
Nagindas Khandwala College, Mumbai

मराठ  पु तकांची याद

SR NO AUTHOR TITLE ACC NO REMARK

1 **
आधु नक महारा ाची जडणघडण 
श पकार च र कोश - ८ 016726

2 ** ईसाप नतीत या ५०१ गो ठ 014923

3 **
आधु नक महारा ाची जडणघडण 
श पकार च र कोश - १० 016728

4 **
आधु नक महारा ाची जडणघडण 
श पकार च र कोश - ११ 016729

5 **
आधु नक महारा ाची जडणघडण 
श पकार च र कोश - १२ 016730

6 **
आधु नक महारा ाची जडणघडण 
श पकार च र कोश - ९ 016727

7
अँ स लन, हिज नया एम; मेहदळे, म अ 
;   Tr & ओक, संजय ;   Tr

एक शोध वतःचा J06789

8 अकलूजकर, स नकुमार तबकडी तबकडी 013104

9 अ वाल, भारतभूषण कागज के फूल 006327

10 अ ,े हाद केशव अ यापक अ े J04466

11 अ ,े हाद केशव आ ेय वाणी J03926

12 अ ,े हाद केशव गीतगंगा J03581

13 अ ,े हाद केशव चांगुणा J04446

14 अ ,े हाद केशव झालाच पा हजे! J03648

15 अ ,े हाद केशव माचा भोपळा J03580

16 अ ,े हाद केशव वाघनखं J02521

Page 1



Nagindas Khandwala College, Mumbai

मराठ  पु तकांची याद

SR NO AUTHOR TITLE ACC NO REMARK

17 अ ,े हाद केशव हा यक ा J04467

18 अ ,े मधुकर गो व ंद लाभदायक वा त ूआ ण वा तुदोष नवारण J03935

19 अ नल सांगाती 007200

20
अपूवानंद, वामी & पाट ल, नर नाथ ब ;   
Tr

ीसारदादेवी 008298

21
अपूवानंद, वामी & पाट ल, नर नाथ ब ;   
Tr

वामी ववेकानंद 008289

22 अपूवानंद, वामी & सह बु ,े  ग ;   Tr ीसारदादेवी 008291

23
अपूवान द, वामी & वदेहा मानंद, 
वामी ;   Tr

ीरामकृ ण 008315

24
अबॅ नेल, ँ क; रे ड ंग, टॅन & लेले, 
यो ना;  अनु कॅच मी इफ य ूकॅन J07983

25 अभंग, अनंत अ यास कसा करावा J08418

26 अ यंकर, कुसुम अतृ त मी J04453

27 अ यंकर, कुसुम कशी मोह नी घातल J04439

28 अ यंकर, कुसुम चौदा या मज याव न J04440

29 अ यंकर, कुसुम धमा मा J04442

30 अ यंकर, कुसुम पर स - एक सामािजक कादंबर J04433

31 अ यंकर, कुसुम मी हरले ती िजंकल J04451

32 अ यंकर, कुसुम स मान J04449
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SR NO AUTHOR TITLE ACC NO REMARK

33 अनाळकर, बाबूराव गोलंदाज J06795

34 अलाटे, द व यश वी इंटर यू J03617

35
अ कॉट, लुइसा मे & शेळके, शा ता ज ;   
Tr

चौघीजणी 011337

36 अवचट, अ नल अमे रका 009212

37 अवचट, अ नल गद 001044

38 अवचट, अ नल जग यातील काह 014921

39 अवधानी, आनंद अ सल माठ  बग बॉस J06742

40 अ ट कर, यो गनी खु नस 003626

41 आँरवेल, जाँज १९८४ 018042

42 आंबेकर, अंजल  & लमये, ववेक डॉ. अ ण लमये J07025

43 आंबेकर, करण मी माझा वै य 007149

44 आचाय, माधव ना संतां या अ लानकथा 018040

45 आठलेकर, मंगला तची कथा J04459

46 आठलेकर, मंगला महापुरषपं या नजरेतून J07024

47 आपटे, मोहन आयभट य J08413

48 आपटे, मोहन चं लोक J08495 Reference
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49 आपटे, मोहन मला उ तर हवंय! J08486

50 आपटे, मोहन मला उ तर हवंय! J08487

51 आपटे, मोहन मला उ तर हवंय! J08488

52 आपटे, मोहन मला उ तर हवंय! J08489

53 आपटे, मोहन मला उ तर हवंय! J08490

54 आपटे, मोहन मला उ तर हवंय! J08491

55 आपटे, मोहन मला उ तर हवंय! J08492

56 आपटे, मोहन मला उ तर हवंय! J08493

57 आपटे, मोहन व ान वेध 012241

58 आपटे, मोहन शतक शोधांचे J08494 Reference

59 आपटे, मोहन संगणक व इंटरनेट J08421

60 आपटे, हर  नारायण मी J03941

61 आपराद, आशा भोगले जे द:ुख याला J07985

62 आपराद, आशा भोगले जे दु ःख याला J07029

63 आयझॅ सन, वॉ टर ट ह जॉ झ 018038

64 आरा, जमाल & मंगळवेढेकर, राजा;   अनु प ी जगत 011739
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65 इनामदार, व द शालेय सु वचार सं ह 003915

66 इनामदार, व द शालेय सु वचार सं ह J02529

67 उ मेषानंद शा  असे सांगत!े - भाग १ J03922

68 उ मेषानंद शा  असे सांगत!े - भाग 2 J03923

69 ओक, पु षो तम नागेश भारतीय इ तहास संशोधनातील घोडचुका J02533

70 ओतूरकर, गणेश ओतूरकर यांचा चौभाषी यावहा रक 
श दकोश 004943

71 ओशो & पांड,े भारती ;   Tr हणे कबीर दवाणा J04644

72 औरंगाबादकर, अनुराधा लामण दवे J08024

73 कडवे, रघुनाथ अ भनव हणी ब वा चार कोश J03558

74 कणेकर, शर ष लगाव ब ती J04155

75 करंड,े यंवदा वाट चुकलेला मुशा फर J06807

76 करडकर, श शकांत डायमंड जाग तक वै ा नककोश J08022

77 कडकर, श शकांत डायमंड जाग तक वै ा नककोश 018039 Reference Pure

78 क णक, द प ंथ, ंथालये, ंथसंकृती 012099

79 क णक, मध ुमंगेश जुईल 005128

80 क णक, मध ुमंगेश तोरण J03939
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81 क णक, मध ुमंगेश नारळ पानी J06399

82 क णक, शांताराम पंचामृत 008669

83 कदळे, आशा मदर तेरेसा 018159

84 कव, इराव त युगांत J04118

85
कलाम, अ दुल ए पी जे & सदावत, अभय 
;   अनु भारत २०२० 018166

86
कलाम, ए पी जे अ दुल & शानभाग, 
माधुर  ;   अनु अि नपंख 011386

87
कलाम, ए पी जे अ दुल, राजन, वाय एस 
& सदावत, अभय ;   Tr

भारत २०२० J04714

88 कलाम, ए पी जे अ दूल अ नीपंख J08423

89 कळसेकर, ट  एल महारा ाचे खजुराहो J03535

90 कांबळे, अ ण  जनता ' प ातील लेख J05680

91 काकोडकर, चं कांत ी J06792

92 का ,े व याधर तुमच ेश दसाम य वाढवा J02540

93 का नटकर, व ग धम - महा मा गांधींचा आ ण वातं यवीर 
सावरकरांचा J04416

94 का नटकर, स चन रणभा य J08029

95 कानेटकर, वसंत फुले आ ण फळे - चंतनाची J03943

96
कापडीआ, कंु द नका & पुरो हत, उषा ;   
अन.ु

सात पाउले आकाशी 006589
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97 कारंत, शवराम & लोकापूर, रं शा ;   Tr अशी धरतीची माया 006588

98 कालकर,  ीकांत भौगो लक मा हती णाल 014183

99 कालकर, ीकांत दूरसंवेदन 014184

100 कालकर, ीकांत दूरसंवेदन 018051

101 कालकर, ीकांत भुगोलशा ातील संशोधन प दती 014185

102 कालकर, ीकांत भूगोलशा ातील सं याशा ीय प घती 018055

103 कालकर, ीकांत भौगो लक मा हती णाल 018053

104 कालकर, ीकांत & काळे, मोहन भूगोल शा ातील संशोधन प दती 018054

105 कालकर, ीकांत & सांगळे, शैलजा महारा ाचा भूगोल 018052

106 कालेलकर, अनंत सारे जहॉ ंसे अ छा...! 012102

107 काळे, व पु आपण सारे अजुन J07960

108 काळे, व पु इि टमेट J07945

109 काळे, व पु ऐक सखे J04463

110 काळे, व पु ऐक सखे J07941

111 काळे, व पु कथाकथनाची कथा J07968

112 काळे, व पु कमचार J04455
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113 काळे, व पु कमचार J07954

