
अ.क्र. दाखलअंक ग्रंथनाम लेखक प्रकाशन स्थळ ककंमत

1 53482
स्त्रीवादी सामाजिक जवचार महत्वाच्या जवचारवंत 

जस्त्रयांचा पररचय
जवद्यतु भागवत डायमंड पणेु 450.00

2 9121 चाकोरी बाहरे (एक आत्मकथन ) १ ले पवव गंगुताई पटवर्वन सार्ना पणेु 16.00

3 41037 पजु्य साने गुरुिींचे अंतरंग डॉ. ग. ना. िोशी मॅिेजटटक मुंबई 150.00

4 1551 मराठी माणसे, मराठी मने प्र. के. अते्र परचरेु मुंबई 4.00

5 4011 भारतीय नेता लोजहया सौ. इदंमुती केळकर ज्ञानराि पणेु 100.00

6 8960 आत्मजनवेदन आजण जहनं्द ुजवश्वजवद्यालय दशवन
आयवुेदाचायव डॉ. भा. गो. 

घाणेकर
20.00

23329 केळकर - १ प्रभाकर  पाध्ये केसरी पणेु 15.00

1154 केळकर - २ प्रभाकर  पाध्ये केसरी पणेु 15.00

8 26711 बाबुराव नावाचे झुंबर श्रीकांत पेढांरकर मोरया डोंजबवली 150.00

9 17368 सावरकर जव. स. वाजळंबे मॅिेजटटक पणेु 60.00

10 65222 नारायण मतुी - मलु्य िपणार एक अजितीय आयषु्य अन.ु अंिनी नरवणे मेहता पणेु 120.00

11 22939 बुजिवादाचा ध्रवुतारा द. के. केळकर

45124 सम्राट अशोक चररत्र  - १ वासदुेव गो. आपटे वरदा पणेु 200.00

64379 सम्राट अशोक चररत्र  - २ वासदुेव गो. आपटे वरदा पणेु 200.00

13 30600 लोकजहत कते बाबासाहबे बोले र्नंिय जकर पॉप्यलुर मुंबई 50.00

14 12054 महापरुुष छत्रपती जशवािी जसकंदर सय्यद अमीन 20.00

15 17665 लोकनायक अणे व त्यांचा काळ भाग - १ श्रीमती जवणाबाई बा. हरदास
लोकनायक अणे िन्मशताब्दी  

सजमती
यवतमाळ 40.00

16 19621 माझी भजुमका ग. गो. बोडस जकलोटकर पणेु 20.00

17666 झाले मगृिळ आता िल दत्ता भट आरती डोंजबवली 75.00

30583 झाले मगृिळ आता िल दत्ता भट आरती डोंजबवली 75.00

50199 झाले मगृिळ आता िल दत्ता भट आरती डोंजबवली 75.00

21557 झाले मगृिळ आता िल दत्ता भट आरती डोंजबवली 75.00

18 3616
तुमसरचा दानी र्मावत्मा रा. सा. सेढ गोपी जकसनिी 

रािारामका
श्री. कृ. ल. जनवावण रा. सा. गो. अग्रवाल चॅरीटेबल ट्रटट तुमसर 1.50
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19 1923 मतृ्युंियाच्या सावलीत संपा : सौ. मीनाक्षी फडणीस जविय नागपरु 16.00

8575 होटसन - गोगाटे (आत्मवतृ्त )  - १ वा. ब. गोगटे पणेु जवद्याथी गहृ पणेु 10.00

21125 होटसन - गोगाटे (आत्मवतृ्त )  - २ वा. ब. गोगटे पणेु जवद्याथी गहृ पणेु 10.00

21 28064 कलासागरातील मोती बालगंर्वव, बा. पेंढारकर सी. के. दत्ता िी. कुलकणी अरगडे कुलकणी पणेु 3.00

19
साजहत्य - जसंह श्रीपाद कृष्ण कोल्हटकर (िीवन गाथा ) - 

१
ग. द.े खानोलकर भारत गौरव ग्रंथमाला मुंबई 40.00

26309
साजहत्य - जसंह श्रीपाद कृष्ण कोल्हटकर (िीवन गाथा ) - 

२
ग. द.े खानोलकर भारत गौरव ग्रंथमाला मुंबई 40.00

19933 मागे वळुन पाहताना िीवन याते्रतुन - १ ह. ग. वैष्णव रामराज्य औरंगाबाद 25.00

31943 मागे वळुन पाहताना िीवन याते्रतुन - २ ह. ग. वैष्णव रामराज्य औरंगाबाद 25.00

24 26699 टमतृीरत्ने  - कै. रतनचंद जह. यांचे आत्मकथन सौ. इदंमुती सतीशचंद मॅिेजटटक मुंबई 90.00

25 9126 प्रा. अ. का. जप्रयोळकर टमतृी ग्रंथ डॉ. सभुाष भेण्डे प्रा. जप्रयोळकर टमतृी ग्रंथ मुंबई 40.00

26 17659 ओिंळ (लो. बापिुी अणे गौरवग्रंथ ) संपा: कानडे / सरपटवार लो. अणे िन्मशताब्दी सजमती
वणी,(यवत

माळ)
30.00

1470 डॉक्टर भाऊदािी - व्यक्तीकाल, कतुवत्व अनंत काकबा जप्रयोळकर मुंबई मराठी सा. संघ मुंबई 15.00

82012 डॉक्टर भाऊदािी - व्यक्तीकाल, कतुवत्व अनंत काकबा जप्रयोळकर मुंबई मराठी सा. संघ मुंबई 15.00

28 24604 गोष्टीरूप लालबहादरु शंकर कऱ्हाडे जकती औरंगाबाद 25.00

29 66800 सह्याद्रीचा छावा प्रा. जिते य. रा. य. रा. जिते वसमत नगर 25.00

30 30702 आमचे तात्या सेनापती बापट डॉ. इदंमुती फाटक द. मो. भावे नागपरु 12.00

31 18600 माझे कलािीवन बा. अणे चररत्र िोशी अणे टमतृी डोंजबवली 75.00

32 48803 िॉनी वॉकर हाटयाचा बादशहा जदवाकर बापट साकेत औरंगाबाद 40.00

33 30633 वसंत दादा पाटील -  व्यक्तीकायव डी. िी. पाटील माजणक मोती कोल्हापरु 20.00

34 19064 उलटलेली पाने य. द.ु लोकुरकर श्री जवद्या पणेु 37.00

35 18622
श्रजमकांचा कैवारी (क्ांतीसह नाना पाटील यांचे िीवन 

चररत्र)
मो. जन. डोके पारख बेळगाव 45.00

36 8981 ह ेगीत िीवनाचे (आत्मचररत्र ) पद्मश्री समुतीबाई शहा कुलकणी ग्रंथगार पणेु 10.00

23101
हररभाऊ काळ आजण  कतुवत्व कै. प्रा. जवष्ण ुबापिुी 

आंबेकर यांचा लेखसंग्रह - १
जव. स. खांडेकर सरटवती भरन नाजशक 10.00
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हररभाऊ काळ आजण  कतुवत्व कै. प्रा. जवष्ण ुबापिुी 

आंबेकर यांचा लेखसंग्रह - २
जव. स. खांडेकर सरटवती भरन नाजशक 10.00

38 53886 तात्या टोपे म. श्री. जदजक्षत अतुल पणेु 14.00

39 23179 वटृवकृ्षाच्या छायेत यमनुा खाडीलकर नवाकाळ मुंबई 5.00

40 22921 नाट्याचायव कृ. प्र. खाडीलकर न. र. फाटक मौि मुंबई 12.50

41 24373 कतुवत्वाचा महामेरू डॉ. हडेगेवार शजशकांत देशपांडे चंद्रकला पणेु 30.00

22947 नरजसंह जचंतामण एक महनीय व्यजक्तत्व  - १ त्र्यं. जव. पववते मनोहर ग्रंथ पणेु 10.00

22945 नरजसंह जचंतामण एक महनीय व्यजक्तत्व  - २ त्र्यं. जव. पववते मनोहर ग्रंथ पणेु

1815 नरजसंह जचंतामण एक महनीय व्यजक्तत्व  -  ३ त्र्यं. जव. पववते मनोहर ग्रंथ पणेु

43 22241 जशव शाजहर िगन्नाथ चव्हाण मोरया डोंजबवली 60.00

44 9033 तेिटवी तारे - व्यक्तीजचते्र सा. जव. दा. सावरकर डॉ. जवद्यार्र पुंडजलक मॅिेजटटक मुंबई 4.00

45 66520 आनंदयात्री रजवंद्रनाथ बा. भ. बोरकर सजुवर्ा सोलापरु 180.00

46 48538 सरकार ते सरकार ना. त्र्यं. देशपांडे मौि मुंबई 100.00

47 30662 टवरवंदना सौ. शैलेिा रािे टवाती पणेु 15.00

48 66572 साजहत्य जदंडीचा वारकरी मर्कुर केचे डॉ.कोमल ठाकरे जविय नागपरु 450.00

49 4872 भाऊसाहबे रानडे गौरव ग्रंथ अ. प्र. प्रर्ान राष्ट्रीय सेवादल मुंबई 5.00

14402 भ्रष्टाचारीत अंतुले  - १ मार्व गडकरी श्री जवद्या पणेु 25.00

18105 भ्रष्टाचारीत अंतुले -  २ मार्व गडकरी श्री जवद्या पणेु 25.00

51 20278 िीवन गाथा रार्ाबाई  शेवडे महाराष्ट्र राज्य पा. जन. व. अ.सं. पणेु 26.00

52 23310 सातपजु्यातील संिीवनी सौ . शरदचंजद्रका पाटील योगेश औरंगाबाद 25.00

1786 नमन नटवरा : काही जदवगंत  नाट्यसेवकांचे चररत्र  - १ समंुत िोशी साजहत्य सहकार संघ जल. मुंबई 12.50

8206 नमन नटवरा : काही जदवगंत  नाट्यसेवकांचे चररत्र  - २ समंुत िोशी साजहत्य सहकार संघ जल. मुंबई

54 4375 मर्ाचे पोळे : श्रीपाद द. कुलकणी सौ. नीला कुलकणी कुलकणी पणेु 29.00

55 48531 टवतः जवषयी अजनल अवचट मौि मुंबई 100.00
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56 65042 कॉ. श्रीपाद अमतृ  डांगे डॉ. अशोक चौसाळकर कॉ. गो. पानसरे अमतृ म. सजमती कोल्हापरु 500.00

57 21640 साथ संगत यमनुा शेवडे ज्ञानेश नागपरु 35.00

58 8959 पंजडत जशवनाथ शास्त्री यांचे  आत्मचररत्र अन ु. प. स. सरदेसाई साजहत्य आजण संटकृती मं. मुंबई 11.00

59 2099 रािभवन : संत टेरेसाकृत डॉ. शं. गो. तुळपळेु जवदभव म. ब.ु कं. पणेु 8.00

60 18829 वादळाचे वंशि गंगार्र पानतवेला प्रचार कोल्हापरु 30.00

61 14913 दलीतोिारक गुरुवयव बनसोड ना. रा. शेंडे श्री शेष भंडारा 25.00

62 18656 संजक्षप्त आत्मकथा कंुदकुुरी  जवरेशजलंगम अन.ु  इदंमुती केळकर नॅशनल बुक ट्रटट इं जदल्ली 12.50

63 30598 िडण - घडण वामन चोरघडे कॉन्टीनेटल पणेु 30.00

64 65041 मंजिल अिनु दरुच! गंगार्र जचटणीस कॉ. गो. पानसरे अमतृ म. सजमती 350.00

65 10150 श्री. ना. रा. शेंडे : व्यक्ती आजण सार्ना नरेंद्र जनमिे संपादक मंडळ सरु्ा नागपरु 100.00

66 24320 आत्माराम राविी भट व्यक्ती आजण कायव शंकर ि. िोशी मराठा चेंबसव ऑफ कॉमसव पणेु 40.00

67 26653 जदना जदसे मि जदनरमािी प्रभाकर िठार पॉप्यलुर मुंबई 125.00

68 66772 महापरुुष - रािगुरू श्री जसिेश्वर महाराि
प. प.ु ग.ु डॉ. नारायणानंद 

काटेटवामीिी
गुरुदेव श्रीरामपरु 180.00

69 72638 मराठे शाहीतील मनजटवनी डॉ. स.ु र. देशपांडे मेहता पणेु 140.00

48530 रास - आत्मचररत्र  - I स.ु मा. करंदीकर मौि मुंबई 100.00

44939 रास - आत्मचररत्र -  I स.ु मा. करंदीकर मौि मुंबई 100.00

71 10229 मौनांजकत : दादासाहबे फाळके यांचे चररत्र गंगार्र महाम्बरे पॉप्यलुर मुंबई 100.00

72 26651 संगीत सयुव : केशवराव  भोसले आत्माराम सावंत मेहता पणेु 50.00

73 65739 ना खंत ना खेद
(कृष्णा हाथीजसंग) अन.ु  साने 

गुरुिी
ररया कोल्हापरु 200.00

74 13134 क्ांजतवीर बाबाराव सावरकर द. न. गोखले श्री जवद्या पणेु 30.00

75 1248 रािािी - चक्वती रािगोपालाचायव यांचे चररत्र   - १ रा. प्र. काजनटकर महाराष्ट्र गांर्ी टमारक जतथी पणेु 6.00

75 8872 रािािी - चक्वती रािगोपालाचायव यांचे चररत्र   - २ रा. प्र. काजनटकर महाराष्ट्र गांर्ी टमारक जतथी पणेु 6.00

76 48538 ताणे  बाणे आत्मचररत्र वसंत बापट मौि मुंबई 100.00
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77 20547 बालगंर्वव - व्यक्ती आजण कला वसंत शांताराम देसाई व्हीनस पणेु 200.00

78 48778 कॅन्सर कोकेन आजण कौशल्य डॉ. संिय ओक मनोजवकास मुंबई 110.00

79 33594
मागे पाहतो वळुन - प. जश. रा. रंगनाथन यांचे  

आत्मचररत्र
अन.ु कृष्ण मु. उिळंबकर प. जश. रा. रंगनाथन टमा. स. पणेु 100.00

80 8766 नेहरू एक छंद - मकु्त जचंतन प्रफुल्ल - दत्त अजभनव मुंबई 8.00

25208 इस्त्रायलचा जवर्ाता  - १ प्र. ग. बापट साकेत औरंगाबाद 35.00

18433 इस्त्रायलचा जवर्ाता  - २ प्र. ग. बापट साकेत औरंगाबाद

82 38991 रािषी शाहु : वसा आजण वारसा कॉ. गो. पानसरे प्रबोर्न कोल्हापरु 10.00

83 65743 राळेगणजसिीचा कमवयोगी अण्णा हिारे सरेुशचंद्र वारघडे कॉन्टीनेटल पणेु 60.00

84 37264 कल्पतरू डॉ. सौ. कुन्ता िगदाळे ना. िगदाळे बाशी 250.00

85 65747 त्या होत्या म्हणनु..... डॉ. जविया वाड अनशु्री पणेु 90.00

86 15909 अली : जद ग्रेटेटट पंढरीनाथ सावंत अिब कोल्हापरु 9.00

87 48814 आठवणींचा डोह अरजवंद मळुगावकर पॉप्यलुर मुंबई 300.00

88 30658 पं. िवाहरलाल नेहरू जवजवर् दशवन संपा: ग. प्र. प्रर्ान सार्ना पणेु 4.00

89 65043 नाजवकांचे ऐजतहाजसक बंड (सबु्रता बॅनिी ) र. पाटकर
कॉ. गोजवंद पानसरे अमतृ महोत्सव 

स.
कोल्हापरु 110.00

90 65048
चंद्रकरुणा कॉ.  चं. चौर्री आजण कॉ. करुणा चौर्री 

यांचे चररत्र
अन.ु भा. कांगो

कॉ. गोजवंद पानसरे अमतृ महोत्सव 

स.
कोल्हापरु 40.00

91 65047 एका रणरागीनीची  हकीकत कॉ. पाववतीबाई भोर अन.ु कृष्णा जकबहुनेभोर
कॉ. गोजवंद पानसरे अमतृ महोत्सव 

स.
कोल्हापरु 40.00

92 65046 अंर्ारातुन न प्रकाशाकडे अन.ु कॉ. एस. एस. जमरिकर
कॉ. गोजवंद पानसरे अमतृ महोत्सव 

स.
कोल्हापरु 55.00

93 65074 कॉ.  बापरुाव िगताप एक  र्गर्गते िीवन अन.ु कॉ. क्ांती िेिरुकर
कॉ. गोजवंद पानसरे अमतृ महोत्सव 

स.
कोल्हापरु 50.00

94 आर्जुनक शाजहरी आजण कामगार  रंगभतुी िीवन

95 65049
अहमदनगर  मर्ील कायवकते ओटी,  ढुबे,आठरेपाटील, 

पालव,े ताकटे
अन.ु जव. औटी / कडु

कॉ. गोजवंद पानसरे अमतृ महोत्सव 

स.
कोल्हापरु 25.00

96 65045 कॉ. मार्वराव गायकवाड अन.ु अॅड. प.ु डावरे
कॉ. गोजवंद पानसरे अमतृ महोत्सव 

स.
कोल्हापरु 75.00

97 65066 दोनवादळी व्यजक्तमत्वे : डीबीके शांताबाई कुलकणी कॉ. शांता रानडे कॉ. गोजवंद पानसरे अमतृ  महोत्सव कोल्हापरु 75.00

98 65081 अिनुी चालतोची वाट न. गो. पाटकर कॉ. गोजवंद पानसरे अमतृ  महोत्सव कोल्हापरु 45.00
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99 65050 डॉ. गंगार्र अजर्कारी असीम त्यागाचे प्रजतक संपा: हमे ुअजर्कारी कॉ. गोजवंद पानसरे अमतृ  महोत्सव कोल्हापरु 40.00

100 65054 कॉ. बी. एस. घलेु संपा: कृष्णा कॉ. गोजवंद पानसरे अमतृ  महोत्सव कोल्हापरु 20.00

101 65053 कॉ. एस.िी. सरदेसाई व्यक्ती कतुवत्व आजण जवचार ितींद्र र. कुऱ्हाडकर कॉ. गोजवंद पानसरे अमतृ  महोत्सव कोल्हापरु 45.00

102 65064 माझी टमरजणका कॉ. गो. द.े कुतवडीकर कॉ. गोजवंद पानसरे अमतृ  महोत्सव कोल्हापरु 55.00

103 65057
बेळगावचे कायवकते : मेणसे नाईक,  देशपांडे,  

आिगावकर  गौंडाळकर
मेणसे / शहपरुकर आिगा कॉ. गोजवंद पानसरे अमतृ  महोत्सव कोल्हापरु 45.00

104 65060 कॉ. एकनाथ  भागवत जटमता पानसरे कॉ. गोजवंद पानसरे अमतृ  महोत्सव कोल्हापरु 20.00

105 65084 िनतेचा महान कलावंत कॉ. शाहीर अमर शेख प्रा.तानािी ठोंबरे
कॉ. गोजवंद पानसरे अमतृ महोत्सव 

स.
कोल्हापरु 50.00

106 65055
कॉ. िी. एल. जन. कॉ. तारा रेड्डी र्गर् गती  आगनी रस 

रसता जनवारा
प्रजतमा िोशी

कॉ. गोजवंद पानसरे अमतृ महोत्सव 

स.
कोल्हापरु 35.00

107 65061 कोल्हापरुचे काही कायवकते - १०
पानसरे, र्मेु,कदम,पाटील, 

पवार

कॉ. गोजवंद पानसरे अमतृ महोत्सव 

स.
कोल्हापरु 45.00

108 65062 कॉ. स. ना. भालेराव िीवन पररचय कॉ. इदंमुती भालेराव
कॉ. गोजवंद पानसरे अमतृ महोत्सव 

स.
कोल्हापरु 45.00

109 65067 कॉ. भाई जचतळे / कॉ. भाई जटळेकर
कॉ. कमल भागवत /कॉ. शांत 

रानडे

कॉ. गोजवंद पानसरे अमतृ महोत्सव 

स.
कोल्हापरु 65.00

110 65073 लाल तारे : कम्यजुनटट हुतात्म्यांच्या अल्पपररचय श्रीकांत लाड
कॉ. गोजवंद पानसरे अमतृ महोत्सव 

स.
कोल्हापरु 15.00

111 65063 अमळनेर जगरणीकामगार हत्याकांड कॉ. इदंमुती भालेराव
कॉ. गोजवंद पानसरे अमतृ महोत्सव 

स.
कोल्हापरु 35.00

112 65069 कॉ. कमल भागवत सक्षम कुलकणी
कॉ. गोजवंद पानसरे अमतृ महोत्सव 

स.
कोल्हापरु 30.00

113 65068 कॉ. मर्कुर रानडे /कॉ. शांत रानडे
कॉ. शांता  रानडे / सक्षम 

कुलकणी
कॉ. गो. पानसरे अमतृ म. सजमती कोल्हापरु 40.00

114 65052 कॉ. दादा परुुष कॉ. पे्रमा परुव आनंद मेणसे कॉ. गो. पानसरे अमतृ म. सजमती कोल्हापरु 30.00

115 65044 कॉ. सरला कारखानीस / कॉ. ल. स. कारखानीस कॉ. आशा मोकाशी कॉ. गो. पानसरे अमतृ म. सजमती कोल्हापरु 30.00

116 65056 समेुर जसंह नहाटे  - जसंगिी शरद सरुसिुे कॉ. गो. पानसरे अमतृ म. सजमती कोल्हापरु 12.00

117 65083
कॉ. गुलाबराव गुणत्वायव जगरणगावच्या बुरुिावरील 

कलंद तोफ
प्रा. तानािी ठोंबरे कॉ. गो. पानसरे अमतृ म. सजमती कोल्हापरु 50.00

118 65072 कॉ. िी. एल. पाटील व्यक्ती आजण कायव दीपक रा. म्हाते्र कॉ. गो. पानसरे अमतृ म. सजमती कोल्हापरु 30.00

119 65057 श्रमिीवींचे कैवारी : कॉ. व्ही. डी. देशपांडे गोजवंद गोडबोले कॉ. गो. पानसरे अमतृ म. सजमती कोल्हापरु 30.00

120 65059 झुंिार कम्यजुनटट नेते कॉ. जवठ्ठलराव देशपांडे सरोि देशपांडे कॉ. गो. पानसरे अमतृ म. सजमती कोल्हापरु 20.00

121 24197 महासंगर अजवनाश डोळस अजटतत्व औरंगाबाद 25.00
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17533 उपेजक्षत द्रष्टा (कै. र. र्ो. कवे )    - १ जदवाकर बापट अजभनव मुंबई 3.00

23177 उपेजक्षत द्रष्टा (कै. र. र्ो. कवे )    -  २ जदवाकर बापट अजभनव मुंबई

8012 उपेजक्षत द्रष्टा (कै. र. र्ो. कवे )    -  ३ जदवाकर बापट अजभनव मुंबई

123 9602 जवन ुमकुड यांचे चररत्र अरजवंद ताटके जप्रया मुंबई 10.00

124 30670 रणराजगणी ताराराणी बाळासाहबे पाटील सत्यवादी कोल्हापरु 10.00

125 44421 जनवडक मराठी आत्मकथा राम शेवाळकर साजहत्य अकादेमी मुंबई 140.00

126 17703 गािलेली सात पलायाने िारकानाथ लेले संिय पणेु 7.00

127 4710 इजतहासाचायव रािवाडे साने गुरुिी यशवंत पणेु 1.50

128 4710 इजतहासाचायव रािवाडे साने गुरुिी दयाणवव रघनुाथ कोपडेकर पणेु 1.50

129 882 श्रीपाद कृष्ण कोल्हटकर म. ल. वराडपांडे साजहत्य अकादेमी जदल्ली 2.50

130 21561 गवाक्ष : आत्मचररत्र ग. वा. बेहरे प्रजतमा पणेु 35.00

131 22953 साजहत्य सम्राट नरजसंह जचंतामण केळकर शंकर गणेश दवणे मकंुुद औरंगाबाद 5.00

132 17536 व्यायाम  ज्ञानकोशाचे जनमावते आबासाहबे मिुमुदार अरजवंद ताटके अजभनव मुंबई 8.00

133 31438 रािगुरू - अमात्य : सर रघनुाथ व्यंकािी सयुववंशी कृ. गो.  सयुववंशी रजवंद्र सबनीस ट्रटट कोल्हापरु 90.00

134 18481 कृताथव श्री महामदुजमयााँ दारुवाले गौरव ग्रंथ बोराटे, िोशी, फरांडे श्री. म. बोराटे िोशी कोल्वाई 50.00

135 20165 पाऊलखणुा  : आत्मकरू गिानन िहागीरदार मॅिेजटटक मुंबई 60.00

136 1063 चररत्रचंद म्हणिेच पांगरकरांचे आत्मचररत्र ल. रा. पांगरकर ल. रा. पांगरकर नाजशक 20.00

137 65071 टमतृी गंर् : महाराष्ट्रातील हुतात्मे ल. स. कारखानीस कॉ. गोजवंद पानसरे अ. म. स. कोल्हापरु 60.00

138 65076 कॉ. गंगार्र जचटणीस अजवनाश कदम कॉ. गोजवंद पानसरे अ. म. स. कोल्हापरु 20.00

139 65077 शेखकाका परुुषोत्तम शेठ कॉ. गोजवंद पानसरे अ. म. स. कोल्हापरु 25.00

140 65070 कॉ. वसंतराव तुळपळेु / सौ. माजलनीबाई तुळपळेु
कॉ. माजलनीबाई तुळपळेु / 

सक्षम कुलकणी
कॉ. गोजवंद पानसरे अ. म. स. कोल्हापरु 80.00

141 65758 चररत्र अशी घडतात प्रा.जमजलंद िोशी अनबंुर् पणेु 110.00

142 65897 कृष्णातीर श्याम फरांदे साईश्रिा पणेु 425.00
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143 22948 श्रीपाद कृष्ण कोल्हटकर : आत्मवतृ्त जव. स. खांडेकर मॉडणव पणेु 10.00

144 22937 श्रेयांजकत संपा: प्रकाश कामतीकर श्री.श्रीरामिी भांगजडया अमतृ म. सेलु 20.00

145 20453 टनेहांजकत : जव. चारठणकर गौरव ग्रंथ प्रकाश कामतीकर
जवनायकराव चारठणकर गौरव ग्रंथ 

सजमती
औरंगाबाद 50.00

9809 यशवंतराव इजतहासे एक पान रामभाऊ िोशी केसरी पणेु 23.00

3878 यशवंतराव इजतहासे एक पान रामभाऊ िोशी केसरी पणेु 23.00

147 18472 अशीच एकाची गोष्ट : (आत्मचररत्र ) वसंत देसाई सौमय्या मुंबई 100.00

148 18599 जिद्दी झुंिार :  बडेगुरुिींचे चररत्र अजित सगरे श्री जवद्या पणेु 18.00

149 21674 भाऊसाहबे डॉ. पंिाबराव देशमखु प्रा. रघनुाथ फडके संटकार पणेु 20.00

150 30687 नामदार गोखले संपादक मंडळ चररत्र राष्ट्रीय चरीत्रमाला पणेु 4.00

151 26201 एका सैजनकाची कहाणी (आत्मवतृ्त) जवलासराव कोकणे साकेत औरंगाबाद 4.00

152 88223
तेवत असलेली एक िीवन ज्योत : खंड - १ नगर सेवा 

एक जदव्य (आत्मवतृ्त गो. पाठक )
ग. पाठक जवमलाबाई ग. पाठक नागपरु 25.00

153 8711 समािवादाचा रािपतु्र चररत्रनाथ वास ुदेशपांडे 50.00

154 1924 नाना परुोजहत :एक  क्ांतीचीवीराची िीवनकथा प्रा. राम जबवलकर समािवादी जमत्र मंडळ मुंबई 6.00

155 26726 पररसरातील सगंुर् श्रीमती आर िी. जशंदे जशंदे पणेु 100.00

156 9131 पवुेकडुन - पजिमेकडे जश. ग. सोहनी जशव - कमल मुंबई 5.00

157 20275
िागजतक कृषकक्ांतीचा जवद्याता लोकनेता डॉ. 

