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एक होता राजा
जेव्हा माणु स जागा होतो
रक्तचंदन
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दयाय पार
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मामाचा वाडा
एक शून्य मी
आम्ही पायरीचे जचरे
आमचं पण गाव
मुंगी उडाली आकाशी
कमल पराग
मराठी मुशायरा
ज्ञानेश्वरी अमृतकण
स्वामी जववेकानंद भाग 1
जनलोकाचा सामवे द
वेघ पवयत्वाचा
अक्षर जदवाळी 1980
शाल्मली
गोष्ट जन्ां तरीची
जदनकरां च्या नाट्यछर्टा
शाल्मली
अक्षर जदवाळी 1985
अक्षर जदवाळी 1986
छत्रपती संभाजी महाराज
चतूर जबरबल आजण बादशाह
चुकलेले पाखरु

डॉ. सरोजजनी बाबर
गोदावरी परुळकर
जे. डी. कुलकणी
वसंत कानेर्टकर
जड. व्ही. पोतदार
वसंत खाजडलकर
योजगनी जोगळे कर
पं . महादे वशास्त्री जोशी
बाळ सामंत , रमेश मंत्री
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मधु मंगेश कजणयक
बी. इ. परां जपे
आर. एस. मुगली
कुमार केतकर
पं . महादे वशास्त्री जोशी
मुकुंद सोनर्टक्के
रामेश्वर जमश्र पंकज
एम. जवशालक्षी
जव. स. वाजळं बे
प्र. के. अत्रे
एम. जी. पाठक
मधुकर तोरडमल
अरजवंद राउत
जदनकर द. पार्टील
व्ही.एन. फेणे
पद्माकर महाजन
पद्माकर महाजन
पद्माकर महाजन
पु . ल. दे शपां डे
शंकरराव खरात
जयवंत दळवी
शं . ना. नवरे
महाराष्टर पाठ्यपु िक मंडळ
चारुता सागर
पु . ल. दे शपां डे
अशोक दे शपां डे
जच. जव. जोशी
पद्माकर गोवईकर
कमल बापर्ट
व्ही. व्ही. पार्टणकर
जड. एन. जशखरे
डॉ. सरोजजनी बाबर
डॉ. सुशीला पार्टील
वाय. जड. फडके
शरयु व्ही. रानडे
वसंत कानेर्टकर
जवजय तें डुलकर
शरयू रानडे
एस. एस. भावे
पी. एन. परां जपे
श्री के. दे वधर
मंदा बोडस
दामोदर एस. दे साई
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स्पष्ट गोष्टी भाग 6
ध्यानस्थ
कथा कामधेनु
प्रदजक्षणा भूमातेची
चैती
भक्ती मागयदीप
संपूणय ज्ञानेश्वरी
महाराष्टरां त जवनोबा (भाग जतसरा)
सुसंवाद
वाड:मय जवकास (इयत्ता पाचवीसाठी)
वाड:मय जवकास (इयत्ता सहावीसाठी)
साजहत्य रत्नहार
अरुण वाचन
शौयाां च्या कथा
मराठी साजहत्य पररचय
सहज राज योग – जवधी आजण जसव्हि
उरले सुरले
ज्वालामुख
लाखाची दे णगी
गुरुवाणी पुष्प 9
मोडी जलपी आजण ऐजतहाजसक नमूना पत्रे
साजहत्य सोजनयाच्या खाणी
जनवडक नवनीत
आजदशक्ती मुक्ताई
जवद्रोही कजवता
है द्राबाद मुव्हक्तसंग्राम
मोगल मराठा संघर्षय
नवनीत भाग 2 कजवता सार संग्रह
अल्प सेवा
श्रीमदभागवतगीता
गीत रामायण
साथय काव्य कृर्षीनयन
सुलभ महाभारत
स्वात्मबोध जचंतन
मैत्र जीवाचे
दु गाय
सुलभ पखवाज वादन
शरदगंध
मराठ्यां च्या इजतहासाची साधने
इदम ना मामा
शव्हक्तपीठां चा शोध
मोगलकालीन भारतातील शेत जजमनीच्या संबंधावरील
करुणेतुन तेज झरावे
मला काही सां गायचे आहे
बॅरीस्टर
जप्रतीचा पाररजात
समथाां चा बगीचा भाग 3
जवरुजपका
आजचयस
पन्नास जनबंध
व्यतीत
स्वत:ला शोधताना
अरुण वाचन
जोहार
स्वात्मबोध जचंतन भाग 6
जनयती
पैस
गजतमानी
धमयजचंतन

