
इतिहास मराठी
अ.क्र. दा.अंक ग्रंथनाम ग्रंथकार प्रकाशक स्थळ  ककंमत

1     -   समग्र लोकमान्य टिळक नवे नेततृ्व  खंड - 4 लोकमान्य टिळक केसरी पणेु  ₹      50.00 

2 14881 केसरी १८८१ - १९८१ ( वैचाररक संदभभ आटण वािचाल ) शरदचंद्र गोखले केसरी पणेु  ₹    100.00 

3 17454 समग्र लोकमान्य टिळक खंड - ५ समाज  संस्कृती संपा: ज. गी. टिळक केसरी पणेु  ₹    100.00 

4 31220 छोडो भारत पवभ पुंडटलकनी कातकाडे अरुणराज मुंबई  ₹        6.00 

5 4600 रायगड प्रदटिणा गे. ना. परदेसी परदेसी रायगड  ₹      12.00 

6 17452 समग्र लोकमान्य टिळक एै . राजकीय लेखसंग्रह लोकमान्य टिळक केसरी पणेु  ₹      50.00 

7 17671 दगलबाज टशवाजी प्रबोधनकार  ठाकरे नवता मुंबई  ₹      30.00 

8 23235 अफगाटणस्तान क्ांतीची पढुील वािचाल टमखाईल इटययन्स्की लोकवांङमय गहृ मुंबई  ₹        4.00 

1778 सोनार बंगला - I ग. प्र. प्रधान साधना पणेु  ₹        5.00 

9212 सोनार बंगला  - II ग. प्र. प्रधान साधना पणेु  ₹        5.00 

10 6007 गुलाबी प्रकांशात कोलक्या लेखण्या अनंत काणेकर सामैय्या पणेु  ₹        5.00 

11 79872 पणेु करार संपणुभ इटतहास डॉ. बा. आंबेडकर साटहत्य सगंुध मुंबई  ₹      80.00 

12 8600 समाज क्ांतीच्या प्रकाश रेखा नारायण देसाई लोकटशिण गोवा 5.00₹         

13 79673 प्रबोधनकारांचे ज्वलंत टहदंतु्व संपा: ज्ञानेश महाराव नवता मुंबई  ₹      80.00 

14 8685 बंगला - देशच्या अज्ञात हुतमयांना ! वा. दा. रानडे  टवश्वमोटहनी पणेु  ₹        4.00 

15 3212 सम्राि खारवेल राजकुमार शहा व्होरा सोलापरु  ₹        5.00 

16 9069 महाराष्ट्र महोदायाचा रंग कै. ना.कृ. गद्रे महाराष्ट्र सा. & सं. मंडळ मुंबई  ₹        5.00 

17 9206 दटक्खनी टहन्दीतील इटतहास व इतर लेख दैवीटसंग चौव्हाण    इटतहास संशोधन मंडळ मुंबई  ₹      10.00 

18 13219 टशवशाहीचा चचाभत्मक इटतहास साधना टचटकत्सा वा. सी. बेंद्रे  लोकवांङमय गहृ मुंबई  ₹      20.00 

19 9208 ऐटतहाटसक सनदा व पते्र श्री. मा. भी. थोरात इटतहास संशोधन मंडळ मुंबई  ₹      10.00 

20 9452 श्री. शाहु महाराज छत्रपतीचे अथभकारण प्रा. सौ. मीना कुलकणी गौरी नंदन कोयहापरु  ₹      15.00 

21 54386 हदै्राबाद  मकु्तीलढा आटण स्वामी रामानंद तीथभ प्रा. डॉ. सौ. रोडे अटश्वनी लातुर  ₹    100.00 

53590 हदै्राबाद मकु्तीलढयातील अटननटशखा -  I टदगंबर कुलकणी रेणकुा औरंगाबाद  ₹    150.00 

35546 हदै्राबाद मकु्तीलढयातील अटननटशखा -  II टदगंबर कुलकणी रेणकुा औरंगाबाद  ₹    150.00 

41726 हदै्राबाद मकु्तीलढयातील अटननटशखा -  III टदगंबर कुलकणी रेणकुा औरंगाबाद  ₹    150.00 

23 9548 शाअीने का टलटहला जाई राष्ट्राचा इटतहास गोपाळ गोडसे  टवतस्ता पणेु  ₹      12.00 

24 6314 ऐटतहाटसक पोवाडे अथवा मराठ्यांचा काव्यमय इटतहास संपा: य. न. केळकर म. टिळक टवद्यापीठ पणेु  ₹      15.00 

25 36671 आधटुनक भारत डॉ. प्रभाकर देव टवद्या भारती लातुर  ₹    275.00 
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इतिहास मराठी
अ.क्र. दा.अंक ग्रंथनाम ग्रंथकार प्रकाशक स्थळ  ककंमत

26 14287 बुद्धी, पे्ररणा व क्ांती भाग - II अन.ु बा. र. सडुवाकर  म. राज साटहत्य व सं. मं. मुंबई  ₹      50.00 

27 79332 पडदया आडची चके् अन.ु टदनकर बोरीकर प्रटतभा औरंगाबाद  ₹    360.00 

28 79859 माझे प्रवासाची हकीकत (रोजटनशी ) गो. बा. जोशी  मध्यम दादार         -     

29 1173 स्नेहवधभनाच्या कामटगरीवर इटंदरा गांधी  सोटवएत देश पटुस्तका टदयली  ₹        3.00 

30 53891 स्वातंत्र्य संग्राम परभणी टजयहाचे योगदान संपा: चारठणकर, चौधरी मेढेकर, देशपांडे  
परभणी टजयहा स्वा. सै. 

स.
परभणी  ₹    120.00 

31 1252 स्मरणीय संग्राम भाग - II मे. श. ग. चाफेकर ज्ञानराज पणेु  ₹        4.00 

32  -   ऑक्िोबर क्ांतीचे ओझरते दशभन साटहत्य नोवोस्ती सोटवएत देश पटुस्तका मुंबई  ₹      20.00 

33    -    रटशयातील शदु्धीसत्र एन. डब्लयय ुगोडीन नवसाटहत्य मुंबई  ₹        1.40 

34 1729 एका पराभवाची कहाणी अन.ु अनंत भावे राजहसं पणेु  ₹      25.00 

35 12051 रायगडाची जीवन कथा शां. टव. आवळसकर
महाराष्ट्र रा. साटहत्य व 

संस्कृती मंडळ
पणेु  ₹      50.00 

36 13918 आटण क्ांतीचा मडुदा पडला गो. द. कुलकणी  सरुस ग्रंथमाला सोलापरु  ₹        4.00 

37 14330 दटुनया बदलणारी ६० वषभ नारायण देसाई अटभनव मुंबई  ₹        8.00 

38 14336 प्रमत्त मानव टशतयधु्द                   -                            -                      -                     -      

39 14428 टव्हएिनामचा संघषभ टवजय कुवळेकर   श्री टवद्या पणेु  ₹      10.00 

14700 हुतात्मयांना मानवंदना रा.स. भि वोरा & कंपनी मुंबई  ₹        4.00 

14701 हुतात्मयांना मानवंदना रा.स. भि वोरा & कंपनी मुंबई  ₹        4.00 

14702 हुतात्मयांना मानवंदना रा.स. भि वोरा & कंपनी मुंबई  ₹        4.00 

41   -  वंशावळी :  चारठणकर देशपांडे पररवार संपा: टव. भ.  देशपांडे राधा परभणी 

42 52749 रणराज टशवाजी कॅ. राजा टलमये टदलीपराज पणेु  ₹    150.00 

43 16660 वज्रप्रहार (अरब इस्त्रायल संघषाभचे समालोचन ) टव. स. वाटळंबे मॅजेटस्िक मुंबई  ₹      15.00 

44 2034 ५७ चे हुतात्मे टकवाळकर / साठे व्हीनस पणेु  ₹        3.00 

45 16694 टनखारे अजनू टवझले नाहीत सधुाकर जोशी टवव्स्ताना मुंबई  ₹        5.00 

46 16712 संपणुभ क्ांतीच्या टदशेने - जयप्रकाश नारायण वसंत नागोलकर मॅजेटस्िक मुंबई  ₹      15.00 

47   ---   धोंडे ओरडीतील : परुाणवस्तु शास्त्र पटवत्र शास्त्राची सत्यता टब.एल.सोज्वळ आर.एफ़.कट्टर पणेु  ₹      70.00 

48 54687 अमेररकेचा इटतहास स.ुग.देशपांडे व्हीनस पणेु  ₹      10.00 

62552 मराठयांचा इटतहास डॉ. सधुाकर देशपांडे शारदा नांदेड  ₹      90.00 

62577 मराठयांचा इटतहास डॉ. सधुाकर देशपांडे शारदा नांदेड  ₹      90.00 

50 18491 व्ही. आय. लेटनन संघषभमय  जीवनातील पाने यरुी अवस्थतुीन सोटवएत देश पटुस्तका मुंबई   ₹        1.00 
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19049 भारतीय इटतहास लेखनाचे आटण परीपतुभता परचरेु 
श्री बाबासाहबे आपिे 

स्मारक सटमती
पणेु  ₹      10.00 

62565 भारतीय इटतहास लेखनाचे आटण परीपतुभता परचरेु 
श्री बाबासाहबे आपिे 

स्मारक सटमती
पणेु  ₹      10.00 

52 19178 रणटशंग टव. दा. सावरकर वीर सावरकर मुंबई  ₹      10.00 

53 54052 २० व्या शतकातील महाराष्ट्र खंड - ७ (१९४८ - १९५६ ) य. टद. फडके  मौज मुंबई  ₹    250.00 

54 21678 राज्यकते गायकवाड काही ऐटतहाटसक प्रसंग (१७२० - १८२०) गो. के. टचिणीस टचिणीस बडोदे  ₹      75.00 

22230 वॉलााँग अेका यधु्द कैद्याची बखर ले. कनभल श्याम चव्हाण राजहसं पणेु  ₹      35.00 

54560 वॉलााँग अेका यधु्द कैद्याची बखर ले. कनभल श्याम चव्हाण राजहसं पणेु  ₹      35.00 

56 81170 संस्थांनी माणस नरेन्द्र चपळगावकर मौज मुंबई  ₹    200.00 

57   -    मध्ययगुीन भारताचा इटतहास अनभुवी प्रा. अनघा नांदेड  ₹      50.00 

58 23216 भारतीय इटतहास आटण संस्कृती राजाध्यि /  खोबरेकर इटतहास संशोधन मंडळ मुंबई  ₹      10.00 

59 23230 सभुे कययाण टववेकानंद गोडबोले इटतहास संशोधन मंडळ मुंबई  ₹      75.00 

60  -      मराठयांचा इटतहास सरस्वती गाईड सरस्वती औरंगाबाद  ₹      22.00 

24152 वाहुन गेलेले पाणी टदगंबर कुलकणी  रेणकुा औरंगाबाद  ₹      60.00 

32247 वाहुन गेलेले पाणी टदगंबर कुलकणी  रेणकुा औरंगाबाद  ₹      60.00 

55591 वाहुन गेलेले पाणी टदगंबर कुलकणी  रेणकुा औरंगाबाद  ₹      60.00 

62 24162 नवा करार संपा:  बायबल सोसायिी मंडळ बायबल सोसायिी मंडळ मुंबई  ₹      50.00 

63 24326 अनबंुध डॉ. तारा परांजपे  सटवता औरंगाबाद  ₹      50.00 

64 30125 तो अपवुभ रणसंग्राम शांतीमय सौ. अशा भोजराज योजना रायगड  ₹      14.00 

65 25521 कान्होजी आंग्रे मराठयांचा सरखेल मणृाटलनी देसाई पररमल औरंगाबाद  ₹      50.00 

66 50759 नागपरु राज्याचा अवाभचीन इटतहास (इ.स.१६९९ - १८६० ) कोलारकर / परंुदरे मंगेश नागपरु  ₹    200.00 

67  -     आधटुनक भारताचा इटतहास सररता सागर आरती औरंगाबाद  ₹      15.00 

68 24438 काळाच्या पडदयाआड ? संपा: प्रा. पं. जोशी म. सा. प. आंध्रप्रदेश  ₹    225.00 

69 31769 काळाच्या पडदयाआड ?  - II संपा: प्रा. पं. जोशी म. सा. प. आंध्रप्रदेश  ₹    225.00 

70 24440 काळाच्या पडदयाआड ?  - III संपा: प्रा. पं. जोशी म. सा. प. आंध्रप्रदेश  ₹    225.00 

71 25661 छत्रपती टशवाजी महाराजांची पते्र प्र. न. देशपांडे  सषुमा धळेु  ₹      65.00 

72 50760 मध्ययगुीन भारताचा इटतहास डॉ. प्र. गदे मंगेश नागपरु  ₹      80.00 

73 51135 आज्ञापत्र संपा: टवलास खोले लोकवांङमय गहृ मुंबई  ₹    150.00 

74 49639 दसुरे महायधु्द ते  टशतयदु्ध पंढरीनाथ सावंत मनोरमा मुंबई  ₹    150.00 
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75 30834 अमगु्र अटजंक्य टहनं्दसु्थान सधुाकर प्रभ ु वोरा & कंपनी मुंबई  ₹        2.50 

76 31120 ठाणे टजयहा स्वातंत्र्य आंदोलन (१८५७ - १९४७ ) दत्ता तामहणे 
ठाणे टजयहा स्वातंत्र्य 

सैटनक सेवा सटमती
ठाणे  ₹      30.00 

30605 यधु्द टवराम / होरपळ  - I अटनल बवे मॅजेटस्िक मुंबई  ₹      15.00 

  -     यधु्द टवराम / होरपळ  - II अटनल बवे मॅजेटस्िक मुंबई  ₹      15.00 

78 32474 हदै्राबाद मकु्तीसंग्रामातील अज्ञात कथा अशोक परळीकर राजहसं पणेु  ₹      12.00 

32478 हदैराबादचा पटहला सत्याग्रह अशोक परळीकर परळीकर परभणी  ₹    175.00 

59554 हदैराबादचा पटहला सत्याग्रह अशोक परळीकर परळीकर परभणी  ₹    175.00 

86838 हदैराबादचा पटहला सत्याग्रह अशोक परळीकर परळीकर परभणी  ₹    175.00 

80 32491 हदै्राबाद मकु्ती संग्रामातील ओजस्वी कथा अशोक परळीकर परळीकर परभणी  ₹      12.00 

71225 काळे पाणी स्वातंत्र्यवीर सावरकर अजब कोयहापरु  ₹    100.00 

82583 काळे पाणी स्वातंत्र्यवीर सावरकर अजब कोयहापरु  ₹    101.00 

83185 काळे पाणी स्वातंत्र्यवीर सावरकर अजब कोयहापरु  ₹    102.00 

92935 काळे पाणी स्वातंत्र्यवीर सावरकर अजब कोयहापरु  ₹    103.00 

82 49424 डोळे १००० पंढरीनाथ सावंत प्राजक्त पणेु  ₹    200.00 

83 29636 अमेररकेचा इटतहास प्रा. प्रणव सन्याल अंजली औरंगाबाद  ₹        3.50 

84   -      सातवाहन आटण ित्रथांचा इटतहास  आटण कोरीवलेख डॉ. टव. टव. टमराशी म. रा. सा. & सं. म. मुंबई  ₹      55.00 

85 49442 गारदी प्रा. टव. कुलकणी आरती डोंटबवली  ₹      80.00 

86 33865 स्वातंत्र्य लढयातील टकसान मजरु चं. धमाभटधकारी ऑगस्ि क्ांती महोदय मुंबई  ₹      50.00 

34445 तेंव्हा असे घडले टदगंबर कुलकणी रेणकुा औरंगाबाद  ₹      60.00 

33559 तेंव्हा असे घडले टदगंबर कुलकणी रेणकुा औरंगाबाद  ₹      60.00 

88 33864 स्वातंत्र्य लढयातील स्त्री तारा धमाभटधकारी ऑगस्ि क्ांती महोदय मुंबई  ₹      50.00 

89 49646 टहन्दतु्व स्वातंत्र्यवीर सावरकर मनोरमा मुंबई  ₹    100.00 

90 50713 प्राचीन खानदेशाचा इटतहास प्रा. डॉ. िी. महाजन टदलीपराज पणेु  ₹    300.00 

91 37701 शोध मस्तानीचा  - I डॉ. माधरुी मनशी अिय पणेु  ₹    100.00 

91 75218 शोध मस्तानीचा  - II डॉ. माधरुी मनशी अिय पणेु  ₹    100.00 

92 37992 हदै्राबाद टवमोचन आटण टवसजभन नरहर कुरंुदकर  रजत औरंगाबाद  ₹    250.00 

93 16718 माओचे लष्ट्करी आव्हान द. टव. गोखले मॅजेटस्िक मुंबई  ₹    100.00 

94 31152 टचरनेर जंगल सत्याग्रह प. रा. दाते दाते कुलाबा  ₹        4.00 
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इतिहास मराठी
अ.क्र. दा.अंक ग्रंथनाम ग्रंथकार प्रकाशक स्थळ  ककंमत

