
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष $क लेखक शहर सारांश कळीचा श9द १ कळीचा श9द २ कळीचा श9द ३ 
१९८९ ऑग&ट मखुप-ृठ &च( सीमा जोशी, चा.द0 वत $क
१९८९ ऑग&ट संपादक4य ५ सवंाद डॉ. 9व;या बाळ पणेु मा4सक स6ु कर8याचा म:ुय उ<देश काय आह,े याAवषयी सपंादक सवंाद करत आहते. सं&कृती धमC जात 

१९८९ ऑग&ट कथा ६ चार Cदवस साGनया बंगलोर 
सास-ूसनू नाFयात राहून सनुलेा कHरअर सदंभा$त पाCठबंा देणारN सास ूआOण Pसगंी पतीपFनी नात ेसपंवनू RवतःTया 

कHरअरसाठU पढु ेजाणारN सनू यांची कथा. कुटुबं आOण R(ी &LीMशOण &Lी&वातंPय 

१९८९ ऑग&ट Aवशषे ओळख १४ मा4लनीबाई तळुपळुे डॉ. 9व;या बाळ पणेु 
]बडी कामगार, शतेमजरू, पHरचाHरक आOण कारखा_यातील कामगार यांTयाम`य ेकाम करणाaया मा4लनीबाई 

यांTया काया$चा आढावा कRयGुन&ट कामगार शतेकरS 

१९८९ ऑग&ट Aवशषे ओळख २१ छबबुाई : एक 'नजर' वालN बाई साधना दधीच पणेु घरकाम करत असनू देखील छबबुाeना असललेN 4शfणाची जाणीव, याAवषयीच ेAववचेन लOेखका करत आहते. घरकामगार R(ी &LीMशOण 

१९८९ ऑग&ट लेख २४, ६९ R(ीRवातgंय : Rव6प व समRया अhलान द0; अन.ु वीणा 
आलासे कलकVा िR(यांTया Pjनांची चचा$ करत R(ी-चळवळीचा सखोल आढावा आOण &चkकFसक Aववचेन सदर लखेात आल ेआह.े &Lीचळवळ &Lी-पWुष समानता लYZगक &वातंPय 

१९८९ ऑग&ट कथा ३२, ६७ न 4लCहललेN पान े सकु]या आगाश े मुंबई लOेखकेन ेlनॅी या no च मCहलTेया आयpुयाAवषयी मांडणी केलN. qयाम`य ेती लrन आOण Fयातील अनभुव याAवषयी 
अ&धक भाpय करत आह.े

R(ी-प.ुष नातसेबंधं ववैाCहक नातसेबंधं

१९८९ ऑग&ट लेख ३७ शभंर वषा$पवूuTया ताराबाई 4शदें 9व;यतु भागवत पणेु ताराबाई 4शदें 4लOखत 'R(ी-प.ुष तलुना' पRुतकाच ेAवjलषेण R(ीवादN अगंान ेAवjलषेण केल ेआह.े vाwमणतेर चळवळ उदारमतवादS सधुारणावादS 
१९८९ ऑग&ट लेख ४१ एका अथ $पणू $ जग8या-मर8याची गोpट 9व;या बाळ पणेु डरेेक हnंx 4लOखत 'जी_स व 'े  या पRुतकाच ेAवjलषेण Aव<या बाळ यांनी केल ेआह.े R(ी-प.ुष नातसेबंधं ववैाCहक नातसेबंधं

१९८९ ऑग&ट तरगं आOण 
भोवरे ४८ महुाँसवेालN वीणा पटवधCन उपलzध नाहN

स ुदंर चहेरा असण ेआOण नसण ेयामधील <वतैाला अधोरेOखत कर8यासाठU 'म6ुम यणे'े Fयाव6न R(ीला 4मळणारे 
अनभुव आOण Fयातील खोलपणाची उकल कर8यासाठU ’4मळून साaयाजणी’मधील तरगं आOण भोवरे याच ेमह{व 

लOेखका पटवनू देत आहते.

१९८९ ऑग&ट तरगं आOण 
भोवरे ४९ मफैल सधुा Oीरे पणेु 

AववाहRवातgंय असाव ेकx नसाव ेयाला ध6न त.ण मलुगा आOण त.ण मलुगी यांTयामधील छोटेखानी कथा 
लOेखकेन ेमांडलN आह.े

R(ीRवातgंय ववैाCहक नातसेबंधं

१९८९ ऑग&ट मडू क9वतचेा ५२ असा नवरा शोभा भागवत उपलzध नाहN
१९८९ ऑग&ट ५२ APय सखी आसावरS काकड े उपलzध नाहN
१९८९ ऑग&ट ५२ कोळीpटकं सcरता पतक4 उपलzध नाहN
१९८९ ऑग&ट ५३ मला मलुगी हवी होती कुसमू उपलzध नाहN
१९८९ ऑग&ट ५३ कोणFया देशातला चहेरा तझुा सधुा कुलकणd उपलzध नाहN
१९८९ ऑग&ट ५३ स6न सारN भकू तहान शांता Mशदें उपलzध नाहN

१९८९ ऑग&ट कथा ५४ आAPशन बा. ग. केसकर पणेु 
4सझरेNअन<वारे मलुगी होण ेआOण ऑपरेशन होण ेयाम`य ेमलुगा ऐवजी मलुगी होण ेआOण ऑपरेशन होण ेhहणज े

कुटुबं �नयोजन केल ेअसा गरैसमज यामधनू मलुNला सासरकडील मडंळी �यायला यते नाहNत. याAवषयी 
सासरकडील लोकांना मलुNTया बापाला समजावनू सांग8याची करावी लागणारN कसरत कथतेनू समोर यते.े

eजनन 
AववाहसRंथा आOण 

िR(या &Lीआरोfय 

१९८९ ऑग&ट gयhतीपर ५८ ममा नीला भागवत मुंबई 
PFयके नाFयाला एक P�तमा असत ेआOण Fयाची hहणनू एक पायरNहN असत.े पण कधी कधी या सग�या पायaया 

आOण दaया ओलांडून एकेका नाFयातलN माणस ंथटे म(ैीTयाच पातळीवर यऊेन जगतात आOण समाधानान े
जगतात. अशा सखुद वाRतवातल ेह ेअनभुवाच ेबोल.

कुटुबं आOण िR(या पWुषeधानता 

१९८९ ऑग&ट सदर ६२ मतैरणी ग मतैरणी 9व;या बाळ पणेु 
ख�ेयापा�यात, lामीण भागात�या मतैरणींसोबत घते�या गेल�ेया बठैकांच ेफोटो आOण Fयाब<दलच ेथोड�यात 

Aववचेन लOेखका करत आहते.
iामीण ि&Lया 

१९८९ ऑग&ट लेख ६४ आबंट झालले ेदधू : ]vटNश R(ीवादN &च( े वसंत सरवटे मुंबई 
Aवनोदब<ुधीचा वापर क6न �यगं&च(ांTया �न4म $ती<वारे िR(यांवरNल अ_यायाला वाचा फोडण ेया म:ुय हतेनू े

पाjचा{य R(ीवादN मा4सकान ेस6ु केल�ेया �यगं&च(ांच ेसAवRतर Aववचेन लखेक करत आहते.
&Lीमhुती &Lी&वातंPय पWुषeधानता 

वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष $क लेखक शहर सारांश कळीचा श9द १ कळीचा श9द २  कळीचा श9द ३ 
१९८९ सkटlबर मखुप-ृठ ZचL चाWदV वतCक 

१९८९ सkटlबर संपादक4य ३ सवंाद 9व;या बाळ पणेु 
’एकटN’ हN कAवता नमदू क6न Fयामधनू अनके िR(या वगेवगे�या Pकारे एक�या Pवास करत असतात. Fयांच े

अनभुव लfात घणे,े kकती गरजचे ेबनत ेह ेलOेखका मांडत आहते.
एकल &Lी कुटंुब आnण ि&Lया 

१९८९ सkटlबर कथा ४ मी माझ ं कुसमु कnणCक पणेु ि&Lयांचे &वतंL अि&तव पWुषाMशवाय नसणे हा मqुय कथेचा 9वषय घेऊन लMलत &वtपात कथा 9वणलS आहे. Mलगंभाव जडणघडण पWुष eभuुव  
१९८९ सkटlबर 9वशषे ओळख ८ ऋणानबुधंाTया समुन बोरकर पणेु यशोदाबाई या घरकाम करणाwया  मxहलेyया gयिhतमzवाचे  अनेक9वध पलैू लेnखका उलगडत आहे. एकल &Lी &LीMशOण कुटंुब आnण ि&Lया 

१९८९ सkटlबर 9वशषे ओळख १३ ल�मीबाई बारण े उqqवला केशव सहाण े पणेु 
वगे�या वाटेन ेकुटुबंाला आ&थ $क Rथयै $ देणाaया बारण ेबाई यांTयापासनू इतर िR(या Pेरणा घऊेन उ<योगधदें 

करायला लागतात. इतके Fयांच े�यि�तम{व Pभावी हो8यामागील माCहती लOेखका देतात.
ि&Lया आnण कुटंुब R(ी-सfमीकरण

१९८९ सkटlबर
Pकाशन 
काय $�म १६ एक भावसपं_न काय $�म शोभा भागवत उपल|ध नाहS ’Mमळून साwयाजणी’yया पxह}या अकंाyया eकाशन कायC~माचे 9ववेचन लेnखका करतात. &Lीe�न iामीण मxहला 

१९८९ सkटlबर कथा २१ वाaयावरच ेसांगाव ेगाव बोलावतो आहे वसधुा माने पणेु लेnखका uयांyया मळू गावी भेट देतात uयावेळी भतूकाळ आnण वतCमानकाळातील बदल यावरचे मनोगत या कथेतनू मांडतात.ि&Lया आnण 9वकास &LीMशOण 
१९८९ सkटlबर तरंग आnण भोवरे २५ मफैल सधुा Oीरे 

१९८९ सkटlबर लेख २६ मळू सोता उखडलेा कमलाबने पटेल मंगला साठे 
देशाची फाळणीमळुे अस:ंय िR(यांची आयpुय उ<वRत झाललेN होती Fयांच ेपनु $वसन कर8याTया कामातील 

अनभुवावर आधाHरत असणाaया सदरTया पRुतकाAवषयी मगंला साठे Aववचेन देत आहते.
xहसंा लYZगक शोषण 

१९८९ सkटlबर लेख ३३ नाFयांपलNकड े: चौकटNTया बाह6ेन बघताना लता P�तभा मधकुर मुंबई नवरा-बायको नातसेंबंध व इतर जोडून येणारS नाती यामधील सVासंबंध याबाबत &LीवादS अगंाने केलेले भा-य. &Lी-पWुष नातसेंबंध &Lी-चळवळ &Lीमhुती 
१९८९ सkटlबर क9वता ३६ मनोगत �योती कानेटकर पणेु 
१९८९ सkटlबर क9वता ३७ अपरािजत उपल|ध नाहS 
१९८९ सkटlबर क9वता ३७ का�यदान उपल|ध नाहS 
१९८९ सkटlबर क9वता ३७ म�ुती उपल|ध नाहS 

१९८९ सkटlबर सं&था ३८ बां&धलकx'चा एक अनभुव ि&मता जोशी उपल|ध नाहS 
lामीण आCदवासी िR(या व बालके यांTया सवा�गीण AवकासासाठU काम करणाaया सRंथTेया काया$चा आढावा 

लOेखकेन ेमांडललेा आह.े
iामीण ि&Lया पया$वरण आOण िR(या

१९८९ सkटlबर Mशबीर ४० प.ुष उवाच' गटाच ं4शबीर िजतl� व Zगcरजा उपल|ध नाहS 

R(ीम�ुती चळवळ हN फ�त बायकांची नसनू, ती प.ुषांनाहN सवंदेनशील माणसू बनवायला मदत करत ेयाभोवती 
4शबीर घतेल ेगेल ेFयाचा आढावा यथे ेमांड8यात आला आह.े

&Lीमhुती 
&Lी-पWुष नातसेंबंध 

घरकाम/ 4लगंभावी 
�मAवभागणी

१९८९ सkटlबर लेख ४३ बाबा प<मजी, धमा�तर आOण तFकालNन िR(यांची िRथती 9व;यतु भागवत पणेु  बाबा पदमनजी यांनी Mलxहले}या 'यमनुापयCटन' कादंबरSचे &LीवादS अगंाने Zच�कuसक 9व�लेषण लेnखकेने केले आहे. धाMमCकता लYZगकता एकल &Lी 

१९८९ सkटlबर सदर ४६ मतैरणी ग मतैरणी 9व;या बाळ पणेु 
पणु-ेचाकण रRFयावरNल कुसळी या lामीण भागात सासरकडून हाकलनू Cदल�ेया मलुNला सासरTयांनी घरात �याव,े 

यासाठU गावातील िR(यांनी एकजटुNन ेकेललेा PयFन याAवषयीच ेAववचेन लOेखका देत आहते.
iामीण ि&Lया ववैाxहक नातसेंबंध 

%दवाळी >वशषेांक 
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष $क लेखक शहर सारांश कळीचे श9द १ कळीचे श9द २ कळीचे श9द ३

१९८९ ऑ�टो - नो�हo मखुप-ृठ फोटो

समय' - नFृयािFमका 
रोCहणी भाटे यांचा 
कथकनFृय सचं

१९८९ ऑ�टो - नो�हo संपादक4य ४ सवंाद 9व;या बाळ पणेु ’Mमळून साwयाजणी’ कोणासाठ� आहे या9वषयीचे 9ववेचन संवादातनू संपादक करत  आहेत. &Lीe�न ि&Lया आnण 9वकास आदंोलन 

१९८९ ऑ�टो - नो�हo 9वशषे ओळख ५, २५ ओळख एका आदंोलनाची साधना 9व. य. पणेु 

नम $दा बचाव आदंोलनादरhयान AवRथाAपतांशी सवंाद साध8यासाठU सवंादया(ा काढ8यात आलN होती. Fयाम`य े
PFयf सहभाग घऊेन लोकांशी ग�पा मारताना आलले ेअनभुव आOण सोबत आदंोलनाची सAवRतर माCहती 

लOेखकेन ेमांडललेN आह.े
जनआदंोलन 

शतेमजरू 
Aवकास आOण 
िR(या

१९८९ ऑ�टो - नो�हo कथा १०, १०२ देव जाण े मंगला गोडबोले पणेु देवावरSल �;धा आnण अ�;धा यामधील ;वतैावरSल अनभुवाधाcरत चचाC लेnखका येथे  करताना xदसनू येत.े धाMमCकता 

१९८९ ऑ�टो - नो�हo कथा १८, १०१ चप�या डॉ. आनंद यादव  पणेु 
Cहरा नावाची �4मक शतेकरN lामीण मलुगी, �तच ेआजारपण, �म आOण कुटुबं यांTयामधील ग ुतंाग ुतं लखेकान े

कथते उभी केलN आह.े
iामीण &Lीजीवन घरकाम ि&Lया आnण आरोfय 

१९८९ ऑ�टो - नो�हo मनोगत २२ अना4मक' आhहN बोलतो, तhुहN ऐकाल ? उपल|ध नाहS उपल|ध नाहS एका जीवघे�या अनभुवाबाबतची नवरा-बायकोची मनोगत ेआहेत. ववैाxहक नातसेंबंध 

१९८९ ऑ�टो - नो�हo अनभुव कथन २६, १०४ अखरे xदनानाथ मनोहर उपल|ध नाहS 

एका 'कॅटल बी�डगं फाम $'म`य ेPजनन Pk�यतेील आध�ुनक त(ं�ानामळुे सगणुा नावाTया गायीचा मFृय ूहोतो. 
त�ेहा �तथ ेजनेCेट�स इिंज�नयर hहणनू काम करणाa या एका मCहला डॉ�टरची अRवRथता R(ी hहणनू कशी होत 

गेलN, याAवषयीच ेअनभुव Fया लखेनातनू मांडत आहते.
eजनन 

पWुuपादन &Lीuव 

१९८९ ऑ�टो - नो�हo अनभुव कथन ३१, १०१ परlहावरची चचेी Aव<य�ुलखेा अकलजूकर कॅनडा 
भारताम`य ेसशंोधन कर8यासाठU आल�ेया लOेखकेन ेद�fण भारतातील ](वo�म या  Cठकाणी केल�ेया 

Pवासादरhयानच ेअनभुव लखेनातनू समोर ठेवल ेआहते.
Mलगंभाव जडणघडण R(ीFव &LीMशOण 

१९८९ ऑ�टो - नो�हo कथा ३६ �णूहFया डॉ. Aव<यतु भागवत पणु े
म]ै(णी-म]ै(णींम`य ेझाल�ेया ग�पांमधनू P4मलाताई यांTयाकडून FयांTया बCहणीTया आयpुयातील लrनाआधी 

गरोदर राहण ेआOण मलू ज_माला घालण ेसमRयाFमक कस ेबनल ेयाच ेकथन लOेखकेन ेकेल ेआह.े
�णूहFया Pजनन R(ीFव

१९८९ ऑ�टो - नो�हo क9वता ४२ पाच ]बन कAवता कमल देसाई 
१९८९ ऑ�टो - नो�हo कथा ४४ Pकरण अिजता काळे यएुसए 9ववाxहत पWुष आnण अ9ववाxहत मलुगी यांyयामधील लYZगक संबध आnण uयामधील गुंतागुंत यावर कथा  भा-य करत.े लYZगक संबंध &Lी आnण आरोfय 

१९८९ ऑ�टो - नो�हo कथा ५० पोरN ग पोरN
मणृाल पांड;े अन.ु qयोFRना 

देवधर पणेु 

पCह�या दो_हN मलुN असणाaया मCहललेा �तTया सासर आOण माहरेच ेलोक �तसaया बाळंतपणादरhयान कशा सचूना 
देत असतात आOण तसचे �तTया मलुNंना कस ेवागAवल ेजात असत,े याच ेAववचेन मलुNTया कथनामधनू लOेखकेन े

मांडल ेआह.े
Mलगंभेद 

कुटुबं आOण िR(या

१९८९ ऑ�टो - नो�हo अनभुवकथन ५४ असाहN एक Pवास अभय कांता पणेु 
R(ीम�ुतीTया ल�याचा भाग होण ेआOण प.ुष उवाच या गटाचा भाग होण ेइथपय �तचा Pवास अभय कांता यांनी 

मांडला आह.े
&Lी-पWुष समानता ल �&गकता &Lीमhुती 

१९८९ ऑ�टो - नो�हo कथा ६० छेद सा�नया बंगलोर Rवतःला Rवातgंय घ8ेयातील तीन Aप�यातील िR(यांच ेजीवनAवचार सदरTया कथतेनू लOेखकेन ेग ुफंलले ेआह.े &Lी&वातंPय ववैाCहक नातसेबंधं &Lी-पWुष नातसेंबंध 
१९८९ ऑ�टो - नो�हo मनोगत ६८, ११६ माझी मांजर ं: बारा-तरेा वषा$Tया वयात �नरामय नजरेन ं_याहाळललेN मांजराअी आभा भागवत पणु े मांजरांच ेगणु, Rवभाव, Pेम, राग याAवषयी लOेखका आपल ेमनोगत मांडत आहते.

स0ुवात अकं  

अकं 



१९८९ ऑ�टो - नो�हo कथा ७२, १०८ तीन Aप�या
अल�ेझां�ा कोला_ताय     

अन.ु वसधुा मान े पणु े पाjचा{य िR(या, काय $कFया$, ल �&गक सबंध ह ेतीन Aप�यातील िR(या कशा प<धतीन ेजग�या, याच ेAववचेन सपंणू $ 
कथमेधनू यते.े

ि&Lया आnण नातसेंबंध ल �&गकता R(ी-प.ुष नातसेबंधं

१९८९ ऑ�टो - नो�हo कथा ७८ कवच ऊ4म $ला पवार मुंबई
आबं ेAवकणारN आई आOण आबंा याव6न लोकांनी मारलले ेल&ैगक शरेे याम`य ेमलुाची होणारN घसुमट याच ेAववचेन 

लOेखका कथतेनू मांडत आहते.
4लगंभावी �मAवभागणी

ल �&गकता

१९८९ ऑ�टो - नो�हo कथा ८४ _याय 4मळाला का? वीणा पटवध $न पणेु 

कामाTया Cठकाणी �नम $ला नावाTया R(ीला आललेा शािzदक ल&ैगक छाळाचा अनभुव आOण FयाAवरोधात आवाज 
उठवनू लढत असताना �तची होणारN दमछाक; तरNहN, अ�तशय िज<दNन े�तन ेFयाAवरोधात चालवललेा लढा कथतेनू 

लOेखकेन ेमांडला आह.े
लYZगक छळ शहरN िR(या

१९८९ ऑ�टो - नो�हo क9वता १०३ प_ुहा एकदा अनरुाधा पोतदार
१९८९ ऑ�टो - नो�हo क9वता १०३ म`यरा(ीकडून म`यरा(ीकड े Pभा गणोरकर
१९८९ ऑ�टो - नो�हo क9वता १०७ एकटN इCंदरा
१९८९ ऑ�टो - नो�हo क9वता १०७ �नरगाठ अनरुाधा पाटNल

१९८९ ऑ�टो - नो�हo सदर ११८ मतैरणी ग मतैरणी Aव<या बाळ पणेु 

lामीण भागातील एका त.ण AववाCहत मलुNचा AवCहरNत पडून मFृय ूहोतो.  दोन वषा�पासनू मCहलांसोबत Aव<याताई 
qया मीCटrंस घते, Fयात हा Aवषय च&च $ला जातो आOण नतंर Fयावर कायदेशीर कारवाई करावी याबाबत मCहला 
मडंळा माफ$त पो4लसात त�ार करत पाठपरुावा घतेात. या म<ुयाला घऊेन मCहला सघंटन उभा राह8याTया 

Pk�यबे<दल Aव<याताई मांडणी करत आहते.

&Lीसंघटन 

lामीण मCहला

अकं 
वष# मCहना )कार पान -. स0ु. शीष $क लखेक शहर सारांश कळीचे श9द १ कळीचे श9द २ कळीचे श9द ३ 
१९८९ �डसlबर मखुप-ृठ फोटो अिजत कुलकणu
१९८९ �डसlबर संपादक4य ३,  ४० सवंाद 9व;या बाळ पणेु मत दे�याyया e�~येत ि&Lयांना असणारे &थान या9वषयीची Zच�कuसक मांडणी लेखक करत आहेत. राजक4य अZधकार Gनवडीचे &वातंPय 
१९८९ �डसlबर 9वशषे ओळख ४ पांढरे केस, Cहरव ेमन �योती कुलकणd पणेु नसCरS gयवसाय सtु कtन uयाचा 9व&तार करणाwया समुती हडdकर यांची ओळख लेnखका देत आहेत. ि&Lयांचे कतृCuव &Lी-&वावलंबन gयhतीपर 
१९८९ �डसlबर पL ८ सख े�ौपदN आशा साठे ठाणे महाभारतातील �ौपदSला लेnखकेने पL Mलxहले आहे. पLातनू &Lीच ं&वuव या9वषयी लेnखका भा-य करत ेआहे. &वuव &वातंPय 

१९८९ �डसlबर वVृा]त १० अपरािजतांची पHरषद रंजना पं�डत पणेु 
नारN समता मचं या िR(यांTया सघंटनने,े एक�या राहणाaया िR(यांसाठU एक पHरषद आयोिजत केलN होती. 

राqयपातळीवर भरललेN अशा तaहचेी हN पCहलNच पHरषद. Fया सबंधंीचा हा समl व0ृा_त आह.े
एकल &Lी iामीण ि&Lया शहरS ि&Lया 

१९८९ �डसlबर अMभeाय १३ वाचक hहणतात सहुा4सनी कुलकणu मुंबई ’Mमळून साwयाजणी’चे पLक वाचकाला Mमळाले uयावरSल eGत�~या 
१९८९ �डसlबर मनोगत १४ कहाणी इदंबुाईची ल�तका साळगावकर पणेु नारS समता मंचyया संपकाCत आले}या इंदबुाई यांyया जीवनातील संघषाC9वषयी लेnखका मनोगत मांडत आहेत. एकल &Lी &Lी-संघटन कुटबं आOण िR(या
१९८९ �डसlबर सदर १७ मफैल सधुा Oीरे पणेु तWण मलेु आnण uयांचे आई-वडील यांyयामधील नाते या9वषयी लेnखका कथेyया &वtपात मांडणी करता आहेत. कुटंुब आnण ि&Lया &वातंPय 
१९८९ �डसlबर लेख १८ द�fणतेील Aव<यासागर वीरेश4लगंम सनेुLा ओक औरंगाबाद १९gया शतकातील आ�ंeदेशमधील सधुारक वीरेशMलगंम यांyया कायाCचा आढावा घेणारा सदरचा लेख आहे. सधुारणावादS &LीMशOण �-टाचार 

१९८९ �डसlबर हक4कत/अनभुव कथन २२ �न.0र करणारा Pjन डॉ. सतीश कुलकणu पणेु 
डॉ�टर AपFयाची आप�या मलुNAवषयी असणारN काळजी व Pेम Fयातनू �तTया भAवpयाAवषयी असणारN अ&धकची 

सजगता यातनू समोर यते.े
&Lी पWुष नातसेंबंध R(ीआरोrय

१९८९ �डसlबर कथा २४ हसरा �नमा$�य कमलाबाई देशपांड े अहमदाबाद सासyूया gयिhतमuवाभोवती कथा उभी  केलS आहे. gयhतीपर &LीMशOण 

१९८९ �डसlबर अMभeाय २६ वाचक hहणतात

अनरुाधा राव, वासतंी 
4लमय,े स�ुनता पटवध $न, डॉ. 

सचुतेा अ&धकारNदेसाई
बगंलोर, म ुबंई, 

पणु,े पणु े
अकंा9वषयी eGत�~या xद}या आहेत.

१९८९ �डसlबर कथा २७ भीमकाका कमलाबाई देशपांड े अहमदाबाद आuयाबाई या9वषयी एकल &Lी हS इतर नातवेाइकांyया संसारात कशी रममाण होत जाते या9वषयी कथा  भा-य करत.े एकल &Lी कुटुबं आOण नात ेसबंध

१९८९ �डसlबर लेख २९ Aवधवा पनुAव $वाह, R(ी4शfण आOण िR(यांTया ल �&गकतचेा Pjन Aव<यतु भागवत पणेु 
१९�या शतकातील Aवधवा पनुAव $वाह, R(ी4शfण, आOण िR(यांTया ल �&गकता या सदंभा$त केल ेगेलले े4लखाण याचा 

&चkकFसक वधे सदरTया लखेातनू लOेखका मांडत आहते.
ल �&गकता R(ी4शfण धा4म $कता

१९८९ �डसlबर वVृा]त ३२ सधुारणावादN बोहरा समाजाची पHरषद डॉ. सौ. जनेब टN. पनूावाला पणेु बोहरा समाजाyया आयोिजत पxह}या मxहला पcरषदेचा वVृा]त लेnखकेने याxठकाणी xदला आहे. धाMमCकता R(ी-सघंटन

१९८९ �डसlबर अMभeाय ३३ वाचक hहणतात

Aव. वा. 4शरवाडकर, सजुाता 
अपशकंर, Aवनायक 

राजाराम 4लमय,े 4म4लदं 
ठोकळ, रेखा ठाकूर

ना4सक, 
�ीरामपरू, 

सांगलN, नागपरू, 
माशळे गोवा

’Mमळून साwयाजणी’साठ� शभेुyछा, सचूना &वtपातील eGत�~या 

१९८९ �डसlबर पL ३४ एक बोलकं प( अAवनाश बी. ज.े सातारा 
सातारा िज�wयात�या lामीण भागातील िR(यांच ेसघंटन कस ेउभ ेकरत आह,े याब<दलच ेप( लखेकान े’4मळून 

साaयाजणी’ला 4लCहल ेआह.े
&Lी-संघटन R(ी-चळवळ

१९८९ �डसlबर म�ैफल ३५ सकाळTया रागांची खास मफैल '4मळून साaयाजणी' साठU P�त�नधी उपल|ध नाहS 
’4मळून साaयाजणी’साठUTया �नधी उभारणीसाठU वीणा सह�ब<ुध ेयांTया शाR(ीय सगंीताTया काय $�माची माCहती 

दे8यात आलN आह.े

१९८९ �डसlबर सदर ३६ मतैरणी ग मतैरणी Aव<या बाळ पणेु 

ख�ेयातील lामीण मCहलांसाठU 4शबीर आयोिजत क6न FयांTयाशी ग�पा मार8याचा काय $�म होता. त�ेहा Fया 
मCहलांमधील काहNंची मलुदेेखील 4श]बराला आलN.  त.ण मलुगा आOण दोन मलुN य8ेयान ेकाय बदल झाल,े 

याAवषयीच ेAववचेन लOेखका करत आहते.
lामीण िR(या

R(ी-सघंटन R(ी4शfण
१९८९ �डसlबर क9वता ३८ अग,ं सख े उqवल केशव सहाण े
१९८९ �डसlबर क9वता ३८ उपलzध नाहN �नम $ला पोतनीस
१९८९ �डसlबर क9वता ३८ अभागी P�तमा इगंोल े
१९८९ �डसlबर क9वता ३८ hहातारा अडलाय हु�ंयासाठU शांता 4शदें
१९८९ �डसlबर क9वता ३९ मी मालती देऊळगावकर
१९८९ �डसlबर क9वता ३९ Aवसरता यते नाहN शीला �नपगुे

१९८९ �डसlबर अMभeाय ४० वाचक hहणतात मrुधा तांब,े उ. �ी. जोशी
खडे 4शवापरू, 

म ुबंई
4मळून साaयाजणी अकंाAवषयी वाचकांTया P�तk�या

वषा#रंभ अकं 
वष# मCहना )कार पान -. स0ु. शीष $क लखेक शहर सारांश कळीचे श9द १ कळीचे श9द २ कळीचे श9द ३ 
१९९० ऑग&ट मखुप-ृठ &च( शाम देशपांडे 

१९९० ऑग&ट संपादक4य ४ सवंाद 9व;या बाळ पणेु 

’4मळून साaयाजणी’न ेएक वष $ पणू $ केल.े पढुची वाटचाल अ&धक �यापक रNतीन ेहो8यासाठU लोकांनी साथ <यावी, 
याAवषयी लOेखका आवाहन करत आहते. सोबत तFकालNन वष $पतूu �न4म0 आयोिजत काय $कत �/लखेक मळेावा 

याAवषयी चचा$ केलN आह.े

१९९० ऑग&ट वVृा]त ६ एक नवा अनभुव नीला भागवत याच ंगाण ं उपल|ध नाहS 
७ जलु ै१९९० रोजी ’4मळून साaयाजणी’Tया Pथम वष $पतूu �न4म0 आयोिजत- नीला भागवत यांTया सगंीताTया 

काय $कमाची माCहती CदलN आलN आह.े
gयhतीपर 

१९९० ऑग&ट वVृा]त ७ मफैल एका चच �ची म8ृमय कंुदा रामच�ं उपल|ध नाहS ’Mमळून साwयाजणी’ माMसक वषCपतूd GनMमV आयोिजत कायCकत�-लेखक मेळावा या9वषयीचा 9व&ततृ वVृा]त दे�यात आला आहे. &Lी-पWुष समानता &Lीमhुती &LीवादS 
१९९० ऑग&ट लेख १२ पो4शदंा प.ुषाची घसरग ुडंी �ी. वा. काळे उपल|ध नाहS पWुषाला नकार देऊ शकणाwया &Lीबरोबर पWुषांनी सलोqयाने कशा प;धतीने राहावे, याचे 9ववेचन लेखक करत आहेत. ववैाxहक नातसेंबंध   &Lी-पWुष नातसेंबंध 

१९९० ऑग&ट लेख १३, ५० Pेम व पजूा
अhलान द0; अन.ु वीणा 

आलासे कलकVा लYZगकतशेी संबंZधत eेमाब;दल लेखक भा-य करत आहेत. लYZगक संबंध &Lी-पWुष नातसेंबंध ववैाCहक नातसेबंधं

१९९० ऑग&ट कथा १८, ५६ अधांतर अ.णा व. देशपांड े मुंबई
परुोगामी R(ीम�ुतीचा Aवचार असणारा नवरा आOण बायको यांTया नाFयामधील ग ुतंाग ुतं याब<दल कथतेील 

ना�यका �य�त होत आह.े
&Lीमhुती परुोगामी &Lी पWुष नातसेंबंध

१९९० ऑग&ट gयhती9वशषे ३१ आई हसरा �नमा$�य उपल|ध नाहS कमलाबाई देशपांडे यांyया 'हसरा GनमाC}य' या श|दसंiहातील uयांyया आजीyया gयिhतमzवावर आधाcरत Mलखाण. gयhतीपर 

१९९० ऑग&ट लेख ३३, ४२ Hरहाई'Tया �न4म0ान े सनुील सकुथनकर उपल|ध नाहS 

Hरहाई' &च(पटाTया �न4म0ान ेपती-पFनी यांTयातील नात ेपाAवgय, ल �&गकता, या म<ुयांवर Fया नाFयांना ऐ�तहा4सक 
P�तमा जोडून समाजमन kकंवा समाजभान कस ेघडत असत ेयाच े&चkकFसक Aवjलषेण लखेकान ेमांडल ेआह.े

&Lी-पWुष नातसेंबंध
&Lी-चळवळ xहसंा 

१९९० ऑग&ट आuमकथन ३७ कमळअhमा बोलत ेआहे
अन.ु Aव<यतु भागवत, उषा 

दातार उपल|ध नाहS 
’आhहN इ�तहास घडवीत होतो’ हा तलेगंणा चळवळीत भाग घणेाaया िR(यांTया आFमकथनाचा सlंह व Fयातील 

कमळअhमाची कथा याCठकाणी दे8यात आलN आह.े
चळवळ ल �&गक शोषण

१९९० ऑग&ट कथा ४३ अगंठU Pा. व. बा. बोध े पणेु iामीण भागातील सासू आnण शहरS वा&तgयास असणारे लेक सनू यांyयामधील नाuयाची घसुळण कथेमधनू मांड�यात आलS आहे. iामीण &Lी कुटंुब आnण ि&Lया 

१९९० ऑग&ट अनभुव कथन ४७ आई तसा मलुगा अशोक भागवत मुंबई 

4श�fत आई हN पारपंHरक, सांसाHरक कत $�य ेबजावत Rवतःची चौकसब<ुधी �ानाTया fे(ात कशा प<धतीन े
काय $रत राCहलN, याची उकल लखेकाला अमHेरकेत असताना आईचा फोटो पाहून होतो. Fयाच ेAववचेन लखेक करत 

आहते.
&LीMशOण 

gयhतीपर 
१९९० ऑग&ट क9वता ४९ मनसू प( APया

१९९० ऑग&ट कथा ५१ पाठराखीण Aव<य�ुलखेा अकलजूकर कॅनडा
अमHेरकेत न�यान ेराहायला गेललेN भावजय आOण �तथ े6ळललेN नणदं या एकमकेxंना कशा समजावनू घते आहते, 

याब<दलच े&च(ण सदरTया कथते कर8यात आल ेआह.े
कुटंुब आnण ि&Lया R(ी-प.ुष नातसेबंधं

१९९० ऑग&ट लेख ५७ तhुहाला काय वाटत?ं उqqवला परांजपे पणेु 

R(ीRवातgंय आOण िR(यांच ेह�क मानणारN मलुगी आप�या म]ै(णीTया जीवनातील लrन मोड8याची घटना सांगनू 
मलुNला नकार का आला, ह ेजाणनू घ8ेयाचा ह�क आह ेकx नाहN? असा सवाल सदरTया लखेातनू लOेखका उपिRथत 

करतात.
&Lीहhक 

R(ीRवातgंय

१९९० ऑग&ट अनभुव कथन ५८ उ0राTया P�तfेत ल�मीचा Pjन P�तभा अpटNकर वधाC 
चतेना-Aवकास गोपरुN सRंथTेया काय $कFया$ असणाaया लOेखकेन ेजळीत मCहलTेया केस Aवषयी AवRततृ मांडणी केलN 

आह.े
Cहसंा R(ी-प.ुष नातसेबंधं

१९९० ऑग&ट सदर ६३ मतैरणी ग मतैरणी Aव<या बाळ पणेु स ुदंरता असण ेआOण Fयाकड ेपाह8याची ¢pटN असण;े यामधील Aवभदेनाची चचा$ Aव<याताई करत आहते. &Lी-पWुष नातसेंबंध 

१९९० ऑग&ट eGत�~या ६४ वाचणारे 4लCहतात

वासतंी 4लमय-ेvwम,े 
गजानन केळकर, लNला 

पाटNल

’4मळून साaयाजणी’मधील आवडलले ेलखे; तसचे, अपणू $ वाटललेN लखेकांची मत ेयावर वाचकांनी आपलN मत ेCदलN 
आहते. 4मसा अकंामधील इतर तां](क चकुा �नदश $नास आणनू देण ेअशाहN वाचक P�तk�या आहते.



अकं
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष $क लेखक शहर सारांश कळीचे श9द १ कळीचे श9द २ कळीचे श9द ३ 
१९९० सkटlबर मखुप-ृठ िR(यांच े&च( ZचLा नाईक 
१९९० सkटlबर संपादक4य २ सवंाद 9व;या बाळ पणेु नfनता आnण gयhतींची uयाकडे पाह�याची �-टS याब;दलचे 9ववेचन लेnखका करत आहेत. लYZगकता 
१९९० सkटlबर मलुाखत ४ &च(ा �नकम शलैा मकंुुद पणेु ZचLा Gनकम यांनी आपलS  पेxटगं कला सांसाcरक जबाबदारS सांभाळत कशी पेललS, या9वषयीचे 9ववेचन मलुाखतीमधनू आले आहे. &LीMशOण कुटंुब आnण ि&Lया 

१९९० सkटlबर कथा ७ जगंलN बटुN
अमतृा Pीतम अन.ु Aवनया 

खडपेकर मुंबई 
लहान वयात  दसुरS पuनी बननू आलेलS अगंुरS आnण Gतचे जगणे याब;दलचे हे कथन आहे. साxहuय आnण ि&Lया सं&कृती आnण ि&Lया 

१९९० सkटlबर लेख ११ Cहदं ूसRंकृती आOण R(ी
सकु_या आगाश,े गजानन 

केळकर मुंबई 
xहदं ूसं&कृती आnण &Lी या डॉ. आ. ह. साळंुखे यांyया प&ुतका9वषयी आnण uयावरSल eGत~या लेखातनू दे�यात आलS आहे. सं&कृती आणी ि&Lया &Lीमhुती पWुषeधानता 

१९९० सkटlबर लेख १५ लrन पहाव ंजमवनू : एक Pवास ZचLा बेडकेर पणेु 
जीवनसाथी �नवडताना हा 4मसा जलु ैअकंातील लखे वाचनू लOेखकेन ेजीवनसाथी �नवड8याचा Aवचार कसा केला 

पाCहज,े ह ेसांगताना Rवतःच ेलrन जमव8याची Pk�या  मांडलN आह.े
9ववाह आnण ि&Lया &वातंPय &LीMशOण 

१९९० सkटlबर कथा २१, ४६ Fया दोघी वशैालS पं�डत मालवण 

भगंार वचेणाaया सास-ूसनुा यांTयातील नाFयाची जळुून यणेारN ग ुफंण. Fयासोबत पतीAवषयी असणारे Fयांच ेAवचार, 
ह ेम`यमवगuय गCृहणी असणारN मCहला नकळत RवतःTया आयpुयाशी जोडत जात.े अशी कथचेी मांडणी लOेखका 

करत आह.े
9ववाह आnण ि&Lया 

&Lी-पWुष नातसेंबंध 

१९९० सkटlबर gयhती9वशषे २४, ४६ जय�ी थ0 े- भट आशा मंडपे ठाणे 
कलाकार जय�ी थ0-ेभट या चतरु� �यि�तम{वाचा R(ीTया जीवनाचा माCहतीपट, Fयांच े ल4लत लखेन, शाR(ीय 

सगंीत, व�तFृव याAवषयी लOेखका आOण जय�ी यांTया ग�पांमधनू मांड8यात आल ेआह.े
&LीMशOण कलाकार 

१९९० सkटlबर डायरS २८ जमीन वाचAव8यासाठU धडपड  'डायरN शथuTया झ ुजंीची' - न�ह ेझ ुजंार मCहलचेी ! 9वजय साठे मुंबई 
आCदवासींTया ज4मनीच ेहRतांतरण काय<या अतंग $त PFयf हाताळल�ेया केसAवषयीची माCहती या Cठकाणी लखेक 

देत आह.े
आCदवासी समहू शोषण मानवी हhक आxदवासी 9वरोधी रा�य 

१९९० सkटlबर अनभुव कथन ३० अfरपहाट मेधा कुलकणd मुंबई 

१९९० ह ेआतंरराp£Nय साfरता वष $ होत.ं या �न4म0ान ेम ुबंईमधील अनके Rवयसंवेी सघंटनांच ेकाय $कत � एक( यऊेन 
Pौढ साfरतचेा Pचार-Pसार झोपडप��यांम`य ेकरत. FयांTयासोबत 4मळून Fया वRFयामधील बायकांTया 

मलुाखतींच े`वनीम�ुण कर8याTया �न4म0ान ेलOेखका गे�या असताना तथेील मCहलांबाबतच ेआलले ेअनभुव Fया 
मांडत आहते.

&LीMशOण 

१९९० सkटlबर क9वता ३३ फाव�या वळेात वाचा क9वता शानबाग 
१९९० सkटlबर क9वता ३३ &चमणी अ9वनाश 

१९९० सkटlबर कथा ३४ अपरािजता ]vगे�डयर का. ग. Aप( े पणेु 

�ीलकेंत स6ु असल�ेया एलटNटNइ आOण त4मळ टायगस $ यांTया वादादरhयान भारतीय स_ैय �तथ ेगेल ेहोत.े Fया 
दरhयान भारतीय स_ैयात�या एकान ेतथेील मलुNवर बलाFकार क6न नतंर लrन कर8यासाठU चालAवलले ेPयFन 
आOण FयाTया PयFनांना हाणनू पाडणारN �ीलकंन मलुगी यांTयाभोवती सदरच ेकथानक लखेकान ेउभ ेकेल ेआह.े

लYZगक शोषण 
दाHर¤य

१९९० सkटlबर लेख ४४ 4मळून साaयाजणी अकं कसा वाटतो ? वासंती Mलमये ��मे मुंबई 
लOेखकेन े4मसाच ेअकं प.ुषांना कस ेवाटल,े ह ेजाणनू घ8ेयासाठU केललेा पाठपरुावा आOण अकंाAवषयी प.ुषांनी 

Cदल�ेया P�तk�या याAवषयी मांडणी लखेातनू केलN आह.े
&Lीमhुती &Lी&वातंPय 

१९९० सkटlबर eGत�~या ४५ वाचणारे 4लCहतात
रAव कोठUवाल,े बाळ बापट, 

मीनाfी सरदेसाई
को�हापरू, 

भोपाळ, सांगलN ’4मळून साaयाजणी’मधील आवडल�ेया लखेांAवषयी वाचक 4लCहत आहते.

१९९० सkटlबर क9वता ४६ अCह�ये 9वजया जहागीरदार 
१९९० सkटlबर क9वता ४६ तबला - नवाज नीला भागवत

१९९० सkटlबर सदर ४७ मतैरणी ग मतैरणी 9व;या बाळ पणेु 
बालवाडी सAेवकांशी केल�ेया ग�पा आOण Fयातनू PFयकेxन ेएकमकेxसमोर �य�त केलले ेअनभुव याAवषयी लOेखका 

चचा$ करत आहते.
&LीMशOण कुटंुब आnण ि&Lया 

१९९० सkटlबर eGत�~या ४८ वाचणारे 4लCहतात अजंनी नरवण,े अलका जोग बडोदा, नागपरू 
’4मळून साaयाजणी’च ेकौतकु करणाaया P�तk�या

अकं 
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष $क लेखक शहर सारांश कळीचे श9द १ कळीचे श9द २ कळीचे श9द ३ 
१९९० ऑhटो - नोgहl  मखुप-ृठ &च( शोभा पuक4 

१९९० ऑhटो - नोgहl  संपादक4य ३ सवंाद 9व;या बाळ पणेु 
दसुaया वषuचा Cदवाळी अकं वाचकाTया हाती देतानाचा आनदं �य�त करत अधंारामळुे हतबल न होता, आपण 
माणसू hहणनू Pकाशाचा शोध घतेो, Cदव�या उजळतो अशा सामCूहक PयFनांना लOेखका शभुTेछा देत आहते.

१९९० ऑhटो - नोgहl  आuमकथन ४ मायलकेxच ंनात ं मायलेक4च नात ंया9वषयीचं xटपण 

१९९० ऑhटो - नोgहl  आuमकथन ६ गौरN देशपांड े
गौरN देशपांड,े  ऊ4म $ला 

देशपांड े उपल|ध नाहS 
गौरN देशपांड ेआOण ऊ4म $ला देशपांड ेया आई आOण मलुगी यांTया नाFयामधील असणारN मोकळीकता, Aवक4सत 

आOण �य�त हो8यातील Aप�यामधील अतंर लOेखका मांडत आहते.
gयhतीपर प.ुषPधान

१९९० ऑhटो - नोgहl  आuमकथन ८ मणृाल पांड े
मणृाल पांड,े    अन.ु सती 

भाव े नवी xद}लS 

म`यमवगuय vाwमण कुटुबंातील वशंावळी शोध�यास प.ुषांची 4मळत;े पण बायकांची 4मळत नाहN. Fयामळुे मणृाल 
पांड ेयांनी आप�या आजी, आई आOण Rवतः यांTयामधील नात ेकस ेपारपंHरकत ेआध�ुनकपय �त यऊेन पोहचल ेहोत,े 

याच ेAववचेन करतात.
आधGुनकता 

परपंरा

१९९० ऑhटो - नोgहl  आuमकथन ११ &च(ा पालकेर ZचLा पालेकर मुंबई 
मातFृव कशा प<धतीन ेघडत ेkकंवा घडAवल ेजात,े याAवषयी लOेखका �तची आई आOण Rवतः आई होताना जाणवलले े

मातFृवातील बदल यावर अ&धक लf वधेत मायलकेxTया नाFयाची घडणीवर भाpय करत आहते.
पWुषeधान आधGुनकता परंपरा 

१९९० ऑhटो - नोgहl  आuमकथन १४ स4ुम(ा भाव े सMुमLा भावे पणेु आई आOण मलुगी यांTयातील सवंादात 4भ_नFव कशान ेयते गेल,े याची मांडणी लOेखका करत आह.े GनणCय &वातंPय पWुषी 

१९९० ऑhटो - नोgहl  आuमकथन १६ शांता गोखले शांता गोखले मुंबई 

आईशी असणारा सवंाद, आईन ेसतत Cदललेा पाCठबंा हा FयांTया �यि�तम{व घड8याम`य ेमह{वाचा पलै ूठरला, 
FयांTया RवतःTया मलुNसोबत आई या नाFयान ेवावरताना खरN अनभुतूी कशी आलN याAवषयी AवRततृ लखेन आह.े

कुटंुब आnण ि&Lया 
&LीMशOण 

१९९० ऑhटो - नोgहl  आuमकथन २० माधवी देसाई माधवी देसाई बेळगाव 
 आईची परपंरावादN AपढN, लOेखकेची आदश $वादN आOण FयांTया मलुNची आध�ुनक अशा तीन Aप�यांतील 

िRथFयतंरावर, सवंादावर हा लखे आह.े
कलाकार आधGुनक &LीMशOण 

१९९० ऑhटो - नोgहl  आuमकथन २२ Aव<यतु भागवत 9व;यतु भागवत पणेु आई आOण Fयांची मलुगी यांTया सोबत नात ेकस ेघडल ेआOण घडत होत ेयाब<दल लOेखका सांगत आहते. Mलगंभाव जडणघडण &LीवादS 

१९९० ऑhटो - नोgहl  आuमकथन २४ अ]ंबका सरकार अ�ंबका सरकार मुंबई 
पारपंHरक साTयांना तोडत आई आOण मलुगी यांTयातील सवंाद कस ेहोत ेयाAवषयीच ेAववचेन लOेखका करत आह.े &LीMशOण लYZगकता 

१९९० ऑhटो - नोgहl  आuमकथन २७, ४० शांता  kकल¥Rकर शांता  �कल�&कर उबल|ध नाहS आजी त ेनात अशा चार Aप�यांमधील नात ेलOेखका मांडत आह.े &वावलंबी 
१९९० ऑhटो - नोgहl  आuमकथन ३० सधुा काळदात े सधुा काळदात े औरंगाबाद आपलN आई आOण दोन मलुN यांTयाAवषयी आपलN मत ेलOेखका मांडत आहते. &LीMशOण सामािजक 

१९९० ऑhटो - नोgहl  आuमकथन ३२ वीणा देव वीणा देव पणेु 
आईTया कत $�यब<ुधीमळुे लOेखकेच ेआईशी असणारे तटुक नात ेआOण मलुNंशी आईन ेम(ैीण माननू बनAवलले ेनात े

याAवषयी लOेखका 4लCहत आह.े
कुटंुब आnण ि&Lया 

१९९० ऑhटो - नोgहl  आuमकथन ३४ शलैा लोCहया शलैा लोxहया अबेंजोगाई आजीपासनू त ेRवतःTया मलुNशी असणारे तीन Aप�यामधील नात ेलOेखका मांडत आहते. सामािजक परंपरा  

१९९० ऑhटो - नोgहl  आuमकथन ३६ Aव<य�ुलखेा अकलजूकर Aव<य�ुलखेा अकलजूकर कॅनडा
आईकडून लOेखकेकड ेआललेा Rवत(ं Aवचार तसाच FयांTया मलुNपय �त कसा पाझरत आला आह,े याच ेAववचेन 

लOेखका करत आहते.
&LीMशOण R(ीRवातgंय

१९९० ऑhटो - नोgहl  आuमकथन ३८ सनु(ेा ओक सनेुLा ओक औरंगाबाद 
आपलN आई, आपण आOण आपलN लके अशा ]बन पायाTया, एक पाय त�यात, न एक पाय म�यात असलले े

](कोणी सबंधंाच ेनात ेलOेखका उलगडत.े
AववाहसRंथा आOण 

िR(या लYZगकता 

१९९० ऑhटो - नोgहl  आuमकथन ४१ माधरुN 4भड े माधरुS Mभड े मुंबई 
आईन ेCदललेN म�ुत R(ीFवाची वागणकू हN आप�या मलुNंपय �त पोचव8यात आपण कस ेआईपेfा कमी पडतो 

आहोत, याची खतं लOेखका आप�या 4लखाणातनू �य�त करत आहते.
&Lी&वातंPय &LीMशOण 

१९९० ऑhटो - नोgहl  आuमकथन ४३ अन ूभागवत अन ूभागवत पणेु 
Rवातgंय चळवळीत सहभाग घतेल�ेया आईचा सहवास कमी 4मळाला असला, तरN मातFृव ह ेआपाप�या परNन े

सांभाळायच ेअसत,े याAवषयी लOेखका मायलकेxTया नाFयावर भाpय करत आहते.
&वातंPय 

१९९० ऑhटो - नोgहl  कथा ४६ मांडव आशा बगे नागपरू  म_ुनी नावाTया मलुNन ेAववाह न कर8यासाठU केललेा PयFन सदर कथतेनू मांड8यात आला आह.े कुटंुब आnण ि&Lया AववाहसRंथा आOण 
िR(या

१९९० ऑhटो - नोgहl  लेख ५६ हर माRटस $ �हाईस मंगला गोडबोले पणेु 
प.ुष ह ेिR(यांच ेसरfंक कवच बननू कस ेिR(यांना सरु�fतता दे8याचा PयFन करत असतात याच ेAवनोदN ढंगातील 

लखेन आह.े
&Lी-पWुष नातसेंबंध 9ववाहसं&था आnण ि&Lया 

१९९० ऑhटो - नोgहl  लेख ६३, ११६ ]बन4भतंीची उघडी शाळा लारा आnण जअूी पणेु 

दो_हN लOेखका सतरा-अठरा वषा$Tया आहते. दोघीहN स4ुश�fत आOण सपं_न घरात�या या अ¦यासात हुशार बारावी 
साय_सम`य ेचांगल ेमा�स $ 4मळवनू देखील एक वष $भर उघ�या डो�यान ेआसपासच ंजग बघ8यासाठU पधंरा हजार 
मलैाचा Pवास करत वगेवगेळया सRंथा, �य�ती, आOण उप�मांना भटेN Cद�या Fयासदंभा$तील Fयांनी केलले ेलखेन 

आह.े

पयाCवरण 

आदंोलन आxदवासी ि&Lया 
१९९० ऑhटो - नोgहl  लेख ७२ सगुधंCदडंी डॉ. शरCदनी डहाणकूर मुंबई सpृटNमधील वसतंोFसवातील फुलांTया वगेवगे�या आAवpकाराAवषयी लOेखका माCहती देत आहते. पयाCवरण 
१९९० ऑhटो - नोgहl  लेख ७७ गौरN देशपांड ेएका Cदशने ेस6ु असललेा Pवास eभा गणोरकर  मुंबई गौरN देशपांड ेयांTया कथा, कादबंरNची लखेनव4ैशp�य ेयावर आधाHरत Aवjलषेणपर लखे 4लCहला आह.े साxहuय आnण ि&Lया आधGुनकता लYZगकता 

१९९० ऑhटो - नोgहl  कथा ८६, १३०  भ4ूमका साGनया बंगलोर
वस ूनावाची मलुगी �तTया 4म(ासोबत लrन न कर8यासदंभा$तील भ4ूमका कशा प<धतीन ेघते ेत ेकथतेनू लOेखकेन े

मांडल ेआह.े
कुटंुब आnण ि&Lया &Lीआरोfय पWुषसVा 

१९९० ऑhटो - नोgहl  लेख ९२ अमHेरका! अमHेरका! अमHेरका!  इय ेऐjवया$च ेनगरN! छाया दातार उपल|ध नाहS 
अमHेरकेTया Pवासादरhयान तथेील सRंकृती जाणनू घ8ेयाचा जो PयFन लOेखकेन ेकेला  FयाAवषयीची मांडणी यथे े

केलN आह.े
Gनवडीचे &वातंPय सं&कृती �म9वभागणी 

१९९० ऑhटो - नोgहl  लेख ९६ प_ुहा एकदा डहेराडून मा.ती &चतमप�लN अमरावती 
�नसग $ आOण FयाTयाशी �नग�डत असणारे अ¦यास याAवषयी डहेराडून PवासाTया �न4म0ान ेलखेकान ेसदर लखेात 

चचा$ केललेN आह.े
पया$वरण

१९९० ऑhटो - नोgहl  लेख १०० िR(यांचा सांRकृ�तक महोFसव : अकेा न�या सवंादाची स6ुवात नीरा आडारकर मुंबई 
म ुबंई इथ ेिR(यांTया नाटकांचा महोFसव मध�ुी द0 यांTया क�पनतेनू कसा साकार आला ह ेसांगत, सRंकृतीची 

चचा$ कलTेया मा`यमातनू R(ीवादN अगंान ेलOेखकेन ेकेललेN आह.े
&Lीमhुती चळवळ पWुषeधान &LीवादS 

१९९० ऑhटो - नोgहl  कथा ११० Aप�स अिजता काळे गालेसबगुC
अमHेरकेत राहणाaया कुटुबंातील मलुNन ेलrनाआधी ल �&गक सबंधं PRथाAपत करण ेआOण Fयाव6न आई व�डलांनी 

�तTयासोबत केललेा सवंाद याभोवती सदरची कथा 4लCह8यात आलN आह.े
&Lी-पWुष नातसेंबंध 

१९९० ऑhटो - नोgहl  लेख ११७, १२६ जीवा लागलNस ेआस ... Pाचाय $ लNला पाटNल को}हापरू मCहलांचा अ¦यास गट बन8याची Pk�या कशी घडून आलN याब<दल सAवRतर Aववचेन लOेखका करत आहते. R(ीFव िR(या आOण कुटुबं

१९९० ऑhटो - नोgहl  लेख १२३ गाऊ साaयाजणी सcरता पदक4 पणेु 
lामीण भागातील िR(यांसोबत §त आOण परुाणातील �य�ती, ज_ुया परपंरातनू Cदसणाaया चHर(लखेांचा, ज_ुया 

R(ी-गीतांचा नवा अथ $ लाव8यासाठU केललेा सवंाद याAवषयी लOेखका मांडणी करत आहते.
&LीकतृCuव 9ववाह आnण ि&Lया &Lी-पWुष नातसेंबंध 



१९९० ऑhटो - नोgहl  अनभुव कथन १२७ मरणच जगणाaया काहNजणी Gनशा Mशवरूकर अहमदनगर 
नवaयान ंनाकारल�ेया िR(यांTया केससेब<दल थोड�यात कथन Rव6पात &चkकFसक मांडणी लOेखका करत आहते. लfनसं&था कुटंुब आnण ि&Lया 

१९९० ऑhटो - नोgहl  लेख १२७ तळुजापरूचा बळी - देवीला न�ह ेपो4लसांना ल�मण गायकवाड  लातरू 

तळुजापरूम`य े�ौपदN रसलूकु�टे या गरोदर R(ीवर पो4लसी अFयाचार झाल.े �तचा भाऊ नामदेव अFयाचाराTया 
P�तकारात पो4लसी मारहाणीचा बळी ठरला आOण �ौपदNच ेस0र वषा$च ेhहातारे वडील अzबा_ना उ<`वRत झाल ेया 

घटनचेी PFयf हकxकत लखेक मांडत आहते.

भटके Aवम�ुत समहू 
शोषण जात/जमातीय अFयाचार

१९९० ऑhटो - नोgहl  क9वता १३५ मा¨या hहाताaया बाळांनो सशुीला पगाcरया 
१९९० ऑhटो - नोgहl  क9वता १३५ आरशातलN R(ी xहरा बनसोड े
१९९० ऑhटो - नोgहl  क9वता १३६ तडूुhब भरो नम $दासागर उषा मेहता 
१९९० ऑhटो - नोgहl  क9वता १३६ बाई डॉ. यशवंत मनोहर 
१९९० ऑhटो - नोgहl  क9वता १३७ य,े या न�या स ुदंर जगात अि�वनी ध�गड े
१९९० ऑhटो - नोgहl  क9वता १३७ चालता चालता हेमंत गो9वदं जोगळेकर 
१९९० ऑhटो - नोgहl  gयंगZचL लेखन १३८ तरेे <वार खडा एक ... वसंत सरवटे उपल|ध नाहS gयंगZचLकाराने दपुारyया वेळेत येणाwया 9व~ेते आnण &Lी-पWुष यांyयातील Mम�क4ल ZचLण केलेले आहे.

१९९० ऑhटो - नोgहl  सदर १४० मतैरणी ग मतैरणी 9व;या बाळ पणेु 
�नवडणकुxत िR(यांना तीस ट�के राखीव जागा 4मळा�या. नतंर Pथमच यणेाaया �नवडणकू Pk�यते िR(यांनी 

आप�या ह�कासCहत समाAवpट झाल ेपाCहज,े याब<दल लOेखका आवाहन करत आहते.
&Lी&वातंPय &Lी हhक 

अकं 
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष $क लेखक शहर सारांश कळीचे श9द १ कळीचे श9द २ कळीचे श9द ३ 
१९९० �डसlबर मखुप-ृठ फोटो चाt वतCक 
१९९० �डसlबर संपादक4य ४ सवंाद 9व;या बाळ पणेु जोGतबा फुले यांyया &मGृतशता|दSGनMमV uयांyया कायाCचे 9ववेचन लेnखका  करत आहेत. &Lी&वातंPय पWुषeधान &LीMशOण 
१९९० �डसlबर अनभुव कथन ६ आभाळ भटेता भटेता साधना 9व. य. पणेु पयाCवरण आnण मानवी जीवन यांचे नाuया9वषयी &वानभुव आधाcरत लेखन लेnखका करत आहेत. पयाCवरण आदंोलन 
१९९० �डसlबर मलुाखत ९ आमTय तमुTयासार:या नसल�ेया सोजराबाई सातपतु े नंदा सवु� पणेु �क चालवणाwया सोजराबाई यांचे अनभुव मलुाखतीमधनू लेnखका मांडत आहेत. gयhतीपर &LीकतृCuव 

१९९० �डसlबर लेख ११ शांता ब<ु&धसागर
डॉ. आबंडेकरांचा 

R(ीAवषयक ¢िpटकोन उपल|ध नाहS डॉ. आबेंडकर यांचे &Lी-9वषयक Mलखाण, euयO केलेले काम याब;दल लेnखका चचाC करत आहेत. &Lी&वातंPय हंुडा समानता 

१९९० �डसlबर eGत�~या १२ वाचणारे 4लCहतात
राणी अहकंारN,  Pा. व. बा. 

बोध े उ&मानाबाद, पणेु 
’Mमळून साwयाजणी’ अकंाचे कौतकु करणाwया eGत�~या. 

१९९० �डसlबर &व अनभुव १३ ' वासां4स जीणा$�न'' मधकुर महाजन मुंबई माणसाला धमC काय देतो,  या9वषयीचे &वकथन लेखक करत आहेत. धाMमCकता 

१९९० �डसlबर मनोगत १५, १७ एका काय $कतuच ेमनोगत आशा रणxदवे पणेु 
�ां�तकारN मCहला सघंटनचेी P�त�नधी lामपचंायत �नवडणकुxत Aवजयी होऊन PFयf R(ीPjनांवर काम 

करतानाच ेअनभुव लOेखका मांडत आहते.
&Lी-अuयाचार �-टाचार &Lीमhुती 

१९९० �डसlबर लेख १६ R(ीसRंथांची वाटचाल अजंलS देशपांडे मुंबई ’&Lी-सखी मंडळ’ सtु कर�यामागची भMूमका लेnखका मांडत आहेत. &LीMशOण सं&था संघटना eबोधन 

१९९० �डसlबर अहवाल १६ R(ी सखी मडंळ म ुबंई
शा4लनी महेरे, अजंलN 

देशपांड े मुंबई 
’&Lी सखी मंडळ’ सं&थेने घेतले}या कायC~माचे अहवाल लेखन केले आहे. &Lी-अuयाचार अधं�;धा आnण ि&Lया &Lी-पWुष समानता 

१९९० �डसlबर &व कथन १८ ह ेदेखील खरचं मम उपल|ध नाहS आप}या आई9वषयीyया आठवणी लेnखका कथन करत आहेत. कुटंुब आnण ि&Lया 
१९९० �डसlबर eGत�~या २१ एक बोलकं प( अनाMमका उपल|ध नाहS ’Mमळून साwयाजणी’ अकंाचे कौतकु करणाwया eGत�~या. 
१९९० �डसlबर eGत�~या २१ अकं 4मळाला नाहN? 9व;या बाळ पणेु अकं न Mमळ�यामागील भMूमका संपादक मांडत आहेत.

१९९० �डसlबर eGत�~या २२ तhुहाला काय वाटत?ं Aवनायक 4लमय,े अना4मका सांगलS 
’4मळून साaयाजणी’Tया ऑगRट’९०Tया अकंात उqqवला परांजप ेयांचा तhुहाला काय वाटत?ं या लखेावरNल 

वाचकांTया �नवडक P�तk�यांचा ऊहापोह कर8यात आला आह.े
लfनसं&था 

R(ी-प.ुष नातसेबंधं
१९९० �डसlबर क9वता २४ Aवस6 नकोस Mशवाजी गोखले उपल|ध नाहS 
१९९० �डसlबर कथा २५, ४६ आरसा वासतंी सावळापरूकर पणेु आसावरS काकड ेयांyया आधGुनक &Lीyया कथाgयथांचं नेमकं eGत�बबं दाख9वणारS सदरची  कथा आहे. &LीMशOण &Lी-पWुष समानता 

१९९० �डसlबर कथा २६, ३४ ताFपय $ काय तर -

नCंदता गांधी-नCंदता शहा,  
अन.ु वीणा Rवा�तजा 

मनोरमा मुंबई 
उyच MशOण मलुSला क4 मलुाला यामधील पारंपcरक रचनेवरSल दोन म�ैLणींचे संवादS कथन लेnखका करताहेत. &LीMशOण 

ि&Lया आnण परंपरा 
१९९० �डसlबर &वकथन २८, ४६ पाचा उ0राची कहाणी अना4मका उपल|ध नाहS MशOण, लfन, मलु ंहोऊ देणे यामधील ि&Lयांची नेमक4 भMूमका काय असते, याब;दलचे 9वचार &वकथनातनू लेnखका मांडत आहेत. &LीMशOण कुटंुब आnण ि&Lया &Lी-पWुष नातसेंबंध 
१९९० �डसlबर कथा ३० Rपश $ 4म4लदं AपPंीकर नागपरू &पशC हा शारScरक आकषCणा Mशवाय अस ूशकतो क4 नाहS यावरSल ;वं;व कथेतनू मांड�यात आले आहे. &Lी-पWुष नातसेंबंध 
१९९० �डसlबर कथा ३२ 'हसनू साजर ंकरण ं...'' Pा. मालती आगटे पणेु पWुषकl �S अवकाशात नोकरS करणाwया ि&Lयांची होणारS मानMसक ओढाताण या9वषयी लेnखका कथन करत आहेत. Mलगंभावी �म9वभागणी  
१९९० �डसlबर कथा ३५, ३८ मफैल जयगोपाल मनेन रuनाZगरS कॉलेजमधील शOैnणक ि&थतीवर भा-य करणारS कथा  लेखकाने मांडलS आहे.

१९९० �डसlबर लेख ३६ भटे एका लOेखकेशी
मीनल पटेल,  अन.ु 
मदंाkकनी भार<वाज पणेु 

धीtबेन पटेल यांyया लेखनावर भा-य करणारा लेख आहे.
साCहFय आOण R(ी 

P�तमा पWुषeधान 
१९९० �डसlबर &व अनभुव ३९, ४१ आhहN दोघ 4मळून ससंार करतो लता चौधरN पणेु संसारात नवरा-बायको एकमेकांना परूक असणे महzवाचे या9वषयी भा-य  करणारे &वानभुव आधाcरत लेखन आहे. 9ववाह आnण ि&Lया &Lी-पWुष नातसेंबंध &Lी-पWुष समानता 

१९९० �डसlबर eGत�~या ४० शल© �हलटेाईन
Aव. रा. 4लमय,े वासतंी मोर, 

Aव<या पवार सांगलS, बडोदे 
4मसा ९० Tया अकंातील ]v. का. ग. Aप( ेयांनी शल© �हलँटेाईन या नाटकाचा सदंभ $ देऊन वाचकांसाठU काहN Pjन 

उपिRथत केल ेहोत.े Fयावर आल�ेया �नवडक P�तk�या इथ ेदे8यात आ�या आहते.
&Lी&वातंPय 

१९९० मनोगत कथा ४२ मनोगत
माया Pधान,   अन.ु Aवमला 

जोशी पणेु 
कोठUत नाचणाaया मलुNशी सधुारक मलुान ेलrन करण ेआOण Fयावर परपंरागत Cटप8या समाजातनू यणे ेयावर 

भाpय करणारN कथा लOेखका मांडताहते.
&Lी-पWुष नातसेंबंध लrनसRंथा

१९९० �डसlबर क9वता ४७ कAवता घराTया लता P�तभा मधकुर मुंबई 
१९९० �डसlबर क9वता ४७ सोन ं Aवमल 4लमये पणेु 
१९९० सदर ४८ मतैरणी ग मतैरणी Aव<या बाळ पणेु iामीण भागातील मxहलांशी घेत असले}या मीxटगं याब;दल लेnखका चचाC करत आहेत. iामीण ि&Lया &LीMशOण 

अकं 
वषC मxहना eकार पान ~. सtु शीष $क लेखक शहर सारांश कळीचे श|द १ कळीचे श|द २ कळीचे श|द ३ 
१९९० जानेवारS मखुप-ृठ फोटो चाWदV वतCक 
१९९० जानेवारS संपादक4य ४ सवंाद 9व;या बाळ पणेु आई cरटायर होतये' या नाटकावर लेnखका चचाC करत आहेत. कला/कलाकार पWुषeधान 

१९९० जानेवारS 
P�तसाद आOण 

P�तk�या ६ आई Hरटायर होतये माधव वझे पणेु 
’आई Hरटायर होतये’ नाटकाचा Aवषय, पा( याAवषयी सहभागी कलाकार यांTयासोबत Aव<याताई यांनी केल�ेया 

चच �चा ऊहापोह सदर लखेातनू कर8यात आला आह.े.
कला/कलाकार &Lीमhुती कला आnण &Lी eGतमा 

१९९० जानेवारS कथा १३ �न.<देश मणृा4लनी जोगळेकर उपल|ध नाहS उतार वयातील नवरा-बायको यांyयामधील बाहेर �फरायला जाणे यावtन सtु झालेला संवाद कथेतनू मांड�यात आला आहे. कुटंुब आnण ि&Lया &Lी-पWुष नातसेंबंध 

१९९० जानेवारS eGत�~या १८ वाचक hहणतात
जय�ी पटवध $न, ऊ4म $ला ल.ं 

पवार कागवाड, मुंबई 
Mमसा अकं  वाचनू आवडला या9वषयीyया eGत~या वाचकांनी xदले}या आहेत.

१९९० जानेवारS लेख १९, २५ सौदय $पणू $ आOण Rनहेमय सहकाय $ Mमसा eGतGनधी पणेु 
4मसासाठU �नधी उभारायला �डस oबर मCह_यात समुती हडuकर यांTया बागेत�या/घरात�या झाडांच ेPदश $न भरवल,े 

Fयाची माCहती देणारे लखेन आह.े
पयाCवरण 

१९९० जानेवारS &व-अनभुव २० उ0रपवू $, म ुबंई लोकसभा मतदारसघंातनू डॉ. नीलम गोwहे पणेु लोकसभेyया ता�या Gनवडणकु4तील भारतीय cरपि|लकन पOाyया उमेदवार डॉ. नीलम गोwहे यांचा Gनवडणकू eचाराचं अतंरंग उलगडणारा अनभुव दे�यात आला आहे.

१९९० जानेवारS &वकथन  २७ पाचा उ0राची कहाणी सकंलन : मधेा राजहसं पणेु 
मी 4शfण का घतेल?ं मी लrन का केल?ं मी हाच पोशाख का �नवडला? अशा Rव6पाच े Aवचारल ेजाणारे Pjन 

Fयाला ध6न िR(यांनी �य�त केललेN मत ेसदर लखेातनू आललेN आहते.
R(ी4शfण कुटुबं आOण िR(या �नवडीच ेRवातgंय

१९९० जानेवारS कथा ४० नवरेजात नमRत¦ुयमं क�पना कुलकणu पणेु लfनासंबंधी Gनवडe�~येदरRयान मलुगा आnण मलुगी यांyयातील घडून येणारS चचाC यावर हS कथा आहे. &Lी-पWुष नातसेंबंध पWुषeधान 
१९९० जानेवारS क9वता ४२ माय यशवतं मनोहर उपल|ध नाहS 

१९९० जानेवारS लेख ४३ मागे वळून पाहताना डॉ. Aव<यतु भागवत पणेु 
R(ीPjनांची चचा$ वासाह�तक काळात�या 4लखाणातनू कशी होत होती, याचा &चkकFसक आढावा लOेखका सदर 

लखेात घते आहते.
मलूतFववाद सधुारणावादN ल �&गकता

१९९० जानेवारS मलुाखत ४६ मलुाखत �तघींची, पण गोpट अनकेांची Rवाती कव � पणेु 
बहुळ - भोसरN गावातील त.ण मलुN, छो�या-मोªया कंपनीम`य ेनोकरN करणाaया िR(या यांTया कामाAवषयीचा 

अनभुव जाणनू घ8ेयाTया उ<देशान ेघतेल�ेया मलुाखती 4लगंभावी �मAवभागणी कुटुबं आOण िR(या
१९९० जानेवारS क9वता ४९ भातकुलN शोभा भागवत उपल|ध नाहS 

१९९० जानेवारS लेख ५० त ूबोलगेी, म ूहँ खोलगेी तब हN तो जमाना बदलगेा लता P. भ. मुंबई 
बलाFकाराTया घटनांTया �न4म0ान ेसवा�Tया भावनलेा, Aवचाराला आOण कृतीला सदर लखेातनू लOेखका आवाहन 

करत आहते.
ल �&गक Cहसंा आCदवासी R(ी R(ी-चळवळ

१९९० जानेवारS सदर ५३ मफैल सधुा �fरे पणेु 
बारावीत असणाaया मलुNची परNfा आOण घरात असणारे लrनकाय $ याम`य ेअ¦यास आOण परNfा याब<दल 

त.णांम`य ेहोणारN चचा$ अशा Aवषयाला ध6न सदर 4लCह8यात आल ेआह.े
R(ी4शfण कुटुबं आOण िR(या

१९९० जानेवारS सदर ५४ मतैरणी ग मतैरणी Aव<या बाळ पणेु 
lामीण भागातील एका गावात झाल�ेया दोन सनुांच ेखनू यावर मCहला मडंळाशी झाललेN चचा$ याब<दल लOेखका 

सदर लखेात बोलत आहते.
ववैाCहक नातसेबंधं R(ी-अFयाचार

१९९० जानेवारS क9वता ५६ वाहतकू �नय(ंक खांब हमेतं गोAवदं जोगळेकर

अकं 
वषC मxहना eकार पान ~. सtु शीष $क लेखक शहर सारांश 
१९९० फे�वुारS मखुप-ृठ फोटो चाWदV वतCक 
१९९० फे�वुारS संपादक4य ४ सवंाद 9व;या बाळ पणेु कॅMलफोGनCया येथनू eकाMशत होणाwया मॉhसी माMसकाची चचाC लेnखका करत आहे. &Lी&वातंPय 
१९९० फे�वुारS मनोगत ५ एका एकटNच ंमनोगत मंगला आगाश े पणेु अ9ववाxहत eौढ ि&Lयांब;दल लेnखका चचाC करत आहे. 9ववाह आnण ि&Lया &Lी-पWुष नातसेंबंध 
१९९० फे�वुारS लेख ६ साहसी मोCहमवे6न परत�यावर शभुांगी शहा उपल|ध नाहS  कायनेxटकवtन क]याकुमारSला  eवास कtन आले}या  आठ मxहलांची मलुाखत. &Lी&वातंPय 
१९९० फे�वुारS कथा १२, ४६ चाgयाच ंरा_न eा. eGतमा इंगोले पणेु क-टकरS घरातील मलुSyया आय-ुयाचे ZचLण कथेत कर�यात आले आहे. लYZगक शोषण 9ववाह आnण ि&Lया 

१९९० फे�वुारS 9वशषे ओळख १९ पा6बाई चांदे �योu&ना घारपरेु औरंगाबाद 
lामीण आरोrय Pक�प या नावाची एक Rवयसंवेी सRंथा lामीण Aवकासाचा काय $�म राबवत असत.े FयाTया 

साfी असणाaया पा6बाई चांदे यांची ओळख सदर लखेातनू क6न दे8यात आलN आह.े
gयhतीपर कुटंुब आnण ि&Lया 



१९९० फे�वुारS लेख २१ Pवास दनैCंदनी
मणृाल पांड,े  अन.ु 
मदंाkकनी भार<वाज पणेु 

Rवयरंोजगारावर जगणाaया िR(यांची पाहणी क6न �मश�ती अहवाल सादर कर8यात आललेा होता. FयाTया 
सदRय असल�ेया मणृाल पांड ेयांTया पाहणीम`य ेआल�ेया िR(यांच ेPFयf जगण,े याAवषयी Fयांनी 4लCहल ेआह.े

4लगंभावी �मAवभागणी

१९९० फे�वुारS क9वता २३ मा¨यापासनू त ु̈ यापय �त अन.ु वीणा पटवधCन 
१९९० फे�वुारS लेख २४, ३९ आपलN गौरवशालN परपंरा अ.ण ठाकूर, महमंद खडस मुंबई ’नरक सफाईची गो-ट’ या प&ुतकातील एका eकरणाची चचाC इथे कर�यात आलेलS आहे. जातीय �म9वभागणी 

१९९० फे�वुारS कथा ३३ लrन MमMलदं ढोकळ नागपरू 
एका म]ै(णी दसुaया म]ै(णीला लrन आOण Fयातील िR(यांची भ4ूमका याब<दल प( 4लCहत.े Fयाची कथा इथ े

लखेकान ेमांडलN आह.े
कुटंुब आnण ि&Lया लfनसं&था पWुषeधान 

१९९० फे�वुारS eGत�~या ३५ वाचणारे 4लCहतात मीरा कार इंfलंड 4मसाच ेअ4भनदंन करणारN वाचक P�तk�या आह.े

१९९० फे�वुारS 
तरगं आOण 

भोवरे ३६ नाFयांचा खरा आधार अभय कांता गलुाबचदं पणेु 
नाFयानाFयामधील सबंधं यावर &चkकFसक वधे घणेारा लखे आह.े मानवता R(ी-प.ुष नातसेबंधं

१९९० फे�वुारS eGत�~या ३८ पाचा उ0राची कहाणी Aव<या बाळ पणेु पाचा उ0राTया आवाहनाला वाचकांनी Cदल�ेया P�तk�या इथ ेमांड8यात आ�या आहते. R(ी4शfण R(ीRवातgंय
१९९० फे�वुारS लेख ४० प_ुहा एकदा R(ी4शfण Aव<यतु भागवत पणेु वसाहतकालNन R(ी4शfणा AवषयीTया लखेनाचा परामश $ लOेखका सदर लखेातनू घते आहते. R(ी  4शfण प.ुषPधान
१९९० फे�वुारS eGत�~या ४२ वाचक hहणतात मगंला नारळीकर पणेु 4मसातील लखेनाAवषयी कौतकु करणारN P�तk�या
१९९० फे�वुारS पL ४३ एका मतैरणीच ंप( च�ंभागा कुWळी Aव<याताई यांTयाAवषयी 4लCहलले ेप( आह.े &LीMशOण 

१९९० फे�वुारS सदर ४४ मतैरणी ग मतैरणी Aव<या बाळ पणेु 
नारN समता मचंान ेआयोिजत साAव(ीबाई फुल ेयांTया जयतंी�न4म0 काढल�ेया फेरNAवषयी चचा$ Aव<याताई करत 

आहते.
iामीण ि&Lया R(ी4शfण

घरकाम Aवशषेांक
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष $क लेखक शहर सारांश कळीचे श9द १ कळीचे श9द २ कळीचे श9द ३ 
१९९० माचC मखुप-ृठ फोटो सरोजा पtळकर डोhयावर पा�याचे घड ेघेतले}या मxहला

१९९० माचC संपादक4य ३ सवंाद 9व;या बाळ पणेु 
घरकामाचे महzव, व uयाचे पलैू 4लगंभावी �मAवभागणी &Lी&वातंPय 

१९९० माचC लेख ४ चौकटNTया बाह6ेन बघताना उ��वला सहाणे पणेु सहाणे यांचे संजीवन, आतंरजातीय 9ववाह लfनसं&था &Lी&वातंPय &Lीमhुती 
१९९० माचC कथा १०, ५६ दोघी दSनानाथ मनोहर नंदरुबार व&तीतील मलुSचे जीवन iामीण ि&Lया लYZगकता 

१९९० माचC मलुाखत १४, २८ घरकामात प6ुषांचा सहभाग
AवAवध लखेकां<वारे 

शzदांकन समाजातील 9व9वध &तरांतील पWुषांचे अनभुव &Lी-पWुष नातसेंबंध कुटंुब आnण ि&Lया 
मलुाखती २१ घरकाम AवशषेांकTया �न4म0ान े मनीषा परांजपे पणेु घरकामा9वषयी 9व9वध पWुषांyया मलुाखतीचे लेखन घरकाम Mलगंभावी �म9वभागणी  &Lी पWष नातसेंबंध 

१९९० माचC लेख २६ घरकामाच ेम�ूय कोणी <याव.े नवaयान,े सरकारन े छाया दातार मुंबई घरकामाचे म}ूय ठरव�याचे Gनकष, ते कसे ;यावे या9वषयी सचूना ि&Lया व घरकाम  &Lीमhुती &Lी-चळवळ 

१९९० माचC मनोगत २९ घरकामात प6ुषांचा सहभाग
AवAवध लखेकां<वारे 

शzदांकन घरकाम करणाwया पWुषांचे &वानभुव कुटंुब आnण ि&Lया &Lी-पWुष नातसेंबंध 
१९९० माचC 9वनोदS लेख ३५ कामः मद, धोध इ. मंगला गोडबोले पणेु नवwयाचे घरकाम या9वषयी 9वनोदS लेख ववैाxहक नातसेंबंध &Lी [पWुष नातसेंबंध 
१९९० माचC पL ४० वाचकप( ग 9व तावरे, &Lीमhुती, &Lी साOर कl �ा9वषयी
१९९० माचC पL ४० वाचकप( क9वता कोठ�वाले अकंाचे व 9व;याता�चे कौतकु
१९९० माचC कथा अनवुाxदत ४१ सलुतानाच ेRव�न 9व;यतु भागवत पणेु सलुतानाyया &वkनाचे 9व&ततृ लेखन &Lीमhुती पWुषeधान 
१९९० माचC परSOण ४७ सलुतानाच ेRव�न 9व;यतु भागवत पणेु सलुतानाचे &वkन  या9वषयी महzवाची GनरSOणे मलूतuववाद धाMमCकता 
१९९० माचC लेख ४८ 4मळून सारे सMुमLा भावे पणेु घरातील सवा�चा कामातील सहभाग घरकाम आnण ि&Lया ि&Lया आnण सं&कृती कुटंुब आणी ि&Lया 
१९९० माचC लेख ५२ घरकामाचा मोबदला लSला जोशी ठाणे घरकामाyया मोबद}या9वषयी मxहलांyया eGत�~या शहरS ि&Lया कुटंुब आnण ि&Lया Mलगंभावी �म9वभागणी  
१९९० माचC  लेख ५४ घरकामातील दवुाः कामवालN बाई मेधा थVे उपल|ध नाहS प;मा सतुार यांची मलुाखत घरकामगार ि&Lया Mलगंभावी �म9वभागणी  
१९९० माचC लेख ५७ lामीण R(ीच ेघरकाम बा. ग. केसकर पणेु iामीण भागातील ि&Lयांना करावे लागणारे काम घरकाम Mलगंभावी �म9वभागणी  
१९९० माचC लेख प6ुषांचा घरकामातील सहभाग शभुदा केतकर पणेु मोलकरSण आnण मालक4ण यामधील संवाद uयातनू पWुषाyया घरकामाची चचाC लेnखका करत आहे. ववैाxहक नातसेंबंध पWुषeधान कुटंुब आणी ि&Lया 
१९९० माचC क9वता ६० हसबडं कहता ह ै कमला भसीन
१९९० माचC क9वता ६० बाजार 9वजया जागीरदार, 
१९९० माचC क9वता ६० उपलzध नाहN यशोधरा साठे
१९९० माचC लेख ६१ घरकाम कx परकं काम APया, अभय, िजतo�, सदंNप उपल|ध नाहS तWणांचे घरकामा9वषयीचे अनभुव पWुषी घरकाम कुटंुब आणी ि&Lया 
१९९० माचC सदर ६३ मतैरणी ग मतैरणी 9व;या बाळ पणेु आतंररा-�Sय मxहला xदवस &Lीमhुती 

अकं 
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष $क लेखक शहर सारांश कळीचे श9द १ कळीचे श9द २ कळीचे श9द ३ 
१९९० ए9eल मखुप-ृठ फोटो चाWदV वतCक फाय फाऊंडशेन �ॉफ4चा फोटो 
१९९० ए9eल संपादक4य २ सवंाद 9व;या बाळ पणेु आतंररा-�Sय मxहला xदन  मेळावा &Lी-चळवळ 
१९९० ए9eल लेख ३ कx घतेल े§त न ह ेआhहN ंअधंतने'े लता eGतभा मधकुर मुंबई जोGतबा फुले, आई सा9वLीबाई बाई यांyया कायाCने eेcरत होऊन काम करणाwया  तीन &Lी-कायCकuया�चा पcरचय &Lी-चळवळ &Lी&वातंPय &LीMशOण 

१९९० ए9eल लेख १२, १७ कामाTया ओ¨यान ेवाकल�ेया िR(या अन.ु मदंाkकनी भार<वाज पणेु 
iामीण ि&Lयांची कामे 4लगंभावी �मAवभागणी शतेी घरकाम

१९९० ए9eल लेख १४ �ोपदN वR(हरण सवा$चा एकमखुी कौल शzदांकन : मगंला सामतं उपल|ध नाहS महाभारतातील �ौपदS व&Lहरणाyया eसंगावर चचाC कला सं&कृती आnण ि&Lया 
१९९० ए9eल मलुाखत १५ मलुाखतीतनू सामािजक &चतंनाकड े नीता शहा उपल|ध नाहS �ौपदS नाटकावरSल कॉलेज मंडळी आnण इतर लोकांyया घेतले}या मलुाखती याची चचाC. &Lीमhुती सं&कृती आnण ि&Lया 

१९९० ए9eल कथा १८ मलुगी
रामदरश 4म�,  अन.ु  
मदंाkकनी भार<वाज पणेु 

मलुगी Rहणनू MमळणारS द�ुयम वागणकू कुटंुब आnण ि&Lया 

१९९० ए9eल लेख २०, ४७ मFृयचूी वळे कोणती ठरलN आह?े शा4लनी मनेन उपल|ध नाहS ’जगायचे क4 मारायचे’ या 9वनायक Mलमये Mलnखत प&ुतकाचे 9व�लेषण आधGुनक धमC आnण ि&Lया 
१९९० ए9eल परु&कार २२ फाय फाउंडशेन परुRकार Aव<या बाळ पणेु फाय परु&कार 
१९९० ए9eल कथा २३ मी रामोशीण हाय ! उषा आगरकर कwहाडी रामोशी जातीतील &Lीची कथा iामीण ि&Lया जाGतgयव&था 
१९९० ए9eल पL २४ बोलकं प( लNलाबाई गवारे पणेु इतर मxहलांना जागtक करणारे पL 
१९९० ए9eल eवास २५ Pवास दनैCंदनी (भाग दसुरा) मणृाल पांड े पणेु जRम ूका�मीर आnण राज&थान येथे केलेला eवास अनभुव बांधकाम मजरू iामीण &Lी 
१९९० ए9eल eGत�~या २७ पाचा उ0राची कहाणी बाळ बापट इंदोर पाचा उVराची कहाणीला xदलेले उVर लfनसं&था &Lीआरोfय 
१९९० ए9eल लेख २९, ३२ R(ीवादN कथांची एक अनोखी झलक अिjवनी ध«गड े पणेु फेMमनी&ट फेब}स प&ुतकाची चचाC &LीवादS &Lी पWुष नातसेंबंध
१९९० ए9eल लेख ३१ 4भरकावललेN वा�ये शांता भट पणेु MभरकावलेलS वाhये आnण ि&Lया याच चचाC &LीMशOण कुटंुब आnण ि&Lया &Lी-पWुष नातसेंबंध 
१९९० ए9eल लेख ३३ �न.0र करणाaया Pjनांची उ0रे डॉ. सतीश कुलकणu पणेु व;ैयक4य सम&या सामािजक अगंाने ठेवलS uयावरSल eGत�~या/ऊहापोह &Lीआरोfय 
१९९० ए9eल क9वता ३७ उपलzध नाहN �नम $ला पोतनीस को}हापरू 
१९९० ए9eल क9वता ३७ Aव�ोह Pीती कोतवाल पणेु 
१९९० ए9eल क9वता ३७ साव ू शलैा सायनाकर सांगलS 
१९९० ए9eल कथा ३८ सवाpणीची गोpठ qयोती कानटेकर पणेु &Lीमhुती 9वचार आnण मxहला यावरSल कथा  &Lीमhुती धमC आnण ि&Lया &Lी&वातंPय 

१९९० ए9eल eGत�~या ४१ वाचणारे 4लCहतात
जय�ी पटवध $न,  नीला 

देशमखु, सधुा शवेड े कागवाड, वालचंदनगर, पणेु 

१९९० ए9eल सuयकथा ४३ डोळ े- आपल ेआपल े!
डॉ. नवल अल सादवी,  अन.ु 

साधना Aव. टा. उपलzध नाहN इिज�तमधील मलुNची कथा R(ीआरोrय धम $ आOण िR(या

१९९० ए9eल eGत�~या ४५ वाचणारे 4लCहतात
मगंला कुलकणu, शकंर 
सारडा, अ�नल उपा`ये

क�याण, सातारा, 
पणु े 4मसाच ेकौतकु करणाaया P�तk�या

१९९० ए9eल सदर ४६ मतैरणी ग मतैरणी Aव<या बाळ पणेु iामीण भागातील कामाचा अनभुव iामीण ि&Lया कुटंुब आnण ि&Lया &Lी-अuयाचार 

अकं 
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष $क लेखक शहर सारांश कळीचे श9द १ कळीचे श9द २ कळीचे श9द ३ 
१९९० मे मखुप-ृठ फोटो चाWदV वतCक ि&Lयांचे फोटो 
१९९० मे संपादक4य ४ सवंाद 9व;या बाळ पणेु cरकूं पाटSल हuया  आnण xहसंा चचाC &Lी-अuयाचार  xहसंा पWुषuव 
१९९० मे लेख ६ Fया स_मानान ेउ¦या राहत आहते 9व;या बाळ पणेु देवदासी मxहला e�नांवर चचाC दाcर�य बेरोजगारS संघटन eबोधन 
१९९० मे कथा १२ सती उषा भागवत MसधंदुगुC क-ट करणारS बायको आnण gयसनी नवरा यांyयातील संबंध दशCवणारS कथा कुटंुब आnण ि&Lया ववैाxहक नातसेंबंध &Lी-पWुष नातसेंबंध 

१९९० मे eGत�~या १५ वाचणारे 4लCहतात
डॉ. मनोहर घारपरेु, माधरुN 

मनुशी पणेु, खामगाव 
Mमसा अकंातील चकुा दाखवत दWु&तीyया सचूना असणाwया eGत�~या 

१९९० मे लेख १६ मनो4शनीची 'कांता' शलैा लोxहया उपल|ध नाहS लोणाव�याyया आतंरभारती  बालiामम ये बालसदन माता Rहणनू काम करणाwया &Lीची माxहती ि&Lयांचे &वावलंबन &LीMशOण &LीकतृCuव 
१९९० मे लेख १८, ३४ 'बालसगंोपन'' आOण R(ी4शfण 9व;यतु भागवत पणेु १८८० सालS कृ-णशा&Lी गोडबोले यांनी बालसंगोपन यावर xदले}या gयाqयानाचे 9व�लेषण &LीMशOण &Lीमhुती 
१९९० मे कथा २० &चतंातरू जतं ू कमला गजानन वाघ पणेु कचरा वेचणारS, �ब}डींगची साफसफाई करणारS मxहला आnण लेnखका यांyयामधील संवाद घरकामगार ि&Lया लfनसं&था

१९९० मे eGत�~या २३ वाचणारे 4लCहतात
रा&गणी kकणीकर, सगंीता 

सोमण सोलापरू, जोधपरु अकं आवडला Rहणनू eGत�~या 

१९९० मे आवाहन २४ R(ी सघंटनांTया आFमकहा8या 4मसा P�त�नधी पणेु संघटनांची मनोगत ेयावर Mलखाण 
१९९० मे लेख २५ सघंटनचेी ढाल, एकxची तलवार वसधुा सरदार पणेु द¡ड तालhुयतील नवGनमाCण ]यास सं&थेने चाल9वलेले आदंोलन  सं&था eबोधन आदंोलन 
१९९० मे eGत�~या २८ वाचणारे 4लCहतात िRमता पवार तडसर Mमसामधील लेखांचे कौतकु 



१९९० मे संकलन २९ पाचा उ0राची कहाणी शा4लनी मनेन उपल|ध नाहS पाच e�न uयाला धtन xदले}या eGत�~यांचे संकलन ववैाxहक नातसेंबंध &Lीआरोfय &LीMशOण 
१९९० मे कथा ३१ अकारण ल�तका साळगावकर पणेु पतीपuनी आnण कुटंुब यांमधील संबध ववैाxहक नातसेंबंध &Lी-पWुष नातसेंबंध 
१९९० मे लेख ३५ बालकांTया अधं�<धते पालकांची भ4ूमका PमोCदनी मडंपे सातारा अधं�;धा आnण तWण मलेु यासंदभाCत पालकांyया मलुाखती अधं�;धा धाMमCकता 
१९९० मे लेख ३८ Cटपण वहN : vातRक बा. ध«. lामोपा`ये उपल|ध नाहS �ात&क धरणाyया बांधकामात भाग घेणाwया कामगार व&तीत मhुकामी असताना धरणाyया अवतीभोवती बदलले ZचL याचे 9ववेचन 9वकास 
१९९० मे लेख ४० यवुती AवकासाTया रगंछटा Pाचाय $ लNला पाटNल को}हापरू तWण 9व;या¢या�चे &वभाववMैश-टे यावरSल Mशबीर Mलगंभेद &Lीपण 
१९९० मे नाटक ४४ शल© �हले oटाईन ]vग.े का. ग. Aप( े(�नव0ृ) उपल|ध नाहS शल£ gहॅलlटाईन नाटकावरSल लेखकाची eGत�~या कुटंुब आnण ि&Lया &LीMशOण &Lीमhुती 
१९९० मे सदर ४७ मतैरणी ग मतैरणी Aव<या बाळ पणेु मxहला मंडळ कशासाठ� सtु करायचं यावर घे�यात आलेले Mशबीर व uयावरSल चचाC &LीMशOण कुटंुब आnण ि&Lया 

अकं 
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष $क लेखक शहर सारांश कळीचे श9द १ कळीचे श9द २ कळीचे श9द ३ 
१९९० जनू मखुप-ृठ पेCटगं शाम देशपांडे वेगवेग�या रंगyछटा 
१९९० जनू संपादक4य ४ सवंाद 9व;या बाळ पणेु पcरuयhता ि&Lयांची पcरषद चचाC एकल &Lी &Lी-अuयाचार संघटना 
१९९० जनू लेख ६, २२ हसरा �नमा$�य : 'बाया' कै. कमलाबाई देशपांड े हसरा GनमाC}य' श|दZचL संiहातील 'बाया' हे श|दZचL &LीकतृCuव gयhतीपर 
१९९० जनू लेख ९, १६ दHर�N, साम¬य $हNन, गभ $वती ..... डॉ. समुती काGनटकर उपल|ध नाहS Gतसw या जगातील भारतात}या  ि&Lयांचे वणCन 9ववाह आnण ि&Lया एकल &Lी &LीMशOण 
१९९० जनू कथा १३ वळण शांता रFना ग ुडंा�पा पणेु Zगcरजा नावाyया &Lीची कथा  &Lी-पWुष नातसेंबंध ववैाxहक नातसेंबंध 
१९९० जनू अनभुव कथन १७ आhहN kफरणारN माणस ं डॉ. मनोहर घारपरेु उपल|ध नाहS पेशाने डॉhटर असणारS पWुष gयhती आपले  अनभुव मांडत ेआहे. पयाCवरण 
१९९० जनू लेख २३ सह अिRतFव kक सहजीवन ? शांता ब<ु&धसागर सोलापरू सहअि&तuव आnण सहजीवन याब;दलची  चचाC लेखात कर�यात आलS आहे. पWुषी वचC&व पWुषeधान &Lी-पWुष नातसेंबंध 
१९९० जनू क9वता २६ गलुाम Aवकल ेजात आहते व_ृदा उ_हाळे
१९९० जनू लेख २७ १८५२ सालचा R(ीAव<या¦यास �नबधं Aव<यतु भागवत पणेु बाबा पदमजी यांनी Mलxहलेला &Lी9व;या¥यास Gनबंध यावर Zच�कuसक वेध &LीMशOण धमC आnण ि&Lया धाMमCकता 
१९९० जनू कथा ३० मी - माझ ं कुसमू उपल|ध नाहS म यमवगdय &Lीyया मनातील gयथा मांडणारS कथा पयाCवरण &Lी-पWुष नातसेंबंध &Lी&वातंPय 

१९९० जनू मलुाखत ३४, ४५ Rवत: वर िजतके Pेम आह े�ततके कोणावरहN करता आल ेनाहN' अन.ु Aव. ग. का�नटकर पणु े eMस;ध उदूC  लेnखका व इhबाल पाcरतोषक 9वजेuया ई&मत चगुताई यांची मलुाखत साCहFयातील R(ी P�तमा धमC आnण ि&Lया R(ीRवातgंय
१९९० जनू क9वता ३७ ती' चा आवाज उषा व<ैय उपल|ध नाहS 
१९९० जनू क9वता  ३७ वा(Cटका मणृाल चाटS उपल|ध नाहS 
१९९० जनू क9वता ३७ उपलzध नाहN सधुा कुलकणd उपल|ध नाहS 
१९९० जनू क9वता ३७ ऋत ू मणृाल चाटN उपल|ध नाहS 
१९९० जनू लेख ३८, ४५ बालNकाबोध ू सनु(ेा ओक १८९० सालS घडले}या बाMलकाबोध ूफुलमणीची कथा &Lी xहसंा लYZगकत ववैाxहक नातसेंबंध 
१९९० जनू संवाद ४३ म(ैी APया, अभय, सदंNप, िजतo� उपल|ध नाहS मLैी9वषयी MमL-म�ैLणींमधील संवाद जाGतgयव&था समानता 
१९९० जनू &व कथन ४६ प�ततचेा आFमो<धार सखबूाई बाणावलकर उपल|ध नाहS देवदासी �कंवा भावीण Rहणनू ओळख}या जाणाwया वंशातील &Lीचे कथन लYZगकत रोजगार 
१९९० जनू सदर ४७ मतैरणी ग मतैरणी Aव<या बाळ पणेु iामीण भागातील उघ¦यावर संडास करणे या ि&Lयांyया सम&येवर चचाC &Lीआरोfय iामीण ि&Lया 

अकं 
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष $क लेखक शहर सारांश कळीचे श9द १ कळीचे श9द २ कळीचे श9द ३ 
१९९० जलु ै मखुप-ृठ फोटो चाWदV वतCक इलेh�ॉGनक उपकरणे दWु&त करणाwया  मxहलांचे फोटो 
१९९० जलु ै संपादक4य २ सवंाद 9व;या बाळ पणेु �मपcरहार मेजवानी मधील अनभुव Mलगंभेद 

१९९० जलु ै मलुाखत ४ जागन कx बरे भयी : न�या बCंदशीतील नवी R(ी
शzदांकन: लता P�तभा 

मधकुर गोरेगाव 
अMभजात qयाल गाGयका नीला भागवत यांची मलुाखत कला आणी  &Lी  कला आnण &Lी eGतमा 

१९९० जलु ै eGत�~या ६ वाचणारे 4लCहतात
मीनाfी सरदेसाई, Aवजया 

जहागीरदार सांगलS, नंदरुबार 
Mमसाला शभेुyछा आnण कौतकु करणाwया  eGत�~या 

१९९० जलु ै &व अनभुव ७ बघेर सं या रानडे पणेु लfन न करता राहणाwया &Lीला उतारवयात सं&था �कंवा अनाथालय शोधायला लागणे, या e�नाला घेऊन कथन आले आहे. कुटंुब आnण ि&Lया ववैाxहक नातसेंबंध 
१९९० जलु ै उप~म ९ जोडीदाराची �नवड संचाMलका पणेु &Lीसखी आnण इतर सेवाभावी सं&थांनी चाल9वले}या उप~मा9वषयी 
१९९० जलु ै लेख १० जीवनसाथी �नवडताना MमMलदं ठोकळ नागपरू जोडीदाराyया Gनवड कर�याyया eकारावर लेखक Zच�कuसक 9ववेचन करत आहेत. कुटंुब आnण ि&Lया लfनसं&था 
१९९० जलु ै पL १४ एक बोलकं प( अनाMमका उपल|ध नाहS Mमसाyया वाचनाने ि&Lया काय काय सोसत आहे, या9वषयीचे पL. &Lी-पWुष नातसेंबंध ववैाxहक नातसेंबंध 
१९९० जलु ै लेख १६ इल�े£ॉ�नक उपकरण ेद.ुRत करणारN Rनहेलता ऋषीपाठक सचेुता चांदकर पणेु इलेh�ॉGनक उपकरणे दWु&त करणाwया  &नेहलता ऋषीपाठक &Lीची माxहती देणारा लेख. &LीकतृCuव gयhतीपर 

१९९० जलु ै वVृा]त १९ सोलापरू यथेील 'R(ी सखी मळेावा
सरेुखा शहा, नीना 
भडेसगावकर सोलापरू, पणेु 

&Lी-सखी मेळावा वVृा]त &LीकतृCuव 

१९९० जलु ै eGत�~या २० वाचणारे 4लCहतात इंxदरा संत बेळगाव Mमसाचे कौतकु करणारS eGत�~या 
१९९० जलु ै eGत�~या २१, २५ R(ी सखी सहल काहN P�तk�या शभुदा चं�चडू पणेु &Lी सखी  मेळावासाठ� आले}या ि&Lयांyया eGत�~या &Lी&वातंPय 
१९९० जलु ै eGत�~या २२, २५ सवंादातनू समजललेN सहल R(ी सखीची कमल मराठे पणेु &Lी सखी  मेळावा यावर  eGत�~या &वtप Mलहून xदलेले पL &Lी&वातंPय कुटंुब आnण ि&Lया 
१९९० जलु ै eGत�~या २४ पाचा उ0राची कहाणी अनरुाधा पोतदार को}हापरू पाच e�न उपि&थत केलेले होत ेuयाला xदलेले उVर &LीMशOण लfनसं&था 9ववाह आnण ि&Lया 
१९९० जलु ै eवासवणCन २६ सखुी माणसाचा सदरा जाई Gनबंकर सातारा सायeस देशाचे eवास  वणCन धाMमCकता xहसंा 
१९९० जलु ै लेख ३० कोयला भई न राख नीता शाह पणेु सलुभा भानगावकर यांyया ’कोयला भई न राख’ या प&ुतकाची ओळख कtन देणारा लेख  &Lी-पWुष नातसेंबंध 
१९९० जलु ै तरंग आnण भोवरे ३२ कुणी नोकरN देता का ... APया, अभय, सदंNप, िजतo� उपल|ध नाहS तWणांyया नोकरS शोधणे यावर MमLमLैीण यामधील संवाद बेरोजगारS 
१९९० जलु ै वVृा]त ३४ भ&गनी �नवCेदता P�तpठान Rपधा$ Mमसा eGतGनधी पणेु भ&गनी �नवCेदता P�तpठान Rपधा$  याम`य ेAवजयी झाल�ेया लोकांची माCहती
१९९० जलु ै eGत�~या ३४ वाचणारे 4लCहतात आशाताई भोपटकर नाMसक Mमसा अकं  कौतकु eGत�~या 
१९९० जलु ै कथा ३५ �नदान एक तरN क}पना कुलकणd पणेु वधवूर सचूक मंडळ चाल9वणाwया मxहलेशी संपकाCत येणाwया मxहला आणी संवाद लfनसं&था ववैाxहक नातसेंबंध 
१९९० जलु ै लेख ३८ " बाई" eभा गणोरकर  मुंबई eा. मनोरमा नातू यांyया9वषयीचा लेख &Lी&वातंPय &LीवादS 
१९९० जलु ै लेख ४० Pा. मन ूगगंाधर नात ू: Aववकेवादाची सधना e. ब. कुलकणd नागपरू eा. मनोरमा नातू यांyया9वषयीचा लेख &LीMशOण &Lी-पWुष समानता &Lी&वातंPय 
१९९० जलु ै क9वता ४३ शहाणी शीला Gनपणुगे 
१९९० जलु ै क9वता ४३ पानदं बाई सटेची वाट नागोराव उतकर 
१९९० जलु ै क9वता ४३ Aवjव हव े eGतभा गोडबोले 
१९९० जलु ै लेख ४४ ग<यपव $ एका न�या पवा$ची स6ुवात क9वता शानबाग मुंबई ग;यपवC ;वमैाMसक याची माxहती साxहuय कला/कलाकार  
१९९० जलु ै क9वता ४५ "मादN " प;मा गोखले 
१९९० जलु ै eGत�~या ४६ वाचणारे 4लCहतात Mमसा eGतGनधी पणेु अनेक लोकांyया Mमसा9वषयी eGत�~या 
१९९० जलु ै सदर ४७ मतैरणी ग मतैरणी 9व;या बाळ पणेु iामीण ि&Lयांसाठ� ’MमचC मसाला’ Mसनेमा 9वषयाला घेऊन चचाC iामीण ि&Lया &LीकतृCuव 

अकं 
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष $क लेखक शहर सारांश कळीचे श9द १ कळीचे श9द २ कळीचे श9द ३ 
१९९१ ऑग&ट मखुप-ृठ &च( 9वनय राजोपा ये र&ता आnण शहरांची नावे 
१९९१ ऑग&ट संपादक4य ४ सवंाद 9व;या बाळ पणेु Gतसwया वषाCyया सtुवाती GनMमV वाचक चचाC 
१९९१ ऑग&ट वVृा]त ७, १४ अनकेांशी सवंाद साधणारा वाढCदवसाचा सRंमरणीय मळेावा नंदा सवु� पणेु Mमसाचा दसुरा वाढxदवस मेळावा वVृा]त दे�यात आला आहे. संघटना/कायCकताC iामीण ि&Lया 
१९९१ ऑग&ट कथा ११ �नग $त मनोहर कदम मुंबई पती बाहेरगावी असताना सनू गभCवती राहते. यावtन सासनेू जाब 9वचारणे आnण नवwयाचे अस�य होणे अशी iामीण कथा लYZगकता iामीण ि&Lया 
१९९१ ऑग&ट लेख १६ व�ैा�नक चौकटNतनू फलqयो�तषाच ेम�ूयांकन डॉ. जयतं नारळीकर पणेु फल�योGतषावर Zच�कuसक मांडणी आधGुनकता 
१९९१ ऑग&ट मनोगत २० लrनाTया Aवचारात आहात ? मग ह ेवाचाच 9व;या बाळ पणेु 9व;या बाळ यांyया चोवीस वषdय म�ैLणीला पडले}या पेचा9वषयीचे मनोगत लfनसं&था &Lी-पWुष समानता 
१९९१ ऑग&ट मलुाखत २१ बातचीत : Aवनायकराव कुलकणu यांTयाबरोबर शzदांकन : साधना Aव. य. पणेु 9वनायकराव कुलकणd यांची घेतलेलS मलुाखत आदंोलन &Lी-पWुष समानता &Lी-पWुष नातसेंबंध 
१९९१ ऑग&ट क9वता २६ उपलzध नाहN शभुांगी शहा 
१९९१ ऑग&ट क9वता २६ नाईलाज कAवता शानभाग
१९९१ ऑग&ट क9वता २६ अfदा 9वजया जहागीरदार 
१९९१ ऑग&ट क9वता २७ उपलzध नाहN Aव<यागौरN Cटळक
१९९१ ऑग&ट क9वता २७ उपलzध नाहN 9वमल Mलमये 

१९९१ ऑग&ट क9वता २७ म�ुती
अ.ण कमल अन.ु Pसाद 
कलभडं ेव Aवनय कुलकणu

१९९१ ऑग&ट लेख २८ १९९१ ची �नवडणकू आOण Fयानतंर डॉ. सuयरंजन साठे मुंबई १९९१ Gनवडणकू 9व�लेषण लेख  राजकारण आOण िR(या &Lी-अuयाचार 
१९९१ ऑग&ट लेख ३१ �नळावतंी मा.ती &च0मप�लN नागपरू GनसगाC9वषयी केलेलS चचाC पयाCवरण 
१९९१ ऑग&ट लेख ३७ आधीTया नवांपकैx सधुा गोवारSकर नवी xद}लS उमाबाई यांyया कायाCचा आढावा कुटंुब आnण ि&Lया &LीकतृCuव gयhतीपर 
१९९१ ऑग&ट लेख ४०, ६४ "आhहN वाचक आहोत hहणनूच ... उqqवला महेदंळे पणेु ५० वाचकांyया eGत�~या &Lीमhुती कुटंुब आnण ि&Lया &Lी-पWुष नातसेंबंध 
१९९१ ऑग&ट लेख ४७ भईुच� शांता �कल�&कर पणेु कॉ¨ेड मीनाताई यांyया कायाC9वषयी माxहती देणारा लेख  &LीकतृCuव आदंोलन 

१९९१ ऑग&ट उप~म ४९ मला अस ंवाटत ंकx ...
डॉ. मोहन जोग, डॉ. Aवjवास 

महेदंळे पणेु 
&Lी-जीवन, &Lी-पWुष संबंध यांची GनरSOणे पWुष eधान ववैाxहक नातसेंबंध घरकाम 

१९९१ ऑग&ट कथा ५३,५८ मन डॉ. के. मजं�ुी मुंबई डॉhटर आnण सा9वLी या &Lीyया मानMसक त ेशारScरक आजार याब;दल 9ववेचन &Lीआरोfय कुटंुब आnण ि&Lया 
१९९१ ऑग&ट लेख ५७ कवडसा सधुीर हसमनीस पणेु &Lी&वातंPयासाठ� वेगवेग�या मxहलांनी वेगवेग�या OेLात केलेले काम &Lीआरोfय &Lी&वातंPय 
१९९१ ऑग&ट &व कथन ५९ बाई ग, त ूबरN आहसे ना ? डॉ. पpुपा तांब े पणेु डॉ. प-ुपा तांबे यांचे बाळंतपणा9वषयी मxहलांचे eबोधन करणारे लेखन  &Lीआरोfय 
१९९१ ऑग&ट eGत�~या ६१ वाचणारे 4लCहतात अनकेांनी Cदल�ेया P�त�या Mमसा अकंातील लेखन आnण अकं याचे कौतकु करणाwया eGत�~या 
१९९१ ऑग&ट सदर ६३ मतैरणी ग मतैरणी Aव<या बाळ पणेु iामीण ि&Lया सोबत राजकारणातील  gयhतीबाबत केलेलS चचाC iामीण ि&Lया राजकारण आnण ि&Lया 



अकं 
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष $क लेखक शहर सारांश कळीचे श9द १ कळीचे श9द २ कळीचे श9द ३ 
१९९१ सkटlबर मखुप-ृठ फोटो MमMलदं 9पeंीकर  नवीन पालवी आले}या झाडाचा फोटो 
१९९१ सkटlबर संपादक4य ४ सवंाद 9व;या बाळ पणेु हैदराबादम ये घडलेलS हcरजन हuया uयाला धtन xहसें9वषयी चचाC xहसंा जातीय अuयाचार समानता 
१९९१ सkटlबर कथा ६ मन ू�pटा होता. लMलता गंडभीर  य.ु एस. ए. मन ूहा �-टा कोणuया अगंाने आहे, या9वषयी म�ैLणी मधील संवाद लYZगकता 
१९९१ सkटlबर घटना १० एक ल�यवधेी घटना मणृाMलनी देसाई  मुंबई गडZचरोलS येथे पcरचाcरका यांyयावर झालेला ह}ला आnण तथेील राजकारण या9वषयी चचाC &LीकतृCuव 
१९९१ सkटlबर लेख ११ एक नवी ¢pटN सनुील सकुथनकर पणेु &Lी-पWुष नातसेंबंध ववैाxहक नातसेंबंध कला/कलाकार 
१९९१ सkटlबर लेख १५ कवडसा सधुीर हसमनीस पणेु वेगवेग�या OेLात काम करणाwया ि&Lयां9वषयी 9ववेचन &LीकतृCuव &Lीआरोfय 
१९९१ सkटlबर कथा १७ फुलता फुलता ह ेकाय झाल?ं संगीता पणेुकर उपल|ध नाहS आशा नावाची &Lी &वतःला जाळून घेते uयातनू कथेतील नाGयका Zचतंनपर कथन बोलते आहे. xहसंा &Lी-अuयाचार 
१९९१ सkटlबर eGत�~या २१ एक बोलकx P�तk�या 9व;या केतकर पणेु 9व;याताई यांना Mलxहलेले पL 
१९९१ सkटlबर क9वता २२ चातमुा$स रंजना मराठे 
१९९१ सkटlबर क9वता २३ आईपण र�मी हेबाळकर 
१९९१ सkटlबर क9वता २३ उपलzध नाहN Gनतीन कुलकणd 
१९९१ सkटlबर क9वता २३ आईला प( eीती कोतवाल 
१९९१ सkटlबर कथा २४, ३८ सटुकेस साधना कुलकणd पणेु म यमवगdय &Lीची कथा कुटंुब आnण ि&Lया ववैाxहक नातसेंबंध 
१९९१ सkटlबर वVृा]त २७ R(ीसखी उ<योजक मळेावा डॉ. 9व;या देवधर उपल|ध नाहS उ;योजक मxहला मेळावा euयO तयारS आnण मेळावा या9वषयीची माxहती &LीकतृCuव 
१९९१ सkटlबर कथा २९ �ड�स 9वजया जहागीरदार नंदरुबार 9ववाहाMशवाय एकL राहणारे जोडपे आnण uयांची मलुाखत घेणाwया लेnखका यांचे Zचतंन &Lी-पWुष नातसेंबंध 9ववाह आnण ि&Lया 
१९९१ सkटlबर लेख ३१ एक �नरNjवरवादN lामसवेक दांपFय यदनुाथ थVे पणेु GनरS�वरवादS कl � उभारणारे eा. रामचं� गोरा आnण uयांyया पuनी सर&वती यांyया कायाCचे 9ववेचन धाMमCकता 
१९९१ सkटlबर eGत�~या ३३ वाचणारे 4लCहतात अनेक लोक शभेुyछा आnण अMभनंदनपर eGत�~या 
१९९१ सkटlबर लेख ३४ 6ढNहN शरण यते ेज o�हा मळुावर घाव बसतो तo�हा रuनeभा नेरकर चाळीसगाव प�ुयातनू चाळीसगाव आ}यानंतर tढS-परंपरा कशा चाल9व}या जात आहेत, याब;दल 9ववेचन पारंपcरकता एकल &Lी 9ववाह आnण ि&Lया 
१९९१ सkटlबर अनभुव कथन ३५ छबी 9व;या पवार बडोदा छबी या घरकामगार &Lी9वषयी लेnखका Mलxहत आहेत. घरकामगार &Lी gयhतीपर &Lी-पWुष नातसेंबंध 

१९९१ सkटlबर लेख ३९ Aवदभ $ साCहFय सघंाची lथं -वाचक चळवळ
च�ंकांत कुळकणी, कंुदा 

केळापरेु
Aवदभ $ साCहFय 

सघं 9वदभाCत iंथसहवास चळवळ सtु केलS uया9वषयीचे 9ववेचन साCहFय

१९९१ सkटlबर कथा ४०, ४८ आFमसघंष $ अ9वनाश �ब. जे. सातारा सामािजक कामाम ये कायCरत MमL आnण मLैीण यांyयातील पLgयवहारातनू उलगडत जाणारS कथा &Lी-पWुष नातसेंबंध संघटना 
१९९१ सkटlबर लेख ४४ बाई ग, त ूबरN आहसे ना? डॉ. अWणा ओझा पणेु डॉ. अWणा �या कुटंुब-Gनयोजनाब;दल चचाC करत आहेत. कुटंुब आnण ि&Lया &Lीआरोfय 
१९९१ सkटlबर सदर ४७ मतैरणी ग मतैरणी 9व;या बाळ पणेु iामीण भागात सtु  कर�यात आले}या मxहला मंडळ आnण ि&Lयाम ये चार वषाCत झालेले बदल iामीण ि&Lया 

अकं 
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष $क लेखक शहर सारांश कळीचे श9द १ कळीचे श9द २ कळीचे श9द ३ 
१९९१ ऑhटो-नोgहl  मखुप-ृठ &च( eाणेश जोशी 
१९९१ ऑhटो-नोgहl  संपादक4य ५ सवंाद 9व;या बाळ पणेु उuसवाyया वेळी जसे xदवे लावले जातात, असे eतीकाuमक अतं:करणात साxहuयातनू लावणे महzवाचे यावर 9ववेचन 
१९९१ ऑhटो-नोgहl  कथा ६, १०४  दहावा °गॅन गौरS देशपांड े सातारा मांजर आnण uयाची मालक4ण यांyया नाuया9वषयीची कथा आहे. &Lी-पWुष नातसेंबंध 
१९९१ ऑhटो-नोgहl  लेख १२ hहण ेबायकांना Aवनोदब<ुधी नसत.े.. मंगला गोडबोले पणेु 9वनोदS लेखन बाई कt शकते? याब;दल लेnखकेला आलेले अनभुव 9ववेचन &LीकतृCuव &Lी पWुष भेद 
१९९१ ऑhटो-नोgहl  कथा १८ बनेकाब सकु]या आगाश े मुंबई म&ुलSम देशातील ि&Lयांचे e�न यावर आधाcरत कथा मलूतuववाद म&ुलSम &Lीe�न &Lी&वातंPय 
१९९१ ऑhटो-नोgहl  &व अनभुव २५ 6पेरN कडा सGुनता देशपांडे पणेु अनाथालयातील लहान मलेु, दVक Rहणनू परदेशात पाठ9व�यास काम करणारे लोक या9वषयीचा अनभुव लेnखका मांडत आहेत,
१९९१ ऑhटो-नोgहl  xटपण २८ शोध Pेमाचा Mमसा eGतGनधी पणेु eेम Rहणजे काय? eेम या संक}पनेचा शोध 
१९९१ ऑhटो-नोgहl  लेख २९ शोध Pेमाचा अWणा ढेरे पणेु eेम या संक}पनेला धtन लेnखका अनभुवाधाcरत मांडणी करत आहेत. &Lी-पWुष नातसेंबंध 
१९९१ ऑhटो-नोgहl  लेख ३३ शोध Pेमाचा संजय पवार पणेु &वतः eेमात कसे पडलो यावtन eेमाची मांडणी पWुषeधान &Lी-पWुष नातसेंबंध 
१९९१ ऑhटो-नोgहl  लेख ३८ शोध Pेमाचा वीणा आलासे कलकVा eेम हे gयिhतगत आnण सम-टSगत पात�यांवर मनात पर&पर शभेुyछा व आचरणात अxहसंा ठेवनू करावे &Lी-चळवळ Mलगंभावी �म9वभागणी  

१९९१ ऑhटो-नोgहl  लेख ४२, १२२ शोध Pेमाचा वसंत पळशीकर इ&लामपरू 
दसुaयांTया चकुा अपराध पोटात घाल8याइतके, सखु द:ुख ेवाटून घ8ेयाइतके hहणज ेउदार, मोठे, fमाशील, सो4शक 

मन असण ेPेमासाठU आवjयक असत.े
&Lी-चळवळ पWुषसVा &Lी-पWुष नातसेंबंध

१९९१ ऑhटो-नोgहl  कादंबरS ४७, १३०  म(ैीण सती भावे पणेु मLैीचे वेगवेगळे पदर कुटंुब आnण ि&Lया &Lी-पWुष नातसेंबंध 
१९९१ ऑhटो-नोgहl  कथा ५०, १२५ Pपोजल डॉ. 9वजया वाड पणेु आई आnण मलेु यांyयातील नाuयावर भा-य  करणारS कथा कुटंुब आnण ि&Lया &Lी-पWुष नातसेंबंध 
१९९१ ऑhटो-नोgहl  क9वता ५४ नोरा शलैा सायनाकर 
१९९१ ऑhटो-नोgहl  क9वता ५४ गादN अ�ंबका सरकार 
१९९१ ऑhटो-नोgहl  क9वता ५४ APय हेमा लेले 
१९९१ ऑhटो-नोgहl  क9वता ५४ Pेम नीMलमा गुंडी 
१९९१ ऑhटो-नोgहl  क9वता ५५ डोळे अनरुाधा पोतदार 
१९९१ ऑhटो-नोgहl  क9वता ५५ डाव ल�मीकांत तांबोळी 
१९९१ ऑhटो-नोgहl  क9वता ५५ नपसुझाड कx क}याण इनामदार 
१९९१ ऑhटो-नोgहl  आuमकथन ५६, १२८ उFखनन रवीं� .ि�मणी पढंरNनाथ ठाणे एका पWुष कायCकuयाCच ंि&Lयांyया तलुनेत पWुषांyया लYZगक संवेदनशीलतसेंबंधीचं कथन लYZगकता सं&था &Lीमhुती 
१९९१ ऑhटो-नोgहl  कथा ६०, ७६ वारसा Aव<य�ुलखेा अकलजूकर कॅनडा एकुलती एक  मलुगी असणाwया मलुSची कथा कुटंुब आnण ि&Lया &LीवादS 
१९९१ ऑhटो-नोgहl  लेख ६५ काळा भतूकाळ आOण श_ूय भAवpय : कारागहृात�या खनुी िR(या इदंमुती &चपळूणकर पणेु खनुी ि&Lयांचा अ¥यास आnण 9व�लेषण &Lी पWुष 9वभेदन &LीMशOण iामीण ि&Lया 

१९९१ ऑhटो-नोgहl  ZचLकथा ७० आईबाबा ...आईबाबा भागलात का ?

सकं�पना : मगंला 
गोडबोल,े  &च( ं: चा.हास 

प�ंडत पणेु 
gयंगZचLातनू 9वनोदtपात Mलगंभावी जडणघडण Mलगंभावी जडणघडण 

१९९१ ऑhटो-नोgहl  कथा ७३ जय�ी
Pीतीश नदंN, अन.ु माधव 

&चरमलु े ठाणे 
घरातील मलुगा Gनघनू जाणे uयांतर पोMलसांनी 9वचारपसू करणे यातील eसंग कथेतनू  आलेले आहेत. कुटंुब आnण ि&Lया 

१९९१ ऑhटो-नोgहl  xटपण ७८ माय - साखळी Aव<य�ुलखेा अकलजूकर पणेु आई-वडील आnण मलेु यांyयातील साखळी xटकून ठेव�यासाठ�चा उप~म 
१९९१ ऑhटो-नोgहl  9वªानकथा ८० �नमा$ण रेखा बजैल जालना जेनेxटकल इंिजGनअcरगं इि]&ट«यटूमधील eयोग करणारे eा यापक आnण uयांyया समोर आलेले eसंग &Lी-पWुष संबंध 
१९९१ ऑhटो-नोgहl  लेख ८९ RफCटक हमेतं जोगळेकर पणेु &फxटक आnण &Lी-पWुष नाते &Lी-पWुष नातसेंबंध 
१९९१ ऑhटो-नोgहl  क9वता ९१ मरणसोहळा आिjवनी घ«गड े
१९९१ ऑhटो-नोgहl  क9वता ९१ AवहNर दNपा गोवारNकर
१९९१ ऑhटो-नोgहl  क9वता ९२ चौकट आसावरN काकडे
१९९१ ऑhटो-नोgहl  क9वता ९२ उपलzध नाहN Pमोद मनोहर कोपड �
१९९१ ऑhटो-नोgहl  वाचकचचाC ९४ मी सासरN जातो' वासतंी सावळापरूकर पणेु पWुष सासरS जा�याची eथा सtु झालS, तर या 9वषयाला घेऊन पWुषांशी केलेलS चचाC पWुषeधान &Lी-पWुष नातसेंबंध लfनसं&था 
१९९१ ऑhटो-नोgहl  सदर १०३ मतैरणी ग मतैरणी Aव<या बाळ पणेु iामीण भागातील ि&Lयांनी xदवाळी साजरS करावी या9वषयी लेखन iामीण ि&Lया 

अकं 
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष $क लेखक शहर सारांश कळीचे श9द १ कळीचे श9द २ कळीचे श9द ३ 
१९९१ �डसlबर मखुप-ृठ फोटो सMुमLा भावे ज]ुया दरवाजा फोटो 
१९९१ �डसlबर संपादक4य १ सवंाद उ��वला मेहंदळे पणेु 9व;या ताई यांची AWID या सं&थेyया पcरषदेचे GनमंLण आ}याब;दल शभेुyछा आnण �डसlबर  मxह]याचे वMैश-«य यावर भा-य iामीण ि&Lया 

१९९१ �डसlबर लेख ४ बा4लकांचा जाहNरनामा
Pा. Rवाती देशमखु, P�तभा 

देशपांड े उपल|ध नाहS बाMलका वषC GनMमVाने नागपरूमधील �बझंाणी महा9व;यालयातील यवुतींचे 9वचार कुटंुब आnण ि&Lया Mलगंभाव जडणघडण 
१९९१ �डसlबर &व कथन ७, १५ माळीणबाई कमलाबाई देशपांडे हसरा GनमाC}य माळीण काम करणाwया &Lी9वषयी gयhतीपर 
१९९१ �डसlबर लेख ९, ४७ Rवदेशीचा सकं�प सायलN fीरे, भारती धीटे समता आदंोलन बहुरा-�Sय कंप]याचे राजकारण जागGतक4करण रोजगार 
१९९१ �डसlबर कथा १० जाळ पंकज कुWलकर मुंबई पuनीचा मuृयू याला जबाबदार आपणच आहोत क4 काय अशा &वमfन असणाwया पतीची कथा कुटंुब आnण ि&Lया &Lी-पWुष नातसेंबंध 
१९९१ �डसlबर लेख १६ कवडसा सधुीर हसमनीस पणेु  वेगवेग�या OेLात ि&Lयांचा समावेश यावरSल लेखन &LीकतृCuव साxहuय आnण ि&Lया 
१९९१ �डसlबर 9वशषे ओळख १८ Aवशषे ओळख सलुभा  धा�स eा. शाMलनी मेनन रuनाZगरS झरेॉhस सlटर चाल9वणाwया सलुभा धा~स &LीकतृCuव &LीMशOण &Lी&वातंPय 
१९९१ �डसlबर eGत�~या २१ एक बोलकx P�तk�या वदंना खरे नाMशक ऑग&टyया अकंातील एका म�ैLणीyया मनोगतावर eGत�~या कुटंुब आnण ि&Lया &Lी-पWुष नातसेंबंध 
१९९१ �डसlबर कथा २३ वशं मfुधा देशपांडे पणेु भीक मागणारS मलुगी आnण Gतचे कुटंुब दाcर�य 
१९९१ �डसlबर क9वता २६ उपलzध नाहN शलैा हळवे 
१९९१ �डसlबर क9वता २६ समतचेी पताका शखेर कासार 
१९९१ �डसlबर क9वता २७ उपलzध नाहN डॉ. तारा भवाळकर 
१९९१ �डसlबर क9वता २७ परRथ शीला Gनपगुणे 
१९९१ �डसlबर क9वता २७ यrुम सषुमा केसकर 
१९९१ �डसlबर क9वता २७ कधी मंिजरS गणपलेु 
१९९१ �डसlबर क9वता २७ उपलzध नाहN 9व;यागौरS xटळक 
१९९१ �डसlबर &व अनभुव २९ मागे वळून पाहताना डॉ. इंदमुती लहाने चं�परू लेnखकेचा MशOण eवास &LीMशOण कुटंुब आnण ि&Lया 
१९९१ �डसlबर परSOण ३०, ४७ वाचायला हव ं: भारतीय R(ी सकं�पना आOण P�तमा मंदा�कनी भार;वाज पणेु मीना केळकर यांyया प&ुतकाचे परSOण पWुषeधान 9पतसृVा पनुWuपादन 
१९९१ �डसlबर कथा ३१ अRसा शजेार अनघा केसकर पणेु भांडण, म य&थी आnण सोडवणकू यामधील शजेारS नात े
१९९१ �डसlबर संभाषण ३४ पांढरे केस 9व¬ठल झवेरS मुंबई पांढरे केस कृ�LमरSuया काळे करणे यावरSल मत 



१९९१ �डसlबर संघटना ३५ सादडी मCहला मडंळ eभा गोखले पणेु कुत]ु]ब आnण ि&Lया &Lी-पWुष समानता 
१९९१ �डसlबर eGत�~या ३७ वाचणारे 4लCहतात अनेकांचे लेखन Mमसा अकंातील लेखनावर eGत�~या 
१९९१ �डसlबर eGत�~या ३८ वाचणारे 4लCहतात अनेकांचे लेखन Mमसा अकं  आवड}याची eGत�~या 
१९९१ �डसlबर कथा ३९ गौरAवता तजेि&वनी जाधव औरंगाबाद नवwयाला उ;देशनू पuनीचे &व-कथन कुटंुब आnण ि&Lया &Lी-पWुष नातसेंबंध 
१९९१ �डसlबर नाxटका ४२ परतीच दार इंद ूकरंदSकर पणेु लfन करणे यावर तीन जणींमधील संवादS नाटक 9ववाह आnण ि&Lया &LीMशOण 
१९९१ �डसlबर लेख ४५ बाई ग, त ूबरN आहसे ना? शांता साठे पणेु माMसकपाळी9वषयी चचाC &Lीआरोfय iामीण ि&Lया 
१९९१ �डसlबर सदर ४८ मतैरणी ग  मतैरणी नयन कुलकणd पणेु या सदराला एका म�ैLणीने xदलेलS eGत�~या iामीण ि&Lया 

अकं 
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष $क लेखक शहर सारांश कळीचे श9द १ कळीचे श9द २ कळीचे श9द ३ 
१९९१ जानेवारS मखुप-ृठ फोटो सनुील सकुथनकर iामीण मायलेक4चा फोटो 
१९९१ जानेवारS संपादक4य ४ सवंाद 9व;या बाळ पणेु सuयशोधक मxहला पcरषद  पणेु यांyया9वषयी लेnखका चचाC करत  आहेत एकल &Lी &LीकतृCuव iामीण ि&Lया 
१९९१ जानेवारS लेख ६ बाग न�ह ेजगंल गीता साने धनबाद लेnखका &वतःyया आई आnण वाडील यांyया कायाC9वषयी Mलxहतात &LीMशOण मलूतuववाद Mलगंभेद 
१९९१ जानेवारS लेख १२ बा4लका वष $ कशासाठU ? माMलनी कारकल मुंबई कुपोषण आnण बालक यावर लेख लO कl x�त करतो दाcर;य ि&Lया आnण 9वकास iामीण ि&Lया 
१९९१ जानेवारS eGत�~या १४ वाचणारे 4लCहतात अनेकांचे लेखन अकंाचे कौतकु 
१९९१ जानेवारS कथा १५ प_नास वष $ eGतमा इंगोले अमरावती बाMलका वषC याला म यवतd ठेवनू मलुSं9वषयीची कथा कुटंुब आnण ि&Lया Mलगंभेद 
१९९१ जानेवारS लेख १९, २५ मायलकेx म]ै(णी उ��वला मेहlदळे पणेु लेnखका आप}या आईसोबत असले}या नाuया9वषयी 9ववेचन करत आहेत. कुटंुब आnण ि&Lया 
१९९१ जानेवारS लेख २३ लके लकेाTया तोलाची डॉ. तारा भवाळकर सांगलS आप}या लेक49वषयी लेnखका &वतःचे मत मांडत आहेत. पWुषeधान &Lी पWष नातसेंबंध Mलगंभेद 
१९९१ जानेवारS &व अनभुव २६, ३७ तhुहN एक�याच आहात ? शाMलनी मेनन रuनाZगरS लेnखकेला eवास करतानाचे आलेले अनभुव &Lी-पWुष नातसेंबंध 
१९९१ जानेवारS कथन २९ एका सखुवRत ूघरातील मलुNची हकxकत अनाMमका उपल|ध नाहS बाळंतपणात आई आnण मलू यांचा मuृयू होतो uया घटनेला धtन लेnखका आuमZचतंन मांडत आहेत. &Lीआरोfय कुटंुब आnण ि&Lया 
१९९१ जानेवारS लेख ३१ जतैनुबी डॉ. सतीश वसतं कुलकणu पणेु जतैनुबी �या &वतंL gयिhतमzव असणाwया म&ुलSम &Lी9वषयी लेखक Mलxहतात &Lी&वातंPय म&ुलSम &Lीe�न 
१९९१ जानेवारS लेख ३३, ५२ Rपधा$Fमक खळे आOण भारतीय R(ी डॉ. मदंाkकनी पानसरे पणेु &पधाCuमक खेळ uयातील भारतीय &Lीचे  &थान यावर लेखक 9ववेचन करत आहेत. &Lीआरोfय &Lीuव 
१९९१ जानेवारS प&ुतक पcरचय ३५ बरु:याआडTया िR(यांच ेजग सचेुता चांदकवर पणेु eGतभा रानडे Mलnखत ’बरुqयाआडyया ि&Lया’ प&ुतकाचा पcरचय म&ुलSम &Lीe�न धमC आnण ि&Lया धाMमCकता 
१९९१ जानेवारS लेख ३६ आOण Fयांना मलुगी झालN 9व;या कुलकणd पणेु लfनानंतर लवकर मलू झाले नाहS, तर काय eकारे समाज आnण कुटंुब चचाC करत असतो या9वषयी iामीण ि&Lया 9ववाहसं&था &Lीआरोfय 
१९९१ जानेवारS लेख ३८ जम $न मायलकेx : वाRतवात�या का पRुतकात�या सनंुदा महाजन पणेु जमCन साxहuयात मायलेक नातसेंबंध कसे आले याचा आढावा साxहuय आnण ि&Lया साxहuयातील &Lी eGतमा 
१९९१ जानेवारS नाxटका ४३ लोक_यायालयात क_या' लSला जोशी ठाणे क]यावषाCGनMमV eयोगOम नाxटका &Lीआरोfय Mलगंभेद 
१९९१ जानेवारS लेख ४८ एक उमलती बागे�ी .... लता साठे पणेु सावनी या बाल गाGयके9वषयी कला आnण ि&Lया 

१९९१ जानेवारS लेख ५० " _यायसRंथतेील भदेभाव नीती" मीना देवल मुंबई 
vwमकुमारN या धा4म $क सRंथTेया �या:यानात _यायाधीशांनी घटनतेील R(ी-प.ुष कलम नसै&ग $क Pk�यशेी 

Aवसगंत आह,े अस ेउदगार काढल ेFयाव6न झाललेा वादAववाद याच ेAववचेन &Lी-पWुष समानता Mलगंभेद 
१९९१ जानेवारS eGत�~या ५२ वाचणारे 4लCहतात अनेकांचे लेखन Mमसाचे अMभनंदन करणाwया eGत�~या 
१९९१ जानेवारS क9वता ५३ मा¨या उमलFया कलNकेला' र9वबाला काकतकर 
१९९१ जानेवारS क9वता ५३ उपलzध नाहN मनि&वनी ल.ं र . 
१९९१ जानेवारS क9वता ५३ परके Cदवस eGतमा इंगोले दयाCपरू 
१९९१ जानेवारS सदर ५४ मतैरणी ग मतैरणी 9व;या बाळ पणेु मलुSंचे MशOण आnण महापWुष यांनी केलेले काम यावर चचाC &LीMशOण 

अकं 
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष $क लेखक शहर सारांश कळीचे श9द १ कळीचे श9द २ कळीचे श9द ३ 
१९९१ फे�वुारS मखुप-ृठ &च( मेहबबू शखे 
१९९१ फे�वुारS संपादक4य ३ सवंाद 9व;या बाळ पणेु अकंातील ’झुंज’ या कथेला धtन चचाC आहे. 9ववाह आnण ि&Lया 
१९९१ फे�वुारS लेख ४ एक ना�यपणू $ झ ुजं उ��वला मेहंदळे पणेु हंुडा नाकारणाwया मलुSची कायदेशीररSuया पती9वरोधात असणारS लढाई यावर लेnखका भा-य करत  आहेत. 9ववाह आnण ि&Lया &Lी-अuयाचार &Lी-पWुष नातसेंबंध 
१९९१ फे�वुारS कथा १० प<मा पंकज कुWलकर मुंबई पWुष मन आnण &Lी9वषयी असणाwया क}पना यामधील भाव दाखवणारS कथा &Lी-पWुष नातसेंबंध 

१९९१ फे�वुारS लेख १५ मराठवा�यात lामAवकासाची बीज ेपेरणाaया भ&गनी डॉ. जय�ी गोडसे औरंगाबाद 
औरगंाबाद यथेील इ�ंडयन इि_Rट�यटू ऑफ 6रल ड�ेहलपम oट या सRंथने ेlामीण भागात आहार पोषण आजारच े

4शबीर घणे ेआOण Fयातनू पढु ेlामीण मCहलांच ेसघंटन होण ेयाAवषयी माCहती iामीण ि&Lया 

१९९१ फे�वुारS लेख १६ तीन याशोदांची गोpट
शलैजेा नात,ू सनुदंा पFकx, 

4सि��हया बले पणेु 
मलू दVक घेणे यावरSल पालकांचे अनभुव मातuृव ि&Lया आnण कुटंुब 

१९९१ फे�वुारS eGत�~या २३ एक बोलकं प( संजय उपल|ध नाहS &Lी-पWुष संबंधाबाबत येणारे महzवपणूC लेखन याबाबतyया eGत�~या 
१९९१ फे�वुारS परSOण २४ गौरN देशपांड े: एका Cदशने ेस6ु असललेा Pवास eभा गणोरकर  मुंबई गौरS देशपांड ेयांचे लेखन परSOण gयhती&वातंPय &Lी&वातंPय लYZगक संबंध 
१९९१ फे�वुारS eGत�~या ३१ एक बोलकं प( इरो �कतादाई जपान जपानी बाईने Gतyया म�ैLणीला Mलxहलेले पL 
१९९१ फे�वुारS लेख ३२ ज o�हा मCहला मडंळाच ेकाम आकार घते े शzदांकन : सनुील वाघमारे सातारा iामीण भागातील मxहला मंडळ &थापनू कायC करणे संघटना 

१९९१ फे�वुारS कथा ३३ वडे
रतक«डा वस ुधंरादेवी ,  अन.ु 

सती भाव े पणेु 
वेड लागलेलS सनू आnण कुटंुब यांyयामधील संबंध कुटंुब आnण ि&Lया 

१९९१ फे�वुारS eGत�~या ३७ वाचणारे 4लCहतात अनेकांचे लेखन अकं वाचनू xदले}या eGत�~या 

१९९१ फे�वुारS मलुाखत ३८ डॉ. वासतंी इनामदार - जोशी नीता शहा पणेु 
अपगंFव असल ंhहणनू काय झाल?ं Fयाचा Rवीकार क6न, Fयाला ओलांडून डॉ�टरेट करणाaया आOण 4शवाय, 

आप�या सवंदेनाशील कAवतमेळुे नाव 4मळAवल�ेया वासतंी इनामदार जोशी &LीMशOण साxहuय आnण ि&Lया 

१९९१ फे�वुारS लेख ४१ मतैरणीची म(ैीण 9व;या आबेंकर पणेु 
फॅ4मलN �ल�ॅनगं असो4सएशन ऑफ इ�ंडया सRंथने ेबायकांTया आजारपणाAवषयी काम केल ेआह,े सदर सRंथचेी 

ओळख क6न देणारा लखे &Lीआरोfय सं&था eबोधन 
१९९१ फे�वुारS लेख ४३ साCहFयPेमी : रौ�यमहोFसTया �न4म0ान े डॉ. अि�वनी ध�गडे पणेु साxहuयeेमी भZगनी मंडळ या प�ुयातील साxहuयeेमींyया सं&थेने घेतले}या रौkयमहोuसवा9वषयी साxहuय साxहuय आnण ि&Lया 
१९९१ फे�वुारS तरंग आnण भोवरे ४५ मkैफल िजतo�, APया, सदंNप, अभय उपल|ध नाहS सुंदरता या 9वषयावर MमLम�ैLणीतील संवाद सौदयCशा&L 
१९९१ फे�वुारS क9वता ४७ कंुकवाTया करडंका सकु]या आगाश े
१९९१ फे�वुारS क9वता ४७ उपलzध नाहN यशोधरा साठे 
१९९१ फे�वुारS क9वता ४७ उपलzध नाहN 9वमल Mलमये पणेु 

१९९१ फे�वुारS सदर ४८ मतैरणी ग मतैरणी 9व;या बाळ पणेु 
आप�या शरNराची ओळख क6न देणारN सRंथाच ेलखेन आOण जनगणना याम`य ेमाCहती कशी <यावी याबाबत 

लOेखका चचा$ करत आहते.
iामीण ि&Lया &Lीआरोfय 

म%हला %दन  >वशषेांक  
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष $क लेखक शहर सारांश कळीचे श9द १ कळीचे श9द २ कळीचे श9द ३ 
१९९१ माचC मखुप-ृठ पारद4श $का सMुमLा भावे Gनरागस मलुSचा हसरा चेहरा 
१९९१ माचC संपादक4य ४ सवंाद 9व;या बाळ पणेु मxहला xदनाGनMमV अकंा9वषयी चचाC &Lी-पWुष समानता सां&कृGतक 
१९९१ माचC लेख ५, ४२ R(ी प.ुष समता : मा¨या बोल8यात, वाग8यात ना. ग. गोरे पणेु &Lीमhुती आnण &Lीe�नांची जाणीव आnण euयO कृतीत आणणे या9वषयी लेखक &वानभुव मांडत आहेत. &Lी मhुत  &Lी-पWुष समानता आदंोलन 

१९९१ माचC लेख ६, ९ R(ी प.ुष समता : मा¨या बोल8यात, वाग8यात अनंतराव भालेराव औरंगाबाद 
R(ी-प.ुष समता हN सकं�पना एक जीवनप<धती अथवा एक vीद वा�य hहणनू लखेकाTया AपढNतील लोकांनी 

Rवीकारल ेनाहN याब<दल ह ेलखेन आह.े
&Lी-पWुष समानता 

१९९१ माचC लेख ७ R(ी प.ुष समता : मा¨या बोल8यात, वाग8यात शरणकुमार 4लबंाळे सोलापरू लYZगक संबंध आnण पWुषीपणा याब;दल लेखक gयhत झाला आहे लZैगक संबंध दMलत ि&Lया दMलत चळवळ 
१९९१ माचC लेख ११ R(ी प.ुष समता : मा¨या बोल8यात, वाग8यात हुसेन जमादार को}हापरू म&ुलSम &Lीe�ना9वषयी लेखक लेखन करतात म&ुलSम &Lीe�न &Lी-पWुष समानता &LीMशOण 
१९९१ माचC लेख १० R(ी प.ुष समता : मा¨या बोल8यात, वाग8यात भाRकर ल�मण भोळे नागपरु &Lी-पWुष 9वषमतचेी मानवशा&Lीय उuपVी यावर लेखन &Lी पWष समानता भांडवलशाहS लYZगक संबंध 
१९९१ माचC कथा १२ जबालचेा प(ु सकु]या आगाश े मुंबई आई आnण मलुगा यांचे नाते का}पGनकततेनू सuयता शोधणे uयामधील घसुमट लYZगकता 
१९९१ माचC लेख २० माझी Pेतया(ा शकंुतला परांजपे पणेु माझी eेतयाLा यामधील शकंुतला परांजपे यांचा लेख  साxहuय आnण ि&Lया xहदं ूसं&कृती 
१९९१ माचC श|दZचL २६ सवत डॉ. सतीश कुलकणu पणेु भाजी 9वकणारS सुंदरा, Gतचा दाtडा नवरा आnण सवत यांyयातील नाते कुटंुब आnण ि&Lया &Lी-पWुष नातसेंबंध 

१९९१ माचC लेख २७, ६० माझी कxव क6 नका
अशं ूस�सनेा,  अन.ु सधुा 

कुलकणu मुंबई 
अMसड फेकून चेहरा जळाले}या मलुSचे मनोगत xहसंा &Lी-पWुष नातसेंबंध &Lी-पWुष समानता 

१९९१ माचC कथा ३४ भटे सा�नया बlगलोर दोन शाळेतील म�ैLणी लfनानंतर एकL भेट}यावर uयांyयात होणारा संवाद यावर कथा कुटंुब आnण ि&Lया &Lी-पWुष नातसेंबंध 

१९९१ माचC मायलेक4च नात ४३, ४६ परवा अबा&धत आहे
सकंलन : मदंाkकनी 

भार<वाज पणेु 
मायलेक4च ंनात ंया9वषयी मांडणी कुटंुब आnण ि&Lया &Lी-पWुष नातसेंबंध 

१९९१ माचC मनोगत ४५ मायलकेx अनरुाधा पोतदार को}हापरू मायलेक4yया नाuया9वषयी मनोगत कुटंुब आnण ि&Lया &Lी-पWुष नातसेंबंध 
१९९१ माचC मनोगत ४५ मायलकेx लNना पाटNल पणेु मायलेक4yया नाuया9वषयी मनोगत कुटंुब आnण ि&Lया &Lी-पWुष नातसेंबंध 
१९९१ माचC मनोगत ४७ मायलकेx उषा अकोलकर पणेु मायलेक4yया नाuया9वषयी मनोगत कुटंुब आnण ि&Lया &Lी-पWुष नातसेंबंध 
१९९१ माचC लेख ४८, ६० ए�स आOण िR(या : एक ¢िpटfेप &च(ा बडेकेर पणेु ए¦स9वषयी सखोल 9ववेचन &Lीआरोfय लYZगक सबंध 
१९९१ माचC लेख ५१ Aवशषे ओळख : उषा शरण अन ूभागवत पणेु मनोWfण मलुांची शOैnणक सं&था चाल9वणाwया उषा शरण यांची माxहती &LीकतृCuव 
१९९१ माचC कथा ५५ रे, त ु̈ या वाचनू ... अनघा सावनरू पणेु मतृ झाले}या &Lीचे कथन कुटंुब आnण ि&Lया 
१९९१ माचC लेख ५९ बाळंतपणाची रजा : तhुहाला काय वाटत ं? सनु(ेा ओक औरंगाबाद बाळंतपणाची रजा या9वषयी माxहती 9व�लेषण करत वाचकांना आवाहन कुटंुब आnण ि&Lया &Lीआरोfय &Lी-पWुष नातसेंबंध 
१९९१ माचC लेख ६१ बाई ग, त ूबरN आहसे ना ? सधुा fीरे पणेु बाई, तू बरS आहेस ना.. यासाठ� वाचकांचे लेखन, आवाहन, पनु:चचाC &Lीआरोfय 
१९९१ माचC क9वता ६२ सRंकारातनू नीला भागवत
१९९१ माचC क9वता ६३ का(जTया बोग<यातनू qयोती कानटेकर
१९९१ माचC क9वता ६३ उपलzध नाहN Pमोद कोपड �
१९९१ माचC क9वता ६३ उपलzध नाहN तारा भवाळकर



१९९१ माचC क9वता ६३ घर अिjवनी ध«गड े
१९९१ माचC क9वता ६४ मतैरणी ग मतैरणी Aव<या बाळ पणेु मxहला xदनाब;दल चचाC धाMमCकता 

अकं 
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष $क लेखक शहर सारांश कळीचे श9द १ कळीचे श9द २ कळीचे श9द ३ 
१९९१ ए9eल मखुप-ृठ पारद4श $का सMुमLा भावे उंच झाडाचे ZचL 
१९९१ ए9eल संपादक4य ३ सवंाद 9व;या बाळ पणेु अकं न Mमळणे या वाचकांyया eGत�~ये9वषयी चचाC स¡दयCशा&L 
१९९१ ए9eल लेख ७ Aवशषे ओळख : Aवनया भदे मदंाkकनी भार<वाज पणेु मलुSंyया cरमांड होमyया eमखु 9वनया भदे यांyया कायाCची माxहती समािजक 
१९९१ ए9eल लेख १२, १९ गजाआडTया िR(या सनोबर शखेर MशOा हो�याआधी संशGयत Rहणनू ठेव}या  जाणाwया मxहलांyया दSघC मलुाखतींमधनू आलेले 9ववेचन &Lी-पWुष नातसेंबंध ि&Lया आnण कायदा 
१९९१ ए9eल लेख १४ पालकनीती &वाती कव� पणेु पालकनीती �या पालकuवाला वाxहले}या माMसकाची ओळख &Lी&वातंPय चळवळ 
१९९१ ए9eल कथा १६ चके-मके वंदना जोशी पणेु नोकरS करणारS &Lीची कथा  &Lी-पWुष नातसेंबंध कुटंुब आnण ि&Lया 
१९९१ ए9eल लेख २० वाचायलाच हव ं: हजारN बलेपान eा. कमल देसाई  पणेु eGतमा इंगोले यांचा 9वनोदS कथासंiह या9वषयी 9ववेचन साxहuय आnण ि&Lया हंुडा सां&कृGतक 
१९९१ ए9eल लेख २२, २४ मCहलांची राp£Nय पHरषद 9व;या कुलकणd काMलकत येथे पार पडले}या मxहला रा-�Sय पcरषदे9वषयी धमा�धता &LीवादS संघटना 
१९९१ ए9eल eGत�~या २४ एक बोलकं प( उपल|ध नाहS उपल|ध नाहS 9व;याताई आnण अकंा9वषयी 
१९९१ ए9eल क9वता २५ समा&धRथ वासंती सावळापरुकर 
१९९१ ए9eल क9वता २५ अगhय पी. बी. टोळ 
१९९१ ए9eल कथा २६ वारसा शMशकला जाधव सातारा आतंरजातीय eेम9ववाह, संशय आnण खनू या9वषयी कथा &Lी-पWुष नातसेंबंध कुटंुब आnण ि&Lया 
१९९१ ए9eल लेख ३२ देहदान ग. म. सोहोनी पणेु देहदान चळवळी9वषयी चळवळ आरोfय 
१९९१ ए9eल लेख ३४ नाFयांTया पलNकडच े वसुंधरा कडूरकर पणेु सास-ूसनेुyया वेग�या नाuया9वषयी कुटंुब आnण ि&Lया 
१९९१ ए9eल लेख ३७, ४४ चांदNची गगंा लाकडाचा घोडा eGतभा आ-टSकर वधाC अधं�;धा 9वषयी लेखन अधं�;धा आnण ि&Lया 
१९९१ ए9eल लेख ३८ नाबाद ए�याऐशंी 9वमल Mलमये पणेु नंदबुाई ओसवाल यांyया9वषयी माxहती साxहuय आnण ि&Lया धमC आnण ि&Lया 
१९९१ ए9eल नाxटका ४० ¢ढ �नधा$र इंद ूकरंदSकर मुंबई मावशी आnण मलुगी यामधील मलुांकडून अपेOा याब;दल संवाद &LीMशOण कुटंुब आnण ि&Lया 

१९९१ ए9eल लेख ४३ आतंरराp£Nय बा4लकावषा$कड ेमी कस ंपाहायच ं? अन.ु सती भावे पणेु 
यथु फॉर य�ुनटN अडँ �हॉलटंरN अ�ॅशन या म ुबंईतील सामािजक सघंटनने ेफुटपाथवर काम राहणाaया मलुांसाठU काम 

करताना काय काय अडचणी आहते त ेमांडल ेआह.े
घरकाम सामािजक 

१९९१ ए9eल लेख ४५, ४८ बाई ग, त ूबरN आहसे ना ? डॉ. शभुांगी का�नटकर पणेु ११ ते १३ वयोगटातील मलुSंyया पाळी9वषयी आरोfय आnण ि&Lया 

१९९१ ए9eल सदर ४७ मतैरणी ग मतैरणी 9व;या बाळ पणेु 
lामीण भागातील मलुNन ेलrनास नकार देण,े �तची साथ आईवडलांनी देण.े िR(यांम`य ेकाम के�यान ेFयांTयात 

आल�ेया बळाAवषयी Aव<याताई बोलत आहते.
iामीण ि&Lया 9ववाह आnण ि&Lया 

अकं 
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष $क लेखक शहर सारांश कळीचे श9द १ कळीचे श9द २ कळीचे श9द ३ 
१९९१ मे मखुप-ृठ फोटो चाWदV वतCक मंजषुा पावनगडकर यांचा फोटो 
१९९१ मे संपादक4य ३ सवंाद 9व;या बाळ पणेु लfन या 9वषयाला घेऊन लेnखका चचाC करत आहेत. लfनसं&था समािजक सं&कृती 
१९९१ मे लेख ६ एक उ0 ुगं झपे : मजंषुा पावनगडकर उ��वला मेहंदळे पणेु मंजषुा पावनगडकर या बॅडMमटंन खेळाडूची माxहती gयhतीपर 
१९९१ मे परSOण १३, २७ हम आOण जhुमा-चhुमा सनुील सकुथनकर पणेु अMभताभyया तuकालSन काळात चाल ूअसले}या ’हम’ या ZचLपटाyया GनMमVाने gयhत केलेला 9वचार परंपरा कला बलाuकार 
१९९१ मे लेख १६ Aवशषे ओळख : लNलाताई जोशी आशा साठे ठाणे MशOणeेमी समाजसेवी कायCकuयाC लSलाताई यांची ओळख &LीMशOण ि&Lया आnण कायदा कुटंुब आnण ि&Lया 
१९९१ मे मनोगत १९, ४१ आमच ेसहजीवन बाप ूजोशी बाप ूजोशी आप}या पuनी लSलाताई जोशी यांyया सोबतyया सहजीवना9वषयी मनोगत gयhत करत आहेत. &Lी-पWुष नातसेंबंध रा-�Sय चळवळ &Lी-पWुष समानता 
१९९१ मे क9वता २१ उपलzध नाहN यशोधरा साठे 
१९९१ मे क9वता २१ नववध ूइशारा 9व;यासागर महाजन 
१९९१ मे क9वता २१ म�ुत पfांचा थवा मfुधा देशपांडे 
१९९१ मे क9वता २२ सखी शलैा सायनाकर 
१९९१ मे क9वता २२ मी लNवतये सवुणाC xदवेकर 

१९९१ मे xटपण २३ डायरNमधील Cटपण ं नीला देशमखु वालचंदनगर 
ऑगRट’९०म`य ेनागपरूला एक मोठU मCहला पHरषद झालN होती. या पHरषदेला पचंायत सदRय hहणनू उपिRथत 

असल�ेया लOेखकेची Cटपण ं ि&Lया आnण राजकारण आxदवासी ि&Lया दMलत ि&Lया 
१९९१ मे कथा २८, ३४ सिे_सटNि�हटN मीनल काळे मुंबई कॉलेजमधील पंजाबी मलुगी Gतचे eेम आnण लfन यावर आधाcरत कथा &Lी-पWुष नातसेंबंध कुटंुब आnण ि&Lया 
१९९१ मे परSOण ३५, ३९ वाचायला हव ं: आhहN साAव(ीTया मलुN आOण काहN लखे मंदा�कनी भार;वाज पणेु ’आRहS सा9वLीyया मलुS’ �या सधुा Oीरे Mलnखत प&ुतकाची ओळख संघटना MशOण 

१९९१ मे लेख ३६ पHरFय�ता म�ुती या(ा
Pा. Aवनय र. र.,  अडॅ. �नशा 

4शवरूकर पणेु 
साAव(ीबाई फुल ेयांTया RमतृीCदन �न4म0ान ेसमता आदंोलन या(ा भ4ूमका आOण पHरFय�ता मCहला Pjन यावर 

भाpय करणारा लखे R(ी-प.ुष समानता एक R(ी
१९९१ मे कथा ४० Cठणगी पवूाC पोतनीस को}हापरू क-टकरS घरातील मलुSyया राLीyया शाळे9वषयी कथा  कुटंुब आnण ि&Lया &Lी-पWुष नातसेंबंध MशOण 
१९९१ मे लेख ४२ जीवन नासवणारा बलाFकार Pाचाय $ लNला पाटNल को}हापरू बलाuकार आnण लYZगक छळ  यावर लेखन xहसंा लYZगक छळ &Lी-अuयाचार 
१९९१ मे Mशबीर ४५ लातरूच : िज�ासा" 4शबीर रजनी व;ैय लातरू वेगवेग�या समािजक 9वषयाला धtन घेतलेले शालेय मलुांचे Mशबीर सामािजक अधं�;धा 
१९९१ मे eGत�~या ४६ वाचणारे 4लCहतात अनकेांच ेलखेन अकं आवड आnण लेखनातनू समाज वाढणे याब;दल eGत�~या 
१९९१ मे सदर ४७ मतैरणी ग मतैरणी 9व;या बाळ पणेु iामीण भागातील ि&Lयांसोबत  काम करताना आलेला अनभुव या9वषयी चचाC iामीण ि&Lया 

अकं 
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष $क लेखक शहर सारांश कळीचे श9द १ कळीचे श9द २ कळीचे श9द ३ 
१९९१ जनू मखुप-ृठ पoटNग संजय देसाई 
१९९१ जनू संपादक4य ३ सवंाद 9व;या बाळ पणेु मलू पळवनू घेऊन जाणारS &Lीची बातमीवर चचाC &Lीआरोfय 
१९९१ जनू पL ७ अ4भनदंनाबरोबरच ंएक आवाहन Aवनायक दामोदर 4लमये सांगलS 9व;याताई यांना अकंाबाबत Mलxहलेले पL 
१९९१ जनू लेख ८, ११ ग.ड दश $न माWती Zचतमप}लS अमरावती गWड आnण uयाचे सौदयC अनभुवाधाcरत मांडणी पयाCवरण 
१९९१ जनू &व अनभुव १० तzबल दहा वषा�नतंर �योती केळकर ठाणे आxदवासी &Lीyया आय-ुयातील घडामोड याबाबत लेnखकेने केलेला संवाद आxदवासी &Lीe�न &Lी-पWुष नातसेंबंध 
१९९१ जनू कथा १२, ४० पनुज $_म eभा हडdकर पणेु ६० वषाCची &Lी आ�मात राहायला येणे आnण uयांचे आय-ुय या9वषयीची कथा कुटंुब आnण ि&Lया &Lी-पWुष नातसेंबंध 
१९९१ जनू पL १७ एक बोलकं प( बाळ बापट भोपाळ संपादकांना Mलxहलेले पL 
१९९१ जनू लेख १८ फे4मना �लबब<दल थोडसे े फेMमना hलब को}हापरू फेMमना hलब को}हापरू येथील मंडळा9वषयी &LीMशOण 
१९९१ जनू परSOण १९, ४३ गौरN देशपांड े: एका Cदशने ेस6ु असललेा Pवास eभा गणोरकर  ’तWेओ आnण काहS दरूपय�त’ या गौरS देशपांडे यांyया प&ुतकाचे परSOण 9पतसृVा कुटंुबgयव&था सां&कृGतक 
१९९१ जनू क9वता २८ मायlशेन सधुा चाफेकर 
१९९१ जनू क9वता २८ उपलzध नाहN रंजना देशपांडे 
१९९१ जनू क9वता २८ उपलzध नाहN माधवी पटवधCन 
१९९१ जनू क9वता २८ त�ार 9वजया जहागीरदार 
१९९१ जनू क9वता २९ म�ुत मी eकाश वसंत पाटणकर 
१९९१ जनू क9वता २९ फरशी कमल काणे 
१९९१ जनू क9वता २९ मघे जोZगदंरकौर महाजन 
१९९१ जनू लेख ३० R(ीम�ुती चळवळीच ेवचैाHरक अ&धpठान सMुमLा जाधव को}हापरू ८ माचC आतंररा-�Sय मxहला xदन GनMमV &Lीमhुती &Lी-चळवळ &LीMशOण 
१९९१ जनू लेख ३२, ४४ बाळंतपणाची रजा : वाचकांना काय वाटत ं? Mमसा eGतGनधी पणेु माचC मxह]यात या 9वषयावर eGत�~या माग9व}या होuया uयावर आधाcरत संकलन  कामावरSल ि&Lया &Lी-पWुष नातसेंबंध 
१९९१ जनू कथा ३४ कोणाची कोण मीनाOी सरदेसाई सांगलS कोकण eवास आnण पाहुणचार कुटंुब आnण ि&Lया &Lी-पWुष नातसेंबंध 
१९९१ जनू लेख ३८ Aवशषे ओळख : अडॅ. qयोती मालपाणी उ��वला सहाने मारवाडी समाजातील अडॅ. �योती मालपाणी यांyया9वषयी &LीMशOण ि&Lया आnण कुटंुब आZथCक 
१९९१ जनू कथा ४१ पहाटतारा क}पना कुलकणd पणेु झोपडप«टSतील जीवन आnण नायकाचे शOैnणक कायC MशOण &Lी-पWुष नातसेंबंध 

१९९१ जनू eGत�~या ४३ वाचणारे 4लCहतात
मधरुा देशपांड,े रा&गणी 

kकणीकर को}हापरू, नाMशक 
सचूना आnण आवडलेले  लेख यावर eGत�~या 

१९९१ जनू परSOण ४४ वाचायला हव ं: अम�ुता आसावरN काकडे पणेु अमhुता या प&ुतकाचे परSOण कला आnण ि&Lया परंपरा 
१९९१ जनू लेख ४५ बाई ग, त ूबरN आहसे ना ? शामला राव पणेु माMसकपाळी नंतरचे मलुSंचे फुलणे आnण लfनाचे  वय &Lीआरोfय परंपरा ि&Lया आnण कुटंुब 
१९९१ जनू सदर ४७ मतैरणी ग मतैरणी 9व;या बाळ पणेु मातeृबोधन eक}प  यात काम करणाwया MशOका आnण पाMलका यांची ओळख iामीण ि&Lया मातuृव 

अकं 
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष $क लेखक शहर सारांश कळीचे श9द १ कळीचे श9द २ कळीचे श9द ३ 
१९९१ जलुै मखुप-ृठ पारद4श $का सMुमLा भावे 

१९९१ जलुै संपादक4य ४ सवंाद 9व;या बाळ पणेु 
नानासाहबे गोरे यांनी केलले ेसमाजाला पशैाTया Rव6पातील दान यामागे समाजऋण सकं�पना समाजात कशी 

काम करत असत,े याAवषयी Aववचेन पWुषeधान &Lी-अuयाचार &Lी-पWुष नातसेंबंध 
\ जलुै परSOण ६ म ैिजदंा हू ं: एक 'Pथम R(ी एकवचनी' उदगार सनुील सकुथनकर पणेु ’म ैिजंदा हंू ’ हा Mसनेमा. एक &Lी अनभुव Rहणनू मांडणी ि&Lया आnण सं&कृती कला आnण &Lी eGतमा 

१९९१ जलुै परSOण ९ चचा$ शीला Gनपणुगे पणेु ’मY िजंदा हंू ’ हा Mसनेमा यावर  लेnखकेने केलेलS चचाC  परंपरा &LीकतृCuव 
१९९१ जलुै eGत�~या १० अ4भनदंनाबरोबरच ंएक आवाहन Aवनायक राजाराम 4लमये सांगलS आZथCक पाठबळ वाढ9वणारे आवाहन 
१९९१ जलुै कथा ११ आदंोलन मfुधा देशपांडे सातारा सांसाcरक &Lीचे रोजyया दैनंxदन आय-ुयातील आदंोलन यावर भा-य ि&Lया आnण कुटंुब &Lी-पWुष नातसेंबंध 
१९९१ जलुै लेख १६ चवथी आतंरराp£Nय महाराp£ पHरषद डॉ. Aव<यतु भागवत पणेु  महारा-� : सं&कृती आnण समाज या 9वषयाला घेऊन झालेलS महारा-� पcरषद या9वषयी 9व�लेषण सं&कृती &Lी पWुष 9वषमता ि&Lयांचा दजाC 
१९९१ जलुै लेख २०, ४६ Aवशषे ओळख : डॉ. शलैजा बागड े सचेुता चांदकर गोवा 9व9वध खेळात नपै�ुय Mमळ9वले}या शलैजा चांदकर यांची ओळख &LीकतृCuव &Lीमhुती 



१९९१ जलुै लेख २३, २८ खर ंhहणज े मम पणु े लrन याAवषयी अनकेपदरN कथन िR(या आOण कुटुबं लrनसRंथा
१९९१ जलुै क9वता २४ उपलzध नाहN शारदा 
१९९१ जलुै क9वता २४ उपलzध नाहN डॉ. सरेुखा आबंी
१९९१ जलुै क9वता २५ लावगणीच ेCदस - गभा$र पोर प.ुषो0म बलेखडेकर
१९९१ जलुै क9वता २५ उपलzध नाहN डॉ. मध�ुी आय $
१९९१ जलुै क9वता २५ बाहुलN सायमन माCट $न
१९९१ जलुै कथा २६ च� जय�ी बडेकेर पणेु क-टकरS मxहलेyया सम&या ि&Lया आnण कुटंुब दाcर�य 
१९९१ जलुै eGत�~या २८ वाचणारे 4लCहतात सजंीवकुमार बडोल े भंडारा माMसकाyया gयापकत9ेवषयी eGत�~या 
१९९१ जलुै लेख २९, ३७ O³Rती िR(यांच ेPjन 4स4स4लया का�ह¥लो ठाणे n®&ती ि&Lयांचे e�न या9वषयी मांडणी धमC आnण &Lी n®&ती ि&Lयांचे e�न &Lी&वातंPय 
१९९१ जलुै परSOण ३१ गौरN देशपांड े: एका Cदशने ेस6ु असललेा Pवास Pा. Pभा गणोरकर मुंबई गौरS देशपांड ेयांyया प&ुतकावर चचाC साxहuय आnण ि&Lया सामािजक आधGुनक 
१९९१ जलुै लेख ३८ बातचीत एका ट�ॅसी °ाय�हरबरोबर Pा. सधुा काळदात े औरंगाबाद Mसगंापरूमधील टॅhसी  ̄ ायgहर मxहलेबरोबरचा eसंग चचाC &LीकतृCuव धमC आnण ि&Lया 

१९९१ जलुै eGत�~या ३९ वाचणारे 4लCहतात
बलवतं दामोदर काण,े जी. 
बी. च�हाण, अिjवनी ध«गड े पणेु 

अकंा9वषयी कौतकु 

१९९१ जलुै eGत�~या ४० वाचणारे 4लCहतात अनकेांच ेलखेन अकंा9वषयी कौतकु 
१९९१ जलुै eGत�~या ४१ वाचणारे 4लCहतात अनकेांच ेलखेन अकंा9वषयी कौतकु 
१९९१ जलुै कथा ४२ तमुTयाब<दल फ�त घणृा आह ेपापा ! नी4लमा 4शकारखान े उपल|ध नाहS मलुगी व व�डलांyया भMूमकेवर भा-य करणारS कथा  ि&Lया आnण कुटंुब 
१९९१ जलुै लेख ४५ बाई ग, त ूबरN आहसे ना ? डॉ. समुती का�नटकर पणेु ि&Lयांचे आरोfय नीट राखणे यासाठ� °यावायची काळजी याबाबत मागCदशCन &Lीआरोfय कुटंुब आnण ि&Lया 
१९९१ जलुै सदर ४७ मतैरणी ग मतैरणी Aव<या बाळ पणेु पाऊस आnण 9प�याyया पा�याची ि&थती, पाणी बचाव, मxहला आदंोलन याब;दल चचाC पयाCवरण आदंोलन 

अकं 
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष $क लेखक शहर सारांश 
१९९२ ऑग&ट मखुप-ृठ &च( शाम देशपांडे 
१९९२ ऑग&ट संपादक4य २ सवंाद 9व;या बाळ पणेु Mम.सा.yया Gतसw या वषCपतूdyया GनMमVाने काढले}या अकंाyया मखुप-ृठा9वषयी व uयावरSल गोधडीyया संदभाCत मांडणी केलS आहे &Lीe�न कुटंुब आnण ि&Lया 
१९९२ ऑग&ट क9वता ४ qयो�तबा तhुहN Cदललेा म(ं कांताराम सोनावण े उपल|ध नाहS 

१९९२ ऑग&ट लेख ५ गोधडी अिजता काळे गे}&बगC गोधडी हS फhत एक व&त ूनसनू ती वेगवेग�या गो-टSची सबुकता आहे, अस ंया लेखात मांडले आहे. &Lी आnण कुटंुब &Lी आnण सं&कृती 
साCहFय आOण 
िR(या

१९९२ ऑग&ट वाता�कन 1२ , ३१ �तसरा वाढCदवस - नव�नवा$&चत साaयाजणींसह 9व;या 9व;वांस उपल|ध नाहS 
4मसाTया �तसaया वाढCदवसा�न4म0 झाल�ेया मळेा�यात 4मसाTया योगदानाची व Fया अनषुगंान ेR(ीPjनाची 

वगेवगे�या R(ीवादN काय $कFया�नी केल�ेया मांडणीच ेवाता�कन केल ेआहे पया$वरण आOण िR(या शतेमजरू R(ीआरोrय

१९९२ ऑग&ट कथा १६ , ५१ का�लोळल ेअतंया$म eा. लMलता गादगे अहमदपरू, लातरू

lामीण भागातनू शहरात उपजीAवका कर8यासाठU आ�यावर जो सघंष $ करावा लागतो आOण Fयातनू kकFयके 
कुटुबंांची रोजTया जग8या-मर8याची अवहलेना होत,े Fयाच ेपणू $ ताकदNन ेउभ ेकेलले े&च( या कथमे`य ेआप�याला 

Cदसत े
R(ी आOण कुटुबं

दाHर¤य सघंटना पHरवत $न

१९९२ ऑग&ट पL े १९ वाचणारे 4लCहतात अनकेांच ेलखेन
काहN प( ेअ4भनदंनीय, शभुTेछा देणारN आहते तर काहN प( तर काहN प(ाम`य े4मसान ेR(ीPjन Cहसंाचार व इतर 

म<ुयावर ज ेवगेवगे�या लोकांच ेलखे छापल ेआहते Fयाब<दल कौतकु केल ंआह.े
R(ीPjन Cहसंाचार

Aवकास िR(या 
आOण अथ $कारण

१९९२ ऑग&ट संवाद २१, ३० झपे - तीन पावलांची 4मसा P�त�नधी उपलzध नाहN
4मसान ेतीन वषा�त स.ुवातीपासनू वगेवगेळ ेउप�म राबवल ेआहते, Fया अनषुगंान े4मसाTया P�त�नधीन ेतीन 

वषा$तील लखेाजोखा मांडला आह.े
R(ीPjन साCहFय आOण िR(या घरकाम

१९९२ ऑग&ट 
वाचकांशी 
Cहतगजु २४ तhुहN एक आणखी फ�त एकेक . इकडचा एक आOण �तकडचा एक संपादक पणु े

१९९२ ऑग&ट कथन २५, ३९ वाट वगेळी वगेळी साथ मंगला nखवंसरा औरगंाबाद
समाजातील वगेवगे�या Pjनावर, शोषण, दमन wया Aवरोधात उ¦या केल�ेया कामाब<दल मगंला Oखवंसरा याच ं

Rवकथन.
R(ीPjन पHरवत $नाच ेकाय $

सRंकृती आOण 
िR(या

१९९२ ऑग&ट कथन २८ एकलपेणाची... गौरS देशपांड े सातारा कुटुबंातील नवरा बायकोच ेताणतणाव आOण एक�या बाईचा सघंष $ एकल R(ी Aवकास आOण िR(या कुटुबं आOण R(ी

१९९२ ऑग&ट अनभुव ३६ मा¨या म]ै(णीच ेकAवतAेवषयी अनभुव लता P�तभा मधकुर पणु े
कAवतांTया अनभुवाAवषयी व काहN कAवता

१९९२ ऑग&ट कथन ४१ वगेळी वाट वगेळी साथ शांताराम पंधेरे औरगंाबाद
य�ुांदपासनू काय $रत असणारे शांताराम पदेंरे आजतागायत चळवळीत वगेवगे�या Pjनावर आवाज उठवनू _याय 

ह�कासाठU झगडतात Fयांचा हा अनभुव सामािजक _याय मानवी ह�क Pबोधन सघंटना

१९९२ ऑग&ट लेख ४७ एक आjवासक अRवRथता वंदना खरे ना4शक
त.ण मलुNंना hहणज े१७ त े२५ वयोगटातील मलुNंना सामािजक PjनांTया अनषुगंान ेPबोधनाFमक केल�ेया 

कामाचा लखे6पात आढावा ल �&गक जडणघडण कुटुबं आOण िR(या Cहसंा. Cहसंाचार
१९९२ ऑग&ट सदर ६३ मतैरणी ग मतैरणी 9व;या बाळ पणु े 4शबीर kकंवा मीCटगंम`य ेआल�ेया अनभुवाब<दल आOण 4श]बराTया Rव6पाब<दल Aव<याताई बोलतात. कुटुबं आOण िR(या R(ी4शfण

अकं - 
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष $क लेखक शहर सारांश कळीचे श9द १ कळीचे श9द २ कळीचे श9द ३ 
१९९२ सkटlबर मखुप-ृठ फोटो
१९९२ सkटlबर संपादक4य २ सवंाद 9व;या बाळ पणेु भारतभरातील कायCकuया�ना भेट}यावर uयांyयाशी झाले}या चच�चा  गोषवारा &Lी आnण कुटंुब घरकाम संघटना 

१९९२ सkटlबर लेख ४ R(ी hहणज ेRवत(ं बटे न�ह े शशी देशपांडे पणेु 
&LीमिुhतवादS संघटना व ि&Lयांची यथेyछपणे बदनामी करणाwया  वVृीवर हा लेख &Lी संघटना  &Lीमhुती 

R(ीवाद आOण 
R(ीवादN चळवळ

१९९२ सkटlबर लेख ८ आनदंNबाई 4शक�  - एक आतंबा$wय देखणपेण डॉ. जया नातू बेळगाव आनंदSबाई यांची लेnखका Rहणनूच ओळख नाहS, तर uयांची माणसू Rहणनू �ीमंती खपू होती, हे सांगणारा हा लेख नाव उदारमतवाद कुटंुब आnण ि&Lया &LीपWुष नातसेंबंध 
१९९२ सkटlबर कथा १४ शह आOण मात अपणाC आठवले मुंबई मो¬या एज]सीत काम करणाwया मxहलेची  कथा &Lीवाद 

१९९२ सkटlबर eGत�~या १९ वाचणारे 4लहतात अनकेांच ेलखेन

भारतातील सRंकृती, भारताचा वारसा कोणता, बहुस:ंय Cहदं ूचंा अ�प Cहदं ूवंरचा Pभाव या व इतर मह{वपणू $ लखेांवर 
वाचणाaया लोकांTया P�तk�या धा4म $कता

अ�पस:ंयाक असरु�fतता

१९९२ सkटlबर लेख २४ भावनांचा खळे आनंदSबाई Mशक�  उपल|ध नाहS 
’R(ी’ Cदवाळी अकंात १९४० सालN आललेा आनदंNबाई 4शक�  यांचा लखे ’4मळून साaयाजणी’म`य ेपनुP $का4शत 

कर8यात आला आह.े

१९९२ सkटlबर क9वता २९ पFयांतील गाणी, कोणFया शzदात? का? Aपस,े गाण,े

शभुदा जोशी, ए4लझाबथे 
मद $झ, अन.ु - सHरता पदकx, 
अभय, गीतांजलN जोशी, 

Aव�नता Aपपंळखरे उपल|ध नाहS. 

१९९२ सkटlबर लेख 31, ३७ मी आOण राजीनाम े अजंलS कुलकणd मुंबई 

4शfण आOण साCहFयाTया fे(ात काम करणाaया अजंलN कुलकणu यांच ेकामाTया Cठकाणी केलले ेवगेळ ेउप�म 
आOण Fयांचा राजीनामा याAवषयी या लखेात सां&गतल ेआह.े

&LीMशOण 

साxहuय आnण  &Lी 
सRंकृती आOण R(ी 
यातील नातसेबंधं

१९९२ सkटlबर लेख ३७ काऊ आOण &चऊ नीला खरे पणेु 
काऊ आOण &चऊ या दोन महाAव<यालयीन 4म(म]ै(णींची खaया आयpुयात झाल�ेया बदलाची व वाRतवाची खरN 

गोpट. अगदN कमी शzदात सांगणारा गोpट6पी लखे &Lी आnण कुटंुब R(ी4शfण ववैाxहक नातसेंबंध 

१९९२ सkटlबर वाता�कन ४२, ४५ मळेावा - कलांचा - कलाकारांचा नीला भागवत मुंबई 
सफदर हाjमी ममेोHरयल £Rट आयोिजत &च(कार, कलाकार, व सहमतTया कलाकारांTया मळेा�याच ेवाता�कन व 

माCहती CदलN आह.े

१९९२ सkटlबर लेख ४४ नदNकाठU मदंाkकनी भार<वाज पणेु 
मौज Pकाशनान ेPका4शत केलले ेवासतंी मजुमुदार या लOेखकेच े’नदNकाठU’ ह ेपRुतकाच ेपरNfण या लखेात केल े

आहे

१९९२ सkटlबर सदर ४७ मतैरणी ग मतैरणी 9व;या बाळ पणेु 
lामीण भागातील मCहलांसोबत Aव<याताई यांचा कुटुबं�यवRथAेवषयी व मCहला मडंळाAवषयी सवंाद R(ी आOण कुटुबं 

�यवRथा

अकं - %दवाळी >वशषेांक 
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष $क लेखक शहर सारांश कळीचे श9द १ कळीचे श9द २ कळीचे श9द ३ 

१९९२
ऑ�ट«बर, 
नो�हoबर सदर ४ सवंाद 9व;या बाळ पणेु 

मानवी मनात xदवाळीyया xदgयाeमाणे 9वचाराचा xदवा उजळव�यासाठ� eयuन कर�याचा संक}प 

१९९२
ऑ�ट«बर, 
नो�हoबर कथा ५ , १४१, जाग साGनया उपल|ध नाहS एक दSघC कथा  

१९९२
ऑ�ट«बर, 
नो�हoबर मनोगत े १०, ७६, रगं तरगं- भ4ूमकांच ेआOण जीवनाच े

�ीराम लाग,ू सलुभा 
देशपांड,े CदलNप 

Pभावळकर, लालन सारगं, 
दNपा �ीराम पणु,े म ुबंई

कलाकार आपलN भ4ूमका सादर करत असताना जी सCंहता kकंवा जो Aवचार मांडत असतो Fयाचा नकळत FयाTया 
खाजगी आयpुयातील भ4ूमकेवर देखील मोठा पHरणाम होत असतो, Fया सदंभा$त �ीराम लाग,ू सलुभा देशपांड,े 

CदलNप Pभावळकर, लालन सारगं व दNपा �ीराम या Cदrगज कलाकारांची मनोगत.े

१९९२
ऑ�ट«बर, 
नो�हoबर कथा १४, ११८ बाट�या Aव<य�ुलखेा अकलजूकर कॅनडा 

लOेखका व शारदाबाई यांनी बाट�या फेकून न देता Fयाचा यथायोrय वापर आप�या kकचनम`य ेतसचे घरातील 
वगेवगे�या Cठकाणी अFयतं सबुक प<धतीन ेकेला आह.े Fयाची हN कथा.



१९९२
ऑ�ट«बर, 
नो�हoबर कथन १९ हलॅो न4लनी 4सगं सरेुखा पाणदंNकर नवी Cद�लN आध�ुनकता व पारपंHरक कम $ठपणा याम`य ेअडकल�ेया म`यमवगuय िR(यांची घसुमट आध�ुनकता R(ी आOण कुटुबं

िR(या आOण 
सRंकृती

१९९२
ऑ�ट«बर, 
नो�हoबर लेख २५, ९२ लrन हवच तर का आOण कस

डॉ. Aव<यतु भागवत, 
आसावरN काकड,े 

शरणकुमार 4लबंाळ,े मनोहर 
सPे, Pकाश बरुटे Pभा 
गणोरकर, वीणा आलास.े

पणु ेम ुबंई 
ना4शक, च�ंपरू 

कलक0ा.

पारपंHरक लrनसRंथा व Fयाच ेअनकुरण करणारा समाज व Fयातनू तयार होणारा सामािजक Pjन, AवAवध 
नातसेबंध यांचा ग ुतंा, भाव�नकता, तसचे वगेळ ेRवभाव व Fयातनू �नमा$ण अबोला, वगेवगे�या Pादे4शक-सांRकृ�तक 

4भ_नतमेळुे मतभदे आOण सामािजक मा_यता अशा एक ना अनके; पण मह{वपणू $ Aवषयासदंभा$त अ�तशय 
अ¦यासपणू $ झाललेN मांडणी या लखेाच ेव4ैशp�य आह.े

Pजनन, मलु ज_माला 
घालण,े

ववैाCहक  नातसेबंधं R(ी-प.ुष नातसेबंधं

१९९२
ऑ�ट«बर, 
नो�हoबर क9वता ३२ सहज, चदंन, बटेा, मोf

वासतंी मजुमुदार, Aवªठल 
वाघ, सHरता पदकx, वसतं 

आबाजी डहाके. उपलzध नाहN

१९९२
ऑ�ट«बर, 
नो�हoबर कथन ३५,   match factory गौरN देशपांड े सातारा लrनाTया जो�या जमवणाaया आप�या आईTया सदंभा$त वगेवगेळ ेkकRसे R(ी-प.ुष नातसेबंधं ववैाCहक नातसेबंधं

१९९२
ऑ�ट«बर, 
नो�हoबर कथन ४१ , ८६. हFयार अनरुाधा व<ैय औरगंाबाद 4म(म]ै(णीTया नातसेबंधंातील भाव�नक ग ुतंाग ुतं

१९९२
ऑ�ट«बर, 
नो�हoबर लेख ४३ पांडवनगरच ंय<ुध म�ुता मनोहर, मधेा थ0 े पणु े एका छो�याशा वRतीत एका Pjनावर वRतीत�या लोकांनी एक( यऊेन _यायासाठU उभा केललेा लढा समाजवादN आध�ुनकता

Aवकास िR(या 
आOण अथ $कारण

१९९२
ऑ�ट«बर, 
नो�हoबर लेख ५१ Pेमकथा Rपध �बाबत परNfकांTया वतीन थोडसं अ]ंबका सरकार म ुबंई

Pेमकथा Rपधा$ जी घतेलN होती, �तTयामागची भ4ूमका Aवषद कर8यात आलN आह.े R(ी प.ुष  नातसेबंधं ल �&गकता

१९९२
ऑ�ट«बर, 
नो�हoबर कथा ५२ ,१३८ मनाTया कोपaयात �तTयासाठU लता P�तभा मधकुर ठाण े Pेमकथा Rपध �मधील पCहला �मांक 4मळाललेN कथा R(ी4शfण िR(या आOण कुटुबं

१९९२
ऑ�ट«बर, 
नो�हoबर लेख ५९, १३८ Rव�नातल ंशहर ... स ुदंर आOण हHरत शरCदनी डहाणकूर म ुबंई

PFयकेाला आप�या Rव�नातील शहर जस ंआह,े तस ंPFयfेात असाव ेअस ेवाटत असत.े Fया Rव�नाब<दल wया 
लखेात मांडणी आह.े  

१९९२
ऑ�ट«बर, 
नो�हoबर क9वता ६१ घर, पायवाट, कलमी रोपटN, गहृPवशे

अनरुाधा पाटNल, शलैा 
सायनाकर शांता शळेके, 
Aव<यलुखेा अकलजूकर , 
Pमोद मनोहर कोपड � उपलzध नाहN.

१९९२
ऑ�ट«बर, 
नो�हoबर eGतसाद ६५ लrन - वाचक P�तसाद

आशा भोपटकर, मrुधा 
देशपांड ेअनजु, हमेा सान,े 

PमोCदनी ]बदं ू
भसुावळ, पणु,े 

ह�ेाबाद
लrन या Aवषयावर qया P�तk�या आवज ू $न पाठव�या होFया, Fयापकैx काहN �नवडक व मह{वपणू $ P�तk�या आहते कुटुबं आOण िR(या

R(ी-प.ुष नातसेबंधं ववैाCहक जीवन.

१९९२
ऑ�ट«बर, 
नो�हoबर कथा ७३ , १२२ पखं ल4लता गादगे लातरू कुटुबं�यवRथा आOण Fयातनू मनमोकळे जीवन जगताना यणेारे अनभुव या कथते आहते िR(या आOण कुटुबं R(ी प.ुष नात ेसबंधं

१९९२
ऑ�ट«बर, 
नो�हoबर मनोगत १०७ R(ीम�ुती Cह खरोखर काय चीज आहे सपंादक पणु े R(ीम�ुती hहणज ेकाय, याAवषयी लोकांTया मनात बरेच गरैसमज आहते, Fयाब<दल छोटसं ंमनोगत. &Lी पWुष संबंध R(ीम�ुती

१९९२
ऑ�ट«बर, 
नो�हoबर पL १२० लकेxस प(

4सय ूवाई आ_दारसन, 
अनवुाद - अिजता काळे य ुएस ए एका परदेशी लOेखकेन ेआप�या मलुNस अ�तशय स ुदंर प( 4लCहल.ं Fयाचा हा अनवुाद अिजता काळे यांनी केला आह,े

१९९२
ऑ�ट«बर, 
नो�हoबर लेख १२९ नकाराला 4भडताना

सजंीवनी बोकxल, मगंला 
रेगे पणु े

समाज�यवRथमे`य ेजर आपण काहNतरN परपंरेTया kकंवा नहेमीTया गोpटNंTया Aवरोधात काहNतरN करत असतो, 
त�ेहा समाजात Aवरोध होत असतो. तो �यि�तगत Rव6पाचा असतो कौटु]ंबक असतो, अथवा सामािजक असतो; 

पण wया नकाराला 4भड�यावर फार चांगल ंकाम होत,ं ह ेwया दो_हN लखेात सां&गतल ेआहे
कुटुबं आOण R(ी

१९९२
ऑ�ट«बर, 
नो�हoबर  कथा १३५ भटे अनरुाधा पोतदार पणु े एका Pवासादरhयान भटेNची उFसकुता लागलN असताना डो�यासमोर आललेा जीवनपट

१९९२
ऑ�ट«बर, 
नो�हoबर क9वता १३९ आयोमी, श�ु कागदांनो , 4मलन, कोरडी नाती,

अिjवनी घ«गड,े Pवीण 
दवण,े अ.णा ढरेे, नी4लमा 
ग ुडंी, नीरजा, यशोधरा साठे,

१९९२
ऑ�ट«बर, 
नो�हoबर अ}बम १७२ अ�बम गौरN देशपांड े सातारा

यात महषu ध«डो केशव कव �, बाया कव �, इरावती कव � व Fयांची AपढN या सदंभा$त माCहती व जनु ेफोटो Pका4शत केल े
आहते

१९९२
ऑ�ट«बर, 
नो�हoबर सदर १७७ मतैरणी ग मतैरणी Aव<या बाळ पणु े

मCहला मडंळाTया पढुाकारान ेसमाजातील वाईट Pथा कमी होतात आOण तचे खरे काय $ अस ूशकत ेअशा Pकारचा 
सवंाद या सदराम`य ेआहे

अकं - 
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष $क लेखक शहर सारांश कळीचे श9द १ कळीचे श9द २ कळीचे श9द ३ 
१९९२ �डसlबर मखुप-ृठ फोटो अMभिजत वद� 
१९९२ �डसlबर संपादक4य २ सवंाद 9व;या बाळ पणेु भारतभर �फरत असताना वेगवेग�या समहूांबरोबर गटांबरोबर केले}या चचाC इथे मांड}या आहेत.  
१९९२ �डसlबर कथा ५ लागेबधं

माया Pधान, अनवुाद 
Aवमला जोशी पणेु आईyया eेमवuसल मनाची हS कथा  आहे. कुटंुब आnण ि&Lया 

१९९२ �डसlबर लेख 9 सटुका दा6Tया अजगरN Aवळ:यातनू डॉ. अभय बंग गडZचरोलS 
गड&चरोलN िज�wयात दा6बदंN कर8यासाठU डॉ�टर अभय बगं व FयांTया सहकाaयांनी काय काय केल;ं तसचे 
दा6मळुे समाजजीवनावर, कुटुबंांवर काय काय पHरणाम होतात, Fया सदंभा$त या लखेात सां&गतल ेआह.े

गु]हेगारS �-टाचार 

१९९२ �डसlबर 9वशषे ओळख १७ Aवशषे ओळख Aवजया चौक सलुभा शरद धळेु 
9वजया चौक यांनी चळवळीत केले}या कायाCची ओळख या लेखात आहे &Lीमhुती एकल R(ी, पHरत�Fया 

R(ी, संघटना 
१९९२ �डसlबर लेख २१ , ४० अAवRमरणीय fण सभुाषच�ं जाधव पणेु GनसगाCने &Lी-पWुष भेदाचा केलेला Gनयम हा मानवी आजार पसुनू टाकतो, या9वषयी हा लेख आहे. &Lी-पWुष नातसेंबंध 

१९९२ �डसlबर क9वता २२ लrन, Pेमात पडल कx गावी गेल�ेया घर ग�यास मालkकणीच ेप(, Rपश $,

मीनल काळे, नी4लमा 
4शकारखान,े मगंला 

परांजप,े अपणा$ भाव,े पpुपा उपल|ध नाहS 

१९९२ �डसlबर लेख २४ , ३४ माझी म ुबंचैी शाळा अजंलN कुलकणu मुंबई 

शाळेतील म यमवगdय वातावरण, MशOणाकड ेबघ�याचा �ि-टकोन इuयादS या लेखात लेnखकेने अनभुवातनू मांडले आहे  &LीMशOण 

१९९२ �डसlबर लेख २९, ४० स�ंेवाचनू... रजंना &गरNधरगोपाल पणेु 
समाजात शरNरसखुाब<दल Pचडं अ�ान अस�यामळुे आOण Fयाची जाCहर वाTयता कुठेहN  करायची नस�यामळुे 

समाजातील कुटुबंावरती व प�तपFनीTया सबंधंात बरेच ताणतणाव �नमा$ण होत असतात. Fयासबंधंी हा लखे.
R(ी प.ुष wयांTयातील 

नातसेबंधं ववैाCहक जीवन
कुटुबं आOण 
सRंकृती

१९९२ �डसlबर लेख 30 वाचायला हव े- वभैव पेशवकेालNन वा�यांच े नीना भडेसगावकर पणेु eGतमा eकाशनाने eकाMशत केलेलं डॉhटर मंदा खांडगे यांच ं’वभैव पेशवेकालSन वा¦यांचे’ या प&ुतकाच ंपरSOण 

१९९२ �डसlबर लेख 32 धम $ आOण R(ी Pा. डी. य ुपवार को}हापरू 
धमाCत ि&Lयांच ं&थान काय आहे, धमाCyया नावाने Gतच ंशोषण कशा eकारे होतं, याची अGतशय चांगलS मांडणी केलS आहे लेखात R(ी-प.ुष नातसेबंधं जा�त�यवRथा आOण 

िR(या धा4म $कता

१९९२ �डसlबर पL े ३५ वाचणारे 4लCहतात अनकेांच ेलखेन

वाचकांTया वगेवगे�या सचूना, कौतकु करणारे शzद, तसचे मनोधयै $ वाढवणारे आपलुकxच ेशzद इFयादN.

१९९२ �डसlबर कथा ४१ जानकx बाळकृpण देसाई रuनाZगरS जानकxTया सघंषा$ची कथा.

१९९२ �डसlबर सदर ४७ मतैरणी ग मतैरणी Aव<या बाळ पणेु 

बाई 4शकलN कx, आपोआप Pगती होत.े मCहला मडंळात बाईTया 4शfणावर चचा$; तसचे, फुल-ेआबंडेकर यांच े
4शfणासदंभा$त मह{व अधोरेOखत R(ी4शfण

अकं - BयेDठ नागGरक >वशषेांक 
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष $क लेखक शहर सारांश कळीचे श9द १ कळीचे श9द २ कळीचे श9द ३ 
१९९२ जानेवारS मखुप-ृठ &च( उदय बांxदवडकेर जीणC वडाyया झाडाला नgया पारं|या 
१९९२ जानेवारS संपादक4य १ सवंाद मंदा�कनी भार;वाज �ये-ठ नागcरकांyया uयांyया एकक4पणात उ;भवणाwया 9वदारक सम&या 
१९९२ जानेवारS कथा ४, १३ Fया दोघी मीनाOी सरदेसाई सांगलS शहरातील वाढती आधGुनकता आnण वयोव;ृध नागcरकांसाठ�चे व;ृधा�म 
१९९२ जानेवारS लेख ९ एकेक तaहा hहातारपण �नभाव8याTया इंद ूकरंदSकर पणेु आय-ुभर काबाडक-ट कtन  संसार फुलवणाwया &Lी-पWुषांyया आय-ुयात Rहातारपणी आलेले जीवनपटाचे वणCन कुटंुब gयव&था आधGुनकता असरुOतता 

१९९२ जानेवारS लेख १४ , ३७ स ं̀ याछाया 4भवAवती µदया भा&कर भोळे नागपरू 
व<ृधFवाचा Pjन केवळ शारNHरक, आरोrयाTया व कौटु]ंबक कटकटNतनू न बघता तो मानसशाR(ीय व 

समाजशाR(ीय ¢िpटकोनातनू ब�घतला गेला पाCहज े आधGुनकता कुटंुब gयव&था मानवी हhक 

१९९२ जानेवारS  मलुाखती                                                                                    १६,४८,४९ qयpेठ नागHरकांबरोबर मनमोक�या ग�पा नयन कुलकणd, मंदा�कनी भार;वाज, प-ुपा रोड ेपणेु 
प8ुयातील फुलवतंा बाई झोडग,े वा. दा रानड,े इदंमुती पटवध $न, एन.डी नगरवाला, कमल आपटे, P4मला बडेकेर या 

qयpेठ नागHरकांTया Pेरणादायी मलुाखती &LीMशOण समाज eबोधन ि&Lया आnण घरकाम 



१९९२ जानेवारS स}लामसलत २४ व<ृधपणीच ेजीवन अस ेखलुवा म.पा.भावे ठाणे जीवनाyया व;ृधuवाyया टkkयावर आशावादS जीवन जग�याचा मलूमंL यात आहे.                                                                                                                            
१९९२ जानेवारS लेख २७ असच काहN व<ृधFव कुसमु फुले पणेु समाजातील वjेया िR(यांTया होणाaया शारNHरक, मान4सक व आ&थ $क होणाaया शोषणाब<दलच ेAववचेन पWुषeधानता &Lीआरोfय xहसंा,xहसंाचार 
१९९२ जानेवारS लेख २९ वधृावRथतेील शारHरक आOण मान4सक आजार डॉ. �कतdMसगं चौहान पणेु प]नाशीनंतर उ;भवणाwया आजारा9वषयी व uयाyया उपचारा9वषयी माxहतीपर लेख &Lीआरोfय 
१९९२ जानेवारS  लेख ३०, ३४ आजी आजोबा 4श]बर उषा अकोलकर पणेु आजीआजोबांचे Mशबीर घेणाwया &नेह सं&थे9वषयी माxहती 
१९९२ जानेवारS लेख ३२ व<ृधFव आOण आहार डॉ. 9वजया साठे पणेु वाढuया वयानसुार कोण कोणता आहार °यावा या9वषयी. 
१९९२ जानेवारS कथन ३५ आजी डॉ. अनरुाधा सोहनी पणेु हुशार, कतCबगार व Zचवट असले}या आप}या आजीब;दल नातीचे कथन संघषC &Lीआरोfय 

१९९२ जानेवारS लेख ३८ qयpेठ नागHरकच - पण अमHेरकेतले रंजना आठ}ये पणेु 
qया अमHेरकेत qयpेठ नागHरकांTया ह�काची चळवळ उभी राCहलN Fया अमHेरकेतील व<ृधांना कोणकोणFया 

सAुवधा उपलzध झा�यात Fया सदंभा$त लखे मानवी हhक 

१९९२ जानेवारS मलुाखत 42, ५८ बातचीत - वसतं धामणकर यांTयासोबत उषा दातार पणेु �ये-ठ नागcरक संघ हा संपणूC पणेु शहरात का व कसा कायCरत झाला uया संदभाCत संघाचे eमखु वसंत धामणकर यांyयाशी बातचीत आधGुनकता कुटंुबgयव&था 
१९९२ जानेवारS माxहतीपर लेख ४६ काहN व<ृधा�म व तथेील सोयी इंद ूकरंदSकर पणेु महारा-�ातील काहS व;ृधा�मांची माxहती, सं&थेचे नाव,  तथेील स9ुवधा या9वषयी माxहतीपर लेख 

१९९२ जानेवारS लेख ५२ इTछामरण - गणुव0ापणू $ जीवनाची सरेुल भरैवी उ��वला मेहlदळे पणेु 
इTछामरण याAवषयी मह{वपणू $ लखे, इTछामरण चळवळीचा लखेाजोखा आOण FयाTया सकं�पना व मानवी 

मनातील काहूर या सदंभा$त लखे मानवी हhक आरोfय 

१९९२ जानेवारS कथन 55, ६४ वय साठUच ेझळाळ -वाह े�नझ $र खळाळ नMलनी नानल ठाणे 
वयाची साठU पार करणाaया समुती फडके यांनी वयाचा Aवचार न करता साठUशांतीTया काय $�मात अFयतं 

क�पकतने ेजीवनाकड ेबघ8याTया ¢िpटकोन सांगणारा अनभुव हा लखे.
१९९२ जानेवारS संxहता ५७ नागHरकांसाठU सरुfा - सCंहता व. कृ. जोशी पणेु वाढuया आnण xहसंक गु]हेगारSमळेु एकटे राहणारे व;ृध हे पी�डत होत चालले आहेत uया संदभाCत सरुOेची संxहता असणारा लेख xहसंा असरुOतता गु]हेगारS 
१९९२ जानेवारS लेख ५९ , ६३ या वळणावर रंजना ZगरSधरगोपाल  
१९९२ जानेवारS लेख ६१ कर�या केसांना कसरत कमMलनी काटदरे ऑ&�ेMलया पा�चाzय देशातील व;ृधuवाचं कौतकु करणारा लेख  &Lीआरोfय &Lीमhुती संघषC 
१९९२ जानेवारS सदर ६४ मतैरणी ग मतैरणी नयन कुलकणd पणेु शहरातील वाढती आधGुनकता न पेलवणारा iामीण समाज कुटंुब gयव&था आधGुनकता मानवी हhक 

१९९२ जानेवारS क9वता ६५ , ६६ अ4मना, ससंार, उजाळ ससंार, नात, सो�नया, माHरया.