114 काळे, व पु का रे भुललासी J07958

115 काळे, व पु कारे भुललासी 003634

116 काळे, व पु काह  खरं काह  खोटं J07953

117 काळे, व पु गुलमोहर J07964

118 काळे, व पु गो ट हातातल  होती J07952

119 काळे, व पु घर हरवलेल  माणसं J04462

120 काळे, व पु घर हरवलेल  माणसं J07965

121 काळे, व पु चतुभुज J07932

122 काळे, व पु चअस J07949

123 काळे, व पु झोपाळा J08001

124 काळे, व पु टेकाडेभाउजी J04465

125 काळे, व पु ठकर J07935

126 काळे, व पु त तपद J07942

127 काळे, व पु त ू मत आहासी वाया J07944

128 काळे, व पु दु नया ़तुला सरेल J08008
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129 काळे, व पु दो त J08002

130 काळे, व पु नवस हणावा आपला J08000

131 काळे, व पु न म त J07962

132 काळे, व पु पाणपोई J08007

133 काळे, व पु ेममयी J07951

134 काळे, व पु लेझर बॉ स - भाग १ J08005

135 काळे, व पु लेझर बॉ स - भाग २ J08006

136 काळे, व पु फँ टसी एक ेयसी J07961

137 काळे, व पु भुलभुलै या J07967

138 काळे, व पु महो सव J07956

139 काळे, व पु माझ ंमा यापाशी 006324

140 काळे, व पु माझ ंमा यापाशी J07950

141 काळे, व पु माझ ंमा यापाशी ? J03930

142 काळे, व पु माणसं J07943

143 काळे, व पु मायाबाजार J07997

144 काळे, व पु मी माणूस शोधतोय J08003
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145 काळे, व पु मोडेन पण वाकणार नाह J07948

146 काळे, व पु रंग मनाचे J07957

147 काळे, व पु रंगपंचमी J07966

148 काळे, व पु वन फॉर द रोड J07963

149 काळे, व पु वप ु८५ J07999

150 काळे, व पु वपुझा J02515

151 काळे, व पु वपुझा J07940

152 काळे, व पु वपुवाई J07947

153 काळे, व पु वलय J07998

154 काळे, व पु संवा दनी J07946

155 काळे, व पु सखी J04432

156 काळे, व पु सांगे व डलांची क त J07955

157 काळे, व पु वर J02512

158 काळे, व पु वर J07959

159 काळे, व पु ह  वाट एकट ची J07934

160 काळे, व पु हु ंकार J08004
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161 काळे, वसंत पु षो तम वन फॉर द रोड J02514

162 काळे, व र इं जी लेखनातील कोण या चूका टाळाल! J03304

163 काळे, वैजयंती चरंजीव J03932

164 कलोसकर, शंतन ुल जेट युगातला मराठ  माणूस J06471

165 क र, ग रजा आकाशवेध J07030

166 क र, धनंजय महा मा जोतीराव फुले 006598

167 क तने, अंजल डॉ. आनंद बाई जोशी 005596

168 कंु टे, जग ाथ का लंद J06793

169 कंु टे, जग नाथ नमदे ss  हर हर 013105

170 कंु टे, भाकर यंकटेश बापूजी केतकर J08417

171 कु रयन, वग स & देशमुख, सुजाता;   Tr माझंह  एक व न होतं J06790

172 कुलकण , अ रा म ययुगीन महारा 014949

173 कुलकण , अ रा मरा यांचा इ तहास 014941

174 कुलकण , एल के भूगोलकोश 018167 Reference Pure

175 कुलकण , जी ए काजळमाया 005087

176 कुलकण , जी ए नळासावळां J04081
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177 कुलकण , जी ए पारवा J04080

178 कुलकण , जी ए पंगळवेळ 003860

179 कुलकण , जी ए र तचंदन 003857

180 कुलकण , जी ए रमलखुणा 003856

181 कुलकण , जी ए सोनपावले 003874

182 कुलकण , जी ए हरवे रावे 003858

183 कुलकण , द ताजी महारा ा तल धा मक थाने J03550

184 कुलकण , दल प स यक वकास 009213

185 कुलकण , राम सभा िजंकणार  भावी भाषणे कशी करालय 006594

186 कुळकण , त ुशं वातं यो तर मराठ  क वता १९६१- १९८० 005641

187
कॅनफ ड, जॅक; हॅनसेन, माक; भरा डया, 
र ा & काणे, सुनी त ; अनुवादक चकन सुप फॉर द इंडीयन सोल 014942

188 केणेकर, मु ता दि वजय J04153

189 केळकर, भालबा नवडक पा चा य शा ् र  आ ण संशोधक J08397

190 केळकर, भालबा ाचीन भारतीय शा  आ ण संशोधक J08401

191 केळकर, संजीव रा य वयंसेवक संघानी गमावलेल  वष 018043

192 केळुसकर, महेश य ूकॅन आँ सो वन J06480
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193 केवळे, मंगला जगायचंय... येक सेकंद J06751

194 क डके, दादा एकटा जीव J03931

195 क ड वलकर, माधव मु काम पो ट देवाचे गोठणे 005124

196 कोएलो, पाउलो & को ताप ले, नतीन;   Tr द अ के म ट J06823

197 कोपड, मोद मनोहर चौकट बाहेर J06781

198 ीरसागर, ी के & ीरसागर, शकंुतला, ed मराठ  भाषा J06745

199 े माड,े सुम त स य य गांधार 003110

200 े माड,े सुमती या सेनी J04120

201 खंडेकर, व स जळलेला मोहर J06821

202 खंदारे, उषा संवदन पयावरणचे J06804

203 खटावकर, रमेश तुमच े य तीम व कसे बहरेल? J03618

204 खरात, संजय बेधु ंद J03615

205 खांडेकर, अर वंद ओंजळीतील मोती J06398

206 खांडेकर, व स उ का J04111

207 खांडेकर, व स दोन धृव J04112

208 खांडेकर, व स पांच कथाकार 002240
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209 खांडेकर, व स पांच कथाकार 002241

210 खा डलकर, मंगला ह  आपल च माणसं 014922

211 खान, राजन मी मलाच माह त नाह 014035

212 खेर, भा द बु द J06806

213 खेर, भा द शा पत धमा मा 013100

214 खेर, भा द हसरे दु ःख J04435

215 खेरा, ़ शव जगा पण स मानान 015345

216 खेरा, शव & कणीकर, मीना ;   अनु यश तु या हातात 015344

217 खोबरेकर, व गो कोकणचा राजक य ई तहास J03537

218
ती, अगाथा   & गुळवणी,  ी नवास ; 

  Tr
मृ य ूअखेरचा सोबती J03938

219 गडकर , माधव सभेत कसे बोलावे J02539

220 गणोरकर, भा वा मयीन सं ा संक पना कोश J04527

221 गणोरकर, भा सं त मराठ  वा मयकोश - आरंभापासुन 
१९२० पासुन २००३ पयतचा कालखंड J04526

222 गग रंजन गयारोहण र य साहस J03559

223 गवाणकर, गंगाराम हाया व हरण J07019

224 गवाणकर, वीणा डॉ. सा लम अल 005096
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225 गवाणकर, वीणा डॉ. सा लम अल 018160

226 गवाणकर, वीणा ल झ माइ नर 011340

227 गाडगीळ, गंगाधर कडू आ ण गोड J04082

228 गाडगीळ, गंगाधर बंडू , जग ूआ ण खतरनाक अ दु ला J06482

229 गीत, ीराम सृ ट व ान गाथा J08497 Reference

230 गीत, ीराम सृ ट व ान गाथा J08498 Reference

231 गुणाजी, मल ंद माझी मुलुख गर J04444

232
गुलज़ार; पाडळकर, वजय; अन.ु & वे हाळ, 
मोहन; अनु रावीपार J07981

233 गेमन, नील कोरलाइन 018047

234 गोखले, अर वंद द बा मोकाशी यांची कथा 005643

235 गोखले, चं शेशर मनोगत 014034

236 गोखले, मंजु ी तुकयाची आवल J07988

237 गोखले, वा वा माझी मु ंबई J03524

238 गोखले, सदानंद वरगंगे या काठावरती J06776

239 गोडबोले, अ युत कमयागार J08411

240 गोडबोले, अ युत & ठाकूरदेसाई, माधवी नँनोदय J08412
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241 गोडबोले, मंगला काय तु या मनात ? 011388

242
गोडबोले, माधव & गोडबोले, सुजाता ;   
अन.ु

भारता या संसद य लोकशाह ची अि नपर ा 018162

243 गोडसे, गोपाल पंचाव न कोट ंचे बळी J02497

244
गोपाल, एस & च ,े पु षो तम 
आ माराम ;   Tr

जवाहरलाल नेह 005644

245 गो वलकर, व म भारताचा अथसंक प J06773

246 े, जॉन & मराठे, रमा ;   Tr तो आ ण ती J04648

247 ेस चचबेल J04084

248 घटे, ल ग आनंदाचा ठेवा J06403

249 घवी, र व नवडक च ं य ंखानोलकर 005642

250 घाटे, नरंजन व नरंजन J06799

251 घाणेकर,  के अथातो दुगिज ासा J03555

252 घाणेकर,  के आडवाटेवरचा महारा J03536

253 घाणेकर,  के कोकणातील पयटण 005125

254 घाणेकर,  के कोकणातील पयटन J03545

255 घाणेकर,  के गड आ ण कोट J03543

256 घाणेकर,  के गडदशन J03547
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257 घाणेकर,  के जंजीरा J03544

