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कृaत8धान Pव{ान अtयापन- जैPवक Pव{ान नरAH दशेमुख/सुधाकर आगरकर २४०
कृaत8धान Pव{ान अtयापन - भौaतक Pव{ान नरAH दशेमुख/सुधाकर आगरकर २४०
MNी-पुIष भेद आdण Pव{ान होमी भाभा संMथा २४०
आपSया सभोवताल� होमी भाभा संMथा १३०
�व8ान �वषयक
pलोन रेखा बैजल १७०
Pव{ान गमती 8काश नवाळे १७०
दॅट oेझी इंKडयन aनरंजन घाटे २२०
अिuनबाणांचा इaतहास aनरंजन घाटे १३०



Pव{ान संदभ� aनरंजन घाटे ६०
Pव@चN माणसांच ेPवEव aनरंजन घाटे १५०
Pव@चN माणसं PवmX6त शाMN{ aनरंजन घाटे १८०
द�प�शखा पया�वरणातील िMNया aनरंजन घाटे १२०
अतंराळातील Mव6नलोकांची सफर रमेश महाले ४०
Pव{ान रमेश महाले ६०
Pव{ानाची घौडदौड रमेश महाले ७०
अतंराळातील Mटेशन रमेश महाले ७०
अतंराळातील मो/हमा 8ा. पुंड�लक गवांदे ७०
अवकाशातील झपे 8ा. पुंड�लक गवांदे ५०
पया�वरणाच ेरXक 8ा. पुंड�लक गवांदे ८०
जगातील अ`भूत 8ा. अaनल दांडकेर ८०
रंजक Pव{ान 8ा. अaनल दांडकेर ८०
Pव{ान आdण तंN{ान 8ा. अaनल दांडकेर ८०
चौकस सफर वसुंधरेची 8ा. अaनल दांडकेर १००
अ`भुत सजीवसUृट� 8ा. अaनल दांडकेर १००
अफलातून जलचरसUृट� 8ा. अaनल दांडकेर १००
Pव{ानरंजन 8ा. अaनल दांडकेर १००
Pव{ानाच ेअतंरंग सुधाकर भालेराव ४०
युगaनमा�ते वै{ाaनक सुधाकर भालेराव ५०
तीन Pव{ानकथा सुधाकर भालेराव २५
आपले भारतीय शाMN{ सुरेश मथरेु ४०
Pव{ान पिEचम द�प rीकृUण केसर� २५
भारतीय Pव{ानाच ेद�पMतंभ rीकृUण केसर� ४०
चHं असा िजंकला रमेश के. सहMNबु`धे ५०
वै{ाaनकांfया रंजककथा रमेश के. सहMNबु`धे ४०
होमी भाभा रमेश के. सहMNबु`धे २०
आS�ेड नोबेल रमेश के. सहMNबु`धे २०
जगद�शचHं बोस रमेश के. सहMNबु`धे २०
मेर� pयूर� रमेश के. सहMNबु`धे २०
सी. �ह�. रामन रमेश के. सहMNबु`धे २०
मायकेल फॅरेडे रमेश के. सहMNबु`धे २०
आvक� �मडीज रमेश के. सहMNबु`धे २०
गुaनमो माकJनी रमेश के. सहMNबु`धे २०
rीaनवास रामानुजन रमेश के. सहMNबु`धे २०
अSबट� आइ_Mटाईन रमेश के. सहMNबु`धे २०
वै{ाaनकांच ेजीवन रमेश के. सहMNबु`धे ३०
vकMसे वै{ाaनकांचे रमेश के. सहMNबु`धे ३०
वीज आल� घरात रमेश के. सहMNबु`धे २०
मी आहे रसायनशाMN रघुवीर साखवळकर २०
मी आहे माणूस रघुवीर साखवळकर २०
मी आहे संगणक रघुवीर साखवळकर २०
मी आहे पया�वरण रघुवीर साखवळकर २०



मी आहे तंN{ान रघुवीर साखवळकर २०
मी आहे लोहचुबंक रघुवीर साखवळकर २०
मी आहे अवकाश रघुवीर साखवळकर २०
मी आहे चौरस आहार रघुवीर साखवळकर २०
मी आहे इलेpyॉaनpस रघुवीर साखवळकर २०
मी आहे Pव`यूतशpती रघुवीर साखवळकर २०
घर ह�च 8योगशाळा रघुवीर साखवळकर १००
लुई पाEचर  /दल�प बव0 २०
थॉमस अSवा एKडसन /दल�प बव0 २०
ऐझकॅ _यूटन /दल�प बव0 २०
अलेpझांडर +हॅम बेल /दल�प बव0 २०
Pवमानाच ेजनक राईट बंधू /दल�प बव0 २०
जोहा_स गटेनबग� /दल�प बव0 २०
वेन�र \ॉन /दल�प बव0 २०
aनकोलस कोपaन�कस /दल�प बव0 २०
डॉ. Pवoम साराभाई /दल�प बव0 २०
गॅ�ल�लओ गॅ�लल� /दल�प बव0 २०
चHंाकड ेवाटचाल /दल�प बव0 ४०
WiSE CHOiCE Publications

