., 21 स.मी.
. 250.00

कािनटकर, िव.ग.

_ांतीचे िच5 आिण च.र5 माओ.- 4 थी आ.- पुणे :
2दलीपराज, 2017.- 536 पृ., 21 स.मी.
ISBN 978-93-5117-166-9 : . 600.00
954 – भारत

]याम मो.
सर(वतीपु5 कािलदास.- नागपुर : लाखे .,
2017.- 32 पृ., 21 स.मी.
. 25.00

कािनटकर, िव. ग.

फाळणी युगाBतापूवjचा काळोख.- 4 थी आ.- पुणे :
2दलीपराज, 2017.- 520 पृ., 21 स.मी.
ISBN 978-93-5117-199-7 : . 600.00

भा(कर

महाकवीकालीदास .- अहमदनगर :
2014.- 40 पृ., 21

दीAा पि ल.,

स.मी.

928.91431 –

वरदा , 2017.- 80 पृ., 21 स.मी.

. 80.00
अण
स¢ाट अशोक .-अहमदनगर: दीAा पि ल.,

िहBदी किव

गोखले,

अण

संत कबीर .-अहमदनगर:

केळकर, केदार
सीता.- पुणे :

. 25.00

गोखले,

खरे , संजीवनी

सं(कृ त किव

देशपांडे,

देशमुख,

पुर(कार, पदके, ह(ताAरे

951 - चीन

िवयम शे<सिपअर जीवन आिण सािह6य.-5 वी आ.-पुणे:
राजहंस, 2017.- 216 पृ., 24 स.मी.,
ISBN 978-81- 7434-323-9 : . 330.00
928.9121 –

929.8 -

दीAा पि ल., 2014.-

40 पृ ., 21 से.मी.

. 25.00

2014.- 40 पृ ., 21 से.मी.

. 25.00
चांदक
े र,

वासुदवे िवल

संघष.पुणे: वरदा , 2017.- 191 पृ., 21 स.मी.
. 200.00
अकबर अथवा मोगल बादशाहीचा

928.91462 – मराठी नाटककार
परांजपे, शुभांगी
नाटककार जयवंत दळवी.- नागपुर :
2016.- 401 पृ., 21

,ी मंगेश .,

स.मी.

ISBN 978-93-83164-28-8 :

. 400.00

928.91463 - मराठी कथा आिण कादंबरीकार
जोशी,

,ीकांत भाकर
ाचीन व म$ययुगीन भारताचा इितहास.- पुणे:
युिनक अॅकॅडमी, 2016.- 235 पृ., 27 स.मी.
. 150.00

जाधव,

िम[लद (संपा.)

आठवणीतले िशवाजी सावंत.- पुणे : अनुबंध
2014.- 165 पृ., 21

. 175.00

स.मी.

.,

तांबोळी, इ. जा

(वातं5याचा महानायक .टपु सुलतान.-सेालापुर :
रWिया , 2016.- 238 पृ., 21 से.मेी
ISBN 978-81-932854-7-3 : . 200.00
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954 – भारत

954.79 –

नाथे, संजय

आिहरे , सुनंदा

आधुिनक भारताचा इितहास .-

नागपुर : नाथे

पि ल.,

मराठाकालीन शासन4व(था आिण ि(थ6यंतरे .- धुळे :
स9यकता ., 2014 .- 147 पृ., 21 से.मी.
ISBN 978-93-83429-15-5 : . 150.00

2017.- 208 पृ., 21 से.मी.

. 175.00
भानुशाली, पांडुरंग
इं डीया हाऊस .- पुणे

महारा?

:

यशोदीप पि ल., 2016.-

ए~े , िशवाजीराव
पुरंदरचे धुरंदर.- पुणे :

21 पृ., 21 से मी
ISBN 978-93-83471-79-9 :

450 पृ., 28

. 220.00

गजानन ए~े ,, 2016.-

स.मी.

