
अ.क्र. दा.अंक गं्रथनाम प्रती            गं्रथकार       प्रकाशक        स्थळ ककिं मत

1 17385 मराठी विश्वकोश-अंक ते अतुट चि.:१ लक्ष्मण शास्त्री जोशी महाराष्ट्र  राज्य साहहत्य ि संसृ्कती मंडळ मुंबई ₹ 100.00

2 17386 मराठी विश्वकोश-अतुर चनदान ते एनस्टाईन जेकि .:२ लक्ष्मण शास्त्री जोशी महाराष्ट्र  राज्य साहहत्य ि संसृ्कती मंडळ मुंबई ₹ 100.00

3 17387 मराठी विश्वकोश-एबबिंग हाऊस ते ककसांगाणी.:३ लक्ष्मण शास्त्री जोशी महाराष्ट्र  राज्य साहहत्य ि संसृ्कती मंडळ मुंबई ₹ 100.00

4 17388 मराठी विश्वकोश-कीटक ते गालीकममया ग्लॉमका:४ लक्ष्मण शास्त्री जोशी महाराष्ट्र  राज्य साहहत्य ि संसृ्कती मंडळ मुंबई ₹ 100.00

5 17389 मराठी विश्वकोश-गालिा,ए व्हरीस्त ते िंदी :५ लक्ष्मण शास्त्री जोशी महाराष्ट्र  राज्य साहहत्य ि संसृ्कती मंडळ मुंबई ₹ 100.00

6 17390 मराठी विश्वकोश-िेन,सर ऐिंसाटट बोहरस ते डोळा .:६ लक्ष्मण शास्त्री जोशी महाराष्ट्र  राज्य साहहत्य ि संसृ्कती मंडळ मुंबई ₹ 100.00

7 17391 मराठी विश्वकोश-डु्यईस बुकट  ते धरणगाि .:७ लक्ष्मण शास्त्री जोशी महाराष्ट्र  राज्य साहहत्य ि संसृ्कती मंडळ मुंबई ₹ 100.00

8 17392 मराठी विश्वकोश-धरणे ि बंधार ेते तेणया कशौह:८ लक्ष्मण शास्त्री जोशी महाराष्ट्र  राज्य साहहत्य ि संसृ्कती मंडळ मुंबई ₹ 100.00

9 17393 मराठी विश्वकोश-पऊम िाहरऊ ते पटेल साहहत्य .:९ लक्ष्मण शास्त्री जोशी महाराष्ट्र  राज्य साहहत्य ि संसृ्कती मंडळ मुंबई ₹ 100.00

10 17394 मराठी विश्वकोश-पैकरा ते बंदर े .:१० लक्ष्मण शास्त्री जोशी महाराष्ट्र  राज्य साहहत्य ि संसृ्कती मंडळ मुंबई ₹ 100.00

11 17395 मराठी विश्वकोश-बंदा ते बोनस एअहरझ .:११ लक्ष्मण शास्त्री जोशी महाराष्ट्र  राज्य साहहत्य ि संसृ्कती मंडळ मुंबई ₹ 100.00

12 17396 मराठी विश्वकोश-भंगुतारा ते महाराष्ट्र  राज्य.:१२ लक्ष्मण शास्त्री जोशी महाराष्ट्र  राज्य साहहत्य ि संसृ्कती मंडळ मुंबई ₹ 100.00

13   -- मराठी विश्वकोश- .:१३ लक्ष्मण शास्त्री जोशी महाराष्ट्र  राज्य साहहत्य ि संसृ्कती मंडळ मुंबई ₹ 100.00

14 49546 मराठी विश्वकोश-यंग,एडिडट  ते रयुेन्यो बेट:१४ लक्ष्मण शास्त्री जोशी महाराष्ट्र  राज्य साहहत्य ि संसृ्कती मंडळ मुंबई ₹ 100.00

15 49547 मराठी विश्वकोश-रले्वे ते िाद्द.:१५ लक्ष्मण शास्त्री जोशी महाराष्ट्र  राज्य साहहत्य ि संसृ्कती मंडळ मुंबई ₹ 250.00

16 49548 मराठी विश्वकोश-िाद्द िृंद ते विज्ञान शशक्षण:१६ मे.पू. रगेे:संपा महाराष्ट्र  राज्य साहहत्य ि संसृ्कती मंडळ मुंबई ₹ 250.00

संदभभ मराठी 
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संदभभ मराठी 

17 52003 मराठी विश्वकोश-विज्ञानािे तत्वज्ञान ते शेक्सबपयर िील्यहम  .:१७ विजया िाड : संपा महाराष्ट्र  राज्य साहहत्य ि संसृ्कती मंडळ मुंबई ₹ 250.00

18 ३०३४४/८६९८३ मराठी विश्वकोश-पहरभाषा संग्रह१ - शेख अमर ते संह्यावि २ .:१८ विजया िाड : संपा महाराष्ट्र  राज्य साहहत्य ि संसृ्कती मंडळ मुंबई 
20.00/250.0

0

19 30345 मराठी विश्वकोश-पहरिय गं्रथ  .:१९ विजया िाड : संपा महाराष्ट्र  राज्य साहहत्य ि संसृ्कती मंडळ मुंबई ₹ 150.00

20 ८६९८४/८६९८५
मराठी विश्वकोश-पूिाध--सेइशोनागुण ते हषभद िहरत १/उत्तराधभ--हषभ 
िधभन सम्राट ते जे्ञयिाद २.:२०

विजया िाड : संपा महाराष्ट्र  राज्य साहहत्य ि संसृ्कती मंडळ मुंबई
250.00/250.

00

21 30112 आयुभिेवदक महाकोश -अथात आयुभिेवदक शब्द कोश [अ ते म ] १ िेणी माधि जोशी/एि.जोशी: संपा महाराष्ट्र  राज्य साहहत्य ि संसृ्कती मंडळ मुंबई ₹ 50.00

22 30315 आयुभिेवदक महाकोश -अथात आयुभिेवदक शब्द कोश [प ते ह  ] २ िेणी माधि जोशी/एि.जोशी: संपा महाराष्ट्र  राज्य साहहत्य ि संसृ्कती मंडळ मुंबई

325 आयुभिेवदक शब्द कोश १ (संसृ्कत -संसृ्कत) [अ ते ह ] िेणी माधि जोशी/एि.जोशी: संपा महाराष्ट्र  राज्य साहहत्य ि संसृ्कती मंडळ मुंबई        ---

30313 आयुभिेवदक शब्द कोश १ (संसृ्कत -संसृ्कत) [अ ते ह ] 3 िेणी माधि जोशी/एि.जोशी: संपा महाराष्ट्र  राज्य साहहत्य ि संसृ्कती मंडळ मुंबई ₹ 50.00

53107 आयुभिेवदक शब्द कोश १ (संसृ्कत -संसृ्कत) [अ ते ह ] िेणी माधि जोशी/एि.जोशी: संपा महाराष्ट्र  राज्य साहहत्य ि संसृ्कती मंडळ मुंबई ₹ 500.00

328 आयुभिेवदक शब्द कोश २(संसृ्कत -संसृ्कत) [पुराणणक ] िेणी माधि जोशी/एि.जोशी: संपा महाराष्ट्र  राज्य साहहत्य ि संसृ्कती मंडळ मुंबई ₹ 50.00

53108 आयुभिेवदक शब्द कोश २ (संसृ्कत -संसृ्कत)[पुराणणक ] िेणी माधि जोशी/एि.जोशी: संपा महाराष्ट्र  राज्य साहहत्य ि संसृ्कती मंडळ मुंबई           -

25 30116 आयुभिेवदक औषधीकरण आ ग म आणण प्रत्यक्ष १/२ गंगाधर विषु्ण शास्त्री पुराणणक महाराष्ट्र  राज्य साहहत्य ि संसृ्कती मंडळ मुंबई ₹ 50.00

26 30326 भारतीय संसृ्कती कोश-अंक ते औक्षण :१ महादेि शास्त्री जोशी भारतीय संसृ्कती कोश पुणे ₹ 40.00

27 30327 भारतीय संसृ्कती कोश-कंक ते गािडा:२ महादेि शास्त्री जोशी भारतीय संसृ्कती कोश पुणे ₹ 40.00

३० भारतीय संसृ्कती कोश-गाहडिाल ते तंत्रज्ञान :३ महादेि शास्त्री जोशी भारतीय संसृ्कती कोश पुणे ₹ 40.00

30328 भारतीय संसृ्कती कोश-गाहडिाल ते तंत्रज्ञान :३ महादेि शास्त्री जोशी भारतीय संसृ्कती कोश पुणे ₹ 40.00

23

28 ३

२
24
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29 30329 भारतीय संसृ्कती कोश-तंत्रज्ञान ते नाणी:४ महादेि शास्त्री जोशी भारतीय संसृ्कती कोश पुणे ₹ 40.00

30 30330 भारतीय संसृ्कती कोश-नाणी ते बंगाल :५ महादेि शास्त्री जोशी भारतीय संसृ्कती कोश पुणे ₹ 40.00

31 94030 भारतीय संसृ्कती कोश-: बंगाल ते मराठी ६ महादेि शास्त्री जोशी भारतीय संसृ्कती कोश पुणे ₹ 700.00

32 94031 भारतीय संसृ्कती कोश -:मराठी भाषा ि साहहत्य ते राजस्थान ७ महादेि शास्त्री जोशी भारतीय संसृ्कती कोश पुणे ₹ 700.00

33 9343 भारतीय संसृ्कती कोश-राजस्थान ते बबहार :८ महादेि शास्त्री जोशी भारतीय संसृ्कती कोश पुणे ₹ 60.00

34   - भारतीय संसृ्कती कोश-बबहार ते शसिंधी लोक :९ महादेि शास्त्री जोशी भारतीय संसृ्कती कोश पुणे ₹ 70.00

35 14899 भारतीय संसृ्कती कोश-शसिंधी लोक ते ज्ञानेश्वरी :१० महादेि शास्त्री जोशी भारतीय संसृ्कती कोश पुणे ₹ 85.00

36 36092 भारतीय समाज विज्ञान कोश:१-अखंड क्रांतत ते ऊजा सं.मा.गगे भारतीय समाज विज्ञान मंडळ पुणे ₹ 225.00

37 36093 भारतीय समाज विज्ञान कोश:२- एक देितािाद ते झझनो सं.मा.गगे भारतीय समाज विज्ञान मंडळ पुणे ₹ 250.00

38 36094 भारतीय समाज विज्ञान कोश:३-झुंडशाही ते युरोकम्युचनझम सं.मा.गगे भारतीय समाज विज्ञान मंडळ पुणे ₹ 250.00

39 36095 भारतीय समाज विज्ञान कोश:४-रस्कीन ते स्ऱराज्य सं.मा.गगे भारतीय समाज विज्ञान मंडळ पुणे ₹ 200.00

40 36096
भारतीय समाज विज्ञान कोश:५-साम्यिादी िळिळ ते ज्ञानािे 
समाजशास्त्र ि सुिी