50037 कोणे एके काळी टसंध ुसंस्कृती म.कै. ढवळीकर राजहसं पणेु  ₹      80.00 

69556 कोणे एके काळी टसंध ुसंस्कृती म.कै. ढवळीकर राजहसं पणेु  ₹      81.00 

96 50063 सावरकरांचा बुटद्धवाद आटण टहनं्दतु्ववाद शेषराव मोरे राजहसं पणेु  ₹    175.00 

97 36943 पेशवा बाळाजी बाजीराव (नानासाहबे) पराक्मी पेशव्यांच्या कथा मदन पािील अमोल पणेु  ₹      24.00 

98 36944 थोरला बाजीराव पेशवा मदन पािील अमोल पणेु  ₹      24.00 

99 36945 पेशवा बाजीराव रघनुाथ मदन पािील अमोल पणेु  ₹      24.00 

36947 माधवराव पेशवा  - I मदन पािील अमोल पणेु  ₹      24.00 

36946 माधवराव पेशवा   - II मदन पािील अमोल पणेु  ₹      24.00 

101 3648 रघनुाथ पेशवा मदन पािील अमोल पणेु  ₹      24.00 

102 36950  पेशवा बाळाजी टवश्वनाथ मदन पािील अमोल पणेु  ₹      24.00 

103 78665 असाही पाटकस्तान अरटवंद गोखले रोहन पणेु  ₹    240.00 

104 50726 टििीश कावा परवड भारताची अड. मा. न. पािील पािील अहमदनगर  ₹    100.00 

105 35264 गाथा ही परुुषाथाभची  भार शटशकांत श्रीखंडे मधशु्री पणेु  ₹      25.00 

106 8214 छोडे - भारत - पवभ पुंडलीकजी कातगडे   अरुणराज मुंबई  ₹        6.00 

107 9066 भारतीय वाघांचा इटतहास प.ु स. मेने 
महाराष्ट्र टवद्यापीठ 

ग्रंथटनटमभती मंडळ
मुंबई  ₹      50.00 

108 14252 राजकीय कुरुिेत्र पा. वा. गाडगीळ टडव्हाईन मुंबई  ₹      30.00 

109 23173 माक्सभ एंगयस लेटनन समाजसत्तावादी  क्ान्ती टवचार माक्सभ लेटनन तिशीला मुंबई  ₹        3.00 

110 26631 टहनं्दरुाज्य बलराज मधोक मनोरमा मुंबई  ₹      80.00 

111 1411 टशवस्फुतीची स्मतृी रायगड मधरुावकर सरस्वती मुंबई  ₹      15.00 

112 50067 संग्राम ५७ ते ४० लेख टव. स. वाटळंबे राजहसं पणेु  ₹    100.00 

113 50068 गंगमध्ये गगन टवतळले अंबरीश टमश्र राजहसं पणेु  ₹    150.00 

114 50692 टवसाजी कृष्ट्ण टबनीवाले: काळ आटण कतुभत्व डॉ. सटुनता सावरकर टवजय नागपरु  ₹    170.00 

115 26334 होळकरांची कैटफयत य. न. केळकर हनमुान पणेु  ₹        8.00 

116 38848 स्वातंत्र्याटवषयी अन.ु व. भ. कटणभक 
महाराष्ट्र रा. साटहत्य 

आटण संस्कृती मंडळ
मुंबई  ₹      25.00 

117 17556 धमभ टक क्ांती ? लालजी पेंडसे अटभनव मुंबई  ₹        5.00 

22807 हदै्राबादी  स्वातंत्र संग्राटमच्या आठवणी स्वामी रामानंद तीथभ 
पॉप्यलुर (म. सा. प. 

आंध्रप्रदेश)
मुंबई  ₹    100.00 

92139 हदै्राबादी  स्वातंत्र संग्राटमच्या आठवणी स्वामी रामानंद तीथभ 
पॉप्यलुर (म. सा. प. 

आंध्रप्रदेश)
मुंबई  ₹    101.00 

119 203310 इटन्कलाब सरेुन्द्र बारटलंगे  श्री टवद्या पणेु  ₹      60.00 
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120 52744 १८५७ ची यशोगाथा डॉ. अ. गोड बोले  टदलीपराज पणेु  ₹      30.00 

121 54652 लालमहल बाबासाहबे परंुदरे परंुदरे पणेु  ₹      16.00 

122 21808 तेहरान इटतहासे धडे लेटनन बेरेस्कोथ अिर मुंबई  ₹      10.00 

19237 खजरुाहोची  मंटदरे टशयपे प्रा. ३. चव्हाण प्रचार कोयहापरु  ₹      30.00 

19915 खजरुाहोची  मंटदरे टशयपे प्रा. ३. चव्हाण प्रचार कोयहापरु  ₹      30.00 

22434 खजरुाहोची  मंटदरे टशयपे प्रा. ३. चव्हाण प्रचार कोयहापरु  ₹      30.00 

124 57723 आननेय आटशयातील घडामोडी गो. व. अंबेकर.  
महाराष्ट्र टवद्यापीठ 

ग्रंथटनटमभती मंडळ  श्री 
पणेु  ₹      35.00 

125 57639 टशवकाल (१६३० - १७०७ ) डॉ. टव. गो. खोबरेकर
म. रा. सा. आटण  & सं. 

म.
मुंबई  ₹    275.00 

126 41729 शास्त्रांच्या उत्क्ांतीत रनतंत्राचे बदलते रंग आ. वाळींजकर मनोरमा मुंबई  ₹    175.00 

127 58360 पीरॅटमड्स सौ. सनुील कवढे अनघा ठाणे  ₹    350.00 

128 2883 खंदकातील लढाई पटथक                   -                               -                         -            ₹      10.00 

129 5006 टशवकालीन महाराष्ट्र डॉ. अ.रा. कुलकणी  राजहसं पणेु  ₹    120.00 

130 38543 यदु्ध १८ टदवसांचे भास्कर महाजन प्राजक्त पणेु  ₹    150.00 

131 23213 शोधमदु्रा िह्मनंद देशपांडे अलकनंदा औरंगाबाद  ₹      16.00 

132 38547 गांधी गोंधळ वीरसावरकर वीरसावरकर मुंबई  ₹      35.00 

133 53132 क्ांटतपवभ डॉ. उ. पािील 
महाराष्ट्र रा. आटण 

संस्कृती मंडळ
मुंबई  ₹      60.00 

134 53997 भारतीय टववाह संस्थेचा इटतहास टव. का. राजवाडे लोकवांङमय गहृ मुंबई  ₹      80.00 

32475 प्रथम तुला वंटदतो (हदै्राबाद म.ु सं. लेख)  - I अशोक परळीकर निराज परभणी  ₹      90.00 

53588 प्रथम तुला वंटदतो (हदै्राबाद म.ु सं. लेख)  - II अशोक परळीकर निराज परभणी  ₹      90.00 

53919 स्वराज्याचा श्री गणेशा  - I नाथमाधव वरदा पणेु  ₹    190.00 

69222 स्वराज्याचा श्री गणेशा - II नाथमाधव अटभनंदन कोयहापरु  ₹    340.00 

42204 स्वराज्याचा श्री गणेशा  - III नाथमाधव अटभनंदन कोयहापरु  ₹    190.00 

53920 स्वराज्याची घिना - I नाथमाधव अटभनंदन कोयहापरु  ₹    190.00 

69223 स्वराज्याची घिना - II नाथमाधव वरदा पणेु  ₹    370.00 

53921 स्वराज्याची स्थापना - I नाथमाधव वरदा पणेु  ₹    200.00 

69225 स्वराज्याची स्थापना  - II नाथमाधव वरदा पणेु  ₹    400.00 

53922 स्वराज्यांचा कारभार  - I नाथमाधव वरदा पणेु  ₹    220.00 

69226 स्वराज्यांचा कारभार  - II नाथमाधव वरदा पणेु  ₹    420.00 
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53923 स्वराज्याचे संकि  - I नाथमाधव वरदा पणेु  ₹    230.00 

69221 स्वराज्याचे संकि  - II नाथमाधव वरदा पणेु  ₹    425.00 

141 53924 स्वराज्याचे पररवतभन नाथमाधव वरदा पणेु  ₹    250.00 

53925 स्वराज्याची दफुळी  - I नाथमाधव अटभनंदन कोयहापरु  ₹    220.00 

69224 स्वराज्याची दफुळी -  II नाथमाधव अटभनंदन कोयहापरु  ₹    220.00 

143 53589 हदै्राबाद वऱ्हाड मकु्तीसंग्राम द. ग. देशपांडे नवभारत मुंबई  ₹      20.00 

144 53592 हदै्राबादच्या आठवणी व्ही. िी. कुलकणी कीती औरंगाबाद  ₹      65.00 

145 53597 स्नेहांटकत प्रकाश कामतीकर  
टव. चारठणकर गौ. स. 

परभणी
परभणी 

146 8554 स्वतंत्र झाला भारत राजा मंगळवेढेकर अटनरुद्ध पणेु  ₹        5.00 

147 48858 माझा प्रवास (१८५७ च्या खंडाची हटककत) गोडसे भिजी व्हीनस पणेु  ₹      25.00 

148 51011 राष्ट्र्कुिांची राजधानी कंधार अ. कठारे / अ. दलवे कयपना नांदेड  ₹    230.00 

149 51013 हदै्राबाद स्वातंत्र्य - संग्राम आटण मराठवाडयातील दटलत समाज अ. कठारे / अ. दलवे कयपना नांदेड  ₹    275.00 

150 38576 गुलामटगरी म. ज्योतीबा फुले   जोशी िदसभ पणेु  ₹      25.00 

151 30917 आमही यातनांचे स्वामी वामन देशपाण्डे साटहत्य प्रसार केन्द्र पणेु  ₹        8.00 

152 46976 काटश्मर काल आटण आज मझुफ्फर हुसैन चंद्रकला पणेु  ₹    120.00 

153 51766 गुरु गोटवंद टसंह ते खालसापवभ : खंड - ३ डॉ. अ. प्र. कामत गुरुकुल प्र. पणेु  ₹    400.00 

154 48508 खरी ही न्यायाची ररती य.टद. फडके  मौज मुंबई  ₹    200.00 

155 56368 हदै्राबाद मकु्तीसंग्रातील हदगाव राज ताडेराव टनमभल नांदेड  ₹      70.00 

156 58589 हदै्राबाद वऱ्हाड मकु्तीसंग्राम द. ग. देशपांडे रेणकुा औरंगाबाद  ₹    150.00 

157 71251 १८५७ चे स्वातंत्र्यसार स्वा वी. सावरकर  ररया कोयहापरु  ₹    100.00 

158 54580 गोबाभचोव - पवभ नरेन्द्र टसकंदर श्री टवद्या पणेु  ₹      40.00 

159 54564 शोध सावरकरांचा य. टद. फडके  श्री टवद्या पणेु  ₹      35.00 

160 10224 हायमोगलाई टसटनक टवश्वमोटहनी पणेु  ₹      10.00 

161 50109 इटतहासाचे सािीदार मकंुुद कुळे मनोटवकास पणेु  ₹    100.00 

29613 माझे नाव रायगड ब. मो. परंुदरे संचालक म.शा. स. मुंबई  ₹      40.00 

29614 माझे नाव रायगड ब. मो. परंुदरे संचालक म.शा. स. मुंबई  ₹      41.00 

163 1957 टशखपंथदशभन स. ईश्वरटसंह ठाकुर   धपुकर पणेु  ₹      10.00 

164 8011 राष्ट्रसंत तुकडोजी आटण स्वातंत्र्याची चळवळ भाऊ माडवकर सेवा अमरावती  ₹        3.50 
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24381 प्राचीन भारत आटण कोकण प.ु नी. फडके   फडके नागपरु  ₹      20.00 

26468 प्राचीन भारत आटण कोकण प.ु नी. फडके   फडके नागपरु  ₹      21.00 

166 49027 टशवशाही प्रा. मा. म. देशमखु टशवभारती नागपरु  ₹      20.00 

167   ---  टशवराजमदु्रा महाराज टत्रशत शासकीय म. मुंबई    ---   

168 26289 मटहकातीची बखर संपा: रा. टच.ढेरे अनमोल पणेु  ₹      12.00 

19413 टपचलेली मनगिे म. श्री. टदटित इनामदार बंधु पणेु  ₹        1.50 

29714 टपचलेली मनगिे म. श्री. टदटित इनामदार बंधु पणेु  ₹        2.50 

170 34563 राजीवनंतरचा भारत माधव मोड  मेहता पणेु  ₹      70.00 

171 31629 ताम्रपि रंगनाथ पठारे मेहता पणेु  ₹    150.00 

28710
अफगाटणस्तान टवषयीची सत्य टस्थती (दस्तऐवज सत्यघिना च. 

अ.)
               - क्वाटलिी मुंबई  ₹        6.00 

28711
अफगाटणस्तान टवषयीची सत्य टस्थती (दस्तऐवज सत्यघिना च. 

अ.)
               - क्वाटलिी मुंबई  ₹        6.00 

173 16661 यदु्धशास्त्र सोमनाथ समेळ मॅजेटस्िक पणेु  ₹        4.50 

174 61573 भाऊसाहबेांची बखर आर. टव. हरेवाडकर व्हीनस पणेु  ₹    150.00 

175 26435 संघषभ खंड - II संपा: स. मा. गगे आ. कृ. वाघमारे स्मतृी स. औरंगाबाद  ₹      15.00 

176 34406 भारत द्रोही उयफा श्रीकांत जोशी भारतीय टवचार साधना पणेु  ₹      10.00 

83540 राष्ट्रीय स्वातंत्र्याची चळवळ दटलत  चळवळ & स्त्रीमकु्ती नीटलमा देशपांडे / नीला टलमये पे्ररणा मुंबई  ₹        3.00 

20469 राष्ट्रीय स्वातंत्र्याची चळवळ दटलत  चळवळ & स्त्रीमकु्ती नीटलमा देशपांडे / नीला टलमये पे्ररणा मुंबई  ₹        3.00 

26479 पाटनपतची बखर - I र. टव. हरेवाडकर व्हीनस पणेु  ₹      10.00 

61574 पाटनपतची बखर - II र. टव. हरेवाडकर व्हीनस पणेु  ₹      10.00 

179 8571 सप्तदशी लालजी पेंडसे अटभनव मुंबई  ₹      10.00 

180 57105 पटहले स्वातंत्र्य सैटनक रामचंद्रल भालेराव  ग्रंथायन मुंबई  ₹      85.00 

181 57095 मुंबई होते उद्योगनगरी गंगाधर गाडगीळ ग्रंथायन मुंबई  ₹      60.00 

182 39884 माओ आटण चीन म. य. दळवी पररमल औरंगाबाद  ₹      25.00 

183 39887 २० शतकातील महाराष्ट्र  (१९०१ - १९१४) खंड - I टदनकर फडके श्री टवद्या पणेु  ₹      90.00 

184 39888 २० शतकातील महाराष्ट्र  (१९१४ - १९२०) खंड - II टदनकर फडके श्री टवद्या पणेु  ₹      90.00 

185 39949 तेजोमय संगर हा सोमनाथ समेळ आटदत्य मुंबई  ₹    180.00 

8669 सोनेरी जयगाथा  - I टव. के. फडके अटनरुद्ध पणेु  ₹        4.00 

19333 सोनेरी जयगाथा  - II टव. के. फडके अटनरुद्ध पणेु  ₹        4.00 
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इतिहास मराठी
अ.क्र. दा.अंक ग्रंथनाम ग्रंथकार प्रकाशक स्थळ  ककंमत

187 39895 सप्तसागरातील श्रीलंकेचा शोध शोभा करा के कैलाश औरंगाबाद  ₹    165.00 

188 31310 सप्तसागरातील श्रीलंकेचा शोध डॉ. म. चान्स्कर वसधुा नागपरु  ₹      24.00 

189 39642 वादळ धरुा सटचन काटनिकर अमोल पणेु  ₹    175.00 

190 40363 संस्थान हदै्राबादचे स्वातंत्र्य आटण लोकटस्थती द. ग. देशपांडे  साटहत्य सेवा औरंगाबाद  ₹    160.00 

