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१९ सहोदय आं� Kदेश राजा मगंळवेढेकर १००
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आFशया (इं^जी) अ�नल दांडकेर १५०
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कुणाचं अस ंअन ्कुणाचं तसं {ीपाद कुलकण1 ५०
डम ्डम ्डमm वाजतात घुगंm सौ. कुसमु चांदोरकर ३०
रागोबा �न वाघोबा cयोती कNपले ५०
पर	 या घर	 डॉ. ल	ला पाट	ल ३०
बहा`दरू म$ुना डॉ. ल	ला पाट	ल ३५
लढले पौUष देशासाठ� अशोक देशपांडे ८०
भारताचे बहा̀ दर अशोक देशपांडे ५०
नभी झुंजले वायपुbु अशोक देशपांडे ५०
नौसेनेचा वाजे डकंा अशोक देशपांडे ५०
बांगला मPुतीसं̂ ाम अशोक देशपांडे ५०
असा लढला बांगला अशोक देशपांडे ६०
Nवजयतंा भारत भा १ त े४ अशोक देशपांडे २००
अमतृा अशोक देशपांडे ८०
देव आले पढंर	ला अशोक देशपांडे १००
सतीचं वाण अशोक देशपांडे ५०
सरदार कडकराम अशोक देशपांडे १००
बेटावरचा वâैद	 अशोक देशपांडे ७०
झाला �नळा पावन अशोक देशपांडे १००
आIमण अशोक देशपांडे ९०
Tबलदंर बबलू अशोक देशपांडे ७०
मेवाडचा महावीर अशोक देशपांडे ७०
असे लढले गांधीजी भा. रा. भागवत ६०
उंद	रराव धडपडे मालती बव ४०

पर	 गेल	 ढगात मालती बव ४०

एक होता तजे:पुजं रवींo जवादे ८०
uहातार	चा डEगर अ�नल दGहवाडकर ४०
माVणक मोती सजंीवनी मराठे ५०
हणuयाची पाm ज. त.ु गाड ६०
uहOया ज. त.ु गाड ६०
गाणी पाखरांची शोभा बडवे ८०



लालमपS या आVण सगंणेश शोभा बडवे ८०
हर	 बासर	वाला शFशकला मेहता ३०
फुलोरा शFशकला मेहता १५
आNKâकन लोककथा सौ. सkरता वै̀ य ५०
KामाVणक Fशm सौ. सkरता वै̀ य ८०
वीरबाला सौ. सkरता वै̀ य ६०
देद	Oयमान #bीर<ने सौ. सkरता वै̀ य ७०
अफलातनू बiंया Kधान सौ. सkरता वै̀ य ६०
(कथा 6ां9तवीरांJया भा १ त े५)

रामKसाद Tबि#मल नयनतारा देसाई ४०
अशफाकउ_ला खाँ नयनतारा देसाई ४०
सखुदेव नयनतारा देसाई ४०
भगतFसगं नयनतारा देसाई ४०
चंoशखेर आझाद नयनतारा देसाई ४०
Tबरबलच ेभाईबदं राजा मगंळवेढेकर ३२
बु̀ धी हेच खरे बळ राजा मगंळवेढेकर ३०
नाटक नावाचा खेळ आशा साठे १००
(सLंकार कथामाला १ त े५)

स#ंकार कथामाला Kय<ने वाळूचे... (भाग १) डॉ. कृ. प.ं देशपांड े ५०
स#ंकार कथामाला #वात�ंयKीती  (भाग २) डॉ. कृ. प.ं देशपांड े ५०
स#ंकार कथामाला *येयाचा �ुवतारा (भाग ३) डॉ. कृ. प.ं देशपांड े ५०
स#ंकार कथामाला सोनेर	 Kभात (भाग ४) डॉ. कृ. प.ं देशपांड े ५०
स#ंकार कथामाला अमर बFलदान (भाग ५) डॉ. कृ. प.ं देशपांड े ५०
जोहारा या cवाला डॉ. कृ. प.ं देशपांड े ५०
पाखरांची द�ुनया रमेश महाले ७०
व$य Kा�यांची द�ुनया रमेश महाले ५०
Kा�यां या गमती रमेश महाले ९०
पQयां या जगात रमेश महाले ९०
अतंराळातील#टेशन रमेश महाले ७०
Nवxानाची घोडदौड रमेश महाले ७०
अतंराळातील #वOनलोकांची सफर रमेश महाले ४०
सेवा समतचेे सOतष1 Gदल	पFसहं गUड ५०
गो3ट	 Nवनोबां या Gदल	पFसहं गUड ६०
दधुा या Fमशा साNवbी जगदाळे ८०
न.bकथा ल	ना दामले ८०
बहुNवध कोडी रमेश काणकोणकर ६०
चंपी करणार	 कोडी रमेश काणकोणकर ६०
आमची कोडी-तमुची डोक[ रमेश काणकोणकर ६०
गVणतीय कोडी रमेश काणकोणकर ६०
छोZयांचा आटाNपटा बबन Fशदें ७०
#फू�त 0देवत ेया शोधात मीरा सोहनी ३५



