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भूिमका
‘राीय ंथसूिच – मराठी िवभाग 2015, ा सूचीमये ‘पुतक आिण समाचार-प दान कायदा

1954,’ (संशोिधत अिधिनयम 1956) कायावये राीय ंथालय, कोलकाता येथे सन 2015

दर!यान पाठिव#यात आले$या सव% मराठी भाषेतील कािशत पुतकांची न'द कर#यात आलेली आहे.
तसेच काही क'कणी पुतकांचीही न'द कर#यात आलेली आहे.

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

अंकांचा अपवाद वगळू न ), गीतां0या सु1ा वरलेखनपिका, नकाशे, 3णथायी काशने,
4ावसाियक सूिच, दूरवनी िनद5िशका, िहशेब-ताळे बंद व चार सािह6य इ. काशने वगळ#यात
आलेली आहेत.

रचना –
सूिच.

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

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 तो वगाCक अपुरा पडतो 6या *ठकाणी वगाCकापुढे कं सात (1) हे िचह -–

(1)—जोडू न 6याचा सांकेितक िवतार के ला आहे. उदाहरणाथ% –294.55(1) – महानुभाव पंथ.
िविशH Mकवा वैयिOक लेखकां0या सािह6यावरील टीका6मक अथवा समी3ा6मक ंथांची न'द
पुढीलमाणे कर#यात आलेली आहे. उदाहरणाथ% –
891.46-मराठी सािह6य

नेमाडे, भालचंP वना, 1938-टीका

डॉ. िश. रा. रं गनाथन यां0या िQRबदु वग=करण पAतीचे (सहावी आवृि/) वगाCक 6येक

न'दीखाली उज4ा कोपTयात नमूद के ले आहेत. 6येक ंथाची तपशीलवार न'द पुढील Uमाने के ली

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

काशनकाळ, पृVसंWया, िचिनद5श, आकार (लांबी), ंथमाला व मालाUमांक, टीपा, शEदाथ%संह,

संदभ%ंथसूिच, आयएसबीएन Uमांक, बांधणी पAत, Mकमत आिण िQRबदु वगाCक. ंथनामानंतर
संपादक, संकलक, संयुO लेखक, अनुवादक वा भाXयकार यांची नावे न'दली आहेत. बांधणीिवषयी

उ$लेख नसेल तेYहा पुतक साया िशवणीचे आहे असे समजावे. 6येक िवषयाखाली येणाTया सव%

न'द<ची रचना ंथकारनामां0या आा3रां0या अनुUमाने के ली आहे. एखाा ंथकाराची एकाZन
अिधक पुतके एकाच वगा%खाली येत अस$यास 6येक न'दीसाठी ंथकारनामाची पुनरावृ/ी टाळली

vi

आहे. 6या0या नावाखाली सव% न'दी ंथनामा0या आा3रानुसार न'द$या आहेत. 6याचमाणे च*र
िवषयात एकाच वगा%खाली येणाTया च*रंथाचा Uमिवयास च*रनायकां0या नावानुसार

(सव%साधारणतः आडनावानुसार) अकारिव$हे पAतीने के ला आहे. काही *ठकाणी ंथकतृ%6वास

कारणीभूत असणाTया देशां0या अगर संथां0या नावाखाली न'दी कर#यात आ$या आहेत. बालसािह6य
असले$या ंथांची न'द बालसािह6य, बालकिवता, बालकथा इ. *ट,पणीQारे कर#यात आली आहे .

खालील उदाहरणाव[न वग%वार ंथसूचीतील ंथांची तपशीलवार न'द पH होईल –
923.1541-िशवाजी, छपती2

आपटे, अिजत वामन3, 1943-4

]ी िशवराय M. B. A. Finance? : महाराजांचे
यशवी अथ%कारण5 / संपा. सदानंद बोरसे6.- पुण7े :

राजहंस काशन8, एिल 20159.- xvi, 150 पृ.10 : िचे,

नकाशे11, 22 स^. मी.12
संदभ%.13

ISBN 978-81-7434-863-014 : _. 900.0015

V44,1y7K3016

तुत न'दीत 1?ुई वगाCक, 2मुWय िवषयनाम, 3ंथकारनाम, 4ंथकारकालखंड, 5ंथनाम, 6संपादक,
7काशनथल, 8काशक, 9काशनकाल, 10पृVसंWया, 11िचे,नकाशे, 12आकार
14आयएसबीएन

संदभ सूिच :

Uमांक, 15Mकमत आिण 16िQRबदु वगाCक.

(लांबी),

13*ट,पणी,

ा िवभागात ंथकार, ंथनाम, संपादक, संकलक, अनुवादक, भाXयकार, संयुO लेखक,

ंथमाला इ. न'दी वणा%नुUमे 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 मुWय ती न'द पहावी. उदाहरणाथ% –

ठाकू र, रव<P

मराठी कादंबरी : समाजशाaीय समी3ा.

सािह6य : समी3ा आिण संवाद.

ठाकू र, सुधाकर

अळवावरचे पाणी

*ठणbया आिण काजवे.
ठ'बरे , अनघा अिनल

पांडुरंग हरी-एक कथा

पहा

जोशी, cदगंबर

891.463009
891.4609

891.461

926.15538

vii

िवषय सूिच :
िवषय सूिच ा िवभागात िवषयसंदभ% िवतृतपणे न'दले आहेत. या िवभागातील सव%
िवषयाची न'द संदभ%सच
ू ीत अ3रानुUमे आली अस$याने 6यापुढील िनdदH ?ुई वगाCका0या साहा`याने
इH िवषयावरील सव% ंथांकडे वळणे सोपे होते. ंथांचे िवषयानुकूल वग=करण हे वग=कृ त ंथसूचीचे
मुख गमक अस$याने सव%साधारण ंथांतील संदभ%सूची0या पAतीमाणे पृVांकांचा ि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 िQRबदुिचहाने
जोडू न न'द#यात आले आहेत.
उदाहरणाथ% –

भारत:आfथक िनयोजन:उ6पादन:अथ%शाa

338.954

भारत:आिशया:इितहास

954

भारत:आिशया

भारत:आिशया:दंगली

भारत:आिशया:नाग*रक आिण राजनैितक अिधकार:
राजनीितशाa

954

303.6230954
323.0954

भारत:आिशया:भूगोल आिण वास – पय%टन

915.4

भारत:आिशया:भूगोल आिण वास – पय%टन:इितहास

915.4

भारत:कायदा ा 3ेातील 4िO

923.454

युिनकोड आिण माक% 21 आधा*रत लायgरी सॉiटवेअर0या साहा`याने ही ंथसूिच

बनिव#यात आलेली आहे. यामये ंथांची संगणकjय न'द ही 6या 6या भाषेतच के ली जाते - Bया
भाषेमये तो ंथ कािशत झाला आहे. संगणकjय न'दीमधील िल,यंत*रत भाग राीय ंथसूचीसाठी

(Indian National Bibliography) उपयोगात आण$या जातो. राीय ंथसूिच (मराठी) !हणजे

राBयातील एकं दर वाkय िनfमतीचा आरसाच आहे. मराठीमये िविवध िवषयांवर एकं दर cकती व

कोणकोण6या कारचे ंथ कािशत झाले तसेच राBयातील काशन 4वसायाची सिथती यांचा
देखील ा ंथसूची0या आधारे आढावा घेता येतो.

viii
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ंथसूचीचे संकलन आिण मुPणत तयार कर#यासाठी राीय ंथ-सूिच िवभागातील माlया
सहकाTयांनी घेतले$या प*र]मांचा उ$लेख करावयास हवा.

महारा सरकार0या उn आिण तंिश3ण िवभाग खा6याचे माननीय सिचव आिण अिधकारी

वग%, तसेच महारा राBयाचे ंथालय संचालक ]ी. cकरण धांडोरे या सवाCनी तुत सूची0या
काशनाचे कामी cदले$या सcUय सहकाया%बoल मी 6यांचा आभारी आहे.
महारा सरकार0या मुPण, काशन आिण लेखनसािह6य िवभागाचे मुख, उपमुख,

मुंबई0या शासकjय मुPणालयाचे 4वथापक, उप4वथापक आिण मुPणालयातील सव% सहकारी
अिधकारी तसेच कम%चारीवृंद यांनी या सूची0या मुPणाचे कHसाय काम पूण% के $याबoल ते
धयवादास पा आहेतच.

संगणकjकृ त अशा या ंथसूचीत काही उिणवा रािह$या अस$यास पुढील आवृ/ीत 6या उिणवा

भ_न काढ#याचे आpासन देतांनाच सव% लहान-मो)ा काशकांना ही िवनंती आहे कj कायातील
तरतुद<चे पालन त6परतेने क_न ादेिशक भाषेिनहाय राीय ंथसूचीसारWया यqास प*रपूण%ता
आण#यास हातभार लावावा.

]ी. सौमेन सरकार
भारी ंथपाल

क^ Pीय संदभ% ंथालय, कोलकाता
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राीय ंथसूिच - मराठी िवभाग
2015

000-संकण

004.693-चचा7 समूह
004.693(1)-िaवटर

001-ान
001.4-संशोधन, सांियकय णाली

आठवले, नर0 [
िaवटर]या जगात / सं. ले. नर0 [ आठवले आिण
सुजाता आठवले.- पुणे : वे^दका एंटरायजेस, जून
2015.- 40 पृ.: िचDे; 22 स0. मी.
8. 40.00

Seminar on dimensions of applied research
(2015 : Aundha Nagnath)

संपा. ही. एस. कनवटे ... [आिण इतर].परभणी : पवन काशन, जाने. 2015.- 287 पृ. ;
30 स0. मी.
2ंथनामपृ4 इं2जीम5ये.
संदभ7.
ISBN 978-81-923937-7-3 : 8. 300.00
Papers /



D65,8(B)
004.693(1)-फेसबुक



f

रानडे, पु;पा
ाथिमक सांियक आिण संशोधन प<ती =

आठवले, नर0 [
फे सबुक]या जगात / सं. ले. नर0 [ आठवले आिण
सुजाता आठवले.- पुणे : वे^दका एंटरायजेस, ऑHटो.
2014.- 80 पृ.: िचDे; 22 स0. मी.
8. 80.00


Elementary quantitative techniques and

D65,8(B)

research methodology.- पुणे : डायमंड

पि>लके श?स : डायमंड बुक डेपो [िवतरक], जून 2015.viii, 164 पृ. ; 22 स0. मी.
संदभ7.
ISBN 978-81-8483-617-2 : 8. 200.00


z:f

003-णाली िवBेषण
003.5-संेषण आिण िनयंDण
003.5(1)-सायबरनेGटHस

004.693(1)-हॉaस अॅप
आठवले, नर0 [
हॉaस अॅप आिण VलHडइन]या जगात / सं. ले. नर0 [
आठवले आिण सुजाता आठवले.- पुणे : वे^दका
एंटरायजेस.- 72 पृ.: िचDे; 22 स0. मी.
8. 70.00


D65,8(B)

004.693(1)-`काइप
आठवले, नर0 [
`काइप]या जगात / सं. ले. नर0 [ आठवले आिण
सुजाता आठवले.- पुणे : वे^दका एंटरायजेस, जून
2015.- 54 पृ.: िचDे; 22 स0. मी.
8. 60.00

कहाते, अतुल

इंटरनेट वापरातील धोके टाळJयासाठी: अथा7त
'सायबर िसHयुGरटी' / संपा. णव सखदेव.- 2 री आ.पुणे : रोहन काशन, जाने. 2015.- 191 पृ.: िचDे;
22 स0. मी.
संदभ7.
ISBN 978-93-82591-60-3 : 8. 200.00



D65,8(B)



D65,8(B)

004-संगणकशाS
004.6-इंटरफे Vसग आिण कWयुिनके शन
004.69-िविशX कारचे संगणक संेषण
004.692-इलेHYॉिनक मेल

010- ंथसूिच
015-राcीय 2ंथसूिच
015.54-भारत

015.5402-िविशX भाषांतील 2ंथसूिच
015.54029146-मराठी

राcीय 2ंथसूिच : मराठी िवभाग 2013-2014 / सं.
संपा. वै;णवी िववेक कु लकणe आिण राजेश कु मार.मुंबई : 2ंथालय संचालनालय, 2015.- xvi, 256 पृ.
; 29 स0. मी.
8. 304.00

आठवले, नर0 [
ईमेल]या जगात / सं. ले. नर0 [ आठवले आिण सुजाता
आठवले.- पुणे : वे^दका एंटरायजेस, ऑग`ट 2014.56 पृ. ; 22 स0. मी.
8. 60.00


D65,8(B)



a14-3155

संकण

2

020- ंथालय आिण मािहतीशा
020.6-संघटना आिण gव`थापन

089-अ?य भाषांमधील सामा?य सं2ह

पवार, रामेhर सूय7भानजी, 19652ंथालय संघटन.- पुणे : ^दलीपराज काशन, माच7
2015.- 96 पृ. ; 22 स0. मी.
ISBN 978-93-5117-040-2 : 8. 100.00

आqहाट, ^दलीप
एका पDकाराची VचतनयाDा.- औरं गाबाद : `वsप
काशन, ऑHटो. 2014.- xii, 132 पृ. ; 22 स0. मी.

089.9146-मराठी

32 लेख.



2

8. 150.00



x

030-सामाय ानकोश
आवंडेकर, िनरज

देव, सदािशव गजानन

सकाळचा मॉtनगवॉक.- ठाणे : उuेली बुHस, सjट0.
2014.- xii, 121 पृ.: िचDे; 22 स0. मी.

कोशवाiय: िवचार आिण gवहार / सुधीर रसाळ
यां]या `तावनेसह.- पुणे : डायमंड पि>लके श?स :

47 लेख.

डायमंड बुक डेपो [िवतरक], 2014.- xxiv, 285 पृ.

; 22 स0. मी.
संदभ7.
ISBN 978-81-8483-575-5 :

8. 150.00



x

8. 450.00



k

070-प"का#रता, &काशन, वृ)प"े
070.5-काशन

कु लकणe, पांडुरंग हरी
सावqया आठवणv]या.- पुणे : दीघा7यु इंटरनॅशनल,
जुलै 2014.- 72 पृ. ; 22 स0. मी.
28 लेख.

8. 100.00

070.50954-भारत



x

भटकळ, रामदास गणेश, 1935-

पॉjयुलर रीितपु`तक / सं. ले. रामदास गणेश भटकळ
आिण मृदल
ु ा भुराम जोशी.- मुंबई : पॉjयुलर
काशन, 2015.- xviii, 300 पृ. ; 25 स0. मी.
श>दाथ7. (इं2जी-मराठी)
संदभ7.

जाधव, मधू

चौफे र कलम.- ठाणे : उuेली बुHस, सjट0. 2014.- xii,
128 पृ. ; 22 स0. मी.
41 लेख.

8. 150.00



ISBN 978-81-7185-469-1 कागदी बां. :

x

8. 650.00



M16.44

080-सामाय सं ह
थेट सभागृहातून: िविवध kेDांतील नामवंतांची

थnे, रिवन मायदेव
जे देखे रिव.- मुंबई : नवचैत?य काशन, जून 2014.328 पृ. ; 22 स0. मी.
ISBN 978-93-83466-17-7 : 8. 325.00

साधना काशन, मे 2014.- 271 पृ. ; 22 स0. मी.
20 भाषणे.
ISBN 978-81-923890-4-2 :

8. 250.00



x

गाजलेली भाषणे / संपा. िवनोद िशरसाठ.- पुणे :



x

शोध-याDा: आंतरिवlाशाखीय शोधिनबंध-सं2ह / सं.
संपा. आनंदा काळबांडे आिण उnम हनवते.- परभणी :
पवन काशन.
खंड 3 : माच7 2015.- 314 पृ. ; 22 स0. मी.
ISBN 978-81-923937-8-0 : 8. 300.00.



x

082-इं2जी

दाभोलकर, नर0 [
समता-संगर: साधना साxािहकातील िनवडक
संपादकय लेख.- पुणे : साधना काशन, जून 2014.288 पृ.: िचDे; 22 स0. मी.
8. 250.00



x

नगरकर, कौिशक

अडगळ.- पुणे : ^दलीपराज काशन, जाने. 2015.170 पृ.: िचDे; 22 स0. मी.
ISBN 978-93-5117-030-3 : 8. 184.00



x

नीला सoयनारायण
आयु;य जगताना.- मुंबई : परचुरे काशन, मे 2014.133 पृ. ; 18 स0. मी.

आंबेडकर, भीमराव रामजी, 1891-1956

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची पDे / संपा. आिण अनु.
शंकरराव खरात.- पुणे : इं[ायणी सािहoय काशन,
फे pु. 2014.- 336 पृ. ; 22 स0. मी.
8. 300.00

60 लेख.



xM91

ISBN 978-81-8086-067-6 :

8. 125.00



x

त,वान
089.9146-मराठी-

मशः

3

133.5-फल~योितष

पडोळे , सुभाष माकy डराव, 1953अरे , हे काय चाललंय ?.- पुणे : Bोक पि>लके शन,
जून 2015.- 128 पृ. ; 22 स0. मी.

देशपांडे, Vचतामणी
तुWहीच ~योितषी हा !.- पुणे : इं[ायणी सािहoय
काशन, जून 2014.- 112 पृ. ; 22 स0. मी.
ISBN 978-81-7418-227-2 : 8. 90.00

14 लेख.

8. 130.00



∆2:864



xN53

पटवध7न, िवhास माधवराव
तुWहीच पहा तुमची कुं डली, तुमचे भाय.- पुणे :
इं[ायणी सािहoय काशन, मे 2014.- 280 पृ. ; 22
स0. मी.
ISBN 978-81-7418-225-8 : 8. 250.00

लाटकर, आनंद

गुडमॉtनग.- 3 री आ.-पुणे : साधना काशन, जाने.
2014.- 128 पृ. ; 22 स0. मी.
थम आ. : जाने. 2005.
8. 100.00




x

िशरसाठ, िवनोद

सWयक सकाराoमक: साधना साxािहकातील िनवडक
संपादकय लेख.- पुणे : साधना काशन, जाने. 2014.303 पृ.: िचDे; 22 स0. मी.
ISBN 978-81-923890-9-7 : 8. 250.00


x

∆2:864

भोपी, रामचं[ गोVवद
नkDां]या सीमेवर: या आपqया भिव;याचा वेध.नवी मुंबई : लेखक, माच7 2015.- iv, 236 पृ. ; 22
स0. मी.
8. 225.00


∆2:864
साने, राजीव, 1956-

गqलत गफलत गहजब / संपा. सदानंद बोरसे.- पुणे :
राजहंस काशन, एिल 2014.- x, 224 पृ. ; 22 स0.
मी.
44 लेख.
ISBN 978-81-7434-705-3 :

8. 250.00


xN56

सoयसाईबाबा
पिवD नाडी2ंथ वाचन / सं. ले. सoयसाईबाबा आिण
वसंतसाई ; संक. वसंतसाई ; मराठीम5ये अनु.मदुराई : ी वसंतसाई बुHस अँड पि>लके शन, 2012.xvi, 123 पृ. ; 22 स0. मी.
8. 80.00


089.91469-क{कणी

∆2:864

कौल / संपा. हGर|ं[ नागव0कार.- 2 री आ.-पणजी :
गोवा क{कणी अकादेमी, 2014.- 101 पृ. ; 22 स0.

सहबु<,े सुधाकर
भायरथ.- मुंबई : नवचैत?य काशन, जाने. 2015.166 पृ. ; 22 स0. मी.
8. 170.00

मी.

थम आ. : 1977.
िविवध लेखकांचे 15 लेख.



8. 100.00

∆2:864



x

100-त,वान

150-मानसशा
पा5ये, अuैत
संवाद मनाचा, मनाशी.- मुंबई : नवचैत?य काशन,
जून 2015.- 156 पृ. ; 22 स0. मी.
ISBN 978-93-83466-55-9 : 8. 160.00

130-परामानसशा आिण गूढिव/ा
133-परामानसशाS आिण गूढिवlेतील िविशX िवषय
133.3-शकु निवlा
133.33-ितकाoमक शकु निवlा
133.335-अंकशाS



S

घाणेकर, मधुसूदन

ज?मतारखेतील गूढ.- पुणे : ^दलीपराज काशन,
माच7 2014.- 96 पृ. ; 22 स0. मी.
ISBN 978-93-82988-88-5 : 8. 100.00


∆2:86(B12)

स^फया िसराज मोमीन
मानसशाS.- कोqहापूर : िसराजोशफ काशन, जून
2015.- 170 पृ. ; 22 स0. मी.
8. 100.00


S

त,वान
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158.1-2ि3म,व िवकास- मशः

155-भेदाभेदक आिण िवकासाoमक मानसशाS
155.2-वैयि क मानसशाS
155.28-मूqयांकन आिण चाचJया
155.282-ह`ताkरसामु^[क
155.282(1)-ह`ताkर

बेली, सायमन टी. (Bailey, Simon T.)

ितळा, ितळा दार उघड ! / अनु. मोद शेजवलकर.पुणे : मेहता, जाने. 2015.- xiv, 190 पृ. ; 22 स0.
मी.

घाणेकर, मधुसूदन, 1955-

'Release your brilliance' चा अनुवाद.

ह`ताkरावsन सही सही `वभाव.- पुणे : ^दलीपराज
काशन, ऑHटो. 2014.- 140 पृ.: िचDे; 22 स0. मी.
ISBN 978-93-5117-022-8 : 8. 100.00

ISBN 978-81-8498-627-3 :



S:7



S:686

भगत, रा. तु.

आनंदमय जीवनासाठी.- 2 री आ.-पुणे : ^दलीपराज
काशन, ऑग`ट 2014.- 88 पृ. ; 22 स0. मी.
ISBN 81-7294-409-8 : 8. 70.00

155.4-बाल मानसशाS
रं ग समुपदेशनाचे / संपा. विनता पटवध7न.- 2 री आ.बादश (गोवा) : अनघा वाचासुंदर ित4ान ; पुणे :
राजहंस काशन [िवतरक], जाने. 2014.- xvi, 219
पृ., [1] पटिचD ; 22 स0. मी.
संदभ7.
8. 200.00



S:7

मगून, अतुल



S1

158-उपयोिजत मानसशाS
158.1-gि मव िवकास

गमक यशाचे ... सामा?यoवाकडू न असामा?यoवाकडे ! /
इं2जीवsन अ8ण मांडेकृत अनु. ; संपा. णव सखदेव.पुणे : रोहन काशन, फे pु. 2014.- 110 पृ. ; 22 स0.
मी.
'Extraordinary' चा अनुवाद.
ISBN 978-93-82591-27-6 :

काकडे, मधुकर

ऐसे बोलावे बोल.- पुणे : ^दलीपराज काशन, माच7
2014.- 144 पृ. ; 22 स0. मी.
ISBN 978-93-82988-91-5 : 8. 150.00

8. 95.00


S:7



S:7

कु लकणe, अ8ण
gि मव अिधक भावी कसे बनवाल ?.- पुणे :
डायमंड पि>लके श?स : डायमंड बुक डेपो [िवतरक],
2014.- vi, 112 पृ. ; 22 स0. मी.
ISBN 978-81-8483-559-5 : 8. 125.00

मराठे , याम
पॉिझGटह Vथकग: समाधानी जीवनासाठी.- पुणे :
इं[ायणी सािहoय काशन, सjट0. 2014.- 159 पृ.:
िचDे; 22 स0. मी.
ISBN 81-7418-236-5 : 8. 100.00


S:7



S:7

गोल, िशवराज
कशासाठी यशासाठी.- पुणे : इं[ायणी सािहoय
काशन, ऑHटो. 2014.- 72 पृ.: िचDे; 22 स0. मी.
ISBN 81-7418-261-6 : 8. 80.00

मोरे , Vहमतदादा
मनोवांिछत संपnी.- 2 री आ.-टे : योगानंद काशन,
िडस0. 2014.- vi, 282 पृ. ; 22 स0. मी.
ISBN 978-81-909799-0-0 : 8. 300.00


S:7



S:7

युंग, रॉब (Yeung, Rob)

ये धs यशपंथ / इं2जीवsन सुजाता राऊतकृ त
अनु.- पुणे : मेहता, जाने. 2015.- vi, 214 पृ. ; 22

चौधरी, पवन

स0. मी.

बुडू नका पाणबुडी बना: शहाणपण आिण कqपकतेचे
गुिपत / इं2जीवsन अनघा िनतीन ^दघेकृत अनु.नवी ^दqली : िव`डम िहलेज पि>लके शन िडिवजन,
2010.- xvi, 186 पृ. ; 22 स0. मी.
संदभ7.

'The extra one percent' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-8498-626-6 :

8. 240.00


S:7

राजोळी, अतुल

'When you are sinking become a

माझा मोGटहेटर िमD.- सुधा. नवीन आ.-पुणे :
रोहन काशन, एिल 2015.- 179 पृ. ; 22 स0. मी.
ISBN 978-93-82591-68-9 : 8. 150.00

submarine : winning through wisdom and
creativity' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-906555-9-0 :

8. 200.00

8. 125.00


S:7



S:7

त,वान
158.1-2ि3म,व िवकास- मशः
वाळकर, गोपाळकृ ;ण
मनबोली तनबोली: आनंदिच^कoसा.- 2 री आ.नागपूर : ऋचा काशन, फे pु. 2015.- 136 पृ. ; 22
स0. मी.
थम आ. : सjट0. 2005.
ISBN 81-86461-82-5 : 8. 150.00

181.4-ओशो-



साळुं खे, संदीपकुमार रतन, 1977-





158.3-समुपदेशन

नानक: सूर संगीत एक धून / Vहदीवsन `वाती
चांदोरकरकृ त अनु.- पुणे : मेहता, माच7 2015.- viii,
116 पृ. ; 22 स0. मी.
संदभ7.
मूळ Vहदी ' एक कार सतनाम' मधील 6 ते 10
करणे.
ISBN 9788184986945 : 8. 130.00


∆2xN31



S

180/190-िविश6 देशांचे त,वान
180-&ाचीन, म8ययुगीन, पौवा;य त,वान
181-पौवा;य त,वान
181.4-भारतीय त,वान
पाटकर, 8पेश
गोX भारतीय तवानाची.- मुंबई : लोकवाiय,
ऑग`ट 2014.- 36 पृ. ; 22 स0. मी.
एस. जी. सरदेसाई यां]या 'भारतीय तवान :
वैचाGरक आिण सामािजक संघष7' या पु`तकावर
आधाGरत.
ISBN 978-93-82789-44-4 : 8. 20.00

नानक: संसारी सं?य`त / Vहदीवsन `वाती
चांदोरकरकृ त अनु.- पुणे : मेहता, माच7 2015.- x,
138 पृ. ; 22 स0. मी.
संदभ7.
मूळ Vहदी 'एक कार सतनाम' मधील 1 ते 5
करणे.
ISBN 9788184986921 : 8. 150.00
∆2xN31

S:7

सूमकौशqये: मानसशाSीय समुपदेशन ^येचा गाभा /
ले. चं[शेखर देशपांडे ... [आिण इतर.].- पुणे : उ?मेष
काशन, जून 2014.- 376 पृ.: िचDे; 22 स0. मी.
संदभ7.
ISBN 978-81-929315-0-0 : 8. 350.00

मशः

ओशो, 1931-1990

S:7

अंतरीचा ^दवा / संपा. आनंद हडeकर.- पुणे : राजहंस
काशन, जून 2014.- 293 पृ.: िचDे; 22 स0. मी.
ISBN 978-81-7434-738-1 : 8. 275.00

5

मृoयायुषी / Vहदीवsन `वाती चांदोरकरकृ त अनु.पुणे : मेहता, माच7 2015.- vi, 186 पृ. ; 22 स0. मी.
संदभ7.
मूळ Vहदी 'म मृoयू िसखाता ँ' मधील 9 ते 15
करणे.
ISBN 9788184987041 : 8. 190.00


∆2xN31



R6
181.4-ओशो

मृoयूचं अमरoव / Vहदीवsन `वाती चांदोरकरकृ त
अनु.- पुणे : मेहता, माच7 2015.- vi, 174 पृ. ; 22
स0. मी.
संदभ7.
मूळ Vहदी 'म मृoयू िसखाता ँ' मधील 1 ते 8 करणे.
ISBN 9788184987027 : 8. 180.00


∆2xN31

ओशो, 1931-1990

नानक: िनरं कारी कवी / Vहदीवsन `वाती
चांदोरकरकृ त अनु.- पुणे : मेहता, माच7 2015.- viii,
128 पृ. ; 22 स0. मी.
संदभ7.
मूळ Vहदी 'एक कार सतनाम' मधील 11 ते 15
करणे.
ISBN 9788184986969 : 8. 140.00

181.45-योग तवान
फडणवीस, अिनल म.

आनंद योग: 5यानसहीत.- नागपूर : ानेश काशन,
जून 2015.- 112 पृ., [1] पटिचD: िचDे; 22 स0. मी.
संदभ7.
8. 125.00


R635



∆2xN31

नानक: परमाoWयाचा नाद कार / Vहदीवsन `वाती
चांदोरकरकृ त अनु.- पुणे : मेहता, माच7 2015.- x,
146 पृ. ; 22 स0. मी.
संदभ7.
मूळ Vहदी 'एक कार सतनाम' मधील 16 ते 20
करणे.
ISBN 9788184986983 : 8. 150.00

181.46-लोकायत

181.46(1)-चावा7क
जांभुळे, सGरता हGरदास, 1949चावा7क जीवनदृXी.- 2 री आ.-पुणे : सुगावा काशन,
ऑHटो. 2014.- 46 पृ. ; 22 स0. मी.
थम आ. : एिल 2010.
8. 40.00


∆2xN31



R691
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181.48-वेदांत तवान

290-अय धम
294-भारतीय &ाचीन धम
294.3-बौA धम

राम`वsपजी, `वामी
वेदांचे ^दg ान / अनु. िवम आपटे.- कांगडा
(िहमाचल देश) : वेद मं^दर काशन, माच7 2014.180 पृ.: िचDे; 22 स0. मी.
ISBN 978-9-3806-9828-1 : 8. 120.00


R65

181.48-ानेhर
मोरे , सदानंद ीधर
Dयोदशी: ी ानदेव सािहoय संशोधन . पहा 294.

तायडे, िमVलद
आय7सoयासंबंधी दुःखासंबंधी: बाबासाहेबांनी
िनदश7नास आणून ^दलेली दुसरी सम`या.- नािशक :
िDरमी िवचार काशन, ऑग`ट 2014.- viii, 48 पृ.
; 22 स0. मी.
ISBN 978-81-923579-7-3 : 8. 80.00


Q4

294.34-तवणाली आिण प<ती

55 - वारकरी पंथ.

181.48-हGर`वामी

294.342-मानवता

294.3422-आoमा

भालेराव, शोभना

ानसागराचे अंतरं ग.- पुणे : सनय काशन, जाने.
2015.- xxvi, 438 पृ. ,[2] पटिचDे ; 22 स0. मी.
संदभ7.
ISBN 978-81-926612-9-2 : 8. 450.00


R65

200-धम

तायडे, िमVलद
पुनज7?म, कम7, अVहसा आिण संसरण / आoमा:
बाबासाहेबांनी िनदश7नास आणून ^दलेली ितसरी
सम`या.- नािशक : िDरमी िवचार काशन, ऑग`ट
2014.- viii, 88 पृ. ; 22 स0. मी.
ISBN 978-81-923579-8-0 : 8. 80.00


Q4:4

रासकर, नवनाथ कुंडिलक

`वातंयोnर महाराcातील धम7Vचतन.- पुणे :
ेहवध7न काशन, जाने. 2014.- 204 पृ. ; 22 स0.

294.3443-पूजा, 5यान, योग
294.34435-5यान

मी.

संदभ7.
ISBN 978-93-80321-57-8 :

8. 200.00


Q

204-धामक जीवन, प<ती, िचती
204.4-धामक जीवन
204.42-रोग, दुःख, gसन अनुभवणाया gि
शौरी, अ8ण, 1941कळे ल का 'oयाला' आईचं मन ? / इं2जीवsन सुिया
वकलकृ त अनु.- पुणे : मेहता, ऑHटो. 2014.- vi,
378 पृ. ; 22 स0. मी.



Q4:412

294.3435-तीथ7kेDे
माया दामोदर

'Does he know a mother's heart? : how
suffering refutes religions' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-8498-566-5 :

तायडे, िमVलद
िवपयना िवान िवरोधी आहे काय ? / सं. ले.
िमVलद तायडे आिण एन. जी. कांबळे .- नािशक :
िDरमी िवचार काशन, 2012.- viii, 88 पृ. ; 22
स0. मी.
संदभ7.
ISBN 978-81-923579-4-2 : 8. 80.00

8. 390.00


बौ< `तूपम.- पुणे : नवल काशन, माच7 2015.128 पृ. ; 22 स0. मी.
8. 140.00

Q:494

210-&ाकृ ितक धम
211-ईhर
211.8-नाि`तकवाद



Q4:38

294.36-धम7नेते आिण संघटना
294.363-बु<
तायडे, िमVलद
िस<ाथा7]या गृहoयागासंबंधी सम`या: बाबासाहेबांनी
िनदश7नास आणून ^दलेली पिहली सम`या.- नािशक :
िDरमी िवचार काशन, ऑग`ट 2013.- iv, 44 पृ.
; 22 स0. मी.
ISBN 978-81-923579-6-6 : 8. 40.00

जोशी, लमणशाSी
जडवाद अथा7त अनीhरवाद.- 2 री आ.-पुणे : सुगावा
काशन, 2015.- 69 पृ. ; 22 स0. मी.
थम आ. : 1941.
संदभ7.
ISBN 978-93-84914-10-3 : 8. 70.00


Q:31



Q4:33

धम
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294.53-साव7जिनक ईhरोपासना
294.535-तीथ7kेDे

294.391-थेरवाद

294.5350954-भारत

माया दामोदर

अनुभूतीचा अिव;कार.- पुणे : नवल काशन, माच7
2015.- 84 पृ. ; 22 स0. मी.
8. 90.00

294.535095479-महाराc


Q4

294.5-Bहदु धम
294.52-तवणाली
294.5211-देव, देवी, अ?य देवदेवता
मोरे , Vहमतदादा
शोध देव दैवतांचा.- टे (जळगाव) : योगानंद काशन,
मे 2014.- xii, 106 पृ. ; 22 स0. मी.
ISBN 978-81-909799-9-3 : 8. 100.00



Q2:31

294.5211(1)-दnाDेय
वासुदव
े ानंद सर`वती, 1854-1914
ीगु8चGरतम: िuसाही ीगु8चGरD / संपा. आिण
अनु. िवनायक गोVवद देसाई.- पुणे : ीवामनराज
काशन, जून 2014.- 480 पृ., [3] पटिचDे: िचDे;
23 स0. मी.
मूळ सं`कृ त संिहतेसह.



Q2:38.4435
294.535095479(1)-मलकापूर

Vशदे, भाऊसाहेब ^कसनराव
मलकापूरचा मिहमा.- अहमदनगर : श>दगंध
काशन ; मलकापूर : ीदn मं^दर सं`थान [िवतरक],
फे pु. 2014.- xviii, 64 पृ., [10] पटिचDे ; 22 स0.
मी.

8. 50.00


Q2:38.4435MAL

294.54-धामक जीवन, प<ती, िचती

ISBN 978-93-80998-36-8 कागदी बां. :

8. 350.00

चहाण, संजय बाबुराव
अभुत िशqपकलेचे ी कोपेhर मं^दर.- िशरोळ
(कोqहापूर) : रोिहत महादेव गायकवाड, जाने. 2015.56 पृ., [6] पटिचDे: िचDे; 22 स0. मी.
संदभ7.
8. 100.00



Q213:31
294.5211(1)-नाईकबा

राम चं[, 1899-1983
राम चं[ांचे सम2 सािहoय / इं2जीवsन मराठीम5ये
अनु.- शाहजहाँपूर : ी राम चं[ िमशन.
खंड 4 : 2015.- viii, 260 पृ., [1] पटिचD ; 22 स0.
मी.

पाटील, शिशकांत बापूसाहेब

नाईकबा.- िशरोळ (कोqहापूर) : फु qल
शिशकांत पाटील, 2012.- vi, 30 पृ.: िचDे; 22 स0.
चांगभल ss

'Complete works of Ram Chandra volume
IV' चा अनुवाद.

मी.

ISBN 978-93-84963-09-5

सातारा िजqातील पाटण तालुHयातील मौजे

कागदी बां. : 8.

200.00.

बनपूरीचे कुलदैवत.



Q2:4

8. 30.00



Q2:31

294.5211(1)-िव;णू
पनायक, देवदn
िव;णूची सात रह`ये / अनु. ेहलता दातार.- मुंबई :
पॉjयुलर काशन, 2015.- xii, 219 पृ.: िचDे; 23
स0. मी.
ISBN 978-81-7185-528-5 : 8. 375.00



Q2:4



Q2:31

सागर, एस. एल.

Vहदून
ं ी के लेले गोमांस भkण / Vहदीवsन िमला
बोरकरकृ त अनु.- 2 री आ.-पुणे : सुगावा काशन, मे
2015.- 117 पृ. ; 22 स0. मी.
मूळ Vहदी थम आ. : 1984.
मराठी थम आ. : जून 2006.
8. 100.00

294.5211(1)-िशव

पनायक, देवदn
िशवाची सात रह`ये / अनु. ेहलता दातार.- मुंबई :
पॉjयुलर काशन, 2015.- xii, 221 पृ.: िचDे; 23
स0. मी.
ISBN 978-81-7185-442-4 : 8. 375.00

सoयोदय / मराठीम5ये अनु.- शाहजहाँपूर : ी राम
चं[ िमशन, 2014.- xvi, 141 पृ., [1] पटिचD ; 22
स0. मी.
पुनमु7[ण. थम आ. : 1994.
ISBN 978-93-81281-32-1 : 8. 150.00



Q2:31



Q2:4
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294.542-धामक अनुभूित
294.542-राजगोपालाचारी, पाथ7सारथी

294.5436(1)-भि योग
िववेकानंद, `वामी, 1863-1902
भ योग आनी िशकागो शारांत सव7धम7 पGरशदे
मुखार ^दqलv gायानां / इं2जीवsन मािणकराव
राम नायक गावणेकारकृ त क{कणी अनु.- पणजी :
गोवा क{कणी अकादेमी, 2014.- viii, 109 पृ. ; 22
स0. मी.
8. 100.00

राजगोपालाचारी, पाथ7सारथी, 1927सहजमाग7 काय आहे / इं2जीवsन मराठीम5ये अनु.चेई : ी रामचं[ िमशन, 2014.- vi, 256 पृ., [3]
पटिचDे ; 22 स0. मी.
'What is Sahaj Marg' चा अनुवाद.
ISBN 978-93-83516-00-1 :

8. 100.00



294.55-पंथ आिण सुधारणाoमक चळवळी

सहजमागा7तील मु संचार / मुलाखतकार अनुराधा
भाGटया आिण संजय भाGटया ; इं2जीवsन
मराठीम5ये अनु.- चेई : ी रामचं[ िमशन, 2014.viii, 100 पृ., [4] पटिचDे ; 22 स0. मी.

294.55(1)-महानुभाव पंथ
जाधव, हंसराज दामोदरराव

'Sahaj marg meanderings' चा अनुवाद.
ISBN 978-93-83516-05-6 :

8. 100.00



∆25xM63

Q2:4



Q2:4

महानुभावांची आयानकाgे.- पुणे : ^दलीपराज
काशन, एिल 2015.- 212 पृ. ; 22 स0. मी.
संदभ7.
ISBN 978-93-5117-031-0 : 8. 240.00



Q2:7

294.543-पूजा, 5यान, योग
गोगटे, वसंत अपूणा7 गंगाधर, 1942दैनं^दन सं`कार.- 2 री आ.-मुंबई : नवचैत?य काशन,
जाने. 2015.- 53 पृ. ; 22 स0. मी.
8. 60.00

पठाण, यू. म., 1930-

महानुभाव सािहoय: शोध आिण समीkा.- पुणे :
^दलीपराज काशन, िडस0. 2014.- 160 पृ. ; 22 स0.
मी.



Q2:417

संदभ7.
ISBN 978-93-5117-034-1 :

294.5433-भजने, `तोDे, िनoयपाठाचे सािहoय

8. 180.00



Q2:7

आरती महाकोश: जय जय ीसगु8नाथा ! / संपा.
मधुकर गणेश मोकाशी.- पुणे : ेहवध7न काशन, मे
2014.- 272 पृ. ; 22 स0. मी.
संदभ7.
ISBN 978-93-80321-36-3 : 8. 270.00



Q2:417

ीरामरkा `तोD: एक Vचतन / सं`कृ तवsन अ8ण
के शवराव देशपांडेकृत पlानुवाद.- 4 थी आ.-नागपूर :
कौ`तुभ काशन, एिल 2014.- 77 पृ. ; 22 स0. मी.
मूळ सं`कृ त संिहतेसह.
संदभ7.
8. 45.00



Q2:7



Q2:417

सं`कारदीप / संक. पाकर पाठकजी.- 4 थी आ.-पुणे :
ानगंगा काशन, माच7 2010.- 40 पृ. ; 11 स0. मी.
8. 10.00

मंचरकर, राकर बापूराव, 1943महानुभावीय िनवडक वाiय: एक अ यास / संपा.
िवजय तापस.- मुंबई : मौज काशन, फे pु. 2015.vi, 154 पृ. ; 22 स0. मी.
संदभ7.
ISBN 978-93-5091-096-2 : 8. 200.00
294.55(1)-वारकरी पंथ, संदाय
मोरे , सदानंद ीधर
Dयोदशी: ी ानदेव सािहoय संशोधन.- पुणे :
सकाळ काशन, एिल 2015.- 136 पृ. ; 22 स0. मी.
थम कािशत : पुणे : नवीन उlोग, नोह0. 1995.
उपिवषय : 181.48 - ानेhर
संदभ7.
ISBN 978-93-84316-36-5 : 8. 170.00



Q2:7



Q2:417
294.5436-योग

294.555-रामकृ ;ण संदाय
सुमंत, यशवंत

294.5436(1)-कम7योग
िववेकानंद, `वामी, 1863-1902
कम7योग / इं2जीवsन मािणकराव राम नायक
गावणेकारकृ त अनु.- पणजी : गोवा क{कणी अकादेमी,
2014.- viii, 104 पृ. ; 22 स0. मी.
8. 100.00

`वामी िववेकानंद: साधक क Vहदुoवाचे चारक ?.2 री आ.-पुणे : हमस काशन, िडस0. 2014.- 36 पृ.
; 22 स0. मी.
थम आ. : ऑग`ट 2000.
संदभ7.
ISBN 978-81-924920-6-3 : 8. 40.00


∆24xM63



∆2xM63

धम
294.5562-pा¡ समाज

294.561-मेहेरबाबा-

बाबर, रामराव कृ ;णराव
pा¡समाज, वाई: एक ऐितहािसक दृXीkेप : महषe
िव¢ल रामजी Vशदे सं`थािपत / संपा. रमेश रा.
चहाण.- पुणे : संपादक, मे 2014.- 183 पृ.: िचDे;
22 स0. मी.
8. 200.00



Q2:25



294.561-राजगोपालाचारी, पाथ7सारथी
राजगोपालाचारी, पाथ7सारथी, 1927¤दयीचे बोल 2011 / इं2जीवsन मराठीम5ये अनु.शाहजहाँपूर : ी राम चं[ िमशन, 2014.- viii,
286 पृ., [2] पटिचDे ; 22 स0. मी.

294.56-धम7नेते आिण संघटना
294.561-धम7नेते आिण oयांचे काय7
भारतीय संतांचे योगदान / संपा. ेहल तावरे .- पुणे :
ेहवध7न काशन, जाने. 2015.- 290 पृ. ; 22 स0.

'Heart speak 2011' चा अनुवाद.

मी.

ISBN 978-93-80321-95-0 :

मशः

िझलपेलवार, माधव रामचं[
मु चे माग7.- नागपूर : ऋचा काशन, सjट0. 2014.64 पृ. ; 22 स0. मी.
8. 65.00

Q29M2

संदभ7.

9

ISBN 978-93-83516-37-7 :

8. 100.00


8. 300.00

Q2:25



Q2:25

अेक चैत?यझरा / संपा. `वािमनी िवम सावरकर.नागपूर : लाखे काशन, फे pु. 2015.- 304 पृ., [8]
पटिचDे ; 22 स0. मी.
8. 350.00

294.561-गजानन, महाराज

गोगटे, वसंत अपूणा7 गंगाधर, 1942साधनेतून समृि<कडे ... / श>दांकन दीxी ^दपा
^दलीप मदाने.- मुंबई : नवचैत?य काशन, जाने.
2015.- 198 पृ. ; 22 स0. मी.
8. 200.00

294.561-सावरकर, िवम



Q2:25



Q2:25

294.561-ग{दवलेकर, महाराज
परांजपे, कृ. भा.

294.59-धम7Sोत
294.592-धम72ंथ
294.5921-वै^दक सािहoय
294.59218-उपिनषदे

दृिXभेट.- नागपूर : ऋचा काशन, माच7 2015.144 पृ. ; 22 स0. मी.
8. 150.00

उपिनषदे



Q2:25

294.561-देशपांडे, ीपाद दnाDय

उपिनषदांची त{ड ओळख / भा;य. डी. एन. पाटील.अमळनेर : क`तुरी काशन.
भाग 1 : एिल 2015.- 95 पृ. ; 22 स0. मी.
8. 110.00.


Q2:24

पानसे, नारायण

p¡ानंद ओवरी.- पुणे : ीवामनराज काशन, जून
2014.- 136 पृ., [2] पटिचDे ; 22 स0. मी.
ISBN 978-93-80988-29-0 : 8. 80.00

294.5924-भगव¥ीता


Q2:25

साठे , सुलभा

`मृितमंजूषा / सं. ले. सुलभा साठे आिण वसंत
महादेव पाटणकर.- पुणे : ीवामनराज काशन, जून
2014.- 128 पृ., [2] पटिचDे: िचDे; 22 स0. मी.
ISBN 978-93-80988-30-6 : 8. 80.00



R65,6



Q2:25
294.561-मेहर
े बाबा

खंडाळे , अJणा
अमृतमय जीवन.- 2 री आ.-नागपूर : ऋचा काशन,
जून 2015.- 159 पृ. ; 22 स0. मी.
थम आ. : एिल 2011.
8. 160.00

भगव¥ीता
गीता समजावणी / भा;यासह अनु. पांडुरंग हरी
कु लकणe.- पुणे : दीघा7यु इंटरनॅशनल, फे pु. 2015.212 पृ. ; 22 स0. मी.
संदभ7.
8. 250.00



Q2:25

भगव¥ीतेतील साव7कािलक तवान आिण
मानसशाS / अनु. हेमचं[ दयाण7व कोपडकर.- पुणे :
अनुवादक : उoकष7 काशन [िवतरक], फे pु. 2013.xvi, 400 पृ. ; 22 स0. मी.
`वामी राम यां]या 'पेरेिअल सायकॉलॉजी ऑफ द
भगव¥ीता' या 2ंथावर आधाGरत.
8. 150.00


R65,6

धम
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294.5924-भगवCीता- मशः
भगव¥ीता

294.5925(1)-भागवतपुराण-

मशः

महाजन, मधुकर

ी गीतायोग शोध p¡िवlेचा: अ5याय दहावा िवभूितयोग / भा;य. बालाजी वासुदव
े तांबे.- काला7 :
बालाजी तांबे फाऊंडेशन ; पुणे : सकाळ काशन
[िवतरक], एिल 2015.- 312 पृ. ; 22 स0. मी.
मूळ सं`कृ त संिहतेसह.
8. 270.00

आनंदाचे आवाs ीम§ागवतकथा / सं. ले. मधुकर
महाजन आिण िवlा देवधर.- पुणे : िशqपा काशन,
जाने. 2015.- 188 पृ. , [1] पटिचD ; 22 स0. मी.
8. 150.00
पुराणे. भागवतपुराण



R65,6

ी गीतायोग शोध p¡िवlेचा: अ5याय सातवा ानिवानयोग / भा;य. बालाजी वासुदव
े तांबे.काला7 : बालाजी तांबे फाऊंडेशन ; पुणे : सकाळ
काशन [िवतरक], जून 2013.- 234 पृ. ; 22 स0. मी.
मूळ सं`कृ त संिहतेसह.
8. 225.00

मधुरं ीम§ागवतमहापुराणम् / अनु. पाताई
काश सुतार.- पुणे : सदालमी काशन, 2013.736 पृ., [4] पटिचDे ; 25 स0. मी.
8. 1000.00



Q22:223



R65,5

ीमद् भगवद् गीता: बारावा अ5याय भि योगिनsपण / अनु. `वानंद गजानन पुंड.नागपूर : ऋचा काशन, माच7 2014.- 40 पृ. ; 22
स0. मी.
मूळ सं`कृ त संिहतेसह.
ISBN 81-86461-97-3 : 8. 40.00



Q22:223:g

सुगम भागवत कथामृत: संिkx / अनु. िव¢ल रं गनाथ
बांदल.- पुणे : सनय काशन, जुलै 2014.- xxxii,
312 पृ., [4] पटिचDे ; 22 स0. मी.
संदभ7.
ISBN 978-81-926612-7-8 : 8. 300.00



Q22:223
294.5925(1)-िशवपुराण
पुराणे. िशवपुराण



R65,6

भगव¥ीता
- टीका

थोडHयात ीिशवपुराण / अनु. दnाDय नामदेव
पाटील.- अमळनेर : क`तुरी काशन, सjट0. 2014.176 पृ. ; 22 स0. मी.
8. 180.00



Q23:2291

कु त7कोटी, शंकराचाय7
समoवगीतम ीमद भगव¥ीतेतील समoव / अनु. म.
बा. कु लकणe.- नािशक : शंकराचाय7 ?यास, ऑHटो.
2014.- vi, 120 पृ. ; 22 स0. मी.
समoवगीतम या सं`कृ त काgा]या मूळ संिहतेसह.
8. 100.00

294.5926-धम7शाS
294.5926(1)-मनु संिहता

ढावरे , ानेhर
स¨ाट अशोकांचा राजधम7 आिण आयाyची मनु`मृती.
पहा 954.0145 - स¨ाट अशोकाची राजवट.


R65,6:g

297-इEलाम धम
297.3-पूजा िवधी

िशरवाडकर, के. रं .

सार 'गीतारह`या'चे: लोकमा?य Gटळकां]या
'गीतारह`या' चा सुबोध, संिkx पGरचय / संपा.
आनंद हडeकर.- पुणे : राजहंस काशन, फे pु. 2015.xii, 178 पृ. ; 22 स0. मी.
संदभ7.
ISBN 978-81-7434-840-1 : 8. 225.00



R65,6:g
294.5925-पुराणे

297.36-िवशेष ^दन आिण काळ
297.362-रमजानचे उपवास

अनीस िचती
रमजान पGरचय.- पुणे : सकाळ काशन, जून 2015.184 पृ. ; 22 स0. मी.
दैिनक सकाळमधील 'रमजान पGरचय' या सदरातील
िनवडक 100 लेखांचा सं2ह.
ISBN 978-93-84316-44-0 : 8. 190.00



Q7:433

294.5925(1)-भागवतपुराण
भागवतपुराण
- टीका

पाटील, दnाDय नामदेव
ीमद् भागवतातील चार रह`ययु कथा.- अमळनेर :
क`तुरी काशन, ऑग`ट 2014.- 52 पृ. ; 22 स0. मी.
8. 55.00



Q22:223:g

297.5-इ`लामी नैितकता आिण धामक जीवन, प<ती,
िचती
अनीस िचती
आधुिनक युगात इ`लामी जीवनशैली.- पुणे : सकाळ
काशन, जून 2015.- 192 पृ. ; 24 स0. मी.
ISBN 978-93-84316-12-9 : 8. 190.00



Q7:(R4)

सामािजक शाे
297.6-धम7नेते आिण संघटना
297.63-हजरत मुहWमद

303-सामािजक ^या
303.3-सम?वय आिण िनयंDण

धान, माधव िवनायक
मुहWमद पैगंबर / संपा. आिण संक. अनीस िचती.- 3
री सुधा. आ.-पुणे : सकाळ काशन, जून 2015.254 पृ. ; 24 स0. मी.
पुनमु7[ण. थम आ. : 1929.
ISBN 978-93-84316-43-3 : 8. 249.00

303.37-सामािजक मानदंड

303.372-sढी आिण िवhास



Q7:33

दाभोलकर, नर0 [
लढे अंध<ेचे.- 5 वी आ.-पुणे : साधना काशन, मे
2014.- 360 पृ.: िचDे; 22 स0. मी.
थम कािशत : सातारा : छाया काशन, जुलै
1999.

300-सामािजक शाे

8. 300.00


Y:356(S:44)

कालेलकर, राजीव, 1954-

ही gव`था काय आहे ? / सं. संपा. अिनल जायभाये,
^कशोर मोरे आिण दीपक कसाळे .- पुणे : हGरती
पि>लके श?स, जाने. 2015.- 260 पृ. ; 22 स0. मी.
ISBN 978-81-926483-1-6 : 8. 250.00


Y

िवान, िववेक आिण िवlाथe / संपा. संजय भा`कर
जोशी.- पुणे : राजहंस काशन, [20--?].- 40 पृ. ;
22 स0. मी.
8. 25.00


Y:356(S:44)

गुs, गोपाळ
वच7`व आिण सामािजक िच^कoसा.- पुणे : हGरती
पि>लके श?स, जाने. 2015.- 262 पृ. ; 22 स0. मी.
संदभ7.
ISBN 978-81-926483-2-3 : 8. 250.00

303.4-सामािजक पGरवत7न



Y

uादशीवर, सुरेश जनाद7न
युगांतर: म?वंतराचा उnराध7.- पुणे : साधना काशन,
जाने. 2015.- 128 पृ.: िचDे; 22 स0. मी.
8. 125.00


300.72-संशोधने

Y:1:7

सोनकांबळे , बाबुराव गोVवदराव
सामािजक संशोधन प<ती = Social Research
Methodology / सं. ले. बाबुराव गोVवदराव

303.40954-भारत

चहाण, रामचं[ नारायणराव, 1913-1993
बोधनाची िkितजे: समाज बोधन व पGरवत7न ऐितहािसक Vचतन / संपा. रमेश रा. चहाण ; अशोक
चौसाळकर यां]या `तावनेसह.- पुणे : संपादक,
ऑHटो. 2014.- 224 पृ. ; 22 स0. मी.
8. 225.00

सोनकांबळे आिण एस. बी. बुरडे.- नांदड
े
: राऊत

पि>लके श?स, ऑHटो. 2014.- x, 330 पृ. ; 22 स0.
मी.

श>दाथ7. (इं2जी - मराठी).
संदभ7.
ISBN 978-81-907137-1-9 :

11

8. 300.00



Y:1:7



Y

302-पर`परांतील सामािजक ^या, संबंध

303.48-बदलाची कारणे
303.484-सामािजक सुधारणा चळवळी

इनामदार, मुकुंद कृ.

303.484-आंबेडकर, भीमराव रामजी

सामािजक मानसशाS = Social psychology / सं.

झेिलयट, एिलनॉर (Zelliot, Eleanor)

ले. मुकुंद कृ. इनामदार, केशव ना. गाडेकर आिण

डॉ. आंबेडकरांचे नेतृoव व दिलतांचा िशkणातील

अिनता म. पाटील.- पुणे : डायमंड पि>लके श?स :

पुढाकार / सं. अनु. वसंत मून आिण नवनाथ तुपे.- 2

डायमंड बुक डेपो [िवतरक], जून 2014.- vi, 194 पृ.

री आ.-पुणे : सुगावा काशन, एिल 2014.- 48 पृ.
; 22 स0. मी.
थम आ. : फे pु. 1986.
संदभ7.
8. 50.00

; 24 स0. मी.
पुणे िवlापीठा]या िuतीय वष7 कला शाखे]या
2014-15 ]या सुधाGरत अ यासमानुसार.
संदभ7.
ISBN 978-81-8483-586-1 : 8. 180.00


Y:(S8)



Y:1:7xM91
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303.484-आंबेडकर, भीमराव रामजी-

मशः

फडके , यशवंत ^दनकर, 1931-2008
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आिण काळाराम मं^दर
सoया2ह: सoया2हv]या मुलाखतvसह.- 3 री आ.-पुणे :
सुगावा काशन, मे 2014.- 172 पृ., [4] पटिचDे:
िचDे; 22 स0. मी.
थम आ. : िडस0. 1986.
संदभ7.
ISBN 978-93-80166-95-5 : 8. 150.00


Y:1:7xM91

वाघमारे , भरमा नेिमनाथ

303.6-सामािजक संघष7
303.62-मुलक अराजकता आिण Vहसा
303.623-दंगली
303.623095-आिशया
303.6230954-भारत
303.6230954792-मुंबई
मीना मेनन
धगधगती मुंबई: दंगलीआधी आिण दंगलीनंतर / अनु.

दीxी राऊत.- मुंबई : अkर काशन, सjट0. 2014.319 पृ. ; 22 स0. मी.
उपिवषय : 954.79 - महाराc
संदभ7.
8. 325.00


Y:4582.4435.3MUM

आंबेडकरी िवचारांचे मारे करी 'वामन'.- 3 री आ.-पुणे :

सुगावा काशन, जून 2014.- 186 पृ.: िचDे; 22 स0.

303.625-दहशतवाद

मी.

303.625(1)-अणुदहशत

थम आ. : ऑHटो. 2013.
संदभ7.
ISBN 978-93-80166-85-8 :

8. 150.00


Y:1:7xM91

303.484-चहाण, यशवंतराव बळवंत

'The man from Pakistan' चा अनुवाद.

चहाण, रामचं[ नारायणराव, 1913-1993
यशवंतराव चहाण यांचे समाजकारण / संपा. रमेश
रा. चहाण.- पुणे : डायमंड पि>लके श?स : डायमंड

ISBN 978-81-8498-556-6 :

8. 450.00


Y:44(D7)

304.2-मानव क0 ^[त पया7वरणशाS

बुक डेपो [िवतरक], जाने. 2013.- xxviii, 117 पृ. ;

मानवी भूगोल = Human geography / ले. यु. जी.

22 स0. मी.
ISBN 978-81-8483-501-4 :

©ांझ, डलस (Frantz, Douglas)
तो एक पा^क`तानी: जगातील सवा7त घातक अणू
त`कराची सoयकथा / सं. ले. डलस ©ांझ आिण
कॅ थGरन कॉिल?स ; इं2जीवsन शेखर जोशीकृ त अनु.पुणे : मेहता, सjट0. 2014.- xii, 444 पृ. ; 22 स0. मी.

जगदाळे ... [आिण इतर].- पुणे : डायमंड

8. 150.00


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

Vशदे, नवनाथ एकनाथराव
बोधनकार ठाकरे : सामािजक व सां`कृ ितक ांतीचा
~वालामुखी.- सातारा : लोकायत काशन, माच7
2015.- 251 पृ.: वंशा.; 22 स0. मी.
संदभ7.
ISBN 978-93-84091-24-8 : 8. 200.00

पि>लके श?स : डायमंड बुक डेपो [िवतरक], जून 2015.vi, 136 पृ.: नकाशे; 22 स0. मी.
श>दाथ7. (इं2जी - मराठी)
सािवDीबाई फु ले पुणे िवlापीठा]या तृतीय वष7 कला
शाखे]या 2015-16 ]या सुधाGरत अ यासमानुसार.
संदभ7.
ISBN 978-81-8483-614-1 : 8. 120.00


U47

304.6-लोकसंया


Y:1:7xM85
303.484-राजभोज, बापूसाहेब
सोनवणे, कैलास

बापूसाहेब राजभोज: ांती]या वाटेवरचा कम7वीर.पुणे : सुगावा काशन, जून 2014.- 208 पृ.: िचDे;
22 स0. मी.
संदभ7.
ISBN 978-93-80166-96-4 : 8. 200.00

मुसमाडे, अजु7न हरीभाऊ
लोकसंया आिण व`ती भूगोल = Population and
Settlement geography / सं. ले. अजु7न हरीभाऊ
मुसमाडे, अिमत एकनाथ सोनावणे आिण ~योितराम
चं[कांत मोरे .- पुणे : डायमंड पि>लके श?स : डायमंड
बुक डेपो [िवतरक], जून 2015.- viii, 196 पृ. ; 22



Y:1:7xN06

स0. मी.
सािवDीबाई फु ले पुणे िवlापीठा]या तृतीय वष7 कला
शाखे]या 2015-16 ]या सुधाGरत अ यासमानुसार.
संदभ7.
ISBN 978-81-8483-622-6 : 8. 170.00


Y:5
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305.5-सामािजक वग7

305-सामािजक संरचना

305.23-त8ण, 20 वषाyपयyत

305.50954-भारत

305.231-बाल िवकास
खरात, शंकरराव

िमडगुले, ानेhर
GYपलडोस.- िशsर (पुणे) : ी मु ाई िवhसेवा
ित4ान िशkण, बोधन व संशोधन क0 [ : दािमणी
काशन [िवतरक], जाने. 2015.- 136 पृ. ; 22 स0.

गावचे अलुतेदार आिण बलुतेदार.- 2 री आ.-पुणे :

मी.

8. 100.00



Y11:1:7

इं[ायणी सािहoय काशन, िडस0. 2014.- 104 पृ. ;
22 स0. मी.
थम आ. : िडस0. 2011.
ISBN 978-81-7418-211-1 : 8. 120.00


Y592.44

305.26-वृ<, 65 वयानंतरचे
305.8-मानववांिशक आिण जातीय समुदाय

पाटील, म. कृ.

पGरपªता / भाकर आमोणकर यां]या `तावनेसह.अोडा (गोवा) : लमी म. पाटील, िडस0. 2014.xviii, 134 पृ. ; 22 स0. मी.
8. 150.00

चहाण, रामनाथ नामदेव
भटHया-िवमु ांची जातपंचायत.- पुणे : देशमुख
आिण कंपनी.



Y13

305.4-Sी वग7

भाग 5 : िडस0. 2013.- 347 पृ. : िचDे ; 22 स0. मी.
8. 350.00.


Y5927.44

305.409538-सौदी अरे िबया
सेसॉ, जेन (Sasson, Jean )

ि?सेस: कहाणी एका राजक?येची / अनु. मंदा^कनी
भारuाज.- पुणे : नवल काशन, माच7 2015.- 204
पृ. ; 22 स0. मी.
'Princess' चा अनुवाद.

8. 224.00



Y15.461

305.42-िSयांचा सामािजक दजा7 आिण भूिमका
Sी शासन धोरणे व योजना / संक. िनवे^दता देशमुख.मुंबई : के तक काशन, 2014.- viii, 179 पृ., [5]
पटिचDे ; 24 स0. मी.
संदभ7.
ISBN 978-81-922307-7-1 : 8. 250.00

भटHया िवमु ांचे « व उपाय / संपा. आर. जी. दांडगे.2 री आ.-पुणे : सुगावा काशन, ऑग`ट 2014.- 88
पृ. ; 22 स0. मी.
थम आ. : जून 2002.
संदभ7.
8. 80.00


Y5927.44

राठोड, आoमाराम कनीराम
गोर बंजारा इितहास व लोकजीवन.- नागपूर : ऋचा



Y15

काशन, सjट0. 2014.- 176 पृ. ; 22 स0. मी.
8. 175.00


Y5927.44

305.420954-भारत

िम`कटा, नाझरे थ
Sी-िशkणाची वाटचाल.- मुंबई : लोकवाiय, मे
2014.- xii, 48 पृ.: िचDे; 22 स0. मी.
संदभ7.
ISBN 978-93-82789-39-0 : 8. 60.00



Y15.44

305.48-िविशX गटातील िSया
305.4896-िSयांचा सामािजक, आथक, सां`कृ ितक
दजा7
बे, िव¢ल
देवदासी था: उगम, िव`तार आिण उपाय.- पुणे :
सुगावा काशन, जून 2015.- 88 पृ., [2] पटिचDे ;
22 स0. मी.
ISBN 978-93-84914-11-0 : 8. 90.00

ल;कर, िवनायक
वडार समाज: समाजशाSीय अ यास.- पुणे : हGरती
पि>लके श?स, जाने. 2015.- 144 पृ. ; 22 स0. मी.
संदभ7.
ISBN 978-81-926483-3-0 : 8. 150.00


Y5927.44

ल{ढे, भाकर रामाजी
कु रमार: दिkण भारतीय धनगर जमात.- नागपूर :
िDवेणाई काशन, जाने. 2015.- 104 पृ.: िचDे; 22
स0. मी.
8. 140.00


Y15:42.44



Y5927.44
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306-सं`कृ ती आिण सं`था
306.2-राजनैितक सं`था

306.8743-माता-बाल संबंध

306.87430973-अमेGरकन संयु

सं`थाने

हश7, `टेफनी (Hirsch, Stephanie)
िज]या हाती पाळJयाची दोरी: अमेGरके तील
सुिस< आिण िवशेष g ¬]या मातांचे `वानुभवाचे
माग7दश7क बोल / ले. `टेफनी हश7 आिण हॅना
सेिलसन ; इं2जीवsन सुनीित शांताराम काणेकृत
अनु.- पुणे : मेहता, माच7 2015.- xii, 268 पृ.: िचDे;
22 स0. मी.

आवारी, िवलास

राजकय समाजशाS = Political sociology / सं.
ले. िवलास आवारी आिण सुरेश देवरे .- पुणे :

डायमंड पि>लके श?स : डायमंड बुक डेपो [िवतरक],
जून 2014.- vi, 146 पृ. ; 22 स0. मी.
श>दाथ7. (इं2जी - मराठी).
पुणे िवlापीठा]या िuतीय वष7 कला शाखे]या
2014-15 ]या सुधाGरत अ यासमानुसार.
संदभ7.
ISBN 978-81-8483-584-7 : 8. 150.00

'Mother nurture : life lessons from the
mother's of America's best and brightest'
चा अनुवाद.
ISBN 978 81 8498 707 2 :

8. 280.00


Y22.73



Y:(W)

307-समुदाय

306.4-सं`कृ तीचे िविशX पैलू
306.43-िशkण

307.14-िवकास

307.1412-2ामीण िवकास
307.14120954-भारत

306.430954-भारत

लोिहया, uारकादास शाली2ाम, 1938-

िशkक ^दन: पया7यी सां`कृ ितक राजकारण / सं. संपा.
याम मुडे, दीपक कसाळे आिण अिनल जायभाये.पुणे : हGरती पि>लके श?स, जून 2013.- 208 पृ. ;
22 स0. मी.
संदभ7.
ISBN 978-81-926483-0-9 : 8. 200.00

गाव िझजत आहे.- 2 री आ.-लातूर : सितश काकडे,

फे pु. 2009.- xii, 100 पृ.: िचDे; 22 स0. मी.
थम आ. : सjट0. 2007.
8. 100.00


Y31:1:7.44
307.3-रचना, बांधणी



Y:(T).44

307.336416-शहरी समुदाय

306.6-धामक सं`था
306.6(1)-धमा7चे समाजशाS

थोरात, सुखदेव

महानगरातील झोपडपaा राहणीमानाची दयनीय
अव`था / सं. ले. सुखदेव थोरात आिण सुदश
े नांिगया.पुणे : सुगावा काशन, जून 2014.- 152 पृ.: नकाशे;
22 स0. मी.
संदभ7.
ISBN 978-93-80166-94-0 : 8. 150.00

कसबे, रावसाहेब राणोजी, 1944-

धम72ंथ आिण मानवी जीवनवाह.- 2 री आ.-मुंबई :
लोकवाiय, माच7 2015.- 498 पृ.: िचDे; 22 स0. मी.
थम कािशत : पुणे : सुगावा काशन, नोह0.
2008.



Y57.44

संदभ7.
ISBN 978-93-82789-55-0 :

307.3364-व`ती, झोपडपी

8. 500.00


Y:(Q).44

306.8-िववाह आिण कु टुंबसं`था
306.87-पाGरवारीक संबंध

320-राजनीितशाS
320.01-तवान आिण िस<ांत
320.011-सामा?य िस<ांत
राजकय िस<ा?त आिण संकqपना = Political theory
and concept / ले. िनतीन िबरमल ... [आिण इतर.].-

पुणे : डायमंड पि>लके श?स : डायमंड बुक डेपो
[िवतरक], जून 2014.- vi, 120 पृ. ; 22 स0. मी.
श>दाथ7. (इं2जी - मराठी).
पुणे िवlापीठा]या िuतीय वष7 कला शाखे]या
2014-15 ]या सुधाGरत अ यासमानुसार.
ISBN 978-81-8483-585-4 : 8. 100.00

306.874-पालक-बालक संबंध
काटदरे , लता

आनंदमेवा.- मुंबई : मौज काशन, जून 2014.- x,
206 पृ. ; 22 स0. मी.
ISBN 978-93-5091-087-0 : 8. 200.00


Y22



W:a

सामािजक शाे
320.3-तुलनाoमक शासन

320.557-इ`लािमक मूलतवे

रासम, वासंती

महमूद ममदानी

15

गुड मु`लीम बॅड मु`लीम / सं. अनु. पु;पा भावे आिण
िमVलद चंपानेरकर.- पुणे : रोहन काशन, फे pु.
2014.- 312 पृ. ; 22 स0. मी.
संदभ7.

तुलनाoमक शासन आिण राजकारण =
Comparative politics and Government / सं.
ले. वासंती रासम आिण िवजय देठे.- पुणे : डायमंड

पि>लके श?स : डायमंड बुक डेपो [िवतरक], िडस0.
2014.- viii, 280 पृ. ; 24 स0. मी.
संदभ7.
ISBN 978-81-8483-598-4 : 8. 395.00

'Good muslim, bad muslim' चा अनुवाद.
ISBN 978-93-82591-32-0 :

8. 340.00


W:(Q7)



W

320.9-राजकय पGरि`थती
320.954-भारत

320.5-राजकय तवणाली

पवार, काश
भारतीय राजकारण आिण नेतृoवाची वाटचाल:
राजकय धुरीणoव-वच7`व.- पुणे : डायमंड
पि>लके श?स : डायमंड बुक डेपो [िवतरक], जाने.
2014.- xiv, 250 पृ. ; 22 स0. मी.
श>दाथ7. (मराठी-इं2जी)
संदभ7.
ISBN 978-81-8483-553-3 : 8. 250.00

िबरमल, िनतीन

पाि|माoय राजकय िवचारवंत = Western
political thinkers / सं. ले. िनतीन िबरमल आिण

वैशाली काश पवार.- पुणे : डायमंड पि>लके श?स :
डायमंड बुक डेपो [िवतरक], जून 2014.- vi, 114 पृ.

; 22 स0. मी.
पुणे िवlापीठा]या िuतीय वष7 कला शाखे]या
2014-15 ]या सुधाGरत अ यासमानुसार.
संदभ7.
ISBN 978-81-8483-590-8 : 8. 100.00



W.44

बापट, राम



W:a

राजकय िवचारणाली = Political ideology / सं.
ले. िनतीन िबरमल आिण वैशाली काश पवार.- पुणे :
डायमंड पि>लके श?स : डायमंड बुक डेपो [िवतरक],
जून 2015.- viii, 136 पृ. ; 22 स0. मी.
श>दाथ7. (इं2जी-मराठी)
संदभ7.
ISBN 978-81-8483-623-3 : 8. 110.00


W:a

ा. राम बापट यांचे लेख.- मुंबई : लोकवाiय.
खंड 3 : भारतीय राजकारण : मम7 आिण वम7 / संपा.
अशोक चौसाळकर.- जुलै 2015.- 271 पृ. ; 22 स0.
मी.
ISBN 978-93-82789-59-8 :

8. 325.00.


W.44

323-नागGरक आिण राजनैितक अिधकार
323.095-आिशया
323.0954-भारत

परामश7 समकालीन ि`थयांतरांचा = Special issue

320.5-आंबेडकर, भीमराव रामजी

on Human Rights : current issues &

माने, भगवान

काथार आिण जयी िबरदवडे-भांडवलदार.औरं गाबाद : जय जगत पि>लके शन, फे pु. 2015.161 पृ. ; 22 स0. मी.
13 इं2जी, 7 मराठी आिण 2 Vहदी लेख.
संदभ7.
ISBN 978-81-922179-8-7 : 8. 350.00

challenges of globalization / सं. संपा. गणेश

आंबेडकरी राजकय चळवळीचे भिवतg आिण
दिलतांचे राजकारण.- पुणे : सुगावा काशन, िडस0.
2013.- ii, 104 पृ. ; 22 स0. मी.
संदभ7.
ISBN 978-93-80166-85-8 : 8. 100.00


W:a

320.55-धमा7धाGरत राजनैितक तवणाली



W:5.44

324-राजकय काय7प<ती, ^या

320.55(1)-गांधीवाद

324.9-िविवध देशांतील िनवडणूक

गांधी, मोहनदास करमचंद, 1869-1948

324.954-भारत

गांधीजvचे ेरणादायी िवचार = Gandhiji's
inspiring quotes / संपा. अ8ण खोरे .- पुणे :
हमस काशन, ऑHटो. 2014.- 80 पृ. ; 18 स0. मी.
ISBN 978-81-924920-3-2 : 8. 80.00

ठाकू र, योग0[
िनवडणूक VजकJयासाठी तंD आिण मंD.- मुंबई :
आमोद काशन, जाने. 2014.- 197 पृ. ; 22 स0. मी.
8. 200.00


zG(W)



V44:91

सामािजक शाे
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324.954-भारत-

मशः

330-अथशा
गोडबोले, अ]युत
अथा7त: अथ7शाSाचा इितहास, िस<ा?त अन चGरDं
यांची रं जक सफर.- 12 वी आ.-पुणे : राजहंस काशन,
सjट0. 2014.- 447 पृ.: िचDे; 22 स0. मी.
थम आ. : ऑHटो. 2009.
संदभ7.
ISBN 978-81-7434-779-4 : 8. 250.00

सरदेसाई, राजदीप
2014 देशाचा चेहरा बदलणारी िनवडणूक /

इं2जीवsन िनिखल वागळे कृत अनु.- मुंबई : अkर
काशन, जाने. 2015.- 327 पृ. ; 24 स0. मी.
'2014 The election that changed India' चा
अनुवाद.

8. 400.00



X



V44:91

324.95479-महाराc

330.076-पुनरावलोकन आिण आवृnी
330.076(1)-«ोnरे

324.95479(1)-एरं डोल

UGC

नेट-सेट अथ7शाS: पेपर 2 व 3 व`तुिन4 «ांसह /
सं. संपा. िव. ज. गोडबोले आिण पु;पा रानडे.- पुणे :
डायमंड पि>लके श?स : डायमंड बुक डेपो [िवतरक],
एिल 2014.- xvi, 416 पृ. ; 24 स0. मी.
संदभ7.
ISBN 978-81-8483-542-7 : 8. 450.00

पाटील, सं2ाम
एका िनवडणुकची गोX / संपा. मनोहर सोनवणे.पुणे : राजहंस काशन, ऑग`ट 2014.- viii, 102 पृ.
; 22 स0. मी.
8. 100.00


V4435:91

327-आंतरराcीय संबंध

330.1-आथक तवे
330.12-आथक णाली

327.54-भारत

330.122-भांडवलशाही

तोडकर, बबन देवनाथ

भारत आिण दिkण आिशयाई राcांमधील संबंध.- पुणे :
डायमंड पि>लके श?स : डायमंड बुक डेपो[िवतरक],
फे pु. 2015.- vi, 338 पृ.: नकाशा; 22 स0. मी.
संदभ7.
ISBN 978-81-8483-513-7 : 8. 395.00


V44:19

देवळाणकर, शैल0[
भारत आिण जग: भारताचे परराc धोरण आिण
सुरkा संबंध.- 2 री सुधा. आ.-पुणे : सकाळ काशन,
जून 2015.- 224 पृ.: िचDे, नकाशे; 25 स0. मी.
ISBN 978-93-84316-30-3 : 8. 200.00



X

के ळकर, चं[कांत
जागितक िवn भांडवलशाही: भांडवली प<तीचा
अंितम चरण !.- मुंबई : लोकवाiय, माच7 2014.179 पृ. ; 22 स0. मी.
संदभ7.
ISBN 978-93-82789-32-1 : 8. 180.00



X:326

331-म अथ7gव`था
331.5-िमकांचे िविशX वग7
331.54-आथकदृ;ा मागासलेला िमक वग7
331.544-`थलांतGरत आिण अ`थायी िमक
331.5440954-भारत



V44:19
328-िविधमंडळ

328.4/9-िविशX देशांमधील िवधानसभा

अिधकारी, चं[कांत पांडुरंग, 1911-1989
खोतीिवs<चा लढा.- 2 री आ.-ीरामपूर :
श>दालय काशन, जून 2013.- 108 पृ. ; 22 स0. मी.
थम आ. : जुलै 1999.
ISBN 978-93-80617-58-9 : 8. 150.00



X:9J2.44

328.54-भारत

328.5479-महाराc
328.547902-चचा7सDे

332-िवnीय अथ7शाS
332.1-बँक आिण बँकग
332.10285-डाटा ोसेVसग

328.547902(1)-भाषणे

332.102854678-इं टरनेट

देसाई, सुभाष राजाराम, 1942-

अ5यk महोदय.- मुंबई : वसंती काशन.
भाग 3 : िवधानसभेतील भाषणे.- ऑग`ट 2014 .303 पृ. : िचDे ; 22 स0. मी.
8. 150.00.


V4435,3xN42

आठवले, नर0 [
ऑनलाइन बँकग]या जगात / सं. ले. नर0 [ आठवले
आिण सुजाता आठवले.- पुणे : वे^दका एंटरायजेस,
माच7 2015.- 80 पृ. ; 22 स0. मी.
8. 80.00



X620bD65,8(B)

सामािजक शाे
332.17-बँकग सेवा
332.178-िवशेष बँकग सेवा
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336-साव7जिनक अथ7नीित
336.02-महसूल

ढमढेरे, एस. ही.
आधुिनक बँक gवसाय = Modern banking / सं.
ले. एस. ही. ढमढेरे आिण अरVवद शेलार.- पुणे :
डायमंड पि>लके श?स : डायमंड बुक डेपो [िवतरक],
जून 2014.- viii, 192 पृ. ; 22 स0. मी.
श>दाथ7. (इं2जी - मराठी).
संदभ7.
ISBN 978-81-8483-581-6 : 8. 170.00

336.0254-भारत

336.025479-महाराc
कुंडेटकर, संजय

महसुली कामकाज पुि`तका.- पुणे : शुभ ^एशन,
जून 2015.- 230 पृ. ; 30 स0. मी.
8. 360.00


X7.4435



X62
332.6-गुंतवणूक

काशीद, अशोक रामचं[, 1958बचतीची कमाल... जीवनाची धमाल...- पुणे :

िशव`पश7 काशन, [2012?].- 125 पृ.: िचDे; 22 स0.
मी.

8. 130.00



X65

332.632-तारण, `थावर मालमnा, gापारी माल
332.6322-शेअर
शाह, िनिमष

शेअर बाजाराची बाराखडी.- ठाणे : उuेली बुHस,
नोह0. 2012.- 161 पृ.: िचDे; 22 स0. मी.
श>दाथ7. (इं2जी-मराठी).
8. 250.00



337-आंतरराcीय अथ7शाS


333-जमीन आिण ऊजा7 संबंधी अथ7शाS
333.7-नैसगक साधनसंपnी, पया7वरण

ढमढेरे, एस. ही.
आंतरराcीय अथ7शाS = International
economics / सं. ले. एस. ही. ढमढेरे आिण संजय
िनवृnी तुपे.- पुणे : डायमंड पि>लके श?स : डायमंड
बुक डेपो [िवतरक], जून 2015.- viii, 227 पृ. ; 22



X:271
333.76-शेतजमीन

पराते, णय ावण
भू-मेह.- नागपूर : िनमती काशन, मे 2015.- 150
पृ., [4] पटिचDे: िचDे; 22 स0. मी.
8. 200.00

ढमढेरे, एस. ही.
साव7जिनक आयgय = Public finance / सं. ले.
एस. ही. ढमढेरे आिण संजय िनवृnी तुपे.- पुणे :
डायमंड पि>लके श?स : डायमंड बुक डेपो [िवतरक],
जून 2015.- vi, 210 पृ. ; 22 स0. मी.
श>दाथ7. (इं2जी-मराठी)
सािवDीबाई फु ले पुणे िवlापीठा]या तृतीय वष7 कला
शाखे]या 2015-16 ]या सुधाGरत अ यासमानुसार.
संदभ7.
ISBN 978-81-8483-625-7 : 8. 175.00
X7

X651

कु लकणe, बाळासाहेब कृ ;णाजी, 1946पया7वरण.- पुणे : नीहारा काशन, जून 2015.120 पृ. ; 22 स0. मी.
8. 120.00

336.3-साव7जिनक ऋण आिण gय
336.39-साव7जिनक gय

स0. मी.
श>दाथ7. (इं2जी-मराठी)
सािवDीबाई फु ले पुणे िवlापीठा]या तृतीय वष7 कला
शाखे]या 2015-16 ]या सुधाGरत अ यासमानुसार.
संदभ7.
ISBN 978-81-8483-626-4 : 8. 160.00


X615

338-उoपादन
अंबाडे, वसंत



X:322:(J)

333.9-इतर नैसगक साधनसंपnी
333.91-जलसंपदा

उoपादकता वाढ तंD आिण मंD.- पुणे : मधुराज
पि>लके श?स.
भाग 1 : 4 थी आ. - ऑग`ट 2014.- 54 पृ. ; 22 स0.
मी.

333.9164-समु[
333.916416-जतन आिण संरkण

थम आ. : नोह0. 2002.

सागरी अभयारJय: एक अनुnGरत « / संपा. मह0[
पराडकर.- बेळगाव : ओमेगा पि>लके श?स, जाने.
2015.- 79 पृ.: िचDे (काही रं गीत); 22x28 स0. मी.
ISBN 81-86479-02-3 : 8. 300.00

8. 40.00
भाग 2 : 4 थी आ. - ऑग`ट 2014.- 42 पृ. ; 22 स0.
ISBN 81-7492-117-6 :

मी.

थम आ. : नोह0. 2002.


H4225(Y:1:7)

ISBN 81-7492-118-4 :

8. 40.00.


X8(A)
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338.04-उlोजकता

338.47-उoपादक व`तु आिण सेवा
338.470053-अॅिjलके शन ो2ाWस

कोठावदे, रवv[
gावसाियक उlोजकता = Business
entrepreneurship.- पुणे : डायमंड पि>लके श?स :

िवqयWस, सॅम (Williams, Sam), 1969फु कट नाही, मु / इं2जीवsन अ8ण के ळकरकृ त अनु.मुंबई : अkर काशन, एिल 2015.- 208 पृ. ; 22
स0. मी.

डायमंड बुक डेपो [िवतरक], जुलै 2014.- iv, 195 पृ.

; 24 स0. मी.
पुणे िवlापीठा]या िuतीय वष7 वािण~य शाखे]या
2014-15 ]या सुधाGरत अ यासमानुसार.
संदभ7.
ISBN 978-81-8483-592-2 : 8. 200.00

'Free as in freedom : Richard Stallman's
crusade for free software' चा अनुवाद.



8. 225.00


X8(A)

X80bD65,8(B)

338.5-उoपादन अथ7शाS
338.5(1)-सूम अथ7शाS

338.1-कृिष
आहेर, अंकुश
कृषी भूगोल = Agricultural geography / सं. ले.
अंकुश आहेर आिण िवजया साळुं के.- पुणे : डायमंड

पि>लके श?स : डायमंड बुक डेपो [िवतरक], जून 2015.पृ.: िचDे, नकाशे; 22 स0. मी.
संदभ7.
ISBN 978-81-8483-618-9 : 8. 170.00
vi, 202



X8(J)

338.14-उoपादनावर पGरणाम करणारे घटक
338.14(1)-दु;काळ

ढमढेरे, एस. ही.
सूम अथ7शाS = Micro economics / सं. ले. एस.
ही. ढमढेरे आिण अरVवद शेलार.- पुणे : डायमंड
पि>लके श?स : डायमंड बुक डेपो [िवतरक], जून 2014.vi, 210 पृ. ; 22 स0. मी.
श>दाथ7. (इं2जी-मराठी) : पृ. 202-208.
संदभ7.
ISBN 978-81-8483-580-9 : 8. 200.00


X

दामले, िनळू

दु;काळ-सुकाळ: जत, चीन, दिkण कोGरया,
इिथयोिपया.- मुंबई : मौज काशन, जून 2014.viii, 164 पृ. ; 22 स0. मी.
ISBN 978-93-5091-089-4 : 8. 200.00

338.7-gापार संघटना
कुबेर, िगरीश



X8(J).4435
338.18-सरकारी कृिष योजना
338.1854-भारत

बडे, गज0[ भाकर
योजनांची िवकासगंगा.- पुणे : साथ7संकेत काशन.
भाग 1 : शेती]या योजना.- नोह0. 2014.- 240 पृ. :
िचDे ; 24 स0. मी.
8. 300.00.