सं.मा.गगे भारतीय समाज विज्ञान मंडळ पुणे ₹ 200.00

41 36097 भारतीय समाज विज्ञान कोश:६-परभाबषक शब्द संग्रह सं.मा.गगे भारतीय समाज विज्ञान मंडळ पुणे ₹ 250.00

30336 महाराष्ट्र  िाक्य संप्रदाय-अ ते थ :१ यशिंत आर.दाते/िी.ग. किे: संपा ₹ 10.00

30337 महाराष्ट्र  िाक्य संप्रदाय-अ ते थ :२ यशिंत आर.दाते/िी.ग. किे: संपा ₹ 10.00

30338 महाराष्ट्र  िाक्य संप्रदाय-द ते ज्ञ:३ यशिंत आर.दाते/िी.ग. किे: संपा ₹ 20.00

42 २
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30339 महाराष्ट्र  िाक्य संप्रदाय-द ते ज्ञ:३ यशिंत आर.दाते/िी.ग. किे: संपा ₹ 20.00

14901 मराठी तत्वज्ञान-महाकोश अचििंत भेदाभेद ते तत्वज्ञान,योगमत:१ देिीदास िाडेकर : संपा मराठी तत्वज्ञान-महाकोश मंडळ पुणे ₹ 100.00

22709 मराठी तत्वज्ञान-महाकोश अचििंत भेदाभेद ते तत्वज्ञान,योगमत:१ देिीदास िाडेकर : संपा मराठी तत्वज्ञान-महाकोश मंडळ पुणे ₹ 100.00

14102 मराठी तत्वज्ञान-महाकोश तत्वज्ञान-रशशयन ते पावदन्द्र :२ देिीदास िाडेकर : संपा मराठी तत्वज्ञान-महाकोश मंडळ पुणे ₹ 100.00

22711 मराठी तत्वज्ञान-महाकोश तत्वज्ञान-रशशयन ते पावदन्द्र :२ देिीदास िाडेकर : संपा मराठी तत्वज्ञान-महाकोश मंडळ पुणे ₹ 100.00

14903 मराठी तत्वज्ञान-महाकोश िामन पंहडत ते हु्यम डेणव्हड:३ देिीदास िाडेकर : संपा मराठी तत्वज्ञान-महाकोश मंडळ पुणे ₹ 100.00

22711 मराठी तत्वज्ञान-महाकोश िामन पंहडत ते हु्यम डेणव्हड:४ देिीदास िाडेकर : संपा मराठी तत्वज्ञान-महाकोश मंडळ पुणे ₹ 100.00

3706
महाराष्ट्र ीय ज्ञानकोश-पुिाधभ- प्रस्तािना खंड हहिंदुस्तान जग /उत्तराधभ - 
रिना पहरिय -अ ते ज्ञ :१

श्रीधर वं्य. केतकर महाराष्ट्र ीय ज्ञानकोश मंडळ पुणे ₹ 125.00

70755
महाराष्ट्र ीय ज्ञानकोश-पुिाधभ- प्रस्तािना खंड हहिंदुस्तान जग /उत्तराधभ - 
रिना पहरिय-अ ते ज्ञ :१

श्रीधर वं्य. केतकर महाराष्ट्र ीय ज्ञानकोश मंडळ पुणे ₹ 125.00

48 3707 महाराष्ट्र ीय ज्ञानकोश-िेदविद्दा :२ श्रीधर वं्य. केतकर महाराष्ट्र ीय ज्ञानकोश मंडळ पुणे ₹ 10.00

3704 महाराष्ट्र ीय ज्ञानकोश-प्रस्तािना खंड:बुद्ध पूिभ  जग :३ श्रीधर वं्य. केतकर महाराष्ट्र ीय ज्ञानकोश मंडळ पुणे ₹ 10.00

33718 महाराष्ट्र ीय ज्ञानकोश-प्रस्तािना खंड:बुद्ध पूिभ जग :३ श्रीधर वं्य. केतकर महाराष्ट्र ीय ज्ञानकोश मंडळ पुणे ₹ 10.00

50 33219 महाराष्ट्र ीय ज्ञानकोश-:४ श्रीधर वं्य. केतकर महाराष्ट्र ीय ज्ञानकोश मंडळ पुणे          ---

51    - महाराष्ट्र ीय ज्ञानकोश-विज्ञानेतीहास :५ श्रीधर वं्य. केतकर महाराष्ट्र ीय ज्ञानकोश मंडळ पुणे ₹ 10.00

52 3711 महाराष्ट्र ीय ज्ञानकोश- :६ श्रीधर वं्य. केतकर महाराष्ट्र ीय ज्ञानकोश मंडळ पुणे            -

53 3712 महाराष्ट्र ीय ज्ञानकोश-शरीर खंड:अथभशास्त्र-आबिका :७ श्रीधर वं्य. केतकर महाराष्ट्र ीय ज्ञानकोश मंडळ पुणे ₹ 10.00

47 2
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54 3713 महाराष्ट्र ीय ज्ञानकोश-शरीरखंड आबिका ईक्ष्वाक:८ श्रीधर वं्य. केतकर महाराष्ट्र ीय ज्ञानकोश मंडळ पुणे ₹ 10.00

55 3714 महाराष्ट्र ीय ज्ञानकोश- ई-अंशुमान :९ श्रीधर वं्य. केतकर महाराष्ट्र ीय ज्ञानकोश मंडळ पुणे ₹ 10.00

56 3715 महाराष्ट्र ीय ज्ञानकोश-क काव्य  :१० श्रीधर वं्य. केतकर महाराष्ट्र ीय ज्ञानकोश मंडळ पुणे ₹ 10.00

57 3716 महाराष्ट्र ीय ज्ञानकोश-काव्य खतें  :११ श्रीधर वं्य. केतकर महाराष्ट्र ीय ज्ञानकोश मंडळ पुणे ₹ 10.00

58 3717 महाराष्ट्र ीय ज्ञानकोश-खतें- ग्वेनभसे:१२ श्रीधर वं्य. केतकर महाराष्ट्र ीय ज्ञानकोश मंडळ पुणे ₹ 10.00

59 3718 महाराष्ट्र ीय ज्ञानकोश-घ-जल पैगुरी  :१३ श्रीधर वं्य. केतकर महाराष्ट्र ीय ज्ञानकोश मंडळ पुणे ₹ 10.00

60 3719 महाराष्ट्र ीय ज्ञानकोश- जल पैगुरी-तपून :१४ श्रीधर वं्य. केतकर महाराष्ट्र ीय ज्ञानकोश मंडळ पुणे ₹ 10.00

61 3720 महाराष्ट्र ीय ज्ञानकोश-तपून-धमान्या :१५ श्रीधर वं्य. केतकर महाराष्ट्र ीय ज्ञानकोश मंडळ पुणे ₹ 10.00

62 3721 महाराष्ट्र ीय ज्ञानकोश-धम्मपद- नेपाळ  :१६ श्रीधर वं्य. केतकर महाराष्ट्र ीय ज्ञानकोश मंडळ पुणे ₹ 10.00

63 3722 महाराष्ट्र ीय ज्ञानकोश-नेपाळ-बडोदें :१७ श्रीधर वं्य. केतकर महाराष्ट्र ीय ज्ञानकोश मंडळ पुणे ₹ 10.00

64 3723 महाराष्ट्र ीय ज्ञानकोश-बडोदें नुर :१८ श्रीधर वं्य. केतकर महाराष्ट्र ीय ज्ञानकोश मंडळ पुणे ₹ 10.00

65           --- महाराष्ट्र ीय ज्ञानकोश-शरीरखंड :१९ श्रीधर वं्य. केतकर महाराष्ट्र ीय ज्ञानकोश मंडळ पुणे        -          

66   --- महाराष्ट्र ीय ज्ञानकोश- शरीरखंड:२० श्रीधर वं्य. केतकर महाराष्ट्र ीय ज्ञानकोश मंडळ पुणे ₹ 10.00

67 3723 महाराष्ट्र ीय ज्ञानकोश-सांिी जे्ञयिाद :२१ श्रीधर वं्य. केतकर महाराष्ट्र ीय ज्ञानकोश मंडळ पुणे ₹ 10.00

30331 अमभनि मराठी ज्ञानकोश - अ ते आयोग :१ गणेश रांगो: संपा अमभनि मराठी ज्ञानकोश कोल्हापुर ₹ 45.00

30336 अमभनि मराठी ज्ञानकोश - अ ते आयोग :१ गणेश रांगो: संपा अमभनि मराठी ज्ञानकोश कोल्हापुर ₹ 45.00
68 २
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69 30332 अमभनि मराठी ज्ञानकोश -आम ते अंश शोधन :२ गणेश रांगो: संपा अमभनि मराठी ज्ञानकोश कोल्हापुर ₹ 50.00

70    --- अमभनि मराठी ज्ञानकोश - क ते कीव्ह :३ गणेश रांगो: संपा अमभनि मराठी ज्ञानकोश कोल्हापुर ₹ 50.00

71 30334 अमभनि मराठी ज्ञानकोश - कु ओममटांग ते गैर िागणुक :४ गणेश रांगो: संपा अमभनि मराठी ज्ञानकोश कोल्हापुर ₹ 50.00

72 30335 अमभनि मराठी ज्ञानकोश - गोअर ते जॉन्सन:५ गणेश रांगो: संपा अमभनि मराठी ज्ञानकोश कोल्हापुर ₹ 70.00

6094 सुलभ विश्वकोश: अ-कालगणना:१ यशिंत आर.दाते/िी.ग. किे: संपा प्रसाद पुणे ₹ 25.00

30317 सुलभ विश्वकोश: अ-कालगणना:१ यशिंत आर.दाते/िी.ग. किे: संपा प्रसाद पुणे ₹ 25.00

6095 सुलभ विश्वकोश:कालदर्शिका ते ज्वाला सदृश शशल्प:२ यशिंत आर.दाते/िी.ग. किे: संपा प्रसाद पुणे ₹ 25.00

30318 सुलभ विश्वकोश:कालदर्शिका ते ज्वाला सदृश शशल्प:२ यशिंत आर.दाते/िी.ग. किे: संपा प्रसाद पुणे ₹ 25.00

75 30319 सुलभ विश्वकोश:झ ते न्हिि :३ यशिंत आर.दाते/िी.ग. किे: संपा प्रसाद पुणे ₹ 25.00

6097 सुलभ विश्वकोश:प ते भ्राम गतत यंत्र:४ यशिंत आर.दाते/िी.ग. किे: संपा प्रसाद पुणे ₹ 25.00

30320 सुलभ विश्वकोश:प ते भ्राम गतत यंत्र:४ यशिंत आर.दाते/िी.ग. किे: संपा प्रसाद पुणे ₹ 25.00

77 30321 सुलभ विश्वकोश:म ते विठ्ठल सुंदर :५ यशिंत आर.दाते/िी.ग. किे: संपा प्रसाद पुणे ₹ 25.00

78 30322 सुलभ विश्वकोश:विठया महार ते जे्ञयिाद :६ यशिंत आर.दाते/िी.ग. किे: संपा प्रसाद पुणे ₹ 25.00