पंिाबराव देशमखु
वीर उत्तमराव मोजहते अध्यक्ष मराठा जवज्ञान अमरावती 150.00

158 17367 नासेर घ. वा. कजव पररमल औरंगबाद 25.00

159 17367 एस. एम. िोशी यांचा उदात्त पे्रमजववाह गिानन शं. खोले पररमल औरंगाबाद 25.00

160 8596 सांिवात : आत्मचररत्र आनंदीबाई जशके मौि मुंबई 27.50

161 1399 नरजसंह जचंतामाण एक महानीय व्यजक्तत्व त्र्यं. जव. पववते मनोहर ग्रंथमाला पणेु 10.00

162 8957
श्री  मन्ममहाराि संभािीरािे आजण थोरले रािाराम 

यांची चररते्र
श्री मल्हार जचटणीस सजुवचार नागपरु 5.00

163 17901 देवाची माणस : व्यक्तीचरीत्र प्रा. भीमराव कुलकणी उत्कषव पणेु 20.00

164 9274 मदु्रा  -  व्यक्तीचरीत्र प.ु भा. भावे जवश्वमोजहनी पणेु 9.00
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165 65744 आमचा वानप्रटथ पं. महादेव शास्त्री कॉन्टीनेटल पणेु 20.00

166 90301 रुग्ण सेवेतील भावे प्रयोग कृष्णा बवे रुग्नोपयोगी वटतु संग्रह सोलापरु 11.00

167 23729
अशीही एक िन्मशताब्दी (महाराष्ट्र प्रांत ) रा. टव. सं. 

स. डॉ. के. ब. हडेगेवार
जचत्तरंिन द. पंजडत भारतीय जवचार सार्ना पणेु 50.00

168 िीवन नतृ्य (Isadora Duncan) सौ. मीनाक्षी ज्ञाने सरु ग्रंथमाला पंढरपरु 3.50

169 43917 वेडेपोर अनंत उमरीकर िनशक्ती औरंगाबाद 60.00

170 8538 बाळशास्त्री हरदास यांचे चररत्र जवणा हरदास काळ पणेु 5.00

171 17531 कॉ. श्रीपाद अमतृ  डांगे लीला आवटे अजभनव मुंबई 3.00

172 17532 हो - जच -  जमन्ह लीला आवटे अजभनव मुंबई 5.00

173 9173
बोटतान (पषु्प - वन ) (शेख स अजदच्या फारशी मळु 

ग्रंथचा अनवुाद )
अन.ु गुरुनाथ जदवेकर म. रा. सा. सं. मंडळ मुंबई 8.00

174 21150 टवामी रामतीथव स. कृ. देवर्र प्रसाद पणेु 6.00

175 1440 माझे आवडते कजव ग. त्र्यं. माडखोलकर नागपरु नागपरु 9.00

176 30571 श्री. गुरुदेव दशवन तथा गुरदेव डॉ. रा. द. रानडे रामण्णा कुलकणी रा. पा. कुलकणी बेळगाव 20.00

178 65078 कॉ. एस. िी. पाटकर लीला आवटे लीला आवटे 20.00

179 9227 हीच माझी कमाई ! दा. न. जशखरे उषा
पारडी 

(बलसाड)
8.00

180 8898 माझी िीवन यात्रा संजक्षप्त चररत्र अप्पा पटवर्वन परंर्ाम पवनार 2.00

181 22986 अरजवंदाचे िीवन दशवन ना. स. करंदीकर वोरा & कं. मुंबई 3.00

182 6695 खान - अब्दलु गफारखान सार्ना पणेु 0.50

183 3603 फ्राँ क  वॉरेल जव. ग. काजनटकर इनामदार बंन्र्ु पणेु 2.50

184 1787 व्यक्ती जततक्या प्रकृती ग. त्र्यं. माडखोलकर केसरी तरुण भारत पणेु 20.00

185 68913
एक ध्यास एक प्रवास मेंद ुसंशोर्नाला िीवन अपवण 

करणाऱ्या शा. च.  व का.
डॉ. चं. सहस्त्रबुिे केसरी तरुण भारत पणेु 170.00

186 26850 असे आपले मामा प्रा. चं. मोरे बबन रोडे संतोषी औरंगाबाद 11.00

187 31346 वसुंर्रेचे सपुतु्र श्री शाम बोडे संतोषी औरंगाबाद 50.00

188 30574 जहरव्या चादरीवर भाग  -   १ वा. य. गाडगीळ वसंत बुक टटॉल मुंबई 50.00
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189 22120 जवख्यात जक्केटपटु जवनमुनकड अरजवंद ताटके जप्रया मुंबई 10.00

190 30652 सयािीराव गायकवाड ब. न. फाटक जचत्रशाळा पणेु 1.00

191 20976 वसंत जशंदे जव. भा. देशपांडे श्री जवशाखा पणेु 25.00

192 81650 समर सौदजमनी भा. द. खेर जवहगं पणेु 140.00

193 1269 लोकजहतवादी गोपाळ हरी देशमखु गावर्न पारख मौि मुंबई 4.00

30695 महषी जवठल रामिी जशंदे  -  १ संभािीराव पटणे बाबर सातारा 8.00

78459 महषी जवठल रामिी जशंदे  -  २ संभािीराव पटणे बाबर सातारा 8.00

195 35209 पानकळीच्या  आठवणी (आत्मकथन ) शोभा जचते्र श्री जवद्या पणेु 50.00

196 9196 श्रिांिली ग. त्र्यं. माडखोलकर नागपरु नागपरु 15.00

197 28859 बंगलोर ते रायबरेली जव. स. वाजळंबे श्री जवद्या पणेु 20.00

198 34623 गौरव ग्रंथ : कॉ. चंद्रगुप्त चौर्री व कॉ. करुणाबेन चौर्री संपा: प्रा. जदनकर बोरीकर चौर्री गौरव सजमती औरंगबाद 50.00

199 8812 दादांच्या शब्दात दादा भाग - २ दादा र्मावजर्कारी परंर्ाम पवनेर 50.00

200 78957 श्री. भाऊसाहबे आंबेकर सौ मीनाक्षी साने संतकृपा पणेु 20.00

201 157 बे्रइन्नेव जलओजनद इल्टीच संपा: जव्ह. ए. वेबेन्को नोवोटती वतृ्तसंटथा रजशया 20.00

202 65075 कॉ. जवठ्ठलराव कदम रािकुमार कदम कॉ.गो. पानसरे अ. म. स. कोल्हापरु 25.00

203 65808 उद्योग िगातील अवालीया (मळुनाव मॅव्हरेरक ) अन.ु अरुण केळकर मौि मुंबई 250.00

204 44163 मोरपीस प्रा. शेवाळकर ज्ञानेश नागपरु 125.00

205 81597 अमत्यव ियश्री दानवे अथवव कोल्हापरु 260.00

206 44001 गाथा महुतव मेढीची जव. गो. कुलकणी रािहसं पणेु 125.00

207 81724 अम्मा (कै. रत्नप्रभा बा.पवाए ) दत्ता िोशी मानजसंह पवार औरंगबाद 150.00

208 81409 सरसेनापती उमाबाई दाभाडे शंकर नऱ्हे जनजशराि पणेु 310.00

20 81433 आठवणीचे जदवस व्ही. िे. पहुाळे जनमवल नांदेड 200.00

210 65079 एका समजपवताची िीवनयात्रा कॉ. एस. जक देशपांडे लीला आवटे कॉ. गोजवंद पानसरे अ. म. कोल्हापरु 25.00
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211 81488 माझा जचत्रनाट्य प्रपंच भा.कुलकणी अथवव कोल्हापरु 180.00

212 81482 टमरण गाथा स.ु सरनाईक अथवव कोल्हापरु 225.00

213 23301 सावरकर चररत्र कथा जव. गं. आगरकर आगरकर मुंबई 10.00

214 23175 आर्जुनक  भारताचे जशल्पकार गोपाळ कृष्ण गोखले रा. प्र. काजनटकर माजहती वनभोवाणी मंत्रालय जदल्ली 745.00

215 48688 तमाशा :  जवठाबाईच्या आयषु्याच्या योगीराि बागुल रािहसं पणेु 180.00

216 48709 पोप दसुरे िॉन  पॉल िीवनगाथा फादर फ्राजन्सस जदजब्रटो रािहसं पणेु 200.00

217 556 जकलोटकर आजण देवल वसंत शा. देसाई सौमय्या मुंबई 20.00

218 22957 नाट्याचायव खाडीलकर चररत्र  आजण कायव ना. सी. फडके कुलकणी ग्रंथागार पणेु 12.00

219 8519 टकुजल्लंग (टव. डॉ. वा. पाचखेडे चररत्र ) ि. ब. पाचखेडे नागपरु नापगुर 7.00

220 6810 सवुणव पषु्प वै  सोनोपंत दांडेकर टमजृतग्रंथ आपटे व संपादक मंडळ गीतार्मव पणेु 125.00

221 26693 नाट्य व्यवहार प्रा. वा. जश. आपटे  श्रीराम पणेु 50.00

222 20153 अशी असतात एकेक माणसं बाळसामंत / रमेश मंत्री रोहन मुंबई 48.00

223 26345 जपचलेली मनगटे म. श्री. जदजक्षत अतुल पणेु 12.00

224 30591 हररभाऊ िोशी िीवन वतृ्तांत रा. प्र. काजनटकर गुळवणी पणेु 40.00

225 9068 माझी िीवन गाथा बाळासाहबे पाटील र्नंिय जकर सौमय्या मुंबई 900.00

226 65826 जशकजवले ज्यांनी चररत्र अजनल अवचट मौि मुंबई 200.00

227 23344 जटकझोफे्रजनया जदवाकर चौर्री मॅिेजटटक मुंबई 50.00

22937 व्यक्ती दशवन : श्रीपाद कृष्ण कोल्हटकर   - १ ग. त्र्यं. माडखोलकर साजहत्य सहकार संघ जल. मुंबई 8.00

8033 व्यक्ती दशवन : श्रीपाद कृष्ण कोल्हटकर   - २ ग. त्र्यं. माडखोलकर साजहत्य सहकार संघ जल. मुंबई 8.00

229 65068 कौ. भाईजचतळे / कॉ. शांत रानडे कॉ.शांता रानडे / सक्षम 40.00

230 68920 र्ावते समालोचन कुटती, शेती, कारखानदारी वसंतराव पवार पाटील जशवम पणेु 500.00

231 38793 गांर्ी प्रा. गं. बा. सरदार ग्रंथाली पणेु 35.00

30555 जहरवी जक्षजतिे वसंतराव नाईक  - १ संपादक मंडळ वसंतराव नाईक म. औरंगाबाद 20.00
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33117 जहरवी जक्षजतिे वसंतराव नाईक  - २ संपादक मंडळ वसंतराव नाईक म. औरंगाबाद 20.00

233 17611 पाचजपढ्यांचा जशल्पकार 50.00

234 48707 सांगते एका हसंा वाडकर रािहसं पणेु 30.00

235 93234 भारतपतु्र संिय गांर्ी सौ. सरोि कानडे जवहगं पणेु 12.00

236 10047 महषी अण्णासाहबे कवे लीला आवटे 3.00

237 8747 व्यजक्तवेर् प्रभाकर पाध्ये केसरी पणेु 12.00

238 69063 माझ िीवन एक संघषव शाम माने महािन पणेु 100.00

239 48710 पांथटथ : मोजहतसेन (आत्मचररत्र ) अन.ु शारदा साठे रािहसं पणेु 250.00

240 37118 प्रकाशक नाम मर्कुाका कुलकणी श्री जवद्या पणेु 300.00

241 29292 केशव सतु बालकवी तांबे प्रा. ए.एम खान राष्ट्रीय पणेु 30.00

242 37089 कादंबरीकार र. वा. जदघे रजवंद्र ठाकुर मेहता पणेु 120.00

243 26640 कै. नामदार भा. िार्व यांचे िीवन कायव डॉ. रा. अ.कडीयाळ इन्दमुती कोल्हापरु 75.00

244 8861 सावरकर आत्मचररत्र पवुवजपठीका प्रा. ग. प्र. प्रर्ान मॅिेजटटक पणेु 4.00

245 30574 भावयात्रा ! प.ुभा. भावे
शेवाळक, गाडगीळ / िोशी 

वऱ्हाडपांडे
साजहत्य प्रसार कें द्र नागपरु 36.00

246 67119 आर्ारवाड कमववीर भाऊराव पाटील गौरवग्रंथ प्रा. अशोक नाईकवडे जवद्याभारती पणेु 150.00

247 28725 तेच आव्हान तीच माती जबंद ुचररत्र श्री. के. गोळेगावकर गोळेगांवकर नागपरु 20.00

36647 जनमोही : श्री गोजवंद भाई श्रॉफ डॉ. जशवािी गऊळकर जनमवल नांदेड 175.00

जनमोही : श्री गोजवंद भाई श्रॉफ डॉ. जशवािी गऊळकर जनमवल नांदेड 175.00

249 37112 देवगंर्वव शैला दातार रािहसं पणेु 180.00

250 34358 अशा झुंिलो आम्ही डॉ. जद. ज्योत्सना घारपरेु साजहत्य सेवा औरंगाबाद 110.00

251 21569 केशवराव िेरे् य. जद. फडके श्री जवद्या पणेु 40.00

252 27095 समरांगण ह ेिीवन ज्यांचे सौ. जप्रया अशोक प्रभु तरुण भारत बेळगाव 15.00

253 50706 भारतीय जचत्रकला बालकृष्ण दाभाडे जचत्रकला जवद्यापीठ पणेु 150.00

232
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254 सवाई मार्वराव श्री. के. देवर्र अरगडे कुलकणी पणेु 4.00

255 30572 डॉ. पटवर्वन उफव  मार्व िजुलयन द. न. गोखले मौि मुंबई 40.00

256 30552 ह ेकंुभ अमतृाचे संपा: रा. त.ु भगत चक् प्रवतवन कोल्हापरु 20.00

257 23178 हुतात्मा चौथे जशवािी (महाराि करवीर छत्रपती ) प्रा. डॉ. बा. बऱ्हाटे रािेंद्र अहमदनगर 23.00

258 9078 यगुप्रवतवक सावरकर अरजवंद ताटके साजहत्य अभ्यास मंडळ मुंबई 2.00

259 37710 हुतात्मा अब्दलु रसलु कुबावन हुसेन (१९१० - १९३१ ) प्रा. डॉ. नीलकंठ पुंडे अक्षय पणेु 125.00

260 68674 अस्त्र परुुष अथावत डॉ. ए.पी. िे. अब्दलु कलाम कॅ. रािा जलमये जदलीपराि पणेु 100.00

261 68674 भटकंती पां. जश. पाटील नारायणी कोल्हापरु 100.00

262 34344 ऊन पाऊस लक्ष्मी ना. जटळक साजहत्य सेवा औरंगाबाद 75.00

263 68770 उद्योिक होणारच मी ! डॉ. जवठ्ठल व्यं. कामत अमेय पणेु 200.00

72105 ह ेसारटवताचे झाड - १ उमाकांत जकर नवल पणेु 130.00

69205 ह ेसारटवताचे झाड - २ उमाकांत जकर नवल पणेु

265 66504 होरपळ ल. जस. िार्व सजुवर्ा पणेु 230.00

266 66507 बाँकर टु द पअुर : आत्मचररत्र (प्रो. महदं यनुसु) अन.ु प्रा. शरद पाटील सजुवर्ा सोलापरु 350.00

267 23183 महात्मा फुले आजण सत्यशोर्क चळवळ मा. पा. मंगुडकर संगम पणेु १२ आणे

268 31394 एम. श्री. पौल के.एम. थरकन साजहत्य अकादेमी नवी जदल्ली 15.00

269 69301 ओसामा त्याचा इटलाम त्याचा कायदा जनळु दामले मौि मुंबई 180.00

270 69310 लोकजहतवादी  गोपाळराव हरी देशमखु गोवर्वन परीख मौि मुंबई 80.00

271 30621 टमतृीपिुा प्रभावती भावे ग्रंथजमत्र मुंबई 40.00

272 69316 अरंुर्ती खंडकर इडंस सोसव बुक्स मुंबई 160.00

273 22487 मराठी माणसे मराठी मने प्र.के. अते्र परचरेु मुंबई 12.00

274 69337 महामानव डॉ. भीमराव रामिी आंबेडकर  - (D) डॉ. ज्ञा. का. गायकवाड रािवंश मुंबई 500.00

275 70417 खडतर याते्रचा वाटसरू अॅड.वामनराव रत्नाकर चटप गुंडावर चंद्रपरु 100.00
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276 70412 गोफ दहुरेी ियािोग ग्रंथाली मुंबई 60.00

277 7209 जवदभावचे मानकरी संपा: डॉ. अ. ना. देशपांडे जवदभव म. ब.ु कं. पणेु 20.00

278 30588 माझी िीवन कथा गंगार्रराव देशपांडे मौि मुंबई 15.00

279 65219 अण्णाभाऊ साठे : व्यक्ती आजण वांङमय प्रा. डॉ. अंबादास सगट भारतीय जवचार सार्ना पणेु 100.00

280 7145 रािषी परुुषोत्तमदास टंडन रािा मंगळवेढेकर सह्याद्री पणेु 100.00

281 21686 जवले पारले अमतृ टमतृीग्रंथ १०७ - १९८२
आर. िी. बवे / आर.बी. 

फणसळकर
जवले पारले अमतृ टमतृीग्रंथ सजमती मुंबई 60.00

282 30551 अनसयुाबाई आजण मी प.ु बा. काळे व्हीनस पणेु 12.00

283 23794 तोरण बांर्ले : नवलमिी जफरोजदया यदनुाथ थते्त न.जफरोजदया सत्कार सजमती पणेु 50.00

284 1731 डॉ. सरु्ीर फडके जव. वा. जशरवाडकर मािगावकर पणेु 100.00

285 46459 मजुक्तदाता : टवामी रामानंद यांचे चररत्र कमलाकर राऊत अक्षर संवेदना अंबेिोगाई 100.00

286 30553 कोल्हापरुची मोठी माणसं जभ. ज्ञा. पाटील कल्पक कोल्हापरु 40.00

8212 जशल्पकार फडके  - १ रािाभाऊ मेहुणकर जवश्वकमाव साजहत्यालय पणेु 6.00

2060 जशल्पकार फडके  - २ रािाभाऊ मेहुणकर जवश्वकमाव साजहत्यालय पणेु 6.00

288 69446 नतुन असेन मी.....नसेन मी लजलता ताम्हणे डींपल ठाणे 150.00

24398 आनंद - कंद आनंदराव टेकाडे    - १
सोनार / घासकडबी /मंदाजकनी 

घासकडबी
चेतश्री अमळनेर 120.00

24399 आनंद - कंद आनंदराव टेकाडे   -  २
सोनार / घासकडबी /मंदाजकनी 

घासकडबी
चेतश्री अमळनेर

24009 आनंद - कंद आनंदराव टेकाडे  -   ३
सोनार / घासकडबी /मंदाजकनी 

घासकडबी
चेतश्री अमळनेर

290 20546 बालगंर्वव व्यक्ती आजण कला वसंत शा. देसाई व्हीनस पणेु 100.00

291 21636 पळस गेला कोकण -  ३ अनंत भालेराव देशमखु & कंपनी पणेु 30.00

292 45841 अनजन्तका अनंत काणेकर श्री जवद्या पणेु 17.50

293 58739 असा घडला सजचन अजित तेंडुलकर अक्षर मुंबई 350.00

294 58143 मी दगुाव खोटे दगुाव खोटे मॅिेजटटक मुंबई 35.00

295 61385 गोजवन्दभाई श्रॉफ गौरवग्रंथ गौरवग्रंथ सल्लागार सजमती गो. श्राफ गौरवग्रंथ सजमती औरंगाबाद 80.00

287

289



अ.क्र. दाखलअंक ग्रंथनाम लेखक प्रकाशन स्थळ ककंमत

चररत्र मराठी

296 69309 रापण प्र.अं. र्ोंड मौि मुंबई 225.00

297 72137 तुम्हीच व्हा तुमच्या मलुांचे जशल्पकार सौ. महानंदा तांबारे कल्पना बीड 170.00

69754 करूळचा मलुगा  - १ मर् ुमंगेश कजणवक मौि मुंबई 350.00

69312 करूळचा मलुगा  - २ मर् ुमंगेश कजणवक मौि मुंबई

299 26839 जदगंबरराव जबंद ुआत्मकथन  - हदै्राबाद राज्याचे जवसिवन सौ. प्र. जद. जबन्दु साकेत औरंगाबाद 70.00

300 69366 जमसेस लॉजिक : आइनराँड आनंद ठाकुर नवचैतन्य मुंबई 225.00

301 72092 पोतरािाचं पोर अंकुश  कांबळे कल्पना बीड 100.00

302 72070 अक्षर जमत्र रामदास केळकर जमत्र समाि गोवा 200.00

303 72063 जवक्म गाठ सजचनची पंजडत पानवलकर रावा कोल्हापरु 80.00

304 72057 उघडा दरवािा आत्मचररत्र रामरािे आत्राम मकु्तरंग लातुर 550.00

305 72032 वळंबा आत्मचररत्र जशवमतुी भाडेकर मकु्तरंग लातुर 400.00

35338 मोगलाईतला झुंिार सरदार मकंुुदराव पेडगावकर  - १ श्रीपाद र. कुलकणी

43243 मोगलाईतला झुंिार सरदार मकंुुदराव पेडगावकर  - २ श्रीपाद र. कुलकणी

307 6087 महात्मा उफव  मानभाव ग्रंथ व चक्र्र श्री. एल. चौर्री

308 30544 डॉ. अल्बटव टवाइटझर समुती देवटथळे मॅिेजटटक मुंबई 40.00

309 21793 सांगण्यािोगे शांताबाई गुलाबाईचंद श्री जवद्या पणेु 60.00

310 35636
मराठवाड्याचे मानकरी सेवाव्रती प्रा. रा.ब. माढेकर खंड -

 २
कृ. म.ु उिाळंबकर काजलंदी पणेु 10.00

311 35638
मराठवाड्याचे मानकरी सेवाव्रती प्रा. रा.ब. माढेकर खंड -

 २
कृ. म.ु उिाळंबकर काजलंदी पणेु 10.00

312 35639 सा. बी. रघनुाथ  ग्रंथबोर्कते न. शे. पोहनेरकर कृ. म.ु उिाळंबकर रािहसं परभणी 10.00

313 53456 जवनोबा भ. ग. बापट रािहसं परभणी 165.00

314 48715 जवठोबाची आंगी जवनय हडीकर देशमखु & कंपनी पणेु 300.00

27091 कमलाक्षी   - १ जवद्या बाळ मौि मुंबई 17.50

1405 कमलाक्षी   - २ जवद्या बाळ मौि मुंबई 17.50

315
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316 32201 कथा एका लक्ष्मीची म.ु द. इनामदार जनमवल पणेु 2.25

317 44010 एका लघपुटाची रोिजनशी डॉ. आनंदीबाई िोशी अंिली जकतवने शब्द सातारा 150.00

318 31553 कुमार : गंर्वव  -  1 वसंत पोतदार अक्षर मुंबई 125.00

318 37063 कुमार : गंर्वव  -  2 वसंत पोतदार अक्षर मुंबई 125.00

319 72486 असा मी दादा कोंडके वसंत  भालेराव अनघा ठाणे 150.00

320 72214 कतवव्याचा महामेरू प्रभाकर हो वोळ मनोकामना सांगली 215.00

321 72205 मखुवट्या आडचे चेहरे डॉ. अनरुार्ा औरंगाबादकर सयुोग पणेु 110.00

322 33329 आठवणी दािी साहबेांच्या गो.कासट /सभुाष गवई कासट अमरावती 20.00

323 30727 सैजनक श्याम येडेकर मंगला येडेकर कोल्हापरु 15.00

324
मुंबई मराठी ग्रंथ संग्रहालय १८९८  - १९७३ व्यक्ती 

चररत्र
रा.के. लेले मुंबई, मराठी ग्रंथसंग्रहालय मुंबई 15.00

325 26466 माझी वाटचाल जव.ग.नाईक नाईक मुंबई 15.00

326 69465 इजंदरा जप्रयदजशवनी जव. र. काळे वसंत बुक टटॉल मुंबई 250.00

327 59945 स्त्री आत्मकथन प्रा. चं.नलगे / डॉ.ग. पानतावणे अिब कोल्हापरु 150.00

328 21741 पै. हिरत मोहमंद (स.)व हुतात्मा इनाम हुसेन (र.) कािी सलाहुद्दीन इटलाही परंर्ाम वर्ाव 4.00