टाटायन: एक पोलादी उlमगाथा.- पुणे : राजहंस
काशन, जाने. 2015.- xvi, 423 पृ.: िचDे, वंशा.;
22 स0. मी.
संदभ7.
ISBN 978-81-7434-818-0 कागदी बां. :

8. 400.00


X8(A)

338.9-आथक िनयोजन


J:(W:1)

338.4-दु®यम उlोग
338.45-उoपादन kमता
338.456-िविशX उlोगांम5ये उoपादन kमता
338.4561004-संगणक kेD

ढमढेरे, एस. ही.
आथक िवकास आिण िनयोजन = Economic
development and planning / सं. ले. एस. ही.
ढमढेरे आिण एस. के. मगरे .- पुणे : डायमंड

पि>लके श?स : डायमंड बुक डेपो [िवतरक], जून 2015.vi, 202 पृ. ; 22 स0. मी.
श>दाथ7. (इं2जी-मराठी)
सािवDीबाई फु ले पुणे िवlापीठा]या तृतीय वष7 कला
शाखे]या 2015-16 ]या सुधाGरत अ यासमानुसार.
संदभ7.
ISBN 978-81-8483-627-1 : 8. 150.00

कहाते, अतुल

के वळ 'आयटी' तच...!: भारतातील एका 'बूVमग'
उlोगाचा िवलkण वास / संपा. अनुजा जगताप.2 री आ.-पुणे : रोहन काशन, िडस0. 2014.- 159
पृ. ; 22 स0. मी.
संदभ7.
ISBN 978-93-82591-57-3 : 8. 150.00


X8(A)0bD65,8(B)



X:75

सामािजक शाे
338.954-भारत

343-िविवध साव7जिनक कायदे

ढमढेरे, एस. ही.
भारतीय आिण जागितक आथक िवकास = Indian

343.40723-gापारी िनबyध

19

343.4-युरोप

अॅडॅWस, `टॅनले (Adams, Stanley), 1927रोश िव8< `टॅनले अॅडॅWस: एका अिधकायाने
बला¯ औषध-कं पनीिव8< ^दलेला एकाक लढा /
इं2जीवsन सदानंद बोरसेकृत अनु.- 2 री आ.-पुणे :
राजहंस काशन, जाने. 2015.- xvi, 142 पृ.: िचDे;
22 स0. मी.

and global economic development / सं. ले.

एस. ही. ढमढेरे आिण संजय िनवृnी तुपे.- पुणे :
डायमंड पि>लके श?स : डायमंड बुक डेपो [िवतरक],
जून 2015.- vi, 237 पृ. ; 22 स0. मी.
श>दाथ7. (इं2जी-मराठी)
सािवDीबाई फु ले पुणे िवlापीठा]या तृतीय वष7
वािण~य शाखे]या 2015-16 ]या सुधाGरत
अ यासमानुसार.
संदभ7.
ISBN 978-81-8483-629-5 : 8. 175.00

'Roche versus Adams' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-7434-820-3 :

8. 140.00


X:50bF56:(Z)

344-िमक वग7, समाज सेवा, िशkण, सां`कृ ितक


X:75.44

339-`थूल अथ7शाS

कायदा
344.54-भारत
344.5401-कामगार कायदा

ढमढेरे, एस. ही.
gापारी अथ7शाS सम2लयी = Business
Economics : Macro.- पुणे : डायमंड पि>लके श?स

344.540125-तास आिण इतर अटी

344.5401252-प0शन
वाडीभ`मे, राजकु मार एम.
नवीन प0शन कायदे व िनयम: कामगारां]या
भिव;यिनधी व ^करकोळ तरतुदी संबंधी कायदा
1952 : कम7चारी प0शन योजना - 1995.- भंडारा :
राज बुक िडझाइनस7 अँड पि>लके श?स, फे pु. 2015.viii, 60 पृ. ; 22 स0. मी.
8. 60.00

: डायमंड बुक डेपो [िवतरक], जून 2014.- iv, 152

पृ. ; 24 स0. मी.
श>दाथ7.(इं2जी-मराठी).
पुणे िवlापीठा]या िuतीय वष7 वािण~य शाखे]या
2014-15 ]या सुधाGरत अ यासमानुसार.
ISBN 978-81-8483-576-2 : 8. 130.00




Z44(X:958)

X

`थूल अथ7शाS = Macro economics / सं. ले. एस.
ही. ढमढेरे आिण अरVवद शेलार.- पुणे : डायमंड
पि>लके श?स : डायमंड बुक डेपो [िवतरक], जून 2014.viii, 200 पृ. ; 22 स0. मी.
श>दाथ7. (इं2जी-मराठी)
संदभ7.
ISBN 978-81-8483-582-3 : 8. 170.00


X
340-कायदा

342-रा~यघटनाoमक कायदा

346-वैयि क कायदा
346.54-भारत
346.54066-कंपनी

जगताप, ^कशोर
कंपनी कायदा = Elements of company law.-

पुणे : डायमंड पि>लके श?स : डायमंड बुक डेपो
[िवतरक], जून 2014.- vi, 282 पृ. ; 24 स0. मी.
पुणे िवlापीठा]या िuतीय वष7 वािण~य शाखे]या
2014-15 ]या सुधाGरत अ यासमानुसार.
संदभ7.
ISBN 978-81-8483-574-8 : 8. 230.00


Z44,181

342.54-भारत

346.5407-gावसाियक कायदा

आंबेडकर, भीमराव रामजी, 1891-1956

शेठ, sपाली
gवसाय िनयामक कायदे = Business

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी केलेली भारतीय
घटनेची मीमांसा / संपा. बी. सी. कांबळे .- 2 री आ.-

Regulatory Framework : Mercantile law /

पुणे : सुगावा काशन, माच7 2015.- 324 पृ. ; 22
स0. मी.
थम आ. : एिल 1966.
ISBN 978-93-84914-06-6 कागदी बां. :

8. 350.00


V44:2

सं. ले. sपाली शेठ, नेहा पुरािणक आिण अि`मता
कु लकणe.- पुणे : डायमंड पि>लके श?स : डायमंड बुक
डेपो [िवतरक], जून 2015.- x, 321 पृ. ; 22 स0. मी.
संदभ7.
ISBN 978-81-8483-631-8 : 8. 220.00


Z44,1828
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346.5479-महाराc
346.5479046-शासन िनयंDण आिण िविशX

355.0217-अणुयु<
355.0217095491-पा^क`तान
लेही, एि±यन (Levy, Adrian), 1965पा^क`तानी अणुबॉWब एक घोर फसवणूक / सं. ले.
एि±यन लेही आिण कॅ थGरन `कॉट-Hलाक7 ;
इं2जीवsन सुधीर काळे कृत अनु.- मुंबई : मॅजेि`टक
पि>लके शन, एिल 2015.- xvi, 431 पृ. ; 22 स0.

जमीनिवषयक िनयम
346.547904691-जल संसाधने

पुरंदरे , दीप
'िविध' िलिखत: महाराcातील Vसचन कायदे.अंबाजोगाई : मानवलोक, ऑग`ट 2014.- vi, 38 पृ.
: िचDे; 22 स0. मी.
8. 50.00

मी.

संदभ7.


Z4435(H422)

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

and the secret trade in nuclear weapons'
चा अनुवाद.

कागदी बां. : 8. 550.00

लोकशासन = Public administration / ले. वैशाली
काश पवार ... [आिण इतर].- पुणे : डायमंड
पि>लके श?स : डायमंड बुक डेपो [िवतरक], जून 2015.viii, 108 पृ. ; 22 स0. मी.
सािवDीबाई फु ले पुणे िवlापीठा]या तृतीय वष7 कला
शाखे]या 2015-16 ]या सुधाGरत अ यासमानुसार.
संदभ7.
ISBN 978-81-8483-615-8 : 8. 100.00


V,8:98
351.54-भारत

351.540346-°Xाचार



MV41.44Q7

360-समाजकIयाण
आचाय7, के शव
भारतमातेसंबंधी िवचारमंथन.- पुणे : नीहारा काशन,
जून 2015.- 192 पृ. ; 22 स0. मी.
8. 200.00


Y:1:7

362-समाजकqयाण सम`या व सेवा
362.19-िविशX 8ण सेवा
362.19639-पोषण आिण चयापचय ^येसंबंधीचे रोग
362.19639(1)-कुपोषण

िबजले, धनंजय

लढा लोकपालचा: उ[ेक आम आदमीचा.- पुणे : मेहता,
एिल 2014.- xviii, 190 पृ., [4] पटिचDे ; 22 स0.
मी.

संदभ7.
ISBN 978-81-8498-545-0 :

'Deception : Pakistan, the United States

8. 200.00


V,8:98(Z,5)

अXेकर, शाम िवनायक, 1954गुडमॉtनग नम`ते ! : कु पोषण-सम`या आिण
अंगणवा²ा यांचा लेखाजोखा / संपा. उमेश
करं बेळकर.- पुणे : राजहंस काशन, एिल 2015.xii, 203 पृ.: िचDे; 22 स0. मी.
उपिवषय : 371.716095479 - महाराc.
ISBN 978-81-7434-867-8 : 8. 250.00


Y(L:46:6)

355-ल;करी िवान
355.0023-gवसाय, जीिवका आिण छंद िवषय

362.19697-रोगवण संवेदनशील आजार
362.1969792-ए³स

गीत, ीराम
आमe जनरलच हायचंय !.- 7 वी आ.-पुणे : राजहंस
काशन, जून 2014.- 121 पृ. ; 22 स0. मी.
थम आ. : ऑग`ट 1993.
ISBN 978-81-7434-718-3 : 8. 100.00

आडेराघो, जी. एच.



MV41 0b T9(Y4)

355.02-यु< आिण सं2ाम

नांदड
े िजqातील ए³सची ि`थती.- नांदड
े : राऊत
पि>लके श?स, सjट0. 2014.- 176 पृ. ; 22 स0. मी.
संदभ7.
ISBN 978-81-907137-9-5 : 8. 170.00


Y:4:(L:4537)
362.4-अपंगांसाठी सेवा

िलमये, राजा

कथा यु<कौशqया]या.- पुणे : ^दलीपराज काशन,
माच7 2014.- 240 पृ.: नकाशे; 22 स0. मी.
ISBN 978-93-82988-46-5 : 8. 250.00


MV41

देव8खकर, सं5या
उ?हात बांधलेली घरं .- पुणे : सकाळ काशन, एिल
2014.- 160 पृ. ; 22 स0. मी.
8. 170.00


YZ6

सामािजक शाे
362.4-अपंगांसाठी सेवा-

मशः

मितमंदoव: ि`थती आिण पGरि`थती / संपा. सं5या
देव8खकर.- पुणे : सकाळ काशन, एिल 2014.176 पृ. ; 22 स0. मी.
8. 180.00


YZ6

362.6-65 वषाyवरील वृ<ां]या सम`या आिण सेवा
पटवध7न, रोिहणी
आपqयासाठी आपणच: उnरायु;य गुणवnापूण7
जगJयासाठी / संपा. अनुजा जगताप.- पुणे : रोहन
काशन, िडस0. 2014.- 132 पृ. ; 22 स0. मी.
ISBN 978-93-82591-53-5 : 8. 120.00

21

363.348-ितबंधक उपाय
मुसमाडे, अजु7न हरीभाऊ
आपnी gव`थापनाचा भूगोल = Geography of
disaster management / सं. ले. अजु7न हरीभाऊ
मुसमाडे आिण ~योितराम चं[कांत मोरे .- पुणे :
डायमंड पि>लके श?स : डायमंड बुक डेपो [िवतरक],
जून 2014.- viii, 176 पृ.: िचDे; 22 स0. मी.
श>दाथ7. (इं2जी-मराठी)
पुणे िवlापीठा]या िuतीय वष7 कला शाखे]या
2014-15 ]या सुधाGरत अ यासमानुसार.
संदभ7.
ISBN 978-81-8483-588-5 : 8. 150.00



YZ:435:67



YZ13

362.8-अ?य समाज घटकां]या सम`या व oयांची सेवा
362.82-कुटू ंब

362.8286-माग7दश7न
िनरगुडकर, सुधीर

मॅरेज ऑर िमसमॅरेज.- 2 री आ.-मुंबई : नवचैत?य
काशन, जून 2015.- 180 पृ.: िचDे; 22 स0. मी.
ISBN 978-93-83466-53-5 : 8. 190.00

363.349-िविशX कारची अGर;े, आपnी
363.34929-दु;काळ
देशपांडे, मुधा
दु;काळ समजून घेताना.- कोqहापूर : मीनल काशन,
ऑHटो. 2014.- 56 पृ. ; 22 स0. मी.
संदभ7.
8. 50.00



Y2:435:(H422)



Y221

364-गु?हेगारीचे शाS
364.1-गु?हे
364.1323-°Xाचार
364.13230954-भारत

363-अ?य सामािजक सम`या आिण सेवा
363.1-साव7जिनक सुरkा सेवा

बेदी, ^करण, 1949°Xाचाराशी लढा / इं2जीवsन सुिया वकलकृ त
अनु.- पुणे : मेहता, फे pु. 2015.- x, 138 पृ. ; 22 स0.

बावळे , मधुकर पांडुरं ग

मी.

अपघात अवधान / सं. ले. मधुकर पांडुरं ग बावळे
आिण निलनी मधुकर बावळे .- 4 थी आ.-पुणे :

'Be the change fighting corruption' चा

मधुराज पि>लके श?स, ऑग`ट 2014.- 116 पृ.:
िचDे; 18 स0. मी.
ISBN 81-7492-131-1 : 8. 80.00

अनुवाद.
ISBN 978-81-8498-651-8 :

8. 150.00



Y:45.44



Y:437:6

370-िशJण
देशमुख, मा. म.

363.2-पोिलस सेवा

अमेGरका आिण भारतातील िशkण तुलनाoमक
अ यास . पहा 954 - भारत.

363.20954-भारत

जाधव, खेमVसह लमण
रोजची कायदा डायरी.- मुंबई : नवचैत?य काशन,
जून 2015.- 300 पृ.: िचDे, नकाशा; 22 स0. मी.
8. 300.00


Y:4:61.44

363.3-साव7जिनक सुरkेचे अ?य दृिXकोन
363.34-आपnी

बापट, िगरीश ीकृ ;ण
मनु;यघडणीसाठी आवाहन: 1993 ते 2013 या दोन
दशकांतील िशkणिवषयक gायाने, िनबंध आिण
लेख.- पुणे : ान बोिधनी.
खंड 1 : माच7 2014.- xii, 116 पृ. ; 25 स0. मी.
खंड 2 : माच7 2014.- xii, 117 - 216 पृ. ; 25 स0.
मी.

8. 250.00 (दो?ही खंड िमळू न).

सातपुते, अच7ना
नैसगक आपnी.- पुणे : अिमत काशन, मे 2014.78 पृ. ; 22 स0. मी.
8. 80.00



T



Y:435:67

राcघडणीसाठी मनु;यघडण.- पुणे : ान बोिधनी,
जाने. 2014.- 84 पृ. ; 25 स0. मी.
8. 100.00



T
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370-िशJण-

मशः

371.425-2ावसाियक मागदशन-

भोसले, िव¢ल
ब´जनां]या िशkणाचा बaाबोळ.- सातारा :
लोकायत काशन, जुलै 2014.- 144 पृ. ; 22 स0. मी.
ISBN 978-93-84091-08-8 : 8. 150.00


T

370.1-तवान आिण िस<ांत
तायडे, िमVलद
मनु]या जागी मनी (Money)ानबंदीकडे...- नािशक :
िDरमी िवचार काशन, 2012.- viii, 80 पृ. ; 22
स0. मी.
संदभ7.
ISBN 978-81-923579-0-4 : 8. 80.00


T:a

370.11-िविशX उ^µXांसाठी िशkण
आनंददायी अंकिलपी / संक. रVव[ तुकाराम कदम.सोलापूर : अनुराग काशन : लोकायत िहजन
^द¶ाग `कू ल [िवतरक], 2014.- vi, 58 पृ.: िचDे;
22 स0. मी.
[8. 400.00]

मशः

महाराc लोकसेवा आयोग: रा~यसेवा परीkा अ यास
माग7दश7न / सं. संक. िनवे^दता देशमुख आिण सागर
Vशदे.- मुंबई : के तक काशन, 2014.- vi, 85 पृ.,
[6] पटिचDे ; 24 स0. मी.
संदभ7.
ISBN 978-81-92230-79-5 : 8. 250.00


T9(Y4)

वानरे , राजू भोजjपा
झेप घेतली आकाशी.- 4 थी आ.-मुंबई : इंकग
इनोहेश?स ; लातूर : यश बुक हाऊस [िवतरक],
माच7 2015.- xx, 128 पृ. ; 22 स0. मी.
थम आ. : जाने. 2011.
ISBN 978-81-930643-9-9 : 8. 130.00


T9(Y4)

371.7-छाD कqयाण
371.71-िवlाथe `वा`·य
371.716-शालेय जेवण, आहार



T

371.7160954-भारत

371.716095479-महाराc

देशपांडे, मुधा
`व ते सृXी.- कोqहापूर : मीनल काशन, ऑHटो.
2014.- 184 पृ. ; 22 स0. मी.
'Sva-te-srushtee' या जयंत देशपांडेकृत इं 2जी

अXेकर, शाम िवनायक, 1954गुडमॉtनग नम`ते !: कु पोषण-सम`या आिण
अंगणवा²ा यांचा लेखाजोखा. पहा 362.19639(1)

अनुवादासह.

- कुपोषण.

8. 150.00


T

371-शाळा आिण oयांची काय
371.2-शालेय gव`थापन
371.22-िवlाथe मदत आिण सहा®यक िशkण
371.223-िश;यवृnी आिण िवlाथe वेतन

371.9-िविशX िशkण
371.90954-भारत

371.9095479-महाराc
371.9095479(1)-अंकुर बालमं^दर. पुणे
देशपांडे, माधुरी

बडे, गज0[ भाकर
िश;यवृnीचा महामाग7: देशी-िवदेशी 164
`कॉलरिशप व फे लोिशप.- पुणे : साथ7संकेत काशन,
िडस0. 2014.- 192 पृ.: िचDे; 22 स0. मी.
8. 225.00

Vभतv पलीकडली शाळा.- पुणे : अमेय इ?`पाय¸रग
बुHस, माच7 2015.- 138 पृ., [8] पटिचDे ; 22 स0.
मी.
ISBN 978-93-5080-071-3 :





T:893

371.4-माग7दश7न आिण समुपदेशन
371.42-शैkिणक व gावसाियक माग7दश7न
371.425-gावसाियक माग7दश7न

8. 195.00
T6.4435

380-वािणKय, सं&ेषण, प#रवहन
381-वािण~य
Gटळक, चं[शेखर
माक ट मेकस7 / संपा. सदानंद बोरसे.- पुणे : राजहंस
काशन, जाने. 2015.- xii, 199 पृ. ; 22 स0. मी.
ISBN 978-81-7434-817-3 : 8. 200.00

नाईक, संजय बाबुलाल

कौशqयिवकास.- पुणे : मधुराज पि>लके श?स, माच7
2014.- 104 पृ.: िचDे; 22 स0. मी.
ISBN 978-81-7492-311-0 : 8. 100.00


T9(Y4)
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398.2095479-महाराM- मशः
लोकलेणी / संपा. काश खांडगे ...[आिण इतर.].- मुंबई :
लोकवाiय, ऑग`ट 2014.- 142 पृ.: िचDे; 22 स0.

385-रे qवे वाहतूक
385.2-काय आिण सेवा
385.262-वासी सेवा
385.2620285-डाटा ोसेVसग

मी.

लोकसािहoय संशोधकां]या मुलाखती.
ISBN 978-93-82789-42-0 : 8. 200.00

385.26202854678-इं टरनेट

आठवले, नर0 [
ऑनलाइन बुकग रे qवे आिण बसचे / सं. ले. नर0 [
आठवले आिण सुजाता आठवले.- पुणे : वे^दका
एंटरायजेस, माच7 2015.- 40 पृ. ; 22 स0. मी.
8. 40.00



Y74435:351



X4150bD65,8(B)

388-पGरवहन सेवा
388.3-वाहन पGरवहन

लोकसं`कृ ती]या बळदातील धन / संपा. अजु7न हटकर ;
ना. ध{. महानोर यां]या `तावनेसह.- औरं गाबाद :
`वsप काशन, जाने. 2011.- xxii, 126 पृ. ; 22
स0. मी.
8. 125.00



Y74435:351

388.30954-भारत

388.3095479-महाराc

लोहकरे , संजय

ऐलवाड, संजय हनुमंतराव

आरटीओची गु8^कqली: वाहन परवा?यांचे सोqयुश?स.पुणे : साथ7संकेत काशन, जून 2015.- 192 पृ.:
िचDे; 22 स0. मी.
8. 230.00


X413.4435

390-सामािजक रीित#रवाज, िश6ाचार,
लोकसािह;य
392-जीवनच आिण गृह जीवनातील चालीरीित
392.5-िववाह

लोकसािहoय आिण लोकजीवन.- पुणे : सुगावा
काशन, मे 2015.- 102 पृ. ; 22 स0. मी.
संदभ7.
ISBN 978-93-84914-12-7 : 8. 100.00



Y74435:351

वाळुं ज, महादेव पंढरीनाथ

लोकसािहoयातील Sीधन.- पुणे : ेहवध7न काशन,
जुलै 2014.- 136 पृ. ; 22 स0. मी.
संदभ7.
ISBN 978-93-80321-74-5 : 8. 136.00



Y74435:351

392.50954-भारत

392.5095479-महाराc

िवरं गुºयाची गाणी: लोकसािहoय संकलन / संशोधन /
संक. सुभाष िनवृnी शेकडे.- अहमदनगर :
आनंदोoसव काशन, माच7 2015.- 157 पृ.: िचDे;
22 स0. मी.
ISBN 978-81-927963-8-3 : 8. 150.00

पाटील, सूय7कांत
लगन: आगरी पारं पGरक िववाह सोहळा प<ती.नवी मुंबई : जाणीव काशन, सjट0. 2012.- 312 पृ.
, 16, पटिचDे: िचDे; 22 स0. मी.
8. 250.00



Y74435:351



Y217:356.4435

398-लोकसािहoय आिण दंतकथांचा अ यास
398.2-लोकसािहoय
चहाण, भंजन
लोकसािहoयाचे कलाoमक स¹दय7.- पुणे : सुगावा
काशन, िडस0. 2014.- 56 पृ. ; 22 स0. मी.
संदभ7.
ISBN 978-93-84914-01-1 : 8. 50.00

सुखदुःखाचे सगेसोयरे : लोकसािहoय संकलन / संशोधन /
संक. सुभाष िनवृnी शेकडे.- अहमदनगर :
आनंदोoसव काशन, माच7 2015.- 180 पृ.: िचDे;
22 स0. मी.
ISBN 978-81-927963-7-6 : 8. 150.00



Y74435:351
398.21-लोककथा
398.21095-आिशया



Y:351
398.20954-भारत

398.2095479-महाराc
कुबल, रमेश, 1941-2009

लोकसािहoयाचे अंतरं ग.- मुंबई : मुंबई िवlापीठ,
मराठी िवभाग, जुलै 2014.- 160 पृ. ; 22 स0. मी.
ISBN 978-93-80617-82-4 : 8. 200.00

अरबी भाषेतील सुरस व चमoकाGरक गोXी / पुनःकथन
कृ ;णशाSी िचपळू णकर, िव;णुशाSी िचपळू णकर
आिण हGर कृ ;ण दामले ; राकर मतकरी यां]या
`तावनेसह.- 2 री आ.-मुंबई : नवचैत?य काशन,
जून 2015.- 240 पृ. ; 22 स0. मी.
थम आ. : 1890.
4 लघुकथा.



Y74435:351

8. 250.00



Y744:353
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491.462-gुoपिn

398.210954-भारत

सामंत, सवशीला िव¢ल, 1945-2013
श>दरं ग.- पुणे : डायमंड पि>लके श?स : डायमंड बुक
डेपो [िवतरक], एिल 2015.- x, 153 पृ. ; 22 स0.

शेखिचqलीची फु ल 2 धWमाल / पुनःकथन आबा गोVवदा
महाजन.- 2 री आ.-पुणे : मधुराज पि>लके श?स,
ऑग`ट 2014.- 56 पृ.: िचDे; 24 स0. मी.
थम आ. : ऑHटो. 2011.
ISBN 978-81-7492-300-4 : 8. 60.00

मी.

लोकभा या साxािहकातून कािशत झालेले 43


Y744:353

लेख.
ISBN 978-81-8483-606-6 :

398.21095479-महाराc

8. 180.00


P155,9

कोकणा जनजाती]या लोककथा / संक. लमण ढवळू
टोपले.- मुंबई : साxािहक िववेक, एिल 2015.- 86
पृ. ; 22 स0. मी.
8. 100.00

491.468-मराठी भाषेचा योग
491.468(1)-अंक



Y74435:353
398.22-दंतकथा

कु लकणe, बाळासाहेब कृ ;णाजी, 1946शू?य ते दहा अथा7त अंकांचं महव.- पुणे : नीहारा
काशन, जून 2015.- 72 पृ. ; 22 स0. मी.
8. 70.00


398.2209561-तुक»
398.2209561-मुqला नास8µीन

P155

491.46813-शु<लेखन आिण उ¼ारण

मुqला नास8µीन / पुनःकथन िवlा राजेश खानझोडे.नागपूर : ानेश काशन.
भाग 1 : नोह0. 2014.- 48 पृ. : िचDे ; 22 स0. मी.

रोकडे, मनोहर

अिभनव मराठी शु<लेखन व श>दशु<ी.- नागपूर :
िवlा िवकास पि>लशस7, ऑग`ट 2014.- 71 पृ. ;
22 स0. मी.
ISBN 978-93-81483-21-3 : 8. 60.00

11 बालकथा.

भाग 2 : नोह0. 2014.- 48 पृ. : िचDे ; 22 स0. मी.



P155,1

12 लघुकथा.

भाग 3 : नोह0. 2014.- 48 पृ. : िचDे ; 22 स0. मी.

500-िवान

10 लघुकथा.

पुजारी, मोहन दnाDय, 1952िवानVबदू.- िमरज : साई काशन, ऑग`ट 2014.x, 132 पृ. , [2] पटिचDे: िचDे; 22 स0. मी.

भाग 4 : नोह0. 2014.- 48 पृ. : िचDे ; 22 स0. मी.
11 लघुकथा.

8. 50.00 (oयेक भागाकGरता).


Y7591:353

24 लेख.

8. 150.00

398.9-Wहणी, लोकोि



A

398.99146-मराठी

फाटक, पजा

श>द बहरले: सुवचनांचा सं2ह / संक. रमेश डी. सोनार.मुंबई : नवचैत?य काशन, जून 2014.- 64 पृ. ; 22
स0. मी.
ISBN 978-93-83466-21-4 : 8. 70.00

बाराला दहा कमी...!: नो मोअर िहरोिशमाज ! / सं.



P155,6:4
400-भाषा

ले. पजा फाटक आिण माधव नेsरकर ; संपा.
शुभदा चौकर.- 2 री आ.-पुणे : राजहंस काशन,
जून 2014.- xxviii, 342 पृ. ; 22 स0. मी.
थम आ. : एिल 1996.
संदभ7.
ISBN 978-81-7434-708-4 : 8. 350.00


491.4-आधुिनक भारतीय भाषा

A

491.46-मराठी भाषा

507-िशkण, संशोधन, संबंिधत िवषय
507.8-अ5ययन आिण अ5यापनाम5ये उपकरणांचा
योग

सामंत, सवशीला िव¢ल, 1945-2013
मराठी भाषा आिण शु<लेखन: एक िवचार मंथन /
संपा. मीरा घांडगे.- पुणे : डायमंड पि>लके श?स :

साखवळकर, रघुवीर

डायमंड बुक डेपो [िवतरक], मे 2014.- x, 230 पृ. ;

22 स0. मी.
ISBN 978-81-8483-560-1 :

8. 295.00


P155

घर हीच योगशाळा.- 4 थी आ.-पुणे : ^दलीपराज
काशन, जुलै 2014.- 85 पृ.: िचDे; 24 स0. मी.
ISBN 81-7294-359-8 : 8. 100.00


A:f

तं"ान
590-&ािणशा
590.7-अ5ययन आिण अ5यापन
590.73-सजीव ाणी सं2हालय
590.73759-½लोGरडा

510-गिणत
नारळीकर, मंगला

गिणतगjपा / संपा. सदानंद बोरसे.- पुणे : राजहंस
काशन.
भाग 1 : जुलै 2014.- viii, 81 पृ. : िचDे ; 22 स0.

©0 च, थॉमस (French, Thomas)
एका ािणसं2हालयाची गोX: बं^दजनां]या
बगी]यातील संजीवन / इं2जीवsन मयुरी गांधीकृ त

मी.

8. 100.00
भाग 2 : जुलै 2014.- viii, 112 पृ. : िचDे ; 22 स0.

अनु.- पुणे : मेहता, जाने. 2015.- x, 282 पृ. ; 22

ISBN 978-81-7434-748-0 :

स0. मी.
संदभ7.

मी.
ISBN 978-81-7434-749-7 :

25

'Zoo story : life in the garden of captives'

8. 100.00.


B

चा अनुवाद.
ISBN 978-81-8498-623-5 :

8. 300.00


K.7324

520-खगोलशा

597.9-सरपटणारे ाणी

अवोडे, मह0[
िविचD िवh: चं[, सूय7, 2ह व तायांचे जग उoपnी
व उoांती / इं2जीवsन माधव रामचं[
िझलिपलवारकृ त अनु.- नागपूर : ऋचा काशन,
ऑग`ट 2014.- 88 पृ.: िचDे; 22 स0. मी.
8. 90.00

597.96-साप

कु लकणe, दीप मधुकर
साप: आपला िमD.- खोपोली : सप7 िनसग7 संवध7न
सं`था, माच7 2015.- viii, 88 पृ.: रं गीत िचDे; 15 स0.
मी.
ISBN 978-93-5196-823-8 :

8. 120.00




K94932

B9

600-तं"ान

550-भूिवान
551-भूगभ7शाS, जलिवान, हवामानशाS

610-वै/कशा

कालकर, ीकांत नारायण
हवामानशाS आिण सागरिवान = Elements of

घाणेकार, िभकाजी

भलायके चो राखणदार.- पणजी : गोवा क{कणी
अकादेमी, 2014.- 107 पृ. ; 22 स0. मी.
8. 100.00

Climatology and oceanography.- पुणे :

डायमंड पि>लके श?स : डायमंड बुक डेपो [िवतरक],
जून 2014.- vi, 183 पृ.: िचDे, नकाशे; 22 स0. मी.
श>दाथ7. (इं2जी-मराठी)
संदभ7.
ISBN 978-81-8483-583-0 : 8. 150.00



L

610.2-संकण7
610.23-gवसाय, जीिवका आिण छंद िवषय



H

551.2-~वालामुखी, भूकंप, गरम पाJयाचे झरे , वायू

गीत, ीराम
डॉHटरच हायचंय !.- 10 वी आ.-पुणे : राजहंस
काशन, जून 2014.- 89 पृ. ; 22 स0. मी.
थम आ. : मे 1993.
ISBN 978-81-7434-736-7 : 8. 100.00


551.22-भूकंप

L 0b T9(Y4)

फडके , सुधीर दnाDय, 1951शोध भूकंपाचा / संक. सुधाकर िव¢ल के दारी.- सुधा.
आ.-अहमदनगर : श>दगंध काशन, जाने. 2015.112 पृ. ; 22 स0. मी.
श>दाथ7. (मराठी-इं2जी).
संदभ7.
ISBN 978-93-83401-15-4 : 8. 140.00

610.3-श>दकोश, िवhकोश
My illustrated Medical dictionary : English -



H4132

English - Marathi = माय इल`Yेटेड मेिडकल
िडHशनरी : इंिलश - इंिलश - मराठी / सं. संक.
स^फया िसराज मोमीन आिण िसराज जमाल मोमीन.कोqहापूर : िसराजोशफ काशन, जुलै 2014.- iv,
606 पृ.: िचDे; 22 स0. मी.
8. 250.00



Lk

तं"ान
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613-वैयि क आरोय

613.28-िविशX पौिXक घटक
613.286-जीवनसवे

क¾र, सोिनया
छोटे भावी आरोय सqले / इं2जीवsन अ8ण
मांडेकृत अनु. ; संपा. अनुजा जगताप.- पुणे : रोहन

काशन, ऑग`ट 2014.- 160 पृ. ; 22 स0. मी.
'The little book of good health' चा अनुवाद.
ISBN 978-93-82591-38-2 :

8. 125.00


L:57

गोडबोले, अरVवद सदािशव
जीवनसवे.- मुंबई : पॉjयुलर काशन, 2013.- xviii,
129 पृ.: िचDे; 22 स0. मी.
श>दाथ7. (मराठी-इं2जी) : पृ. xv.
संदभ7.
ISBN 978-81-7185-765-4 : 8. 150.00


L:4,6(E97)

गांधी, अिनल, 1939-

संजीवनी उ¼ तंDानाची / रघुनाथ माशेलकर
यां]या `तावनेसह.- पुणे : मेहता, जून 2015.xviii, 226 पृ.: िचDे; 22 स0. मी.
ISBN 9788184987683 : 8. 250.00

613.7-gायाम, शारीGरक तंद8ु `ती
जैन, निमता



L:57

ऑ^फसम5ये रहा ^फट ! / इं2जीवsन अ8ण मांडेकृत
अनु.- पुणे : रोहन काशन, फे pु. 2015.- 151 पृ.:
िचDे; 22 स0. मी.
'9 to 5 fit' चा अनुवाद.

देशमुख, सुषमा

सखी आरोय संवाद.- पुणे : अkर मानव काशन,
माच7 2015.- 156 पृ. ; 22 स0. मी.
ISBN 978-93-83264-95-7 : 8. 180.00

ISBN 978-93-82591-64-1 :

8. 125.00


L:57



L:57

स^फया िसराज मोमीन
ायमरी हेqथ के अर.- कोqहापूर : िसराजोशफ
काशन, जुलै 2015.- 175 पृ.: िचDे; 22 स0. मी.
8. 100.00


L:57

613.04-िविशX लिगक आिण वयोगटांचे `वा`·य िवान
613.043-िविशX वयोगटांचे `वा`·य िवान
613.0432-अभ7के आिण मुले

613.704-सव7सामा?य gवहाय7तेचे िविशX िवषय
613.7045-ौढ िSया
करं दीकर, ~योती, 1957'योग' तुझा घडावा: िSयांसाठी सोपी योगासने / ह.
िव. सरदेसाई यां]या `तावनेसह.- पुणे : राजहंस
काशन, िडस0. 2014.- 165 पृ.: िचDे; 18 स0. मी.
संदभ7.
ISBN 978-81-7434-807-4 : 8. 150.00


L9F:572

पाखरे , ^दलीप
लेडीज िजम.- पुणे : डायमंड पि>लके श?स : डायमंड
बुक डेपो [िवतरक], जाने. 2015.- xii, 92 पृ.: िचDे;
22 स0. मी.
ISBN 978-81-8483-602-8 : 8. 100.00

डॉHटर एक िवचाs ?: बाल आरोयासंदभा7त पालकांचे
शंका-समाधान / संपा. उप0[ कजवडेकर.- पुणे :
राजहंस काशन, िडस0. 2014.- xii, 206 पृ.: िचDे;
22 स0. मी.
ISBN 978-81-7434-810-4 : 8. 200.00



L9F:572



L9C:57

615-औषधिवान आिण िच^कoसाशाSे
615.5-िच^कoसाशाSे

613.2-आहारशाS
डावरे , सGरता
द िलह वेल डाएट: उnम आरोय आिण वजन
िनयोजन यांिवषयीचं योय माग7दश7न / सं. ले.
सGरता डावरे आिण संजीव कपूर ; इं2जीवsन
शुभदा पटवध7नकृ त अनु.- मुंबई : पॉjयुलर काशन,
2014.- 359 पृ., [1] घडीचे पटिचD ; 22 स0. मी.

कोqहटकर, उqहास िवhनाथ
अॅलोपथी]या पिलकडे / सं. ले. उqहास िवhनाथ
कोqहटकर आिण वषा7 उqहास कोqहटकर.- मुंबई :
नवचैत?य काशन, सjट0. 2014.- 232 पृ.: िचDे;
22 स0. मी.
संदभ7.
ISBN 978-93-83466-34-4 : 8. 260.00

'The live well diet' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-7185-497-4 :

8. 300.00


L:573



L:4:6
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615.538-आयुवPद- मशः
वाळकर, गोपाळकृ ;ण
मी कसा आहे ? मी कसा हवा ? : आनंदिच^कoसा.- 2
री आ.-नागपूर : ऋचा काशन, माच7 2015.- 144
पृ. ; 22 स0. मी.
थम आ. : सjट0. 2005.
ISBN 81-86461-81-7 : 8. 150.00

615.53-िच^कoसा प<ती
615.532-होिमओपॅथी

हनेमन, सॅWयुएल (Hahnemann, Samuel)
ऑरगॅनॉन ऑफ मेिडसीन: सुधाGरत, पुनअ7नुवा^दत,
पुनसyपा^दत / मूळ जम7नवsन मह0[Vसह आिण
सुभाष Vसहकृ त इं2जी अनुवादाचा qहाद
वडगावकरकृत मराठी अनु.- 6 वी आ.-पुणे : नीहारा



LB:4:6

काशन, ऑग`ट 2014.- 268 पृ. ; 25 स0. मी.
श>दाथ7. (मराठी-इं2जी).
संदभ7.
मूळ जम7न शीष7क : Organon der rationellen
Heilkunde.
'Organon of medicine' चा अनुवाद.

8. 500.00


LL:4:6

615.538-आयुवद

615.8-िविशX िच^कoसा आिण oयांचे कार
615.89-अ?य िच^कoसा
पटवध7न, श. प.
शू?योपचार अथा7त डॉHटरी उपाय नकोत.- मुंबई :
नवचैत?य काशन.
भाग 5 : जून 2014.- 192 पृ. ; 22 स0. मी.
ISBN 978-93-83466-26-9 : 8. 200.00.



L:4:69
616-रोग

तांबे, बालाजी वासुदव
े

616.024-घरगुती उपचार

आयुवद उवाच.- काला7 : बालाजी तांबे फाऊंडेशन ;
पुणे : सकाळ काशन [िवतरक].
भाग 3 : नाते वन`पतvशी.- एिल 2015.- 240 पृ.,
[8] पटिचDे : िचDे ; 22 स0. मी.
8. 240.00.

जोशी, य. गो.

साधे उपाय-सोपे उपाय.- पुणे : इं[ायणी सािहoय
काशन, एिल 2014.- 136 पृ. ; 22 स0. मी.
8. 120.00



L:4:9(M3)



LB:4:6

महाजन, मृणािलनी

आईचा बटवा.- नागपूर : िवlा िवकास पि>लशस7,
ऑग`ट 2014.- 68 पृ.: िचDे; 19 स0. मी.
8. 60.00

चमoकार पंचकमा7चा.- काला7 : बालाजी तांबे
फाऊंडेशन ; पुणे : सकाळ काशन [िवतरक], एिल
2015.- 224 पृ., [8] पटिचDे ; 24 स0. मी.
8. 250.00



L:4:9(M3)



LB:4:6

616.462-मधुमेह

तळवलकर, दीप
मधुमेही खुशीत...: अoयाधुिनक माग7दश7नातून

दांडेकर, सुयोग

आरसा तुम]या कृ तीचा: आयुवदानुसार
ज?ममिह?यावsन `वतःला ओळखा आिण िनV|त
हा.- पुणे : सुकृत काशन, जाने. 2014.- 100 पृ. ;
22 स0. मी.
ISBN 978-93-81659-08-3 : 8. 125.00

मधुमेह ठे वा मुठीत ! / अनु. सुनीित जैन.- पुणे : रोहन

काशन, जून 2015.- 253 पृ.: िचDे; 23 स0. मी.
ISBN 978-93-82591-71-9 कागदी बां. :

8. 300.00



L293:46



616.8-म¿ासं`थेचे आिण मानिसक रोग



616.85889-अ5ययन अkमता
मॉGरस, अंजली
िशकताना मूल अडखळतंय ?: अ5ययन अkमता
असणारी मुलं आिण oयां]या पालकांसाठी / सं. ले.
अंजली मॉGरस आिण बीरकु मार सरकार;
इं2जीवsन पण7 पेठे आिण गौरी कौलगुडकृ त अनु.पुणे : मेनका काशन, जून 2014.- 102 पृ.: िचDे;
22 स0. मी.
संदभ7.

LB:4:6

616.85-िविवध रोग आिण िवकृती

वजन घटवा: आयुव^दक प<तीने वजन घटवJयाचा
अॅHशन jलॅन.- पुणे : सुकृत काशन, जुलै 2014.120 पृ.: िचDे; 22 स0. मी.
ISBN 978-93-81659-09-0 : 8. 130.00
LB:4:6

माकy डेयवार, वासंती भाकर, 1950जंगल आयुवद पॉवर सोस7.- नागपूर : चवडेhरी
काशन, सjट0. 2014.- xx, 464 पृ. ; 22 स0. मी.
संदभ7. : पृ. xiii.
8. 600.00

'Overcoming learning disorders' चा अनुवाद.
ISBN 978-93-80572-80-2 :



LB:4:6

8. 120.00



L9C:471:6

तं"ान
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641.5-पाकशा- मशः

620-अिभयांि"क
624-नागरी अिभयांिDक
624.076-पुनरावलोकन आिण आवृnी
624.076(1)-िसिहल सहस परीkा

कु बेर, जयी
घर]या घरी चायनीज.- पुणे : इं[ायणी सािहoय
काशन, जून 2014.- 80 पृ.: िचDे; 22 स0. मी.
ISBN 81-7418-017-6 : 8. 80.00

सोनवळकर, मधुसूदन एस.

तांिDक «ोnरे पुि`तका: `थापoय अिभयांिDक
सहा®यक पदासाठी `पधा7 परीkा.- बीड : पGरसर
काशन, 2013.- 64 पृ., [2] पटिचDे ; 22 स0. मी.
8. 51.00



M31



D1

624.1-संरचनाoमक अिभयांिDक
624.183-दगड, माती इ. सािहoय

कोपडकर, संपदा
सणासुदीचे गोड गोड पदाथ7.- पुणे : इं[ायणी सािहoय
काशन, ऑग`ट 2014.- 72 पृ.: िचDे; 22 स0. मी.
ISBN 81-7418-124-5 : 8. 80.00


M31

भोर, संतोष

ओळख िसम0ट कॉि?टची.- नागपूर : ऋचा काशन,
ऑग`ट 2014.- 80 पृ.: िचDे; 22 स0. मी.
8. 100.00



D36:4
630-कृिष

पाटील, सूय7कांत
आगरी पाककृ ती.- पेण (रायगड) : लोकसेवक काशन,
मे 2014.- 224 पृ.: िचDे; 22 स0. मी.
8. 225.00


M31

631-िविशX तंDे, उपकरणे, साधनसाम2ी
649-बालसंगोपन, गृहपGरचया7

631.5-पेरणी आिण कापणी

631.58-मशागती]या िविशX प<ती
631.584-स0^[य शेती
घुले, िस<ेhर तुकाराम
स0^[य परसबाग / सं. ले. िस<ेhर तुकाराम घुले
आिण कु मु^दनी िस<ेhर घुले.- 2 री आ.-मंगळवेढा
(सोलापूर) : सxषe काशन, जुलै 2014.- 143 पृ.:
िचDे; 22 स0. मी.
थम आ. : िडस0. 2009.
8. 100.00

कपूर, करीमा
आई ते सुपरमॉम / सं. ले. करीमा कपूर आिण
माधुरी बंदोपा5याय ; इं2जीवsन मीना शेटे संभूकृत अनु.- पुणे : अमेय इ?`पाय¸रग बुHस, फे pु.
2015.- 320 पृ.: िचDे; 22 स0. मी.
'My yummy mummy guide' चा अनुवाद.
ISBN 978-93-5080-065-2 :

8. 300.00


L9C0bM3



J:25

पाठकजी, पाकर
मुले घडिवJयासाठी.- पुणे : ानगंगा काशन, िडस0.
2006.- 64 पृ. ; 22 स0. मी.
8. 50.00

633-शेतातील िपके

633.8-औlोिगक उoपे
633.88-औषध उoपादक वन`पती
घुले, िस<ेhर तुकाराम
औषधी वन`पती लागवड.- 3 री आ.-मंगळवेढा
(सोलापूर) : सxषe काशन, जुलै 2014.- 175 पृ.:
िचDे; 22 स0. मी.
थम आ. : िडस0. 2004.
संदभ7.
8. 130.00



L9C0bM3

पाळJयापासून शाळे पयyत / संकिलत.- पुणे : इं[ायणी
सािहoय काशन, मे 2014.- 139 पृ.: िचDे; 22 स0.
मी.



J6

ISBN 978-81-7418-226-5 :

640-गृहिवान
641-खाlा आिण पेये
641.5-पाकशाS

8. 120.00


L9C0bM3

भुदस
े ाई, शरद
जडणघडण.- पुणे : डायमंड पि>लके श?स : डायमंड

औरं गाबादकर, अनुराधा

घर]या घरी करा ^दवाळीचा फराळ.- पुणे : इं[ायणी
सािहoय काशन, सjट0. 2014.- 64 पृ.: िचDे; 22 स0.

बुक डेपो [िवतरक], जाने. 2015.- viii, 104 पृ. ; 22

स0. मी.

मी.
ISBN 81-7418-226-8 :

िविवध लेखकांचे लेख.

8. 60.00

ISBN 978-81-8483-567-0 :



M31

8. 100.00


L9C0bM3

लिलत कला

650-2वEथापन आिण साहाQयकारी सेवा
650.1-gवसायात वैयि क यश
सqले लाखमोलाचे: 55 नामवंतांचे जीवन बदलून
टाकणारे मौिलक सqले / संक. िबझनेस टु डे टीम ;
इं2जीवsन अ8ण मांडेकृत अनु.- पुणे : रोहन काशन,
माच7 2014.- 91 पृ. ; 22 स0. मी.
'The best advice I ever got' चा अनुवाद.
ISBN 978-93-82591-28-3 :

8. 70.00


X:8

29

658.4-काय7काGरणीचे gव`थापन
658.409-gव`थापनाचे वैयि क `वsप
658.409082-िSया
रे नॉq³स, माशया (Reynolds, Marcia)
नावी?या]या शोधात: कत7बगारी]या देशात
सफरीला िनघालेqया मिहलांसाठी ^दशादश7क /
इं2जीवsन सुिमता बोरसेकृत अनु.- पुणे : मेहता,
जाने. 2015.- xx, 220 पृ. ; 22 स0. मी.
'Wonder woman' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-8498-621-1 :

हावरे , सुरेश, 1956-

8. 240.00


उlोग तुमचा... पैसा दुसयाचा: gवसाय
करJयासाठी पैसा नहे, वृnी हवी !.- पुणे : रोहन
काशन, जाने. 2015.- 154 पृ. ; 22 स0. मी.
ISBN 978-93-82591-65-8 : 8. 100.00

X:870j9F

690-वाEतु िनRमती
ढेपे, िनतीन, 1966-



X:8

657-िहशेब, लेखाकम7
657.3-आथक ि`थतीपDे

कशासाठी ? घरासाठी ! / संपा. सदानंद बोरसे.- पुणे :

राजहंस काशन, िडस0. 2014.- xii, 149 पृ. ; 24 स0.
मी.
ISBN 978-81-7434-806-7 :

8. 200.00


लांबा, अिनल

बॅल?स शीट व फायना?स समजून घेताना /
इं2जीवsन वीर0 [ वसंत ताटके कृ त अनु. ; सं. संपा.
दीप चंपानेरकर आिण णव सखदेव.- 3 री आ.-पुणे :
रोहन काशन, जाने. 2015.- 179 पृ. ; 22 स0. मी.
'Romancing the balance sheet' चा अनुवाद.

कागदी बां. : 8. 300.00


X:8HW

657.45-अंकेkण (िहशेब तपासणी)
जगताप, ^कशोर
अंकेkण.- पुणे : डायमंड पि>लके श?स : डायमंड बुक
डेपो [िवतरक], जून 2015.- iv, 260 पृ. ; 22 स0. मी.
सािवDीबाई फु ले पुणे िवlापीठा]या तृतीय वष7
वािण~य शाखे]या 2015-16 ]या सुधाGरत
अ यासमानुसार.
संदभ7.
ISBN 978-81-8483-632-5 : 8. 200.00

D3
700-लिलत कला

740-िच"कला आिण सुशोभन कला
741-िचDकला
741.5-gंगिचDे, हा`यिचDे, कॉिमHस
घ{गडे, गजानन
हसया रे षा.- ठाणे : उuेली बुHस, फे pु. 2015.144 पृ.: रं गीत िचDे; 22 स0. मी.
ISBN 978 93 84330156 : 8. 150.00


NP

लमण, आर. के ., 1924-2015
कसं बोललात ! / इं2जीवsन अिवनाश भोमेकृत अनु.पुणे : मेहता.
भाग 1 : जून 2015.- xiv, 106

पृ. : िचDे ; 18 स0.

मी.



X:8J

658-gव`थापन
शेळके , पंतोजी गज0[
gवसाय gव`थापन = Business Management /
सं. ले. पंतोजी गज0[ शेळके आिण अिजनाथ मा8ती
डोके .- पुणे : डायमंड पि>लके श?स : डायमंड बुक डेपो
[िवतरक], जून 2014.- iv, 204 पृ. ; 24 स0. मी.
श>दाथ7 (इं2जी-मराठी)
पुणे िवlापीठा]या िuतीय वष7 वािण~य शाखे]या
2014-15 ]या सुधाGरत अ यासमानुसार.
ISBN 978-81-8483-577-9 : 8. 175.00


X:8

8. 95.00
भाग 2 : जून 2015.- xvi, 100 पृ. : िचDे ; 18 स0.
ISBN 9788184987782 :

मी.

8. 95.00
भाग 3 : जून 2015.- xiv, 106 पृ. : िचDे ; 18 स0.
ISBN 9788184987805 :

मी.
ISBN 9788184987829 :

8. 95.00
पृ. : िचDे ; 18 स0.

भाग 4 : जून 2015.- xvi, 108
मी.
'You said it' चा अनुवाद.
ISBN 9788184987843 :

8. 95.00.


NP

लिलत कला

30

741.5-2ंगिच"े, हाEयिच"े, कॉिमTसलमण, आर. के ., 1924-2015

मशः

746.92(1)-फॅशन िडझाइन
कपूर, करीना

फॅ शन गाईड: `टाईल आिण फॅ शनचा नवा मंD / सं.
ले. करीना कपूर आिण रोशेल Vपटो ; इं2जीवsन
अिhनी लाटकरकृ त अनु.- पुणे : अमेय इ?`पाय¸रग
बुHस, एिल 2014.- 264 पृ., [8] पटिचDे: िचDे;
22 स0. मी.

कसं बोललात ! / इं2जीवsन अिवनाश भोमेकृत अनु.पुणे : मेहता.
भाग 5 : जून 2015.- xvi, 106

पृ. : िचDे ; 18 स0.

मी.

8. 95.00
भाग 6 : जून 2015.- xiv, 106 पृ. : िचDे ; 18 स0.

उपिवषय : 927.9143028 - कपूर, करीना

ISBN 9788184987867 :

'The style diary of a bollywood diva' चा
अनुवाद.

मी.

ISBN 978-93-5080-054-6 :

8. 95.00
भाग 7 : जून 2015.- xvi, 112 पृ. : िचDे ; 18 स0.
ISBN 9788184987881 :



M8
780-संगीत

मी.

780.954-भारतीय संगीत

'You said it' चा अनुवाद.
ISBN 9788184987904 :

8. 395.00

8. 95.00.


NP

741.6-2ा^फक िडझाइन
भागवत, यशोदा

2ा^फक िडझाइनचं गाsड.- मुंबई : मौज काशन,
ऑHटो. 2014.- xvi, 195 पृ.: रं गीत िचDे; 24 स0.

ओक, िवlाधर गोपाळ
ुितगीता.- मुंबई : रा½टर पि>लके श?स, [201-?].xiv, 278 पृ., [1] पटिचD ; 15x23 स0. मी.
भारतीय शाSीय संगीतातील 22 ुतvची संपूण7
मािहती गl आिण पl `व8पात.
ISBN 978-81-922379-2-3 कागदी बां. :

8. 350.00



NR44

मी.

संदभ7.
ISBN 978-93-5091-090-0 :

तळवलकर, सुरेश

8. 500.00


NM
745-सुशोभन कला

745.5-ह`तgवसाय
745.592-खेळणी, ितकृ ती

आवत7न / श>दांकन उमेश मोघे ; संपा. सदानंद बोरसे
; उqहास कशाळकर यां]या `तावनेसह.- पुणे :
राजहंस काशन, सjट0. 2014.- xxxii, 180 पृ.:
िचDे; 22 स0. मी.
ISBN 978-81-7434-784-8 : 8. 300.00



NR44

इटोकर, दीपक देिवदास

हसत खेळत खेळणी बनवा.- नागपूर : ऋचा काशन,
जाने. 2015.- 128 पृ.: िचDे; 22 स0. मी.
8. 125.00


NK

746-वS ह`तिशqप
746.4-सुया आिण ह`तकाम

बाे , सदािशव नारायण
ुितिवान व रागस¹दय7 / सं. ले. सदािशव बाे
आिण िवlाधर गोपाळ ओक ; संपा. मनोहर सोनवणे.पुणे : राजहंस काशन, माच7 2015.- 151 पृ.: िचDे;
24 स0. मी.
ISBN 978-81-7434-853-1 : 8. 200.00



NR44

746.43-िवणकाम

पDावळी, आशा
तुम]या सोनुqया बाळासाठी छान छान `वेटर.- पुणे :
इं[ायणी सािहoय काशन, ऑHटो. 2014.- 188 पृ.,
[2] पटिचDे: िचDे; 22 स0. मी.
ISBN 81-7418-189-X : 8. 140.00

रानडे, अशोक दामोदर, 1937-2011

संगीत संगती / संपा. चैत?य कुं टे.- पुणे : राजहंस
काशन, ऑHटो. 2014.- xiv, 302 पृ.: िचDे; 22 स0.
मी.
ISBN 978-81-7434-785-5 :

8. 325.00



NR44



M7:7

782-कंठ संगीत
746.92-पोशाख

782.42-गीते

782.421542-िचDपट संगीत

जोशी, अंजली अनंत

अिभी फॅ शन िडझायVनग: >लाऊज `पेशलायझेशन.पुणे : ानगंगा काशन : पाटील एंटरायजेस
[िवतरक], 2010.- 48 पृ.: िचDे; 24 स0. मी.
8. 80.00

काळे , निवन



M8

साँग ऑफ द डे.- मुंबई : रा½टर पि>लके श?स, सjट0.
2013.- xii, 148 पृ. ; 22 स0. मी.
ISBN 978-81-922379-3-0 : 8. 200.00



NR(NW)

सािह;य
786-कबोड7, यांिDक, िवlुतीय, ढोल, झांजा जातीय
वाlे
786.9-±Wस
786.93-दुदभ
ंु ी वाlे

796-gायाम, मैदानी डा आिण खेळ
796.3-च0डूचे खेळ
796.358-^के ट
साÀे, िवम
हाऊ सिचन िड`Yॉइड माय लाइफ: पण oयानेच मला
^के ट जगतात मु uार वेश िमळवून ^दला /
इं2जीवsन hेता धानकृ त अनु.- मुंबई : पॉjयुलर
काशन, ऑHटो. 2014.- 215 पृ., [2] पटिचDे ; 22
स0. मी.

786.93(1)-तबला
शेलार, संजीव

पGरपूण7 तबला िलपी / सुरेश तळवलकर यां]या
`तावनेसह.- पुणे : राजहंस काशन, जाने. 2015.xx, 284 पृ. ; 24 स0. मी.
संदभ7.
ISBN 978-81-7434-808-1 : 8. 300.00

31

'How Sachin distroyed my life' चा अनुवाद.



ISBN 978-81-7185-471-4 :

NR;42

790-मनोरं जन आिण &दशन कला
791-साव7जिनक करमणूक
791.43-चलिचDपट

8. 250.00


MY2141

800-सािह;य
808-सािहoयाचे अलंकारशाS

गोखले, सदानंद

^फqमी दुिनया.- पुणे : ^दलीपराज काशन, एिल
2014.- 292 पृ.: िचDे; 22 स0. मी.
ISBN 978-93-82988-71-7 : 8. 320.00



NW

791.437-िचDपट समीkा
791.4375-एकािधक िचDपट समीkा
मला भािवत कsन गेलेला िसनेमा / संपा. िवनोद
िशरसाठ.- पुणे : साधना काशन, जून 2014.- 199
पृ.: िचDे; 22 स0. मी.
8. 200.00

कु लकणe, शुभदा िवजय
िनबंध-लेखनाची गु8^कqली.- मुंबई : नवचैत?य
काशन, ऑग`ट 2013.- 104 पृ. ; 22 स0. मी.
गोXलेखन आिण पDलेखनासह.
ISBN 978-81-927068-7-0 : 8. 100.00


O

808.4-िनबंध अलंकारशाS



दंडवते, िमVलद रा.
िनबंध सGरता.- पुणे : ानगंगा काशन, जून 2012.123 पृ. ; 22 स0. मी.
8. 75.00


NW

O,6

808.5-व ृ oव अलंकारशाS

792-रं गभूमी
792.0954-भारत

792.095479-महाराc
रानडे, ीराम, 1939कालमु[ा: मराठी नासृXीतील.- पुणे : भारuाज
काशन, नोह0. 2014.- 247 पृ.: िचDे; 22 स0. मी.
संदभ7.
8. 250.00

808.51-जाहीर सभेतील भाषण

पाठकजी, पाकर
सूDसंचालन आिण िनवेदन.- 2 री आ.-पुणे : ानगंगा
काशन, 2010.- 76 पृ. ; 22 स0. मी.
8. 70.00


O,5:(P)



NT4435

808.53-वादिववाद
वझलवार, सतीश

793-बैठे खेळ आिण करमणूक

वादिववाद `पधा7 माग7दश7क.- नागपूर : िवlा
िवकास पि>लशस7, जाने. 2015.- 111 पृ. ; 22 स0.

793.73-कोडी
काणकोणकर, रमेश

गिणतीय कोडी.- 3 री आ.-पुणे : ^दलीपराज काशन,
एिल 2014.- 68 पृ.: िचDे; 22 स0. मी.
थम आ. : एिल 2008.
ISBN 978-81-7494-660-9 : 8. 60.00

मी.

8. 100.00


O(T:3,98)



MY43

ब´िवध कोडी.- 3 री आ.-पुणे : ^दलीपराज काशन,
एिल 2014.- 58 पृ.: िचDे; 22 स0. मी.
थम आ. : एिल 2008.
ISBN 978-81-7294-640-1 : 8. 60.00

808.7-िवनोद अलंकारशाS
गाडगीळ, बाळ, 1926-2010

िवनोद तवान.- नवीन आ.-पुणे : मधुराज
पि>लके श?स, ऑHटो. 2014.- 248 पृ. ; 22 स0. मी.
संदभ7.
ISBN 81-7492-246-6 : 8. 250.00


MY43



O,8

सािह;य

32

813-अमे#रकन कथासािह;य- मशः

808.8-संकण7 सं2ह
808.88-संकण7 लेखनसं2ह
808.882-चुटके , िवनोद, अवतरणे इoयादी

े स, रॉबट7 (Crais, Robert), 1953द वॉचमन / अनु. बाळ भागवत.- पुणे : मेहता,

ऑHटो. 2014.- vi, 302 पृ. ; 22 स0. मी.

808.882(1)-अवतरणे

िवचारांचे मािणक मोती / संक. महावीर अ¾ोळे .कोqहापूर : किवतासागर काशन.
खंड 1 : सjट0. 2014.- 40 पृ. ; 22 स0. मी.
ISBN 978-81-927074-2-6 : 8. 40.00

'The watchman' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-8498-565-8 :

8. 300.00


O111,3N53



Ox

809-सािहoयाचा सव7सामा?य इितहास आिण समीkा

िगलमन, डेरोथी (Gilman, Dorothy), 1923-2012

मानाचं पान / अनु. मंदा^कनी भारuाज.- पुणे : नवल
काशन, जुलै 2014.- 128 पृ. ; 22 स0. मी.
'A palm for Mrs. Pollifax' चा अनुवाद.

लवटे, सुनीलकुमार

8. 140.00

समकालीन सािहिoयक.- पुणे : मेहता, जून 2015.xiv, 186 पृ.: िचDे; 22 स0. मी.
ISBN 9788184987744 : 8. 200.00



O111,3N23



O:g

सुदामे, भारती

ि2शॅम, जॉन (Grisham, John), 1955द पाट7नर / अनु. िवभाकर श0डे.- पुणे : मेहता, सjट0.
2014.- vi, 370 पृ. ; 22 स0. मी.
'The partner' चा अनुवाद.

ितभासंप सािहoयकार: मराठी-Vहदी-सं`कृ त
सािहoयकारांवरील लेखांचा सं2ह.- नागपूर : ऋचा
काशन, जुलै 2015.- 176 पृ. ; 22 स0. मी.
8. 200.00

ISBN 978-81-8498-559-7 :

8. 400.00


O111,3N55



O:g

810-अमे#रकन सािह;य
812-अमेGरकन नासािहoय

िनफेजर, ऑ±े (Niffenegger, Audrey), 1963एक अनादी अनंत ेमकहाणी / अनु. रे मा स.
कु लकणe.- पुणे : मेहता, जाने. 2013.- viii, 548 पृ.
'The time traveller's wife' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-8498-442-2 :

8. 490.00


ओ'नील, यूजीन (O'neill, Eugene), 1888-1953

O111,3N63

^दवस तुडवत अंधाराकडे / अनु. जी. ए. कु लकणe;
संपा. सु. रा. चुनेकर.- मुंबई : मौज काशन, िडस0.
2014.- xii, 148 पृ. ; 22 स0. मी.
संदभ7.

pाऊन, डॅन (Brown, Dan), 1964द लॉ`ट िसWबॉल / अनु. अशोक पा5ये.- पुणे : मेहता,
सjट0. 2014.- xvi, 676 पृ. ; 22 स0. मी.
'The lost symbol' चा अनुवाद.

'Long day's journey into night' चा अनुवाद.
ISBN 978-93-5091-092-4 :

8. 200.00

ISBN 978-81-8498-558-0 :



O111,3N64



O111,2M88

813-अमेGरकन कथासािहoय
एिलस, डेबोरा (Ellis, Deborah), 1960-

नो ऑडनरी डे / अनु. तोषदा आलटकर.- पुणे : मेहता,
माच7 2015.- xii, 132 पृ. ; 22 स0. मी.
'No ordinary day' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-84987-00-3 :

8. 150.00

8. 600.00

820-इं जी सािह;य
822-इं2जी नासािहoय
शेHसिपअर, िवqयम (Shakespeare, William),
1564-1616

हेिनसचा gापारी / अनु. दुगा7 कानगो.- नागपूर :
ानेश काशन, नोह0. 2014.- 64 पृ. ; 22 स0. मी.
'The merchant of venice' चा अनुवाद.



O111,3N60

8. 60.00


O111,2J64

कॉनोहर, डेिहड (Conover, David), 1919-1983
कोJया एका बेटावर / अनु. मंदा^कनी भारuाज.- पुणे :
नवल काशन, जुलै 2014.- 122 पृ. ; 22 स0. मी.

शेHसिपअर]या नाकथा / पुनःकथन गणेश gंकटेश
ढवळीकर.- पुणे : भारuाज काशन, मे 2015.- 175
पृ., [4] पटिचDे ; 22 स0. मी.
8. 175.00

'Once upon an island' चा अनुवाद.

8. 130.00


O111,3N19



O111,2J64

सािह;य
823-इं जी कथासािह;य- मशः

823-इं2जी कथासािहoय
गाड7म, जेन (Gardam, Jane), 1928-

ले कारे , जॉन (Le Carre, John), 1931-

आवर काइंड ऑफ Yेटर / अनु. ीित छDे.- पुणे :
डायमंड पि>लके श?स : डायमंड बुक डेपो [िवतरक],
जाने. 2015.- iv, 324 पृ. ; 22 स0. मी.

द मॅन इन द वुडन हॅट / अनु. मीना शेटे-संभू.- पुणे :
मेहता, जून 2014.- iv, 272

पृ. ; 22 स0. मी.

'The man om the wooden hat' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-8498-547-4 :

8. 300.00



O111,3N28

लास, मॅ·यू (Glass, Matthew), 1954एंड गेम: चीन आिण अमेGरका यां]यातील संघषा7ची
रोमहष7क कहाणी / अनु. उदय कु लकणe.- पुणे : मेहता,
ऑHटो. 2014.- viii, 500 पृ. ; 22 स0. मी.
'End game' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-8498-564-1 :

8. 500.00



O111,3N54

डॉयल, आथ7र कॉनन (Doyle, Arthur Conan),

'Our kind of traitor' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-8483-566-3 :

8. 350.00


O111,3N31

सुधा मुतe, 1950आजयेक वाचूंक िशकयल0, आनी हेर काणयो / क{कणी
अनु. सुनेDा जोग.- बादश (गोवा) : लमीकांत
पि>लके श?स, माच7 2012.- viii, 103 पृ. ; 22 स0. मी.
24 लघुकथा.
'How I taught my grandmother to read and

1859-1930

अ `टडी इन `कालट / अनु. वीण जोशी.- पुणे :
कनक बुHस [डायमंड पि>लके श?स], जून 2013.- vi,
106 पृ. ; 22 स0. मी.

other stories' चा अनुवाद.

8. 120.00


O111,3N50

'A study in scarlet' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-8483-514-4 :

8. 100.00



O111,3M59

Vपटो, जेरी (Pinto, Jerry), 1966एम आिण मराव / अनु. शांता गोखले.- मुंबई :
पॉjयुलर काशन, 2015.- viii, 186 पृ. ; 22 स0. मी.
ISBN 978-81-7185-515-5 :

8. 350.00

तांबे, सुनील



O111,3N66

बाँड, रि`कन (Bond, Ruskin), 1934द sम ऑन द sफ - हॅ2ंटस इन द हॅली / अनु.
आशा साठे .- पुणे : सकाळ काशन, जून 2015.240 पृ. ; 22 स0. मी.



891.2-संEकृ त सािह;य
891.208-सं`कृ त सािहoयाचा सं2ह

the valley' चा अनुवाद.

s. 199.00

माखजची गोX.- मुंबई : लोकवाiय, ऑHटो. 2014.104 पृ. ; 22 स0. मी.
संदभ7.
ISBN 978-93-82789-47-5 : 8. 120.00
O123,3N27:g

'The room on the roof' आिण 'Vagrants in

ISBN 978-93-84316-46-4 :

860-Eपॅिनश सािह;य
863-`पॅिनश कथासािहoय
माखज, गॅिpएल गासया, 1927-2014
- टीका

'Em and the big Hoom' चा अनुवाद.



O111,3N34

मॅ¾ाल ि`मथ, अलेHझांडर (McCall Smith,

सं`कृ तभा / सं. संपा. रजनी जोशी, उमला अराणके
आिण रे वा कु लकणe.- जयपूर : मानस पि>लशस7
आिण िडि`Y>यूटस7, 2013.- iv, 84 पृ. ; 22 स0. मी.
ISBN 978-93-83231-10-2 कागदी बां. :

Alexander), 1948-

मोरॅ िलटी फॉर >यूGटफु ल गqस7 / अनु. नीला चांदोरकर.पृ. ; 22 स0. मी.

8. 300.00


O15x

पुणे : मेहता, जून 2015.- xii, 204

891.21-सं`कृ त काgसािहoय

'Morality for beautiful girls' चा अनुवाद.
ISBN 9788184987935 :

33

8. 220.00



O111,3N48

मोहWमद उमर
जिमल]या साहसकथा / अनु. के दार जोशी.- पुणे :
मेहता, सjट0. 2014.- viii, 152 पृ. ; 22 स0. मी.
'The adventures of Jamil' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-8498-560-3 :

8. 200.00



O111,3

पािणिन

अXा5यायी: थमः अ5यायः थमः पादः / भा;य.
अजय िवlाधर प0डसे.- पुणे : अमेय इ?`पाय¸रग
बुHस, जाने. 2015.- 120 पृ. ; 22 स0. मी.
संदभ7.
ISBN 978-93-5080-070-6 : 8. 150.00


P15,Cx1,1

सािह;य

34

891.431-Bहदी का2सािह;य- मशः

महाभारत

मुिन kमासागर
आपले घर / अनु. कु सुम पटोGरया ; ीपाद भालचं[
जोशी यां]या `तावनेसह.- नागपूर : ऋचा काशन,
माच7 2014.- 88 पृ.: िचDे; 22 स0. मी.

- टीका
ओक, संजय

महाभारत: g  आिण िवचार / भाऊ मराठे यां]या
`तावनेसह.- मुंबई : परचुरे काशन, ऑग`ट 2014.xxii, 174 पृ.: िचDे; 22 स0. मी.
संदभ7.
ISBN 978-81-8086-070-6 : 8. 200.00

74 किवता.
'अपना घर' चा अनुवाद.

8. 90.00




O152,1

O15,1A2:g

गोडबोले, रवv[
महाभारत: संघष7 आिण सम?वय.- पुणे : देशमुख
आिण कं पनी, माच7 2013.- xxviii, 344 पृ.: िचDे,
नकाशा; 26 स0. मी.
संदभ7.
कागदी बां. : 8. 600.00

891.433-Vहदी कथासािहoय
िDवेदी, रघुनंदन, 1955-2004
रघुनंदन िDवेदी यां]या कथा / अनु. जयकाश सावंत.मुंबई : लोकवाiय, एिल 2015.- 175 पृ. ; 22 स0.
मी.
20 लघुकथा.



ISBN 978-93-82789-48-2 :

पनायक, देवदn
जय: महाभारत सिचD रसा`वाद / अनु. अभय
सदावत.- मुंबई : पॉjयुलर काशन, 2015.- xxii,
441 पृ.: िचDे, वंशा.; 23 स0. मी.
ISBN 978-81-7185-430-1 : 8. 499.00

8. 200.00


O15,1A2:g

O152,3N55

िम, भगवतीशरण, 1939िशवशाहीचा सूय7 / अनु. पी. ही. कोटमे.- पुणे :
ेहवध7न काशन, जाने. 2015.- 208 पृ. ; 22 स0.
मी.
'पहला सूरज' चा अनुवाद.



O15,1A2:g

ISBN 978-93-80321-45-5 :

8. 200.00


O152,3N39
पाटील, शिशकांत बापूसाहेब

891.44-बंगाली सािह;य
891.443-बंगाली कथासािहoय

^क`से महाभारताचे.- कोqहापूर : फु qल शिशकांत
पाटील, 2012.- 40 पृ.: िचDे, वंशा.; 22 स0. मी.
8. 35.00


O15,1A2:g
रामायण
- टीका

5 बालकथा.

8. 35.00

म0डक, फु qल वामन
रामायणाचा खगोलशाSीय शोध.- पुणे : पु;पक
काशन, मे 2015.- 112 पृ. ; 22 स0. मी.
संदभ7.
8. 150.00



O157,3M61



O15,1A1:g

891.43-Bहदी सािह;य
891.431-Vहदी काgसािहoय
खडसे, दामोदर
तू िलही किवता / अनु. आसावरी काकडे.- पुणे :

^दलीपराज काशन, फे pु. 2015.- 120 पृ. ; 22 स0.
मी.
'तुम िलखो किवता' चा अनुवाद.
ISBN 978-93-5117-035-8 :

ठाकु र, रबv[नाथ, 1861-1941
रवv[नाथ टागोर िनवडक ^कशोर कथा / अनु.
मृणािलनी के ळकर.- नागपूर : कौ`तुभ काशन,
ऑग`ट 2013.- 48 पृ. ; 22 स0. मी.

8. 140.00


O152,1

राय, सoयिजत, 1921-1992
फॅ ?टॅि`टक फे लूदा रह`यकथा / गोपा मजूमदारकृ त
इं2जी अनुवादावsन अशोक जैनकृ त अनु.- पुणे :
रोहन काशन.
भाग 1 : चालoया ेताचं गूढ आिण इतर 2 कथा.सjट0. 2014.- 152 पृ. ; 18 स0. मी.
ISBN 978-93-82591-54-2 : 8. 100.00
भाग 2 : के दारनाथची ^कमया आिण इतर 2 कथा.सjट0. 2014.- 148 पृ. ; 18 स0. मी.
ISBN 978-93-82591-56-6 : 8. 100.00
भाग 3 : अनुिबसचं रह`य आिण इतर 3 कथा.- सjट0.
2014.- 156 पृ. ; 18 स0. मी.
ISBN 978-93-82591-51-1 : 8. 100.00.


O157,3N21

सािह;य
891.46-मराठी सािह;य
2ेस, 1937-2012

35

फु ले, सािवDीबाई, 1831-1897
- टीका

िचडगोपकर, अलका सवÁnम, 1951सािवDीबाई फु ले: सािहoय आिण कतृ7oव.- पुणे :
ेहवध7न काशन, ऑग`ट 2014.- 164 पृ. ; 22 स0.

- टीका

2ेस: जोिगया पु8ष ! / संपा. ह. ल. िनपुणगे ; द. िभ.
कु लकणe यां]या `तावनेसह.- पुणे : पु;पक काशन,
माच7 2015.- 152 पृ. ; 22 स0. मी.
8. 175.00

मी.

संदभ7.


ISBN 978-93-80321-83-7 :

O155N37:g

8. 160.00


O155M31:g

891.4606-सं`था आिण gव`थापन
891.4606(1)-रिसक रं जन सं`था

देशपांडे, गौरी, 1942-2003
- टीका

कहाडे, शंकर
रिसक-रं जन.- बुलडाणा : रिसक काशन, जाने.
2014.- 91 पृ. ; 22 स0. मी.
8. 100.00

वाळुं ज, महादेव पंढरीनाथ

सािहिoयक गौरी देशपांडे.- पुणे : ेहवध7न काशन,
जाने. 2015.- 162 पृ. ; 22 स0. मी.
संदभ7.
ISBN 978-93-80321-74-5 : 8. 160.00



O155



O155N42:g

891.4608-मराठी सािहoयाचा सं2ह
सािहoयातील िवचारधन / संक. पाकर पाठकजी.- पुणे :
ानगंगा काशन : पाटील एंटरायजेस [िवतरक],
एिल 2000.- 72 पृ. ; 18 स0. मी.
8. 30.00

देशपांडे, पु8षोnम लमण, 1919-2000
पु?हा मी... पु?हा मी ! / संक. आिण संपा. नागेश
कांबळे .- मुंबई : परचुरे काशन, फे pु. 2015.- 196
पृ.: िचDे; 22 स0. मी.
ISBN 978-81-8086-075-1 : 8. 200.00



O155x



O155N19

देशमुख, लमीकांत वसंत
लkदीप: िनवडक लमीकांत देशमुख / संपा. रणधीर
Vशदे.- पुणे : ^दलीपराज काशन, फे pु. 2015.- 467
पृ. ; 22 स0. मी.
ISBN 978-93-5117-042-6 : 8. 500.00

सीमोqलंघन: 'ितकड]या' गोXी व अनुभव / सं. संपा.
सGरता राकर धमा7िधकारी आिण राकर यादव
धमा7िधकारी.- कqयाण : चं[वदन काशन, ऑHटो.
2013.- iv, 156 पृ. ; 22 स0. मी.
8. 150.00


O155x

891.4609-मराठी सािहoयाचा इितहास आिण समीkा


O155

देशमुख, लमीकांत वसंत
- टीका

अ?वयाथ7: लमीकांत देशमुख यां]या सािहoयाची समीkा /
संपा. रणधीर Vशदे.- पुणे : ^दलीपराज काशन, फे pु.
2015.- 372 पृ. ; 22 स0. मी.
संदभ7.
ISBN 978-93-5117-043-3 : 8. 400.00


O155:g

नेमाडे, भालचं[ वना, 1938-

आ^दवासी समाज आिण सािहoयदश7न / सं. संपा.
लमीकांत तुळणकर आिण रे खा जगनाळे .- परभणी :
पवन काशन, जुलै 2014.- 224 पृ. ; 22 स0. मी.
संदभ7.
ISBN 978-81-923937-4-2 : 8. 220.00


O155:g

उपा5ये, बाबुराव
2ंथ पGरवार.- पुणे : ेहवध7न काशन, ऑग`ट 2014.120 पृ. ; 22 स0. मी.
संदभ7.
ISBN 978-93-00321-67-7 : 8. 120.00


O155:g

- टीका

भालचं[ नेमाडे: 'सबकु छ !' / संपा. ह. ल. िनपुणगे ;
अनंत मनोहर यां]या `तावनेसह.- पुणे : पु;पक
काशन, मे 2015.- 184 पृ. ; 22 स0. मी.
8. 200.00

एलकुंचवार, महेश बळीराम, 1939-

सxक.- पुणे : राजहंस काशन, ऑग`ट 2014.- viii,
115 पृ. ; 22 स0. मी.
ISBN 978-81-7434-775-6 : 8. 130.00


O155N38:g



O155:g

सािह;य
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891.4609-मराठी सािह;याचा इितहास आिण समीJा-

मशः

मशः

कांबळे , Vचतामण
दिलत सािहoय: चचा7-Vचतन-समीkा.- अमळनेर :
क`तुरी काशन, माच7 2015.- 176 पृ. ; 22 स0. मी.
संदभ7.
ISBN 978-81-88270-19-4 : 8. 180.00

बडवे, सतीश



सािहoयाची सामािजकता.- ीरामपूर : श>दालय
काशन, जून 2013.- 176 पृ. ; 22 स0. मी.
संदभ7.
ISBN 978-93-80617-48-0 : 8. 200.00

O155:g

कु 8ं दकर, नरहर
िनवडक नरहर कु 8ं दकर.- पुणे : देशमुख आिण कं पनी.
खंड 2. भाग 1 : 2ंथवेध.- एिल 2015.- 272 पृ. ;
22 स0. मी.
8. 300.00.



O155:g

बागले, भाकर मुरलीधर
सािहoय आिण सां`कृ ितक संवेदन.- ीरामपूर :
श>दालय काशन, ऑग`ट 2014.- 441 पृ. ; 22 स0.
मी.



O155:g

कोnापqले, नागनाथ लालूजीराव, 1948आ`वाद आिण समीkा डॉ. नागनाथ कोnापqले
यां]या िनवडक `तावना / संपा. qहाद लुलेकर.औरं गाबाद : `वsप काशन, फे pु. 2014.- xxii,
199 पृ. ; 22 स0. मी.
8. 225.00

ISBN 978-93-80617-80-0 :

8. 500.00


O155:g

बाव`कर, उnम
सािहoया`वाद.- औरं गाबाद : `वsप काशन, ऑHटो.
2014.- x, 100 पृ. ; 22 स0. मी.
8. 125.00


O155:g



O155:g

बोधे, व. बा.

हा`यमेव जयते.- पुणे : अkरबंध काशन, ऑHटो.
2014.- 192 पृ. ; 22 स0. मी.
संदभ7.
ISBN 978-93-83362-02-8 : 8. 190.00

ठाकू र, रवv[
सािहoय: समीkा आिण संवाद.- 2 री आ.-पुणे :
^दलीपराज काशन, िडस0. 2014.- 318 पृ. ; 22 स0.
मी.

थम आ. : ऑग`ट 1999.
संदभ7.
8. 350.00



O155:g

मुलाटे, वासुदव
े



O155:g

डोळके , राज0[ गणेश, 1958सािहoय-संचार.- नागपूर : लाखे काशन, ऑHटो.
2014.- 240 पृ. ; 22 स0. मी.
कागदी बां. : 8. 300.00

शोध जािणवांचा / काश देशपांडे - के जकर यां]या
`तावनेसह.- औरं गाबाद : `वsप काशन, मे 2013.xxvi, 198 पृ. ; 22 स0. मी.
8. 225.00


O155:g



O155:g

देशमुख, उषा माधव

सािहoयवेध.- नागपूर : माया काशन, ऑग`ट 2014.पृ. ; 22 स0. मी.
8. 200.00

viii, 152

लांडगे, िशरीष

अkरांचा पGरमळु .- पुणे : ेहवध7न काशन, माच7
2014.- 82 पृ. ; 22 स0. मी.
संदभ7.
ISBN 978-93-80321-65-3 : 8. 80.00


O155:g



O155:g

शेलार, सुधाकर

पवार, गो. मा.

मराठी सािहoय: काही लेखनबंध.- औरं गाबाद :
`वsप काशन, मे 2013.- xii, 180 पृ. ; 22 स0. मी.
संदभ7.
ISBN 978-81-910112-6-5 : 8. 200.00

मराठी िवनोद: िविवध आिव;कारsपे / सुधीर रसाळ
यां]या `तावनेसह.- मुंबई : पॉjयुलर काशन,
2015.- xxx, 220 पृ. ; 22 स0. मी.
ISBN 978-81-7185-443-1 : 8. 350.00


O155:g



O155:g

सािह;य
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मशः

इं गळे , सुदश
े
देिवदास

याम मनोहर
याम मनोहर: मौिखक आिण िलिखत / संपा.
चं[कांत पाटील.- मुंबई : पॉjयुलर काशन, 2015.vi, 122 पृ. ; 22 स0. मी.
ISBN 978-81-7185-418-9 : 8. 195.00

उगाच काही तरी.- पुणे : अkर मानव काशन, िडस0.
2014.- 80 पृ. ; 22 स0. मी.
62 किवता.
ISBN 978-93-83272-07-5 :

8. 100.00


O155,1



O155:g

उनवणे, हेमंत

891.461-मराठी काgसािहoय

रचनाई.- पुणे : ियांका शांत पटवध7न, ऑग`ट
2014.- 96 पृ.: िचDे; 22 स0. मी.

अनगळ, अ8णा
अ8िणमा.- पुणे : अमेय काशन, मे 2015.- 68 पृ. ;
23 स0. मी.
43 मराठी आिण 7 Vहदी किवता.
कागदी बां. : 8. 150.00

89 किवता.

8. 48.00


O155,1



O155,1

अयािचत, जयंत, 1952-

भावफु ले.- पुणे : नीहारा काशन, जाने. 2015.- 96
पृ. ; 22 स0. मी.

कळे कर, उमेश दn
^फिनHस.- कोqहापूर : किवतासागर काशन, िडस0.
2014.- 56 पृ.: िचDे; 22 स0. मी.
36 किवता.

8. 60.00

85 किवता.



O155,1

8. 100.00


O155,1N52

कांडर, अजय

आवानओल.- 2 री आ.-ीरामपूर : श>दालय काशन,
सjट0. 2014.- 64 पृ. ; 22 स0. मी.
थम आ. : मे 2005.

अलूरकर, िवकास राजाराम
मनतरं ग.- मुंबई : डायना िवकास अलूरकर, जून

2014.- 68 पृ.: िचDे; 22 स0. मी.

45 किवता.

56 किवता.

ISBN 978-93-80617-69-5 :

8. 100.00

8. 100.00


O155,1



O155,1

कांबळे , शांताराम दगडू
आठवले, मीना मधुकर, 1934-

गावाकडील गाणी.- पुणे : नीहारा काशन, ऑग`ट
2014.- 80 पृ. ; 22 स0. मी.

बकु ळ-गंध.- भोपाळ : म5य देश मराठी सािहoय संघ,
जाने. 2014.- xvi, 70 पृ. ; 22 स0. मी.

73 किवता.

66 किवता.

8. 40.00

8. 70.00



O155,1



O155,1N34

कातरकर, सुिचDा मधुकर
हायकू : मनाचे, राना-वनाचे / िव. स. जोग यां]या
`तावनेसह.- नागपूर : कौ`तुभ काशन, [2012].98 पृ. ; 18 स0. मी.
8. 80.00

आडे, रतन मो.

कडापो: काgाoम कथा.- Vहगोली : िमिकनशाह
बाबा काशन, िडस0. 2013.- 80 पृ.: िचDे; 22 स0.
मी.

8. 82.00



O155,1



O155,1

कायकर, पाकर दnाDय, 1943एका ितÀावर.- पुणे : पु;पक काशन, फे pु. 2014.80 पृ.: िचDे; 22 स0. मी.

इंगळे , गोVवद
सरळ वळणाची किवता.- पुणे : अkर मानव काशन,
माच7 2014.- 104 पृ. ; 22 स0. मी.

92 किवता.

87 किवता.
ISBN 978-93-83272-08-2 :

8. 80.00

8. 100.00


O155,1



O155,1N43

सािह;य
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891.461-मराठी का2सािह;य- मशः
कोठे कर, उप0[ मातyड
अजून काही... / आशा सावदेकर यां]या `तावनेसह.नागपूर : लाखे काशन, िडस0. 2014.- 87 पृ. ; 22
स0. मी.

काळे , योगेश

अनुवाद भावनांचा.- पुणे : नीहारा काशन, जुलै
2014.- 80 पृ. ; 22 स0. मी.
62 किवता.