191 13761 छत्रपती टशवराय यशवन्त कॉन्िीनेि पणेु  ₹    150.00 

192 31726 व्यथभ हो बटलदान प्रा. डी. ए. माने नयन सांगली  ₹      18.00 

193 42540 सोव्हीत साम्राज्याचा उदय आटण असत: खंड - I गोटवंद तळवलकर मौज मुंबई  ₹    325.00 

194 42541 सोव्हीत साम्राज्याचा उदय आटण असत: खंड - II गोटवंद तळवलकर मौज मुंबई  ₹    325.00 

195 49957 सोव्हीत साम्राज्याचा उदय आटण असत: खंड - III गोटवंद तळवलकर मौज मुंबई  ₹    325.00 

196 42037 सोव्हीत साम्राज्याचा उदय आटण असत: खंड - IV गोटवंद तळवलकर मौज मुंबई  ₹    325.00 

197 14390 सत्तावनचा सेनानी वसंत कानखेडकर कॉन्िीनेिल पणेु  ₹        7.00 

198 19665 सागर पार              -                            कॉन्िीनेिल पणेु  ₹    100.00 

19172 गरमागरम टचवडा टव. दा. सावरकर अजब मुंबई  ₹    100.00 

71025 गरमागरम टचवडा टव. दा. सावरकर वीरसावरकर कोयहापरु  ₹    100.00 

200 19168 प्राचीन अवाभचीन मटहला टव. दा. सावरकर अजब मुंबई  ₹      14.00 

201 16690 आज मकु्त चांदणे (गोमंतक स्वातंत्र्य लढा ) बा. द. सातोरकर सागर साटहत्य पणजी  ₹      25.00 

202 40781 मध्ययगुीन  भारताचा इटतहास (१००० - १७०७ ) प्रा. मदन माडीकर  टवद्या बुक्स औरंगाबाद  ₹    150.00 

203 38792 इटतहास मला िमा करेल अन.ु टफडेल कॅस्रो / मा. ह.हातीवालेकर टवद्या बुक्स औरंगाबाद  ₹      50.00 

204 38740 अटवस्मरणीय वीर गाथा टनरंजन लोकवांङमय गहृ मुंबई  ₹      25.00 

205 38790 अनेस्िोचे गुएवारा टद. वा. फडणीस लोकवांङमय गहृ मुंबई  ₹      10.00 

206 38805 ज्वालामखुीच्या तोजंवर कुमार केतकर लोकवांङमय गहृ मुंबई  ₹      10.00 

207 41018 कालखणुा टव. ग. काटनिकर अटस्मता पणेु  ₹    180.00 

208 41041 अपणुभ क्ांती रा. भा. पािणकर मौज मुंबई  ₹    200.00 

209 41067 नेताजी नीलकंठ खाडेकर परचरेु मुंबई  ₹    100.00 

210 41092 प्रकाशनगरी काशी पषु्ट्पा टत्रकेकर श्री टवद्या पणेु  ₹    200.00 

211 38742 मराठा कालखंड भा.  - II (१७०७ - १८१८ ) डॉ. टव. गो. खोबरेकर म. रा. सा. आटण सं. मं. मुंबई  ₹    100.00 

212 57094 एक होता राजा गंगाधर गाडगीळ ग्रंथायन मुंबई  ₹      90.00 

213 20309 लोकमान्य टिळक आटण क्ांटतकारक य. टद. फडके  श्री टवद्या पणेु  ₹      50.00 
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इतिहास मराठी
अ.क्र. दा.अंक ग्रंथनाम ग्रंथकार प्रकाशक स्थळ  ककंमत

214 41189 स्वातंत्र्य का नासले शरद जोशी रेणकुा परभणी  ₹      50.00 

215 57045 इस्रायल: यधु्द, यधु्द आटण यदु्धच ! शरद जोशी रटवराज पणेु  ₹      50.00 

216 42038 कंपनी सरकार ( ईस्ि इटंडया कंपनी ) अ. रा. कुलकणी राजहसं पणेु  ₹    120.00 

217 42039 पणु्याचे पेशवे अ. रा. कुलकणी राजहसं पणेु  ₹      90.00 

218 42023 महाडचा मकु्तीसंग्राम राम टबलवलकर/झुंबरलाल कांबळे  राजहसं पणेु  ₹    100.00 

219 42531 बाबरची स्मटृतटचते्र अन.ु डॉ. ह. रा. टदवेकर साटहत्य अकादमी टदयली  ₹      10.00 

220 18513 थांबवा हा दहशदवाद ! अन्सिभ  हनेरी अिर मुंबई  ₹        6.00 

221 38146 संपणुभ क्ांती एकरूपरेखा गंगाप्रसाद अग्रवाल 
लो. जय प्रकाश / अ. म. 

सटमती
मुंबई  ₹      10.00 

222  -   मानवी संस्कृतीचा इटतहास डॉ. आर. कृ. परळकर टकताब महल नागपरु  ₹      14.00 

223 8753 यधु्द आटण डावपेच सोमनाथ समेळ मॅजेटस्िक पणेु  ₹        3.00 

224 53150 अशोक आटण मौयाांचा ऱ्हास रोटमला यापर / डॉ. श. टगरगावकरम. रा. सा. आटण सं. मं. मुंबई  ₹    130.00 

225 14649 आकशा पाताळ म. द. वैद्य  वोरा. & कं मुंबई  ₹        5.00 

226 17584 वादळाचे वंशज गंगाधर पावतावणे प्रचार कोयहापरु  ₹      30.00 

227 50965 स्वातंत्र्य संग्रामाचे महाभारत ग. प्र. प्रधान साधना पणेु  ₹    200.00 

228 57439 राष्ट्रध्वज प्राचीन ते अवाभचीन टम. प्र. सबनीस स्वानंदी पणेु  ₹    120.00 

229 93133 मराठी सते्तचा उत्कषभ न्या.महादेव गोटवंद रानडे वरदा पणेु ######

230 14708 स्वराज्य समथभक टजजा मातु:श्री रा. स. भि वोरा & कंपनी मुंबई  ₹        8.00 

231 38042 यरुोपचे काळे अंतरंग प्र. ग.बापि साटहत्य सेवा औरंगाबाद  ₹      75.00 

232 57590 महाराष्ट्राचा इटतहास ऐटतहाटसक महाराष्ट्र खंड - I शांताराम भा. दैव म. रा. सा. आटण मुंबई  ₹    127.00 

233 37949 अुपेिीलेली भटवष्ट्यवाणी स्वा. टव. दा. सावरकर वीर सावरकर मुंबई  ₹        6.00 

234 38804 स्वगत जयप्रकाश नारायण अभय पणेु  ₹        5.00 

235 4506 सोनार बंगला माधव गडकरी कोटहनरु पणजी  ₹        8.00 

17688 सत्तांतर  खंड - I गोटवंद तळवलकर मौज मुंबई  ₹      55.00 

92285 सत्तांतर  खंड - I गोटवंद तळवलकर मौज मुंबई  ₹      56.00 

17661 सत्तांतर  खंड - II गोटवंद तळवलकर मौज मुंबई  ₹      57.00 

17689 सत्तांतर  खंड - II गोटवंद तळवलकर मौज मुंबई  ₹      58.00 

92286 सत्तांतर  खंड - II गोटवंद तळवलकर मौज मुंबई  ₹      59.00 

237 48513 सत्तांतर खंड - III गोटवंद तळवलकर मौज मुंबई  ₹    250.00 

236
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इतिहास मराठी
अ.क्र. दा.अंक ग्रंथनाम ग्रंथकार प्रकाशक स्थळ  ककंमत

238 38815 भारतीय मसुलमान काल, आज आटण उद्या श्रीपाद जोशी समाज प्रबोधन पणेु  ₹        4.00 

239 43242 अशा झुंजलो आमही डॉ. ज्योत्स्ना घारपरेु साटहत्य सेवा औरंगाबाद  ₹    110.00 

48507 मंथन गोटवंद तळवलकर मौज पणेु  ₹    150.00 

46716 मंथन गोटवंद तळवलकर मौज पणेु  ₹    150.00 

241 20556 टसंध ुदशभन तोलाराम क. रहजे्त इदं्रायणी साटहत्य पणेु  ₹      20.00 

242 57592 महाराष्ट्रातील कााँग्रेसचा स्वातंत्र्य लढा (१८८५ - १९२१ ) डॉ. समुन वैद्य / डॉ. शांत कोठेकर 
म. रा. साटहत्य & 

संस्कृती मंडळ
मुंबई  ₹      65.00 

243 38838 संपणुभ क्ांती आ. दादा धमाभटधकारी साधना पणेु  ₹        5.00 

244 43190 मराठयांचा इटतहास प्रा. मदन माडीकर  टवद्या औरंगाबाद  ₹    160.00 

245 57624 लो. टिळक ना गोखले टव. सी. टिळक केसरी पणेु  ₹        5.00 

246 41896 इटंदरा अंटतम पवभ अन.ु अशोक जैन राजहसं पणेु  ₹      60.00 

43458 तन्वी श्यामा - I सेतु माधवराव पगडी  परचरेु मुंबई  ₹      60.00 

48218 तन्वी श्यामा - II सेतु माधवराव पगडी  परचरेु मुंबई  ₹      60.00 

248 43822 राष्ट्र प्रमखुांचे राजीनामे अटनल टशंदे  उन्मेष पणेु  ₹      45.00 

249 58103 शेतकऱ्याचा आसडु म. ज्योटतबा फुले सधुीर वधाभ  ₹      70.00 

250 43985 भारतीय सेनादलाची यशोगाथा कॉ. राजा टलमये राजहसं पणेु  ₹    120.00 

251 44003 वेगळ्या टवकासाचे किाडे टदलीप कुलकणी राजहसं पणेु  ₹    120.00 

252 44029 नेताजींची आटण संदेश श्री. यन्ना वालाकर  वरदा  पणेु  ₹      40.00 

253 43948 उमाजी राजे शंकर नव्ह े कॉन्िीनेिल पणेु  ₹    150.00 

254 43951 इनामदारी ना. स. इनामदार कॉन्िीनेिल पणेु  ₹    125.00 

255 44531 शोधमदु्रा  खंड - ३ िह्मनंद देशपांडे  कैलाश औरंगाबाद  ₹    160.00 

256 43138 अटननकांड गोटवंद तळवलकर मॅजेटस्िक मुंबई  ₹    180.00 

257 44801 गोष्ट मुंबई फायरटिगडची कयपना गोसावी देसाई राजहसं पणेु  ₹    150.00 

258 45010 राजयोटगनी अटहयया ना. गो. पतंगे इसाप नांदेड  ₹    100.00 

259 4.5E+09 भारताचा इटतहास इ. स. ६५० पयांत डॉ. एस. एस. गाठाळ कैलाश औरंगाबाद  ₹    225.00 

260 51014 महारांचा इटतहास (टशवकाळ व पेशवाईतील ) अटनल कठारे कयपना नांदेड  ₹    250.00 

261 45270 धगधगती सीना गुरुनाथ नाईक सशुील पणेु  ₹    130.00 

262 45355 पणेु करार संपणुभ इटतहास डॉ. बा. आंबेडकर योगेश वधाभ  ₹    100.00 

263 45487 हदै्राबाद मकु्ती संग्रामाचे आद्यपीठ  राष्ट्रीय शाळा -  टहखरगे भ. व्यं. देशमखु पद्मगंधा पणेु  ₹    120.00 

240
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इतिहास मराठी
अ.क्र. दा.अंक ग्रंथनाम ग्रंथकार प्रकाशक स्थळ  ककंमत

264 37122 टदनटवशेष प्र. न. जोशी श्रीराम बुक पणेु  ₹    200.00 

265 45527 यधु्द नेततृ्व टद. टव. गोखले मॅजेटस्िक मुंबई  ₹      50.00 

266 45584 भारताचा इटतहास १७०७ - १८८५ डॉ. टवभा आठवले  अंशलु नागपरु  ₹    200.00 

267 45585 मराठवाडयाचा इटतहास भांडवलकर / हनवते अटभटजत लातुर  ₹    150.00 

268 26539 प्राचीन भारतवषीय भवुणभन शं. बा. दीटित वरदा पणेु  ₹    150.00 

269 15942 इटंदरा गांधीची दोन रूपे माधव मोडेकर अजब कोयहापरु  ₹      20.00 

270 45451 द जजमेंि माधव मोडेकर अजब कोयहापरु  ₹      20.00 

271 45795 लोकनायक टशवाजी प्रकाश देशमखु /शभुांगी मध्यम मुंबई  ₹    125.00 

46383 प्रतदभनाचे टदवस सधुाकर डोअीफोडे टनमभल नांदेड  ₹    100.00 

48867 प्रतदभनाचे टदवस सधुाकर डोअीफोडे टनमभल नांदेड  ₹    100.00 

273 46901 आधटुनक चीनचा चकवा सी. प. खेर टदलीपराज पणेु  ₹    250.00 

274 9250 इटंदरा गांधीची सत्ताटभलाबा माधव मोडेकर अजब कोयहापरु  ₹      20.00 

275 46487 भारताचा इटतहास प्रारंभ - १७६० पयांत डॉ. टव. भा. आठयये अंशलु नागपरु  ₹    200.00 

276 47590 टहिलरचे महायधु्द टव. ग. काटनिकर रटवराज पणेु  ₹      50.00 

277 47599 फाशी आटण नथरुाम गोडसे गोपाळ गोडसे  रटवराज पणेु  ₹      60.00 

47600 नथरुामायण की गांधी  संमोहन ?  - I अरुण साथी  अटस्मता पणेु  ₹      70.00 

  -     नथरुामायण की गांधी  संमोहन ?  II अरुण साथी  अटस्मता पणेु  ₹      70.00 

279 47688 टकयले धारूर प्रा. भ. काळे / डॉ. अ. पाठक  संकेत जालना  ₹    130.00 

280 47690 संयकु्त महाराष्ट्र काल आटण आज संपा:  प्रा. भ. काळे / डॉ. अ. पाठक  संकेत जालना  ₹    100.00 

281 48822 अटननपतु्र वसंत पोतदार राजहसं पणेु  ₹      60.00 

282 48219 अहकामे आळमटगरी औरंगजेबाची आज्ञापते्र सेतुमाधवराव  पगडी परचरेु मुंबई  ₹      50.00 

283 48217 १८५७ चे आणखी काही पैलु सेतुमाधवराव  पगडी परचरेु मुंबई  ₹    150.00 

284 48703 इन्कलाब टझंदाबाद अन.ु कै. लक्ष्मी सेहगला/  सदानंद कदम कॉन्िीनेिल पणेु  ₹      70.00 

285 62608 उपेटित पवभ प्रभाकर मांडे गोदावरी औरंगाबाद  ₹    160.00 

286 13246 ऑस्िोलीयाचा शोध ह. अ. भावे सररता पणेु  ₹      13.00 

287 13245 आटिकेचा शोध ह. अ. भावे वरदा पणेु  ₹      14.00 

288 20513 अमेररकन इटतहासाची रूपरेषा             -              यनुािेड स्िेिस इ.स. मुंबई  ₹      25.00 

70698 मराठी ररयासत शहाजी राजे भोसले - I संपा: गो. स. सरदेसाई /स. मा. गगे पॉप्यलुर मुंबई  ₹    687.50 

289
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35515 मराठी ररयासत शहाजी राजे भोसले - II संपा: गो. स. सरदेसाई /स. मा. गगे पॉप्यलुर मुंबई  ₹    687.50 

70699 मराठी ररयासत शहाजी राजे भोसले - I संपा: गो. स. सरदेसाई /स. मा. गगे पॉप्यलुर मुंबई  ₹    687.50 

35516 मराठी ररयासत शहाजी राजे भोसले - II संपा: गो. स. सरदेसाई /स. मा. गगे पॉप्यलुर मुंबई  ₹    687.50 

70700 मराठी ररयासत शहाजी राजे भोसले -  I संपा: गो. स. सरदेसाई /स. मा. गगे पॉप्यलुर मुंबई  ₹    687.50 

35517 मराठी ररयासत शहाजी राजे भोसले  - II संपा: गो. स. सरदेसाई /स. मा. गगे पॉप्यलुर मुंबई  ₹    687.50 

70701 मराठी ररयासत शहाजी राजे भोसले -  I संपा: गो. स. सरदेसाई /स. मा. गगे पॉप्यलुर मुंबई  ₹    687.50 

35518 मराठी ररयासत शहाजी राजे भोसले  - II संपा: गो. स. सरदेसाई /स. मा. गगे पॉप्यलुर मुंबई  ₹    687.50 

293 70702 मराठी ररयासत शहाजी राजे भोसले -  I संपा: गो. स. सरदेसाई /स. मा. गगे पॉप्यलुर मुंबई  ₹    687.50 