258 घाणेकर,  के जलदुगा या सहवासात J03554

259 घाणेकर,  के मै ी सागरदुगाची J03553

260 घाणेकर,  के लेणी महारा ाची J03551

261 घाणेकर,  के व ाना तल चम कार लोणार J03549

262 घाणेकर,  के सोबत दुगाची J03541

263 घाणेकर, काश पाडुंरंग मात 017256

264 घाणेकर, काश पाडुंरंग शवगंगा (जलसंधारण) 017257

265 घानेकर,  के क ले पाहू या J03540

266 घैसास, ी नवास भा साथी द तऐवजाचा J03927

267 चंपानेरकर, मनोहर त दनी एक सु वचार 003916

268 चपळगांवकर, नर कायदा आ ण माणूस J05676

269 चमनलाल;  संपा & देसाई, द ता;   संपा शह द भगत संह 014947

270 च हाण, सुलोचना माझ ंगाणं माझं जगणं J08025

271 चतमप ल , मा त सुवणग ड J04452

272 च तमप ल , मा ती घर या प लकडे J04124
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273 च तमप ल , मा ती श दांचे भान J04123

274 चुगताई, इ मत & महाजन, क वता;   Tr रजई J06753

275 चेस,् जे स हेडल  & देखणे, मनोहर ;   Tr हाइ ो टमट J03947

276 जगताप, नारायण हेडचा J06400

277
जगताप, राम;  संपा  & धसकटे, सुशील;  
संपा मराठा समाज J08408

278 जयशंकर, साद इरावती 001050

279 जयशंकर, साद कंकाल 001049

280 जद, ीपाल आ. कब डी 003796

281 जाधव, नर आमचा बाप आन आ ह 003633

282 जाधव, नामदेवराव शवराय J08098

283 जाधव, नामदेवराव शवाजी J08100

284 जोग, व णुबुवा साथ ीतुकारामाची गाथा 005071

285 जोगळेकर, ज द हंदु ववाद धुरंधर नेते J06775

286 जोगळेकर, मृणा लनी वा सनी 013101

287 जोगळेकर, यो गनी अ ुप 003627

288 जोगळेकर, यो गनी अ व थ J04454
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289 जोगळेकर, यो गनी कसरत 012119

290 जोगळेकर, यो गनी घरोघर J04450

291 जोगळेकर, यो गनी डंख J04434

292 जोगळेकर, यो गनी बापलेक 003118

293 जोगळेकर, यो गनी शेळी गेल  िजवा नशी 012126

294 जोगळेकर, यो गनी सोनचाफा J04471

295 जोगळेकर, शरद हॉक J01824

296 जोगळेकर, ी वा वै यक य श दकोश 006595

297 जोशी ल मणशा ी मराठ  व वकोश - १० J02323

298 जोशी ल मणशा ी मराठ  व वकोश - ८ J02322 Reference Pure

299 जोशी,  ल मणशा ी मराठ  व वकोश - ११ J02324 Reference Pure

300 जोशी,  ल मणशा ी मराठ  व वकोश - १४ J02321 Reference Pure

301 जोशी, अचना वनायक छंद म J08399

302 जोशी, आनंद & जावडेकर, सुबोध मदूतला माणूस J08484

303 जोशी, आनंद & जावडेकर, सुबोध मदूतला माणूस J08485

304 जोशी, आर जी यावहा रक श दकोश 003065
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305 जोशी, च ंवी पा हाळ 005083

306 जोशी,  न; अन.ु साथ ीवा मी करामायण J07908 Reference

307 जोशी,  न; अन.ु साथ ीवा मी करामायण J07909 Reference

308 जोशी,  न; अन.ु साथ ीवा मी करामायण J07910 Reference

309 जोशी,  न; अन.ु साथ ीवा मी करामायण J07911 Reference

310 जोशी, लहाद नरहर थोरां या माता J06470

311 जोशी, बी आर सामािजक ानकोश J06881 Reference Pure

312 जोशी, बी आर सामािजक ानकोश J06882 Reference Pure

313 जोशी, बी आर सामािजक ानकोश J06883 Reference Pure

314 जोशी, भीमसेन रंगाचाय इ तहास संर ण शा J06868 Reference

315 जोशी, भीमसेन संगाचाय समाजशा  - मानवशा J06870 Reference Pure

316 जोशी, महादेवशा ी भारतीय सं कृ तकोश 004925

317 जोशी, महादेवशा ी भारतीय सं कृ तकोश 004926

318 जोशी, महादेवशा ी भारतीय सं कृ तकोश 004927

319 जोशी, महादेवशा ी भारतीय सं कृ तकोश 004928

320 जोशी, महादेवशा ी भारतीय सं कृ तकोश 004929
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321 जोशी, महादेवशा ी भारतीय सं कृ तकोश 004930

322 जोशी, महादेवशा ी भारतीय सं कृ तकोश 004931

323 जोशी, महादेवशा ी भारतीय सं कृ तकोश 004932

324 जोशी, महादेवशा ी भारतीय सं कृ तकोश 004933

325 जोशी, महादेवशा ी भारतीय सं कृ तकोश 004934

326 जोशी, र न भा जीवनसाथीं या नजरेतून सा हि यकांचे 
अंतरंग 013113

327 जोशी, रवीं  वनायक खुद आ ण बु ुक J08010

328 जोशी, रसेश मुबई दशन J03528

329 जोशी, ल मणशा ी मराठ  वशवकोश - १५ J02325 Reference Pure

330 जोशी, ल मणशा ी मराठ  व वकोश - १ J04060 Reference Pure

331 जोशी, ल मणशा ी मराठ  व वकोश - १२ J02319 Reference Pure

332 जोशी, ल मणशा ी मराठ  व वकोश - १३ J02320 Reference Pure

333 जोशी, ल मणशा ी मराठ  व वकोश - १७ J06847 Reference Pure

334 जोशी, ल मणशा ी मराठ  व वकोश - १८ J02650

335 जोशी, ल मणशा ी मराठ  व वकोश - २ J06844 Reference Pure

336 जोशी, ल मणशा ी मराठ  व वकोश - ३ J06845 Reference Pure
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337 जोशी, ल मणशा ी मराठ  व वकोश - ५ J06846 Reference Pure

338 जोशी, व कृ नवडक पो लस कथा 003660

339 जोशी, ीपाद अ भनव श दकोश 006615

340 जोशी, ि मता भारतीय इ तहास 014948

341 जोहरापुरकर , भा कर महारा ातील न या J03539

342 जोहरापूरकर, भा कर महारा ातील शहरे J03552

343 झणकर,अजेय ोहपव J06767

344 झांबरे, स ध आपला रा वज, आपल  रा मु ा J07015

345 टाँ क न,  जे आर आर द हाँ बट 018045

346 टाकसाळे, मुकंुद मि कलार J04437

347 टळक, चं शेखर अथसंक प आ ण भारतीय अथ यव था 007792

348
ठाकुर, रवीं नाथ & शा ी, शंकर बाळाजी 
;   Tr

च ुश य J05100

349
ठाकुर, रवीं नाथ & शा ी, शंकर बाळाजी 
;   Tr

योगायोग J05092

350 ठाकुर, रवी नाथ & वरेरकर, मामा ;   Tr एक वंश त J05094

351 ठाकूर, योगेश आमचा महारा  १९९८ - ९९ J03532

352 ठाकूर, र व ं नाथ राजयोग J04140
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353 ठाकूर, रवी नाथ & देशपांड,े  प ुल,  अन.ु पोरवय J07877

354 ठाकूर, रवी नाथ & देशपांड,े  प ुल,  अन.ु पोरवय J07878

355 डहाले, संजय पटात या श चा J06784

356 डहाळे, संजय रंगया ी नळू फुले J08026

357 डाँयल, आथर काँनन द हाउंड आँफ बा करि ह स 018046

358 ड,े शोभा & वेलणकर, अपणा ;   Tr पीडपो ट J04682

359 ड,े शोभा & वेलणकर, अपणा;   Tr पाऊज ् J06438

360 डेि हड, एम डी & धा स, पु षो तम ;   Tr ऐक मु ंबई तुझी कहाणी J03533

361 ढमढेरे, एस ह महारा ातील जलसंपदा 018050

362 ढेरे, अ णा व मृ त च े J04157

363 तप वी, मो ग बोल अमृताचे J04117

364 तांबे, उषा;   Tr & बल,ू दा या;   Tr छे दता दय हे J06761

365 तावरे, नेहल यावहा रक मराठ 007185

366 तुपे, उ तम बंडू झुलवा 003651

367 तुपे, उ तम बंडू भ म 003863

368 तडुलकर, अिजत & क-हाड,े संजय ;   Tr असा घडला स चन 010735
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369 तडुलकर, या ज मले या येकाला 003872