329 33784 चैतन्याचा घन टमरणगंर् आचायव गोसावी संपा: डॉ. सौ. कुमदु गोसावी श्री स. रामदासटवामी चॅ. ट्रटट औरंगाबाद 100.00

330 72468 प्रतीकुलतेवर मात महारुद्र मंगनाळे मकु्तरंग लातुर 225.00

331 35100 वाहुन गेलेले पाणी जदगंबर कुलकणी रेणकुा औरंगाबाद 60.00

332 37242 िे. कृष्णमतुी िीवन आजण मतृ्यु कल्याणी जकशोर िे. कृष्णमतुी िन्मशताब्दी कोल्हापरु

333 जदवस असे होते जवठ्ठलराव घाटे मौि मुंबई 15.00

जदपाज्योतीणवमोटतुते - १ सशुीला महािन जशल्पा पणेु 60.00

54210 जदपाज्योतीणवमोटतुते - २ सशुीला महािन जशल्पा पणेु

335 26657 एक सम्राज्ञी : एक सम्राट प्रा. मर्कुर तोरडमठ मॅिेजटटक मुंबई 75.00

336 69448 सांगयची गोष्ट म्हणिे जहरा पवार डींपल ठाणे 270.00

334
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337 30542 सतीच वाण : मोहन रानडे चररत्र मोहन रानडे जसंर्ु मुंबई 20.00

338 72144 थोरांच्या कथा आजण व्यथा (भारतीय ) अॅड. एन. जन. कौसडीकर ग्रंथलोक औरंगाबाद 160.00

339 43952 टमतृी - संगीत सीताकांत लाड कॉन्टीनेटल पणेु 160.00

38865 महात्मा िोतीराव फुले - १ र्नंिय जकर पॉप्यलुर मुंबई 50.00

80017 महात्मा िोतीराव फुले - २ र्नंिय जकर पॉप्यलुर मुंबई 50.00

341 54723 िीवन सरु्ा आत्मकथा डॉ. सरु्ा काळदाते साक्षात औरंगाबाद 250.00

35620 मराठवाड्याचे मानकरी न्या. के. कोरटकर - १ कृ. म. उिळंबकर काजलंदी पणेु 10.00

33594 मराठवाड्याचे मानकरी न्या. के. कोरटकर - २ कृ. म. उिळंबकर काजलंदी पणेु 10.00

343 38329 सजचन एक चमत्कार अन.ु अजनल बळेल 100.00

344 मी मराठवाडा आजण महाराष्ट्र प्रभात जदल्ली

345 48500 मला उमिलेले  अल्लाजदयाखां टवाती र्मवव्रत मौि मुंबई 30.00

346 65971 माझा अल्बम प्रवीण महािन सारंगी प्रवीण महािन मुंबई 150.00

347 69522 जवटमतृीतील जवचारवंत जव. र. काळे वसंतबुक टटॉल मुंबई 300.00

348 72403 खानदेशातील उद्योिक संपा: कैलास सावेकर दाटताने रामचंद्र & कं पणेु 95.00

349 79936 दगडावरची पेरणी सय्यद भाई अक्षर मानव पणेु 240.00

350 लोकनायक ियप्रकाश नारायण बा. ना. रािहसं सार्ना पणेु 30.00

351 72704 िेल फरार इदंमुती केळकर अक्षय पणेु 15.00

352 72969 झाकली मठु रमेश कोठीखाने रंगसभा प्रजतष्ठान जहगंोली 150.00

353 72451 लढवय्ये भीमसैजनक महारुद्र मंगनाळे मकु्तरंग लातुर 225.00

354 72729 तात्या टोपे (१८५७ च्या टवातंत्र्य समरातील सेनानी डॉ. प. प्र. िोशी ज्ञानेश नागपरु 80.00

355 30679 संगीताचायव टव. पं. जवष्ण ुना. भातखंडे यांचे चररत्र डॉ. श्री वारांत िनकर महाराष्ट्र राज्य सा.सं.मं. मुंबई 1.80

356 33581 मराठवाड्याचे मानकरी टवामी रामानंद तीथव कृ. म. उिळंबकर काजलंदी पणेु 10.00

33582 मराठवाड्याचे मानकरी तपटवी बाबासाहबे परांिपे  - १ कृ. म. उिळंबकर काजलंदी पणेु 10.00

357

340

342



अ.क्र. दाखलअंक ग्रंथनाम लेखक प्रकाशन स्थळ ककंमत

चररत्र मराठी

35628 मराठवाड्याचे मानकरी तपटवी बाबासाहबे परांिपे  - २ कृ. म. उिळंबकर काजलंदी पणेु 10.00

358 1270
गाऊ त्यांना आरती : परभणीचे थोरगायक नट कै. रंगराव 

जिंतुरकर
डॉ. सहुास देशपांडे जिंतुरकर परभणी 10.00

359 30901 मी मुंबईचा इन्टपेक्टर अ. पटवर्वन जदलीप मुंबई 30.00

360 36021 पाने आठवणींची अथावत (टमतृी डॉ. पंिाबराव देशमखु ) मोहोड /मोहोड वंदन वंदन अमरावती 80.00

361 44429 शभु्र काही िीवघेणे अंबरीश जमश्र रािहसं पणेु 140.00

362 66112 भेटलो दोघे प्रवासी संपा: अरुण शेवते अनघा पणेु 100.00

363 36009 प्रांिळ जनवेदन : आ. क. वा. द.े चौर्री सेवा अमरावती 50.00

364 4700 लेजनन यांचे समािसत्तावादी लोकशाही जवषयी जवचार लेजनन तक्षशीला मुंबई 4.00

24165 झेप   -  १ म. शं. जशवणकर सजवता औरंगाबाद 20.00

झेप  -   २ म. शं. जशवणकर सजवता औरंगाबाद 20.00

झेप   -  ३ म. शं. जशवणकर सजवता औरंगाबाद 20.00

366 36015 आभाळजदशा प्रा. प्रमोद सलामे सयुोग वर्ाव 50.00

367 36015 भोगले िे द:ुख त्याला आशा अपराद मेहता पणेु 50.00

368 30648 जवष्णशुास्त्री जचपळुणकर रा. चररत्रमाला सं. मंडळ राष्ट्रीय चररत्रमाला मं पणेु 17.50

33583 मराठवाड्याचे मानकरी दत्तो अप्पािी तुळिापरुकर  - १ कृ. म. उिळंबकर काजलंदी पणेु 10.00

35629 मराठवाड्याचे मानकरी दत्तो अप्पािी तुळिापरुकर  - २ कृ. म. उिळंबकर काजलंदी पणेु 10.00

370 36017 मीच माझा साक्षी मनोहर बाबरेकर व्हीआयपी पणेु 40.00

371 18206 राम गणेश गडकरी संपादक मंडळ राष्ट्रीय चररत्रमाला पणेु 30.00

372 73238 आयजडयल डी. पी एम. दत्तात्रय पांडुरंग म्हसेैकर श्री जवनायक जभडे सौ. सरु्ा म्हसेैकर डोंजबवली 200.00

373 33119 दतु पिवन्याचा मुंय्यमंत्री कै. वसंतराव नाईक यांचे चररत्र मर्मंुगेश कजणवक व.ं ना. कृषी सं. व ग्रामीण जव. प्र. मुंबई 60.00

374 45770
महान लोकनेता ियप्रकाश नारायण / लोकनायक िय 

प्रकाश
ग. प्र.प्रर्ान / रािमंगळ वेढेकर सार्ना /अजनरुि पणेु 100.00

375 33061 जशक्षणतज्ञ ताराबाई मोडक पद्मिा फाटक मौि मुंबई 225.00

376 13782 श्री जशवाजदजग्विय : चररत्र बखर रामचंद्र जच. ढेरे अनमोल पणेु 25.00

357
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377 73053 वॉरन हजॅटटंग्ि झुंिार राज्यकताव आजण कुशल प्रशासक अरजवंद वा. िोग मॅिेजटटक ठाणे 300.00

378 30686 महषी जशंदे
 राष्ट्रीय चररत्रमाला संपादक 

मंडळ
 राष्ट्रीय चररत्रमाला संपादक मंडळ पणेु 19.00

379 35585 कथा एका साम्राज्य संटथापकाची (रॉबटव क्लाइव्ह) स.शं. देसाई अिब कोल्हापरु 50.00

51808 आमचा बाप आजण आम्ही   - १ डॉ. नरेंद्र िार्व ग्रंथाली मुंबई 60.00

34972 आमचा बाप आजण आम्ही   - २ डॉ. नरेंद्र िार्व ग्रंथाली मुंबई

75178 आमचा बाप आजण आम्ही    - ३ डॉ. नरेंद्र िार्व ग्रंथाली मुंबई

61869 आमचा बाप आजण आम्ही    - ४ डॉ. नरेंद्र िार्व ग्रंथाली मुंबई

381 33703 मजुनश्री आयवनंदी िीवन गाथा प्रा. स.ु के. िैन श्री जदगंबर िैन सैतावळ सेवा मं. सोलापरु 101.00

382 38542 बेगम सनरु रंगनाथ जतवारी साकेत औरंगाबाद 400.00

383 1052 मी व दादरचे सावविजनक िीवन रािाराम के. वैद्य आर. के. वैद्य सत्कार सजमती मुंबई 1.00

384 28708 मानवतेचे पिुारी ना. र्. पाटील ठोकळ पणेु 1.50

385 34393 डॉ. हडेगेवार समाि पररवतवनाचा जशल्पकार डॉ. अ. मोडक भारती जवचार सार्ना पणेु 10.00

44827 प्राचायव - जशवािीराव भोसले   - १ प्रा. जमजलंद िोशी अक्षर ब्रह्म पणेु 150.00

47032 प्राचायव - जशवािीराव भोसले   - २ प्रा. जमजलंद िोशी अक्षर ब्रह्म पणेु

387 73562 मातमृजहमा भा. श्री. वाना उत्पात उत्पात सोलापरु 80.00

388 44894 डॉ. हडेगेवार ना. ह.पालकर जवचार सार्ना पणेु 100.00

389 37265 गुलमोहर आत्मचररत्र डॉ.सौ.कु. वा. िगदाळे िगदाळे बाशी 250.00

390 45081 माझ्या आईची गोष्ट डॉ. रुपेश आ. पाटकर कॉ. गो. पानसरे अमतृ म. सजमती कोल्हापरु 65.00

391 38338 िीवन रेखा डॉ. िनादवन वाघमारे अभय नांदेड 100.00

392 37116 दानयोगी जवनोबा सजवता भावे सररता पणेु 160.00

393 73869 वाटचाल प्रताप पवार सकाळ पणेु 200.00

394 44924 सकव स बरोबर चाळीस वषव बंडोपंत देवल मॅिेजटटक मुंबई 30.00

395 44892 वडीलर्ारी माणसे शांत ि. शेळके सरेुश पणेु 75.00
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396 65413 आम्ही चालक घ पढेुवाटतव प्रकाश बोकील जववेकानंद कें द्र म. प्र. जव. पणेु 40.00

33575 मराठवाड्याचे मानकरी र्मववीर नाईक - १ कृ.म. उिळंबकर काजलंदी पणेु 10.00

35621 मराठवाड्याचे मानकरी र्मववीर नाईक - २ कृ.म. उिळंबकर काजलंदी पणेु 10.00

33576 मराठवाड्याचे मानकरी हुतात्मा भाई श्यामलाल - ३ कृ.म. उिळंबकर काजलंदी पणेु 10.00

35622 मराठवाड्याचे मानकरी हुतात्मा भाई श्यामलाल - ३ कृ.म. उिळंबकर काजलंदी पणेु

33579 मराठवाड्याचे मानकरी वीर यशवंतराव - ६ कृ.म. उिळंबकर काजलंदी पणेु 10.00

35625 मराठवाड्याचे मानकरी वीर यशवंतराव - ६ कृ.म. उिळंबकर काजलंदी पणेु 10.00

35526 मराठवाड्याचे मानकरी वीर यशवंतराव - ७ कृ.म. उिळंबकर काजलंदी पणेु

मराठवाड्याचे मानकरी वीर यशवंतराव - ७ कृ.म. उिळंबकर काजलंदी पणेु

401 72621 जक नोट : िे. आर.डी. टाटा सजुप्रया वकील मेहता पणेु 220.00

402 44822 टवातंत्र्याच्या देशेने.... नेल्सन मंडेला िीवनच सौ. प्रजतभा गुंडी श्री टवामी ४ पणेु 220.00

403 69378 फुबाई फु शाजहर जवठ्ठलराव उमप डींपल ठाणे 250.00

404 44874 रािगुरू अमात्य सर रघनुाथ व्यंकािी सबनीस कृ. गो.  सयुववंशी रजवंद्र सबनीस ट्रटट कोल्हापरु 90.00

405 74066 आठवणीतले जशवािी सावंत जमजलंद िोशी अनबंुर् 175.00

406 38152 ग. त्र्यं.माडखोलकर व्यक्ती दशवन अरजवंद ताटके
अक्षय  गं.त्र्यं. माडखोलकर 

िन्मशताब्दी जनजमत्त पु. म.ु
पणेु 80.00

407 44925 अमतृ जसिी (छंदोपजनषद आत्मचररत्र ) द. जव. तेंडुलकर मॅिेजटटक मुंबई 60.00

408 3490 बे्रझ्नेव जलओजनद इजल्सस नोवोटती वतृ्तसंटथा रजशया 1.00

409 47691 सेलकुर महाराि गोदाकाठचा तपटवी प्रा. भ. काळे महषी यज्ञ  वैकल्य संटकृती परभणी 15.00

410 आत्मकथा मो. क. गांर्ी साबरबती आश्रम साबरमती 100.00

411 74098 टटीव्ह िॉब्ि डॉ. अ. पां. लाभसेटवार जविय नागपरु 250.00

412 68201 एकनाथिी अन.ु सजुनता करकरे जववेकानंद कें द्र म. प्र. जव. पणेु 55.00

413 68681 साहबे.....एकच वाघ (बाबासाहबे ठाकरे ) योगेंद्र ठाकुर आमोद मुंबई 200.00

414 68688 महाराष्ट्राचे जशल्पकार अनंत भालेराव नरेंद्र चपळगावकर म.रा.सा. & सं. मं. मुंबई 62.00
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415 44796 जलझ माइटनर जवणा गवाणकर रािहसं पणेु 75.00

416 24350 रंग अंतरंग अशोक गोडबोले चैतन्य साजहत्य नागपरु 75.00

417 6778 कहाणी अथक जिद्दीची डॉ. वा. ना. सुंगार अपंग उद्योग कें द्र पणेु 100.00

418 65660 वसंत बहार
अॅड. व. खारकर अ. /म.गौ. 

स. संपादक
अॅड. वसंत खारकद अ. म. गौ. सेलु 100.00

419 41164 पजु्य साने गुरुिींचे अंतरंग डॉ. ग. ना. िोशी मॅिेजटटक पणेु 150.00

420 44994 सहवास गुणीिनांचा मर्ु रािहसं पणेु 60.00

421 44960 जक्षजतिावरील शलाका शारदा साठे ग्रंथाली मुंबई 200.00

422 45036 मालतीबाई बेडेकर स्त्री मकु्तीचा आद्य हुकंार डॉ. सौ. मा. जनमदेव ज्ञानेश नागपरु 125.00

423 44809 जबहाईडं जद माटक डॉ. सभुाष मुंिे अन.ु श्यामला वनारसे मॅिेजटटक मुंबई 120.00

424 57062 बराक ओबामा संिय आवटे मनोजवकास पणेु 180.00

425 45100 य.ु बाळशास्त्री िांभेकर काळ आजण कतुवत्व नीला उपाध्ये श्री जवद्या पणेु 180.00

426 71564 सलाम मलाला संिय मेश्राम मनोजवकास पणेु 100.00

427 68678 जफल्म उद्योगी दादासाहबे फाळके गंगार्र महाम्बरे जदलीपराि पणेु 200.00

428 68886 बाळाभाऊ जकशोर बा. मो. मोहरीर सेवा अमरावती 200.00

429 68890 िादचुी सफर िादगुार जप्रन्स र्मेंद्र अजभषेक पणेु 120.00

430 74006 मॅडमक्यरुी अन.ु मालती मनोहर टवरुपदीप सोलापरु 150.00

431 38796 लोकशाहीचा कैवारी बॅ. नाथ पै. वास ुदेशपांडे पॉप्यलुर मुंबई 8.00

432 45491 आठवणीतल्या आठवणी जकशोर आरस पॉप्यलुर मुंबई 195.00

433 44953 हाक / प्रजतसाद जनदा फािली च. का. अन.ु इब्राजहम अफगाण ग्रंथाली मुंबई 200.00

434 45099 माझी क्ांतीव्रताची सार्ना आ. शांतराम गरुड प्रजतमा पणेु 260.00

435 72604 ओकंाराची रेखािना मंिशु्री गोखले मेहता पणेु 295.00

436 45029 ररयासतकार गोजवंद सखाराम सरदेसाई स. श्री. परुाजणक चंद्रकला पणेु 350.00

437 45027 यशवंतराव चव्हाण डॉ. गंगार्र जव. कायंदे पाटील चैतन्य साजहत्य नाजशक 400.00
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चररत्र मराठी

438 38357 डायना आजण चाल्सव मीना मेहता  पणेु 130.00

439 74120 प्रज्ञासयुव शरणकुमार जलंबाळे जदलीपराि पणेु 420.00

440 69545 िागांच्या पाठीवर (अपरु आत्मचररत्र ) सरु्ीर फडके रािहसं पणेु 260.00

441 1871 अप्पा टमतृी ग्रंथ (आत्मकथा) अप्पा पटवर्वन आ. जव. प्र. जलमये अप्पा टमतृी ग्रंथ सजमती श्रीरामपरु 50.00

442 33871 न्या. महादेव गोजवंद रानडे प्रा. ना. कंुभार प्रभोबन लातुर 45.00

443 69441 माझे लेखन  माझे अध्यापन प्रा. जव. जश. चौघलेु ठाणे पवुव 190.00

444 72935 जवनोबा जनमवल देशपांडे जदल्ली 55.00

445 69421 काजलदास श्रीमती सषुमा नानोटी नागपरु 265.00

446 69447 ने' ची जप्रया लजलता ताम्हणे मुंबई 180.00

6656 दादांच्या शब्दात दादा   - १ दादा र्मावजर्कारी परंर्ाम पवनार 5.00

8812 दादांच्या शब्दात दादा   - २ दादा र्मावजर्कारी परंर्ाम पवनार 5.00

448 69442 खाते वहीची पाने लक्ष्मण जकमल ठाणे पवुव 300.00

449 31488 महषी जवठ्ठल रामिी जशंदे आजण वाई ब्राह्म समाि रा. कृ. बाबर औरंगाबाद 65.00

450 46534 छत्रपती प्रतापजसंह मदन पाटील पणेु 230.00

451 67992 माय टट्रोक ऑफ इन्स इट अबे्रन सायंटीटटस पसवनल िनी जदगंबर बेहरे मेहता पणेु 200.00

452 46537 वन्दे मातरम मदन पाटील पणेु 210.00

453 46543 मसुोजलनी मदन पाटील

454 69388 राियोगी श्री संत सोजहरोबाआंजबये चररत्र महादेव झील ुसगम पणेु 210.00

455 7122 गुणी कलावंत अरजवंद गिेंद्र गडकर जनतीन पणेु 20.00

456 35623 मराठवाड्याचे मानकरी जवनायक जवद्यालंकार कृष्ण मकंुुद उिळंबकर पणेु 10.00

457 35630 म. मा.श्री. जदगंबरराव जबंदु कृष्ण मकंुुद उिळंबकर जनतीन पणेु 10.00

458 35631 म. मा.श्री. जदगंबरराव जबंदु कृष्ण मकंुुद उिळंबकर जनतीन पणेु 10.00

459 35632 म. मा. अनंत भालेराव कृष्ण मकंुुद उिळंबकर जनतीन पणेु 10.00

447
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460 35633 मा. मा. प्रा. नारायणराव नांदापरुकर कृष्ण मकंुुद उिळंबकर जनतीन पणेु 10.00

461 35634 मा. मा.प्रा. नरहर कुरंुदकर कृष्ण मकंुुद उिळंबकर जनतीन पणेु 10.00

462 35635 मा. मा. सेतु मार्वराव पगडी कृष्ण मकंुुद उिळंबकर पणेु 10.00

463 33566 मा. मा.केसरी जवनायकराव जवद्यालंकार कृष्ण मकंुुद उिळंबकर जनतीन पणेु 10.00

464 33578 मा. मा. बंडखोर राघवेंद्र शमाव - ५ कृष्ण मकंुुद उिळंबकर जनतीन पणेु 10.00

465 77867 टवामी जववेकानंद यांचे चररत्र सत्येंद्रनाथ  मिमुदार रामकृष्ण मठ नागपरु 35.00

466 44013 राणा प्रताप सदाजशव आठवले श्री जवद्या पणेु 150.00

467 69361 मराठा सरदार जवठ्ठल जशवदेव जवंचरुकर डॉ. एस.डी.खैरनार मुंबई 100.00

468 46540 रासपतुीन मदन पाटील पणेु 170.00

469 73877 केल्याने होत आह ेरे... शंकर थते्त 200.00

470 74082 कथा बालगंर्वावची दसुऱ्या स्त्री इसाक मिुावर पणेु 250.00

471 65664 जतरटकार ते परुटकार मनी गोट भाग - १ प्रा. बॉ.बापदुेसाई जदपाली नाजशक 150.00

472 46410 पत्रकार - महषी ग. जव. केतकर अरजवंद केतकर मुंबई 35.00

473 8678 लोकसत्तागार ह.रा.महािनी चररत्र व. भ. कजणवक 40.00

474 8694 शरदचंद्र - िीवन दशवन मर्कुर अमतेृ अजभनव मुंबई 3.00

475 66130 ....आजण मी घडत गेलो भाग - १ संपा:मरुलीर्र नाले अनघा ठाणे 135.00

476 46533 जचत्रा जवत्रा डॉ. जगरीश ओघु पणेु

477 65697 कबीर : पारसनाथ जतवारी अशोक प्र. कामत नॅशनल बुक ट्रटट इं इजंडया 30.00

478 12052 श्री जशवा जदजग्विय संपा: रा. जच. ढेरे अनमोल पणेु 25.00

479 46744 नेतािी सभुाष चंद्रबोस जशजशर कुमारबोस जदल्ली 35.00

480 43104 नाट्यियी डॉ. जवश्वास महेंदळे पणेु 120.00

481 34419 एकनाथिी रानडे जववेकानंद जशलाटमारकाचे जशल्पकार रानडे पणेु 5.00

482 13382 बाळ गंगार्र जटळक गोजवंद तळवलकर मुंबई 15.00
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483 6414 बुि के अग्रदतु ियप्रकाश कदवम मुंबई 300.00

484 59420 महाराष्ट्र दशवन ५ व्यक्ती दशवन सौ. शजशकला उपाध्ये 50.00

485 71920 बाबुराव बागुल कृष्णा जकरवले जदल्ली 50.00

486 65680 गाजलब काळ आजण कतुवत्व पवन कु. शमाव साजहत्य अकादेमी जदल्ली 140.00

487 46606 कृताथव सौ. शभुांगी भडभडे नागपरु 250.00

488 71924 परुुषोत्तम जशवराम रेगे सलुभा हलेेकर नागपरु 50.00

489 72386 शाहु महाराि डॉ. पद्मा पाटील कोल्हापरु 120.00

490 69391 आठवणींच्या श्रावणसरी जविय जचतळे पणेु 150.00

491 71919 दगुाव भागवत शोभा नाईक मुंबई 50.00

492 66133 सहि सचुल म्हणनु श्री. के. अक्षीकर जिद्य पणेु 187.00

493 71918 वामन मल्हार िोशी गोजवंद मल्हार कुलकणी 50.00

494 44165 जप्रयिन जगरीिा जकर
कै. ह. ना. आपटे सहकायावर्ाररत 

प्र. सं.
मुंबई 200.00

495 29726 सातपजु्यातील संिीवनी संपा: श्रीराम पाटील योगेश औरंगाबाद 50.00

496 26283 डॉ. हडेगेवार च. प. जभशीकर पणेु 5.00

71917 बालकवी  - १ दमयंती पांढरीपांडे पणेु 50.00

45967 बालकवी  - २ दमयंती पांढरीपांडे पणेु 50.00

498 28562 मीच ह ेसांजगतलं पाजहिे जशलवती केतकर मुंबई 100.00

499 45024 िीवन यात्रा ियवंतराव भोसले सातारा 250.00

500 46735 आयडॉल्स गावकर गावसकर पणेु 100.00

501 66137 समता सयुव गाडगेबाबा प्रा. रा.त.ु भगत अजभनंदन कोल्हापरु 100.00

502 69393 वेजचले वाटीत मोती नीता सहस्त्रबुिे पणेु 170.00

503 71559 उपरा लक्ष्मण माने मुंबई 100.00

504 66136 अर्ोरेजखत सभुाष कवडे रावा कोल्हापरु 130.00
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505 71921 कुसमुाग्रि भारतीय साजहत्य जनमावते जनजशकांत जमरिकर जदल्ली 50.00

506 71922 रािकवी तांबे ियंत वष्ट जदल्ली 50.00

508 45009 राियोजगनी अजहल्या ना. गो. पतंगे इसाप परभणी 50.00

509 191 डॉ. कोलते गौरव ग्रंथ डॉ. कोलते अमरावती 20.00

510 72136 शाहुचं्या आठवणी प्रा. नानासाहबे साळंुखे वषृाली कोल्हापरु 260.00

511 29716 माझे देश : माझे देव अजनरुि पनुववस मुंबई 2.50

512 43071 टपशव पररसाचा मर्कुर फुकणे पणेु 100.00

513 43079 ररंगणरेषेवरून का. गो. िोगळेकर पणेु 120.00

514 10564 साखर माणसे हररहर आठलेकर रत्नाजगरी 15.00

515 66139 टमतृी पिुा प्रभावती भावे लाखे नागपरु 240.00

516 67993 जफफ्टी इयसव ऑफ सायलेन्स : िॅन रफ - औहनव अन.ुनाली चांदोरकर मेहता मुंबई 270.00