35519 मराठी ररयासत शहाजी राजे भोसले  - II संपा: गो. स. सरदेसाई /स. मा. गगे पॉप्यलुर मुंबई  ₹    687.50 

70703 मराठी ररयासत शहाजी राजे भोसले  - II संपा: गो. स. सरदेसाई /स. मा. गगे पॉप्यलुर मुंबई  ₹    687.50 

35520 मराठी ररयासत शहाजी राजे भोसले  - II संपा: गो. स. सरदेसाई /स. मा. गगे पॉप्यलुर मुंबई  ₹    687.50 

70704 मराठी ररयासत शहाजी राजे भोसले  - II संपा: गो. स. सरदेसाई /स. मा. गगे पॉप्यलुर मुंबई  ₹    687.50 

35521 मराठी ररयासत शहाजी राजे भोसले  - II संपा: गो. स. सरदेसाई /स. मा. गगे पॉप्यलुर मुंबई  ₹    687.50 

70705 मराठी ररयासत शहाजी राजे भोसले  - II संपा: गो. स. सरदेसाई /स. मा. गगे पॉप्यलुर मुंबई  ₹    687.50 

35522 मराठी ररयासत शहाजी राजे भोसले  - II संपा: गो. स. सरदेसाई /स. मा. गगे पॉप्यलुर मुंबई  ₹    687.50 

35513 मसुलमानी ररयासत   -                 (A) संपा: गो. स. सरदेसाई पॉप्यलुर मुंबई  ₹    700.00 

70706 सलुतानी ररयासत     -                   I संपा: गो. स. सरदेसाई पॉप्यलुर मुंबई  ₹    700.00 

35514 मसुलमानी ररयासत  -                  (B) संपा: गो. स. सरदेसाई पॉप्यलुर मुंबई  ₹    700.00 

70707 मोगलबादशाही      -                    I संपा: गो. स. सरदेसाई पॉप्यलुर मुंबई  ₹    700.00 

35523 टििीश ररयासत     -                   (C1 ) संपा: गो. स. सरदेसाई पॉप्यलुर मुंबई  ₹    700.00 

70709 इस्ि इटंडया कंपनी पवुाभधभ -              I संपा: गो. स. सरदेसाई पॉप्यलुर मुंबई  ₹    700.00 

35524 टििीश ररयासत     -                   (C2 ) संपा: गो. स. सरदेसाई पॉप्यलुर मुंबई  ₹    700.00 

70710 उत्तराधभ                                     I संपा: गो. स. सरदेसाई पॉप्यलुर मुंबई  ₹    700.00 

301 26396 रणजीत टसंग - इटतहास व काळ देवराज सदु नॅशनल बुक रस्ि टदयली        -    

13166 जगाला हलवनु िाकणारे दहा टदवस जॉन रीड प्रगती मॉस्को  ₹    100.00 

75152 जगाला हलवनु िाकणारे दहा टदवस जॉन रीड प्रगती मॉस्को  ₹    100.00 

303 57591 महाराष्ट्राचा इटतहासम ध्यगुीन कालखंड -  (A) कै. प्रा. गणेश हरीखरे  म. रा. सा. आटण सं. मं. मुंबई  ₹    145.00 

304 38850 महाराष्ट्राचे महामन्यम लालजी पेंडसे साटहत्य सहकार संघ मुंबई  ₹      25.00 
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इतिहास मराठी
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305 72732 टशलालेखांचे अंतरंग डॉ. भानयश्री काळे  पािसकर ज्ञानेश नागपरु  ₹    100.00 

306 73175 गाटलब काळ आटण कतभव्य पावन कुमार शमाभ साटहत्य अकादेमी टदयली  ₹    140.00 

307 72717 सरस्वती जन्मभ ुटवदभभ डॉ. भा. काळे पािसकर ज्ञानेश नागपरु  ₹    125.00 

308 72726 सखाराम बाप ुबोकील डॉ. म.ु म. गदे  ज्ञानेश नागपरु  ₹      75.00 

309 73233 कथा स्वातंत्र्याची कुमार केतकर म. रा. पा. टन. अ. सं. प. पणेु  ₹    200.00 

310 73152 कथा यधु्द कौशययाच्या कै. राजा टलमये टदलीपराज पणेु  ₹    250.00 

311 73302 झंझावात टननाद बेडेकर  राफ्िर मुंबई  ₹    250.00 

312 73430 महारजातीचा  गौरवशाली इटतहास प्रा. डॉ. बंडरावजी  लोकसाटहत्य मुंबई  ₹    100.00 

313 73489 आधटुनक महाराष्ट्रातील समाज सधुारेचा इटतहास प्रा. डॉ. संजय सभुाजी टदलीपराज पणेु  ₹    320.00 

314 72278 दगडावरच्या रेषा डॉ. भानयश्री काळे  ज्ञानेश नागपरु  ₹      80.00 

315 73599 आव्हान रक्तलांटच्छत माओवाद स्वाती कुलकणी सा. टववेक मुंबई  ₹    140.00 

316 73687 पाटकस्तान - सेक्यलुर राज्य ते धमाांध  राज्य रमेश पतंगे सा. टववेक मुंबई  ₹    140.00 

317 73833 प्राचीन ग्रीस आटण प्राचीन रोम वा. रा. कोठारी टसननेि पणेु  ₹      75.00 

318 74043 संयकु्त महाराष्ट्राच्या लढयात शाटहरांचे योगदान डॉ. माधव पोतदार अनबंुध पणेु  ₹    160.00 

319 74229 भारतीय राष्ट्रीय कााँग्रेस आटण नामदार गोखले डॉ. टशनगारे ए. आर. कंपनी टदयली  ₹    575.00 

48704 हा तेल नावाचा इटतहास आह े....! टगरीश कुबेर राजहसं पणेु  ₹    180.00 

48704 हा तेल नावाचा इटतहास आह े....! टगरीश कुबेर राजहसं पणेु  ₹    180.00 

94181 हा तेल नावाचा इटतहास आह े....! टगरीश कुबेर राजहसं पणेु 250.00₹     

321 74310 वाहुन गेलेले पाणी टदगंबर कुलकणी रेणकुा औरंगाबाद  ₹      60.00 

322 74306 संयकु्त महाराष्ट्राचे महामंथन संपा: प्रा. भ. काळे साकेत औरंगाबाद  ₹    300.00 

323 71965 अवाभचीन भारताची इटतहास प्रा. रा. रा. हनमंते धारा औरंगाबाद  ₹      14.00 

324 74151 समग्र वंदेमातरम खंड -  II टम. प्रभाकर सबनीस / टशयपा टम.स. सा. टववेक मुंबई  ₹ 1,600.00 

325 50102 टतसरी क्ांती अरुण साध ु राजहसं पणेु  ₹    300.00 

326 49413 लंडन बॉटमबंग २००५ टनळु दामले मौज परभणी  ₹    150.00 

327 42030 डोमेल ते कारटगल शटशकांत टपते्र राजहसं पणेु  ₹    300.00 

328 40836 शांती अस्त्र मदन पािील हॉपभर मुंबई  ₹    200.00 

329 75543 मराठवाडयाचा मकु्ती कढा आटण हदै्राबाद संस्थान प्रा. डॉ. चं. लोखंडे टवद्याभारती लातुर  ₹    250.00 

330 75247 इटतहास  (१०) मा. टश. मं. स. मं. म. रा. मा. टश. मं. पणेु  ₹    100.00 

320
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331 75471 िटत्रय मराठयांची ९६ कुळे संक. अशोक सातपतेु अटमत पणेु  ₹    200.00 

332 26812 संघषभ पवभ संक. अशोक सातपतेु लाखे नागपरु  ₹      60.00 

333 78038 टहनं्दसु्थानातील संस्थानाचे टवलीनीकरण कसे संक. अशोक सातपतेु संगत नांदेड  ₹    350.00 

334 78038 प्रतदभनाचे टदवस संक. अशोक सातपतेु संगत नांदेड  ₹    150.00 

335 72476 यगु प्रवतभक संक. अशोक सातपतेु माटणक कोयहापरु  ₹    180.00 

336 78348 श्री टशवछत्रपती ९१ कलमी बखर संक. अशोक सातपतेु व्हीनस पणेु  ₹    150.00 

337 1211 टवस्तारणारी टिटतजे संक. अशोक सातपतेु नागटवदभभ अमरावती  ₹        3.00 

338 50074 एक अस्वस्थ टहनं्द ुमन संक. अशोक सातपतेु राजहसं पणेु  ₹    125.00 

339 72771 डेरेदार ज्ञानविृ १८० व्या शतकातील भारतीय टशिण संक. अशोक सातपतेु भारतीय टशिण मंडळ नागपरु  ₹    250.00 

340 29549 मातावळ लोकधारी ऐटतहाटसक अटवष्ट्काराची घडण संक. अशोक सातपतेु पॉप्यलुर पणेु 

341 43933 इस्त्रायल संक. अशोक सातपतेु अपणाभ मुंबई  ₹    150.00 

342 61692 टहनं्दपुिपादशाही संक. अशोक सातपतेु मनोरमा मुंबई  ₹    200.00 

343 80311 मकु्तीसंग्राम संक. अशोक सातपतेु 

344 79430 पाटकस्तान अथवा भारतीय फाळणी संक. अशोक सातपतेु सारनाथ परभणी  ₹    300.00 

345 80579 स्वातंत्र्यवीर प्रटतमा आटण वास्तव संक. अशोक सातपतेु अनबंुध पणेु  ₹    300.00 

346 80693 जागटतक राष्ट्रवादाचे प्रवाह टन  टहनं्दसु्थान संक. अशोक सातपतेु मनोरमा मुंबई  ₹      80.00 

347 80696 गांधी हत्या आटण मी संक. अशोक सातपतेु ररया कोयहापरु  ₹    100.00 

348 77872 भारतीय संस्कृतीचा टवध्वसंचार संक. अशोक सातपतेु भा. टव. सां. प्र. पणेु  ₹      25.00 

349 2680 लोकटहतवादी गो. ह. देशमखु संक. अशोक सातपतेु लोकवांङमय गहृ मुंबई 

350 81294 टकयले कुकरमुंडे संक. अशोक सातपतेु महाजन िदसभ पणेु  ₹    270.00 

351 81299 श्रीमंत पेशवे संक. अशोक सातपतेु शांती पणेु  ₹    600.00 

352 81318 शीख धमभ : इटतहास आटण तत्वज्ञान संक. अशोक सातपतेु टक्येिीव्ह नांदेड  ₹    300.00 

353 81361 माटहत नसलेला टहिलर संक. अशोक सातपतेु मधशु्री पणेु  ₹    250.00 

354 81171 तीन न्यायमतुी  आटण त्यांचा काळ संक. अशोक सातपतेु मौज पणेु  ₹    300.00 

355 81659 आयभ भारत संक. अशोक सातपतेु टवहगं पणेु  ₹    250.00 

356 81647 अज्ञात कहाणी जमम ुकाटश्मर संक. अशोक सातपतेु स्नेहल पणेु  ₹    360.00 

357 81646 कझभनकाळ संक. अशोक सातपतेु मॅजेटस्िक ठाणे  ₹    250.00 

81663 अकबर ते औरंगजेब संक. अशोक सातपतेु डायमंड पणेु  ₹    425.00 

358
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57872 अकबर ते औरंगजेब संक. अशोक सातपतेु डायमंड पणेु  ₹    425.00 

359 81664 १८५७ चा टजहाद संक. अशोक सातपतेु अटभनव टनमाभण नांदेड  ₹    250.00 

81673 आज्ञापत्र टशवछत्रपती  राजटनती डॉ. केदार फाळके स्नेहल पणेु  ₹    600.00 

61572 आज्ञापत्र टशवछत्रपती  राजटनती डॉ. केदार फाळके स्नेहल पणेु  ₹    600.00 

361 50052 महषी ते गौरी (स्त्री स्वातंत्र्याची वािचाल ) मंगला आढकेकर  राजहसं पणेु  ₹    125.00 

362 49120 वीर बाजीराव पासलकर उद्धव कानडे शांती पणेु  ₹    200.00 

363 45307 परुातत्त्वीय शोध र. रा. बोरकर कययाण टशिण संस्था नागपरु  ₹    100.00 

38304 सहा सोनेरी पाने श्री. स्वा. सावरकर मनोरमा मुंबई  ₹    400.00 

61696 सहा सोनेरी पाने श्री. स्वा. सावरकर मनोरमा मुंबई  ₹    400.00 

71996 सहा सोनेरी पाने श्री. स्वा. सावरकर मनोरमा मुंबई  ₹    400.00 

75155 १८५७ चे स्वातंत्र्य समर श्री. स्वा. सावरकर ग्राहटंकत पणेु  ₹    120.00 

54390 १८५७ चे स्वातंत्र्य समर श्री. स्वा. सावरकर ग्राहटंकत पणेु  ₹    120.00 

74910 १८५७ चे स्वातंत्र्य समर श्री. स्वा. सावरकर ग्राहटंकत पणेु  ₹    120.00 

366 57055 ऑपरेशन मुंबई अतुल कुळकणी लोकवांङमय गहृ मुंबई  ₹    180.00 

367 40837 ताजमहाल ह ेतेजोमय आहे                     -                                -                      -                    -      

368  -    मराठवाडयाचा इटतहास कुमार / कुमार सरस्वती औरंगाबाद  ₹      20.00 

369 80136 छत्रपती श्री टशवाजी महाराज यांच्या कायाभत  िाह्मणांचा सहभाग श्यामसुंदर मळेु पषु्ट्पक पणेु  ₹      20.00 

370 5290 टशवराव नरहर कुरंुदकर  इदं्रायणी पणेु  ₹      50.00 

371 81037 मराठी स्वराज्य िाह्मण पेशव्यांनी बुडटवले काय ? डॉ. भा. रा. अंधारे टवद्रेजाच्या टव. जा. मं. नागपरु  ₹      25.00 

372 72769 भारती टचत्त, मानस व काळ ? धमभपाल भारतीय टशिण मंडळ नागपरु  ₹    250.00 

373 72770 १८ व्या शतकातील भारतीय टवज्ञान आटण तंत्रज्ञान - २ धमभपाल भारतीय टशिण मंडळ नागपरु  ₹    250.00 

374 72771 १८ व्या शतकातील भारतीय टवज्ञान आटण तंत्रज्ञान - 3 धमभपाल भारतीय टशिण मंडळ नागपरु  ₹    250.00 

375 72772
भारताची लिु आटण बदनामी  १९ व्या शतकातील टििीश 

टजहाद - 4
धमभपाल भारतीय टशिण मंडळ नागपरु  ₹    250.00 

376 72773 भारतीय परंपरेतील सटवनय कायदेभंग - ५ धमभपाल भारतीय टशिण मंडळ नागपरु  ₹    250.00 

377 72774 पंचायत राज्य आटण भारतीय राज्य अवस्था - ६ धमभपाल भारतीय टशिण मंडळ नागपरु  ₹    250.00 

378 72775 भारताची परंपरा - ७ धमभपाल भारतीय टशिण मंडळ नागपरु  ₹    250.00 

379 72776 भारताचा पनुबोध  - ८ धमभपाल भारतीय टशिण मंडळ नागपरु  ₹    250.00 

380 72777 भारतीय गोह्तत्याचे मळु टििीश साम्राज्य काळात  - ९ धमभपाल भारतीय टशिण मंडळ नागपरु  ₹    250.00 

358

360

365

364
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इतिहास मराठी
अ.क्र. दा.अंक ग्रंथनाम ग्रंथकार प्रकाशक स्थळ  ककंमत

381 72778 गांधीजींना समजनु घेऊ  - १० धमभपाल भारतीय टशिण मंडळ नागपरु  ₹    250.00 

382 69542 मतृ्यचु्या सावलीतील महापरुुष आटण खल परुुष डॉ. श. कोलारकर  नवता मुंबई  ₹    240.00 

383 70030 जेरुससलेम इस्त्रायल पॅस्िाई टनळु दामले राजहसं पणेु  ₹    125.00 

384 70101 सरदार वयलभभाई पिेल आटण हदै्राबाद चे टवलीनीकरण प्रा. टद. बोरीकर 
स्वामी रामानंद तीथभ म. 