79 19633 मुलांिा संसृ्कती कोश- अं ते गुजहरयानाि:१ पं.महादेि शास्त्री जोशी भारतीय संसृ्कती कोश मंडळ पुणे ₹ 100.00

80 22146 मुलांिा संसृ्कती कोश- गुःडहार ते बल्ल  :२ पं.महादेि शास्त्री जोशी भारतीय संसृ्कती कोश मंडळ पुणे ₹ 120.00

81 22147 मुलांिा संसृ्कती कोश-िसंत गढ ते िालिंद हहरािंद पहरशशष्ट् :३ पं.महादेि शास्त्री जोशी भारतीय संसृ्कती कोश मंडळ पुणे ₹ 150.00

74 2
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82 59577 मुलांिा संसृ्कती कोश- िाल्मिकी ते ज्ञानेश्वर पटीशशष्ट् ि विषय सुिी :४ पं.महादेि शास्त्री जोशी अनमोल पुणे ₹ 300.00

9339 श्रीराम कोश-िाल्मिकी रामायण:सिांगीण दशभन: खंड १/१ आमरने्द्र लक्ष्मण गाडगीळ श्रीराम कोश पुणे ₹ 40.00

10148 श्रीराम कोश-िाल्मिकी रामायण:सिांगीण दशभन: खंड १/१ आमरने्द्र लक्ष्मण गाडगीळ श्रीराम कोश पुणे ₹ 40.00

14342 श्रीराम कोश-िाल्मिकी रामायण:सिांगीण दशभन: खंड १/१ आमरने्द्र लक्ष्मण गाडगीळ श्रीराम कोश पुणे ₹ 40.00

10349
श्रीराम कोश-िाल्मिकी रामायण:िाल्मिकीय ि इतर राम कथा -
घटना,व्यवि,इ.साम्य मभन्नता : खंड १/२

आमरने्द्र लक्ष्मण गाडगीळ श्रीराम कोश पुणे ₹ 40.00

14343
श्रीराम कोश-िाल्मिकी रामायण:िाल्मिकीय ि इतर राम कथा -
घटना,व्यवि,इ.साम्य मभन्नता : खंड १/२

आमरने्द्र लक्ष्मण गाडगीळ श्रीराम कोश पुणे ₹ 40.00

85   -- श्रीराम कोश-२/१ आमरने्द्र लक्ष्मण गाडगीळ श्रीराम कोश पुणे           --

86 14344
श्रीराम कोश-साथभ रामायण १/बाल 
कांड,अयोध्याकांड,आरण्यकांड,ककषं्कधा कांड २/२

आमरने्द्र लक्ष्मण गाडगीळ श्रीराम कोश पुणे ₹ 40.00

87 45687 भारतािे  संविधान (२८फेब्रुिारी, २००२ पयंत फेर बादल) डॉ.सुभाष सी.जैन: संपा भारत सरकार महाराष्ट्र  शासन वदल्ली ₹ 100.00

88 53151 भारतािे  संविधान (२६ सप्टेंबर, २००६ पयंत) डॉ के. ऐन ितुिेदी: संपा भारत सरकार महाराष्ट्र  शासन वदल्ली ₹ 130.00

83613 भारतािे  संविधान (२६ जानेिारी, २०१४ पयंत) पी.के. मल्होत्रा : संपा.सचिि भारत सरकार महाराष्ट्र  शासन वदल्ली ₹ 417.00

85613 भारतािे  संविधान (२६ जानेिारी, २०१४ पयंत) पी.के. मल्होत्रा : संपा.सचिि भारत सरकार महाराष्ट्र  शासन वदल्ली ₹ 417.00

90 59572 कृबषविज्ञान कोश: खंड १-अक्कलकाढा खरा ते अक्षांश ते रखेांश अशोक महादेि जोशी भारतीय संसृ्कती कोशा मंडळ पुणे ₹ 700.00

91 59573 कृबषविज्ञान कोश: खंड २-आि कमान,ककस्तीयान ऑशलव्ह अशोक महादेि जोशी भारतीय संसृ्कती कोशा मंडळ पुणे ₹ 700.00

92 59574 कृबषविज्ञान कोश: खंड ३-आले ि सुंठ ते उस अशोक महादेि जोशी भारतीय संसृ्कती कोशा मंडळ पुणे ₹ 700.00

93 59575 कृबषविज्ञान कोश: खंड ४-एकेक ि पहरणामे ते कडु पडिळ अशोक महादेि जोशी भारतीय संसृ्कती कोशा मंडळ पुणे ₹ 700.00
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94 59576 कृबषविज्ञान कोश: खंड ५-कडु भोपळा ते क्लोरीन अशोक महादेि जोशी भारतीय संसृ्कती कोशा मंडळ पुणे ₹ 700.00

95 30346 शास्त्रीय पहरभाषा कोश (The Engilish-Indian Dictionary) िाय.जी.दाते/सी.जी.कारिे महाराष्ट्र   कोश मंडळ पुणे ₹ 700.00

48309 भारतीय शलपींिे मौशलक एकरूप पं. गणपती शास्त्री हेब्बार महाराष्ट्र  राज्य साहहत्य ि संसृ्कती मंडळ मुंबई ₹ 110.00

52833 भारतीय शलपींिे मौशलक एकरूप पं. गणपती शास्त्री हेब्बार महाराष्ट्र  राज्य साहहत्य ि संसृ्कती मंडळ मुंबई ₹ 110.00

30340 प्रािीन िहरत्र कोश:खंड १ शसदे्धश्वर शास्त्री  चित्रा भारतीय िहरत्र कोश पुणे ₹ 20.00

30341 प्रािीन िहरत्र कोश:खंड १ शसदे्धश्वर शास्त्री  चित्रा भारतीय िहरत्र कोश पुणे ₹ 20.00

98 904 प्रािीन भारतीय स्थल कोश:खंड १ शसदे्धश्वर शास्त्री  चित्रा भारतीय िहरत्र कोश पुणे ₹ 25.00

99 57876 गं्रथालय ि माहहती शास्त्र कोश
कोणू्णर -सुजाता/ कोणू्णर 
माणगािकर

डायमंड पुणे ₹ 700.00

100 57877 महाराष्ट्र  संसृ्कती कोश डॉ दुगा वदशक्षत: संपा डायमंड पुणे ₹ 700.00

101 75011 पशक्षकोश मारुती चििंतमाली साहहत्य प्रसार कें ि सीताबडी [नागपूर] ₹ 1,800.00

55768 मराठिाड्यािरील सूिी (मराठिाड्याशी संबचधत िाड:मयािी सुिी) प्रा. श्रीधर बळिंत गोगटे स्ऱामी रामानंद तीथभ संशोधन संस्था औरगंाबाद ₹ 300.00

80298 मराठिाड्यािरील सूिी (मराठिाड्याशी संबचधत िाड:मयािी सुिी) प्रा. श्रीधर बळिंत गोगटे स्ऱामी रामानंद तीथभ संशोधन संस्था औरगंाबाद ₹ 150.00

103 315
श्री ज्ञानेश्वर िाड:मय-सुिी [संशक्षप्त]श्री ज्ञानेश्वर महाराज 
अभ्यासोपयोगी

प्रा. डॉ मधुसूदन प.पेठे श्री ज्ञानेश्वर महाराज संस्था आळंदी ₹ 20.00

104 30347 ज्ञानेश्देि िाड:मय-सुिी प्रा. डॉ मधुसूदन प.पेठे मुंबई मराठी गं्रथ संग्रहालय मुंबई ₹ 20.00

1500
मराठी चनयतकाशलकांिी सुिी (१८०० ते १९५०)-काशलक -िणभन कोश-खंड 
१

शं.ग. दाते/वद.िी.काळे/ शं.ना. बिे मुंबई मराठी गं्रथ संग्रहालय मुंबई ₹ 25.00

6132
मराठी चनयतकाशलकांिी सुिी (१८०० ते १९५०)-काशलक -िणभन कोश-खंड 
१

शं.ग. दाते/वद.िी.काळे/ शं.ना. बिे मुंबई मराठी गं्रथ संग्रहालय मुंबई ₹ 25.00
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9340
मराठी चनयतकाशलकांिी सुिी (१८०० ते १९५०)-काशलक -िणभन कोश-खंड 
१

शं.ग. दाते/वद.िी.काळे/ शं.ना. बिे मुंबई मराठी गं्रथ संग्रहालय मुंबई ₹ 25.00

30352
मराठी चनयतकाशलकांिी सुिी (१८०० ते १९५०)-काशलक -िणभन कोश-खंड 
१

शं.ग. दाते/वद.िी.काळे/ शं.ना. बिे मुंबई मराठी गं्रथ संग्रहालय मुंबई ₹ 25.00

106     ---
मराठी चनयतकाशलकांिी सुिी (१८०० ते १९५०)-काशलक-लेखककोश-खंड 
२-भाग १

शं.ग. दाते/वद.िी.काळे/ शं.ना. बिे मुंबई मराठी गं्रथ संग्रहालय मुंबई 

107 9341
मराठी चनयतकाशलकांिी सुिी (१८०० ते १९५०)-काशलक-लेखककोश-खंड 
२-भाग २

शं.ग. दाते/वद.िी.काळे/ शं.ना. बिे मुंबई मराठी गं्रथ संग्रहालय मुंबई ₹ 75.00

108 9916
मराठी चनयतकाशलकांिी सुिी (१८०० ते १९५०)-काशलक-लेखककोश-खंड 
२-भाग ३

शं.ग. दाते/वद.िी.काळे/ शं.ना. बिे मुंबई मराठी गं्रथ संग्रहालय मुंबई ₹ 75.00

4843 विविध ज्ञान विस्तार लेख-सूिी सौ.पुष्पा भािे मुंबई मराठी गं्रथ संग्रहालय मुंबई ₹ 6.00

30350 विविध ज्ञान विस्तार लेख-सूिी सौ.पुष्पा भािे 
मुंबई मराठी गं्रथ संग्रहालय  [िासुदेि विषु्ण 
भट]

मुंबई ₹ 6.00

110 18932 मराठी गं्रथ सूिी [१९३८-१९५०] शंकर गणेश दाते दाते पुणे ₹ 100.00

111 58357 पारमार्थिक शब्द कोश डॉ अनुराधा कुलकणी डायमंड पुणे ₹ 325.00

112 57438 ज्ञानेश्वरी विषयक कोश डॉ अशोक कामत गुरुकुल पुणे ₹ 60.00

113 10241 तामीळ- मराठी शब्द कोश डॉ रमाबाई जोशी,श्री प.ुवद.जोशी महाराष्ट्र  राज्य साहहत्य ि संसृ्कती मंडळ मुंबई ₹ 100.00

114 57613 विज्ञान आणण तंत्रज्ञान कोश बाळ फोंडके,अ.पा.देशपांडे महाराष्ट्र  राज्य साहहत्य ि संसृ्कती मंडळ मुंबई ₹ 385.00