माणुसक[चा मळा ना. द. जोशी ५०
सहावे अ#वल समुन गांगल ७०
रणधुरंधर बाजीराव कॅ. राजा Fलमये ६०
झुंजार छbपती सभंाजी कॅ. राजा Fलमये ८०
रणराज Fशवाजी कॅ. राजा Fलमये १५०
शोध आVण इतर कथा कॅ. राजा Fलमये ८०
टू माय िBहलेज (इं^जी) आबा महाजन १३०
ठE?या गेला मगंळावर आबा महाजन २००
आबाची गो3ट आबा महाजन १३०
Tबि#कटचा बगंला आबा महाजन ३०
टागंाटोल	 आबा महाजन ४०
लई मcजा रे... आबा महाजन ५०
शखे�च_ल	ची फु_ल २ धमाल आबा महाजन ६०
देश हा देव असे माझा अ�नल गोडबोले ४०
सबुोध कथा अ�नल गोडबोले ४०
१८५७ ची यशोगाथा अ�नल गोडबोले ३०
झाड आजोबा सगंीता बव ४०
हुरहूप सगंीता बव ५०
खाmताई आVण सावल	बाई सगंीता बव ३०
गो3ट	mप रामदास गो. के. सातपतुे ५०
लोकमा$य Gटळक गो3ट	 व सNुवचार Kा. योगेDवर अ�यकंर ५०
गो3ट	mप १०१ uहणी Kा. योगेDवर अ�यकंर १००
तीन प]ंडत आVण इतर कथा Nव. स. गवाणकर ५०
यश या क_पककथा डॉ. अिDवनी धEगड े ६०
सदुश0ना आVण इतर कथा डॉ. अिDवनी धEगड े ५०
Tबलदंर बार	कराव डॉ. अिDवनी धEगड े ५०
पखंवाल	 ठकू अUंधती महाuबरे ३०
अ`भतु रामायण शकंर इनामदार ५०
वाढGदवसाची भेट सौ. अजंल	 कुलकण1 ३०
गFलवर या समoुसफर	 भा १ शFम03ठा ठाकूर १००
गFलवर या समoुसफर	 भा २ शFम03ठा ठाकूर १००
Kेरणा अ�नल गोडबोले/सनुीला बव ५०
Fसहंाचे छावे रा. वा. शवेडगेUुजी ३०
थोरां या गो3ट	 रमेश के. सह#bबु̀ धे ५०
रा3�माता क#तरुबा डॉ. सलुभा शहा ३०
डॉ. राधाकृ3णन ् डॉ. सलुभा शहा ६०
ऐकावे जनाचे मोहन जोशी ६०
महारा3�ाचे मानकर	 मोहन जोशी ४०
�नवडक पतंKधान (भाग १ त े७) मोहन जोशी १७५
महारा3�ाचे उ`योगमहष1 fकल�#कर Gदल	प बव ५०
#वत:ला घडNवलेले �नळकंठराव क_याणी Gदल	प बव ५०



उ`योगाचे सा}ाcय�नमा0ते Gदल	प बव ५०
धीUभाई अबंानी जीवनगाथा Gदल	प बव ५०
स चा भारतीय उ`योगपती वालचंद Gहराचंद Gदल	प बव ५०
कहाणी टाटा #ट	लची जमशटेजीं या #वOनांची Gदल	प बव ४०
जगcजेता लQमी�नवास Fमgल Gदल	प बव ६०
झीरो त ेह	रो मुजंाल ^पु Gदल	प बव ७०
महा<माजीं या सावल	त वाढलेले Tबला0 Gदल	प बव ७०
एअर इं]डयाचा ‘राजा’ जे आर डी टाटा Gदल	प बव ८०
छान छान गो3ट	 (१ त े४० प#ुतकांचा सचं) (fकंमत K<येक[ U. ६/-) २४०
तीन KDन {ी. `वारकानाथ लेले २०
शह	द भगतFसगं साने गUुजी कथामाला २०
सरुसकथा सानेगUुजी कथामाला ४०
सात तपि#वनी सानेगUुजी कथामाला ४०
सOतसयू0 सानेगUुजी कथामाला ३०
आग|या-वेग|या ऐ�तहाFसक कथा सानेगUुजी कथामाला ४०
सात सतंकथा सानेगUुजी कथामाला ४०
अधं-{`धा �नमू0लना या कथा सानेगUुजी कथामाला ५०
अ�त तथेे माती सानेगUुजी कथामाला ४०
कथा शोधां या सानेगUुजी कथामाला ३०
कथासागरातील मोती सानेगUुजी कथामाला ३०
कथा Kा�यां या सानेगUुजी कथामाला ४०
अनमोल स#ंकारकथा सानेगUुजी कथामाला ३०
#व छतचेे पजुार	 सानेगUुजी कथामाला ४०
गाजलेल	 चार पलायने सानेगUुजी कथामाला ३०
चार देशांतील मलुां या कथा सानेगUुजी कथामाला २५
साने गUुजी FसलेPट #टोर	ज सानेगUुजी कथामाला ३०
साने गUुजीक[ {े3ठ कहा�नयाँ सानेगUुजी कथामाला ३०
Dयामची आई सानेगUुजी कथामाला ५०
सOततारका सानेगUुजी कथामाला ४०
साने गUुजीं या गो3ट	 भाग १ सानेगUुजी कथामाला ३०
साने गUुजीं या गो3ट	 भाग २ सानेगUुजी कथामाला ३०
गाजलेल	 चार पलायने सानेगUुजी कथामाला ३०
त�व�न3ठ लोकनेते सानेगUुजी कथामाला ३०
सजा0 आVण U|या सानेगUुजी कथामाला १५
#मरण Iां�तcयोतींचे सानेगUुजी कथामाला ३०
$�वभा�षक पLुतके
स<यशोधक महा<मा cयो�तबा फुले डॉ ल	ला द	n.त १५०
पोपटाच ेझाड डॉ ल	ला द	n.त २००
पखं नवे डॉ ल	ला द	n.त १५०
सो$याचं फळ डॉ ल	ला द	n.त १५०
यश या क_पक कथा डॉ अिDवनी धEगडे १६०