सं. मं.
औरंगाबाद  ₹    100.00 

385 70952 पेशवाईचे पणु्याहवाचन  - १ समन्वय कोयहापरु  ₹    200.00 

386 70953 पेशव्यांची प्राणप्रटतष्ठा   - २ टवठ्ठल वा. हडप समन्वय कोयहापरु  ₹    200.00 

387 70954 पेशव्यांचे ध्वरूदशभन   -  ३ टवठ्ठल वा. हडप समन्वय कोयहापरु  ₹    200.00 

388 70955 पेशव्यांचे  ध्वरूदळला  - ४ टवठ्ठल वा. हडप समन्वय कोयहापरु  ₹    200.00 

389 70956 पेशव्यांचे पनुजभन्म   -  ५ टवठ्ठल वा. हडप समन्वय कोयहापरु  ₹    200.00 

390 70957 पेशव्यांचे पनुवैभव     - ६ टवठ्ठल वा. हडप समन्वय कोयहापरु  ₹    200.00 

391 70958 पेशव्यांचा दरारा  - ७ टवठ्ठल वा. हडप समन्वय कोयहापरु  ₹    200.00 

392 70959 पेशव्यातील दजुभन   - ८ टवठ्ठल वा. हडप समन्वय कोयहापरु  ₹    200.00 

393 70959 पेशवाइचा पश्चीमीची टदटनवजय  - ९ टवठ्ठल वा. हडप समन्वय कोयहापरु  ₹    200.00 

394 70960 पेशव्यातील धमभ संग्राम  - १० टवठ्ठल वा. हडप समन्वय कोयहापरु  ₹    200.00 

395 70961 पेशव्यातील (टद) उत्तर टदटनवजय -  ११ टवठ्ठल वा. हडप समन्वय कोयहापरु  ₹    200.00 

396 70962 पेशव्यांचा गण्डांतर -  १२ टवठ्ठल वा. हडप समन्वय कोयहापरु  ₹    200.00 

397 70963 पेशव्यांचे मन्वंतर - १३ टवठ्ठल वा. हडप समन्वय कोयहापरु  ₹    200.00 

398 70964 पेशव्यांचा  पनुटवभकास  - १४ टवठ्ठल वा. हडप समन्वय कोयहापरु  ₹    200.00 

399 70965 पेशव्यांचा मधन्मह   - १५ टवठ्ठल वा. हडप समन्वय कोयहापरु  ₹    200.00 

400 70966 पेशव्यांचे टदव्यतेज   -  १६ टवठ्ठल वा. हडप समन्वय कोयहापरु  ₹    200.00 

401 70967 पेशवाईचे सावि -  १७ टवठ्ठल वा. हडप समन्वय कोयहापरु  ₹    200.00 

402 70968 पेशवाईचे पाटनपत - १८ टवठ्ठल वा. हडप समन्वय कोयहापरु  ₹    200.00 

403 70969 पेशव्यातील कालीप्रवेश -  १९ टवठ्ठल वा. हडप समन्वय कोयहापरु  ₹    200.00 

404 70970 पेशव्यातील यादवी  - २० टवठ्ठल वा. हडप समन्वय कोयहापरु  ₹    200.00 

405 71004 क्ांटतकारकांचा अध्यात्मवाद गोपाळ गोडसे  ररया कोयहापरु  ₹    100.00 

406 71019 अखंड सावधान असावे टव. दा. सावरकर ररया कोयहापरु 

407 68471 माझा प्रवास १८५७ स्वा. सं. इटतहास गोडसे भिजी व्हीनस पणेु  ₹    120.00 

408 63516 टशवराम अॅड. अ. राजेटशके टवमल पारनेर  ₹      60.00 
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इतिहास मराठी
अ.क्र. दा.अंक ग्रंथनाम ग्रंथकार प्रकाशक स्थळ  ककंमत

409 71682 वंदे मातरमची आत्मकथा रंगा हरी सा. टववेक मुंबई  ₹    125.00 

410 7498 पत्र समथाांची संपा: सटुनल टचंचोळकर टशयपा पणेु  ₹      25.00 

411 71511 टशिणनीतीच राजकारण प्रभाकर मांडे गोदावरी औरंगबाद  ₹    100.00 

412 71651 ऑपरेशन ब्लल ुस्िार जस घडल तस... ले. जन. के. एस. बार रोहन पणेु  ₹    155.00 

413 57780 टहन्दी महासागराचे आव्हान डॉ. भा. गो. बापि वोरा & कंपनी मुंबई  ₹        3.00 

414 71412 रणराजा टशवाजी यधु्द तंत्रावर तकभ शधु्द पद्धतीने केलेले भाज्य कॅ. टलमये  टदलीपराज पणेु  ₹    150.00 

415 58515 भारतीय टववाह संस्थेचा इटतहास इटतहासाचायभ कै. टव. कै. राजवाडे लोकवांङमय गहृ मुंबई  ₹      25.00 

416 72973 श्री छत्रपती समथभ योग मंदार रामदासी श्री रामदास स्वामी सज्जनगड  ₹    225.00 

417   -   टशखांचा इटतहास आर. कुमार / एस. कुमार  सरस्वती औरंगाबाद  ₹      25.00 

418  -  इटतहास तज्ञांचे राष्ट्राला टनवेदन शमाभ, अली, झा,भान हबीब प्रबोधन इचलकरंजी  ₹        5.00 

419 80035 नथरुामचे 'ते' टदवस प्रदीप दळवी मनोरमा मुंबई  ₹    150.00 

420 80029 राजा टनकोलो मॅटकयावेली अन.ु अरंुधती खंडकर साटहत्य अकादेमी टदयली  ₹    125.00 

421 80023 सावरकरांच्या समाजक्ांतीचे अंतरंग शेषराव मोरे राजहसं पणेु  ₹    225.00 

80020 टशवाजी कोण होता ? कॉ. गोटवंद पानसरे  लोकवांङमय गहृ मुंबई  ₹      35.00 

80021 टशवाजी कोण होता ? कॉ. गोटवंद पानसरे  लोकवांङमय गहृ मुंबई  ₹      35.00 

93538 टशवाजी कोण होता ? कॉ. गोटवंद पानसरे  लोकवांङमय गहृ मुंबई  ₹      30.00 

423 74729 सावरकर ज्ञात आटण अज्ञात डॉ. स. शेवडे / दगेुश परुळकर गागीज ठाणे  ₹    210.00 

424 74923 अयाती दगुाभ टजज्ञासा प्र. के. घाणेकर स्नेहल पणेु  ₹      80.00 

425 74772 कन्होजी आंग्रे अन.ु प.ु ल. देशपांडे साकेत औरंगाबाद  ₹    250.00 

426 81990 संयकु्त महाराष्ट्राच्या लढयातील शाटहरांचे योगदान सहुाटसनी देशपांडे पररवतभन कोलापरु  ₹    125.00 

427 80287 संयकु्त महाराष्ट्राच्या पे्ररणा यशापयश संपा: प्रा. जीवन देसाई 
स्वामी रामानंद तीथभ म. 

सं. मं.
औरंगाबाद  ₹    200.00 

428 57779 मके्तदारांनी घेतलेला चढाईचा पटवत्रा, तीव्र बनलेले अंतटवभरोध गेन्नादी चेनीकोव अिर मुंबई  ₹        5.00 

429 71017 शत्रचु्या टशटबरात स्वा. सावरकर ररया कोयहापरु  ₹    100.00 

430 58515 भारतीय टववाह संस्थेचा इटतहास इ. का. राजवाडे  लोकवांङमय गहृ मुंबई  ₹      25.00 

431 74371 हदै्राबाद मकु्तीसंग्राम माझ्या आठवणी ज. रा. बदाभपरुकर बदाभपरुकर औरंगाबाद  ₹      40.00 

432 74599 टशवसमथभ योग प. प.ु कै. अं. रामदासी मोरया डोंटबवली  ₹      50.00 

433 54575 टपरॅटमड रहस्य दशभन सधुाकर बापि अंजली पणेु  ₹      50.00 

434 61967 भारतीय संस्कृतीची तोंड ओळख भालचंद्र धामणे टदलीपराज पणेु  ₹    220.00 

422
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इतिहास मराठी
अ.क्र. दा.अंक ग्रंथनाम ग्रंथकार प्रकाशक स्थळ  ककंमत

435 16694 मोपययांचे  बंड स्वातंत्र्यवीर सावरकर मनोरमा मुंबई  ₹    100.00 

436 62108  'टबस्माकभ ' ची टशकार अनंत भावे नंटदनी मुंबई  ₹      60.00 

437 62310 टिळक गेले त्यावेळेची गोष्ट टदन ुरणटदवे वसंत बुक स्िॉल मुंबई  ₹    150.00 

438 62320 वंद्य वन्देमातरम सटच्चदानंद शेवडे अटभटजत पणेु  ₹    130.00 

439 62493 महाराष्ट्रातील बारव स्थापत्य डॉ. अरुणचंद्र शं. पाठक मराठवाडा संशोधन पणेु  ₹    100.00 

440 62494 लातुरचा इटतहास आटण रात्नापरु महात्म संपा: स.ु ग. जोशी मराठवाडा संशोधन पणेु  ₹    100.00 

441 62541 आधटुनक यरुोप १७८९ - १८७० मदन माडीकर  टपंपळपरेु & कं प. नागपरु  ₹      65.00 

442 62542 आधटुनक यरुोप १७८९ - १८४५ मदन माडीकर  टपंपळपरेु & कं प. नागपरु  ₹    110.00 

443 62543 अमेररकेचा इटतहास मदन माडीकर  अभय नांदेड  ₹      75.00 

444 62545 आधटुनक अमेररका  १७७६ - १९०० डॉ. रा. श्री. मोरवंचीकर टवद्या पणेु  ₹      80.00 

445 62546 आधटुनक भारत डॉ. रा. श्री. मोरवंचीकर टवद्या पणेु  ₹      75.00 

446 66244 परुोगामी भारत ग. प्र. प्रधान सकाळ पणेु  ₹      95.00 

447 62548 अमेररकाचा इटतहास १७७६ - १९०० प्रा. अ. म.ु कठारे कयपना नांदेड  ₹    100.00 

62549 आधटुनक चीन १८४० - १९६० /१८४०ते १९७६ प्रा. अ. म.ु कठारे कयपना नांदेड  ₹      80.00 

92222 आधटुनक चीन १८४० - १९६० /१८४०ते १९७७ प्रा. अ. म.ु कठारे कयपना नांदेड  ₹      81.00 

449 62550 प्राचीन भारत डॉ. प्रभाकर देव टवद्या नागपरु  ₹      70.00 

450 62574 आधटुनक भारत डॉ. रा. श्री. मोरवंचीकर टपंपळपरेु & कं प. नागपरु  ₹      70.00 

451 71421 यधु्द एक कला कॅ. राजा टलमये टदलीपराज पणेु  ₹      80.00 

452 61866 वाि चकुलेली माणस टशरीष शहस्त्रबुदे्ध राजहसं पणेु  ₹      50.00 

453 61867
प्राचीन भारताचा इटतहास व संस्कृती (इ. स. प.ु इ. स. ६५० पयांत 

)
प्रा. प्र. का. चौधरी  टवद्या बुक्स औरंगाबाद  ₹    260.00 

454 61868 भारताचा इटतहास  ६५० - १५५० प्रा. मदन माडीकर  टवद्या बुक्स औरंगाबाद  ₹    250.00 

455 62566 मराठयांचा इटतहास संपा:  कुलकणी / खरे  कॉन्िीनेिल पणेु  ₹      75.00 

456 62569 मराठी सते्तचा उदय प्रा. ज. भा. पवार सी. जमनादास & के. मुंबई  ₹      22.00 

457 62563 आधटुनक चीनचा इटतहास प्रभाकर देव टवद्या नागपरु  ₹      70.00 

458 62571 आननेय आटशयायी राष्ट्रांचा इटतहास डॉ. देव टवद्या नागपरु  ₹      14.00 

459 64010
वंशावली व  शाण्णवकुळी आटण सयुभ, सोन,िमह व शेषवंत ( 

िटत्रय मराठा )
गावंड / कालेकर तुकाराम मुंबई  ₹      30.00 

460 62579 एका पराभवाची कहाणी ज.े पी. दळवी  राजहसं पणेु  ₹    150.00 

461 79208 पेशवांईतील साडेतीन शहाणे डॉ. शभुा साठे लाखे नागपरु  ₹      50.00 

448
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462 62575 प्राचीन भारत त. श्री. मोरवंचीकर टवद्या औरंगाबाद  ₹      75.00 

463 62576 आधटुनक जग सदाटशव आठवले ओरीएंि लॉगमन टल. मुंबई  ₹      12.00 

464 65531 जडवाद - शास्त्रीय टवचाराच्या इटतहासाची रूपरेषा बा. रं. सरुुणकर कॉन्िीनेिल पणेु  ₹      20.00 

62791 इटंदरेस पत्र पं. नेहरू कॉन्िीनेिल पणेु  ₹      50.00 

62790 इटंदरेस पत्र पं. नेहरू कॉन्िीनेिल पणेु  ₹      51.00 

466 62934 निल वादाचे टपततृ्व सरकारकडेच ! प्रकाश पोहरे टवदभभ अकोला  ₹    100.00 

467 50086 यगुांतर संपा: टशवराज गोले राजहसं पणेु  ₹      25.00 

468 63068 महाराष्ट्राची शोकांटतका अरुण सारथी रटवराज पणेु  ₹      80.00 

469 63085 यदु्ध जीवांचे टगरीष कुबेर राजहसं पणेु  ₹    250.00 

470 63112 समधृ्द भारताचा जन्म आ. चंद्र.मरुगुडकर साकेत औरंगाबाद  ₹    190.00 

471 63053 मुंबई २६/११ पवुी आटण नंतर ... संजय सोनवणी भारत बुक पणेु  ₹      60.00 

472 63487 सरुाज्य साधना प्रा. रघनुाथ कडवे देशभक्त वा. गावडे सरुाज्य नागपरु  ₹      50.00 

473 64007 संशोधन तरंग आंनद ना कुभार नवभारत प्र. सं. मुंबई मुंबई  ₹      30.00 

474 69306 भारतीय स्वातंत्र्य लढयातील टस्त्रया अन.ु वासंती फडके मेहता पणेु  ₹    300.00 

475 69364 इगं्रजांच्या दृष्टीकोनातुन १८५० चा प्रस्फोि ज. द. जोगळेकर नवचैतन्य मुंबई  ₹    140.00 

476 69497 सत्तावनचे स्वातंत्र्य यदु्ध आटण त्यांचे टनंदक डॉ. नी. र. वऱ्हाड लाखे प्रकाशन  ₹    200.00 

477 57439 बखर आयोध्येची डॉ. टग. आफळे भारतीय टवचार साधना पणेु  ₹    200.00 

478 69468 पंडीतजी दसुरी बाजु टव. र. काळे वसंत बुक स्िॉल मुंबई  ₹    200.00 

479 69469 टदसो लागे मतृ्यु टव. र. काळे मनोरमा मुंबई  ₹    200.00 

480 69521 इटतहास महासत्तांच्या संघषाभचा पंढरीनाथ सावंत मनोरमा मुंबई  ₹    240.00 

481 64254 श्री. छत्रपती मी त्यांची प्रभावळ सेतुमाधव पगडी परचरेु मुंबई  ₹    200.00 

482 65065
पेिलेले टदवस :  संगमनेर अकोययाच्या कमयटुनस्ि पिाचा पे्ररक 

इटतहास
टवठ्ठल शेवाळे कॉ. गो. पानसरे अ. म. स. कोयहापरु  ₹      45.00 

483 41732 धमभ यधु्द की महायदु्ध प्रा. टश. त्र्यं. पिवारी प्रतीिा उदगीर  ₹    100.00 

484 69066 ह ेस्वातंत्र्योत्तर कोणासाठी लक्ष्मण गायकवाड  श्रद्धा जळगाव  ₹    150.00 

485 65824 पनु्हा एकदा अवघड अफगाटणस्तान टनळु दामले मौज मुंबई  ₹    200.00 

486 45356 दटलतांची टस्थत्यंतरे राजेन्द्र लातुरकर सधुीर वधाभ /नागपरु  ₹    100.00 

487 48519 भारतीय टमत्रांचा मागोवा टवश्वनाथ खैर महाराष्ट्र राज्य परुस्कार पणेु  ₹    120.00 

488 49128 जैन ऐटतहाटसक श्रेटणक अन्नदाते समेुरू डोंटबवली  ₹    130.00 
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48924 १८५७ चे स्वातंत्र्य समर टव. दा. सावरकर  - I अन.ु टव. टव. पिवधभन कॉन्िीनेिल पणेु  ₹      20.00 

48696 १८५७ चे स्वातंत्र्य समर टव. दा. सावरकर  - II अन.ु टव. टव. पिवधभन कॉन्िीनेिल पणेु  ₹      20.00 

490 49129 भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्यात वैदभीय मटहलांचे योगदान डॉ. दमयंती पाठक  श्री. मंगेश नागपरु  ₹    125.00 

491 50503 टहनं्द ु- मटुस्लम प्रश्न आटण सावरकरांचे टहनं्दरुाष्ट्र डॉ. रावसाहबे कसबे सगुावा पणेु  ₹    300.00 