9604 विश्रब्द शािदा-१८१७-१७४७-खंड: १ ह.वि.मोटे ह.वि.मोटे मुंबई ₹ 40.00

30353 विश्रब्द शािदा-१८१७-१७४७-खंड: १ ह.वि.मोटे ह.वि.मोटे मुंबई ₹ 40.00

116 9605 विश्रब्द शािदा-१८१७-१७४७ मराठी रगंभूमम,महाराष्ट्र ातील संगीत -खंड: २ ह.वि.मोटे ह.वि.मोटे मुंबई ₹ 40.00

117 6325 मराठीिा अथभ वििार अनुराधा पोतदार ि.ह. गोळे पुणे ₹ 35.00
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अ.क्र. दा.अंक गं्रथनाम प्रती            गं्रथकार       प्रकाशक        स्थळ ककिं मत

संदभभ मराठी 

118 15680 भारतीय गं्रथमुिण बापूराि नाईक शकंुतला लाटकर पुणे ₹ 50.00

119 92673 मराठिाड्यातील प्रािीन मंवदर स्थापत्य शशल्पाविष्कार सौ कल्पना रायरीकर-अनु. अपरांत पुणे ₹ 500.00

120   - महाराष्ट्र ीय िाड:मय सूिी (१८१०-१९१७) डॉ श्रीधर वं्य.केतकर रा.रा.श्री.केतकर नागपूर        -

22252 मराठी जगत मधु मंगेश कर्णिक जागततक मराठी पहरषद मुंबई ₹ 100.00

26713 मराठी जगत मधु मंगेश कर्णिक जागततक मराठी पहरषद मुंबई ₹ 100.00

14880 केसरी सूिी:१८८१-१९२० खंड १ ना. म. केतकर केसरी पुणे ₹ 120.00

19632 केसरी सूिी:१८८१-१९२० खंड १ ना. म. केतकर केसरी पुणे ₹ 120.00

123    -= बाल िाड:मय सूिी: अमभवटप्पणीत गं्रथ सूिी आ.ग.पिार नागपूर शासन मुिाणालय नागपूर ₹ 1.25

124 38506 बृहन्महाराष्ट्र  पहरिय सूिी सूयभकांत कुलकणी बृहन्महाराष्ट्र निी वदल्ली ₹ 130.00

125 1059 मराठी चनयतकाशलकांिा इततहास (१८३२ ते १९३७ ) रामिंि गोवििंद कानडे कनाटक पब्लिकेशशिंग मुंबई ₹ 5.00

126 49894 मराठी अनुिाद गं्रथ सूिी डॉ िीणा मुळे महाराष्ट्र  राज्य साहहत्य ि संसृ्कती मंडळ मुंबई ₹ 400.00

127 30410 महाराष्ट्र  ग्रामकोश मंडळ प्रकाशन १ले मानचित्र संग्रह मजले्ह ि तालुके न.ग.आपटे वटळक विद्दापीठ पुणे ₹ 220.00

128 30411 महाराष्ट्र  ग्रामकोश मंडळ प्रकाशन २ महाराष्ट्र  राज्य आकार चििे न.ग.आपटे वटळक विद्दापीठ पुणे ₹ 200.00

129 58231 प्रािीन  ऐततहाशसक कोश रघुनाथ भास्कर गोडबोले चित्रशाळा पुणे ₹ 6.00

130 42547 शालेय गणणत संकल्पना कोश डॉ अ.का.िैद्द अमेय पुणे ₹ 252.00

61541 शुष्क नद्दांिे आक्रोश २०१२-२०१९ डॉ रा.श्री.मोरिंिीकर सुमेरु डोंबबिली ₹ 500.00

2
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अ.क्र. दा.अंक गं्रथनाम प्रती            गं्रथकार       प्रकाशक        स्थळ ककिं मत

संदभभ मराठी 

90063 शुष्क नद्दांिे आक्रोश २०१२-२०१९ डॉ रा.श्री.मोरिंिीकर सुमेरु डोंबबिली ₹ 400.00

132 69579 भुगोल कोश एल.के.कुलकणी राजहंस पुणे ₹ 400.00

66411 ||देशभि कोश|| िंिकांत श्हासने डायमंड पुणे ₹ 720.00

70667 ||देशभि कोश|| िंिकांत श्हासने बहुजन साहहत्य धारा पुणे ₹ 720.00

134 63933 संत सुभाबषत कोश रा.शं.नगरकर डायमंड पुणे ₹ 695.00

135 63931 संसृ्कततक महाराष्ट्र  १९६० ते २०१०-भाग:१ मधु मंगेश कर्णिक महाराष्ट्र  राज्य साहहत्य ि संसृ्कती मंडळ मुंबई ₹ 293.00

136 63932 संसृ्कततक महाराष्ट्र  १९६० ते २०१०-भाग:२ मधु मंगेश कर्णिक महाराष्ट्र  राज्य साहहत्य ि संसृ्कती मंडळ मुंबई ₹ 252.00

36110 गणणत ज्ञान कोश प्रा.ल.िा. गुजभर राजहंस पुणे ₹ 300.00

41891 गणणत ज्ञान कोश प्रा.ल.िा. गुजभर राजहंस पुणे ₹ 300.00

25269 मराठी शब्दरत्नाकर:मराठी शब्दांिा मराठी अथभ देणार कोश कै.िा.गो.आपटे िरदा पुणे ₹ 120.00

90431 मराठी शब्दरत्नाकर:मराठी शब्दांिा मराठी अथभ देणार कोश कै.िा.गो.आपटे मे सरस्ऱती बुक कंपनी पुणे ₹ 280.00

139 58243 ऐततहाशसक शब्दकोश - भाग १ य.न. केळकर ठोकळ पुणे ₹ 15.00

140 58244 ऐततहाशसक शब्दकोश - भाग २ य.न. केळकर ठोकळ पुणे ₹ 15.00

141 71189
नूतन मराठी-मराठी शब्द कोश [शब्दकोश,मराठी शुद्धलेखन 
चनयम,िाक्याप्रिार ,म्हणी]

सुनील सुतार,सुभाष विभूते: संपा िेतक पुणे ₹ 300.00

142 83656 मराठी-डॉइि् शब्दकोश कोराकार अविनाश बबचनिाले महाराष्ट्र  राज्य साहहत्य ि संसृ्कती मंडळ मुंबई ₹ 442.00

143 41298 भारतीय कला उद्गम आणण विकास डॉ िी.य. कुलकणी सुयोग पुणे ₹ 325.00
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अ.क्र. दा.अंक गं्रथनाम प्रती            गं्रथकार       प्रकाशक        स्थळ ककिं मत

संदभभ मराठी 

144 30406 ग्रह गणणत माशलका श्री.वं्यकटेश बा. केतकर महाराष्ट्र  राज्य साहहत्य ि संसृ्कती मंडळ मुंबई ₹ 100.00

30407 ग्रह-गती-शसद्धांत ककिं िा ज्योतीगभणणतािीं मूलतते्व शशिराम ग.पिार महाराष्ट्र  राज्य साहहत्य ि संसृ्कती मंडळ मुंबई ₹ 110.00

74318 ग्रह-गती-शसद्धांत ककिं िा ज्योतीगभणणतािीं  मूलतते्व शशिराम ग.पिार महाराष्ट्र  राज्य साहहत्य ि संसृ्कती मंडळ मुंबई ₹ 110.00

1278 भारतीय मल्लविद्दा उदय आणण विकास कृ.गो.सूयभिंशी महाराष्ट्र  राज्य कुस्तीगीर पुणे ₹ 15.00

31316 भारतीय मल्लविद्दा उदय आणण विकास कृ.गो.सूयभिंशी महाराष्ट्र  राज्य कुस्तीगीर पुणे ₹ 15.00

147 18934 श्री गंधिभ िेद गायन-िादन -नतभन संगीत कोश पं.िसंत माधि खाडीलकर गंधिभ िेद पुणे ₹ 160.00

148 79787 प्रतीके आणण प्रततमा भारतीय संसृ्कतीततल श्री.म. पत्की ममशलिंद औरगंाबाद ₹ 60.00

149 49645 युध्दनौका: साता समुिािर सत्ता गाजविणार्या........ पंढरीनाथ सािंत मनोरमा मुंबई ₹ 200.00

150 47612 कलाकार विश्व मोहन िसंत िैद्द प्रकाशन विश्व पुणे ₹ 150.00

151 45062 जल-आशय राघिेंि कुलकणी/विलास पिार ओम ठाणे ₹ 350.00

152 57481 साहहत्य समीक्षा पहरभाषा कोश साहहत्य समीक्षा मंडळ भाषा संिालनालय मुंबई ₹ 10.00

153 1529 शब्द कौमुदी (कोशिाड:मय ) य.ि.पटिधभन नीलकंठ पुणे ₹ 7.50

48302 राजभाषा पहरिय मराठी भाषा सल्लागार भाषा संिालनालय मुंबई ₹ 49.00

53120 राजभाषा पहरिय मराठी भाषा सल्लागार भाषा संिालनालय मुंबई ₹ 49.00

48305 प्रशासचनक लेखन मराठी भाषा सल्लागार भाषा संिालनालय मुंबई ₹ 125.00

79777 प्रशासचनक लेखन मराठी भाषा सल्लागार भाषा संिालनालय मुंबई ₹ 200.00
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अ.क्र. दा.अंक गं्रथनाम प्रती            गं्रथकार       प्रकाशक        स्थळ ककिं मत

संदभभ मराठी 

48303 शासन व्यिहारात मराठी (समस्या :स्ऱरूप :प्रततवक्रया)-भाग १/२ मराठी भाषा सल्लागार भाषा संिालनालय मुंबई ₹ 35.00

48307 शासन व्यिहारात मराठी (समस्या :स्ऱरूप :प्रततवक्रया)-भाग १/२ मराठी भाषा सल्लागार भाषा संिालनालय मुंबई ₹ 77.00

157 70298
असा घडला भारत १९४७ च्या घटना-घडामोडी उलगडलेल्या स्ऱतंत्र 
भारत १९४७-२०१२

सुहास कुलकणी/ममशलिंद िंपानेरकर रोहन पुणे ₹ 60.00

173 प्रकाशन िार्षिक १९९५ अचनरुद्ध साहहत्य संपादक मंडळ अचनरुद्ध साहहत्य पुणे ₹ 60.00

46013 प्रकाशन िार्षिक १९९६ अचनरुद्ध साहहत्य संपादक मंडळ अचनरुद्ध साहहत्य पुणे ₹ 60.00

67772 प्रकाशन िार्षिक १९९७ अचनरुद्ध साहहत्य संपादक मंडळ अचनरुद्ध साहहत्य पुणे ₹ 60.00

159   -- महाराष्ट्र  वदन विशेष जानेिारी ते ३१ हडसेंबर िी.ना. होणप/प्रा.गणेश राऊत डायमंड पुणे ₹ 750.00

160 39681 असे छंद असे छंदीष्ट् श्रीकांत कुलकणी पद्मगंधा पुणे ₹ 140.00

161 64766 नागहरकांिी सनद(गृह विभाग पहरिाहन) महाराष्ट्र  शासन महाराष्ट्र  शासन मुंबई ₹ 25.00

162 64765 नागहरकांिी सनद उतृ्कष्ट् िाहतूक: सुरशक्षत,सुरळीत,ककफायतशीर महाराष्ट्र  शासन महाराष्ट्र  शासन मुंबई ₹ 25.00

163 93335 || आरोग्य ||- आयुिेद - अॅलोपॅथी - होबपयोपॅथी : खंड ९
िैद्द मभ.के.पाध्ये, डॉ. ऋतुजा हाडये, 
डॉ. मंदार जोशी

साप्ताहहक वििेक मुंबई  ₹ 1,200.00

164 74767 ध्वज प्रणाम प्रा. भा.रा. गोडबोले अनुबंध पुणे ₹ 150.00

165 57615 नाट्य मंडप डॉ र.पू. कुलकणी महाराष्ट्र  राज्य साहहत्य ि संसृ्कती मंडळ मुंबई ₹ 15.00

166 57609 कलेिी मूलतते्व [आर.जी. कॉशलिंगयुड]
स.ग.मालशे,ममशलिंद दं.स.मालशे -
अनु.