.1000.00

लोकिहतवादी

2दलीचे शेवटचे Aि5य महाराज पृवीराज चौहान
याचा इितहास.- पुणे : वरदा , 2017.- 110 पृ., 21 स.मी.
.130.00
[शदे, अिनल
5ेतायुग.- पुणे : साद ., 2017.- 351 पृ., 21 स.मी.
. 250.00

कांबळे , झुंबरलाल

.

महाडचा मुिVसं=ाम आिण नानासाहेब .टपणीस.- 2 री आ.
पुणे : सुगावा ., 2017.-140 पृ., 21 स.मी.
ISBN 81-88764-13-2 : . 120.00

ग1े, भाकर
नागपुर दरबाराचे सरदार आिण मुसदी.- नागपुर :
मंगेश

स6ययुग.- पुणे: साद ., 2017.- 273 पृ., 21 स.मी.
. 250.00
सूयवंशी, अिभमBयु
(वातं5यपूव महाराणा ताप.- ,ीरामपुर : श दालय .,
2016.- 160 पृ., 21 स.मी.
. 200.00
954.6 -

ज9मू आिण का]मीर

., 2016.- 191 पृ., 21 स.मी.

,ी

.150.00
म$ययुगीन चं1पुर. -नागपुर : ,ी मंगेश , 2016.148 पृ., 21 स.मी.
.125.00
मुधोजी िCदतीय उपा<य आ:पासाहेब भोसले.-नागपुर :
,ी मंगेश , 2016.- 153 पृ., 21 स.मी.
.150.00

महाजन, हेमंत

आCहान ज9मु आिण का]मीर मधील छु :या यु$दाचे .- पुणे :
माधवी ., 2014 .- 264 पृ., 21 से.मी.
. 300.00
954.79 – महारा.

,ीहरी
िवदभ गाथा .- नागपुर : िवसा बु<स, 2016.-

सादभाई ,ीिनवास नागपुरकर भोसयांPया राजकारणात
ब.टश पेिसडBटची भुिमका.- नागपुर : ,ी मंगेश ., 2016.172 पृ., 21 स.मी.
. 125.00

अणे,

271 पृ ., 21 से.मी

. 295.00
आचाय, धनंजय
महाराqाची गौरव गाथा संगमेर ते खुदाबार .नागपुर : ,ीसाईनाथ ., 2016.-628 पृ., 21 से.मी.
ISBN 978-93-84642-27-3 :  .600.00

गवळी, पी. ए
पेशवेकालीन गुलामिगरी व अ(पृशता .- औरं गाबाद :
आनंद ., 2016.- 134 पृ., 21 से.मी.
. 150.00

संघष.- औरंगाबाद :
., 2016.- 136 पृ., 21 से.मी

पेशवे कालीन समाज व जातीय
आनंद

. 150.00

350
954.79 –

महारा?

मांगले, महेश

लढा संयुV महारा?ाचा आिण सीमााचा.- पुणे :
ेहल ., 2014.- 263 पृ., 21 स.मी.
. 275.00
मोरे ,

2दनेश

मराठवाडयातील दिलत चळवळीचा इितहास .-औरं गाबाद :
आनंद

., 2016.- 712 पृ., 21 से.मी.

. 500.00
वाकसकर, िव. स.
तंजावरचे मराठे राजे. - पुणे :
256 पृ., 21

वरदा ., 2017.-

स.मी.

. 300.00
सातपुते, अिमत

आपले िजहे.- पुणे : अिमत ., 2016.-166 पृ.,
21 स.मी.
. 200.00
954.91 –

पा2क(तान

पाटील, िवशाखा

पा2क(तान युती एक आCहान .- पुणे:
राजहंस, 2017.- 262 पृ., 21 स. मी.
ISBN 978-93- 86628-09-1 : . 250.00

सावश ऐका….चीन-

अमे.रका
गुxे- धान, मेधा
अमे.ररंग.- पुणे: उBमेष , 2017.- 80 पृ., 21 स.मी.
. 120.00
973 –