517 46411 पत्रकार : महषी ग. जव. केतकर अरजवंद केतकर मुंबई 35.00

518 46539 दृष्टीदाता ('लईुबे्रल') हषवदा भरेु पणेु 290.00

519 66092 सौभाग्य लेणी सौ. शोभा शेट्ये जनमवल नांदेड 100.00

520 45842 र्न्य िन्म िाहला रािाराम हुमणे पणेु 25.00

521 72719 राष्ट्रपरुुष टवामी जववेकानंद डॉ. भा. ना. काळे नागपरु 80.00

522 66107 क्ांतीपिु  अमत्या आजदवासी मरुलीर्र देसाई नील कोल्हापरु 133.00

523 67995 रूसी मोदी द मॅन हु ऑल्सो मेड टटील अन.ुअंिनी नरवणे मेहता पणेु 200.00

524 72419 कजपल देव अनंत मनोहर पणेु 40.00

525 74080 वादळवाटा जवलास पाटील पणेु 375.00

526 59826 समग्र श्री गुरुिी  - १ आदरांिली भारतीय जवचार सार्ना पणेु 200.00

527 74111 इष्काचा िहरी प्याला कमाल अमरोहीची चररत्र कथा अजनता पाध्ये पणेु 200.00

528 74085 आनंदयात्री रजवंद्रनाथ जमजलंद िोशी पणेु 125.00
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529 74087 मजणक - मोती साजहत्यातील प्रा. डॉ. ए. बी. पाटील अनबंुर् पणेु 375.00

530 77962 अस्त्र परुुष अथावत डॉ. ए.पी. िे. अब्दलु कलाम कॅप्टन रािा जलमये पणेु 100.00

531 17283 श्री रामकृष्ण परमहसं ले. त्र्यं. ग. बापट पषु्कर पणेु 10.00

532 662231 अष्टयोगात जशवराय प्रा. डॉ. सतीश कदम अक्षरलेण सोलापरु 215.00

533 20160 अखरेचे आत्मचररत्र रािेंद्र बनहट्टी जवशाखा पणेु 25.00

534 70100 जहरवे अनबंुर् द. ना. र्नागरे मौि मुंबई 100.00

535 38558 ब्रह्मषी जवनोबा जवठ्ठल लांिेवार ऋचा नागपरु 50.00

536 71938 पंजडत िवाहर लाल नेहरू एकदृष्टा आजण तत्वजचंतक िे. के.िार्व साकेत औरंगाबाद 150.00

537 71560 उचल्या लक्ष्मण गायकवाड श्री जवद्या पणेु 200.00

538 70099 बाळािी बािीराव उफव  नानासाहबे पेशवे प्रा. श. श्री. परुाजणक श्री गंर्वव वेद पणेु 200.00

539 70025 अमतृ पंथाचा यात्री अन.ु डॉ. सषुमा करोगल मेहता पणेु 180.00

540 69523 आचायव अते्र महाराष्ट्राचे बलदंड व्यजक्तमत्व जव. र. काळे वसंत बुक टटॉल मुंबई 250.00

541 66269 ...टमतृीची चाळत्या पाने प्र. जवनायक बदाजमकर जदलीपराि पणेु 180.00

542 69475 क्ांजतकारक रािगुरू डॉ. स. शेवडे नवचैतन्य मुंबई 150.00

543 69436 सावरकर एक र्ग र्गत अजग्नकंुड जव. र. काळे वसंत बुक टटॉल मुंबई 300.00

544 69462 आठवणींच्या जहदंोळ्यावर जव. ि. िार्व डींपल ठाणे 100.00

545 69458 यातनांची जकमया आशा दामले नवचैतन्य मुंबई 70.00

546 71319 आनंद यात्रा ग. वा. बेहरे जदलीप मुंबई 230.00

547 69461 खळगी अ. पा. माघाडे जदलीप मुंबई 120.00

548 69453 या सम याच डॉ. जवजनता परांिपे जदलीप मुंबई 140.00

549 39880 केशवराव िेरे् य. जद. फडके श्री जवद्या पणेु 40.00

550 65420 बेनझीर भटु्टो डॉ. श्री. मुंढरगी / क. मणृाजलनी मेहता पणेु 60.00

551 1176 अपरुी कहाणी शांताबाई कुलकणी अजभनव दादर मुंबई 6.00
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552 1176 शास्त्रचाचले पढेु : शास्त्रज्ञांच्या चररत्रकथा शांताबाई कुलकणी अजभनव दादर मुंबई 6.00

553 37186 नेपोजलयन द ग्रेट जवनायक डंके एस. के. प्र. पणेु 250.00

554 24470 अश्वत्थाची सळसळ ज्ञानेश्वर नाडकणी पॉप्यलुर मुंबई 250.00

555 69546 मी नाही कुणाची.... सशुील पगाररया रािहसं पणेु 110.00

556 44039 मी नाही कुणाची.... प्रा. म. ना. लोही ज्ञानेश पणेु 50.00

557 69552 गोष्ट एका खऱ्या इडीयटची अन.ु उब: प्रभापागे रािहसं पणेु 100.00

558 44931 आशक मटत फकीर वीणा देव मॅिेजटटक मुंबई 100.00

559 68003 द रोड ऑफ लॉटट इनोसन्स (आत्मकथा )
अन.ु भारती पांडे (सोनाली 

माम)
मेहता पणेु 160.00

560 69548 मीरा आजण महात्मा सारंग दशवने रािहसं पणेु 220.00

561 36982 अन झालं भलतचं ! ( आत्मकथा ) बाबुराव गोखले कॉन्टीनेटल पणेु 100.00

562 68010 ऐसपैस गप्पा दगुावबाईशी प्रजतभा रानडे रािहसं पणेु 225.00

563 68024 केवळ मानवतेसाठी : अब्दलु सत्तार इदी  आत्मचररत्र अन.ु श्रीकांत लागु रोहन पणेु 195.00

564 68010 जशजशरातले गुलाब  न्या. एम. सी. छागला आत्मकथा प्रजतभा रानडे रािहसं पणेु 225.00

565 69547 अजग्नकंुड वसंत पोतदार रोहन पणेु 195.00

566 24474 पेशवेकालीन  जस्त्रया जनजलमा भावे पॉप्यलुर मुंबई 50.00

567 26833
दे दान सटेु गीऱ्हान (पोचीराम कांबळे /चंदर पोचीस 

कांबळे चररत्र )
आर. के. जत्रभवुन साकेत औरंगबाद 75.00

568 38715 आगळी वेगळी माणसं एस. एम. िोशी सार्ना पणेु 20.00

569 71928 कमलपत्र : आत्मचररत्र (गडीयाराम रा. शमाव ) अन.ु लक्ष्मीनारायण बोल्ली सह्तत्य अकादेमी नवी जदल्ली 225.00

570 73466 खाली िमीन वर आकाश डॉ. सनुील कुमार लवटे मेहता पणेु 180.00

571 73878 बाळािी बािीराव उफव  नानासाहबे पेशवे प्रा. श. श्री. परुाजणक गंर्वव वेद पणेु 200.00

572 37104 टवर सौहादव प्रभाकर िठार पॉप्यलुर मुंबई 150.00

573 33059 ऋणानबंुर् यशवंतराव चव्हाण पे्रटटीि पणेु 60.00

574 28864 करपट  - आत्मकथा नारायण ि. शेळके महािन / काजनटकर पणेु 60.00
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575 38703 नारायणीय : जनवडक ना. ग. गोरे बापट / प्रर्ान /बाके सार्ना पणेु 100.00

576 8590 टवा. सावरकर प्रभावळ संपा: शं. रा. दाते जमत्र सार्ना पणेु 25.00

577 69359 वजडलांच्या सेवेसी जशरीष पै.  ठाणे 250.00

578 39838 श्री बाळासाहबे देवरस डॉ. शरद हबेाळकर भारतीय जवचार सार्ना पणेु 100.00

579 34343 मी एक अटपशृ्य भाऊराव सोमवंशी जनमवल नांदेड 50.00

580 38786 राममनोहर लोजहया
राममनोहर लोजहया/ टमतृी कें द्र 

सं.मं.
पररवतवन मुंबई 5.00

581 68025 सरदार वल्लभभाई पटेल अन.ु भगवान दातार रोहन पणेु 325.00

582 68026 बोल अनभुवाचे मोहन र्ाररया रोहन पणेु 150.00

583 14721 सप्तरंगी जशव म.द.वैद्य वोरा & कं. मुंबई 3.00

584 69837 श्री गुरुिी चं. प. जभजशकर भारतीय जवचार सार्ना पणेु 100.00

585 70832 यगुांत संिय राऊत अमेय इन्सपायररंग पणेु 200.00

586 61897 यशवंतराव राष्ट्रीय व्यजक्तमत्व भा. कृ. केळकर महाराष्ट्र राज्य सा.सं.मं. मुंबई 235.00

587 75215 जबनपटाची चौकट इदंमुती िोंर्ळे साकेत औरंगाबाद 120.00

588 53465 कमव चाले संगती (आत्मचररत्र ) गिानन पेंढारकर सलील ठाणे 250.00

589 74050 यशवंतराव चव्हाण आत्मचररत्र कृष्णकाठ यशवंतराव चव्हाण रोहन पणेु 300.00

590 67769 ह ेसारटवताचे झाड उमाकांत जकर नवल पणेु 130.00

591 67977 समतासयुव गाडगेबाबा प्रा. त.ु रा. भगत नवल ठाणे 110.00

67978 जशक्षणमहषी रािषी शाहु महाराि प्रा. रा.त.ु भगत नवल पणेु 210.00

67978 जशक्षणमहषी रािषी शाहु महाराि प्रा. रा.त.ु भगत नवल पणेु 210.00

67978 जशक्षणमहषी रािषी शाहु महाराि प्रा. रा.त.ु भगत नवल पणेु 210.00

593 72867 तीन न्यायमतुी आजण त्यांचा काळ नरेंद्र चपळगावकर मौि मुंबई 300.00

594 80832 अॅड. बाळासाहबे आंबेडकर डॉ. प्रज्ञा र.रुईकर िनशक्ती वाचक च. औरंगाबाद 250.00

595 52068 सावरकर आंबडेकर जवचार समीक्षा डॉ. जव. स. िोग लाखे नागपरु 200.00
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596 7375
डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर त्यांच्या शब्दात आजण 

अनेकांच्या
प्रा. बाळ गाडगीळ मर्रुाि पणेु 180.00

597 64577 पोटापरुते देई अड. गो. प.ु नांदप्रुकर प्रतीभाहास परभणी 160.00

598 31142 प्रतापजसंह छत्रपती आजण रंगोबापिुी केशव सीताराम ठाकरे नवभारत मुंबई 10.00

599 74319 अंतरंग वसंत जशरडकर आशय औरंगाबाद 150.00

44018 र्ळुपाटी  - १ शांत ि. शेळके सरेुश पणेु 150.00

45811 र्ळुपाटी - २ शांत ि. शेळके सरेुश पणेु 150.00

601 73760 २६ वषावनंतर आत्मचररत्र जगरीिा जकर जदलीपराि पणेु 120.00

70071 कोल्हाटाच पोर  - १ जक. शां. काळे ग्रंथघर मुंबई 120.00

कोल्हाटाच पोर  - २ जक. शां. काळे ग्रंथघर मुंबई 120.00

53067 कोल्हाटाच पोर  - ३ जक. शां. काळे ग्रंथघर मुंबई 120.00

603 53486 सोयरे प्रा.रा.शेवाळकर ज्ञानेश नागपरु 150.00

63065 तोच मी ! - १ प्रभाकर काशीकर रािहसं पणेु 250.00

51401 तोच मी ! - २ प्रभाकर काशीकर रािहसं पणेु 250.00

605 39894 जचरंिीव माणसु नारायण देसाई म.रा.सा. & सं. मं. मुंबई 26.00

606 51158 मराठवाड्यातील काजवत्रीयांची कजवता डॉ. कांचन पाडगावकर रूपवेर् परभणी 150.00

607 70466 छत्रपती जशवािी सेतुमार्व पगडी नॅशनल बुक ट्रटट इं इजंडया 60.00

608 39871 बाप ु६५ संपादक मंडळ बाप ुकाळदाते गौरव सजमती औरंगाबाद 50.00

609 69553 गौहरे िान म्हणतात मला ! अन.ु सिुाता देशमखु रािहसं पणेु 225.00

610 39867 शाजपत प्रजतभावंत आचायव अते्र परचरेु मुंबई 20.00

611 69324 आम्ही शास्त्रज्ञ असे झालो ! डॉ. पं. जवद्यासागर श्री गंर्वव वेद पणेु 400.00

612 47566 जवजचत्र माणसांचे जवश्व जनरंिन घाटे मर्रुाि पणेु 130.00

47705 मराठवाडा सारटवत खंड - १ ('अ'ते' 'र्')  - १ प्रा. भगवान काळे संकेत िालना 400.00

52869 मराठवाडा सारटवत खंड - १ ('अ'ते' 'र्') -  २ प्रा. भगवान काळे संकेत िालना 400.00
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614 80248 मागे वळुन पाहताना (आत्मचररत्र )
जववेक देशपांडे / अ. पो. 

उपाययकु्त
अिीका हदैराबाद 175.00

615 47704 जवद्याथी (ग. जव. जव. जचपळुकर  गौरव ग्रंथ संपादक मंडळ गुरुवयव जव. जव. जचपळुणकर गौ. स. औरंगाबाद 400.00

616 34339 पवुवजदव्य कै. व्यंकटराव पाटील रािरुकर
संपादक : कुलकणी 

/वाकोडकर
साजहत्य सेवा औरंगाबाद 65.00

617 47076 स्त्री सागरातील अनमोल मोती मार्वी कजव उन्मेष पणेु 50.00

45802
लालबहादरु शास्त्री रािकारणातील मयावदा / परुुषोत्तम  - 

१
अन.ु अशोक िैन रोहन पणेु 250.00

44436
लालबहादरु शास्त्री रािकारणातील मयावदा / परुुषोत्तम  - 

२
अन.ु अशोक िैन रोहन पणेु 250.00

619 30570 अपराजिता रमा सौ. ता. रा.साठे नगरकर पणेु 50.00

620 67766 मराठी मातीचे वैभव प्रा. उत्तम  सयुववंशी प्रतीभाहास परभणी 200.00

621 68892 मनटवी ते यशटवी ज्योती दाते श्रीपाद पणेु 170.00

622 62434 आई समिनु  घेताना उत्तम कांबळे लोकवांडमय गहृ मुंबई 150.00

623 70658 इदं न मम' सौ. शभुांगी भडभडे टवरुपदीप सोलापरु 425.00

624 48664 भट्टी ओताऱ्याची चंद्रकांत गडेकर साप्ताजहक जववेक मुंबई 165.00

625 32423 शास्त्रज्ञांची दैनंजदनी प्रभाकर इनामदार साकेत औरंगाबाद 70.00

626 हुतात्मा बजहिी प्रा. शाम अग्रवाल बागल वसमत 1.00

627 68909 कथा एका साम्राज्य रॉबटव क्लाइव्ह स. शं. देसाई अिब कोल्हापरु 100.00

628 38535 करुणासागर म. ज्योजतबा फुले अनंत शं. ओगले सन पणेु 100.00

629 नटश्रेष्ठ केशवराव दाते जव. वा. िोग परचरेु मुंबई 40.00

630 57059 ख्यालीया : जभमसेन िोशी म.ु संगोराम / स. पाकणीकर मनोजवकास पणेु 400.00

631 73378 होरपळ : आत्मकथा ल. जस. िार्व सजुवर्ा सोलापरु 230.00

632 70923 मानवतेचे पिुारी टवामी श्रिानंती स. चररत्र सौ. लीलावती रा. िगदाळे रेणकुा परभणी 150.00

633 74077 माझी कंड फंडक्टरी आत्मकथा संतोष अरजवंदेकर अनबंुर् पणेु 300.00

634 49404 महाराष्ट्राचे िलनायक भा. - १ व्यजक्तजचत्रण सौ. सरेुखा शहा समेुरू डोंजबवली 320.00

635 40540 सरदार अजितजसंग आत्मचररत्र अन.ुसौ. सिुाता पेंडसे जचनार पणेु 100.00
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71518 राष्ट्रऋणी गुरुिी खंड - १ रमेश पतंगे सा. जववेक मुंबई 700.00

71519 राष्ट्रऋणी गुरुिी खंड - २ रमेश पतंगे सा. जववेक मुंबई

637 4035 टपशव पररसाचा एक जदग्दशवकाचा सनंुदा नं. रावते मॅिेजटटक मुंबई 120.00

638 43434 एका पानाची कहाणी आत्मचररत्र जव. स. खांडेकर 300.00

639 50076 ियवंत दळवी जवषयी मंगला आठलेकर देशमखु & कंपनी पणेु 180.00

640 63091 रािबंजदनी : ऑगसान टयचुी चररत्र प्रभा नवांगुळ रािहसं पणेु 250.00

641 58488 आठवणींचे फुलपाखरू वसंत िोशी जवश्वल कोल्हापरु 250.00

642 21747 सेवेचे अनभुव : आ. कथा बाळुभाई मेहता परंमर्ाम ग्रामसेवा पवनार 3.50

643 70831 छत्रपती जशवािी सेतुमार्व पगडी नॅशनल बुक ट्रटट इं जदल्ली 60.00

68938 माझे िीवन गाणे - १ सरु्ाकर भालेराव जदलीपराि पणेु 180.00

50446 माझे िीवन गाणे -  २ सरु्ाकर भालेराव जदलीपराि पणेु

645 28571 लक्ष्मीबाई जटळक व्रत टमतृी जचते्र एक अभ्यास अिय, संिय, अजवनाश साजहत्य सेवा सातारा 20.00

646 68891 मेवाड जसंह महाराणा प्रताप भाटकर महािन साक्षी िळगाव 500.00

647 68947 जनसगव जमत्र िॉनम्यरु मालती आठवले सायली पणेु 140.00

648 40892 मातभृक्त डॉ. भालचंद्र श्री. प.ु काशीकर रा. टव. संघ िनकल्याण सजमती संभािी  नगर 10.00

649 67658 हरवलेले जदवस (आत्मकथा ) प्रभाकर उध्ववरेषे मौि मुंबई 100.00

650 42838 गुरु गोजवंदजसंग अन.ु  अरजवंद म. देशपांडे सं. नॅशनल बुक ट्रटट नवी जदल्ली 35.00

651 39752 डॉ. अल्बटव श्वाइटझर लीला शहा समेुरू डोंजबवली 30.00

652 79424 काळीि जशल्प कवी चंद्रकांत वानखेडे कािाय पणेु 300.00

653 46830 गाँगमन सदानंद  पुंडगे कॉन्टीनेटल पणेु 100.00

654 7391 श्रॉफ वाडव नंबर - ९ ससनु हॉजटपटल आत्मचररत्र जवलास अंजबके जदलीपराि पणेु 130.00

655 60695 रणराजगणी शभुांगी भडभडे जविय नागपरु 300.00

656 48873 पतु्र मानवाचा महात्मा गांर्ी मणृाजलनी देसाई पॉप्यलुर पणेु 100.00
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657 51421 एकाकी झुंि गो.रा. खैरनार आत्मचररत्र गो. रा. खैरनार पषु्प पणेु 200.00

658 70846 रजवंद्रनाथ टागोर पजद्मनी जबनीवाले साकेत औरंगाबाद 200.00

659 18058 भलुाये न बाते  व्यक्तीचररत्र सरु्ाकर अनवलीकर आरती डोंजबवली 30.00

660 45224 माणसातली माणसं व्यक्तीजचत्रण प्रा. एस. बोबडे यजुनटी पणेु 120.00

661 38797 चंदेरी दजुनयेत लीला जचटणीस श्री जवद्या पणेु 90.00

662 71641 शाहु मोडक प्रवास..... एका देवमाणसाचा सरु्ीर गाडगीळ अमेय पणेु 300.00

663 41103 अमतृा जसिी मणृाजलनी िोशी टनेहल पणेु 150.00

664 71637 भाळ अभाळ तझनीस पटेल सायन पणेु 400.00

72217 श्री रामकृष्ण परमहसं  - १ डॉ. श. कोपडेकर इदं्रायणी / सयुोग पणेु 160.00

65708 श्री रामकृष्ण परमहसं -  २ डॉ. श. कोपडेकर इदं्रायणी / सयुोग पणेु 20.00

41118 सरदार पटेल चररत्र  - १ मा. वो. खंडराव केळकर वरदा पणेु 100.00

63133 सरदार पटेल चररत्र  - २ मा. वो. खंडराव केळकर वरदा पणेु 120.00

667 41101 जवष्णशुास्त्री जचपळुणकर डॉ. छायास ुबकाणे श्री जवद्या पणेु 200.00

668 41026 दीपटतंभ जगरीिा कीर जदलीपराि पणेु 120.00

669 51414 ऐसे बोलले जबझनेस गुरु
अन.ुएस. एन. चारी : संिीव 

ठाकार
मॅकजमलन पणेु 185.00

670 41083 माझ्या सावविजनक िीवनाची बखर डॉ. शरदचंद्र गोखले श्री जवद्या पणेु 250.00

671 41022 जशक्षण सयुव साने गुरुिी प्रा. रा.त.ु भगत जदलीपराि पणेु 125.00

672 45008 आनंदी गोपाळ श्री. ि. िोशी मॅिेजटटक पणेु 200.00

673 38785 हमीद अजनल अवचट जनळकंठ पणेु 6.00

674 41069 थोर संगीतकार बी. आर. देवर्र पॉप्यलुर मुंबई 175.00

675 41056 उपेजक्षत योगी मर्सदुन िोशी नवसाजहत्य बेळगाव 200.00

676 43339 समपवण (श्री. जव. द. सिे गुरुिी गौरव ग्रंथ ) प्रा. डॉ. ल. फामोहरीर कै.जव. द. ज्ञिे गुरुिी नांदेड 100.00

677 47024 मकु्तीगाथा महामानवाची श्री अरजवंद प्रा. जशवािी भोसले अक्षर ब्रह्म पणेु 175.00
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678 41074 कटटमचे जदवस आत्मकथा श्री. द. गोगटे प्रजतमा पणेु 110.00

679 43756 भगवंतायन कुमार देशमखु देशमखु & कंपनी औरंगाबाद 150.00

680 48288 अजग्नजशखा : देशातील कतवबगार मजहला प्रा. भ. काळे संकेत िालना 300.00

681 71638 माझे सैजनक माझा लढा गाथा सरसेनापती ि. िे.िे. जसंह अन.ु जविया देव अमेय पनु 595.00

682 48525 जचत्ती असो घ्यावे समार्ान (आ. क. ) िा. भ. कजणवक अनभुव मुंबई 150.00

683 41051 कमला लेले डॉ. सजुनता जव. कावळे मायबोली मुंबई 150.00

684 50560 देह झाला चंदनाचा रािेंद्र खेर जवहगं पणेु 200.00

685 10104 मीरा बावरी प्र. न. िोशी बा. ग. ढवळे मुंबई 15.00

686 41096 आजदवासी जवकासातील दीपटतंभ डॉ. गोजवंद गारे श्री जवद्या पणेु 225.00

42539 मांजदयाळी  - १ अनंत भालेराव मौि मुंबई 125.00

57160 मांजदयाळी - २ अनंत भालेराव मौि मुंबई 125.00

688 42542 एलजफटटन प्रमोद ओक रािहसं पणेु 150.00

689 41886 कहाणी लंडनच्या आिीबाईची सरोिनी वैद्य रािहसं पणेु 150.00

690 42028 जिंदा जदल एका सैजनकाची वाटचाल कनवल आनंद िार्व रािहसं पणेु 140.00

691 42259 हजेमंग्वे आशा कदवळे मॅिेटट्रीक मुंबई 70.00

692 41899 .......आजण मी मंगला गोडबोले रािहसं पणेु 100.00

693 41724 साहसवेड्या मजहला जमजलंद आमडेकर दीपरेख ठाणे 50.00

694 79206 गोडी चाखा उद्योग्पातींच्या  पररश्रमकथांची वनराि मालवी सेल्फ डेव्हलपमेंट मुंबई 120.00

695 80441 जहअर आय टटाँड आत्मचररत्र अन.ु प्रा. परुुषोत्तम देशमखु साकेत औरंगाबाद 130.00

696 42022 दगडफोड्या आत्मचररत्र रामचंद्र नलावडे देशमखु & कंपनी पणेु 200.00

697 40775 डॉ. होमी भाभा रा. प.ु कुलकणी पद्मगंर्ा पणेु 20.00

698 41728 नेल्सन मण्डेला संघषावकाडुन संघषावकडे अजनल जशंदे चंद्रकला पणेु 55.00

699 79305 उमािी रािे नाईक डॉ.आ. ह. साळंुखे लोकायत सातारा 50.00
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700 42532 लोकमान्य न.र.फाटक मौि मुंबई 380.00