डॉ. सषुमा बसवतं, 
गीतांजलN जोशी, पpुपा रोड,े 

प.ुषो0म बलेखडेकर, 
अ.ंधती लोCहया, अपणा$ 
भाव ेसायमन माCट $न

अकं - 
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष $क लेखक शहर सारांश कळीचे श9द १ कळीचे श9द २ कळीचे श9द ३ 
१९९२ फे�वुारS मखुप-ृठ फोटो राजेश कंगे 
१९९२ फे�वुारS संपादक4य ३ सवंाद 9व;या बाळ पणेु वॉMशfंटन येथे झाले}या चचाCसLात वेगवेग�या 9वषयावर संवाद तथेील आढावा 
१९९२ फे�वुारS लेख ५, ४६ Cट�पण - न«दN ना. ग . गोरे पणेु थॉमस xहल eकरणावtन देशाyया ि&Lयांचा व uयांyया पcरि&थतीचा घेतलेला मागोवा &Lीमhुती कुटंुब आणी सं&कृती 
१९९२ फे�वुारS कथा ७ िज<द नीरा आडारकर मुंबई िज;द असले}या मलुSची कथा 
१९९२ फे�वुारS लेख ११, ४० वगेळी वाट वगेळी साठ शलैा / <वारकादास लोCहया बीड आपल ंgयिhतगत आय-ुय सोडून समाजासाठ� झटणाwया जोडkयाची कहाणी समाजवाद &Lीवाद 
१९९२ फे�वुारS लेख १८ खळे8यांचा खोका सषुमा केसकर पणेु लहानपणीचा खेळ व uयाyया आठवणी संदभाCत खेळ�याचा खोका

१९९२ फे�वुारS लेख २० सकxनाच दखुण ं
Rपाक$ , अनवुाद मदंाkकनी 

भार<वाज पणेु 
Rपाक$  हN सRंथा झोपडप�टNत AवAवध Pjनांवर काम करत,े तर �तथ ेFयांनी केल�ेया कामाचा/ अनभुवाचा अनवुाCदत 

लखे.
&Lीआरोfय 

१९९२ फे�वुारS क9वता २४ सले,सले, तझुचे ओठ मा(, Rवग $, Hरगंण, इTछा

मालती देऊळगावकर, 
राज o� व<ैय, वासतंी 

इनामदार जोशी, Aवजया 
जहागीरदार, qयो�त 

कानटेकर
१९९२ फे�वुारS लेख २६ मदतनीस �नल ू�नरजंन ग�हाणकर पणेु इंदोGनMशया म ये गे}यावर आले}या  अनभुवाचा लेख 
१९९२ फे�वुारS लेख ३२ Aवजयेतान ंAवष घतेल ं P�तभा आpटNकर वधाC 9वजेयतानं 9वष घेऊन आuमहuया केलS uया संदभाCत 
१९९२ फे�वुारS लेख  ३४ एक होती hहातारN डॉ. समुती का�नटकर पणेु &Lीमhुतीचा लवलेशहS नसताना आपल ंआय-ुय पणूCपणे मhुतपणे जगणाwया व संसार चालवणाwया आजीची कथा &Lीमhुती ि&Lया आnण कुटंुब 
१९९२ फे�वुारS लेख ३७ 4म( मधेा कुलकणu मुंबई MमLासंदभाCत असलेलS अपेOा व uयाची पतूCता 
१९९२ फे�वुारS eGत�~या ४१ वाचणारे 4लCहतात अनकेांच ेलखेन n®&ती समाजातील ि&Lयांyया e�नावर वाचक Mलxहतात. कुटंुब आnण &Lी &LीपWुष नातसेंबध 
१९९२ फे�वुारS कथा ४३ Rवीकार डॉ.कुमदु गोसावी औरंगाबाद 

१९९२ फे�वुारS सदर ४७ मतैरणी ग मतैरणी Aव<या बाळ पणेु 

जगात�या साaया बायांच ेद:ुख एकच आह.े Fया�न4म0 अमHेरकेतलN पHरषदेत जाऊन आ�यावर जगात�या �नवडक 
बायांनी आपल द:ुख ज ेपHरषदेत मांडल.ं Fयाव6न मCहलांशी सवंाद साधताना Aव<याताई या सदरात जगात�या 

साaया बायांच ेद:ुख सारखचे आह,े अस ंसांगतात.
सRंकृती आOण िR(या

R(ी-प.ुष नातसेबंधं

अकं - म%हला %दन >वशषेांक 
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष $क लेखक शहर सारांश कळीचे श9द १ कळीचे श9द २ कळीचे श9द ३ 
१९९२ माचC मखुप-ृठ फोटो नयन कुलकणd उपल|ध नाहS 
१९९२ माचC संपादक4य ३ सवंाद 9व;या बाळ पणेु मxहला xदनाGनMमV ि&Lयांyया &वतंL कतृCuव पढेु यावे,  ना क4 कोणाची बxहण-बायको-आई Rहणनू. या GनMमV हे संपादक4य. ि&Lया आnण कुटंुब सं&कृती आnण &Lी &Lी-पWुष नातसेंबंध 
१९९२ माचC क9वता ५ असनू नस�यागत (नात परपंरेशी - आठवण कुमारांची) नीला भागवत मुंबई 
१९९२ माचC ओळख ६ Aवशषे ओळख - अनरुाधाबाई आठवले साधना 9व. य पणु े अनरुाधाबाई आठवले यांyया कायाCची ओळख या लेखात आहे. सरुOतता &Lी-पWुष नातसेंबंध 
१९९२ माचC कथा ११ ती आOण कबतुरे लता. e. म ठाणे 
१९९२ माचC लेख १३, नॉर�लांट - एक Pjन&च_ह 9वजया राजवाड े मुंबई कुटंुब Gनयोजनाyया नवीन साधनाब;दल  हा लेख  आहे &Lी आnण कुटंुब &Lीआरोfय 
१९९२ माचC लेख १६ कवडसा सधुीर हसमनीस पणेु खेळावर मग तो कोणताहS असो uयाyयावर सं&कृतीyया नावाने संकट कसं उभ ंराहत आहे, uया संदभाCत लेख. &Lी आnण सं&कृती &Lी पWुष संबंध 

१९९२ माचC लेख १८, २५ पाडीत गायरान ज4मनीवरNल ह�क- िR(यांTया सघंCटत ताकतीचा Aवजय मंगला nखवंसरा औरंगाबाद 
मCहला सघंCटत होऊन जर सघंष $ कर8यासाठU सqज झा�या, तर जमीनच काय, कोणFयाहN Pjनावर Aवजय सपंाCदत 

क6 शकतात, एवढN ताकद एकजटुNम`य ेअसत े संघटना पयाCवरण आnण ि&Lया 

१९९२ माचC लेख २० वाचायला हव - तो0ोचान आसावरS काकड े पणेु 
तFेसकुो कुरोयानागी या &चनी लखेकाच ेपRुतक चतेना सरदेशमखु यांनी अनवुाCदत केल ंआह.े त ेमह{वपणू $ आह ेत े

वाचायला पाCहज े
१९९२ माचC कथा २२ दपुवा eGतमा इंगोले अमरावती एका 9पचले}या मxहलेyया संघषाCची कथा  R(ी प.ुष नात ेसबंधं सRंकृती आOण िR(या xहसंा. xहसंाचार 
१९९२ माचC पL २६ बोलकं प( डॉ. सरेुखा आबंी पणेु आप}याला सोडून गेले}या शतेकरS बापाला लेक4ने Mलxहलेल ंभावGनक पL 
१९९२ माचC लेख २७ जानकाबाईन े4शकवल�ेया गोpटN वसधुा मने तळेगाव दाभाड े 9वभािजत झालेले नातवेाईक मोलकरSण जानकाबाई यांyयामळेु एकL ये�याची गो-ट 
१९९२ माचC लेख 30,४९ कॅमaेयाTया डो�यातनू बाळकृ-ण देसाई  रuनाZगरS कोकणातील GनसगC व माणसांशी झाले}या आपलुक4yया नातसेंबंधाब;दल 
१९९२ माचC लेख ३४ कैदेतनू प(काHरतकेड े इं�सेन ड�गरे मुंबई ज]मठेपेची MशOा होऊन गजाआड झाले}या एका मxहलेचा; एका वVृपLाची संपादक हो�यापय�तचा eवास यात आहे 
१९९२ माचC लेख ३६, ५४ चौकोनी ख ु�ंयाची थडगी आशा मुंडले  पणेु एका eागGतक 9वचाराyया आईची कथा &Lी आnण सं&कृती 
१९९२ माचC क9वता ३९ कंुकू, रनव े Mसधं ूgहS जाधव उपल|ध नाहS 

१९९२ माचC क9वता ४० भकू
 जगबधं ूसामल अन.ु 

Aवमल रथ

१९९२ माचC लेख ४१ , ६४ सवा�साठU आरोrय
अमर जसेनी, अन.ु सधुा 

नरवण े उपल|ध नाहS मxहलांचे आरोfय Gनरोगी राह�यासाठ� uयांना आरोfयाचा अZधकार Mमळाला पाxहजे &Lी आnण आरोfय 

१९९२ माचC लेख ४४ , ५१ कहाणी नावडतीची �योGत कानेटकर पणेु नावडuया बाईची एक गो-ट 
१९९२ माचC वVृा]त ४५ ह�ेाबाद - R(ी सखी मडंळ मळेावा 9व;या मuकल हे�ाबाद हैदराबाद इथे झाले}या &Lी सखी मंडळ मेळाgयाचा वVृा]त

१९९२ माचC eGत�~या ४७ P�तk�या
P�तk�या मा4लनी सPे, 
मrुधा देशपांड,े Pभा हडuकर पणेु 

हैदराबाद येथे झाले}या &Lी सखी मेळाgयासंदभाCत वेगवेग�या eGत�~या 

१९९२ माचC eGत�~या ५० वाचणारे 4लCहतात
Cदनकर पटवध $न, Aव. रा 

4लमये पणेु. सांगलS अकंाबाबत वेगवेग�या पण महzवपणूC eGत�~या xदले}या आहेत. 

१९९२ माचC लेख ५२ Aवशषे ओळख - हमीदाबगेम आवटे Pा. शा4लनी मनेन रuनाZगरS 
’Aवशषे ओळख’म`य े4श�fका हमीदाबगेम आवटे यांTया 4शfण fे(ातील काया$ब<दल व FयांTया �यि�तम{वाची 

ओळख या लखेात आह.े
R(ी आOण 4शfण

१९९२ माचC लेख ५५ &चरजंीव सौभाrय कां4शनी शांता भट पणेु 
िR(यांवर बधंन ेका? जर ससंाराचा गाडा दोघांना हाकायचा असतो तर बाईला का बधंन,े �तTयावर गलुाम&गरN 

लादलN जात ेअस ंका? वगेवगे�या Pjनावर हा लखे Pकाश टाकतो िR(या आOण सRंकृती ल �&गक शोषण R(ीप.ुष नातसेबंध
१९९२ माचC कथा ५७ �लोरोkफल रेखा बजैल जालना जगातील सुंदरता मानवी डो�यांyया �-टSपथात यावी या साठ�ची हS अ;भतु कथा 
१९९२ माचC सदर ६३ मतैरणी ग मतैरणी Aव<या बाळ समाजातील हंुडा, लfन दाtबंदS, Gनवडणकुा तसेच 9व9वध e�नावर चचाC &Lी आnण सं&कृती हंुडाबळी, मानवी हhक 

अकं -  
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष $क लेखक शहर सारांश कळीचे श9द १ कळीचे श9द २ कळीचे श9द ३ 
१९९२ ए9eल मखुप-ृठ फोटो उपल|ध नाहS उपल|ध नाहS 
१९९२ ए9eल संपादक4य ३ सवंाद 9व;या बाळ पणेु शासक4य कायाCलयात कोणuयाहS देवधमाCची पजूा अचाC कt नये, याबाबत संवाद 
१९९२ ए9eल लेख ६ PामाOणकपणाAवषयी आजीबाई कै. Zच. 9व जोशी उपल|ध नाहS Zच.ं 9व. जोशी यांyया ज]मशता|दS GनMमV uयांचा एक  लेख पनुeCकाMशत 
१९९२ ए9eल चचाC १०, २८ चारचौघी- मफैलNसारखी रगंललेN चचा$ मणृाMलनी शहा पणेु eचंड eMस;ध असले}या चारचौघी नाटकाyया कलाकारांसोबत मफैलSसारखी चचाC 

१९९२ ए9eल ओळख १५ Aवशषे ओळख - सखबुाई पवार मंगला nखसंसरा औरंगाबाद 

 लातरूTया सखबुाई यांनी बाबासाहबे आबंडेकरांच ंसोलापरूTया सभते भाषण ऐकल ंहोत.ं Fयांना सारख ंवाटत होत ं
कx, सघंटन4ेशवाय आप�याला _याय 4मळणार नाहN. Fयांची सघंषा$ची कथा व Fयांची Aवशषे ओळख या लखेात आहे दMलत 

संघटना 
जा�त�यवRथा 
आOण िR(या



१९९२ ए9eल कथा १७ एक समजावणीचा सरू क9वता महाजन ठाणे क9वता महाजन यांची फारच सुंदर कथा 
१९९२ ए9eल कथा २३ Aवचंणुuच ेAवचं ू गौरS देशपांड े सातारा 9वचंणुd गावातील  9वचंूंची कथा 

१९९२ ए9eल लेख २७, ४३ राखीव जागा- ठोस आfेप, राRत समथ $न आOण Cहदं ूमRुलNम तणाव डॉ�टर Aव<यतु भागवत पणेु 
राखीव जागांTया सदंभा$त रा. प. नने ेयाच ं’राखीव जागा व ठोस आfेप’, ’राRत समथ $न’ आOण सलुभा vwम ेयांच ं

’Cहदं-ूमRुलNम तणाव’ हN पRुतके वाचायला हवीत.
जात आOण वग $ यातील 

ग ुतंा धा4म $कता द4लत
१९९२ ए9eल लेख ३३ चारचौघी  आOण आपण सनुील सकुथनकर पणेु &Lी चळवळीशी आnण लेखक xदfदशCक यांyयाशी नातं सांगत सनुील सकुथनकर यांनी Mलxहलेल ंहा लेख. 

१९९२ ए9eल क9वता ३५ थांब तोवर, शाळा, R(ी, घर.

सजंीवनी बोकxल, 
मनिRवनी लता रवीं�, 

P�तभा टेपाळ,े भारती पांड,े 
शभुांगी शहा उपल|ध नाहS 

१९९२ ए9eल कथा ३७ तमाशा
िजलानी बानो, अनवुाद 

Aव<या मFकुल हैदराबाद

१९९२ ए9eल eGत�~या ४० वाचणारे 4लCहतात

शांता बोरगावकर, वसधुा 
गोखल,े स�ुनता शoड,े मालती 
हडuकर, �ीराम कवडीकर, 

भा. वा आपटे,
बगंलोर, पणु,े 

म ुबंई,
१९९२ ए9eल लेख ४२ &चरजंीव बलाFकारकां�fणी नयन कुलकणu पणेु 9वजय तlडूलकर यांyया या नाटकावर उu&फूतCपणे Mलहून आलेलS eGत�~या 
१९९२ ए9eल ओळख ४४ Aवशषे ओळख - श4म $pठा कjयप सगंीता सोमण जोधपरु शMमC-ठा क�यप यांyया संघषाCची कहाणी 
१९९२ ए9eल सदर ४७ मतैरणी ग मतैरणी Aव<या बाळ पणेु मxहला xदनाyया कायC~मानंतर मxहलांशी संवाद 

वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष $क लेखक शहर सारांश कळीचे श9द १ कळीचे श9द २ कळीचे श9द ३ 
१९९२ मे मखुप-ृठ फोटो चाWदV वतCक मोगwयाyया फुलाचे झाड 
१९९२ मे संपादक4य ३ सवंाद 9व;या बाळ पणेु ’Mमळून साwयाजणी’ कायाCलयात आलेले दोन अनभुव iामीण 
१९९२ मे लेख बायकांची चगंळ? छ!े महागाईच ब:खळ सरेुखा पाणदंNकर नवी xद}लS जीवनप;धतीवर ता�या अदंाजपLकाचे पcरणाम काय होतील, याचा अदंाज घेणारा  लेख आZथCक e�न  सामािजक ि&Lया आnण कुटंुब 
१९९२ मे eGत�~या १०, ११ वाचणारे 4लCहतात अनेकांचे लेखन अकंा9वषयी कौतकु अZधक सचूना eGत�~या 
१९९२ मे लेख १२ Aवशषे ओळख : नसीमा हुरजकु अन ुभागवत पणेु अपंगाची सेवा करणाwया  नसीमा हुरजकु यांyया9वषयी MशOण सामािजक &LीकतृCuव 
१९९२ मे लेख १५ कवडसा सधुीर हसमनीस पणेु वेगवेग�या OेLात असले}या मxहलां9वषयी &Lी  कतृCuव सामािजक कला 
१९९२ मे लेख १८, ३६ Cठणगी 9व;या 9व;वांस मुंबई मुंबईमधील झोपडप«टS आnण तथेील मxहला मंडळ सामािजक 9वकास आnण ि&Lया 
१९९२ मे क9वता २० उपलzध नाहN हॉलS Gनअर अमेcरका 
१९९२ मे परSOण २१ गौरN देशपांड े: एका Cदशने ेस6ु असललेा Pवास (लखेांक ५ ) eभा गणोरकर  मुंबई गौरS देशपांड ेयांyया लेखनावर भा-य साxहuय आnण ि&Lया &Lी पWुष संबंध 
१९९२ मे पL २७ बोलकं प( एक मLैीण 9व;याता�ना पL 
१९९२ मे कथन २८, ४६ �नधा$र eीती कोतवाल पणेु कायCकताC आnण MशOण घेत असले}या मलुS, म�ैLणी यांyयातील संवाद MशOण ि&Lया आnण कुटंुब सामािजक 
१९९२ मे &व कथन ३१ मा¨या लकेxच ेलrन नीला खेर पणेु मलुSचे परदेशी MशOण, लfन जळु9वणे आnण eेम9ववाह या9वषयी &LीMशOण 9ववाह आnण ि&Lया सामािजक 
१९९२ मे लेख ३२ अबला'पणाची मीमांसा शMशकला जाधव सातारा &Lीचा दबुळेपणा कोणकोणuया बाबतीत आहे, या9वषयी Zच�कuसक मांडणी &Lी-पWुष समानता लYZगकता सं&कृती आnण ि&Lया 
१९९२ मे लेख Aवशषे ओळख : शांता आOण समुती मंगला साने गोवा भाजी 9वकणाwया शांता आnण समुती यांyया9वषयी ि&Lया आnण कुटंुब &LीकतृCuव &Lी-पWुष नातसेंबंध 
१९९२ मे कथा ४३ सटुका नंxदनी उपा ये सातारा क-टकरS मxहलेची  कथा दाcर�य वा¦मयीन &Lी-पWुष नातसेंबंध 
१९९२ मे सदर ४८ मतैरणी ग मतैरणी 9व;या बाळ पणेु मxहला मंडळ अनभुव iामीण ि&Lया MशOण 

अकं 
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष $क लेखक शहर सारांश कळीचे श9द १ कळीचे श9द २ कळीचे श9द ३ 
१९९२ जनू मखुप-ृठ &च( ममता समुंत उपल|ध नाहS 
१९९२ जनू संपादक4य ३ सवंाद 9व;या बाळ पणेु भारतात iाहकाकड ेबघ�याyया �ि-टकोन फार चांगला नाहS. कागल-पणेु eवासात आले}या  अनभुवांती केलेला संवाद 

१९९२ जनू लेख ५, १२ नम $दा खोaयातील गाज एक याLी उपल|ध नाहS 
नम $दा बचाव आदंोलना माफ$त वडगावपासनू म`यPदेशातील कासारवाडपय �त �नघाल�ेया या(तेील एका या(ीचा 

अनभुव पया$वरण आOण िR(या सघंटना

१९९२ जनू लेख १० Cहसंाचाराच ेवाढत ेथमैान डॉ. माया पं�डत 
Aव<यानगर, 
को�हापरू समाजातील मxहला व मलुSंवर वाढuया xहसंाचारासंदभाCत कारणमीमांसा आnण 9व�लेषण या लेखात आहे xहसंा, xहसंाचार ि&Lया आnण सं&कृती पWुषeधानता 

१९९२ जनू पL १३ बोलक प( नयन कुलकणd पणेु 

कुटुबंातच न�ह ेतर समाजात मोªयांचा आदश $ घऊेन यणेारN AपढN अनकुरण करत असत.े Fयामळुे मोªयांनी जर 
चांग�या प<धतीन ेआपला �यवहार केला, तर तो उपयोगी ठरतो. कुgयाTया मFृयTुया वळेेस घडल�ेया भाव�नक 

Pसगंाला ध6न ह ेप( आह.े
१९९२ जनू क9वता १४ �त_हNसांजलेा वंदना कुलकणd 
१९९२ जनू क9वता १५ उपलzध नाहN नीला देशमखु 
११९२ जनू क9वता १५ भाrयोदय ऊMमCला खानखोजे  
१९९२ जनू ओळख १६ Aवशषे ओळख - कांचन सोनट�के मदंाkकनी भार<वाज पणेु दMलत MमL परु&कार eाkत असणाwया बालना«य OेLात  महzवपणूC योगदान देणाwया कांचन सोनटhके यांची 9वशषे ओळख दMलत 
१९९२ जनू eGत�~या १९ वाचणारे 4लCहतात कांताराम सोनावणे मुंबई &Lीलेnखकांना eोuसाहन देणारे gयासपीठ &Lी आnण साxहuय 
१९९२ जनू eGत�~या १९ वाचणारे  4लCहतात बी आर चेनगे सातारा 9वजय तlडूलकर यांyया नाटकावर आले}या लेखाला eGत�~या 
१९९२ जनू eGत�~या १९ वाचणारे 4लCहतात वृंदा दाभोलकर को}हापरू &LीपWुष समानतyेया पातळीवर समाज उभा कर�याyया �ि-टकोनातनू eGत�~या &Lी पWुष नाते संबंध 
१९९२ जनू eGत�~या १९ वाचणारे 4लCहतात सuयिजत रथ xद}लS Mमसाyया फे�वुारS अकंात जे नानासाहेब गोरlच ंxटपण  छाप�यात आलं आहे, uयाब;दल eGत�~या ि&Lया आnण कुटंुब ि&Lया  आnण सं&कृती 
१९९२ जनू लेख २० कवडसा सधुीर हसमनीस पणेु वेगवेग�या 9वषयावर सारांश &वtपात लेखन &Lी आnण साxहuय ि&Lया आnण सं&कृती 
१९९२ जनू लेख २२ िR(यांसाठU राखीव जागा 9वनायक Mलमये सांगलS ि&Lयांना लोकसभेपासनू त े&थाGनक &वरा�य सं&थेम ये राखीव जागा कशा &वtपात Mमळाgया uयासाठ� हा लेख लोकशाहS 
१९९२ जनू परSOण २४, २८ अक4सCदच ेदाण े Pाचाय $ अनरुाधा गरुव को}हापरू iामीण भागातील दाcर�य आnण गcरबी व 9व9वध e�न आप}या या कादंबरSत eGतभा इंगोले यांनी मांडले आहेत दाcर�य ववैाxहक नातसेंबंध 

१९९२ जनू लेख २५ वाचा एक व4ैशp�यपणू $ अवकाश मंगला साठे मुंबई 
वेगवेग�या 9वषयावर असणाwया  असंqय प&ुतकाचे iंथालय असणाwया ’वाचा’ या iंथालया9वषयी मांडणी केलS आहे लYZगकता xहसंाचार 

िR(या आOण 
सRंकृती

१९९२ जनू लेख २९, ३५ Aव�ानाला वाहून घतेललेN म«टाल4सनी सचेुता चांदककर पणेु इटलSत ज]मले}या cरटा xहचा 9वªानाyया कामात वाहून घेतलेला eवास या लेखात आहे. कुटंुब आnण ि&Lया ि&Lया आnण सं&कृती 
१९९२ जनू कथा ३० मागण ं मंगला साठे मुंबई 

१९९२ जनू कथन ३६ वगेळी वाट वगेळी साथ Gनशा Mशवरूकर संगमनेर 
आपला म`यमवगuय व सखुी ससंाराचा गाडा सोडून सामािजक काया$त झोकून देणाaया 4शवाजी व �नशा 4शवरूकर 

यांTया चळवळीत केल�ेया कामाच ेकथन कुटंुब gयव&था ि&Lया आnण सं&कृती 
१९९२ जनू कथन ४१ वगेळी वाट वगेळी साथ 4शवाजी गायकवाड संगमनेर शतेकरS कुटंुबात ज]मले}या मलुाने पढेु जाऊन चळवळीत झोकून देऊन केले}या कामाचे कथन दMलत जाGतgयव&था मानवी हhक 
१९९२ जनू सदर ४७ मतैरणी ग मतैरणी 9व;या बाळ पणेु १ मे कामगार xदनाyया GनMमVाने झाले}या कायC~माची चचाC ि&Lया आnण कुटंुब ि&Lया आnण सं&कृती संघटना 

अकं -  
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष $क लेखक शहर सारांश कळीचे श9द १ कळीचे श9द २ कळीचे श9द ३ 
१९९२ जलु ै मखुप-ृठ &च( गणेश 9वसपतुे उपल|ध नाहS 
१९९२ जलु ै संपादक4य ३ सवंाद 9व;या बाळ पणेु मxहला xदनाyया कायC~मात सर&वती पजूनाyया GनMमV जी चचाC झालS, uयाला अनषंुगून वाचकांशी चचाC 

१९९२ जलु ै लेख ६, ४३ नCंदनी आOण डॉ. Aवजय उपा`ये मदंाkकनी भार<वाज पणेु 
आपला सरुळीत चालललेा डॉ�टरN पेशा सोडून, सखुी ससंार सोडून, lामीण भागात जाऊन काम करणाaया नCंदनी व 

डॉ. Aवजय उपा`य ेया जोडीAवषयी िR(या आOण पया$वरण R(ी आOण सRंकृती
१९९२ जलु ै लेख ११, ४१ मलुगा मलुगी सारखचे... तरNहN अजंलS देशपांडे मुंबई मलुगा-मलुगी सारखेच Rहणत, तरSहS भेदभाव हा चालचू असतो असं का? िR(या आOण सRंकृती &Lी-पWुष नातसेंबंध 
१९९२ जलु ै लेख १२, ४० 4श4शरातल ेबागकाम सीय ूवाई अदंारसन Mमयेuस ू xहरोMशमावर अमेcरकेने टाकले}या बॉRबने जो भीषण संहार झाला uयावर हा लेख eकाश टाकतो xहसंाचार , xहसंा 
१९९२ जलु ै eGत�~या १६ , १७ वाचणारे 4लCहतात अि�वनी बव� पणेु दोघींनी अकंासंदभाCत eGत�~या xदले}या आहेत 

आसावरN काकडे पणेु 
१९९२ जलु ै लेख १८, ३१ गौरN देशपांड े- एका Cदशने ेस6ु असललेा Pवास eभा गणोरकर  मुंबई गौरS देशपांड ेयांyया कायाCचा व साxहuयाचा आढावा या लेखात घेतला आहे &Lी-पWुष नातसेंबंध ि&Lया आnण सं&कृती साxहuय आnण ि&Lया 
१९९२ जलु ै पL २५ बोलकं प( अ�नता केळकर पणेु गभCजल, बाMलका �णूहuया संदभाCत एका आईने आप}या मलुSला Mलxहलेल ंपL पनुWuपादन, eजनन ि&Lया आnण सं&कृती 
१९९२ जलु ै लेख २६ कवडसा सधुीर हसमनीस पणेु वेगवेग�या 9वषयावर वेग�या  प;धतीने लेख िR(या आOण साCहFय
१९९२ जलु ै कथा २८ बदल डॉ के मजं�ुी मुंबई &Lी ज]माची कहाणी िR(या आOण सRंकृती आध�ुनकता कुटुबं आOण R(ी

१९९२ जलु ै लेख ३२, ४३ एक अनोखी म(ैीण समुन दाभोलकर सातारा जीन गंप यांyया आदंोलनाब;दल पया$वरण आOण िR(या Aवकास िR(या आOण 
अथ $कारण सामािजक 

१९९२ जलु ै लेख ४२ तो आOण मी डॉ. स�तश कुलकणu पणेु दोन Mभ]न 9वचारांyया तWणांब;दल सामािजक  सांRकृ�तक आध�ुनकता
१९९२ जलु ै लेख ४४ Fया स ुदंर या(सेाठU रजंना &गरNधरगोपाल पणेु मलुांyया संगोपनाची गो-ट कुटुबं आOण िR(या सRंकृती आOण िR(या सामािजक
१९९२ जलु ै सदर ४७ मतैरणी ग मतैरणी Aव<या बाळ पणेु पा�याyया e�नापायी ि&Lयांना होणाwया Lासाब;दल पया$वरण आOण िR(या R(ीआरोrय कुटुबं आOण R(ी

अकं 
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष $क लेखक शहर सारांश कळीचे श9द १ कळीचे श9द २ कळीचे श9द ३ 
१९९३ ऑग&ट मखुप-ृठ पारद4श $का 9व;या कुलकणd लहान बहSण-भाऊ यांचा फोटो  
१९९३ ऑग&ट संपादक4य २ सवंाद 9व;या बाळ पणेु Mमसा चौथा  वधाCपन xदन 



१९९३ ऑग&ट लेख ४, ५४ भारतीय एकाFमतवेरNल सकंट
अhलान द0,   अन.ु वीणा 

आलासे कलकVा वचैाcरक आळस  यावरचं लेखन सामािजक धाMमCकता सां&कृGतक 
१९९३ ऑग&ट परSOण ८, ३८ ’.दालN’Tया �न4म0ान े सनुील सकुथनकर पणेु WदालS gयावसाGयक  रडणाw या &Lी9वषयी कला आOण R(ीP�तमा जात आnण ि&Lया सामािजक 
१९९३ ऑग&ट eGत�~या १२ वाचणारे 4लCहतात सGुनता वाटे कराड Mमसा अकं  आवडले, मागCदशCन Mमळावे या9वषयी 
१९९३ ऑग&ट eGत�~या १२ वाचणारे 4लCहतात नयना गमरे रायगड Mमसा लेखन Zचतंनपर 
१९९३ ऑग&ट eGत�~या १२, १३ वाचणारे 4लCहतात कंुतल जामसंडकेर मुंबई लेख आवडले 
१९९३ ऑग&ट eGत�~या १३ वाचणारे 4लCहतात Aव<य�ुलखेा अकलजूकर कॅनडा मखुप-ृठ कौतकु 
१९९३ ऑग&ट eGत�~या १३ वाचणारे 4लCहतात �ीराम कवडीकर पणेु एखादS मदत iामीण ि&Lयांसाठ� यासाठ� 9वनंती  
१९९३ ऑग&ट eGत�~या १४ वाचणारे 4लCहतात नीला खेर पणेु मे मxह]यातील लेख आवडले 
१९९३ ऑग&ट eGत�~या १५ वाचणारे 4लCहतात स9ुeया Oीरसागर सातारा जनूचा अकं खपू आवडला 
१९९३ ऑग&ट लेख १४ Aवशषे ओळख : उषा आOण Aवलास वाघ नयन कुलकणd पणेु उषा आnण 9वलास वाघ  कायC MशOण सामािजक &Lी-पWुष नातसेंबंध 
१९९३ ऑग&ट कादंबरS १८, ५७ उमजललेN गोpट नंxदनी दासगुkता उपल|ध नाहS GनमCला दासगुkता यांची कादंबरS परSOण साxहuय आnण ि&Lया कुटंुब आnण ि&Lया 
१९९३ ऑग&ट &व कथन २४ माझ ंत<दन कोक6 डॉ. नCंदनी देशमखु मुंबई लहानपण या9वषयी कथन &Lीमhुती ि&Lया आnण कुटंुब 
१९९३ ऑग&ट लेख २८, ५६ समान नागरN कायदा डॉ. जया सागडे पणेु समान नागरS कायदा 9ववेचन पWुषeधान &Lी-पWुष समानता धमC 

१९९३ ऑग&ट क9वता ३२ अधा�ग कAवता सMुमLा जाधव को}हापरू 
&Lीजीवनावर eGत�ब�ंबत क9वता &Lी-पWुष समानता साCहFय आOण R(ी 

P�तमा
१९९३ ऑग&ट लेख ३६ उमदे वाढत ेआहे Mमसा eGतGनधी पणेु Mमसा अकंाला Mमळालेला eGतसाद 
१९९३ ऑग&ट &व कथन ४२ कहाणी Aव<य�ुलखेा अकलजूकर कॅनडा लेnखका आnण uयांyया अवतीभोवतीyया मxहला संवाद &Lी-पWुष नातसेंबंध 
१९९३ ऑग&ट कथा ४७ उ0ररगं सनेुLा ओक औरंगाबाद दोन म�ैLणींचा संवाद 9ववाह आnण ि&Lया &Lी पWुष नातसेंबध 
१९९३ ऑग&ट लेख ५० वाचायला हव ं: सवंाद आशा साठे पणेु Mमसामधील संपादक4य 9व;या बाळ  यांyया संवाद यावरSल प&ुतका9वषयी &Lी-पWुष नातसेंबंध साxहuय आnण ि&Lया 
१९९३ ऑग&ट उप~म ५२ �तसर ंघर : आपल ंघर नCंदनी दातार, Aव<या बाळ पणेु मxहला मंडळ आnण खेळ 
१९९३ ऑग&ट सदर ६२ मतैरणी ग मतैरणी 9व;या बाळ पणेु आदशC सासू-सनू चचाC ि&Lया आnण कुटंुब 

अकं 
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष $क लेखक शहर सारांश कळीचे श9द १ कळीचे श9द २ कळीचे श9द ३ 
१९९३ सkटlबर मखुप-ृठ &च( चं�शखेर Gन&ताने 
१९९३ सkटlबर संपादक4य २ सवंाद 9व;या बाळ पणेु &Lी-पWुष पर&परावलंबी हो�याची गरज &Lी-पWुष समानता 
१९९३ सkटlबर लेख ४ �न:शzदता ओलांडताना आशा साठे पणेु आuमपरलेखन- Gन:श|दता ओलांडतानाचं एक साधन, मा यम &Lीमhुती राजकारण आnण ि&Lया सामािजक 
१९९३ सkटlबर कादंबरS १२, ४० उमजललेN गोpट GनमCला दासगुkता उपल|ध नाहS उमजलेलS गो-ट कादंबरS- भाग ३ कुटंुब आnण ि&Lया साxहuय आnण ि&Lया 
१९९३ सkटlबर कथन १९ अjशी सास ू<वाड बाई? एक GनरSOक उपल|ध नाहS सास-ूसनू यांचे नाते कुटंुब आnण ि&Lया &Lी-पWुष नातसेंबंध 
१९९३ सkटlबर अनभुव कथन २३ थ ुकूं नये गौरS देशपांड े पणेु सामािजक बांZधलक4  Rहणनू थुंकू नये यावर eबोधन सामािजक 

१९९३ सkटlबर eGत�~या २३ वाचणारे 4लCहतात
ग.ु Aव. चावरे, डॉ. अ. र. 

खारकर, सशुीला, Rवतीजा
पणु,े, औरगंाबाद, 

म ुबंई, ठाण े अकंातील लेखा9वषयी 

१९९३ सkटlबर eGत�~या २४ वाचणारे 4लCहतात

इदं,ू खानोलकर, सHरता, 
Cदनशे फडके, एnाइम एन. 

एस.
मलु ुडं, पणु,े 
मRकत,

अकंातील लेखा9वषयी 

१९९३ सkटlबर लेख २६, ३९ शासकxय मCहला क�याण योजना इदंमुती &चपळूणकर उपल|ध नाहS योजनांची माxहती आZथCक e�न  9ववाह आnण ि&Lया 
१९९३ सkटlबर लेख ३० ... आOण प.ुष तास मोज ूलागल े! उqqवला महेoदळे पणेु ि&Lयांyया कामाकड ेपWुषांचा �ि-टकोन &Lी-पWुष नातसेंबंध सामािजक 
१९९३ सkटlबर क9वता ३२ माझी ओळख मणृा4लनी पणेु 
१९९३ सkटlबर क9वता ३२ अस ंवाटत.ं.. अस ंहोत.ं डॉ. सगंीता राजीव बव � पणेु 
१९९३ सkटlबर क9वता ३४ <वतैा<वतै Aवमल 4लमये पणेु 
१९९३ सkटlबर क9वता ३४ उपलzध नाहN अभय उपल|ध नाहS 
१९९३ सkटlबर क9वता ३४ उपलzध नाहN यशोधरा साठे पणेु 
१९९३ सkटlबर लेख ३४ Aवदारक सFय रोCहणी &चतळे पणेु ि&Lयांचे e�न कुटंुब आnण ि&Lया 9ववाह आnण ि&Lया 

१९९३ सkटlबर कथन ३७ एहसास
Pभारानी, अन.ु मदंाkकनी 

भार<वाज उपल|ध नाहS घरकाम करणारS आई सोबत गेले}या मलुSचे कथन सामािजक 

१९९३ सkटlबर उप~म ३८ �तसर ंघर : आपल ंघर नCंदता दातार Aव<या बाळ उपल|ध नाहS मxहला मंडळा सोबत खेळ 
१९९३ सkटlबर सदर ४६ मतैरणी ग मतैरणी Aव<या बाळ पणेु ि&Lयांyया MशOणा9वषयी &LीMशOण 

अकं 
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष $क लेखक शहर सारांश कळीचे श9द १ कळीचे श9द २ कळीचे श9द ३ 
१९९३ ऑhटोबर मखुप-ृठ फोटो e. न. भार;वाज पा�याचा ओढा 
१९९३ ऑhटोबर संपादक4य २ सवंाद 9व;या बाळ पणेु नव9ववाxहत तWणीची आuमहuया &Lी-पWुष नातसेंबंध &Lी-अuयाचार परंपरा 
१९९३ ऑhटोबर कथन ४ थोडी ओलN पान े रजंना &गHरधरगोपाल पणेु शांत, मडूी पWुष &Lी पWष नातसेंबंध 
१९९३ ऑhटोबर लेख ६, ४३ R(ीम�ुती : समज गरैसमज सतीश तराणेकर इंदोर पWुषाला 9वरोध Rहणजे &Lीमhुती नgहे पWुषeधान &Lीमhुती सं&कृती 
१९९३ ऑhटोबर कथन १० का आOण कस ं? गौरS देशपांड े पणेु &Lीमhुती 9वचाराला नकाराuमक पाहणारे लोक पWुषी &Lीमhुती 
१९९३ ऑhटोबर eGत�~या १२ पWुषeधान

१९९३ ऑhटोबर eGत�~या १३ वाचणारे 4लCहतात
पर. न. भार<वाज, नी4लमा 

भाव े पणेु, मुंबई, 
लेखावरSल eGत�~या 

१९९३ ऑhटोबर eGत�~या १२,१३ वाचणारे 4लCहतात
मगंला दडंग,े मकंुुद वझ,े 

कमल भागवत
को�हापरू, पणु,े 

म ुबंई
लेखावरSल eGत�~या 

१९९३ ऑhटोबर कादंबरS १४, ३४ उमजललेN गोpट GनमCला दासगुkता मुंबई उमजलेलS गो-ट. कादंबरS- चौथा भाग ि&Lया आnण कुटंुब &Lी-पWुष नातसेंबंध iामीण ि&Lया 
१९९३ ऑhटोबर उप~म २० �तसर ंघर : आपल ंघर नंxदनी दातार उपल|ध नाहS मxहला मंडळ आnण eासंZगक घटना यावtन e�न 
१९९३ ऑhटोबर परSOण २२ वाचायला हव ं: शतप(ुा सौभाrयवती भव नीला खेर पणेु एMलझाबेथ |यमुा�यर यांyया प&ुतकाचे परSOण 9व�लेषण ि&Lया आnण आरोfय परंपरा सं&कृती 
१९९३ ऑhटोबर उप~म २४ शालये काय $�मासबंधंी मंगला रा. य. पणेु वेगवेगळे 9वषयावर e�न  देऊन 9व;या¢या�शी चचाC &Lीमhुती सामािजक 
१९९३ ऑhटोबर पL २९ बोलकं प( अमतृा उपल|ध नाहS आठ वषाCyया मलुSने आईला Mलxहलेले पL 
१९९३ ऑhटोबर लेख ३०, ४७ शासकxय मCहला क�याण योजना इदंमुती &चपळूणकर पणेु कागदपLी असणाwया योजना euयO अमंलबजावणीतील अडचणी चचाC &LीMशOण ि&Lया आnण कायदा सामािजक 
१९९३ ऑhटोबर सदर ४६ मतैरणी ग मतैरणी 9व;या बाळ पणेु ३० टhके आरOण यांवर  झाले}या मxहलांचे Mश�बरातील चचाC राजकारण आOण िR(या iामीण ि&Lया &Lी पWुष संबंध 

%दवाळी अकं 
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष $क लेखक शहर सारांश कळीचे श9द १ कळीचे श9द २ कळीचे श9द ३ 
१९९३ नोgहl -�डसl मखुप-ृठ फोटो अMभिजत वद� xदgयाyया eकाशात अ¥यास करणारS मलुगी 
१९९३ नोgहl -�डसl संपादक4य ४ सवंाद 9व;या बाळ पणेु उ&मानाबाद आnण लातरू येथील भकंूप  eGत�~या सामािजक 

१९९३ नोgहl -�डसl परु&कार ५ अ4भनदंन
�नरामय पिzलक चHॅरटेबल 

£Rट पणेु 
श.ं वा. �क. &मतृी परु&कार 

१९९३ नोgहl -�डसl कथा ६, ६४ डग Pकाश नारायण सतं कwहाड हVरागीचा टांगेवाला आnण eवासी या9वषयी लेखक कथन करत आहेत iामीण वा¦मयीन 
१९९३ नोgहl -�डसl लेख १०, ८८ कAवता जगभराTया... िR(यांTया अिजता काळे जगातील वेगवेग�या कवGयLींyया अनवुाxदत क9वता 9व�लेषण साxहuय आnण &Lी eGतमा वा¦मयीन &Lीमhुती 
१९९३ नोgहl -�डसl कथन १६ माझ े�नराथ $कारण मंगला गोडबोले पणेु अथCकारण समजनू घेत असतानाचे लेnखका euयO कथन करत ेआहे. आZथCक सां&कृGतक सामािजक 
१९९३ नोgहl -�डसl लेख २२, १०६ !! मावा नाटे माटे सरकार !! देवाजी नवल ूतोफा गडZचरोलS जंगल आnण लोक या 9वषयावर गडZचरोलS भागातील अ¥यासाyया बठैका आxदवासी सामािजक 
१९९३ नोgहl -�डसl कथन २७ रोवळी गौरS देशपांड े पणेु परदेशात संसार थाटताना रोवळी वर झालेलS चचाC ि&Lया आnण कुटंुब &Lी-पWुष नातसेंबंध सामािजक 
१९९३ नोgहl -�डसl कथा ३९ एक आOण मके शांत गोखले मुंबई नाGयकेyया घरकामावरचे कथन ि&Lया आnण कुटंुब &Lी-पWुष नातसेंबंध घरकाम 
१९९३ नोgहl -�डसl लेख ३६ मी माझी मावशी दे9वदास बागुल पणेु छायाZचL काढ�यातील प;धत यावर लेखन कला 
१९९३ नोgहl -�डसl कथन ३९, १३९ वाढता वाढवताना प;मजा फाटक मुंबई बxहण भाऊ यामधील जडणघडण यावर भा-य पWुषeधान लYZगक Mलगंभेद 
१९९३ नोgहl -�डसl परSOण ४३ शवेटचा Cदवस 9व;या बाळ पणेु �यो रोमन यांyया ’एिhझट हाउस’ प&ुतकावर चचाC सामािजक आरोfय 
१९९३ नोgहl -�डसl कथा ५१ रा( नाईल नदNवरची अशोक काळे य.ुएस.ए. नाईल नदSवरSल eवास कथा वा¦मयीन 
१९९३ नोgहl -�डसl लेख ६० सरेुखाराणी अAवनाश धमा$&धकारN पणेु &Lी9वषयी दSघC &वtपातील लेखन पWुषी &Lी&वातंPय लYZगकता 
१९९३ नोgहl -�डसl लेख ६२, १२० माणसांनी नाकारलले ेअपणूा�क eGतमा जोशी मुंबई बालके जी धड पWुषहS नाहSत आnण &LीहS नाहSत या9वषयी चचाC Mलगंभेद सामािजक धाMमCक 
१९९३ नोgहl -�डसl क9वता ७२ म ुबंई दश $न (अपणू $) महेश केळुसकर 
१९९३ नोgहl -�डसl क9वता ७३ देण ं हेमा अतंरकर 
१९९३ नोgहl -�डसl कथन ७४ Rव�नांच ेकवडसे वंदना भागवत पणेु म यमवगdय &Lीचे eाGतGनZधक कथन &Lी-पWुष नातसेंबंध 
१९९३ नोgहl -�डसl लेख ७७ ऐक8यासारख ंखपू आहे Mमसा eGतGनधी पणेु शांताबाई मनोहर यांची ओळख gयhतीपर &Lीमhुती सामािजक 
१९९३ नोgहl -�डसl लेख ८२ मनै ेपखं 4लय ेकटवाय.े.. नीलम गोwहे पणेु ि&Lयांचे e�न यावर चचाC पWुषeधान &Lीमhुती राजकारण आnण ि&Lया 
१९९३ नोgहl -�डसl कथा ९५ अथ $श_ूय भास ेमज हा... सबुोध जावडकेर मुंबई एक«या राहणाwया &Lीyया आरोfय 9वषयीची कथा एकल &Lी &Lीआरोfय 
१९९३ नोgहl -�डसl &व कथन १००, १८५ पा8या, तझुा रगं कसा ? Aव<य�ुलखेा अकलजूकर कॅनडा टेडी रेयो या नावाने लेखन करणाwया चंदमुती सामंत  यांyया9वषयी gयhतीपर 



१९९३ नोgहl -�डसl कथा ११५, १७५ म(ैीण मंदा�कनी भार;वाज पणेु सांसाcरक कुटंुबातील ि&Lयांyया नाuयातील कथा  ि&Lया आnण कुटंुब &Lी-पWुष नातसेंबंध 
१९९३ नोgहl -�डसl कथन ११८ वदे पाऊस डॉ. अभय कुलकणd सांगलS पावसावरSल लेखन पयाCवरण 
१९९३ नोgहl -�डसl लेख १२७ माणसूपणाTया वाटेवरNल पाऊल... रवीं� .ि�मणी पढंरNनाथ ठाणे कुटंुबांतगCत xहसंाचार या9वषयी xहसंा &Lीमhुती सामािजक 
१९९३ नोgहl -�डसl लेख १३३ कुटुबंवष $ : खाजगीपण - खाजगीकरण डॉ. य. ना. डोळे लातरू १९९४ कुटंुबवषC Rहणनू यनुोने घो9षत केले, uयावर Zच�कuसक मांडणी रोजगार सामािजक कुटंुबgयव&था 
१९९३ नोgहl -�डसl क9वता १३६ सघंषा$Tया गावा अि�वनी ध�गड े
१९९३ नोgहl -�डसl क9वता १३६ ...आणखी थोडसे े आसावरS काकड े
१९९३ नोgहl -�डसl क9वता १३६ सpृटN अGनल दाभाड े
१९९३ नोgहl -�डसl क9वता १३७ कधी पाहNन एकदा माहरेTया माणसाला इं�जीत भालेराव 
१९९३ नोgहl -�डसl क9वता १३७ देह नागवाच झाला eा. शंकर चgहाण 
१९९३ नोgहl -�डसl क9वता १३७ माई रN... गणेश 9वसपतुे 
१९९३ नोgहl -�डसl xटपण १५२ नम $देTया Pवाहातील त.णाई नमCदा बचाव आदंोलन 
१९९३ नोgहl -�डसl अनभुव कथन १५३ नम $देTया Pवाहातील त.णाई अमतृा पटवधCन मेधा पाटकर यांyयासोबत काम कर�याचा अनभुव चळवळ आदंोलन 
१९९३ नोgहl -�डसl अनभुव कथन १५७ नम $देTया Pवाहातील त.णाई जईु दZधच नमCदा आदंोलनात सहभाग &LीकतृCuव आदंोलन 
१९९३ नोgहl -�डसl अनभुव कथन १५८ नम $देTया Pवाहातील त.णाई अनजुा ज. गीतालS नमCदा आदंोलनात स~4य होणे आदंोलन 
१९९३ नोgहl -�डसl अनभुव कथन १६० नम $देTया Pवाहातील त.णाई MमMलदं कोठावदे नमCदा आदंोलनावेळी उ;भवलेलS ि&थती uयावरSल अनभुव कथन आदंोलन 
१९९३ नोgहl -�डसl अनभुव कथन १६२ नम $देTया Pवाहातील त.णाई सयुोग घोडके पणेु NBA चा प�ुयातील गटाचा कायCकताC आदंोलन चळवळ 
१९९३ नोgहl -�डसl अनभुव कथन १६४ नम $देTया Pवाहातील त.णाई मधरुा Gनफाडकर पणेु NBA चा प�ुयातील गटाचा कायCकतd आदंोलन चळवळ 
१९९३ नोgहl -�डसl अनभुव कथन १६९ नम $देTया Pवाहातील त.णाई अिजंhय घाटे मुंबईतील कायCकताC अनभुव आदंोलन चळवळ 
१९९३ नोgहl -�डसl अनभुव कथन १७० नम $देTया Pवाहातील त.णाई GनMशत दZधच नमCदा आदंोलन कायCकताC बन�याची e�~या पयाCवरण सं&कृती आदंोलन 
१९९३ नोgहl -�डसl अनभुव कथन १७२ नम $देTया Pवाहातील त.णाई Zगcरजा नमCदा आदंोलन कायCकताC बन�याची e�~या आदंोलन 
१९९३ नोgहl -�डसl सदर १९८ मतैरणी ग मतैरणी 9व;या बाळ पणेु अकंाyया मखुप-ृठा9वषयी चचाC &LीMशOण 
१९९३ नोgहl -�डसl शभेुyछा २०० छापता छापता Mमसा eGतGनधी पणेु डॉ. ति&लमा नसरSन यांना शभेुyछा &Lी-अuयाचार म&ुलSम &Lी 

अकं 
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष $क लेखक शहर सारांश कळीचे श9द १ कळीचे श9द २ कळीचे श9द ३ 
१९९३ जानेवारS मखुप-ृठ &च( शाम देशपांडे सा9वLीबाई फुले यांचे ZचL 
१९९३ जानेवारS संपादक4य २ सवंाद 9व;या बाळ पणेु महारा-� &Lी मxहला पcरषद &LीMशOण चळवळ &Lीमhुती 

१९९३ जानेवारS कथा ४ एकटN
म_न ूभडंारN,   अन.ु Aवनया 

खडपेकर मुंबई 
एकल &Lी असणाwया वय&कर मxहला भोवतीचे जीवन एकल &Lी कुटंुब आnण ि&Lया 

१९९३ जानेवारS लेख ८, ४१ व<ृधांसाठU �नवडीचा ह�क Aवनायक राजाराम 4लमये सांगलS महाGनवाCण²ुहाची संक}पना या लेखात &प-ट कtन इyछा मरणाyया हhकाचा तपशील आराखडा घेतला आहे व;ृधuव &Lी पWुष संबंध 
१९९३ जानेवारS लेख ११ Aवशषे ओळख, िRमता पटवध $न शभुदा चं�चडू पणेु GनसगCसेवक सं&थेyया ि&मता पटवधCन यांची ओळख पयाCवरण सामािजक MशOण 
१९९३ जानेवारS आवाहन १५ एक कळकळीच ंआवाहन 9व;या बाळ पणेु Mमसा अकं  पढेु चालू राहावे यासाठ�चे eयuन कर�याचे आवाहन 
१९९३ जानेवारS eGत�~या १६ वाचणारे 4लCहतात 9वGनता xहगें नागपरू Mमसामधील लेख आवडले 
१९९३ जानेवारS eGत�~या १६, १७ वाचणारे 4लCहतात साGनया बंगलोर Mमसामधील लेख आवडले 
१९९३ जानेवारS eGत�~या १७ वाचणारे 4लCहतात कमला वाघ पणेु शभेुyछा 
१९९३ जानेवारS eGत�~या १७ वाचणारे 4लCहतात eकाश संत कwहाड लेख आवडले 
१९९३ जानेवारS eGत�~या १७ वाचणारे 4लCहतात वसुंधरा पटवधCन पणेु लेख आवडले 
१९९३ जानेवारS eGत�~या १७ वाचणारे 4लCहतात 9वमला राव औरंगाबाद Mमसा अकं  आnण uयाची Zच�कuसा असणारS eGत�~या 
१९९३ जानेवारS उप~म १८ �तसर ंघर - आपल ंघर संपादक पणेु �डसlबरyया अकंात xदले}या e�नावलS संदभाCतील उVरे &Lी-चळवळ संघटना
१९९३ जानेवारS क9वता २० अ�कल अ�ंबका सरकार मुंबई 
१९९३ जानेवारS क9वता २० उपलzध नाहN शभुांगी शहा पणेु 
१९९३ जानेवारS क9वता २० Aव�ोह राजायGत]� मुंबई 
१९९३ जानेवारS क9वता २० fमा कुणाकुणाला  ? शांता Mशदें अकोला 
१९९३ जानेवारS कथा २२, ४८ उण े- अ&धक डॉ. राजl� माने सातारा eेमकथा &Lी पWुष नातसेंबंध
१९९३ जानेवारS लेख ३० समतंीवयाचा कायदा आOण समतंीकाय<याच ेनाटक मणृाMलनी शहा पणेु संमती वयाला धtन शंभर  वषाCपवूd आले}या संमती काय;याचे नाटक ’इंxदरा-माधव’ यावर चचाC आधGुनक सामािजक सधुारणावादS 
१९९३ जानेवारS लेख ३३ वाचायला हव ं: भRम eभा जोग  मुंबई उVम बंडू तपेु यांyया ’भ&म’ प&ुतकावर चचाC शतेमजरू साxहuय 
१९९३ जानेवारS कथा ३५ आई आOण दोन मलुN Gनतीन अटकेकर पणेु आई आnण मलुS यांyया नाuया9वषयी ि&Lया आnण कुटंुब &Lीआरोfय 
१९९३ जानेवारS सदर ४६ मतैरणी ग मतैरणी 9व;या बाळ पणेु मxहला मंडळ मधील ि&Lयांची एकमेक4ंशी भेट�याची सहल अनभुव चचाC iामीण ि&Lया 

अकं 
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष $क लेखक शहर सारांश कळीचे श9द १ कळीचे श9द २ कळीचे श9द ३ 
१९९३ फे�वुारS मखुप-ृठ फोटो शाम देशपांडे ससा घेऊन असणारS छोटS मलुगी 
१९९३ फे�वुारS संपादक4य २ सवंाद 9व;या बाळ पणेु बाबरS मशीद उ; व&त केलS, uयावर भा-य  धमा�धता &Lी-पWुष समानता धमCGनरपेO
१९९३ फे�वुारS लेख ४, ४० अमHेरकन R(ी : त«डदेखील राणी, �तTया डोळां पाणी नरेन तांबे अमेcरकेतील पWुषeधान समाजाने ि&Lयांना xदलेलS वागणकू आnण मलूभतू मानवी हhकासाठ� ि&Lयांचा लढा ि&Lया आnण राजकारण सामािजक &Lी-अuयाचार 
१९९३ फे�वुारS कथा ८, ४५ कफ - ल�ह PमोCदनी वडके - कवळे पणेु eेमकथा &Lी पWुष नातसेंबंध 9ववाह आnण ि&Lया
१९९३ फे�वुारS लेख १२ Aवशषे ओळख : रोCहणी मोरे नयन कुलकणd पणेु मxहला मंडळ चाल9वणाwया रोxहणी मोरे यांyया9वषयी &Lी पWुष नातसेंबंध पयाCवरण शतेी 
१९९३ फे�वुारS उप~म १४ �तसर ंघर : आपल ंघर संपादक पणेु मxहला मंडळ आnण uयांyया सोबतचे खेळ सौदयCशा&L  
१९९३ फे�वुारS &व कथन १६ अबोलN अनजुा, गीतालS उपल|ध नाहS मLैीण आnण Gतचे कुटंुब या9वषयी &Lी पWुष नातसेंबंध Gनवडीचे &वातंPय कुटंुबgयव&था 
१९९३ फे�वुारS eGत�~या १८ वाचणारे 4लCहतात अनेकांचे लेखन Mमसा अकंाचे कौतकु 
१९९३ फे�वुारS eGत�~या १९ वाचणारे 4लCहतात अनेकांचे लेखन अकंातील लेख आnण Mमसा अकं कौतकु 
१९९३ फे�वुारS कथा २० आठवण तझुी होत े- माWती Zचतमप}लS नागपरू अभयार�यामधील पGतपuनी पयाCवरण &Lी-पWुष नातसेंबंध 
१९९३ फे�वुारS परSOण २६ वाचायला हव ं: मरेा जतुा ह ैजापानी लNला अज ु $नवाडकर पणेु ’मेरा जतुा है जापानी’ या 9व;यलेुखा अकलजूकर यांyया प&ुतका9वषयी साxहuय सं&कृती 
१९९३ फे�वुारS क9वता २९ ता.8याTया ऐन उमदेNत अशोक ग. करंदSकर ठाणे 
१९९३ फे�वुारS क9वता २९ दडपतोस त ूमला कुसमू नारोडी 
१९९३ फे�वुारS क9वता २९ राधा कांचन बl�े उपल|ध नाहS 
१९९३ फे�वुारS लेख ३० आठवणी ....३ अजंलS कुलकणd मुंबई MशOका अजंलSताई यांyया आठवणी MशOण 

१९९३ फे�वुारS अहवाल ३३ सखी - मडंळ अहवाल

अजंलN देशपांड,े मगंला 
�नलगंेकर, रजंना देशपांड,े 

Aवमल 4लमये
म ुबंई, ह�ैाबाद, 
भोपाळ, पणु े

वेगवेग�या शहरात घे�यात आले}या सखी मंडळ मेळाgयांचा अहवाल  साxहuय आnण ि&Lया 
लYZगक संघटना 

१९९३ फे�वुारS सदर ४७ मतैरणी ग मतैरणी 9व;या बाळ पणेु भंवरSदेवी यांyया9वषयी 9ववाह आnण ि&Lया &Lी-अuयाचार ि&Lया आnण कायदा 

अकं - म%हला %दन >वशषेांक 
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष $क लेखक शहर सारांश कळीचे श9द १ कळीचे श9द २ कळीचे श9द ३ 
१९९३ माचC मखुप-ृठ &च( अMभिजत वद� सॅन ²ाि]स&को ओसाड माळरानात  बसलेलS मxहला 
१९९३ माचC कथन ३ म:ुपpृटाAवषयी , Rवतः Pकाश&च(कार hहणतो अMभिजत वद� सॅन ²ाि]स&को मांगाyया मलुSyया द:ुखा9वषयी दMलत जाGतgयव&था सामािजक 

१९९३ माचC संपादक4य ४ सवंाद 9व;या बाळ पणेु 
आतंररा-�Sय मxहला xदन  कुटंुब आnण ि&Lया सRंकृती आOण िR(या R(ी-प.ुष नातसेबंधं

१९९३ माचC कथा ६, ५७ z�याक आOण zयटुN अनरुाधा सोवनी पणेु का�या रंगाyया मलुS, ि&Lयांची गो-ट सRंकृती आOण िR(या कुटंुब आnण ि&Lया 

१९९३ माचC ओळख १०, ५९ Aवशषे ओळख - ¶लAेवया 9व;या बाळ पणेु 
³ले9वया नावाyया &Lी-कायCकतdची कथा xहसंाचार िR(या आOण सRंकृती

िR(या आOण 
4शfण

१९९३ माचC लेख १४ 4मळून सारेजण आशा साठे पणेु Mमळून सारेजण काम करणाwया  पWुषाyया गटासंदभाCत कुटंुबgयव&था 
१९९३ माचC कथा १८ मगंळस(ू 9वमल रथ पणेु ि&Lयांyया गुलामीच ंलOण मंगळसLू सRंकृती आOण िR(या सांRकृ�तक सामािजक

१९९३ माचC लेख २० _याय करो या जले भरो

आभा, गीतांजलN, राधा, 
रFन, अन-ु मदंाkकनी 

भार<वाज पणेु 
राज&थानyया भंवरSदेवी या साथीनची ]यायाची मागणी लYZगक अuयाचार 

िR(या आOण सRंकृती पWुषeधानता 
१९९३ माचC eGत�~या २५ वाचणारे 4लCहतात अनेकजण Mलxहतात 
१९९३ माचC वाचकचचाC २६ R(ीम�ुती हN खरोखरच काय चीज आहे रजंना &गरNधरगोपाल पणेु &Lीमhुती 9वषयावर वाचकांची चचाC &Lी-पWुष नातसेंबंध सRंकृती आOण िR(या सामािजक 
१९९३ माचC वाचकचचाC २८ R(ीम�ुती हN खरोखरच काय चीज आहे मणृाMलनी Zचतळे  पणेु &Lीमhुती 9वषयावर वाचकांची चचाC कुटंुब आnण ि&Lया सांRकृ�तक &Lी पWुष समता 
१९९३ माचC वाचक चचाC २९ R(ीम�ुती हN खरोखरच काय चीज आहे नीला खरे &Lीमhुती 9वषयावर वाचकांची चचाC &Lीमhुती कुटुबं आOण R(ी
१९९३ माचC वाचक चचाC ३० R(ीम�ुती हN खरोखरच काय चीज आहे सcरता आवाड ड��बवलS &Lीमhुती 9वषयावर वाचकांची चचाC पनुWuपादन R(ी-प.ुष नातसेबंधं
१९९३ माचC कथा 32, ६१ जया आOण अमर भारती पांड े पणेु जया आnण अमरyया नाuयाची कथा  &Lी-पWुष नातसेंबंध 
१९९३ माचC लेख ३५ नाती - अपवूा$ईची, कौतकुाची डॉ. तारा भवाळकर सांगलS दSर, भावजय, मेgहणा आnण मेgहणी यांyया नाuयासंदभाCत  कुटंुब gयव&था R(ी-प.ुष नातसेबंधं सामािजक 
१९९३ माचC लेख ३८ कवडसा सधुीर हसमनीस पणेु कतृCuववान मxहला यांyया9वषयी साCहFय आOण िR(या कुटुबं आOण िR(या सामािजक



१९९३ माचC लेख ४०, ४५ बाया hहणतात अभय कांता पणेु क-टाचे काम करणाwया  मxहलांचे मनोगत xहसंाचार सांRकृ�तक कुटुबं आOण िR(या
१९९३ माचC ओळख ४१ Aवशषे ओळख - Rवाती आबंकेर रामरतन मराठे मुंबई एम.पी.एस.सी तफ�  घेतले}या परSOेत पास होऊन उपिज}हाZधकारS होणाwया &Lीची कथा &Lी आnण MशOण 
१९९३ माचC लेख ४४ �तसर ंघर - आपल घर Aव<या बाळ, नCंदनी दातार पणेु मxहला मंडळ हे ि&Lयांच ंGतसरं घर असतं या संदभाCत संघटना, सं&था 
१९९३ माचC लेख ४७ एक हलकासा ध�का अिjवनी घ«गड े पणेु प�ुयातील सदाMशव पेठेतील मxहला मंडळा9वषयी िR(या आOण सRंकृती सRंथा,
१९९३ माचC लेख ४९ पाªयपRुतकातील R(ी-P�तमा वदंना खरे नाMशक पा¬यप&ुतकात &Lी eGतमा कशी रेखाटलS जाते uया9वषयी साCहFयात R(ी P�तमा सRंकृती आOण िR(या कुटुबं आOण िR(या

१९९३ माचC लेख ५१ गौरN देशपांड े- एका Cदशने ेस6ु असललेा Pवास Pभा गणोरकर मुंबई 
गौरS देशपांडlyया eवासा9वषयी R(ी प.ुष नात ेसबंधं सRंकृती आOण िR(या

साCहFय आOण 
िR(या

१९९३ माचC सदर ६३ मतैरणी ग मतैरणी Aव<या बाळ पणेु फे�वुारS मxह]यातील Mश�बराबाबत प.ुषPधानता कलाकार

अकं - 
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष $क लेखक शहर सारांश कळीचे श9द १ कळीचे श9द २ कळीचे श9द ३ 
१९९३ ए9eल मखुप-ृठ &च( रोxहत कुलकणd 

१९९३ ए9eल संपादक4य २ सवंाद 9व;या बाळ पणेु 
इRपॉवरमlट या संक}पने9वषयी Aवकास िR(या आOण 

अथ $कारण सामािजक 

१९९३ ए9eल कथा ५, ३५ भटेN लागे जीवा नीता ग�े 
धामणी रोड, 
Aव�ामबाग MमLाला भेट�याची ओढ &Lी-पWुष नातसेंबंध 

१९९३ ए9eल लेख ७ या मCह_यातील योगांचा योगायोग संपादक पणेु महापWुषांyया एकाच मxह]यात असणाwया जयंuयांब;दल जाGतgयव&था &Lीआरोfय सामािजक 
१९९३ ए9eल लेख ८ जग पHरचाHरकांच े अनरुाधा आठवले पणेु व;ैयक4य सेवेत काम करणाwया परSचाcरकांब;दल &Lीआरोfय &LीMशOण 
१९९३ ए9eल लेख ११ , ४४ मा¨या म]ै(णी Pा. Aवजया पणुकेर पणेु यरुोप, अमेcरका, कॅनडा या xठकाणी जाऊन आ}यावर Gतथ}या देशांyया अनभुवाब;दल &Lीआरोfय &LीMशOण संघटना सं&था 

१९९३ ए9eल लेख १७, ४५ Aवशषे ओळख - सबुोध / वसधुा जावडकेर eभा हडdकर पणेु 
सबुोध व वसधुा  जावडकेर यांyया9वषयी सामािजक &Lीआरोfय 

सRंकृती आOण 
िR(या

१९९३ ए9eल लेख २२ �तसर ंघर - आपल ंघर नCंदनी दातार, Aव<या बाळ पणेु मxहला मंडळ हे ि&Lयांच ंहhकाच ंGतसरं घर या9वषयी सं&था, संघटना 
१९९३ ए9eल लेख २४ जगाTया छपरावर शरावती आपटे पणेु लडाख या eदेशा9वषयी सां&कृGतक सं&कृती 
१९९३ ए9eल कथा २८ लrन डॉ. सतीश कुलकणu पणेु लfन सोह�या9वषयी सं&कृती &Lी-पWुष नातसेंबंध 
१९९३ ए9eल लेख ३२ आhहN ]ब घडलो अिजता काळे य.ु एस ए अनसुया Mलमये Mलnखत ’आRहS बी घडलो’ या प&ुतका9वषयी सामािजक  जा�त�यवRथा संघटना  
१९९३ ए9eल क9वता ३६ अपेfा वासतंी सावळापरुकर पणेु 
१९९३ ए9eल क9वता ३६ प( ि&मता गांधी वाशी 
१९९३ ए9eल क9वता ३७ ख ुटंNभोवतीचा जीव सजंीवनी बोकxल पणेु 
१९९३ ए9eल eGत�~या ३८ Aवशषे ओळख संवादाला euयVुर Rहणनू अनेकांyया eGत�~या सामािजक 
१९९३ ए9eल सदर ४७ मतैरणी ग मतैरणी Aव<या बाळ पणेु MसधंदुगुC िज}�यातील आतंररा-�Sय मxहला मेळावा सं&कृती सं&था 

अकं -  
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष $क लेखक शहर सारांश कळीचे श9द १ कळीचे श9द २ कळीचे श9द ३ 
१९९३ मे मखुप-ृठ &च( eाणेश जोशी 
१९९३ मे संपादक4य २ सवंाद 9व;या बाळ पणेु साताwयाyया साxहuय संमेलनातनू  येतानाचा eवास साCहFय आOण िR(या
१९९३ मे कथा ४, ३७ यतेा भर रगंा रेखा बजैल जालना 
१९९३ मे लेख ७ Rवागत वसतं ऋतचू े 9व;या बाळ पणेु पणेु &वागत वसंत ऋतचेू 

१९९३ मे लेख ८ छोटा उFसव - वगे�या &च(पटांचा वीणा पटवधCन पणेु 
सा9वLीबाई फुले नारS समता मंच, आशय �फ}म hलब आnण सजृन आयोिजत महोuसव &Lी आnण आरोfय पWुषसVाक 

िR(यांच े
साCहFयातील Rथान

१९९३ मे लेख ११ आठवणी - परत माझी शाळा अजंलS कुलकणd मुंबई नवीन शाळेतील अनभुव &LीMशOण सामािजक शOैnणक 
१९९३ मे  लेख १३ बारNक सारNक दखुणीखपुणी गौरS देशपांड े पणेु अगंावर काढता येणाwया दखु�याखपु�या संदभाCत &Lीआरोfय कुटंुब आnण &Lी 

१९९३ मे कथा १६ z�याक ब�ेट मंगला साठे मुंबई 
सuय घटनेवरSल कथा िR(या आOण सRंकृती ववैाxहक संबंध 

Aवकास िR(या 
आOण अथ $कारण

१९९३ मे ओळख १९ Aवशषे ओळख - समुन 4शदें शभुदा चं�चडू पणेु अxह}याबाई होळकर मंडळाyया समुन Mशदें यांची ओळख &Lीआरोfय अधं�धा GनमुCलन संघटना 
१९९३ मे लेख २३, ४५ अशी Cह अमHेरका वंदना कुलकणd अमेcरका अमेcरकेची वेगळी ओळख भांडवलशाहS गु]हेगारS सां&कृGतक 
१९९३ मे eGत�~या २५ वाचणारे 4लCहतात अनेक लोकांyया eGत�~या &Lीमhुती &Lी-पWुष नातसेंबंध 
१९९३ मे लेख २६ �तसर ंघर - आपल ंघर नCंदनी दातार, Aव<या बाळ पणेु मxहला मंडळ हे ि&Lयांचे Gतसरे घर या अनषंुगाने संघटना, सं&था 
१९९३ मे क9वता २८, रडायला तरN आधार नको का कुसमु नारोडी 
१९९३ मे क9वता २८ कंदNल Aवजया जहागीरदार नंदरुबार 
१९९३ मे क9वता २९ नवरा 9व;या 9व¬ठल eभू मुंबई 
१९९३ मे क9वता २९ तो गणशे Aवसपतु े पणेु 
१९९३ मे क9वता २९ कोन4शला मबुारक शखे सोलापरू 
१९९३ मे क9वता २९ Rवातgंय अनजु
१९९३ मे लेख ३० नवलाई नपेाळची, हसरे ह«गकॉगं, रhय त े4सगंापरू, बहु6पी बकँौक मदंाkकनी भार<वाज पणेु आMशयातील चार देशाब;दल माxहतीपर चार प&ुतके 
१९९३ मे लेख ३२ िजथ ेजीवनाला नवा अथ $ लाभतो सधुीर हसमनीस पणेु कl �ाम या सं&थे9वषयी &Lी आnण आरोfय xहसंाचार, xहसंा सामािजक 
१९९३ मे पL ३३ बोलकं प( एक म(ैीण मलु होत नसले}या ि&Lयांब;दल &Lीआरोfय कुटंुब आnण ि&Lया 
१९९३ मे कथा ३४ एक Cदवस &वाती देशपांडे पणेु आयpुयात यणेाaया एका वाईट Cदवसाब<दल
१९९३ मे सदर ४६ मतैरणी ग मतैरणी Aव<या बाळ पणेु मxहलांना येणाwया पाळी9वषयी &Lीआरोfय 

अकं - 
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष $क लेखक शहर सारांश कळीचे श9द १ कळीचे श9द २ कळीचे श9द ३ 
१९९३ जनू मखुप-ृठ फोटो शाम देशपांडे 

१९९३ जनू संपादक4य २ सवंाद 9व;या बाळ पणेु 
नानासाहेब गोरे यांyया आठवणी सामािजक &Lी-पWुष नातसेंबंध 

साCहFय आOण 
िR(या

१९९३ जनू कथन ४ नाममा( आशा साठे पणेु &वत:yया नावाब;दल सRंकृती आOण िR(या कुटंुब आnण ि&Lया सामािजक 

१९९३ जनू लेख ८, ४१ Aवचार आOण कृती एकाFम भारतासाठU ! वसंत पळशीकर सातारा राजक4य दहशतवाद आnण धाMमCक &तोम माजवणाwया समहूाब;दल धाMमCकता, सां&कृGतक 
राजकxय, 
सामािजक

१९९३ जनू eGत�~या १२ वाचणारे 4लCहतात अनेकांचे लेखन &Lीमhुती सRंकृती आOण िR(या राजक4य 
१९९३ जनू कथा १५ तोच च�ंमा सधुीर हसमनीस पणेु वªैाGनक �ि-टकोनाyया GनMमVाने वªैाGनक 
१९९३ जनू कथा १८ सहवास हा सखुाचा नंxदनी उपा ये सातारा iामीण जीवनाचे शहरवासीयांनी अनभुवलेले अनभुव सां&कृGतक कुटंुब आnण ि&Lया सामािजक 
१९९३ जनू क9वता २२ आई स9ुeया Oीरसागर वाई 
१९९३ जनू क9वता २२ अपराधी लSला राऊत मुंबई 
१९९३ जनू क9वता २२ सवाल बाळासाहेब कोकरे  पणदरे 
१९९३ जनू क9वता २२ वदेना उमा मोकाशी सांगलS 
१९९३ जनू क9वता २३ Pतीfा सषुमा बसवंत सातारा 
१९९३ जनू क9वता २३ Pतारणा साधना नातू पणेु 
१९९३ जनू क9वता २३ मी, ऊन �योती काGनटकर गुजरात 
१९९३ जनू क9वता २३ hहातारपण उ��वला कुलकणd पणेु 
१९९३ जनू लेख २५ वाचायला हव - CदवसoCदवस यशोधरा साठे पणेु अनरुाधा पाटSल यांचा क9वता संiहाब;दल सामािजक सां&कृGतक 
१९९३ जनू लेख २७ म�नबलेNची हाक साधना 9व.य गुजरात नमCदा बचाव आदंोलन पया$वरण आOण िR(या संघटना लYZगक अuयाचार 

१९९३ जनू लेख २८ एक अपवू $ सधंी अजंलS कुलकणd मुंबई 
शाळेतील आठवणी &LीMशOण मानवी हhक 

सRंकृती आOण 
िR(या

१९९३ जनू लेख ३२ �तसर ंघर - आपल ंघर नCंदनी दातार, Aव<या बाळ पणेु मxहला मंडळ हे ि&Lयांच ंGतसरं हhकाच ंघर सं&था, संघटना 

१९९३ जनू लेख ३५ भ&गनी �नवCेदता P�तpठान शांता ब;ुZधसागर सोलापरू 
मxहलांyया 9वकासासाठ�चे भZगनी Gनवेxदता eGत-ठान या9वषयी सं&था असरुOता 

Aवकास िR(या 
आOण अथ $कारण

१९९३ जनू लेख ४० उप�म मडं4लक £Rटचा स_मान 4मळून साaयाजणीचा वसंत पळशीकर सातारा मंडMलक �&टyया कायाCyया GनMमVाने जातीयता 9वषमता दाcर�य

१९९३ जनू सदर ४६ मतैरणी ग मतैरणी 9व;या बाळ पणेु 
राजगुWनगर येथील मxहला xदन  एकल &Lी कुटंुब आnण &Lी 

सRंकृती आOण 
िR(या

अकं - म%हला %दन >वशषेांक 
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष $क लेखक शहर सारांश कळीचे श9द १ कळीचे श9द २ कळीचे श9द ३ 
१९९३ जलु ै मखुप-ृठ फोटो अMभिजत वद� 
१९९३ जलु ै संपादक4य २ सवंाद 9व;या बाळ पणेु नमCदा बचाव आदंोलनाyया मेधा पाटकर यांyया आदंोलना9वषयी संघटना पयाCवरण मानवी हhक 
१९९३ जलु ै ओळख ४ , ३८ Aवशषे ओळख - CहलरN ि�लटंन नरेन तांबे य ुएस ए अमेcरकेत}या xहलरS िhलंटन या राजकारणी मxहलेब;दल राजकारण भांडवलशाहS &LीMशOण 



१९९३ जलु ै लेख ...अन सपुातल ेहसतात डॉ. सनुीती देशपांड े मुंबई सपुात असताना हसणाwयाब;दल सRंकृती आOण िR(या सामािजक R(ीप.ुष नातसेबंधं

१९९३ जलु ै लेख १२ सामािजक पHरिRथतीच ेभान आOण साfर R(ी मfुधा देशपांडे पणेु 
साOर असलेलS &Lी आnण सामािजक पcरि&थतीचे भान &LीMशOण सामािजक 

सRंकृती आOण 
िR(या

१९९३ जलु ै लेख १६ आठवणी अजंलS कुलकणd मुंबई नरोरा, उVरeदेश येथील शाळेyया शवेटyया xदवसाब;दल &LीMशOण सामािजक कुटुबं आOण िR(या

१९९३ जलु ै eGत�~या १८ वाचणारे 4लCहतात अनेक वाचकांचे मनोगत 
Aवकास िR(या आOण 

अथ $कारण कुटंुब आnण ि&Lया 

१९९३ जलु ै कादंबरS २०, ४१ उमजललेN गोpट GनमCला दासगुkता 
&Lी9वकासाyया शhयता आnण xदशा दाखवणारS गो-ट साCहFय आOण िR(या Aवकास िR(या आOण 

अथ $कारण सांRकृ�तक
१९९३ जलु ै लेख ३१ वाचायला हव-ं 4शfण घतेा- देता आशा साठे पणेु लSला पाटSल यांyया ’MशOण घेता देता’ या प&ुतकाब;दल शfैOणक

१९९३ जलु ै ओळख ३३ Aवशषे ओळख - सचुतेा सावतं देसाई मंगला साने गोवा घरकाम करणाwया मxहले9वषयी Aवकास िR(या आOण 
अथ $कारण &Lी आnण MशOण कुटुबं आOण R(ी

१९९३ जलु ै लेख ३६ �तसर ंघर - आपल ंघर नCंदनी दातार, Aव<या बाळ पणेु मxहला मंडळ हे ि&Lयांच ंGतसरं हhकाच ंघर सRंथा सघंटना
१९९३ जलु ै पL ३७ बोलकं प( सcरता बो]साय झाडाब;दल कौतकु 
१९९३ जलु ै लेख ३९ पRप��टNव डॉ. लSना गोखले नाMशक लfनानंतर काहS वषाCने आलेले अनभुव R(ीआरोrय
१९९३ जलु ै सदर ४६ मतैरणी ग मतैरणी 9व;या बाळ पणेु खराबवाडी येथील तWणांचा उप~म सांRकृ�तक सामािजक 

वषा#रंभ अकं 
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष $क लेखक शहर सारांश कळीचे श9द १ कळीचे श9द २ कळीचे श9द ३ 
१९९४ ऑग&ट मखुप-ृठ &च( सधुा Mलमये eाचीन नfन &Lीदेह ZचLे 
१९९४ ऑग&ट संपादक4य २ सवंाद 9व;या बाळ पणेु Mमसा पाचवा वाढxदवस चचाC &Lी-पWुष समानता कलाकार 

१९९४ ऑग&ट लेख ४ पाच पाऊल े'अवकाशी'   4मळून साaयाजणी ५ वा वधा$पनCदन Pभा हडuकर,  अच $ना मढेकेर पणेु, औरंगाबाद 
Mमसा पाचवा वधाCपनxदन कायC~म माxहती &Lी-चळवळ सां&कृGतक सामािजक 

१९९४ ऑग&ट लेख १० Aवशषे ओळख : मीरा बोरवणकर शोभा भागवत पणेु मीरा बोरवणकर यांyया कायाCची ओळख gयhतीपर &LीकतृCuव 

१९९४ ऑग&ट कथा १३ पालवी
आनदंराव 4लगंायत,  अन.ु 

CदलNप व. &च( े य.ुएस.ए.
आई आnण मलुगा आnण मलुाyया MमLाचे आईशी असणारे नात े कुटंुब आnण ि&Lया 

१९९४ ऑग&ट लेख १७ मधलN काहN वष � डॉ. eदSप पाटकर रायगड डॉ. पाटकर ि&Lयांyया मध}या वषाCतील आरोfया9वषयी Mलxहत आहेत. ि&Lया आnण आरोfय 9ववाह आnण ि&Lया &Lी&वातंPय 
१९९४ ऑग&ट eGत�~या २० वाचणारे 4लCहतात अनकेांच ेलखेन अकंातील लेखा9वषयी 
१९९४ ऑग&ट eGत�~या २१ वाचणारे 4लCहतात अनकेांच ेलखेन अकंातील लेखा9वषयी 
१९९४ ऑग&ट &व कथन २२ न पाCहल�ेया तलुा Pभा नवांगळु ड��बवलS पयाCवरण आnण ऋत ूया9वषयी पयाCवरण 

१९९४ ऑग&ट अनभुव कथन २४, २९ मी बCंदनी
तिRलमा नसरNन,  अन.ु 

वीणा आलासे कलकVा ति&लमा नसरSन आप}या अनभुवा9वषयी मांडणी करत आहेत. म&ुलSम &Lी साxहuय आnण ि&Lया धमC आnण ि&Lया 
१९९४ ऑग&ट परSOण २८ वाचायला हव ं: पचंधारा मदंाkकनी भार<वाज उपल|ध नाहS महारा-�ाबाहेर Gनघणाwया ’पंचधारा’ या LमैाMसका9वषयी साxहuय आnण ि&Lया &LीवादS &Lी&वातंPय 
१९९४ ऑग&ट परSOण २८ Pसाद नीना भडेसगावकर उपल|ध नाहS ’eसाद’ या 9वमल Mलमये यांyया काgयावर आधाcरत प&ुतक साxहuय आnण ि&Lया सामािजक सं&कृती 
१९९४ ऑग&ट क9वता ३० ती वळे यईेल तo�हा अिजता काळे य.ुएस.ए.
१९९४ ऑग&ट क9वता ३० उपलzध नाहN डॉ. वषृालN नांदेड 
१९९४ ऑग&ट क9वता ३० गांधारNच ंद:ुख ल4लता गादगे अहमदपरू 
१९९४ ऑग&ट क9वता ३१ सखी Rनहेल बावकर पणेु 
१९९४ ऑग&ट लेख ३२ कवडसे आशा साठे पणेु समतचेा खरा अथC, अजनूहS माणस गहाण पडतात  या9वषयी &Lी&वातंPय रोजगार 
१९९४ ऑग&ट लेख ३३ लोकस:ंयचेा Pjन आह ेतरN काय ? मा4लनी कारकल मुंबई लोकसंqया या 9वषयावर 9व&ततृ लेखन &थलांतर दाcर�य सामािजक 

१९९४ ऑग&ट कथा ३७ 4शडी
राजल�मी देवी,  अन,ु 

नय�नका नलावड े पणेु 
बांधकाम, मजरू, मकुादम आnण लेnखका अनभुव रोजगार मजरू 

१९९४ ऑग&ट लेख ४२ कौतकु कुणाच ंआOण कस ंकरायच ं? मगंला सान े गोवा शतेाyया मालकाने शतेमजरू &Lीशी लfन केल.ं अशा अनोqया जोडkयाची ओळख मजरू शतेी &Lीमhुती 

१९९४ ऑग&ट कथा ४५ माझा सFयाचा Pयोग
अभय कांता,  अन.ु समुन 

दाभोळकर सातारा &Lी-पWुष संबंधाची खलुS चचाC &Lी पWुष संबंध लYZगकता 
१९९४ ऑग&ट पL ४८ कुटुबंात�या कुटुबंात : त�यात आOण म�यात डॉ. सरोज देशपांड े उपल|ध नाहS कुटंुबातील वाद-संवाद' या सदरातील पL कुटंुबgयव&था सामािजक पWुषeधान 
१९९४ ऑग&ट लेख ५० म(ै जीवाच े सकंलन : Aव<या बाळ पणेु मLैी9वषयी 9व9वध तWण-तWणींyया eGत�~या MशOण &Lी-पWुष नातसेंबंध 
१९९४ ऑग&ट पL ६२ गावाकडचा सांगावा गजरामामी उपल|ध नाहS मLैी9वषयी गावाकडyया गजरामामी अनभुव मांडत  आहेत. iामीण ि&Lया 
१९९४ ऑग&ट सदर ६३ मतैरणी ग मतैरणी Aव<या बाळ पणेु खानदेश, भसुावळ, जळगाव येथील मलुSंyया सम&या लYZगक शोषण iामीण ि&Lया सामािजक 

वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष $क लेखक शहर सारांश कळीचे श9द १ कळीचे श9द २ कळीचे श9द ३ 
१९९४ सkटlबर मखुप-ृठ &च( �²डा काहोलो �²डा काहोलो यांचे ZचL 
१९९४ सkटlबर संपादक4य २ सवंाद 9व;या बाळ पणेु महारा-� शासन मxहला धोरण आnण जळगाव येथील वासनाकांड यावर  चचाC &Lी-पWुष समानता &Lी-चळवळ ि&LयांवरSल xहसंा 
१९९४ सkटlबर लेख ५ एका अRवRथ आFhयाची रगंया(ा डॉ. अनरुाधा सोवनी पणेु �²डा काहोलो यांyया ZचLां9वषयी  gयhतीपर &Lीuव &Lी-पWुष नातसेंबंध 
१९९४ सkटlबर कथा ७ गोpट, एका मोªया घराची माधवी कंुटे मुंबई बxहणी, कुटंुब, 9ववाह या9वषयी कथा &Lी-पWुष नातसेंबंध कुटंुब आnण ि&Lया 
१९९४ सkटlबर लेख १३ एक शाळा फुलत ेआहे शभुदा चं�चडू पणेु पणेु येथील अOरनंदन शाळे9वषयी MशOण सामािजक 
१९९४ सkटlबर कथा १७ रानफुल 9वजया जहागीरदार धळेु 9ववाह आnण मxहलांyया चचाC iामीण �Mमक लोकां9वषयी शतेमजरू &Lी पWुष संबंध 
१९९४ सkटlबर लेख २०, २५ दोन मामा : कंस आOण शकुनी डॉ. तारा भवाळकर सांगलS साxहuय, कला आnण euयO जीवन यामधील मामा आnण शकुनी या9वषयी चचाC सामािजक सां&कृGतक राजक4य 
१९९४ सkटlबर eGत�~या २२, २३ वाचणारे 4लCहतात अनेकांचे लेखन अकंा9वषयी आnण लेखन कौतकु 
१९९४ सkटlबर लेख २४ कवडसे आशा साठे पणेु पGतपuनी नातसेंबंध, आnण मलुSंचे आरोfय या9वषयी कुटंुबgयव&था &Lी-पWुष नातसेंबंध &Lीआरोfय 
१९९४ सkटlबर लेख २६, ३७ Aवशषे ओळख : िज<दNन ं'दौड�या' &गHरक_या सात उ��वला मेहlदळे पणेु मे १९९३ला सात  Zगcरक]या यांनी एgहरे&ट Mशखर सर केले uयांyया9वषयी &LीकतृCuव 
१९९४ सkटlबर लेख ३१ सतं�त�नयमन : हाहN भोग बायकांTयाच वा�याला ? डॉ. 9वGनता बाळ नवी xद}लS कुटंुब Gनयोजन लोकसंqया GनयंLण आnण संतGतGनयमन या9वषयी &Lीआरोfय &Lी-पWुष नातसेंबंध eजनन 
१९९४ सkटlबर पL ३४ कुटुबंात�या कुटुबंात : त�यात आOण म�यात डॉ. सरोज देशपांड े उपल|ध नाहS कुटंुबातील वाद-संवाद' या सदरातील पL परंपरा सामािजक सां&कृGतक 
१९९४ सkटlबर कथा ३६ आई आजी होत ेत�ेहा... शMशकांत तासगावकर सातारा बायको, आई आnण मलुगा यांyयातील नाuया9वषयी कुटंुब आnण ि&Lया &Lी-पWुष नातसेंबंध 
१९९४ सkटlबर पL ३९, ४३ बोलकं प( सuयरंजनी उपल|ध नाहS पLलेnखकेने सहजीवनाyया काहS 9वशषे अपेOा आnण जमा9व�यासाठ�चे eयuन या9वषयी लfनसं&था समानता 
१९९४ सkटlबर &व कथन ४० एि�फ_Rटनचा चांदोबा ZचLा बेडकेर पणेु कॉलेजमधील आठवणी MशOण 
१९९४ सkटlबर &व कथन ४४ १९४२Tया Rवातgंयसlंामातील भारावलले ेCदवस आशा पाथरे रuनाZगरS &वातंPय चळवळीत केले}या कामा9वषयी &वातंPय चळवळ 
१९९४ सkटlबर पL ४६ गावाकडचा सांगावा गजरामामी उपल|ध नाहS iामीण &Lीyया आरोfया9वषयी iामीण ि&Lया &Lीआरोfय 
१९९४ सkटlबर सदर ४७ मतैरणी ग मतैरणी 9व;या बाळ पणेु नारS समता मंच संघटनेने घेतले}या ि&Lयांवर  होणाwया अ]याय/अuयाचार संबंधी  संघटना &Lी-अuयाचार 

xदवाळी अकं 
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष $क लेखक शहर सारांश कळीचे श9द १ कळीचे श9द २ कळीचे श9द ३ 
१९९४ ऑhटो - नोgहl  मखुप-ृठ &च( चाWदV वतCक द Zच}¯न xह&�S ऑफ Mसिgहलायझशेन या प&ुतकातनू घेतलेले ZचL 
१९९४ ऑhटो - नोgहl  संपादक4य ५ सवंाद 9व;या बाळ पणेु xदवाळी GनMमV वेगवेगळे  9वषय का घेतले या9वषयी 
१९९४ ऑhटो - नोgहl  लेख ६ �तTया आईची गोpट सषुमा देशपांड े पणेु एका तमासगीर मxहलेची  9वलOण अशी कहाणी xदलS आहे. ि&Lया आnण कला &Lी-पWुष नातसेंबंध 
१९९४ ऑhटो - नोgहl  कथा २५ छायाची &च0रकथा 9वजय पWळकर पणेु झोपडप«टSत राहणाwया मxहलेyया मलुSyया जीवना9वषयी दाcर;य &Lी-पWुष नातसेंबंध लYZगक सबंध 
१९९४ ऑhटो - नोgहl  अनभुव ३० माझ े'Rटेईग गेR�स' मंगला गोडबोले पणेु सांसाcरक कुटंुबातील अनभुव कुटंुब आnण ि&Lया &Lी-पWुष नातसेंबंध 
१९९४ ऑhटो - नोgहl  क9वता ३६, ३७ कंुवारNन - एक-दोन-तीन, गरती, कु�टनी �यामला वनारसे  पणेु 
१९९४ ऑhटो - नोgहl  क9वता ३८ कAवता कवीTया eवीण दवणे ठाणे 
१९९४ ऑhटो - नोgहl  क9वता ३८ 4मनी' कAवता अि�वनी ध�गड े पणेु 
१९९४ ऑhटो - नोgहl  क9वता ३९ ल�मी हेमंत जोगळेकर पणेु 
१९९४ ऑhटो - नोgहl  क9वता ३९ पहारा महेश केळूसकर ड��बवलS 
१९९४ ऑhटो - नोgहl  क9वता ३९ उपलzध नाहN सधुा कुलकणd मुंबई 
१९९४ ऑhटो - नोgहl  xटपण ४० आCदम आOण अनतं सजृनासाठU संपादक &Lी-पWुष नातं, मानवी जीवनया9वषयी &Lी पWुष संबंध सं&कृती 
१९९४ ऑhटो - नोgहl  लेख ४१ शभु जगंल' सावधान ! शरxदनी डहाणकूर मुंबई वनस-ृटSतील eजनन या9वषयी पयाCवरण लYZगक संबंध &Lी पWुष सबंध 
१९९४ ऑhटो - नोgहl  लेख ४७ नर-मादN त ेR(ी-प.ुष डॉ. MमMलदं वाटवे पणेु eा�यांyया उu~ांती9वषयी पयाCवरण सौदयCशा&L 
१९९४ ऑhटो - नोgहl  लेख ५२ R(ीज_म hहणनुी न �हाव ेउदास डॉ. MमMलदं बोक4ल  पणेु &Lी-पWुष यांyया उu~ांती9वषयी &Lीमhुती पनुWuपादन लYZगक सबंध 
१९९४ ऑhटो - नोgहl  लेख ६३ दार गौरS देशपांड े पणेु दार यामागील Zच�कuसक 9ववेचन सं&कृती सामािजक 
१९९४ ऑhटो - नोgहl  कथा ६८ झांज Pकाश नारायण सतं कwहाड झांज वाजणे याभोवती लेखकाने  अनेक लोकांना घेऊन रचलेलS कथा वा¦मयीन 
१९९४ ऑhटो - नोgहl  लेख ७६ गांधीजी, कRतरुबा आOण सरलादेवी चौगरुाणी य. xद. फडके मुंबई गांधीजी, क&तरुबा आnण सरलादेवी चौगुराणी यांyया9वषयी वणCgयव&था वा´मयीन सामािजक 
१९९४ ऑhटो - नोgहl  लेख ८२ राजकारणाचा &चरेबदं वाडा नीलम गोwहे पणेु राजकारणाती ि&Lयांब;दल असणारा एकंदर �ि-टकोन राजकारण पWुषeधानता बलाuकार 
१९९४ ऑhटो - नोgहl  लेख ८८ यरेा गबा�याच ेकाम नोह े 9वजया जोशी मुंबई पWुषांचा ि&Lयांकड ेबघ�याचा �ि-टकोन सRंकृती आOण िR(या 9ववाहसं&था कुटंुब gयव&था 
१९९४ ऑhटो - नोgहl  लेख ९४ पखं छाटून उडायला सांगता काय? मनिRवनी लता रवीं� ठाणे छो«याशा मलुSचा सामािजक अनभुव आदंोलन सं&था 
१९९४ ऑhटो - नोgहl  क9वता ९८ यशोधरा साठे म�ास 
१९९४ ऑhटो - नोgहl  क9वता ९८ अCह�या नीरजा मुंबई 



१९९४ ऑhटो - नोgहl  क9वता ९९ नकोस हेमा अतंरकर पणेु 
१९९४ ऑhटो - नोgहl  क9वता ९९ 9वमल Mलमये पणेु 
१९९४ ऑhटो - नोgहl  क9वता ९९ सारण eा. eªा लोखंड े ठाणे 
१९९४ ऑhटो - नोgहl  कथा १०० आशीवा$द रोxहणी कुलकणd इंदरू आजीyया आशीवाCदाची कथा कुटंुबgयव&था सRंकृती आOण िR(या सामािजक 

१९९४ ऑhटो - नोgहl  लेख ११० �तची गोpटच �नराळी बाब ूमोशाय 
MसनेअMभनेLी सलुोचना यांचा जीवनपट 

Aवकास िR(या आOण 
अथ $कारण बंडखोर &Lी 

१९९४ ऑhटो - नोgहl  लेख १२० कुटुबं �नयोजनाच ेलf मनीषा गुkते पणेु 
कुटंुब Gनयोजनाyया संदभाCत &Lीआरोfय कुटंुब gयव&था 

सRंकृती आOण 
िR(या

१९९४ ऑhटो - नोgहl  कथा १२६ वळणाव6न eकाश बरुटे मुंबई 
१९९४ ऑhटो - नोgहl  क9वता १३२ 9eयदशCन पोतदार पणेु 
१९९४ ऑhटो - नोgहl  क9वता १३२ लrनाला चला eा. भगवान भोईर ठाणे 
१९९४ ऑhटो - नोgहl  क9वता १३२ सक$स नीMलमा गुंडी पणेु 
१९९४ ऑhटो - नोgहl  क9वता १३३ साई स�ु�यो संदSप अवचट पणेु 
१९९४ ऑhटो - नोgहl  क9वता १३३ Hर�त बाळ जोशी चाळीसगाव 
१९९४ ऑhटो - नोgहl  लेख १३४ Pाथ $ना समाज - आडातला आOण पोहaयातला पदमजा फाटक मुंबई eाथCना समाजाब;दल 9व�लेषण धमC tढS परंपरा 
१९९४ ऑhटो - नोgहl  कथा १४४ घरHरघी सनेुLा ओक औरंगाबाद 

१९९४ ऑhटो - नोgहl  लेख १५० आगरकरांची अधा�गी नंxदनी आuमMस;ध मुंबई 
आगरकरांची अधा�गी यशोदाबाई आगरकर यांyया9वषयी &LीपWुष नातसेंबंध बाल9ववाह 

सRंकृती आOण 
िR(या

१९९४ ऑhटो - नोgहl  कथा १५८ P�तसाद 9वनया खपडकेर पणेु &LीपWुष नातसेंबंध सामािजक 
१९९४ ऑhटो - नोgहl  लेख १७० आप�याहN पायाखालN जळगाव आहे आशा साठे पणेु जळगाव मधील मलुSyया लYZगक अuयाचाराyया 9वरोधात eGत�~या आnण लेखन लYZगकता बलाuकार &Lी संघटना  
१९९४ ऑhटो - नोgहl  लेख १७२ आप�याहN पायाखालN जळगाव आहे eा. �ुती तांबे पणेु जळगाव मधील मलुSyया लYZगक अuयाचाराyया 9वरोधात eGत�~या आnण लेखन कुटंुबgयव&था सामािजक &Lीमhुती 

१९९४ ऑhटो - नोgहl  लेख १७२ आप�याहN पायाखालN जळगाव आहे
महाAव<यालयीन 

Aव<या¬या�Tया P�तk�या पणेु 
जळगाव मधील मलुSyया लYZगक अuयाचाराyया 9वरोधात eGत�~या आnण लेखन लYZगकता अuयाचार सां&कृGतक 

१९९४ ऑhटो - नोgहl  लेख १७५ आप�याहN पायाखालN जळगाव आहे अि�वनी घ�गड े पणेु जळगाव मधील मलुSyया लYZगक अuयाचाराyया 9वरोधात eGत�~या आnण लेखन कुटंुबgयव&था अ]याय अuयाचार धमC 

१९९४ ऑhटो - नोgहl  लेख १७५ आप�याहN पायाखालN जळगाव आहे
औरगंाबाद यथेील 
त.णांTया P�तk�या जळगाव मधील मलुSyया लYZगक अuयाचाराyया 9वरोधात eGत�~या आnण लेखन पWुषeधान असमानता लYZगकता 

१९९४ ऑhटो - नोgहl  लेख १७६ आप�याहN पायाखालN जळगाव आहे अचCना मेढेकर औरंगाबाद जळगाव मधील मलुSyया लYZगक अuयाचाराyया 9वरोधात eGत�~या आnण लेखन अuयाचार सामािजक सां&कृGतक 

१९९४ ऑhटो - नोgहl  लेख १७८ आप�याहN पायाखालN जळगाव आहे

मराठवाडा 
महाAव<यालयाTया 

Aव<या¬या�Tया P�तk�या, 
Pा. शमश<ुदNन तांबोळी पणेु 

जळगाव मधील मलुSyया लYZगक अuयाचाराyया 9वरोधात eGत�~या आnण लेखन लYZगकता 

लYZगकता पWुषeधानता 

१९९४ ऑhटो - नोgहl  लेख १७९ आप�याहN पायाखालN जळगाव आहे

अ4लबाग 
महाAव<यालयाTया 

Aव<या¬या�Tया P�तk�या, 
Pा. शाम जोगळेकर अMलबाग 

जळगाव मधील मलुSyया लYZगक अuयाचाराyया 9वरोधात eGत�~या आnण लेखन लYZगकता 

लYZगकता पWुषeधानता 
१९९४ ऑhटो - नोgहl  लेख १८१ आप�याहN पायाखालN जळगाव आहे Pा. kकशोर महाबळ नागपरू जळगाव मधील मलुSyया लYZगक अuयाचाराyया 9वरोधात eGत�~या आnण लेखन लYZगकता लYZगकता पWुषeधानता 
१९९४ ऑhटो - नोgहl  लेख १८२ आप�याहN पायाखालN जळगाव आहे साधना नात ू पणेु जळगाव मधील मलुSyया लYZगक अuयाचाराyया 9वरोधात eGत�~या आnण लेखन लYZगकता लYZगकता पWुषeधानता 

१९९४ ऑhटो - नोgहl  लेख १८३ आप�याहN पायाखालN जळगाव आहे
समाजशाR( Aवभाग पणु े

Aव<यापीठ पणेु 
जळगाव मधील मलुSyया लYZगक अuयाचाराyया 9वरोधात eGत�~या आnण लेखन लYZगकता लYZगकता पWुषeधानता 

१९९४ ऑhटो - नोgहl  लेख १८४ आप�याहN पायाखालN जळगाव आहे लNना देवगावकर वरोरा जळगाव मधील मलुSyया लYZगक अuयाचाराyया 9वरोधात eGत�~या आnण लेखन लYZगकता लYZगकता पWुषeधानता 
१९९४ ऑhटो - नोgहl  लेख १८५ आप�याहN पायाखालN जळगाव आहे वदंना करबलकेर सावतंवाडी जळगाव मधील मलुSyया लYZगक अuयाचाराyया 9वरोधात eGत�~या आnण लेखन लYZगकता लYZगकता पWुषeधानता 
१९९४ ऑhटो - नोgहl  लेख १८६ आप�याहN पायाखालN जळगाव आहे P�तभा 4शदें पणेु जळगाव मधील मलुSyया लYZगक अuयाचाराyया 9वरोधात eGत�~या आnण लेखन लYZगकता लYZगकता पWुषeधानता 
१९९४ ऑhटो - नोgहl  लेख १८९ आप�याहN पायाखालN जळगाव आहे Pा. श4म $ला रेगे पणेु जळगाव मधील मलुSyया लYZगक अuयाचाराyया 9वरोधात eGत�~या आnण लेखन लYZगकता लYZगकता पWुषeधानता 
१९९४ ऑhटो - नोgहl  लेख १९१ �लगेचा भRमासरु डॉ. सतीश कुलकणu पणेु kलेग या जीवघे�या साथी संदभाCत आरोfय 
१९९४ ऑhटो - नोgहl  सदर १९३ मतैरणी ग मतैरणी Aव<या बाळ पणेु GनसगाCतील संकटांचा सामना कtन  जीवन चांगले जगावे या संदभाCत 

अकं 
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष $क लेखक शहर सारांश कळीचे श9द १ कळीचे श9द २ कळीचे श9द ३ 
१९९४ �डसlबर मखुप-ृठ &च( eभा नवांगुळ  
१९९४ �डसlबर संपादक4य २ सवंाद 9व;या बाळ पणेु भटhया 9वमhुत जातीyया मxहलांची रा�यgयापी पcरषद जाGतgयव&था tढS परंपरा धाMमCक 
१९९४ �डसlबर लेख ४, २६ गौरN देशपांड े- एका Cदशने ेस6ु असललेा Pवास eभा गणोरकर  मुंबई गौरS देशपांड ेयांyया साxहिuयक, वचैाcरक, सामािजक कायाCyया eवासाब;दल साCहFयात R(ी P�तमा सRंकृती आOण िR(या सामािजक 
१९९४ �डसlबर कथा ११, ४३ Pवास अिजता काळे य.ु एस ए बेबीyया जडणघडणीyया eवासाब;दल  &Lी साxहuय 
१९९४ �डसlबर कथा १४ प_ुहा एकदा 4मळून सारेजण &वाती कव� मुंबई 
१९९४ �डसlबर eGत�~या १६ वाचणारे 4लCहतात अनेक मा]यवरांyया eGत�~या व लेखन &Lी शोषण समता / 9वषमता अuयाचार 

१९९४ �डसlबर लेख २० कमला दास - वगे�या वाटेवरची Pवासी क}पना कुलकणd पणेु 
कमला दास या म}याळी बंडखोर कवयाLीब;दल साCहFयात R(ी P�तमा &Lी आnण साxहuय R(ी-प.ुष नातसेबंधं

१९९४ �डसlबर लेख २५ hहण ेह ेR(ी-प.ुष समतचे ंयगु आह!े मंिजरS घाटपांड े पणेु MशOण संप}यावर मलुSचं लfन जमतं, तर मलु ंनोकरS करतात, हे वा&तव असताना कस ंकाय हे समतचे ंयगु  आहे असा e�न R(ीप.ुष नातसेबंधं कुटंुब gयव&था शOैnणक 
१९९४ �डसlबर लेख २६ वाचणारे 4लCहतात इंदमुती अ यापक य ुएस ए Mमसाच ंकौतकु 
१९९४ �डसlबर कथा २७ भटेN लागे जीवा दSपक पारखी पणेु 
१९९४ �डसlबर क9वता ३२ अथ $ शोभा श«ेटSवर पणेु 
१९९४ �डसlबर क9वता ३२ दोन कAवता अर9वदं दोड े ठाणे 
१९९४ �डसlबर क9वता ३२ 9व¬ठला रमाबाई मुंबई 
१९९४ �डसlबर क9वता ३२ चांदण अपणाC भावे पणेु 
१९९४ �डसlबर क9वता ३२ ती अचCना दSOत जळगाव 
१९९४ �डसlबर क9वता ३२ ल�तरं आ�लेषा महाजन पणेु 
१९९४ �डसlबर क9वता ३३ रॉकेल- का�यांची गोpट &वाती शlबेकर बारामती 
१९९४ �डसlबर क9वता ३३ सास ू सं या कnणCक य.ु एस ए 
१९९४ �डसlबर क9वता ३३ कता$ सं या कnणCक य.ु एस ए 
१९९४ �डसlबर लेख ३४ मराठवा�यातील R(ी साCहFयकांचा मळेावा eा. सषुमा मुंजे क}याण मराठवा¦यातील &Lी-साxहuयकांचा मेळाgयाचा वVृा]त &Lीमhुती &Lी साxहuय सामािजक 
१९९४ �डसlबर लेख ३५ वाचायला हव-ं सांजवा मदंाkकनी भार<वाज पणेु ’सांजवा’ या प&ुतकाब;दल 9वªान Mलगंबदल सां&कृGतक 
१९९४ �डसlबर मनोगत ३६ वस ुधंरा पटवध $न याच ंमनोगत वसुंधरा पटवधCन पणेु वसुंधरा पटवधCन याचं मनोगत साCहFय आOण िR(या &Lी जीवन 

१९९४ �डसlबर लेख ३८ C£पल तलाक
¶लAेवया, अन-ु ल4लता 

साळगावकर पणेु 
x�पल तलाक या म&ुलSम धमाCतील काय;याब;दल धमC &Lी शोषण पWुषी वचC&व 

१९९४ �डसlबर कथा ४१ अगंार कुमदु ओगले 
ओगलवेाडी , 

सातारा

१९९४ �डसlबर पL ४४ कुटुबंात�या कुटुबंात : त�यात आOण म�यात डॉ. सरोज देशपांड े कुटंुबातील अतं9वCरोध मांडणारS अGतशय िजgहा�याची पLं कुटंुब gयव&था सRंकृती आOण िR(या R(ी-प.ुष नातसेबंधं
१९९४ �डसlबर सांगावा ४६ गावाकडचा सांगावा गजरामामी Mमसा आnण वाचकांना गजरामामीने धाडलेला गावाकडचा सांगावा &Lीआरोfय 
१९९४ �डसlबर सदर ४८ मतैरणी ग मतैरणी Aव<या बाळ पणेु भकंूप आnण uया  संदभाCत बचतगट &LीकतृCuव 

अकं 
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष $क लेखक शहर सारांश कळीचे श9द १ कळीचे श9द २ कळीचे श9द ३ 
१९९४ जानेवारS मखुप-ृठ फोटो दे9वदास बागुल 
१९९४ जानेवारS संपादक4य २ सवंाद 9व;या बाळ पणेु सा9वLीबाई फुले यांyया जयंतीGनMमV संवाद ि&Lयांचे �म म यमवगC दMलत 

१९९४ जानेवारS लेख ४ न�या आ&थ $क धोरणाची झळ! डॉ. मा4लनी कारकल मुंबई नgया आZथCक धोरणासंदभाCत &Lी-अ¥यासकाच ंएका पcरषदेमधील भाषण जागGतक4करण भांडवलशाहS िR(या व राp£Nय 
धोरण

१९९४ जानेवारS कथा ११ वजाबाकx PमोCदनी वडके- कवळे पणेु 

१९९४ जानेवारS लेख १७ सोमवशंीय 4म( मधील एका R(ीचा द4ुम $ळ लखे डॉ . भालच�ं फडके पणेु आबेंडकरकालSन ’सोमवंशीय MमL’ या साkताxहकात एका &Lीने Mलxहले}या लेखाब;दल tढS, परंपरा िR(या आOण साCहFय सामािजक / 
सांRकृ�तक

१९९४ जानेवारS लेख २० च��यहुात सापडललेN गरNब मRुलNम R(ी डॉ. य.ुम. पठाण औरंगाबाद धाMमCक च~gयहूात भरडणाwया गरSब म&ुलSम &Lीब;दल धमC पWुषeधानता &Lी शोषण 
१९९४ जानेवारS लेख २२ तमुचा पाCठबंा मा¨या µदयापय �त पोहचतच नाहN - तिRलमा नसरNन नीलम गोaह े पणेु बांगलादेशी &Lी-साxहिuयक ति&लमा नसरSनब;दल सRंकृती आOण िR(या धम $ R(ीम�ुती आदंोलन
१९९४ जानेवारS लेख २६ मराठवा�यातील सामदुा�यक Aववाहाचा एक उप�म नदंा सवु � पणेु सामदुाGयक 9ववाह सोह�याब;दल 9ववाहसं&था कुटंुबgयव&था सां&कृGतक 
१९९४ जानेवारS लेख २८ वधे उमलFया मनाच े Pभा हडuकर वयात येणाwया मलुांyया भाव9व�वाब;दल कुमारवयीन सRंकृती
१९९४ जानेवारS लेख २९ �त4मरभदे अिjवनी घ«गड े पणेु महार-�ातील अधं�;धा GनमूCलन कायाCचा आढावा अधं�;धा 



१९९४ जानेवारS कथा ३१ आदंोलन यशोधरा साठे औरंगाबाद 
१९९४ जानेवारS लेख ३४ Aवशषे ओळख - सधुा गजु $र मदंाkकनी भार<वाज पणेु सधुाताई गुजCर यांची 9वशषे ओळख 
१९९४ जानेवारS eGत�~या ३८ वाचणारे 4लCहतात वाचकांचे Mलखाण व eGत�~या &Lीसाxहuय सामािजक 
१९९४ जानेवारS क9वता ४० आरसा Pीती कोतवाल
१९९४ जानेवारS क9वता ४० आपलचं आपण 4सधं ूजाधव
१९९४ जानेवारS क9वता ४१ माहरे भारती पांड े
१९९४ जानेवारS क9वता ४१ बलाFकार डॉ. सलुभा
१९९४ जानेवारS सदर ४२ तझु ं+ माझ ं= आपल ं सपंादक मxहलांशी नgयाने संवाद 

१९९४ जानेवारS पL ४३ बोलक प( रजंना &गरNधरगोपाल पणेु एका बाईyया जीवनाब;दल बोलकं पL सRंकृती आOण िR(या AववाहसRंथा Aवकास, िR(या 
आOण अथ $कारण

१९९४ जानेवारS कथा ४४ कम ऑन बबेी कन ूआगासी अन-ु मा4लनी 
तळुपळुे पणेु 

१९९४ जानेवारS आवाहन ५३ सोबत हवी आहे मधकुर व<ैय पणेु एकाक4 जीवन जगणाwया पWुषास सहचाcरणी हवी आहे पनु9वCवाह 
१९९४ जानेवारS सांगावा ५४ Cहतगजु गजरामामी Mमसा व वाचकांशी गजरामामींचे xहतगुज मxहला मंडळ 
१९९४ जानेवारS सदर ५५ मतैरणी ग मतैरणी Aव<या बाळ पणेु मराठवाडा व भोपाल येथील दौwयासंदभाCत संवाद नसैZगCक आपVी मxहला मंडळ शतेमजरू 
१९९४ जानेवारS 
१९९४ जानेवारS 

अकं - कथा Aवशषेांक
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष $क लेखक शहर सारांश कळीचे श9द १ कळीचे श9द २ कळीचे श9द ३ 
१९९४ फे�वुारS मखुप-ृठ फोटो eभा नवांगुळ  

१९९४ फे�वुारS संपादक4य २ सवंाद 9व;या बाळ पणेु नागपरूम ये झाले}या अ�वमेध  यªाब;दल व uया अनषंुगाने धाMमCक 9वचार धमC &Lी पWुष संबंध 
सRंकृती आOण 
िR(या

१९९४ फे�वुारS कथा ४ श�नवार अजीता काळे य.ु एस ए शGनवारyया शाळेत घडणाwया गो-टSंची कथा शOैnणक &LीMशOण 
१९९४ फे�वुारS कथा ९,४६ क«डमारा बाळकृ-ण देसाई  रuनाZगरS सhयादादा तरवलकर आnण नgया सनेुची कथा ववैाxहक जीवन सRंकृती आOण िR(या कुटंुबgयव&था 
१९९४ फे�वुारS eGत�~या १४ वाचणारे 4लCहतात अनेकांचे लेखन व eGत�~या &Lीमhुती &LीसंघषC आuमहuया 
१९९४ फे�वुारS कथा १७ प(ुवती मी 9वनया जोशी पणेु बाई ज]माची कथा कुटंुबgयव&था &Lीआरोfय 

१९९४ फे�वुारS कथा १९, ३३ दसुरा बहर सखुमणी रॉय मुंबई ओसरuया तWणपणाची कथा &Lी स¡दयC Aवकास आOण R(ी , 
अथ $कारण

१९९४ फे�वुारS सदर २२ तझु ं+ माझ ं= आपल ं नंxदनी दातार पणेु मxहलांशी चच�चे  नवीन सदर मxहला मंडळ 

१९९४ फे�वुारS कथा २३ भलू eGतभा इंगोले अमरावती मलुSyया लfनाyया काळजी9वषयी 9ववाहसं&था कुटंुबgयव&था सामािजक / 
सांRकृ�तक

१९९४ फे�वुारS कथा २७ माझी आजी खशुवतं4सगं अन-ु अजंनी 
रAवkकरण बंगलोर आप}या आजी9वषयी लेखकाचे कथाtपी मनोगत शOैnणक सं&कार 

१९९४ फे�वुारS लेख २९ Aवशषे ओळख - अनरुाधा व<ैय सनेुLा ओक औरंगाबाद अनरुाधा व;ैय या लेnखका आnण कवGयLी यांची 9वशषे ओळख 
िR(यांच ेसाCहFयातील 

Rथान सामािजक कला 

१९९४ फे�वुारS कथा ३४ माग $Rथ अपणाC पlडसे ठाणे कामाGनMमV एकL राहणाwया मxहलांची कथा Aवकास िR(या आOण 
अथ $कारण कुटंुबgयव&था सामािजक / 

सांRकृ�तक

१९९४ फे�वुारS कथा ४७ एक होती मटॅN rलोHरया नलेर, अन-ु शलैा 
सायानाकर सांगलS fलोcरया नेलर यांyया कादंबरSचा अनवुाद &Lीशोषण &Lीमhुती R(ी4शfण

१९९४ फे�वुारS लेख ५३ सल डॉ. प-ुपा Mलमये पणेु आय-ुयाyया उVराधाCत आजीची सल 9ववाहसं&था 
१९९४ फे�वुारS सांगावा ५४ गावाकडचा सांगावा गजरामामी Mमसा व वाचकांशी गजरामामींचे xहतगुज सRंकृती आOण िR(या कुटंुबgयव&था 
१९९४ फे�वुारS सदर ५५ मतैरणी ग मतैरणी 9व;या बाळ पणेु एका नवीन गावात मxहला मंडळ सtु झा}यावर झालेलS चचाC पया$वरण मxहलामंडळ 

अकं - म%हला %दन >वशषेांक 
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष $क लेखक शहर सारांश कळीचे श9द १ कळीचे श9द २ कळीचे श9द ३ 
१९९४ माचC मखुप-ृठ फोटो अMभिजत वद� 
१९९४ माचC संपादक4य ४ सवंाद 9व;या बाळ पणेु &वातंL xदवस, eजासVाक xदनाबरोबर मxहला xदनाचा पायंडा कुटंुब gयव&था संघटना xहसंाचार 
१९९४ माचC कथा ६ चाहूल डॉ. सषुमा केसकर पणेु कुटंुब आnण &Lी 
१९९४ माचC लेख ८ Pती शोध Pेमाचा डॉ. सFयरजंन साठे पणेु eेमातील व मLैीतील xहसेंब;दल धमC आnण ि&Lया xहसंाचार समानता 
१९९४ माचC लेख १३ प.ुषांना R(ीम�ुतीचा सतंाप का यतेो गौरS देशपांड े पणेु पWुषांचे &Lीमhुतीब;दलचे नकाराuमक आकलन पWुष eधानता धाMमCक 9वचार सामािजक 
१९९४ माचC लेख १५ पेशवकेालNन िR(यांची ददु $शा आOण आजच ेआhहN Pा`यापक Pा. डॉ. हमेलता पाटNल बीड पेशवेकालSन ि&Lयांyया पcरि&थतीबाबत  सRंकृती आOण िR(या धा4म $क Aवचार प.ुषPधानता
१९९४ माचC लेख १६ वाचणारे 4लCहतात अनेक वाचकांyया eGत�~या 
१९९४ माचC कथा १८ जयाच ंलrन मालती जोशी भोपाळ लfनाब;दल सं&कृती आnण समाज ववैाxहक जीवन सं&कृती आnण ि&Lया धाMमCक 
१९९४ माचC लेख २३ दोन अभगं मीना देवल मुंबई शारScरक आnण मानMसक 9वटाळा संदभाCत सRंकृती आOण िR(या कुटंुब आnण ि&Lया सामािजक 
१९९४ माचC लेख २४ वाचायला हव ं- रानवाटा नयन कुलकणu पणेु माWती Zचतमप}लS यांyया ’रानवाटा’ या प&ुतकाब;दल 
१९९४ माचC लेख २४ वाचायला हव ं- पशPुे4मयांTया द�ुनयते नयन कुलकणd पणेु लMलता गंडभीर यांyया ’पशeेुMमयांyया’ प&ुतकाब;दल 
१९९४ माचC कथा २६, ४६ अRसा नवरा थोर बाई, जपनूी राखत े सAवता जाजोCदया नवी xद}लS समतावादS नवरा आnण कुटंुबाब;दल समता &LीपWुष नातसेंबंध कुटंुब आnण ि&Lया 
१९९४ माचC सदर ३० तझु ं+ माझ ं= आपल ं 9व;या बाळ पणेु &वतःमधील माणसू शोध�याचा eयuन करणारे सदर सं&था 
१९९४ माचC कथा ३२ म�ुत कैदN इदं ूकरदंNकर पणेु मhुत झाले}या कैदSब;दल  कुटुबं �यवRथा सामािजक 
१९९४ माचC लेख ३५ Aवशषे ओळख - सरोिजनी शारगंपाणी आशा साठे पणेु अधं असनूहS इंिfलशचे hलासेस अ9वरतपणे चालवणाwया सरोिजनी शारंगपाणी यांyयाब;दल &LीMशOण &Lीआरोfय कुटंुब आnण &Lी 

१९९४ माचC लेख ३९ गोpट आह ेसमजनू घ8ेयाची सधुा कुलकणu मुंबई 
मxहलांना समजनू घे�याब;दल सामािजक कुटंुब gयव&था 

सRंकृती आOण 
िR(या

१९९४ माचC क9वता ४२ घर बाजार eा. eदSप गोखले पणेु 
१९९४ माचC क9वता ४३ ओरखडा, बाई, चोवीस तास अ�नल दाभाड े

१९९४ माचC लेख ४४ एक होती मटॅN
rलोHरया नलेर, अन ु- शलैा 

सायनकर, सांगलS fलोcरया नेलर यांyया ’मॅटS मायकेल’ या ~मश: कथेचा अनवुाद धाMमCक ि&Lया आnण कुटंुब 
सRंकृती आOण 
िR(या

१९९४ माचC लेख ४७ कुटुबंातील वाद- सवंाद सरोज देशपांड े पणेु 
कुटंुबातील वादसंवादाब;दल कुटंुब आnण ि&Lया &Lी पWुष नातसेंबध 

सRंकृती आOण 
िR(या

१९९४ माचC लेख ५० माझा घरपणाचा अनभुव डॉ. ना ग दाRतान े पणेु यनुोत काम करत असताना Gतथ}या जनजीवनाचा अनभुव कुटंुब gयव&था &Lी-पWुष नातसेंबंध सांRकृ�तक
१९९४ माचC लेख ५१ माझा घरपणाचा अनभुव सनुदंा पFकx पणेु मलु दVक देणाwया सं&थेyया कामाब;दल व अनभुव &Lी-पWुष नातसेंबंध सां&कृGतक कुटुबं �यवRथा
१९९४ माचC लेख ५२ माझा घरपणाचा अनभुव नीता ग�े पणेु कुटंुबसं&थेyया आव�यकतबे;दल कुटंुब आnण &Lी &LीपWुष नातसेंबंध सामािजक

१९९४ माचC लेख ५३ माझा घरपणाचा अनभुव nx ला_स प(कार कुटंुब उभारताना मलुSंyया अपेOा कुटंुब gयव&था ववैाxहक जीवन 
सRंकृती आOण 
िR(या

१९९४ माचC लेख ५४ माझा घरपणाचा अनभुव गणशे Aवसपतु े पणेु कुटंुबातील अतं9वCरोध संदभाCत लYZगक संबंध &Lी-पWुष नातसेंबंध कुटुबं आOण िR(या
१९९४ माचC लेख ५६ माझा घरपणाचा अनभुव मधेा राजहसं पणेु कुटंुबgयव&थेत तWणांचे तWणपणी बंड कुटंुब आnण ि&Lया सामािजक कुटुबं �यवRथा
१९९४ माचC लेख ५७ माझा घरपणाचा अनभुव डॉ. जय�ी गोडसे औरंगाबाद कुटंुबात एकमेकाला भावGनक आधार दे�यासंदभाCत &LीपWुष नातसेंबंध ववैाxहक जीवन सामािजक
१९९४ माचC लेख ५७ माझा घरपणाचा अनभुव डॉ. व_ृदा भाग $व े नाMशक घरातील चांग}या वातावरणा संदभाCत 9वकास आnण ि&Lया लfन सं&था कुटुबं �यवRथा

१९९४ माचC लेख ५८, ६० माझा घरपणाचा अनभुव नीरजा मुंबई 
अपेOा उंचावणारS कथा  Aवकास िR(या आOण 

अथ $कारण कुटुबं �यवRथा
सRंकृती आOण 
िR(या

१९९४ माचC लेख ५९ माझा घरपणाचा अनभुव अिज�ंय घाटे पणेु नमCदा बचाव आदंोलनाyया कायCकuयाCचे मनोगत कुटंुब gयव&था पWुषeधानता सामािजक
१९९४ माचC क9वता ६० एक AपटNका सHरता पदकx पणेु 

१९९४ माचC लेख ६१ माझा घरपणाचा अनभुव Pा. 4शवाजी गायकवाड संगमनेर 
एका तळमळीyया कायCकuयाCचे मनोगत कुटंुब gयव&था संगोपन 

सRंकृती आOण 
िR(या

१९९४ माचC लेख ६३ गावाकडचा सांगावा गजरामामी मxहला xदनाyया कायC~माचा सांगावा सं&था 
१९९४ माचC सदर ६४ मतैरणी ग मतैरणी  Aव<या बाळ पणेु औरंगाबादyया पcरषदेबाबत सामािजक राजक4य  R(ीम�ुती

अकं - 
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष $क लेखक शहर सारांश कळीचे श9द १ कळीचे श9द २ कळीचे श9द ३ 
१९९४ ए9eल मखुप-ृठ फोटो रोxहत कुलकणd 
१९९४ ए9eल संपादक4य २ सवंाद 9व;या बाळ पणेु 9वचारवेध साxहuय संमेलनातील अनभुव धाMमCकता जातीयवाद असरुOतता 
१९९४ ए9eल ४, ४५ खAवसाच ेउTचाटन डॉ. Aव<याधर बोरकर पणेु अधं�;धेyया वाईट चालSरSती अधं�;धा GनमुCलन सं&था सामािजक 
१९९४ ए9eल लेख ७ Aवशषे ओळख - सनुीती मराठे सधुा सावंत गाnझयाबाद Mस;धाथC सोसायटSyया अपंग शाळेब;दल शOैnणक &LीMशOण सामािजक 
१९९४ ए9eल कथा १३ जयाच ंलrन - उ0राध $ मालती जोशी भोपाळ लfनाची गो-ट पढुSल भाग ववैाxहक जीवन सां&कृGतक कुटंुब gयव&था 
१९९४ ए9eल eGत�~या १८ वाचणारे 4लCहतात अनेकांचे लेखन 



१९९४ ए9eल लेख २० क_याक�याण योजनचे ेकाय होत े 9वजया आरा ये पणेु 
शासनाyया क]याक}याण योजनेबाबत 

Aवकास िR(या आOण 
अथ $कारण &Lीआरोfय क}याणकारS रा�य 

१९९४ ए9eल लेख २३ गभा$शय, म�तमदं मलुNंची काळजी तमुची आमची साधना Aव. य , Aव<या बाळ पणेु Mशtर येथील मGतमंद  मलुSंचे गभाCशय काढून टाकले uया9वषयी &Lीआरोfय सामािजक सं&था, संघटना 
१९९४ ए9eल लेख २६ वाचायला हव ं- Rथलांतर गौरS देशपांड े पणेु प&ुतकाyया eकाशनाyया वेळचे भाषण 
१९९४ ए9eल लेख २७ मी उजवा आOण डावा कुसमू पणेु उजवा डावा अस�याब;दल संवाद समाजवाद सां&कृGतक धाMमCक 
१९९४ ए9eल क9वता ३३ आयpुय Rवीकारताना नीMलमा गुंडी पणेु 
१९९४ ए9eल क9वता ३३ बोनसाय Mसधं ूजाधव लोणावळा 
१९९४ ए9eल क9वता ३३ तारा भवाळकर सांगलS 
१९९४ ए9eल क9वता ३३ अि�वनी बव� पणेु 

१९९४ ए9eल लेख ३४ हो Fया कमी पडतात ! कारण... सचेुता चांदककर पणेु 
एका सं&थेने कामाyया xठकाणी केले}या सव�चा अहवाल व uयासंदभाCत मत &Lीआरोfय Aवकास िR(या आOण 

अथ $कारण सामािजक 
१९९४ ए9eल लेख ३५ तझु ं+ माझ ं= आपल ं नंxदनी दातार पणेु नवीन सदर 

१९९४ ए9eल कथा  ३६ एक होती मटॅN
rलोHरया नलेर, अन-ु शलैा 

सायनकर मुंबई 
fलोcरया नेलर यांyया कादंबरSचा ~मश: भाग 

Aवकास िR(या आOण 
अथ $कारण R(ीआरोrय

१९९४ ए9eल लेख ४१ मळेावा भोपाळचा - सखी मडंळाचा प-ुपा रोड े पणेु भोपाळyया सखी मंडळाyया मेळाgयाचा वVृा]त कुटंुब सं&था &LीपWुष नातसेंबंध सं&था 

१९९४ ए9eल लेख ४३ बाईची नोकरN तारN कx मारN �ीकृ-ण रानड े ठाणे 
बाईने नोकरS करणे समाजासाठ� व कुटंुबासाठ� तारक आहे, क4 मारक या संदभाCत 

Aवकास िR(या आOण 
अथ $कारण सामािजक कुटंुब gयव&था 

१९९४ ए9eल लेख ४६, ४८ गावाकडचा सांगावा गजरामामी गावाकडyया गजरामामीचा Mमसा वाचकांना सांगावा &LीMशOण सं&था कुटंुब gयव&था 
१९९४ ए9eल सदर ४७ मतैरणी ग मतैरणी 9व;या बाळ पणेु बीडyया मxहला xदनाyया GनMमVाने R(ी4शfण सघंटना कुटंुबgयव&था 

अकं - 
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष $क लेखक शहर सारांश कळीचे श9द १ कळीचे श9द २ कळीचे श9द ३ 
१९९४ मे मखुप-ृठ फोटो eभा नवांगुळ  
१९९४ मे संपादक4य २ सवंाद 9व;या बाळ पणेु गोgयातील मxहला मेळावा कुटंुबgयव&था सं&था 
१९९४ मे लेख ४ �f�तज AवRतारललेN गCृहणी माMलनी तळुपळेु पणेु सर&वतीबाई तळुपळेु या OGतज 9व&तारले}या गxृहणीब;दल कुटंुबgयव&था &वातंL &LीMशOण 

१९९४ मे कथा ८ तन ुकव � आOण एका वा�याची पडझड सजुाता राऊत ठाणे 
मनाला MभडणारS क9वता &LीMशOण 

राखीव जागा 

Aवकास आOण 
िR(या आOण 
अथ $कारण

१९९४ मे eGत�~या १४ वाचणारे 4लCहतात अनेकांचे लेखन यात आहे 
१९९४ मे लेख १६ कुटुबं जीवन पHरषद १९९४ आशा साठे पणेु कुटंुब जीवन पcरषदेyया GनMमVाने जाGतgयव&था मानवी हhक &LीपWुष नातसेंबंध 
१९९४ मे कथन २१ सायरा सं या कnणCक य ुएस ए लfनाआधी व नंतर सायराyया जीवनात झालेले बदल कुटंुबgयव&था &LीMशOण 
१९९४ मे क9वता २४ सख े वासतंी सावळापरुकर बंगलोर 
१९९४ मे क9वता २४ वाट क}याणी भागवत पणेु 
१९९४ मे क9वता २५ डोळे 4स4स4लया का�हा$लो वसई 
१९९४ मे क9वता २५ सांजवळे अनरुाधा काळे पणेु 
१९९४ मे क9वता २५ PRताव सलुखेा पाठक पणेु 
१९९४ मे पL २६, ३० प( eGतभा लेले पणेु एका आजीचे नातवाला पL 
१९९४ मे लेख २७ वाचायला हव-ं आमTया वनैी मदंाkकनी भार<वाज पणेु डॉ. Oमा Mलमये यांyया ’आमyया वनैी’ या प&ुतकाब;दल सं&कृती आnण ि&Lया सामािजक 
१९९४ मे लेख २७, ३० वाचायला हव-ं पवूा$ मलुNंTया अ&धकाराची अि�वनी घ�गड े पणेु लSलावती भागवत, 9व;यतु भागवत आnण नीलम गोwहे यांyया प&ुतका9वषयी सामािजक  &Lीआरोfय मानवी हhक 

१९९४ मे लेख २८ स4ुश�fत गCृहणीची क«डी डॉ. लNला पाटNल को}हापरू 
सMुशOत गxृहणीची कुटंुबात होणारS घसुमट कुटंुबgयव&था &LीMशOण R(ी-प.ुष नातसेबंधं

१९९४ मे पL ३१ ऐक सख े आशा साठे पणेु मxहला xदनाGनMमV म�ैLणीला पाठवलेले पL &Lीमhुती सं&कृती आnण ि&Lया समानता 
१९९४ मे कथा ३३ कळललेN मीना लNना भागवत मुंबई 
१९९४ मे पL ३६ बोलकं प( 9वजGयनी जोशी बलुढाणा एका वाचकाने पाठवलेले पL &Lीआरोfय 
१९९४ मे लेख ३७ Aवशषे ओळख - नकुसा ताई नCंदनी दातार पणेु पnूणCमा मxहला मंडळाyया अ यO नकुसाबाई लोखंड ेयांyया कायाCचा पcरचय जाGतgयव&था दMलत संघटना 
१९९४ मे कथा ३९ इमान वासंती उVम 
१९९४ मे सदर ४१ तझु ं+ माझ ं= आपल ं नCंदनी दातार पणेु माGननी मxहला मंडळाबाबत 

१९९४ मे कथा ४२ एक होती मटॅN
rलोHरया नलेर, अन-ु शलैा 

सायानाकर सांगलS fलोcरया नेलर यांyया एक होती मॅटS या कादंबरSचा चौथा भाग 

१९९४ मे सांगावा ४६, ४८ गावाकडचा सांगावा गजरामामी Mमसा आnण वाचकांना गजरामामींचा सांगावा 
१९९४ मे सदर ४७ मतैरणी ग मतैरणी Aव<या बाळ पणेु भकंूपi&त गाव सालेगावyया मxहला मेळाgया9वषयी सं&था सां&कृGतक 

अकं - 
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष $क लेखक शहर सारांश कळीचे श9द १ कळीचे श9द २ कळीचे श9द ३ 
१९९४ जनू मखुप-ृठ &च( डॉ. अभय कुलकणd 

१९९४ जनू संपादक4य २ सवंाद 9व;या बाळ पणेु 
9व9वध सामािजक 9वषयावर लेखन सामािजक �-टाचार 

सांRकृ�तक 
दहशतवाद

१९९४ जनू कथा ४ माता महादेवी वमाC नवी xद}लS 
१९९४ जनू लेख ७ अशी हN अमHेरका वंदना कुलकणd अमेcरका अमेcरके ब;दल वेगळी माxहती शOैnणक गु]हेगारS 
१९९४ जनू लेख 9, २४ R(ीच ंRवत(ं अिRतFव MमMलदं ठोकळ नागपरू &Lीyया &वतंL अि&तuवाब;दल &Lीमhुती कुटंुब gयव&था सं&कृती आnण &Lी 
१९९४ जनू eGत�~या १० वाचणारे 4लCहतात अनेक मा]यवरांyया eGत�~या धाMमCक धा4म $क अ�पस:ंयाक दMलत, अ&पशृता 
१९९४ जनू कथा १२ kकनारा Pा. माधरुN शानबाग बेळगाव 
१९९४ जनू लेख १६ तीन Cदवस नीला भागवत मुंबई �फ}म फेि&टgहलब;दल &Lी आnण लYZगकता कुटंुब gयव&था 
१९९४ जनू लेख १८ वाचायला हव- Aवचfण ब<ुधीTया चार P�तभावतं लOेखका R(ीRवातgंयवाCदनी आशा साठे पणेु महzवपणूC प&ुतका9वषयी &Lी आnण कुटंुब सं&कृती आnण ि&Lया धमC 
१९९४ जनू कथा १९ वाट चकुललेN eा. वषाC जोशी पणेु वाट चकुले}या म�ैLणीब;दल सRंकृती आOण िR(या कुटंुब gयव&था 
१९९४ जनू लेख २५ कवडसा आशा साठे पणेु वेगवेग�या 9वषयांवर लेखन &LीMशOण साCहFयात R(ी P�तमा जातीय दंगल 
१९९४ जनू सदर २७ तझु ं+ माझ ं= आपल ं नंxदनी दातार पणेु कायCकतd आnण Gतyयाकडून अपेOा xहसंा कुटंुब gयव&था 
१९९४ जनू क9वता २८ भाजीवा�या गणेश 9वसपतुे पणेु 
१९९४ जनू क9वता २८ 9वमल Mलमये पणेु 
१९९४ जनू क9वता २९ थांब तोवर संजीवनी बोक4ल पणेु 
१९९४ जनू क9वता २९ R(ी eGतभा टेपाळे अहमदनगर 
१९९४ जनू क9वता २९ शभुांगी शहा पणेु 

१९९४ जनू लेख ३० Aवशषे ओळख- डॉ. अzबन 4मR(ी एस ए कुलकणd सांगलS संगीतOेLात ठसा उमटवणाwया अ|बन Mम&Lीब;दल 
Aवकास R(ी आOण 

अथ $कारण सां&कृGतक R(ी आOण सRंकृती
१९९४ जनू लेख ३२ के�यान ेदेशाटन सधुा Oीरे पणेु सोलापरू िज}�यातील कायC~माब;दल &Lीआरोfय शOैnणक &LीMशOण 
१९९४ जनू लेख ३४ ल �&गक छळवाद - अमHेरकन अनभुव डॉ. नरेन तांबे अमेcरका अमेcरकेतील लYZगक छळवाद बाबत लYZगक अuयाचार &LीपWुष नातसेंबंध बलाuकार 

१९९४ जनू लेख ३९ कुटुबंात�या कुटुबंात - त�यात आOण म�यात डॉ. सरोज देशपांडे लेnखकेने आप}या मलुाशी नातसेंबध या 9वषयावर केलेला हा संवाद कुटुबं आOण नातसेबंधं कुटंुब gयव&था 
सRंकृती आOण 
िR(या

१९९४ जनू कथा ४१ एक होती मटॅN
rलोHरया नलेर, अन ुशलैा 

सायानाकर सांगलS fलोcरया नेलर यांyया ’एक होती मॅटS’ या अनवुाxदत कादंबरSचा  शवेटचा भाग 

१९९४ जनू सांगावा ४६ गावाकडचा सांगावा गजरामामी गावाकडील गजरामामी यांचा वाचकांना सांगावा 

१९९४ जनू सदर ४७ मतैरणी ग मतैरणी 9व;या बाळ पणेु 
ि&Lयांचे कौटंु�बक आnण सामािजक e�न कुटंुब आnण &Lी सामािजक 

सRंकृती आOण 
िR(या

अकं - 
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष $क लेखक शहर सारांश कळीचे श9द १ कळीचे श9द २ कळीचे श9द ३ 
१९९४ जलु ै मखुप-ृठ फोटो रघनुाथ राऊत 
१९९४ जलु ै संपादक4य २ सवंाद 9व;या बाळ पणेु  �कशोरवयीन अव&थेब;दल सं&कृती सामािजक कौटंु�बक 

१९९४ जलु ै लेख ४, ४० बदलत ेकालमान आOण उमलती मन े भा. ल. भोळे नागपरू �कशोरवय हS मानवी टkkयावर असणारS महzवपणूC अव&था सां&कृGतक कुटंुबgयव&था 
4लगंभाव जडण 
घडण

१९९४ जलु ै कथा ८ मलुाखत अिजता काळे य.ु एस ए बेबी या मलुSची कथा कुटंुबgयव&था सामािजक सं&कृती 

१९९४ जलु ै लेख ११ कुमारवयाTया ल �&गक समRया
डॉ. आनदं नाडकणu , 

शzदांकन - अच $ना दामले पणेु  
�कशोरवयीन व कुमारवयीन मलुांyया सम&या लYZगकता कुमारवयीन कुटंुब gयव&था 

१९९४ जलु ै पL १३ कुटुबंात�या कुटुबंात - त�यात आOण म�यात डॉ.सरोज देशपांडे कुटंुबातील अतं9वCरोध संदभाCत एका आईचे पL भाग २ &LीपWुष नातसेंबंध सं&कृती आnण ि&Lया कुटंुबgयव&था 



१९९४ जलु ै लेख १५ kकशोर वय आFमAवjवासाची गरज शोभा भागवत पणेु  �कशोरवयीन मलुांyया आuम9व�वासाyया गरजे संदभाCत &LीMशOण &Lीआरोfय kकशोरवयीन
१९९४ जलु ै eGत�~या २० वाचणारे 4लCहतात अनेकांचे वेगवेग�या 9वषयावर लेखन आnण eGत�~या कुटंुबgयव&था &LीपWुष नातसेंबंध सामािजक 
१९९४ जलु ै मलुाखती २२ आमचहंN जरा ऐकताय का? नयना शहा पणेु  �कशोर वयातनू नकुतीच बाहेर पडले}या लेnखकेने �कशोरवयीन मलुा मलुSंyया घेतले}या मलुाखती &LीMशOण कुमारवयीन कुटंुब gयव&था 

१९९४ जलु ै लेख २६ 4शfकाTया मनात�या डायरNतील काहN पान
मगंला कुलकणu, जया 

मोडक पणेु  
MशOकाyया मनात}या काहS  जतन केले}या गो-टS &LीMशOण 

१९९४ जलु ै कथा २८ पण रोबीनच का?
शशी देशपांड,े अन-ु अजंलN 

रAवkकरण बंगलोर 
१९९४ जलु ै लेख ३२ कवडसा आशा साठे पणेु  वेगवेग�या 9वषयावर लेखन सौदयCशा&L कुटंुब gयव&था &Lीमhुती 
१९९४ जलु ै लेख ३४ �यसनम�ुत मी! आ«CटS जोगळेकर पणेु  &वतः gयसनातनू मhुत झाले}या लेखकाची कै�फयत gयसनमhुती कुमारवयीन भांडवलशाहS 
१९९४ जलु ै लेख ३८ Aवशषे ओळख पणूाC धमाCZधकारS पणेु  नuृयकले बरोबरच उVम ZचLकार असले}या सचेुता Mभड-े चापेकर यांची 9वशषे ओळख कला सां&कृGतक 

१९९४ जलु ै लेख ४१ �यथा kकशोरावRथTेया डॉ. चं�शखेर पांड े नागपरू 
�कशोरवयीन मलुामलुSंyया  gयथा लYZगक MशOण 

�कशोरवयीन 

िR(यांची 
साCहFयातील 
P�तमा

१९९४ जलु ै सदर ४५ तझु ं+ माझ ं= आपल ं सधुा Oीरे मxहलांसोबत नgयाने संवाद 

१९९४ जलु ै सांगावा ४७ गावाकडचा सांगावा गजरामामी मी सा ला व वाचकांना गजरामामी याचं पL &Lीआरोfय GनसगC 
सRंकृती आOण 
िR(या

१९९४ जलु ै सदर ४८ मतैरणी ग मतैरणी 9व;या बाळ पणेु  आतंररा-�Sय कुटंुब xदनाyया GनMमVाने कुटंुब gयव&था &LीपWुष नातसेंबंध &LीMशOण 

वषा#रंभ अकं 
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष $क लेखक शहर सारांश कळीचे श9द १ कळीचे श9द २ कळीचे श9द ३ 
१९९५ ऑग&ट मखुप-ृठ &च( मेहबबू शखे सयूाCचे ZचL 
१९९५ ऑग&ट संपादक4य ४ सवंाद 9व;या बाळ पणेु अकंाyया eवासा9वषयी &LीवादS 
१९९५ ऑग&ट लेख ५ बीिजगं पHरषदेTया �न4म0ान ं डॉ. मा4लनी कारकल मुंबई बीिजंग पcरषद आnण uयावरSल चचाC सामािजक आZथCक 
१९९५ ऑग&ट लेख ७ अिRमता आOण P�तमा डॉ. �यामला वनारसे पणेु ZचLपटातील &LीZचLणा9वषयी परंपरा &Lीuव सं&~ृती 
१९९५ ऑग&ट कथा १० लrन अिजता काळे य.ुएस.ए. लfना9वषयी कथा  कुटंुब आnण ि&Lया 
१९९५ ऑग&ट क9वता १५ माझी उपासी वासरं शंकर चgहाण अहमदनगर 
१९९५ ऑग&ट क9वता १५ अ�प...Rव�प ....!! शलैा सायनाकर इ&लामपरू 
१९९५ ऑग&ट लेख १६ प_ुहा एकदा Rवदेशी वासंती सोर नाMशक बहुरा-�Sय कंप]या 9वरोधी &वदेशीचा परु&कार कर�या9वषयी सां&कृGतक सं&कृती आnण ि&Lया 
१९९५ ऑग&ट लेख २० Aवशषे ओळख : वस ुधंरा पटवध $न मदंाkकनी भार<वाज पणेु लेखक वसुंधरा पटवधCन यांyया9वषयी gयhतीपर &Lीमhुती &Lी-चळवळ 
१९९५ ऑग&ट लेख २६ नर-मादN त ेR(ी-प.ुष : मादNन े'�य4भचारN' का नसाव?ं डॉ. MमMलदं वाटवे पणेु GनसगाCत सजृनासाठ� काय आnण कस ंघडत या9वषयी लYZगक संबंध 

१९९५ ऑग&ट कथा २८ चतथुा$�म
चडुामण राघवन,   अन.ु 

Aव<यतु भागवत पणेु 
’वमेुन राईxटगं इन इं�डया’ या प&ुतकातील कथा &Lी-पWुष नातसेंबंध वा¦मयीन 

१९९५ ऑग&ट लेख ३५ Aवशषे  ओळख - गलुाब वाघमोड े रजंना &गHरधरगोपाल पणेु भटके 9वमhुत कायCकत� गुलाब वाघमोडे यांyया9वषयी gयhतीपर भटके 9वमhुत समाज &Lी-पWुष नातसेंबंध 
१९९५ ऑग&ट उप~म ३८ लrनासाठU मलुN बघताना डॉ. मोहन देशपांड े नाMशक मलुगी बघणे या eकारावर Zच�कuसक मांडणी स¡दयCशा&L लYZगक संबंध 
१९९५ ऑग&ट उप~म ३९ लrनासाठU मलुN बघताना राजा दSOत पणेु लेखक &वतःyया मलुगी पाह�याyया कायC~मा9वषयी कथन करत आहेत. लfनसं&था &Lी-पWुष नातसेंबंध 
१९९५ ऑग&ट उप~म ४० लrनासाठU मलुN बघताना सधुीर दे�पांड े पणेु लेखक &वतःyया मलुगी पाह�याyया कायC~मा9वषयी कथन करत आहेत. लfनसं&था 
१९९५ ऑग&ट उप~म ४१ लrनासाठU मलुN बघताना रं. प. नेने पणेु लेखक &वतःyया मलुगी पाह�याyया कायC~मा9वषयी कथन करत आहेत. लfनसं&था 9ववाह आnण ि&Lया 
१९९५ ऑग&ट उप~म ४२ लrनासाठU मलुN बघताना क}पना कामत भोपाळ लfन जम9वणे आnण मलुSची Gनवड या9वषयी शजेारSल gयावसाGयक कुटंुबाचा �ि-टकोन या9वषयी &Lी-पWुष नातसेंबंध लfनसं&था 
१९९५ ऑग&ट उप~म ४३ लrनासाठU मलुN बघताना गणेश 9वसपतुे पणेु मलुगी Gनवड आnण पWुषी वचC&व या9वषयी 9व�लेषण पWुषी वचC&व सामािजक सं&कृती 
१९९५ ऑग&ट उप~म ४५ लrनासाठU मलुN बघताना डॉ. चं�शखेर कव� पणेु लfन जमणे जम9वणे या9वषयी लfनसं&था सं&कृती आnण ि&Lया आरोfय 
१९९५ ऑग&ट उप~म ४६ लrनासाठU मलुN बघताना रा. म. बोरगावकर बंगलोर अपंग-अgयंग gयhती मलुगी पाहायला जाणे, या9वषयी लेखक कथन करत आहेत &Lी-पWुष नातसेंबंध 
१९९५ ऑग&ट उप~म ४७ लrनासाठU मलुN बघताना क}याण कदम अहमदनगर मलुगी पाहणे कायC~म या9वषयी 9व�लेषण कुटंुब आnण ि&Lया सौदयCशा&L 
१९९५ ऑग&ट उप~म ४८ लrनासाठU मलुN बघताना 9व. रा. खंडकर पणेु मलुगी पाहणे कायC~म या9वषयी 9व�लेषण &Lी-पWुष नातसेंबंध लfनसं&था कुटंुब आnण ि&Lया 
१९९५ ऑग&ट लेख ४९ वाचायला हव ं मंदा�कनी देशपांड े उपल|ध नाहS gयंकटेश माडगूळकर यांyया प&ुतका9वषयी साxहuय वा¦मयीन 
१९९५ ऑग&ट कथा ५० शभु गणुांची वसुंधरा पटवधCन पणेु जोडीदार, लfन या9वषयी कथेतील नायक बोलत आहे. &Lी-पWुष नातसेंबंध 
१९९५ ऑग&ट लेख ५८ समाजमनातील िR(यांTया P�तमा मणृाMलनी खरैनार नाMशक समाजातील वेगवेग�या चौकटSम ये ि&Lयांyया eGतमा या9वषयी 9व�लेषण परंपरा स¡दयCशा&L 9ववाह 
१९९५ ऑग&ट उप~म ६५ साथ साथ : त.णांसाठUचा एक नवा उप�म उ��वला उपल|ध नाहS यवुकांसाठ�च ंखलु ंgयासपीठ uया मा यमातनू लfन या 9वषयावरSल कायCकम लfनसं&था कुटंुबgयव&था 
१९९५ ऑग&ट सदर ६६ मतैरणी ग मतैरणी 9व;या बाळ पणेु महषd कव� आnण गोपाळ आगरकर यांyया9वषयी &LीMशOण सामािजक 

अकं 
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष $क लेखक शहर सारांश कळीचे श9द १ कळीचे श9द २ कळीचे श9द ३ 
१९९५ सkटlबर मखुप-ृठ फोटो अMभिजत वद� पा�याची कळशी घेऊन चाललेला iामीण तWण 
१९९५ सkटlबर संपादक4य ४ सवंाद 9व;या बाळ पणेु आगरकर यांyया9वषयी सामािजक धाMमCक सां&कृGतक 
१९९५ सkटlबर वVृा]त ६ साaयाजणी' च ंसातव पाऊल Mमसा eGतGनधी पणेु सातवा वधाCपनxदन कायC~म वVृा]त सामािजक iामीण ि&Lया 
१९९५ सkटlबर eGत�~या १२ वाचणारे 4लCहतात अनेकांचे लेखन अकं आnण लेख  कौतकु 
१९९५ सkटlबर eGत�~या १३ वाचणारे 4लCहतात अनेकांचे लेखन अMभनंदन आnण पcरवतCन या9वषयी 
१९९५ सkटlबर कथा १४, १८ डीअर मॉम कुमदु ओगले सातारा मलुगी आईला पGतपuनी नाuयातील ओझे याब;दल पL Mलxहत ेआहे &Lी-पWुष नातसेंबंध कुटंुब आnण ि&Lया 
१९९५ सkटlबर लेख १६ �तच ेलाल बटू Aव<य�ुलखेा अकलजूकर कॅनडा इराण येथील १९९२ सालS आले}या ’चाकमे’ या �फ}मवर भा-य कुटंुब आnण ि&Lया कला आnण ि&Lया 
१९९५ सkटlबर लेख १९ 4सRटर माHरयाची हFया आOण सामािजक नप ुसंकता यदनुाथ थVे पणेु फे�वुारS १९९५ म ये Mस&टर माcरया यांची हuया कर�यात आलS uया9वषयी सामािजक n®चन &Lी 
१९९५ सkटlबर लेख २० Aवशषे ओळख - अ4भिजत वद� सं या कnणCक य.ुएस.ए. छायाZचLकार अMभिजत वद� यांyया9वषयी gयhतीपर कलाकार 
१९९५ सkटlबर क9वता २४ उपलzध नाहN साGनया बlगलोर 
१९९५ सkटlबर क9वता २४ ऋत ू रेषा अकोटकर अमरावती 
१९९५ सkटlबर क9वता २४ गाण े नीMलमा गुंडी पणेु 
१९९५ सkटlबर उप~म २५ साथ साथ : त.णांसाठUचा एक नवा उप�म eवीण दामले उपल|ध नाहS वधवूर सचूक मंडळ, uयांचे अनभुव आnण मंडळाब;दलचे लोकांचे अनभुव लfनसं&था 
१९९५ सkटlबर लेख २६ नर-मादN त ेR(ी-प.ुष : आदश $ जोड�यांची कहाणी डॉ. MमMलदं वाटवे पणेु GनसगाCत सजृनासाठ� काय आnण कस ंघडत या9वषयी समानता पयाCवरण 
१९९५ सkटlबर लेख २८ आपण बायका सधुा Oीरे सकाळम ये ’आपण बायका’ सदर Mलxहणाwया सधुा Oीरे सदर लेखनाचा eवास मांडत आहेत. कुटंुब आnण ि&Lया साxहuय आnण ि&Lया 
१९९५ सkटlबर लेख ३० वाचायला हव ं �यो&uना आफळे उपल|ध नाहS डॉ. �यो&uना घारपरेु यांyया ’अशा झुंजलो आRहS’ या प&ुतकाचा पcरचय &Lी-अuयाचार सामािजक राजक4य 
१९९५ सkटlबर लेख ३१, ३७ qय�ुडथ श�ेसAपअर अन.ु सAुPया सह�ब<ुध े पणेु gहिजCGनया व}ूफ यांyया एका Gनबंधा9वषयी &Lी&वातंPय कला आnण ि&Lया साxहuय आnण ि&Lया 

१९९५ सkटlबर कथा ३२ हात मदतीचा
राजम कृpणन, अन.ु रजंना 

&गHरधरगोपाल उपल|ध नाहS वमेुन राईxटगं इन इं�डया या प&ुतकातील कथा कुटंुब आnण ि&Lया &Lी-पWुष नातसेंबंध 
१९९५ सkटlबर लेख ३८, ४५ महषu कव � R(ी4शfणसRंथा शभंरN ओलांडताना वसंत नेने xहगंणे &LीMशOण सं&थे9वषयी &LीMशOण सामािजक समानता 
१९९५ सkटlबर उप~म ३९ Cदलासा जागोजागीचा उपल|ध नाहS उपल|ध नाहS वेगवेगळे काम करणाwया सं&थांची माxहती, मxहला हhक संरOण सMमती, नाMशक �बगरशासक4य सं&था &Lी-अuयाचार 
१९९५ सkटlबर कथा ४० kकनारा डॉ. के. मंज�ुी मुंबई ववैाxहक नाuयामधील गुंतागुंत &Lी-पWुष नातसेंबंध लZैगक संबंध 
१९९५ सkटlबर लेखमाला ४६ lाहकसखुाय सनेुLा ओक औरंगाबाद iाहकांyया बाजनेू ]यायालयात xदले}या लढतींचे अनभुव सामािजक 
१९९५ सkटlबर पL ४८, ५० गावाकडचा सांगावा गजरामामी Mमसा वधाCपनxदन या9वषयी iामीण ि&Lया 
१९९५ सkटlबर सदर ४९ मतैरणी ग मतैरणी 9व;या बाळ पणेु Mमसा वधाCपनxदन याम ये खे¦यातनू येऊन बोलणाwया म�ैLणी9वषयी iामीण ि&Lया 

%दवाळी अकं 
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष $क लेखक शहर सारांश कळीचे श9द १ कळीचे श9द २ कळीचे श9द ३ 
१९९५ ऑhटो - नोgहl मखुप-ृठ चाWदV वतCक 
१९९५ ऑhटो - नोgहl संपादक4य ७ सवंाद 9व;या बाळ पणेु xदवाळी आnण uयामधील eकाश या9वषयी 
१९९५ ऑhटो - नोgहl लेख ८ सकस सहजीवनाTया शोधात साGनया/बलराम बंगलोर सामािजक 9ववाह, कुटंुब आnण ि&Lयांचे  &वातंPय ववैाxहक नातसेंबंध &Lी-पWुष नातसेंबंध 
१९९५ ऑhटो - नोgहl लेख १२ सकस सहजीवनाTया शोधात मfुधा/जयंत देशपांडे पणेु पती आnण पuनी यामधील �े-ठ-कGन-ठ दजाC कमी करणे, हे दोघांyया संवाद चच�तनू शhय झाले. सामािजक &Lी-पWुष नातसेंबंध 
१९९५ ऑhटो - नोgहl लेख १४ सकस सहजीवनाTया शोधात अWणा देशपांड े उपल|ध नाहS एकमेकांच ंमाणसूपण  जपत सांसाcरक जीवन चळवळ &Lीमhुती 
१९९५ ऑhटो - नोgहl लेख १५ सकस सहजीवनाTया शोधात मोहन देशपांडे नाMशक पती-पuनी यांyयातील नाuयावर भा-य &Lी-चळवळ सामािजक लYZगकता 
१९९५ ऑhटो - नोgहl लेख १८ सकस सहजीवनाTया शोधात पणूा$/अAवनाश धमा$&धकारN पणेु एकाच संघटनेतील कायCकत� आnण सांसाcरक सहजीवन या9वषयी कुटंुबसं&था &Lी-पWुष नातसेंबंध 
१९९५ ऑhटो - नोgहl लेख २० सकस सहजीवनाTया शोधात कमला वाघ पणेु पतीGनधनानंतर 9वरंगुळा Rहणनू Mलहलेले अनभुव लेखन uयांyया मलुSने पाठ9वले आnण Mमसाने छापले &Lी-पWुष नातसेंबंध 
१९९५ ऑhटो - नोgहl लेख २४ सकस सहजीवनाTया शोधात आसावरN/ �ी�नवास काकडे पणेु  पतीyया समजतूदारपणाने सहजीवन पणूCuव होऊ शकले &Lी-पWुष नातसेंबंध कुटंुब आnण ि&Lया 
१९९५ ऑhटो - नोgहl लेख २८ कुटुबंकथा �यकंटेश माडगळूकर पणेु प�यांyया कुटंुबातील वाuस}य पयाCवरण 
१९९५ ऑhटो - नोgहl लेख ३१ गोपदूादांना Rम6न डॉ. य. दN. फडके मुंबई गोपाळराव आगरकर यांyया मामेबहSण जानक4बाई साठे यांची ओळख &LीकतृCuव 9ववाह आnण ि&Lया 
१९९५ ऑhटो - नोgहl क9वता ३४ लाजाहोम अिjवनी ध«गड े पणेु 
१९९५ ऑhटो - नोgहl क9वता ३४ आजहN अनरुाधा पोतदार पणेु 
१९९५ ऑhटो - नोgहl क9वता ३५ Rव�न APयदश $न पोतदार पणेु 
१९९५ ऑhटो - नोgहl क9वता ३५ ती मलुगी हमेतं गोAवदं जोगळेकर पणेु 



१९९५ ऑhटो - नोgहl लेख ३६ भारतPे4मका डॉ. nॅि_सस माHरया यासास सHरता पदकx पणेु भारतात �कuयेक वषC राहून भारतीयच बननू गेले}या ²ॅि]सस यासास यांyया9वषयी gयhतीपर सामािजक धाMमCक 
१९९५ ऑhटो - नोgहl कादंबरS ४२, १५५ ह ेमा¨याRतव माधवी कंुटे मुंबई पGतपuनी नाuयावर आधाcरत कथा  कुटंुब आnण ि&Lया &Lी-पWुष नातसेंबंध 
१९९५ ऑhटो - नोgहl लेख ४८ नर-मादN त ेR(ी-प.ुष : माणसूपणाकड े डॉ. 4म4लदं वाटव े पणेु eा�यांyया माणसूपणा9वषयी भा-य  पयाCवरण &Lी-पWुष नातसेंबंध लYZगकता 
१९९५ ऑhटो - नोgहl लेख ५४ Rवपेटू गौरN देशपांड े पणेु &वेपटू बनणे या9वषयी Zच�कuसक मांडणी &Lीमhुती सामािजक सां&कृGतक 
१९९५ ऑhटो - नोgहl कथा ६० P�तमा रोCहणी कुलकणu इंदौर लेखन आnण लेखक या9वषयीचा पLgयवहार आधाcरत कथा साxहuय वा¦मयीन 
१९९५ ऑhटो - नोgहl लेख ६८ ऑ4लAंपक मधील मCहलांची झपे हमेतं जोगदेव पणेु &Lी खेळाडूyंया कामZगरSचा मनोवेधक लेख &LीकतृCuव सामािजक कुटंुबgयव&था 
१९९५ ऑhटो - नोgहl क9वता ७६ लता मगंेशकर इ�ंिजत भालरेाव परभणी 
१९९५ ऑhटो - नोgहl क9वता ७६ मी द:ुखाच ेआभार मानले नी4लमा ग ुडंी पणेु 
१९९५ ऑhटो - नोgहl क9वता ७६ कAवता सचुत जाताना Pवीण दवण े ठाणे 
१९९५ ऑhटो - नोgहl क9वता ७६ वरात कमलाकर पाटNल नाMशक 
१९९५ ऑhटो - नोgहl क9वता ७७ छाया उषा महेता मुंबई 
१९९५ ऑhटो - नोgहl क9वता ७७ तशी तरN तगमग अशोक बागव े मुंबई 
१९९५ ऑhटो - नोgहl लेख ७९ सFयिजत राय : भारतीय मनोरचनचे े'दाश $�नक' jयामला वनारसे पणेु बंगालS ZचLपट कथाकार सuयिजत राय यांyया9वषयी कला सामािजक 
१९९५ ऑhटो - नोgहl कथा ८६ एवढंच सांग भारती पांड े पणेु वतCमानपLातील 'पसCनल कॉलम' वाचनू लेखकाने gयhत केले}या eGत�~या वा¦मयीन 
१९९५ ऑhटो - नोgहl लेख ९२ गांधारN काशीबाय इ�ंिजत भालरेाव परभणी लेखक आप}या आईyया gयिhतमzवाचे  अनेक9वध पलैू मांडत आहेत सां&कृGतक सामािजक 
१९९५ ऑhटो - नोgहl लेख ९७ जगंलात�या �तघीजणी डॉ. अच $ना जगदNश पणेु जेन गुडाल, डायन फॉसंी आnण �बWट गा}डीकाज या संशोधक ि&Lयां9वषयी gयhतीपर &LीकतृCuव 
१९९५ ऑhटो - नोgहl लेख १०४ पारधवेाडी : Rवय4ंस<ध पनुर $चना अतलु देऊळगावकर लातरू �क}लारSत झाले}या भकंूप आnण उ; व&त झालेलS छोटS शजेारSल गावे या9वषयी सामािजक 9वकास 
१९९५ ऑhटो - नोgहl कथा १०९ ]बरबल आOण ि�लओ Aव<य�ुलखेा अकलजूकर कॅनडा �बरबल आnण िhलओ या मांजरा9वषयी पयाCवरण 
१९९५ ऑhटो - नोgहl &व कथन ११२ मळुाfरे वस ुधंरा पटवध $न पणेु आईने अOरांची मळुाOरे MशकवलS; परंत ुजीवनाने Gनuय नवीन मळुाOरे Mशक9वलS या9वषयी 9ववेचन सामािजक 
१९९५ ऑhटो - नोgहl क9वता ११६ उपलzध नाहN सधुा कुलकणu मुंबई 
१९९५ ऑhटो - नोgहl क9वता ११६ ह ेआकाशाTया बापा ! P�ा लोखडं े ठाणे 
१९९५ ऑhटो - नोgहl क9वता ११६ पाषाण, मजंषुा तारा वनारसे नवी xद}लS 
१९९५ ऑhटो - नोgहl क9वता ११७ तीन Aप�यांची ती : अ�नल दाभाड े मुंबई 
१९९५ ऑhटो - नोgहl क9वता ११७ �ावणाची स ं̀ याकाळ तारा वनारसे नवी xद}लS 
१९९५ ऑhटो - नोgहl क9वता ११७ कAवता यशोधरा साठे म�ास 
१९९५ ऑhटो - नोgहl लेख ११८ Aवशषे ओळख : Aवलास आOण जीन - सकु साधना बहुळकर मुंबई ZचLकार 9वलास Mशदें आnण जीन-सकु-लS पGतपuनी यांyया9वषयी कला gयhतीपर पती पuनी नातसेंबंध 
१९९५ ऑhटो - नोgहl लेख १२३ PकाशाTया वाटेवर रेण ूदांडकेर रuनाZगरS कोकणची बदलती  बाई या9वषयी MशOण सामािजक 

१९९५ ऑhटो - नोgहl लेख १२७ बलाFकाHरतांTया आधारगहृात : मी एक प.ुष
Hरचड $ ऑट $न, अन.ु िजतo� 

कुलकणu , गीतालN पणेु 
बलाuकाcरत ि&Lयांसाठ�yया आधारगहृातला एक कायCकuयाC9वषयी लYZगक xहसंा सामािजक सां&कृGतक 

१९९५ ऑhटो - नोgहl लेख १३२ अनकेांTया माता : बाया कव � कुसमू बदेरकर महषd कव� यांyयासोबत काम करणाwया uयांची पuनी बाया कव� यांyया9वषयी gयhतीपर &LीMशOण &LीकतृCuव 
१९९५ ऑhटो - नोgहl उप~म १३७ छो�या' आयpुयांमधला मोªठा आनदं माOणक देशमखु मलुांची डॉhटर9वषयीची भीती कमी कर�याyया  उ;देशाने &थापन झाले}या 'eेरणा' सं&थेचे उप~म आरोfय सामािजक 
१९९५ ऑhटो - नोgहl कथा १४१ नकार बा. ग. केसकर वालचंदनगर मलुSचे लfन जम9वणे यावर आधाcरत कथा कुटंुब आnण ि&Lया &Lी-पWुष नातसेंबंध 

१९९५ ऑhटो - नोgहl लेख १४५ मा¨या जाOणवचेा Pवास
दNपा �ीराम, शzदांकन - 

Pवीण दामले पणेु 
कलाकार दSपा �ीराम uयांyया जाnणवेचा eवास या9वषयी बोलत आहेत कला MशOण 

१९९५ ऑhटो - नोgहl लेख १४८ मा¨या जाOणवचेा Pवास नीला भागवत मुंबई जाnणवेyया eवासात घरापासनू ते दारापयCत अनेकांचा वाटा आहे या9वषयीची मांडणी कला आnण ि&Lया &Lी-चळवळ 
१९९५ ऑhटो - नोgहl लेख १५१ मा¨या जाOणवचेा Pवास अ.ण खोरे पणेु पLकाcरता सोबत जाणीव कशा 9वकMसत होत गे}या या9वषयी सामािजक आदंोलन जात 
१९९५ ऑhटो - नोgहl लेख १५३ मा¨या जाOणवचेा Pवास कुसमू कOण $क पणेु सामािजक जाणीव 9वकMसत हो�याची e�~या &Lी-पWुष समानता सामािजक 
१९९५ ऑhटो - नोgहl सदर १७५ मतैरणी ग मतैरणी Aव<या बाळ पणेु iामीण भागातील पंचायत, iामपंचायत Gनवडणकुा आnण ि&Lया चचाC राजकारण आOण िR(या आरOण 

अकं 
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष $क लेखक शहर सारांश कळीचे श9द १ कळीचे श9द २ कळीचे श9द ३ 
१९९५ �डसlबर मखुप-ृठ अशोक कॅkटन 
१९९५ �डसlबर संपादक4य ४ सवंाद 9व;या बाळ पणेु महारा-� &Lी अ¥यास gयासपीठ पcरषदे9वषयी सामािजक ि&Lया आnण राजकारण 

१९९५ �डसlबर कथा ६ आFमहFया
�ीमती राजल�मी, अन.ु 

रजंना &गHरधरगोपाल उपल|ध नाहS वमेुन राईxटगं इन इं�डया या प&ुतकातील कथा पWुषी 

१९९५ �डसlबर  लेख १० nा_सTया इ�तहासान ेपाCहलले ंस�तरगंी Rव�न : मादाम - द - पाँपेद ू बाळ दामले ड��बवलS अनेक कलाकृतीyया GनMमCतीमधील महzवाचे योगदान देणाwया मादाम- द-पाँपेदू यांyया9वषयी &LीकतृCuव धाMमCक सामािजक 
१९९५ �डसlबर क9वता १४ सRंकृतीला बर ंनाहN ... �योu&ना कदम यवतमाळ 
१९९५ �डसlबर क9वता १४ R(ीज_म डॉ. वषृालS नांदेड 
१९९५ �डसlबर क9वता १५ रा( आOण 'इ�हा' Tया मतैरणी लMलता मादगे अहमदपरू 
१९९५ �डसlबर क9वता १५ फ�त माझा Cदवस डॉ. GनमCल सारडा उपल|ध नाहS 
१९९५ �डसlबर लेख १६ कथा &च�कxची मीना देवल मुंबई जनुी छोटS Zचhक4 आnण Gतची बाजारपेठ घसरण या9वषयी gयhतीपर क-टकरS ि&Lया 
० �डसlबर लेखमाला १९ lाहकसखुाय सनेुLा ओक औरंगाबाद iाहकांyया बाजनेू ]यायालयात xदले}या लढतींचे अनभुव सामािजक 

१९९५ �डसlबर लेख २० िR(यांTया आFमस_मानाTया ल�याला सव¥Tच _यायालायच ंबळ सतीश कामत उपल|ध नाहS ि&Lयांyया लYZगक छळा9वषयी वतCनाला  काय;याने गु]हा मानणे  हे सव�yच ]यायालयाने  लावलेलS चपराक लYZगक छळ ि&Lया आnण कायदा 
१९९५ �डसlबर &व कथन २२ मशीनबाई नीला 9व. �कबे य.ु के. परदेशात राहतवेेळी मLैीणची मशीन यंLाधाcरत उपकरणे याyयाशी Gनगडीत असणारS cरपन Rहणजे मशीनबाई  कुटंुब आnण ि&Lया 
१९९५ �डसlबर अनभुव कथन २४ खोल खोल पाणी मंगला साने गोवा शशीताई यांyया घर बांध�याyया क-टा9वषयी ि&Lया आnण कुटंुब क-टकरS ि&Lया 
१९९५ �डसlबर लेख २६ Aवशषे ओळख : सधुा कोठारN रAववाला काकतकर पणेु बचतगटांना घेऊन काम करणाwया चतै]य सं&थेyया सधुा कोठारS यांyया9वषयी &LीकतृCuव �बगरशासक4य सं&था शतेी 
१९९५ �डसlबर परSOण ३० वाचायला हव ं नयन कुलकणd पणेु शरxदनी डहाणकूर यांyया प&ुतका9वषयी पयाCवरण साxहuय आnण ि&Lया 
१९९५ �डसlबर लेख ३२ बलाFकार : शारNHरक कx मान4सक ? कुसमू बेडकेर पणेु बलाuकाcरत ि&Lयांyया gयथा लYZगक शोषण सामािजक कुटंुब आnण ि&Lया 
१९९५ �डसlबर कादंबरS ३४ ह ेमा¨याRतव माधवी कंुटे उपल|ध नाहS पGतपuनी यांyयामधील देवाणघेवाण कुटंुबgयव&था 
१९९५ �डसlबर उप~म ४१ Cदलासा जागोजागीचा Mमसा संपादक सं&थांची माहSती 
१९९५ �डसlबर अहवाल ४२ ’साथ साथ’चा अहवाल पजूा तWण-तWणांसाठ�चा उप~म 9ववाह आnण ि&Lया 
१९९५ �डसlबर वVृा]त ४३ 4मळून साaयाजणी : Cदवाळी ९५ ची Mमसा eGतGनधी xदवाळी अकं eकाशना9वषयी 
१९९५ �डसlबर पL ४४ बोलकं प( AवनोCदनी Aपटके-काळगी नाMशक Gनवडणकू कायदा या9वषयी आवाहन 
१९९५ �डसlबर eGत�~या ४६, ४७ वाचणारे 4लCहतात अनेकांचे लेखन अकंातील लेखना9वषयी eGत�~या
१९९५ �डसlबर कथन ४८ माझ ंघर मंिजरS गणफुले सातारा घरकामगार &Lीची MशOण ओढ आnण घरमालक4ण यांyयातील संवाद कुटंुब आnण ि&Lया &LीMशOण 
१९९५ �डसlबर सदर ५० मतैरणी ग मतैरणी 9व;या बाळ पणेु मनि&वनी सं&था, कायCकत� आnण uयांना ज]म देणाwया शलैाताई यांyया9वषयी �बगरशासक4य सं&था 9ववाह आnण ि&Lया 

अकं 
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष $क लेखक शहर सारांश कळीचे श9द १ कळीचे श9द २ कळीचे श9द ३ 
१९९५ जानेवारS मखुप-ृठ चीतर रघनुाथ राऊत सयूाCचे ZचL 
१९९५ जानेवारS संपादक4य २ सवंाद 9व;या बाळ पणेु हैदराबाद येथील अ]वेशी &Lी अ¥यास9वषयी &Lी-पWुष समानता ि&Lया आnण आरOण पWुषeधान 
१९९५ जानेवारS कथा ४ कथा साfीची डॉ. वृंदा भारगवे नाMशक महा9व;यालयीन तWणी आnण MशOक संवाद MशOण 
१९९५ जानेवारS लेख ८ आCदवासी मCहलांची Aव�x : एक आ�हान डॉ. 9वजय साठे ठाणे आxदवासी मxहला 9व~4संदभाCत लेख आxदवासी &Lी लZैगकता सं&कृती आnण ि&Lया 
१९९५ जानेवारS पL १० गौरN देशपांड ेयांच ेप( गौरS देशपांड े पणेु Mमळून साwयाजणी वाटचालS9वषयी iामीण ि&Lया शहरS ि&Lया साxहuय आnण ि&Lया 
१९९५ जानेवारS लेख १३ नर-मादN कशासाठU डॉ. 4म4लदं वाटव े पणेु eा�यांतील नर-मादS संबंध पयाCवरण eजनन 
१९९५ जानेवारS क9वता १६ सामोरN वासतंी इनामदार जोशी को}हापरू 
१९९५ जानेवारS क9वता १६ माय  AवझललेN वात शंकर चgहाण अहमदनगर 
१९९५ जानेवारS क9वता १६ Pवशे वासतंी सावळापरुकर बंगलोर 
१९९५ जानेवारS सं&था १७ Cदलासा जागोजागी 4मसा सपंादक पणेु माधान येथील क&तरुबा सव�दय मंडळ9वषयी MशOण iामीण &Lी 
१९९५ जानेवारS लेख १८, २२ प(कार होताना रAवबाला काकतकर पणेु पLकाcरता अ¥यास आnण मानMसकता बदल MशOण �-टाचार जातीवाद 
१९९५ जानेवारS लेख १९ Aवशषे ओळख : लNलाताई जोशी Pभा हडuकर मुंबई लSलाताई यांनी चाल9वले}या iंथeदशCन9वषयी ि&Lया आnण साxहuय कला 
१९९५ जानेवारS लेख २१ बड ेमनस ेAवधातान.े.. रजंना &गHरधरगोपाल पणेु येरमा बॉRबेक Mलnखत कथे9वषयी &Lीuव 
१९९५ जानेवारS परSOण २३ वाचायला हव ं Pा. सषुमा म ुजं े उपल|ध नाहS यशोधरा साठे यांyया ’काळं आभाळ’ या प&ुतका9वषयी &Lीuव साxहuय आnण ि&Lया 
१९९५ जानेवारS परSOण २३ वाचायला हव ं वा. दा. रानड े उपल|ध नाहS इंदमुती यांyया ’वuसला’ या प&ुतका9वषयी MशOण &Lी-पWुष नातसेंबंध 
१९९५ जानेवारS कथा २४ �नवा$ह नीता ग�े सांगलS सांसाcरक नाuयातील गुंतागुंत कुटंुब आnण ि&Lया &Lी-पWुष नातसेंबंध 
१९९५ जानेवारS पL २९ कारभारणीच ेचाकरमा_यास प( बाळकृpण देसाई रuनाZगरS गावी शतेी करणाw या पuनीचे मुंबई इथे काम करणाwया पतीस Mलxहलेले पL शतेी ि&Lया आnण कायदा 
१९९५ जानेवारS लेख ३१, ४२ lामपचंायत काया$त मCहलांचा सहभाग नीला पटवध $न मुंबई डॉ. पी. gहS. मंडMलक  �&टचा उप~म ि&Lया आnण आरOण सOमीकरण 
१९९५ जानेवारS &व कथन ३४ झळुूक प_नाशीची स�ुन( ओक औरंगाबाद वयाyया प]नाशीत पदापCण करणाwया मxहलेचे कथन &Lीuव आरोfय आnण ि&Lया 
१९९५ जानेवारS लेख ३६ कवडसे आशा साठे पणेु घराणेशाहS क4 लोकशाहS आnण मxहला उ;योजक या9वषयी लोकशाहS ि&Lया आnण 9वकास 
१९९५ जानेवारS &व कथन ३७ उदासी मन काह ेको डरे रजंना प�ंडत पणेु पतीyया Gनधनानंतर लेnखकेyया जीवनात झाले}या बदला9वषयी कुटंुब आnण ि&Lया ि&Lया आnण काम 
१९९५ जानेवारS कथा ४३, ४५ एक kकRसा सामोरे जा8याचा समुन महेoदळे पणेु कुटंुबGनयोजन आnण &Lी या9वषयी कुटंुब आnण ि&Lया आरोfय आnण ि&Lया 
१९९५ जानेवारS पL ४४ कुटुबंात�या कुटुबंात : त�यात आOण म�यात डॉ. सरोज देशपांड े उपल|ध नाहS कुटंुबातील वाद 9ववाद यावरSल पL कुटंुबgयव&था &Lी-पWुष नातसेंबंध 
१९९५ जानेवारS पL ४६, ४८ गावाकडचा सांगावा गजरामामी उपल|ध नाहS Mमसा व वाचकांना पाठ9वलेला गावाकडचा सांगावा आरोfय 
१९९५ जानेवारS सदर ४७ मतैरणी ग मतैरणी Aव<या बाळ पणेु iामीण भागातील बचत गटाचे महzव या9वषयी iामीण ि&Lया रोजगार 



अकं 
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष $क लेखक शहर सारांश कळीचे श9द १ कळीचे श9द २ कळीचे श9द ३ 
१९९५ फे�वुारS मखुप-ृठ &च( eाणेश जोशी मxहलांचे ZचL 
१९९५ फे�वुारS संपादक4य ४ सवंाद 9व;या बाळ पणेु अधं�;धा GनमूCलन सMमतीyया सuयशोध याL9ेवषयी अधं�;धा &Lी-चळवळ जातीभेद 
१९९५ फे�वुारS कथा ६ नकोशी डॉ. वषृालN kक_हाळकर नांदेड दोन मलुSंनंतर GतसरS मलुगी नको या9वषयी नवरा-बायकोतलS चचाC &Lी-पWुष नातसेंबंध Mलगंभेद 

१९९५ फे�वुारS eGत�~या ८ वाचणारे 4लCहतात
मधकुर जोशी, क�पना 
कामत, जाई �नबंकर पणेु, भोपाळ, फलटण 

अकंातील लेखां9वषयी 

१९९५ फे�वुारS eGत�~या ९ वाचणारे 4लCहतात अनेकांचे लेखन अकंातील लेखां9वषयी 
१९९५ फे�वुारS लेख १० नर-मादN त ेR(ी-प.ुष : नर �हाव ंकx मादN ? डॉ. MमMलदं वाटवे पणेु eा�यांyया नर-मादS संबंधा9वषयी  पनुWuपादन पयाCवरण 
१९९५ फे�वुारS लेख १३, १८ Aवशषे ओळख : Aव<या गोखले र9वबाला काकतकर पणेु ³लॅश पि|लMसटSyया मालक 9व;याताई गोखले यांyया9वषयी gयhतीपर जाxहरात आnण ि&Lया 
१९९५ फे�वुारS कथन १५, १८ एक Pjन, एक उ0र मम उपल|ध नाहS घरकाम कामगार मxहला आnण मालक4ण यांyयातील नाते घरकाम ि&Lया आnण कुटंुब 
१९९५ फे�वुारS वVृा]त १६ Aवचारवधे समंलेनाचा व0ृा_त रोxहणी लेले पणेु 9वचारवेध संमेलनात झाले}या चचाC &Lी-चळवळ &LीवादS सामािजक 
१९९५ फे�वुारS कथा १९ आई का आजी ? Gनरंजना गgहाणकर य.ुएस.ए. मानवी जीवन &वtप आnण अथC या9वषयी कुटंुब आnण ि&Lया 
१९९५ फे�वुारS लेख २२ वाचायला हव ं: खरे माRतर 9व;य}ुलेखा अकलजूकर कॅनडा 9वभावरS MशWरकर यांyया खरे मा&तर या कादंबरS9वषयी  साxहuय 
१९९५ फे�वुारS कथन २४ आजोबा eGतमा इंगोले अमरावती कौटंु�बक नातसेंबंध या9वषयी कुटंुबgयव&था लfनसं&था 
१९९५ फे�वुारS लेख २७, ४९ lाहक सखुाय सनेुLा ओक औरंगाबाद iाहकांyया बाजनेू ]यायालयात xदले}या लढतींचे अनभुव आZथCक कायदा 
१९९५ फे�वुारS पL २८ बोलकं प( साधना उपल|ध नाहS जोडीदार लfन या9वषयी पL लfनसं&था परंपरा &Lी-पWुष नातसेंबंध 
१९९५ फे�वुारS लेख ३० ज_मकंुडलNतनू भAवpय मा. �ी. cरसबडू पणेु �योGतषशा&Lा9वषयी भा-य करणारा लेख सामािजक 
१९९५ फे�वुारS लेख ३४ कवडसे आशा साठे पणेु उसने गभाCशय, पयाCवरण भा9षक सां&कृGतक 9ववेचन eजनन पयाCवरण सां&कृGतक 
१९९५ फे�वुारS क9वता ३६ माणसू hहणनू जगायचयं कुसमू नारोडी 
१९९५ फे�वुारS क9वता ३६ महागाई सधुा मोकाशी ठाणे 
१९९५ फे�वुारS क9वता ३६ hहणनू सधुाकर के. भोसले पणेु 
१९९५ फे�वुारS क9वता ३७ अवशषे Pा. PदNप 4शरसट पाटNल सांगलS 
१९९५ फे�वुारS क9वता ३७ पाऊलवाट भारती पांडे पणेु 
१९९५ फे�वुारS कथन ३८ मCहला मडंळांनी जाग ंकेल ं अजंलS कुलकणd उ&मानाबाद मxहला मंडळ आnण &Lी सजगता &Lी-पWुष नातसेंबंध कुटंुब आnण ि&Lया 
१९९५ फे�वुारS कथा ४० स.ची पाठवणी eकाश पाठक पणेु मलुSyया 9ववाह आnण uयानंतरचे तणाव कुटंुब आnण ि&Lया &Lी-पWुष नातसेंबंध 
१९९५ फे�वुारS पL ४३ कुटुबंात�या कुटुबंात : त�यात आOण म�यात डॉ. सरोज देशपांडे उपल|ध नाहS कुटंुबातील वादसंवाद या लेखमालेतील पL कुटंुब आnण ि&Lया 
१९९५ फे�वुारS सं&था ४५ Cदलासा जागोजागीचा उपल|ध नाहS ठाणे आxदवासी सहज MशOण पcरवार MशOण रोजगार आxदवासी समाज 

१९९५ फे�वुारS कथा ४६ का�या माणसांच ेहात
लईुस बना$ड¥ होनवाना, अन.ु 

साधना Aव. य. पणेु 
का�या लोकांची कथा वा¦मयीन सां&कृGतक 

१९९५ फे�वुारS कथन ४७, ४९ एक शzदापलNकडला अनभुव रजनी व;ैय लातरू मलुगी पाहायला गे}यावरचा अनभुव &Lीमhुती सामािजक 
१९९५ फे�वुारS पL ४८ गावाकडचा सांगावा गजरामामी मलुांyया अ¥यासा9वषयी MशOण 
१९९५ फे�वुारS सदर ५० मतैरणी ग मतैरणी 9व;या बाळ पणेु Gनवडणकू आnण मत यावर चचाC ि&Lया आnण राजकारण 

अकं - म%हला %दन >वशषेांक 
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष $क लेखक शहर सारांश कळीचे श9द १ कळीचे श9द २ कळीचे श9द ३ 
१९९५ माचC मखुप-ृठ &च( गणेश 9वसपतुे 
१९९५ माचC संपादक4य ४ सवंाद 9व;या बाळ पणेु मxहला xदनाGनMमV xहतगुज &Lी पWुष समता िR(यांचा आFमस_मान राखीव जागा 

१९९५ माचC कथा ६ ज_मठेप
हािजरा शकूर, अन-ु Aव<यतु 

भागवत पणेु 
मराठ�पलSकडyया भारतीय भाषांमधील  Gनवडक कथांपकै4 एक  कथा ववैाxहक जीवन कुटंुबgयव&था 

सRंकृती आOण 
िR(या

१९९५ माचC पL १३ बोलकं प( सरोज देव हे�ाबाद Mमसाला एका सभासदाने पाठवलेले एक  बोलकं पL 
१९९५ माचC लेख १४ Aवशषे ओळख - रेण ूआOण राजा दांडकेर आशा साठे पणेु शOैnणक OेLात वेग�या प;धतीने काम करणाwया दांडकेर दाRपuयाची 9वशषे ओळख शOैnणक &LीMशOण व�ैा�नक ¢िpटकोन
१९९५ माचC कथा १६ का hहणनू रंजना मुंबई &Lीyया द:ुखाब;दल कुटंुबgयव&था सं&कृती आnण &Lी xहसंाचार 
१९९५ माचC लेख १९ lाहक सखुाय सनेुLा ओक औरंगाबाद iाहकांyया हhकाब;दल iाहक हhक 
१९९५ माचC कथा २० कोण जाण े 9वजया राजा यO मुंबई महा9व;यालयातील सहकारS अ यापका 9वषयाची कथा &Lी &वभाव रा�यशा&L 
१९९५ माचC eGत�~या २६ वाचणारे 4लCहतात अनेक मा]यवरांचे लेखन व eGत�~या &Lीe�न &LीपWुष नातसेंबंध 
१९९५ माचC कथा २८ पाखर यशोधरा साठे म�ास &Lीमन साxहuय 
१९९५ माचC मलुाखती ३० बापलकेxTया नाFया, तझुा रगं तरN कसा रuनाकर मतकरS मुंबई बापलेक4ंyया नाuया9वषयी Mमसाने घेतले}या बापांyया मलुाखती &LीMशOण &Lी पWुष समता सामािजक भान 
१९९५ माचC मलुाखती ३१ बापलकेxTया नाFया, तझुा रगं तरN कसा डॉ. आर. सी. शारगंपाणी पणेु बापलेक4ंyया नाuया9वषयी Mमसाने घेतले}या बापांyया मलुाखती &LीपWुष समता &LीMशOण 
१९९५ माचC मलुाखती ३२ बापलकेxTया नाFया, तझुा रगं तरN कसा eकाश कांबळे पणेु बापलेक4ंyया नाuया9वषयी Mमसाने घेतले}या बापांyया मलुाखती &LीMशOण कौटंु�बक सामंज&य 

१९९५ माचC मलुाखती ३३ बापलकेxTया नाFया, तझुा रगं तरN कसा रमेश Mशदें पणेु 
बापलेक4ंyया नाuया9वषयी Mमसाने घेतले}या बापांyया मलुाखती &LीMशषण Aवकास िR(या आOण 

अथ $कारण
१९९५ माचC मलुाखती ३४ बापलकेxTया नाFया, तझुा रगं तरN कसा डॉ. 9वजय देव पणेु बापलेक4ंyया नाuया9वषयी Mमसाने घेतले}या बापांyया मलुाखती साxहuय &Lी पWुष भेदभाव कुटंुब gयव&था 

१९९५ माचC मलुाखती ३६ बापलकेxTया नाFया, तझुा रगं तरN कसा मोरे�वर अLे पणेु 
बापलेक4ंyया नाuया9वषयी Mमसाने घेतले}या बापांyया मलुाखती ि&Lयांचे &वकतृCuव &LीMशOण 

Aवकास िR(या 
आOण अथ $कारण

१९९५ माचC मलुाखती ३७ बापलकेxTया नाFया, तझुा रगं तरN कसा अGनल जोशी पणेु बापलेक4ंyया नाuया9वषयी Mमसाने घेतले}या बापांyया मलुाखती &LीMशOण &LीपWुष समता परुोगामी 
१९९५ माचC मलुाखती ३८ बापलकेxTया नाFया, तझुा रगं तरN कसा �ीराम सबनीस पणेु बापलेक4ंyया नाuया9वषयी Mमसाने घेतले}या बापांyया मलुाखती &LीMशOण सं&कृती आnण &Lी 
१९९५ माचC मलुाखती ३९ बापलकेxTया नाFया, तझुा रगं तरN कसा रा. ना &च_मळूग ुदं पणेु बापलेक4ंyया नाuया9वषयी Mमसाने घेतले}या बापांyया मलुाखती लYZगक संवाद कुटंुब gयव&था 
१९९५ माचC मलुाखती ४० बापलकेxTया नाFया, तझुा रगं तरN कसा जी. एन कुलकणd बापलेक4ंyया नाuया9वषयी Mमसाने घेतले}या बापांyया मलुाखती नवGनMमCती 
१९९५ माचC मलुाखती ४१ बापलकेxTया नाFया, तझुा रगं तरN कसा राजाराम कl ढे पणेु बापलेक4ंyया नाuया9वषयी Mमसाने घेतले}या बापांyया मलुाखती कुटंुबgयव&था सRंकृती आOण िR(या 9ववाहसं&था 
१९९५ माचC मलुाखती ४२ बापलकेxTया नाFया, तझुा रगं तरN कसा मकंुुद टांकसाळे पणेु बापलेक4ंyया नाuया9वषयी Mमसाने घेतले}या बापांyया मलुाखती &LीपWुष समता परुोगामी �मeGत-ठा 
१९९५ माचC मलुाखती ४४ बापलकेxTया नाFया, तझुा रगं तरN कसा eकाश संत कwहाड बापलेक4ंyया नाuया9वषयी Mमसाने घेतले}या बापांyया मलुाखती &LीMशOण कला 

१९९५ माचC लेख ४६ वाचायला हव- नमाज आOण महाआरती शांता ब;ुZधसागर 
’नमाज आnण महाआरती’ या मबुारक शखे या लेखकाने Mलxहले}या प&ुतकाब;दल धमC सां&कृGतक 

द4लत, शोAषत, 
पी�डत

१९९५ माचC कथा ४८ राग अनरुाग GनमCला दासगुkता पारंपcरक वाटणाwया  पण तरSपण आधGुनक वाटणाwया  दोन कुटंुबांyया 9वचारसरणीची दSघCकथा सRंकृती आOण िR(या कुटंुबgयव&था आधGुनकता 
१९९५ माचC &Lी क9वता ५२ माझा Cदवस सा9वLी राजीवन केरळ 
१९९५ माचC &Lी क9वता ५३ �न4म $ती मनिजत टSवाणा पGतयाळा 
१९९५ माचC &Lी क9वता ५३ hहणनू तर ऋषी आहते ए. जयeभा नागपरू 
१९९५ माचC &Lी क9वता ५३ तीन वfृ, तीन आCदवासी अनरुाधा महापाL नंदSiाम 
१९९५ माचC &Lी क9वता ५३ मोf eवाMसनी महाकुड ओcरसा 
१९९५ माचC लेख ५४ नर-मादN त ेR(ी-प.ुष डॉ. MमMलदं वाटावे  पणेु मानवाyया 9वकासासाठ� &LीपWुष नाuयाचा 9वचार करायला लावणारS लेखमाला &LीपWुष नातसेंबंध सRंकृती आOण िR(या
१९९५ माचC लेख ५७ �यसन दा6च े- हाल बाईच े 9व;या 9व;वांस पणेु दाtyया gयसनापायी ि&Lयांवर होणाwया अ]याय अuयाचाराबाबत gयसन xहसंाचार &Lीशोषण 
१९९५ माचC सांगावा ६४ गावाकडचा सांगावा गजरामामी Mमसाला व वाचकांना गजरामामींचे पL &Lीआरोfय 
१९९५ माचC सदर ६६ मतैरणी ग मतैरणी 9व;या बाळ पणेु ि&Lयांना एकL आणणारा सण Rहणजे मxहला xदन मxहला xदन  
१९९५ माचC 

अकं - 
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष $क लेखक शहर सारांश कळीचे श9द १ कळीचे श9द २ कळीचे श9द ३ 
१९९५ ए9eल मखुप-ृठ फोटो अMभिजत वद� 
१९९५ ए9eल संपादक4य ४ सवंाद 9व;या बाळ पणेु डॉ. बाबासाहेब आबेंडकर यांyया जयंतीGनMमV &LीपWुष समता रा�यघटना दMलत 
१९९५ ए9eल लेख ६ Rपधा$ Aवjवस ुदंरN �नवड8याची रा. प. नेणे पणेु 9व�वसुंदरS Gनवड�यामागची भMूमका आnण uयाचे 9व�लेषण &Lी सौदयC भांडवलशाहS जागGतक4करण 
१९९५ ए9eल कथा १४ राग अनरुाग GनमCला दासगुkता मुंबई आधGुनक 9वचारसरणी घेऊन जाणाwया दोन कुटंुबांची कथा  धमC सं&कृती सामािजक 
१९९५ ए9eल क9वता २५ अनोळखी आभाळ डॉ. अAवनाश कुलकणu सांगलS 
१९९५ ए9eल क9वता २५ दासी अि�वनी बव� पणेु 
१९९५ ए9eल क9वता २५ सcरता आवाड मुंबई 
१९९५ ए9eल क9वता २५ उशीर मीरा Gनमकर पणेु 
१९९५ ए9eल क9वता २५ अनकेांची उमा मोकाशी सांगलS 

१९९५ ए9eल अनवुाxदत कथा २६ खार
अhबई अन-ु मदंाkकनी 

भार<वाज पणेु 
मराठ�पलSकडyया भारतातील उVम कथेचा अनवुाद साCहFय आOण िR(या

१९९५ ए9eल eGत�~या ३२ वाचणारे 4लCहतात अनेकांचे लेखन आnण eGत�~या &Lी पWुष समता &LीMशOण 
१९९५ ए9eल लेख ३४ नर-मादN त ेR(ी-प.ुष डॉ. MमMलदं वाटवे पणेु &LीपWुष Rहणनू नर मादSपासनू 9वकास पावले}या अव&थेब;दल लेखमाला &LीपWुष नातसेंबंध सRंकृती आOण िR(या
१९९५ ए9eल लेख ३६ Cदलासा जागोजागीचा माणसांना अ&वथ करणाwया e�नावर थोडीशी माxहती देणारा उप~म दाcर�य बेरोजगारS हंुडाबळी 
१९९५ ए9eल लेख ३७ सरोगेट मदरहूड मीना देवल मुंबई &वताyया गभाCशयात  दसुरSचा गभC वाढव�याyयाबाबत मातuृव 
१९९५ ए9eल लेख ४० वाचायला हव - मांCदयाळी रजंना &गरNधरगोपाल पणेु मराठवा¦यातील पLकार अनंत भालेराव यांच ं’मांxदयाळी’ प&ुतक व uया अनषंुगाने 