370 तडुलकर, या याचा याचा ण 003873

371 तडुलकर, या पंचतारां कत 003864

372 तडुलकर, वजय कमला J04528

373 तडुलकर, वजय गधाडे J04529

374 तडुलकर, वजय रातराणी 001038

375 वेद , भालचं त मर J04058

376 वेद , भालचं त मर J04059

377 ीलोकेकर, पु पा देवाची ज मकथा J06798

378 दडकर, जया सं त मराठ  वा मयकोश - आरंभापासुन 
१९२० पयतचा कालखंड J04525

379 द त, रजनी पाम & देवधर, य ना;   Tr आजकालचा भारत J06401

380 दलवाई, मेह ि नसा मी भ न पावले आहे J07986

381 दळवी, जयवंत अ भनेता J06756

382 दळवी, जयवंत ऋणानुबंध J01287

383 दळवी, जयवंत कवडसे 005078

384 दळवी, जयवंत कारभा-या या शोधात 013103
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385 दळवी, जयवंत सूया त 014031

386 दळवी, जयवंत & शेषन, ट  एन नराळा 003867

387 दळवी, जयव त महान दा 005094

388 दळवी, जयव त सारे वासी घडीचे 005077

389 दळवी, द प मी नथूराम गोडसे बोलतोय J08018

390 दळवी, शरद सलामी 012140

391 दवणे, वण तचं आकाश J04438

392 दवणे, वण थबातल ंआभाळ (भाग-१) 013108

393 दवणे, वण वय: वादळ वजांचं.... 013106

394 दवणे, वन तचं आकाश J06810

395 दवणे, वीण अ यापन आ ण नव न मती J08027

396 दवणे, वीण जेथे जातो तेथ.े.. 012100

397 दवणे, वीण तचं आकाश 012101

398 दसनुरकर, नेहलता य न J04448

399 दसनूरकर, नेहलता उंबर यावर 012120

400 दांडेकर, गो नी दास ड गर  राहतो 005092
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401 दांडेकर, गो नी मोगरा फुलला 005090

402 दांडेकर, गो नी रानभुल 005093

403 दांडेकर, गो नी ल मीसेत ुगडदेचा ब हर 005091

404 दांडेकर, गोपाल नीलकंठ तुडवलेले घरकुल 005075

405 दांडेकर, गोपाल नीलकंठ प ा 005074

406 दा डेकर, गो न मृ मयी 005073

407 दा डेकर, गो नी कु या एकाची मणगाथा 006597

408 दा डेकर, गोपाळ नलक ठ पवनाकाठचा ध डी J06814

409 दाभोलकर, नर त मरातुनी तेजाकडे 018161

410 दाभोळकर, द त साद शोध वामी ववेकानंदा J06785

411 दाभोळकर, त साद शोध वामी ववेकानंदांचा J07974

412 दाभोळकर, हमीद & दाभोळकर, नर न मनाचे J08414

413 दाभोळकर, हमीद & दाभोळकर, नर न मनाचे J08415

414 दा ताने, संतोष महाराष  २००० J03526

415 दा ताने, संतोष महारा 006349

416 दा ताने, संतोष महारा  २००५ 011325
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417 दघे, मधुकर व त ठा आ ण यश 014033

418 दवेकर, ऋजुता & दवेकर, रेखा,   अन.ु वमेन अँड द वेटलॉस तमाशा J07897

419 दवेकर, ऋजुता & बव, उ वला,    अन.ु डो ट लूज युवर माइ ड लूज युवर वेट J07899

420 दवेकर, ह रा ;   Tr बाबरची ं मृ त च J05102

421 दुराणी, तह मना  & आवटे, ल ला ;   Tr माय युडल लॉड 003866

422 देऊळगांवकर, अतुल डळमळले भुमंडळ 005597

423 देव, ल मण ग शवाजीचे संहासन J03651

424 देवधर, यो ना आंधळी को शंबीर 013097

425 देशपांडे गणगोत J07861

426 देशपांडे गणगोत J07862

427 देशपांड,े अ पां डा.ँ माधव गाडगीळ J08406

428 देशपांड,े अ पां डा.ँ माधव चतळे J08407

429 देशपांड,े अ पां डा.ँ वसंत गोवार कर J08405

430 देशपांड,े अ पा ं& मनोहर, ीराम डा.ँ अ नल काकोडकर J08404

431 देशपांड,े कृ प ं& देशपांड,े शुभदा भारतीय मातृकथा J09021

432 देशपांड,े कृ प ं& देशपांड,े शुभदा भारतीय मातृकथा J09022
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433 देशपांड,े कृ प ं& देशपांड,े शुभदा भारतीय मातृकथा J09023

434 देशपांड,े कृ प ं& देशपांड,े शुभदा भारतीय मातृकथा J09024

435 देशपांड,े गौर एकेक पान गळावया J04075

436 देशपांड,े ध  व जी. ए. या कथा एक अ वयाथ 005080

437 देशपांड,े नमला भाळी ग दण चांदणं J04530

438 देशपांड,े प ु ल आपुलक 006599

439 देशपांड,े प ुल अघळ पघळ 006601

440 देशपांड,े प ुल अघळपघळ J07869

441 देशपांड,े प ुल अघळपघळ J07870

442 देशपांड,े प ुल अपूवाई J07995

443 देशपांड,े प ुल अपूवाई J07996

444 देशपांड,े प ुल असा मी असा मी J03925

445 देशपांड,े प ुल असा मी असा मी J07855

446 देशपांड,े प ुल असा मी असा मी J07856

447 देशपांड,े प ुल आपुलक J07867

448 देशपांड,े प ुल आपुलक J07868
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449 देशपांड,े प ुल उरलंसुरलं J03586

450 देशपांड,े प ुल एक शू य मी J07879

451 देशपांड,े प ुल एक शू य मी J07880

452 देशपांड,े प ुल एक शू य़ मी J04115

453 देशपांड,े प ुल ख ल 005088

454 देशपांड,े प ुल ख ल J03924

455 देशपांड,े प ुल ख ल J07923

456 देशपांड,े प ुल ख ल J07924

457 देशपांड,े प ुल खोगीरभरती J07887

458 देशपांड,े प ुल खोगीरभरती J07927

459 देशपांड,े प ुल गुण गाईन आवडी 005098

460 देशपांड,े प ुल गुण गाईन आवडी J07863

461 देशपांड,े प ुल गुण गाईन आवडी J07864

462 देशपांड,े प ुल गोळाबेर ज J07991

463 देशपांड,े प ुल गोळाबेर ज J07992

464 देशपांड,े प ुल चार श द 005127
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465 देशपांड,े प ुल चार श द J02517

466 देशपांड,े प ुल जावे यां या वंशा J07926

467 देशपांड,े प ुल जावे या या वंशा J07889

468 देशपांड,े प ुल ती फुलराणी J07888

469 देशपांड,े प ुल ती फुलराणी J07894

470 देशपांड,े प ुल तीन पैशाचा तमाशा 006607

471 देशपांड,े प ुल तुका हणे आता J07892

472 देशपांड,े प ुल तुका हणे आता J07893

473 देशपांड,े प ुल दाद 005089

474 देशपांड,े प ुल दाद J07853

475 देशपांड,े प ुल दाद J07854

476 देशपांड,े प ुल पुरचु ंडी J07851

477 देशपांड,े प ुल पुरचु ंडी J07852

478 देशपांड,े प ुल पुवरंग J07989

479 देशपांड,े प ुल पुवरंग J07990

480 देशपांड,े प ुल पुल कत षटकार J07925
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481 देशपांड,े प ुल बटा याची चाळ J02508

482 देशपांड,े प ुल बटा याची चाळ J07895

483 देशपांड,े प ुल बटा याची चाळ J07896

484 देशपांड,े प ुल मराठ  वाड़-मयाचा गाळीव इ तहास 006608

485 देशपांड,े प ुल म हो J07874

486 देशपांड,े प ुल मु काम शां त नकेतन J07859

487 देशपांड,े प ुल मु काम शां त नकेतन J07860

488 देशपांड,े प ुल मै 006600

489 देशपांड,े प ुल मै J07865

490 देशपांड,े प ुल मै J07866

491 देशपांड,े प ुल रवी नाथ J07993

492 देशपांड,े प ुल रवी नाथ J07994

493 देशपांड,े प ुल र सकहो J07872

494 देशपांड,े प ुल रे डओवर ल भाषणे आ ण ु तका J07881

495 देशपांड,े प ुल रे डओवर ल भाषणे आ ण ु तका J07882

496 देशपांड,े प ुल रे डओवर ल भाषणे आ ण ु तका J07883
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497 देशपांड,े प ुल रे डओवर ल भाषणे आ ण ु तका J07884

