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Name of the 

Publisher 

Name of 

Author 

No. of 

Copies 

Year of 

Publishing 

Department 

1 राजकीय विचाराचा 

इविहास 

विनोद नाांविया  घारे. प. श्री  1 1975 इविहास 

2 पुराित्व विद्या कुलकर्णी रत्नाकर  देि शाांिाराम 

भालचांद्र  
1 1976 इविहास 

3 मध्ययुिीन भारिाचा 

इविहास 
वसांह आ.बी  देशमुख मा. म  2 1993 इविहास 

4 अिााचीन भारि कुलकर्णी रत्नाकर  देशपाांडे प्र. न  1 1976 इविहास 
5 पावकस्तान अथिा 

भारिाची फाळर्णी 
पिारे दे. रा  आांबेडकर.बी. 

आर  

2  इविहास 

6 अिााचीन भारिाचा 

इविहास 
मुांजे ि.श्री  बारिळ. बा. सा  1 1988 इविहास 

7 मराठयांचा इविहास कुलकर्णी अ.अां  ििौ.स. मा  1 1980 इविहास 
8 स्वामी वििेकानांदाचे पते्र रामकृष्ण मठ  स्वामी व्योमरुपानांद  1 1976 मराठी  
9 कबीर ग्रांथािली नािरीप्रचाररर्णी  

सभा  
इयामसुांदरदास  2  वहांदी  

10 पद्मािि भाष्य रीिल बुकदेपो  िौिम मनमोल्न  1 1983 वहांदी  
11 भारिीय िर्णराज्य बनहट्टी रा. श्री  बाचल.िी.मा  1 1987 राज्यशास्त्र  
12 प्रशासकीय प्रर्णाली मुजुमदार उल्लास  देशपाांडे श्रीकाांि  1 1975 राज्यशास्त्र  
13 पाश्चात्य राजकीय विचार शहा पररमल  पाटील.ब.वभ  1 1981 राज्यशास्त्र  
14 राजकीय विचाराांचा 

इविहास 
कॉन्तिनेन्टल  डोळे. नां.य  1 1975 राज्यशास्त्र  

15 Political science and 
Government 

 James Wilford 
gakner 

1 1930 राज्यशास्त्र  

16 आधुवनक भारिीय 

राजकीय विचारिांि 

नाांदुरकर र. द. निलिुांदकर. 

शां.ना  

1 1979 राज्यशास्त्र  

17 पाश्चात्य राजकीय विचार 

प्रिाह 
रारे्ण.िो.य  िदौ.वद.का  2 1977 राज्यशास्त्र  

18 Advanced Accounts S.Chande 
Company Ltd.  

शुकला एम.सी  1 1980 िार्णीज्य  

19 Theory and practice 
of Banking 

Shantilal L. Bedi Bedi.H.L 1 1978 अथाशास्त्र  

20 Managing Office 
Service 

Dow Jones-IR 
WIN 

George R.Terry 1 1969 अथाशास्त्र 

21 भारिाची अथारचना  प्रबोध प्रकाशन  महाजन मुकुां द  1 1979 अथाशास्त्र 

22 भारिीय व्यापारविषयक 

औद्योविक कायदे  
स. कृ पाधे्य  करांदीकर वच.ि  1 1973 अथाशास्त्र 
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23 Economics of 
development 