8. 80.00

70 किवता.



O155,1

8. 110.00


O155,1
काळे , िव. द.

ओqया वाळू वरची िचDे / अ8ण WहाDे यां]या
`तावनेसह.- ठाणे : सई काशन, ऑग`ट 2014.96 पृ. ; 22 स0. मी.

खािडलकर, िवजय

वसंतचाल.- पुणे : अkर मानव काशन, िडस0.
2014.- 76 पृ. ; 22 स0. मी.

34 किवता.

68 किवता.

8. 100.00

ISBN 978-93-83264-89-6 :

8. 100.00




O155,1

O155,1

खानोलकर, संजय गजानन

कुमरे , िवनोद, 1978-

चकवा.- पुणे : ियदशनी खानोलकर, एिल 2015.120 पृ. ; 22 स0. मी.

आगाजा.- मुंबई : लोकवाiय, सjट0. 2014.- viii,
88 पृ. ; 22 स0. मी.

43 किवता आिण 17 िनबंधांसह.

28 किवता.
ISBN 978-93-82789-45-1 :

8. 100.00

8. 120.00



O155,1



O155,1N78

खोत, आरती राज0[, 1998काgारती.- जयVसगपूर (कोqहापूर) : किवतासागर
काशन, फे pु. 2015.- 42 पृ. ; 22 स0. मी.

कु मावत, अशोक Vचधा, 1966माणूस माझे नाव रे .- पुणे : नीहारा काशन, िडस0.
2014.- 96 पृ. ; 22 स0. मी.

30 किवता.

61 किवता.

8. 50.00

8. 100.00



O155,1N98



O155,1N66

गाडगीळ, `वÂा सुनील
जगलेले kण.- पुणे : ेहवध7न काशन, ऑग`ट 2014.70 पृ. ; 22 स0. मी.

कु लकणe, साद
िचoकलायन.- पुणे : अkर मानव काशन, फे pु.
2015.- 96 पृ. ; 22 स0. मी.
दीघ7काg.
ISBN 978-93-83272-14-3 : 8. 100.00

60 किवता.
ISBN 81-7265-363-7 :

8. 70.00


O155,1



O155,1

गुxे, अमेय
पाGरजात / मंगेश पाडगांवकर यां]या `तावनेसह.मुंबई : वंदना काशन, जाने. 2015.- 99 पृ. ; 22 स0.

कु लकणe, शांता
दासीची सेवा.- पुणे : नीहारा काशन, जुलै 2014.48 पृ., [2] पटिचDे: िचDे; 22 स0. मी.

मी.

32 किवता.

52 किवता.

8. 50.00


ISBN 978-93-80248-11-0 :

O155,1

कु लकणe, ेहसुधा
मृगजळा]या मागुती.- पुणे : नीहारा काशन, फे pु.
2015.- 112 पृ. ; 22 स0. मी.

8. 100.00


O155,1

गुरव, अि`मता
तूत7 इतकं च.- पुणे : अkर मानव काशन, ऑग`ट
2014.- 96 पृ. ; 22 स0. मी.

87 किवता.

78 किवता.

8. 100.00


O155,1

ISBN 978-93-83272-15-0 :

8. 50.00


O155,1

सािह;य
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चौधरी, बिहणाबाई, 1880-1951

झाडे, सुनीता

बिहणाबाईची गाणी: अमृतवाणी : एक रसा`वाद /
भा;य. िमला िभsड.- नागपूर : ानेश काशन,
एिल 2014.- 192 पृ. ; 22 स0. मी.
8. 200.00

रिसया.- पुणे : ^दलीपराज काशन, िडस0. 2014.112 पृ. ; 22 स0. मी.
ISBN 978-93-5117-029-7 : 8. 120.00


O155,1



O155,1M80

टोपले, मह0[ लमण
वादळपाऊस / एकनाथ मुंबईकर यां]या `तावनेसह.पुणे : मोरया काशन, जून 2014.- 184 पृ. ; 22 स0.

जाधव, भा`कर आनंदराव, 1951तुÃयाचसाठी.- पुणे : भारuाज काशन, मे 2015.- x,
107 पृ. ; 22 स0. मी.

मी.

71 किवता.

8. 120.00

116 किवता.



O155,1N51

8. 100.00


O155,1
जाधव, राजेश

इं[धनु]या कमानीवर.- ीरामपूर : श>दालय
काशन, नोह0. 2013.- 72 पृ.: िचDे; 22 स0. मी.

ठाकूर, सुधाकर

अळवावरचे पाणी.- पुणे : अkर मानव काशन,
ऑग`ट 2014.- 69 पृ. ; 22 स0. मी.

47 किवता.
ISBN 978-93-80617-61-9 :

8. 100.00

58 किवता.



O155,1



ढसाळ, नामदेव, 1949-2014
- टीका

105 किवता.

8. 100.00



O155,1

जोशी, ^द. िव.
ऋचा.- नागपूर : ऋचा काशन, फे pु. 2015.- 40 पृ.
: िचDे; 22 स0. मी.
8. 50.00



57 किवता.

8. 48.00


तुकाराम, 1608-1649



जोशी, िववेक वसंतराव

अभंगां]या गाभायात / भा;य. सुनंदा आनंद
शािळ2ाम.- पुणे : भा;यकार, जून 2014.- x, 493
पृ. ; 22 स0. मी.
8. 250.00


O155,1K08



O155,1

श>देिवण संवादु.- नागपूर : ऋचा काशन, माच7
2015.- 48 पृ. ; 22 स0. मी.
36 किवता.

8. 50.00



O155,1N49:g

O155,1N62

O155,1

अंतना7द.- नागपूर : ऋचा काशन, जाने. 2015.56 पृ. ; 22 स0. मी.
8. 55.00

िव[ोही कवी: नामदेव ढसाळ / संपा. मोद लांडगे.- पुणे :
सुगावा काशन, जाने. 2015.- 108 पृ. ; 22 स0. मी.
ISBN 978-93-84914-00-4 : 8. 90.00
तांबे, सं5या िशवराम, 1962पालवी फु टलेली `वÂे.- पुणे : ियांका शांत पटवध7न,
ऑग`ट 2014.- 96 पृ. ; 22 स0. मी.

O155,1

जोशी, भाकर
गीतसंगम / सं. ले. भाकर जोशी आिण मृणाल .
जोशी.- पुणे : नीहारा काशन, एिल 2015.- 56
पृ. ; 22 स0. मी.
8. 60.00

8. 40.00
O155,1

जोशी, ~योती रामकृ ;ण
मािझया मना / ेहल तावरे यां]या `तावनेसह.पुणे : ेहवध7न काशन, जाने. 2015.- 136 पृ. ;
22 स0. मी.
ISBN 81-7265-369-6 :

ISBN 978-93-83272-17-4 :

तुका Wहणे / भा;य. ^दलीप ध{गडे.- ीरामपूर :
श>दालय काशन.
भाग 2 : संत तुकारामां]या िनवडक अभंगांचे
िनsपण - अभंग मांक 634 ते 1154.- िडस0.
2012.- vi, 407-792 पृ. ; 22 स0. मी.
ISBN 978-93-80617-43-5 कागदी बां. : 8.
500.00.



O155,1



O155,1K08

सािह;य

40

891.461-मराठी का2सािह;य- मशः
देशपांडे, जयी
अनाम.- पुणे : ियांका शांत पटवध7न, ऑग`ट
2014.- 95 पृ. ; 22 स0. मी.

तुकाराम, 1608-1649
- टीका

ध{गडे, ^दलीप
तुकोबां]या अभंगांची शैलीमीमांसा / सदानंद मोरे
यां]या `तावनेसह.- पुणे : राजहंस काशन, िडस0.
2014.- xxiv, 307 पृ. ; 22 स0. मी.
संदभ7.
ISBN 978-81-7434-858-6 : 8. 350.00

83 किवता.

8. 48.00
धुमाळे , मेनका



O155,1K08:g

सादाची वाणी... अथा7त तुका Wहणे / भा;यासह संपा.
सदानंद मोरे .- पुणे : सकाळ काशन, जून 2014.144 पृ. ; 24 स0. मी.
ISBN 978-93-84316-00-6 : 8. 180.00

ISBN 978-81-926642-3-1 :

8. 100.00



O155,1

नजमा शेख



थोरवे, जयी रामचं[
गंध गाभारा / ेहल तावरे यां]या `तावनेसह.- पुणे :
ेहवध7न काशन, जाने. 2015.- 60 पृ. ; 22 स0. मी.
48 किवता.

फु लांची शाळा.- अहमदनगर : श>दगंध काशन, मे
2014.- 73 पृ.: िचDे; 22 स0. मी.
70 बालकिवता.
ISBN 978-93-83401-07-9 :

8. 75.00



O155,1

नवघरे , अमर

8. 60.00


O155,1

धWमेरणा.- पुणे : ियांका शांत पटवध7न, ऑग`ट
2014.- 96 पृ. ; 22 स0. मी.
83 किवता.

थोरे , िव;णू
धूळपेरा उसवता.- नािशक : अkरबंध काशन,
एिल 2015.- 96 पृ. ; 22 स0. मी.

8. 48.00



O155,1

70 किवता.
ISBN 978-93-84470-08-1 :

आता उसळू दत
े लाटा...- लातूर : वावर काशन,
सjट0. 2013.- 88 पृ. ; 22 स0. मी.
67 किवता.

O155,1K08:g

ISBN 81-7265-370-4 :



O155,1

8. 100.00


O155,1

नांदड
े कर, ीधर
परतीचा र`ता नाहीय.- मुंबई : पॉjयुलर काशन,
2014.- xii, 148 पृ. ; 22 स0. मी.
82 किवता.
ISBN 978-81-7185-503-2 :

दाणी, अपणा7 मह0[, 1963श>दभा.- पुणे : पु;पक काशन, फे pु. 2015.- 64
पृ.: िचDे; 22 स0. मी.

8. 225.00



O155,1

िननावे, उमला
र कमळ.- पांढरकवडा (यवतमाळ) : टाईWस काशन,
ऑHटो. 2014.- 62 पृ. ; 22 स0. मी.

53 किवता.

8. 70.00


O155,1N63

दीिkत, लीला
मु[ा.- पुणे : िशqपा काशन, फे pु. 2015.- 100 पृ. ;
22 स0. मी.
8. 120.00

61 किवता.

8. 100.00



O155,1

नीरजा



O155,1

मी माÃया थारोºयात.- मुंबई : मौज काशन, फे pु.
2015.- xiv, 59 पृ. ; 22 स0. मी.
8. 100.00



O155,1
दुरगुडे, शुभम अिनल

ज?मांतर.- ीरामपूर : श>दालय काशन, जाने.
2014.- 96 पृ. ; 22 स0. मी.

परमणे, अनुप

तुÃयािवना.- पुणे : ^दलीपराज काशन, िडस0. 2014.72 पृ.: िचDे; 22 स0. मी.

71 किवता.
ISBN 978-93-80617-69-5 :

29 किवता.

8. 120.00


O155,1

ISBN 978-93-5117-021-1 :

8. 80.00



O155,1
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बारई, रमेश दसsजी
लताबी.- नागपूर : कौ`तुभ काशन, मे 2014.- 72
पृ. ; 22 स0. मी.

पांडे, आशा

अंतरीचे सूर.- 3 री आ.-नागपूर : ऋचा काशन,
जुलै 2015.- 80 पृ. ; 22 स0. मी.

54 किवता.

50 गझल.

8. 80.00

थम आ. : जून 2000.
8. 100.00



O155,1



O155,1

पाटील, गुणवंत

Vभत.- पुणे : ेहवध7न काशन, मे 2014.- 71 पृ. ;
22 स0. मी.
ISBN 81-7265-358-6 : 8. 70.00

बािलका ानदेव
मॅगिझनीतून सुटतेय गोळी / उnम कांबळे यां]या
`तावनेसह.- मुंबई : लोकवाiय, सjट0. 2014.118 पृ. ; 22 स0. मी.
70 किवता.



O155,1

पाटील, संतोष

ISBN 978-93-82789-46-8 :

8. 120.00


O155,1

बी. अिनल

वाटसs.- अमळनेर : क`तुरी काशन, जाने. 2015.56 पृ. ; 22 स0. मी.

अजून पाऊस थांबायचा आहे.- 2 री आ.-बदलापूर

(ठाणे) : अ^दती काशन, जाने. 2014.- 38 पृ. ; 22
स0. मी.

46 किवता.

8. 70.00


O155,1

पाटेकर, ऐhय7 नामदेव, 1977-

29 किवता.

पुनमु7[ण. थम आ. : जाने 2009.
8. 40.00


O155,1

- टीका

'भुईशाS' चे शाS / संपा. रा´ल अशोक पाटील.- पुणे :
ेहवध7न काशन, जाने. 2015.- 211 पृ. ; 22 स0.

िजहारी खोल sतलेली वेदना.- 2 री आ.-बदलापूर
(ठाणे) : अ^दती काशन, ऑHटो. 2013.- 71 पृ. ;
22 स0. मी.

मी.
ISBN 978-93-80321-58-5 :

8. 200.00

59 किवता.



O155,1N77:g

पुनमु7[ण. थम आ. : जाने. 2009.
8. 70.00


पै, िशरीष

O155,1

हे का हायकू ?.- मुंबई : परचुरे काशन, ऑग`ट
2014.- x, 30 पृ. ; 22 स0. मी.
ISBN 978-81-8086-068-3 : 8. 60.00


O155,1

ितमा िवhास
चम चम चांदणी.- पुणे : मधुराज पि>लके श?स, माच7
2015.- 40 पृ.: िचDे; 24 स0. मी.



O155,1

भडके, तुषार लोमेश

मी एक मु छंद.- पुणे : अkर मानव काशन,
ऑग`ट 2014.- 90 पृ. ; 22 स0. मी.

21 बालकिवता.
ISBN 81-7492-202-4 :

भंडारी, अVजHय िभमराव
^दशाभूल.- कोqहापूर : मु ा पि>लVशग हाऊस,
नोह0. 2014.- 54 पृ. ; 22 स0. मी.
ISBN 978-93-81249-18-5 : 8. 70.00

8. 60.00


O155,1

82 किवता.
ISBN 978-93-83264-83-4 :

8. 48.00


बंडगर, िव;णू िव¢ल
`मृितगंध.- पुणे : नीहारा काशन, ऑग`ट 2014.96 पृ. ; 22 स0. मी.

O155,1

84 किवता.

8. 48.00


O155,1

भागवत, शांत रामदास
नावातच सारं काही ...- पुणे : सदालमी काशन,
2014.- 262 पृ. ; 22 स0. मी.
8. 333.00


O155,1

सािह;य
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भाटे, `वाती रतनकु मार
सxसूर वाoसqयाचे.- कोqहापूर : किवता सागर
पि>लके शन, जाने. 2015.- vi, 66 पृ.: िचDे; 22 स0.

महाजन, समाधान

अ`व`थ kणांचे पाश.- ीरामपूर : श>दालय काशन,
माच7 2014.- 71 पृ. ; 22 स0. मी.
60 किवता.

मी.

ISBN 978-93-80617-78-7 :

54 किवता.

8. 120.00


O155,1

8. 60.00


O155,1

भालेराव, अशोक रामचं[
पोs`टमॉट7म.- नािशक : आकाश काशन, नोह0.
2012.- 72 पृ. ; 22 स0. मी.

मह0[ गौतम
अनावर... / गंगाधर पानतावणे यां]या `तावनेसह.पुणे : ^दलीपराज काशन, िडस0. 2014.- 76 पृ. ;
22 स0. मी.
40 किवता.

58 किवता.

ISBN 978-93-5117-029-7 :

8. 80.00

8. 90.00


O155,1



O155,1

माने, िवजयकुमार स.

श>द माझे सांगाती.- पुणे : सं`कृ ती काशन, जुलै
2014.- 83 पृ.: िचDे; 22 स0. मी.

भुयेकर, संदीप जोितराम

नांगर.- पुणे : अkर मानव काशन, ऑग`ट 2014.80 पृ. ; 22 स0. मी.

74 किवता.

8. 80.00

65 किवता.
ISBN 978-93-83272-18-1 :



8. 40.00

O155,1



O155,1

भोसले, िवजयकुमार

भावांकुर.- Vहगोली : आoमभान काशन, िडस0. 2014.96 पृ. ; 22 स0. मी.
66 किवता.

माळी, िवलास

िवसिवशीत जगJया]या उं बरÀावsन.- ीरामपूर :
श>दालय काशन, सjट0. 2014.- 128 पृ. ; 22 स0.
मी.
61 किवता.
ISBN 978-93-80617-79-4 :

8. 100.00

8. 200.00


O155,1



O155,1

माळी, सिचन

भोसेकर, उÄवला भाकर
`पंदने.- पुणे : िशqपा काशन, िडस0. 2014.- 160
पृ. ; 22 स0. मी.
8. 160.00

स5या पnा भूिमगत.- मुंबई : लोकवाiय, एिल
2014.- 71 पृ. ; 22 स0. मी.
23 किवता.
ISBN 978-93-82789-33-8 :

8. 100.00




O155,1

O155,1

िमझा7, रफ अहमद बेग
घरावर गोटे.- नागपूर : लाखे काशन, माच7 2015.192 पृ. ; 22 स0. मी.

मखामले, सहदेव, 1947-

तथा`तु.- पुणे : पु;पक काशन, माच7 2015.- 80 पृ.
; 22 स0. मी.

140 किवता.

70 किवता.

8. 230.00

8. 100.00



O155,1



O155,1N47

मुंजे, अनुपमा

मनवर, ^दनकर
दृय नसलेqया दृयात.- मुंबई : पॉjयुलर, 2014.xii, 124 पृ. ; 22 स0. मी.

अि`तoवखुणा / सुलभा हेलकर यां]या `तावनेसह.नवी मुंबई : देवयानी काशन, िडस0. 2011.- xiv,
72 पृ. ; 22 स0. मी.

58 किवता.
ISBN 978-81-7185-504-9 :

65 किवता.

8. 200.00

8. 100.00


O155,1



O155,1
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मुधमानसी
तुÃयािवना... / ीकांत आंpे यां]या `तावनेसह.मुंबई : ी सxशृंगी पि>लके शन, मे 2014.- 96 पृ. ;
22 स0. मी.
8. 100.00

रांजवण, शरद मुंजाबा

अंतरीचे रं ग.- माजलगाव (बीड) : परफे Hट
पि>लके शन : गुलाब जनरल `टोअस7 [िवतरक],
ऑग`ट 2014.- 64 पृ. ; 22 स0. मी.
50 किवता.



O155,1

ISBN 978-93-5174-669-0 :

8. 50.00


O155,1

मेाम, ानेhर गोपाळराव, 1945संिधकाशातले हायकू .- नागपूर : रिसकराज काशन,
िडस0. 2014.- 64 पृ. ; 22 स0. मी.
8. 100.00

रानडे, सुिचDा
िनजखूण.- ठाणे : जयंत रानडे, [20--?].- x, 150 पृ.

; 22 स0. मी.


O155,1N45

150 किवता.

कमत नाही
मोरवणकर, किवता



O155,1

खरं सांगतो आई...- पुणे : मधुराज पि>लके श?स,
एिल 2014.- 40 पृ.: िचDे; 24 स0. मी.

लिलता रामचं[
किवता लिलता]या.- बेळगाव : लेिखका, सjट0. 2014.85 पृ. ; 25 स0. मी.

28 बालकिवता.
ISBN 978-81-7492-334-9 :

8. 50.00


O155,1

40 किवता.

8. 120.00
मोरे , नीतीन



O155,1

एकलक{²ाचा किबला / रमेश वा. ध{गडे यां]या
`तावनेसह.- पुणे : उ?मेष काशन, मे 2015.- 135
पृ. ; 22 स0. मी.

लागू, शांता िवजय

आरसा िबलोरी.- पुणे : ेहवध7न काशन, जाने.
2015.- 72 पृ.: िचDे; 22 स0. मी.

ISBN 978-81-929315-7-9 कागदी बां. :

8. 200.00

21 किवता.



O155,1

ISBN 81-7265-368-8 :

8. 70.00


O155,1
मोरोपंत, 1729-1794

मोरोपंतांची Bोकके कावली / संपा. आिण भा;य.
सतीश बडवे.- ीरामपूर : श>दालय काशन,
ऑग`ट 2014.- 160 पृ. ; 22 स0. मी.
संदभ7. : पृ. 4.
ISBN 978-93-80617-73-2 : 8. 200.00

लोकनाथ यशवंत, 1956-



O155,1L29



O155,1N56

मोहंमद शकल जाफरी
हे ेिषता.- पुणे : सनय काशन, जाने. 2015.- 96
पृ. ; 22 स0. मी.

आता आिण पु?हा ... : लोकनाथ यशवंत यां]या े4
किवता / संपा. इसादास भडके .- पुणे : अवे माGरया
पि>लके श?स, जून 2014.- 159 पृ. ; 22 स0. मी.
ISBN 978-93-81765-30-2 : 8. 200.00

50 किवता.
ISBN 978-93-84600-01-3 :

8. 60.00


O155,1

Wह`के , संजय
गावाकडची हाक.- अहमदनगर : श>दगंध काशन,
फे pु. 2015.- 100 पृ. ; 22 स0. मी.



O155,1N56

आता होऊन जाऊ lा ! / गंगाधर पानतावणे यां]या
`तावनेसह.- 3 री आ.-पुणे : यशी काशन,
ऑग`ट 2011.- 77 पृ. ; 18 स0. मी.
थम आ. : जाने 1989.
ISBN 978-81-910921-2-7 : 8. 100.00

41 किवता.
ISBN 978-93-83401-16-1 :

आिण शेवटी काय झाले ? / बाबुराव बागूल यां]या
`तावनेसह.- नागपूर : यमक काशन, ऑHटो.
2006.- 74 पृ. ; 22 स0. मी.
थम आ. : जाने. 1995.
8. 60.00

8. 100.00


O155,1



O155,1N56
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लोकनाथ यशवंत, 1956-

शहाVजदे, फ. म.
फ. म. शहाVजदे यांची िनवडक किवता / संपा.
ीपाल सबनीस.- लातूर : भूमी काशन, जाने.
2015.- 208 पृ. ; 22 स0. मी.
ISBN 978-93-80556-23-9 : 8. 230.00

1564-1616

बाक सव7 ठीक आहे / संजय मून यां]या `तावनेसह.नागपूर : समु[ पि>लके शन : पीपल बुक हाऊस
[िवतरक], िडस0. 2014.- 80 पृ. ; 19 स0. मी.
ISBN 978-93-81765-11-1 : 8. 150.00



O155,1



O155,1N56

वरकड, संजय

कडी वरकडी.- पुणे : सकाळ काशन, जून 2015.224 पृ. ; 18 स0. मी.
ISBN 978-93-84316-45-7 : 8. 125.00

Vशदे, धनी ^दलीप
ेहमयी.- पुणे : गमभन काशन, सjट0. 2014.- 80
पृ. ; 22 स0. मी.
73 किवता.

8. 40.00




O155,1

वध, सुरेश देवराव
oयाहीपलीकडे जायचं आहे मला...! / इं[िजत ओरके
यां]या `तावनेसह.- नवी मुंबई : देवयानी काशन,
ऑHटो. 2014.- 85 पृ.: िचDे; 23 स0. मी.

Vशदे, सुनील
झाjया भालू.- पुणे : नीहारा काशन, जुलै 2014.64 पृ.: िचDे; 22 स0. मी.
57 बालकिवता.

8. 60.00

49 किवता.
ISBN 978-81-921308-8-0 :

8. 100.00



O155,1



O155,1

िशरवाडकर, िव;णु वामन, 1912-1999
- टीका

वाकचौरे , भारत

काgामृत.- अहमदनगर : श>दगंध काशन, सjट0.
2014.- 102 पृ. ; 22 स0. मी.

स¹दया7चे उपासक कु सुमा2ज / सं. संक. नागेश कांबळे
आिण भाऊ मराठे ; संपा. नागेश कांबळे .- मुंबई :

परचुरे काशन, फे pु. 2014.- xii, 258 पृ. ; 22 स0.

75 किवता.
ISBN 978-93-83401-10-9 :

O155,1

8. 120.00

मी.



O155,1

ISBN 978-81-8086-066-9 :

8. 250.00


O155,1N12:g
वाघ, संदीप पंिडतराव

बा सूया7 !.- नािशक रोड : गायDी संदीप वाघ, िडस0.
2014.- xii, 80 पृ. ; 22 स0. मी.

शृंगारे , भीमराव

गौरव जयभीमचा / गंगाधर पानतावणे यां]या
`तावनेसह.- नागपूर : संघष7 काशन, जाने. 2014.74 पृ. ; 22 स0. मी.

18 किवता.

8. 90.00


O155,1

49 किवता.

8. 70.00

वासाडे, बबन



O155,1

आसवांची जळ.- पुणे : ियांका शांत पटवध7न,
ऑग`ट 2014.- 96 पृ. ; 22 स0. मी.

ीिगरीवार, इं[ायणी सुनील, 1995अनुभवां]या आठवणी.- नागपूर : लाखे काशन,
माच7 2015.- 64 पृ. ; 22 स0. मी.

79 किवता.

8. 48.00


O155,1

वैl, माधवी
धुHयात हरवलेला पजण / अंजली कु लकणe यां]या
`तावनेसह.- पुणे : सुरेश एज?सी, जाने. 2014.104 पृ. ; 22 स0. मी.

26 किवता.

8. 75.00


O155,1N95

साळवे, आनंदा

ड{गर दया]या वाटा.- अहमदनगर : श>दगंध
काशन, जून 2015.- 67 पृ. ; 22 स0. मी.
ISBN 978-93-83401-17-8 : 8. 75.00

65 किवता.

8. 120.00


O155,1



O155,1

सािह;य

45

891.461-मराठी का2सािह;य- मशः

891.461-मराठी का2सािह;य- मशः

साळुं खे, यशवंत, 1962-

सोले, अिनल

तेजी.- सातारा : ीकांत देवधर, सjट0. 2014.104 पृ.: िचDे; 22 स0. मी.

रा कसा मी वेगळा.- नागपूर : लाखे काशन, िडस0.
2014.- 88 पृ. ; 22 स0. मी.

98 किवता.

55 किवता.

8. 80.00


O155,1N62

सावंत, मा8ती
तहानलेलं पाणी.- ीरामपूर : श>दालय काशन,
ऑHटो. 2014.- 88 पृ. ; 22 स0. मी.



O155,1

सोले, राजी िवलास
वडावरची िचमणी / आसावरी काकडे यां]या
`तावनेसह.- पुणे : नीहारा काशन, ऑग`ट 2014.64 पृ. ; 22 स0. मी.

61 किवता.
ISBN 978-93-80-617-83-1 :

8. 110.00

8. 120.00


O155,1

49 किवता.

8. 60.00


सुदामे, भारती

O155,1

पGरमा.- नागपूर : ऋचा काशन, नोह0. 2014.xiv, 66 पृ. ; 22 स0. मी.
45 किवता.

8. 80.00


O155,1

हंजी, `वाती ीयांस
`पंदन नgा जगJयाचे.- कोqहापूर : किवतासागर
काशन, िडस0. 2014.- 51 पृ.: िचDे; 22 स0. मी.
29 किवता.
ISBN 978-81-927074-5-7 :

सुरेखा िवनोद

8. 60.00


फ एक आशा हवी.- पुणे : Bोक पि>लके शन, जाने.
2015.- 40 पृ.: िचDे; 22 स0. मी.

O155,1

891.461008-मराठी काgसािहoयाचा सं2ह

31 किवता.

8. 60.00


O155,1

सूया7, अिनल, 1966यु<घोष / यशवंत मनोहर यां]या `तावनेसह.- 3 री
आ.-पुणे : सुगावा काशन, एिल 2015.- 136 पृ. ;
22 स0. मी.
थम कािशत : नागपूर : संघिमDा काशन, ऑHटो.

इं[धनु;य / सं. संपा. जया कदम आिण हनुमंत माने.- पुणे :
ेहवध7न काशन, मे 2014.- 152 पृ., [11] पटिचDे
; 22 स0. मी.
िविवध कवv]या 121 किवता.
ISBN 81-7265-357-8 : 8. 150.00


O155,1x

फु लवा / संपा. शमला गोसावी . पहा 891.463008 मराठी कथासािहoयाचा सं2ह.

1992.
80 किवता.
ISBN 978-93-84914-08-0 :

8. 110.00

शततारका / संक. गीतांजिल अिवनाश जोशी आिण



O155,1N66

सैजल, िवजय बळीराम, 1962-

जुईली / लोकनाथ यशवंत यां]या `तावनेसह.परभणी : सारनाथ काशन, माच7 2015.- 98 पृ. ;
22 स0. मी.
ISBN 978-81-922643-6-3 : 8. 150.00

अपणा7 िवजय िचतळे ; सुधीर रसाळ यां]या
`तावनेसह.- पुणे : कमला नारायण काशन,
[2014].- 199 पृ. ; 22 स0. मी.
िविवध कवv]या 100 किवता.
संदभ7.
8. 200.00


O155,1x



O155,1N62

िशवकायÁदय / संक. िशवाजी Vशदे.- पुणे : सनय काशन,
फे pु. 2014.- 88 पृ. ; 22 स0. मी.

सोनार, रिवराज वसंत

पु;पांश-मातृऋण गाथा.- पुणे : अkर मानव काशन,
ऑHटो. 2014.- 56 पृ. ; 22 स0. मी.

िशवाजी महाराजांवरील किवतांचे संकलन.

संदभ7.

41 किवता.
ISBN 978-93-83264-88-9 :

8. 50.00

ISBN 978-81-926612-4-7 :



O155,1

8. 80.00


O155,1x

सािह;य

46

891.461009-मराठी काgसािहoयाचा इितहास आिण
समीkा

891.461009-मराठी का2सािह;याचा इितहास आिण
समीJा- मशः
Vशदे, िवhनाथ
शािहरी वाiया]या धारा.- 2 री आ.-ीरामपूर :
श>दालय काशन, सjट0. 2014.- 188 पृ. ; 22 स0.

इं जेगावकर, आनंद
मराठीतील बंडखोर किवता: नवा शोध.- परभणी :

पवन काशन, नोह0. 2012.- 160 पृ. ; 22 स0. मी.
ISBN 978-81-925605-0-2 : 8. 160.00

मी.



O155,1:g

गणोरकर, भा
मराठीतील िSयांची किवता.- मुंबई : लोकवाiय,
ऑग`ट 2015.- x, 258 पृ. ; 22 स0. मी.
संदभ7.
ISBN 978-93-82789-62-8 : 8. 320.00

थम आ. : 1996.
संदभ7.
ISBN 978-93-80617-85-5 :



O155,1:g

891.462-मराठी नासािहoय
कालेलकर, मधुसूदन, 1924-1985



O155,1:g

देशपांडे-के जकर, काश
समकालीन मराठी किवता: एक िनरीkण.- औरं गाबाद :
`वsप काशन, सjट0. 2013.- iv, 137 पृ. ; 22 स0.

- टीका
तो राजहंस एक / संपा. रमेश उदारे .- मुंबई : आमोद

काशन, माच7 2014.- 225 पृ. , [4] पटिचDे ; 22
स0. मी.
8. 250.00


मी.

O155,2N24:g

8. 150.00


O155,1:g

मंचरकर, राकर बापूराव, 1943संतांची कथाकिवता / संपा. दnाDय के शव गंधारे .औरं गाबाद : `वsप काशन, माच7 2012.- 197 पृ.
; 22 स0. मी.
संदभ7.
8. 200.00





मोिहते, िशवाजीराव िनवृnी
संत नामदेव पGरवाराची किवता.- पुणे : ेहवध7न
काशन, ऑग`ट 2014.- 260 पृ. ; 22 स0. मी.
संदभ7.
ISBN 81-89634-52-6 कागदी बां. : 8. 260.00

गणपoये, शरयू सदािशव
एक 'शू?य'.- पुणे : अंजली काशन, माच7 2015.- 41
पृ. ; 22 स0. मी.
3 बाल एकां^कका.
ISBN 978-81-88209-38-5 : 8. 50.00


O155,2



O155,1:g

त0डुलकर, िवजय ध{डोपंत, 1928-2008
कमला / क{कणीम5ये अनु. भूषण भावे.- पणजी :
गोवा क{कणी अकादेमी, 2014.- vi, 76 पृ. ; 22 स0.
मी.

राजे, िवमु ा अिमत
शोध Sी-अंतरं गाचा / सं. ले. िवमु ा अिमत राजे,
सुजाता सिचन कु लकणe आिण ा अशोक कदम.ठाणे : उuेली काशन, िडस0. 2014.- 66 पृ. ; 22 स0.

8. 70.00


O155,2N28

धनिवजय, दादाकांत

मी.

ISBN 9789384330088 :

कु लकणe, शीला
मला आ¿ी हवी.- पुणे : नीहारा काशन, िडस0.
2014.- 80 पृ. ; 22 स0. मी.
8. 80.00
O155,2

O155,1:g

संदभ7.

8. 240.00

8. 60.00


O155,1:g

वध, सुरेश देवराव
माणूस आिण नवसमाजिनमतीची किवता: आकलन,
आ`वाद आिण समीkा.- नवी मुंबई : देवयानी
काशन, एिल 2014.- 103 पृ. ; 22 स0. मी.
संदभ7.
ISBN 978-81-921308-3-5 : 8. 100.00

अकचन.- 2 री आ.-नागपूर : अिभनव कला िनके तन
काशन : सुगत बुक डेपो [िवतरक], नोह0. 2011.87 पृ. ; 22 स0. मी.
थम आ. : एिल 1989.
दोन अंक नाटक.
8. 60.00


O155,2

िवकqप.- नागपूर : पGरवत7न काशन : सुगत बुक
डेपो [िवतरक], जून 2005.- 96 पृ. ; 22 स0. मी.
8. 60.00


O155,1:g



O155,2

सािह;य
891.462-मराठी नाWसािह;य- मशः
नाईक, सोमनाथ िवhनाथ
अंितम ! अंतGरम !!.- फ{डा (गोवा) : हंस संगीत
ना मंडळ, सjट0. 2012.- 59 पृ. ; 22 स0. मी.
8. 100.00

891.462-मराठी नाWसािह;य- मशः



मेाम, जॉनी
अंधारगाडगं आिण दोन एकां^कका.- नागपूर :
^कलिबल िथएटर, जाने. 2015.- 71 पृ. ; 22 स0. मी.
8. 100.00


O155,2

अय7मा.- फ{डा (गोवा) : हंस संगीत ना मंडळ, मे
2014.- 76 पृ. ; 18 स0. मी.
8. 100.00

47



O155,2

O155,2

Vशदे, सयाजी
तुंबारा.- ीरामपूर : श>दालय काशन, ऑग`ट
2013.- 96 पृ. ; 22 स0. मी.+ सी. डी.
ISBN 978-93-80617-53-4 : 8. 250.00


O155,2
नायक, बळवंत

मॅडम गुलू गुलू.- नागपूर : ानेश काशन, माच7
2015.- 64 पृ. ; 22 स0. मी.
8. 60.00

सोनार, रमेश डी.



O155,2

संगीत नाटक पसेन.- नागपूर : ानेश काशन,
माच7 2015.- 64 पृ. ; 22 स0. मी.
8. 60.00



O155,2

891.462009-मराठी नासािहoयाचा इितहास आिण
समीkा


O155,2

परांजपे, सई

आलबेल.- मुंबई : पॉjयुलर काशन, 2015.- xvi,
40 पृ. ; 22 स0. मी.
ISBN 978-81-7185-420-2 : 8. 99.00



O155,2

पाटील, मधू

काम`पशता: पाच एकां^कका.- पुणे : नीहारा
काशन, जुलै 2014.- 72 पृ. ; 22 स0. मी.
संदभ7.
8. 80.00



891.463-मराठी कथासािहoय

1981.

8. 90.00


O155,3



दश7न.- पुणे : नवल काशन, जुलै 2014.- 76 पृ. ;
22 स0. मी.
8. 80.00


O155,3

अमृते, रमण अशोकराव



O155,2

मतकरी, राकर, 1938रं गतदार 6 + 1.- मुंबई : नवचैत?य काशन, जून
2015.- 124 पृ.: िचDे; 22 स0. मी.
7 बालनाGटका.
8. 130.00



O155,2:g

अ`व`थ ^कनारा.- 3 री आ.-पुणे : नवल काशन,
जुलै 2014.- 84 पृ. ; 22 स0. मी.
थम कािशत : औरं गाबाद : Gरमिझम काशन,

O155,2

पुरािणक, संजय ीपाद
कौमाया7तील मानसछटा.- पुणे : नीहारा काशन,
ऑग`ट 2014.- 96 पृ.: िचDे; 22 स0. मी.
^कशोरांसाठी 6 एकां^कका.
8. 48.00

कोराे, मधुरा
मराठी नाटक आिण डॉHटर ितमा.- पुणे : ेहवध7न
काशन, माच7 2012.- 220 पृ. ; 22 स0. मी.
संदभ7.
ISBN 978-93-80321-00-4 : 8. 200.00

अंजनीकर, भगवान

O155,2

पाच नााoम सािहoयदश7ने.- पुणे : नीहारा काशन,
जुलै 2014.- 104 पृ. ; 22 स0. मी.
8. 100.00

मृगजळ.- पुणे : कमलभा काशन, 2013.- 64 पृ. ;
22 स0. मी.
8. 90.00

मागणी ल¶ाची.- अमरावती : लमणदास काळे ,
एिल 2015.- xx, 76 पृ. ; 22 स0. मी.
8. 130.00


O155,3

आचाय7, के शव
अथांग सागर.- पुणे : नीहारा काशन, िडस0. 2014.112 पृ. ; 22 स0. मी.
8. 110.00


O155,2N38



O155,3

सािह;य

48

891.463-मराठी कथासािह;य- मशः

891.463-मराठी कथासािह;य- मशः

आXेकर, सिवता संजय
उमलJयातले िमटलेपण.- पुणे : ियांका शांत
पटवध7न, ऑग`ट 2014.- 96 पृ. ; 22 स0. मी.

कांबळे , पांडुरं ग डोमाजी, 1954-

20 लघुकथा.

8. 48.00


O155,3

ऐनापुरे, िवनीता

9 लघुकथा.



O155,3N54

8. 170.00


O155,3

ओगले, सुनीता

मैDीण.- पुणे : ^दलीपराज काशन, िडस0. 2014.181 पृ.: िचDे; 22 स0. मी.

कानडे, सGरता दीपक
ितkा.- पुणे : Bोक पि>लके शन, जाने. 2015.- 80
पृ. ; 22 स0. मी.
8. 100.00



O155,3

13 लघुकथा.
ISBN 978-93-5117-019-8 :



O155,3N54

हवसू.- नागपूर : ऋचा काशन, माच7 2015.- 192
पृ. ; 22 स0. मी.
8. 225.00

कथा ित]या.- मुंबई : नवचैत?य काशन, जून 2014.160 पृ. ; 22 स0. मी.
ISBN 978-93-83466-23-8 :

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा धम7सं2ाम.- नागपूर :
ऋचा काशन.
भाग 1 : सjट0. 2014.- 448 पृ. ; 22 स0. मी.
संदभ7.
ISBN 81-86461-76-0 : 8. 450.00.

8. 200.00


O155,3

कालकर, ीकांत
कातरवेळ.- पुणे : डायमंड पि>लके श?स : डायमंड बुक
डेपो [िवतरक], फे pु. 2014.- viii, 141 पृ. ; 22 स0.
मी.

औरं गाबादकर, अनुराधा

िkितजावरची तारका.- पुणे : नवल काशन, माच7
2015.- 160 पृ. ; 22 स0. मी.
8. 176.00

18 लघुकथा.
ISBN 978-81-8483-551-9 :

8. 150.00



O155,3



O155,3

कदम, आनंद जांबुवंतराव, 1945-

आपली माणसं आपली माती.- पुणे : ^दलीपराज
काशन, सjट0. 2014.- 176 पृ. ; 22 स0. मी.
ISBN 978-93-5117-020-4 : 8. 180.00

काळे -पाटसकर, भायी
यk «.- नागपूर : ानेश काशन.
भाग 1 : नोह0. 2014 .- 64 पृ. : िचDे ; 22 स0. मी.
16 लघुकथा.

भाग 2 : नोह0. 2014.- 48 पृ. : िचDे ; 22 स0. मी.


O155,3N45

18 लघुकथा.

भाग 3 : नोह0. 2014.- 48 पृ. : िचDे ; 22 स0. मी.
22 लघुकथा.

भाग 4 : नोह0. 2014.- 48 पृ. : िचDे ; 22 स0. मी.

कदम, राम

ह0री मॅरलॉन.- पुणे : Bोक पि>लके शन, 2015.- 166
पृ. ; 22 स0. मी.
8. 200.00

25 लघुकथा.

8. 50.00 (oयेक भागाकGरता).



O155,3



O155,3

कहाडे, शंकर
दीप~योितन7मो`तुते.- बुलढाणा : रिसक काशन, जून
2015.- 202 पृ. ; 22 स0. मी.
कमत नाही

^करण ^कसनराव
जळभर चांदणं.- पुणे : नीहारा काशन, जून 2015.96 पृ. ; 22 स0. मी.
8. 100.00



O155,3



O155,3

कांबळे , उnम
पास टHHयांची ठसठस.- मुंबई : लोकवाiय, जून
2014.- 142 पृ. ; 18 स0. मी.
ISBN 978-93-82789-38-3 : 8. 180.00


O155,3

कर, िगGरजा उमाकांत, 193326 वषाyनंतर / शंकर सारडा यां]या `तावनेसह.पुणे : ^दलीपराज काशन, जून 2014.- 96 पृ., [4]
पटिचDे ; 22 स0. मी.
समथ7भ दादामहाराजांवरील चGरDाoमक कादंबरी.
ISBN 978-93-5117-006-8 : 8. 120.00



O155,3N33

सािह;य
891.463-मराठी कथासािह;य- मशः
कु मावत, अशोक Vचधा, 1966िनधा7र.- पुणे : नीहारा काशन, ऑग`ट 2014.144 पृ. ; 22 स0. मी.
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खािडलकर, िवजय

सरसरती बारीक सर.- पुणे : अkर मानव काशन,
नोह0. 2014.- 148 पृ. ; 22 स0. मी.

11 लघुकथा.

11 लघुकथा.

8. 72.00

ISBN 978-93-83264-86-5 :



8. 150.00


O155,3N66

कु लकणe, कमलताई
दीप`तंभ.- परभणी : पवन काशन, फे pु. 2015.158 पृ. ; 22 स0. मी.
8. 160.00

गाडगीळ, बाळ, 1926-2010



O155,3

कु लकणe, ानेhर
सम2 'महाकवी-कािलदास'.- पुणे : वरदा काशन.
खंड 15 : किवराज .- िडस0. 2012.- iv, 208 पृ. :
िचDे ; 22 स0. मी.
8. 350.00.

अमेGरके त कसे मरावे ? / जयवंत दळवी यां]या
`तावनेसह.- नवीन आ.-पुणे : मधुराज पि>लके श?स,
ऑHटो. 2014.- 168 पृ. ; 22 स0. मी.
15 िवनोदी लघुकथा.
ISBN 81-7492-201-6 :



जुगलबंदी.- नवीन आ.-पुणे : मधुराज पि>लके श?स,
ऑHटो. 2014.- 176 पृ. ; 22 स0. मी.


16 िवनोदी लघुकथा.

8. 190.00


O155,3N26

तºयात मºयात.- नवीन आ.-पुणे : मधुराज
पि>लके श?स, ऑHटो. 2014.- 160 पृ. ; 22 स0. मी.
14 िवनोदी लघुकथा.



O155,3N46

कु लकणe, ेहसुधा
आकांkा.- पुणे : नवल काशन, जुलै 2014.- 165 पृ.
; 22 स0. मी.

8. 170.00


O155,3N26

तू ितथं मी ? अिजबात नाही !.- नवीन आ.-पुणे :

मधुराज पि>लके श?स, ऑHटो. 2014.- 168 पृ. ; 22
स0. मी.

18 लघुकथा.

16 िवनोदी लघुकथा.

8. 180.00



O155,3

कोडीतकर, भारती

8. 180.00


O155,3N26

दुपार]या सावqया.- नवीन आ.-पुणे : मधुराज
पि>लके श?स, ऑHटो. 2014.- 172 पृ. ; 22 स0. मी.

काVलदी.- पुणे : नीहारा काशन, िडस0. 2014.- 80
पृ. ; 22 स0. मी.

22 िवनोदी लघुकथा.

11 लघुकथा.

8. 190.00

8. 80.00



O155,3N26



O155,3

परमेhराची डायरी.- नवीन आ.-पुणे : मधुराज
पि>लके श?स, ऑHटो. 2014.- 152 पृ. ; 22 स0. मी.

कोहळे , वसंत

सुहास.- पुणे : पु;पक काशन, जुलै 2014.- 144 पृ.
; 22 स0. मी.
8. 150.00

12 िवनोदी लघुकथा.
ISBN 81-7492-248-2 :

8. 170.00




O155,3N26

O155,3

^फVHसगचा ितरं गी तमाशा.- नवीन आ.-पुणे :
मधुराज पि>लके श?स, ऑHटो. 2014.- 144 पृ. ; 22
स0. मी.

खाकु डeकर, रमानंद िव;णु, 1946िनणा7यक kणांसाठी.- नािशक : संयोग पि>लके शन,
ऑHटो. 2013.- iv, 88 पृ. ; 22 स0. मी.

10 िवनोदी लघुकथा.

13 लघुकथा.

8. 120.00

8. 180.00
O155,3N26

O155,3

कु लकणe, qहाद अ., 1946लोहारो वानरो देस / राम शेवाळकर यां]या
`तावनेसह.- पुणे : ेहवध7न काशन, जुलै 2013.104 पृ. ; 22 स0. मी.
ISBN 978-93-80321-40-0 : 8. 100.00

O155,3

8. 160.00


O155,3N46



O155,3N26

सािह;य
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891.463-मराठी कथासािह;य- मशः

गाडगीळ, बाळ, 1926-2010

चैत?य, दीपक
िचकु : एक अिव`मरणीय दाद.- सोलापूर : `वsपदीप
काशन : नंदादीप [िवतरक], ऑHटो. 2013.- 144
पृ. ; 18 स0. मी.
8. 145.00

मधात तळलेले बदक.- नवीन आ.-पुणे : मधुराज

पि>लके श?स, ऑHटो. 2014.- 152 पृ. ; 22 स0. मी.
13 िवनोदी लघुकथा.

8. 170.00



O155,3



O155,3N26

मी, तीन त8णी आिण एक खलनायक.- नवीन आ.पुणे : मधुराज पि>लके श?स, ऑHटो. 2014.- 140 पृ.
; 22 स0. मी.

जाधव, अंबादास िपराjपा
डाव साधला.- कोqहापूर : किवतासागर काशन,
माच7 2015.- 164 पृ. ; 22 स0. मी.
ISBN 978-81-926535-7-0 : 8. 200.00


14 िवनोदी लघुकथा.
ISBN 81-7492-200-8 :

O155,3

8. 150.00


O155,3N26

वाजे पाऊल आपुले.- नवीन आ.-पुणे : मधुराज

पि>लके श?स, ऑHटो. 2014.- 157 पृ. ; 22 स0. मी.

झांजड.- पुणे : अkर मानव काशन, िडस0. 2014.127 पृ. ; 22 स0. मी.
8 लघुकथा.

14 िवनोदी लघुकथा.
ISBN 81-7492-123-0 :

जाधव, गणपत

ISBN 978-93-83264-88-9 :

8. 170.00

8. 150.00


O155,3



O155,3N26

जाधव, ल. िस.

सं ग]छ5वम.- सोलापूर : सुिवlा काशन, िडस0.
2014.- vi, 188 पृ. ; 22 स0. मी.
8. 170.00

गाढवे, सुधाकर मधुकर, 1968-

'ती' ची कथाच वेगळी.- पुणे : नीहारा काशन,
ऑग`ट 2014.- 80 पृ. ; 22 स0. मी.



11 लघुकथा.

O155,3

8. 80.00


O155,3N68

जावडेकर, आशुतोष
मुळारं भ / संपा. सदानंद बोरसे.- पुणे : राजहंस

'ती' ची gथाच वेगळी.- पुणे : नीहारा काशन, िडस0.
2014.- 120 पृ. ; 22 स0. मी.
8. 120.00

काशन, जून 2014.- vii, 231 पृ. ; 22 स0. मी.
ISBN 978-81-7434-734-3 : 8. 250.00


O155,3



O155,3N68

गायकवाड, वसंत रामचं[, 1948सoयमेव जयते.- कोqहापूर : क?याकु मारी पि>लVशग
हाऊस, माच7 2013.- x, 230 पृ. ; 22 स0. मी.
8. 240.00

ज{धळे , महावीर
एक पाय तºयात.- 2 री आ.-पुणे : हमस काशन,
िडस0. 2013.- 43 पृ.: िचDे; 18 स0. मी.
थम आ. : 1982.
ISBN 978-81-924920-4-9 : 8. 50.00





O155,3N48

िगरी, ावण
घर गेलं वान / नागनाथ कोnापqले यां]या
`तावनेसह.- औरं गाबाद : `वsप काशन, ऑHटो.
2014.- xiv, 205 पृ. ; 22 स0. मी.
8. 225.00

O155,3

जोगमाग, िवजय
मुµल आयु;याचं gाज.- पुणे : अkर मानव काशन,
ऑHटो. 2014.- 128 पृ. ; 22 स0. मी.
10 लघुकथा.
ISBN 978-93-83272-12-9 :



8. 120.00


O155,3

O155,3

जोशी, ^दगंबर
Gठणया आिण काजवे.- पुणे : नीहारा काशन,
एिल 2015.- 160 पृ. ; 22 स0. मी.

गुरव, अनंत

एक होता राजा.- मुंबई : ी सxशृंगी पि>लके शन, मे
2014.- 84 पृ.: िचDे; 25 स0. मी.
20 बालकथा.

11 लघुकथा.

8. 105.00

8. 160.00


O155,3



O155,3

सािह;य
891.463-मराठी कथासािह;य- मशः
जोशी, ितमा
Vसहाचा बंगला आिण इतर गोXी.- पुणे : नीहारा
काशन, जून 2014.- 64 पृ.: िचDे; 22 स0. मी.

^दघे, रघुनाथ वामन, 1896-1980
- टीका

15 बालकथा.

8. 60.00



O155,3

जोशी, मृणाल .
आकाश `व]छ झालं.- पुणे : नीहारा काशन, एिल
2015.- 104 पृ. ; 22 स0. मी.

ठाकू र, रवv[
कादंबरीकार र. वा. ^दघे / नागनाथ कोnापqले
यां]या `तावनेसह.- 2 री आ.-औरं गाबाद : `वsप
काशन, ऑHटो. 2012.- xx, 237 पृ. ; 22 स0. मी.
थम आ. : िडस0. 1995.
संदभ7.
8. 275.00


O155,3M96:g

10 लघुकथा.

8. 100.00
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O155,3

मोहच.- पुणे : नीहारा काशन, एिल 2015.160 पृ. ; 22 स0. मी.

दीिkत, लीला
दुधाचा समु[.- 2 री आ.-पुणे : मधुराज पि>लके श?स,
ऑग`ट 2014.- 48 पृ.: िचDे; 22 स0. मी.
11 बालकथा.

थम आ. : फे pु. 2008.
ISBN 81-7492-265-2 :

20 लघुकथा.

8. 40.00


8. 160.00

O155,3



O155,3

जोशी, मोहन

आWही ~ये4.- पुणे : नवल काशन, जुलै 2014.- 80
पृ. ; 22 स0. मी.

पोपटाचे झाड.- पुणे : मधुराज पि>लके श?स, एिल
2015.- 72 पृ.: िचDे; 24 स0. मी.
8 बालकथा.
ISBN 978-93-5117-056-3 :

8. 80.00


19 लघुकथा.

O155,3

8. 90.00



O155,3

Vझजड, काकाजी
लटाया ग{ड आिण तािलबानी आतंकवादी.- नागपूर :
ऋचा काशन, िडस0. 2014.- 48 पृ. ; 22 स0. मी.
8 बालकथा.

8. 50.00



O155,3

तांबडे, कृ ;णकु मार महादेवराव, 1949अ`सल वहाडी कथा.- नागपूर : ऋचा काशन, मे
2015.- 120 पृ. ; 22 स0. मी.

दीिkत, िवजया
काश पु8ष: ी सगुs उपासनी महाराज यां]या
जीवनावर आधाGरत कादंबरी.- 3 री आ.-साकु री
(अहमदनगर) : ी उपासनी क?याकु मारी `थान, जुलै
2013.- 191 पृ. ; 22 स0. मी.
संदभ7.
8. 250.00


O155,3

देशपांडे, मधुकर गोपाळ

फोडणी.- पुणे : मधुी काशन, ऑग`ट 2013.148 पृ. ; 22 स0. मी.

11 लघुकथा.

15 िवनोदी लघुकथा.

8. 125.00



O155,3N49

थोरात, योगेश



O155,3

देशपांडे, मुधा
नागGरक.- कोqहापूर : मीनल काशन, ऑHटो. 2014.168 पृ. ; 22 स0. मी.

अंबरधारा... मृ¥ंध शाळे चा...- अहमदनगर :
श>दगंध काशन, एिल 2014.- 66 पृ. ; 22 स0. मी.
10 लघुकथा.

8. 75.00

8. 170.00

11 लघुकथा.



O155,3

8. 125.00


O155,3
दांडेकर, संदीप

देशमुख, लमीकांत वसंत
हरवलेले बालपण.- पुणे : मेहता, ऑHटो. 2014.viii, 268 पृ. ; 22 स0. मी.
ISBN 978-81-8498-568-9 : 8. 280.00

अतHय7.- मुंबई : रा½टर पि>लके श?स, [201-?].204 पृ. ; 22 स0. मी.
13 लघुकथा.
ISBN 978-81-922379-4-7 :

8. 200.00



O155,3



O155,3

सािह;य
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891.463-मराठी कथासािह;य- मशः
देसाई, माधवी, 1933-2013

देसाई, माधवी, 1933-2013

असं Wहणू नकोस.- पुणे : मेहता, मे 2015.- x, 158
पृ. ; 22 स0. मी.

सागर.- पुणे : मेहता, मे 2015.- vi, 90

पृ. ; 22 स0.

मी.

15 लघुकथा.

10 लघुकथा.

पुनमु7[ण. थम आ. : एिल 1990.
8. 170.00

ISBN 817766171X :



पुनमु7[ण. थम आ. : माच7 1991.
ISBN 8171619576 : 8. 100.00

O155,3N33



O155,3N33

हरवलेqया वाटा.- पुणे : मेहता, मे 2015.- 112 पृ. ;
22 स0. मी.
पुनमु7[ण. थम आ. : जुलै 1991.
ISBN 8177663356 : 8. 120.00

कथा सावलीची.- पुणे : मेहता, मे 2015.- viii, 180

पृ. ; 22 स0. मी.
13 लघुकथा.

पुनमु7[ण. थम आ. : फे pु. 1994.
ISBN 8171613241 : 8. 190.00



O155,3N33



O155,3N33

नलावडे, रामचं[ भैs, 1956खोत.- पुणे : ^दलीपराज काशन, सjट0. 2014.408 पृ. ; 22 स0. मी.
ISBN 978-93-5117-018-1 : s. 400.00

कांचनगंगा.- पुणे : मेहता, मे 2015.- viii, 216 पृ. ;

22 स0. मी.
पुनमु7[ण. थम आ. : जाने. 2001.
ISBN 8177661337 : 8. 220.00



O155,3N56



O155,3N33

रानभूल.- पुणे : ^दलीपराज काशन, माच7 2015.168 पृ. ; 22 स0. मी.

^कनारा.- पुणे : मेहता, मे 2015.- vi, 110 पृ. ; 22
स0. मी.

10 लघुकथा.

11 लघुकथा.

पुनमु7[ण. थम आ. : नोह0. 2001.
ISBN 8177662201 : 8. 120.00

ISBN 978-93-5117-039-6 :

8. 184.00


O155,3N56



O155,3N33

िनयती.- पुणे : मेहता, मे 2015.- viii, 112 पृ. ; 22

स0. मी.
पुनमु7[ण. थम आ. : सjट0. 1986.
ISBN 8171618316 : 8. 120.00

gथाफू ल.- पुणे : ^दलीपराज काशन, जून 2015.172 पृ. ; 22 स0. मी.
8 लघुकथा.
ISBN 978-93-5117-073-0 :

8. 190.00


O155,3N56



O155,3N33

ाथ7ना.- पुणे : मेहता, मे 2015.- vi, 210 पृ. ; 22
स0. मी.
पुनमु7[ण. थम आ. : 1995.
ISBN 8171619509 : 8. 220.00

नागपुरे, रमेश मा8ती
झाले मोकळे आकाश !.- ठाणे : रे वा काशन, सjट0.
2013.- 160 पृ. ; 22 स0. मी.
8. 165.00


O155,3



O155,3N33

परांजपे, कृ. भा.
मंिजरी.- पुणे : मेहता, मे 2015.- vi, 142 पृ. ; 22

स0. मी.
पुनमु7[ण. थम आ. : जाने. 1986.
ISBN 9788184987409 : 8. 150.00


O155,3N33

शत ज?म शोिधताना...- नागपूर : ऋचा काशन,
ऑHटो. 2014.- 232 पृ. ; 22 स0. मी.
`वातंयवीर सावरकर यां]या जीवनावर आधाGरत.
संदभ7.
ISBN 81-86461-58-2 : 8. 230.00


O155,3

शुचांदणी.- पुणे : मेहता, मे 2015.- 122 पृ. ; 22
स0. मी.

पांढरीपांडे, िवजय

11 लघुकथा.

पुनमु7[ण. थम आ. : फे pु. 2002.
ISBN 8177662198 : 8. 120.00


O155,3N33

नgा शतका]या उं बरÀावर.- पुणे : नवल काशन,
माच7 2015.- 360 पृ. ; 22 स0. मी.
8. 400.00


O155,3

सािह;य
891.463-मराठी कथासािह;य- मशः
पाटील, अशोक दादा

काळी आिण गोरी.- कोqहापूर : किवतासागर काशन,
माच7 2015.- 64 पृ. ; 22 स0. मी.
6 लघुकथा.

8. 65.00

891.463-मराठी कथासािह;य- मशः
पुरी, ितक
चॅल0ज.- पुणे : डायमंड पि>लके श?स : डायमंड बुक
डेपो [िवतरक], एिल 2014.- 132 पृ. ; 22 स0. मी.
ISBN 978-81-8483-558-8 : 8. 150.00



िवhास.- कोqहापूर : किवतासागर काशन, माच7
2015.- 60 पृ. ; 22 स0. मी.
6 लघुकथा.

8. 65.00

प0डसे, अरVवद
चला, आयु;य घडवूया / सं. ले. अरVवद प0डसे आिण
ितभा देशपांडे.- पुणे : उ?मेष काशन, जून 2014.366 पृ. ; 22 स0. मी.
ISBN 978-81-929315-1-7 : 8. 350.00



भू, दामोदर
मूख7 लाड व धूत7 राऊत.- पुणे : अkर मानव काशन,
फे pु. 2015.- 136 पृ. ; 22 स0. मी.
ISBN 978-93-83264-85-8 : 8. 150.00

पाटील, पाकर
चुरगळलेली फु ले.- नागपूर : ानेश काशन, नोह0.
2014.- 176 पृ. ; 22 स0. मी.
8 लघुकथा.

8. 175.00



O155,3



O155,3

फडणीस, केशव

उटपटांग.- पुणे : अkर मानव काशन, माच7 2014.128 पृ. ; 22 स0. मी.

पाटील, वसुधा

मूतकार.- पुणे : मधुराज पि>लके श?स, माच7 2015.32 पृ.: िचDे; 24 स0. मी.

22 िवनोदी लघुकथा.
ISBN 978-93-83264-90-2 :

बालकादंबरी.

8. 150.00



O155,3

8. 50.00


O155,3

िवhेhर आिण oयाचे दो`त.- पुणे : मधुराज
पि>लके श?स, माच7 2015.- 36 पृ.: िचDे; 24 स0. मी.
बालकादंबरी.

8. 50.00


O155,3

सणाचे ^दवस.- पुणे : ^दलीपराज काशन, माच7
2015.- 48 पृ.: िचDे; 24 स0. मी.

बगे, आशा

चवतe.- पुणे : ीवामनराज काशन, जून 2014.408 पृ. ; 22 स0. मी.
सगुs ी. द. (मामा) देशपांडे महाराज यां]या
अभुत gि मवाचा मागोवा घेणारी कादंबरी.
ISBN 978-93-80988-31-3 : 8. 250.00

8. 60.00



O155,3

मु[ा.- मुंबई : मौज काशन, माच7 2015.- vi, 290
पृ. ; 22 स0. मी.
ISBN 978-93-5091-095-5 : 8. 275.00

4 बालकथा.
ISBN 81-7492-204-0 :



O155,3

O155,3

ISBN 81-7492-203-2 :



O155,3
O155,3

ISBN 81-7492-244-X :

53



O155,3



O155,3

बांदक
े र, कqपना
मन पाखs पाखs.- पुणे : अkर मानव काशन, फे pु.
2015.- 112 पृ. ; 22 स0. मी.

पुरंदरे , िचDलेखा
के व²ाचं अnर.- पुणे : उ?मेष काशन, फे pु. 2014.148 पृ. ; 22 स0. मी.

14 लघुकथा.

14 लघुकथा.

ISBN 978-93-83264-93-3 :

8. 200.00

8. 150.00



O155,3



O155,3

बागूल, गोकुळ

बाळायण.- 3 री आ.-जळगाव : क`तुरी काशन,
ऑग`ट 2014.- 109 पृ. ; 22 स0. मी.

पुरािणक, शरद

चौथी कसम.- पुणे : ियांका शांत पटवध7न, ऑग`ट
2014.- 136 पृ. ; 22 स0. मी.

10 िवनोदी लघुकथा.

15 िवनोदी लघुकथा.

8. 68.00


O155,3

थम आ. : सjट0. 1996.
8. 120.00



O155,3

सािह;य

54

891.463-मराठी कथासािह;य- मशः
बागूल, भाकर
वाघ Wहातारा झाला.- सोलापूर : `वsपदीप काशन
: नंदादीप [िवतरक], ऑHटो. 2013.- 304 पृ. ; 22
स0. मी.
8. 320.00

891.463-मराठी कथासािह;य- मशः
भागवत, यशवंत

िचDा.- पुणे : नवल काशन, माच7 2015.- 174 पृ.
; 22 स0. मी.
8. 190.00


O155,3



O155,3

बारई, रमेश दसsजी
रादबाचा लेक.- नागपूर : िवlा िवकास पि>लशस7, मे
2014.- 136 पृ. ; 22 स0. मी.
8. 125.00

दादा.- पुणे : नवल काशन, माच7 2015.- 212 पृ. ;
22 स0. मी.
8. 230.00


O155,3



O155,3

बॅरेटो, आयडा

सोनसळी.- कोqहापूर : मु ा पि>लVशग हाऊस,
एिल 2015.- 592 पृ. ; 22 स0. मी.
ISBN 978-93-81249-21-5 : 8. 570.00



O155,3



O155,3

ब{[े, शोभा
एक मु¢ी आसमाँ / संपा. अनुजा जगताप.- पुणे :
रोहन काशन, नोह0. 2014.- 252 पृ. ; 22 स0. मी.
ISBN 978-93-82591-59-7 : 8. 240.00

वैखरी.- पुणे : नवल काशन, माच7 2015.- 188 पृ.
; 22 स0. मी.
8. 210.00
शरयू.- पुणे : नवल काशन, माच7 2015.- 168 पृ. ;
22 स0. मी.
8. 184.00


O155,3



O155,3

बोगeकर, gंकटेश
नजर.- मुंबई : ी सxशृंगी पि>लके शन, मे 2014.98 पृ. ; 22 स0. मी.

भारuाज, मंदा^कनी
अथांग.- पुणे : नवल काशन, माच7 2015.- 179 पृ.
; 22 स0. मी.
8. 200.00


O155,3

11 लघुकथा.

8. 115.00



O155,3

आईशjपथ.- पुणे : नवल काशन, जुलै 2014.- 147
पृ. ; 22 स0. मी.
10 लघुकथा.

भडकमकर, अिभराम

अॅट एनी कॉ`ट / संपा. िवनया खडपेकर.- पुणे :
राजहंस काशन, जाने. 2015.- viii, 373 पृ. ; 22
स0. मी.
ISBN 978-81-7434-815-9 : 8. 300.00

8. 160.00


O155,3



O155,3

एका हाताची टाळी.- पुणे : नवल काशन, माच7
2015.- 152 पृ. ; 22 स0. मी.
12 लघुकथा.

8. 170.00

भागवत, यशवंत

कqपना.- पुणे : नवल काशन, जुलै 2014.- 184 पृ.
; 22 स0. मी.
8. 200.00



O155,3



O155,3

कावेरी.- पुणे : नवल काशन, माच7 2015.- 132 पृ.
; 22 स0. मी.
8. 150.00

12 लघुकथा.

8. 220.00


O155,3



O155,3

^कमया.- पुणे : नवल काशन, जुलै 2014.- 130 पृ.
; 22 स0. मी.
8. 140.00

चकवा.- पुणे : नवल काशन, माच7 2015.- 199 पृ.
; 22 स0. मी.

पGरसाचा `पश7.- पुणे : नवल काशन, जुलै 2014.230 पृ. ; 22 स0. मी.
15 लघुकथा.



O155,3

8. 250.00


O155,3

सािह;य
891.463-मराठी कथासािह;य- मशः
भारuाज, मंदा^कनी

55

891.463-मराठी कथासािह;य- मशः
भुरे-बावनकर, हष7दा

ेम कोणीही करीना.- पुणे : नवल काशन, जुलै
2014.- 207 पृ. ; 22 स0. मी.
8. 220.00

लपंडाव / राम शेवाळकर यां]या `तावनेसह.- पुणे :
Bोक पि>लके शन, मे 2014.- 192 पृ. ; 22 स0. मी.
8. 250.00



O155,3



O155,3

भोवड, जगदीश

वाट वेगळी एकाक.- पुणे : नवल काशन, माच7
2015.- 104 पृ. ; 21 स0. मी.
8. 114.00



O155,3

वाटा आिण वळणं.- पुणे : नवल काशन, जुलै 2014.162 पृ. ; 22 स0. मी.
13 लघुकथा.

8. 180.00



O155,3

सूय7फुलं.- पुणे : नवल काशन, जुलै 2014.- 167 पृ.
; 22 स0. मी.

ए?काउं टर: िवजय साळसकर यां]या साहसकथा.मुंबई : नवचैत?य काशन, जुलै 2014.- 136 पृ.,
[4] पटिचDे ; 22 स0. मी.
8. 140.00



O155,3

मंडलेकर, सतीश द.

चांदJयांचा अिभलाष.- नागपूर : ानेश काशन,
माच7 2015.- 136 पृ. ; 22 स0. मी.
15 लघुकथा.

8. 150.00



O155,3

मगदूम, वृषाली

12 लघुकथा.

8. 180.00



O155,3

भुरे-बावनकर, हष7दा
अबोल नातं.- पुणे : Bोक पि>लके शन, मे 2014.224 पृ. ; 22 स0. मी.
8. 300.00

9 लघुकथा.
ISBN 978-93-80321-87-5 :



मी.





महाबळ, भालचं[ लमण, 1932अ`सा नवरा / शंकर वैl यां]या `तावनेसह.- 2 री
आ.-पुणे : नवल काशन, जुलै 2014.- 120 पृ.:
िचDे; 22 स0. मी.
9 िवनोदी लघुकथा.

थम आ. : मे 1991.
8. 130.00



O155,3N32



शंभर धागे ेमाचे.- पुणे : नवल काशन, जुलै 2014.221 पृ. ; 22 स0. मी.
18 िवनोदी लघुकथा.

8. 240.00



O155,3N32



O155,3

मृगतृ;णा.- पुणे : Bोक पि>लके शन, मे 2014.- 352
पृ. ; 22 स0. मी.
8. 400.00

8. 350.00

O155,3



O155,3

तारणा.- पुणे : Bोक पि>लके शन, मे 2014.- 288
पृ. ; 22 स0. मी.
8. 350.00

ठक आिण मया7^दत पु8षोnम.- पुणे : राजहंस
काशन, ऑग`ट 2014.- vi, 435 पृ.: िचDे; 22 स0.
ISBN 978-81-7434-764-0 :

O155,3

खुडलेलं रोपटं.- पुणे : Bोक पि>लके शन, मे 2014.232 पृ. ; 22 स0. मी.
8. 300.00



महाजन, किवता

O155,3

कृ ;णकांती.- पुणे : Bोक पि>लके शन, मे 2014.- 192
पृ. ; 22 स0. मी.
8. 250.00

8. 130.00

O155,3

O155,3

आसमंत.- पुणे : Bोक पि>लके शन, मे 2014.- 192 पृ.
; 22 स0. मी.
8. 250.00

`वqप.- पुणे : ेहवध7न काशन, सjट0. 2014.- 135
पृ. ; 22 स0. मी.



O155,3

Vमडे, बबन
कॅ jटन कावेरी मंगळावर.- पुणे : अkरसार`वत
काशन, माच7 2014.- 120 पृ. ; 22 स0. मी.
8. 100.00



O155,3

सािह;य

56

891.463-मराठी कथासािह;य- मशः

891.463-मराठी कथासािह;य- मशः

मेथे, तुषार

वरे , िवलास

वारस.- पुणे : Bोक पि>लके शन, जून 2015.- 168 पृ.
; 22 स0. मी.
8. 250.00


गटई.- पुणे : नवल काशन, जुलै 2014.- viii, 293
पृ. ; 22 स0. मी.
8. 320.00


O155,3

मेहद0 ळे , किवता
सफर कॅ डबरी वqड7ची.- पुणे : नीहारा काशन, जुलै
2015.- 64 पृ.: िचDे; 22 स0. मी.

O155,3

जखम.- पुणे : नवल काशन, माच7 2015.- 200 पृ.
; 22 स0. मी.
6 लघुकथा.

8. 220.00

10 बालकथा.

8. 60.00



O155,3



O155,3

5येयांतर.- पुणे : नवल काशन, माच7 2015.- 115
पृ. ; 22 स0. मी.
8. 126.00

मोरे , पांडुरं ग शंकर, 1949-

आथारी / नागनाथ कोnापqले यां]या `तावनेसह.पुणे : ^दलीपराज काशन, एिल 2014.- 200 पृ. ;
22 स0. मी.



O155,3

22 लघुकथा.
ISBN 978-93-84171-01-8 :

8. 220.00


O155,3N49

`थान.- पुणे : नवल काशन, जुलै 2014.- 152 पृ.
; 22 स0. मी.
8. 160.00


WहाDे, ^दवाकर के शव
आोश.- पुणे : नवल काशन, जुलै 2014.- 144 पृ.
; 22 स0. मी.
8. 160.00

O155,3



O155,3

रनाळकर, िवनायक बाबुराव, 1948-

भावनांतर.- पुणे : नवल काशन, माच7 2015.- 140
पृ. ; 22 स0. मी.
8. 154.00


O155,3

सांगतो तुला मरता मरता...- पुणे : नवल काशन,
जुलै 2014.- 221 पृ. ; 22 स0. मी.
8. 240.00

मािननी.- मंगsळपीर (वािशम) : ीकृ ;ण काशन,
एिल 2014.- 96 पृ. ; 22 स0. मी.
8. 210.00



O155,3



O155,3N48

वाघ, िनितन भरत

राळे भात, रं गनाथ

हजन.- मुंबई : नवता बुक वqड7, िडस0. 2014.138 पृ. ; 22 स0. मी.
8. 150.00

पहाटची चांदणी.- अहमदनगर : श>दगंध काशन,
जाने. 2015.- 80 पृ. ; 22 स0. मी.
ISBN 978-93-83401-14-7 : 8. 85.00





O155,3

O155,3

लोिहया, शैला uारकादास
शोध अकराgा ^दशेचा.- लातूर : अ8णा काशन,
सjट0. 2013.- 144 पृ. ; 22 स0. मी.
8. 150.00

वेखंडे, गोपाळ हरी

देवमाणूस.- पुणे : अिमत काशन, ऑHटो. 2014.94 पृ. ; 22 स0. मी.
13 लघुकथा.



O155,3

8. 90.00


O155,3
वंजारी, भाऊसाहेब भगवान

हटकर, जयवंत
िवhासा]या पिलकडे.- पुणे : ^दलीपराज काशन,
िडस0. 2014.- 292 पृ. ; 22 स0. मी.

'सुभेदार' रामजी मालोजी आंबेडकर.- पुणे : सुगावा

काशन, माच7 2014.- 184 पृ.: वंशा.; 22 स0. मी.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यां]या विडलां]या
जीवनावर आधाGरत.
8. 150.00

14 लघुकथा.



O155,3

ISBN 978-93-5117-027-3 :

8. 320.00


O155,3

सािह;य

57

891.463-मराठी कथासािह;य- मशः

891.463-मराठी कथासािह;य- मशः

शमा7, सीमा
सुमनांजली.- पुणे : ेहवध7न काशन, ऑग`ट 2014.164 पृ. ; 22 स0. मी.
ISBN 978-93-80321-48-6 : 8. 160.00

िशरवळकर, सुहास

खिजना.- 8 वी आ.-पुणे : ^दलीपराज काशन,
ऑग`ट 2014.- 224 पृ. ; 18 स0. मी.
8. 230.00




O155,3

O155,3

झलक.- 5 वी आ.-पुणे : ^दलीपराज काशन, ऑग`ट
2014.- 104 पृ. ; 18 स0. मी.
ISBN 978-93-5117-008-2 : 8. 100.00

शानभाग, माधुरी

डेट.- मुंबई : नवचैत?य काशन, जून 2014.- 157
पृ. ; 22 स0. मी.



O155,3

11 लघुकथा.
ISBN 978-93-83466-19-1 :

8. 170.00


O155,3

Vशदे, उÄवला
बाईचं घर मेणाचं.- ीरामपूर : श>दालय काशन,
ऑग`ट 2014.- 227 पृ. ; 22 स0. मी.
ISBN 978-93-80617-84-8 : 8. 290.00

पडlाआड.- 8 वी आ.-पुणे : ^दलीपराज काशन,
ऑग`ट 2014.- 152 पृ. ; 18 स0. मी.
ISBN 81-7294-277-X : 8. 150.00


O155,3



O155,3

ा न.- 5 वी आ.-पुणे : ^दलीपराज काशन,
ऑग`ट 2014.- 176 पृ. ; 18 स0. मी.
ISBN 978-93-5117-009-9 : 8. 180.00


O155,3

Vशदे, बी. डी., 1941वारं -वावधन.- अमळनेर : क`तुरी काशन, जाने.
2015.- 100 पृ. ; 22 स0. मी.
8. 120.00


िबनशत7.- 6 वी आ.-पुणे : ^दलीपराज काशन,
ऑग`ट 2014.- 176 पृ. ; 18 स0. मी.
ISBN 978-93-5117-016-7 : 8. 180.00


O155,3N41

O155,3

मातम.- 8 वी आ.-पुणे : ^दलीपराज काशन, ऑग`ट
2014.- 159 पृ. ; 18 स0. मी.
ISBN 978-93-5117-012-9 : 8. 160.00

िशरवळकर, सुहास

अंितम.- 8 वी आ.-पुणे : ^दलीपराज काशन, ऑग`ट
2014.- 208 पृ. ; 18 स0. मी.
ISBN 978-93-5117-013-6 : 8. 210.00



O155,3



O155,3

अफलातून.- 8 वी आ.-पुणे : ^दलीपराज काशन,
ऑग`ट 2014.- 189 पृ. ; 18 स0. मी.
ISBN 978-93-5117-015-0 : 8. 190.00

वंडर aवेqह.- 6 वी आ.-पुणे : ^दलीपराज काशन,
ऑग`ट 2014.- 146 पृ. ; 18 स0. मी.
ISBN 81-7294-287-7 : 8. 150.00


O155,3



O155,3

उ`ताद.- 8 वी आ.-पुणे : ^दलीपराज काशन,
ऑग`ट 2014.- 168 पृ. ; 18 स0. मी.
ISBN 978-93-5117-011-2 : 8. 180.00

सराईत.- 7 वी आ.-पुणे : ^दलीपराज काशन,
ऑग`ट 2014.- 175 पृ. ; 18 स0. मी.
ISBN 978-93-5117-007-5 : 8. 180.00


O155,3



O155,3

एलेहंथ अवर.- 7 वी आ.-पुणे : ^दलीपराज काशन,
ऑग`ट 2014.- 154 पृ. ; 18 स0. मी.
ISBN 978-93-5117-010-5 : 8. 160.00

सॉिलड.- 8 वी आ.-पुणे : ^दलीपराज काशन,
ऑग`ट 2014.- 168 पृ. ; 18 स0. मी.
ISBN 978-93-5117-014-3 : 8. 180.00


O155,3



O155,3

कणाकणाने.- 7 वी आ.-पुणे : ^दलीपराज काशन,
ऑग`ट 2014.- 146 पृ. ; 18 स0. मी.
ISBN 81-7294-282-6 : 8. 150.00

शु<वैशाख, कqपना, 1933छंद.- पुणे : ^दलीपराज काशन, माच7 2015.- 179
पृ. ; 22 स0. मी.
13 लघुकथा.



O155,3

ISBN 978-93-5117-033-4 :

8. 200.00


O155,3N33

सािह;य

58

891.463-मराठी कथासािह;य- मशः

891.463-मराठी कथासािह;य- मशः

ोDी, िनिशकांत
डाय¶ोिसस.- 2 री आ.-पुणे : नवल काशन, माच7
2015.- 172 पृ. ; 22 स0. मी.

साने, पांडुरं ग सदािशव, 1899-1950

सानेगु8जv]या गोड गोXी.- पुणे : ानगंगा काशन :
पाटील एंटरायझेस [िवतरक].
भाग 5 : दुःखी.- 2014.- 88 पृ. ; 22 स0. मी.

15 लघुकथा.

8. 190.00

13 बालकथा.



O155,3

िशखंडी.- पुणे : नवल काशन, माच7 2015.- 108 पृ.
; 22 स0. मी.
8. 116.00

मी.
4 बालकथा.

भाग 7 : बेबी सरोजा.- 2014.- 64 पृ. ; 22 स0. मी.
14 बालकथा.



O155,3

साठे , शुभा शशांक

8. 40.00 (oयेक भागाकGरता).


O155,3M99

सानेगु8जv]या गोड गोXी.- पुणे : ानगंगा काशन :
पाटील एंटरायझेस [िवतरक].
भाग 8 : क8णादेवी.- 2014.- 68 पृ. ; 22 स0. मी.

oया ितघी...- नागपूर : लाखे काशन, िडस0. 2014.264 पृ. ; 22 स0. मी.
संदभ7 : पृ. 9.
ISBN 978-93-82103-37-0 : 8. 320.00

13 बालकथा.



O155,3

भाग 9 : यती क पती.- 2014.- 79 पृ. ; 22 स0. मी.
13 बालकथा.

भाग 10 : िचDा िन चाs.- 2014.- 76 पृ. ; 22 स0.

सािनया, 1952-

मी.

संपा^दत सािनया: सािनया यां]या िनवडक कथा / सं.

10 बालकथा.

8. 40.00 (oयेक भागाकGरता).

संपा. रे खा इनामदार-साने आिण वंदना

बोकल-कु लकणe.- पुणे : राजहंस काशन, फे pु.
2014.- xxxii, 294 पृ. ; 22 स0. मी.



O155,3M99

सुतार, िशवाजी

15 लघुकथा.
ISBN 978-81-7434-692-6 :

भाग 6 : सोराब िन 8`तुम.- 2014.- 60 पृ. ; 22 स0.

8. 300.00


O155,3N52

बगळे पंत आिण बेडूकराव.- मुंबई : नवचैत?य काशन,
जून 2014.- 80 पृ.: िचDे; 22 स0. मी.
17 बालकथा.
ISBN 978-93-83466-27-6 :

साने, पांडुरं ग सदािशव, 1899-1950

यामची आई / qहाद के शव अDे यां]या ा¾थनासह.पुणे : ानगंगा काशन, 2014.- 252 पृ.: िचDे; 22
स0. मी.
8. 125.00


O155,3M99

8. 80.00


O155,3

सोनवणे, आबा धनराज, 1985-

मला बाळासाहेब हायचं...!.- अमळनेर : क`तुरी
काशन, जुलै 2014.- vi, 140 पृ. ; 22 स0. मी.
8. 100.00


O155,3N85

सानेगु8जv]या गोड गोXी.- पुणे : ानगंगा काशन :
पाटील एंटरायझेस [िवतरक].
भाग 1 : खरा िमD.- 2014.- 71 पृ. ; 22 स0. मी.

सोनवणे, सीमा

लह मॅरेज / ीपाल सबनीस यां]या `तावनेसह.पुणे : ^दलीपराज काशन, एिल 2014.- 232 पृ. ;
22 स0. मी.
ISBN 978-93-82988-89-2 : 8. 250.00

6 बालकथा.

भाग 2 : घामाची फु ले.- 2014.- 80 पृ. ; 22 स0. मी.
9 बालकथा.



भाग 3 : मनूबाबा.- 2014.- 72 पृ. ; 22 स0. मी.

O155,3

10 बालकथा.

सोनार, रमेश डी.

भाग 4 : फु लाचा योग.- 2014.- 95 पृ. ; 22 स0.

याचना.- 2 री आ.-पुणे : अGरहंत काशन, 2013.136 पृ. ; 22 स0. मी.

मी.
19 बालकथा.

11 लघुकथा.

8. 40.00 (oयेक भागाकGरता).

8. 150.00


O155,3M99



O155,3

सािह;य
891.463-मराठी कथासािह;य- मशः

891.463009-मराठी कथासािह;याचा इितहास आिण
समीJा- मशः

´ंडीवाले, पौणमा दीप, 1959>लॅक फॉरे `ट.- धुळे : आंतरभारती
अ5ययन-अनुसंधान क0 [, [2015?].- x, 90 पृ. ; 22
स0. मी.
11 लघुकथा.

8. 80.00


O155,3N59

´सळे , देवदn, 1938सारजा.- अहमदनगर : श>दगंध काशन, ऑHटो.
2011.- iv, 130 पृ., [1] पटिचD ; 22 स0. मी.
8. 125.00



नगरकर, संजय पांडुरं ग



891.463008-मराठी कथासािहoय सं2ह
िनवडक धनंजय: िवानकथा / संपा. अ8ण नेsरकर ;
दीपक घारे यां]या `तावनेसह.- मुंबई : राज0[
काशन, एिल 2015.- 408 पृ. ; 24 स0. मी.
िविवध लेखकां]या 44 िवानकथा.
ISBN 978-93-84631-01-7 : 8. 440.00

मराठी कादंबरीतील शोकांितका.- पुणे : ेहवध7न
काशन, ऑग`ट 2014.- 190 पृ. ; 22 स0. मी.
संदभ7.
ISBN 978-93-80321-54-7 : 8. 190.00


O155,3:g

महाराcातील िव`थािपत आिण मराठी कादंबरी.- पुणे :
ेहवध7न काशन, जाने. 2015.- 144 पृ. ; 22 स0.
मी.



O155,3x

संदभ7.
ISBN 978-93-80321-59-2 :

8. 140.00


फु लवा / संपा. शमला गोसावी.- अहमदनगर : श>दगंध
काशन, एिल 2015.- 87 पृ.: िचDे; 22 स0. मी.

O155,3:g

पठारे , रं गनाथ गबाजी, 1950-

उपिवषय : 891.461008 - मराठी

ISBN 978-93-83401-18-5 :

ठाकू र, रवv[
मराठी कादंबरी: समाजशाSीय समीkा.- 2 री आ.पुणे : ^दलीपराज काशन, िडस0. 2014.- 422 पृ. ;
22 स0. मी.
थम आ. : मे 2007.
संदभ7.
ISBN 978-81-7294-608-1 : 8. 450.00
O155,3:g

O155,3N38

काgसािहoयाचा सं2ह.

59

आजची कादंबरी: न{दी आिण िनरीkणे.- ीरामपूर :
श>दालय काशन, जाने. 2014.- 253 पृ. ; 22 स0.

8. 100.00


O155,3x

म?वंतर: युवा लेखकांनी साकारलेqया मम7`पशe
िवानकथा / संपा. िनरं जन घाटे.- पुणे : डायमंड
पि>लके श?स, मे 2015.- xii, 212 पृ. ; 22 स0. मी.
िविवध लेखकां]या 17 िवानकथा.
ISBN 978-81-8483-599-1 : 8. 250.00

मी.

