
अ.नं. ंथनाम  ंथकार  आवृ ी  काशन 
वष  

काशक  व े याचे नाव  एकुण पाने   कंमत  

01 पी. स.ओ.एस.सम या आणी उपाय  डॉ. वशाखा पाचोरे  थम  २०२१ मधु ी 
प ल केशन 

ा पु तकालय 
संगमनेर  

२२१ २५० 

02 पी. स.ओ.एस.सम या आणी उपाय  डॉ. वशाखा पाचोरे  थम  २०२१ मधु ी 
प ल केशन 

ा पु तकालय 
संगमनेर  

२२१ २५० 

03 पी. स.ओ.एस.सम या आणी उपाय  डॉ. वशाखा पाचोरे  थम  २०२१ मधु ी 
प ल केशन 

ा पु तकालय 
संगमनेर  

२२१ २५० 

04 पी. स.ओ.एस.सम या आणी उपाय  डॉ. वशाखा पाचोरे  थम  २०२१ मधु ी 
प ल केशन 

ा पु तकालय 
संगमनेर  

२२१ २५० 

05 पी. स.ओ.एस.सम या आणी उपाय  डॉ. वशाखा पाचोरे  थम  २०२१ मधु ी 
प ल केशन 

ा पु तकालय 
संगमनेर  

२२१ २५० 

06 पी. स.ओ.एस.सम या आणी उपाय  डॉ. वशाखा पाचोरे  थम  २०२१ मधु ी 
प ल केशन 

ा पु तकालय 
संगमनेर  

२२१ २५० 

07 पी. स.ओ.एस.सम या आणी उपाय  डॉ. वशाखा पाचोरे  थम  २०२१ मधु ी 
प ल केशन 

ा पु तकालय 
संगमनेर  

२२१ २५० 

08 पी. स.ओ.एस.सम या आणी उपाय  डॉ. वशाखा पाचोरे  थम  २०२१ मधु ी 
प ल केशन 

ा पु तकालय 
संगमनेर  

२२१ २५० 

09 पी. स.ओ.एस.सम या आणी उपाय  डॉ. वशाखा पाचोरे  थम  २०२१ मधु ी 
प ल केशन 

ा पु तकालय 
संगमनेर  

२२१ २५० 

10 पी. स.ओ.एस.सम या आणी उपाय  डॉ. वशाखा पाचोरे  थम  २०२१ मधु ी 
प ल केशन 

ा पु तकालय 
संगमनेर  

२२१ २५० 

11 योगशा  भाग - १ डॉ.अमोल वे हाळ थम  २०२१ सु व या 
काशन  

सु व या काशन 
सोलापूर   

२२० २३० 
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12 योगशा  भाग - १ डॉ.अमोल वे हाळ थम  २०२१ सु व या 
काशन  