१९९५ ए9eल लेख ४२, ४४ lाहक सखुाय सनेुLा ओक औरंगाबाद iाहकांyया ]याय हhकासाठ� iाहक हhक 
१९९५ ए9eल लेख ४३ कवडसे आशा साठे पणेु वेगवेग�या 9वषयांवर लेख  &LीकतृCuव 9ववाह सं&था 

१९९५ ए9eल आuमकथा ४५ मी- छाया पवार
छाया पाथरे , शzदांकन- 

Pभा हडuकर मुंबई 
नवwयाने शोषण कtन घरातनू हाकलनू xदले}या &Lीचे आuमकथन xहसंाचार कुटंुब आnण ि&Lया 

सRंकृती आOण 
िR(या

१९९५ ए9eल कथा ४७ टेगळ ेआOण नवस वसधुा माने  पणेु आले}या टेगळ आnण uयासाठ� नवस अधं�धा &Lीआरोfय 
१९९५ ए9eल सदर ५० मतैरणी ग मतैरणी 9व;या बाळ पणेु ि&Lयांyया कला आnण uयांचा कला9व-कार आnण मनोरंजन कला 
१९९५ ए9eल 

अकं
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष $क लेखक शहर सारांश कळीचे श9द १ कळीचे श9द २ कळीचे श9द ३ 
१९९५ मे मखुप-ृठ फोटो �कशोर कुwहेकर पानगळ झाले}या झाडाyया फां;यावर पा�याचे थlब 
१९९५ मे संपादक4य ४ सवंाद 9व;या बाळ पणेु गौरS देशपांड ेयांनी जानेवारS ९५ yया अकंात Mलxहले}या पLा9वषयी साxहuय &Lी-चळवळ &LीवादS 
१९९५ मे eGत�~या ६ गौरN देशपांड ेयांTया प(ावरNल P�तk�या शांत �कल�&कर पणेु गौरS देशपांड ेयांनी जानेवारS ९५ yया अकंात Mलxहले}या पLा9वषयी iामीण ि&Lया जात धमC 
१९९५ मे eGत�~या ६ गौरN देशपांड ेयांTया प(ावरNल P�तk�या सर&वती देव मुंबई गौरS देशपांड ेयांनी जानेवारS ९५ yया अकंात Mलxहले}या पLा9वषयी 
१९९५ मे eGत�~या ७ गौरN देशपांड ेयांTया प(ावरNल P�तk�या eा. प;मजा �बवलकर ड��बवलS गौरS देशपांड ेयांनी जानेवारS ९५ yया अकंात Mलxहले}या पLा9वषयी दMलत &Lीमhुती iामीण शहरS 
१९९५ मे eGत�~या ७, ८ गौरN देशपांड ेयांTया प(ावरNल P�तk�या डॉ. भा&कर भोळे नागपरू गौरS देशपांड ेयांनी जानेवारS ९५ yया अकंात Mलxहले}या पLा9वषयी सामािजक &Lीमhुती &LीवादS 
१९९५ मे eGत�~या ८ गौरN देशपांड ेयांTया प(ावरNल P�तk�या प;मा अ¥यंकर पणेु गौरS देशपांड ेयांनी जानेवारS ९५ yया अकंात Mलxहले}या पLा9वषयी iामीण ि&Lया 
१९९५ मे eGत�~या ८ गौरN देशपांड ेयांTया प(ावरNल P�तk�या वंदना करंबेळकर सावंतवाडी गौरS देशपांड ेयांनी जानेवारS ९५ yया अकंात Mलxहले}या पLा9वषयी साxहuय 
१९९५ मे eGत�~या ८, ९ गौरN देशपांड ेयांTया प(ावरNल P�तk�या मणृाMलनी जोगळेकर पणेु गौरS देशपांड ेयांनी जानेवारS ९५ yया अकंात Mलxहले}या पLा9वषयी &LीवादS साxहuय 
१९९५ मे eGत�~या ९, १० गौरN देशपांड ेयांTया प(ावरNल P�तk�या प-ुपा Oीरसागर उ&मानाबद गौरS देशपांड ेयांनी जानेवारS ९५ yया अकंात Mलxहले}या पLा9वषयी साxहuय 
१९९५ मे eGत�~या १०, ११ गौरN देशपांड ेयांTया प(ावरNल P�तk�या 9वGनता बाळ xद}लS गौरS देशपांड ेयांनी जानेवारS ९५ yया अकंात Mलxहले}या पLा9वषयी पWुषी &Lी-चळवळ 
१९९५ मे eGत�~या ११, १२ गौरN देशपांड ेयांTया प(ावरNल P�तk�या राजीव जोशी पणेु गौरS देशपांड ेयांनी जानेवारS ९५ yया अकंात Mलxहले}या पLा9वषयी साxहuय 
१९९५ मे eGत�~या १२ गौरN देशपांड ेयांTया प(ावरNल P�तk�या क}पना कामत भोपाळ गौरS देशपांड ेयांनी जानेवारS ९५ yया अकंात Mलxहले}या पLा9वषयी साxहuय 
१९९५ मे eGत�~या १२ गौरN देशपांड ेयांTया प(ावरNल P�तk�या सरोज देशपांड े पणेु गौरS देशपांड ेयांनी जानेवारS ९५ yया अकंात Mलxहले}या पLा9वषयी iामीण ि&Lया साxहuय 
१९९५ मे eGत�~या १२ गौरN देशपांड ेयांTया प(ावरNल P�तk�या मंदा�कनी देशपांड े मुंबई गौरS देशपांड ेयांनी जानेवारS ९५ yया अकंात Mलxहले}या पLा9वषयी साxहuय 
१९९५ मे eGत�~या १३, १४ गौरN देशपांड ेयांTया प(ावरNल P�तk�या 9व;यतु भागवत पणेु गौरS देशपांड ेयांनी जानेवारS ९५ yया अकंात Mलxहले}या पLा9वषयी &Lी-चळवळ धमC आnण ि&Lया &LीवादS 
१९९५ मे eGत�~या १४ गौरN देशपांड ेयांTया प(ावरNल P�तk�या &वाGतजा मनोरमा ठाणे गौरS देशपांड ेयांनी जानेवारS ९५ yया अकंात Mलxहले}या पLा9वषयी साxहuय 
१९९५ मे eGत�~या १४, १५ गौरN देशपांड ेयांTया प(ावरNल P�तk�या समुन मेहlदळे पणेु गौरS देशपांड ेयांनी जानेवारS ९५ yया अकंात Mलxहले}या पLा9वषयी साxहuय &LीवादS 
१९९५ मे eGत�~या १५ गौरN देशपांड ेयांTया प(ावरNल P�तk�या मfुधा देशपांडे पणेु गौरS देशपांड ेयांनी जानेवारS ९५ yया अकंात Mलxहले}या पLा9वषयी सामािजक साxहuय 
१९९५ मे क9वता १६ घ�याळजी अजंलS ठकार पणेु शा|बास, गावगkपा, एरवी  Oम&व, जावे कसे 
१९९५ मे लेख १८ नर- मादN त ेR(ी-प.ुष : रानहलेा, आस�ती आOण Aवर�ती डॉ. MमMलदं वाटवे पणेु eा�यांyया मानMसकत9ेवषयी पयाCवरण 
१९९५ मे लेख २० Aवशषे ओळख : श4शकला कोठारN रAवबाला काकतकर पणेु �कचा gयवसाय करणाwया शMशकला कोठारS  यांyया9वषयी gयhतीपर 9वकास आnण ि&Lया &LीकतृCuव 
१९९५ मे अनभुव कथन २३ िजजी कंुदा पारसनीस पणेु लेnखकेyया आईyया कतृCuवा9वषयी &LीMशOण साxहuय आnण ि&Lया gयhतीपर 
१९९५ मे कथा २६ एक Pसगं आOण Fयानतंर अनपुमा Gनरंजन पणेु वमेुन राईxटगं इन इं�डया या प&ुतकातील कथा वा¦मयीन &Lी-पWुष नातसेंबंध 
१९९५ मे परSOण ३३ वाचायला हव ं मंदा�कनी भार;वाज पणेु  9वमला जोशी Mलnखत चाफा ’बोलेना’ आnण नरl� जाधव Mलnखत ’आमचा बाप Gन आRहS’ या प&ुतका9वषयी साxहuय पयाCवरण दMलत 
१९९५ मे लेख ३५, ५० lाहकसखुाय सनेुLा ओक औरंगाबाद iाहकांyया ]याय हhका9वषयी iाहक संरOण कायदा iाहक हhक 
१९९५ मे कथा ३६ लकु अ बीट हायर लMलता गादगे  अहमदपरू शासक4य सेवेत उyचपदावर असणाwया मxहले9वषयी आदंोलन �-टाचार 
१९९५ मे सं&था ४६ Cदलासा जागोजागीचा Mमसा eGतGनधी सोशल सिgहCस �डपाटCमlट आरोfय सेवेत काम करणारS सं&था सं&था आरोfय 
१९९५ मे पL ४७ गावाकडचा सांगावा गजरामामी घरकाम ि&Lया9वषयी iामीण ि&Lया घरकाम 
१९९५ मे सदर ४९ मतैरणी ग मतैरणी 9व;या बाळ पणेु लYZगक अuयाचार आnण ]यायलयीन e�~या लZैगक xहसंा ि&Lया आnण कायदा 

अकं 
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष $क लेखक शहर सारांश कळीचे श9द १ कळीचे श9द २ कळीचे श9द ३ 
१९९५ जनू मखुप-ृठ फोटो संजीवनी कुलकणd क-टकरS मxहला 
१९९५ जनू संपादक4य ४ सवंाद 9व;या बाळ पणेु तWण मलुामलुSंबरोबरyया गkपा लfनसं&था &Lी-पWुष नातसेंबंध 
१९९५ जनू लेख ६ गौरN देशपांड े: एका Cदशने ेस6ु असललेा Pवास eभा गणोरकर  मुंबई गौरS देशपांड ेयांyया लेखना9वषयी ि&Lया आnण साxहuय &Lीमhुती &Lी-पWुष नातसेंबंध 
१९९५ जनू eGत�~या १०, ११ वाचणारे 4लCहतात अनेकांचे लेखन अकंातील लेखन कौतकु 
१९९५ जनू लेख १२, २१ पाऊस कधीचा पडतो GनमCला मोने पणेु पावसा9वषयी 9ववेचन पयाCवरण 
१९९५ जनू कथा १४ हम सब ह ैकौन ! अजंलS बांxदवडकेर पGतपuनी मधील पWुषी वचC&वावर भा-य  पWुषसVा xहसंाचार कुटंुबgयव&था 
१९९५ जनू लेख १६ नर-मादN त ेR(ी-प.ुष : नराची दादा&गरN डॉ. MमMलदं वाटवे पणेु eा�यांमधील नराyया दादाZगरS 9वषयी पयाCवरण 
१९९५ जनू लेख १८ Aवशषे ओळख : डॉ. अ�नता आOण अ�नल अवचट आशा साठे पणेु मhुतांगण gयसनमhुती कl � चा9वणाwया दांपuया9वषयी आरोfय gयhतीपर 
१९९५ जनू लेख २३ एक वाचक चचा$ : बायकोसाठU पसैा संपादक पणेु बायकोसाठ� पसैा या9वषयाचं महzव या9वषयीचे xटपण &Lी-पWुष नातसेंबंध ि&Lया आnण घरकाम 
१९९५ जनू लेख २४ एक वाचक चचा$ : बायकोसाठU पसैा डॉ. ना. य. डोळे उदगीर कौटंु�बक आZथCक भार सांभाळणाwया पuनी9वषयी िR(या आOण अथ $कारण कुटंुब आnण ि&Lया 
१९९५ जनू लेख ४० एक वाचक चचा$ : बायकोसाठU पसैा अGनल दाभाड े मुंबई कुटंुबात पuनीचा पसैा असा वेगळा म;ुदा होऊ शकत नाहS, असे लेखक मांडत  आहेत पWुषeधान &Lी-पWुष नातसेंबंध कुटंुबgयव&था 
१९९५ जनू लेख ४१ एक वाचक चचा$ : बायकोसाठU पसैा हुसेन जमादार को}हापरू घरकाम आnण नोकरS यामधील ;वतै  या9वषयी मांडणी कुटंुबgयव&था &Lी-पWुष नातसेंबंध धमC 
१९९५ जनू लेख ४२ एक वाचक चचा$ : बायकोसाठU पसैा राजाभाऊ देवधर पणेु कमवuया ि&Lयांनी पसैा &वतःसाठ� राखनू ठेवणे गरजेचे या9वषयी िR(या आOण अथ $कारण कुटंुब आnण ि&Lया 
१९९५ जनू लेख ४३ एक वाचक चचा$ : बायकोसाठU पसैा वसंत आपटे सांगलS कुटंुबाचे सामxूहक अथCकारण कुटंब आnण ि&Lया 
१९९५ जनू लेख ४४ एक वाचक चचा$ : बायकोसाठU पसैा र. म. बोरगावकर बंगलोर &Lी-पWुष अथCकारण सामाईक �-टS कुटंुब आnण ि&Lया &Lी&वातंPय 
१९९५ जनू लेख ४४ एक वाचक चचा$ : बायकोसाठU पसैा राजीव जोशी पणेु बायकोyया &वतंL gयिhतमzव या9वषयी िR(या आOण अथ $कारण &Lी&वातंPय 

१९९५ जनू मलुाखत ४५ एक वाचक चचा$ : बायकोसाठU पसैा

अ.ण जोगळेकर, सतीश 
नने,े कुमदु पोरे. शzदांकन : 

शभुदा च�ंचडू पणेु 
बायकोyया &वतंL पशैाची आव�यकता वाट�यामागे Gतyया &वतः yया हौसेसाठ� नसनू ती  कौटंु�बक 9वकासासाठ� असावी &Lी&वातंPय 

&Lी-पWुष नातसेंबंध कुटंुब आnण ि&Lया 

१९९५ जनू कथा २५ सहPवासी
मणृाल पांड े  अन.ु 
मदंाkकनी भार<वाज पणेु 

वमेुन राईxटगं इन इं�डया या प&ुतकातील कथा &Lी पWुष संबंध 

१९९५ जनू सं&था ३३ आhहN �यवसाय क6 शकतो सचेुता चांदककर पणेु पणेु भारतीय MशOण सं&थेyया पणेु �Mमक 9व;यापीठ माफC त झोपडप«टSतील मलुांना gयवसाय कर�या9वषयी रोजगार आZथCक 
१९९५ जनू लेख ३५ lाहकसखुाय सनेुLा ओक औरंगाबाद iाहकांyया बाजनेू ]यायालयात xदले}या लढतींचे अनभुव कायदा 
१९९५ जनू लेख ३७ सतं तकुाराTया वशंज : Cहराबाई मोरे नयन कुलकणd पणेु  xहराबाई मोरे  यांचा शOैnणक eवास  या9वषयी  gयhतीपर &LीMशOण 
१९९५ जनू सदर ५० मतैरणी ग मतैरणी 9व;या बाळ पणेु अगंणवाडी से9वकेyया मलुSचे लfन आnण एकल ि&Lया यावर चचाC iामीण ि&Lया लfनसं&था 

अकं 
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष $क लेखक शहर सारांश कळीचे श9द १ कळीचे श9द २ कळीचे श9द ३ 
१९९५ जलु ै मखुप-ृठ &च( मfुधा देशपांडे GनसगC आnण मxहला ZचL 
१९९५ जलु ै संपादक4य ४ सवंाद 9व;या बाळ पणेु गोपाल गणेश आगरकर यांyया कायाC9वषयी धमC सं&कृती MशOण 
१९९५ जलु ै xटपण ६ 4सहाया समहू, पणु े मीरा स; गोपाल पणेु मानMसक आरोfयावर xटपण आरोfय सं&कृती सामािजक 
१९९५ जलु ै कथा ११ गोpट : लाखात�या एका नवaयाची नंxदनी उपा ये सातारा नवwयाकडून कोणताहS Lास नसताना, पuनी uयाला सोडून का जाते? या9वषयी पडलेला नवwयाला e�न &Lीमhुती &Lी-पWुष नातसेंबंध 
१९९५ जलु ै लेख १५ Aवशषे ओळख - सझुी था6 9व;या देवधर है�ाबाद अ]वेशी या &Lीअ¥यास9वषयक शोधसं&थेyया कायCकuयाC धमC आnण ि&Lया &Lी साxहuय 
१९९५ जलु ै eGत�~या १८ वाचणारे 4लCहतात 9वजGयनी जोशी मेहकर क9वता आवड}या या9वषयी 
१९९५ जलु ै eGत�~या १८ वाचणारे 4लCहतात मंदा�कनी  मुंबई वाचकांyया पLा9वषयी बोलत आहेत 
१९९५ जलु ै eGत�~या १८ वाचणारे 4लCहतात क}पना तारे रायपरु वेगवेग�या भाषतेील अनवुाxदत लेखनाचे कौतकु 
१९९५ जलु ै eGत�~या १९ वाचणारे 4लCहतात जीवन जीवन ए9eलचा अकं आवड}याची eGत�~या 
१९९५ जलु ै eGत�~या १९ वाचणारे 4लCहतात सर&वती देव मुंबई जनू ९५ मधील ’बायकोसाठ� पसैा’ हS लेखमाला आवडलS 
१९९५ जलु ै eGत�~या १९ वाचणारे 4लCहतात मोxहनी केळकर इंfलड अकंातील लेखना9वषयी 
१९९५ जलु ै क9वता १९ शील डॉ. eमोद बेजकर ड��बवलS 

१९९५ जलु ै कथा २० काटेसावरNची फुल ं
धी.बने पटेल,  अन.ु रजंना 

&गHरधरगोपाल उपल|ध नाहS वमेुन राईxटगं इन इं�डया या प&ुतकातील कथा &Lी-पWुष नातसेंबंध 

१९९५ जलु ै लेख २८ नर-मादN त ेR(ी-प.ुष : पाच पांडवाची पFनी डॉ. MमMलदं वाटवे पणेु eा�यांमधील मादS9वषयी पयाCवरण 
१९९५ जलु ै लेख ३० दगुा$बाई देशमखु : एक Rवत(ं �यि�तम{व ग. के. केळकर मुंबई २० gया  शतकात}या सामािजक कायCकuयाC दगुाCबाई देशमखु यांyया9वषयी  &LीMशOण सामािजक �-टाचार 
१९९५ जलु ै परSOण ३५ वाचायला हव ं रंजना Zगcरधरगोपाल उपल|ध नाहS महाभारतातील ि&Lया आnण &Lीमhुतीचा आuम&वर या प&ुतका9वषयी &Lीuव &LीवादS &Lीमhुती 
१९९५ जलु ै xटपण ३६ पनुAव $वाहानतंरहN पFनीला भरपाई 4मळ8याचा ह�क आहे रा. 9व. भ&ुकुटे उपल|ध नाहS मतृ नवwयाची नकुसानभरपाई Mमळ�याचा पनु9वCवाह हhक आहे याब;दलyया ]यायालयीन GनणCया9वषयी 
१९९५ जलु ै क9वता ३८ कAवता eGतमा जोशी मुंबई 
१९९५ जलु ै कथा ३८ �तTया उरावरल ेअगंार मेघराज पाटSल सोलापरू मराठा जातीतील &Lीचा घरंदाजपणाचे ओझ ेपेलतानाचा एसटS eवास कुटंुब आnण ि&Lया &Lी-पWुष नातसेंबंध परंपरा आnण ि&Lया 
१९९५ जलु ै लेख ४२ वfृव�ेया आजी क}पना जाखड े पणेु xहगंणे येथील व;ृधा�मातील वOृवे¦या  सशुीलाताई व;ैय यांyया9वषयी व;ृधuव पयाCवरण 
१९९५ जलु ै लेख ४४ lाहकसखुाय सनेुLा ओक औरंगाबाद iाहकांyया बाजनेू ]यायालयात xदले}या लढतींचे अनभुव कायदा चळवळ 
१९९५ जलु ै सं&था ४६ Cदलासा जागोजागीचा कमल बोराडे उ&मानाबाद &Lी-अuयाचार 9वरोधी सMमती, कळंब या9वषयी &Lी-अuयाचार ि&Lया आnण कायदा 



१९९५ जलु ै पL ४७ गावाकडचा सांगावा गजरामामी आजीबाईyया बटgयातील औषधां9वषयी आरोfय 
१९९५ जलु ै सदर ४९ मतैरणी ग मतैरणी 9व;या बाळ पणेु पोलSसमंडळी यांyया eMशOणा9वषयी &Lी-अuयाचार 

अकं - वषा#रंभ >वशषेांक 
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष#क लेखक शहर सारांश कळीचे श9द १ कळीचे श9द २ कळीचे श9द ३ 
१९९६ ऑग&ट मखुप-ृठ ZचL शाम देशपांडे जगाकड ेबघ�याचा �ि-टकोन 
१९९६ ऑग&ट सदर ५ संवाद 9व;या बाळ पणेु वषाCरंभ अकंांyया भMूमके संदभाCत पयाCवरण दMलत &Lी�म 
१९९६ ऑग&ट लेख ७ भाषांतर गौरS देशपांड े पणेु समाजातील पWुषीवVृीब;दल xहसंाचार कुटंुबgयव&था �म9वभागणी 

१९९६ ऑग&ट लेख ११ जे होत ंतचे 
आशापणूा$देवी, अन-ु वीणा 

आलासे कलकVा आशापणूाCदेवी यांचा अनवुाxदत लेख &Lीआरोfय कुटंुब gयव&था 9ववाहसं&था 

१९९६ ऑग&ट eGत�~या १६ वाचणारे Mलxहतात 
अनेक मा]यवरांyया eGत�~या आnण लेखन पWुषeधानता 9ववाहसं&था 

िR(या आOण 
अथ $कारण

१९९६ ऑग&ट लेख १८, ६१ तWणाईचा कानोसा 
Pभा हडuकर, उqजवला 

महेदंळे वेगवेग�या &तरातनू आले}या तWण तWणांबरोबर झाले}या चचाC व uयातनू uयांची आलेलS मत ेया लेखात आहेत &LीपWुष समता िR(या आOण अथ $कारण पWुषeधानता 
१९९६ ऑग&ट कथा २२ एक Oण बदल�याचा माधवी कंुटे मुंबई &Lीचा आप}या मताने कुटंुबात सtु झालेला eवास कुटंुबgयव&था &LीपWुष नातसेंबंध 
१९९६ ऑग&ट क9वता २८ vwमकमळ, स0र ट��यांच ंआकाश नीलम गोaह े पणेु 
१९९६ ऑग&ट क9वता २९ 9व;यतु भागवत पणेु 
१९९६ ऑग&ट लेख ३० फुलन : माणसूपणासाठU झगडणार ंवादळ अ.ण खोरे पणेु फुलन देवीyया संघषाCची गो-ट बलाuकार सामािजक पWुषी वचC&व 
१९९६ ऑग&ट कथा ३५, ५७ मा�या आयचा नवरा डॉ. सतीश कुलकणu पणेु एका बापाची गो-ट कुटंुबgयव&था 
१९९६ ऑग&ट लेख ३७ Aवशषे ओळख : अनघा सजंीव अच $ना मढेकेर औरंगाबाद पयाCवरण, &Lीमhुती अशा चळवळीत काम करणाwया  अनघा संजीव यांची 9वशषे ओळख &Lीमhुती पयाCवरण iामीण &Lी 
१९९६ ऑग&ट मनोगत ४१ Mमळवuयांची पोतडी अिjवनी बव � पणेु Mमळवuया ि&Lयांचे मनोगत िR(या आOण अथ $कारण कला 
१९९६ ऑग&ट लेख ४४ प.ुष Rपदंन : मलु ंवाढवताना रवीkकरण सान े गोवा मलुांचे संगोपन, uयांyयावर सं&कार व uयांना वाढवताना व�डलांची जबाबदारS सामािजक 
१९९६ ऑग&ट लेख ४६ प.ुष Rपदंन : मलु ंवाढवताना कुमार �होरा अमेcरका मलुांचे संगोपन, uयांyयावर सं&कार व uयांना वाढवताना व�डलांची जबाबदारS �म 
१९९६ ऑग&ट लेख ४७ प.ुष Rपदंन : मलु ंवाढवताना गलुाब वाघमोड े पणेु मलुांचे संगोपन, uयांyयावर सं&कार व uयांना वाढवताना व�डलांची जबाबदारS पWुषeधानता कुटंुबgयव&था 
१९९६ ऑग&ट लेख ४८ प.ुष Rपदंन : मलु ंवाढवताना सनुील गोडसे पणेु मलुांचे संगोपन, uयांyयावर सं&कार व uयांना वाढवताना व�डलांची जबाबदारS 
१९९६ ऑग&ट लेख ५० प.ुष Rपदंन : मलु ंवाढवताना &चतंामणी ग�े मुंबई मलुांचे संगोपन, uयांyयावर सं&कार व uयांना वाढवताना व�डलांची जबाबदारS &Lी �म कुटंुबgयव&था 
१९९६ ऑग&ट लेख ५१ प.ुष Rपदंन : मलु ंवाढवताना स&चन गोडसे औरंगाबाद मलुांचे संगोपन, uयांyयावर सं&कार व uयांना वाढवताना व�डलांची जबाबदारS कौटंु�बक जबाबदारS 
१९९६ ऑग&ट लेख ५१ प.ुष Rपदंन : मलु ंवाढवताना राज o� सबनीस मलुांचे संगोपन, uयांyयावर सं&कार व uयांना वाढवताना व�डलांची जबाबदारS सामािजक 
१९९६ ऑग&ट लेख ५३ प.ुष Rपदंन : मलु ंवाढवताना रFनाकर धनjेवर पणेु मलुांचे संगोपन, uयांyयावर सं&कार व uयांना वाढवताना व�डलांची जबाबदारS कुटंुबgयव&था 
१९९६ ऑग&ट लेख ५३ प.ुष Rपदंन : मलु ंवाढवताना PदNप घारपरेु पणेु मलुांचे संगोपन, uयांyयावर सं&कार व uयांना वाढवताना व�डलांची जबाबदारS 
१९९६ ऑग&ट लेख ५४ प.ुष Rपदंन : मलु ंवाढवताना डॉ. पां. गो. परुदंरे मलुांचे संगोपन, uयांyयावर सं&कार व uयांना वाढवताना व�डलांची जबाबदारS 
१९९६ ऑग&ट कथन ५६ मी नोकरN सोडलN पण- लता काळे तमीळनाडू नोकरS सोडून सामािजक काम करणाwया &Lीचे  कथन सं&था &Lी आnण अथCकारण &LीMशOण 
१९९६ ऑग&ट लेख ५८ असघंCटत fे(ात काम करणाaया िR(यांTया समRया आOण माग8या Aव<यतु भागवत पणेु असंघxटत OेLात काम करणाwया मxहलांyया सम&या व uयांyया ]या�य माग�या यासंदभाCत लेख &Lीशोषण &Lी �म संघटना 
१९९६ ऑग&ट सदर ६५ मतैरणी ग मतैरणी Aव<या बाळ पणेु &वातंPय xदनाGनMमV 9ववेचन राजक4य आरOण &LीपWुष समता 

अकं - 
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष#क लेखक शहर सारांश कळीचे श9द १ कळीचे श9द २ कळीचे श9द ३ 
१९९६ सkटlबर मखुप-ृठ फोटो MमMलदं आमडकेर आxदवासी क-टकरS &Lी आठवडी बाजारात रानमेवा 9वकताना 

१९९६ सkटlबर सदर ४ संवाद 9व;या बाळ पणेु 
�लास वन अ&धकारN .पान देवल बजाज यांTया यांTयाशी झाल�ेया अस¦य वत $नाTया �न4म0ान ेिR(यांवर होणाaया 

अFयाचारा सदंभा$त xहसंाचार पWुषeधानता 
िR(या आOण 
अथ $कारण

१९९६ सkटlबर कथा ७ कुसमुाची गो-ट भारती पांडे पणेु एका &Lीyया आय-ुयाची कथा कुटंुबgयव&था 9ववाहसं&था &LीपWुष नातसेंबंध 

१९९६ सkटlबर लेख १० राजकारणाyया अगंणात eा. प-ुपा भावे मुंबई 
संसदSय राजकारणाyया बदलuया  &वtपाब;दल राजकारण �-टाचार 

जातीय/ धा4म $क 
दगंल

१९९६ सkटlबर eGत�~या १२ वाचणारे Mलxहतात अनेक मा]यवरांचे लेखन आnण eGत�~या अuयाचार अधं�;धा 
१९९६ सkटlबर लेख १४ नात ंजाnणवेच सधुा Oीरे पणेु तWण वयातील  Gनखळ मLैीचे अनभुव &LीMशOण 
१९९६ सkटlबर लेख १७ Aवशषे ओळख : वस ुधंरा कडूरकर नयन कुलकणd पणेु माहेरवाट नावाची सं&था अ9वरतपणे चालवणाwया वसुंधरा कडूरकर यांची 9वशषे ओळख आरोfय सामािजक कुटंुबgयव&था 
१९९६ सkटlबर लेख २१, २४ आरोfयाची बाग डॉ. शरCदनी डहाणकूर मुंबई आरोfयाची बाग या सदरात आयवु�xदक आडूळसyया पाना9वषयी आरोfय 
१९९६ सkटlबर लेख २२ अMभसाcरका छाया नाईक नागपरू वयात आले}या मलुामलुSंyया सम&या लYZगक सं&कृती 9ववाहसं&था 
१९९६ सkटlबर कथन २६ अनभुव अि&मता होऊ घातले}या नवwयाचा पWुषी वVृीचा अनभुव पWुषeधानता &Lी &वातंL सामािजक 
१९९६ सkटlबर लेख २८ gया¶दशCन डॉ. मीना eभू Mमडास ताडोबाyया जंगलातील वाघाyया दशCनसाठ�ची सफर पयाCवरण 
१९९६ सkटlबर क9वता ३४ वाट सं या कnणCक अमेcरका 
१९९६ सkटlबर क9वता ३४ eमोद कोपड� सातारा 
१९९६ सkटlबर क9वता ३४ xठगळ 9वमल Mलमये पणेु 
१९९६ सkटlबर क9वता ३५ सषुमा मुंजे क}याण 
१९९६ सkटlबर क9वता ३५ गहाण ठेवललेा आFमस_मान शकंुतला सवु� मुंबई 
१९९६ सkटlबर क9वता ३५ मी Rवतःला कोठे कोठे ठेऊ ? मीना खरे मुंबई 
१९९६ सkटlबर लेख ३६ शता|दS सोहळा कमMलनी काटदरे मुंबई दOण ऑ&�ेMलयात मxहलांना मतदानाचा हhक Mमळाला uयाला शंभर वषC पणूC झालS, uयाGनMमVाने हा लेख मानवी हhक &LीपWुष समानता &Lी स¡दयC 
१९९६ सkटlबर लेख ३८ वाचायला हवं- वलय eGतGनधी ªानदा eकाशन eकाMशत साGनया Mलnखत ’वलय’ प&ुतक 
१९९६ सkटlबर लेख ३८ वाचायला हव-ं Cदशा घराTया eGतGनधी 9वमल eकाशन eकाMशत साGनया  Mलnखत ’xदशा घराyया’ हे प&ुतक 
१९९६ सkटlबर लेख ३८ वाचायला हव ं- चांदणफुला eGतGनधी मेहता eकाशन eकाMशत समेुध cरसबडू Mलnखत ’चांदणफुला’ हे प&ुतक 

१९९६ सkटlबर वVृा]त ३९
4मळून साaयाजणी : सातवा वधा$पनCदन, बदल आOण Aवकासाचा वधे घणेारा 

व4ैशp�यपणू $ काय $�म शोभा ब��े मुंबई 
Mमळून साwयाजणी माMसकाyया सातgया वधाCपन xदनाGनMमV मेळावा व uयाचे वVृा]त िR(या आOण घरकाम Aवकास िR(या आOण 

अथ $कारण iामीण &Lी 
१९९६ सkटlबर सदर ४९ मतैरणी ग मतैरणी 9व;या बाळ पणेु Mमसाyया सातgया वधाCपन xदनाGनMमV संवाद मxहलामंडळ एकाल &Lी 

अकं - Cदवाळी Aवशषेांक
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष#क लेखक शहर सारांश कळीचे श9द १ कळीचे श9द २ कळीचे श9द ३ 

१९९६
ऑ�ट«बर-
नो�हoबर मखुप-ृठ फोटो सतीश पाकणीकर 

xदवाळीला दSपe�वलन करताना एक शहरS &Lी 

१९९६
ऑ�ट«बर-
नो�हoबर सदर ७ संवाद 9व;या बाळ पणेु 

मखुप-ृटातील वेगवेग�या सजावटSGनMमV 

१९९६
ऑ�ट«बर-
नो�हoबर लेख ८ मीराyया घराची गो-ट 9व;या बाळ पणेु 

मीरा बापट यांyया घराचे &थलांतर या9वषयी व uया  घराyया वेगवेग�या आठवणी संदभाCत ि&Lया आnण कायदे �म 

१९९६
ऑ�ट«बर-
नो�हoबर कथा १६ &Lी वगैरे... 9eया तlडूलकर मुंबई 

&Lी संदभाCत 9eया तlडूलकर  यांची कथा  पWुषeधानता &LीपWुष नातसेंबंध ि&Lया आnण अथCकारण 

१९९६
ऑ�ट«बर-
नो�हoबर क9वता २८ कस ंसटुल ंZगwहाण? eा. शंकर चgहाण शवेगाव 

१९९६
ऑ�ट«बर-
नो�हoबर क9वता २८ सटुल ंवारं... मनिRवनी लता रवीं� मुंबई 

१९९६
ऑ�ट«बर-
नो�हoबर क9वता २९ आई नीरजा मुंबई 

१९९६
ऑ�ट«बर-
नो�हoबर क9वता २९ MशपंलSभर आशावाद महेश केळूसकर ड��बवलS 

१९९६
ऑ�ट«बर-
नो�हoबर क9वता २९ Aव<यलुखेा अकलजूकर कॅनडा 

१९९६
ऑ�ट«बर-
नो�हoबर लेख ३० पा ये आnण पा ये रेखा इनामदार - सान े पणेु 

कमल आnण eभाकर या दाRपuयाyया नाuयासंबधी लेnखकेने घेतलेला शोध &LीपWुष नातसेंबंध सामािजक साxह9Vक 

१९९६
ऑ�ट«बर-
नो�हoबर &वगत ३८ मा¨या भ4ूमकांनी मला काय Cदल?ं सोनालS कुलकणd पणेु 

सोनालS कुलकणd या गुणी अMभनेLीने &वताyया साकारले}या भMूमके9वषयी  केलेले मनोगत कला आOण R(ी P�तमा सामािजक सां&कृGतक 

१९९६
ऑ�ट«बर-
नो�हoबर क9वता ४६ मी आहचे 4लहायला - तमुTया काळजावर? मेधा पाटकर 

१९९६
ऑ�ट«बर-
नो�हoबर क9वता ४६ नकोच Wजवुसू ूजाnणवे आसावरS काकड े पणेु 

१९९६
ऑ�ट«बर-
नो�हoबर कथा ४७ श;ुध आशा बगे नागपरू हGनमनूला आले}या  नवदाRपuयां9वषयी कथा ववैाxहक जीवन 9ववाहसं&था &LीपWुष नातसेंबंध 

१९९६
ऑ�ट«बर-
नो�हoबर लेख ५७ आ�पा, शकुआFया, सई, ( आOण मी पण ) गौरS देशपांड े पणेु 

आkपा, शकुआuया आnण सई या तीन परांजkयांब;दलyया आठवणी कुटंुबgयव&था साxह9Vक सामािजक 



१९९६
ऑ�ट«बर-
नो�हoबर लेख ६६ सावलN 4म( : एका मनRवीचा पHरचय वीणा आलासे कलकVा ना«य अMभनेLी सावलSब;दल कला आOण R(ी P�तमा सां&कृGतक 

१९९६
ऑ�ट«बर-
नो�हoबर लेख ७६ Rवयपंाक डॉ. अ�नल अवचट पणु े Rवयपंाकघरात अ�नल अवचट यांनी केल�ेया वगेवगे�या Pयोगाबाबत प.ुषPधानता कुटुबं�यवRथा

१९९६
ऑ�ट«बर-
नो�हoबर क9वता ८४ सकाळ गाणी अि�वनी घ�गड े पणेु 

१९९६
ऑ�ट«बर-
नो�हoबर क9वता ८४ नदN नीला शमाC पणेु 

१९९६
ऑ�ट«बर-
नो�हoबर क9वता ८४ अवशषे 4स4स4लया का�ह¥लो वसई

१९९६
ऑ�ट«बर-
नो�हoबर क9वता ८५ मी �योती कानेटकर पणेु 

१९९६
ऑ�ट«बर-
नो�हoबर क9वता ८५ kकFयकेदा वाटल ेहोत े नीMलमा गुंडी पणेु 

१९९६
ऑ�ट«बर-
नो�हoबर क9वता ८५ अवयव 9eयदशCन पोतदार पणेु 

१९९६
ऑ�ट«बर-
नो�हoबर लेख ८६ सटुका झालN पण सधुा कुलकणd मुंबई 

वे�यागहृातनू सटुका झाले}या; पण समाजात हेळसांड होणाwया मxहलांची gयथा या लेखा;वारे मांडलS आहे सामािजक &Lीआरोfय शोषण 

१९९६
ऑ�ट«बर-
नो�हoबर कथा ९४ अनभुव नीता ग�े सांगलS &Lीyया मलुभतू व नसैZगCक हhका9वषयी मानवी हhक 

१९९६
ऑ�ट«बर-
नो�हoबर लेख १०२ �यगं&च(ातील R(ी अवधतू परळकर मुंबई 

वेगवेग�या माMसक पेपर अथवा मा यमात gयंगZचLात &LीeGतमा असते, ती अuयंत &Lी9वरोधी असते uया9वषयी लेख कला आOण R(ी P�तमा &Lी स¡दयC पWुषeधानता 

१९९६
ऑ�ट«बर-
नो�हoबर लेख ११० राजरFन काशीबाई डॉ. अWणा ढेरे पणेु 

शंभर वषाCपवूd Mशकले}या आधGुनक 9वचारांyया काशीबाई हेरलेकर यांyया9वषयी &LीMशOण कुटंुबgयव&था साxह9Vक 

१९९६
ऑ�ट«बर-
नो�हoबर क9वता १२४

औ�Nयान Hरच, अन-ु Aव<यतु 
भागवत पणेु 

१९९६
ऑ�ट«बर-
नो�हoबर क9वता १२६ दसुरा दे�हारा स9ुeया सह·ब;ुधे पणेु 

१९९६
ऑ�ट«बर-
नो�हoबर क9वता १२६ डॉ. सषुमा बसवंत मुंबई 

१९९६
ऑ�ट«बर-
नो�हoबर क9वता १२७ यशोधरा साठे म�ास 

१९९६
ऑ�ट«बर-
नो�हoबर क9वता १२७ परवाच मला म�ुताई भटेलN सcरता पदक4 पणेु 

१९९६
ऑ�ट«बर-
नो�हoबर लेख १२८ .पन देवल- बजाज यांTया ल�याTया �न4म0ान े डॉ. 9वGनता बाळ नवी xद}लS tपन देवल-बजाज यांyयावर झाले}या अ]यायाyया 9वरोधात उ¥या झाले}या आदंोलनासंदभाCत लYZगक अuयाचार पWुषeधानता सामािजक 

१९९६
ऑ�ट«बर-
नो�हoबर लेख १३५ रचना पदमजा फाटक 

Aव�सन ि�हलजे, 
अमHेरका वेगवेग�या e�नांचा हसत हसत घेतलेला मागोवा 

१९९६
ऑ�ट«बर-
नो�हoबर कथा १४० लवडंलले ंमाप दSपा गोवारSकर पणेु 

&Lीची कुटंुबात होणारS घसुमट कुटंुबgयव&था 

१९९६
ऑ�ट«बर-
नो�हoबर लेख १४८ भारतीय राqका_यचे उपे�fत ब4लदान MमMलदं आमडकेर मुंबई 

²ा]सम ये राहून इंfलंडसाठ� हेरZगरS करणाwया भारतीय वंशाyया नरू इनायत खान यांyया9वषयी &LीकतृCuव 

१९९६
ऑ�ट«बर-
नो�हoबर क9वता १५२ मी अRवRथ  आहे अGनल दाभाड े मुंबई 

१९९६
ऑ�ट«बर-
नो�हoबर क9वता १५३ वाटा मंदा कदम को}हापरू 

१९९६
ऑ�ट«बर-
नो�हoबर क9वता १५३ हN हवा अनरुाधा पोतदार पणेु 

१९९६
ऑ�ट«बर-
नो�हoबर लेख १५४ hहणता hहणता hहण आलN डॉ. तारा भवाळकर सांगलN hहणता hहणता 6ढ झाल�ेया समाजमा_य hहणी साCहFय सामािजक प.ुषी

१९९६
ऑ�ट«बर-
नो�हoबर दSघC क9वता १६० लकेxचा जलम इं�िजत भालेराव परभणी 

१९९६
ऑ�ट«बर-
नो�हoबर कथा १६२ कथा एका न�त $केची शंकरराव खरात पणेु 

मनैाyया नuृय कले9वषयी uयासाठ�ची मेहनत या9वषयी कला  सां&कृGतक 

१९९६
ऑ�ट«बर-
नो�हoबर क9वता १६२ म�ुताई eªा लोखंड े ठाणे 

१९९६
ऑ�ट«बर-
नो�हoबर क9वता १६८ जादगुार Gनरंजन उजगरे ठाणे 

१९९६
ऑ�ट«बर-
नो�हoबर क9वता १६९ ना�तचरा4म हेमंत जोगळेकर पणेु 

१९९६
ऑ�ट«बर-
नो�हoबर सं&था १७० कुमाऊँची क_या माना

राधाबहन भ�ट, अन-ु नीला 
शमा$ पणु े समाजजीवनाचा आlह धरणारN, कुमाऊँ भागात�या अशा एका मानवतीची हN अनभुवगाथा कादबंरN Rव6पात lामीण R(ी पया$वरण 6ढN, परपंरा

१९९६
ऑ�ट«बर-
नो�हoबर सदर १८७ मतैरणी ग मतैरणी 9व;या बाळ पणेु 

माणसू 9वकासाyया e�~येत माणसुक4ला पोरका  होतोय �या9वषयी मानवी संबंध गु]हेगारS 

अकं 
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष#क लेखक शहर सारांश कळीचे श9द १ कळीचे श9द २ कळीचे श9द ३ 
१९९६ �डसlबर मखुप-ृठ ZचL जईु शठे गुलाबी फुले 
१९९६ �डसlबर संपादक4य ४ संवाद अजंलS मळेु पणेु ि&Lयांवर होणारा xहसंाचार यावर चचाC  xहसंाचार 
१९९६ �डसlबर वVृा]त ५ xदवाळी अकंाचं eकाशन Mमसा संपादक पणेु xदवाळी अकंाyया eकाशन सोहळा वVृा]त सामािजक चळवळ 
१९९६ �डसlबर लेख ७ Aवशषे ओळख : 'माlस' सधुीर आOण अपणा$ देव 9वनया खडपेकर पणेु ’माiस’ Rहणजे माझा iंथ संiह या उप~म राब9वणाwया देव दांपuया9वषयी साxहuय 
१९९६ �डसlबर अनभुव कथन ११ कथा आOण �यथा Aवसा�या शतकातील R(ीची हेमलता 9पसाळ पणेु 9ववाxहत ि&Lयांचे e�न यावरSल सuय अनभुव &Lी xहसंा कुटंुब आnण ि&Lया 
१९९६ �डसlबर कथा १४ आभास वसंत लेले पणेु MमLा9वषयी लेखक &वकथन करत आहेत. वा¦मयीन 
१९९६ �डसlबर eGत�~या १८ वाचणारे Mलxहतात बाब ू�डसोजा पणेु &Lीचे मन जाणनू घे�यास अकं  नhक4 मदत करेल 
१९९६ �डसlबर eGत�~या १९ वाचणारे Mलxहतात मंगला ओक पणेु अकंातील लेखनावर चचाC/eGत�~या 
१९९६ �डसlबर eGत�~या २० वाचणारे Mलxहतात मेधा पटवधCन रuनाZगरS महारा-� टाईRसम ये आलेले Mमसा9वषयी त ेवाचनू xदलेलS eGत�~या 
१९९६ �डसlबर eGत�~या २१ वाचणारे Mलxहतात वंदना कुलकणd पणेु तWणाईचा कानोसा यावर eGत�~या 
१९९६ �डसlबर eGत�~या २२ वाचणारे Mलxहतात eा. 9वजGयनी जोशी मेहकर ऑग&ट ९६ Mमसा अकंा9वषयी 
१९९६ �डसlबर eGत�~या २३ वाचणारे Mलxहतात श. मे. Mशरोडकर पणेु गौरS देशपांड ेयांचा लेख आnण तWणाईचा कानोसा या9वषयी eGत�~या 
१९९६ �डसlबर eGत�~या २४ वाचणारे Mलxहतात उVर देशपांडे नाMशक सkटlबर ९६ अकंातील gया¶दशCन या9वषयी eGत�~या 
१९९६ �डसlबर लेख २० हनसरुचा दैuय पीरबO 9वनायक केळकर पणेु पीरबO या हVी9वषयी स9व&तर माxहती पयाCवरण 
१९९६ �डसlबर क9वता २६ एखा;याच ंनशीब वनमाला दाभोळकर MसधंदुगुC 
१९९६ �डसlबर क9वता २६ उपल|ध नाहS Pा. मगंला नांदडूuकर xद}लS 
१९९६ �डसlबर क9वता २६ जाuयाची घरघर अशोक जेधे परभणी 
१९९६ �डसlबर क9वता २६ उपल|ध नाहS वसुंधरा तारकर माहSम 
१९९६ �डसlबर क9वता २७ पाउल अपणाC भावे पणेु 
१९९६ �डसlबर क9वता २७ ती अि�वनी गुरव पणेु 
१९९६ �डसlबर क9वता २७ उपल|ध नाहS डॉ. अभय कुलकणu पणेु 
१९९६ �डसlबर क9वता २७ उपल|ध नाहS eGतभा महाजन अहमदनगर 
१९९६ �डसlबर क9वता २७ चेहरा : एक हरवणे मंदा�कनी देशमखु बाशd 
१९९६ �डसlबर लेख २८ Mमळवतीची पोतडी ि&मता जोगळेकर ड��बवलS कमवuया ि&Lयां9वषयी �ि-टकोन सामािजक Mलगंभाव �म9वभागणी 
१९९६ �डसlबर परSOण ३० वाचायला हवं मीना देवल मुंबई नजबूाई गा9वत यांyया आदोर या प&ुतका9वषयी आxदवासी जीवन दMलत साxहuय सामािजक 
१९९६ �डसlबर कथा ३२ नसुत ंत ूहो Rहण kलSज माMलनी रेडकर मुंबई आजीचे लfन लाव ूपाहणारा छोटा नात ूयांyयामधील संवाद वा¦मयीन 
१९९६ �डसlबर अनभुव कथन ३४ Aवधवा िR(यांवर होणारा अ_याय गीता मा}या बंगलोर 9वधवा झा}या नंतर पारंपcरक रSतीला xदलेला छेद परंपरा आnण ि&Lया 
१९९६ �डसlबर लेख ३५ wहायन�yया सहवासात डॉ. MललS जोशी पणेु Mशगंी शlडा याची माxहती पयाCवरण 
१९९६ �डसlबर लेख ३७ आरोfयाची बाग डॉ. शरCदनी डहाणकूर मुंबई माका या वन&पती 9वषयी माxहती पयाCवरण 
१९९६ �डसlबर क9वता ३८ उपल|ध नाहS राजल�मी देशपांडे पणेु 
१९९६ �डसlबर क9वता ३८ मेरा भारत महान? सवुणाC xदवेकर पणेु 
१९९६ �डसlबर क9वता ३९ तडजोड वशैालS अLे पणेु 



१९९६ �डसlबर क9वता ३९ उपल|ध नाहS आjलषेा ऋषी - महाजन पणेु 
१९९६ �डसlबर क9वता ४० व;ृधाव&था ताराबाई व;ैय माहSम 
१९९६ �डसlबर क9वता ४० क9वता ता]हु}याyया माधवी रायकर नाMशक 
१९९६ �डसlबर क9वता ४१ कळलंच नाहS लSला जोशी उपल|ध नाहS 
१९९६ �डसlबर क9वता ४१ सोनपाउले अि�वनी गुरव पणेु 
१९९६ �डसlबर क9वता ४१ आपलN हFया व तो एक मन ू-! �यो&uना कदम यवतमाळ 
१९९६ �डसlबर अनभुव कथन ४२ बचतगटाची गगंा आलN ... रजनी व;ैय लातरू येथे  बचत गटातील मxहलांना मागCदशCन ि&Lया आnण अथCकारण 

१९९६ �डसlबर कादंबरS ४३ कुमाऊँची क]या माना  
राधाबहन भ�ट,  अन.ु नीला 

शमा$ पणेु 
बxहणीचे लfन आnण Gतला एकटSला सासरS पाठवणे यावर  छो«या मानाला पडले}या e�ना9वषयी वा¦मयीन 

 
अकं 

वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष#क लेखक शहर सारांश कळीचे श9द १ कळीचे श9द २ कळीचे श9द ३ 
१९९६ जानेवारS मखुप-ृठ फोटो अMभिजत वद� 
१९९६ जानेवारS संपादक4य ४ संवाद 9व;या बाळ पणेु राज&थान येथील 9पडीत भंवरS देवी9वषयी &Lी आnण xहसंा सं&कृती पWुषी 
१९९६ जानेवारS अनभुव कथन ६ ठक4ची (अशीहS) �मंती सMुमLा जाधव को}हापरू ठक4 एक  उगळून लावणारS वन&पती Gतचे िजझणे आnण बाईचे nझजणे याची समरस मांडणी ि&Lया आnण कुटंुब &Lीuव 
१९९६ जानेवारS लेख १० नर-मादN त ेR(ी-प.ुष : कुटुबंसRंथचेा ज_म डॉ. MमMलदं वाटवे पणेु &Lी-पWुषांyया ज]ुया समजे9वषयी 9व�लेषण कुटंुबgयव&था सामािजक 
१९९६ जानेवारS कथा १६ शांत शांत आसमंत सजुाता राऊत ठाणे लfनामळेु दोन बxहणी मधील तटुत गेलेला संवाद यामधील आठवणी वा¦मयीन लfनसं&था 

१९९६ जानेवारS eGत�~या १७ वाचणारे Mलxहतात 

शबाना वरण,े सधुीर 
नांदगावकर, रेवती गोगटे, 

Pीती करमरकर मुंबई, ठाणे 
अकंातील लेखा9वषयी Zच�कuसक eGत�~या 

१९९६ जानेवारS eGत�~या १८ वाचणारे Mलxहतात 

अजंनी रAवkकरण, शोभा 
श�ेटNवर, डॉ. सतीश 

कुलकणu, मrुधा देशपांड,े 
APया देशपांड े

बगंलोर, पणु,े 
अमHेरका

अकंातील लेखन आnण अकंाला xदले}या शभेुyछा 

१९९६ जानेवारS eGत�~या १९ वाचणारे Mलxहतात मीना देवल मुंबई अकंातील लेखना9वषयी 
१९९६ जानेवारS लेख २० के_टकx &चकन का नको ? माMलनी कारकल मुंबई आZथCक उदारSकरण आnण के]टक4 ZचकनवरSल बंदS या9वषयी उदारमतवादS 9वकास आnण अथCकारण 
१९९६ जानेवारS परSOण २१, ४८ जीवनसाफ�याची सकं�पना : दोन R(ी आFम&च( े: 'Rमतृी&च('े व आह ेमनोहर तरN अचCना देगांवकर पणेु &मतृीZचL ेव आहे मनोहर तरS या दोन प&ुतकांची तलुना सामािजक परंपरा आnण ि&Lया &Lी-पWुष नातसेंबंध 
१९९६ जानेवारS लेख २५ iाहकसखुाय सनेुLा ओक औरंगाबाद iाहकांyया बाजनेू ]यायालयात xदले}या लढतींचे अनभुव चळवळ कायदा 

१९९६ जानेवारS कथा २६ �ीमती उ;योZगनी 
अzबरुN छाया देवी, अजंलN 

मळुे पणेु 
वमेुन राईxटगं इन इं�डया या प&ुतकातील कथा ि&Lया आnण काम  &Lी-पWुष नातसेंबंध 

१९९६ जानेवारS उप~म ३४ तथेे कर अमचेु जळुती सधुा Oीरे पणेु कव� &LीMशOण सं&थेyया शता|दS GनMमVाने &LीMशOण सामािजक 
१९९६ जानेवारS परSOण ३७, ५७ टायगर फॉर मालगुडी नंxदनी उपा ये सातारा ’अ टायगर फॉर मालगुडी’ या आर. के. नारायण यांyया प&ुतका9वषयी  साxहuय सामािजक 
१९९६ जानेवारS सं&था ४१ xदलासा जागोजागीचा Mमसा eGतGनधी पणेु वेगवेग�या भागात, वेगवेगळी काम ंकरणाwया सं&थांची माxहती &Lी-अuयाचार एक &Lी 
१९९६ जानेवारS क9वता ४२, ४३ मालकांसाठU नऊ कAवता क9वता महाजनी वसई 

१९९६ जानेवारS लेख ४४ स·दय $Rपधा$ : बहुमान कx अपमान?
मध ुkकjवर,  अन.ु रजंना 

&गHरधरगोपाल उपल|ध नाहS स¡दयCक}पनेचे Zच�कuसक 9वश}ेषण &LीवादS पWुषी स¡दयCशा&L 
१९९६ जानेवारS लेख ४७ आरोfयाची बाग डॉ. शरCदनी डहाणकूर मुंबई तळुस वन&पतीची माxहती पयाCवरण 
१९९६ जानेवारS लेख ४९ गभ $पात : आयल �डमधील घटना डॉ. समुती का�नटकर पणेु गभCपात कायदा  या9वषयी चचाC &Lीआरोfय eजनन 
१९९६ जानेवारS कादंबरS ५० ह ेमा¨याRतव माधवी कंुटे मुंबई हे मा¸या&तव कादंबरSचा पढुचा भाग वा¦मयीन 
१९९६ जानेवारS सदर ५८ मतैरणी ग मतैरणी Aव<या बाळ पणेु सोमाटणे गावातील बचत गट या9वषयी iामीण ि&Lया 
१९९६ जानेवारS 

अकं 
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष#क लेखक शहर सारांश कळीचे श9द १ कळीचे श9द २ कळीचे श9द ३ 
१९९६ फे�वुारS मखुप-ृठ फोटो xदनेश बेलारे 
१९९६ फे�वुारS संपादक4य ४ संवाद 9व;या बाळ पणेु सखी मंडळ याyया9वषयी संघटना &LीMशOण 
१९९६ फे�वुारS वVृा]त ७ सखी - मडंळाचा एक आनदंमळेावा सधुा Oीरे पणेु प�ुयात भर9व}या गेले}या सखी मंडळ मेळाgयाची माxहती &LीMशOण &Lी सOमता &Lी-पWुष समानता 

१९९६ फे�वुारS eGत�~या १४ वाचणारे Mलxहतात 
कंुदबाला खांडकेर, माधव 
परुाOणक, सलुखेा पाठक औरंगाबाद, पणेु 

काहS सचूना, माMसक एक चळवळ बनले पाxहजे आnण लेख आवडले  अशा eGत�~या 

१९९६ फे�वुारS eGत�~या १५ वाचणारे Mलxहतात 

नारायण करदंNकर, स.ु श.ं 
परदेशी, के. एन. बागलु, 

अिjवनी ध«गड,े समुन शवेड े
म ुबंई, कोपरगाव, 

पणु,े
अकंाची &ततुी आnण लेखनावtन काहS e�न  अशा eGत�~या 

१९९६ फे�वुारS परSOण १६ अ वमून कॉ�ड गो�डा ! अAवRमरणीय, अ<Aवतीय शोभा ब��े मुंबई ’अ वमून कॉ}ड गो}डा’ Mसनेमातील इनZiड बगCमन नटSyया कामाचे कौतकु कला आnण ि&Lया &LीकतृCuव राजकारण आnण ि&Lया 
१९९६ फे�वुारS लेख २०, २२ आरोfयाची बाग डॉ. शरCदनी डहाणकूर मुंबई कोरफड या वन&पतीची माxहती पयाCवरण आरोfय 
१९९६ फे�वुारS परSOण २१, २२ वाचायला हवं इदं ूकरदंNकर, सषुमा म ुजं े उपल|ध नाहS मी भtन पावले आहे', प&ुतका9वषयी आnण 'कमळकांचा' या क9वतyेया प&ुतका9वषयी साxहuय सामािजक 
१९९६ फे�वुारS लेख २४ सोयी&कर (गैर) समजतुी Aव�नता बाळ नवी xद}लS &Lीची गभCधारणा यावर Zच�कuसक 9व�लेषण  सामािजक Mलगंभेद पWुषी 
१९९६ फे�वुारS क9वता २६ अ]याय...? प�लवी पणेु 
१९९६ फे�वुारS क9वता २६ उपल|ध नाहS कAवता कुलकणu पणेु 
१९९६ फे�वुारS क9वता २६ बंxद&त मा¸या �या घरात नीरजा मुंबई 
१९९६ फे�वुारS क9वता २७ कंुकू नी4लमा ग ुडंी पणेु 
१९९६ फे�वुारS क9वता २७ अवशषे Pमोदकुमार अणरेाव भंडारा 
१९९६ फे�वुारS क9वता २७ GनणCय अिjवनी गरुव पणेु 

१९९६ फे�वुारS कथा २८ दलुई 
P�तभा राय , अन.ु रजंना 

&गHरधरगोपाल उपल|ध नाहS वमेुन राईxटगं इन इं�डया या प&ुतकातील कथा ि&Lया आnण कुटंुब 

१९९६ फे�वुारS पL ३५ बोलकं पL समुा उपल|ध नाहS 9व;याताई यांना Mलxहलेले पL &Lी-पWुष समानता &Lी&वातंPय &Lीमhुती 
१९९६ फे�वुारS लेख ३६ नर - मादN त ेR(ी - प.ुष कामाची Aवभागणी डॉ. MमMलदं वाटवे पणेु &Lी-पWुष यांyया कामाची 9वभागणी यावर 9ववेचन &Lी पWुष संबंध शतेी लYZगक संबंध 
१९९६ फे�वुारS सं&था ३८ xदलासा जागोजागीचा Mमसा eGतGनधी पणेु वेगवेग�या भागात, वेगवेगळी काम ंकरणाwया सं&थांची माxहती &Lीआरोfय &LीMशOण 
१९९६ फे�वुारS लेख ३९ iाहक सखुाय सनेुLा ओक औरंगाबाद iाहकांyया बाजनेू ]यायालयात xदले}या लढतींचे अनभुव स¡दयCशा&L कायदा 
१९९६ फे�वुारS कादंबरS ४० ह ेमा¨याRतव माधवी कंुटे मुंबई ’हे मा¸या&तव’ कादंबरSचा पढुचा भाग वा¦मयीन 
१९९६ फे�वुारS लेख ४८, ५० नॉन - ि&टक शांता लागू गोवा जनुी भांडी देऊन नवीन भांडी देणे, यावरSल जाxहरात आnण लेnखकेचे Zचतंन आधGुनक 
१९९६ फे�वुारS सदर ४९ मतैरणी ग मतैरणी  9व;या बाळ पणेु शहरात}या बायकांना आnण iामीण  बायकांना एकमेक49वषयी काय वाटत ेया9वषयी शहरS ि&Lया iामीण ि&Lया 

म%हला%दन >वशषेांक 
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष#क लेखक शहर सारांश कळीचे श9द १ कळीचे श9द २ कळीचे श9द ३ 
१९९६ माचC मखुप-ृठ ZचL शाम देशपांडे ता¨वणd &Lीचे  ZचL 
१९९६ माचC संपादक4य ४ संवाद 9व;या बाळ पणेु १९९५ म ये झाले}या बीिजंग पcरषदे9वषयी म&ुलSम ि&Lया &Lी-चळवळ 
१९९६ माचC लेख ६ मिे�सको त ेबीिजगं : Rवय4ंस<धतचेी खडतर पाऊलवाट नीलम गोwहे पणेु मेिhसको त ेबीिजंग पcरषदे yया आधी आnण नंतर काय बदलले यावर 9ववेचन संघटना रोजगार MशOण 
१९९६ माचC लेख १४, २७ थोड ंथोड ंसापडलले ंबीिजगं शलैा लोxहया बीड खे¦यापा¦यात काम करणाwया मxहला आnण uयांyया सोबत आले}या इतर मxहला आnण पcरषद यावर 9ववेचन &Lीस¡दयC ि&Lयां आnण आरोfय ि&Lया आnण मा यम 
१९९६ माचC क9वता २२ बीिजगंची वाट  २८ ऑगRटची वाट शलैा लोxहया अबंाजोगाई 
१९९६ माचC क9वता २३ भवंरNबाई .... शलैा लोxहया अबंाजोगाई 
१९९६ माचC क9वता २३ इ�ंधनpुय गीता महाजन ठाणे 
१९९६ माचC लेख २४ इRलामी जगतातील R(ी चळवळी रिजया पटेल पणेु म&ुलSम ि&Lया आnण धाMमCक, कायदा, याबाबत 9ववेचन म&ुलSम &Lी मलुतuववादS &LीवादS 
१९९६ माचC eGत�~या २८ वाचणारे 4लCहतात अनेकांचे लेखन अकंा9वषयी काहS टSकाuमक &वtपात eGत�~या आnण काहS इतर लेखना9वषयी eGत�~या 
१९९६ माचC eGत�~या २९ वाचणारे 4लCहतात शभुल�मी गुणे अहमदनगर Mमसा अकंामळेु झालेला बदल 
१९९६ माचC eGत�~या ३० वाचणारे 4लCहतात वंदना कुलकणd पणेु अकंाला शभेुyछा 

१९९६ माचC कथा ३१ नीच 
रOझया सqजाद झहNर, अन.ु 

अजंलN मळुे उपल|ध नाहS वमेुन राईxटगं इन इं�डया या प&ुतकातील कथा &Lी पWुष संबंध वा¦मयीन 
१९९६ माचC लेख ३७ आरोfयाची बाग डॉ. शरCदनी डहाणकूर मुंबई गवतीचहा 9वषयी माxहती पयाCवरण आरोfय 
१९९६ माचC परSOण ३८ ’दोघी’ Tया �न4म0ान े रंजना Zगcरधरगोपाल पणेु दोघी Mसनेमा 9वषयी 9ववेचन कला आnण ि&Lया समािजक परंपरा आnण ि&Lया 
१९९६ माचC लेख ४२ नर-मादN त ेR(ी-प.ुष : बलाFकार - बळी कोण आOण बकरा कोण ! डॉ. MमMलदं वाटवे पणेु &Lी-पWुष संबंध आnण बलाuकार यावर 9ववेचन &Lी पWुष संबंध &Lी xहसंा लYZगकता 

१९९६ माचC लेख ४५ ि&LयाहS माणसूच आहेत मीरा Gनमकर पणेु 
]यझूीलंडम ये मxहलांनी मतदानाचा अZधकार Mमळ9वला, uयाला शंभर वष�  झालS uया  GनMमVाने केलेले 9ववेचन िR(या आOण मता&धकार चळवळ सामािजक 

१९९६ माचC कथा ४९ �बलS मोxहनी केळकर पणेु लंडनम ये MशOक Rहणनू काम करणारS शांती आnण तथेील 9व;याथd �बलS यांyयातील संवाद आnण नात ं वा¦मयीन 
१९९६ माचC लेख ५४ ताकद देणारN मान4सकता बडेी ठरलN रंजना का]हेरे ठाणे ि&Lया ज]ुया पारंपcरक रहाटगाडfयात का अडकून राहतात, यावर Zच�कuसक 9ववेचन ि&Lया आnण परंपरा पWुषी वचC&व कुटंुबgयव&था 
१९९६ माचC कादंबरS ५९ ह ेमा¨याRतव माधवी कंुटे मुंबई ’हे मा¸या&तव’ कादंबरSचा पढुचा भाग वा¦मयीन &Lी-पWुष नातसेंबंध कुटंुब आnण ि&Lया 
१९९६ माचC सदर ६५ मतैरणी ग मतैरणी  9व;या बाळ पणेु रuनाZगरS येथील  तरेे गावातील मxहलांशी संवाद iामीण ि&Lया ि&Lया आnण आरOण 



अकं - 
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष#क लेखक शहर सारांश कळीचे श9द १ कळीचे श9द २ कळीचे श9द ३ 
१९९६ एAPल मखुप-ृठ फोटो Aव<यलुखेा अकलजूकर बारामती पानांना नवीन पालवी फुटायyया आगोदर आलेला बहर 
१९९६ एAPल क9वता पानगळीyया फां;या  Aव<यलुखेा अकलजूकर बारामती 

१९९६ एAPल संपादक4य ४ संवाद 9व;या बाळ पणेु 
मलुSची मुंज के}यानं झाले}या 9वरोध संदभाCत धाMमCक पWुषी 

िR(या आOण 
सRंकृती

१९९६ एAPल कथा ६ शवेटच ंपL eकाश पथक पणेु एका कायCकतd बायकोने आप}या कायCकuयाC नवw यास Mलxहलेले शवेटचे पL आदंोलन &LीपWुष नातसेंबंध 
१९९६ एAPल लेख १२ देवगधंव $Tया �न4म0ान े शभुदा कुलकणd पणेु देवगंधवC हS पदवी Mमळाले}या भा&करबवुा बखले यांyया9वषयी कला 
१९९६ एAPल eGत�~या १६ वाचणारे Mलxहतात अनेक मा]यवरांचे लेखन आnण eGत�~या &Lी-पWुष नातसेंबंध iाहक कायदा 

१९९६ एAPल कथा १८ पजूा घर 
डॉ. P�तभा राय, अन-ु राधा 

जोगळेकर कटक, ओcरसा पजूाघरा9वषयी कुटंुबgयव&था धाMमCक 
१९९६ एAPल लेख २४ zयांडटे �वीन : �नषधे, बदंN , वाRतव आOण आपण गणेश 9वसपतुे पणेु फुलनदेवी यांyया जीवनावर आले}या Mसनेमा 9वषयी समाजातील वा&तवता दMलत लYZगक शोषण सामािजक 
१९९६ एAPल लेख २७ आरोfयाची बाग डॉ. शरCदनी डहाणकूर मुंबई आरोfयाची बाग या लेखमालेत पxुदना या आयवु�xदक वन&पती9वषयी  आरोfय 
१९९६ एAPल कथा २८ श|दातीत 9वशाखा पटवधCन नवी xद}लS शरवतीची पावसात होणाwया घालमेलSची कथा पयाCवरण 
१९९६ एAPल सं&था ३० xदलासा जागोजागीचा P�त�नधी समाजवादS मxहला सभा या संघटनेबाबत सं&था 
१९९६ एAPल वVृा]त ३२ ’4मळून साaयाजणी’ माच $ Aवशषेांकाचा म ुबंईत Pकाशन समारभं रAवबाला काकतकर पणु े 4मळून साaयाजणीचा माच $ Aवशषेांक म ुबंईत Pका4शत झाला Fयाचा व0ृा_त R(ीPjन R(ीप.ुष नातसेबंधं सामािजक

१९९६ एAPल कादंबरS ३६ हे मा¸या&तव माधवी कंुटे मुंबई 
xदवाळी अकंापासनू सtु झाले}या उuकंठावधCक कादंबरSचा शवेटचा भाग लYZगक Aवकास िR(या आOण 

अथ $कारण
सRंकृती आOण 
िR(या

१९९६ एAPल लेख ४८ iाहकसखुाय  सनु(ेा ओक औरंगाबाद अनZुचत, आOेपाहC आnण �ामक जाxहराती 9वरोधात अMभयान iाहक कायदा 
१९९६ एAPल सदर ४९ मतैरणी ग मतैरणी  Aव<या बाळ पणेु iामीण भागातील पो&ट खाuयातील घोटा�याyया आnण लोकांची लबुाडणकू या संदभाCत iामीण &Lी &LीMशOण 

अकं - 
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष#क लेखक शहर सारांश कळीचे श9द १ कळीचे श9द २ कळीचे श9द ३ 
१९९६ म े मखुप-ृठ ZचL eाणेश जोशी ज]ुया काळातील घराचे  ZचL 
१९९६ म े संपादक4य ४ सदर 9व;या बाळ पणेु Gनवडणकू, मतदान आnण हhक इuयाxद संदभाCत लोकशाहS &Lीहhक सरुOतता 

१९९६ म े लेख ६ Aवशषे ओळख- वसधुा सरदार रजंना &गरNधरगोपाल पणु े वसधुा सरदार या लढव ै̧ या काय $कतuब<दल पया$वरण अधं�<धा
Aवकास आOण 
अथ $कारण

१९९६ म े eGत�~या १२ वाचणारे Mलxहतात अनेक मा]यवरांचे लेखन आnण eGत�~या पWुषसVाक वªैाGनक 
१९९६ म े कथा १४ चाWलता मfुधा देशपांडे पणेु रवीं�नाथ टागोरांyया कथांचे अनवुाद ि&Lया आnण साxहuय 
१९९६ म े लेख १७ फ�त R(ीमिु�तवादN का मानवतावादNहN डॉ. मणृा4लनी गडकरN पणु े तिRलमा नसHरन यांTया R(ीम�ुती आOण मानवतावादN साCहFयाब<दल R(ीम�ुती मानवता धा4म $क
१९९६ म े क9वता १८ आदेश क�पना श<ुधवशैाख इंदरू 
१९९६ म े कथा १९ eेMस9पटेड छाया नाईक नागपरू आप}या होणाwया सनेुब;दल अपेOा 
१९९६ म े वVृा]त २३ प.ुष Rपदंन : माणसूपणाTया वाटेवरची P�त�नधी ’पWुष &पंदन’yया 9वशषेांकाyया eकाशन कायC~माचा वVृा]त पWुषी &LीपWुष समता 
१९९६ म े कथा २५ समाजाची सवय सधुा सोवनी पणेु समाजाyया लोकांyया सवयीब;दल सामािजक कुटंुबgयव&था धमC 
१९९६ म े क9वता २७ परंपरा शलैा सायानाकर इ&लामपरू 
१९९६ म े क9वता २७ हे प¢ृवी नी4लमा ग ुडंी पणेु 

१९९६ म े कथा २८ मांजर 
राजल�मीदेवी अन-ु अ.णा 

जवुकेर मुंबई 
घरातील मांजरा9वषयी कथा 

१९९६ म े लेख ३४ iाहक सखुाय सनु(ेा ओक औरंगाबाद iाहकांyया ]याय हhकासाठ� iाहक आnण कायदा  
१९९६ म े अनभुव ३५ मान यशोधरा साठे म�ास मलुगी व बाईपणाचे आलेले अनभुव सामािजक सं&कृती आnण ि&Lया धमC 
१९९६ म े क9वता ३६ भलू अिjवनी गरुव पणेु 
१९९६ म े क9वता ३६ रांगोळी नीरजा मुंबई 
१९९६ म े लेख ३७ वाचायला हवं - तडजोड P�त�नधी नीता शहा यांच ं’तडजोड’ प&ुतक साxहuय 
१९९६ म े लेख ३७ वाचायला हवं- मधरुा P�त�नधी 9व�विजत तळुजापरूकर यांच ंप&ुतक साxहuय 
१९९६ म े लेख ३७ वाचायला हव-ं कAवता सायलNTया, र�तकमळाच ेरान P�त�नधी शलैा सायानाकर यांची प&ुतके साxहuय 
१९९६ म े लेख ३८ वाचायला हवं- पराग प-ुपे P�त�नधी �ी य. न  केळकर यांचे ’पराग प-ुपे’ हे प&ुतक साxहuय 
१९९६ म े लेख ३८ वाचायला हव-ं अिrनजळ, फसवी �f�तज े P�त�नधी लMलता गादगे यांची दोन प&ुतके साxहuय 
१९९६ म े लेख ३८ वाचायला हव-ं कातरवळे P�त�नधी मंदा कदम यांच ं’कातरवेळ’ प&ुतक 
१९९६ म े लेख ३९ वाचायला हव-ं Cदशा_तांची वाट P�त�नधी eमोद कोपड� यांच ं’xदशा]तांची वाट’ हे प&ुतक साxहuय 
१९९६ म े कथन ४० हN वाट एकटNची मगंला घाटणकेर पणु े पHरत�Fया R(ीच ंसघंष $शील जीवन एकल R(ी सामािजक
१९९६ म े लेख ४४ आरोrयाची बाग डॉ. शरCदनी डहाणकूर म ुबंई आरोrयदायी वनRपती Aवषयी आरोrय
१९९६ म े सं&था ४५ सखी मडंळ : एक ¢pटNfेप P�त�नधी सखी मंडळ या सं&थे9वषयी सं&था 
१९९६ म े कथा ४६ जयजयरामवाल ेभटजी &च(ा बडेकेर पणु े जयजयरामवाल ेभटजी यांTयाAवषयी धम $
१९९६ म े सदर ४९ मतैरणी ग मतैरणी Aव<या बाळ पणु े Aपपंळ गाव द·ड ताल�ुयातील दा6बदंN सदंभा$त वसधुा सरदार यांTया काया$Aवषयी

अकं - 
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष#क लेखक शहर सारांश कळीचे श9द १ कळीचे श9द २ 
१९९६ जनू मखुप-ृठ पlxटगं &वाती राजवाड े GनसगाCyया वेगवेग�या राग, रंग, तरंग संदभाCत 
१९९६ जनू संपादक4य ४ सदर 9व;या बाळ पणेु Mमसाyया संपादक4य व इतर धोरणां9वषयी &LीकतृCuव सं&कृती 
१९९६ जनू कथा ६ जमेल का? मंगला साने गोवा पो&टमन आ}यावर झालेलS मनाची घालमेल कुटंुबgयव&था 
१९९६ जनू कथा १२ आhहN दोघी मायलकेx ग�टNTया अWंधती महांबरे पणेु साससूनेुyया नाuयासंबंधी सं&कृती आnण ि&Lया आधGुनकता 
१९९६ जनू लेख १४ Aवशषे ओळख-  Rवाती राजवाड े सनेुLा ओक औरंगाबाद ’रागरंग’yया GनमाCuया &वाती राजवाड ेयांyया9वषयी पयाCवरण 

१९९६ जनू eGत�~या १७ वाचणारे Mलxहतात 
अनेक मा]यवरांचे लेखन आnण eGत�~या धमC Aवकास िR(या आOण 

अथ $कारण
१९९६ जनू कथा १९, ऋण यशवंतांचे अभया कोकजे सातारा यशवंतyया कायाC9वषयी &Lीमhुती लfन सं&था 
१९९६ जनू लेख २३ आरोfयाची बाग डॉ. शरCदनी डहाणकूर मुंबई आरोfयदायी वन&पती9वषयी आरोfय 
१९९६ जनू कथा २४ नजीब मwफुजTया सहवासात अिजता काळे य.ु एस ए कुटंुबाyया दबावात जगणारS &Lी व Gतचा संघषC कुटंुबgयव&था 

१९९६ जनू क9वता २६ <Aवख�ंडत, खळे, बाई घणेार बाई
तिRलमा नसरNन; अन-ु डॉ. 

वासदेुव जोगळेकर कटक
१९९६ जनू क9वता २७ ग�धळ, MशOा सधुाकर के भोसले पणेु 
१९९६ जनू कथा २८ दोन जीवांचा मतैर रा&धका ग�े मुंबई संसारात बरेच वष� एकL राxहले}या दोघांची कथा कुटंुबgयव&था &LीपWुष नातसेंबंध 
१९९६ जनू लेख ३३ iाहक सखुाय सनु(ेा ओक औरंगाबाद iाहकांyया ]याय हhकासाठ� iाहक आnण कायदा  
१९९६ जनू लेख ३४ सांडपा8यावर आधाHरत परसबाग : एक Pयोग अजंलN कुलकणu म ुबंई पHरसर RवTछता, परसबाग आOण आरोrय याAवषयी पया$वरण
१९९६ जनू कथन ३८ अनभुव मणृा4लनी जोगळेकर पणेु लेnखकेyया अनभुवा9वषयी &Lीमhुती सामािजक 
१९९६ जनू क9वता ४० या भकंूपान ेकाय नाहN दाखवल!ं पpुपा fीरसागर उRमानाबाद

१९९६ जनू क9वता ४१ आय-ुयाला पtुन उरणार तो 
कमला दास, अन-ु डॉ जया 

<वादशीवार च]�परू 
१९९६ जनू लेख ४२ प_नास वषा$पवूu चपंाताई कुलकणu पणु े प_नास वषा$पवूu Rवातgंय चळवळीत घतेल�ेया सहभागाब<दल लrन सRंथा
१९९६ जनू लेख ४४ xदलासा जागोजागीचा P�त�नधी उ;योजकतसेाठ� साहा�य करणाwया सं&थे9वषयी सं&था 
१९९६ जनू कथा ४५ CदलNप सायरा उमा वाघमारे बडोदा आतंरधमuय लrन केल�ेया दाhपFयाAवषयी धम $ भाषा
१९९६ जनू सदर ४९ मतैरणी ग मतैरणी  Aव<या बाळ पणेु पा�यासाठ� डोhयावर हंडा घेऊन वणवण �फरणाwया ि&Lयांब;दल iामीण &Lी �म 

अकं -
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष#क लेखक शहर सारांश कळीचे श9द १ कळीचे श9द २ कळीचे श9द ३ 
१९९६ जलु ै मखुप-ृठ पlxटगं ZचL eाणेश जोशी मxहलांच ंपlxटगं 
१९९६ जलु ै संपादक4य ४ सदर  9व;या बाळ पणेु 9ववाह आnण कुटंुब �या सं&थेम ये झाले}या बदला संदभाCत 9ववाह सं&था कुटंुबgयव&था 
१९९६ जलु ै मलुाखात ६ एक बातचीत Pा. पpुपा भाव ेयांTयाबरोबर डॉ. गीतालS 9व.म पणेु �ये-ठ 9वचारवंत eा. प-ुपा भावे यांyयासोबत बातचीत &Lी-चळवळ राजकारण पWुषeधानता 
१९९६ जलु ै कथन ९ छोटे छोटे �क&से लMलता गंडभीर नेट�न छो«या छो«या गो-टS जीवनात घडले}या पयाCवरण 
१९९६ जलु ै eGत�~या १५ वाचणारे Mलxहतात अनेक मा]यवरांचे लेखन आnण eGत�~या लYZगक अuयाचार िR(या आOण साCहFय R(ीप.ुष नातसेबंधं
१९९६ जलु ै लेख १९ ऐरणीवरच ेफलqयो�तष समंलेन डॉ. नरo� दाभोलकर सातारा साताwयात झाले}या फल�योGतष  साxहuय संमेलना बाबत अधं�धा xहदंuुव वªैाGनक 
१९९६ जलु ै कथा २२ पडझड नी4लमा पालवणकर ठाणे महा9व;यालयीन तWणांची कथा शOैnणक 



१९९६ जलु ै लेख २८ Aवशषे ओळख - वजैयतंी ढोल,े सरेुखा वागळे राAवबाला काकतकर पणेु 
gयवसायात जम बसले}या दोन मxहला उ;योजक  यांची खास  ओळख 

Aवकास िR(या आOण 
अथ $कारण

१९९६ जलु ै लेख ३२ आरोfयाची बाग डॉ. शरCदनी डहाणकूर मुंबई आरोfयदायक वन&पती9वषयी  आरोfय 
१९९६ जलु ै लेख ३५ वाचायला हव- अस ंhहण ूनकोस सधुा fीरे माधवी देसाई यांचे उuकषC eकाशनाने eकाMशत केलेले ’अस ंRहण ूनकोस’ प&ुतक &Lीशोषण 
१९९६ जलु ै लेख ३५ वाचायला हव- जगावगेळी सधुा fीरे अर9वदं Mलमये यांचे लMलत eकाशनाने eकाMशत केलेले ’जगावेगळी’ हे प&ुतक कुटंुबgयव&था आधGुनकता 
१९९६ जलु ै लेख ३५ वाचायला हव- काठ सधुा fीरे MसMसMलया काgह�लो यांचे �डपंल eकाशनाने eकाMशत केलेले ’काठ’ हे प&ुतक साCहFयात R(ी P�तमा
१९९६ जलु ै कथा ३७ गOणत उषा भागवत MसधंदुगुC लfनसराईत 9ववाह जळु�याब;दल 9ववाह सं&था कुटंुबgयव&था 
१९९६ जलु ै लेख ४१ राणी रासमणी अन-ु सषुमा म ुजं े मुंबई राणी रासमणी यांyया राजक4य, सामािजक, धाMमCक कतृCuवा9वषयी धाMमCक सामािजक tढS, परंपरा 
१९९६ जलु ै सं&था ४४ सखी मडंळ: एक ¢pटNfेप P�त�नधी भोपाल सखी मंडळ9वषयी सं&था 
१९९६ जलु ै कथा ४५ कहाणी ग�ुडीची आOण माझीहN शभुदा म�ुये नागपरू आप}या लहान मलुSyया कौतकुाची आnण &वतःची गो-ट सांगतात लेnखका कौतकु 
१९९६ जलु ै सं&था ४८ Cदलासा जागोजागीचा P�त�नधी मxहला उ;योजक  संघ या9वषयी सं&था 
१९९६ जलु ै सदर ४९ मतैरणी ग मतैरणी Aव<या बाळ पणेु मxहलांyया कजC घे�याyया गो-टSब;दल शOैnणक लfन iामीण &Lी 

वषा#रंभ >वशषेांक 
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष#क लेखक शहर सारांश कळीचे श9द १ कळीचे श9द २ कळीचे श9द ३ 
१९९७ ऑग&ट मखुप-ृठ ZचL सनुील सकुथनकर अनेक हात असणारS पlxटगं 
१९९७ ऑग&ट संपादक4य ४ संवाद 9व;या बाळ पणेु आठवे वषC वाढxदवस, रमाबाई नगर हuयाकांड चचाC xहसंाचार 

१९९७ ऑग&ट लेख ६ शृंखला झंकार 
वीणा दास, अन.ु वीणा 

आलासे कलकVा ’शृंखला झंकार’ या प&ुतकातला एक अशं भारताyया &वातंPयाyया प]नासाgया वषCगाठ�GनMमV &वातंPय चळवळ &LीकतृCuव 
१९९७ ऑग&ट eGत�~या १० माझी Rवातgंयाची लढाई- वाचकांTया P�तk�या संकलन : eभा हडdकर वेगवेग�या वाचकांyया eGत�~या &Lी&वातंPय पंरपरा 
१९९७ ऑग&ट eGत�~या ११ माझी Rवातgंयाची लढाई- आhहN लढलो नाहN अवधतू परळकर मुंबई र&uयावर, व&uयामधनू, gयासपीठावtन, वतCमानपLातनू, आnण ]यायालयातनू लढ}या जाणाwया लढाया आnण uया9वषयीचे 9ववेचन \ सामािजक चळवळ &Lीमhुती 
१९९७ ऑग&ट eGत�~या १४ माझी Rवातgंयाची लढाई,- कदमांच ंगढुrयाला बा4शगं मनोहर कदम मुंबई परंपरा आnण 9ववेक यामधील 9ववेचन अधं�;धा परंपरा चळवळ 
१९९७ ऑग&ट eGत�~या १६ माझी Rवातgंयाची लढाई- एक वगेळ ंजगणं सनुीती Mलमये पणेु मलु न हो�याचा GनणCय घेणे आnण uयातनू होणाwया चचाC या9वषयी अधं�;धा चळवळ 
१९९७ ऑग&ट eGत�~या १९ माझी Rवातgंयाची लढाई- अघंोळीच ंबडं अ]वर राजन पणेु शालेय जीवन ते य~ुांद मधील eवास 9ववेचन चळवळ सं&कृती पयाCवरण 
१९९७ ऑग&ट eGत�~या २४ वाचणारे 4लCहतात 9वजया जोशी मुंबई Mमसा अकं  लेखन कौतकु आnण 9व;याताई यांचे अMभनंदन 
१९९७ ऑग&ट eGत�~या २४ वाचणारे 4लCहतात जय�ी जोशी उपल|ध नाहS जनू अकंातील अनरुाधा सोवनी यांचा लेख आवडला  
१९९७ ऑग&ट eGत�~या २५ वाचणारे 4लCहतात संजीव ओक पणेु जनू ९७ अकंातील संवाद याला xदलेलS eGत�~या 
१९९७ ऑग&ट eGत�~या २५ वाचणारे 4लCहतात मंगला नारळीकर पणेु Mमसा अकंातील लेखन आवडले 
१९९७ ऑग&ट eGत�~या २५ वाचणारे 4लCहतात संजीवनी मराठे पणेु जनू अकं आवडला 
१९९७ ऑग&ट eGत�~या २५ वाचणारे 4लCहतात माधवी कंुटे मुंबई Mमसा अकं  लेखन अZधक चांगले होत आहे.
१९९७ ऑग&ट लेख २६, ६४ राजकारणाTया अगंणात प-ुपा भावे &वातंPय चळवळ आnण आजची चळवळ यामधील e�न यावर चचाC &वातंPय चळवळ 
१९९७ ऑग&ट लेख २७ Aवशषे ओळख : मनीषा ग�ुत े 9व;या बाळ पणेु मासमू सं&थेyया मनीषा गुkते यांyया9वषयी ि&Lया आnण आरोfय &Lी-चळवळ सां&कृGतक 
१९९७ ऑग&ट लेख ३४, ५५ अ.णा असफअलNंच ेआFम&चतंन ग. के. केळकर मुंबई १९४७ सालS eMस;ध झाले}या Travel Talk uयांyया iंथातील एका eकरणा भाषांतरSत लेख &वातंPय चळवळ 
१९९७ ऑग&ट लेख ३६ एका �नवडणकूxच ं&च(दश $न नयन कुलकणd पणेु नारS समता मंच यांचे बचत गट आnण uयातनू उभा राहणारS पतसं&था Gनवडणकू सं&था 
१९९७ ऑग&ट कथा ३८, ४३ आपल ेमरण मीना सPे रायपरु tढSला 9वरोध करणारS &Lीचा  मतृदेह आnण पारंपcरक सं&कार या9वषयी कथन परंपरा  आnण ि&Lया वा¦मयीन 
१९९७ ऑग&ट क9वता ४२ वादळ नीMलमा गुंडी पणेु 
१९९७ ऑग&ट क9वता ४३ आरसा 4स4स4लया का�ह¥लो वसई 
१९९७ ऑग&ट क9वता ४४ Aवसज $न क}पना श ुवशैाख म यeदेश 
१९९७ ऑग&ट क9वता ४५ मखुवटे नीला शमा$ उपल|ध नाहS 
१९९७ ऑग&ट क9वता ४५ कहाणी �योती काGनटकर उपल|ध नाहS 
१९९७ ऑग&ट क9वता ४५ फुलपाख6 ओजस उपल|ध नाहS 
१९९७ ऑग&ट आuमकथन ४४ मी कात टाकलN आशा साठे, सजुाता उपल|ध नाहS लfन uयातनू बाहेर पड�याची e�~येतील अनभुव &Lी-पWुष नातसेंबंध लfनसं&था कुटंुब आnण ि&Lया 
१९९७ ऑग&ट वVृा]त ५६ बीिजगंची कृती 6परेषा वाRतवात आणताना डॉ. नीलम गोaह े पणेु संयhुत रा-�ांyया मxहलांyया &थान9वषयक आरोगाyया ४१ gया चचाCसLाचा वVृा]त &Lी आnण MशOण ि&Lया आnण अथCकारण ि&Lया आnण पयाCवरण 
१९९७ ऑग&ट क9वता ६१ मन ु डॉ. सषुमा बसवंत क}याण 
१९९७ ऑग&ट लेख ६२ पवू �कडTया पहाडांTया कुशीतल ेवांच ू डॉ. अच $ना जगदNश पणेु अWणाचल eदेश आnण Gतथ}या आxदवासीची अ¥यासपणूC आnण मनोरंजक माxहती पxहला लेख पयाCवरण आxदवासी 
१९९७ ऑग&ट कादंबरS ६५ भातकुलN शांता �कल�&कर पणेु मुंबईचा eवास आnण वा&तव याचा सशुीलाला आले}या अनभुवा9वषयी कुटंुब आnण ि&Lया वा¦मयीन 
१९९७ ऑग&ट सदर ७४ मतैरणी ग मतैरणी Aव<या बाळ पणेु नवgया वषाCत परुवणी &वtपात अजनू लेखन, आnण मनीषा गुkत ेयांचे कायC iामीण भागासाठ� महzवाचे iामीण ि&Lया सं&था 

अकं 
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष#क लेखक शहर सारांश कळीचे श9द १ कळीचे श9द २ कळीचे श9द ३ 
१९९७ सkटlबर मखुप-ृठ फोटो eकाश जोगळेकर फुलांचा फोटो 
१९९७ सkटlबर संपादक4य ४ संवाद 9व;या बाळ पणेु ’मी कात टाकलS’ या आuमकथना9वषयी चचाC कुटंुब आnण ि&Lया 9ववाह आnण ि&Lया 
१९९७ सkटlबर वVृा]त ६ अ-टपदS 'साwयाजणी' ची शभुांगी देशपांड े- शहा पणेु Mमसा आठवा वाढxदवस कायC~म वVृा]त ि&Lया आnण राजकारण पWुषी 
१९९७ सkटlबर लेख १३ Pा. पpुपा भाव ेयांच ेअ`यfीय भाषण Mमसा eGतGनधी पणेु ि&Lया आnण राजकारण या9वषयी भाषण पWुषसVाक सOमीकरण ि&Lया आnण राजकारण 
१९९७ सkटlबर लेख १६ Aवशषे ओळख : क�पना ना_नजकर शांता ब;ुZधसागर सोलापरू gयंगZचLकार क}पना ना]नजकर यांyया9वषयी साxहuय आnण ि&Lया &LीकतृCuव पWुषी 
१९९७ सkटlबर क9वता १८ अपणाC भावे पणेु संवाद 
१९९७ सkटlबर लेख २० पवू �कडTया पहाडांTया कुशीतल ेवांच ू डॉ. अच $ना जगदNश पणेु अWणाचल eदेश आnण Gतथ}या आxदवासीची अ¥यासपणूC माxहती. दसुरा लेख आxदवासी पयाCवरण 

१९९७ सkटlबर परSOण २४ वाचायला हव ं
वदंना कुलकणu, Pभा 

हडuकर नवीन आले}या  चार प&ुतका9वषयी जाGतgयव&था आxदवासी कुटंुबgयव&था 
१९९७ सkटlबर लेख २६ राजकारणाTया अगंणात eा. प-ुपा भावे मुंबई सVा Rहणजे काय? आnण राजक4य सVा Rहणजे काय? नोकरशाहS यावर म�ैLणी सोबत चचाC िR(या आOण राजकारण मानवी हhक 
१९९७ सkटlबर कथा २८ शांत,े त ूिजकंलNस ! नीलम माणगावे को}हापरू शांता आnण गावातील  लोक यांyयामधील संघषC ि&Lया आnण कुटंुब iामीण ि&Lया वा¦मयीन 
१९९७ सkटlबर &व कथन ४० 4मळवतीची पोतडी अि�वनी ध�गड े पणेु MशOण त ेनोकरS यामधील eवासा9वषयी &LीMशOण ि&Lया आnण कुटंुब 
१९९७ सkटlबर eGत�~या ४२ वाचणारे 4लCहतात सcरता आवाड ड��बवलS अकंा9वषयी आnण अकंातील लेखन 9वषयी 
१९९७ सkटlबर eGत�~या ४३ वाचणारे 4लCहतात GनमCला बOी मुंबई Mमसा मधील लेखन eGत�~या 
१९९७ सkटlबर eGत�~या ४४ वाचणारे 4लCहतात उषा ठाकरे म यeदेश Mमसा मधील लेखन eGत�~या 
१९९७ सkटlबर कादंबरS ४३ भातकुलN शांता �कल�&कर पणेु पढुyया MशOणासाठ� कॉलेजम ये जाणे यामधला eवास &LीMशOण वा¦मयीन 
१९९७ सkटlबर झ ुजंमू ुजं ू १ ख�ेयापा�यातल ेवाहत ेवारे िजथ ेभटेत ेअशी जागा आठ पानी iामीण परुवणी 
१९९७ सkटlबर झ ुजंमू ुजं ू २ मतैरणी ग मतैरणी 9व;या बाळ पणेु झुंजमूुंज ूRहणजे काय आnण uयावरSल 9व�लेषण iामीण ि&Lया शतेी 
१९९७ सkटlबर झ ुजंमू ुजं ू ४ ४९८- अ काय $शाळा व0ृा_त अडँ. ल�तका साळगावकर पणु े नारN समता मचं, ४९८-अ या काय<यावर चचा$ िR(या आOण कायदा R(ी-अFयाचार
१९९७ सkटlबर झ ुजंमू ुजं ू ६ ४९८- अ एक P�तk�या व. कृ. जोशी पणु े ४९८ - अ कायदा अमंलबजावणी e�~या कायदा
१९९७ सkटlबर झ ुजंमू ुजं ू ७ lामीण Aवकासातील अनभुव गंगा करकले अफामC वाताCपL &वयंसेवी सं&थेमधील iामीण ि&Lयांसोबतyया कामाचा अनभुव iामीण ि&Lया ि&Lया आnण 9वकास सं&था 
१९९७ सkटlबर

अकं 
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष#क लेखक शहर सारांश कळीचे श9द १ कळीचे श9द २ कळीचे श9द ३ 
१९९७ ऑhट�बर मखुप-ृठ फोटो MमMलदं आमडकेर xहमालयातील गढवाल भागातील व;ृध मxहला फोटो 
१९९७ ऑhट�बर संपादक4य ४ संवाद 9व;या बाळ पणेु गणपती उuसव आnण सेले�ेशन यामधील ससुंगती राख�याबाबत धाMमCकता 
१९९७ ऑhट�बर लेख ६ �ि-टकोन संजीव ओक बेळगाव 
१९९७ ऑhट�बर eGत�~या ९ वाचणारे Mलxहतात डॉ. उ}का नातू ठाणे Mमसा अकं  आnण लेखन, अनभुव eGत�~या 
१९९७ ऑhट�बर eGत�~या १० वाचणारे Mलxहतात क}पना कामत भोपाळ Mमसा अकं  आnण लेखन, अनभुव eGत�~या 
१९९७ ऑhट�बर eGत�~या १० वाचणारे Mलxहतात सनेुLा पं�डत सोलापरू Mमसा अकं  आnण लेखन, अनभुव eGत�~या 
१९९७ ऑhट�बर eGत�~या १० वाचणारे Mलxहतात अि�वनी गुरव हडपसर Mमसा अकं  आnण लेखन, अनभुव eGत�~या 
१९९७ ऑhट�बर eGत�~या १० वाचणारे Mलxहतात शभुदा ग�धळेकर उपल|ध नाहS Mमसा अकं  आnण लेखन, अनभुव eGत�~या 
१९९७ ऑhट�बर eGत�~या ११ वाचणारे Mलxहतात उषा महाRबरे पणेु Mमसा अकं  आnण लेखन, अनभुव eGत�~या 
१९९७ ऑhट�बर eGत�~या ११ वाचणारे Mलxहतात 9व;या जगताप पणेु Mमसा अकं  आnण लेखन, अनभुव eGत�~या 
१९९७ ऑhट�बर eGत�~या ११ वाचणारे Mलxहतात सधुा गोखले अणशुhतीनगर Mमसा अकं  आnण लेखन, अनभुव eGत�~या 
१९९७ ऑhट�बर eGत�~या १२ वाचणारे Mलxहतात सीमा गादेवार पणेु Mमसा अकं  आnण लेखन, अनभुव eGत�~या 
१९९७ ऑhट�बर eGत�~या १२ वाचणारे Mलxहतात मंगला ओक तळेगाव दाभाड े Mमसा अकं  आnण लेखन, अनभुव eGत�~या 
१९९७ ऑhट�बर eGत�~या १२ वाचणारे Mलxहतात ि&मता कुलकणd पणेु Mमसा अकं  आnण लेखन, अनभुव eGत�~या 
१९९७ ऑhट�बर eGत�~या १२ वाचणारे Mलxहतात मालती फाटक अबंरनाथ Mमसा अकं  आnण लेखन, अनभुव eGत�~या 
१९९७ ऑhट�बर eGत�~या १३ वाचणारे Mलxहतात eा. कमल कुलकणd बेळगाव Mमसा अकं  आnण लेखन, अनभुव eGत�~या 
१९९७ ऑhट�बर eGत�~या १३ वाचणारे Mलxहतात मानसी वlगुल�कर पेण Mमसा अकं  आnण लेखन, अनभुव eGत�~या 
१९९७ ऑhट�बर eGत�~या १३ वाचणारे Mलxहतात �योती गोखले 9वशाखाप«टणम Mमसा अकं  आnण लेखन, अनभुव eGत�~या 
१९९७ ऑhट�बर लेख १४ Aवशषे ओळख : हलेन सझुमन साधना 9व. य. पणेु दOण आ�फकेतील खासदार हेलन सझुमन यांyया9वषयी ि&Lया आnण राजकारण &LीकतृCuव 
१९९७ ऑhट�बर लेख १९ राजकारणाyया अगंणात eा. प-ुपा भावे मुंबई शासन आnण नोकरशाहS यावर चचाC ि&Lया आnण राजकारण लोकशाहS 
१९९७ ऑhट�बर &व कथन २१ माझी मा¨या आईAवषयीचा त�ार जईु शठे पणेु आई आnण मलुगी यांyयातील वेळेअभावी न होणारा संवाद या9वषयी ि&Lया आnण कुटंुब 



१९९७ ऑhट�बर लेख २३ Rतनांचा कक$रोग : P�तबधं आOण आहार डॉ. 9वजया साठे पणेु &तनांचा ककC रोग होऊ नये याकरSता नेमका आहार कसा असावा या9वषयी &Lी आnण आरोfय 
१९९७ ऑhट�बर मनोगत २५ 4मळवतीची पोतडी  मी बाई घरNच असत े अपणाC भावडकेर घरकाम करणाwया &Lीचे मनोगत घरकाम ि&Lया आnण कुटंुब 
१९९७ ऑhट�बर लेख २७ पवू �कडTया पहाडांTया कुशीतल ेवांच ू डॉ. अच $ना जगदNश पणेु अWणाचल eदेश आnण Gतथ}या आxदवासींyया अ¥यास माMलकेतील Gतसरा लेख आxदवासी पयाCवरण 
१९९७ ऑhट�बर परSOण ३२ वाचायला हव ं मंदा�कनी भार;वाज पणेु eकाMशत चार प&ुतका9वषयी साxहuय पWुषeधान 
१९९७ ऑhट�बर कहाणी ३४ पाषाणांनी सां&गतललेN राणी Pभावतीची कहाणी भाfय�ी काळे पणेु गुkत घरा�यातील राणी eभावतीची कहाणी &LीकतृCuव धमC आnण ि&Lया 
१९९७ ऑhट�बर लेख ३६ AवRकटललेN घरकुल डॉ. लता काटदरे मुंबई माणसामाणसांतील नातसेंबंधां9वषयी &Lी-पWुष नातसेंबंध 
१९९७ ऑhट�बर कादंबरS ३९ भातकुलN शांता �कल�&कर पणेु सशुीलचे कॉलेज MशOण सोबतच मनाजोगा जोडीदार आnण लfन 9ववाह आnण ि&Lया &Lी-पWुष नातसेंबंध वा¦मयीन 
१९९७ ऑhट�बर झुंजमूुंज ू १ Cटपण 9व;या बाळ पणेु झुंजमूुंजमू ये काय असणार आहे या9वषयी 
१९९७ ऑhट�बर झुंजमूुंज ू २ lामीण Aवकास Pक�प नयन कुलकणd पणेु नारS समता मंचyया वतीने मावळ  तालhुयात सtु कर�यात आले}या कामा9वषयी iामीण ि&Lया शतेमजरू 
१९९७ ऑhट�बर झुंजमूुंज ू ४ Aवशषे ओळख : जय�ी 6मडे tपालS गोडसे पणेु देवगड पcरसरात eाथMमक MशOका असणाwया जय�ी tमड ेयांचे मxहलामंडळ त ेराजकारणातील कामाची ओळख सामािजक &LीMशOण ि&Lया आnण राजकारण 
१९९७ ऑhट�बर झुंजमूुंज ू ६, ८ न थांबललेा लढा पी. साईनाथ आपल ंमहानगर केरळ येथील क}लायसरS गावातील बदल या9वषयी iामीण 9वकास 
१९९७ ऑhट�बर झुंजमूुंज ू ७ मतैरणी ग मतैरणी 9व;या बाळ पणेु सदैाणे ठाकरवाडी गावातील  दहावी पास झाले}या मलुSंचा सuकार &LीMशOण आxदवासी &Lी 

अकं - Cदवाळी Aवशषेांक
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष#क लेखक शहर सारांश कळीचे श9द १ कळीचे श9द २ कळीचे श9द ३ 

१९९७
नो�हoबर - 
�डस oबर मखुप-ृठ फोटो सGतश पाकणीकर 

फुटले}या च¦ुयांना जोडून माणसूपणा जप�याचा संदेश 

१९९७
नो�हoबर - 
�डस oबर संपादक4य ७ संवाद 9व;या बाळ पणेु 

आप}या सोबत समाजातील दसुwया गरज ूलोकांचा 9वचार कर�यासाठ� चचाC सामािजक 

१९९७
नो�हoबर - 
�डस oबर कथा ८ झने गाडCन MमMलदं बोक4ल पणेु 

eवासात झने या गाडी9वषयी चचाC 

१९९७
नो�हoबर - 
�डस oबर मलुाखती २२ Pशासकxय पHरवत $नाची पहाट

अजंलN मळु,े शभुांगी 
देशपांड-ेशहा eशासक4य सेवेतील Gनवडक पcरवतCनशील &Lी-अZधकाwयांyया मलुाखती Aवकास िR(या आOण 

अथ $कारण भांडवलशाहN

१९९७
नो�हoबर - 
�डस oबर मलुाखती २४ Pशासकxय पHरवत $नाची पहाट

अजंलN मळु,े शभुांगी 
देशपांड-ेशहा eशासक4य सेवेतील Gनवडक पcरवतCनशील &Lी-अZधकाwयांyया मलुाखती - वंदना ख}ुलर - िज}हाZधकारS &LीMशOण शासक4य धोरण 

Aवकास आOण 
िR(या

१९९७
नो�हoबर - 
�डस oबर मलुाखती २६ Pशासकxय पHरवत $नाची पहाट

अजंलN मळु,े शभुांगी 
देशपांड-ेशहा eशासक4य सेवेतील Gनवडक पcरवतCनशील &Lी-अZधकाwयांyया मलुाखती - मीरा बोरवणकर - पोलSस अधीOक �-टाचार &LीपWुष समता 

िR(या आOण 
सRंकृती

१९९७
नो�हoबर - 
�डस oबर मलुाखती ३० Pशासकxय पHरवत $नाची पहाट

अजंलN मळु,े शभुांगी 
देशपांड-ेशहा eशासक4य सेवेतील Gनवडक पcरवतCनशील &Lी अZधकाwयांyया मलुाखती- &वाती साठे - मxहला कारागहृ अधीOक गु]हेगारS सरुOतता �-टाचार 

१९९७
नो�हoबर - 
�डस oबर मलुाखती ३३ Pशासकxय पHरवत $नाची पहाट

अजंलN मळु,े शभुांगी 
देशपांड-ेशहा eशासक4य सेवेतील Gनवडक पcरवतCनशील &Lी-अZधकाwयांyया मलुाखती - कमल वडगावकर - मqुय ]यायदंडाZधकारS िR(या आOण कायदा प.ुषPधानता लोकशाहN

१९९७
नो�हoबर - 
�डस oबर मलुाखती ३५ Pशासकxय पHरवत $नाची पहाट

अजंलN मळु,े शभुांगी 
देशपांड-ेशहा eशासक4य सेवेतील Gनवडक पcरवतCनशील &Lी-अZधकाwयांyया मलुाखती - वषाC शडेगे - िज}हा माxहती अZधकारS सामािजक &Lीe�न 

१९९७
नो�हoबर - 
�डस oबर कथा ३८ सFकार शांता गोखले म ुबंई

4शfकx पेशातनू �नव0ृ होणाaया वFसलाबाई Aवषयी शfैOणक

१९९७
नो�हoबर - 
�डस oबर लेख ४६ ओवी- ओवीतनू बोल ेअRतरुNच ेमन शांता शळेके पणु े महारp£ातील ओ�यांचा मागोवा व इ�तहास लोककला िR(या आOण साCहFय

सRंकृती आOण 
िR(या

१९९७
नो�हoबर - 
�डस oबर लेख ५४ मCहलांसाठU राखीव जागा रा. प. नने े पणु े ससंदेत मCहलांसाठU राखीव जागा 4मळा�या Fया सदंभा$त R(ी-आरfण प.ुषी�यवRथा लोकशाहN

१९९७
नो�हoबर - 
�डस oबर क9वता ६२ Pjन �नरजंन उजगरे ठाण े

१९९७
नो�हoबर - 
�डस oबर क9वता ६२ यशोधरा साठे म�ास

१९९७
नो�हoबर - 
�डस oबर क9वता ६३ अच $ना मढेकेर औरगंाबाद

१९९७
नो�हoबर - 
�डस oबर क9वता ६३ कोकणात�या बायका( kकंवा भारतातील कोणFयाहN Pदेशातील ) सतंोष शणेई पणु े

१९९७
नो�हoबर - 
�डस oबर क9वता ६४ वfृ गाथा अ.णा देशपांड े पणु े

१९९७
नो�हoबर - 
�डस oबर क9वता ६५ त�ेहापासनू डॉ. PदNप पाटकर पनवले

१९९७
नो�हoबर - 
�डस oबर क9वता ६५ अधंारगहुतेील गभ $ डॉ. सगंीता बव � पणु े

१९९७
नो�हoबर - 
�डस oबर कथा ६६ कातळमाया P�तमा जोशी म ुबंई

एका lामीण R(ीची कथा lामीण R(ी R(ी स·दय $

१९९७
नो�हoबर - 
�डस oबर कथन ७३ आhहN म]ै(णी सा�नया जपान एका जपानी म]ै(णी बरोबर वाढललेा ऋणानबुधं R(ी4शfण भ&गनीभाव

१९९७
नो�हoबर - 
�डस oबर लेख ८१ सारांश प<मजा पाठक य.ु एस ए जोशी-अ¦यकंर हFयाकांडात वाचल�ेया दाhपFयांची जग8याची लढाई ग_ुहगेारN _यायालयीन Pk�या _याय

१९९७
नो�हoबर - 
�डस oबर लेख ८८ शासनान ं�नमा$ण केलले ेअनाथ डॉ. मीरा बापट पणु े शासनान ेम ुबंईत दहा-बारा हजार घरे जमीनदोRत केलN, लोकांना वाa यावर सोडल ेFया सदंभा$त मानवी ह�क शासकxय धोरण झोपडप�टN

१९९७
नो�हoबर - 
�डस oबर क9वता १०४ ]बOझनसे सoटरचा कॅ4लडोRकोप साना, अन-ु Aव<यतु भागवत पणु े

१९९७
नो�हoबर - 
�डस oबर क9वता १०५ स ं̀ याकाळ APयदश $न पोतदार पणु े

१९९७
नो�हoबर - 
�डस oबर क9वता १०५ पोरS चालताहेत  महशे केळुसकर मुंबई 

१९९७
नो�हoबर - 
�डस oबर क9वता १०६ वाळवटंातील बाग 4स4स4लया का�हा$लो वसई

१९९७
नो�हoबर - 
�डस oबर क9वता १०६ सांभाळ क�याण इनामदार पणु े

१९९७
नो�हoबर - 
�डस oबर क9वता १०७ व<ृधा�मात जाताना सHरता पदकx पणु े

१९९७
नो�हoबर - 
�डस oबर क9वता १०७ Pाथ $ना गणशे Aवसपतु े पणु े

१९९७
नो�हoबर - 
�डस oबर क9वता १०८ शमा पणु े

१९९७
नो�हoबर - 
�डस oबर क9वता १०८ ओळख मनीषा दN�fत पणु े

१९९७
नो�हoबर - 
�डस oबर क9वता १०९ आई मोकळं मोकळं �हायची... अशोक जधे े शहापरू

१९९७
नो�हoबर - 
�डस oबर क9वता १०९ तस तझु माझ नात काय? सधुा कुलकणu म ुबंई

१९९७
नो�हoबर - 
�डस oबर लेख १११ शोकां�तका काशीबाeची आOण FयांTया शोधाची डॉ. अ.णा ढरेे पणु े अगदN कमी वयात ’सीताश<ुधी’ नाटक 4लCहणाa या काशीबाई फडके या R(ी-नाटककाराब<दल कला आOण R(ी साCहFय आOण R(ीP�तमा सामािजक वाRतव

१९९७
नो�हoबर - 
�डस oबर कथा १२० सागरसाद

अ�नता अिrनहो(ी अन-ु 
लNना महेदंळे पणु े अ�नता अिrनहो(ी यांTया मळू बगंालN कथचेा अनवुाद कुटुबं�यवRथा

१९९७
नो�हoबर - 
�डस oबर लेख १२१ R(ी : असललेN , घडवललेN आOण दाखवललेN डॉ. श4म $ला रेगे पणु े R(ी कशा Pकारे सामािजक व धा4म $क¢p�या प.ुषी�यवRथकेडून दाखवलN जात ेFया सदंभा$त लखे धा4म $क सRंकृती आOण िR(या lामीण R(ी

१९९७
नो�हoबर - 
�डस oबर &फुट लेखन १३७ घटूं अिजता काळे य.ु एस ए 4मसाTया �नय4मत लOेखका व वाचक यांTया पjचात FयांTया पतीन ेपाठवललेा लखे

१९९७
नो�हoबर - 
�डस oबर लेख १३९ ल �&गक छळवणकू : शोध मलुNंTया मनाचा य�ुनक kफचर पणु े ल �&गक छळवणकू या Aवषयावर प8ुयातील काहN मलुNंशी चचा$ क6न य�ुनक kफचरन ेहा शोधलखे 4लCहला आहे ल �&गक अFयाचार सRंकृती आOण िR(या R(ीप.ुष समता

१९९७
नो�हoबर - 
�डस oबर लेख १५३ ल �&गक छळवणकूxवर सव¥च _यायालयाचा अकुंश डॉ. सFयरजंन साठे पणु े Aवशाखा Aव.<ध राजRथान सरकार या खट�याTया �न4म0ान ेसव¥च _यायालयाचा �नवाडा R(ी आOण कायदा ल �&गक अFयाचार

१९९७
नो�हoबर - 
�डस oबर लेख १५८ Cदवाकरांची िजवतं जोडपी आशा साठे पणु े  Pा. सरोिजनी व<ैय यांTया समl Cदवाकर या lथंातील Cदवाकर यांची न�यान ेओळख क6न देणारा लखे R(ीप.ुष नातसेबंधं सामािजक कला



१९९७
नो�हoबर - 
�डस oबर लेख १६४ मा¨या 4म(ांTया गोpटN डॉ. नीलम गोaह े पणु े सामािजक व राजकxय काम करत असल�ेया 4म(ांची गोpट R(ीप.ुष नातसेबंधं द4लत सामािजक वाRतव

१९९७
नो�हoबर - 
�डस oबर क9वता १७० तडजोड �तुी देसाई खामगाव

१९९७
नो�हoबर - 
�डस oबर क9वता १७१ मौन अशोक कोतवाल जळगाव

१९९७
नो�हoबर - 
�डस oबर क9वता १७१ आजीमाय रमशे &च�ले परभणी

१९९७
नो�हoबर - 
�डस oबर क9वता १७२ नीता 4शदें ठाण े

१९९७
नो�हoबर - 
�डस oबर क9वता १७२ आज तरN, या पहाटेचा अथ $ काय? उषा महेता म ुबंई

१९९७
नो�हoबर - 
�डस oबर क9वता १७३ रा( डॉ. शतंन ू&चधंड े

१९९७
नो�हoबर - 
�डस oबर क9वता १७३ वरचpमा डॉ. Aवªठल वाघ अकोला

१९९७
नो�हoबर - 
�डस oबर क9वता १७३ मी नाकारत आहे Pवीण दवण े ठाण े

१९९७
नो�हoबर - 
�डस oबर क9वता १७४ Fया आFमगीतानहNं वासतंी मजुमुदार म ुबंई

१९९७
नो�हoबर - 
�डस oबर क9वता १७४ नीला शमा$ पणु े

१९९७
नो�हoबर - 
�डस oबर क9वता १७४ वनवास रजनी प.ळेकर म ुबंई

१९९७
नो�हoबर - 
�डस oबर कथा १७६ एक धागा... Aव<यलुखेा अकलजूकर बारामती ववैाCहक जीवनातील ताणतणाव इFयादN AववाहसRंथा कुटुबं�यवRथा

१९९७
नो�हoबर - 
�डस oबर लेख १८२ एका R(ीTया प.ुषी आयpुयाची कथा �नरजंन घाटे पणु े

नादे¨दा दरुो�हाची या R(ीच ेसपंणू $ आयpुय प.ुषीपणा कर8यात गेल.ं नोकरN, आOण नतंर प.ुष hहणनू जगलN 
�तTयाAवषयी R(ीप.ुष समता सRंकृती आOण िR(या प.ुषी

१९९७
नो�हoबर - 
�डस oबर कथा १८८ आई इ�ंजीत भालरेाव परभणी आईTया FयागाAवषयी, सघंषा$Aवषयी सRंकृती आOण िR(या

१९९७
नो�हoबर - 
�डस oबर सuय कथा  १९६ एक .पया अ�नल दाभाड े म ुबंई

4म(ांनी सां&गतललेN सFय कथा साCहFय

१९९७
नो�हoबर - 
�डस oबर लेख २०२ देवरNची कहाणी : सघंष $ आOण नव�नमा$ण कुसमु कOण $क पणु े राजRथानमधील देवरN या गावातील आCदवासी यांचा FयांTया _याय व ह�कासाठU सघंष $ पया$वरण अ_याय

१९९७
नो�हoबर - 
�डस oबर कथा २१२ सलN उपर सजे हमारN माधवी कंुटे म ुबंई

4शfणातनू मलुNंची ह<दपारN करणाaया �यवRथAेवषयी R(ी4शfण कुटुबं�यवRथा

१९९७
नो�हoबर - 
�डस oबर सदर २१९ मतैरणी ग मतैरणी Aव<या बाळ पणु े Cदवाळीतील `वनी Pदषूणाबाबत

अकं 
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष#क लेखक शहर सारांश कळीचे श9द १ कळीचे श9द २ कळीचे श9द ३ 
१९९७ जानेवारS मखुप-ृठ फोटो उदय बांxदवडकेर कोवळी पाने याचे ZचL 
१९९७ जानेवारS संपादक4य ४ संवाद 9व;या बाळ पणेु समकालSन e�न वाद9ववाद यावर चचाC &Lी-अuयाचार �-टाचार 
१९९७ जानेवारS लेख ७ Aवशषे ओळख : डॉ. शोभना गोखल ेपरुाणवRत ूसशंोधक शभुदा चं�चडू पणेु डhेकन कॉलेज मधील परुाणव&त ूसंशोधक शोभना गोखले यांyया gयिhतमzवा9वषयी &LीMशOण &LीकतृCuव 
१९९७ जानेवारS लेख ११ राजकारणाyया अगंणात eा. प-ुपा भावे मुंबई राजकारणातील �-टाचार या9वषयी �-टाचार 

१९९७ जानेवारS कथा १५ ��मा&L 
आशापणूा$देवी,  अन.ु वीणा 

आलासे कलकVा बेरोजगार पतीची हतबलता आnण पuनीची नोकरS कर�याची हतबलता कथेतनू येते &Lी-पWुष नातसेंबंध वा¦मयीन 
१९९७ जानेवारS eGत�~या १७, १८ वाचणारे Mलxहतात अनेकांचे लेखन पणेु अकंा9वषयी आnण अकंातील लेखना9वषयी 

१९९७ जानेवारS लेख १९, ४० िR(या आOण राजकारण : तीन अ¦यास
’आhहN िR(या’ Cदवाळी ९६ 

अकंातनू पनुम ु$�ण
राखीव जागा महाराp£ासदंभा$त - ३२ lामपचंायत सदRयांशी चचा$, २०० R(ीमतदारांशी बोलनू, FयांTया जाOणवा 

तपासनू पाहणारा �तसरा अ¦यास &Lी-चळवळ ि&Lया आnण राजकारण आधGुनक 
१९९७ जानेवारS कथा २६ xहमंतीने eसंगावर मात सशुीला पटवधCन पणेु 9वधवा &Lीची संघषCमय जीवन कथा एकल &Lी कुटंुब आnण ि&Lया 
१९९७ जानेवारS &व कथन ३१ तरS बरं मhुता पणुतांबेकर पणेु मhुतांगण सं&थेचे 9वचार आnण अनभुव सं&था आरोfय 

१९९७ जानेवारS कादंबरS ३३ कुमाऊँची क]या माना  
राधाबहन भ�ट, अन.ु नीला 

शमा$ पणेु 
कुमाऊँ भागातील एका लढव0या मलु2ची कहाणी &LीMशOण परंपरा वा¦मयीन 

१९९७ जानेवारS सदर ५० मतैरणी ग मतैरणी  9व;या बाळ पणेु xद}लSम ये ि&Lयांसाठ�  ३३ टhके जागा राखीव ठेव�यासंदभाCत �बल मांडले आहे, या9वषयी चचाC ि&Lया आnण राजकारण 

अकं 
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष#क लेखक शहर सारांश कळीचे श9द १ कळीचे श9द २ कळीचे श9द ३ 
१९९७ फे�वुारS मखुप-ृठ ZचL रमाबाई जोशी गालSचा ZचL 
१९९७ फे�वुारS संपादक4य ४ संवाद 9व;या बाळ पणेु gयिhतगत &वातंPय Rहणजे काय? यावर 9ववेचन &Lी&वातंPय &Lी-चळवळ 

१९९७ फे�वुारS लेख ६ 9वशषे ओळख : रमा जोशी 
उqqवला महेoदळ,े Aव<या 

केतकर पणेु 
वेगवेग�या कलाकुसर करणाwया ९१ वषdय रमा जोशी यांyया9वषयी कला आnण ि&Lया कुटंुब आnण ि&Lया 

१९९७ फे�वुारS eGत�~या ९ वाचणारे Mलxहतात डॉ. पां. �ी. घारे पणेु Mमसा मधील लेखन आnण uयावरSल Zच�कuसक eGत�~या 
१९९७ फे�वुारS eGत�~या १०, ११, १२ वाचणारे Mलxहतात अनेकांचे लेखन अकं आnण अकंातील लेखना9वषयी 
१९९७ फे�वुारS &व कथन १३ आमTया मलुNTया लrनाची गोpट एक पालक पारंपcरक 9ववाह प;धतीला छेद देत मलुSचे लfन करत  असणाwया पालकांचे अनभुव लfनसं&था सामािजक 

१९९७ फे�वुारS कथा १५ माझा संडास 
4सना jलोपेह, अन.ु साधना 

Aव. य. पणेु 
Mसना �लोपेह यांyया जीवनातीलच एक भाग Rहणजे हS कथा  साxहuय वा¦मयीन 

१९९७ फे�वुारS परSOण २१ वाचायला हवं आशा साठे पणेु ’तमुyया- मा¸यासाठ�’ या 9व;या बाळ यांyया प&ुतका9वषयी &Lी-चळवळ &Lी पWुष समता धाMमCकता 
१९९७ फे�वुारS &व अनभुव २२ 9व&कटलेलS घरकुल ं डॉ. लता काटदरे मुंबई कौि]सMलगं करणाwया लता  काटदरे यांनी लोकांyया सम&यांवर मांडलेले अनभुव लYZगकता 9ववाह आnण ि&Lया 
१९९७ फे�वुारS लेख २४ लOवेधी �कशोर महाबळ नागपरुा ि&Lयांyया मानMसक अनारोfयाyया सम&ये9वषयी &Lी आnण आरोfय &Lी-अuयाचार &Lी-चळवळ 
१९९७ फे�वुारS &व अनभुव २६ माझी म&ुलSम लेक आशा Mभडे ठाणे म&ुलSम शजेारS आnण uयांyयामधील नाते मलुतuववाद धमC आnण ि&Lया 
१९९७ फे�वुारS क9वता २९ उपल|ध नाहS वसंत प�O े पणेु 
१९९७ फे�वुारS क9वता २९ कमला दास' Tया �न4म0ान े 9वजGयनी जोशी बलुढाणा 
१९९७ फे�वुारS क9वता २९ उपल|ध नाहS सं या सोमण ड��बवलS 
१९९७ फे�वुारS क9वता ३० &Lी अशंमुती दमुाखे पणेु 
१९९७ फे�वुारS क9वता ३० चाहूल नीलम माणगावे जयMसगंपरू 
१९९७ फे�वुारS क9वता ३१ उपल|ध नाहS �कशोर बेडक4हाळ सातारा 
१९९७ फे�वुारS क9वता ३१ तझंु बाभळीचं रान शMशकांत Mशदें अहमदनगर 
१९९७ फे�वुारS क9वता ३२ MशवाजीपाकC yया कोपwयावर डॉ. नीलम गोwहे पणेु 
१९९७ फे�वुारS लेख ३३ Mमळवतीची पोतडी मणृाMलनी भणगे पणेु घर, मलेु आnण नोकरS यामधील ऑ�फस हे कसे महzवाचे &थान राxहले या9वषयीची Mमळकत कुटंुब आnण ि&Lया 
१९९७ फे�वुारS कथा ३४ साखळी सरला iामोपा ये य.ुएस.ए. 9प¹या आnण बदलणारे तंLªान या9वषयी 9वकास ६
१९९७ फे�वुारS &व कथन ३७ अनभुव वंदना करंबेळकर MसधंदुगुC &वतः yया जीवनातील घडमोडी 9वषयी कुटंुब आnण ि&Lया आरोfय 

१९९७ फे�वुारS क9वता ३९ सीता बोल'
]बना अlवाल,  Rवरै 

अनवुाद : समुन दाभोलकर सातारा 

१९९७ फे�वुारS कादंबरS ४० कुमाऊँची क]या माना  
राधाबहन भ�ट, अन.ु नीला 

शमा$ पणेु 
तीथ7या8:ेया ;न=म>ाने भौगो=लक Aवास आDण AगEभ होत जाणारे Hवचार याHवषयी वा¦मयीन 

१९९७ फे�वुारS सदर ४९ मतैरणी ग मतैरणी  9व;या बाळ पणेु अधं�;धा GनमूCलन सMमती9वषयी अधं�;धा iामीण 

अकं- म%हला %दन  >वशषेांक 
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष#क लेखक शहर सारांश कळीचे श9द १ कळीचे श9द २ कळीचे श9द ३ 
१९९७ माचC मखुप-ृठ ZचL सीमा पटवधCन मxहलांवरSल अ]याय, अuयाचार xहसंा तसेच स¡दयC &पधाC या9वषयी 
१९९७ माचC संपादक4य ४ संवाद 9व;या बाळ पणेु मxहलाxदन व uयाGनMमVाने काढले}या 9वशषेांका ब;दल xहसंाचार &LीपWुष समता सं&कृती 

१९९७ माचC लेख ६ काळजी आOण कळकळी मळुे
शशी देशपांड,े अन-ु सरेुश 

घाटे अMलबाग 
9वमे]स रायxटगं इन इंिfलश या अकंातला अनवुाxदत लेख. साxहिuयक साCहFय आOण िR(या सं&कृती 

१९९७ माचC लेख ११ राजकारणाTया अगंणात eा. प-ुपा भावे मुंबई euयO राजकारणाब;दल 9वचारवंत प-ुपा भावे यांचा लेख Gनवडणकू महागाई राजकारण 
१९९७ माचC कथा १३ वेदनांचा गाडा आशा दामले  य.ु के अuयाचारS नवwयाyया  खनुाyया केस म ये आरोपी  असले}या &Lीyया ]यायाची कथा xहसंाचार कुटंुबgयव&था सं&कृती आnण ि&Lया 



१९९७ माचC लेख १८ Cहसंाचाराचा ऑ�टोपस - vायटनची आतंरराp£Nय पHरषद 9व;या बाळ पणेु 
Cहसंाचाराचा ऑ�टोपस या मह{वाTया Aवषयावर वाढललेN Cहसंा आOण Fयाच ेपHरणाम याAवषयी Aव<या बाळ, जया 

वलेणकर, शभुदा कुलकणu यांच ेलखे xहसंाचार अuयाचार पWुषeधानता 

१९९७ माचC लेख २४ Cहसंाचाराचा ऑ�टोपस - नकार hहणज ेनकार जया वेलणकर मुंबई 
Cहसंाचाराचा आ�टोपस या मह{वाTया Aवषयावर वाढललेN Cहसंा आOण Fयाच ेपHरणाम याAवषयी Aव<या बाळ , जया 

वलेणकर, शभुदा कुलकणu यांच ेलखे xहसंाचार लYZगक छळ पWुषeधानता 

१९९७ माचC लेख ३० Cहसंाचाराचा ऑ�टोपस - ल �&गक छळ : एक अहवाल शभुदा कुलकणd पणेु 
Cहसंाचाराचा आ�टोपस या मह{वाTया Aवषयावर वाढललेN Cहसंा आOण Fयाच ेपHरणाम याAवषयी Aव<या बाळ , जया 

वलेणकर, शभुदा कुलकणu यांच ेलखे लYZगक छळ xहसंाचार पWुषeधानता 
१९९७ माचC क9वता ३५ बाई डोळ ंतझु ंचांदलू अशोक बागवे ठाणे 
१९९७ माचC क9वता ३५ माझ ंबाई असण.ं.. मंदा�कनी गोडसे देवगड 
१९९७ माचC क9वता ३५ Fया आसावरS काकड े पणेु 
१९९७ माचC क9वता ३६ दःुखाTया कAवता 9वजया दSOत साकुरS 
१९९७ माचC क9वता ३६ तडफड उषा मेहता मुंबई 
१९९७ माचC eGत�~या ३७ वाचणारे 4लCहतात अनेक मा]यवरांचे लेखन व eGत�~या साxहuय वचैाcरक अuयाचार 
१९९७ माचC कथा ४० रमणी fणाची परN PमोCदनी वडके - कवळे पणेु 
१९९७ माचC लेख ४७ Aवशषे ओळख- सAवता हांड े eभा हडdकर पणेु पोलSस eशासनात  अधीOक पदावर कायCरत असणाwया स9वता हांड ेयांची 9वशषे ओळख &LीMशOण eशासन &LीकतृCuव 
१९९७ माचC लेख ५२, ५५ 4मळवतीची पोतडी मनीषा सबनीस पणेु नोकरS gयGतcरhत समाजातील माणस जोडणाwया &Lी9वषयी Mमळवतीची पोतडी सामािजक कौटंु�बक 
१९९७ माचC लेख ५३ AवRकटललेN घरकुल ं डॉ/ लता काटदरे मुंबई संसारची घडी मोडकळीस आले}या कुटंुबा9वषयी ववैाxहक नातसेंबंध कुटंुबgयव&था 

१९९७ माचC कादंबरS ५६ कुमाऊँची क_या माना
राधाबहन भ�ट, अन-ु नीला 

शमा$ पणेु 
राधाबहन भ«ट यांyया ’कुमाऊँची क]या माना’ या कादंबरSचा मराठ� अनवुाद शOैnणक साCहFय आOण िR(या पयाCवरण 

१९९७ माचC सदर ६५ मतैरणी ग मतैरणी 9व;या बाळ पणेु आतंररा-�Sय मxहला xदनाyया GनMमVाने &LीपWुष समता एकल &Lी 

अकं- 
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष#क लेखक शहर सारांश कळीचे श9द १ कळीचे श9द २ कळीचे श9द ३ 
१९९७ ए9eल मखुप-ृठ पlxटगं चाWदV वतCक पा�यासाठ� मxहलांची होणारS हेळसांड 
१९९७ ए9eल संपादक4य ४ संवाद 9व;या बाळ पणेु म�ैLणीyया आईची पंचाहVरSGनMमV tढS परंपरा सां&कृGतक 
१९९७ ए9eल कथा ६, ३८ जाग सजुाता राऊत ठाणे एका &Lीचे &वकथन शOैnणक 9ववाह सं&था 
१९९७ ए9eल लेख ११ सनुदंा अवचट यांना आठवताना वंदना कुलकणd पणेु gयसनमhुतीyया  येयाने काम करणाwया सनंुदा अवचट यांyया आठवणी सं&था 
१९९७ ए9eल लेख १३ मCहलांचा राजकारणातील सहभाग रा प नेणे पणेु ि&Lयांyया राजकारणातील सहभागाब;दल लेक आरOण &LीपWुष समानता लोकशाहS 
१९९७ ए9eल लेख १६ क]या महारा-�ाyया आशा साठे पणेु महारा-�ातील वेगवेग�या OेLातील कतCबगार मxहलांचा मी सा ने द&तऐवज तयार केला uयाची माxहती 
१९९७ ए9eल कथा १७ अWपाच tप गीता जोशी सोलापरू साससूनेुyया नाuयासंबंधी सामािजक सRंकृती आOण िR(या
१९९७ ए9eल लेख २१ Aवशषे ओळख - नी4लमा kकराण ेआOण सयुश डाके माधरुS व;ैय पणेु मलुांम ये वªैाGनक �ि-टकोन Wजावा Rहणनू कायC करणाwया  नीMलमा व सयुश9वषयी 9वशषे ओळख वªैाGनक 
१९९७ ए9eल eGत�~या २४ वाचणारे 4लCहतात अनेक मा]यवरांचे लेखन आnण eGत�~या साxहuय 
१९९७ ए9eल लेख २६ राजकारणाTया अगंणात eा. प-ुपा भावे मुंबई 9वचारवंत प-ुपा भावे यांचा राजकारणा9वषयी अनभुव व मांडणी लोकशाहS राजकारण Gनवडणकू 

१९९७ ए9eल कथा २८ आगपेटN
आशापणू $देवी, अन-ु वीणा 

आलासे कलकVा &Lी आnण कुटंुबातील सं&कृतीची कथा कुटंुबgयव&था 

१९९७ ए9eल लेख ३१ सदाफुलN शांता ब;ुZधसागर सोलापरू eा. शांता ब;ुZधसागर यांनी सtु केलं ि&Lयांनी ि&Lयांसाठ� चाल ूकेलेलं वाचनालय उप~म सदाफुलS &LीMशOण iंथालय सं&था 
१९९७ ए9eल लेख ३४ AवRकटललेN घरकुल ं डॉ. लता काटदरे मुंबई लेखमालेतील Gतसरा लेख 9ववाहसं&था कुटंुबgयव&था &LीपWुष नातसेंबंध 
१९९७ ए9eल परSOण ३६ वाचायला हव ं आसावरS काकड े पणेु महzवाचे क9वता संiह 
१९९७ ए9eल परSOण ३६ वाचायला हव ं आसावरS काकड े पणेु मी : एक  &Lी जातीय आuमा - लेnखका - अजंलS कुलकणd - मानस]मान eकाशन &Lी मन 
१९९७ ए9eल परSOण ३६ वाचायला हव ं आसावरS काकड े पणेु वे�येyया क9वता - अWण नाMसककर - लेडीज टाइRस eकाशन वे�या gयवसाय 
१९९७ ए9eल परSOण ३७ वाचायला हव ं आसावरS काकड े पणेु GनMमCती - GनMमCती कोलते - चतै]य eकाशन नसैZगCक 
१९९७ ए9eल परSOण ३७ वाचायला हव ं आसावरS काकड े पणेु पाऊस मनाyया दारS - शीला Gनपणुगे - पcरमल eकाशन 
१९९७ ए9eल परSOण ३७ वाचायला हव ं आसावरS काकड े पणेु एक आभाळ झुकलेलं - रेषा आकोटकर - श|दांगण eकाशन 
१९९७ ए9eल परSOण ३७ वाचायला हव ं आसावरS काकड े पणेु बकुळफुल ं- दVा गोसावी - नीहार eकाशन 
१९९७ ए9eल परSOण ३७ वाचायला हव ं आसावरS काकड े पणेु 9वयोग��म - रा. ग जाधव - eGतमा eकाशन 
१९९७ ए9eल लेख ४२ 4मळवतीची पोतडी अजंलS धम� पणेु आय-ुयात चांगलS  माणस भेटलS तीच खरS Mमळकत या �-टSने सामािजक 

१९९७ ए9eल कादंबरS ४४ कुमाऊची क_या माना
राधाबहन भ�ट, अन-ु नीला 

शमा$ पणेु 
राधाबहन भ«ट यांyया मळू कादंबरSचा अनवुाद सां&कृGतक पWुषी �ि-टकोन शOैnणक 

१९९७ ए9eल सदर ४९ मतैरणी ग मतैरणी 9व;या बाळ पणेु पसुद येथील लेnखकांच ंसाxहuय संमेलन ि&Lया आnण साxहuय 

अकं- 
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष#क लेखक शहर सारांश कळीचे श9द १ कळीचे श9द २ कळीचे श9द ३ 
१९९७ मे मखुप-ृठ फोटो Aव<यलुखेा अकलजूकर बारामती नgयाने बहर आले}या  फुलांचा फोटो 
१९९७ मे संपादक4य ४ संवाद 9व;या बाळ पणेु कामाyया xठकाणी ि&Lयांचे होणारे शोषण शोषण xहसंाचार पWुषसVाक 
१९९७ मे कथा ६ धरणीची लेक eGतभा इंगोले अमरावती क-टकरS मxहलेची  जीवन कहाणी कुटंुबgयव&था �म 
१९९७ मे वVृा]त १२ प.ुषांनी सपं_न केललेा मCहला Cदन मावा संघटना मुंबई मावा संघटनेने मxहला xदनाचा कायC~म साजरा केला &LीपWुष समता ि&Lया आnण कायदा 
१९९७ मे लेख १४ Aवशषे ओळख - वदंना च�हाण माधरुS व;ैय पणेु राजकारणात स~4य असणाwया महापौर वंदना  चgहाण यांची 9वशषे ओळख राजकारण 
१९९७ मे eGत�~या १६ वाचणारे Mलxहतात अनेक मा]यवरांचे लेखन आnण eGत�~या दाcर�य &Lीमhुती &LीपWुष समता 
१९९७ मे लेख १८ राजकारणाTया अगंणात eा. प-ुपा भावे मुंबई 9वचारवंत प-ुपा भावे यांचे राजकारणा9वषयी मनोगत लोकशाहS राजकारण Gनवडणकू 
१९९७ मे क9वता २० बस मधील काहN Aवचार संजय संगवई बडोदा 
१९९७ मे क9वता २१ मोxहनी केळकर cरचमंड, यु के 
१९९७ मे क9वता २१ �हटेो! अजंलS ठकार पणेु 
१९९७ मे क9वता २१ सcरता xदवाण मुंबई 

१९९७ मे कथा २२ पौ.ष
आशापणूा$देवी, अन-ु वीणा 

आलासे कलकVा पौW-या9वषयी आशापणूCदेवी यांची अनवुाxदत कथा साxहuय 

१९९७ मे लेख २५ Mमळवतीची पोतडी &वाती जयदSप पणेु जीवनात माणस ंजोडणे हेच खरे वभैव आहे सामािजक 
१९९७ मे लेख २७ ती माझी आई 9वजया जोशी खार आईyया कतृCuवा9वषयी आnण Gतyया महती9वषयी  
१९९७ मे लेख ३१  AवRकटललेN घरकुल ं डॉ. लता काटदरे मुंबई संसारtपी नातसेंबंध मोडकळीस आले}या कुटंुबाब;दल 9ववाहसं&था कुटंुबgयव&था R(ीप.ुष नातसेबंधं
१९९७ मे सं&था ३३ सखी मडंळ दादर eGतGनधी सखी मंडळ, दादर या सं&थे9वषयी सं&था 

१९९७ मे कादबंरN ३४ कुमाऊँची क_या माना
राधाबहन भ�ट, अन-ु 

नीलम शमा$ पणु े राधाबहन भ�ट यांची अनवुाCदत कादबंरNच ेपवू $स(ू पया$वरण R(ी4शfण AववाहसRंथा
१९९७ मे सदर ४९ मतैरणी ग मतैरणी 9व;या बाळ पणेु पा�याyया भीषण सम&ये9वषयी चचाC iामीण &Lी �म 

अकं 
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष#क लेखक शहर सारांश कळीचे श9द १ कळीचे श9द २ कळीचे श9द ३ 
१९९७ जनू मखुप-ृठ फोटो 9व;या कुलकणd 9पव�या फुलाचा  फोटो 
१९९७ जनू संपादक4य ४ संवाद 9व;या बाळ पणेु एनरॉन 9वरोधी आदंोलनाला पाxठंबा आnण uयाभोवतीचे अनभुव चचाC आदंोलन चळवळ 
१९९७ जनू लेख ६ शरNराच ं4श�प!ं आOण मनाच ंकाय ? डॉ. अनरुाधा सोवनी पणेु सौदयCशा&L आnण uयाभोवती उभे राहणारे &Lी-पWुष चाकोwया सौदयCशा&L सामािजक 
१९९७ जनू कथा ८, ४५ भातकुलN शांता �कल�&कर पणेु रोजGनशीमधील Mलहले}या आठवणीतील भातकुलSचा खेळ वा¦मयीन &LीMशOण परंपरा 
१९९७ जनू eGत�~या १४, १५, १६ वाचणारे Mलxहतात अनेकांचे लेखन अकंातील लेखन, अकंाचे कौतकु, अकंा9वषयी सचूना याला धtन eGत�~या 
१९९७ जनू क9वता १६ देणगी ि&मता जोगळेकर ड��बवलS 
१९९७ जनू लेख १८ गु�जरांyया eदेशात 4म4लदं आमडकेर अबंरनाथ उVरeदेश मधील गढवाल xहमालयातील गाई, Rहशी पाळणाwया गु�जर लोकां9वषयी जात धमC 
१९९७ जनू लेख २० Aवशषे ओळख : एका लोकशाहN �नवडणकुxची साधना 9व. य. पणेु पणेु येथील भागनबाई जाधव आnण शोभा सावंत cरपि|लकन पाट£yया नगसे9वका यांyया9वषयी ि&Lया आnण राजकारण 

१९९७ जनू परSOण २२ वाचायला हवं 
वदंना कुलकणu, Pभा 

हडuकर उपल|ध नाहS पाच प&ुतका9वषयी माxहती साxहuय कुटंुबgयव&था 
१९९७ जनू कथन २४ म�ैLणी मनोमय नीला भागवत मुंबई   म�ैLणी9वषयी मLैीब;दल कथन &Lी-पWुष नातसेंबंध 9ववाह आnण ि&Lया 
१९९७ जनू लेख २७, ३९ राजकारणाTया अगंणात eा. प-ुपा भावे मुंबई 9वचारवंत eा. प-ुपा भावे यांचा राजकारणाyया अगंणात लेखमालेतील लेख राजकारण समता 
१९९७ जनू gयिhत9वशषे २८ मा¨या सासबूाई - माझी आई eMमला संघवी मुंबई लेnखका uयांyया सासबूाई xदवाळीबेन यांyया gयिhतमzवा9वषयी बोलत आहेत ि&Lया आnण कुटंुब &LीकतृCuव सामािजक 
१९९७ जनू क9वता ३० कवच eीती वेलगे कुलाC 
१९९७ जनू क9वता ३० उपलzध नाहN &वाती शहा पणेु 
१९९७ जनू क9वता ३१ सनू महl� फाटे लोणावळा 
१९९७ जनू क9वता ३१ मी काल माणसू होतो दVाLय पोपळघाट  फुरसुंगी 
१९९७ जनू क9वता ३१ उपलzध नाहN tपालS गोडसे देवगड 
१९९७ जनू कथा ३२ पोरकx ªानदा नाईक पणेु वयात येणाwया मलुSच ंआईवडील यांyया9वषयी कथन कुटंुब आnण ि&Lया 
१९९७ जनू लेख ३५ 4मळवतीची पोतडी सलुभ बेरपरुकर मुंबई ि&Lयांyया जीवनातील तडजोड जीवनाला ससु�य बनवते ि&Lया आnण कुटंुब 
१९९७ जनू परSOण ३६ एक मनRवी R(ी :सरदारN बगेम चLैा रेडकर पणेु �याम बेनेगल xदfदMशCत ’सरदारS बेगम’ Mसनेमा9वषयी 9ववेचन पWुषसVाक आधGुनक &Lी&वातंPय 



१९९७ जनू &फुटलेखन ३८ �नपा(ी सवंाद xदवाकर उपल|ध नाहS xदवाकर यांyया 'ना«यछटा'मधील GनपाLी संवाद कला &Lीuव 
१९९७ जनू लेख ४० ’तरN बर’ं Tया �न4म0ान े डॉ. सतीश कुलकणd पणेु लेखकाyया आईyया gयिhतमzवा9वषयी लेखन आदंोलन 
१९९७ जनू लेख ४१ सास ूव सनू ससुवंादाकड ेवाटचाल साधना खटS पणेु सास-ूसनू यांचे नाते या9वषयी &Lीuव सामािजक 
१९९७ जनू लेख ४२ पहारा यशोधरा साठे म�ास &Lी-9वषयक गुंतागुंतीyया नाuयातील 9ववेचन &Lीuव 
१९९७ जनू पL ४३ बोलकं प( पी. के. देवधर पणेु ज]ुया चालSरSती परंपरा याला फाटा दे�या9वषयी परंपरा धाMमCकता 
१९९७ जनू लेख ४४ �ां�तqयोती eभा हडdकर पणेु धळेु येथे  सा9वLीबाई फुले यांचा पतुळा उभारणी भोवती 9ववेचन &LीMशOण सामािजक चळवळ 
१९९७ जनू सदर ४९ मतैरणी ग मतैरणी 9व;या बाळ पणेु कु-ठरोग आnण ि&Lया याब;दल 9ववेचन ि&Lया आnण आरोfय iामीण ि&Lया 

अकं- 
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष#क लेखक शहर सारांश कळीचे श9द १ कळीचे श9द २ कळीचे श9द ३ 
१९९७ जलु ै मखुप-ृठ पlxटगं आभा भागवत नळावर भांडी धणुाwया लहान मलुSचं पlxटगं 
१९९७ जलु ै संपादक4य ४ संवाद 9व;या बाळ पणेु 9वजेचे खाजगीकरण आnण आदंोलन uया संदभाCत खाजगीकरण भांडवलशाहS 
१९९७ जलु ै कथा ६ कशासाठU? कोणासाठU? वंदना भागCवे नाMशक कुटंुबातील मानस]मान या9वषयी कथा  कुटंुबgयव&था 
१९९७ जलु ै लेख १३ आडातच नसेल तर... डॉ.मा4लनी कारकल मुंबई मxहला व बालक  आरोfया9वषयी आरोfय 9ववाह सं&था कुटंुबgयव&था 

१९९७ जलु ै लेख १५ नाबाद शंभरS मणृा4लनी जोगळेकर पणेु 
आधGुनक रा-� असणाwया  जपानचे सनातनी वVृीची कुटंुबgयव&था कुटंुबgयव&था &LीपWुष समता 

Aवकास, िR(या 
आOण अथ $कारण

१९९७ जलु ै कथन १७ मला काहN सांगायच,ं ऐकणार का? अन ुभागवत पणेु मhुती या सं&थेने 9व&था9पत, 9वकलांग  कु-ठरोगी ि&Lयांyया e�नावर घेतले}या मलुाखतीमधनू संवाद  आरोfय सं&कृती आnण ि&Lया दMलत 
१९९७ जलु ै लेख १९ जीवावर बतेणारा Aव�ानाचा Aवकास अजंलS कुलकणd उ&मानाबाद 9वªानामळेु मानवी म}ूय कमी होत चाललS आहेत uया  संदभाCत वªैाGनक आरोfय पयाCवरण 
१९९७ जलु ै लेख २१, ३४ राजकारणाTया अगंणात eा. प-ुपा भावे मुंबई 9वचारवंत eा. प-ुपा भावे यांचा ’राजकारणाyया अगंणात’ लेखमालेतील लेख Gनवडणकू राजकारण लोकशाहS 
१९९७ जलु ै क9वता २२ Pा�तन वशैालS अLे पणेु 
१९९७ जलु ै क9वता २२ जबानी मरता मरता Pा. स¸यद अ�लाउ<दNन आ-टS 
१९९७ जलु ै क9वता २२ आई eा. वा ना. आधंळे जळगाव 
१९९७ जलु ै क9वता २२ भावना शरद अLे पणेु 
१९९७ जलु ै क9वता २३ अ�ान Pदेशात सलुभा हेल�कर नागपरू 
१९९७ जलु ै क9वता २३ राजल�मी देशपांड े पणेु 
१९९७ जलु ै क9वता २३ ऋत ूमोह6न आले पंढरSश चेके हcरयाना 
१९९७ जलु ै eGत�~या २४ वाचणारे 4लCहतात अनेक मा]यवरांचे लेखन आnण eGत�~या साxहuय पयाCवरण कुटंुबgयव&था 
१९९७ जलु ै पL २७ बोलकं प( सजुाता लोहकरे सोलापरू Mमसाला एका वाचकाने Mलxहलेल ंपL MशOण 
१९९७ जलु ै लेख २९ AवRकटललेN घरकुल ं डॉ. लता काटदरे मुंबई संसारातील 9वसंवादामळेु मोडकळीस आलेलS कुटंुबे या9वषयी लेखमाला &LीपWुष नातसेंबंध कुटंुबgयव&था 
१९९७ जलु ै क9वता ३० डॉ. अभय कुलकणu पणेु  
१९९७ जलु ै लेख ३१ एका िज<दN R(ीची गोpट ि&मता शlड े पणेु  पाणीवालS बाई Rहणनू पcरZचत असले}या &Lीyया िज;दSची गो-ट �म 
१९९७ जलु ै कथा ३२ सोयHरक बाळासाहेब जाधव परभणी बाप-लेक4ची कथा 

१९९७ जलु ै लेख ३५ Aवशषे ओळख - यमनुाबाई नाईक माधरुS व;ैय पणेु 
फळ9व~ेuया यमनुाबाई नाईक यांyया संघषाCची व जीवनाची ओळख 

Aवकास िR(या आOण 
अथ $कारण �म 

१९९७ जलु ै लेख ३७ �मांच ेमायाजाल माधव cरसबडू पणेु �योGतषशा&L 9वरोधी संदभाCत वªैाGनक 

१९९७ जलु ै पcरOण ३९ वाचायला हव ं माधरुS व;ैय पणेु 
कठपतुलN- माहjेवरN समाजातील R(ीजीवन, ]बनपटाची चौकट, माझी &च<ंयाची बाहुलN, मी भ6न पावल ेआह,े 

Hरयाजाचा कानम(ं, शोध सावरकरांचा या पाच पRुतकांच ेपरNfण साxहuय 9ववाह सं&था &LीMशOण 
१९९७ जलु ै क9वता ४० बाई कमलाकर पाटNल नाMशक 
१९९७ जलु ै कथा ४१ भातकुलN शांता �कल�&कर पणेु रोजGनशीमधील Mलहले}या आठवणीतील भातकुलSचा खेळ कुटंुबgयव&था MशOण साxहuय 
१९९७ जलु ै वVृा]त ४९ सखी मडंळाची सहल eGतGनधी सखी मंडळाची सहल uयाचा वVृा]त लYZगक &Lी-अuयाचार 
१९९७ जलु ै सदर ५०  मतैरणी ग मतैरणी 9व;या बाळ पणेु खे¦यापा¦यात}या तWण मलुSं9वषयी �कशोरवयीन आरोfय 

अकं - वषा#रंभ >वशषेांक 
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष#क लेखक शहर सारांश कळीचे श9द १ कळीचे श9द २ कळीचे श9द ३ 
१९९८ ऑग&ट मखुप-ृठ पlxटगं चं�मोहन कुलकणd भारतीय  वजाचे तीन रंग पसरले आहेत सगळीकडे 
१९९८ ऑग&ट संपादक4य ४ संवाद 9व;या बाळ पणेु Mमसाyया नाव मxहने पणूC झा}याyया GनMमVाने सं&था साxहuय 

१९९८ ऑग&ट लेख ६, १७ अणबुॉhब आOण सरु�fतता? कधीच नसत े
Pफुल ]बडवई, अन-ु वदंना 

भागवत नवी xद}लS भारताने पोखरण येथे अणु चाच�या के}याyया GनMमVाने सरुOतता 

१९९८ ऑग&ट कथा ८ �Lपरु PमोCदनी वडके - कवळे पणेु वषाCरंभ अकंापासनू नgयाने सtु  केलेलS Gनमं�Lत कथा सां&कृGतक संघषC 
१९९८ ऑग&ट लेख १८ Aवशषे ओळख- उ�का महाजन नयना न4लनी नागेश रायगड सामािजक कायCकuयाC उ}का महाजन यांची 9वशषे ओळख &Lीशोषण सामािजक पयाCवरण 
१९९८ ऑग&ट माxहती २६ बकँांची 4शfणकज $ योजना वीणा पटवध $न पणेु बँकांyया MशOण कजC योजने संदभाCत MशOण 9वषयक 

१९९८ ऑग&ट लेख २७ Oझगं ¨यांग अ सॉगं, सीम सीम खलु जा
अनजुा, �न4शथ द&धच, 

रोCहत कुलकणu पणेु 
महा9व;यालयातील साजरे कर�यात येणाwया 9व9वध डजे संदभाCत सां&कृGतक धमC  उदारमतवाद 

१९९८ ऑग&ट लेख ३३ भोवaयात सापडललेN त.णाई सदेंश कुलकणu पणेु &पधाCuमक यगुात तWण मनाचा घेतलेला, तसेच uयांyया अ&व&थ मनाचा घेतलेला आढावा  शOैnणक &LीपWुष नातसेंबंध जाGतgयव&था 
१९९८ ऑग&ट लेख ४३, ४७ lामीण त.ण मनाचा कानोसा Pा. शकंर च�हाण अहमदनगर iामीण भागातील आZथCक, सामािजक आnण सां&कृGतक वाढलेलS दरS दाखवणारS दसुरS बाज ू सामािजक सांRकृ�तक शतेी
१९९८ ऑग&ट लेख ४५ आजचा lामीण यवुक : काहN &च( Pा. इ�ंजीत भालरेाव परभणी iामीण यवुकाyया बदलuया ZचLाब;दल MशOण 9वषयक 9वकास अथCकारण 
१९९८ ऑग&ट क9वता ४८ मागे एकदा नीला शमा$ पणेु 
१९९८ ऑग&ट क9वता ४८ Oखडकx अन दार शरावती
१९९८ ऑग&ट क9वता ४८ तलुा खपू जड जातयं ! मदंाkकनी गोडसे देवगड 
१९९८ ऑग&ट क9वता ४९ &चमी CददN नालदंा काजरेकर कुडाळ 
१९९८ ऑग&ट क9वता ४९ झाडू Aवमल 4लमये पणेु 
१९९८ ऑग&ट कथा ५० Fयांची - माझी म(ैी शोभा भागवत मLैीब;दल शोभा भागवत यांची कथा &LीपWुष नातसेंबंध 

१९९८ ऑग&ट मनोगत ५६ आhहN काय $कFया�ची मलु ं
चळवळीत काम करणाaया काय $कFया�Tया मलुांच ेमनोगत [ जणकुा देस, आ&च $स स�ुनता Aवजय, म�ुता पणुतांबकेर, 

मनिRवनी लता रवीं�, इ�ंायणी गावRकर, नदNम गायकवाड &Lीमhुती &LीMशOण कुटंुबgयव&था 
१९९८ ऑग&ट लेख ६८ ल �&गकता आOण ए�स डॉ. Aवनय कुलकणu पणेु लYZगकता आnण ए¦स 9वषयी लYZगकता आरोfय सामािजक 
१९९८ ऑग&ट लेख १ झ ुजंमू ुजं ू Aव<या बाळ पणेु &वत:yया पcरसरा9वषयी पयाCवरण 
१९९८ ऑग&ट लेख २ कायदा : शहाण हो8याचा वायदा- कुटुबं _यायालय अच $ना मढेकेर पणेु कौटंु�बक ]यायालाया9वषयी कायदा कुटंुबgयव&था 
१९९८ ऑग&ट eGत�~या ३ वाचणारे 4लCहतात वषा$ ग�ुत े

१९९८ ऑग&ट क9वता ४ शजेीबाई
P�तभा आpटNकर - 

कुलकणu ठाणे 
१९९८ ऑग&ट मलुाखत ५, ८ यशाचा उqqवल माग $ मrुधा देशपांड,े शभुदा ड«गरे जनवादS मxहला संघटनेyया सर&वती बांदSरगे यांची मलुाखत सं&था &Lीमhुती 
१९९८ ऑग&ट सदर ७ मतैरणी ग मतैरणी Aव<या बाळ पणेु 9वदभाCतील गडZचरोलSचा दौरा  आरोfय 

अकं 
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष#क लेखक शहर सारांश कळीचे श9द १ कळीचे श9द २ कळीचे श9द ३ 
१९९८ सkटlबर मखुप-ृठ फोटो 9वजया चौहान सम�ु �कनारS खडकात उगवलेले झाड 
१९९८ सkटlबर संपादक4य ४ संवाद 9व;या बाळ पणेु &Lी आuमचcरLा9वषयी &Lी आnण साxहuय 
१९९८ सkटlबर लेख ६ Aवशषे ओळख - रेहाना बलैNम अWणा GतवारS पणेु म&ुलSम समाजात सामािजक काम करणाwया  रेहाना बलैSम यांची 9वशषे ओळख म&ुलSम कुटंुबgयव&था 
१९९८ सkटlबर eGत�~या ८ वाचणारे Mलxहतात अनेक मा]यवरांचे लेखन आnण eGत�~या मxहलाxदन 
१९९८ सkटlबर कथा ११ वेडाबाई &वाती फडके पणु े  कथा �म 
१९९८ सkटlबर लेख १३ राजकारणाTया अगंणात - मCहला आरfणातील आरfण eा. प-ुपा भावे मुंबई मxहलांyया आरOणातील दMलत मागासवगdय मxहलांyया आरOणासंदभाCत आरOण Gनवडणकू 
१९९८ सkटlबर क9वता १६ अतंनाCद नीMलमा गुंडी पणेु 
१९९८ सkटlबर क9वता १६ काहूर मनीषा गायकवाड अहमदनगर 
१९९८ सkटlबर क9वता १६ मी मजेत आहे राZधका कुलकणd पणेु 
१९९८ सkटlबर क9वता १६ हायकू माधवी रायकर नाMशक 
१९९८ सkटlबर क9वता १७ कोलाज शरावती 
१९९८ सkटlबर क9वता १७ शोध संजीव ओक पणेु 
१९९८ सkटlबर क9वता १७ GतWपती : एक अनभुव अनरुाधा पोतदार पणेु 
१९९८ सkटlबर पL १८ बोलकं पL गौरS पाठक नाMशक गौरS पाठक या वाचकाच Mमसाला पL धमC सं&कृती आnण ि&Lया 
१९९८ सkटlबर लेख २०  आहार¢pटN : आरोrयाचा बळी घणेारN कृ](म शीतपेय डॉ. 9वजया साठे पणेु आरोfयासाठ� घातक असणाwया कृ�Lम शीतपेयाबाबत आरोfय 
१९९८ सkटlबर परSOण २२ प&ुतकां9वषयी थोडसं लता जाधव पणेु रानभरैS, &Lीवाद, एका शापाची ज]मकथा या प&ुतकां9वषयी &Lीवाद सामािजक 
१९९८ सkटlबर eGत�~या २३ वाचणारे Mलxहतात अनेकांचे लेखन आnण eGत�~या 9ववाहसं&था कुटंुबgयव&था 

१९९८ सkटlबर कथा २५, ३३ फणीअRमा 
एम. के इCंदरा, अन-ु सरोज 

पाटणकर मुंबई 
बाल9वधवा फणी अRमा यांची एम. के. इंxदरा Mलnखत मराठ� अनवुाxदत कथा एकल &Lी ि&Lया आnण सं&कृती 



१९९८ सkटlबर लेख २८ &Lीधन गो9वदं पटवधCन पणेु &Lी-धनाबाबत ि&Lया आnण कायदा कुटंुबgयव&था 
१९९८ सkटlबर लेख ३१ Mमळवतीची पोतडी मीनाfी दादरावाला मुंबई Mमळवले}या माणसुक4ब;दल सामािजक कुटंुबgयव&था 
१९९८ सkटlबर झुंजमूुंज ू १ झुंज ूमुंज ू 9व;या बाळ पणेु &वत:yया पcरसरा9वषयी व 9वकासाyया बाबतीत 
१९९८ सkटlबर लेख २, ८ कायदा शहाण हो8याचा ज_ममFृयचूी न«द, वायदा अच $ना मढेकेर औरंगाबाद ज]म मuृयचूी न�द या9वषयी कायदे9वषयक 

१९९८ सkटlबर कथन ३, ८ Fयांनी गावाच ंमन िजकंल ं
Aवशाखा द0, अन-ु 
मदंाkकनी भार<वाज पणेु 

मxहलांyया हातात सVा आ}यावर गावाyया झाले}या कायापालटब;दल &LीकतृCuव Gनवडणकू 
१९९८ सkटlबर लेख ४ माणसुकx Aवसरायला लावणारN देवपजूा! नयन कुलकणu पणेु tढS-परंपरेत अडकलेलS &Lी धमC सं&कृती आnण &Lी 
१९९८ सkटlबर सदर ७ मतैरणी ग मतैरणी Aव<या बाळ पणेु मराठवा¦यातील कायCकतdब;दल सं&था iामीण &Lी 

अकं - %दवाळी अकं 
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष#क लेखक शहर सारांश कळीचे श9द १ कळीचे श9द २ कळीचे श9द ३ 
१९९८ ऑhट� - नोgहl  मखुप-ृठ ZचL मकंुुद तळवलकर एक पौराnणक ZचL 
१९९८ ऑhट� - नोgहl  संपादक4य ७ संवाद 9व;या बाळ पणेु मखुप-ृठा9वषयी 
१९९८ ऑhट� - नोgहl  कथा ८ उंच वाढल�ेया गावाताखालN अWणा ढेरे पणेु अWणा ढेरे यांची नातसेंबंधांवर कथा &LीपWुष नातसेंबंध 
१९९८ ऑhट� - नोgहl  वVृा]त १७ एक उFफु�ल स ं̀ याकाळ आसावरS काकड े पणेु Mमळून साwयाजणीचा नववा वधाCपन xदन  सामािजक संघषC 
१९९८ ऑhट� - नोgहl  लेख २३ मी, qयो�तषी आOण म`यमवगा$चा अणबुॉhब कुमार केतकर मुंबई पLकार कुमार केतकर यांचा �योGतषशा&Lावर लेख  वªैाGनक अधं�धा सामािजक 
१९९८ ऑhट� - नोgहl  क9वता २८ चार इ�ायलN कAवता अन-ु सजंय सगंवई शांतता व मी, euयेक य;ुध, घेर, शांततचेा गंध या क9वता 
१९९८ ऑhट� - नोgहl  लेख ३० अ8वR(सपं_न भारताला पCहला Cहरो4शमा Cदवस सuयिजत रथ नवी xद}लS अ�व&Lचाचणी संदभाCत सरुOतता 

१९९८ ऑhट� - नोgहl  लेख ३२ सहंार कx सगंीत
डॉ.अhलान द0 , शzदांकन- 

वीणा आलासे कलकVा जागGतक संहाराब;दल  xहसंाचार वªैाGनक 
१९९८ ऑhट� - नोgहl  लेख ३५ शोधlाम एक अथ $पणू $ Pयोग 9व;या 9व;वांस पणेु आरोfय MशOण 9वषयक दाcर�य
१९९८ ऑhट� - नोgहl  लेख ४६ अतं गोकुळचा समुधे वडावाला Hरसबडू मुंबई कुटंुब आnण कुटंुबातील &Lी9वषयी पWुषeधानता &LीपWुष नातसेंबध कुटंुबgयव&था 
१९९८ ऑhट� - नोgहl  क9वता ५८ उगीच शांता शळेके पणेु 
१९९८ ऑhट� - नोgहl  क9वता ५८ अपघात आ. ना पेडणकेर मुंबई 
१९९८ ऑhट� - नोgहl  क9वता ५९ थारोळ 9eयदशCन पोतदार पणेु 
१९९८ ऑhट� - नोgहl  क9वता ५९ जग8याTयापानथळीला मनीषा दN�fत पणेु 
१९९८ ऑhट� - नोgहl  क9वता ५९ प.ुष जनुाच eªा लोखंड े ठाणे 
१९९८ ऑhट� - नोgहl  क9वता ६० एक xदवलS तवेत ेआहे सलुभा हले �कर नागपरू 
१९९८ ऑhट� - नोgहl  क9वता ६० पजूा 4स4स4लया का�ह¥लो वसई 
१९९८ ऑhट� - नोgहl  क9वता ६० अजंलN कुलकणu पणेु 
१९९८ ऑhट� - नोgहl  क9वता ६० यशोधरा साठे पणेु 
१९९८ ऑhट� - नोgहl  क9वता ६१ पळणारे Oण अिjवनी ध«गड े पणेु 
१९९८ ऑhट� - नोgहl  क9वता ६१ नसताना सधुीर मोघ े पणेु 
१९९८ ऑhट� - नोgहl  लेख ६२ 4सया बो�गा �गोकोआना शरCदनी डहाणकूर मुंबई साऊथ आ�²केतील आरोfय 9वषयक काम करणाwया  म�ैLणीब;दल आरोfय 
१९९८ ऑhट� - नोgहl  लेख ६७ बचेैन राजाची चौकट सनुील  देशमखु य.ु एस ए ि&LयांवरSल अuयाचार संदभाCत xहसंाचार कुटंुबgयव&था 
१९९८ ऑhट� - नोgहl  लेख ६९ एक सह- eवास अ�नल अवचट पणेु एक अनोqया भेटSचे वणCन MशOण 
१९९८ ऑhट� - नोgहl  लेख ७९ लrन काहN Pjन काहN उ0र सपंादक 9ववाह सं&थे9वषयी वेगवेग�या मा]यवरांची मत ेव अनभुव कथन 9ववाहसं&था 
१९९८ ऑhट� - नोgहl  लेख ८० लrनसRंथचेी आवशकता? मगंला आठलकेर मुंबई 9ववाह सं&थे9वषयी वेगवेग�या मा]यवरांची मत ेव अनभुव कथन पWुषeधानता &LीपWुष नातसेंबंध लfनसं&था 
१९९८ ऑhट� - नोgहl  लेख ८६ लrन त�ेहा आOण आता 9ववाह सं&थे9वषयी वेगवेग�या मा]यवरांची मत ेव अनभुव कथन कुटंुबgयव&था लfनसं&था 

१९९८ ऑhट� - नोgहl  लेख ९० लrन: आमचा धपृद - धमार
सरोजा आOण Aवजय 

प.ळकर पणेु 
9ववाह सं&थे9वषयी वेगवेग�या मा]यवरांची मत ेव अनभुव कथन ववैाxहक जीवन लfनसं&था 

१९९८ ऑhट� - नोgहl  लेख ९५ आमच ेदोन Aववाह - समारभं
मगंला आOण जयतं 

नारळीकर पणेु 
9ववाह सं&थे9वषयी वेगवेग�या मा]यवरांची मत ेव अनभुव कथन लfन सं&था ववैाxहक जीवन 

१९९८ ऑhट� - नोgहl  लेख ९८ चाल ूAववाह सRंथा व आhहN व ृदंा आOण �ी. अ दाभोलकर को�हापरू, सातारा 9ववाह सं&थे9वषयी वेगवेग�या मा]यवरांची मत ेव अनभुव कथन कुटुबं�यवRथा
 &LीपWुष समता लrनसRंथा

१९९८ ऑhट� - नोgहl  लेख १०४ आमचा धडपडणारा ससंार न4लनी आOण भाई व<ैय पणेु 9ववाह सं&थे9वषयी वेगवेग�या मा]यवरांची मत ेव अनभुव कथन लfनसं&था &LीपWुष नातसेंबंध कुटंुबgयव&था 

१९९८ ऑhट� - नोgहl  लेख १०८ लrन : आमTयापासनू आमTया मलुांपय �त
शभुांगी आOण सीताराम 

रायकर पणेु 
9ववाह सं&थे9वषयी वेगवेग�या मा]यवरांची मत ेव अनभुव कथन &LीपWुष नातसेंबंध लfन सं&था 

िR(या आOण 
Aवकास

१९९८ ऑhट� - नोgहl  लेख ११२ लrनाचा �नण $य मलुांनी Rवतःच �यावा उषा आOण शशी महेता मुंबई 9ववाह सं&थे9वषयी वेगवेग�या मा]यवरांची मत ेव अनभुव कथन &LीपWुष समता लfनसं&था 
१९९८ ऑhट� - नोgहl  लेख ११६ लrन:`ययेवा<यांची आOण आजची मणृाल गोरे मुंबई 9ववाह सं&थे9वषयी वेगवेग�या मा]यवरांची मत ेव अनभुव कथन लfनसं&था कुटंुबgयव&था 
१९९८ ऑhट� - नोgहl  लेख ११८ Aववाहातील न�ैतकतचेी घसुमट क.णा गोखले मुंबई 9ववाह सं&थे9वषयी वेगवेग�या मा]यवरांची मत ेव अनभुव कथन लfनसं&था xहसंाचार &LीपWुष नातसेंबंध 
१९९८ ऑhट� - नोgहl  लेख १२७ लrन तझु-ंमाझ,ं कुणाTया खां<यावर कुणाच ंओझ 4म4लदं जोशी पणेु 9ववाह सं&थे9वषयी वेगवेग�या मा]यवरांची मत ेव अनभुव कथन लfनसं&था जाGतgयव&था सां&कृGतक 
१९९८ ऑhट� - नोgहl  लेख १४१ AववाहसRंथा : एक पनुAव $चार गौरN देशपांड े पणेु 9ववाह सं&थे9वषयी वेगवेग�या मा]यवरांची मत ेव अनभुव कथन सं&कृती आnण ि&Lया लfनसं&था कुटंुबgयव&था 
१९९८ ऑhट� - नोgहl  लेख १४५ Aववाह अ¦यास मडंळ- अथ $पणू $ आयpुयासाठU मह{वाचा Aवचार अ�नल भागवत पणेु 9ववाह सं&थे9वषयी वेगवेग�या मा]यवरांची मत ेव अनभुव कथन सामािजक लfनसं&था ववैाxहक जीवन 
१९९८ ऑhट� - नोgहl  लेख १५२ लrन : क«दण कx कंुपण गीतालN Aव.मं पणेु 9ववाह सं&थे9वषयी वेगवेग�या मा]यवरांची मत ेव अनभुव कथन &LीपWुष नातसेंबंध लfनसं&था पWुषeधानता 
१९९८ ऑhट� - नोgहl  लेख १५८ टागोरांबरोबर वाढताना आशा साठे मुंबई रवीं�नाथ टागोरां9वषयी साxह9Vक लfनसं&था &LीपWुष नातसेंबंध 
१९९८ ऑhट� - नोgहl  लेख १६६ एका सा`या जोड�याची �नराळी गोpट सनुील सकुथनकर पणेु एका सांसाcरक जोडkयाची वेगळी कहाणी लfनसं&था ववैाxहक जीवन 
१९९८ ऑhट� - नोgहl  क9वता १७६ सहलेN स ं̀ या कOण $क अमेcरका 
१९९८ ऑhट� - नोgहl  क9वता १७६ दास ूव<ैय जालना 
१९९८ ऑhट� - नोgहl  क9वता १७६ नाकेबदंN नीरजा मुंबई 
१९९८ ऑhट� - नोgहl  क9वता १७७ तो अनरुाधा पोतदार पणेु 
१९९८ ऑhट� - नोgहl  क9वता १७७ सजंीवनी बोकxल
१९९८ ऑhट� - नोgहl  क9वता १७८ ती आताशा 4शकू लागलN गणशे Aवसपतु े पणेु 
१९९८ ऑhट� - नोgहl  क9वता १७८ मनोहर कापड � सातारा 
१९९८ ऑhट� - नोgहl  क9वता १७९ झाड ेबडं करतात तo�हा नी4लमा ग ुडंी पणेु 
१९९८ ऑhट� - नोgहl  क9वता १७९ ज]मदाLीसकट रजनी प.ळेकर मुंबई 
१९९८ ऑhट� - नोgहl  क9वता १७९ आसावरN काकडे पणेु 
१९९८ ऑhट� - नोgहl  क9वता १८० सती इ�ंजीत भालरेाव परभणी 
१९९८ ऑhट� - नोgहl  कथा १८२ जाळ सHरता पदकx पणेु आईyया eेमा9वषयी कुटंुबgयव&था 
१९९८ ऑhट� - नोgहl  लेख १८६ रोगeGतकार - यंLणा डॉ. Aवजया साठे पणेु मानवी शरSरातल ंउपजत eGतकारशhतीब;दल आरोग 
१९९८ ऑhट� - नोgहl  कथा १९४ Gतचे OGतज डॉ. �ीकृpण जोशी रuनाZगरS &Lीyया 9व�वाब;दल कुटंुबgयव&था सामािजक 

१९९८ ऑhट� - नोgहl  लेख २०६ पंच वर मxहलांचा ताबा Pकाश च�हाण को}हापरू 
इंfलंडमधील ’पंच’ या साkताxहका9वषयी &LीकतृCuव ि&Lया आnण साxहuय 

साCहFयात 
R(ीP�तमा

१९९८ ऑhट� - नोgहl  लेख २१० नातीगोती 
सरRवती कुलकणu- 

अकलजूकर पणेु 
सर&वती कुलकणd-अकलजूकर यांचा लेख कुटंुबgयव&था 

१९९८ ऑhट� - नोgहl  लेख २१३ माणके�वरांचा वाडा 
सरRवती कुलकणu- 

अकलजूकर पणेु 
सर&वती कुलकणd यांचा नातीगोती या 9वषयावर लेख 

१९९८ ऑhट� - नोgहl  झुंज ूमुंज ू २ अशा पाचजणी माधव गोखले पणेु पWुषाyया OेLात कतृCuव गाजवणाwया पाच मxहलां9वषयी- रोxहणी बोरावके, भारती  ओgहाळ, tपलेखा ढोरे, नंदा ढोरे. iामीण &Lी राजकारण &LीकतृCuव 
१९९८ ऑhट� - नोgहl  झुंज ूमुंज ू ७ जादचूी कांडी मकंुुद कुलकणu
१९९८ ऑhट� - नोgहl  झुंज ूमुंज ू ८ मला Mशकायच ंआहे उqqवला महेoदळे पणेु मलुSंyया MशOणा9वषयी &LीMशOण 
१९९८ ऑhट� - नोgहl  क9वता ९ झडणार पाणी तकुाराम Oख�लारे परभणी 
१९९८ ऑhट� - नोgहl  कथा १० लाच खात : येण ं�बल अAवनाश बी. ज.े सातारा कायCकuया�yया एकजटूS 9वषयी शासक4य योजना 
१९९८ ऑhट� - नोgहl  सदर १६ मतैरणी ग मतैरणी  Aव<या बाळ पणेु झुंजमूुंज ूया सदरातील लेखां9वषयी �-टाचार 

अकं 
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष#क लेखक शहर सारांश कळीचे श9द १ कळीचे श9द २ कळीचे श9द ३ 
१९९८ �डसlबर मखुप-ृठ फोटो MमMलदं आमडकेर 
१९९८ �डसlबर संपादक4य ४ संवाद 9व;या बाळ पणेु सामािजक e�ना9वषयी सामािजक 
१९९८ �डसlबर कथा ६ &वातंLवीर दSनानाथ मनोहर पणेु Gनमं�Lत कथा &वातंL 
१९९८ �डसlबर eGत�~या १३ वाचणारे Mलxहतात अनेक मा]यवरांचे लेखन आnण eGत�~या &Lीधन ऐGतहाMसक &LीपWुष समता 
१९९८ �डसlबर लेख १७ सRंकृतीचा न�यान ंAवचार ज.रNचा eा. प-ुपा भावे मुंबई बाईला द�ुयम &थान देणाwया सं&कृतीला बदल�याyया �-टSने ि&Lया आnण सं&कृती कुटंुबgयव&था 
१९९८ �डसlबर कथा १९ चांदोबा चांदोबा भागलास का? अपणाC कव� पणेु असा य आजार घेऊन ज]माला आले}या मलुाची सuयकथा आरोfय 
१९९८ �डसlबर लेख २५ उ0राTया Pतीfेत मRुलNम R(ी रnझया पटेल पणेु म&ुलSम धमाCyया तलाक प;धतीब;दल 
१९९८ �डसlबर क9वता २८ �नरोपाTया कAवता पंढरSश चेके हcरयाना धमC &Lीशोषण कुटंुबgयव&था 



१९९८ �डसlबर क9वता २८ चpमा हेमंत जोगळेकर पणेु 
१९९८ �डसlबर लेख ३० एक RवTछ शालNन �यि�तमFव - हमेलता बाई &ग�डा हेमा रसाळ परभणी हेमलता Zग}डा यांyया कायCकतृCuवा9वषयी कुटंुबgयव&था tढS परंपरा 
१९९८ �डसlबर कथा ३२ हात दाखवनू डॉ. Aव<याधर बोरकर पणेु महा9व;यालयातनू cरटायर झाले}या सदाMशवराव यांyयाब;दल MशOण 9वषयक 
१९९८ �डसlबर लेख ४१, ४५ आहार¢pटN : ग_ुहगेारN Pव0ृी आOण आहार डॉ. 9वजया साठे पणेु वाढणारS गु]हेगारS आnण आहार eवVृी गु]हेगारS आरोग 
१९९८ �डसlबर लेख ४३ आhहN AपतरांTया नाव ेकेलले ेजवेण जवेतो सGुनता गाडगीळ नवी xद}लS 9पतरांचे जेवण जेवणाwया अनाथ आ�मyया मलुां9वषयी 
१९९८ �डसlबर वVृा]त ४४ प.ुष Rपदंन 4मळून साaयाजणी, Pकाशन आOण पHरसवंाद हरSश सदानी मुंबई पWुष &पंदन आnण Mमळून साwयाजणीचा eकाशन सोहळा साxहuय 
१९९८ �डसlबर कथा ४६ नातीगोती दSनानाथ मनोहर पणेु सर&वती कुलकणd- अकलजूकर यांyया आuमकथेचा दसुरा भाग कुटंुबgयव&था ि&Lया आnण सं&कृती 
१९९८ �डसlबर झुंजमूुंज ू- 
१९९८ �डसlबर लेख २ कायदा: शहाण हो8याचा वायदा - कायदेशीर द0क Aवधान अचCना मेढेकर औरंगाबाद कायदेशीर दVक9वधान या काय;या9वषयी कायदे 9वषयक 
१९९८ �डसlबर क9वता ४ साडी गौतम सयूCवंशी परभणी 
१९९८ �डसlबर लेख ५ डzयाच नाटक जय�ी काळे मुंबई शाळेत Mशकवणाwया MशOकेचा अनभुव MशOण 9वषयक 
१९९८ �डसlबर लेख ६ मलैोगणती अतंर कापायच ं मंगला साने गोवा &Lीyया वांझोटS अस�याब;दल आरोfय tढS परंपरा   ि&Lया आnण कायदा 
१९९८ �डसlबर सदर ७ मतैरणी ग मतैरणी 9व;या बाळ पणेु प.ु ल देशपांडlब;दल साxहuय कला 

अकं 
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष#क लेखक शहर सारांश कळीचे श9द १ कळीचे श9द २ कळीचे श9द ३ 
१९९८ जानेवारS मखुप-ृठ फोटो जईु शठे फुलांचा फोटो 
१९९८ जानेवारS संपादक4य ४ संवाद 9व;या बाळ पणेु सबला eMशOण कl �ातील अनभुव एकल &Lी 
१९९८ जानेवारS वVृा]त ६ एक Pस_न Pकाशन सोहळा : 'साaयाजणी' Tया Cदवाळी अकंाचा उ��वला मेहlदळे पणेु Mमसा xदवाळी अकं eकाशन समारंभा9वषयी &Lी-पWुष समानता चळवळ &Lीमhुती 
१९९८ जानेवारS लेख ८, २४ Aवशषे ओळख : डॉ. मा4लनी कारकल जया वेलणकर मुंबई लोकसंqया शा&Lª माMलनी कारकल9वषयी  &Lी आnण आरोfय &Lी-चळवळ सामािजक 
१९९८ जानेवारS लेख १२, ४० Aव�ानातनू 'ज_मलले'ं मातFृव डॉ. माMलनी कारकल मुंबई गभCधारणेमधील बदलuया तंLªानामळेु आलेले राजकारण या9वषयी &Lीआरोfय पWुषeधान 
१९९८ जानेवारS eGत�~या १७, १८, १९ वाचणारे 4लCहतात अनेकांचे लेखन अकंातील लेखन साxहuय, xदवाळी अकं  या9वषयी eGत�~या 
१९९८ जानेवारS लेख २० एक य<ुध न�ह ेब<ु&धभदे ऊMमCला पवार  मुंबई रमाबाई हuयाकांड यावर लेnखकेने घेतलेला कारणपरंपरांचा शोध 
१९९८ जानेवारS &व अथन २६ आह ेकसा तो आननी ? गीता जोशी सोलापरू पंढरपरूyया 9वठोबा मंxदर भेटSतील अनभुव धाMमCकता धाMमCक 
१९९८ जानेवारS लेख २८ पवू �कडTया पहाडांTया कुशीतल ेवांच ू डॉ. अच $ना जगदNश पणेु अWणाचल eदेश आnण Gतथ}या आxदवासीची अ¥यासपणूC माMलकेतील चौथा  लेख शतेी आxदवासी iामीण 
१९९८ जानेवारS लेख ३३ राजकारणाyया अगंणात eा. प-ुपा भावे मुंबई राजकारण आnण शासन या9वषयी दMलत म&ुलSम �-टाचार 
१९९८ जानेवारS परSOण ३५, ५० वाचायला हव ं eभा हडdकर उपल|ध नाहS संपाxदत प&ुतक 'पcरवतCनाyया ’रंगyछटा’ या प&ुतका9वषयी साxहuय समाजवाद बेरोजगार 
१९९८ जानेवारS लेख ३६ 4मळवतीची पोतडी कWणा गोखले ड��बवलS नोकरSनं आnण gयवसायानं काय xदलं, या9वषयीचे अनभुव आZथCक &वावलंबन &Lीमhुती पWुषी 
१९९८ जानेवारS लेख ३९ नसै&ग $क फाRटफूड डॉ. 9वजया साठे पणेु आहार �-टS' कशी जोपासायची याब;दल मागCदशCन पयाCवरण आधGुनक आरोfय 
१९९८ जानेवारS क9वता ४१ ओळख मनीषा दSOत पणेु 
१९९८ जानेवारS क9वता ४१ उपलzध नाहN सशुीला पगाcरया जळगाव 
१९९८ जानेवारS क9वता ४१ सवंाद अपणाC भावे पणेु 
१९९८ जानेवारS eGत�~या ४२ एक P�तk�या 9व. रा. Mलमये सांगलS 
१९९८ जानेवारS कथा ४४ ललाटरेषा शMशकला चgहाण सांगलS मंगल &Lीच ंजीवन यावरSल कथेचा पवूाCधC 9ववाह आnण ि&Lया एकल &Lी 
१९९८ जानेवारS 

अकं 
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष#क लेखक शहर सारांश कळीचे श9द १ कळीचे श9द २ कळीचे श9द ३ 
१९९८ फे�वुारS मखुप-ृठ फोटो उदय बांxदवडकेर फुलांचा फोटो 
१९९८ फे�वुारS संपादक4य ४ संवाद 9व;या बाळ पणेु Mमसाचा eवास आnण ६० वषC याब;दल चचाC 
१९९८ फे�वुारS कथा ६ }यसुी सं या कnणCक जपान येथील नोकरS करणारS भारतीय &Lी आnण जपानी म�ैLणी }यसुी xहyया9वषयी &Lीआरोfय eजनन वा¦मयीन 
१९९८ फे�वुारS आuमकथन ९ आई, मी आnण पL  यशोदा वाकणकर पणेु डॉ. सनंुदा अवचट यांची मलुगी uयांyया9वषयीची पLातनू भावना gयhत करत आहेत. कुटंुब आnण ि&Lया 
१९९८ फे�वुारS eGत�~या १४, १५, वाचणारे Mलxहतात अनेकांचे लेखन अकंातील लेखन, झुंजमूुंजू 9वषयी, eGत�~या 
१९९८ फे�वुारS लेख १६ राजकारणाyया अगंणात eा. प-ुपा भावे मुंबई Gनवडणकुा आnण पOीय राजकारण आnण ि&Lया यावर चचाC ि&Lया आnण राजकारण 
१९९८ फे�वुारS &व अनभुव १८ GनसगCसाठ� बारसरूचे Mसधं ूतारे ब&तर बारसरू - ब&तर येथील आxदवासी &Lी-पWुषांना साOर कर�याचे अनभुव आxदवासी MशOण पयाCवरण 
१९९८ फे�वुारS लेख २२ लOवेधी Pा. kकशोर महाबळ नागपरू ि&Lयांyया आरोfया9वषयी &Lीआरोfय दाcर�य iामीण ि&Lया 
१९९८ फे�वुारS क9वता २४ मानवाला भ9वतgय नाहS ! कुसमू मंचर 
१९९८ फे�वुारS क9वता २५ e�न? सजुाता लोहकरे सोलापरू 
१९९८ फे�वुारS क9वता २५ आपण काय करावं  ? उषा मेहता मुंबई 
१९९८ फे�वुारS लेख २६ आहार�-टS : पानकोबी डॉ. 9वजया साठे पणेु आहारा9वषयी दसुरा लेखांक आरोfय आधGुनक 
१९९८ फे�वुारS लेख २८ जळो िजणे लािजरवाणे अवधतू परळकर आपल ंमहानगर साxहuय संमेलन यामधील साxहिuयकां9वषयी साxहuय आधGुनक 
१९९८ फे�वुारS लेख २९ Aवशषे ओळख : सीमा कुलकणu शांता ब;ुZधसागर सोलापरू जमीन आnण पाणी e�नांवर काम करणाwया सीमा कुलकणd gयhतीपर &Lी-चळवळ &Lीमhुती 
१९९८ फे�वुारS &व अनभुव ३२ बीिजगं मCहला पHरषद - एक अनभुव शरद कुलकणd पणेु ९ GतबेटS मxहलांमधील eGतGनधीं9वषयीचा अनभुव &LीकतृCuव 
१९९८ फे�वुारS लेख ३३ ती यते ेआOणक जात े- यतेाना गो�या आOणत े! क9वता आबंलुकर रायगड व;ैयक4य eGतGनधी9वषयी आरोfय 
१९९८ फे�वुारS लेख ३५ 4मळवतीची पोतडी राजल�मी देशपांडे पणेु नोकरSन/gयवसायानं आप}याला काय xदल या9वषयीचा अनभुव धाMमCक ि&Lया आnण अथCकारण 
१९९८ फे�वुारS परSOण ३७ पRुतकांAवषयी थोडसं ं- आशा साठे, यशोदा साठे, अनघा केसकर पणेु, म�ास, पणेु तीन प&ुतकांची ओळख लेnखका देत आहेत धमC सं&कृती आरोfय 
१९९८ फे�वुारS लेख २८ पवू �कडTया पहाडांTया कुशीतल ेवांच ू डॉ. अच $ना जगदNश पणेु अWणाचल eदेश आnण Gतथ}या आxदवासीची अ¥यासपणूC माMलकेतील लेख  शतेी आxदवासी 
१९९८ फे�वुारS &व अनभुव ४३ अनभुव सगुण 9व�वास उपल|ध नाहS कुटंुबातील eGत-ठा यामधील एका &Lी9वषयीचा अनभुव कुटंुब आnण ि&Lया साxहuय आnण ि&Lया 
१९९८ फे�वुारS क9वता ४४ Rफु4लगं माधरुS वWडकर नागपरू 
१९९८ फे�वुारS क9वता ४४ kकनारा सजुाता लोहकरे सोलापरू 
१९९८ फे�वुारS क9वता ४४ मशुाCहरा अजंलS ठकार उपल|ध नाहS 
१९९८ फे�वुारS क9वता ४४ च�ंकोर अWणकुमार जोशी जळगाव 
१९९८ फे�वुारS क9वता ४५ आपण आपल ं जाई काGनटकर पणेु 
१९९८ फे�वुारS कथा ४६ ललाटरेषा शMशकला चgहाण सांगलS मंगल &Lीच ंजीवन यावरSल कथेचा उVराधC 9ववाह आnण ि&Lया एकल &Lी 
१९९८ फे�वुारS झुंजमूुंज ू १ कायदा : शहाण हो8याचा वायदा अच7ना मेढेकर  औरंगाबाद ि&Lयांना आपले हhक आnण अZधकार जाणीव हो�यासाठ� कायदा ओळख ि&Lया आnण कायदा 
१९९८ फे�वुारS झुंजमूुंज ू ३ अ.णा 'धट' झालN सं या पाटSल पणेु लौL येथील 9वकास सं&थेyया सबला मxहला कl � मधील सं याताई यांनी Mलxहलेला अनभुव सं&था सामािजक कायदा 
१९९८ फे�वुारS झुंजमूुंज ू ५ ह ेमाCहती हव ं उ��वला मेहlदळे पणेु सेहत या सं&थेने आरोfय 9वषयक काढले}या पिु&तके9वषयी ि&Lया आnण आरोfय 
१९९८ फे�वुारS झुंजमूुंज ू ७ मतैरणी ग मतैरणी 9व;या बाळ पणेु Zचखलगाव येथील साधना िgहलेज सं&था आnण Gतचे कायC या9वषयी सं&था iामीण ि&Lया 

म%हला%दन >वशषेांक  
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष#क लेखक शहर सारांश कळीचे श9द १ कळीचे श9द २ कळीचे श9द ३ 
१९९८ माचC मखुप-ृठ फोटो 9व;या कुलकणd कचरावेचक लोकांचा फोटो 
१९९८ माचC संपादक4य ४ संवाद 9व;या बाळ पणेु मhुतांगण सं&थेyया सं&थापक सुंनदा अवचट यांyया &मतृी कायC~मा9वषयी आरोfय सामािजक 

१९९८ माचC लेख ६ कागद, काच, प(ा कpटकरN पचंायत' : जीवन Aवकासाचा एक Pयोग आशा साठे पणेु 
महाराp£ फाऊंडशेन १९९७ सालचा सामािजक कामातला परुRकार कागद, काच, प(ा सघंटनलेा 4मळाला 

Fया�न4म0ान ेसRंथAेवषयी माCहती असंघटSत कामगार आदंोलन संघटना 
१९९८ माचC लेख १६ माचC २५, १८९४ ! eGतमा जोशी मुंबई सपुारS बागेनजीकyया जेकब Mमलमधील ि&Lयांनी कामाyया बद}यात मोबदला न Mमळणे या9वषयी उठवलेला आवाज कामगार ि&Lया रोजगार कायदा 
१९९८ माचC कथा १८ पाव $ती वाघामारेला पाहायला यतेात रोCहणी भट-साहनी पणेु पावCती नावाyया मलुSyया पाहुणे-बघणे याभोवतीची कथा &LीMशOण 9ववाह आnण ि&Lया 
१९९८ माचC लेख २१ R(ीनसबदंNची धोकादायक प<धत - ि�वना�xनचा बकेायदेशीर उपयोग डॉ. 9वनीता बाळ नवी xद}लS िhवनाक4न संतती eGतबंधासाठ� वापर}या जाणाwया औषधाyया द-ुपcरणामां9वषयी ि&Lया आnण आरोfय 
१९९८ माचC क9वता २७ तवा कळत ंबाबान ू! डॉ. PदNपकुमार आवटे सोलापरू 

१९९८ माचC क9वता २७ उपल|ध नाहS 
िजमी कॉ4ल_स, अन.ु डॉ. 