हरर नारायण आपर्टे
प्रवीण दवणे
प्रो. कुसु म साठ्ये
डॉ. के
योजगनी जोगळे कर
गो. नी. दां डेकर
ज्ञाने श्वर तां दळे
वा. म. जोशी
व्ही. बी. पाठक
व्ही. बी. पाठक
गजानन माधव वैद्य
प्र. के. अत्रे
जगरीजा वीर
श्रीधर बाळकृष्ण रानडे
पु . ल. दे शपां डे
ह. मो. मराठे
सौ अरुणा श्रीखं डे
डॉ. सुशीला पार्टील
डी. के. बवे
डॉ. सुशीला पार्टील
केशव मेश्राम
उत्तम सुययवंशी
सेतु माधव पगडी
परशु राम गोडबोले
मधुकर गोगर्टे
ग. जद. माडगुळकर
पद्मा बापर्ट
एस. एल. जचर्टणीस
स्वामी जववेकानंद
डॉ. सुशीला पार्टील
जी. एच. खरे
पं . अजुय नराव शेजवल
शरद म्हे त्रे
ब्राशय परे रा
बापुराव माने
आर. सी. ढे रे
जवचार
सय्यद नु रुल हसन
मंदाजकनी अष्टीकर
वसंत कानेर्टकर
जयवंत दळवी
सुमन गां गल
डब्ल्यु. एल. जचपळु णकर
जवं दा करं दीकर
सौ इं दुमती गंधे
अशोक जचर्टणीस
प्रभा गणोरकर
प्र. के. अत्रे
कल्याणी इनामदार
स्वामी जववेकानंद
रमेश वैद्य
दु गाय भागवत
डी. जी. गोडसे
डी. के. बेडेकर
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ऑजडर्ट
प्रल्हाद चें दवणकर
ही बां धावरची माणसे
अजुय न डां गळे
चक्रधर
प्रभाकर वैद्य
स्वात्मबोध जचंतन भाग 4
स्वामी जववेकानंद
झुंबर
आशा बघे
कुंपणापजलकडले शेत – जवदे शी भारतीयां च्या कथा
श्रीजवद्या प्रकाशन
रूजचरा भाग 2
कमलाबाई ओगले
हे सुर वेदनां चे
मंदाजकनी अष्टीकर
बौव्हिक जमठाई भाग 2
आशा भालेकर
दािान
सुहास जशरवळकर
मजहलां चा मागयदशयक
सुजला जनत्सुरे
बापूजीन
ं ा आवडणारे गाव
गजानन जोहरी
माणूसकीची हाक
वाय. जी. जनत्सुरे
चंदना सारखे जझजले बापूजी
आर. के. लेले
सत्याग्रहाचा मुलमंत्र
वाय. जी. जनत्सुरे