महाराष्ट्र  राज्य साहहत्य ि संसृ्कती मंडळ मुंबई ₹ 115.00

167 50779 विश्वकोश िार्षिकी २००५ आधुचनक जगािी आधुचनक िार्षिकी डॉ श्रीकांत मजिकर महाराष्ट्र  राज्य साहहत्य ि संसृ्कती मंडळ मुंबई ₹ 375.00

168 50754 सांगलीच्या पाऊलखुणा चििंतामणी सहस्त्रबुदे्ध सकाळ पेपसभ कोल्हापूर ₹ 450.00

156
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अ.क्र. दा.अंक गं्रथनाम प्रती            गं्रथकार       प्रकाशक        स्थळ ककिं मत

संदभभ मराठी 

169 50284
शब्दांनद: तै्रभाबषक तथा व्यिहारोपयोगी शब्द कोश [अंगे्रजी-हहन्दी-
मराठी]

सात्वशीला सामंत डायमंड पुणे ₹ 1,800.00

170 70480 सृष्ट्ी विज्ञान गाथा -खंड १ जयंत नारळीकर राजहंस पुणे ₹ 500.00

171 70481 सृष्ट्ी विज्ञान गाथा -खंड २ जयंत नारळीकर राजहंस पुणे ₹ 500.00

172 68686 कुमार विश्वकोश:जीिसृझष्ट् आणण पयािरण -अंकुरण ते ग्लुकोज -भाग १ विजया िाड महाराष्ट्र  राज्य  मराठी विश्वकोश मंडळ मुंबई ₹ 500.00

173 78163 आध्यात्मिक ज्ञानकोश ज्ञानामृत गं्रथ श्री हहरभाऊ सायन्ना िन्नािार श्री हहरभाऊ सायन्ना िन्नािार परभणी ₹ 465.00

174 79428 पाली शब्दकोश:डॉ बाबासाहेब आंबेडकर शलणखत डॉ बालाजी गव्हाळे सारनाथ परभणी ₹ 1,000.00

175 30351 महाराष्ट्र  पहरिय: खंड १/२
चििंतामण 
किे/स.अ.जोगळेकर/यं.गो.जोशी

प्रसाद पुणे ₹ 30.00

176 50428 शासकीय चनणभय आदेश ि पहरपत्रके जगतराि सोनिणे  सोनादीपा धुळे ₹ 600.00

177 70299 अविस्मरणीय कोल्हापूर
लवमस्मकांत देशमुख,संदेश 
भंडार,ेअ.चनिंबालाकर

वदलीपराज पुणे ₹ 700.00

178 92877 िाईन संहहता प्रदीप आपटे वदलीपराज पुणे ₹ 500.00

57455 प्रशासन िाक्यप्रयोग महाराष्ट्र  शासन भाषा संिालनालय मुंबई ₹ 200.00

63962 प्रशासन िाक्यप्रयोग महाराष्ट्र  शासन भाषा संिालनालय मुंबई ₹ 200.00

79778 प्रशासन िाक्यप्रयोग महाराष्ट्र  शासन भाषा संिालनालय मुंबई ₹ 200.00

180 82134 प्रती शुद्ध श्री ज्ञानेश्वरी शब्दाथभ कोश प्रा.रामदास डांगे : संपा डॉ तुकाराम बा.गरुड परभणी ₹ 400.00

181 87200 अक्षर भारत: भारतीय शलपी पहरिय विनायक गोगटे भारतीय वििार साधना पुणे ₹ 100.00

182 83213 असे घडले सहस्त्रक चनरजंय घाटे/डॉ प्रमोद जोगळेकर मेहता पुणे ₹ 300.00

179 3
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अ.क्र. दा.अंक गं्रथनाम प्रती            गं्रथकार       प्रकाशक        स्थळ ककिं मत

संदभभ मराठी 

183 81200 आनंद चनधान श्री.शं.सराफ मधुकर झेंडे नाशशक ₹ 100.00

184 47201 जगािा इततहास (िैत्मश्वक घडामोडींिा ज्ञानकोश इ.स.पु.५००० ते २००१ प.ह.बिे/क.म.परिुर े एस.पी.बिे एरडंिण(पुणे) ₹ 1,200.00

185 71645 नोबेल कथा: नोबेल पुरस्कार व्यवि पहरिय डॉ प्रबोध िोबे रोहन पुणे ₹ 240.00

186 64021
गणेश ओतुरकर यांिा िौभाबषक व्याहारीक शब्दकोश:इंग्रजी -मराठी-
हहन्दी-गुजराती

गणेश ओतुरकर संतंजी नाशशक ₹ 250.00

187 64031 श्री समथभ रामदास िाड:मय शब्दाथभ संदभभकोश[दासबोध िगळून] श्री.रा.शं.नगरकर/डॉ मु.श्री.कानडे रामकृष्ण पुणे ₹ 250.00

188 57880 पहरस्पशभ: शब्दांच्या कथा अविनाश बबनीिाले डायमंड पुणे ₹ 90.00

189 57482 िार शुल्ब सूते्र डॉ र.पु. कुलकणी महाराष्ट्र  राज्य साहहत्य ि संसृ्कती मंडळ मुंबई ₹ 30.00

190 31898 महाराष्ट्र ातील िन्य प्राणी शैलजा रॉबटट महाराष्ट्र  राज्य साहहत्य ि संसृ्कती मंडळ मुंबई ₹ 105.00

191 65681 शब्दिेध ब्रह्ममानंद देशपांडे कैलाश औरगंाबाद ₹ 270.00

192 65601 मराठी संत-तत्वज्ञान संज्ञाकोश प्रा. ह.श्री.शेणोलीकर एस.एज.वक्रएशन पुणे ₹ 450.00

193 63410 नेपाळ नािािं गुढ........ ममशलिंद यादि चनर्मिती वििारिंत कोल्हापूर ₹ 500.00

194 57634 महाराष्ट्र ािा अथभ संकल्पीय इततहास १९६०ते २००२ अचनल शेषाराि करडेकर कोयना मुंबई ₹ 300.00

195 53594 छंदा विषयी अचनल अििट मॅजेत्मस्टक मुंबई ₹ 180.00

196 53472 भ्रष्ट्ािार चनमूभलन उपाय योजना ऑड दी.दी.एस. कुलकणी सुयोग पुणे ₹ 210.00

197   - तत्रविध शब्द कोश डी.व्ही.ताम्हणकर डी.पी.धमाले पुणे ₹ 100.00

198 50057 हरिले ते........ मधुकर विषु्ण सेनानी भारद्राज पुणे ₹ 85.00
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अ.क्र. दा.अंक गं्रथनाम प्रती            गं्रथकार       प्रकाशक        स्थळ ककिं मत

संदभभ मराठी 

199 57101 जग प्रशसद्ध पुलांच्या कहाण्या सुधीर शं कुलकणी गं्रथायन मुंबई ₹ 150.00

200 74943 व्यिहार-चनश्चय विज्ञान सनातन सुख की गुरुिाबब -११ दादा भगिान जय सत्मिदानंद संघ अहमदाबाद    -

201 74949 व्यिहार-चनश्चय विज्ञान सनातन सुख की गुरुिाबब -२ दादा भगिान जय सत्मिदानंद संघ अहमदाबाद     -

202 74942 व्यिहार-चनश्चय विज्ञान सनातन सुख की गुरुिाबब -६ दादा भगिान जय सत्मिदानंद संघ अहमदाबाद         -

203 69542 भारतीय जल संसृ्कती स्ऱरूप आणण व्याप्ती डॉ रा.श्री मोरािंिीकर सुमेरु डोंबािली ₹ 390.00

204 84524 िैभि ककल्ल्यांिे श्रीकांत तपककर अनंत पुणे ₹ 55.00

205 74721 आपतत्त व्यिस्थापन डॉ सांभाजी खराट प्रततमा पुणे ₹ 300.00

206 74348 नािीन्य पुणभ प्रकल्प कसे करािे? अंजली तळेगािकर ज्ञान प्रबोधनी पुणे ₹ 50.00

207 74338 कात्यायन शुल्ब सुते्र श्री दा.खाडीलकर साहहत्य आणण संसृ्कती मंडळ मुंबई ₹ 50.00

208 74643 ज्ञानकोश [प्रश्नोत्तर]-भाग:२ भंते बी.धम्मानंद सुधीर िधा ₹ 250.00

209 85732 ि.िी भाषा: गुप्त संदेश आणण माहहतीिी चित्त थरारक कहाणी अतुल कहाते मनोविकास पुणे ₹ 320.00

210 72423 व्याख्याता सूिी मोहन िसंत िैद्द प्रकाशन विश्व पुणे ₹ 100.00

49004 विश्वकोश रृंखला सिांसाठी शब्दकोश: भुरिना शास्त्र जयशसिंग गायकिाड : संपा इंटेलेकु्चअल बुक बू्यरो भोपाळ ₹ 395.00

57558 विश्वकोश रृंखला सिांसाठी शब्दकोश: भुरिना शास्त्र जयशसिंग गायकिाड : संपा इंटेलेकु्चअल बुक बू्यरो भोपाळ ₹ 1,000.00

212 57559 विश्वकोश रृंखला सिांसाठी शब्दकोश: व्यिस्थापन शास्त्र जयशसिंग गायकिाड : संपा इंटेलेकु्चअल बुक बू्यरो भोपाळ ₹ 1,000.00

49002 विश्वकोश रृंखला सिांसाठी शब्दकोश: विज्ञान जयशसिंग गायकिाड : संपा इंटेलेकु्चअल बुक बू्यरो भोपाळ ₹ 395.00
2
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213
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57560 विश्वकोश रृंखला सिांसाठी शब्दकोश: विज्ञान जयशसिंग गायकिाड : संपा इंटेलेकु्चअल बुक बू्यरो भोपाळ ₹ 1,000.00