संदभ7.
ISBN 978-93-80617-38-1 :

8. 320.00


O155,3:g

सावदेकर, आशा



O155,3x

मनातqया तळाशी.- नागपूर : ानेश काशन, मे
2015.- 144 पृ. ; 22 स0. मी.
8. 175.00


श>दरं ग / संपा. सुनील गोसावी.- अहमदनगर : श>दगंध
काशन, माच7 2014.- 93 पृ. ; 22 स0. मी.
िविवध लेखकां]या 19 लघुकथा.
ISBN 978-93-83401-06-2 : 8. 100.00

O155,3:g

891.464-मराठी िनबंध सािहoय
अंिबलवादे, बेबीसरोज, 1968-



O155,3x

891.463009-मराठी कथासािहoयाचा इितहास आिण
समीkा

`पशा7चा गाव.- पुणे : ^दलीपराज काशन, िडस0.
2014.- 100 पृ. ; 22 स0. मी.
19 िनबंध.
ISBN 978-93-5117-028-0 :

8. 120.00


O155,6N68

िचखले, वषा7
वैदभeय 2ामीण कथाoम सािहoय: sप आिण `वsप :
सन 1945-1995.- औरं गाबाद : `वsप काशन,
माच7 2013.- 272 पृ. ; 22 स0. मी.
संदभ7.
ISBN 978-81-910112-4-1 : 8. 270.00


O155,3:g

अDे, qहाद के शव, 1898-1969
अकािशत आचाय7 अDे / संक. नागेश कांबळे ; संपा.
िशरीष पै.- मुंबई : परचुरे काशन, नोह0. 2014.231 पृ. ; 22 स0. मी.
ISBN 978-81-8086-074-4 : 8. 250.00


O155,6M98

सािह;य

60

891.464-मराठी िनबंध सािह;य-

मशः

891.464-मराठी िनबंध सािह;य-

अ यंकर, रवी
पाशीचा भो~या.- मुंबई : मौज काशन, ऑHटो.
2014.- xii, 304 पृ. ; 22 स0. मी.

काळसेकर, सतीश

पायपीट.- मुंबई : लोकवाiय, मे 2015.- 236 पृ. ;
22 स0. मी.
ISBN 978-93-82789-58-1 : 8. 250.00

51 िवनोदी िनबंध.
ISBN 978-93-5091-088-7 :

मशः

8. 300.00



O155,6



O155,6

काळे , निवन

म¿ानो मंडे.- मुंबई : रा½टर पि>लके श?स, [20--?].155 पृ. ; 22 स0. मी.

अमृता सुभाष

एक उलट...एक सुलट.- पुणे : राजहंस काशन, नोह0.
2014.- xii, 178 पृ.: िचDे; 22 स0. मी.
ISBN 978-81-7434-801-2 : 8. 200.00

25 िनबंध.
ISBN 978-81-922379-5-4 :

8. 150.00




O155,6

O155,6

कु लकणe, मदन पांडुरंग, 1942-

ओक, संजय

- टीका

ज`ट अ िमिनट.- मुंबई : परचुरे काशन, एिल
2015.- 68 पृ. ; 18 स0. मी.
ISBN 978-81-8086-077-5 : 8. 75.00


O155,6

कांबळे , उnम
अखंड घालमेल.- पुणे : सुरेश एज?सी, िडस0. 2014.143 पृ. ; 22 स0. मी.
8. 170.00

िलपटे, ेkंजय गोVवदराव
साkेपी समीkक: डॉ. मदन कु लकणe.- परभणी :
पवन काशन, 2015.- 446 पृ. ; 22 स0. मी.
संदभ7.
ISBN 978-81-923937-9-7 : 8. 475.00


O155,6N42:g



O155,6

कातरकर, सुिचDा मधुकर
चा½याचा मैDबंध.- नागपूर : कौ`तुभ काशन,
एिल 2015.- 174 पृ. ; 22 स0. मी.

कु लकणe, ेहसुधा
मनपाखs.- पुणे : नवल काशन, फे pु. 2015.- 160
पृ. ; 22 स0. मी.
43 िनबंध.

8. 176.00


O155,6

29 िनबंध.

8. 150.00

खराटे, सुधा



O155,6

कापिडया, जयी अजय
आयु;य वेचतांना.- भुसावळ : मैफल काशन, फे pु.
2015.- 100 पृ. ; 22 स0. मी.

अनोखी मैDी.- पुणे : अkर मानव काशन, ऑग`ट
2014.- 144 पृ. ; 22 स0. मी.
20 िनबंध.
ISBN 978-93-83272-16-7 :

8. 80.00


O155,6

22 िनबंध.

8. 120.00

गाडगीळ, बाळ, 1926-2010



O155,6

मंथन.- भुसावळ : मैफल काशन, ऑग`ट 2012.96 पृ. ; 22 स0. मी.

अखेर पडदा पडला / वा. ल. कु लकणe यां]या
`तावनेसह.- नवीन आ.-पुणे : मधुराज पि>लके श?स,
ऑHटो. 2014.- 188 पृ. ; 22 स0. मी.
10 िवनोदी िनबंध.

संदभ7.
8. 190.00

18 िनबंध.

8. 100.00





O155,6N26

O155,6

गाडगीळ, िमVलद वा.
ला½टर मॉल.- पुणे : नीहारा काशन, माच7 2015.128 पृ. ; 22 स0. मी.

कापसे, िशवसांब

दृिXkेप.- नांदड
े : अनुराधा काशन, मे 2014.127 पृ. ; 22 स0. मी.

30 िवनोदी िनबंध.

21 िनबंध.
ISBN 978-93-82995-11-1 :

8. 140.00

8. 110.00


O155,6



O155,6

सािह;य
891.464-मराठी िनबंध सािह;य-

मशः

891.464-मराठी िनबंध सािह;य-

मशः

दीिkत, लीला
घर आमचं कोकणातलं.- मुंबई : परचुरे काशन, फे pु.
2015.- 175 पृ.: िचDे; 22 स0. मी.

गायकवाड, बाबुराव

पु?हा एकदा हलकं फु लकं .- पुणे : मंजुल काशन, जुलै
2012.- 63 पृ. ; 22 स0. मी.
10 िनबंध.
ISBN 81-89381-46-6 :

61

38 िनबंध.

8. 50.00

ISBN 978-81-8086-076-8 :

8. 150.00





O155,6

देशमुख, लमीकांत
मधुबाला ते गांधी.- पुणे : ^दलीपराज काशन, िडस0.
2014.- 192 पृ. ; 22 स0. मी.

गोडबोले, मंगला

जुनी िवटी, नवं रा~य.- मुंबई : नवचैत?य काशन,
जून 2014.- 160 पृ. ; 22 स0. मी.
29 िनबंध.
ISBN 978-93-83466-20-7 :

O155,6

45 िनबंध.

8. 160.00

ISBN 978-93-5117-026-6 :

8. 210.00





O155,6

चौधरी, सुलभा अमृत

O155,6

देसाई, माधवी, 1933-2013

चैत?य पहाट.- नागपूर : ानेश काशन, जून 2015.144 पृ. ; 22 स0. मी.

धुमारे .- पुणे : मेहता, मे 2015.- viii, 96

33 िनबंध.

15 िनबंध.

8. 150.00

पुनमु7[ण. थम आ. : माच7 1995.
ISBN 8177662732 : 8. 120.00



O155,6



O155,6N33

चौबळ, िमVलद
अणू अणू आयु;य.- पुणे : अkर मानव काशन, सjट0.
2014.- 146 पृ. ; 22 स0. मी.

धमा7िधकारी, चं[शेखर
आWहास आWही पु?हा पहावे.- मुंबई : नवचैत?य
काशन, जून 2014.- 202 पृ. ; 22 स0. मी.
ISBN 978-93-83466-18-4 : 8. 210.00

13 िनबंध.
ISBN 978-93-83272-01-3 :

8. 150.00




O155,6

जाखडे, अ8ण
इजक / द. ता. भोसले यां]या `तावनेसह.- मुंबई :
लोकवाiय, जुलै 2014.- 184 पृ.: िचDे; 22 स0. मी.

O155,6

धानोरकर, ानेhर
मराठी िनबंध.- नागपूर : ऋचा काशन, जुलै 2014.56 पृ. ; 22 स0. मी.

38 िनबंध.
ISBN 978-93-82789-40-6 :

पृ. ; 22 स0.

मी.

17 िनबंध.

8. 200.00

8. 55.00




O155,6

तडकलकर, अलका .
फु लांचे गंधकोष.- अंबाजोगाई : पGरसर काशन,
[201-?].- 64 पृ.: िचDे; 22 स0. मी.

O155,6

नाडकणe, सुरेशचं[ गंगाधर, 1929-2011
ब´रं ग.- पुणे : माधवी काशन, जुलै 2015.- 172 पृ.
, [2] पटिचDे ; 22 स0. मी.

12 िनबंध.

34 िनबंध.

8. 60.00

8. 200.00




O155,6

दामोदरे , `वाती दीपक
श>दमंिजरी.- पुणे : गमभन काशन, सjट0. 2014.144 पृ. ; 22 स0. मी.

O155,6N29

परांजपे, िवनीता

मांजराची जात.- नागपूर : ानेश काशन, 2015.120 पृ. ; 22 स0. मी.

45 िनबंध.

40 िनबंध.

8. 72.00

8. 150.00


O155,6



O155,6

सािह;य

62

891.464-मराठी िनबंध सािह;य-

मशः

891.464-मराठी िनबंध सािह;य-

मशः

लोिहया, शैला uारकादास
8णझुणoया पाखरा / िवhास वसेकर यां]या
`तावनेसह.- पुणे : ^दशा पि>लके श?स, एिल 2009.xiv, 171 पृ. ; 22 स0. मी.

पहाडे, मालती म.

मनात माÃया.- नागपूर : ऋचा काशन, जुलै 2015.96 पृ. ; 22 स0. मी.
40 िनबंध.

8. 125.00

52 िनबंध.



O155,6

8. 160.00


O155,6
पुंडे, शकुंतला

'ते' आिण मी.- पुणे : रोहन काशन, मे 2015.- 195
पृ. ; 22 स0. मी.
ISBN 978-93-82591-63-4 : 8. 200.00

वळसंगकर, अभय



O155,6

फाटक, पजा
रांचं झाड / संपा. अनुजा जगताप ; नीिलमा गुंडी
यां]या `तावनेसह.- पुणे : रोहन काशन, िडस0.
2014.- 208 पृ. ; 22 स0. मी.



O155,6

वसेकर, केशव बाबनराव, 1948-

शाबास िववेक.- परभणी : ितभास काशन, जाने.
2015.- 64 पृ.: िचDे; 22 स0. मी.

14 िनबंध.
ISBN 978-93-82591-61-0 :

pॅकनेल]या िखडकतून / संपा. सदानंद बोरसे.- पुणे :
राजहंस काशन, ऑHटो. 2014.- 117 पृ.: िचDे;
22 स0. मी.
ISBN 978-81-7434-792-3 : 8. 120.00

7 बाल िनबंध.

8. 200.00


O155,6

बेडेकर, ^द. के .
लिलतVचतन.- 2 री आ.-मुंबई : लोकवाiय, ऑग`ट
2014.- viii, 124 पृ. ; 22 स0. मी.

ISBN 978-81-925656-4-4 :

8. 60.00


O155,6N48

सुखठणकर, सुधीर

हसत-खेळत.- नवीन आ.-पुणे : नवल काशन, जुलै
2014.- 144 पृ.: िचDे; 22 स0. मी.

37 िनबंध.

29 िवनोदी िनबंध.

थम कािशत : पुणे : मागोवा काशन, मे 1983.
ISBN 978-93-82789-43-7 : 8. 160.00

8. 160.00


O155,6

भटकळ, रामदास

िजहाळा.- पुणे : राजहंस काशन, जाने. 2015.xvi, 404 पृ.: िचDे; 22 स0. मी.
ISBN 978-81-7434-816-6 : 8. 400.00




O155,6

891.466-मराठी पDसािहoय
नाईक, सोमनाथ िवhनाथ
अनावृn.- कणकवली (Vसधुदग
ु 7) : पंिडत पि>लके श?स,
ऑग`ट 2013.- 136 पृ. ; 22 स0. मी.
8. 150.00


O155,6

O155,4

891.468-मराठी संकण7 सािहoय

भोसले, िवजयकुमार

Vचतनझुला.- Vहगोली : आoमभान काशन, िडस0.
2014.- 96 पृ. ; 22 स0. मी.
35 िनबंध.

8. 100.00


O155,6

घळसासी, याम
^दसामाजी काहीतरी / संपा. शुभांगी रामचं[ सामक.पुणे : दीपक याम घळसासी, मे 2015.- xvi, 308
पृ., [8] पटिचDे ; 22 स0. मी.
8. 350.00


O155,6
मुजुमदार, अनुराधा राजीव, 1963-

माझे िवचार िशqप.- पुणे : ेहवध7न काशन, जाने.
2015.- 110 पृ. ; 22 स0. मी.

थोरात, योगेश

सहज सुचलं Wहणून...- अहमदनगर : श>दगंध काशन,
एिल 2014.- 83 पृ. ; 22 स0. मी.
ISBN 978-93-83401-09-3 : 8. 90.00

26 िनबंध.
ISBN 978-93-80321-92-9 :

8. 110.00


O155,6N63



O155,6

सािह;य
891.468-मराठी संकण सािह;य-

मशः

63

891.4693-क{कणी कथासािहoय

पाटील-धाDक, के s
दारणाकाठ]या पाऊलखुणा.- नािशक : अkरबंध
काशन, जून 2014.- 120 पृ.: िचDे; 22 स0. मी.
8. 120.00

जोग, गजानन

खांद आनी हेर कथा.- आगशी (गोवा) : Vबब काशन,
जाने. 2014.- vi, 142 पृ. ; 22 स0. मी.


O155,6

12 लघुकथा.

8. 180.00

891.46802-चुटके , िवनोद, अवतरणे इoयादी



O44G,3

नािशककर, अ8ण
सवाyसाठी िवनोदी चुटके .- पुणे : ानगंगा काशन :
पाटील एंटरायझेस [िवतरक], 2011.- 40 पृ. ; 22
स0. मी.
8. 30.00

िडसोजा, एडवीन जे. एफ.

पयण.- आगशी (गोवा) : Vबब काशन, माच7 2014.iv, 192 पृ. ; 22 स0. मी.
22 लघुकथा.



O155,6

8. 180.00


O44G,3

891.469-कXकणी सािह;य
के ळे कार, पुंडलीक रामचं[, 1944-2008
मन मोवळाय.- आगशी (गोवा) : Vबब काशन, जून
2014.- 112 पृ. ; 22 स0. मी.
कथा, िनबंध, लेख तसेच अनुवा^दत लघुकथा.
कागदी बां. : 8. 199.00

दणायत, जयमाला नारायण, 1947-

सांज-सावळी.- पणजी : गोवा क{कणी अकादेमी,
2014.- 150 पृ. ; 22 स0. मी.
21 लघुकथा.



8. 110.00

O44GN44

891.4691-क{कणी काgसािहoय



O44G,3N47

बोरकार, ^दलीप धमा7, 1957सखी वसुंधरा.- आगशी (गोवा) : Vबब काशन, माच7
2014.- iv, 324 पृ. ; 22 स0. मी.
8. 199.00

सरदेसाय, मनोहर

ग{या तु~या मोगाखातीर.- 2 री आ.-पणजी : गोवा
क{कणी अकादेमी, 2014.- 73 पृ. ; 22 स0. मी.
40 किवता.



थम आ. : 1961.
8. 100.00

O44G,3N57



O44G,1

जायात जागे.- 2 री आ.-पणजी : गोवा क{कणी
अकादेमी, 2014.- 63 पृ. ; 22 स0. मी.
थम आ. : 1964.

894.35-तुक» सािहoय
894.353-तुक» कथासािहoय
इरे पोलू, गुल (Irepoglu, Gul)

22 किवता.

8. 90.00


ूिलप]या बागा: माÃया छायेत / अनु. लिलता
कोqहारकर.- मुंबई : पॉjयुलर काशन, 2015.- viii,
267 पृ. ; 22 स0. मी.
ISBN 978-81-7185-417-2 : 8. 375.00


O44G,1

891.4692-क{कणी नासािहoय

O591,3

गुंद,े हकन (Gunay, Hakan), 1976-

पेरैरा, बेिनिसयो िवतोGरन, 1953दुडवांचो मोग.- पणजी : गोवा क{कणी अकादेमी,
2011.- 65 पृ. ; 22 स0. मी.
8. 50.00

देदा7 / अनु. शमला फडके .- मुंबई : पॉjयुलर काशन,
2015.- iv, 286 पृ. ; 22 स0. मी.
ISBN 978-81-7185-493-6 : 8. 375.00


O591,3N76



O44G,2N53

फे नाyडीस, िसरीलो डी.
व0सन / देवनागरी िलjयां. िवशाल खांडेपारकार.पणजी : गोवा क{कणी अकादेमी, 2014.- 76 पृ. ;
22 स0. मी.
8. 100.00

तानिपनार, अहमत हमदी (Tanpinar, Ahmet
Hamdi), 1901-1962

मनःशांती / अनु. सिवता दामले.- मुंबई : पॉjयुलर
काशन, 2015.- ii, 510 पृ. ; 22 स0. मी.
ISBN 978-81-7185-492-9 : 8. 550.00


O44G,2



O591,3N01

इितहास

64

895.6-जपानी सािह;य
895.63-जपानी कथासािहoय

915-आिशया
915.1-चीन

^कमुरा, रे ई (Kimura, Rei)
आवा माs: टायटॅिनक ऑफ जपान / इं2जीवsन
चा8लता भाकर पाटीलकृ त अनु.- पुणे : मेहता,
ऑHटो. 2010.- vi, 242 पृ. ; 22 स0. मी.

िगलमन, सुझन जेन (Gilman, Susan Jane)

अनोळखी `वग7मं^दरात... / अनु. संजीवनी मुळे.- पुणे :
मेहता, जून 2015.- x, 294 पृ. ; 22 स0. मी.
'Undress me in the temple of heaven' चा
अनुवाद.

'Awa maru - Titanic of Japan' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-8498-163-6 :

ISBN 9788184987928 :

8. 200.00

8. 300.00


U8.41



O42,3

915.15-ितबेट

मी एGरक / अनु. ेहल जोशी.- पुणे : मेहता, सjट0.
2014.- iv, 200 पृ.: िचDे; 22 स0. मी.

915.15(1)-कैलास-मानसरोवर

'My name is Eric' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-8498-562-7 :

8. 200.00


O42,3
900-इितहास

बव, िवhास
कॅ िलफोनया ते कै लाश . पहा 917.3 - अमेGरकन
संयु सं`थाने.
915.3/9(1)-इ`लािमक देश
आितश तसीर

इितहासातील नवे वाह / संपा. जा`वंदी वांबूरकर.- पुणे :
डायमंड पि>लके श?स : डायमंड बुक डेपो [िवतरक],
ऑग`ट 2014.- xviii, 166 पृ. ; 22 स0. मी.
संदभ7.
ISBN 978-81-8483-595-3 कागदी बां. :

इितहासाचा अनिभ याDी: एका पुDाचा इ`लािमक
देशातील वास / इं2जीवsन शारदा साठे कृत अनु.मुंबई : मौज काशन, नोह0. 2014.- xiv, 281 पृ. ;
22 स0. मी.
'Stranger to history : a son's journey
through Islamic lands' चा अनुवाद.

8. 295.00


V

910-भूगोल आिण &वास - पयटन
910.4-वासवण7न

ISBN 978-93-5091-091-7 :

8. 300.00


U8.1(Q7)
915.4-भारत

भु`कु टे, िवlाधर िव¢ल
°मणगाथा एका िवlाधराची / कु मार के तकर यां]या
`तावनेसह.- मुंबई : नवचैत?य काशन, फे pु. 2015.176 पृ., [9] पटिचDे: नकाशे; 22 स0. मी.

धान, जयकाश
ऑफबीट भटकंती / संपा. अनुजा जगताप.- पुणे :

रोहन काशन, एिल 2014.- 235 पृ. , [8]
पटिचDे ; 22 स0. मी.
ISBN 978-93-82591-35-1 : 8. 240.00

ISBN 978-93-83466-40-5 कागदी बां. :

8. 250.00




U8.44

U8.1

ऑफबीट भटकं ती - 2: पु?हा एकदा अनोया देशांची
^दलखुलास मुशा^फरी / संपा. अनुजा जगताप.- 2 री
आ.-पुणे : रोहन काशन, जून 2015.- 225 पृ., [8]
पटिचDे: िचDे, नकाशे; 22 स0. मी.
ISBN 978-93-82591-70-2 : 8. 240.00


U8.1
914-युरोप

914.2-इंलंड
914.2982-`वा?सी

मोरे , ~योितराम चं[कांत
भारताचा ादेिशक भूगोल = Regional
geography of India / सं. ले. ~योितराम चं[कांत
मोरे आिण अजु7न हरीभाऊ मुसमाडे.- पुणे : डायमंड
पि>लके श?स : डायमंड बुक डेपो [िवतरक], जून 2015.viii, 179 पृ.: नकाशे; 22 स0. मी.
संदभ7.
ISBN 978-81-8483-616-5 : 8. 150.00


U.44

915.4(1)-नम7दा नदी

देव, वीणा िवजय

`वा?सीतील ^दवस.- पुणे : मेहता, माच7 2015.- viii,
136 पृ.: रं गीत िचDे; 22 स0. मी.
ISBN 9788184986556 : 8. 395.00


U8.562

घाडगे, काश
पGरमा माँ नम7दच
े ी.- पुणे : अkर मानव काशन,
ऑग`ट 2014.- 142 पृ. ; 22 स0. मी.
ISBN 978-93-83272-19-8 : 8. 80.00


U8.44.6NAR

इितहास

65

-पि|म आ^©का आिण ^कनायालगतची बेटे

915.4(1)-िहमालय

916.6

बेनानह, मायकल (Benanav, Michael)
पांढया सो?या]या शोधात / अनु. शुभदा पटवध7न ;
संपा. णव सखदेव.- पुणे : रोहन काशन, माच7
2014.- 212 पृ.: िचDे, नकाशे; 22 स0. मी.

पुंज, गौरव

उडणाया लामांचा देश आिण िहमालय वासातील
सoयकथा / इं2जीवsन रे खा ^दवेकरकृ त अनु.- पुणे :
अमेय इ?`पाय¸रग बुHस, माच7 2014.- 200 पृ., [8]
पटिचDे: िचDे, नकाशे; 22 स0. मी.

'Caravan of white gold' चा अनुवाद.
ISBN 978-93-82591-34-4 :

'The land of flying Lamas & other real

8. 195.00


U8.65

travel stories from the Indian Himalaya' चा

917-उnर अमेGरका
917.3-अमेGरकन संयु

अनुवाद.
ISBN 978-93-5080-048-5 :

8. 250.00


U8.44.2H

सं`थाने

अवचट, अिनल

बहर िशिशराचा: अमेGरके तील फॉल सीझन.- मुंबई :
मौज काशन, जून 2014.- 96 पृ.: रं गीत िचDे; 23
स0. मी.
ISBN 978-93-5091-086-3 : 8. 300.00

915.417-मिणपूर
भावे, शिशधर

मिणपूर: मनोभावे देशदश7न / संपा. आनंद हडeकर.पुणे : राजहंस काशन, मे 2014.- 144 पृ., [4]
पटिचDे: नकाशे; 22 स0. मी.
संदभ7.
ISBN 978-81-7434-730-5 : 8. 150.00



U8.73



U8.4478

915.46-जWमू आिण कािमर
915.46(1)-लडाख

थोरात, ीकं ठ गजानन
मी पािहलेली अमेGरका / सं. संक. आिण संपा.
कौ`तुभ थोरात आिण भायी थोरात.- पुणे :
भारuाज काशन, 2015.- 120 पृ., [2] पटिचDे ;
22 स0. मी.
कमत नाही


सबनीस, ऋता मोिहत

U8.73

मुंबई : राज0[ काशन,
जुलै 2014.- 117 पृ.: िचDे (काही रं गीत); 21 स0.

लडाख: एक turning point.-

पोतनीस, िनलीमा

मी.+ सी. डी.
ISBN 978-81-927607-8-0 :

8. 240.00


U8.4447LAD

915.479-महाराc

मी अनुभवलेली अमेGरका.- मुंबई : अkर काशन,
ऑग`ट 2014.- 104 पृ. , [8] पटिचDे ; 25 स0. मी.
8. 125.00


U8.73

बव, िवhास
कॅ िलफोनया ते कै लाश.- 2 री आ.-मुंबई : इंकग
इनोहेश?स, जाने. 2014.- xvi, 156 पृ., [12]
पटिचDे: िचDे; 22 स0. मी.

´गाडे, ^करण अ8ण
ाकृ ितक महाराc.- पुणे : ेहवध7न काशन, जून
2014.- 100 पृ.: नकाशे; 22 स0. मी.
ISBN 978-93-80321-80-6 : 8. 100.00


U.4435

916-आ^©का

उपिवषय : 915.15(1) - कैलास-मानसरोवर

थम आ. : नोह0. 2013.
8. 200.00


U8.73

अॅिलसन, पीटर (Allison, Peter)

920-च#र"े
920.02-सामा?य चGरDसं2ह

सफारी आ^©के तली: अनुभवसफर एका गाइडची /
इं2जीवsन मंदार गोडबोलेकृत अनु.- पुणे : मेहता,
जाने. 2015.- xii, 220 पृ., [8] पटिचDे: नकाशा;
22 स0. मी.

चोपडेकार, हनुमंत

संवसारीक नामनेचे समाजवावूरपी.- सालसेत (ग{य) :
ी हGर काशन, सjट0. 2011.- 32 पृ. : िचDे ; 22
स0.मी.
8. 25.00

'Whatever you do, don't run : true tales of
a Botswana safari guide' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-8498-624-2 :

8. 240.00


U8.6



w

इितहास
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920.02-सामाय च#र"सं ह- मशः

920.054-भारतीय-

खांडेकर, िव;णु सखाराम, 1898-1976
समाजिशqपी / संपा. सुनीलकु मार लवटे.- पुणे : मेहता,
जून 2015.- x, 110 पृ. ; 22 स0. मी.
14 जीवनचGरDे.
ISBN 9788184987706 : 8. 120.00


w

जोगळे कर, अरVवद वसंत, 1940सैिनक जीवनातील सxरं ग.- पुणे : उ?मेष काशन,
ऑग`ट 2014.- 222 पृ. ; 22 स0. मी.
सैिनक जीवनात भेटलेqया 21 gV चे जीवनचGरD.
ISBN 978-81-929315-3-1 : 8. 200.00

मशः

पाटगावकर, चं[कांत
समते]या दडीचे धारकरी: महाoमा फु ले ते साने
गु8जी.- नवीन आ.-कोqहापूर : अिभनंदन काशन,
फे pु. 2012.- 108 पृ. ; 22 स0. मी.
5 जीवनचGरDे.
संदभ7.
8. 100.00


w44

बोधे, व. बा.



w

अkरp¡ाचे `वामी.- पुणे : अkरबंध काशन, मे
2014.- 144 पृ.: िचDे; 22 स0. मी.
13 जीवनचGरDे.
ISBN 978-93-83362-01-1 : 8. 145.00


देशमुख, सुषमा

w44

जगावेगळी माणसं जगावेगºया गोXी.- 2 री आ.मुंबई : इंकग इनोहेश?स, नोह0. 2014.- 149 पृ. ;
22 स0. मी.
थम आ. : ऑग`ट 2010.
36 जीवनचGरDे.
8. 250.00

भदाणे, जयवंतराव शंकरराव, 1965-

आसवांचे मोती.- अहमदनगर : श>दगंध काशन, मे
2014.- 204 पृ. ; 22 स0. मी.
13 जीवनचGरDे.
ISBN 978-93-83401-08-6 : 8. 215.00




w
920.054-भारतीय

खांडेकर, िव;णु सखाराम, 1898-1976
जीवनिशqपी / संपा. सुनीलकु मार लवटे.- पुणे : मेहता,
जून 2015.- viii, 124 पृ.: िचDे; 22 स0. मी.
17 जीवनचGरDे.
ISBN 9788184987768 : 8. 140.00

w44

वैl, भाई
पGरवत7नाचे साथी आिण सारथी / संपा. अिभिजत
वैl.- पुणे : सुगावा काशन, एिल 2014.- 224 पृ.
; 22 स0. मी.
51 जीवनचGरDे.
ISBN 978-93-80166-92-6 : 8. 200.00





w44

गायकवाड, बाबुराव

w44

सातपुते, अशोक

भारतातील मोठी माणसं.- पुणे : अिमत काशन,
ऑHटो. 2014.- 206 पृ.: िचDे; 22 स0. मी.
21 जीवनचGरDे.
8. 200.00

माणसे: जनातली आिण मनातली.- पुणे : मंजुल

काशन, ऑHटो. 2012.- 87 पृ. ; 22 स0. मी.
11 जीवनचGरDे.
ISBN 81-89381-48-2 : 8. 80.00




w44

देशपांडे, सुवणा7 िवhास
`वÂ पेरणारी माणसं.- पुणे : सुकृत काशन, सjट0.
2014.- 96 पृ.: िचDे; 22 स0. मी.
11 जीवनचGरDे.
ISBN 978-93-81659-12-0 : 8. 100.00

w44

महाराcातील मोठी माणसं.- 2 री आ.-पुणे : अिमत
काशन, ऑHटो. 2014.- 190 पृ.: िचDे; 22 स0. मी.
29 जीवनचGरDे.
8. 200.00


w4435



w44

पांढरे , नीला

सहजीवनातील काशवाटा.- पुणे : उ?मेष काशन,
माच7 2015.- 237 पृ.: िचDे; 22 स0. मी.
संदभ7.
ISBN 978-81-929315-6-2 : 8. 250.00

920.4-काशक आिण 2ंथिवे ते
920.4(1)-gि गत चGरDे
920.4-भावे, मंदा^कनी हनुमंत
भावे, हनुमंत अनंत, 1933-2013

काशनातील भावे योग आिण पतंगाची दोरी / सं.
ले. हनुमंत अनंत भावे आिण मंदा^कनी हनुमंत भावे


w44

. पहा 920.4 - भावे, हनुमंत अनंत.

इितहास
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920.72-पुरािणक, वषा7
पुरािणक, वषा7
फणसवाडी ते ^फलाडेिqफया.- पुणे : इं[ायणी सािहoय,
जाने. 2014.- 84 पृ. ; 22 स0. मी.
8. 80.00

920.4-भावे, हनुमंत अनंत
भावे, हनुमंत अनंत, 1933-2013

काशनातील भावे योग आिण पतंगाची दोरी / सं.
ले. हनुमंत अनंत भावे आिण मंदा^कनी हनुमंत भावे.पुणे : सGरता काशन, जून 2014.- 332 पृ. ; 22 स0.



मी.

उपिवषय : 920.4 - भावे, मंदा^कनी हनुमंत.
ISBN 81-7358-082-0 : 8. 350.00

Y15w,1



M17wN33,1

920.71-पु8षांची चGरDे
920.71(1)-gि गत चGरDे
920.71-कु लकणe, माधव
कु लकणe, माधव
वेडात दौडलो.- मुंबई : अkर काशन, सjट0. 2014.127 पृ. ; 22 स0. मी.
8. 130.00

920.9305906914-अहमदी, फराह
अहमदी, फराह

िkितजापार / श>दांकन तािमम अंसारी ; इं2जीवsन
िवनीता जोगळे करकृ त अनु.- पुणे : मेहता, माच7
2015.- viii, 192 पृ. ; 22 स0. मी.
मूळ कािशत : The story of my life : An


Y16w,1

920.71-देशमुख, धुंडीराज गोVवद
िवहंग: ान आकाशीचा / संक. आिण संपा. िवजय



8. 200.00



920.933468-सहकार उlोग उoपादके
920.933468641-साखर आिण oयापासून उoप
होणारी इतर उoपादने
920.933468641(1)-gि गत चGरDे
920.933468641-िवखे पाटील, िव¢लराव
साधू, अ8ण
सहकारधुरीण: भारतातील साखर उlोगात
सहकाराची 5वजा रोवJयाचं पायाभूत काय7 करणारे /
संपा. िमVलद चंपानेरकर ; कु मार के तकर यां]या
`तावनेसह.- पुणे : रोहन काशन, जाने. 2014.xiv, 306 पृ., [12] पटिचDे: वंशा.; 22 स0. मी.
संदभ7.
ISBN 978-93-82591-30-6 : 8. 340.00



XM8(J94)wM97



Y15w,1
920.72-ठु बे, शेवंताबाई पंढरीनाथ
जंिजरे , लीला

िजजी: शेतकरी आईची जीवन गाथा.- ीरामपूर :
श>दालय काशन, जून 2013.- 172 पृ. ; 22 स0. मी.
ISBN 978-93-80617-50-3 : 8. 200.00

' The other side of the sky' चा अनुवाद.

Y394w,1

Y16wM24

920.72-िSयांची चGरDे
920.72(1)-gि गत चGरDे
920.72-कव, आनंदीबाई
कव, आनंदीबाई
माझे पुराण.- 4 थी आ.-पुणे : महषe कव Sी िशkण
सं`था, नोह0. 2014.- 138 पृ. ; 22 स0. मी.
थम आ. : जून 1944.
महषe ध{डो के शव कव आिण बाया कव यां]या सजग
सहजीवनाचा व`तुपाठ.
8. 140.00

Afghan girl on the other side of the sky.

ISBN 9788184986891 :

धुंडीराजपंत देशमुख.- वणी (यवतमाळ) : संकलक,

एिल 2015.- 368 पृ. , [16] पटिचDे: वंशा.; 24
स0. मी.
कागदी बां. : कमत नाही

920.9-अ?य िवषयांशी संबंिधत gV ची चGरDे
920.9305906914-िनवा7िसत gि
920.9305906914(1)-gि गत चGरDे

920.933804-उlोजक
920.933804(1)-चGरDसं2ह
बंसल, रमी
टेक मी होम / इं2जीवsन सुनीित शांताराम काणेकृत
अनु.- पुणे : मेहता, जाने. 2015.- xiv, 366 पृ.:



Y15wN23

िचDे; 22 स0. मी.
20 जीवनचGरDे.
'Take me home' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-8498-630-3 :

920.72-पाटील, सर`वतीदेवी गजाननराव

8. 300.00



X8(A)w

यादव, मा. के.

वळु नी पाहता ... : आदश7 माता ीमती सर`वतीदेवी
गजाननराव पाटील यांचे चGरD / सं. ले. मा. के .

वाळुं ज, महादेव

यादव आिण य. ना. कदम.- सांगली : एन. जी.

पाटील, एिल 2014.- 168 पृ., [8] पटिचDे ; 22
स0. मी.
8. 200.00



Y15wN24

उlोजकते]या नgा वाटा / सं. ले. महादेव वाळुं ज
आिण गणेश वाघमोडे.- पुणे : ेहवध7न काशन,
ऑHटो. 2014.- 130 पृ. , [6] पटिचDे ; 22 स0. मी.
11 जीवनचGरDे.
ISBN 978-93-80321-85-1 : 8. 140.00



X8(A)w

इितहास
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920.933804(1)-gि गत चGरDे
920.933804-नरके , अ8ण दnाDय
नरके , अ8ण दnाDय, 1943गोकु ळगाथा: दूधउoपादन kेDातील नवलाई ? छे,
धवलाई ! / श>दांकन राम देशपांडे ; संपा. नीिलमा
गुंडी.- पुणे : राजहंस काशन, फे pु. 2015.- xvi,
164 पृ.: रं गीत िचDे; 24 स0. मी.

922-धामक अ2णी, चारक, उपदेशक
922.945-Vहदुधमeय
922.945(1)-चGरDसं2ह
काळे -पाटसकर, भायी
संतांची मां^दयाळी.- नागपूर : ानेश काशन.
भाग 2 : ऑHटो. 2014 .- 56 पृ. : िचDे ; 22 स0. मी.
3 जीवनचGरDे.
8. 50.00.

ISBN 978-81-7434-833-3 कागदी बां. :

8. 450.00





Q2w

X8(A)wN43,1

920.933804-पवार, ीकांत
गुजर, जयवंत

चंदनाचं झाड.- सातारा : <ा ीकांत पवार, िडस0.
2014.- 148 पृ. , [6] पटिचDे: िचDे; 24 स0. मी.
8. 200.00

922.945(1)-gि गत चGरDे


922.945-गजानन, महाराज

गोगटे, वसंत अपूणा7 गंगाधर, 1942ी गजानन महाराजां]या गोXvपासून काय बोध
याल ?.- 2 री आ.-मुंबई : नवचैत?य काशन, जाने.
2015.- 67 पृ.: िचDे; 22 स0. मी.
8. 70.00

920.933804-बफे, वॉरन
कहाते, अतुल



Q2w



X8(A)wN30

922.945-गाडगेबाबा

दीिkत, लीला

920.933804-Gरच, माक7

आधुिनक संत गाडगेबाबा.- पुणे : मधुराज

अमान, डॅिनएल (Ammann, Daniel), 1963-

पि>लके श?स, एिल 2015.- 44 पृ.: िचDे; 24 स0.

तेलस¨ाट: माक7 Gरच यां]या आयु;यातील आजवर
अकािशत घटनांचा अंतभा7व असलेले चGरD /
इं2जीवsन मोहन गोखलेकृत अनु.- पुणे : मेहता,
जाने. 2015.- x, 346 पृ.: िचDे; 22 स0. मी.

मी.
ISBN 978-93-5117-051-8 :

ISBN 978-81-8498-628-0 :



922.945-जगाथ, महाराज

8. 350.00



X8(A)wN34

920.933804-हगeस कु Gरयन
तु`कानो, जोसेफ
'आणंद' याDी दूधवाला.- मुंबई : नवचैत?य काशन,
जून 2014.- 38 पृ. , [2] पटिचDे ; 22 स0. मी.
संदभ7.
ISBN 978-93-83466-22-1 : 8. 50.00

चौधरी, सुलभा

वारकरी अलंकार: संत े4 जगाथ महाराज यांचे
अqपचGरD.- नागपूर : ानेश काशन, जाने. 2015.48 पृ. ; 22 स0. मी.
8. 40.00



Q2wN14
922.945-तुकडोजी, महाराज



X8(A)wN21

920.936219-िविशX आजार असलेले रोगी
920.9362196044-दीघ7कालीन आजार असलेले रोगी
920.9362196044(1)-चGरDसं2ह
कोहेन, Gरचड7 एम. (Cohen, Richard M.)
अिवचल / इं2जीवsन वसु भारuाजकृ त अनु.- पुणे :
मेहता, माच7 2015.- xiv, 286 पृ.: िचDे; 22 स0. मी.
पाच असा5य 8णांची यशोगाथा.

काळे -पाटसकर, भायी

कशाला काशी जातो रे s बाबा...: राcसंत तुकडोजी
महाराज.- नागपूर : ानेश काशन, फे pु. 2015.64 पृ.: िचDे; 22 स0. मी.
8. 60.00



Q2wN09
922.945-तुकाराम
घाडगे, तुकाराम महाराज

'Strong at the broken places : voices of
illness, a chorus of hope' चा अनुवाद.

8. 290.00

8. 50.00

Q2wM76

'The king of oil' चा अनुवाद.

ISBN 9788184986914 :



Q2w

X8(A)w

वॉरन बफे .- पुणे : मेहता, ऑHटो. 2014.- xiv, 202
पृ. ; 22 स0. मी.
संदभ7.
ISBN 978-81-8498-567-2 : 8. 220.00

सात संतकथा / संकिलत.- पुणे : ^दलीपराज काशन,
एिल 2015.- 44 पृ.: िचDे; 22 स0. मी.
ISBN 978-93-5117-066-2 : 8. 40.00



L:4w

तुका आकाशाएवढा.- परभणी : पवन काशन,
ऑग`ट 2014.- 80 पृ. ; 22 स0. मी.
8. 100.00



Q2wK08

इितहास

922.945-देशपांडे, ीपाद दnाDेय

923.154-िशवाजी, छ"पती- मशः

कावळे , सुनीता

ठाकरे , केशव सीताराम, 1885-1973

ीपाद चGरDसुधा.- पुणे : ीवामनराज काशन.

दगलबाज िशवाजी = Shivaji - The diplomat.-

खंड 1 : सं. संपा. िशरीष शांताराम कवडे आिण
शकुंतला जयंत आगटे.- जून 2014.- 592 पृ., [6]

पटिचDे : िचDे, वंशा. ; 22 स0. मी.
कागदी बां. : 8.

ISBN 978-93-80047-62-1
450.00.



नवीन आ.-मुंबई : नवता बुक वqड7, मे 2014.- 39 पृ.
; 22 स0. मी.
थम आ. : 1926.
8. 30.00

Q2wN14

922.945-िववेकानंद, `वामी
जावळे , संदीप

कोण होते `वामी िववेकानंद.- मुंबई : नवता बुक वqड7,
िडस0. 2014.- 127 पृ. ; 22 स0. मी.
संदभ7.
8. 120.00



Q2wM63

923-समाजशाSी
923.1-रा~यकत, राcा5यk



V44,1y7K30

देशमुख, ीकांत साहेबराव
कु ळवाडीभूषण िशवराय.- पुणे : हमस काशन,
ऑHटो. 2013.- 132 पृ. ; 22 स0. मी.
संदभ7.
ISBN 978-81-924920-2-5 : 8. 130.00


V44,1y7K30

नवलखे, धीरज

शूर िशवबा.- पुणे : वरदा काशन, सjट0. 2014.40 पृ.: िचDे; 24 स0. मी.
8. 40.00

923.154-भारत

923.154(1)-gि गत चGरDे
923.154-अ>दुल कलाम, ए. पी. जे.
अ>दुल कलाम, ए. पी. जे., 1931माझी जीवनयाDा: `वÂे साकारताना / अनु. सुिया
वकल.- पुणे : मेहता, सjट0. 2014.- x, 158 पृ.:
िचDे; 22 स0. मी.



V44,1y7K30

'My journey transforming dreams into
actions' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-8498-563-4 :

69

8. 180.00



V44,1y7N31,1

923.154-शा, छDपती
दीिkत, लीला
लोकराजा शामहाराज.- पुणे : मधुराज पि>लके श?स,
एिल 2015.- 40 पृ.: िचDे; 24 स0. मी.
ISBN 978-93-5117-046-4 : 8. 50.00



V44,1y7K30

923.154-होळकर, अिहqयाबाई


V44,1y7M74

923.154-िशवाजी, छDपती
आपटे, अिजत वामन, 1960-

ी िशवराय M. B. A. Finance?: महाराजांचे
यश`वी अथ7कारण / संपा. सदानंद बोरसे.- पुणे :
राजहंस काशन, एिल 2015.- xvi, 150 पृ.: िचDे,
नकाशे; 22 स0. मी.
संदभ7.
ISBN 978-81-7434-863-0 : 8. 150.00

अ ..अिहqयाबाÆचा / संपा. देवीदास पोटे.- नवी मुंबई :
अिहqयाबाई होळकर `मारक सिमती काशन, फे pु.
2014.- x, 260 पृ., [4] पटिचDे: िचDे, नकाशा;
22 स0. मी.
संदभ7.
8. 300.00


V44,1y7L25



V44,1y7K30

खंडागळे , योगेश

िशवरायांची राजनीित.- पुणे : अिमत काशन,
ऑHटो. 2014.- 176 पृ. ; 22 स0. मी.
8. 180.00

साळुं खे, आJणा हरी, 1943छDपती िशवाजी महाराजांचा दुसरा रा~यािभषेक.सातारा : लोकायत काशन, जून 2015.- 140 पृ. ;
22 स0. मी.
संदभ7 : पृ. 102-106.
ISBN 978-93-84091-28-6 : 8. 120.00



V44,1y7K30

अिहqयायन / संपा. देवीदास पोटे.- नवी मुंबई :
अिहqयाबाई होळकर `मारक सिमती काशन, फे pु.
2014.- 300 पृ. ; 22 स0. मी.
मराठी, Vहदी, सं`कृ त आिण इं2जी किवतां]या
मा5यमात.
8. 300.00


V44,1y7L25

इितहास

70

923.173-अमेGरका
923.173(1)-gि गत चGरDे
923.173-Vलकन, अpाहम

923.254-आंबेडकर, भीमराव रामजी-

मशः

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर oयां]या श>दांत आिण
अनेकां]या / संपा. बाळ गाडगीळ.- नवीन आ.-पुणे :
मधुराज पि>लके श?स, ऑHटो. 2014.- 168 पृ. ; 22
स0. मी.
संदभ7.
8. 180.00

िबदनूर, जा?हवी
अpाहम Vलकन: गुलामिगरीमु देशाचं `वÂ
पाहणारा राcा5यk.- पुणे : कनक बुHस (डायमंड
पि>लके श?स), एिल 2015.- iv, 84 पृ.: िचDे; 22
स0. मी.
8. 80.00



V44y7M91



V73,1y7M09

923.2-मुoसµी, राजकय नेते
923.2492-नेदरलँड

923.2492(1)-gि गत चGरDे

दीिkत, लीला
दिलतांचे काशदीप डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर.- पुणे :
मधुराज पि>लके श?स, एिल 2015.- 40 पृ.: िचDे;
24 स0. मी.
ISBN 978-93-5117-049-5 : 8. 50.00


V44y7M91

923.2492-िहरसी अली, आयान

923.254-काकोडकार, पु8षोnम

काळे , भा. ना.

कथा आयान िहरसी अलीची.- नागपूर : ानेश
काशन, िडस0. 2014.- 200 पृ. ; 22 स0. मी.
8. 200.00


V596y7N69
923.254-भारत

923.254(1)-चGरDसं2ह



V44y7N13

आXी भारतीया
राजकारणाचा त8ण चेहरा / इं2जीवsन सुवणा7
बेडेकरकृ त अनु.- पुणे : अमेय इ?`पाय¸रग बुHस,
एिल 2014.- 244 पृ. ; 22 स0. मी.
15 जीवनचGरDे.

923.254-काळे , अनसूयाबाई पु8षोnम
काळे , पु8षोnम बाळकृ ;ण, 1890-1968
अनसूयाबाई आिण मी / संपा. िवनया खडपेकर.- पुणे :

'Vote of confidence' चा अनुवाद.
ISBN 978-93-5080-049-2 :

नागव0कार, हGर|ं[
पु8षोnम काकोडकार िजवीत आनी काय7.- पणजी :
गोवा क{कणी अकादेमी, 2014.- 128 पृ., [4]
पटिचDे ; 22 स0. मी.
संदभ7.
8. 100.00

8. 255.00


V44y7

923.254(1)-gि गत चGरDे

राजहंस काशन, माच7 2014.- xii, 284 पृ., [4]
पटिचDे ; 22 स0. मी.
पुनमु7[ण. थम आ. : 1962.
ISBN 978-81-7434-698-8 : 8. 300.00


V44y7M96

923.254-के जरीवाल, अरVवद

923.254-आंबेडकर, भीमराव रामजी

^दघे, रमेश
आम आिण खास: अरVवद के जरीवाल - चातुय7 ?
लबाडी ? क राजकय ितभा ?.- मुंबई : अkर
काशन, एिल 2014.- 95 पृ.: िचDे; 22 स0. मी.
8. 100.00

आंबेडकर, भीमराव रामजी, 1891-1956

जाितथेचे िव5वंसन: महाoमा गांधी यांना उnरासह /
इं2जीवsन गौतम Vशदेकृत अनु.- 3 री आ.-पुणे :
सुगावा काशन, एिल 2014.- 96 पृ. ; 22 स0. मी.
थम आ. : ऑHटो. 1992.
8. 70.00



V44y7N68



V44y7M91,1

जगताप, िवजय रामचं[
भारतर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा पोवाडा.इचलकरं जी : लेखक : िवजयी मु[णालय [िवतरक],
जाने. 2013.- iv, 16 पृ. ; 22 स0. मी.+ सी. डी.
8. 25.00


V44y7M91

923.254-गांधी, मोहनदास करमचंद

ठाकु र, रबv[नाथ, 1861-1941
महाoमा गांधी / बंगालीवsन वासुदव
े िवhनाथ
गोखलेकृत अनु.- मुंबई : महाराc रा~य सािहoय
सं`कृ ती मंडळ, 2011.- viii, 56 पृ. ; 22 स0. मी.
पुनमु7[ण. थम आ. : ऑग`ट 1985.
8. 76.00


zGwM69

इितहास

923.254-गांधी, मोहनदास करमचंद-

मशः

923.254-#टळक, बाळ गंगाधर- मशः

नाझरे थ, पा`कल अॅलेन
गांधीजvचे असामा?य नेतृoव / इं2जीवsन सुजाता
गोडबोलेकृत अनु.- पुणे : राजहंस काशन, मे 2014.xx, 266 पृ.: िचDे; 22 स0. मी.

लोकमा?य / सं. संपा. अरVवद gंकटेश गोखले आिण
भालचं[ सुपेकर.- पुणे : लोकमा?य Gटळक िवचार मंच,
जून 2014.- 164 पृ. ; 35 स0. मी.
मुयoवे िचDसं2ह.
8. 500.00

'Gandhiji's outstanding leadership' चा



अनुवाद.
ISBN 978-81-7434-715-2 :

8. 300.00

V44y7M56



zGwM69

923.254-चोपा5याय, सोमनाथ
चोपा5याय, सोमनाथ, 1929तविन4ेची जपणूक / इं2जीवsन शारदा साठे कृत
अनु.- पुणे : राजहंस काशन, जून 2014.- x, 312
पृ. ; 22 स0. मी.

923.254-ठाकरे , पांडुरं ग
ठाकरे , पांडुरं ग

सभागृहातला 'मी': लोक िशkणा]या उµेशातून /
श>दांकन िवलास अंभोरे .- नागपूर : िवlा िवकास
पि>लशस7, िडस0. 2014.- 111 पृ., [8] पटिचDे ; 22
स0. मी.
8. 120.00

'Keeping the faith : memoirs of a



V44y7,1

Parlamentarian' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-7434-739-8 :

71

8. 325.00



V44y7N29,1

923.254-चहाण, यशवंतराव बळवंत
कथाsप यशवंतराव / संपा. नवनाथ ानदेव लोखंडे.सातारा : सं`कार काशन, ऑग`ट 2014.- xx, 298
पृ.: िचDे; 25 स0. मी.
संदभ7.
ISBN 978-93-81528-76-1 : 8. 350.00





923.254-जोशी, ीधर महादेव
रासम, वासंती

त0डुलकर-धौल, लमी
डॉ. आई त0डुलकर: दोन देश, तीन कथा / इं2जीवsन
सुनीता लोहोकरे कृत अनु. ; संपा. क8णा गोखले.- पुणे :
राजहंस काशन, फे pु. 2015.- xvi, 266 पृ.: िचDे;
22 स0. मी.
Hitler's Germany and Gandhi's India' चा
अनुवाद.



ISBN 978-81-7434-844-9 :

8. 300.00


V44y7

923.254-दाभाडे, अJणासाहेब
दाभाडे, अJणासाहेब, 1945ज?मभूमी ते कम7भूमी / श>दांकन काश पाटील.नािशक : आ8ष काशन, जुलै 2014.- 191 पृ.,
[16] पटिचDे: िचDे; 22 स0. मी.
8. 100.00


V44y7N45,1



V44y7M56

जोग, िव. स.

युग पु8ष Gटळक.- नागपूर : िनशीगंधा बुक एज?सी,
जुलै 2014.- 128 पृ.: िचDे; 22 स0. मी.
8. 80.00

923.254-त0डुलकर, आई

'In the shadow of freedom : three lives in

V44y7N04

923.254-Gटळक, बाळ गंगाधर
कर, धनंजय
लोकमा?य Gटळक: भारतीय `वातंयसं2ामाचे जनक /
इं2जीवsन राज0[साद स. मसुरकरकृ त अनु.- मुंबई :
पॉjयुलर काशन, 2015.- xxii, 523 पृ., [6]
पटिचDे ; 22 स0. मी.
थम इं2जी आ. : 1959.
संदभ7.
ISBN 978-81-7185-448-6 : 8. 600.00

Vहदु¤दयस¨ाट / संक. उ?मेष गुजराथी.- 2 री आ.-मुंबई :
नवचैत?य काशन, नोह0. 2014.- 388 पृ.: िचDे;
22 स0. मी.
थम आ. : िडस0. 2012.
ISBN 978-81-924391-3-6 : 8. 380.00
V44y7N26

V44y7N13

लोकशाही समाजवादाचा दीप`तंभ एस. एम. जोशी /
सं. ले. वासंती रासम आिण कGरअjपा खापरे .- पुणे :
डायमंड पि>लके श?स : डायमंड बुक डेपो [िवतरक],
ऑग`ट 2014.- vi, 366 पृ. ; 22 स0. मी.
संदभ7.
ISBN 978-81-8483-561-8 : 8. 450.00

923.254-ठाकरे , बाळासाहेब



V44y7M56

923.254-देशमुख, पंजाबराव

मोिहते, कqपना राजीव
कृ षी ांतीचे अ2दूत डॉ. पंजाबराव देशमुख.कोqहापूर : मु ा पि>लVशग, िडस0. 2014.- 56 पृ.:
िचDे; 22 स0. मी.
ISBN 978-93-81249-20-8 : 8. 100.00


V44y7M98

इितहास

72

923.254-नेहs, जवाहरलाल

923.254-मेघे, दnा
5येयास दnाभाऊ मेघे चGरD2ंथ / संकिलत ; श>दांकन
वड7स अँड Èयूज.- पुणे : अमेय इ?`पाय¸रग बुHस,
एिल 2015.- 156 पृ., [8] पटिचDे ; 22 स0. मी.
ISBN 978-93-5080-069-0 : 8. 350.00

गोडबोले, माधव, 1936-

जवाहरलाल नेहsंचे नेतृoव: एक Vसहावलोकन / संपा.
आनंद हडeकर.- पुणे : राजहंस काशन, मे 2014.xii, 273 पृ. ; 22 स0. मी.
संदभ7.
ISBN 978-81-7434-735-0 : 8. 300.00



V44y7N36



V44y7M89

923.254-पाटील, नारायण ानदेव
ा. डॉ. एन. डी. पाटील: चळवळvचा महामेs | ब´त
जनांसी आधाs || / संक. िवजया पाटील.- कोqहापूर :
मु ा पि>लVशग, जाने. 2014.- 208 पृ., [6]
पटिचDे: िचDे; 22 स0. मी.
ISBN 978-93-81249-08-6 : 8. 200.00


V44y7N29
923.254-फडके, वासुदव
े
बळवंत

923.254-मोदी, नर0 [
पुरािणक, मोद ^दनकरराव
ऐितहािसक िवजयाचे िशqपकार नर0 [ मोदी:
पंतधान होJयापूवe आिण झाqयानंतर / सं. ले.
मोद ^दनकरराव पुरािणक आिण िवजया मोद
पुरािणक.- नागपूर : ऋचा काशन, िडस0. 2014.128 पृ. ; 22 स0. मी.
8. 130.00


V44y7N50

जोग, िव. स.

जाांतीचा पुर`कता7 वासुदव
े बळवंत.- नागपूर :
िनशीगंधा बुक एज?सी, जुलै 2014.- 112 पृ.: िचDे;
22 स0. मी.
8. 70.00

923.254-लाड, जी. डी. बापू
लाड, जी. डी. बापू



V44y7M45

923.254-फनाyिडस, जॉज7

जी. डी. बापू लाड: आoमकथन एक संघष7 याDा.मुंबई : लोकवाiय, फे pु. 2015.- 208 पृ.: िचDे;
24 स0. मी.
ISBN 978-93-82789-53-6 कागदी बां. :

जॉज7: नेता, साथी, िमD / सं. संपा. रं गा राचुरे आिण
जयदेव डोळे .- पुणे : हमस काशन, जून 2013.149 पृ.: िचDे; 20 स0. मी.
ISBN 978-81-924920-1-8 : 8. 150.00

8. 300.00


V44y7,1



923.254-वाजपेयी, अटलिबहारी

V44y7N30

खेकाळे , नारायण रा.

923.254-बध7न, अध?दु भूषण
ठ{बरे , तानाजी
कॉ. भाई बध7न.- कोqहापूर : कॉ. गोVवद पानसरे
अमृत महोoसव सिमती, फे pु. 2015.- 127 पृ., [4]
पटिचDे ; 22 स0. मी.
8. 150.00


V44y7N24

923.254-बसु, सुभाषचं[
गवांद,े पुंडिलक भाऊराव

नेताजvची सुवण7तुला.- पुणे : अिमत काशन, ऑHटो.
2014.- 94 पृ. ; 22 स0. मी.
8. 100.00

माजी पंतधान अटलिबहारी वाजपेयी.- नागपूर :
िनशीगंधा बुक एज?सी.
खंड 1 : िडस0. 2014 .- 344 पृ., [8] पटिचDे ; 22
स0. मी.
कागदी बां. : 8. 420.00
खंड 2 : िडस0. 2014 .- 304 पृ., [8] पटिचDे ; 22
स0. मी.
संदभ7 (दो?ही खंडांम5ये).
कागदी बां. : 8. 370.00.


V44y7N24



V44y7M97

923.254-भगत Vसग
जोग, िव. स.

शिहदे आझम भगतVसह.- नागपूर : िनशीगंधा बुक
एज?सी, जुलै 2014.- 128 पृ.: िचDे; 22 स0. मी.
8. 80.00


V44y7N07

923.254-संसुµी, शंकराjपा मqलjपा
कु लकणe, मोहन
कम7योगी: ी शंकराjपा संसुµी यांचे जीवनचGरD.[कहाड] : बाळासाहेब पाटील, नोह0. 2013.- 229
पृ., 34, पटिचDे: िचDे; 22 स0. मी.
8. 100.00


V44y7N31

इितहास

923.2581-अफगािण`तान
923.2581(1)-gि गत चGरDे

923.654-कव, ध{डो के शव
दीिkत, लीला
Sी-िशkणाचे िपतामह महषe कव.- पुणे : मधुराज
पि>लके श?स, एिल 2015.- 40 पृ.: िचDे; 24 स0.

923.2581-जोया, मलालाई
काळे , भा. ना.

कथा मलालाई जोयाची: सव7 काही मानवी ह¾ासाठी.नागपूर : ानेश काशन, िडस0. 2014.- 198 पृ. ;
22 स0. मी.
8. 200.00

मी.
ISBN 978-93-5117-052-5 :

8. 50.00


Y:1:7wM58

923.654-कोqहे, रवv[


Y:1:7wN78

िचतळे , मृणािलनी

मेळघाटावरील मोहर: डॉ. रवv[ आिण डॉ. ि`मता
कोqहे / संपा. िवनया खडपेकर.- पुणे : राजहंस
काशन, एिल 2014.- 300 पृ., [2] पटिचDे ; 22
स0. मी.
उपिवषय : 923.654 - कोqहे, ि`मता.
ISBN 978-81-7434-711-4 : 8. 300.00

923.4-कायदा ा kेDातील gि
923.454-भारत

923.454(1)-gि गत चGरDे
923.454-कोरटकर, केशवराव

वैl, काशीनाथराव
?यायमूतe के शवराव कोरटकर: िनजामशाहीतील [Xे
समाजिशkक / संपा. आिण `तावना नर0 [
चपळगावकर.- पुणे : राजहंस काशन, फे pु. 2015.85 पृ., [2] पटिचDे ; 22 स0. मी.
थम कािशत : 1933.
ISBN 978-81-7434-829-6 : 8. 100.00



Y:1:7wN60

923.654-कोqहे, ि`मता
िचतळे , मृणािलनी



ZwM67

मेळघाटावरील मोहर: डॉ. रवv[ आिण डॉ. ि`मता
कोqहे / संपा. िवनया खडपेकर . पहा 923.654 कोqहे, रवv[.
923.654-फु ले, ~योितबा गोVवद
दीिkत, लीला
सoयशोधक महाoमा जोितबा फु ले.- पुणे : मधुराज
पि>लके श?स, एिल 2015.- 44 पृ.: िचDे; 24 स0.

923.6-समाजसेवक, लोकिहतैषी
923.654-भारत

923.654(1)-gि गत चGरDे
923.654-आगरकर, गोपाळ गणेश

मी.

दीिkत, लीला
े4 समाजसुधारक गोपाळ गणेश आगरकर.- पुणे :
मधुराज पि>लके श?स, एिल 2015.- 40 पृ.: िचDे;
24 स0. मी.
8. 50.00

ISBN 978-93-5117-047-1 :

8. 50.00


Y:1:7wM27
923.654-रमाबाई, पंिडता



Y:1:7wM56

दीिkत, लीला
क8णामयी पंिडता रमाबाई.- पुणे : मधुराज
पि>लके श?स, एिल 2015.- 44 पृ.: िचDे; 24 स0.
मी.

923.654-आमटे, बाबा

ISBN 978-93-5117-050-1 :

दीिkत, लीला
कु 4रोयांचे संजीवक बाबा आमटे.- पुणे : मधुराज
पि>लके श?स, एिल 2015.- 48 पृ.: िचDे; 24 स0.

8. 50.00


Y:1:7wM58

923.654-लोिहया, uारकादास शाली2ाम
डॉ. लोिहया: सामा?यांसाठीची धडपड / संपा. िशवाजी

मी.
ISBN 978-93-5117-048-8 :

73

खोगरे .- अंबाजोगाई : संपादक, जाने. 2014.- x,

8. 50.00


Y:1:7wN14

110 पृ.: िचDे; 22 स0. मी.
कमत नाही


युगमु[ा: बाबा आमटे : साधना, वारसा आिण ेरणा

Y:1:7wN38

लोिहया, uारकादास शाली2ाम, 1938कधी न थांबलो.- पुणे : ^दशा पि>लके शन, जुलै 2014.iv, 240 पृ., [4] पटिचDे: िचDे; 22 स0. मी.
8. 250.00

(1914-2008) / संपा. सुजाता देशमुख.- पुणे :

मेनका काशन, िडस0. 2014.- 198 पृ., [8] पटिचDे
; 22 स0. मी.
ISBN 978-93-80572-91-8 : 8. 250.00


Y:1:7wN14



Y:1:7wN38,1

इितहास

74

923.654-लोिहया, शैला uारकादास

923.65491-पा^क`तान
923.65491(1)-gि गत चGरDे

मनि`वनी: डॉ. शैला लोिहया-आठवणvचा `मृतीगंध /
संक. अ8ं धती पाटील ; संपा. सुलभा भानगांवकर.अंबाजोगाई : uारकादास लोिहया, जुलै 2014.- xiv,
143 पृ., [6] पटिचDे ; 25 स0. मी.
कमत नाही

923.65491-मलाला युसुफझाई
काळे , भा. ना.

कथा मलाला युसुफझाईची.- नागपूर : ानेश काशन,
िडस0. 2014.- 208 पृ.: नकाशा; 22 स0. मी.
8. 200.00





Y:1:7wN97

Y:1:7w

923.654-वाघ, मV]छ[ गणपत

923.66773-सोमािलया

923.66773(1)-gि गत चGरDे
923.66773-अ>दी, हावा

बंगाळ, िवनायक तुकाराम, 1947-2007

अिनसचा झुंजार वाघ / नर0 [ दाभोलकर यां]या
`तावनेसह.- अहमदनगर : जय gसनमु  काशन,
नोह0. 2011.- 56 पृ.: िचDे; 22 स0. मी.
8. 40.00

काळे , भा. ना.

मानवतेची पुजारी डॉ. हावा अ>दी.- नागपूर : ानेश
काशन, नोह0. 2014.- 200 पृ. ; 22 स0. मी.
8. 200.00


Y:1:7w

923.654-Vशदे, िव¢ल रामजी

923.754-भारत

923.754-िगलिबले, मधुकर
िगलिबले, मधुकर, 1977-

मी.

8. 50.00


Y:1:7wM73

आभाळवाट.- पुणे : ेहवध7न काशन, जून 2014.100 पृ. ; 22 स0. मी.
ISBN 978-93-80321-81-3 : 8. 100.00



TwN77,1

923.754-रायमाने, लमण बाळू
आधार`तंभ ाचाय7 ल. बा. रायमाने / सं. संपा.
अिवनाश डोळस आिण राम दोत{डे.- 2 री आ.-मुंबई :
लोकवाiय, मे 2015.- 348 पृ., [8] पटिचDे ; 24
स0. मी.
थम आ. : फे pु. 2012.
ISBN 978-93-80700-61-8 : 8. 500.00

923.654-स®यदभाई
स®यदभाई, 1936दगडावरची पेरणी.- 2 री आ.-पुणे : अkर मानव
काशन, माच7 2015.- 208 पृ. ; 21 स0. मी.
थम आ. : जून 2009.
8. 240.00


Y:1:7wN36,1



TwN36

923.754-Vशदे, अिवनाश लफं ग
Vशदे, अिवनाश लफं ग, 1975समतेचं नातं.- दिहवडी (सातारा) : आ^दवासी
पारधी समाज िवकास सं`था, एिल 2015.- xxvi,
198 पृ., [2] पटिचDे ; 22 स0. मी.
8. 250.00

923.654-सेन, िबनायक
वैद, िमनी

असाही एक डॉHटर: िबनायक सेन यांची गोX / अनु.
अजय कौGटकवार.- मुंबई : अkर काशन, माच7
2014.- 239 पृ.: नकाशा; 22 स0. मी.
8. 250.00



TwN75,1



Y:1:7wN50

923.654-हो`पेट, कमलाताई
दीिkत, लीला
उदार मातृ¤दयी कमलाताई हो`पेट.- पुणे : मधुराज
पि>लके श?स, एिल 2015.- 44 पृ.: िचDे; 24 स0.
मी.
ISBN 978-93-5117-055-6 :

923.7-िशkक, िशkणत
923.754(1)-gि गत चGरDे

दीिkत, लीला
दिलतांचे कै वारी िव¢ल रामजी Vशदे.- पुणे : मधुराज
पि>लके श?स, एिल 2015.- 40 पृ.: िचDे; 24 स0.
ISBN 978-93-5117-053-2 :



Y:1:7wN47

8. 50.00


Y:1:7wM96

923.9-साहसी पय7टक, भूगोलवेnा
923.9(1)-gि गत चGरDे
923.9-Èयुएन-oसंग
साळुं खे, आJणा हरी, 1943िजासापु8ष: Èयुएन-oसंग अथा7त युआन ]वांग.सातारा : लोकायत काशन, ऑग`ट 2014.- 224 पृ.
; 22 स0. मी.
संदभ7.
ISBN 978-93-84091-10-1 : 8. 80.00



U8wD60

इितहास

925-वैािनक
925.(1)-चGरDसं2ह

75

926.15535-िनसगÁपचारत
926.15535(1)-gि गत चGरDे
926.15535-काळे , अिजत लमणराव

गोडबोले, अ]युत
^कमयागार.- 18 वी आ.-पुणे : राजहंस काशन,
सjट0. 2014.- xxviii, 592 पृ.: िचDे; 22 स0. मी.
थम आ. : जून 2007.
संदभ7.
ISBN 978-81-7434-780-0 : 8. 250.00

`वÂपkी: कै . डॉ. अिजत लमणराव काळे `मृित2ंथ /
संपा. मधुकर गणेश मोकाशी.- पुणे : ेहवध7न
काशन, फे pु. 2015.- 112 पृ., [6] पटिचDे ; 22 स0.
मी.



ISBN 978-93-80321-88-2 :

Aw

जोसेफ तु`कानो
आपले शाS.- मुंबई : नवचैत?य काशन, ऑग`ट
2013.- 46 पृ.: िचDे; 22 स0. मी.
10 जीवनचGरDे.
8. 45.00

8. 100.00


LMwN75

926.15538-आयुवदत
926.15538(1)-gि गत चGरDे
926.15538-कु लकणe, पांडुरंग हरी


Aw

925.2-खगोलशाS
925.2(1)-gि गत चGरDे
925.2-`वsप, गोVवद

ठ{बरे , अनघा अिनल
पांडुरंग हरी-एक कथा.- पुणे : दीघा7यु इंटरनॅशनल,
जुलै 2014.- 160 पृ. ; 22 स0. मी.
संदभ7.
8. 200.00


LB:4:6w

फाकटकर, सुधीर

िवानयाDी डॉ. गोVवद `वsप / संपा. <ा दामले.पुणे : राजहंस काशन, फे pु. 2015.- 109 पृ. ; 22
स0. मी.
संदभ7.
ISBN 978-81-7434-837-1 : 8. 100.00


सxखंडात आयुवद: ा. डॉ. पांडुरंग हरी कु लकणe
यांचा एक अथक वास.- पुणे : दीघा7यु इंटरनॅशनल,
जुलै 2014.- 72 पृ. ; 22 स0. मी.
संदभ7.
8. 100.00


B9:95wN29

925.7-जैवशाS
925.7(1)-gि गत चGरDे
925.7-िवqसन, एडवड7 ओ.

926.3-कृ िष kेDाशी संबंिधत gि
926.399-जैिवक संसाधनांचे संरkक
926.399(1)-gि गत चGरDे

िवqसन, एडवड7 ओ. (Wilson, Edward O.), 1929लेटस7 टु अ यंग सायंGट`ट / इं2जीवsन माधुरी

926.399-अॅडमसन, जॉय

नेमाक7 , अॅन (Neimark, Anne)
िनgा7ज ेम / इं2जीवsन आनंद वैlकृ त अनु.- पुणे :
मेहता, माच7 2015.- xiv, 110 पृ., [8] पटिचDे ;
22 स0. मी.

शानभागकृत अनु. ; संपा. सदानंद बोरसे.- पुणे :

राजहंस काशन, मे 2015.- xv, 174 पृ. ; 22 स0.
मी.
'Letters to a young scientist' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-7434-872-2 :

LB:4:6w

8. 200.00

'Wild heart' चा अनुवाद.



GwN29,1

ISBN 9788184987065 :

8. 140.00


K9954:527w

926-तंD
926.1-डॉHटर, वैl
926.1(1)-gि गत चGरDे

926.9-िबqडर
926.9(1)-gि गत चGरDे

926.1-पानसे, गोपाळ अनंत

926.9-जाधव, गंगाराम मोतीराम

पानसे, गोपाळ अनंत, 1932-

जाधव, गंगाराम मोतीराम, 1948-

माझी पं]याहnर वष.- पुणे : नीहारा काशन, फे pु.
2015.- 96 पृ., [2] पटिचDे: िचDे; 22 स0. मी.
8. 100.00


LwN32,1

आरम]या ^कनारी.- पुणे : ेहवध7न काशन, माच7
2014.- 359 पृ., [12] पटिचDे: वंशा.; 22 स0. मी.
ISBN 978-93-80321-68-4 : 8. 350.00


D3wN48,1

इितहास

76

927-कला आिण मनोरं जन या kेDातील gि
927.5-िचDकार
927.5(1)-gि गत चGरDे

927.82-भावे, यामला जी.
पटवध7न, शमला
`वर सoकार: Vहदु`थानी आिण कना7टक शाSीय
संगीतात पारं गत डॉ. यामला जी. भावे यांची
गानयाDा / संपा. मनोहर सोनवणे.- पुणे : राजहंस
काशन, फे pु. 2015.- viii, 190 पृ., [4] पटिचDे ;
22 स0. मी.
ISBN 978-81-7434-830-2 : 8. 200.00

927.5-देऊसकर, गोपाळ

ब´ळकर, सुहास
िचDकार गोपाळ देऊसकर: कलावंत आिण माणूस /
संपा. िवनया खडपेकर.- पुणे : राजहंस काशन,
माच7 2015.- xvi, 255 पृ., [8] पटिचDे: िचDे; 25
स0. मी.
संदभ7.
ISBN 978-81-7434-850-0 : 8. 350.00



NR;91wN41
927.8242162-लोककलावंत

927.8242162(1)-चGरDसं2ह


NQw

कोरगांवकर, भूषण
संगीत बारी / संपा. िवनया खडपेकर.- पुणे : राजहंस

काशन, जुलै 2014.- xx, 177 पृ. , [8] पटिचDे ;
22 स0. मी.
ISBN 978-81-7434-750-3 : 8. 240.00

927.8-संगीत
927.8(1)-gि गत चGरDे
927.8-देव, यशवंत



NRw
िचटणीस, अशोक

927.8242162(1)-gि गत चGरDे

ितभावंत गीत-संगीतकार: यशवंत देव.- मुंबई :
नवचैत?य काशन, जून 2015.- 312 पृ., [6]
पटिचDे ; 22 स0. मी.
संदभ7.
ISBN 978-93-83466-58-0 : 8. 350.00

927.8242162-वाईकर, यमुनाबाई



NRwN26

927.8-मंगेशकर, ¤दयनाथ

ओहाळ, भाकर
लावणीस¨ाी: यमुनाबाई वाईकर यांचे चGरD.- 2
री आ.-ीरामपूर : श>दालय काशन, माच7 2014.168 पृ., [2] पटिचDे ; 22 स0. मी.
थम आ. : ऑग`ट 2007.
ISBN 978-93-80617-72-5 : 8. 250.00


NRw

¤दयगंधव7 / संपा. रे खा चवरे .- मुंबई : परचुरे काशन,
ऑHटो. 2014.- 220 पृ., [4] पटिचDे ; 22 स0. मी.
ISBN 978-81-8086-073-7 : 8. 200.00

927.8242166-रॉक संगीताशी संबंिधत gि
927.8242166(1)-gि गत चGरDे


927.8242166-जॅकसन, मायकल

NRwN37

ताराबोरे ली, जे. रँ डी (Taraborrelli, J. Randy)

927.82-गायक

मायकल जॅकसन: एक जादू आिण बेधुंदी ! /

927.82(1)-gि गत चGरDे
927.82-कु मार गंधव7

इं2जीवsन रे मा ओमर पाठारे कृत अनु.- पुणे : मेहता,
मे 2015.- xx, 916 पृ. ; 22 स0. मी.

कालजयी कु मार गंधव7 / सं. संपा. कलािपनी कोमकली
आिण रे खा इनामदार-साने.- पुणे : राजहंस काशन,
नोह0. 2014.- 280 पृ.: िचDे; 25 स0. मी.

'Michael Jackson : the magic and
madness' चा अनुवाद.
ISBN 9788184987157 :

8. 795.00


NRwN58

ISBN 978-81-7434-783-1 कागदी बां. :

8. 800.00


NRwN24

927.82-कु लकणe, ध{डू ताई
कु लकणe, ध{डू ताई, 1927-2014
सूर-संगत / श>दांकन उnरा ^दवेकर ; संपा. मनोहर
सोनवणे.- पुणे : राजहंस काशन, फे pु. 2014.- xvi,
135 पृ., [4] पटिचDे ; 22 स0. मी.
ISBN 978-81-7434-694-0 : 8. 150.00

927.9-मनोरं जन आिण करमणूक kेDातील gि
927.9143-चलिचDपट kेDातील gि
927.91430232-िनमा7ते
927.91430232(1)-gि गत चGरDे
927.91430232-शेपड7, सा^दया
शेपड7, सा^दया (Shepard, Sadia)
िवदेशी क?या / अनु. ेहलता दातार.- पुणे : मेहता,
सjट0. 2014.- xiv, 366 पृ.: िचDे; 22 स0. मी.
'The girl from foreign' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-8498-557-3 :



NRwN27,1

8. 390.00


NWw,1

इितहास

927.933-नत7क
927.933(1)-gि गत चGरDे
927.933-सहाणे-दीिkत, ेरणा

927.9143028-कलावंत

927.9143028(1)-gि गत चGरDे
927.9143028-कपूर, करीना

सहाणे, उÄवला के शव, 1959ेरणा: द साऊंड ऑफ सायले?स.- पुणे : ेरणा
कWयुिनके शन, मे 2015.- 236 पृ., [4] पटिचDे ; 22
स0. मी.
8. 350.00

कपूर, करीना

फॅ शन गाईड: `टाईल आिण फॅ शनचा नवा मंD. पहा 746.92(1) - फॅशन िडझाइन.

927.9143028-गु8दn



अबरार अqवी
oया दहा वषाyतील गुs दn / श>दांकन सoया सरन ;
इं2जीवsन िमVलद चंपानेरकरकृ त अनु.- पुणे : रोहन
काशन, फे pु. 2014.- 259 पृ., [4] पटिचDे ; 22 स0.

NSwN85

927.96-gायामपटु , डापटु
927.96358-^के टपटु
927.96358(1)-gि गत चGरDे
927.96358-त0डुलकर, सिचन

मी.
'Ten years with Guru Datt' चा अनुवाद.
ISBN 978-93-82591-31-3 :

77

8. 250.00


NWwN25

त0डुलकर, सिचन रमेश, 1973jलेइंग इट माय वे: माझं आoमचGरD / श>दांकन
बोGरआ मजुमदार ; इं2जीवsन दीपक कु लकणeकृ त
अनु.- पुणे : मेहता, मे 2015.- x, 502 पृ., [12]

पटिचDे ; 24 स0. मी.

इसाक मुजावर

गु8दn: एक अशांत कलावंत.- मुंबई : नवचैत?य
काशन, ऑHटो. 2014.- 152 पृ., [2] पटिचDे ; 22
स0. मी.
ISBN 978-93-83466-24-5 : 8. 160.00

'Playing it my way : my autobiography' चा
अनुवाद.
ISBN 9788184987164

कागदी बां. : 8. 640.00


MY2141wN73,1



NWwN25

927.96358-युवराज Vसग
वायंगणकर, मकरं द

खोपकर, अ8ण
गु8दn: तीन अंक शोकांितका.- 2 री आ.-मुंबई :
लोकवाiय, एिल 2015.- 277 पृ.: िचDे; 22 स0.

युवराज / अनु. सुुत कु लकणe ; ^दलीप व0गसरकर
यां]या `तावनेसह.- मुंबई : अkर काशन, जाने.
2014.- 127 पृ. , [2] पटिचDे: िचDे; 22 स0. मी.
8. 150.00

मी.

थम कािशत : मुंबई : 2ंथाली, 1985.



MY2141wN81

ISBN 978-93-82789-56-7 कागदी बां. :

8. 450.00


NWwN25
927.9143028-जवळगेकर, िवदुला

927.96522-िगया7रोहक
927.96522(1)-gि गत चGरDे
927.96522-बनसोडे, आनंद
बनसोडे, आनंद

`वÂातून सoयाकडे...: एहरे `टची `वÂपूतe.सोलापूर : िवजय काशन, ऑHटो. 2013.- 232 पृ.,
[8] पटिचDे: नकाशे; 22 स0. मी.
ISBN 978-81-925256-1-7 : 8. 225.00

जवळगेकर, िवदुला, 1930-

`मरण चांदणं.- पुणे : ेहवध7न काशन, मे 2014.72 पृ., [1] पटिचD ; 22 स0. मी.
ISBN 978-93-80321-73-8 : 8. 70.00




MY26w,1

NWwN30,1
927.92-रं गभूमी कलाकार

927.96522-बHबe, रॉबट7
बHबe, रॉबट7 (Birkby, Robert)
साद उnुंगाची: एहरे `ट या सवÁ¼ िहमिशखरा]या
5यासाचा दुदW7 य वास / इं2जीवsन सुनीित
काणेकृत अनु.- पुणे : मेहता, सjट0. 2014.- xvi, 352
पृ., [8] पटिचDे ; 22 स0. मी.

927.92(1)-gि गत चGरDे
927.92-िम, वंदना
िम, वंदना, 1927मी ... िमठाची बा´ली.- पुणे : राजहंस काशन,
ऑग`ट 2014.- xii, 154 पृ.: िचDे; 22 स0. मी.
ISBN 978-81-7434-753-4 : 8. 175.00

'Mountain madness' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-8498-561-0 :



NTwN27,1

8. 350.00


MY26w,1

इितहास

78

927.96522-वाजपेयी, अजु7न

928.9146(1)-gि गत चGरDे
928.9146-अDे, qहाद के शव

वाजपेयी, अजु7न
सोळाgा वषeच माऊ?ट एहरे `ट फnे ! / श>दांकन
अनु कु मार ; इं2जीवsन सुमती कािनटकरकृ त अनु. ;
संपा. अनुजा जगताप.- पुणे : रोहन काशन, एिल
2014.- 104 पृ., [4] पटिचDे ; 22 स0. मी.

देशपांडे, मीना

कहेचे पाणी: आचाय7 अDे चGरD.- मुंबई : परचुरे
काशन.
खंड 7 : ऑग`ट 2014.- xiv, 324 पृ. ; 22 स0. मी.
ISBN 978-81-8086-069-0 : 8. 350.00.

'On top of the world : my everest
adventure' चा अनुवाद.
ISBN 978-93-82591-33-7 :

8. 95.00



O155M98w



MY26w,1

927.972-पोहJयाशी संबंिधत gि
927.972(1)-gि गत चGरDे
927.972-पग, लुईस गॉड7न

कणसे, भाऊसाहेब

असा गाव अशा गोXी.- सातारा : लेखक, माच7 2015.236 पृ.: िचDे; 22 स0. मी.
8. 200.00

पग, लुईस गॉड7न (Pugh, Lewis Gordon), 1969असा5य ते सा5य: एक िनभ7य साहसी आिण ^दg
वसुंधरा / इं2जीवsन मोहन गोखलेकृत अनु.- पुणे :
मेहता, जून 2015.- viii, 356 पृ., [8] पटिचDे ; 22
स0. मी.



O155w,1

928.9146-कु लकणe, ेहसुधा

'Achieving the impossible' चा अनुवाद.
ISBN 9788184987942 :

8. 395.00


MY251wN69,1

928-सािहिoयक
928.2-इं2जी सािहoयकार
928.23-इं2जी कथा आिण कादंबरीकार
928.23(1)-gि गत चGरDे
928.23-खुशवंत Vसग

कु लकणe, ेहसुधा
वाहािव8< पोहताना.- पुणे : ^दलीपराज काशन,
फे pु. 2015.- 243 पृ., 8 पटिचDे ; 22 स0. मी.
ISBN 978-93-5117-041-9 : 8. 280.00


O155w,1

928.9146-ट{गे, बापुराव महादेव
ट{गे, बापुराव महादेव
धावाधाव.- साकोली (भंडारा) : झाडीबोली सािहoय
मंडळ, जाने. 2014.- 316 पृ., [1] पटिचD ; 22 स0.

खुशवंत Vसग, 1915-2014
मनःपूव7क खुशवंत जीवन, मरण आिण oया दरWयान ..
. / श>दांकन ´¨ा कु रे शी ; इं2जीवsन अिभजीत
िथटेकृत अनु. ; संपा. णव सखदेव.- पुणे : रोहन
काशन, एिल 2014.- 128 पृ., [4] पटिचDे ; 22
स0. मी.

मी.

8. 300.00


O155w,1

928.9146-मुंजे, शुभदा ^दवाकर

'Absolute Khushwant : the low-down on
life, death, and most things in-between' चा
अनुवाद.
ISBN 978-93-82591-39-9 :

928.9146-कणसे, भाऊसाहेब

8. 125.00


O111N15w,1

928.9-अ?य भाषेतील सािहoय kेDातील gि
928.9146-मराठी सािहoयकार
928.9146(1)-चGरDसं2ह

मुंजे, शुभदा ^दवाकर
भोिगले दुःख जे मी.- नागपूर : लाखे काशन, िडस0.
2014.- 127 पृ. ; 22 स0. मी.
8. 160.00


O155w,1

928.9146-सबनीस, ीपाल

खांडेकर, िव;णु सखाराम, 1898-1976
सािहoयिशqपी / संपा. सुनीलकु मार लवटे.- पुणे :
मेहता, जून 2015.- viii, 168 पृ.: िचDे; 22 स0. मी.
17 जीवनचGरDे.
ISBN 9788184987720 : 8. 180.00

सबनीस, ीपाल
जीव रं गला रं गला.- पुणे : ^दलीपराज काशन, माच7
2014.- 156 पृ. ; 22 स0. मी.
ISBN 978-93-82988-81-6 : 8. 150.00


O155w



O155w,1

इितहास

928.91461-मराठी किव

79

954-भारत

928.91461(1)-gि गत चGरDे
928.91461-Gटळक, लमीबाई नारायण

गवाणकर, रोिहणी

कॅ jटन लमी आिण राणी झांशी रे िजम0ट.- 2 री आ.पुणे : साधना काशन, नोह0. 2014.- 308 पृ.:
िचDे; 22 स0. मी.
थम आ. : माच7 1998.
संदभ7.
8. 250.00

मीर इसहाक शेख

लमीबाई Gटळकांची `मृितिचDे: एक Vचतन.- 3 री
आ.-पुणे : अkर मानव काशन, ऑHटो. 2014.104 पृ. ; 22 स0. मी.
थम आ. : सjट0. 1987.
लमीबाई Gटळकां]या आoमचGरDाचे Vचतन.
संदभ7.
ISBN 978-93-83264-84-1 : 8. 100.00



V44

देशमुख, मा. म.