महामानव बापू
वाय. जी. जनत्सुरे
अरुण वाचन भाग 3
प्र. के. अत्रे
सनद
मधु मंगेश कजणयक
वेगळे जग
सौ माधुरी जभडे
भारतीय साजहत्याचे जशल्पकार
सदानंद नाईक
सोबतचे पजहले पान
ग. वा. बेहरे
पुरुर्षराज आलु पां डे
पु . ल. दे शपां डे
दजलत वाड:मय
शंकरराव खरात
वारस
वैजयंती काळे
महजर्षय कवे
राजा मंगळवेढेकर
सोनचाफा
वसंत कानेर्टकर
जत्रपाठगामी – ताई फडके यां चे चररत्र
मृत्युंजय
जशवाजी सावं त
पेरणी
एम. एस. जनलोस्कर
औद्योजगक समाजशास्त्र
गुरुनाथ नाडगोंडे
पररचय
नरहर कुरुंदकर
एकजवसाव्या शतकात जववेकानंद
नारायण दे साई
जतथयरुप अल्का
शारदाबाई आपर्टे
प्रेम
पद्माकर गोवईकर
स्वराज्याचे पररवतयन
नाथ माधव
सुरस आजण चमत्काररक
सुभार्ष भेण्डे
जवजधजलव्हखत फौजदारी
व्ही. जी. धुमाणे
जतथयराज भारत
शरयु रानडे
श्री सदगुरु चरणाखाली
डॉ. अजजत कुलकणी
मंगल वाचन
जव. स. खां डेकर
आनंदाचे झाड
शं . ना. नवरे
जनळासावळा
जी. ए. कुलकणी
मीनाक्षी कन्या
महादे व शास्त्री जोशी
गोंदवनातील जप्रयवंदा आजण घरकुर्टे घराण्यातील इजतहास
एस. व्ही. केतकर
वाचनमाला
धोंडो सखाराम कुलकणी
वाड:मय माला भाग 1
व्ही. एम. जोशी
अरुण वाचन (मराठी अकरावी आजण इं ग्रजी दु सरी इयत्तेप्र.करीता)
के. अत्रे
अठरा गावे अठरा जवश्वे
अजनल थत्ते
साधक बोध भाग 2
स्वामी जववेकानंद
ग्रंथ माला
जदनकर गां गल
जातक कथा
रमेश मुधोळकर
भेर्टेन पुन्हा
रघुवीर सामंत
गिे पंचजवशी
कुसु माग्रज
जवशाखा
कुसु माग्रज
महायोगी वीर सावरकर
बाळाराव सावरकर
तमस तर्टकी
मुकुंद सोनपार्टकी
स्वातंत्र्यवीर सावरकर यां चे 101 मौजलक जवचार
ए. एम. सहस्त्रबुिे
ससा आजण कासव
एस. जी. साठे
सुभार्ष वाचन
प्र.के. अत्रे