सु व या काशन 
सोलापूर   

२२० २३० 

13 योगशा  भाग - १ डॉ.अमोल वे हाळ थम  २०२१ सु व या 
काशन  

सु व या काशन 
सोलापूर   

२२० २३० 

14 योगशा  भाग - १ डॉ.अमोल वे हाळ थम  २०२१ सु व या 
काशन  

सु व या काशन 
सोलापूर   

२२० २३० 

15 योगशा  भाग - १ डॉ.अमोल वे हाळ थम  २०२१ सु व या 
काशन  

सु व या काशन 
सोलापूर   

२२० २३० 

16 योगशा  भाग - १ डॉ.अमोल वे हाळ थम  २०२१ सु व या 
काशन  

सु व या काशन 
सोलापूर   

२२० २३० 

17 योगशा  भाग - १ डॉ.अमोल वे हाळ थम  २०२१ सु व या 
काशन  

सु व या काशन 
सोलापूर   

२२० २३० 

18 योगशा  भाग - १ डॉ.अमोल वे हाळ थम  २०२१ सु व या 
काशन  

सु व या काशन 
सोलापूर   

२२० २३० 

19 योगशा  भाग - १ डॉ.अमोल वे हाळ थम  २०२१ सु व या 
काशन  

सु व या काशन 
सोलापूर   

२२० २३० 

20 योगशा  भाग - १ डॉ.अमोल वे हाळ थम  २०२१ सु व या 
काशन  

सु व या काशन 
सोलापूर   

२२० २३० 

21 Text Book of Rachana Sharir -2  Dr.Pra bha Shimpi 2nd 2018 Dhanwantri Suvidya Prakashan 344 900 
22 Text Book of Rachana Sharir -2  Dr.Pra bha Shimpi 2nd 2018 Dhanwantri Suvidya Prakashan 344 900 
23 Text Book of Rachana Sharir -2  Dr.Pra bha Shimpi 2nd 2018 Dhanwantri Suvidya Prakashan 344 900 
24 Text Book of Rachana Sharir -2  Dr.Pra bha Shimpi 2nd 2018 Dhanwantri Suvidya Prakashan 344 900 
25 Text Book of Rachana Sharir -2  Dr.Pra bha Shimpi 2nd 2018 Dhanwantri Suvidya Prakashan 344 900 
26 Text Book of Rachana Sharir -2  Dr.Pra bha Shimpi 2nd 2018 Dhanwantri Suvidya Prakashan 344 900 
27 Text Book of Rachana Sharir -2  Dr.Pra bha Shimpi 2nd 2018 Dhanwantri Suvidya Prakashan 344 900 
28 Text Book of Rachana Sharir -2  Dr.Pra bha Shimpi 2nd 2018 Dhanwantri Suvidya Prakashan 344 900 



29 Text Book of Rachana Sharir -2  Dr.Pra bha Shimpi 2nd 2018 Dhanwantri Suvidya Prakashan 344 900 
30 Text Book of Rachana Sharir -2  Dr.Pra bha Shimpi 2nd 2018 Dhanwantri Suvidya Prakashan 344 900 
31 शोधन – शमन वै श ठे  वै य केतक  कुलकण   थम  २०२२ इनसाईट    वै य केतक  कुलकण   १६८ २०० 
32 शोधन – शमन वै श ठे  वै य केतक  कुलकण   थम  २०२२ इनसाईट    वै य केतक  कुलकण   १६८ २०० 
33 शोधन – शमन वै श ठे  वै य केतक  कुलकण   थम  २०२२ इनसाईट    वै य केतक  कुलकण   १६८ २०० 
34 शोधन – शमन वै श ठे  वै य केतक  कुलकण   थम  २०२२ इनसाईट    वै य केतक  कुलकण   १६८ २०० 
35 शोधन – शमन वै श ठे  वै य केतक  कुलकण   थम  २०२२ इनसाईट    वै य केतक  कुलकण   १६८ २०० 
36 शोधन – शमन वै श ठे  वै य केतक  कुलकण   थम  २०२२ इनसाईट    वै य केतक  कुलकण   १६८ २०० 
37 शोधन – शमन वै श ठे  वै य केतक  कुलकण   थम  २०२२ इनसाईट    वै य केतक  कुलकण   १६८ २०० 
38 शोधन – शमन वै श ठे  वै य केतक  कुलकण   थम  २०२२ इनसाईट    वै य केतक  कुलकण   १६८ २०० 
39 चरक सं हता  आचाय  पुन. २०२१ चौरव भा ध वंतर  बु स & 

टेशनर  नागपूर     
७३८ ५४५ 

40 चरक सं हता  आचाय  पुन. २०२१ चौरव भा ध वंतर  बु स & 
टेशनर  नागपूर     

७३८ ५४५ 

41 चरक सं हता  आचाय  पुन. २०२१ चौरव भा ध वंतर  बु स & 
टेशनर  नागपूर     

७३८ ५४५ 

42 चरक सं हता  आचाय  पुन. २०२१ चौरव भा ध वंतर  बु स & 
टेशनर  नागपूर     

७३८ ५४५ 

43 चरक सं हता  आचाय  पुन. २०२१ चौरव भा ध वंतर  बु स & 
टेशनर  नागपूर     

७३८ ५४५ 

44 ु टाथ शार रम भाग - १ वै य प.ग. आठवले  १४ वी २०१८ मेहेर बाबा  ध वंतर  बु स & 
टेशनर  नागपूर     