Kids Colouring 50

Smile with Colours 1 50

Smile with Colours  2 50

Smile with Colours  3 50

Smile with Colours  4 50

Funtastic Colouring  1 50

Funtastic Colouring 2 50

Funtastic Colouring 3 50

Funtastic Colouring  4 50

Jingalala Rhymes for Nursery 1 35

Jingalala Rhymes for Junior KG 35

Jingalala Rhymes for Play Group 35

Jingalala Rhymes for Senior KG 35

Learn ABC with Numbers Learn Alphabets & Numbers at Home 40

Picture Gallery All together : English & Marathi 90

Happy Ants 35

Tit for tat 35

Rain Rain come come 35

Jungle School 35

Do's & Don'ts 30

;यि=तम>व �वकास
कौशSयPवकास संजय नाईक १००
ऐसे बोलावे बोल मधकुर काकडे १५०
आरसा @चतंनाचा Mवत:ला  ओळख]याचा (भाग १ ते १२) रामचHं जोरवर १८००
हमखास यशMवी �हा! पराग लोणकर ४०
वेळेच े�यवMथापन rीaनवास गडकर� ६०



8भावी वpतQृवकला rीaनवास गडकर� १००
चांगले सूNसंचालन कसे करावे rीaनवास गडकर� ८०
यशाच ंमानसशाMN सेतुमाधव संगोराम १००
ओळखा Mवत:ला डॉ. वसंत अबंाड े ६०
8Eन जीवनाचा डॉ. वसंत अबंाड े ५०
�यिpतम�व-Pवकास (भाग १ ते ५) डॉ. वसंत अबंाड े १५०
उQपादकता वाढ: तंN-मंN(भाग - १ ते ३) डॉ. वसंत अबंाड े १२०
उ

वल यशाचा माग� डॉ. वसंत अबंाड े २५
आनंदमय जीवनासाठ~ 8ा. रा. तु. भगत ७०
हसत जगावं जगत हसावं 8ा. रा. तु. भगत १००
8भावी संवाद डॉ. 8मोद जोगदेव १५०
सकाराQमक Pवचारांसाठ~ डॉ. 8मोद जोगदेव १५०
यश तुमचचे आहे डॉ. 8मोद जोगदेव २००
�श"ण�वषयक
नेशन ऑफ द वSड� - युरोप (मराठ~) अaनल दांडकेर १५०
उWर अमेFरका आdण दmXण अमेFरका अaनल दांडकेर १५०
आ�शया अaनल दांडकेर १५०
आP8âका अaनल दांडकेर १५०
ऑMyे�लया आdण अटंािpट�का अaनल दांडकेर १००
नॉथ� अमेFरका अ ॅ]ड साऊथ अमेFरका अaनल दांडकेर १५०
युरोप (इं+जी) अaनल दांडकेर १५०
ऑMyे�लया अ ॅ]ड अटंािpट�का अaनल दांडकेर १००
आ�शया (इं+जी) अaनल दांडकेर १५०
आP8âका (इं+जी) अaनल दांडकेर १५०
�शXणवाट डॉ. जग_नाथ पाट�ल १९०
�शXणाचा आनंदोQसव 8ा. राजेश पाट�ल ५०
हसत-खेळत तांGNक �शXण 8ा. संजय नाईक ८०
मुशाvफर�-{ानPव{ान आdण �शXणाची  8ा. वसंतराव कKड �ले ३००
संगणकाच ेअतंरंग चHंसेन /टळेकर ८०
8EनोWर संगणक चHंसेन /टळेकर ४०
/दल�पराज कॉn6युटर Kडpशनर� पराग लोणकर  १५०
सहज इं+जी बोला डॉ. वसंत अnबाड े २५
सरलतासे अ+ेंजी (/हदं�) डॉ. वसंत अnबाड े ४०
कथाकथनातून अtयापन अपणा� aनरगुड/ेEयामराव कराळे ७०
मी एकल�य डॉ. प. म. आलेगावकर ६०
Psychology Lerrning & Teaching डॉ. प. म. आलेगावकर १२५
�शXणसूय� सानेगुIजी 8ा. रा. तु. भगत १६०
संMकृत सुभाPषत सागर वेदकुमार वेदालंकार २२५
o�मक �शXण कL r�मक �शXण डॉ. 8मोद जोगदेव १००
�श"क / �व�या?या@साठ&
मुpता (aनबंधसं+ह) मधकुर वडोदे १५०
असे �लहा aनबंध अरPवदं कुलकणD १००
शालेय aनबंधाच ेMवeप अरPवदं कुलकणD १६०



�शXकांनी मुलांशी सुसंवाद कसा साधावा? डॉ. @चNा सोहनी ६०
ओळखा तुमfया मुलांना डॉ. vकशोर� पै / 8ा. महेश पै ५०
आमच ेPव`याथD आमच ंसव�Mव डॉ. vकशोर� पै / 8ा. महेश पै ८०
शाळा-पालक-मुले- काय चकू? काय बरोबर? डॉ. vकशोर� पै / 8ा. महेश पै ३०
मुले अशी का वागतात? डॉ. vकशोर� पै / 8ा. महेश पै ३०
पर�Xा पालकांची का मुलांची? संजय नाईक ४०
Pव`या�या�साठ~ औ`यो@गक कSपकता गंगाधर महाnबरे ६०
चला, अqयास कe या Pवजय कुलकणD ५०
अqयासाच ेसोळा संMकार Pवजय कुलकणD १००
मनाच ेEलोक डॉ. प. म. आलेगावकर ६०
पालक �मNांनो डॉ. प. म. आलेगावकर १००