236
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258
259
260
261
262
263
264
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266
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सुभार्ष वाचन भाग 5
प्र.के. अत्रे
करवीर छत्रपती ंचे धाजमयक कुलाचार
जहं दुराव जाधव
कथा एका क्रां जतकारकाची
एम. एन. काळे
पोर्टय र
पद्माकर जचतळे
अजग्नपथावरील परागंदा
व्ही. एस. जोशी
ऐजतहाजसक शब्दकोश भाग 1
वाय. एन. केळकर
शतरं ज
जवजया काळे
दे वाची माणसे
डॉ. बी. व्ही. आठवले
संत बजहणाबाईंची गाथा
शाजलनी जावडे कर
मोरपंखी सावल्या
रणजीत दे साई
वर्हाडी मंडळी
एम. केचे
कात
शैलजा राजे
खुन पहावा करुन
सररता पत्की
कुस्करलेले ह्रदय
कुमुजदनी रां गणे कर
उपजनर्षद बोध
जवद्यानंद
चंद्रगुप्त
एच. आर. आपर्टे
सफारी पजश्चमेची
नं दा मडकईकर
तुर्टलेले पंख
वसंत शहाणे
श्री अरजवंद क्रां जतकारक वा योगी
पी. नु लकर
जवच्छा माझी पुरी करा
वसंत सबनीस
माताजी ंचा हात सोडु नकोस
रजनीकां त मेहता
आमची आई तुमची आई
र्टी. घंर्टोजी
कात्रजचा घार्ट
रमेश मंत्री
सावरकर जवजवध दशयन
लोकमान्य जर्टळक
आपर्टे गुरुजी
अघर्टीत
व्ही. काळे
रामायण
एकनाथ ठाकुर
सौंदयय लहरी
एच. बी. जभडे
साजहत्य शास्त्रशुि आजण जवकास भाग 1
पी. व्ही. काणे
वाहतो ही दु वाां ची जोडी
बाळ कोल्हर्टकर
संगीत शारदा – नार्टक
गोजवंद दे वल
संगीत संशय कल्लोळ
गोजवंद दे वल
एका जदवसाची चुकामुक / दु गाय नार्टक
गोजवंद दे वल
चार्ल्य डाजवयन
डी. एस. र्टकले
पडघवली
गो. नी. दां डेकर
आजच
एच. एन. आपर्टे
दु धाची घागर
वाय. जी. जोशी
सत्य शोधण्याच्या जदशा
चाणाक्षपणाचा कळस
एच. एन. आपर्टे
संगीत सती जपंगळा नार्टक
एच. एन. आपर्टे
अमेररकन क्रां ती
जे. डी. जोगळे कर
त्या जतथे सुखातळी
गो. नी. दां डेकर
भास्कर गुणगौरव
व्हव्ह. एस. दे साई
धुंदक्षण
बाळशं कर दे शपां डे
जप्रया
उज्ज्वला ब्रम्हां डकर
रावसाहे ब केशव जशवराम भागलकर यां चे आत्मवृ त्त
भवानीशंकर पंजडत
माझे नाव
शंकरराव खरात
श्री ब्रम्हचै तन्य महाराज गोंदवले – जचंतन आजण चमत्कारव्हव्ह. के. फडके
मराठी भार्षा उद्गम वा जवकास
कृष्णाजी कुलकणी
महात्मा ज्योजतबा फुले
वीणा कर्हाडे
कणाय च्या जनजमत्ताने
जवजय डी. आठल्ये
आत्मयज्ञ येशुचा
जमतां जली जोशी
गीता स्वाध्याय पररक्षा – अध्याय पुव्हिका 10
डॉ. जवनायक कुलकणी
गीता स्वाध्याय पररक्षा – अध्याय पुव्हिका 11
डॉ. जवनायक कुलकणी
गीता स्वाध्याय पररक्षा – अध्याय पुव्हिका 12
डॉ. जवनायक कुलकणी
गीता स्वाध्याय पररक्षा – अध्याय पुव्हिका 13
डॉ. जवनायक कुलकणी
गीता स्वाध्याय पररक्षा – अध्याय पुव्हिका 14
डॉ. जवनायक कुलकणी
गीता स्वाध्याय पररक्षा – अध्याय पुव्हिका 15
डॉ. जवनायक कुलकणी
गीता स्वाध्याय पररक्षा – अध्याय पुव्हिका 16