उंटाची खुंट	 आVण इतर कथा भारती मेहता १००
शहाणु_या गो3ट	 �गkरजा क[र ११०
मखूा0चा पाहुणचार सहुास Fशरवळकर १००
दयाळू वाटसm आVण इतर कथा नथूजी देवरे ८०
Nवलासी Nवलास आVण इतर कथा नथूजी देवरे १००
मजेदार गो3ट	 म. Nव. को_हटकर १५०
मातीचे देऊळ म. Nव. को_हटकर ११०
रानाची हाक म. Nव. को_हटकर १००
असा एक Fमb म. Nव. को_हटकर १२०
आय3ुयाची दोर	 म. Nव. को_हटकर १२०
पाताळातले देव म. Nव. को_हटकर ९०
पाखरांची भाषा म. Nव. को_हटकर १००
आबरुाव ढबरुाव म. Nव. को_हटकर ११०
गFलBहर या समoु सफर	 भाग १ शFम03ठा ठाकूर ११०
गFलBहर या समoु सफर	 भाग २ शFम03ठा ठाकूर १३०
सखुदेव नयनतारा देसाई ८०
रामKसाद Tबि#मल नयनतारा देसाई १५०
भगतFसगं नयनतारा देसाई १००
चंoशखेर आझाद नयनतारा देसाई ११०
जोहा$स गेटनबग0 Gदल	प बव ४०
लईु पाDचर Gदल	प बव ५०
आNKâकन लोककथा सkरता वै̀ य १००
सात सतंकथा सानेगUुजी कथामाला १३०
कथा Kा�यां या सानेगUुजी कथामाला १००
लगीन करतो उंGदरमामा Kा द के बव ४०
उंGदरराव धडपडे मालती बव ८०
�चमतुाई �चमतुाई दार उघड Kा द के बव ४०
आ_�ेड नोबेल रमेश के सह#bबु̀ धे ५०
ऑल टुगेदर इंिYलश-मराठ� ९०
पाऊसा पाऊसा पड पड ४०
�नयम पाळणार ? ४०
�चbांची द�ुनया भाग १ ६०
�चbांची द�ुनया भाग २ ६०
Fशका अ.रे व अकं घर या घर	 ४०
रPतबीज ४०
जशास तसे ४०
डॉ. होमी भाभा �वNान �श4ण कO P याचंी पLुतके
Nव`या�याt या BयिPतम�व Nवकासासाठ� Nव. गो. कुलकण1/आगरकर ११०
Nवxान KDनमजंूषा आगरकर/देशमखु/लाळे/सोनावणे १८०
अ*यापन गVणताच ेभाग १ र. म. भागवत/मावळकर/Kधान १२५
अ*यापन गVणताच ेभाग २ र. म. भागवत/मावळकर/Kधान १००



Nवxान आVण तbंxान #वmप-पलैू हेमचंo Kधान १३०
Nवxान गमती Kकाश fकसन नवाळे १७०
कृNषKधान Nवxान अ*यापन (रसायन) Nवजय लाळे/सधुाकर आगरकर २५०
शालेय Nवxानातील शकंा भौ�तक Nवxान Nवनोदकुमार सोनावणे/ आगरकर २४०
कृ�तKधान Nवxान अ*यापन- जैNवक Nवxान नरdo दशेमखु/सधुाकर आगरकर २४०
कृ�तKधान Nवxान अ*यापन - भौ�तक Nवxान नरdo दशेमखु/सधुाकर आगरकर २४०
#bी-पUुष भेद आVण Nवxान होमी भाभा स#ंथा २४०
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