498 देशपांड,े प ुल वंग- च े J04122

499 देशपांड,े प ुल वटवट वटवट J03587

500 देशपांड,े प ुल वटवट वटवट J03933

501 देशपांड,े प ुल व ल तो आला आला J04464

502 देशपांड,े प ुल य ती आ ण व ल J07857

503 देशपांड,े प ुल य ती आ ण व ल J07858

504 देशपांड,े प ुल ोतेहो J07875

505 देशपांड,े प ुल सुजनहो J07873

506 देशपांड,े प ुल सृजनहो! J04158

507 देशपांड,े प ुल हसवणूक J07885

508 देशपांड,े प ुल हसवणूक J07886

509 देशपांड,े वसंत सु द J06765

510 देशपांड,े सुभाष त काशी झुज J06803

511 देशमुख, बी जी & पा ये, अशोक ;   अनु पुणे त ेपंत धानांच ेकायालय 013146

512 देसाई, नारायणभाई अ ात गांधी J07017
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513 देसाई, माधवी अस ं हण ूनकोस J04164

514 देसाई, माधवी कथा सावल ची J04114

515 देसाई, रणिजत अभोगी J07969

516 देसाई, रणिजत आलेख J07979

517 देसाई, रणिजत कांचनमृग J07936

518 देसाई, रणिजत गंधाल J07937

519 देसाई, रणिजत त ा J07970

520 देसाई, रणिजत बार J07978

521 देसाई, रणिजत मधुमती J06825

522 देसाई, रणिजत माझा गाव J07980

523 देसाई, रणिजत मेघ J07938

524 देसाई, रणिजत राजा र व वमा J07931

525 देसाई, रणिजत राधेय J03582

526 देसाई, रणिजत पमहाल J07939

527 देसाई, रणिजत ल यवेध J07977

528 देसाई, रणिजत ीमान योगी J08032
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529 देसाई, रणिजत स मधा J07971

530 ववेद , हजार साद & केळकर, र श ;   Tr बाणभ ाची आ मकथा J05105

531 धमा धकार , अ वनाश १, वजयपथ 011385

532 धमा धकार , अ वनाश अ व थ दशकाची डायर J04110

533 धारप, नारायण ऐसी र ने मेळवीन 012105

534 धारप, नारायण साठे / फायकस J03936

535 धारप, वसुमती गो ट स यवान सा व ीची J03910

536 ध गड,े अि वनी देशांतर J03934

537 ध ड, म वा ऐसा वटेवर देव कोठे! J04154

538 नवरे, श ंना नवडुंग आ ण इं ायणी J04421

539 नवरे, श ंना पवणी J08030

540 नवरे, श ंना पैठणी J04460

541 नवरे, श ंना सु ं ग 003652

542 नवरे, श.ं ना सव कृ ठ श ना 001043

543 नवांगुळ, भा राजबं दनी J08420

544 नांदगावकर, सुधीर वासु देव आधु नक महारा ाची जडणघडण 
श पकार च र कोश - ७ 016725 Reference
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545 नाईक,  गु नाथ अ य छाया 012128

546 नाईक, गु नाथ खेळ ा तनाचे 012125

547 नाईक, गु नाथ ठणगी 012127

548 नाईक, गु नाथ तेज वीनी 012118

549 नाईक, गु नाथ रणरा गणी J06774

550 नाईक, गु नाथ रातराणी J06809

551 नाईक, मनोहर संमोहनाने चंता व भयमु तता 003629

552 नाईक, सदानंद मनो वकास जनरल नॉलेज २००१ J03945

553
नागर, अमृतलाल & जावडेकर, उ मला ;   
अन.ु

अमृत आ ण वष 006587

554 नारळीकर, जयंत आकाशाशी जडले नाते J03289

555 नारळीकर, जयंत आकाशाशी जडले नाते J08496 Reference

556 नासर न, तस लमा & वक ल, सु या ;   Tr फरा स े मक 011351

557 नगुडकर, मंगला ;   अनु डायर  ऑफ अँन ँ क 011384

558 ने रकर, मीना ठसे माणसांचे J06404

559 पटेल, धी बहेन & करोगल, सुषमा ;   Tr आग तुक J05096

560 पटेल, प नालाल & करोगल, सुषमा ;   Tr मानवी दशावताराचा खेळ J05107
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561 पटेल, हलाद महारा  रोड अँटलास J03529

562 पठारे, रंगनाथ आ थेचे न J06397

563 पठारे, रंगनाथ कंु ठेचा लोलक J06405

564 पठारे, रंगनाथ रथ J06778

565 पणशीकर, दाजी कपटनीती J04423

566 पणशीकर, दाजी कण खरा कोण होता J02523

567 पणशीकर, दाजी कण खरा कोण होता J04420

568 परचु रे, मा  & धैसास, द अ ओम सु वचार प ती J02534

569 परांजपे, कृ भा घुसमटलेल  पृ वी J05681

570 पराडकर, मो द सु ती, सुभा षत ेआ ण सु वचार 003914

571 प ळेकर, आशा असा हा भारत J03556

572 प ळेकर, आशा यि तम व कसे घडवाल J03645

573 प ळेकर, आशा शा द क को यां या गमती जमती J03303

574 पवार, उ मला आयदान 011329

575 पवार, दया बलुतं 003632

576 पवार, नंबाजीराव जेवा गुराखी राजा होतो J06759
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577 पवार, शवाजी सखी J03653

578 पांढरे, रवीं मातीतल  माणसं J05682

579 पाटणकर, पांडूरंग चला सहल ला J03548

580 पा टल, बळीराम ग सु वचार हणी वा चार वा यात 
उपयोगास हत J03305

581 पा टल, वलास दोघी J03944

582 पाट ल, वलास अंतवध J07021

583 पाट ल, वलास मा या आभाळाखालची माणसं J07020

584 पाट ल, व वास पा नपत 018157

585 पाट ल, व वास महानायक 018158

586 पाडगांवकर, मंगेश गझल J04443

587 पाडगांवकर, मंगेश वदुषक J04469

588 पाडगावकर, यशोदा कुणा तव कु णतर  ... J04119

589
पा ण ाह , का लंद चरण & चोरघड,े वामन 
कृ ण ;   Tr

मातीचा माणूस J05098

590 पा ये, अ नता एक हता गो डी J06802

591 पा ये, भाकर तोकोनामा J04074

592 पानसे, शरदचं आधु नक महारा ाची जडणघडण 
श पकार च र कोश - ४ 016722 Reference Pure
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593 पारसनीस, अर व द आइ टाइनचा सापे तावाद J06748

594 पार ख, इंदुमती समाज वकासासाठ  य ती वकास J04531

595 पालखीवाला, नानी & वा ळंबे, व स ;   Tr वुइ, द नेशन J04642

596 पाळंदे, आनंद दुग तोरणा J03534

597 पंगे, रवीं पि चमेची धनदौलत J07028

598 पंगे, ी म & माळी, गजमल तुकारामांच े नवडक १०० अभंग J06469

599 प ,े श शकांत डोमेल त ेकार गल 011390

600
प लई, तकळी शवशंकर & कोलत,े 
उषाताई ;   Tr

दोन शेर धान 006612

601 पळणकर, अजय व क  दघ - मराठ  भाषे या 
लेखनप तीवर आधा रत श दसं ह J04419

602 पु ंड लक, व याधर पोपट  चौकर 009890

603 पु ंड,े द ता य & तावरे, नेहल;   संपादक दल 004374

604 पुझो, मार ओ & काळे, अ नल;    Tr ओमेता J06819

605 पॅटरसन, जे स & गुजर, रवीं  ;   Tr फ ट टु डाय J04681

606 पडसे, अ णा आ तररा य संबंध 015042

607
पडसे, द रा; जोशी, भालचं  ;   अन ु& 
सह बु दे, शर ष ;   अनु जेआरडी - मी पा हलेले 011387

608 पडसे, ी ना ल हाळी J04447
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609 पेठे, मेघना नातीचरामी 014925

610 पोतदार, माधव रा भारताचा प हला रा पु ष J08017

611 पोळ-खंदारे, उषा ान योती सा व ीबाई फुले J08012

612 पोवळे, ीकृ ण & डफो, डँ नअल दोन जग स  साहसकथा 018048

613
धान, गोपाळ खंडेराव & झोळ, म ना ;   

Tr
अंतर चा मागोवा J03585

614 धान, जी के & जोशी, रामचं  ज ;   Tr साद देती हम शखरे J03584

615 धान, नी लमा देव आ हांला दस ूशकतो का ? 011389

616 धान, हेमचं व ान श ण 011728

617 भावळकर, दल प अवतीभवती J04152

618 भावळकर, दल प नवी गुगल 005086

619 भावळकर, दल प ीयुत गंगाधर टपरे J04456

620 भ,ु मीना इिज तायन 014924

621 भ,ू मना द णरंग J04113

622 भ,ू व ल घर याघर  श ूषा J02532

623 ीतम, अमृता कैल  का मनी और अ नता 005273

624 फडकुले, नमलकुमार नवडक लोक हतवाद 001228
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625 फडके, ना सी ती कशी त ूकशीय़ 003120