Aव<यतु भागवत पणेु 
१९९८ माचC क9वता २८ उपल|ध नाहS जय�ी बव � रuनाZगरS 
१९९८ माचC क9वता २८ gयवहार डॉ. PदNप पाटकर पनवेल 
१९९८ माचC क9वता २९ 9पपंळ गान आशा दामले मुंबई 
१९९८ माचC क9वता २९ दरू वtन  नीला भागवत मुंबई 
१९९८ माचC क9वता २९ उपल|ध नाहS डॉ. सनुीती धारवाडकर औरंगाबाद 
१९९८ माचC लेख ३० सांPदा�यकता आOण अिRमतचे ेराजकारण रOझया पटेल पणेु धमा�धता आnण सांeदाGयकता या9वषयी 9ववेचन धमC सं&कृती चळवळ 
१९९८ माचC कथा ३४ भकू श4शकांत तासगावकर सातारा दाcर�य आnण भकू या9वषयी एका मलुाचे कथन दाcर�य वा´मयीन
१९९८ माचC eGत�~या ३६, ३७ वाचणारे Mलxहतात अनकेांच ेलखेन अकंा9वषयी सचूना, लेखन आवडले, eGत�~या 
१९९८ माचC वVृा]त ३८ गौरव : R(ी - चळवळीTया काया$चा उqqवला महेoदळे पणेु 9व;या बाळ गौरव Gनधी कायC~मातील gयाqयाने, वVृा]त iामीण ि&Lया लYZगक संबंध &Lी-चळवळ 
१९९८ माचC लेख ४५ आxदवासी सं&कृतीशी संवाद मधेा कुलकणu उपल|ध नाहS गडZचरोलS येथील जागतृ आxदवासी संघटनेyया शभुदा देशमखु यांyया कायाCची ओळख आxदवासी सं&कृती मजरू 
१९९८ माचC लेख  राजकारणाyया अगंणात eा. प-ुपा भावे मुंबई राज&थानमधील राजक4य ि&थती9वषयी iामीण ि&Lया राजकारण आnण ि&Lया �-टाचार 

१९९८ माचC कथा ५० eकृती 
य.ू आर. अनतंमतूu, अन.ु 

उमा Aव. कुलकणu पणेु 
संकाkपा, शतेी, कुटंुब आnण अRमा या9वषयी कथा  शतेी वा¦मयीन 



१९९८ माचC &व अनभुव ५६ एक राखीव &ल वशैालN प�ंडत MसधंदुगुC eवास आnण मxहला राखीव सीट  या9वषयी चचाC पWुषी &Lीuव 
१९९८ माचC लेख ५९ Mमळवतीची पोतडी सHरता आवाड ड��बवलS नोकरSन/gयवसायानं आप}याला काय xदलं या9वषयीचा अनभुव परंपरा लोकशाहS &Lी&वातंPय 
१९९८ माचC लेख ६३ आहार�-टS : सोयाबीन  डॉ. 9वजया साठे पणेु आहारा9वषयी Gतसरा लेखांक आरोfय 
१९९८ माचC &व अनभुव ६५ डोळस' अनभुव स&चन कंुडलकर पणेु सuयशोध सं&था आnण �फ}म बन9वणे यामधील अनभुव कला &वावलंबन 
१९९८ माचC झुंजमूुंज ू १ कायदा : शहाण हो8याचा वायदा अच7ना मेढेकर  औरंगाबाद ि&Lयांना आपले हhक आnण अZधकार जाणीव हो�यासाठ� कायदा ओळख ि&Lया आnण कायदा 
१९९८ माचC झुंजमूुंज ू ५ भंवरSदेवीनं बोलकं केल नयन कुलकणu पणेु iामीण �कशोर eक}प अतंगCत मxहलांशी नारS समता मंचने केलेलS चचाC 9ववाह आnण ि&Lया iामीण ि&Lया 
१९९८ माचC झुंजमूुंज ू ७ मतैरणी ग मतैरणी  Aव<या बाळ पणेु मxहला xदनाyया GनMमVाने चचाC &Lी-पWुष समानता iामीण ि&Lया राजकारण 

अकं 
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष#क लेखक शहर सारांश कळीचे श9द १ कळीचे श9द २ कळीचे श9द ३ 
१९९८ ए9eल मखुप-ृठ फोटो अMभिजत वद� iामीण भागातील मलुSंचा फोटो 
१९९८ ए9eल संपादक4य ४ संवाद 9व;या बाळ पणेु अकंा9वषयी xदले}या eGत�~या याब;दलचे 9ववेचन सामािजक 
१९९८ ए9eल कथा ६ तो, ट आnण uयाचं लfन मेधा सामंत पणेु सामािजक बदलाyया  नgया पcरमाणातील पGतपuनी यांyयामधील नाते &Lी-पWुष नातसेंबंध 
१९९८ ए9eल eGत�~या ९ छोटाच पण बोलकं P�तसाद eा. वंदना भागवत पणेु Mमसा ९७ xदवाळी अकं  वाचनू बOीस  ठेवले uयाब;दल आले}या eGत�~यां9वषयी सामािजक लZैगकं 
१९९८ ए9eल लेख १५ लोकशाहS िजंदाबाद अभय कुलकणd पणेु Gनवडणकुांमधील xहसंाचार  �-टाचार या9वषयी �बहारमधील Gनवडणकुा दरRयान असणारे ZचL राजकारण जात 
१९९८ ए9eल लेख १८ प<माताई गोळे यांTयासाठU कAवतांजलN डॉ. अनरुाधा पोतदार उपल|ध नाहS प;माताई गोळे यांना एक �;धांजलS  &Lीuव 
१९९८ ए9eल कथन २२ ]यायघंटा नीला उपल|ध नाहS नवरा-बायकोमधील ताण uयातनू होणारे पcरणाम याला सामोरे कसे जाता येऊ शकेल, या9वषयीचे सuयकथन कुटंुब आnण ि&Lया &Lी-पWुष नातसेंबंध 
१९९८ ए9eल eGत�~या २७ वाचणारे 4लCहतात शभुदा तांबे औरंगाबाद ि&Lयांyया e�नांवर चचाC 
१९९८ ए9eल eGत�~या २७ वाचणारे 4लCहतात अचCना वझ े सावंतवाडी xदवाळी अकं आवडला 
१९९८ ए9eल eGत�~या २७ वाचणारे 4लCहतात आशा बगे उपल|ध नाहS xदवाळी अकं आवडला 
१९९८ ए9eल eGत�~या २७ वाचणारे 4लCहतात चाWशीला पांगारकर पणेु Mमसा अकंाला सचूना देणारS eGत�~या 
१९९८ ए9eल लेख २८ Aवशषे ओळख : च�ंकला भाग $व उ��वला सहाणे पणेु लातरूम ये काम करणाwया eा. चं�कला भागCव  या माहे�वरS समाजातील &Lीyया कतृCuवा9वषयी  &LीकतृCuव साxहuय आधGुनक 
१९९८ ए9eल लेख ३१ सामािजक पालकFवाTया वाटेवर शभुदा जोशी पणेु सामािजक पालकuव या 9वचाराला घेऊन पालकनीती माMसक सtु  झाले uयातनू जोडले गेलेले लोक सामािजक 
१९९८ ए9eल लेख ३३ 4मळवतीची पोतडी &वाती कव� पणेु नोकरSन/gयवसायानं आप}याला काय xदल या9वषयीचा अनभुव सामािजक 
१९९८ ए9eल परSOण ३५ पRुतकांAवषयी लता जाधव पणेु सहा प&ुतका9वषयी माxहती साxहuय n®चन &Lी 
१९९८ ए9eल लेख ३७ आहार¢pटN : मसा�याच ेपदाथ $, RवादासाठU आOण आरोrयासाठU डॉ. 9वजया साठे पणेु आहारा9वषयी लेखांक ४ आरोfय 
१९९८ ए9eल कथा ३९ अ¢pठ रा. म. बोरगावकर बंगलोर घरात कुLा आणणे यातनू पतीपuनी मधील घडून आलेले नाते &Lी-पWुष नातसेंबंध 
१९९८ ए9eल लेख ४४ आपल ंसखी मडंळ मीनल द³तरदार पणेु सखी मंडळ आयोिजत सहल आnण uयातील अनभुव xटपण MशOण 
१९९८ ए9eल अनभुव कथन ४९ अनभुव कुसमू देशपांड े पणेु तWण मलुगी आnण Gतyया लfना9वषयी 9वचार 9ववाह आnण ि&Lया 
१९९८ ए9eल झुंजमूुंज ू १ कायदा : शहाण हो8याचा वायदा !"#$%&'()(*+&& औरंगाबाद ि&Lयांना आपले हhक आnण अZधकार जाणीव हो�यासाठ� कायदा ओळख ि&Lया आnण कायदा 
१९९८ ए9eल झुंजमूुंज ू ४ मोकळं आभाळ, बCंदRत चौकटN प-ुपा Oीरसागर अबंाजोगाई मानवलोक सं&थेत काम करताना आलेले अनभुव iामीण ि&Lया 
१९९८ ए9eल झुंजमूुंज ू ७ मतैरणी ग मतैरणी 9व;या बाळ पणेु ८ माचC मxहला xदन प�ुयातील संघटनांनी साजरा केला या9वषयी &LीMशOण 

अकं 
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष#क लेखक शहर सारांश कळीचे श9द १ कळीचे श9द २ कळीचे श9द ३ 
१९९८ मे मखुप-ृठ फोटो 9वलास काणे नदS आnण बोट याचा फोटो 
१९९८ मे संपादक4य ४ संवाद 9व;या बाळ पणेु सातारा येथील Rहाळंुग येथील सuयशोध सं&थेचा कायC~म आnण eवास अनभुव पयाCवरण 
१९९८ मे लेख ६ कोयना नावाचा एक शाप ? माधव गोखले कोयना खोwयातल ंआदंोलन आदंोलन सं&कृती 
१९९८ मे कथा १४ Wिhमणी eकाश पाठक पंप ऑपरेटर नामदेव याची पuनी Wिqमणी9वषयी &Lी-पWुष नातसेंबंध ि&Lया आnण कुटंुब 
१९९८ मे eGत�~या १९, २० वाचणारे Mलxहतात अनेकांचे लेखन Mमसा अकंा9वषयी, लेखना9वषयी eGत�~या 
१९९८ मे लेख २१ अडलेलS Mमळवती डॉ. qयोRFना पडळकर पणेु Mमळवतीची पोतडी वाचनू लेकुरवा�या &Lीची शारScरक आnण मानMसक ओढाताण या9वषयीचे अनभुव आरोfय 
१९९८ मे लेख २५ राजकारणाyया अगंणात eा. प-ुपा भावे मुंबई मी�डयातनू दाख9व�यात येत असलेले Gनवडणकुा 9व�लेषण चचाC राजकारण 
१९९८ मे e�नावलS २७ तWणांना काय वाटत ं Mमसा eGतGनधी पणेु 
१९९८ मे परSOण २९ प&ुतकां9वषयी थोडस ं वंदना कुलकणd पणेु तीन प&ुतकां9वषयी माxहती साxहuय सामािजक 
१९९८ मे कथा ३१, ४८ कमळी xहरा पवार  मुंबई कमळीचे MशOण आnण सावL आईचे अनभुव कथा  &LीMशOण वा¦मयीन 
१९९८ मे लेख ३३ Aवशषे ओळख : CदपालN असलकेर अवंती महाजन मुंबई पाच मलुांसोबत क]याकुमारSपयCत केलेला eवास &LीकतृCuव 

१९९८ मे लेख ३९ जीव िजथ ंजडला �तथचं माझ ंघर
माHरया 4मFRका, अन.ु 

अजनी नरवण े पणेु 
गीराMसमां एक डुगंरS यामधील कथा  iामीण ि&Lया आxदवासी &Lी 

१९९८ मे लेख ४४ Mमळवतीची पोतडी डॉ. छाया नाईक नागपरू नोकरSनं/ gयवसायानं काय xदलं या9वषयीचा अनभुव घरकाम सं&कृती 
१९९८ मे अनभुव कथन ४७ रंडीचा नवरा डॉ. सतीश कुलकणd पणेु वे�या मxहलेशी लfन केले}या पांडुरंग तWणाचा अनभुव लेखक मांडत आहेत &Lी-पWुष नातसेंबंध 
१९९८ मे लेख ४९ आहार¢pटN : अ�पमोलN बहुगणुी कांदा डॉ. 9वजया साठे पणेु आहारा9वषयी लेखांक ५  आरोfय 

१९९८ मे झुंजमूुंज ू १ कायदा : शहाण हो8याचा वायदा अच7ना मेढेकर  औरंगाबाद ि&Lयांना आपले हhक आnण अZधकार जाणीव हो�यासाठ� कायदा ओळख ि&Lया आnण कायदा 
१९९८ मे झुंजमूुंज ू ३ बळी मfुधा देशपांडे पणेु iामीण कथा iामीण जीवन iामीण ि&Lया 
१९९८ मे झुंजमूुंज ू ५ होय, मी साAव(ीच ! मंदा�कनी जमदाड े पणेु iामीण वा&तव ZचL सं&कृती iामीण ि&Lया 
१९९८ मे झुंजमूुंज ू ७ मतैरणी ग मतैरणी 9व;या बाळ पणेु समता वाचनालय या9वषयी चचाC साxहuय 

अकं 
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष#क लेखक शहर सारांश कळीचे श9द १ कळीचे श9द २ कळीचे श9द ३ 
१९९८ जनू मखुप-ृठ फोटो जगदSश गोडबोले  कyचे घर आnण पPयाचे दर यातनू  डोकावणारS मलुगी 
१९९८ जनू संपादक4य ४ संवाद 9व;या बाळ पणेु कायC~म आnण मतभेद असणारे भेटलेले लोक यामधील संवाद सां&कृGतक सामािजक राजक4य 
१९९८ जनू वVृा]त ६ चाहूल : सोयीTया त{व�ानाची अच7ना मेढेकर  औरंगाबाद चाहूल नाटकावtन Mमसा आnण मनोरंजन चचाC कला &Lी-चळवळ &LीवादS 
१९९८ जनू लेख १२, २० 9वनोदापालSकडील अLे आशा साठे उपल|ध नाहS आचायC अLे यांyया ज]मशता|दS GनMमV Mलxहलेला लेख  xहदं ू&Lी लfनसं&था &वावलंबन 
१९९८ जनू कथा १६ सनातन सापेO सuय मfुधा देशपांडे पणेु eेमा9वषयी कथा  &Lी-पWुष नातसेंबंध कुटंुब आnण ि&Lया लfनसं&था 
१९९८ जनू eGत�~या २२ वाचणारे Mलxहतात मनीषा तळुपळेु उपल|ध नाहS सनंुदा अवचट यांyया9वषयी eGत�~या 
१९९८ जनू eGत�~या २२ वाचणारे Mलxहतात सरोज लाडवळकर मुंबई ]यायघंटा या कथेवरSल eGत�~या 
१९९८ जनू eGत�~या २३ वाचणारे Mलxहतात ग. के. केळकर मुंबई अकं आnण अकंातील लेखन यावर eGत�~या 
१९९८ जनू eGत�~या २३ वाचणारे Mलxहतात मधकुर साठे नाMशक लोकशाहS िजंदाबाद लेख आवडला  

१९९८ जनू मलुाखत २४, ४२ घे ज]म तू �फWनी मंदा�कनी देशपांड े पणेु 
शाR(ो�त गायन मधील जयपरू घरा8यातील वामनराव सडोलNकर यांTया आठवणी FयांTया मलुNTया 

मलुाखतीमधनू उलगड�या आहते.
कला कला आnण ि&Lया 

१९९८ जनू लेख २७ राजकारणाyया अगंणात eा. प-ुपा भावे मुंबई Gनवडणकू, खासदार, साxहuय या9वषयी चचाC राजकारण साxहuय 
१९९८ जनू लेख २९ आप}या गंगुताई सधुा Oीरे पणेु समाजसेवी काम करणाwया गंगुताई यांyया9वषयी &LीMशOण 

१९९८ जनू लेख ३१ प&ुतकां9वषयी थोडस 
मदंाkकनी भार<वाज, वदंना 

कुलकणu उपल|ध नाहS प&ुतका9वषयी माxहती साxहuय 

१९९८ जनू eGत�~या ३३ वाचणारे Mलxहतात 
श4शकांत काळे, डॉ. जय ू

जगताप खेडd, सातारा  अकंातील लेखा9वषयी 

१९९८ जनू कथा ३४ uया दोघी मंगला साने गोवा मलुS आnण आuमGनभCरता याभोवती कथा वा¦मयीन 
१९९८ जनू लेख ४० आहार¢pटN : लसणू, औषधी गणुांच ेभांडार डॉ. 9वजया साठे पणेु आहारा9वषयी लेखांक ६ आरोfय 
१९९८ जनू लेख ४३ R(ीची पाळंमळू ंकोणती ? जया ;वादMशवार चं�परू ि&Lयांभोवती असणाwया रचना आnण uया तोड�याचे eयuन या9वषयी सं&कृती &LीवादS 
१९९८ जनू eGत�~या ४५ eGत�~या Mमसा eGतGनधी पणेु xदवाळी अकं ९७ अकंाyया eGत�~या िजंकले}या तीन ~मांकाyया eGत�~या आxदवासी राजकारण आnण ि&Lया 
१९९८ जनू झुंजमूुंज ू १, ४ कायदा : शहाण हो8याचा वायदा अच7ना मेढेकर  औरंगाबाद ि&Lयांना आपले हhक आnण अZधकार जाणीव हो�यासाठ� कायदा ओळख ि&Lया आnण कायदा 
१९९८ जनू झुंजमूुंज ू ३ Cहसंकेडून �न:शzदतकेड े 9वजय पWळकर पणेु लेखकाचा अनभुव xहसंा 
१९९८ जनू झुंजमूुंज ू ५ बोलके अनभुव डॉ. ऋचा घटे, स�ुनता गांधी नागपरू, रuनाZगरS iामीण भागातील कामाचे  अनभुव &Lीuव पWुषuव परंपरा 
१९९८ जनू झुंजमूुंज ू ७ मतैरणी ग मतैरणी 9व;या बाळ पणेु 9प�याyया पा�याचे e�न राजकारण पWुषी 

अकं 
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष#क लेखक शहर सारांश कळीचे श9द १ कळीचे श9द २ कळीचे श9द ३ 
१९९८ जलु ै मखुप-ृठ पlxटगं मfुधा देशपांडे लाकडाची मोळी घेऊन जाणाwया iामीण ि&Lया 
१९९८ जलु ै संपादक4य ४ संवाद 9व;या बाळ पणेु Mमसा अकंा9वषयी आले}या eGत�~येला xदलेले उVर यावर चचाC &LीवादS &Lी-अuयाचार पWुषी 
१९९८ जलु ै लेख ७ फँटम =लMब उमा सोनक पणेु &Lी मनाyया वेदने9वषयी &Lीuव 

१९९८ जलु ै लेख ९ जाचक महjेवर धरणाAव.<ध मCहलांचा �यापक लढा नीला शमाC पणेु म यeदेशातील महे�वर धरण आदंोलन आदंोलन सामािजक धाMमCक 
१९९८ जलु ै eGत�~या १५, १६ वाचणारे Mलxहतात अनेकांचे लेखन अकंातील लेखन uया9वषयीची मत े
१९९८ जलु ै लेख १७ राजकारणाTया अगंणात : पोरकट सरकारच ेउ_माद Pदश $न eा. प-ुपा भावे मुंबई अणचुाचणी आnण उ]माद आnण सरकार राजकारण 9वकास 
१९९८ जलु ै eGत�~या १९ वाचणारे Mलxहतात सबुोध कोझरेकर दापोलS 9वशषे ओळखमधील xदपालS असलेकर लेख वाचनू eGत�~या 
१९९८ जलु ै eGत�~या १९ वाचणारे Mलxहतात रजनी सोनाळकर पणेु 9वशषे ओळखमधील xदपालS असलेकर लेख वाचनू eGत�~या 
१९९८ जलु ै क9वता २० एक शहर सजुाता राऊत ठाणे 
१९९८ जलु ै क9वता २० ZचमकुलS पोर अशोक कोतवाल जळगाव 
१९९८ जलु ै क9वता २१ Gनरगाठ क}याण इनामदार पणेु 



१९९८ जलु ै क9वता २१ परागमन eGतभा महाजन अहमदनगर 
१९९८ जलु ै क9वता २१ e�न मनीषा दSOत पणेु 
१९९८ जलु ै क9वता २२ कवच अि�वनी गुरव पणेु 
१९९८ जलु ै क9वता २२ पाऊले वसंत पाटSल कराड 
१९९८ जलु ै क9वता २३ कुलपुाची �क}लS सनेुLा ओक पणेु 
१९९८ जलु ै क9वता २३ शरSराyया वळणावर नीरजा मुंबई 
१९९८ जलु ै क9वता २३ ती नीMलमा पालवणकर ठाणे 
१९९८ जलु ै लेख २४, ४१ Aववाहबाwय सबंधं : एक सामािजक पेच कWणा गोखले ड��बवलS 9ववाहबा�य संबंध सम&या आnण Gनवारण या9वषयी चचाC &LीMशOण सामािजक लYZगक 
१९९८ जलु ै लेख २९ ती आnण इतर! सं या दाभोलकर मुंबई कौ]सेMलगं या e�~येमध}या 9व9वध म;ु;यांब;दल  लYZगक सं&कृती कुटंुबgयव&था 
१९९८ जलु ै परSOण ३३ प&ुतकां9वषयी थोडस ं आशा साठे उपल|ध नाहS तीन प&ुतकांची माxहती साxहuय &Lीमhुती 
१९९८ जलु ै अहवाल ३४, ३८ खासा ]याय! क9वता आबंलुकर रायगड Gनद�ष असणाwया कै;यांना, 9वचारधीन कै;यांना ]याय या9वषयीचा अहवाल ि&Lया आnण कायदा 
१९९८ जलु ै लेख ३६ आहार¢pटN : ऋतचु� आOण आहार डॉ. 9वजया साठे पणेु आहारा9वषयी लेखांक ७ आरोfय 
१९९८ जलु ै लेख ३९ Aवशषे ओळख : शकंुतला देवईकर जया ;वादMशवार चं�परू चं�परू येथील सामािजक कायCकuयाC शंकुतला देवईकर यांyया9वषयी &LीकतृCuव दMलत 
१९९८ जलु ै लेख ४२ Mमळवतीची पोतडी आशा रोटकर  पणेु नोकरSनं/ gयवसायानं काय xदलं या9वषयीचा अनभुव ि&Lया आnण अथCकारण 
१९९८ जलु ै अनभुव कथन ४४ Gतघींची गो-ट सवुणाC xदवेकर पणेु मhुताई या मxहला उ;योजकांमधील Gतघीं9वषयी ि&Lया आnण अथCकारण &Lीमhुती 
१९९८ जलु ै कथा ४६ रOाबंधन भारती पांडे पणेु एकल &Lी सभु�ाबाई यांची कथा एकल &Lी कुटंुब आnण ि&Lया 
१९९८ जलु ै झुंजमूुंज ू १ xटपण 9व;या बाळ पणेु ’झुंजमूुंजू’9वषयी अजनू काय सचुवायचे आहे का, या9वषयी आवाहन 
१९९८ जलु ै झुंजमूुंज ू २ कायदा : शहाण हो8याचा वायदा अच7ना मेढेकर  औरंगाबाद ि&Lयांना आपले हhक आnण अZधकार जाणीव हो�यासाठ� कायदा ओळख ि&Lया आnण कायदा 

१९९८ जलु ै झुंजमूुंज ू ५ वणवा : पHरणाम काय होतात ? eा. दामोदर माने 
सकाळTया 
सौज_यान े वणवा लाग}याने पयाCवरण आnण मानवी जीवन पcरणाम चचाC पयाCवरण 

१९९८ झुंजमूुंज ू ६ मोलकरSन गौतम सयूCवंशी परभणी 
१९९८ झुंजमूुंज ू ७ मतैरणी ग मतैरणी  9व;या बाळ पणेु सलुभा ��मे यांचा सकाळमधील iामीण ि&LयांवरSल लेख या9वषयी 9ववेचन iामीण ि&Lया रोजगार 

अकं - दशकपतूI  >वशषेांक 
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष#क लेखक शहर सारांश कळीचे श9द १ कळीचे श9द २ कळीचे श9द ३ 

१९९९ ऑग&ट मखुप-ृठ पlxटगं संजय पवार मधमाशांच ंपोळ आnण uयाyया भोवती जमले}या मधमाशा 
१९९९ ऑग&ट संपादक4य ४ संवाद 9व;या बाळ पणेु Mमसाyया दशकपतुdyया GनMमVाने सां&कृGतक &LीपWुष समता 
१९९९ ऑग&ट लेख ६ 9वशषे ओळख डॉ. 9वGनता बाळ नवी xद}लS मnणमाला या सामािजक आnण पLकाcरतyेया OेLात काम करणाwया कायCकतdची 9वशषे ओळख सामािजक साxहuय  
१९९९ ऑग&ट लेख ११ मानवी ह�कासाठU माणसांची लढाई रेण ूगावसकर पणेु मानवी हhकाyया जाहSरनाRयाचे सार मानवी हhक सामािजक कायदे9वषयक 
१९९९ ऑग&ट eGत�~या १६ वाचणारे Mलxहतात अनेक मा]यवरांचे लेखन आnण eGत�~या &Lी हhक &LीपWुष नातसेंबंध 
१९९९ ऑग&ट कथा १८ बो]साय डॉ. eदSप पाटकर पनवेल बो]साय या छो«या झाडाब;दल पयाCवरण 
१९९९ ऑग&ट लेख २२ �यगं&च(कला मCहलांसाठU खलुN आह!े वसंत सरवटे मुंबई gयंगZचLकला हS मxहलांसाठ�स;ुधा आहे या संदभाCत कला 
१९९९ ऑग&ट लेख २५ सFयाlह : मCंदर PवशेासाठU डॉ. अWणा ढेरे पणेु डॉ. बाबासाहेब आबेंडकर व Mशवबा कांबळे यांyया मंxदर eवेशाyया सuयाiहा संदभाCत लेख मानवी हhक सामािजक धमC 
१९९९ ऑग&ट क9वता ३० �नरव�नरव क9वता महाजन ठाणे 
१९९९ ऑग&ट क9वता ३० Pवास eा. मीना देशपांडे कराड 
१९९९ ऑग&ट क9वता ३१ नारायण सवु � यांना... सलेुखा न ना मुंबई 
१९९९ ऑग&ट क9वता ३२ आज �तला पाहताना देवदV दाभोलकर 
१९९९ ऑग&ट क9वता ३२ थांब ना सधुीर मोघे पणेु 
१९९९ ऑग&ट क9वता ३२ वशंाचा Cदवा महl� फाटे लोणावळा 
१९९९ ऑग&ट क9वता ३३ नात े नीMलमा गुंडी पणेु 
१९९९ ऑग&ट क9वता ३३ अभतूपवू $ नीला शमाC पणेु 
१९९९ ऑग&ट क9वता ३३ एकटNच दास ूव;ैय  जालना 
१९९९ ऑग&ट लेख ३४ य<ुधाचा पfाTया PचारासाठU उपयोग अयोrय eा. प-ुपा भावे मुंबई पOाचा eचार करत असताना दोन देशातील य;ुधाचा उपयोग कtन घेणे अयोfय आहे, या �-टSने लेख धमC Gनवडणकू xहदंuुववाद 
१९९९ ऑग&ट कथा ३७ आई ªानदा नाईक पणेु मलुSyया MशOणासाठ� व कुटंुबासाठ� आईचा संघषC &LीMशOण दाcर�य

१९९९ ऑग&ट लेख ४० 4मळवFयाTया घरातल ंवाRतव घराबाहेरSल काम कtन संसार करणाwया; तसेच &वतःच कतृCuव Mस;ध करणाwया मxहलां9वषयी Mमळवuया घरातील वा&तव &LीMशOण 
Aवकास िR(या आOण 
अथ $कारण कुटंुबgयव&था 

१९९९ ऑग&ट लेख ४१ Pjन तरेा कोटNचा डॉ. रोCहणी भट-साहनी पणेु घराबाहेरSल काम कtन संसार करणाwया; तसेच &वतःच कतृCuव Mस;ध करणाwया मxहलां9वषयी Mमळवuया घरातील वा&तव 
Aवकास िR(या आOण 
अथ $कारण R(ीप.ुष नातसेबंधं कुटुबं�यवRथा

१९९९ ऑग&ट लेख ४३ 4मळण,ं 4मळवण ंआOण मान4सकता डॉ. नंxदनी xदवाण मुंबई घराबाहेरSल काम कtन संसार करणाwया; तसेच &वतःच कतृCuव Mस;ध करणाwया मxहलां9वषयी Mमळवuया घरातील वा&तव 
Aवकास िR(या आOण 
अथ $कारण R(ीप.ुष नातसेबंधं कुटुबं�यवRथा

१९९९ ऑग&ट लेख ४६ 4मळवतीची अथ $सRंकृती डॉ. jयामला वनारसे पणेु घराबाहेरSल काम कtन संसार करणाwया; तसेच &वतःच कतृCuव Mस;ध करणाwया मxहलां9वषयी Mमळवuया घरातील वा&तव 
Aवकास िR(या आOण 
अथ $कारण ल �&गकता सांRकृ�तक

१९९९ ऑग&ट लेख ५० 4मळवतीच ं अथ $Rवातgंय सकंलन- सषुमा दातार पणु े घराबाहेरSल काम कtन संसार करणाwया; तसेच &वतःच कतृCuव Mस;ध करणाwया मxहलां9वषयी Mमळवuया घरातील वा&तव 
Aवकास िR(या आOण 
अथ $कारण R(ी Rवात(ं आ&थ $क

१९९९ ऑग&ट लेख ५९ 4मळवतीTया �यथा मीनाfी सरदेसाई सांगलS घराबाहेरSल काम कtन संसार करणाwया; तसेच &वतःच कतृCuव Mस;ध करणाwया मxहलां9वषयी Mमळवuया घरातील वा&तव 
Aवकास िR(या आOण 
अथ $कारण R(ीप.ुष नातसेबंधं कुटुबं�यवRथा

१९९९ ऑग&ट लेख ६२ घर दोघांच ं सकंलन- डॉ. राज�ी देशपांड े सातारा घराबाहेरSल काम कtन संसार करणाwया; तसेच &वतःच कतृCuव Mस;ध करणाwया मxहलां9वषयी Mमळवuया घरातील वा&तव 
Aवकास िR(या आOण 
अथ $कारण R(ीप.ुष नातसेबंधं कुटुबं�यवRथा

१९९९ ऑग&ट कथन ६८ माणसूपण जपणार जोडप qयोती बडेकेर पणेु माणसूपण जपणाwया जोडkया9वषयी सामािजक
१९९९ ऑग&ट पL ७३ दोRतांनो शोभाताई तWणांना पL 
१९९९ ऑग&ट कथा ७४ अनभुव श4मन शरेे रuनाZगरS एका अनभुवाची कथा आरोrय सामािजक
१९९९ ऑग&ट लेख ७७ आई hहणोनी कोणी.. शोभा भागवत पणेु रेण ूगावसकर यांyया संदभाCत सामािजक
१९९९ ऑग&ट क9वता ८१ आता शलैा सायानाकर इ&लामपरू 
१९९९ ऑग&ट क9वता ८१ उशीर नसले ना झाला? सगंीता बव � पणेु 
१९९९ ऑग&ट लेख ८२ प.ुषRपदंन माणसूपणाTया वाटेवरची गीतालN Aव.म पणेु पWुष &पंदन माMसका9वषयी पWुषeधानता &LीपWुष नातसेंबंध 
१९९९ ऑग&ट कथा ८४ िज<द समुा करदंNकर पणेु यमyूया िज;दSची कथा  MशOण कुटंुबgयव&था 
१९९९ ऑग&ट झुंज ूमुंज-ू लेख २ भारतीय घटRफोट कायदा १८६९ अच $ना मढेकेर - मराठे जामनगर भारतीय घट&फोट काय;या9वषयी कायदे9वषयक 
१९९९ ऑग&ट झुंज ूमुंज-ू लेख ४ RवTछता - सामािजकता आOण R(ी न4लनी नावरेकर नाMशक भारतीय सं&कृतीत &वyछतचेी जबाबदारS फhत ि&Lयांची असते या9वषयी िR(या आOण सRंकृती सामािजक
१९९९ ऑग&ट झुंज ूमुंज-ू कथा ६ देवीचा सचंार 4म4लदं जोशी पणेु देवी अगंात येणाwया अधं�;धा आnण tढSंब;दल अधं�;धा 

अकं
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष#क लेखक शहर सारांश कळीचे श9द १ कळीचे श9द २ कळीचे श9द ३ 
१९९९ सkटlबर मखुप-ृठ पlxटगं जनुकुा देस रंगीबेरंगी पlxटगं uयाम ये मलुगी झोका खेळत आहे.
१९९९ सkटlबर संपादक4य ४ संवाद 9व;या बाळ पणेु &वातंPयाyया प]नास वषाCनंतरची पcरि&थती आदंोलन संघटना 
१९९९ सkटlबर कथा ६ वाळूवरची नfीदार पाऊल ं रोxहणी पटवधCन पणेु एका eवासाची कथा पयाCवरण 
१९९९ सkटlबर लेख १० वेदनेचा eवास डॉ. मनीषा कोठेकर नागपरू सरोगेट मदर संदभाCत आरोfय सामािजक 
१९९९ सkटlबर eGत�~या १४, १५ वाचणारे Mलxहतात अनेक मा]यवरांचे लेखन आnण eGत�~या सामािजक ि&Lया आnण सं&कृती 
१९९९ सkटlबर लेख १६ डोळस मतदानाचा PयFन हवा eा. प-ुपा भावे मुंबई चांगले सरकार ये�यासाठ� डोळसपणे मतदान कर�यासंदभाCत Gनवडणकू लोकशाहS 
१९९९ सkटlबर कथा १९ ऐसी कळव�याची  जाती सनंुदा मोहनी नागपरू कुसमू परांजपे यांची &वातंLपवूC भारतातील कथा  शOैnणक सामािजक 
१९९९ सkटlबर लेख २२ कंkयटुरबहा;दर आजी &वाती कव� पणेु Wिhमणीबाई देसाई या संगणकात पारंगत असणाwया आजी9वषयी &LीMशOण आधGुनकता 
१९९९ सkटlबर क9वता २५ अधीन सायमन माxटCन वसई 
१९९९ सkटlबर क9वता २५ नीलम माणगावे को}हापरू 

१९९९ सkटlबर लेख २६ eथा क4 eगती अ¥यासक सां&कृGतक वारशाyया नावाखालS ि&Lयांना दाबनू ठेवणाwया सं&कृतीचा अ¥यास &LीपWुष समता सं&कृती आnण ि&Lया Aवकास िR(या 
आOण अथ $कारण

१९९९ सkटlबर क9वता २८ नळ �ुती देसाई खामगाव 
१९९९ सkटlबर कथा २९ गवसल ंगमावलं  मंगला साने गोवा एका गरSब मxहलेyया पcरि&थतीची कथा �म 
१९९९ सkटlबर लेख ३४ आयेशाबी अलका असेरकर ठाणे आयेशाबी या मxहलेyया जीवनाची कथा �म 
१९९९ सkटlबर वVृा]त ३८ सखी मंडळ मेळावा रAवबाला काकतकर पणेु सखी मंडळ मेळावा याचा वVृा]त सं&था लYZगक अuयाचार साxहuय 
१९९९ सkटlबर क9वता ४० सषुमा बसवंत ठाणे 
१९९९ सkटlबर अनभुव कथन ४१, ४४ रखमा आnण मी रेवती गोडबोले पणेु घरकाम करणाwया &Lी9वषयी घरकाम 
१९९९ सkटlबर लेख ४२ वाघांचा कदCनकाळ 9व. य. केळकर पणेु रानकुL ेया वाघांyया कदCनकाळ असणाwया eा�या9वषयी पयाCवरण 

१९९९ सkटlबर लेख ४५, ४९ 4शfणाचा उपयोग केला पाCहज े आशा eधान मुंबई ि&Lयांनी MशOणाचा योfय तो उपयोग केला पाxहजे &LीMशOण 
Aवकास िR(या आOण 

अथ $कारण कुटंुबgयव&था 

१९९९ सkटlबर कथा ४६ दGुनयादारS 9eयबंदे करंडे मुंबई मानMसक संतलुन �बघडले}या &Lीची  कथा आरोfय लfनसं&था कुटंुबgयव&था 
१९९९ सkटlबर लेख ५० दो&तांनो शोभा भागवत तWणांyया वेगवेग�या सम&या9वषयी पLgयवहार कर�याचे आवाहन पWुषeधानता 
१९९९ सkटlबर झुंजमूुंज ू २ फौजदारN कायदा आOण िR(यांच ेह�क अच $ना मढेकेर- मराठे औरंगाबाद मxहलांyया काय;या9वषयी आnण कायदेशीर हhका9वषयी कायदे9वषयक 
१९९९ सkटlबर झुंजमूुंज ू ४ खेळ मेधा टेगशे मxहलांyया गटात MशOण आnण सवCसामा]य ªान या9वषयी खेळ शOैnणक 



१९९९ सkटlबर झुंजमूुंज ू ६ तोZच साधू ओळखावा MमMलदं जोशी पणेु गावात}या अGन-ट tढS-परंपरा व अधं�;धा या9वषयी अधं�;धा 

अकं - Cदवाळी Aवशषेांक
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष#क लेखक शहर सारांश कळीचे श9द १ कळीचे श9द २ कळीचे श9द ३ 

१९९९ ऑhटो- नोgहl मखुप-ृठ ZचL प-ुपा गं�े एका मxहलेच ZचL
१९९९ ऑhटो- नोgहl संपादक4य ६ संवाद 9व;या बाळ पणेु राजकारण आnण नमCदा बचाव आदंोलनाब;दल राजकारण सामािजक पयाCवरण 
१९९९ ऑhटो- नोgहl वVृा]त ८ एका eवासाचा सोहळा PमोCदनी वडके - कवळे Mमसाyया कायC~मा9वषयी कला &Lीदखुः 
१९९९ ऑhटो- नोgहl मनोगत १३ कृतªतचेे मनोगत 9व;या बाळ पणेु दशकपतूd GनMमV कृतªता gयhत करणार मनोगत सं&था &Lीवाद 
१९९९ ऑhटो- नोgहl कथा १६ &Lीज]म 9वजया राजा यO &Lीyया द:ुखापासनू त ेअसंqय अडचणीची &Lी ज]माची कथा सRंकृती आOण िR(या पWुषसVा सामािजक 
१९९९ ऑhटो- नोgहl लेख ३९ राजकारण गेल ंचलुNत? िR(या सवंाद क6 बघताहते राजकारणाब;दल &LीवादS, व सामािजक कायCकuयाC यांyयाशी संवाद &Lीमhुती &LीपWुष समता पWुषeधानता 
१९९९ ऑhटो- नोgहl मलुाखात ४० R(ीम�ुती चळवळ आOण राजकारण गीतालS 9व. म.ं पणेु &LीवादS 9वचारवंत व सामािजक कायCकuयाC वसधुा सरदार व उषा वाघ यांyया मलुाखती &LीपWुष समता धमC &Lीमhुती 

१९९९ ऑhटो- नोgहl मलुाखात ४७ R(ीम�ुती आOण भाजपच ंराजकारण
शzदांकन - अजंलN मळु,े 
गीतालN Aव. मं पणेु माhसCवादS, &LीवादS 9वचारवंत व सामािजक कायCकuयाC माMलनी तळुपळेु  व �करण मोघे  यांyया मलुाखती धमा�धता पWुषeधानता &Lीमhुती 

१९९९ ऑhटो- नोgहl लेख ५४ R(ीम�ुती आOण भाजपच ंराजकारण रnझया पटेल पणेु &LीवादS अ¥यासक, 9वचारवंत यांचे  लेख &Lीमhुती पWुषeधानता धमा�धता 

१९९९ ऑhटो- नोgहl लेख ५६ R(ीम�ुती आOण भाजपच ंराजकारण वंदना भागवत पणेु &LीवादS अ¥यासक, 9वचारवंत यांचे  लेख 
Aवकास िR(या आOण 
अथ $कारण Gनवडणकू &Lीमhुती 

१९९९ ऑhटो- नोgहl लेख ५९ R(ीम�ुती आOण भाजपच ंराजकारण मेधा कोतवाल पणेु &LीवादS अ¥यासक, 9वचारवंत यांचे  लेख 
Aवकास िR(या आOण 
अथ $कारण लोकशाहS 

१९९९ ऑhटो- नोgहl लेख ६० R(ीम�ुती आOण भाजपच ंराजकारण सलुभा पाटोळे पणेु &LीवादS अ¥यासक, 9वचारवंत यांचे  लेख &Lीमhुती पWुषeधानता संघटना 
१९९९ ऑhटो- नोgहl लेख ६२ R(ीम�ुती आOण भाजपच ंराजकारण GनमCला साठे पणेु &LीवादS अ¥यासक, 9वचारवंत यांचे  लेख संघटना &Lीमhुती धमा�धता 
१९९९ ऑhटो- नोgहl लेख ६३ R(ीम�ुती आOण भाजपच ंराजकारण मंगला सामंत पणेु &LीवादS अ¥यासक, 9वचारवंत यांचे  लेख &Lीमhुती पWुषी कुटंुबgयव&था 
१९९९ ऑhटो- नोgहl लेख ६५ R(ीम�ुती आOण भाजपच ंराजकारण GनमCला भाकरे पणेु &LीवादS अ¥यासक, 9वचारवंत यांचे  लेख &Lीमhुती �म अuयाचार 
१९९९ ऑhटो- नोgहl लेख ६६ R(ीम�ुती आOण भाजपच ंराजकारण 9वनया खडपेकर  पणेु &LीवादS अ¥यासक, 9वचारवंत यांचे  लेख &Lीमhुती आरOण &LीपWुष समता 
१९९९ ऑhटो- नोgहl लेख ६८ R(ीम�ुती आOण भाजपच ंराजकारण उषा दातार पणेु &LीवादS अ¥यासक, 9वचारवंत यांचे  लेख &Lीमhुती पWुषeधानता आरOण 
१९९९ ऑhटो- नोgहl लेख ६९ R(ीम�ुती आOण भाजपच ंराजकारण साधना दZधच पणेु &LीवादS अ¥यासक, 9वचारवंत यांचे  लेख संघटना पयाCवरण &Lीमhुती 
१९९९ ऑhटो- नोgहl लेख ७० R(ीम�ुती आOण भाजपच ंराजकारण Mसधं ूकाटे पणेु &LीवादS अ¥यासक, 9वचारवंत यांचे  लेख संघटना 
१९९९ ऑhटो- नोgहl लेख ७२ R(ीम�ुती आOण भाजपच ंराजकारण राजे�वरS देशपांडे पणेु &LीवादS अ¥यासक, 9वचारवंत यांचे  लेख आरOण संघटना &Lीमhुती 
१९९९ ऑhटो- नोgहl लेख ७४ पाjचाFय R(ीवादN राजकारण डॉ. Aव<यतु भागवत पणेु पा�चाzय &LीवादS राजकारणा संदभाCत मांडणी MशOण, आरोfय आधGुनकता समाजवाद 
१९९९ ऑhटो- नोgहl कथा ७८ मग माझ ेकधी? मंगला गोडबोले पणेु संसारात सेट झाले}या &Lीब;दल कुटंुबgयव&था 

१९९९ ऑhटो- नोgहl लेख ८७ आFम�नभ $र जापानी R(ी साGनया जपान जपानम ये आuमGनभCर झाले}या मxहलांब;दल 
Aवकास िR(या आOण 
अथ $कारण ववैाxहक जीवन कुटंुबसं&था 

१९९९ ऑhटो- नोgहl लेख ९२ िR(यांना काय हव ंतरN काय असत? पदमजा फाटक य.ु एस.ए ि&Lयांना �या प;धतीने कथे म ये रंगवल ंजातं uया प;धतीब;दल सं&कृती आnण ि&Lया कुटंुबgयव&था 
१९९९ ऑhटो- नोgहl लेख ९९ एका मनिRवनीच अवकाश 9व;या बाळ पणेु कमल देसाई याचं साxहuयातील योगदान या9वषयी साxह9Vक साxहuयात &Lी eGतमा 

१९९९ ऑhटो- नोgहl कथा १०९ वfृ आOण पान
ज.े आर. आर. टोकxन, अन-ु 
तारा वनारसे तोडले}या महाकाय वOृाब;दल कथा पयाCवरण 

१९९९ ऑhटो- नोgहl क9वता १२१ ज_म अशोक सोनावणे चोपडा 

१९९९ ऑhटो- नोgहl कथा १२२ तारNख
Hरकंx राय भ�टाचाय $ अन-ु 
उqजवला महेदंळे मुंबई घट&फोट या काय;या9वषयी ि&Lया आnण कायदा 

१९९९ ऑhटो- नोgहl लेख १२६ रा(Cंदन qयांना य<ुधाचा Pसगं अनरुाधा चीनमळुग ुदं पणेु कारZगलyया य;ुधाचा अनभुव सांगणारा लेख सरुOतता 
१९९९ ऑhटो- नोgहl कथा १३४ जहर रोCहणी भट सोहनी पणेु बोलताना जहर उगळणाwया मxहलेची कथा  
१९९९ ऑhटो- नोgहl लेख १३९ AवटेAवटेवर आहते बांधणाaयाच ेकpट आOण नाव स<ुधा सतंोष शणेई पणेु वीट कामगाराyया क-टाची गो-ट असंघटSत कामगार iामीण &Lी 
१९९९ ऑhटो- नोgहl लेख १४६ मळुे आOण पारzंया सकु_या आगाशे मुंबई घरातील आई, आजी व मलुगी या तीन 9प¹यांyया संवादाब;दल कुटंुबgयव&था 
१९९९ ऑhटो- नोgहl लेख १५४ दोन 4म( डॉ. अ�नल अवचट पणेु gयसनमhुत होणाwया दोन MमLांची गो-ट gयसनमhुती 
१९९९ ऑhटो- नोgहl क9वता १६३ शzद शzद शzदासाठU सनुील 4शनखडे े जळगाव 
१९९९ ऑhटो- नोgहl कथा १६४ शथ $ Aवजया जोशी मुंबई धनवंती या झुंजार व िज;दS मxहलेचा संघषC कायदे9वषयक कुटंुबgयव&था आरोfय 
१९९९ ऑhटो- नोgहl लेख १७० Fयावळेी सचुल ंत ेअस ंहोत ं च�ंमोहन कुलकणu पणेु Mमसाyया अकंाला मखुप-ृठ काढून देणारे ZचLकार यांची ZचLांब;दल भMूमका कला 

१९९९ ऑhटो- नोgहl कथा १७७ फांदN तटुलN
ग.ुदयाल 4सहं अन-ु डॉ. 
अ.णा ढरेे पणेु गुWदयाल Mसहं यांची एक अनवुाxदत कथा साxहuय 

१९९९ ऑhटो- नोgहl लेख १८२ कथा एका बकेँची नयन कुलकणu पणेु भZगनी Gनवेxदता सहकारS या मxहलांyया बँकेची कथा 
Aवकास िR(या आOण 
अथ $कारण

१९९९ ऑhटो- नोgहl कथा १८६ सबतू सधुा कुलकणu मुंबई एका अuयाचाcरत पी�डत मxहलेची ]यायासाठ� लढ�याची कथा कायदा अuयाचार 
१९९९ ऑhटो- नोgहl क9वता १९४ इTछा मनीषा दN�fत पणेु 
१९९९ ऑhटो- नोgहl क9वता १९४ Fयाच ंप( आलयं आज सायमन माCट $न ठाणे 
१९९९ ऑhटो- नोgहl क9वता १९४ गाण ं दास ूव<ैय जालना 
१९९९ ऑhटो- नोgहl क9वता १९५ पण अिjवनी ध«गड े पणेु 
१९९९ ऑhटो- नोgहl क9वता १९५ माझ Rमारक सHरता पदकx पणेु 
१९९९ ऑhटो- नोgहl क9वता १९५ वदेना 4स4स4लया का�ह¥लो वसई 
१९९९ ऑhटो- नोgहl क9वता १९५ सFयवाणी हात ल�मीकांत तांबोळी नांदेड 
१९९९ ऑhटो- नोgहl क9वता १९६ सखी शलैा सायनाकर इ&लामपरू 
१९९९ ऑhटो- नोgहl क9वता १९६ जळुणी उमा दादेगावकर हे�ाबाद 
१९९९ ऑhटो- नोgहl क9वता १९७ Pमोद कोपड � सातारा 
१९९९ ऑhटो- नोgहl क9वता १९७ आCदवासी मलुांच ेमFृय ू आ. ना पेडणकेर मुंबई 
१९९९ ऑhटो- नोgहl क9वता १९७ ठाव हरवललेN बाई नीरजा मुंबई 
१९९९ ऑhटो- नोgहl क9वता १९७ स.ुवात कAवता महाजन मुंबई 
१९९९ ऑhटो- नोgहl क9वता १९८ केव�यातरN पानझडी नतंर हमेkकरण पFकx सोलापरू 
१९९९ ऑhटो- नोgहl क9वता १९८ Fया दोघी �तघी kकंवा �नरजंन उजगरे मुंबई 
१९९९ ऑhटो- नोgहl क9वता १९८ आसावरN काकडे पणेु 
१९९९ ऑhटो- नोgहl क9वता १९८ पदर कमलाकर पाटNल नाMशक 
१९९९ ऑhटो- नोgहl क9वता १९९ क«डाई  महारNण इ�ंजीत भालरेाव परभणी 
१९९९ ऑhटो- नोgहl क9वता १९९ आप�यासमोर हमेतं जोगळेकर पणेु 
१९९९ ऑhटो- नोgहl क9वता १९९ दोन म`यमवयीन िR(या �तªयावर गणशे Aवसपतु े पणेु 
१९९९ ऑhटो- नोgहl क9वता २०० पखं नी4लमा ग ुडंी पणेु 
१९९९ ऑhटो- नोgहl क9वता २०० स ं̀ या कOण $क अमेcरका 
१९९९ ऑhटो- नोgहl क9वता २०० Cहरा दया पवार P�ा लोखडं े ठाणे 
१९९९ ऑhटो- नोgहl क9वता २०० तझुी कAवता �नळकंठ महाजन जळगाव 
१९९९ ऑhटो- नोgहl क9वता २०१ �तची कहाणी ना. धो महानोर
१९९९ ऑhटो- नोgहl क9वता २०३ पनुः प_ुहाTया अजंलN कुलकणu पणेु 
१९९९ ऑhटो- नोgहl लेख २०४ सखी प;मजा Aव<या Aव<वांस पणेु प;मजा फाटक यांyया9वषयी &LीपWुष समता आरोfय 
१९९९ ऑhटो- नोgहl कथा २१२ अमेय, तसू;ुधा! सजंीव लाटकर मुंबई घट&फोट या9वषयी कुटंुबgयव&था &LीपWुष नातसेंबंध कादे9वषयक 
१९९९ ऑhटो- नोgहl लेख २१९ आईची गो-ट बाळ गाडगीळ पणेु राधाबाई गाडगीळ या आप}या आई9वषयी कुटंुबgयव&था कौतकु 
१९९९ ऑhटो- नोgहl लेख २२५ जलकपटाyया आवताCत  सनुीती स.ु र, सजंय सगंवई पणेु, बडोदा नमCदा बचाव आदंोलन आnण पा�याyया e�ना 9वषयी संघटना पयाCवरण 
१९९९ ऑhटो- नोgहl कथा २३६ देठ PमोCदनी वडके- कवळे पणेु eमोxदनी वडके-कवळे यांची कथा 
१९९९ ऑhटो- नोgहl नगर परुवणी २५१ अहमदनगर तमुTया आमTया भटेNस! P�त�नधी अहमदनगर िज}�या9वषयी 

१९९९ ऑhटो- नोgहl नगर परुवणी २५२, २५७ अ-टपलै ूिज}हा 
डॉ. लNना गोAवलकर, भषूण 
देशमखु, सजुाता देशमखु उपल|ध नाहS अहमदनगर िज}�याची ऐGतहाMसक�-«या माxहती ऐGतहाMसक 

१९९९ ऑhटो- नोgहl नगर परुवणी २५६ पासpठा�या घरातला राजा माधव गोखले उपल|ध नाहS अ�णा हजारे यांyया9वषयी �-टाचार 
१९९९ ऑhटो- नोgहl नगर परुवणी २५८ eGत�~या अनेक मा]यवरांचे लेखन आnण eGत�~या सामािजक शOैnणक वचैाcरक 
१९९९ ऑhटो- नोgहl नगर परुवणी २६३ व�ेया माणसाची शहाणी गोpट अिजता एडके उपल|ध नाहS राजाराम आनंदराव भापकर Rहणजे भापकर गुWजी यांyया कायाC9वषयी पयाCवरण 

१९९९ ऑhटो- नोgहl नगर परुवणी २६४, २६६ पाचा e�नांची कहाणी 
क�पना धपूधरे, 4श�पा 
रसाळ, अजंलN कुलकणu उपल|ध नाहS नगर िज}�यात MशOण, नोकरS का करत,े मलुांना ज]म का xदला असाच  पोशाख का घातला, या e�नावर घेतले}या पcरसंवादा संदभाCत लfनसं&था शOैnणक कुटंुबgयव&था 

१९९९ ऑhटो- नोgहl नगर परुवणी २६५ सहकार आOण राजकारणातील कळस(ूी मCहला नतेFृव
क�पना धपूधरे, 4श�पा 
रसाळ उपल|ध नाहS सहकार आnण राजकारणातील मxहलांyया कळसLूी नेतuृवाब;दल Gनवडणकू लोकशाहS &LीपWुष समता 

१९९९ ऑhटो- नोgहl झुंजमूुंज ू २ सा9वतराची ढायरS शलैा लोCहया अबंाजोगाई वेगवेग�या गो-टS एकL कtन  मांडलेलS सuयि&थती कुटंुबgयव&था कायदे9वषयक 
१९९९ ऑhटो- नोgहl झुंजमूुंज ू ७ जशास तसे सजंीवनी बोकxल पणेु आप}या मलुSyया भ9व-याyया काळजी करणाwया आई 9वषयी &LीMशOण सं&कृती आnण ि&Lया लfनसं&था 



अकं 
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष#क लेखक शहर सारांश कळीचे श9द १ कळीचे श9द २ कळीचे श9द ३ 
१९९९ �डसlबर मखुप-ृठ पlxटगं अWण Mशदें 
१९९९ �डसlबर संपादक4य ४ संवाद 9व;या बाळ पणेु राजकारण आnण सजग नागcरक यावरSल चचाC राजकारण दाcर�य 
१९९९ �डसlबर लेख ६ वेग�या वाटेने चालताना वंदना कुलकणd पणेु अि�वन आnण ZचLा या जोडkयाची ओळख MशOण Mलगंभेद सामािजक 
१९९९ �डसlबर eGत�~या १०,११ वाचणारे Mलxहतात अनेकांचे लेखन अकंातील लेखन आnण अकंा9वषयी eGत�~या 
१९९९ �डसlबर कथा १२ आई सभुा9षनी कुकडे नागपरू दVक मलू आnण नंतर &वतःचे मलू होणे यामधील आईपण यावरSल कथा कुटंुब आnण ि&Lया &Lी-पWुष नातसेंबंध 
१९९९ �डसlबर लेख १४ नjवर शरNराची kकंमत काय? दSनानाथ मनोहर पणेु इ·ाईल देशातील hलब आnण सं&कृती 9ववेचन सं&कृती धमC 
१९९९ �डसlबर लेख १८ राजकारण प-ुपा भावे मुंबई महारा-�ातील राजक4य घडमोडींवरSल 9ववेचन राजकारण �-टाचार
१९९९ �डसlबर कथा २१ थांग अनरुाधा अबजू नागपरू MमL आnण मLैीण याभोवतीची कथा MशOण &Lी-पWुष नातसेंबंध 
१९९९ �डसlबर क9वता २५ जमीन eकाश �कनगावकर जळगाव 
१९९९ �डसlबर क9वता २५ मLै शमा उपल|ध नाहS 
१९९९ �डसlबर क9वता २५ Gनखारे अलका मेहता सांखला 
१९९९ �डसlबर क9वता २५ मनोरम गीता कारवानकार है�ाबाद 
१९९९ �डसlबर क9वता २६ Gतची कहाणी  ना. ध�. महानोर 
१९९९ �डसlबर क9वता २८ महाभारत गीतालS देशमखु बाशd 
१९९९ �डसlबर क9वता २८ सhती &वाती शहा पणेु 
१९९९ �डसlबर मनोगत २९ नवलZच भासे मला सनेुLा पं�डत सोलापरू नोकरSतील पlशनeमाणे संसाराम येहS पlशन &वtपात काहS असावे का, या9वषयी ि&Lया आnण कुटंुब 9ववाह आnण ि&Lया 
१९९९ �डसlबर लेख ३० नागcरक राजा, जागा हो! Mमसा eGतGनधी पणेु अWण भाxटया यांनी Mलxहलेले आरोपपL या9वषयी 
१९९९ �डसlबर कथा ३१, ४७ वसंत रोxहणी वाघमारे मुंबई &नेहा आnण Gतचे समोरyया घरातील &Lी 9वषयीचे कथन ि&Lया आnण कुटंुब 
१९९९ �डसlबर लेख ३२ दो&तांनो शोभा भागवत पणेु तWण मलुSंवरSल ह}ले याबाबत केलेलS चचाC &Lी-पWुष समानता 
१९९९ �डसlबर कथा ३४ ना�यका एक, अनके कथा संदSप मुंबई एका 9ववाxहत &Lीची कथा  ि&Lया आnण कुटंुब &Lी-पWुष नातसेंबंध 
१९९९ �डसlबर सदर ३६ आरसा : माया आOण ममता अ¥यासक उपल|ध नाहS वेगवेग�या नाuयातील माये9वषयी 9ववेचन परंपरा Mलगंभाव 

१९९९ �डसlबर लेख ३९, ४५ मCहलांचा राजकxय सहभाग : आरfण आOण मRुलNम मCहला रिजया पटेल, कAवता 
आबंलुकर पणेु म&ुलSम मxहलांyया स;यकालSन राजक4य ि&थतीवर भा-य म&ुलSम &Lी राजकारण 

१९९९ �डसlबर परSOण ४१ प&ुतकां9वषयी थोडसं ं लता जाधव पणेु सहा प&ुतकांची माxहती सामािजक राजक4य &LीवादS साxहuय 
१९९९ �डसlबर कथा ४३ कसोटS वषृालS मगदमू मुंबई झाडू मारणाwया &Lीची कथा ि&Lया आnण काम मजरू 
१९९९ �डसlबर लेख ४६ साथ साथ अि�वनी महाजन पणेु साथ-साथ 9ववाह मंडळाने नेले}या सहलS9वषयी 9ववाह 
१९९९ �डसlबर लेख ४९ Mमळवतीची पोतडी राज�ी खरे ड��बवलS नोकरS कर�याने काय झाले आnण सोड}याने काय झाले या9वषयी कुटंुब आnण ि&Lया 
१९९९ �डसlबर झुंजमूुंज ू ५२, ५५ कहाणी लोभवाडीची (कथा) 9वजया जहागीरदार सोलापरू लोभा9वषयीची कथा  लfनसं&था 
१९९९ �डसlबर झुंजमूुंज ू ५४ मuृयपूL कसे करावे  अच7ना मेढेकर -मराठे जामनगर मuृयनंूतर मालमVेची वाटणी कशी करावी यावरSल कायदा कायदा 
१९९९ �डसlबर झुंजमूुंज ू ५६ साम¢यC आहे चळवळीचे  MमMलदं जोशी पणेु कुटंुबांतगCत होणारS xहसंा यावरSल eाGतGनZधक कथन &वtप लेखन ि&Lया आnण xहसंा संघटन 

अकं 
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष#क लेखक शहर सारांश कळीचे श9द १ कळीचे श9द २ कळीचे श9द ३ 
१९९९ जानेवारS मखुप-ृठ पlxटगं चं�मोहन कुलकणd 9वMभ]न ि&Lयांyया एकजटुSचे ZचL 
१९९९ जानेवारS संपादक4य ४ संवाद 9व;या बाळ पणेु फायर ZचLपटाyया वादाला धtन घे�यात आलेला पcरसंवाद 9ववेचन पWुषeधान लYZगक सं&कृती 
१९९९ जानेवारS लेख ६ फायर' अ4भ�य�ती - Rवातgंय आOण भारतीय सRंकृती जया वेलणकर मुंबई भारतीय सं&कृतीyया नावाखालS Mशवसेना पOाने फायर ZचLपटाला  केलेलS बंदS यावर 9ववेचन लYZगकता &Lी-पWुष नातसेंबंध xहसंाचार 
१९९९ जानेवारS लेख ११ eाhकथन eा. यशवंत समुंत पणेु &Lीमhुतीचा खरा अथC या9वषयी 9ववेचन &Lीमhुती &Lी&वातंPय &Lीवाद 
१९९९ जानेवारS कथा १५ श|द�म वंदना भागवत पणेु &Lीचे &Lी-शरSराबाबतचे &वगत लYZगकता &Lी-पWुष नातसेंबंध 
१९९९ जानेवारS क9वता १७ eGतसाद अनपुम बेहेरे बदलापरू 
१९९९ जानेवारS eGत�~या १८, १९ वाचणारे Mलxहतात अनेकांचे लेखन Mमसा अकंा9वषयी, Mमसा लेखन या9वषयी eGत�~या 
१९९९ जानेवारS वVृा]त २० एक अ4भमानाRपद परुRकार गीतालS 9व. म. पणेु चौफेर सधुारककार आगरकर सवुणCपदक स]मानपL परु&कार 9वषयी सामािजक &Lी-पWुष समानता 
१९९९ जानेवारS लेख २३ R(ी4शfणातील एक सनातनी अडसर डॉ. अWणा ढेरे पणेु सधुारक 9वचार आnण कृती याचा वेध घेणारा  लेख &LीMशOण परंपरा धमC आnण ि&Lया 
१९९९ जानेवारS क9वता ३० &वतःसाठ� अजंलS देशपांडे मुंबई 
१९९९ जानेवारS क9वता ३० सायंeाथCना eGतभा महाजन अहमदनगर 
१९९९ जानेवारS क9वता ३१ सखी अि�वनी गुरव पणेु 
१९९९ जानेवारS क9वता ३१ उपल|ध नाहS अ9वनाश �ब. जे. कोरेगाव 
१९९९ जानेवारS क9वता ३१ येतील प]ुहा सजुाता रा. राऊत ठाणे 
१९९९ जानेवारS क9वता ३१ गो-ट संदSप अवचट पणेु 
१९९९ जानेवारS लेख ३२ महागाईच राजकारण eा. प-ुपा भावे मुंबई दैनंxदन जीवनातील व&त ूमहाग होणे uयावtन होणारे राजकारण या9वषयी राजकारण लोकशाहS 
१९९९ जानेवारS क9वता ३३ पीठासंग पीठ gहायची शंकर चgहाण अहमदनगर 
१९९९ जानेवारS क9वता ३३ &Lी उवाच गीतालS देशमखु बाशd 
१९९९ जानेवारS परSOण ३४ प&ुतकां9वषयी थोडस ं वंदना कुलकणd पणेु चार प&ुतका9वषयी माxहती सं&कृती MशOण चळवळ 
१९९९ जानेवारS लेख ३६, ४१ कpटकरN मCहलांची 'पत' वाढAवणाaया �ीमती जया अ.णाचलम उ��वला मेहlदळे पणेु व�क� ग 9वमे]स फोरम या दOणेतील सं&थेyया कuयाC जया अWणाचलम यांyया9वषयी क-टकरS ि&Lया ि&Lया आnण अथCकारण 
१९९९ जानेवारS सदर ३९ आरसा अ¥यासक उपल|ध नाहS एखा;या छो«या �कंवा मो¬या सामािजक पलैचूं, माणसाyया वाग�याyया एखा;या प;धतीचं eGत�बबं जात धमC 

जानेवारS अनभुव कथन ४२, ४४ त ूबायको ना uयाची ! eा. अGनल सोनार धळेु पती आnण पuनी यामधील ओळख कशी यावर झालेला 9व;या बाळ यांyयाशी संवाद uयावरSल कथन &Lी-पWुष नातसेंबंध 
१९९९ जानेवारS लेख ४३ आनंददायक मLैीण अजंना कnणCक मुंबई Mमळवतीची पोतडी या लेखावरSल अनभुवाधाcरत मनोगत ि&Lया आnण अथCकारण धाMमCक 

१९९९ जानेवारS आuमकथन ४५ नातीगोती सरRवतीबाई कुलकणu - 
अकलजूकर gयिhतगत अनभुवातनू बदलले}या सामािजक वा&तवाच ंदशCन करणारS कथा कुटंुब आnण ि&Lया 

१९९९ जानेवारS झुंजमूुंज ू २ कायदा : शहाण हो8याचा वायदा, द0क Pk�या अच7ना मेढेकर  औरंगाबाद दVक e�~या आnण कायदा या9वषयी ि&Lया आnण कायदा &Lी-पWुष नातसेंबंध 
१९९९ जानेवारS झुंजमूुंज ू ४ क�बडीच ंअडं ं मेधा सामंत �क ¯ायgहर आnण uयाची बायको आnण कुटंुब यांyयातील कथा कुटंुब आnण ि&Lया 
१९९९ जानेवारS झुंजमूुंज ू ७ मतैरणी ग मतैरणी  9व;या बाळ पणेु नारS समता मंचने घेतलेला ’दो&ती िजंदाबाद’ कायC~म आnण चचाC &LीMशOण पWुषी 

अकं 
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष#क लेखक शहर सारांश कळीचे श9द १ कळीचे श9द २ कळीचे श9द ३ 
१९९९ फे�वुारS मखुप-ृठ पlxटगं च�ंमोहन कुलकणu हातांचे पlxटगं 
१९९९ फे�वुारS संपादक4य ४ संवाद 9व;या बाळ पणेु xहसंाचार यावर 9ववेचन xहसंाचार &Lी-पWुष समानता &Lी पWुष संबंध 
१९९९ फे�वुारS लेख ६ अfरRपश $ PFयfात आलले ंRव�न शभुांगी देशपांडे पणेु अOर&पशC iंथालय &थापनेमागील भMूमका साxहuय &Lीमhुती 

१९९९ फे�वुारS लेख ८ कहाणी ए�सTया Aवळ:यात�या 'R(ी' ची डॉ. qयोRFना कुकड,े अपणा$ 
कुत $कोटN उपल|ध नाहS &Lीरोगत�ª डॉ. �योu&ना कुकड ेयांनी लातरू येथील Wfणालयात केले}या अ¥यासाचे Gन-कषC आरोfय लYZगकता सं&कृती 

१९९९ फे�वुारS कथा १५ द:ुख कर�यासारखी गो-ट नीता ग�े उपल|ध नाहS ि&Lया आnण uयांyयामधील नाuयांचे  वेगळे भाव आधाcरत कथा कुटंुब आnण ि&Lया वा¦मयीन 
१९९९ फे�वुारS eGत�~या १९, २० वाचणारे Mलxहतात अनेकांचे लेखन अकंा9वषयी, अकंातील लेखन कसे वाटले यावर eGत�~या 
१९९९ फे�वुारS लेख २१ &Lी-मhुतीची पहाट डॉ. यशवंत समुंत पणेु फु}यांचे &Lी9वषयक Zचतंन यावरSल 9ववेचन उदारमतवाद &Lी&वातंPय म&ुलSम &Lी 
१९९९ फे�वुारS लेख २७ बडतफ»तनू GनमाCण होणारे e�न  eा. प-ुपा भावे मुंबई लोकशाहS कमजोर होत असताना अZधक जबाबदारSने लO देणे गरजेचे लोकशाहS राजकारण 
१९९९ फे�वुारS उप~म २९, ५० आनंदतरंग 9व;या 9व वांस उपल|ध नाहS ८ माचC GनMमVाने म यमवगdय ि&Lयांना एक�Lत करणारा उप~म &LीवादS चळवळ 
१९९९ फे�वुारS लेख ३२ 4मळवतीची पोतडी : नोकरNत तो�यापेfा फायदेच जाRत सGुनता देसाई उपल|ध नाहS सं&थेत काम कर�याचा अनभुव पWुषeधान लZैगकता सं&था 
१९९९ फे�वुारS सदर ३४ आरसा : का�या म8यांमागची मान4सकता अ¥यासक उपल|ध नाहS एखा;या छो«या �कंवा मो¬या सामािजक पलैचूं, माणसाyया वाग�याyया एखा;या प;धतीचं eGत�बबं, लेखांक २ जात &Lी सOमीकरण  &Lी-पWुष समानता 
१९९९ फे�वुारS लेख ३७, ४३ एक4याचे बळ डॉ. 9व;या देवधर हैदराबाद येथे ि&Lयांनी छो«याशा कालवा गावात केलेले बदल uयांyया9वषयी &LीकतृCuव MशOण 
१९९९ फे�वुारS लेख ४० आहार¢pटN : मधमुहेाTया उपचारात पोषक��ये डॉ. 9वजया साठे पणेु योfय आहारासाठ� ]य�ुSशन थेरपी वापरलS जाते Gतyया9वषयी माxहती आरोfय 
१९९९ फे�वुारS परSOण ४४ पRुतकांAवषयी थोडस ं e. न. भार;वाज उपल|ध नाहS दोन प&ुतकांची ओळख साxहuय  धमC आnण ि&Lया सं&कृती 

१९९९ फे�वुारS आuमकथन ४६ नातीगोती सरRवतीबाई कुलकणu -
अकलजूकर gयिhतगत अनभुवातनू बदलले}या सामािजक वा&तवाच ंदशCन करणारS कथा कुटंुब आnण ि&Lया सामािजक 

१९९९ फे�वुारS झुंजमूुंज ू २ कायदा : शहाण हो8याचा वायदा, अFयावjयक वRत ूआOण अ_नभसेळ P�तबधंक 
कायदा अच7ना मेढेकर  औरंगाबाद अuयाव�यक व&त ूआnण अ]नभेसळ eGतबंधक कायदा या9वषयी कायदा 

१९९९ फे�वुारS ४ बालमFृय ूकस ेथांबवणार ? डॉ. समुती का�नटकर बालमuृय ूeमाण अZधक अस}याने uयावर उपाय कसे असावेत या9वषयी आरोfय 
१९९९ फे�वुारS ७ शहाणा नवरा नको ! नयन कुलकणd नारS समता मंच iामीण  भागात काम करताना iामीण कुटंुबातील अनभुव या9वषयी &Lी-पWुष नातसेंबंध कुटंुब आnण ि&Lया 

अकं 
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष#क लेखक शहर सारांश कळीचे श9द १ कळीचे श9द २ कळीचे श9द ३ 
१९९९ माचC मखुप-ृठ पlxटगं च�ंमोहन कुलकणu हातांyया फां;यावर उभे राxहलेले झाड 
१९९९ माचC संपादक4य ४ संवाद 9व;या बाळ पणेु आतंररा-�Sय मxहला xदन  यावर चचाC धमC जात सं&कृती 
१९९९ माचC लेख ६ सरह;दSंyया पलSकड े नीरा आडारकर मुंबई पा�क&तानी इं�डया पीप}स फोरम फॉर पीस अडँ डमेो~सी या फोरममधील नीरा आडारकर यांचे अनभुव &LीवादS 
१९९९ माचC कथा १२ मकर वज Gनरंजन घाटे पणेु 9व;याथd आnण MशOक यांyयामधील नात े MशOण 
१९९९ माचC लेख २७ िR(यांना जागा <या�यात कx दाखवा�यात? भा. ल. महाबळ मुंबई मxहलांना राखीव जागा या9वषयी कथन &वWपात 9ववेचन आरOण राजकारण 
१९९९ माचC eGत�~या २०, २१ वाचणारे Mलxहतात अनेकांचे लेखन Mमसा अकं  आnण अकंातील लेखन या9वषयी eGत�~या 
१९९९ माचC लेख २२ आFमशोधाचा एक PयFन मीनाOी दादरवाला मुंबई मxहलां वरSल xहसंाचार यावर चचाC xहसंाचार लYZगक छळ &Lी&वातंPय 



१९९९ माचC लेख २५ तथेे कोणाचे चालेना eा. प-ुपा भावे मुंबई पOीय राजकारण आnण सVाबदल यावर चचाC राजकारण सां&कृGतक 
१९९९ माचC अनभुव कथन २८, ३५ मांजरहरण शभुदा गोगटे पणेु कुLा आnण मांजर यांचा लेnखकेला आलेला अनभुव 
१९९९ माचC लेख ३१ सधुारक सं]यासी डॉ. अWणा ढेरे पणेु समाजxहताचा नवा 9वचार देत समाजबदलासाठ� 9वरोध पuकरणाwया gयhतीं9वषयी &Lीमhुती धमC आnण ि&Lया परंपरा 
१९९९ माचC क9वता ३६ एकाच ना8याTया दोन बाज ू �ुती देसाई खामगाव 
१९९९ माचC क9वता ३६ मी उषा परब MसधंदुगुC 
१९९९ माचC क9वता ३७ उपलzध नाहN शभुदा म�ुये नागपरू 
१९९९ माचC क9वता ३७ अदलाबदल मेधा टlगश े पणेु 
१९९९ माचC क9वता ३७ अधंारातील जग &वाGतजा मनोरमा ठाणे 
१९९९ माचC क9वता ३८ राख संजीव ओक पणेु 
१९९९ माचC क9वता ३८ उपलzध नाहN मीरा Mशदें पणेु 
१९९९ माचC क9वता ३९ च~दार वासंती मझुुमदार मुंबई 
१९९९ माचC क9वता ३९ असोशी शलैा सायनाकर इ&लामपरू 
१९९९ माचC लेख ४० Aवशषे ओळख : रेघTेया पलNकड े आशा साठे मुंबई प�ुयाyया बालभवनyया शोभा भागवत यांyया gयिhतमzवा9वषयी &Lी&वातंPय &Lीमhुती चळवळ 
१९९९ माचC सदर ४६ आरसा : नावात काय आह े? अ¥यासक उपल|ध नाहS एखा;या छो«या �कंवा मो¬या सामािजक पलैचूं, माणसाyया वाग�याyया एखा;या प;धतीचं eGत�बबं Mलगंभेद जात धमC 
१९९९ माचC लेख ४९, ६६ Pा. कुलसमु पारेख, एक बडंखोर मRुलNम काय $कतu अभय कांता सातारा म&ुलSम सuयशोधक चळवळीतील �ये-ठ  कायCकuयाC eा. कुलसमु पारेख यांyया9वषयी मिु}सम &Lी धमC आnण ि&Lया सं&कृती 
१९९९ माचC अनभुव कथन ५० ह ेतो Pेमाच ेलणे े माधव परुाnणक पणेु पGतपuनी आnण घरकाम आnण इतर नातं या9वषयी &Lी-पWुष नातसेंबंध उदारमतवादS &Lी-पWुष समानता 
१९९९ माचC लेख ५३, ६० 4मळवतीची पोतडी : 'अथ $' पणू $ आयpुय जग8यासाठU eGतभा गुkते पGतपuनी यामधील संबंध &Lी-पWुष नातसेंबंध 9ववाह आnण ि&Lया 
१९९९ माचC परSOण ५९ वाचायला हव ं: शzदात बांध�या 'मरणकळां'ची कहाणी अि�वनी ध�गड े पणेु ’मरणकळा’ या प&ुतका9वषयी 9ववेचन  दMलत 
१९९९ माचC वVृा]त ६१ २५ �डस oबर भारतीय मCहला Cदन ऊ4म $ला पवार/ लता P. म. महाड येथे संप]न झाले}या पcरषदे9वषयी जाGतgयव&था लYZगक शोषण अ}पसंqयाक 
१९९९ माचC लेख ६३, ६६ पpुपांजलN सरRवतीबाई Hरसबडू बंगलोर सखी मंडळाyया शांताबाई बोरगावकर यांyया9वषयी सामािजक 
१९९९ माचC पL ६५ बोलकं प( श. प. राजगुt उपल|ध नाहS लेखकाचे लfन आnण केलेले eयuन याचे अनभुव MशOण 9ववाह  जात 

१९९९ माचC झुंजमूुंज ू २ कायदा : शहाण हो8याचा वायदा, बालAववाह P�तबधंक कायदा अच7ना मेढेकर  औरंगाबाद बाल9ववाह कायदा या9वषयी कायदा 
१९९९ माचC झुंजमूुंज ू ४ अनभुवाची शाळा ऊMमCला बागलकोटे को}हापरू अMशOत मxहला आnण uयांचे जगणे या9वषयी सामािजक 
१९९९ माचC झुंजमूुंज ू ५ कAवता; hहसोबा आOण आजी eभाकर चांदकर उपल|ध नाहS 

१९९९ माचC झुंजमूुंज ू ६ खमेीबाई पवूा$ या��क कुशवाहा, एस. 
रामानाथन उपल|ध नाहS ’हमारे नाम है फकत दांतलS’ या प&ुतकातील अनवुाद MशOण शतेी संघटना 

अकं 
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष#क लेखक शहर सारांश कळीचे श9द १ कळीचे श9द २ कळीचे श9द ३ 

१९९९ ए9eल मखुप-ृठ पlxटगं चं�मोहन कुलकणd झोका खेळत  असणाwया दोन ि&Lया 
१९९९ ए9eल संपादक4य ४ संवाद 9व;या बाळ पणेु सरकारS दवाखाना आnण तथेील लोक यांyया9वषयी आरोfय आZथCक 
१९९९ ए9eल कथा ६ तोZच साधू ओळखावा माधवी कंुटे मुंबई n®�चन फादर आnण भारतीय समाजजीवन n®चन धमC 
१९९९ ए9eल लेख १२ उजाडल ेपण सयू $ कुठाय ? eा. यशवंत समुंत पणेु &Lीuवाची जडणघडण आnण &LीवादS चळवळ xदलेला छेद &Lीवाद सामािजक चळवळ लYZगक 
१९९९ ए9eल eGत�~या १८, १९, २० वाचणारे Mलxहतात अनेकांचे लेखन अकंा9वषयी आnण अकंातील लेखन 9ववेचनपर eGत�~या 
१९९९ ए9eल कथा २१, २४ घर सं या कnणCक अमेcरका शाळेतील मलुगी आnण गावाला जाणे uयातनू नातवेाईक संवाद कुटंुब आnण ि&Lया MशOण 
१९९९ ए9eल लेख २३ O³Rती 4मशनaयावरNल ह��यांच ेराजकारण eा. प-ुपा भावे मुंबई भाजप पO आnण MमशनरS लोकांवरSल ह}ले यातील संबंध n®चन आxदवासी धमC 
१९९९ ए9eल अनभुव कथन २५ रोजचा eवास उuपला जोशी इंfलंड इंfलडमधील नोकरS करतानाचे eवास अनभुव MशOण 
१९९९ ए9eल सदर ३० आरसा: ए, अहो,, अग,ं अरे... अ¥यासक उपल|ध नाहS माणसांyया वाग�याyया बोल�याyया प;धती आnण uयातील सामािजक पलै ू सामािजक कौटंु�बक 
१९९९ ए9eल लेख ३३ लfन, एक  तडजोड ? 9वजया जोशी मुंबई &Lी पWुष संबंध यातील गुंतागुंत &Lी पWुष संबंध पWुषeधान 
१९९९ ए9eल क9वता ३५ परमjेवर साfी आह े! अGनल दाभाड े मुंबई 
१९९९ ए9eल लेख ३६ Aवशषे ओळख :काळोखातील Pकाशजीवन अन ुभागवत �ि-टहSन देशपांडे जोडपे यांyया9वषयी &Lी पWुष संबंध &वावलंबन 
१९९९ ए9eल क9वता ३८ उतारपेठ अजंलS ठकार पणेु 
१९९९ ए9eल कथन २९, ४१ तो अन मी सनुीती देव नागपरू तWण-तWणी यांyयातील eेमसंबंध &Lी-पWुष नातसेंबंध 
१९९९ ए9eल लेख ४० 4मळवतीची पोतडी : अनकेरगंी अनभुव देणारN नोकरN साGनका देशपांडे पणेु नोकरS करणारS मxहला Gतचे अनभुव MशOण आZथCक 
१९९९ ए9eल कथा ४२ 4भकारNण eGतमा इंगोले अमरावती MभकारS असणाwया मxहलेची कथा दाcर�य 
१९९९ ए9eल झुंजमूुंज ू २ कायदा : शहाण हो8याचा वायदा, मRुलNम Aववाह कायदे "#$%&'()* )+,'-'(,&.) जामनगर म&ुलSम 9ववाह कायदे  यांची माxहती कायदा म&ुलSम 9ववाह 
१९९९ ए9eल कथा ४, ८ सधुा लई रडत होती मfुधा देशपांडे पणेु सधुा मलुSचा साखरपडुा आnण uयाभोवतीyया घडमोडी कुटंुब आnण ि&Lया 
१९९९ ए9eल लेख ६ पाणीपरुवठा योजनांची देखभाल मCहलांकडून भारती पाटNल/ रेण ूPसाद उपल|ध नाहS उVर महार-�ातील १८६ गावातील पाणीपरुवठा eक}प आnण मxहला iामीण ि&Lया आZथCक 
१९९९ ए9eल अनभुव कथन ८ सासरN राह8याची kकंमत नयन कुलकणd पणेु  मxहला अuयाचारा9वषयी काम करतानाचे नारS समता मंचाचे अनभुव &Lी-अuयाचार धमC परंपरा 

अकं 
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष#क लेखक शहर सारांश कळीचे श9द १ कळीचे श9द २ कळीचे श9द ३ 

१९९९ मे मखुप-ृठ पlटSग चं�मोहन कुलकणd 
१९९९ मे संपादक4य ४ संवाद 9व;या बाळ पणेु पणेुकर नागcरक कृती सMमतीम ये सहभागी अनभुव चचाC आदंोलन सामािजक �-टाचार 
१९९९ मे कथा ७ आxदबंध डॉ. अलका  कुलकणu धळेु लfन झाले}या नववधचूी कथा  कुटंुबgयव&था ववैाxहक जीवन 
१९९९ मे लेख ११, २१ एका Pौढ AववाहाTया �न4म0ान े डॉ. अWणा ढेरे पणेु Zचतंामणराव पटवधCन यांyया आग�या वेग�या लOणीय 9ववाहाब;दल लfनसं&था सामािजक सां&कृGतक 
१९९९ मे eGत�~या १५ वाचणारे Mलxहतात अनेक मा]यवरांचे लेखन आnण eGत�~या &Lीमhुती ववैाxहक जीवन लfनसं&था 
१९९९ मे लेख १८ गगंतुाई पटवध $न : �य�ती आOण काय $ �यामला वनारसे  पणेु ’चाकोरSबाहेर’ हे आuमचcरL Mलxहणाwया गंगुबाई पटवधCन यांची खास ओळख सRंकृती आOण िR(या &LीMशOण सामािजक 
१९९९ मे लेख २२ आता बलाFकाराचाहN Aवमा eा. प-ुपा भावे मुंबई शासनाने बलाuकाराचा 9वमा हS योजना तयार केलS uया  संदभाCत लेख लYZगक पWुषसVाक कायदे9वषयक 
१९९९ मे क9वता २४ आFमचHर( माधवी मयेकर मुंबई 
१९९९ मे क9वता २४ आयpुयाच ेसदंभ $ दSपा राहुरSकर औरंगाबाद 
१९९९ मे लेख २६ सतलजला गवसलले ंएक वगेळ जग सतलज xदघे पणेु आनंदवनात Mश�बरासाठ� गे}यावर सतलजला नgया जगाची ओळख झालS uया संदभाCत आरोfय �म सां&कृGतक 
१९९९ मे लेख ३१, ३९ Pसार मा`यमातील मगृजळ eभा हडdकर पणेु eसार मा यमातील मगृजळाबाबत लेख शOैnणक &Lी क-ट मानवी हhक 
१९९९ मे लेख ३४ R(ीवाद : उदारमतवाद आOण मा�स $वादN / समाजवादN eा. यशवंत समुंत पणेु &Lीवादाyया उदारमतवादS, माhसCवादS व समाजवादS  पcरeे�यातनू मांडणी &Lीवाद Mलगंभाव उदारमतवाद 
१९९९ मे सदर ४० आरसा : वशंाच ेCदव!े छ!े अशंांच ेदवु!े अ¥यासक उपल|ध नाहS समाजात मलुांकड ेवंशाचे xदवे Rहणनू बGघतले जाते uया �-टSने सामािजक tढS परंपरा व;ैयक4य 
१९९९ मे लेख ४३ दादांना अ4भPेत असलले ंR(ी-प.ुष सहजीवन शांता ब;ुZधसागर उपल|ध नाहS दादा धमाCZधकारS यांचे &Lी-पWुष सहजीवन 9वचार &Lी पWुष संबंध आदंोलन धमC 
१९९९ मे पL ४५ कोयनचेी साद...'साaयाजणी' चा P�तसाद Mमसा eGतGनधी पणेु कोयना खोwयातील आदंोलन आnण मदतGनधी देणारे  वाचकां9वषयी आदंोलन 

१९९९ मे लेख ४७ प.ुष साजरा करतील तो खरा मCहला Cदन संजय पवार 
आपल ंमहानगर 
यांTया सौज_यान े आतंररा-�Sय &Lी xदनाyया GनMमVाने केलेले Zच�कuसक 9ववेचन &Lी-पWुष समानता &Lी-चळवळ लYZगक छळ 

१९९९ मे लेख ४९ 4मळवतीची पोतडी : कpटाचा पसैा नको ? मंदा�कनी जमदाड े पसैा हे  साधन आहे क4 सा य या अगंाने आलेलS चचाC ि&Lया आnण अथCकारण 
१९९९ मे झुंजमूुंजू २ कायदा : शहाण हो8याचा वायदा, तलाक!तलाक!तलाक! "#$%&'()* )+,'-'(,&.) जामनगर म&ुलSम &Lी आnण घट&फोट कायदा म&ुलSम &Lी 
१९९९ मे ४ रानसनईत साकारल ेCहरव ेRव�न अशोक वरैाळे रानसई गावाचा गावकwयांनी केलेला कायापालट आxदवासी &वावलंबन 
१९९९ मे ६ वांधा कमलाकर पाटSल नाMशक खे¦यातील मलुगा Mशकून मुंबईत नोकरS करतो uयाyया लfनाभोवती उभी असलेलS कथा 

अकं 
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष#क लेखक शहर सारांश कळीचे श9द १ कळीचे श9द २ कळीचे श9द ३ 

१९९९ जनू मखुप-ृठ पlटSग रमेश धनोकर झोप¦या आnण uयाyया भोवती पावसाचे पाणी वाहत आहे.
१९९९ जनू संपादक4य ४ संवाद 9व;या बाळ पणेु पणेु श}ेटर असोMसएशन संघटना आnण घर बांधणी या9वषयी संघटना 
१९९९ जनू कथा ६ आकूपेशर वशैालS पं�डत मालवण मेधा नावाyया &Lीची कथा iामीण ि&Lया 
१९९९ जनू eGत�~या १२, १३, १४ वाचणारे Mलxहतात अनेकांचे लेखन अकंा9वषयी, अकंातील लेखन आवडले 
१९९९ जनू लेख १५ मंिजले और भी है ! वीणा पटवध $न/Rवाती कव � पणेु बेरSटास या अमेcरकन सॉ³टवेअर कंपनीyया eमखु जय�ी जोगळेकर यांyया9वषयी &LीकतृCuव 
१९९९ जनू लेख १८ वचैाHरक �ीमतंी देणार ं'अfरRपश $' र9वबाला काकतकर पणेु अOर&पशC या iंथालाया9वषयी धमC अधं�;धा &Lी पWुष संबंध 
१९९९ जनू लेख २०, ४३ जहाल &Lीवाद eा. यशवंत समुंत पणेु जहाल &Lीवाद स9व&तर 9ववेचन पWुषeधान 9पतसृVा &Lीवाद 
१९९९ जनू लेख २६, ३२ माझा ZचLकार MमL वंदना भागवत पणेु ZचLांकनामागाची �-टS आnण मLैीतला आनंदाचा अनभुव यामधील 9ववेचन स¡दयCशा&L 
१९९९ जनू लेख २८ �नवडणकुxतल ेमखुवटे आOण चहेरे eा. प-ुपा भावे मुंबई Gनवडणकु4 दरRयान येणाwया जाxहराती, फसवे जाहSरनामे, खोटS  आ�वासने या9वषयी राजकारण �-टाचार 
१९९९ जनू लेख ३१ &वातंPयाची जाणीव डॉ. उ�का केळकर-नात ू ठाणे उ}का केळकर या &Lीरोगत�ª  आहेत uयांची काहS GनरSOणे ि&Lया आnण आरोfय &Lी&वातंPय 
१९९९ जनू सदर ३३ आरसा: ग�पांचा ट�पा अ¥यासक उपल|ध नाहS ि&Lयांyया गkपात काय बदल झाले �कंवा नाहS या9वषयी राजकारण पWुषी 
१९९९ जनू लेख ३६ GनसगाCतनू &Lीyया मhुतीकड े मंगला सामंत पणेु कुटंुबसं&थेyया ज]मापासनू मानवी जीवना 9वषयी लYZगक संबंध सामािजक 
१९९९ जनू अनभुव कथन ३९ आजीचा दे�हारा ि&मता जोगळेकर ड��बवलS लेnखकेने घेतलेला GनणCय आnण Gतyया मलुांवर झालेले पcरणाम कुटंुब आnण ि&Lया 
१९९९ जनू परSOण ४१ प&ुतकां9वषयी थोडसं लता जाधव/मनीषा सबनीस उपल|ध नाहS सात प&ुतकांची माxहती &Lीमhुती 
१९९९ जनू लेख ४५ गभCपात : एक e�न माधरुS समुंत पणेु सेहत या सं&थेने आयोिजत केले}या चचाC सामािजक पWुषeधान लYZगकता 
१९९९ जनू क9वता ४७ आईची क9वता Gनळकंठ महाजन जळगाव 
१९९९ जनू कथा ४८ पारधी उमा मोकाशी इ&लामपरू eेमा9वषयीची कथा &Lी-पWुष नातसेंबंध 
१९९९ जनू झुंजमूुंज ू २, ८ कायदा : शहाण हो8याचा वायदा, भारतीय O³चन Aववाह कायदा "#$%&'()* )+,'-'(,&.) जामनगर n®�चन 9ववाह कायदा माxहती कायदा 
१९९९ जनू झुंजमूुंज ू ३ पLक आलोचना पणेु iामसभा भारतीय लोकशाहSचा पाया लोकशाहS 
१९९९ जनू झुंजमूुंज ू ४ रानसनईत साकारल ेCहरव ेRव�न अशोक वरैाळे उपल|ध नाहS रानसई गावाचा गावकwयांनी केलेला कायापालट आxदवासी &वावलंबन 



१९९९ जनू झुंजमूुंज ू ५ �माyया भतुाची गो-ट MमMलदं जोशी पणेु अधं�;धा आnण uयातील भयानकता यामधील वा&तववादS माxहती अधं�;धा 
१९९९ जनू झुंजमूुंज ू ७ मलुNंची काळजी �यायला हवी नयन कुलकणd पणेु नारS समता मंच आnण iामीण जीवन अनभुव iामीण ि&Lया &Lी-अuयाचार 

कथा अकं 
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष#क लेखक शहर सारांश कळीचे श9द १ कळीचे श9द २ कळीचे श9द ३ 

१९९९ जलु ै मखुप-ृठ पlxटगं मेहबबू शखे वेगवेग�या रंगाचे हात आnण हाताम ये फुले, पतंग उड9वणे असे दाख9वले आहे.
१९९९ जलु ै संपादक4य ४ संवाद 9व;या बाळ पणेु समकालSन राजक4य घडमोडी आnण पcरणाम चचाC राजकारण आदंोलन सामािजक 
१९९९ जलु ै कथा ६ घसुमट सषुमा केतकर मुंबई Gनशा नावाची &Lीची कथा कुटंुब आnण ि&Lया &Lी-पWुष नातसेंबंध 
१९९९ जलु ै कथा ११ धरल ंतर चावतंय रोxहणी भट-सहानी पणेु 9ववाxहत पWुष आnण अ9ववाxहत &Lी यांची लfना9वषयी मते याभोवतालची कथा कुटंुब आnण ि&Lया &Lी-पWुष नातसेंबंध 

१९९९ जलु ै eGत�~या १४ वाचणारे Mलxहतात 
अलका कुलकणu, शामराव 
ओक नंदरुबार &LीवादS माMसकाने &Lीची मानMसकता बदल�यास मदत करावी, राजकारण या लेखमालेला धtन राजक4य 9ववेचन पार eGत�~या 

१९९९ जलु ै eGत�~या १५ वाचणारे Mलxहतात लता काळे, सधुा पटवध $न क}पकम, पणेु अकंातील 9व9वध लेखनावरSल Zच�कuसक eGत�~या 
१९९९ जलु ै कथा १६ चं�लेखा उखेची मLैीण शांता शळेके पणेु एकल ि&Lया आnण इतर 9ववाxहत ि&Lया यांyयातील नाते लहान मलुSyया कथन &वtपातनू कथा मांडलS आहे.  कुटंुब आnण ि&Lया &Lी-पWुष नातसेंबंध परंपरा 
१९९९ जलु ै लेख २१ लोकशाहSची शोकांGतका eा. प-ुपा भावे मुंबई राजक4य नेuयांyया eGतमा या9वषयी 9ववेचन राजकारण &Lी-पWुष नातसेंबंध आधGुनक 
१९९९ जलु ै कथा २४ वाट डॉ. सतीश कुलकणu पणेु वे�या आnण Gतyया पWुषांyया लYZगक भावनां9वषयीचे कथन लYZगकता &Lी-पWुष नातसेंबंध पWुषी 
१९९९ जलु ै कथा २९, ३७ ती एक राणी लNना महेoदळे पणेु �ीमंत घरातील �बघडलेला मलुगा uयाचे ववैाxहक जीवन आnण आईचे uया9वषयी असलेलS भावकुता या9वषयी कुटंुब आnण ि&Lया &Lी-पWुष नातसेंबंध 
१९९९ जलु ै कथा ३३ कॅMलडो&कोप सीमा देवधर पणेु मालक4ण, घरकामगार &Lी Gतची मलुगी आnण मनो9वकारत�ª डॉhटर मxहला या पाLांची  कथने ि&Lया आnण कुटंुब &Lी-पWुष नातसेंबंध आरोfय 
१९९९ जलु ै सदर ३८ आरसा : �य�ती आOण Aवसगंती अ¦यासक उपल|ध नाहS ि&Lयांच ंवागणं, बोलणं हे आRहS हS एक gयhती आहोत याyयाशी ससुंगत असते क4 9वसंगत यावर चचाC सामािजक परंपरा 

१९९९ जलु ै eGत�~या ४० वाचणारे Mलxहतात 
अशोक सह�ब<ुध,े 
उषाkकरण आ(ाम म ुबंई, &चमरू अकंातील लेखना9वषयी 

१९९९ जलु ै कथा ४१ खणू आशा साठे पणेु आतंरजातीय 9ववाह आnण इतर e�न  याभोवतीची कथा 9ववाह आnण ि&Lया &Lी-पWुष नातसेंबंध जात 
१९९९ जलु ै क9वता ४४ लेक सायमन माCट $न ठाणे 
१९९९ जलु ै क9वता ४४ उपल|ध नाहS रेण ूपाचपोर परभणी 
१९९९ जलु ै क9वता ४४ eतीOा वशैालN अ( े पणेु 
१९९९ जलु ै क9वता ४४ उपल|ध नाहS Aवमल 4लमये पणेु 
१९९९ जलु ै क9वता ४४ उपल|ध नाहS सनुील साळुंके सोलापरू 
१९९९ जलु ै कथा ४५ करार स ं̀ या रानड े पणेु 9ववाह जळु9वणे या9वषयीची मते &Lी-पWुष नातसेंबंध 9ववाह 
१९९९ जलु ै झुंजमूुंज ू २ कायदा : शहाण हो8याचा वायदा, भारतीय O³चन Aववाह कायदा "#$%&'()* )+,'-'(,&.) जामनगर भारतीय घट&फोट कायदा, १८६९ कायदा 9ववाह 
१९९९ जलु ै झुंजमूुंज ू ४ आकाशी झपे घे रे पाखरा प�लवी सरलpकर को}हापरू सोशल वकC र आnण अनभुव लfनसं&था 
१९९९ जलु ै झुंजमूुंज ू ६ मनाyया आजाराचे भतू 4म4लदं जोशी पणेु �;धा आnण अधं�;धा यावरSल 9ववेचन अधं�;धा सं&कृती 

अकं - वषा#रंभ >वशषेांक 
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष#क लेखक शहर सारांश कळीचे श9द १ कळीचे श9द २ कळीचे श9द ३ 

२००० ऑग&ट मखुप-ृठ पlxटगं चं�मोहन कुलकणd अधंारात xदवा e�वMलत करणाwया मxहला 
२००० ऑग&ट संपादक4य ४ सदर 9व;या बाळ पणेु भारतीय &वातंPय xदनाGनMमV जागGतक4करण आरोfय 
२००० ऑग&ट कथा ६ eयोग वंदना करंबेळकर सावंतवाडी तमीळ मधील eMस;ध लेnखका gहो}गा यांyया कथेचा मराठ� अनवुाद पWुषeधानता &LीपWुष नातसेंबंध कुटंुबgयव&था 
२००० ऑग&ट लेख ३० गगंाधर गाडगीळांTया कथांतील R(ी 6पे डॉ. रेखा इनामदार सान े पणेु कादंबरSकार, कथाकार गंगाधर गाडगीळ यांyया कथांतील &Lीtपे tढS परंपरा ि&Lया आnण सं&कृती &Lी स¡दयC 

२००० ऑग&ट लेख ३८ kकRसा नावाचा, बोलN भाषचेा डॉ. सजुाता जोशी- पाटोदेकर नांदेड लfन ठरवताना 9वचारात येणाwया गो-टSंब;दल लfनसं&था 
२००० ऑग&ट लेख ४० अपगं िR(यांTया ल �&गक समRया डॉ.वासतंी इनामदार - जोशी को}हापरू अपंग ि&Lयांyया लYZगक सम&या9वषयी लेख  लYZगक कुटंुबgयव&था &LीपWुष समता 
२००० ऑग&ट लेख ४५ Aवनय - चा6ल यांचा लोकनाद अ]वर राजन पणेु लोकनाद या डाgया 9वचाराyया सं&थे9वषयी व uयात कायCरत असणाwया  9वनय महाजन व चाtल भरवाड या दांपuया9वषयी सं&था xहदंuुव आदंोलन 
२००० ऑग&ट लेख ५० दोRतानो शोभा भागवत पणेु qयातनाम मराठ� साxहिuयक पु. ल. देशपांडे यांyया9वषयी साxहuय 
२००० ऑग&ट वतृा]त ५२ 4मळून साaयाजणी कथा Rपधा$ �नकाल Mमळून साwयाजणी आयोिजत कथा &पध�चा Gनकाल 
२००० ऑग&ट लेख ५४ एक होती &चमणी, एक होता कावळा भा.ल.महाबळ मुंबई शनीMशगंणापरू येथील मंxदरात  मxहलांyया eवेश  संदभाCत धमC सं&कृती आnण ि&Lया अधं�;धा 
२००० ऑग&ट उप~म ५८ अfरवाचन &वाती कव� पणेु मंगला गोडबोले याचं वाचन, लेखन साxहिuयक 
२००० ऑग&ट eGत�~या ६१ �त_हNसांजी सखी 4मळालN माOणक कOण $क पणेु अOर&पशC वाचनालय व uयात सहभागी झाले}या माnणक कnणCक यांची eGत�~या 
२००० ऑग&ट क9वता ६३ वांझटूN, आर ंभारताचा राजा, जळत ेCदव े Aवजया जहागीरदार
२००० ऑग&ट क9वता ६४ कालच� भारती पांड े
२००० ऑग&ट लेख ६५ कालोSिRम लोकfयकृतPव<ृधो Aव�ाम ढोल े पणेु ’बॉिRबंग बॉRबे’ या प&ुतकावरSल लेखमालेचा उVराधC भाग पयाCवरण य;ुध 
२००० ऑग&ट मनोगत ६८ चकमक मीनाfी सरदेसाई सांगलS मीनाOी सरदेसाई याचं आप}या मलुा9वषयी मनोगत 
२००० ऑग&ट eGत�~या ६९ वाचणारे 4लCहतात अनेक मा]यवरांचे लेखन आnण eGत�~या &LीपWुष समता आरोfय साxहिuयक 

२००० ऑग&ट सं&था ७२ साथ- साथTया उप�माAवषयी
गणशे जाधव, सजंय 
कांदेकर 9ववाहसं&थेचे कायC करणाwया सं&थे9वषयी  &LीपWुष नातसेंबंध ववैाxहक जीवन सं&था 

२००० ऑग&ट झुंजमूुंज ू ७३ शौचालय.... नाहN स.ं.डा..स ! साधना द&धच पणेु GनमCल वसा या eक}पांतगCत काम करताना केलेले GनरSOण आरोfय मानवी हhक लYZगकता 

२००० ऑग&ट झुंजमूुंज ू ७६ सहजस ुदंर परुRकाराचा सोहळा वासतंी सावळापरुकर अमरावती 
मीमांसाभषूण �ी. प.ु बा. साठे व �ीमती ताराबाई साठे यांTया नावान े�ीमती क.णा फुटाण ेयांना परुRकार दे8यात 
यणेाaया काय $�माAवषयी सं&था प.ुषPधानता सामािजक 

२००० ऑग&ट झुंजमूुंज ू ७८ नसै&ग $क पालकFवाचा अ&धकार अच $ना मढेकेर- मराठे औरंगाबाद नसैZगCक पालकांyया अZधकारा9वषयी कायदे9वषयक 

कथा >वशषेांक 
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष#क लेखक शहर सारांश कळीचे श9द १ कळीचे श9द २ कळीचे श9द ३ 

२००० सkटlबर मखुप-ृठ ZचL मकंुुद तळवलकर मxहलांचे ZचL 
२००० सkटlबर संपादक4य ४ संवाद 9व;या बाळ पणेु सण, उuसव आnण साजरSकरण यावर चचाC परंपरा धमC 
२००० सkटlबर कथा ६ 9वचंवाच ं�बwहाड रंगनाथ कुलकणd मुंबई दसुरS पuनी होऊन &टेशन  मा&तर येणे यामधील eवास  लfनसं&था कुटंुब आnण ि&Lया 
२००० सkटlबर कथा १० �ेसीची गो-ट eा. चं�कला भागCव लातरू पuनीला पतीकडून मारहाण uयावtन पuनीने केस कर�याची e�~या यावरSल कथा लYZगक संबंध &Lी-पWुष नातसेंबंध ि&Lया आnण कायदा 
२००० सkटlबर कथा १८ सोनेरS उषचें &वkन डॉ. वंदना अलोणी  भंडारा eा यापक आnण uयाचे eेम कथन &Lी-पWुष नातसेंबंध 
२००० सkटlबर कथा २४ आई वंदना Zचटणीस नागपरू म&ुलSम मxहला सगुराबी आnण गु]हेगार पती, मलेु यांची वारंवार कोटाCतनू सोडवणकू कर�यासाठ� करावी लागणारS कसरत म&ुलSम &Lी &Lी-पWुष नातसेंबंध 
२००० सkटlबर कथा २९ मातदेृवता, अFयाचार आOण ती माया जगदSश मुंबई उuखनन आnण uयामधनू Mमळणाwया गो-टS याचे  9ववेचन करत कथा मांडणी &LीMशOण सं&कृती पनुWuपादन 
२००० सkटlबर eGत�~या ३६, ३७, ३८ वाचणारे Mलxहतात अनेकांचे लेखन अकंासाठ� शभेुyछा, अकंातील लेखन eGत�~या 
२००० सkटlबर लेख ३९ दो&तांनो शोभा भागवत बाबा आमटे, मेधा पाटकर, सुंदरलाल बहुगुणा, लॉरS बेकर यांyयाबाबत तWण मलुांशी संवाद पयाCवरण सामािजक �-टाचार

२००० सkटlबर मनोगत ४० चकमक 
डॉ. क�पना कुलकणu, लता 
आबंवड,े सधुा fीरे पणेु मलुांyया वाढuया वयातील काळजी, &वतःचे शालेय eसंग या9वषयी कुटंुब आnण ि&Lया 

२००० सkटlबर लेख ४२ अणRुफोटामागच ेभीषण वाRतव 9व�ाम ढोले पणेु अण&ुफोट आnण uयाचे पcरणाम या9वषयी चचाC सामािजक 
२००० सkटlबर परSOण ४४ प&ुतकां9वषयी थोडसं ं अजंलN कुलकणu, सधुा fीरे पणेु सात प&ुतकांची माxहती साxहuय आnण ि&Lया 
२००० सkटlबर लेख ४७ लगाम रMसकाyया हातात उ��वला मेहlदळे पणेु अ�वeेमी रMसका9वषयी &LीकतृCuव 
२००० सkटlबर मनोगत ४९ अमतृाची अ�वमोहSम  सोनल पटवध $न पणेु सोनल पटवधCन आप}या मलुSyया घोड&ेवारSची आवड या9वषयी सांगत आहेत. &LीकतृCuव 
२००० सkटlबर झुंजमूुंज ू ५१ जातपचंायतीत मCहलांचा आवाज सरोज Gततरमारे कुरखेज आRहS आप}या आरोfयासाठ� संघटनेyया सभासदाचा अनभुव जात संघटना 
२००० सkटlबर लेख ५२ देवधम $, अ`याFम आOण मी अजंलN मळुे पणेु डॉ. नरl� दाभोळकर यांyयाशी अOर&पशC iंथालयाyया वतीने  केले}या गkपा धाMमCकता अधं�;धा 

२००० सkटlबर लेख ५४ Fया अभ $काचा अपराध काय? eा. वा. ह. कोkपर Zचपळूण 
कुटुबं�नयोजनाची शR(k�या अयशRवी झा�यान ेडॉ�टरला _यायालान ेदडं देण ेआOण तो kकती परेुसा आह ेयाचा न 
केललेा Aवचार याAवषयी कायदा 

२००० सkटlबर लेख ५५ आणीबाणी मCहला दशक राजकारण आOण िR(या पpुपा भाव े मुंबई आणीबाणी दरRयान &Lी-चळवळीचे असलेले &वtप यावर 9ववेचन &LीवादS &Lी-चळवळ राजकारण 

%दवाळी >वशषेांक 
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष#क लेखक शहर सारांश कळीचे श9द १ कळीचे श9द २ कळीचे श9द ३ 

२००० ऑhटो - नोgहl  मखुप-ृठ ZचL नेLा साठे दोन राज&थानी ि&Lया छLी घेतले}या 
२००० ऑhटो - नोgहl  संपादक4य ६ संवाद 9व;या बाळ पणेु मखुप-ृठाला धtन माणसांमाणसांतील मLैीyया नाuया9वषयी सामािजक 
२००० ऑhटो - नोgहl  xटपण ८ मायलेक Mमसा eGतGनधी पणेु मायलेक नाuया9वषयी Mलxहणाwया लेखका9वषयी पWुषeधान &LीकतृCuव 
२००० ऑhटो - नोgहl  लेख ९ मायलेक सMुमLा भावे पणेु कमलाबाई उमराणी या आप}या आईyया gयिhतमzवा9वषयी लेnखका मांडणी करतात. &Lी कत�पणा  कुटंुब आnण ि&Lया 
२००० ऑhटो - नोgहl  लेख १५ मायलेक डॉ. तारा भवाळकर सांगलS यमतुाई भवाळकर यांyया9वषयीची माxहती लेnखका देत आहेत. ि&Lया आnण कुटंुब 
२००० ऑhटो - नोgहl  लेख २२ मायलेक दSपा �ीराम पणेु आई आnण सासबूाई यांyया9वषयी माxहती ि&Lया आnण कुटंुब 
२००० ऑhटो - नोgहl  लेख २६ मायलेक देवदV दाभोलकर सातारा लेखक आईyया आठवणी सांगत आहेत ि&Lया आnण कुटंुब &LीMशOण 
२००० ऑhटो - नोgहl  लेख २९ मायलेक अनाMमका उपल|ध नाहS आईyया जीवनeवास या9वषयी मांडणी ि&Lया आnण कुटंुब &LीMशOण 
२००० ऑhटो - नोgहl  लेख ३७ मायलेक डॉ. सनुीलकुमार लवटे को}हापरू ज]म देणारS कुमारS आई आnण सांभाळणारS आई यांyया9वषयी माxहती ि&Lया आnण कुटंुब ि&Lया आnण आरोfय 
२००० ऑhटो - नोgहl  कथा ४३ eवास मो�नका गज o�गडकर मुंबई वासंती लfनबंधनातनू बाहेर पड�याचा eयuन करत असतानाचा eवास &Lी-पWुष नातसेंबंध 9ववाह आnण ि&Lया 
२००० ऑhटो - नोgहl  लेख ५२ दोन तजेि&वनी eा. वीणा आलासे कलकVा पं�डता रमाबाई आnण &वणCकुमारS घोषाल यांyया9वषयी &LीवादS &Lीमhुती &Lी-पWुष समानता 
२००० ऑhटो - नोgहl  कथा ६२ त ूस;ुधा अ�ंबका सरकार अ�ंबका सरकार पGतपuनी यांyयातील नातं या9वषयी एकमेकांyया डायरSमधनू उलगडणारS कथा &Lी-पWुष नातसेंबंध 
२००० ऑhटो - नोgहl  xटपण ७३ बापलेक Mमसा eGतGनधी पणेु बापलेक नात ेकसे या9वषयी थोडhयात xटपण  साxहuय 



२००० ऑhटो - नोgहl  लेख ७४ बापलेक दामोदर xटळक मुंबई आप}या अपंग मलुSमळेु आपण कसे घडलो या9वषयी 9पता  आप}या लेक49वषयी Mलहत आहे. सामािजक 
२००० ऑhटो - नोgहl  लेख ७८ बापलेक डॉ. ल4लता गडंभीर य.ुएस.ए. लेnखकेने आप}या व�डलां9वषयी Mलखाण केलेले आहे. सामािजक MशOण 
२००० ऑhटो - नोgहl  लेख ८५ बापलेक मंदा�कनी भार;वाज पजूा भट आnण महेश भट बापलेक4yया नाuया9वषयी कला 
२००० ऑhटो - नोgहl  लेख ९० दाम}यांचे शते अGनल अवचट पणेु कोकणातील दामले यांची शतेी कर�याyया प;धतीचा िजªासू वVृीने घेतलेला शोध शतेी पयाCवरण 
२००० ऑhटो - नोgहl  कथा ९८ फुल ंखाणारS RहातारS साGनया कोबे - जपान अनवुाxदत जपानी कथा  वा¦मयीन 
२००० ऑhटो - नोgहl  लेख १०५ तWण 9वशषे नीला शमाC पणेु ताW�याचा 9वशषे अथC कळाले}या पाच  तWणीं9वषयी सामािजक MशOण 
२००० ऑhटो - नोgहl  लेख ११६ ि&Lयांyया रोजGन�या eा. प-ुपा भावे मुंबई रोजGनशी आnण uयामधील संवादा9वषयी 9ववेचन पWुषसVाक आधGुनक 
२००० ऑhटो - नोgहl  कथा १२८ दोघी मधकुर धमाCपरुSकर नांदेड सास ूसनुा यांyयातील देवावरSल �;धा आnण अ�;ध या9वषयीचे नाते धाMमCकता वा¦मयीन 
२००० ऑhटो - नोgहl  लेख १३८ भMूमक]यांचे भालeदेश MमMलदं बोक4ल पणेु मराठवाडा भकंूप  आnण 9वधवा  ि&Lयांचे पनुवCसन ि&Lया आnण कायदा &Lीमhुती सामािजक 
२००० ऑhटो - नोgहl  कथा १५७ लfन नीता ग�े को}हापरू eेमकथा &Lी-पWुष नातसेंबंध 
२००० ऑhटो - नोgहl  क9वता १६३ बापलेक4ची कहाणी संतोष पवार उपल|ध नाहS 
२००० ऑhटो - नोgहl  क9वता १६३ क9वता इं�िजत भालेराव उपल|ध नाहS 
२००० ऑhटो - नोgहl  लेख १६४ 6पेरN पड<यामागील Aवम�ुत जमात कंुदा e. नी. मुंबई tपेरS पड;यावरSल eGतमांची भाषा या9वषयी 9ववेचन कला स¡दयCशा&L लYZगकता 

२००० ऑhटो - नोgहl  वVृा]त १६९ तपपतूdyया xदशनेे नयन कुलकणu, शभुांगी शहा पणेु Mमळून साwयाजणीyया ११gया वधाCपन xदनाचा वVृा]त चळवळ सामािजक 
२००० ऑhटो - नोgहl  कथा १७३ अGनकेत रोxहणी कुलकणd इंदौर उतारवयातील पGतपuनी यांyयातील नातसेंबंध &Lी-पWुष नातसेंबंध सं&कृती 
२००० ऑhटो - नोgहl  क9वता १८१ माझं घर Mशवाजी मरगीळ उपल|ध नाहS 
२००० ऑhटो - नोgहl  क9वता १८१ गाव संतोष पवार उपल|ध नाहS 
२००० ऑhटो - नोgहl  क9वता १८१ अि&तuव 4स4स4लया का�हा$लो उपल|ध नाहS 
२००० ऑhटो - नोgहl  क9वता १८२ उ;याचे &वkन डॉ. �योती लांजेवार उपल|ध नाहS 
२००० ऑhटो - नोgहl  क9वता १८२ पालवी राम सोळंके उपल|ध नाहS 
२००० ऑhटो - नोgहl  क9वता १८२ सती तकुाराम nख}लारे उपल|ध नाहS 
२००० ऑhटो - नोgहl  क9वता १८२ RहातारS तकुाराम nख}लारे उपल|ध नाहS 
२००० ऑhटो - नोgहl  लेख १८३ कहाणी सजृन आनंदची लSला पाटSल को}हापरू सजृन आनंद या eाथMमक 9व;यालयाची माxहती MशOण 
२००० ऑhटो - नोgहl  लेख १९२ सामािजक चातमुा$स : lाहक पचंायतीचा नवा उप�म सनेुLा ओक पणेु ¼तवकै}ये आnण सामािजकता या9वषयीचा उप~म धमC जात परंपरा 
२००० ऑhटो - नोgहl  परSOण १९४ प&ुतक परSOण डॉ. अनंत फडके पणेु डॉ. सलुभा ��मे यांyया ’अणयु;ुधाचा भ&मासरू’ प&ुतका9वषयी 9ववेचन समाजवाद 9वकास रोजगार 
२००० ऑhटो - नोgहl  लेख १९८ िज_ह ेनाज ह ैCहदंपर वो कहां ह ै? मfुधा देशपांडे पणेु वे�यांyया मलुांसाठ� काम करणाwया  'मानgय'  या सं&थे9वषयी लYZगकता सामािजक आरोfय 
२००० ऑhटो - नोgहl  झुंजमूुंज ू २०५ व&uयांवरची 9व;यापीठं 9व;या बाळ पणेु फेस टू फेस या xटपणातील  अनभुवाधाcरत लेखन9वषयी iामीण शहरS MशOण 

२००० ऑhटो - नोgहl  झुंजमूुंज ू २०७ काम करता करता तयार झालले ेपाझरतलाव
अिjवनी गoगज,े सगंीता 
गoगज,े ल�मी Pभाकर राऊत पणेु ’आभा’ हा eक}प ि&Lयांyया आरोfयाबाबत काम करतो uयातील काहS ि&Lयांचे अनभुव आरोfय 

२००० ऑhटो - नोgहl  झुंजमूुंज ू २०९ ती (क9वता) अWण सांगोळे उपल|ध नाहS 
२००० ऑhटो - नोgहl  झुंजमूुंज ू २०९ रांगोळी (कAवता) अनपुमा उजगरे उपल|ध नाहS 
२००० ऑhटो - नोgहl  झुंजमूुंज ू २१० अजंना Mम�ा खटला डॉ. अच $ना मढेकेर - मराठे औरंगाबाद आय.पी.एस. अZधकाwयाची पuनी अजंना Mम�ा यांची 9वनयभंगाची केस कायदा &Lी-अuयाचार 

�डसlबर
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष#क लेखक शहर सारांश कळीचे श9द १ कळीचे श9द २ कळीचे श9द ३ 

२००० �डसlबर मखुप-ृठ ZचL आनंद Mशदें वाघाचे ZचL 
२००० �डसlबर संपादक4य ४ संवाद 9व;या बाळ पणेु तWण मलुS MशOण, 9ववाह यावर समकालSन चचाC MशOण लfनसं&था 
२००० �डसlबर कथा ६ आय वाँट माय बथ $राईट मेधा सामंत पणेु �वेता नावाyया मलुSची कथा कुटंुब आnण ि&Lया 
२००० �डसlबर कथा ११ ट}ला देशचा नरभOक 9व. य. केळकर पणेु िजम कॉब�ट यांyया ZचVथरारक कथांमधील एक कथा पयाCवरण 
२००० �डसlबर मनोगत २६ साCहFय वाचनान ेमला काय Cदल?े 9व;याधर दशपLु े पणेु 9व;याधर दशपL ेयांचे साxहuय वाचन ब;दलचे मनोगत साxहuय 
२००० �डसlबर लेख २९ दो&तांनो शोभा भागवत पणेु &LीपWुष सहजीवन बाबत मलुfयाशी झालेला संवाद &Lी-पWुष नातसेंबंध 9ववाह आnण ि&Lया 
२००० �डसlबर लेख ३० पकॅ बदं तपू : lाहक _यायालयात अिjवनी पटवध $न - थ0 े मुंबई घरातील तले, तपू भेसळ आnण iाहक त~ार या9वषयी 9ववेचन कायदा 
२००० �डसlबर क9वता ३२ जाउं दे! 9वजया फाटक उपल|ध नाहS 
२००० �डसlबर कथा ३३ छैया छैया मंदा�कनी गोडसे MसदंधुगुC सांसाcरक &Lी नोकरS करत संसार सांभाळतानाचे कथन कुटंुब आnण ि&Lया &Lी-पWुष नातसेंबंध 

२००० �डसlबर लेख ३६ चकमक 
वशैालN सांडभोर, Aवमल 
4लमये पणेु, मुंबई मलु ंआnण मोठ� माणसं यांyयातील संवादाचे xटपण कुटंुबgयव&था 

२००० �डसlबर लेख ३८ संवादातनू ससुंवादाकडे मंदा�कनी भार;वाज पणेु ववैाxहक समपुदेशन करणाwया 'ससुंवाद' सं&थे9वषयी चचाC 9ववाह आnण ि&Lया लYZगकता &Lी-पWुष नातसेंबंध 
२००० �डसlबर eGत�~या ४०, ४१ वाचणारे Mलxहतात अनेकांचे लेखन अकंा9वषयी आnण अकंातील लेखन या9वषयीyया eGत�~या 
२००० �डसlबर वVृा]त ४२ सांगलN यथेील वाचक मळेावा मीनाOी सरदेसाई सांगलS सांगलS येथे  वाचक मेळावा दरRयान 9व;याताई यांनी केलेला संवाद या9वषयी &Lी-पWुष समानता चळवळ 
२००० �डसlबर कथा ४४ फ�त खीर (साबदुा8याची) सशुीला पटवधCन पणेु साबदुा�याची nखचडी आnण घेतलेलS शपथ या9वषयीचे कथन कुटंुब आnण ि&Lया 
२००० �डसlबर परSOण ४६ प&ुतकां9वषयी थोडस ं Pभा हडuकर, सधुा fीरे पणेु चार प&ुतकांची माxहती दMलत चळवळ साxहuय 
२००० �डसlबर &व अनभुव ४७ अOरगkपा भारती पांडे पणेु अOर&पशCyया वाचकांशी गkपा याम ये आलेले माधव वझे यांचे 9वचार मा यम कला 
२००० �डसlबर लेख ४९ चौघी �बहारS प]नालाल सरुाणा उ&मानाबाद भदूान आदंोलन दरRयान लेखकाने  न�दवलेलS GनरSOण आदंोलन आZथCक 
२००० �डसlबर झुंजमूुंज ू ५१ एका कुटुबंातील चांग�या प<धतीची इ_फोमºशन - क_फेशन अडॅ. असीम सरोदे यवतमाळ लेखकाने व�कलSचे धडे �यांyयाकड ेघेतले uयांyया9वषयीचा अनभुव मांडत आहेत. कायदा 
२००० �डसlबर झुंजमूुंज ू ५३ नशीब (क9वता) रोxहणी वाकड े उपल|ध नाहS 
२००० �डसlबर झुंजमूुंज ू ५४ ओळख : एका R(ी कxत $नकाराची &वाती फाटक पणेु �ीमती प-ुपलताबाई रानडे यांyया9वषयी &LीकतृCuव 
२००० �डसlबर झुंजमूुंज ू ५५ खानदानी सनुा (क9वता) आ�लेषा महाजन उपल|ध नाहS 
२००० �डसlबर झुंजमूुंज ू ५५ परतन (कAवता) 4शवाजी आबंलुगेकर उपल|ध नाहS 
२००० �डसlबर झुंजमूुंज ू ५५ पालवी (क9वता) मंिजरS उपल|ध नाहS 
२००० �डसlबर झुंजमूुंज ू ५६ वाट (कAवता) उषा परब उपल|ध नाहS 
२००० �डसlबर झुंजमूुंज ू ५६ eाhतन (क9वता) शकंुतला म�ुये उपल|ध नाहS 
२००० �डसlबर झुंजमूुंज ू ५६ भटे (कAवता) भारती मेहता उपल|ध नाहS 
२००० �डसlबर झुंजमूुंज ू ५७ स¨ाªी (क9वता) डॉ. सषुमा केसकर उपल|ध नाहS 

अकं - 
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष#क लेखक शहर सारांश कळीचे श9द १ कळीचे श9द २ कळीचे श9द ३ 

२००० जानेवारS मखुप-ृठ पlxटगं दSपक संकपाळ पा�यातनू आकाशाला गवसणी घालणारा मासा 
२००० जानेवारS संपादक4य ४ संवाद 9व;या बाळ पणेु समाजात घडणाwया आशादायी घटनांब;दल अधं�धा GनमुCलन tढS परंपरा धमCकारण 

२००० जानेवारS कथा ६ बोका शभुांगी महाजन मुंबई कामावरSल पWुषीवVृीब;दल पWुषeधानता 
Aवकास िR(या आOण 
अथ $कारण

२००० जानेवारS लेख १३ 4भतंीआड चालणार ंशीतय<ुध ZचLा बेडकेर पणेु कुटंुबgय&थेमधील नातसेंबंध &LीपWुष नातसेंबंध ववैाxहक जीवन कुटंुबgयव&था 
२००० जानेवारS लेख १६ मRुलNम मCहला अ&धकार पHरषद रnझया पटेल पणेु म&ुलSम मxहला अZधकार पcरषदेसंदभाCत म&ुलSम मxहला पWु�सVा &LीपWुष 9वषमता 
२००० जानेवारS क9वता २३ धरणीमाय सजुाता लोहकरे सोलापरू 
२००० जानेवारS क9वता २४ Gतची कहाणी  ना. ध�. महानोर 
२००० जानेवारS लेख २६ दो&तांनो शोभा भागवत तWण मलुामलुSंशी चचाC &LीपWुष नातसेंबंध सामािजक 
२००० जानेवारS कथा २८ मLै सं या कnणCक य.ु एस. ए दादा आnण रामकाका या दोन जणांyया मLैी9वषयी 
२००० जानेवारS डायरS ३१ कलकVा डायरS 9व;या बाळ पणेु कलकVा येथील भेटS संदभाCत कला 
२००० जानेवारS लेख ३३ कहाणी साaयाजणीची मध�या आhहN साaयाजणी आभा भागवत पणेु ’कहाणी साwयाजणी’ची या नाटकात काम करणाwया  कलाकाराचे मनोगत कला 
२००० जानेवारS क9वता ३६ ती संजीवनी बोक4ल 
२००० जानेवारS eGत�~या ३७ वाचणारे Mलxहतात अनेक मा]यवरांचे लेखन आnण eGत�~या राजकारण 

२००० जानेवारS लेख ३९ uया ;9वMमती ि&Lया अ¥यासक कुटंुबात सवC काम करणाwया तसेच  स¡दयाCyया जाxहराती  करणाwया ि&Lयांबाबतीत पWुषeधानता कुटंुबgयव&था 
साCहFयात R(ी 
P�तमा

२००० जानेवारS क9वता  ४२ हो तचू �करण... Rवाती खांडकेर पा`ये उपल|ध नाहS 
२००० जानेवारS ठराव ४३ महाराp£ अधं�धा �नम ु$लन ठराव मxहला पcरषदेम ये अधं�;धा  आnण ि&Lया या9वषयी ठराव &LीपWुष  समता &Lी हhक 

२००० जानेवारS लेख ४५ Mमळवतीyया gयथा मंगला दंडगे Mमळवuया ि&Lयांyया gयथा 
Aवकास िR(या आOण 
अथ $कारण पWुषeधानता 

२००० जानेवारS लेख ४७ Gनरोगी तRुहS आRहS भारती पांडे Gनरोगी जीवना संदभाCत आरोfय 

२००० जानेवारS पcरचय ४८ प&ुतकां9वषयी थोडसं ं मणृाMलनी शहा पणेु 
राघववळे, कंुपणावरची कोरांटN, राजस0Tेया फटNमधनू पेशवकेालNन िR(या, सवंाद मा`यमासाठU : एच. आय. �हN 
आOण ए�स hहणज ेआह ेतरN काय? मा`यमांशी म(ैी या पRुतकांAवषयी साxहuय 

२००० जानेवारS झुंजमूुंज ू- लेख ५२ राqयघटना आOण िR(या अच $ना मढेकेर-मराठे औरंगाबाद रा�यघटना आnण ि&Lयांचे अZधकार या9वषयी &Lी हhक ि&Lया आnण कायदे 

२००० जानेवारS 
झ ुजंमू ुजं ू- 
Pयोग ५३ बlडारवाडीचा eयोग eीती करमरकर घोडगेाव पणेु नारS समता मंच यांyया आरोfय9वषयक eयोगा9वषयी आरोfय 

२००० जानेवारS 
झ ुजंमू ुजं ू- 
कAवता ५४ झाड मोहन देस पणेु 

२००० जानेवारS झुंजमूुंज ू- कथा  ५५ वावटय कमलाकर पाटSल नाMशक कमलाकर पाटSल यांची कथा कुटंुबgयव&था सामािजक 

अकं 



वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष#क लेखक शहर सारांश कळीचे श9द १ कळीचे श9द २ कळीचे श9द ३ 
२००० फे�वुारS मखुप-ृठ फोटो सZचन गोडसे उगवuया सयूाCचा फोटो 
२००० फे�वुारS संपादक4य ४ संवाद 9व;या बाळ पणेु रा-�eेम आnण रा-�भhती या म;ु;यांना घेऊन चचाC रा-�वाद पWुषeधान राजकारण 
२००० फे�वुारS कथा ७ सषुमाची गो-ट डॉ. लता काटदरे मुंबई सषुमा नावाyया मxहलेची कथा &Lी-पWुष नातसेंबंध 
२००० फे�वुारS लेख ११ सधुारकांची साहसे अWणा ढेरे पणेु �ीधर यमनुा नावाची कादंबरS आnण uयावtन Zच�कuसक मांडणी धमC 
२००० फे�वुारS लेख १५, २९ िR(यांTया ¢िpटकोनातनू धोरणांचा Aवचार करणारN पHरषद 9व;या कुलकणd पणेु इं�डयन असोMसएशन ऑफ 9वमे]स &टडीज पcरषद, हैदराबाद वVृा]त &Lी-चळवळ रोजगार MशOण 
२००० फे�वुारS क9वता २१ Gतची कहाणी  ना. ध�. महानोर उपल|ध नाहS 
२००० फे�वुारS �;धांजलS २३ अ9वनाश बी. जे. गेला माधव गोखले पणेु चळवळीतील कायCकताC अ9वनाश बी. जे. यांना �;धांजलS 
२००० फे�वुारS कथा २४ लाडाचीये वासी भारत काळे xहगंोलS आशा आnण बवुा यांyयामधील संबंध यावर आधाcरत कथा &Lी-पWुष नातसेंबंध 
२००० फे�वुारS मनोगत २८ xद}लS डायरS 9व;या बाळ पणेु xद}लS येतील कथा सं&थेने घेतले}या कायCशाळे 9वषयी साxहuय 
२००० फे�वुारS लेख ३० दो&तांनो शोभा भागवत पणेु 9ववाहापवूd तWणांसोबत  घेतलेला कायC~म या9वषयी 9ववेचन सामािजक लfनसं&था लYZगकता 
२००० फे�वुारS लेख ३१ 9व�वiाम डॉ. सनुील गोखले मुंबई अमेcरका आ�²का आnण &वीडन मधील &Lीe�न आरोfय 
२००० फे�वुारS अनभुव कथन ३३ uया दोघी वृंदा भागCवे नाMशक वेदा आnण &वाती यांचे  9ववाह जळुणे आnण मोडणे याभोवतीची कथा &Lी-पWुष नातसेंबंध 9ववाह आnण ि&Lया 
२००० फे�वुारS लेख ३५ कौतकु आnण कोड ं अ¥यासक उपल|ध नाहS ि&Lया करत असले}या वेगवेग�या भMूमका आnण uयांचे कतृCuव ि&Lया आnण कुटंुब ि&Lया आnण साxहuय 
२००० फे�वुारS लेख ३९ ि&Lयांचे जागरण; २००० प-ुपा भावे मुंबई भकू आnण xहसंा या9वषयी जगातील ि&Lयांनी जागरण कर�याचे ठर9वले या9वषयीचे 9ववेचन सं&कृती दाcर�य 
२००० फे�वुारS eGत�~या ४४ वाचणारे Mलxहतात अनकेांTया P�तk�या अकंा9वषयी आnण अकंातील लेखना9वषयी 
२००० फे�वुारS वVृा]त ४५ अfरRपश $' : वधा$पन Cदनाचा सोहळा सरोज देशचौगुले पणेु वधाCपन xदन वVृा]त &LीवादS साxहuय 
२००० फे�वुारS क9वता ४६ माग ूनकोस छाया कोरगावकर मुंबई 
२००० फे�वुारS क9वता ४६ सासरुवास मध ुजामकर उपल|ध नाहS 
२००० फे�वुारS Mशबीर ४७ वVृा]त सuवशीला सामंत  पणेु &वाधार सं&थेने घेतलेले तीन xदवसीय Mशबीर संघटना &LीMशOण ि&LयांवरSल xहसंा 
२००० फे�वुारS क9वता ४९ फरक मेधा टlगश े पणेु 
२००० फे�वुारS क9वता ५० दSघCGनWVर �वासासारखी अGनल दाभाड े मुंबई 
२००० फे�वुारS झुंजमूुंज ू ५२ द-ुकाळ (कथा) Gनळकंठ महाजन जळगाव द-ुकाळi&त शतेकwयाची कथा  शतेी दाcर�य 
२००० फे�वुारS झुंजमूुंज ू ५४ Zचमणी रमेश मगरे अमरावती 

२००० फे�वुारS झुंजमूुंज ू ५५ वाटणीपL (कथा) अच $ना मढेकेर - मराठे औरंगाबाद 
कुटुबंातील एक( मालकx ह�क सपंवायचा असतो kकंवा एक�या �य�तीला वाटा <यायचा असतो Fयाला वाटणी प( 
hहणतात कायदा 

अकं- म%हला %दन  >वशषेांक 
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष#क लेखक शहर सारांश कळीचे श9द १ कळीचे श9द २ कळीचे श9द ३ 

२००० माचC मखुप-ृठ पlxटगं यशोदा वाकणकर देवीची परडी डोhयावर घेतले}या मxहलेचे पlxटगं 
२००० माचC संपादक4य ४ संवाद 9व;या बाळ पणेु मxहला xदनाGनMमV &LीपWुष समता xहसंा 
२००० माचC लेख ६ देवांनीच qयांची Aवटबंना केलN डॉ. अWणा ढेरे पणेु सळेु संकाgवा या संत &Lीब;दल व Gतyया कायाCब;दल सRंकृती आOण िR(या धमC सामािजक 

२००० माचC लेख १६ वर परSOाहS हवी भा. ल. महाबळ मुंबई मलुSंनीच का लfनाyया वेळेस  परSOा ;यावी वर परSOाहS हवी या अनषंुगाने कुटंुबgयव&था सामािजक 
सRंकृती आOण 
िR(या

२००० माचC लेख २१ आरसा. समारोप. Some आरोप ! डॉ. नंxदनी xदवाण मुंबई &वतःyया मनातील e�न शअेर कर�याब;दल धाMमCक &Lी शोषण 
सRंकृती आOण 
िR(या

२००० माचC कथा २७ बेटावरyया uया स«ुटSत... मेघना पेठे मुंबई मेघना पेठे यांची अeGतम कथा &LीMशOण 
२००० माचC क9वता ३४ माझी आई शाळत जाती qयोFRना कारखानीस ठाणे 
२००० माचC पL ३६ एक छानस पL तजेस म�ैLणीyया आईला पL नसैZगCक 
२००० माचC कथन ३७ माझ ेवाचन शांता गोखले मुंबई वाचनाyया Gनकडीब;दल साxहuय 
२००० माचC क9वता ४१ Gतची कहाणी  ना. धो. महानोर 
२००० माचC क9वता ४३ माय, 4मरेTया ग�यातील पAव( माळ ' शंकर चgहाण शवेगाव 
२००० माचC कथन ४४ घरुCरC 9वनया खपडकेर पणेु cरटायर झा}यावर प�ुयात राहायला आ}यावर आले}या अनभुवाब;दल 
२००० माचC कथा ५२ अि&तuव अ9वनाश पं�डत इंदोर अ9वनाश पं�डत यांची कथा पWुषeधानता कुटंुबgयव&था 
२००० माचC प&ुतक पcरचय ६० डझेटC ³लौवर शभुदा चं�चडू पणेु एका महzवपणूC प&ुतकाचा पcरचय पयाCवरण म&ुलSम धमC 9वकास आnण ि&Lया 
२००० माचC कथा ६५ आतनू आशा साठे पणेु एका &Lीची कथा कुटंुबgयव&था 
२००० माचC मनोगत ६९ आRहS Gतघी मणृाMलनी पणेु &वतः व Gतyया दोन आई Rहणजे आई व सासबूाई 9वषयी कुटंुबgयव&था 

२००० माचC eGत�~या ७२ वाचणारे Mलxहतात अनेक मा]यवरांचे लेखन आnण eGत�~या साxहuय &Lीहhक 
सRंकृती आOण 
िR(या

२००० माचC क9वता ७३ सtुवात मबुारक शखे सोलापरू 
२००० माचC लेख ७४ डायरS 9व;या बाळ पणेु कोकणातील दापोलS 9वषयी डायरS पयाCवरण 
२००० माचC वचैाcरक ७७ सगंीत शारदा नाटक आOण शारदा कायदा मणृाMलनी शहा पणेु संगीत शारदा नाटक आnण शारदा काय;या9वषयी tढS परंपरा कायदे9वषयक सामािजक 
२००० माचC लेख ८१ आतंरराp£Nय मCहला Cदन वंदना कुलकणd उपल|ध नाहS मxहला xदनाGनMमV &Lी हhक 
२००० माचC लेख ८२ डाएट क4 उपासमार डॉ. 9वजया साठे उपल|ध नाहS स¡दयC &पधाC व GनMमVाने आरोfय 
२००० माचC अनभुव ८६ आमTया मलुNची दतंकथा क.णा / उदय गोखले ड��बवलS मलुS9वषयक अनभुव व;ैयक4य 
२००० माचC लेख ९० राजकारण : सRंकृतीरfणाच े eा. प-ुपा भावे मुंबई दSपा मेहता यांyया ZचLपटाला 9वरोध करणाwया  सं&कृती9वषयी सां&कृGतक धमC xहदंuुव 
२००० माचC वVृा]त ९२ आFमस_मानान ेजग8यासाठU मनिRवनी Pभणु े पणेु आuमस]मान पcरषदेचा वVृा]त &LीपWुष समता &Lी हhक 

२००० माचC लेख ९४ R(ीज_म अनतुाई Mलमये पणेु 
राqयघटना अ�नpट Pथापरपंरेला ठामपण ेAवरोध करत;े पण अजनूहN भारतात सRंकृतीTया नावान ेिR(यांना 
छळवणकूxला सामोरे जाव ंलागत.ं हN R(ीज_माची कथा मांडणारा लखे सRंकृती आOण िR(या धम $ प.ुषPधानता

२००० माचC वVृा]त ९६ भारतीय R(ीम�ुती पHरषद: औरगंाबाद P�त�नधी &Lीमhुती पcरषद औरंगाबादचा वVृा]त &LीपWुष समता 
Aवकास िR(या आOण 
अथ $कारण &LीMशOण 

२००० माचC झुंजमूुंज ू- कथा १०० राधचेी �यथा मकंुुद वेताळ पणेु वधैgयाचे िजणं आले}या &Lीब;दल एकल &Lी ि&Lया आnण सं&कृती 
२००० माचC झुंजमूुंज ू- लेख १०३ R(ीधन hहणज ेकाय? अच $ना मढेकेर- मराठे औरंगाबाद &Lीधन या9वषयी कायदेशीर अगंाने माxहती ि&Lया आnण कायदे 

२००० माचC 
झ ुजंमू ुजं ू- 
आवाहन १०६ दा6Tया आ�हानाला बायांच ंP�तआ�हान eीती करमरकर घोडगेाव, पणेु दाtyया 9वरोधात मxहलांच ंआदंोलन आदंोलन 

अकं 
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष#क लेखक शहर सारांश कळीचे श9द १ कळीचे श9द २ कळीचे श9द ३ 

२००० ए9eल मखुप-ृठ फोटो आMशष कुलकणd कोव�या 9पपंळाyया पानांyया फांदSचा फोटो  
२००० ए9eल संपादक4य ४ संवाद 9व;या बाळ पणेु धाMमCकता आnण uयाचे अवडबंर या9वषयी 9ववेचन धाMमCकता सं&कृती आnण ि&Lया जात 
२००० ए9eल कथा ६ आगमन मधकुर धमा$परुNकर नांदेड नानदूादS आnण Gतचे अनभुव 9व�व या9वषयी कथन ि&Lया आnण कुटंुब 
२००० ए9eल लेख ९ सागरवाट खलुS  झालS अWणा ढेरे पणेु सम�ुपयCटनाची सWुवात हो�यामागyया इGतहासाची चचाC लेnखका करत आहेत धमC सधुारणावादS 
२००० ए9eल लेख १६ कोयनेच ंखोरं पोरकं झाल ं सनुीती स.ु र. पणेु नमCदा आदंोलनातील अ9वनाश कायCकताC आnण uयांचे काम या9वषयी आदंोलन 
२००० ए9eल क9वता १९ मायन ंसां&गतललेN गोpट' eा. शंकर चgहाण शवेगांव 
२००० ए9eल लेख २० मhुतZचतंन आसावरS काकड े पणेु अOर&पशC iंथालयामधील अOरगkपाम ये राहून गेलेले मत Mलहून Mलnखत &वtपात लेnखकेने मांडले आहे. साxहuय 
२००० ए9eल क9वता २१ घर क}पना दायना उपल|ध नाहS 
२००० ए9eल लेख २२ सFयाचा शोध, _याय, मानवता आOण समाज eा. प-ुपा भावे मुंबई इंडhेस ऑन से]सॉरMशप या अgयावसाGयक माMसका9वषयी चळवळ &वातंPय राजकारण 
२००० ए9eल क9वता २३ सनेुस सधुा कामळे fवाMलयर 
२००० ए9eल लेख २५ दो&तांनो शोभा भागवत पणेु मLैी, eेम या9वषयी सामािजक 
२००० ए9eल लेख २६ मराठ� &Lीची अि&मता नीMलमा भावे मुंबई ३३ टhके ि&Lयांना आरOण आnण ि&Lयांचे कतृCuव या9वषयी 9ववेचन सOमीकरण &LीकतृCuव &LीMशOण 
२००० ए9eल लेख ३० 9व�वiाम डॉ. सनुील गोखले मुंबई इिजkत, अमेcरका आnण आ�²का  मधील मxहलां9वषयी संघटना कायदा 
२००० ए9eल लेख ३३ डायरS 9व;या बाळ पणेु वेगवेग�या xठकाणचा  eवास आnण eवासातील अनभुव या9वषयी 9ववेचन सामािजक 
२००० ए9eल अनभुव ३६ Rपहृणीय आOण अनकुरणीय पी. एन. मोदक उपल|ध नाहS शहSद जवानाyया पuनी पारंपcरक eतीकाuमक 9वधवा tपकाला नकार देतात या9वषयी परंपरा 
२००० ए9eल eGत�~या ३७, ३८ वाचणारे Mलxहतात अनेकांचे लेखन अकंा9वषयी, 9व;याताई 9वषयी eGत�~या 
२००० ए9eल क9वता ३८ आईपण यशोधरा साठे उपल|ध नाहS 
२००० ए9eल लेख ३९ पHरपणू $ खाण ं- आरोrयाची ग.ुkक�लN डॉ. 9वजया साठे पणेु आहार या9वषयी आरोfय 
२००० ए9eल परSOण ४० प&ुतकां9वषयी थोडस ं र9वबाला काकतकर ओउने iाहक क}याण नवनीत माMलका या प&ुतका9वषयी साxहuय 
२००० ए9eल क9वता ४१ उदSम महेश मोरे उपल|ध नाहS 
२००० ए9eल लेख ४२ वोट हमारा, राज हमारा 9व;या कुलकणd पणेु iामीण मxहलांचे अZधवेशन याबबतचे 9ववेचन राजकारण रआदंोलन &Lी-अuयाचार 
२००० ए9eल लेख ४६ वदेनTेया वाटेवरची Rवय4ंस<धा रजनी व;ैय लातरू महाuमा गांधी कु-ठधाम मधील सरपंच मxदनाबी शखे यांyया9वषयी &LीकतृCuव धाMमCक 
२००० ए9eल कथा ४८, ५५ हांव बा. ग. केसकर पणेु ध��डबा नावाyया gयhतीची कथा वा¦मयीन शतेी 
२००० ए9eल झुंजमूुंज ू ५२ भानामतीTया अजब करामती MमMलदं जोशी पणेु गरSब शतेकरS कुटंुब कथा भानामती या अधं�;धेवर आधाcरत अधं�;धा 

अकं 
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष#क लेखक शहर सारांश कळीचे श9द १ कळीचे श9द २ कळीचे श9द ३ 

२००० मे मखुप-ृठ फोटो 9व;या कुलकणd फुलांचा फोटो 
२००० मे संपादक4य ४ संवाद 9व;या बाळ पणेु धरणi&त, धरण लाभाथd, सरकारS अZधकारS आnण जनसनुवाई यावर चचाC राजकारण सामािजक Mलगंभेद 
२००० मे लेख ६ जनसनुवाई �ीकांत शहा कांदाटS खोरं कोयना धरणi&तांची जनसनुवाई आnण कायCकuया�ची गाwहाणी 9ववेचन आदंोलन 



२००० मे कथा ११ तचेन तचे लSना मेहlदळे नवी xद}लS घरगुती पuनी आnण ऑ�फसमधनू येणारा पती वतैागून Gतyया कामाचे मोजमाप करणारा याभोवती कथा कुटंुब आnण ि&Lया &Lी-पWुष नातसेंबंध 
२००० मे क9वता १३ साथ आनंद देवधर पणेु 
२००० मे लेख १४ अनाथांच ेआOण देवदासींच ेCदन कैवारN डॉ. अWणा ढेरे पणेु 9व¬ठल रामजी Mशदें आnण काका कारखानीस यांyया कायाCचे 9ववेचन धाMमCक अधं�;धा 
२००० मे लेख १९ दो&तांनो शोभा भागवत पणेु 9ववाहपवूC मागCदशन Mशबीरामधील चचाC 9ववेचन 9ववाह सं&कृती सामािजक 
२००० मे लेख २१ मCहला आरfण Aवधयेक : पया$यी मसदुा अन,ु सcरता पदक4 पणेु मानषुी या सं&थेने पयाCयी मxहला आरOण मसदुा बन9वला uया9वषयीची माxहती राजक4य आरOण जात जमाती 
२००० मे अनभुव कथन २६ के}याने देशाटन मदृलुा गद� अहमदाबाद गुजराथी MमLमंडळी आnण गुजराथी लोकांचे &वभाव9वषयी कथन सामािजक 
२००० मे लेख २८ डायरN 9व;या बाळ सोलापरू सोलापरूचा eवास आnण तथेील उप~मा9वषयी �-टाचार सं&था 
२००० मे लेख ३० 9व�वiाम डॉ. सनुील गोखले मुंबई बांगलादेश, सौदS अरे�बया, दOण आ�²कामधील मxहलांचे e�न &Lी-अuयाचार xहसंा 

२००० मे परSOण ३२ प&ुतकां9वषयी थोडस ं
मदंाkकनी भार<वाज, वदंना 
कुलकणu पणेु चार प&ुतकांची माxहती कला पयाCवरण सामािजक 

२००० मे अMभवादन ३४ एक आनंद याLीची अखेर eभा हडdकर उपल|ध नाहS संजीवनी मराठे यांना &मतृी अMभवादन 
२००० मे लेख ३५ बxहणाबाईचे eGतtप रजनी व;ैय लातरू तWण वयातलं 9वधवापण तथाकZथत �ा�म�याyया चौकटSत जगणं  नाकारणाwया सशुीलाबाई व;ैय यांyया9वषयी &वातंPय &LीकतृCuव 
२००० मे कथा ३८ िज;द आnण झुंज अपणाC पlडसे मुंबई कलेhटर दे9वका आnण Gतचा शासक4य संघषC यावरSल कथा नोकरदार &Lी 
२००० मे लेख ४२ पHरपणू $ खाण ं- आरोrयाची ग.ुkक�लN डॉ. 9वजया साठे पणेु आहार या9वषयी आरोfय 
२००० मे eGत~4या ४३ वाचणारे Mलxहतात अनेकांचे लेखन अकंा9वषयी आnण अकंातील लेखना9वषयी 
२००० मे क9वता ४४ एक झाड - एक पणती रेषा अकोटकर अमरावती 
२००० मे पL ४५ वाचकांना एक न» आवाहन Mमसा eGतGनधी पणेु Mमसाम ये काय बदल हवे आहेत या अनषंुगाने तयार केलेलS e�नावलS 
२००० मे लेख ४६ Rवातgंयाचा अथ $ जाणण ेआवjयक नीला शमाC पणेु अMभनेLी xदना पाठक यांyया ह&ते शोभा भागवत यांनी मीराबाईyया गायले}या पदरचनेची  वGनफ4त eकाशन  कला सामािजक 
२००० मे क9वता ४८ ओळख &वाती शहा पणेु 
२००० मे लेख ४९ अधं�<धा �नम ू$लनाचा मCहला जाCहरनामा अधं�<धा �नम ु$लन स4मती उपल|ध नाहS अधं�;धा GनमूCलन सMमतीने Mलxहलेला मxहला जाहSरनामा अधं�;धा पWुषeधान धमC 
२००० मे क9वता ५० R(ी 9वजय पगारे उपल|ध नाहS 
२००० मे झुंजमूुंज ू ५२ R(ी P�तमा आOण कायदा अच $ना मढेकेर - मराठे औरंगाबाद जाxहराती आnण स¡दयCeसाधने यामधील &LीeGतमा या9वषयी मा यम आnण ि&Lया स¡दयCशा&L कायदा 
२००० मे झुंजमूुंज ू ५४ (क9वता ) सयूC पसुतो कपाळ शंकर चgहाण शवेगांव 
२००० मे झुंजमूुंज ू ५५ देवीच बोळवण MमMलदं जोशी पणेु देवदासी ि&Lया यांyया9वषयीची कथा अधं�;धा 
२००० मे झुंजमूुंज ू ५७ (क9वता) मांडव केशव दे�मखु उपल|ध नाहS 

अकं 
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष#क लेखक शहर सारांश कळीचे श9द १ कळीचे श9द २ कळीचे श9द ३ 

२००० जनू मखुप-ृठ पlxटगं यशोदा वाकणकर 
२००० जनू संपादक4य ४ संवाद 9व;या बाळ पणेु पा�क&तान-इं�डया पीप}स फोरम फॉर पीस अडँ डमेो~सी पcरषद 9ववेचन &Lी-अuयाचार संघटना सामािजक 
२००० जनू लेख ८ मरणयाLचेी &मरणयाLा साGनया कोबे जपान जापानम ये झाले}या अण&ुफोटानंतर जीवाGनशी वाचले}यांyया कtन कहा�या Zच�Lत के}या  आहेत. सं&कृती xहसंा 
२००० जनू कथा १४ राOस शलैा सायनाकर इ&लामपरू 9ववाxहत &Lीचे कथन &Lी-पWुष नातसेंबंध 
२००० जनू eGत�~या २१ बोलकं पL ि&मता पटवधCन सांगलS Mमसा अकं  वाचनू &वतः 9वषयी gयhत होणारे लेखकाचे पL 
२००० जनू लेख २२ एक झंजावात Gनमाला eभा हडdकर पणेु शकंुतलाबाई परांजपे यांना �;धांजलS 
२००० जनू लेख २३ सधुारक व0ृीचा जाणता राजा डॉ. अWणा ढेरे पणेु सयाजीराव गायकवाड  यांyया9वषयी MशOण &Lी&वातंPय जातीभेद 
२००० जनू मनोगत २९ डायरS 9व;या बाळ पणेु Mमसा ऑ�फस बदलाने झाले}या बदलाचा पcरणाम या9वषयीचे स9व&तर मनोगत 
२००० जनू क9वता ३१ eवास संजय बोWडे उपल|ध नाहS 
२००० जनू लेख ३३ दो&तांनो शोभा भागवत पणेु समकालSन तWण मलुSंyया लfनाyया अपेOा आnण uयाचे तWणांवर होणारे पcरणाम 9ववाह आnण ि&Lया &LीMशOण 
२००० जनू लेख ३५ िR(यांच ेमान4सक आरोrय : जाग6कतचेी आवjयकता नीला शमाC पणेु ि&Lयांyया मानMसक आरोfयावरSल झाले}या कायCशाळेची माxहती सामािजक आरोfय सं&था 
२००० जनू क9वता ३६ eेम आरती काल�कर उपल|ध नाहS 
२००० जनू लेख ३८ 9व�वiाम डॉ. सनुील गोखले मुंबई रोमाGनयन, इिजिkशयन ि&Lयां9वषयी चळवळ लYZगक xहसंा आरोfय 
२००० जनू क9वता ४० Cह प¬ृवी अज�ुन वाचलN आहे अनपुमकुमार पणेु 
२००० जनू क9वता ४१ क9वता वषृालN kक_हाळकर उपल|ध नाहS 
२००० जनू क9वता ४२ याचक अि�वनी गुरव उपल|ध नाहS 
२००० जनू क9वता ४२ चहेराच नसता आयpुयाला मदंाkकनी देशमखु बाशd 
२००० जनू eGत�~या ४३ वाचणारे Mलxहतात अनेकांचे लेखन अकंा9वषयी आnण अकंातील लेखन यावरSल eGत�~या 
२००० जनू लेख ४४ पHरपणू $ खाण ं: आरोrयाची ग.ुkक�लN डॉ. 9वजया साठे पणेु आरोfयदायी पदाथC बन9व�याची प;धत या9वषयी आरोfय 

२००० जनू वVृा]त ४५ एका दशकाची वाटचाल 
सरोजनी हकंारे, नी4लमा 
लोहोकरे मुंबई सखी मंडळाला दहा वष� पणूC झा}याGनMमV घे�यात आलेला मेळावा पWुषeधान शतेमजरू 9वकास 

२००० जनू क9वता ४६ शोध केशव देशमखु उपल|ध नाहS 
२००० जनू लेख ४७ समकामी ि&Lयांचा e�न माधव गवाणकर रuनाZगरS समMलगंी संबंध यावर चचाC लYZगकता &Lीमhुती चळवळ 
२००० जनू क9वता ४९ पलू रेण ूपाचचोर परभणी 
२००० जनू आवाहन ५० वाचकांना एक न» आवाहन 9व;या बाळ पणेु माMसकात कोणuया eकारचे बदल हवे आहेत या9वषयी e�नावलS 
२००० जनू झुंजमूुंजू ५२ व<ृध माताAपFयांना पोटगीचा अ&धकार अच $ना मढेकेर - मराठे औरंगाबाद पोटगी 9वषयीyया काय;याची माxहती कायदा 

२००० जनू झुंजमूुंजू ५५ प&ुतकां9वषयी थोडसं ं

सधुा fीरे, अजंलN फाटक, 
राजल�मी देशपांड,े 
मदंाkकनी भार<वाज पणु े, सांगलN, पणु े सहा प&ुतकांची माxहती व;ृधuव सं&कृती 

अकं 
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष#क लेखक शहर सारांश कळीचे श9द १ कळीचे श9द २ कळीचे श9द ३ 

२००० जलुै मखुप-ृठ पlxटगं प-ुपा गं�े झाडाचा दसुwया म�ुयानी वेढले आहे 
२००० जलुै संपादक4य ४ संवाद 9व;या बाळ पणेु शGनMशगंणापरूमधील 9वषमत9ेवरोधी सuयाiह चचाC अधं�;धा आदंोलन चळवळ 
२००० जलुै लेख ६ कWणा फुटाणे डॉ. अनघा केसकर पणेु शतेीतील eयोग आnण eचार करणाwया कWणा फुटाणे यांyया gयिhतमzवा9वषयी शतेी सं&कार चळवळ 
२००० जलुै कथा १२ 9वरxहणी राजग6ु आगरकर देवWख कुवेतम ये काम करणारा पती आnण uयाचा कधीतरS सहवास MमळणारS शक4ला पuनी xहची कथा &Lी-पWुष नातसेंबंध कुटंुब आnण ि&Lया 
२००० जलुै लेख २१ प.ु ल.ं गेल!े र4सकांचा राजामाणसू गेला Mमसा eGतGनधी पणेु प.ु ल.ं देशपांड ेयांना �;धांजलS 
२००० जलुै लेख २३ कालोટिRम लोकfयकृFPव<ृधो 9व�ाम ढोले पणेु अणबुॉRब संशोधन आnण uयाचे मानवी जीवनारSल पडसाद 

२००० जलुै लेख २८ Pसारमा`यम ेआOण िR(यांच ेPjन
 क�पना शमा$, अन.ु सHरता 
पदकx पणेु 

नारN समता मचंन ेआयोिजत केल�ेया Pसारमा`यम ेयांचा R(ीPjनांकड ेपाह8याचा ¢िpटकोन यामधील क�पना 
शमा$ यांTया भाषणाचा अनवुाद िR(या आOण मा`यम स·दय $शाR(

२००० जलुै लेख ३४ दोRतांनो शोभा भागवत पणेु &पधाC आnण तWण मलु ं MशOण 
२००० जलुै लेख ३६ �ीलकंा, kफजी आOण आपण eा. प-ुपा भावे पणेु �फजी आnण �ीलंका समकालSन e�न यावर  चचाC राजकारण &वातंPय 
२००० जलुै लेख ४० 9व�वiाम डॉ. सनुील गोखले मुंबई मलेMशया, इ·ाईल आnण अमेcरकेमधील &Lीe�न राजकारण धमC xहसंा 
२००० जलुै सuयकथा ४२ अन फा�तमान ेRवतः चचं लrन मोडल ं अपणाC कुलकणd सांगलS म&ुलSम लfनाyयावेळी मxहलांना Mमळालेले अZधकार याचा वापर फाGतमाने मो¬या धयैाCने केला, या9वषयी कथन म&ुलSम &Lी 9ववाह 
२००० जलुै क9वता ४५ म�ुता सजुाता राऊत उपल|ध नाहS 
२००० जलुै eGत�~या ४६ वाचणारे 4लCहतात अनेकांचे लेख अकंातील लेखन 9वषयी eGत�~या 

क9वता ४८ उपलzध नाहN छाया कोरेगावकर उपल|ध नाहS 
२००० जलुै क9वता ४८ PाOणसlंहालयात मी डॉ. रमा मराठे उपल|ध नाहS 
२००० जलुै xटपण ४९ R(ीम�ुती : परपंरा आOण नवता सuयिजत रथ उपल|ध नाहS &Lीमhुती 9वषयीची मत ेअकंातील काहS लेखनाची Zच�कuसा करत लेखन केले आहे &Lीमhुती पWुषी वचC&व 
२००० जलुै झुंजमूुंज ू ५१ अOरगkपा शभुांगी शहा पणेु अOरगkपा वVृा]त-अवधतू पWळकर साxहuय 
२००० जलुै झुंजमूुंज ू ५२ झाल ंमोकळं आकाश (कथा) संजीवनी फडके  MसधंदुगुC iामीण कथा iामीण वा¦मयीन 
२००० जलुै झुंजमूुंज ू ५५ मॅटनdटS बेGन�फट अhॅट अच $ना मढेकेर-मराठे औरंगाबाद बाळंतपणातील रजा या काय;या9वषयी ि&Lया आnण कायदा 
२००० जलुै झुंजमूुंज ू ५६ पHरपणू $ खाण, आरोrयाची ग.ुkक�लN डॉ. 9वजया साठे पणेु आरोfयदायी पदाथC बन9वणे प;धत माxहती 
२००० जलुै झुंजमूुंज ू ५७ ज]म घेतील प]ुहा नाती अशोक कोतवाल उपल|ध नाहS 
२००० जलुै झुंजमूुंज ू ५७ वय शोभा बडवे उपल|ध नाहS 

वषा#रंभ >वशषेांक 
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष#क लेखक शहर सारांश कळीचे श9द १ कळीचे श9द २ कळीचे श9द ३ 

२००१ ऑग&ट मखुप-ृठ पlxटगं चंदन राऊत 
२००१ ऑग&ट संपादक4य ४ संवाद 9व;या बाळ पणेु Mमसा अकंाला बारा वष� झालS uयाGनMमVाने चचाCuमक संवाद लोकशाहS सं&कृती &Lी पWुष समता 

२००१ ऑग&ट कथा ६ अ]वेशी  वंदना करंबेळकर सावंतवाडी 
4शfण, नोकरN, पf kकंवा समाज आOण लrन या गोpटN नसलले ेआयpुय जगायला �नघाललेN �ांती आOण �तच े
आईवडील यांTयातील कथा MशOण वा¦मयीन 

२००१ ऑग&ट &व कथन १७ छोटा पडदा मोठ� दGुनया मfुधा गोडबोले मुंबई मfुधा गोडबोले uयांyया MसरSयल मधील eवासा9वषयी कथन मांडत आहेत. कला आnण ि&Lया 
२००१ ऑग&ट २२ मनात डोकावणारं xहरोMशमा ZचLा बेडकेर 

२००१ ऑग&ट कथा २६ बोलो माधवी 
डॉ. च�ंPकश देवल, अन.ु 
आसावरN काकडे पणेु महाराज ययातीची मलुगी माधवी xहची कथा साxहuय धमC 

२००१ ऑग&ट eवास वणCन ३२ राL होती पॅसlजरमधील  
डॉ. सजुाता जोशी - 
पाटोदेकर नांदेड एका मेळाgयाला नगरला जा�याचा eवास  या9वषयी आरोfय 

२००१ ऑग&ट अनभुव ३७ चकमक 
तनजुा 4शपरूकर, qयोती 
4भड े

को�हापरू, 
वालचदंनगर पालकनीती मधील पालकांचे पा}या9वषयीचे अनभुव 



२००१ ऑग&ट लेख ३९ परुोगामी 'जमात वाद' सजुाता देशमखु पणेु परुोगामी डावा 9वचार करणाwयांनी इतर म;ु;यांचा 9वचार करावा या9वषयीचे Zच�कuसक 9ववेचन धमC चळवळ दहशतवाद 
२००१ ऑग&ट कथा ४६ जाग परशरुाम देशपांडे पणेु पnूणCमा नावाyया &Lीचे  कथन जात लfनसं&था &Lी-पWुष नातसेंबंध 
२००१ ऑग&ट लेख ५४ ’4श�पकारा’ Tया कलाकृती अडॅ. अच $ना मढेकेर - मराठे औरंगाबाद Mश}पकार या ना«यसं&थेyया कामा9वषयी कला  �-टाचार 
२००१ ऑग&ट लेख ५७ �ौपदSच ं’वन पॉट मील’ डॉ. अनरुाधा सोवनी पणेु खा;यपदाथC आnण uयाचे महzव आरोfय 
२००१ ऑग&ट लेख ६२ &वेyछाGनवVृी 9वषयी 4मसा P�त�नधी पणेु &वेyछाGनवVृी धोरण9वषयी &Lीवाद 
२००१ ऑग&ट लेख ६३ RवTेछा�नव0ृी kकती बरN kकती वाईट ? eा. शाMलनी मेनन केरळ &वेyछाGनवVृी धोरण Zच�कuसा जागGतक4करण समाजवादS आZथCक 
२००१ ऑग&ट लेख ६८ &वेyछाGनवVृी आnण नंतर आशा साठे मुंबई &वेyछाGनवVृी 9वषयी &Lी-पWुषांशी संवाद आधGुनक आZथCक 
२००१ ऑग&ट लेख ७० मी RवTेछा�नव0ृी का घतेलN? अनघा जोशी ठाणे &वेyछाGनवVृी घे�यामागे लेnखकेची भMूमका या9वषयी कुटंुब आnण ि&Lया 
२००१ ऑग&ट लेख ७३ RवTेछा�नव0ृी जशी CदसलN तशी सनुीती स.ु र. पणेु &वेyछाGनवVृी 9वषयी Zच�कuसा दहशतवाद संघटना 
२००१ ऑग&ट लेख ७७ दोRतांनो शोभा भागवत पणेु 9ववाह अ¥यास मंडळ आणी  तWणाyया गkपा या9वषयी 9ववाह iामीण 
२००१ ऑग&ट लेख ७९ जणगणनबेाबत डॉ. मा4लनी कारकल मुंबई जनगणना9वषयी माxहती देणारा लेख  धमC MशOण 
२००१ ऑग&ट eGत�~या ८२ वाचणारे 4लCहतात अनेकांचे लेखन अकंातील लेखन या9वषयी eGत�~या 
२००१ ऑग&ट कAवता ८४ �तला काय कळतयं अGनल दाभाड े मुंबई 
२००१ ऑग&ट लेख ८५ �न:शzदता ओलांडताना eा. प-ुपा भावे मुंबई &पॅरो या सं&थे9वषयी माxहती पWुषसVा धाMमCक 
२००१ ऑग&ट लेख ८७ आध�ुनक कृषीक_या स9ुeया साठे पणेु प�ुयाyया शतेक4 महा9व;यालयातील मलुSंशी संवाद MशOण रोजगार 
२००१ ऑग&ट झुंजमूुंज ू ९१ ¼0रपरूTया वीरांगना अपणाC राजवाड े पणेु बुंदेलखंडातील मxहलांनी आप}या 9पढSतील मxहलांचा केलेला सuकार या9वषयी 9ववेचन &Lी-पWुष नातसेंबंध पWुषी 
२००१ ऑग&ट झुंजमूुंज ू ९३ मा¨या लrनाचा अ�बम 9वजय वावरे पणेु लेखक uयांyया आतंरधमdय 9ववाहा9वषयी बोलत आहेत. &Lी-पWुष नातसेंबंध सामािजक सां&कृGतक 
२००१ ऑग&ट झुंजमूुंज ू ९५ दा6Aवरोधी �नधा$र पHरषद उषा दातार पणेु दाt9वरोधी GनधाCर पcरषद पणेु येथे संप]न झालS uया9वषयी  संघटना आदंोलन �Mमक 

अकं 
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष#क लेखक शहर सारांश कळीचे श9द १ कळीचे श9द २ कळीचे श9द ३ 

२००१ सkटlबर मखुप-ृठ फोटो e. वा. जोशी फेटा घातलेला आnण हातात कुwहाड घेऊन हसणारा छोटा मलुगा 
२००१ सkटlबर संपादक4य ४ संवाद 9व;या बाळ पणेु Mमसाला १२ वष� पणूC झाले या9वषयी, आnण Mमसा मधील संपादक मंडळ या9वषयी चचाC &Lी-पWुष समानता 
२००१ सkटlबर अनभुव लेखन ६ एका 9व�वासाची गो-ठ अच $ना मढेकेर-मराठे औरंगाबाद आबेंडकर कॉलेजमधील 9व;याथd आnण लेnखका यांyयातील संबंध घडणीची e�~या जात MशOण 
२००१ सkटlबर अनभुव ८ अस ंका? �नमा नायकनवलकर मुंबई पतीचा मuृयू आnण uयाभोवतीyया  eथा परंपरा या9वषयीचा अनभुव परंपरा &Lी  पWुष नातसेंबंध 
२००१ सkटlबर लेख १० Aवशषे ओळख: तीन Aप�यांची: अपणाC राजवाड े पणेु समुतीबाई काGनटकर uयांची मलुगी आnण नातहS uयांyयाeमाणे डॉhटर बननू &Lीआरोfयासाठ�  काम करतात uयांyया9वषयी आरोfय &LीकतृCuव MशOण 
२००१ सkटlबर क9वता १८ क9वतyेया फलकावर नीला भागवत मुंबई 
२००१ सkटlबर नाटक १९ सMुमLा 9वजया बापट य.ुएस.ए. &Lी आnण पWुष यांyयातील संवाद यावरSल नाटक पWुषी कला धाMमCक 

२००१ सkटlबर लेख २३ चकमक 
स ं̀ या गोखल,े अ�नता 
ठकार, न4लनी जगुारे ठाणे, को}हापरू आजी, आई आnण आuया अशा वेगवेग�या नाuयातील ि&Lया मलुांyया अनभुव9व�वा9वषयी सांगत आहेत.

२००१ सkटlबर कथा २४ कुणा एकाTया लrनाची गोpट सं या कnणCक य.ुएस.ए. कुटंुब आnण लfन भोवतीची कथा कुटंुब आnण ि&Lया &Lी-पWुष नातसेंबंध 
२००१ सkटlबर २७ सजृनाचे साOाuकार eा. प-ुपा भावे मुंबई कलाOेLातील ि&Lयांची Gनवेदने असले}या 'सजृनाचे साOाuकार' या प&ुतका9वषयी साxहuय ि&Lया आnण कला 
२००१ सkटlबर �;धांजलS ३० &वरसहुाMसनी मकंुुद संगोराम पणेु मराठ� नाटकातील &वरसहुाMसनी �यो&uना भोळे यांना �;धांजलS ि&Lया आnण कला सां&कृGतक 
२००१ सkटlबर कथा ३१ नावात काय आहे ?? आशा देशपांडे पणेु मलुांचा शाळेत eवेश आnण शाळेत आडनाव ;यायचे क4 नाहS  यावtन पती-पuनीमधील संवाद MशOण &Lी-पWुष समानता ि&Lयांyया चळवळी 
२००१ सkटlबर कथा ३३ Gनवड P4मला ना�नवडकेर Mसकंदराबाद वxहनी आnण नणंद यांyयातील नाते यावरSल कथा कुटंुब आnण ि&Lया 9ववाह आnण ि&Lया 
२००१ सkटlबर eGत�~या ३७ वाचणारे Mलxहतात अनेकांचे लेखन अकंातील लेखन अMभeायपर eGत�~या 
२००१ सkटlबर कथा ३८ कथा आnण gयथा मीना देवल मुंबई 

क9वता ४२ समज हेम�करण पuक4 सोलापरू 
२००१ सkटlबर क9वता ४३ क9वता Pवीण दामले ड��बवलS 
२००१ सkटlबर परSOण ४४ प&ुतकां9वषयी थोडसं ं अजंलS कुलकणd पणेु चार प&ुतकांची माxहती साxहuय iामीण 

२००१ सkटlबर &व अनभुव ४६ आFमAवjवासाTया उंबरªयावर
शzदांकन:मदंाkकनी 
भार<वाज पणेु एका मलुSचा 9ववाहाला नकार आnण uयातनू Gतला °यावा लागलेला आधारगहृाचा आधार या9वषयी 9ववाह आnण ि&Lया MशOण 

२००१ सkटlबर क9वता ५० सवय वसुंधरा तारकर मुंबई 
२००१ सkटlबर झुंजमूुंज ू ५१ आय ेशपथ, चकुx माझीच हाय ! मजंषुा देशपांड े को}हापरू iामीण कथा वा¦मयीन 
२००१ सkटlबर झुंजमूुंज ू ५६ सोबतीण डॉ. 9वजय साठे ठाणे आxदवासींyया हhकासाठ� लढणारS सं&था सोबतीण या9वषयी माxहती आxदवासी समाज MशOण &Lी-अuयाचार 

अकं
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष#क लेखक शहर सारांश कळीचे श9द १ कळीचे श9द २ कळीचे श9द ३ 

२००१ ऑhटो - नोgहl  मखुप-ृठ पlxटगं  अजय बासवाडकेर  हाताला दोरा  बांधनू nखळे  मानवी धडावर टोचले आहेत.
२००१ ऑhटो - नोgहl  संपादक4य ६ संवाद 9व;या बाळ पणेु ११ सkटlबरला अमेcरकेवर झालेला दहशती ह}ला  या9वषयी चचाC दहशतवाद राजक4य 

२००१ ऑhटो - नोgहl  कथा ११ सखी साGनया भवुनjेवर, ओHरसा दोन म�ैLणी यांची कथा &Lी-पWुष नातसेंबंध 
२००१ ऑhटो - नोgहl  अनवुाद ३२ बोल माधवी  आसावरS काकड े पणेु बोलो माधवी या क9वता संiहा9वषयी साxहuय &Lी-अuयाचार पWुषी 
२००१ ऑhटो - नोgहl  क9वता ३८ मे}यागत अGनल दाभाड े मुंबई 
२००१ ऑhटो - नोgहl  लेख ४१ सी. एस. ल�मी Aवशषे ओळख उ��वला मेहlदळे पणेु लेखक, संशोधक, पLकार डॉ. सी. एस. ल�मी यांyया9वषयी &LीवादS साxहuय आnण &Lी 
२००१ ऑhटो - नोgहl  कथा ४९ दकुान शांता शळेके पणेु को-टSजातीमधील सनेुचे कथन  कुटंुब आnण ि&Lया &Lी-पWुष नातसेंबंध 
२००१ ऑhटो - नोgहl  सहजीवन ५६ सहजीवनात�या आनदंाचा शोध सकंलन :सधुा fीरे पणेु सहजीवन9वषयी वेगवेग�या &Lी-पWुषांची मनोगत े सामािजक 9ववाह 
२००१ ऑhटो - नोgहl  सहजीवन ६० सम;ृध सहजीवन अिjवनी/आFमाराम बव � पणेु २६ वषा�yया सहजीवना9वषयी मते मांडत आहेत सामािजक &Lी-पWुष नातसेंबंध 
२००१ ऑhटो - नोgहl  सहजीवन ६३ �ी व सौ जोडी न.ं १ भा. ल. महाबळ मुंबई साफ}य सहकारS गहृसं&था या चाळीतील म यमवगdय जोडkया9वषयी उदारमतवाद 9ववाह &Lी-पWुष नातसेंबंध 
२००१ ऑhटो - नोgहl  सहजीवन ६८ साxहuयातील सहजीवन आशा साठे मुंबई ल�मीबाई xटळक यांyया साxहuयातनू uयांyया सहजीवन eवासा9वषयी लेखन साxहuय आधGुनक &Lी-पWुष नातसेंबंध 
२००१ ऑhटो - नोgहl  लेख ७४ जहाल AवभावरN, मवाळ मालतीबाई डॉ. रेखा इनामदार-सान े पणेु 9वभावरS MशWरकर आnण मालतीबाई बेडकेर यांyया साxहuया9वषयी 9ववेचन साxहuय समाजवादS MशOण 
२००१ ऑhटो - नोgहl  कथा ८१ दSOा भारत काळे xहगंोलS Rहाताwया आईला दSOा °यायला सांगणारा मलुगा आnण uयावर आपले कथन मांडणारS आई यांची कथा  कुटंुब आnण ि&Lया 
२००१ ऑhटो - नोgहl  मनोगत ८५ 4मयांव म�हारची आलापी मनरुाम अकलजूकर अमेcरका मांजराचे कथन 
२००१ ऑhटो - नोgहl  मनोगत ९१ ध�यां' पासनू 4शकलले ेधडे गौरS देशपांड े पणेु लेnखका 9वचंणुdचे धडे या Mलखाणाला घेऊन लेnखका मनोगत मांडत  आहेत साxहuय 
२००१ ऑhटो - नोgहl  कि}पत कथा ९५ हम ह�गे कामयाब ! अनरुाधा &च_मळुग ुदं पणेु &Lी-अuयाचार 9वषयी Zच�कuसक मांडणी &Lी-अuयाचार भणृहuया 
२००१ ऑhटो - नोgहl  लेख १०१ qयो�तष Aवषयाच ंभAवpय काय असले! डॉ. जयतं नारळीकर पणेु �योGतषशा&Lा9वषयी माग9वले}या eGत�~या uयातील काहS eGत�~यांवर लेखकाने न�द9वलेले मत सामािजक 
२००१ ऑhटो - नोgहl  लेख १०५ रगं जांभळा : एक वां�छत Aवjव Aव<या Aव<वांस पणेु ’द कलर पपCल’ या अMॅलस वॉकर यांची कादंबरS साxहuय &Lी साxहuय वा¦मयीन 
२००१ ऑhटो - नोgहl  क9वता ११७ कशी आहसे वासंती मजुमुदार मुंबई 
२००१ ऑhटो - नोgहl  वVृा]त ११८ 4मळून साaयाजणी' ची तपपतूu! शभुदा च�ंचडू पणेु Mमसा अकंाyया वधाCपन xदनाची माxहती आदंोलन संघटना 
२००१ ऑhटो - नोgहl  gयंगकथा १२० वा&तशुा&Lª ह. मो. मराठे मुंबई लेखकाyया शजेारचे वा&तशुा&Lª आnण लेखकाचा होणारा संवाद यावरSल लेखकाचे कथन साxहuय 
२००१ ऑhटो - नोgहl  सं&कृती १२७ मा यम सं&कृती  अवधतू परळकर मुंबई मा यमांना सं&कृती असते का, या9वषयी Zच�कuसक मांडणी सं&कृती आरोfय 
२००१ ऑhटो - नोgहl  सं&कृती १३२ आxदवासी सं&कृती कुसमू कnणCक मंचर, पणेु भारतातील वेगवेग�या रा�यात असणाwया आxदवासी सं&कृती 9वषयी 9ववेचन आxदवासी सं&कृती सामािजक 

२००१ ऑhटो - नोgहl  सं&कृती १३६ RवP�तमTेया शोधातलN सRंकृती
सोनालN कुलकणu शzदांकन 
: आरती कुलकणu मुंबई अMभनेLी आnण &Lी-eGतमा या9वषयी मा यमातील eGत�~या या9वषयी कलाकार सं&कृती ि&Lया आnण  मा यम 

२००१ ऑhटो - नोgहl  सं&कृती १३८ माझी सRंकृती - �नम $ल झaयासारखी ल�मण माने सातारा भटhया जमातीमधील ि&Lयांचे  जगणे या9वषयी सं&कृती धाMमCक 
२००१ ऑhटो - नोgहl  सं&कृती १४१ आमTया 4शfण सRंथांतील सRंकृती डॉ. �ी. मा. भाव े पणेु MशOणgयव&थेचे बदलत े&वtप या9वषयी सं&कृती MशOण सामािजक 
२००१ ऑhटो - नोgहl  सं&कृती १४४ घोटुल - जीवन4शfणाची आCदवासी �यवRथा दVा सावळे सोलापरू घोटुल या आxदवासी यवुा घर याचा इGतहास आxदवासी सं&कृती कला लYZगकता 
२००१ ऑhटो - नोgहl  कथा १४९ घोषया(ा आशा बगे पणेु व;ृधाव&थेतील शवेटyया Oणा9वषयीची कथा वा¦मयीन &Lी-पWुष नातसेंबंध 
२००१ ऑhटो - नोgहl  लेख १६७ मा`यमांTया ग�यात बालभवनची घटंा शोभा भागवत पणेु प�ुयातील बालभवन या9वषयीची माxहती MशOण मा यम सं&था 
२००१ ऑhटो - नोgहl  लेख १७२ खlास सयू $lहण �ीकांत लाग ू पणेु खiास सयूCiहणा9वषयी चचाC धाMमCक पयाCवरण 
२००१ ऑhटो - नोgहl  कथा १७५ चदंनटNळा eGतभा रानडे मुंबई रे}वे &टेशनवरती अडकलेलS &Lी आnण Gतने  uयाyयाभोवती अनभुवलेले अनभुव यावरSल कथा वा¦मयीन 
२००१ ऑhटो - नोgहl  परSOण १७९ ग�स $ Rपीक आउट Pा. लNला पाटNल को}हापरू ग}सC &पीक आउट प&ुतकाची माxहती साxहuय चळवळ सं&कृती 
२००१ ऑhटो - नोgहl  लेख १८५ प_ुहा उजळल े�f�तज मनाच!े डॉ. उ�हास लकुतकेु पणेु मानसोपचार 9वषयी माxहती लYZगक आरोfय 

२००१ ऑhटो - नोgहl  
परुोगामी 
'जमात' वाद १८९ 4मळून साaयाजणी' च ेसपंादक मडंळ व AवjवRत मडंळ - भ4ूमका पणेु परुोगामी 'जमात'वाद या सजुाता देशमखु यांyया लेखाब;दल संपादक4य भMूमका अधं�;धा &Lी-पWुष समानता xहदंuुव 

२००१ ऑhटो - नोgहl  
परुोगामी 
'जमात' वाद १९१ एक P�तk�या डॉ. सFयरजंन साठे पणेु परुोगामी 'जमात'वाद या सजुाता देशमखु यांTया लखेाब<दल P�तk�या CहदंFुववाद मRुलNम Cहदं ू

२००१ ऑhटो - नोgहl  
परुोगामी 
'जमात' वाद १९५ मRुलNम Pjन आOण परुोगामी डॉ. स. ह. देशपांड े पणेु परुोगामी 'जमात'वाद या सजुाता देशमखु यांTया लखेाब<दल P�तk�या CहदंFुव धा4म $कता मRुलNम

२००१ ऑhटो - नोgहl  
परुोगामी 
'जमात' वाद १९८ एक P�तk�या रा. प. नने े पणेु परुोगामी 'जमात'वाद या सजुाता देशमखु यांTया लखेाब<दल P�तk�या धमा�धता जातीयवाद आध�ुनक

२००१ ऑhटो - नोgहl  
परुोगामी 
'जमात' वाद २०२ Pjन घटनTेया मया$देतच सोडवायला हवा Pा. शषेराव मोरे नांदेड परुोगामी 'जमात'वाद या सजुाता देशमखु यांTया लखेाब<दल P�तk�या Cहदं-ूमRुलNम Pjन धम $

२००१ ऑhटो - नोgहl  
परुोगामी 
'जमात' वाद २०५ अनरुजंनवादामागील वचैाHरक घोटाळे राजीव सान े पणु े परुोगामी 'जमात'वाद या सजुाता देशमखु यांTया लखेाब<दल P�तk�या मRुलNम Pjन धम $ जात

२००१ ऑhटो - नोgहl  
परुोगामी 
'जमात' वाद २११ प_ुहा एकदा...! सजुाता देशमखु पणु े सजुाता देशमखु यांची वाचकांना CदललेN P�तk�या Cहदं ूमRुलNम दहशतवाद CहदंFुव

२००१ ऑhटो - नोgहl  झ ुजंमू ुजं ू २१३ अधu भाकरN साधना द&धच पणु े मCहला आरोrय 4शबीरामधील पाव $तीबाई यांTयाAवषयी 4शfण आरोrय



२००१ ऑhटो - नोgहl  झ ुजंमू ुजं ू २१५ बनाबाई ब_सी पवार डॉ. Aवजय साठे मरुबाड, ठाण े बनाबाई ब_सी पवार यांच ेआFमदहन आOण पारधी समाजाचा Pjन चचा$ कायदा
२००१ ऑhटो - नोgहl  झ ुजंमू ुजं ू २१७ माया Pा. साधना झाडबकेु को�हापरू माया कांबळ ेया जोगतीणAवषयी चळवळ

अकं 
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष#क लेखक शहर सारांश कळीचे श9द १ कळीचे श9द २ कळीचे श9द ३ 

२००१ �डसlबर मखुप-ृठ फोटो प-ुपा गं�े 
२००१ �डसlबर संपादक4य ४ संवाद 9व;या बाळ पणेु xदवाळी GनMमVाने शभेुyछा आnण समकालSन सामािजक, जागGतक, राजक4य e�न यावर चचाC राजकारण जागGतक4करण &Lी-पWुष समानता 
२००१ �डसlबर लेख ६ पलC हाबCर आnण .... ZचLा बेडकेर पणेु ६० वषा�पवूd  अमेcरकेyया पलC हाबCरवरSल ह}}याyया GनMमVाने महासVेyया राजकारणावर eकाशझोत राजकारण दहशतवाद 
२००१ �डसlबर मनोगत १० अजनूहS अजंलS देशपांडे पणेु मलुगी लfनानंतर एकटS अमेcरकेला जाणे यावरSल लोकांyया eGत�~या येणे यावtन लेnखकेचे Zच�कuसक 9ववेचन MशOण &Lी-पWुष नातसेंबंध लfनसं&था 
२००१ �डसlबर वVृा]त ११ 4मळून साaयाजणी'- Cदवाळी अकंाचा व4ैशp�यपणू $ Pकाशन सोहळा नी4लमा पालवणकर ठाणे xदवाळी अकंाyया eकाशन सोहळा वVृा]त सामािजक सां&कृGतक 

२००१ �डसlबर मनोगत १५ चकमक 

�नम $ला रहाळकर, P�तभा 
&चचंोळकर, Aव<या 
साताळकर मुंबई, मुंबई, पणेु मलेु, नातवंड ेयांyया पालकां9वषयीyया eासंZगक  eGत�~या वरSल मनोगत े कुटंुबgयव&था 

२००१ �डसlबर eGत�~या १६ परुोगामी 'जमात' वाद संपादक मंडळ पणेु सजुाता देशमखु Mलnखत परुोगामी 'जमात' वाद या9वषयी आले}या  eGत�~या या9वषयी 9ववेचन 
२००१ �डसlबर eGत�~या १७ परुोगामी 'जमात' वाद प]नालाल सरुाणा उ&मानाबाद सजुाता देशमखु Mलnखत परुोगामी 'जमात' वाद या9वषयी आले}या  eGत�~या म&ुलSम धमा�धता xहदंuुव 

२००१ �डसlबर eGत�~या १९ परुोगामी 'जमात' वाद 
�ीकांत सावगंीकर, रिजया 
पटेल पणेु सजुाता देशमखु Mलnखत परुोगामी 'जमात' वाद या9वषयी आले}या  eGत�~या दहशतवाद सां&कृGतक धमा�धता 

२००१ �डसlबर eGत�~या २१ परुोगामी 'जमात' वाद भाई व;ैय पणेु सजुाता देशमखु Mलnखत परुोगामी 'जमात' वाद या9वषयी आले}या  eGत�~या xहदंuुव अ}पसंqयाक धमC 
२००१ �डसlबर eGत�~या २२ परुोगामी 'जमात' वाद अ]वर राजन पणेु सजुाता देशमखु Mलnखत परुोगामी 'जमात' वाद या9वषयी आले}या  eGत�~या xहदंuुव म&ुलSम दहशतवाद 
२००१ �डसlबर eGत�~या २५ परुोगामी 'जमात' वाद नीना भडेसगांवकर पणेु सजुाता देशमखु Mलnखत परुोगामी 'जमात' वाद या9वषयी आले}या  eGत�~या &Lीमhुती &Lी पWुष समता सं&था 
२००१ �डसlबर eGत�~या २५ परुोगामी 'जमात' वाद डॉ. Aव<यतु भागवत पणेु सजुाता देशमखु Mलnखत परुोगामी 'जमात' वाद या9वषयी आले}या  eGत�~या Mलगंभेद xहदंuुववाद &LीवादS 
२००१ �डसlबर eGत�~या २६ परुोगामी 'जमात' वाद सरोज देशचौगलु े पणेु सजुाता देशमखु Mलnखत परुोगामी 'जमात' वाद या9वषयी आले}या  eGत�~या धमC xहदंuुव 
२००१ �डसlबर eGत�~या २६ परुोगामी 'जमात' वाद सषुमा देशपांड े पणेु सजुाता देशमखु Mलnखत परुोगामी 'जमात' वाद या9वषयी आले}या  eGत�~या धमC &Lीमhुती सं&था 
२००१ �डसlबर eGत�~या २७ परुोगामी 'जमात' वाद jयामला वनारसे पणेु सजुाता देशमखु Mलnखत परुोगामी 'जमात' वाद या9वषयी आले}या  eGत�~या xहदंuुव धमा�धता 
२००१ �डसlबर eGत�~या २९ परुोगामी 'जमात' वाद सनुील देशमखु अमेcरका सजुाता देशमखु Mलnखत परुोगामी 'जमात' वाद या9वषयी आले}या  eGत�~या &Lी&वातंPय उदारमतवाद &Lी-पWुष समानता 
२००१ �डसlबर eGत�~या ३० परुोगामी 'जमात' वाद Aव<याधर दशप(ु े मुंबई सजुाता देशमखु Mलnखत परुोगामी 'जमात' वाद या9वषयी आले}या  eGत�~या धमC 
२००१ �डसlबर eGत�~या ३१ परुोगामी 'जमात' वाद लNला भागवत मुंबई सजुाता देशमखु Mलnखत परुोगामी 'जमात' वाद या9वषयी आले}या  eGत�~या पWुषसVाक xहदंuुववाद कुटंुबgयव&था 

२००१ �डसlबर eGत�~या ३१ परुोगामी 'जमात' वाद 
Rवातीजा मनोरमा, सहुास 
परांजपे मुंबई सजुाता देशमखु Mलnखत परुोगामी 'जमात' वाद या9वषयी आले}या  eGत�~या अ}पसंqयाक xहदंuुव मलूतuववाद 

२००१ �डसlबर eGत�~या ३२ परुोगामी 'जमात' वाद भा. ल. महाबळ मुंबई सजुाता देशमखु Mलnखत परुोगामी 'जमात' वाद या9वषयी आले}या  eGत�~या धमC 
२००१ �डसlबर eGत�~या ३३ परुोगामी 'जमात' वाद Pकाश बरुटे, अ.णा ब.ुटे मुंबई सजुाता देशमखु Mलnखत परुोगामी 'जमात' वाद या9वषयी आले}या  eGत�~या धमC xहदंuुववाद 
२००१ �डसlबर eGत�~या ३५ परुोगामी 'जमात' वाद Aवजया चौहान मुंबई सजुाता देशमखु Mलnखत परुोगामी 'जमात' वाद या9वषयी आले}या  eGत�~या धमC 
२००१ �डसlबर eGत�~या ३६ परुोगामी 'जमात' वाद जयदेव डोळे पणेु सजुाता देशमखु Mलnखत परुोगामी 'जमात' वाद या9वषयी आले}या  eGत�~या xहदंuुव &Lी पWुष संबंध 9ववाह 
२००१ �डसlबर eGत�~या ३६ परुोगामी 'जमात' वाद ह. मो. मराठे मुंबई सजुाता देशमखु Mलnखत परुोगामी 'जमात' वाद या9वषयी आले}या  eGत�~या धमC अ}पसंqयाक कायदा 
२००१ �डसlबर eGत�~या ३७ परुोगामी 'जमात' वाद सFयिजत रथ xद}लS सजुाता देशमखु Mलnखत परुोगामी 'जमात' वाद या9वषयी आले}या  eGत�~या म&ुलSम धमा�धता दहशतवाद 
२००१ �डसlबर eGत�~या ४० परुोगामी 'जमात' वाद 4म4लदं कोकज े मुंबई सजुाता देशमखु Mलnखत परुोगामी 'जमात' वाद या9वषयी आले}या  eGत�~या धमा�धता म&ुलSम 
२००१ �डसlबर eGत�~या ४१ परुोगामी 'जमात' वाद qयोती बडेकेर पणेु सजुाता देशमखु Mलnखत परुोगामी 'जमात' वाद या9वषयी आले}या  eGत�~या धमC दMलत 
२००१ �डसlबर eGत�~या ४२ परुोगामी 'जमात' वाद अरAवदं बाळ पणेु सजुाता देशमखु Mलnखत परुोगामी 'जमात' वाद या9वषयी आले}या  eGत�~या धमा�धता म&ुलSम 
२००१ �डसlबर eGत�~या ४३ परुोगामी 'जमात' वाद डॉ. प<माकर दभुाष े पणेु सजुाता देशमखु Mलnखत परुोगामी 'जमात' वाद या9वषयी आले}या  eGत�~या समाजवाद जागGतक4करण 
२००१ �डसlबर eGत�~या ४३ परुोगामी 'जमात' वाद बाळ बापट भोपाळ सजुाता देशमखु Mलnखत परुोगामी 'जमात' वाद या9वषयी आले}या  eGत�~या धमा�धता म&ुलSम 
२००१ �डसlबर eGत�~या ४४ परुोगामी 'जमात' वाद डॉ. मधकुर पानसे पणेु सजुाता देशमखु Mलnखत परुोगामी 'जमात' वाद या9वषयी आले}या  eGत�~या अ}पसंqयाक धाMमCकता 
२००१ �डसlबर eGत�~या ४४ परुोगामी 'जमात' वाद सतीश कxत $न े मुंबई सजुाता देशमखु Mलnखत परुोगामी 'जमात' वाद या9वषयी आले}या  eGत�~या दहशतवाद म&ुलSम अधं�;धा 
२००१ �डसlबर eGत�~या ४६ परुोगामी 'जमात' वाद अ.ंधती महांबरे उपल|ध नाहS सजुाता देशमखु Mलnखत परुोगामी 'जमात' वाद या9वषयी आले}या  eGत�~या सामािजक सां&कृGतक दहशतवाद 
२००१ �डसlबर eGत�~या ४७ परुोगामी 'जमात' वाद PदNप देशपांड े मुंबई सजुाता देशमखु Mलnखत परुोगामी 'जमात' वाद या9वषयी आले}या  eGत�~या आZथCक सामािजक धमC 
२००१ �डसlबर eGत�~या ४८ परुोगामी 'जमात' वाद �ी. श.ं सान े पणेु सजुाता देशमखु Mलnखत परुोगामी 'जमात' वाद या9वषयी आले}या  eGत�~या xहदंuुव दहशतवाद धमा�धता 
२००१ �डसlबर eGत�~या ४८ परुोगामी 'जमात' वाद अरAवदं लले े पणेु सजुाता देशमखु Mलnखत परुोगामी 'जमात' वाद या9वषयी आले}या  eGत�~या xहदंuुव आधGुनक म&ुलSम 
२००१ �डसlबर क9वता ५० ;वं;व सजंालN 4शरोडकर पणेु 
२००१ �डसlबर झुंजमूुंज ू ५१ अशी झालN Cद�लNची सवारN शzदांकन - कंुदा उसoडी उपल|ध नाहS आRहS आमyया आरोfयासाठ� या अकंातील जनाबाई नरोटे यांचा अनभुव आरोfय 
२००१ �डसlबर झुंजमूुंज ू ५२ ए¦स आnण आपण सनु(ेा ओक पणेु १ �डसlबर या जागGतक ए¦स 9वरोधी xदनाyया GनMमVाने आरोfय &Lी पWुष संबंध चळवळ 
२००१ �डसlबर झुंजमूुंज ू ५६ सख ूबोलू लागलS डॉ. समुन बोकxल नाMशक iामीण कथा, Gनवडणकू िजंकले}या सखचूी कथा iामीण राजकारण आOण िR(या वा¦मयीन 

अकं 
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष#क लेखक शहर सारांश कळीचे श9द १ कळीचे श9द २ कळीचे श9द ३ 

२००१ जानेवारS मखुप-ृठ पlxटगं प-ुपा गं�े डोhयावर पा�याची घागर  घेऊन जाणाwया दोन मxहला 
२००१ जानेवारS संपादक4य ४ संवाद 9व;या बाळ पणेु सा9वLीबाई फुले जयंती &LीMशOण सामािजक 
२००१ जानेवारS कथा ६ बंदर डॉ. स9ुeया बोक4ल को}हापरू जीवनtपी बंदराची कथा सामािजक 
२००१ जानेवारS लेख १२ सुंदरतचेा कसा इशारा... संजय संगवई पणेु मxहलांyया स¡दयाCब;दल लेख &Lी स¡दयC सां&कृGतक 
२००१ जानेवारS लेख १६ कुसमु कOण $क- जन- जगंल जोडणारा सते ू eभा हडdकर पणेु कुसमु कnणCक यांyया कायाC9वषयी पयाCवरण &LीपWुष नातसेंबंध आदंोलन 
२००१ जानेवारS कथा २१ पाहुणी 9वकास शhुल चाळीसगाव अनवुाxदत कथा आरोfय 
२००१ जानेवारS लेख ३५ दो&तान� शोभा भागवत पणेु नाव वषाCyया डायरSब;दल आधGुनकता 
२००१ जानेवारS कथा ३७ सो]याची गो-ट मंगल देशपांडे सोलापरू एका सो]याची गो-ट कुटंुबgयव&था 
२००१ जानेवारS कोड े ४१ श|दकोड े मीना देवल मुंबई श|दकोड एकल &Lी &Lी पWुष समता 
२००१ जानेवारS eGत�~या ४२ चकमक वशैालN घोटगाळकर नाMशक चकमक eGत�~या 
२००१ जानेवारS eGत�~या ४२ चकमक वशैालS गोखले को}हापरू चकमक eGत�~या 
२००१ जानेवारS लेख ४३ अ8वR(ांच ेअपघातहN AवनाशकारNच 9व�ाम ढोले पणेु अ]व&Lा संदभाCत असरुOतता 
२००१ जानेवारS eGत�~या ४५ वाचणारे Mलxहतात अनेक मा]यवरांचे लेखन आnण eGत�~या धाMमCक &Lीe�न 
२००१ जानेवारS लेख ४७ नात ंवाचनाशी eा. प-ुपा भावे मुंबई माणसांना वाचनाची गरज �कती  महzवाची आहे या संदभाCत साxहuय सामािजक 
२००१ जानेवारS क9वता ४८ संसार अनपुम बेहरे 
२००१ जानेवारS लेख ४२ साथ - साथ न कोणास काय Cदल? डॉ. उqqवला वडगावकर साथ साथ या 9ववाह मंडळा ब;दल लfनसं&था &LीपWुष नातसेंबंध 

२००१ जानेवारS 
झ ुजंमू ुजं ू-
मनोगत ५१ गोpट बाल4शfणाची आOण बायांTया Aवकासाची सनंुदा दळवी पारनेर वन&थळी 9वकास कl � याyया उप~मा9वषयी 

Aवकास िR(या आOण 
अथ $कारण सं&था 

२००१ जानेवारS 
झ ुजंमू ुजं ू-
मनोगत ५३ गोpट बाल4शfणाची आOण बायांTया Aवकासाची सनंुदा काटे संगमनेर 

२००१ जानेवारS 
झ ुजंमू ुजं ू-
मनोगत ५४ गोpट बाल4शfणाची आOण बायांTया Aवकासाची महानंदा पाटणे सांगोला

२००१ जानेवारS झ ुजंमू ुजं ूकAवता ५५ आजी eा. राजl� दास सोलापरू 

२००१ जानेवारS झ ुजंमू ुजं ूकAवता ५६ अभगं जोगताईचा, फास ेपारधी माय eा. शंकर चgहाण शवेगाव 

२००१ जानेवारS झ ुजंमू ुजं ूकAवता ५६ मामजंी राजाभाऊ पांचाळ लातरू 

२००१ जानेवारS झ ुजंमू ुजं ूकAवता ५७ काय ससुwय eा. शंकर चgहाण शवेगाव 

अकं 
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष#क लेखक शहर सारांश कळीचे श9द १ कळीचे श9द २ कळीचे श9द ३ 

२००१ फे�वुारS मखुप-ृठ पlxटगं e. वा जोशी ज]ुया काळातील �ब}डींगचे पlxटगं 
२००१ फे�वुारS संपादक4य ४ संवाद 9व;या बाळ पणेु मागील अकरा  वषाCतील बदला बाबत &LीपWुष नातसेंबंध साxहuय 
२००१ फे�वुारS कथा ६ बकुळीच ंफूल आशा दामले  मुंबई एका gयवसायक4ची कथा 
२००१ फे�वुारS लेख 10 ल �&गक ग_ुwयामागील समाज�यवRथा मंगला सामंत पणेु लYZगक गु]�यामागील सामािजक gयव&था व समाज लYZगक &LीपWुष नातसेंबंध xहसंा 
२००१ फे�वुारS लेख १५ दो&तान� शोभा भागवत पणेु गcरबांyया सं&कृतीबाबत सां&कृGतक सामािजक 
२००१ फे�वुारS लेख १६ सम�ुापारच ेसमाज" Tया �न4म0ान े eा. प-ुपा भावे मुंबई MमMलदं बोक4ल यांyया कथासंiहाब;दल साxहuय सामािजक 

२००१ फे�वुारS कथलुS १९ कथलुS - आप}या काळात  
सनुीती नामजोशी, अन-ु 
शलैा सायानाकर इ&लामपरू अनवुाxदत कथलुS 

२००१ फे�वुारS क9वता १९ आप�या काळात...
दलाई लामा अन-ु शोभा 
भागवत पणेु 

२००१ फे�वुारS कथा २० अतंर मणृाMलनी Zचतळे  पणेु महा9व;यालयातील म�ैLणीची कथा शOैnणक 



२००१ फे�वुारS ओळख २६ घर दोघांच े मfुधा देशपांडे पणेु ताRहणकर काका-मावशी9वषयी 9वशषे ओळख कुटंुब सामािजक 
२००१ फे�वुारS क9वता २९ मी नgहे रे जय�ी बव� 
२००१ फे�वुारS eGत�~या ३० चकमक रंजना बाजी पणेु चकमक eGत�~या 
२००१ फे�वुारS eGत�~या ३० चकमक GनमCला रहाळकर मुंबई चकमक eGत�~या कुटंुबgयव&था लfनसं&था 
२००१ फे�वुारS eGत�~या ३० चकमक 9व;या साताळकर पणेु चकमक eGत�~या 

२००१ फे�वुारS लेख ३१ 4मळवतीची पोतडी मंगला नांदडुdकर नवी xद}लS एका Mमळवतीyया गो-टSब;दल 
Aवकास िR(या आOण 
अथ $कारण

२००१ फे�वुारS पL ३३ बोलकं प( नीला देशमखु अबंरनाथ Mमसाला एका वाचकाच ंपL सं&कृती कौतकु 
२००१ फे�वुारS लेख ३४ य<ुध आOण शांतता मधकुर धमा$परुNकर नांदेड कॅनडा येथील आतंररा-�Sय gयंगZचL eदशCन याबाबत कला 
२००१ फे�वुारS क9वता ३५ डोह eGतभा इंगोले अमरावती 
२००१ फे�वुारS क9वता ३५ Fया दोघी �ीराम पZच�ें 

२००१ फे�वुारS eGत�~या ३६ वाचणारे 4लCहतात अनेक मा]यवरांचे लेखन आnण eGत�~या 
Aवकास िR(या आOण 
अथ $कारण कुटंुबgयव&था कौतकु 

२००१ फे�वुारS लेख ३८ " पाचवी शहाबानो" ल�मीकांत देशमखु पणेु एका म&ुलSम &Lीची गो-ट म&ुलSम सRंकृती आOण िR(या सामािजक 
२००१ फे�वुारS लेख ४५ कळी उमलताना अचानक... सजुाता देशमखु पणेु मलुSंवरSल अuयाचारा बाबत असले}या नाटका9वषयी अuयाचार कला xहसंा 
२००१ फे�वुारS पcरचय ४८ पRुतकांAवषयी थोडसं ं वंदना कुलकणd पणेु नाहS Zचरा, रंगरेषा, आर�यक दोन यरुोप या प&ुतकां9वषयी साxहuय सामािजक 
२००१ फे�वुारS झुंजमूुंज ू- लेख ५१ नारN स_मान सरेुखा O�Lय पणेु मxहलांyया स]माना9वषयी &Lी स]मान  पयाCवरण सामािजक 

२००१ फे�वुारS 
झ ुजंमू ुजं ू-
कAवता ५३ माझ ेसयू $ मी रेखीन डॉ. सषुमा केसकर पणेु 

२००१ फे�वुारS 
झ ुजंमू ुजं ू-
कAवता ५३ बलै संतोष पवार �ीरामपरू 

२००१ फे�वुारS 
झ ुजंमू ुजं ू- 
व0ृा_त ५४ घोदेगावचा आरोrय मळेावा मंजषुा पंढरपरेु पणेु आxदवासी गावातील आरोfय  मेळाgया9वषयी आरोfय सं&था 

२००१ फे�वुारS 
झ ुजंमू ुजं ू- 
कAवता ५७ ता_हु�यासाठU अजूCनमे�ाम चं�परू 

२००१ फे�वुारS 
२००१ फे�वुारS 

अकं- म%हला %दन  >वशषेांक 
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष#क लेखक शहर सारांश कळीचे श9द १ कळीचे श9द २ कळीचे श9द ३ 

२००१ माचC मखुप-ृठ च�ंमोहन कुलकणu दोन मxहलांचे पlxटगं 
२००१ माचC संपादक4य ४ संवाद 9व;या बाळ पणेु गुजरात मधील भकंुपा9वषयी पयाCवरण 
२००१ माचC कथा ७ झाड रेवती छो«या गो-टSंची कथा &LीपWुष नातसेंबंध 
२००१ माचC लेख १८ पRुतक Pेमातनू �नमा$ण झाललेN Rनहेगाथा eा. प-ुपा भावे मुंबई ’८४ चेcरगं ~ॉस रोड’ प&ुतक- eेमातनू GनमाCण झालेलS एक &नेहगाथा साxहuय 
२००१ माचC कथा २२ family planning उ�जवला केळकर कौटंु�बक GनयोजनासंदभाCत अनवुाxदत कथा आरोfय सामािजक वªैाGनक 
२००१ माचC लेख २६ िR(यांसाठU P4स<ध होणारे पCहल े�नयतका4लक - स4ुम( डॉ. &वाती कव� ि&Lयांyया GनयतकाMलका9वषयी साxहuय धाMमCक सां&कृGतक 

२००१ माचC कथलुS ३१ &वयंवर 
सनुीती नामजोशी अन-ु 
शलैा सायानाकर अनवुाxदत कथलुS लfनसं&था 