492 59346 मराठा आटण पेशवे महाराष्ट्रातील कतभबगार डॉ. ज्योती ज. विृकर टदलीपराज पणेु  ₹    300.00 

493 59070 यात्री  आंदमानचे श्याम येडेकर येडेकर कोयहापरु  ₹    250.00 

494 59348 क्ांतीपवाभतील धगधगते टनखारे कै. राजा टलमये टदलीपराज पणेु  ₹      80.00 

495 57053 क्ांटतकारकांचा अध्यात्मवाद गोपाळ गोडसे  रटवराज पणेु  ₹      85.00 

45796 टहनं्द ुअटस्मतेचा हुकार टव. गो. िमहनाथकर भा. इ. सं. सटमती म. नांदेड  ₹    270.00 

59621 टहनं्द ुअटस्मतेचा हुकार टव. गो. िमहनाथकर भा. इ. सं. सटमती म. नांदेड  ₹    271.00 

64049 टहनं्द ुअटस्मतेचा हुकार टव. गो. िमहनाथकर भा. इ. सं. सटमती म. नांदेड  ₹    270.00 

497 58118 सत्तांतर आटण नंतर भास्कर ल. भोळे  मयरु नागपरु  ₹      50.00 

498 58119 धमभ आटण लोकशाही टव. वा. नेने प्रपंच पणेु  ₹      50.00 

499 71554 श्री. शांतादगुाभ बेवस्थान कवळे - गोवा टव. ना. शेणगी धरेु श्री. शांतादगुाभ संस्थान गोवा  ₹      15.00 

500 58241 टचत्रशाळेचा इटतहास (१८७८ - १९७३ ) रा. प्र. काटनिकर 
वासकुाका जोशी टवध्वस्त 

टनधी
पणेु  ₹        5.00 

501 59026 मानवाची कहाणी प्र. पा. संझटगरी जनशक्ती मुंबई  ₹      10.00 

502 59035 प्राचीन भारतीय समाजव्यवस्था व अथभव्यवस्था यावर प्रकाशझोत रामशरण शमाभ लोकवांङमय गहृ मुंबई  ₹      20.00 

503 59036 अशोक आटण मौयाांचा ऱ्हास डॉ. सौ. शरवली टशरगावकर म.रा. सा. आटण सं. मं. मुंबई  ₹      47.00 

504 59386 गोदाखोरे इटतहास आटण संस्कृती देव, धारुकर, मोरवंचीकर जनशक्ती औरंगाबाद  ₹    250.00 

505 59736 भारत आटण जग गोटवंद तळवलकर मौज  मुंबई  ₹    400.00 

506 58146 इटंदरा गांधींचे साथीदार अन.ु टव. स. वाटळंबे उत्कषभ पणेु  ₹      20.00 

507 59054 स्वातंत्र्य का नासले? शरद जोशी रेणकुा परभणी  ₹      50.00 

508 59284 मकु्तीसंग्राम ल.देशमखु / टव. ल. धारूरकर मराठवाडा साटहत्य पररषद औरंगाबाद  ₹    200.00 

59609 इटतहासाचा मागोवा (पवुाभधभ) प्राचीन ते १७०० पयांत डॉ. भा. रा. अंधारे अंशलु नागपरु 

62573 इटतहासाचा मागोवा (पवुाभधभ) प्राचीन ते १७०० पयांत डॉ. भा. रा. अंधारे अंशलु नागपरु  ₹      65.00 

510 57866 मध्ययगुीन महाराष्ट्र अ. रा. कुलकणी डायमंड पणेु  ₹    265.00 

511 69557 महाराष्ट्राची कुळकथा डॉ. मधकुर के. ढवळीकर राजहसं पणेु  ₹    140.00 

512 70462 आधटुनक टहनं्दसु्थानचा इटतहास डॉ. जय पवार टवद्या नागपरु  ₹    100.00 
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513 57411 नानकशाही मठाचे मारेकरी डॉ. के. शं.  घोंडगे मकु्ताई नांदेड  ₹      40.00 

514 57639 टशवकाल (१६३० - १७०७ ) डॉ. टव. गो. खोबरेकर
म. रा. साटहत्य आटण सं. 

मं.
मुंबई  ₹    275.00 

59252 मराठवाडा : एक शोध  - I अ.शं. पाठक  समेुरू डोंटबवली  ₹    220.00 

59253 मराठवाडा : एक शोध  - II अ.शं. पाठक  समेुरू डोंटबवली  ₹    220.00 

59255 मराठवाडा : एक शोध  -  III अ.शं. पाठक  समेुरू डोंटबवली 

516 70478 चाणक्य आटण चंद्रगुप्त राजेन्द्र पाण्डेय डायमंड टदयली  ₹    100.00 

517 57838 काश्मीर नामा डॉ. सटच्चदानंद शेवडे नवचैतन्य मुंबई  ₹    220.00 

518 57866 मध्ययगुीन महाराष्ट्र अ. रा. कुलकणी डायमंड पणेु  ₹    265.00 

519 57886 मेस्तर चारलस  डीचवासाहबे िांटसस अ. रा. कुलकणी डायमंड पणेु  ₹    150.00 

520 57888 इटतहासातील िेहळणी य. न. केळकर डायमंड पणेु  ₹    130.00 

521 57889 भतुावर भ्रमण ऐटतहाटसक लेखसंग्रह य. न. केळकर डायमंड पणेु  ₹    150.00 

522 57895 नाना फडणीस डॉ. म. रा. कुलकणी डायमंड पणेु  ₹    130.00 

523 57895 जेधे शकावली - करीना डॉ. अ. रा. कुलकणी डायमंड पणेु  ₹    350.00 

524 57899 वसईची मोहीम य. न. केळकर डायमंड पणेु  ₹    225.00 

525 57902 इटतहासातील सहली भाग -  I & II य. न. केळकर डायमंड पणेु  ₹    275.00 

526 57904
व्यक्ती स्वातंत्र्यची बदलती संकयपना (१९ वे शतक इनंलंडमधील 

रा. तत्व तत्वज्ञ प्रणाली)
डॉ. श.गोसावी डायमंड पणेु  ₹    150.00 

527 57900 काही अप्रटसद्ध ऐटतहाटसक चररते्र य. न. केळकर डायमंड  पणेु  ₹    125.00 

528 57901 मराठी शाहीतील वेचक वेधक य. न. केळकर डायमंड पणेु  ₹    175.00 

529 58349 टशंदेशाही मोहरे प्रभाकर बागुल ज्ञान दत्त मुंबई  ₹    350.00 

530 58716 सलाम टव्हएतनाम ज. शं. आपिे अिर मुंबई  ₹    125.00 

531 58723 नथरुामायण य. टद. फडके  अिर मुंबई  ₹    125.00 

532 58724 जममकुाश्मीर स्वायत्तता टक स्वातंत्र्य ? य. टद. फडके  अिर मुंबई  ₹    200.00 

533 58546 उपेटित पवभ प्रभाकर मांडे गोदावरी औरंगाबाद  ₹    160.00 

534 58102 स्वातंत्र्याची पंचवीस वषभ चंद्रशेखर मराठे प्रपंच पणेु  ₹      50.00 

535 51750 मीरा आटण महात्मा सारंग दशभने  राजहसं पणेु  ₹    200.00 

536 53419 टवसाव्या शतकातील महाराष्ट्र खंड - ८ य. टद. फडके  मौज मुंबई  ₹    300.00 

537 1132 मीरत किाचा खिला मलुाखत व आठवण एम. जी. देसाई लोकवांङमय गहृ मुंबई  ₹    220.00 

538 53470 टव्हएतनाम - अथभ आटण अनथभ टव. ग. काटनिकर अटस्मता पणेु  ₹    400.00 
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539 59058 संघषभ खंड - I (१९३६ - १९४७ ) संपा: स. मा. गगे आ. कृ. वाघमारे स्मतृी स. औरंगाबाद  ₹      15.00 

539 61357 संघषभ खंड - I (१९३६ - १९४७ ) संपा: स. मा. गगे आ. कृ. वाघमारे स्मतृी स. औरंगाबाद  ₹      15.00 

540 53887 मलुखा वेगळा राजा बॅ. अप्पाराव मानसन्मानाने पणेु  ₹      35.00 

541 59745 आधटुनक चीन - जपानचा इटतहास प्रा. तानाजीराव टनकस डायमंड पणेु  ₹    220.00 

542 59392 जागटतक इटतहास संशोधनातील माझे अनभुव प.ु ना. ओक मनोरमा मुंबई  ₹    100.00 

543 42783 धमभ: महात्मागांधींचा & स्वा. सावरकरांचा टव. ग. काटनिकर अटस्मता पणेु  ₹      40.00 

544 43078 धमभयदु्ध की महायदु्ध प्रा. टश. त्र्यं. पिवारी प्रतीिा उदगीर  ₹    190.00 

545 44580 अवघड अफगाटणस्तान टनळु दामले मौज मुंबई  ₹    125.00 

546 61575 पाटनपतची बखर डॉ. दादा गोरे गोदा औरंगाबाद  ₹      80.00 

547 8332 यधु्द टजज्ञासा भा. त्र्य. परांजपे स्पािभन पणेु  ₹      10.00 

548 60423 महाराष्ट्राचे महामंथन लालजी पेंडसे लोकवांङमय गहृ मुंबई  ₹    600.00 

549   -     टचंतन यात्रा डॉ. ज. वाघमारे स्वरूप लातुर  ₹      80.00 

550 60429 अमरावती टजययातील राजस्थानी समाजाचा इटतहास इटतहास शोध सटमती 
इटतहास शोध आटण  

सटमती
अमरावती  ₹    150.00 

551 60555 पाटनपतचा अखेरचा रणसंग्राम कॅ. राजा टलमये टदलीपराज पणेु  ₹      50.00 

552 59640 गुलशने इिाटहनी अन.ु डॉ. भ. ग. कंुिे 
महाराष्ट्र रा. साटहत्य 

आटण संस्कृती मंडळ
मुंबई  ₹      60.00 

61571 सभासद बखर संपा: डॉ. य.ु म. पठान स्नेहवधभन पणेु  ₹      80.00 

92087 सभासद बखर संपा: डॉ. य.ु म. पठान स्नेहवधभन पणेु  ₹      81.00 

554 61576
श्री. टशवछत्रपतींची ९१ कलमी बखर आटण भोसले घराण्याची 

चररतावली
सं. टव. स. वाकसकर  व्हीनस पणेु  ₹      40.00 

555 61572 आज्ञापत्र मराठे शाहीतील राजनीती डॉ. प्र. न. देशपांडे / डॉ. टवजय देशपांडे  स्नेहवधभन पणेु  ₹      70.00 

556  -     यरुोपचा इटतहास अनपुम अनपुमा औरंगाबाद  ₹      10.00 

557 61358 स्वातंत्र्य संग्राम परभणी टजयहाचे योगदान सं. मंडळ 
परभणी टजयहा स्वा. सै. 

स.
औरंगाबाद  ₹    120.00 

558 60232 शेतकऱ्यांचा राजा टशवाजी आटण इतर लेख शरद जोशी जनशक्ती वाचक  ₹    150.00 

559 73675 माझी जन्मठेप टव. दा. सावरकर अजब कोयहापरु  ₹    100.00 

560 38162 शोध मस्तानीचा डॉ. सौ. मा. स. मनुशी अिय पणेु  ₹    100.00 

561 81731 आधटुनक भारत आ. शं. जावडेकर कॉन्िीनेिल पणेु  ₹    400.00 

562 83043 कथा क्ांटतकारकांच्या (क्ांटतकारकांचा इटतहास ) कृ. प. देशपांडे भा. टवचार साधना पणेु  ₹      30.00 

563 83065 दसुरे महायधु्द टव. वा. कुवाडेकर 
महाराष्ट्र राज्य साटहत्य 

संस्कृती मंडळ
मुंबई  ₹      71.00 

564 59055 संघषभ : १९४८ ते १९५६ -  खंड २ संपा: स. मा. गगे आ. कृ. वाघमारे स्मतृी स. औरंगाबाद  ₹      15.00 
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565 59055 संघषभ : 1957 ते १९५७  - खंड ३ संपा: स. मा. गगे आ. कृ. वाघमारे स्मतृी स. औरंगाबाद  ₹      15.00 

566 83477 भारताची कुळकथा म. के. ढवळीकर राजहसं पणेु  ₹    400.00 

567 83479 महाराष्ट्राची कुळकथा म. के. ढवळीकर राजहसं पणेु  ₹    150.00 

568 83493 सावध ऐका ....चीन पाटकस्तान  यतुी एक आव्हान टवशाखा पािील राजहसं पणेु  ₹    250.00 

569 83595 टहिलरचे महायधु्द टव.ग.काटनिकर टदलीपराज पणेु  ₹    120.00 

570 83596 अॅडॉयफ टहिलरची पे्रमकहाणी टव.ग.काटनिकर टदलीपराज पणेु  ₹      80.00 

571 83597 अिाहम टलंकन -फाळणी िाळणार माणसु टव.ग.काटनिकर टदलीपराज पणेु  ₹    600.00 

572 83598 टव्हएतनाम - अथभ आटण अनथभ टव.ग.काटनिकर टदलीपराज पणेु  ₹    500.00 

49022 फाळणी यगुान्ता पवूीचा काळोख टव.ग.काटनिकर टदलीपराज पणेु  ₹    650.00 

83600 फाळणी यगुान्ता पवूीचा काळोख टव.ग.काटनिकर टदलीपराज पणेु  ₹    651.00 

574 83602 माहाभारत पटहला ईटतहास टव.ग.काटनिकर टदलीपराज पणेु  ₹    500.00 

575 83603 इस्त्राईल :यदु्ध ,यदु्ध आटण यदु्धच टव.ग.काटनिकर टदलीपराज पणेु  ₹    500.00 

576 83609 टचंतन आटण टचंतनीय टदनकर बोरीकर प्रटतभा औरंगाबाद  ₹    145.00 

577  -   यादवकालीन महाराष्ट्र { इ.स. १००० ते १३५०} मरुलीधर गजानन पानसे मुंबई ग्रंथ संथा मुंबई  ₹    300.00 

578 83547 महाराष्ट्रातील समाजसधुारणेचा इटतहास टभडे / पािील फडके कोयहापरू  ₹      50.00 

579 84133 आधटुनक भारत :भाग १ संपा .ग.प्र.प्रधान टिळक मराठी टवद्यापीठ पणेु  ₹      50.00 

580 28727 मंतरलेले पाणी अमतृ गडकरी /करडखेडकर साधना पणेु  ₹      50.00 

581 20270 हदैराबाद टवमोचन आटण टवसजभन कुरंुदकर नरहर मराठी साटहत्य पररषद औरंगाबाद  ₹      55.00 

582 84765 नेताजींचा मतृ्य ुभारताचे सवाभत मोठे रहस्य  D शेिे मीना टवश्वकमाभ पणेु  ₹    650.00 

583 84774 टपरॅटमड चे रहस्य आटण नाईलचे सौंदयभ परांजपे कृ.भा. कुबेर पणेु  ₹    190.00 

584 84849 भारतीय भगूोलाचा अतुलनीय इटतहास गोडसे सायली टवश्वकमाभ पणेु  ₹    375.00 

585 84786 बौद्ध स्तुपम माया दामोदर नवल पणेु  ₹    165.00 

586   -   सदैव सैटनका जोशी अटमता व्यास टक्एशन्स ठाणे  ₹      16.00 

587 84831 ५५ कोिींचे बळी गोडसे गोपाळ ररया कोयहापरू  ₹    100.00 

588 84712 श्री. कृष्ट्णदेवराय व्यं.देवनपयली स्वरूपदीप सोलापरू  ₹    400.00 

589 85670 श्री टशवराय IAS?कुशल सशुासनाचा वस्तुपाठ आपिे अ.वा. राजहसं पणेु  ₹    150.00 

590 85679 पळभरही नाही हाय हाय अन.ु गोखले  करुणा राजहसं पणेु  ₹    350.00 

591 85681 एटसएन नंटबयार अन ु सजुाता गोडबोले राजहसं पणेु  ₹    350.00 
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592 59609 इटतहासाचा मागोवा -प्राचीन काळापासनू १७०७ पयांत - पवुाभधभ डॉ. भा.रा. अंधारे अंशलू नागपरू  ₹      65.00 

593 85751 शोध नेहरंुचा आटण भारताचाही थरूर शशी समकालीन पणेु  ₹    200.00 

594 85727 टप्रय डोरोथी (इटंदरा गांधीनी अमेररकन मैटत्रणीस टलटहलेली पते्र ) गोडबोले सजुाता राजहसं पणेु  ₹    225.00 