626 फडके, य द महा मा फुले 001821

627 फडके, यशवंत दनकर य तीरेखा J04162

628 फडके, व के संपूण कथारामायण 018044

629 फडके, सुधीर जगा या पाठ वर 010558

630 फड नस, अ नल गुलमोहर J02336

631
फाटक, प जा  संपादक; गोवार कर,  द पा 
  संपादक & व वांस, व या बापलेक 014920

632 फाटक, वासु देव मधु रमा J02329

633 फ डके, बाळ आधु नक महारा ाची जडणघडण 
श पकार च र कोश - ३ 016721

634 ँ क, कॅथर न & सोहोनी, ल ना ;   Tr इं दरा J04668

635 ले म ंग, इयान & क णक, जयंत;   Tr थंडरबॉल J06779

636 बगे, आशा वणसर J04161

637 बगे, आशा सेतू J03929

638 बनह ी, वसु ंधरा ानदेवां या अभंगातील श दकळा J03557

639 ब सल, र मी & टोकेकर, वदुला,   अन.ु Stay हं ी Stay फू लश J07898

640 बक, मेर  लुई & योगा मानंद, वामी ;   Tr शकागोची सवधमप रषद 008273
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641 बदापूरकर, वीण डायर J07027

642 बव, मंगला मांसाहार  इ छाभोजन J02537

643
बहु ळकर, सुहास;   संपा  & घारे, द पक;   
संपा

आधु नक महारा ाची जडणघडण 
श पकार च र कोश - ६ 016724

644 बागची, सु तो & काणे, सुनी त;  अनु गो कस द व ड J07984

645 बागूल, यो गराज तमाशा 011326

646 बापट, द ता य रघुनाथ ;  संपादक आधु नक महारा ाची जडणघडण 
श पकार च र कोश - ५ 016723 Reference Pure

647 बाव कर, ह मतराव साळुबा बॅ र टरच ंकाट J06746

648 बडरवळे, अशोक बनचेह याची माणसे J06747

649 बेग, तारा अल  & ब ी, रमेश ;   Tr जवाहरलाल नेह J03055

650 बेडेकर, व ाम रणांगण 003112

651 बेद , करण अँज आय सी J07973

652 बेद , करण & शानभाग, माधुर अँज आय सी J07930

653 बेद , करण & शानभाग, माधुर अँज आय सी.. 011338

654 बेद , करण & सोहोनी, ल ना ;   Tr हॉट वट राँग J04151

655 बॉ ं ड, रि कन & सायनाकर, शैला ;   Tr अजुनी वाढताती झाडे 006613

656 बॉस, पॉ लन & अमरापूरकर, सुनंदा;   Tr ऑ ं ब युअस लॉस J07031
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657 बोडस, आनंद जयराम ।। वमानगाथा ।। J03746

658 बोराड,े रा र नाती गोती 006611

659 बोजस, जाँ सन अथशा ीय स दांत 014952

660 बोजस, जॉ सन डायमंड डा ानकोश J06869 Reference Pure

661 भगत वासु देव नीलगंध 014926

662 भगत वासु देव नीलगंध 014927

663 भगत, चेतन & वक ल, सु या;   Tr फाई ह पॉइंट समवन J06777

664 भट, मंदा कनी सावरकर नचारमंथन J08021

665 भट, मंदा कनी वासु देव रणझु ंजार देवता मॅडम कामा J08015

666 भट, सुरेश रंग माझा वेगळा 003115

667 भट, सुरेश स तरंग J04156

668 भ , ब द ु& नरवणे, अंजनी;  tr अ यपा J06772

669
भ ाचाय, रंक  ;   संपादक & नरवणे, सुधा 
 ;   अनुवादक जननी 014943

670 भागवत, दुगा पूवा 003869

671 भागवत, दुगा पूवा J03616

672 भागवत, बाळ पेस ॅगल J02487
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673 भागवत, ी पु सा ह य 006591

674 भागवत, सरोज नंद कशोर मला जगायचंय 012129

675 भा ़ टवडेकर, मो व राजहंस यावहा रक मर ठ  श दाथ कोश 018168 Reference Pure

676 भालेकर, अ ण थोरांचे वचार J03307

677 भालेराव, श म भारतीय स रताकोश J06877 Reference Pure

678 भालेराव, श म भारतीय स रताकोश J06878 Reference Pure

679 भालेराव, श म भारतीय स रताकोश J06879 Reference Pure

680 भालेराव, श म भारतीय स रताकोश J06880 Reference Pure

681 भ ड, मला रेशीम बंध J03792

682 भ ड, मला ब हणाईची गाणी J03791

683 भड,े सुबाष जोगीण J04457

684 भड,े सुभाष चकवा 010731

685 भड,े सुभाष चकवा J04472

686 भड,े सुभाष ,   संपादक आधु नक महारा ाची जडणघडण 
श पकार च र कोश - २ 016720

687 भोळे, केशवराव अ ताई 006606

688 भोवड, जग दश मालवण पँटन J05675
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689 भोसले, द ता ामीण बोल चा श दकोश J07987

690 मंगळवेढेकर, राजा नवलकथा 006785

691 मंगळवेढेकर, राजा रा पता गांधी J07016

692 मंचरकर, र नाकर बाबूराव धमसं दाय आ ण म ययु गन मराठ  
वाङमय J05674

693 मं ी, रमेश हु लकावणी 001040

694 मयेकर, भा कर मा या एकां कका J03652

695 मराठे, ह मो इ तवृ त 005082

696 मराठे, ह मो ह पार 005085

697 महाजन, क वता J06818

698 महाजन, छाया रा पती तभाताई पाट ल J06735

699 महाजन, वीण माझा अ बम J08014

700 महानोर, ना ध रानात या क वता J06811

701 महा बरे, गंगाधर क व े ठ राजा बढे 014029

702 महा बरे, गंगाधर रंग जीवनाचे 014030

703 महाराज, रमेश पु ंड लक सु वचार J03306

704 महारा  रा य मा य मक युवकभारती - XI J08819 Reserve
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705 महारा  रा य मा य मक युवकभारती - XI J08820

706 महारा  रा य मा य मक युवकभारती - XI J08821

707 महारा  रा य मा य मक युवकभारती - XI J08822

708 महारा  रा य मा य मक युवकभारती - XI J08823

709 महारा  रा य मा य मक युवकभारती - XII J08784 Reserve

710 महारा  रा य मा य मक युवकभारती - XII J08785

711 महारा  रा य मा य मक युवकभारती - XII J08786

712 महारा  रा य मा य मक युवकभारती - XII J08787

713 महारा  रा य मा य मक युवकभारती - XII J08788

714
महारा  रा य मा य मक व उ च 
मा य मक श ण मंडळ युवकभारती (मराठ ) J08449

715
महारा  रा य मा य मक व उ च 
मा य मक श ण मंडळ युवकभारती (मराठ ) J08450

716
महारा  रा य मा य मक व उ च 
मा य मक श ण मंडळ युवकभारती (मराठ ) J08451

717
महारा  रा य मा य मक व उ च 
मा य मक श ण मंडळ युवकभारती (मराठ ) J08452

718
महारा  रा य मा य मक व उ च 
मा य मक श ण मंडळ युवकभारती (मराठ ) J08453 Reference

719 महारा  शासन उ योग साधना 005825

720 महारा  शासन ंथालयशा  प रभाषा कोश J01832
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721 महारा  शासन पदनाम कोश J01833 Reference Pure

722 महारा  शासन लोक शासन प रभाषा कोश J01828

723 महारा  शासन शासन यवहार कोश J01834

724 मांडके, अलका दय थ 011328

725 माडगूळकर, यंकटेश परवचा J06762

726 माडगूळकर, यंकटेश बनगर वाडी 005084

727 माडगूळकर, यंकटेश सरवा J08009

728 माडगूळर, यंकटेश सरवा J06771

729 मानकर, सुधाकर महारा  व या पठे कायदा १९९४ 014143

730 मानकर, सुधाकर य.ु जी. सी हँडबुक 014145

731 मानकर, सुधाकर वेतन ेणी हँडबुक 014044

732 मानकर, सुधाकर शै णक कायदं हँडबुक 014144

733 मानकर, सुधाकर शै णक कायदे हँडबुक 008764

734 मानकर, सुधाकर स नअर कॉलेज हँडबुक 014139

735 मानकर, सुधाकर स नअर कॉलेज हँडबुक - खंड १ 014138

736 मानकर, सुधाकर स नअर कॉलेज हँडबुक - खंड ३ 014140
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737 मानकर, सुधाकर स नअर कॉलेज हँडबुक - खंड ४ 014141