२००१ माचC कोड ३१ शzदकोड े मीना देवल मुंबई श|दकोड &Lीमhुती लfनसं&था 
२००१ माचC कथा ३२ क]फेशन डॉ. �ुती पानसे पणेु एका क]फेशनब;दल 
२००१ माचC लेख ३४ R(ीम�ुती सघंटनतेला उFसाहाचा झरा शोभा भागवत पणेु �योती Rहापसेकर यांyया कायाC9वषयी कुटंुबgयव&था सामािजक सं&था 
२००१ माचC eGत�~या ३८ चकमक वंदना कुलकणd पणेु चकमक eGत�~या सं&कृती 
२००१ माचC eGत�~या ३८ चकमक शभुदा जोशी पणेु चकमक eGत�~या शOैnणक 
२००१ माचC eGत�~या ३८ चकमक मीनाOी सरदेसाई सांगलS चकमक eGत�~या शOैnणक 
२००१ माचC लेख ३९ R(ी सबलNकरणाची कहाणी - मCहला मीलन सजुाता देशमखु पणेु &Lी सबलSकरणाची कहाणी सबलSकरण संघटना सामािजक 
२००१ माचC कथा ४६ एकां�कका माया पं�डत को}हापरू एक एकां�कका सामािजक सां&कृGतक 
२००१ माचC क9वता ५१ आFमदहन आOण पडसाद
२००१ माचC क9वता ५१ आFमदहन आOण पडसाद वंदना पणेु ि&Lया आnण सं&कृती 
२००१ माचC क9वता ५२ आFमदहन आOण पडसाद 9वनय कुलकणd पणेु आuमदहनाyया क9वतलेा पडसाद पWुषी सामािजक 
२००१ माचC eGत�~या ५३ आFमदहन आOण पडसाद गणेश 9वसपतुे पणेु आuमदहनाyया क9वतलेा पडसाद &LीपWुष नातसेंबंध 
२००१ माचC eGत�~या ५४ आFमदहन आOण पडसाद माधव गवाणकर रuनाZगरS आuमदहनाyया क9वतलेा पडसाद सं&कृती आnण ि&Lया 

२००१ माचC eGत�~या ५४ आFमदहन आOण पडसाद eा. शंकर चgहाण 
शवेगाव 
अहमदनगर &LीपWुष नातसेंबंध 

२००१ माचC लेख ५६ त ु̈ या जीवाच ंमोल काय क6? सनेुLा ओक पणेु iाहक संरOक काय;याब;दल कायदे9वषयक iामीण &Lी 
२००१ माचC लेख ५९ माCहती जागर: िR(यांवरNल अFयाचार: मान4सकता आOण वाRतव सMुमLा जाधव को}हापरू &Lी-अuयाचार संदभाCत लYZगक अuयाचार &Lीe�न चळवळ 
२००१ माचC क9वता ६२ द ु:ख 9eयदशCन पोतदार 
२००१ माचC क9वता ६२ साAव(ी hहणालN नीलम माणगावे 
२००१ माचC क9वता ६३ ती... शोभा भागवत पणेु 
२००१ माचC क9वता ६४ जीवनPवास eमोद कोपड� 
२००१ माचC क9वता ६४ 4म(ाकडचा चहा सcरता पदक4 
२००१ माचC eGत�~या ६५ वाचणारे 4लCहतात अनेक मा]यवरांचे लेखन आnण eGत�~या कौतकु कुटंुबgयव&था 
२००१ माचC अनभुव ६७ ईशान : एक अनभुव मhुता पणुतांबेकर पणेु मलु न होणाwया पालकांचे अनभुव आरोfय सामािजक 
२००१ माचC वVृा]त ७१ अfरRपश $ - दसुरा वधा$पन Cदन आसावरS काकड े पणेु वधाCपन xदनाGनMमV सं&था 
२००१ माचC क9वता ७२ वR( वास ूघाणेकर 
२००१ माचC पcरचय ७३ पRुतकांAवषयी थोडसं ं eा. रेखा दंडीगे नागपरू इ«स आलवेल  पॉसीबल, पOीगण उठले, अ hवे&ट फॉर W«स, अरे संसार संसार या प&ुतकां9वषयी साxहuय 
२००१ माचC झुंजमूुंज ू- कथा  ७५ उkकरडा भारत काळे xहगंोलS गावातील उ�करडा या9वषयी सामािजक 

अकं - 
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष#क लेखक शहर सारांश कळीचे श9द १ कळीचे श9द २ कळीचे श9द ३ 

२००१ ए9eल मखुप-ृठ gयंगZचL Mश. द. फडणीस पWुषीgयव&थेला धऊुन काढणारS मxहला 
२००१ ए9eल संपादक4य ४ संवाद 9व;या बाळ पणेु वाचक मेळावा सं&था 
२००१ ए9eल मलुाखत ६ Mशदं' शी ZचLसंवाद मंगला गोडबोले पणेु Mशदंyया ZचLाब;दल कला पयाCवरण लfनसं&था 
२००१ ए9eल लेख १३ आRहS गाई जातीyया Aव<यलुखेा अकलजूकर कॅनडा गाईब;दल 
२००१ ए9eल कथा २२ एकटS Mसधं ूमांडवकर अमरावती &Lीyया जीवनाब;दल &LीपWुष नातसेंबंध सं&कृती आnण ि&Lया सामािजक 
२००१ ए9eल कथा २५ तो नांदायला गेला भा. ल महाबळ मुंबई सासरS जाऊन राहणाwया पWुषाब;दल सामािजक सं&कृती आnण ि&Lया कुटंुबgयव&था 
२००१ ए9eल वVृा]त ३० वाचक मेळावा- वVृा]त मीनाfी दादरावाला मुंबई वाचकांचा मेळावा वVृा]त सं&था 
२००१ ए9eल पL ३५ दो&तान� शोभा भागवत पणेु आईचे मलुास / मलुSस पL सं&कृती 

२००१ ए9eल अनवुाxदत कथा ३७ गो-ट एका लGतकेची 
कम4लका महाजन  अन-ु 
डॉ. सनुीलकुमार लवटे को}हापरू अनवुाxदत लेख सां&कृGतक साxहuय 

२००१ ए9eल मागोवा ४१ सखी मडंळ वाAष $क समंलेन
डॉ. Aव<या देवधर, डॉ. 4सधं ू
गाडगीळ हे�ाबाद वा9षCक संमेलन सं&था &Lीमhुती चळवळ 

२००१ ए9eल eGत�~या ४६ चकमक Pभा साठे पणेु चकमक eGत�~या सं&कार 
२००१ ए9eल eGत�~या ४६ चकमक अपणा$ भाटवडकेर अधेंरS चकमक eGत�~या 
२००१ ए9eल eGत�~या ४७ वाचणारे Mलxहतात अनेक मा]यवरांचे लेखन आnण eGत�~या कौतकु साxहuय चळवळ 
२००१ ए9eल ओळख ४९, ५३ Aवशषे ओळख- समुधेा केळकर ज ेका रजंल ेगांजले रा&धका रेडकर पणेु समेुधा केळकर यांची 9वशषे ओळख शOैnणक 

२००१ ए9eल झुंजमूुंज ू- लेख ५१ गोpट हातसडीTया तांदळाची
डॉ. सतीश गोगलुवार - 
शभुदा देशमखु गडZचरोलS ि&Lयांyया शरSरातील आनेMमयाyया  कमतरतबे;दल आरोfय सं&था 

२००१ ए9eल झुंजमूुंज ू- लेख ५५ आCदवासी परपंरेतील R(ीच ेRथान रजंना का_हरेे नंदरुबार आxदवासी ि&Lयांyया परंपरा व uयातील ि&Lयांyया &थानाब;दल &Lी &वातंL &LीMशOण पWुषeधानता 

अकं 
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष#क लेखक शहर सारांश कळीचे श9द १ कळीचे श9द २ कळीचे श9द ३ 

२००१ मे मखुप-ृठ ZचL सलSल वजैापरूकर 
दोन िR(यांची &च(.े एकxला चहेरा नाहN आOण दसुरNला चहेरा आह.े चहेरा नाहN कारण �तला काहN यते न�हत ेआOण 
चहेरा असणारN hहणज ेती 4शकलN आह.े

२००१ मे संवाद ४ संवाद 9व;या बाळ पणेु पामेला �फMलपोस पLकाराyया Mलखाणाyया GनMमVाने केलेलS चचाC पWुषeधान परंपरा सं&कृती 
२००१ मे मनोगत ६ मलुN, त ूआलNस आप�ुया घरN पं�डत कुटंुबीय उपल|ध नाहS आतंरजातीय 9ववाहा9वषयी पं�डत कुटंुबाची eGत�~या 9ववाह कुटंुबgयव&था 
२००१ मे कथा १४ चकुामकू नीMलमा भावे मुंबई मलुगा आnण आईची कथा कुटंुबgयव&था ि&Lया आnण कुटंुब 
२००१ मे लेख १९ कामगार xदनाGनMमV  ZचLा बेडकेर पणेु कामगार xदनाGनMमV जवैतंLªानमधील कामगार या9वषयी चचाC �म पयाCवरण 



२००१ मे क9वता २२ त ू दSपा अराणके पणेु 

२००१ मे मनोगत े २३ चकमक 
लNनता सान,े �नम $ला 
रहाळकर, हमेलता Aपसाळ पणेु, मुंबई मलेु, भाची याyया eGत�~या यावरSल पालकांची मनोगत े कुटंुबgयव&था 

२००१ मे लेख २४ &वेyछा GनवVृी रोहणी भट साहनी पणेु कमCचाwयांची gहॉलंटरS cरटायरमlट या9वषयी 9ववेचन रोजगार आZथCक 
२००१ मे कथलुS २७ अरMसक अन.ु शलैा सायनाकर उपल|ध नाहS 
२००१ मे कथलुS २७ शवेटचा थांबा नेLा साठे क}याण 
२००१ मे लेख २८ श|दकोड े मीना देवल उपल|ध नाहS 
२००१ मे लेख ३० इट इज नेgहर लेट आशा साठे पणेु आशा मंडपे यांyया9वषयी कला MशOण कुटंुब आnण ि&Lया 
२००१ मे क9वता ३४ त ूनसतसे तlgहा अशोक Zचटणीस मुंबई 
२००१ मे कथा ३५ ;9वज मणृाMलनी पणेु प]नाशीतील &Lीची कथा  ि&Lया आnण कुटंुब आरोfय वा¦मयीन 
२००१ मे लेख ३७ दो&तांनो शोभा भागवत पणेु तWणांचे MशOण MशOण 
२००१ मे परSOण ३८ मला जातीबाहरे टाकता, टाका तर eा. प-ुपा भावे मुंबई ललSथां�बका आतंरजनम म}याळी लेnखकेचे ’मला जातीबाहेर टाकता, टाका तर’ या प&ुतका9वषयी  साxहuय Mलगंभाव सं&कृती 
२००१ मे eGत�~या ४१, ४२ वाचणारे Mलxहतात अनकेांच ेलखेन अकंातील लेखा9वषयी 
२००१ मे क9वता ४२ पानगळ दे9वदास फुलारS नांदेड 
२००१ मे eGत�~या ४३ बोलकं पL डॉ. चेतना दोशी सोलापरू माMसका9वषयी eGत�~या साxहuय 
२००१ मे परSOण ४४ प&ुतकां9वषयी थोडस ं अजंलS देशपांडे पणेु चार प&ुतकांची माxहती 
२००१ मे लेख ४६ उसाचे रंग लता देशपांडे य.ुएस.ए. उसा Rहणजे यु.एस.ए. या9वषयी लेnखकेची मांडणी सामािजक सं&कृती 
२००१ मे वVृा]त ५०, ५५ अfरRपश $चा बालAवभाग नीना भडेसगांवकर पणेु अOर&पशCyया बाल9वभाग उ;घाटन या9वषयी साxहuय 
२००१ मे झुंजमूुंज ू ५१ कातकaयाTया शाळेनी मला काय Cदल ं स9वता भोसले रuनाZगरS लेnखकेचे मनोगत MशOण 
२००१ मे झुंजमूुंज ू ५६ िR(या आOण मCंदर Pवशे डॉ. सरेुखा कु�Nमोती रायगड महाड येथील शंकराyया मंxदराyया गाभाwयात ि&Lयांचा eवेश यावरSल वादंग चचाC धाMमCक अधं�;धा 
२००१ झुंजमूुंज ू ५८ ज_म Pा. Aवनायक बगंाळ उपल|ध नाहS 
२००१ झुंजमूुंज ू ५८ (कAवता) मजरुN संतोष पवार अहमदनगर 

अकं 
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष#क लेखक शहर सारांश कळीचे श9द १ कळीचे श9द २ कळीचे श9द ३ 

२००१ जनू मखुप-ृठ पlxटगं प-ुपा ग�े ि&Lयांyया वेगवेग�या छटा 
२००१ जनू संपादक4य ४ संवाद 9व;या बाळ पणेु वेगवेग�या वेळी केलेलS मांडणी आnण uयावtन �ोuयांशी झालेला संवाद या9वषयी &Lी-पWुष समानता &Lी&वातंPय MशOण 
२००१ जनू कथा ६ मरुड सषुमा केतकर मलुुंड एकल &Lीची कथा &Lी पWुष संबंध कुटंुब आnण ि&Lया लYZगकता 
२००१ जनू लेख १२ दो&तांनो शोभा भागवत पणेु gयिhतमzव 9वकास या9वषयी लेnखकेचे 9ववेचन MशOण सामािजक 

२००१ जनू लेख १३ जीवघेणा संघषC 
एस. गणjेवरN, अन.ु वषृालN 
मगदमू मुंबई वाशी इथ}या &Lीमhुती संघटनेyया कौटंु�बक स}ला कl �ातील एका मxहलेची केस 9ववाह सामािजक संघटना 

२००१ जनू मनोगत १८ आFमस_मान : एक मगृजळ उषा मिजxठया ड��बवलS लेnखका आuमस]मान Mमळ9व�याची धडपड या9वषयी भा-य करतात &Lीuव सामािजक 

२००१ जनू कथा २० Gनलाhका 
पे6मल म.ुगन, अन.ु रजंना 
गोपाळ औरंगाबाद लfन Rहणजे सवC&व या �ामक पारंपcरक पग¦याची शोककथा कुटंुब आnण ि&Lया वा¦मयीन 

२००१ जनू लेख २४ १८९४ मध�या 'कमला' ब<दल eा. प-ुपा भावे मुंबई कृपाबाई सuयनाथन यांनी MलxहलेलS इंiजी  कादंबरS कमला या9वषयी सं&कार अधं�;धा परंपरा 
२००१ जनू �;धांजलS २८ मालतीबाई बेडकेर 9व;या केतकर पणेु मालतीबाई बेडकेर यांना �;धांजलS साxहuय 
२००१ जनू xटपण ३० त ूकुणीहN अस नेLा साठे क}याण 
२००१ जनू श|दकोड े ३० श|दकोड ेउVर मीना देवल 
२००१ जनू 9वशषे ओळख ३१ Pा. अलकाबने देसाई मीनाfी दादरावाला मालाड मानसशा&Lाyया eा. अलकाबेन यांyया9वषयी जात सां&कृGतक xहसंा 
२००१ जनू अनभुव कथन ३४ अमHेरका ; काहN वचेक -काहN वधेक सधुा नरवणे पणेु अमेcरकेतील अनभुव कथन पयाCवरण पWुषी व;ृधuव 

२००१ जनू मनोगत े ३८ चकमक
उqqवला केळकर, अनरुाधा 
दN�fत

सांगलN, भारतीय 
समाज सवेा कo � नात, आOण मलुNTया Pjनांना घऊेन मनोगत कुटुबं�यवRथा

२००१ जनू मेळावा ३९ को�हापरू वाचक मळेावा
वशैालN गोखल,े उqqवला 
करमळकर को}हापरू को}हापरू येथील  Mमसा वाचक मेळावा घे�यात आला या9वषयी &Lी अ]याय  MशOण 

२००१ जनू लेख ४३ नम $देचा न सपंललेा लढा सजंय सगंवई पणेु सरदार सरोवर eक}प आnण 9व&था9पतांचे e�न या9वषयी आदंोलन सामािजक 
२००१ जनू eGत�~या ४६ वाचणारे 4लCहतात अनकेांच ेलखेन अकंातील लेखन आnण अकंा9वषयी eGत�~या 
२००१ जनू क9वता ४७ त ू रा&गणी देशपांड े पणेु 
२००१ जनू परSOण ४८ पRुतकांAवषयी थोडस ं मदंाkकनी भार<वाज पणेु सहा प&ुतकांची माxहती साxहuय 
२००१ जनू लेख ५० भारतीय मसुलमान R(ीPjनाच ेराजकारण नीला शमा$ पणेु पणेु 9व;यापीठातील  &Lी अ¥यास कl �ाने आयोिजत  केले}या म&ुलSम &Lीe�ना9वषयी म&ुलSम &Lीe�न जमातवाद xहसंाचार 
२००१ जनू झुंजमूुंज ू ५१ दोन मFृय ूआOण 'सकं�प' चा ज_म Aवजय वावरे पणेु मानMसक घसुळण या9वषयी 9ववेचन सामािजक 
२००१ जनू झुंजमूुंज ू ५५ (कAवता) नणदं माझी मालन मीनाfी के.रे (गीत)े उपल|ध नाहS 
२००१ जनू झुंजमूुंज ू ५५ (कAवता) का माये सतंोष पवार �ीरामपरू 
२००१ जनू झुंजमूुंज ू ५६ सवतीच ंभतू वसतं शo�ये रuनाZगरS कौटंु�बक e�नावरSल एकां�कका कुटंुब आnण ि&Lया &Lी-पWुष नातसेंबंध 

अकं 
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष#क लेखक शहर सारांश कळीचे श9द १ कळीचे श9द २ कळीचे श9द ३ 

२००१ जलु ै मखुप-ृठ फोटो 9व;या कुलकणd फुलाचा फोटो 
२००१ जलु ै संपादक4य ४ संवाद 9व;या बाळ पणेु ¼तवकै}ये याला धtन मxहलांशी केलेला संवाद धाMमCक पयाCवरण 

२००१ जलु ै कथा ७ गो-ट बालामलची 
के. अल&गरNRवामी, अन.ु 
रजंना &गHरधर गोपाळ औरंगाबाद बालामलyया गcरबीची, Gतyया हळुवार मनाची आnण अवतीभवतीyया लोकांyया असंवेदनOमतचेी कुटंुब आnण ि&Lया दाcर;य 

२००१ जलु ै लेख ११ दो&तांनो शोभा भागवत पणेु इतरांyया मनातील भावना ओळखणे या9वषयी चचाC सामािजक 
२००१ जलु ै लेख १२ खरे मा&तर eा. प-ुपा भावे मुंबई 9वभावरS MशWरकर यांyया ’खरे मा&तर’ या कादंबरS9वषयी साxहuय वा¦मयीन 
२००१ जलु ै पL १५ पाkकRतानातला दोRत 4लCहतो 9वजया चौहान नवी xद}लS लोकशाहS व शांततसेाठ�  पा�क&तान - भारत लोक gयासपीठ या संघटनेतील एकाचे पL चळवळ &LीवादS सामािजक 
२००१ जलु ै कथा १९ कडक मंगळ उ��वला घाटे पणेु लfनानंतरyया समजदार 9व�वासावर आधारले}या जबाबदार सहजीवनाची कथा पंरपरा लfनसं&था वा¦मयीन 
२००१ जलु ै �;धांजलS २६ फुलवंताबाई झोडगे जया मोडक पणेु डीआयई कॉलेजyया मqुया यापक फुलवंताबाई झोडगे यांyया9वषयी &LीMशOण 
२००१ जलु ै लेख २८ सं&कार कलशाची कथा शांता �कल�&कर पणेु जळगाव येथे  सtु असले}या सं&कार कलश भZगनी मंडळ 9वषयी सं&कृती MशOण &वावलंबन 
२००१ जलु ै मनोगत े ३० चकमक केतकx उपा`य,े शभुदा मान े उपल|ध नाहS  लहान मलेु आnण uयांनी gयhत केलेले भाव या9वषयीची मनोगत े कुटंुबgयव&था 
२००१ जलु ै श|दकोड े ३१ श|दकोड े मीना देवल मुंबई 
२००१ जलु ै क9वता ३१ त ूअसा, धोका!धोका! लता राजस मुंबई 
२००१ जलु ै eGत�~या ३२ बोलकं पL भारती मोरे पणेु समाजातील द:ुख, अ]याय, 9वषमता यावरSल मत सामािजक 
२००१ जलु ै 9वशषे ओळख ३३ शीला संचेती रजनी व;ैय लातरू जाय]«स 9व;या मंxदर उभारणीyया कuयाC शीला संचेती यांyया9वषयी MशOण &वावलंबन सामािजक 
२००१ जलु ै क9वता ३३ दोघी जणी सं या कnणCक य.ुएस.ए.
२००१ जलु ै लेख ३५ पावसा�यातील आहार डॉ. 9वजया साठे पणेु आहारा9वषयी आरोfय आधGुनक 

२००१ जलु ै परSOण ३७ प&ुतकां9वषयी थोडस ं

सAवता कुलकणu, नीना 
भडेसगांवाकर, डॉ. सजुाता 
जोशी-पाटोदेकर, डॉ. लNला 
दN�fत पणेु, पणेु, नांदेड, पणेु चार प&ुतकांची माxहती साxहuय लYZगकता iामीण 

२००१ जलु ै लेख ३९ अमHेरकेतील चाई�ड केअर सoटरस : काल आOण आज उमा बापट य.ुएस.ए. अमेcरकेत मलुांyया जडणघडणीसाठ� केलेले eयuन या9वषयी साxहuय MशOण सामािजक 
२००१ जलु ै eGत�~या ४५ वाचणारे Mलxहतात अनेकांचे लेखन अकंातील लेखन आnण अकंा9वषयी eGत�~या 
२००१ जलु ै लेख ४७ फंु�या रण4शगं प_ुहा एकवार समुंत जवेुकर पणेु पWुषांची मानMसकता समजनू घेऊन &Lी-पWुष समानतसेाठ�चे आuमपरSOण &Lी-पWुष समानता &Lीमhुती स¡दयCशा&L 
२००१ जलु ै क9वता ५० काहूर नेLा साठे क}याण 

२००१ जलु ै झुंजमूुंज ू ५१ Fया कोव�या फुलांचा बाजार &वाती गणफुले 
काRप मा`यम 
सवेा शरSर9व~य gयवसायात जबरद&तीने उतर9वणाwया  मलुSं9वषयी लYZगकता दाcर�य 

२००१ जलु ै झुंजमूुंज ू ५१ (क9वता) भटकंती  Mशवाजी मरगीळ परभणी 

२००१ जलु ै झुंजमूुंज ू ५५ एक िज<दN मलुगी शखेर जोशी 
काRप मा`यम 
सवेा का&प सं&थेमधील क}पना शमाC xहचे  कायC सामािजक 

२००१ जलु ै झुंजमूुंज ू ५७ झाड (क9वता) महेश मोरे नांदेड 
२००१ जलु ै झुंजमूुंज ू ५७ घात  (कAवता) शशी सावंत वडाळा
२००१ जलु ै झुंजमूुंज ू ५८ नारS  (क9वता) महशे डाळींबकर औरंगाबाद 
२००१ जलु ै झुंजमूुंज ू ५८ चौथारा  (कAवता) मधकुर कुलकणd अहमदनगर

अकं - वषा$रभं Aवशषेांक
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष#क लेखक शहर सारांश कळीचे श9द १ कळीचे श9द २ कळीचे श9द ३ 

२००२ ऑग&ट मखुप-ृठ पlxटगं वGनता जाधव मंxदरात जाणाwया मxहला 
२००२ ऑग&ट संपादक4य ४ संवाद 9व;या बाळ पणेु वयात येणाwया मलुS-मलुांब;दल लfनसं&था पWुषसVाक कुटंुबgयव&था 

२००२ ऑग&ट &व कथन ६ वेध eाजhता महाजन य.ुएस.ए. कमी वयात  आलेले शहाणपण 
Aवकास िR(या आOण 
अथ $कारण



२००२ ऑग&ट मलुाखत ११ आपल ंकुटुबं, आपलN त.णाई सधुा Oीरे पणेु आपले कुटंुब आnण आप}या तWणाईब;दल कुटंुबgयव&था 
Aवकास िR(या आOण 
अथ $कारण सामािजक 

२००२ ऑग&ट कथा १७ अयोनी 
�हो�गा, अन.ु वदंना 
करबंळेकर सावंतवाडी gहो}गा यांची अनवुाxदत कथा लYZगक अuयाचार सामािजक 

२००२ ऑग&ट पL २१ काहN खटकल ंआOण... सरेुखा जोशी रायपरु-म`यPदेश 9व;याताई यांना पL साxहuय ि&Lया आnण सं&कृती  &LीपWुष नातसेंबंध 
२००२ ऑग&ट &व कथन २५ आजी जाम वतैागते मालती आगटे पणेु आप}या आजीब;दल 
२००२ ऑग&ट क9वता २७ नारNस_मान उषा परब सावंतवाडी
२००२ ऑग&ट 9वशषे ओळख २८ सामािजक Aवषमतलेा 4भडणारN 'समता' सजुाता देशमखु पणेु पाणबडुी आnण 9वशषे ओळख सामािजक कुटंुबgयव&था धमC 

२००२ ऑग&ट अनभुव कथन ३३ 4भजललेN सकाळ-RवातgंयCदनाची ! डॉ.सजुाता जोशी - पाटोदेकर नांदेड &वातंL xदनाGनMमV रा-�वाद 
२००२ ऑग&ट लेख ३६ ....ओलांडताना हात दे8यासाठU सनुीती स.ुर. पणेु i f o r  या पcरषदे संदभाCत Mलगंभाव ि&Lया आnण सं&कृती  &LीMशOण 
२००२ ऑग&ट लेख ४२ वाटचाल वंदना पणेु जीवनाyया वाटचालSब;दल 
२००२ ऑग&ट लेख ४६ कधीपासनू तलुा सांगेन सांगेन hहणत होत.े...त!े eªा बेलखोडे पणेु अनवुाxदत अनभुव &Lीमhुती &LीपWुष नातसेंबंध कुटंुबgयव&था 
२००२ ऑग&ट &व अनभु ५० एक अनभुव माधवी मुंबई सहजीवनाब;दल एक अनभुव &LीपWुष नातसेंबंध कुटंुबgयव&था पWुषसVाक 
२००२ ऑग&ट डायरS लेखन ५२ राहुलTया डायरNतलN काहN पान ं राZधका रेडकर पणेु राहुलyया डायरSब;दल पWुषसVाक सामािजक 
२००२ ऑग&ट लेख ५४ R(ीवादN प.ुष : सकं�पना आOण  वाRतव डॉ. Aवलास साळुंके नाMशक &LीवादS पWुष आnण वा&तव याब;दल पWुषसVाक &Lीमhुती &LीपWुष समता 
२००२ ऑग&ट eGत�~या ५८ वाचणारे 4लCहतात अनेकांचे लेखन अनेक मा]यवरांचे लेखन आnण eGत�~या &वातंL धमा�धता मजरू 
२००२ ऑग&ट कथा ६० परािजता शीला दाढे पणेु एका &Lीyया घसुमटSची कथा कुटंुबgयव&था सामािजक 
२००२ ऑग&ट क9वता ६२ एकमकेांसाठU Rवाती सरुगंळीकर xद}लS 
२००२ ऑग&ट लेख ६३ एकल�य -मलुांना 4शकत ेकर8याचा Pयोग eकाश बरुटे मुंबई MशOण gयव&थेतील वेग�या eयोगाब;दल शOैnणक वªैाGनक 
२००२ ऑग&ट &व कथन ६६ नानी त ेननॅी उमा सोनक पणेु सामािजक जडणघडणीब;दल आरोfय कुटंुबgयव&था सामािजक 

२००२ ऑग&ट झुंजमूुंज ू ६७ आमTया त«डी लागतसे?
मOणमाला, अन.ु अपणा$ 
राजवाड े पणेु मnणमाला यांची अनवुाxदत कथा आरOण Gनवडणकू 

२००२ ऑग&ट झुंजमूुंज ू ६९ (कAवता) पोवाडा �ीराम रानड े पणेु 
२००२ ऑग&ट झुंजमूुंज ू ६९ (कAवता) कंुपण अजंना कnणCक दादर 
२००२ ऑग&ट झुंजमूुंज ू ७० (कAवता) भाऊबीज जयंत शhुल मलकापरू 
२००२ ऑग&ट झुंजमूुंज ू ७० (कAवता) आhहाला वालN कुणीच नाय संतोष पवार �ीरामपरू
२००२ ऑग&ट झुंजमूुंज ू ७१ आधार सषुमा केतकर मुंबई 9वमलची कथा कायदे9वषयक कुटंुबgयव&था 

२००२ ऑग&ट परSOण ७५ पRुतकांAवषयी थोडस ं आसावरS काकड े पणेु 
लता दNदN आOण मा¨या कAवता, आठवणीतील आवडFया �नवडक कAवता व सभुाAषत,े zलhूस ऑफ अथ $, 
आरसपानी, 4शखरे रगंरेषचेी या पRुतकांच ेपरNfण साxहuय पयाCवरण 

२००२ ऑग&ट क9वता ७८ (कAवता) काचचेा च�ं सधुीर व�ैय अमरावती 
२००२ ऑग&ट क9वता ७८ (कAवता) इशारा मेधा टlगश े पणेु 

२००२ ऑग&ट क9वता ७९ (कAवता) सात बाराचा उतारा
राजाभाऊ पांचाळ -
साकोळकर लातरू 

२००२ ऑग&ट लेख ८० Aवjव व0ृ eGतGनधी 9व�व वVृ याब;दल अधं�;धा कायदा सां&कृGतक 
२००२ ऑग&ट eGतGनधी यादS Mमळून साwयाजणीचे eGतGनधी 

अकं
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष#क लेखक शहर सारांश कळीचे श9द १ कळीचे श9द २ कळीचे श9द ३ 

२००२ सkटlबर मखुप-ृठ पlxटगं शलेैश मे�ाम मxहलेचा चेहरा शजेारS फुलदाणी असलेलS पlxटगं 
२००२ सkटlबर संपादक4य ४ संवाद 9व;या बाळ पणेु तरेाgया वधाCपन xदनाचा कायC~म सं&था &LीपWुष नातसेंबंध 

२००२ सkटlबर कथन ६ एक बाबा आOण एक बTचा
सयु $बाला, अन.ु उqqवला 
केळकर सांगलS सयूCबाला यांचे अनवुाxदत कथन ि&Lया आnण सं&कृती सामािजक 

२००२ सkटlबर क9वता ८ समज क}याण इनामदार 
२००२ सkटlबर लेख ९ ससुान नावाचे वादळ बी.एम. xहड�कर को}हापरू &Lी हhकाचा लढा &Lी हhक &LीपWुष समता पWुषसVाक 
२००२ सkटlबर लेख १२ त.ण मनाTया तळाचा वधे घणेारN - पाणबडुी सनुीती स.ु र. पणेु नमCदा आदंोलना संदभाCत पयाCवरण आदंोलन 
२००२ सkटlबर लेख १८ सावCजGनक वाचनालय मीना देवल मुंबई मोफत वाचनालयाबाबत साxहuय 
२००२ सkटlबर कथन २० एक गाणं झुळझुळणारं अजंलS पuक4 अकोला माईyया कतृCuवा9वषयी ि&Lया आnण सं&कृती कुटंुबgयव&था सामािजक 
२००२ सkटlबर झुंजमूुंज ू २३ धाडस 9वनया जोशी पणेु तीस चाळीस वष� न पटणाwया माणसाबरोबर केले}या संसाराब;दल कुटंुबgयव&था पWुषeधानता ि&Lया आnण सं&कृती 
२००२ सkटlबर झुंजमूुंज ू २५ 9वशषे ओळख- मासमू अपणाC राजवाड े पणेु मासमू या सं&थेची ओळख सं&था आरोfय सामािजक 
२००२ सkटlबर कथा ३१ �बजलS अभया कोकजे सातारा एका eवासातील कथा 
२००२ सkटlबर क9वता ३४ फुलदाणीतील फांदS सखुदा ऋषी  पणेु फुलदाणीतील फांदSब;दल 
२००२ सkटlबर कथा ३५ सायीच ंनातं &वाती दाढे पणेु आजी9वषयी ि&Lया आnण सं&कृती सामािजक 
२००२ सkटlबर लेख ३८ डॉट कॉमचे 9व�व सरेुखा आ;य य.ुएस.ए. टेhनोलॉजी9वषयी आधGुनकता  संगणक 
२००२ सkटlबर लेख ४० हे}थ hलब चनै क4 गरज डॉ. संगीता कोहलS पणेु हे}थ hलब9वषयी आरोfय 
२००२ सkटlबर eGत�~या ४२ वाचणारे Mलxहतात अनेकांचे लेखन अनेक मा]यवरांचे लेखन आnण eGत�~या म&ुलSम कुटंुबgयव&था सामािजक 
२००२ सkटlबर कथन ४४ अिfनxदgय नीलम माणगावे को}हापरू MशOण घेऊन आ}यावर लढणाwया क}पना9वषयी &LीMशOण कुटंुबgयव&था 

२००२ सkटlबर परSOण ४७ प&ुतकां9वषयी थोडस ं

शोभा भागवत, अलकनदंा 
सान,े अजंलN कुलकणu, डी. 
डी. चौगलु े

पणु,े इदंौर, पणु,े 
पणु,े सांगलN कुणीतरS कुणा&तव, एक  नात असंहS,  &Lीमनाची कथा  gयथा, मायवाटेचा मागोवा, झरोका, अनभुतूी या प&ुतकांचे परSOण साCहFयात R(ी P�तमा लोकसRंकृती R(ीप.ुष नातसेबंधं

२००२ सkटlबर कथा ४९ सावध हcरणी शोभना बेरS पणेु मलुSंना छेडणाwया सामािजक वVृीब;दल पWुषeधानता 
२००२ सkटlबर लेख ५२ lामीण R(ी- एक दलु $�fत �यि�तम{व eा. सं या तरटे अहमदनगर सामािजक पटलावर दलुCOत राxहले}या iामीण  &Lीब;दल iामीण &Lी मजरुS &वातंL 
२००२ सkटlबर अनभुव कथन ५३ वरैSण शारदा तुंगार नांदेड कुटंुबातील नातसेंबंध दरुाव}यावर येणाwया कटूतबे;दल &LीपWुष नातसेंबंध ववैाxहक जीवन ि&Lया आnण सं&कृती 
२००२ सkटlबर लेख ५४ 9व�व वVृ eGतGनधी 9व�वाची खबरबात कायदे9वषयक xहसंाचार सां&कृGतक 
२००२ सkटlबर कथा ५५ �कमया अWणा लाहोटS पणेु वेगवेग�या लोकांचे छोटे लेख ववैाxहक जीवन कुटंुबgयव&था सामािजक 
२००२ सkटlबर eGतGनधी यादS Mमळून साwयाजणीचे eGतGनधी 

अकं
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष#क लेखक शहर सारांश कळीचे श9द १ कळीचे श9द २ कळीचे श9द ३ 

२००२ ऑhटोबर मखुप-ृठ पlxटगं र9व परांजपे बागेतील फुले वेचणाwया दोन मxहला 
२००२ ऑhटोबर संपादक4य ४ संवाद 9व;या बाळ पणेु लहानपणीyया आठवणी सां&कृGतक सामािजक 
२००२ ऑhटोबर कथा ६ अि&तuव अमतृा सोमण ठाणे &Lीyया अि&तuवाबाबत ि&Lया आnण सं&कृती कुटंुबgयव&था 
२००२ ऑhटोबर क9वता १० आरंभ क}याणी भागवत पणेु 
२००२ ऑhटोबर अनभुव ११ अनभुव स9वता जोशी पणेु एका अनभुवा 9वषयी कुटंुबgयव&था ि&Lया आnण सं&कृती 
२००२ ऑhटोबर लेख १२ Aवशषे ओळख- िRमता जोशींची बां&धलकx जा]हवी पठैणकर ठाणे ि&मता जोशी यांyया सामािजक कायाCची 9वशषे ओळख tढS परंपरा सामािजक अuयाचार 
२००२ ऑhटोबर क9वता १५ बहराचा ऋत ू�तTया दारात आला तo�हा अि�वनी गुरव 
२००२ ऑhटोबर कथा १७ रंग अªाताचे मfुधा गोडबोले  पणेु एका कुटंुबाची कथा आरोfय 
२००२ ऑhटोबर क9वता २० wहास भ. श.द¡डकर Mशtर, पणेु 
२००२ ऑhटोबर लेख २१ सगंणक यगु आOण R(ी अ4भ�य�ती डॉ. जया <वादशीवार चं�परू आधGुनकतमेधील &Lीyया अMभgयhतीब;दल आधGुनकता संगणक 9वकास ि&Lया आnण अथCकारण 
२००२ ऑhटोबर क9वता २४ ज_मदात े अपणाC राजवाड े पणेु 
२००२ ऑhटोबर eGत�~या २५ वाचणारे 4लCहतात अनेकांचे लेखन अनेक मा]यवरांचे लेखन आnण eGत�~या पWुषeधानता iामीण &Lी कौतकु 
२००२ ऑhटोबर कथा २७ Oख_न वाटा ि&मता Mशकागो सं&कृतीत बदल झा}यावर होणाwया गो-टS कुटंुबgयव&था सामािजक 
२००२ ऑhटोबर कथा ३० Aवकथा डॉ. नMलनी जोशी पणेु 9वकथेब;दल धमC सामािजक साxहuय 
२००२ ऑhटोबर लेख ३२ त.ण मनाTया तळाचा वधे घणेारN-'पाणबडुी' रोxहत कुलकणd पणेु तWणाईyया एकिजनसी सं&कृतीब;दल 
२००२ ऑhटोबर परSOण ३४ प&ुतकां9वषयी थोडस ं eभा गोखले पणेु उरतील अतंरS तजेाचे कण, संगणकाची सावलS, आपले  आभाळ पेलताना, आगरकर, आ}बम या प&ुतकांचे परSOण पयाCवरण संगणक साxहuय 
२००२ ऑhटोबर कथन ३६ अगGतक अचCना वट£कर पणेु दवाखा]यातील अगGतक होणारे कथन आरोfय 
२००२ ऑhटोबर चचाC ३९ 4मळून साaयाजणी' चा मलुNंशी सवंाद दगुा$ साळवी, Aवनया सपुे मुंबई Mमसाचा मलुSंशी संवाद &Lीमhुती &Lीहhक 
२००२ ऑhटोबर झुंजमूुंज ू- कथन ४० मखुवटा स4ुशला आधंळगावकर पंढरपरू मखुव«या आड जगणाwया लोकांब;दल सामािजक अधं�;धा 

२००२ ऑhटोबर 
झ ुजंमू ुजं ू- 
कAवता ४४ कामकw याच ंबाळ सGुनता केळकर पणेु 

२००२ ऑhटोबर झुंजमूुंज ू- लेख ४६ lामीण मCहलांचा अनकुरणीय उप�म पंढरS नाकाडे कुरखेडा ि&Lयांyया eगGतशील मंडळा9वषयी सं&था अधं�;धा सां&कृGतक 

२००२ ऑhटोबर 
झ ुजंमू ुजं ू- 
कAवता ४७ मोती कैलास द¡ड े अहमदनगर 

२००२ ऑhटोबर झुंजमूुंज ू- कथन  ४८ पcरवतCन वसधुा भंडारे पणेु 9वचारातील पcरवतCना9वषयी &LीMशOण कुटंुबgयव&था 
२००२ ऑhटोबर झुंजमूुंज ू- लेख  ५१ साwयाच क�यांना सं या घोलप पणेु ि&Lयांyया आय-ुयातील भोगा9वषयी ि&Lया आnण सं&कृती सामािजक 

२००२ ऑhटोबर 
झ ुजंमू ुजं ू- 
कAवता ५४ दलाल शीला पाटकर ड��बवलS ि&Lयांना चकु4yया मागाCला लावणाwया दलाला9वषयी कायदे9वषयक सामािजक 

२००२ ऑhटोबर झुंजमूुंज ू- वVृ  ५६ 9व�व वVृ eGतGनधी 9व�वाची खबरबात आरोfय सामािजक 



२००२ ऑhटोबर 
झ ुजंमू ुजं ू- 
कAवता ५७ बाई उमा दादेगावकर हैदराबाद 

२००२ ऑhटोबर eGतGनधी यादS Mमळून साwयाजणीचे eGतGनधी 

अकं - %दवाळी अकं 
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष#क लेखक शहर सारांश कळीचे श9द १ कळीचे श9द २ कळीचे श9द ३ 

२००२ नोgहl- �डसl मखुप-ृठ ZचL संदेश भंडारे कपड ेवाळत घालणाwया वारकरS  बाईचे ZचL 
२००२ नोgहl- �डसl संपादक4य ६ संवाद 9व;या बाळ पणेु मखुप-ृठातील वारकरS मxहलेyया परंपरा9वषयी धमC सं&कृती आnण ि&Lया 
२००२ नोgहl- �डसl कथन ८ एका एका इय0ने े ऊMमCला पवार  मुंबई ऊMमCला पवार  यांचे आuमकथन लfनसं&था ववैाxहक जीवन कुटंुबgयव&था 
२००२ नोgहl- �डसl कथा १२ अथC मो�नका गज o�गडकर मुंबई गणेशyया आजारा9वषयी आरोfय 
२००२ नोgहl- �डसl लेख २६ जरा Aवसाव ूया गा8यावर... मंगला गोडबोले पणेु संगीतकले9वषयी कला 

२००२ नोgहl- �डसl अनवुाxदत कथा ३३ तरेा वेळा तलाक 
न&ग $स अ0ार, अन-ु वीणा 
आलासे कोलकता उदूC कथेचा मराठ� अनवुाद सRंकृती आOण िR(या कायदे9वषयक सामािजक 

२००२ नोgहl- �डसl लेख ३९ 4म�ट काळोखातील एक वाहती च�ंरेखा लता. e. म मुंबई नमCदा नदSची कहाणी  पयाCवरण सामािजक 
२००२ नोgहl- �डसl �;धांजलS ४४ �;धांजलS डॉ. माMलनी कारकल, eा. वसंत बापट, Mशवाजी सावंत, 9eया तlडूलकर, शांताबाई दाणी यांना �;धांजलS 
२००२ नोgहl- �डसl कथा ४५ जगंल अनरुाधा &च_मळूग ुदं पणेु काम जंगला9वषयी  पयाCवरण 
२००२ नोgहl- �डसl लेख ५५ vwमा न जाना�त, कुतो मनpुय :!' Gनरंजन घाटे पणेु मानवी नातसेंबंध याब;दल &LीपWुष नातसेंबंध 

२००२ नोgहl- �डसl अनवुाxदत कथा ५९ लrन व नोकरN - एक राजकारण
�हो�गा, अन-ु वदंना 
करबंळेकर सावंतवाडी तलेगु ूकथेचा मराठ� अनवुाद लfनसं&था ववैाxहक जीवन 

Aवकास िR(या 
आOण अथ $कारण

२००२ नोgहl- �डसl लेख ६५ �नजखणू शोधताना आशा साठे मुंबई वेगवेग�या ि&Lयांची मनोगत े &Lीहhक कुटंुबgयव&था &Lीमhुती 
२००२ नोgहl- �डसl कथा ७८ घसुमट मनोहर त�हार नागपरू रामyया मनात होणाwया घसुमट याबाबत सामािजक आरोfय 

२००२ नोgहl- �डसl लेख ८५ त.ण मनाTया तळाचा वधे घणेारN - पाणबडुी
Aवनय फुटाण,े &च_मय 
फुटाण े सlx�य शतेी eयोगाब;दल पयाCवरण आदंोलन 

२००२ नोgहl- �डसl अनवुाxदत कथा ९२ अखरेच ंप(
सधुा अरोडा, अन-ु च�ंकांत 
भ«जाळ मुंबई xहदंS कथेचा मराठ� अनवुाद 

२००२ नोgहl- �डसl वVृा]त ९६ एक स ं̀ याकाळ उबदार पावसाची! नीना भडेसगावकर पणेु Mमसाचा वधाCपनxदन &LीपWुष समता सं&था लYZगकता 
२००२ नोgहl- �डसl कथा १०२ �ांती, चोरN आOण 4शRत रगंनाथ कुलकणu मुंबई ~ांती आnण श&L या9वषयी सामािजक 
२००२ नोgहl- �डसl �बबं - eGत�बबं १०६ गांधी त ेडॉन Aवशषे ओळख - अथा$त अतलु कुलकणu ची �न4शथ दधीच पणेु अतलु कुलकणd यांचा eवास कला ववैाxहक जीवन 
२००२ नोgहl- �डसl �बबं - eGत�बबं ११३ 4सनमेा आOण समाज अवधतू परळकर मुंबई Mसनेमा आnण समाजाyया नाuया9वषयी लोककला 

२००२ नोgहl- �डसl �बबं - eGत�बबं ११८ 4सनशे(ेात�यांना काय वाटत...
शखेर देशमखु, सोनालN 
देशपांड े मुंबई कलाकारांचे मनोगत ऐGतहाMसक कला xहसंा 

२००२ नोgहl- �डसl �बबं - eGत�बबं १२३ समाज आOण 4सनमेा Pाज�ता धळुप मुंबई Mसनेमा आnण समाजाyया नाuया9वषयी सामािजक सां&कृGतक 
२००२ नोgहl- �डसl �बबं - eGत�बबं १२९ वधे - समाजाTया मान4सकतचेा अ�नल झणकर पणेु समाजाची मानMसकता जागGतक4करण अथCकारण कुटंुबgयव&था 
२००२ नोgहl- �डसl �बबं - eGत�बबं १३१ Cट�हN नसलले ंघर सजुाता देशमखु पणेु टSgहS नसले}या घराब;दल MशOण साxहuय सां&कृGतक 
२००२ नोgहl- �डसl �बबं - eGत�बबं १३४ टN�हN नसलले ंगाव - Pाज�ता धळुप मुंबई ड�गरवाडी या टSgहS नसले}या गावाब;दल आxदवासी सामािजक 

२००२ नोgहl- �डसl लेख १३७ तटबदंN
एRथर डिे�हड अन-ु गौरN 
देशपांड े पणेु इ·ाईलमधनू भारतात &थाGयक झाले}या तीन 9प¹यांची गो-ट अ}पसंqयाक सां&कृGतक सामािजक 

२००२ नोgहl- �डसl कथन १४२ का�या दगडावरची रेघ नीता नामजोशी ठाणे वे�या gयवसाय व uयांचे समाजातील &थान लYZगकता सRंकृती आOण िR(या xहसंाचार 
२००२ नोgहl- �डसl लेख १४९ एका रामपरुNवर एक छोटा चाकू nx अजंलN प�ंडतराव पणेु वाढuया गु]हेगारS व असरुOततबे;दल गु]हेगारS 
२००२ नोgहl- �डसl क9वता १५० पRुतकं नी4लमा पालवणकर ठाणे 

२००२ नोgहl- �डसl कथा १५१ Oखडकx PमोCदनी वडके- कवळे पणेु घरातील nखडक4ब;दल 
Aवकास िR(या आOण 
अथ $कारण सामािजक कुटुबं�यवRथा

२००२ नोgहl- �डसl eGत�~या १६१ वाचणारे 4लCहतात अनेक मा]यवरांचे लेखन आnण eGत�~या iामीण &Lी &Lीमhुती &Lी &वातंL 

२००२ नोgहl- �डसl 
झ ुजंमू ुजं ू- 
कAवता १६३ फास ेपारधीन माय Pा. शकंर च�हाण अहमदनगर

२००२ नोgहl- �डसl 
झ ुजंमू ुजं ू- 
कAवता १६३ एकदा सांगाच? Pकाश मोगले नांदेड 

२००२ नोgहl- �डसl झुंजमूुंज ू- कथा १६४ देण ं बा. ग . केसकर बारामती मलुSला डॉhटर करायला Gनघाले}या आईची  कथा MशOण सामािजक 

२००२ नोgहl- �डसl 
झ ुजंमू ुजं ू- 
कहाणी १६९ सहNबाईची कहाणी नी4लमा भट पणु े सहNबाईची कहाणी

Aवकास िR(या आOण 
अथ $कारण धम $

२००२ नोgहl- �डसl झुंजमूुंज ू- लेख १७१ असहेN अ`याFम &चतंन...
डॉ. सजुाता जोशी - 
पाटोदेकर नांदेड अ याuमा9वषयी Zचतंन सां&कृGतक कला 

२००२ नोgहl- �डसl झुंजमूुंज ू- कथा १७३ वा�याची बायको रFनाकर मतकरN मुंबई 9वभhत झाले}या नोकरदार मxहलेची कथा कायदे9वषयक 
Aवकास िR(या आOण 
अथ $कारण

२००२ नोgहl- �डसl 
झ ुजंमू ुजं ू- 
कAवता १८० मAृ0का अ�नल दाभाड े म ुबंई

२००२ नोgहl- �डसl 
झ ुजंमू ुजं ू- 
कAवता १८० कधी केल नाहN. पण- नीता रामो¸या म ुबंई

२००२ नोgहl- �डसl 
झ ुजंमू ुजं ू- 
अनवुाCदत लखे १८१ नांदतो माणसू हा आप�ुया अतंरN!-

�हN. रा&धका अन-ु िजतo� म. 
लN. पणु े Pाणी4म( असणाaया माणसाAवषयी पया$वरण

२००२ नोgहl- �डसl झ ुजंमू ुजं ू- लखे १८५ का(जचा घाट भा. ल. महाबळ म ुबंई qयpेठ नागHरकांTया समRयबेाबत सामािजक कुटुबं�यवRथा
२००२ नोgहl- �डसl झ ुजंमू ुजं ू- लखे १९२ काय<याTया वटवfृाची पानगळ नीलम गोaह े पणु े िR(यांAवषयी असणाaया काय<याTया अमंलबजावणी बाबत कायदेAवषयक सामािजक
२००२ नोgहl- �डसl eGतGनधी यादS Mमळून साwयाजणीचे eGतGनधी 

अकं - 
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष#क लेखक शहर सारांश कळीचे श9द १ कळीचे श9द २ कळीचे श9द ३ 

२००२ जानेवारS मखुप-ृठ पlxटगं रवी परांजपे दारात झाडाखालS बसनू 9वणकाम करणारS &Lी 

२००२ जानेवारS संपादक4य ४ संवाद 9व;या बाळ पणेु  घराबाहेरSल काम करणाwया  ि&LयांवरSल लYZगक अuयाचारा बाबत लYZगक अuयाचार 
Aवकास िR(या 
आOण अथ $कारण

२००२ जानेवारS कथा ६ अशाच एका स ं̀ याकाळी डॉ. छाया नाईक नागपरू लfन न झाले}या जोडkयांची गो-ट लfनसं&था ववैाxहक जीवन कुटंुबgयव&था 

२००२ जानेवारS लेख १२ एक धागा श|दाचा नीMलमा गुंडी पणेु &Lी-पWुष नातसेंबंधाची गो-ट &LीपWुष नातसेंबंध सामािजक 
सRंकृती आOण 
िR(या

२००२ जानेवारS पL १४ त.ण मनाTया तळात जाऊ बघणारN पाणबडुी अनाMमक राहू इिyछणाwया MमLाचे पL साxहuय 
२००२ जानेवारS लेख १७ शांततसेाठU शहाणी साद 9व;या बाळ पणेु gहायसेस ऑफ सॅGनटS या प&ुतकाचे परSOण दहशदवाद सामािजक 
२००२ जानेवारS क9वता २१ चांदण -उ_हातल.ं Aवजय माजगावकर पणेु 
२००२ जानेवारS लेख २२ समाज4श�पी - Aवलास चाफेकर सरोज देशचौगुले पणेु 9वलास चाफेकर यांyया9वषयी आदंोलन सं&था MशOण 

२००२ जानेवारS लेख २५ Rवरसम<ृध eा. प-ुपा भावे मुंबई ि&Lयांyया बंधना संदभाCत कुटंुबgयव&था पWुषeधानता 
साCहFयात 
R(ीP�तमा

२००२ जानेवारS कथन ३१ तवैानच ंघर वंदना कुलकणd पणेु GनसगC स¡दयाCत असणाwया घरा9वषयी पयाCवरण 
२००२ जानेवारS लेख ३६ साAव(ीबाeच ेप(लखेन डॉ. अलका &चडगोपकर बीड सा9वLीबाई फुले यांyया पL लेखना 9वषयी &LीपWुष नातसेंबंध MशOण9वषयक 
२००२ जानेवारS लेख ३८ इTछाप( [ Aवल ] आवjयक का व कस?े xदलSप दSOत पणेु इyछापLा9वषयी कायदेशीर माxहती कायदे9वषयक 

२००२ जानेवारS अनवुाxदत कथा ४० अचानक
मोहनलाल ग�ुता अन-ु 
उqजवला केळकर सांगलS मळू राज&थानी कथेचा अनवुाद सामािजक लYZगक &LीपWुष नातसेंबंध 

२००२ जानेवारS वVृ ४७ Aवjव - व0ृ eGतGनधी 9व�वाची खबरबात &Lीमhुती चळवळ दहशतवाद 
२००२ जानेवारS eGत�~या ४९ वाचणारे 4लCहतात अनेक मा]यवरांचे लेखन आnण eGत�~या &Lीमhुती &LीपWुष समता सामािजक 
२००२ जानेवारS झुंजमूुंज ूकथा  ५१ मलुNच ंलrन रंजना बाजी पणेु घरकाम करणाwया &Lीची कथा  लfनसं&था MशOण9वषयक 
२००२ जानेवारS झुंजमूुंज ूक9वता  ५३ भोगवटा चं�कांत Rह&के शवेगाव 
२००२ जानेवारS झुंजमूुंज ूक9वता  ५३ आसव eा. स�ुाव जाधव बाशd 
२००२ जानेवारS झुंजमूुंज ूलेख    ५४ भारतव<ैय एक पया$य डॉ. श4शकांत अहकंारN उ&मानाबाद भारत व;ैय एक पयाCयाyया बाबत आरोग आदंोलन MशOण 
२००२ जानेवारS क9वता ५७ बोल सये संतोष पवार �ीरामपरू 
२००२ जानेवारS eGतGनधी यादS Mमळून साwयाजणीचे eGतGनधी 

अकं - 
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष#क लेखक शहर सारांश कळीचे श9द १ कळीचे श9द २ कळीचे श9द ३ 

२००२ फे�वुारS मखुप-ृठ ZचL रंजन बेलखोडे 



२००२ फे�वुारS संपादक4य ४ संवाद 9व;या बाळ पणेु लfनसं&थेब;दल लfनसं&था ववैाxहक जीवन &LीपWुष नातसेंबंध 

२००२ फे�वुारS लेख ६ त.ण मनाचा वधे घणेारN पाणबडुी
Aवनय धनोरकर, �नOखल 
भागवत पणेु चाकोरS बाहेर वाट शोधणाwया  तWणाब;दल पयाCवरण आदंोलन सामािजक 

२००२ फे�वुारS कथा ९ गो-ट एका लाखाची डॉ. �हN एस जोगळेकर कटक, ओcरसा लाख Wपयाची गो-ट पयाCवरण मजरू 
२००२ फे�वुारS लेख १४ _यायालयाचा अवमान आOण नम $दा बचाव आदंोलन डॉ. सFयरजंन साठे पणेु नमCदा बचाव आदंोलनाचा लढा व नायालयीन e�~या आदंोलन कायदे9वषयक सामािजक 

२००२ फे�वुारS कथन २२ माझाहS मxहला xदन उषा मिजठUया ड��बवलS मxहला xदनाGनMमV &वताचे कथन 
Aवकास िR(या आOण 
अथ $कारण सामािजक कुटंुबgयव&था 

२००२ फे�वुारS झुंजमूुंज ू- कथा २४ .कx4मनी ऊ4म $ला 4स6र Wक4Mमनीyया संघषाCची कथा कुटंुबgयव&था मजरू 
२००२ फे�वुारS झुंजमूुंज ू-लेख  ३५  यास MशOणाचा उषा तांब े वरळी MशOणाyया  यासाब;दल शOैnणक सामािजक कुटंुबgयव&था 
२००२ फे�वुारS झुंजमूुंज ू-लेख  ३८ Aवरगंळुा आOण Aवकासाचा थांबा मधेा टoगशे Zचखलगाव चौथा कमरा या9वषयी सं&था 
२००२ फे�वुारS झुंजमूुंज ू- कथा ३९ अधांतरS उषा परब MसधंदुगुC cरटायर झा}यावरचे  जीवन सामािजक 
२००२ फे�वुारS झुंजमूुंज ू- लेख  ४३ Aव�ानlाम Pा. श4शकांत hह(ेस सोलापरू वªैाGनक आnण uयाyया eयोगाबाबत वªैाGनक पयाCवरण शOैnणक 
२००२ फे�वुारS झुंजमूुंज ू- वVृ  ४६ 9व�व - वVृ P�त�नधी 9व�वाची खबरबात लYZगक अuयाचार सामािजक 

२००२ फे�वुारS ओळख ४८ Aवशषे ओळख - कुसमुताई पटवध $न
मधेा वजैापरूकर, मीनाfी 
कुलकणu नाMशक कुसमुताई पटवधCन यांची 9वशषे ओळख &Lी-चळवळ &Lीमhुती शOैnणक 

२००२ फे�वुारS eGत�~या ५२ वाचणारे Mलxहतात अनेकांचे लेखन आnण eGत�~या &LीMशOण लfनसं&था कुटंुबgयव&था 
२००२ फे�वुारS क9वता ५४ काळासोबत त ू�न मी �तुी देसाई खामगाव 
२००२ फे�वुारS क9वता ५४  यास MशOणाचा नीलम धाHरया रायगड 

२००२ फे�वुारS मेळावा ५५ RवTेछा �नव0ृांचा मळेावा नी4लमा पालवणकर ठाणे &वेyछा GनवVृांyया मेळाgयाबाबत  
Aवकास िR(या आOण 
अथ $कारण कुटुबं�यवRथा

२००२ फे�वुारS eGतGनधी यादS 4मळून साaयाजणीच ेP�त�नधी

अकं - मxहला xदन 9वशषेांक 
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष#क लेखक शहर सारांश कळीचे श9द १ कळीचे श9द २ कळीचे श9द ३ 

२००२ माचC मखुप-ृठ पlxटगं प-ुपा गं�े कंुभारबाई मडक बनवतानाचे पlxटगं 
२००२ माचC संपादक4य ४ संवाद 9व;या बाळ पणेु गांधी &मतृी xदनाGनMमV दहशतवाद जागGतक4करण 

२००२ माचC कथा ६ सयूाC&त 
qयो�त स½ुwम8याम - 
कानटेकर पणेु पाcरतो9षक 9वजेती लघकुथा 

Aवकास िR(या आOण 
अथ $कारण धमC सामािजक 

२००२ माचC क9वता ११ Rहणी गणेश राठोड पणेु 
२००२ माचC लेख १२ वाढत ेमादSकरण लता 4भस-े सोनावण े पणेु जागGतक4करणाyया पcरणामांची दाहकता लYZगकता पWुषसVाक xहसंा 

२००२ माचC लेख १५ आOण मा4लनी परतलNच मनोहर देवधर मुंबई एका िज;दS तWणीची गो-ट 
Aवकास िR(या आOण 
अथ $कारण सामािजक ववैाxहक जीवन 

२००२ माचC लेख १७ त.ण मनाचा वधे घणेारN - पाणबडुी र4सका Aव<यतु अकलजूकर कॅनडा इंिfलश लेख 

२००२ माचC कथा २० हव ंतर मला बCहpकृत करा..
ला4लथािhबका आथंजना$म 
अन-ु वषा$ गज o�गडकर पणेु gयMभचाराचे आरोप असले}या &Lीब;दल कुटंुबgयव&था ववैाxहक जीवन कायदे9वषयक 

२००२ माचC लेख २७ सौ. इCंदराबाई आनदंराव सरोदे असीम सरोदे यवतमाळ आप}या आजीyया आठवणी पयाCवरण सामािजक कुटंुबgयव&था 
२००२ माचC झुंजमूुंज ू- कथा ३० मनैाताई सHरता घोडRेवार पणेु मनैाyया क-टाची कथा  iामीण &Lी कुटंुबgयव&था सामािजक 

२००२ माचC 
झ ुजंमू ुजं ू- 
कAवता ३३ यगुत Aवजया जहागीरदार सोलापरू

२००२ माचC झुंजमूुंज ू- कथन  ३४ lामीण सहजीवन अच $ना वझ े सावंतवाडी iामीण सहजीवनाब;दल लfनसं&था ववैाxहक जीवन सामािजक 

२००२ माचC झुंजमूुंज ू- लेख  ३७ केळेवालN मणृा4लनी पणेु क-टकरS मxहलांसंदभाCत मजरू 
Aवकास िR(या आOण 
अथ $कारण iामीण &Lी 

२००२ माचC कथा ३९ शाAपत स ं̀ या कOण $क य.ु एस. ए एका शा9पतपणाची कथा 

२००२ माचC लेख ४३ आमTया घरTया आया - बाया सधुा fीरे पणेु घरकाम करणाwया आnण अवतीभोवती भेटले}या क-टकरS ि&Lया मजरू �म 
सRंकृती आOण 
िR(या

२००२ माचC लेख ४६ ४ खनू, ४ फाशी, २ ज_मठेप आOण राजAवदंर सजुाता देशमखु पणेु भगवानMसगं रंधावा या गु]हेगाराब;दल  दहशतवाद कायदे9वषयक गु]हेगारS 
२००२ माचC लेख ५० Aवशषे ओळख - वशैालN पाटNल काथो�याची मशाल �ी�नवास गडकरN रायगड वशैालS पाटSल यांची 9वशषे ओळख आदंोलन धमC पयाCवरण 
२००२ माचC लेख ५६ अfरRपश $ला Aवजयाबाeचा परNसRपश $ भारती पांड े पणेु अOर&पशC iंथालय Gतसरा वधाCपनxदन साxहuय सं&था 
२००२ माचC लेख ५८ रेशीमगाठ आOण मी डॉ. ल4लता गडंभीर य.ु एस. ए वधवूर सचूक मंडळा9वषयी लfनसं&था सामािजक 
२००२ माचC लेख ६० पालक - पा�य / जलेर - कैदN डॉ. लNला पाटNल को}हापरू MशOण gयव&थेतील &पध�ब;दल शOैnणक 
२००२ माचC क9वता ६४ सहजीवन hहणज े सनुीती. स.ु र पणेु 
२००२ माचC क9वता ६५ अपेfा अनपुमा उजगरे ठाणे 
२००२ माचC क9वता ६६ जमाखच $ अलका महाजन पणेु 
२००२ माचC क9वता ६६ छेद अ�नता जोशी अबंरनाथ 
२००२ माचC eGत�~या ६७ वाचणारे 4लCहतात अनेक मा]यवरांचे लेखन आnण eGत�~या &LीपWुष नातसेंबंध स¡दयC सामािजक 
२००२ माचC क9वता ६९ &ग�नAपग मधेा टoगशे पणेु 
२००२ माचC कथा ७० अच $नाच ेबडं जयमती दळवी मुंबई धाMमCक गो-टSत एका &Lीचे बंड धाMमCक सामािजक सRंकृती आOण R(ी

२००२ माचC लेख ७४ कौटु]ंबक अFयाचार
Hरकंx रॉय - भ�टाचाय $, अन-ु 
मदंाkकनी भार<वाज पणेु ि&Lयांवर होणाwया कौटंु�बक अuयाचाराबाबत लेख अuयाचार xहसंाचार कायदे9वषयक 

२००२ माचC क9वता ७७ त ूमी एक ? नीलम माणगाव े को}हापरू 
२००२ माचC पL ७८ बोलकं प( Aवनया जोशी पणेु Mमसाला पL &LीपWुष समता &वातंL &Lीe�न 

२००२ माचC वVृ ७९ Aवjवव0ृ P�त�नधी 9व�वाची खबरबात �-टाचार कायदे9वषयक 
Aवकास िR(या 
आOण अथ $कारण

२००२ माचC वVृा]त ८१ Rव- भान जागरण मळेावा वषा$ रेगे मुंबई मxहला सOमीकरण  वषाCत मेळावा सां&कृGतक सामािजक म&ुलSम 
२००२ माचC eGतGनधी यादS Mमळून साwयाजणी eGतGनधी यादS 

 

अकं - 
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष#क लेखक शहर सारांश कळीचे श9द १ कळीचे श9द २ कळीचे श9द ३ 

२००२ ए9eल मखुप-ृठ पlxटगं e. वा. जोशी बहर आले}या झाडाचे ZचL 
२००२ ए9eल संपादक4य ४ संवाद 9व;या बाळ पणेु नवीन वषाCyया GनMमVाने पयाCवरण धमC सां&कृGतक 

२००२ ए9eल कथा ६ मंगळसLू 
]ब_द ूभट, अन-ु अजंलN 
नरवण े पणेु कुटंुबgयव&था यात &Lीyया &थानाब;दल सां&कृGतक कुटंुबgयव&था सामािजक 

२००२ ए9eल कथा ११ नात ं! मणृाMलनी Zचतळे  पणेु नातसेंबंधाची कथा  &LीपWुष नातसेंबंध ववैाxहक जीवन लfनसं&था 
२००२ ए9eल  कथा १५ करम क4 गत ]यारS माधव परुाnणक बदलापरू सामािजक आरोfय 

२००२ ए9eल कथा २० तषृा नी4लमा बोरवणकर पणेु २१ gया  शतकातील कथा आधGुनकता 
Aवकास िR(या आOण 
अथ $कारण सामािजक 

२००२ ए9eल लेख २५ त.ण मनाचा वधे घणेारN - पाणबडुी सदाMशव कांबळे लातरू तWणांyया मनाचा शोध जाGतgयव&था शOैnणक दMलत 
२००२ ए9eल झुंजमूुंज ू- कथा ३० पतंग मीरा सोवनी पणेु पतंग हवी असणाwया मलुाची कथा सामािजक 

२००२ ए9eल 
झ ुजंमू ुजं ू- 
कAवता ३१ आधार eा. अGनल घ&त े को}हापरू 

२००२ ए9eल झुंजमूुंज ू- जागर  ३२ &Lी - शhतीचा जागर वशैालS पं�डत मालवण 
२००२ ए9eल झुंजमूुंज ू- कथा ३४ पोRटाTया पेटNला कुलपू �हत कx ! सा9वLी जगदाळे को}हापरू सरपंचाची कथा राजकारण सामािजक 
२००२ ए9eल लेख ३८ डाAव $न, Aव�ान आOण आपण ZचLा बेडकेर पणेु डा9वCनyया उu~ांतीyया Mस;धा]ताबाबत वªैाGनक 
२००२ ए9eल कथन ४१ मी पण माझ.े.. आशा कदCळे पणेु &वभाव बदलाचे कथन कायदे9वषयक 
२००२ ए9eल लेख ४२ Aवशषे ओळख - शभुांगी घसैास, आता उठव ूसारे रान हेमा �ीखंडे मुंबई शभुांगी घसैास यांची 9वशषे ओळख शOैnणक सां&कृGतक 
२००२ ए9eल कथा ४६ बदल...बदलN मंिजरS घाटपांड े पणेु कामाyया बदलS संदभाCत कथा 
२००२ ए9eल परSOण ४९ पRुतकांAवषयी थोडसं ं नीना भडेसांगावकर पणेु &LीपवC, संसाराचा सारSपाट, खसखस आnण खसुखसु, जीवनसंघषC- डॉ. कमलाबाई अ-टपLुे, iंथ9वशषे या प&ुतकां9वषयी व;ैयक4य पWुषeधानता &Lीमhुती 
२००२ ए9eल कथा ५१ वळण नयना ठाणे &Lी देहाकडे उपभोगाची व&त ूRहणनू बघणाwया वVृीची कथा  पWुषeधानता सामािजक 
२००२ ए9eल eGत�~या ५४ वाचणारे 4लCहतात अनेक मा]यवरांचे लेखन आnण eGत�~या सामािजक 
२००२ ए9eल वVृ ५६ Aवjवव0ृ अपणाC राजवाड े 9व�वाची खबरबात कायदे9वषयक लfनसं&था ववैाxहक जीवन 
२००२ ए9eल eGतGनधी यादS Mमळून साwयाजणीचे eGतGनधी 

अकं
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष#क लेखक शहर सारांश कळीचे श9द १ कळीचे श9द २ कळीचे श9द ३ 

२००२ मे मखुप-ृठ फोटो झोपडी आnण uयाम ये अधCनfन असलेलS मलेु यांचा फोटो 



२००२ मे संपादक4य ४ संवाद 9व;या बाळ पणेु आबेंडकर आnण रा�यघटना, प�ुयातील GनधाCर फेरS आnण गुजरातमधील xहसंाचार यावर 9ववेचन राजकारण धमा�धता xहसंा 
२००२ मे कथा ६ त�यात म�यात  eसाद Mमरासदार पणेु eकाश आnण ि&मता यांचे बदलते शहरS आnण iामीण वा&तव याब;दलचे कथन iामीण वा¦मयीन 
२००२ मे लेख ९ सरेुखा गाडे : एक धगधगते  &फुि}लंग आशा देशपांडे पणेु काच-पLा कामगार  यांची gयथा कामगार दाcर�य सामािजक 
२००२ मे लेख १२ �नया$त �ाfशतेीतील R(ीमजरू डॉ. शरxदनी रथ पणेु �ाO बागायतीत काम करणाwया मजरुांyया ि&थतीवरSल भा-य  कामगार जागGतक4करण सामािजक 
२००२ मे लेख १७ एक आगळा वगेळा पदवीदान समारभं सcरता पदक4 पणेु चार म�ैLणींकडून लSलाताई पाटSल यांना xदलेलS पदवी या9वषयी MशOण सामािजक 
२००२ मे लेख १८ Aवशषे ओळख : रा&धका तळुपळुे शभुदा चं�चडू पणेु टेGनसपटू राZधका यांyया9वषयी &LीकतृCuव सामािजक 

२००२ मे परSOण २२ पRुतकांAवषयी थोडसं ं लता जाधव, अजंलN देशपांड े पणेु सहा प&ुतकांची माxहती साxहuय राजकारण 
२००२ मे लेख २४ त.ण मनाTया तळाचा वधे घणेारN 'पाणबडुी' सजुाता देशमखु पणेु ५ तWण मलु ंआnण ३ तWण मलुS वयाyया १९ वषाCपासनू एकL राहत आहेत uयांyया9वषयी परंपरा लYZगक 
२००२ मे लेख २७ थरेNगाथातील बौ<ध R(ी दश $न डॉ. लता छLे पणेु बौ;ध वा¦मयातील थेcरगाथा सं&कृती धमC 
२००२ मे लेख ३० म(ैीण आशा साठे मुंबई eा. मीनाOी दादरावाला यांyयाशी केलेला संवाद आZथCक आरोfय 
२००२ मे झुंजमूुंज ू ३१ असहंN लढता यते!ं शभुदा लांजेकर पणेु आवाबेन नवरचना सं&था यांचे कायC या9वषयी सं&था ि&LयांवरSल xहसंा 
२००२ मे झुंजमूुंज ू ३४ भरकटल�ेया पतगंाची अखरे शकंुतला क�यप बदलापरू लfनाची वरात आnण uयाभोवतीचे वातावरण या9वषयी 9ववाह वा¦मयीन 
२००२ मे लेख ३९ भातकुलNTया खळेामागचा `यास नीMलमा Mशकारखाने पणेु 9वलास करंदSकर यांचे भातकुलSyया खेळाचे eदशCन या9वषयी सं&कृती 
२००२ मे लेख ४१ परुदंर स<भावना मचंाची या(ा MमMलदं चgहाण पणेु जमातवाद आnण xहसंा यावरSल 9ववेचन धमा�धता xहसंा जात 
२००२ मे eGत�~या ४५ वाचणारे 4लCहतात अनेकांचे लेखन अकंा9वषयी आnण अकंातील लेखनावरSल eGत�~या 
२००२ मे कथा ४७ प.ुष राजल�मी देशपांडे पणेु र�मी नावाyया 9ववाxहत &Lीची कथा वा¦मयीन ि&Lया आnण कुटंुब 
२००२ मे हाRयशलाका ४८ हाRयशलाका अ.ना. पेडणेकर  मुंबई 9वनोद 
२००२ मे लेख ४९ Aवjवव0ृ अपणाC राजवाड े पणेु नायजेcरया येथील सा�फया हुसनैी आnण कुवतै येथील धलाल सलग-अल-आझमी यांyया9वषयी म&ुलSम ि&Lया धाMमCक सामािजक 
२००२ मे लेख ५१ जागतृी मCहला मचंाचा आठ माच $! &वाती राऊत सातारा जागतृी मxहला मंचने वेग�या प;धतीने साजरा केलेला आठ माचC आरोfय &Lी-चळवळ 
२००२ मे क9वता ५४ सात म]ै(णी Mसधं ूपाडळकर बदलापरू 
२००२ मे लेख ५५ नाती स::या साव(ाची सजुाता खरे को}हापरू सावL आई या9वषयीyया सामािजक eGतमा Zच�कuसक 9ववेचन पWुषeधान सं&कृती सामािजक 
२००२ मे eGतGनधी यादS Mमळून साwयाजणीचे eGतGनधी 

अकं
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष#क लेखक शहर सारांश कळीचे श9द १ कळीचे श9द २ कळीचे श9द ३ 

२००२ जनू मखुप-ृठ पlxटगं शलेैश मे�ाम GनसगाCची पlxटगं 
२००२ जनू xटपण ४ कै. गोपाळ गणशे आगरकर प8ुय�तथी आगरकर लखेसlंह ग.e. eधान यांyया संपाxदत प&ुतकातील आगरकरां9वषयी दोन उतारे MशOण 
२००२ जनू संपादक4य ५ संवाद 9व;या बाळ पणेु Incite अमेcरकेतील सं&थेyया कायCकuया�शी झालेला संवाद चचाC &LीवादS &Lी-चळवळ xहसंाचार 

२००२ जनू लेख ७ भाषा 9वW;ध भाषा 
शशी देशपांड,े अन.ु सजुाता 
देशमखु पणेु भारतीय साxहuयाचा आतंररा-�Sय महोuसवात सहभागी झाले}या शशी देशपांडे यांचा लेख साxहuय वा¦मयीन लYZगक 

२००२ जनू लेख ११ एक eGत�~या वंदना पणेु भाषा 9वW;ध भाषा या लेखाला xदलेलS eGत�~या साxहuय सामािजक सं&कृती 
२००२ जनू कथा १४ अपणूाC डॉ. स9ुeया बोक4ल को}हापरू हॉ&टेलम ये नgयाने राहायला गेले}या मलुSची कथा  MशOण वा¦मयीन 
२००२ जनू लेख १९ त.ण मनाTया तळाचा वधे घणेारN 'पाणबडुी' राज�ी तमश«ेटS पणेु राज�ी तमश«ेटS या तWणीचा अनभुव कुटंुब आnण ि&Lया सामािजक 
२००२ जनू लेख २२ xहदंूंचे xहत कशात आहे? डॉ.सuयरंजन साठे पणेु xहदं-ूम&ुलSम वाद यावरSल Zच�कuसक 9ववेचन धमा�धता xहसंा xहदंuुव 
२००२ जनू लेख २६ Aवशषे ओळख: डॉ. 4सधंतुाई केतकर eीती करमरकर पणेु डॉ. Mसधं ूकेतकर यांyया सामािजक कायाCची ओळख सामािजक आरोfय 
२००२ जनू झुंजमूुंज ू २९ खरं काय मंगला साने पणेु वxहनी आnण नणंद यांची कथा कुटंुब आnण ि&Lया वा¦मयीन 
२००२ जनू झुंजमूुंज ू ३३ (कAवता) सपान 9वजया जहागीरदार सोलापरू 
२००२ जनू झुंजमूुंज ू ३३ (कAवता) �न:शषे अशोक सोनावणे जळगाव 

२००२ जनू झुंजमूुंज ू ३४ lामीण िR(या- fयAवषयक सामािजक ¢िpटकोन
सधुाकर मोराणकर, �नशी 
सयू $वशंी अन.ु स&चन अ( े पणेु सामािजक आरोfय  संशोधन सं&थेचा Oयरोग 9वषयीyया eक}पा9वषयी आरोfय आnण ि&Lया iामीण ि&Lया 

२००२ जनू झुंजमूुंज ू ३६ (कAवता) डर माधवी मयेकर ड��बवलS 
२००२ जनू झुंजमूुंज ू ३६ (कAवता) कळीला म<ुदाम उमलव ूनका सजुला Gनuसरेु पणेु 
२००२ जनू &व अनभुव ३७ कांबळ,े मला माफ करा अMभराम दSOत पणेु सGैनक कांबळे यांyयासोबतचा अनभुव सामािजक 
२००२ जनू &व अनभुव ३९ १) नदंनवन २)अनभुव न(ेा साठे, अच $ना जोशी क}याण, मुंबई लेnखका आप}या आय-ुयातील छोटेखानी अनभुवधाcरत eGत�~या मांडत आहेत. सामािजक 

२००२ जनू कथा ४० ]बबं-P�त]बबं
कै. ](परुननेी गोपीचदं, अन.ु 
ल�मीनारायण बो�लN सोलापरू सा9वLी आnण सा9वLी अRमा एकाच &Lीyया �बबं आnण eGत�बबं यांची कथा कुटंुब आnण ि&Lया वा¦मयीन 

२००२ जनू eGत�~या ४३ वाचणारे 4लCहतात अनेकांचे लेखन अकंातील लेखन आnण अकंा9वषयी eGत�~या 
२००२ जनू कथा ४५ सायलNची डायरN डॉ. जय�ी गोडसे औरंगाबाद मलुSची डायरS वाचनू मलुSचे मत ेजाणनू घेणाwया आईचे कथन वा¦मयीन 
२००२ जनू लेख ५० Aवjवव0ृ eGतGनधी पणेु यगुांडातील लोकनेता जॉयस मुंधरेरा यांyया9वषयी सं&था iामीण �-टाचार 
२००२ जनू हा&यशलाका ५० हाRयशलाका आ. ना. पेडणेकर मुंबई 9वनोदS लेखन 
२००२ जनू परSOण ५१ पRुतकांAवषयी थोडसं ं वंदना कुलकणd पणेु पाच प&ुतकांची माxहती साxहuय आnण ि&Lया सं&कृती 

२००२ जनू लेख ५३ लrन का करायच!ं लrन करायच ंका!!
अच $ना दN�fत-आपटे, 
अपणा$ राजवाड े गोवा, पणेु नवरा-बायकोच ंनात ंयावरSल वVृा]त &Lी पWुष नातसेंबध लfनसं&था लYZगक 

२००२ जनू eGतGनधी यादS Mमळून साwयाजणीचे eGतGनधी 

अकं
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष#क लेखक शहर सारांश कळीचे श9द १ कळीचे श9द २ कळीचे श9द ३ 

२००२ जलु ै मखुप-ृठ पlxटगं eाणेश जोशी ज¢यांनी जाणारS माणसं 
२००२ जलु ै संपादक4य ४ संवाद 9व;या बाळ पणेु मखुप-ृठा9वषयी चचाC सामािजक 
२००२ जलु ै कथा ६ ज]म वदंना बोकxल-कुलकणu पणेु गभCवती मxहला आnण Gतचे कथन कुटंुब आnण ि&Lया &Lी पWुष नातसेंबध वा¦मयीन 
२००२ जलु ै लेख १० eशांत ~ांतीचा उदगार eा. वीणा आलासे कोलकता गुजरात हuयाकांड 9वरोधात उपोषणास बसलेले अRलान दV या9वषयी मांडणी xहसंा धाMमCक सामािजक 
२००२ जलु ै लेख १४ माता -9पता  मhुतीगाथा डॉ. लMलता गंडभीर यएूसए माता9पता यांyया9वषयी सामािजक कुटंुबgयव&था 
२००२ जलु ै पL १८ बोलकं पL अनजुा बlडखळे को}हापरू 9व;याताई यांना Mलxहलेल ंपL &Lीमhुती पWुषी 
२००२ जलु ै लेख १९ असहेN एक 6प Aववकेानदंांच े ZचLा बेडकेर पणेु &वामी 9ववेकानंद यांyया समाधीला १०० वष� पणूC झा}याyया GनMमVाने केलेले लेखन सामािजक धाMमCक राजक4य 
२००२ जलु ै लेख २२ शा4लनीताई ओक यांची Aवशषे ओळख सजुाता लोहोकरे सोलापरू अधं�;धा GनमूCलन सMमतीyया महारा-�  सZचव शाMलनीताई ओक यांyया9वषयी अधं�;धा सामािजक धाMमCक 
२००२ जलु ै कथा २७ फैसला मबुारक शखे सोलापरू कुटंुब आnण नोकरS सांभाळणारS अ&मा xहची कथा कुटंुब आnण ि&Lया वा¦मयीन &Lी पWुष नातसेंबध 
२००२ जलु ै क9वता २८ Gतची तीच छाया कोरेगावकर ठाणे 
२००२ जलु ै लेख २९ त.ण मनाTया तळाचा वधे घणेारN 'पाणबडुी' GनMशथ दधीच पणेु GनMशथ दधीच यांचे अनभुव मा यम कला सामािजक 
२००२ जलु ै eGत�~या ३१ भाषा Aव.<ध भाषा साGनया ओcरसा शशी देशपांडे यांyया लेखाला xदलेलS eGत�~या सामािजक साxहuय 

२००२ जलु ै झुंजमूुंज ू ३४ सरपचं कमलाबाई रावत
मOणमाला, अन.ु अपणा$ 
राजवाड े पणेु पLकार मnणमाला यांyया ’पंचायत लगुायां रS’ या प&ुतकावरSल लेख राजकारण &LीकतृCuव 

२००२ जलु ै झुंजमूुंज ू ३७ घ8ेयासारख ंखपू काहN डॉ. दमयतंी पांढरNपांड े नागपरू रेण ूनावाyया मलुSची कहाणी iामीण आxदवासी 
२००२ जलु ै झुंजमूुंज ू ४० (क9वता) क4ंमत संतोष पवार �ीरामपरू 
२००२ जलु ै झुंजमूुंज ू ४१ (क9वता) माय eा. गुंफा कोकाटे पणेु 
२००२ जलु ै लेख ४२ आशाkकरणांच ेकवडसे 9व;या 9व;वांस तळेगाव पणेु येथील अनाथ 9व;याथd गहृा9वषयी माxहती &LीMशOण सामािजक 
२००२ जलु ै eGत�~या ४५ वाचणारे 4लCहतात अनकेांTया P�तk�या अकंातील लेखन आnण अकंा9वषयी eGत�~या 
२००२ जलु ै &व कथन ४७ अनभुव क}पना कुलकणd पणेु अनाथ�मामधील मलुSचे अनभुव सामािजक 
२००२ जलु ै अहवाल ५० दादर सखी -मडंळ अहवाल नीMलमा लोहोकरे मुंबई दादर येथील सखी मंडळ अहवाल �-टाचार मxहला आरOण  
२००२ जलु ै परSOण ५१ पRुतकांAवषयी थोडसं वीणा पटवधCन पणेु पाच प&ुतकांची माxहती साxहuय आnण ि&Lया जात अधGुनक 
२००२ जलु ै लेख ५४ Aवjव-व0ृ eGतGनधी पणेु पा�क&तानी कायदा आnण दहशतवाद या9वषयी दहशतवाद कायदा आZथCक 
२००२ जलु ै &व कथन ५५ हा थ oब अमतृाचा आशा दामले  लंडन झाडा9वषयी कथन पयाCवरण 
२००२ जलु ै अहवाल ५७ वस ुधंरा अहवाल पWुषोVम �Lपाठ� उपल|ध नाहS भाषा वर काम करणाwया वसुंधरा सं&थेने आयोिजत केले}या चच�चा अहवाल साxहuय  xहसंाचार MशOण 
२००२ जलु ै हाRयशलाका ५७ हाRयशलाका आ. ना. पेडणेकर मुंबई 9वनोदS लेखन 
२००२ जलु ै eGतGनधी यादS Mमळून साwयाजणीचे eGतGनधी 

गौरL देशपांड े>वशषेांक 
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष#क लेखक शहर सारांश कळीचे श9द १ कळीचे श9द २ कळीचे श9द ३ 

२००३ ऑग&ट मखुप-ृठ फोटो 
अAवनाश गोवारNकर, 
अपणा$ भाटे गौरS देशपांड ेयांचा फोटो, आnण GनसगाCyया साि]न यातील घर याचा फोटो 

२००३ ऑग&ट संपादक4य ६ संवाद 9व;या बाळ पणेु गौरS देशपांड े9वशषेांक काढ�यासाठ� केलS गेलेलS तयारS या9वषयी संवाद साxहuय &LीकतृCuव 
२००३ ऑग&ट लेख ७ ती आnण मी जाई Gनबंकर फलटण गौरS देशपांड ेयांyया सोबत घालवलेले शवेटचे Oण &LीकतृCuव 

२००३ ऑग&ट लेख १० सवाCत xदkतीमान पीस 
डॉ. नागराजन, अन.ु जाई 
�नबंकर फलटण मागCदशCक आnण संशोधक यांyया नाuया9वषयी &LीMशOण आधGुनक 

२००३ ऑग&ट लेख १२ गौरS सcुरदंर Mसगं उपल|ध नाहS गौरS देशपांड ेयांyया आठवणी 



२००३ ऑग&ट पL १३ uयात गौरSच होती 
डॉ. य.ू आर. अनतंमतूu, अन.ु 
सजुाता देशमखु पणेु गौरS देशपांड ेयांना �;धांजलS पWुषी साxहuय 

२००३ ऑग&ट लेख १४ शोधायास xदगंत अ�ंबका सरकार मुंबई गौरS देशपांड ेयांyया सोबतyया म�ैLणीचे नाते या9वषयी साxहuय 
२००३ ऑग&ट लेख १८ चंx�के ग, साcरके ग अनरुाधा &च_मळुग ुदं पणेु म�ैLणीची नाते आnण गौरS देशपांड े साxहuय 
२००३ ऑग&ट लेख २० तर ते ति&बरSत ठेवावे' दSपा गोवारSकर पणेु गौरS देशपांड ेम�ैLणी9वषयी साxहuय &Lी पWुष संबंध 
२००३ ऑग&ट लेख २४ चल ये ग गौरS सा�नया मुंबई गौरS देशपांड ेम�ैLणीyया आठवणी जागवताना  &Lी पWुष संबंध 
२००३ ऑग&ट लेख २६ बालमLैीण डॉ. सभुाष काळे पणेु गौरS देशपांड ेम�ैLणीyया आठवणी जागवताना  कुटंुब आnण ि&Lया 

२००३ ऑग&ट लेख २८ गौरSला आठवताना 
डॉ. मीनाfी मखुजu, अन.ु 
सजुाता देशमखु पणेु गौरS देशपांड ेयांyया लेखना9वषयी MशOण साxहuय 

२००३ ऑग&ट क9वता ३१ गौरS आजीचं घर समीरा कुरेशी फलटण 

२००३ ऑग&ट लेख ३२ गौरN मावशी : एक Aवलfण �य�ती
चदंा �नबंकर, शzदांकन: 
अपणा$ राजवाड े उपल|ध नाहS गौरS देशपांड ेयांyया आठवणी साxहuय 

२००३ ऑग&ट पL ३४ 9eय �ी. पु. गौरS उपल|ध नाहS �ी.प.ु भागवत यांना गौरS देशपांडे यांनी MलxहलेलS पLे &Lी पWुष संबंध साxहuय 

२००३ ऑग&ट लेख ४८ आठवणीतलS गौरS 
Hरत ुमनेन, अन.ु सAुPया 
सह�ब<ुध े पणेु गौरS देशपांड ेयांyया आठवणी साxहuय 

२००३ ऑग&ट मलुाखत ४९ मलुाखत 
गौरN साळवी, अन.ु सAुPया 
सह�ब<ुध े पणेु गौरS देशपांड ेयांची मलुाखत &Lी साxहuय &Lी-पWुष नातसेंबंध 

२००३ ऑग&ट लेख ५२ गौरS डॉ. Aव<यतु भागवत पणेु गौरS देशपांड ेयांyया लेखना9वषयी साxहuय धमC आरोfय 
२००३ ऑग&ट फोटो ५७ eGतमा गौरSyया फोटो �फचर उपल|ध नाहS गौरS देशपांड ेयांचे फोटो 
२००३ ऑग&ट लेख ६५ गौरN देशपांड ेयांची कथनशलैN Pा. पpुपा भाव े मुंबई गौरS देशपांड ेयांyया कथाuमक साxहuयाचे 9व�लेषण &Lी-चळवळ साxहuय 
२००३ ऑग&ट परSOण ७० तWेओ eभा गणोरकर  मुंबई गौरS देशपांड ेयांचे लेखन साxहuय &Lी पWुष संबंध 
२००३ ऑग&ट लेख ७५ सो]याचा टुकडा मघेना पेठे मुंबई गौरS देशपांड ेयांचे लेखन साxहuय &Lी पWुष संबंध 
२००३ ऑग&ट लेख ७८ ममuवाyया चौकटSपार डॉ. मगंला आठलकेर मुंबई गौरS देशपांड ेयांyया gयिhतमzवा9वषयी &Lी पWुष संबंध 
२००३ ऑग&ट लेख ८० आध�ुनक R(ी - AवभावरNची व गौरNची मीरा कोसबंी पणेु गौरS देशपांड ेयांyया साxहuया9वषयी MशOण पWुषसVाक MशOण 
२००३ ऑग&ट लेख ८२ मhुकाम शकंर सारडा पणेु गौरS देशपांड ेयांyया साxहuया9वषयी चळवळ साxहuय 
२००३ ऑग&ट लेख ८६ द&ुतर हा घाट Pा. सAुPया सह�ब<ुध े पणेु गौरS देशपांड ेयांyया साxहuया9वषयी &Lीuव साxहuय पारंपcरक 
२००३ ऑग&ट लेख ८८ 9वचंणुdचे धडे डॉ. अिjवनी ध«गड े पणेु गौरS देशपांड ेयांyया साxहuया9वषयी साxहuय iामीण 
२००३ ऑग&ट लेख ९० गौरNTया साCहFयातील R(ी P�तमा Pा. िRमता कापसे क}याण गौरS देशपांड ेयांyया साxहuयातील &Lी eGतमा &Lी साxहuय सामािजक &Lीuव 
२००३ ऑग&ट परSOण ९५ गोफ Aव<याधर दशप(ु े मुंबई गौरS देशपांड ेयांyया साxहuया9वषयी साxहuय &LीवादS जात 
२००३ ऑग&ट लेख ९८ उuखनन नी4लमा पालवणकर ठाणे गौरS देशपांड ेयांyया साxहuया9वषयी साxहuय सामािजक सां&कृGतक 
२००३ ऑग&ट लेख १०२ सहज सटुणाaया �नरगाठU डॉ. छाया नाईक नागपरू गौरS देशपांड ेयांचे कथनाuमक  साxहuय साxहuय &Lी&वातंPय 
२००३ ऑग&ट लेख १०४ एक वाटचाल Pा. वदंना भागवत  पणेु गौरS देशपांड ेयांyया साxहuया9वषयी साxहuय कुटंुबgयव&था &LीवादS 
२००३ ऑग&ट लेख १०६ गौरSच ंदेण ं अिRमता Cद�fत पालकर  पणेु गौरS देशपांड ेलेखन सोबत आठवणी साxहuय उदारमतवाद &Lी पWुष संबंध 
२००३ ऑग&ट पL १०८ रेषा रेषांचा सलाम शलैा सायनाकर इ&लामपरू गौरS देशपांड ेयांyया आठवणी साxहuय 
२००३ ऑग&ट लेख ११० साaयाजणीतील Rनहेाचा धागा उqqवला महेoदळे पणेु गौरS देशपांड ेयांyया आठवणी साxहuय 
२००३ ऑग&ट xटपण ११२ �ीमंत Oण Pभा हडuकर पणेु गौरS देशपांड ेयांची दोन पLे 
२००३ ऑग&ट लेख ११४ चौथी 4मथी लाभललेN लOेखका डॉ. केशव साªये पणेु गौरS देशपांड ेयांyया आठवणी साxहuय MशOण 
२००३ ऑग&ट लेख ११६ गौरN माझी Cहरो होती, अन.ु सजुाता देशमखु जय ूपटवध $न पणेु गौरS देशपांड ेयांyया gयिhतमzवा9वषयी &LीवादS स¡दयCशा&L साxहuय 
२००३ ऑग&ट लेख ११९ गौरN मावशीची 'शाणी मलु'ं अच $ना मढेकेर-मराठे कॅनडा गौरS देशपांड ेयांyया आठवणी साxहuय 
२००३ ऑग&ट लेख १२१ तo�हा मला आभाळ ठoगण झाल ं अ4मत मढेकेर औरंगाबाद गौरS देशपांड ेयांyया आठवणी साxहuय 
२००३ ऑग&ट लेख १२२ चटुपटुती त«डभटे Pा. म. द. हातकणगंलकेर सांगलS गौरS देशपांड ेयांyया आठवणी साxहuय पारंपcरक 
२००३ ऑग&ट परSOण १२३ थांग -अथांग डॉ. सभुाष भ oड े मुंबई गौरS देशपांड ेयांyया आठवणी साxहuय लfनसं&था 
२००३ ऑग&ट eGत�~या १२५ साCहिFयकांTया नजरेतनू अनके साCहिFयक 9व9वध साxहिuयकांची मते लYZगकता सं&कृती धमC 
२००३ ऑग&ट eGत�~या १२९ गौरSच ंगौरSuव अनके साCहिFयक 9व9वध साxहिuयकांची मते साxहuय &LीवादS &Lी पWुष नातसेंबध 
२००३ ऑग&ट वाचकगkपा १३२ अfरग�पा भारती पांड े पणेु गौरS देशपांड ेयांyया साxहuयावर गkपा साxहuय पारंपcरक सं&कृती 
२००३ ऑग&ट संकलन १३४ गौरN देशपांड ेसाCहFयसचूी डॉ. मणृा4लनी शहा उपल|ध नाहS गौरS देशपांड ेयांyया साxहuयाची अन~ुमnणका 
२००३ ऑग&ट eGतGनधी १३८ 4मसा P�त�नधी यादN

अकं 
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष#क लेखक शहर सारांश कळीचे श9द १ कळीचे श9द २ कळीचे श9द ३ 

२००३ सkटlबर मखुप-ृठ माधरुS जोशी �ीराम लाग ूयांyयासमवेत इतर जण, सMुमLा का]हात यांचा फोटो 
२००३ सkटlबर संपादक4य ४ संवाद 9व;या बाळ पणेु कॉलेज जीवनातील रॅZगगं 9वषयावर चचाC &Lीuव पWुषuव MशOण 
२००३ सkटlबर लेख ६ 4म( नाटकाTया �न4म0ान े वदंना सधुीर कुलकणu पणेु MमL नाटका9वषयी चचाC कला/कलाकार &Lी पWुष संबंध लYZगकता 
२००३ सkटlबर लेख ९ उंबwया बाहेरच ंगणगोत तारा भवाळकर सांगलS &Lीyया भावभावना गा�यातनू-काgयातनू gयhत होत  असतात या9वषयी लेखन शतेी iामीण जातीजमाती 
२००३ सkटlबर वाचक चचाC १२ आजी आजोबांचे लfन नंxदनी उपा ये पाचगणी आजीआजोबा यांचे  लfन- वाचक चचाC 9ववाह हंुडाप;धत सामािजक 
२००३ सkटlबर कथा १५ GनणCय eाजhता महाजन यएूसए संजय नावाyया gयhतीची कथा वा¦मयीन &Lी पWुष नातसेंबध 
२००३ सkटlबर तWण डॉट  कॉम १८ या डोकेदखुीला नीलम ओसवाल पणेु eशांत या तWणाशी केलेला संवाद परंपरा आरOण MशOण 
२००३ सkटlबर तWण डॉट  कॉम २० शोधात बायकोyया अMमत सरोदे यवतमाळ संवेदनशील इंिजGनअर मलुाचे मनोगत लfनसं&था MशOण सामािजक 
२००३ सkटlबर लेख २३ केबल नको पण कॅस आवरा सयुCकांत पाठक पणेु कॅस यंLणा आnण iाहक यावरSल चचाC मा यम सामािजक 
२००३ सkटlबर अनभुव २६ रगंमचं एक अ<भतु अनभुव 9वजया जोशी मुंबई अमेcरकन रंगमंच या9वषयी चचाC कला 
२००३ सkटlबर झुंजमूुंज ू ३० सा9वLीyया लेक4ची  झुंज 9वजय साठे ठाणे सा9वLीyया लेक4 परु&कार Mमळाले}या कायCकuयाC सMुमLा का]हात यांyया9वषयी &LीकतृCuव आxदवासी �-टाचार 
२००३ सkटlबर झुंजमूुंज ू ३२ कहाणी &वयंभू देवीची सीमा शlड े मुंबई cरOावाला याची कथा वा¦मयीन धाMमCक 
२००३ सkटlबर झुंजमूुंज ू ३४ केवळ हळदSकंुकू नgहे वशैालS पाटSल पेण मकरसं~ांत आnण सावCजGनक कायC~म याची चचाC iामीण आxदवासी मxहला 
२००३ सkटlबर कथा ३६ &केपगोट याि&मन मजुमुदार नाMसक नामवंत कंपनीतील मॅनेजमlट समुा बापट ची कथा वा¦मयीन &LीकतृCuव 
२००३ सkटlबर आवाहन ३९ एक आवाहन eदSप दSOत पणेु  वनी eदषूणबाबत जनजागtकता Mशबीर या9वषयीचे आवाहन आरोfय MशOण पयाCवरण 
२००३ सkटlबर पL ४० बोलकं पL 9वदलुा रमाबाई मुंबई 9वदलुा रमाबाई यांनी पLासोबत साwयाजणीला Mलxहलेले पL धाMमCक परंपरा 
२००३ सkटlबर पL ४१ आणखी एक बोलकं प( जय�ी बव� उपल|ध नाहS 9व;याताई यांना Mलxहलेले पL आZथCक MशOण 
२००३ सkटlबर अनभुव कथन ४२ एक सल मणृाMलनी भणगे उपल|ध नाहS &वेyछा GनवVृी घे�यामागील कारण कुटंुब आnण ि&Lया 
२००३ सkटlबर अनभुव कथन ४३ 9वसंगती स9वता द�दे मुंबई माMसक पाळी आnण देवपजूा या9वषयी चचाC धाMमCक सामािजक 
२००३ सkटlबर कथा ४४ मोरपंखी योZगनी सवु� मुंबई राधा नावाyया मलुSची कथा  MशOण वा¦मयीन 
२००३ सkटlबर अनभुव ४७ माझं चकुल ंका ग? अजंलS xदलSप मुंबई रे}वे&टेशन वर भेटले}या मxहले9वषयी ि&Lया आnण कुटंुब &Lी पWुष संबंध सामािजक 
२००३ सkटlबर लेख ४८ अ4ॅलस वॉकरचा कत ृ $Fवपट मीना देवल मुंबई कृ-णवणdय &LीवादS अMॅलस वॉकर 9वषयी &LीवादS &Lीमhुती चळवळ 
२००३ सkटlबर परSOण ४९ आप}या वाचनालयात eभा गोखले पणेु पाच प&ुतकांची माxहती साxहuय आxदवासी सामािजक 
२००३ सkटlबर क9वता ५२ मा¸या मनात eवीण दामले ड��बवलS 
२००३ सkटlबर क9वता ५२ चं� जळू लागलाय मीरा बेळगाव 
२००३ सkटlबर क9वता ५२ गरज... �ीकृ-ण बेडकेर उपल|ध नाहS 
२००३ सkटlबर क9वता ५३ समानता शंकर चgहाण शवेगाव 
२००३ सkटlबर eGत�~या ५४ वाचणारे Mलxहतात अनेकांचे लेखन अकंातील लेखन आnण अकंा9वषयी eGत�~या 
२००३ सkटlबर &Lी डायरS ५६ R(ी-प.ुष समानत4ेशवाय ल �&गक छळ थांबणार नाहNत उपल|ध नाहS को}हापरू येथील  Mशवाजी 9व;यापीठ म ये आयोिजत  लYZगक छळ9वषयीची कायCशाळा  लYZगक शोषण &Lी-पWुष समानता सामािजक 
२००३ सkटlबर eGतGनधी ५७ Mमसा eGतGनधी यादS 
२००३ सkटlबर xटपण ५८ बायक4 उपल|ध नाहS Mम&क4ल बायक4 �-टSला xदसणारं, काहS काहS xटपणारं  सदर 

%दवाळी >वशषेांक 
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष#क लेखक शहर सारांश कळीचे श9द १ कळीचे श9द २ कळीचे श9द ३ 

२००३ ऑhटो-नोgहl  मखुप-ृठ 
वासतंी मजुमुदार, सजंय 
नागावकर घराबाहेर दारात उभा असणाwया दोन मxहलांचे पlxटगं 

२००३ ऑhटो-नोgहl  संपादक4य ६ संवाद 9व;या बाळ पणेु मखुप-ृठाyया ZचLा9वषयी पयाCवरण सां&कृGतक धमC 

२००३ ऑhटो-नोgहl  कथा ८ लखलखीत Oण 
शशी देशपांड,े अन.ु 
मदंाkकनी भार<वाज पणेु आप}या आई व आजीब;दल कुटंुबgयव&था सामािजक 

सRंकृती आOण 
िR(या

२००३ ऑhटो-नोgहl  आuमकथन १५ तझु ेहोता आगमन kकती आनदं सांडला xहरा पवार  मुंबई दया व xहरा पवार यांyया लfनाची गो-ट लfनसं&था ववैाxहक जीवन दMलत 
२००३ ऑhटो-नोgहl  कादंबरS २२, १८२ कहाणी रोजकरणीची सरोज देशपांड े पणेु पॉल गालSको यांyया कादंबरSचा अनवुाद &LीपWुष समता पयाCवरण 

२००३ ऑhटो-नोgहl  
Aवशषे Aवभाग 
पाणी Pjन २५ पा�याचे राजकारण मेधा पाटकर उपल|ध नाहS पा�याyया राजकारणा9वषयी आदंोलन पयाCवरण आxदवासी 

२००३ ऑhटो-नोgहl  
Aवशषे Aवभाग 
पाणी Pjन ३० Cदवाळी पा8याची जलसधंारणातनू गणेश खडतरकर पणेु जलसंधारण या9वषयी पयाCवरण 

२००३ ऑhटो-नोgहl  
Aवशषे Aवभाग 
पाणी Pjन ३४ लोकांनीच शासनाला Pjन Aवचारायला हवते मकंुुद घारे, अन.ु गीतालN पणु े पाणी तटंा याAवषयी आदंोलन पया$वरण



२००३ ऑhटो-नोgहl  
Aवशषे Aवभाग 
पाणी Pjन ३५ ख�ुया बाजारात बदं पाणी दVा देसाई पणेु पा�याyया खाजगीकरणा9वषयी खाजगीकरण भांडवलशाहS पयाCवरण 

२००३ ऑhटो-नोgहl  
Aवशषे Aवभाग 
पाणी Pjन ४२ जगातील पाणीतटुव�याची समRया रा. प. नेने पणेु जागGतक पातळीवरSल पा�याyया e�ना9वषयी पयाCवरण जागGतक4करण 

२००३ ऑhटो-नोgहl  
Aवशषे Aवभाग 
पाणी Pjन ४६ न<यांची जोडणी:'तटRथ' राहण ेपरवडले? अतलु सलुाखे पणेु नदSजोड eक}पा9वषयी पयाCवरण 

२००३ ऑhटो-नोgहl  
Aवशषे Aवभाग 
पाणी Pjन ५६ पानी एक पाहणी मकंुुद टाकसाळे पणेु पाणी एक पाहणी या9वषयी पयाCवरण 

२००३ ऑhटो-नोgहl  
Aवशषे Aवभाग 
पाणी Pjन ६० खोल..खोल पाणी सनुीती स.ुर. पणेु नमCदा बचाव आदंोलन आदंोलन पयाCवरण 

२००३ ऑhटो-नोgहl  
Aवशषे Aवभाग 
पाणी Pjन ६३ �तच ंपाणीच और आहे अमरl� धने�वर मुंबई मणृाल गोरे यांyया9वषयी आदंोलन चळवळ सामािजक 

२००३ ऑhटो-नोgहl  लखे ६९ Cहरवाईची म4लका' छाया Zचतमप}लS नागपरू xहरवाईची मMलका चांदणी xहyया9वषयी पयाCवरण 
२००३ ऑhटो-नोgहl  कथा ७४ चांद मातला मातला �करण गुरव को}हापरू मनात उमलणारS भावना या कथेत xटपलS आहे सामािजक कुटंुबgयव&था 

२००३ ऑhटो-नोgहl  

पHरसवंाद: 
Aव�ान आOण 
R(ी ८६ वागणकुxत व कत $बगारNत बराचसा एक4लगंी समाज वसंत गोवारSकर पणेु &LीपWुष एक Mलगंी समाजाब;दल वªैाGनक &LीपWुष नातसेंबंध 

२००३ ऑhटो-नोgहl  

पHरसवंाद: 
Aव�ान आOण 
R(ी ८७ देअर इज नो nx लचं डॉ. बाळ फ�डके मुंबई &Lी आnण 9वªान या9वषयी वªैाGनक कुटंुबgयव&था सामािजक 

२००३ ऑhटो-नोgहl  

पHरसवंाद: 
Aव�ान आOण 
R(ी ९१ साप4शडीचा डाव 9वGनता बाळ xद}लS एका छो«या�या गावात}या &Lीची कथा आरोfय सं&कृती आnण ि&Lया आधGुनकता 

२००३ ऑhटो-नोgहl  

पHरसवंाद: 
Aव�ान आOण 
R(ी ९३ �नरतंर जाग.कता आवjयक डॉ. आनंद जोशी मुंबई समाजात जागतृीची गरज आहे या9वषयी सामािजक वªैाGनक आरोfय 

२००३ ऑhटो-नोgहl  

पHरसवंाद: 
Aव�ान आOण 
R(ी ९५ व�ैा�नक ¢pटNकोणाब<दल उदासीनता जयंत एरंडे मुंबई 9वªानाबाबत उदासीनता असणाwया समाजाबाबत वªैाGनक सामािजक tढS परंपरा 

२००३ ऑhटो-नोgहl  

पHरसवंाद: 
Aव�ान आOण 
R(ी ९७ सामािजक सबंधंाचा समतोल छाया दातार मुंबई सामािजक संबंधाचा समतोल ठेव�याबाबत सामािजक वªैाGनक आरोfय 

२००३ ऑhटो-नोgहl  कAवता १०२ उपलzध नाहN रजनी पWळेकर मुंबई 
२००३ ऑhटो-नोgहl  कAवता १०२ ...यांTयामागनू अWणा ढेरे पणेु 
२००३ ऑhटो-नोgहl  कAवता १०३ उपलzध नाहN वसतं आबाजी डहाके अमरावती 
२००३ ऑhटो-नोgहl  कAवता १०४ उपलzध नाहN इं�िजत भालेराव परभणी 
२००३ ऑhटो-नोgहl  कAवता १०४ मळु नी4लमा पालवणकर ठाणे 
२००३ ऑhटो-नोgहl  कAवता १०४ घात क9वता महाजन वसई 
२००३ ऑhटो-नोgहl  कAवता १०५ मी जलदा शलैा सायनाकर इ&लामपरू 
२००३ ऑhटो-नोgहl  कAवता १०५ ग ुतंवण रेण ूपाचचोर परभणी 
२००३ ऑhटो-नोgहl  कAवता १०६ उपलzध नाहN आसावरN काकडे पणेु 
२००३ ऑhटो-नोgहl  कAवता १०६ बाईपणाTया �नर� उगमात eªा लोखंड े ठाणे 
२००३ ऑhटो-नोgहl  कAवता १०७ नात ंFयाTया मनातल ं नीरजा मुंबई 
२००३ ऑhटो-नोgहl  कAवता १०७ Hरती केशव खटSग परभणी 
२००३ ऑhटो-नोgहl  कAवता १०८ गाभाaयात देह Rमशान होतात Pा. शकंर च�हाण शवेगाव 
२००३ ऑhटो-नोgहl  कAवता कपाळ चदंमोहन कुलकणu पणेु 
२००३ ऑhटो-नोgहl  लखे ११० लाडकx पोर ं अ�नल अवचट पणु े आप�या पोरNAवषयी शfैOणक
२००३ ऑhटो-नोgहl  लखे ११४ मला वाटत ं मीना चदंावरकर पणु े मीना चदंावरकर यांची लखेमाला शfैOणक
२००३ ऑhटो-नोgहl  मलुाखत १२० एक स ं̀ याकाळ -ग�पांसाठU डॉ. कुमार अ�नल यांTयाबरोबर सकंलन: गीतालN Aव. म.ं पणु े त.ण साCहिFयक कुमार अ�नल यांTयाबरोबर ग�पा साCहFय द4लत सामािजक

२००३ ऑhटो-नोgहl  त.ण डॉट कॉम १२६ वाRतवाच ंभान असललेा अ�ॅटर
�नOखल रFनपारखी, 
सयंोजन- नीला शमा$ पणु े �नखील रFनपारखी याच ंमनोगत कला

२००३ ऑhटो-नोgहl  त.ण डॉट कॉम १२८ मी शभंर ट�के काम करत े
र4सका जोशी, सयंोजन-
नीला शमा$ पणु े बधेडक अ4भन(ेी र4सका जोशी याच ंमनोगत कला ववैाCहक जीवन

२००३ ऑhटो-नोgहl  त.ण डॉट कॉम १३० जरा हट के' काम क6 पाहणारN
मrुधा गोडबोल,े सयंोजन-
नीला शमा$ पणु े वगे�या धाटणीची अ4भन(ेी मrुधा गोडबोल ेयाच ंमनोगत कला सामािजक

२००३ ऑhटो-नोgहl  त.ण डॉट कॉम १३२ PFयके R(ी काहNतरN देऊन गेलN
िजतं_े� जोशी, सयंोजन-
नीला शमा$ पणु े िजतo� जोशी या गणुी कलाकाराच ेमनोगत कला सामािजक

२००३ ऑhटो-नोgहl  त.ण डॉट कॉम १३४ सघंष $ अजनू स6ुच
�येस तळपदे, सयंोजन-
नीला शमा$ पणु े �येश तळपदे यांच ेमनोगत कला

२००३ ऑhटो-नोgहl  त.ण डॉट कॉम १३५ मी फ�त मा¨याशीच Rपधा$ ठेवत े
सलुखेा तळवलकर, 
सयंोजन-नीला शमा$ पणु े सलुखेा तळवलकर याच ंमनोगत कला

२००३ ऑhटो-नोgहl  कथा १३८ �तच ंआ�सणं
अिjवनी गोवरNकर, अन.ु 
सजुाता देशमखु पणु े मलुNवर लहानपणापासनू केल�ेया सRंकाराबाबत कुटुबं�यवRथा सामािजक

२००३ ऑhटो-नोgहl  लखे १४२ चकेॉ�ह आOण Fयाच ेसमकालNन साCहिFयक Aवजय पाडळकर नांदेड चकेॉ�ह आOण Fयाच ेसमकालNन साCहिFयक याAवषयी साCहFय सामािजक
२००३ ऑhटो-नोgहl  कथा १५० जाळण भारत काळे परभणी बडं न करता जगणाaया R(ी बाबत सRंकृती आOण िR(या सामािजक सांRकृ�तक

२००३ ऑhटो-नोgहl  

सवंादलखेन: मी 
आOण 
Rवयपंाकघर १५६

RवयपंाकासाठU, जवेणासाठU आOण िजभचे ेचोचल ेपरुAव8यासाठU प.ुषांनीच काय, 
िR(यांनीहN वळे घालव ूनये

Aवगं कमांडर अशोक मोटे, 
शzदांकन : छाया नाईक नागपरू चोचल ेपरुवणाaया गोpटNवर कोणीहN जाRत लf देऊ नय ेयाAवषयी कुटुबं�यवRथा

२००३ ऑhटो-नोgहl  

सवंादलखेन: मी 
आOण 
Rवयपंाकघर १५७ पानात वाढल ंअसले त ेआवडीन ंखायच ंहN लहानपणापासनू 4शRत

Pा. राम शवेाळकर, 
शzदांकन : छाया नाईक नागपरू ज ेताटात Cदल,ं त ेआवडीन ेखाव ंयाAवषयी

२००३ ऑhटो-नोgहl  

सवंादलखेन: मी 
आOण 
Rवयपंाकघर १५८ घरातलN 'अ_नपणूा$' आhहN 'आनदंपणूा$' कर8याचा PयFन करNत आहोत

�ी सरुo� कुबरे शzदांकन : 
छाया नाईक नागपरू घरात�या बाईला आनदंN ठेव8याAवषयी सRंकृती आOण िR(या कुटुबं�यवRथा

२००३ ऑhटो-नोgहl  

सवंादलखेन: मी 
आOण 
Rवयपंाकघर १५९ दोघांनी 4मळून बनAवल�ेया Rवयपंाकाची लqजतहN _यारNच असत े

जलNल अहमद शखे, 
शzदांकन : नीला मोरे सोलापरू Rवयपंाक दोघांनी बनवावा याAवषयी R(ीप.ुष नातसेबंधं �म ववैाCहक जीवन

२००३ ऑhटो-नोgहl  

सवंादलखेन: मी 
आOण 
Rवयपंाकघर १६० पढुTया आयpुयात माय�ोव�ेह कुkकंगच े�लाससे �यायला आवडले

शशांक Aवजय कुलकणu, 
शzदांकन : नीला मोरे सोलापरू आध�ुनकतते घर काम कर8याबाबत �म आध�ुनकता

२००३ ऑhटो-नोgहl  

सवंादलखेन: मी 
आOण 
Rवयपंाकघर १६१

कुठ�याच कामात कमीपणा नाहN आOण कुठ�याहN कामात भदेाभदे नाहN असचे 
सRंकार आमTयावर आहते

डॉ. राज o� बव �, शzदांकन : 
Aव�नता हाटे म ुबंई कामात कमीपणा मान ूनय ेयाAवषयी सामािजक

२००३ ऑhटो-नोgहl  

सवंादलखेन: मी 
आOण 
Rवयपंाकघर १६३ मी एकदाहN दधु उत ूघालवलले ंनाहN

स4ुमत राघवन, शzदांकन : 
Aव�नता हाटे म ुबंई कामात परफे�ट अस8याबाबत �म

२००३ ऑhटो-नोgहl  

सवंादलखेन: मी 
आOण 
Rवयपंाकघर १६४ खर ंखर ंसांगायच ंतर Rवयपंाकघराशी माझ ंनात ंखा8याAप8यापरुतच

रामदास पा`य,े सयंोजन : 
मीनाfी दादरावाला म ुबंई काम करत नाहN याची Pांजळ कबलुN सRंकृती आOण िR(या सामािजक

२००३ ऑhटो-नोgहl  

सवंादलखेन: मी 
आOण 
Rवयपंाकघर १६५

घरN बनलले ंह ेसाध ंजवेणहN, करणाaयांनी पदाथा$त टाकल�ेया दोन चमच ेPेमामळु 
आनदंदायी ठरत ं

अ.ण मढेकेर, शzदांकन : 
&च(लखेा मढेकेर औरगंाबाद घरात�या जवेणान ेआनदं 4मळतो R(ीप.ुष समता R(ीप.ुष नातसेबंधं

२००३ ऑhटो-नोgहl  

सवंादलखेन: मी 
आOण 
Rवयपंाकघर १६६ मी आOण Rवयपंाकघर

जयतं Cदवाण, &च(लखेा 
मढेकेर औरगंाबाद जवेणाचा आनदं �यायचा असले तर घरकाम 4शकल ंपाCहज े सRंकृती आOण िR(या सामािजक

२००३ ऑhटो-नोgहl  

सवंादलखेन: मी 
आOण 
Rवयपंाकघर १६९ मी आOण Rवयपंाकघर

नझीर इRमाईल खान, 
Pकाश जोशी 4सधंदुगु $, अकोला प.ुषांनी घरकाम Rवतः कराव ेयाAवषयी कुटुबं�यवRथा सामािजक



२००३ ऑhटो-नोgहl  

सवंादलखेन: मी 
आOण 
Rवयपंाकघर १७० मी आOण Rवयपंाकघर शzदांकन: अच $ना वझ े 4सधंदुगु $ प.ुषांनी नोकरN धदंा क6न घरकाम कराव े कुटुबं�यवRथा सRंकृती आOण िR(या सामािजक

२००३ ऑhटो-नोgहl  

सवंादलखेन: मी 
आOण 
Rवयपंाकघर १७१ मी आOण Rवयपंाकघर

�ीमतं मान,े शzदांकन : 
दN�ती जोशी उपलzध नाहN कामाTया जबाबदारNची जाणीव R(ीप.ुष नातसेबंधं R(ीप.ुष समता

२००३ ऑhटो-नोgहl  

सवंादलखेन: मी 
आOण 
Rवयपंाकघर १७२ मी आOण Rवयपंाकघर

अनतं खळेकर, गजानन 
नारे, शzदांकन : दN�ती जोशी उपलzध नाहN जवेण बनवण ेएक कला याAवषयी कुटुबं�यवRथा सामािजक

२००३ ऑhटो-नोgहl  

सवंादलखेन: मी 
आOण 
Rवयपंाकघर १७३ मी आOण Rवयपंाकघर

Cदवकेर, अ.ण 
दाभोळकर,दNपक 
लोटे,�नतीन ओक, शzदांकन 
: दN�ती जोशी उपलzध नाहN अनकेांच ेमनोगत े सामािजक कुटुबं�यवRथा

२००३ ऑhटो-नोgहl  

सवंादलखेन: मी 
आOण 
Rवयपंाकघर १७४ मी आOण Rवयपंाकघर

दNपक केळकर, दNपक 
जोशी, शzदांकन : दN�ती 
जोशी उपलzध नाहN अनकेांच ेमनोगत े सामािजक कुटुबं�यवRथा

२००३ ऑhटो-नोgहl  लखे १७५ नवी AवटN-जनुचं राqय नी4लमा भाव े पवू $ म ुबंई िR(या आOण Fयांची कौटु]ंबक जबाबदारN याची 4मथके सांRकृ�तक¢p�या सRंकृती आOण िR(या सामािजक
२००३ ऑhटो-नोgहl  लखे १७९ वषा$रभं काय $�म व0ृा_त Pभा हडuकर पणु े 4मसाTया वषा$रभं काय $�माचा व0ृा_त साCहFय R(ीम�ुती R(ीप.ुष समता
२००३ ऑhटो-नोgहl  P�त�नधी २०२ P�त�नधी यादN िज�हावार P�त�नधींची यादN

अकं 
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष#क लेखक शहर सारांश कळीचे श9द १ कळीचे श9द २ कळीचे श9द ३ 

२००३ �डसlबर मखुप-ृठ घराबाहेर पडणाwया &Lीचे पlxटगं साxहuय 
२००३ �डसlबर संपादक4य ४ संवाद 9व;या बाळ पणेु क9वत9ेवषयी साxहuय पयाCवरण 
२००३ �डसlबर लेख ६ गुहागर- माझं वाचन xदपालS काLे रuनाZगरS माणसू नावाyया प&ुतकाचं वाचन 
२००३ �डसlबर लेख १० लौkकक-अलौkककाTया उंबरªयावर तारा भवाळकर सांगलS तारा भवाळकर यांची लेखमाला &LीपWुष नातसेंबंध सां&कृGतक पयाCवरण 
२००३ �डसlबर लेख १४ �नम¥हN तपिRवनी : राधादेवीजी गोयनका दSkती जोशी अकोला राधा देवी गोयंका यांyया कायाC9वषयी चळवळ शOैnणक सामािजक 
२००३ �डसlबर कथा १६ ती कुणाची सषुमा केतकर मुंबई मनात घसुमट असले}या राधरुाणीची कथा  सRंकृती आOण िR(या सामािजक कुटंुबgयव&था 
२००३ �डसlबर लेख २० Mसमॉन द बgूहा अर9वदं दोड े ठाणे Mसमॉन द बgुहा यांचा पcरचय &Lीमhुती 9ववाहसं&था लYZगकता 
२००३ �डसlबर लेख २४ O³Rतीआ�नया: एक सामािजक Pयोग नंदा खरे नागपरू n®&तीयाना या सामािजक eयोगाब;दल सामािजक पयाCवरण 
२००३ �डसlबर लेख २६ अमHेरकेतील छळछावणी जयंत दळवी पणेु अमेcरकेतील छळछावणीब;दल xहसंाचार अuयाचार मानवी हhक 
२००३ �डसlबर तWण डॉट  कॉम २८ सरुोडी गावाचा कायापालट अशोक Wपनेर पणेु तWणांनी गावाचा कायापालट कसा केला uया9वषयी पयाCवरण सामािजक 
२००३ �डसlबर लेख ३१ रोपट उ��वला गायकवाड मुंबई सामािजक मानMसकतबे;दल शOैnणक सामािजक 
२००३ �डसlबर झुंजमूुंज ू ३२ Pवास कथा डॉ. शांता जोशी औरंगाबाद कोणासाठ� काहSतरS कर�या9वषयी कुटंुबgयव&था &LीपWुष नातसेंबंध 
२००३ �डसlबर झुंजमूुंज ू ३५ (कAवता) असशील, मलुगी लाजरNबजुरN लMलता आगाश े पणेु 
२००३ �डसlबर कहाणी ३६ म�ुतादेवीची कहाणी मझCबान मुंबई मhुतादेवी9वषयी &Lीमhुती सRंकृती आOण िR(या सामािजक 

२००३ �डसlबर सuय हक4गत ३८ भसेरू ि&मता जोगळेकर मुंबई एक सuयकथा tढS परंपरा सामािजक 
सRंकृती आOण 
िR(या

२००३ �डसlबर पL ४० अशीहN एक िज<द मालती जोशी पणेु एक बोलकं पL आरोfय सामािजक 
२००३ �डसlबर सuयकथा ४२ दNपा नपेाळी वजैनाथ होनराव पणेु दSपा नेपाळीची कथा आरोfय सामािजक 
२००३ �डसlबर परNfण ४६ आप�या वाचनालयात &वाती सरंुगळीकर पणेु वाचनालयातील प&ुतकां9वषयी कुटंुबसं&था साxहuय सामािजक 
२००३ �डसlबर eGत�~या ४९ वाचणारे 4लCहतात अनेकांचे लेखन Mमसा अकंातील लेखां9वषयी आnण अकंा9वषयी eGत�~या सामािजक �-टाचार &Lीमhुती 
२००३ �डसlबर eकाशन ५१ 4मसा Cदवाळी अकंाच ेPकाशन इदंोरम`ये अनरुाधा राव उपल|ध नाहS अकंाyया eकाशन कायC~माचा वVृा]त &LीपWुष समता कुटंुबसं&था सं&था 
२००३ �डसlबर &Lी डायरS ५५ पHरसवंाद व0ृ शzदांकन: गीतालN Aव.म.ं पणेु पcरसंवादाचा वVृा]त आरOण जातीसं&था भांडवलशाहS 
२००३ �डसlबर eGतGनधी ५७ P�त�नधी यादN िज}हावार eGतGनधी यांची यादS 
२००३ �डसlबर xटपण ५८ बाय [दवे] क4 उपल|ध नाहS Mम&क4ल बायक4 �-टSला काहS काहS xटपणार सदर सां&कृGतक 

अकं 
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष#क लेखक शहर सारांश कळीचे श9द १ कळीचे श9द २ कळीचे श9द ३ 

२००३ जानेवारS मखुप-ृठ रंजन बेलखोडे वाळले}या पानांचा फोटो 
२००३ जानेवारS संपादक4य ४ संवाद 9व;या बाळ पणेु नवीन वषाCyया GनMमVाने सRंकृती आOण िR(या पयाCवरण 
२००३ जानेवारS कथा ६ गांधारS आnण कासव  डॉ. छाया नाईक नागपरू नातसेंबंधा9वषयी कथा कुटंुबgयव&था &LीपWुष नातसेंबंध ववैाxहक जीवन 
२००३ जानेवारS 9वशषे ओळख १६ फाGतमा मजु³फर हुसनै अवंती महाजन मुंबई फाGतमा मजु³फर हुसनै यांची खास ओळख धमC म&ुलSम लYZगक 
२००३ जानेवारS लेख २१ R(ी-वादN प.ुष : सकं�प Aवक�प रवीं� लांजेकर पणेु &LीवादS पWुषांब;दल &Lीमhुती &LीपWुष समता सामािजक 
२००३ जानेवारS अनभुव २४ कोड ंसोडव�यासाठ�  मीना चंदावरकर पणेु MशOण 9वषयक शOैnणक सामािजक 
२००३ जानेवारS लेख २६ पाणबडुी अनेकांचे लेखन अगंणातील शाळे9वषयी शOैnणक 
२००३ जानेवारS झुंजमूुंज ू २९ "होय, मी Fयाचवेर घाव घातला डॉ. 9वजय साठे ठाणे अuयाचाराची गो-ट सRंकृती आOण िR(या लYZगक अuयाचार कायदे9वषयक 

२००३ जानेवारS झुंजमूुंज ू ३१ दःुखाची जात एकच- 'बाई'
भारती रॉय-चौधरN, अन.ु 
अपणा$ राजवाड े पणेु मxहलांyया शोषणा9वषयी अनवुाxदत लेख  आरोfय अuयाचार xहसंाचार 

२००३ जानेवारS झुंजमूुंज ू ३४ टाळेबंदS राZधका रेडकर पणेु कंपनी बंद हो�याची गो-ट अथCकारण सामािजक बेरोजगारS 

२००३ जानेवारS वVृा]त ३७ Cदवाळी अकं Pकाशन सोहळा..थटे नांदेडला! डॉ. सजुाता जोशी- पाटोदेकर नांदेड अकंाyया eकाशन कायC~माचा वVृा]त &Lीमhुती साxहuय सामािजक 
२००३ जानेवारS अनभुव ४० रा&ता रोको सनुीती स.ु र. पणेु नाMशकमधील आदंोलनाचा अनभुव आदंोलन 
२००३ जानेवारS क9वता ४२ उघड}यानंतर कAवता महाजन वसई 
२००३ जानेवारS क9वता ४३ नवनीत उपलzध नाहN
२००३ जानेवारS क9वता ४३ तपशील अनपुम बहेरेे बदलापरू 
२००३ जानेवारS क9वता ४३ घर कुणाच?ं शभुदा म�ुये नागपरू 
२००३ जानेवारS क9वता ४३ उपल|ध नाहS Rनहेा अवसरNकर पणेु 

२००३ जानेवारS कथा ४४ ती'
Rव. वीरा शमा$, अन.ु डॉ. 
स�ुनता केतकर शमा$ मुंबई अनवुाxदत कथा धमC कुटंुबgयव&था 

२००३ जानेवारS वVृा]त ४७ "Cदशा २००२"- एक रhय अनभुव श4शकला ओक मुंबई रि&टक kलांटेशन9वषयी पयाCवरण सRंकृती आOण िR(या सामािजक 
२००३ जानेवारS eGत�~या ५० वाचणारे Mलxहतात अनकेांच ेलखेन अनेक मा]यवरांचे लेखन आnण eGत�~या पWुषeधानता &LीपWुष नातसेंबंध कुटंुबgयव&था 
२००३ जानेवारS पL ५२ बोलकं पL डॉ. मीनल जोशी गोवा एक बोलकं पL सां&कृGतक &Lी सरुOतता कुटंुबgयव&था 
२००३ जानेवारS लेख ५३ "Aवदभा$Tया व�नता-लडेी यशोदाबाई हषा$ जोशी अमरावती 9वदभाCतील लेडी यशोदाबाई यांyया9वषयी &Lीमhुती &LीपWुष समता 
२००३ जानेवारS लेख ५५ 9व�व वVृ P�त�नधी उपल|ध नाहS 9व�वाची खबरबात &Lी हhक म&ुलSम धमC 
२००३ जानेवारS अहवाल ५७ सखी मंडळ - 9वलेपाल� स�ुनता fीरसागर मुंबई सखी मंडळाचा अहवाल सं&था 
२००३ जानेवारS eGतGनधी ५८ Mमसा eGतGनधी यादS िज}हावार eGतGनधी यांची यादS 

अकं 
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष#क लेखक शहर सारांश कळीचे श9द १ कळीचे श9द २ कळीचे श9द ३ 

२००३ फे�वुारS मखुप-ृठ र9व परांजपे फुले वेचताना दोन ि&Lया 
२००३ फे�वुारS संपादक4य ४ संवाद 9व;या बाळ पणेु देशातील 9वशषेता महारा-�ातील पcरषदा, कायC~म, सभा इuयादS 9वषयी साxहिuयक सं&था चळवळ 

२००३ फे�वुारS कथा ६ पॉश एcरया 
रघनुदंन ](वदेN, अन.ु डॉ. 
�नम $ला सारडा हाय फाय पcरसरा9वषयी 

२००३ फे�वुारS लेख ९ जगावगेळ जोडप ं(Aवशषे ओळख) शलैा सायनाकर सांगलS eा. समुन चgहाण व uयांचे पती या जगावेग�या जोडkयाची 9वशषे ओळख ववैाxहक जीवन &LीपWुष नातसेंबंध &LीपWुष समता 
२००३ फे�वुारS कथा १२ मhुती मीरा MशरालS मुंबई लfनसं&थेब;दल लfनसं&था सामािजक आरोfय 
२००३ फे�वुारS अनभुव १६ तणावi&त कुमार मीना चंदावरकर पणेु मीना चंदावकर यांची लेखमाला शOैnणक 
२००३ फे�वुारS लेख १८ भारतातील पCहलN R(ीवादN PकाशनसRंथा डॉ. 9वGनता बाळ नवी xद}लS कालS फॉर वमेून  या सं&थे9वषयी &Lी हhक चळवळ साxहuय 
२००३ फे�वुारS कथा २२ बाप व मलुN वयात यतेात डॉ. ल4लता गडगभंीर य.ु एस ए बाप व मलुSyया वयात येतानाची गो-ट कुटंुबgयव&था सामािजक 
२००३ फे�वुारS परु&कार २६ सहजीवन परुRकार eGतGनधी सहजीवन परु&कार कायC~माचा वVृा]त &LीपWुष नातसेंबंध ववैाxहक जीवन कुटंुबgयव&था 
२००३ फे�वुारS क9वता २७ जाRवदंाTया डहाळीवर सायमन माxटCन वसई 
२००३ फे�वुारS आठवण २८ मजते' ची साठU सcरता पदक4 पणेु एक अनभुव 
२००३ फे�वुारS लेख २९ लोक4शfण आOण जाससू Aवजय ZचLा बेडकेर पणेु लोकMशOण या9वषयी आरोfय 
२००३ फे�वुारS लेख ३२ बडूुन जाऊनहN तरत राCहललेN पाणबडुी 9व;या हडdकर मुंबई चाकोरS बाहेरSल वाट शोधणाwया पाणबडुी9वषयी आरोfय 
२००३ फे�वुारS झुंजमूुंज ू ३६ माता न�ह,े मादN! मीरा शवेडे पणेु बाईकड ेसमाजाचा बघ�याचा �ि-टकोन या9वषयी लYZगकता सं&कृती आnण ि&Lया सामािजक 



२००३ फे�वुारS झुंजमूुंज ू ३८, ४३ गHरबी आOण स`या आजारांच ेयमदतू eशांत खुंटे पणेु &Lीआरोfयाyया e�नावर आxदवासी भागात काम करणाwया सेहत या सेवाभावी सं&थे9वषयी आरोfय सामािजक खाजगीकरण 
२००३ फे�वुारS झुंजमूुंज ू ४० AवझललेN पणती शलैजा यादव- पाटNल इ&लामपरू ए¦स या आजाराचे बळी ठरले}या कुटंुबा 9वषयी आरोfय 

२००३ फे�वुारS झुंजमूुंज ू ४२ सfम परटNणबाई ऊ4म $ला बागलकोटे को}हापरू एका &वावलंबी व सOम परxटणीब;दल 
Aवकास िR(या आOण 
अथ $कारण सामािजक

२००३ फे�वुारS लेख ४४ jवतेा' एक चळवळ शभुदा चं�चडू पणेु पांढरे डाग, कोड या आजाराyया इलाजाबाबत आरोfय सामािजक 
२००३ फे�वुारS eGत�~या ४७ वाचणारे 4लCहतात अनेकांचे लेखन अनेक मा]यवरांचे लेखन आnण eGत�~या सं&था पWुषeधानता &Lी स¡दयC 
२००३ फे�वुारS अनभुव ४९ मातवृाFस�य खर ंकx खोट!ं डॉ. समुती का�नटकर पणेु आईचे eेम खरे क4 खोटे या9वषयी सामािजक आरोfय 
२००३ फे�वुारS लेख ५१ Aवjव व0ृ P�त�नधी उपल|ध नाहS 9व�वाची खबरबात &LीपWुष समता सामािजक आरोfय 
२००३ फे�वुारS लेख ५२ िR(या आOण दहशतवाद Pा. च�ंकला भाग $व लातरू ि&Lया आnण दहशतवाद या 9वषयावरSल पcरसंवाद सां&कृGतक सं&कृती आnण ि&Lया &Lी हhक 
२००३ फे�वुारS परSOण ५४ पRुतकांAवषयी थोडस ं मणृा4लनी &चतळे पणेु जीवसायन, अवकाश, सMमधा, मेिhसकोपवC, या प&ुतकांचा पcरचय दMलत सामािजक पयाCवरण 
२००३ फे�वुारS वाचक चचाC ५६ ह ेसार ंमला माCहत हव 'ं वदंना कुलकणu पणेु वाचक चचाC वVृा]त लYZगक सं&था शOैnणक 
२००३ फे�वुारS eGतGनधी ५८ 4मसा P�त�नधी यादN िज}हावार eGतGनधींची यादS 

म%हला %दन  >वशषेांक 
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष#क लेखक शहर सारांश कळीचे श9द १ कळीचे श9द २ कळीचे श9द ३ 

२००३ माचC मखुप-ृठ रंजन बेलखोडे मेधा पाटकर यांचा चेहरा भोवती इतरांचे हात आnण सभोवतालS पाणी 
२००३ माचC संपादक4य ४ संवाद 9व;या बाळ पणेु ८ माचC मxहला xदन या9वषयी चचाC आnण नमCदा आदंोलन  चचाC जन आदंोलन MशOण राजकारण 
२००३ माचC लेख ६ नंबर दोन- 9eया 9वजय तlडूलकर मुंबई 9eया तlडूलकर यांyया आठवणी जाग9वताना 9वजय  तlडूलकर कलाकार साxहuय आZथCक 
२००३ माचC कथा १२ K(no)w- Man's Land वंदना पणेु पतीपuनी यांyयातील नाते यावरSल कथन &Lी पWुष नातसेंबध वा¦मयीन 

२००३ माचC लेख १६ पालघाट त ेअयो या 
शभुांगी नागनाथ, सनुीती 
स.ु र. पणेु, पणेु kलाचीमडुा येथे  कोकोकोला कंपनी 9वW;ध अxदवासी संघषC या9वषयी लेखन आxदवासी संघटSत/असंघटSत OेL जागGतक4करण 

२००३ माचC लेख २० "जाuया त ूईसवरा ..." डॉ. तारा भवाळकर सांगलS eाचीन आnण म ययगुीन साxहuयातील &LीZचLणे &Lी साxहuय 
२००३ माचC आदरांजलS २२ क}पना डॉ. सजुाता जोशी-पाटोदेकर नांदेड क}पना चावला यांना आदरांजलS 
२००३ माचC शभेुyछा २३ Gनरोप आnण &वागत सपंादक कायCकारS संपादक सजुाता देशमखु यांना Gनरोप आnण आशा साठे यांचे &वागत 
२००३ माचC क9वता २३ नवनीत अनपुम बहेरेे बदलापरू 
२००३ माचC क9वता २४ शोध Rनहेा अवसरNकर पणेु 

२००३ माचC लेख २६ होय! मी R(ीवादNच आहे
शशी देशपांड,े अन.ु सजुाता 
देशमखु पणेु &LीवादS होणे, असणे याची e�~या कशी होत े &LीवादS &Lी-पWुष समानता 

२००३ माचC क9वता २७ भांडवलS ªान(?) नीलम माणगाव े जयMसगंपरू 
२००३ माचC लेख ३० राजकारणाला चलुNत घालण ेबहुजन Aवरोधीच रेखा ठाकूर मुंबई बहुजन राजकारण आnण समानता या9वषयी लेखन राजकारण चळवळ दMलत 
२००३ माचC लेख ३१ कालचकू - आठवणीतले Pा. मालती आगटे पणेु कालचकू या xठकाणी झालेला आतंकवादS ह}ला या9वषयी राजकारण सामािजक 
२००३ माचC क9वता ३१ kकती Cदवस वसतं मरुदारे शवेगाव 

२००३ माचC लेख ३२ R(ीच R(ीची श(?ू मला उ0र हवयं
डॉ. गीतालN Aव.म., Aवनया 
जोशी पणेु &Lी हSच &Lीyया 9वरोधी यामागील कारणे या9वषयी चचाC पWुषी सामािजक &Lी-पWुष समानता 

२००३ माचC 9वशषे ओळख ३५ सह�ब<ुध ेयांच ं'सकस' सहजीवन सजुाता देशमखु पणेु बालरंजन कl �ाचे काम करणारे माधरुS आnण �ीराम सह·ब;ुधे यांyया9वषयी सामािजक 
२००३ माचC अनभुव ३९ मोªयांच ं'छोट' आOण छो�याच ं'मोठ' जग! मीना चदंावरकर पणेु शाळेतील कामाचा अनभुव, eयोगशीलता, अ¥यास आnण Zचतंन यावरSल अनभुव MशOण सं&कृती आZथCक 
२००३ माचC क9वता ४१ स»ा�ी Rवाती खांडकेर-पा`ये को}हापरू 
२००३ माचC क9वता ४१ लोकापवाद लNला धनपवाल नांदेड 
२००३ माचC &व अनभुव ४२ पगं ुलघंयत े&गHरम! उqqवला सहाण े पणेु अपंगuवावर मात करणाwया आप}या मलुS9वषयीचे लेnखका अनभुव मांडत  आहेत आरोfय कला 
२००३ माचC कथा ४६ घसुमट �न.द. अटकेकर पणेु कृ-णा नावाyया gयhतीची कथा वा¦मयीन 
२००३ माचC पाणबडुी ५० आकाशाशी जडल ेनात े सचुतेा कडठेाणकर पणेु खगोलशाशा&L अ¥यासक राZधका मराठे याyया9वषयी MशOण &LीकतृCuव सामािजक
२००३ माचC क9वता ५१ स(ू Aवजय वावरे पणेु 
२००३ माचC लेख ५२ िR(यांनीच 4लCहला R(ीसाCहFयाचा पCहला इ�तहास डॉ. मणृा4लनी शहा पणेु साxहuयeेमी भZगनी मंडळ यांनी काढलेले ’&Lीसाxहuयाचा मागोवा’ या खंडा9वषयी &Lी साxहuय आधGुनक 
२००३ माचC परSOण ५६ 4मRटर आOण 4मससे अ¸यर, एक हळुवार अनोखा 'Pवास' मो�नका गज o�गडकर मुंबई Mम&टर आnण Mमसेस Mसनेमा या9वषयी 9व�लेषण कला मा यम धमC 
२००३ माचC झुंजमूुंजू ५९ वचंना कमल राजा�ा पणेु सलमा नावाyया &Lीची कथा &Lी पWुष नातसेंबध वा¦मयीन 
२००३ माचC झुंजमूुंजू ६३ मCहलांचा पा8याचा यशRवी लढा �ी�नवास गडकरN पेण iामीण पाणीपरुवठा व &वyछता eक}पाम ये रायगड मधील आxदवासी ि&Lयांचा सहभाग iामीण आxदवासी 
२००३ माचC झुंजमूुंजू ६६ कo �याTया पेटAव8याची गोpट 4शवाजी आबंलुगेकर नांदेड 
२००३ माचC भाषण ६७ R(ी साCहFय आOण समरसता डॉ. Pभा गणोरकर मुंबई &Lी साxहuय यावरSल भाषण &Lी साxहuय दMलत &LीवादS 
२००३ माचC eGत�~या ७१ वाचणारे 4लCहतात अनकेांच ेलखेन अकंातील लेखन आnण अकंा9वषयी eGत�~या 
२००३ माचC लेख ७३ Aवjवव0ृ P�त�नधी क]याकुमारS येथील कानी जमाती9वषयी आxदवासी जमाती 
२००३ माचC eGतGनधी ७४ 4मसा P�त�नधी यादN

अकं 
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष#क लेखक शहर सारांश कळीचे श9द १ कळीचे श9द २ कळीचे श9द ३ 

२००३ ए9eल मखुप-ृठ,    eाणेश जोशी झाड आnण uयाyया बुं याला &Lी शरSराचा आकार /मखुप-ृठाyया आतील पानावर गौरS देशपांडे यांyया9वषयी 
२००३ ए9eल संपादक4य ५ संवाद 9व;या बाळ पणेु गौरS देशपांड ेयांyया9वषयी साxहuय 
२००३ ए9eल 9वशषे ओळख ६ Aवशषे' �य�तींसाठU काम करणाaया &गHरजाताई सPे सधुा Oीरे पणेु सामािजक कायCकuयाC Zगcरजाताई सeे यांyया9वषयी सामािजक आZथCक iामीण 
२००३ ए9eल लेख ९ य<ुधqवरान ेlासललेN अमHेरका: इराकच ेभAवत�य रा. प. नेने पणेु अमेcरका -इराक य;ुध आnण संकट या9वषयी आदंोलन दहशतवाद धमC 
२००३ ए9eल कथा १३ भान ऊमd पटवधCन पणेु &Lीला &वतःचे भान GनमाCण कtन देणारS कथा  वा¦मयीन &Lी पWुष संबंध 
२००३ ए9eल वVृा]त १८ eGतमान नीना भेडसगावकर पणेु अOर&पशCने eGतमा कुलकणd यांyयाशी केले}या गkपा मा यमे &Lी-चळवळ 
२००३ ए9eल लेख २२ माझं e�नोपGनषद आसावरS काकड े पणेु आसावरS काकड ेयांनी केलेला आuमशोध या9वषयी साxहuय MशOण सामािजक 
२००३ ए9eल लेख २७ एक अनोख सहजीवन, जयPकाश-Pभावती मंगल सरोदे यवतमाळ �बहार आदंोलनमधील जयeकाश  नारायण आnण uयांyया पuनी eभावती यांyया9वषयी आदंोलन MशOण 

२००३ ए9eल लेख ३० R(ीच R(ीची श(?ू?? मला उ0र हवयं
डॉ. गीतालN Aव.म., Aवनया 
जोशी पणेु &Lी हSच &Lीyया 9वरोधी यामागील कारणे या9वषयी चचाC पWुषी पWुषसVाक लYZगकता 

२००३ ए9eल झुंजमूुंज ू ३३ आप�या एका बाळाच ंआगमन एम.आर.आर. हकxम पणेु GनमCला &Lीचे गरोदर राहणे यावरSल कौटंु�बक संवाद कुटंुब आnण ि&Lया 
२००३ ए9eल झुंजमूुंज ू ३५ झापडीTया मCहलांच ेमहाराp£ शासनाला प( �ीGनवास गडकरS पेण झापडी गावातील  मxहलांचे शौचालय बांधणी आRहS कशी केलS आहे, यावरSल खोचक पL uयाची चचाC आरोfय iामीण 
२००३ ए9eल झुंजमूुंज ू ३७ मन घायाळ घायाळ Pा. डॉ. मकंुुद गायकवाड पणेु iामीण शहरS जीवन या9वषयी iामीण शहरS 
२००३ ए9eल अनभुव कथन ३९ तशी मी- अशी मी नीलम ओसवाल पणेु मानसशा&Lª नीलम ओसवाल यांyया Heal-Thy Self या कायCशाळेतील अनभुव सामािजक 
२००३ ए9eल लेख ४० काय<याTया R(ी रfक -मCहला पोलNस शा4लनी मनेन केरळ केरळ रा�यात सवाCधील  मxहला कॉ]&टेबल भरती या9वषयी Zच�कuसक लेख आZथCक राजकारण सां&कृGतक 
२००३ ए9eल अनभुव कथन ४३ मा¨या मनीषाTया लrनाची गोpट शzदांकन: अपणा$ राजवाड े पणेु मलुSचे लfन कोणuया प;धतीने करायचे या9वषयी 9ववाह सामािजक 
२००३ ए9eल परSOण ४४ पRुतकांAवषयी थोडस ं मणृा4लनी जोगळेकर उपल|ध नाहS चार प&ुतकांची माxहती धमC साxहuय शतेी 
२००३ ए9eल क9वता ४७ उपलzध नाहN नी4लमा पालवणकर ठाणे 
२००३ ए9eल क9वता ४७ वाटांनो मदंा कदम को}हापरू 
२००३ ए9eल क9वता ४७ kकFयके वळेा अजंलN कुलकणu पणेु 
२००३ ए9eल क9वता ४८ सचुव?ू शभुदा म�ुये नागपरू 
२००३ ए9eल क9वता ४८ घर कुणाच ं? शभुदा म�ुये नागपरू 
२००३ ए9eल क9वता ४८ दाHर¤य पpुपा ग�े उपल|ध नाहS 
२००३ ए9eल लेख ४९ एक �नकाल अच $ना मढेकेर-मराठे कॅनडा पGतपuनी अमेcरकेत गेले तरS xहदं ूकायदाच बंधनकारक कसा ठरला या9वषयी कायदा xहदं ू
२००३ ए9eल पL ५१ बोलकं प( माधव जोशी नवी xद}लS �ये-ठ नागcरक यांची eGत�~या व;ृधuव 9ववाह 
२००३ ए9eल वVृा]त ५२ <ववैाAष $क सखी मळेावा सनुदंा औधंकर उपल|ध नाहS <ववैाAष $क सखी मळेावा भसुावळ व0ृा_त आध�ुनक
२००३ ए9eल eGत�~या ५४ वाचणारे 4लCहतात अनकेांच ेलखेन अकंातील लेखन आnण अकंा9वषयी eGत�~या 
२००३ ए9eल लेख ५६ Aवjव व0ृ P�त�नधी मxहलांवरSल अuयाचार या9वषयी Zच�कuसक लेखन xहसंा 9ववाह राजकारण 
२००३ ए9eल eGतGनधी ५७ 4मसा P�त�नधी यादN
२००४ ए9eल xटपण ५८ बायक4 उपल|ध नाहS 9वनोदS xटपण 

अकं 
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष#क लेखक शहर सारांश कळीचे श9द १ कळीचे श9द २ कळीचे श9द ३ 

२००३ मे मखुप-ृठ चं�शखेर बेगमपरेु दारात, nखडक4त उ¥या असणाwया मxहलेचे पlxटगं 
२००३ मे संपादक4य ४ संवाद 9व;या बाळ पणेु घरातनू कायाCलयात पोहचताना केलेलं GनरSOण सामािजक 
२००३ मे लेख ६ त ेµदय कस ेआईच े: जनॅटे ¶लमॅॉ8ड Aव<य�ुलखेा अकलजूकर कॅनडा 9व;यतु अकलजूकर यांची लेखमाला सRंकृती आOण िR(या सामािजक
२००३ मे लेख १० माहेरचा गोतावळा डॉ. तारा भवाळकर सांगलS नातसेंबंधाचा मागोवा घेणारS लेखमाला साxहuय सं&कृती आnण ि&Lया सामािजक 
२००३ मे लेख १३ बजटे एके बजटे, बजटे दणु ेमहागाई... वृंदा वझे पणेु तथा9प सं&थेyया वृंदा वझे यांची बजेटबाबत भMूमका आZथCक सामािजक बेरोजगारS 

२००३ मे कथा १५ एका चडुलेची गो-ट डॉ. अलका कुलकणu शहादा एक गंभीर आnण गमतीशीर अनभुव सांगणारS कथा आरोfय अधं�धा 
Aवकास िR(या 
आOण अथ $कारण

२००३ मे लेख २० दगुा$बाeवरNल लघपुटाTया �न4म0ान ेअजंलN कxत $न ेयांTयाशी भटे आशा साठे पणेु दगुाCबाई यांyयावरSल लघपुट नवे संशोधन - नवे eक}प &Lी हhक &Lीवाद 



२००३ मे लेख २४ सहयोग मा यम PदNप दN�fत पणेु सम9वचारS लोकांना एकL आणनू eसार मा यम याचा उपयोग जा&तीत जा&त कर�याबाबत  सामािजक 
२००३ मे कथा २६ भान ऊमu पटवध $न पणेु सोबत सोडून गे}यावर आलेलं भान या9वषयी &LीपWुष नातसेंबंध सामािजक 
२००३ मे लेख ३० कpटकरN कामगार िR(यांपढुNल आ�हान े म�ुता मनोहर पणेु क-टकरS ि&LयांपढुSल  आgहाने �म लYZगकता अuयाचार 
२००३ मे लेख ३२ R(ीच ंR(ीची श(?ू मला उ0र हवयं... गीतालN वी.म पणेु पWुषी gयव&थेत अडकले}या &Lीyया पWुषीवVृीब;दल &LीपWुष समता पWुषसVाक &LीपWुष नातसेंबंध 
२००३ मे लेख ३६ िR(यांचा स0तेील सहभाग आOण वाशीचा दा6बदंN लढा Aवजय चोरमारे को}हापरू दाtबंदSyया आदंोलना  बाबत आदंोलन चळवळ 
२००३ मे अनभुव ३९ पार`यांच ेजगण े: एक अनभुव पpुपा चौधरN नागपरू पारधी समाजाyया जीवनाची ZचVरकथा सामािजक जाGतgयव&था आदंोलन 
२००३ मे लेख ४१ तशी मी अशी मी भाग २ : पHरवत $न नीलम ओसवाल पणेु हे}थी से}फ कायCशाळेचा अनभुव आरोfय सामािजक 
२००३ मे लेख ४१ मातांनो, मलुNंना हहेN 4शकवा सरRवती कुवळेकर मुंबई मावा सं&थेyया वतीने  मलुSंना &वरOण कर�यासठ� कायCशाळा घेतलS जाते uयाचा अनभुव &व रOण xहसंा सामािजक 

२००३ मे कथा ४४ आपल ंओझ आप�याच खां<यावर
कमलशे बfी, अन ु- वासतंी 
पणुतांबकेर पणेु अनवुाxदत कथा कुटंुबgयव&था सामािजक 

२००३ मे अनभुव ४८ कव�य(ी समंलेन उषा परब सावंतवाडी कवGयLी संमेलनाचा अनभुव &Lी साxहuय 
२००३ मे क9वता ५० Pमोद कोपड � सातारा 
२००३ मे क9वता ५० अथ $ आOण पाथ $ वासतंी इनामदार- जोशी को}हापरू 
२००३ मे क9वता ५० फुल ं वस ूघाणकेर ड��बवलS 
२००३ मे क9वता ५१ चौकोन Pशांत असनारे अकोला 
२००३ मे क9वता ५१ मोती कैलास द·ड सोनोशी 
२००३ मे क9वता ५१ पदर Aवमल 4लमये पणेु 
२००३ मे क9वता ५१ एकटN सरेुखा खरे पणेु 

२००३ मे पcरचय ५२ पRुतकांAवषयी
डॉ. सजुाता जोशी - 
पाटोदेकर नांदेड मराठ� कथाशंभरSतील &Lी ZचLण, जाऊया आरोfयाyया गाव, Gतची वाटच वेगळी या प&ुतकांचे परSOण साCहFयात R(ी P�तमा आरोrय R(ीप.ुष समता

२००३ मे eGत�~या ५४ वाचणारे 4लCहतात अनेक मा]यवरांचे लेखन आnण eGत�~या आरोfय सामािजक मxहलाxदन 
२००३ मे वVृा]त ५६ R(ी डायरN- आhहNहN इ�तहास घडAवला अनघा तांब े पणेु आRहSहS इGतहास घड9वला: आबेंडकरS चळवळीतील ि&Lयांचा सहभाग या 9वषयावरSल कायC~माचा वVृा]त &Lीमhुती साxहuयात &Lी eGतमा सामािजक 
२००३ मे eGतGनधी यादS ५७ िज}हावार eGतGनधी यादS 
२००३ मे xटपण ५८ बाय [ द व े] कx िRमता एका म�ैLणीला पाठवलेले पL जागGतक4करण अथCgयव&था साxहuय 

अकं 
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष#क लेखक शहर सारांश कळीचे श9द १ कळीचे श9द २ कळीचे श9द ३ 

२००३ जनू मखुप-ृठ फोटो चं�शखेर बेगमपरेु नuृय करणाwया मxहला तसेच अMभनेLींचे फोटो 
२००३ जनू संपादक4य ४ संवाद 9व;या बाळ पणेु लोकसभेतील मxहला आरOणाबाबत आरOण कायदा Gनवडणकू 
२००३ जनू लेख ६ तीन जल Rव�न एक द:ुRव�न ! दVा देसाई पणेु मानवाyया हावरट सं&कृती ब;दल पयाCवरण सां&कृGतक वªैाGनक 
२००३ जनू लेख १० ब<ु&धमान चळवळी कलावती- झलेम परांजपे आशा साठे पणेु नवे संशोधन नवे eक}प या सदराखालS शOैnणक कला 
२००३ जनू लेख १२ कालहS आnण आजहS मनीषा दSOत पणेु वामन म}हार जोशी यांyया कादंबरS9वषयी साCहFयात R(ी &च(ण सामािजक कला 

२००३ जनू चचाC १७ लोकांपासनू - लोकांपय�त 
पpुपा भाव,े शzदांकन - 
अपणा$ राजवाड े पणेु पा�क&तान दौwयातील  अनभुव म&ुलSम धमC 

२००३ जनू कथा २१ भान उमd पटवधCन पणेु सोबत सोडून गे}यावर आलेलं भान या9वषयी &LीपWुष नातसेंबंध &LीपWुष समता सामािजक 
२००३ जनू लेख २५ लfन पाहावे कtन अचCना कापरे क}याण तWण डॉट  कॉम यावर लfनाचा अनभुव लfनसं&था ववैाxहक जीवन कुटंुबgयव&था 
२००३ जनू झुंजमूुंज ू-लेख ३० बायांची सहल अजंलS कुलकणd तळुजापरू बायांyया सहलSचे अनभुव iामीण &Lी आरोfय 
२००३ जनू झुंजमूुंज ू- कथा  ३२ तीच वासनाकांड रामचं� राजे बोरगाव एका लYZगक अuयाचाराची कथा लYZगक अuयाचार xहसंा 
२००३ जनू क9वता ३४ न4शबाच ग«दण Pा. च�ंकांत hहRके शवेगाव 
२००३ जनू लेख ३५ तशी मी अशी मी नीलम ओसवाल पणेु हे}थी से}फ कायCशाळेचा अनभुव आरोfय सामािजक 

२००३ जनू कथा ३६ eकाशवाट 
�हो�गा, अन-ु वदंना 
करबंळेकर सावंतवाडी अनवुाxदत कथा सRंकृती आOण िR(या धाMमCक सामािजक 

२००३ जनू लेख ४३ अनभुव Aवजया साळुंख े नाMशक MशOणातनू eगती झालेलS गो-ट शOैnणक 
२००३ जनू लेख ४४ Zचतंन छाया गोसावी क}याण सं&कृतीyया अनषंुगाने तWण-तWणींम ये होणारे Zचतंन सां&कृGतक सामािजक 
२००३ जनू लेख ४५ लfनप�Lका 4शवक_या देशपांड े सोलापरू समाजgयव&थेचा सां&कृGतक �ि-टकोन या9वषयी लfनसं&था सामािजक 
२००३ जनू मनोगत ४६ मनोगत व ृदंा Cदवाण औरंगाबाद समाजात कुठं काय बदल झाला या9वषयी सामािजक म&ुलSम 
२००३ जनू लेख ४८ गो-ट डॉ. नीरजा कणीकर नाMशक RहातारS, भोपळा आnण वाघोबा यांची गो-ट सामािजक 
२००३ जनू क9वता ४९ तपशील अनपुम बहेरे बदलापरू 
२००३ जनू क9वता ४९ बदलाचा ऋत ू�तTया दारात आला त�ेहा... अिjवनी गरुव
२००३ जनू क9वता ४९ 9वषमता Pा. P�तभा सराफ मुंबई 
२००३ जनू क9वता ५० पMलत े मीरा बेळगाव 
२००३ जनू क9वता ५० स ं̀ याकाळ : घराघरातलN -१ राजल�मी देशपांड े पणेु 
२००३ जनू क9वता ५० स ं̀ याकाळ : घराघरातलN - २ राजल�मी देशपांड े पणेु 
२००३ जनू परSOण ५१ आप�या वाचनालयात वदंना कुलकणu Gतसwया �बदंyूया शोधात, &मGृतगंध, यथा का-ठं का-ठंच, अतंरSची पाने, eGतमेय या प&ुतकां9वषयी &LीपWुष नातसेंबंध &LीपWुष समता सामािजक 
२००३ जनू eGत�~या ५३ वाचणारे 4लCहतात अनेक मा]यवरांचे लेखन आnण eGत�~या अuयाचार मxहलाxदन 
२००३ जनू सदर ५५ मग भाकaया कोण करणार वदंना कुलकणu पणेु ि&Lयांyया संदभाCतील घटना, घडामोडी वाताC यांची न�द घेणारे सदर &Lीवाद चळवळ 
२००३ जनू eGतGनधी यादS ५७ िज}हावार eGतGनधी यादS 
२००३ जनू xटपण ५८ एका म�ैLणीला पाठवलेले पL 

अकं 
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष#क लेखक शहर सारांश कळीचे श9द १ कळीचे श9द २ कळीचे श9द ३ 

२००३ जलु ै मखुप-ृठ फोटो चं�शखेर बेगमपरेु सम�ुातनू उसळणाwया लाटांचा फोटो 
२००३ जलु ै संपादक4य ४ संवाद 9व;या बाळ पणेु वषाCरंभ अकंाची माxहती साxहuय 
२००३ जलु ै लेख ६ मा¸या MशOणाची गो-ट कWणा फुटाणे रवाळा शाळेत न जाता MशOण घेतले}या कWणाताईचे अनभुव शOैnणक सामािजक 
२००३ जलु ै लेख ९ MशOणाची गाडी चतै]य फुटाणे रवाळा कWणाताईyया मलुाचे अनभुव शOैnणक सामािजक 
२००३ जलु ै लेख ११ आगरकरांचा R(ी Aवषयक Aवचार 9व;या बाळ पणेु आगरकरांचे पcरवतCनवादS 9वचार व कायC &Lी दा&य पWुषeधानता सामािजक 
२००३ जलु ै लेख १४ पाथफाइंडर आशा साठे पणेु प&ुतकाyया दकुाना9वषयी साxहuय सं&था 

२००३ जलु ै लेख १६ ससंाराची हौस आOण सासरचा पसारा डॉ. तारा भवाळकर सांगलS ओ�यातनू �य�त होणाaया नातसेबंधंाचा मागोवा घणेारN लखेमाला कुटुबं�यवRथा सामािजक
सRंकृती आOण 
िR(या

२००३ जलु ै लेख २० डॉ. प ुगंाटN पाCहला Cहल-मा�डया डॉ�टर मंिजरS परांजपे पणेु ड�गरात}या गावापासनू त ेमुंबईत डॉhटर होईपय�तचा eवास आरोfय पयाCवरण सामािजक 
२००३ जलु ै लेख २४ आता सोबत राCह�या आठवणी गीतांजलS उपल|ध नाहS शोभा वाघ या नमCदा बचाव आदंोलनाyया कायCकतdब;दल आदंोलन सामािजक 
२००३ जलु ै लेख २६ नागHरकांची सनद- एक आjवासक पहाटवळे जयमती दळवी पणेु नागcरकांyया सनदेबाबत  कायदा सामािजक 
२००३ जलु ै कथा २८ असहंN एक कुटुबं भा.ल. महाबळ  मुंबई एका वेग�या कुटंुबाची कथा कुटंुबgयव&था &LीपWुष समता &LीपWुष नातसेंबंध 
२००३ जलु ै झुंजमूुंज ू- लेख ३० आ�हान आhहN पेलणारच पेलणार ! प-ुपा पाटSल कामथे आgहानाला पेलणाwया ि&Lयांब;दल सामािजक xहसंाचार धाMमCक 
२००३ जलु ै झुंजमूुंज ू- कथा ३२ कंुकवाचा धनी अ�णा धगाटे पणेु कंुकवाचा धनी Rहणजे नवwयाब;दल कुटंुबgयव&था सं&कृती आnण ि&Lया सामािजक 

२००३ जलु ै कथा ३६ म�ुनताई
ईjवरच�ं अन-ु रा. म. 
बोरगावकर अपंग मलुSची अनवुाxदत कथा आरोfय कुटंुबgयव&था सामािजक 

२००३ जलु ै अनभुव ४२ जग8याला छान सरू 4मळाला माधवी सागडे पणेु �े&ट कॅ]सर सपोटC iुपyया कायC~मा9वषयी आरोfय 
२००३ जलु ै कथा ४४ फुट�या न4शबाचा अनरुाधा मीरखळेकर औरंगाबाद हलक4 फुलक4 कथा 
२००३ जलु ै क9वता ४६ मगृजळ नीलम धाcरया वीरवाडी 
२००३ जलु ै क9वता ४६ �तची गोpट अनपुमा उजगरे ठाणे 
२००३ जलु ै क9वता ४६ सौदा शMमCला गोसावी सावेडी 
२००३ जलु ै क9वता ४६ मी वशैालN ममेाण े हडपसर 
२००३ जलु ै क9वता ४७ न घडणारा नवा इ�तहास क�पना धमा$&धकारN पणेु 
२००३ जलु ै क9वता ४७ बालपण Pा. राज o� दास कुडूCवाडी 
२००३ जलु ै क9वता ४७ वाRत ू अिRमता अ¦यकंर देहूरोड 

२००३ जलु ै परSOण ४८ आप�या वाचनालयात अजंलN देशपांड े
कAवतासlंह उFकट जीवघ8ेया धगीवर, अभयार8य Aव�ान का�प�नक, म8यांची माळ, दोन रेषांचा ](कोण कथा 
सlंह, साpटांग ध�प AवनोदN कथासlंह या पRुतकांAवषयी पया$वरण Aव�ान सामािजक

२००३ जलु ै eGत�~या ५२ वाचणारे 4लCहतात अनेक मा]यवरांचे लेखन आnण eGत�~या मजरुS &Lीमhुती &Lीe�न 
२००३ जलु ै लेख ५५ छाया&च( ज�ेहा काहN सांगतात वदंना कुलकणu पणेु मxहलांyया कामाचे महzव व क-ट समज�यासाठ� छायाZचL eदशCन �म मजरुS 
२००३ जलु ै वVृा]त ५६ एक रगंललेN मkैफल 9वमल Mलमये यांyया क9वतचेी म�ैफल 
२००३ जलु ै eGतGनधी यादS ५७ िज}हावार eGतGनधी यांची यादS 
२००३ जलु ै xटपण ५८ बाय ( द व े) कx ि&मता म�ैLणीस पL 



वषा#रंभ अकं 
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष#क लेखक शहर सारांश कळीचे श9द १ कळीचे श9द २ कळीचे श9द ३ 

२००४ ऑग&ट मखुप-ृठ पlxटगं गणेश 9वसपतुे पायwया आnण सभोवती Gन�या छटा असणारं पlxटगं 
२००४ ऑग&ट संपादक4य ४ संवाद 9व;या बाळ पणेु सोळाgया वषाCतील अकंाचे पदापCण, अकंातील लेखन, आnण मखुप-ृठ या9वषयी चचाC राजकारण 
२००४ ऑग&ट 9वशषे ओळख ६ अजनू लढा चालचू आहे &गHरजा गोडबोल े भोपाळ भोपाळ वायगुळती 9वरोधातील लढव�या रMशदाबी आnण चंपादेवी यांची मलुाखत पयाCवरण धमC रोजगार 
२००४ ऑग&ट लेख १० वामनदादा कड $कांची गीत:े एक आशय शोध Cदनकर साळव े संगमनेर वामनदादा कडCक  यांyया गीत-गायना 9वषयी लेखन आधGुनक दMलत &Lीमhुती चळवळ 
२००४ ऑग&ट लेख १४ APझनस $ ऑफ द _य�ूलNअर °ीम अवधतू परळकर उपल|ध नाहS APझनस $ ऑफ द _य�ूलNअर °ीम या पRुतकाAवषयी Aववचेन राजकारण आरोfय सामािजक 
२००४ ऑग&ट लेख १८ 4लCहणाaया बोलतात मंगला गोडबोले पणेु &टोरSलाई]स �या प&ुतकाम ये मंगाई यांनी घेतले}या बामा यांyया मलुाखतीचा संOkत अनवुाद दMलत &Lी n®चन साxहuय 
२००४ ऑग&ट लेख २० नोबले शांती परुRकार 4मळवणाaया िR(या रा. प. नेने पणेु तीन नोबेल परु&कार Mमळ9वणाwया ि&Lयांचा पcरचय साxहuय कामगार सामािजक 
२००४ ऑग&ट कथा २६ अतं ऊMमCला Mशtर मुंबई iामीण साससूनू आnण शजेारSल मxहला संवादS कथा कुटंुब आnण ि&Lया वा¦मयीन 
२००४ ऑग&ट अनभुव ३६ घर पहाव ंबांधनू तहेN मातीच!ं कWणा फुटाणे रवाळा रवाळा गावात घर बांधताना आलेले अनभुव 9वशद करत आहेत. सामािजक 
२००४ ऑग&ट लेख ४२ सो_याला उपमा नाहN eा. शाMलनी मेनन �Lचरू सामािजक, सां&कृGतक आnण आZथCक अगंानी सो]यासंबंधीचा 9वचार लेnखका  मांडत आहेत सामािजक सां&कृGतक आZथCक 
२००४ ऑग&ट लेख ४८ स ुदंराचा वधे लागो डॉ. jयामला वनारसे पणेु सुंदर अस�यासाठ�ची &वाधीन साधना सवाCना करता आलS पाxहजे या9वषयीचे 9ववेचन स¡दयCशा&L सामािजक 
२००४ ऑग&ट झुंजमूुंज ू ५० सलुोचना माधरुS जोगळेकर बोरगाव बचत गट मxहला मंडळ बांधणी दरRयान भेटले}या सलुोचना या &Lी9वषयी 9ववेचन आरोfय म&ुलSम शतेी 
२००४ ऑग&ट झुंजमूुंज ू ५४ बडवणी त ेकॅनडा �हाया Rव�नभमूी सजुाता जोशी-पाटोदेकर नांदेड गुराखी मलेु &वkनभमूी eक}पामळेु कॅनडापय�त कशी पोहचतात या9वषयी मजरू सं&था/संघटना सामािजक 
२००४ ऑग&ट eGत�~या ५६ वाचणारे 4लCहतात अनेकांची मत े अकंातील लेखन आnण अकंा9वषयी eGत�~या 
२००४ ऑग&ट कथा ५९ एका अतंाचा Pारभं अपणा$ पाडगावकर मुंबई eMस;ध ZचLकाराचे Gनधनानंतर पuनीचे &वगत सदर कथेतनू येत े &Lी पWुष नातसेंबध वा¦मयीन 
२००४ ऑग&ट परSOण ६४ आप�या वाचनालयात eभा हडdकर पणेु चार प&ुतकांची ओळख साxहuय �Mमक 
२००४ ऑग&ट लेख ६७ हनीवले इटंरनशॅनलची �हN. पी. रेवती अ<वतैी डॉ. अनघा केसकर पणेु रेवती मळुगंद कॉप�रेट जगात नाव कमा9वले}या &Lी9वषयी &LीकतृCuव कामगार 
२००४ ऑग&ट लेख ७४ पCहलN ि�हजीट सं या कnणCक अमेcरका पाळणाघर, व;ृधा�म यांची वाढती गरज आnण सं&थांचे eMशOण अनभुव सं&था व;ृधuव सामािजक 
२००४ ऑग&ट लेख ७६ सोबत hहणज े eा. लSला पाटSल को}हापरू सोबत हS मानMसक गरज या9वषयी केलेले लेखन सामािजक 
२००५ ऑग&ट eGतGनधी ८२ 4मसा P�त�नधी यादN

अकं 
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष#क लेखक शहर सारांश कळीचे श9द १ कळीचे श9द २ कळीचे श9द ३ 

२००४ सkटlबर मखुप-ृठ पlxटगं रंजन बेलखोडे अधंार आnण म यात cरकामे खोलगट cरकामे भांड े�कंवा आकार 9वहSरचा असावा 
२००४ सkटlबर संपादक4य ४ संवाद 9व;या बाळ पणेु Mमसाचा पंधरावा वाढxदवस आnण Zचतंन जात धमC सामािजक 
२००४ सkटlबर लेख ६ 4लCहणाaया बोलतात तo�हा.... ज4मला �नशात मंगला गोडबोले पणेु जMमला Gनशात यांyया मलुाखतीचा ढोबळ भानवुाद म&ुलSम &Lी राजकारण xहदंuुव 
२००४ सkटlबर लेख ८ R(ी -स ुतंा : एक अमानषु परपंरा डॉ. 9eया आमोद को}हापरू ि&Lयांyया जननlx�याशी संबंZधत श&L�~येसंबंधीची माxहती देणारा लेख  &Lीआरोfय &Lी-चळवळ लYZगक 
२००४ सkटlबर क9वता ११ हौस kफटलN eा. सनेुLा xट}ल ू उपल|ध नाहS 
२००४ सkटlबर कथा १२ धनम9ृVका डॉ. अ.णा रांगणकेर भोपाळ पापाजी आnण बेबो यांyया9वषयी uयांची मलुगी कथन करणारS कथा वा¦मयीन &Lी पWुष नातसेंबध 
२००४ सkटlबर लेख १५ तWण डॉट  कॉम केदार जोशी उपल|ध नाहS लfन या9वषयी आपले  मत साथ-साथ सं&थेम ये लेखकाने मांडले आहे लfनसं&था सामािजक MशOण 
२००४ सkटlबर eGत�~या १८ वाचणारे Mलxहतात अनेकांचे लेखन Mमसा अकंातील लेखन या9वषयी 
२००४ सkटlबर लेख २० जाग�तक कण $ब&धर Cदना�न4म0 शोभा नाखरे बोरSवलS आप}या ]यनूuवाशी झगडून &वावलंबी जीवन जगणारS मलेु आnण uयांना सहकायC करणाwया तWणांनी Mमळून घेतले}या &पध�9वषयी सामािजक 
२००४ सkटlबर लेख २२ मानवी उज �साठU Pयोगशीलता Pा. देवद0 दाभोलकर सातारा ~ांGतकारक मामा Oीरसागर यांyया कायाC9वषयी सामािजक 
२००४ सkटlबर लेख २४ नोबले शांती परुRकार 4मळवणाaया िR(या रा. प. नेने पणेु रSगोबेरटा मlचू, माइरSड कॉcरगन मॅfवअॅर यांyया9वषयी माxहती सामािजक आxदवासी n®चन धमC 
२००४ सkटlबर लेख २७ स ुदंराचा वधे लागो डॉ. jयामला वनारसे पणेु सुंदर अस�यासाठ�ची &वाधीन साधना सवाCना करता आलS पाxहजे या9वषयीचे 9ववेचन स¡दयCशा&L सामािजक सं&कृती 
२००४ सkटlबर झुंजमूुंज ू २९ झबुदेा Pा. सरोिजनी खरैनार नाMशक लेnखकेची मLैीण झुबेदा या9वषयीचे कथन 9ववाह आnण ि&Lया म&ुलSम &Lी 
२००४ सkटlबर झुंजमूुंज ू ३१ आCदवासी मCहलांच ेबकँ Rथाप8याच ेRव�न �ीGनवास गडकरS रायगड वाघाई मxहला संघ आnण uयांनी केलेले कायC याचा ऊहापोह सामािजक आxदवासी मxहला आZथCक 
२००४ सkटlबर झुंजमूुंज ू ३३ लगान lामAवकास अ4भयान- एक अनभुव परमे�वर धसाड े पणेु लगान iाम9वकास अMभयान यामधनू केलेलS कामे याचा ऊहापोह सामािजक MशOण iामीण 
२००४ सkटlबर ३६ दोनदा �यवहार आOण ताzयातील fे( शखेर गायकवाड अन~ुमnणकेम ये नाव आहे; परंतु  आत}या पानावर सदरचे लेखन आढळत नाहS 
२००४ सkटlबर अनभुव कथन ३७ भारतीय सRंकृती Cटकवताना लMलता गंडभीर उपल|ध नाहS कुटंुबातील संवादS कथन आnण uयातनू उलगडून येणारे सं&कृती  9वषयक आकलन सं&कृती 
२००४ सkटlबर अनभुव कथन ३९ समुाता न भवती लMलता गंडभीर उपल|ध नाहS मातuृव या9वषयी लेnखका  अनभुवाधाcरत लेखन करत आहेत &Lी पWुष संबंध चळवळ 
२००४ सkटlबर 9वशषे ओळख ४१ &चरनरेच ेतपRवी- डॉ. वसतंराव तळवलकर Pा. मीनाfी दादरावाला मुंबई डॉ. वसंत तळवलकर यांyया कायाCची माxहती आरोfय शतेी सामािजक 

२००४ सkटlबर अनवुाxदत कथा ४४ आवत $
म�ॅझीम गॉक¾, अन.ु Aवमल 
4लमये पणेु भाऊ-बहSण यांyयातील नाuया9वषयीची कथा &Lी पWुष नातसेंबध 

२००४ सkटlबर क9वता ४६ त ूगे�यानतंर पpुपांजलN Aवश े वांगणी 
२००४ सkटlबर eGत�~या ४७ बोलकं प( डॉ. सधुीर Mशधये इंदौर भाfयल�मी नावाyया मxहलेचा छळ  uया अनषंुगाने &Lी-अuयाचार कायदा या9वषयी चचाC कायदा आnण ि&Lया xहसंा आnण ि&Lया 
२००४ सkटlबर अनभुव कथन ४८ जगावगेळी वशैालS दाबके पणेु &वतःyया आजी9वषयी कथन MशOण सामािजक 
२००४ सkटlबर क9वता ४९ अतंम ु$ळे चतै_य मान े Mमरज 
२००४ सkटlबर xटपण ५० ]बTचारN ती अजंलS सोमण पणेु &Lीyया अनेका9वध भMूमके9वषयी Zच�कuसक xटपण  आधGुनक परंपरा आnण ि&Lया 

२००४ सkटlबर परSOण ५१ आप�या वाचनालयात
Rवाती सरुगंळीकर, वदंना 
जोशी पणेु पाच प&ुतकांची माxहती साxहuय धमC 

२००४ सkटlबर संवादS कथन ५४,५७ दोघी के. आि�वनी वाडा ती आnण uया  यांyयामधील संवादS कथन &Lी पWुष नातसेंबध 
२००४ सkटlबर कथा ५५ P�तकार क}पना कुलकणd पणेु ~ांती नावाyया मलुSची कथा  MशOण कुटंुब आnण ि&Lया 
२००४ सkटlबर eGतGनधी ५८ 4मसा P�त�नधी यादN

अकं 
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष#क लेखक शहर सारांश कळीचे श9द १ कळीचे श9द २ कळीचे श9द ३ 

२००४ ऑhटोबर मखुप-ृठ फोटो संदेश भंडारे पायांyया बोटांम ये जोडवे घातले}या मxहलांyया पायांचा फोटो 
२००४ ऑhटोबर संपादक4य ४ संवाद 9व;या बाळ पणेु शहरS-iामीण दवुा असणे कसे गरजेचे या9वषयी चचाC शहरS iामीण 
२००४ ऑhटोबर लेख ६ 4लCहणाaया बोलतात तo�हा मंगला गोडबोले पणेु 9वनोदS लेnखका टS. सनंुदRमा यांची मलुाखत साxहuय &LीMशOण सं&कृती 
२००४ ऑhटोबर 9वशषे ओळख ८ कमल Rहसकर शzदांकन : अपणा$ राजवाड े पणेु �फरत ेWfणालयाyया मा यमातनू काम करणाwया  डॉ. कमल Rहसकर  यांyया कायाCची ओळख आरोfय पWुषी 
२००४ ऑhटोबर लेख ११ स ुदंराचा वधे लागो डॉ. jयामला वनारसे पणेु सुंदर अस�यासाठ�ची &वाधीन साधना सवाCना करता आलS पाxहजे, या9वषयीचे 9ववेचन स¡दयCशा&L सामािजक सं&कृती 
२००४ ऑhटोबर बोलकं पL १३ uया दोघी गायी(ी स·दलगेकर पणेु eवासात भेटले}या दोन जनै सा वी यांyया9वषयी जनै xहसंा 
२००४ ऑhटोबर लेख १५ बलाFकार!शzदांTया पलNकडच े असीम सरोदे पणेु लहान मलुSंचे लYZगक शोषण यावरSल Zच�कuसक लेख लYZगक शोषण कायदा 
२००४ ऑhटोबर eासंZगक लेख १७ असाहS एक  बलाuकार शभुा महाजन औरंगाबाद लYZगक शोषण यावरSल eासंZगक लेखन लYZगक शोषण &Lी पWुष नातसेंबध 
२००४ ऑhटोबर कथा १९ डायलमेा डॉ. जय�ी गोडसे औरंगाबाद अजँला नावाyया मलुSची कथा वा¦मयीन &Lी पWुष नातसेंबध 
२००४ ऑhटोबर कायCशाळा २३ एक पटकथा ...घडललेN PदNप दN�fत पणेु ZचLपट GनMमCती व रसiहण 9वषयावरSल कायCशाळा घेतानाचे आलेले अनभुव कला सं&कृती 
२००४ ऑhटोबर &व अनभुव २६ �तसरा ]बदं ू राज�ी पाटNल इ&लामपरू म�ैLणीyया जीवनातील GनणCय या9वषयी कथन कुटंुब आnण ि&Lया सामािजक 
२००४ ऑhटोबर झुंजमूुंज ू २८ ज o�हा कातकरN जागा होतो... सदा4शव कांबळे उपल|ध नाहS कातकरS समहूाचे e�न या9वषयी लेखन जमाती सामािजक �Mमक 
२००४ ऑhटोबर झुंजमूुंज ू ३१ (कAवता) वाघरू, च«बळ Pकाश kकनगावकर जळगाव 
२००४ ऑhटोबर झुंजमूुंज ू ३२ पHरवत $नाTया Cदशने ेमCहला डॉ. .पचदं दखन े घाटS शा�वत 9वकासासाठ� लोकशासन कायC~म सं&थेमाफC त घेतले}या कायC~मा9वषयी राजकारण आOण िR(या आदंोलन

२००४ ऑhटोबर झुंजमूुंज ू ३३ दोनदा �यवहार आOण ताzयातल ेfे( शखेर गायकवाड

गोpटNTया जमीन 
�यवहार नीती 
यातनू साभार

२००४ ऑhटोबर झुंजमूुंज ू ३४ �नप]ु(क जोड�यांम`य ेप.ुषांची जबाबदारN आरोrय खमोरा व6न साभार उपल|ध नाहS Gनप�ुLक जोडपे यांना घेऊन मलु ंन हो�याyया कारणांची चचाC आरोfय लfनसं&था 
२००४ ऑhटोबर eGत�~या ३६ वाचणारे 4लCहतात अनकेांTया P�तk�या Mमसातील लेखन या9वषयी eGत�~या 
२००४ ऑhटोबर अनभुव ३८ उघ�या आयpुयाच ं… चीरहरण अजंलN �ीवाRतव करमाळा Gनवडणकु4yया काळात वाट}या जाणाwया सा¦या आnण गरSब शांती xहचा मuृय ूया9वषयी राजकारण आOण िR(या दाcर�य 
२००४ ऑhटोबर कथा ३९ आठवण श4म $ला रणCदव े नाMशक दोन म�ैLणींची कथा कुटंुब आnण ि&Lया वा¦मयीन 
२००४ ऑhटोबर कथा ४१ कळत नकळत व ृदंा Cदवाण औरंगाबाद ऑ�फसमधील &Lीची कथा &Lी पWुष नातसेंबध वा¦मयीन 
२००४ ऑhटोबर क9वता ५० उपलzध नाहN शलैा हळब े पणेु 
२००४ ऑhटोबर क9वता ५० य ेkकंवा काहN उषा परब सावंतवाडी 
२००४ ऑhटोबर क9वता ५० पHरFय�ता Aवदंा गोडबोल े पणेु 
२००४ ऑhटोबर क9वता ५१ ममी सवुणा$ जाधव मुंबई 
२००४ ऑhटोबर क9वता ५१ घायाळ Aवहगं Pा. का4लदं श�ुल मलकापरू 
२००४ ऑhटोबर क9वता ५१ आqज ेग नीला देसाई(केळवकर) पणेु 
२००४ ऑhटोबर क9वता ५१ काहN लोक श4म $ला गोसावी अहमदनगर 

२००४ ऑhटोबर परSOण ५२ आप�या वाचनालयात
वशैालN गोखल,े लता 
मखुडेकर, आसावरN काकडे

को�हापरू, 
औरगंाबाद,पणु े तीन पRुतकांची माCहती साCहFय सामािजक

२००४ ऑhटोबर &Lी डायरS ५५ आगळावगेळा RवातgंयCदन असीम सरोदे पणेु सहेलS सं&थेने बधुवार पेठेत साजरा केलेला &वातंPयxदन या9वषयी सामािजक जात 



२००४ ऑhटोबर वVृा]त ५६ ठा8याTया सवंादघरात: '4म(' नी4लमा पालवणकर ठाणे Mमसाने आयोिजत केले}या 'MमL' संवादातील चच�चा वVृा]त &Lी पWुष नातसेंबध 
२००४ ऑhटोबर eGतGनधी ५८ Mमसा eGतGनधी यादS 

%दवाळी >वशषेांक 
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष#क लेखक शहर सारांश कळीचे श9द १ कळीचे श9द २ कळीचे श9द ३ 

२००४ नोgहl-�डसl मखुप-ृठ पlxटगं अWंधती वतCक झाड ेआnण uयाभोवती उ¥या असणाwया दोन मxहला 
२००४ नोgहl-�डसl संपादक4य ६ संवाद 9व;या बाळ पणेु 9व;याताई यांनी भोगौMलक आnण मानMसक केलेला eवास याची चचाC सां&कृGतक राजक4य 
२००४ नोgहl-�डसl कादंबरS ८, १६५  नाव आहे  चाललेलS अ�ंबका सरकार मुंबई वयात येणाwया मलुSची कथा कुटंुब आnण ि&Lया &Lी पWुष नातसेंबध वा¦मयीन 
२००४ नोgहl-�डसl लेख १२ देवराई' आnण 'आई' सनुील सकुथनकर पणेु देवराई ZचLपटाyया GनMमVाने आईyया माणसू अस�याचा शोध कला आnण ि&Lया &Lी-चळवळ 

२००४ नोgहl-�डसl लेख १८ कमलादेवी च�टोपा`याय  उंबरªयाबाहरे आOण आत
अ.ंधती च�टोपा`याय, 
अन.ु जाई �नबंकर फलटण कमलादेवी च«टोपा याय यांyया आठवणी जाग9वताना सां&कृGतक कला 

२००४ नोgहl-�डसl कथा २४ द-ुकाळ साGनया मुंबई नवीन लfन झाले}या दांपuयाची गो-ट &Lी पWुष नातसेंबध 9ववाह आnण ि&Lया 
२००४ नोgहl-�डसl मेनोपॉज ३० रजो�नव0ृी: एक मनोशारNHरक समRया डॉ. नदंकुमार मलुमलु े नांदेड रजोGनवVृी 9वषयी माxहती &Lीआरोfय 

२००४ नोgहl-�डसl मेनोपॉज ३२ गभा$शय काढ8याची शR(k�या: मह{व आOण पया$य डॉ. अि&मता गुkते 

लोकAव�ान 
आरोrय दfता 
स4मती गभा$शय काढ8याची शR(k�या : मह{व आOण पया$य &Lीआरोfय 

२००४ नोgहl-�डसl मेनोपॉज ३४ रजो�नव0ृीच ेआ�हान पेल8यासाठU.. डॉ. 4मता नाखरे पणेु रजोGनवVृी 9वषयी माxहती &Lीआरोfय सं&कृती 
२००४ नोgहl-�डसl मेनोपॉज ३७ एच.आर.टN. : 'आजारा' पेfा उपचार तापदायक डॉ. अनंत फडके पणेु रजोGनवVृी दरRयान येणारे इतर आजार 9वषयी माxहती आरोfय 
२००४ नोgहl-�डसl मेनोपॉज ३९ चहेaयावर चढाई! डॉ. सजुाता जोशी पाटोदेकर नांदेड चाळीसनंतर वयोदशCक खणुा चेहwयावर येणे uयावर केले जाणारे eयोग यावर Zच�कuसक लेखन आरोfय स¡दयCशा&L 
२००४ नोgहl-�डसl मेनोपॉज ४१ त�यात-म�यात अजंलS मळेु पणेु पाळी आnण uयासोबत असणारे Lास या9वषयी माxहती &Lीआरोfय 
२००४ नोgहl-�डसl क9वता ४२ शांततपेवूuच वादळ आसावरN काकडे पणेु 

२००४ नोgहl-�डसl मेनोपॉज ४३ मनेोपॉज : व<ैयकxय Pjनाची सामािजक बाज ू
मनीषा ग�ुत,े शzदांकन : 
अपणा$ राजवाड े पणेु मेनोपॉज या9वषयी सामािजक अगंाने येणारे 9ववेचन सामािजक लYZगक 

२००४ नोgहl-�डसl मेनोपॉज ४७ (ास �हायलाच हवा का? मनेोपॉजचा (ास आOण आहार डॉ. Aवजया साठे पणेु मनेोपॉजचा (ास आOण आहार याAवषयी आरोrय आध�ुनक
२००४ नोgहl-�डसl कथा ५२ पायरN मगंला गोडबोल े पणेु eGतभा नावाyया सांसाcरक &Lीची कथा ि&Lया आnण कुटंुब &Lी पWुष नातसेंबध वा¦मयीन 
२००४ नोgहl-�डसl 9वशषे ओळख ५८ &च(कार अ.ंधती वत $क कAवता महाजन वसई ZचLकार अWंधती वतCक यांyया9वषयीची  माxहती कला आnण ि&Lया सं&कृती 
२००४ नोgहl-�डसl लेख ६६ फोनो अ�नल अवचट पणेु ज]ुया काळातील गाणी  ऐक�याचा फोनो याyया9वषयी माxहती मा यम 
२००४ नोgहl-�डसl कथा ६८ 6म नबंर चौतीस व ृदंा भाग $व े नाMशक हॉ&टेलमधील मलुSची कथा वा¦मयीन 
२००४ नोgहl-�डसl लेख ७६ स ुदंराचा वधे लागो डॉ. jयामला वनारसे पणेु सुंदर अस�यासाठ�ची &वाधीन साधना सवाCना करता आलS पाxहजे या9वषयीचे 9ववेचन स¡दयCशा&L सामािजक सं&कृती 
२००४ नोgहl-�डसl लेख ८० APय नी4लमा पालवणकर ठाणे त ूआnण मी यामधील नाuयाचा  पोत यावर भा-य करणारा लेख &Lी पWुष नातसेंबध 
२००४ नोgहl-�डसl लेख ८२ एक अ<Aवतीय �ां�तकारक Aवदषुी रोझा लrझबेग $ रा. प. नने े पणेु जमCनीम ये कामगार  चळवळीत काम करणाwया  आnण लेखन करणाwया  रोझा लfझबेगC यांyया9वषयी &LीकतृCuव चळवळ आZथCक 

२००४ नोgहl-�डसl 9वशषे ओळख ८८ पHरवत $न : 4शवाजी कागणीकर शभुदा जोशी
पालकनीती 
साभार कोयना जीवनह�क सरंfण स4मतीमाफ$त सामािजक काय $कता$ कागणीकर यांTयाAवषयी आदंोलन �pटाचार सामािजक

२००४ नोgहl-�डसl 9वशषे ओळख ९१ चळवळीन ेघडवलले ेनतेFृव : वशैालN पाटNल राजन इदंलुकर 9पपंळीखदुC कोयना जीवनह�क सरंfण स4मतीमाफ$त सामािजक काय $कता$ वशैालN पाटNल यांTयाAवषयी आदंोलन सामािजक
२००४ नोgहl-�डसl लेख ९६ जनुी गोpट �तचा नवा अथ $ नीला भागवत मुंबई परुाणातील कथा, gयhती यांyया eGतमा आnण uयाचा गा�यातनू लोकांपयCत पोहच9व�याचा eयuन या9वषयी कला आnण ि&Lया जागGतक4करण 

२००४ नोgहl-�डसl लेख ९९ AवकासाTया स ुदंर खणुा सजंय सगंवई पणेु 9वकास या श|दाचा, संक}पनेyया पातळीवरचा वेध घेणारा लेख आदंोलन Aवकास आOण अथ $कारण लोकशाहS 
२००४ नोgहl-�डसl लेख १०८ अबोलNची भाषा P�तभा रानड े पणेु eGतभा रानडे यांyया नातवेाईक ि&Lयांचे 9प¹यानसुार संiहS फोटो uयावरSल भा-य  ि&Lया आnण कुटंुब 
२००४ नोgहl-�डसl क9वता ११२ य� CदलNप &च( े यएुसए 
२००४ नोgहl-�डसl क9वता ११४ दोघी अजय कांडर बावशी 
२००४ नोgहl-�डसl क9वता ११४ वारसा हमेkकरण पFकx सोलापरू 
२००४ नोgहl-�डसl क9वता ११४ माई �ीधर नांदेडकर औरंगाबाद 
२००४ नोgहl-�डसl क9वता ११५ मलुN वज �श सोलकंx आगाशी 
२००४ नोgहl-�डसl क9वता ११५ अ_न मनोज पाठक शगेाव 
२००४ नोgहl-�डसl क9वता ११५ अडाणी माय राज o� गहाळ परभणी 
२००४ नोgहl-�डसl क9वता ११५ त ूमाय माऊलN माझी तकुाराम Oख�लारे परभणी 
२००४ नोgहl-�डसl क9वता ११६ qया शहरावर मी पोसलो �नतीन कुलकणu पणेु 
२००४ नोgहl-�डसl क9वता ११६ बाई मजरुNचा Cदस सतंोष पवार �ीरामपरू 
२००४ नोgहl-�डसl क9वता ११६ कठपतु�या Pफु�ल 4शलदेार नागपरू 
२००४ नोgहl-�डसl क9वता ११७ पात े अ�नल कांबळी नांदगाव 
२००४ नोgहl-�डसl क9वता ११७ ]बचकत ]बचकत जगतोय छान हमेतं Cदवटे मुंबई 
२००४ नोgहl-�डसl क9वता ११८ ह ेकुपोAषत बालका अAवनाश साळापरुNकर परभणी
२००४ नोgहl-�डसl क9वता ११८ फतवा आ�हाद भावसार नंदरुबार 
२००४ नोgहl-�डसl क9वता ११८ त ूRव�नांTया वाटेवरचा उTचार गोAवदं काजरेकर तळवडा 

२००४ नोgहl-�डसl क9वता ११९ त ूकुठं आहसे माया?
�नम $ला पतुलु, अन.ु राज o� 
गोणारकर उपल|ध नाहS 

२००४ नोgहl-�डसl क9वता १२० �हनीबाय Pा. नामदेव गवळी MसधंदुगुC 
२००४ नोgहl-�डसl क9वता १२० ख�टू  होऊन बसलोय वीरधवल परब पाल 
२००४ नोgहl-�डसl क9वता १२० ग«धळा ये Pवीण बांदेकर सावंतवाडी 
२००४ नोgहl-�डसl कथा १२२ P�तभदेन मोCहनी मोघ े पणेु पि�चम बंगाल म येपतीची बदलS आnण Gतथे Mमळाले}या मंडल नावाyया नोकर या9वषयीची कथा वा¦मयीन 
२००४ नोgहl-�डसl वVृा]त १३६ जाणीव-जागतृीTया Cदशने े मrुधा देशपांड े पणेु पंधरावा Mमसा वाढxदवस वVृा]त &Lीवाद जागGतक4करण सां&कृGतक 
२००४ नोgहl-�डसl बचत गट १४२ सhयक ¢िpटकोन आवjयक अतलु सलुाख े पणेु बचतगटाची संक}पना, बांगलादेशातील iामीण बँकचा अनभुव या OेLातील त�ª व कायCकuया�चे अनभुव आnण �ि-टकोन iामीण अथCकारण रोजगार 
२००४ नोgहl-�डसl क9वता १४५ समानता, पिु�लगंी-R(ी4लगंी हरेबं कुलकणu अकोले 
२००४ नोgहl-�डसl बचत गट १५० �f�तज ेAवRतार8याची गरज सधुा कोठारN पणेु &वयंसाहा�य गटा9वषयीची माxहती सं&था सामािजक 
२००४ नोgहl-�डसl बचत गट १५२ देश पातळीवर एकािFमक धोरण हव े मधेा सामतं पणेु बचतगट संक}पना या9वषयी 9व�लेषण iामीण-शहरS सामािजक 

२००४ नोgहl-�डसl बचत गट १५४ दशकभराचा अनभुव शभुदा देशमखु गडZचरोलS बचतगट &Lी पWुषांचे या9वषयी माxहती पारंपcरक Aवकास आOण अथ $कारण रोजगार 
२००४ नोgहl-�डसl बचत गट १५६ पHरवत $नाच ेनव ेमा`यम उषा गोजम े अहमदपरू बचतगटाने 9वकासाuमक कामाकड ेलO वेध}याचे मराठवा¦यातले अनभुव 9वकास मCहला आOण अथ $कारण iामीण 
२००४ नोgहl-�डसl बचत गट १५७ R(ी सवंादाच े�यासपीठ डॉ. P. Cद. जोशी-पाटोदेकर नांदेड बचतगट &Lी-संवादाचे मा यम बनते या9वषयी iामीण मxहला &वावलंबन 
२००४ नोgहl-�डसl बचत गट १५८ fमता वाढवणारN 'Rवय4ंस<धा' अ�नल आलरुकर नांदेड &वयंMस;धा या शासक4य योजने9वषयी आxदवासी मxहला सOमीकरण 
२००४ नोgहl-�डसl बचत गट १६० Rवयसंाहा¸य गट: आ�हान ेव Cदशा स�ुनता बागल उ&मानाबाद &वयंसाहा�य गटातनू घडणारे मxहलांचे &वावलंबन या9वषयी &Lी सOमीकरण  धमाCधता रोजगार 
२००४ नोgहl-�डसl बचत गट १६२ धोके कस ेटाळणार? कुसमु कOण $क उपल|ध नाहS बचतगट आnण इतर सम&या यावर चचाC दाcर�य भ-�ाचार 
२००४ नोgहl-�डसl eGतGनधी २०२ 4मसा P�त�नधी यादN

अकं 
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष#क लेखक शहर सारांश कळीचे श9द १ कळीचे श9द २ कळीचे श9द ३ 

२००४ जानेवारS 
१)मखुपpृठ      
२)आतील पान १) रंजन बेलखोड े

१) चार पRुतक, एक पेन आOण एका उघडल�ेया पRुतकावर झोपललेN मांजर. २)  २८ नो�हoबर qयो�तबा फुल े
Rम�ृतCदन, ३ जानवेारN साAव(ीबाई फुल ेज_मCदन, आOण ६ �डस oबर बाबासाहबे आबंडेकर �नवा$णCदन �न4म0ान े
फोटो छापल ेआहते.