डॉ. जवनायक कुलकणी
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गीता स्वाध्याय पररक्षा – अध्याय पुव्हिका 17
डॉ. जवनायक कुलकणी
गीता स्वाध्याय पररक्षा – अध्याय पुव्हिका 18
डॉ. जवनायक कुलकणी
भास कवीची नार्टके
एच. एन. आपर्टे
मालती माधव
कै नाथ माधव
संस्कृत सुभाजर्षत सररता भाग 3
व्हव्ह. के. श्रोजत्रय
भारतीय घर्टनेचे जशल्पकार – डॉ. बाबासाहे ब आं बेडकरतु लसी पगारे
संत तुलसीदस
गो. नी. दां डेकर
धनुधाय री अजुयन
ए. एस. अजग्नहोत्री
इथेच रुजली नवी संस्कृती
आर. एम. जबवलकर
मराठी जनयतकाजलकां ची सूची भाग 1
शंकर दाते
राजसंन्यास
राम गणेश गडकरी
तुकारामां चे जनवडक 100 अभंग
एस. एम. जपं गे
हाजपसर
वाय. डी. पेंथरकर
व्हस्त्रयां शी जहतगुज जीवनजवद्येचे
वामनराव पै
पप्पा सां गा कुणाचे
सुरेश खरे
होमजसक जब्रगेड
भाऊ पाध्ये
जपंपळपान
रजवं द्र जपं गे
पडसाद
वाय. जी. जोशी
श्री एकनाथ महाराज चररत्र
आर. आर. गोसावी
ज्ञानेशां चा संदेश
वामनराव पै
वारकरी संतसंप्रदाय
कृष्णकां त नाईक
प्रौढबोध मराठी व्याकरण
आर. जी. जोशी
गीता स्वाध्याय पररक्षा – अध्याय पुव्हिका 1
डॉ. जवनायक कुलकणी
गीता स्वाध्याय पररक्षा – अध्याय पुव्हिका 2
डॉ. जवनायक कुलकणी
गीता स्वाध्याय पररक्षा – अध्याय पुव्हिका 3
डॉ. जवनायक कुलकणी
गीता स्वाध्याय पररक्षा – अध्याय पुव्हिका 4
डॉ. जवनायक कुलकणी
गीता स्वाध्याय पररक्षा – अध्याय पुव्हिका 5
डॉ. जवनायक कुलकणी
गीता स्वाध्याय पररक्षा – अध्याय पुव्हिका 6
डॉ. जवनायक कुलकणी
गीता स्वाध्याय पररक्षा – अध्याय पुव्हिका 7
डॉ. जवनायक कुलकणी
गीता स्वाध्याय पररक्षा – अध्याय पुव्हिका 8
डॉ. जवनायक कुलकणी
जपंडी गेली पुढे
मधुकर केचे
स्मृजतसुगंध
एम. के. सहस्त्रबुिे
तीन चोक तेरा
श्याम फडके
धमय जक क्रां ती
लालजी पेंडसे
सरहद्द 66 आजण इतर
वसुधा माने
स्वातंत्र्यवीर सावरकर वाडली जीवन
जे. डी. जोगळे कर
गोपाळ गणेश आगरकर
सुनंदा दे शपां डे
शूर आजण गुणी मराठे
जवनायक मोरे श्वर भर्ट
र. धों. कवे
य. जद. फडके
जंगलातील छाया
शं . रा. जभसे
जभंती
जवनया खडपे कर
दीघाय
ज्योत्स्ना दे वधर
चंद्र चवथीचा
मधुकर धोंड
स्मृजतगंध
स. शं . दे साई
जफजनक्स
सुधाकर बाम
सुजन कसा मन चोरी
पां . ग. क्षीरसागर
अक्षरे वेजचता वेजचता
जव. मा. जोशी
बारा भार्षणे
श्रीपाद डां गे
माक्सय आजण एन्गेर्ल्
वसंत तु ळपुळे
सामाजक्रां तीच्या प्रकाशरे खा
नारायण दे साई
बुवाबाजी बळी व्हस्त्रयां चा
श्याम मानव
राजयोग
स्वामी जववेकानंद
अग्रणी काव्य संग्रह
प्रभाकर वरळीकर
मधली व्हस्थती
ह. ना. आपर्टे
लोकसाजहत्य साजशंगार
सरोजजनी बाबर
लहानपण दे गा दे वा
बाळ कोल्हर्टकर
फेन्टासजर्टक
रत्नाकर मतकरी
जवप्लवा
अरुण साधू
भुयार
सीताराम धासावाडीकार