738 मानकर, सुधाकर टँडड कोड स हँडबुक 014142

739 माने, ल मण उपरा 003631

740 माबळ, भा ल आजी आजोबा आधार क  अडचण J06736

741 मा लकर, द ता अंतयामी सूर गवसला J07032

742 मालवी, वनराज मह वकां ा जीवन शखरावर पोहोच याची 
अमृतव ल J03649

743 मालवी, वनराज सफल हा नोकर या इ टर यूत 006638

744
माळगांवकर, मनोहर  & देशपांड,े प ुल ;   
Tr

का होजी आं े J02509

745 मरासदार,  द मा मा या बापाची पड 007189

746 मरासदार,  द मा मा या बापाची पड 007190

747 मरासदार,  द मा मा या बापाची पड 007191

748 मरासदार, द मा ग पांगण 003117

749 मरासदार, द मा फमास गो ट J04121

750 मरासदार, वसंत गो डन हॅ डशेक J04425

751 म ा, नलेश & गांगण, सुर  ;   Tr दुदवी अंत 010732

752 मुकंुदन, एम ्& हळबे, धन ी ;   Tr कमयागार J05104
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753
मुखज , पाथ; सबरवाल, योती & नरवणे,  
अंजनी;  अनु द मॅन हू ऑ सो मेड ट ल J07982

754 मुजावर, इसाक तीन प यांचा आवाज... J05678

755 मूत , सुधा सामा यांतले असामा य J07014

756 मूत , सुधा & सोहोनी, ल ना;    Tr गो ट  माणसां या J06822

757 मे ाम, केशव आसूडवळ 014036

758 मेहंदळे, गजानन भा कर ी राजा शवछ पती - भाग १ 007749

759 मेहंदळे, व वास मला भेटलेल  माणसं 003870

760 मेहदळे, गजानन ी राजा शवछ पती J08096

761 मेहदळे, गजानन ी राजा शवछ पती J08097

762 मेहदळे, गजानन भा कर ी राजा छ पती 006783

763 मेहदळे, गजानन भा कर ी राजा छ पती 006784

764 मेहदळे, व वास आपले वै ा नक J05672

765 मेहे ,े ववेक हा य कॉनर 001464

766 म डकर, वजय पांच एकांक का J03747

767 मोडक, ावण तढा J06750

768 मोरवंचीकर, रा ी ,    संपादक आधु नक महारा ाची जडणघडण 
श पकार च र कोश - १ 016719 Reference Pure
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769 मोरे, शेषराव का मीर - एक शापीत नंदनवन J02522

770
यशवंतराव च हाण वकास काशन 
बोधनी (यशदा) मा हतीचा अ धकार अ ध नयम, २००५ J08422

771 यादव, आनंद घर भंती 003659

772 यादव, षकेश सांगाती स या चा J03561

773 रँड, आयन अँटलास गड 018037

774 राऊत, संजय ठाकर J04165

775 राजा य , वजया || उ तराध || J04166

776 राजा य , वजया अधांतर 003116

777 राजा य , वजया अ वयाथ J04470

778 राजा य , वजया वदेह J08013

779 राजे, लता प र मा - खंड २ J04078

780 राजे, लता प र मा - खंड ३ J04077

781 राजे, लता प र मा - खंड ४ J04076

782 रानड,े अशोक भाषणरंग 006590

783 रानड,े तभा अफगाण डायर 011469

784 रानड,े फरोझ म हमा मु ंबईचा 017115
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785 रामकृ ण मठ वामी ववेकानंदाची प े 008297

786 रामचंदानी, इंद ू( संपादक ) भारत ानकोश  खंड २  - ख से थ J04427 Reference

787 रामचंदानी, इंद ू( संपादक ) भारत ानकोश खंड १  - अ  से  क J04426 Reference

788 रामचंदानी, इंद ू( संपादक ) भारत ानकोश खंड ३ - द से ब J04428 Reference

789 रामचंदानी, इंद ू( संपादक ) भारत ानकोश खंड ४ - ब से म J04429 Reference

790 रामचंदानी, इंद ू( संपादक ) भारत ानकोश खंड ५ - य से स J04430

791 रामनाथन, आर ए पी जे अ दूल कलाम एक यि तवेध J08409

792 रामाणी, पी एस स तर च ेबोल J06770

793 रामाणी,पी एस ताठ कणो J06749

794 राय, देवेश & गत,े वलास ;   Tr त तेकाठचा वृ तांत 006592

795 रायकर, यशवंत मु ंबई ात अ ात J03525

796 रायर कर, बाळकृ ण  & सुरनीस, ी नवास आमचे मु यमं ी 014026

797 रबेरो, यु लओ & दामले, मंिजर  ;   Tr बुलेट फॉर बुलेट J03928

798 रॅ ़ पडे स रॅ ़ पडे स इंि लश पी कंग कोस 019447

799 रॅ ़ पडे स रॅ ़ पडे स इंि लश पी कंग कोस C03081

800 रेगे, मे पु मराठ  व वकोश - १६ J03911 Reference Pure
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801 ल मण, आर के & जैन, अशोक ;   Tr ल मणरेषा - आ मच र J04461

802 लाग,ू ीराम लमाण J04524

803 लाग,ू ीराम वा चक अ भनय 006593

804 लाभसेटवार, अनंत बल गे स J08016

805 लंक, टाँि स स आपले वषार  जग J08400

806 लेले, वामन केशव वा यकोश J04468

807 ल ढे, ल मण त तमु ा 003635

808 लोटल कर, र सका व डस ऑफ से हन स टस J06805

809 वंजारे, अिजत हमालयातील वाळवंट J06743

810 वझ,े सुधाकर प रवततनशील भारत 009211

811 वडावाला, सुमेध मी नंदा J07018

812 वतक, ीकांत स ऑगन फा मग J05679

813 वद, मो हनी बालगंधव 006609

814 वद, मो हनी स तक J06481

815 वद, मो हनी सार वताच ेहु ंकार 011327

816 वध, व ल आव यक मराठ  याकरण 003060
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817 वसु ंधरा, पटवधन त बंब 012142

818 वां दले, सूरेश थंक डफरंटल , बी स सेसफूल J08419

819 वाघ, अवुताई कोसबाड या टेकडीव न 006610

820 वाड, छाया सुखी माणसाचा सदरा J04458

821 वारस होऊ अ भम यूचे गोरे, अनुराधा J07026

822 वालावलर, कमलेश बाक  शू य J06757

823 वा ळंबे, रा श;ं अन.ु महाभारत J07912 Reference

824 वा ळंबे, रा श;ं अन.ु महाभारत J07913 Reference

825 वा ळंबे, रा श;ं अन.ु महाभारत J07914 Reference

826 वा ळंबे, रा श;ं अन.ु महाभारत J07915 Reference

827 वा ळंबे, रा श;ं अन.ु महाभारत J07916 Reference

828 वा ळंबे, रा श;ं अन.ु महाभारत J07917 Reference

829 वा ळंबे, रा श;ं अन.ु महाभारत J07918 Reference

830 वा ळंबे, रा श;ं अन.ु महाभारत J07919 Reference

831 वा ळंबे, रा श;ं अन.ु महाभारत J07920 Reference

832 वा ळंबे, रा श;ं अन.ु महाभारत J07921 Reference
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833 वा ळंबे, रा श;ं अन.ु महाभारत J07922 Reference

834 वा ळंबे, व स भारत १९४७ पुव J02507

835 वा ळंबे, व स स ताव न त ेस तेचाळीस 005104

836 वा ळंबे, व स स ताव न त ेस तेचाळीस 005105

837 वा ळंबे, सुरेश अ वैत J03937

838 वासलेकर, सं दप एका दशेचा शोध J08410

839 वंदा करंद कर जातक 014039

840 वंदा करंद कर जातक 014040

841
वदेहा मानंद, वामी & देव, मनोहरराव ;   

Tr
महारा ात वामी ववेकानंद 008277

842 व यासागर, पं डत महामानव आइ टाईन 012242

843 वला नलम, जे. ह  & सोमण, शैला;   अन.ु अ धक भावी संवाद 014951

844 ववेकानंद वामी भगवान ीकृ ण आ ण भगवदगीता 008281

845 ववेकानंद वामी रा ाला अवाहन 008276

846 ववेकानंद, वामी & आरावकर, ल के ;   Tr आधु नक भारत 008293

847 ववेकानंद, वामी & देशपांड,े रं रा ;   Tr पुनज म आ ण आ याचे अमर व 008272

848
ववेकानंद, वामी & वड, नारायणशा ी 

;   Tr
धमाच व ान आ ण त व ान 008296
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849 ववेकानंद, वामी & बोनोडेकर, व श ं;   Tr भारतीय नार 008294