O155,1M73w

928.91461-ध0डे, भगवान
ध0डे, भगवान, 1951तुफानातील ^दवा.- पुणे : नीहारा काशन, सjट0.
2014.- 112 पृ. ; 22 स0. मी.
8. 110.00

अमेGरका आिण भारतातील िशkण तुलनाoमक
अ यास.- नागपूर : िशवभारती काशन, िडस0. 2014.124 पृ.: िचDे; 22 स0. मी.
उपिवषय : 370 - िशkण.
8. 40.00



V44



O155,1N51w,1
928.91463-मराठी कथा आिण कादंबरीकार

928.91463(1)-gि गत चGरDे
928.91463-साने, पांडुरं ग सदािशव

िपDे, शिशकांत िगGरधर
न सांगJयाजोगी गोX: 62 ]या पराभवाची
शोकांितका / संपा. आनंद हडeकर.- पुणे : राजहंस
काशन, एिल 2015.- xvi, 402 पृ.: िचDे,
नकाशे; 22 स0. मी.
संदभ7.
ISBN 978-81-7434-855-5 : 8. 375.00



V44

भगत, रा. तु.

िशkणसूय7 साने गु8जी.- 2 री आ.-पुणे : ^दलीपराज
काशन, ऑग`ट 2014.- 160 पृ. ; 22 स0. मी.
थम आ. : ऑHटो. 1999.
ISBN 81-7294-250-8 : 8. 160.00

मतकर, गणेश शंकरराव



O155,3wM99

रे डकर, चैDा
साने गु8जी: g  आिण िवचार.- 2 री सुधा. आ.पुणे : हमस काशन, िडस0. 2014.- 168 पृ.: िचDे;
22 स0. मी.
थम आ. : 2010.
संदभ7.
ISBN 978-81-924920-5-6 : 8. 170.00

होळकर Gरयासतीचा सां`कृ ितक इितहास / संपा.
देवीदास पोटे.- नवी मुंबई : अिहqयाबाई होळकर
`मारक सिमती काशन, फे pु. 2014.- xiv, 528 पृ.
, [16] पटिचDे: िचDे, वंशा.; 22 स0. मी.
संदभ7.
8. 600.00



V44

मोरे , वसंतराव



O155,3wM99

शौय7 तीथ7 पािनपत.- कोqहापूर : िशवसं2ाम काशन,
जाने. 2014.- 288 पृ. , [20] पटिचDे: िचDे,
नकाशे; 22 स0. मी.
संदभ7.
कागदी बां. : 8. 450.00



V44
950-आिशया

953-अरबी uीपकqप

राऊत, गणेश
आधुिनक भारताचा इितहास (1857-1950) =

पाटील, िवशाखा

Modern Indian history (1857-1950) / सं. ले.

धागे अरब जगाचे / संपा. सदानंद बोरसे.- पुणे :

गणेश राऊत, पी. एन. Vशदे आिण ए. जी. थोरात.पुणे : डायमंड पि>लके श?स : डायमंड बुक डेपो
[िवतरक], जुलै 2014.- viii, 286 पृ. ; 22 स0. मी.
संदभ7.
ISBN 978-81-8483-589-2 : 8. 250.00

राजहंस काशन, सjट0. 2014.- xvi, 424 पृ.: िचDे,
नकाशे; 22 स0. मी.
संदभ7.
ISBN 978-81-7434-777-0 : 8. 400.00


V46
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इितहास
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954.79-महाराM- मशः

954.0145-स¨ाट अशोकाची राजवट
ढावरे , ानेhर
स¨ाट अशोकांचा राजधम7 आिण आयाyची मनु`मृती.2 री आ.-पुणे : सुगावा काशन, एिल 2014.- 76
पृ. ; 22 स0. मी.
उपिवषय : 294.5926 - मनु`मृती
संदभ7.
8. 60.00

सातपुते, अिमत

आपले िजqहे.- पुणे : अिमत काशन, मे 2014.166 पृ. ; 22 स0. मी.
8. 160.00


V4435



V44

954.79-महाराc
पानसे, यामला ^दलीप
नाथ.- पुणे : पानसे मंडळ, नोह0. 2014.- x, 82 पृ.:
िचDे, वंशा.; 22 स0. मी.
गिहनीनाथ पानसे यां]या चGरDासह भोर सं`थानचा

माझा महाराc.- पुणे : अिमत काशन, मे 2014.143 पृ. ; 22 स0. मी.
8. 140.00


V4435
954.79(1)-नागपूर
रामटेके, िश. ना.

इितहास.

नागपूरची धWमांती / सं. ले. िश. ना. रामटेके,

संदभ7.
8. 80.00

झुंबरलाल कांबळे आिण संजीत तारदाळकर ;



V4435

बेडेकर, िननाद

झंझावात.- मुंबई : रा½टर पि>लके श?स, जुलै 2013.पृ.: नकाशे; 22 स0. मी.
मलपृ4 शीष7क : झंझावात : मराÀांनी
महाराcाबाहेर गाजवलेqया समशेरीची यशोगाथा.
ISBN 978-81-9223-791-6 : 8. 250.00
vi, 170



V4435

महाजन, भूषण अशोक, 1993-

खांदश
े ातील ऐितहािसक गावे.- अमळनेर : क`तुरी
काशन.
खंड 1 : सjट0. 2014.- 68 पृ. : िचDे ; 22 स0. मी.
संदभ7.
8. 75.00.



V4435

महाराcाचे राजकारण: नवे संदभ7 / संपा. िवजय चोरमारे .मुंबई : नवता बुक वqड7, माच7 2014.- 242 पृ. ; 22
स0. मी.
संदभ7.
8. 200.00



V4435

मीना मेनन
धगधगती मुंबई: दंगलीआधी आिण दंगलीनंतर / अनु.



V4435

954.79(1)-िशवनेरी ^कqला
गायकवाड, ल कचs
िशवनेरीची जीवनगाथा.- पुणे : सनय काशन, जाने.
2015.- xvi, 179 पृ., [2] पटिचDे: नकाशा, ित.;
22 स0. मी.
संदभ7.
ISBN 978-93-84600-03-7 कागदी बां. :

8. 300.00


V4435

954.91-पा^क`तान
गोखले, अभय

´कू मशहां]या देशात.- मुंबई : आमोद काशन,
एिल 2012.- 140 पृ. ; 22 स0. मी.
8. 150.00


दीxी राऊत . पहा 303.6230954792 - मुंबई.
ससनकर, हरीश चं[भानजी
िशवरkक जीवाजी महाला.- चं[पूर : जैिमनी
काशन, एिल 2015.- 96 पृ., [2] पटिचDे: िचDे,
नकाशा, वंशा.; 22 स0. मी.
संदभ7.
8. 125.00

घनःयाम तळवटकर यां]या `तावनेसह.- 2 री आ.पुणे : सुगावा काशन, िडस0. 2014.- 163 पृ., [2]
पटिचDे ; 22 स0. मी.
थम आ. : ऑHटो. 1981.
संदभ7.
ISBN 978-93-84914-03-5 : 8. 140.00

V44Q7

गोखले, अरVवद gंकटेश
असाही पा^क`तान / संपा. अनुजा जगताप ; कु मार
के तकर यां]या `तावनेसह.- पुणे : रोहन काशन,
ऑग`ट 2014.- 232 पृ.: िचDे; 22 स0. मी.
ISBN 978-93-82591-41-2 : 8. 240.00


V4435



V44Q7

इितहास

960-आ^©का
966-पि|म आ^©का
966.4-िसएरा िलओने

कामारा, माGरआतू (Kamara, Mariatu)
वेदनेची फु ले: अमानुष यु<ाने लादलेले मातृoव आिण
अपंगoव यां]याशी ^दलेqया दुदW7 य ल¯ाची सoयकथा /
सं. ले. माGरआतू कामारा आिण सुझन मॅHलेलँड ; अनु.
सुनंदा अमरापूरकर.- पुणे : मेहता, जाने. 2015.xii, 176

पृ.: नकाशे; 22 स0. मी.

'The bite of the mango' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-8498-632-7 :

8. 200.00



V6591

973-अमेGरकन संयु सं`थाने
कोqहटकर, चं[शेखर
गोXी अमेGरके ]या.- पुणे : उ?मेष काशन, सjट0.
2014.- 239 पृ.: िचDे, नकाशा; 22 स0. मी.
ISBN 978-81-929315-4-8 : 8. 250.00



V73

पुरािणक, वषा7
हाय अमेGरका.- पुणे : इं[ायणी सािहoय, फे pु. 2014.iv, 96 पृ.: िचDे; 22 स0. मी.
8. 80.00



V73

81

82

संदभ सूिच
'आणंद' याDी दूधवाला.
'ती' ची कथाच वेगळी.

पहा

'ती' ची gथाच वेगळी.
'ते' आिण मी.

पहा

तु`कानो, जोसेफ

पहा

अंितम ! अंतGरम !!.

अंधारगाडगं आिण दोन एकां^कका.

गाढवे, सुधाकर मधुकर

पहा

अंबरधारा... मृ¥ंध शाळे चा...

गाढवे, सुधाकर मधुकर

पुंडे, शकुंतला



'योग' तुझा घडावा: िSयांसाठी सोपी योगासने.
करं दीकर, ~योती
'िविध' िलिखत: महाराcातील Vसचन कायदे.
पुरंदरे , दीप
पहा

पहा

पहा

माय इल`Yेटेड मेिडकल
िडHशनरी : इंिलश - इंिलश - मराठी / सं. संक.
स^फया िसराज मोमीन आिण िसराज जमाल मोमीन.


Seminar on dimensions of

(2015 : Aundha Nagnath)

संपा. ही. एस. कनवटे ... [आिण इतर].


नेट-सेट अथ7शाS: पेपर 2 व 3 व`तुिन4 «ांसह /
सं. संपा. िव. ज. गोडबोले आिण पु;पा रानडे.


330.076(1)



923.154

डॉयल, आथ7र कॉनन

जगताप, ^कशोर

अ`व`थ ^कनारा.

891.463

दश7न.

891.463
चौधरी, सुलभा

साळुं खे, संदीपकुमार रतन

अंतरीचे रं ग.

पहा

रांजवण, शरद मुंजाबा

अंतरीचे सूर.

पहा

पांडे, आशा

अंतना7द.
अंितम.

पहा
पहा

जोशी, िववेक वसंतराव
िशरवळकर, सुहास

कोठे कर, उप0[ मातyड

पहा

गाडगीळ, बाळ

अडगळ.

पहा

पहा

बी. अिनल

नगरकर, कौिशक

अणू अणू आयु;य.
पहा

पहा

चौबळ, िमVलद

दांडेकर, संदीप



अथांग.

पहा

891.464

भारuाज, मंदा^कनी
पहा

आचाय7, के शव

अभुत िशqपकलेचे ी कोपेhर मं^दर.

पहा

चहाण,

संजय बाबुराव

अिधकारी, चं[कांत पांडुरंग
खोतीिवs<चा लढा.
पहा



331.5440954

देसाई, सुभाष राजाराम

अनगळ, अ8णा
अ8िणमा.

अंजनीकर, भगवान

पहा

अजून काही...

अ5यk महोदय.

(Doyle, Arthur Conan)

अंतरीचा ^दवा.

कांबळे , उnम

पहा

पहा

अथांग सागर.

UGC

पहा

लांडगे, िशरीष

िशरीष पै.

001.4

अंजाळे कर, जगाथ महाराज.

पहा

बोधे, व. बा.

अDे, qहाद के शव
अकािशत आचाय7 अDे / संक. नागेश कांबळे ; संपा.

Seminar on dimensions of applied research

पहा

पहा

िवचारांचे मािणक मोती

अखेर पडदा पडला.

अतHय7.

applied research (2015 : Aundha Nagnath)

अंकेkण.

पहा

अजून पाऊस थांबायचा आहे.

610.3

पहा

अहमदी, फराह

धनिवजय, दादाकांत

अखंड घालमेल.

English - Marathi =

अ `टडी इन `कालट.

पहा

अkरांचा पGरमळु .

कर, िगGरजा उमाकांत

अ ..अिहqयाबाÆचा / संपा. देवीदास पोटे.

ठाकरे , पांडुरं ग

पहा

अkरp¡ाचे `वामी.
पहा

My illustrated Medical dictionary : English -

Papers /

पहा

अ¾ोळे , महावीर, संक.

सरदेसाई, राजदीप

पहा



891.464

अंसारी, तािमम.

वंजारी,



338

`पशा7चा गाव.

अकचन.

2014 देशाचा चेहरा बदलणारी िनवडणूक.

Papers.

थोरात, योगेश

अंिबलवादे, बेबीसरोज

अंभोरे , िवलास.

भाऊसाहेब भगवान

पहा

पहा

उoपादकता वाढ तंD आिण मंD.

891.461

26 वषाyनंतर.

मेाम, जॉनी

पहा

अंबाडे, वसंत

'भुईशाS' चे शाS / संपा. रा´ल अशोक पाटील.

'सुभेदार' रामजी मालोजी आंबेडकर.

नाईक, सोमनाथ िवhनाथ

पहा



891.461



अनसूयाबाई आिण मी.



अनाम.

पहा

अनावर...

अनावृn.

काळे , पु8षोnम बाळकृ ;ण

देशपांडे, जयी

पहा
पहा

पहा

मह0[ गौतम
नाईक, सोमनाथ िवhनाथ

अिनसचा झुंजार वाघ.

पहा

बंगाळ, िवनायक तुकाराम

अनीस िचती
आधुिनक युगात इ`लामी जीवनशैली.
रमजान पGरचय.



297.5



297.362

अनीस-अEवEथ
अनीस िचती, संपा. आिण संक.

पहा

धान, माधव

अमेGरका आिण भारतातील िशkण तुलनाoमक अ यास .

िवनायक

पहा 954 - भारत.

अनु कुमार.

वाजपेयी, अजु7न

पहा

अनुभवां]या आठवणी.

पहा

ीिगरीवार, इं[ायणी

पहा

पहा

गाडगीळ, बाळ

अयािचत, जयंत



पहा

अनोखी मैDी.

खराटे, सुधा

पहा

काळे , योगेश

अनोळखी `वग7मं^दरात...

पहा

िगलमन, सुझन जेन

अराणके , उमला, सं. संपा.

(Gilman, Susan Jane)

अ?वयाथ7: लमीकांत देशमुख यां]या सािहoयाची समीkा /
संपा. रणधीर Vशदे.
891.46
अपघात अवधान.

पहा

बावळे , मधुकर पांडुरं ग

अकािशत आचाय7 अDे.
पहा

िशरवळकर, सुहास

भुरे-बावनकर, हष7दा

अpाहम Vलकन: गुलामिगरीमु देशाचं `वÂ पाहणारा
राcा5यk. पहा िबदनूर, जा?हवी
तुकाराम

अिभनव मराठी शु<लेखन व श>दशु<ी.

रोकडे,



891.464

कामारा, माGरआतू

(Kamara, Mariatu)

तेलस¨ाट: माक7 Gरच यां]या आयु;यातील आजवर
अकािशत घटनांचा अंतभा7व असलेले चGरD /
इं2जीवsन मोहन गोखलेकृत अनु.
920.933804
पहा

खंडाळे , अJणा


891.464

अमृते, रमण अशोकराव

मागणी ल¶ाची.



891.463

अमेGरका आिण भारतातील िशkण तुलनाoमक अ यास.
देशमुख, मा. म.

पहा

ठाकूर, सुधाकर

बहर िशिशराचा: अमेGरके तील फॉल सीझन.
अिवचल.



917.3

कोहेन, Gरचड7 एम. (Cohen, Richard

पहा

M.)

अवोडे, मह0[
िविचD िवh: चं[, सूय7, 2ह व तायांचे जग उoपnी व
उoांती / इं2जीवsन माधव रामचं[


520
पहा

पािणिन



करं बेळकर.

362.19639(1)

गुडमॉtनग नम`ते !: कु पोषण-सम`या आिण
अंगणवा²ा यांचा लेखाजोखा. पहा 362.19639(1)


371.716095479

असं Wहणू नकोस.

पहा

असा गाव अशा गोXी.

देसाई, माधवी
पहा

कणसे, भाऊसाहेब

असा5य ते सा5य: एक िनभ7य साहसी आिण ^दg वसुंधरा.
पहा पग, लुईस गॉड7न (Pugh, Lewis Gordon)
असाही एक डॉHटर: िबनायक सेन यांची गोX.

अमृता सुभाष
एक उलट...एक सुलट.

अळवावरचे पाणी.

- कुपोषण.

अमान, डॅिनएल (Ammann, Daniel)

अमृतमय जीवन.



891.461

अXेकर, शाम िवनायक
गुडमॉtनग नम`ते ! : कु पोषण-सम`या आिण
अंगणवा²ा यांचा लेखाजोखा / संपा. उमेश

जोशी, अंजली अनंत

पहा

नाईक, सोमनाथ िवhनाथ

अXा5यायी: थमः अ5यायः थमः पादः.

अिभी फॅ शन िडझायVनग: >लाऊज `पेशलायझेशन.

अमरापूरकर, सुनंदा, अनु.

पहा

िझलिपलवारकृत अनु.
पहा

मनोहर

अ यंकर, रवी
पाशीचा भो~या.

माकy डराव

अवचट, अिनल

अ>दुल कलाम, ए. पी. जे.
माझी जीवनयाDा: `वÂे साकारताना / अनु. सुिया
वकल.
923.154

पहा

पडोळे , सुभाष

मनतरं ग.



अभंगां]या गाभायात.

पहा

अलूरकर, िवकास राजाराम

927.9143028
पहा

सं`कृ तभा

अनगळ, अ8णा

पहा

अरे , हे काय चाललंय ?.

अय7मा.

अबरार अqवी
oया दहा वषाyतील गुs दn / श>दांकन सoया सरन ;
इं2जीवsन िमVलद चंपानेरकरकृ त अनु.
अबोल नातं.

अ8िणमा.

पहा

अथा7त: अथ7शाSाचा इितहास, िस<ा?त अन चGरDं
यांची रं जक सफर. पहा गोडबोले, अ]युत

अDे, qहाद के शव

पहा

891.461

अरबी भाषेतील सुरस व चमoकाGरक गोXी / पुनःकथन
कृ ;णशाSी िचपळू णकर, िव;णुशाSी िचपळू णकर
आिण हGर कृ ;ण दामले ; राकर मतकरी यां]या
`तावनेसह.
398.21095

माया दामोदर

अनुवाद भावनांचा.

पहा

देशमुख, मा. म.

भावफुले.

अनुभूतीचा अिव;कार.

पहा

पहा

अमेGरके त कसे मरावे ?.

सुनील

अफलातून.

83

पहा

वैद, िमनी

असाही पा^क`तान.
अि`तoवखुणा.

पहा

अ`व`थ ^कनारा.

पहा

मुंजे, अनुपमा

पहा

अ`व`थ kणांचे पाश.

गोखले, अरVवद gंकटेश

अंजनीकर, भगवान
पहा

महाजन, समाधान

अEसल-आधुिनक

84

अ`सल वहाडी कथा.

पहा

तांबडे, कृ ;णकु मार

आजयेक वाचूंक िशकयल0, आनी हेर काणयो. पहा सुधा
मुतe
आठवले, नर0 [
ईमेल]या जगात / सं. ले. नर0 [ आठवले आिण सुजाता

महादेवराव

अ`सा नवरा.

महाबळ, भालचं[ लमण

पहा

अहमदी, फराह

िkितजापार / श>दांकन तािमम अंसारी ; इं2जीवsन
िवनीता जोगळे करकृत अनु.

आठवले.



920.9305906914

अिहqयायन / संपा. देवीदास पोटे.
923.154
अॅट एनी कॉ`ट. पहा भडकमकर, अिभराम
अॅडॅWस, `टॅनले (Adams, Stanley)
रोश िव8< `टॅनले अॅडॅWस: एका अिधकायाने बला¯
औषध-कं पनीिव8< ^दलेला एकाक लढा /
इं2जीवsन सदानंद बोरसेकृत अनु.
343.40723
अॅिलसन, पीटर (Allison, Peter)

सफारी आ^©के तली: अनुभवसफर एका गाइडची /
इं2जीवsन मंदार गोडबोलेकृत अनु.
916
अॅलोपथी]या पिलकडे. पहा कोqहटकर, उqहास
िवhनाथ
अेक चैत?यझरा / संपा. `वािमनी िवम सावरकर.


294.561

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी केलेली भारतीय
घटनेची मीमांसा / संपा. बी. सी. कांबळे .



342.54

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची पDे / संपा. आिण अनु.
शंकरराव खरात.



082

आंबेडकरी राजकय चळवळीचे भिवतg आिण दिलतांचे

आईचा बटवा.

पहा

पहा

वाघमारे ,

पहा

सुजाता आठवले.



004.693(1)

फे सबुक]या जगात / सं. ले. नर0 [ आठवले आिण
सुजाता आठवले.



004.693(1)

हॉaस अॅप आिण VलHडइन]या जगात / सं. ले. नर0 [
आठवले आिण सुजाता आठवले.

सुजाता आठवले.



004.693(1)

`काइप]या जगात / सं. ले. नर0 [ आठवले आिण



004.693(1)

आठवले, मीना मधुकर



891.461
पहा

आठवले, नर0 [

कडापो: काgाoम कथा.



891.461

आडेराघो, जी. एच.

नांदड
े िजqातील ए³सची ि`थती.
आिण शेवटी काय झाले ?.

पहा

पहा

आता आिण पु?हा ... : लोकनाथ यशवंत यां]या े4
किवता.

पहा

लोकनाथ यशवंत
पहा
पहा

धुमाळे , मेनका
लोकनाथ यशवंत

आथारी.

पहा

मोरे , पांडुरं ग शंकर

आ^दवासी समाज आिण सािहoयदश7न / सं. संपा.
लमीकांत तुळणकर आिण रे खा जगनाळे . 891.4609
आधार`तंभ ाचाय7 ल. बा. रायमाने / सं. संपा.
अिवनाश डोळस आिण राम दोत{डे.
923.754
आधुिनक बँक gवसाय = Modern banking. पहा
ढमढेरे, एस. ही.

कावळे , सुनीता

कुमरे , िवनोद

आधुिनक भारताचा इितहास (1857-1950) =

आचाय7, के शव

Modern Indian history (1857-1950).



अथांग सागर.

891.463



भारतमातेसंबंधी िवचारमंथन.

360
पहा



915.3/9(1)

पाटील, सूय7कांत

आजची कादंबरी: न{दी आिण िनरीkणे.



362.1969792

लोकनाथ यशवंत

महाजन, मृणािलनी

पहा

रं गनाथ गबाजी

िaवटर]या जगात / सं. ले. नर0 [ आठवले आिण

इितहासाचा अनिभ याDी: एका पुDाचा इ`लािमक
देशातील वास / इं2जीवsन शारदा साठे कृत अनु.

कपूर, करीमा

आगटे, शकुंतला जयंत, सं. संपा.

आगाजा.



385.26202854678

आितश तसीर

आईशjपथ. पहा भारuाज, मंदा^कनी
आकांkा. पहा कु लकणe, ेहसुधा
आकाश `व]छ झालं. पहा जोशी, मृणाल .
आोश. पहा WहाDे, ^दवाकर के शव
आगरी पाककृती.

आठवले आिण सुजाता आठवले.

आता होऊन जाऊ lा !.

भरमा नेिमनाथ
पहा

ऑनलाइन बुकग रे qवे आिण बसचे / सं. ले. नर0 [

आता उसळू देत लाटा...

माने, भगवान

आंबेडकरी िवचारांचे मारे करी 'वामन'.

आई ते सुपरमॉम.



332.102854678

आडे, रतन मो.

जाितथेचे िव5वंसन: महाoमा गांधी यांना उnरासह /
इं2जीवsन गौतम Vशदेकृत अनु.
923.254

पहा

आिण सुजाता आठवले.

आठवले, सुजाता, सं. ले.

आंबेडकर, भीमराव रामजी

राजकारण.

ऑनलाइन बँकग]या जगात / सं. ले. नर0 [ आठवले

बकुळ-गंध.

आंतरराcीय अथ7शाS = International economics.
पहा ढमढेरे, एस. ही.



004.692

पठारे ,

पहा

राऊत, गणेश

आधुिनक युगात इ`लामी जीवनशैली. पहा अनीस
िचती
आधुिनक संत गाडगेबाबा. पहा दीिkत, लीला

आनंद-इितहासाचा

आनंद योग: 5यानसहीत.

पहा

फडणवीस, अिनल म.

आनंददायी अंकिलपी / संक. रVव[ तुकाराम कदम.

आलटकर, तोषदा, अनु.

आनंदमेवा.

पहा

पहा



काटदरे , लता
पहा

परांजपे, सई

आवर काइंड ऑफ Yेटर.

ी िशवराय M. B. A. Finance?: महाराजांचे
यश`वी अथ7कारण / संपा. सदानंद बोरसे. 923.154
पहा

राम`वsपजी, `वामी



089.9146



089.9146

पहा

ले कारे , जॉन (Le

Carre, John)

आवत7न.

पहा

तळवलकर, सुरेश

आवा माs: टायटॅिनक ऑफ जपान.

आपnी gव`थापनाचा भूगोल = Geography of
disaster management. पहा मुसमाडे, अजु7न

पहा

^कमुरा, रे ई

(Kimura, Rei)
आवानओल.

हरीभाऊ

पहा

कांडर, अजय

आवारी, िवलास

आपली माणसं आपली माती.

पहा

राजकय समाजशाS = Political sociology / सं.

कदम, आनंद

जांबुवंतराव

ले. िवलास आवारी आिण सुरेश देवरे .

मुिन kमासागर

पहा

आपले िजqहे.

पहा

आपले शाS.

जोसेफ तु`कानो

पहा

बेडेकरकृत अनु.

पहा

आसमंत.

पहा



891.463

भुरे-बावनकर, हष7दा

आम आिण खास: अरVवद के जरीवाल - चातुय7 ? लबाडी
? क राजकय ितभा ?. पहा ^दघे, रमेश

आसवांची जळ.

आWहास आWही पु?हा पहावे.
चं[शेखर

आ`वाद आिण समीkा डॉ. नागनाथ कोnापqले यां]या
िनवडक `तावना. पहा कोnापqले, नागनाथ

आWही ~ये4.

पहा

आयुवद उवाच.

आसवांचे मोती.

धमा7िधकारी,

पहा

नीला सoयनारायण

आयु;य वेचतांना.

पहा

कापिडया, जयी अजय

मधुकर गणेश मोकाशी.

पहा



जाधव, गंगाराम मोतीराम

लागू, शांता िवजय

आथक िवकास आिण िनयोजन = Economic
पहा

आमe जनरलच हायचंय !.

पहा



उगाच काही तरी.

891.461

इं जेगावकर, आनंद
मराठीतील बंडखोर किवता: नवा शोध.



891.461009

इंटरनेट वापरातील धोके टाळJयासाठी: अथा7त 'सायबर
िसHयुGरटी'. पहा कहाते, अतुल
इं[धनु]या कमानीवर.

पहा

गीत, ीराम

आय7सoयासंबंधी दुःखासंबंधी: बाबासाहेबांनी िनदश7नास
आणून ^दलेली दुसरी सम`या. पहा तायडे, िमVलद

जाधव, राजेश

इं[धनु;य / सं. संपा. जया कदम आिण हनुमंत माने.

ढमढेरे, एस.

ही.

891.461

इं गळे , सुदश
े
देिवदास

294.5433

development and planning.



सरळ वळणाची किवता.

आरसा तुम]या कृ तीचा: आयुवदानुसार
ज?ममिह?यावsन `वतःला ओळखा आिण िनV|त
हा. पहा दांडेकर, सुयोग
आरसा िबलोरी.

338.1

इंगळे , गोVवद

ऐलवाड, संजय हनुमंतराव

आरती महाकोश: जय जय ीसगु8नाथा ! / संपा.



अंकुश आहेर आिण िवजया साळुं के.

आरटीओची गु8^कqली: वाहन परवा?यांचे सोqयुश?स.

पहा

भदाणे, जयवंतराव शंकरराव

कृषी भूगोल = Agricultural geography / सं. ले.

पहा

आरम]या ^कनारी.

पहा

वासाडे, बबन

आहेर, अंकुश

तांबे, बालाजी वासुदव
े

आयु;य जगताना.

पहा

पहा

लालूजीराव

जोशी, मोहन

पहा



923.254(1)

आXेकर, सिवता संजय
उमलJयातले िमटलेपण.

िगलिबले, मधुकर



306.2

आXी भारतीया
राजकारणाचा त8ण चेहरा / इं2जीवsन सुवणा7

सातपुते, अिमत

आपqयासाठी आपणच: उnरायु;य गुणवnापूण7
जगJयासाठी. पहा पटवध7न, रोिहणी
आभाळवाट.

पहा

सकाळचा मॉtनगवॉक.

आपटे, अिजत वामन

आपले घर.

आलबेल.

आवंडेकर, िनरज

महाजन,

मधुकर

आपटे, िवम, अनु.

एिलस, डेबोरा (Ellis,

आqहाट, ^दलीप
एका पDकाराची VचतनयाDा.

भगत, रा. तु.

आनंदाचे आवाs ीम§ागवतकथा.

पहा

Deborah)

370.11
आनंदमय जीवनासाठी.

85



891.461008
इटोकर, दीपक देिवदास
हसत खेळत खेळणी बनवा.



745.592

इितहासाचा अनिभ याDी: एका पुDाचा इ`लािमक
देशातील वास. पहा आितश तसीर

इितहासातील-ओक

86

इितहासातील नवे वाह / संपा. जा`वंदी वांबूरकर.



900

इनामदार, मुकुंद कृ.

एक होता राजा.

सामािजक मानसशाS = Social psychology / सं.


अिनता म. पाटील.

302

इनामदार-साने, रे खा, सं. संपा.

पहा

कालजयी कुमार

पहा

ूिलप]या बागा: माÃया छायेत / अनु. लिलता
कोqहारकर.
894.353
जाखडे, अ8ण

उगाच काही तरी.
पहा



927.9143028

पहा

उoपादकता वाढ तंD आिण मंD.

पहा

उदार मातृ¤दयी कमलाताई हो`पेट.
पहा

अंबाडे, वसंत
पहा

दीिkत, लीला

पहा

देव8खकर, सं5या



891.4609

पहा

उपिनषदे

ऐितहािसक िवजयाचे िशqपकार नर0 [ मोदी: पंतधान
होJयापूवe आिण झाqयानंतर. पहा पुरािणक, मोद
^दनकरराव
ऐनापुरे, िवनीता



294.59218

उपा5ये, बाबुराव
2ंथ पGरवार.



891.4609

पहा

पहा

आXेकर, सिवता संजय

िशरवळकर, सुहास

Matthew)

गणपoये, शरयू सदािशव
पहा

िनफेजर, ऑ±े

(Niffenegger, Audrey)
एक उलट...एक सुलट.

एक पाय तºयात.

पहा

पहा

पहा

काकडे, मधुकर
पहा

पहा

आठवले, नर0 [
पहा

आठवले, नर0 [

धान, जयकाश

ऑफबीट भटकं ती - 2: पु?हा एकदा अनोया देशांची
^दलखुलास मुशा^फरी. पहा धान, जयकाश
ऑ^फसम5ये रहा ^फट !.

पहा

जैन, निमता

ऑरगॅनॉन ऑफ मेिडसीन: सुधाGरत, पुनअ7नुवा^दत,
पुनसyपा^दत. पहा हनेमन, सॅWयुएल
(Hahnemann, Samuel)

^दवस तुडवत अंधाराकडे / अनु. जी. ए. कु लकणe;

एंड गेम: चीन आिण अमेGरका यां]यातील संघषा7ची
रोमहष7क कहाणी. पहा लास, मॅ·यू (Glass,

एक अनादी अनंत ेमकहाणी.



ओ'नील, यूजीन (O'neill, Eugene)

जोशी, ^द. िव.

पहा



891.463

ऑनलाइन बँकग]या जगात.
ऑफबीट भटकंती.

उपिनषदांची त{ड ओळख / भा;य. डी. एन. पाटील.



813

िशरवळकर, सुहास

ऑनलाइन बुकग रे qवे आिण बसचे.

उपिनषदे

एक 'शू?य'.

एलकुंचवार, महेश बळीराम

ऐसे बोलावे बोल.

पहा

Vपटो, जेरी (Pinto, Jerry)

पहा

388.3095479



उमलJयातले िमटलेपण.

पहा

आरटीओची गु8^कqली: वाहन परवा?यांचे सोqयुश?स.

891.461

उपिनषदांची त{ड ओळख.

पहा

ए?काउं टर: िवजय साळसकर यां]या साहसकथा.

वाळुं ज, महादेव

रचनाई.
पहा

भारuाज, मंदा^कनी

पहा

ऐलवाड, संजय हनुमंतराव

उनवणे, हेमंत

उ?हात बांधलेली घरं .

आqहाट, ^दलीप

कथा ित]या.

उlोग तुमचा... पैसा दुसयाचा: gवसाय करJयासाठी
पैसा नहे, वृnी हवी !. पहा हावरे , सुरेश

ऋचा.

एका हाताची टाळी.

एलेहंथ अवर.

तो राजहंस एक

उlोजकते]या नgा वाटा.

पहा

नो ऑडनरी डे / अनु. तोषदा आलटकर.

फडणीस, केशव

उदारे , रमेश, संपा.

पाटील, सं2ाम

पहा

एिलस, डेबोरा (Ellis, Deborah)

इं गळे , सुदश
े
देिवदास

उडणाया लामांचा देश आिण िहमालय वासातील
सoयकथा. पहा पुंज, गौरव

उ`ताद.

एका िनवडणुकची गोX.

सxक.

आठवले, नर0 [

पहा

मोरे , नीतीन

कायकर, पाकर दnाDय

पहा

एम आिण मराव.

गु8दn: एक अशांत कलावंत.

उटपटांग.

एका ितÀावर.

पहा

भोवड, जगदीश

इसाक मुजावर

ईमेल]या जगात.

गुरव, अनंत

एका ािणसं2हालयाची गोX: बं^दजनां]या बगी]यातील
संजीवन. पहा ©0 च, थॉमस (French, Thomas)

सािनया

इरे पोलू, गुल (Irepoglu, Gul)

पहा

पहा

एका पDकाराची VचतनयाDा.

गंधव7
इनामदार-साने, रे खा, संपा.

ब{[े, शोभा

पहा

एकलक{²ाचा किबला.

ले. मुकुंद कृ. इनामदार, केशव ना. गाडेकर आिण

इजक.

एक मु¢ी आसमाँ.

संपा. सु. रा. चुनेकर.

जळभर चांदणं.

पहा



812

^करण ^कसनराव

ओक, िवlाधर गोपाळ
ुितगीता.
ओक, िवlाधर गोपाळ, सं. ले.



780.954
पहा

बाे , सदािशव

नारायण
अमृता सुभाष

ज{धळे , महावीर

ओक, संजय

ज`ट अ िमिनट.



891.464

ओक-किवता

ओक, संजय

कदम, आनंद जांबुवंतराव

महाभारत: g  आिण िवचार.



891.21

मैDीण.



891.463

ओqया वाळू वरची िचDे.

पहा

ओळख िसम0ट कॉि?टची.

काळे , िव. द.

पहा

पहा

पहा



ओशो



181.4

नानक: परमाoWयाचा नाद कार / Vहदीवsन `वाती



181.4

नानक: संसारी सं?य`त / Vहदीवsन `वाती



चांदोरकरकृत अनु.

181.4

नानक: सूर संगीत एक धून / Vहदीवsन `वाती
चांदोरकरकृत अनु.



181.4

मृoयायुषी / Vहदीवsन `वाती चांदोरकरकृ त अनु.



181.4

मृoयूचं अमरoव / Vहदीवsन `वाती चांदोरकरकृ त
अनु.

पहा

आनंददायी अंकिलपी

ह0री मॅरलॉन.



891.463

कधी न थांबलो.

लोिहया, uारकादास शाली2ाम

पहा

कनवटे, ही. एस., संपा.

नानक: िनरं कारी कवी / Vहदीवsन `वाती

चांदोरकरकृत अनु.

यादव, मा. के.

कदम, राम

927.8242162

चांदोरकरकृत अनु.

राजे, िवमु ा अिमत

पहा

कदम, रVव[ तुकाराम, संक.

ओहाळ, भाकर
लावणीस¨ाी: यमुनाबाई वाईकर यांचे चGरD.

891.463

इं[धनु;य

कदम, ा अशोक, सं. ले.
कदम, य. ना., सं. ले.

भोर, संतोष



आपली माणसं आपली माती.
कदम, जया, संपा.

ओगले, सुनीता

पहा

Seminar on

dimensions of applied research (2015 :
Aundha Nagnath)
कपूर, करीना

फॅ शन गाईड: `टाईल आिण फॅ शनचा नवा मंD / सं.
ले. करीना कपूर आिण रोशेल Vपटो ; इं2जीवsन
अिhनी लाटकरकृ त अनु.
746.92(1)
फॅ शन गाईड: `टाईल आिण फॅ शनचा नवा मंD. पहा 746.92(1) - फॅशन िडझाइन.

कपूर, करीमा
आई ते सुपरमॉम / सं. ले. करीमा कपूर आिण माधुरी
बंदोपा5याय ; इं2जीवsन मीना शेटे - संभूकृत अनु.




891.463

घर]या घरी करा ^दवाळीचा फराळ.
औषधी वन`पती लागवड.

पहा



641.5

घुले, िस<ेhर तुकाराम

कंपनी कायदा = Elements of company law.

कडापो: काgाoम कथा.

पहा



613

कथा ित]या.



928.9146

िशरवळकर, सुहास

पहा

पहा



891.4606(1)

कथा सावलीची.

देसाई, माधवी

पहा

देशपांडे, मीना

िववेकानंद, `वामी

कम7योगी: ी शंकराjपा संसुµी यांचे जीवनचGरD.
कु लकणe, मोहन

कqपना.

िलमये, राजा



पहा

पहा

कव, आनंदीबाई

भागवत, यशवंत



891.461

कळे ल का 'oयाला' आईचं मन ?.

कथाsप यशवंतराव / संपा. नवनाथ ानदेव लोखंडे.

पहा

920.72

कळे कर, उमेश दn
^फिनHस.

काळे , भा. ना.
पहा

पहा

कव, बाया.

कथा मलालाई जोयाची: सव7 काही मानवी ह¾ासाठी.

पहा



891.463

माझे पुराण.

काळे , भा. ना.

कथा यु<कौशqया]या.

दीिkत, लीला

कव, आनंदीबाई

काळे , भा. ना.

ऐनापुरे, िवनीता

कथा मलाला युसुफझाईची.

पहा

कहाडे, शंकर
दीप~योितन7मो`तुते.

कम7योग.

पहा



अXेकर, शाम िवनायक

कहेचे पाणी: आचाय7 अDे चGरD.

वरकड, संजय

कथा आयान िहरसी अलीची.

पहा

रिसक-रं जन.

आडे, रतन मो.

असा गाव अशा गोXी.
पहा

करं दीकर, ~योती
'योग' तुझा घडावा: िSयांसाठी सोपी योगासने.

क8णामयी पंिडता रमाबाई.

कणसे, भाऊसाहेब

कणाकणाने.

त0डुलकर, िवजय ध{डोपंत

करं बेळकर, उमेश, संपा.

मांडेकृत अनु. ; संपा. अनुजा जगताप.

पहा

पहा

डावरे , सGरता

613.7045

जगताप, ^कशोर

कडी वरकडी.

कमला.

पहा

पहा

क¾र, सोिनया
छोटे भावी आरोय सqले / इं2जीवsन अ8ण



649
कपूर, संजीव, सं. ले.

िkितजावरची तारका.



927.9143028

181.4

औरं गाबादकर, अनुराधा

पहा

87

कवडे, िशरीष शांताराम, संपा.



923.254

किवता लिलता]या.

पहा

पहा
पहा

शौरी, अ8ण
कावळे , सुनीता

लिलता रामचं[

कशाला-कालेलकर

88

बाबा...: राcसंत तुकडोजी
काळे -पाटसकर, भायी

कशाला काशी जातो रे s
महाराज.

पहा

कशासाठी ? घरासाठी !.
कशासाठी यशासाठी.
कसं बोललात !.

पहा

काणकोणकर, रमेश

ब´िवध कोडी.

ढेपे, िनतीन

गोल, िशवराज

पहा

काणे, सुनीित शांताराम, अनु.

लमण, आर. के .

पहा

पहा

धम72ंथ आिण मानवी जीवनवाह.
पहा

पहा



306.6(1)

पहा

बHबe, रॉबट7 (Birkby,

Robert)



891.464



हायकू: मनाचे, राना-वनाचे.

कहाते, अतुल

इंटरनेट वापरातील धोके टाळJयासाठी: अथा7त
'सायबर िसHयुGरटी' / संपा. णव सखदेव. 003.5(1)
के वळ 'आयटी' तच...!: भारतातील एका 'बूVमग'
उlोगाचा िवलkण वास / संपा. अनुजा जगताप.



वॉरन बफे.
पहा

920.933804

कालकर, ीकांत

पहा

पहा परामश7 समकालीन
ि`थयांतरांचा = Special issue on Human

काथार, गणेश, संपा.

globalization

कादंबरीकार र. वा. ^दघे.
कानगो, दुगा7, अनु.

देसाई, माधवी

पहा

ठाकू र, रवv[

पहा

शेHसिपअर, िवqयम

(Shakespeare, William)

कांडर, अजय



आवानओल.

891.461

कांबळे , उnम



अखंड घालमेल.

891.464

पास टHHयांची ठसठस.

891.463

कांबळे , एन. जी., सं. ले.



तायडे, िमVलद

पहा

कांबळे , Vचतामण
दिलत सािहoय: चचा7-Vचतन-समीkा.
कांबळे , झुंबरलाल, सं. ले.
कांबळे , नागेश, संक.

कातरवेळ.

891.461

Rights : current issues & challenges of



338.4561004

पहा

बंसल, रमी

कातरकर, सुिचDा मधुकर
चा½याचा मैDबंध.

कालेलकर, राजीव

िशkक ^दन: पया7यी सां`कृ ितक राजकारण

कांचनगंगा.

पहा

हश7, `टेफनी (Hirsch, Stephanie)

काणे, सुनीित, अनु.

कसबे, रावसाहेब राणोजी

कसाळे , दीपक, सं. संपा.



793.73

पहा

पहा

देशपांडे,

स¹दया7चे उपासक कु सुमा2ज

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा धम7सं2ाम.

891.463

हवसू.

891.463




पहा

आंबेडकर, भीमराव

कापसे, िशवसांब



891.464
पहा

पाटील, मधू



966.4

कायकर, पाकर दnाDय
एका ितÀावर.



891.461

कालकर, ीकांत


कातरवेळ.

रामजी

891.463

हवामानशाS आिण सागरिवान = Elements of

कांबळे , शांताराम दगडू



गावाकडील गाणी.
काकडे, आसावरी, अनु.



891.464

सुनंदा अमरापूरकर.

कांबळे , पांडुरं ग डोमाजी

कांबळे , बी. सी., संपा.



891.464

कामारा, माGरआतू (Kamara, Mariatu)
वेदनेची फु ले: अमानुष यु<ाने लादलेले मातृoव आिण
अपंगoव यां]याशी ^दलेqया दुदW7 य ल¯ाची सoयकथा /
सं. ले. माGरआतू कामारा आिण सुझन मॅHलेलँड ; अनु.

पु8षोnम लमण
पहा

वाजपेयी, अजु7न

कापिडया, जयी अजय
आयु;य वेचतांना.

काम`पशता: पाच एकां^कका.

स¹दया7चे उपासक कु सुमा2ज

कांबळे , नागेश, संपा.

पहा

दृिXkेप.

रामटेके, िश. ना.

पहा

कािनटकर, सुमती, अनु.



891.463

मंथन.



891.4609

अDे, qहाद के शव

कांबळे , नागेश, संक. आिण संपा.

कानडे, सGरता दीपक
ितkा.

891.461
पहा

खडसे, दामोदर

Climatology and oceanography.

कालजयी कु मार गंधव7 / सं. संपा. कलािपनी कोमकली


आिण रे खा इनामदार-साने.
काकडे, मधुकर
ऐसे बोलावे बोल.



158.1

काटदरे , लता
आनंदमेवा.



306.874

काणकोणकर, रमेश
गिणतीय कोडी.



793.73
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कालमु[ा: मराठी नासृXीतील.
काVलदी.

पहा

927.82
पहा

रानडे, ीराम

कोडीतकर, भारती

कालेलकर, राजीव

ही gव`था काय आहे ? / सं. संपा. अिनल जायभाये
^कशोर मोरे आिण दीपक कसाळे .
300

काळबांडे-कु लकण]
शोध-याDा:
आंतरिवlाशाखीय शोधिनबंध-सं2ह

काळबांडे, आनंदा, संपा.

पहा

काळसेकर, सतीश



पायपीट.

891.464

काळी आिण गोरी.

पहा

पाटील, अशोक दादा

काळे , निवन

म¿ानो मंडे.



891.464



साँग ऑफ द डे.

782.421542

काळे , पु8षोnम बाळकृ ;ण


923.254
काळे , भा. ना.
कथा आयान िहरसी अलीची.
कथा मलाला युसुफझाईची.



923.2492



923.65491

कथा मलालाई जोयाची: सव7 काही मानवी ह¾ासाठी.


923.2581

मानवतेची पुजारी डॉ. हावा अ>दी.



923.66773



अनुवाद भावनांचा.

891.461

काळे , िव. द.

ओqया वाळू वरची िचDे.
काळे , सुधीर, अनु.

पहा



891.461

काळे -पाटसकर, भायी
कशाला काशी जातो रे s

बाबा...: राcसंत तुकडोजी


महाराज.

922.945

यk «.

891.463



संतांची मां^दयाळी.



922.945(1)

कावळे , सुनीता

ीपाद चGरDसुधा.
पहा



922.945

भागवत, यशवंत

पहा

काgारती.

पहा

वाकचौरे , भारत

रानडे, अशोक दामोदर

कुंडेटकर, संजय

महसुली कामकाज पुि`तका.



336.025479

कुबल, रमेश

लोकसािहoयाचे अंतरं ग.



398.2095479

कुबेर, िगरीश

टाटायन: एक पोलादी उlमगाथा.
कु बेर, जयी
घर]या घरी चायनीज.



338.7



641.5

बचतीची कमाल... जीवनाची धमाल...



332.6

कजवडेकर, उप0[, संपा. पहा डॉHटर एक िवचाs ?:
बाल आरोयासंदभा7त पालकांचे शंका-समाधान
^कनारा.

पहा

देसाई, माधवी

^कमया.

पहा

भागवत, यशवंत

पहा

891.461

कु मावत, अशोक Vचधा
िनधा7र.



891.463



891.461

कु रमार: दिkण भारतीय धनगर जमात. पहा ल{ढे,
भाकर रामाजी
कु 8ं दकर, नरहर
िनवडक नरहर कु 8ं दकर.
891.4609
कु त7कोटी, शंकराचाय7
समoवगीतम ीमद भगव¥ीतेतील समoव / अनु. म.
बा. कु लकणe.
294.5924
कु लकणe, अ8ण
gि मव अिधक भावी कसे बनवाल ?.
158.1
कु लकणe, अि`मता, सं. ले. पहा शेठ, sपाली
कु लकणe, उदय, अनु. पहा लास, मॅ·यू (Glass,
कु लकणe, कमलताई
दीप`तंभ.
कु लकणe, जी. ए., अनु.



891.463
पहा

ओ'नील, यूजीन (O'neill,

Eugene)

गोडबोले, अ]युत

^कमुरा, रे ई (Kimura, Rei)
आवा माs: टायटॅिनक ऑफ जपान / इं2जीवsन
चा8लता भाकर पाटीलकृ त अनु.
895.63
मी एGरक / अनु. ेहल जोशी.



आगाजा.

Matthew)

खोत, आरती राज0[

काशीद, अशोक रामचं[

^कमयागार.

पहा

माणूस माझे नाव रे .

लेही, एि±यन (Levy,

Adrian)

काgामृत.



923.254

कुमरे , िवनोद

काळे , योगेश

कावेरी.

^करण ^कसनराव
जळभर चांदणं.
891.463
^क`से महाभारताचे. पहा पाटील, शिशकांत बापूसाहेब
कर, िगGरजा उमाकांत
26 वषाyनंतर.
891.463
कर, धनंजय
लोकमा?य Gटळक: भारतीय `वातंयसं2ामाचे जनक /
इं2जीवsन राज0[साद स. मसुरकरकृ त अनु.
कुं टे, चैत?य, संपा.

अनसूयाबाई आिण मी / संपा. िवनया खडपेकर.
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895.63

कु लकणe, ानेhर
सम2 'महाकवी-कािलदास'.
891.463
कु लकणe, दीपक, अनु. पहा त0डुलकर, सिचन रमेश
कु लकणe, ध{डू ताई
सूर-संगत / श>दांकन उnरा ^दवेकर ; संपा. मनोहर
सोनवणे.

कु लकणe, पांडुरंग हरी
सावqया आठवणv]या.



927.82



089.9146

कु लकण]-कोमकली

90

कु लकणe, पांडुरंग हरी, भा;य. आिण अनु.
भगव¥ीता

कॅ jटन लमी आिण राणी झांशी रे िजम0ट.

पहा

गवाणकर, रोिहणी

कु लकणe, दीप मधुकर
साप: आपला िमD.



597.96

कु लकणe, qहाद अ.



लोहारो वानरो देस.

891.463

कु लकणe, साद
िचoकलायन.



891.461

कु लकणe, बाळासाहेब कृ ;णाजी
पया7वरण.



333.7

शू?य ते दहा अथा7त अंकांचं महव.
कु लकणe, म. बा., अनु.



491.468(1)

कु त7कोटी, शंकराचाय7

पहा



वेडात दौडलो.

920.71

कु लकणe, मोहन
कम7योगी: ी शंकराjपा संसुµी यांचे जीवनचGरD.

कु लकणe, रे मा स., अनु.

पहा



सं`कृ तभा
िनफेजर, ऑ±े
पहा

के दारी, सुधाकर िव¢ल, संक.
दnाDय
के ळकर, अ8ण, अनु.



दासीची सेवा.

891.461

कु लकणe, शीला
मला आ¿ी हवी.

891.462
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कु लकणe, सुजाता सिचन, सं. ले.

पहा

फडके, सुधीर

िवqयWस, सॅम (Williams,

पहा

Sam)

के ळकर, चं[कांत
जागितक िवn भांडवलशाही: भांडवली प<तीचा


330.122

केळकर, मृणािलनी, अनु.

पहा

ठाकु र, रबv[नाथ

के ळे कार, पुंडलीक रामचं[


891.469

के व²ाचं अnर.

पहा

पुरंदरे , िचDलेखा

के वळ 'आयटी' तच...!: भारतातील एका 'बूVमग'
उlोगाचा िवलkण वास. पहा कहाते, अतुल
पहा

ठ{बरे , तानाजी

कॉिल?स, कॅ थGरन, सं. ले.

कु लकणe, शांता

कु लकणe, शुभदा िवजय
िनबंध-लेखनाची गु8^कqली.

पहा

कॉनोहर, डेिहड (Conover, David)
कोJया एका बेटावर / अनु. मंदा^कनी भारuाज.

राcीय 2ंथसूिच :

मराठी िवभाग

राजे, िवमु ा

अिमत

पहा

पहा

©ांझ, डलस (Frantz,

कोकणा जनजाती]या लोककथा / संक. लमण ढवळू


टोपले.

कोटमे, पी. ही., अनु.

398.21095479
पहा

िम, भगवतीशरण

कोठावदे, रवv[
gावसाियक उlोजकता = Business



अजून काही...



891.463

वाहािव8< पोहताना.



928.9146

मनपाखs.

891.464

मृगजळा]या मागुती.

891.461

कुळवाडीभूषण िशवराय.

पहा

देशमुख, ीकांत

साहेबराव

कु 4रोयांचे संजीवक बाबा आमटे.

पहा

दीिkत, लीला

कृ षी ांतीचे अ2दूत डॉ. पंजाबराव देशमुख.
मोिहते, कqपना राजीव
कृषी भूगोल = Agricultural geography.
आहेर, अंकुश
पहा

338.04

कोठे कर, उप0[ मातyड

वायंगणकर, मकरं द

कु लकणe, ेहसुधा
आकांkा.

भुरे-बावनकर, हष7दा

कॅ jटन कावेरी मंगळावर.

पहा

Vमडे, बबन

पहा
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Douglas)

entrepreneurship.

कु लकणe, सुुत, अनु.

कृ ;णकांती.

कॅ िलफोनया ते कै लाश . पहा 917.3 - अमेGरकन संयु
सं`थाने. पहा बव, िवhास

कॉ. भाई बध7न.

(Niffenegger, Audrey)

कु लकणe, वै;णवी िववेक, संपा.

बव, िवhास

पहा

मन मोवळाय.

923.254
पहा

कॅ िलफोनया ते कै लाश.

अंितम चरण !.

कु लकणe, माधव

कु लकणe, रे वा, सं. संपा.

पहा

891.461

कोडीतकर, भारती

काVलदी.



891.463



कोण होते `वामी िववेकानंद.



कोJया एका बेटावर.

पहा

पहा

जावळे , संदीप

कॉनोहर, डेिहड

(Conover, David)

कोnापqले, नागनाथ लालूजीराव
आ`वाद आिण समीkा डॉ. नागनाथ कोnापqले
यां]या िनवडक `तावना / संपा. qहाद लुलेकर.


891.4609
पहा

कोपडकर, संपदा
सणासुदीचे गोड गोड पदाथ7.
कोपडकर, हेमचं[ दयाण7व, अनु.
कोमकली, कलािपनी, संपा.

पहा



641.5
पहा

भगव¥ीता

कालजयी कु मार गंधव7

कोरगांवकर-गटई

कोरगांवकर, भूषण

खराटे, सुधा

अनोखी मैDी.

संगीत बारी / संपा. िवनया खडपेकर.



927.8242162(1)

कोराे, मधुरा
मराठी नाटक आिण डॉHटर ितमा.



891.462009

कोqहटकर, चं[शेखर
गोXी अमेGरके ]या.



973

कोqहटकर, वषा7 उqहास, सं. ले.
उqहास िवhनाथ
कोqहारकर, लिलता, अनु.

पहा

कोqहटकर,



खरात, शंकरराव, संपा. आिण अनु.

305.50954
पहा

आंबेडकर,

भीमराव रामजी

खांडगे, काश, संपा.

पहा

लोकलेणी

खांडेकर, िव;णु सखाराम
जीवनिशqपी / संपा. सुनीलकु मार लवटे.

920.054

समाजिशqपी / संपा. सुनीलकु मार लवटे.

920.02





928.9146(1)

पहा

खांडेपारकार, िवशाल, िलjयां.

इरे पोलू, गुल

पहा

फे नाyडीस, िसरीलो

डी.

कोशवाiय: िवचार आिण gवहार.

पहा

देव, सदािशव

खांद आनी हेर कथा.

गजानन

पहा

जोग, गजानन

खांदश
े ातील ऐितहािसक गावे.

कोहळे , वसंत

पहा

महाजन, भूषण

अशोक



सुहास.

891.463

कोहेन, Gरचड7 एम. (Cohen, Richard M.)
अिवचल / इं2जीवsन वसु भारuाजकृ त अनु.


920.9362196044(1)

कौGटकवार, अजय, अनु.

पहा

कौमाया7तील मानसछटा.

वैद, िमनी

पुरािणक, संजय ीपाद

पहा

कौल / संपा. हGर|ं[ नागव0कार.
कौलगुड, गौरी, सं. अनु.

कौशqयिवकास.

पहा

पहा

पहा
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औरं गाबादकर, अनुराधा



923.154

खंडाळे , अJणा


अमृतमय जीवन.

294.561

पहा

बाळकृ ;ण

सरसरती बारीक सर.

891.463





चकवा.

891.461
पहा

रासम, वासंती

भुरे-बावनकर, हष7दा

पहा

खुशवंत Vसग
मनःपूव7क खुशवंत जीवन, मरण आिण oया दरWयान
.. / श>दांकन ´¨ा कु रे शी ; इं2जीवsन अिभजीत
िथटेकृत अनु. ; संपा. णव सखदेव.
928.23
माजी पंतधान अटलिबहारी वाजपेयी.
खोगरे , िशवाजी, संपा.

पहा

काळे , पु8षोnम

सामा?यांसाठीची धडपड
खोत.

पहा

नलावडे, रामचं[ भैs


891.461

खोतीिवs<चा लढा.

पहा

अिधकारी, चं[कांत पांडुरंग

पहा

कोरगांवकर, भूषण

पहा

िचतळे , मृणािलनी

खोपकर, अ8ण
गु8दn: तीन अंक शोकांितका.

पहा

ब´ळकर, सुहास

खोरे , अ8ण, संपा.

पहा

भडकमकर, अिभराम

गंध गाभारा.

तू िलही किवता / अनु. आसावरी काकडे.
खरं सांगतो आई...

पहा

पहा

पहा

मोरवणकर, किवता



891.431

थोरवे, जयी रामचं[

बापूराव
गटई.

पहा



927.9143028

गांधी, मोहनदास करमचंद

गंधारे , दnाDय के शव, संपा.

खडसे, दामोदर



923.254

डॉ. लोिहया:

खोत, आरती राज0[
काgारती.

िशरवळकर, सुहास

खडपेकर, िवनया, संपा.

891.461

खेकाळे , नारायण रा.

खंडागळे , योगेश
िशवरायांची राजनीित.

वसंतचाल.

खुडलेलं रोपटं.

नाईक, संजय बाबुलाल

अहमदी, फराह

िkितजावरची तारका.



891.463

खािडलकर, िवजय

खापरे , कGरअjपा, सं. ले.

मॉGरस, अंजली

द वॉचमन / अनु. बाळ भागवत.
पहा

खाकु डeकर, रमानंद िव;णु
िनणा7यक kणांसाठी.

खानोलकर, संजय गजानन



089.91469

े स, रॉबट7 (Crais, Robert)

पहा

खरात, शंकरराव

सािहoयिशqपी / संपा. सुनीलकु मार लवटे.

(Irepoglu, Gul)

खिजना.



891.464

गावचे अलुतेदार आिण बलुतेदार.

कोqहटकर, उqहास िवhनाथ
अॅलोपथी]या पिलकडे / सं. ले. उqहास िवhनाथ
कोqहटकर आिण वषा7 उqहास कोqहटकर.
615.5

िkितजापार.

91

वरे , िवलास

पहा

मंचरकर, राकर

गणप;ये-गुधाटे

92

गणपoये, शरयू सदािशव
एक 'शू?य'.

गाढवे, सुधाकर मधुकर



891.462

गणपुले, उषा सीताराम.

गिणतगjपा.

पहा

गिणतीय कोडी.

पहा

लागू, शांता िवजय

नारळीकर, मंगला

पहा

काणकोणकर, रमेश

मगून, अतुल

गqलत गफलत गहजब.

पहा

साने, राजीव

नेताजvची सुवण7तुला.



923.254

891.463

कॅ jटन लमी आिण राणी झांशी रे िजम0ट.



954

गांधी, अिनल

संजीवनी उ¼ तंDानाची.
गांधी, मयुरी, अनु. पहा ©0 च, थॉमस (French,



613

891.464

माणसे: जनातली आिण मनातली.

920.054

गांधी, मोहनदास करमचंद

गांधीजvचे ेरणादायी िवचार = Gandhiji's
inspiring quotes / संपा. अ8ण खोरे .
320.55(1)
गांधीजvचे असामा?य नेतृoव. पहा नाझरे थ, पा`कल
अॅलेन

गायकवाड, ल कचs



िशवनेरीची जीवनगाथा.

954.79(1)

गायकवाड, वसंत रामचं[
सoयमेव जयते.



891.463



अखेर पडदा पडला.

891.464

अमेGरके त कसे मरावे ?.

891.463

जुगलबंदी.

891.463

तºयात मºयात.

891.463

तू ितथं मी ? अिजबात नाही !.

891.463






गावाकडील गाणी.




891.463



891.463



891.463

मी, तीन त8णी आिण एक खलनायक.

891.463

वाजे पाऊल आपुले.

891.463

िवनोद तवान.

पहा

खरात, शंकरराव

कांबळे , शांताराम दगडू



891.463

िगलिबले, मधुकर



आभाळवाट.

923.754

िगलमन, डेरोथी (Gilman, Dorothy)

मानाचं पान / अनु. मंदा^कनी भारuाज.

गीत, ीराम
आमe जनरलच हायचंय !.



813




355.0023

डॉHटरच हायचंय !.
गीतसंगम.

पहा

गीता समजावणी.



610.23

जोशी, भाकर
भगव¥ीता

पहा

गुंडी, नीिलमा, संपा.

नरके , अ8ण दnाDय

पहा

गुंद,े हकन (Gunay, Hakan)

देदा7 / अनु. शमला फडके .



894.353

गुजर, जयवंत



चंदनाचं झाड.

920.933804



गुजराथी, उ?मेष, संक.



गुड मु`लीम बॅड मु`लीम.



गुडमॉtनग.

808.7

पहा

पहा

Vहदु¤दयस¨ाट

पहा

महमूद ममदानी

लाटकर, आनंद

गुडमॉtनग नम`ते ! : कु पोषण-सम`या आिण
अंगणवा²ा यांचा लेखाजोखा. पहा अXेकर, शाम

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

oयां]या श>दांत आिण अनेकां]या
गाडगीळ, िमVलद वा.
ला½टर मॉल.
गाडगीळ, `वÂा सुनील
जगलेले kण.

पहा

Wह`के , संजय

पहा

891.463

मधात तळलेले बदक.

पहा

लोिहया, uारकादास शाली2ाम

पहा

गावचे अलुतेदार आिण बलुतेदार.
गावाकडची हाक.

823

915.1

गाडगीळ, बाळ

दुपार]या सावqया.
परमेhराची डायरी.
^फVHसगचा ितरं गी तमाशा.



द मॅन इन द वुडन हॅट / अनु. मीना शेटे-संभू.

अनोळखी `वग7मं^दरात.. / अनु. संजीवनी मुळे.

गांधी, मोहनदास करमचंद

गाडेकर, केशव ना., सं. ले.



िगलमन, सुझन जेन (Gilman, Susan Jane)

गांधीजvचे ेरणादायी िवचार = Gandhiji's inspiring

पहा



िगरी, ावण
घर गेलं वान.

Thomas)

गाडगीळ, बाळ, संपा.



पु?हा एकदा हलकं फु लकं .

गाव िझजत आहे.

गवाणकर, रोिहणी

पहा

'ती' ची gथाच वेगळी.

गाड7म, जेन (Gardam, Jane)

गवांद,े पुंडिलक भाऊराव

quotes.

891.463

गायकवाड, बाबुराव

गणोरकर, भा
मराठीतील िSयांची किवता.
891.461009
गमक यशाचे ... सामा?यoवाकडू न असामा?यoवाकडे !.
पहा



'ती' ची कथाच वेगळी.

िवनायक



891.464

गुडमॉtनग नम`ते !: कु पोषण-सम`या आिण अंगणवा²ा
यांचा लेखाजोखा. पहा 362.19639(1) - कुपोषण.



891.461

इनामदार, मुकुंद कृ.

पहा

अXेकर, शाम िवनायक

गुधाटे, मानसी सारं ग.

पहा

मुधमानसी

गु^े-घाणेकर
गुxे, अमेय
पाGरजात.
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गोडबोले, माधव



891.461

गुरव, अनंत



एक होता राजा.

891.463

गुरव, अि`मता
तूत7 इतकं च.



891.461

गु8दn: एक अशांत कलावंत.

पहा

गु8दn: तीन अंक शोकांितका.

इसाक मुजावर

पहा

पहा

गोडबोले, िव. ज., सं. संपा.



300



2ंथालय संघटन.

लोकमा?य

अमान, डॅिनएल (Ammann,

Daniel)

गोखले, शांता, अनु.

पहा

ठाकु र, रबv[नाथ

Vपटो, जेरी (Pinto, Jerry)

गोखले, सदानंद

^फqमी दुिनया.



791.43

गोगटे, वसंत अपूणा7 गंगाधर
दैनं^दन सं`कार.



294.543

ी गजानन महाराजां]या गोXvपासून काय बोध
याल ?.
922.945
साधनेतून समृि<कडे .. / श>दांकन दीxी ^दपा
^दलीप मदाने.
294.561
गोडघाटे, मािणक सीताराम.

पहा

2ेस: जोिगया पु8ष !



330

^कमयागार.



925.(1)

गोडबोले, अरVवद सदािशव
जीवनसवे.



613.286

गोडबोले, मंगला

जुनी िवटी, नवं रा~य.
गोडबोले, मंदार, अनु.
Peter)

पहा

पहा



891.464
अॅिलसन, पीटर (Allison,

फुलवा

श>दरं ग

शृंगारे , भीमराव

उपा5ये, बाबुराव
पवार, रामेhर सूय7भानजी

पहा

पहा

भागवत, यशोदा

ि2शॅम, जॉन (Grisham, John)
द पाट7नर / अनु. िवभाकर श0डे.



813

लास, मॅ·यू (Glass, Matthew)
एंड गेम: चीन आिण अमेGरका यां]यातील संघषा7ची
रोमहष7क कहाणी / अनु. उदय कु लकणe.
823
घर आमचं कोकणातलं.

घर गेलं वान.

पहा

दीिkत, लीला

िगरी, ावण

पहा

घर हीच योगशाळा.

पहा

साखवळकर, रघुवीर

घर]या घरी करा ^दवाळीचा फराळ.

पहा

औरं गाबादकर, अनुराधा

घर]या घरी चायनीज.
घरावर गोटे.

पहा

पहा

घांडगे, मीरा, संपा.

कु बेर, जयी

िमझा7, रफ अहमद बेग

घळसासी, याम
^दसामाजी काहीतरी.

गोडबोले, अ]युत
अथा7त: अथ7शाSाचा इितहास, िस<ा?त अन चGरDं
यांची रं जक सफर.

पहा

पहा

पहा

पाटकर, 8पेश

2ेस: जोिगया पु8ष ! / संपा. ह. ल. िनपुणगे ; द. िभ.
कु लकणe यां]या `तावनेसह.
891.46

पग, लुईस गॉड7न (Pugh, Lewis Gordon)
पहा

गौरव जयभीमचा.

पहा

कोqहटकर, चं[शेखर

पहा

2ा^फक िडझाइनचं गाsड.

त0डुलकर-धौल, लमी

गोखले, वासुदव
े िवhनाथ, अनु.



गोसावी, सुनील, संपा.

गोखले, अरVवद gंकटेश, संपा.

पहा

राठोड,

158.1

गोसावी, शमला, संपा.

2ंथ पGरवार.

पहा

पहा

गोल, िशवराज

गोखले, अरVवद gंकटेश
असाही पा^क`तान / संपा. अनुजा जगताप ; कु मार
के तकर यां]या `तावनेसह.
954.91

गोखले, मोहन, अनु.

नाझरे थ, पा`कल अॅलेन

आoमाराम कनीराम

गोXी अमेGरके ]या.

954.91

पहा

पहा

गोX भारतीय तवानाची.

गोखले, अभय

गोखले, क8णा, संपा.

UGC नेट-सेट

कशासाठी यशासाठी.

गोकु ळगाथा: दूधउoपादन kेDातील नवलाई ? छे,
धवलाई !. पहा नरके , अ8ण दnाDय

पहा

पहा



891.21

अथ7शाS: पेपर 2 व 3 व`तुिन4 «ांसह
गोर बंजारा इितहास व लोकजीवन.

सरदेसाय, मनोहर

´कू मशहां]या देशात.

गोडबोले, रवv[
महाभारत: संघष7 आिण सम?वय.

गोडबोले, सुजाता, अनु.

खोपकर, अ8ण

गुs, गोपाळ
वच7`व आिण सामािजक िच^कoसा.
ग{या तु~या मोगाखातीर.

जवाहरलाल नेहsंचे नेतृoव: एक Vसहावलोकन / संपा.
आनंद हडeकर.
923.254

पहा



891.468

सामंत, सवशीला िव¢ल

पहा म?वंतर: युवा लेखकांनी
साकारलेqया मम7`पशe िवानकथा

घाटे, िनरं जन, संपा.

घाडगे, तुकाराम महाराज
तुका आकाशाएवढा.

घाडगे, काश
पGरमा माँ नम7दच
े ी.



922.945



915.4(1)

घाणेकर, मधुसूदन

ज?मतारखेतील गूढ.



133.335

घाणेकर-चौधरी

94

घाणेकर, मधुसूदन

ह`ताkरावsन सही सही `वभाव.



155.282(1)

घाणेकार, िभकाजी



610

घुले, कु मु^दनी िस<ेhर, सं. ले.

पहा

घुले, िस<ेhर



633.88

स0^[य परसबाग / सं. ले. िस<ेhर तुकाराम घुले आिण
कु मु^दनी िस<ेhर घुले.
631.584
घ{गडे, गजानन
हसया रे षा.



741.5
पहा

पहा

चंपानेरकर, िमVलद, अनु.

लांबा, अिनल

पहा

चंपानेरकर, िमVलद, सं. अनु.
चंपानेरकर, िमVलद, संपा.

चवतe.

अबरार अqवी

पहा

महमूद ममदानी

चोपा5याय, सोमनाथ
तविन4ेची जपणूक / इं2जीवsन शारदा साठे कृत
अनु.



ितमा िवhास
पहा

चला, आयु;य घडवूया.
चवरे , रे खा, संपा.

पहा

पहा

प0डसे, अरVवद



398.2

चहाण, रामचं[

चहाण, रामचं[ नारायणराव
बोधनाची िkितजे: समाज बोधन व पGरवत7न ऐितहािसक Vचतन / संपा. रमेश रा. चहाण ; अशोक
चौसाळकर यां]या `तावनेसह.
303.40954
यशवंतराव चहाण यांचे समाजकारण / संपा. रमेश
रा. चहाण.
303.484
चहाण, रामनाथ नामदेव
भटHया-िवमु ांची जातपंचायत.



305.8

चहाण, संजय बाबुराव
अभुत िशqपकलेचे ी कोपेhर मं^दर.

बापूसाहेब

िचडगोपकर, अलका सवÁnम
सािवDीबाई फु ले: सािहoय आिण कतृ7oव.

891.46

पहा




शततारका

पाटील, शिशकांत

कु लकणe, साद

पहा

िचDकार गोपाळ देऊसकर: कलावंत आिण माणूस.
ब´ळकर, सुहास
िचDा.

पहा



पहा

भागवत, यशवंत

चुनेकर, सु. रा., संपा.

पहा

पहा

पहा

अरबी भाषेतील सुरस व

अरबी भाषेतील सुरस

ओ'नील, यूजीन (O'neill,

Eugene)

पहा

चैत?य पहाट.

पहा

पाटील, पाकर

पुरी, ितक
पहा

चौधरी, सुलभा अमृत

चैत?य, दीपक
िचकु : एक अिव`मरणीय दाद.



891.463

चोपडेकार, हनुमंत
संवसारीक नामनेचे समाजवावूरपी.
चोरमारे , िवजय, संपा.

पहा

नवे संदभ7
चौकर, शुभदा, संपा.
चौथी कसम.

294.535095479
पहा

927.8

चॅल0ज.

बाबर, रामराव कृ ;णराव

चांगभल ss नाईकबा.



891.463009

ितभावंत गीत-संगीतकार: यशवंत देव.

चुरगळलेली फुले.

नारायणराव
पहा

चैत?य, दीपक

सन 1945-1995.

िचपळू णकर, िव;णुशाSी.
व चमoकाGरक गोXी

¤दयगंधव7

पहा

पहा

िचखले, वषा7
वैदभeय 2ामीण कथाoम सािहoय: sप आिण `वsप :

िचपळू णकर, कृ ;णशाSी.
चमoकाGरक गोXी

तांबे, बालाजी वासुदव
े

चहाण, भंजन
लोकसािहoयाचे कलाoमक स¹दय7.
चहाण, रमेश रा., संपा.

भोसले, िवजयकुमार

िचकु : एक अिव`मरणीय दाद.

िचoकलायन.

923.254

चमoकार पंचकमा7चा.

जांभुळे, सGरता हGरदास

पहा

मेळघाटावरील मोहर: डॉ. रवv[ आिण डॉ. ि`मता
कोqहे / संपा. िवनया खडपेकर.
923.654

बगे, आशा

पहा

कातरकर, सुिचDा मधुकर

पहा

पहा

ओशो

िचतळे , मृणािलनी

भारuाज, मंदा^कनी

चम चम चांदणी.

Vचतनझुला.

पहा

िचतळे , अपणा7 िवजय, सं. संक.

साधू, अ8ण

पहा

खानोलकर, संजय गजानन

पहा

मॅ¾ाल ि`मथ, अलेHझांडर

िचटणीस, अशोक

गुजर, जयवंत

चंपानेरकर, दीप, संपा.

पहा

मंडलेकर, सतीश द.

पहा

चांदोरकर, `वाती, अनु.
चावा7क जीवनदृXी.

घुले, िस<ेhर तुकाराम
औषधी वन`पती लागवड.

पहा

चांदोरकर, नीला, अनु.

चा½याचा मैDबंध.

तुकाराम

चकवा.

पहा

(McCall Smith, Alexander)

भलायकेचो राखणदार.

चंदनाचं झाड.

चांदJयांचा अिभलाष.

पहा

पहा

920.02



महाराcाचे राजकारण:

फाटक, पजा

पुरािणक, शरद

चौधरी, पवन

बुडू नका पाणबुडी बना: शहाणपण आिण कqपकतेचे
गुिपत / इं2जीवsन अनघा िनतीन ^दघेकृत अनु.


158.1

चौधरी-जायात

चौधरी, बिहणाबाई

95

जडणघडण.

बिहणाबाईची गाणी: अमृतवाणी : एक रसा`वाद /
भा;य. िमला िभsड.
891.461
चौधरी, सुलभा

पहा

भुदस
े ाई, शरद

जडवाद अथा7त अनीhरवाद.
ज?मतारखेतील गूढ.

पहा

वारकरी अलंकार: संत े4 जगाथ महाराज यांचे
अqपचGरD.
922.945

ज?मभूमी ते कम7भूमी.

चैत?य पहाट.

जिमल]या साहसकथा.

चौफेर कलम.



891.464

पहा

चौबळ, िमVलद
अणू अणू आयु;य.



891.464

छंद.

पहा

पहा

पहा

पहा

क¾र, सोिनया



पहा

पहा

ओक, संजय



181.46(1)



891.464

जागितक िवn भांडवलशाही: भांडवली प<तीचा अंितम
चरण !. पहा के ळकर, चं[कांत


920.72

वरे , िवलास

जगताप, अनुजा, संपा.

पनायक,

927.9143028

जाखडे, अ8ण
इजक.

माकy डेयवार, वासंती

पहा

िजजी: शेतकरी आईची जीवन गाथा.
पहा

पहा

जांभुळे, सGरता हGरदास
चावा7क जीवनदृXी.

जंिजरे , लीला

जखम.

मोहWमद उमर

पहा

जवळगेकर, िवदुला

ज`ट अ िमिनट.

ले कारे , जॉन (Le Carre,

जंगल आयुवद पॉवर सोस7.
भाकर

दुरगुडे, शुभम अिनल

गोडबोले, माधव

John)

छोटे भावी आरोय सqले.

दाभाडे, अJणासाहेब

जवाहरलाल नेहsंचे नेतृoव: एक Vसहावलोकन.

छDपती िशवाजी महाराजांचा दुसरा रा~यािभषेक.
साळुं खे, आJणा हरी
पहा

पहा

`मरण चांदणं.

बापट, राम

शु<वैशाख, कqपना

छDे, ीित, अनु.

पहा

घाणेकर, मधुसूदन

जय: महाभारत सिचD रसा`वाद.
देवदn

जाधव, मधू

चौसाळकर, अशोक, संपा.

ज?मांतर.

जोशी, लमणशाSी

पहा

जाितथेचे िव5वंसन: महाoमा गांधी यांना उnरासह.
पहा

पहा

क¾र, सोिनया

आंबेडकर, भीमराव रामजी

जाधव, अंबादास िपराjपा


डाव साधला.

891.463

पहा

कहाते, अतुल

पहा

गोखले, अरVवद gंकटेश

पहा

पटवध7न, रोिहणी

रोजची कायदा डायरी.

पहा

धान, जयकाश

जाधव, गंगाराम मोतीराम

पहा

फाटक, पजा

पहा

ब{[े, शोभा

पहा

वाजपेयी, अजु7न

जाधव, खेमVसह लमण


363.20954

आरम]या ^कनारी.



926.9

जाधव, गणपत



झांजड.

जगताप, ^कशोर
अंकेkण.



891.463

जाधव, भा`कर आनंदराव
तुÃयाचसाठी.



891.461

657.45

कंपनी कायदा = Elements of company law.



जाधव, मधू



चौफेर कलम.

089.9146

346.54066

जगताप, ितमा िवhास.

पहा

जाधव, राजेश

ितमा िवhास

जगताप, िवजय रामचं[
भारतर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा पोवाडा.

इं[धनु]या कमानीवर.
जाधव, ल. िस.



923.254
जगदाळे , यु. जी.

पहा

मानवी भूगोल = Human

geography
जगनाळे , रे खा, सं. संपा.

सािहoयदश7न
जगलेले kण.

पहा

पहा

आ^दवासी समाज आिण

सं ग]छ5वम.



891.463

जाधव, हंसराज दामोदरराव

महानुभावांची आयानकाgे.
जाधव-शमा7, सीमा.

पहा

पहा

सां`कृ ितक राजकारण

गाडगीळ, `वÂा सुनील
देशमुख,

जायभाये, अिनल, संपा.
जायात जागे.

पहा



294.55(1)

शमा7, सीमा

पहा

जायभाये, अिनल, सं. संपा.

जगावेगळी माणसं जगावेगºया गोXी.
सुषमा



891.461

पहा

िशkक ^दन: पया7यी

कालेलकर, राजीव

सरदेसाय, मनोहर

जावडेकर-झांजड

96

जावडेकर, आशुतोष

जोशी, अंजली अनंत



मुळारं भ / संपा. सदानंद बोरसे.

891.463

अिभी फॅ शन िडझायVनग: >लाऊज `पेशलायझेशन.


746.92

जावळे , संदीप

कोण होते `वामी िववेकानंद.



922.945

िज]या हाती पाळJयाची दोरी: अमेGरके तील सुिस<
आिण िवशेष g ¬]या मातांचे `वानुभवाचे
माग7दश7क बोल. पहा हश7, `टेफनी (Hirsch,
पहा

िजहारी खोल sतलेली वेदना.

पहा

पहा

भटकळ, रामदास

जीव रं गला रं गला.

जुईली.

पहा

जुगलबंदी.

जे देखे रिव.

जैन, अशोक, अनु.





891.461

डॉयल, आथ7र कॉनन (Doyle,

पहा



891.463



891.463

जोशी, भाकर

पहा

जोशी, मृदल
ु ा भुराम, सं. ले.

राय, सoयिजत

पहा

भटकळ, रामदास

गणेश
जोशी, मोहन

जैन, निमता

आWही ~ये4.

ऑ^फसम5ये रहा ^फट ! / इं2जीवsन अ8ण मांडेकृत


अनु.

613.7
पहा

तळवलकर, दीप
923.254

ज{धळे , महावीर
एक पाय तºयात.



891.463

जोग, गजानन



खांद आनी हेर कथा.

891.4693

जोग, िव. स.
923.254

युग पु8ष Gटळक.

923.254

शिहदे आझम भगतVसह.

923.254



जोशी, िववेक वसंतराव

अंतना7द.

891.461

श>देिवण संवादु.

891.461




पहा

©ांझ, डलस (Frantz,

Douglas)

जोशी, संजय भा`कर, संपा.



जोशी, ेहल, अनु.



891.463

पहा



211.8

पहा

पहा

दाभोलकर, नर0 [

^कमुरा, रे ई (Kimura, Rei)

जोसेफ तु`कानो
आपले शाS.

जोगळे कर, अरVवद वसंत
सैिनक जीवनातील सxरं ग.
जोगळे कर, िवनीता, अनु.

सं`कृ तभा

पहा



सुधा मुतe

जोगमाग, िवजय
मुµल आयु;याचं gाज.



616.024

जोशी, लमणशाSी
जडवाद अथा7त अनीhरवाद.

जोशी, शेखर, अनु.

जाांतीचा पुर`कता7 वासुदव
े बळवंत.

पहा

जोशी, य. गो.

जोशी, रजनी, संपा.



जयदेव डोळे .



891.463

साधे उपाय-सोपे उपाय.

जॉज7: नेता, साथी, िमD / सं. संपा. रं गा राचुरे आिण

जोग, सुनेDा, अनु.

891.463

जोशी, मृणाल ., सं. ले.

गोडबोले, मंगला

थnे, रिवन मायदेव

जैन, सुनीित, अनु.

जोशी, ितमा
Vसहाचा बंगला आिण इतर गोXी.



मोहच.

गाडगीळ, बाळ

पहा

891.463

जोशी, मृणाल .
आकाश `व]छ झालं.

सैजल, िवजय बळीराम

पहा

जोशी, ^दगंबर
Gठणया आिण काजवे.

Arthur Conan)

गोडबोले, अरVवद सदािशव

पहा

891.461

जोशी, वीण, अनु.

खांडेकर, िव;णु सखाराम

जुनी िवटी, नवं रा~य.



ऋचा.

जोशी.

सबनीस, ीपाल

पहा

पहा

पहा



891.461

जोशी, भाकर
गीतसंगम / सं. ले. भाकर जोशी आिण मृणाल .

पहा

लाड, जी. डी. बापू

पहा

शततारका

मािझया मना.

बी. अिनल

जी. डी. बापू लाड: आoमकथन एक संघष7 याDा.

जीवनसवे.

पहा

जोशी, ~योती रामकृ ;ण

जंिजरे , लीला

िजासापु8ष: Èयुएन-oसंग अथा7त युआन ]वांग.
साळुं खे, आJणा हरी

जीवनिशqपी.

मोहWमद उमर

जोशी, ^द. िव.

िजजी: शेतकरी आईची जीवन गाथा.

पहा

पहा

जोशी, गीतांजिल अिवनाश, संक.

Stephanie)

िजहाळा.

जोशी, केदार, अनु.

ानसागराचे अंतरं ग.
झंझावात.



920.02
अहमदी, फराह



925.(1)

झलक.
झांजड.

पहा

पहा
पहा

पहा

भालेराव, शोभना

बेडेकर, िननाद

िशरवळकर, सुहास
जाधव, गणपत

झाडे-डॉयल

ठाकू र, रवv[

झाडे, सुनीता



रिसया.

891.461

झाjया भालू.

Vशदे, सुनील

पहा

झाले मोकळे आकाश !.

Vझजड, गोVवद आनंद.

पहा

िझलपेलवार, माधव रामचं[
मु चे माग7.
झेप घेतली आकाशी.

पहा



891.463



294.561

वानरे , राजू भोजjपा

झेिलयट, एिलनॉर (Zelliot, Eleanor)

डॉ. आंबेडकरांचे नेतृoव व दिलतांचा िशkणातील
पुढाकार / सं. अनु. वसंत मून आिण नवनाथ तुपे.



303.484

टाटायन: एक पोलादी उlमगाथा.

पहा

कुबेर, िगरीश

Gटळक, चं[शेखर
माक ट मेकस7 / संपा. सदानंद बोरसे.
टेक मी होम.



381

बंसल, रमी

पहा

ट{गे, बापुराव महादेव


धावाधाव.

928.9146



वादळपाऊस.

891.461

टोपले, लमण ढवळू , संक.

कोकणा जनजाती]या

पहा

891.461
पहा

जोशी, ^दगंबर


पांडुरं ग हरी-एक कथा.

926.15538

सxखंडात आयुवद: ा. डॉ. पांडुरंग हरी कु लकणe
यांचा एक अथक वास.
926.15538
ठ{बरे , तानाजी
कॉ. भाई बध7न.
923.254
डाय¶ोिसस. पहा ोDी, िनिशकांत
डाव साधला. पहा जाधव, अंबादास िपराjपा
डावरे , सGरता
द िलह वेल डाएट: उnम आरोय आिण वजन
िनयोजन यांिवषयीचं योय माग7दश7न / सं. ले. सGरता
डावरे आिण संजीव कपूर ; इं2जीवsन शुभदा
पटवध7नकृ त अनु.
613.2
िडसोजा, एडवीन जे. एफ.



डेट.

पहा

891.4693
शानभाग, माधुरी

डॉ. आंबेडकरांचे नेतृoव व दिलतांचा िशkणातील
पुढाकार.

लोककथा

ूिलप]या बागा: माÃया छायेत.

पहा

इरे पोलू, गुल

िमडगुले, ानेhर
पहा

आठवले, नर0 [

ठक आिण मया7^दत पु8षोnम.

पहा

महाजन, किवता

ठाकरे , केशव सीताराम
दगलबाज िशवाजी = Shivaji - The diplomat.



923.154

सभागृहातला 'मी': लोक िशkणा]या उµेशातून /
श>दांकन िवलास अंभोरे .
923.254
ठाकु र, रबv[नाथ
महाoमा गांधी / बंगालीवsन वासुदव
े िवhनाथ

डॉ. आई त0डुलकर: दोन देश, तीन कथा. पहा
त0डुलकर-धौल, लमी
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आिण काळाराम मं^दर
सoया2ह: सoया2हv]या मुलाखतvसह. पहा फडके,
यशवंत ^दनकर
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर oयां]या श>दांत आिण
अनेकां]या / संपा. बाळ गाडगीळ.
923.254
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा धम7सं2ाम. पहा
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी केलेली भारतीय घटनेची
मीमांसा.