49005 विश्वकोश रृंखला सिांसाठी शब्दकोश: पयािरण शास्त्र जयशसिंग गायकिाड : संपा इंटेलेकु्चअल बुक बू्यरो भोपाळ ₹ 395.00

57561 विश्वकोश रृंखला सिांसाठी शब्दकोश: पयािरण शास्त्र जयशसिंग गायकिाड : संपा इंटेलेकु्चअल बुक बू्यरो भोपाळ ₹ 1,000.00

215 57562 विश्वकोश रृंखला सिांसाठी शब्दकोश: जनसंज्ञापन जयशसिंग गायकिाड : संपा इंटेलेकु्चअल बुक बू्यरो भोपाळ ₹ 1,000.00

216 57563 विश्वकोश रृंखला सिांसाठी शब्दकोश: कला आणण िास्तुशशल्प जयशसिंग गायकिाड : संपा इंटेलेकु्चअल बुक बू्यरो भोपाळ ₹ 1,000.00

217 57564 विश्वकोश रृंखला सिांसाठी शब्दकोश: रसायनशास्त्र जयशसिंग गायकिाड : संपा इंटेलेकु्चअल बुक बू्यरो भोपाळ ₹ 1,000.00

218 57565 विश्वकोश रृंखला सिांसाठी शब्दकोश: सामामजक शास्त्र जयशसिंग गायकिाड : संपा इंटेलेकु्चअल बुक बू्यरो भोपाळ ₹ 1,000.00

49007 विश्वकोश रृंखला सिांसाठी शब्दकोश: सािभजचनक प्रशासन जयशसिंग गायकिाड : संपा इंटेलेकु्चअल बुक बू्यरो भोपाळ ₹ 395.00

57566 विश्वकोश रृंखला सिांसाठी शब्दकोश: सािभजचनक प्रशासन जयशसिंग गायकिाड : संपा इंटेलेकु्चअल बुक बू्यरो भोपाळ ₹ 1,000.00

220 57567 विश्वकोश रृंखला सिांसाठी शब्दकोश: आरोग्य पोझष्ट्क अन्न जयशसिंग गायकिाड : संपा इंटेलेकु्चअल बुक बू्यरो भोपाळ ₹ 1,000.00

221 57568 विश्वकोश रृंखला सिांसाठी शब्दकोश: पाक शास्त्र जयशसिंग गायकिाड : संपा इंटेलेकु्चअल बुक बू्यरो भोपाळ ₹ 1,000.00

49003 विश्वकोश रृंखला सिांसाठी शब्दकोश: भूगोल शब्द कोश जयशसिंग गायकिाड : संपा इंटेलेकु्चअल बुक बू्यरो भोपाळ ₹ 395.00

57569 विश्वकोश रृंखला सिांसाठी शब्दकोश: भूगोल शब्द कोश जयशसिंग गायकिाड : संपा इंटेलेकु्चअल बुक बू्यरो भोपाळ ₹ 1,000.00

223 57570 विश्वकोश रृंखला सिांसाठी शब्दकोश: सजीि-पयािरण प्प्प्रतीवक्रया जयशसिंग गायकिाड : संपा इंटेलेकु्चअल बुक बू्यरो भोपाळ ₹ 1,000.00

224 57571 विश्वकोश रृंखला सिांसाठी शब्दकोश: मानििंश शास्त्र जयशसिंग गायकिाड : संपा इंटेलेकु्चअल बुक बू्यरो भोपाळ ₹ 1,000.00

49006 विश्वकोश रृंखला सिांसाठी शब्दकोश:पुरातत्व जयशसिंग गायकिाड : संपा इंटेलेकु्चअल बुक बू्यरो भोपाळ ₹ 395.00
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57572 विश्वकोश रृंखला सिांसाठी शब्दकोश:पुरातत्व जयशसिंग गायकिाड : संपा इंटेलेकु्चअल बुक बू्यरो भोपाळ ₹ 1,000.00

226 80393 विज्ञान ि गणणत शब्दाथभ ममनाक्षी रा. लाखदीिे चनकीता लातूर ₹ 16.00

1995 अमभनि शब्दकोश; हहन्दी-मराठी-हहन्दी ि मराठी-हहन्दी श्रीपाद जोशी महाराष्ट्र  राज्य शशक्षण संिालनालय पुणे ₹ 50.00

23384 अमभनि शब्दकोश; हहन्दी-मराठी-हहन्दी ि मराठी-हहन्दी श्रीपाद जोशी महाराष्ट्र  राज्य शशक्षण संिालनालय पुणे ₹ 50.00

228 48304 शासन व्यिहारात शब्दािली[मराठी-इंग्रजी] महाराष्ट्र  शासन भाषा संिालनालय मुंबई ₹ 105.00

229 41122 िरदा मराठी शब्द कोश [मराठी -मराठी]म्हणी ,िाक्याप्रिार श्री.ह.अ.भािे: संपा िरदा पुणे ₹ 100.00

230 43265 र्हस्ऱ की दीघभ अजय बपळणकर टॉप मुंबई ₹ 100.00

231 46062 अमभनि शब्दकोश व्याकरणासहीत सौ शारदा स.जोशी िैतन्यसाहहत्य पुणे ₹ 25.00

232 50448 कॉम्प्युटर हडक्शनरी पराग लोणीकर वदलीपराज पुणे ₹ 150.00

233 62248
प्रािीन महाराष्ट्र : [राजकीय,सांसृ्कततक इततहास] आवदपिभ,शांत िाहन 
पिभ [विभाग १-२

डॉ श्रीधर वं्य.केतकर िरदा पुणे ₹ 500.00

31119 आपला महाराष्ट्र : परपंरा प्रगतत [१ मे १९८५] रमेश बाबगािकर महासंिालक,माहहती जन संपकट मुंबई ₹ 200.00

93342 आपला महाराष्ट्र : परपंरा प्रगतत [१ मे १९८५] रमेश बाबगािकर महासंिालक,माहहती जन संपकट मुंबई ₹ 200.00

235 90062 महाराष्ट्र  दशभन सुहास कुलकणी समकालीन पुणे ₹ 500.00

236 47337 संदभभ महाराष्ट्र : राज्य ि मजले्ह दृष्ट्ीकोण - १ डॉ के.के.शमा: संपा इंटेलेकु्चअल बुक बू्यरो भोपाळ ₹ 599.00

237 47338 संदभभ महाराष्ट्र : राज्य ि मजले्ह दृष्ट्ीकोण - २ डॉ के.के.शमा: संपा इंटेलेकु्चअल बुक बू्यरो भोपाळ ₹ 599.00

238 47339 संदभभ महाराष्ट्र : राज्य ि मजले्ह दृष्ट्ीकोण - ३ डॉ के.के.शमा: संपा इंटेलेकु्चअल बुक बू्यरो भोपाळ ₹ 599.00
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239 47340 संदभभ महाराष्ट्र : राज्य ि मजले्ह दृष्ट्ीकोण - ४ डॉ के.के.शमा: संपा इंटेलेकु्चअल बुक बू्यरो भोपाळ ₹ 599.00

240 47341 संदभभ महाराष्ट्र : राज्य ि मजले्ह दृष्ट्ीकोण - ५ डॉ के.के.शमा: संपा इंटेलेकु्चअल बुक बू्यरो भोपाळ ₹ 599.00

50113 महाराष्ट्र ीय जलाशय डॉ प्रकाश जोशी मनोविकास पुणे ₹ 200.00

64389 महाराष्ट्र ीय जलाशय डॉ प्रकाश जोशी मनोविकास पुणे ₹ 200.00

242 62171 महाराष्ट्र ातील मंवदर शैली डॉ भाग्यश्री काळे पाटसकर डायमंड पुणे ₹ 120.00

243 62170 महाराष्ट्र ातील ककले्ल द.ग.देशपांडे डायमंड पुणे ₹ 300.00

244 47696 अनमोल रते्न भाऊसाहेब शशिंदे शसद्धी पुणे ₹ 100.00

245 72011 नाते समाजाशी १५१ सामामजक संस्थांिी माहहती नारायण फड: संपा विजय िसंत िरुडकर पुणे ₹ 50.00

246 48301
महाराष्ट्र  राज्य गॅझेवटअर : महाराष्ट्र :इततहास-प्रािीन काळ ,स्थापत्य ि 
कला-खंड:१/२

डॉ अ.प्र. जामखेडकर 
दशभचनका प्रधान सचिि सांसृ्कततक कायभ 
िीभाग

मुंबई ₹ 275.00

247 48300 महाराष्ट्र  राज्य गॅझेवटअर : महाराष्ट्र :इततहास-प्रािीन काळ ,खंड:१  डॉ अरुणिंि शं।पाठक 
दशभचनका प्रधान सचिि सांसृ्कततक कायभ 
िीभाग

मुंबई ₹ 350.00

48299 महाराष्ट्र  राज्य गॅझेवटअर : महाराष्ट्र :परभणी मजल्हा- खंड:२ कक.का.िौधरी 
दशभचनका प्रधान सचिि सांसृ्कततक कायभ 
िीभाग

मुंबई ₹ 65.00

49888 महाराष्ट्र  राज्य गॅझेवटअर : महाराष्ट्र :परभणी मजल्हा- खंड:२ कक.का.िौधरी 
दशभचनका प्रधान सचिि सांसृ्कततक कायभ 
िीभाग

मुंबई ₹ 65.00

249 49889 महाराष्ट्र  राज्य गॅझेवटअर : महाराष्ट्र : कोल्हापूर मजल्हा-खंड:३ कक.का.िौधरी 
दशभचनका प्रधान सचिि सांसृ्कततक कायभ 
िीभाग

मुंबई ₹ 300.00

250 49890 महाराष्ट्र  राज्य गॅझेवटअर : महाराष्ट्र : िधा मजल्हा -खंड:४ कक.का.िौधरी 
दशभचनका प्रधान सचिि सांसृ्कततक कायभ 
िीभाग

मुंबई ₹ 91.00

251 49887 महाराष्ट्र  राज्य गॅझेवटअर : महाराष्ट्र : सातारा मजल्हा -खंड:५ कक.का.िौधरी 
दशभचनका प्रधान सचिि सांसृ्कततक कायभ 
िीभाग

मुंबई ₹ 195.00

252 49910 महाराष्ट्र  राज्य गॅझेवटअर : महाराष्ट्र :नागपूर मजल्हा -खंड:६-भाग १ कक.का.िौधरी 
दशभचनका प्रधान सचिि सांसृ्कततक कायभ 
िीभाग

मुंबई ₹ 500.00
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253 49986 महाराष्ट्र  राज्य गॅझेवटअर : महाराष्ट्र :नागपूर मजल्हा -खंड:६-भाग २ कक.का.िौधरी 
दशभचनका प्रधान सचिि सांसृ्कततक कायभ 
िीभाग

मुंबई ₹ 350.00

254 74673  स्तुपांिी मंवदरे मधुकर रामतेके पुष्प पुणे ₹ 60.00

39834 परभणी-हहिंगोली मजल्हा दशभन मो.के.कुटे मंवदर कोश पुणे ₹ 150.00

60460 परभणी-हहिंगोली मजल्हा दशभन मो.के.कुटे मंवदर कोश पुणे ₹ 150.00

256 20459 स्थाचनक इततहास आणण साहहत्य एक शोध नांदेड दी.व्य.कुलकणी नांदेड मजल्हा संदभभ गं्रथ सममतत नांदेड ₹ 200.00