354
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356
357
358
359
360
361
362
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माधवराव पेशवा
गाड् गावाकारां चे संकजलत वां गमय
नाही प्रीत पतंगाची खरी
गरुडझेप
दे वाचे जदवे
मुंबईत जकंग कााँ ग
जशखा शां ताराम
जदनार
माझे जवद्यापीठ
उं च माणसां चे बेर्ट
मध्ययुगीन भारताच्या प्रारं भीच्या काळातील सामाजजक

सदानंद चें दवणकर
अ. का. जप्रयोळकर
अजनरुि पुनवयसु
व. कृ. वर्हाडपां डे
राम शेवाळकर
बा. वा. फार्टक
वा. पु , भागवत
जनरं जन उजगरे
नारायण सुवे
जवजया लाड
व्हराम
स्थत्यंशरण
तरे वमाय

365
366

संस्थानी प्रजेचे 'जर्टलक' तात्या जशखरे
जहं दू धमय

दा. न. जशखरे
स्वामी जववेकानंद

367
368
369
370
371
372
373

राजा (मेकीयावेल्ली)
स्वव्हिक
अखेरी साधली
उत्थानगुंफा
श्री. तात्या सुळे
जोशीपुराण
अवेळ

अरुंधती खं डकर
वसंत सावं त
उमा फडणीस
यशवं त मनोहर
लेखसंग्रह
श्री. ज. जोशी
जवजया वाड

374

पोजलसातील माणू स

गजानन र्टाकणे

375
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377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410

मराठीची माया
स्वान्त
शूर व गुणी मराठे
सत्तां तर: १९४७ (खंड १)
अवाय चीन मराठी गद्याची पूवयपीजठका
माझे गुरु धनंजयराव गाडगीळ
आभाळरं ग
तीथाां चे सागर
पण लक्षात कोण घेतो
नव्या युगाची स्पंदने
मराठी बखरवाङ्गमयाचा पुनजवय चार
डाऊन र्टरेन
मला भेर्ट हवी हो
जकनारा
उलगा उलग
श्री गोजवन्दप्रभु चररत्र
अश्वत्याची सळसळ
मोती ज्याचे पोर्टी
एक होता काव्हय र
काळ्यापाण्याची जनळाई
सफर ईशान्यभारताची
तळ्यां तल्या साऊल्या
नाना समस्या नाना उत्तरे
जीवन व्यास
आनंद भवन
रामदास, प्रजतमा आजण प्रबोध
माझी जशपाईजगरी
संस्कृतीचे मानकरी (भाग १)
महाभारतातल्या सोप्या गोष्टी
जवलक्षण तंर्टे
कालय माक्सय
प्राजक्त पाकळ्या
दोन भावंडे
सुभार्ष वाचन
मावळती झाडे
अंतहीन

ना.गो. नां दापू रकर
फ. मुं. जशं दे
जवनायक भर्ट
गोजवंद तळवलकर
गंगाधर सरदार
नी. जव. सोवनी
अंजली ठकार
सरोजजनी बाबर
ह. ना. आपर्टे
प्र. जचं. शेजवलकर
गं. ब. ग्रामोपाध्ये
यशवं त केळकर
शं . ना. नवरे
जयवंत दळवी
श्रीपाद जोशी
जवष्णु जभकाजी कोलते
ज्ञाने श्वर नाडकणी
मधुकर केचे
जवणा गवाणकर
वासं ती घैसास
वासं ती घैसास
पुरुर्षोत्तम पार्टील
गा. ह. खरे
मधु भोसले
भा. द. खरे
त्र्यं. जव. सरदे शमुख
एस. पी. थोरात
मुकुंद पार्टणकर
वा. गो. आपर्टे
ख. गं. मालशे
सरला कारखानीस
प्रभा बैकर
नाथ माधव
प्र. के. अत्रे
जयश्री थत्ते भर्ट
जजतेंद्र भाजर्टया
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जचन्यी
अरुण वाचन (पुिक ६)
सुंदर मी होणार
ओंजळ
रं गनायक
बुव्हिवादाचा ध्रुवतारा
प्रवाही सुवणय
चंद्रावर स्वारी
अजजंक्य
भारतीय कजवता (१९५३)
पुष्पदं त
भोगनृत्य
जचरं जीव माणू स
खूडसंभ्रम
बालबोध - वाचनमाला ७
अरुण वाचन (पुिक ४)
चां दणवेल

बा. भ. बोरकर
प्र. के. अत्रे
पु . ल. दे शपां डे
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