701 75439 पवुाव आजण अत्तरा श. ना. जबडवई टवरूप औरंगाबाद 100.00

42751 क्ांजतकारकांचे कुलपरुुष सावरकर  - १ आचायव अते्र परचरेु मुंबई 20.00

57163 क्ांजतकारकांचे कुलपरुुष सावरकर  - २ आचायव अते्र परचरेु मुंबई

703 42348 बालकाण्ड ह. मो. मराठे मॅिेजटटक मुंबई 200.00

704 41892 सपवतज्ञ  डॉ. रेमंड जडटमाटव जवणा गवाणकर रािहसं पणेु 25.00

705 41890 अलीम अली जवणा गवाणकर रािहसं पणेु 40.00

706 42244 डॉ. आयडा टकडर -  १ जवणा गवाणकर रािहसं पणेु 65.00

706 74909 डॉ. आयडा टकडर -  २ जवणा गवाणकर रािहसं पणेु 65.00

707 30539 सात टवरश्री गोपालकृष्ण भोबे प्रजसिी संचालनालय म.शा. मुंबई 1.00

708 41893 माझी टवरयात्रा राम फाटक रािहसं पणेु 125.00

709 42530 बेरड जभमराव गटती रािहसं पणेु 150.00

710 41731 नोबल प्रोफेशन अॅड. प.ुवा. परांिपे अक्षता पणेु 175.00

711 41730
हुतात्मा अब्दलु रसलु कुबावन हुसेन कायव व 

कतुवत्व(१९९० - १९३१ )
प्रा. जनळकंठ पुंडे अक्षय पणेु 125.00

712 41722 राग  - अनरुाग आत्मचररत्र पंजडत रजवशंकर लजलतराि अहमदनगर 220.00

713 72017 लोकमाता अजहल्यादेवी होळकर प्रा. र्नंिय बेडदे आनंद लातुर 100.00

714 40570 जबग इगोि टमॉल मेन राम िेठलानी मेहता पणेु 100.00

715 33866 मी शंकरराव दाते (आ. क.) संपा: बाप ुवाटवे आनंद लातुर 100.00

716 41100 व्यजक्तरेखा य. जद. फडके श्री जवद्या पणेु 175.00

717 42772 हुर बावळं आत्मचररत्र गं. ह. अर्ावपरुकर जवरभद्र नांदेड 150.00

718 42325 संवाद आजण संघषव आत्मचररत्र अन.ु डॉ. उमादादेगावकर मराठी साजहत्य हदै्राबाद 100.00

719 22479 गानयोगी पं. मजल्लकािुवन मन्सरु जव.या. देशपांडे पथृ्वी पणेु 125.00

720 42996 जभमसेन वसंत पोतदार रािहसं पणेु 200.00

702



अ.क्र. दाखलअंक ग्रंथनाम लेखक प्रकाशन स्थळ ककंमत

चररत्र मराठी

721 42322
कै. जचंतामणी जनळकंठ तथा काकासाहबे िोशी व्यक्ती 

& वांङमय
प्रा. द. प. िोशी मराठी साजहत्य प. हदै्राबाद 200.00

722 42323 कतुवत्वाचा महामेरू कै. के. व्ही. लक्ष्मणराव प्रा. द. प. िोशी मराठी साजहत्य प. हदै्राबाद 250.00

723 45806 झाकली मठु (आत्मवतृ्त) रमेश कोठीखाणे रंगसभा वसमत नगर 150.00

724 75480 जचत्रकार गोपाळ देऊसकर कलावंत आजण माणसु सहुास बहुळकर रािहसं पणेु 350.00

725 45868 अटताई केशवराव भोळे मौि मुंबई 100.00

726 42308 बाणभट्टाची आत्मकथा हिारी प्रसाद जिवेदी साजहत्य अकादेमी जदल्ली 130.00

727 42863 त्या टवप्नांच्या आठवणी ना. स. इनामदार सन पणेु 125.00

728 19047 तेिाची आरती श्री गुरुिी : एक दशवन हरी जवनायक दाव्ये जहन्दटुथान साजहत्य 30.00

729 43444 दादा र्मावजर्कारी िीवन दशवन संपा: तारा र्मावजर्कारी देशमखु & कंपनी पणेु 250.00

730 19635 यगुयात्री : जवनोबा भावे रमाकांत पाटील ब्रह्मजवद्या मंजदर पवनार 30.00

731 79964 अजहल्या गाथा गोजवंद काळे अक्षर मानव सोलापरु 100.00

732 20270 अमतृजसिी (छंदोपजनषद आत्मचररत्र ) द.जव. तेंडुलकर मॅिेजटटक मुंबई 60.00

733 50772 समिृीच्या मागाववर (टाटा उद्योगसमहु) आर. एम.लाल उत्कषव पणेु 200.00

42018 रोहनशहा अजमताभ  - १ बाबु मोशाय मनोजवकास पणेु 225.00

63130 रोहनशहा अजमताभ   - २ बाबु मोशाय मनोजवकास पणेु

735 45968 अण्णाभाऊ साठे बिरंग कोरडे साजहत्य अकादेमी जदल्ली 25.00

736 45966 महात्मा ज्योतीराव फुले भा. ल. भोळे साजहत्य अकादेमी जदल्ली 25.00

737 79875 शेतकरी नावाचा माणसु बाळासाहबे िगताप अक्षर मानव पणेु 200.00

738 79307 साजवत्रीबाई फुले अष्टपैल ुव्यजक्तमत्व प्रा. ना.ग. पवार पद्मगंर्ा पणेु 200.00

739 42867 जिंकुनी मरणाला वंसत बापट सार्ना पणेु 80.00

740 31330 संत सेनापती प.ु पां. गोखले
सेनापती बापट िन्मशताब्दी  म. स. 

प्र.
मुंबई 2.00

741 71653 मळुनक्षत्री डॉ. शशी पाटील लोकजवद्या परभणी 400.00

742 42550 गोष्टीरूप शंकर कऱ्हाडे 40.00
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743 30954 शाजपत यक्ष बाळ सामंत परचरेु मुंबई 40.00

744 28707 आनंद कुमार टवामी डॉ. ग. ना. िोशी कॉन्टीनेटल पणेु 25.00

745 26698 वेड्या मना  तळमळशी वामनराव कुलकणी श्री जवद्या पणेु 80.00

746 26499 सावविजनक बाबुराव जमत्र आजण माणसु रामभाऊ िोशी श्री यशोदा पणेु 20.00

747 28575 श्री कृष्णाताई आपटेिी  वनटमतृी रा. भ. आनीखेडी नागपरु नागपरु 450.00

748 58215 देवजगरीकर चररत्र रा. प्र. काजनटकर महाराष्ट्र गांर्ी टमारक पणेु 10.00

749 42864 चांदराती रंगल्या ना. स. इनामदार सन पणेु 100.00

79306 रािषी शाहु छत्रपती िीवन व कायव : एक मागोवा - १ डॉ. ियजसंग पवार ताराराणी कोल्हापरु 250.00

51405 रािषी शाहु छत्रपती िीवन व कायव : एक मागोवा - २ डॉ. ियजसंग पवार ताराराणी कोल्हापरु 100.00

751 47583 २० शतकातील जवज्ञान महषी जनरंिन घाटे रजवराि पणेु 120.00

752 47571 जफल्म उद्योगी दादासाहबे फाळके गंगार्र महाम्बरे जदलीपराि पणेु 200.00

753 47571 राणी रासमणी सजवता भोगीराल जदलीपराि पणेु 200.00

754 4885 टमतृी कमल प्रा. चं. भालेराव पथृा औरंगाबाद 100.00

755 49020 महािन यो. ठाकुर /स. खांबेटे आमोद मुंबई 120.00

756 49012 इष्काचा िहरी प्याला कमाल अमरोहीची चररत्र कथा अजनता पाध्ये अनबंुर् पणेु 200.00

757 49179 गान सरटवती दत्ता मारुलकर श्रीपाद पणेु 350.00

758 49045 भावरंग अशोक गोडबोले चैतन्य साजहत्य नागपरु 140.00

759 46359 टवामी रामानंदतीथव यांची दैनंजदनी प्रा. जव.पा. देऊळगावकर महाराष्ट्र राज्य सा. आजण सं.मं. मुंबई 60.00

760 49080 प्रजतभेच्या पाऊलखणुा ज्ञानेश्वर नाडकणी मॅिेजटटक मुंबई 250.00

761 48983 टमरण जशल्पे आ. क. दाम ुअण्णादाते सा. जववेक मुंबई 215.00

762 49011 ऐवि (आ. क.) दत्ता सराफ रािहसं पणेु 175.00

763 45594 भोवरा डॉ. श्री.ि. काशाळीकर सेंटर फॉर टोटल टटे्रस मॅनेिमेंट मुंबई 175.00

765 48704 कृषीसार्क आत्मचररत आत्मचररत्र डॉ. ियंत पाटील रािहसं पणेु 150.00
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766 73100 फुलराणी साईना नेहवाल जमजलंद ढमढेरे जदलीपराि पणेु 40.00

767 45540 शोर्ांचे प्रवासी डॉ. जव.शं. पाटील शब्दालय श्रीरामपरु 150.00

768 43452 शरुा मी वंजदले बाळ सामंत परचरेु मुंबई 150.00

769 58119 मसुोजलनी रा. प्र.काजनटकर न. शं. िोशी पणेु 10.00

770 46535 दरुदृष्टया िाणता नेता शरद पवार रवी जकरण साने श्री टवामी समथव पणेु 190.00

41123 तीळ आजण तांदळु : व्यक्तीजचते्र   - १ ग. जद. माडगुळकर जवश्वमोजहनी पणेु 200.00

62342 तीळ आजण तांदळु : व्यक्तीजचते्र   - २ ग. जद. माडगुळकर जवश्वमोजहनी पणेु

772 80388 मेर्ा पाटकर नमवदा संघषव दीपक चैतन्य साकेत औरंगबाद 180.00

773 58429 संन्यटत कमवयोगी प. जद. तांबोळी मीरा बुक्स & प. औरंगाबाद 80.00

774 47368 टी. एन. शेषन व्यजथत मनानं सांगावसं वाटतुं जक..... अन.ु भारती पांडे मेहता पणेु 100.00

775 50406 तिोजनर्ी श्रेष्ठ अॅड. म. गोसावी श्री. अच्यतुाश्रम टवामी मठ िालना 150.00

776 48984 अेस अेस अखरेचे   पवव रामकृष्ण बाके् सार्ना पणेु 40.00

777 47028 दीपटतंभ प्रा. जशं. भोसले अक्षर ब्रह्म पणेु 250.00

778 80438 टटीफन हॉजकंग डॉ. द. व्य.िहागीरदार साकेत औरंगाबाद 80.00

779 42847 जवनोबा जनमवला देशपांडे नॅशनल बुक ट्रटट इं जदल्ली 30.00

42843 श्री. अरजवंद नविात   - १ म. अ.करंदीकर नॅशनल बुक ट्रटट इं जदल्ली 30.00

75159 श्री. अरजवंद नविात   - २ म. अ.करंदीकर नॅशनल बुक ट्रटट इं जदल्ली

781 42844 गोपाळ गणेश आगरकर स. मा. मागे नॅशनल बुक ट्रटट इं जदल्ली 30.00

782 50041 माझी िीवन कहाणी हलेन केळकर आ.का. मार्व कवे रािहसं पणेु 50.00

783 50040 झांशीची राणी  लक्ष्मीबाई प्रजतभा रानडे रािहसं पणेु 150.00

784 49576 शहिादा दाराशकुो सदाजशव आठवले श्री जवद्या पणेु 75.00

785 49575 केमल पाशा सदाजशव आठवले श्री जवद्या पणेु 200.00

786 49569 गावकी रुटतम अचलखांब श्री जवद्या पणेु 200.00
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787 49568 आनंदयात्रा ग. वा. बेहरे श्री जवद्या पणेु 35.00

788 49549 जचंगी झखान जवनायक रािगुरू श्री जवद्या पणेु 30.00

789 49538 जशखरावरून एम अन.ु श्रीकांत लागु रोहन पणेु 155.00

790 49552 इब्राहीम आजदलशहा सदाजशव आठवले श्री जवद्या पणेु 270.00

791 49566 जविय नगरचा सम्राट अशोक सदाजशव आठवले श्री जवद्या पणेु 200.00

792 49420 चंद्रयोगी डॉ.  सरु्ाकर मोगलेवार व्यजक्तत्व आजण कतुवत्व परुुषोत्तम बोरकर बोरकर नागपरु 150.00

793 49419 बसवण्णा डॉ. स.ु सो. मोगलेवार अ.भा. मराठी वीर शैव सा. मं. नागपरु 150.00

794 असाही एक लेखक प्रा. डॉ. सौ. जसंर् ुनं. भंगाळे सजुवर्ा पणेु 275.00

795 49048 रंगात रंगलो मी जचत्तरंिन कोल्हटकर कॉन्टीनेटल पणेु 150.00

796 49101 डॉ. पी. एस.िी. कुमार एक प्रज्ञावंत ग्रंथपाल देशपांडे, नाल्ह,े गवळी राि जवदभव 150.00

797 49183 यश अपयश डॉ. जव. स. िोग लाखे नागपरु 275.00

798 49082 पाऊलखणुा लघपुटाच्या दगुाव भागवत : एक शोर् अंिली कीतवने नव चैतन्य मुंबई 160.00

799 80390 ५१ पे्ररणादायी चररत्रकथा ियप्रकाश झेंडे साकेत औरंगाबाद 225.00

800 50073 चंद्रशेखर मार्रुी शानभाग रािहसं पणेु 140.00

801 50072 शभु्र काही िीवघेणे अंबरीश जमश्र रािहसं पणेु 140.00

802 50070 भगीरथाचे वारस वीणा गवाणकर रािहसं पणेु 160.00

803 50070 गुरुवयव : बाबुराव िगताप चररत्र डॉ. अ.बा. िगताप रािहसं पणेु 200.00

804 50051 कुणाटतव कुणीतरी.... यशोदा पाडगावकर रािहसं पणेु 200.00

805 50062 डॉ. जवश्राम रा. घोले अरुणा ढेरे रािहसं पणेु 140.00

806 4268 काश्मीरची महाराणी अरजवंद दोडे पारस कोल्हापरु 200.00

807 49114 रानपालखी आ. क. प्रा. व. बाबोरे् संटकृती पणेु 300.00

51702 यशवंतराव चव्हाण  - १ ना. र्ो. महानोर साकेत औरंगाबाद 65.00

51702 यशवंतराव चव्हाण -  २ ना. र्ो. महानोर साकेत औरंगाबाद 65.00
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809 71646 सॅम माणेकशा जफल्ड माशवल भारतीय लष्कराचा जबंदु अन.ु भगवान दातार रोहन पणेु 250.00

810 49351 आनंद तरंग : आ. क. डॉ. जदलीप,  मेघ श्याम साठे अथवववेद मुंबई 151.00

811 49357 संध्याछायेच्या प्रकाशात सौ. इ.ं बोर्नकर इसाप नांदेड 120.00

812 49208 कर्ी बाहर कर्ी जशजशर यशवंत देव अनघा ठाणे 160.00

813 49560 सवुाजसनी आ. का. जसमादेव श्री जवद्या पणेु 150.00

814 49768 पणु्यश्लोक िनादवन : श्री िनादवन अं. गोरे संपा: सौ. लजतका क. कदम संपादक मंडळ 200.00

40544 लक्ष्मण रेषा : आत्मचररत्र   - १
अन.ु (आर. के. लक्ष्मण ) 

(अशोक िैन )
रािहसं पणेु 125.00

47726 लक्ष्मण रेषा : आत्मचररत्र  - २
अन.ु (आर. के. लक्ष्मण ) 

(अशोक िैन )
रािहसं पणेु

816 42999 अजग्नजशखा (स्त्री. ले.च. ) शांत बुिीसागर सजुवर्ा पणेु 150.00

817 43918 चाकाची बागवान नसीमा हुरिकु मेहता पणेु 180.00

818 80058 इसाक बागवान अिय ताम्हणे एव्हरशाईन मुंबई 300.00

819 48289 अजग्नजशखा : देशातील कतवबगार मजहला प्रा. भ. काळे संकेत िालना 300.00

820 51668 दरुची माती िवळची नाती प्रा. डॉ. उमेश कदम जदलीपराि पणेु 200.00

821 80447 सर आयझॅक न्यटुन डॉ. प्रीती श्रीवाटतव साकेत औरंगाबाद 10.00

822 51672 कतुवत्वशाजलनी नीजलमा साने जदलीपराि पणेु 200.00

823 80399 ग.ु कृष्णराव अिुवन केळुसकर आत्मचररत्र संपा: र्नंिय जकर साकेत औरंगाबाद 225.00

824 71650 यगुप्रवतवक जववेकानंद शभुांगी भडभडे जविय नागपरु 400.00

825 51226 भेटीलागी गंगार्र महाम्बरे जनजशराि पणेु 120.00

826 51099 जनरंकुशाची रोिजनशी सरु्ीर मोघे रजसक आंतरभारती पणेु 150.00

41381 शंभरुािे  - १ प्रा. ग. स.ु शेवडे र्मवसेवा मुंबई 30.00

74598 शंभरुािे  - २ प्रा. ग. स.ु शेवडे र्मवसेवा मुंबई 30.00

828 48935 मी आजण बालकवी पाववतीबाई ठोंबरे श्री जवद्या पणेु 15.00

829 48885 अंगणातलं चांदणं रजवंद्र जपंगे मॅिेजटटक मुंबई 40.00

815
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830 51448 टमरण यात्रा अॅड. श्रीर्रराव कदम प्रतीभाहास परभणी 70.00

831 50129 टपशव मानवाचा जविया लवाटे पद्मगंर्ा पणेु 120.00

832 50131 आत्मजचत्र राम गबाले पद्मगंर्ा पणेु 200.00

833 50090 जवल्यम शेक्सजपअर िीवन आजण साजहत्य के. रं. जशरवाडकर रािहसं पणेु 175.00

50570 माझही एक टवप्न होत....वगीस कुररयन आत्मचररत्र  - १ अन.ु सिुाता देशमखु रािहसं पणेु 200.00

69549 माझही एक टवप्न होत....वगीस कुररयन आत्मचररत्र  - २ अन.ु सिुाता देशमखु रािहसं पणेु

835 80387 तपजटवनी तारा (प्रा.डॉ. ताराबाई परांिपे गौरव ग्रंथ ) संपा: ल. का. मोहरीर
प्रा. डॉ. ता. परांिपे गौरव ग्रंथ 

सजमती
औरंगाबाद 250.00

836 50681 अर्वजवराम य. गडाख ऋतुरंग मुंबई 150.00

837 50607 झुंबराि जदनकर शेलार शब्दालय श्रीरामपरु 250.00

838 22944 कोसबाडच्या टेकडीवरून अनतुाई वाघ रािहसं पणेु 20.00

839 80787 खर सत्कार डॉ. श्यामलािी भावे शजमवला पटवर्वन रािहसं पणेु 200.00

840 50691 वटवकृ्षाच्या छायेत प्रा. व.सा. रोकडे आजदत्य सातारा 200.00

841 45805 टमरण रेखा य. जव. फडके शब्द सातारा 90.00

842 51450 शंवाकीय आत्मचररत्र स. वा. जकलोटकर जकलोटकर पणेु 30.00

843 51141 सगळी माझीच माणसं सरेुश िादशीवार कौटतुभ नागपरु 75.00

62435 कलामंच  - १ मल्हारीकांत देशमखु नवल परभणी 150.00

51137 कलामंच  -   २ मल्हारीकांत देशमखु नवल परभणी

845 48907 गानजहरा : जहराबाई
सौ. शैलेिा पंजडत अरुण / 

हळवे
म. रा. सा. सं. मंडळ पणेु 22.00

846 52770 सरटवतीचे दशपतु्र जवठ्ठलराय भट दाटताने रामचंद्र & कं पणेु 50.00

847 62317 साहबे शरद पवार सोपान गाडे अजवष्कार पणेु 200.00

848 48728 रंगल्या रात्री लावणी सम्राज्ञी - व्यक्ती जचत्रण संपा: अरुण शेवते मेहता पणेु 80.00

849 44793 रंगल्या रात्री लावणी सम्राज्ञी - व्यक्ती जचत्रण अन.ु आशा कदवळे रािहसं पणेु 160.00

850 80791 बाई : जविया मेहता एक रंगपवावचा मनोहर प्रवास अंबरीश जमश्र रािहसं पणेु 250.00

844
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851 19339 जवज्ञानाचे अलंकार प्रा. ना. वा. कोगेकर अजनरुि पणेु 9.00

852 72002 चालता दरुुनी आलो मागे चं. भोंिाळ मॅिेजटटक ठाणे 200.00

853 80363 महाराणा प्रतापजसंह रघवुीरजसंह रािपतु साकेत औरंगाबाद 250.00

854 51403 िल आक्जमले : रुपाली रेपाळेची सागरी झेप समेुर् वडावाला रािहसं पणेु 175.00

855 80451 मलाला : नोबेल शांतता परुटकार कृ. भारिाि अ. कु.शमाव डायमंड न.जदल्ली 125.00

856 80426 छत्रपती जशवािी महाराि व्यवटथापण  गुरु व्यहुरचनाकार डॉ. जग. प. िाखोजटया साकेत औरंगाबाद 245.00

857 51768 माझ्या िीवनाची पटकथा
अन.ु (बालराि साहनी ) 

अंबरीश जमश्र
लोकवांडमय गहृ मुंबई 100.00

858 51753 कटतुरबा : शलाका तेिाची अन.ु अशोक िैन रोहन पणेु 200.00

859 51747 क्ांजतवीर सेनापती बापट प्रा. डॉ. शां. जवटतुते मंिलु पणेु 35.00

51175 माझे टवप्नसाकार झाले   -  १ जशवािी पाटोळे मायबोली मुंबई 80.00

51412 माझे टवप्नसाकार झाले   -  २ जशवािी पाटोळे मायबोली मुंबई 80.00

861 46721 उघडझाप म.द.हातकणं  भलेकर मौि मुंबई 200.00

862 51727 क्ांजतवीर भगतजसंह जवठ्ठलराय भट मनोजवकास पणेु 80.00

863 51107 बाकी जशल्लक ियवंत दळवी नवचेतन पणेु 200.00

864 80795 देवाचे लाडके जवनय हाडीकर रािहसं पणेु 300.00

865 72001 सशुील कुमार जशंदे एका  संघषावची वाटचाल अन.ु संतोष शेणई अमेय पणेु 200.00

866 48913 सांगत नरहरची मर् ुकुरंुदकर संगत नांदेड 100.00

867 51111 ियवंत दळवी आत्मचररत्र चररत्राऐविी ियवंत दळवी मॅिेजटटक मुंबई 150.00

868 71006 फाशी आजण नथरुाम गोडसे गोपाळ गोडसे ररया कोल्हापरु 100.00

869 17123 शोर् व शोर्क : जनकाले माफेओ माको पोलो

870 80372 जसनेमातली माणस अनरुार्ा औरंगाबादकर साकेत औरंगाबाद 350.00

871 51938 तो मी गोजवंद एक टमरण गाथा गो. ना. गाडगीळ गाडगीळ पणेु 200.00

872 54077 झुंि जनयतीशी आत्मचररत्र प्रजतभा हॅ. प्रस साकेत औरंगाबाद 150.00
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873 54068 सजुनता  जवल्यम्स डॉ. द. व्य.िहागीरदार साकेत औरंगाबाद 70.00

874 54069 भारत कन्या कल्पना चावला अन.ु डॉ. क.भेटकार साकेत औरंगाबाद 90.00

875 54070 भारत रत्न इदंमुती यादी साकेत औरंगाबाद 130.00

876 53583 जवजवर् आशा कदवळे सायली देहुरोड 200.00

877 54059 रािबंदी क्मांक अठरा तेवीस गोजवंद देशपांडे िनशक्ती वाचक च. औरंगाबाद 100.00

878 49775 अनभुव अशोक राणे मेहता पणेु 150.00

879 53582 जवदेशी लेखक लेजखका आशा कदवळे सायली पणेु 190.00

880 53140 टवातंत्र्य सेनानी तुळशीदास िार्व व्यंकटेश कामतकर म. रा. सा. सं. मंडळ मुंबई 46.00

881 53143 मराठी भारताचे गौरव ग्रंथ अरंुर्ती देवटथळे माजहती & प्र. मं. जदल्ली 70.00

53491 प्रणाम  -  १ प्रा. रतनलाल सोनग्र जसग्नेट पणेु 90.00

57414 प्रणाम  -  २ प्रा. रतनलाल सोनग्र जसग्नेट पणेु

57467 प्रणाम  -  ३ प्रा. रतनलाल सोनग्र जसग्नेट पणेु

883 47088 द जलटल माटटर बाळ ि. पंजडत मेहता पणेु 100.00

884 51733 मी पंढरी जगरणगावचा पंढरीनाथ सावंत मनोजवकास पणेु 250.00

885 80449 मॅनेिमेंट गुरु नरेंद्र मोदी जहमांश ुशेखर डायमंड जदल्ली 175.00

886 80850 छत्रपती जशवािी आजण २१ वे शतक डॉ. जग.प.   िाखोजटया रािेंद्र मुंबई 200.00

887 52858 िनरल परवेि मशुरफव कॅ. रािा जलमये जदलीपराि पणेु 200.00

888 80455 जबलगेटस संगणक यगुाचा महानायक स.ु सेवेकर उ. सेवेकर साकेत औरंगाबाद 150.00

889 53141 वासदुेव बळवंत फडके जव. श्री. िोशी रािा मुंबई 250.00

890 53058 अमरगीत : बाबा आमटे अन.ु लीना सोहनी मेहता पणेु 200.00

891 69041 सद्याम हुसेन डॉ. पवन मांडवकर सेवा पणेु 170.00

892 51958 गोर्डी आ. क. अ. देशमखु जवमल पणेु 160.00

893 54215 कृष्णा महाराि चररत्र कृष्ण संटथान सं. मं. श्री कृष्ण संटथान वज्िी 20.00
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894 10228 वैमाजनक काबाली श्री. ग. शं. खोले पणेु जवद्याथी गहृ पणेु 8.00

895 54067 सम्राट पथृ्वीराि  चौहान रघवुीरजसंह रािपतु साकेत औरंगाबाद 95.00

896 69034 अजग्नजशखा प्रा. डॉ. के. िी. कदम श्रिा िळगाव 185.00

897 51761 वात्सल्य मतुी लक्ष्मीबाई जटळक समुन बोकील साजहत्य सेवा औरंगाबाद 65.00

898 53074 बालकाण्ड ह. मो. मराठे मॅिेजटटक मुंबई 200.00

899 54572
अब्िार्ीश व्हा. टटीव्हन जटपलबगवसजहत िगातील 

सवावत १० श्रीमंताचे चररत्र मा.
ल. ना. कुलकणी रािेश पणेु 95.00

900 56101 .....मंतरलेले रािकारण आ. कथा बाबुराव र्ारवाडे अिब कोल्हापरु 200.00

901 80581 आपले पंतप्रर्ान डॉ.जवश्वास मेहदंळे अनबंुर् पणेु 350.00

902 54643 श्री गुरुराघवेन्द्र चररत्र श्री कलमादानी गुरुराय एम. ए. करडी & सन्स हुबळी 10.00