595 85691 टशवछत्रपती "एक मागोवा" पवार जयटसंग मेहता पणेु  ₹    170.00 

596 85692 टशवचररत्रा पासनू काय टशकावे पवार जयटसंग मेहता पणेु  ₹    120.00 

597 85693 राजषी शाहू, भाऊराव पािील आटण प्रबोधनकार ठाकरे पवार जयटसंग मेहता पणेु  ₹      30.00 

598 85694 आमच्या इटतहासाचा शोध पवार जयटसंगराव  मेहता पणेु  ₹    100.00 

599 85695 छत्रपती संभाजी - एक टचटकत्सा पावार जयटसंग मेहता पणेु  ₹    180.00 

600 85696 राजषी शाहू छत्रपती एक अभ्यास पवार जयटसंग मेहता पणेु  ₹    150.00 

601 85697 राजषी शाहू छत्रपतींची भाषणे पवार जयटसंग मेहता पणेु  ₹    140.00 

602 85698 राजषी शाहू छत्रपती : पत्र व्यवहार आटण कायदे पवार जयटसंग मेहता पणेु  ₹    150.00 

603 85699 राजषी शाहू छत्रपतींचे - जाहीरनामे व हुकुमनामे पवार जयटसंग मेहता पणेु  ₹    170.00 

604 85700 राजषी शाहू छत्रपती :एक मागोवा पवार जयटसंग मेहता पणेु  ₹    170.00 

605 85701 मराठ्यांचे स्वातंत्र्य यधु्द पवार जयटसंग मेहता पणेु  ₹    350.00 

606 85702 मराठे शाहीचे अंतरंग पवार जयटसंग मेहता पणेु  ₹    300.00 

607 86128 रामाच्या पदच्ीन्हां वरून पषु्ट्पक टवमानाने पंख पसरले भावे एस.व्ही, भारतीय टवचार साधना पणेु  ₹    350.00 

608 86118 सप्तसररतांचा प्रदेश अन.ुजोशी सजुाता भारतीय टवचार साधना पणेु  ₹    300.00 

609 86170 सेटपअन्स : मानव जातीचा अनोखा इटतहास  (D) अन.ुफडके वासंती डायमंड पणेु  ₹    100.00 

610 86144 सज्जन गडचा इटतहास टचंचोलकर सनुील श्री.रामदास स्वामी संस्थान सज्जनगड  ₹      25.00 

611 86147 स्वातंत्र्यवीर सावरकर आटण सेययलुर जेल फले बबन  ₹    100.00 

612 85787 गांधी हत्या आटण सावरकरांची बदनामी मोरे शेषराव राजहसं पणेु  ₹    400.00 

613 86300 पणु्यशोयक छत्रपती टशवाजी महाराज - भाग १ हरदास बाळशास्त्री लाखे नागपरू  ₹    460.00 

614 86301 पणु्यशोयक छत्रपती टशवाजी महाराज - भाग २ हरदास बाळशास्त्री लाखे नागपरू  ₹    460.00 

615 86302 पणु्यशोयक छत्रपती टशवाजी महाराज - भाग ३ हरदास बाळशास्त्री लाखे नागपरू 

616 86303 पणु्यशोयक छत्रपती टशवाजी महाराज - भाग ४ हरदास बाळशास्त्री लाखे नागपरू 

617 86307 टहदं ुराष्ट्रवादाचे स्त्रोत जोगळेकर ज.द. भारतीय टवचार साधना पणेु  ₹    150.00 

618 86315 त्यांना समजावनु घेताना चपळगावकर नरेंद्र राजहसं पणेु  ₹    250.00 

619 86318 महाराज बाबासाहबे परंुदरे परंुदरे पणेु  ₹    250.00 
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620 36671 आधटुनक भारत देव प्रभाकर टवद्याभारती पणेु  ₹    275.00 

621 46976 काश्मीर: काल आटण आज हुसैन मजुफ्फर हुसेन चंद्रकला पणेु  ₹    120.00 

622 47598 टहिलरचे महायधु्द काटनिकर टव.ग. रटवराज पणेु  ₹      50.00 

623 86681 आधटुनक महाराष्टाचा इटतहास चौधरी डी.के. म.सा.संस्कृती मंडळ मुंबई 554.00₹  

624 87054 होएओ डेअस  (D)- मानव जातीच्या भटवष्ट्याचा रोमांचक वेध अन.ुकुलकणी सशु्रतु मधशु्री पणेु  ₹    500.00 

625 87054
तारामतीचा प्रवास - भारतीय टचत्रपिातील स्त्री टचत्रवाणीची शंभर 

वषभ
देशपांडे रेखा परम टमत्र पब्लली. ठाणे  ₹    250.00 

626 87058 टकयले कंधार व राष्ट्रकुि कालीन टशयपवैभव (D) पाठक अरुणचंद्र मावेन िेक्नोलॉजी पणेु  ₹    550.00 

627 87059 मराठा आरमार पेंडसे सटचन मावभन िेक्नॉलॉजी पणेु  ₹    500.00 

628 87060 ऐटतहाटसक बखरी -१ संपा सोवनी अटवनाश शब्लदवेध पणेु  ₹    250.00 

629 87061 ऐटतहाटसक बखरी -१ संपा सोवनी अटवनाश शब्लदवेध पणेु  ₹    250.00 

630 87062 ऐटतहाटसक शकावयया संपा.सोवनी अटवनाश शब्लदवेध पणेु  ₹      75.00 

631 87063 स्वराज्याचे छत्रपती आटण अष्टप्रधान संपा.सोवनी अटवनाश पवूाभ पणेु  ₹      75.00 

632 87064 कवींद्र परमानन्दकृत "श्री टशवभारत" टदवेकर सदाटशव महादेव मावेन िेक्नोलॉजी पणेु  ₹    300.00 

633 87065 टशवप्रताप टदन टवशेष संखे उदय मावेन िेक्नोलॉजी पणेु  ₹    300.00 

634 87066 वीर टशवा काटशद नऱ्ह ेशंकर टनटशराज पणेु  ₹    280.00 

635 87067 परमानंद काव्यम संपा.टशवदे सदाटशव टवश्वाटमत्र पणेु  ₹    225.00 

636 87069 स्वराज्य पिी गुपे्त महशे व्यास टक्एशन्स ठाणे  ₹    225.00 

637 87070 टशक्के कि्यारी गुपे्त महशे व्यास टक्एशन्स ठाणे  ₹    300.00 

638 87090 श्री.टशवछत्रपती -समथभयोग अथाभत टहदंवी स्वराज्य योग संपा.मंदार रामदासी श्री रामदास स्वामी संस्थान सज्जनगड  ₹    100.00 

639 87201 मलू टनवासी खोिी संकयपना रटवंद्र साठे भारतीय टवचार साधना पणेु  ₹      30.00 

640 87203 दादरा नगरहवेलीची मकु्ती श. रा. मांडके भारतीय टवचार साधना पणेु  ₹      30.00 

641 87204 याटचसाठी केला अट्टाहास वसधुा टबजरु भारतीय टवचार साधना पणेु  ₹      75.00 

642 87205 सौंदयभभमुी  गोमंतक मकु्त श. रा. मांडके श.रा. मांडके पणेु  ₹      30.00 

643 87202 महाराज्ञी  येसबुाई स.स. टशवदे स्नेहल पणेु  ₹    260.00 

644 87186 टशवछत्रपतीची पते्र खंड - १   (D) अनरुाधा गो. कुलकणी परमटमत्र ठाणे  ₹    550.00 

645 87180 टशवछत्रपतीची पते्र खंड - २   (D) अनरुाधा गो. कुलकणी परमटमत्र ठाणे  ₹    550.00 

646 87190 छ. संभाजी महाराजांची पते्र स. टशवदे स्नेहल पणेु  ₹    525.00 

647 87196 आपयया संस्कृतीची ओळख मा. गो.वैद्य भारतीय टवचार साधना पणेु  ₹      60.00 
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648 87338 छत्रपती टशवाजी महाराज चररत्र आटण टशकवण  संपा; टशवप्रसाद मंत्री टवश्वकमाभ पणेु  ₹    150.00 

649 87427
इझी मनी; पैशाच्या उत्क्ांतीचा इटतहास : रॉटबन्सन कुसो ते 

पटहले महायधु्द
टववेक कौल अेसअेजीइ न्य.ु टदयली  ₹    220.00 

650 87794 तेजशलाका फाळणीच्या संघषाभत संघस्वयंसेवकाचे कायभ अन.ु डॉ. शरद कंुिे स्नेहल पणेु  ₹    550.00 

651 8795 थोरलं राजं सांगुन गेलं.. टननाद बेडेकर स्नेहल पणेु  ₹    180.00 

652 87797 मराठ्यांची न्यायव्यवस्था सदाटशव टशवदे स्नेहल पणेु  ₹    460.00 

653 87799 लोकसंस्कृतीच्या आटदम धारा टदनेश वाघुंबरे गोदावरी अहमदनगर  ₹    300.00 

654 87801 मराठ्यांची प्रशासकीय व्यवस्था अन.ु सदाटशव  टशवदे स्नेहल पणेु  ₹    450.00 

655 87802 टशवराज्याटभषेक प्रयोग वा. सी. बेन्द्रे पाश्वभ कोयहापरु  ₹    200.00 

656 87804  टशवभषुण टननाद बेडेकर स्नेहल पणेु  ₹    325.00 

657 87805 रामचंद्रपंत आमात्यकृत टशवराजनीती केदार फाळके स्नेहल पणेु  ₹    225.00 

658 87806 सेनापती हबंीरराव मोटहते सदाटशव टशवदे  डायमंड पणेु  ₹    200.00 

659 87257 मराठ्यांचा इटतहास कटवता भालेराव पॉप्यलुर मबुई  ₹    700.00 

660 87803 राजकीय हत्त्या कालवुाला पंकज परमटमत्र ठाणे  ₹    650.00 

661 89602 मघुल सते्तचा सारीपाि औरंगजेबाचे सत्तारोहन उदय टभडे मेहता पणेु  ₹    220.00 

662 89608 कहाणी हदै्राबाद लढ्याची नरेन्द्र चपळगावकर देशमखु आटण कंपनी पणेु  ₹    150.00 

663 89623 छत्रपती टशवाजी महाराज जीवन - रहस्य नरहर कुरंुदकर देशमखु आटण कंपनी पणेु  ₹      60.00 

664 89754 इटतहासात डोकवतांना मो. टन. ठोके अटभनंदन कोयहापरु  ₹    160.00 

665 89754 टशवरायांची राजनीती योगेश खंडागळे अटमत पणेु  ₹    180.00 

666 89760 टहदंसु्थानच्या  स्वातंत्र्य चळवळीचा इटतहास डॉ. जयटसंग पवार फडके कोयहापरु  ₹    150.00 

667 31121
पोतुभगेज - मराठे सबंध अथाभत  पोतुभगेजांच्या दप्तरातील मराठ्यांचा 

इटतहास
डॉ. पांडुरंग सखाराम टपसलैुकर व. ह. गोळे पणेु  ₹      12.00 

668 62578 देवटगरीचे यादव िमहानांद श्रीकृष्ट्णा देशपांडे समथभ औरंगाबाद  ₹      15.00 

669 86449 गांधी हत्त्या आटण मी - (D) गोपाळ गोडसे ररया कोयहापरु  ₹    100.00 

670 89870 राजतरंटगणी काटश्मरी राजांची गाथा जोनराजकृत टचनार पणेु  ₹    250.00 

671 89886 डॉ. बा. आंबेडकर यांचे राष्ट्र उभारणीत योगदान खंदारे, रामिेके,  उमरीवाड अथवभ धळेु  ₹    400.00 

672 89919 पेशवेकालीन सरंजामशाही डॉ. ए. पी. गवळी आनंद औरंगाबाद  ₹    150.00 

673 89941 धाराटशव ते उस्मानाबाद भारत राजेन्द्रगडकर ग्रंथाली मुंबई  ₹    180.00 

674 89942 हवा, पाणी और.... भारत राजेन्द्रगडकर ग्रंथाली मुंबई  ₹        0.75 

675 74377 हदै्राबाद स्वातंत्र्य संग्राम आटण मराठवाडा अनंत भालेराव
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676 90068 दंभस्फोि डॉ. ना. भा. खरे टवजय नागपरु  ₹    400.00 

677 90064 साथभवाह - प्राचीन भारताची दळणवळ पद्धती मोतीचंद्र साटहत्य टदयली  ₹    340.00 

678 90184 सत्तांतराचे उदयास्त परांजपे कृ. भा. स्वरूपदीप कोयहापरु  ₹    345.00 

679 90366 नास्त्रोडेमसच्या सेंचरुीटतल भटवष्ट्याचे जोशी : संपा. राजेश पणेु  ₹      45.00 

680 90370 हदै्राबाद स्वातंत्र्य संग्राम पोतदार वसंत टवद्याभारती लातुर  ₹    150.00 

681 90371 मराठवाड्याच्या मकु्ती लढा आटण हदै्राबाद संस्थान लोखंडे चंद्रशेखर टवद्याभारती लातुर  ₹    250.00 

682 90276 अनबंुध : धमभ - संस्कृतीचे रानडे प्रटतभा इडुंस मुंबई  ₹    375.00 

683 90277 हद्दपार रजा : टधबा अन.ु जोशी टगरीश इडुंस  मुंबई  ₹    375.00 

684 90831 पणेु शहराचा इटतहास जोशी नारायण साटहत्य सहकार संघ  मुंबई        - 

685 90835 पेशवाईच्या सावलीत चापेकर नारायण चापेकर पणेु        - 

686 90867 थोरलं राज सांगुन गेल बेडेकर टननाद स्नेहल पणेु  ₹    180.00 

687 90868 टशवराज्याटभषेक प्रयोग वा. सी. बेंद्रे पाश्वभ कोयहापरु  ₹    200.00 

688 90869 मालोजी राजे आटण शाहाजीराजे महाराज   (D) वा. सी. बेंद्रे पाश्वभ कोयहापरु  ₹    550.00 

689 90870 श्री.  छत्रपती संभाजी महाराज  (D) वा. सी. बेंद्रे पाश्वभ कोयहापरु  ₹      50.00 

690 71020 गांधी गोंधळ टवनायक दा.   सावरकर ररया कोयहापरु  ₹    100.00 

691 90939 टवसाव्या शतकातील महाराष्ट्र - (१)  १९०१ - १९१४ फडके य. दी. के सागर पणेु  ₹    200.00 

692 90940 टवसाव्या शतकातील महाराष्ट्र - (२ )  १९१४ - १९२० फडके य. दी. के सागर पणेु  ₹    175.00 

693 90941 टवसाव्या शतकातील महाराष्ट्रातील - (३) १९२१ - १९२९ फडके य. दी. के सागर  पणेु  ₹    225.00 

694 90942 टवसाव्या शतकातील महाराष्ट्र १९३० - १९३९ फडके य. दी. के सागर  पणेु  ₹    350.00 

695 90943 टवसाव्या शतकातील महाराष्ट्र १९४० -१९४७ फडके य. दी. के सागर  पणेु  ₹    295.00 

696 90944 टवसाव्या शतकातील महाराष्ट्र १९४८ - १९६० फडके य. दी. के सागर  पणेु  ₹    250.00 

697 90945 टवसाव्या शतकातील महाराष्ट्र १९४८ - १९६० फडके य. दी. के सागर  पणेु  ₹    250.00 

698 90946 टवसाव्या शतकातील महाराष्ट्र १९५६  - १९६३ फडके य. दी. के सागर  पणेु  ₹    300.00 

699 46913 श्री राजा  टशवछत्रपती खंड - १ भाग - १  (D ) गजानन भास्कर मेहेंदळे इरा एंन्िर प्रायझेस पणेु  ₹ 1,250.00 

700 46915 श्री राजा  टशवछत्रपती खंड - २ भाग - १  (D ) ( पसु्तक पटहले) गजानन भास्कर मेहेंदळे इरा एंन्िर प्रायझेस पणेु  ₹    125.00 

701 46914 श्री राजा  टशवछत्रपती खंड - २ भाग - १  (D ) ( पसु्तक दसुरे) गजानन भास्कर मेहेंदळे इरा एंन्िर प्रायझेस पणेु  ₹    625.00 

702 50119 इमारत स्थापत्य कला टफरोझ रानडे मौज मुंबई  ₹    120.00 

703 74591 जनु्नर टशवनेरी पररसर - (D ) सरेुश वसंत जाधव परुातत्व व वस्तुसंग्रहालय मुंबई  ₹        2.70 