२४२ २२० 

45 ु टाथ शार रम भाग - १ वै य प.ग. आठवले  १४ वी २०१८ मेहेर बाबा  ध वंतर  बु स & 
टेशनर  नागपूर     

२४२ २२० 



46 ु टाथ शार रम भाग - १ वै य प.ग. आठवले  १४ वी २०१८ मेहेर बाबा  ध वंतर  बु स & 
टेशनर  नागपूर     

२४२ २२० 

47 ु टाथ शार रम भाग - १ वै य प.ग. आठवले  १४ वी २०१८ मेहेर बाबा  ध वंतर  बु स & 
टेशनर  नागपूर     

२४२ २२० 

48 ु टाथ शार रम भाग - १ वै य प.ग. आठवले  १४ वी २०१८ मेहेर बाबा  ध वंतर  बु स & 
टेशनर  नागपूर     

२४२ २२० 

49 ु टाथ शार रम भाग - १ वै य प.ग. आठवले  १४ वी २०१८ मेहेर बाबा  ध वंतर  बु स & 
टेशनर  नागपूर     

२४२ २२० 

50 ु टाथ शार रम भाग - १ वै य प.ग. आठवले  १४ वी २०१८ मेहेर बाबा  ध वंतर  बु स & 
टेशनर  नागपूर     

२४२ २२० 

51 ु टाथ शार रम भाग - १ वै य प.ग. आठवले  १४ वी २०१८ मेहेर बाबा  ध वंतर  बु स & 
टेशनर  नागपूर     

२४२ २२० 

52 ु टाथ शार रम भाग - १ वै य प.ग. आठवले  १४ वी २०१८ मेहेर बाबा  ध वंतर  बु स & 
टेशनर  नागपूर     

२४२ २२० 

53 ु टाथ शार रम भाग - १ वै य प.ग. आठवले  १४ वी २०१८ मेहेर बाबा  ध वंतर  बु स & 
टेशनर  नागपूर     

२४२ २२० 

54 ु टाथ शार रम भाग – २ वै य प.ग. आठवले  १४ वी २०१८ मेहेर बाबा  ध वंतर  बु स & 
टेशनर  नागपूर     

२३६ २२० 

55 ु टाथ शार रम भाग – २ वै य प.ग. आठवले  १४ वी २०१८ मेहेर बाबा  ध वंतर  बु स & 
टेशनर  नागपूर     

२३६ २२० 

56 ु टाथ शार रम भाग – २ वै य प.ग. आठवले  १४ वी २०१८ मेहेर बाबा  ध वंतर  बु स & 
टेशनर  नागपूर     

२३६ २२० 

57 ु टाथ शार रम भाग – २ वै य प.ग. आठवले  १४ वी २०१८ मेहेर बाबा  ध वंतर  बु स & 
टेशनर  नागपूर     

२३६ २२० 



58 ु टाथ शार रम भाग – २ वै य प.ग. आठवले  १४ वी २०१८ मेहेर बाबा  ध वंतर  बु स & 
टेशनर  नागपूर     

२३६ २२० 

59 ु टाथ शार रम भाग – २ वै य प.ग. आठवले  १४ वी २०१८ मेहेर बाबा  ध वंतर  बु स & 
टेशनर  नागपूर     

२३६ २२० 

60 ु टाथ शार रम भाग – २ वै य प.ग. आठवले  १४ वी २०१८ मेहेर बाबा  ध वंतर  बु स & 
टेशनर  नागपूर     

२३६ २२० 

61 ु टाथ शार रम भाग – २ वै य प.ग. आठवले  १४ वी २०१८ मेहेर बाबा  ध वंतर  बु स & 
टेशनर  नागपूर     