२००४ जानेवारS संपादक4य ४ संवाद 9व;या बाळ पणेु जागGतक4करण आnण खाजगीकरण याचे  पcरणाम, जातीय xहसंा, राजकारण या म;ु;यांना घेऊन  eादेMशकतनेसुार चचाC जागGतक4करण जात आnण xहसंा 9वकास 
२००४ जानेवारS लेख ६ नोबले परुRकारAवजतेी 4शरNन इबादN रा. प. नेने पणेु इराण मधील सधुारणावादS म&ुलSम कायCकतd MशरSन इबादS यांyया9वषयी म&ुलSम &Lी धमा�धता परंपरा 
२००४ जानेवारS लेख ११ R(ी अ¦यास भारतीय सदंभा$त 9व;यतु भागवत पणेु &Lी-अ¥यास या ªानशाखे9वषयी माxहती &LीवादS Mलगंभेद &Lी-पWुष समानता 
२००४ जानेवारS कथा १४ फेMमGन&ट 9वनया केळकर नाMशक पWुषाचे फेMमनी&ट असणे-नसणे याब;दलची कथा &LीवादS वा¦मयीन 
२००४ जानेवारS लMलत लेख १६ मhुत नेLा साठे क}याण मन ूयावर  Zच�कuसक उपरोZधक लMलत लेखन सामािजक 
२००४ जानेवारS 9वशषे लेख १८ सुंदराचा वेध लागो... �यामला वनारसे  पणेु सुंदर अस�यासाठ�ची &वाधीन साधना सवाCना करता आलS पाxहजे या9वषयीचे 9ववेचन स¡दयCशा&L सामािजक 

२००४ जानेवारS लMलत लेख २० दसुaयाTया इमानाच ेरfक
हHरशकंर परमाई, अन.ु 
उqqवला केळकर सांगलS साxहuय संमेलन आnण uयात काम करणारे लोक यांyया9वषयी उपहासाuमक लेखन साxहuय 

२००४ जानेवारS कथा २२ आठ - अ¬ठाव]न वजैयंती पटवधCन पणेु कॉलेज जीवनातील आठवणी, लोकल eवास याब;दल कथन &Lी पWुष नातसेंबध वा¦मयीन 
२००४ जानेवारS लMलत लेख २५ एक छोटN मलुगी- परN कx देवदतू? क�पना श<ुधवशैाख इंदरू बेबी पलक मछुाल हS इंदरूची छोटS मलुगी गा�यातनू सामािजक कायाCसाठ� Gनधी जमा करत ेGतyया9वषयी सामािजक आरोfय 
२००४ जानेवारS त.ण डॉट कॉम २८ नोकरNतील अ�निjचतता आOण लrन वदंना सधुीर कुलकणu पणु े नोकरN �यवसायातील अ�निjचतता आOण लrन याAवषयी त.णांची मत े रोजगार 4शfण सामािजक
२००४ जानेवारS झुंजमूुंज ू ३२ उषाचा कंुकू  (अनभुव) सनुीती स.ु र. पणु े उषा नावाyया 9वधवेने कंुकू लावावे क4 न लावावे यावर केलेलS मxहलांशी चचाC सामािजक 9ववाह आnण ि&Lया 
२००४ जानेवारS झुंजमूुंज ू ३४ मोह (कथा) अशोक गायकवाड चोपडा गावाकडील बxहणीचे घर आnण आसपास राहणारे लोक uयातील �योती नावाyया मलुSyया मuृय ूयावरSल कथन वा¦मयीन iामीण 
२००४ जानेवारS पL ३७ बोलकं पL मीनाfी उपल|ध नाहS नोकरS मधील ि&Lया आnण uयांचे जीवन याब;दल थोडhयात भा-य  करणारे पL कामावरSल ि&Lया सामािजक 
२००४ जानेवारS लेख ३८ जल�यवRथापन(Aवचार तर करायला स6ुवात क6) रोCहदास कवळे मोहोपाडा पा�याची बचत कशी करावी या9वषयी चचाC पयाCवरण आदंोलन 



२००४ जानेवारS कथा ४० �ी Mश}लक 
इवान ब�ुनन, अन.ु बा.ध«. 
lामोपा`ये यकेु नोबेल पाcरतोषक 9वजेते रMशयन लेखक इवान बGूनन यांची कथा वा¦मयीन 

२००४ जानेवारS लMलत लेख ४२ देता कप¦यांसी डॉ. सजुाता जोशी- पाटोदेकर नांदेड भांडीवालS आnण Gतची असणारS सौदSबाजी याभोवतीची चचाC आधGुनक सामािजक 
२००४ जानेवारS क9वता ४४ संतालS क9वता आसावरN काकडे पणेु 
२००४ जानेवारS क9वता ४६ काल आnण आज हरेबं कुलकणu अकोले 
२००४ जानेवारS क9वता ४६ uया अन_या मुंबई 
२००४ जानेवारS क9वता ४६ आई Aव<यागौरN गोखले मुंबई 
२००४ जानेवारS क9वता ४६ उपल|ध नाहS ल4लता बाCठया पनवेल 
२००४ जानेवारS परSOण ४७ आप}या वाचनालयात मणृा4लनी शहा पणेु चार प&ुतकांची माxहती आरOण सामािजक 
२००४ जानेवारS &Lी डायरS ५० अOखल भारतीय बहुभाAषक चतथु $ कव�य(ी समंलेन नदंा आमले कागल अOखल भारतीय बहुभाAषक चतथु $ कव�य(ी समंलेन व0ृा_त प.ुषPधान साCहFय R(ी4शfण
२००४ जानेवारS परु&कार ५३ सहजीवन परु&कार Aव�नता हाटे मुंबई ठा�याचे MशOक पती पuनी अ9वनाश व नंxदनी बव� यांना रोxहणी रामकृ-ण पटवधCन &मतृीपरु&कार  xदला या9वषयी लेखन सामािजक 
२००४ जानेवारS eGत�~या ५५ वाचणारे Mलxहतात अनकेांच ेलखेन उपल|ध नाहS Mमसातील लेखन आnण Mमसा या9वषयी eGत�~या 
२००४ जानेवारS xटपण ५६ बाय (द वे) �क  िRमता उपल|ध नाहS आतंररा-�Sय ZचLपट महोuसव यामधील ZचLपट या9वषयी ि&मताने सहुासला Mलxहलेले पL कला 
२००४ जानेवारS eGतGनधी ५८ Mमसा eGतGनधी यादS 

अकं 
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष#क लेखक शहर सारांश कळीचे श9द १ कळीचे श9द २ कळीचे श9द ३ 

२००४ फे�वुारS मखुप-ृठ मकंुुद सा. न. छोटSशी वीणा, पायwया यावर पावलांचे ठसे
२००४ फे�वुारS संपादक4य ४ संवाद 9व;या बाळ पणेु अनेक xठकाणी xदलेलS gयाqयाने uयातील काहS xठकाणी आलेले अनभुव या9वषयी चचाC सामािजक साxहuय 
२००४ फे�वुारS लेख ६ सुंदराचा वेध लागो �यामला वनारसे  पणेु सुंदर अस�यासाठ�ची &वाधीन साधना सवाCना करता आलS पाxहजे या9वषयीचे 9ववेचन स¡दयCशा&L सामािजक 
२००४ फे�वुारS कथा ८ संवादा9वना सं या सeे मुंबई साससूनू नाuया9वषयी कथा  ि&Lया आnण कुटंुब वा¦मयीन 
२००४ फे�वुारS लेख १३ Mलxहणाwया बोलतात मंगला गोडबोले पणेु अि&मता cरसोसC सlटर फॉर वमेुन या है�ाबाद येथील सं&थेने आयोिजत केलेलS लेnखकांची पcरषद या9वषयी साxहuय चळवळ 

२००४ फे�वुारS भाषण १६ Fया Cदवसाची वाट पाहत ेआहे
4शरNन इबादN, अन.ु सजुाता 
देशमखु पणेु MशरSन इबादS यांyया भाषणाचा अनवुाद सामािजक दहशतवाद धमा�धता 

२००४ फे�वुारS तWण डॉट  कॉम २० म ैगोताखोर मझु ेगहरे जाना होगा... अपणाC राजवाड े पणेु भारत ªान9वªान समदुाय सं&थेत काम करणाwया परेश जय�ी मनोहर कायCकuयाCशी केलेला संवाद सामािजक MशOण धमC 
२००४ फे�वुारS झुंजमूुंज ू २५ ऐका पांचाळेखदु $ची कहाणी 9व;या बाळ पणेु नसैZगCक आपVीतनू पांचाळे खदुC गावानं लोकांyया सहकायाCने कसा सरुOत Gनवारा उभा  केला या9वषयी पयाCवरण आxदवासी 
२००४ फे�वुारS झुंजमूुंज ू २७ मCहलांच ेअसहेN सबलNकरण (उप�म) माधवी देशपांडे सांगोला माता बालक उuकषC eGत-ठान सांगोला तालhुयात मxहला व बालकांyया e�नांसाठ� काम करणाwया  सं&थे9वषयी सं&था 
२००४ फे�वुारS झुंजमूुंज ू २९ वटपोOण $मा सनंुदा �फरके अबंरनाथ धाMमCक 9वषमता धमC सां&कृGतक सामािजक 
२००४ फे�वुारS बोलकं पL ३१ `यास सीता भोजने Mशरसगाव आxदवासी भागातील मxहलेच बोलकं पL iामीण &Lी दाcर�य कुटंुबgयव&था 
२००४ फे�वुारS लेख ३२ माCहती त(ं�ान- सFय आOण Aवपया$स शMशकांत काळे खेडd आधGुनकतबेाबत आधGुनकता 
२००४ फे�वुारS नाxटका ३४ भरवसा भा. ल. महाबळ मुंबई एक नाxटका कला कुटंुबgयव&था सामािजक 
२००४ फे�वुारS लMलत लेख ३८ ओळख भारती पांडे पणेु एक लMलत लेख  सामािजक आरोfय 
२००४ फे�वुारS सं&था पcरचय ४० साकार ZचLलेखा मेढेकर औरंगाबाद मxहला व बाल9वकास  या OेLात काम करणाwया  सेवाभावी सं&थेब;दल सं&था सामािजक 
२००४ फे�वुारS ZचLपट कथा  ४३ यव�नका रेण ूगाव&कर पणेु ZचLपटाची कथा कला सामािजक 
२००४ फे�वुारS क9वता ४६ कAवता Cहमनगासारखी अजंलS कुलकणd पणेु 
२००४ फे�वुारS क9वता ४६ वडेAंपस ं वसंत मरुदारे भगूर 
२००४ फे�वुारS क9वता ४६ उपलzध नाहN वशैालN अ(-ेhहाळगी पणेु 
२००४ फे�वुारS क9वता ४७ qयpेठ नागHरकांच े�pेठ 4म( &नेहलता दातार चे]नई 
२००४ फे�वुारS क9वता ४७ खlास सयू $lहण -९९ प-ुपा ग�े उपल|ध नाहS 
२००४ फे�वुारS क9वता ४७ जाRवदंाTया डहाळीवर सायमन माxटCन वसई 
२००४ फे�वुारS &Lी डायरS ४८ समकालNन 4शfण वाRतव आOण अपेfा वषृालS मगदमू वाशी 9वचारवेध साxहuय संमेलनात MशOण 9वचार शOैnणक सामािजक जागGतक4करण 
२००४ फे�वुारS परSOण ५१ आप�या वाचनालयात मणृाMलनी Zचतळे  पणेु डॉ. सuयिजत दबेु �यांyया Gनवडक  लघकुथा, ममCबंध, अि�वन : एक 9वला9पका व शकुसंवाद या वाचनालयातील प&ुतकांब;दल साxहuय पयाCवरण &LीपWुष नातसेंबंध 
२००४ फे�वुारS eGत�~या ५४ वाचणारे 4लCहतात अनेकांचे लेखन अनेक मा]यवरांचे लेखन आnण eGत�~या पयाCवरण सामािजक 
२००४ फे�वुारS xटपण ५६ बाय(दव)े कx ि&मता उपल|ध नाहS बायक4 �-टSला xदसणारं xटपण &Lीवाद पयाCवरण 
२००४ फे�वुारS eGतGनधी ५८ 4मसा P�त�नधी यादN Mमसाyया eGतGनधी यांची िज}हावार यादS 

म%हला %दन  >वशषेांक 
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष#क लेखक शहर सारांश कळीचे श9द १ कळीचे श9द २ कळीचे श9द ३ 

२००४ माचC 
1) मखुपpृठ      
2)आतीलपान २) ८ माच $! आतंरराp£Nय मCहला-Cदन!

१)उमा करबंळेकर   
२)गीतालN Aव.म.ं १)GनसगCZचL २) ८ माचC &Lी हhकाचा xदवस Rहणनू साजरा करावा या9वषयी पWुषeधान राजक4य सां&कृGतक 

२००४ माचC संपादक4य ४ संवाद 9व;या बाळ पणेु सां&कृGतक, धाMमCक आnण सामािजक दडपणाखालS ि&Lया भरड}या जात आहेत या9वषयीची चचाC धाMमCक सामािजक राजक4य 
२००४ माचC लेख ७ सुंदराचा वेध लागो �यामला वनारसे  पणेु सुंदर अस�यासाठ�ची &वाधीन साधना सवाCना करता आलS पाxहजे या9वषयीचे 9ववेचन स¡दयCशा&L सामािजक 
२००४ माचC प&ुतक पcरचय ९ द होल वमून' eाजhता महाजन ]य ूजसd डॉ. जम�न iीअर यांyया प&ुतकाचा पcरचय &Lीवाद &LीवादS चळवळ लYZगकता 
२००४ माचC लेख १३ Mलxहणाwया बोलतात मंगला गोडबोले पणेु नवनीत देव सेन या बंगालS भाषतेील लेnखकेशी केलेला अनवुाxदत संवाद साxहuय सामािजक 
२००४ माचC लेख १६ मी 'सधुा' च आहे अन.ु 9वजया देव मुंबई सधुा मतूd या Mलxहतात, uया सधुाच कशा आहेत? &Lी पWुष नातसेंबध 
२००४ माचC नाटक eGत�~या २२ हे मा¸या&तव मीनाfी दादरावाला मुंबई gहजायना मोनोलॉfज या इंiजी नाटकावरSल eGत�~या &Lीuव सामािजक कला 
२००४ माचC आ&वाद लेख २५ एक 9वलOण घरिजgहार म. द. हातकणगंलकेर सांगलS बंजाw याचे घर- यशोदा भोसले यांyया प&ुतकाचे समीOण साxहuय सां&कृGतक सामािजक 
२००४ माचC कथा ३० अ°यC अनघा लवळेलर पणेु 9वभा नावाyया मxहलेची कथा &Lी पWुष नातसेंबध वा¦मयीन 
२००४ माचC परSचय ३४ इंदवी तळुपळेु नागेश हाटकर सफाळे �Mमक मhुती संघटनेyया सं&थापक  इंदवी तळुपळेु  यांचा पcरचय अxदवसी iामीण सामािजक 
२००४ माचC तWण डॉट  कॉम ३७ APयद4श $नी कव � माझी एक Aवशषे म(ैीण नी4लमा सह�ब<ुध े पणेु 9eयदMशCनी कव� यांyया9वषयी MशOण 
२००४ माचC झुंजमूुंज ू ४० आरती: lामीण उ<योजकांसाठU AवAवध त(ं े �ी�नवास गडकरN पेण iामीण भागासाठ� नवनवीन तंL े9वकMसत करणाwया आरती उप~मा9वषयी iामीण शतेी 
२००४ माचC झुंजमूुंज ू ४३ साखरशाळेTया ग�यात यशाTया माळा(उप�म) डॉ शांता जोशी औरंगाबाद औरंगाबाद येथील जनाथC सं&थेने चाल9वले}या साखर शाळा 9वषयी MशOण iामीण सामािजक 
२००४ माचC परSचय ४७ मगॅससे ेपरुRकार AवजFेया - शांता 4स_हा Aव<या देवधर है�ाबाद शांता Mस]हा यांyया9वषयी &LीMशOण सामािजक 
२००४ माचC �ि-टकोन ५१ ](कोणाचा चौथा कोन डॉ. भषूण श�ुल पणेु कुटंुबाम ये सनू आ}यानंतरचा �ि-टकोन काय असावा या9वषयी कुटंुब आnण ि&Lया सामािजक 

२००४ माचC कथा ५४ दशं महावीर ज«धळे औरंगाबाद 
काहNतरN सांग8यासाठU आललेN ती आOण िजभवेरNल काटेरN कण बाजलूा सा6न सवंाद साध ूइिTछणारा रघ-ूएक 
भणगं kफरRता वा�मयीन R(ी प.ुष नातसेबंध

२००४ माचC वVृा]त ५६ बोल माधवी' अस ंhहणत Fया प.ुषांनी �तची वदेना बोलती केलN सजुाता देशमखु पणेु Mमसा, अOर&पशC, आnण सखी मंडळ या तीन सं&थांनी आसावरS काकड ेयांyया प&ुतकाyया eकाशन समारंभाचा वVृा]तसाxहuय 
२००४ माचC eGतसाद ५७ बोल माधवी' सजुाता देशमखु पणेु बोल माधवी  प&ुतक eकाशन समारंभा9वषयी मांडलेले मनोगत धमC &Lीमhुती सामािजक 

२००४ माचC मलुाखत ५९ च�ंPकाश देवल एक थटे भटे
Pा. दामोदर खडस,े 
शzदांकन: अपणा$ राजवाड े पणेु बोल माधवी  क9वता eकाशन दरRयान चं�eकाश  देवल यांची घेतलेलS मलुाखत साxहuय सामािजक 

२००४ माचC लेक ६४ समRयकेडून RवाR¬याकड े �नम $ला सरदेसाई पणेु आधार गटाची सं}पना आnण कायCप;धतीमधील टkपे �या9वषयी लेखात मांडणी केलS आहे आरोfय सामािजक &Lी पWुष नातसेंबध 

२००४ माचC बोलकं पL ६८ तरN मी कोलमडून पडल ेनाहN...
सषुमा आगरवाल, अन.ु 
ऊ4म $ला Cदघ े उपल|ध नाहS बलाuकार झा}यावर खचनू न जाता परत आपले  काम सtु करणाwया मxहलेचे पL ि&LयांवरSल xहसंा राजकारण 

२००४ माचC 
अनवुाCदत 
कAवता ७० �नlो कAवता अन.ु स ं̀ या कOण $क उपलzध नाहN �नlो कवीTया पRुतकातील अनवुाद केल�ेया कAवता

२००४ माचC परNfण ७३ आप�या वाचनालयात 6पालN 4शदें पणु े चार पRुतकांची माCहती सामािजक ल �&गक सबंधं मRुलNम समाज
२००४ माचC कAवता ७६ समजतू वासतंी इनामदार-जोशी को�हापरू
२००४ माचC कAवता ७६ गाण ं मदंाkकनी गोडसे देवगड
२००४ माचC कAवता ७६ दगडाTया आडोशाला न4लनी भोसकेर पणु े
२००४ माचC कAवता ७७ हाती काय आल?े स&ुच(ा कातरकर नागपरू
२००४ माचC कAवता ७७ कागदN हो�या अिjवनी गरुव पणु े
२००४ माचC कAवता ७७ माझी पोर श4शकांत 4शदें को�हार खदु $
२००४ माचC R(ी डायरN ७८ लाख मोलाची गोpट 4मसा P�त�नधी सहल 4मळून साaयाजणीTया P�त�नधींची सहल
२००४ माचC P�त�नधी ८० 4मसा P�त�नधी

अकं 
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष#क लेखक शहर सारांश कळीचे श9द १ कळीचे श9द २ कळीचे श9द ३ 

२००४ ए9eल 

१)मखुपpृठ   २) 
मखुपpृठ 
आतील पान च�ंशखेर बगेमपरेु १) गोधडी Mशवणाwया आजीचा फोटो २) १४ ए9eल आबेंडकरांचा ज]मxदन uया GनMमVाने xदलेला uयांचा फोटो 

२००४ ए9eल संपादक4य ४ संवाद 9व;या बाळ पणेु Gनवडणकुा आnण राजकारण यावर चचाC राजकारण सं&कृती 
२००४ ए9eल पL ६ 9eय पणजी आजी ओजस उपल|ध नाहS आजी 9वषयी नातवाचे मनोगत कुटंुब आणी ि&Lया 
२००४ ए9eल लेख ८ सुंदराचा वेध लागो �यामला वनारसे  पणेु सुंदर अस�यासाठ�ची &वाधीन साधना सवाCना करता आलS पाxहजे या9वषयीचे 9ववेचन स¡दयCशा&L सामािजक 



२००४ ए9eल Zचतंन १० �नवडणकुा आOण राजकारण प-ुपा भावे मुंबई Gनवडणकुा आnण मतदार या9वषयी चचाC िR(या आOण राजकारण &LीवादS चळवळ लोकशाहS 
२००४ ए9eल कथा १३ दोरा आnण झlडूची फुले योZगनी सवु� मुंबई सजुाता रेवदांड े&Lीची कथा वा´मयीन कुटंुब आnण ि&Lया 
२००४ ए9eल लेख १८ Mलxहणाwया बोलतात मंगला गोडबोले पणेु इGत धीtबेन पटेल यांची मलुाखत साxहuय 
२००४ ए9eल वVृा]त २१ दसुरे जग अिRतFवात आण8याची धडपड मनीषा सभेुदार बेळगाव 9व�व सामािजक मंचाचे अZधवेशन मनीषा सभेुदार �या पLकार म�ैLणीyया नजरेतनू जागGतक4करण दMलत आxदवासी 
२००४ ए9eल वVृा]त २२ 9व�व सामािजक मंच नीला भागवत मुंबई नीला भागवत यांyया नजरेतनू xटपलेले 9व�व सामािजक मंचाचे मुंबईतील अZधवेशन सामािजक जागGतक4करण सं&कृती 
२००४ ए9eल लेख २७ ती माणसं नgहेत राजीव जोशी क}याण ति&लमा नसcरन यांyया क9वतबे;दल Mलखाण साxहuय &Lीuव सामािजक 
२००४ ए9eल तWण डॉट  कॉम ३० बदलFया काळात त.ण-त.णी मलुाचा Aव�हर कसा करतात? वदंना सधुीर कुलकणu पणेु साथ-साथ मधील मलुा मलुSंशी चचाC व संकलन  &Lी पWुष नातसेंबध सामािजक 
२००४ ए9eल झुंजमूुंज ू ३४ लगान iाम9वकास &पधाC 9व;या कुलकणd पणेु नारS समता मंच सं&थेने आबेंगाव तालhुयातील भीमाशंकर पcरसरात आयोिजत  केले}या लगान iाम9वकास &पध�ची माxहती iामीण आरोfय सामािजक 
२००४ ए9eल झुंजमूुंज ू ३७ आकाश पेलायचं आहे उVमकुमार इंदोरे गंगापरू अमयाCद आकाशाची महान &वkन पाहणाwया iामीण  भागातनू आले}या एका तWण पLकाराच ंZचतंन iामीण MशOण 
२००४ ए9eल बोलकं पL ३९ लOेखकेच ेअ4भ�य�ती Rवातgंय धो�यात .. रिजया सलुतानी अमरावती ति&लमा नसcरन यांyया MलखाणावरSल बंदS यावtन म&ुलSम लेnखकेचे Mलखाण आnण बंदS यावर चचाC   म&ुलSम &Lी साxहuय लYZगक शोषण 
२००४ ए9eल मलुाखत ४० Aव<या राऊत' झाललेN अCदती देशपांड े नीला शमाC पणेु ’नॉट ओ]लS  Mमसेस राऊत’ या ZचLपटा9वषयी  अxदती देशपांडे यांyया eGत�~या कला आnण ि&Lया 

२००४ ए9eल कथा ४२ चाफा माधव परुाnणक बदलापरू 
फसवल ंकुणी? कोण फसवल ंगेल?ं PFयके फसगत एवढN जीवघणेी असत ेका? शपथ सटुत ेhहणज ेकाय? अस े
बरेच Pjन घऊेन ती चा¶याजवळ यते ेयाAवषयीची कथा वा¦मयीन 

२००४ ए9eल लेख ४७ लोकशाहS उuसव MमMलदं चgहाण पणेु प�ुयातील मासमू सं&थेने लोकशाहS उuसव संक}पना आणलS, जानेवारS २००४ म ये घेतले}या लोकशाहS उuसव या9वषयी लोकशाहS Mलगंाधाcरत 9वषमता अ}पसंqयाक 
२००४ ए9eल क9वता ५० उघड}यानंतर क9वता महाजन वसई 
२००४ ए9eल परSOण ५२ आप}या वाचनालयात �योu&ना आफळे पणेु चार प&ुतकांची माxहती जात आदंोलन साxहuय 
२००४ ए9eल &Lी डायरS ५४ चौथ ेसाCहिFयक कलावतं समंलेन eा. शलेैश �Lभवुन पणेु साxहिuयक कलावंत संमेलन या9वषयी साxहuय लोकशाहS 
२००४ ए9eल वVृा]त ५५ सखुी ससंाराच े�ये मCहलांचचे 9वजया चौक धळेु समाजवादS मxहलासभेने कुटंुब सौqय मेळाgयाचे आयोजन केले होते  uया9वषयी धमC &LीकतृCuव 
२००४ ए9eल eGत�~या ५६ वाचणारे Mलxहतात अनेकांचे लेखन Mमसा अकंा9वषयी आnण अकंातील लेखन या9वषयी 
२००४ ए9eल eGतGनधी ५८ Mमसा eGतGनधी यादS 
२००४
२००४

अकं 
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष#क लेखक शहर सारांश कळीचे श9द १ कळीचे श9द २ कळीचे श9द ३ 

२००४ मे मखुप-ृठ eा. संभाजी कदम 
२००४ मे संपादक4य ४ संवाद 9व;या बाळ पणेु दाcर;य यावर ऊहापोह राजकरण आxदवासी पWुषी 
२००४ मे 9वशषे ओळख ६ जीवन समlतने ेजगणारN &च(कार:qयोFRना कदम नी4लमा पालवणकर ठाणे जीवन समlतने ेजगणारN &च(कार : qयोFRना कदम यांची ओळख कला आOण िR(या
२००४ मे लेख ११ Mलxहणाwया बोलतात मंगला गोडबोले पणेु इGत सारा अबबुकर यांची मलुाखत सामािजक राजक4य साxहuय 
२००४ मे लेख १४ सुंदराचा वेध लागो �यामला वनारसे  पणेु सुंदर अस�यासाठ�ची &वाधीन साधना सवाCना करता आलS पाxहजे, या9वषयीचे 9ववेचन स¡दयCशा&L सामािजक 
२००४ मे पcरचय १६ अमॅझेॉनTया खोaयातील जगंलात राहणाaया आCदवासींचा 4म(-पोRवलेो ग. e. eधान पणेु आxदवासी यांyयावर अ¥यास करणाwया  पो&वेलो याyया9वषयी आxदवासी पयाCवरण n®&ती धमC 
२००४ मे Zचतंन २० जग बदल8याच ंआवाहन मhुता मनोहर पणेु कॉ. अशोक मनोहर यांyया9वषयी कामगार 
२००४ मे लेख २३ आजीTया �डिजटल गोpटN नंxदनी आuमMस;ध मुंबई आजीyया गो-टS टSgहSवर शकंुतला कुलकणd यांनी सादर के}या  uया9वषयी eसारमा यम सामािजक 
२००४ मे 9वशषे ओळख २६ महाराp£ शाCहरा - अनसुया 4शदें शांता रानडे पणेु �ये-ठ कायCकuयाC अनसुयाबाई Mशदें यांyया9वषयी माxहती कला आnण ि&Lया चळवळ समाजवादS 

२००४ मे झुंजमूुंज ू ३० स_मानान ंजग8यासाठU
हष $ मदेंर, अन.ु अपणा$ 
राजवाड े पणेु आ�ंeदेश येथील गुंटूर िज}�यात सम�ु�कनारS अधं लोकांची व&ती या9वषयी सामािजक 

२००४ मे झुंजमूुंज ू ३२ (कAवता) नजर �ीमती पाडळकर उपल|ध नाहS 
२००४ मे झुंजमूुंज ू ३३ (कAवता) इ�ंडया आOण भारत भरत यादव  सोलापरू 
२००४ मे झुंजमूुंज ू ३३ उपलzध नाहN �ीमती पाडळकर उपल|ध नाहS 
२००४ मे झुंजमूुंज ू ३४ (बोलकं प() प_ुहा एकदा कंुकवाची उठाठेव अनरुाधा पोतदार को}हापरू पतीyया Gनधनानंतर कंुकू  लावावे क4 नाहS या9वषयीची चचाC सामािजक सं&कृती 

२००४ मे अनवुाxदत कथा ३६ खरे Pेम
मराठU .पांतर: Pा. वा. ह. 
को�पर Zचपळूण सापडले}या पा�कटातील पL आnण uया9वषयी कथन वा¦मयीन &Lी पWुष नातसेंबध 

२००४ मे अनभुव ३८ लकेxTया घरN अि�वनी ध�गड े पणेु लेक4yया सहवासात राहणे यावरSल अनभुव लेnखका मांडत आहेत सामािजक कुटंुब आnण ि&Lया 
२००४ मे लMलतलेख ४३ काटा .त,े तयांना शोभा बडवे नाMशक चाMळशीमधील रMसकाची कथा  वा¦मयीन कुटंुब आnण ि&Lया 
२००४ मे संकलन ४६ सपोट $ lपु- एक आjवासक पसै उपल|ध नाहS 9व9वध सपोटC iुप संबंधीची माxहती आरोfय MशOण 
२००४ मे लेख ४९ समप&थक £Rट �बदंमुाधव nखरे पणेु पWुष लZैगक आरोfय कl � या9वषयी लYZगकता 
२००४ मे क9वता ५१ या ताप�या उ_हाला नMलनी भोसेकर पणेु 
२००४ मे क9वता ५१ सरN महेश मोरे नांदेड 
२००४ मे क9वता ५१ झाल ेप8ुयाईच ेपाणी अजूCनदेशमखु कोरडगाव 
२००४ मे क9वता ५२ सईबाई अजंलS कुलकणd पणेु 
२००४ मे क9वता ५२ अरे, जगणाaयांनो, fणोfणी जगाव ंलागणार ं लSला धनपलवार नांदेड 
२००४ मे क9वता ५२ शरू ठ6 Pमोदकुमार अणरेाव ग�xदया 
२००४ मे परSOण ५३ आप�या वाचनालयात मदंाkकनी भार<वाज पणेु चार प&ुतकांची माxहती दMलत साxहuय चळवळ 

२००४ मे eGत�~या ५६ वाचणारे 4लCहतात
वसधुा धागमवार, सधुा 
कामळे

नवी Cद�लN, 
rवा�हरे ](कोणाचा चौथा कोण याAवषयी वाचक 4लCहत आहते आOण सवंादाAवना या कथAेवषयी P�तk�या कुटुबं आणी िR(या

२००४ मे &Lी डायरS ५७ R(ी डायरN शाMलनी मेनन �Lचरू केरळ रा�यातील मलुSंyया9वषयी  माxहती सामािजक MशOण 
२००४ मे eGतGनधी ५८ 4मसा P�त�नधी यादN

कथा >वशषेांक 
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष#क लेखक शहर सारांश कळीचे श9द १ कळीचे श9द २ कळीचे श9द ३ 

२००४ जनू
१) मखुपpृठ     
२)आतील पान २) गोपाळ गणशे आगरकर यशोदा वाकणकर  १) GनसगCZचL २) आगरकर यांyया9वषयीचे छोटे xटपण 

२००४ जनू संपादक4य ४ संवाद 9व;या बाळ पणेु जनै धमdय 9eयाल या आठ वषाCyया xदलS गेलेलS दSOा या9वषयी चचाC जनै धमC लZैगकं अuयाचार सां&कृGतक 
२००४ जनू लेख ६ सुंदराचा वेध लागो �यामला वनारसे  पणेु सुंदर अस�यासाठ�ची &वाधीन साधना सवाCना करता आलS पाxहजे या9वषयीचे 9ववेचन स¡दयCशा&L सामािजक 
२००४ जनू लेख ८ Mलxहणाwया बोलतात मंगला गोडबोले पणेु इGत gहो}गा तलेग ुसाxहिuयक यांची अनवुाxदत मलुाखत साxहuय चळवळ &Lीवाद 

२००४ जनू अनवुाxदत कथा १० मी मा¸या सोबतीनं 
इला आरब महतेा, अन.ु 
अजनी नरवण े पणेु पतीच ंGनधन आnण आपाप}या  कामात गुंतलेलS मलेु याम ये आलेला एकटेपणा uया9वषयी कथा  वा¦मयीन कुटंुब आnण ि&Lया 

२००४ जनू अनभुव कथन १४ अपवूाC मोxहनी मोघे पणेु पती कामाला आnण मलेु शाळेत गे}यानंतर Mमळणारा वेळ यामधील अनभुव कथन कुटंुब आnण ि&Lया 
२००४ जनू कथा १८ ओळख डॉ. अलका कुलकणu शहादा दोन बxहणीची कथा  कुटंुब आnण ि&Lया वा¦मयीन 
२००४ जनू झुंजमूुंज ू २७ (कथा) क·दा 4सलात ैअhमा... क·दा मबुारक शखे सोलापरू म&ुलSम मजरू रा�बया आnण दाcर�य यावरSल कथा दाcर�य म&ुलSम &Lी वा¦मयीन 
२००४ जनू झुंजमूुंज ू ३० (सFयकथा) आOण बायजा सखु6प घरN पोहोचलN पpुपावती पाटNल कामथे लेnखकेyया पcरसरात घडले}या सuयघटनेवर आधाcरत कथा ि&LयांवरSल xहसंा वा¦मयीन 
२००४ जनू सuय हक4कत ३२ असंहS होऊ शकतं पnूणCमा मेटकर मुंबई लेnखकेyया माxहतीतील एक सuय हक4कत कुटंुब आnण ि&Lया वा¦मयीन 
२००४ जनू कथा ३४ eीGतसंगम मीरा शवेड े पणेु ऑ�फसम ये काम करणाwया स9वताची गो-ट &Lी पWुष नातसेंबध वा¦मयीन 
२००४ जनू कथा ४१ गंधयाLा आशालता सावे तारापरू चौघी बxहणींची कथा कुटंुब आnण ि&Lया वा¦मयीन 
२००४ जनू कथा ४३ कलंक रंगनाथ  कुलकणd मुंबई पं. बाळकृ-ण क4तCन करणारे यांची कथा  वा¦मयीन 
२००४ जनू कथन ४५ धात ू/धात,ू माणसू/माणस!ं! नीतीन देशपांडे पणेु माणसू आnण धातू यांyयातील संबंध वा¦मयीन कुटंुब आnण ि&Lया &Lी पWुष नातसेंबध 
२००४ जनू कथन ५० Gनबंध नीलम माणगावे जयMसगंपरू लहानपणी र&uयावर कWणा नावाyया मलुSचे कथन Mलगंभेद सामािजक वा¦मयीन 
२००४ जनू परSOण ५५ आप}या वाचनालयात वदंना सधुीर कुलकणu पणेु चार प&ुतकांची माxहती सं&कृती चळवळ 
२००४ जनू eGतGनधी ५८ Mमसा eGतGनधी यादS 

अकं 
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष#क लेखक शहर सारांश कळीचे श9द १ कळीचे श9द २ कळीचे श9द ३ 

२००४ जलु ै मखुप-ृठ प-ुपा गं�े 
२००४ जलु ै संपादक4य ४ संवाद 9व;या बाळ पणेु तuकालSन Gनवडणकुा आnण राजकारण यावर चचाC राजकारण धमा�धता 
२००४ जलु ै लेख ६ सुंदराचा वेध लागो �यामला वनारसे  पणेु सुंदर अस�यासाठ�ची &वाधीन साधना सवाCना करता आलS पाxहजे या9वषयीचे 9ववेचन स¡दयCशा&L सामािजक 
२००४ जलु ै पL ८ तमुचा Gनरोप घेताना आशा साठे पणेु कायCकारS संपादकपद का सोडत ेआहे या9वषयी वाचकांना Mलxहलेले पL 
२००४ जलु ै लेख ९ Mलxहणाwया बोलतात मंगला गोडबोले पणेु इGत अनाMमका xहदंS साxहuय 9व�वातील लेnखका यांची मलुाखत साxहuय &Lी पWुष संबंध 
२००४ जलु ै लेख १२ लोकसभा �नवडणकुा २००४ आOण धम $�नरपेfता रिजया पटेल पणेु लोकसभा Gनवडणकू २००४ धमा�धता आnण धमCGनरपेO 9वचारांyया पेचातील राजकारण यावरSल Zच�कuसक लेख राजकारण धमा�धता लोकशाहS 

२००४ जलु ै अनवुाxदत कथा १४ द &टुडटं 
अतंोन चकेॉ�ह, अन.ु Aवजय 
पाडळकर उपल|ध नाहS अतंोन चेकॉgह लेखकाची कथा वा¦मयीन 

२००४ जलु ै लेख १६ प¬ृवीची कAवता 'प¬ृवी का ]बबं'
ग]ॅvएल 4मR(ाल, अन.ु 
सरेुखा गोडबोल-ेदवु � वधाC }यMुसला गोदोय यांनी टोपण नावाने Mलxहले}या क9वता uयातील काहS अनवुाxदत क9वता 

२००४ जलु ै लेख १८ kक4लगं फॉर ऑनर...असहेN सRंकृती रfण मLैयेी जोशी ठाणे जागGतक &तरावर होणारे ऑनर �कMलगं सम&या यावर चचाC ि&LयांवरSल xहसंा सां&कृGतक 
२००४ जलु ै कथा २० म(ै गणशे खडकतकर पणेु मLैीची कथा &Lी पWुष संबंध वा¦मयीन 
२००४ जलु ै तWण डॉट  कॉम २२ मांडवाखालनू जा8याआधीची ]बकट वाट! सजुाता राऊत ठाणे &थळ पाहताना काय काय होत असते, या9वषयी ऊहापोह &Lी पWुष नातसेंबध लfनसं&था 

२००४ जलु ै लेख २५ त ेसरधोपट Aवधान... डॉ. सजुाता जोशी-पाटोदेकर नांदेड 
आप�या अ¦यासाTया आOण ]बन अ¦यासाTया Aवषयावर जबाबदारNन ंAवधान kकंवा शरेेमारN करण फार मह{वाच ं
याची जाणीव �नमा$ण करणारा लखे आरोrय 4शfण

२००४ जलु ै उप~म २७ पRुतक 4भशीमडंळ- एक वाचन चळवळ वसधुा पा`ये नाMशक नाMशक येथील Mभशीमंडळ यांचे  &नेहसंमेलन या9वषयी राजकारण आZथCक 



२००४ जलु ै अनभुव २९ आजीला भटूेन यायलाच हव!ं मालAवका देखण े नागपरू तWणांना, म यमवयींनाना जाग करणारा आnण वयोव;ृधांना सखुावणारा अनभुव कुटंुब आnण ि&Lया 
२००४ जलु ै झुंजमूुंज ू ३१ शखे दांपFय-माणसुकxचा झरा मीनाfी के.रे औढंा उदगीर येथील येथील शखे  पतीपuनी यांची लोकांना मदत कर�याची वVृी &Lी पWुष नातसेंबध सामािजक 
२००४ जलु ै झुंजमूुंज ू ३२ (कAवता) माय केशव खटNग परभणी 
२००४ जलु ै झुंजमूुंज ू ३२ (कAवता) त ेदोघ े Aवजय &चतळे इंदरू 
२००४ जलु ै झुंजमूुंज ू ३२ (कAवता) रोजगारN Aवpण ू4शदें सातारा 
२००४ जलु ै झुंजमूुंज ू ३३ जाग�तक मCहलाCदनी कातकरN मCहलांTया आवाजान ेपेण शहर दमुदमुल े रचना मोरे पेण १००० कातकरS आxदवासी मxहलांचा शासन 9वरोधी मोचाC या9वषयी आxदवासी मxहला संघटना 
२००४ जलु ै झुंजमूुंज ू ३५ राजकxय <वषेापोटN R(ीTया Aवनयाची बोलN डॉ. Aवजय साठे ठाणे पंचायत Gनवडणकुांचे ि&LयांवरSल राजकारण या9वषयी राजकारण पWुषी सामािजक 

२००४ जलु ै झुंजमूुंज ू ३७ ठकास महाठक, मखुFयारप( �ी शखेर गायकवाड

गोpटN6प 
जमीन�यवहारनी
ती पRुतकातनू गोpटN6प जमीन�यवहारनीती पRुतकात�या शहाण ंकरणाaया काहN गोpटN

२००४ जलु ै कथा ३८ �नण $य सरला lामोपा`ये यकेु इyछामरण या9वषयीची कथा व;ृधuव वा¦मयीन 
२००४ जलु ै 9वशषे ओळख ४२ अधं सहचरासोबत डोळस वाटचाल करणाaया- आरती आठलकेर Aव�नता हाटे मुंबई अधं gयhतीसोबत  9ववाह कtन संसार यश&वी कtन दाख9वणाwया आरती आठेलकर यांyया9वषयी &Lी पWुष नातसेंबध कुटंुब आnण ि&Lया 
२००४ जलु ै कथा ४४ एकाf दNपा काळे औरंगाबाद माMसक पाळीवर आधाcरत गो-ट ि&Lया आnण आरोfय कुटंुब आnण ि&Lया वा¦मयीन 
२००४ जलु ै क9वता ४६ APयल डॉ. PदNपकुमार आवटे केतरु 
२००४ जलु ै लेख ४७ डॉ�टर kकणीकर पतीपFनीनी चालवलले ं�नरामय आरोrयधाम सनुीला ब<ु&धसागर सोलपरु Gनरामय आरोfयधाम चालवणाwया �कणीकर पतीपuनी यांyया9वषयी आरोfय लYZगकता 
२००४ जलु ै लेख ४९ २०२० सालात�या कुटूबंाच ंRव6प? वदंना सधुीर कुलकणu पणेु लोकसVा चतरंुग आnण मुंबईyया सम]वय सं&थेने Mमळून या 9वषयावर Gनबंध &पधाC आयोिजत केलS uया अनषंुगाने आलेलS चचाC सामािजक कुटंुबgयव&था सं&कृती 
२००४ जलु ै क9वता ५१ म�तदेारN शशीकला साळगावकर सोलापरू 
२००४ जलु ै &Lी डायरS ५२ R(ी डायरN शभुदा गांगल उपल|ध नाहS अOर&पशCने घेतलेला कायC~म आnण सखी मंडळने घेतलेला कायC~म या9वषयी 
२००४ जलु ै परSOण ५३ आप�या वाचनालयात नीना भडेसगावकर पणेु चार प&ुतकांची माxहती सामािजक राजक4य साxहuय 
२००४ जलु ै eGत�~या ५६ वाचणारे 4लCहतात अनकेांच ेलखेन अकंातील लेखन आnण अकंा9वषयी eGत�~या 
२००४ जलु ै क9वता ५७ त ु̈ यासोबत- शभुदा म�ुये औरंगाबाद 
२००४ जलु ै eGतGनधी ५८ 4मसा P�त�नधी यादN

वषा#रंभ अकं 
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष#क लेखक शहर सारांश कळीचे श9द १ कळीचे श9द २ कळीचे श9द ३ 

२००५ ऑग&ट मखुपpृठ बवुा शटेे दोन ि&Lया झाडाला टेकून दोरSyया फोन वtन बोलत आहेत 
२००५ ऑग&ट संपादक4य ४ संवाद 9व;या बाळ पणेु वषाCरंभ अकं सtुवात, राजकारण, xहरोMशमाyया  GनMमVाने अ�व&L GनMमCती आnण uयाचे पcरणाम, धमा�धता या9वषयी चचाC धमा�धता राजकारण सामािजक 
२००५ ऑग&ट 9वशषे ओळख ६ िR(यांपढुचा वगेळा आदश $: अ.णा Aवचंरुकर eGतGनधी पणेु महारा-� रा�य MशOण खाuयाyया पणेु 9वभागाyया 9वभागीय सहसंचालक �ीमती अWणा 9वचंरूकर यांची माxहती MशOण धाMमCक MशOण 
२००५ ऑग&ट कथा १० Mश«टS वंदना भागवत पणेु ऑ�फसम ये काम करणारS मxहला Mश«टS कशा कशाला हवीय या9वषयी कथन करत आहे कुटंुब आnण ि&Lया वा¦मयीन 
२००५ ऑग&ट कथा १४ काळी आजी अनघा बव�  यएूसए एका वेग�या सं&कृतीतील &Lी साम¢याCची ओळख कुटंुबसं&था सं&कृती वा¦मयीन 
२००५ ऑग&ट मलुाखत १९ hहातारपणाच करायच ंकाय?' पे_शन घते�या]बगर राहायच ंनाय! शzदांकन- &गतालN Aव.म.ं पणेु कागद,काच, पLा क-टकरS पंचायतीमधील मxहलांyया मलुाखती सघंटNत/असघंटNत fे( ि&Lया आnण रोजगार पयाCवरण 
२००५ ऑग&ट लेख २२ Cहरो4शमा-नागासाकxच ेAव`वसं! काहN �नवडक तपशील रा.प.नेने पणेु ६ ऑग&ट xहरोMशमा xदन  संदभाCतील महzवाची माxहती सामािजक 

२००५ ऑग&ट लेख २५ �ीरंगी रंगले मन 
शारदा रगंाचाय $, अन.ु 
मोCहनी दातार उपल|ध नाहS �ीरंगाचायC आ;य कनाCटकातील लेखक यांyया पuनी uयांyया सोबतyया सहजीवन 9वषयी मांडणी करत आहेत साxहuय &Lी पWुष  नातसेंबध 

२००५ ऑग&ट कथा ३० एक4 भारत काळे xहगंोलS क-टकरS Wिhमणी आnण Gतचा दाtडा  नवरा यांची कथा &Lी पWुष नातसेंबध कुटंुब आnण ि&Lया वा¦मयीन 
२००५ ऑग&ट मनोगत ३४ अनय' yया GनMमVानं P�त�नधी अWणा ढेरे यांyया अनय या क9वतवेर फhत पWुषांची मनोगते माग9वलS uयातील काहS eGत�~या साxहuय &Lी पWुष  नातसेंबध &Lीuव 
२००५ ऑग&ट लेख ४१ |लमुरSझम मंगला सामंत पणेु पारंपcरक &Lी-पोशाखा9वW;ध अमेcरकन ि&Lयांची चळवळ या9वषयी &Lी-चळवळ सं&कृती Gनवडीचे &वातंPय 
२००५ ऑग&ट क9वता ४४ खपू खपू मौन सोसलं सगंीता बव � पणेु 
२००५ ऑग&ट क9वता ४४ वेxटगंWमम ये क9वता महाजन ठाणे 
२००५ ऑग&ट क9वता ४५ दSपकळी रजनी प.ळेकर मुंबई 
२००५ ऑग&ट क9वता ४५ गॉMसप अजंलS कुलकणd पणेु 
२००५ ऑग&ट क9वता ४६ ती अनपुमा उजगरे ठाणे 
२००५ ऑग&ट क9वता ४६ अवकाश 4स4स4लया का�हा$लो वसई 
२००५ ऑग&ट क9वता ४६ उपल|ध नाहS आसावरN काकडे पणेु 
२००५ ऑग&ट क9वता ४६ पेरणी qयोती लांजवेार नागपरू 
२००५ ऑग&ट लेख ४७ मी मलुगी आहे Rहणनू शभुदा जोशी पणेु पालकनीती पcरवार या सं&थेyया खेळघरात}या मलुSंचे अनभुव MशOण लYZगकता सामािजक 
२००५ ऑग&ट परSOण ५२ आप}या वाचनालयात आसावरN काकडे पणेु सहा प&ुतकांची माxहती साxहuय सामािजक 
२००५ ऑग&ट लेख ५५ माCहतीTया अ&धकाराचा कायदा सFयरजंन साठे पणेु माxहतीyया अZधकार काय;याची चचाC लोकशाहS �-टाचार 
२००५ ऑग&ट तWण डॉट  कॉम ५८ जम $न त ेघडवलN ओमानची सफर सरोज देशचौगलु े पणेु शलाका शहा यांyया कामाची माxहती सामािजक 
२००५ ऑग&ट झुंजमूुंज ू ६० मCहलांनी घडAवला नदंनवनचा कायापालट सरेुशच�ं वारघड े पणेु मराठवा¦यातील नंदनवन या9वषयी सामािजक 
२००५ ऑग&ट कथा ६४ मनॅ इन ¿ी पीस वशैालN प�ंडत मालवण बालपण, तWणपण आnण Rहातारपण यामधील बाईचे लेडी इन ½ी पीस या9वषयीची कथा कुटंुब आnण ि&Lया &Lी पWुष  नातसेंबध वा¦मयीन 

२००५ ऑग&ट eGत�~या ६९ वाचकप( व Fयाचा खलुासा
�नरजंन आगाश,े स.ु �ी. 
पांढरNपांड े पणेु माणसू या साkताxहक वर xदले}या सरेुश पांढरSपांड ेमतावर वाचक eGत�~या 

२००५ ऑग&ट क9वता ७१ फुलपाख6 शलैा सायनाकर इ&लामपरू 
२००५ ऑग&ट क9वता ७१ उपलzध नाहN अन.ु रOझया पटेल पणेु 
२००५ ऑग&ट क9वता ७२ उपलzध नाहN नीरजा मुंबई 

२००५ ऑग&ट क9वता ७२ कामाव6न परतणारN R(ी सजंय शाम, अन.ु जय�ी बव � रuनाZगरS 
२००५ ऑग&ट क9वता ७३ डोह डॉ. P�तमा इगंोल े दयाCपरू 
२००५ ऑग&ट क9वता ७३ माणसासारख े अि�वनी ध�गड े पणेु 
२००५ ऑग&ट लेख ७४ कशासाठU?पोटासाठU... यशोधरा भोसल(ेकाटकर) मुंबई महागड ंgयवसाGयक MशOण आnण बेकारS या9वषयी माxहती MशOण &वावलंबी सामािजक 
२००५ ऑग&ट eGत�~या ७७ बोलकं प( Cदप ू गोवा गोgयातनू प�ुयात MशOण घेऊन गेले}या मलुSचे प�ुयातील काका काऊला पL 
२००५ ऑग&ट आवाहन ८० त.णांसाठU उघडल ंदार अमतृा eGतGनधी तWणांसाठ� आयोिजत &पध�चे आवाहन 
२००५ ऑग&ट eGत�~या ८१ वाचणारे 4लCहतात अनकेांTया P�तk�या
२००५ ऑग&ट eGतGनधी ८२ 4मसा P�त�नधी यादN

अकं 
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष#क लेखक शहर सारांश कळीचे श9द १ कळीचे श9द २ कळीचे श9द ३ 

२००५ सkटlबर मखुपpृठ पlxटगं ZचLलेखा मेढेकर दोन मxहला लाकडाyया मो�या घेऊन जात आहेत 
२००५ सkटlबर संपादक4य ४ संवाद 9व;या बाळ पणेु Mमसाचा १६ वा वाढxदवस कायC~म आnण इतर तuकालSन सामािजक चचाC सामािजक आZथCक राजकारण 
२००५ सkटlबर 9वशषे लेख ६ राजकार8यांचा स_मान 4मळवणाaया धडाडीTया प(कार- राहN 4भड े मीनाfी दादरावाला मालाड पLकार राहS Mभड ेयांyया कायाCची ओळख राजकारण सामािजक &LीकतृCuव 
२००५ सkटlबर कथा ९ पाठराखीण वसधुा जोशी पणेु ऑ�फसमधील दोन मxहलांची कथा कुटंुब आnण ि&Lया वा¦मयीन 
२००५ सkटlबर लेख १६ देव तारN Fयाला कोण मारN ताई पाटSल वांगणी महारा-�ातील अGतव-ृटS तडाqयातील अनभुव सामािजक पयाCवरण 
२००५ सkटlबर लेख २० सरुणाच फुल लता काटदरे वसई आप}या जीवनातील आठवणी आnण uयामधील माxहती सामािजक पयाCवरण 
२००५ सkटlबर तWण डॉट  कॉम २२ ह ेबधं रेशमांच े जय�ी कुलकणd पणेु लfन जळु9वणे या9वषयी सामािजक लfनसं&था 
२००५ सkटlबर अनभुव २५ साथ साथ: एक वगेळा अनभुव 9वजया साळंुखे नाMशक कॉलेजमधील जीवनसाठ� Gनवडताना यावर चचाC सामािजक 9ववाह आnण ि&Lया सं&कृती 

२००५ सkटlबर लेख २८ वभैवाच ेह ेअभ� Pदश $न कस ेथांबAवणार? _या. च�ंशखेर धमा$&धकारN
द.ै सकाळTया 
सौज_यान े धा4म $क सोहळे आOण नोकरN यामधील चचा$ सामािजक सRंकृती धा4म $क

२००५ सkटlबर लेख ३० सरगाठ Gनखील भागवत नाMशक &टSवन आnण जेGनफर यांyयाशी झालेलS ओळख यांyया9वषयी लेnखका सांगत आहेत सं&कृती लfनसं&था 
२००५ सkटlबर आवाहन ३२ त.णांसाठU उघडल ंदार अमतृा eGतGनधी तWणांसाठ� आयोिजत &पध�चे आवाहन 
२००५ सkटlबर लेख ३३ कशासाठU?पोटासाठU... यशोधरा भोसल(ेकाटकर) मुंबई महागड ंgयवसाGयक MशOण आnण बेकारS या9वषयी माxहती MशOण &वावलंबी सामािजक 
२००५ सkटlबर लेख ३६ आधारसावलN वषृालN देहाडराय पणेु कायC~मात 9वचारला गेलेला e�न, तमुyया यशाyया मागे कोण? यावरSल लेखन &LीकतृCuव &Lी पWुष नातसेंबध 
२००५ सkटlबर परSOण ३८ आप�या वाचनालयात डॉ. नी4लमा ग ुडंी पणेु चार प&ुतकांची माxहती साxहuय 9पतeृधान &Lीमhुती चळवळ 
२००५ सkटlबर झुंजमूुंज ू ४१ आभाळाएवढ मन अAवला हरहरे द¡ड रोजyया गरजा भाग9वणे यामधील अडचणी यावरSल अनभुवाधाcरत संवाद सामािजक 
२००५ सkटlबर झुंजमूुंज ू ४२ गरेु फाडणारा स4ुश�fत त.ण सPेसTया सौज_यान े रायगड िज}�यातील गागोदे गावातील  9वजय xदवाण गुरांची चामडी सोडवतात या9वषयी सामािजक रोजगार 
२००५ सkटlबर झुंजमूुंज ू ४३ (कAवता) तo�हा-आता-�यथा महo� पाटणकर अस�डमाळ 
२००५ सkटlबर झुंजमूुंज ू ४४ पHरवत $न 4शवलNला फुटाण े को}हापरू गावातील एकमेव शाळे9वषयी लेnखका  माxहती देत आहेत MशOण सामािजक 
२००५ सkटlबर झुंजमूुंज ू ४६ (कAवता) वांझोटN, हु�ंयाचा राfस, मीनाfी मह�ले दधूगाव 
२००५ सkटlबर eGत�~या ४७ बोलकं प( डॉ. मनोती तळवलकर नीरा Aव<याताई यांना 4लCहलले ंप(
२००५ सkटlबर वVृा]त ४८ काय $कFया�च ेबहुआयामी Pjन P�त�नधी चळवळीतील कायCकuया�9वषयी चळवळ आZथCक चळवळ 
२००५ सkटlबर लेख ५० धhुयात}या आठवणी मीना बीडीकर अधेंरS लेnखका &वतःyया आय-ुया9वषयी मांडणी करत आहेत सामािजक &Lी पWुष नातसेंबध 
२००५ सkटlबर क9वता ५३ साAव(ीTया लकेx स ं̀ या रगंारN नांदेड 
२००५ सkटlबर क9वता ५३ शzदकोष अशोक ग�ुत े वाशी 
२००५ सkटlबर क9वता ५३ Pवास Aवजय गायकवाड पणेु 
२००५ सkटlबर क9वता ५४ बोहला द0Pसाद दाभोळकर सातारा 



२००५ सkटlबर क9वता ५४ नात ंअस ंCह अनरुाधा पोतदार को}हापरू 
२००५ सkटlबर क9वता ५४ jवास अ�य�ताच े अनतं यवेलकेर नाMशक 
२००५ सkटlबर eGत�~या ५५ वाचणारे 4लCहतात अनकेांTया P�तk�या Mमसा लेखन 9वषयी eGत�~या 
२००५ सkटlबर eGतGनधी ५८ 4मसा P�त�नधी यादN

%दवाळी >वशषेांक 
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष#क लेखक शहर सारांश कळीचे श9द १ कळीचे श9द २ कळीचे श9द ३ 

२००५ ऑhटो-नोgहl  मखुपpृठ पlxटगं बवुा शटेे ससुाट वाwयातनू आपलS व&L ेसावरणाwया तीन ि&Lया 
२००५ ऑhटो-नोgहl  संपादक4य ६ संवाद 9व;या बाळ पणेु xदवाळी अकं काढ�या9वषयी आलेले 9वचार आnण अकंातील 9वषय यावर थोडhयात चचाC शतेकरS पयाCवरण &Lी-चळवळ 
२००५ ऑhटो-नोgहl  लेख ७ �ी माता भवानी 9वनय हडdकर पणेु �ीमती गंगुबाई हनगल यांच ंगाणं आnण जगणं  याची ओळख कtन देणारा लेख  ि&Lया आnण कला सं&कृती 
२००५ ऑhटो-नोgहl  कथा १८ नवा सयूC नीता ग�े ठाणे वय&कर बाप ूआnण uयांचा मलुगा समीर यांची कथा. व;ृधuव वा¦मयीन 
२००५ ऑhटो-नोgहl  क9वता २३ Gनरोप ना.ध�. महानोर जळगाव 
२००५ ऑhटो-नोgहl  9वशषे ओळख २५ पया$वरणवादN मनRवी �यि�तम{व 9वGनता बाळ नवी xद}लS पयाCवरण चळवळीत काम करणाwया सGुनता नारायण यांची ओळख पयाCवरण eसारमा यमे सामािजक 
२००५ ऑhटो-नोgहl  9वशषे ओळख ३२ लढाऊ R(ी चळवळीच ेउमदे नतेFृव काMलदंS देशपांडे पणेु वृंदा करात यांची ओळख राजकारण क-टकरS संघटना 
२००५ ऑhटो-नोgहl  लेख ३६ आधारवले वसधुा माने तळेगाव दाभाड े शांताताई कुलकणd आnण �बडशे कुलकणd यांyया आठवणी &Lी पWुष नातसेंबध सामािजक 
२००५ ऑhटो-नोgहl  क9वता ४५ �य�ततTेया मागा$वर रजनी पWळेकर मुंबई 
२००५ ऑhटो-नोgहl  कथा ४६ अटळ मनिRवनी साखरदांड े सोलापरू मलुगी आई यांyयातील नाते &Lी पWुष नातसेंबध वा¦मयीन 
२००५ ऑhटो-नोgहl  क9वता ५५ एक सवंाद क�पनते�या बाईशी अनरुाधा पाटSल औरंगाबाद 
२००५ ऑhटो-नोgहl  9वशषे 9वभाग ५६ जड झाल ेओझ े e�नांत कुलकणd उपल|ध नाहS आरोfयाचा 9वचार करणारा 9वशषे 9वभाग सोबत eशांत कुलकणd यांची gयंगZचL े
२००५ ऑhटो-नोgहl  9वशषे 9वभाग ६० लªठपणा : स:यांनो क6 नका 'डोकेझाक'! गीतालS 9व.म.ं पणेु ि&Lया आnण ल¬ठपणा यावरSल भा-य ि&Lया आnण आरोfय &LीवादS चळवळ 
२००५ ऑhटो-नोgहl  9वशषे 9वभाग ६३ Rथलूपणा : केवळ Cदसायलाच वाईट नाहN तर... डॉ. ह. Aव. सरदेसाई पणेु मेदव;ृधी या आजारा9वषयी माxहती आरोfय &Lीuव पWुषuव 
२००५ ऑhटो-नोgहl  9वशषे 9वभाग ६६ आहार : कॅलरNपेfा गणुाFमकता मोजयूा डॉ. 9वजया साठे पणेु ल¬ठपणा या आधGुनक व;ैयक4य वजनदार सम&ये9वषयी आरोfय 
२००५ ऑhटो-नोgहl  9वशषे 9वभाग ६९ अतं:�ाव (हॉमÀ_स) आOण Rथलूपणा डॉ. �ीरंग गोडबोले पणेु &थलूपणा हा वयैिhतक e�न नसनू तो सामािजक कसा आहे या9वषयी चचाC आरोfय सामािजक 
२००५ ऑhटो-नोgहl  9वशषे 9वभाग ७२ मदेय<ुध िजकं8यासाठU डॉ. रमेश गोडबोले पणेु &थलूपणा या9वषयी चचाC आरोfय 
२००५ ऑhटो-नोgहl  9वशषे 9वभाग ७५ लªठपणा आOण मधमुहे डॉ. मदन फडणीस पणेु ल¬ठपणा आnण मधमेुह या9वषयी चचाC आरोfय 
२००५ ऑhटो-नोgहl  9वशषे 9वभाग ७८ योग....सवा�साठU डॉ. Gनतीन उनकुले पणेु &थलूपणा आnण gयायाम या9वषयी ि&Lया आnण आरोfय 
२००५ ऑhटो-नोgहl  9वशषे 9वभाग ८१ तhुहाला काय �हायचय,ं माधरुN कx माCट $ना? वषृालS मेहlदळे पणेु &थलूपणा आnण &Lीस¡दयC या9वषयी चचाC स¡दयCशा&L पWुषी &Lया आnण आरोfय 
२००५ ऑhटो-नोgहl  कथा ८५ मतेकूट सोनालS कुलकणd मुंबई तीन ि&Lयांची कथा &Lीuव &Lी पWुष नातसेंबध वा¦मयीन 
२००५ ऑhटो-नोgहl  लेख ९० लNला पनूावाला फ·डशेन: दशकपतूu�न4म0 अ4भनदंन आOण अभीpट&चतंन वदंना सधुीर कुलकणu पणेु लSला पनूावाला यांyया कतृCuव9वषयी &LीकतृCuव &LीMशOण 
२००५ ऑhटो-नोgहl  लेख ९८ त ूतर चाफेकळी हेमा जावडकेर धळेु मध ुMलमये आnण चंपाताई Mलमये यांyया आठवणी साxहuय &Lी पWुष नातसेंबध 
२००५ ऑhटो-नोgहl  लेख १०२ मनात रoगाळत राCहललेा- वधा$पन Cदन आशा साठे पणेु Mमसा १६ वाढxदवस या9वषयी स¡दयCशा&L लYZगकता 

२००५ ऑhटो-नोgहl  कथा १०६ Pेतयोनी
&च(ा म<ुगलू, अन.ु नीला 
शमा$ उपल|ध नाहS नीत ूनावाyया मलुSची कथा  कुटंुब आnण ि&Lया वा¦मयीन &Lी पWुष नातसेंबध 

२००५ ऑhटो-नोgहl  लेख ११७ आ`यािFमक सFयाlहN : मीरा सcरता पदक4 पणेु संत मीराबाई यांyया9वषयी साxहuय आnण ि&Lया परंपरा 
२००५ ऑhटो-नोgहl  लेख १२४ मीरेचा शोध घतेाना नीला भागवत मुंबई संत मीराबाई यांyया9वषयी कला आnण ि&Lया सामािजक जातीeथा 
२००५ ऑhटो-नोgहl  लेख १२७ आमच सहजीवन ग. e. eधान पणेु eधान मा&तर आप}या पuनीसोबतyया आठवणीमधनू सहजीवन मांडत आहेत &Lी पWुष नातसेंबध राजकारण चळवळ 
२००५ ऑhटो-नोgहl  कथा १३६ महाPयाण मोxहनी मोघे पणेु महानगरS आnण झोप¦यांyया व&uयामधील कौस}याची कथा दाcर�य &Lी पWुष नातसेंबध वा¦मयीन 
२००५ ऑhटो-नोgहl  9वशषे 9वभाग १४६ वRFया गHरबांTया �नयोजन ध�नकांच े अर9वदं अडारकर मुंबई मुंबई येथील झोप¦या पाड�याचे सरकारचे धोरण आnण लोक या9वषयी दाcर�य राजकारण 
२००५ ऑhटो-नोgहl  9वशषे 9वभाग १४८ नगर �नयोजनाच ेफ4लत : झोपडप��यांची 'अ�नब �ध'वाढ मीरा बापट पणेु पणेु महानगर  पाMलकेतील झोपडप««या  सामािजक आZथCक कामगार 
२००५ ऑhटो-नोgहl  9वशषे 9वभाग १५४ नगर AवकासाTया मळू Pवाहात झोपडप��यांचा समावशे मेधा सोमयैा मुंबई मुंबई-पणेु येथील  झोपडप««या या9वषयी सामािजक आदंोलन 
२००५ ऑhटो-नोgहl  9वशषे 9वभाग १५६ कुणी घर देता का घर... अMमता Mभडे मुंबई शहरे आnण घर Mमळ9वणे यावरSल सम&या आZथCक सामािजक 
२००५ ऑhटो-नोgहl  9वशषे 9वभाग १५९ मराठU साCहFयातनू CदसणारN झोपडप�टN भीमसेन देठे  मुंबई साxहuयातनू येणारे झोपडप«टS9वषयीचे लेखन साxहuय &Lी पWुष संबंध सामािजक 
२००५ ऑhटो-नोgहl  9वशषे 9वभाग १६३ शांताराम : एका ओR£े4लयन नागHरकाच ंआFमकथन अन.ु सरोज देशपांड े पणेु मुंबई झोपडप«टS9वषयी सामािजक सं&कृती कामगार 
२००५ ऑhटो-नोgहl  9वशषे 9वभाग १६७ गHरबांTया वRFया नकोत hहणयूा अप�ुया! अरAवदं अडारकर मुंबई मुंबई झोपडप«टS9वषयी आदंोलन राजकारण सामािजक 
२००५ ऑhटो-नोgहl  क9वता १७४ सजृन सायमन माxटCन वसई 
२००५ ऑhटो-नोgहl  क9वता १७४ उपलzध नाहN डी. के. शखे उ&मानाबाद 
२००५ ऑhटो-नोgहl  लेख १७५ भारतातील खळेाडू िR(यांपढुची अडथ�याची शय $त qयोती मोकाशी-का�नटकर नवी xद}लS वेगवेग�या खेळात ये�यासाठ� मलुSंना करावी लागणारS कसरत या9वषयी पWुषी eसारमा यम 
२००५ ऑhटो-नोgहl  कथा १८१ साथ $क सदानदं देशमखु बलुढाणा �योती वxहनी आnण लेखक MमL यांची कथा कुटंुब आnण ि&Lया वा¦मयीन 
२००५ ऑhटो-नोgहl  क9वता १८७ आमचा काय ग_ुहा इ�ंिजत भालरेाव परभणी 
२००५ ऑhटो-नोgहl  क9वता १८७ शांती दे, श�ती दे, यशोधरा साठे तळेगाव दाभाड े
२००५ ऑhटो-नोgहl  झुंजमूुंज ू १८८ ब ुदेंलखडंातील िR(यांची एक सायकलया(ा नी. श. पणेु सायकल याLyेया GनMमVाने ि&Lयांyया अडचणी यावर चचाC सामािजक आदंोलन ि&Lया आnण xहसंाचार 
२००५ ऑhटो-नोgहl  झुंजमूुंज ू १९३ (कAवता) जांभळा ढग Pमोदकुमार अणरेाव ग�xदया 
२००५ ऑhटो-नोgहl  झुंजमूुंज ू १९३ (कAवता) माय अशोक सोनवण े चोपडा 
२००५ ऑhटो-नोgहl  झुंजमूुंज ू १९३ (कAवता) बळ केशव खCटगं परभणी 
२००५ ऑhटो-नोgहl  कथा १९५ देह वासनTेया कद $मी वस ुधंरा देशमखु देवराई iामीण कथा iामीण &Lी पWुष नातसेंबध वा¦मयीन 
२००५ ऑhटो-नोgहl  लेख २०२ नोबले शांतता परुRकार २००५ शभुदा जोशी पणेु २००५yया नोबेल परु&कारासाठ� १००० ि&Lयांची नावे दे�यात आलS या9वषयी चचाC आxदवासी मxहला xहसंाचार सामािजक 
२००५ ऑhटो-नोgहl  क9वता २०४ यरेझाaया P�ा लोखडं े ठाणे 
२००५ ऑhटो-नोgहl  कथा २०५ चटुेक क. Cद. सोनट�के पणेु सई आणी पौnणCमा यांची कथा &Lी पWुष नातसेंबध कुटंुब आnण ि&Lया वा¦मयीन 
२००५ ऑhटो-नोgहl  लेख २१३ Aवरजण म�ुता दाभोलकर दापोलS सामािजक कायC करणाwया मhुता दाभोळकर यांyया कायाC9वषयी सामािजक अधं�;धा जागGतक4करण 
२००५ ऑhटो-नोgहl  eGत�~या २१९ वाचणारे 4लCहतात अनकेांTया P�तk�या
२००५ ऑhटो-नोgहl  eGतGनधी २२० 4मसा P�त�नधी यादN

अकं 
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष#क लेखक शहर सारांश कळीचे श9द १ कळीचे श9द २ कळीचे श9द ३ 

२००५ �डसlबर मखुपpृठ फोटो अर9वदं नारळे Wबाबदार श�ेयांचा फोटो 
२००५ �डसlबर संपादक4य ४ संवाद 9व;या बाळ पणेु xदवाळी आnण फटाके यामधनू येणारS सामािजक सम&या यावर चचाC सामािजक 
२००५ �डसlबर 9वशषे ओळख ६ Rवतःचा वगेळा ठसा उमटवणाaया डॉ. मणृा4लनी कुलकणu मLैयी जोशी ठाणे आप}या कतृCuववान म�ैLणी9वषयी लेnखका  Mलxहत आहेत सामािजक &LीकतृCuव 
२००५ �डसlबर कथा १० माँ दगुाC सषुमा वाकणकर वडोदरा कँुवर भानeुताप या gयhतीyया कुटंुबाची कथा &Lी पWुष नातसेंबध आधGुनक वा¦मयीन 
२००५ �डसlबर लेख १४ रामाची सीता कोण?...एक अन0ुरNत Pjन! 9वनया बापट पणेु राम-सीता यांyया नाuयावरSल Zच�कuसक 9व�लेषण सं&कृती 
२००५ �डसlबर &व कथन १६ मधअू�णा xहरवा चाफा लता काटदरे मुंबई मधअु�णा यांyया आठवणी लेnखका सांगत आहेत सामािजक 
२००५ �डसlबर कथा १८ ¢pटN प;मजा नातू इंदरू ताuया या gयhतीची कथा n®चन वा¦मयीन 

२००५ �डसlबर eGत�~या २२ बोलकं पL डॉ. सजुाता जोशी- पाटोदेकर नांदेड ववैाxहक बलाuकार या9वषयी eGत�~या ि&Lया आnण xहसंा लYZगकता 
२००५ �डसlबर कथा २४ स:या रे सषुमा अ¥यंकर मुंबई लfनानंतर ि&Lयांची वाटचाल यावर भा-य  करणारS कथा कुटंुब आnण ि&Lया &Lी पWुष नातसेंबध वा¦मयीन 
२००५ �डसlबर लेख २६ कशासाठ�?पोटासाठ�... यशोधरा(भोसल)े काटकर मुंबई महागड ंgयवसाGयक MशOण आnण बेकारS या9वषयी माxहती MशOण &वावलंबी सामािजक 
२००५ �डसlबर कथा २८ पाळमळु अWणा रांगणेकर भोपाळ वेगवेग�या ि&Lयांचे कथने कुटंुब आnण ि&Lया &Lी पWुष नातसेंबध वा¦मयीन 
२००५ �डसlबर कथा ३१ पLtप कथा �नम $ला पोतनीस को}हापरू पLtप कथा वा¦मयीन 
२००५ �डसlबर अनभुव ३४ लहरबहर' एक आगळी वाचन चळवळ! वासंती कुलकणd को}हापरू को}हापरू येथे  सtु केलेलS वाचनालये या9वषयी साxहuय MशOण 
२००५ �डसlबर क9वता ३५ आधंळी वाट शरय ूआसोलकर सावंतवाडी 
२००५ �डसlबर क9वता ३५ उपल|ध नाहS अपणाC अGनकेत उपल|ध नाहS 
२००५ �डसlबर लेख ३६ ओळखा पाहू- एक साCहिFयक कोड े सरेुश प.ळेकर संगमनेर &Lी आnण पWुष Mलxहणारे कोण याचे कोडे सामािजक 
२००५ �डसlबर झुंजमूुंज ू ३८ (कAवता) पोरगी (पोरNची जात), अधं�<धा मीनाOी मह}ले दधुगाव 
२००५ �डसlबर झुंजमूुंज ू ३९ देवाची दासी (पथना«य) राजा 4शरग�ुपे को}हापरू देवदासी चळवळ भोवती उभा केलेले पथना«य चळवळ iामीण &Lी सामािजक
२००५ �डसlबर कथा ४४ कुलपं सशुीला दबेु पणेु अमेcरकेतील सनू मलुगा आnण भारतात राहणारे कुटंुब यामधील कथा  कुटंुब आnण ि&Lया वा¦मयीन 
२००५ �डसlबर परSOण ४९ आप}या वाचनालयात मणृा4लनी शहा पणेु चार प&ुतकांची माxहती साxहuय &Lी-पWुष समानता 
२००५ �डसlबर क9वता ५१ उपल|ध नाहS नीMलमा साठे नाMशक 
२००५ �डसlबर कथा ५२ तडजोड अलका असरेकर ड��बवलS शांतामावशी आnण Gतचे लfन या9वषयी कथा लfनसं&था &Lी पWुष नातसेंबध वा¦मयीन 
२००५ �डसlबर क9वता ५४ गजरा eशांत असनारे अकोला 
२००५ �डसlबर क9वता ५५ आय-ुय राकेश भडगं नाMशक 
२००५ �डसlबर क9वता ५५ वर पाxहजे eGतभा आळतकेर को}हापरू 
२००५ �डसlबर क9वता ५५ जवMळक अनरुाधा न.ेरकर मुंबई 
२००५ �डसlबर eGत�~या ५६ वाचणारे Mलxहतात अनेकांyया eGत�~या 
२००५ �डसlबर eGतGनधी ५८ Mमसा eGतGनधी यादS 

अकं 
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष#क लेखक शहर सारांश कळीचे श9द १ कळीचे श9द २ कळीचे श9द ३ 



२००५ जानेवारS मखुपpृठ १)पoCटगं २) ओवी १)बाळ वाड २)वसधुा सरदार १)फुलांची पlxटगं २) ओgया सा9वLीबा�yया 
२००५ जानेवारS संपादक4य ४ संवाद 9व;या बाळ पणेु अमेcरका, कॅनडा आnण मलेMशया eवास  आnण uयातील अनभुव सामािजक 
२००५ जानेवारS लेख ७ कशासाठ�? पोटासाठ�... यशोधरा (भोसल)े काटकर मुंबई महागड ंgयवसाGयक MशOण आnण बेकारS या9वषयी माxहती MशOण &वावलंबी सामािजक 
२००५ जानेवारS लेख १० Mलxहणाwया बोलतात तgेहा अन.ु मगंला गोडबोल े पणेु तमीळ लेnखका इलम9पराई  यांची मलुाखत साxहuय चळवळ iामीण 
२००५ जानेवारS लेख १२ ’लNझ �लबॅोन $’ची Pे4सड oट गाम �टो अ. कुलकणu डॉ. अनघा केसकर पणेु फॅशन इंड&�Sतील गाम�टो अW कुलकणd यांची ओळख कला आnण ि&Lया &LीकतृCuव 
२००५ जानेवारS मलुाखत १६ जीवन आOण लखेन यांTयाकड ेगांभीया$न ेबघणारN लOेखका 6पालN 4शदें पणेु मेघना पेठे यांची मलुाखत साxहuय आnण ि&Lया 

२००५ जानेवारS लेख २० ४९८ (अ) Tया द.ुपयोगाTया आfेपाबाबत
¶लAेवया अrॅनसे, अन.ु मीना 
देवल उपल|ध नाहS कौटंु�बक xहसंाचार  या काय;या9वषयी चचाC कायदा आnण ि&Lया कौटंु�बक xहसंा सामािजक 

२००५ जानेवारS झुंजमूुंज ू २५, ३१ अ]यायावर मात करताना अच $ना मोरे पणेु अ]याय सहन करणाwया ि&Lया जlgहा िज;दSन उभा राहतात अशा ि&Lयांचे अनभुव ि&Lया आन xहसंा &Lी पWुष नातसेंबध 
२००५ जानेवारS झुंजमूुंज ू २७ अhकल ’चलुS’त जाईल? CदलNप कुलकणu पणेु पारंपcरक चलुSमागील  वªैाGनक �ि-टकोन पयाCवरण सामािजक 
२००५ जानेवारS झुंजमूुंज ू २९ xहरा'ताई  अतलु सलुाख े पणेु चतै]य सं&थेyया कायCकuयाC xहरा यांyया9वषयी iामीण ि&Lया सं&था सामािजक 
२००५ जानेवारS कथा ३२ झांज कृpणात खोत को}हापरू मलुगी आnण लfन याला धtन कथा लfनसं&था कुटंुब आnण ि&Lया वा¦मयीन 
२००५ जानेवारS अनभुव ३९ एक सल अपणा$ राजवाड े पणेु सवुणाC नावाyया मलुS9वषयी कुटंुब आnण ि&Lया सामािजक 
२००५ जानेवारS क9वता ४० अनय अ.णा ढरेे पणेु 
२००५ जानेवारS लेख ४१ मान4सक आरोrय AवषयावरNल माCहती सlंह आOण सवंध $न कo � अपणा$ वाईकर पणेु बाप ू�&ट यांचा सेहेर समपुदेशन उप~मा9वषयी सामािजक सं&था ि&Lया आnण आरोfय 
२००५ जानेवारS &Lी डायरS ४४ सhयक सहजीवनाच ेमह{व अधोरेOखत P�त�नधी पणेु परु&कार आnण Mमसा xदवाळी 9वशषेांक eकाशन मुंबई कायC~म वVृा]त iामीण ि&Lया सामािजक 
२००५ जानेवारS &व अनभुव ४६ घडीचे eवासी नीMलमा भावे म ुबंई बे&ट बसमधील राखीव जागा या9वषयी सामािजक 
२००५ जानेवारS कथा ४८ सलोनी डॉ. कौमदुN अमीन पणेु छोटS तनजुा आnण Gतच ंसावट यावरSल आई मलुSचा संवाद वा¦मयीन 

२००५ जानेवारS क9वता ५२ जोगीण डॉ. क�याण इनामदार पणेु 
२००५ जानेवारS क9वता ५२ मौन लNला मावळंकर पणेु 
२००५ जानेवारS क9वता ५२ एक मलुगी शरद कवडे पणेु 
२००५ जानेवारS क9वता ५३ कतCgय राज o� भोसले सोलापरू 
२००५ जानेवारS क9वता ५३ आयpुयाच ेल:ख नाव े&च( चतै_य मान े Mमरज 
२००५ जानेवारS परSOण ५४ आप}या वाचनालयात अनरुाधा पोतदार को}हापरू तीन प&ुतकांची माxहती साxहuय आधGुनक 
२००५ जानेवारS eGत�~या ५६ वाचणारे Mलxहतात अनकेांच ेलखेन Mमसा अकं  आnण अकंातील लेखन या9वषयी 
२००५ जानेवारS लेख ५७ पाkकRतानी 4म(ांच े'4स<क'(सFय) अडॅ. रमा सरोदे      पणेु पा�क&तानी ना«यचळवळमधील २१ यवुकांचे पथक या9वषयी कला  म&ुलSम पWुष सामािजक 
२००५ जानेवारS ५८ eGतGनधी 4मसा P�त�नधी यादN

अकं 
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष#क लेखक शहर सारांश कळीचे श9द १ कळीचे श9द २ कळीचे श9द ३ 

२००५ फे�वुारS मखुपpृठ १)पoCटगं २) ओवी
१)सजुाता धारप २)वसधुा 
सरदार १)वेगवेग�या आकाराची पlxटगं  २) ओgया सा9वLीबा�yया 

२००५ फे�वुारS संपादक4य ४ संवाद 9व;या बाळ पणेु मलुSंचा आधGुनक पेहराव, स¡दयC या9वषयी चचाC स¡दयCशा&L सामािजक 
२००५ फे�वुारS लेख ६ दोघींना आवड ेम�लखांब नीला शमाC पणेु प�ुयातील ऋता आnण नेहा देशमखु यांची दोरSचा म}लखांब आवड या9वषयी &LीकतृCuव सामािजक 

२००५ फे�वुारS लेख ८ बोलपटा9वषयी 
रमा अिजत जोशी, वदंना 
सधुीर कुलकणu पणेु सातyया आत घरात या बोलपटा 9वषयी कला आnण ि&Lया सामािजक 

२००५ फे�वुारS लेख १२ GनसगC माझा गुt डॉ. उदय भवाळकर पणेु GनसगC आnण मानव यांचे नात ेया9वषयीचा शा&Lीय �ि-टकोन पयाCवरण आधGुनक 
२००५ फे�वुारS कथा १३ ह;दपार डॉ. वदंना अलोणी उपल|ध नाहS पGतपuनी यामधील नाuया9वषयी पती आपले कथन मांडतो आहे &Lी पWुष नातसेंबध वा¦मयीन 
२००५ फे�वुारS लेख १८ तझु ेआहे तजुपाशी सखुमणी रॉय मुंबई डॉhटर असलेले शटेे पGतपuनी यांyया सामािजक कायाCची ओळख ि&Lया आnण आरोfय सामािजक 
२००५ फे�वुारS कथा २१ कcरअर सषुमा केतकर मुंबई अिजत आnण GनWपमा या जोडkयाची कथा &Lी पWुष नातसेंबध वा¦मयीन 
२००५ फे�वुारS कथा २६ सोबत अच $ना ओक पणेु सखुदा नावाyया  &Lीची कथा कुटंुब आnण ि&Lया वा¦मयीन 
२००५ फे�वुारS अनभुव २९ वाટरे! कतृCuव शांता Cटळक मुंबई कुटंुब आnण मलुगा यांyयामधील नाuया9वषयी कुटंुब आnण ि&Lया 
२००५ फे�वुारS झुंजमूुंज ू ३० वरोwयाची शाळा अपणा$ राजवाड े पणेु िज.प. शाळा MशOण प;धत आnण MशOक या9वषयी MशOण iामीण 
२००५ फे�वुारS लेख ३६ मातuृव उ;याचे डॉ. �नळकंठ मालाडकर पणेु कौटंु�बक सम&या या9वषयी आरोfय सामािजक &Lीuव 
२००५ फे�वुारS क9वता ३८ पलु डॉ. वदंना अलोणी ग�xदया 
२००५ फे�वुारS क9वता ३८ द:ुख शभुदा म�ुये औरंगाबाद 
२००५ फे�वुारS क9वता ३९ अनय अ.णा ढरेे पणेु 
२००५ फे�वुारS क9वता ३९ हंुकार मीरा सह�ब<ुध े मुंबई 
२००५ फे�वुारS क9वता ४० रSत मधेा टoगशे पणेु 
२००५ फे�वुारS क9वता ४० अि&तuव जीवनाचे बबलN इ�ंिजतकौर राहुरS 
२००५ फे�वुारS क9वता ४१ बेगम हजरत महल मबुारक शखे सोलापरू 
२००५ फे�वुारS क9वता ४१ मलुSंची गो-ट अ4भ�य�ती पाटNल दाभांडी 
२००५ फे�वुारS लेख ४२ कशासाठ�? पोटासाठ�... यशोधरा(भोसल)े काटकर मुंबई महागड ंgयवसाGयक MशOण आnण बेकारS या9वषयी माxहती MशOण &वावलंबी सामािजक 
२००५ फे�वुारS लेख ४५ 4लCहणाaया बोलतात त�ेहा मगंला गोडबोल े पणेु xहदंS साxहिuयक मदृलुा गगC यांची मलुाखत साxहuय लYZगकता 
२००५ फे�वुारS &व कथन ४८ जाई-जईु लता काटदरे मुंबई आई, वडील, जाई, जईु सारखे कसे आहेत या9वषयी लेnखका बोलत आहेत &Lी पWुष नातसेंबध सामािजक 
२००५ फे�वुारS लेख ५० शोध सहजीवनाचा P�त�नधी पणेु कै. रोxहणी  पटवधCन गुणवVापणूC सहजीवन परु&कारeाkत पांढरSपांड ेदाRपuयांyया मलुाखतीवर आधाcरत लेख &Lी पWुष नातसेंबध जागGतक4करण 
२००५ फे�वुारS अनभुव ५२ अनभुवातनू माणसू 4शकतो डॉ. उ�हास जाज ू वधाC लेखकाyया घरS दरोडा पडला uयाGनMमVाने Mलxहलेला अनभुव 

२००५ फे�वुारS eGत�~या ५३ बोलकं पL 
रमा Aवजापरूकर, अन.ु 
अतलु सलुाख े पणेु लYZगक आकषCण यावरSल लेख लYZगकता eसारमा यम 

२००५ फे�वुारS परSOण ५४ आप}या वाचनालयात 6पालN 4शदें पणेु चार प&ुतकांची माxहती साxहuय 
२००५ फे�वुारS eGत�~या ५६ वाचणारे Mलxहतात अनकेांTया P�तk�या Mमसा अकंातील लेखन9वषयी 
२००५ फे�वुारS eGतGनधी ५८ Mमसा eGतGनधी यादS 

म%हला %दन  >वशषेांक 
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष#क लेखक शहर सारांश कळीचे श9द १ कळीचे श9द २ कळीचे श9द ३ 

२००५ माचC मखुपpृठ पoCटगं सजुाता धारप वगेवगे�या आकाराTया छटा
२००५ माचC संपादक4य ४ संवाद 9व;या बाळ पणेु मxहला xदन  9वशषे GनMमVाने चचाC सं&कृती धाMमCक 
२००५ माचC लेख ६ eा. वांगारा माथाई रा. प. नेने पणेु नोबेल परु&कार 9वजेती माथाई यांyया9वषयी &LीकतृCuव �-टाचार ि&Lया आnण xहसंाचार 
२००५ माचC कथा १० eार|ध प;मजा सँडरसन      यएूसए कुटंुबातील आई आnण बहSण यांyया9वषयीची कथा  कुटंुब आnण ि&Lया वा¦मयीन 
२००५ माचC 9वशषे ओळख २१ &वाती आnण 'ती' अतलु सलुाखे पणेु संगीत MशकणारS ती या gयhती9वषयी कला आnण ि&Lया सामािजक 
२००५ माचC लेख २४ कथा बा4लका ज_मोFसवाची डॉ. आसावरN सामतं बेळगाव बाMलका ज]मोuसव सtु कसा झाला या9वषयी पWुषसVाक &Lी�णूहuया सामािजक 
२००५ माचC लेख २७ आईचे मानधन डॉ. &वाती बारपांड े नाMशक अपघातात मuृयमुखुी पडले}या, नोकरS न करणाwया &Lीyया मuृयचु ंभरपाई मोल याब;दलyया Gनकाला9वषयी सामािजक कायदा आnण ि&Lया 
२००५ माचC लेख २९ समMलगंी संबंधा9वषयी �बदंमुाधव nखरे पणेु समMलगंी लYZगक संबंध या9वषयी चचाC लYZगक संबंध सामािजक 
२००५ माचC लेख ३२ GनसगC माझा गुW डॉ. उदय भवाळकर पणेु GनसगC आnण मानव यांचे नात ेया9वषयीचा शा&Lीय �ि-टकोन पयाCवरण आधGुनक 
२००५ माचC कथा ३४ यी आ»वfृ वFसलता रे.... eकाश पाठक पणेु उतारवयातील आजोबाची कथा  व;ृधuव वा¦मयीन 
२००५ माचC क9वता ४१ gहय मी सा9वLी! डॉ. के. बवले नारायणगाव 
२००५ माचC क9वता ४२ 9पशवी �कशोर पाठक नाMशक 
२००५ माचC क9वता ४२ शहाणे बोट बxहणाईचे अजंलS कुलकणd पणेु 
२००५ माचC क9वता ४२ वेदना 9eयदशCन पोतदार पणेु 
२००५ माचC क9वता ४३ उगवाई डॉ. क�याण इनामदार पणेु 
२००५ माचC क9वता ४३ 9पशवी �कशोर पाठक नाMशक 
२००५ माचC क9वता ४४ एक बेसावध Oणी 9वपाशा खरे उपल|ध नाहS 
२००५ माचC क9वता ४४ या घटकेला एक रा( गेलN उषा मेहता मुंबई 
२००५ माचC क9वता ४४ श|द सनुीती वाघ 9पपंळगाव 
२००५ माचC झुंजमूुंज ू ४५ कातकरN समाज मळेावा eीती करमरकर उपल|ध नाहS नारS समता मंच व कातकरS �Mमक सं&था यांनी आयोिजत केले}या मेळावा या9वषयी आxदवासी जाती जमाती 

२००५ माचC झुंजमूुंज ू ४७ मरणास_न िजजाच ंदखुण
शोधlाम वाता$ यांTया 
सौज_यान े सचC सं&थेचे आxदवासी मxहलामधील आरोfय 9वषयक कायC आxदवासी मxहला ि&Lया आnण आरोfय 

२००५ माचC झुंजमूुंज ू ४९ घरठाण ह�क चळवळ वशैालS पाटSल पेण आxदवासी मxहलांनी सtु केलेलS घरठाण हhक चळवळ या9वषय आxदवासी ि&Lया चळवळ 
२००५ माचC लेख ५२ कशासाठ�?पोटासाठ�... यशोधरा(भोसल)े काटकर मुंबई महागड ंgयवसाGयक MशOण आnण बेकारS या9वषयी माxहती MशOण &वावलंबी सामािजक 
२००५ माचC तWण डॉट  कॉम ५५ सनुामी अपणाC राजवाड े पणेु सनुामी चा अनभुव घेऊन आले}या Gनवेxदता काGनटकरचा अनभुव पयाCवरण सामािजक 
२००५ माचC eGत�~या ५८ बोलकं प( lpेमा साळवी मुंबई ’मी एक मलुगी’ या9वषयीyया eGत�~या ि&Lया आnण आरोfय कुटंुब आnण ि&Lया 

२००५ माचC लेख ५९ बोलपटाAवषयी
रमा अिजत जोशी, वदंना 
सधुीर कुलकणu पणेु &वदेस बोलपटा9वषयी मांडणी कला eसारमा यम ं

२००५ माचC लेख ६२ असणारN आOण CदसणारN माणसे शा4लनी मनेन �Lचरू केरळ रा�य आnण ि&Lया या9वषयी सं&कृती �-टाचार 
२००५ माचC परSOण ६५ आप�या वाचनालयात आशा साठे पणेु पाच प&ुतकांची माxहती साxहuय सामािजक लोकशाहS 



२००५ माचC कथा ६९ धग स. वा. Cहरे चाळीसगाव iामीण कथा iामीण वा¦मयीन 
२००५ माचC वVृा]त ७१ सखी मडंळ भोपाळ मदं गथं े भोपाळ सखी मंडळ भोपाळ अZधवेशन वVृा]त
२००५ माचC eGत�~या ७२ वाचणारे 4लCहतात अनकेांच ेलखेन Mमसा अकं  आnण लेखन या9वषयी 
२००५ माचC अनभुव ७४ दोघींच ंAवjव qयोती कAपले बां�ा आभा आnण मानसी या9वषयी कुटंुब आnण ि&Lया 
२००५ माचC कथा ७६ लॉस अजँलेNस आOण न(ेप�लवी 4म4लदं पदकx यएूसए लॉस अजेँलSसमधील मलुS आnण कथेतील नाGयका या9वषयीची कथा &Lी पWुष नातसेंबध वा¦मयीन 
२००५ माचC लेख ८१ उजाडल;ं पण फार उशीरा! अपणा$ पाटणकर पणेु Zचमणी9वषयी माxहती पयाCवरण 
२००५ माचC eGतGनधी ८२ 4मसा P�त�नधी यादN

अकं 
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष#क लेखक शहर सारांश कळीचे श9द १ कळीचे श9द २ कळीचे श9द ३ 

२००५ ए9eल मखुपpृठ फोटो रमाकांत धनोकर सामािजक चळवळीत काम केल�ेया िR(यांच ेफोटो
२००५ ए9eल संपादक4य ४ संवाद 9व;या बाळ पणेु पा�क&तान इं�डया, पीप}स फॉर पीस अडँ डमेो~सी पcरषद 9वषयी 9ववेचन जागGतक4करण कामगार पयाCवरण 
२००५ ए9eल लेख ६ आठवणीत�या Aवजयाताई अतलु सलुाखे पणेु 9वजयाताई लवाटे यांyया कायाC9वषयी ि&Lया आnण आरोfय सं&कार सं&था 
२००५ ए9eल कथा १० कॅटMल&ट डॉ. छाया नाईक नागपरू मोना नावाची आजारS मलुगी आnण आई यांyया9वषयी कथा कुटंुब आnण ि&Lया वा¦मयीन 
२००५ ए9eल लेख २१ डॉ. बाबासाहबे आबंडेकर यांचा R(ीAवषयक ¢िpटकोन डॉ. भगवान ठाकूर डॉ. आबेंडकरांyया ज]मxदनाGनMमV uयांyया &Lी9वषयक  �ि-टकोन 9ववेचन &Lी-पWुष समानता सामािजक &Lीमhुती चळवळ 
२००५ ए9eल लेख २५ R(ी-गभ $पात kक आFमघात? डॉ. सरेुखा कु�Nमोती &LीगभCपात कायदा या9वषयी ि&Lया आnण कायदा ि&Lया आnण कायदा MशOण 
२००५ ए9eल अनभुव २७ आई Pा. सरोिजनी खरैनार कुटंुबाyया जबाबदाwया सांभाळणाwया &Lीचा अनभुव कुटंुब आnण ि&Lया 
२००५ ए9eल लेख ३१ कशासाठ�?पोटासाठ�... यशोधरा(भोसल)े काटकर मुंबई महागड ंgयावसाGयक MशOण आnण बेकारS या9वषयी माxहती MशOण &वावलंबी सामािजक 
२००५ ए9eल अनभुव ३३ मोªठे बाबा अ.ण लोहकरे सोलापरू  आजोबा मो¬ठे Rहणजे काय या9वषयी नातवाची त~ार व;ृधuव सामािजक 
२००५ ए9eल 9वशषे ओळख ३४ उपे�fत सवेा fे(ातील उपे�fत R(ी: पpुपाताई आत � Aव. P. Cदवाण गागोदे मेले}या गुरांच कातड सोलणारS &Lी 9वषयी &Lीमhुती चळवळ �म 
२००५ ए9eल क9वता ३६ मया$दा लNला धनपलवार नांदेड 
२००५ ए9eल क9वता ३६ झोका Pसनेजीत गायकवाड नागपरू 
२००५ ए9eल क9वता ३६ कोड ं अपणा$ भाव े पणेु 
२००५ ए9eल क9वता ३७ �तTया Aवसा�यासाठU च�ंशखेर सानकेर मुंबई 
२००५ ए9eल क9वता ३७ R(ीच ेएकांतात Aवचार करण े Aव<यागौरN गोखले मुंबई 
२००५ ए9eल लेख ३८ GनसगC माझा गुW डॉ. उदय भवाळकर पणेु GनसगC आnण मानव यांचे नात ेया9वषयीचा शा&Lीय �ि-टकोन �-टाचार शीख 
२००५ ए9eल लेख ४० मकेुपणाचा हुकंार-खामोश पानी म�ुता मनोहर पणेु भारत पा�क&तान सीमेवरSल चरखी गावा9वषयी धमC शीख धमC म&ुलSम धमC 
२००५ ए9eल झुंजमूुंज ू ४२ मातधृमu परुRकार' AवजFेया : fमा अ&धकारN �ी�नवास गडकरN पेण मातधृमd परु&कार Oमा अZधकारS यांना जाहSर झाला या9वषयी सामािजक 
२००५ ए9eल झुंजमूुंज ू ४४ उसास े(कAवता) रमशे &च�ले लातरू 
२००५ ए9eल झुंजमूुंज ू ४५ कुठं आह ेRवातgंय जयतं कुलकणu पणेु &वातंPय नेमके कोणत,े या9वषयी &Lी&वातंPय 
२००५ ए9eल तWण डॉट  कॉम ४६ भाषांचा सकेंत P�त�नधी पणेु संकेत Mलमये यांचे भाषा-ªान या9वषयी सामािजक MशOण 
२००५ ए9eल आuमानभुव ४८ Cदवस आFमोFसवाच े सरेुखा शहा सोलापरू लेnखका आप}या गावातील  आठवणी सांगत आहेत सामािजक 
२००५ ए9eल अनभुव ५० सगुधं दNपा काळे औरंगाबाद सभोवतालyया लोकां9वषयी लेnखकेची मते सामािजक स¡दयCशा&L 
२००५ ए9eल परSOण ५२ आप�या वाचनालयात अजंलN कुलकणu पणेु पाच क9वतासंiह या9वषयीची माxहती साxहuय &Lीuव 
२००५ ए9eल कथा ५५ बधंन डॉ. Rमतृी Pधान Mमरज मfुधा नावाyया &Lीची  कथा &Lी पWुष नातसेंबध वा¦मयीन 
२००५ ए9eल eGत�~या ५७ वाचणारे 4लCहतात अनकेांTया P�तk�या Mमसा अकंा9वषयी आnण अकंातील लेखना9वषयी 
२००५ ए9eल eGतGनधी ५८ 4मसा P�त�नधी यादN

अकं 
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष#क लेखक शहर सारांश कळीचे श9द १ कळीचे श9द २ कळीचे श9द ३ 

२००५ मे मखुप-ृठ पlxटगं सजुाता धारप ज]ुया वा¦याचे पlxटगं 
२००५ मे संपादक4य ४ संवाद 9व;या बाळ पणेु कॅनडा, अमेcरका व मलेMशया येथील भेटSगाठ� सामािजक &Lीमhुती सं&था 
२००५ मे ओळख ७ RवTछतचे ेवारकरN... स6बाई वाघमारे गीतालS 9व. म.ं पणेु सtबाई वाघमारे यांची 9वशषे ओळख आदंोलन सामािजक आरोfय 

२००५ मे कथा ११ दंतकौमदुS 
न&ग $स स0ार, अन-ु वीणा 
आलासे उपल|ध नाहS अनवुाxदत कथा सामािजक कुटंुबgयव&था 

२००५ मे पL १५ बोलकं पL चं�शखेर eधान क}याण Mमळून साwयाजणीस पL सामािजक 
२००५ मे लेख १७ आमTया लrनाची दहावी दSपा काळे औरंगाबाद तWण डॉट  कॉम या सदरातील अनभुव 9ववाहसं&था &LीपWुष नातसेंबंध कुटंुबgयव&था 

२००५ मे लेख २१ &Lीe�नाची वाटचाल शMमCला रेगे पणेु 9व;यतु भागवत यांyया &Lीe�नांची वाटचाल या प&ुतकाचा पcरचय &Lीमhुती धमC 
सRंकृती आOण 
िR(या

२००५ मे लेख २४ कशासाठ� ? पोटासाठ�... यशोधरा (भोसल)े काटकर मुंबई काम करणाwया  ि&Lयांब;दल 
Aवकास िR(या आOण 
अथ $कारण

२००५ मे कथा २७ नवीन घर 
वीरा शमा$, अन-ु स�ुनता 
केतकर- शमा$ उपल|ध नाहS अनवुाxदत कथा सामािजक सां&कृGतक 

२००५ मे लेख २९ गीताई- सAेवका : PAवणाताई रामभाऊ Rहसकर वधाC 9वनोबा भावे यांyया आ�मात काम करणाwया e9वणाताईब;दल धमC सामािजक 
२००५ मे झुंजमूुंज-ूलेख ३२ lामभÁत मीरेचा आदश $ �यावयाला आपण तयार आहोत का? �ीGनवास कुलकणd गंगाखेड iाम9वकास संदभाCत �����जाGतgयव&था ���    राजकारण दाcर�य 
२००५ मे झुंजमूुंज-ूकथा ३३ क�बडी लागवारलS अ�णा धगाटे पणेु अधं�;धा याब;दल कथा अधं�;धा सामािजक 
२००५ मे क9वता ३६ दाtची लतू मीनाOी मह}ले दधुगाव 
२००५ मे लेख ३७ जल सवंध $नाची भारतीय परपंरा आOण गाळ समRयचे े�नराकरण जलसंवाद जल संवधCनाची भारतीय परंपरा आnण गाळ सम&येचे Gनराकरण पयाCवरण 
२००५ मे झुंजमूुंज-ू कथन ३८ �ूरकमा$ , kकरण कx समाज 9वजय साठे मरुबाड धाMमCक आnण सां&कृGतक समाजाब;दल सां&कृGतक धाMमCक 
२००५ मे लेख ३९ �नसग $ माझा ग.ु उदय भवाळकर पणेु GनसगाCब;दलची लेखमाला पयाCवरण 
२००५ मे पcरचय ४१ आप�या वाचनालयात अजंलS देशपांडे पणेु आप}या वाचनालयात असणाwया  प&ुतकांचा पcरचय 9ववाहसं&था वªैाGनक सामािजक 
२००५ मे लेख ४३ एका �ानय�ा साठU आवाहन eदSप पाटकर पनवेल आरोfयाyया माxहतीब;दल आरोfय सामािजक 
२००५ मे लेख ४५ लfात घ8ेयाजोग ंकाहN ZचL बेडकेर पणेु 9ववाहसं&थेब;दल 9ववाहसं&था सामािजक धाMमCक 
२००५ मे क9वता ४७ लrन : एक दN�घ $का अि�वनी गुरव पणेु 
२००५ मे क9वता ४८ मलुाTयाच तर दारात सcरता पuक4 पणेु 
२००५ मे क9वता ४८ सZुचLा रानडे पणेु 
२००५ मे लेख ४९ याको ओनो अन-ुअपणा$ राजवाड े पणेु जपानी &Lीचे  कथन सामािजक सां&कृGतक 
२००५ मे लेख ५२ िR(यांच ेह�क व कायदे रजनी दळवी सोलापरू ि&Lयांचे हhक व कायदे या 9वषयावरSल कायCशाळेचे वVृा]त कायदेशीर &Lी हhक सामािजक 
२००५ मे लेख ५४ अन0ुरNत Pjन राज�ी साकळे को}हापरू सामािजक 
२००५ मे eGत�~या ५६ वाचणारे 4लहतात अनेक मा]यवरांचे लेखन आnण eGत�~या सामािजक लYZगक धाMमCक 
२००५ मे यादS ५८ P�त�नधी यादN

अकं 
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष#क लेखक शहर सारांश कळीचे श9द १ कळीचे श9द २ कळीचे श9द ३ 

२००५ जनू मखुप-ृठ पlxटगं सजुाता धारप वेगवेग�या रंगyछटांची पlxटगं 
२००५ जनू संपादक4य ४ संवाद 9व;या बाळ पणेु तWणांyया वेशभषू9ेवषयी चचाC ि&Lया आnण xहसंा पWुषeधान 
२००५ जनू लेख ६ पे�ा करSन केलS रा.प. नेने पणेु पे�ा करSन यांyया9वषयी &LीकतृCuव राजकारण सामािजक 
२००५ जनू कथा १३ अनंतज डॉ. माया जगदSश मुंबई मलुाला खगोलशा&Lा9वषयी माxहती परु9वणारS आईची  कथा वा¦मयीन सं&कृती 
२००५ जनू लेख १७ �यवसायाला kकनार समाजसवेचेी - डॉ. क�याणी मांडके वषा$ कुलकणu पणेु फूड इंड&�Sजमधील डॉ. क}याणी मांडके यांyया9वषयी MशOण सामािजक 
२००५ जनू लेख २३ कशासाठ�? पोटासाठ�... यशोधरा [ भोसल े] काटकर मुंबई महागड MशOण आnण बेकारS या9वषयी MशOण 
२००५ जनू तWण डॉट  कॉम २५ चवीन ेखाणार Fयाला टेRटN टेRटN देणार ओजस पणेु फूड सlटर चाल9वणाwया तWणां9वषयी MशOण सामािजक 
२००५ जनू कथन २७ मचुकंद डॉ. लता काटदरे मुंबई दाजीमामा यांyया9वषयी लेnखका कथन करत  आहेत सामािजक 
२००५ जनू भाषण ३० डॉ. आशा सावदेकर लेnखका साxहuय संमेलन मधील डॉ. आशा सावदेकर यांचे भाषण सं&कृती &LीMशOण &Lीवाद 

२००५ जनू कथा ३४ एक xदन 
काझी अzदलु स0ार, अन-ु 
मनीषा पटवध $न सलमा नावाyया &Lी कथा &Lी पWुष नातसेंबध वा¦मयीन 

२००५ जनू पL ३७ बोलकं प( पnूणCमा करंदSकर ठाणे जनू२००३ मधील नीरजा कणीकर यांyया गो-टSला आलेलS eGत�~या सामािजक 
२००५ जनू वVृा]त ३८ सखी मंडळ अहवाल रंजना शमाC मुंबई सखी मंडळ अहवाल आरOण राजकारण 
२००५ जनू अनभुव ४० मन वढाय वढाय सधुा कामळे fवा}हेर अकंातील लेखां9वषयी eGत�~या आnण &वानभुव सामािजक ि&Lया आnण आरोfय 
२००५ जनू लेख ४१ R(ीज_माच ंद:ुख दरू करता यईेल xदवाकर मोxहनी नागपरू iामीण ि&Lयांyया �मा9वषयी सामािजक पWुषeधान सं&कृती 

२००५ जनू
झ ुजंमू ुजं ू- 
कAवता ४४ ती (कAवता) केशव खxटगं परभणी 

२००५ जनू
झ ुजंमू ुजं ू- 
कAवता ४४ तगंी (कAवता) केशव देशमखु जालना 

२००५ जनू झ ुजंमू ुजं ू-  कथा ४५ ल«बकळणारN Pjन&च_ह कृ-णात खोत पाटप]हाळा साससूनू यांyयातील नात कुटंुब आnण ि&Lया 
२००५ जनू झ ुजंमू ुजं ू-  लखे ४८ Rतनपानाला PोFसाहन देणारा कायदा र<द क6 नका ! रा. 9व भ&ुकुटे अबंरनाथ &तनपान कायदा या9वषयी ि&Lया आnण कायदा 



२००५ जनू कAवता ४९ म�ुता हेम�करण पuक4 सोलापरू 
२००५ जनू कAवता ४९ एक lाम सोन े 4स4स4लया का�ह¥लो मुंबई 
२००५ जनू कAवता ४९ सजCनशीलता �योuसना जगताप नाMशक 
२००५ जनू परNfण ५० आप�या वाचनालयात मदंाkकनी भार<वाज पणु े चार पRुतकांची माCहती साCहFय
२००५ जनू लखे ५२ एक सम<ृध जीवन सलुभा कुलकणd पणेु लेnखका आपले &वानभुव मांडत आहेत सं&कृती &Lीमhुती 
२००५ जनू लखे ५५ एकटNची म(ैीण उषा मिजठUया ड«]बवलN �ानदNप, R(ी जागतृीन ेआयोिजत केल�ेया एकटNची म(ैीण याAवषयी सामािजक कुटुबं आOण िR(या
२००५ जनू P�तk�या ५६ वाचणारे 4लCहतात अनेकांyया eGत�~या Mमसा अकंातील लेखन 9वषयी eGत�~या 
२००५ जनू यादN ५८ P�त�नधी यादN

अकं 
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष#क लेखक शहर सारांश कळीचे श9द १ कळीचे श9द २ कळीचे श9द ३ 

२००५ जलु ै मखुप-ृठ पlxटगं सजुाता धारप वेगवेग�या रंगyछटांची पlxटगं 
२००५ जलु ै संपादक4य ४ संवाद 9व;या बाळ पणेु Gतसरं घर या9वषयी चचाC सामािजक 
२००५ जलु ै लेख ६ न�या �नकाहनाhयाTया �न4म0ान े रnझया पटेल पणेु म&ुलSम 9ववाह या9वषयी 9ववेचन म&ुलSम ि&Lया ि&Lया आnण 9ववाह धमC 
२००५ जलु ै लेख १० मावशीTया जीवनपटाची सीडी : तजेतपिRवनी 9व;या देवधर हे�ाबाद अnखल भारतीय &Lी संघटनेyया सं&थापक  ल�मीबाई केळकर यांyया9वषयी सMुमLा भावे यांनी मांडलेले 9वचार सामािजक &Lी पWुष संबंध 
२००५ जलु ै कथा १३ भेट गीतांजलS जोशी गांधीनगर मान ूनावाyया &Lी कथा कुटंुब आnण ि&Lया वा¦मयीन 
२००५ जलु ै लेख १७ कला - जीवनबधंांTया दोन कथा : एक आRवादन ! कमलेश सोमण पणेु आशा बगे यांyया दोन कथे9वषयी साxहuय 
२००५ जलु ै लेख १९ सरु�fत मातFृव - PFयके R(ीचा ह�क eभा ब}लाळ नागपरू सरुOत मातuृव xदन GनMमVाने केलेलS चचाC ि&Lया आnण कुटंुब ि&Lया आnण आरोfय 
२००५ जलु ै अनभुव २१ त.ण डॉट कॉम राज�ी लfन 9वषयावर राज�ी नावाyया मलुSने मांडलेला eवास  लfनसं&था 
२००५ जलु ै लेख २३ आपलN वाया न गेललेN मलु ं सं या कnणCक य.ु एस. ए तWण मलुामलुSं9वषयी सामािजक 
२००५ जलु ै लेख २५ कशासाठU ? पोटासाठU.... यशोधरा (भोसल)े काटकर मुंबई महागड ंgयवसाGयक MशOण आnण बेकारS या9वषयी माxहती MशOण &वावलंबी सामािजक 
२००५ जलु ै वVृा]त २८ R(ी अ¦यासाची राp£Nय सघंटना प-ुपा भावे मुंबई &Lी-संघटने माफC त आयोिजत  रा-�Sय पcरषदमधील 9वचार Mलगंभाव &LीवादS सां&कृGतक 
२००५ जलु ै अनभुव ३० मला आFमभान आल ेतो fण ! ZचLा पांडे अमरावती सकाराuमक �ि-टकोन यामळेु आलेले आuमभान या9वषयी सामािजक 

२००५ जलु ै Gनवेदन ३२ �नसग $ माझा ग.ु लखेमालसेदंभा$त �नवदेन

डॉ. आ. Cद कव �, �नरजंन 
घाटे, डॉ.  सFयजीत रथ, डॉ. 
अनतं फडके, डॉ. उदय 
भवाळकर पणेु, नवी xद}लS ’GनसगC माझा गुW’ या लेखमालेला आले}या  eGत�~या उदारमतवाद

२००५ जलु ै कथा ३७ कावरेN शभुदा सहाने मुंबई कावेरS नावाyया &Lीची कथा  कुटंुब आnण ि&Lया वा¦मयीन 
२००५ जलु ै लेख ४० गावठU गलुाब लता काटदरे मुंबई शालेय जीवन या9वषयी MशOण 
२००५ जलु ै झुंजमूुंज ू- लेख ४२ सरपचंपद Aवकण ेआहे एम. एन क«ढाळकर पणेु तारा नावाyया &Lीचा सरपंच हो�याचा अनभुव iामीण ि&Lया राजकारण 
२००५ जलु ै झुंजमूुंज ू- लेख ४५ आता एक गाव एक लrन सोहळा एक गाव एक लfनसोहळा  या उप~मा9वषयी 9ववाह सामािजक 
२००५ जलु ै झुंजमूुंज ू- लेख ४६ पRुतकं चाललN ख�ेयाकड े सरोज देशचौगुले पणेु खानापरू मधील मxहलांशी संवाद iामीण ि&Lया 
२००५ जलु ै झुंजमूुंज ू- लेख ४७ घाटN गावकaयांकडून शासनाTया दडपशाहNचा �नषधे Wपचंद दखणे गडZचरोलS &थाGनक &वरा�य सं&था आnण कायदा कायदा iामीण 

२००५ जलु ै क9वता ४९ माये
हसना बदर झबरेN अन.ु 
ल�मीनारायण बो�लN उपल|ध नाहS 

२००५ जलु ै क9वता ४९ मातीत...मातीच े वांसतंी इनामदार जोशी को}हापरू 
२००५ जलु ै eGत�~या ५० बोलकं प( समुन जोशी यएूसए ि&Lयां भोवतीची eतीक यावरSल eGत�~या ि&Lया आnण सं&कृती सामािजक 

२००५ जलु ै सहल ५१ भटकंती Pभा हडuकर, मनीषा परांजपे पणेु सखी मंडळ आnण सहल  या9वषयी सामािजक 
२००५ जलु ै लेख ५२ मतदानापासनू व&ंचत उ0रा प�ंडत पणेु कुवेत मxहला आnण मतदान या9वषयी राजकारण सां&कृGतक 
२००५ जलु ै परSOण ५४ आप�या वाचनालयात सAुPया सह�ब<ुध े पणेु पाच प&ुतकांची माxहती साxहuय ि&Lया आnण xहसंा &Lीमhुती 
२००५ जलु ै उप~म ५६ लोकायत व<ैयकxय कo � उपलzध नाहN लोकायत व;ैयक4य कl � उप~म माxहती आरोfय 

२००५ जलु ै eGत�~या ५७ वाचणारे 4लCहतात
डॉ. Aवजया बापट, मदंा 
4मसाळ यएूसए, पणेु अकंातील लेखना9वषयी 

२००५ eGतGनधी ५८ 4मसा P�त�नधी यादN

वषा#रंभ अकं 
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष $क लखेक शहर सारांश कळीचा श9द १ कळीचा श9द २ कळीचा श9द ३ 

२००६ ऑग&ट मखुप-ृठ फोटो रमाकांत धनोकर रंगीत छोटे मोठे दोन माठ Mभतंीला लागून आnण झाडाची uयावर पडलेलS सावट 
२००६ ऑग&ट संपादक4य ४ सवंाद Aव<या बाळ पणेु वषाCरंभ अकंाyया GनMमVाने समाजातील सामािजक, राजक4य, पयाCवरण यावर चचाC पयाCवरण आरOण धमा�धता 
२००६ ऑग&ट लेख ६ राखीव जागा : समतसेाठU, _यायासाठU Pा. सहुास पळशीकर पणेु राखीव जागा आnण uयाभोवती उभे राहणारे राजकारण यावरSल Zच�कuसक वेध राजकारण समता जाGतgयव&था 
२००६ ऑग&ट 9वशषे ओळख  १३ नव�नमा$णाचा `यास घतेल�ेया Aवदषुी डॉ. सलुभा vwम े Aवलास पाटNल पणेु सलुभाताई ��मे यांyया कामाचं  &वtप, gयाप आnण xदशा या9वषयीची ओळख जागGतक4करण उदारSकरण चळवळ 
२००६ ऑग&ट कथा १७ कहाणी राजाराणीची तारा भवाळकर सांगलS पारंपcरक लोककथा क}पनाबंधात uयातील आशयाला उलट पयाCय देणारS कथा &Lी पWुष नातसेंबध वा¦मयीन 
२००६ ऑग&ट लेख २१ तिRलमा नसरNन डॉ. गीतालN Aव.म.ं पणेु ति&लमा नसcरन यांyयाशी uयाyया साxहuय 9वषयक मारले}या गkपा साxहuय पWुषeधान धमा�धता 

२००६ ऑग&ट अनभुव २५ 6rणायन.... डॉ. सजुाता जोशी- पाटोदेकर नांदेड iामीण &Lीचे आरोfय या9वषयीचे euयO अनभुव ि&Lया आnण आरोfय iामीण ि&Lया सामािजक 
२००६ ऑग&ट लेख   २८ आOण एका Aव�स_सचा अतं! Pभा कुलकणu सांगलS 9व}स]स अनवुांMशक आजार या9वषयी आरोfय सामािजक 

२००६ ऑग&ट 
देह<वार-
अनवुाCदत कथा ३३ आवाज च�ंकांता, अन.ु नीला शमा$ उपल|ध नाहS नामवंत पLकार आnण साxहिuयक ZचL म;ुगूल संपाxदत ’देहदेहरS’ कथासंiहातील अनवुाxदत Gनवडक कथा ि&LयांवरSल xहसंा वा¦मयीन 

२००६ ऑग&ट लेख ३९ कAवता आOण ईjवर आसावरN काकडे पणेु क9वतसेारqया मा यमातनू ई�वराकडे पोहोचता येईल का याचा वेध घेणारा लेख साxहuय धमC 

२००६ ऑग&ट झुंजमूुंज ू ४३ परदेश-मायदेश
मनीषा आगाश,े अपणा$ 
साबळे

�ीरामपरू 
बारामती बालवाडी MशOका घड9व�याचे काम करणारS वन&थळी सं&थेचा अनभुव MशOण सामािजक 

२००६ ऑग&ट झुंजमूुंज ू ४७ (कAवता) अन सरपचं झाल!े मीनाfी सरदेसाई सांगलS 
२००६ ऑग&ट लेख ४९ प.ुषातलN 'बाई' माधव गवाणकर दापोलS बायक4 पWुष आnण पWुषी &Lी या9वषयी 9वचार करायला लावणारा लेख लYZगकता लYZगक MशOण लYZगक शोषण 
२००६ ऑग&ट लेख ५२ ए�स बरोबरचा Pवास डॉ. सजंीवनी कुलकणu पणेु ए¦सyया आजारावर सातuयाने केलेले काम uयातनू ए¦स e�नाबाबत केलेलS चचाC आरोfय सामािजक 
२००६ ऑग&ट तWण डॉट  कॉम ५५ हठUलN कहा... Cदशा अरAवदं मध ू नाMशक वयात येणारS मलुगी आnण Gतला वाग9व�याची प;धत या9वषयीचा अनभुव सं&कृती Mलगंभेद 
२००६ ऑग&ट कथा ५९ सांFवन मधेा टoगशे पणेु अिजत आnण eभा आnण uयांचे मलू जाणे या9वषयीची कथा &Lी पWुष नातसेंबध वा¦मयीन 
२००६ ऑग&ट लेख ६१ "य,े चाळीशी य!े"  डॉ. माधवी महेoदळे पणेु वयाyया चाMळशीमधील �ि-टकोन कुटंुब आnण ि&Lया वा¦मयीन 
२००६ ऑग&ट आठवण ६३ आhहN सारे प6ुषच  ग. P. Pधान पणेु पWुषी वागणकु4मधील सहजता या9वषयी पWुषी 
२००६ ऑग&ट अनभुव ६४ माझी लढाई म�नषा परांजपे पणेु &Lीने काय Mमळ9वले या9वषयी Zचतंनपर अनभुव सामािजक राजकारण 
२००६ ऑग&ट क9वता ६६ बायका वदंना भागवत पणेु 
२००६ ऑग&ट क9वता ६९ मधेा कुलकणu पणेु 
२००६ ऑग&ट क9वता ६९ लकेर Pशांत असनारे अकोला 
२००६ ऑग&ट क9वता ६९ बायको Aवjवास वसकेर सेल ू
२००६ ऑग&ट क9वता ६९ कोपaयावरTया फुटपाथवर अपणा$ अ�नकेत पणेु 
२००६ ऑग&ट क9वता ७० सखी गीतालN पाटNल सांगलS 
२००६ ऑग&ट क9वता ७० �ांत मबुारक शखे सोलापरू  
२००६ ऑग&ट परSOण ७१ आप�या वाचनालयात Pभा हाडuकर पणेु चार प&ुतकांची माxहती साxहuय आधGुनक कुटंुबgयव&था 
२००६ ऑग&ट eGत~4या ७३ वाचणारे 4लCहतात अनकेांच ेलखेन Mमसा अकंातील लेखन या9वषयी  
२००६ ऑग&ट eGतGनधी ७४ 4मसा P�त�नधी यादN

अकं 
वष# म%हना )कार पान -ं. स0ु. शीष $क लखेक शहर सारांश कळीचा श9द १ कळीचा श9द २ कळीचा श9द ३ 

२००६ सkटlबर मखुप-ृठ फोटो रमाकांत व जय�ी धनोकर साने गुWजी यांचा फोटो 
२००६ सkटlबर संपादक4य ४ सवंाद Aव<या बाळ पणेु एका 9ववाxदत वाचकपLाला घेऊन चचाC ि&LयांवरSल बलाuकार सामािजक 
२००६ सkटlबर लेख ७ भारताच ेमह_मगंल Rव�न : सान ेग.ुजी डॉ. गीतालN Aव.म.ं पणेु साने गुWजी यांyया कायाCचे &मरण सं&कृती जाGतgयव&था MशOण 
२००६ सkटlबर Aवशषे ओळख १३ सोनरेN यशाची झळाळी तजेिRवनी सावतं उqqवला करमळकर को}हापरू रायफल शटूSंगम ये सवुणCपदक Mमळ9वणाwया तजेि&वनी सावंत यांची ओळख &LीकतृCuव MशOण 
२००६ सkटlबर कथा १६ 4मससे मस $र आOण �तच ेRवFव चा.ता ना�नवडकेर नागपरू पांढरपेशी गxृहणी नाकाtन &वuव शोधणारS &Lीची कथा &LीपWुष नातसेंबध कुटंुब आnण ि&Lया वा¦मयीन 
२००६ सkटlबर लेख २३ कस ेह ेओझ ेअकालN! अजंना कOण $क मुंबई आहे रे आnण नाहS  रे गटातील लोकांबाबत केलेलS चचाC सामािजक MशOण 
२००६ सkटlबर लेख २५ सामािजक काय $कFया$ आOण लOेखका मीनाfी मनू Pा.अच $ना हातकेर धळेु आबेंडकर चळवळीतील कायCकuयाC आnण लेnखका  मीनाOी मनू यांyया &मतृी जागवणारा लेख  सामािजक साxहuय चळवळ 
२००६ सkटlबर वVृा]त २६ लfवधेी घटंानाद ' उषा महाजन औरंगाबाद  औरंगाबाद येथे संप]न झालेला लOवेधी घंटानाद कायC~म याचा वVृा]त iामीण मxहला सामािजक 

२००६ सkटlबर झुंजमूुंज ू २७ िजवतं समाधी (सFयकथा)
सभुाष बRवदे- 
काटकळंबकेर नांदेड कसरत खेळ करणाwया  कुटंुबाची सuयकथा सामािजक �Mमक 

२००६ सkटlबर झुंजमूुंज ू ३२ कधी कधी असहंN घडत ं च�ंशखेर Pधान बदलापरू &वतःyया पलSकड ेजाऊन सामािजक काम करणाwया gयhती आnण uयांyया अडचणी सामािजक दाcर�य 



२००६ सkटlबर झ ुजंमू ुजं ू(लखे) ३३ ए�स बरोबरचा Pवास डॉ. सजंीवनी कुलकणu पणेु ए¦सyया आजारावर सातuयाने केलेले काम uयातनू ए¦स e�नाबाबत केलेलS चचाC आरोfय सामािजक 
२००६ सkटlबर त.ण डॉट कॉम ३५ पया$वरणरfणाच ेम�ूय .जवणारN- Pाची पाठक डॉ. Aवजया साळुंख े नाMशक पयाCवरण wहास रोखणे यासाठ� काम करणाwया eाची पाठक यांyया9वषयी पयाCवरण सामािजक 
२००६ सkटlबर P�तk�या ३७ बोलकं प( Aवनया जोशी पणेु ि&Lया जागतृ होणे गरजेचे या9वषयी पL सामािजक 
२००६ सkटlबर लखे ३८ Cदवाळी कशी साजरN कराल? अच $ना वझ े सावंतवाडी पयाCवरणपरूक xदवाळी साजरS कर�या9वषयी सामािजक पयाCवरण 
२००६ सkटlबर अनभुव ३९ काहN घडल ेनाहN! P�तभा काळे पणेु लेnखका uयांचा &वानभुव मांडत आहेत सामािजक 
२००६ सkटlबर व0ृा_त ४१ बगंलोर सखी मडंळाचा व0ृा_त उषा सबनीस बंगलोर सखी मंडळ कायC~म वVृा]त
२००६ सkटlबर कAवता ४१ सखी मडंळ अजंना कOण $क दादर
२००६ सkटlबर कथा ४३ इ�हoट अिjवनी कावळे-बव � सा~4-धळेु कुटंुब आnण पGतपuनी यांyयामधील नातसेंबध यावरSल कथा &Lी पWुष नातसेंबध कुटंुब आnण ि&Lया वा¦मयीन 
२००६ सkटlबर अनभुव ४५ आठवणीतला भ«डला नीलांबरN गोखले शारजा, यु.ए.इ म�ैLणींनी Mमळून केले}या भ�ड}याyया आठवणी सं&कृती सामािजक 
२००६ सkटlबर  प( ४७ गोpटNतलN आजी आसावरN जोशी पणेु सास ूआnण सनू यांyया नाuया9वषयी कुटंुब आnण ि&Lया 
२००६ सkटlबर कAवता ४८ Cहरवाई अन4भ� बालमटाकळीकर बालमटाकळी
२००६ सkटlबर कAवता ४८ श<ुध हवचे ेबथू उषा परब सावंतवाडी 
२००६ सkटlबर कAवता ४८ आhहN कोण? रमण माळवदे मुंबई 

२००६ सkटlबर कAवता ४९ Pवास �त_हN सांजचेा सनुील साळुंख े सोलापरू 
२००६ सkटlबर परNfण ५० आप�या वाचनालयात सAुPया सह�ब<ुध े पणेु पाच प&ुतकांची माxहती साxहuय सामािजक धमC 
२००६ सkटlबर कAवता ५३ रNती आरती खोपकर पणेु 
२००६ सkटlबर P�तk�या ५५ वाचणारे 4लCहतात अनकेांच ेलखेन Mमसा अकंातील लेखन या9वषयी 
२००६ सkटlबर P�त�नधी ५८ 4मसा P�त�नधी यादN

 

%दवाळी >वशषेांक 
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष $क लखेक शहर सारांश कळीचा श9द १ कळीचा श9द २ कळीचा श9द ३ 

२००६ ऑhटो-नोgहl  मखुप-ृठ &च( षांताराम पवार औरंगाबाद  
२००६ ऑhटो-नोgहl  संपादक4य ६ सवंाद Aव<या बाळ पणेु xदवाळी अकंातील लेखन या9वषयीची चचाC पWुषसVाक अधं�;धा धमC 
२००६ ऑhटो-नोgहl  9वशषे ओळख  ८ महाझ ुजंार महाjवतेा वीणा आलासे कोलकता महा�वेतादेवी यांyया कायाCची ओळख आxदवासी सामािजक साxहuय 
२००६ ऑhटो-नोgहl  कथा २०, १०७ गोpट: कालची कx आजची? डॉ. Aवजया राजा`यf मुंबई कुटंुब आnण कुटंुबासाठ� वाहून घेतले}या &Lीची कथा 

२००६ ऑhटो-नोgहl  
वीज नावाची 
ऊजा$ २७ Pारभं पpृठ षांताराम पवार औरंगाबाद  वीज नावाची ऊजाC 9वशषे 9वभागाची ओळख कtन  देणारे xटपण iामीण पयाCवरण सामािजक 

२००६ ऑhटो-नोgहl  
वीज नावाची 
ऊजा$ २८ महाराp£ातील वीजfे( समRया, स<य पHरिRथती व उपाय सतंोष 4श(ं े पणेु वीजOेL या9वषयी स9व&तर माxहती iामीण सामािजक कायदा 

२००६ ऑhटो-नोgहl  
वीज नावाची 
ऊजा$ ४१ भAवpयकालNन पया$य-१ Pकाशाचा नवा माग $ : अfय Pकाश योजना Aवलास पाटNल पणेु वीज, वीज�बल, आnण वीजOेL  या9वषयी स9व&तर चचाC सामािजक iामीण 

२००६ ऑhटो-नोgहl  
वीज नावाची 
ऊजा$ ४४ भAवpयकालNन पया$य-२ ]बलगावचा ]बजलN Pक�प Aवलास पाटNल पणेु �बलगावyया �बजलS eक}पाची माxहती आxदवासी आदंोलन 

२००६ ऑhटो-नोgहl  
वीज नावाची 
ऊजा$ ४६ भAवpयकालNन पया$य-३ कचरा वापरा वीज बनवा Aवलास पाटNल पणेु पारंपcरक ऊजाC या9वषयी सामािजक पयाCवरण 

२००६ ऑhटो-नोgहl  
वीज नावाची 
ऊजा$ ४९ भAवpयकालNन पया$य-४ 'आरती'ची शतेकचaयापासनू ऊजा$�न4म $ती Aवलास पाटNल पणेु आरती सं&थेने तयार केलेले सयंL या9वषयी चचाC पयाCवरण 

२००६ ऑhटो-नोgहl  
वीज नावाची 
ऊजा$ ५२ िR(या,उपजीAवका आOण ऊजा$ सबुोध वागळे पणेु ि&Lया आnण उपजी9वका यासाठ�ची ऊजाC या9वषयी Zच�कuसक लेखन ि&Lया आnण कुटंुब iामीण 

२००६ ऑhटो-नोgहl  लखे ५८ ऊजा$ मधेा पाटकर बडवानी मानवी ऊजाC या9वषयी Zच�कuसक वेध घेणारा लेख आदंोलन शतेकरS आxदवासी 
२००६ ऑhटो-नोgहl  कथा ६१ अनवुाद आशा बगे नागपरू कुटंुबातील ि&Lया याभोवतीची कथा कुटंुब आnण ि&Lया &Lी-पWुष नातसेंबंध वा¦मयीन 
२००६ ऑhटो-नोgहl  वाचक चचा$ ७१ सहजीवन Aववाहा4शवाय kक- भा. ल.महाबळ मुंबई 9ववाह आnण सहजीवन या9वषयी मनोगत आnण uयावtन वाचकांना eGत�~या दे�याचे आवाहन  कुटंुबgयव&था 9ववाह आnण ि&Lया 
२००६ ऑhटो-नोgहl  कAवता ७२ Fया खडेगेावात रजनी प.ळेकर मुंबई 
२००६ ऑhटो-नोgहl  कAवता ७२ Fया दोघी रजनी प.ळेकर मुंबई 
२००६ ऑhटो-नोgहl  कAवता ७३ पहारा रजनी प.ळेकर मुंबई 
२००६ ऑhटो-नोgहl  लखे ७४ नम $दा घाटN त ेबकेा �हलॅN (लबेनेॉन) �हाया दमाRकस Aवजया चौहान मुंबई इ&Lायल लेबेनॉन ल¹याचा उuकलन�बदं ूत ेश&L&थZगतीमधील eवास या9वषयी राजकारण लोकशाहS चळवळ 

२००६ ऑhटो-नोgहl  
ज_मशताzदN 
Aवभाग लखे ८२ सामािजक इ�तहासाTया पHरPे�यातनू डॉ.Aव<यतु भागवत पणेु  9वभावरS Mशtरकर यांyया साxहuयाचे 9ववेचन पWुषसVाक &LीवादS सामािजक 

२००६ ऑhटो-नोgहl  
ज_मशताzदN 
Aवभाग लखे ८८ ’दNपकळी’ च े'दNपदान'! डॉ. आशा सावदेकर नागपरू  कुसमुावती देशपांडे यांyया लेखना9वषयी साxहuय आnण ि&Lया स¡दयCशा&L 

२००६ ऑhटो-नोgहl  
ज_मशताzदN 
Aवभाग लखे ९३ सदंभ $बहुल साCहिFयक आOण सशंोधक Pा. पpुपा भाव े मुंबई डॉ. इरावती कव� यांyया लेखना9वषयी  साxहuय आnण ि&Lया &Lी-चळवळ सां&कृGतक 

२००६ ऑhटो-नोgहl  
ज_मशताzदN 
Aवभाग लखे ९९ परुोगामी तरN सRंकृ�तAPय डॉ. मगंला आठलकेर पणेु डॉ. इरावती कव� यांyया लेखना9वषयी  सं&कृती &Lी-पWुष नातसेंबंध &Lीमhुती 

२००६ ऑhटो-नोgहl  
ज_मशताzदN 
Aवभाग लखे १०३ चार पावल ेपढुचे.. ल4लता को�हारकर मुंबई शकंुतला परांजपे यांyयाशी संवादातनू आले}या आठवणी या9वषयी साxहuय आnण ि&Lया लYZगक MशOण 

२००६ ऑhटो-नोgहl  लेख ११३ �न4म0 : अमHेरकन प.ुषांची �नःशzद चळवळ डॉ. गीतालN Aव. म.ं पणेु बेटS ²4डन यांyया लेखनाचा  Zच�कuसक आढावा पWुषeधान &Lी-चळवळ &Lी-पWुष समानता 
२००६ ऑhटो-नोgहl  वVृा]त १२१ 4मळून साaयाजणी' चा सतरावा वधा$पनCदन Rवाती कव � पणेु Mमसा वधाCपन xदन वVृा]त राजकारण पWुषी वचC&व 
२००६ ऑhटो-नोgहl  वVृा]त १२४ 4मळून साaयाजणी' चा सतरावा वधा$पनCदन बधुाजी डामसे मंचर आxदवासी कायCकताC बधुाजी डोमसे यांनी Mमसा वधाCपनxदनाची न�दवलेलS GनरSOणे 

२००६ ऑhटो-नोgहl  कथा १२७, १९८ O³समसचा तारा पल $ बक, अन.ु साधना सराफ पणेु शतेाyया xठकाणी राहायला आलेले कुटंुब यांची कथा &Lी पWुष नातसेंबध वा¦मयीन 
२००६ ऑhटो-नोgहl  क9वता १३८ सवाpण उFपल चदंावार पणेु 

२००६ ऑhटो-नोgहl  

साद- कo � 
सRंकृती 
(कॉलसoटर 
क�चर) १४० नgया संधी नवे e�न  eGतGनधी पणेु कॉलसlटर कामा9वषयी स9व&तर 9ववेचन िR(या आOण अथ $कारण सामािजक 

२००६ ऑhटो-नोgहl  

साद- कo � 
सRंकृती 
(कॉलसoटर 
क�चर) १४७ काळोखाyया लाटांवर... eGतमा जोशी मुंबई नोकरS करणारे पGतपuनी यांyयातील नाते &Lी पWुष नातसेंबध कुटंुब आnण ि&Lया सामािजक 

२००६ ऑhटो-नोgहl  

साद- कo � 
सRंकृती 
(कॉलसoटर 
क�चर) १४९ आय. टN. इज इ�ंडयाज टुमारो! डॉ. उदय �नरगडुकर ठाणे बी.पी.ओ. fे( आOण Aवकास याAवषयी Aववचेन जाग�तकxकरण Aवकास आOण िR(या सामािजक

२००६ ऑhटो-नोgहl  कAवता १५४ �तन ंका Aवचा6 नयते Pjन? xदलSप ZचLे य.ु एस. ए.
२००६ ऑhटो-नोgहl  कAवता १५४ Gतची खचुd tपा रेगे-Gनuसरेु मुंबई 
२००६ ऑhटो-नोgहl  कथा १५५ हाऊ डअेर यू? शोभा ZचL े य.ु एस. ए. पGतपuनी यांyया नाuयातील कथा &Lी पWुष नातसेंबध वा¦मयीन 9ववाह आnण ि&Lया 
२००६ ऑhटो-नोgहl  झ ुजंमू ुजं ू १६५ आRहS सVावीसजणी अपणाC राजवाड े पणेु झोपडव&तीत काम करणाwया सVावीस ि&Lयां9वषयी iामीण आरोfय सामािजक 
२००६ ऑhटो-नोgहl  झ ुजंमू ुजं ू १६९ पहाट (क9वता ) अशोक सोनावणे चोपडा 
२००६ ऑhटो-नोgहl  झ ुजंमू ुजं ू १६९ माय झालN सरपचं (कAवता ) केशव खटSंग परभणी 
२००६ ऑhटो-नोgहl  कथा १७१ देहदःुख डॉ. P�तभा कणकेर पालघर (ठाण)े मRुलNम कुटुबंाची कथा कुटुबं आOण िR(या वा�मयीन
२००६ लखे १८५ आप�या आज व उ<यासाठU या गांधींच ंकरायच ंकाय ? संजय संगवई पणेु गांधींजी9वषयी, सव�दय9वषयी  आnण uयांyया 9वचारसरणी 9वषयी लेखन आदंोलन जाGतgयव&था लोकशाहS 
२००६ ऑhटो-नोgहl  कAवता १९२ मला माहSत आहे... राज�ी सातारा 
२००६ ऑhटो-नोgहl  कAवता १९२ अडगळ माधव पवार सोलापरू 
२००६ ऑhटो-नोgहl  कAवता १९४ ढगाळ मेघना वाहोकार नागपरू 
२००६ ऑhटो-नोgहl  कAवता १९४ असलS बाई उषा मेहता मुंबई 
२००६ ऑhटो-नोgहl  कAवता २०१ 9eया माधव  �यMुलयन ऊMमCला पवार  मुंबई 
२००६ ऑhटो-नोgहl  कAवता २०१ बदलत गेलेलS सहS अजंलS कुलकणd पणेु 
२००६ ऑhटो-नोgहl  P�त�नधी २०२ 4मसा P�त�नधी यादN

अकं 



वष# म%हना )कार पान -ं. स0ु. शीष $क लखेक शहर सारांश कळीचा श9द १ कळीचा श9द २ कळीचा श9द ३ 

२००६ �डसlबर
१)मखुपpृठ  
२)आतील पान १)पoCटगं २)डॉ.बाबासाहबे आबंडेकर Rमतृीला अ4भवादन रमाकांत व जय�ी धनोकर १)गोल वतुCळाचे वेगवेगळे आकार २) डॉ. आबेंडकर &मGृतxदनाGनMमV छोटेसे xटपण 

२००६ �डसlबर संपादक4य ४ सवंाद Aव<या बाळ पणेु कौटंु�बक xहसंाचार  कायदा या9वषयी चचाC कुटंुबांतगCत छळ &Lी-चळवळ &Lी संघटना  
२००६ �डसlबर 9वशषे ओळख ६ सवेचेी सHरता-का4लदंNताई तळुपळुे डॉ. अ.णा गोखले ड��बवलS सामािजक कायC करणाwया काMलदंSताई तळुपळेु यांyया9वषयी सामािजक अधं�;धा ि&Lया आnण कायदा 
२००६ �डसlबर कथा ९ �त_हNसांजा सख े4मळा�या... डॉ. शलैा लोCहया आबेंजोगाई नीरा नावाyया &Lीचे कथन कुटंुब आnण ि&Lया समाजवादS वा¦मयीन 
२००६ �डसlबर लेख १६ सा 'Aव<या' या Aवम�ुतये डॉ. समुती कुलकणu वाशी cरझवC बँकेyया स}लागार पदापय�त पोहचले}या डॉ. 9व;या पLे यांyया कायाC9वषयी MशOण आZथCक &LीवादS चळवळ 
२००६ �डसlबर &व कथन १९ Rमरणातील स&ंधPकाश गीता जोशी अhतर नावाची म&ुलSम मLैीण आnण Gतचे जीवन या9वषयीचे कथन सामािजक म&ुलSम &Lी 
२००६ �डसlबर वाचक चचा$ २३ सहजीवन Aववाहा4शवाय kक- भा. ल.महाबळ मुंबई 9ववाह आnण सहजीवन या9वषयी मनोगत आnण uयावtन वाचकांना eGत�~या दे�याचे आवाहन  कुटंुबgयव&था 9ववाह आnण ि&Lया 
२००६ �डसlबर कथन २४ (यRथ व ृदंा सान े पणेु परदेशी राहणाwया &Lीचे आतंरमनाचे कथन सामािजक ि&Lया आnण कुटंुब 
२००६ �डसlबर लेख २६ ताराताई, तमुTयामळुे... गीता महाजन कRयGुन&ट चळवळीतील �ये-ठ कायCकuयाC तारा रे¦डी  यांyया कायाC9वषयी कRयGुन&ट आxदवासी लोकशाहS 
२००६ �डसlबर लेख ३० मानवी नाFयांमागील Pेरणांच ेअवलोकन : 'ना�तचरा4म' 6पालN 4शदें मेघना पेठे यांyया नाGतचराMम कादंबरS 9वषयी 9ववेचन साxहuय लYZगकता 9ववाह आnण ि&Lया 
२००६ �डसlबर लेख ३३ ए�स बरोबरचा Pवास डॉ. सजंीवनी कुलकणu पणेु ए¦सyया आजारावर सातuयाने केलेले काम uयातनू ए¦स e�नाबाबत केलेलS चचाC आरोfय सामािजक 
२००६ �डसlबर झुंजमूुंज ू ३६ फुलामायचा '4सझनरN' मवेा qयोFRना पाटNल फळे 9वकणारS फुलमाय9वषयी लेnखकेने मांडणी केलS आहे �म सामािजक 
२००६ �डसlबर झुंजमूुंज ू ३८ (कAवता) पो4शदंा मि�लकाज ू $न4शदें सोलापरू 
२००६ �डसlबर झुंजमूुंज ू ३८ (कAवता) कुणी आhहाला समजनू �याल का? सजंीवनी औटN पणेु 
२००६ �डसlबर झुंजमूुंज ू ३९ एक हN भलू क�पना कुलकणu पणेु घरकाम करणाwया नलबूाई यांyया9वषयी लेnखका Mलहतात घरकामगार कुटंुब आnण ि&Lया 

२००६ �डसlबर कथा ४१ P�तकार
डॉ. सयू $कांत नागर, अन.ु 
Aवजया भसुारN इंदरू 9ववाह आnण uयांतील फसवणकू आnण uयावरSल उपाय  यामधील गुंतागुंत 9ववाह आnण ि&Lया लfनसं&था सामािजक 

२००६ �डसlबर तWण डॉट  कॉम ४४ नवAववाCहतांTया आयpुयातील ताणतणाव Pसाद गोरे पणेु नव9ववाxहत तWणाने 9ववाहातील नातसेंबध या9वषयी केलेले Mलखाण &Lी पWुष नातसेंबध लYZगक संबंध 
२००६ �डसlबर पL ४६ जाCहरातींतील R(ी&च(ण Aव<यागौरN गोखले 9वलेपाल� जाxहराती आnण ि&Lयांचे  uयामधील ZचLण या9वषयी 9ववेचन पWुषeधान स¡दयCशा&L &LीवादS 
२००६ �डसlबर क9वता ४८ फुल ंपfी आOण साख�या स&ुच(ा कातरकर नागपरू 
२००६ �डसlबर क9वता ४८ साठUप�याड जाता... Aव<य�ुलखेा अकलजूकर कॅनडा 
२००६ �डसlबर क9वता ४८ काळीज फाटायच ंराहू ड े डी. के. शखे उ&मानाबाद 
२००६ �डसlबर क9वता ४८ त े �fPा पणेु 
२००६ �डसlबर क9वता ४९ हN कAवता नाहN स�ुनता झाड े नागपरू 
२००६ �डसlबर क9वता ४९ आhहN अRवRथ का? अनरुाधा पोतदार को}हापरू 
२००६ �डसlबर क9वता ४९ उपलzध नाहN छाया कोरेगावकर सगंमनरे
२००६ �डसlबर कथा ५० जाग समुती वानखडे े नागपरू लfन आnण uयामधील नात या9वषयीची कथा &Lी पWुष नातसेंबध कुटंुब आnण ि&Lया वा¦मयीन 
२००६ �डसlबर अनभुव ५२ 4स��हर qय]ुबलN वदंना करबंळेकर सावंतवाडी eेमसंबंध या9वषयी &Lी पWुष नातसेंबध लfनसं&था 
२००६ �डसlबर कथन ५४ माझ ंघरकुल िRमता वाईकर नागपरू व;ृध अव&थेत पती Gनधनानंतर आले}या  कठ�ण eसंगाला सामोwया जाणाwया &Lी9वषयी कुटंुब आnण ि&Lया 
२००६ �डसlबर eGत�~या ५६ वाचणारे 4लCहतात अनकेांच ेलखेन Mमसा अकंातील लेखना9वषयी 
२००६ �डसlबर eGतGनधी ५८ 4मसा P�त�नधी यादN

अकं 
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष#क लेखक शहर सारांश कळीचे श9द १ कळीचे श9द २ कळीचे श9द ३ 

२००६ जानेवारS मखुप-ृठ पlxटगं साGनका जाधव फुल आnण फुलपाखराचे पlxटगं 
२००६ जानेवारS संपादक4य ४ संवाद 9व;या बाळ पणेु भारतीय सं&कृतीबाबत सं&कृती शOैnणक सामािजक 
२००६ जानेवारS लेख ६ रंगात रंगले ... अOरनंदन शाळेतील उप~म शOैnणक पयाCवरण 

२००६ जानेवारS ओळख ९ �लािRटक त ेइधंन तले - सशंोधनाचा खडतर Pवास छाया नाईक नागपरू eा. अलका झाडगावकर यांची 9वशषे ओळख
Aवकास िR(या आOण 
अथ $कारण शOैnणक वªैाGनक 

२००६ जानेवारS मनोगत १२ रेऊ कथा&पध�संदभाCत साGनया रेऊ कथा&पध�संदभाCत साGनयाचे मनोगत साxहuय सामािजक 

२००६ जानेवारS कथा १४ कॉडCलेसची |याटरS Gनतीन अटकेकर पणेु रेऊ कथा&पध�तील eथम पाcरतो9षक eाkत कथा िR(या आOण सRंकृती सामािजक 
Aवकास िR(या 
आOण अथ $कारण

२००६ जानेवारS लेख २१ रोझा पाक$चा लढा आOण Fयानतंरची अमHेरका
रAवबाला काकतकर - 
नवांगळु वाMशfंटन अमेcरकेतील का�या गोwयांyया आदंोलनाबाबत आदंोलन सामािजक वांMशकता 

२००६ जानेवारS कथा २४ Gतसwया मलुSस ... 
सधुा अरोडा, अन-ु नीला 
शमा$ पणेु अनवुाxदत कथा सRंकृती आOण िR(या xहसंाचार कुटंुबgयव&था 

२००६ जानेवारS वVृा]त २६ Cदवाळी अकंाचा Pकाशन सोहळा eGतGनधी नागपरू xदवाळी अकंाyया eकाशन सोह�याचे वVृा]त मxहलाxदन आदंोलन 
२००६ जानेवारS कथन २८ संक}पाचा छंद सनेुLा पं�डत सोलापरू नgया वषाCचे नवीन संक}प आरोrय सं&कृती सामािजक 
२००६ जानेवारS लेख ३० Rवयपंाकघर ंआOण देवतांAवषयी शशी देशपांडे अMलबाग &वयंपाक घरातील सं&कृती9वषयी िR(या आOण सRंकृती धाMमCक 
२००६ जानेवारS लेख ३३ आिfनक]या क}पना अWण �फरोxदया पणेु क}पना दV यांyया9वषयी Rवात(ं सामािजक 
२००६ जानेवारS लेख ३५ सरNवर सरN- R(ी Aवषयक काहN Pjन सuयरंजन साठे पणेु ’सरSवर सरS’ या ZचLपटा9वषयी कला सामािजक 
२००६ जानेवारS लेख ३७ र&ता आnण माणसू वंदना खरे मुंबई तWणाई eक}पाyया9वषयी शfैOणक सामािजक संशोधन 

२००६ जानेवारS
झ ुजंमू ुजं ू- 
कAवता ४० कुलपु ं 9वमल Mलमये पणेु 

२००६ जानेवारS
झ ुजंमू ुजं ू- 
कAवता ४० उ]हाळी दपुार वभैव देशमखु औरंगाबाद 

२००६ जानेवारS झ ुजंमू ुजं ू- कथा ४१ क«डा साधना झाडबकेु को}हापरू अधं� दा GनमूCलनाबाबत अधं�`दा सामािजक 

२००६ जानेवारS लखे ४४ लOेखका परRपर सवंाद मेधा वजैापरूकर नाMशक लेnखकांचा पर&पर संवाद साCहFय दMलत 
साCहFयात 
R(ीP�तमा

२००६ जानेवारS लखे ४५ कशासाठU? पोटासाठU... यशोधरा (भोसल)े काटकर म ुबंई �यवसाय P4शfण व अथ $कारण याAवषयी
Aवकास िR(या आOण 
अथ $कारण बरेोजगारN सामािजक

२००६ जानेवारS कथा ४९ पराभतू GनमCला मोने पणेु उमाyया जीवनाची कथा lामीण R(ी कुटंुबgयव&था सामािजक 
२००६ जानेवारS कAवता ५६ य<ुध छाया कोरेगावकर संगमनेर 
२००६ जानेवारS कAवता ५६ काळोख नीMलमा पालवणकर ठाणे 
२००६ जानेवारS कAवता ५६ आता जरा दरू जाऊ उषा मेहता मुंबई 
२००६ जानेवारS P�तk�या ५७ वाचणारे 4लCहतात अनेक मा]यवर यांचे लेखन आnण eGत�~या ववैाxहक जीवन सामािजक कौतकु 
२००६ जानेवारS यादN ५८ P�त�नधी यादN

अकं 
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष#क लेखक शहर सारांश कळीचे श9द १ कळीचे श9द २ कळीचे श9द ३ 

२००६ फे�वुारS मखुप-ृठ ZचL शंकर के ठोसर नOीकामाचे ZचL 

२००६ फे�वुारS संपादक4य ४ संवाद 9व;या बाळ पणेु ि&LयांवरSल अuयाचाराबाबत xहसंाचार अuयाचार 
िR(या आOण 
सRंकृती

२००६ फे�वुारS ओळख ६ धडाडीTया त.ंुग अ&धकारN - Rवाती साठे मंिजरS धामणकर पणेु धडाडीTया त.ंुग अ&धकारN - Rवाती साठे यांची Aवशषे ओळख शOैnणक गु]हेगारS सामािजक 

२००६ फे�वुारS कथा १० क_फेशन सMुमLा सरदेसाई धळेु रेऊ कथा&पध�तील eथम पाcरतो9षक eाkत कथा कला सामािजक 
Aवकास िR(या 
आOण अथ $कारण

२००६ फे�वुारS लेख १५ ए¦स बरोबरचा eवास डॉ. सजंीवनी कुलकणu पणेु ए¦स या आजरा9वषयी  आरोfय सामािजक 

२००६ फे�वुारS लेख १८ एकटSचा मLैी मेळावा सZुचLा eभणेु ड��बवलS एकटSyया मLैी मेळाgया9वषयी 
Aवकास िR(या आOण 
अथ $कारण सं&था �म

२००६ फे�वुारS लेख १९ उu~ांती MमMलदं सोनटhके पणेु समाजात होणाwया बदला9वषयी 
२००६ फे�वुारS लेख २० सजृनशील P�तमचेा रेण!ू 9ववेक सबनीस पणेु रेण ूदांडकेर यांyया कायाCब;दल शOैnणक iामीण &Lी पया$वरण
२००६ फे�वुारS लेख २५ आरोrय, आजार आOण आहार डॉ. 9वजया साठे पणेु आरोrय, आजार आOण आहार आरोfय 

२००६ फे�वुारS लखे २७ कशासाठU? पोटासाठU... यशोधरा (भोसल)े काटकर म ुबंई �यवसाय P4शfण व अथ $कारण याAवषयी
Aवकास िR(या आOण 
अथ $कारण बरेोजगारN सामािजक

२००६ फे�वुारS कथा ३० देw<वार, पाप�ेु राजी सठे, अन-ु नीला शमा$ पणेु अनवुाxदत कथा लYZगक कुटंुबgयव&था सामािजक 
२००६ फे�वुारS वVृा]त ३८ लोकस:ंया �नय(ंण स�ती Aवरोधी पHरषदेचा व0ृा_त मीना देवल मुंबई लोकस:ंया �नय(ंण स�ती Aवरोधी पHरषदेचा व0ृा_त Mलगंभाव आरोfय R(ी सfमीकरण
२००६ फे�वुारS लेख ४० नांगर त ेमहानगर वंदना खरे मुंबई त.ण डॉट कॉम अतंग $त AवकासाTया Cदशा �म iामीण &Lी रोजगार 

२००६ फे�वुारS झुंजमूुंज ूलेख  ४३ �तTया Rव�नांची पतू $ता झालN मंदा�कनी जमदाड े हडपसर कpट आOण सघंष $ करणाaया R(ीब<दल iामीण &Lी �म 
Aवकास िR(या 
आOण अथ $कारण

२००६ फे�वुारS झुंजमूुंज ू ४४ राजस0चेी फुगडी साधना राव नवी मुंबई महाराp£ 4शfण आOण Aवकास सRंथचेा उप�म राजकारण सं&था लोकशाहS 
२००६ फे�वुारS क9वता ४५ आhहN वारस साAव(ीTया गो9वदं केळकर सावंतवाडी 

२००६ फे�वुारS लेख ४६ खरे श( ूकोण आहते?
�हो�गा, अन-ु वदंना 
कळंबकेर सावंतवाडी कुटुबंसRंथAेवषयी िR(या आOण सRंकृती कुटुबंसRंथा सामािजक

२००६ फे�वुारS पcरचय ५१ आप�या वाचनालयात मणृाMलनी Zचतळे  पणेु वाचनालयातील पRुतकांAवषयी साxहuय सामािजक 



२००६ फे�वुारS अनभुव ५४ रोजचचं, तरNहN वगेळं GनलांबरS गोखले मुंबई रोजTया जीवनातला अनभुव सामािजक 
२००६ फे�वुारS क9वता ५५ श�ु मनान ं &नेहा अवसरSकर पणेु 
२००६ फे�वुारS क9वता ५५ गOणका बाप ूदासरS नांदेड 
२००६ फे�वुारS क9वता ५५ कसे मनीषा दSOत पणेु 
२००६ फे�वुारS eGत�~या ५६ वाचणारे 4लCहतात eGतGनधी अनेक मा]यवरांचे लेखन आnण eGत�~या शOैnणक सामािजक 
२००६ फे�वुारS यादS ५८ P�त�नधी यादN

म%हला%दन >वशषेांक 
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष#क लखेक शहर सारांश कळीचा श9द १ कळीचा श9द २ कळीचा श9द ३ 

२००६ माचC मखुप-ृठ फोटो सनुील गोकण $ दंश ZचLपट यामधील सोनालS कुलकणd यांचे फोटो 
२००६ माचC संपादक4य ४ संवाद Aव<या बाळ पणेु मxहला xदनाGनMमV &Lीमhुती &Lी-चळवळ आnण अकंातील लेखन या9वषयी चचाC &Lीमhुती चळवळ &Lी-पWुष समानता ि&LयांवरSल xहसंा 
२००६ माचC लेख ६ दशं' हो8याआधी आOण झा�यानतंर सोनालN कुलकणu मुंबई दंश ZचLपट या9वषयी सोनालS कुलकणd यांनी मांडलेले अनभुव  कला आOण कलाकार कला आnण ि&Lया 
२००६ माचC लेख ९ प.ुषस0ाकतचे ंदमन हFयार- बलाFकार म�ुता मनोहर पणेु बलाuकाराyया घटनांमागील सामािजक वा&तवाची, कारणमीमांसा ि&LयांवरSल xहसंा पWुषसVाक सामािजक चळवळ 
२००६ माचC रेऊ कथा १६ धाकटा व ृदंा भाग $व े नाMशक भावाने बxहणीला Mलxहलेले कथन &वtप पL कुटंुब आnण ि&Lया वा¦मयीन 
२००६ माचC क9वता २० म;ुदा अ�नल दाभाड े मुंबई 
२००६ माचC 9वशषे ओळख २१ जीवरfक स ं̀ या कोटबागी डॉ. अनघा केसकर पणेु रा-�Sय लाइफ सेिgहंग सोसायटSyया कायCकuयाC सं या कोटबागी यांyया9वषयी सामािजक MशOण 
२००६ माचC लेख २५ मCहला पोलNस : kकती सरु�fत? डॉ. गीतालN Aव. म.ं पणेु पोलSस खाuयाला मानवी चेहरा ि&Lयांyया मा यमातनू ;यावा या9वषयी सं&कृती &Lीuव Mलगंभेद 

२००६ माचC अनभुव २८ खाकx वद©न ेआhहाला काय Cदल?ं
रेखा साळुंख े(पोलNस 

�नरNfक) पणेु पोलSस खाuयातील कामाचा अनभुव &LीकतृCuव सामािजक 
२००६ माचC क9वता ३० मLैीण kकशोर पाठक नाMशक 
२००६ माचC क9वता ३० kलेसमlट? सजंय चौधरN नाMशक 
२००६ माचC लेख ३१ पण लfात कोण घतेो? नीरजा व<ैय- यादव गोवा १९ माचC जागGतक अपंग xदनाyया GनMमVाने केलेला ऊहापोह  सामािजक दMलत आरोfय 
२००६ माचC मनोगत ३४ अ4भनयाकडून आFमशोधाकड े Aवदलुा जवळगेकर पणेु Mसनेमामधील 9वदलुा जवळगेकर यांyया सजCनशील कामाyया अनभुवा9वषयी कला आnण ि&Lया सामािजक eसारमा यम आnण ि&Lया 
२००६ माचC लेख ४१ आरोrय,आजार आOण आहार डॉ. Aवजया साठे पणेु आरोfय9वषयक आहारासंबंधी आरोfय 
२००६ माचC लेख ४३ एडस ् बरोबरचा Pवास डॉ. सजंीवनी कुलकणu पणेु ए¦सyया आजारावर सातuयाने केलेले काम uयातनू ए¦स e�नाबाबत केलेलS चचाC आरोfय सामािजक 

२००६ माचC क9वता ४७ कामाव6न परतणारN R(ी
सजंय jयाम, अन.ु जय�ी 

बव � रuनाZगरS 
२००६ माचC क9वता ४७ rयारटंN अनरुाधा न.ेरकर दxहसर 
२००६ माचC झुंजमूुंज ू(कथा) ४८ �तच ंआभाळ शांता जोशी औरंगाबाद  कौटंु�बक कथा  कुटंुब आnण ि&Lया 
२००६ माचC झुंजमूुंज ूक9वता ५० वारं- वावदान रमशे &च�ले लातरू 
२००६ माचC झुंजमूुंज ूलेख  ५१ गाव करNल त ेराव काय करNल? वशैालN गोखले को}हापरू कळंब गावाने िजंकलेला iाम&वyछता अMभयान परु&कार GनMमVाने iामीण शतेी सबलSकरण 

२००६ माचC 
देह<वार 
अनवुाCदत कथा ५६ नको बाबा नको

डॉ.कमल कुमार अन.ु नीला 
शमा$ पणेु नामवंत पLकार आnण साxहिuयक ZचL म;ुगूल संपाxदत देहदेहरS कथासंiहातील  अनवुाxदत Gनवडक कथा कुटंुब आnण ि&Lया वा¦मयीन 

२००६ माचC P�तk�या ६१ बोलकं प( सा�नका देशपांड े पणु े मhुता मनोहर यांyया 9वरजण लेखाyया GनMमVाने xदलेलS eGत�~या ि&Lया आnण कुटंुब सं&कृती सामािजक  
२००६ माचC क9वता ६१ मी आकाश होत,े लता P�तभा मधकुर
२००६ माचC क9वता ६२ Pकाशाचा अधंार ल�मीनारायण बो�लN सोलापरू 
२००६ माचC क9वता ६२ पHरघाबाहरे अजंनी कुलकणu पणेु 

२००६ माचC 
त.ण डॉट कॉम 
(अनभुव) ६३ My बोलN मराठU वदंना खरे म ुबंई तWणाई eक}पाyया सम]वयक वंदना खरे यांyया नजरेतनू 9व;यापीठातील ªानाची GनMमCती कर�याyया eयोगाचा अनभुव MशOण जागGतक4करण 

२००६ माचC परNfण ६७ आप�या वाचनालयात आशा साठे पणु े तीन प&ुतकांची माxहती &Lी-पWुष समानता साxहuय सामािजक 
२००६ माचC क9वता ६९ होळी सतंोष पवार सातारा 
२००६ माचC क9वता ६९ पा8यान.े... Pभा गणोरकर अमरावती 
२००६ माचC लेख ७० ८ माच $! आतंरराp£Nय मCहला Cदनी! डॉ. गीतालN Aव.म.ं पणेु ८ माचC &Lी हhकाचा xदवस Rहणनू साजरा कर�या9वषयी पWुषeधान माhसCवादS समाजवादS 
२००६ माचC eGत�~या ७१ वाचणारे 4लCहतात.... अनकेांच ेलखेन Mमसा अकंातील लेखन आnण Mमसा अकंा9वषयी 
२००६ माचC P�त�नधी ७४ 4मसा P�त�नधी यादN

अकं 
वष# म%हना )कार पान -ं. स0ु. शीष $क लखेक शहर सारांश कळीचा श9द १ कळीचा श9द २ कळीचा श9द ३ 

२००६ ए9eल मखुप-ृठ फोटो जय�ी धनोरकर डॉ. सuयरंजन साठे यांचा फोटो 
२००६ ए9eल संपादक4य ४ संवाद Aव<या बाळ पणेु डॉ. सuयरंजन साठे यांyया9वषयी  पcरवतCन चळवळ &Lी-अuयाचार दMलत 
२००६ ए9eल लेख ६ भारतीय R(ीम�ुती चळवळीला डॉ. बाबासाहबे आबंडेकरांच ेयोगदान रेखा ठाकूर मुंबई डॉ. बाबासाहेब आबेंडकर यांचे &Lीमhुती 9वषयक 9वचार &Lीमhुती चळवळ आदंोलन राजकारण 
२००६ ए9eल लेख  ९ �नतळ' घडताना P�त�नधी Gनतळ ZचLपट बन9व�याची e�~या या9वषयीचा अनभुव ZचLपट मा यम कला आnण ि&Lया सामािजक 
२००६ ए9eल 9वशषे ओळख १३ रजनी त ेरिजया-एक अनोखा सघंष $ वासतंी सावळापरूकर अमरावती सामािजक कायCकuयाC रिजया सलुतानांची ओळख म&ुलSम &Lी सामािजक धमC 
२००६ ए9eल क9वता १६ मFृयचु ंदसुर ं6प सायमन माCट $न वसई 
२००६ ए9eल तWण डॉट  कॉम १७ बखर &गरणगावची वदंना खरे म ुबंई तWणाई eक}पाyया सम]वयक वंदना खरे यांyया नजरेतनू 9व;यापीठातील ªानाची GनMमCती कर�याyया eयोगाचा अनभुव चळवळ लYZगकता 

२००६ ए9eल 
देह<वार 
अनवुाCदत कथा २० �नण $यानतंर

डॉ.Rनहे मोहनीश  अन.ु 
नीला शमा$ पणेु नामवंत पLकार आnण साxहिuयक ZचL म;ुगूल संपाxदत देहदेहरS कथासंiहातील  अनवुाxदत Gनवडक कथा कुटंुब आnण ि&Lया वा¦मयीन लYZगकता 

२००६ ए9eल क9वता २७ बदल �नरजंन उजगरे उपल|ध नाहS 
२००६ ए9eल लेख २८ िR(यांची भाषा नी4लमा ग ुडंी पणेु ि&Lयांची भाषा या9वषयी सामािजक &LीMशOण &Lीuव 
२००६ ए9eल झुंजमूुंज ू ३१ लढाई वषृालN मगदमू नवी मुंबई अ]यायाyया 9वरोधातील लढाई या9वषयी &Lीमhुती सामािजक 
२००६ ए9eल झुंजमूुंज ू ३६ वले ूचढला शzदांकन : शलैा परुदंरे पणेु &वाधार या संघटनेने xदले}या आधार या9वषयी कुटंुब आnण ि&Lया 
२००६ ए9eल झुंजमूुंज ू ३६ (कAवता) सपान डॉ. प<4मनी कराड पणेु 
२००६ ए9eल लेख ३७ एडस ् बरोबरचा Pवास डॉ. सजंीवनी कुलकणu पणेु ए¦सyया आजारावर सातuयाने केलेले काम uयातनू ए¦स e�नाबाबत केलेलS चचाC आरोfय सामािजक 
२००६ ए9eल लेख ४० अ4भनयाकडून आFमशोधाकड े Aवदलुा जवळगेकर पणेु  Mसनेमामधील 9वदलुा जवळगेकर यांyया सजCनशील कामाyया अनभुवा9वषयी कला आnण ि&Lया सामािजक eसारमा यम आnण ि&Lया 
२००६ ए9eल क9वता ४७ ओलवललेा अहम Rवातीजा मनोरमा मुंबई 
२००६ ए9eल लेख ४८ सोनरेN वारसा jयामला पoडस े मुंबई बेकलमान आnण गWड यांची मLैी या9वषयी पयाCवरण 
२००६ ए9eल लेख ५२ माणसाला वाचवता यते ं स ं̀ या कोटबागी पणेु अपघातi&त gयhतींना मदत कशी करावी  या9वषयी सामािजक 
२००६ ए9eल अनभुव ५४ �ननावी लता काळे पणेु लेnखकेकड ेनेहमी येणाwया Rहाताwया आजी यांची आठवण कुटंुब आnण ि&Lया 
२००६ ए9eल eGत�~या ५६ वाचणारे 4लCहतात अनकेांच ेलखेन Mमसा अकं  आnण अकंातील लेखन 
२००६ ए9eल eGतGनधी ५८ 4मसा P�त�नधी यादN

अकं 
वष# म%हना )कार पान -ं. स0ु. शीष $क लखेक शहर सारांश कळीचा श9द १ कळीचा श9द २ कळीचा श9द ३ 

२००६ मे मखुप-ृठ फोटो 

पणु ेशहर मोलकरNण 
सघंटना आOण अगंमहेनती 
कpटकरN सघंष $ स4मती बाबा आढाव यांनी घेतले}या मोलकरSण आदंोलनाचा फोटो 

२००६ मे संपादक4य ४ संवाद Aव<या बाळ पणेु मोलकरSण आदंोलन  याला धtन चचाC आदंोलन दाcर�य आxदवासी 
२००६ मे लेख ६ मोला'च ंकाम करणारN...मोलकरNण! डॉ. गीतालN Aव. म.ं पणेु घरकामगार या9वषयी घरकामगार आदंोलन रोजगार 
२००६ मे लेख ९ सवंदेनशील Aवधी� आOण माझा 4म( डॉ. सFयरजंन साठे _या. च�ंशखेर धमा$&धकारN मुंबई डॉ. सuयरंजन साठे यांyया आठवणी सामािजक राजक4य MशOण 
२००६ मे क9वता १३ गोpट मायची Pकाश kकनगावकर जळगाव 
२००६ मे क9वता १३ �तची कहाणी सरेुखा सबनीस मुंबई 

२००६ मे क9वता १३ उपलzध नाहN
सजुाता 4शरवळकर -
महाजन पणेु 

२००६ मे लेख १४ ताजा अथ $सकं�प काय बघतो?काय देतो? हमेतं देसाई मुंबई महारा-� रा�याyया अथCसंक}प या9वषयी आZथCक सामािजक 
२००६ मे 9वशषे ओळख १७ भरारN भारतीची �नरजंन माधव चं�परू चं�परू येथील भारती  साबळे या समािजक कायCकuयाC यांyया9वषयी सामािजक 

२००६ मे 
देह<वार 
अनवुाCदत कथा २० ज_माच ंद:ुख म�ुता अन.ु नीला शमा$ पणेु नामवंत पLकार आnण साxहिuयक ZचL म;ुगूल संपाxदत देहदेहरS कथासंiहातील  अनवुाxदत Gनवडक कथा कुटंुब आnण ि&Lया वा¦मयीन पनुWuपादन 

२००६ मे लेख २६ R(ीFवाTया गढुतलेा भदेणारN : बटेN nxडन डॉ. Aव<यतु भागवत पणेु बेटS ²4डन 9वषयी &Lीuव उदारमतवादS &LीवादS 
२००६ मे लेख २८ िR(यांच ेजगण ेकठUण होत आह!े रवीं� कानडज े बलुढाणा माणसूपणाच ंभान मांडणारे लेखन &Lी सOमीकरण  &Lी पWुष समता 
२००६ मे झुंजमूुंज ू २९ Aपसात (कथा) कृpणात खोत को}हापरू कुटंुब आnण कुटंुबातील नाuयातील सम&या यावरSल कथा कुटंुब आnण ि&Lया &Lी पWुष नातसेंबध वा¦मयीन 
२००६ मे झुंजमूुंज ू ३२ सगंीताची जबानी मीनाfी सरदेसाई सांगलS साससूनेुचा वाद यावरSल कथन कुटंुब आnण ि&Lया 
२००६ मे झुंजमूुंज ू ३३ अधं�<धा सोडा, कम $वादN बना मीनाfी मह�ले यवतमाळ ि&Lयांनी 9वªानाची कास धरणे गरजेचे या9वषयी अधं�;धा लYZगक शोषण 
२००६ मे लेख ३४ एडस ् बरोबरचा Pवास डॉ. सजंीवनी कुलकणu पणेु ए¦सyया आजारावर सातuयाने केलेले काम uयातनू ए¦स e�नाबाबत केलेलS चचाC आरोfय सामािजक 
२००६ मे लेख ३६ मCहला Cदनाचा '](वणेी सगंम' P�त�नधी मxहला xदन  साजरा कर�यात आला या9वषयी सं&था &Lी सOमीकरण  



२००६ मे तWण डॉट  कॉम ३७ ]बबं P�त]बबं वदंना खरे म ुबंई तWणाई eक}पाyया सम]वयक वंदना खरे यांyया नजरेतनू 9व;यापीठातील ªानाची GनMमCती कर�याyया eयोगाचा अनभुव चळवळ लYZगकता 
२००६ मे अनभुव कथन ४० पगारN गCृहणी समुन पणेु मxहला xदनाGनMमV चचाC &Lी&वातंPय 
२००६ मे eGत�~या ४४ पा8यासाठU दाहN Cदशा मीनाfी सरदेसाई सांगलS पाणी बचत कशी करता येईल यावरSल eGत�~या पयाCवरण 
२००६ मे xटपण ४७ एक वाद-सवंाद डॉ. मीरा बापट पणेु व&uया गcरबांyया, Gनयोजन धGनकांचे या 9वभागावरSल eGत�~या या9वषयी खलुासा करणारे xटपण  समजवादS सामािजक राजक4य 
२००६ मे लेख ४८ माणसाला वाचवता यते ं स ं̀ या कोटबागी पणेु र&uयावरSल अपघातांची कारणे व उपाय यावर चचाC सामािजक 
२००६ मे क9वता ४९ बांध Aवदंा गोडबोल े पणेु 
२००६ मे बोलकं पL ५० सौ'भाrयवती(?) राज�ी सोले अहमदनगर लfनानंतर &Lीचे  MशOण या9वषयी 9ववाह आnण ि&Lया कुटंुब आnण ि&Lया 
२००६ मे अनभुव ५१ ’Cदशा २००६’ Tया �न4म0ान े माधरुN 4शरगावकर पणेु xदशा Mश�बरातील अनभुव सामािजक 
२००६ मे परSOण ५२ आप�या वाचनालयात डॉ. qयोFRना आफळे पणेु चार प&ुतकांची माxहती साxहuय सं&कृती 
२००६ मे वVृा]त ५५ Cदशा देणारN 'Cदशा �या:यानमाला' रजनी दळवी सोलापरू सोलापरू येथील xदशा अ¥यास मंडळ आयोिजत gयाqयानमाला या9वषयी &Lीuव 
२००६ मे क9वता ५६ �तची कAवता नदंकुमार शoडगे कुडूCवाडी 
२००६ मे eGत�~या ५७ वाचणारे 4लCहतात अनकेांTया P�तk�या Mमसा अकंातील लेखन आnण अकंा9वषयी eGत�~या 
२००६ मे eGतGनधी ५८ 4मसा P�त�नधी यादN

अकं 
वष# म%हना )कार पान -ं. स0ु. शीष $क लखेक शहर सारांश कळीचा श9द १ कळीचा श9द २ कळीचा श9द ३ 

२००६ जनू मखुप-ृठ पlxटगं हमेतं ब�लाळ औरंगाबाद 
२००६ जनू संपादक4य ४ संवाद Aव<या बाळ पणेु आपण माणसू Rहणनू जगतो आहोत का, या9वषयी चचाC सामािजक 

२००६ जनू मनोगत ६ पया$वरणाच ेसगेसोयरे

केवल4सगं वसाव,े सकंलन: 
डॉ. गीतालN Aव.म.ं, सनुीती 
स.ुर. पणेु आxदवासी कायCकताC केवलMसगं यांनी पयाCवरणावरSल मांडलेलS मत े सामािजक आxदवासी आदंोलन 

२००६ जनू लेख ९ �न4म0 पदया(चे े: दश $न सारजाच े जय�ी 4शदोरे पणेु ’द-ुकाळ हटवू; माणसू जगव’ू या नावानं एक पदयाLा केलS uयातनू पढेु आलेले &Lीच ंजीवनदशCन &Lी सOमीकरण  सामािजक 

२००६ जनू लेख १२ पया$वरण रfण : का आOण कस?े रोCहदास कवळे मोहोपाडा-रसायनी पयाCवरण रOण कशासाठ� या9वषयी पयाCवरण सं&कृती 
२००६ जनू आठवणी १४ आठवणी कमलाबाई CटळकांTया माधरुN 4भड े नवी मुंबई कमलाबाई xटळक यांyया आठवणी uयांyया लेक4yया Mलखणातनू साxहuय आnण ि&Lया पWुषeधान 

२००६ जनू आठवणी १६ माझी आजी
अिjवनी गोखल,े डॉ. 
अनरुाधा सोवनी ठाणे, मुंबई कमलाबाई xटळक यांyया आठवणी uयांyया नातींyया  Mलखणातनू लYZगकता 

२००६ जनू
देह<वार 
अनवुाCदत कथा १८ बोका

ना4सरा शमा$  अन.ु नीला 
शमा$ पणेु नामवंत पLकार आnण साxहिuयक ZचL म;ुगूल संपाxदत देहदेहरS कथासंiहातील  अनवुाxदत Gनवडक कथा &Lीमhुती आदंोलन वा¦मयीन 

२००६ जनू क9वता २३ उपलzध नाहN मधेा कुलकणu पणेु 
२००६ जनू क9वता २३ चकू रजंना शमा$ मुंबई 
२००६ जनू क9वता २३ आताशा Pमोदकुमार अणरेाव ग�xदया 
२००६ जनू लेख २४ माजी आई व इतर आयाबाया Pभा देशमखु मलुुंड आजी पणuया त ेआई 9प¹यामधील ि&Lया9वषयी कुटंुब आnण ि&Lया सामाजीक 
२००६ जनू लेख २९ एडस ् बरोबरचा Pवास डॉ. सजंीवनी कुलकणu पणेु ए¦सyया आजारावर सातuयाने केलेले काम uयातनू ए¦स e�नाबाबत केलेलS चचाC आरोfय सामािजक 
२००६ जनू eकाशन ३४ Pकाशन मCहलाCदन Aवशषेांकाच े मनीषा सभुदेार बेळगाव Mमसा मxहलाxदन 9वशषेांक  बेळगाव येथील कायC~म 
२००६ जनू लेख ३५ बरुखा नी4लमा रAव कुलकणu यएूसए म&ुलSम &Lी आnण बरुखा इिजkत9वषयी म&ुलSम &Lी सं&कृती धमC 
२००६ जनू तWण डॉट  कॉम ३७ त.णाई वदंना खरे म ुबंई तWणाई eक}पाyया सम]वयक वंदना खरे यांyया नजरेतनू 9व;यापीठातील ªानाची GनMमCती कर�याyया eयोगाचा अनभुव चळवळ लYZगकता 
२००६ जनू कथन ४० बठैक गणुवतं पाटNल बेळगाव साxहिuयक आnण gयिhतमzव या9वषयीचे कथन साxहuय 
२००६ जनू अनभुव ४४ वधै�य सरेुश जोशी अहमदनगर 9वधवा पनु9वCवाह या9वषयी 9ववाह आnण ि&Lया सामाजीक 
२००६ जनू झुंजमूुंज ू ४५ मडंामाय सरोिजनी खरैनार नाMशक कुटंुब आnण ि&Lया या9वषयी कुटंुब आnण ि&Lया 
२००६ जनू झुंजमूुंज ू ४७ वाटचाल (कAवता) CदपालN चरेगावकर सातारा 
२००६ जनू लेख ४८ माणसाला वाचवता यते ं स ं̀ या कोटबागी पणेु गद£yया xठकाणी होणारे अपघात या9वषयी सामािजक 
२००६ जनू क9वता ४९ उपलzध नाहN उFपल चदंवार पणेु 
२००६ जनू लेख ५० पRुतकपेटN -गावभटेNची वाता$ सरोज देशचौगलु े पणेु अOर&पशCने सtु केले}या �फरता प&ुतकपेटS उप~मा9वषयी साxहuय 
२००६ जनू लेख ५१ मा4सकपाळी- एक नवा Aवचार मीरा अlवाल मुंबई माMसक पाळी आnण ि&Lया या9वषयी आरोfय 
२००६ जनू वVृा]त ५२ Pेतयोनी' अ4भवाचन काय $�माचा व0ृा_त P�त�नधी पणेु देहदेहरS कथा याचे वाचन आnण मhुत  चचाC या9वषयी साxहuय ि&LयांवरSल xहसंा 
२००६ जनू परSOण ५३ आप�या वाचनालयात अजंलN कुलकणu पणेु पाच प&ुतकांची माxहती समािजक 
२००६ जनू क9वता ५६ पाउस भरत द·डकर Gनमगाव-Rहाळंुगी 
२००६ जनू क9वता ५६ मनोगत शभुां&गनी पाटणकर वडोदरा 
२००६ जनू क9वता ५६ रÃं े च�ंशखेर पटवध $न पणेु 
२००६ जनू eGत�~या ५७ वाचणारे 4लCहतात अनकेांच ेलखेन Mमसा अकंातील लेखना9वषयी 
२००६ जनू eGतGनधी ५८ 4मसा P�त�नधी यादN

कथा >वशषेांक 
वष# म%हना )कार पान -ं. स0ु. शीष $क लखेक शहर सारांश कळीचा श9द १ कळीचा श9द २ कळीचा श9द ३ 

२००६ जलु ै मखुप-ृठ पlxटगं �ीधर जमदrनी वेगवेगळे हात आnण uयावर फुले ठेवलेलS 
२००६ जलु ै संपादक4य ४ संवाद Aव<या बाळ पणेु १८ gया  वषाCत पदापCण कt पाहणाwया Mमसा अकंा9वषयी सामािजक 

२००६ जलु ै
देह<वार 
अनवुाCदत कथा ६ स«गटN

अ.णा सीतशे   अन.ु नीला 
शमा$ पणेु नामवंत पLकार आnण साxहिuयक ZचL म;ुगूल संपाxदत देहदेहरS कथासंiहातील  अनवुाxदत Gनवडक कथा वा¦मयीन 

२००६ जलु ै कAवता १२ Rवागत 4सधं ूपाडळकर बदलापरू 
२००६ जलु ै लेख १३ एडस ् बरोबरचा Pवास डॉ. सजंीवनी कुलकणu पणेु ए¦सyया आजारावर सातuयाने केलेले काम uयातनू ए¦स e�नाबाबत केलेलS चचाC आरोfय सामािजक 
२००६ जलु ै कथा १६ चकुामकु सधुा देव पणेु लेक, सनू आnण नातवंड ेदरू रहाणाwया वय&कर &Lीचे कथन कुटंुब आnण ि&Lया वा¦मयीन 
२००६ जलु ै कथन १९ बो�ड �ग वीरभ� 4मरेवाड नांदेड बो�ड�गम ये राह�याचा अनभुव MशOण iामीण 
२००६ जलु ै क9वता २२ उगीचच अनपुम बहेरेे बदलापरू 
२००६ जलु ै क9वता २२ एक Pवचन Aव. ह. fीरसागर नाMशक 
२००६ जलु ै क9वता २२ Aवjलषेण वासतंी इनामदार-जोशी को}हापरू 
२००६ जलु ै कथा २३ कंुती रोमा नाहर पणेु घरकाम यावरSल कथा कुटंुब आnण ि&Lया &Lी पWुष नातसेंबध वा¦मयीन 
२००६ जलु ै क9वता २८ ती:आई राजकुमार कवठेकर Mमरज 
२००६ जलु ै कथा २९ उद गई रे &च�डया Aवजय खा�डलकर मुंबई सकु¦या आnण अRमी यांची कथा वा¦मयीन 
२००६ जलु ै कथा ३३ चा.ता न4मत &च( े मुंबई MशOका आnण आई नसलेलS चाWता यांची कथा  कुटंुब आnण ि&Lया वा¦मयीन 
२००६ जलु ै क9वता ३५ आFमकo C�त समुती वानखडे े नागपरू 
२००६ जलु ै क9वता ३६ बधंनखणुा अलका राजभोसले औरंगाबाद 
२००६ जलु ै क9वता ३ काव�याच घर शणेाच डॉ. हष $दा देवधर MसधंदुगुC eतीकाuमक कथा वा¦मयीन 
२००६ जलु ै लेख ४० माणसाला वाचवता यते ं स ं̀ या कोटबागी पणेु गद£yया xठकाणी होणारे अपघात या9वषयी सामािजक 
२००६ जलु ै क9वता ४१ माझ ंघर मणृा4लनी केळकर नागपरू 
२००६ जलु ै कथा ४२ का�याTया अणीवर सरेुखा सबनीस मुंबई नोकरS करणाwया &Lीची कथा नोकरS आnण ि&Lया वा¦मयीन 
२००६ जलु ै तtन डॉट कॉम ४७ त.ण डॉट कॉम वदंना सधुीर कुलकणu पणेु पालक आnण 9व;याथd यांyयातील संघषC या9वषयी MशOण वा¦मयीन 
२००६ जलु ै कथा ४९ एक होती रोझा मालती आठवले शतकानशुतके अ]याया9वW;ध उभे राह�यास बळ देणाwया रोझा  पाकC  यांची कथा कुटंुब आnण ि&Lया वा¦मयीन 
२००६ जलु ै कथा ५३ काठ रेणकुा मुंबई eेमकथा &Lी पWुष नातसेंबध वा¦मयीन 
२००६ जलु ै eGत�~या ५६ वाचणारे 4लCहतात अनकेांTया P�त�xया Mमसा अकंातील लेखन या9वषयी  
२००६ जलु ै eGतGनधी ५८ 4मसा P�त�नधी यादN

वषा#रंभ >वशषेांक 
वष# म%हना )कार पान -ं. स0ु. शीष $क लखेक शहर सारांश कळीचा श9द १ कळीचा श9द २ वष# 

२००७ ऑग&ट मखुप-ृठ पो£ेट उषा फेणाणी - पाठक आतंररा-�Sय �कतdची पो�ेट उषा फेणाणी यांचे पlxटगं 
२००७ ऑग&ट संपादक4य ६ सवंाद Aव<या बाळ पणेु वाचकांशी संवाद सामािजक 

२००७ ऑग&ट लMलत ८ त ेआOण आपण
शशी देशपांड,े अन-ु Pा. 
Aवशाखा पाटNल अMलबाग &वातंLपवूC काळातील लोकांyया ��xटशांब;दल काय मत होत ेयाबाबत &वातंL सा¨ा�यवाद 

२००७ ऑग&ट कथा १२, ७४ बहुेला
महाjवतेादेवी, अन-ु वीणा 
आलासे कलकVा बेहुला नावाyया गावाची महा�वेतादेवी यांची अनवुाxदत कथा दाcर�य आरोfय सामािजक 

२००७ ऑग&ट ओळख १७ Aवशषे ओळख : लालन सारगं Pा. माधव वझ े पणेु लालन सारंग यांची 9वशषे ओळख Mलगंभाव कला &LीपWुष नातसेंबंध 
२००७ ऑग&ट लेख २४ आरोrय आOण आहार डॉ. Aवजया साठे पणेु आरोfय आnण आहारा9वषयी आरोfय 

२००७ ऑग&ट लेख २७ घराघरातल ेदहशतवादN अवधतू परळकर मुंबई कुटंुबात मxहलांवर होणाwया अuयाचाराबाबत अuयाचार लYZगक 
िR(या आOण 
सRंकृती



२००७ ऑग&ट वVृा]त ३० सरेुल, अथ $ पणू $ सोबत कलाAपनीची ! गीतालN वी.म पणेु कला9पनी कोमकMलका यान यांyया9वषयी सामािजक कला 
२००७ ऑग&ट झुंजमूुंज ू- कथा ३५ भईूफुल अशोक कोळी जामनेर कजC फेडू न शकणाwया शतेकरS कुटंुबां 9वषयी iामीण &Lी �म सामािजक 

२००७ ऑग&ट 
झ ुजंमू ुजं ू- 
ओळख ४० हमारN आपाजान- आमTया भाभी नजमाबाई मिंजरN �नमकर फलटण नजमाबाई यांची ओळख म&ुलSम 

Aवकास िR(या आOण 
अथ $कारण

िR(या आOण 
सRंकृती

२००७ ऑग&ट अनभुव ४३ दोन �यवRथापक, एक पद वसधुा जोशी पणेु एका पदावर दोन gयव&थापक काम करताना आलेला अनभुव 
Aवकास िR(या आOण 
अथ $कारण ि&Lया आnण सं&कृती कुटंुबgयव&था 

२००७ ऑग&ट लेख ४७ मी एक ती - एकटN 4श�पा ब�लाळ पणेु तWण डॉट  कॉम पWुषeधानता सामािजक 
२००७ ऑग&ट अनभुव ४९ नजर समाजाची कुसमू �तळव े Gनपाणी बाईकड ेसमाजाचा बघ�याचा �ि-टकोन ि&Lया आnण सं&कृती सामािजक 
२००७ ऑग&ट क9वता ५० झड 4शवाजी घगुे xहगंोलS 

२००७ ऑग&ट क9वता ५० मलुN
िजतo� �ीवाRतव, अन-ु 
जय�ी बव � रuनाZगरS 

२००७ ऑग&ट क9वता ५० डॉ. आशतुोष जावडकेर पणेु 
२००७ ऑग&ट क9वता ५१ आFमकथा �ीकांत पेटकर क}याण 
२००७ ऑग&ट क9वता ५१ वो भागती रहN वसतं वाहोकर नागपरू 

२००७ ऑग&ट अनभुव ५२ माग $ Cहसंचेा आशा दामले मुंबई आशा दामले  यांचा वा&तववादS अनभुव xहसंाचार कुटंुबgयव&था 
िR(या आOण 
सRंकृती

२००७ ऑग&ट कथा ५७ नवचे Rव�न लोचनी... शीतल शमा$ मुंबई रेऊ कथा &पधाC ;9वतीय पाcरतो9षक 9वजेती कथा, मुंबई 9वभाग शOैnणक सामािजक 
२००७ ऑग&ट gयिhतवेध ६१ आतंरराp£Nय कxतuची पो£ेट - उषा फेणाणी - पाठक अशोक &चटणीस ठाणे आतंरराp£Nय कxतuची पो£ेट - उषा फेणाणी-पाठक यांची Aवशषे ओळख
२००७ ऑग&ट लेख ६६ तो Pjन बायकांचा - Fयांनीच सोडवावा शा4लनी मनेन �Lचरू कुटंुब Gनयोजन बाबत व आरोfया9वषयी आरोfय सामािजक 

२००७ ऑग&ट कथा ७० लबेर6ममधील एक Cदवस
िजलानी बानो, अन-ु Aव<या 
म�तल Mसकंदराबाद अनवुाxदत कथा आरोfय �म सामािजक 

२००७ ऑग&ट लेख ७३ Aवशषे उपाययोजना : असावी कx नसावी
राम प�ुनयानी, अन-ु 4म4लदं 
च�हाण पणेु सyचर सMमती व uया अनषंुगाने दMलत जाGतgयव&था सामािजक 

२००७ ऑग&ट क9वता ७८ भीती चा6 पवार लातरू 
२००७ ऑग&ट कथा ७९ 90 k डॉ. द. �य.ं जहागीरदार औरंगाबाद एका कुटंुबाची कथा सामािजक लfनसं&था 
२००७ ऑग&ट अनभुव ८३ वाट पाहणार ंघरटं प�लवी पांड े Zचखलदरा आप}या कुटंुबातील सद&यांची वाट पाहणारे लोक सामािजक 
२००७ ऑग&ट क9वता ८४ अिRतFव हष $दा स ुठंणकर बेळगाव 
२००७ ऑग&ट पcरचय ८५ आप�या वाचनालयात डॉ. सAुPया सह�ब<ुध े पणेु वाचनालयातील प&ुतकांचा पcरचय ि&Lया आnण सं&कृती सामािजक 

२००७ ऑग&ट eGत�~या ८८ वाचणारे 4लCहतात अनेक मा]यवरांचे लेखन आnण eGत�~या 9ववाहसं&था शOैnणक 
िR(या आOण 
सRंकृती

२००७ ऑग&ट यादS ९० 4मसा P�त�नधी यांची यादN

अकं 
वष# म%हना )कार पान -ं. स0ु. शीष $क लखेक शहर सारांश कळीचा श9द १ कळीचा श9द २ वष# 

२००७ सkटlबर मखुप-ृठ फोटो एस. एन.म4लक कलाश टोळीतील मलुSंचा फोटो 
२००७ सkटlबर संपादक4य ४ सवंाद Aव<या बाळ पणेु &वातंLाyया xहरकमहोuसवा GनMमV दाcर�य म&ुलSम सामािजक 

२००७ सkटlबर कथा ६ बहुेला
महाjवतेादेवी, अन-ु वीणा 
आलासे कलकVा अनवुाxदत कथा दाcर�य आरोfय 

२००७ सkटlबर लेख १५ आरोrय आOण आहार डॉ. Aवजया साठे पणेु आरोfय आnण आहारा9वषयी आरोfय 
२००७ सkटlबर लेख १८ भावी AपढNचा माCहतीचा अ&धकार ल �&गक 4शfण डॉ. PदNप आवटे केतरु लYZगक MशOणा 9वषयी लYZगक शOैnणक सामािजक 

२००७ सkटlबर ओळख २० सगुरण उ<योिजका : हमेाल ढवळीकर नी4लमा बोरवणकर पणेु अमेcरकेत पारंपcरक खा;य पदाथा�चा gयवसाय करणाwया उ;योिजकेची ओळख 
Aवकास िR(या आOण 
अथ $कारण

२००७ सkटlबर वVृा]त २६ भारतीय मRुलNम मCहला आदंोलन P�त�नधी भारतीय म&ुलSम मxहला पcरषद म&ुलSम ि&Lया आnण सं&कृती सामािजक 
२००७ सkटlबर लेख २८ माझी आई सजंय सगंवई पणेु मातxृदना GनMमV आई9वषयी लेख कुटंुबसं&था सामािजक 
२००७ सkटlबर लेख ३० जग मा¨या आऊच!ं माधव गवाणकर दापोलS आशा गवाणकर यांyया9वषयी शOैnणक सामािजक 

२००७ सkटlबर लेख ३२ आईब<दल थोडसं ं डॉ. अ4भिजत वझ े सावंतवाडी आईब;दल लेख कुटंुबgयव&था सामािजक 
िR(या आOण 
सRंकृती

२००७ सkटlबर कथा ३४ सटुका आभा खरे 9वदभC रेऊ कथा&पधाC ;9वतीय ~मांक, 9वदभC 9वभाग &LीपWुष नातसेंबंध ि&Lया आnण सं&कृती सामािजक 
२००७ सkटlबर झुंजमूुंज ू ३९ पराकोटNTया सघंषा$तील रोजगार हमी योजना मारोती चवरे कुरखेडा रोजगार हमी योजनेसाठ� संघषC दMलत शतेमजरू सामािजक 
२००७ सkटlबर झुंजमूुंज ू ४१ महादेवाTया देवळात पाव $ती भटेलN ! शांता रानड े पणेु ठा�यातील राधाबाई यांची संघषाCची गो-ट कायदेशीर ि&Lया आnण सं&कृती सामािजक 
२००७ सkटlबर कथा ४३ CदवाRव�न माधरुN तळवलकर पणेु एका कुटंुबाची गो-ट कुटंुबgयव&था सामािजक 
२००७ सkटlबर अनभुव ४६ प_ुहा एकदा Aव<याथuदशा ! का4लदंN देशपांड े पणेु &Lी-अ¥यास कl �ात वयाyया सVरSत घेतलेले eवेश याचा अनभुव  शOैnणक 
२००७ सkटlबर अनभुव ४७ या वयात Fया वयातल ं समुन जोशी पणेु लहानपणी �कंवा �या वयात  गो-टS करायyया राहून गे}या uया9वषयी सामािजक 
२००७ सkटlबर कथन ४८ आडो माडो केळ कशी वाढो ऐjवया$ बापट गोवा तWण डॉट  कॉम &LीपWुष नातसेंबंध पWुषसVाक 9ववाहसं&था 
२००७ सkटlबर कथा ५० सकxना,सकxनाची आई आOण शहाबानो Rवा�तजा मनोरमा ठाणे सक4नाyया 9पढS9वषयी कथा म&ुलSम ि&Lया आnण सं&कृती सामािजक 
२००७ सkटlबर क9वता ५२ बळ रजनी प.ळेकर मुंबई 
२००७ सkटlबर क9वता ५३ मी खपू 4लहNन... भाrय�ी बार4लगंे य.ुएस.ए 
२००७ सkटlबर क9वता ५३ आधंळी तझुी माया माधव सरोदे शlदरूजना घाट 
२००७ सkटlबर क9वता ५३ उमu मदंाkकनी पाटNल बदलापरू 
२००७ सkटlबर पcरचय ५४ आप�या वाचनालयात Pभा हडuकर पणेु वाचनालयातील प&ुतकां9वषयी पयाCवरण सामािजक 
२००७ सkटlबर eGत�~या ५६ वाचणारे 4लCहतात P�त�नधी अनेक मा]यवरांचे लेखन आnण eGत�~या &LीपWुष नातसेंबंध 9ववाहसं&था धाMमCक 
२००७ सkटlबर यादS ५८ 4मसा P�त�नधी यांची िज�हावार यादN

%दवाळी अकं 
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष#क लेखक शहर सारांश कळीचा श9द १ कळीचा श9द २ कळीचा श9द ३ 

२००७ ऑhटो-नोgहl  मखुप-ृठ पlxटगं आनदं जोग झोप¦या आकाशकंxदलाने सज}या आहेत 
२००७ ऑhटो-नोgहl  संपादक4य ६ संवाद 9व;या बाळ पणेु 9व9वध e�नांबाबत दMलत आदंोलन सामािजक 
२००७ ऑhटो-नोgहl  लेख ९ �ी. प.ुभागवत: एक सपंादक, एक RनहेN 9व;या बाळ पणेु प.ु भागवत आnण शांताबाई �कल�&कर यांना �;धांजलS साxहuय सामािजक 

२००७ ऑhटो-नोgहl  लेख २१ शांताबा�yया सखुद &मतृी _या. नरo� चपळगावकर पणेु शांताबाई �कल�&कर यांyया आठवणी &LीपWुष समता &Lीमhुती सामािजक 

२००७ ऑhटो-नोgहl  कथा २३ काय चकुल ंमाझं? डॉ. Aव<य�ुलखेा अकलजूकर  कॅनडा वेगवेग�या ि&Lयांyया कथा कुटंुबgयव&था &LीपWुष नातसेंबंध 

िR(या आOण 
सRंकृती

२००७ ऑhटो-नोgहl  

दाHर¤यhहणज.े.
..Aवशषे भाग 
लखे ३४ जाग�तकxकरण भारतातील दाHर¤य डॉ.सलुभा vhह े पणु े भारतातील दाHर¤य या सदंभा$त मांडणी मजरू �म दाHर¤य

२००७ ऑhटो-नोgहl  

दाHर¤यhहणज.े.
..Aवशषे भाग 
लखे ३९ जात, वग $ आOण अभावlRतता डॉ. आनदं तलेत ुबंड े म ुबंई भारतातील दाHर¤य या सदंभा$त मांडणी जा�त�यवRथा जाग�तकxकरण भांडवलशाहN

२००७ ऑhटो-नोgहl  

दाHर¤यhहणज.े.
..Aवशषे भाग 
लखे ४५ 4भकारN भट�या जमाती नारायण भोसले पणु े भारतातील दाHर¤य या सदंभा$त मांडणी जा�त�यवRथा दाHर¤य धम $

२००७ ऑhटो-नोgहl  

दाHर¤यhहणज.े.
..Aवशषे भाग 
लखे ५३ भोग! �ीमतंीचा आOण दाHर¤याचाहN अलका जोशी पणु े भारतातील दाHर¤य या सदंभा$त मांडणी उदारNकरण जाग�तकxकरण खाजगीकरण

२००७ ऑhटो-नोgहl  

दाHर¤यhहणज.े.
..Aवशषे भाग 
लखे ५५ गोpट- मकू सRंकृतीची जय�ी 4शदोरे पणु े भारतातील दाHर¤य या सदंभा$त मांडणी दाHर¤य सामािजक

२००७ ऑhटो-नोgहl  

दाHर¤यhहणज.े.
..Aवशषे भाग 
लखे ५७ �यथा- दगड खाण कामगारांची ]बRत ुरेगे पणु े भारतातील दाHर¤य या सदंभा$त मांडणी सामािजक आदंोलन

२००७ ऑhटो-नोgहl  

दाHर¤यhहणज.े.
..Aवशषे भाग 
लखे ५९ दाHर¤य वjेयावRतीतील तजेRवी सवेकेरN पणु े भारतातील दाHर¤य या सदंभा$त मांडणी िR(या आOण सRंकृती सामािजक



२००७ ऑhटो-नोgहl  

दाHर¤यhहणज.े.
..Aवशषे भाग 
लखे ६२ सबलNकरणाTया सपोट $ 4सिRटhस

डॉ. मधेा परुव-सामतं 
शzदांकन : अभय Cटळक पणु े भारतातील दाHर¤य या सदंभा$त मांडणी रोजगार आ&थ $क सामािजक

२००७ ऑhटो-नोgहl  लखे ६९ रगंनुी रगंात साaया डॉ. रेखा इनामदार-सान े पणु े वस ुधंराताई याच ंशाR(ीय सगंीत कला सांRकृ�तक
२००७ ऑhटो-नोgहl  लखे ७८ बन ेबन,े हN पाहा रणभमूी! मगंला गोडबोल े पणु े रणभमूी या Pयोगाबाबत कला
२००७ ऑhटो-नोgहl  कAवता ८४ जाग�तकxकरण : एक Rपधा$ उ0म कांबळे ना4शक
२००७ ऑhटो-नोgहl  लखे ८७ शारNर स&चन कंुडलकर पणु े RवतःTया शरNराबाबत सामािजक
२००७ ऑhटो-नोgहl  लखे ९२ सज $नातील सहजीवन डॉ. अिjवनी ध«गड े पणु े  बाळाTया ज_मान ेकुटुबंात बदलणारे वातावरण ल �&गकता कुटुबं�यवRथा R(ीप.ुष समता
२००७ ऑhटो-नोgहl  कAवता १०२ नवी ओवी अनपुमा उजगरे ठाण े
२००७ ऑhटो-नोgहl  कAवता १०२ वडेात...प(ु मातीच.े... राज o� अ( े उRमानाबाद
२००७ ऑhटो-नोgहl  कAवता १०२ अभगं माणसांच े तकुाराम Oख�लारे परभणी
२००७ ऑhटो-नोgहl  कAवता १०३ गाव, घर �न मा¨यात अ�नल जवजंाळ ई0मगाव
२००७ ऑhटो-नोgहl  कAवता १०३ �बगारSण शकंुतला काjयप बदलापरू
२००७ ऑhटो-नोgहl  कAवता १०३ यशोधरा साठे तळेगाव- दाभाड े  
२००७ ऑhटो-नोgहl  कAवता १०४ Fयांना माहNत आहते रजनी प.ळेकर म ुबंई
२००७ ऑhटो-नोgहl  कAवता १०४ आFमचHर( नी4लमा पालवणकर ठाण े
२००७ ऑhटो-नोgहl  लखे १०६ 4भ_न Pवाह : च�ंलखेा नीला भागवत म ुबंई भरतना�यम या नFृयाची उपासक च�ंलखेाबाबत सामािजक कला
२००७ ऑhटो-नोgहl  कथा ११४ ग.ुचHर( नीरजा म ुबंई बाई आOण आई ब<दल वगेळ े¢िpटकोन िR(या आOण सRंकृती सामािजक प.ुषPधानता
२००७ ऑhटो-नोgहl  लखे १२३ �pेठ म�ूयांसाठU ब4लदान रा.प. नने े पणु े गांधीजी आOण माCट $न �यथुर kकंग यांTया काया$चा पHरचय वशंभदे सामािजक आदंोलन
२००७ ऑhटो-नोgहl  कथा १२९ अजनू, एक ज_म... डॉ. व ृदंा भाग $व े ना4शक एक सामािजक कथा सामािजक
२००७ ऑhटो-नोgहl  लखे १४१ वफै�य-साफ�याचा खळे द0ा(ये. ना.धनागरे पणु े Aवधवा िR(यांTया द:ुखाब<दल िR(या आOण सRंकृती AववाहसRंथा धमा�धता
२००७ ऑhटो-नोgहl  लखे १४८ गोpटN' चा खाऊ वाटणारN ताई : सरेुखा पाणदंNकर नीला शमा$ पणु े बाळ साCहFयकार सरेुखाताई पाणदंNकर यांTयाAवषयी साCहFय सामािजक
२००७ ऑhटो-नोgहl  झ ुजंमू ुजं ू १५२ मCहला सरपचं स_मान बाईक रलॅN Aवजया दधु $वळे गारगोटN मCहला राजस0ा आदंोलन याAवषयी आदंोलन सRंथा
२००७ ऑhटो-नोgहl  झ ुजंमू ुजं ू १५८ ड«गर�तठा आर.एस. गायकवाड जतैापरू आबंा Aव�xसाठU P4स<ध असणारा चौक आ&थ $क

२००७ ऑhटो-नोgहl  

Aवशषे भाग: घर 
कुणासाठU?कशा
साठU?मलुाखती
वर लखे १६२ माझा घराचा eवास  

आनदं पवार; शzदांकन : 
�ांती अिrनहो(ी पणु े घर कुणासाठU आOण कशासाठU या सदरातील लखे 4लगंभाव सामािजक

२००७ ऑhटो-नोgहl  

Aवशषे भाग: घर 
कुणासाठU?कशा
साठU? लखे १६४ घर कुणाच?ं कुणाकुणाच ं �ांती अिrनहो(ी- डबीर पणु े घर कुणासाठU आOण कशासाठU या सदरातील लखे कुटुबं�यवRथा प.ुषस0ाक सामािजक

२००७ ऑhटो-नोgहl  

Aवशषे भाग: घर 
कुणासाठU?कशा
साठU? लखे १६६ घर... त ेकाय? 4श�पा ब�लाळ पणु े घर कुणासाठU आOण कशासाठU या सदरातील लखे R(ीप.ुष नातसेबंधं सामािजक

२००७ ऑhटो-नोgहl  

Aवशषे भाग: घर 
कुणासाठU?कशा
साठU? लखे १६८ घर दोघांच े उFपल चदंावार पणु े घर कुणासाठU आOण कशासाठU या सदरातील लखे R(ीप.ुष नातसेबंधं सामािजक

२००७ ऑhटो-नोgहl  

Aवशषे भाग: घर 
कुणासाठU?कशा
साठU? लखे १७० घरांची नवी 6प ं सषुमा दातार पणु े घर कुणासाठU आOण कशासाठU या सदरातील लखे R(ीप.ुष नातसेबंधं िR(या आOण सRंकृती

२००७ ऑhटो-नोgहl  

Aवशषे भाग: घर 
कुणासाठU?कशा
साठU? लखे १७५ घर मलुांच ं शोभा भागवत पणु े घर कुणासाठU आOण कशासाठU या सदरातील लखे R(ीप.ुष नातसेबंधं सामािजक

२००७ ऑhटो-नोgहl  

Aवशषे भाग: घर 
कुणासाठU?कशा
साठU? लखे १७७ घराची गोpट आशा साठे पणु े घर कुणासाठU आOण कशासाठU या सदरातील लखे R(ीप.ुष नातसेबंधं सामािजक

२००७ ऑhटो-नोgहl  

Aवशषे भाग: घर 
कुणासाठU?कशा
साठU? लखे १८४ kकचन: या साaयानो या शभुदा च�ंदडू पणु े घर कुणासाठU आOण कशासाठU या सदरातील लखे R(ीप.ुष नातसेबंधं सामािजक

२००७ ऑhटो-नोgहl  

Aवशषे भाग: घर 
कुणासाठU?कशा
साठU? लखे १८७ अस ंघर तस ंघर कस ंघर? डॉ. jयामला वनारसे पणु े घर कुणासाठU आOण कशासाठU या सदरातील लखे R(ीप.ुष नातसेबंधं सामािजक

२००७ ऑhटो-नोgहl   कAवता १९१ प(ा रे प(ा शाहNर ढवळा ढoगळे पणु े

२००७ ऑhटो-नोgहl  क9वता १९२ घर सोनालN जोशी
ईRटन, 
पेि_स�व�ेनया

२००७ ऑhटो-नोgहl  क9वता १९२ सांज अ&धक गडद होत ेत�ेहा Pमोदकुमार अणरेाव भडंारा
२००७ ऑhटो-नोgहl  क9वता १९२ भीती अजंलN कुलकणu पणु े
२००७ ऑhटो-नोgहl  क9वता १९३ Rवीकार Rवतःला अजंलN कxत $न े दादर
२००७ ऑhटो-नोgहl  लेख १९४ 4मळून साaयाजणी' अठरा�या वषा$रभं Aवशषेांकाच ंPकाशन त�ृती अधंारे उRमानाबाद 9वशषेांकाचा eकाशन सोहळा साxहuय 

२००७ ऑhटो-नोgहl  हा&यZचL १९६ &च(
डॉ. सजुाता जोशी- 
पाटोदेकर एस. ए. मलुाणी

२००७ ऑhटो-नोgहl  लेख १९९ इ�ंधनpुय मrुधा देशपांड े पणु े शोधlामTया 4श]बरातील अनभुव शfैOणक पया$वरण
२००७ ऑhटो-नोgहl  लेख २०३ दरूदश $न मा4लका अथा$त आपलN सांRकृ�तक दकुान े वदंना भागवत पणु े दरूदश $नवरNल मा4लकांब<दल सांRकृ�तक िR(या आOण सRंकृती भांडवलशाहN

२००७ ऑhटो-नोgहl  लेख २०७ नारN समता मचंाची रौ�यमहोFसवी वाटचाल...... डॉ. गीतालN Aव.म.ं पणु े नारN समता मचंची ओळख R(ीप.ुष समता कुटुबं�यवRथा
िR(या आOण 
सRंकृती

२००७ ऑhटो-नोgहl  eGतGनधी २१४ 4मसा P�त�नधी यादN  
२००७ ऑhटो-नोgहl  

अकं - 
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष#क लेखक शहर सारांश कळीचा श9द १ कळीचा श9द २ कळीचा श9द ३ 

२००७  �डसlबर मखुप-ृठ फोटो 
रमाकांत आOण जय�ी 
धनोकर गौतम ब;ुध आnण डॉ. बाबासाहेब आबेंडकर यांचा फोटो 

२००७  �डसlबर संपादक4य ४ संवाद 9व;या बाळ पणेु महापWुषांचे 9वचार सामािजक धमC अuयाचार 
२००७  �डसlबर अनभुव कथन ६ बाबासाहबेांना खरे अ4भवादन- १८ तास अ¦यास! डॉ. सजुाता जोशी- पाटोदेकर नांदेड आबेंडकर Mमशन यांचा अठरा तास अ¥यासाचा उप~म शOैnणक 

२००७  �डसlबर ओळख ८ घरापलNकडील बां&धलकx : काय $कता$ Aवमा योजना
शभुांगी देशपांड,े शzदांकन - 
उqqवला महेदंळे पणेु अGंनसyया कायCकuया�ना 9वमा योजनेची 9वशषे ओळख सामािजक सरुOा 

२००७  �डसlबर लेख ११ }यामीनेटेड माकC शीट 
हष $ मदंर अन-ु माधरुN 
दN�fत अहमदनगर बनचर आnण बे�डया या जात समहूाब;दल जाGतgयव&था सामािजक गु]हेगार 

२००७  �डसlबर लेख १६ एक सुंदर &Lी रमशे महाले नाMशक डॉ. eेमा धनराज यांyया संघषाCची कथा 
Aवकास िR(या आOण 
अथ $कारण

२००७  �डसlबर लेख १८ कहाणी सायबरनगरSची आसावरN जोशी पणेु संगणकाब;दल संगणक आधGुनकता 
२००७  �डसlबर लेख १९ पcरवतCनाचा वेध डॉ.  �तुी�ी वडगबाळकर सोलापरू अधं�;धा GनमूCलनाबाबत अधं�;धा सामािजक 
२००७  �डसlबर कथा २१ �ोपतीची Zचधंी डॉ. हष $दा देवधर आकेरS रेऊ कथा &पधाC उVेजनाथC कुटंुबgयव&था ि&Lया आnण सं&कृती 
२००७  �डसlबर लेख २३ एका परSची गो-ट गीतांजलN बलेसरे पणेु एका परSची गो-ट आरोfय 
२००७  �डसlबर कथा २५ स]ुया म�ैफलSत मा¸या ... fमा सने पणेु एका &Lीची कथा सामािजक 
२००७  �डसlबर झुंजमूुंज ू ३० xदनकर नागराज मजुमुदार पणेु एका 9व;या¢याCची गो-ट शOैnणक सामािजक 
२००७  �डसlबर क9वता ३२ पcरuयhuया देवo� मोCहत े पणेु 



२००७  �डसlबर झुंजमूुंज ू ३३ मCहला सफाई कामगार सFकार समारभं P�तभा तांब े नारायणगाव मxहला सफाई कामगार  सuकार समारंभ वVृा]त मजरू �म पयाCवरण 
२००७  �डसlबर क9वता ३४ ज]मxदवस डॉ. प<4मनी कराड पणेु 
२००७  �डसlबर कथा ३५ अघंोळीला जाते मी आशालता साव े तारापरू भीमाबाई या क-टकरS मxहलेची कथा �म मजरू सामािजक 
२००७  �डसlबर उप~म ३७ काहS नवीन उप~म सरेुखा पाणदंNकर Mमसाचे काहS नवीन उप~म पयाCवरण 
२००७  �डसlबर लेख ३८ बाबरN मिRजद वाचवता आलN असती डॉ. राम प�ुनयानी मुंबई बाबरS मशीद 9व वंस याबाबत धमC xहदंuुव सां&कृGतक 
२००७  �डसlबर क9वता ३९ चौथी खोलS स�ुनता झाड े नागपरू 
२००७  �डसlबर क9वता ३९ सारांश सरेुश पाचकवडे अकोला 

२००७  �डसlबर क9वता ४० Rहातारपण Rहणजे... 