 8275823848 28



इतिहास मराठी
अ.क्र. दा.अंक ग्रंथनाम ग्रंथकार प्रकाशक स्थळ  ककंमत

704 74592 टसंदखेडराजा - (D) टवजय देशमखु परुातत्व व वस्तुसंग्रहालय मुंबई  ₹      10.00 

705 86334 नास्रोडमसच्या सेचरुीतील  - (संदभभ ) भटवष्ट्याचे  (D) स. ह. जोशी परुातत्व व वस्तुसंग्रहालय मुंबई  ₹      50.00 

706 61574 पाटनपतची बखर संपा: रघनुाथ टव. हरेवाडकर व्हीनस पणेु  ₹      50.00 

707 90370 हदै्राबाद स्वातंत्र्य संग्राम वसंत पोतदार टवद्याभारती लातुर  ₹    150.00 

708 90371 मराठवाड्याचा मकु्ती लढा आटण हदै्राबाद संस्थान प्रा. डॉ. चंद्रशेखर लोखंडे टवद्याभारती लातुर  ₹      12.00 

709 31121
पोतुभगेज - मराठे सबंध अथाभत  पोतुभगेजांच्या दप्तरातील मराठ्यांचा 

इटतहास
डॉ. पांडुरंग सखाराम टपसलैुकर न.ची.केळकर पणेु  ₹      12.00 

710 91899 देव योद्धा:कुळकती की कुळवंतीन एक शोध आटण पररटशष्टे काका टवधाते प्रफुयलता पणेु  ₹    250.00 

711 91957 छत्रपती संभाजी महाराजांची राजनीटत [D] फाळके  केदार
भांडारकर प्राच्य टवद्दा 

संशोधन मंटदर
पणेु  ₹    950.00 

712 91970 ररबेल सलुताना तटृप्त कुलकणी :अनु इकेए चेंनाई  ₹    399.00 

713 91961 महासागर मंथनाचा संजीव सानयाल इकेए चेंनाई  ₹    399.00 

714 92026 जाटलयनवाला बाग अमेय जाधव मेहता पणेु  ₹    495.00 

715 87460 टशवराई एक स्वाटभमानी चलन [D] परुुषोत्तम भागभवे अनभुव अिर धन मुंबई  ₹      50.00 

716 92037 टिळक आटण आगरकर [D] श्रीटनवास ना. बनहट्टी सटुवचार नागपरू  ₹    150.00 

92038 न्यायमतूी महादेव गोटवंद रानडे यांचे धमाांतर व्याख्याने [D] श्री रमाबाई रानडे कनाभिक पे्रस मुंबई  ₹    260.00 

92039 न्यायमतूी महादेव गोटवंद रानडे यांचे धमाांतर व्याख्याने [D] श्री रमाबाई रानडे कनाभिक पे्रस मुंबई  ₹    261.00 

718 92101 डॉ बाबासाहबे आंबेडकर आटण हदैराबाद स्वतंत्र्य संग्राम डॉ अटनल काठारे कयपना नांदेड  ₹      25.00 

719 92122 मटहकावतीची बखर वी.का.राजवाडे वरदा बुक्स पणेु  ₹    100.00 

720 92148 भाऊसाहबेांची बखर कै.शं.ना.जोशी पणेु टवद्दाथी गहृ पणेु  ₹      12.00 

721 92169 वेध काश्मीरचा रवींद्र रसाळ कयपना नांदेड  ₹    110.00 

722 92251 टनवडक लेख व डोंगरीच्या तुरंुगातील आमचे १०१ टदवस गो.ग.आगरकर अजब कोयहापरू  ₹    310.00 

723 92252 टनवडक लेख वी.का.राजवाडे अजब कोयहापरू  ₹    390.00 

724 92259 लाल टकयययांतील आठवणी गोपाळ गोडसे ररया कोयहापरू  ₹    100.00 

725 92218 प्राचीन भारत अटनल काठारे कयपना नांदेड  ₹    300.00 

726 92219 आननेय आटशयायी राष्ट्रांचा इटतहास पी.के.चौधरी कैलाश औरंगाबाद  ₹    175.00 

727 92220 इटतहास संशोधन स्वरूप व प्रटक्या प्रभाकर देव कयपना नांदेड  ₹      60.00 

728 92221 अवाभचीन यरुोप (१७८९-१९४५) पी.जी.जोशी अभय नांदेड  110।00

729 19223 शेलार टखंड बाबासाहबे परंुदरे परंुदरे पणेु  ₹    600.00 

92457 प्राचीन महाराष्ट्र;परंपरा आटण स्मदृ्धी:प्रभाकर देव गौरव ग्रंथ पांडे, जोंधळे,मेगदे रटश्म नांदेड  ₹    400.00 

730

717
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92473 प्राचीन महाराष्ट्र;परंपरा आटण स्मदृ्धी:प्रभाकर देव गौरव ग्रंथ पांडे, जोंधळे,मेगदे रटश्म नांदेड  ₹    401.00 

731 92477
मराठवाडा च्या न्यायहक्कांसाठी गोटवंद भाईनी टदलेले 

न्यायालयीन लढे
प्रदीप देशमखु स्वा.रामानंद तीथभ औरंगाबाद   -  

732 92617 महाराष्ट्र संस्कृती घडण आटण टवकास
प्रा ह.श्री शेंनोळीकर/डॉ प्र न. 

देशपांडे
डायमंड पणेु  ₹    500.00 

733 92621 करटवर छत्रपती दसुरे टशवाजी डॉ कमालकर वी. श्रीखंडे पाश्वभ कोयहापरू  ₹    300.00 

734 92632 भारतीय स्वातंत्र्यसमर {सात्तावण ते सभुासह} म.म.बालाशस्त्री हरदास लाखे नागपरू  ₹    600.00 

735 92547 टशवरायांचा आठवावा प्रताप डॉ तू वा सावंत इदं्रायणी पणेु  ₹        6.00 

736 92548 छत्रपती श्री टशवाजी महाराज श्री के देवधर ज्योत्स्ना मुंबई  ₹      15.00 

737 92566 गांधीहत्या आटण मी गोपाळ गोडसे ररया कोयहापरू  ₹    100.00 

738 92578 कणभ खरा कोण होता ? दाजी पणशीकर अटस्मता पणेु  ₹      45.00 

739 92634 अयोध्या माधव भंडारी परमटमत्र ठाणे  ₹    650.00 

740 92635 प्रटतपच्छंद्र लेखव-छ.टशवाजी महाराजांची १टल यशस्वी मोहीम मकरंद शांताराम भारतीय टवचार साधना पणेु  ₹    150.00 

741 92638 द ग्रेि गेम १९१७ मध्यपवूेची राक्त्लांटच्छत शताब्लदी जयराज सालगावकर परमटमत्र ठाणे  ₹    400.00 

742 92639 रामचंद्रपंत आमात्यांचे आज्ञापत्र मोदी-मराठी-इगं्रजी प्रा. ए.र. कुलकणी डायमंड पणेु  ₹    500.00 

743 92640 आटदलशाहीफमाभने ग.महदंळे,टन.बेडेकर,र.लोणकर डायमंड पणेु  ₹    495.00 

744 92641 लोकमान्य टिळक यांच्या आठवणी आणी आख्याटयका:खंड १ सदाटशव वी. बापि:संपा. परमटमत्र ठाणे  ₹    900.00 

745 92642 लोकमान्य टिळक यांच्या आठवणी आणी आख्याटयका:खंड २ सदाटशव वी. बापि:संपा. परमटमत्र ठाणे  ₹    900.00 

746 92643 लोकमान्य टिळक यांच्या आठवणी आणी आख्याटयका:खंड ३ सदाटशव वी. बापि:संपा. परमटमत्र ठाणे  ₹    900.00 

747 92754 आव्हान - ३ रे महायदु्ध पी.व्ही.अराणके कॉटन्िनेन्िल पणेु  ₹    300.00 

748 92759 इनामदारी ना.स. इनामदार कॉटन्िनेन्िल पणेु  ₹    125.00 

749 92857 पेशवाईतील साडेतीन शहाणे शं.रा.देवळे कॉटन्िनेन्िल पणेु  ₹      20.00 

750 93032 चीनचा इटतहास खाबडे टदनकर कैलाश औरंगाबाद  ₹      50.00 

751 93027 प्राचीन भारताचा इटतहास देशमखु मा.न. टवश्वभारती नागपरू  ₹      85.00 

752 93084 टसंधतुील साम्राज्ये पाठक श्याम : अनू इटंडस सोसभ मुंबई  ₹    499.00 

753 93101 छत्रपती टशवाजी महाराज - व्यवस्थापन गुरु आटण व्यहूरचनाकार डॉ.टगरीश प. जाखोिीया साकेत औरंगाबाद  ₹    245.00 

754 57046 माओ क्ांतीचे टचत्र आटण चररत्र काटनिकर टव.ग. अटस्मता पणेु  ₹    425.00 

755 64385 फाळणीचे हत्याकांड - एक उत्तर - टचटकत्सा गोडबोले माधव राजहसं पणेु  ₹    350.00 

756 64443 मंडलेचा राजबंदी गोखले अरटवंद राजहसं पणेु  ₹    300.00 

757 94069 श्रीसमथभ चररत्र वा.दा.पळटनिकर श्रीसमथभ सेवा मंडळ सज्जनगढ  ₹      45.00 

730
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758 42774 सावरकर टवटवध लेख संपा. लक्ष्मणशास्त्री जोशी सावरकर दशभन प्रटतष्ठान     ----   

759 93336 सावरकर  (टवस्मतुीचे पडसाद )१८८३-१९२४
अन.ुरणजीत सावरकर, मंटजरी 

मराठे
मधशु्री पब्लली.     ----   

760 86776 टवश्श्वव्याटपनी संस्कृती
डॉ.कृष्ट्ण माधव आपिे , सरेुश 

मापारी
टवश्व टहदं ूपररषद नागपरू  ₹      80.00 

761 80018  मस्तानी  मस्तानी...... दत्तात्रय गणेश गोडसे पॉप्यलुर पणेु  ₹    350.00 

762 93387 अठराशे सत्तावांनची संग्राम गाथा वी.सं.वाटळंबे अटभटजत पणेु  ₹      50.00 

763 93387 आठराशे सत्तावांची संग्राम गाथा श्रीराम साठे :अन.ु
भारतीय इटतहास संकलन 

सटमती
पणेु  ₹        3.50 

764 93464 स्वातंत्रवीर सावरकर : वादळी जीवन ज.ड.जोगळेकर उत्कषभ पणेु  ₹      35.00 

765 93451 महाराष्ट्र : दगुभ संपत्ती
श्री कृ.दी.श्रोती , प्रा. 

श्री.ष.श्री.परुाटणक

भारतीय इटतहास संकलन 

सटमती
पणेु  ₹      15.00 

766 93460 उदगीरची लढाई ( स्वराज्याची लढाई ) एन.िी. ढोणे कृटतका उदगीर  ₹      50.00 

767 93461 मराठवाडा मकु्तीसंग्राम एक मागोवा सधुीर देशपांडे - प्रका.
मराठवाडा मकु्तीसंग्राम 

सवुणभ महोत्सव सटमती
औरंगाबाद  ₹      10.00 

768 93452 भारतीय इतीहास लेखनशास्त्र अएक मागोवा डॉ.शरद हबेालकर : अनु
भारतीय इटतहास संकलन 

सटमती
पणेु  ₹        3.50 

769 93536 पटहले महायदु्ध कुलकणी दत्ता रघनुाथ ररया कोयहापरू  ₹    300.00 

770 93575
चले जाव ८ ऑगस्ि १९४२ च्या ठरावावरील भाषणे -गांधी 

,नेहरू,पिेल,आझाद
टवनोद टशरसाठ :संपा. साधना पणेु 60.00₹  

771 93533 टसंधदुगुभ टजयहाचा ''दगुभवेध'' जोशी सटचन टवद्दासागर बुकमाकभ पणेु  ₹      90.00 

772 93576 इस्लामचे भारतीय टचत्र हमीद दलवाई साधना पणेु  ₹      60.00 

773 93722 टशवपनुजभन्म -मनामनांत पािील योगेश राजमाता मुंबई  ₹    200.00 

774 93667 िटत्रयांचा प्राचीन व अवाभचीन इटतहास देशमखु काटशराव बापजुी पाश्वभ कोयहापरू  ₹    650.00 

775 93578 मराठा िटत्रय इटतहास देशमखु काटशराव बापजुी पाश्वभ कोयहापरू  ₹    600.00 

776 93669 िटत्रयांचा जातवार इटतहास देशमखु काटशराव बापजुी पाश्वभ कोयहापरू  ₹    750.00 

777 93682 मराठ्यांचा तोफखाना पानसे श्यामला मावेन िेक्नोलॉजी पणेु  ₹    200.00 

778 93679 शोध नेहरू -गांधी पवाभचा (D ) भािेवार सरेुश मनोटवकास पणेु  ₹    850.00 

779 93680 झेबुटन्नसा (औरंगझेबच्या कनेची कहाणी ) अन ुभान ू सीमा टवश्वकमाभ पणेु  ₹    370.00 

780 93683 भारतीय नौकानयनचा इटतहास केतकर द.रा. मावेन िेक्नोलॉजी पणेु  ₹    400.00 

781 93684 जयतु टशवाजी टपते्र शटशकांत राजहसं पणेु  ₹    600.00 

782 93716 अननीपथा वरील परगांदा जोशी वी.श्री. मनोरमा मुंबई  ₹    925.00 

783 93719 टवजय नगरचे टशयप्काव्ये हवलदार अटस्मता मनोरमा मुंबई 250.00₹     

784 93725 टवजय नगरचे टशयप्काव्ये हवलदार अटस्मता मनोरमा मुंबई 301.00₹     

785 93720 वणवा टहदं देशीचा जोशी वी.श्री. मनोरमा मुंबई  ₹    440.00 
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786 93826 मराठ्यांचा लढायांचा इटतहास शी.प.परांजपे वरदा बुक्स पणेु  ₹    450.00 

787 93857 पटहले जागटतक महायधु्द देसाई स.शं मेहता पणेु  ₹    180.00 

788 93858 दसुरे जागटतक महायधु्द देसाई स.शं मेहता पणेु  ₹    200.00 

789 93771 स्वातंत्र्याचे महानायक मरुलीधर देसाई अटभनंदन कोयहापरू  ₹    120.00 

790 93823 १जानेवारी १९१८ -: कोरेगाव भीमा लढाईचे वास्तव अॅड.जमादार रोहन बाळासाहबे भटूमका पणेु  ₹      50.00 

791 93845 अमेररकेचा न सांटगतला गेलेला संटिप्त इटतहास प्रशांत तळणीकर मेहता पणेु  ₹    495.00 

792 93851 समराज्ञी - महाराणी टव्हक्िोररया आटण भारत वषाभ वेलणकर मेहता पणेु  ₹    650.00 

793 93938 भारत - चीन यधु्द १९६२ पंकज कालवुाला परम टमत्र पब्लली. ठाणे  ₹ 1,150.00 

794 कालपरवा अन.ुकरकरे कुमदु साधना पणेु  ₹    150.00 

795 93942 हदै्राबाद मकु्तीसंग्राम पणूभ वेळ कायभकते (चररत्र व कायभ : भाग १)
श्री.ना.वी.देशपांडे,श्री वसंतराव 

चौधरी,प्रा.चंद्रकांत न्यायाधीश

स्वामी एस.आर.तीथभ 

मराठवाडा संशोधन संस्था
औरंगाबाद  ₹    200.00 

796 93943 हदै्राबाद मकु्तीसंग्राम पणूभ वेळ कायभकते (चररत्र व कायभ : भाग २)
श्री.ना.वी.देशपांडे,श्री वसंतराव 

चौधरी,प्रा.चंद्रकांत न्यायाधीश

स्वामी एस.आर.तीथभ 

मराठवाडा संशोधन संस्था
औरंगाबाद  ₹    200.00 

797 93944 स्वामी रामानंद तीथभ यांचा टशटक्ष्ण्वचार डॉ.प्रकाश मेदकर
स्वामी एस.आर.तीथभ 

मराठवाडा संशोधन संस्था
औरंगाबाद  ₹    100.00 

798 93946 टवचारपवभ डॉ.टशवाजी गऊळकर :संपा
पद्मटवभषूण गोटवदाभाई 

श्रॉप
औरंगाबाद  ₹    120.00 

799 93949 संयकु्त महाराष्ट्राच्या यशापयश प्रा.जीवन देसाई
स्वामी एस.आर.तीथभ 

मराठवाडा संशोधन संस्था
औरंगाबाद  ₹    200.00 

800 93950 टवकासपवभ डॉ.टशवाजी गऊळकर :संपा
पद्मटवभषूण गोटवदाभाई 

श्रॉप
औरंगाबाद  ₹      80.00 
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