पहा

आंबेडकर, भीमराव रामजी

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची पDे.

पहा

आंबेडकर,

भीमराव रामजी



923.254

रवv[नाथ टागोर िनवडक ^कशोर कथा / अनु.
मृणािलनी केळकर.

झेिलयट, एिलनॉर (Zelliot,

कांबळे , पांडुरं ग डोमाजी

ठाकरे , पांडुरं ग

गोखलेकृत अनु.

पहा

Eleanor)

(Irepoglu, Gul)

िaवटर]या जगात.



अळवावरचे पाणी.

पयण.

टोपले, मह0[ लमण

पहा



891.4609

ठाकूर, सुधाकर

Gठणया आिण काजवे.
ठ{बरे , अनघा अिनल

अवोडे, मह0[

पहा



सािहoय: समीkा आिण संवाद.

Vझजड, काकाजी

िझलिपलवार, माधव रामचं[, अनु.

मराठी कादंबरी: समाजशाSीय समीkा.

891.463009

नागपुरे, रमेश मा8ती

पहा

Vझजड, काकाजी
लटाया ग{ड आिण तािलबानी आतंकवादी.

GYपलडोस.

97

डॉ. लोिहया: सामा?यांसाठीची धडपड / संपा. िशवाजी
खोगरे .



891.443

ठाकू र, योग0[
िनवडणूक VजकJयासाठी तंD आिण मंD.

324.954

ठाकू र, रवv[
कादंबरीकार र. वा. ^दघे.

891.463






923.654

डॉHटर एक िवचाs ?: बाल आरोयासंदभा7त पालकांचे
शंका-समाधान / संपा. उप0[ कजवडेकर. 613.0432
डॉHटरच हायचंय !. पहा गीत, ीराम
डॉयल, आथ7र कॉनन (Doyle, Arthur Conan)
अ `टडी इन `कालट / अनु. वीण जोशी.
823

डXगर-तुका

98

ड{गर दया]या वाटा.

पहा

साळवे, आनंदा

डोके , अिजनाथ मा8ती, सं. ले.
गज0[

पहा

तळवलकर, सुरेश

आवत7न / श>दांकन उमेश मोघे ; संपा. सदानंद बोरसे
; उqहास कशाळकर यां]या `तावनेसह. 780.954

शेळके, पंतोजी

तºयात मºयात.

डोळके , राज0[ गणेश
सािहoय-संचार.



891.4609

डोळस, अिवनाश, संपा.

पहा

पहा

पहा

गाडगीळ, बाळ

सावंत, मा8ती

तांिDक «ोnरे पुि`तका: `थापoय अिभयांिDक
सहा®यक पदासाठी `पधा7 परीkा. पहा सोनवळकर,

आधार`तंभ ाचाय7 ल.

बा. रायमाने
डोळे , जयदेव, सं. संपा.

तहानलेलं पाणी.

पहा

मधुसूदन एस.

जॉज7: नेता, साथी, िमD

ढमढेरे, एस. ही.
आंतरराcीय अथ7शाS = International
economics / सं. ले. एस. ही. ढमढेरे आिण संजय
िनवृnी तुपे.
337

तांबडे, कृ ;णकु मार महादेवराव
अ`सल वहाडी कथा.
तांबे, बालाजी वासुदव
े

आयुवद उवाच.

615.538

चमoकार पंचकमा7चा.

615.538




आधुिनक बँक gवसाय = Modern banking / सं.
ले. एस. ही. ढमढेरे आिण अरVवद शेलार. 332.178

तांबे, बालाजी वासुदव
े , भा;य.

आथक िवकास आिण िनयोजन = Economic
development and planning / सं. ले. एस. ही.

तांबे, सं5या िशवराम
पालवी फु टलेली `वÂे.


ढमढेरे आिण एस. के. मगरे .

338.9

and global economic development / सं. ले.



338.954

gापारी अथ7शाS सम2लयी = Business
339

साव7जिनक आयgय = Public finance / सं. ले.
एस. ही. ढमढेरे आिण संजय िनवृnी तुपे. 336.39
सूम अथ7शाS = Micro economics / सं. ले. एस.
ही. ढमढेरे आिण अरVवद शेलार.
338.5(1)
`थूल अथ7शाS = Macro economics / सं. ले. एस.
ही. ढमढेरे आिण अरVवद शेलार.
339
ढवळीकर, गणेश gंकटेश.

पहा

शेHसिपअर, िवqयम



891.461

तांबे, सुनील



863

ताटके , वीर0 [ वसंत, अनु.

पहा

लांबा, अिनल

तानिपनार, अहमत हमदी (Tanpinar, Ahmet



मनःशांती / अनु. सिवता दामले.
तापस, िवजय, संपा.

पहा

894.353

मंचरकर, राकर बापूराव

तायडे, िमVलद
आय7सoयासंबंधी दुःखासंबंधी: बाबासाहेबांनी
िनदश7नास आणून ^दलेली दुसरी सम`या.



294.3

पुनज7?म, कम7, अVहसा आिण संसरण / आoमा
बाबासाहेबांनी िनदश7नास आणून ^दलेली ितसरी
सम`या.
294.3422
मनु]या जागी मनी (Money)ानबंदीकडे...

(Shakespeare, William)



954.0145

स¨ाट अशोकांचा राजधम7 आिण आयाyची मनु`मृती.
पहा 954.0145 - स¨ाट अशोकाची राजवट.

िस<ाथा7]या गृहoयागासंबंधी सम`या: बाबासाहेबांनी
िनदश7नास आणून ^दलेली पिहली सम`या. 294.363
तारदाळकर, संजीत, सं. ले.



294.5926(1)

पहा

रामटेके, िश. ना.

ताराबोरे ली, जे. रँ डी (Taraborrelli, J. Randy)
मायकल जॅकसन: एक जादू आिण बेधुंदी ! /

ढेपे, िनतीन
कशासाठी ? घरासाठी ! / संपा. सदानंद बोरसे.



690



फुलांचे गंधकोष.

तविन4ेची जपणूक.

इं2जीवsन रे मा ओमर पाठारे कृत अनु.


927.8242166

तडकलकर, अलका .
891.464
पहा

चोपा5याय, सोमनाथ

तावरे , ेहल, संपा.

पहा

ितळा, ितळा दार उघड !.

भारतीय संतांचे योगदान
पहा

बेली, सायमन टी.

(Bailey, Simon T.)
पहा



370.1

िवपयना िवान िवरोधी आहे काय ? / सं. ले.
िमVलद तायडे आिण एन. जी. कांबळे . 294.34435

ढावरे , ानेhर
स¨ाट अशोकांचा राजधम7 आिण आयाyची मनु`मृती.

तथा`तु.

भगव¥ीता

Hamdi)



Economics : Macro.

पहा

माखजची गोX.

भारतीय आिण जागितक आथक िवकास = Indian
एस. ही. ढमढेरे आिण संजय िनवृnी तुपे.



891.463

मखामले, सहदेव
तुंबारा.

तळवलकर, दीप
मधुमेही खुशीत...: अoयाधुिनक माग7दश7नातून मधुमेह
ठे वा मुठीत ! / अनु. सुनीित जैन.

पहा

Vशदे, सयाजी

तुका आकाशाएवढा.



616.462

तुका Wहणे.

पहा

पहा

तुकाराम

घाडगे, तुकाराम महाराज

तुकाराम-द

तुकाराम

तोडकर, बबन देवनाथ

अभंगां]या गाभायात / भा;य. सुनंदा आनंद
शािळ2ाम.
891.461
तुका Wहणे / भा;य. ^दलीप ध{गडे.
तुकोबां]या अभंगांची शैलीमीमांसा.
तुÃयाचसाठी.
तुÃयािवना.

पहा
पहा

तुÃयािवना...



891.461

ध{गडे, ^दलीप

पहा

झेिलयट, एिलनॉर

तुफानातील ^दवा.

पहा

ढमढेरे, एस. ही.

पहा

पहा

politics and Government.

पहा

पहा

पहा

तूत7 इतकं च.

पहा

पहा

पहा

वध, सुरेश
पहा

िथटे, अिभजीत, अनु.

पटवध7न,

पहा

खुशवंत Vसग

थेट सभागृहातून: िविवध kेDांतील नामवंतांची
थोडHयात ीिशवपुराण.

रासम, वासंती

पहा

080

पुराणे. िशवपुराण

थोरवे, जयी रामचं[





891.461
पहा

राऊत, गणेश

थोरात, कौ`तुभ, संक. आिण संपा.

थोरात, ीकं ठ

पहा

गजानन

गाडगीळ, बाळ

थोरात, भायी, सं. संक. आिण संपा.
ीकं ठ गजानन

खडसे, दामोदर

गुरव, अि`मता

पहा

थोरात,

थोरात, योगेश



891.462

त0डुलकर, सिचन रमेश
jलेइंग इट माय वे: माझं आoमचGरD / श>दांकन
बोGरआ मजुमदार ; इं2जीवsन दीपक कु लकणeकृ त


927.96358

त0डुलकर-धौल, लमी
डॉ. आई त0डुलकर: दोन देश, तीन कथा / इं2जीवsन
सुनीता लोहोकरे कृत अनु. ; संपा. क8णा गोखले.

अंबरधारा... मृ¥ंध शाळे चा...

891.463

सहज सुचलं Wहणून...

891.468



थोरात, ीकं ठ गजानन
मी पािहलेली अमेGरका / सं. संक. आिण संपा. कौ`तुभ
थोरात आिण भायी थोरात.
917.3
थोरात, सुखदेव



307.336416



साळुं खे, यशवंत

थोरे , िव;णू



धूळपेरा उसवता.

तेलस¨ाट: माक7 Gरच यां]या आयु;यातील आजवर
अकािशत घटनांचा अंतभा7व असलेले चGरD.



महानगरातील झोपडपaा राहणीमानाची दयनीय
अव`था / सं. ले. सुखदेव थोरात आिण सुदश
े नांिगया.

923.254

द पाट7नर.
पहा

पहा

891.461

ि2शॅम, जॉन (Grisham, John)

द मॅन इन द वुडन हॅट.

अमान, डॅिनएल (Ammann, Daniel)

पहा

गाड7म, जेन (Gardam,

Jane)

तो एक पा^क`तानी: जगातील सवा7त घातक अणू
त`कराची सoयकथा. पहा ©ांझ, डलस (Frantz,

द sम ऑन द sफ - हॅ2ंटस इन द हॅली.
रि`कन (Bond, Ruskin)

Douglas)
तो राजहंस एक / संपा. रमेश उदारे .



गाजलेली भाषणे / संपा. िवनोद िशरसाठ.

920.933804

अनु.



089.9146

थोरात, ए. जी., सं. ले.

पहा

मोरे ,



जे देखे रिव.

गंध गाभारा.

त0डुलकर, िवजय ध{डोपंत
कमला / क{कणीम5ये अनु. भूषण भावे.

पहा

अबरार अqवी

थnे, रिवन मायदेव

आ^दवासी समाज

तु`कानो, जोसेफ
'आणंद' याDी दूधवाला.
तू िलही किवता.

पहा

891.433

तुलनाoमक शासन आिण राजकारण = Comparative

तू ितथं मी ? अिजबात नाही !.

oया दहा वषाyतील गुs दn.

पहा

देशपांडे, Vचतामणी

तुWहीच पहा तुमची कुं डली, तुमचे भाय.
िवhास माधवराव

तुळणकर, लमीकांत, संपा.
आिण सािहoयदश7न

साठे , शुभा शशांक

िDवेदी, रघुनंदन
रघुनंदन िDवेदी यां]या कथा / अनु. जयकाश सावंत.

ध0डे, भगवान

तुम]या सोनुqया बाळासाठी छान छान `वेटर.
पDावळी, आशा
तुWहीच ~योितषी हा !.

पहा

Dयोदशी: ी ानदेव सािहoय संशोधन . पहा 294.55 वारकरी पंथ. पहा मोरे , सदानंद ीधर

(Zelliot, Eleanor)

तुपे, संजय िनवृnी, सं. ले.

oया ितघी...

Dयोदशी: ी ानदेव सािहoय संशोधन.
सदानंद ीधर

मुधमानसी
पहा



327.54

देवराव

परमणे, अनुप

पहा

भारत आिण दिkण आिशयाई राcांमधील संबंध.

oयाहीपलीकडे जायचं आहे मला...!.

जाधव, भा`कर आनंदराव

तुपे, नवनाथ, सं. अनु.

तेजी.
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891.462

पहा

बाँड,

द िलह वेल डाएट: उnम आरोय आिण वजन िनयोजन
यांिवषयीचं योय माग7दश7न. पहा डावरे , सGरता

द-दुपार`या

100

द लॉ`ट िसWबॉल.
द वॉचमन.

पहा

pाऊन, डॅन (Brown, Dan)

पहा

े स, रॉबट7 (Crais, Robert)

दंडवते, िमVलद रा.
िनबंध सGरता.
दगडावरची पेरणी.

दामले, सिवता, अनु.



स®यदभाई

दगलबाज िशवाजी = Shivaji - The diplomat.

पहा

पहा



891.4693

दिलतांचे कै वारी िव¢ल रामजी Vशदे.

पहा

पहा

कांबळे ,

पाटील-धाDक, के s

^दघे, अनघा िनतीन, अनु.

पहा

चौधरी, पवन

पहा

ओ'नील, यूजीन

(O'neill, Eugene)

दिलतांचे काशदीप डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर.
दीिkत, लीला
दांडगे, आर. जी., संपा.

पहा

^दवेकर, उnरा.

पहा

पहा

^दवेकर, रे खा, अनु.

भटHया िवमु ांचे « व

^दशाभूल.

उपाय

अतHय7.



891.463

दांडेकर, सुयोग

आरसा तुम]या कृ तीचा: आयुवदानुसार
ज?ममिह?यावsन `वतःला ओळखा आिण िनV|त
हा.
615.538
वजन घटवा: आयुव^दक प<तीने वजन घटवJयाचा
अॅHशन jलॅन.
615.538
दाणी, अपणा7 मह0[
श>दभा.



891.461

दातार, ेहलता, अनु.

पहा

पनायक, देवदn

शेपड7, सा^दया (Shepard, Sadia)
पहा

भागवत, यशवंत

दाभाडे, अJणासाहेब
ज?मभूमी ते कम7भूमी / श>दांकन काश पाटील.


923.254

दाभाडे, िसताराम सु2ाम.

पहा



303.372

िवान, िववेक आिण िवlाथe / संपा. संजय भा`कर


जोशी.

303.372

समता-संगर: साधना साxािहकातील िनवडक
संपादकय लेख.
089.9146
दामले, िनळू

दु;काळ-सुकाळ: जत, चीन, दिkण कोGरया
दामले, <ा, संपा.

338.14(1)
पहा

फाकटकर, सुधीर

पुंज, गौरव

घळसासी, याम

पहा

दीिkत, लीला


आधुिनक संत गाडगेबाबा.

922.945

उदार मातृ¤दयी कमलाताई हो`पेट.

923.654

क8णामयी पंिडता रमाबाई.

923.654

कु 4रोयांचे संजीवक बाबा आमटे.

923.654

घर आमचं कोकणातलं.

891.464

दिलतांचे कै वारी िव¢ल रामजी Vशदे.

923.654







दिलतांचे काशदीप डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर.


923.254

दुधाचा समु[.

891.463

पोपटाचे झाड.

891.463

मु[ा.

891.461

लोकराजा शामहाराज.

923.154






े4 समाजसुधारक गोपाळ गणेश आगरकर.


सoयशोधक महाoमा जोितबा फु ले.

923.654

Sी-िशkणाचे िपतामह महषe कव.

923.654




दीिkत, िवजया
काश पु8ष: ी सगुs उपासनी महाराज यां]या
जीवनावर आधाGरत कादंबरी.
891.463
दीप~योितन7मो`तुते.
दीप`तंभ.

पहा

दुडवांचो मोग.



इिथयोिपया.

पहा

923.654

दाभाडे, अJणासाहेब

दाभोलकर, नर0 [
लढे अंध<ेचे.

कु लकणe, ध{डू ताई

भंडारी, अVजHय िभमराव

पहा

^दसामाजी काहीतरी.

दांडेकर, संदीप

दादा.

पहा

कु लकणe, शांता

पहा

^दवस तुडवत अंधाराकडे.

दीिkत,

लीला

पहा



891.464

^दघे, रमेश
आम आिण खास: अरVवद के जरीवाल - चातुय7 ?
लबाडी ? क राजकय ितभा ?.
923.254

अंजनीकर, भगवान

दिलत सािहoय: चचा7-Vचतन-समीkा.
Vचतामण

अरबी भाषेतील सुरस व

दामोदरे , `वाती दीपक
श>दमंिजरी.
दासीची सेवा.

दणायत, जयमाला नारायण

दश7न.

दामले, हGर कृ ;ण. पहा
चमoकाGरक गोXी

दारणाकाठ]या पाऊलखुणा.

ठाकरे , केशव सीताराम

सांज-सावळी.

तानिपनार, अहमत हमदी

(Tanpinar, Ahmet Hamdi)

808.4
पहा

पहा

दुधाचा समु[.

पहा

कहाडे, शंकर

कु लकणe, कमलताई
पहा
पहा

दुपार]या सावqया.

पेरैरा, बेिनिसयो िवतोGरन
दीिkत, लीला
पहा

गाडगीळ, बाळ

दुरगुडे-देसाई

दुरगुडे, शुभम अिनल

ज?मांतर.



891.461

दु;काळ समजून घेताना.

पहा

देशपांडे, राम.

दृय नसलेqया दृयात.

मनवर, ^दनकर

पहा

दृिXkेप.

पहा

कापसे, िशवसांब

दृिXभेट.

पहा

परांजपे, कृ. भा.

देदा7.

पहा



363.34929



891.463

`व ते सृXी.

दामले, िनळू

देठे, िवजय, सं. ले.

देशपांडे, मुधा
दु;काळ समजून घेताना.
नागGरक.

देशपांडे, मुधा

दु;काळ-सुकाळ: जत, चीन, दिkण कोGरया, इिथयोिपया.
पहा
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370.11
पहा

नरके , अ8ण दnाDय

देशपांडे, सुवणा7 िवhास
`वÂ पेरणारी माणसं.



920.054

देशपांडे-के जकर, काश
समकालीन मराठी किवता: एक िनरीkण.

रासम, वासंती



891.461009
पहा

गुंद,े हकन (Gunay, Hakan)
देशमुख, उषा माधव

देव, वीणा िवजय

`वा?सीतील ^दवस.



914.2982

देव, सदािशव गजानन

कोशवाiय: िवचार आिण gवहार.
देवदासी था: उगम, िव`तार आिण उपाय.
िव¢ल
देवधर, िवlा, सं. ले.
देवमाणूस.

पहा

पहा



030

बे,

पहा

वेखंडे, गोपाळ हरी

देव8खकर, सं5या, संपा.
पGरि`थती
देवरे , सुरेश, सं. ले.



362.4
पहा

पहा

मितमंदoव: ि`थती आिण

ीरामरkा `तोD:

Sी शासन धोरणे व योजना

अमेGरका आिण भारतातील िशkण तुलनाoमक
अ यास.

954

अमेGरका आिण भारतातील िशkण तुलनाoमक
अ यास . पहा 954 - भारत.

370

हरवलेले बालपण.
देशमुख, िवजय धुंडीराजपंत, संक. आिण संपा.



891.461

देशपांडे, पु8षोnम लमण
पु?हा मी... पु?हा मी ! / संक. आिण संपा. नागेश
कांबळे .



प0डसे, अरVवद

देशपांडे, Vचतामणी


891.463

देशपांडे, माधुरी



371.9095479(1)

देशपांडे, मीना

कहेचे पाणी: आचाय7 अDे चGरD.



923.154

देशमुख, सुषमा

जगावेगळी माणसं जगावेगºया गोXी.
सखी आरोय संवाद.



928.9146



920.02



613

देसाई, माधवी

असं Wहणू नकोस.

891.463

कथा सावलीची.

891.463

कांचनगंगा.

891.463

^कनारा.

891.463

धुमारे .

891.464

िनयती.

891.463

ाथ7ना.

891.463

मंिजरी.

891.463

शुचांदणी.

891.463

सागर.

891.463

देशपांडे, मधुकर गोपाळ

Vभतv पलीकडली शाळा.

पहा

िवहंग: ान आकाशीचा

891.46

फोडणी.



891.463

पहा युगमु[ा: बाबा आमटे :
साधना, वारसा आिण ेरणा (1914-2008)



अनाम.

पहा



891.464

देशमुख, सुजाता, संपा.

133.5

देशपांडे, जयी

पहा



देशमुख, लमीकांत

कुळवाडीभूषण िशवराय.

देशपांडे, Vचतामणी
तुWहीच ~योितषी हा !.

देशपांडे, ितभा, सं. ले.



देशमुख, ीकांत साहेबराव

देशपांडे, चं[शेखर. पहा सूमकौशqये: मानसशाSीय
समुपदेशन ^येचा गाभा

देशपांडे, ब. िव.

पहा

लkदीप: िनवडक लमीकांत देशमुख / संपा. रणधीर
Vशदे.
891.46

देवळाणकर, शैल0[
भारत आिण जग: भारताचे परराc धोरण आिण
सुरkा संबंध.
327.54
पहा

देशमुख, िनवे^दता, संक. पहा महाराc लोकसेवा
आयोग: रा~यसेवा परीkा अ यास माग7दश7न

मधुबाला ते गांधी.

आवारी, िवलास

देशपांडे, अ8ण के शवराव, अनु.
एक Vचतन



891.4609

देशमुख, मा. म.

महाजन, मधुकर

देव8खकर, सं5या
उ?हात बांधलेली घरं .

सािहoयवेध.












देसाई-नागवbकार
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देसाई, माधवी

हरवलेqया वाटा.



891.463

देसाई, िवनायक गोVवद, संपा. आिण अनु.
वासुदव
े ानंद सर`वती



328.547902(1)

गोगटे, वसंत अपूणा7 गंगाधर

दोत{डे, राम, सं. संपा.

पहा

आधार`तंभ ाचाय7 ल. बा.

रायमाने



303.4

धगधगती मुंबई: दंगलीआधी आिण दंगलीनंतर.

पहा

मीना मेनन
धनिवजय, दादाकांत
891.462

िवकqप.

891.462




नवघरे , अमर

धम72ंथ आिण मानवी जीवनवाह.

पहा

कसबे,

रावसाहेब राणोजी



891.464

धमा7िधकारी, सGरता राकर, संपा.
'ितकड]या' गोXी व अनुभव
पहा

पहा



891.464

पहा

पहा

नलावडे, रामचं[ भैs



खोत.

891.463

रानभूल.

891.463

gथाफू ल.

891.463




नवलखे, धीरज



923.154

नांगर.

पहा



891.461



928.91461

ध{गडे, ^दलीप
तुकोबां]या अभंगांची शैलीमीमांसा.

पहा

पांढरीपांडे, िवजय

भुयेकर, संदीप जोितराम
पहा

थोरात, सुखदेव
पहा

आडेराघो, जी.

एच.

थोरे , िव;णू

पहा



891.461

नांदड
े कर, ीधर
परतीचा र`ता नाहीय.

ध0डे, भगवान
तुफानातील ^दवा.

ध{गडे, ^दलीप, भा;य.



920.933804

नांदड
े िजqातील ए³सची ि`थती.

वैl, माधवी

आता उसळू देत लाटा...

पहा

पहा

नांिगया, सुदश
े , सं. ले.

ट{गे, बापुराव महादेव

धुमाळे , मेनका

5येयांतर.

बोगeकर, gंकटेश
नरके , अ8ण दnाDय
गोकु ळगाथा: दूधउoपादन kेDातील नवलाई ? छे
धवलाई ! / श>दांकन राम देशपांडे ; संपा. नीिलमा
नजर.

नgा शतका]या उं बरÀावर.

देसाई, माधवी

धूळपेरा उसवता.



891.461

एम.

पाटील, िवशाखा

धुHयात हरवलेला पजण.
पहा

नजमा शेख

नवीन प0शन कायदे व िनयम: कामगारां]या भिव;यिनधी
व ^करकोळ तरतुदी संबंधी कायदा 1952 : कम7चारी
प0शन योजना - 1995. पहा वाडीभ`मे, राजकु मार

सीमोqलंघन:

मराठी िनबंध.

धुमारे .



891.463009

शूर िशवबा.

धानोरकर, ानेhर
पहा

महाराcातील िव`थािपत आिण मराठी कादंबरी.

धWमेरणा.

धमा7िधकारी, राकर यादव, सं. संपा. पहा
सीमोqलंघन: 'ितकड]या' गोXी व अनुभव

धावाधाव.

891.463009

नवघरे , अमर

धमा7िधकारी, चं[शेखर
आWहास आWही पु?हा पहावे.

धागे अरब जगाचे.



मराठी कादंबरीतील शोकांितका.

गुंडी.

अकचन.
पहा

089.9146

फुलांची शाळा.

uादशीवर, सुरेश जनाद7न
युगांतर: म?वंतराचा उnराध7.

धWमेरणा.



अडगळ.
नगरकर, संजय पांडुरं ग

अ5यk महोदय.
पहा

पहा

नगरकर, कौिशक

पहा

देसाई, सुभाष राजाराम

दैनं^दन सं`कार.

नkDां]या सीमेवर: या आपqया भिव;याचा वेध.
भोपी, रामचं[ गोVवद



891.461

तुकाराम

वरे , िवलास

5येयास दnाभाऊ मेघे चGरD2ंथ / संकिलत ; श>दांकन
वड7स अँड Èयूज.
923.254
न सांगJयाजोगी गोX: 62 ]या पराभवाची शोकांितका.
पहा िपDे, शिशकांत िगGरधर



891.461

नाईक, संजय बाबुलाल

कौशqयिवकास.
नाईक, सोमनाथ िवhनाथ
अंितम ! अंतGरम !!.
अनावृn.
अय7मा.
नागपुरे, रमेश मा8ती
झाले मोकळे आकाश !.



371.425



891.462



891.466



891.462



891.463

नागपूरची धWमांती. पहा रामटेके, िश. ना.
नागGरक. पहा देशपांडे, मुधा
नागव0कार, हGर|ं[
पु8षोnम काकोडकार िजवीत आनी काय7. 923.254

नागवbकार-पठारे
नागव0कार, हGर|ं[, संपा.

पहा

कौल

नीरजा

नाझरे थ, पा`कल अॅलेन
गांधीजvचे असामा?य नेतृoव / इं2जीवsन सुजाता
गोडबोलेकृत अनु.



923.254

नाडकणe, सुरेशचं[ गंगाधर
ब´रं ग.
नाथ.



891.464

पानसे, यामला ^दलीप

पहा

नानक: िनरं कारी कवी.

पहा

नानक: संसारी सं?य`त.

पहा

नानक: सूर संगीत एक धून.

पहा



नेsरकर, अ8ण, संपा. पहा िनवडक धनंजय:
िवानकथा
नेsरकर, माधव, सं. ले. पहा फाटक, पजा
नैसगक आपnी. पहा सातपुते, अच7ना
नो ऑडनरी डे. पहा एिलस, डेबोरा (Ellis,

ओशो

ओशो

पहा

ओशो

नायक गावणेकार, मािणकराव राम, अनु.

पहा

िववेकानंद, `वामी

Deborah)

नायक, बळवंत



मॅडम गुलू गुलू.

891.462

संगीत नाटक पसेन.

891.462



नारळीकर, मंगला

गिणतगjपा / संपा. सदानंद बोरसे.
नावातच सारं काही ...



510

भागवत, शांत रामदास

पहा

नािशककर, अ8ण
सवाyसाठी िवनोदी चुटके .
पहा



891.46802

रानडे, सुिचDा

िननावे, उमला
र कमळ.



891.461

िनपुणगे, ह. ल., संपा.

पहा

भालचं[ नेमाडे: 'सबकु छ !'

िनफेजर, ऑ±े (Niffenegger, Audrey)
एक अनादी अनंत ेमकहाणी / अनु. रे मा स.
कु लकणe.
िनबंध सGरता.

पहा



813

दंडवते, िमVलद रा.

िनबंध-लेखनाची गु8^कqली.

पहा

कु लकणe, शुभदा

िवजय
िनयती.

पहा

देसाई, माधवी

िनरगुडकर, सुधीर



मॅरेज ऑर िमसमॅरेज.

िनणा7यक kणांसाठी.
िनधा7र.

पहा

िनgा7ज ेम.

362.8286

पहा

खाकु डeकर, रमानंद िव;णु

कु मावत, अशोक Vचधा
पहा

नेमाक7 , अॅन (Neimark, Anne)

िनवडक धनंजय: िवानकथा / संपा. अ8ण नेsरकर ;
दीपक घारे यां]या `तावनेसह.
891.463008
िनवडक नरहर कु 8ं दकर.

पहा

कु 8ं दकर, नरहर

िनवडणूक VजकJयासाठी तंD आिण मंD.
योग0[

पहा

ठाकूर,

?यायमूतe के शवराव कोरटकर: िनजामशाहीतील [Xे
समाजिशkक. पहा वैl, काशीनाथराव
पग, लुईस गॉड7न (Pugh, Lewis Gordon)
असा5य ते सा5य: एक िनभ7य साहसी आिण ^दg
वसुंधरा / इं2जीवsन मोहन गोखलेकृत अनु.



927.972

नावी?या]या शोधात: कत7बगारी]या देशात सफरीला
िनघालेqया मिहलांसाठी ^दशादश7क. पहा रे नॉq³स,
माशया (Reynolds, Marcia)

िनजखूण.

मी माÃया थारोºयात.
891.461
नीला सoयनारायण
आयु;य जगताना.
089.9146
नेताजvची सुवण7तुला. पहा गवांद,े पुंडिलक भाऊराव
नेमाक7 , अॅन (Neimark, Anne)
िनgा7ज ेम / इं2जीवsन आनंद वैlकृ त अनु.
926.399

ओशो

नानक: परमाoWयाचा नाद कार.

103

पटवध7न, रोिहणी
आपqयासाठी आपणच: उnरायु;य गुणवnापूण7
जगJयासाठी / संपा. अनुजा जगताप.
362.6
पटवध7न, विनता, संपा. पहा रं ग समुपदेशनाचे
पटवध7न, िवhास माधवराव
तुWहीच पहा तुमची कुं डली, तुमचे भाय.
133.5
पटवध7न, श. प.
शू?योपचार अथा7त डॉHटरी उपाय नकोत. 615.89
पटवध7न, शमला
`वर सoकार: Vहदु`थानी आिण कना7टक शाSीय
संगीतात पारं गत डॉ. यामला जी. भावे यांची
गानयाDा / संपा. मनोहर सोनवणे.
927.82
पटवध7न, शुभदा, अनु. पहा डावरे , सGरता
पहा बेनानह, मायकल (Benanav, Michael)
पटोGरया, कु सुम, अनु. पहा मुिन kमासागर
पनायक, देवदn
जय: महाभारत सिचD रसा`वाद / अनु. अभय
सदावत.
891.21
िव;णूची सात रह`ये / अनु. ेहलता दातार.


294.5211(1)

िशवाची सात रह`ये / अनु. ेहलता दातार.



294.5211(1)
पठाण, यू. म.

महानुभाव सािहoय: शोध आिण समीkा.



294.55(1)

पठारे , रं गनाथ गबाजी

आजची कादंबरी: न{दी आिण िनरीkणे.



891.463009

पड/ाआड-पाटील

104

पडlाआड.

पहा

िशरवळकर, सुहास

पडोळे , सुभाष माकy डराव



अरे , हे काय चाललंय ?.

089.9146

पDावळी, आशा
तुम]या सोनुqया बाळासाठी छान छान `वेटर.



अ यंकर, रवी

पहा

पास टHHयांची ठसठस.
पयण.

पहा

पहा

पहा

सoयसाईबाबा

पहाटची चांदणी.

राळे भात, रं गनाथ

पहा

मनात माÃया.



891.464

पांडुरं ग हरी-एक कथा.



891.461

नgा शतका]या उं बरÀावर.

नांदड
े कर, ीधर

पांढरीपांडे-िवनोद, सुरेखा.



891.461

परमेhराची डायरी.

पहा

ठ{बरे , अनघा अिनल

पहा

पांढरीपांडे, िवजय

तुÃयािवना.

पहा



891.463
सुरेखा िवनोद

पांढरे , नीला

सहजीवनातील काशवाटा.

गाडगीळ, बाळ

पांढया सो?या]या शोधात.

परांजपे, कृ. भा.

दृिXभेट.

294.561

शत ज?म शोिधताना...

891.463



मांजराची जात.



920.054

बेनानह, मायकल

पहा

(Benanav, Michael)



पा^क`तानी अणुबॉWब एक घोर फसवणूक.
एि±यन (Levy, Adrian)



पाखरे , ^दलीप

परांजपे, िवनीता
891.464

पहा



आलबेल.

891.462

पराडकर, मह0[, संपा.
अनुnGरत «

पहा

पराते, णय ावण



भू-मेह.

333.76

परामश7 समकालीन ि`थयांतरांचा = Special issue
challenges of globalization / सं. संपा. गणेश

काथार आिण जयी िबरदवडे-भांडवलदार.



सुदामे, भारती

पहा

पहा

पहा

पहा

पहा

पहा

साठे , सुलभा

इनामदार, मुकुंद कृ.

पाटील, अ8ं धती, संक. पहा मनि`वनी: डॉ. शैला
लोिहया-आठवणvचा `मृतीगंध


काळी आिण गोरी.

891.463

िवhास.

891.463



Vभत.

वैl, भाई

पGरसाचा `पश7.

पहा

पया7वरण.

कु लकणe, बाळासाहेब कृ ;णाजी

पहा



181.4

पाटील, गुणवंत

शेलार, संजीव

पGरवत7नाचे साथी आिण सारथी.

पाटील, मधू

पाटील, अशोक दादा

घाडगे, काश

पाटील, म. कृ.

पGरपूण7 तबला िलपी.

पहा

पाटगावकर, चं[कांत
समते]या दडीचे धारकरी: महाoमा फु ले ते साने
गु8जी.
920.054
पाटील, अिनता म., सं. ले.

323.0954

पGरमा माँ नम7दच
े ी.

पाच नााoम सािहoयदश7ने.

पाटणकर, वसंत महादेव, सं. ले.

on Human Rights : current issues &

पहा

613.7045

पाटकर, 8पेश
गोX भारतीय तवानाची.

सागरी अभयारJय: एक

लेही,



लेडीज िजम.

परांजपे, सई

पGरपªता.

पहा

अंतरीचे सूर.

परमणे, अनुप

पGरमा.

पिवD नाडी2ंथ वाचन.

िबरमल, िनतीन

पांडे, आशा

कांबळे , उnम

िडसोजा, एडवीन जे. एफ.

परतीचा र`ता नाहीय.

पहा

पहाडे, मालती म.

746.43

पाशीचा भो~या.

पवार, वैशाली काश, सं. ले.



891.461

पाटील, चं[कांत, संपा.

भारuाज, मंदा^कनी

पहा

याम मनोहर

पाटील, चा8लता भाकर, अनु.

पहा

^कमुरा, रे ई

(Kimura, Rei)

पवार, गो. मा.

मराठी िवनोद: िविवध आिव;कारsपे.



891.4609

पवार, काश
भारतीय राजकारण आिण नेतृoवाची वाटचाल
राजकय धुरीणoव-वच7`व.
320.954
पवार, रामेhर सूय7भानजी
2ंथालय संघटन.
पवार, वैशाली काश.
administration

पहा

पाटील, जयंत.

पहा

भदाणे, जयवंतराव शंकरराव

पाटील, डी. एन., भा;य.

पहा

उपिनषदे

पाटील, दnाDय नामदेव
ीमद् भागवतातील चार रह`ययु

कथा.



294.5925(1)



020.6

लोकशासन = Public

पाटील, दnाDय नामदेव, अनु.
पाटील, पाकर
चुरगळलेली फुले.

पहा

पुराणे. िशवपुराण



891.463

पाटील-पुरािणक

पाटील, काश.

पहा

दाभाडे, अJणासाहेब

पानसे, यामला ^दलीप

पGरपªता.



305.26

पाटील, मधू

काम`पशता: पाच एकां^कका.
891.462
पाच नााoम सािहoयदश7ने.
891.462
पाटील, रा´ल अशोक, संपा. पहा 'भुईशाS' चे शाS
पाटील, वसुधा

मूतकार.
891.463
िवhेhर आिण oयाचे दो`त.
891.463
सणाचे ^दवस.
891.463
पाटील, िवजया, संक. पहा ा. डॉ. एन. डी. पाटील:
चळवळvचा महामेs | ब´त जनांसी आधाs ||

पायपीट.

पाGरजात.

954.79
पहा

काळसेकर, सतीश

पहा

गुxे, अमेय

पालवी फु टलेली `वÂे.

तांबे, सं5या िशवराम

पहा

पाळJयापासून शाळे पयyत / संकिलत.



649

पाि|माoय राजकय िवचारवंत = Western political
thinkers.

पहा

िबरमल, िनतीन

Vपटो, जेरी (Pinto, Jerry)
एम आिण मराव / अनु. शांता गोखले.

823

िपDे, शिशकांत िगGरधर
न सांगJयाजोगी गोX: 62 ]या पराभवाची
शोकांितका / संपा. आनंद हडeकर.

954





पुंज, गौरव

पाटील, िवशाखा



धागे अरब जगाचे / संपा. सदानंद बोरसे.

953

पाटील, शिशकांत बापूसाहेब

^क`से महाभारताचे.




294.5211(1)

पाटील, सं2ाम
एका िनवडणुकची गोX / संपा. मनोहर सोनवणे.




891.461



आगरी पाककृती.

641.5



392.5095479

पाटील-धाDक, के s
दारणाकाठ]या पाऊलखुणा.
891.468
पाठकजी, पाकर
मुले घडिवJयासाठी.
649
सूDसंचालन आिण िनवेदन.
808.51
पाठकजी, पाकर, संक. पहा सं`कारदीप
पहा सािहoयातील िवचारधन
पाठारे , रे मा ओमर, अनु. पहा ताराबोरे ली, जे. रँ डी
(Taraborrelli, J. Randy)
पािणिन

अXा5यायी: थमः अ5यायः थमः पादः / भा;य.
अजय िवlाधर प0डसे.
891.21
पा5ये, अuैत


150

pाऊन, डॅन (Brown, Dan)

पानसे, गोपाळ अनंत

माझी पं]याहnर वष.

पहा

भगव¥ीता


891.464

पुजारी, मोहन दnाDय
िवानVबदू.



500

पुनज7?म, कम7, अVहसा आिण संसरण / आoमा:
बाबासाहेबांनी िनदश7नास आणून ^दलेली ितसरी
सम`या. पहा तायडे, िमVलद
पु?हा एकदा हलकं फु लकं .

लगन: आगरी पारं पGरक िववाह सोहळा प<ती.

पहा

पुंड, `वानंद गजानन, अनु.
'ते' आिण मी.

पाटील, संतोष

वाटसs.
पाटील, सूय7कांत



915.4(1)

पुंडे, शकुंतला

324.95479(1)

संवाद मनाचा, मनाशी.

उडणाया लामांचा देश आिण िहमालय वासातील
सoयकथा / इं2जीवsन रे खा ^दवेकरकृ त अनु.

891.21

चांगभल ss नाईकबा.



926.1

पु?हा मी... पु?हा मी !.
लमण

पहा
पहा

गायकवाड, बाबुराव

देशपांडे, पु8षोnम

पुरंदरे , िचDलेखा
के व²ाचं अnर.



891.463

पुरंदरे , दीप
'िविध' िलिखत: महाराcातील Vसचन कायदे.



346.547904691
पुरािणक, नेहा, सं. ले.

पहा

शेठ, sपाली

पुरािणक, मोद ^दनकरराव
ऐितहािसक िवजयाचे िशqपकार नर0 [ मोदी: पंतधान
होJयापूवe आिण झाqयानंतर / सं. ले. मोद
^दनकरराव पुरािणक आिण िवजया मोद पुरािणक.



923.254

पुरािणक, वषा7
फणसवाडी ते ^फलाडेिqफया.



920.72

हाय अमेGरका.
पुरािणक, िवजया मोद, सं. ले.
^दनकरराव



973
पहा

पुरािणक, मोद

पुरािणक, शरद

पानसे, नारायण

p¡ानंद ओवरी.



नाथ.

पाटील, म. कृ.

पा5ये, अशोक, अनु.

105



294.561

चौथी कसम.



891.463

पुरािणक-cलेइंग

106

पुरािणक, संजय ीपाद
कौमाया7तील मानसछटा.

ितभावंत गीत-संगीतकार: यशवंत देव.


891.462

पुराणे. भागवतपुराण

मधुरं ीम§ागवतमहापुराणम् / अनु. पाताई
काश सुतार.
294.5925(1)
सुगम भागवत कथामृत: संिkx / अनु. िव¢ल रं गनाथ


बांदल.

294.5925(1)

पुराणे. िशवपुराण

थोडHयात ीिशवपुराण / अनु. दnाDय नामदेव
294.5925(1)

पुरी, ितक
चॅल0ज.
पु8षोnम.



891.463
पहा

वाकचौरे , भारत

पु8षोnम काकोडकार िजवीत आनी काय7.
नागव0कार, हGर|ं[
पु;पांश-मातृऋण गाथा.

पहा

प0डसे, अजय िवlाधर, भा;य.

पािणिन

मॉGरस, अंजली

पहा



दुडवांचो मोग.

891.4692

पै, िशरीष



हे का हायकू ?.

891.461
पहा

अDे, qहाद के शव

पॉिझGटह Vथकग: समाधानी जीवनासाठी.
मराठे , याम
पॉjयुलर रीितपु`तक.
`टमॉट7म.

पोs

पहा

पहा

पहा

अ ..अिहqयाबाÆचा

अिहqयायन

पहा

मतकर, गणेश शंकरराव

पोतनीस, िनलीमा

पहा



917.3

दीिkत, लीला

काश पु8ष: ी सगुs उपासनी महाराज यां]या
जीवनावर आधाGरत कादंबरी. पहा दीिkत, िवजया
काशनातील भावे योग आिण पतंगाची दोरी.

पहा

भावे, हनुमंत अनंत

जाांतीचा पुर`कता7 वासुदव
े बळवंत.
स.

तारणा.
ितkा.

धान, जयकाश



910.4

ऑफबीट भटकं ती - 2: पु?हा एकदा अनोया देशांची
^दलखुलास मुशा^फरी / संपा. अनुजा जगताप. 910.4
धान, माधव िवनायक
मुहWमद पैगंबर / संपा. आिण संक. अनीस िचती.
धान, hेता, अनु. पहा साÀे, िवम
बोधनकार ठाकरे : सामािजक व सां`कृ ितक ांतीचा
~वालामुखी. पहा Vशदे, नवनाथ एकनाथराव
बोधनाची िkितजे: समाज बोधन व पGरवत7न ऐितहािसक Vचतन. पहा चहाण, रामचं[
नारायणराव

भुदस
े ाई, शरद



649

भू, दामोदर
मूख7 लाड व धूत7 राऊत.
891.463
ये धs यशपंथ. पहा युंग, रॉब (Yeung, Rob)
वाहािव8< पोहताना. पहा कु लकणe, ेहसुधा
सादाची वाणी... अथा7त तुका Wहणे / भा;यासह संपा.


891.461

Elementary quantitative techniques and

मी अनुभवलेली अमेGरका.
पोपटाचे झाड.

891.461

`थान. पहा वरे , िवलास
ा. डॉ. एन. डी. पाटील: चळवळvचा महामेs | ब´त
जनांसी आधाs || / संक. िवजया पाटील. 923.254
ा. राम बापट यांचे लेख. पहा बापट, राम
ाकृ ितक महाराc. पहा ´गाडे, ^करण अ8ण
ा न. पहा िशरवळकर, सुहास
ाथिमक सांियक आिण संशोधन प<ती =

भटकळ, रामदास गणेश

पहा



चम चम चांदणी.

सदानंद मोरे .

पहा

भालेराव, अशोक रामचं[

पोटे, देवीदास, संपा.

ितमा िवhास

जडणघडण.

पेरैरा, बेिनिसयो िवतोGरन

पै, िशरीष, संपा.

भारती



प0डसे, अरVवद
चला, आयु;य घडवूया / सं. ले. अरVवद प0डसे आिण
ितभा देशपांडे.
891.463
पेठे, पण7, अनु.

ितभासंप सािहoयकार: मराठी-Vहदी-सं`कृ त
सािहoयकारांवरील लेखांचा सं2ह. पहा सुदामे,

297.63
पहा

सोनार, रिवराज वसंत
पहा

िचटणीस,

अशोक

ऑफबीट भटकंती / संपा. अनुजा जगताप.



पाटील.

पहा

पहा

जोग, िव.

रानडे, पु;पा
स^फया िसराज मोमीन

research methodology.

पहा

ायमरी हेqथ के अर. पहा
ाथ7ना. पहा देसाई, माधवी
ि?सेस: कहाणी एका राजक?येची.

पहा

सेसॉ, जेन

(Sasson, Jean )

ेम कोणीही करीना. पहा भारuाज, मंदा^कनी
ेरणा: द साऊंड ऑफ सायले?स. पहा सहाणे, उÄवला
केशव

पहा
पहा

भुरे-बावनकर, हष7दा
कानडे, सGरता दीपक

jलेइंग इट माय वे: माझं आoमचGरD.
सिचन रमेश

पहा

त0डुलकर,

फ-बहर

फ. म. शहाVजदे यांची िनवडक किवता.

शहाVजदे,

पहा

फ. म.

फ

एक आशा हवी.

पहा

सुरेखा िवनोद

फडके , यशवंत ^दनकर
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आिण काळाराम मं^दर
सoया2ह: सoया2हv]या मुलाखतvसह.
303.484
फडके , शमला, अनु.

पहा

गुंद,े हकन (Gunay,

Hakan)
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©ांझ, डलस (Frantz, Douglas)
तो एक पा^क`तानी: जगातील सवा7त घातक अणू
त`कराची सoयकथा / सं. ले. डलस ©ांझ आिण
कॅ थGरन कॉिल?स ; इं2जीवsन शेखर जोशीकृ त अनु.
©0 च, थॉमस (French, Thomas)
एका ािणसं2हालयाची गोX: बं^दजनां]या
बगी]यातील संजीवन / इं2जीवsन मयुरी गांधीकृ त
अनु.

फडके , सुधीर दnाDय
शोध भूकंपाचा / संक. सुधाकर िव¢ल के दारी.


फडणवीस, अिनल म.



181.45

फडणीस, केशव



उटपटांग.

891.463

फणसवाडी ते ^फलाडेिqफया.

पुरािणक, वषा7

पहा



590.73759

बंगाळ, िवनायक तुकाराम

551.22

आनंद योग: 5यानसहीत.



303.625(1)



अिनसचा झुंजार वाघ.

923.654

बंडगर, िव;णू िव¢ल
`मृितगंध.



891.461

बंदोपा5याय, माधुरी, सं. ले.

पहा

कपूर, करीमा

बंसल, रमी
टेक मी होम / इं2जीवsन सुनीित शांताराम काणेकृत
अनु.

फाकटकर, सुधीर

बकुळ-गंध.

िवानयाDी डॉ. गोVवद `वsप / संपा. <ा दामले.




920.933804(1)
पहा

आठवले, मीना मधुकर

बगळे पंत आिण बेडूकराव.

पहा

सुतार, िशवाजी

925.2

फाटक, पजा
बाराला दहा कमी...!: नो मोअर िहरोिशमाज ! / सं.

ले. पजा फाटक आिण माधव नेsरकर ; संपा.


शुभदा चौकर.

500

रांचं झाड / संपा. अनुजा जगताप ; नीिलमा गुंडी
यां]या `तावनेसह.
891.464
^फVHसगचा ितरं गी तमाशा.
^फिनHस.

पहा

गाडगीळ, बाळ

^फqमी दुिनया.

पहा

फु कट नाही, मु .
Sam)



891.463008

फु लवा / संपा. शमला गोसावी . पहा 891.463008 मराठी कथासािहoयाचा सं2ह.
891.461008
फुलांची शाळा.

पहा

फुलांचे गंधकोष.

पहा

तडकलकर, अलका .
पहा

फॅ शन गाईड: `टाईल आिण फॅ शनचा नवा मंD. पहा -



फोडणी.

पहा

आठवले, नर0 [

देशपांडे, मधुकर गोपाळ

काशीद,

अशोक रामचं[
बडवे, सतीश

सािहoयाची सामािजकता.



891.4609
पहा

मोरोपंत



338.1854

िश;यवृnीचा महामाग7: देशी-िवदेशी 164
`कॉलरिशप व फे लोिशप.



371.223

बनसोडे, आनंद

`वÂातून सoयाकडे...: एहरे `टची `वÂपूतe.



927.96522





927.96522

बव, िवhास
कॅ िलफोनया ते कै लाश.

891.4692
पहा

पहा

अनु.

कपूर, करीना

फे नाyडीस, िसरीलो डी.
व0सन / देवनागरी िलjयां. िवशाल खांडेपारकार.
फे सबुक]या जगात.

बचतीची कमाल... जीवनाची धमाल...

बHबe, रॉबट7 (Birkby, Robert)
साद उnुंगाची: एहरे `ट या सवÁ¼ िहमिशखरा]या
5यासाचा दुदW7 य वास / इं2जीवsन सुनीित काणेकृत

पहा

कपूर, करीना

पहा



305.4896

राय, सoयिजत

फॅ शन गाईड: `टाईल आिण फॅ शनचा नवा मंD.

746.92(1) - फॅशन िडझाइन.

891.463

बे, िव¢ल
देवदासी था: उगम, िव`तार आिण उपाय.

नजमा शेख

फॅ ?टॅि`टक फे लूदा रह`यकथा.

मु[ा.



योजनांची िवकासगंगा.

िवqयWस, सॅम (Williams,

फु लवा / संपा. शमला गोसावी.

891.463

बडे, गज0[ भाकर

गोखले, सदानंद

पहा

चवतe.

बडवे, सतीश, संपा. आिण भा;य.

कळे कर, उमेश दn

पहा

बगे, आशा



917.3

कॅ िलफोनया ते कै लाश . पहा 917.3 - अमेGरकन
संयु सं`थाने.
915.15(1)
बहर िशिशराचा: अमेGरके तील फॉल सीझन.
अवचट, अिनल

पहा

बिहणाबाईची-बेडेकर

108

बिहणाबाईची गाणी: अमृतवाणी : एक रसा`वाद.

पहा

चौधरी, बिहणाबाई

ब´जनां]या िशkणाचा बaाबोळ.
ब´रं ग.

पहा

पहा

भोसले, िव¢ल

नाडकणe, सुरेशचं[ गंगाधर

बाळायण.

ब´ळकर, सुहास
िचDकार गोपाळ देऊसकर: कलावंत आिण माणूस /
संपा. िवनया खडपेकर.

ब´िवध कोडी.
बा सूया7 !.

पहा

पहा

बागूल, गोकुळ
पहा

बावळे , मधुकर

पांडुरं ग



बावळे , मधुकर पांडुरं ग
अपघात अवधान / सं. ले. मधुकर पांडुरं ग बावळे

काणकोणकर, रमेश



आिण निलनी मधुकर बावळे .
वाघ, संदीप पंिडतराव

साठे .

बांदल, िव¢ल रं गनाथ, अनु.

पहा



पुराणे. भागवतपुराण

बांदक
े र, कqपना
मन पाखs पाखs.
बाईचं घर मेणाचं.

बाक सव7 ठीक आहे.



Vशदे, उÄवला

पहा

बाे , सदािशव नारायण
ुितिवान व रागस¹दय7 / सं. ले. सदािशव बाे
आिण िवlाधर गोपाळ ओक ; संपा. मनोहर सोनवणे.

लढा लोकपालचा: उ[ेक आम आदमीचा.



सqले लाखमोलाचे: 55
नामवंतांचे जीवन बदलून टाकणारे मौिलक सqले

िबझनेस टु डे टीम, संक.

पहा

पहा

बािलका ानदेव

िबदनूर, जा?हवी
अpाहम Vलकन: गुलामिगरीमु
पाहणारा राcा5यk.


780.954



891.4609

िबनशत7.

पहा

देशाचं `वÂ



923.173

िशरवळकर, सुहास

िबरदवडे-भांडवलदार, जयी, सं. संपा. पहा परामश7
समकालीन ि`थयांतरांचा = Special issue on
Human Rights : current issues &
challenges of globalization

बागूल, गोकुळ



बाळायण.

891.463

िबरमल, िनतीन

पाि|माoय राजकय िवचारवंत = Western

बागूल, भाकर
वाघ Wहातारा झाला.



891.463

बापट, िगरीश ीकृ ;ण
मनु;यघडणीसाठी आवाहन: 1993 ते 2013 या दोन
दशकांतील िशkणिवषयक gायाने, िनबंध आिण
राcघडणीसाठी मनु;यघडण.

370



बी. अिनल

बापट, राम

बापूसाहेब राजभोज: ांती]या वाटेवरचा कम7वीर.
बाबर, रामराव कृ ;णराव
pा¡समाज, वाई: एक ऐितहािसक दृXीkेप : महषe
िव¢ल रामजी Vशदे सं`थािपत / संपा. रमेश रा.
चहाण.
294.5562
रादबाचा लेक.
लताबी.
बाराला दहा कमी...!: नो मोअर िहरोिशमाज !.

891.461

िजहारी खोल sतलेली वेदना.

891.461

गुिपत.

पहा



चौधरी, पवन

बुरडे, एस. बी., सं. ले.

पहा

सोनकांबळे , बाबुराव

गोVवदराव
बॅरेटो, आयडा
सोनसळी.



891.463



891.461
पहा



अजून पाऊस थांबायचा आहे.

बुडू नका पाणबुडी बना: शहाणपण आिण कqपकतेचे

सोनवणे, कैलास

बारई, रमेश दसsजी

पहा राजकय िस<ा?त आिण
संकqपना = Political theory and concept

िबरमल, िनतीन.

320.954



320.5



बापट, राम

पहा



320.5



370

ा. राम बापट यांचे लेख.

political thinkers / सं. ले. िनतीन िबरमल आिण

वैशाली काश पवार.

राजकय िवचारणाली = Political ideology / सं.
ले. िनतीन िबरमल आिण वैशाली काश पवार.

लेख.

बापट, रामचं[ महादेव.

िबजले, धनंजय

िबटले, बािलका ानदेव.

लोकनाथ यशवंत

बागले, भाकर मुरलीधर
सािहoय आिण सां`कृ ितक संवेदन.



891.4609

351.540346

891.463

पहा

363.1

बाव`कर, उnम
सािहoया`वाद.

823

फाटक, पजा

पहा

बावळे , निलनी मधुकर, सं. ले.

927.5

बाँड, रि`कन (Bond, Ruskin)
द sम ऑन द sफ - हॅ2ंटस इन द हॅली / अनु. आशा

पहा

बािलका ानदेव
मॅगिझनीतून सुटतेय गोळी / उnम कांबळे यां]या
`तावनेसह.
891.461

बॅल?स शीट व फायना?स समजून घेताना.



891.463
पहा

लांबा,

अिनल

बेडेकर, ^द. के .
लिलतVचतन.



891.464

बेडेकर-भागवत

बेडेकर, िननाद



झंझावात.

954.79

बेडेकर, सुवणा7, अनु.

पहा

आXी भारतीया

बेदी, ^करण
°Xाचाराशी लढा / इं2जीवsन सुिया वकलकृ त
अनु.



364.13230954

बेनानह, मायकल (Benanav, Michael)
पांढया सो?या]या शोधात / अनु. शुभदा पटवध7न ;
संपा. णव सखदेव.
916.6
बेली, सायमन टी. (Bailey, Simon T.)

ितळा, ितळा दार उघड ! / अनु. मोद शेजवलकर.



158.1

ब{[े, शोभा
एक मु¢ी आसमाँ / संपा. अनुजा जगताप.
बोकल-कु लकणe, वंदना, सं. संपा.

पहा



891.463

सािनया

बोधे, व. बा.

अkरp¡ाचे `वामी.




891.4609
पहा

सागर, एस. एल.

बोरकार, ^दलीप धमा7



891.4693
पहा

अॅडॅWस, `टॅनले (Adams,

बोरसे, सदानंद, संपा.

पहा

जावडेकर, आशुतोष

पहा

Gटळक, चं[शेखर

पहा

ढेपे, िनतीन

पहा

तळवलकर, सुरेश

पहा

नारळीकर, मंगला

पहा

पाटील, िवशाखा

पहा

वळसंगकर, अभय

पहा

िवqसन, एडवड7 ओ. (Wilson, Edward O.)

पहा

साने, राजीव

भ योग आनी िशकागो शारांत सव7धम7 पGरशदे मुखार
^दqलv gायानां. पहा िववेकानंद, `वामी
भगत, रा. तु.



आनंदमय जीवनासाठी.

158.1

िशkणसूय7 साने गु8जी.

928.91463



भगव¥ीता
गीता समजावणी / भा;यासह अनु. पांडुरंग हरी
कु लकणe.
294.5924
भगव¥ीतेतील साव7कािलक तवान आिण
मानसशाS / अनु. हेमचं[ दयाण7व कोपडकर.



294.5924

ी गीतायोग शोध p¡िवlेचा: अ5याय दहावा िवभूितयोग / भा;य. बालाजी वासुदव
े तांबे.



294.5924

ी गीतायोग शोध p¡िवlेचा: अ5याय सातवा ानिवानयोग / भा;य. बालाजी वासुदव
े तांबे.



ीमद् भगवद् गीता: बारावा अ5याय भि योगिनsपण / अनु. `वानंद गजानन पुंड.



भटकळ, रामदास

िजहाळा.



891.464

पॉjयुलर रीितपु`तक / सं. ले. रामदास गणेश भटकळ
आिण मृदल
ु ा भुराम जोशी.
070.50954
भटHया िवमु ांचे « व उपाय / संपा. आर. जी. दांडगे.



305.8

भटHया-िवमु ांची जातपंचायत.

पहा

चहाण,

रामनाथ नामदेव
भडकमकर, अिभराम

पहा

अॅट एनी कॉ`ट / संपा. िवनया खडपेकर.

रे नॉq³स, माशया

भडके, इसादास, संपा.

(Reynolds, Marcia)

बोगeकर, gंकटेश

पहा



891.463

लोकनाथ यशवंत

भडके, तुषार लोमेश



नजर.

891.463
पहा

p¡ानंद ओवरी.



891.461

भगव¥ीतेतील साव7कािलक तवान आिण मानसशाS.
पहा भगव¥ीता

आपटे, अिजत वामन

पहा

बौ< `तूपम.

भंडारी, अVजHय िभमराव
^दशाभूल.

294.5924

Stanley)

बोरसे, सुिमता, अनु.

´ंडीवाले, पौणमा दीप

294.5924

सखी वसुंधरा.
बोरसे, सदानंद, अनु.

पहा

920.054

हा`यमेव जयते.
बोरकर, िमला, अनु.

>लॅक फॉरे `ट.

109

मी एक मु छंद.



891.461

भदाणे, जयवंतराव शंकरराव

माया दामोदर



आसवांचे मोती.
पहा

pाऊन, डॅन (Brown, Dan)
द लॉ`ट िसWबॉल / अनु. अशोक पा5ये.

भलायकेचो राखणदार.

पहा

वळसंगकर, अभय



813

pा¡समाज, वाई: एक ऐितहािसक दृXीkेप : महषe
िव¢ल रामजी Vशदे सं`थािपत. पहा बाबर, रामराव
कृ ;णराव
pॅकनेल]या िखडकतून.

920.054

पानसे, नारायण

भाऊ महाराज.

पहा

पहा

घाणेकार, िभकाजी

गोगटे, वसंत अपूणा7 गंगाधर

भागवत, शांत रामदास
नावातच सारं काही ...
भागवत, बाळ, अनु.
Robert)

पहा



891.461

े स, रॉबट7 (Crais,

भागवत-भोिगले

110

भागवत, यशवंत

कqपना.

891.463

कावेरी.

891.463



^कमया.
िचDा.

िगलमन, डेरोथी (Gilman, Dorothy)



पहा

सेसॉ, जेन (Sasson, Jean )



891.463



891.463

वैखरी.

891.463

शरयू.

891.463




भारuाज, वसु, अनु.

2ा^फक िडझाइनचं गाsड.
741.6
भायरथ. पहा सहबु<,े सुधाकर
भाGटया, अनुराधा, मुलाखतकार. पहा सहजमागा7तील
मु संचार
भाGटया, संजय, मुलाखतकार. पहा सहजमागा7तील
मु संचार
भाटे, `वाती रतनकु मार
सxसूर वाoसqयाचे.
891.461
भानगांवकर, सुलभा, संपा. पहा मनि`वनी: डॉ. शैला
लोिहया-आठवणvचा `मृतीगंध
भारत आिण जग: भारताचे परराc धोरण आिण सुरkा
संबंध. पहा देवळाणकर, शैल0[
भारत आिण दिkण आिशयाई राcांमधील संबंध. पहा

कोहेन, Gरचड7 एम. (Cohen,

भालचं[ नेमाडे: 'सबकु छ !' / संपा. ह. ल. िनपुणगे ;
अनंत मनोहर यां]या `तावनेसह.
891.46
पहा

बी. अिनल

भालेराव, अशोक रामचं[
पोs`टमॉट7म.



891.461

भालेराव, शोभना

ानसागराचे अंतरं ग.
भावनांतर.

पहा



181.48

वरे , िवलास

भावफुले.

पहा

अयािचत, जयंत

भावांकुर.

पहा

भोसले, िवजयकुमार

भावे, पु;पा, अनु.
भावे, भूषण, अनु.

पहा

महमूद ममदानी

त0डुलकर, िवजय ध{डोपंत

पहा

भावे, मंदा^कनी हनुमंत, सं. ले.

पहा

भावे, शिशधर

आचाय7, के शव
भारतर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा पोवाडा. पहा
जगताप, िवजय रामचं[
भारताचा ादेिशक भूगोल = Regional geography
of India. पहा मोरे , ~योितराम चं[कांत



915.417

पहा

भावे, हनुमंत अनंत

काशनातील भावे योग आिण पतंगाची दोरी.


920.4

Vभत.

पहा

पाटील, गुणवंत

Vभतv पलीकडली शाळा.

सातपुते, अशोक

भारतीय आिण जागितक आथक िवकास = Indian
and global economic development.

भावे, हनुमंत

अनंत

मिणपूर: मनोभावे देशदश7न / संपा. आनंद हडeकर.

तोडकर, बबन देवनाथ

पहा

पहा

Richard M.)

भालेराव, अिनल.

भागवत, यशोदा

िभsड, िमला, भा;य.

पहा

ढमढेरे, एस. ही.
भारतीय राजकारण आिण नेतृoवाची वाटचाल: राजकय
धुरीणoव-वच7`व. पहा पवार, काश
भारतीय संतांचे योगदान / संपा. ेहल तावरे . 294.561
भारuाज, मंदा^कनी

पहा
पहा

देशपांडे, माधुरी
चौधरी, बिहणाबाई

भुयेकर, संदीप जोितराम



नांगर.

891.461

भुरे-बावनकर, हष7दा


अबोल नातं.

891.463

आसमंत.

891.463



कृ ;णकांती.

891.463



खुडलेलं रोपटं.

891.463



तारणा.

891.463



मृगतृ;णा.

891.463



लपंडाव.

891.463

अथांग.

891.463

आईशjपथ.

891.463

एका हाताची टाळी.

891.463

चकवा.

891.463

पGरसाचा `पश7.
ेम कोणीही करीना.
वाट वेगळी एकाक.

(Conover, David)
पहा

891.463

भारतमातेसंबंधी िवचारमंथन.

कॉनोहर, डेिहड

पहा



दादा.

भारतातील मोठी माणसं.

भारuाज, मंदा^कनी, अनु.

891.463












भु`कु टे, िवlाधर िव¢ल
°मणगाथा एका िवlाधराची.



भू-मेह.



भोिगले दुःख जे मी.

891.463
891.463

वाटा आिण वळणं.

891.463

सूय7फुलं.

891.463

पहा

पराते, णय ावण
पहा

मुंजे, शुभदा ^दवाकर



915.4

भोपी-मराठी

भोपी, रामचं[ गोVवद
नkDां]या सीमेवर: या आपqया भिव;याचा वेध.



133.5
भोमे, अिवनाश, अनु.

पहा

लमण, आर. के .


624.183

भोवड, जगदीश

ए?काउं टर: िवजय साळसकर यां]या साहसकथा.



891.463
भोसले, िवजयकुमार

Vचतनझुला.

891.464

भावांकुर.

891.461




भोसले, िव¢ल
ब´जनां]या िशkणाचा बaाबोळ.
भोसेकर, उÄवला भाकर
`पंदने.
पहा






891.463

तथा`तु.



891.461

मगदूम, वृषाली

`वqप.



891.463

मगरे , एस. के., सं. ले.

पहा

ढमढेरे, एस. ही.

गमक यशाचे ... सामा?यoवाकडू न असामा?यoवाकडे ! /
इं2जीवsन अ8ण मांडेकृत अनु. ; संपा. णव सखदेव.



158.1
पहा

त0डुलकर, सिचन रमेश

फाटक, पजा

पहा

के ळे कार, पुंडलीक रामचं[

पहा

तानिपनार, अहमत हमदी

पहा

अलूरकर, िवकास राजाराम

पहा

कु लकणe, ेहसुधा
वाळकर,

पहा

मनवर, ^दनकर
दृय नसलेqया दृयात.



891.461

मनि`वनी: डॉ. शैला लोिहया-आठवणvचा `मृतीगंध /
संक. अ8ं धती पाटील ; संपा. सुलभा भानगांवकर.



मनात माÃया.

पहा

पहाडे, मालती म.
पहा

सावदेकर, आशा

मनु]या जागी मनी (Money)ानबंदीकडे...
तायडे, िमVलद

पहा

पहा

मनु;यघडणीसाठी आवाहन: 1993 ते 2013 या दोन
दशकांतील िशkणिवषयक gायाने, िनबंध आिण
लेख. पहा बापट, िगरीश ीकृ ;ण
पहा

मोरे , Vहमतदादा

म?वंतर: युवा लेखकांनी साकारलेqया मम7`पशe
िवानकथा / संपा. िनरं जन घाटे.
891.463008
मराठी कादंबरी: समाजशाSीय समीkा.
रवv[
पहा

पहा

ठाकूर,

नगरकर, संजय

पांडुरं ग

मराठी नाटक आिण डॉHटर ितमा.

भावे, शिशधर

मराठी िनबंध.

मतकर, गणेश शंकरराव

होळकर Gरयासतीचा सां`कृ ितक इितहास / संपा.

रं गतदार 6 + 1.

पुराणे.

बांदक
े र, कqपना

मराठी कादंबरीतील शोकांितका.

काळे , निवन

मिणपूर: मनोभावे देशदश7न.

मतकरी, राकर

मन मोवळाय.

पहा

मनोवांिछत संपnी.

मगून, अतुल

देवीदास पोटे.

मन पाखs पाखs.

मनातqया तळाशी.

कापिडया, जयी अजय

पहा

पहा

भागवतपुराण

923.654

मखामले, सहदेव

म¿ानो मंडे.

मधुरं ीम§ागवतमहापुराणम्.

मनबोली तनबोली: आनंदिच^कoसा.
गोपाळकृ ;ण

294.55(1)

चांदJयांचा अिभलाष.

पहा

मधुमेही खुशीत...: अoयाधुिनक माग7दश7नातून मधुमेह
ठे वा मुठीत !. पहा तळवलकर, दीप

मनपाखs.

मंडलेकर, सतीश द.

मजेत.

देशमुख, लमीकांत

(Tanpinar, Ahmet Hamdi)

देसाई, माधवी

मजुमदार, बोGरआ.

पहा

गाडगीळ, बाळ

मनःशांती.

891.461009

पहा

पहा



बेदी, ^करण

संतांची कथाकिवता / संपा. दnाDय के शव गंधारे .

मंथन.

गोगटे, वसंत अपूणा7

मनःपूव7क खुशवंत जीवन, मरण आिण oया दरWयान ....
पहा खुशवंत Vसग

भु`कु टे, िवlाधर

मंचरकर, राकर बापूराव
महानुभावीय िनवडक वाiय: एक अ यास / संपा.

पहा

मधुबाला ते गांधी.

मनतरं ग.

िवजय तापस.

पहा



362.4



370

891.461

°मणगाथा एका िवlाधराची.
िव¢ल

मंिजरी.

मदाने, दीxी ^दपा ^दलीप.
मधात तळलेले बदक.

ओळख िसम0ट कॉि?टची.

पहा

मितमंदoव: ि`थती आिण पGरि`थती / संपा. सं5या
देव8खकर.
गंगाधर

भोर, संतोष

°Xाचाराशी लढा.

111



954

पहा

पहा

धानोरकर, ानेhर

मराठी भाषा आिण शु<लेखन: एक िवचार मंथन.
सामंत, सवशीला िव¢ल
मराठी िवनोद: िविवध आिव;कारsपे.



891.462

कोराे, मधुरा

मा.

पहा

पहा

पवार, गो.

मराठी-माने

112

मराठी सािहoय: काही लेखनबंध.

पहा

महाराc लोकसेवा आयोग: रा~यसेवा परीkा अ यास
माग7दश7न / सं. संक. िनवे^दता देशमुख आिण सागर
Vशदे.
371.425
महाराcाचे राजकारण: नवे संदभ7 / संपा. िवजय चोरमारे .

शेलार, सुधाकर

मराठीतील बंडखोर किवता: नवा शोध.

पहा

इं जेगावकर, आनंद

मराठीतील िSयांची किवता.
मराठे , भाऊ, सं. संक.

गणोरकर, भा

पहा

स¹दया7चे उपासक कु सुमा2ज

पहा

मराठे , याम
पॉिझGटह Vथकग: समाधानी जीवनासाठी.
मलकापूरचा मिहमा.

मला आ¿ी हवी.

पहा

पहा



158.1

Vशदे, भाऊसाहेब ^कसनराव

िशरसाठ.



791.4375
सोनवणे, आबा

धनराज

मसुरकर, राज0[साद स., अनु.

कर, धनंजय

पहा

महमूद ममदानी

गुड मु`लीम बॅड मु`लीम / सं. अनु. पु;पा भावे आिण
िमVलद चंपानेरकर.
320.557
महसुली कामकाज पुि`तका.
महाजन, आबा गोVवदा.
धWमाल

पहा

पहा

कुंडेटकर, संजय

ठक आिण मया7^दत पु8षोnम.



891.463

महाजन, भूषण अशोक



खांदश
े ातील ऐितहािसक गावे.

954.79

महाजन, मधुकर

आनंदाचे आवाs ीम§ागवतकथा / सं. ले. मधुकर
महाजन आिण िवlा देवधर.
294.5925(1)
महाजन, मृणािलनी



आईचा बटवा.

616.024

महाजन, समाधान

अ`व`थ kणांचे पाश.
पहा



891.461

ठाकु र, रबv[नाथ

महानगरातील झोपडपaा राहणीमानाची दयनीय
अव`था. पहा थोरात, सुखदेव
महानुभाव सािहoय: शोध आिण समीkा.

पहा

मांजराची जात.

पहा

मांडे, अ8ण, अनु.

परांजपे, िवनीता

पहा

पहा

जैन, निमता

पहा

मगून, अतुल

क¾र, सोिनया

पहा सqले लाखमोलाचे: 55 नामवंतांचे जीवन
बदलून टाकणारे मौिलक सqले
मागणी ल¶ाची. पहा अमृते, रमण अशोकराव
माजी पंतधान अटलिबहारी वाजपेयी. पहा खेकाळे ,

माझा महाराc. पहा सातपुते, अिमत
माझा मोGटहेटर िमD. पहा राजोळी, अतुल
मािझया मना. पहा जोशी, ~योती रामकृ ;ण
माझी जीवनयाDा: `वÂे साकारताना. पहा अ>दुल
कलाम, ए. पी. जे.

माझी पं]याहnर वष. पहा पानसे, गोपाळ अनंत
माझे पुराण. पहा कव, आनंदीबाई
माझे िवचार िशqप. पहा मुजुमदार, अनुराधा राजीव
माणसे: जनातली आिण मनातली.

गायकवाड,

माणूस आिण नवसमाजिनमतीची किवता: आकलन,
आ`वाद आिण समीkा. पहा वध, सुरेश देवराव
माणूस माझे नाव रे . पहा कु मावत, अशोक Vचधा
पहा

िशरवळकर, सुहास

मानवतेची पुजारी डॉ. हावा अ>दी.

पठाण,

पहा

बाबुराव

मातम.

पहा

काळे , भा. ना.

मानवी भूगोल = Human geography / ले. यु. जी.

यू. म.

महानुभावांची आयानकाgे.



891.461

नारायण रा.

शेखिचqलीची फु ल 2

महाजन, किवता

महाoमा गांधी.

नगरकर, संजय पांडुरं ग

अनावर...

मला भािवत कsन गेलेला िसनेमा / संपा. िवनोद
पहा

महाराcातील मोठी माणसं. पहा सातपुते, अशोक
महाराcातील िव`थािपत आिण मराठी कादंबरी. पहा
मह0[ गौतम

कु लकणe, शीला

मला बाळासाहेब हायचं...!.



954.79



जगदाळे ... [आिण इतर].
पहा

जाधव, हंसराज

मानसशाS.

दामोदरराव

महानुभावीय िनवडक वाiय: एक अ यास.
मंचरकर, राकर बापूराव

मानाचं पान.
पहा

मािननी.
891.463

शंभर धागे ेमाचे.

891.463

महाभारत: संघष7 आिण सम?वय.




पहा
पहा

ओक, संजय

गोडबोले, रवv[

पहा

स^फया िसराज मोमीन
िगलमन, डेरोथी (Gilman,

Dorothy)

महाबळ, भालचं[ लमण
अ`सा नवरा.
महाभारत: g  आिण िवचार.

पहा

304.2

पहा

रनाळकर, िवनायक बाबुराव

माने, भगवान

आंबेडकरी राजकय चळवळीचे भिवतg आिण
दिलतांचे राजकारण.



320.5

माने, िवजयकुमार स.

श>द माझे सांगाती.



891.461

माने-मॅdाल
माने, हनुमंत, सं. संपा.

पहा

इं[धनु;य

मायकल जॅकसन: एक जादू आिण बेधुंदी !.

113

मु चे माग7. पहा िझलपेलवार, माधव रामचं[
मुधमानसी
तुÃयािवना.. / ीकांत आंpे यां]या `तावनेसह.

पहा

ताराबोरे ली, जे. रँ डी (Taraborrelli, J. Randy)

अनुभूतीचा अिव;कार.
बौ< `तूपम.
माकy डेयवार, वासंती भाकर
जंगल आयुवद पॉवर सोस7.
माक ट मेकस7. पहा Gटळक, चं[शेखर
माखजची गोX. पहा तांबे, सुनील



294.391



294.3435



615.538



891.461

माळी, सिचन

स5या पnा भूिमगत.
Vमडे, बबन
कॅ jटन कावेरी मंगळावर.
िमडगुले, ानेhर
GYपलडोस.
िमझा7, रफ अहमद बेग
घरावर गोटे.



891.461



891.463



305.231

राजकारण

मुµल आयु;याचं gाज. पहा जोगमाग, िवजय
मु[ा. पहा दीिkत, लीला
बगे, आशा

मुिन kमासागर
आपले घर / अनु. कु सुम पटोGरया ; ीपाद भालचं[
जोशी यां]या `तावनेसह.
891.431


शोध जािणवांचा.

891.4609

मुले घडिवJयासाठी. पहा पाठकजी, पाकर
मुqला नास8µीन / पुनःकथन िवlा राजेश खानझोडे.



398.2209561



891.461

बाळ
मीना मेनन

मुळारं भ.



954.79
मीर इसहाक शेख

लमीबाई Gटळकांची `मृितिचDे: एक Vचतन.



928.91461
मुंजे, अनुपमा



891.461



928.9146

पहा

जावडेकर, आशुतोष

मुळे, संजीवनी, अनु.

पहा

िगलमन, सुझन जेन

(Gilman, Susan Jane)

मुसमाडे, अजु7न हरीभाऊ
आपnी gव`थापनाचा भूगोल = Geography of
disaster management / सं. ले. अजु7न हरीभाऊ
मुसमाडे आिण ~योितराम चं[कांत मोरे . 363.348
लोकसंया आिण व`ती भूगोल = Population and
Settlement geography / सं. ले. अजु7न हरीभाऊ
मुसमाडे, अिमत एकनाथ सोनावणे आिण ~योितराम
चं[कांत मोरे .
304.6
मुसमाडे, अजु7न हरीभाऊ, सं. ले. पहा मोरे , ~योितराम
चं[कांत
मुहWमद पैगंबर. पहा धान, माधव िवनायक
मून, वसंत, अनु.

पहा

झेिलयट, एिलनॉर (Zelliot,

Eleanor)

मूख7 लाड व धूत7 राऊत. पहा भू, दामोदर
मूतकार. पहा पाटील, वसुधा
मृगजळ.

धगधगती मुंबई: दंगलीआधी आिण दंगलीनंतर.

भोिगले दुःख जे मी.

माझे िवचार िशqप.
891.464
मुडे, याम, संपा. पहा िशkक ^दन: पया7यी सां`कृ ितक

मुलाटे, वासुदव
े

िम, भगवतीशरण
िशवशाहीचा सूय7 / अनु. पी. ही. कोटमे. 891.433
िम, वंदना
मी ... िमठाची बा´ली.
927.92
िम`कटा, नाझरे थ
Sी-िशkणाची वाटचाल.
305.420954
मी ... िमठाची बा´ली. पहा िम, वंदना
मी अनुभवलेली अमेGरका. पहा पोतनीस, िनलीमा
मी एक मु छंद. पहा भडके, तुषार लोमेश
मी एGरक. पहा ^कमुरा, रे ई (Kimura, Rei)
मी कसा आहे ? मी कसा हवा ? : आनंदिच^कoसा. पहा
वाळकर, गोपाळकृ ;ण
मी पािहलेली अमेGरका. पहा थोरात, ीकं ठ गजानन
मी माÃया थारोºयात. पहा नीरजा
मी, तीन त8णी आिण एक खलनायक. पहा गाडगीळ,

अि`तoवखुणा.
मुंजे, शुभदा ^दवाकर

मुजुमदार, अनुराधा राजीव

पहा

माळी, िवलास

िवसिवशीत जगJया]या उं बरÀावsन.



891.461

माया दामोदर

पहा

सोनार, रमेश डी.

मृगजळा]या मागुती. पहा कु लकणe, ेहसुधा
मृगतृ;णा. पहा भुरे-बावनकर, हष7दा
मृoयायुषी. पहा ओशो
मृoयूचं अमरoव. पहा ओशो
मॅ¾ाल ि`मथ, अलेHझांडर (McCall Smith
Alexander)

मोरॅ िलटी फॉर >यूGटफु ल गqस7 / अनु. नीला चांदोरकर.



823

मॅTलेलँड-योजनांची

114

मॅHलेलँड, सुझन, सं. ले.

पहा

कामारा, माGरआतू

मोरे , सदानंद ीधर
Dयोदशी: ी ानदेव सािहoय संशोधन.

(Kamara, Mariatu)
मॅगिझनीतून सुटतेय गोळी.
मॅडम गुलू गुलू.

पहा

मॅरेज ऑर िमसमॅरेज.

पहा

बािलका ानदेव

Dयोदशी: ी ानदेव सािहoय संशोधन . पहा
294.55 - वारकरी पंथ.

नायक, बळवंत
पहा



891.21

मेथे, तुषार



वारस.

891.463

मेळघाटावरील मोहर: डॉ. रवv[ आिण डॉ. ि`मता कोqहे.
पहा



616.85889
आरती महाकोश:

पहा



891.461

मोरॅ िलटी फॉर >यूGटफु ल गqस7. पहा मॅ¾ाल ि`मथ,
अलेHझांडर (McCall Smith, Alexander)
मोरे , ^कशोर, सं. संपा. पहा कालेलकर, राजीव
मोरे , ~योितराम चं[कांत
भारताचा ादेिशक भूगोल = Regional
geography of India / सं. ले. ~योितराम चं[कांत
मोरे आिण अजु7न हरीभाऊ मुसमाडे.
915.4
मोरे , ~योितराम चं[कांत, सं. ले. पहा मुसमाडे, अजु7न
हरीभाऊ

मोरोपंतांची Bोकके कावली.

पहा

मोरोपंत

मोहंमद शकल जाफरी
हे ेिषता.
मोहच.



891.461



891.461

जोशी, मृणाल .

पहा

मोहWमद उमर
जिमल]या साहसकथा / अनु. के दार जोशी.



823

मोिहते, कqपना राजीव
कृ षी ांतीचे अ2दूत डॉ. पंजाबराव देशमुख.



923.254

मोिहते, िशवाजीराव िनवृnी
संत नामदेव पGरवाराची किवता.



891.461009

Wह`के , संजय



891.461



891.463

काळे -पाटसकर, भायी

पहा

यशवंतराव चहाण यांचे समाजकारण.
रामचं[ नारायणराव
याचना.

पहा

पहा

चहाण,

सोनार, रमेश डी.

यादव, मा. के.

वळु नी पाहता ... : आदश7 माता ीमती सर`वतीदेवी
गजाननराव पाटील यांचे चGरD / सं. ले. मा. के .
यादव आिण य. ना. कदम.

ये धs यशपंथ / इं2जीवsन सुजाता राऊतकृ त
अनु.

युग पु8ष Gटळक.

पहा

जोग, िव. स.



यु<घोष.
युवराज.

मोरे , वसंतराव



954



158.1

युगांतर: म?वंतराचा उnराध7.
जनाद7न

891.463



920.72

युंग, रॉब (Yeung, Rob)



891.461

मोरे , पांडुरं ग शंकर

शौय7 तीथ7 पािनपत.

सतीश बडवे.

(1914-2008) / संपा. सुजाता देशमुख.

मोरे , नीतीन

आथारी.

294.5211

युगमु[ा: बाबा आमटे : साधना, वारसा आिण ेरणा

मुसमाडे, अजु7न हरीभाऊ

एकलक{²ाचा किबला.



शोध देव दैवतांचा.

यk «.

मोरवणकर, किवता

पहा



158.1

WहाDे, ^दवाकर के शव
आोश.

तळवलकर, सुरेश

खरं सांगतो आई...

मोरे , Vहमतदादा
मनोवांिछत संपnी.

गावाकडची हाक.

जय जय ीसगु8नाथा !
पहा `वÂपkी: कै . डॉ. अिजत लमणराव काळे
`मृित2ंथ
मोघे, उमेश.

सादाची

मोरोपंतांची Bोकके कावली / संपा. आिण भा;य.

मेाम, जॉनी
अंधारगाडगं आिण दोन एकां^कका.
891.462
मेाम, ानेhर गोपाळराव
संिधकाशातले हायकू .
891.461
मेहद0 ळे , किवता
सफर कॅ डबरी वqड7ची.
891.463
मैDीण. पहा ओगले, सुनीता
मॉGरस, अंजली
िशकताना मूल अडखळतंय ?: अ5ययन अkमता
असणारी मुलं आिण oयां]या पालकांसाठी / सं. ले.
अंजली मॉGरस आिण बीरकु मार सरकार;
इं2जीवsन पण7 पेठे आिण गौरी कौलगुडकृ त अनु.
पहा

पहा

मोरोपंत

िचतळे , मृणािलनी

मोकाशी, मधुकर गणेश, संपा.



181.48

मोरे , सदानंद, संपा. आिण भा;य.
वाणी... अथा7त तुका Wहणे

िनरगुडकर, सुधीर

म0डक, फु qल वामन
रामायणाचा खगोलशाSीय शोध.



294.55(1)

पहा
पहा

पहा

uादशीवर, सुरेश

सूया7, अिनल
वायंगणकर, मकरं द

योजनांची िवकासगंगा.

पहा



923.654

बडे, गज0[ भाकर

रं ग-राf
रं ग समुपदेशनाचे / संपा. विनता पटवध7न.
मतकरी, राकर

रं गतदार 6 + 1.

पहा

र कमळ.

िननावे, उमला

पहा

रघुनंदन िDवेदी यां]या कथा.
रचनाई.

पहा

रांचं झाड.



155.4

पहा

िDवेदी, रघुनंदन

फाटक, पजा


मािननी.

891.463
पहा

अनीस िचती

रवv[नाथ टागोर िनवडक ^कशोर कथा.
रबv[नाथ
रिसक-रं जन.
रिसया.

पहा

पहा

ठाकुर,

रांजवण, शरद मुंजाबा



अंतरीचे रं ग.

891.461

राऊत, गणेश
आधुिनक भारताचा इितहास (1857-1950) =
Modern Indian history (1857-1950) / सं. ले.

गणेश राऊत, पी. एन. Vशदे आिण ए. जी. थोरात.