257 58141 नांदेड मजल्हा दशभन मो.के.कंुटे/सौ विजया कंुटे मंवदर कोश पुणे ₹ 150.00

258 90028 मराठिाडा:एक संसृ्कतीक मागोिा अरुणिंि शं. पाठक  विद्दा बुक्स औरगंाबाद ₹ 330.00

259 74911 मायबोली मराठिाडा १ श्रीराम पाटील: संपा योगेश औरगंाबाद ₹ 300.00

260 72786
महाराष्ट्र  खाजगी शाळा कमभिारी(सेिेच्या शती अचधचनयम १९७७ ि 
चनयम १९८१

बळिंत गुरुजी कांबळे ग्रीन गोल्ड मुंबई ₹ 180.00

261 72784 प्राथममक शाळा चनयम पुस्तक बळिंत गुरुजी कांबळे ग्रीन गोल्ड मुंबई ₹ 130.00

262 72788 कें िीय माहहतीिा २००५अचधकार श्री.बी.आर.काळे संदभभ औरगंाबाद ₹ 120.00

263 72779 चनिडणूक चनयम २०१३ सहकारी संस्था श्री.बी.आर.काळे संदभभ औरगंाबाद ₹ 170.00

264 72780 मुंबई सािभजचनक विश्वस्त व्यिस्था अचनयम १९५० श्री.बी.आर.काळे संदभभ औरगंाबाद ₹ 150.00

265 72781 महाराष्ट्र  सेिाभािी स्ऱयंसेिी संस्था साठी अथभ सहाय्यािा विविध योजना श्री.बी.आर.काळे संदभभ औरगंाबाद ₹ 100.00

266 72782
महाराष्ट्र  ग्रामपंिायत अचधकाचनयम १९५८ ि व्याख्यानाततल चनयम ि 
महत्वािे शासन चनयम प.प.

श्री.बी.आर.काळे संदभभ औरगंाबाद ₹ 250.00

267 72783
अल्पसंख्यांक विकास योजना मुल्मस्रम,णिश्चन,शीख,बोद्ध,पारशी,कें ि 
शासनाने जैन धर्मियांना समान संख्याक दजा-माहहती

श्री.बी.आर.काळे संदभभ औरगंाबाद ₹ 100.00
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268 72785 महाराष्ट्र  स्ऱयं अथभ सहाय्यीत शाळा (स्थापना ि वििंचनचनयम) २०१२ श्री.बी.आर.काळे संदभभ औरगंाबाद ₹ 50.00

269 72787 सरकारी गायराण जमीन चनयम ि शासन चनणभय श्री.बी.आर.काळे संदभभ औरगंाबाद ₹ 120.00

270 72790 कें ि ि राज्य शासनाच्या आवदिासी विकास योजना श्री.बी.आर.काळे संदभभ औरगंाबाद ₹ 60.00

271 72791 १०९०व्यिसाय प्रमापत्र अभ्यासक्रम योजना श्री.बी.आर.काळे संदभभ औरगंाबाद ₹ 60.00

272 72792 सामामजक न्यायच्या योजना अथात समाज कल्याण च्या योजना श्री.बी.आर.काळे संदभभ औरगंाबाद ₹ 120.00

273 72793 संस्था नोंदणी अचधचनयम १८६० नमुना प्रस्ताि श्री.बी.आर.काळे संदभभ औरगंाबाद ₹ 120.00

274 72794 शासनाच्या क्रीडा विकासासाठी विविध योजना श्री.बी.आर.काळे संदभभ औरगंाबाद ₹ 60.00

275 72795 शैक्षणणक कमभिारी:रजा चनयम ि शासन चनणभय श्री.बी.आर.काळे संदभभ औरगंाबाद ₹ 70.00

276 72796 सािभजचनक िािनालयांसाठी योजना श्री.बी.आर.काळे संदभभ औरगंाबाद ₹ 120.00

277 72797 महहला ि बाल विकास योजना २०१४ श्री.बी.आर.काळे संदभभ औरगंाबाद ₹ 100.00

278 72798 माध्यममक शाळा संहहता अद्याित शासन चनणभय ि पहरपत्रक २०१४ श्री.बी.आर.काळे ग्रीन गोल्ड मुंबई ₹ 180.00

279 80385 सामामजक न्याय विभागाच्या कल्याणकारी योजना ि सिलत महेश अन्नापुर े साकेत औरगंाबाद ₹ 225.00

280 80410
अल्पसंख्यांकांच्या विकासासाठी राज्य आणण कें ि शासनाच्या योजना ि 
सिलती

महेश अन्नापुर े साकेत औरगंाबाद ₹ 225.00

281 80446 बेरोजगारांसाठी A TO Z शासकीय योजना के.के.जाधि साकेत औरगंाबाद ₹ 100.00

282 51129 शासनाच्या विविध कजभ अनुदान योजना बापू सूयभिंशी आमोद मुंबई ₹ 100.00

283 80798 िैयविक लाभाच्या शासकीय योजना संगीता भापकर सकाळ पेपसभ पुणे ₹ 200.00
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284 87309 जममनीिे कायदे ऑड. लक्ष्मण णखलारी सकाळ पेपसभ पुणे ₹ 190.00

285 87306 अद्दाित शासकीय विकास योजनांिा खमजना विनायक िांडगुडे सकाळ पेपसभ पुणे ₹ 160.00

286 87294 लोपलेल्या सुिणभ मुिा-२(हरित िाललेल्या अथभ पूणभ म्हणी) डॉ द.ता.भोसले सकाळ पेपसभ पुणे ₹ 295.00

287 80582 ३० सामर्थ्भ शालीब्लस्त्रया त्यांिी वििारधुन....... ह्यांच्या कथातून! नैनालाल ककडिाई सकाळ पेपसभ पुणे ₹ 295.00

288 80584
100 I CONIK भारतीय विविध के्षत्रातील प्रेरणादायी व्यविमत्वािा 
पहरिय

संध्या सू.शलमये :अनु सकाळ पेपसभ पुणे ₹ 280.00

289 79705 शास्त्र-तंत्रज्ञान के्षत्रातील कहरयर मुरलीधर पाटकर/राजेश ब.ओहोळ सकाळ पेपसभ पुणे ₹ 140.00

290 87284 सकाळ कहरयर गाईड प्रदीप खेटमर: संपा सकाळ पेपसभ पुणे ₹ 250.00

291 79703 स्माटट कहरयर,ऊज्वलभविष्य: भाग १ सुरशे िांवदले सकाळ पेपसभ पुणे ₹ 200.00

292 79704 स्माटट कहरयर,ऊज्वलभविष्य: भाग २ सुरशे िांवदले सकाळ पेपसभ पुणे ₹ 200.00

293 57061 एन्सासायक्लोपीहडया ऑफ कहरयर गाईडन्स -खंड १ श्री ककरण जोग गं्रथायन ₹ 750.00

294 57062 एन्सासायक्लोपीहडया ऑफ कहरयर गाईडन्स -खंड २ श्री ककरण जोग गं्रथायन मुंबई ₹ 750.00

295 74737 माहहती तंत्रज्ञान शब्द कोश
सुजाता कोणू्णर ,मेखला  
कोणू्णर,अनुप कोणू्णर

डायमंड पुणे ₹ 225.00

296 45849 शसनेमािी गोष्ट् अचनल झणकर राजहंस पुणे ₹ 160.00

297 61893 उस्मानाबाद मजल्हा विशेष प्रा. श्री. उमाकांत गायकिाड सनराईज उस्मानाबाद ₹ 30.00

298 61894 आपला बीड मजल्हा सामान्य माहहती श्री लव्हाळे बाळासाहेब माणणकराि लव्हाळे बीड ₹ 15.00

299 86982 मराठी-उदूट शब्दाथभ कोश डॉ देिीशसिंग िौहाण महाराष्ट्र  राज्य साहहत्य ि संसृ्कती मंडळ मुंबई ₹ 683.00
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300 51504 डायमंड सामामजक ज्ञान कोश -खंड;१ डॉ दीपक दळिी डायमंड पुणे ₹ 2,000.00

301 51505 डायमंड सामामजक ज्ञान कोश -खंड;२ डॉ दीपक दळिी डायमंड पुणे ₹ 2,000.00

302 51506 डायमंड सामामजक ज्ञान कोश -खंड;३ डॉ दीपक दळिी डायमंड पुणे ₹ 1,500.00

303 30323 मराठी-उदूट शब्दाथभ कोश श्री श्रीपाद जोशी: संपा. महाराष्ट्र  राज्य साहहत्य ि संसृ्कती मंडळ मुंबई ₹ 14.50

304 23259 आदशभ मराठी शब्द कोश प्र.म.जोशी: संपा विदभभ मराठिाडा बुक कंपनी पुणे ₹ 100.00

305 50285 महाराष्ट्र  शब्द कोश---अ-ऐ : विभाग १ दाते/किे िरदा पुणे ₹ 500.00

30325 महाराष्ट्र  शब्द कोश---ओ-ख : विभाग २ दाते/किे िरदा पुणे ₹ 10.00

50286 महाराष्ट्र  शब्द कोश---ओ-ख : विभाग २ दाते/किे िरदा पुणे ₹ 500.00

307 50288 महाराष्ट्र  शब्द कोश---ग-ठ : विभाग ३ दाते/किे िरदा पुणे ₹ 500.00

308 50289 महाराष्ट्र  शब्द कोश---ड-न  : विभाग ४ दाते/किे िरदा पुणे ₹ 500.00

309 50290 महाराष्ट्र  शब्द कोश---प-भ : विभाग ५ दाते/किे िरदा पुणे ₹ 500.00

310 50291 महाराष्ट्र  शब्द कोश---म-िृ : विभाग ६ दाते/किे िरदा पुणे ₹ 500.00

30342 महाराष्ट्र  शब्द कोश---िे-ज्ञ : विभाग ७ दाते/किे िरदा पुणे ₹ 10.00

50292 महाराष्ट्र  शब्द कोश---िे-ज्ञ : विभाग ७ दाते/किे िरदा पुणे ₹ 500.00

312 50293 महाराष्ट्र  शब्द कोश---िे-ज्ञ : विभाग ८ दाते/किे िरदा पुणे ₹ 500.00

313 50294 अमभनि मराठी-मराठी शब्दकोश--अ-औ : भाग १ ड.ह. अचिहोत्री िरदा पुणे ₹ 500.00
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314 50295 अमभनि मराठी-मराठी शब्दकोश--क-ठ : भाग २ ड.ह. अचिहोत्री िरदा पुणे ₹ 500.00

315 50296 अमभनि मराठी-मराठी शब्दकोश--ड-फ : भाग ३ ड.ह. अचिहोत्री िरदा पुणे ₹ 500.00

