ग्रंथ आणण ग्रंथकार
साहहत्य

त्याचे टोपन नाव

आत्माराम रावजी दे शपांडे

अहनल

हदनकर गंगाधर केळकर

आज्ञातवासी

प्रल्हाद केशव अत्रे

केशव कुमार

राम गणेश गडकरी

गेववद ग्रज / बाळकराम

गोववद त्ऱयंबक दरे कर

गोववद

माहनक बोड घाटे

ग्रेस कवी

नारायण मुरलीधर गुप्ते

बी

गोपाळ नरहर नातु

मनमोहन

यशवंत हदनकर पेंढारकर

कवी यशवंत

गोववद हवनायक करं हदकर

हव. दा. करं हदकर

गोपाळ हरी दे शमुख

लोकहीतवादी

नारायन सुययवश
ं ी पंथ ठोसर

संत रामदास

तुकाराम धोडोंबा आंहबले

संत तुकाराम

हचतांमण त्ऱयंबक खानोलकर

आर्ततप्रभु

हवष्णु वामण खखरवाहकर

कुसुमाग्रज

कुष्णाजी केशव दामले

केशवसुत

राम गणेश गडकरी

बाळ कराम

शंकर केशव कानेटकर

हगरीश

त्ऱयंबक बाबुजी ठोबरे

बालकवी

माधव त्ऱयंबक पटवधयन

माधव ज्युलीयन

कायायनाथ हरी मोडक

माधवाकज

व्दारकानाथ माधव हपतळे

नाथमाधव

के. जे. पुरोहीत

शातांराम

हवनायक जनायदन करं दीकर

हवनायक

मोरपंत रामचंद्र पराडकर

मोरपंत

ज्ञानेश्वर हवठ्ठल कुलकणी

संत ज्ञानेश्वर

लेखकाचे नाव

साहीत्य / ग्रंथ

संत ज्ञानेश्वर

ज्ञानेश्वर व भावाथय दीपीका

संत एकनाथ

भागवत

च्यास (महषी)

महाभारत

कवी कालीदास

ऋतुसंहार, रघुवेश, मेघदुत, कुमारसंभव

वामनपंडीत

यथाथय दीपीका

ग.दा.माडगुळकर

हगत रामायण

बंकीमचंद्र चॅटजी

आनंदभंट

संत तुकाराम

अभंग, गाथा

संत रामदास

दासबोध, मनाचे श्लोक

वाल्मीकी

रामायण

मुकं दराज

हववेकवसध

रववद्रनाथ टागोर

हगतांजली

लोकमान्य टीळक

हगता रहस्य

नाटककार

नाटकाचे नाव

कवी कालीदास

शाकुंतल

हवशाखादल

मुद्राराक्षस

शुद्रक

मुच्छकटीक

गोववद बल्लक दे वळ

शारदा, संश्यय, कल्लोळ

हव. वा. णशरवाळकर

कौतेय, ययाती, दे वयानी, नटसम्राट, हवल मनाली धरतीला

राम गणेश गडकरी

प्रेमसंन्यास, कुव्याप्रभाव, एकच प्याला, भाव बंधन राज संन्यास

कुष्णाजी प्रभाकर खाडीलकर

हवदयाहरण, द्रोपदी, कोचकवघ मानापमान, स्वयंवर

जयवंत दवळी

बॅरीसस्टर, सुयायस्त, पुरुष संध्याछाया

प्रल्हाद केशव अत्रे

साश्टांग नमस्कार, लग्नाची बेळी, तो मी नव्हेच, मोरुची मावशी पाणीग्रहण
(कन्यादान)

पु.ल. दे शपांडे

तुझ आहे तुज पाशी, फुलराणी अमलदार, बटाट्याची चाळ, वा-यावची

वरात,
असामी आसामी
हवजय तेंडुलकर

घाशीराम कोतवाल, सखाराम बाईकर, शांतंता कोटय चालु आहे.

अण्णासाहेब हकल्लोसस्कर

सौभद्र

कवी

काव्यसंग्रह

अहनल

फुलवात, पेतेव्हा.

हव.दा.करं दीकर

श्वेतगंगा, धुपद, मृदगंध, जातक

ना.धो.महानोर

रानातल्या कवीता, वही.

नारायण सुवे

एैसागामी ब्रम्ह, माझी हवद्यापीठ,जाहीरनामा, सनंद,यल्गार

ना.ध.दे शपांडे

शीळ,खुनगाठी, अभीसार

ना.सी. मरघेकर

शीशरागमन

मंगेश पाडगावकर

हगप्सी, धारादुळ, उत्सव, हवदुशक, सलाम

माधव ज्युलीयन

स्वतरजंन, मधुजहरी, तुटलेले दुवे

वसंतकवी / वसंत बापट

संतु हबजली, सकीना

हव.वा.णशरवाडकर

जीवनलहरी हवशाखा, कीनारा संहमधा, छं दोमयी.

रं दीरासंत

गभयरंशीय, मृण्ययी, मृगजळ, मेहंदी.

ग.दी.माडगुळकर

गीत रामायन, जाहगया

आरतीप्रभु

़ त्राचे दे णे
जोगवा, नश

बी

फुलांची ओजळं

नामदे व दसाळ

गोलपीडा

गोववद ग्रज

वागवेंजयंती

प्र.के.अगे

झेंडची फुले

यशवंत

पानपोई, यशोधन, जयमंगल

हगरीश

काचनगंगा, सोनेरे चांदणे

शांता शेळके

वषाय, गोधण, तोच, चंद्रमारुपसी.

सुरेश भट्ट

रं ग मासा वेगळा, एल्गार, झंजावांत.

लेखक

कथा व कादं बरी

हव.स.खांडेकर

ययाती, दोन ध्रव पांधरे धग, कौचवध, अमृतवेल.

शंकर पाटील

वधीव, धीडं, खेळ, खंडोबा.

श्री.ना.पेडंसे

गारबीचा बापु, तुबांडचे खांद, हद्दपार, यशोधा.

गो.णी.दाडेकर

पडधवली, माचीवरची गुधा, पावणाकाटचा धोंडी.

जयंत दळवी

चक्र, महानंदा, सारे प्रवासी घडीचे

दया पवार

बलुत

हच.वी. जोशी

रारं डाचे गु-हाळ, वचमयरावांचे चारात गुंड्या भाऊ

ना. सी. फडके

जादुगार, दौलत, सोबत

णशवाजी सावंत

मृत्यजय छावा, यंगंधर

शंकरराव खरात

तराळ अंतराळ

श्री.म. माटे

उपेंशीतांचे अतंरंग

रं जीत दे साई

स्वामी श्रीमानजोगी

हवश्राम गडेकर

रणंगण, एकझाड, दोनपक्षी

बाबा आधाव

एक गाव एक पाणवठा

लक्ष्मण माणे

युवश

हकशोर शांताबाई काळे

कोल्हटाचे पोर

नरें द्र जाधव

आमचा बाप व आम्ही

लक्ष्मीबाई टीळक

स्मृतीचीत्र

हवश्वास पाटील

पाणीपत, महानायक, झाडाझळती.

आत्मचरीत्रे
हव.दा. सावरकर

माझी जन्मठे प

सुहनता दे शपांडे

आहे मनोहर तरी

हवश्वास काडेकर

एक झाड, दोन पक्षी

लक्ष्मीबाई टीळक

स्मृतीचीत्रे

प्र.के. अत्रे

क-हेचे पाणी

गो. णी. दांडेकर

स्मरण यात्रा

रामनगरीकर

रामनगरी

सानेगुरुजी

शामची आई