२३६ २२० 

62 ु टाथ शार रम भाग – २ वै य प.ग. आठवले  १४ वी २०१८ मेहेर बाबा  ध वंतर  बु स & 
टेशनर  नागपूर     

२३६ २२० 

63 ु टाथ शार रम भाग – २ वै य प.ग. आठवले  १४ वी २०१८ मेहेर बाबा  ध वंतर  बु स & 
टेशनर  नागपूर     

२३६ २२० 

64 मौ लक स धांत व टांथ 
अ टांगहदयम 

वै य.भावना म.भलम े  चतुथ  २०१९ ी ध वंतर   ध वंतर  बु स & 
टेशनर  नागपूर     

४६९ ३२० 

65 मौ लक स धांत व टांथ 
अ टांगहदयम 

वै य.भावना म.भलम े  चतुथ  २०१९ ी ध वंतर   ध वंतर  बु स & 
टेशनर  नागपूर     

४६९ ३२० 

66 मौ लक स धांत व टांथ 
अ टांगहदयम 

वै य.भावना म.भलम े  चतुथ  २०१९ ी ध वंतर   ध वंतर  बु स & 
टेशनर  नागपूर     

४६९ ३२० 

67 मौ लक स धांत व टांथ 
अ टांगहदयम 

वै य.भावना म.भलम े  चतुथ  २०१९ ी ध वंतर   ध वंतर  बु स & 
टेशनर  नागपूर     

४६९ ३२० 

68 मौ लक स धांत व टांथ 
अ टांगहदयम 

वै य.भावना म.भलम े  चतुथ  २०१९ ी ध वंतर   ध वंतर  बु स & 
टेशनर  नागपूर     

४६९ ३२० 

69 मौ लक स धांत व टांथ 
अ टांगहदयम 

वै य.भावना म.भलम े  चतुथ  २०१९ ी ध वंतर   ध वंतर  बु स & 
टेशनर  नागपूर     

४६९ ३२० 



70 मौ लक स धांत व टांथ 
अ टांगहदयम 

वै य.भावना म.भलम े  चतुथ  २०१९ ी ध वंतर   ध वंतर  बु स & 
टेशनर  नागपूर     

४६९ ३२० 

71 मौ लक स धांत व टांथ 
अ टांगहदयम 

वै य.भावना म.भलम े  चतुथ  २०१९ ी ध वंतर   ध वंतर  बु स & 
टेशनर  नागपूर     

४६९ ३२० 

72 मौ लक स धांत व टांथ 
अ टांगहदयम 

वै य.भावना म.भलम े  चतुथ  २०१९ ी ध वंतर   ध वंतर  बु स & 
टेशनर  नागपूर     

४६९ ३२० 

73 मौ लक स धांत व टांथ 
अ टांगहदयम 

वै य.भावना म.भलम े  चतुथ  २०१९ ी ध वंतर   ध वंतर  बु स & 
टेशनर  नागपूर     

४६९ ३२० 

74 मौ लक स धांत व टांथ 
अ टांगहदयम 

वै य.भावना म.भलम े  चतुथ  २०१९ ी ध वंतर   ध वंतर  बु स & 
टेशनर  नागपूर     

४६९ ३२० 

75 कौमुद  स धांत  हराज   पुन.  २०१९ ी ध वंतर   ध वंतर  बु स & 
टेशनर  नागपूर     

१५७ १०० 

76 कौमुद  स धांत  हराज   पुन.  २०१९ ी ध वंतर   ध वंतर  बु स & 
टेशनर  नागपूर     

१५७ १०० 

77 कौमुद  स धांत  हराज   पुन.  २०१९ ी ध वंतर   ध वंतर  बु स & 
टेशनर  नागपूर     

१५७ १०० 

78 कौमुद  स धांत  हराज   पुन.  २०१९ ी ध वंतर   ध वंतर  बु स & 
टेशनर  नागपूर     

१५७ १०० 

79 कौमुद  स धांत  हराज   पुन.  २०१९ ी ध वंतर   ध वंतर  बु स & 
टेशनर  नागपूर     

१५७ १०० 
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