850
ववेकानंद, वामी & शवत चानंद, वामी 

;   Tr
कमयोग 008271

851
ववेकानंद, वामी & शवत चानंद, वामी 

;   Tr
त णांना आवाहन 008275

852
ववेकानंद, वामी & शवत चानंद, वामी 

;   Tr
भि तयोग 008287

853
ववेकानंद, वामी & शवत चानंद, वामी 

;   Tr
शकागो या याने 008274

854
ववेकानंद, वामी & शवत वानंद, 
वामी ;   Tr

पूव आ ण पि चम 008295

855
ववेकानंद, वामी & शवत वानंद, 
वामी ;   Tr

भारतीय या याने 008292

856
ववेकानंद, वामी, पटवधन, द वा ;   Tr & 
आरावकर, ल के ;   Tr

ेमयोग 008286

857 वै य, सरोिजनी कहाणी लंडन या आजीबा ची 005126

858
होरा, दनेश; कमळकर, यशवंत;   Tr & 
रणखांबे, ववेक;   Tr

अ यंत तभावन मुलांची सात वै श टये J06763

859 होरा, राज ;  संपा आधु नकता आ ण परंपरा एको णसा या 
शतकातील महारा 013099

860 शांताराम, ह शांतारामा J03715

861 शानबाग, माधुर जे आर डी J07975

862 शानबाग, माधुर तची गो ट J08011

863 शानबाग, माधुर ेनवे हज 018163

864 शानबाग, माधुर ेनवे हज 018164
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865 शानबाग, माधुर रचड फेनमन J08416

866 शानभाग, माधुर तमा या तळाशी 013112

867 शानभाग, माधुर समु J06786

868 शाबादे, रेवण क णाघन महा मा बसवे वर J08031

869 शरवडकर, व वा जा हवी J06815

870 शरवाडकर,  के रं आपले वचार व व 018165

871 शरवाडकर, व वा || परेषा || J04083

872 शरवाडकर, व वा फुलवाल J04073

873 शवदे, सदा शव शवप नी सईबाई 014944

874 शॅ रयर, हे ी & गुजर, रवीं  ;   Tr पॅ पलॉन J02518

875 शेख, य़ाि मन मराठ  लेखन मागद शका 006596

876 शेटे, ाची आ ण अचानक 012122

877 शेळके, शांता आंधळी J07972

878 शेळके, शांता ज धूळपाट J02327

879 शेळके, शांता ज सुवणमु ा J04163

880 शेळके, शा ता ज क वता मरणात या J06812
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881 शेळके, शा ता ज काह  जवळ... काह  दूर J04422

882 शेवड,े सि चदानंद हार J08020

883 शेवड,े सि चदान द नर  त े ववेकानंद J08019

884 शेवाळकर,  राम हेच पांढ-यावरती काळे 014032

885 शेवाळकर, राम भावबंध J06402

886 शेषन, ट  एन  & पांड,े भारती ;   Tr य थत मनान ंसांगावस ंवाटत,ं क ..... 003865

887 शेषा , एस & वा ळंबे, च ा;  अनु अंतराळवीर सुनीता व य स J07928

888 संझ गर , वारकानाथ खु लम ख ल J04436

889 संत, इं दरा घु ंगुरवाळा J04116

890 संत, इंद रा मृदगंध 001045

891 सखाराम, शंकर एस इ झेड J06741

892 सडेकर, रामचं अनोळखी 003122

893 सधले, आंद आनंद वजा या कथा J06758

894 सपकाळ, अ नल मराठ  च पटाची पटकथा 013107

895 सब नस, वसंत आमची मेल  पु षांची जात J04159

896 सरदेसाई, गो व ंद सखाराम मराठ  रयासतकार J07415 Reference
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897 सरदेसाई, गो व ंद सखाराम मराठ  रयासतकार J07416 Reference

898 सरदेसाई, गो व ंद सखाराम मराठ  रयासतकार J07417 Reference

899 सरदेसाई, गो व ंद सखाराम मराठ  रयासतकार J07418 Reference

900 सरदेसाई, गो व ंद सखाराम मराठ  रयासतकार J07419 Reference

901 सरदेसाई, गो व ंद सखाराम मराठ  रयासतकार J07420 Reference

902 सरदेसाई, गो व ंद सखाराम मराठ  रयासतकार J07421 Reference

903 सरदेसाई, गो व ंद सखाराम मराठ  रयासतकार J07422 Reference

904 सराफ, वसंत के असे हेर अशी कार थाने J06468

905 सह बु ,े  ग ;   Tr वामी ववेकानंदांशी ंसंवाद आ ण संभाषण 008280

906 सह बु दे, चं कांत एक यास एक वास J08023

907 सांगळे, शैलजा & ताटके, नीलम पयावरण आ ण समाज J08398

908 सांगळे, शैलजा;   संपा & बोजस, जाँ सन डायमंड पयावरणशा  श दकोश 018049

909 साठे,  मधुसूदन द ता य भारता या आ थक सम या 014931

910 साठे,  मधुसूदन द ता य भारता या आ थक सम या 014932

911 साठे,  मधुसूदन द ता य भारता या आ थक सम या 014933

912 साठे,  मधुसूदन द ता य भारता या आ थक सम या - ४ 014934
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913 साठे,  मधुसूदन द ता य भारता या आ थक सम या - ५ 014935

914 साठे, मधुसूदन द ता य अमेर का:  एक महास ता? 014937

915 साठे, मधुसूदन द ता य आ शयातील अथ यव था 014936

916 साठे, मधुसूदन द ता य न या जगाचे अथकारण 014938

917 साठे, मधुसूदन द ता य युरोपची आ थक गती 014939

918 साठे, मधुसूदन द ता य यापार आ ण यापार संघटना 014940

919 सातपुत,े मनोहर & सातपुत,े बाबुराव शवराय आ ण शवकाल न संदभ J08099

920 साध,ू अ ण तडजोड 003868

921 साध,ू अ ण फोट 003111

922 साध,ू अ ण ॅगन जागा झा यावर... 012143

923 सा नया आपण आपले J04417

924 सा नया ओ मयाने 011353

925 सा नया यानंतर... J04441

926 सा नया याण J07023

927 सा नया थलांतर J02510

928 साने, र य महारा  पयटन कोश J03538
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929 साबड,े भा र एका नांगराची कहाणी 001417

930 सामंत, अनंत एक ीम..., मायला ! 014038

931 सामंत, अनंत के फाई ह J06755

932 सामंत, अनंत मतवा 013109

933 साळगावकर, जयराज अिजं य यो दा बाजीराव J08028

934 साळवी, शीला तुमच ेव तृ व व टा यांचा कडकडाट 006636

935 साळवी, शीला प हले पाऊल व तृ व कलेचे 006637

936 सावंत, शवाजी युगंधर ीकृ ण J03644

937 सावंत, सु नल मै ण J03614

938 सावकर, इं ायणी मंगळसू J06797

939 सावरकर, इं ायणी ओळख J06808

940 सावरकर, नारायण दामोदर हंद ूसा ा याचा ई तहास J04160

941 सावरकर, व दा माझी ज मठेप 003859

942 सावरकर, व दा सहा सोनेर  पाने J02516

943 सावरकर, वातं यवीर १९५७ चे वातं यसमर 003114

944 संग, वाय पी & व यासागर, डी एस;   Tr कानज बाय एंज स J06801
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945 संह, द लप & पुरा णक, चा ता;   संपा. भाव नक बुि दम ता 014953

946 सुखटकर, वनायक सदा शव स या या पाय याशी 006602

947 सुखटणकर, सुधीर अडम तडम J06738

948 सुखटणकर, सुधीर ख याळक J03946

949 सुव, कृ णाबाई नारायण मा तरांची सावल J07022

950 सुव, नारायण सव सुव 002243

951 सॅसन, जीन & पांड,े भारती;   Tr मयादा J06788

952 सॅसा,ँ जीन & भार वाज, म दा कनी ;   Tr मी, अरबक या 010741

953
सेनापती, फक र मोहन & ठोमरे, उमाकांत 
;   Tr

सहा बघे जमीन 006614

954 सेवा, अँन & बेदरकर, अनंत;   अन.ु मदर टेरेसा J07929

955 सेसा,ँ जेन & भार वाज, मंदा कनी ;   Tr सेस J03940

956 सॉफ ल झ & देशपांड,े प ुल,   अन.ु राजा ओय दपौस J07890

957 सॉफ ल झ & देशपांड,े प ुल,   अन.ु राजा ओय दपौस J07891

958 सोनवणे, जगतराव सेवा मागदशक J03350

959 यनारायण, नला स य-कथा J06766

960 वातं यवीर, सावरकर काळे पाणी J02506
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961 वा म ववेकानंद माझ ेगु देव 008282

962 वामी अपूवानंद ीसारदादेवी 008316

963 वामी अपूवानंद वामी ववेकान द 008317

964 वामी ववेकानंद श ण 008284

965 वामी ववेकानंद हंद ूधम 008270

966 हरकारे, अ ण कठोर मनाची J04445

967 ह र संघानी, अिजत & देशमुख, सुजाता;   Tr बाईकवरच ं ब-हाड J07033

968 हड कर, आनंद कायदे आझम J07414

969 हु बळीकर, शांता कशाला उ याची बात 005097

970 हे म ं वे, अन ट & देशपांड,े प ुल ,  अन.ु एका कोळीयाने J07871
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