316 50297 अमभनि मराठी-मराठी शब्दकोश--ब-ि  : भाग ४ ड.ह. अचिहोत्री िरदा पुणे ₹ 500.00

317 50298 अमभनि मराठी-मराठी शब्दकोश--श-ज्ञ पहरशशषे्ट् : भाग ५ ड.ह. अचिहोत्री िरदा पुणे ₹ 500.00

318 50283 ऐततहाशसक शब्द कोश य.न. केळकर डायमंड पुणे ₹ 1,800.00

319 6606 श्री ज्ञानेश्वरी शब्दाथभ कोश शशिाजी न. भािे अनुसया िधा ₹ 25.00

320 9342 ज्ञानेश्वरीिे शब्द -भांडार रामिंि ना. िेशलिंगकर मराठी संशोधन मंडळ मुंबई ₹ 30.00

321 36161 चित्रमय स्ऱगत: पु.ल. देशपांडे अरुण आठिल्ये मौज पुणे ₹ 1,200.00

322 86316 ||िन जन गाथा || रिींि गोळे साप्ताहहक वििेक पुणे ₹ 600.00

323 89341 प्रकाशन विश्व २०१८-२०१९ मोहन िसंत िैद्द;संपा. प्राकाशन विश्व पुणे ₹ 750.00

324 20296 शोध विज्ञान कोश ||साधन आणण संदभभ गं्रथ|| िी.भ.कोलते श्री कुलकणी पुणे ₹ 150.00

30354 मराठी वु्यत्पत्ती  कोश कृष्णाजी पांडुरगं कुलकणी ठोकळ पुणे ₹ 45.00

30355 मराठी वु्यत्पत्ती  कोश कृष्णाजी पांडुरगं कुलकणी ठोकळ पुणे ₹ 45.00

30348 स्थापत्य-शशल्प-कोश [इंग्रजी-मताठी] रामिंि िी.मराठे साहहत्य आणण संसृ्कती मंडळ मुंबई ₹ 15.00

33100 स्थापत्य-शशल्प-कोश [इंग्रजी-मताठी] रामिंि िी.मराठे साहहत्य आणण संसृ्कती मंडळ मुंबई ₹ 15.00

327 30349 गुजराती-मराठी शब्द कोश श्री.स.ज.धमाचधकारी महाराष्ट्र  राज्य साहहत्य ि संसृ्कती मंडळ मुंबई ₹ 15.00
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328 30427 भािना कोश डॉ. शं.रा.फाटक महाराष्ट्र  राज्य साहहत्य ि संसृ्कती मंडळ मुंबई ₹ 5.00

329 50773 संशक्षप्त मोल्सिथभ कोश बाबा पद्मनजी िरदा बुक्स पुणे ₹ 100.00

330 48306 पादनाम कोश भाषा सल्लागार मंडळ भाषा संिालनालय मुंबई ₹ 25.00

331 37125 शुद्ध शब्द कोश डॉ स्नेहल तािर े स्ंनेहिधभन पुणे ₹ 45.00

332 42955 कॉम्प्युटर शब्दकोश श्याम मराठे साहहत्य प्रसार कें ि नागपूर ₹ 90.00

333 41120 ज्योततष्य महाश्ब्द कोश श्री प्रभाकर द. मराठे िरदा पुणे ₹ 100.00

334 41860 संख्या दशभक शब्दकोश डॉ हहरश्चंि बोरकर अक्षय पुणे ₹ 120.00

335 58242 अमभनि शब्दकोश : हहन्दी-मराठी-हहन्दी ि मराठी- हहन्दी श्रीपाद जोशी शुभदा-सारस्ऱत पुणे ₹ 120.00

336 मराठी उदूट हडक्शनरी                    -                          -                      -              

337 57312 मराठी शब्दकोश --अ ते औ : १ य.शं.काचनटकर : संपा . महाराष्ट्र  राज्य साहहत्य ि संसृ्कती मंडळ मुंबई ₹ 290.00

338 मराठी शब्दकोश --अ ते औ : २ य.शं.काचनटकर : संपा . महाराष्ट्र  राज्य साहहत्य ि संसृ्कती मंडळ मुंबई          -

339 मराठी शब्दकोश --अ ते औ : ३ य.शं.काचनटकर : संपा . महाराष्ट्र  राज्य साहहत्य ि संसृ्कती मंडळ मुंबई          -

340 मराठी शब्दकोश --अ ते औ : ४ य.शं.काचनटकर : संपा . महाराष्ट्र  राज्य साहहत्य ि संसृ्कती मंडळ मुंबई          -

341 91773 िैद्दक्कय सुभाबषते प्रा.आ.अणखलेश शमा विद्दा भारती लातूर ₹ 10.00

342 91778 गढी-िाडे एक अभ्यास [मजल्हा नांदेड] उशाताई अ. एकतार े भारतीय इततहास संकलण  सममतत पुणे ₹ 40.00

91779 भारातातील प्रािीन विद्दाबपठे मो.दी.पराडकर भारतीय वििार साधना पुणे ₹ 8.00
343
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92510 भारातातील प्रािीन विद्दाबपठे मो.दी.पराडकर भारतीय वििार साधना पुणे ₹ 60.00

344 90858 प्रणयलाल: इंहडया नंदा खर े: अनु मधुश्री नाशशक ₹ 600.00

345  - मराठी इंग्रजी-शब्दकोश ह.अ. भािे िरदा पुणे ₹ 150.00

346 74185
आधुचनक महाराष्ट्र ािी जडण घडण शशल्पकार िहरत्र कोश || इततहास ||-
खंड १

रा. श्री. मोरिंिीकर साप्ताहहक वििेक मुंबई ₹ 900.00

347 74186
आधुचनक महाराष्ट्र ािी जडण घडण शशल्पकार िहरत्र कोश || साहहत्य ||-
खंड २

रा. श्री. मोरिंिीकर साप्ताहहक वििेक मुंबई ₹ 900.00

348    -    आधुचनक महाराष्ट्र ािी जडण घडण शशल्पकार िहरत्र कोश ||  ||-खंड ३ रा. श्री. मोरिंिीकर साप्ताहहक वििेक मुंबई 

349 77888
आधुचनक महाराष्ट्र ािी जडण घडण शशल्पकार िहरत्र कोश || 
न्यायपाशलका||-खंड ४-भाग: १

रा. श्री. मोरिंिीकर साप्ताहहक वििेक मुंबई ₹ 900.00

350 77889
आधुचनक महाराष्ट्र ािी जडण घडण शशल्पकार िहरत्र कोश || कृबष ||-खंड 
५-भाग १

रा. श्री. मोरिंिीकर साप्ताहहक वििेक मुंबई ₹ 900.00

351 77890
आधुचनक महाराष्ट्र ािी जडण घडण शशल्पकार िहरत्र कोश || दृश्य कला  
||-खंड ६

रा. श्री. मोरिंिीकर साप्ताहहक वििेक मुंबई ₹ 1,200.00

352     -    
आधुचनक महाराष्ट्र ािी जडण घडण शशल्पकार िहरत्र कोश || चित्रपट 
आणण संगीत ||-खंड ७-भाग १

रा. श्री. मोरिंिीकर साप्ताहहक वििेक मुंबई ₹ 1,200.00

353 74718 सेिाभािी संस्था साठी अथभसाहाय्य शासकीय योजना आणण अनुदान महेश अन्नापुर े साकेत औरगंाबाद ₹ 120.00

354 53078 मुंबई सािभजचनक विश्वस्त व्यिस्था अचनयम १९५० आणण चनयम १९५१ िौधरी अशोक ग्रीिर अँड सन्स औरगंाबाद ₹ 235.00

355 92035 प्रततशुद्ध श्री ज्ञानेश्वरी शब्दाथभ कोश प्रा. रामदास डांगे डॉ तुकाराम बा.गरुड परभणी ₹ 400.00

356 92105 अमभनि सुवििार कोश ि.िी.कुलकणी,अंजली र.कुलकणी कौस्तुब नागपूर ₹ 150.00

357 51503 िृक्षराजी मुंबईिी िाफेकर,लटू्ट,कर्णिक,: संपा ओ.ऐन.जी.सी. मुंबई ₹ 400.00

358 92922 पाषाण पालिी देि प्रभाकर विद्दा बुक्स औरगंाबाद ₹ 180.00
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359 91958 भारतीय मुतीशास्त्र मै्हसेकर प्रदीप संदभभ औरगंाबाद ₹ 950.00

360 92160 सामामजक न्यायािा योजना अथात समाजकालयांच्या योजना बी.आर.काळे : संपा राज्य विकास संस्था मुंबई ₹ 120.00

361 91995 मराठी गं्रथ सूिी [१९५१-१९६२]भाग ३ शरद केशि साठे राज्य विकास संस्था मुंबई ₹ 1,000.00

362 91996 मराठी गं्रथ सूिी [१९६३-१९७०]भाग ४ शरद केशि साठे राज्य विकास संस्था मुंबई ₹ 1,100.00

363 91997 मराठी गं्रथ सूिी [१९७१-१९८८]भाग ५ शरद केशि साठे राज्य विकास संस्था मुंबई ₹ 1,600.00

364 91998 मराठी गं्रथ सूिी [१९७९-१९८५]भाग ६ शरद केशि साठे राज्य विकास संस्था मुंबई ₹ 13,696.00

365 92777 गंगा ते कािेरी : भाग २ डॉ. ब्रहे्म कॉन्टिनेनटल पुणे ₹ 150.00

366 94065 गडकोट - महाराष्ट्र ातील ५१ ककल्यांिी भटकंती भगिान चिले शशिस्पशभ कोल्हापूर ₹ 120.00

367 92131 अल्प संख्यांक विकास योजना बी.आर.काळे संदभभ औरगंाबाद ₹ 100.00

368 93309 महाराष्ट्र ािी कला आणण संसृ्कती डॉ. घनश्याम महाहडक विद्दा बुक्स औरगंाबाद ₹ 550.00

369 92132 सािभजचनक िािनालयांसाठी योजना ; अथभसहाय्य ि अनुदान बी.आर.काळे संदभभ औरगंाबाद ₹ 120.00

370 92163 क्रीडा विकास योजना बी.आर.काळे संदभभ औरगंाबाद ₹ 70.00

371 92459 भारातािे संविधान बाबासाहेब आंबेडकर ममशलिंद िधा ₹ 200.00

372 93041 अध्यात्मिक  सुवििार संग्रह कामे सु. ग. विद्याभारती लातूर ₹ 50.00

373 92906 शस्त्रागार चनरजंन घाटे मेहता पुणे ₹ 50.00

374 नक्षत्र िृक्ष डॉ.शरवदनी डहाणूकर गं्रथाली मुंबई ₹ 200.00
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375 6555 गीताई शब्दाथभ -  कोश विनोबा मंत्री, ग्रामसेिा मंडळ गोपुरी ₹ 5.00

376 93876 पराक्रमी हहिंद ु राजांिी अवददतीय मंवदरे मांडशलक दीपा राजेंि मुंबई ₹ 550.00

377 94200 साहहत्यािे समकालीन आणण
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