मळू 4सधंी कवी- नामदेव 
ताराचदंाणी, अन.ु 
सयू $नारायण रणसभु े लातरू 

२००७  �डसlबर क9वता ४१ Gतची जनुीच गो-ट चा6 द पवार लातरू 
२००७  �डसlबर क9वता ४१ सहजीवन शोभा श�ेटNवर पणेु 
२००७  �डसlबर अनभुव  ४२ दाt¦यांyया पuनीन� ! राज�ी राठोड चाळीसगाव दाt¦यांyया पuनीचे अनभुव संघटना आरोfय अथCकारण 
२००७  �डसlबर कथा ४३ कामकरS माशी डॉ. स�ुनता बागवड े पणेु GनसगCत ि&Lयांचे &थान ि&Lया आnण सं&कृती आरोfय सामािजक 
२००७  �डसlबर लेख ४७ अमतृानभुव - यशाची ग.ुkक�लN RवरालN कुलकणu सांगोला अमतृा ल�मण 9वधाते या मलुSyया यशाची गुW�क}लS  शOैnणक 

२००७  �डसlबर वVृा]त ४९ प.ुष उवाचTया �न4म0ान ेbreaking the moulds च ेPकाशन सषुमा Aवजापरूकर पणेु प&ुतक eकाशन सोह�याचा वVृा]त पWुषeधानता सां&कृGतक 
िR(या आOण 
सRंकृती

२००७  �डसlबर लेख ५१ लNला फेलो १९९९ - अपणा$ रबड े- धमा$ आशा साठे पणेु तWण डॉट  कॉम 
Aवकास िR(या आOण 
अथ $कारण R(ीप.ुष समता कुटुबं�यवRथा

२००७  �डसlबर eGत�~या ५३ वाचणारे 4लCहतात अनेक मा]यवरांचे लेखन आnण eGत�~या ि&Lया आnण सं&कृती 
Aवकास िR(या आOण 
अथ $कारण सामािजक 

२००७  �डसlबर पcरचय ५६ आप�या वाचनालयात डॉ. Aवजया देव पणेु आप}या वाचनालयातील प&ुतकांचा पcरचय कला सामािजक आZथCक 
२००७  �डसlबर यादS ५८ 4मसा P�त�नधी यादN

अकं 
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष#क लेखक शहर सारांश कळीचा श9द १ कळीचा श9द २ कळीचा श9द ३ 

२००७ जानेवारS मखुप-ृठ पlxटगं ]बCंदया थापर xद}लS MशOण घेणाwया मलुामलुSंचे पlxटगं 
२००७ जानेवारS संपादक4य ४ संवाद Aव<या बाळ पणेु अ]याय-अuयाचारबाबत अuयाचार दMलत xहसंा 
२००७ जानेवारS लेख ६ िR(या बळी अधं�<धTेया ! नरo� दाभोलकर पणेु अधं�;धा आnण uयामळेु ि&Lयांचे होणारे शोषण ि&Lया आnण सं&कृती धाMमCकता अधं�;धा 

२००७ जानेवारS कथा १० कंुती व GनषादS 
महाjवतेादेवी, अन-ु वीणा 
आलासे कलकVा अनवुाxदत कथा धमC ि&Lया आnण सं&कृती सामािजक 

२००७ जानेवारS ओळख १७ कायCरत डॉ. शभुांगी डॉ. नीता बडव े पणेु डॉ. शभुांगी आnण डॉ. शMशकांत अहंकारS या जोडkयांची 9वशषे ओळख आरोfय सामािजक दाcर�य
२००७ जानेवारS लेख २३ ए¦स बरोबरचा eवास डॉ. सजंीवनी कुलकणu पणेु ए¦स या आजारा9वषयी आरोfय सामािजक 

२००७ जानेवारS मलुाखत २४ कबीर कालामचंाच ेRफु4लगं, स&चन माळी आOण रमशे गायचोर
शzदांकन- गीतालN वी. म, 
साहा¸य- Rवाती घोटNकर पणेु कबीर कला मंचचे कलाकार सZचन व रमेश यांची मलुाखत जाGतgयव&था सां&कृGतक 

२००७ जानेवारS झुंजमूुंज ू २८ eयास यशोधरा काटकर (भोसल)े मुंबई ल�मी फुलसुंदर यांyया9वषयी कुटंुबgयव&था ि&Lया आnण सं&कृती 
२००७ जानेवारS झुंजमूुंज ू ३० लेक4च ंMशOण नीरजा व<ैय- यादव गोवा मलुSyया MशOणाबाबत शOैnणक सामािजक 
२००७ जानेवारS झुंजमूुंज-ू क9वता ३२ शतेकwयाyया नारS डॉ. P�तमा इगंोल े दयाCपरू 
२००७ जानेवारS झुंजमूुंज-ू क9वता ३२ वेळ महशे मोरे नांदेड 
२००७ जानेवारS लेख ३३ पर�यटेुनीअस £ा_सल4ुमनल अ�नजी�लाRटN पी.टN सी.ए डॉ. Aवजय कुलकणu �Lवl�म ¾दय9वकाराबाबत आरोfय 
२००७ जानेवारS कथा ३६ प( 4मळाल, मजकूर समजला... परशरुाम, अन-ु पांडुरगं सगंा सोलापरू Gनयोिजत वधवुरांचा पLgयवहार 9ववाहसं&था कुटंुबसं&था सामािजक 
२००७ जानेवारS लेख ४० लढाऊ काय $कतu - आयरोम श4म $ला चान ू साधना Aव.य पणेु मnणपरूyया शMमCला चान ू9वषयी आदंोलन सामािजक 
२००७ जानेवारS लेख ४१ रायनर �हान आरकेल - आमच ंहॉRटेल &गHरजा पागे ]यझुीलंड परदेशी MशOण घेणाwया 9व;या¢याCचे अनभुव शOैnणक 
२००७ जानेवारS वVृा]त ४५ आतंरराp£Nय ए�स पHरषद, कॅनडा डॉ. Aवजया साठे पणेु ए¦स पcरषदेचा वVृा]त आरोfय पWुषeधानता दाcर�य
२००७ जानेवारS अनभुव ४७ अननभुतू अलौkकक अनभुव ल4लता खानवलकर इंदरू सVरS पार झाले}या जॉलS iुपyया सद&यांचे अनभुव सामािजक 
२००७ जानेवारS लेख ४९ सहजीवन Aववाह 4शवाय कx - भा.ल महाबळ मुंबई 9ववाहसं&थे9वषयी व सहजीवनाबाबत ववैाxहक जीवन 9ववाहसं&था कुटंुबसं&था 

२००७ जानेवारS पcरचय ५० आप�या वाचनालयात
आसावरN काकड,े केशव 
देशमखु, सगंीता सरवणकर पणेु आप}या वाचनालयातील प&ुतकांचा पcरचय मजरू iामीण &Lी सामािजक 

२००७ जानेवारS क9वता ५३ आhहN साAव(ीTया लकेx जया गायकवाड इ&लामपरू 
२००७ जानेवारS क9वता ५३ प.ुष अजय कांडर कणकवलS 
२००७ जानेवारS क9वता ५४ �याकूळणारे Cटबं अधंाराच े �ानोबा ग�ुटे गंगाखेड 
२००७ जानेवारS क9वता ५४ कAवता एक नी4लमा पालवणकर ठाणे 
२००७ जानेवारS क9वता ५४ &चवट जीव रजनी कAवमडंन जळगाव 
२००७ जानेवारS क9वता ५५ देहाAवना देहAव�य अनरुाधा गरुव को}हापरू 
२००७ जानेवारS क9वता ५५ Cहदंोळा वषा$ 4भसे 9व~ोळी 
२००७ जानेवारS क9वता ५५ आई गो. द पCहनकर परभणी 
२००७ जानेवारS eGत�~या ५६ वाचणारे 4लCहतात अनेक मा]यवरांचे लेखन आnण eGत�~या म&ुलSम सा¨ा�यवाद 
२००७ जानेवारS यादS ५८ 4मसा P�त�नधी यादN Mमसा eGतGनधी यांची िज}हावार यादS 

अकं - 
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष#क लेखक शहर सारांश कळीचा श9द १ कळीचा श9द २ कळीचा श9द ३ 

२००७ फे�वुारS मखुप-ृठ ZचL बवुा शटेे सं&कृतीyया बंधनात अडकले}या ि&Lया 
२००७ फे�वुारS संपादक4य ४ संवाद 9व;या बाळ पणेु एकमेकाशी संवाद साध�याबाबत लोकशाहS सां&कृGतक कुटंुबसं&था 

२००७ फे�वुारS कथा ६, ५७ पंचक]या 
महाjवतेादेवी, अन-ु वीणा 
आलासे कलकVा अनवुाxदत कथा धमC ि&Lया आnण सं&कृती 

२००७ फे�वुारS मलुाखत १५, ४१ कबीर कला मचंाच ेRफु4लगं : अमरनाथ आOण ढवळा ढoगळ ेउफ$  दNपक

शzदांकन -डॉ. गीतालN 
वी.म, साहा¸य Rवाती 
घोटNकर पणेु अमरनाथ व दSपक या कबीर कला मंच या सां&कृGतक  मंचाचे कलाकार यांची मलुाखत जाGतgयव&था शोषण सां&कृGतक 

२००७ फे�वुारS लेख २० आरोfय आnण आहार डॉ. 9वजया साठे पणेु आहार आnण आरोfय या9वषयी आरोfय 
२००७ फे�वुारS क9वता २२ मनात आले लता P�तभा मधकुर पणेु 
२००७ फे�वुारS कथा २३ मला हhक नाहS रेखा राव मुंबई रेऊ कथा &पधाC eथम ~मांक मुंबई 9वभाग आरोfय &Lीहhक सामािजक 
२००७ फे�वुारS वVृा]त ३० सखी मडंळ : एक अवकाश नी4लमा बोरवणकर पणेु सखी मंडळ वा9षCक मेळावा वVृा]त सं&था 
२००७ फे�वुारS अनभुव ३४ समुनच ंबाळंतपण सAवता भोसले सती �Mमक सहयोग सं&थेत काम करताना आलेले अनभुव �Mमक आxदवासी आरोfय 

२००७ फे�वुारS झुंजमूुंज ू- लेख ३५ eZचती यशोधरा भोसल े(काटकर) मुंबई गंगाबाई �बराजदार यांची गो-ट 
Aवकास िR(या आOण 
अथ $कारण सं&था 

२००७ फे�वुारS झुंजमूुंज ू- कथा ३६ अजंन Aवमल दामले पणेु शाMलनीचा लढाऊ  बाणा याबाबत iामीण &Lी अuयाचार सामािजक 
२००७ फे�वुारS क9वता ३७ आई बxहणाई चा6 पवार लातरू 
२००७ फे�वुारS क9वता ३८ एवढंच होत ंMश}लक जय�ी जगताप मडुगेाव 
२००७ फे�वुारS ओळख ३९ चळवळीत�या काय $कFया$ : उषाताई दातार मrुधा देशपांड े पणु े उषाताई दातार यांची Aवशषे ओळख धमा�धता अFयाचार Cहसंाचार
२००७ फे�वुारS कथा ४२ धडा उqqवला गायकवाड दादर Mश}पाyया लfना9वषयी लfनसं&था कुटंुबसं&था 
२००७ फे�वुारS पL ४४ तWण डॉट  कॉम दNप�ी Aप( े आसावरS व �ीGनवास काकड ेयांना पL 
२००७ फे�वुारS लेख ४६ अ}बटC बायनी हेफाडC &गHरजा पागे ]यझुीलंड अ}बटC बायनीब;दल iामीण &Lी मजरू शOैnणक 
२००७ फे�वुारS क9वता ४८ अ.ण जतकर य.ुएस.ए 
२००७ फे�वुारS क9वता ४८ इं�ायणी काठ�  Aव<यलुखेा अकलजूकर कॅनडा 
२००७ फे�वुारS क9वता ४८ महाभारत अिRमता गरुव जळगाव 
२००७ फे�वुारS पcरचय ४९ आप}या वाचनालयात अजंलN कुलकणu पणेु आप}या वाचनालयातील प&ुतकांचा पcरचय &Lीमhुती सामािजक 
२००७ फे�वुारS बोलकं पL ५२ त{व�ान आOण चालNरNती अशोक सह�ब<ुध े मलुुंड कंुकू आnण मंगळसLू या9वषयी िR(या आOण सRंकृती
२००७ फे�वुारS लेख ५३ शोध सहजीवनाचा श4मन शरेे रuनाZगरS सहजीवनाyया शोधाब;दल लfनसं&था &LीपWुष नातसेंबंध 
२००७ फे�वुारS eGत�~या ५४ वाचणारे Mलxहतात अनेक मा]यवरांचे लेखन आnण eGत�~या &LीपWुष समता आदंोलन सामािजक 
२००७ फे�वुारS लेख ५६ व;ृधांचा आधार आशा बापट पणेु रांझकेर मामींyया कायाC9वषयी सामािजक 
२००७ फे�वुारS यादS ५८ Mमसा eGतGनधी यादS Mमसाyया eGतGनधींची िज}हावार यादS 

म%हला %दन  >वशषेांक 
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष#क लेखक शहर सारांश कळीचा श9द १ कळीचा श9द २ कळीचा श9द ३ 



२००७ माचC मखुप-ृठ पlxटगं �Lबंक पोखरकर आबेंजोगाई एका आईचे व Gतyया मलुाचे पlxटगं 
२००७ माचC संपादक4य ६ संवाद 9व;या बाळ पणेु मxहलाxदना GनMमV मजरू संघटना मxहलाxदन 
२००७ माचC लेख ८ अधंारातील तारका' GनमCला Mलमये बायकांच ंआप}या नवwयाबरोबर  वªैाGनक OेLात कायC वªैाGनक शOैnणक  
२००७ माचC कथा १६ �ौपदS वीणा आलासे कलकVा �ौपदSyया संघषाCची कथा  अuयाचार आxदवासी शोषण 

२००७ माचC लेख २४ पारदशd मनीषा दSOत पणु े मhुताबाई दSOत यांyया9वषयी साxहuय कुटंुबgयव&था 
िR(या आOण 
सRंकृती

२००७ माचC लेख ३१ आरोrय आOण आहार मधमुहेNंसाठU डॉ. 9वजया साठे पणु े आरोfय आnण आजार  या9वषयी आरोfय 
२००७ माचC 9वशषे ओळख ३३ राp£पती परुRकार Aवजतेी कत $बगार अपगं मCहला शोभा कानAवदें डॉ. शोभा Zचटणीस ठाणे शोभा कान9वदें यांची 9वशषे ओळख सं&था  &LीकतृCuव 
२००७ माचC रेऊ कथा ३५,६१ काजळकंुकू संतोष घMसगं बीड रेऊ कथा&पधाC eथम ~मांक मराठवाडा 9वभाग iामीण &Lी सामािजक 

२००७ माचC 
मलुाखतीवर 
आधाHरत लखे ४० कबीर कलामचंाच ेRफु4लगं : शीतल साठे आOण सागर गोखले डॉ. गीतालS 9व.म.ं पणेु कबीर कला मंच 9वषयी दMलत अuयाचार सामािजक 

२००७ माचC झुंजमूुंज ूलेख  ४६ PयFन यशोधरा काटकर (भोसले) मुंबई जानक4बाई माळी याचं मनोगत iामीण &Lी आरोfय 
२००७ माचC झुंजमूुंज ू  ४८ झ oडा अशोक कोळी जामनेर गावातील राजकारण राजकारण iामीण &Lी 
२००७ माचC झुंजमूुंज ूक9वता ५२ शहराची शोभा वषृालS मगदमु वाशी 
२००७ माचC लेख ५३ Aवचारवधे समंलेनाTया �न4म0ान-े(पवूा$ध $) eा. वंदना भागवत पणेु 9वचारवेध साxहuय संमेलनाचा वVृा]त &Lीमhुती जागGतक4करण दMलत 

२००७ माचC अनवुाxदत लेख ५७
P�तमा 4सगं : असामा_य धयै $वान R(ी! बलाFकारN,खनुी बापाAव.<धTया मलुNTया 
ल�याची कहाणी! शांता रानडे बलाuकारS व खनुी बापा 9वरोधातील लढा अuयाचार लYZगक कायदा 

२००७ माचC त.ण डॉट कॉम ६८ भरवशाचा सवगंडी Zगcरजा पागे ]यझुीलंड आप}या मLैीब;दल &LीपWुष नातसेंबंध सामािजक शOैnणक 
२००७ माचC वVृा]त ७२ अfरRपश $ lथंालयाचा आठवा वधा$पनCदन सषुमा 9वजापरूकर पणेु अOर&पशC iंथालयाचा आठवा वधाCपनxदन सोहळा साxहuय 
२००७ माचC क9वता ७४ फोर R£ोक' सजुाता लोहकरे पणेु 
२००७ माचC क9वता ७४ पहाट झालN उषा मेहता मुंबई 
२००७ माचC क9वता ७४ आसवांनी पेटलले े अशोक गुkते नवी मुंबई 
२००७ माचC क9वता ७५ सरोजनी करजगीकर परभणी 
२००७ माचC क9वता ७५ संवाद नीMलमा गुंडी पणेु 
२००७ माचC परNfण ७७ आप�या वाचनालयात tपालS Mशदें पणेु आप}या वाचनालयातील प&ुतकांचा पcरचय कुटंुबgयव&था पWुषसVाक सामािजक 
२००७ माचC P�तk�या ८० वाचणारे 4लCहतात अनेकांचे लेखन अनेक मा]यवरांचे लेखन आnण eGत�~या सामािजक 
२००७ माचC P�तk�या ८१ बोलकं प( दSपालS काL े अबंरनाथ एक बोलकं पL धमC 

२००७ माचC कथा ८२ शयनषे ुरभंा डॉ. 9eया आमोद को}हापरू ि&LयांवरSल होणाwया लYZगक अuयाचाराबाबत सuय घटना लYZगक अuयाचार 
िR(या आOण 
सRंकृती

२००७ माचC लखे ८७ टाईमपास अनरुाधा पोतदार को}हापरू नोकरS करणाwया मxहलेचे कथन सां&कृGतक 

२००७ माचC 

कAवतवेर 
आधाHरत 
साभार ८९ ती आOण तो..... वंदना भागवत पणेु 

२००७ माचC P�त�नधी 4मसा P�त�नधी यादN

अकं 
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष#क लेखक शहर सारांश कळीचा श9द १ कळीचा श9द २

२००७ ए9eल मखुप-ृठ फोटो मकंुुद �कदCत पणेु नदS आnण अवती भोवती GनसगाCचा फोटो 
२००७ ए9eल संपादक4य ४ संवाद 9व;या बाळ पणेु ऑफ �ब«स नाटका9वषयी कला सामािजक 
२००७ ए9eल लेख ६ जा�त�नम ू$लन डॉ. बाबासाहबे आबंडेकरांच ेAवचार eा. अ9वनाश डोळस औरंगाबाद  जाGतGनमूCलन 9वषयी डॉ. बाबासाहेब आबेंडकर यांचे 9वचार जाGतgयव&था धमC सामािजक 

२००७ ए9eल अनवुाxदत कथा ८ चेटक4ण 
महाjवतेा देवी अनवुाद- 
वीणा आलासे कलकVा अनवुाxदत कथा अधं�;धा सामािजक 

२००७ ए9eल लेख १७ भारतीय R(ीम�ुती Cदन कशासाठU?
Pा.अजंलN मायदेवी / 
डॉ.गीतालN Aव. म.ं पणेु भारतीय &Lीमhुती xदनाGनMमV &Lीमhुती ि&Lया आnण सं&कृती सामािजक 

२००७ ए9eल लेख २१ आरोrय आOण आहार: अ ॅ4सडीटN वाढलNय? डॉ. 9वजया साठे पणेु आहार आnण आरोfय9वषयी आरोfय 
२००७ ए9eल 9वशषे ओळख २३ डॉ. माधरुS गोरे मीनाfी दादरावाला मुंबई जळीत Wfणावर उपचार करणाwया डॉ. माधरुS गोरे यांची 9वशषे ओळख आरोfय सामािजक 
२००७ ए9eल लेख २८ पाणी....पाणी... स ं̀ या कOण $क eमो water Mसनेमा 9वषयी ि&Lया आnण सं&कृती धमC एकल &Lी 
२००७ ए9eल लेख ३० से~ेटरS सो]जा ¿लेMसन रामदास भटकळ मुंबई जोहा]सबगC येथील हायकोटाCत गांधीजींची से~ेटरS असणाwया सो]जा �लेशीन यांyया9वषयी कायदा सामािजक 
२००७ ए9eल रेऊ कथा ३५ त ूहN गोpट सांगायला नको होती सनुील साळुंख े सोलापरू रेऊ कथा &पधाC eथम ~मांक सोलापरू सामािजक 
२००७ ए9eल झुंजमूुंज ूलेख  ४० eबळ यशोधरा काटकर (भोसल)े मुंबई एका &Lीचे कथन शOैnणक सामािजक 
२००७ ए9eल झुंजमूुंज ूलेख  ४१ एका अjवFथाशी जडल ेनात े माOणक कोतवाल पणेु वन&थळी iामीण 9वकास सं&था या9वषयी शOैnणक पयाCवरण 
२००७ ए9eल झुंजमूुंज ूक9वता ४३ कापसूक�¦याची गो-ट राजीव जोशी क}याण 
२००७ ए9eल त.ण डॉट कॉम ४४ मLैी ऐjवया$ बापट गोवा मLैीyया नाuया9वषयी सामािजक 
२००७ ए9eल लेख ४५ Aवचारवधे समंलेन: (उ0राध $) eा. वंदना भागवत पणेु 9वचारवेध साxहuय संमेलन वVृा]त &Lीमhुती सं&कृती आnण ि&Lया 
२००७ ए9eल क9वता ४९ त ेवाhय रजनी प.ळेकर मुंबई 
२००७ ए9eल क9वता ४९ मी प]ुहा ज]मलो... Pा. नवनाथ 4शदें नागठाणे (सातारा) 
२००७ ए9eल क9वता ५० ज]मxदवस डॉ. प<4मनी कराड पणेु 

२००७ ए9eल पL ५१ बोलकं प( शभुदा गारखडेकर जामनेर Mमसाला बोलकं पL Mलगंभाव शOैnणक 
Aवकास िR(या 
आOण अथ $कारण

२००७ ए9eल वVृा]त  ५२ रेऊ कथा Rपधा$ २००६' पाHरतोAषक Aवतरण समारभं व0ृा_त Pा.डॉ. हमेलता पाटNल बीड रेऊ कथा Rपधा$ २००६' पाHरतोAषक Aवतरण समारभं व0ृा_त साCहFय
२००७ ए9eल परNfण ५५ आप�या वाचनालयात आशा साठे पणु े आप�या वाचनालयातील पRुतकांचा पHरचय साCहFय सामािजक

२००७ ए9eल लेख ५६
पाचव ंR(ी साCहFयकला साCहFय समंलेन िR(यांTया AवकासाTया वाटचालNचा घतेललेा 
वधे AवCदशा 4म�डया नटेवक$ पणेु साxहuय संमेलनात ि&Lयांyया 9वकासाyया वाटचालSचा वेध &Lीमhुती ि&Lया आnण सं&कृती 

२००७ ए9eल P�तk�या ५७ वाचणारे 4लCहतात अनेकांचे लेखन अनेक मा]यवरांचे लेखन आnण eGत�~या धमC सामािजक 
P�त�नधी 4मसा P�त�नधी यादN

अकं - 
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष#क लेखक शहर सारांश कळीचा श9द १ कळीचा श9द २ कळीचा श9द ३ 

२००७ मे मखुपZृठ फोटो [गर2जा गोडबोले पाठ\वर लेकराला घेऊन बचत गटाच काम पाहणार2 सभु^ा 
२००७ मे संपादक`य ४ संवाद Hवbया बाळ पणेु एक मे कामगार dदना;न=म> �म मजरू भांडवलशाह2 

२००७ मे अनवुाdदत कथा ६ तलाक 
महाjवतेादेवी ,अन:ुवीणा 

आलासे कोलकाता कुसमु:या संघषा7ची कथा h8ीपiुष नातसेंबंध कुटंुबkयवhथा कायदा 
२००७ मे लेख १० नदंNlाममधील आहुती �यथ $ जाणार नाहN महाmवेतादेवी   कोलकाता नंद2nाममधील आदंोलन आदंोलन शतेमजरू सामािजक 
२००७ मे लेखमाला १२ आरोpय आDण आहार डॉ. Hवजया साठे पणेु आरोpय आDण आहार Hवषयी आरोpय 
२००७ मे Hवशषे ओळख १५ Aवशेष ओळख:  मधेा थ0े डॉ. गीताल2 Hव. मं. पणेु मेधा थ>े यांची Hवशषे ओळख tम आदंोलन जाग;तक`करण 

२००७ मे लेख १९ R(ी-प.ुष सहजीवन : समंजस Aवचाराची गरज अजंल2 मळेु पणेु R(ी-प.ुष सहजीवन : समंजस Aवचाराची गरज h8ीपiुष समता कुटंुबसंhथा 
R(ीप.ुष 
नातसेबंधं

२००७ मे लेख २३ भाषचेी भेसळ सरोज देशपांडे पणेु जाpतीक`रणामळेु मराठ\  भाषमेwये बदलत जाणाxया पyरिhथती संदभा7त जाग;तक`करण साdहzय 
२००७ मे रेऊ कथा २६ ...आDण पानांचा पाचोळा डॉ.शलाका मोने पणेु मानवी मनाचा घेतलेला आढावा व zयाची कथा सामािजक 

२००७ मे व>ृा{त ३१
Aवचारवधे समंलेन - समारोप मध ुkकjवर-R(ीचळवळीतील काय<याचा वापर 

आOण गरैवापर Aा. वंदना भागवत पणेु Hवचारवेध साdहzय संमेलन व>ृा{त  कायदा h8ीम|ुती अzयाचार 
२००७ मे लेख ३४ एक 'ऑफबीटN' नाटक आशा साठे पणेु बाबत ल}[गक अzयाचार पiुषस>ाक 
२००७ मे झुंजमूुंज ू ३६     जात Pमाणप( एक समRया? माiती चवरे गड[चरोल2 जातीचे Aमाणप8 व zया:या अनषंुगाने येणाxया समhया या बाबत जा;तkयवhथा द=लत 
२००७ मे झुंजमूुंज ूलेख ३७ महाड जवळील द4लत - सवण $ यांTयातील पाणी सघंष $ राज ूअडागळे पणेु पा�यासाठ\ द=लत - सवण7 संघष7 द=लत मलूभतू ह|क जा;तkयवhथा 
२००७ मे झुंजमूुंज ूलेख ३८ जमीन हडप करणे- अFयाचाराचा ग_ुहा अ ॅड.डॉ. Aवजय साठे मरुबाड सेझसाठ\ गोरगर2ब शतेकर2 समाजा:या ज=मनी [गळंकृत करणारे सरकार कायदा द=लत अzयाचार 

२००७ मे 
झुजंमू ुंज ू
कAवता ३९ एका सयूा$न ंआभाय खलु ं डॉ.A;तमा इंगोले दया7परु 

२००७ मे 
त.ण डॉट 
कॉम लेख ४० 4म( मै](ण-समारा [गyरजा पागे {यझूीलंड समारा गुनमान या =म8ाHवषयी श�ैDणक शतेी सामािजक 

२००७ मे 
त.ण डॉट 

कॉम ४२ उमलFया क�यांनो डॉ. जयtी गोडसे औरंगाबाद उमलzया क�यांनो नाटक कला 
२००७ मे कHवता ४७ बाई गंधार2 अiणा देशमखु नागपरु 
२००७ मे कHवता ४७ फंुकर अनरुाधा नेiरकर मुंबई 
२००७ मे कHवता ४७ तरेा अ&धक तीस : बाकx शू_य सरेुख सबनीस मुंबई 
२००७ मे कHवता ४८ भीती चा� पवार लातरू 



२००७ मे अनभुव ४९ आल2 अगंावर माधवी जोग ठाणे झालेEया अपघाताचा अनभुव सामािजक 
२००७ मे लेख ५२ तप:पतूu 'साथ-साथ'ची ! ल2ना कुलकण� पणेु साथ साथ या संhथे बbदल संhथा Hववाहसंhथा 
२००७ मे लेख ५३ फ�त मलुNच असले�या आईवडलांची मान4सकता Pा. कंुदबाला खांडेकर औरंगाबाद मलु2ं:या पालकांची मान=सकता या बाबत कुटंुबसंhथा िh8या आDण संhकृती सामािजक 
२००७ मे A;त��या ५५ वाचणारे =लdहतात   अनेकांचे लेखन  अनेक मा{यवरांचे लेखन आDण A;त��या आरोpय सामािजक 

२००७ मे पyर�ण ५६ आप�या वाचनालयात

डॉ. अनरुाधा सोवनी, 
भारती पांडे, मानसी 

घाणेकर पणेु आपEया वाचनालयातील पhुतकांचा पyरचय कला ल}[गक h8ीपiुष समता 
२००७ मे कHवता ५७ आनदंाच ेझाड अनरुाधा नाईक कोEहापरू 
२००७ मे =मसा याद2 ५८ 4मळून साaयाजणीच ेP�त�नधी =मसाचे िजEहावार A;त;नधी 

अकं - 
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष#क लेखक शहर सारांश कळीचा श9द १ कळीचा श9द २ कळीचा श9द ३ 

२००७ जनू मखुप-ृठ फोटो आनंद कपरू आदंोलनातील जनसमदुायाचा  फोटो 
२००७ जनू संपादक4य ४ संवाद 9व;या बाळ पणेु लfनसं&थेब;दल लfनसं&था सां&कृGतक धाMमCक 

२००७ जनू कथा ६ सांज सकाळपरुती  माय 
महाjवतेादेवी, अन-ु वीणा 
आलासे कलकVा पारधी जमातीyया &Lीyया मuृयभूोवती �फरणारS कथा जाGतgयव&था धमC अधं�धा 

२००७ जनू क9वता १७ eणव क}याण 
२००७ जनू 9वशषे ओळख १८ 9वशषे ओळख डॉ. गीतालS 9व. म.ं पणेु कुसमु कnणCक यांची 9वशषे ओळख पयाCवरण सामािजक 
२००७ जनू लेख २३ आरोfय आnण आहार डॉ. 9वजया साठे पणेु आरोfय आnण आहार या9वषयी आरोfय 

२००७ जनू लेख २६ धमC: संघषC क4 सम]वय 
राम प�ुनयानी अन-ु 4म4लदं 
च�हाण पणेु धमाCचे राजकारण धमC धमा�धता 

२००७ जनू अनभुव २८ eेसचे xदवस नMलनी गोखले पणेु eेसम ये काम करताना आलेला अनभुव 
Aवकास िR(या आOण 
अथ $कारण

२००७ जनू लेख ३२ कहाणी एका संघषाCची रवी गोडबोले पणेु eकाशन gयवसायात संघषC कtन नावाtपास आले}या सलुोचना ताईब;दल 
Aवकास िR(या आOण 
अथ $कारण साxहuय सामािजक 

२००७ जनू झुंजमूुंज ूलेख  ३६ साAव(ी Cदस ेघरोघरN, जो�तबांचा शोध जारN संपत काळे पणेु ि&Lयांyया बरोबरSने पWुषांनी काम कर�याबाबत पWुषसVाक सामािजक 
२००७ जनू झुंजमूुंज ू ३८ पचंायतराज�यवRथते मCहलांची भागीदारN मारोती लNला, Cदलावर चवरे कुरखेडा ७३ वी घटना  दWु&ती व मxहलांचा पंचायतराज gयव&थेत सहभाग राजकारण Gनवडणकुा 
२००७ जनू लेख ४०  यास साOरतचेा उषा उनवणे नाMशक साOरता मोxहमेब;दल शOैnणक सामािजक 

२००७ जनू कथा ४२ भेट! मेधा टlगश े पणेु रेऊ कथा &पधाC eथम ~मांक पणेु 9वभाग 
Aवकास िR(या आOण 
अथ $कारण सामािजक 

२००७ जनू क9वता ४५ वे�याई सागर कछवा धळेु 
२००७ जनू लेख ४६ सामािजक जाणीव असललेा �येस जतकर उ��वला मेहंदळे पणेु सामािजक जाnणवेतनू  काम करणाwया �ेयस जतकर ब;दल सामािजक 
२००७ जनू कथन ४७ अवकाश �;धा Gतसगावकर पनवेल मुंबई ब;दल सामािजक 

२००७ जनू लेख ४८ आÃं Pदेशातील मCहला बस कंड�टर रमेश महाले नाMशक आÃं Pदेशातील मCहला बस कंड�टर ब<दल
Aवकास िR(या आOण 
अथ $कारण

२००७ जनू क9वता ४९ वळण नीMलमा गुंडी पणेु 
२००७ जनू क9वता ४९ kकती ससुाट होता वर शांताराम पवार मुंबई 
२००७ जनू क9वता ४९ टSकोझी अपणाC भावे पणेु 
२००७ जनू कथा ५० कथा आOण �यथा - Fया दोघींची eा. मालती आगटे पणेु परSकथा नसलेलS gयथेची कथा आरोfय सामािजक 
२००७ जनू लेख ५१ सा9वLीची लेक हषCदा पं�डत �ीरामपरू सनंुदा मुंदडा यांyया9वषयी ववैाxहक जीवन &LीपWुष नातसेंबंध 
२००७ जनू उप~म ५३ अfर- सवंाद : एक वगेळा उप�म 9वदलुा साठे हडपसर अOर&पशC iंथालयाचा एक उप~म शOैnणक सामािजक 
२००७ जनू eGत�~या ५४ वाचणारे Mलxहतात अनेक मा]यवरांचे लेखन आnण eGत�~या पWुषसVाक मxहलाxदन 
२००७ जनू पL ५५ बोलकं प( अनरुाधा ZचL े एका न ज]मले}या पण ज]म इिyछणाwया जीवाचे आप}या आईला बोलकं पL सामािजक 
२००७ जनू पcरचय ५६ आप}या वाचनालयात मदंाkकनी भार<वाज पणेु आप}या वाचनालयातील प&ुतकांचा पcरचय �-टाचार शOैnणक सामािजक 
२००७ जनू यादS ५८ 4मळून साaयाजणीच ेP�त�नधी Mमसा eGतGनधी यादS 

कथा >वशषेांक 
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष#क लेखक शहर सारांश कळीचा श9द १ कळीचा श9द २ कळीचा श9द ३ 

२००७ जलु ै मखुप-ृठ ZचL अ}पना लेले एकमेक4शी xहतगुज करणाwया मxहला 
२००७ जलु ै संपादक4य ४ संवाद 9व;या बाळ पणेु संजय संगवईब;दल जाGतgयव&था xहसंाचार पWुषसVाक 

२००७ जलु ै कथा ६ मलूभतू मानव&धकार व 4भका म oढपाळ
महाjवतेादेवी अन-ु वीणा 
आलासे कलकVा इGतहासाyया पcरघातील कथा जाGतgयव&था पयाCवरण मानवी हhक 

२००७ जलु ै लेख १६ आरोfय आnण आहार डॉ. 9वजया साठे पणेु आरोfय आnण आहार या बाबत आरोfय 
२००७ जलु ै कथा १८ वfृव�लN आhहा सोयरN वनचरे बाळकृ-ण ज�धळे तळेगाव रेऊ कथा &पधाC उवCcरत महारा-� ;9वतीय ~मांक पयाCवरण राजकारण 
२००७ जलु ै कथा २८ वळवाचा पाऊस डॉ. छाया नाईक नागपरू एक सामािजक कथा सामािजक 
२००७ जलु ै लेख ३४ माझी कहाणी नीला देशमखु साऊथ आ�²का नोRkययेूलेलो म]यापेलो यांyया &वकथनाचा अनवुाद Mलगंभाव लfनसं&था सामािजक 
२००७ जलु ै झुंजमूुंज ूकथा  ३८ बलैपोळा प;मा गोखले पणेु एका कुटंुबातील वय&कर सद&याची कथा सामािजक 
२००७ जलु ै झुंजमूुंज ूकथा  ४० कलकंभोग ल�मीकमल गेडाम नागपरू जाGतgयव&थेने आलेले जीवन भोगाची कथा  जाGतgयव&था ि&Lया आnण सं&कृती सामािजक 
२००७ जलु ै कथा ४५ भकूपती अमोल बागुल अहमदनगर अ&व&थ करणारS कथा सामािजक 
२००७ जलु ै तWण डॉट  कॉम ४८ मला वाटल ंAवचाराव ं... xदशा अर9वदं मधू नाMशक तWण डॉट  कॉम अतंगCत नातसेंबंधाब;दल &LीपWुष नातसेंबंध सामािजक 
२००७ जलु ै कथा ५० नMशबाचा Mसनेमा eा. साधना झाडबकेु को}हापरू गा¥यातील Mसनेमा आnण वा&तव सामािजक 
२००७ जलु ै eGत�~या ५४ वाचणारे 4लCहतात अनेक मा]यवरांचे लेखन आnण eGत�~या &LीपWुष समता शOैnणक 
२००७ जलु ै क9वता ५६ चेहरा मंदा�कनी पाटSल बदलापरू 
२००७ जलु ै क9वता ५६ सळसळ! eशांत असनारे अकोला 
२००७ जलु ै क9वता ५६ 9वलाप मनीषा शटेे पणेु 
२००७ जलु ै क9वता ५७ घायाळ मन ि&मता वाईकर नागपरू 
२००७ जलु ै यादS ५८ 4मळून साaयाजणीच ेP�त�नधी Mमसाचे eGतGनधी िज}हावार यादS 

अकं - वषा#रंभ >वशषेांक 
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष#क लेखक शहर सारांश कळीचा श9द १ कळीचा श9द २ कळीचा श9द ३ 

२००८ ऑग&ट मखुप-ृठ फोटो iीन iा�फhस Zचमणीyया खोkयाचा फोटो 
२००८ ऑग&ट संपादक4य ६ संवाद 9व;या बाळ पणेु पWुषाyया तलुनेने ि&Lयांची लोकसंqया कमी अस�याब;दल सामािजक सां&कृGतक 
२००८ ऑग&ट लेख ९ मंतरलेला काळ  डॉ. अWणा ढेरे पणेु सजCनाची तkृती आnण वेदना साxहuय 

२००८ ऑग&ट लेख १० Aवचार पारपंHरक नवतचेा
शमा भाटे, शzदांकन- 
नी4लमा बोरवणकर पणेु सजCनाची तkृती आnण वेदना कला 

२००८ ऑग&ट लेख ११ Lास देणारं समाधान च�ंमोहन कुलकणu पणेु सजCनाची तkृती आnण वेदना कला 
२००८ ऑग&ट लेख १३ गायनाTया वाटेवरNल तळमळ, बचेनैी आरती अकंलSकर पणेु सजCनाची तkृती आnण वेदना कला 
२००८ ऑग&ट लेख १५ सजृनाचा साOीदार डॉ. वंदना अलोणी  ग�xदया सजCनाची तkृती आnण वेदना आरोfय सं&कृती 
२००८ ऑग&ट 9वशषे ओळख १८ ’सारेगमप’ची महागा�यका ZचLा राजl� जोशी ठाणे वशैालS माड-े भसैने यांची 9वशषे ओळख &LीकतृCuव &LीपWुष नातसेंबंध कला 
२००८ ऑग&ट लेख २६ Cद अदर फेस ऑफ दN मनू ग. e. eधान पणेु आशा घोडरेाव या सामा]य मलुSचा असाम]य कतृCuवाचा eवास साxहuय सामािजक 
२००८ ऑग&ट पcरचय ३१ मी 4भडव ूपाहतये समlाशी डोळा Pा. भरतकुमार भालरेाव अMलबाग eªा पवार यांyया क9वता संiहाब;दल &LीपWुष समता &LीपWुष नातसेंबंध सामािजक 
२००८ ऑग&ट कथा ३६ जाण qयोती अशोक कानटेकर पणेु नवरा बायकोyया नाuया9वषयी &LीपWुष नातसेंबंध ि&Lया आnण सं&कृती सामािजक 
२००८ ऑग&ट कथा ४४ आत $ &नेहा अवसरSकर पणेु एका अपघाताyया अनषंुगाने पढेु आलेलS कथा सामािजक 
२००८ ऑग&ट लेख ४८ भागवतांच ंमो�सवथ $ डॉ. लता काटदरे मुंबई �ी. पु. भागवत यांyया9वषयी साxहuय सामािजक 

२००८ ऑग&ट लेख ५२ भारदRत आOण जबरदRतहN डॉ. मनीषा दSOत पणेु आप}या आजीyया कतृCuवा9वषयी &LीकतृCuव सामािजक 
िR(या आOण 
सRंकृती

२००८ ऑग&ट लेख ५८ मCहलांची घटती स:ंया : एक भयानक वाRतव रा. 9व. भ&ुकुटे अबंरनाथ मxहलांyया कमी होत चालले}या संqयेब;दल वा&तव गभCपात लfनसं&था सामािजक 
२००८ ऑग&ट लेख ६० आठवा फेरा ज_माला न यणेाaया R(ीगभा$साठU Pा. �f�तजा  पाटुकले पणेु &Lी�णुहuयेसंदभाCत &Lी�णूहuया सामािजक Mलगंभाव 
२००८ ऑग&ट लेख ६१ आhहN मलुNंकड ेराहतो नी4लमा बोरवणकर पणेु मलुSंकड ेराहणाwया आईवडलांचे मनोगत &LीपWुष समता &LीकतृCuव सामािजक 
२००८ ऑग&ट लेख ६३ आवाहनाला उ0र hहणनू पाठवलले ेलखे डॉ. छाया नाईक, सधुा देव आवाहनाला उ0र hहणनू पाठवलले ेलखे कुटंुबgयव&था आरोfय सामािजक 
२००८ ऑग&ट कथा ६७ शकून 9वजय खा�डलकर मंबई नवीन लfन होऊन सासरS आ}यावरचे अनभुव मांडणारS कथा लfनसं&था ववैाxहक जीवन कुटंुबgयव&था 
२००८ ऑग&ट झुंजमूुंज ूलेख  ७३ द0क गाव - एक अनभुव उषा मिजCठया ड��बवलS बँकेने घेतले}या दVक गावाचा अनभुव सामाजीक शOैnणक 
२००८ ऑग&ट झुंजमूुंज ूलेख  ७५ ¢िpटकोन महे.ि_नसा दलवाई मुंबई सामािजक कामाबाबत �ि-टकोन सामािजक 



२००८ ऑग&ट झुंजमूुंज ूकथन ७७ मी अशी घडले सशुीला साबळे वाशी मराठवा¦यातील सशुीला साबळे याचं &वकथन iामीण &Lी �म संघटना 
२००८ ऑग&ट लेख ७९ त.ण डॉट कॉम पण $ पेठे पणेु मhुतछंद या कायC~मा9वषयी आरोfय शOैnणक 

२००८ ऑग&ट कथा ८१ मम $
रवीं� पारेख, अन-ु अजंलN 
नरवण े पणेु गुजराती कथेचा मराठ� अनवुाद सामािजक 

२००८ ऑग&ट लेख ८७ हरवल ेत ेगवसल ेका? Aव<यलुखेा अकलजूकर कॅनडा कॅनडाम ये बरेच वषC राहूनस;ुधा मनाने भारतीय असणाwया लेnखकेचे मनोगत सामािजक 
२००८ ऑग&ट लेख ९० पालक lाहकांनो सावधान! ल4लता कुलकणu पणेु MशOण OेLात पालकांची होणारS फ4yया माफC त लटू या9वषयी शOैnणक खाजगीकरण कायदा 
२००८ ऑग&ट xटपण ९२ उ<घाटन : प.ुष सवंाद कo �ाच स&चन कंुडलकर पणेु पWुष संवाद कl �ाची भMूमका पWुषसVाक Mलगंभाव सामािजक 
२००८ ऑग&ट क9वता ९५ कबतुर ं रवीं� .ि�मणी पढंरNनाथ मुंबई 
२००८ ऑग&ट क9वता ९५ सगळंच काहN घटनते बांधता यते नाहN Aवलास माळी को}हापरू 
२००८ ऑग&ट क9वता ९६ hहणनू त�ृती अधंारे उ&मानाबाद 
२००८ ऑग&ट क9वता ९६ आभाळ स ं̀ या गळुवणी पणेु 
२००८ ऑग&ट लेख ९७ झाडांची म(ैीण जय�ी बव � रuनाZगरS GनसगाCशी मLैी  असले}या मलुSब;दल पयाCवरण 
२००८ ऑग&ट लेख ९९ आRवाद - एक अनभुतूी नीना भडेसगावकर पणेु &वाती शहा यांyया मलुाyया &मGृतeीuयथC eकाMशत केलेला iंथ सामािजक 
२००८ ऑग&ट eGत�~या १०१ वाचणारे 4लCहतात अनेक मा]यवरांचे लेखन आnण eGत�~या पयाCवरण वªैाGनक 
२००८ ऑग&ट यादS १०२ 4मळून साaयाजणीच ेP�त�नधी

अकं 
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष#क लेखक शहर सारांश कळीचा श9द १ कळीचा श9द २ कळीचा श9द ३ 

२००८ सkटlबर मखुप-ृठ पlxटगं �योती जोशी कंुकू लावताना मxहलेचे मhुत  पlxटगं 
२००८ सkटlबर संपादक4य ६ संवाद 9व;या बाळ पणेु महषd कव� यांyया9वषयी ि&Lया आnण सं&कृती पWुषसVाक धमC 

२००८ सkटlबर 9वशषे ओळख ८ कfा .ंदावणार मातFृव उqqवला परांजपे नी4लमा बोरवणकर पणेु उ��वला परांजपे यांची 9वशषे ओळख सामािजक शOैnणक 
Aवकास िR(या 
आOण अथ $कारण

२००८ सkटlबर लेख १५ सPु4स<ध Aवचारवतं आOण सामािजक काय $कFया$ शांताबाई kकल¥Rकर वासतंी सावळापरुकर अमरावती शांताबाई �कल�&कर यांyया कायाC9वषयी सामािजक साCहFय आOण R(ीP�तमा

२००८ सkटlबर पL १७
शांताबाईTया �नधनानतंर आप�या सहचरN Aवषयी �ी मकंुुदरावांनी 4म(ाशी केलले ं
प(Cहतगजु मकंुुदराव kकल¥Rकर पणेु रामभाऊ या आप}या MमLाला Mलxहलेले पL &LीपWुष नातसेंबंध सामािजक 

२००८ सkटlबर मानपL १८ APय जी. ए. परुRकारा�न4म0 Cदलले ंमानप(
आशय सांRकृ�तक, Rकxन 
4सटN व जी.ए. कुटुबंीय सGुनताताई यांना मानपL  व परु&कार सामािजक शOैnणक अuयाचार 

२००८ सkटlबर कथा २० नवी ओळख माधरुN बापट यएुसए एका 9पuयाyया eेमाब;दल कुटंुबgयव&था सामािजक 
२००८ सkटlबर लेख २३ रा.प नणे े पणेु वा¦मयीन साxहuय  
२००८ सkटlबर लेख २५ इCंदराकाकx Pभा परुोCहत मुंबई इंxदराकाक4 यांyया9वषयी एकल &Lी iामीण &Lी सामािजक 
२००८ सkटlबर कथा २८ हN खतं जाळत ेमना.... Cदवाकर कारखानीस यएुसए अ�णा आnण uयांyया पuनीyया आरोfया9वषयी आरोfय सामािजक 
२००८ सkटlबर लेख ३१ lाहक गसॅ वर ल4लता कुलकणu पणेु गॅसचा तटुवडा आnण वाढती �कंमत याब;दल आZथCक महागाई 
२००८ सkटlबर झुंजमूुंज ूकथा  ३४ तडा अ�नल का4शनाथ तलेN जळगाव मनीषाyया जीवनाची कथा कायदा शतेी iामीण &Lी 
२००८ सkटlबर कथा ३७ पगडा qयोती जोशी सं&कृतीyया बंधनात अडकलेलS &Lी ि&Lया आnण सं&कृती सामािजक 
२००८ सkटlबर लेख ३९ अशी हवी आhहांला R(ी - म�ुती उषा अभंोरे मुंबई &Lीमhुती कशी हवी या9वषयी &Lीमhुती &LीपWुष समता दMलत 
२००८ सkटlबर लेख ४२ मलुNTया जातीन ंपडत �याव ं Pा. कंुदबाला खांडकेर औरंगाबाद मलुSनं कसं वागवं या9वषयी ि&Lया आnण सं&कृती सामािजक 

२००८ सkटlबर लेख ४४ चCं�का �ी�नवासन लNला फेलो - १९९६ आशा साठे पणेु चंx�का �ीGनवासन यांyया9वषयी शOैnणक 
Aवकास िR(या आOण 
अथ $कारण

२००८ सkटlबर क9वता ४६ उqqवल Pा. मधेा दN�fत सांगलS 
२००८ सkटlबर क9वता ४६ झपे प<मावती जावळे ड��बवलS 
२००८ सkटlबर वVृा]त ४९ पRुतक जशी मोªयांची, तशी आमचीहN! सनु(ुा सह�ब<ुध े पणेु अOर&पशCच ंMशबीर साxहuय 
२००८ सkटlबर लेख ५० &च(, 4श�प,ं नFृय...एक आतंHरक वधे Rवाती कव � पणेु अOर&पशC यांनी घेतलेला कायC~म या9वषयी कला 
२००८ सkटlबर eGत�~या ५२ वाचणारे 4लCहतात अनेक मा]यवरांचे लेखन आnण eGत�~या &Lीमhुती राजकारण धमC 
२००८ सkटlबर पcरचय ५४ आप�या वाचनालयात आसावरN काकडे पणेु आप}या वाचनालयातील प&ुतकांचा पcरचय आxदवासी पयाCवरण सामािजक 
२००८ सkटlबर यादS ५८ 4मळून साaयाजणीच ेP�त�नधी Mमसाyया eGतGनधींची िज}हावार यादS 
२००८
२००८

xदवाळी अकं 
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष#क लेखक शहर सारांश कळीचा श9द १ कळीचा श9द २ कळीचा श9द ३ 

२००८ ऑhटो- नोgहl मखुप-ृठ फोटो iीन iा�फhस दSपमाळा व एका मलुSचा फोटो 
२००८ ऑhटो- नोgहl संपादक4य ८ संवाद 9व;या बाळ पणेु xदवाळी अकंा9वषयी xहतगुज सामािजक धमC 
२००८ ऑhटो- नोgहl 9वशषे ओळख १० काय $कतu कलावती मि�लका साराभाई eा. प-ुपा भावे मुंबई मि}लका साराभाई यांची 9वशषे ओळख कला सामािजक &LीपWुष नातसेंबंध 

२००८ ऑhटो- नोgहl कथा २४ मीठ 
महाjवतेादेवी, अन-ु वीणा 
आलासे कलकVा आxदवासी व �Mमक समाजाyया शोषणाबाबत �Mमक आxदवासी महागाई 

२००८ ऑhटो- नोgहl लेख ३६ खा�यातनू ~ांती गीतालS 9व. म.ं पणेु खाणे आnण आरोfय या9वषयी आरोfय पयाCवरण 

२००८ ऑhटो- नोgहl पL ४५ अमरपL 
चीफ 4सएटल, अन-ु शोभा 
भागवत उपल|ध नाहS तंLªान आnण 9वकासाyया वाढuया eभावामळेु पयाCवरणावर झाले}या पcरणामाyया बाबतीत पयाCवरण सामािजक 

२००८ ऑhटो- नोgहl लेख ४९ पयाCयी 9वकासनीती eकाश गोळे पणेु तंLªान आnण 9वकासाyया वाढuया eभावामळेु पयाCवरणावर झाले}या पcरणामाyया बाबतीत पयाCवरण 
२००८ ऑhटो- नोgहl लेख ५२ ओढ GनसगाCची डॉ. वीणा 4लमये पणेु तंLªान आnण 9वकासाyया वाढuया eभावामळेु पयाCवरणावर झाले}या पcरणामाyया बाबतीत पयाCवरण 
२००८ ऑhटो- नोgहl लेख ५७ GनसगाCतील उजाC डॉ. APयद4श $नी कव � पणेु तंLªान आnण 9वकासाyया वाढuया eभावामळेु पयाCवरणावर झाले}या पcरणामाyया बाबतीत पयाCवरण वªैाGनक 
२००८ ऑhटो- नोgहl लेख ६० हवामानातील बदल जाग�तक तापमान वाढ आOण पया$वरण डॉ. मधेा खोले पणेु तंLªान आnण 9वकासाyया वाढuया eभावामळेु पयाCवरणावर झाले}या पcरणामाyया बाबतीत पयाCवरण आरोfय 
२००८ ऑhटो- नोgहl लेख ६३ करोडपती सायकलवाला डॉ. 4शरNष पटवध $न पणेु तंLªान आnण 9वकासाyया वाढuया eभावामळेु पयाCवरणावर झाले}या पcरणामाyया बाबतीत पयाCवरण आरोfय 
२००८ ऑhटो- नोgहl लेख ६६ नदNजोड Pक�प - कुणाTया भ�यासाठU? डॉ. मकंुुद घारे पणेु तंLªान आnण 9वकासाyया वाढuया eभावामळेु पयाCवरणावर झाले}या पcरणामाyया बाबतीत पयाCवरण सामािजक 
२००८ ऑhटो- नोgहl लेख ७१ असे का होत आहे? कुसमू कOण $क पणेु तंLªान आnण 9वकासाyया वाढuया eभावामळेु पयाCवरणावर झाले}या पcरणामाyया बाबतीत पयाCवरण आदंोलन आxदवासी 
२००८ ऑhटो- नोgहl लेख ७४ वन&धकाराची वाटचाल डॉ. माधव गाडगीळ पणेु तंLªान आnण 9वकासाyया वाढuया eभावामळेु पयाCवरणावर झाले}या पcरणामाyया बाबतीत पयाCवरण कायदा 
२००८ ऑhटो- नोgहl लेख ७९ सoC�य शतेीतील पया$वरणीय Aवचार सदंNपान बड&गरे लातरू तंLªान आnण 9वकासाyया वाढuया eभावामळेु पयाCवरणावर झाले}या पcरणामाyया बाबतीत पयाCवरण शतेी 
२००८ ऑhटो- नोgहl लेख ८१ जगंल- एका माणसाTया छंदातनू उभ ंराCहलले ं उष:Pभा पागे पणेु तंLªान आnण 9वकासाyया वाढuया eभावामळेु पयाCवरणावर झाले}या पcरणामाyया बाबतीत पयाCवरण 
२००८ ऑhटो- नोgहl लेख ८३ मानव जातीTया क�याणासाठU जमीन,जल, जगंलाच ेसवंध $न वसतं टाकळकर पणेु तंLªान आnण 9वकासाyया वाढuया eभावामळेु पयाCवरणावर झाले}या पcरणामाyया बाबतीत पयाCवरण सामािजक 
२००८ ऑhटो- नोgहl लेख ८६ �नसगा$नकुुल जीवनशलैN आOण FयाCदशने ेमाझी वाटचाल अCदती सचंतेी पणेु तंLªान आnण 9वकासाyया वाढuया eभावामळेु पयाCवरणावर झाले}या पcरणामाyया बाबतीत पयाCवरण 
२००८ ऑhटो- नोgहl लेख ९१ जीवनशलैN एका पया$वरणवा<याची क�पना सचंतेी पणेु तंLªान आnण 9वकासाyया वाढuया eभावामळेु पयाCवरणावर झाले}या पcरणामाyया बाबतीत पयाCवरण 
२००८ ऑhटो- नोgहl लेख ९६ रवी_�नाथांची शभु ब<ुधी आशा साठे पणेु तंLªान आnण 9वकासाyया वाढuया eभावामळेु पयाCवरणावर झाले}या पcरणामाyया बाबतीत पयाCवरण सं&था सामािजक 
२००८ ऑhटो- नोgहl लेख ९९ नवलाई Cहरवाईची �ी. द महाजन पणेु तंLªान आnण 9वकासाyया वाढuया eभावामळेु पयाCवरणावर झाले}या पcरणामाyया बाबतीत पयाCवरण वªैाGनक 
२००८ ऑhटो- नोgहl लेख १०३ �नसगा$च े&चरजंीAवFव आOण मानवाच ेभAवत�य डॉ. राजीव शारगंपाणी पणेु तंLªान आnण 9वकासाyया वाढuया eभावामळेु पयाCवरणावर झाले}या पcरणामाyया बाबतीत पयाCवरण आरोfय 
२००८ ऑhटो- नोgहl लेख १०६ नसै&ग $क साधनसपं0ीच ेसवंध $न, इतर देशातील माझ ेअनभुव रघनुदंन वलेणकर पणेु तंLªान आnण 9वकासाyया वाढuया eभावामळेु पयाCवरणावर झाले}या पcरणामाyया बाबतीत पयाCवरण 

२००८ ऑhटो- नोgहl लेख १०९ पया$वरण आOण पचंमहाभतू
डॉ. शोनील भागवत, अन-ु 
अ�नल भागवत तंLªान आnण 9वकासाyया वाढuया eभावामळेु पयाCवरणावर झाले}या पcरणामाyया बाबतीत पयाCवरण शोषण शतेी 

२००८ ऑhटो- नोgहl लेख ११५ नादरगंी रगंल े मगंला गोडबोल े पणेु भाषyेया गोडgया9वषयी साxहuय सामािजक वªैाGनक 

२००८ ऑhटो- नोgहl लेख १२३ Rनहे तo चा
अशोक कुलकणu, अन-ु 
नी4लमा बोरवणकर पणेु �ये-ठ नाटककार 9वजय  तlडुलकर यांyया9वषयी कला सामािजक 

२००८ ऑhटो- नोgहl लेख १२६ एकमवे 4म(
पी.डी हकंारे, शzदांकन - 
नी4लमा बोरवणकर पणेु �ये-ठ नाटककार 9वजय  तlडुलकर यांyया9वषयी कला सामािजक 

२००८ ऑhटो- नोgहl लेख १२९ माझ ेबाबा
च�ंबहादरू, शzदांकन - 
नी4लमा बोरवणकर पणेु �ये-ठ नाटककार 9वजय  तlडुलकर यांyया9वषयी कला सामािजक 

२००८ ऑhटो- नोgहl लेख १३२ माझ ेका (का ) रेवा बोडस �ये-ठ नाटककार 9वजय  तlडुलकर यांyया9वषयी सामािजक 
२००८ ऑhटो- नोgहl लेख १३३ मागे राCहललेN सोबत नी4लमा बोरवणकर पणेु �ये-ठ नाटककार 9वजय  तlडुलकर यांyया9वषयी पयाCवरण 
२००८ ऑhटो- नोgहl ओळख १३७ आगीचा ड«गर फारCदस _हाई aहायचा झोपनू Pा. लNला पाटNल को}हापरू fलोcरया &टायमन यांyया ’गलC &पीक आउट’ या प&ुतकाची संवादS शलैSतील ओळख Mलगंभाव &Lीहhक ि&Lया आnण सं&कृती 
२००८ ऑhटो- नोgहl लेख १४५ गौरN डॉ. लता काटदरे मुंबई गौरS देशपांड ेयांyया gयिhतमzवाचा शोध घेणारा लेख &LीकतृCuव सामािजक 
२००८ ऑhटो- नोgहl लेख १४८ काय $कFया�Tया बायका जयदेव डोळे औरंगाबाद कायCकत� व uयांyया बायकां9वषयी सामािजक &LीपWुष नातसेंबंध 
२००८ ऑhटो- नोgहl कथा १५७ नो P�ा दया पवार मुंबई एक सामािजक कथा सामािजक 
२००८ ऑhटो- नोgहl लेख १६७ qयोती स&चन कंुडलकर पणेु �योती सभुाष या गुणी अMभनेLीब;दल कला सामािजक 
२००८ ऑhटो- नोgहl वVृा]त १७१ 4मळून साaयाजणी चा वषा$रभं Pकाशन सोहळा डॉ. जय�ी गोडसे 4मळून साaयाजणी चा वषा$रभं Pकाशन सोहळा Fयाचा व0ृा_त सं&था सामािजक
२००८ ऑhटो- नोgहl लेख १७२ सतंस:या नीला भागवत मुंबई महारा-�ातील &Lी संत परंपरा &Lीमhुती पWुषसVाक सामािजक 
२००८ ऑhटो- नोgहl झुंजमूुंज ू-लेख १७६ साथी हाथ बढाना वदंना भागवत पणेु महा9व;यालयातील एन. एन . एस. Mशबीर uया अनषंुगाने शOैnणक शतेी 
२००८ ऑhटो- नोgहl झुंजमूुंज ूक9वता १८२ शजेारNण पा.बाय कांबळे केशव खCटगं परभणी 
२००८ ऑhटो- नोgहl लेख १८३ भारतीय R(ी मनाच ेPग�भ दश $न आशा साठे पणेु भारतीय R(ी मनाच ेPग�भ दश $न या अ¦यासपणू $ पRुतकाचा पHरचय &Lी-चळवळ साCहFय



२००८ ऑhटो- नोgहl क9वता १८६ गोळाबरेNज सरोज जोशी मुंबई पयाCवरण 
२००८ ऑhटो- नोgहl क9वता १८६ नवी पहाट अनरुाधा साळवकेर ठाणे 
२००८ ऑhटो- नोgहl क9वता १८६ P�तमा सजुाता महाजन पणेु 
२००८ ऑhटो- नोgहl क9वता १८७ अदंाज सरेुखा भगत अमरावती 
२००८ ऑhटो- नोgहl क9वता १८७ �नjचय Pा. स ं̀ या रगंारN xहगंोलS 
२००८ ऑhटो- नोgहl क9वता १८८ आठवणी नी4लमा पालवणकर ठाणे 
२००८ ऑhटो- नोgहl क9वता १८८ उदारमतवादN मदंा कदम को}हापरू 
२००८ ऑhटो- नोgहl क9वता १८८ करायच ेतर एवढचे शरय ुआसोलकर MसधंदुगुC 
२००८ ऑhटो- नोgहl क9वता १८९ एका कॅसटेTया दोन बाज ू डॉ. शलैा लोCहया बीड 
२००८ ऑhटो- नोgहl क9वता १८९ ती वभैव देशमखु औरंगाबाद 
२००८ ऑhटो- नोgहl क9वता १८९ ]बजभमूी कैलास देशमखु जालना 
२००८ ऑhटो- नोgहl क9वता १९० Pवाह Pमोद कोपड � सातारा 
२००८ ऑhटो- नोgहl क9वता १९० भय वदंना कुलकणu बेळगाव 
२००८ ऑhटो- नोgहl क9वता १९१ पाऊस डॉ मीरा रामनवमीवाल े सोलापरू 
२००८ ऑhटो- नोgहl क9वता १९१ सईु आOण दोरा उ0म लोकरे उ&मानाबाद 
२००८ ऑhटो- नोgहl क9वता १९२ माणसू आOण दगड डॉ. शोभा रोकड े अमरावती 
२००८ ऑhटो- नोgहl क9वता १९२ मी &चमणीसारखी hहणनू सजंीवनी तडगेावकर जालना 
२००८ ऑhटो- नोgहl लेख १९३ नांद ूया सौ:यभरे &च(ा बडेकर पणेु मlदyूया संशोधनाब;दल लेख  वªैाGनक आरोfय सामािजक 
२००८ ऑhटो- नोgहl लेख १९८ सशंोधन Pक�पाAवषयी वदंना खरे मुंबई तWणतWणींyया जाnणवे9वषयी- यथु फेलोMशप eोiाम अतंगCत सामािजक 
२००८ ऑhटो- नोgहl लेख २०२ माझी आई- उमाताई केळकर मीनाfी आपटे पणेु आप}या आईyया आठवणी सांगणारा लेख कुटंुबgयव&था ि&Lया आnण सं&कृती सामाजीक 
२००८ ऑhटो- नोgहl लेख २०७  गीता सान-े एक समथ $ �यि�तम{व डॉ. वसधुा धागमवार पणेु आप}या आईyया आठवणी सांगणारा लेख &LीकतृCuव सामािजक 
२००८ ऑhटो- नोgहl लेख २१० अणऊुजा$ आOण Fयातील समRया अ¦यासक अणऊुजाC या 9वषयातील सम&या सांगणारा लेख  वªैाGनक आरोfय 
२००८ ऑhटो- नोgहl यादS २१२ ’4मळून साaयाजणी’ची P�त�नधी यादN Mमसाyया eGतGनधींyया िज}हावार यादS 

अकं 
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष#क लेखक शहर सारांश कळीचा श9द १ कळीचा श9द २ कळीचा श9द ३ 

२००८ �डसlबर मखुप-ृठ फोटो उष:eभा पागे सयूCफुलाचा फोटो 
२००८ �डसlबर संपादक4य ४ संवाद 9व;या बाळ पणेु नारS समता मंचाyया सWुवातीyया काळात  काम करणाwया एका &Lी ब;दल लYZगक पWुषी सं&था 
२००८ �डसlबर 9वशषे ओळख ६ सात 9प¹यांची साOीदार नी4लमा बोरवणकर पणेु कमलाबाई ढवळे यांची 9वशषे ओळख राजकारण कुटंुबgयव&था ि&Lया आnण सं&कृती 
२००८ �डसlबर लेख १२ डॉ. वषा$ धोती हFयाकांड _यायाTया P�तfेत eा. इंदमुती लहाने बलुढाणा बंजारा समाजातील डॉ. वषाC धोती यांyया हuयाकांडा संदभाCत xहसंा अuयाचार कायदा 
२००८ �डसlबर लेख १४ +/0,1'23$'24(&5+'678'9 :; डॉ. अWण मांड े अहमदनगर मानवी शरSरासाठ� दधुाचे महzव आरोfय 
२००८ �डसlबर कथा १८ लडेीज बायकांची बडबड! सोनालS ठाणे बायकांyया बडबडी 9वषयी सामािजक 
२००८ �डसlबर लेख २१ आवलS महानाGयका अWणा दामले पणेु तकुारामाची पuनी आवलS xहyया9वषयी ि&Lया आnण सं&कृती &LीपWुष नातसेंबंध 
२००८ �डसlबर लेख २४ नवीन लrनाTया नऊ रा(ी नयनाTया तkृती अधंारे उ&मानाबाद लYZगक छळाला कंटाळून आuमहuया करणाwया नववधबूाबत लfनसं&था लYZगक अuयाचार 
२००८ �डसlबर लेख २६ व<ैयकxय �नpकाळजीपणाचा lाहकनामा लMलता कुलकणd पणेु व;ैयक4य OेLातील Gन-काळजीपणाबाबत आरोfय कायदा सामािजक 
२००८ �डसlबर लेख २८ हरवलले ंबा�य - याला जबाबदार कोण? Pा. साधना झाडबकेु को}हापरू मलुांसाठ� असणाwया 9व9वध योजना आरोfय शOैnणक सामािजक 
२००८ �डसlबर झुंजमूुंज ूकथा  ३२ जळुी पवार यवुराज मघेराज जळगाव iामीण &Lीची कथा iामीण &Lी शतेी �म 
२००८ �डसlबर क9वता ३५ कंुकू संगीता अ¥यंकर गोवा 
२००८ �डसlबर झुंजमूुंज ूकथन ३६ मी अशी घडले अचCना पालव MसधंदुगुC अचCना पालव याचं &वकथन शOैnणक सामािजक 
२००८ �डसlबर लेख ३८ आयpुयावर बोल ूकाहN आसावरS जोशी पणेु आय-ुयाब;दल बोलताना सामािजक 
२००८ �डसlबर लेख ३९ नात ं: �तच ं- माझ ं 9वGनता गुंदेचा पणेु आप}या ज]माला येऊ घातले}या व ज]मले}या मलुSशी असनाwया नाuया9वषयी सामािजक 
२००८ �डसlबर लेख ४० श<ुध बीजापोटN फळ ेरसाळ गोमटN दSkती जोशी अकोला यकृत व नेLदान करणाwया  अमतृा9वषयी आरोfय सामािजक 
२००८ �डसlबर लेख ४१ समीना रहNम पठाण Pा. च�ंकला भाग $व लातरू iामीण कायCकतd समीना रहSम पठाण �यांyयाब;दल iामीण &Lी शतेी मजरू 
२००८ �डसlबर क9वता ४३ घट हषCदा सुंठणकर बेळगाव 
२००८ �डसlबर क9वता ४३ मेधा कुलकणd सातारा 
२००८ �डसlबर क9वता ४३ व<ृधा�म 9वलास माळी को}हापरू 
२००८ �डसlबर क9वता ४४ एकदा ठरवायलाच हव ं डी. के. शखे उ&मानाबाद 
२००८ �डसlबर क9वता ४४ kकती kकती सा`या, सा`या अशोक गुkते नवी मुंबई 
२००८ �डसlबर क9वता ४४ Fया गहुTेया त«डावर मंदा�कनी गोडसे MसधंदुगुC 
२००८ �डसlबर eGत�~या ४५ वाचणारे 4लCहतात अनेक मा]यवरांचे लेखन आnण eGत�~या जाGतgयव&था &Lीमhुती आरोfय 
२००८ �डसlबर पL ४८ मी भाrयवान वाचक ’4मळून साaयाजणी’ची! ZचLा राजl� जोशी ठाणे भाfयवान वाचकाचे मनोगत सामािजक 

२००८ �डसlबर लेख ४९ Pशासनातील मCहलांच ेसव �fण Pा. अAवनाश को�ह े मुंबई eशासनातील मxहलांब;दल 
Aवकास िR(या आOण 
अथ $कारण राजकारण कायदा

२००८ �डसlबर लेख ५१ १९२८च ेमाझ ेआवडत ेपRुतक डॉ. मनीषा कोठेकर नागपरू डॉ. ची. ल मळेु यांचे माझ ेआवडते प&ुतक याचा पcरचय ि&Lया आnण सं&कृती सामािजक 
२००८ �डसlबर पcरचय ५३ आप�या वाचनालयात मदंाkकनी भार<वाज पणेु आप}या वाचनालयातील प&ुतकांचा पcरचय &Lीमhुती &Lी-चळवळ सामािजक 
२००८ �डसlबर लेख ५७ मला कातकया�Tया शाळेन ंकाय Cदल? सAवता भोसले आxदवासी भागातील शाळेत Mशकवताना आलेला अनभुव शOैnणक आxदवासी पयाCवरण 
२००८ �डसlबर यादS ५८ 4मळून साaयाजणीच ेP�त�नधी Mमसाyया eGतGनधींची िज}हावार यादS 

अकं 
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष#क लेखक शहर सारांश कळीचा श9द १ कळीचा श9द २ कळीचा श9द ३ 

२००८ जानेवारS मखुप-ृठ फोटो मनीषा दSOत बफाCyछाxदत eदेशातील घरांचा फोटो 
२००८ जानेवारS संपादक4य ४ संवाद 9व;या बाळ पणेु कौटंु�बक बजेट संदभाCत आZथCक सां&कृGतक सामािजक 
२००८ जानेवारS लेख ६ सलाम तवांग मनीषा दSOत पणेु उVरपवूC xहमालयातील 9व9वध अनभुव पयाCवरण सामािजक 
२००८ जानेवारS 9वशषे ओळख १३ �ावणी व देबू देवधर डॉ. शभुा Zचटणीस �ावणी व देबू देवधर या जोडkयाची 9वशषे ओळख &LीपWुष नातसेंबंध कला सामािजक 
२००८ जानेवारS लेख १९ iाहक Gततकुा मेळवावा अनरुाधा देशपांडे जागGतक iाहक  पcरषद याबाबत कायदा मानवी हhक �-टाचार 
२००८ जानेवारS लेख २३ �नह �तकु म(ैीचा Pस_न दरवळ डॉ. संगीता बापट पणेु मLैीyया नाuया9वषयी सामािजक साxहuय 
२००८ जानेवारS कथा २५ GतसरS बाज ू सजुाता लोहकरे पणेु MमLम�ैLणीyया नाuया9वषयी &LीपWुष नातसेंबंध 
२००८ जानेवारS लेख ३१ एकांkकका महोFसवाची 4शलदेार - Aव�नता Aपपंळखरे आसावरS काकड े पणेु ५१ एकां�कका Mलहून xदfदशCन करणाwया 9वGनता 9पपंळखरेब;दल कला सां&कृGतक 
२००८ जानेवारS लेख ३३ ए �ीफ एनकाउंटर जयंत देशपांडे शोधlाममधील अनभुव &LीपWुष समता माhसCवाद आरोfय 
२००८ जानेवारS लेख ३७ घर कोणाच े? शाMलनी मेनन �Lचरू नायर समाजातील घराची संक}पना कुटंुबgयव&था &LीपWुष नातसेंबंध लfनसं&था 
२००८ जानेवारS झुंजमूुंज ूलेख  ४० आनंदाचे क�ब मंगला नाफड े गावात}या बदलाबाबत आधGुनकता सामािजक 
२००८ जानेवारS झुंजमूुंज ूक9वता ४३ उद�कार डॉ. eGतमा इंगोले 
२००८ जानेवारS पL ४५  थhॅय ूय,ु आई डॉ. मोहना कुलकणu अमरावती आप}या Gनधन झाले}या आईला पL कुटंुबgयव&था ि&Lया आnण सं&कृती उदारमतवाद 

२००८ जानेवारS मलुाखत ४८ वगेळी वाट - चतेनची!
गीतालN Aव.म,ं सषुमा 
Aवजापरूकर पणेु नमCदा बचाव आदंोलनाचा कायCकताC चेतन �याची मलुाखत आदंोलन आxदवासी पयाCवरण 

२००८ जानेवारS क9वता ५० सोबत मीरा रामनवामीवाल े
२००८ जानेवारS क9वता ५० APय सनुीतास म�ुता ग ुडंी पणेु 
२००८ जानेवारS क9वता ५१ गु]हा लNला शांतीकुमार शहा ड��बवलS 
२००८ जानेवारS वVृा]त ५२ Cदवाळी अकंाचा Pकाशन सोहळा Rवानदं बदेरकर Cदवाळी अकंाचा Pकाशन सोहळा व0ृा_त साCहFय
२००८ जानेवारS क9वता ५३ Zचऊताईच ंघर अनरुाध पोतदार को}हापरू 
२००८ जानेवारS eGत�~या ५४ वाचणारे 4लCहतात अनेक मा]यवरांचे लेखन आnण eGत�~या कायदा सामािजक 
२००८ जानेवारS पcरचय ५५ आप}या वाचनालयात Aवजय तoडुलकर आप}या वाचनालयातील प&ुतकांचा पcरचय लYZगक &LीपWुष नातसेंबंध सामािजक 
२००८ जानेवारS यादS ५८ 4मळून साaयाजणीच ेP�त�नधी Mमसाyया eGतGनधींची िज}हावार यादS 

अकं 
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष#क लेखक शहर सारांश कळीचा श9द १ कळीचा श9द २ कळीचा श9द ३ 

२००८ फे�वुारS मखुप-ृठ फोटो रमाकांत धनोकर जीणC झाडात नवीन उमललेलS फुल ंअसा फोटो 
२००८ फे�वुारS संपादक4य ४ संवाद 9व;या बाळ पणेु मxहला साxहuय संमेलन याबाबत कुटंुबgयव&था साxहuय सामािजक 
२००८ फे�वुारS 9वशषे ओळख ६ वाMसम मणेर अजंलS मळेु पणेु वाMसम मणेर यांची 9वशषे ओळख जागGतक4करण सामािजक धमC 
२००८ फे�वुारS कथा १० &टSअcरगं संजीवनी मंडMलक  पणेु रेऊ कथा &पधाC पxह}या सात सवाCकृ-ट कथापकै4 एक  पयाCवरण आxदवासी 

२००८ फे�वुारS कथा १७ आदंोलन Rवाती गणपलु े- परांजपे
बलेापरू, नवी 
म ुबंई रेऊ कथा &पधाC पxह}या सात सवाCकृ-ट कथापकै4 एक  आदंोलन सामािजक 

२००८ फे�वुारS लेख २० खरेदN करताना सावधान! लMलता कुलकणd पणेु iाहकxहतासाठ� लेखमाला कायदा आZथCक सामािजक 
२००८ फे�वुारS कथा २१ पOी जात xदगंतरा डॉ. अWणा रांगणेकर भोपाल लहान मलु ंमोठ� झालS क4 आपाप}या  9व�वात रममाण होतात कुटंुबgयव&था सामािजक 
२००८ फे�वुारS लेख २४ देवा मी आत येऊ का? राम पGुनयानी मुंबई मंxदर eवेशाबाबत धाMमCक दMलत जाGतgयव&था 
२००८ फे�वुारS लेख २६ एक उंच वOृ सकु]या आगाश े मुंबई सा9वLी-�योतीyया कायाC9वषयी &LीMशOण &LीपWुष नातसेंबंध शOैnणक 



२००८ फे�वुारS लेख २९ Aव<यमान कुटुबंातील qयpेठ नागHरक लSला मावळकर पणेु Aव<यमान कुटुबंातील qयpेठ नागHरक यांTया समRया व Pjन कुटंुबgयव&था सामािजक 
२००८ फे�वुारS लेख ३१ कहाणी - एका सµुदय कुटुबंाची वसंत जोशी मुंबई eागGतक 9वचार असणाwया कुटंुबा9वषयी सामािजक 
२००८ फे�वुारS झुंजमूुंज ूकथा  ३२ भेला दSप वज कोसोदे जळगाव MशOण चालू असणाwया मलुSyया लfनाची  कथा लfनसं&था सामािजक 
२००८ फे�वुारS झुंजमूुंज ूक9वता ३५ मा¸या गावyया पोरS उVम लोकरे उ&मानाबाद 
२००८ फे�वुारS लेख ३७ अ4ॅलkफया  फजलबॉय  - लNला फेलो १९९७ आशा साठे पणेु तWण डॉट  कॉम अतंगCत शOैnणक सामािजक 
२००८ फे�वुारS क9वता ३८ जरN वासतंी इनामदार - जोशी को}हापरू 
२००८ फे�वुारS क9वता ३८ शांतता शभुदा पालखे पणेु 
२००८ फे�वुारS क9वता ३८ ]बबं - P�त]बबं रंजना शमाC मुंबई 
२००८ फे�वुारS क9वता ३९ ह ेलबेल कशासाठU? भारती शरद महेता महाड
२००८ फे�वुारS क9वता ३९ प( राजकुमार कवठेकर Mमरज 
२००८ फे�वुारS वVृा]त ४० कमलाबाईची साथ साथ ला लाखमोलाची मदत ! Rवाती घोटNकर पणेु साथ-साथ या सं&थेला देणगी दे�याyया कायC~माचा वVृा]त सामािजक सं&था 
२००८ फे�वुारS लेख ४२ सहचर - सहचरN ... Cदवाकर कारखानीस यएुसए 9वधवा मxहलेyया अनषंुगाने ववैाxहक जीवन एकल &Lी लfनसं&था 
२००८ फे�वुारS पL ४४ मन करा रे Pस_न ! अनरुाधा रवीं� 4भड े ठाणे मनाyया 9व9वध कारणाने होणाwया घालमेलS 9वषयी सामािजक 
२००८ फे�वुारS eGत�~या ४५ वाचणारे 4लCहतात अनेक मा]यवरांचे लेखन आnण eGत�~या सामािजक साxहिuयक 
२००८ फे�वुारS वVृा]त ४८ वाच ग घमुा ! वाच ूमी कशी ? 6पालN 4शदें पणेु अOर&पशC iंथालयाचा कायC~म शOैnणक सामािजक 
२००८ फे�वुारS काgयाuम ५० इlंायणी काठU - मराठUTया भAवत�यासबंधंी एक का�याFमक सवाल जवाब Aव<यलुखेा अकलजूकर कॅनडा इlंायणी काठU - मराठUTया भAवत�यासबंधंी एक का�याFमक सवाल जवाब

२००८ फे�वुारS काgयाuम ५० इlंायणी काठU - मराठUTया भAवत�यासबंधंी एक का�याFमक सवाल जवाब- इlंायणी अ.ण जतकर यएुसए इlंायणी काठU - मराठUTया भAवत�यासबंधंी एक का�याFमक सवाल जवाब

२००८ फे�वुारS काgयाuम ५१
इlंायणी काठU - मराठUTया भAवत�यासबंधंी एक का�याFमक सवाल जवाब - इlंायणी 
काठU Aव<यलुखेा अकलजूकर कॅनडा इlंायणी काठU - मराठUTया भAवत�यासबंधंी एक का�याFमक सवाल जवाब

२००८ फे�वुारS पcरचय ५२ आप�या वाचनालयात अिjवनी ध«गड े पणेु आप�या वाचनालयातील पRुतकांचा पHरचय सघंटना R(ी-चळवळ साCहFय
२००८ फे�वुारS लेख ५६ जनांची- जनांसाठU रजंना CदपालN का( े अबंरनाथ रजंनाTया �यावहाHरक Aवचाराब<दल सामािजक
२००८ फे�वुारS यादS ५८ 4मळून साaयाजणीच ेP�त�नधी 4मसाTया P�त�नधींची िज�हावार यादN

अकं - म%हला %दन >वशषेांक 
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष#क लेखक शहर सारांश कळीचा श9द १ कळीचा श9द २ कळीचा श9द ३ 

२००८ माचC मखुप-ृठ फोटो क9वता महाजन आuमहuया केले}या शतेकwयांyया संघषCशील बायकांचे  फोटो 
२००८ माचC संपादक4य ६ संवाद 9व;या बाळ पणेु मxहला xदनाMमMमV अuयाचार xहसंाचार सामािजक 
२००८ माचC 9वशषे ओळख ८ उंबरªयाशी 4शfण आणणाaया रजनी परांजपे उ��वला मेहंदळे पणेु रजनी परांजपे यांची 9वशषे ओळख शOैnणक सामािजक 
२००८ माचC लेख १३ अधंारात}या तारका वासंती फडके मुंबई दलुCOत &Lीशा&Lª यांyया9वषयी वªैाGनक &LीपWुष समता &Lी-चळवळ 
२००८ माचC कथा २४ मuृय ू मणृाल जोशी बेळगाव रेऊ कथा &पधाC सात सवाCकृ-ट कथांपकै4 आरोfय सामािजक 
२००८ माचC लेख ३२ पया$वरण, Aवकास आOण िR(या डॉ. स�ुनता धारवाडकर औरंगाबाद पयाCवरण ि&Lया आnण 9वकास याबाबत पयाCवरण शोषण भांडवलशाहS 
२००८ माचC अनभुव ३७ दादा अथा$त �ी. ना. घरातले अजंलN (सरोज) दN�fत पणेु आप}या व�डलां9वषयी अनभुव सामािजक 
२००८ माचC लेख ४० मी एक बाई ... बाईतल ंबाईपण काहN सांग ूइिTछतये माधव गरड उ&मानाबाद तWण डॉट  कॉम ि&Lया आnण सं&कृती सामािजक शोषण 
२००८ माचC लेख ४२ अबंी, अ�का आOण Fया पलNकडच ेकाहN डॉ. 9वGनता बाळ xद}लS अबंी, आnण अhका यांyया चcरLाचा वेध घे�याचा eयuन शOैnणक धाMमCक सामािजक 
२००८ माचC कथा ४६ जखमा उVम कांबळे नाMशक पतीपuनीyया नाuया9वषयी सामािजक अनषंुगाने आलेलS कथा &LीपWुष नातसेंबंध धमC सामािजक 
२००८ माचC लेख ५१ मी आOण आई डॉ. eेरणा राणे मुंबई आप}या व आईyया नाuया9वषयी तसेच आईyया कायCकतृCuवा9वषयी शOैnणक पयाCवरण वªैाGनक 
२००८ माचC कथा ५९ मानव अशोक कोळी जामनेर जाGतgयव&थेyया भीषण वा&तवाची  कथा जाGतgयव&था सामािजक 
२००८ माचC लेख ६५ जाग�तक lाहक CदनाTया �न4म0ान े लMलता कुलकणd पणेु iाहक हhकाची चळवळ या9वषयी कायदा मानवी हhक 
२००८ माचC लेख ६७ Aवजया महेता - अनके जीवन जगणारN रगंकमu मधवंुती सeे मुंबई �ये-ठ रंगकमd 9वजया मेहता  यांyया9वषयी कला सामािजक 
२००८ माचC वVृा]त ६८ ऐन थडंीत साaयाजणी Tया Rनहेमळेा�याची उब नी4लमा बोरवणकर पणेु &नेहमेळाgयाचे वVृा]त �Mमक म&ुलSम सामािजक 
२००८ माचC लेख ७१ डोHरस ल4ेसrंज - सवंादN साCहFयाची �न4म $ती शभुदा कुलकणd नोबेल पाcरतो9षक 9वजेती डोcरस लेMसfंज9वषयी साxहuय शतेी &LीपWुष समता 
२००८ माचC लेख ७३ PयFनांची मात पHरिRथतीवर - गौरN गाडगीळ &वाती कव� पणेु आप}या शारScरक gयंगावर मत कtन  यश&वी होणाwया गौरS गाडगीळ9वषयी शOैnणक ~4डा सामािजक 
२००८ माचC क9वता ८० पोवळी रजनी पWळेकर 
२००८ माचC कथा ८१ नाFयात�या साव�या डॉ. सनुील तावड े रuनाZगरS नातसेंबंध या9वषयी कथा &LीपWुष नातसेंबंध सामािजक कुटंुबgयव&था 
२००८ माचC eGत�~या ८७ वाचणारे 4लCहतात अनेक मा]यवरांचे लेखन आnण eGत�~या जागGतक4करण दाcर�य सामािजक 
२००८ माचC पL ८९ सवाpण, Aवधवा, पHरत�Fया वगेरे, वगेरे सZुचता बव�  पणेु एक बोलकं पL पcरतhuया &Lी एकल &Lी ि&Lया आnण सं&कृती 
२००८ माचC यादS ९० 4मळून साaयाजणीच ेP�त�नधी Mमसाyया eGतGनधींची िज}हावार यादS 

अकं 
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष#क लेखक शहर सारांश कळीचा श9द १ कळीचा श9द २ कळीचा श9द ३ 

२००८ ए9eल मखुप-ृठ पlxटगं बवुा शटेे आईyया पाय¢याशी बसलेला मलुगा व आई यांचे पlxटगं 
२००८ ए9eल संपादक4य ४ संवाद 9व;या बाळ पणेु तंLª-शा&Lª पcरषद याबाबत वªैाGनक सामािजक 
२००८ ए9eल 9वशषे ओळख ६ आhहN माणसांची शतेी करतो ! अवंती महाजन मुंबई शखेर आnण अनरुाधा भडसावळे या दाRपuयाची 9वशषे ओळख पयाCवरण शतेी सामािजक 
२००८ ए9eल लेख ११ तथेे पाxहजे जातीचेच डॉ. कुमदु पावड े नागपरू जाGतgयव&थाyया अनषंुगाने चचाC लfनसं&था जाGतgयव&था सामािजक 
२००८ ए9eल लेख १६ ना तका$चा अRतर, ना वाRतवाचा आधार ! अभय xटळक पणेु अथCसंक}पाबाबत 9ववेचन आZथCक 
२००८ ए9eल कथा २० 9 टू 5 डॉ. वजैयतंी पटवध $न पणेु रेऊ कथा &पधाC पxह}या सात सवाCकृ-ट कथांपकै4 एक  &LीपWुष नातसेंबंध कुटंुबgयव&था 
२००८ ए9eल लेख २७ म:ुतार माई डॉ अWणा लोखंड े ठाणे पा�क&तानमधील Mमरवाल eांतात राहणाwया मqुतार माईyया संघषाCची गो-ट अuयाचार xहसंाचार म&ुलSम 
२००८ ए9eल लेख ३२ Aववाहाची न«द ग«धळात ग«धळ Pा. साधना झाडबकेु को}हापरू Aववाह न«दणी सदंभा$तला मह{वपणू $ लखे कायदा सांRकृ�तक R(ीह�क
२००८ ए9eल अनभुव ३४ तो Pवास.... गोरखपरू त ेरेनकुुट कुसमू कnणCक मंचर एका eवासातील अनभुव ि&Lया आnण सं&कृती सामािजक 
२००८ ए9eल लेख ३७ कसा हा नराधम बाप? सनु(ेा ओक पणेु बलाuकारS बापाyया 9वरोधातील संघषC अuयाचार xहसंाचार आदंोलन 

२००८ ए9eल झुंजमूुंज ूकथा  ३९ पणू $Aवराम वषृालS मगदमू नवी मुंबई संघषCशील मxहलांची कथा 
Aवकास िR(या आOण 
अथ $कारण कुटंुबgयव&था 

२००८ ए9eल क9वता ४२ लकेxच ंमागण ं डॉ. P�तभा इगंोल े दयाCपरू 
२००८ ए9eल अनभुव ४३ लखेी त�ारNचा धाक लMलता कुलकणd पणेु iाहक फसवणकू झा}यावर लेखी त~ार कर�या9वषयी कायदा 
२००८ ए9eल लेख ४५ तारांगण- वाRतव आOण आभास उFपल चदंावार पणेु सामािजक वा&तवाबाबत माhसCवाद सामािजक 
२००८ ए9eल लेख ४७ यवुक«म-े गांधी कथाकथन 4शबीर समुधेा सभुाष पाटNल रायगड कथाकथन Mश�बराबाबत सामािजक 
२००८ ए9eल क9वता ४९ मातीस सांगत ेमाती माधव रामच�ं पवार सोलापरू 
२००८ ए9eल क9वता ४९ नो ए_£N Pा. कAवता डवरे - लाहुडकर अमरावती 
२००८ ए9eल क9वता ४९ माOझया मना लNला राऊत मुंबई 
२००८ ए9eल क9वता ५० �तTया v Aवषयी छाया कोरेगावकर
२००८ ए9eल कथा ५१ त.णपणाच ेधाडस माधव Aपटके सातारा तWणपणाyया धाडसा9वषयी सामािजक 
२००८ ए9eल eGत�~या ५५ वाचणारे 4लCहतात अनेक मा]यवरांचे लेखन आnण eGत�~या लfनसं&था सामािजक 
२००८ ए9eल पcरचय ५६ आप�या वाचनालयात आसावरN काकडे पणेु आप}या वाचानायातील प&ुतकांचा पcरचय पयाCवरण सामािजक 
२००८ ए9eल यादS ५८ 4मळून साaयाजणीच ेP�त�नधी Mमसाyया eGतGनधींची िज}हावार यादS 

अकं 
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष#क लेखक शहर सारांश कळीचा श9द १ कळीचा श9द २ कळीचा श9द ३ 

२००८ मे मखुप-ृठ फोटो सतंलुनTया सौज_यान े दगडकाम करणाwया मxहलांyया आदंोलनातील फोटो 
२००८ मे संपादक4य ४ संवाद 9व;या बाळ पणेु कामगार व महारा-� xदनाyया GनMमVाने �म कामगार सामािजक 

२००८ मे 9वशषे ओळख ६ �नम $लlामTया सचंालक न4लनी नावरेकर

मलुाखत डॉ. गीतालN Aव. म.ं 
शzदांकन - सषुमा 
Aवजापरूकर पणेु नMलनी नावरेकर यांची 9वशषे ओळख पयाCवरण वªैाGनक सामािजक 

२००८ मे लेख ९ अनवुादS सहजीवन आशा साठे पणेु अनवुाxदत OेLात काम करणाwया डॉ. उमा कुलकणd यांyया9वषयी साxहuय 
२००८ मे लेख १२ पणू $वळे काय $कFया�Tया समRया नीMलमा बोरवणकर पणेु पणूC वेळ  कायCकuया�yया सम&या9वषयी सामािजक आZथCक कुटंुबgयव&था 
२००८ मे कथा १७ आOण मी �तचा एक पखं कापला डॉ. �तुी�ी वडगबाळकर सोलापरू रेऊ कथा &पधाC पxह}या सात सवाCकृ-ट कथांपकै4 एक  ि&Lया आnण सं&कृती कुटंुबgयव&था सामािजक 
२००८ मे लेख २१ सतंलुन आयोिजत दगडखाण मCहला कामगार मळेावा प}लवी रेगे दगडखाण मxहला कामगार मेळावा या9वषयी मजरू �म कामगार 
२००८ मे कथा २४ उंबरªया आत उषा परब MसधंदुगुC iामीण कथा कुटंुबgयव&था iामीण &Lी सामािजक 
२००८ मे क9वता २९ ती मराठU भाषा रवीं� .ि�मणी पढंरNनाथ मुंबई 

२००८ मे कथा ३० Aवलाप
अहमद नसीम कासमी, 
.पांतर- डॉ. अनपुमा उजगरे एका म&ुलSम कुटंुबाची iामीण  कथा कुटंुबgयव&था सां&कृGतक म&ुलSम 

२००८ मे झुंजमूुंज ूलेख  ३५ अपीच ंगभा$शय गहाण पडल ंFयाचा kकRसा माधरुN जोगळेकर सांगलS गभCपात व uयाyया काय;या9वषयी कायदा आरोfय सामािजक 



२००८ मे क9वता ३८ काय सांग ूअवो मधेा कुलकणu सातारा 
२००८ मे क9वता ३८ jवापद मघेना केळकर पणेु 
२००८ मे वVृा]त ३९ पचंायतराज सवंाद या(ा अहवाल नीला पटवध $न मुंबई पंचायतराज संवाद याLा अहवाल &Lी सOमीकरण  आxदवासी राजकारण 
२००८ मे अनभुव ४१ अनभुव - आदश $ लrनाचा दN�ती जोशी अकोला एका आदशCवत लfनाचा अनभुव लfनसं&था सां&कृGतक 
२००८ मे वVृा]त ४३ कोकण मराठU साCहFय पHरषद, दसुरे मराठU साCहFय समंलेन मxहला साxहuय संमेलन &Lीमhुती आरोfय 
२००८ मे लेख ४४ सव¥Tय _यायालयात Pेशर कुकर ल4लता कुलकणu पणेु कुकरyया &फोटामळेु हाताला झाले}या जखमेमळेु कोटाCत गेलेलS केस कायदा आरोfय आZथCक 
२००८ मे वVृा]त ४६ साaयाजणीच ं�मणमडंळ  माच $ मCहलाCदन Aवशषेांकाचा Pकाशन सोहळा नीलम माणगाव े जय4सगंपरू मCहला Cदन Aवशषेांक Pकाशन सोहळा सरु�fतता सामािजक
२००८ मे वVृा]त ४८ जपलले ेfण सखी मडंळाTया सहलNच े Pा. रजंना फडके पणेु सखी मंडळाची सहल सामािजक 
२००८ मे वVृा]त ५० रेऊ कथा Rपधा$ बfीस समारभं अिjवनी बव � सोलापरू रेऊ कथा Rपधा$ बfीस समारभं व0ृा_त सामािजक
२००८ मे क9वता ५२ मधेा कुलकणu सातारा 
२००८ मे क9वता ५२ hहणनू... दादासाहबे सादोळकर बीड 
२००८ मे क9वता ५२ तचू सांग अपणा$ भाव े पणेु 
२००८ मे क9वता ५३ ]बन नावच सFय अ�नल Aव<वांस मुंबई 
२००८ मे क9वता ५३ मळा 4शवाजी घगुे xहगंोलS 
२००८ मे eGत�~या ५४ वाचणारे 4लCहतात अनेक मा]यवरांचे लेखन आnण eGत�~या सामािजक 
२००८ मे पL ५५ बोलकं प( नीता ग�े ठाणे टSgहSवरSल जाxहरातीम ये ि&Lयांचा व लहान मलुांचा वापर या9वषयी भांडवलशाहS चंगळवाद 
२००८ मे पcरचय ५६ आप�या वाचनालयात सनुीती स.ुर पणेु आप}या वाचनालयातील प&ुतकांचा पcरचय �Mमक सां&कृGतक सामािजक 
२००८ मे यादS ५८ 4मळून साaयाजणीच ेP�त�नधी Mमसाyया eGतGनधींची िज}हावार यादS 

अकं 
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष#क लेखक शहर सारांश कळीचा श9द १ कळीचा श9द २ कळीचा श9द ३ 

२००८ जनू मखुप-ृठ पlxटगं रमाकांत धनोकर 9पसारा फुलवले}या मोराचे पlxटगं 
२००८ जनू संपादक4य ४ संवाद 9व;या बाळ पणेु &पेन मधील सोशाMल&ट सरकारमधील मxहला संरOक मंLी ब;दल राजकारण &LीपWुष समता 
२००८ जनू 9वशषे ओळख ६ शाR(ातल ंस·दय $ शोधणाaया डॉ. मधेा खोले eGतGनधी मेधा खोले यांची 9वशषे ओळख वªैाGनक 
२००८ जनू लेख ११ lाम4शfण स4मती सfमीकरणाचा अनकुरणीय Pयोग हेरंब कुलकणd अकोले lाम4शfण स4मती सfमीकरणाचा अनकुरणीय Pयोग शOैnणक सामािजक 
२००८ जनू कथा १५ शलाका नMलनी भोसेकर पणेु रेऊ कथा &पधाC पxह}या सात सवाCकृ-ट कथांपकै4 एक  &LीपWुष नातसेंबंध कायदा सामािजक 
२००८ जनू लेख २१ थlब थlब पाणी अशोक आळवणी पणेु पा�याyया Gनयोजनाबाबत पयाCवरण 
२००८ जनू कथा २४ नानी क}पना कुलकणd पणेु वयाyया उVराधC नातसेंबंधाची नgयाने झालेलS ओळख कुटंुबgयव&था सामािजक 
२००८ जनू लेख २८ गOणतान ंशोधल ंजवैशाR(ीय च� नी4लमा बोरवणकर पणेु जीवशा&Lाचा स�ूम अ¥यास वªैाGनक 
२००८ जनू लेख ३२ दवैाय0 कुल ेज_म, मदायतं त ूपौ.षम ! डॉ. �ीकांत परळकर मुंबई दहशतवादS ह}}याबाबत दहशतवाद 
२००८ जनू लेख ३४ असेहS काहS परु&कार ! लMलता कुलकणd पणेु iाहक काय;या9वषयी व iाहकांyया हhका 9वषयी कायदा मानवी हhक 
२००८ जनू वVृा]त ३६ दशवाAष $क उFसव - अfरRपश $चा सषुमा 9वजापरूकर दशवाAष $क उFसव - अfरRपश $चा व0ृा_त सामािजक 
२००८ जनू लेख ३८ अ�तमह{वाकांfा - पालकांची समRया डॉ. अनघा बव� &पधाCuमक यगुात MशOण OेLातील मलुांची हेळसांड शOैnणक भांडवलशाहS 

२००८ जनू झुंजमूुंज ूकथन ४२ मी अशी घडले
मगंला थोरात, शzदांकन - 
वषृालN मगदमू मंगला थोरात यांच ंकथन सामािजक 

२००८ जनू लेख ४३ कैकाडी समाजाची द:ुखद अवRथा रामचं� जाधव पणेु कैकाडी समाजाyया पcरि&थतीबाबत जाGतgयव&था सामािजक अuयाचार 
२००८ जनू लेख ४५ १९८४ : अजनूहN _यायाTया P�तfेत माधरुS दSOत अहमदनगर हरनाम कौर यांची सuय गो-ट एकल &Lी कायदा अuयाचार 
२००८ जनू लेख ४८ चला म6या ! वtन नाव�कर पणेु fलोबल वॉMम�गबाबत पयाCवरण 
२००८ जनू क9वता ५० ती मराठU भाषा रवीं� .ि�मणी पढंरNनाथ मुंबई 
२००८ जनू क9वता ५१ Aवराणी गो9वदं केळकर MसधंदुगुC 
२००८ जनू क9वता ५१ आता अशीच जगत ेमी डॉ. शरय ूशहा मुंबई 
२००८ जनू क9वता ५१ ऊमu मंदा�कनी पाटSल बदलापरू 
२००८ जनू क9वता ५१ तचू सांग अपणाC भावे पणेु 
२००८ जनू लखे ५२ 4स°ंलेाची गोpट उफ$  R(ीTया मनात दडलले ेRवातgंयाAवषयीच ेभय eGतभा काणेकर ठाणे &Lी&वातंLाyया अनषंुगाने &Lीमhुती सामािजक 
२००८ जनू eGत�~या ५५ वाचणारे 4लCहतात अनेक मा]यवरांचे लेखन आnण eGत�~या जाGतgयव&था लfनसं&था सामािजक 
२००८ जनू पcरचय ५६ आप�या वाचनालयात eभा हडdकर पणेु आप}या वाचनालयातील प&ुतकांचा पcरचय पयाCवरण ि&Lया आnण सं&कृती सामािजक 
२००८ जनू यादS ५८ 4मळून साaयाजणीच ेP�त�नधी

अकं - कथा >वशषेांक 
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष#क लेखक शहर सारांश कळीचा श9द १ कळीचा श9द २ कळीचा श9द ३ 

२००८ जलु ै मखुप-ृठ ZचL केदार नामदास, मो�नका शटेे सामxूहक नuृय करणाwया मxहला 
२००८ जलु ै संपादक4य ४ संवाद 9व;या बाळ पणेु eवासातील अनभुव चळवळ eवास 
२००८ जलु ै कथा ६ 9व�ोह बाबरुाव बागुल नाMशक बाबरुाव बागुल यांची अeGतम कथा जाGतgयव&था सामािजक अuयाचार 
२००८ जलु ै कथा ११ Gतyया आय-ुयाचे जीfसा डॉ. अ.ंधती सरदेसाई पणेु कतृCuवान मxहलेची कथा  सामािजक नातसेंबंध 
२००८ जलु ै कथा १८ भ�गा रघ ूडामसे बदलापरू रेऊ कथा &पधाC पxह}या सात सवाCकृ-ट कथांपकै4 एक  सामािजक 
२००८ जलु ै कथा २२ वादळवारा प-ुपा जोशी अमेcरका एका आधGुनक 9वचाराyया म�ैLणीबाबत आधGुनकता सामािजक 

२००८ जलु ै कथा २६ त ूनाहS  सधुारायची 
सधुा अरोडा, अन-ु Cहरा 
जनाद $न मुंबई ि&Lयांच ंबदलत ं9व�व पWुषसVाक &LीकतृCuव सामािजक 

२००८ जलु ै लेख ३२ कहाणी 'मRकत'Tया माहोलाची &वाती कव� पणेु म&कत या शहरातील 9व9वध गो-टSबाबत कामगार पयाCवरण सामािजक 
२००८ जलु ै कथा ३८ हार सरेुखा काळवीट नाMशक ववैाxहक जीवन नgयाने सरुवात करणाwया &Lी 9वषयी ववैाxहक जीवन ि&Lया आnण सं&कृती कुटंुबgयव&था 
२००८ जलु ै झुंजमूुंज ूपोवाडा ४१ छ(पती शाहू महाराज यांचा �या:यान .पी पोवाडा मारोती लNला Cदलावर चवरे दहेगाव, गोडी 
२००८ जलु ै कथा ४२ उजळ आजोबा डॉ. eGतभा इंगोले अमरावती गावातील व;ृध आजोबां9वषयी सामािजक 
२००८ जलु ै लेख ४५ नवीन नात ेउलगडताना लSना कुलकणd पणेु नवीन नाuयां9वषयी &LीपWुष नातसेंबंध ववैाxहक जीवन लfनसं&था 
२००८ जलु ै क9वता ४६  फॅशन शो महेश कराडकर सांगलS 
२००८ जलु ै क9वता ४६ चाल8यात डौल य8ेयापवूu म. ह. बंड मुंबई 
२००८ जलु ै क9वता ४६ उसळण Pा. नवनाथ अगंद 4शदें भगवतीपरू 
२००८ जलु ै क9वता ४७ Rव�न अजंलS xदवेकर Mमरज 
२००८ जलु ै कथा ४८ पडझड अि�वनी बव� पणेु नातसेंबंधा9वषयी &LीपWुष नातसेंबंध 
२००८ जलु ै कथा ५१ मी क6 तरN काय? संदSप गीध मुंबई वयात आले}या मलुSची कथा ि&Lया आnण सं&कृती सामािजक 
२००८ जलु ै eGत�~या ५६ वाचणारे Mलxहतात अनेक मा]यवरांचे लेखन आnण eGत�~या जाGतgयव&था लfनसं&था सामािजक 
२००८ जलु ै यादS ५८ 4मळून साaयाजणीच ेP�त�नधी

अकं - वषा#रंभ >वशषेांक 
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष#क लेखक शहर सारांश कळीचा श9द १ कळीचा श9द २ कळीचा श9द ३ 

२००९ ऑग&ट मखुप-ृठ फोटो राजl� कळसकर दोन मलुS फुगडी खेळतानाचा फोटो 
२००९ ऑग&ट संपादक4य ६ संवाद 9व;या बाळ पणेु ’Mमळून साwयाजणी’चा मागील वीस वषाCचा eवास सामािजक 
२००९ ऑग&ट लेख ८ R(ीला आFमभान व समाजभान देणार मा4सक वाटचाल 4मळून साaयाजणी ची नीMलमा गुंडी पणेु Mमळून साwयाजणीyया योगदानाची चचाC &Lीमhुती साxहuय सामािजक 
२००९ ऑग&ट वे¦यांyया गो-टS ११ मातीच ंआOण माणसांच वडे जपणारे : राजशे कुलकणu नीMलमा कढे ठाणे मातीपासनू वेगवेग�या व&त ूबनवणाwया एक  येय वे¦या माणसाची गो-ट कला पयाCवरण 

२००९ ऑग&ट कथा १६ कळत कस ंनाहS मंगला गोडबोले पणेु एक Gनमं�Lत कथा 
Aवकास िR(या आOण 
अथ $कारण सामािजक 

२००९ ऑग&ट लेख २३ मि�लका साराभाई न�ैतकतचे ेस·दय $ सदा डुबंरे पणेु मि}लका साराभाई यांyया कतृCuवा9वषयी राजकारण &LीकतृCuव सामािजक 
२००९ ऑग&ट लेख २६ आज साaयाजणीत नसनूहN ... अजंलS मळेु पणेु पxहलS दहावषC Mमसाyया बरोबर असणाwया; परंत ुआता uयाचा भाग नसणाwया अजंलS मळेु यांचा स;यकालSन अनभुव साxहuय &Lी-चळवळ पWुषeधानता 
२००९ ऑग&ट कथा ३० अथांगतTेया पलNकड े म4लका अमर शखे मुंबई Gनमं�Lत कथा सामािजक 
२००९ ऑग&ट Gतरपागड ं ३४ राजकार8यांच ेAवनोद मकंुुद टाकसाळे पणेु आजबूाजyूया जगात}या ता�या घटना, बातRया यावर खसुखशुीत xटkपणी करणारे सदर राजकारण 
२००९ ऑग&ट लेख ३६ माझी समल �&गकता, उमज..समज...सहज जमीर कांबळे पणेु समलYZगक संबंधावर Mलगंभाव लYZगक सामािजक 

२००९ ऑग&ट कथा ३९ नकोसा
डॉ. अि_वता अ_नी, अन-ु 
साधना द&धच पणेु अनवुाxदत कथा सामािजक 

२००९ ऑग&ट लेख ४४ गोधडी त ेफुगडी संपादक पxह}या अकंापासनू ते 9वसाgया अकंापय�त मागोवा 
२००९ ऑग&ट लेख ४७ जात, वग $, राजकारण इFयादN �न4म0: नने ेसरांची ऐशंी वष $ गीतालS 9व. म ं पणेु रा.प नेने यांyया9वषयी &Lीमhुती भांडवलशाहS जाGतgयव&था 

२००९ ऑग&ट लेख ५२ माझ Rव�न आह ेकx मला Rव�न 4लCहता याव ं- एक वगे�या प<धतीन े
योगo� आहुजा; अन-ु 
आसावरN काकडे पणेु रमाकांत &मतृी परु&कार सोह�यात gयhत केलेले 9वचार &Lीमhुती 9पतसृVा जागGतक4करण 

२००९ ऑग&ट लेख ५५ R(ी श�तीची गावरान Cठणगी उषा मिजxठया जgहार &Lी-सOमीकरण  बाबत iामीण &Lी सOमीकरण सामािजक 
२००९ ऑग&ट झुंजमूुंज ूलेख  ५७ आरोrयदायी भारती गोवंड े उ&मानाबाद &Lीआरोfयाबाबत आरोfय iामीण &Lी 



२००९ ऑग&ट लेख ६० गया आOण मी Pा. इ�ंजीत भालरेाव परभणी आप}या जीवनसाथीब;दल &LीपWुष नातसेंबंध ववैाxहक जीवन कुटंुबgयव&था 
२००९ ऑग&ट लेख ६५ सबको स_मती दे भगवान ! �याम आसोलेकर मुंबई एको ²l डलS गणपती 9वषयी पयाCवरण वªैाGनक धमC 
२००९ ऑग&ट तWण.कॉम ६७ �न4म $तीTया न�या वाटेवर ... अमतृा सभुाष डॉ. आशतुोष जावडकेर पणेु तWण डॉट  कॉम अतंगCत अमतृा सभुाष या गुणी अMभनेLी सोबत गkपा कला सामािजक 
२००९ ऑग&ट क9वता ७१ आनदंN eा. सनेुLा xट}ल ू मुंबई 
२००९ ऑग&ट क9वता ७१ गरज Pा. स ं̀ या रगंारN xहगंोलS 
२००९ ऑग&ट क9वता ७२ या अनोळ:या वळणावर वंदना खरे मुंबई 
२००९ ऑग&ट क9वता ७२ उंबरठा Aव�ाम PामाOणक जालना 
२००९ ऑग&ट क9वता ७२ श�य वशैालS पं�डत मालवण 
२००९ ऑग&ट लेख ७३ साता सम�ुापलNकडTया स:या मधेा टoगशे पणेु बाहेर देशातील म�ैLणी बाबत लfनसं&था ववैाxहक जीवन सामािजक 
२००९ ऑग&ट लेख ७५ भातकुलNTया खळेातल ंवाRतव 9व�ाम गुkते गोवा ZचLांगी साxहuय चळवळी बाबत &Lीमhुती पWुषी &LीपWुष नातसेंबंध 
२००९ ऑग&ट पcरचय ७९ अय ेबाल ेलNलावती &च(ा बडेकेर पणेु आप}या वाचनालयातील प&ुतकाचा पcरचय कुटंुबसं&था ि&Lया आnण सं&कृती वªैाGनक 
२००९ ऑग&ट eGत�~या ८४ वाचणारे 4लCहतात अनेक मा]यवरांचे लेखन आnण eGत�~या xहसंाचार धाMमCक जाGतgयव&था 
२००९ ऑग&ट यादS ८६ 4मळून साaयाजणी ची P�त�नधी यादN

अकं - 
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष#क लेखक शहर सारांश कळीचा श9द १ कळीचा श9द २ कळीचा श9द ३ 

२००९ सkटlबर मखुप-ृठ फोटो सZचन गोडसे मhुतपणे उडणाwया पOांचा फोटो 
२००९ सkटlबर संपादक4य ४ संवाद गीतालS 9व. म.ं पणेु पxह}या संवादात गीतालS याचं 9व;या बाळ बरोबर असणाwया संवादा ब;दल 
२००९ सkटlबर ओळख ६ डोलोरेस हुएता$ &चकानो चळवळीतील झ ुजंार R(ी eा. �कसन चोपड े परभणी डोलोरेस हुएता$ या &चकानो चळवळीतील झ ुजंार R(ी काय $कतu यांची ओळख &Lी-चळवळ शोषण शतेमजरू 
२००९ सkटlबर कथा १०, ३८ नात ं सनुीती आफळे पणेु Gनमं�Lत कथा लfनसं&था &LीपWुष नातसेंबंध ववैाxहक जीवन 
२००९ सkटlबर Gतरपागड ं १६ नावं कशी ठेवावीत... मकंुुद टाकसाळे पणेु आजबूाजyूया जगात}या ता�या घटना, बातRया यावर खसुखशुीत xटkपणी करणारे सदर सामािजक 

२००९ सkटlबर लेख १९ जम $नीतलN R(ीचा P�तpठेसाठU बळी
माrदालने �ाखनेफे�ज, अन-ु
 श4म $pठा खरे पणेु जमCनीत सं&कृतीyया नावाखालS ि&Lयांचा बळी ि&Lया आnण सं&कृती धमC लYZगकता 

२००९ सkटlबर लेख २१ ननॅो टे�नोलॉजी आप�या घरात �ीपाद कृpणाजी भालरेाव मुंबई ननॅो टे�नोलॉजी Tया सदंभा$त व�ैा�नक त(ं�ान आध�ुनकता

२००९ सkटlबर कथा २३ Oझना संजय बोWडे अहमदनगर एका म&ुलSम कुटंुबाची कथा  कुटंुबgयव&था म&ुलSम 
िR(या आOण 
सRंकृती

२००९ सkटlबर लेख २९ nx बथ $ डॉ. अि�वनी ध�गडे पणेु घरyया घरS होणाwया बाळंतपणा9वषयी आरोfय 
२००९ सkटlबर लेख ३१ jश कावळा 4शवलाय दरू मनीषा साध ू नागपरू &Lीyया माMसक पाळी9वषयी आरोfय ि&Lया आnण सं&कृती 
२००९ सkटlबर झुंजमूुंज ूलेख  ३३ कचaयातल ंसोन ं सcरता पदक4 पणेु हौसाबाईyया eामाnणकपणा9वषयी �म मजरू सामािजक 
२००९ सkटlबर झुंजमूुंज ूलेख  ३५ श�य आह!े मCहलांवर होणाaया अFयाचाराचा अतं सGुनता गांधी रuनाZगरS मxहलांवरSल अuयाचाराबाबत अuयाचार xहसंाचार शोषण 
२००९ सkटlबर लेख ३९ खतं अपणाC भावे पणेु gहSआरएस घेत}या नंतर आलेला अनभुव सामािजक 
२००९ सkटlबर लेख ४० �ेडीट काड $धारकांसाठU लMलता कुलकणd पणेु ~ेडीट काडC वापरणाwयांसाठ� महzवपणूC लेख कायदा 
२००९ सkटlबर लेख ४२ Rवयपंणू $, Aव�ान�नpठ 4शfणाची जीवनशाळा डॉ. मगंला आठलकेर पणेु 9वªान आ�म या9वषयी शOैnणक 9वªाGनक सामािजक 
२००९ सkटlबर लेख ४५ �तला Rपध �त बाद ठरAव8यात आल ेआहे Pा. सतंोष वालावलकर MसधंदुगुC एका &पध�बाबत &Lी स¡दयC चंगळवाद भांडवलशाहS 
२००९ सkटlबर क9वता ४६ डवरे सZचन परसवाळे xहगंोलS 
२००९ सkटlबर लेख ४७ राजकारणातील त.णाई &नेहल बनसोड े पणेु राजकारणातील तWणाईyया सहभागाब;दल राजकारण �-टाचार सां&कृGतक 
२००९ सkटlबर लेख ४९ कौटु]ंबक Cहसंाचारापासनू मCहलांच ेसरंfण अ&ध�नयम, २००५ वशैालS गावंडे अकोला कौटंु�बक xहसंाचाराyया काय;याबाबत xहसंाचार लYZगक कायदा 
२००९ सkटlबर eGत�~या ५१ वाचणारे 4लCहतात अनेक मा]यवरांचे लेखन आnण eGत�~या लfनसं&था &Lीवाद कायदा 
२००९ सkटlबर पL ५४ बोलकं प( जय�ी Mमसाला पL सामािजक 
२००९ सkटlबर लेख ५५ प.ुषांच ेजग - आजदेखील प-ुपा जोशी यएुसए सग�याच OेLात पWुषी वचC&व या9वषयी पWुषeधानता सामािजक 
२००९ सkटlबर पcरचय ५६ आप�या वाचनालयात अजंलS कुलकणd पणेु आप}या वाचनालयातील प&ुतकांचा पcरचय iामीण &Lी ि&Lया आnण सं&कृती जागGतक4करण 
२००९ ऑग&ट यादS ५८ 4मळून साaयाजणीच ेP�त�नधी

अकं - %दवाळी अकं 
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष#क लेखक शहर सारांश कळीचा श9द १ कळीचा श9द २ कळीचा श9द ३ 

२००९ ऑhटो-नोgहl  मखुप-ृठ ZचL रमाकांत धनोकर मोराचे वेग�या शलैSत ZचL 
२००९ ऑhटो-नोgहl  संपादक4य ८ संवाद गीतालS 9व. म.ं पणेु मखुप-ृठा9वषयी सामािजक 
२००९ ऑhटो-नोgहl  लेख १० सMुमLा मावशी सZचन कंुडलकर पणेु सMुमLा भावे यांyया9वषयी कला सामािजक 

२००९ ऑhटो-नोgहl  कथा १६ शवेटची शामGनन 
महाjवतेादेवी अन-ु वीणा 
आलासे कलकVा अनवुाxदत कथा मजरू आxदवासी धमC 

२००९ ऑhटो-नोgहl  लेख २८ चलुत सासचूी सेवा मंगला गोडबोले पणेु एका कुटंुबाची गो-ट कुटंुबgयव&था ि&Lया आnण सं&कृती सामािजक 
२००९ ऑhटो-नोgहl  कथा ३८ खोटS आशा बगे नागपरू हो&टेल म ये राहणाwया म�ैLणीची कथा सामािजक 
२००९ ऑhटो-नोgहl  9वशषे ओळख ४८ शकंुतला छबबूाई नगरकर ( काळे ) गीतालS 9व. म.ं पणेु शकंुतला नगरकर यांची 9वशषे ओळख कला जाGतgयव&था पWुषसVाक 
२००९ ऑhटो-नोgहl  कथा ५८ कैद माधरुS तळवलकर पणेु सं&कृतीyया ओ¸याखालS दबले}या मलुSची कथा  ि&Lया आnण सं&कृती सामािजक 

२००९ ऑhटो-नोgहl  लेख ६९ वय झाल ंhहणनू काय झाल ं... डॉ. jयामला वनारसे पणेु 
व<ृधFवाTया वाटेवर पHरिRथतीला सामोरे जा8याचा Aवचार, Aवचारपवू $क घतेल�ेया �नण $याच ंआFमकथन, 
व<ृध�नवासासाठU काहN पया$य याबाबत आरोrय नातसेबंधं अFयाचार

२००९ ऑhटो-नोgहl  लेख ७७ व;ृधuवाचे Gनयोजन Pा. रोCहणी पटवध $न पणेु 
व<ृधFवाTया वाटेवर पHरिRथतीला सामोरे जा8याचा Aवचार, Aवचारपवू $क घतेल�ेया �नण $याच ंआFमकथन, 
व<ृध�नवासासाठU काहN पया$य याबाबत आरोfय कुटुबं�यवRथा सामािजक 

२००९ ऑhटो-नोgहl  लेख ८२ �तचा Rवत:चा �नण $य शाMलनी मेनन बेलापरू 
व<ृधFवाTया वाटेवर पHरिRथतीला सामोरे जा8याचा Aवचार, Aवचारपवू $क घतेल�ेया �नण $याच ंआFमकथन, 
व<ृध�नवासासाठU काहN पया$य याबाबत सामािजक सं&था आरोfय 

२००९ ऑhटो-नोgहl  लेख ८५ आईTया अ�झायमरला सामोरे जाताना मीना गोखले चे]नई 
व<ृधFवाTया वाटेवर पHरिRथतीला सामोरे जा8याचा Aवचार, Aवचारपवू $क घतेल�ेया �नण $याच ंआFमकथन, 
व<ृध�नवासासाठU काहN पया$य याबाबत आरोfय 

२००९ ऑhटो-नोgहl  लेख ९१ गावाकडच ेhहातारे मfुधा देशपांडे पणेु 
व<ृधFवाTया वाटेवर पHरिRथतीला सामोरे जा8याचा Aवचार, Aवचारपवू $क घतेल�ेया �नण $याच ंआFमकथन, 
व<ृध�नवासासाठU काहN पया$य याबाबत आरोfय iामीण &Lी शतेी 

२००९ ऑhटो-नोgहl  लेख ९४ सखुांताचा Aवचार 9व;या बाळ पणेु 
व<ृधFवाTया वाटेवर पHरिRथतीला सामोरे जा8याचा Aवचार, Aवचारपवू $क घतेल�ेया �नण $याच ंआFमकथन, 
व<ृध�नवासासाठU काहN पया$य याबाबत कायदा सामािजक आरोfय 

२००९ ऑhटो-नोgहl  क9वता ९७ अढNमध�या आzंयासारख... डॉ. शरय ूशहा मुंबई 
२००९ ऑhटो-नोgहl  कथा ९८ पेडी�यअुर eªा दया पवार  मुंबई एक कुटुबंाची कथा आरोfय सामािजक 
२००९ ऑhटो-नोgहl  लेख १०४ उंच, आणखी उंच... आशा साठे पणेु वसतं 4लमय ेया &गया$रोहकाब<दल पयाCवरण सामािजक ~4डा 
२००९ ऑhटो-नोgहl  लेख ११२ परुा�या4शवाय त ेपरुा�यापय �त eा. वासंती फडके  मुंबई डॉ. य. दN. फडके यांTया सशंोधन काया$Aवषयी साxहuय सामािजक 
२००९ ऑhटो-नोgहl  दSघC क9वता ११६ ...कुणीहN कुणाकडून पसै ेघते नसे इं�िजत भालेराव परभणी 
२००९ ऑhटो-नोgहl  कथा ११८ गवसल ेत ेहरवल ेका? शभुदा गोगटे पणेु एक व�ैा�नक कथा वªैाGनक सामािजक 
२००९ ऑhटो-नोgहl  कथा १३१ मधरुा - ससंार अGनल अवचट पणेु एका कुटुबंाची कथा ववैाxहक जीवन नातसेंबंध gयसनमhुत 
२००९ ऑhटो-नोgहl  कथा १३८ एक &च0वधेक कथा सामािजक म�ुय े- शाjवत, बदलती आOण आपदधमा$ची स.ु गो तप&वी पणेु एक सFयकथा चंगळवाद शOैnणक सामािजक 
२००९ ऑhटो-नोgहl  वVृा]त १४६ साaयाजणी Aवशी ओलांडताना नीना भडेसगावकर पणेु ’साaयाजणी’चा Aवसावा वधा$पन CदनाTया काय $�माचा व0ृा_त सांRकृ�तक �म कला
२००९ ऑhटो-नोgहl  झुंजमूुंज ूकथा  १५१ टेपन अशोक कौ�तक कोळी जळगाव एक lामीण कथा सामािजक lामीण R(ी
२००९ ऑhटो-नोgहl  क9वता १६२ माय डॉ. केशव देशमखु जालना 
२००९ ऑhटो-नोgहl  क9वता १६२ 4मRड कॅाल kकशोर पाठक नाMशक 
२००९ ऑhटो-नोgहl  क9वता १६३ अच]ंबत सतीश काळसकेर रायगड 
२००९ ऑhटो-नोgहl  क9वता १६३ कAवतते�या बायका हमेतं जोगळेकर पणेु 
२००९ ऑhटो-नोgहl  क9वता १६४ दभुाजक अ�नल जवजंाळ नागपरू 
२००९ ऑhटो-नोgहl  क9वता १६४ आठवणीTया वनात वभैव देशमखु औरंगाबाद 
२००९ ऑhटो-नोgहl  क9वता १६५ फोटो दास ूव<ैय जालना 
२००९ ऑhटो-नोgहl  क9वता १६५ बाया बालाजी इगंळे उमरगा 
२००९ ऑhटो-नोgहl  क9वता १६६ माहरे उFपल चदंावार पणेु 
२००९ ऑhटो-नोgहl  क9वता १६६ वाटेवरचा उदगार Pमोद कोपड � सातारा 
२००९ ऑhटो-नोgहl  क9वता १६७ झाड आहते hहणनू नदंkकशोर श�ुल जळगाव 
२००९ ऑhटो-नोgहl  क9वता १६७ ती जाताना यते ेhहणनू गेलN Pसाद 4शरगावकर पणेु 
२००९ ऑhटो-नोgहl  क9वता १६७ एडAवन माउंटबटॅनच ेअखरेच ेप( डॉ. आशतुोष जावडकेर
२००९ ऑhटो-नोgहl  क9वता १६८ मोरAपसारा मा.ती कटकंधोड सोलापरू 
२००९ ऑhटो-नोgहl  क9वता १६९ मीच मी उ0म लोकरे उ&मानाबाद 

२००९ ऑhटो-नोgहl  क9वता १६९ हचे पराभवाच े
ऋिFवज काळसकेर, <वारा 
सतीश काळसकेर

२००९ ऑhटो-नोgहl  क9वता १७० तरNहN..तरNहN अ.ण hहा( े मुंबई 



२००९ ऑhटो-नोgहl  कादंबरS १७१ जा_हवी Pा. वदंना भागवत पणेु वंदना भागवत यांyया ’भMूमक]या’ या आगामी कादंबरSचा एक भाग &Lीमhुती xहसंाचार अuयाचार 
२००९ ऑhटो-नोgहl  कथा १७९ प( डॉ. सAुPया दN�fत सातारा एका म�ैLणीचे पL सामािजक साxहuय नातसेंबंध 
२००९ ऑhटो-नोgहl  कथा १९८ 4मती मधकुर धमा$परुNकर नांदेड एका गावात}या गु]�याyया  चौकशीची कथा  कायदा सामािजक 
२००९ ऑhटो-नोgहl  पcरचय २०२ सांगत ेऐका &च(ा रेडकर पणेु आप}या वाचनालयातील माय &�ोक ऑफ इनसाईट या प&ुतकाचा पcरचय आरोfय 
२००९ ऑhटो-नोgहl  तWण.कॉम २०८ पालकांचा पनुAव $वाह मनीषा सबनीस पणेु पालकांyया पनु9वCवाहाबाबत eGत�~या ववैाxहक जीवन सामािजक धमC 
२००९ ऑhटो-नोgहl  eGत�~या २१४ वाचणारे 4लCहतात अनेक मा]यवरांचे लेखन आnण eGत�~या सामािजक लYZगक 
२००९ ऑhटो-नोgहl  यादS २१६ 4मळून साaयाजणीच ेP�त�नधी

अकं - 
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष#क लेखक शहर सारांश कळीचा श9द १ कळीचा श9द २ कळीचा श9द ३ 

२००९ �डसlबर मखुप-ृठ फोटो अवधतू ड�गरे पा�यात पडलेले फुलं व पानाचा फोटो 
२००९ �डसlबर संपादक4य ४ संवाद गीतालS 9व. म.ं पणेु सGुनताताई देशपांडे यांच ंGनधन, डॉ. बाबासाहेब आबेंडकर महापcरGनवाCण xदन, Gनवडणकुा इuयादS सामािजक 
२००९ �डसlबर क9वता ५ eाजhतरेषा अशोक गुkते नवी मुंबई 
२००९ �डसlबर लेख ६ लोकशाहNरNची तळपती तलवार - रजंना 4शदें eGतGनधी आबेंडकरS लोकशाहSर रंजना Mशदें यांyयाब;दल आबेंडकर दMलत कला 
२००९ �डसlबर लेख ८ द4लत मCहला अ&धकार घोषणाप( जयंत देशपांडे पणेु दMलत मxहलांyया अZधकारांचे घोषणा पL �म दMलत शOैnणक 
२००९ �डसlबर गkपा ९ ग�पा पCह�या R(ी बौ<धचाय $शी &नेहल बनसोड े पणेु ग�पा पCह�या R(ी बौ<धचाय $शी आबेंडकर धमC सामािजक 
२००९ �डसlबर लेख ११ Pद�fणा डॉ.वंदना अलोणी ग�xदया म यम शहरात वाढले}या मलुSंची गो-ट लfनसं&था &LीपWुष नातसेंबंध सामािजक 
२००९ �डसlबर लेख १८ दादासाहबे फाळकo ना 4मळाललेा जीवनगौरव परुRकार हHरjच�ंाची फॅकटरN अवधतू परळकर मुंबई दादासाहबे फाळकo ना 4मळाललेा जीवन गौरव परुRकार हHरjच�ंाची फॅकटरN या 4सनमेाब<दल कला 
२००९ �डसlबर लेख २३ हळवा - अनबुधं नंदा पठैणकर पणेु सGुनता देशपांडे यांyया9वषयी सामािजक 
२००९ �डसlबर Gतरपागड ं २६ आनदं यादव यांचा मजॅीक HरअलॅNझम मकंुुद टाकसाळे आजबूाजyूया जगात}या ता�या घटना,बातRया यावर खसुखशुीत xटkपणी करणारे सदर साxहuय सामािजक 
२००९ �डसlबर लेख २८ गेशा नीलम हातकेर सातारा जपान मधील गेशांyया कामा9वषयी व uयांची ओळख &LीपWुष नातसेंबंध &Lी स¡दयC सां&कृGतक 
२००९ �डसlबर लेख ३१ शतेकरN वाचावा मCहला स4मती डॉ. eGतमा इंगोले दयाCपरू शतेकरS आuमहuया व इतर पe�न या बाबत शतेी शतेमजरू आदंोलन 
२००९ �डसlबर कथा ३४ सजृनातील त�ृती आOण वदेना डॉ. मधेना केळकर पणेु कथा एका भातखाचराची iामीण &Lी �म शतेमजरू 

२००९ �डसlबर कथा ३७ मजंी मधवंुती सeे मुंबई मंजीची कथा कुटंुबgयव&था सामािजक 
िR(या आOण 
सRंकृती

२००९ �डसlबर लेख ४३ श�य आह!े मCहलांवर होणाaया अFयाचाराचा अतं सGुनता गांधी रuनाZगरS वेगवेग�या मxहलांचे अuयाचारांबाबत मते अuयाचार xहसंा आरोfय 
२००९ �डसlबर क9वता ४६ साfाFकार मेधा टlगश े पणेु 
२००९ �डसlबर क9वता ४६ माय Wपेशकुमार जावळे उ&मानाबाद 
२००९ �डसlबर क9वता ४७ डवरे सZचन परसवाळे xहगंोलS 
२००९ �डसlबर क9वता ४७ .ज ूकुठेतरN! वंदना कुलकणd बेळगाव 
२००९ �डसlबर क9वता ४७ लामणCदवा डॉ. यशवतं भागवत पणेु 
२००९ �डसlबर लेख ४८ R(ीम�ुती आदंोलन सपंक$  स4मती - �नवडणकू जाहNरनामा R(ीम�ुती आदंोलन सपंक$  स4मती - �नवडणकू जाहNरनामा xहसंाचार &Lी शतेमजरू  &Lी�hक 
२००९ �डसlबर तWण.कॉम ४९ माहोल चFैयभमूीचा eGतGनधी सहा �डसlबरला चuैयभमूी वर जमणारा लाख�चा जनसमदुाय आबेंडकर 
२००९ �डसlबर वVृा]त ५० सखी साaयाजणी- औरगंाबाद शाखा अहवाल जय�ी गोडसे औरंगाबाद सखी साaयाजणी- औरगंाबाद शाखा अहवाल xहसंा सं&था 
२००९ �डसlबर क9वता ५१ सख े Mश}पा परंुदरे पणेु 
२००९ �डसlबर पcरचय ५२ आप�या वाचनालयात सजुाता जोशी नांदेड आप�या वाचनालयातील पRुतकांचा पHरचय 9पतसृं&था सामािजक 
२००९ �डसlबर eGत�~या ५५ वाचणारे 4लCहतात अनेक मा]यवरांचे लेखन आnण eGत�~या &LीपWुष नातसेंबंध सं&कृती राजकारण 
२००९ �डसlबर पL ५७ बोलकं प( eGतभा कणेकर ठाणे 4मसाला एक बोलकं प( सामािजक 
२००९ �डसlबर यादS ५८ 4मळून साaयाजणीच ेP�त�नधी

अकं - 
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष#क लेखक शहर सारांश कळीचा श9द १ कळीचा श9द २ कळीचा श9द ३ 

२००९ जानेवारS मखुप-ृठ पlxटगं eफु}ला डहाणकूर 
२००९ जानेवारS संपादक4य ४ संवाद 9व;या बाळ पणेु मखुप-ृठावरSल ओळींyया बदलाबाबत सामािजक 
२००९ जानेवारS वे¦यांyया गो-टS ६  यास जग बदल�याचा सनुीती स.ुर पणेु सनुीती स.ु र. या  येयवे¦या कायCकतdचे अनभुव आदंोलन &LीपWुष समता पयाCवरण 
२००९ जानेवारS कथा १० काळोखलेला आसमंत पंकज कुWलकर मुंबई एक 9वशषे Gनमं�Lत कथा कायदा xहसंा दहशतवादS 
२००९ जानेवारS लेख २१ वªैाGनकांची रोजGनशी वासंती फडके मुंबई साय]स नॉट आटC, टेन सायंxट&ट डायरS या9वषयी वªैाGनक 
२००९ जानेवारS लेख २७ डाऊ के4मक�सला Aवरोध hहणज.े.. गीतालS 9व. म.ं पणेु डाऊ कंपनीyया 9वरोधातील आदंोलन आदंोलन iामीण &Lी दMलत 
२००९ जानेवारS कथा ३१ डांगर बाळू ना दगुडूमवार नांदेड २००८ रेऊ कथा सां&कृGतक आरोfय सामािजक 
२००९ जानेवारS वVृा]त ३८ को�हापरुातील R(ी-धारांच ं: Cदवाळी अकंाच ंPकाशन उqqवला करमळकर को}हापरू xदवाळी अकंाचे eकाशन दाcर�य आरोfय सामािजक 
२००९ जानेवारS पL ४० उंच मलुगी जय�ी nखरे नाMशक ZचLकतd eफु}ला डहाणकूर यांना आप}या शाळेत}या म�ैLणीने Mलxहलेले पL कला 
२००९ जानेवारS झुंजमूुंज ूलेख  ४२ गावाकडील माती इं�िजत भालेराव परभणी गावाकडील वातावरणाब;दल पयाCवरण दMलत राजकारण 
२००९ जानेवारS तWण.कॉम ४४ गkपा उगवuया 9पढSशी नी4लमा बोरवणकर पणेु तWणतWणींबरोबर गkपा &LीपWुष नातसेंबंध �म &LीपWुष समता 
२००९ जानेवारS वVृा]त ४६ मीना... एक अ<भतु Pकाशन सोहळा सनुील देशमखु अमेcरका मीना या अफगाणी प&ुतकाचा मराठ�त अनवुाद केले}या प&ुतकाचा eकाशन सोहळा &Lीमhुती धमा�धता मलुतuवादS 
२००९ जानेवारS लेख ४७ संवाद तझुा माझा सजुाता खरे को}हापरू &वतःशी संवाद पWुषी सामािजक ि&Lया आnण सं&कृती 
२००९ जानेवारS क9वता ४८ अनारकलNची 4भतं शकंुतला काjयप ठाणे 
२००९ जानेवारS क9वता ४८ पाऊस थांबलेला रजनी प.ळेकर मुंबई 
२००९ जानेवारS क9वता ४८ �ीमतंीTया शोधात सोनालN जोशी अमेcरका 
२००९ जानेवारS क9वता ४९ सल रमशे पवार अमळनेर 
२००९ जानेवारS वVृा]त ५० Aवलपेाल � Rनहे - मळेावा व0ृा_त श4म $ला फडके Aवलपेाल � Rनहे - मळेावा व0ृा_त सामािजक
२००९ जानेवारS eGत�~या ५२ वाचणारे Mलxहतात अनेक मा]यवरांचे लेखन आnण eGत�~या भांडवलशाहS आधGुनकता वªैाGनक 

२००९ जानेवारS पL ५५ यांना Aवधवा का hहणायच?े
डॉ.जय�ी आवळेकर, 
श4शकला चौधरN जयMसगंपरू एक बोलकं पL एकल &Lी ि&Lया आnण सं&कृती सामािजक 

२००९ जानेवारS पcरचय ५६ आप}या वाचनालयात डॉ. qयोFसना आफळे पणेु आप}या वाचानालयातील प&ुतकांचा पcरचय आरोfय &LीपWुष नातसेंबंध सामािजक 
२००९ जानेवारS यादS ५८ 4मळून साaयाजणीच ेP�त�नधी

अकं - 
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष#क लेखक शहर सारांश कळीचा श9द १ कळीचा श9द २ कळीचा श9द ३ 

२००९ फे�वुारS मखुप-ृठ पlxटगं वसधुा सगंमjेवर- कुलकणu चेहwयावर eेमभावना xदसणाwया मxहलेचे पlxटगं 
२००९ फे�वुारS संपादक4य ४ संवाद 9व;या बाळ पणेु ऐhयाyया भावने9वषयी सामािजक 
२००९ फे�वुारS लेख ६ �हलॅ oटाइ_स डTेया �न4म0ान े डॉ. मणृाल ध�गड े पणेु �हलॅ oटाइ_स ड ेTया �न4म0ान े &LीपWुष नातसेंबंध सामािजक सां&कृGतक 
२००९ फे�वुारS लेख ८ दो िजRम मगर... नी4लमा बोरवणकर पणेु अमतृा इमरोझ यांची eेम कहाणी  &LीपWुष नातसेंबंध धमC सामािजक 
२००९ फे�वुारS लेख १४ पाxहल ंeेम आनंद मोडक पणेु पxह}या eेमा9वषयीच xहतगुज कला सां&कृGतक 
२००९ फे�वुारS लेख १६ पाxहल ंeेम डॉ. रवीं� शोभणे नागपरू पxह}या eेमा9वषयीच xहतगुज साxहuय कला 
२००९ फे�वुारS लेख १८ पxह}या eेमाचा eवास मेधा टlगश े पणेु पxह}या eेमा9वषयीच xहतगुज &Lीमhुती चळवळ समाजवाद 
२००९ फे�वुारS क9वता २० Mमतवा उषा मेहता मुंबई 
२००९ फे�वुारS कथा २२ शपथ आसावरS काकड े पणेु सा या प;धतीyया 9ववाहाची कथा  लfनसं&था पWुषसVाक सामािजक 
२००९ फे�वुारS मत े २४ तWण.कॉम �हलॅ oटाइ_स डTेया �न4म0ान ेत.ण मलुामलुNंची मत े धमC सां&कृGतक सामािजक 
२००९ फे�वुारS कथा २८ गुलमोहर सMुमLा मुंबई रेऊ कथा &पधाC सात सव�uकृ-ट कथांपकै4 एक ि&Lया आnण सं&कृती पWुषी कुटंुबसं&था 
२००९ फे�वुारS कथा ३४ तु̧ या मा¸यात PमोCदनी वडके- कवळे पणेु एक Gनमं�Lत कथा ववैाxहक जीवन &LीपWुष नातसेंबंध सामािजक 
२००९ फे�वुारS लेख ४० आमची सखी: Aव<या केतकर हमेा सान,े �ीकृpण सान े पणेु 9व;या ताई केतकर यांyया वेगवेग�या उप~माब;दल शOैnणक अधं�;धा सामािजक 
२००९ फे�वुारS लेख ४३ जा घेऊनी संदेश लMलता कुलकणd पणेु पो&ट आnण कुcरयर याबाबत खाजगीकरण 
२००९ फे�वुारS झुंजमूुंज ूलेख  ४५ जगता येईल? उषा परब MसधंदुगुC ए¦स झाले}या मxहलेची सuयकथा आरोfय सामािजक 
२००९ फे�वुारS लेख ४८ गेट टुगेदर सधुा 9पपंळखरे पणेु कौटंु�बक गेट टुगेदर ब;दल सामािजक कुटंुबसं&था 
२००९ फे�वुारS मलुाखत ४९ एक माणसू hहणनू जगणारN qयोती सभुाष डॉ. मणृाMलनी शहा पणेु गुणी व सामािजक भान असणारS अMभनेLी �योती सभुाष यांची मलुाखत कला सामािजक 
२००९ फे�वुारS वVृा]त ५१ 9ववाहा9वना सहजीवन अलका पोतनीस पणेु 9ववाहा9वना सहजीवन आnण कायदा या9वषयी कायदा पWुषeधानता Mलगंभाव 
२००९ फे�वुारS eGत�~या ५२ वाचणारे Mलxहतात अनेक मा]यवरांचे लेखन आnण eGत�~या &LीकतृCuव सामािजक कायदा 
२००९ फे�वुारS पL ५४ जग�याचा उuसव Rवाती kकशोर पाचपांड े नाMशक एक बोलकं पL सामािजक 
२००९ फे�वुारS पcरचय ५५ आप}या वाचनालयात शभुांगी रायकर  पणेु आप}या वाचनालयातील प&ुतकांचा पcरचय साxहuय शतेी सामािजक 
२००९ फे�वुारS यादS ५८ 4मळून साaयाजणीच ेP�त�नधी

अकं - म%हला %दन >वशषेांक 
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष#क लेखक शहर सारांश कळीचा श9द १ कळीचा श9द २ कळीचा श9द ३ 



२००९ माचC मखुप-ृठ पlxटगं नंदलाल बोस एका मxहलेच सती जातानाच ंपlxटगं 
२००९ माचC संपादक4य ६ संवाद 9व;या बाळ पणेु मxहलाxदना GनMमV संवाद सती eथा सं&कृती Mलगंभेद 
२००९ माचC लेख ८ सRंकृती, स_मान आOण िR(यांच ेमानवी ह�क मनीषा गुkते पणेु ि&Lयांyया मानवी हhकाबाबत ि&Lया आnण सं&कृती जाGतgयव&था &Lी हhक 

२००९ माचC लेख १० eGत-ठेचे बळी 9व;या बाळ पणेु सं&कृतीyय व समाजाyया eGत-ठेपायी ि&Lयांवर होणाwया अuयाचाराबाबत अuयाचार पWुषसVाक 
िR(या आOण 
सRंकृती

२००९ माचC कथा १४ सुंब आnण वळण भारत काळे परभणी एक Gनमं�Lत कथा कुटंुबसं&था शOैnणक &LीपWुष नातसेंबंध 
२००९ माचC लेख २९ माझ hहणण ंपटतयं ना? .थ मनोरमा डॉ. गीतालS 9व. म.ं पणेु दMलत ि&Lयांचा आवाज जागGतक पातळीवर पो�चावणाwया Wथ मनोरमा यांyया9वषयी दMलत जाGतgयव&था Mलगंभाव 
२००९ माचC लेख ३४ जडवाच ंनात ं डॉ. मनीषा दSOत पणेु डॉ. 9वजया राजा यO यांyया9वषयी साxहuय सामािजक 
२००९ माचC कथा ४४ संधी �नशा अजय पाटNल मुंबई रेऊ कथा &पधाC सात सव�uकृ-ट कथांपकै4 एक ववैाxहक जीवन &LीपWुष नातसेंबंध पWुषसVाक 
२००९ माचC वVृा]त ५० साaयाजणी च ंAवशीतल पदाप $ण नी4लमा बोरवणकर पणेु फेबवृरyया अकंाचा eकाशन सोहळा सामािजक 

२००९ माचC लेख ५५ (/+)7%+'7<=& डॉ. वंदना अलोणी  ग�xदया (/+)7%+'7<=&'>&>?
Aवकास िR(या आOण 
अथ $कारण &LीकतृCuव 

२००९ माचC झुंजमूुंज ूलेख  ५७ बचत गटातील मCहलांची अवकाश झपे अनरुाधा करकरे पणेु बचत गटामाफC त मxहलांyया झाले}या 9वकासाबाबत 
Aवकास िR(या आOण 
अथ $कारण आZथCक 

२००९ माचC लेख ५९ मी अशी घडले वषृालS मगदमू मुंबई एका &Lीyया संघषाCची गो-ट &Lीमhुती लYZगक सामािजक 
२००९ माचC लेख ६० ज�ेहा कंुपणच शते खात े... लMलता कुलकणd पणेु iाहकांyया फसवणकु4बाबत कायदा मानवी हhक 
२००९ माचC लेख ६१ माझी आजी&गरN &च(पटातलN ... डॉ. Aवदलुा जवळगेकर पणेु वेगवेग�या ZचLपटात आजीची भMूमका करणाwया डॉ. 9वदलुा जवळगेकर कला 
२००९ माचC लेख ६६ R(ी, प.ुष आOण म oद ू ZचLा बेडकेर पणेु &LीपWुषाyया मlदू 9वषयी &LीपWुष समता Mलगंभाव 
२००९ माचC लेख ७० लNला फेलोज शांतीदतू P4शfण काय $�म वदंना सधुीर कुलकणu पणेु लSला पनूावाला फाउंडशेनyया फेलोज 9वषयी शOैnणक सामािजक सां&कृGतक 
२००९ माचC क9वता ७५ पWुषाथC जया गायकवाड उ&मानाबाद 
२००९ माचC क9वता ७५ मी स<ुधा... jयामलता काकडे सातारा 
२००९ माचC क9वता ७६  मला ह ेपरुत नाहN आjलषेा महाजन पणेु 
२००९ माचC क9वता ७७ �तची आFमवनेा अशोक कोतवाल जळगाव 

२००९ माचC लेख ७८ बातhयांTया मागे काय आह?े शा4लनी मनेन मुंबई बातRयांyया मागच ंसuय लfनसं&था योGनशZुचता 
िR(या आOण 
सRंकृती

२००९ माचC लेख ८० कुटुबंPमखु, लrन आOण कHरयर : बदलती पHरमाण ं &च(ा राज o� जोशी ठाणे कुटुबंPमखु, लrन आOण कHरयर : बदलती पHरमाण ं लrनसRंथा कुटुबं�यवRथा प.ुषस0ाक
२००९ माचC वVृा]त ८२ बगंळू6चा सखी साaयाजणी चा मळेावा माधवी खांडकेर बंगळूt कायC~माचा वVृा]त सामािजक कायदा सं&कृती 
२००९ माचC eGत�~या ८४ वाचणारे 4लCहतात अनेक मा]यवरांचे लेखन आnण eGत�~या ि&Lया आnण सं&कृती सामािजक 
२००९ माचC पcरचय ८६ आप�या वाचनालयात &च(ा राज o� जोशी ठाणे आप}या वाचनालयातील प&ुतकांचा पcरचय लfनसं&था आधGुनकता ऐGतहाMसक 
२००९ माचC यादS ९० 4मळून साaयाजणीच ेP�त�नधी

अकं - 
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष#क लेखक शहर सारांश कळीचा श9द १ कळीचा श9द २ कळीचा श9द ३ 

२००९ ए9eल मखुप-ृठ फोटो �ीकांत इगंळहळीकर फुलाचा फोटो 
२००९ ए9eल संपादक4य ४ संवाद 9व;या बाळ पणेु GनसगC आnण पयाCवरण याबाबत पयाCवरण 
२००९ ए9eल वे¦यांyया गो-टS ६ झपाटलेला माणसू डॉ. अनरुाधा सोवनी पणेु �ीकांत इगंळहळीकर यांTयाAवषयी पयाCवरण कला
२००९ ए9eल कथा ११ GनरथC नीता ग�े पणेु एक Gनमं�Lत कथा वबैाxहक जीवन &LीपWुष नातसेंबंध 
२००९ ए9eल लेख १५ कृताथC सखुमणी रॉय मुंबई eा. डॉ. MशरSन कुडचेडकर यांyया9वषयी शOैnणक साxहuय 

२००९ ए9eल लेख १९ िजTया खाणाखणुाहN Cदसत नाहNत अjया मौनCहसंAेवषयी
सधुा अरोरा अन-ु डॉ. 
Aव<यागौरN गोखले मुंबई स�ूम अशा कौटंु�बक xहसेंब;दल xहसंाचार ि&Lया आnण सं&कृती अuयाचार 

२००९ ए9eल कथा २३ ऋणानबंुध eभा हडdकर पणेु रेऊ कथा &पधाC सात सव�uकृ-ट कथांपकै4 एक ववैाxहक जीवन &LीपWुष नातसेंबंध सामािजक 
२००९ ए9eल वVृा]त ३५ अfरRपश $ lथंालयाTया दशवाAष $क उFसवाची सांगता eGतGनधी अfरRपश $ lथंालयाTया दशवाAष $क उFसवाची सांगता साxहuय 
२००९ ए9eल लेख ३७ ि&Lया आnण जग महषu Aवªठल रामजी 4शदें ऐशी वषाCपवूd  मांडलेला 9वचार कालातीत लागू पड�याजोगा शोषण सामािजक 
२००९ ए9eल लेख ३९ श�य आह.े.. अFयाचाराचा अतं सGुनता गांधी रuनाZगरS अuयाचारा बाबत तWणाईचा अनभुव अuयाचार कुटंुबgयव&था सामािजक 
२००९ ए9eल तWण.कॉम ४१ समतचेी वाट eGतGनधी कुटंुबgयव&था, लfनसं&था, समाजgयव&था इuयादS बाबत कुटंुबसं&था लfनसं&था सामािजक 
२००९ ए9eल कथा ४४ Rकूटरचोर मलुगी डॉ. शलैा लोxहया बीड एका &कूटरचोर मलुSची कथा सामािजक 
२००९ ए9eल वVृा]त ४८ eGतGनधींची बठैक  मानसी घाणेकर पणेु eGतGनधींची बठैक4चा वVृा]त सामािजक 
२००९ ए9eल क9वता ५१ असलेहN चौथ ंपान पळसाला नागराज मंजळेु करमाळा 
२००९ ए9eल क9वता ५१ 9वरहगाथा डॉ. नेLा रावणकर उ�जेन 
२००९ ए9eल क9वता ५१ नव पारत(ं मीनाOी सरदेसाई सांगलS 
२००९ ए9eल क9वता ५२ �ेय अजंलS xदवेकर Mमरज 
२००९ ए9eल क9वता ५२ आरसा श4शकांत Cहगंोणकेर नाMशक 
२००९ ए9eल eGत�~या ५३ वाचणारे Mलxहतात अनेक मा]यवरांचे लेखन आnण eGत�~या आदंोलन वªैाGनक म&ुलSम 
२००९ ए9eल पL ५४ बोलकं प( मनीषा सभेुदार बेळगाव Mमसाला पाठवलेल ंबोलकं पL 
२००९ ए9eल पcरचय ५५ आप�या वाचनालयात आशा साठे पणेु आप}या वाचनालयातील प&ुतकांचा पcरचय कला कुटंुबसं&था साxहuय 
२००९ ए9eल यादS ५८ 4मळून साaयाजणीच ेP�त�नधी

अकं - 
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष#क लेखक शहर सारांश कळीचा श9द १ कळीचा श9द २ कळीचा श9द ३ 

२००९ मे मखुप-ृठ फोटो इटंरनटेTया सौज_यान े kलाि&टकyया बाट}या व कचरावेचक मलुाचा फोटो 
२००९ मे संपादक4य ४ संवाद 9व;या बाळ पणेु बाटलSबंद पा�याyया द-ुपcरणामाब;दल भांडवलशाहS पयाCवरण 

२००९ मे वे¦यांची गो-ट ६ तक$श<ुध कृती, देई जीवनाला गती! वीणा गवाणकर मलुाखत - &च(ा राज o� जोशी ठाणे वीणा गवाणकर यांची गो-ट साxहuय कला सामािजक 

२००९ मे लेख १३ अ4भ�यि�तRवातgंय आOण आपण : कृती काय $�म
अ4भ�यि�तRवातgंय 
सरंfक स4मती अ4भ�यि�तRवातgंय आOण आपण : कृती काय $�म सामािजक Rवात(ं

२००९ मे Gतरपागड ं १४ उTच कोटNतल ेलोक मकंुुद टाकसाळे पणेु आजबूाजyूया जगात}या ता�या घटना,बातRया यावर खसुखशुीत xटkपणी करणारे सदर Gनवडणकुा राजकारण 
२००९ मे कथा १६ कडी अशोक कौ�तक कोळी जळगाव एक Gनमं�Lत कथा सामािजक 
२००९ मे लेख २० कौटु]ंबक Cहसंाचार - एक जळजळीत वाRतव Pीती वडनरेकर नागपरू कौटंु�बक अuयाचाराबाबत कायदा xहसंाचार अuयाचार 
२००९ मे लेख २३ गीताचाय $ तकुारामजी दादांनी Cदललेा महाम(ं- स0ा लोकांTया हातात डॉ. 6पचदं देखण े गडZचरोलS लोकसहभागातनू गावाचा केलेला कायापालट पयाCवरण राजकारण आदंोलन 
२००९ मे कथा २५ शतकमहोFसव Aवनय पाठक पणेु रेऊ कथा &पधाC सात सव�uकृ-ट कथांपकै4 एक &वातंL लोकसंqया सामािजक 
२००९ मे लेख २९ जोती साAव(ीची लकेर!ं हमेा गाडगीळ पणेु जो�तसाAव(ीची लकेर ंया सोह�याब<दल �म मजरू शfैOणक

२००९ मे लेख ३० मCहलांTया जीवनाची आ&थ $क kकंमत kकती? Pा. �f�तज पाटुकले पणेु मxहलांyया सवC 9व�वाला आZथCक आnण पशैाyया च-Rयातनू पाहताना &Lीमhुती 
Aवकास िR(या आOण 
अथ $कारण

२००९ मे क9वता ३१ नव ंRवातgंय �ीकृpण उमरNकर परभणी 
२००९ मे लेख ३२ गHरबीची रेषा डॉ. Pभा ब�लाळ नागपरू दाcर�य रेषबेाबत दाcर�य सामािजक 
२००९ मे लेख ३४ मामाTया गावाला जाऊ या ल4लता कुलकणu पणेु पयCटकांyया त~ारSबाबत कायदा 
२००९ मे झुंजमूुंज ूलेख  ३७ श�य आह,े मCहलांवर होणाaया अFयाचाराचा अतं सकंलन- स�ुनता गांधी रuनाZगरS मxहलांवर होणाwया अuयाचाराबाबत अuयाचार शोषण xहसंाचार 
२००९ मे झुंजमूुंज ूक9वता ३९ मनातलN गोठ डॉ. eGतभा इंगोले दयाCपरू 

२००९ मे लेख ४० १९८४ - अजनूहN _यायाTया P�तfेत
हष $ मदंर अन-ु माधरुN 
दN�fत औरंगाबाद हरनाम कौर व दलिजत कौर यांyयावर झाले}या अuयाचाराबाबत अuयाचार xहसंाचार कायदा 

२००९ मे वVृा]त ४२ मCहलाCदन Aवशषेांकाचा Pकाशन सोहळा मजं�ुी कुलकणu अकोला मCहलाCदन Aवशषेांकाचा Pकाशन सोहळा व0ृा_त मCहलाCदन सामािजक
२००९ मे तWण.कॉम ४४ मी आOण समाजकाय $ न»ता हनमुतं फलके पणेु तWणाईyया समाजकायाCब;दल सामािजक राजकारण 
२००९ मे वVृा]त ४६ क_या महाराp£ाची परुRकार Pदान आOण... Rवाती कव � पणेु क_या महाराp£ाची परुRकार Pदान सोहळा व0ृा_त सघंष $ आरोrय सामािजक
२००९ मे क9वता ४८ आयpुयाच ंपRुतक अजंलN देशपांड े पणेु 
२००९ मे क9वता ४८ ग.ुजी आOण एबीसीडी वगेरे रवीं� जवादे अकोला 
२००९ मे क9वता ४८ महागाई डॉ. �ीकांत कामतकर को}हापरू 
२००९ मे क9वता ४९ तळागाळातील स&ुच(ा कातरकर नागपरू 
२००९ मे क9वता ४९ ग·दनगाठU 4शवाजी घगुे xहगंोलS 
२००९ मे लेख ५० डो�यावर मलैा वाहून नणेाaया भrंयाचा सघंष $ सपंललेा नाहN रा.Aव भRुकुटे ठाणे &वातंLाyया प]नास वषाCनंतरस;ुधा भंfयांचा संघषC संपला नाहS  जाGतgयव&था �म कायदा 
२००९ मे लेख ५२ मनात�या या �यथांना शzद6प देऊ कशी ? राधा गोडबोल े पणेु मxहला xदनाGनMमV मxहलाxदन 
२००९ मे eGत�~या ५३ वाचणारे 4लCहतात अनेक मा]यवरांचे लेखन आnण eGत�~या पयाCवरण लfनसं&था सामािजक 
२००९ मे पcरचय ५५ आप�या वाचनालयात आशा साठे पणेु आप}या वाचनालयातील प&ुतकांचा पcरचय जाGतgयव&था जागGतक4करण सामािजक 
२००९ मे यादS ५८ 4मळून साaयाजणीच ेP�त�नधी



अकं - 
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष#क लेखक शहर सारांश कळीचा श9द १ कळीचा श9द २ कळीचा श9द ३ 

२००९ जनू मखुप-ृठ फोटो मानसी 9पगंळे गcरबीच ंवा&तव दाखवणारा फोटो 
२००९ जनू संपादक4य ४ संवाद 9व;या बाळ पणेु समाजातील वाढuया e�नाबाबत सामािजक 
२००९ जनू मलुाखत ६ सेत ूबांधू  चला ... गीतालS 9व. म.ं पणेु पयाCवरण xदनाGनMमV वसधुा  सरदार, राजl� वाघमारे, महl� ढमे, संगीता ताकवणे, व समीर करमरकर यांyया बरोबर गkपा पयाCवरण �म शतेी 
२००९ जनू लेख १२ साAव(ीबाई फुल े: माणसूपणाचा झळुझळुता झरा आशा साठे पणेु सा9वLीबाई फुले यांyया9वषयी शOैnणक सामािजक धमाCधता 
२००९ जनू Gतरपागड ं १८ अ4भ�य�ती Rवातgंयाचा �तढा मकंुुद टाकसाळे पणेु आजबूाजyूया जगात}या ता�या घटना, बातRया यावर खसुखशुीत xटkपणी करणारे सदर अMभgयhती सामािजक 
२००९ जनू लेख �नसग $- एक स·दया$नभुव Pा. अनरुाधा भडसावळे रायगड GनसगाCyया स¡दयाC9वषयी पयाCवरण 
२००९ जनू लेख २३ पहाट ताaयांची मदं लकुलकु सभुाष kक_होळकर बलुढाणा हवामान9वषयी पयाCवरण 
२००९ जनू लेख २५ भट�या जातीतील मCहलांची लोकगीत े सरोज जगताप नाMशक भटhया जातीyया लोकगीता9वषयी जाGतgयव&था लोककला सामािजक 
२००९ जनू कथा २८ न उमटल�ेया भावना Gनरंजन घाटे पणेु एक Gनमं�Lत कथा &LीपWुष नातसेंबंध सामािजक तंLªान 

२००९ जनू वVृा]त ३३ राजप](त मCहला अ&धकाaयांची दसुरN पHरषद मेधा वजैापरूकर नाMशक राजप](त मCहला अ&धकाaयांTया दसुa या पHरषदेचा व0ृा_त
Aवकास िR(या आOण 
अथ $कारण R(ीकत ृ $Fव सामािजक

२००९ जनू लेख ३५ वादlRत मातFृव मोxहनी केळकर दहCम एका eMस;ध गाGयकेने दVक Gनयम पाळता मलू दVक घेतले uया9वषयी कायदा सामािजक 
२००९ जनू कथा ३७ kकती जवळ kकती दरू नीलम संगवई मुंबई रेऊ कथा &पधाC सात सव�uकृ-ट कथांपकै4 एक नातसेंबंध कुटंुबgयव&था सामािजक 
२००९ जनू झुंजमूुंज ूलेख  ४२ बाळीTया मFृयलूा वाचा फुटेल का? डॉ. सजंीवनी केळकर सोलापरू एका गरSब मलुSyया मuृयबू;दल आरोfय सामािजक दMलत 
२००९ जनू झुंजमूुंज ूलेख  ४४ मी अशी घडले कमल चgहाण मुंबई कमल चgहाण याचं  मनोगत �म कामगार सामािजक 
२००९ जनू तWण डॉट  कॉम ४५ राCहल ेरे दरू घर माझ े शMमCला फडके  मुंबई परदेशातील भारतीय 9व;याथd यांyयाबाबत शOैnणक सं&कृती 
२००९ जनू लेख ४८ मरणाच ेसाथ $क �हाव े बाळासाहेब वाघ अहमदनगर मरणा9वषयी धमC सामािजक 
२००९ जनू वVृा]त ५० पRुतक - म(ैी 4शबीर ऋता नवाथे पणेु अOर&पशCमधील बालरंजन Mशबीर या9वषयी शOैnणक 
२००९ जनू लेख ५१ भयाला वास असतो! 9वनय र. र . पणेु भय हा आजार असतो uयाब;दल 
२००९ जनू क9वता ५२ अिRतFव प-ुपा Oीरसागर उ&मानाबाद 
२००९ जनू क9वता ५२ कHरयर ओHरय oटेड लगबग पंढरSश चेके मलकापरू 
२००९ जनू क9वता ५३ भरारN चाt पवार लातरू 
२००९ जनू क9वता ५३ सख े डॉ. अनंत राऊत नांदेड 
२००९ जनू क9वता ५३ बाईच वय Mसधं ूपाडळकर बदलापरू 
२००९ जनू eGत�~या ५४ वाचणारे 4लCहतात अनेक मा]यवरांचे लेखन आnण eGत�~या लYZगक पWुषसVाक अuयाचार 
२००९ जनू बोलकं पL ५५ नवसमाज �न4म $तीसाठU म�ुयांची जोपासना हवीच डॉ. 9वजया साठे पणेु नवसमाज �न4म $तीसाठU म�ूयांची जोपासना कर8यासाठU &LीपWुष समता संघटना �-टाचार 
२००९ जनू पcरचय ५६ आप�या वाचनालयात डॉ. मणृाMलनी शहा पणेु आप}या वाचनालयातील प&ुतकांचा पcरचय शOैnणक 
२००९ जनू यादS ५८ ’4मळून साaयाजणी’ची P�त�नधी यादN

अकं - कथा >वशषेांक 
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष#क लेखक शहर सारांश कळीचा श9द १ कळीचा श9द २ कळीचा श9द ३ 

२००९ जलु ै मखुप-ृठ फोटो �ीकांत के. टS फुलांचा फोटो 
२००९ जलु ै संपादक4य ४ संवाद 9व;या बाळ पणेु Gनवडणकु4yया Gनकालाबाबत Gनवडणकू राजकारण सामािजक 
२००९ जलु ै Gतरपागड ं ८ समानतसेाठU हहेN का नाहNत मकंुुद टाकसाळे पणेु आजबूाजyूया जगात}या ता�या घटना,बातRया यावर खसुखशुीत xटkपणी करणारे सदर धमC &LीपWुष समता जातीgयg�&था 
२००९ जलु ै कथा १० ती गेलS तgेहा cरमnझम अच $ना अकलजूकर पणेु एक Gनमं�Lत कथा कुटंुबgयव&था &LीपWुष नातसेंबंध ववैाxहक जीवन 
२००९ जलु ै कथा १८ 9eय छोटS नMलनी भोसेकर पणेु रेऊ कथा &पधाC सात सव�uकृ-ट कथांपकै4 एक नातसेंबंध कुटंुबgयव&था 
२००९ जलु ै कथा २३ मLैीण सGुनता ओगले पणेु म�ैLणीyया नाuयाची कथा  नातसेंबंध सामािजक 
२००९ जलु ै कथा २७ एक एक दSप CदलNप नाईक�नबंाळकर पणेु एका डॉhटरची कथा  आरोfय सामािजक 
२००९ जलु ै कथा ३२ मला भेटलेलS �ौपदS भारती मेहता ठाणे एका �ोपदN नावाTया मCहलचेी कथा सामािजक आरोfय 
२००९ जलु ै झुंजमूुंज ूकथा  ३४ देवाचा Mलबं 9वजय जावळे बीड iामीण कथा शतेी iामीण 
२००९ जलु ै झुंजमूुंज ूलेख  ४२ खरचं R(ीज_म शाप वाटतो... वशैालS Mशदें सातारा वशैालS Mशदें यांyया जीवनाची ZचVरकथा कुटंुबgयव&था ि&Lया आnण सं&कृती आरोfय 
२००९ जलु ै लेख ४४ �बहारची सासरूवाशीण कमMलनी काटदरे मुंबई �बहारम ये शOैnणक कायC करणाwया मंगल गद� यांyयाब;दल शOैnणक सामािजक 

२००९ जलु ै कथा ४६ उंचावर 
सषुमा जगमोहन अन-ु गौरN 
गाडकेर मुंबई एका बदनाम व&तीत Rहणजे वे�या व&तीची कथा सामािजक 

२००९ जलु ै लेख ५१ मान4सक आरोrयासाठU RFयतु उप�म eशांत खुंटे पणेु मानMसक आरोfयाyया बाबतीत उप~म आरोfय सामािजक 
२००९ जलु ै eGत�~या ५३ वाचणारे Mलxहतात अनेक मा]यवरांचे लेखन आnण eGत�~या पWुषeधानता सं&कृती सामािजक 
२००९ जलु ै बोलकं पL ५४ लfन नाहS लॅपटॅाप ! सवुणाC मुंबई बोलकं पL शOैnणक 
२००९ जलु ै पcरचय ५५ आप}या वाचनालयात eभा हडdकर पणेु आप}या वाचनालयातील प&ुतकांचा पcरचय शोषण आरोfय सां&कृGतक 
२००९ जलु ै यादS ५८ 4मळून साaयाजणीच ेP�त�नधी

अकं - वषा#रंभ >वशषेांक 
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष#क लेखक शहर सारांश कळीचा श9द १ कळीचा श9द २ कळीचा श9द ३ 

२०१० ऑग&ट मखुप-ृठ पlxटगं मfुधा देशपांडे Zचतंाi&त झाले}या मxहलांचे पlxटगं 
२०१० ऑग&ट संपादक4य ४ संवाद गीतालS 9व. म.ं पणेु दहशतवाद याबाबत xहसंाचार दहशतवाद जाGतgयव&था 
२०१० ऑग&ट लेख ६ आपल ेP�त�नधी - आपल ेvडँ अबँसॅडेस $ 9व;या बाळ पणेु Mमसाyया eGतGनधींबाबत सामािजक 

२०१० ऑग&ट कथा ८ &तनपाषाण �हो�गा अन-ु वदंना करबंकेर सावंतवाडी gहो}गाची अनवुाxदत कथा  आरोfय ि&Lया आnण सं&कृती सामािजक 
२०१० ऑग&ट खबर लहHरया १४ शा�वत वाटचाल कुसमू कnणCक मंचर, पणेु सामािजक काम करणाwयांना साwयाजणीम ये अवकाश दे�यासाठ� असलेले खबर लहरSया (शा�वत) पयाCवरण आxदवासी सामािजक 

२०१० ऑग&ट 
खबर लहHरया 
अनभुव कथन २० मिTछमार सोसायटNची नौका वाट काढत आहे बधुाजी डामसे मंचर, पणेु सामािजक काम करणाwयांना साwयाजणीम ये अवकाश दे�यासाठ� असलेले खबर लहरSया (शा�वत) पयाCवरण आZथCक 

२०१० ऑग&ट लेख २४ Rपेशल Cटचर - डRेटNनशेन गोpट राजीव तांबे MशOण9वषयक शOैnणक सामािजक 
२०१० ऑग&ट Gतरपागड ं २७ ध«डा: टN�हNवर का Rवतः Tया पायावर मकंुुद टाकसाळे पणेु आजबूाजyूया जगात}या ता�या घटना, बातRया यावर खसुखशुीत xटkपणी करणारे सदर भांडवलशाहS सामािजक 

२०१० ऑग&ट 9वशषे ओळख २९ कॉ»डे kकरण मोघ े
मलुाखतकार- गीतालN Aव. 
म.ं, Rनहेल बनसोड े पणेु जनवादS मxहला संघटनेyया नेuया कॉ¨ेड �करण मोघे यांची 9वशषे ओळख �म आरOण &Lीमhुती 

२०१० ऑग&ट लेख ३४ सघंष $ : एक उTच दाबाचा शzद अGनता कुलकणd पणेु अजंलS कुलकणd यांyया संघषाC9वषयी संघषC 
Aवकास िR(या आOण 
अथ $कारण

२०१० ऑग&ट लेख ३६ िजदंाबाद साथी ! ओजस स.ु 9व. पणेु आMशष मंडलोई या कायCकuयाC9वषयी आदंोलन पयाCवरण सामािजक 

२०१० ऑग&ट तWण.कॉम ३९ मी कात टाकलN
शलैजा �तवल,े शzदांकन- 
दNपा देशमखु ठाणे डॉ. अभय बंग व राणी बंग यांनी चालू केले}या GनमाCण Mश�बरातील Mश�बराथd याचं मनोगत चंगळवाद &LीपWुष समता धमC 

२०१० ऑग&ट क9वता ४१ ती डॉ. अनपुमा उजगरे ठाणे 
२०१० ऑग&ट क9वता ४१ प0रुच �हN ! द. श. मोहळकर सोलापरू 
२०१० ऑग&ट क9वता ४२ राणी मनीषा साध ू नागपरू 
२०१० ऑग&ट क9वता ४२ नात े रोCहणी पांड े नागपरू 
२०१० ऑग&ट क9वता ४२ झाड वदंना कुलकणu बेळगाव 
२०१० ऑग&ट क9वता ४४ Rवात(ंCदनीच लrन... मrुधा देशपांड े पणेु 

२०१० ऑग&ट मलुाखत ४५ वषा$ अडालजा

मलुाखतकार -सोनल 
श�ुला, अन-ु डॉ. शभुांगी 
रायकर पणेु &LीवादS लेnखका वषाC अडालजा यांची मलुाखत &Lीमhुती साxहuय कला 

२०१० ऑग&ट लेख ५१ &चम8या पाखराची गोpट रजनी करदंNकर मुंबई मुंबईसारqया xठकाणी Zचमणी पाळणाwया GनसगCeेमींची गो-ट पयाCवरण 
२०१० ऑग&ट झुंजमूुंज ू- लेख ५३ lामीण िR(यांच ेआरोrय 6पालN भसुारN पणेु iामीण ि&Lयांyया आरोfयाyया e�नाबाबत आरोfय iामीण &Lी सामािजक 
२०१० ऑग&ट लेख ६१ Pाचाय $ Aवमल भागवत - एक आदरजंलN देवयानी फाटक मुंबई �ी. पु. भागवत यांyया सहचाcरणी 9वमल भागवत यांना आदरांजलS सामािजक ि&Lया आnण सं&कृती 
२०१० ऑग&ट सuय कथा  ६५ कथा एका Rवात(ंवादN �नदश $नाची 4म4लदं पदकx यएुसए &वातंPयाची सuयकथा &वातंL सामािजक 
२०१० ऑग&ट लेख ६८ �न4म0- Aवलायती दोRतांTया कहा8यांच े मधेा टoगशे पणेु परदेशी MमLांyया गो-टS सामािजक 
२०१० ऑग&ट लेख ७१ �यसनम�ुतीTया वाटेवरNल R(ी Pा. अनरुाधा करकरे पणेु ि&Lयांचे gयसनाधीन हो�याचे eमाण वाढतंय uयाबाबत  आरोfय gयसनाधीन Mलगंभाव 
२०१० ऑग&ट लेख ७४ याना लAेवन वासतंी फडके मुंबई कोलं�बया 9व;यापीठातील eा यापक याना ले9वन यांyया 9वªान 9वषयक कायाC9वषयी वªैाGनक 
२०१० ऑग&ट वVृा]त ७८ समतसेाठU आपण प.ुष! �ांती अिrनहो(ी-डबीर पणेु Mलगंभाव GनरपेO कायदे  या पcरसंवादाचा वVृा]त Mलगंभाव पWुषसVाक कायदा 
२०१० ऑग&ट कोड ८१ शzदखळे &च(ा राज o� जोशी ठाणे 
२०१० ऑग&ट लेख ८२ साaयाजणी कडून काय 4मळाल?ं काय हव ं? Pभा हडuकर पणेु ’साwयाजणी’कडून काय Mमळालं व काय हवं याबाबत &LीपWुष समता सामािजक 
२०१० ऑग&ट पcरचय ८४ आप�या वाचनालयात अजंलN कुलकणu पणेु आप}या वाचनालयातील प&ुतकांचा पcरचय जाGतgयव&था पयाCवरण कला 
२०१० ऑग&ट eGत�~या ८६ वाचणारे 4लCहतात अनेक मा]यवरांचे लेखन आnण eGत�~या सामािजक &LीपWुष समता 
२०१० ऑग&ट पL ८७ बोलकं प( 4सनी Rहापसा, गोवा Mमसाला एक बोलकं पL सामािजक 



२०१० ऑग&ट यादS ८८ 4मळून साaयाजणीच ेP�त�नधी

अकं - 
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष#क लेखक शहर सारांश कळीचा श9द १ कळीचा श9द २ कळीचा श9द ३ 

२०१० सkटlबर मखुप-ृठ फोटो सAुPया सरकार (कुलकणu) म&ुलSम पेहरावातील मलुाचा फोटो 
२०१० सkटlबर संपादक4य ४ संवाद गीतालS 9व. म.ं पणेु भारतीय सं&कृतीब;दल tढS परंपरा सं&कृती सामािजक 
२०१० सkटlबर लेख ६ खरैलांजी हFयाकांड काय<यालाच शरण असीम सरोदे पणेु खरैलांजी हuयाकांड आnण कायदेशीर आदंोलन xहसाचार जाGतgयव&था कायदा 
२०१० सkटlबर  डिे&टनेशन गो-ट १० दाZगना राजीव तांबे एक डिे&टनेशन गो-ट सामािजक 
२०१० सkटlबर खबर लहHरया १२ शा�वत वाटचाल कुसमू कnणCक मंचर, पणेु सामािजक काम करणाwयांना ’साwयाजणी’म ये अवकाश दे�यासाठ� असलेले खबर लहरSया (शा�वत) आxदवासी आरोfय सामािजक 
२०१० सkटlबर Gतरपागड ं २७ Cहदं ूआOण दोन कादबंaया मकंुुद टाकसाळे पणेु आजबूाजyूया जगात}या ता�या घटना, बातRया यावर खसुखशुीत xटkपणी करणारे सदर xहदं ू साxहuय सामािजक 
२०१० सkटlबर 9वशषे ओळख २१ उजळ}या &ने��योती माधव गवाणकर रuनाZगरS अधं मलुांम ये शOैnणक काम करणाwया  आशा कामत व eGतभा सेनगुkता यांची 9वशषे ओळख शOैnणक सामािजक 
२०१० सkटlबर लेख २४ कोसी ब<ुधवणेी कx म�ुतवणेी सरेुखा सळेु कोसी या नदSला वारंवार येणाwया परुामळेु उ;भवणाwया e�ना9वषयी पयाCवरण आरोfय iामीण &Lी 
२०१० सkटlबर लेख २७ जीवनगाणे जयंती पटवधCन पणेु �ये-ठ xदनाGनMमV आजीआजोबांचा लेख  सामािजक 
२०१० सkटlबर लेख २८ नोबले आOण शाR(� िR(या डॉ. शMमC-ठा खेर पणेु नोबेल पाcरतो9षक 9वजेuया शा&Lª ि&Lया यांyया9वषयी वªैाGनक शOैnणक सामािजक 
२०१० सkटlबर लेख ३३ गोरा रगं आOण लाल कंुकू कमMलनी काटदरे ऑ&�ेMलया स¡दयाCब;दल लेख सं&कृती आnण ि&Lया सामािजक 

२०१० सkटlबर तWण.कॉम ३४ 4सखना जारN ह ै
साCहब अ_वर, अन-ु दNपा 
देशमखु डॉ. अभय बंग व राणी बंग यांनी चालू केले}या GनमाCण Mश�बरातील Mश�बराथd याचं मनोगत शOैnणक सामािजक 

२०१० सkटlबर क9वता ३६ 4भतं eा. राजl� दास कुडूCवाडी 
२०१० सkटlबर क9वता ३६ बघतोय त ेघर अGनल जंवजाळ नागपरू 
२०१० सkटlबर क9वता ३७ ओढ शंकर मगुळे उ&मानाबाद 
२०१० सkटlबर क9वता ३७ सांभाळून ठेवताना वासतंी इनामदार - जोशी को}हापरू 
२०१० सkटlबर क9वता ३७ मी नारायण लाळे ड��बवलS 
२०१० सkटlबर लेख ३८ आय:ुपयाचा �याला मालती गाडगीळ xदवंगत मालती गाडगीळ यांचा लेख �Mमक माhसCवाद आदंोलन 
२०१० सkटlबर कथन ४३ अटळ असा मी डॉ. सनंुदा कनाCड धारवाड &वकथन सामािजक 
२०१० सkटlबर कथा ४४ रेणकुा स9ुeया सह·ब;ुधे ( कथा  अधCवट आहे) सामािजक 
२०१० सkटlबर पcरचय ४८ आप�या वाचनालयात ZचLा राजl� जोशी ठाणे आप}या वाचनालयातील प&ुतकांचा पcरचय शते साxहuय सामािजक 
२०१० सkटlबर eGत�~या ५० वाचणारे 4लCहतात अनेक मा]यवरांचे लेखन आnण eGत�~या शOैnणक सामािजक 
२०१० सkटlबर पL ५१ बोलकं प( सजुाता खरे को}हापरू Mमसाला एक बोलकं पL लYZगक कुटंुबसं&था 

२०१० सkटlबर लेख ५२ ... तर काय ]बघडल ंह ेhहणन ंमानभावीपणाच ेआहे Pाज�ता उषा Aवनायक पणेु ि&Lयांyया वेगवेग�या e�नाबाबत आरोfय Mलगंभाव 
िR(या आOण 
सRंकृती

२०१० सkटlबर कोड ५५ शzदखळे ZचLा राजl� जोशी ठाणे 
२०१० सkटlबर लेख ५६ Rपश $ मन पालवत े 9व;या बाळ पणेु सामािजक काम करणाwया  सं&था मध}या कायCकuया�yया  Mश�बरातील अनभुव सामािजक सं&था 
२०१० सkटlबर यादS ५८ 4मळून साaयाजणीच ेP�त�नधी

अकं - वषा#रंभ >वशषेांक 
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष#क लेखक शहर सारांश कळीचा श9द १ कळीचा श9द २ कळीचा श9द ३ 

२०१० ऑhटो- नोgहl मखुप-ृठ पlxटगं अWंधती वतCक गुरं राखता राखता प&ुतक वाचणाwया शतेकwयाचे पlxटगं 
२०१० ऑhटो- नोgहl संपादक4य ८ संवाद गीतालS 9व. म.ं पणेु xदवाळी अकंा 9वषयी तसेच देशात सtु असले}या वेगवेग�या गो-टS बाबत सं&कृती धमC साxहuय 
२०१० ऑhटो- नोgहl लेख १० रखरखीत वाळवटंातील एक kकमया सनुीती. स.ु र. पणेु अWणा रॉय, व uयांचे सहकारS शंकरभयैा, Gनखील ड ेया कायCकuया�चे माxहतीyया अZधकाराचे कायC या9वषयी कायदा आदंोलन सामािजक 
२०१० ऑhटो- नोgहl कथा १८ सयूC kयायलेलS फुल ं नीरजा मुंबई नवरा-बायकोyया नाuयाची कथा &LीपWुष नातसेंबंध कुटंुबgयव&था 
२०१० ऑhटो- नोgहl लेख २४ Pदेश साक�याच,े R(ी राqयाच े डॉ. माया पं�डत हे�ाबाद काशीबाई काGनटकर आnण रोकाया सखावत हुसनै यांyया यटुो9पयन कादंबwया साxहuय MशOण &Lी हhक 

२०१० ऑhटो- नोgहl लेख ३२ मो¬ठ होताना... समीOा फराकटे पणेु 
त.णाईची धडकन- एकूणच त.णांच ंµ<यगत आOण qयpेठांनी ंसां&गतल�ेया य�ुतीTया चार गोpटN अस ंवत ु $ळ पणू $ 
कर8याचा हा PयFन... शOैnणक सामािजक 

२०१० ऑhटो- नोgहl लेख ३६ म:ुय Pवाहाकडून पया$याकड े तजेस पोळ पणेु 
त.णाईची धडकन- एकूणच त.णांच ंµ<यगत आOण qयpेठांनी ंसां&गतल�ेया य�ुतीTया चार गोpटN अस ंवत ु $ळ पणू $ 
कर8याचा हा PयFन... सामािजक 

२०१० ऑhटो- नोgहl लेख ४० ले मशाले ओजस स.ु 9व. पणेु 
त.णाईची धडकन- एकूणच त.णांच ंµ<यगत आOण qयpेठांनी ंसां&गतल�ेया य�ुतीTया चार गोpटN अस ंवत ु $ळ पणू $ 
कर8याचा हा PयFन... सां&कृGतक राजक4य 

िR(या आOण 
सRंकृती

२०१० ऑhटो- नोgहl लेख ४४ रोज नव ेकाहN ... eीती ओ 
त.णाईची धडकन- एकूणच त.णांच ंµ<यगत आOण qयpेठांनी ंसां&गतल�ेया य�ुतीTया चार गोpटN अस ंवत ु $ळ पणू $ 
कर8याचा हा PयFन... वªैाGनक शOैnणक शतेी 

२०१० ऑhटो- नोgहl ना«य ४८  9वसंवाद �ीकांत बोजेवार ठाणे 
त.णाईची धडकन- एकूणच त.णांच ंµ<यगत आOण qयpेठांनी ंसां&गतल�ेया य�ुतीTया चार गोpटN अस ंवत ु $ळ पणू $ 
कर8याचा हा PयFन... &Lी-पWुष नातसेंबंध कुटंुबसं&था 

२०१० ऑhटो- नोgहl लेख ५२ AपढNचा पडदा आOण पड<याची AपढN जयदेव डोळे औरंगाबाद 
त.णाईची धडकन- एकूणच त.णांच ंµ<यगत आOण qयpेठांनी ंसां&गतल�ेया य�ुतीTया चार गोpटN अस ंवत ु $ळ पणू $ 
कर8याचा हा PयFन... जागGतक4करण दहशतवाद �-टाचार 

२०१० ऑhटो- नोgहl लेख ६० सोशल ने«व�क� ग 
अTयतु गोडबोल,े अतलु 
कहात े

त.णाईची धडकन- एकूणच त.णांच ंµ<यगत आOण qयpेठांनी ंसां&गतल�ेया य�ुतीTया चार गोpटN अस ंवत ु $ळ पणू $ 
कर8याचा हा PयFन... इंटरनेट जागGतक4करण तंLªान 

२०१० ऑhटो- नोgहl लेख ६६, ८३ zलॉग व त.णाई अवधतू ड�गरे पणेु 
त.णाईची धडकन- एकूणच त.णांच ंµ<यगत आOण qयpेठांनी ंसां&गतल�ेया य�ुतीTया चार गोpटN अस ंवत ु $ळ पणू $ 
कर8याचा हा PयFन... इंटरनेट संगणक 

२०१० ऑhटो- नोgहl लेख ६८ देहRवभाव Fयाचा आOण �तचा उuपल चंदावार पणेु 
त.णाईची धडकन- एकूणच त.णांच ंµ<यगत आOण qयpेठांनी ंसां&गतल�ेया य�ुतीTया चार गोpटN अस ंवत ु $ळ पणू $ 
कर8याचा हा PयFन... लYZगक &LीपWुष समता R(ीप.ुष नातसेबंधं

२०१० ऑhटो- नोgहl लेख ७२ एक झलक य&ंगRतानातील काजल नाईक मुंबई 
त.णाईची धडकन- एकूणच त.णांच ंµ<यगत आOण qयpेठांनी ंसां&गतल�ेया य�ुतीTया चार गोpटN अस ंवत ु $ळ पणू $ 
कर8याचा हा PयFन... Mलगंभाव &LीपWुष नातसेंबंध लYZगक 

२०१० ऑhटो- नोgहl gयंगZचL ७६ Confession of a practising patriarchal mind Labeeb Elbiem पणेु 
त.णाईची धडकन- एकूणच त.णांच ंµ<यगत आOण qयpेठांनी ंसां&गतल�ेया य�ुतीTया चार गोpटN अस ंवत ु $ळ पणू $ 
कर8याचा हा PयFन... पWुषी 

२०१० ऑhटो- नोgहl लेख ८० यवुकांमधील �यसनाधीनता मhुता पणुतांबेकर पणेु 
त.णाईची धडकन- एकूणच त.णांच ंµ<यगत आOण qयpेठांनी ंसां&गतल�ेया य�ुतीTया चार गोpटN अस ंवत ु $ळ पणू $ 
कर8याचा हा PयFन... gयसनाधीन आरोfय चंगळवाद 

२०१० ऑhटो- नोgहl लेख ८४ काहN त.ण &च(पट गणेश मतकरS मुंबई 
त.णाईची धडकन- एकूणच त.णांच ंµ<यगत आOण qयpेठांनी ंसां&गतल�ेया य�ुतीTया चार गोpटN अस ंवत ु $ळ पणू $ 
कर8याचा हा PयFन... कला सामािजक 

२०१० ऑhटो- नोgहl लेख ८८ छो�या &च(पटांच ंभ_नाट जग सषुमा दातार पणेु 
त.णाईची धडकन- एकूणच त.णांच ंµ<यगत आOण qयpेठांनी ंसां&गतल�ेया य�ुतीTया चार गोpटN अस ंवत ु $ळ पणू $ 
कर8याचा हा PयFन... कला सामािजक 

२०१० ऑhटो- नोgहl लेख ९२ आhहN चालव ूहा पढु ेवारसा... दSपा देशमखु पणेु 
त.णाईची धडकन- एकूणच त.णांच ंµ<यगत आOण qयpेठांनी ंसां&गतल�ेया य�ुतीTया चार गोpटN अस ंवत ु $ळ पणू $ 
कर8याचा हा PयFन... दाcर�य आxदवासी जागGतक4करण 

२०१० ऑhटो- नोgहl लेख ९४ वाढायला म�ुत अवकाश Cदला एवढंच...
वसतं आबाजी डहाके, Pभा 
गणोरकर अमरावती 

त.णाईची धडकन- एकूणच त.णांच ंµ<यगत आOण qयpेठांनी ंसां&गतल�ेया य�ुतीTया चार गोpटN अस ंवत ु $ळ पणू $ 
कर8याचा हा PयFन... सामािजक 

२०१० ऑhटो- नोgहl लेख ९६ मा¨या अिRतFवाच ेजतं ू राहS डहाके अमरावती 
त.णाईची धडकन- एकूणच त.णांच ंµ<यगत आOण qयpेठांनी ंसां&गतल�ेया य�ुतीTया चार गोpटN अस ंवत ु $ळ पणू $ 
कर8याचा हा PयFन... नातसेंबंध सामािजक 

२०१० ऑhटो- नोgहl लेख ९८ अम�ूय, Aवलfण वारसा ताxहरा ठेकेकरा मुंबई 
त.णाईची धडकन- एकूणच त.णांच ंµ<यगत आOण qयpेठांनी ंसां&गतल�ेया य�ुतीTया चार गोpटN अस ंवत ु $ळ पणू $ 
कर8याचा हा PयFन... सामािजक नातसेंबंध 

२०१० ऑhटो- नोgहl लेख १०० Aव�ानवसा &नेहल बनसोड े
त.णाईची धडकन- एकूणच त.णांच ंµ<यगत आOण qयpेठांनी ंसां&गतल�ेया य�ुतीTया चार गोpटN अस ंवत ु $ळ पणू $ 
कर8याचा हा PयFन... वªैाGनक 

२०१० ऑhटो- नोgहl लेख १०३ एका िज<दNच ंनाव सतीश बाबरुाव पवार बालाजी इंगळे उ&मानाबाद 
त.णाईची धडकन- एकूणच त.णांच ंµ<यगत आOण qयpेठांनी ंसां&गतल�ेया य�ुतीTया चार गोpटN अस ंवत ु $ळ पणू $ 
कर8याचा हा PयFन... शतेी तंLªान 

२०१० ऑhटो- नोgहl लेख ११० अपFय Pेम मनीषा दSOत पणेु 
त.णाईची धडकन- एकूणच त.णांच ंµ<यगत आOण qयpेठांनी ंसां&गतल�ेया य�ुतीTया चार गोpटN अस ंवत ु $ळ पणू $ 
कर8याचा हा PयFन... नातसेंबंध सं&कृती सामािजक 

२०१० ऑhटो- नोgहl लेख ११२ पखंांना बळ देणारा वारसा 9वभावरS देशपांड े पणेु 
त.णाईची धडकन- एकूणच त.णांच ंµ<यगत आOण qयpेठांनी ंसां&गतल�ेया य�ुतीTया चार गोpटN अस ंवत ु $ळ पणू $ 
कर8याचा हा PयFन... सं&कृती नातसेंबंध सामािजक 

२०१० ऑhटो- नोgहl लेख ११४ मखुव�याTया द�ुनयतेील माणसूपणा वषाC बेटावदकर पणेु 
त.णाईची धडकन- एकूणच त.णांच ंµ<यगत आOण qयpेठांनी ंसां&गतल�ेया य�ुतीTया चार गोpटN अस ंवत ु $ळ पणू $ 
कर8याचा हा PयFन... कला सामािजक 

२०१० ऑhटो- नोgहl लेख ११६ अनवट गा8याचा वारसा &वाती कव� पणेु 
त.णाईची धडकन- एकूणच त.णांच ंµ<यगत आOण qयpेठांनी ंसां&गतल�ेया य�ुतीTया चार गोpटN अस ंवत ु $ळ पणू $ 
कर8याचा हा PयFन... कला 

२०१० ऑhटो- नोgहl लेख ११८ मिंजल बहुत दरू ह.ै.. जाना ज.रN ह ै MमMलदं चgहाण पणेु 
त.णाईची धडकन- एकूणच त.णांच ंµ<यगत आOण qयpेठांनी ंसां&गतल�ेया य�ुतीTया चार गोpटN अस ंवत ु $ळ पणू $ 
कर8याचा हा PयFन... सामािजक ववैाxहक जीवन कामगार 

२०१० ऑhटो- नोgहl लेख १२२ त.णाई, �नवडीच ेRवात(ं, त(ं�ान आOण R(ीम�ुती डॉ. छाया दातार मुंबई 
त.णाईची धडकन- एकूणच त.णांच ंµ<यगत आOण qयpेठांनी ंसां&गतल�ेया य�ुतीTया चार गोpटN अस ंवत ु $ळ पणू $ 
कर8याचा हा PयFन... तंLªान &Lीमhुती �म 

२०१० ऑhटो- नोgहl लेख १२५ taxi drivers of Amman अ�ताफ माखीवाला मुंबई 
त.णाईची धडकन- एकूणच त.णांच ंµ<यगत आOण qयpेठांनी ंसां&गतल�ेया य�ुतीTया चार गोpटN अस ंवत ु $ळ पणू $ 
कर8याचा हा PयFन...