903 53607 लक्ष्य' वेर्क अजभनव जबंद्रा जमजलंद ढमढेरे जदलीपराि पणेु 40.00

904 50732 जसनेमाचे तीन साक्षीदार इसाक मिुावरे नवचैतन्य बोरीवली 160.00

905 53444 जबहारचा बािीगर लालपु्रसाद यादव ियदेव डोळे साकेत औरंगाबाद 170.00

906 53224 जबहारचा बािीगर लालपु्रसाद यादव सदानंद गोखले जदलीपराि पणेु 240.00

907 52739 जबराड : आ.  क. अशोक पवार जदलीपराि पणेु 180.00

908 53228 जवजचत्र माणसं जवजक्षप्त शास्त्रज्ञ जनरंिन घाटे जदलीपराि पणेु 160.00

909 54296 सांिवाणी : आ. क. अजभमन्य ुसयुववंशी सयुववंशी नाजशक 280.00

910 65229 जबराड : आ.  क. अशोक पवार मनोजवकास पणेु 180.00

911 54204 कमववीर भाऊराव पाटील डॉ. रा. अ.कडीयाळ म. रा. सा.आजण सं. मं. मुंबई 23.00

912 54232 साथसंगत जवद्यार्र पुंडजलक राजगणी पुंडजलक मौि मुंबई 70.00

913 29509 जवज्ञान सागरातील दीपटतंभ रमेश के. सहस्त्रबुिे साजहत्य प्रसार कें द्र मुंबई 12.00

914 54617 सजमर्ा (आ. क. ) सीताकांत प्रभु पॉप्यलुर मुंबई 200.00

915 52558 आमचे प्राचीन शास्त्रज्ञ डॉ. अजनल लचके जनहारा पणेु 40.00

916 80797 साय माझा कलाप्रवास सई परांिपे रािहसं पणेु 300.00
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917 54235 जबहाईडं जद माटक डॉ. सभुाष मुंिे अन.ु श्यामला वनारसे मॅिेजटटक मुंबई 120.00

918 रावसाहबे िामकर गौरव ग्रंथ संपक मंडळ मा. श्री. रा. िामकर गौ.ग्रं.स. परभणी

919 56726 टवगत ियप्रकाश नारायण अन.ु प.ु ल. देशपांडे परचरेु मुंबई 120.00

920 56104 संघषव आ. क. सतीश कृ.जवरभक्त अिब कोल्हापरु 170.00

921 53941 आठवले तसे दगुाव भागवत वरदा पणेु 200.00

922 542421 पे्रमपंथ अजहसेंचा जवनोबांची िी. कथा अन.ु जवनोबा : रणिीत देसाई ग्रामसेवा मंडळ परंर्ाम पवनार 50.00

923 52978 क्ीडा गाथा नन्द ुनाटेकर मौि मुंबई 200.00

924 52959 दरुदशी माजणक कोतवाल मौि मुंबई 200.00

925 52960 फ्लॉरेन्स नाइटेंगल डॉ. क. हाडीकर रािहसं पणेु 75.00

926 53775 श्री मराठवाडा आजण महाराष्ट्र भिुंगराव कुलकणी प्रजतमा पणेु 550.00

927 53810 मळुा - मठेुच्या तीरावरून म. श्री.दीजक्षत प्रजतमा पणेु 135.00

928 53810 पं. बजच्छराििी व्यास व्यक्ती आजण कायव द.े भा. घमुरे  / डॉ. कुन्तर शास्त्री प्रजतमा पणेु 135.00

929 58149 माझ्या िीवनाची सरगम सी.रामचंद्र इनामदार बन्र्ु पणेु 18.50

930 53454
ऋतु  - शैशव ६ कलाकरांनी आपल्या बालपणाचा 

घेतलेला मागोवा
अन.ु उल्का राऊत रोहन पणेु 95.00

931 53441 आयव चाणक्य आजण चंद्रगुप्त जवद्यार्र सदावते साकेत औरंगाबाद 60.00

932 80817 आनंदवन  प्रयोगवन डॉ. जवकास आपटे समकालीन पणेु 250.00

933 56102 मराठी जचत्रसषृ्टीचे जकमयागार भालचंद्र कुलकणी अिब कोल्हापरु 200.00

934 53102 रवींद्रनाथ टागोर मणृाजलनी केळकर सचुना आजण प्रसारण मंत्रालय नवी जदल्ली 65.00

935 52747 सेवा समतेचे सप्तषी मानवतेचे पिुारी जदलीप गरुड जदलीपराि पणेु 50.00

936 52735 संघाषावकडुन सामंिटयाकडे म. जव.कौंडीन्य जदलीपराि पणेु 220.00

937 21664 इदं न मम' अन ुभागवत पा. ना. बनहट्टी नागपरु 25.00

938 53142 सम्यक क्ांतीचे प्रणते सत्यशोर्क म. ज्यो. फुले श्रीराम गुंदेकर म.रा.सा. आजण सं. मं. मुंबई 40.00

939 53774 आठवणीतल्या गोष्टी प्रा. भ. देशमखु प्रजतमा पणेु 100.00
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940 57156 कोसबाडच्या टेकडीवरून अनतुाई वाघ ऋचा ठाणे 160.00

941 57118 पनु्हा मढेकर जविया रािाध्यक्ष मौि मुंबई 250.00

942 54678 श्री जनवास रामानिुन एका राजगत तज्ञाची घडण प्रा. द. भ. वाघ मॅिेजटटक मुंबई 35.00

943 56857 लघउुद्योग महषी कै. अप्पासाहबे उफव  आं. रा. भट संपा: डॉ. भा. र. साबडे डॉ. भा. र. साबडे 20.00

944 50707 जचत्रकारांचे चररत्र बा. ग. बापट जचत्रकला जवद्यापीठ पणेु 100.00

945 56714 प्रजतभेच्या पंखावर िेफ्री चॉसर ते टे्रड ह्युि डॉ. स. चौगुले अिब कोल्हापरु 210.00

946 56786 सरुतेचं सोनं अनंत जतजबले अिब कोल्हापरु 260.00

947 56788 जशंगफंुजकले  रणी अनंत जतजबले अिब कोल्हापरु 270.00

948 53225 मैत्रपंचमी आ. क. कुलकणी सामक जदलीपराि पणेु 200.00

949 56796 भमुी सयुव जदलीप नलगे अिब कोल्हापरु 90.00

950 58154 एका जपढीचे आत्मकथन संपा: रेगे, कुलकणी, ग्रामोपाध्ये मुंबई मराठी साजहत्य संघ मुंबई 300.00

951 70972
लोकमान्य जटळक याचे चररत्र पवुावर्व सन १८९९  खंड  - 

१
न.जच. केळकर अिब कोल्हापरु 500.00

952 70973
लोकमान्य जटळक याचे चररत्र पवुावर्व सन १८९९ ते 

१९१४  खंड  - २
न.जच. केळकर अिब कोल्हापरु 500.00

953 70974
लोकमान्य जटळक याचे चररत्र पवुावर्व सन १९१४ ते 

१९२०  खंड -  ३
न.जच. केळकर अिब कोल्हापरु 500.00

954 46681
जबजझनेस महारािे टाटा, जबलाव, अंबानी , बिाि, 

गोहन्क, खैताब शहा
अन.ु अशोक िैन मेहता पणेु 250.00

955 54349 आपण यांना पाजहलंत का ? मंगेश उदगीरकर िनशक्ती वाचक च. औरंगाबाद 100.00

956 50741 मौलाना आझाद र्ाजमवक आजण रािकीय डॉ. अलीम वकील प्रजतमा पणेु 300.00

957 57401 वाटचालीतील भेटलेले गुरुिन द. .स. हषव जहन्दरुाष्ट्र िागतृी सातारा 40.00

958 57403 अप्पासाहबे नागदक्र िीवन आजण कायव संपा:  डॉ. र. सयुववंशी जशवार सं. मंच औरंगाबाद 100.00

959 57110 आठा उत्तराची कहाणी ग. प्र. प्रर्ान मौि मुंबई 175.00

960 57409 संग्राममागी क्ांजतकारक नानासाहबे गोखले श्री. शं. जव. िोशीराव कै. ना. गोखले टम.ृ स. पणेु 30.00

961 57420 राष्ट्रप्रतीभा (प्रजतभाताई दै. पाटील शेखावत चररत्र ) डॉ. शां. गोवर्वन बुटे सनंुदा अकोला 150.00

962 53147 ते जदवस... ती माणसे... यशवंत काजनटकर टनेह औरंगाबाद 150.00
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963 57042 माजलक अंबर जव. स. वाकसकर शब्दालय श्रीरामपरु 60.00

964 57026 पंख गळुन गेले तरी सरु्ीर देवरे शब्दालय श्रीरामपरु 80.00

965 56790 उत्तरयोगी ज्योत्सना देवर्र अिब कोल्हापरु 100.00

966 53264 भारताचे परमवीर कै. रािालीमये मर्रुाि पणेु 60.00

967 58585 क्ांतीकडुन शांतीकडे जनष्काम भारती रतनलाल कोटेचा जशरीष कोटेचा कोटेचा पणेु 200.00

968 57963 रािा जशवछत्रपती बाबासाहबे परंुदरे सार्ना पणेु 100.00

969 50963 ऋतु जितुल्य आचायव िावडेकर मार्व जलमये सार्ना पणेु 100.00

970 57056 सयुवफुलांचा प्रदेश मार्वी देसाई माजणक कोल्हापरु 380.00

971 57461 जवनोबांची महाप्रयाण यात्रा रा. म्हसकर परंर्ाम पवनार 10.00

972 57410 वारसा ि. श्री. जटळक जटळक बंर्ु पणेु 75.00

973 57455 प्रज्ञांिली (त. लक्ष्मणशास्त्री िोशी ) संपा: रा. मा. दाण्डेकर श्री जवद्या पणेु 125.00

974 52812 संतांच्या श्रेष्ठ कथा आबासाहबे आंबेडकर मनोरमा मुंबई 75.00

975 71166 गावगारुड ना. र्ो. महानोर साक्षात औरंगाबाद 70.00

976 57744
पररवतवन : संकल्पना,वेर् आजण वाटतव कु. डॉ. िे. एम. 

वाघमारे गौरव ग्रंथ
संपा: भगत, रणसभुे कंुसर कल्पना नांदेड 400.00

977 57903 हमीद दलवाई क्ांजतकारक जवचारवंत प्रा. श. तांबोळी डायमंड पणेु 130.00

978 57865 महाराणी लक्ष्मीबाई साहबे ह्यांचे चररत्र द. ब. वारसनीस डायमंड पणेु 250.00

979 58329 भारतीय रािकारणातील जस्त्रया (चररते्र - आत्मचररते्र ) डॉ. मोजहनी कडु जविय नागपरु 250.00

980 57061 माझा देश माझी माणसं दलाईलामा (आ. क.) अन.ु सरुुची पांडे मनोजवकास पणेु 200.00

981 58384 रािाराम मोहन रॉय व्यक्ती आजण कायव प्रा. डॉ. स.ु बोर्नकर जविय नागपरु 100.00

982 58802 कावार सरेुश जशंगाटे अिब कोल्हापरु 310.00

60053 पाथेय भा. - १ डॉ. स. चौगुले जशंदे अिब कोल्हापरु 140.00

72052 पाथेय भा. - १ डॉ. स. चौगुले जशंदे अिब कोल्हापरु 140.00

984 58446 श्री अरजवंद शरद व कुलकणी अिब कोल्हापरु 230.00
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985 40404 महषी जवठ्ठल रामिी जशंदे िीवन दशवन गो. मा. पवार लोकवांडमय गहृ मुंबई 400.00

986 57621 मी पाजहलेले यशवंतराव संपा: सरोिनी बाबर म. रा. सा. आजण सं. मं. मुंबई 295.00

987 57163 क्ांजतकारकांचे कुलपरुुष सावरकर आचायव अते्र परचरेु मबुई 20.00

45840 घडुन गेलेली गोष्ट  - १ प.ु ना. चपळगावकर श्री जवद्या पणेु 60.00

74372 घडुन गेलेली गोष्ट  - २ प.ु ना. चपळगावकर श्री जवद्या पणेु 60.00

989 58203 ज्ञानप्रकाश' कर जलमये मार्व जलमये कै. कृ.ग. तथा काकासाहबे जलमये पणेु 80.00

990 58201 उंटावरचा प्रवास आत्मकथा जद. प. दांडेकर 50.00

991 58156 अशीच िळुली नाती टनेहाची संपा: द.ु भ. कजणवक पाध्ये पणेु 150.00

992 58202 डॉ. अल्बटव श्वाइटझर समुती के्षत्रमाडे मॅिेजटटक मुंबई 40.00

993 58152 जशक्षणतज्ञ ताराबाई मोडक सौ. पद्मिा फाटक मॅिेजटटक मुंबई 50.00

994 58148 रक्त -  रंग प्रदीप कजणवक जडंपल ठाणे 150.00

995 58147 जवश्व जवदेश सेवेचे हमेा देवरे श्री जवद्या पणेु 75.00

996 58142 वाट वळणा वळणाची लीलावती भागवत अनबंुर् पणेु 125.00

997 59016 दीपगहृ जगरिा जकर अिब कोल्हापरु 330.00

998 58092 मी, म. श्री म. श्री.  दीजक्षत उत्कषव पणेु 250.00

999 58078 महाडचा क्ांजतवीर प्रा. डॉ. रा. जबवलकर मोरया पणेु 60.00

1000 58128 एलजफटटन प्रमोद ओक रािहसं पणेु 100.00

1001 58108 टमरणटवर नंदा सवुे जसंग्नेट पणेु 100.00

1002 58104 असे घडले िीवन माझे आत्मचररत्र पाववतीबाई वा. रेणसेु प्र. रेणसेु पणेु 90.00

1003 58103 टमतृी गंर्' सौ. सरोि देशपांडे सत्यवादी कोल्हापरु 35.00

1004 58106 ६० संमेलनाध्यक्ष पररचय आजण जवचार रा. प्र. काजनटकर उत्कषव पणेु 35.00

1005 58145 मी एक वाटतुकलाकार आत्मकथा ल. गो. तोये प्रपंच पणेु 150.00

1006 58077 भाषा प्रभुंची पे्रमप्रकरणे डॉ. भ. कौठेकर पषु्प नांदेड 200.00
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1007 58538 लोकप्रज्ञा (आजवष्कार आजण टवरूप ) कवढेकर / मोहरीर ग.ु डॉ. प्र. मांडे अमतृ म.सजमती औरंगाबाद 230.00

1008 58539 उिळत्या जदशा डॉ. प्रभाकर मांडे एकलव्य औरंगाबाद 150.00

1009 58517 मन्वंतर गं. गाडगीळांची अखरेची चररत्रात्मक कादंबरी गंगार्र गाडगीळ जदलीपराि पणेु 250.00

1010 58445 कजवतेच झाड रिनी जहरळीकर अिब कोल्हापरु 190.00

59746 जबलाव कहाणी उद्योगाची आजण कुटंुबाची -  १ डॉ. श.गोखले डायमंड मुंबई 100.00

62291 जबलाव कहाणी उद्योगाची आजण कुटंुबाची - २ डॉ. श.गोखले डायमंड मुंबई

1012 53772 हलपनुामा (आत्मवतृ्त) डॉ.य. देशपांडे प्रजतमा पणेु 100.00

1013 59452 कोकरूड ते बजमिंगहमॅ प्रा. अब्दलुगणी अत्तार प्रा. अ. अत्तार शब्दालय श्रीरामपरु 200.00

1014 59469 चळवळ आजण साजहत्य मा. रा.  लोमखडे गौरव ग्रंथ सातपतेु, शेळके कसबे शब्दालय श्रीरामपरु 250.00

1015 56079 पण ऐकतं कोण ! उषा डांगे जवचारभारती मुंबई 300.00

1016 59345 शरणकुमार जलंबाळेची आत्मकथने डॉ. जवियकुमार खंदारे जदलीपराि पणेु 140.00

1017 58208 टमतृीगंर् : प्रा. म. जव. फाटक अदवंत, फाटक, फाटक वरदा पणेु 50.00

1018 30609 डॉ. दत्तोपंत पटवर्वन जवचार र्ारा व जशकवण पुंडजलकिी कातकाडे जिवािी व्यं. याळणी बेळगाव 5.00

1019 8243 िीवन - गुंिी अ. ह. राऊत साजहत्य स. सं. जल. मुंबई 4.00

1020 48571 अतरसगंुर् कृ.द. दीजक्षत मौि मुंबई 140.00

1021 58511 पाथेय भा. - २ डॉ. स. चौगुले जशंदे अिब कोल्हापरु 110.00

1022 44314 सतुाराचा पोर : येशजुिटत सनी पाटोळे कॉन्टीनेटल पणेु 225.00

1023 44002 महाराणी जव्हक्टोररया आशा कदवळे रािहसं पणेु 150.00

1024 44573 पाणीवाली बाई डॉ. रोजहणी गवाणकर टपॅरो मुंबई 900.00

1025 59748 गेले ते जदन... अ. रा. कुलकणी डायमंड पणेु 110.00

1026 41095 माजलका - ए  - जहदंोटतान नरुिहान संिीवनी खेर श्री जवद्या पणेु 175.00

1027 59744 माणसातील माणसु आत्मचररत्र सजवता भावे अमतृ महोत्सव सजमती पणेु 200.00

1028 48859 गरुड झेप जव. स. वाजळंबे मोरया पणेु 50.00
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61969 परािय नव्ह ेजविय  -  १ जविय फळणीकर जदलीपराि पणेु 200.00

63287 परािय नव्ह ेजविय   - २ जविय फळणीकर जदलीपराि पणेु

71818 परािय नव्ह ेजविय   - ३ जविय फळणीकर जदलीपराि पणेु

61675 एका तोलीयाने -   १ जगरीश कुबेर रािहसं पणेु 225.00

62260 एका तोलीयाने -  २ जगरीश कुबेर रािहसं पणेु

1031 61840 तषृातव पजथक रार्ानाथ टवामी एस. चंद जदल्ली 124.00

1032 61807
रंगो बापिुी : खंड प्रतापजसंह छत्रपती सातारा 

राज्यक्ांतीचा इजतहास
प्र. ढाकरे केशव सजचव रा. सा. & सं. मं. मुंबई 124.00

1033 61901 बदलती जक्षजतिे भाग - २ सरुेंद्रनाथ कांबळी कांबळी मुंबई 150.00

1034 30929 जशवपतु्र : संभािीरािे रािकंुवर बोबडे मॅिेजटटक मुंबई 30.00

1035 61851 प्रल्हाद उवाच जचतरंिनद पंजडत जववेक पणेु 100.00

1036 61850 सांगत्ये ऐका हसंा वाडकर श. ल. कुलकणी 25.00

1037 61792 महाराष्ट्राचे जशल्पकार ताराबाई जशंदे इदं्रिीत भालेराव म. रा. सा. & सं. मं. मुंबई 40.00

1038 61795 म. जशल्पकार बॅ. नाथ पै. ियानंद मठकर म. रा. सा. & सं. मं. मुंबई 35.00

1039 61849 जवियगाथा पद्माकर  कंुडीकर रूपवेर् औरंगाबाद 160.00

1040 61796 म. जशल्पकार ना. ग. गोरे ग्र. प्र. प्रर्ान म. रा.सा. & सं. मं. मुंबई 35.00

1041 61797 म. जशल्पकार जवनोबा भावे प्रा. जकसन चोपडे म. रा.सा. & सं. मं. मुंबई 46.00

1042 61379 संवाद आजण संघषव कै. गोपाळराव एकबोट डॉ. उमा दादेगावकर म. रा.सा. & सं. मं. मुंबई 100.00

1043 60684 चाली चॉलीन ल. म. कडु गभन पणेु 70.00

1044 61382 टमतृी तरंग ग. ना.अंबेकर अंबेकर नांदेड 200.00

1045 61376
भाग्यनगरीतील हारवलेलं माजणक श्री यशवंत सदाजशव 

कोरेकल
प्रा. स.ु द. कुलकणी प. प. श्री. लो. ती. टवामी म. हदै्राबाद 50.00

1046 61384 तेिोजनर्ी नागनाथ परांिपे संपा: सरु्ाकर डोईफोडे तारा परांिपे नांदेड 100.00

1047 60588 आ. भा. जश. र्ोडों केशव कवे ग. ल. चंदावइकर प्र. जव. माजहती व नभोवाणी  मं. जदल्ली 4.00

1048 61798 महाराष्ट्राचे जशल्पकार एस. एम. िोशी ग. प्र. प्रर्ान म.रा.सा. आजण सं. मं. मुंबई 40.00
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1049 61800 महाराष्ट्राचे जशल्पकार लो. गोपाळ हरी देशमखु डॉ. जन. फडकुले म.रा.सा. आजण सं. मं. मुंबई 50.00

1050 61801 महाराष्ट्राचे जशल्पकार दादासाहबे फाळके बाप ुवाटवे म.रा.सा. आजण सं. मं. मुंबई 35.00

1051 61803 महाराष्ट्राचे जशल्पकार महषी र्ोंडो केशव कवे न. म. िोशी म.रा.सा. आजण सं. मं. मुंबई 40.00

1052 61802 महाराष्ट्राचे जशल्पकार शंकरराव चव्हाण डॉ. सरेुश सावंत म.रा.सा. आजण सं. मं. मुंबई 44.00

1053 61799 महाराष्ट्राचे जशल्पकार टवातंत्र्यवीर सावरकर सरु्ाकर देशपांडे म.रा.सा.आजण सं.मं. मुंबई 36.00

1054 60556 तळमाळ्याचे जदवस प्रा. प.ुशेठ जदलीपराि पणेु 150.00

1055 60060 पठे्ठ बापरुावांच्या शोर्ात चंद्रकुमार नलगे अिब कोल्हापरु 110.00

1056 60640
अर्वशतकाची जनरंतर र्डपड : प्रकाशभाई  मोहाडीकर 

(संजक्षप्त िी. प. )
यदनुाथ थते्त प्र. मोहाडीकर गौ. स. मुंबई 10.00

1057 61804 आबािी गोखले एक आनंदयात्री सौ. टवाजमनी जवक्म सावरकर म.रा.सा.आजण सं.मं. मुंबई 70.00

1058 60461 बदलती जक्षजतिे भाग - १ आत्मचररत्र सरुेंद्रनाथ कांबळी कांबळी मुंबई 65.00

1059 60428 डॉ. आयडा टकडर वीणा गवाणकर रािहसं पणेु 65.00

1060 41449 हुदंके आचायव अते्र परचरेु मुंबई 175.00

1061 59836 कथा माझ्या िन्माची नामदेव व्हटकर अिब कोल्हापरु 380.00

1062 59958 डॉ. िे. पी. नाईक मा. गो. माळी अिब कोल्हापरु 140.00

1063 60430 भारतातील १ ल्या मजहला मा. रा.  पोटेकर रूपवेर् औरंगाबाद 240.00

1067 60420 अणशुास्त्रज्ञांची  िीवन कथा (मळु िमवन ) अन.ु नी. बा. िठार ऋचा नागपरु 300.00

1068 62129 जप्रय आबा इदं्रिीत भालेराव `िनशक्ती औरंगाबाद 100.00

1069 80045 दरवळे इथे सवुास अंबरीश जमश्र रािहसं पणेु 200.00

1070 61676 सनुीताबाई असं िगनं तोलाच मंगला गोडबोले रािहसं पणेु 250.00

1071 62177 बॅरीटटर काटिं डॉ. जह. बावटकर मॅिेजटटक मुंबई 200.00

62099 क्लोि - अप प्रजवण बदावपरुकर जविय नागपरु 200.00

63572 क्लोि - अप प्रजवण बदावपरुकर जविय नागपरु

1073 61693 िोसेफ मॅजझनी टवां. जव. सावरकर मनोरमा मुंबई 250.00
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1074 62100
टवातंत्र्यवीर सावरकर जवचार दशवन (स्त्री वणविाती व 

संटकृती )
प्रा. श्याम देशपांडे लाखे नागपरु 150.00

1075 62101 आकाशवाणी माझा प्रवास अशोक बढे नंजदनी पणेु 100.00

1076 61672 माकव  इजंग्लश डॉ. सं.श्रोत्री रािहसं पणेु 200.00

1077 62251 लॉरी  बेकर अतुल देऊळगावकर नवचैतन्य मुंबई 225.00

1078 62254 गंगा आये कहााँ से  गुलिार एक जदग्दशवकाचा प्रवास जविय पाडळकर मॅिेजटटक मुंबई 250.00

1079 62105 सय सावल्या लक्ष्मीकांत तांबोळी नंजदनी पणेु 140.00

1080 59605 देश माझा मी देशाचा लाल कृष्ण अडवाणी
अन.ु बोरसे, भंडारी,  

खडपेकर,हाडीकर देशमखु
रािहसं पणेु 70.00

1081 71877 मी वनवासी आत्मचररत्र सौ. जस. सपकाळ ररया कोल्हापरु 130.00

1082 62618 पंढरीनाथाचा प्रवास रमेश राऊत साक्षात औरंगाबाद 100.00

1083 62300 प्रकाशवाटा आत्मचररत्र डॉ. प्रकाश आपटे समकालीन पणेु 200.00

1084 62316 लावणी सामाज्ञी यमनुा बाईवाईकर प्रभाकर ओव्हाळ पारस कोल्हापरु 200.00

1085 62540 एकाकी झुंि आत्मचररत्र गो. रा. खैरनार पणु्य पणेु 40.00

1086 62495 डॉ. देजवजसंग चौहान गौरव ग्रंथ संपा: स.ु ग. िोशी डॉ. द. चौहान गो. सजमती लातुर 450.00