राऊत, सुजाता, अनु.
राचुरे, रं गा, संपा.

पहा

नलावडे, रामचं[ भैs

राम चं[
राम चं[ांचे सम2 सािहoय.
294.54
सoयोदय.
294.54
राम चं[ांचे सम2 सािहoय. पहा राम चं[
रामटेके, देवला कौसलदास. पहा जांभुळे, सGरता
हGरदास
नागपूरची धWमांती / सं. ले. िश. ना. रामटेके
घनःयाम तळवटकर यां]या `तावनेसह.

युंग, रॉब (Yeung, Rob)

पहा

राम`वsपजी, `वामी
वेदांचे ^दg ान / अनु. िवम आपटे.
181.48
रामायणाचा खगोलशाSीय शोध. पहा म0डक, फु qल

आXी भारतीया

राजकय िवचारणाली = Political ideology.



954.79(1)

जॉज7: नेता, साथी, िमD

राजकारणाचा त8ण चेहरा.

पहा

वामन

िबरमल, िनतीन

राजकय समाजशाS = Political sociology.

राय, सoयिजत
फॅ ?टॅि`टक फे लूदा रह`यकथा / गोपा मजूमदारकृ त
इं2जी अनुवादावsन अशोक जैनकृ त अनु. 891.443

पहा

आवारी, िवलास

राजकय िस<ा?त आिण संकqपना = Political theory
and concept / ले. िनतीन िबरमल ... [आिण इतर.].



320.011

राजगोपालाचारी, पाथ7सारथी
सहजमाग7 काय आहे.



294.542

¤दयीचे बोल 2011.



294.561

राजे, िवमु ा अिमत
शोध Sी-अंतरं गाचा / सं. ले. िवमु ा अिमत राजे
सुजाता सिचन कु लकणe आिण ा अशोक कदम.
राजेश कुमार, सं. संपा.

पहा

राळे भात, रं गनाथ



पहाटची चांदणी.

891.463

राcघडणीसाठी मनु;यघडण. पहा बापट, िगरीश
ीकृ ;ण
राcीय 2ंथसूिच : मराठी िवभाग 2013-2014 / सं.
संपा. वै;णवी िववेक कु लकणe आिण राजेश कु मार.



015.54029146
रासकर, नवनाथ कुंडिलक



891.461009

`वातंयोnर महाराcातील धम7Vचतन.



200

रासम, वासंती

राcीय 2ंथसूिच : मराठी

तुलनाoमक शासन आिण राजकारण =

िवभाग

Comparative politics and Government / सं.

राजोळी, अतुल

माझा मोGटहेटर िमD.
राठोड, आoमाराम कनीराम
गोर बंजारा इितहास व लोकजीवन.
रादबाचा लेक.

पहा

झुंबरलाल कांबळे आिण संजीत तारदाळकर ;

मीना मेनन

पहा



891.461

रामटेके, िश. ना.



954
पहा

रानडे, पु;पा, सं. संपा. पहा UGC नेट-सेट अथ7शाS:
पेपर 2 व 3 व`तुिन4 «ांसह
रानडे, ीराम
कालमु[ा: मराठी नासृXीतील.
792.095479
रानडे, सुिचDा
रानभूल.

झाडे, सुनीता

राऊत, दीxी, अनु.



001.4

िनजखूण.

कहाडे, शंकर

पहा

संगीत संगती / संपा. चैत?य कुं टे.
780.954
रानडे, पु;पा
ाथिमक सांियक आिण संशोधन प<ती =
research methodology.

रनाळकर, िवनायक बाबुराव

रमजान पGरचय.

रानडे, अशोक दामोदर

Elementary quantitative techniques and

उनवणे, हेमंत
पहा

115

पहा

बारई, रमेश दसsजी

ले. वासंती रासम आिण िवजय देठे.



158.1





320.3

लोकशाही समाजवादाचा दीप`तंभ एस. एम. जोशी /
सं. ले. वासंती रासम आिण कGरअjपा खापरे .

305.8



923.254

रा कसा मी वेगळा.

पहा

सोले, अिनल

gणझुण;या-लोकराजा

116

8णझुणoया पाखरा.

पहा

लोिहया, शैला uारकादास

रे डकर, चैDा
साने गु8जी: g  आिण िवचार.

लांबा, अिनल



928.91463

बॅल?स शीट व फायना?स समजून घेताना /
इं2जीवsन वीर0 [ वसंत ताटके कृ त अनु. ; सं. संपा.
दीप चंपानेरकर आिण णव सखदेव.
657.3

रे नॉq³स, माशया (Reynolds, Marcia)
नावी?या]या शोधात: कत7बगारी]या देशात
सफरीला िनघालेqया मिहलांसाठी ^दशादश7क /
इं2जीवsन सुिमता बोरसेकृत अनु.
658.409082

लाटकर, अिhनी, अनु.

रोकडे, मनोहर

लाटकर, आनंद

अिभनव मराठी शु<लेखन व श>दशु<ी.
रोजची कायदा डायरी.

पहा



491.46813

जाधव, खेमVसह लमण

पहा

पहा

लटाया ग{ड आिण तािलबानी आतंकवादी.
Vझजड, काकाजी
लडाख: एक turning point.

पहा



891.464



355.02

पहा

कोnापqले, नागनाथ

आवर काइंड ऑफ Yेटर / अनु. ीित छDे.
लेटस7 टु अ यंग सायंGट`ट.

पहा

लेडीज िजम.

पहा

िबजले,

बेडेकर, ^द. के .


891.461

समकालीन सािहिoयक.



809

खांडेकर, िव;णु

सोनवणे, सीमा

ल;कर, िवनायक
वडार समाज: समाजशाSीय अ यास.
लांडगे, मोद, संपा.

पहा



305.8

िव[ोही कवी: नामदेव ढसाळ

आता आिण पु?हा ... : लोकनाथ यशवंत यां]या े4



किवता / संपा. इसादास भडके.

891.461

आता होऊन जाऊ lा !.

891.461

बाक सव7 ठीक आहे.

891.461




लोकमा?य / सं. संपा. अरVवद gंकटेश गोखले आिण
भालचं[ सुपेकर.
923.254
लोकमा?य Gटळक: भारतीय `वातंयसं2ामाचे जनक.
पहा कर, धनंजय

लांडगे, िशरीष

अkरांचा पGरमळु .

891.461

लोकशासन = Public administration / ले. वैशाली
काश पवार ... [आिण इतर].
351

सखाराम
पहा



305.8



आिण शेवटी काय झाले ?.

पहा



लोकनाथ यशवंत

लवटे, सुनीलकुमार

लवटे, सुनीलकुमार, संपा.

पाखरे , ^दलीप

ल{ढे, भाकर रामाजी
कु रमार: दिkण भारतीय धनगर जमात.

भुरे-बावनकर, हष7दा

लिलता रामचं[
किवता लिलता]या.

पहा

355.0217095491

बारई, रमेश दसsजी
पहा

िवqसन, एडवड7 ओ.

लेही, एि±यन (Levy, Adrian)
पा^क`तानी अणुबॉWब एक घोर फसवणूक / सं. ले.
एि±यन लेही आिण कॅ थGरन `कॉट-Hलाक7 ;
इं2जीवsन सुधीर काळे कृत अनु.

दाभोलकर, नर0 [

पहा

पहा



823

(Wilson, Edward O.)

धनंजय

लह मॅरेज.

पहा

ले कारे , जॉन (Le Carre, John)

पहा

सबनीस, ऋता

लढा लोकपालचा: उ[ेक आम आदमीचा.

लिलतVचतन.

कथा यु<कौशqया]या.
लुलेकर, qहाद, संपा.

मीर

मोिहत

पहा

गाडगीळ, िमVलद वा.

लालूजीराव

लगन: आगरी पारं पGरक िववाह सोहळा प<ती.
पाटील, सूय7कांत

लपंडाव.



िलमये, राजा

इसहाक शेख

पहा

पहा

िलपटे, ेkंजय गोVवदराव
साkेपी समीkक: डॉ. मदन कु लकणe.


लताबी.



089.9146

लावणीस¨ाी: यमुनाबाई वाईकर यांचे चGरD.
ओहाळ, भाकर

741.5

लढे अंध<ेचे.

कपूर, करीना

गुडमॉtनग.

ला½टर मॉल.

लमण, आर. के .
कसं बोललात ! / इं2जीवsन अिवनाश भोमेकृत अनु.
पहा

पहा

923.254

देशमुख,

लमीबाई Gटळकांची `मृितिचDे: एक Vचतन.

891.461

जी. डी. बापू लाड: आoमकथन एक संघष7 याDा.

कपूर, करीना

लkदीप: िनवडक लमीकांत देशमुख.
लमीकांत वसंत



आरसा िबलोरी.

लाड, जी. डी. बापू

रोश िव8< `टॅनले अॅडॅWस: एका अिधकायाने बला¯
औषध-कं पनीिव8< ^दलेला एकाक लढा. पहा
अॅडॅWस, `टॅनले (Adams, Stanley)
रोशेल Vपटो, सं. ले.

लागू, शांता िवजय



891.4609

लोकराजा शामहाराज.

पहा

दीिkत, लीला

लोकलेणी-वाटसi
लोकलेणी / संपा. काश खांडगे ...[आिण इतर.].

वरे , िवलास



398.2095479

लोकशाही समाजवादाचा दीप`तंभ एस. एम. जोशी.
पहा

रासम, वासंती

लोकसंया आिण व`ती भूगोल = Population and
Settlement geography. पहा मुसमाडे, अजु7न
हरीभाऊ

लोकसं`कृ ती]या बळदातील धन / संपा. अजु7न हटकर ;
ना. ध{. महानोर यां]या `तावनेसह.

लोकसािहoयाचे अंतरं ग.

पहा

पहा



लोकसािहoयातील Sीधन.

लोहकरे , संजय

पहा

चहाण, भंजन

पहा

पहा



398.2095479



923.654



गाव िझजत आहे.

307.14120954



891.464

शोध अकराgा ^दशेचा.



891.463

पहा

त0डुलकर-धौल, लमी


'सुभेदार' रामजी मालोजी आंबेडकर.

891.463

पहा

बेदी, ^करण

पहा

शौरी, अ8ण

पहा

गुs, गोपाळ

वध, सुरेश देवराव
oयाहीपलीकडे जायचं आहे मला...!.

पहा

वसंतसाई, सं. ले.

सoयसाईबाबा

पहा

सoयसाईबाबा

पहा



शाबास िववेक.

891.464

वांबूरकर, जा`वंदी, संपा.

पहा

इितहासातील नवे वाह

काgामृत.



891.461

वागळे , िनिखल, अनु.

पहा

वाघ Wहातारा झाला.

पहा

सरदेसाई, राजदीप

बागूल, भाकर

हजन.



891.463



891.461

वाघमोडे, गणेश, सं. ले.

वादिववाद `पधा7 माग7दश7क.
पहा

पहा

वाळुं ज, महादेव



हनेमन, सॅWयुएल
पहा



158.1

मी कसा आहे ? मी कसा हवा ? : आनंदिच^कoसा.

808.53

वडार समाज: समाजशाSीय अ यास.



303.484

वाळकर, गोपाळकृ ;ण
मनबोली तनबोली: आनंदिच^कoसा.

ल;कर,

िवनायक

संपा. अनुजा जगताप.

सोले, राजी िवलास

वाजे पाऊल आपुले.

वरकड, संजय



891.461



615.538

वाजपेयी, अजु7न
सोळाgा वषeच माऊ?ट एहरे `ट फnे ! / श>दांकन
अनु कु मार ; इं2जीवsन सुमती कािनटकरकृ त अनु. ;

(Hahnemann, Samuel)

पहा



खािडलकर, िवजय

आंबेडकरी िवचारांचे मारे करी 'वामन'.

वडगावकर, qहाद, अनु.



891.461

वाघमारे , भरमा नेिमनाथ

वझलवार, सतीश

कडी वरकडी.



बा सूया7 !.

अ>दुल कलाम, ए. पी. जे.

वजन घटवा: आयुव^दक प<तीने वजन घटवJयाचा
अॅHशन jलॅन. पहा दांडेकर, सुयोग

वडावरची िचमणी.

891.463

वाघ, संदीप पंिडतराव

िशरवळकर, सुहास
पहा

सांगतो तुला मरता मरता...



वाघ, िनितन भरत

वंजारी, भाऊसाहेब भगवान

वकल, सुिया, अनु.

891.463

वाकचौरे , भारत

लोिहया, शैला uारकादास
8णझुणoया पाखरा.

पहा

भावनांतर.



वसेकर, केशव बाबनराव

कधी न थांबलो.

वंडर aवेqह.

891.463



वसंतसाई, संक.

कु लकणe, qहाद अ.

लोिहया, uारकादास शाली2ाम

लोहोकरे , सुनीता, अनु.

`थान.

वसंतचाल.

लोकसािहoय आिण लोकजीवन.
पहा

891.463

वळु नी पाहता ... : आदश7 माता ीमती सर`वतीदेवी
गजाननराव पाटील यांचे चGरD. पहा यादव, मा. के.

लोहकरे , संजय

लोहारो वानरो देस.

5येयांतर.



891.464

कथाsप

िम, वंदना

पहा

891.463

pॅकनेल]या िखडकतून / संपा. सदानंद बोरसे.

यशवंतराव
लोटलीकर, सुशीला.

जखम.

वळसंगकर, अभय

वाळुं ज, महादेव

पंढरीनाथ

लोखंडे, नवनाथ ानदेव, संपा.

891.463

माणूस आिण नवसमाजिनमतीची किवता: आकलन
आ`वाद आिण समीkा.
891.461009

कुबल, रमेश

लोकसािहoयाचे कलाoमक स¹दय7.



गटई.

वच7`व आिण सामािजक िच^कoसा.

398.2095479

लोकसािहoय आिण लोकजीवन.

117

वाट वेगळी एकाक.
वाटसs.

पहा

पहा
पहा



927.96522
गाडगीळ, बाळ

भारuाज, मंदा^कनी

पाटील, संतोष

वाटा-2थाफू ल

118

भारuाज, मंदा^कनी
वाडीभ`मे, राजकु मार एम.
नवीन प0शन कायदे व िनयम: कामगारां]या
भिव;यिनधी व ^करकोळ तरतुदी संबंधी कायदा
1952 : कम7चारी प0शन योजना - 1995.

वाटा आिण वळणं.

िवqसन, एडवड7 ओ. (Wilson, Edward O.)
लेटस7 टु अ यंग सायंGट`ट / इं2जीवsन माधुरी

पहा

शानभागकृत अनु. ; संपा. सदानंद बोरसे.



344.5401252

टोपले, मह0[ लमण
वादिववाद `पधा7 माग7दश7क. पहा वझलवार, सतीश
वानरे , राजू भोजjपा

वादळपाऊस.



371.425

वायंगणकर, मकरं द

युवराज / अनु. सुुत कु लकणe ; ^दलीप व0गसरकर
यां]या `तावनेसह.
927.96358
वारं -वावधन. पहा Vशदे, बी. डी.
वारकरी अलंकार: संत े4 जगाथ महाराज यांचे
अqपचGरD. पहा चौधरी, सुलभा
वारस.

पहा

उlोजकते]या नgा वाटा / सं. ले. महादेव वाळुं ज
आिण गणेश वाघमोडे.

लोकसािहoयातील Sीधन.
सािहिoयक गौरी देशपांडे.

िवhास.

पहा

पाटील, अशोक दादा

िवhासा]या पिलकडे.

पहा

िवhेhर आिण oयाचे दो`त.
िव;णूची सात रह`ये.

पहा

हटकर, जयवंत
पहा

पाटील, वसुधा

पनायक, देवदn

िवसिवशीत जगJया]या उं बरÀावsन.

पहा

माळी,

िवलास

धुंडीराजपंत देशमुख.

वाळुं ज, महादेव



920.933804(1)



398.2095479



891.46

वासाडे, बबन

आसवांची जळ.
891.461
वासुदव
े ानंद सर`वती
ीगु8चGरतम: िuसाही ीगु8चGरD / संपा. आिण
अनु. िवनायक गोVवद देसाई.
294.5211(1)
िवकqप. पहा धनिवजय, दादाकांत
िवचारांचे मािणक मोती / संक. महावीर अ¾ोळे .


808.882(1)

िविचD िवh: चं[, सूय7, 2ह व तायांचे जग उoपnी व
उoांती. पहा अवोडे, मह0[
िवान, िववेक आिण िवlाथe. पहा दाभोलकर, नर0 [
िवानVबदू. पहा पुजारी, मोहन दnाDय
िवानयाDी डॉ. गोVवद `वsप. पहा फाकटकर, सुधीर
िवदेशी क?या. पहा शेपड7, सा^दया (Shepard, Sadia)
िव[ोही कवी: नामदेव ढसाळ / संपा. मोद लांडगे.



891.461

िवनोद तवान. पहा गाडगीळ, बाळ
िवपयना िवान िवरोधी आहे काय ?. पहा तायडे,
िमVलद
िवरं गुºयाची गाणी: लोकसािहoय संकलन / संशोधन /
संक. सुभाष िनवृnी शेकडे.
398.2095479
िवqयWस, सॅम (Williams, Sam)
फु कट नाही, मु / इं2जीवsन अ8ण के ळकरकृ त अनु.


338.470053



294.5436(1)

िवहंग: ान आकाशीचा / संक. आिण संपा. िवजय

मेथे, तुषार



294.5436(1)

भ योग आनी िशकागो शारांत सव7धम7 पGरशदे
मुखार ^दqलv gायानां / इं2जीवsन मािणकराव
राम नायक गावणेकारकृ त क{कणी अनु.

पहा

झेप घेतली आकाशी.

िववेकानंद, `वामी
कम7योग / इं2जीवsन मािणकराव राम नायक
गावणेकारकृत अनु.



925.7

व0सन.



920.71

फे नाyडीस, िसरीलो डी.

पहा

वेखंडे, गोपाळ हरी



देवमाणूस.

891.463

वेडात दौडलो.

पहा

कु लकणe, माधव

वेदनेची फु ले: अमानुष यु<ाने लादलेले मातृoव आिण
अपंगoव यां]याशी ^दलेqया दुदW7 य ल¯ाची सoयकथा.
पहा कामारा, माGरआतू (Kamara, Mariatu)
वेदांचे ^दg ान.
वैखरी.

पहा

पहा

राम`वsपजी, `वामी

भागवत, यशवंत

वैद, िमनी

असाही एक डॉHटर: िबनायक सेन यांची गोX / अनु.
अजय कौGटकवार.
923.654
वैदभeय 2ामीण कथाoम सािहoय: sप आिण `वsप :
सन 1945-1995. पहा िचखले, वषा7
वैl, अिभिजत, संपा.
वैl, आनंद, अनु.

पहा

पहा

वैl, भाई

नेमाक7 , अॅन (Neimark, Anne)

वैl, काशीनाथराव
?यायमूतe के शवराव कोरटकर: िनजामशाहीतील [Xे
समाजिशkक.
923.454
वैl, भाई
पGरवत7नाचे साथी आिण सारथी / संपा. अिभिजत
वैl.
920.054
वैl, माधवी
धुHयात हरवलेला पजण.
वॉरन बफे.

पहा

कहाते, अतुल

gि मव अिधक भावी कसे बनवाल ?.
कु लकणe, अ8ण
gथाफू ल.

पहा



891.461

नलावडे, रामचं[ भैs

पहा

2वसाय-िशरवळकर
gवसाय िनयामक कायदे = Business Regulatory
Framework : Mercantile law.

पहा

119

शािहरी वाiया]या धारा.

923.754

Vशदे, उÄवला

gापारी अथ7शाS सम2लयी = Business
Economics : Macro. पहा ढमढेरे, एस. ही.

Vशदे, गौतम, अनु.

हटकर, जयवंत
िवhासा]या पिलकडे.
पहा



891.463

पहा

शत ज?म शोिधताना...

पहा

पहा



398.99146

श>दमंिजरी.

माने, िवजयकुमार स.

शरयू.

पहा



891.463008

सामंत, सवशीला िव¢ल

श>देिवण संवादु.

पहा

भागवत, यशवंत

शमा7, सीमा



सुमनांजली.

891.463

शहाVजदे, फ. म.
फ. म. शहाVजदे यांची िनवडक किवता / संपा. ीपाल
सबनीस.

शांितदीप.

पहा



शानभाग, माधुरी



891.463
पहा

िवqसन, एडवड7 ओ.

(Wilson, Edward O.)
शाबास िववेक.

पहा

वसेकर, केशव बाबनराव

शािळ2ाम, सुनंदा आनंद, भा;य.

पहा

तुकाराम

शाह, िनिमष
शेअर बाजाराची बाराखडी.

पहा



891.461009

िशवकायÁदय

Vशदे, सयाजी



891.462

Vशदे, सुनील
झाjया भालू.



891.461

िशkक ^दन: पया7यी सां`कृ ितक राजकारण / सं. संपा.
याम मुडे, दीपक कसाळे आिण अिनल जायभाये.



िशkणसूय7 साने गु8जी.
पहा

पहा

भगत, रा. तु.

ोDी, िनिशकांत

िशरवळकर, सुहास

कांबळे , शांताराम दगडू

शानभाग, माधुरी, अनु.

Vशदे, िशवाजी, संक.

िशखंडी.

जोग, िव. स.

डेट.

Vशदे, िवhनाथ
शािहरी वाiया]या धारा.

306.430954

891.461
पहा

देशमुख, लमीकांत वसंत

िशकताना मूल अडखळतंय ?: अ5ययन अkमता
असणारी मुलं आिण oयां]या पालकांसाठी. पहा
मॉGरस, अंजली

जोशी, िववेक वसंतराव

शिहदे आझम भगतVसह.



294.535095479(1)

Vशदे, सागर, सं. संक. पहा महाराc लोकसेवा आयोग:
रा~यसेवा परीkा अ यास माग7दश7न

दामोदरे , `वाती दीपक

श>दरं ग / संपा. सुनील गोसावी.
पहा



891.463

तुंबारा.

दाणी, अपणा7 मह0[

पहा

राऊत, गणेश

Vशदे, रणधीर, संपा. पहा अ?वयाथ7: लमीकांत देशमुख
यां]या सािहoयाची समीkा

परांजपे, कृ. भा.

श>द बहरले: सुवचनांचा सं2ह / संक. रमेश डी. सोनार.

पहा

पहा

मलकापूरचा मिहमा.

अपणा7 िवजय िचतळे ; सुधीर रसाळ यां]या
`तावनेसह.
891.461008

पहा

Vशदे, नवनाथ एकनाथराव
बोधनकार ठाकरे : सामािजक व सां`कृ ितक ांतीचा
~वालामुखी.
303.484

Vशदे, भाऊसाहेब ^कसनराव

आठवले,

शततारका / संक. गीतांजिल अिवनाश जोशी आिण

श>द माझे सांगाती.



891.461

Vशदे, बी. डी.

महाबळ, भालचं[ लमण
पहा

आंबेडकर, भीमराव रामजी

वारं -वावधन.

हॉaस अॅप आिण VलHडइन]या जगात.
नर0 [
पहा

पहा

Vशदे, पी. एन., सं. ले.

शेHसिपअर, िवqयम

(Shakespeare, William)

शंभर धागे ेमाचे.

891.463

Vशदे, धनी ^दलीप
ेहमयी.

वाघ, िनितन भरत

हेिनसचा gापारी.



बाईचं घर मेणाचं.

gावसाियक उlोजकता = Business
entrepreneurship. पहा कोठावदे, रवv[

श>दरं ग.



समतेचं नातं.

gवसाय gव`थापन = Business Management.
पहा शेळके , पंतोजी गज0[

श>दभा.

Vशदे, िवhनाथ

Vशदे, अिवनाश लफं ग

शेठ,

sपाली

हजन.

पहा



332.6322



अंितम.

891.463

अफलातून.

891.463

उ`ताद.

891.463

एलेहंथ अवर.

891.463

कणाकणाने.

891.463

खिजना.

891.463

झलक.

891.463

पडlाआड.

891.463









िशरवळकर-kयामची
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िशरवळकर, सुहास

ा न.

891.463

िबनशत7.

891.463

मातम.

891.463

वंडर aवेqह.

891.463

सराईत.

891.463

सॉिलड.

891.463








िशरवाडकर, के. रं .

सार 'गीतारह`या'चे: लोकमा?य Gटळकां]या
'गीतारह`या' चा सुबोध, संिkx पGरचय / संपा.
आनंद हडeकर.
294.5924
सWयक सकाराoमक: साधना साxािहकातील िनवडक
संपादकय लेख.
089.9146
िशरसाठ, िवनोद, संपा.

पहा

िशवकायÁदय / संक. िशवाजी Vशदे.
िशवनेरीची जीवनगाथा.

पहा

िशवरkक जीवाजी महाला.
चं[भानजी
िशवरायांची राजनीित.

िशवाची सात रह`ये.

पहा

शेटे-संभू, मीना, अनु.

पहा

कपूर, करीमा

गाड7म, जेन (Gardam, Jane)

शेठ, sपाली
gवसाय िनयामक कायदे = Business

शेपड7, सा^दया (Shepard, Sadia)
िवदेशी क?या / अनु. ेहलता दातार.



पहा

ढमढेरे, एस. ही.

शोध अकराgा ^दशेचा.

शोध भूकंपाचा.

पहा

पहा

पहा

लोिहया, शैला uारकादास

मुलाटे, वासुदव
े

पहा

पहा

शोध Sी-अंतरं गाचा.

मोरे , Vहमतदादा

फडके , सुधीर दnाDय
पहा

राजे, िवमु ा अिमत

शोध-याDा: आंतरिवlाशाखीय शोधिनबंध-सं2ह / सं.
संपा. आनंदा काळबांडे आिण उnम हनवते.
080

शृंगारे , भीमराव



891.461

ि2शॅम, जॉन (Grisham,

John)
पहा



891.4609



शोध जािणवांचा.

कु लकणe,

नवलखे, धीरज

गौरव जयभीमचा.



786.93(1)

658

शोध देव दैवतांचा.

शू?योपचार अथा7त डॉHटरी उपाय नकोत.
पटवध7न, श. प.

शेअर बाजाराची बाराखडी.

बेली, सायमन टी.

डोके.



पहा

पहा

(Bailey, Simon T.)

शेळके , पंतोजी गज0[
gवसाय gव`थापन = Business Management /
सं. ले. पंतोजी गज0[ शेळके आिण अिजनाथ मा8ती

देसाई, माधवी

शू?य ते दहा अथा7त अंकांचं महव.
बाळासाहेब कृ ;णाजी

पहा

मोरे , वसंतराव

याम मनोहर
याम मनोहर: मौिखक आिण िलिखत / संपा. चं[कांत

सुखदुःखाचे सगेसोयरे : लोकसािहoय संकलन /

पाटील.
पहा

मनोहर



822

यामची आई.



891.4609

याम मनोहर: मौिखक आिण िलिखत.

संशोधन

शेHसिपअर, िवqयम (Shakespeare, William)
हेिनसचा gापारी / अनु. दुगा7 कानगो.

शौरी, अ8ण
कळे ल का 'oयाला' आईचं मन ? / इं2जीवsन सुिया
वकलकृ त अनु.
204.42
शौय7 तीथ7 पािनपत.

शाह, िनिमष

शेकडे, सुभाष िनवृnी, संक. पहा िवरं गुºयाची गाणी:
लोकसािहoय संकलन / संशोधन
पहा

शेजवलकर, मोद, अनु.

मराठी सािहoय: काही लेखनबंध.

891.463

श0डे, िवभाकर, अनु.



398.210954

शेलार, सुधाकर

पनायक, देवदn

छंद.

पहा

महाजन.

पGरपूण7 तबला िलपी.

खंडागळे , योगेश

शु<वैशाख, कqपना

शूर िशवबा.

शेHसिपअर, िवqयम

शेखिचqलीची फु ल 2 धWमाल / पुनःकथन आबा गोVवदा

शेलार, अरVवद, सं. ले.

ससनकर, हरीश

िम, भगवतीशरण

पहा

पहा

(Shakespeare, William)

927.91430232

िश;यवृnीचा महामाग7: देशी-िवदेशी 164 `कॉलरिशप व
फेलोिशप. पहा बडे, गज0[ भाकर
पहा

शेHसिपअर]या नाकथा.

शेलार, संजीव

पहा

पहा



891.461008

गायकवाड, ल कचs

पहा



822

सं. ले. sपाली शेठ, नेहा पुरािणक आिण अि`मता
कु लकणe.
346.5407

मला भािवत कsन गेलेला िसनेमा

शुचांदणी.

ढवळीकर.

Regulatory Framework : Mercantile law /

थेट सभागृहातून: िविवध

kेDांतील नामवंतांची गाजलेली भाषणे

िशवशाहीचा सूय7.

शेHसिपअर]या नाकथा / पुनःकथन गणेश gंकटेश

पहा

िशरसाठ, िवनोद

पहा

शेHसिपअर, िवqयम (Shakespeare, William)

पहा

साने, पांडुरं ग सदािशव

याम

lी-सम

121

ी गजानन महाराजां]या गोXvपासून काय बोध याल ?.
पहा गोगटे, वसंत अपूणा7 गंगाधर

सकाळचा मॉtनगवॉक.

ी गीतायोग शोध p¡िवlेचा: अ5याय दहावा िवभूितयोग. पहा भगव¥ीता

सखदेव, णव, संपा.

सखदेव, णव, सं. संपा.

ी गीतायोग शोध p¡िवlेचा: अ5याय सातवा ानिवानयोग. पहा भगव¥ीता
ी िशवराय M. B. A. Finance?: महाराजांचे यश`वी
अथ7कारण. पहा आपटे, अिजत वामन
ीिगरीवार, इं[ायणी सुनील
अनुभवां]या आठवणी.



ीपाद चGरDसुधा.

पहा

कथा.

पहा

पाटील,

ीरामरkा `तोD: एक Vचतन / सं`कृ तवsन अ8ण
के शवराव देशपांडेकृत पlानुवाद.
294.5433
ुितगीता.

पहा

ओक, िवlाधर गोपाळ

ुितिवान व रागस¹दय7.

पहा

बाे , सदािशव नारायण

े4 समाजसुधारक गोपाळ गणेश आगरकर.
दीिkत, लीला

पहा

ोDी, िनिशकांत
डाय¶ोिसस.




891.463
पहा

जाधव, ल. िस.

संगीत संगती.

पहा
पहा

पहा

नायक, बळवंत

रानडे, अशोक दामोदर
पहा

संत नामदेव पGरवाराची किवता.
िशवाजीराव िनवृnी
संतांची मां^दयाळी.

बेनानह, मायकल (Benanav, Michael)

पहा

मगून, अतुल
पहा

देशमुख, सुषमा

सखी वसुंधरा.

पहा

बोरकार, ^दलीप धमा7

सणाचे ^दवस.

पहा

पाटील, वसुधा
पहा

कोपडकर, संपदा

गायकवाड, वसंत रामचं[

पहा

सoयशोधक महाoमा जोितबा फु ले.

पहा

दीिkत, लीला

सoयसाईबाबा
पिवD नाडी2ंथ वाचन / सं. ले. सoयसाईबाबा आिण
वसंतसाई ; संक. वसंतसाई ; मराठीम5ये अनु. 133.5
सoया सरन.
सoयोदय.

पहा

पहा

अबरार अqवी

राम चं[

सदावत, अभय, अनु.

पहा

पनायक, देवदn

स5या पnा भूिमगत.

पहा

माळी, सिचन

सxक.

पहा

एलकुंचवार, महेश बळीराम

सxसूर वाoसqयाचे.

पहा

सफर कॅ डबरी वqड7ची.

भाटे, `वाती रतनकु मार
मेहद0 ळे , किवता

पहा

सफारी आ^©के तली: अनुभवसफर एका गाइडची.

पहा

स^फया िसराज मोमीन
ायमरी हेqथ के अर.

कोरगांवकर, भूषण

संजीवनी उ¼ तंDानाची.

संतांची कथाकिवता.

पहा

अॅिलसन, पीटर (Allison, Peter)

संगीत नाटक पसेन.
संगीत बारी.

खुशवंत Vसग

सxखंडात आयुवद: ा. डॉ. पांडुरंग हरी कु लकणe यांचा
एक अथक वास. पहा ठ{बरे , अनघा अिनल

891.463

िशखंडी.

सं ग]छ5वम.

पहा

सoयमेव जयते.

ीमद् भगवद् गीता: बारावा अ5याय - भि योगिनsपण.
पहा भगव¥ीता

लांबा, अिनल

कहाते, अतुल

सणासुदीचे गोड गोड पदाथ7.

पहा

कावळे , सुनीता

ीमद् भागवतातील चार रह`ययु
दnाDय नामदेव

आवंडेकर, िनरज

पहा

पहा

सखी आरोय संवाद.

891.461

ीगु8चGरतम: िuसाही ीगु8चGरD.
वासुदव
े ानंद सर`वती

पहा

पहा
पहा

संिधकाशातले हायकू .

मानसशाS.

गांधी, अिनल
पहा

सबनीस, ऋता मोिहत
915.46(1)

सबनीस, ीपाल



जीव रं गला रं गला.

पहा

सबनीस, ीपाल, संपा.

सािनया

928.9146
पहा

शहाVजदे, फ. म.

सभागृहातला 'मी': लोक िशkणा]या उµेशातून.

चोपडेकार,

पहा

ठाकरे , पांडुरं ग

हनुमंत
संवाद मनाचा, मनाशी.



लडाख: एक turning point.

गोपाळराव

पहा

My illustrated

Marathi = माय इल`Yेटेड मेिडकल िडHशनरी :
इंिलश - इंिलश - मराठी

मेाम, ानेhर

संवसारीक नामनेचे समाजवावूरपी.

पहा

Medical dictionary : English - English -

काळे -पाटसकर, भायी

संपा^दत सािनया: सािनया यां]या िनवडक कथा.



150

स^फया िसराज मोमीन, संक.

मोिहते,

मंचरकर, राकर बापूराव

पहा



613

पहा

पा5ये, अuैत

सं`कारदीप / संक. पाकर पाठकजी.



294.5433

सं`कृ तभा / सं. संपा. रजनी जोशी, उमला अराणके
आिण रे वा कु लकणe.
891.208

समकालीन मराठी किवता: एक िनरीkण.
देशपांडे-के जकर, काश
समकालीन सािहिoयक.

पहा

सम2 'महाकवी-कािलदास'.

पहा

लवटे, सुनीलकुमार
पहा

कु लकणe, ानेhर

समता-साधू

122

समता-संगर: साधना साxािहकातील िनवडक संपादकय
लेख. पहा दाभोलकर, नर0 [
समतेचं नातं.

पहा

सहाणे, उÄवला के शव
ेरणा: द साऊंड ऑफ सायले?स.

Vशदे, अिवनाश लफं ग

साँग ऑफ द डे.

समते]या दडीचे धारकरी: महाoमा फु ले ते साने गु8जी.
पहा पाटगावकर, चं[कांत
समoवगीतम ीमद भगव¥ीतेतील समoव.
कु त7कोटी, शंकराचाय7
समाजिशqपी.

पहा

पहा

काळे , निवन

सांगतो तुला मरता मरता...
सांज-सावळी.

पहा



927.933

पहा

वरे , िवलास

दणायत, जयमाला नारायण

साkेपी समीkक: डॉ. मदन कु लकणe.
ेkंजय गोVवदराव

पहा

खांडेकर, िव;णु सखाराम

पहा

िलपटे,

साखवळकर, रघुवीर

घर हीच योगशाळा.

सWयक सकाराoमक: साधना साxािहकातील िनवडक
संपादकय लेख. पहा िशरसाठ, िवनोद

सागर.

स¨ाट अशोकांचा राजधम7 आिण आयाyची मनु`मृती.
पहा ढावरे , ानेhर

पहा



507.8

देसाई, माधवी

सागर, एस. एल.

Vहदून
ं ी के लेले गोमांस भkण / Vहदीवsन िमला
बोरकरकृत अनु.

सागरी अभयारJय: एक अनुnGरत « / संपा. मह0[

स®यदभाई

साठे , आशा, अनु.

पराडकर.



दगडावरची पेरणी.

923.654

सरकार, बीरकु मार, सं. ले.

पहा

मॉGरस, अंजली



324.954

ग{या तु~या मोगाखातीर.

891.4691

जायात जागे.

891.4691




सरळ वळणाची किवता.

पहा

पहा

पहा

इंगळे , गोVवद

खािडलकर, िवजय

िशरवळकर, सुहास

सवाyसाठी िवनोदी चुटके .

पहा

नािशककर, अ8ण

ससनकर, हरीश चं[भानजी
िशवरkक जीवाजी महाला.



954.79

सहकारधुरीण: भारतातील साखर उlोगात सहकाराची
5वजा रोवJयाचं पायाभूत काय7 करणारे . पहा साधू,
अ8ण
सहजमाग7 काय आहे.
पाथ7सारथी

चोपा5याय, सोमनाथ

oया ितघी...



891.463

पहा
पहा

सहजीवनातील काशवाटा.

पाटणकर.



294.561

साÀे, िवम
हाऊ सिचन िड`Yॉइड माय लाइफ: पण oयानेच मला
^के ट जगतात मु uार वेश िमळवून ^दला /
इं2जीवsन hेता धानकृ त अनु.
796.358


922.945(1)

सातपुते, अिमत

आपले िजqहे.
माझा महाराc.
सातपुते, अच7ना
नैसगक आपnी.



954.79



954.79



363.34

भारतातील मोठी माणसं.



920.054

महाराcातील मोठी माणसं.
920.054
साद उnुंगाची: एहरे `ट या सवÁ¼ िहमिशखरा]या
5यासाचा दुदW7 य वास. पहा बHबe, रॉबट7

थोरात, योगेश
राजगोपालाचारी,

पहा

`मृितमंजूषा / सं. ले. सुलभा साठे आिण वसंत महादेव

सातपुते, अशोक

(Birkby, Robert)

सहजमागा7तील मु संचार / मुलाखतकार अनुराधा
भाGटया आिण संजय भाGटया ; इं2जीवsन
मराठीम5ये अनु.
294.542
सहबु<,े सुधाकर
भायरथ.

आितश तसीर

सात संतकथा / संकिलत.

सqले लाखमोलाचे: 55 नामवंतांचे जीवन बदलून
टाकणारे मौिलक सqले / संक. िबझनेस टु डे टीम ;
इं2जीवsन अ8ण मांडेकृत अनु.
650.1

सहज सुचलं Wहणून...

पहा

साठे , सुलभा

सरदेसाय, मनोहर

सराईत.

बाँड, रि`कन (Bond,

साठे , शुभा शशांक

2014 देशाचा चेहरा बदलणारी िनवडणूक /

सरसरती बारीक सर.

पहा

Ruskin)

पहा

इं2जीवsन िनिखल वागळे कृत अनु.



333.916416

साठे , शारदा, अनु.

सरदेसाई, राजदीप



294.54

स¨ाट अशोकांचा राजधम7 आिण आयाyची मनु`मृती. पहा
954.0145 - स¨ाट अशोकाची राजवट. पहा
ढावरे , ानेhर

पांढरे , नीला



133.5

साधनेतून समृि<कडे ...

पहा

गोगटे, वसंत अपूणा7

गंगाधर

साधू, अ8ण
सहकारधुरीण: भारतातील साखर उlोगात
सहकाराची 5वजा रोवJयाचं पायाभूत काय7 करणारे /
संपा. िमVलद चंपानेरकर ; कु मार के तकर यां]या
`तावनेसह.
920.933468641

साधे-सुदामे

साधे उपाय-सोपे उपाय.

पहा

सावरकर, `वािमनी िवम, संपा.

जोशी, य. गो.

सावqया आठवणv]या.

सािनया

संपा^दत सािनया: सािनया यां]या िनवडक कथा / सं.
संपा. रे खा इनामदार-साने आिण वंदना

बोकल-कु लकणe.



891.463

साने गु8जी: g  आिण िवचार.

पहा

रे डकर, चैDा

यामची आई.

891.463

सानेगु8जv]या गोड गोXी.

891.463




साने, राजीव



089.9146

साप: आपला िमD.

पहा




सामािजक मानसशाS = Social psychology.

पहा

सोनकांबळे , बाबुराव

पहा

पहा

ड{गर दया]या वाटा.

ढमढेरे,

आहेर, अंकुश

साळुं खे, आJणा हरी
छDपती िशवाजी महाराजांचा दुसरा रा~यािभषेक.
िजासापु8ष: Èयुएन-oसंग अथा7त युआन ]वांग.




923.9
साळुं खे, यशवंत



891.461

साळुं खे, संदीपकुमार रतन

अंतरीचा ^दवा / संपा. आनंद हडeकर.

तहानलेलं पाणी.



158.1

िDवेदी, रघुनंदन

पहा

वाळुं ज, महादेव

पंढरीनाथ

Vसह, मह0[, अनु.

पहा

हनेमन, सॅWयुएल
पहा

हनेमन, सॅWयुएल
पहा

जोशी, ितमा

पहा

My illustrated

सीमोqलंघन: 'ितकड]या' गोXी व अनुभव / सं. संपा.
सGरता राकर धमा7िधकारी आिण राकर यादव
धमा7िधकारी.
891.4608


हसत-खेळत.

891.464

सुखदुःखाचे सगेसोयरे : लोकसािहoय संकलन / संशोधन /
संक. सुभाष िनवृnी शेकडे.
398.2095479
सुगम भागवत कथामृत: संिkx.

पहा

पुराणे.

भागवतपुराण

सुतार, पाताई काश, अनु.

पहा

पुराणे. भागवतपुराण

सुतार, िशवाजी
बगळे पंत आिण बेडूकराव.



891.463

सुदामे, भारती



पGरमा.



ितभासंप सािहoयकार: मराठी-Vहदी-सं`कृ त
सािहoयकारांवरील लेखांचा सं2ह.

891.461

सावदेकर, आशा

मनातqया तळाशी.

सािहिoयक गौरी देशपांडे.

सुखठणकर, सुधीर

923.154

सावंत, मा8ती

बाव`कर, उnम

माय इल`Yेटेड मेिडकल िडHशनरी :
इंिलश - इंिलश - मराठी


पहा

पहा

Marathi =

891.461

तेजी.

बडवे, सतीश

Medical dictionary : English - English -

साळवे, आनंदा

सावंत, जयकाश, अनु.

पहा

िसराज जमाल मोमीन, सं. संक.

साव7जिनक आयgय = Public finance.
एस. ही.

पहा

सािहoयाची सामािजकता.

िस<ाथा7]या गृहoयागासंबंधी सम`या: बाबासाहेबांनी
िनदश7नास आणून ^दलेली पिहली सम`या. पहा
तायडे, िमVलद

´सळे , देवदn

साळुं के, िवजया, सं. ले.

खांडेकर, िव;णु सखाराम

पहा

Vसहाचा बंगला आिण इतर गोXी.

िशरवाडकर, के. रं .
पहा

देशमुख, उषा माधव

(Hahnemann, Samuel)

गोVवदराव

सारजा.

पहा

Vसह, सुभाष, सं. अनु.

सामािजक संशोधन प<ती = Social Research

सार 'गीतारह`या'चे: लोकमा?य Gटळकां]या
'गीतारह`या' चा सुबोध, संिkx पGरचय.

सािहoयवेध.

ठाकू र, रवv[

पहा

(Hahnemann, Samuel)

इनामदार, मुकुंद कृ.

पहा

डोळके , राज0[ गणेश

पहा

सािहoय: समीkा आिण संवाद.

सािहoया`वाद.

491.462

Methodology.

सािहoय-संचार.



491.46

श>दरं ग.

बागले, भाकर

पहा

891.4608

सामंत, सवशीला िव¢ल
मराठी भाषा आिण शु<लेखन: एक िवचार मंथन /
संपा. मीरा घांडगे.

सािहoय आिण सां`कृ ितक संवेदन.

पहा

सािहoयातील िवचारधन / संक. पाकर पाठकजी.

साने, पांडुरं ग सदािशव

कु लकणe, दीप मधुकर

पहा

कु लकणe, पांडुरंग हरी

पहा

सािवDीबाई फु ले: सािहoय आिण कतृ7oव.
िचडगोपकर, अलका सवÁnम

सािहoयिशqपी.

गqलत गफलत गहजब / संपा. सदानंद बोरसे.

अेक चैत?यझरा

पहा

मुरलीधर

साने, पांडुरं ग सदािशव

सानेगु8जv]या गोड गोXी.

123

891.463009



891.461



809

सुधा-Eवmातून

124

सुधा मुतe
आजयेक वाचूंक िशकयल0, आनी हेर काणयो / क{कणी
अनु. सुनेDा जोग.
823
सुपेकर, भालचं[, सं. संपा. पहा लोकमा?य
सुमंत, यशवंत

`वामी िववेकानंद: साधक क Vहदुoवाचे चारक ?.

सोनवळकर, मधुसूदन एस.

तांिDक «ोnरे पुि`तका: `थापoय अिभयांिDक
सहा®यक पदासाठी `पधा7 परीkा.
624.076(1)
सोनसळी.

पहा

बॅरेटो, आयडा

सोनार, रमेश डी.





मृगजळ.

891.462

याचना.

891.463

294.555
सुमनांजली.

पहा

शमा7, सीमा

सोनार, रमेश डी., संक.

सुरेखा िवनोद

फ

एक आशा हवी.

सुहास.

पहा





891.461

श>द बहरले: सुवचनांचा

पहा

सं2ह
सोनार, रिवराज वसंत

कोहळे , वसंत

सूम अथ7शाS = Micro economics. पहा ढमढेरे,
एस. ही.
सूमकौशqये: मानसशाSीय समुपदेशन ^येचा गाभा /
ले. चं[शेखर देशपांडे ... [आिण इतर.].
158.3
सूDसंचालन आिण िनवेदन. पहा पाठकजी, पाकर
सूर-संगत. पहा कु लकणe, ध{डू ताई
सूय7फुलं. पहा भारuाज, मंदा^कनी
सूया7, अिनल
यु<घोष.
891.461
स0^[य परसबाग. पहा घुले, िस<ेhर तुकाराम
सेिलसन, हॅना, सं. ले. पहा हश7, `टेफनी (Hirsch,
Stephanie)

पु;पांश-मातृऋण गाथा.



891.461

सोनावणे, अिमत एकनाथ, सं. ले.

ि?सेस: कहाणी एका राजक?येची / अनु. मंदा^कनी
भारuाज.
305.409538

मुसमाडे, अजु7न

हरीभाऊ
सोले, अिनल

रा कसा मी वेगळा.



891.461

सोले, राजी िवलास


वडावरची िचमणी.

891.461

सोळाgा वषeच माऊ?ट एहरे `ट फnे !.
वाजपेयी, अजु7न

पहा

स¹दया7चे उपासक कु सुमा2ज / सं. संक. नागेश कांबळे


आिण भाऊ मराठे ; संपा. नागेश कांबळे .

`काइप]या जगात.

पहा

891.461

आठवले, नर0 [

`कॉट-Hलाक7 , कॅ थGरन, सं. ले.

सेसॉ, जेन (Sasson, Jean )

पहा

पहा

लेही, एि±यन

(Levy, Adrian)

Sी शासन धोरणे व योजना / संक. िनवे^दता देशमुख.


305.42

सैजल, िवजय बळीराम



जुईली.

891.461

सैिनक जीवनातील सxरं ग.

पहा

जोगळे कर, अरVवद

पहा

सोनकांबळे आिण एस. बी. बुरडे.

ेहमयी.


300.72



891.463

सोनवणे, कैलास

बापूसाहेब राजभोज: ांती]या वाटेवरचा कम7वीर.

पहा
पहा
पहा

पहा



पहा

दीिkत, लीला
पहा

Vशदे, धनी ^दलीप
पहा

हंजी, `वाती ीयांस

`पशा7चा गाव.

पहा

अंिबलवादे, बेबीसरोज

`मरण चांदणं.

पहा

जवळगेकर, िवदुला

पहा

`मृितमंजूषा.

ढमढेरे,

भोसेकर, उÄवला भाकर

पहा

`व ते सृXी.

कु लकणe, ध{डू ताई

पटवध7न, शमला
पाटील, सं2ाम
बाे , सदािशव नारायण

बंडगर, िव;णू िव¢ल

पहा
पहा

साठे , सुलभा

देशपांडे, मुधा

`वÂ पेरणारी माणसं.

पहा

देशपांडे, सुवणा7 िवhास

`वÂपkी: कै . डॉ. अिजत लमणराव काळे `मृित2ंथ /
संपा. मधुकर गणेश मोकाशी.

`वÂातून सoयाकडे...: एहरे `टची `वÂपूतe.

सोनवणे, सीमा

लह मॅरेज.

`पंदने.

`मृितगंध.

303.484
सोनवणे, मनोहर, संपा.

पहा

`पंदन नgा जगJयाचे.

सोनवणे, आबा धनराज

मला बाळासाहेब हायचं...!.

िम`कटा, नाझरे थ

`थूल अथ7शाS = Macro economics.
एस. ही.

िशरवळकर, सुहास

सोनकांबळे , बाबुराव गोVवदराव
सामािजक संशोधन प<ती = Social Research
Methodology / सं. ले. बाबुराव गोVवदराव

पहा

Sी-िशkणाचे िपतामह महषe कव.

वसंत
सॉिलड.

Sी-िशkणाची वाटचाल.



891.463

बनसोडे, आनंद



926.15535
पहा

Eवर-होळकर
`वर सoकार: Vहदु`थानी आिण कना7टक शाSीय
संगीतात पारं गत डॉ. यामला जी. भावे यांची
गानयाDा. पहा पटवध7न, शमला
`वqप.

पहा

हावरे , सुरेश

मगदूम, वृषाली

`वातंयोnर महाराcातील धम7Vचतन.

पहा

रासकर,

नवनाथ कुंडिलक

`वा?सीतील ^दवस.

पहा

देव, वीणा िवजय

`वामी िववेकानंद: साधक क Vहदुoवाचे चारक ?.
पहा

सुमंत, यशवंत

हंजी, `वाती ीयांस
`पंदन नgा जगJयाचे.



891.461

हनवते, उnम, सं. संपा. पहा शोध-याDा:
आंतरिवlाशाखीय शोधिनबंध-सं2ह
हनेमन, सॅWयुएल (Hahnemann, Samuel)
ऑरगॅनॉन ऑफ मेिडसीन: सुधाGरत, पुनअ7नुवा^दत
पुनसyपा^दत / मूळ जम7नवsन मह0[Vसह आिण सुभाष
Vसहकृ त इं2जी अनुवादाचा qहाद वडगावकरकृ त
मराठी अनु.

हरवलेqया वाटा.

पहा
पहा

हडeकर, आनंद, संपा.
पहा



देशमुख, लमीकांत वसंत

िपDे, शिशकांत िगGरधर

गणेश शंकरराव

भावे, शिशधर

पहा

िशरवाडकर, के. रं .

पहा

साळुं खे, संदीपकुमार रतन

हश7, `टेफनी (Hirsch, Stephanie)
िज]या हाती पाळJयाची दोरी: अमेGरके तील सुिस<
आिण िवशेष g ¬]या मातांचे `वानुभवाचे
माग7दश7क बोल / ले. `टेफनी हश7 आिण हॅना सेिलसन
; इं2जीवsन सुनीित शांताराम काणेकृत अनु.



306.87430973
पहा

कांबळे , पांडुरं ग डोमाजी

हवामानशाS आिण सागरिवान = Elements of
Climatology and oceanography.

पहा

कालकर, ीकांत नारायण
हसत खेळत खेळणी बनवा.

पहा

इटोकर, दीपक देिवदास

हसत-खेळत.

पहा

सुखठणकर, सुधीर

हसया रे षा.

पहा

घ{गडे, गजानन

ह`ताkरावsन सही सही `वभाव.

पहा

घाणेकर,

मधुसूदन

हाऊ सिचन िड`Yॉइड माय लाइफ: पण oयानेच मला
^के ट जगतात मु uार वेश िमळवून ^दला. पहा
साÀे, िवम
हाय अमेGरका.

पहा

पुरािणक, वषा7

हायकू: मनाचे, राना-वनाचे.
मधुकर

पहा

पहा

कातरकर, सुिचDा



927.8

पै, िशरीष

हे ेिषता. पहा मोहंमद शकल जाफरी
ह0री मॅरलॉन. पहा कदम, राम
होळकर Gरयासतीचा सां`कृ ितक इितहास.

गोडबोले, माधव

पहा

हवसू.



891.463

¤दयगंधव7 / संपा. रे खा चवरे .
¤दयीचे बोल 2011. पहा राजगोपालाचारी,
पाथ7सारथी
हे का हायकू ?.

देसाई, माधवी
पहा

उlोग तुमचा... पैसा दुसयाचा: gवसाय
करJयासाठी पैसा नहे, वृnी हवी !.
650.1
हा`यमेव जयते. पहा बोधे, व. बा.
Vहदु¤दयस¨ाट / संक. उ?मेष गुजराथी.
923.254
Vहदून
ं ी के लेले गोमांस भkण. पहा सागर, एस. एल.
ही gव`था काय आहे ?. पहा कालेलकर, राजीव
´ंडीवाले, पौणमा दीप
>लॅक फॉरे `ट.
891.463
´कू मशहां]या देशात. पहा गोखले, अभय
´गाडे, ^करण अ8ण
ाकृ ितक महाराc.
915.479
´¨ा कु रे शी. पहा खुशवंत Vसग
´सळे , देवदn
सारजा.

615.532

हरवलेले बालपण.

125

पहा

मतकर,

126

िवषय सूिच
65 वषाyवरील वृ<ां]या सम`या आिण सेवा:
समाजकqयाण सम`या व सेवा:समाजकqयाण:
सामािजक शाSे

अफगािण`तान:मुoसµी, राजकय नेते


362.6

अंक:मराठी भाषेचा योग:मराठी भाषा:आधुिनक


भारतीय भाषा

491.468(1)

अंकशाS:ितकाoमक शकु निवlा:शकु निवlा:
परामानसशाS आिण गूढिवlेतील िविशX िवषय


133.335

अंकुर बालमं^दर. पुणे:महाराc:भारत:िविशX िशkण


371.9095479(1)



923.2581

अ>दी, हावा:gि गत चGरDे:सोमािलया:समाजसेवक,


लोकिहतैषी

923.66773

अ>दुल कलाम, ए. पी. जे.:gि गत चGरDे:भारत:
रा~यकत, राcा5यk
923.154
अिभयांिDक

620

अमेGरकन कथासािहoय:अमेGरकन सािहoय:सािहoय

813

अमेGरकन नासािहoय:अमेGरकन सािहoय:सािहoय

812

अमेGरकन संयु

973



सं`थाने:इितहास





अंकेkण (िहशेब तपासणी):िहशेब, लेखाकम7:gव`थापन
आिण साहा®यकारी सेवा:तंDान
657.45

अमेGरकन संयु सं`थाने:उnर अमेGरका:भूगोल आिण
वास - पय7टन:इितहास
917.3

अणुदहशत:दहशतवाद:सामािजक ^या:सामािजक
शाSे
303.625(1)

अमेGरकन संयु सं`थाने:माता-बाल संबंध:पालक-बालक
संबंध:पाGरवारीक संबंध
306.87430973

अणुयु<:यु< आिण सं2ाम:ल;करी िवान

अमेGरकन सािहoय:सािहoय



355.0217



810

अDे, qहाद के शव:gि गत चGरDे:मराठी सािहoयकार:
अ?य भाषेतील सािहoय kेDातील gि
928.9146

अमेGरका:रा~यकत, राcा5यk

953

अ5ययन अkमता:िविवध रोग आिण िवकृ ती:
म¿ासं`थेचे आिण मानिसक रोग:रोग 616.85889

अरबी uीपकqप:आिशया:इितहास
अथ7शाS

330

अथ7शाS:सामािजक शाSे

330

अ5ययन आिण अ5यापन:ािणशाS



590.7

अ5ययन आिण अ5यापनाम5ये उपकरणांचा योग:
िशkण, संशोधन, संबंिधत िवषय:िवान
507.8
अ?य िच^कoसा:िविशX िच^कoसा आिण oयांचे कार:
औषधिवान आिण िच^कoसाशाSे:वैlकशाS


615.89

अ?य धम7

290

अ?य धम7:धम7

290




अ?य भाषांमधील सामा?य सं2ह:सामा?य सं2ह:संकण7


089

अ?य भाषेतील सािहoय kेDातील gि





अभ7के आिण मुले:िविशX वयोगटांचे `वा`·य िवान:
िविशX लिगक आिण वयोगटांचे `वा`·य िवान:
वैयि क आरोय
613.0432
अवतरणे:चुटके , िवनोद, अवतरणे इoयादी:संकण7
लेखनसं2ह:संकण7 सं2ह
808.882(1)
अहमदी, फराह:gि गत चGरDे:िनवा7िसत gि :अ?य
िवषयांशी संबंिधत gV ची चGरDे


920.9305906914

अॅडमसन, जॉय:gि गत चGरDे:जैिवक संसाधनांचे
संरkक:कृ िष kेDाशी संबंिधत gि
926.399



अॅिjलके शन ो2ाWस:उoपादक व`तु आिण सेवा:दु®यम
उlोग:उoपादन
338.470053



आंतरराcीय अथ7शाS:अथ7शाS:सामािजक शाSे

337



आंतरराcीय संबंध:राजनीितशाS:सामािजक शाSे

327



आंबेडकर, भीमराव रामजी:राजकय तवणाली:
राजनीितशाS:सामािजक शाSे
320.5



आंबेडकर, भीमराव रामजी:gि गत चGरDे:भारत:
मुoसµी, राजकय नेते
923.254

928.9

अ?य भाषेतील सािहoय kेDातील gि :सािहिoयक
928.9

अ?य िवषयांशी संबंिधत gV ची चGरDे

920.9

अ?य िवषयांशी संबंिधत gV ची चGरDे:चGरDे

920.9

अ?य समाज घटकां]या सम`या व oयांची सेवा:
समाजकqयाण सम`या व सेवा

362.8

अ?य सामािजक सम`या आिण सेवा

363

अ?य सामािजक सम`या आिण सेवा:समाजकqयाण

363

अ?य सामािजक सम`या आिण सेवा:समाजकqयाण:
सामािजक शाSे

363

अपंगांसाठी सेवा:समाजकqयाण सम`या व सेवा:
समाजकqयाण:सामािजक शाSे



923.173






362.4




आंबेडकर, भीमराव रामजी:सामािजक सुधारणा

चळवळी:बदलाची कारणे:सामािजक पGरवत7न


303.484

आगरकर, गोपाळ गणेश:gि गत चGरDे:भारत:
समाजसेवक, लोकिहतैषी



923.654

आ;मा-एoस
आoमा:मानवता:तवणाली आिण प<ती:बौ< धम7



294.3422



आधुिनक भारतीय भाषा

491.4

आधुिनक भारतीय भाषा:भाषा

491.4



आपnी:साव7जिनक सुरkेचे अ?य दृिXकोन



363.34

आपnी:साव7जिनक सुरkेचे अ?य दृिXकोन:अ?य
सामािजक सम`या आिण सेवा



363.34

आपnी:साव7जिनक सुरkेचे अ?य दृिXकोन:अ?य
सामािजक सम`या आिण सेवा:समाजकqयाण



363.34

आ^©का:इितहास

960

आ^©का:भूगोल आिण वास - पय7टन:इितहास

916




आमटे, बाबा:gि गत चGरDे:भारत:समाजसेवक,
लोकिहतैषी



923.654

आयुवद:िच^कoसाशाSे:औषधिवान आिण
िच^कoसाशाSे:वैlकशाS



615.538

आयुवदत:डॉHटर, वैl



926.15538

आथक तवे:अथ7शाS

330.1

आथक िनयोजन:उoपादन:अथ7शाS

338.9



आथक िनयोजन:उoपादन:अथ7शाS:सामािजक शाSे

इंटरनेट:डाटा ोसेVसग:वासी सेवा:काय आिण सेवा



385.26202854678

इंटरनेट:डाटा ोसेVसग:बँक आिण बँकग:िवnीय
अथ7शाS
332.102854678
इंटरफे Vसग आिण कWयुिनके शन

004.6

इंटरफे Vसग आिण कWयुिनके शन:संगणकशाS

004.6

इतर नैसगक साधनसंपnी

333.9






इितहास

900

इलेHYॉिनक मेल:िविशX कारचे संगणक संेषण:
इंटरफे Vसग आिण कWयुिनके शन:संगणकशाS



004.692

इ`लाम धम7

297

इ`लाम धम7:अ?य धम7

297

इ`लाम धम7:अ?य धम7:धम7

297





इ`लािमक देश:आिशया:भूगोल आिण वास - पय7टन:
इितहास

इ`लामी नैितकता आिण धामक जीवन, प<ती, िचती:
इ`लाम धम7:अ?य धम7:धम7
297.5



ईhर:ाकृ ितक धम7:धम7

आथकदृ;ा मागासलेला िमक वग7:िमकांचे िविशX
वग7
331.54

उoपादक व`तु आिण सेवा:दु®यम उlोग:उoपादन

उoपादन अथ7शाS:उoपादन:अथ7शाS



उoपादन kमता:दु®यम उlोग

950
303.623095



323.095

आिशया:भूगोल आिण वास - पय7टन

915

आिशया:भूगोल आिण वास - पय7टन:इितहास

915






338.47

उoपादन

आिशया:इितहास



917



950



211

उnर अमेGरका:भूगोल आिण वास - पय7टन:इितहास



आिशया



338



338.5



338.45

उoपादन:अथ7शाS

338

उoपादन:अथ7शाS:सामािजक शाSे

338




उoपादनावर पGरणाम करणारे घटक:कृ िष:उoपादन



338.14

आिशया:लोककथा:लोकसािहoय:लोकसािहoय आिण
दंतकथांचा अ यास
398.21095

उlोजक:अ?य िवषयांशी संबंिधत gV ची चGरDे

आहारशाS:वैयि क आरोय

613.2

आहारशाS:वैयि क आरोय:वैlकशाS:तंDान

उlोजक:अ?य िवषयांशी संबंिधत gV ची चGरDे:चGरDे

613.2



इं2जी कथा आिण कादंबरीकार:इं2जी सािहoयकार




928.23

इं2जी कथासािहoय:इं2जी सािहoय:सािहoय

823

इं2जी नासािहoय:इं2जी सािहoय:सािहoय

822

इं2जी सािहoय:सािहoय

820

इं2जी सािहoयकार
इं2जी:सामा?य सं2ह:संकण7



915.3/9(1)



330.12

आिशया:नागGरक आिण राजनैितक अिधकार:
राजनीितशाS



914.2

इ`लािमक मूलतवे:धमा7धाGरत राजनैितक तवणाली:
राजकय तवणाली:राजनीितशाS
320.557

आथक ि`थतीपDे:िहशेब, लेखाकम7:gव`थापन आिण
साहा®यकारी सेवा:तंDान
657.3

आिशया:दंगली

इंलंड:युरोप:भूगोल आिण वास - पय7टन



338.9

आथक णाली:आथक तवे:अथ7शाS

127






928.2



082



920.933804



920.933804

उlोजकता:उoपादन:अथ7शाS:सामािजक शाSे
उपिनषदे:वै^दक सािहoय:धम72ंथ:धम7Sोत



338.04



294.59218

उपयोिजत मानसशाS:मानसशाS:तवान



158

एकािधक िचDपट समीkा:िचDपट समीkा:चलिचDपट:
साव7जिनक करमणूक
791.4375
ए³स:रोगवण संवेदनशील आजार:िविशX 8ण सेवा:
समाजकqयाण सम`या व सेवा
362.1969792

एरं डोल-खा/ाp

128

एरं डोल:महाराc:भारत:िविवध देशांतील िनवडणूक


324.95479(1)

कु पोषण:पोषण आिण चयापचय ^येसंबंधीचे रोग:
िविशX 8ण सेवा:समाजकqयाण सम`या व सेवा


ओशो:भारतीय तवान:पौवा7oय तवान:ाचीन,
म5ययुगीन, पौवा7oय तवान
181.4

कु मार गंधव7:gि गत चGरDे:गायक:संगीत

औlोिगक उoपे:शेतातील िपके :कृ िष

कु लकणe, ध{डू ताई:gि गत चGरDे:गायक:संगीत



633.8

927.82



633.88

औषधिवान आिण िच^कoसाशाSे

615

औषधिवान आिण िच^कoसाशाSे:वैlकशाS

615




औषधिवान आिण िच^कoसाशाSे:वैlकशाS:तंDान


615



कंठ संगीत:संगीत

782

कं पनी:भारत:वैयि क कायदा:कायदा



346.54066

कणसे, भाऊसाहेब:gि गत चGरDे:मराठी सािहoयकार:
अ?य भाषेतील सािहoय kेDातील gि
928.9146
कपूर, करीना:gि गत चGरDे:कलावंत:चलिचDपट
kेDातील gि
927.9143028
कम7योग:योग:पूजा, 5यान, योग:धामक जीवन, प<ती,
िचती
294.5436(1)
कव, आनंदीबाई:gि गत चGरDे:िSयांची चGरDे:चGरDे


920.72

कव, ध{डो के शव:gि गत चGरDे:भारत:समाजसेवक,


लोकिहतैषी

923.654

कला आिण मनोरं जन या kेDातील gि
कलावंत:चलिचDपट kेDातील gि



927



927.9143028

काकोडकार, पु8षोnम:gि गत चGरDे:भारत:मुoसµी,
राजकय नेते
923.254


कामगार कायदा:भारत

344.5401



कायदा

340

कायदा ा kेDातील gि



923.4

कायदा:सामािजक शाSे



340

काय7काGरणीचे gव`थापन:gव`थापन

658.4

काय आिण सेवा

385.2

कालेलकर, मधुसूदन, 1924-1985




काळे , अिजत लमणराव:gि गत चGरDे:
िनसगÁपचारत:डॉHटर, वैl

कु लकणe, पांडुरंग हरी:gि गत चGरDे:आयुवदत:
डॉHटर, वैl
926.15538
कु लकणe, मदन पांडुरंग, 1942- :टीका :मराठी िनबंध
सािहoय:मराठी सािहoय:सािहoय
891.464
कु लकणe, माधव:gि गत चGरDे:पु8षांची चGरDे:चGरDे


920.71

कु लकणe, ेहसुधा:gि गत चGरDे:मराठी सािहoयकार:
अ?य भाषेतील सािहoय kेDातील gि
928.9146


कृिष

630

कृ िष kेDाशी संबंिधत gि

926.3

कृ िष:उoपादन

338.1

कृ िष:उoपादन:अथ7शाS:सामािजक शाSे

338.1





के जरीवाल, अरVवद:gि गत चGरDे:भारत:मुoसµी,
राजकय नेते
923.254
कैलास-मानसरोवर:ितबेट:चीन:आिशया



915.15(1)

क{कणी कथासािहoय:क{कणी सािहoय:मराठी सािहoय:
सािहoय
891.4693
क{कणी काgसािहoय:क{कणी सािहoय:मराठी सािहoय:
सािहoय
891.4691
क{कणी नासािहoय:क{कणी सािहoय:मराठी सािहoय:
सािहoय
891.4692
क{कणी सािहoय:मराठी सािहoय:सािहoय



891.469

क{कणी:अ?य भाषांमधील सामा?य सं2ह:सामा?य सं2ह:
संकण7
089.91469
कोडी:बैठे खेळ आिण करमणूक:मनोरं जन आिण दश7न
कला:लिलत कला



793.73

कोरटकर, के शवराव:gि गत चGरDे:भारत:कायदा ा
kेDातील gि
923.454
कोqहे, रवv[:gि गत चGरDे:भारत:समाजसेवक,

:टीका :मराठी

नासािहoय:मराठी सािहoय:सािहoय



927.82



औषध उoपादक वन`पती:औlोिगक उoपे:शेतातील
िपके:कृिष

362.19639(1)



891.462

लोकिहतैषी



923.654

कोqहे, ि`मता:gि गत चGरDे:भारत:समाजसेवक,


926.15535

लोकिहतैषी



923.654

काळे , अनसूयाबाई पु8षोnम:gि गत चGरDे:भारत:
मुoसµी, राजकय नेते
923.254

^के ट:च0डूचे खेळ:gायाम, मैदानी डा आिण खेळ:
मनोरं जन आिण दश7न कला
796.358

कबोड7, यांिDक, िवlुतीय, ढोल, झांजा जातीय वाlे

^के टपटु :gायामपटु , डापटु


786

कु टूंब:अ?य समाज घटकां]या सम`या व oयांची सेवा:
समाजकqयाण सम`या व सेवा
362.82

खगोलशाS:िवान
खगोलशाS:वैािनक
खाlा आिण पेये:गृहिवान:तंDान



927.96358



520



925.2



641

खुशवंत-चीन

खुशवंत Vसग:gि गत चGरDे:इं2जी कथा आिण
कादंबरीकार:इं2जी सािहoयकार



चGरDसं2ह:भारत:मुoसµी, राजकय नेते:समाजशाSी

928.23

खेळणी, ितकृ ती:ह`तgवसाय:सुशोभन कला:िचDकला
आिण सुशोभन कला

129



745.592

चGरDसं2ह:मराठी सािहoयकार:अ?य भाषेतील सािहoय
kेDातील gि :सािहिoयक
928.9146(1)

गजानन, महाराज:धम7नेते आिण oयांचे काय7:धम7नेते
आिण संघटना:Vहदु धम7
294.561

चGरDसं2ह:लोककलावंत:गायक:संगीत

गजानन, महाराज:gि गत चGरDे:Vहदुधमeय:धामक
अ2णी, चारक, उपदेशक
922.945

चGरDसं2ह:वैािनक:चGरDे:इितहास

गिणत:िवान



510



923.254(1)



927.8242162(1)



925.(1)

चGरDसं2ह:Vहदुधमeय:धामक अ2णी, चारक,
उपदेशक:चGरDे
922.945(1)

गांधी, मोहनदास करमचंद:gि गत चGरDे:भारत:
मुoसµी, राजकय नेते
923.254

चGरDे

920

गांधीवाद:धमा7धाGरत राजनैितक तवणाली:राजकय
तवणाली:राजनीितशाS
320.55(1)

चGरDे:इितहास

920

चचा7 समूह:िविशX कारचे संगणक संेषण:इंटरफे Vसग
आिण कWयुिनके शन
004.693

गाडगेबाबा:gि गत चGरDे:Vहदुधमeय:धामक अ2णी,
चारक, उपदेशक
922.945


गायक

927.82

गायक:संगीत

927.82



िगया7रोहक:gायामपटु , डापटु



927.96522

िगलिबले, मधुकर:gि गत चGरDे:भारत:िशkक,
िशkणत
923.754
गीते:कंठ संगीत:संगीत

गुंतवणूक:िवnीय अथ7शाS



782.42



332.6

गुंतवणूक:िवnीय अथ7शाS:अथ7शाS:सामािजक शाSे



927.9143



791.43

चलिचDपट:साव7जिनक करमणूक:मनोरं जन आिण
दश7न कला:लिलत कला
791.43
चहाण, यशवंतराव बळवंत:gि गत चGरDे:भारत:
मुoसµी, राजकय नेते
923.254
चहाण, यशवंतराव बळवंत:सामािजक सुधारणा
चळवळी:बदलाची कारणे:सामािजक पGरवत7न



364

गु8दn:gि गत चGरDे:कलावंत:चलिचDपट kेDातील
gि
927.9143028


ग{दवलेकर, महाराज:धम7नेते आिण oयांचे काय7:धम7नेते
आिण संघटना:Vहदु धम7
294.561

िच^कoसा प<ती:िच^कoसाशाSे:औषधिवान आिण
िच^कoसाशाSे
615.53
िच^कoसाशाSे:औषधिवान आिण िच^कoसाशाSे

कला:लिलत कला



िचDकला आिण सुशोभन कला

740

िचDकला आिण सुशोभन कला:लिलत कला

740



307.1412

:टीका :मराठी सािहoय:सािहoय

िच^कoसाशाSे:औषधिवान आिण िच^कoसाशाSे:
वैlकशाS
615.5
िच^कoसाशाSे:औषधिवान आिण िच^कoसाशाSे:
वैlकशाS:तंDान
615.5

741.6

2ामीण िवकास:िवकास:समुदाय



615.5



020

2ा^फक िडझाइन:िचDकला:िचDकला आिण सुशोभन






िचDकला:िचDकला आिण सुशोभन कला:लिलत कला



616.024

चोपा5याय, सोमनाथ:gि गत चGरDे:भारत:मुoसµी,
राजकय नेते
923.254
चGरDसं2ह:उlोजक:अ?य िवषयांशी संबंिधत gV ची
चGरDे:चGरDे
920.933804(1)
चGरDसं2ह:दीघ7कालीन आजार असलेले रोगी:िविशX
आजार असलेले रोगी:अ?य िवषयांशी संबंिधत
gV ची चGरDे
920.9362196044(1)



741

891.46

घरगुती उपचार:रोग:वैlकशाS:तंDान



181.46(1)

640

2ंथालय आिण मािहतीशाS:संकण7



चावा7क:लोकायत:भारतीय तवान:पौवा7oय तवान



गृहिवान:तंDान



328.547902

चलिचDपट:साव7जिनक करमणूक

364.1

गु?हेगारीचे शाS

2ेस, 1937-2012

चलिचDपट kेDातील gि



303.484



332.6

गु?हे:गु?हेगारीचे शाS

चचा7सDे:महाराc:भारत



िचDकार:कला आिण मनोरं जन या kेDातील gि



927.5

िचDपट संगीत:गीते:कं ठ संगीत:संगीत



782.421542

िचDपट समीkा:चलिचDपट:साव7जिनक करमणूक



791.437
चीन:आिशया



915.1

चीन:आिशया:भूगोल आिण वास - पय7टन:इितहास



915.1

चुटके -तीथJे"े

130

चुटके , िवनोद, अवतरणे इoयादी:मराठी संकण7 सािहoय:
मराठी सािहoय:सािहoय
891.46802

Gटळक, लमीबाई नारायण:gि गत चGरDे:मराठी किव:
मराठी सािहoयकार
928.91461

चुटके , िवनोद, अवतरणे इoयादी:संकण7 लेखनसं2ह:
संकण7 सं2ह
808.882

ट{गे, बापुराव महादेव:gि गत चGरDे:मराठी
सािहoयकार:अ?य भाषेतील सािहoय kेDातील gि

च0डूचे खेळ:gायाम, मैदानी डा आिण खेळ:मनोरं जन
आिण दश7न कला
796.3
जगाथ, महाराज:gि गत चGरDे:Vहदुधमeय:धामक
अ2णी, चारक, उपदेशक
922.945
जतन आिण संरkण:समु[:जलसंपदा:इतर नैसगक
साधनसंपnी
333.916416
जपानी कथासािहoय:जपानी सािहoय:सािहoय
जपानी सािहoय:सािहoय



895.63



895.6

जमीन आिण ऊजा7 संबंधी अथ7शाS:अथ7शाS



333

जमीन आिण ऊजा7 संबंधी अथ7शाS:अथ7शाS:सामािजक
शाSे
333
जWमू आिण कािमर:भारत:आिशया



915.46



928.9146

िaवटर:चचा7 समूह:िविशX कारचे संगणक संेषण:
इंटरफे Vसग आिण कWयुिनके शन
004.693(1)
ठाकरे , केशव सीताराम:सामािजक सुधारणा चळवळी:

बदलाची कारणे:सामािजक पGरवत7न



303.484

ठाकरे , पांडुरंग:gि गत चGरDे:भारत:मुoसµी, राजकय


नेते

923.254

ठाकरे , बाळासाहेब:gि गत चGरDे:भारत:मुoसµी,
राजकय नेते
923.254
ठु बे, शेवंताबाई पंढरीनाथ:gि गत चGरDे:िSयांची
चGरDे:चGरDे
920.72
डाटा ोसेVसग:वासी सेवा:काय आिण सेवा


385.2620285

जल संसाधने:शासन िनयंDण आिण िविशX
जमीनिवषयक िनयम:महाराc:भारत

डाटा ोसेVसग:बँक आिण बँकग:िवnीय अथ7शाS




332.10285

346.547904691

जलसंपदा:इतर नैसगक साधनसंपnी



333.91

जवळगेकर, िवदुला:gि गत चGरDे:कलावंत:
चलिचDपट kेDातील gि
927.9143028
जाधव, गंगाराम मोतीराम:gि गत चGरDे:िबqडर:तंD


926.9

डॉHटर, वैl

926.1

डॉHटर, वैl:तंD

926.1




±Wस:कबोड7, यांिDक, िवlुतीय, ढोल, झांजा जातीय
वाlे
786.9
ढसाळ, नामदेव, 1949-2014

:टीका :मराठी

काgसािहoय:मराठी सािहoय:सािहoय



जाहीर सभेतील भाषण:व ृ oव अलंकारशाS:सािहoयाचे
अलंकारशाS:सािहoय
808.51

तंD

926

जीवनच आिण गृह जीवनातील चालीरीित

तंDान

600

तवान

100



392

जीवनसवे:िविशX पौिXक घटक:आहारशाS:वैयि क
आरोय
613.286
जॅकसन, मायकल:gि गत चGरDे:रॉक संगीताशी
संबंिधत gि :गायक
927.8242166
जैवशाS:वैािनक



925.7

जैिवक संसाधनांचे संरkक:कृ िष kेDाशी संबंिधत gि


926.399

जोया, मलालाई:gि गत चGरDे:अफगािण`तान:मुoसµी,
राजकय नेते
923.2581
जोशी, ीधर महादेव:gि गत चGरDे:भारत:मुoसµी,
राजकय नेते
923.254
ान:संकण7



891.461





तवान आिण िस<ांत:राजनीितशाS:सामािजक शाSे


320.01

तवान आिण िस<ांत:िशkण:सामािजक शाSे
तवणाली आिण प<ती:बौ< धम7

294.34

तवणाली:Vहदु धम7

294.52

तवणाली:Vहदु धम7:भारतीय ाचीन धम7

294.52





तबला:दुदभ
ंु ी वाlे:±Wस:कबोड7, यांिDक, िवlुतीय,
ढोल, झांजा जातीय वाlे
786.93(1)
त8ण, 20 वषाyपयyत:सामािजक संरचना:सामािजक शाSे


305.23

001

ानेhर:वेदांत तवान:भारतीय तवान:पौवा7oय
तवान
181.48



370.1

तारण, `थावर मालमnा, gापारी माल:गुंतवणूक:
िवnीय अथ7शाS
332.632

~वालामुखी, भूकंप, गरम पाJयाचे झरे , वायू:भूगभ7शाS,
जलिवान, हवामानशाS:भूिवान
551.2

तास आिण इतर अटी:कामगार कायदा:भारत

Gटळक, बाळ गंगाधर:gि गत चGरDे:भारत:मुoसµी,
राजकय नेते
923.254

ितबेट:चीन:आिशया



344.540125

तीथ7kेDे



915.15



294.535

तीथJे"े-धाRमक
तीथ7kेDे:बौ< धम7:भारतीय ाचीन धम7:अ?य धम7



294.3435

तीथ7kेDे:साव7जिनक ईhरोपासना
294.535
तुकडोजी, महाराज:gि गत चGरDे:Vहदुधमeय:धामक
अ2णी, चारक, उपदेशक
922.945
तुकाराम, 1608-1649 :टीका :मराठी काgसािहoय:
मराठी सािहoय:सािहoय
891.461
तुकाराम:gि गत चGरDे:Vहदुधमeय:धामक अ2णी,
चारक, उपदेशक
922.945
तुक» कथासािहoय:तुक» सािहoय:सािहoय
894.353
तुक» सािहoय:सािहoय
894.35
तुक»:दंतकथा:लोकसािहoय
398.2209561
तुलनाoमक शासन:राजनीितशाS:सामािजक शाSे

नेते

देव, यशवंत:gि गत चGरDे:संगीत:कला आिण
मनोरं जन या kेDातील gि
देशपांडे, गौरी, 1942-2003
सािहoय



927.8

:टीका :मराठी सािहoय:


891.46

देशपांडे, ीपाद दnाDय:धम7नेते आिण oयांचे काय7:
धम7नेते आिण संघटना:Vहदु धम7
294.561
देशपांडे, ीपाद दnाDेय:gि गत चGरDे:Vहदुधमeय:
धामक अ2णी, चारक, उपदेशक
922.945
देशमुख, धुंडीराज गोVवद:gि गत चGरDे:पु8षांची
चGरDे:चGरDे
920.71




देशमुख, लमीकांत वसंत :टीका :मराठी सािहoय:
सािहoय
891.46

923.254

त0डुलकर, सिचन:gि गत चGरDे:^के टपटु :gायामपटु ,
डापटु
927.96358
थेरवाद:पंथ, सुधारणाoमक चळवळी:बौ< धम7:भारतीय
ाचीन धम7
294.391
दंगली

देव, देवी, अ?य देवदेवता:तवणाली:Vहदु धम7:भारतीय
ाचीन धम7
294.5211

देशमुख, पंजाबराव:gि गत चGरDे:भारत:मुoसµी,
राजकय नेते
923.254

320.3

त0डुलकर, आई:gि गत चGरDे:भारत:मुoसµी, राजकय

131



303.623

दंतकथा:लोकसािहoय
398.22
दगड, माती इ. सािहoय:संरचनाoमक अिभयांिDक:
नागरी अिभयांिDक:अिभयांिDक
624.183
दnाDेय:देव, देवी, अ?य देवदेवता:तवणाली:Vहदु धम7


294.5211(1)

दहशतवाद:सामािजक ^या:सामािजक शाSे 303.625
दाभाडे, अJणासाहेब:gि गत चGरDे:भारत:मुoसµी,
राजकय नेते
923.254
^दघे, रघुनाथ वामन, 1896-1980 :टीका :मराठी
कथासािहoय:मराठी सािहoय:सािहoय
891.463
दीघ7कालीन आजार असलेले रोगी:िविशX आजार
असलेले रोगी:अ?य िवषयांशी संबंिधत gV ची
चGरDे
920.9362196044
दुदभ
ंु ी वाlे:±Wस:कबोड7, यांिDक, िवlुतीय, ढोल,
झांजा जातीय वाlे
786.93
दु®यम उlोग
338.4
दु®यम उlोग:उoपादन
338.4
दु;काळ:उoपादनावर पGरणाम करणारे घटक:कृ िष:
उoपादन
338.14(1)
दु;काळ:िविशX कारची अGर;े, आपnी:आपnी:
साव7जिनक सुरkेचे अ?य दृिXकोन
363.34929
देऊसकर, गोपाळ:gि गत चGरDे:िचDकार:कला आिण
मनोरं जन या kेDातील gि
927.5
देव, देवी, अ?य देवदेवता:तवणाली:Vहदु धम7


294.5211

धम7



200

धम72ंथ

294.592

धम72ंथ:धम7Sोत

294.592

धम72ंथ:धम7Sोत:Vहदु धम7

294.592





धम7नेते आिण oयांचे काय7:धम7नेते आिण संघटना:Vहदु धम7


294.561

धम7नेते आिण oयांचे काय7:धम7नेते आिण संघटना:Vहदु धम7:
भारतीय ाचीन धम7
294.561
धम7नेते आिण संघटना:इ`लाम धम7:अ?य धम7



297.6

धम7नेते आिण संघटना:बौ< धम7:भारतीय ाचीन धम7


294.36

धम7नेते आिण संघटना:Vहदु धम7



294.56

धम7नेते आिण संघटना:Vहदु धम7:भारतीय ाचीन धम7


294.56

धम7शाS:धम72ंथ:धम7Sोत



294.5926

धम7Sोत

294.59

धम7Sोत:Vहदु धम7

294.59




धमा7चे समाजशाS:धामक सं`था:सं`कृ ती आिण सं`था:
सामािजक शाSे
306.6(1)
धमा7धाGरत राजनैितक तवणाली:राजकय
तवणाली:राजनीितशाS



320.55

धामक अ2णी, चारक, उपदेशक

922

धामक अ2णी, चारक, उपदेशक:चGरDे

922




धामक अनुभूित:धामक जीवन, प<ती, िचती:Vहदु धम7


294.542

धामक जीवन, प<ती, िचती
धामक जीवन, प<ती, िचती:धम7
धामक जीवन, प<ती, िचती:Vहदु धम7



294.54



204



294.54

धाRमक-पूजा

132

धामक जीवन, प<ती, िचती:Vहदु धम7:भारतीय
ाचीन धम7
294.54
धामक जीवन, प<ती, िचती:Vहदु धम7:भारतीय
ाचीन धम7:अ?य धम7
294.54
धामक जीवन:धामक जीवन, प<ती, िचती:धम7


204.4

धामक सं`था:सं`कृ ती आिण सं`था:सामािजक शाSे



306.6

ध0डे, भगवान:gि गत चGरDे:मराठी किव:मराठी
सािहoयकार
928.91461
5यान:पूजा, 5यान, योग:तवणाली आिण प<ती:बौ<
धम7
294.34435
नरके , अ8ण दnाDय:gि गत चGरDे:उlोजक:अ?य
िवषयांशी संबंिधत gV ची चGरDे
920.933804
नत7क:मनोरं जन आिण करमणूक kेDातील gि