Somaniya Mishra R. S.  1 1975 अथाशास्त्र 

24 मुद्राशास्त्र ि मौवद्रक 

वममासा 
श्रीपाद मुांजे  चाांदुरकर.िी.ऊ  1 1979 अथाशास्त्र 

25 मुद्रा आय राजस्व आवर्ण 

आांिरराष्ट्र ीय व्यापार  

प्रसन्ना मुजुमदार  साबळी.ऐ.बी  1 1978 अथाशास्त्र 

26 Indian Economy Sripati 
Bhattacharjee 

Ghosh Alak 1 1987 अथाशास्त्र 

27 The International 
Economy 

Macmillan Elisworth.P.T 1 1975 अथाशास्त्र 

28 भारिीय अथाव्यिस्था  अवनल मेहिा  पाटील, डाांिे  1 1981 अथाशास्त्र 

29 आधुवनक अथाशास्त्राचे 

मुलिते्व  
सुषभा लुर्णािि  सराफ मोहन  1 1973 अथाशास्त्र 

30 Economics 
Development 

G.S Koshe Mishra R.S. 1 1973 Economics 

31 आांिरराष्ट्र ीय अथाशास्त्र श्री. िा. मुांजे  मोडक.शां.के   1 1971 अथाशास्त्र 

32 Economic Theory S.Chand K.K.Dewett  1 1965 Economics 

33 सहकार: िते्व आवर्ण 

व्यिहार  
अवनल मेहिा  प्रा.डाांिे आशोक  1 1989 अथाशास्त्र 

34 अथाशास्त्राची मुलिते्व  पररमल जे.शहा  ठक्कर.के.एच  1 1974 अथाशास्त्र 

35 व्यापारी अथाशास्त्र  पररमल जे.शहा    1972 अथाशास्त्र 

36 Towards A co-
operative Socialist 
Commonwealth 

M.M.Prabhakar Mehta,Vaikunth 1 1965 Economics 

37 Modern Economy 
Theory 

Shyamlal Dewett 1 1969 Economics 

40 आधुवनक परीििाानाचे 

अथाशास्त्र   
ऐ.ऐ.कुलकर्णी  मोडक,केशि  1 1980 अथाशास्त्र 

41 मराठी िाड मयाचा 

वििेचक इविहास  

प्रसाद प्रा पुरे्ण  जोशी प्रल्हाद 

नरहर  

1 1978 मराठी 

42 घार आवर्ण काठ  देशमुख रा.ज  कुरुां दकर नहर  1 1971 मराठी 

43 महाराष्ट्र शब्दकोश अ-ऐ   अ.ह. भािे  दािे किे  1 1988 मराठी 
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44 महाराष्ट्र शब्दकोश ओ-

ख   
अ.ह. भािे  दािे किे  1 1988 मराठी 

45 महाराष्ट्र शब्दकोश ि-ढ अ.ह. भािे  दािे किे  1 1988 मराठी 

46 महाराष्ट्र शब्दकोश ड-न  अ.ह. भािे  दािे किे  1 1988 मराठी 

47 पाचिा प-भ  अ.ह. भािे  दािे किे  1 1988 मराठी 

48 सहािा म-िृ  अ.ह. भािे  दािे किे  1 1988 मराठी 

49 साििा िे-ज्ञ  अ.ह. भािे  दािे किे  1 1988 मराठी 

50 आठिा अ-ज्ञ  अ.ह. भािे  दािे किे  1 1988 मराठी 

51 मराठी विशिकोश खांड 

१  

महाराष्ट्र राज्य 

सा.सां 
दािे किे  1 1976 मराठी 

52 मराठी विशिकोश खांड 

२   
महाराष्ट्र राज्य 

सा.सां 
दािे किे  1 1976 मराठी 

53 मराठी विशिकोश खांड 

३  
महाराष्ट्र राज्य 

सा.सां 
दािे किे  1 1976 मराठी 

54 मराठी विशिकोश खांड 

४ 
महाराष्ट्र राज्य 

सा.सां 
दािे किे  1 1976 मराठी 

55 मराठी विशिकोश खांड 

५  
महाराष्ट्र राज्य 

सा.सां 
दािे किे  1 1976 मराठी 

56 मराठी विशिकोश खांड 

६   
महाराष्ट्र राज्य 

सा.सां 
दािे किे  1 1976 मराठी 

57 मराठी विशिकोश खांड 

७  
महाराष्ट्र राज्य 

सा.सां 
दािे किे  1 1976 मराठी 

58 मराठी विशिकोश खांड 

८ 
महाराष्ट्र राज्य 

सा.सां 
दािे किे  1 1976 मराठी 

59 मराठी विशिकोश खांड 

९  
महाराष्ट्र राज्य 

सा.सां 
दािे किे  1 1976 मराठी 

60 मराठी विशिकोश खांड 

१०  
महाराष्ट्र राज्य 

सा.सां 
दािे किे  1 1976 मराठी 

61 मराठी विशिकोश खांड 

११ 
महाराष्ट्र राज्य 

सा.सां 
दािे किे  1 1976 मराठी 

62 मराठी विशिकोश खांड 

१२  
महाराष्ट्र राज्य 

सा.सां 
दािे किे  1 1976 मराठी 

63 मराठी विशिकोश खांड 

१३  
महाराष्ट्र राज्य 

सा.सां 
दािे किे  1 1976 मराठी 

64 मराठी विशिकोश खांड 

१४  
महाराष्ट्र राज्य 

सा.सां 
दािे किे  1 1976 मराठी 

65 मराठी विशिकोश खांड 

१५ 
महाराष्ट्र राज्य 

सा.सां 
दािे किे  1 1976 मराठी 
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66 मराठी विशिकोश खांड 

१६  
महाराष्ट्र राज्य 

सा.सां 
दािे किे  1 1976 मराठी 

67 पावल वहांदी कोश  सुिि  कौसाल्यायन भदांि  1 1989 मराठी 

68 सुबुद्ध मराठी शब्दकोश  अनुपम  जोशी प्रल्हाद 

नरहर  

1 1981 मराठी 

69 व्यािहाररक वहांदी कोश  नॅशनल प.ही  वििारी भोलानाथ  1 1974 वहांदी  

70 ऐविहावसक शब्दकोश 

भाि २ 

ठोकळ  केळकर य.न. 1 1962 इविहास  

71 स्टडर्णस मॉड़म 

वदक्शनरर  

ढिळे  ढिळे केशि 

वभकाजी  

1 1983 इांिवलश-इां न्तललश 

मराठी  