1087 62333 सेतु - मार्व कृ. ि. जदवेकर नवचैतन्य मुंबई 220.00

1088 62305 व्हाया ...... वस्त्रहरण गंगाराम गवाणकर जडंपल मुंबई 250.00

62315 आमच्या आयषु्यातील काही आठवणी  - १ श्रीमती रमाबाई रानडे वरदा पणेु 200.00

65898 आमच्या आयषु्यातील काही आठवणी  - २ श्रीमती रमाबाई रानडे वरदा पणेु

1090 62611 सपुरजहट दादा वसंत भालेकर अनघा ठाणे 200.00

1091 61343 वॉल्ट डीटने गंगार्र महाम्बरे सखुदा पणेु 35.00

1092 77862 डॉ. आंबेकर िीवन पट उ. पवार / ि. कासले ग्रंथाली ज्ञानयज्ञ मुंबई 45.00

1093 47773 पतंग प्रीती डॉ. एस. जिंतुरकर जनरामय परभणी 40.00

1094 62663
चंद्रजकरण चंद्रकांत गोखले यांचे आठवणी विा 

आत्मचररत्र
संपा : शजशकांत जकणीकर मेनका पणेु 200.00

1095 62671 बेटट ऑफ व्ही शांताराम भाई भगत मेनका पणेु 90.00
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1096 62793 राष्ट्रोध्वि एक थोरांचे चररत्र टव. एन. आर. टाकळकर यशराि उटमानाबाद 15.00

1097 62787 कोट्यार्ीश पलु संक : चतुरंग प्रजतष्ठान चतुरंग मुंबई 60.00

1098 62795 वेणु नारायण जशंदे इसाप नांदेड 60.00

1099 62848
आमची अक्का - एकवट वकृ्षाची सावली टव. सौ. कुसमु 

  दरु्ाटे
दरु्ाटे अक्काचा परीवार परभणी 50.00

1100 62794 भटक्या : आत्मकथा के. ओ.  जगऱ्हे जप्रयदशी कोल्हापरु 40.00

1101 66290 ऐझॅक न्यटुन : थोर गजणती जदलीप बवे जदलीपराि पणेु 20.00

1102 66284 जनकोलस कोपजनवकस : सयुावला जटथर करणारा जदलीप बवे जदलीपराि पणेु 20.00

1103 66288 अलेक्झांडर ग्रॅहम बेल दरुध्वनीचा िनक जदलीप बवे जदलीपराि पणेु 20.00

1104 66283 डॉ. जवक्म साराभाई भारतीय अंतराळ यगुाचे िनक जदलीप बवे जदलीपराि पणेु 20.00

1105 66981 बेनवर ब्रॉन मानवाला चंद्रावर पोहोचजवणारा जदलीप बवे जदलीपराि पणेु 20.00

1106 77988 आल्फे्रड नोबेल नोबेल परुटकाराचा िनक रमेश के सहस्त्रबुिे जदलीपराि पणेु 20.00

1107 66276 सर सी. व्ही. रामन रामन  इफेक्ट चे िनक रमेश के सहस्त्रबुिे जदलीपराि पणेु 20.00

66274 मेरी क्यरुी २ नोबेल जमळवले वैज्ञाजनक म.  - १ रमेश के सहस्त्रबुिे जदलीपराि पणेु 20.00

77987 मेरी क्यरुी २ नोबेल जमळवले वैज्ञाजनक म. - २ रमेश के सहस्त्रबुिे जदलीपराि पणेु

1109 69051 वैज्ञाजनकांच्या समपवणातुन जवज्ञानाची प्रगती प्रा. प्र. माजणकपरेु महािन पणेु 280.00

1110 61340 जवजचत्र माणसं जवजक्षत शास्त्रज्ञ जनरंिन घाटे मर्रुाि पणेु 160.00

1111 61317 जवसाव्या शतकातील जवज्ञान महषी जनरंिन घाटे अजटमता पणेु 120.00

1112 57319 यगु जनमावते वैज्ञाजनक सरु्ाकर भालेराव जदलीपराि पणेु 40.00

1113 54434 जनवडक पंतप्रर्ान अटल जबहारी वािपेयी मोहना िोशी जदलीपराि पणेु 25.00

1114 66924 वामन दादा कडवक डॉ. यशवंत मनोहर यगुसाक्षी नागपरु 90.00

1115 58107 श्रेष्ठ मानव रा. प्र. काजनटकर उत्कषव पणेु 50.00

1116 69080 गाथा गुणवंतांची आशा रािदेरकर महािन पणेु 115.00

1117 62330 रजफनामा इसाक मिुावर नवचैतन्य मुंबई 210.00
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1118 39250 भोसल वंश  चररत्र एस. गोपाल सरटवती महाल ग्रंथालय तंिावर 40.00

1119 21913
जवर्ानसभा व जवर्ानपररषद सदटयांचा संजक्षप्त  िीवन 

पररचय
म.जवर्ीमंडळ महाराष्ट्र जवर्ान मंडळ मुंबई 20.00

1120 56091 जहमालयाच्या समकालीन सह्याद्री जदलीप नलगे अिब कोल्हापरु 190.00

1121 72518 नवराष्ट्र जनमावते डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर अिकुमार गंडले मकु्तरंग लातुर 105.00

1122 82019 हाती ज्यांच्या शनु्य होते संपा: अरुण शेवते ऋतुरंग मुंबई 200.00

1123 82743 गिाआडचे जवश्व आत्मकथा सौ. का. ग. फाटक फाटक औरंगाबाद 50.00

1124 82744 आठवणींच्या जहदंोळ्यावरून आत्मकथा सौ. का. ग. फाटक फाटक औरंगाबाद 50.00

1125 82747 जनळुफुले रिनीश िोशी मैत्रय पणेु 200.00

1226 82749 प्रजदप लोखंडे पणेु - १३ समेुशराव डावाला मेनका पणेु 220.00

1127 39721 जवकलांग क्ांजतकारकांच्या कथा आजण व्यथा प्र. गो. पांडे जविय नागपरु 40.00

1128 83034 िगातील पाजहल्याचे जवक्म आशा परुळेकर उन्मेष पणेु 80.00

1129 83039 ही 'श्री'ची' इच्छा डॉ. श्री. ठाणेदार चेमीर इनं मुंबई

1130 83041 माझा साक्षात्कारी हृदयरोग अभय बंग रािहसं पणेु 125.00

1131 83042 भारतीय बालवैज्ञाजनकाची गरुडझेप ऋचा िोशी साकेत औरंगाबाद 90.00

1132 83045 आपका अजभजित अजभजित सावंत पॉप्यलुर मुंबई 95.00

1133 83046 खरीखरुी टीम इजंडया सहुास कुलकणी समकालीन मुंबई 200.00

1134 83061 ररचडव फाइनमन सरु्ा ररसबुड मेहता पणेु 140.00

1135 37090 शतदा पे्रम करावे अरुण दाते मेहता पणेु 125.00

1136 83063 मिल ढरमिळ....(जकरण बेदी ) अन.ु सरोिजवजशष्ठ मेहता पणेु 80.00

1137 83096 इजंदरा बेदी अन.ु अशोक िैन रािहसं पणेु 250.00

1138 73156 इडली,ऑजकव ड आजण मी डॉ. जवठ्ठल व्यं. कामत मॅिेजटटक पणेु 200.00

1139 81036 गरुड झेप टवातंत्र्यवीर  सावरकर गौरव ग्रंथ वऱ्हाडपांडे ,िोग, पांडे जविय नागपरु 160.00

1140 82612 मन में ह ैजवश्वास जवश्वास नागरे पाटील रािहसं पणेु 250.00
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1141 80557 माणसं घडवणाऱ्याची  गोष्ट मार्वजभडे  आत्मकथा समेुश वडवाला जविय नागपरु 450.00

1142 80783 जिव्हाळा रामदास भटकळ रािहसं पणेु 400.00

1143 80014 नापास मलुांचे प्रगती पटुतक संपा: अरुण शेवते ऋतुरंग मुंबई 225.00

1144 83176 शोर् आजण शोर्क प्रा. डॉ. चंद्रकांत सहस्त्रबुिे होजमवस पणेु 150.00

1145 20252 गाडगे महाराि गौरव ग्रंथ प्रा. रा.त.ु भगत चैतन्य साजहत्य कोल्हापरु 85.00

1146 83219 जबग बॉस अरसल मराठी आनंद भावर्ानी समकालीन पणेु 250.00

1147 38909 डॉ. जभमराव रामिी आंबेडकर ग्रंथ खंड ६ व ७ चां. भ. खैरमोडे महाराष्ट्र साजहत्य संटकृती मंडळ मुंबई 30.00

1148 83494 पतुीन महासते्तच्या इजतहासाचे अटवटथ वतवमान जगरीश कुबेर रािहसं पणेु 300.00

1149 83495 जबहार ते जतहार अन.ु सरु्ाकर शेंडगे लोकवांडमय गहृ मुंबई 200.00

1150 83481 मी महमंद खान शपथेवर सांगतो अन.ु सजुनता लोहोकरे रािहसं पणेु 180.00

1151 42848 म िय जटळक ि. श्री. जटळक पद्मगंर्ा पणेु 175.00

1152 83601 क्ांतीचे जचत्र आजण चररत्र माओ  - D जव.ग. काजनटकर जदलीपराि पणेु 650.00

1153 83604 चजचवल जवन्टटन   - D जव.ग. काजनटकर जदलीपराि पणेु 600.00

1154 83608 टमरण असो त्यांचे प्रा. जद. बोरीकर प्रजतभा औरंगाबाद 190.00

1155 83614 श्री सत्यसाई - व्यक्ती जवचार आजण कायव मंगला जमरसदार टनेहल पणेु 150.00

1156 83652 आबािी गोखले एक आनंद यात्री सौ. टवा. सावरकर म. रा. सा.आजण सं. मं. मुंबई 70.00

1157 83654 महाराष्ट्राचे जशल्पकार कृष्णराव पांडुरंग भालेकर डॉ. जव. पाटील म. रा. सा.आजण सं. मं.  मुंबई 96.00

1158 83657 महाराष्ट्राचे जशल्पकार ह. भ. प.प्रा. व.ै शं. वा. अरुण प्रभणेु म. रा. सा.आजण सं. मं.  मुंबई 94.00

1159 83653
महषी जवठ्ठल रामिी जशंदे समग्र वांडमय -  ( खंड -१  

रोिजनशी - २ )
संपा  पवार / जशंदे म. रा. सा.आजण सं. मं. म्माबाई 239.00

1160 83653
महषी जवठ्ठल रामिी जशंदे समग्र वांडमय -  (खंड  - २  

माझ्या आठवणी व अनभुव )
संपा: पवार /जशंदे म. रा. सा.आजण सं. मं. मुंबई 239.00

1161     

1162  

1163  
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1164

1165

1166

1167

1168

1169

1170

1171

1172

1173

1174

1175

1176

1177

1178 49051 अजनल जवश्वास ते राहुल देव बमवल वसंत पोतदार जडंपल ठाणे 180.00

1179

1180

1181

1182

1183

1184

1185

1186
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1187

1188

1189

1190

1191

1192

1193

1194

1195

1196

1197

1198

1199

1200

1201 63003 वडीलर्ारी माणस शांत शेळके सरेुश पणेु 160.00

1202 63016 टनेहबंर् डॉ. जव. प्रभु मॅिेजटटक मुंबई 200.00

1203 63078 माटतरांची सावली कृष्णाबाई सवुे जडंपल ठाणे 200.00

1204 63078 जत्रकाल वेर् कुमार केतकर जडंपल ठाणे 250.00

1205 63094 जवसािी कृष्णािी बनीफळे काळ आजण कृत्तत्व डॉ. सजुनता सरायकर जविय नागपरु 170.00

1206 63069 एका साळीयाने आत्मचररत्र लक्ष्मीनारायण बोकील पद्मगंर्ा पणेु 250.00

1207 63088 फ्राँ कजलन रुझबेल्ट ज्योत्सना लेले रािहसं पणेु 250.00

1208 62007 प्रकाशाचे गाणे अरुणा ढेरे सरेुश पणेु 140.00

1209 63080 ग्राजफटी वॉल कजवता महािन रािहसं पणेु 225.00



अ.क्र. दाखलअंक ग्रंथनाम लेखक प्रकाशन स्थळ ककंमत

चररत्र मराठी

1210 63134 जवमकु्ती  आत्मकथा दीपा महानवर मेहता पणेु 220.00

1211 63203 मी भरून पावले आहे मेहरूजन्नसा दलवाई मेहता पिुा 160.00

63282 रणराजगणींचा देश नीजलमा तपटवी जदलीपराि पणेु 120.00

64384 रणराजगणींचा देश नीजलमा तपटवी जदलीपराि पणेु

1214 63209 अॅि आय सी...नेततृ्व आजण प्रशासन
अन.ु जकरण बेदी मार्रुी 

शानभाग
मेहता पणेु 180.00

1215 63500 माणसु' नावाचं काम (यशवंत केळकर ) मदनदास भारतीय जवचार सार्ना पणेु 30.00

1216 63210 अॅि आयसी.... भारतीय पोलीस सेवा जकरण बेदी मेहता पणेु 130.00

1217 63212 मिल...दरमिल जकरण बेदी मेहता पणेु 80.00

1218 54562 मंडेला डॉ. स. बोरसे रािहसं पणेु 50.00

1219 63116 हमेाद्री उफव  हमेाडपंत यांचे चररत्र के.अ. पाध्ये वरदा पणेु 200.00

1220 63582 ग्रेसजवषयी ..... डॉ. अ. फाळे जविय नागपरु 150.00

1221 63390 हादसे अन.ु जशला बरडे रणसभुे जदलीपराि पणेु 350.00

1222 63142 सर आजण मी ज्योत्सना सं. कदम रािहसं पणेु 300.00

1223 63575 वॉल्ट जडटने टवप्नांचा जकमयागार ज्ञानदा आसोलकर टपशव पणेु 90.00

1224 62825 कमवयोगी बाबासाहबे देशमखु व्यक्ती कायव ग.ु  देशमखु / देगलरुकर संटकृती संवर्वन पणेु 100.00

1225 73067 िन्मातला माणसु जनळुफुले रिनीश िोशी मैते्रय मुंबई 175.00

1226 22927 िे आठवत ते' केशवराव भोळे पे्रटटीि पणेु 25.00

1227 53971
आयव चाणक्य चररत्र चाणक्यसतेु्र व मदु्राराक्षस  नाटक 

समाजवष्ट
ह. अ.भावे वरदा पणेु 50.00

1228 63588 तुझी माझी िोडी... डॉ. जव. मेहेंदळे चेतक पणेु 240.00

1229 63381 पे्ररणा डॉ. अ. गोडबोले/  सजुनता बवे मर्रुाि पणेु 50.00

1230 63569 पंख फुटले आकाशाला डॉ. मर्सुदुन चान्टकर जविय नागपरु 250.00

1231 63567 माझ्या अजटतत्वाच्या लढा अन.ु डॉ. सौ. शं.कोलारकर जविय नागपरु 80.00

1232 61865 रामनगरी राम नगरकर मॅिेजटटक मुंबई 100.00

1213



अ.क्र. दाखलअंक ग्रंथनाम लेखक प्रकाशन स्थळ ककंमत

चररत्र मराठी

1233 63571 सकळांचा पररमल सलुभ कौर जविय नागपरु 200.00

1234 63338 भावतरंग आत्मचररत्र श्रीर्र शेळके शेळके अ. नगर 100.00

1235 63328 साजवत्रीबाई फुले िी. ए. उगले साकेत औरंगाबाद 90.00

1236 64266 ......आजण दोन हात डॉ. जव. ना. श्रीखंडे पॉप्यलुर मुंबई 325.00

1237 64161 अंगणातले आभाळ यशवंत पाठक ग्रंथाली मुंबई 300.00

1238 64242 अष्टपैल ुवारन -  लेडी डॉ. शभुा जचटणीस परचरेु मुंबई 250.00

1239 64471 एका खेळीयाने जदली प्रभावळकर अक्षर मुंबई 350.00

1240 64850 अजभनेता सदानंद गोखले जदलीपराि पणेु 300.00

1241 64778 सलगी वामन वाईकर रेणकुा औरंगाबाद 130.00

1242 64686 रोग िंतुचे  आद्य जशकारी पंढरीनाथ सावंत प्रािक्त पणेु 160.00

1243 64474 जटमता, जटमत आजण मी लजलता ताम्हणे अमेया इन्फोटेनमेंट मुंबई 350.00

1244 63261 नवी सरुुवात : डॉ. अंजकता गढीया - जटमथ अन.ु सार्ना वं. काळे शब्द मुंबई 150.00

1245 63337 गंगार्र बाळकृष्ण सरदार हमंेत व्यक्ती आजण कायव हमंेत जव. इनामदार राज्य मराठी जवकास संटथा मुंबई 60.00

1246 63263 गाजयका अन गायकी ढुमरी व  ख्याल डॉ. शभुदा कुलकणी अमलताश डी. & प. पणेु 250.00

1247 63100 टनेहगोत्री प्रा. राम शेवाळकर जविय नागपरु 145.00

1248 63131 मकु्तांगणाची गोष्ट अजनल अवचट समकालीन पणेु 200.00

1249 63392 बावनकशी अक्करमाशी शरणकुमार जलंबाळे सा.स. रमेश घोंगडे जदलीपराि पणेु 400.00

1250 63835 बाप ु:  लोकशाही समाि वादाचा वारकरी संपा: प्रा. जद. बोरीकर
मा. बापसुाहबे काळदाते नागरी 

गौरव सं.
औरंगाबाद 200.00

1251 63188 मेरीगोल्ड मंदाजकनी िार्व मेहता जडंपल पणेु 250.00

1252 63072 तीन आत्मकथा रस सुंदरी जवनोजदनी जवनादास अन.ु जवणा आलासे पद्मगंर्ा पणेु 180.00

1253 62008 शाजपत प्रजतभावंत आचायव अते्र परचरेु मुंबई 100.00

1254 63264 समग्र अनंत भालेराव खंड - १ संपा :जनजशकांत भालेराव दपवण नांदेड 600.00

1255 63265 समग्र अनंत भालेराव खंड - २ संपा :जनजशकांत भालेराव दपवण नांदेड 600.00
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1256 63022 पाणीयवरील मकरी राम शेवाळकर साजहत्य प्रसार कें द्र 375.00

1257 63933 म. जशल्पकार वसंतराव नाईक उतम रुद्रवार म.रा. सा. आजण सं. मं. मुंबई 35.00

1258 63885 अस्त्रपरुुष अथावत डॉ. ए. पी. िे. कलाम कै. रािा जलमये जदलीपराि पणेु 100.00

1259 63947 राममनोहर लोजहया इदंमुती केळकर नॅशनल बुक ट्रटट इं जदल्ली 50.00

1260 64856 कॅमेरा बोलतोय दत्ता गोले जदलीपराि पणेु 320.00

1261 64401 वाट तुडवताना उत्तम कांबळे मनोजवकास 200.00

1262 64390 िगा बद्दल घालनुी घाव एकनाथ आवाड समकालीन पणेु 200.00

1263 64475 समुन सगंुर् : समुन कल्याणपरु मंगला खाजडलकर नवचैतन्य पणेु 400.00

1264 81885 टवामी जववेकानंद यांचे चररत्र अन.ु टवामी जशवतत्त्वानंद रामकृष्ण मठ 80.00

1265 64275 पोहरा ह. मो. मराठे मॅिेजटटक मुंबई 360.00

1266 64271 समग्र जदवाकर संपा: सरोिनी वैद्य पॉप्यलुर मुंबई 500.00

1267 63998 माझे पती माझे दैवत (लालबहादरु शास्त्री ) अन.ु यशवंत िोशी इजंडया प. हा. मुंबई 6.00

1268 64054 महानायक मर्कुर भावे मजनषा मुंबई 500.00

1269 72334 महराणी ताराबाई सजुशराम शेटे कल्पना बीड 70.00

1270 71674 तीरे - तीरे नमवदा अन.ु जमनल फडणीस लोकवांडमय गहृ मुंबई 200.00

1271 66292  लईु पाइिर : प्राणरक्षक लसीचा जनमावता जदलीप बवे जदलीपराि पणेु 20.00

1272 71926 भगवान श्री रमणमहषी डॉ. गं. जव. कुलकणी संतकृपा पणेु 8.00

1273 71801 टवरश्री बापिुी वसंत वाळंुिकर जदलीपराि पणेु 320.00

1274 49408 नाट्यागान जनपणु गो. रा. िोशी श्री जवद्या पणेु 75.00

1275 73431 छत्रपती संभािी रािे डॉ.ज्ञानेश्वर िार्व लोकसाजहत्य औरंगाबाद 120.00

1276 73307 मर्रंुग मर् ुकांबीकर संटकृती पणेु 300.00

1277 73437 रेव्हरंड नारायण वामन जटळक : शोर् आजण बोर् डॉ. पा. भोसले चेतक पणेु 350.00

1278 73341 बुिचररत्र र्मावनंद कोसंबी लोकसाजहत्य औरंगाबाद 60.00
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1279 73326 भारतीय कलारान रमेश मरु्ोळकर संटकृती पणेु 50.00

1280 72536 िीव जिथे गुंतला अन.ु नीला चांदोरकर मेहता पणेु 300.00

1281 73211 टवरा संभािी प्रा. ना. िार्व रािमाता मुंबई 211.00

1282 73210 हररनारायण आपटे अन.ु गं. ब. ग्रामोपाध्ये नॅशनल बुक ट्रटट इं जदल्ली 35.00

1283 73196 मदावनी सां. जसवाली जवठ्ठलराव भट मनोजवकास पणेु 80.00

1284 72768 परमवीर चक् जविेते सौ. मंगला जदघे कौटतुभ पणेु 65.00

1285 80781 रािीव आजण सोजनया यांच्या सहवासात अभय सदावते रािहसं पणेु 35.00

1286 70632 रंगयात्री रानमकुदम पररसर अंबेिोगाई 80.00

1287 71209 नाना फडणीस अन.ु जभमराव कुलकणी नॅशनल बुक ट्रटट इं जदल्ली 40.00

1288 71817 जदपजशखा पयाववरणतील जस्त्रया जनरंिन घाटे जदलीपराि पणेु 120.00

1289 73208 जवष्ण ुनारायण भातखंडे एन. एन. रातंिकर नॅशनल बुक ट्रटट इं जदल्ली 35.00

1290 73207 महाराणा प्रताप शां. अ.सबनीस नॅशनल बुक ट्रटट इं जदल्ली 45.00

1291 72640 रूसी मोदी अन.ु अंितीनखणे नॅशनल बुक ट्रटट इं जदल्ली 200.00

1292 72639 शाहु महाराि छ. रा. त.ु बा. नाईक नॅशनल बुक ट्रटट इं जदल्ली 130.00

1293 73394 अक्षर मैत्री राजगणी पुंडजलक संटकृती पणेु 150.00

1294 73333 आजदवासी आयकॉन्स डॉ. त.ु रोंगटे संटकृती पणेु 240.00

1295 73383 महामेरू डॉ. रािेंद्र वडमारे मीरा बुक्स & प. औरंगाबाद 330.00

1296 82015 माझी आत्मकथा डॉ. बा. आंबेडकर प्रबुिभारत नागपरु 70.00

1297 50085 ए. पी. िे. अब्दलु कलम एक व्यजक्तवेर् अन.ु मार्रुी शानभाग रािहसं पणेु 160.00

1298 73471 कोल्हापरुचे टवातंत्र्योत्तर समािसेवक डॉ. सनुील लवटे अक्षर कोल्हापरु 200.00

1299 73472 पे्ररक चररते्र डॉ. सनुील आवटे अक्षर कोल्हापरु 25.00

1300 73474 जनराळं िग, जनराळी माणसं डॉ. सनुील कुमार लवटे लोकवांडमय  गहृ मुंबई 150.00

1302 73469 जव. स. खांडेकर चररत्र डॉ. सनुील फु. लवटे क्जमक कोल्हापरु 100.00
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1303 73485 परतीचा प्रवास पांडुरंग र्ांग्रेकर जदलीपराि पणेु 270.00

1304 73550 आई तुझ्यामळेु इदं्रिीत भालेराव अ. चव्हाळ परभणी 120.00

1305 73592 वॉरन हजॅटटंग्ि अ. वा.िोग मॅिेजटटक मुंबई 300.00

1306 73600 मॉजटवन ल्यथुर जकंग रमेश पतंगे सा.जववेक मुंबई 200.00

1307 74329 महाहोपाध्याय  यजे्ञश्वरशास्त्री  कटतुरे डॉ. श्रीराम चौर्री श्री. चतुवेदेश्वर र्ाम संगमेश्वर 125.00

1308 74368 प.ु टवामी रामानंद तीथव डॉ. तारा परांिपे जनमवल नांदेड 100.00

1309 71175 योगी कथामतृ परमहसं योगानंद श्री.परमहसं योगानंद वोरा & कं. मुंबई 100.00

1310 74655 चररत्र दशवन भा. द. खेर पायल पणेु 140.00

1311 75059 मेळघाटावरील माहरे डॉ. आर.& जटमता कोल्हे मणृाजलनी जचतळे रािहसं पणेु 300.00

1312 74685 आदशव ग्रंथपाल संपा: रा. पवार पवार नांदेड 100.00

1313 73569 कमवयोगी लोकमान्य डॉ. सदानंद मोरे श्री गंर्वव वेद पणेु 450.00

1314 62310 साहबे शरद पवार सोपान गाडे अजवष्कार पणेु 200.00

1315 78974 रािषी शाहुमहाराि िीवन कायव संपा: रमेश पतंगे सामाजिक समरसता व्यासपीठ मुंबई 50.00

1316 75058 ज्ञात - अज्ञात अजहल्याबाई होळकर जवनया खडपेकर रािहसं पणेु 250.00

1317 74970 गुरुनानक के. गो. अक्षीकर नॅशनल बुक ट्रटट इं जदल्ली 30.00

1318 75526 एकमठु्ठी आसमााँ शोभा बोंद्रे रोहन पणेु 240.00

1319 74890 लोकोत्तर गाडगेबाबा िीवन आजण कायव प्रा. द. भ. भोसले ग्रंथाली मुंबई 300.00

1320 75089 मानवतेची पिुारी डॉ. हावा अब्दी डॉ. भा. ना. काळे ज्ञानेश नागपरु 200.00

1321 75093 कथा आयान जहरसी अलीची डॉ. भा. ना. काळे ज्ञानेश नागपरु 200.00

1322 75085 कहाणी नमोची एका रािकीय प्रवासाची अन.ु सनुील माळी जवश्वकमाव पणेु 250.00

1323 7469 कबीर व्यजक्तत्व आजण जवचार र्नराि डाहाट संकेत नागपरु 70.00

1324 74877 आमचं जवद्यापीठ अतुल कुलकणी रेखा मुंबई 200.00

1325 80026 गोष्ट गुरुिी घडण्याची प्र. काठोले समकालीन पणेु 150.00
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1326 80026 दत्तकवी - भा. साजहत्याचे जनमावते अनरुार्ा पोतदार साजहत्य अकादेमी जदल्ली 50.00