927.933

नम7दा नदी:भारत:आिशया:भूगोल आिण वास - पय7टन



070

पर`परांतील सामािजक ^या, संबंध:सामािजक शाSे


302

परामानसशाS आिण गूढिवlा:तवान

130

परामानसशाS आिण गूढिवlेतील िविशX िवषय

133

परामानसशाS आिण गूढिवlेतील िविशX िवषय:
परामानसशाS आिण गूढिवlा:तवान

133

पGरवहन सेवा

388






पवार, ीकांत:gि गत चGरDे:उlोजक:अ?य िवषयांशी
संबंिधत gV ची चGरDे
920.933804
पि|म आ^©का आिण ^कनायालगतची बेटे:आ^©का:
भूगोल आिण वास - पय7टन:इितहास
916.6
पि|म आ^©का:आ^©का:इितहास



966

पाकशाS:खाlा आिण पेये:गृहिवान:तंDान



641.5

पा^क`तान:अणुयु<:यु< आिण सं2ाम:ल;करी िवान


355.0217095491



915.4(1)

नाईकबा:देव, देवी, अ?य देवदेवता:तवणाली:Vहदु धम7

पDकाGरता, काशन, वृnपDे:संकण7



294.5211(1)

नागपूर:महाराc:भारत:आिशया
954.79(1)
नागGरक आिण राजनैितक अिधकार:राजनीितशाS 323
नागरी अिभयांिDक:अिभयांिDक
624
नाि`तकवाद:ईhर:ाकृ ितक धम7:धम7
211.8
िनबंध अलंकारशाS:सािहoयाचे अलंकारशाS:सािहoय


808.4

िनमा7ते:चलिचDपट kेDातील gि
927.91430232
िनवा7िसत gि :अ?य िवषयांशी संबंिधत gV ची चGरDे


920.9305906914

िनसगÁपचारत:डॉHटर, वैl
926.15535
नेदरलँड:मुoसµी, राजकय नेते
923.2492
नेमाडे, भालचं[ वना, 1938- :टीका :मराठी सािहoय:
सािहoय
891.46
नेहs, जवाहरलाल:gि गत चGरDे:भारत:मुoसµी,
राजकय नेते
923.254
नैसगक साधनसंपnी, पया7वरण:जमीन आिण ऊजा7
संबंधी अथ7शाS:अथ7शाS
333.7
नैसगक साधनसंपnी, पया7वरण:जमीन आिण ऊजा7
संबंधी अथ7शाS:अथ7शाS:सामािजक शाSे 333.7
पंथ आिण सुधारणाoमक चळवळी:Vहदु धम7:भारतीय
ाचीन धम7
294.55
पंथ, सुधारणाoमक चळवळी:बौ< धम7:भारतीय ाचीन
धम7
294.39
पग, लुईस गॉड7न:gि गत चGरDे:पोहJयाशी संबंिधत
gि :मनोरं जन आिण करमणूक kेDातील gि


927.972

पा^क`तान:आिशया:इितहास
पा^क`तान:समाजसेवक, लोकिहतैषी



954.91



923.65491

पाटील, नारायण ानदेव:gि गत चGरDे:भारत:मुoसµी,
राजकय नेते
923.254
पाटील, सर`वतीदेवी गजाननराव:gि गत चGरDे:
िSयांची चGरDे:चGरDे
920.72
पाटेकर, ऐhय7 नामदेव, 1977- :टीका :मराठी
काgसािहoय:मराठी सािहoय:सािहoय
891.461
पानसे, गोपाळ अनंत:gि गत चGरDे:डॉHटर, वैl:तंD


926.1

पाGरवारीक संबंध



306.87

पाGरवारीक संबंध:िववाह आिण कु टुंबसं`था:सं`कृ ती
आिण सं`था
306.87
पालक-बालक संबंध:पाGरवारीक संबंध



306.874

पालक-बालक संबंध:पाGरवारीक संबंध:िववाह आिण
कु टुंबसं`था:सं`कृ ती आिण सं`था
306.874
पुनरावलोकन आिण आवृnी:अथ7शाS:सामािजक शाSे


330.076

पुनरावलोकन आिण आवृnी:नागरी अिभयांिDक:
अिभयांिDक
624.076
पुरािणक, वषा7:gि गत चGरDे:िSयांची चGरDे:चGरDे


920.72

पुराणे:धम72ंथ

294.5925

पुराणे:धम72ंथ:धम7Sोत

294.5925

पु8षांची चGरDे:चGरDे
पूजा िवधी:इ`लाम धम7





920.71



297.3

पूजा, 5यान, योग:तवणाली आिण प<ती:बौ< धम7


294.3443

पूजा-बौA
पूजा, 5यान, योग:धामक जीवन, प<ती, िचती



294.543

पूजा, 5यान, योग:धामक जीवन, प<ती, िचती:Vहदु
धम7
294.543
पूजा, 5यान, योग:धामक जीवन, प<ती, िचती:Vहदु
धम7:भारतीय ाचीन धम7
294.543
प0शन:तास आिण इतर अटी:कामगार कायदा:भारत


344.5401252

पेरणी आिण कापणी:िविशX तंDे, उपकरणे, साधनसाम2ी

पोिलस सेवा:अ?य सामािजक सम`या आिण सेवा:
समाजकqयाण
363.2
पोशाख:वS ह`तिशqप:िचDकला आिण सुशोभन कला


746.92

लिलत कला

फडके , वासुदव
े बळवंत:gि गत चGरDे:भारत:मुoसµी,
राजकय नेते
923.254
फनाyिडस, जॉज7:gि गत चGरDे:भारत:मुoसµी,
राजकय नेते
923.254
फल~योितष:परामानसशाS आिण गूढिवlेतील िविशX
िवषय:परामानसशाS आिण गूढिवlा:तवान



746.92

पोषण आिण चयापचय ^येसंबंधीचे रोग:िविशX 8ण
सेवा:समाजकqयाण सम`या व सेवा
362.19639
पोहJयाशी संबंिधत gि :मनोरं जन आिण करमणूक
kेDातील gि
927.972
पौवा7oय तवान
181
पौवा7oय तवान:ाचीन, म5ययुगीन, पौवा7oय तवान


181

पौवा7oय तवान:ाचीन, म5ययुगीन, पौवा7oय तवान:
िविशX देशांचे तवान
181
काशक आिण 2ंथिवे ते:चGरDे
920.4
काशन:पDकाGरता, काशन, वृnपDे:संकण7
070.5
णाली िवBेषण:संकण7
003
ितकाoमक शकु निवlा:शकु निवlा:परामानसशाS
आिण गूढिवlेतील िविशX िवषय
133.33
ितबंधक उपाय:आपnी:साव7जिनक सुरkेचे अ?य
दृिXकोन:अ?य सामािजक सम`या आिण सेवा


363.348

वासवण7न:भूगोल आिण वास - पय7टन:इितहास 910.4
वासी सेवा:काय आिण सेवा
385.262
«ोnरे :पुनरावलोकन आिण आवृnी:अथ7शाS:
सामािजक शाSे
330.076(1)
ाकृ ितक धम7:धम7
210
ाचीन, म5ययुगीन, पौवा7oय तवान
180
ाचीन, म5ययुगीन, पौवा7oय तवान:िविशX देशांचे
तवान
180
ािणशाS
590
ािणशाS:िवान
590
ौढ िSया:सव7सामा?य gवहाय7तेचे िविशX िवषय:
gायाम, शारीGरक तंद8ु `ती:वैयि क आरोय


613.7045



133.5

फु ले, ~योितबा गोVवद:gि गत चGरDे:भारत:
समाजसेवक, लोकिहतैषी



631.5

पोशाख:वS ह`तिशqप:िचDकला आिण सुशोभन कला:

133

फु ले, सािवDीबाई, 1831-1897
सािहoय:सािहoय



923.654

:टीका :मराठी



891.46

फॅ शन िडझाइन:पोशाख:वS ह`तिशqप:िचDकला आिण
सुशोभन कला



746.92(1)

फे सबुक:चचा7 समूह:िविशX कारचे संगणक संेषण:
इंटरफे Vसग आिण कWयुिनके शन
004.693(1)
½लोGरडा:सजीव ाणी सं2हालय:अ5ययन आिण
अ5यापन:ािणशाS
590.73759
बँक आिण बँकग:िवnीय अथ7शाS
बँकग सेवा:िवnीय अथ7शाS:अथ7शाS
बंगाली कथासािहoय:बंगाली सािहoय:सािहoय



332.1



332.17



891.443

बंगाली सािहoय:सािहoय

891.44

बदलाची कारणे:सामािजक पGरवत7न

303.48




बनसोडे, आनंद:gि गत चGरDे:िगया7रोहक:gायामपटु ,
डापटु
927.96522
बफे , वॉरन:gि गत चGरDे:उlोजक:अ?य िवषयांशी
संबंिधत gV ची चGरDे
920.933804
बHबe, रॉबट7:gि गत चGरDे:िगया7रोहक:gायामपटु ,
डापटु
927.96522
बध7न, अध?दु भूषण:gि गत चGरDे:भारत:मुoसµी,
राजकय नेते
923.254
बसु, सुभाषचं[:gि गत चGरDे:भारत:मुoसµी, राजकय
नेते

बाल मानसशाS:भेदाभेदक आिण िवकासाoमक
मानसशाS:मानसशाS:तवान



923.254



155.4

बाल िवकास:त8ण, 20 वषाyपयyत:सामािजक संरचना:
सामािजक शाSे
305.231
बालसंगोपन, गृहपGरचया7:गृहिवान:तंDान
िबqडर:तंD



649



926.9

बु<:धम7नेते आिण संघटना:बौ< धम7:भारतीय ाचीन
धम7
294.363
बैठे खेळ आिण करमणूक:मनोरं जन आिण दश7न कला:
लिलत कला



793

बौ< धम7

294.3

बौ< धम7:भारतीय ाचीन धम7

294.3

बौ< धम7:भारतीय ाचीन धम7:अ?य धम7

294.3





बौA-भारतीय

134

बौ< धम7:भारतीय ाचीन धम7:अ?य धम7:धम7



294.3

pा¡ समाज:पंथ आिण सुधारणाoमक चळवळी:Vहदु धम7:
भारतीय ाचीन धम7
294.5562

भारत:राजकय पGरि`थती:राजनीितशाS:सामािजक
शाSे
320.954
भारत:रा~यकत, राcा5यk



923.154

भि योग:योग:पूजा, 5यान, योग:धामक जीवन, प<ती,
िचती
294.5436(1)

भारत:रा~यघटनाoमक कायदा:कायदा:सामािजक शाSे

भगत Vसग:gि गत चGरDे:भारत:मुoसµी, राजकय नेते

भारत:राcीय 2ंथसूिच



923.254

भगव¥ीता

:टीका :भगव¥ीता:धम72ंथ:धम7Sोत



342.54



015.54

भारत:लोक शासन:लोक शासन आिण ल;करी िवान



351.54



294.5924

भगव¥ीता:धम72ंथ:धम7Sोत

294.5924

भगव¥ीता:धम72ंथ:धम7Sोत:Vहदु धम7

294.5924



भारत:लोककथा:लोकसािहoय



398.210954



भारत:लोककथा:लोकसािहoय:लोकसािहoय आिण
दंतकथांचा अ यास
398.210954

भजने, `तोDे, िनoयपाठाचे सािहoय:पूजा, 5यान, योग:
धामक जीवन, प<ती, िचती:Vहदु धम7 294.5433

भारत:लोकसािहoय:लोकसािहoय आिण दंतकथांचा
अ यास
398.20954

भांडवलशाही:आथक णाली:आथक तवे:अथ7शाS

भारत:वाहन पGरवहन:पGरवहन सेवा



330.122

भागवतपुराण :टीका :भागवतपुराण:पुराणे:धम72ंथ
भागवतपुराण:पुराणे:धम72ंथ

294.5925(1)

भागवतपुराण:पुराणे:धम72ंथ:धम7Sोत

294.5925(1)



भारत:िविशX िशkण





371.90954

भारत:वैयि क कायदा:कायदा



346.54

भारत:शालेय जेवण, आहार:िवlाथe `वा`·य

338.954

भारत:िशkक, िशkणत



भारत:िशkण:सं`कृ तीचे िविशX पैलू:सं`कृ ती आिण सं`था

भारत:आिशया:इितहास

954



923.754



भारत:आिशया:नागGरक आिण राजनैितक अिधकार:
राजनीितशाS
323.0954



307.14120954

भारत:तीथ7kेDे

294.5350954

भारत:तीथ7kेDे:साव7जिनक ईhरोपासना

294.5350954




भारत:पोिलस सेवा:अ?य सामािजक सम`या आिण सेवा:
समाजकqयाण
363.20954


070.50954



364.13230954

भारत:िSयांचा सामािजक दजा7 आिण भूिमका:Sी वग7:
सामािजक संरचना



305.420954

भारत:`थलांतGरत आिण अ`थायी िमक:आथकदृ;ा
मागासलेला िमक वग7:िमकांचे िविशX वग7



331.5440954

भारतीय तवान:पौवा7oय तवान



181.4

भारतीय तवान:पौवा7oय तवान:ाचीन, म5ययुगीन,
पौवा7oय तवान
181.4



भारतीय तवान:पौवा7oय तवान:ाचीन, म5ययुगीन,
पौवा7oय तवान:िविशX देशांचे तवान 181.4



भारतीय ाचीन धम7

294



भारतीय ाचीन धम7:अ?य धम7

294



भारतीय ाचीन धम7:अ?य धम7:धम7

294

336.0254

भारत:मुoसµी, राजकय नेते

923.254

भारत:मुoसµी, राजकय नेते:समाजशाSी

923.254

भारत:रं गभूमी:मनोरं जन आिण दश7न कला



338.1854

भारत:सामािजक वग7:सामािजक संरचना:सामािजक
शाSे
305.50954



भारत:महसूल:साव7जिनक अथ7नीित

भारत:सरकारी कृ िष योजना:कृ िष:उoपादन



923.454

भारत:काशन:पDकाGरता, काशन, वृnपDे:संकण7

923.654

भारत:सामािजक पGरवत7न:सामािजक ^या:सामािजक
शाSे
303.40954

915.4

भारत:कायदा ा kेDातील gि



भारत:समाजसेवक, लोकिहतैषी



915.4

भारत:आिशया:भूगोल आिण वास - पय7टन:इितहास



306.430954

303.6230954

भारत:आिशया:भूगोल आिण वास - पय7टन



371.7160954



954

भारत:°Xाचार:गु?हे:गु?हेगारीचे शाS

324.954



भारत:आिशया

भारत:2ामीण िवकास:िवकास:समुदाय



भारत:िविवध देशांतील िनवडणूक



भारत:आंतरराcीय संबंध:राजनीितशाS:सामािजक
शाSे
327.54

भारत:आिशया:दंगली



392.50954

भारत:िविवध देशांतील िनवडणूक:राजकय काय7प<ती,
^या:राजनीितशाS
324.954

344.54

भारत:आथक िनयोजन:उoपादन:अथ7शाS

भारत:िववाह:जीवनच आिण गृह जीवनातील
चालीरीित



294.5925(1)

भारत



388.30954

792.0954





भारतीय-महाराM


भारतीय संगीत:संगीत:लिलत कला

780.954

भारतीय:चGरDे:इितहास

920.054



भावे, मंदा^कनी हनुमंत:gि गत चGरDे:काशक आिण
2ंथिवे ते:चGरDे
920.4
भावे, यामला जी.:gि गत चGरDे:गायक:संगीत



927.82

भावे, हनुमंत अनंत:gि गत चGरDे:काशक आिण
2ंथिवे ते:चGरDे
920.4
भाषणे:चचा7सDे:महाराc:भारत



मराठी भाषा:आधुिनक भारतीय भाषा

491.46

मराठी भाषा:आधुिनक भारतीय भाषा:भाषा

491.46



551



910

भूगोल आिण वास - पय7टन:इितहास

910

भूिवान

550

भूिवान:िवान

550






भेदाभेदक आिण िवकासाoमक मानसशाS:मानसशाS:
तवान
155


364.1323

°Xाचार:भारत:लोक शासन:लोक शासन आिण
ल;करी िवान
351.540346
मंगेशकर, ¤दयनाथ:gि गत चGरDे:संगीत:कला
आिण मनोरं जन या kेDातील gि
927.8


616.8

मिणपूर:भारत:आिशया:भूगोल आिण वास - पय7टन



915.417

मधुमेह:रोग:वैlकशाS:तंDान
मनु संिहता:धम7शाS:धम72ंथ:धम7Sोत



616.462



294.5926(1)

मनोरं जन आिण करमणूक kेDातील gि





मराठी भाषेचा योग:मराठी भाषा:आधुिनक भारतीय
भाषा



491.468

मराठी संकण7 सािहoय:मराठी सािहoय:सािहoय



मराठी सािहoय:सािहoय
मराठी सािहoयकार



मनोरं जन आिण दश7न कला

790

मनोरं जन आिण दश7न कला:लिलत कला

790





928.91463

मराठी कथासािहoय सं2ह:मराठी कथासािहoय:मराठी
सािहoय:सािहoय
891.463008



891.46



928.9146

मराठी सािहoयकार:अ?य भाषेतील सािहoय kेDातील
gि
928.9146
मराठी सािहoयकार:अ?य भाषेतील सािहoय kेDातील
gि :सािहिoयक
928.9146
मराठी सािहoयाचा इितहास आिण समीkा:मराठी
सािहoय:सािहoय
891.4609
मराठी सािहoयाचा सं2ह:मराठी सािहoय:सािहoय



891.4608

मराठी:अ?य भाषांमधील सामा?य सं2ह:सामा?य सं2ह:
संकण7
089.9146
मराठी:Wहणी, लोकोि :लोकसािहoय आिण दंतकथांचा
अ यास:सामािजक रीितGरवाज, िशXाचार,
लोकसािहoय
398.99146
मराठी:िविशX भाषांतील 2ंथसूिच:भारत:राcीय 2ंथसूिच



015.54029146

मलकापूर:महाराc:भारत:तीथ7kेDे

927.9

मराठी कथा आिण कादंबरीकार:मराठी सािहoयकार



891.468

भूगोल आिण वास - पय7टन

म¿ासं`थेचे आिण मानिसक रोग:रोग

मराठी नासािहoयाचा इितहास आिण समीkा:मराठी
नासािहoय:मराठी सािहoय:सािहoय 891.462009
891.466

551

°Xाचार:गु?हे:गु?हेगारीचे शाS



891.462

मराठी पDसािहoय:मराठी सािहoय:सािहoय



भूगभ7शाS, जलिवान, हवामानशाS:भूिवान:िवान

मराठी नासािहoय:मराठी सािहoय:सािहoय



551.22

भूगभ7शाS, जलिवान, हवामानशाS:भूिवान

मराठी काgसािहoयाचा सं2ह:मराठी काgसािहoय:
मराठी सािहoय:सािहoय
891.461008

891.464

400

भूकंप:~वालामुखी, भूकंप, गरम पाJयाचे झरे , वायू:
भूगभ7शाS, जलिवान, हवामानशाS:भूिवान

मराठी काgसािहoयाचा इितहास आिण समीkा:मराठी
काgसािहoय:मराठी सािहoय:सािहoय 891.461009

मराठी िनबंध सािहoय:मराठी सािहoय:सािहoय

328.547902(1)

भाषा

135



294.535095479(1)

मलाला युसुफझाई:gि गत चGरDे:पा^क`तान:
समाजसेवक, लोकिहतैषी



923.65491

मशागती]या िविशX प<ती:पेरणी आिण कापणी:िविशX
तंDे, उपकरणे, साधनसाम2ी
631.58
महसूल:साव7जिनक अथ7नीित



336.02



महानुभाव पंथ:पंथ आिण सुधारणाoमक चळवळी:Vहदु
धम7:भारतीय ाचीन धम7
294.55(1)

मराठी कथासािहoयाचा इितहास आिण समीkा:मराठी
कथासािहoय:मराठी सािहoय:सािहoय 891.463009

महाभारत :टीका :सं`कृ त काgसािहoय:सं`कृ त
सािहoय:सािहoय
891.21

मराठी किव:मराठी सािहoयकार



महाराc:भारत



महाराc:भारत:आिशया

मराठी कथासािहoय:मराठी सािहoय:सािहoय

891.463

928.91461

मराठी काgसािहoय:मराठी सािहoय:सािहoय

891.461



346.5479



954.79

महाराM-राजभोज

136

महाराc:भारत:आिशया:इितहास



954.79

महाराc:भारत:आिशया:भूगोल आिण वास - पय7टन




294.535095479

महाराc:भारत:तीथ7kेDे:साव7जिनक ईhरोपासना



294.535095479

महाराc:भारत:महसूल:साव7जिनक अथ7नीित



336.025479

महाराc:भारत:रं गभूमी:मनोरं जन आिण दश7न कला



792.095479

महाराc:भारत:लोककथा:लोकसािहoय



398.21095479

महाराc:भारत:लोकसािहoय:लोकसािहoय आिण
दंतकथांचा अ यास
398.2095479
महाराc:भारत:वाहन पGरवहन:पGरवहन सेवा



388.3095479

महाराc:भारत:िववाह:जीवनच आिण गृह जीवनातील
चालीरीित

महाराc:भारत:िविशX िशkण



392.5095479

महाराc:भारत:िविवध देशांतील िनवडणूक



324.95479



371.9095479

महाराc:भारत:शालेय जेवण, आहार:िवlाथe `वा`·य



371.716095479

माता-बाल संबंध:पालक-बालक संबंध:पाGरवारीक संबंध



306.8743

मानव क0 ^[त पया7वरणशाS:सामािजक शाSे



304.2

मानवता:तवणाली आिण प<ती:बौ< धम7



294.342

मानववांिशक आिण जातीय समुदाय:सामािजक संरचना:

सामािजक शाSे



305.8

मानसशाS:तवान



150

माखज, गॅिpएल गासया, 1927-2014
:टीका :
`पॅिनश कथासािहoय:`पॅिनश सािहoय:सािहoय 863
माग7दश7न आिण समुपदेशन:शाळा आिण oयांची काय



371.4

माग7दश7न:कु टूंब:अ?य समाज घटकां]या सम`या व oयांची
सेवा:समाजकqयाण सम`या व सेवा
362.8286
िम, वंदना:gि गत चGरDे:रं गभूमी कलाकार:
मनोरं जन आिण करमणूक kेDातील gि



927.92

मुंजे, शुभदा ^दवाकर:gि गत चGरDे:मराठी
सािहoयकार:अ?य भाषेतील सािहoय kेDातील gि



928.9146
मुंबई:भारत:आिशया:दंगली



303.6230954792

मुoसµी, राजकय नेते

923.2

मुoसµी, राजकय नेते:समाजशाSी

923.2




मुqला नास8µीन:तुक»:दंतकथा:लोकसािहoय



923.254

915.479

महाराc:भारत:तीथ7kेDे

मेघे, दnा:gि गत चGरDे:भारत:मुoसµी, राजकय नेते



मेहरे बाबा:धम7नेते आिण oयांचे काय7:धम7नेते आिण
संघटना:Vहदु धम7
294.561
मोदी, नर0 [:gि गत चGरDे:भारत:मुoसµी, राजकय नेते


923.254

Wहणी, लोकोि :लोकसािहoय आिण दंतकथांचा अ यास:
सामािजक रीितGरवाज, िशXाचार, लोकसािहoय



398.9

यु< आिण सं2ाम:ल;करी िवान
355.02
यु< आिण सं2ाम:ल;करी िवान:लोक शासन आिण
ल;करी िवान:सामािजक शाSे
355.02
युरोप:भूगोल आिण वास - पय7टन
914
युरोप:िविवध साव7जिनक कायदे:कायदा
343.4
युवराज Vसग:gि गत चGरDे:^के टपटु :gायामपटु ,
डापटु
927.96358
योग तवान:भारतीय तवान:पौवा7oय तवान:
ाचीन, म5ययुगीन, पौवा7oय तवान
181.45
योग:पूजा, 5यान, योग:धामक जीवन, प<ती, िचती


294.5436

रं गभूमी कलाकार:मनोरं जन आिण करमणूक kेDातील
gि
927.92
रं गभूमी:मनोरं जन आिण दश7न कला
792
रचना, बांधणी:समुदाय



307.3

रमजानचे उपवास:िवशेष ^दन आिण काळ:पूजा िवधी:
इ`लाम धम7
297.362
रमाबाई, पंिडता:gि गत चGरDे:भारत:समाजसेवक,
लोकिहतैषी



923.654

रिसक रं जन सं`था:सं`था आिण gव`थापन:मराठी
सािहoय:सािहoय
891.4606(1)
राजकय काय7प<ती, ^या:राजनीितशाS
324
राजकय तवणाली:राजनीितशाS
320.5
राजकय तवणाली:राजनीितशाS:सामािजक शाSे


320.5

राजकय पGरि`थती:राजनीितशाS:सामािजक शाSे



320.9

राजगोपालाचारी, पाथ7सारथी:धम7नेते आिण oयांचे काय7:
धम7नेते आिण संघटना:Vहदु धम7
294.561
राजगोपालाचारी, पाथ7सारथी:धामक अनुभूित:धामक
जीवन, प<ती, िचती:Vहदु धम7
294.542
राजनीितशाS
320
राजनीितशाS:सामािजक शाSे
320
राजनैितक सं`था:सं`कृ ती आिण सं`था:सामािजक शाSे


306.2

398.2209561

मूqयांकन आिण चाचJया:वैयि क मानसशाS



155.28

राजभोज, बापूसाहेब:सामािजक सुधारणा चळवळी:

बदलाची कारणे:सामािजक पGरवत7न



303.484

राKयकतP-िव)ीय
रा~यकत, राcा5यk
923.1
रा~यघटनाoमक कायदा:कायदा:सामािजक शाSे
342
रामकृ ;ण संदाय:पंथ आिण सुधारणाoमक चळवळी:Vहदु
धम7:भारतीय ाचीन धम7
294.555
रामायण
:टीका :सं`कृ त काgसािहoय:सं`कृ त
सािहoय:सािहoय
891.21
रायमाने, लमण बाळू :gि गत चGरDे:भारत:िशkक,
िशkणत
923.754
राcीय 2ंथसूिच
015
Gरच, माक7 :gि गत चGरDे:उlोजक:अ?य िवषयांशी
संबंिधत gV ची चGरDे
920.933804
sढी आिण िवhास:सामािजक मानदंड:सम?वय आिण
िनयंDण:सामािजक ^या
303.372
रॉक संगीताशी संबंिधत gि :गायक 927.8242166
रोग



616

रोग, दुःख, gसन अनुभवणाया gि :धामक जीवन:
धामक जीवन, प<ती, िचती:धम7
204.42
रोग:वैlकशाS:तंDान
616
रोगवण संवेदनशील आजार:िविशX 8ण सेवा:
समाजकqयाण सम`या व सेवा
362.19697
लडाख:जWमू आिण कािमर:भारत:आिशया 915.46(1)
लिलत कला



700

ल;करी िवान
355
ल;करी िवान:लोक शासन आिण ल;करी िवान:
सामािजक शाSे
355
लाड, जी. डी. बापू:gि गत चGरDे:भारत:मुoसµी,
राजकय नेते
923.254
Vलकन, अpाहम:gि गत चGरDे:अमेGरका:रा~यकत,
राcा5यk
923.173
लोक शासन आिण ल;करी िवान
350
लोक शासन आिण ल;करी िवान:सामािजक शाSे


350

लोक शासन:लोक शासन आिण ल;करी िवान 351
लोक शासन:लोक शासन आिण ल;करी िवान:
सामािजक शाSे
351
लोककथा:लोकसािहoय
398.21
लोककथा:लोकसािहoय:लोकसािहoय आिण दंतकथांचा
अ यास
398.21
लोककलावंत:गायक



927.8242162

लोककलावंत:गायक:संगीत
927.8242162
लोकसंया:सामािजक शाSे
304.6
लोकसािहoय
398.2
लोकसािहoय आिण दंतकथांचा अ यास
398
लोकसािहoय आिण दंतकथांचा अ यास:सामािजक
रीितGरवाज, िशXाचार, लोकसािहoय
398

137

लोकसािहoय आिण दंतकथांचा अ यास:सामािजक
रीितGरवाज, िशXाचार, लोकसािहoय:सामािजक
शाSे
लोकसािहoय:लोकसािहoय आिण दंतकथांचा अ यास



398



398.2

लोकसािहoय:लोकसािहoय आिण दंतकथांचा अ यास:
सामािजक रीितGरवाज, िशXाचार, लोकसािहoय:
सामािजक शाSे
398.2
लोकायत:भारतीय तवान:पौवा7oय तवान 181.46
लोिहया, uारकादास शाली2ाम:gि गत चGरDे:भारत:


समाजसेवक, लोकिहतैषी

923.654

लोिहया, शैला uारकादास:gि गत चGरDे:भारत:
समाजसेवक, लोकिहतैषी



923.654

व ृ oव अलंकारशाS:सािहoयाचे अलंकारशाS:सािहoय



808.5

व`ती, झोपडपी:रचना, बांधणी:समुदाय
307.3364
वS ह`तिशqप:िचDकला आिण सुशोभन कला
746
वS ह`तिशqप:िचDकला आिण सुशोभन कला:लिलत


कला

746

वाईकर, यमुनाबाई:gि गत चGरDे:लोककलावंत:गायक



927.8242162

वाघ, मV]छ[ गणपत:gि गत चGरDे:भारत:
समाजसेवक, लोकिहतैषी



923.654

वाजपेयी, अटलिबहारी:gि गत चGरDे:भारत:मुoसµी,
राजकय नेते
923.254
वाजपेयी, अजु7न:gि गत चGरDे:िगया7रोहक:gायामपटु ,
डापटु
927.96522
वािण~य, संेषण, पGरवहन:सामािजक शाSे
380
वािण~य:वािण~य, संेषण, पGरवहन:सामािजक शाSे


381

वादिववाद:व ृ oव अलंकारशाS:सािहoयाचे
अलंकारशाS:सािहoय
808.53
वारकरी पंथ, संदाय:पंथ आिण सुधारणाoमक चळवळी:
Vहदु धम7:भारतीय ाचीन धम7
294.55(1)
वा`तु िनमती:तंDान
690
वाहन पGरवहन:पGरवहन सेवा
388.3
िवकास:समुदाय



307.14

िवखे पाटील, िव¢लराव:gि गत चGरDे:साखर आिण
oयापासून उoप होणारी इतर उoपादने:सहकार
उlोग उoपादके
920.933468641
िवान
500
िवणकाम:सुया आिण ह`तकाम:वS ह`तिशqप:िचDकला
आिण सुशोभन कला

िवnीय अथ7शाS
िवnीय अथ7शाS:अथ7शाS
िवnीय अथ7शाS:अथ7शाS:सामािजक शाSे



746.43



332



332



332

िव/ाथ]-2ि3गत

138

िवlाथe मदत आिण सहा®यक िशkण:शालेय
gव`थापन:शाळा आिण oयांची काय

371.22

िवlाथe `वा`·य

371.71




िवनोद अलंकारशाS:सािहoयाचे अलंकारशाS:सािहoय

िविशX िशkण



371.9

िवशेष ^दन आिण काळ:पूजा िवधी:इ`लाम धम7



िवशेष बँकग सेवा:बँकग सेवा:िवnीय अथ7शाS:
अथ7शाS
332.178



िव;णू:देव, देवी, अ?य देवदेवता:तवणाली:Vहदु धम7

िवqसन, एडवड7 ओ.:gि गत चGरDे:जैवशाS:
वैािनक

925.7

िववाह आिण कु टुंबसं`था:सं`कृ ती आिण सं`था

306.8



297.36



294.5211(1)

िववाह:जीवनच आिण गृह जीवनातील चालीरीित


392.5



िविवध देशांतील िनवडणूक

324.9

िविवध देशांतील िनवडणूक:राजकय काय7प<ती,
^या:राजनीितशाS

324.9



िविवध रोग आिण िवकृ ती:म¿ासं`थेचे आिण मानिसक


616.85

िविवध साव7जिनक कायदे:कायदा



613.043



808.7

रोग:रोग

िविशX वयोगटांचे `वा`·य िवान:िविशX लिगक आिण
वयोगटांचे `वा`·य िवान:वैयि क आरोय



343

िववेकानंद, `वामी:gि गत चGरDे:Vहदुधमeय:धामक
अ2णी, चारक, उपदेशक
922.945

वृ<, 65 वयानंतरचे:सामािजक संरचना:सामािजक शाSे


305.26

वेदांत तवान:भारतीय तवान:पौवा7oय तवान


181.48

वेदांत तवान:भारतीय तवान:पौवा7oय तवान:
ाचीन, म5ययुगीन, पौवा7oय तवान
181.48
वैािनक

925

वैािनक:चGरDे:इितहास

925




वै^दक सािहoय:धम72ंथ:धम7Sोत



294.5921

िविशX आजार असलेले रोगी:अ?य िवषयांशी संबंिधत
gV ची चGरDे
920.936219

वैlकशाS

610

वैlकशाS:तंDान

610

िविशX उ^µXांसाठी िशkण:तवान आिण िस<ांत:
िशkण:सामािजक शाSे
370.11

वैयि क आरोय

613

वैयि क आरोय:वैlकशाS:तंDान

613

िविशX उlोगांम5ये उoपादन kमता:उoपादन kमता:
दु®यम उlोग
338.456

वैयि क कायदा:कायदा

346

िविशX गटातील िSया:Sी वग7:सामािजक संरचना

gंगिचDे, हा`यिचDे, कॉिमHस:िचDकला:िचDकला



305.48







वैयि क मानसशाS



155.2



आिण सुशोभन कला:लिलत कला

741.5

िविशX िच^कoसा आिण oयांचे कार:औषधिवान आिण
िच^कoसाशाSे:वैlकशाS
615.8

gि गत चGरDे:अफगािण`तान:मुoसµी, राजकय नेते

िविशX तंDे, उपकरणे, साधनसाम2ी

gि गत चGरDे:अमेGरका:रा~यकत, राcा5यk

िविशX देशांचे तवान



631





923.2581(1)



180/190

िविशX पौिXक घटक:आहारशाS:वैयि क आरोय

923.173(1)

gि गत चGरDे:आयुवदत:डॉHटर, वैl




926.15538(1)

613.28

िविशX कारची अGर;े, आपnी:आपnी:साव7जिनक
सुरkेचे अ?य दृिXकोन
363.349

gि गत चGरDे:इं2जी कथा आिण कादंबरीकार:इं2जी
सािहoयकार
928.23(1)

िविशX कारचे संगणक संेषण:इंटरफे Vसग आिण
कWयुिनके शन
004.69

gि गत चGरDे:उlोजक:अ?य िवषयांशी संबंिधत
gV ची चGरDे
920.933804(1)

िविशX कारचे संगणक संेषण:इंटरफे Vसग आिण
कWयुिनके शन:संगणकशाS
004.69

gि गत चGरDे:कलावंत:चलिचDपट kेDातील gि

िविशX भाषांतील 2ंथसूिच:भारत:राcीय 2ंथसूिच

gि गत चGरDे:^के टपटु :gायामपटु , डापटु



927.9143028(1)





927.96358(1)

015.5402

gि गत चGरDे:खगोलशाS:वैािनक

िविशX 8ण सेवा:समाजकqयाण सम`या व सेवा


362.19

िविशX लिगक आिण वयोगटांचे `वा`·य िवान:
वैयि क आरोय
613.04

gि गत चGरDे:गायक:संगीत



925.2(1)



927.82(1)

gि गत चGरDे:िगया7रोहक:gायामपटु , डापटु


927.96522(1)

2ि3गत-qहॉrस
gि गत चGरDे:िचDकार:कला आिण मनोरं जन या
kेDातील gि
927.5(1)
gि गत चGरDे:जैवशाS:वैािनक
925.7(1)
gि गत चGरDे:जैिवक संसाधनांचे संरkक:कृ िष kेDाशी
संबंिधत gि
926.399(1)
gि गत चGरDे:डॉHटर, वैl:तंD
926.1(1)
gि गत चGरDे:नत7क:मनोरं जन आिण करमणूक
kेDातील gि
927.933(1)
gि गत चGरDे:िनमा7ते:चलिचDपट kेDातील gि


927.91430232(1)

gि गत चGरDे:िनवा7िसत gि :अ?य िवषयांशी
संबंिधत gV ची चGरDे
920.9305906914(1)
gि गत चGरDे:िनसगÁपचारत:डॉHटर, वैl


926.15535(1)

gि गत चGरDे:नेदरलँड:मुoसµी, राजकय नेते
gि गत चGरDे:पा^क`तान:समाजसेवक, लोकिहतैषी



920.933468641(1)

gि गत चGरDे:साहसी पय7टक, भूगोलवेnा:समाजशाSी



923.9(1)

gि गत चGरDे:सोमािलया:समाजसेवक, लोकिहतैषी



923.66773(1)

gि गत चGरDे:िSयांची चGरDे:चGरDे



920.72(1)

gि गत चGरDे:Vहदुधमeय:धामक अ2णी, चारक,
उपदेशक



922.945(1)

gि मव िवकास:उपयोिजत मानसशाS:मानसशाS:
तवान
158.1
gवसाय, जीिवका आिण छंद िवषय:ल;करी िवान:
लोक शासन आिण ल;करी िवान:सामािजक शाSे





gवसाय, जीिवका आिण छंद िवषय:संकण7:वैlकशाS:
तंDान
610.23



gवसायात वैयि क यश:gव`थापन आिण
साहा®यकारी सेवा:तंDान

923.65491(1)

gि गत चGरDे:पु8षांची चGरDे:चGरDे
920.71(1)
gि गत चGरDे:पोहJयाशी संबंिधत gि :मनोरं जन
आिण करमणूक kेDातील gि
927.972(1)
gि गत चGरDे:काशक आिण 2ंथिवे ते:चGरDे


920.4(1)

gि गत चGरDे:िबqडर:तंD
926.9(1)
gि गत चGरDे:भारत:कायदा ा kेDातील gि


923.454(1)



650.1

gव`थापन

658

gव`थापन आिण साहा®यकारी सेवा:तंDान

650

gव`थापन:gव`थापन आिण साहा®यकारी सेवा:
तंDान

658




gव`थापनाचे वैयि क `वsप:काय7काGरणीचे
gव`थापन:gव`थापन




658.409

gापार संघटना:उoपादन:अथ7शाS:सामािजक शाSे



338.7



923.254(1)

gि गत चGरDे:भारत:रा~यकत, राcा5यk

gि गत चGरDे:साखर आिण oयापासून उoप होणारी
इतर उoपादने:सहकार उlोग उoपादके

355.0023

923.2492(1)

gि गत चGरDे:भारत:मुoसµी, राजकय नेते
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gापारी िनबyध:युरोप:िविवध साव7जिनक कायदे:कायदा



343.40723



923.154(1)

gि गत चGरDे:भारत:िशkक, िशkणत 923.754(1)
gि गत चGरDे:भारत:समाजसेवक, लोकिहतैषी


923.654(1)

gि गत चGरDे:मराठी कथा आिण कादंबरीकार:मराठी
सािहoयकार
928.91463(1)
gि गत चGरDे:मराठी किव:मराठी सािहoयकार


928.91461(1)

gि गत चGरDे:मराठी सािहoयकार:अ?य भाषेतील
सािहoय kेDातील gि
928.9146(1)
gि गत चGरDे:रं गभूमी कलाकार:मनोरं जन आिण
करमणूक kेDातील gि
927.92(1)
gि गत चGरDे:रॉक संगीताशी संबंिधत gि :गायक


927.8242166(1)

gि गत चGरDे:लोककलावंत:गायक 927.8242162(1)
gि गत चGरDे:संगीत:कला आिण मनोरं जन या
kेDातील gि
927.8(1)

gायाम, मैदानी डा आिण खेळ:मनोरं जन आिण
दश7न कला



796

gायाम, शारीGरक तंद8ु `ती:वैयि क आरोय

613.7

gायाम, शारीGरक तंद8ु `ती:वैयि क आरोय:
वैlकशाS:तंDान

613.7

gायामपटु , डापटु





927.96

gावसाियक कायदा:भारत:वैयि क कायदा:कायदा



346.5407

gावसाियक माग7दश7न:शैkिणक व gावसाियक
माग7दश7न:माग7दश7न आिण समुपदेशन:शाळा आिण
oयांची काय
371.425
gुoपिn:मराठी भाषा:आधुिनक भारतीय भाषा:भाषा



491.462

हगeस कु Gरयन:gि गत चGरDे:उlोजक:अ?य
िवषयांशी संबंिधत gV ची चGरDे
920.933804
हॉaस अॅप:चचा7 समूह:िविशX कारचे संगणक संेषण:
इंटरफे Vसग आिण कWयुिनके शन
004.693(1)

शकु निव/ा-समुs
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शकु निवlा:परामानसशाS आिण गूढिवlेतील िविशX
िवषय



संकण7
000
संकण7 लेखनसं2ह:संकण7 सं2ह
808.88
संकण7 सं2ह
808.8
संकण7:वैlकशाS:तंDान
610.2
संगणक kेD:िविशX उlोगांम5ये उoपादन kमता:
उoपादन kमता:दु®यम उlोग
338.4561004
संगणकशाS
004



संगीत

780

संगीत:लिलत कला

780



133.3

श>दकोश, िवhकोश:वैlकशाS:तंDान



610.3

शहरी समुदाय:व`ती, झोपडपी:रचना, बांधणी:समुदाय



307.336416

शालेय जेवण, आहार:िवlाथe `वा`·य



371.716

शालेय gव`थापन:शाळा आिण oयांची काय

371.2

शाळा आिण oयांची काय

371

शासन िनयंDण आिण िविशX जमीनिवषयक िनयम:
महाराc:भारत
346.5479046
शा, छDपती:gि गत चGरDे:भारत:रा~यकत,
राcा5यk
923.154
Vशदे, अिवनाश लफं ग:gि गत चGरDे:भारत:िशkक,
िशkणत
923.754
Vशदे, िव¢ल रामजी:gि गत चGरDे:भारत:समाजसेवक,
लोकिहतैषी



923.654

िशkक, िशkणत



923.7

िशkण, संशोधन, संबंिधत िवषय:िवान



507

िशkण:सं`कृ तीचे िविशX पैलू:सं`कृ ती आिण सं`था



306.43

िशkण:सामािजक शाSे



370

िशरवाडकर, िव;णु वामन, 1912-1999 :टीका :
मराठी काgसािहoय:मराठी सािहoय:सािहoय



891.461

िशव:देव, देवी, अ?य देवदेवता:तवणाली:Vहदु धम7



294.5211(1)

िशवनेरी ^कqला:महाराc:भारत:आिशया
िशवपुराण:पुराणे:धम72ंथ:धम7Sोत



954.79(1)



294.5925(1)

िशवाजी, छDपती:gि गत चGरDे:भारत:रा~यकत,
राcा5यk
923.154
िश;यवृnी आिण िवlाथe वेतन:िवlाथe मदत आिण
सहा®यक िशkण:शालेय gव`थापन:शाळा आिण
oयांची काय
371.223
शु<लेखन आिण उ¼ारण:मराठी भाषेचा योग:मराठी
भाषा:आधुिनक भारतीय भाषा



491.46813

शेअर:तारण, `थावर मालमnा, gापारी माल:गुंतवणूक:
िवnीय अथ7शाS
332.6322
शेतजमीन:नैसगक साधनसंपnी, पया7वरण:जमीन आिण
ऊजा7 संबंधी अथ7शाS:अथ7शाS
333.76
शेतातील िपके:कृिष



633

शेपड7, सा^दया:gि गत चGरDे:िनमा7ते:चलिचDपट
kेDातील gि
927.91430232
शैkिणक व gावसाियक माग7दश7न:माग7दश7न आिण
समुपदेशन:शाळा आिण oयांची काय
371.42
िमकांचे िविशX वग7



331.5




संगीत
संगीत:कला आिण मनोरं जन या kेDातील gि



927.8



927.8

संघटना आिण gव`थापन:2ंथालय आिण मािहतीशाS:
संकण7
020.6
संेषण आिण िनयंDण:णाली िवBेषण:संकण7 003.5
संरचनाoमक अिभयांिDक:नागरी अिभयांिDक:
अिभयांिDक
624.1
संशोधन, सांियकय णाली:ान:संकण7
001.4
संशोधने:सामािजक शाSे
300.72
संसुµी, शंकराjपा मqलjपा:gि गत चGरDे:भारत:
मुoसµी, राजकय नेते
923.254
सं`कृ त काgसािहoय:सं`कृ त सािहoय:सािहoय 891.21
सं`कृ त सािहoय:सािहoय
891.2
सं`कृ त सािहoयाचा सं2ह:सं`कृ त सािहoय:सािहoय


891.208

सं`कृ ती आिण सं`था
सं`कृ ती आिण सं`था:सामािजक शाSे
सं`कृ तीचे िविशX पैलू:सं`कृ ती आिण सं`था
सं`था आिण gव`थापन:मराठी सािहoय:सािहoय



306



306



306.4



891.4606

सजीव ाणी सं2हालय:अ5ययन आिण अ5यापन:
ािणशाS
590.73
सबनीस, ीपाल:gि गत चGरDे:मराठी सािहoयकार:
अ?य भाषेतील सािहoय kेDातील gि
928.9146
सम?वय आिण िनयंDण:सामािजक ^या
303.3
समाजकqयाण
360
समाजकqयाण सम`या व सेवा
362
समाजकqयाण सम`या व सेवा:समाजकqयाण:सामािजक
शाSे
362
समाजकqयाण:सामािजक शाSे
360
समाजशाSी
923
समाजसेवक, लोकिहतैषी
समुदाय

समु[:जलसंपदा:इतर नैसगक साधनसंपnी



923.6



307



333.9164

समुपदेशन-ियांचा
समुपदेशन:उपयोिजत मानसशाS:मानसशाS:तवान



158.3

स¨ाट अशोकाची राजवट:भारत:आिशया:इितहास



954.0145

स®यदभाई:gि गत चGरDे:भारत:समाजसेवक,
लोकिहतैषी

141

साव7जिनक ऋण आिण gय:साव7जिनक अथ7नीित:
अथ7शाS
336.3
साव7जिनक करमणूक
791
साव7जिनक करमणूक:मनोरं जन आिण दश7न कला:


लिलत कला



923.654

सरकारी कृ िष योजना:कृ िष:उoपादन
338.18
सरपटणारे ाणी:ािणशाS:िवान
597.9
सव7सामा?य gवहाय7तेचे िविशX िवषय:gायाम,
शारीGरक तंद8ु `ती:वैयि क आरोय
613.704
सहकार उlोग उoपादके
920.933468
सहाणे-दीिkत, ेरणा:gि गत चGरDे:नत7क:मनोरं जन
आिण करमणूक kेDातील gि
927.933
साखर आिण oयापासून उoप होणारी इतर उoपादने:
सहकार उlोग उoपादके
920.933468641
साने, पांडुरंग सदािशव:gि गत चGरDे:मराठी कथा
आिण कादंबरीकार:मराठी सािहoयकार 928.91463
साप:सरपटणारे ाणी:ािणशाS:िवान
597.96
सामािजक पGरवत7न
303.4
सामािजक पGरवत7न:सामािजक ^या:सामािजक शाSे


303.4

सामािजक ^या
303
सामािजक ^या:सामािजक शाSे
303
सामािजक मानदंड:सम?वय आिण िनयंDण:सामािजक
^या
303.37
सामािजक रीितGरवाज, िशXाचार, लोकसािहoय
390
सामािजक रीितGरवाज, िशXाचार, लोकसािहoय:
सामािजक शाSे
390
सामािजक वग7:सामािजक संरचना:सामािजक शाSे


साव7जिनक gय:साव7जिनक ऋण आिण gय:साव7जिनक
अथ7नीित:अथ7शाS
336.39
साव7जिनक सुरkा सेवा:अ?य सामािजक सम`या आिण
सेवा:समाजकqयाण:सामािजक शाSे
363.1
साव7जिनक सुरkेचे अ?य दृिXकोन
363.3
साव7जिनक सुरkेचे अ?य दृिXकोन:अ?य सामािजक
सम`या आिण सेवा
363.3
साव7जिनक सुरkेचे अ?य दृिXकोन:अ?य सामािजक
सम`या आिण सेवा:समाजकqयाण
363.3
सावरकर, िवम:धम7नेते आिण oयांचे काय7:धम7नेते आिण
संघटना:Vहदु धम7
294.561
साहसी पय7टक, भूगोलवेnा:समाजशाSी
923.9
सािहoय
800
सािहoयाचा सव7सामा?य इितहास आिण समीkा:सािहoय


809

सािहoयाचे अलंकारशाS:सािहoय
808
सािहिoयक
928
िसएरा िलओने:पि|म आ^©का:आ^©का:इितहास 966.4
िसिहल सहस परीkा:पुनरावलोकन आिण आवृnी:
नागरी अिभयांिDक:अिभयांिDक
624.076(1)
सुया आिण ह`तकाम:वS ह`तिशqप:िचDकला आिण
सुशोभन कला

300

सामािजक संरचना

305

सामािजक संरचना:सामािजक शाSे

305





सामािजक सुधारणा चळवळी:बदलाची कारणे:

सामािजक पGरवत7न
303.484
सामा?य चGरDसं2ह:चGरDे:इितहास
920.02
सामा?य ानकोश:संकण7
030
सामा?य सं2ह:संकण7
080
सामा?य िस<ांत:तवान आिण िस<ांत:राजनीितशाS:
सामािजक शाSे
320.011
सायबरनेGटHस:संेषण आिण िनयंDण:णाली िवBेषण:
संकण7
003.5(1)
साव7जिनक अथ7नीित
336
साव7जिनक अथ7नीित:अथ7शाS
336
साव7जिनक ईhरोपासना
294.53



746.4

सुशोभन कला:िचDकला आिण सुशोभन कला
745
सूम अथ7शाS:उoपादन अथ7शाS:उoपादन:अथ7शाS


305.5

सामािजक शाSे

791

338.5(1)

स0^[य शेती:मशागती]या िविशX प<ती:पेरणी आिण
कापणी:िविशX तंDे, उपकरणे, साधनसाम2ी



631.584

सेन, िबनायक:gि गत चGरDे:भारत:समाजसेवक,
लोकिहतैषी
सोमािलया:समाजसेवक, लोकिहतैषी



923.654



923.66773

सौदी अरे िबया:Sी वग7:सामािजक संरचना:सामािजक
शाSे
305.409538
`काइप:चचा7 समूह:िविशX कारचे संगणक संेषण:
इंटरफे Vसग आिण कWयुिनके शन
004.693(1)
िSया:gव`थापनाचे वैयि क `वsप:काय7काGरणीचे
gव`थापन:gव`थापन
658.409082
िSयांचा सामािजक दजा7 आिण भूिमका:Sी वग7:
सामािजक संरचना



305.42

िSयांचा सामािजक दजा7 आिण भूिमका:Sी वग7:
सामािजक संरचना:सामािजक शाSे
305.42

ियांचा-tयुएन
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िSयांचा सामािजक, आथक, सां`कृ ितक दजा7:िविशX
गटातील िSया:Sी वग7:सामािजक संरचना

हो`पेट, कमलाताई:gि गत चGरDे:भारत:समाजसेवक,
लोकिहतैषी



305.4896

िSयांची चGरDे:चGरDे



920.72

Sी वग7:सामािजक संरचना

305.4

Sी वग7:सामािजक संरचना:सामािजक शाSे

305.4




`थलांतGरत आिण अ`थायी िमक:आथकदृ;ा
मागासलेला िमक वग7:िमकांचे िविशX वग7



331.544

`थूल अथ7शाS:अथ7शाS:सामािजक शाSे

339

`पॅिनश कथासािहoय:`पॅिनश सािहoय:सािहoय

863

`पॅिनश सािहoय:सािहoय

860





`वsप, गोVवद:gि गत चGरDे:खगोलशाS:वैािनक



925.2

`वा?सी:इंलंड:युरोप:भूगोल आिण वास - पय7टन



914.2982

हजरत मुहWमद:धम7नेते आिण संघटना:इ`लाम धम7:अ?य
धम7
297.63
हGर`वामी:वेदांत तवान:भारतीय तवान:पौवा7oय
तवान
181.48
ह`तgवसाय:सुशोभन कला:िचDकला आिण सुशोभन
कला



745.5

ह`ताkर:ह`ताkरसामु^[क:मूqयांकन आिण चाचJया:
वैयि क मानसशाS
155.282(1)
ह`ताkरसामु^[क:मूqयांकन आिण चाचJया:वैयि क
मानसशाS
155.282
Vहदी कथासािहoय:Vहदी सािहoय:सािहoय

891.433

Vहदी काgसािहoय:Vहदी सािहoय:सािहoय

891.431

Vहदी सािहoय:सािहoय





891.43

Vहदु धम7

294.5

Vहदु धम7:भारतीय ाचीन धम7

294.5

Vहदु धम7:भारतीय ाचीन धम7:अ?य धम7

294.5

Vहदुधमeय:धामक अ2णी, चारक, उपदेशक






922.945

Vहदुधमeय:धामक अ2णी, चारक, उपदेशक:चGरDे



922.945

िहमालय:भारत:आिशया:भूगोल आिण वास - पय7टन



915.4(1)

िहरसी अली, आयान:gि गत चGरDे:नेदरलँड:मुoसµी,
राजकय नेते
923.2492
िहशेब, लेखाकम7:gव`थापन आिण साहा®यकारी सेवा:
तंDान
657
होिमओपॅथी:िच^कoसा प<ती:िच^कoसाशाSे:
औषधिवान आिण िच^कoसाशाSे



615.532

होळकर, अिहqयाबाई:gि गत चGरDे:भारत:रा~यकत,
राcा5यk
923.154



923.654

Èयुएन-oसंग:gि गत चGरDे:साहसी पय7टक, भूगोलवेnा:
समाजशाSी
923.9

काशक सूच
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अंजल काशन

अनघा वाचासुंदर fतTठान

डी वंग, शॉप नं. 10,

अनघा, gलॉट नं. 14/15,

नेहल अपाट म!ट, "संहगड रोड,

पी.डी.ए. कॉलनी, परवर, बादi श,

वडगाव धायर फाटा

गोवा – 403 521

पण
ु े – 411 041
फोन नं. (020) 24390189

अनुराग काशन

ईमेल abhijit.ganpatye@gmail.com

म.ु पो. अकोला(वासुद), ता. सांगोला
िज. सोलापरू – 413 307

अCर काशन

फोन नं. 09689925876

ए -7, जरवाला GबिJडंग नं. 1

ईमेल anuragpublication@yahoo.in

ट. एच. कटाKरया रोड
माहम, मुंबई – 400 016
फोन नं. (022) 6525 2090
ई मेल aksharprakashan@gmail.com
वेबसाइट www.aksharprakashan.com
अCर मानव काशन
959, 2 रा मजला,
पवनपS
ु , राTUभष
ू ण चौक,
"शवाजी रोड, शुYवार पेठ,
पुणे – 411 002
फोन नं. (020)

30426679

ई मेल aksharmanav@yahoo.com
अCरबंध काशन
\वारा-]करण वसंतराव बोधे
रव]करण, नीरा – 412 102
ता. परु ं दर, िज. पण
ु े
फोन नं. (02115) 242042
ईमेल aksharbandhprakashan@gmail.com
अCरसारवत काशन
1280, सदा"शव पेठ
पुणे – 411 030
फोन नं. (020) 24433434
अaदती काशन
वषा अपाट म!ट, तळमजला
वनसTृ ट, बदलापूर(पिdचम)
ठाणे – 421 504
फोन नं. (022) 2671126
मो. नं. 09860133950

अनुराधा पिkलकेशlस
एन. डी. 41, के-1,
19/9 आnण 10
दoतनगर, "सडको, नांदेड
फोन नं. 7798003552
ईमेल anuradhapublication.nanded@gmail.com
अ"भनंदन काशन
1495, बी, इंदम
ु ती अपाट म!ट
गुलाबगJल, मंगळवार पेठ
कोJहापरू – 416 012
फोन नं. (0231)

3296909

अ"भनव कला fनकेतन काशन
सी-2, साईनगर, रामेdवर Kरंग रोड
नागपूर – 440 027
अ"मत काशन
साफJय, 207/12 अ,
pडफ!स कॉलनी, जनवाडी,
गोखलेनगर, पुणे – 16
फोन नं. (020) 25660566
ईमेल amit.prakashan@yahoo.in
अमेय काशन
207, Gबजनेस गJड
लॉ कॉलेज रोड,
पुणे – 411 004
फोन नं. (020) 25457571
www.ameyaprakashan.com
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अKरहं त काशन

आमोद काशन

नेह पॅराडाईज, sलॅ ट नं. 2, सtहi नं. 43

58, गोयल Uे ड स!टर, शांतीवन

अशोक नगर, बंगलो सोसायट, खराडी

बोरवल (पूव) , मुंबई – 400 066

पुणे – 411 014

फोन नं. (022) 65294844
ईमेल amodprakashan@gmail.com

अuणा काशन
103, ओमकार कॉwgलेxस – अ

आuष काशन

खडiकर टॉप, औसा रोड, लातूर – 413 512

पायसदान, aटळकवाडी
यंबक रोड, ना"शक – 422 001

अवेमाKरया पिkलकेशlस
"मताल, 45, sलॅ ट Y. 10,

इं]कं ग इनोtहे शlस

भुसार कॉलनी, पौड रोड, कोथ{ड,

तळमजला - इंpडया ंaटंग हाऊस

पुणे – 411 038

42, गं. द. आंबक
े र माग, वडाळा
मंब
ु ई – 400 031

अaहJयाबाई होळकर मारक स"मती काशन

फोन नं. (022) 24186233

31, ो|े"सtह िtहला-आय, gलॉट नं. 77

ईमेल info@iipublishers.com

ो|े"सtह कॉwgलेxस, सेxटर 19
सी. बी. डी. बेलापूर, नवी मुंबई – 400 614

इं~ायणी साaहoय काशन

फोन नं. 9820332128

273, शfनवार पेठ,

ईमेल dspote7@gmail.com

ओंकारे dवर मंaदर
पुणे – 411 030

आंतरभारती अ}ययन-अनुसंधान क!~

फोन नं. (020) 24458598

धळ
ु े
उ\वेल बुxस
आकाश काशन

बी-4, रdमी कॉwgलेxस

जी – 251, गांधीनगर

मनोuणालय माग

ना"शक – 422 006

ठाणे (पिdचम) – 400 604
मो. नं. 9821739327

आoमभान काशन

ईमेल udveli@rediffmail.com

ववेकानंदनगर, aहंगोल - 431 513
फोन नं. 9422863665

उlमेष काशन

ईमेल sanjeevsawale@gmail.com

चं~नील अपाट म!स,
सी वंग, "संहगड रोड,

आaदवासी पारधी समाज वकास संथा

पुणे – 411 051

मुळfनवासी नगर, दaहवडी, ता. माण, सातारा

फोन नं. (020) 24336219
ईमेल medha@gmail.com

आनंदोoसव काशन
आनंदोoसव चॅKरटे बल Uट –काशन मंच

ऋचा काशन

‘आई’, समथनगर, ीराम चौक

9, गजानन नगर, वधा रोड

पाईप लाईन रोड,

नागपूर – 440 015

अहमदनगर – 414 001

फोन नं. (0712)

फोन नं. (0241) 2424167

2251878

काशक सूच
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एन. जी. पाटल

कतुर काशन

म.ु पो. करं जवडे, ता. वाळवा

टे लफोन कॉलनी, पंपळे रोड

सांगल

अमळनेर, जळगाव – 425401

फोन नं. 02342 254375

फोन नं. (02587) 224150

ओमेगा पिkलकेशlस

]कलGबल थएटर

2, एमराJड कॉनर,

49, wहाडा वसाहत, गोधनी रे Jवे

मराठा कॉलनी, aटळकवाडी,

नागपूर - 441 123

बेळगाव – 590 006
फोन नं. 9886203256

केतक काशन
अजय दप हाऊस, 22-दस
ु रा मजला

कनक बुxस (डायमंड पिkलकेशlस)

240 पेKरन नKरमन Uट, फोट

कुमारवामय वभाग,

मुंबई - 400 001

1255 सदा"शव पेठ

फोन नं. (022) 22665891

लेले संकुल, पaहला मजला

ईमेल info@ketakiprakashan.com

fनंबाळकर तालमीसमोर
पुणे – 411 030

कॉ. गोवंद पानसरे अमत
ृ महोoसव स"मती

फोन नं. (020) 24452387

रे ड sलॅ ग GबिJडंग, Gबंद ू चौक

ईमेल diamondpublications@vsnl.net

कोJहापरू – 416 002

कlयाकुमार पिkल"शंग हाऊस

कौतभ
ु काशन

1155, aहंदमाता कॉलनी,

29/अ , नवfनमाण सोसायट

वाठार तफ वडगाव

रामतापनगर, नागपरू – 440 001

ता. हातकणंगले, कोJहापूर

मो. नं. 09822229533

कमलभा काशन

गमभन काशन

95/59, एरं डवणा, wहाSे पुलाजवळ

"लमये GबिJडंग, 2 रा मजला, 379,

पण
ु े – 411 004

शfनवार पेठ, पण
ु े – 411 030

फोन नं. (020) 25468210

फोन नं. (020) 24458141

कमला नारायण काशन

गायSी संदप वाघ

gलॅ नेट "मलेfनयम सोसायट

uिxमणी, रो. हाऊस नं. 16,

ए-15, sलॅ ट 104, पंपळे सौदागर

ेटज पाक, घाडगेनगर,

पुणे – 411 027

ना"शक रोड - 422 101

फोन नं. 8411866531
ईमेल gajoshi00@gmail.com

गोवा ककणी अकादमी
243, पो कॉलनी, पणजी

कवता सागर काशन

गोवा – 403 001

जय"संगपूर – 416 101
ता. "शरोळ, कोJहापूर

चं~वदन काशन

फोन नं. (02322) 225500

7 व 8, नवनेहां]कत, मोडक लेन

ईमेल sunil77p@rediffmail.com

aटळक चौक, कJयाण(प.)- 421 301
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चवडेdवर काशन

झाडीबोल साaहoय मंडळ

103, बाजीभू नगर,

साकोल, भंडारा – 441 802

नागपूर – 440 033
टाईwस काशन
जयंत रानडे

5, गोपाळकृTण मंaदर रोड,

406, वटवC
ृ , ामण सोसायट

पांढरकवडा, यवतमाळ -445 302

नौपाडा, ठाणे (प.) – 400 602

फोन नं. 9422868676
ईमेल sumantsankurwar@gmail.com

जय जगत पिkलकेशन
घर नं. 115/1, म.ु "मट"मटा

डायना वकास अलूरकर

पो. पडेगाव, िज. औरं गाबाद – 431 002

बी-501, शहा आकiड, टॉवर-2, राणी सती माग,

मो. नं. 9764440100

मालाड(पूव) , मुंबई – 400 097

ईमेल jayjagatpublic@gmail.com
डायमंड पिkलकेशlस
जय tयसनमx
ु ती काशन

1691, सदा"शव पेठ

GSमुतनगर – बारागाव नांदरू

शंकर साद को. हौ. सोसायट,

राहुर, िज. अहमदनगर – 413 705
ईमेल matrubhumee@gmail.com

3 रा मजला, aटळक रोड,
पुणे – 411 030
फोन नं. (020) 24452387

जाणीव काशन

ईमेल diamondpublications@vsnl.net

तीक, gलॉट नं. 194
वाशी-गावठाण,

GSरdमी वचार काशन

नवी मंब
ु ई – 400 703

ना"शक

फोन नं. 022 27652290
GSवेणाई काशन
जै"मनी काशन

नागपूर

चं~पुर
aदलपराज काशन
ान बोधनी

251 क, शfनवार पेठ,

510, सदा"शव पेठ

पुणे – 411 030

पुणे – 411 030

ई मेल diliprajprakashan@yahoo.in

ानगंगा काशन

aदशा पिkलकेशन

28/अ, बध
ु वार पेठ, अंबर च! बस

राTU सेवा दल GबिJडंग

3 रा मजला, अgपा बळवंत चौक

दांडक
े र पूल, पुणे – 411 030

पुणे -

फोन नं. 9623121602

411030

फोन नं. 020 24497951
दपक dयाम घळसासी
ानेश काशन

महे श गॅलxसी, सी 1101

6, नवfनमाण, तापनगर

"संहगड कॉलेज रोड, वडगाव ब.ु

नागपरू – 440 022

पुणे – 411 041

फोन नं. (0712) 2227479

फोन नं. 020 20245170

काशक सूच
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दघायु इंटरनॅशनल

नवल काशन

36, कोथ{ड गावठाण, wहातोबा दे ऊळ,

sलॅ ट नं. 2, गणेशपाक, ई GबिJडंग

बोधी वC
ृ , नव|ह माuती यांचे समोर

aहंगणेखुद, "संहगड रोड,

कोथ{ड, पुणे – 411 038

पुणे – 411 051

फोन नं. (020) 25382130
ईमेल deerghayuinternational@gmail.com

fन"मती काशन
संकृती, बध
ु वार पेठ

दे वयानी काशन

उमरे ड, िज. नागपूर – 441 203

एकवरा को- ऑप. हाऊ"संग सोसायट
gलॉट नं. सी/80/304,

fनशीगंधा बक
ु एजlसी

सेxटर 20, ऐरोल,

मुकंु दराज पथ, महाल

नवी मंब
ु ई – 400 708

नागपूर – 440 032

फोन नं. 9422856406
नीहारा काशन
दे शमुख आnण कंपनी पिkलशस

985, सदा"शव पेठ, 3,

बी – 22, दे शमुख आnण कंपनी ा. "ल.

भूपfत कॉwgलेxस, ानबोधनी जवळ,

पण
ु े – 411 030

पुणे – 411 030
फोन नं. (020) 24491292

\वारकादास लोaहया
]कनारा, व\याकंु ज वसाहत
अंबाजोगाई, िज. बीड - 431 517
फोन नं. 02446 247016
नवचैतlय काशन
ए-002, शशांक को. ऑप. सोसायट
योगीनगर कॉनर, स
ु त
ू हॉिपटलजवळ
एxसर रोड, बोKरवल (प.),
मुंबई – 400091
नवता काशन
कलाउदय, लोकमाlय aटळक माग
कॅनरा बँकेसमोर, दaहसर(प.),
मंब
ु ई – 400 068
फोन नं. 09324795050
ईमेल navataa.prakashan@gmail.com
नवता बक
ु वJड
602 आaदoय अपाट म!ट,
आशानगर, कांaदवल (पूव) ,
मुंबई – 400 101
फोन नं. 9619922126
ईमेल navatabookworld@gmail.com

ईमेल neeharaprakashan@rediffmail.com
पंpडत पिkलकेशlस
395, दाजी इटे ट,
हळवल-कणकवल
"संधुदग
ु  - 416 602
परचुरे काशन
2/30, गोरे गांवकर GबिJडंग
गरगाव, मंब
ु ई – 400 004
परफेxट पिkलकेशlस
माजलगाव, बीड
पKरसर काशन
अंबर हाऊ"संग सोसायट
अंबाजोगाई, िज. बीड
ईमेल parisar.prakashan@gmail.com
पवन काशन
तारांगण, परतानी हॉिपटल समोर
बसथानक पKरसर,
परभणी – 431 401
फोन नं. (02452) 221710
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पानसे मंडळ

बालाजी तांबे फाऊंडेशन

पानसे भवन, 681/82,

आoमसंतुलन िtहलेज

नारायण पेठ, शकुनी माuतीजवळ

एम ट डी सी हॉ"लडे Kरसॉट या जवळ

पुणे - 411 030

पुण-े मुंबई हायवे, काला – 410 405
ता. मावळ िज. पण
ु े

पुTपक काशन
381 अ/1, शfनवार पेठ

बाळासाहे ब पाटल

पण
ु े – 411 030

कराड

फोन नं. (020) 24483062
Gबंब काशन
पॉgयुलर काशन
301, महालमी च! बस
22, भुलाभाई दे साई रोड
मुंबई –

400 026

फोन नं. (022) 23530303
ईमेल info@popularprakashan.com
fतभास काशन
तारांगण, परतानी हॉिपटल समोर
बसथानक पKरसर, परभणी – 431 401
फोन नं. (02452) 221710
फुJल श"शकांत पाटल
वितक हॉिपटलसमोर,
ामणपुर, म.ु पो. कु{ंदवाड,
ता. "शरोळ, कोJहापरू – 416 106
फोन नं. 02322 2441731
यद"शनी खानोलकर
इ-304, xवीlस टाऊन,
चंचवड, पुणे – 411 033
यांका शांत पटवधन
1333, शुYवार पेठ
पाdवनाथ रे "सड!सी, शॉप नं. 1
पुणे – 411 002
ेरणा कwयुfनकेशन
ेरणा, मधुबन रता Y. 9,
जन
ु ी सांगवी, पुणे – 27
फोन नं. 020 27282620

धम – लमी, सांत लॉरे lस
आगशी - गोवा – 403 204
फोन नं. (0832) 2438355
भाऊसाहे ब कणसे
राजमहल, 475/19, सदरबझार
सातारा – 415 001
फोन नं. (02162) 237254
भार\वाज काशन
उमेश, 128/2, सम
ु ाग गह
ृ रचना,
नवकेतन गJल Y. 5, कोथ{ड,
पुणे – 411 038
फोन नं. (020) 25448038
ईमेल ramranade@gmail.com
भम
ू ी काशन
21, कृषनगर,
लाल बहादरू शाSी शाळे जवळ
जन
ू ा औसा रोड, लातूर
मंजुल काशन
18/3/10, शांतीदप अपाट म!ट
aहंगणे खुद,
पुणे – 411 051
फोन नं. (020) 2446 6649
मधुराज पिkलकेशlस
251 क, शfनवार पेठ,
पुणे – 411 030
ईमेल diliprajprakashan@yahoo.in
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मध
ु ी काशन

मॅजेिटक काशन

तावरे कॉलनी,

8, ]फfनxस 3 रा मजला, 457

सुर"भ कायालयासमोर

एस.tह.पी. रोड, गरगाव, मुंबई – 400 004

अरयेdवर, पुणे – 411 009
फोन नं. (020) 2422 7726

मेनका काशन
2117, सदा"शव पेठ,

म}य दे श मराठ साaहoय संघ

वजयानगर कॉलनी,

भोपाळ

पुणे – 411 030
फोन नं. (020) 2433 6960

महष कवi Sी "शCण संथा

ईमेल menakaprakashan@gmail.com

कवiनगर, पुणे - 411 052
फोन नं. (020) 25471967, 2531 3000

मेहता

ईमेल mksssho@vsnl.net

1941, माडीवाले कॉलनी
सदा"शव पेठ, पण
ु े – 411 030

माधवी काशन
दoतकुट, 1416 सदा"शव पेठ
पुणे – 411 030
फोन नं. (020) 24474762
ईमेल madhavipublisher@gmail.com
मानवलोक काशन
अंबाजोगाई
मानस पिkलशस आnण pडिUkयट
ू स
91, भगवती नगर 2 रा कतारपुरा
जयपूर – 302 006 (राजथान)
ईमेल manasbooks@rediffmail.com
माया काशन
3, नवी रामदासपेठ, नागपूर – 440 010
"मिdकनशाह बाबा काशन
म.ु पो. बोJडा, ता. कळमनरु , aहंगोल
मीनल काशन
2618, ए, दे शपांडे गJल, ीमहालमी सदन,
2 रा मजला, कोJहापरू – 416 012
मुxता पिkल"शंग
203, ओमेगा टावर, राजारामपुर 9 वी गJल
मेन रोड, कोJहापूर – 416 008
फोन नं. (0231) 2522828

फोन नं. (020) 24476924
ईमेल info@mehtapublicationhouse.com
मैफल काशन
तळे ले कॉलनी, खडका रोड
भुसावळ – 425 201
मो. नं. 9272303212
मोरया काशन
अन
ु ी, 40/10 एरं डवणा
पुणे – 411 038
फोन नं. 9223501797
ईमेल info@morayaprakashan.com
मौज काशन
236-सी, खटाववाडी,
गरगाव, मुंबई – 400 004
फोन नं. (022) 23877150
यमक काशन
204, सoयम, वdवकमानगर
नागपूर – 440 027
यशी काशन
10, "मटल 45/98, भुसार कॉलनी,
पौड रोड, पुणे – 411 038
फोन नं. (020) 25282086
ईमेल yashashrieducation@hotmail.com
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योगानंद काशन

रामचं~ गोवंद भोपी

टे हू, पारोळा, जळगाव – 425 111

ने{ळगाव, सेxटर 20, ने{ळ
नवी मुंबई – 400 706

रमेश रा. चtहाण
7 अ/6, पिdचमा नगर

रे वा काशन

कोथ{ड, पुणे – 411 052

2, िtहनस कुटर, gलॉट नं. 1,

फोन नं. (020) 25434907

सेxटर 3, ी नगर, ठाणे – 400 604

र"सक काशन

रोहन काशन

दे tहारा GबिJडंग, सरवती नगर, बुलढाणा

धवलगर शॉप 5 व 6,

फोन नं. 07262 243393

1430, शfनवार पेठ, पुणे – 411 030

र"सकराज काशन

रोaहत महादे व गायकवाड

र"सकराज, 39 ए, साईनगर-1

घोसरवाड, ता. "शरोळ, कोJहापरू

हुडकेdवर रोड, नागपूर – 440 034
लमणदास काळे
राऊत पिkलकेशlस

अमरावती

20, अमर fनवास, यशवंत नगर वतारत
नांदेड – 431 602

लमी म. पाटल

फोन नं. (02462) 645410

434, बागवाडा, मुळगाव
अनोडा, गोवा – 403 503

राज बुक pडजाइनस अँड पिkलकेशlस
lय.ु शाSीनगर, टे शन रोड, भंडारा - 441 904
राजहं स काशन
चंतामणी अपाट म!ट, 1025, सदा"शव पेठ,
पुणे – 411 030
फोन नं. (020) 24473459
ईमेल rajhansprakashan1@gmail.com
www.rajhansprakashan.com
राज!~ काशन
महाराजा GबिJडंग, पaहला मजला
गरगाव, मुंबई – 400 004
फोन नं. (022) 23823548, 28332406
ईमेल rajendraprakashan@gmail.com
राsटर पिkलकेशlस
102, ओम नमः "शवाय सोसायट, तेजपाल कम
रोड नं. 1, वलेपालi(पव
ू ) , मंब
ु ई – 400 057
फोन नं. 09820527619
ईमेल rafterpublications@gmail.com

फोन नं. (0832) 2215568
लमीकांत पिkलकेशlस
घर Y. 833/3, पोतावाडा,
"शवोले, बादi श, गोवा
ल"लता रामचं~
कनाटक आरोय धाम
घटभा, ता. गोकाक
बेळगाव - 591 306
लाखे काशन
मुकंु दराज पथ, महाल,
नागपूर - 440 002
फोन नं. (0712) 2768814
लोकमाlय aटळक वचार मंच
568, नारायण पेठ, aटळक वाडा
पुणे – 411 030
फोन नं. 020 24430350
ईमेल stilak@yahoo.com
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लोकवामय

वजय रामचं~ जगताप

भूपेश गुgता भवन, 85, सयानी रोड,

इचलकरं जी

भादे वी, मुंबई – 400 025
व\या वकास पिkलशस
लोकसेवक काशन

मेहाpडया चौक, धनतोल,

आaट ट हाऊस, रामवाडी

नागपूर - 440 012

पेण, रायगड – 402 107
वडम िtहलेज पिkलकेशlस
लोकायत काशन

नवी aदJल

13, यशवंतनगर, ग! डा माळ,
सातारा – 415 002

वेद मंaदर काशन
वेद मंaदर, टका लोहसर,

वंदना काशन

योल बजार, योल क!प,

बी/10, दस सोसायट

िज. कांगडा – 176 052

लेsट. aदलप गुgते माग

aहमाचल दे श

"शवाजी पाक, माहम
मुंबई – 400 016

वेaदका एंटरायजेस

फोन नं. 9819182329

28/39, चैतlयनगर,
धनकवडी, पण
ु -े सातारा रोड

वरदा काशन

पुणे – 411 043

वरदा, सेनापती बापट माग

फोन नं. (020) 24360138

397/1 वेताळबाबा चौक

ईमेल contact.vedikaenterprises@gmail.com

पण
ु े – 411 016

www.vedikabookers.com

फोन नं. (020) 25655654
ईमेल varadaprakashan@gmail.com

शंकराचाय lयास
शंकराचाय संकुल,

वसंती काशन

जन
ु ा गंगापूर नाका, गंगापूर रता,

2 ए/704, उ"मया नगर,

ना"शक – 422 013

वdवेdवर नगर माग, गोरे गाव (प)ू ,
मुंबई – 400 063

शkदगंध काशन
13, कृTण पाक, इं~थ

कॉलनी,

वावर काशन

पाईपलाईन रोड, सावेडी, अहमदनगर – 414 003

वावर, gलॉट Y. 64, नारायणनगर,

फोन नं. (0241) 2429547

औसा रोड, लातूर – 413 531
शkदालय काशन
वजय धुंडीराजपंत दे शमुख

पोट बॉxस नं. 90, वॉड 7

वणी

ीरामपरू – 413 709
फोन नं. (02422) 210425

वजय काशन
ए 6, सश
ु ील नगर, भारती व\यापीठसमोर

"शJपा काशन

वजापरू रोड, सोलापरू – 413 004

ी समथ अपाट म!ट, 580,

मो नं. 9021727332

शfनवार पेठ, पुणे – 411 030
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"शवभारती काशन

ी सgतशंग
ृ ी पिkलकेशन

69 ए, कोतवालनगर, तापनगर,

{म नं. 8, सद ू माळी चाळ, आझाद रोड

Kरंग रोड, नागपूर – 440 022

शांतादग
ु ा मातेया मंदराजवळ
मालपा डगर नं. 1, अंधेर(पूव)

"शवसं|ाम काशन

मंब
ु ई – 400 093

205, Kरंग रोड, शाहू चौक, फुलेवाडी
कोJहापूर – 416 010

ी हKर काशन

फोन नं. (0231) 2631818

389/अ, शांती नगर, आक!-बायश
नावेल-सालसेत, गोवा- 403 707

"शवपश काशन
"शवफूत, अ-48 कतुरबा सोसायट

ीकांत दे वधर

वांतवाडी, पुणे – 411 015

सातारा - 415 002

फोन नं. 09823627244

फोन नं. 9422403106

"शवाजी खोगरे

ीकृTण काशन

सचव, लोकनायक जनता संपक कायालय

ी संजय सारडा यांचा वाडा

जयभा |ामीण वकास मंडळ, Kरंग रोड

सराफ बाजार, मंगuळपीर

जयवंती नगर, अंबाजोगाई

वा"शम
फोन नं. 9404728305

शभ
ु ]Yएशन
759/40, कांचन, पुणे – 411 004

ीवामनराज काशन

फोन नं. 9326070934

ीगुuकृपा, आनंदनगर, aहंगणे खुद
"संहगड रोड, पण
ु े – 411 051

ा ीकांत पवार
101, कूपर कॉलनी, सातारा

dलोक पिkलकेशन
uणवाल पॅनोरमा, 1/7, वारजे

ी उपासनी कlयाकुमार थान

पुणे – 411 058

साकुर, अहमदनगर – 423 107
फोन नं. 02423 242173

संघष काशन
अंबाझर टे कडी

ी मुxताई वdवसेवा fतTठान "शCण, बोधन व

डॉ. बाबासाहे ब आंबेडकर पुतयाजवळ

संशोधन क!~

नागपरू – 440 033

सुदशन GबिJडंग, इपात रोड, सणसवाडी
ता. "श{र, पुणे – 412 208

संयोग पिkलकेशन
इंaदरानगर, ना"शक – 422 009

ी रामचं~ "मशन

फोन नं. 9881168509

मणपxकम, चेlनई – 600 116
संकार काशन
ी वसंता साई बुxस अँड पिkलकेशlस Uट मुxती

आनंदवन, म.ु पो. ढवळ,

fनलयम,

ता. फलटण, सातारा

रोयापालयम

गाव,

fत{मंगलम,

मदरु ाई-

वuधन
ू गर माग, मदरु ाई – 625 706

फोन नं. 9822991603

ईमेल mukthinilayam@gmail.com

ईमेल ndlokhande@gmail.com

काशक सूच
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संकृती काशन

सKरता काशन

कJचर Yेट, पाईन रोड,

वरदा, सेनापती बापट माग

सेxटर 6, पाईन "सटजवळ,

397/1 वेताळबाबा चौक

lयू मोशी ाधकरण, पुणे – 411 039

पुणे – 411 016

फोन नं. (020) 65293725

फोन नं. (020) 25655654
ईमेल varadaprakashan@gmail.com

सई काशन
अCर, 401, गोमी अtहे lय,ू

सप fनसग संवधन संथा

सहकार नगर, पोखरण रोड नं. 1

खोपोल

ठाणे (पिdचम) – 400 606
फोन नं. 9869041664

साई काशन
शांकर तooवान मंaदर निजक

सकाळ काशन

ामणपुर,

"मरज

595, बध
ु वार पेठ, पण
ु े – 411 002
साधना काशन
सतीश काकडे

926, सदा"शव पेठ, पुणे – 411 030

वचारधारा |ामीण वकास संथा

फोन नं. (020) 24451724

आ"शव, ता. औसा, लातूर

ईमेल sadhana.prakashan@gmail.com

सदालमी काशन

साgताaहक ववेक

सदालमी fनवास, 2/3 अशोका अपाट म!ट

aहंद
ु थान काशन संथा

टे Jको सोसायट 1 समोर, fतlहे वाडी रोड

5/12, कामत औ\योगक वसाहत

राजगu
ु नगर, ता. खेड, पण
ु े – 410 505

396, वातंयवीर सावरकर माग
भादे वी, मुंबई – 400 025

सनय काशन
शभ
ु म वdव, मोगरा बी -14

सारनाथ काशन

आनंदवाडी, नारायणगाव,

सारनाथ कॉलनी, धार रोड,

ता. जl
ु नर, पण
ु े – 410 504

परभणी – 431 401

मो. नं. 9860429134
ईमेल sanayprakashan@gmail.com

साथसंकेत काशन
ओम"शवशंभो हाईस, sलॅ ट नं. 46

सgतष काशन

fतसरा मजला, मोहननगर

गट नं. 84/2, दामाजी कॉलेजमागे

धनकवडी, पुणे – 411 043

मंगळवेढा – 413 305, िज. सोलापूर

ईमेल meera.bade@gmail.com

फोन नं. 9766924992
ईमेल saptarsheeprakashan@gmail.com

"सराजोशफ काशन
अजब मंझील, gलॉट नं. 161

समु~ पिkलकेशन

रoनाgपा कंु भार नगर(प.ू ),

सoयम, वdवकमा नगर

कोJहापूर – 416 013

नागपूर - 440 027

फोन नं. 2638005

फोन नं. 9730275152
ईमेल loknathyashwant1303@gmail.com

9822936275
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सुकृत काशन

व{पदप काशन

रामकंु ज, सtहi नं. 46/6/3

kलॉक नं. 12 ब, यशवंत हौ. सोसायट

अ\वैतनगर, पौड रोड, पुणे – 411 038

अ-कुमठा नाका, माकडेयनगर

फोन नं. 9921008845

सोलापूर – 413 005

www.sukrutprakashan.com

फोन नं. 093250557657

सुकृत काशन

हं स थएटर Uे fनंग स!टर

84, शुYवार पेठ, भक
ु ृ पा सोसायट

वारखंड,े फडा, गोवा – 403 401

पुणे - 411 002
फोन नं. (020) 24451584

हKरती पिkलकेशlस
sलॅ ट नं. एन 604, टोपाझ पाक

सग
ु ावा काशन

पाक Uट, जगताप डेअर, वाकड

562, सदा"शव पेठ, पुणे – 411 030

पुणे – 411 057

फोन नं. (020) 24479228
ईमेल vilas_wagh@bsnl.in

ह"मस काशन
सtहi नं. 694, शॉप नं. 2

सन
ु ंदा आनंद शा"ळ|ाम

आदश को- ऑप. सोसायट

वdवनाथ मत
ृ ी, sलॅ ट नं. 3

वड
ु लँ ड शो{म मागे, सातारा रता

दoतवाडी पो"लस चौक व

पण
ु े – 411 037

लोबल हॉिपटल जवळ

फोन नं. (020) 24269876

पुणे – 411 030
हे मचं~ दयाणव कोपडiकर
सरु े श एजlसी

बी – 2/20, सKरता वैभव

205, शुYवार पेठ,

"संहगड रोड, पुणे – 411 030

पुणे – 411 002

फोन नं. (020) 24250427

सुव\या काशन
374, उoतर कसबा
सोलापूर – 413 007
नेहवधन काशन
863, सदा"शव पेठ,
महाoमा फुले सभागह
ृ ामगे
पुणे – 411 030
फोन नं. (020)

2447 2549

ई मेल snehavardhan@vsnl.net
व{प काशन
अCर, 858, सहया~नगर
एन-5 (दCण), "सडको
औरं गाबाद – 431 003
फोन नं. (0240) 2488209