1327 74907 डॉ. सी. व्ही. रामन सौ. जलला आवटे लोकवांडमय गहृ मुंबई 10.00

1328 81460 जवरागी ज्ञानसयुव (म्हाईभंट) पद्मावती िावळे टवरूपदीप सोलापरु 200.00

1329 81884 टवरआले िळुुनी प्रभाकर िोग टनेहल पणेु 160.00

1330 80560 जवदग्र् प्रजतभावंत जवश्राम परुुषोत्तम माळोदे जविय नागपरु 500.00

1331 81060 प्रणवीर महाराणा प्रताप डॉ. भारती सदुामे जविय नागपरु 400.00

1332 80780 तत्वजनषे्ठची िपणकु (सोमनाथ चटिी) आत्मचररत्र अन.ु शारदा साठे रािहसं पणेु 325.00

1333 79978 श्रीमती काशीबाई काजनटकर काळ आजण कतुवत्व लजतक िार्व अक्षर मानव पणेु 200.00

1334 79941 आझाद कलाम शमसजुद्दन तांबोळी अक्षर मानव पणेु 120.00

1335 79253 रणराि जशवािी कॅ. जलमये जदलीपराि पणेु 250.00

1336 79239 श्री साईनाथ चररत्र डॉ. जन. श्रोत्री जदलीपराि पणेु 100.00

1337 74425 २६ / ११ चे तमार हुतात्मे संिय वाघ प्रािक्ता नाजशक 175.00

1338 80777 दमॅन,  दजलडर एम. एसडी
अन.ु (जवश्वदीप घोष ) मकंुुद 

पोतदार
सकाळ पणेु 175.00

79926 समग्र गुरुिी - १ भारतीय जवचार सार्ना भाजवसा पणेु 150.00

77900 समग्र गुरुिी - १ भारतीय जवचार सार्ना भाजवसा पणेु 150.00

59828 समग्र गुरुिी - ३ भारतीय जवचार सार्ना भाजवसा पणेु 150.00

77902 समग्र गुरुिी - ३ भारतीय जवचार सार्ना भाजवसा पणेु 150.00

59829 समग्र गुरुिी - ४ भारतीय जवचार सार्ना भाजवसा पणेु 150.00

77903 समग्र गुरुिी - ४ भारतीय जवचार सार्ना भाजवसा पणेु 150.00

59830 समग्र गुरुिी - ५ भारतीय जवचार सार्ना भाजवसा पणेु 150.00

77904 समग्र गुरुिी - ५ भारतीय जवचार सार्ना भाजवसा पणेु 150.00

50831 समग्र गुरुिी -  ६ भारतीय जवचार सार्ना भाजवसा पणेु 150.00

79905 समग्र गुरुिी -  ६ भारतीय जवचार सार्ना भाजवसा पणेु 150.00
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59832 समग्र गुरुिी - ७ भारतीय जवचार सार्ना भाजवसा पणेु 250.00

79906 समग्र गुरुिी - ७ भारतीय जवचार सार्ना भाजवसा पणेु 250.00

59832 समग्र गुरुिी - ८ भारतीय जवचार सार्ना भाजवसा पणेु 150.00

79907 समग्र गुरुिी - ८ भारतीय जवचार सार्ना भाजवसा पणेु 150.00

59833 समग्र गुरुिी - ९ भारतीय जवचार सार्ना भाजवसा पणेु 150.00

79908 समग्र गुरुिी - ९ भारतीय जवचार सार्ना भाजवसा पणेु 150.00

59834 समग्र गुरुिी -   १० भारतीय जवचार सार्ना भाजवसा पणेु 150.00

79909 समग्र गुरुिी -   १० भारतीय जवचार सार्ना भाजवसा पणेु 150.00

59835 समग्र गुरुिी -   ११ भारतीय जवचार सार्ना भाजवसा पणेु 150.00

79910 समग्र गुरुिी -   ११ भारतीय जवचार सार्ना भाजवसा पणेु 150.00

59836 समग्र गुरुिी -   १२ भारतीय जवचार सार्ना भाजवसा पणेु 150.00

79911 समग्र गुरुिी -   १२ भारतीय जवचार सार्ना भाजवसा पणेु 150.00

3151 78159 जदल से.... बाळासाहबे ठाकरे रजवप्रकाश कुलकणी ियजहदं मुंबई 80.00

1352 75146 श्रीरामकृष्ण संजक्षप्त चररत्र आजण उपदेश सहस्त्रबुिे प्र. ग. टवामी व्योमरुपानंद नागपरु 4.00

1353 78922 मागे वळुन पाहताना आत्मकथा प्रा. द.रा. कुलकणी वैद्य औरंगाबाद

1354 74944 टवामी जववेकानंद संजक्षप्त चररत्र & उपदेश टवामी अपवुावनंद रामकृष्ण मठ 10.00

1355 79248 टमरण गाथा डॉ. य.ु म. पठाण जदलीपराि पणेु 200.00

1356 72734 बराक ओबामा डॉ. भा. ना. काळे ज्ञानेश नागपरु 100.00

1357 780782 नेहरंूची सावली सजवता दामले रािहसं पणेु 225.00

1358 81190 मला उध्वटत व्हायचंय मजलकाशेख अमर शेख आयवन सांगली 150.00

1359 81202 जदव्यटपशी र्नंिय देशपांडे प्रसाद पणेु 225.00

1360 80853 डॉ. आंबेडकर ता. बा. खराबतेकर भा. बा. आंबेडकर श. रौप्य म. स. करावी

1361 81198 सोयरे श्रिाबेलसरे खारकर कैलाश औरंगाबाद 160.00
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1362 81370 मदावनी रणराजगणी मंदा खापरे जप्रयांिली पणेु 250.00

1363 81375 सरुेंद्र खेडगीकर सहुास काटे रित औरंगाबाद 200.00

1364 81362 िागजतक कीतीची जशलेदार प्रा. भाटकर चौर्री रित औरंगाबाद 170.00

1365 81319 व्यजक्तत्व आजण कतुवत्व डॉ. ि. वाघमारे जनमवल नांदेड 250.00

1366 49090 लोकसभा अध्यक्षांची  डायरी मनोहर िोशी परचरेु मुंबई 365.00

1367 22944 कोसबाडच्या टेकडीवरून अॅन्ड ताई वाघ ऋचा ठाणे 30.00

1368 81186 अत्तराची कुपी संपा: उद्या पाटील कुडुवकर िनशक्ती औरंगाबाद 200.00

1369 80651 अजनताभ रोहनशहा बाबु मोशाय ररया कोल्हापरु 440.00

1370 81065 िगज्िेते ! श. कोलारकर जविय नागपरु 250.00

1371 80772 दैवायत्तम मार्व आपटे रािहसं पणेु 325.00

1372 80772 वजहदा रहमेान जमजलंद आपटे रािहसं पणेु 325.00

1373 80574 जिंकावे कसे ? सहुले सेठ व सनी सेन सकाळ पणेु 190.00

1374 78347 हुमान संगीता उ. र्ायगुडे ग्रंथाली मुंबई 350.00

1375 80804 शहीद भगतजसंह भगवान दातार रोहन पणेु 250.00

1376 81388 अज्ञातवाजसंची बखर सौ. जवजनता ऐनापरेु चेतक पणेु 360.00

1377 81385 तपटवी प्रा. िी. के. थोरात जनजशराि & बा. पणेु 250.00

1378 81056 त्यागवंती रमा माऊली नाना ढाकुलकर जविय नागपरु 400.00

1379 81058 समकाल संपा: प्रवीण बदावपरुकर जविय नागपरु 150.00

1380 81418 वीर शाहीर रमेश कोठीखाने जविय नागपरु 150.00

1381 81407 उकंडयाची दैना आत्मचररत्र बबन गायकवाड रश्मी बुक ए. कोल्हापरु 350.00

1382 81396 प्रती जशवािी वीर जशवा काशीद शंकर नऱ्हे जनजशराि & बा. पणेु 280.00

1383 78195 रक्तचंदन नलावडे रामचंद्र नलावडे जदलीपराि पणेु 280.00

1384 38910 डॉ. भीमराव रामिी आंबडेकर - ८ कै. चां. भ. खैरमाडे म.रा. सा. आजण सं. मं. मुंबई 28.00
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1385 77876 त्या दहावाषावतील गुरुदत्त अन.ु सत्या सरन रोहन पणेु 250.00

1386 75162 गुरुदत्त सरु्ीर नांदगावकर ग्रंथाली मुंबई 295.00

1387 75516 आकाशाशी िडले नाते आत्मचररत्र जवद्या माडगुळकर उत्कषव पणेु 200.00

1388 75118 क्ांतीसयुव सावरकर अॅड. भा. गं. देशपांडे अमतृजसिी पणेु 350.00

1389 78184 लोकजशक्षक गाडगेबाबा डॉ. रा. देखणे पद्मगंर्ा पणेु 100.00

1390 78197 एका अटवटथ तलाढयाची डायरी रामचंद्र नलावडे जदलीपराि पणेु 320.00

1391 81184 टमतृी तरंग ग. ना. अबेकर अंबेकर नांदेड 200.00

1392 78183 साजवत्रीबाई फुले अष्टपैल ुव्यजक्तमत्व प्रा. बा.ग. पवार पद्मगंर्ा पणेु 200.00

1393 78162 िॉिव वाजशंग्टन काव्हवर एक ओअॅजसस प्रा. प्रदीप ढवळ पररिात कोल्हापरु 200.00

1394 79101 आकाश पेलताना.... डॉ. शभुा जचटणीस उद्दवेली ठाणे 120.00

1395 1387 सीताराम श्री. सीताबाई नांदापरुकर शारदा नांदेड 7.00

1396 78178 गाणाऱ्याचे पोर रा. भी. िोशी शब्द मुंबई 250.00

1397 78334 राष्ट््रर्मी संघयोगी बाळासाहबे देवरस प्रा. डॉ. प्र. पाठक कृपा िळगाव 200.00

1398 80110 अखंड भारताचा जशल्पकार चाणक्य कै. रािालीमये कृपा िळगाव 200.00

1399 79634 पशवुैद्याची रोिजनशी आत्मकथा डॉ. अरुणा िोशी रािहसं पणेु 160.00

1400 74955 यगुनायक टवणवलता जभशीकर जववेकानंद कें द्र मराठी पणेु 20.00

1401 जभवा ते बोजर्सत्व प्रा. डॉ. अ. अ. कामतीकर

1402 71749 वजर्वष्ण ु: श्री. जव. महाराि पारनेरकर सौ. अ.अ. कामतीकर श्री जवमल पणेु 500.00

1403 79653 जशल्पकार करमकर सहुास बहुळकर रािहसं पणेु 400.00

1404 79633
पतु्र व्हावा ऐसा अगिीख्यात मलुकरण वैज्ञाजनक डॉ. 

आशतुोष कोतवाल
माजणक कोतवाल रािहसं पणेु 300.00

1405 80114 भारत रत्न सजचन प्रा. सं. दरु्ाणे जदलीपराि पणेु 180.00

1406 80112 जवनोबा : व्यक्ती व वांडमय डॉ. कु. जशंपी (िगताप ) जदलीपराि पणेु 450.00

1407 79370 प्रबोर्नकार ढाकरे सा. व सा. ग.ु ज्वालामखुी डॉ. न. जशंदे लोकायत सातारा 200.00
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1408 58428 सन्यटत कमवयोगी प. जद.तांबोळी मीरा बुक्स & प. औरंगाबाद 80.00

1409 79335 मोदी नामा जवनीत कुबेर टनेहल पणेु 240.00

1410 74118 अक्कर माशी शरणकुमार जलंबाळे जदलीपराि पणेु 130.00

1411 80477 शभु काही िीव घेणे अंबरीश जमश्र रािहसं पणेु 140.00

1412 80490 प्रद्यमु्न सन ऑफ कृष्णा उज्वला गोखले ररया कोल्हापरु 400.00

1413 80485 मॅरीलीन श्रीकांत मुंदरगी ररया कोल्हापरु 420.00

1414 61549 पाऊलखणुा टव. श्री. ना. गो. उपाख्यनाना वेलणकर वेलणकर वेलणकर पररवार परभणी

1415 79331 तहानलेले पाणी जवश्वास वेसकरे संटकृती पणेु 250.00

1416 65582 तटमै श्री गुरुवेनम: अ.अं कुलकणी जत्रदल मुंबई 30.00

1417 80019 लोकमान्य जटळक र्नंिय जकर पॉप्यलुर मुंबई 600.00

1418 30649 महषी कवे संपादक मंडळ राष्ट्रीय चररत्र माला पणेु 175.00

1419 67826 गोपाळ कृष्ण गोखले अशोक मोडक गंर्वव वेद पणेु 200.00

1420 67827 न. जच. केळकर सरेुश िोशी गंर्वव वेद पणेु 150.00

1421 67823 जशवराम महादेव परांिपे प्र. ना. परांिपे गंर्वव वेद पणेु 180.00

1422 67821 रमाबाई महादेव रानडे मार्वी ग. रा. कामत गंर्वव वेद पणेु 150.00

1423 67822 सयािीराव गायकवाड दादजुमया मार्वी ग. रा. कामत गंर्वव वेद पणेु 220.00

1424 67820 र्ोंडो केशव कवे जवलास खोले गंर्वव वेद पणेु 200.00

1425 67816 शंकर बाळकृष्ण दीजक्षत अशोक ठाकुर गंर्वव वेद पणेु 140.00

1426 67809 डॉ. रा. गो. भांडारकर वा. ल. मंिळु गंर्वव वेद पणेु 140.00

1427 67813 अण्णासाहबे जकलोटकर अचवना ढेकणे गंर्वव वेद पणेु 200.00

1428 67811 शंकर पांडुरंग पंजडत अजवनाश सहसे्त्रबुिे गंर्वव वेद पणेु 160.00

1429 67818 बाळ गंगार्र जटळक सदानंद मोरे गंर्वव वेद पणेु 250.00

1430 67817 गोपाळ गणेश आगरकर अजवनाश कोल्हे गंर्वव वेद पणेु 150.00
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1431 67814 जवष्णशुास्त्री जचपळुणकर छाया बकाणे गंर्वव वेद पणेु 150.00

1432 67810 महादेव मोरेश्वर कंुटे पषु्पा जलमये गंर्वव वेद पणेु 200.00

1433 67801 िगन्नाथ शंकर शेट अमला नेवाळकर गंर्वव वेद पणेु 180.00

1434

1435 67825 गो. स. सरदेसाई श. श्री. परुाजणक गंर्वव वेद पणेु 150.00

1436 67845 शंकर दत्तात्रय िावडेकर रािेश्वरी देशपांडे गंर्वव वेद पणेु 160.00

1437 67847 जवठ्ठलराव जवखे पाटील अजनल जशंदे गंर्वव वेद पणेु 150.00

1438 67849 डॉ. पंिाबराव देशमखु जनतीन ररंढे गंर्वव वेद पणेु 160.00

1439 67850 श्रीपाद अमतृ डांगे वासंती दामले गंर्वव वेद पणेु 170.00

1440 67839 श्रीर्र व्यंकटेश केतकर मीना वैशंपाय गंर्वव वेद पणेु 200.00

1441 67840 शंकर परुुषोत्तम आर्ारकर पंजडत जवद्यासागर गंर्वव वेद पणेु 140.00

1442 67841 प्रबोर्नकार ठाकरे महावीर मळेु गंर्वव वेद पणेु 160.00

1443 67842 पं. सरु्ाकर श्री. म. माटे जवमल भालेराव गंर्वव वेद पणेु 180.00

1444 67829 म. जवठ्ठल रामिी जशंदे सहुास कुलकणी गंर्वव वेद पणेु 200.00

1445 67824 इ. जव. का. रािवाडे सरेुश देशपांडे गंर्वव वेद पणेु 180.00

1446 67828 ना. कृष्णिी प्र. खाडीलकर तारा भवाळकर गंर्वव वेद पणेु 140.00

1447 67832 बौ. भा. र्मावनंद कोसंबी मा. गो. र्डफळे गंर्वव वेद पणेु 150.00

1448 67834 लो. मार्व श्रीहरी अणे द. ना. र्नगारे गंर्वव वेद पणेु 200.00

1449 67856 इरावती कवे रामचंद्र मटुाटकर गंर्वव वेद पणेु 150.00

1450 67868 देणे समाि परुुषांचे अरुण जटळेकर गंर्वव वेद पणेु 180.00

1451 67553 र्नंियराव गाडगीळ सलुभा ब्रह्मणे गंर्वव वेद पणेु 200.00

1452 67852 लक्ष्मणशास्त्री िोशी अरंुर्ती खडकर गंर्वव वेद पणेु 180.00

1453 67846 आ. जवनोबा भावे गणेश राऊत गंर्वव वेद पणेु 200.00
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1454 67857 गोवळकर गुरुिी मर् ुदेवळेकर गंर्वव वेद पणेु 220.00

1455 67812 न्या. म. गो. रानडे अरुण जटकेकर गंर्वव वेद पणेु 160.00

1456 67855 टवामी रामानंद तीथव स.ु वा. घोलीकर गंर्वव वेद पणेु 200.00

1457 67864 पांडुरंगशास्त्री आठवले रािेंद्र खेर गंर्वव वेद पणेु 200.00

1458 67862 म. भ.ु यशवंतराव चव्हाण जव. नाइकनवरे गंर्वव वेद पणेु 220.00

1459 67858 डी. डी. कोसंबी अ. चौसाळकर गंर्वव वेद पणेु 200.00

1460 67869 जवचारवंत नरहर कुरंुदकर ल.स.  देशपांडे गंर्वव वेद पणेु 280.00

1461 67859 रा. संत तुकडोिी महाराि प्र. ल. गावडे गंर्वव वेद पणेु 150.00

1462 67860 दगुावबाई भागवत प्रजतभा रानडे गंर्वव वेद पणेु 150.00

1463 67854 शंतनरुाव जकलोटकर भा. र. साबडे गंर्वव वेद पणेु 200.00

1464 67863 बाळशास्त्री हरदास यशवंत पाठक गंर्वव वेद पणेु 220.00

1465 67830 छत्रपती शाहु महाराि भा. ल. भोळे गंर्वव वेद पणेु 180.00

1466 67815 न्या.काजशनाथ त्र्यं. तेलंग नरेंद्र चपळगावकर गंर्वव वेद पणेु 150.00

1467 67833 पां. वा. काणे पद्माकर दादेगावकर गंर्वव वेद पणेु 180.00

1468 67804 डॉ. भाऊदािी लाड अ. प्र. िामखेडकर गंर्वव वेद पणेु 180.00

1469 67808 गणेश वासदुेव िोशी पषु्पा जलमये गंर्वव वेद पणेु 200.00

1470 67805 गोपाळ हरी देशमखु अरुण िोशी गंर्वव वेद पणेु 170.00

1471 67806 जवष्णबुुवा ब्रम्हचारी एन. एम. िैन गंर्वव वेद पणेु 220.00

1472 67837 र. र्ो. कवे ि.शं. आपटे गंर्वव वेद पणेु 150.00

1473 67803 दादोबो पां. तखवडकर अरुणा दभुागी गंर्वव वेद पणेु 150.00

1474 67802 बाळशास्त्री िांभेकर व्ही. ए. पाटील गंर्वव वेद पणेु 170.00

1475 67831 र. प.ु परांिपे अनंत देशमखु गंर्वव वेद पणेु 140.00

1476 67835 पांडुरंग म. बापट वासंती फडके गंर्वव वेद पणेु 150.00
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1477 67836 गुलाबराव महाराि सजच्चदानंद शेवडे गंर्वव वेद पणेु 160.00

1478 67838 टवा. जव. सावरकर श. ना. नवलगुंदकर गंर्वव वेद पणेु 220.00

1479 71152 छत्तीसगड जनयोगींचे आंदोलन आजण  सद्यजटथती र. पठारे / समुती लांडे शब्दालय श्रीरामपरु 250.00

1480 71196 सयुावटताची जकरणे..... अ. जकगीकर / मीना टपशव पणेु 140.00

1481 71169 लोकशाहीर अनसुयाबाई जशंदे लीला जशंदे साक्षात औरंगाबाद 180.00

1482 68734 समपवण (श्री. जव. द. सिे गुरुिी गौरव ग्रंथ ) प्रा. डॉ. ल. का. मोहरीर कै. जव. द. सिे गुरुिी नांदेड 100.00

1483 61347 व. शा. काव्हवर सौ. मा. मळेु ऋचा नागपरु 50.00

1484 78912 नेपोजलयन चररत्र म. श्री. दीजक्षत ररया कोल्हापरु 300.00

63204 मना सज्िना    - १ डॉ. अ. गांर्ी मेहता पणेु 200.00

63204 मना सज्िना   -  २ डॉ. अ. गांर्ी मेहता  पणेु 200.00

65236 टटीव्ह िॉब्स एक झपाटलेला तंत्रज्ञ   - १ अ. गोडबोले / अ.  कहाते मेहता पणेु 140.00

73545 टटीव्ह िॉब्स एक झपाटलेला तंत्रज्ञ   - २ अ. गोडबोले / अ.  कहाते मेहता पणेु

1487 63211 अॅि आय सी...जस्त्रयांचे सामक्षीकरण जकरण बेदी / मार्रुी शानभाग मेहता पणेु 140.00

1488 65465 टवा. योिा माजटवन ल्यथुर जकंग डॉ. अजश्वनी र्ोंगडे जदलीपराि पणेु 200.00

1489 65251 आचायव वराहजमजहर कॅ. आं. ि. बोडस नवचैतन्य मबुई 200.00

1490 70723 श्री. गुलाबराव महाराि यांचे चररत्र नारायण मोहाड
श्री संत गुलाबराव महाराि िी. श. 

म.
अमरावती 150.00

1491 66255 नाजवन्य पणुव बदल घडवताना...... अन.ु िॉन कोलासो रोहन पणेु 230.00

1492 80025 मला (न. ) कळलेले बाबा जवलास मनोहर मनोजवकास पणेु 160.00

1493 65698 आय अॅम जवर्ा ! अन.ु जवशाल तायडे साकेत औरंगाबाद 150.00

1494 65704 अजिंक्य योिा बािीराव ियराि साळगावकर परमजमत्र ठाणे 225.00

1495 65609 भगवान साईबाबा जव. के. फडके वरदा पणेु 14.00

1496 37080 श्री. अरजवंद क्ांजतकारक व योगी प्रभाकर नळुकर कमवयोगी सोलापरु 200.00

1497 65577 पररवतवनाच्या वाटेवर सभुाष र्नेु अजभनंदन कोल्हापरु 160.00

1485
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1498 65576 एक अलाजक्षत साजहजत्यक डॉ. सौ. श. देसाई टनेहवर्वन पणेु 180.00

1499 65558 पानशेत प्रलय आजण मी मर्कुर  हबेळे चंद्रकला पणेु 200.00

1500 75400 मागे वळुन पाहताना डॉ. भ. हबेाडे टवरूप औरंगाबाद 225.00

1501 40786 राष्ट्रसार्ना : श्री गुरुिी खंड :  २ संपा: रमेश पतंगे सा.जववेक पणेु 700.00

1502 37064 मराठी कन्यांचा कल्पवकृ्ष महषी र्ोंडो केशव कवे सौ. सरु्ा चाफेकर चंद्रकला पणेु 75.00

1503 82102 कल्पवकृ्षाच्या छायेत मर्जुमत्रा बवे जदलीपराि पणेु 150.00

1504 8035 पजथक खंड - ३ न. जव. गाडगीळ व्हीनस पणेु 4.00

1505 17222 कृतज्ञ मी कृताथव मी र्नंिय कीर पॉप्यलुर मुंबई 695.00

1506 75094 कथा मलालाई िोयाची डॉ. भ. ना. काळे ज्ञानेश नागपरु 200.00

1507 80285 हदै्राबाद मकु्ती संग्रामातील पणुव  वेळ कायवकते  - १ संपादक मंडळ टवामी रामनंद तीथव संशोर्न मंडळ औरंगाबाद 200.00

1508 61577 जशव - छत्रपतींचे चररत्र (सभासद बखर ) र. जव. हरेवाडकर व्हीनस पणेु 100.00

1509 1928 टमतृी - तरंग सौ. इजंदरा नामदेव सरु्ा मायदेव पणेु 10.00

1510 17535 भाई श्रीपाद अमतृ डांगे यांच्या साजनध्यात प. ना. इनामदार भाई श्रीपाद डांगे अमतृ म.स.स पणेु 4.00

1511 82492 गंगेमध्ये गगन जवतळले अंबरीश जमश्र रािहसं पणेु 160.00

1512 82485 नीलकंठ शंकराचा आर्जुनक अवतार (टमजृतग्रंथ ) प्रा. जदनकर बोरीकर जनळकंठ कोठेकर सजमती औरंगाबाद

1513 82496 असे आम्ही पशवैर् डॉ. प्र.अ. देवरे पणेु 100.00

1514 82199 भली बवे रिनीश िोशी इडंस सोसव बुक्स मुंबई 250.00

1515 82503 परडी आठवणीची लजलत आत्मकथान प्रल्हाद खडेकर िनशक्ती वाचक च. औरंगाबाद 300.00

1516 इजंदरा गांर्ी काल आि उद्या प.ु शं. पतके प्रपंच पणेु 4.00

1517 71677 बहुटपशी जववेकानंद रमेश पतंगे साप्ताजहक जववेक मुंबई 125.00

1518 71932 डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर वसंत मनु नॅशनल बुक ट्रटट इं जदल्ली 60.00

9057 ब्रम्हचारी जवनायक नट चररत्र   - १ परुुषोत्तम बावकर आरार्ना मुंबई 5.00

28121 ब्रम्हचारी जवनायक नट चररत्र  - २ परुुषोत्तम बावकर आरार्ना मुंबई 5.00

1519
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1520 28053 नाटककार पटुतक चररत्र  - २ दा. न. जशखरे ियत्न आजण  कं. पणेु 2.00

1521 54431 मोरारिी देसाई कुमार  चररत्रमाला मोहन िोशी जदलीपराि पणेु 25.00

 















 

























































































































 

 