२०१० ऑhटो- नोgहl लेख १२६ lामीण त.णाची अवRथा भारत काळे परभणी 
त.णाईची धडकन- एकूणच त.णांच ंµ<यगत आOण qयpेठांनी ंसां&गतल�ेया य�ुतीTया चार गोpटN अस ंवत ु $ळ पणू $ 
कर8याचा हा PयFन... शतेी MशOण राजकारण 

२०१० ऑhटो- नोgहl लेख १२९ यवुम(ैी , R(ीप.ुष समतसेाठU 9eयंवदा बारभाई पणेु 
त.णाईची धडकन- एकूणच त.णांच ंµ<यगत आOण qयpेठांनी ंसां&गतल�ेया य�ुतीTया चार गोpटN अस ंवत ु $ळ पणू $ 
कर8याचा हा PयFन... लYZगक xहसंाचार पWुषसVाक 

२०१० ऑhटो- नोgहl लेख १३३ न�या AपढNच ेल �&गक जीवन मनीषा सबनीस पणेु 
त.णाईची धडकन- एकूणच त.णांच ंµ<यगत आOण qयpेठांनी ंसां&गतल�ेया य�ुतीTया चार गोpटN अस ंवत ु $ळ पणू $ 
कर8याचा हा PयFन... लYZगक सामािजक 

२०१० ऑhटो- नोgहl लेख १३४ त.णाईTया चphयातनू घटRफोट असीम सरोदे पणेु 
त.णाईची धडकन- एकूणच त.णांच ंµ<यगत आOण qयpेठांनी ंसां&गतल�ेया य�ुतीTया चार गोpटN अस ंवत ु $ळ पणू $ 
कर8याचा हा PयFन... कायदा लfनसं&था सामािजक 

२०१० ऑhटो- नोgहl लेख १३८ जाह�या काहN चकुा... मhुता मनोहर पणेु 
त.णाईची धडकन- एकूणच त.णांच ंµ<यगत आOण qयpेठांनी ंसां&गतल�ेया य�ुतीTया चार गोpटN अस ंवत ु $ळ पणू $ 
कर8याचा हा PयFन... सामािजक सामािजक 

२०१० ऑhटो- नोgहl लेख १३९ जाह�या काहN चकुा... आनंद कपरू 
त.णाईची धडकन- एकूणच त.णांच ंµ<यगत आOण qयpेठांनी ंसां&गतल�ेया य�ुतीTया चार गोpटN अस ंवत ु $ळ पणू $ 
कर8याचा हा PयFन... सामािजक 

२०१० ऑhटो- नोgहl लेख १४० जाह�या काहN चकुा... अyयतु गोडबोले 
त.णाईची धडकन- एकूणच त.णांच ंµ<यगत आOण qयpेठांनी ंसां&गतल�ेया य�ुतीTया चार गोpटN अस ंवत ु $ळ पणू $ 
कर8याचा हा PयFन... सामािजक 

२०१० ऑhटो- नोgहl लेख १४१ जाह�या काहN चकुा... अनाMमका 
त.णाईची धडकन- एकूणच त.णांच ंµ<यगत आOण qयpेठांनी ंसां&गतल�ेया य�ुतीTया चार गोpटN अस ंवत ु $ळ पणू $ 
कर8याचा हा PयFन... सामािजक 

२०१० ऑhटो- नोgहl लेख १४१ जाह�या काहN चकुा... अGनल अवचट पणेु 
त.णाईची धडकन- एकूणच त.णांच ंµ<यगत आOण qयpेठांनी ंसां&गतल�ेया य�ुतीTया चार गोpटN अस ंवत ु $ळ पणू $ 
कर8याचा हा PयFन... सामािजक 

२०१० ऑhटो- नोgहl लेख १४३ त.ण मन त.ण मत ओजस स ुAव, आ4शष पारधी पणेु, ओतरू 
त.णाईची धडकन- एकूणच त.णांच ंµ<यगत आOण qयpेठांनी ंसां&गतल�ेया य�ुतीTया चार गोpटN अस ंवत ु $ळ पणू $ 
कर8याचा हा PयFन... लfनसं&था आरOण सं&कृती 

२०१० ऑhटो- नोgहl क9वता १५१ लखलखाट सरहद ओलांडून यणेारा अजीम राहS बलुढाणा 
२०१० ऑhटो- नोgहl क9वता १५२ Aपळा �कशोर पाठक नाMशक 
२०१० ऑhटो- नोgहl क9वता १५२ त ू �ीपाद जोशी नागपरू 
२०१० ऑhटो- नोgहl क9वता १५२ रेलTया फलाटावर तकुाराम nख}लारे परभणी 
२०१० ऑhटो- नोgहl क9वता १५३ ऋत ू सरेुश पाचकवडे अकोला 
२०१० ऑhटो- नोgहl क9वता १५३ काडीमोड अपणाC भावे पणेु 
२०१० ऑhटो- नोgहl क9वता १५३ भांडी घासणाaया मलुN कैलास द¡ड अहमदनगर 
२०१० ऑhटो- नोgहl क9वता १५४ अिRतFव क}पना धमुाळ बोरSभडक, द¡ड 
२०१० ऑhटो- नोgहl क9वता १५४ एकदा एक माणसू.. Gनतीन कुलकणd पणेु 

२०१० ऑhटो- नोgहl लेख १५५ FयांनाहN हवयं सखु डॉ. Aवनोद गोरवाडकर नाMशक मालेगाव मधील कापड gयवसायात काम करणाwया मxहलां9वषयी �म मजरू 
Aवकास िR(या 
आOण अथ $कारण

२०१० ऑhटो- नोgहl कथा १६४, १९७ आfेप मधकुर धमा$परुNकर नांदेड एक सामािजक कथा सामािजक नातसेंबंध 
२०१० ऑhटो- नोgहl लेख १६८ अलकनदं समथ $ मोxहनी केळकर Mसगंापरू अलकनंद समथC यांyयाब;दल कला 
२०१० ऑhटो- नोgहl लेख १७४ माणसाला kकती मजा लागत?े पदमजा फाटक (मजते) पणेु एका गुkतगारात लपनू बसले}या �य ूमलुSची रोजGनशी सामािजक 
२०१० ऑhटो- नोgहl कथा १७८ APय असीम अच $ना अकलजूकर पणेु नातसेंबधाची कथा  &LीपWुष नातसेंबंध शOैnणक 
२०१० ऑhटो- नोgहl लेख १८४ माणस ंवाचणारN : तारा jयामला वनारसे पणेु तारा वनारसे यांyयाब;दल साxहuय सामािजक 
२०१० ऑhटो- नोgहl लेख १८७ तारा म(ैीण आOण लOेखका डॉ. शभुांगी रायकर पणेु तारा वनारसे यांyया साxहuयाब;दल व माणसूपणाब;दल साxहuय सामािजक 
२०१० ऑhटो- नोgहl कथा १९२ भान qयोती मोकाशी- का�नटकर नवी xद}लS कामाyया तणावाची कथा ववैाxहक जीवन सामािजक 
२०१० ऑhटो- नोgहl क9वता १९८ शzद दरुाव ूनय ेhहणनू अ�नल जवजाळ नागपरू 
२०१० ऑhटो- नोgहl क9वता १९८ एकल�याचा अत�ृत आFमा Pशांत असणारे अकोला 
२०१० ऑhटो- नोgहl क9वता १९९ सोरगत डॉ. साई लळीत को}हापरू 
२०१० ऑhटो- नोgहl क9वता १९९ Pjन आOण आhहN बाळ जोशी धळेु 
२०१० ऑhटो- नोgहl क9वता २०० गज आOण जग आjलषेा महाजन पणेु 
२०१० ऑhटो- नोgहl क9वता २०० पखं सवुणा$ जाधव मुंबई 
२०१० ऑhटो- नोgहl क9वता २०० CदलN पाठवनू सHरता पदकx पणेु 
२०१० ऑhटो- नोgहl क9वता २०० मातीच ेपाय सधुाकर भोसले पणेु 
२०१० ऑhटो- नोgहl क9वता २०० गाण े �नरजंन माधव नागपरू 
२०१० ऑhटो- नोgहl क9वता २०१ शzद शोभा बडव े मालेगाव 
२०१० ऑhटो- नोgहl क9वता २०१ रेषा &च(ा fीरसागर गोवा 
२०१० ऑhटो- नोgहl क9वता २०१ देवRपश $ भागवत महु �कर ठाणे 
२०१० ऑhटो- नोgहl कथा २०२ चहेaयामागचा चहेरा पकंज कु.लकर मुंबई चेहwयावर लावले}या मखुव«या9वषयी MशOण सामािजक 
२०१० ऑhटो- नोgहl वVृा]त २०५ Rवतः बरोबर इतरांनाहN सम<ृध करणारा सवंाद �नतांत गरजचेा P�ा हo�े अहमदनगर ’साwयाजणी’चा वषाCरंभ 9वशषेांक eकाशन सोहळा अ]याय पWुषसVाक सामािजक 
२०१० ऑhटो- नोgहl वVृा]त २०७ Aववाह पHरषदेTया �न4म0ान ेनगरला घडला एक उदबोधक सवंाद P�ा हo�े अहमदनगर Aववाह पHरषदेTया �न4म0ान ेनगरला घडला एक उ<बोधक सवंाद AववाहसRंथा कायदा सामािजक
२०१० ऑhटो- नोgहl अनभुव २११ नमनुा अनभुवकथन स ुगो तपRवी पणेु अनभुवकथन सामािजक 

२०१० ऑhटो- नोgहl कथा २१२ वाघ
4सरNसकुमार दास, अन-ु 
वदंना भागवत पणेु एक अनवुाxदत कथा धाMमCक सामािजक 

२०१० ऑhटो- नोgहl पcरचय २२० आप�या वाचनालयात आशा साठे पणेु आप}या वाचनालयातील प&ुतकांचा पcरचय &Lीमhुती &Lी-चळवळ &LीपWुष समता 
२०१० ऑhटो- नोgहl eGत�~या २२२ वाचणारे 4लCहतात अनेक मा]यवरांचे लेखन आnण eGत�~या सामािजक 
२०१० ऑhटो- नोgहl पL २२३ बोलकं प( रजनी करदंNकर मुंबई एक बोलकं पL सामािजक 
२०१० ऑhटो- नोgहl यादS २२४ 4मळून साaयाजणीच ेP�त�नधी

अकं - 
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष#क लेखक शहर सारांश कळीचा श9द १ कळीचा श9द २ कळीचा श9द ३ 

२०१० �डसlबर मखुप-ृठ पlxटगं मोहन जाधव nखडक4 व uयातनू xदसणारे GनसगाCचे पlxटगं 
२०१० �डसlबर संपादक4य ४ संवाद गीतालS 9व. म.ं पणेु डॉ. बाबासाहेब आबेंडकर यांचा महापcरGनवाCण xदन व माxहतीचा अZधकार याबाबत धमC दMलत कायदा 
२०१० �डसlबर लेख ६ एक मराठU R(ी आFमकथतेील Aवष8ण समाजजीवनाTया �न4म0ान े Pा. सनुीलकुमार लवटे को}हापरू �ीमती रमाबाई रानड ेयांyया9वषयी साCहFयात R(ी P�तमा ववैाCहक जीवन सामािजक
२०१० �डसlबर 9वशषे ओळख १० Aवशषे ओळख - स&ुचता पडळकर डॉ. मानसी गानू सांगलS सZुचता पडळकर यांची 9वशषे ओळख शOैnणक सामािजक 
२०१० �डसlबर लेख १४ तसा सोपा e�न राजीव तांबे एक डिे&टनेशन गो-ट ि&Lया आnण सं&कृती &LीपWुष समता सामािजक 
२०१० �डसlबर लेख १६ दगुाCमाता त ेवे�यामाता मंगला सामंत पणेु ि&Lयांyया शोषणाब;दल ि&Lया आnण सं&कृती पWुषसVाक सामािजक 
२०१० �डसlबर Gतरपागड ं १८ AपपलN लाइ�ह आOण बदंN मकंुुद टाकसाळे पणेु आजबूाजyूया जगात}या ता�या घटना, बातRया यावर खसुखशुीत xटkपणी करणारे सदर कला अMभgयhती 
२०१० �डसlबर कथा २० उशीर स9वता श«ेटS मुंबई आजारS &Lीची कथा आरोfय सामािजक नातसेंबंध 
२०१० �डसlबर लेख २४ &चकाना चळवळ eा. �कसान चोपड े परभणी मेिhसकन अमेcरकन Zचकानो चळवळीबाबत आदंोलन चळवळ &Lी-चळवळ 
२०१० �डसlबर लेख २७ त ु̈ या वणेीत�या गजaयासाठU रजंनकुमार श ृगंारपवार ग�xदया &Lी स¡दयC 
२०१० �डसlबर लेख २८ मी माझा तझुी त ू( kकंवा R(ी म�ुतायन ) &वाती पाचपांडे नाMशक &Lी पWुषाyया नाuया9वषयी &Lीमhुती ववैाxहक जीवन &LीपWुष नातसेंबंध 
२०१० �डसlबर लेख ३० एक कणखर �यि�तमFव अनरुाधा ताई नMलनी जगुारे को}हापरू अनरुाधा पोतदार यांyया9वषयी शOैnणक सामािजक &Lीe�न 
२०१० �डसlबर लेख ३२ दवगाण े रवीं� जवादे अकोला GनसगाC9वषयी पयाCवरण 

२०१० �डसlबर तWण.कॉम ३४ यमगरवाडी ब<दल थोडसं
4स<धाथ $ Pभणु-ेशाR(ी , 
अन-ु दNपा देशमखु पणेु डॉ. अभय बंग व राणी बंग यांनी चालू केले}या GनमाCण Mश�बरातील Mश�बराथd याचं मनोगत सामािजक 

२०१० �डसlबर लेख ३६ नांदेड िज�हा काम&गरN - वाळवटंातील Cहरवळ ! P.Cद जोशी-पाटोदेकर नांदेड रोजगार हमीyया कामा9वषयी पयाCवरण 
२०१० �डसlबर झुंजमूुंज ूकथा  ३८ देवाची हराशी तजेि&वनी जाधव औरंगाबाद देवाyया भhती9वषयी धमC सामािजक 
२०१० �डसlबर झुंजमूुंज ूलेख  ४२ पधंरा ऑगRट 4शवसांब दNनानाथ कापसे नांदेड &वातंPय xदनाGनMमV &वातंL सामािजक 
२०१० �डसlबर झुंजमूुंज ूकथा  ४४ सकु ना दकु Pमोद मान े उ&मानाबाद बेबीyया संघषाCची कथा  ि&Lया आnण सं&कृती सामािजक 
२०१० �डसlबर क9वता ४६ भरतकुमार भालरेाव अMलबाग 
२०१० �डसlबर क9वता ४६ असतसे घरN ज�ेहा त ू सधुा fीरे पणेु 
२०१० �डसlबर क9वता ४६ ग_ुहगेार Pा. राजाराम बनसकर xहगंोलS 
२०१० �डसlबर क9वता ४७ राजकुमार Cदघड े यवतमाळ 
२०१० �डसlबर क9वता ४७ बाजार महशे कराडकर सांगलS 
२०१० �डसlबर लेख ४८ आजी माजी आOण आजी सधुा Aपपंळखरे पणेु आजी माजी आOण आजी याAवषयी सRंकृती कुटुबंसRंथा सामािजक
२०१० �डसlबर लेख ५० श ृखंला पायी अस ूदे ... एक आकलन बाळू दगुडूमवार नांदेड बाबा आमटे यांyया9वषयी आरोfय सामािजक 
२०१० �डसlबर लेख ५२ सासरगावाच ंमाहरे मीना परांजपे कॅनडा सासरyया आपलुक49वषयी सामािजक 
२०१० �डसlबर पcरचय ५३ माRतरांची सावलN न�ह ेतजेिRवनी - कृpणाबाई सवु � मदंाkकनी मराठे Mमरज मा&तरांची सावलS या प&ुतकाचा पcरचय कामगार सामािजक कुटंुबसं&था 
२०१० �डसlबर लेख ५५ चाळीशी ओलांडलले ंसखी साaयाजणी- Aवलपेाल � समुन शवेड े मुंबई १ जनू २००९ त ेए9eल २०१०चा अहवाल सामािजक 
२०१० �डसlबर eGत�~या ५६ वाचणारे 4लCहतात अनेक मा]यवरांचे लेखन आnण eGत�~या धमC सं&था सामािजक 
२०१० �डसlबर पL ५७ बोलकं प( समुन 4शरवटकर पणेु एक बोलकं पL सामािजक 



२०१० �डसlबर यादS ५८ 4मळून साaयाजणीच ेP�त�नधी

अकं - 
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष#क लेखक शहर सारांश कळीचा श9द १ कळीचा श9द २ कळीचा श9द ३ 

२०१० जानेवारS मखुप-ृठ छायाZचL iीन iा�फhस य.ुएन.एफ.पी.ए लाडलS मी�डया अवाडCचे छायाZचL 
२०१० जानेवारS संपादक4य ४ संवाद गीतालS 9व. म.ं पणेु 
२०१० जानेवारS लेख ६ रSटा वेMलणकर ते रSटा eा. वंदना भागवत पणेु कादंबरS ते नाटक &Lीमhुती दMलत सामािजक 
२०१० जानेवारS लेख 12 9eय सनुीताबाई  .. डॉ. अWणा ढेरे पणेु सनुीताबाई देशपांडे यांyया आठवणी सामािजक धमC कायदा 

२०१० जानेवारS 
डिेRटनशेन 
गोpट १८ आRहS चौघ... राजीव तांबे परदेशात कुटंुब असले}या आजोबांची गो-ट सामाजीक 

२०१० जानेवारS मनोगत २१ रेऊ कथा Rपधा$ २००९ �नकाल व परNfकांच ेमनोगत नीरजा मुंबई रेऊ कथा Rपधा$ २००९ �नकाल व परNfकांच ेमनोगत कुटंुबसं&था &LीपWुष नातसेंबंध सामािजक 
२०१० जानेवारS कथा २३ R(ी प.ुष सजुाता 9व�वास मुंबई रेऊ कथा Rपधा$ २००९ सव¥Fकृpट कथांपकैx एक &LीपWुष नातसेंबंध सामािजक 
२०१० जानेवारS लेख २५ हम फायटर ह � इतनी आसानीस ेहार नहN मानत े 9वजया साठे ठाणे म यeदेश मधील सामािजक कायCकuयाC शमीम मोदS यांyया कायाC9वषयी दMलत आxदवासी कामगार 

२०१० जानेवारS 
त.ण.कॉम 
कAवता २७ नॉट गॉन Aवथ द Aवडं चतै]य सदा डुबंरे पणेु 

२०१० जानेवारS लेख २९ माझ �नमा$ण: एक अखडं Pवास डॉ. पवन पाटSल डॉ. अWण बंग व डॉ. राणी बंग यांyया GनमाCण Mश�बरातील Mश�बराथdचे मनोगत शOैnणक पयाCवरण सामािजक 
२०१० जानेवारS क9वता ३२ मी बघत असत े ि&मता मेढS क}याण 
२०१० जानेवारS क9वता ३२ जरा जपनू बोला अनरुाधा साळवेकर ठाणे 
२०१० जानेवारS क9वता ३३ क«ब eशांत असणारे अकोला 
२०१० जानेवारS क9वता ३३ आई hहणनू ! गणेश भाकरे नागपरू 
२०१० जानेवारS वVृा]त ३४ Cदवाळी अकं Pकाशन सोहळा संगीता अ¥यंकर गोवा Cदवाळी अकं Pकाशन सोहळा व0ृा_त सामािजक सां&कृGतक साxहिuयक 
२०१० जानेवारS लेख ३७ लढा  माडबन अणउुजा$ Aवरोधी आदंोलन eGतGनधी लढा माडबन अणऊुजा$ Aवरोधी आदंोलन आदंोलन पयाCवरण 
२०१० जानेवारS लेख ३९ गरज - कpटकरN म]ै(णीला समजनू �यायची . eा. मेघना भोसले पणेु घरकाम करणाwया ि&Lयांyया बाबतीत �म आरोfय मानवी हhक 
२०१० जानेवारS कथा ४० ( ना ) समज नी4लमा बोरवणकर पणेु वयात येणाwया मलुाची Gनमं�Lत कथा आरोfय �म घरकाम 
२०१० जानेवारS वVृा]त ४७ गावोगावTया साaयाजणी माया डबीर ड��बवलS 9वलेपाल� सखी मंडळ सामािजक 
२०१० जानेवारS वVृा]त ४८ गावोगावTया साaयाजणी उषा सबनीस बंगलोर &Lी सखी  मंडळ - बंगलोर सामािजक 

२०१० जानेवारS अनभुव ५० न�यान ेशोधयूा Rवतः च Rवतः ला - Cदशा २००९ ZचLा जोशी ठाणे xदशा Mश�बराचा अनभुव &Lीमhुती कुटंुबसं&था 
िR(या आOण 
सRंकृती

२०१० जानेवारS पcरचय ५२ आप�या वाचनालयात आशा साठे पणेु आप}या वाचनालयातील प&ुतकांचा पcरचय &Lीमhुती शतेी शOैnणक 
२०१० जानेवारS लेख ५४ वदेनलेा सामािजक पHरणाम अधंारातील Pकाशवाटा डॉ. Rवण $लता 4भशीकर पणेु वदेनलेा सामािजक पHरणाम अधंारातील Pकाशवाटा आरोrय सामािजक
२०१० जानेवारS eGत�~या ५५ वाचणारे 4लCहतात अनेक मा]यवरांचे लेखन आnण eGत�~या पयाCवरण 
२०१० जानेवारS पL ५७ बोलकं प( ZचLा बेडकेर पणेु बोलकं पL आरोfय नातसेंबंध सामािजक 
२०१० जानेवारS यादS ५८ 4मळून साaयाजणीच ेP�त�नधी

अकं - 
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष#क लेखक शहर सारांश कळीचा श9द १ कळीचा श9द २ कळीचा श9द ३ 

२०१० फे�वुारS मखुप-ृठ फोटो रमाकांत धनोकार हाताम ये मावणाwया सयूाCचा फोटो 
२०१० फे�वुारS संपादक4य ४ संवाद गीतालS 9व. म.ं पणेु &Lी चळवळी9वषयी Mलगंभाव पWुषeधानता धमC 
२०१० फे�वुारS लेख ६ कॉ. माMलनीबाई तळुपळेु 9व;या बाळ पणेु कॉ. माMलनीबाई तळुपळेु यांyया9वषयी कामगार घरकाम �म 
२०१० फे�वुारS लखे १० खबर लहाHरया पहुचं रहा ह ै 9वजया चौहान मुंबई खबर लहHरया या उ0र Pदेशमधील R(ीवादN सा�ताCहकाब<दल &Lीमhुती साxहuय शOैnणक 
२०१० फे�वुारS Gतरपागड ं १६ PतीकाFमक अ.भा. म. सा. स ं मकंुुद टाकसाळे पणेु आजबूाजyूया जगात}या ता�या घटना, बातRया यावर खसुखशुीत xटkपणी करणारे सदर साxहिuयक 

२०१० फे�वुारS 
डिेRटनशेन 
गोpट १८ |लक इज |यटुSफुल राजीव तांबे एक डिे&टनेशन गो-ट सामािजक 

२०१० फे�वुारS मलुाखात २२ इिRतयाझ धारकर 
मनेका 4शवदासानी, अन-ु 
अ]ंबका सरकार मुंबई इिRतयाझ धारकर यांची मलुाखात लYZगकता शOैnणक 

िR(या आOण 
सRंकृती

२०१० फे�वुारS कथा २७ इGतहासात}या मलुSस सकु]या आगाश े मुंबई ऐGतहाMसक�-«या Gनमं�Lत कथा ऐGतहाMसक &LीकतृCuव 

२०१० फे�वुारS तWण.कॉम ३४ Rवतः शीच झाललेN नवी ओळख
सजल कुलकणu, शzदांकन- 
दNपा देशमखु डॉ. अWण बंग व डॉ. राणी बंग यांyया GनमाCण Mश�बरातील Mश�बराथdचे मनोगत पयाCवरण शOैnणक सामािजक 

२०१० फे�वुारS कथा ३६ अधंारया(ी डॉ. समुन नवलकर मुंबई रेऊ कथा Rपधा$ २००९ सव¥Fकृpट कथांपकैx एक नातसेबंधं सामािजक
२०१० फे�वुारS झुंजमूुंज ूलढा  ४० रान पेटतयं, Aवझवायला हव!ं कुसमु कOण $क मंचर पणेु आxदवासी अ]याय अuयाचार 9वरोधी लढा  आदंोलन आxदवासी संघटना 
२०१० फे�वुारS क9वता ४२ त�ेहा... आता Pा. कAवता डवरे- लाहुडकर अमरावती 
२०१० फे�वुारS क9वता ४२ Aवjवास शोभा खानवलकर चं�परू 
२०१० फे�वुारS क9वता ४३ उष:काल 4सधं ूपाडळकर बदलापरू 
२०१० फे�वुारS क9वता ४३ सारे सपंल ेत�ेहा मघेना सान े ठाणे 

२०१० फे�वुारS लेख ४४ भारतीय R(ीशाR(�
डॉ. Aव�नता बाळ; अन-ु 
Rनहेल बनसोड े नवी xद}लS भारतीय &Lीशा&Lªांब;दल वªैाGनक शOैnणक 

२०१० फे�वुारS वVृा]त ४७ आठवी आतंरराp£Nय ना�यलOेखकांची पHरषद डॉ जय�ी गोडसे औरंगाबाद आठवी आतंरराp£Nय ना�यलOेखकांची पHरषद व0ृा_त  Cहसंाचार R(ीम�ुती साCहFय
२०१० फे�वुारS वVृा]त ५० अfरRपश $ वधा$पन Cदन सोहळा गीतांजलN घाटे पणेु अfरRपश $ वधा$पन Cदन सोहळा व0ृा_त साCहFय R(ी ह�क
२०१० फे�वुारS पcरचय ५२ आप�या वाचनालयात Rवाती कव � पणेु आप}या वाचनालयातील प&ुतकांचा पcरचय िR(या आOण सRंकृती कायदा सामािजक
२०१० फे�वुारS पL ५४ बोलकं प( च�ंशखेर Pधान मुंबई बोलकं पL पया$वरण सामािजक
२०१० फे�वुारS eGत�~या ५५ वाचणारे 4लCहतात अनेक मा]यवरांचे लेखन आnण eGत�~या सामािजक
२०१० फे�वुारS लेख ५७ भकंसपणाची सरुवात दNपालN का( े ठाणे gहँलlटाईन डचेा भंकसपणा सामािजक
२०१० फे�वुारS यादS ५८ 4मळून साaयाजणीच ेP�त�नधी

अकं - म%हला %दन >वशषेांक 
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष#क लेखक शहर सारांश कळीचा श9द १ कळीचा श9द २ कळीचा श9द ३ 

२०१० माचC मखुप-ृठ छायाZचL 9व;या कुलकणd लहान मलुSपासनू त ेआबालव;ृध मxहलांचे चेहwयावरSल  हा&याचे छायाZचL 
२०१० माचC संपादक4य ६ संवाद गीतालS 9व. म.ं पणेु &Lी चळवळीyया &Lी नेतuृवाबाबत चळवळ आदंोलन आरोfय 
२०१० माचC लेख ८ मxहलाxदनाची १०१ वषC tपालS भसुारS पणेु मxहला xदनाyया १०१  वषाCGनMमV मxहला xदन  &Lीमhुती xहसंाचार 
२०१० माचC eGत�~या ९ मxहलाxदनाची १०१ वषC डॉ. छाया दातार मुंबई मxहला xदनाyया १०१  वषाCGनMमV eGत�~या ववैाxहक जीवन कायदा शOैnणक 

२०१० माचC eGत�~या १२ मxहलाxदनाची १०१ वषC डॉ. 9व;यतु भागवत पणेु मxहला xदनाyया १०१  वषाCGनMमV eGत�~या कुटंुबसं&था 
Aवकास िR(या आOण 
अथ $कारण 9ववाहसं&था 

२०१० माचC eGत�~या १४ मxहलाxदनाची १०१ वषC मंगला nखवंसरा औरंगाबाद मxहला xदनाyया १०१  वषाCGनMमV eGत�~या &Lीमhुती दMलत आxदवासी 
२०१० माचC eGत�~या १६ मxहलाxदनाची १०१ वषC eा. eGतमा परदेशी पणेु मxहला xदनाyया १०१  वषाCGनMमV eGत�~या आxदवासी दMलत 
२०१० माचC eGत�~या १९ मxहलाxदनाची १०१ वषC उषा वाघ पणेु मxहला xदनाyया १०१  वषाCGनMमV eGत�~या दMलत &LीपWुष समता सामािजक 
२०१० माचC eGत�~या २१ मxहलाxदनाची १०१ वषC साधना दZधच पणेु मxहला xदनाyया १०१  वषाCGनMमV eGत�~या सामािजक 
२०१० माचC श|दांकन २२ अvाwमणी R(ीवादाTया Cदशने े eGतGनधी eा. eGतमा परदेशी यांyया gयाqयानाचे श|दांकन �म 9ववाहसं&था शतेी 

२०१० माचC 
डिेRटनशेन 
गोpट २४ Gतyया Mसनेमाची गो-ट राजीव तांबे मुंबई डिे&टनेशन गो-ट सामािजक 

२०१० माचC 9वशषे ओळख २७ डॉ. Aव<यतु भागवत यांची Aवशषे ओळख डॉ. गीतालS 9व. म.ं पणेु डॉ. 9व;यतु भागवत यांची 9वशषे ओळख &LीपWुष नातसेंबंध Mलगंभाव &Lीमhुती 
२०१० माचC Gतरपागड ं ३२ एका दौaयात पfीच पfी मकंुुद टाकसाळे पणेु आजबूाजyूया जगात}या ता�या घटना, बातRया यावर खसुखशुीत xटkपणी करणारे सदर राजकारण 
२०१० माचC लेख ३३ म�ुत P�तभावतं: दगुा$बाई भागवत आशा साठे पणेु दगुाCबाई यांyया ज]मशता|दS वषाCyया GनMमVाने सामािजक 
२०१० माचC कथा ३४ आOण थोडी ओलN पान े लता P�तभा मधकुर पणेु Gनमं�Lत कथा धमा�ध पWुषसVाक भांडवलशाहS 

२०१० माचC लेख ४० आरोrयाची ]बकट वाट एक &च(पटNय अनभुव सषुमा दातार पणेु इथो9पया आnण अफगाnण&तानमधील ताMलबानी जाचामळेु मxहलांची होणारS आरोfयाची हेळसांड आरोfय धमा�ध 
िR(या आOण 
सRंकृती

२०१० माचC तWण.कॉम ४३ झलक यपुी ]बहारची &नेहल बनसोड े पणेु यपुी-�बहारyया दोन कायCकuया�सोबत गkपा जाGतgयव&था &थलांतर माhसCवाद 
२०१० माचC क9वता ४४ सघंषा$ कx राह पर चलती एक एकल नारN आरती वमाC 
२०१० माचC लेख ४६ hहणज ेकाय ? अमतृा eधान डॉ. अWण बंग व डॉ. राणी बंग यांyया GनमाCण Mश�बरातील Mश�बराथdचे मनोगत पयाCवरण 
२०१० माचC लेख ४९ अज ु $न अवाड $ Aवजतेी सायना नहेवाल 9व;या मhतल Mसकंदराबाद सायना नेहवाल xहyयाब;दल ~4डा 
२०१० माचC कथा ५० इCंदरा अि�वनी बव� ग«Cदया इCंदराTया आFमAवjवासाब<दल पया$वरण सामािजक आरोrय
२०१० माचC लेख ५८ बाब�ुया उवाच सदुशCन महाबळ पणेु मलुांना सांभाळणाwया व�डलां9वषयी कुटंुबgयव&था पWुषी सामािजक 
२०१० माचC मनोगत ६३ थकना मना ह!ै आसावरS जोशी पणेु मxहला xदनाGनMमV एका गxृहणीचे मनोगत कुटंुबसं&था ि&Lया आnण सं&कृती 
२०१० माचC क9वता ६४ सोन ं अजंलS xदवेकर Mमरज 



२०१० माचC क9वता ६४ तवा माधरुS माटे नाMशक 
२०१० माचC क9वता ६५ P�तबधंक अि&मता गुरव जळगाव 
२०१० माचC क9वता ६५ माहरे क}पना दधुाळ द¡ड, पणेु 
२०१० माचC लेख ६६ स_ेसोर देवा, ऐका तमुची कहाणी अपणाC मोxहले पणेु से]सोर बोडC आnण सं&कृती रOक सं&कृती सामािजक 
२०१० माचC झुंजमूुंज ूवVृा]त ७० सलाम बळीराजा eGतGनधी लोकशाहS उuसवातील सलाम बळीराजा कायC~माचा वVृा]त शतेी पयाCवरण 
२०१० माचC झुंजमूुंज ूकथा   ७१ आईची कथा जय�ी पवार पणेु सuयवती पवार यांची सuयकथा दाcर�य �म iामीण &Lी 
२०१० माचC लढा ७४ केळण ेआदंोलन �ीGनवास गडकरS रायगड औि-णक वीज eक}पा9वरोधात आदंोलन आदंोलन पयाCवरण 
२०१० माचC कथा ७६ वादळ डॉ. Rव�नजा मोCहत े रuनाZगरS रेऊ कथा Rपधा$ २००९ सव¥Fकृpट कथांपकैx एक सामािजक

२०१० माचC ओळख ७९ मनिRवनी डॉ. मदंाkकनी देशमखु अबेंजोगाई मनि&वनी मxहला eक}पा9वषयी कायदा एकल &Lी 
Aवकास िR(या 
आOण अथ $कारण

२०१० माचC वVृा]त ८२ Rनहेमळेावा: एक उजा$ R(ोत eGतGनधी ’Mमळून साwयाजणी’चा &नेहमेळावा आरोfय सं&था सामािजक 
२०१० माचC लेख ८४ सlंाम आOण �wयाhपाTया कमलाबाई पाणी नीना भेडसगांवकर पणेु वे�या gयवसायात काम करणाwया कमलाबाई पाणी यांyया9वषयी अuयाचार आरोfय सामािजक 
२०१० माचC पcरचय ८५ आप�या वाचनालयात tपालS Mशदें पणेु आप}या वाचनालयातील प&ुतकांचा पcरचय सामािजक 
२०१० माचC eGत�~या ८७ वाचणारे 4लCहतात अनेक मा]यवरांचे लेखन आnण eGत�~या कायदा दMलत आरोfय 
२०१० माचC क9वता ८८ &च(ा म<गलु xद}लS 
२०१० माचC पL ८९ बोलकं प( वसधुा धागमवार पणेु बोलकं पL अuयाचार लYZगक कायदा 
२०१० माचC यादS ९० 4मळून साaयाजणीच ेP�त�नधी

अकं - 
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष#क लेखक शहर सारांश कळीचा श9द १ कळीचा श9द २ कळीचा श9द ३ 

२०१० ए9eल मखुप-ृठ ZचL ZगरSश सह·ब;ुधे जात-धमाCyया Mभतंीचे ZचL 
२०१० ए9eल संपादक4य ४ संवाद गीतालS 9व. म.ं पणेु घरगुती xहसंाचारब;दल xहसंाचार सां&कृGतक &Lी पWुष समता 
२०१० ए9eल क9वता ५ सयू�दय xहरा बनसोड े

२०१० ए9eल 9वशषे ओळख ६ Aवशषे ओळख : डॉ.रावसाहबे कसब े
गीतालN आOण वदंना 
भागवत पणेु आबेंडकरS 9वचारवंत डॉ. रावसाहेब कसबे यांची 9वशषे ओळख आबेंडकर दMलत साxहिuयक 

२०१० ए9eल लेख १३ सो4शतांची आजची िRतथी अशोक पवार चं�परू दMलत शो9षतांyया ि&थतीवर eकाश टाकणारा लेख जाGतgयव&था शोषण धमC
२०१० ए9eल डिे&टनेशन गो-ट १६ कळसLूी बाहुलS राजीव तांबे ड��बवलS सा याभो�या Mमरची गो-ट सामािजक 
२०१० ए9eल लढा २० Gनवडणकू पहावी लढवनू &नेहल बनसोड े पणेु Gनशा Mशवरूकर व �करण मोघे यांचे Gनवडणकू लढव�याचे अनभुव Gनवडणकू आरOण राजकारण 
२०१० ए9eल Gतरपागड ं २३ सांRकृ�तक धोरणाचा खळे खडंोबा मकंुुद टाकसाळे पणेु आजबूाजyूया जगात}या ता�या घटना, बातRया यावर खसुखशुीत xटkपणी करणारे सदर सां&कृGतक 

२०१० ए9eल मलुाखात २५ िजलानी बानो
आkफफा बानो अन.ु सHरता 
पFकx पणेु िजलानी बानो यांची मलुाखात सां&कृGतक सामािजक धमC 

२०१० ए9eल क9वता ३२ ससुwय शोभा बडवे नाMशक 
२०१० ए9eल क9वता ३२ ससंाराचा गाडा 9वमल Mलमये पणेु 
२०१० ए9eल क9वता ३३ त ू ह. शी. खरात मुंबई 
२०१० ए9eल क9वता ३३ म(ै ि&मता कोरडे अहमदाबाद 
२०१० ए9eल झुंजमूुंज ूकथा  ३४ आगीन फुल eा. क9वता RहेL े सातारा रेऊ कथा Rपधा$ २००९ सव¥Fकृpट कथांपकैx एक सामािजक ि&Lया आnण सं&कृती 
२०१० ए9eल लेख ४० घटRपोटा नतंरच ंपाCहल ंवष $ नी4लमा बोरवणकर पणेु घटRफोटानतंरच ंपाCहल ंवष $ कायदा ववैाCहक जीवन
२०१० ए9eल तWण डॉट  कॉम ४५ अनभुवाTया शाळेचा मी Aव`याथu क}याण टांकसाळे डॉ. अWण बंग व डॉ. राणी बंग यांyया GनमाCण Mश�बरातील Mश�बराथd चे मनोगत पयाCवरण सामिजक 
२०१० ए9eल  वVृा]त ४७ गावोगावTया स:यांची भटे eGतGनधी eGतGनधी बठैक4चा वVृा]त 
२०१० ए9eल कथा ४८ &चमणी नMमत ZचLे मुंबई Zचमणीची कथा  पयाCवरण 
२०१० ए9eल वVृा]त ५० साaयाजणी शी ठा8यात थटेभटे ! eा. eGतभा कणेकर ठाणे e�न पWुष भानाचे प&ुतक eकाशन सोहळा &Lी पWुष समता ववैाxहक जीवन &Lी आnण सं&कृती 
२०१० ए9eल वाचक चचाC ५३ 4मळून साaयाजणी कडून काय 4मळाल काय हाव आह े! लMलता देशपांडे पणेु वाचक चच�चा eGतसाद पWुष eधानता सां&कृGतक 
२०१० ए9eल पcरचय ५४ आप�या वाचनालयात दSपा देशमखु पणेु आप}या वाचनालयातील प&ुतकांचा पcरचय पयाCवरण आZथCक
२०१० ए9eल eGत�~या ५६ वाचणारे 4लहतात अनेक मा]यवरांचे लेखन व eGत�~या सामािजक 
२०१० ए9eल पL ५६ बोलकं प( ZचLा म;गुल xद}लS 
२०१० ए9eल साद- eGतसाद ५७ समल �&गकता : एक नसै&ग $कता 9व;या बाळ पणेु समल �&गकता : एक नसै&ग $कता लYZगकता सामािजक 
२०१० ए9eल यादS ५८ 4मळून साaयाजणीची P�त�नधी यादN
२०१० ए9eल 
२०१० ए9eल 
२०१० ए9eल 

 अकं - 
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष#क लेखक शहर सारांश कळीचा श9द १ कळीचा श9द २ कळीचा श9द ३ 

२०१० मे मखुप-ृठ पlxटगं अनयुा मेहंदळे नाMशक दोन मxहलांचे पlxटगं 
२०१० मे संपादक4य ४ संवाद गीतालS 9व.मं पणेु ि&Lयांवर होणाwया लYZगक अuयाचारब;दल लYZगक अuयाचार पWुष eधानता 
२०१० मे लेख ६ िR(यांचा ट�का कधी वाढणार ? 9व;या कुलकणd पणेु मxहला आरOण  9वधेयकबाबत आरOण राजकारण Gनवडणकू 
२०१० मे 9वशषे ओळख १२ Aवशषे ओळख वदंना वनगे वंदना कुलकणd पणेु वंदना वांगे यांची 9वशषे ओळख &Lीमhुती �Mमक कायदा 
२०१० मे डिे&टनेशन गो-ट १६ खwया नावाची खरS गो-ट राजीव तांबे एक डिे&टनेशन गो-ट ववैाxहक जीवन &LीपWुष नाते संबध 
२०१० मे लेख १९ मCहला आरfण Aवधयेक Cहतसबंधं आOण सामािजक दभुगंलपेण सजंयकुमार कांबळे पणु े मCहला आरfण Aवधयेक Cहतसबंधं आOण सामािजक दभुगंलपेण द4लत आCदवासी आरfण
२०१० मे Gतरपागड ं २४ ८३�या अ.भा.म.सा.स.ं Tया �न4मतान े मकंुुद टाकसाळे पणेु आजबूाजyूया जगात}या ता�या घटना, बातRया यावर खसुखशुीत xटkपणी करणारे सदर साxहिuयक 
२०१० मे लेख २६ मला भावलले ेनने े 9वनया मालती हरS पणेु रा.प. नेने यांyया9वषयी &Lीमhुती आदंोलन सामािजक 
२०१० मे लेख २९ सRंकृतीचा शोध अनघा ठ�बरे पणेु �माyया सं&कृती9वषयी �म सं&कृती साRयवाद 
२०१० मे कथा ३१ Rपेशल Pाईज Pा.सलुभा भानगावकर धळेु शाळेत बOीस Mमळाले}या मलुSची कथा शOैnणक 
२०१० मे लेख ३३ सई गेलN देशांतरा eा. शाMलनी मेनन मुंबई पcरचारकांyया &थलांतराबाबत मातसृं&था आरोfय लfनसं&था 
२०१० मे तWण डॉट  कॉम ३६ मजंीलो  हुये मhुत गुंडी गडZचरोलS डॉ. अWण बंग व डॉ. राणी बंग यांyया GनमाCण Mश�बरातील Mश�बराथdचे मनोगत वªैाGनक पयाCवरण 
२०१० मे क9वता ३८ ककून मनीषा साध ू नागपरू 
२०१० मे क9वता ३८ आई मधवंुती सeे मुंबई 
२०१० मे क9वता ३९ यशRवी प.ुषा मागील वशैालS पं�डत मालवण 
२०१० मे क9वता ३९ िजथ ंउगवणार नाहN क9वता RहेL े सातारा 
२०१० मे लेख ४० मागासवगuयांच े4शfणान ेझालले ेवचैाHरक पHरवत $न डॉ. स�ुनता सह�ब<ुध े नागपरू मागासवगdय MशOण आnण पcरवतCन शOैnणक वªैाGनक सामािजक 
२०१० मे झुंजमूुंज ूलढा  ४६ मोलकरणीनी केलN होळी शासकxय जी आर ची �ीGनवास गडकरS रायगड रेशन काडCबाबत शासनाने काढले}या पcरपLकाची होळी आदंोलन कायदा सामािजक 
२०१० मे लेख ४७ Aवदंांना आठवताना आशा साठे पणेु 9वदंा करंदSकर यांyयाब;दल साxहिuयक 
२०१० मे लेख ४९ सयं�ुत महाराp£ाTया  रणरा&गणी मनीषा पाटSल पणेु संयhुत महारा-� चळवळीतील ि&Lयांचे  योगदान आदंोलन &LीकतृCuव 
२०१० मे लेख ५० सवंाद Rवतःशी आOण इतरांशी डॉ.रंजना फडके पणेु सामािजक 
२०१० मे वVृा]त ५२ कोलगावात झाल-ं मCहला Cदन Aवशषेांक Pकाशन सोनालS डगेवेकर सावंतवाडी मxहला xदन  9वशषेांक eकाशन कुटंुबसं&था पWुष eधानता 
२०१० मे गkपा ५३ मCहला Cदनाच ेऔ&चFय साधनू उगवFया AपढNशी ग�पा अि&मता Wfगे रuनाZगरS मCहला Cदनाच ेऔ&चFय साधनू उगवFया AपढNशी ग�पा &LीपWुष समता पWुष eधानता कुटंुबसं&था 
२०१० मे पcरचय ५४ आप�या वाचनालयात दSपा देशमखु पणेु आप}या वाचनालयातील प&ुतकांचा पcरचय पयाCवरण सामािजक 
२०१० मे eGत�~या ५६ वाचणारे 4लहतात अनेक मा]यवरांचे लेखन व eGत�~या सामािजक 
२०१० मे पL ५७ बोलकं प( मंगला नारळीकर लYZगक आरोfय सामािजक 
२०१० मे यादS ५८ ’4मळून साaयाजणी’ची P�त�नधी यादN

 अकं - 
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष#क लेखक शहर सारांश कळीचा श9द १ कळीचा श9द २ कळीचा श9द ३ 

२०१० जनू मखुप-ृठ पlxटगं आभा भागवत बंगळूर 
२०१० जनू संपादक4य ४ संवाद गीतालS 9व. म.ं पणेु xहदं&ुवरा�य शता|दS याLा xहसंाचार चळवळ सामािजक 
२०१० जनू लेख ६ पया$वरणRनहेN Pकाश आOण माधरुN 4शरगावकर सषुमा 9वजापरूकर पणेु पया$वरणRनहेN Pकाश आOण माधरुN 4शरगावकर या दांपFयाAवषयी पयाCवरण 
२०१० जनू लेख १० Yes, we care! &नेहल बनसोड े पणेु कोपनहेगनyया पcरषदेबाबत पयाCवरण 

२०१० जनू
डिेRटनशेन 
गोpट १४ पलू अडंर construc_on राजीव तांबे एक डिे&टनेशन गो-ट सामािजक 

२०१० जनू लेख १७ आठवणी- कॉ. लNलाताईTया लता 4भस ेसोनावण े पणेु कॉ. लSलाताई भोसले यांyया9वषयी घरकामगार �म माhसCवाद 
२०१० जनू Gतरपागड ं १९ 4मठUत गाढव _हाल!ं मकंुुद टाकसाळे पणेु आजबूाजyूया जगात}या ता�या घटना, बातRया यावर खसुखशुीत xटkपणी करणारे सदर सामािजक 

२०१० जनू मलुाखात २१ शशी देशपांड े
के आर उषा अन-ु सरोज 
देशपांड े पणेु शशी देशपांडे यांची मलुाखात सामािजक आZथCक 

२०१० जनू लेख २६ 4शfण hहणज े xदपालS काLे अबंरनाथ MशOण9वषयक शOैnणक 
२०१० जनू लेख २८ मागासवगuयांच े4शfणान ेझालले ेवचैाHरक पHरवत $न  एक अ¦यास डॉ .स�ुनता सह�ब<ुध े नागपरू मागासवगdय MशOण आnण पcरवतCन शOैnणक सामािजक आZथCक 



२०१० जनू तWण डॉट  कॉम ३४ �नमा$ण व माझा Pjन जय�ी कलंLी यवतमाळ डॉ. अWण बंग व डॉ. राणी बंग यांyया GनमाCण Mश�बरातील Mश�बराथdचे मनोगत शOैnणक सामािजक 
२०१० जनू क9वता ३६ वाता$ रवीं� जवादे अकोला 
२०१० जनू क9वता ३६ उठ ेकाळजात कळ कमल कुलकणd परभणी 
२०१० जनू क9वता ३७ सदंभ $ अपणा$ भाव े पणेु 
२०१० जनू क9वता ३७ जात ेkफरल ेकसे अशोक नीलकंठ सोनावण े जळगाव 
२०१० जनू झुंजमूुंज ूकथा  ३८ �नण $य सAवता श�ेटN मुंबई एक iामीण कथा सामािजक 
२०१० जनू गkपा ४३ भाईचा सधुाकर मानसी घाणकेर सधुाकर भावसार यांyयाशी गkपा  साxहिuयक सामािजक 
२०१० जनू लेख ४७ असाहN उपयोग - कळस(ूी बाहु�यांचा ! रजंना का�नटकर पणेु लYZगक MशOणा ब;दल लYZगक आरोfय शOैnणक 
२०१० जनू वVृा]त ५० AववाहाTया नाना कळा : AववाहपHरषद ? मनीषा सबनीस पणेु 9ववाहाyया वेगवेग�या गो-टSब;दल 9ववाहसं&था सं&कृती ववैाxहक जीवन 
२०१० जनू पcरचय ५२ आप�या वाचनालयात माधरुN तळवलकर पणेु आप}या वाचनालयातील प&ुतकांचा पcरचय कुटंुबसं&था लfनसं&था 
२०१० जनू eGत�~या ५४ वाचणारे 4लCहतात अनेक मा]यवरांचे लेखन आnण eGत�~या कुटंुबgयव&था शोषण &LीपWुष समता 
२०१० जनू पL ५५ बोलकं प( मगंला सान े गोवा एक बोलकं पL घरकाम वªैाGनक संघटना 
२०१० जनू लेख ५६ या Pेमाच ंकरायच ंकाय? 9व;या बाळ पणेु eेम करणाwयाब;दल सं&कृती धमC सामािजक 
२०१० जनू यादS ५८ ’4मळून साaयाजणी’ची P�त�नधी यादN

 अकं - 
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष#क लेखक शहर सारांश कळीचा श9द १ कळीचा श9द २ कळीचा श9द ३ 

२०१० जलु ै मखुप-ृठ छायाZचL इंटरनेटवtन भोपाल वायगूळती शोकांGतका &मारक 
२०१० जलु ै संपादक4य ४ संवाद गीतालS 9व. म.ं पणेु भोपाळमधील वायगूळतीमळेु झालेला पcरणाम पयाCवरण आरोfय सामािजक 

२०१० जलु ै मलुाखात ६ 9वशषे ओळख 
गीतालN Aव. म.ं व Rनहेल 
बनसोड े पणेु अOरनंदन व पालकनीती या माMसकाyया eमखु डॉ. संजीवनी कुलकणd यांची 9वशषे ओळख शOैnणक आरोfय सामािजक 

२०१० जलु ै
डिेRटनशेन 
गोpट १० फhत दोन e�न राजीव तांबे एक डिे&टनेशन गो-ट सामािजक 

२०१० जलु ै लेख १२ आधारवड ढासळला लSला जावडकेर मुंबई ग. e. eधान मा&तरांब;दल आठवणी सामािजक 

२०१० जलु ै खबर लहाcरया १४ कथा झारापTया भगीरथ PयFनांची
डॉ. Pसाद आOण हष $दा 
देवधर MसधंदुगुC एका गावातील शा�वत 9वकासाबाबत पयाCवरण आZथCक आरोfय 

२०१० जलु ै कथा २३ ए9पसोड नंबर एhकावन 
Cहमांगी शलेत अन-ु अजंलN 
नरवण े Zचचंवड पणेु अनवुाxदत कथा िR(या आOण सRंकृती सामािजक 

२०१० जलु ै लेख २७ कोकण मराठU मCहला साCहFय समंलेनाTया �न4म0ान े नीलम माणगाव े जयMसगंपरू मxहला साxहuय संमेलन &LीपWुष नातसेंबंध साxहिuयक 
साCहFयात 
R(ीP�तमा

२०१० जलु ै लेख २९ वके महान कलाकार- एक सTचा माणसू: �नळूभाऊ फुल े सषुमा जोगळेकर पणेु �ये-ठ कलाकार Gनळूभाऊ फुले यांyया9वषयी समाजवाद सामािजक कला 

२०१० जलु ै तWण डॉट  कॉम ३१ �नमा$णTया वळणावर

सतंोष गवळ ेशzदांकन- 
दNपा देशमखु, क�याण 
टांकसाळे यवतमाळ डॉ. अWण बंग व डॉ. राणी बंग यांyया GनमाCण Mश�बरातील Mश�बराथdचे मनोगत पयाCवरण सामािजक 

२०१० जलु ै लेख ३३ ससुRंकृत डॉ. P�तभा इगंोल े दयाCपरू सं&कृतीब;दल सं&कृती 
२०१० जलु ै क9वता ३४ हा कोणता गणु आह?े भरतकुमार भालरेाव रायगड 
२०१० जलु ै क9वता ३४ Aपन°ोप सायल_ेस स�ुनता झाड े नागपरू 
२०१० जलु ै क9वता ३५ सखी मा.ती कटलध«ड सोलापरू 

२०१० जलु ै क9वता ३५ हुकंार
Pा. शलैजा PदNप यादव 
पाटNल इ&लामपरू 

२०१० जलु ै झुंजमूुंज ूलेख  ३६ आध�ुनक R(ी वसधुा देव परभणी आधGुनक &Lीब;दल आधGुनकता 
Aवकास िR(या आOण 
अथ $कारण

िR(या आOण 
सRंकृती

२०१० जलु ै लढा ३८ आCदवासी मCहलांच ेघरठाण ह�क आदंोलन �ी�नवास गडकरN रायगड आxदवासी मxहलांyया आदंोलनाबाबत आदंोलन आxदवासी 
२०१० जलु ै कथा ३९ Cहशबे जयदNप प. पाठकजी सातारा संसाराyया xहशबेाबाबत कथा कुटंुबसं&था ववैाxहक जीवन 
२०१० जलु ै लेख ४४ चला दोRतहो दहावीवर बोल ूकाहN मजं�ुी कुलकणu अकोला दहावी या शOैnणक वषाCबाबत शOैnणक 
२०१० जलु ै लेख ४५ आपण पा लोक फ�त हळलतोच का? Aववके उगलमगुले नाMशक ’पा’ या Mसनेमा9वषयी कला सामािजक 
२०१० जलु ै लेख ४७ सडं,े ती आOण आपण सभुाष kक_होलकर बलुढाणा र9ववारyया स«ुटSyया xदवशी पuनीyया असणाwया अपेOाब;दल सामािजक 

२०१० जलु ै पcरचय ५० आप�या वाचनालयात डॉ. सजुाता जोशी- पाटोदेकर नांदेड आप}या वाचनालयातील प&ुतकांचा पcरचय पयाCवरण सामािजक 
२०१० जलु ै eGत�~या ५१ वाचणारे 4लCहतात अनेक मा]यवरांचे लेखन आnण eGत�~या कायदा आरOण 
२०१० जलु ै पL ५२ बोलकं प( प<मा चाफेकर तळेगाव पणेु 

२०१० जलु ै लेख ५३ Cहसंने-े P�तCहसंने ेPjन सटुणार आह ेका?
राजkकशोर व सनुील अन-ु 
साधना द&धच पणेु नOलवादS xहसंा व uया अनषंुगाने xहसंाचार आदंोलन सामािजक 

२०१० जलु ै वVृा]त ५५ सोलापरू सखी मडंळ मानसी मोकाशी सोलापरू गावोगावyया साwयाजणी साxहिuयक सामािजक 
२०१० जलु ै लेख ५६ अगर डरoग ेतो पढगे ेकैस?े Aव<या बाळ पणेु नOलS कारवायामळेु नाडले}या �बहारमधील अरबोधी गोला |लॉकमधील कुसमुकंुभा गावातील सuय घटना शOैnणक नOलवाद 
२०१० जलु ै यादS ५८ साaयाजणी च ेP�त�नधी

 अकं - 
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष#क लेखक शहर सारांश कळीचा श9द १ कळीचा श9द २ कळीचा श9द ३ 

२०११ ऑग&ट मखुप-ृठ ZचL मंदार मराठे मातीyया कलाकृतीचे ZचL 
२०११ ऑग&ट संपादक4य ६ संवाद गीतालS 9व. म.ं पणेु मxहलांवरSल वाढuया xहसंाचार  व  ्बलाuकारबाबत xहसंाचार अuयाचार पWुषeधान 
२०११ ऑग&ट लेख ८ मागोवा शांतीगीतांचा नीला भागवत xहसेंyया वातावरणात शांतीगीत xहसंाचार धमाCधता कला 
२०११ ऑग&ट 9वशषे ओळख १३ अखडं जग ूपाहणारे Pा. P�तमा परदेशी आOण kकशोर ढमाले डॉ. गीतालS 9व. म.ं पणेु eा. eGतमा परदेशी आnण �कशोर ढमाले  यांची 9वशषे ओळख &Lीमhुती Mलगंभाव जाGतgयव&था 
२०११ ऑग&ट कथा १९ गो-ट तशी साधी अि�वनी बव� नाMशक एक राजक4य कथा राजकारण आदंोलन सामािजक 
२०११ ऑग&ट लेख २६ घरकाम िR(या �4मक hहणनू P�तpठेची लढाई �ुती तांबे पणेु घरकाम करणाw या ि&Lयांबबत घरकाम �Mमक मजरूS 

२०११ ऑग&ट लेख २९ जानकxला आठवताना... वाट एकाकx तमाची? छ!े

सकंलन- िRमता पाटNल, 
Aवशषे साहा¸य - केतकx 
कुलकणu जानक4ला आठवताना... एकेरS पालक 9वशषे 9वभाग 

२०११ ऑग&ट लेख ३० आजचा मी ममामळुेच! समुीत क«टS  जानक4ला आठवताना... एकेरS पालक 9वशषे 9वभाग नातसेंबंध 
२०११ ऑग&ट लेख ३१ आमच ंघ�ट नात ं मणृाल पं�डत जानक4ला आठवताना... एकेरS पालक 9वशषे 9वभाग नातसेंबंध सामािजक 
२०११ ऑग&ट लेख ३२ आमच ंछोटस ंजग सावलN सगंीता उंvकेर पणेु जानक4ला आठवताना... एकेरS पालक 9वशषे 9वभाग कुटंुबसं&था नातसेंबंध 
२०११ ऑग&ट लेख ३३ माझी म(ैीण माझी आई अनाMमका जानक4ला आठवताना... एकेरS पालक 9वशषे 9वभाग नातसेंबंध 
२०११ ऑग&ट लेख ३४ माजी सव �सवा$ अथा$तच आई अनाMमका जानक4ला आठवताना... एकेरS पालक 9वशषे 9वभाग नातसेंबंध 
२०११ ऑग&ट लेख ३५ अवकाश... माझ ंअOण तीच अचCना संजय जानक4ला आठवताना... एकेरS पालक 9वशषे 9वभाग ि&Lया अnण सं&कृती धमC 
२०११ ऑग&ट लेख ३६ एकेरN पालकFवहN सfमच ! eणती चाफेकर पणेु जानक4ला आठवताना... एकेरS पालक 9वशषे 9वभाग &LीकतृCuव सामािजक 
२०११ ऑग&ट लेख ३७ Nanna & me Tapan जानक4ला आठवताना... एकेरS पालक 9वशषे 9वभाग 
२०११ ऑग&ट लेख ३८ मलुांसोबत वाढताना एक आई जानक4ला आठवताना... एकेरS पालक 9वशषे 9वभाग सामािजक 
२०११ ऑग&ट लेख ४० माझ आनदंदायी एकटेपण शभुांगी देशपांडे पणेु जानक4ला आठवताना... एकेरS पालक 9वशषे 9वभाग ि&Lया अnण सं&कृती 
२०११ ऑग&ट लेख ४२ �तच वगेळ जग माधव गवाणकर रuनाZगरS जानक4ला आठवताना... एकेरS पालक 9वशषे 9वभाग &LीकतृCuव सामािजक कला 
२०११ ऑग&ट खबर लहाcरया ४४ एक लढाई ज.रN ह.ै.. क�याण टांकसाळे MसधंदुगुC GनMमV साwयाजणीचं खबर लहcरयाyया tपात दcर� आZथCक आरोfय 
२०११ ऑग&ट लेख ५० मी Rवयपंाक केला नाहN सरूज पवार कुडूCवाडी समतसेाठ� आपण पWुष अतंगCत ि&Lया आnण सं&कृती कुटंुबgयव&था पWुषeधान 
२०११ ऑग&ट क9वता ५१ मी Rवयपंाक केला नाहN सरूज पवार कुडूCवाडी 
२०११ ऑग&ट लेख ५२ खा<यसPंदायी नीता ग�े ठाणे 
२०११ ऑग&ट तWण डॉट  कॉम ५३, ६३ गायब लकेx समीOा फराकटे समाजातील मलुSंच ंकमी होत असले}या eमाणाबाबत Mलगंभाव पWुषeधानता कुटंुबgयव&था 
२०११ ऑग&ट लेख ५४ Cहरो4शमा त ेफुकु4शमा �हाया चने¥]बल ZचLा रेडकर पणेु अणऊुजाC आnण uया अनषंुगाने 9व वंस पयाCवरण �-टाचार 
२०११ ऑग&ट क9वता ५८ �यथा Mश}पा परंुदरे पणेु 
२०११ ऑग&ट क9वता ५८ तझु ेमन सनुील Mशनखेड े सोलापरू 
२०११ ऑग&ट क9वता ५९ बाई उuपल चंदावार पणेु 
२०११ ऑग&ट क9वता ५९ त ु̈ या बाईपणाTया कथा eा. क9वता RहेL े सातारा 
२०११ ऑग&ट झुंजमूुंज ूलेख  ६० गाव बदलनू टाकणाaया राधाबाई अशोक तांगडे संघषCशील बाईची गो-ट &LीकतृCuव ि&Lया आnण सं&कृती 
२०११ ऑग&ट लेख ६४ समल �&गकता एक समजनू घ8ेयाचा Aवषय मंगला सामंत समलYZगकतyेया बाबतीत लेख लYZगकता &LीपWुष नातसेंबंध आरोfय 
२०११ ऑग&ट लेख ६७ टे_शन nx eीती करमरकर आठवीyया मलुSचे लेखtपी मनोगत 
२०११ ऑग&ट लेख ६८ R(ीTया वदेनचेा कलाFमक PFयय डॉ. वदंना बोकxल-कुलकणu पणेु ि&Lयांyया संघषाCyया व जीवनावरSल कथांचा अ¥यास साxहिuयक 
२०११ ऑग&ट कथा ६८ R(ी वसुंधरा पटवधCन ि&Lयांyया जीवन संघषाCची कथा ि&Lया आnण सं&कृती सामािजक 



२०११ ऑग&ट लेख ७४ मी आOण सडुोकू मीना देवल मुंबई सडुोकू खेळाब;दल 
२०११ ऑग&ट क9वता ७६ वादळ 9व¬ठल वाघ पणेु 
२०११ ऑग&ट क9वता ७६ RवFव डॉ. �योती लांजेवार नागपरू 
२०११ ऑग&ट क9वता ७७ त ु̈ या-मा¨या मांसाचा करपट उl वास द0Pसाद दाभोलकर सातारा 

२०११ ऑग&ट लेख ७८, ८६ चण ेखाऊ लोखडंाच े वसधुा जोशी पणेु अमेcरकेतील संघषCशील मxहला काल£ �फयोरSनाचा पcरचय 
Aवकास िR(या आOण 
अथ $कारण संघषC सामािजक 

२०११ ऑग&ट पcरचय ८२ आप�या वाचनालयात आशा साठे पणेु आप}या वाचनालयातील प&ुतकांचा पcरचय साxहuय सामािजक 
२०११ ऑग&ट eGत�~या ८४ वाचणारे 4लCहतात अनेक मा]यवरांचे लेखन आnण eGत�~या &Lीमhुती सामािजक 
२०११ ऑग&ट पL ८५ बोलकं प( आशा आठवले को}हापरू एक बोलकं पL सामािजक 
२०११ ऑग&ट लेख ८७ साaयाजणी कड ेमागे वळून पाहताना 9व;या बाळ पणेु साwयाजणीचा मागील काहS वषाCचा आढावा &Lीमhुती चळवळ सामािजक 
२०११ ऑग&ट यादS ९० 4मळून साaयाजणीच ेP�त�नधी

 अकं - 
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष#क लेखक शहर सारांश कळीचा श9द १ कळीचा श9द २ कळीचा श9द ३ 

२०११ सkटlबर मखुप-ृठ ZचL अिजत केळकर मलेMशया आxदवासी सं&कृतीचं वारलS ZचL 
२०११ सkटlबर संपादक4य ४ संवाद गीतालS 9व. म.ं पणेु MशOण9वषयक शOैnणक सामािजक 

२०११ सkटlबर मलुाखत ६ कणखर मानषुी- सारा जोसफे
गीता Cहर8यन अन-ु सHरता 
पदकx पणेु केरळमधील धाडसी लेnखका सारा जोसेफ यांची मलुाखत पWुषसVाक लYZगक &Lीमhुती 

२०११ सkटlबर लेख १२ Mभतं स9ुeया सरकार ि&Lया आnण समाजमन या9वषयी ि&Lया आnण सं&कृती सामािजक 

२०११ सkटlबर कथा १६ पGत¼ता डॉ. उqqवला दळवी सं&कृतीची वाहक असले}या &Lीची कथा पWुषसVाक कुटंुबgयव&था 
िR(या आOण 
सRंकृती

२०११ सkटlबर लेख २१ अ&धकार आरोrयदायी सजृनाचा ... रा�य�ी Oीरसागर ि&Lयांyया आरोfया9वषयी आरोfय 
२०११ सkटlबर लेख २३ वेगळी gयथा माधव गवाणकर रuनाZगरS ि&Lयांशी eतारणा करणाwया  नवwया9वषयी लYZगकता &LीपWुष नातसेंबंध आरोfय 
२०११ सkटlबर ना«यछटा २५ साOी यशोधरा गायकवाड ठाणे जाGतgयव&था व दMलतांyया e�ना9वषयी &वगत जाGतgयव&था आबेंडकर सामािजक 
२०११ सkटlबर लेख २७ उत ूमात ुनको Tया कहा8या डॉ. अनजुा जोशी गोवा ’उतमूात ूनको’Tया कहा8या सामािजक
२०११ सkटlबर कथा २९ साता उVराची कहाणी  अनरुाधा मोहनी धळेु एक सामािजक कथा सामािजक 

२०११ सkटlबर लेख ३२ R(ी Tया वदेनचेा कलाFमक PFयय डॉ. वदंना बोकxल - कुलकणu पणेु ि&Lयांyया संघषाCyया व जीवनावरSल कथांचा अ¥यास साxहिuयक 
२०११ सkटlबर कथा ३२ �नकामी 9वजया राजा यO ि&Lयांyया जीवन संघषाCची कथा ि&Lया आnण सं&कृती सामािजक 
२०११ सkटlबर तWण डॉट  कॉम ३७ &चवचीवणारा Aपवळा nॉक Pीती ओ. सगुरण कावळा या प�या9वषयी पयाCवरण 
२०११ सkटlबर झुंजमूुंज ूकथा  ३८,५४ पणू $Aवराम Pा. रामदास केदार लातरू एका कंुभाराची कथा सामािजक 
२०११ सkटlबर क9वता ४२ माझी कAवता डॉ. सरेुश सावतं नांदेड 
२०११ सkटlबर क9वता ४२ सटवाई वसतं वाहोकार नागपरू 
२०११ सkटlबर क9वता ४३ इथ ेप8ुय&चय ेनगरN उFपल चदंावार पणेु 
२०११ सkटlबर क9वता ४३ स ं̀ याकाळ वसतं कुलकणu बेळगाव 
२०११ सkटlबर क9वता ४३ मी नाहN सांगत नाहNय मलुNला रवीं� जवादे अकोला 
२०११ सkटlबर संवाद &पंदन ४४ Aववाह जळुणीची वगेळी वाट सषुमा दातार पणेु लfन जळुव�याबाबत 9ववाहसं&था &LीपWुष समता &LीपWुष नातसेंबंध 
२०११ सkटlबर वVृा]त ४६ प_ुहा झळुूक - �ावणात�या अfरग�पा पवूा$ hहाळगी पणेु अOरगkपा कायC~माचा वVृा]त साxहuय 
२०११ सkटlबर वVृा]त ४७ क_या महाराp£ाची साधना द&धच पणेु ’क]या महारा-�ाची’ या परु&कार9वषयी सामािजक सं&था 
२०११ सkटlबर वVृा]त ४८ सखी साaयाजणीचा Aवशषे काय $�म नीना भडेसगावकर पणेु सखी साwयाजणी कायC~माचा  वVृा]त सामािजक 
२०११ सkटlबर कथन ४९, ५७ सोना वषा$ ग ुजंाळ मंचर घरकाम करणाwया सोना यांyया9वषयी नातसेंबंध घरकाम 
२०११ सkटlबर पcरचय ५० आप�या वाचनालयात- आभाळ ग«धळ डॉ. अ�नता नाईक जळगाव आप}या वाचनालयातील आभाळ ग�धळ प&ुतकाचा पcरचय साxहuय 

२०११ सkटlबर पcरचय ५० आप�या वाचनालयात- सजृन सोहळा डॉ. सजुाता जोशी- पाटोदेकर तजेस आप}या वाचनालयातील सजृन सोहळा या प&ुतकाचा पcरचय आरोfय सामािजक 
२०११ सkटlबर पcरचय ५१ आप�या वाचनालयात- अतंरNच ेधाव े &च(ा राज o� जोशी ठाणे आप}या वाचनालयातील अतंरSचे धावे या प&ुतकाचा पcरचय साxहuय 
२०११ सkटlबर पcरचय ५१ आप�या वाचनालयात- Cहरकणीच ं]बaहाड रजनी व<ैय आप}या वाचनालयातील xहरकणीचं �बwहाड या प&ुतकाचा पcरचय जाGतgयव&था सामािजक 
२०११ सkटlबर eGत�~या ५२ वाचणारे 4लCहतात अनेक मा]यवरांचे लेखन आnण eGत�~या शOैnणक सामािजक 
२०११ सkटlबर पL ५३ बोलकं प( Pाथ $ना सदावत � पनवेल एक बोलकं पL &LीपWुष नातसेंबंध आरोfय कायदा 
२०११ सkटlबर लेख ५५ तो यणेार आहचे, hहणनू... Aव<या बाळ पणेु मuृय9ुवषयी सामािजक 
२०११ सkटlबर यादS ५८ 4मळून साaयाजणीच ेP�त�नधी

अकं - %दवाळी >वशषेांक 
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष#क लेखक शहर सारांश कळीचा श9द १ कळीचा श9द २ कळीचा श9द ३ 

२०११ ऑhटो - न�gहे  मखुप-ृठ पlxटगं ZगरSश सह·ब;ुधे कमळाyया फुलात &LीपWुषाचे पlxटगं 
२०११ ऑhटो - न�gहे  संपादक4य संवाद गीतालS 9व. म.ं पणेु समािजक मानMसकता व पWुषसVेबाबत पWुषसVा सामािजक 
२०११ ऑhटो - न�gहे  9वशषे ओळख १० माcरया Mमएस डॉ. छाया दातार मुंबई माcरया Mमएस यांची 9वशषे ओळख &Lी पWुष समता भांडवलशाहS पयाCवरण 

२०११ ऑhटो - न�gहे  कथा १८,२०२ घरटं दSनानाथ मनोहर पणेु सौदाMमनीची कथा  आxदवासी सामािजक 
२०११ ऑhटो - न�gहे  कथा २६,३६ खेळ मांडीला मंगला गोडबोले पणेु लहान मलुांम ये खेळणाwया  वय&क &Lीची  कथा सामािजक 
२०११ ऑhटो - न�gहे  लेख ३० जीवनाच ंकोड ंउलगडललेN बाई माधरुN परुदंरे डॉ. सजंीवनी कुलकणu पणेु माधरुS परांजपे यांचा खास पcरचय कला सामािजक सां&कृGतक 
२०११ ऑhटो - न�gहे  क9वता ३६ समंदर मेधा पाटकर 
२०११ ऑhटो - न�gहे  लेख ३७ वjेया�यवसाय : आपलN-तपुलN न�ैतक गोची उFपल चदंावार पणेु वjेया �यवसाय व सामािजक न�ैतकता याबाबत AववाहसRंथा प.ुषस0ा सामािजक
२०११ ऑhटो - न�gहे  लेख ३८ वjेया�यवRथा व कुटुबं�यवRथा Aपतसृ0Tेया ना8याTया दोन बाज ू डॉ. मनीषा गुkते पणेु वjेया �यवसाय व सामािजक न�ैतकता याबाबत 9पतसृVा कुटंुबgयव&था 9ववाहसं&था 
२०११ ऑhटो - न�gहे  लेख ४७ वjैया मागील भारतीय रहRस े! मगंला सामतं पणेु वjेया �यवसाय व सामािजक न�ैतकता याबाबत िR(या आOण सRंकृ�त धम $ प.ुषस0ाक
२०११ ऑhटो - न�gहे  लेख ५७ आOण एच. आय. �हN.- ए�स - म�ुती म�ता म�ुता डॉ. 9वनय कुलकणd पणेु वjेया �यवसाय व सामािजक न�ैतकता याबाबत आरोfय मानवी हhक 
२०११ ऑhटो - न�gहे  लेख ६२ च�ंमखुीTया Pदेशात रेखा देशपांड े ठाणे वjेया �यवसाय व सामािजक न�ैतकता याबाबत कला सामािजक Aपतसृ0ा
२०११ ऑhटो - न�gहे  लेख ७० गHरबी, �मबाजार आOण वjेया�यवसाय िR(यांच ेदेशपातळीवरच ेसव �fण २०११ डॉ. रोxहणी साहानी पणेु वjेया �यवसाय व सामािजक न�ैतकता याबाबत �म आZथCक 
२०११ ऑhटो - न�gहे  लेख ७५ जगातील वjेया�यवसाय : काहN न«दN �हN. क�याण शकंर वjेया �यवसाय व सामािजक न�ैतकता याबाबत सामािजक

२०११ ऑhटो - न�gहे  लेख ७८ त ेस.ुवातीच ेCदवस..
मीना सषे ूअन-ू उqqवला 
महेदंळे पणेु वjेया �यवसाय व सामािजक न�ैतकता याबाबत प.ुषस0ाक आरोrय Cहसंाचार

२०११ ऑhटो - न�gहे  लेख ८४ वjेयांTया मलुांनी चालAवललेा एच.आय.�हN ए�स Pक�प राज ूनाईक वjेया �यवसाय व सामािजक न�ैतकता याबाबत सामािजक सfमीकरण
२०११ ऑhटो - न�gहे  लेख ८८ माझी गोpट kकरण देशमखु वjेया �यवसाय व सामािजक न�ैतकता याबाबत सामािजक
२०११ ऑhटो - न�gहे  लेख ९१ मी कोण? ल�मी 4शदें वjेया �यवसाय व सामािजक न�ैतकता याबाबत सामािजक
२०११ ऑhटो - न�gहे  क9वता ९३ झाडाझडती उFपल चदंावार पणेु वjेया �यवसाय व सामािजक न�ैतकता याबाबत

२०११ ऑhटो - न�gहे  लेख ९४ प.ुषांच ेPबोधन मह{वाच े
मीना कुल �कर, सनुीता 
जोगळेकर पणेु वjेया �यवसाय व सामािजक न�ैतकता याबाबत प.ुषस0ाक िR(या आOण सRंकृती सामािजक

२०११ ऑhटो - न�gहे  लेख ९८ जग8यासाठU Fयांना करावा लागतो देहAव�य डॉ. Aवनोद गोरवाडकर नाMशक वjेया �यवसाय व सामािजक न�ैतकता याबाबत आ&थ $क दाHर¤य सामािजक
२०११ ऑhटो - न�gहे  लेख १०४ वjेयांच ेआधार कo �: �नरामय आरोrय धाम डॉ. �तुी वडगबाळकर सोलापरू वjेया �यवसाय व सामािजक न�ैतकता याबाबत आरोrय सRंथा सामािजक
२०११ ऑhटो - न�gहे  लेख ११० वjेयांTया मान4सक आरोrयाच ंकाय? तजेRवी सवेकेरN वjेया �यवसाय व सामािजक न�ैतकता याबाबत आरोrय
२०११ ऑhटो - न�gहे  लेख ११२ वाटा AवRतारल�ेया सषुमा देशपांड े पणेु वjेया �यवसाय व सामािजक न�ैतकता याबाबत ना�य कला
२०११ ऑhटो - न�gहे  लेख ११६ मा`यमातील स�ेस वक$र सयंो&गता ढमढरेे पणेु वjेया �यवसाय व सामािजक न�ैतकता याबाबत चगंळवाद साCहFयात R(ी &च(ण सामािजक
२०११ ऑhटो - न�gहे  लेख ११९ वjेया�यवसाय व कायदा डॉ. जया सागड े पणेु वjेया �यवसाय व सामािजक न�ैतकता याबाबत कायदा
२०११ ऑhटो - न�gहे  लेख १२५ वjेया : वRतिुRथती, Aवचार व &च(ण कAवता महाजन ठाणे वjेया �यवसाय व सामािजक न�ैतकता याबाबत R(ीम�ुती सामािजक ल �&गक
२०११ ऑhटो - न�gहे  लेख १३३ RवTछ RवTछ या कचरा वचेक कामगारांसाठUची सRंथा �म
२०११ ऑhटो - न�gहे  कथा १३५ दसुरN श�ती Aवजया राजा`यf मुंबई सामािजक कथा सामािजक
२०११ ऑhटो - न�gहे  मलुाखत १४० सजंय पवार क�पकतचेा कलाFमक Pवास अिRमता गरुव जळगाव Cदrदश $क, Rतभंलखेक कवी सजंय पवार यांची मलुाखत कला सामािजक
२०११ ऑhटो - न�gहे  लेख १४८, १६९ महामानवाच ेमातीच ेपाय ल�मण ल«ढे मुंबई अ�बट $ आइ_Rटाइन यांTया आयpुयाची दसुरN बाज ु प.ुषPधानता िR(या अOण सRंकृती R(ीप.ुष नातसेबंधं
२०११ ऑhटो - न�gहे  खबर लहcरया १५४ एकदा तरN अनभुवावी Rव�ननगरN वदंना करबंळेकर सावंतवाडी 4सधंदुगुा$त अपगंासाठU �नमा$ण केल�ेया Rव�ननगरNTया �न4म $तीची कहाणी सfमीकरण सामािजक
२०११ ऑhटो - न�gहे  कथा १६४ को�हाटयाच ंपोर, 4शfकाच ंपोर अOण लखेकाच ंपोर प<मजा फाटक (मजते) पणेु वगेवगे�या समहू गटातील मलुांची कथा सामािजक शfैOणक
२०११ ऑhटो - न�gहे  लेख १७० �नpठेच अ&धpठान - गोpट प�याडTया यवुा रगंभमूीची माधव वझ े पणेु �नpठेच ंअ&धpठान - गोpट प�याडTया यवुा रगंभमूीची कला सामािजक
२०११ ऑhटो - न�gहे  कथा १७४ आईTया नावान ं P�ा दया पवार ठाणे धदंा करणाaया मलुNची कथा सामािजक
२०११ ऑhटो - न�gहे  कथा १८२ Hर�हरडलेच ंघर डॉ. Aव<यलुखेा अकलजूकर कॅनडा Hर�हरडलेच ंघर याAवषयी सामािजक

२०११ ऑhटो - न�gहे  झुंजमूुंज ूकथा  १८६ Hरकामी बा.ग. केसकर बारामती कौटु]ंबक कथा कुटुबं�यवRथा सामािजक
िR(या आOण 
सRंकृती

२०११ ऑhटो - न�gहे  तWण डॉट  कॉम १९२ नाटक आत आOण बाहरे �नयाज मजुावर इ�वस नाटकाAवषयी कला



२०११ ऑhटो - न�gहे  तWण डॉट  कॉम १९६ सजगता,न�ैतकता आOण आपण समीfा फराकटे �pटाचार देशPेम याAवषयी �pटाचार आदंोलन सामािजक
२०११ ऑhटो - न�gहे  क9वता १९८ कंुधा गणशे राऊत जळगाव 
२०११ ऑhटो - न�gहे  क9वता १९८ म`या_ह सायरुN गावRकर मुंबई 
२०११ ऑhटो - न�gहे  क9वता १९९ कोरडवाहू जग8यातील &चबं fण सदंNप जगदाळे जळगाव 
२०११ ऑhटो - न�gहे  क9वता १९९ अपरािजता भाrय�ी फडके ठाणे 
२०११ ऑhटो - न�gहे  क9वता २०० शतेमजरुाTया कAवता Pा. नामदेव कोळी कडगेाव, जळगाव 
२०११ ऑhटो - न�gहे  क9वता २०० क_टेपररNपोए£N Aवनय पाटNल मुंबई 
२०११ ऑhटो - न�gहे  क9वता २०१ पाऊस Aवनोद मोरांड े गडZचरोलS 
२०११ ऑhटो - न�gहे  क9वता २०१ पोर पवन नालट अमरावती 
२०११ ऑhटो - न�gहे  क9वता २०१ पाणी नाहN म�ुता ग ुडंी पणेु 
२०११ ऑhटो - न�gहे  लेख २०३ िजनी स&चन कंुडलकर सोनालS कुलकणd xहyयाब;दल कला &LीपWुष नातसेंबंध 
२०११ ऑhटो - न�gहे  कथा २०८ पया$य आभा खरे नातसेंबंधाची कथा  &LीपWुष नातसेंबंध सामािजक 
२०११ ऑhटो - न�gहे  गkपा २१५ अfरRपश $Tया ग�पा (कव�य(ी मनकOण $का जोग यांची ज_मशताzदN आशा साठे पणेु अfरRपश $Tया ग�पा (कव�य(ी मनकOण $का जोग यांची ज_मशताzदN) सामािजक
२०११ ऑhटो - न�gहे  वVृा]त २१६ नगरम`य ेरगंला 4मळून साaयाजणी चा वषा$रभं सोहळा P�ा हo�े- जोशी अहमदनगर नगरम ये झाले}या Mमसाyया वषाCरंभ सोह�याचा वVृा]त सामािजक xहसंाचार पWुषeधानता 

२०११ ऑhटो - न�gहे  पcरचय २१९ आप�या वाचनालयात &गरNजा गोडबोल े पणेु आप}या वाचनालयातील प&ुतकांचा पcरचय कुटंुबgयव&था xहसंाचार 
िR(या आOण 
सRंकृती

२०११ ऑhटो - न�gहे  eGत�~या २२० वाचणारे 4लCहतात अनेक मा]यवरांचे लेखन आnण eGत�~या साxहuय सामािजक 
२०११ ऑhटो - न�gहे  पL २२१ बोलकं प( डॉ. अमतृा Rवार सावंतवाडी एक बोलकं पL लfनसं&था सामािजक 
२०११ ऑhटो - न�gहे  लेख २२२ आता जबाबदारN आपलNच ! Aव<या बाळ पणेु अ�णा हजारे यांyया आदंोलनाबाबत आदंोलन �-टाचार सामािजक 
२०११ ऑhटो - न�gहे  यादS २२४ 4मळून साaयाजणीच ेP�त�नधी

अकं - 
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष#क लेखक शहर सारांश कळीचा श9द १ कळीचा श9द २ कळीचा श9द ३ 

२०११ �डसlबर मखुप-ृठ पlxटगं चं�शखेर परंुदरे  ब;ुध शांत रंगात न दाखवता उi लाल रंगात दाखवला आहे 
२०११ �डसlबर संपादक4य ४ संवाद गीतालS 9व. म.ं पणेु डॉ. बाबासाहेब आबेंडकर महापcरGनवाCण xदन Mलगंभाव सामािजक xहसंाचार 
२०११ �डसlबर लेख ६ आगळा वगेळा माणसू! कॉ. गोAवदं पानसरे शांता रानडे पणेु कॉ¨ेड गो9वदं पानसरे यांyया9वषयी �म माhसCवाद आदंोलन 
२०११ �डसlबर कथा ११ हS वाट एकटSची आसावरS जोशी पणेु एक«या असणाwया &Lीची कथा सामािजक 

२०११ �डसlबर कथा १५ खपू अधंार होता 
शशी देशपांड,े अन-ु स�ुनता 
कु�टN बंगलोर अनवुाxदत कथा सामािजक 

२०११ �डसlबर तन-मन Gतच ं १९ आ�हान �य�तीRवातgंयाTया अ�तरेकाचा? रा�य�ी Oीरसागर आ�हान �यि�तRवातgंयाTया अ�तरेकाबाबत &वातंL &LीपWुष समता जागGतक4करण 
२०११ �डसlबर लेख २२ खaया अथा$न ेआध�ुनक R(ीची कथा डॉ. वदंना बोकxल- कुलकणu पणेु &LीवादS कथा बाबत &Lीवाद साxहuय धाMमCक 
२०११ �डसlबर कथा २२ �ा<ध कमल देसाई कमल देसाई यांची पनुमुCx�त कथा  पWुषeधानता धाMमCक वªैाGनक 
२०११ �डसlबर तWण डॉट  कॉम ३३ hहसै घटंा घमु ेराऊळी... Pीती ओ Rहैस9वषयी 
२०११ �डसlबर झ ुजंमू ुजं ूकथा ३४ �ां�तगीताची अगंाई गाणारN अजं ू अशोक तांगडे कतCबगारSचा ऐना असलेलS कथा दMलत मानवी हhक सामािजक 
२०११ �डसlबर कथा ३७ �तच ेजगणे सAवता कुलकणu पणेु शारदाyया जीवनाची कथा सामािजक िR(या आOण सRंकृती
२०११ �डसlबर लेख ४१ नॉट टू अल© नीता ग�े ठाणे 
२०११ �डसlबर क9वता ४२ सांधलले ेजीवन प�ंडत कांबळे उ&मानाबाद 
२०११ �डसlबर क9वता ४२ वनवास 9वजयकुमार Mशदें MसधंदुगुC 
२०११ �डसlबर क9वता ४२ घाब6 नको Pमोद कोपड � सातारा 
२०११ �डसlबर क9वता ४३ मगंळस(ू रंगनाथ रायपरेु चं�परू 
२०११ �डसlबर क9वता ४३ सायबे क�पना दधुाळ बोरS भडक द¡ड 
२०११ �डसlबर लेख ४४ ती होती hहणनूी... मनीषा नरo� राजा�ा सांगलS अनरुाधा पोतदार यांyया &मतृी uयांyया क]येyया  श|दात सामािजक आरोfय 
२०११ �डसlबर लेख ४८ नारायण सवु ºTया कAवततेील R(ी 6पे Pा. अ.णा मोरे द¡ड नारायण सवु ºTया कAवततेील R(ी6पे साCहFय R(ीकत ृ $Fव सामािजक
२०११ �डसlबर लेख ५० hats of मजं�ुी कुलकणu अकोला �ीकांत व सZुचता बनसोड ेयांyया कायाC9वषयी शOैnणक 

२०११ �डसlबर पcरचय ५२ आप�या वाचनालयात
मणृा4लनी का�नटकर - 
जोशी पणेु आप}या वाचनालयातील प&ुतकांचा पcरचय पWुषeधान पयाCवरण राजकारण 

२०११ �डसlबर संवाद &पंदन ५४ सहल स:यांची शतेा वरती िRमता दN�fत सखी मंडळाची सहल 
२०११ �डसlबर 
२०११ �डसlबर eGत�~या ५५ वाचणारे 4लCहतात अनेक मा]यवरांचे लेखन आnण eGत�~या आरोfय tढS परंपरा सामािजक 
२०११ �डसlबर पL ५७ बोलकं प( आशा साठे पणेु एक बोलकं पL धमC सामािजक 
२०११ �डसlबर यादS ५८ 4मळून साaयाजणीच ेP�त�नधी

अकं - 
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष#क लेखक शहर सारांश कळीचा श9द १ कळीचा श9द २ कळीचा श9द ३ 

२०११ जानेवारS मखुप-ृठ छायाZचL art advertising &वातंPयाची आस लागले}या एका मलुSचा फोटो 
२०११ जानेवारS संपादक4य ४ संवाद गीतालS 9व. म.ं पणेु पयाCवरण व �बहार Gनवडणकु4बाबत पयाCवरण Gनवडणकू कायदा 
२०११ जानेवारS कथा ६ हाऊसक4पर मानषुी एक सामािजक कथा सामािजक 
२०११ जानेवारS 9वशषे ओळख १४ नFृयशलाका हमेसवुणा$ 4मरजकर सजुाता खरे, स4ुम(ा जाधव को}हापरू नFृयशलाका हमेसवुणा$ 4मरजकर यांची Aवशषे ओळख कला
२०११ जानेवारS तन - मन Gतच ं २० तन - मन Gतच ं राqय�ी fीरसागर पणेु रा�य�ी Oीरसागर यांच ंसदर लYZगक Mलगंभाव 
२०११ जानेवारS लेख २३ रेऊ कथा Rपध �Tया �न4म0ान े डॉ. वदंना बोकxल- कुलकणu पणेु रेऊ कथा Rपध �Tया �न4म0ान े साCहFय
२०११ जानेवारS खबर लहाcरया २४ दcुरतांचे GतMमर जावो... 4शवाजी कागणीकर बेळगाव गावाyया 9वकासाबाबत पयाCवरण सामािजक 
२०११ जानेवारS लेख ३२ नॉट ओ_लN सारा शग�ुता वदंना खरे मुंबई एक शायराAवषयी दHर� अFयाचार
२०११ जानेवारS वVृा]त ३५ कवGतकाच ंझाड समीfा फराकटे पणेु कायC~माचा वतृा]त सामािजक 
२०११ जानेवारS लेख ३८ भटे मीरा बोरवणकरांशी भारती पांड े पणेु पो4लस अ&धकारN मीरा बोरवणकर यांTयाशी ग�पा R(ीकत ृ $Fव कायदा
२०११ जानेवारS कथा काgय ४० आई �लNज त ूआजीवर रागाव ूनकोस... अनजुा जोशी गोवा एक कथा काgय सामािजक 
२०११ जानेवारS लेख ४२ अधं�<धांच ेअतंरगं अनघा ठ«बरे पणेु अधं�<धांच ेअतंरगं अधं�<धा सामािजक
२०११ जानेवारS वVृा]त ४४ औरगंाबाद- सखी साaयाजणी डॉ. जय�ी गोडसे औरंगाबाद औरगंाबाद- सखी साaयाजणी वतृा_त सामािजक
२०११ जानेवारS झुंजमूुंज ू- पL ४५ 6पालNस प( वशैालN गोखले पणेु एक वयनीन ेपाठवलले ेप( सामािजक
२०११ जानेवारS लेख ४८ �ांतीqयोती साAव(ीबाई फुल े R(ीम�ुती आदंोलनाTया जनक डॉ. सजंय सभंाजी लांडगे सोलापरू �ां�तqयोती साAव(ीबाई फुल-े R(ीम�ुती आदंोलनाTया जनक शfैOणक सामािजक
२०११ जानेवारS क9वता ५० Cहदं ूवाच�यावर... अथा$त एक होती कोसला उFपल चदंावार पणेु 
२०११ जानेवारS क9वता ५१ Aव6Aपका द0Pसाद दाभोलकर सातारा 
२०११ जानेवारS क9वता ५१ चहेरा मिंजरN देवधर पणेु 
२०११ जानेवारS क9वता ५१ शभुPभात अिRमता गरुव जळगाव 
२०११ जानेवारS क9वता ५१ चला स:यांनो डॉ. िRमता पाटNल सोलापरू 
२०११ जानेवारS तWण डॉट  कॉम ५२ मी जहाआरा.. शzदांकन : वरद एक कायCकतdचे मनोगत सामािजक चळवळ 
२०११ जानेवारS पcरचय ५४ आप�या वाचनालयात P�त�नधी आप}या वाचनालयातील प&ुतकांचा पcरचय साxहuय सामािजक 
२०११ जानेवारS eGत�~या ५६ अनेक मा]यवरांचे लेखन अnण eGत�~या सामािजक लYZगकता 9ववा�सं&था 
२०११ जानेवारS पL ५७ बोलकं प( आशाताई कामत घराडी एक बोलकं पL 
२०११ जानेवारS यादS ५८ 4मळून साaयाजणीच ेP�त�नधी

अकं - 
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष#क लेखक शहर सारांश कळीचा श9द १ कळीचा श9द २ कळीचा श9द ३ 

२०११ फे�वुारS मखुप-ृठ छायाZचL तजेस पोळ eा�यांचे eेम 
२०११ फे�वुारS संपादक4य ४ संवाद गीतालS 9व. म.ं पणेु सं&कृती अnण बाई सं&कृती &LीपWुष समता 
२०११ फे�वुारS 9वशषे ओळख ६ CहदंN साCहFयातील एक Pग�भ सरू हमे&ंगनी रानड े सकु]या आगाश े मुंबई CहदंN साCहFयातील एक Pग�भ सरू हमे&ंगनी रानड ेयांची Aवशषे ओळख साxहिuयक 9ववाहसं&था सामािजक 
२०११ फे�वुारS लेख ९ त�ैयार नीता ग�े ठाणे सामािजक 
२०११ फे�वुारS कथा ११ साथCक नंदकुमार येवले  पणेु रेऊ कथा &पधाC २०१० सव�uकृ-ट कथांपकै4 एक म&ुलSम धमC 
२०११ फे�वुारS खबर लहाcरया १८ दcुरतांचे GतMमर जावो... लेखांक - २ 4शवाजी कागणीकर बेळगाव एका गावाचा 9वकास याबाबत पयाCवरण सामािजक 
२०११ फे�वुारS लेख २३ Gनर� प-ुपा Mलमये पणेु सामािजक 
२०११ फे�वुारS लेख २४ Gतyया लेक4 अन मी मनीषा कुलकणd नाMशक एका गावातील गो-ट पयाCवरण समािजक 

२०११ फे�वुारS लेख २६ सज $नशील साम¬या$च ेदश $न डॉ. वदंना बोकxल - कुलकणu पणेु &Lीe�नाचा िजgहा�याने घेतलेला वेध साxहuय 
२०११ फे�वुारS लेख २९ आ�मशाळा कx क«डवाड?े मhुता संत पणेु &Lीe�नाचा िजgहा�याने घेतलेला वेध साxहuय 
२०११ फे�वुारS लेख ३१ आखातात}या ि&Lया eा. 9वशाखा पाटSल बहरSन आखातात}या ि&Lया म&ुलSम धमC समािजक 



२०११ फे�वुारS तWण डॉट  कॉम ३४ वो सबुह कभी तो आयगेी!
सिुजत पाटNल - शzदांकन : 
वरद पाठक चळवळीत काम करणाwयांचे मनोगत चळवळ 

२०११ फे�वुारS क9वता ३६ साजणी सई ग.ं.. ZचLा जोशी ठाणे 
२०११ फे�वुारS क9वता ३६ �न4ल �ग जल सदुाम राठोड अहमदनगर 
२०११ फे�वुारS क9वता ३६ debit balance मंिजरS देवधर पणेु 
२०११ फे�वुारS क9वता ३७ पतगंी आOण Fया 9ववेक उगलमगुले नाMशक 
२०११ फे�वुारS क9वता ३७ चकू Pा. भरतकुमार भालरेाव रायगड 
२०११ फे�वुारS क9वता ३७ PFयय मधकुर Zचतळे वडोदरा 
२०११ फे�वुारS लेख ३८ एक अRसल काय $कता$ डॉ. अनतं फडके tपालS भसुारS पणेु एक अRसल काय $कता$ डॉ. अनतं फडके यांTयाAवषयी आरोfय सामािजक 
२०११ फे�वुारS झुंजमूुंज ूकथा  ४२ वाRतव टS. चं�बाप ू अबंरनाथ वा&तववादS कथा  सामािजक 
२०११ फे�वुारS लेख ४६ मCहला 4शfणातील म�ूयAवचार eा. फुला बागुल धळेु मCहला 4शfणातील म�ूयAवचार याAवषयी शOैnणक 
२०११ फे�वुारS संवाद &पंदन ४९ ती स ं̀ या सखी भारललेN... ि&मता पाटSल पणेु काय $�म व0ृा_त सामािजक नातसेंबंध 
२०११ फे�वुारS लेख ५१ एक अनोखा अनभुव सरोज देशचौगुले पणेु मराठU वाचक Rपध �चा अनभुव साxहuय सामािजक 
२०११ फे�वुारS पcरचय ५२ आप�या वाचनालयात अनजुा पणेु आप�या वाचनालयातील पRुतकांचा पHरचय सामािजक साxहuय 
२०११ फे�वुारS eGत�~या ५४ अनके मा_यवरांच ेलखेन आOण P�तk�या सामािजक साxहuय 
२०११ फे�वुारS पL ५५ बोलकं प( जया नातू बेळगाव कुटंुबgयव&था &LीपWुष समता 
२०११ फे�वुारS लेख ५६ पणु े: उण ेAववके! 9व;या बाळ पणेु पणु ेशहराTया सांRकृ�तक गोpटNबाबत सां&कृGतक 
२०११ फे�वुारS यादS ५८ 4मळून साaयाजणीच ेP�त�नधी

अकं - म%हला%दन >वशषेांक 
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष#क लेखक शहर सारांश कळीचा श9द १ कळीचा श9द २ कळीचा श9द ३ 

२०११ माचC मखुप-ृठ छायाZचL &चतंामणी हसबनीस चचCचा फोटो 
२०११ माचC संपादक4य ६ संवाद गीतालS 9व. म.ं पणेु मxहला xदनाGनMमV मxहला xदन  सामािजक 
२०११ माचC लेख ८ तझु ेपकुारे तरेा आनवेाला कल! रेखा ठाकूर मुंबई मxहला xदनाGनMमV &LीवादS 9वचारवंत ि&Lयांyया व पWुषांyया eGत�~या xहसंाचार दMलत �-टाचार 
२०११ माचC लेख ९ तझु ेपकुारे तरेा आनवेाला कल! eªा पवार ठाणे मxहला xदनाGनMमV &LीवादS 9वचारवंत ि&Lयांyया व पWुषांyया eGत�~या धमा�धता &LीपWुष समता xहसंाचार 
२०११ माचC लेख ९ तझु ेपकुारे तरेा आनवेाला कल! असुंता पारधे पणेु मxहला xदनाGनMमV &LीवादS 9वचारवंत ि&Lयांyया व पWुषांyया eGत�~या कुटंुबgयव&था दMलत सामािजक 
२०११ माचC लेख १० तझु ेपकुारे तरेा आनवेाला कल! शांता रानडे पणेु मxहला xदनाGनMमV &LीवादS 9वचारवंत ि&Lयांyया व पWुषांyया eGत�~या �-टाचार अuयाचार 
२०११ माचC लेख १० तझु ेपकुारे तरेा आनवेाला कल! डॉ. सीमा साखरे नागपरू मxहला xदनाGनMमV &LीवादS 9वचारवंत ि&Lयांyया व पWुषांyया eGत�~या धमा�धता सामािजक 
२०११ माचC लेख ११ तझु ेपकुारे तरेा आनवेाला कल! �योती Rहापसेकर मुंबई मxहला xदनाGनMमV &LीवादS 9वचारवंत ि&Lयांyया व पWुषांyया eGत�~या धमा�धता xहसंाचार �-टाचार 
२०११ माचC लेख ११ तझु ेपकुारे तरेा आनवेाला कल! वंदना सोनाळकर औरंगाबाद मxहला xदनाGनMमV &LीवादS 9वचारवंत ि&Lयांyया व पWुषांyया eGत�~या जागGतक4करण राजकारण 
२०११ माचC लेख १२ तझु ेपकुारे तरेा आनवेाला कल! ऊMमCला पवार  मुंबई मxहला xदनाGनMमV &LीवादS 9वचारवंत ि&Lयांyया व पWुषांyया eGत�~या दMलत धमा�धता 
२०११ माचC लेख १२ तझु ेपकुारे तरेा आनवेाला कल! अचCना मोरे पणेु मxहला xदनाGनMमV &LीवादS 9वचारवंत ि&Lयांyया व पWुषांyया eGत�~या धमC सं&कृती xहसंा 
२०११ माचC लेख १३ तझु ेपकुारे तरेा आनवेाला कल! xहराबाई बनसोड े मुंबई मxहला xदनाGनMमV &LीवादS 9वचारवंत ि&Lयांyया व पWुषांyया eGत�~या सामािजक 
२०११ माचC लेख १३ तझु ेपकुारे तरेा आनवेाला कल! राजीव कालेलकर मुंबई मxहला xदनाGनMमV &LीवादS 9वचारवंत ि&Lयांyया व पWुषांyया eGत�~या धमा�धता दMलत xहसंाचार 
२०११ माचC लेख १४ तझु ेपकुारे तरेा आनवेाला कल! �ांती अिrनहो(ी-डबीर पणेु मxहला xदनाGनMमV &LीवादS 9वचारवंत ि&Lयांyया व पWुषांyया eGत�~या पWुषeधानता दMलत 
२०११ माचC कथा १५, ८६ जात पडताळणी डॉ. हषCदा देवधर MसधंदुगुC रेऊ कथा &पधाC २०१० सव�uकृ-ट कथांपकै4 एक जाGतgयव&था 

२०११ माचC लेख २० कुटाबाई आOण आई
&गरNश कना$ड, अन ु- सरोज 
देशपांड े पणेु आप}या आई9वषयी कुटंुबgयव&था ि&Lया आnण सं&कृती 

२०११ माचC लेख २६ साCहFयात नवा jवास भरणाaया ]बि�कस बानो वंदना भागवत पणेु बंडखोर कवGयLी �बि}कस बानो यांyया9वषयी म&ुलSम धमC 
२०११ माचC तन- मन Gतचं ३२ तो एक Cदवस राqय�ी fीरसागर पणेु रा�य�ी Oीरसागर यांच ंसदर &Lी पWुष समता धमC 
२०११ माचC खबर लहाcरया ३४ गड&चरोलNतील Pकाशपव $ आhहN आमTया आरोrयासाठU उuपल चंदावार पणेु गड&चरोलNतील Pकाशपव $ आhहN आमTया आरोrयासाठU आरोfय पयाCवरण 
२०११ माचC झुंजमूुंज ूकथा  ३९ बचत गट दNप`वज कोसोदे जळगाव बचत गट  यातनू GनमाCण होणारे अथCकारण या9वषयी आZथCक सामािजक 
२०११ माचC लेख ५० Hरकामपणाची काम&गरN सधुा Oीरे पणेु भाषा बाबत खमुासदार व गमतीशीर लेख साxहuय सामािजक 

२०११ माचC 
कत $बगारNचा 
ऐना ५३ शतेमजरू त ेसभापती अशोक तांगड े बीड कत $बगारNचा ऐना शतेमजरू त ेसभापती असा Pवास करणाaया गयाबाई आवाड यांTयाAवषयी R(ीकत ृ $Fव राजकारण शतेमजरू

२०११ माचC क9वता ५६ Pवास Mश}पा परंुदरे पणेु 
२०११ माचC क9वता ५६ त ूअन मी मीरा रामनवमीवाल े सोलापरू 
२०११ माचC क9वता ५७ बयो ि&मता पाटSल पणेु 
२०११ माचC क9वता ५७ याfणी केशव देशमखु नांदेड 
२०११ माचC क9वता ५७ म ुrंया मनीषा जोशी क}याण 
२०११ माचC लेख ५८ टागोरांTया कथामधील माणसाचा आवाज आशा साठे पणेु टागोरांTया कथामधील माणसाचा आवाज साCहFय
२०११ माचC संवाद &पंदन ६३ मनामनाची ग ुफंण करणारा सखी मडंळ मळेावा मंगला गोखले मुंबई मनामनाची ग ुफंण करणारा सखी मडंळ मळेावा साxहuय सामािजक 
२०११ माचC वVृा]त ६५ साaयाजणी Tया अगंणात R(ी4मती च ंजोरदार Rवागत P�त�नधी साaयाजणीTया अगंणात R(ी4मतीच ंजोरदार Rवागत सामािजक

२०११ माचC तWण डॉट  कॉम ६६ हम लडoग ेसाथी
शकंुतला भालरेाव शzदांकन-
 वरद काय $कFया$च ेमनोगत चळवळ आदंोलन

२०११ माचC लेख ६८ ती Tया शाईTया कळा डॉ. वदंना बोकxल- कुलकणu पणेु &Lीe�नाचा िजgहा�याने घेतलेला वेध साCहFयात R(ी P�तमा

२०११ माचC कथा ६८ प8ुयाFम े
कृpणाबाई (म�ुताबाई 
दN�fत) &Lीe�नाचा िजgहा�याने घेतलेला वेध साCहFयात R(ी P�तमा

२०११ माचC लेख ७४ आधारवडाचं नसणं ... साधना खटS पणु े पpुपा रोड ेयांना अ4भवादनपर लखे सामािजक
२०११ माचC लेख ७५ आधारवडाच ंनसण ं... एक ठेवा 9व;या बाळ पणु े पpुपा रोड ेयांना अ4भवादनपर लखे सामािजक
२०११ माचC लेख ७६ आधारवडाच ंनसण ं... पpुपाताई व साथी सRंथा मीनाfी आपटे पpुपा रोड ेयांना अ4भवादनपर लखे सामािजक
२०११ माचC लेख ७७ �तच ंगाणचं घडवले �तची भाषा P�तमा कणकेर ठाणे पWुषसVाक Mलगंभाव लYZगकता 
२०११ माचC पcरचय ८० आप�या वाचनालयात डॉ. अिjवनी ध«गड े पणेु आप�या वाचनालयातील पRुतकांचा पHरचय साCहFय सामािजक
२०११ माचC eGत�~या ८२ वाचणारे 4लCहतात अनके मा_यवरांच ेलखेन आOण P�तk�या चळवळ सामािजक साxहuय 
२०११ माचC पL ८३ बोलकं प( शोभना 4शपरूकर Gनपाणी कुटुबं�यवRथा R(ीप.ुष समता सामािजक
२०११ माचC लेख ८५ काय<याचा धाक कुणाला? P�तभा वाल े नाMशक हुडंाबळीAवषयी सRंकृती कायदा सामािजक
२०११ माचC लेख ८७ ना कर धमूधामस ेशादN! Aव<या बाळ पणेु AववाहाTया डामडौल व सRंकृतीबाबत AववाहसRंथा Cहसंाचार सामािजक
२०११ माचC यादS ९० ’4मळून साaयाजणी’ची P�त�नधी यादN

अकं - 
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष#क लेखक शहर सारांश कळीचा श9द १ कळीचा श9द २ कळीचा श9द ३ 

२०११ ए9eल मखुप-ृठ पlxटगं iीन iा�फhस &Lी व पWुष एकL प&ुतक वाचतानाचे पlxटगं 
२०११ ए9eल संपादक4य ४ संवाद गीतालS 9व. म.ं पणेु 
२०११ ए9eल लेख ६, ५७ महास0चेा महानायक: डॉ. बाबासाहबे आबंडेकर eा. हरS नरके पणेु डॉ. बाबासाहेब आबेंडकर यांyया अनेक पलैूंवर eकाश टाकणारा लेख जाGतgयव&था कायदा सामािजक 
२०११ ए9eल लेख १२ सघंCटत समाजाची गरज सव $सामा_य द4लतांचा सरू आMशष पारधी पणेु सघंCटत समाजाची गरज सव $सामा_य द4लतांचा सरू संघटना आरOण अuयाचार 
२०११ ए9eल कथा १४ Mभतं eGतक परुS पणेु रेऊ कथा &पधाC २०१० सव�uकृ-ट कथांपकै4 एक 
२०११ ए9eल लेख १८ ¦य ूओgहर¦यू  प<मजा फाटक (मजते) पणेु जागGतक प&ुतकxदना GनMमV प&ुतकांyया जगातील ि&Lयांचा वेध साCहFयात R(ी P�तमा
२०११ ए9eल लखे २२ लखे मराठU साCहFयात R(ी P�तमा माधरुS तळवलकर पणेु जागGतक प&ुतकxदना GनMमV प&ुतकांyया जगातील ि&Lयांचा वेध साCहFयात R(ी P�तमा
२०११ ए9eल लेख २४ R(ीTया क«डीला धम $शाR(हेN जबाबदार डॉ. मगंला आठलकेर पणेु &Lीक�डी आnण धमCशा&L े िR(या आOण सRंकृती धम $
२०११ ए9eल झुंजमूुंज ूकथा  २८,५५ मळेावा e. रा. 9पवटे जळगाव बचतगटाचा मेळावा आ&थ $क

२०११ ए9eल कथा ३० थायलडं
हा.कx मरुाकामी, अन-ु 
�न4शकांत ठकार सोलापरू अनवुाxदत कथा सामािजक

२०११ ए9eल तWण डॉट  कॉम ३८ इनकx सरुत को पहचानो भाई ! िजत,ु शzदांकन - वरद पणेु कायCकuयाCचे मनोगत आदंोलन चळवळ
२०११ ए9eल संवाद &पंदन ४० साaयाजणी चा मCहला Cदन जळगावात Pा. शमा सबुोध जळगाव ’साaयाजणी’चा मCहला Cदन जळगावात समािजक
२०११ ए9eल लेख ४२ �तTया शाईTया कळा डॉ. वदंना बोकxल- कुलकणu पणेु &Lीe�नाचा िजgहा�याने घेतलेला वेध R(ीPjन सामािजक
२०११ ए9eल कथा ४२ जाब कमलाबाई Cटळक &Lीe�नाचा िजgहा�याने घेतलेला वेध साCहFयात R(ी P�तमा R(ीPjन R(ी प.ुष समता
२०११ ए9eल 9वशषे ओळख ४६ Aवशषे ओळख जीवन गगंौघाच ेपाणी... डॉ. Aव<या देवधर हे�ाबाद शांताबाई साठे यांyया कायाCची 9वशषे ओळख सामािजक R(ीकत ृ $Fव
२०११ ए9eल पcरचय ५० आप�या वाचनालयात आशा साठे पणेु आप}या वाचनालयातील प&ुतकांचा पcरचय िR(या आOण सRंकृती सामािजक
२०११ ए9eल eGत�~या ५२ वाचणारे 4लCहतात अनेक मा]यवरांचे लेखन आnण eGत�~या सामािजक
२०११ ए9eल पL ५३ बोलकं प( अनयुा कुलकणu पणेु एक बोलकं पL मानवी ह�क
२०११ ए9eल लेख ५६ एक झळुूक हवीहवीशी Aव<या बाळ पणेु सामािजक e�नांबाबत सामािजक
२०११ ए9eल यादS ५८ ’4मळून साaयाजणी’ची P�त�नधी यादN



अकं - 
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष#क लेखक शहर सारांश कळीचा श9द १ कळीचा श9द २ कळीचा श9द ३ 

२०११ मे मखुप-ृठ फोटो eदSप खेतमर अ�णा हजारे यांyया आदंोलनाचा फोटो 
२०११ मे संपादक4य ४ संवाद गीतालS 9व. म.ं पणेु लोकपाल, आदंोलन, �-टाचार इuयादSबाबत आदंोलन �-टाचार सामािजक 

२०११ मे कथा ६ शरणागती 
इला अरब महेता, अन-ु 
सषुमा शाळीlाम पणेु अनवुाxदत कथा सामािजक 

२०११ मे लेख १२ जनशhतीचा 9वजय सरेुखा टाकसाळ नवी xद}लS लोकपाल आदंोलनाचा 9वजय याबाबत आदंोलन �-टाचार 
२०११ मे लेख १५ कमल देसाई :&च0 िजथ े4भतीश_ुय उंच िजथ ेमाथा वंदना भागवत कमल देसाई यांyया कतृCuवा9वषयी साxहिuयक &LीपWुष समता सामािजक 
२०११ मे लेख १९ साधा समजंस माझा राया महे.ि_नसा दलवाई मुंबई हमीद दलवाई यांyया9वषयी &Lी-पWुष नातसेंबंध म&ुलSम सामािजक 
२०११ मे खबर लहाcरया २२ म oढा(लखेा) : एक( चलो रे ! उuपल चंदावार पणेु आमचं गाव आnण आमचं सरकार पयाCवरण राजकारण सामािजक 
२०११ मे लेख २७ तो मCहना आOण Fया पाच मेधा टlगश े पणेु सuय घटना सामािजक 
२०११ मे कथा ३१ सपं अजुCन Mभसे परभणी रेऊ कथा &पधाC २०१० सव�uकृ-ट कथांपकै4 एक मानवी हhक कामगार �म 
२०११ मे तन- मन Gतचं ३४ बनAवलN घटना ज oडर सिे_सCट�ह राqय�ी fीरसागर पणेु कायदा पWुषeधानता &LीपWुष समता 

२०११ मे 

झ ुजंमू ुजं ू-
कत $बगारNचा 
ऐना ३६, ५१ ए�सlRत मलुांची माय स ं̀ या बारगज े अशोक तांगडे बीड कतCबगारSचा ऐना ए¦स i&त मलुांसाठ� काम करणाwया सं या बारगजे यांyया9वषयी आरोfय सामािजक 

२०११ मे लेख ३८ ती Tया शाईTया कळा डॉ. वदंना बोकxल- कुलकणu पणेु &Lीe�नाचा िजgहा�याने घेतलेला वेध ि&Lया आnण सं&कृती साxहuयात &Lी eGतमा &Lीमhुती 
२०११ मे कथा ३८ अतं:करणाच ेरFनदNप AवभावरN 4श.रकर &Lीe�नाचा िजgहा�याने घेतलेला वेध ि&Lया आnण सं&कृती साxहuयात &Lी eGतमा &Lीमhुती 
२०११ मे तWण डॉट  कॉम ४२ एक कप जो भारतान ेगमावला अ4भिजत अ. 4म. जागGतक4करण धमC 
२०११ मे क9वता ४४ माझा मलुगा िजजाबराव वाघ चाळीसगाव 
२०११ मे क9वता ४४ बाईचा जलम राम सोळंके परभणी 
२०११ मे क9वता ४४ तझुा माझा झलुा कAवता hह(े े सातारा 
२०११ मे क9वता ४५ Hरगंण अिRमता गरुव जळगाव 
२०११ मे क9वता ४५ जरNकाडी सई लळीत को}हापरू 
२०११ मे क9वता ४५ वाRतव सरेुखा �तवारN नाMशक 

२०११ मे कथा ४६ देणगी
डी. सरRवती, अन-ु शलैशे 
जोशी मुंबई १ मे कामगार xदना GनMमV 9वशषे कथा  कामगार �म 

२०११ मे पcरचय ५२ आप�या वाचनालयात  आप}या वाचनालयातील प&ुतकांचा पcरचय - बाई माणसू &Lीमhुती 
२०११ मे पcरचय ५२ आप�या वाचनालयात सHरता आवाड ड��बवलS आप}या वाचनालयातील प&ुतकांचा पcरचय - मनाZचये गुंफ4  &Lी स¡दयC 
२०११ मे पcरचय ५२ आप�या वाचनालयात Pा. सीताराम &गरप 9वरार आप}या वाचनालयातील प&ुतकांचा पcरचय - xदसामाजी काहSतरS जाGतgयव&था आZथCक 
२०११ मे पcरचय ५३ आप�या वाचनालयात Pा. मीनल यवेले नागपरू आप}या वाचनालयातील प&ुतकांचा पcरचय - भोवंडा ि&Lया आnण सं&कृती 
२०११ मे पcरचय ५३ आप�या वाचनालयात डॉ. मगंला बfी अमरावती आप}या वाचनालयातील प&ुतकांचा पcरचय - चुंक4 कुटंुबgयव&था पWुषसVाक 
२०११ मे eGत�~या ५४ वाचणारे 4लCहतात अनेक मा]यवरांचे लेखन आnण eGत�~या सामािजक 
२०११ मे पL ५५ बोलकं प( P�ा हo�े- जोशी अहमदनगर एक बोलकं पL कायदा सामािजक 
२०११ मे लेख ५६ ती ना कुणाची तरN कुणीतरN! Aव<या बाळ पणेु मxहला xदनाचा कायC~म पWुषसVाक ि&Lया आnण सं&कृती 
२०११ मे यादS ५८ ’4मळून साaयाजणी’ची P�त�नधी यादN

अकं - 
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष#क लेखक शहर सारांश कळीचा श9द १ कळीचा श9द २ कळीचा श9द ३ 

२०११ जनू मखुप-ृठ पlxटगं पजूा काळे 
२०११ जनू संपादक4य ४ संवाद गीतालS 9व. म.ं पणेु रसायनशा&L व  ्पयाCवरण याबाबत पयाCवरण वªैाGनक 
२०११ जनू लेख ७,१५ कठोर सशंोधक तरN Rनहेल डॉ. ऋचा घाटे नागपरू नोबेल पाcरतो9षक 9वजेती एMलनोर ऑ&�म यांyया9वषयी अथCशा&L पयाCवरण 
२०११ जनू लेख ८ अथ $शाR(ाTया नोबले मानकरN ए4लनोर ऑR£म डॉ. शभुदा कुलकणd अथ $शाR(ाTया नोबले मानकरN ए4लनोर ऑR£म यांTयाAवषयी अथCशा&L 
२०११ जनू 9वशषे ओळख १० डॉ. GनWपमा भावे शभुांगी नागनाथ  सायकलवा}या बाई Rहणनू पcरZचत असले}या डॉ. GनWपमा भावे यांची खास ओळख पयाCवरण &LीकतृCuव 
२०११ जनू लेख १३ आभाळभर सावलS सनुीता कौशल को}हापरु झाडांyया सावलS9वषयी पयाCवरण 
२०११ जनू कथा १६ दाव CदलNप नाईक�नबंाळकर पणेु रेऊ कथा &पधाC २०१० सव�uकृ-ट कथांपकै4 एक सामािजक 
२०११ जनू अनभुव २२ एक अनभुव समुन जोशी पणेु सामािजक 

२०११ जनू
झ ुजंमु ुजं ूखबर 
लहHरया २३ मCहला AवकासासाठU झटणारN Rवय4ंस<धा

कांचन प6ळेकर, शzदांकन 
: APया अमोद मCहला AवकासासाठU झटणारN Rवय4ंस<धा आ&थ $क आरोrय शfैOणक

२०११ जनू वतृा]त २९,४५ एक«या साwयाजणी 
भारती मोरे, अडॅ. मनीषा 
तळुपळुे ड��बवलS एक«या साwयाजणी कायC~माचा वतृा]त एकल &Lी पcरuयhता &Lी 

२०११ जनू लेख ३० प]ुहा पाटS Mलxहताना मगंला सामतं पणेु &Lी9वरोधी पWुषी मानMसकता या9वषयी वाचक चचाC पWुषeधानता ि&Lया आnण सं&कृती सामािजक 
२०११ जनू लेख ३१ R(ीम�ुती खळुचट अ�तरेक नसावा मगंला दडंगे पणेु &Lी9वरोधी पWुषी मानMसकता या9वषयी वाचक चचाC &Lीमhुती 
२०११ जनू लेख ३२ R(ीदा�f_याची अपेfा - अश�यच .. सवुणा$  जाधव मुंबई &Lी9वरोधी पWुषी मानMसकता या9वषयी वाचक चचाC सामािजक 
२०११ जनू लेख ३३ सधुारणा होण ेगरजचे े qयोती जोगळेकर मुंबई &Lी9वरोधी पWुषी मानMसकता या9वषयी वाचक चचाC ि&Lया आnण सं&कृती पWुषी सामािजक 
२०११ जनू लेख ३४ R(ीम�ुती Aव.<ध मानवी व0ृी �नतीन भोयर &Lी9वरोधी पWुषी मानMसकता या9वषयी वाचक चचाC &Lीमhुती 
२०११ जनू लेख ३५ प_ुहा मनTूया काळात घऊेन जाणार आजचा प.ुष नीरजा &Lी9वरोधी पWुषी मानMसकता या9वषयी वाचक चचाC पWुषसVाक सामािजक 
२०११ जनू लेख ३७ उर�या सग�या आठवणी अनरुाधा राव पणेु वासंती सावळपरूकर यांyया9वषयी सामािजक 
२०११ जनू लेख ३८ अधंारारतील तारा बाप ूफडणीस कमलाकर आठ�ये मुंबई बाप ूफडणीस यांyया MशOण 9वषयक कायाC9वषयी शOैnणक 
२०११ जनू लेख ४० �तTया शाईTया कळा डॉ. वदंना बोकxल- कुलकणu पणेु &Lीe�नाचा िजgहा�याने घेतलेला वेध ि&Lया आnण सं&कृती साxहuयात &Lी eGतमा &Lीमhुती 
२०११ जनू कथा ४० Aपसारा कुसमुावती देशपांड े &Lीe�नाचा िजgहा�याने घेतलेला वेध ि&Lया आnण सं&कृती साxहuयात &Lी eGतमा &Lीमhुती 
२०११ जनू तWण डॉट  कॉम ४४ त,े आपण आOण माणसूपणा समीfा फराकटे माणसूपणाyया आड येणारे अनभुव सामािजक 
२०११ जनू क9वता ४६ चलू क�पना दधुाळ बोरS भडक द¡ड 
२०११ जनू क9वता ४६ तथाRत ु योगेश सPे पणेु 
२०११ जनू क9वता ४६ जीवनया(ा उqqवल कुलकणu नंदरुबार 
२०११ जनू क9वता ४७ lहण शकंुतला कjयप ठाणे 
२०११ जनू क9वता ४७ मी प.ुष आह.े.. Aवjवाधार देशमखु नांदेड 
२०११ जनू कथा ४८ शजेीबाईच ंपरुण शोभा खानवलकर इंदरू &Lीyया क-टाची कथा कुटंुबgयव&था सामािजक 
२०११ जनू पcरचय ५२ आप�या वाचनालयात उFपल चदंावार पणेु आप}या वाचनालयातील प&ुतकांचा पcरचय साxहuयात &Lी eGतमा सामािजक 
२०११ जनू eGत�~या ५४ वाचणारे 4लCहतात अनेक मा]यवरांचे लेखन आnण eGत�~या सामािजक 
२०११ जनू पL ५५ बोलक प( कAवता जोशी बदलापरू एक बोलकं पL 9ववाहसं&था 
२०११ जनू लेख ५६ हN सारN माणसचं आहते, त ु̈ या-मा¨यासारखी Aव<या बाळ पणेु मानवी समानता याब;दल लYZगकता सामािजक Mलगंभाव 
२०११ जनू यादS ५८ 4मळून साaयाजणीच ेP�त�नधी

अकं - 
वष7 मdहना Aकार पान �. स�ु. शीष7क लेखक शहर सारांश कळीचा श�द १ कळीचा श�द २ कळीचा श�द ३ 

२०११ जलु ै मखुपZृठ छाया[च8 Aद2प खेतमर गुंफामwये येणारा उजेड zयाचे छाया[च8 
२०११ जलु ै संपादक`य ४ संवाद गीताल2 Hव. मं. पणेु सामािजक {यायाबाबत सांhकृ;तक h8ीपiुष समता ल}[गकता 

२०११ जलु ै Hवशषे ओळख ६,५४ धाडसी Pयोगशील लेOखका : बानी बस ु
मीनाfी मखुजu, अन-ु डॉ. 
शुभांगी रायकर पणेु धाडसी Pयोगशील लेOखका बानी बस ुयांची Aवशेष ओळख साCहिFयक सामािजक

२०११ जलु ै मनोगत १० मी एक गाईड रा[धका dटपरे औरंगाबाद गाईड kयवसायात असलेEया रा[धका dटपरे यांचं मनोगत 
Aवकास िR(या अOण 
अथ $कारण

२०११ जलु ै कथा १३ गु�डया 
डॉ. सईदा ह4मद, अन-ु 
Aवजय दप $ पणेु अनवुाdदत कथा मhुल2म सामािजक कुटंुबkयवhथा 

२०११ जलु ै
झुजंमू ुंज ू-
खबर लहHरया २२ लोकांसाठU - लोकांसोबत आमच काम मघेना रमाकांत कुलकणu लातरू सामािजक काम करत असले�या सRंथAेवषयी आदंोलन शैfOणक सामािजक

२०११ जलु ै कथा २७ एकल2 ग द2पकळी �नतीन अटकेकर पणेु एका h8ी:या संघषा7ची कथा 
Aवकास िR(या अOण 
अथ $कारण सामािजक 

२०११ जलु ै तन- मन ;तच ं ३२ .. तरNहN ना जमीन, ना जमुला! राqय�ी fीरसागर पणेु कZटकर2 िh8यां:या जमीन मालम>ा आ[धकार याHवषयी कायदा पiुषAधानता dहसंाचार 
२०११ जलु ै कथा ३४ iकमा 4शवमतूu भांडेकर उhमानाबाद रेऊ कथा hपधा7 २०१० सव�zकृZट कथांपकै` एक जा�त�यवRथा सामािजक 
२०११ जलु ै तiण डॉट कॉम ३८ सघंष $ कx राह पर... �ीकांत काय7कzया7चे मनोगत चळवळ पया$वरण Cहसंाचार
२०११ जलु ै कHवता ४० वीण मनीषा पणेु 
२०११ जलु ै कHवता ४० हे एक बर ंआहे मनीषा पणेु 
२०११ जलु ै कHवता ४० हkयास मनीषा पणेु 
२०११ जलु ै कHवता ४० डॉ. सजंीवनी तडेगावकर जालना 



२०११ जलु ै कHवता ४१ चौथी =भतं Rव6पा च�हाण अहमदनगर 
२०११ जलु ै कHवता ४१ बाया बालाजी इगंळे उhमानाबाद 

२०११ जलु ै लेख ४२ �तTया शाईTया कळा
डॉ. वदंना बोकxल- 
कुलकणu पणेु h8ीAmनाचा िजkहा�याने घेतलेला वेध िh8या आDण संhकृती साdहzयात h8ी A;तमा h8ीम|ुती 

२०११ जलु ै कथा ४२ सFयवतीची h8ीAmनाचा िजkहा�याने घेतलेला वेध िh8या आDण संhकृती साdहzयात h8ी A;तमा h8ीम|ुती 
२०११ जलु ै लेख ४६ &च0रकथा एका बाळंतपणाची डॉ. अशोक बलेखोडे नांदेड एका बाळंतपणाची [च>रकथा आरोpय 
२०११ जलु ै लेख ४८ लागल ेडोहाळे, Fयाच ेहे सोहळे नCंदनी देशमखु नांदेड आईच ;त:या परदेशी असलेEया मलु2स प8 सामािजक 

२०११ जलु ै पyरचय ५० आप�या वाचनालयात
मणृा4लनी का�नटकर - 
जोशी पणेु आपEया वाचनालयातील पhुतकांचा पyरचय पया7वरण सामािजक 

२०११ जलु ै A;त��या ५२ वाचणारे 4लCहतात अनेक मा{यवरांचे लेखन आDण A;त��या सामािजक 
२०११ जलु ै प8 ५३ बोलक प( मधकुर भावे मुंबई बोलकं प8 सामािजक 
२०११ जलु ै लेख ५५ त ेजाFयात आपण सपुात Aव<या बाळ पणेु आदंोलनाHवषयी आदंोलन मानवी ह|क सामािजक 
२०११ जलु ै याद2 ५८ 4मळून साaयाजणीच ेP�त�नधी

वषा#रंभ अकं
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष#क लेखक शहर सारांश कळीचा श9द १ कळीचा श9द २ कळीचा श9द ३ 

२०१२ ऑग&ट क9वता ३ करं«या शांततसे eªा दया पवार  मुंबई 
२०१२ ऑग&ट मखुप-ृठ पlxटगं रमाकांत धनोकर तीन मxहलांचे पlxटगं 
२०१२ ऑग&ट संपादक4य ६ संवाद गीतालS 9व. म.ं पणेु वषाCरंभ अकंाब;दल पयाCवरण शतेी धमC 

२०१२ ऑग&ट कथा ८ पाषाण माती... कAवता, अन-ु गौरN गाडकेर मुंबई अनवुाxदत कथा सामािजक 
Aवकास िR(या आOण 
अथ $कारण

२०१२ ऑग&ट लेख १६,३३ RवFव,RवRथ आOण R(ीच ेमान4सक आरोrय कWणा गोखले ि&Lयांyया मानMसक आरोfयाबाबत आरोfय पWुषeधानता सामािजक 
२०१२ ऑग&ट खबर लहाcरया २० आगळी वगेळी साधना- साधना ि�हलजे सRंथा अि�वनी कुलकणd रायगड साwयाजणीच ंखबर लहcरया सदर सं&था सामािजक आरोfय 
२०१२ ऑग&ट लेख २४ जाग�तक शांतता कारवा : rलोबल पीस माच $ टू ज.ेसलमे 9वजया चौहान मुंबई वंशवादा 9वरोधातील माचC वंशवाद आदंोलन सामािजक 
२०१२ ऑग&ट लेख २८ आध�ुनक त(ं�ान व जनचळवळी डॉ. 9वGनता बाळ नवी xद}लS आधGुनकता व जनचळवळी बाबत आधGुनकता तंLªान चळवळ 
२०१२ ऑग&ट एकां�कका ३४ सतरावा सRंकार GनयGत सeे इंदोर वय&कर माणसाबाबत एकां�कका सामािजक 

२०१२ ऑग&ट 
गतकाळाची 
गाज ४० R(ीजीवन : न�या वाटा, नवी आ�हान े डॉ. नीMलमा गुंडी पणेु भतूकाळाची कहाणी सांगता सांगता वतCमानाला साOी ठेवत भ9व-याyया xदशनंे मागCदशCन करणार सदर &Lीमhुती धमC दMलत 

२०१२ ऑग&ट 
Rव�नम Tया 
शोधकथा ४४ अगंरगंाची गोpट डॉ. jयामला वनारसे पणु े कथवेरNल P�तसादाच ंसदर पया$वरण सामािजक

२०१२ ऑग&ट कथा ४६ बदाम राजावर इिRपक राणी नीता ग�े ठाणे एकल &Lीची कथा सामािजक 
२०१२ ऑग&ट लेख ४९ फैज, तhुहारN याद मै नीला भागवत मुंबई फैज यांyया9वषयी साxहuय सामािजक 
२०१२ ऑग&ट तWण डॉट  कॉम ५२,६३ याला नाटक ऐस ेनाव शMमC-ठा भोसले पांडुरंग काळे या कलाकारा9वषयी जाGतgयव&था कला सामािजक 

२०१२ ऑग&ट 
कायदा आOण 
साCहFय ५६ हम और तमु सब सषुमा देशपांड े पणेु कायदा आnण साxहuय या9वषयीचे सदर कायदा साxहuय सामािजक 

२०१२ ऑग&ट झुंजमूुंज ूकथा  ५८ सावरN डॉ. शोभा गायकवाड अमरावती आxदवासी मलुगी सावरSची कथा  आxदवासी MशOण 9वषयक सामािजक 
२०१२ ऑग&ट कथा ६० दा6बदंN जयवंत बोदडे जळगाव दाtबंदS वरSल कथा आदंोलन आरोfय 
२०१२ ऑग&ट लेख ६४ Aववाहयोrय वय काय? डॉ. छाया दातार लfनाyया वया9वषयी लfनसं&था लYZगक कायदा 

२०१२ ऑग&ट लेख ६७ R(ीष ुपां�डFयम �नसग $देव:! डॉ माया पाटNल - शहापरूकर सोलापरू हजारो वषा�पवूd ि&Lयांच ंसमाजातील असले}या &थाना9वषयी &LीकतृCuव सामािजक कला 
२०१२ ऑग&ट क9वता ७० APय प.ुषा eा. क9वता RहेL े सातारा 
२०१२ ऑग&ट क9वता ७१ साल ंउ0र उuपल व. बा. पणेु 
२०१२ ऑग&ट क9वता ७२ अतंर अGनल जंवजाळ नागपरू 
२०१२ ऑग&ट क9वता ७२ fमादान MमMलदं पदक4 
२०१२ ऑग&ट क9वता ७३ बायका 9वनय पाटSल मुंबई 
२०१२ ऑग&ट क9वता ७३ माझा कागद उVम लोकरे उ&मानाबाद 
२०१२ ऑग&ट क9वता ७४ �नण $य मनीषा कुलकणd नाMशक 
२०१२ ऑग&ट क9वता ७४ तरNहN मा¨या गावाइतका दरू राजा Mशरगुkपे आजरा 
२०१२ ऑग&ट लेख ७६ माझा स�तपणu शभुांगी चेतन ठाणे सामािजक 
२०१२ ऑग&ट लेख ७८ कोलावारN डी ची R(ीवादN समीfा डॉ आशतुोष जावडकेर पणेु &LीवादS समीOा &Lी स¡दयC साxहuयात &Lी eGतमा पWुषeधानता 
२०१२ ऑग&ट संवाद &पंदन ८१ डॉ. ल4लत सामतं Rमतृी परुRकार Pदान समारभं नीना भडेसगावकर पणेु कायC~माचा वVृा]त सं&था सामािजक 
२०१२ ऑग&ट लेख ८३ लखेन Pk�यतेनू Rव - शोध आसावरS काकड े पणेु डॉ. लMलता सामंत यांच ंभाषण साxहिuयक सामािजक 
२०१२ ऑग&ट पcरचय ८४ आप�या वाचनालयात शा}मलS गोखले पणेु आप}या वाचनालयातील प&ुतकांचा पcरचय वªैाGनक सं&कृती &LीपWुष नातसेंबंध 
२०१२ ऑग&ट eGत�~या ८६ वाचणारे 4लCहतात अनेक मा]यवरांचे लेखन आnण eGत�~या दMलत सामािजक 

२०१२ ऑग&ट पL ८७ बोलकं प( डॉ ऊ4म $ला नाईक-�नबंाळकर पणेु एक बोलकं पL सामािजक 
२०१२ ऑग&ट लेख ८८ ह�ैपी बथ $ड ेसाaयाजणी! 9व;या बाळ पणेु Mमळून साwयाजणीचा २३वा वाढxदवसाyया GनMमVाने सामािजक सं&था 
२०१२ ऑग&ट यादS ९० ’4मळून साaयाजणी’ची P�त�नधी यादN

अकं - 
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष#क लेखक शहर सारांश कळीचा श9द १ कळीचा श9द २ कळीचा श9द ३ 

२०१२ सkटlबर मखुप-ृठ ZचL अनरुाधा ठाकूर लोकनuृय सादर करताना &Lी पWुष 
२०१२ सkटlबर संपादक4य ४ संवाद गीतालS 9व. म.ं पणेु MशOण9वषयक मांडणी शOैnणक अuयाचार कायदा 

२०१२ सkटlबर कथन ६ दोडूgवा 
Pा. शरदच�ं पाटNल, अन ु- 
�नम $ला 4लमये मुंबई आप}या आई9वषयी कथन सामािजक 

२०१२ सkटlबर 9वशषे ओळख ९ सामािजक बां&धलकxची पायाभरणी करणाaया Pा. डॉ. शकxरा इनामदार डॉ. गीतालS 9व. म.ं  पणेु सामािजक बां&धलकxची पायाभरणी करणाaया Pा. डॉ. शकxरा इनामदार यांची Aवशषे ओळख सामािजक शOैnणक 
२०१२ सkटlबर मनोगत १४ MशOकेचे मनोगत डॉ. अजंलN पाणीlहN एका MशOकेचे मनोगत शOैnणक 
२०१२ सkटlबर लेख १५ दपेुडी पालकuव मंगला साने पणेु MशOक आnण पालक या दहेुरS भMूमका  शOैnणक 

२०१२ सkटlबर लेख १७ ब�ुगाHरया अनभुवांच ंजायटं �हNल Pा. अपणा$ महाजन
तळेगाव दाभाड े
पणु े जाग�तक पय $टन Cदन Aवशषे पय $टन पया$वरण

२०१२ सkटlबर लेख २३ के}याने पयCटन &नेहल देशमखु द¡ड जाग�तक पय $टन Cदन Aवशषे पय $टन पया$वरण
२०१२ सkटlबर लेख २६ पेरण ेहाच R(ीचा धम $ आOण सRंकृती डॉ. P�तभा इगंोल े पणेु R(ी, धम $ व सRंकृती Aवषयी धम $ िR(या आOण सRंकृती सामािजक

२०१२ सkटlबर 
गतकाळाची 
गाज ३० &Lीचे आuमभान डॉ. नीMलमा गुंडी पणेु भतूकाळाची कहाणी सांगता सांगता वत $मानाला साfी ठेवत, भAवpयाTया Cदशने ंमाग $दश $न करणार सदर R(ीम�ुती प.ुषPधानता

िR(या आOण 
सRंकृती

२०१२ सkटlबर 
Rव�नम Tया 
शोधकथा ३४ एक माणसू रRFयान ेचालला Fयाची गोpट डॉ. jयामला वनारसे पणु े कथवेरNल P�तसादाच ंसदर सामािजक

२०१२ सkटlबर तWण डॉट  कॉम ३६ लडlगे... िजतlगे ! eसाद बागवे पणेु टाटा धरणlRत आदंोलना Aवषयी आदंोलन भांडवलशाहN
२०१२ सkटlबर लेख ४१ खामोशी समीfा फराकटे राजशे ख_नाAवषयी कला

२०१२ सkटlबर 
कायदा आOण 
साCहFय ४२ माझ ेह�क कोट $ Rवाधीन सषुमा देशपांड े पणेु कायदा आOण साCहFय याAवषयी कायदा साCहFय सामािजक

२०१२ सkटlबर कAवता ४४ हार अन जीत रणजीत कुमार पजुारN को�हापरू
२०१२ सkटlबर कAवता ४५ खांड गणेश भाकरे नागपरू 
२०१२ सkटlबर कAवता ४५ तांबड अजनू फुटलचं नाहN भरत द·डकर 4श6र पणु े
२०१२ सkटlबर झ ुजंमू ुजं ूकथा ४६ बपंीच ंमरण �ीकांत अनंत लेणे पणेु बंपीyया मरणाची कथा  पयाCवरण सामािजक 
२०१२ सkटlबर सवंाद Rपदंन ४८ मRुलNम औरत,े सांPदा�यकता और काननू अनरुाधा जगताप पणु े मRुलNम मCहला धम $ आOण कायदा या बाबत धम $ कायदा मRुलNम
२०१२ सkटlबर लखे ५० कातकरN मलुांTया 4शfणासाठU र9व पाटSल पणेु MशOण 9वषयक शOैnणक 
२०१२ सkटlबर लखे ५१ Pथम इ_फोटेक फाउंडशेनचा सीआयटN सoटरचा नवा उप�म दNपा देशमखु पणु े इ- ल�न �ग मा`यमातनू �ानाची �या�ती वाढवणाaया एका Pक�पाAवषयी शfैOणक त(ं�ान
२०१२ सkटlबर पHरचय ५३ आप�या वाचनालयात &वाती घोटSकर पणेु आप}या वाचनालयातील प&ुतकांचा पcरचय सxहिuयक 
२०१२ सkटlबर P�तk�या ५४ वाचणारे 4लCहतात अनके मा_यवरांच ेलखेन आOण P�तk�या R(ी प.ुष सहजीवन प.ुषस0ाक
२०१२ सkटlबर प( ५५ बोलकं प( सरला iामोपा ये यकेु एक बोलकं पL कुटंुबgयव&था पWुषeधानता धमC 
२०१२ सkटlबर लखे ५६ ह�ेाबाद त ेOखगंर 9व;या बाळ पणेु काय $�माAवषयी सामािजक
२०१२ सkटlबर यादN ५८ ’4मळून साaयाजणी’ची P�त�नधी यादN



अकं - 
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष#क लेखक शहर सारांश कळीचा श9द १ कळीचा श9द २ कळीचा श9द ३ 

२०१२ ऑhटोबर मखुप-ृठ पlxटगं सZचन गWड इ&लामपरू 
२०१२ ऑhटोबर संपादक4य ४ संवाद गीतालS 9व. म.ं पणेु डॉ बाबासाहेब आबेंडकर आnण धमा�तर9वषयी  भMूमका धमC सां&कृGतक सामािजक 
२०१२ ऑhटोबर लेख ६ धमा�तरान ेद4लतांना काय Cदल?े ल�मण माने सातारा धमा�तर आnण दMलत या9वषयी धाMमCक सां&कृGतक जाGतgयव&था 
२०१२ ऑhटोबर लेख ११ मी बौ;ध का झाले ? Pा. डॉ. 6पा कुलकणu- बोधी नागपरू बौ;ध धRम &वीकार�यामागची भMूमका  धमC ि&Lया आnण सं&कृती सामािजक 
२०१२ ऑhटोबर कथा १६ अधांतर GनमCला मोने पणेु एक सामािजक कथा लYZगक सामािजक 
२०१२ ऑhटोबर कथा १८ माझ घर - माझंहS सषुमा केतकर मुंबई &वताyया हhका9वषयी कथा &Lीहhक सामािजक 
२०१२ ऑhटोबर लेख २२ qयpेठ नागHरकांसाठU 4ल�ह इन Hरलशेन4शप मडंळ : एक Aवचार सनुीती देव नागपरू qयpेठ नागHरकांसाठU 4ल�ह इन Hरलशेन4शप मडंळ : एक Aवचार &LीपWुष नातसेंबंध सामािजक 
२०१२ ऑhटोबर लेख २५ एक हटके श&L�~या मीना देवल मुंबई एका हटके श&L�~ये9वषयी  आरोfय 
२०१२ ऑhटोबर कथन २८ भो�जा डॉ जय�ी गोडसे औरंगाबाद एका सं&थे9वषयी सामािजक 

२०१२ ऑhटोबर 
गतकाळाची 
गाज ३० R(ीची भाषा: अ4भ�य�तीच ेPभावी साधन डॉ. नीMलमा गुंडी पणेु भतूकाळाची कहाणी सांगता सांगता वत $मानाला साfी ठेवत, भAवpयाTया Cदशने ंमाग $दश $न करणार सदर R(ीम�ुती प.ुषPधानता

िR(या आOण 
सRंकृती

२०१२ ऑhटोबर लेख ३४ माझी उ;योगयाLा आशा भाले इंदोर आप}या उ;योगाyया eवासाबाबत 
Aवकास िR(या आOण 
अथ $कारण आZथCक 

२०१२ ऑhटोबर 
Rव�नमTया 
शोधकथा ३६ अतंरगंाची गोpट- P�तसाद

डॉ. jयामला वनारस,े आशा 
साठे, आjलषेा महाजन पणु े कथवेरNल P�तसादाच ंसदर सामािजक

२०१२ ऑhटोबर तWण डॉट  कॉम ३९ एक दौरा: लोकांसोबत, लोकांसाठU
असीम सरोदे, शzदांकन : 
िRमता पाटNल पणेु सहयोगी �&ट बाबत कायदा द4लत अधं�<धा

२०१२ ऑhटोबर 
कायदा आOण 
साCहFय ४२ Fयांच ंदहशतीतल ंजगणं सषुमा देशपांड े पणेु कायदा आOण साCहFयAवषयी कायदा अFयाचार ल �&गक

२०१२ ऑhटोबर क9वता ४४ आई,एवढं करशील ना? 9वनोद मोरांड े गडZचरोलS 
२०१२ ऑhटोबर क9वता ४४ िजभवेर चवच राCहलN नाहN माधव पवार सोलापरू 
२०१२ ऑhटोबर क9वता ४५ अजी अब तो कॅसटे बदलो डी. के. शखे उ&मानाबाद 
२०१२ ऑhटोबर झुंजमूुंज ूकथा   ४६,५३ होळी4शवाय पोळी डॉ. �हN. �हN. केळकर एक सामािजक कथा सं&कृती सामािजक 
२०१२ ऑhटोबर कथा ४९ &टSम इंिजन मगंला नाफड े नागपरू ववैाxहक नातसेंबंध आधGुनकता 
२०१२ ऑhटोबर संवाद &पंदन ५० क_या महाराp£ाची परुRकार Pदान सोहळा GनमCला हcरहर पणेु क_या महाराp£ाची परुRकार Pदान सोहळा व0ृा_त धमC जाGतgयव&था सामािजक 
२०१२ ऑhटोबर वVृा]त ५१ रोCहणी कुलकणÄचा पाCहला Rम�ृतCदन सरोज देशचौगुले पणेु रोCहणी कुलकणÄचा पाCहला Rम�ृतCदन व0ृा_त सामािजक 
२०१२ ऑhटोबर वVृा]त ५२ स4ुम(ा भाव े- सनुील सकुथनकरांशी ग�पा सखी साaयाजणी Tया नीना भडेसगावकर पणेु स4ुम(ा भाव े- सनुील सकुथनकरांशी ग�पा सखी साaयाजणीTया व0ृा_त कला

२०१२ ऑhटोबर पcरचय ५४ आप�या वाचनालयात

अनजुा जगताप, मणृा4लनी 
का�नटकर- जोशी, Rवाती 
घोटNकर पणेु आप�या वाचनालयातील पRुतकांचा पHरचय कुटुबं�यवRथा lामीण R(ी सामािजक

२०१२ ऑhटोबर eGत�~या ५६ वाचणारे 4लCहतात अनके मा_यवरांच ेलखेन आOण P�तk�या सामािजक 

२०१२ ऑhटोबर पL ५७ बोलकं प(
अजंलN मळुे, Aव<या 
कुलकणu, सयंो&गता ढमढरेे एक बोलकं प( R(ीप.ुष समता प.ुषPधानता कामगार

२०१२ ऑhटोबर यादS ५८ ’4मळून साaयाजणी’ची P�त�नधी यादN

अकं - %दवाळी >वशषेांक 
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष#क लेखक शहर सारांश कळीचा श9द १ कळीचा श9द २ कळीचा श9द ३ 

२०१२ नोgहl - �डसl मखुप-ृठ ZचL माWती पाटSल गावोगावी �फरणाwया कुटंुबाच ंZचL 
२०१२ नोgहl - �डसl संपादक4य ८ संवाद गीतालS 9व. म.ं पणेु परंपरा व आधGुनकता या बाबत आधGुनकता tढS परंपरा अuयाचार 
२०१२ नोgहl - �डसl कथा १० भेट सनुील गोडसे एक िजgहा�याची कथा सामािजक 
२०१२ नोgहl - �डसl लेख २० पcरवतCनाची सरेुल वाट मकंुुद संगोराम ताराबाई माने या अनसंग xहरॉईन बाबत पWुषeधानता कला 

२०१२ नोgहl - �डसl मलुाखत २४ व_य जीवांची डॉ�टर सखी
मलुाखत : डॉ अच $ना 
गोडबोल े पयाCवरण&नेहS 9वनया जंगले यांची खास मलुाखत पयाCवरण सामािजक आरोfय 

२०१२ नोgहl - �डसl लेख २८ वाuस}य भारती सामंत ठाणे ततृीयपंथी यांyया अहवेलना सामािजक Mलगंभाव 

२०१२ नोgहl - �डसl कथा ३० य:कि�चत लाव�य 
गी. द. मोपासा, अन ु- 
Aवjवास सह�ब<ुध े अनवुाxदत कथा धमC ि&Lया आnण सं&कृती सामािजक 

२०१२ नोgहl - �डसl 

एक उकल. 
पाॅ4लटNकल - 
कAवता ४१ आपण आहोत आप�या काळाची सतंती

AवRवावा 4शhबोRक अन ु- 
सतीश काळसकेर रायगड 

२०१२ नोgहl - �डसl 
एक उकल. 
पाॅ4लटNकल लखे ४३ राजकारणास कारण कx... सहुास पळशीकर पणेु 

AवAवध AवचारांTया, धारणांTया, म�ूयसघंषा$Tया, अनाकलनीय मानवी Pव0ृीTया मशुीतनू राजकारण ज_म घते,े त े
कस ेह ेकळ8यासाठU हN उकल राजकारण �नवडणकुा

२०१२ नोgहl - �डसl 
एक उकल. 
पाॅ4लटNकल लखे ४६ पfीय राजकारण .. तo�हा, आता आOण पढुे Pकाश बाळ

AवAवध AवचारांTया, धारणांTया, म�ूयसघंषा$Tया, अनाकलनीय मानवी Pव0ृीTया मशुीतनू राजकारण ज_म घते,े त े
कस ेह ेकळ8यासाठU हN उकल धमा�धता राजकारण �नवडणकुा

२०१२ नोgहl - �डसl 
एक उकल. 
पाॅ4लटNकल लखे ५२ राजकारण आOण प(काHरता जयदेव डोळे औरंगाबाद 

AवAवध AवचारांTया, धारणांTया, म�ूयसघंषा$Tया, अनाकलनीय मानवी Pव0ृीTया मशुीतनू राजकारण ज_म घते,े त े
कस ेह ेकळ8यासाठU हN उकल राजकारण लोकशाहN

२०१२ नोgहl - �डसl 
एक उकल. 
पाॅ4लटNकल लखे ५९ राजकारण कस ेबदलायच े? पHरवत $नवादN चळवळी व पf यांTयापढुNल पेच भाई व<ैय पणेु 

AवAवध AवचारांTया, धारणांTया, म�ूयसघंषा$Tया, अनाकलनीय मानवी Pव0ृीTया मशुीतनू राजकारण ज_म घते,े त े
कस ेह ेकळ8यासाठU हN उकल चळवळ राजकारण सामािजक

२०१२ नोgहl - �डसl 
एक उकल. 
पाॅ4लटNकल लखे ६८ �नवडणकुxTया राजकारणाTया मया$दा आOण जनआदंोलनाच ेराजकारण सनुीती स ुर पणेु 

AवAवध AवचारांTया, धारणांTया, म�ूयसघंषा$Tया, अनाकलनीय मानवी Pव0ृीTया मशुीतनू राजकारण ज_म घते,े त े
कस ेह ेकळ8यासाठU हN उकल आदंोलन �नवडणकुा सामािजक

२०१२ नोgहl - �डसl 
एक उकल. 
पाॅ4लटNकल लखे ७३ मानवी ह�कांची राजकxय बाज ू असीम सरोदे पणेु 

AवAवध AवचारांTया, धारणांTया, म�ूयसघंषा$Tया, अनाकलनीय मानवी Pव0ृीTया मशुीतनू राजकारण ज_म घते,े त े
कस ेह ेकळ8यासाठU हN उकल मानवी ह�क कायदा लोकशाहN

२०१२ नोgहl - �डसl 
एक उकल. 
पाॅ4लटNकल लखे ७४ जनआदंोलन े: न�या पाऊलखणुांTया शोधात उ�का महाजन रायगड 

AवAवध AवचारांTया, धारणांTया, म�ूयसघंषा$Tया, अनाकलनीय मानवी Pव0ृीTया मशुीतनू राजकारण ज_म घते,े त े
कस ेह ेकळ8यासाठU हN उकल आदंोलन राजकारण मानवी ह�क

२०१२ नोgहl - �डसl 
एक उकल. 
पाॅ4लटNकल लखे ७८ पया$यी राजकारण? न�ह,े राजकारणाला पया$य! पराग चोळकर नागपरू 

AवAवध AवचारांTया, धारणांTया, म�ूयसघंषा$Tया, अनाकलनीय मानवी Pव0ृीTया मशुीतनू राजकारण ज_म घते,े त े
कस ेह ेकळ8यासाठU हN उकल द4लत कpटकरN लोकशाहN

२०१२ नोgहl - �डसl 
एक उकल. 
पाॅ4लटNकल लखे ८४ सांRकृ�तक राजकारण: Rव6प आOण सदंभ $

सतीश काळसकेर मलुाखत -
 उFपल व बा रायगड 

AवAवध AवचारांTया, धारणांTया, म�ूयसघंषा$Tया, अनाकलनीय मानवी Pव0ृीTया मशुीतनू राजकारण ज_म घते,े त े
कस ेह ेकळ8यासाठU हN उकल सांRकृ�तक सामािजक साCहिFयक

२०१२ नोgहl - �डसl 
एक उकल. 
पाॅ4लटNकल लखे ९० Cहसंा आOण राजकारण अच $ना मोरे पणेु 

AवAवध AवचारांTया, धारणांTया, म�ूयसघंषा$Tया, अनाकलनीय मानवी Pव0ृीTया मशुीतनू राजकारण ज_म घते,े त े
कस ेह ेकळ8यासाठU हN उकल Cहसंाचार �नवडणकुा कायदा

२०१२ नोgहl - �डसl 
एक उकल. 
पाॅ4लटNकल लखे ९६ पया$यी राजकारणाची ]बकट वाट �नशा 4शवरूकर संगमनेर 

AवAवध AवचारांTया, धारणांTया, म�ूयसघंषा$Tया, अनाकलनीय मानवी Pव0ृीTया मशुीतनू राजकारण ज_म घते,े त े
कस ेह ेकळ8यासाठU हN उकल राजकारण समाजवाद लोकशाहN

२०१२ नोgहl - �डसl 
एक उकल. 
पाॅ4लटNकल लखे १०० त.ण आOण राजकारण: एक अ¦यास Aववके घोटाळे पणेु 

AवAवध AवचारांTया, धारणांTया, म�ूयसघंषा$Tया, अनाकलनीय मानवी Pव0ृीTया मशुीतनू राजकारण ज_म घते,े त े
कस ेह ेकळ8यासाठU हN उकल राजकारण �नवडणकुा �pटाचार

२०१२ नोgहl - �डसl 
एक उकल. 
पाॅ4लटNकल लखे १०४ राजकxय 4सनमेा: वावटळीतील मशाल रेखा देशपांड े ठाणे 

AवAवध AवचारांTया, धारणांTया, म�ूयसघंषा$Tया, अनाकलनीय मानवी Pव0ृीTया मशुीतनू राजकारण ज_म घते,े त े
कस ेह ेकळ8यासाठU हN उकल कला धमा�धता दहशतवाद

२०१२ नोgहl - �डसl 
एक उकल. 
पाॅ4लटNकल लखे ११० चार 4भतंीतल ंराजकारण Aव<या बाळ पणेु 

AवAवध AवचारांTया, धारणांTया, म�ूयसघंषा$Tया, अनाकलनीय मानवी Pव0ृीTया मशुीतनू राजकारण ज_म घते,े त े
कस ेह ेकळ8यासाठU हN उकल कुटुबं�यवRथा ववैाCहक जीवन लोकशाहN

२०१२ नोgहl - �डसl 
एक उकल. 
पाॅ4लटNकल लखे ११४ रा8यांच ंराजकारण मगंला गोडबोल े

AवAवध AवचारांTया, धारणांTया, म�ूयसघंषा$Tया, अनाकलनीय मानवी Pव0ृीTया मशुीतनू राजकारण ज_म घते,े त े
कस ेह ेकळ8यासाठU हN उकल कुटुबंसRंथा लrनसRंथा सामािजक



२०१२ नोgहl - �डसl 
एक उकल. 
पाॅ4लटNकल लखे ११८ R(ीवादN राजकxय भ4ूमका डॉ Aव<यतु भागवत पणेु 

AवAवध AवचारांTया, धारणांTया, म�ूयसघंषा$Tया, अनाकलनीय मानवी Pव0ृीTया मशुीतनू राजकारण ज_म घते,े त े
कस ेह ेकळ8यासाठU हN उकल R(ीम�ुती प.ुषस0ाक धमा�धता

२०१२ नोgहl - �डसl 
एक उकल. 
पाॅ4लटNकल लखे १३० पHरवत $नवादN राजकारण आOण मCहला आरfणाचा डाव शमा दलवाई मुंबई 

AवAवध AवचारांTया, धारणांTया, म�ूयसघंषा$Tया, अनाकलनीय मानवी Pव0ृीTया मशुीतनू राजकारण ज_म घते,े त े
कस ेह ेकळ8यासाठU हN उकल चळवळ प.ुषPधानता आरfण

२०१२ नोgहl - �डसl 
एक उकल. 
पाॅ4लटNकल लखे १३६ पाॅ4लटNकल इनकरे�ट वदंना खरे मुंबई 

AवAवध AवचारांTया, धारणांTया, म�ूयसघंषा$Tया, अनाकलनीय मानवी Pव0ृीTया मशुीतनू राजकारण ज_म घते,े त े
कस ेह ेकळ8यासाठU हN उकल राजकारण R(ीह�क सामािजक

२०१२ नोgहl - �डसl 
एक उकल. 
पाॅ4लटNकल लखे १४२, १५७ स0ा च��यहू भदेणाaया नवसाAव(ी शzदांकन - ल�मी यादव

AवAवध AवचारांTया, धारणांTया, म�ूयसघंषा$Tया, अनाकलनीय मानवी Pव0ृीTया मशुीतनू राजकारण ज_म घते,े त े
कस ेह ेकळ8यासाठU हN उकल R(ीकत ृ $Fव राजकारण Cहसंाचार

२०१२ नोgहl - �डसl 
एक उकल. 
पाॅ4लटNकल लखे १४९ वयैि�तक आOण राजकxय यातील काहN दवु े वदंना भागवत

AवAवध AवचारांTया, धारणांTया, म�ूयसघंषा$Tया, अनाकलनीय मानवी Pव0ृीTया मशुीतनू राजकारण ज_म घते,े त े
कस ेह ेकळ8यासाठU हN उकल R(ीम�ुती सामािजक

२०१२ नोgहl - �डसl 
एक उकल. 
पाॅ4लटNकल लखे १६० Rपpट राजकxय भ4ूमकेTया Cदशने.े.. नीला 4लमये

AवAवध AवचारांTया, धारणांTया, म�ूयसघंषा$Tया, अनाकलनीय मानवी Pव0ृीTया मशुीतनू राजकारण ज_म घते,े त े
कस ेह ेकळ8यासाठU हN उकल R(ीप.ुष समता सांRकृ�तक राजकारण

२०१२ नोgहl - �डसl 
एक उकल. 
पाॅ4लटNकल लखे १६२ राजकारणातल ंसमाजकारण डॉ नीलम गोaह े पणेु 

AवAवध AवचारांTया, धारणांTया, म�ूयसघंषा$Tया, अनाकलनीय मानवी Pव0ृीTया मशुीतनू राजकारण ज_म घते,े त े
कस ेह ेकळ8यासाठU हN उकल राजकारण सामािजक अFयाचार

२०१२ नोgहl - �डसl लखे १६८ यरुोAपयन R(ीचळवळीचा फेरफटका
&गसलेा डA0गं, अन ुछाया 
दातार

AवAवध AवचारांTया, धारणांTया, म�ूयसघंषा$Tया, अनाकलनीय मानवी Pव0ृीTया मशुीतनू राजकारण ज_म घते,े त े
कस ेह ेकळ8यासाठU हN उकल R(ीम�ुती चळवळ सामािजक

२०१२ नोgहl - �डसl 
गतकाळाची 
गाज १७२ R(ीचा राजकxय Pवास : वाट खडतर, `यास �नरतंर डॉ. नीMलमा गुंडी पणेु 

AवAवध AवचारांTया, धारणांTया, म�ूयसघंषा$Tया, अनाकलनीय मानवी Pव0ृीTया मशुीतनू राजकारण ज_म घते,े त े
कस ेह ेकळ8यासाठU हN उकल R(ीम�ुती प.ुषPधानता राजकारण

२०१२ नोgहl - �डसl कथा १७८ सहN बालाजी इगंळे उRमानाबाद
AवAवध AवचारांTया, धारणांTया, म�ूयसघंषा$Tया, अनाकलनीय मानवी Pव0ृीTया मशुीतनू राजकारण ज_म घते,े त े
कस ेह ेकळ8यासाठU हN उकल राजकारण lामीण R(ी प.ुषPधानता

२०१२ नोgहl - �डसl कAवता १८० कवीन ेकस ं�नखळ कवीच असाव!ं P�ा दया पवार ठाणे 
२०१२ नोgहl - �डसl कAवता १८० आता ठरवाव ंलागेल छाया कोरेगावकर ठाणे 
२०१२ नोgहl - �डसl कAवता १८० अडकत गेल.े.. आjलषेा महाजन
२०१२ नोgहl - �डसl कAवता १८१ कुठे आह?े आसावरN काकडे पणेु 
२०१२ नोgहl - �डसl कAवता १८१ शतश: आभार अिjवनी ध«गड े पणेु 
२०१२ नोgहl - �डसl कथा १८२ बhपkकन vाईड �ी�नवास भणगे पणेु एक साCहिFयक असणाaया �य�तीची कथा सामािजक
२०१२ नोgहl - �डसl लखे १९२ जलवारसा नpट होताना अ4भिजत घोरपड े पणेु पा8याTया PjनाAवषयी पया$वरण सामािजक
२०१२ नोgहl - �डसl लखे १९६  फूड म ेकूछ काला ह.ै.. डॉ. Aवजया साठे पणेु अ_नातील भसेळ व FयाTया अनषुगंान े�नमा$ण झाललेN ग_ुहगेारN आरोrय ग_ुहगेारN सामािजक
२०१२ नोgहl - �डसl झ ुजंमू ुजं ूकथा २०० दातरN सदानदं देशमखु महेकर, बलुढाणा झ ुजंमू ुजंतूील lामीण कथा lामीण R(ी सामािजक शतेी
२०१२ नोgहl - �डसl कथा २०६, २१३ लचका मधकुर धमा$परुNकर नांदेड एक कौटु]ंबक कथा सामािजक कुटुबं�यवRथा
२०१२ नोgहl - �डसl लखे २१४ लोककहाणी जनाबाईची इ�ंिजत भालरेाव परभणी सतं जनाबाई यांTयाAवषयीची कहाणी धा4म $क सामािजक
२०१२ नोgहl - �डसl लखे २२० म oदपुलNकडचा माणसू &च(ा बडेकेर पणेु म oद,ू मन, चतेना इFयादN Aवषयी व�ैा�नक
२०१२ नोgहl - �डसl P�तk�या २२६ वाचणारे 4लCहतात अनके मा_यवरांच ेलखेन आOण P�तk�या सामािजक
२०१२ नोgहl - �डसl प( २२७ बोलकं प( अवधतू परळकर मुंबई एक बोलकं प( कुटुबं�यवRथा R(ीम�ुती धम $
२०१२ नोgहl - �डसl यादN २२८ 4मळून साaयाजणीच ेP�त�नधी

अकं - NOीच ंआQमभान जागवताना >वशषेांक 
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष#क लेखक शहर सारांश कळीचा श9द १ कळीचा श9द २ कळीचा श9द ३ 

२०१२ जानेवारS मखुप-ृठ पlxटगं cरत ुचोeा आकाशात मhुतपणे उडणाwया मxहलेचे पlxटगं 
२०१२ जानेवारS संपादक4य ६ संवाद गीतालS 9व. म.ं पणेु &Lीच ंआuमभान जागवताना  9वशषेांक 9वषयी &Lीमhुती xहसंाचार &LीपWुष नातसेंबंध 

२०१२ जानेवारS कथा ८ गहाणवट वंदना भागवत पणेु एका म�ैLणीची कथा 
Aवकास िR(या आOण 
अथ $कारण सामािजक 

२०१२ जानेवारS 

R(ीच ं
आFमभान 
जागवताना - 
लखे १६ आFमभान, समाजभान.. त ेAवjवभान : पpुपा भाव े

मलुाखत - डॉ. गीतालN Aव. 
म.ं पणु े &LीपWुष संबंध, कौटंु�बक बदल, सामािजक बदल इuयादS बाबत चचाC घडवनू आण�यासाठ� असलेला हा 9वशषे 9वभाग R(ीम�ुती R(ीकत ृ $Fव जाग�तकxकरण

२०१२ जानेवारS 

R(ीच ं
आFमभान 
जागवताना - 
लखे २१,४५ समl जाOणवतेनू R(ीवाद : एक चचा$ आध�ुनकता आOण R(ीवाद

डॉ. यशवतं समुतं, kकशोर 
बडेkकहाळ, वदंना भागवत, 
गीतालN Aव. म.ं पणु े &LीपWुष संबंध, कौटंु�बक बदल, सामािजक बदल इuयादS बाबत चचाC घडवनू आण�यासाठ� असलेला हा 9वशषे 9वभाग आध�ुनकता R(ीवाद R(ीम�ुती

२०१२ जानेवारS 

R(ीच ं
आFमभान 
जागवताना - 
लखे २७ िR(यांTया आFमभानाची वाटचाल... शारदा साठे ठाणे &LीपWुष संबंध, कौटंु�बक बदल, सामािजक बदल इuयादS बाबत चचाC घडवनू आण�यासाठ� असलेला हा 9वशषे 9वभाग प.ुषस0ाक शOैnणक सां&कृGतक 

२०१२ जानेवारS 

R(ीच ं
आFमभान 
जागवताना - 
लखे ३२ खरेच का िR(यांची जोती - साAव(ीचा वारसा चालवतये? लता P�तभा मधकुर पणु े &LीपWुष संबंध, कौटंु�बक बदल, सामािजक बदल इuयादS बाबत चचाC घडवनू आण�यासाठ� असलेला हा 9वशषे 9वभाग जा�त�यवRथा R(ीप.ुष नातसेबंधं द4लत

२०१२ जानेवारS 

R(ीच ं
आFमभान 
जागवताना - 
लखे ३७ मRुलNम मCहलांच ेआFमभान: एक सव �कष सदंभ $ रOझया पटेल पणु े &LीपWुष संबंध, कौटंु�बक बदल, सामािजक बदल इuयादS बाबत चचाC घडवनू आण�यासाठ� असलेला हा 9वशषे 9वभाग मRुलNम धमा�धता सामािजक

२०१२ जानेवारS 

R(ीच ं
आFमभान 
जागवताना - 
लखे ४० O³Rती िR(यांच ेआFमभान जागवताना अनपुमा जोशी पणु े &LीपWुष संबंध, कौटंु�बक बदल, सामािजक बदल इuयादS बाबत चचाC घडवनू आण�यासाठ� असलेला हा 9वशषे 9वभाग धम $ R(ीप.ुष नातसेबंधं सामािजक

२०१२ जानेवारS 

R(ीच ं
आFमभान 
जागवताना - 
लखे ४२ बदलFया वाRतवातनू बदलणारे आFमभान मधेा थ0 े पणु े &LीपWुष संबंध, कौटंु�बक बदल, सामािजक बदल इuयादS बाबत चचाC घडवनू आण�यासाठ� असलेला हा 9वशषे 9वभाग सामािजक �म आ&थ $क

२०१२ जानेवारS 

R(ीच ं
आFमभान 
जागवताना - 
लखे ४६ आFमभान जगताना -जागवताना सनुीती स.ु र. पणु े &LीपWुष संबंध, कौटंु�बक बदल, सामािजक बदल इuयादS बाबत चचाC घडवनू आण�यासाठ� असलेला हा 9वशषे 9वभाग आदंोलन सामािजक

२०१२ जानेवारS 

R(ीच ं
आFमभान 
जागवताना - 
लखे ४९ बदलत ेराजकxय आFमभान kकरण मोघ े पणु े &LीपWुष संबंध, कौटंु�बक बदल, सामािजक बदल इuयादS बाबत चचाC घडवनू आण�यासाठ� असलेला हा 9वशषे 9वभाग राजकxय सामािजक

२०१२ जानेवारS 

R(ीच ं
आFमभान 
जागवताना - 
लखे ५० भीमाबाई दांगट : एक दांडग �यि�तमFव सषुमा देशपांड े पणु े &LीपWुष संबंध, कौटंु�बक बदल, सामािजक बदल इuयादS बाबत चचाC घडवनू आण�यासाठ� असलेला हा 9वशषे 9वभाग धम $ सामािजक

२०१२ जानेवारS 

R(ीच ं
आFमभान 
जागवताना - 
लखे ५३ आभार, Aव<या! त ु̈ या अस8यासाठU... स4ुम(ा भाव े पणु े &LीपWुष संबंध, कौटंु�बक बदल, सामािजक बदल इuयादS बाबत चचाC घडवनू आण�यासाठ� असलेला हा 9वशषे 9वभाग R(ीम�ुती चळवळ सामािजक



२०१२ जानेवारS 

R(ीच ं
आFमभान 
जागवताना - 
लखे ५५ पखंांना बळ देणारN ... jयामला वनारसे पणु े &LीपWुष संबंध, कौटंु�बक बदल, सामािजक बदल इuयादS बाबत चचाC घडवनू आण�यासाठ� असलेला हा 9वशषे 9वभाग R(ीम�ुती उदारमतवादN सामािजक

२०१२ जानेवारS 

R(ीच ं
आFमभान 
जागवताना - 
लखे ५८ सा Aव<या या Aवम�ुतय े! डॉ बाबा आढाव पणु े &LीपWुष संबंध, कौटंु�बक बदल, सामािजक बदल इuयादS बाबत चचाC घडवनू आण�यासाठ� असलेला हा 9वशषे 9वभाग धम $ जा�त�यवRथा सामािजक

२०१२ जानेवारS 

R(ीच ं
आFमभान 
जागवताना - 
लखे ५९ आदंोलनांची सखी मधेा पाटकर म ुबंई &LीपWुष संबंध, कौटंु�बक बदल, सामािजक बदल इuयादS बाबत चचाC घडवनू आण�यासाठ� असलेला हा 9वशषे 9वभाग आदंोलन सामािजक

२०१२ जानेवारS 

R(ीच ं
आFमभान 
जागवताना - 
लखे ६० बागींTया पाठUरा:या अ_वर राजन पणु े &LीपWुष संबंध, कौटंु�बक बदल, सामािजक बदल इuयादS बाबत चचाC घडवनू आण�यासाठ� असलेला हा 9वशषे 9वभाग मRुलNम धम $ सामािजक

२०१२ जानेवारS व0ृा_त ६१ रेऊ कथा Rपधा$ - परNfकांच ंमनोगत वदंना बोकxल कुलकणu रेऊ कथा Rपधा$ - परNfकांच ंमनोगत ल �&गक सामािजक
२०१२ जानेवारS लखे ६२, ७० माणसुकxTया आठवणी सषुमा भट पणु े माणसुक4yया आले}या अनभुवाyया आठवणी सामािजक
२०१२ जानेवारS त.ण डॉट कॉम ६४ शाळा १८ बाय ३२ ची श4म $pठा भोसले एका हौशी ना«यiुपब;दल कला सामािजक

२०१२ जानेवारS 

झ ुजंमू ुजं ू
कत $बगारNचा 
ऐना ६६ इदंबूाई मारण े मधेा थ0 े पणु े इंदबूाई मारणे यांचा कतCबगारSचा ऐना R(ीकत ृ $Fव सामािजक

२०१२ जानेवारS अनभुव ६८, ८५ ज�हार... आणखी एक अनभुव उषा मिजCठया ठाण े एक अनभुवाyया GनMमVाने सामािजक आCदवासी
२०१२ जानेवारS कAवता ७१ सखु भरतकुमार भालरेाव रायगड
२०१२ जानेवारS कAवता ७१ मलुNंनो डॉ माOणक व�याळकर
२०१२ जानेवारS कAवता ७२ बाप आOण मलुगी व ृदंा Cदवाण पणु े
२०१२ जानेवारS कAवता ७३ मीच आह ेती अनरुाधा न.ेळकर म ुबंई
२०१२ जानेवारS कAवता ७३ kकमान आज तरN Pा. राजाराम बनसकर CहगंोलN

२०१२ जानेवारS 
ती Tया 
शाईTया कळा ७४ R(ीची स�ूम भावांदोलन ेCटपणारN कथा डॉ वदंना बोकxल कुलकणu पणु े कथचे ंAवjलषेण करणार ंसदर साCहिFयक सामािजक

२०१२ जानेवारS कथा ७४ बारा रामाच ंदेऊळ सHरता पदकx रामाTया देवळाची कथा धम $ सामािजक
२०१२ जानेवारS लखे ७७ कॉ»डे रा. प. नने ेRमतृी आOण Aवचारसपंदा सदा डुबंरे पणु े कॉ»डे रा. प. नने ेयांTयाAवषयी मा�स $वाद आदंोलन धम $
२०१२ जानेवारS व0ृा_त ८० आठवणीत राहणारा ’साaयाजणी’चा Pकाशन सोहळा Pकाशन सोह�याचा व0ृा_त सामािजक
२०१२ जानेवारS मनोगत ८१ प.ुषाTया नजरेतनू R(ीम�ुती सनुील सकुथनकर पणु े प.ुषाTया नजरेतनू R(ीम�ुती R(ीम�ुती R(ीप.ुष समता
२०१२ जानेवारS पHरचय ८४ आप�या वाचनालयात दNपा देशमखु, अच $ना मोरे आप�या वाचनालयातील पRुतकांचा पHरचय ऐ�तहा4सक ल �&गक धम $
२०१२ जानेवारS P�तk�या ८६ वाचणारे 4लCहतात अनके मा_यवरांच ेलखेन आOण P�तk�या lामीण R(ी कुटुबं�यवRथा सामािजक
२०१२ जानेवारS प( ८७ बोलकं प( <वारकानाथ लले े पणु े एक बोलकं प( सामािजक
२०१२ जानेवारS लखे ८८ प8ुयाच ंपाणी आOण लवासा Aव<या बाळ पणु े लवासा आदंोलनाबाबत आदंोलन पया$वरण सामािजक
२०१२ जानेवारS यादN ९० 4मळून साaयाजणीच ेP�त�नधी
२०१२ जानेवारS 

अकं - 
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष#क लेखक शहर सारांश कळीचा श9द १ कळीचा श9द २ कळीचा श9द ३ 

२०१२ फे�वुारS मखुप-ृठ पlxटगं जईु कुलकणd झाडाच ंपlxटगं 
२०१२ फे�वुारS संपादक4य ४ संवाद गीतालS 9व. म.ं पणेु eेम या संक}पने9वषयी &LीपWुष नातसेंबंध लYZगक सामािजक 

२०१२ फे�वुारS कथा ६ देहाची GतजोरS नीरजा पटवधCन मुंबई रेऊ कथा &पधाC २०११ - सव�uकृ-ट कथांपकै4 एक ववैाxहक जीवन लfनसं&था 
सRंकृती आOण 
िR(या

२०१२ फे�वुारS लेख १२ एका Rव�नवडेीची यशोगाथा ...

िRमता पाटNल, चा.ता 
गोखल,े साहा¸य - शमा 
सबुोध जळगाव  येयवे¦या नीMलमा Mम�ाची सवाCना eेरणा देणारS यशोगाथा 

Aवकास िR(या आOण 
अथ $कारण आ&थ $क पया$वरण

२०१२ फे�वुारS  लखे १६ समl जाOणवतेनू R(ीवाद २  : पHरवत $नवादN चळवळी आOण R(ीवाद

डॉ. यशवतं समुतं, kकशोर 
बडेkकहाळ, वदंना भागवत, 
गीतालN Aव. म.ं पणु े &Lी पWुष संबंध, कौटंु�बक बदल, सामािजक बदल इuयादS बाबत चचाC घडवनू आण�यासाठ� घडवनू आणलेलS चचाC आध�ुनकता R(ीवाद R(ीम�ुती

२०१२ फे�वुारS मनोगत २२ इदंN : एक साCहिFयक म(ै ZचLा म;ुगल नवीxद}लS ZचLा म;ुगल याचं मनोगत साxहिuयक सामािजक 
२०१२ फे�वुारS लेख २५ फोन... फोन... नीता ग�े ठाणे सामािजक 
२०१२ फे�वुारS लेख २६, ५१ Pीती सरुN दधुारN Gनखील घाणेकर पणेु लYZगक आकषCण आnण eेम या9वषयी लYZगक &LीपWुष नातसेंबंध 

२०१२ फे�वुारS 
गतकाळाची 
गाज २८ R(ी4लOखत आFमकथन े: सामािजक स�ंमणाचा आलखे डॉ. नीMलमा गुंडी पणेु भतूकाळाची कहाणी सांगता सांगता वत $मानाला साfी ठेवत, भAवpयाTया Cदशने ंमाग $दश $न करणार सदर R(ीम�ुती प.ुषPधानता सामािजक

२०१२ फे�वुारS लेख ३० लफ�याना थारा नाहN डॉ सभुाष आठवले को}हापरू eेमी यगुलां9वषयी सामािजक 
२०१२ फे�वुारS कथा ३१ दोन Pसगं Pा. कंुदबाला खांडकेर औरंगाबाद एक कौटंु�बक कथा कुटंुबgयव&था सामािजक 

२०१२ फे�वुारS कथा ३४, ४३ मकुx जाRवदं Pा. 4श�पा श4शकांत वाडकेर पणेु सं&कृतीyया eभावात जगणाwया &Lीची  कथा ि&Lया आnण सं&कृती सामािजक 
२०१२ फे�वुारS तWण डॉट  कॉम ३६,४३ मaहाटवाडी ना�यवडे े श4म $pठा भोसले ना«यवेड ेअसणाwया मwहाटवाडी iुप9वषयी कला सामािजक 

२०१२ फे�वुारS 
ती Tया 
शाईTया कळा ३८ सयं4मत पण समथ $ अ4भ�य�ती डॉ वदंना बोकxल कुलकणu पणु े कथचे ंAवjलषेण करणार सदर साCहिFयक सामािजक

२०१२ फे�वुारS कथा ३८ लकेx बोल े अ]ंबका सरकार कुटंुबातील भांडणा9वषयी कथा कुटंुबgयव&था ि&Lया आnण सं&कृती सामािजक 
२०१२ फे�वुारS क9वता ४४ स ं̀ याकाळ Aवनायक वाघमारे नाMशक 
२०१२ फे�वुारS क9वता ४४ शखंांचा बाजार सोनालN अडकर पणेु 
२०१२ फे�वुारS क9वता ४४ माणसुकxमापन द4श $का शलैा राव गोवा 

२०१२ फे�वुारS क9वता ४५ PयFन
Pा. आशालता आसटुकर - 
महाजन यवतमाळ 

२०१२ फे�वुारS क9वता ४५ म(ैीण उFपल चदंावार पणेु 
२०१२ फे�वुारS क9वता ४५ मी फुलत ेमा¨यातनू आjलषेा महाजन पणेु 
२०१२ फे�वुारS झुंजमूुंज ूकथा  ४६ नात ं सभुाष kक_होळकर बलुढाणा नातसेंबंधा9वषयी कथा नातसेंबंध सामािजक 
२०१२ फे�वुारS लेख ५१ Pेरणा मनोहर बोरगावकर पणेु eेरणे9वषयी सामािजक 
२०१२ फे�वुारS वVृा]त ५२ आठ माच $ - असाहN ! मधेा टoगशे पणेु आठ माचCyया कायC~माचा वVृा]त मxहलाxदन Mलगंभाव सामािजक 

२०१२ फे�वुारS पcरचय ५४ आप�या वाचनालयात
अमरनाथ चडंा4लया, डॉ 
सजुाता जोशी-पाटोदेकर पणेु आप}या वाचनालयातील प&ुतकांचा पcरचय आदंोलन सामािजक 

२०१२ फे�वुारS eGत�~या ५६ वाचणारे 4लCहतात अनेक मा]यवरांचे लेखन आnण eGत�~या आरोfय कायदा सामािजक 
२०१२ फे�वुारS पL ५७ बोलकं प( माया Pकाश मळुे चाळीसगाव एक बोलकं पL ि&Lया आnण सं&कृती सामािजक 
२०१२ फे�वुारS यादS ५८ 4मळून साaयाजणीच ेP�त�नधी

अकं - 
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष#क लेखक शहर सारांश कळीचा श9द १ कळीचा श9द २ कळीचा श9द ३ 

२०१२ माचC मखुप-ृठ पlxटगं हेमा सोनी सातारा वारलS सं&कृती आnण आधGुनकतचेे पlxटगं 
२०१२ माचC संपादक4य ६ संवाद गीतालS 9व. म.ं पणेु Gनवडणकू, राजकारण आnण मxहला आरOण  इuयादS बाबत Gनवडणकू लोकशाहS आरOण 
२०१२ माचC कथा ८ खेळायची खोलS हष $ द0, अन-ु समुती जोशी मुंबई अनवुाxदत कथा पयाCवरण सामािजक 

२०१२ माचC 
मCहलाCदन 
Aवशषे १४ मोले घातले eसवाया कWणा गोखले पणेु सरोगसी आई व मातuृवाबाबत पWुषeधानता &LीपWुष नातसेंबंध आरोfय 

२०१२ माचC 9वशषे ओळख २२ सघंष $ जग8याचा आOण जागव8याचा ! डॉ सीमा साखरे मलुाखत- या4मनी चौधरN नागपरू डॉ सीमा साखरे यांची 9वशषे ओळख कायदा शOैnणक सामािजक 
२०१२ माचC लेख २८ मी - एक कावळी GनमCला Mलमये पवई सावLाई आnण eेम या9वषयी सामािजक 

२०१२ माचC 
मCहलाCदन 
Aवशषे ३१ कुमारNमाता एका सामािजक समRया डॉ लNला भले े यवतमाळ कुमारSमातांyया सम&या सामािजक ि&Lया आnण सं&कृती 9ववाहसं&था 

२०१२ माचC 
मCहलाCदन 
Aवशषे ३७ आय 9पल सावध! वषृालS मगदमू नवी मुंबई गभCGनरोधक गो�यांचे द-ुपcरणाम आरोfय 



२०१२ माचC लखे ३९ राईट टू अबॅाॅश $न रमा सरोदे, अन-ु उFपल व बा पणेु गभCपाताyया हhकाबाबत आरोfय Mलगंभाव सामािजक 
२०१२ माचC लखे ४१ मा¸यातलS मी शभुांगी चेतन ठाणे &वत:ब;दल सामािजक 
२०१२ माचC कथा ४२ सटुकेचा मागC वदंना भागवत पणेु दहशतीम ये जग�याचा अनभुव दहशत 

२०१२ माचC 
गतकाळाची 
गाज ४६ R(ीच े4शfण : अडथ�यांची शय $त डॉ. नीMलमा गुंडी पणेु भतूकाळाची कहाणी सांगता सांगता वत $मानाला साfी ठेवत, भAवpयाTया Cदशने ंमाग $दश $न करणार ंसदर R(ीम�ुती प.ुषPधानता सामािजक

२०१२ माचC  लखे ४९ समl जाOणवतेनू R(ीवाद ३  : परत एकदा R(ीवाद

डॉ. यशवतं समुतं, kकशोर 
बडेkकहाळ, वदंना भागवत, 
गीतालN Aव. म.ं पणु े &LीपWुष संबंध, कौटंु�बक बदल, सामािजक बदल इuयादS बाबत चचाC घडवनू आण�यासाठ� घडवनू आणलेलS चचाC आध�ुनकता R(ीवाद R(ीम�ुती

२०१२ माचC कथा ५६ Wत xदनेश गावंड े अकोला रेऊ कथा &पधाC २०११ - सव�uकृ-ट कथांपकै4 एक ि&Lया आnण सं&कृती &LीकतृCuव सामािजक 

२०१२ माचC झ ुजंमू ुजं ूलखे ५९ गद©त हरवललेN ना�यका  सFवशीला पोटेकर
ए के थवराज अन-ु अिjवनी 
जोग पणु े नो�स ऑन वईु RवTछ मधील �नवडक Cटपण - स{वशीला पोटेकर यांTयाAवषयी

Aवकास िR(या आOण 
अथ $कारण आरोrय आ&थ $क

२०१२ माचC कथा ६२ यf Pjन सषुमा पlढारकर पणेु एका चकु4yया गु]�यात अडकले}या gयhतीची कथा कायदा ग_ुहगेार
२०१२ माचC त.ण डॉट कॉम ६५ आचंल का परचम श4म $pठा भोसले ना�यवडे असणाaया lपुबाबत कला
२०१२ माचC कAवता ६८ उल�या वा�या �कशोर पाठक नाMशक 
२०१२ माचC कAवता ६८ देवाTया राqयात बी? मधेा टoगशे पणेु 
२०१२ माचC कAवता ६९ मले�ेया बCहणीTया कAवता सदुाम राठोड अहमदनगर 
२०१२ माचC कAवता ६९ �नतकोर अजंलN कुलकणu पणेु 
२०१२ माचC कAवता ६९ Cदवसभर डॉ 4स4सलNया का�हा$लो ठाण े
२०१२ माचC कथा ७० सोबत सोबत डॉ APया आमोद AववाहसRंथ ेबाबत AववाहसRंथा R(ीप.ुष नातसेबंधं

२०१२ माचC 
ती Tया 
शाईTया कळा ७६ दनैCंदन जीवनातील तरल अनभुतूीच ेशzद6प डॉ वदंना बोकxल कुलकणu पणु े कथचे ंAवjलषेण करणार सदर साCहिFयक कुटुबंसRंथा

२०१२ माचC कथा ७६ नहाण प<4मनी ]बनीवाल े एका कुटंुबाची कथा कुटंुबgयव&था ि&Lया आnण सं&कृती सामािजक 
२०१२ माचC लखे ८० साaयाजणीचा चालक गेला Aव<या बाळ पणु े साaयाजणीचा चालक सनुील कोकाटे यांTयाAवषयी सामािजक
२०१२ माचC व0ृा_त ८१ Aवचारांची नवी दालन ेखलुN करणारा काय $�म P�त�नधी R(ीच ंआFमभान जागवताना wया काय $�माच ेव0ृा_त चळवळ सRंथा
२०१२ माचC भाषण ८२ R(ी चळवळीच ेप.ुषांवर उपकार डॉ 4म4लदं बोकxल पणु े R(ीच ंआFमभान जागवताना wया काय $�मातील भाषण R(ी-चळवळ प.ुषस0ाक सामािजक

२०१२ माचC पHरचय ८४ आप�या वाचनालयात
मणृा4लनी का�नटकर - 
जोशी पणु े आप�या वाचनालयातील पRुतकांचा पHरचय सामािजक R(ीम�ुती

२०१२ माचC P�तk�या ८६ वाचणारे 4लCहतात अनके मा_यवरांच ेलखेन आOण P�तk�या 6ढN परपंरा शतेी सामािजक
२०१२ माचC प( ८७ बोलकं प( Aवजया कुलकणu नांदेड एक बोलकं प( लrनसRंथा सामािजक
२०१२ माचC लखे ८८ मी एक पव $... Aव<या बाळ पणु े आप�या पTंयाह0रN �न4म0 मनोगत सामािजक
२०१२ माचC यादN ९० ’4मळून साaयाजणी’ची P�त�नधी यादN

अकं - 
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष#क लेखक शहर सारांश कळीचा श9द १ कळीचा श9द २ कळीचा श9द ३ 

२०१२ ए9eल मखुप-ृठ छायाZचL मकंुुद �कदCत पणेु लोककलावंत तमाशा स¨ाªी यांचे छायाZचL 
२०१२ ए9eल संपादक4य ४ संवाद गीतालS 9व. म.ं पणेु जागGतक मxहला xदनाGनMमV मxहलाxदन लYZगक दMलत 
२०१२ ए9eल 9वशषे ओळख ६,५१ लावणीचा िजवतं इ�तहास प<म�ी यमनुाबाई वाईकर अGनल जोशी वाई लावणीचा िजवतं इ�तहास प<म�ी यमनुाबाई वाईकर यांची Aवशषे ओळख सां&कृGतक लोककला 
२०१२ ए9eल कथा ९ &थZगती 9वनोद मोरांड े गडZचरोलS रेऊ कथा &पधाC २०११ - सव�uकृ-ट कथांपकै4 एक आxदवासी नOलवाद पयाCवरण 
२०१२ ए9eल पL १४ एका लकेxच ंव�डलांना प( लाडक4 लेक डॉ. बाबासाहेब आबेंडकर यांyया जयंतीGनMमV जातीअतंासाठ� 9वशषे चचाC 9ववाहसं&था ि&Lया आnण सं&कृती धमC 
२०१२ ए9eल लेख २० जातीअतंासाठU आतंरजातीय Aववाह ! 9वलास वाघ पणेु डॉ. बाबासाहेब आबेंडकर यांyया जयंतीGनMमV जातीअतंासाठ� 9वशषे चचाC 9ववाहसं&था धाMमCक सामािजक 
२०१२ ए9eल लेख २२ आतंरधमuय Aववाह एक सकाराFमक अनभुव अनपुमा टपळे पणेु डॉ. बाबासाहेब आबेंडकर यांyया जयंतीGनMमV जातीअतंासाठ� 9वशषे चचाC धाMमCक 9ववाहसं&था सामािजक 
२०१२ ए9eल लेख २४ जातीपढु ेमाणसूपण �pेठ xदपालS वाटवे पणेु डॉ. बाबासाहेब आबेंडकर यांyया जयंतीGनMमV जातीअतंासाठ� 9वशषे चचाC जाGतgयव&था सामािजक 9ववाहसं&था 
२०१२ ए9eल लेख २५ सघंष $ अटळच होता... eाजhता डॉ. बाबासाहेब आबेंडकर यांyया जयंतीGनMमV जातीअतंासाठ� 9वशषे चचाC 9ववाहसं&था धमC सामािजक 
२०१२ ए9eल लेख २६ इqजत का सवाल? साधना दZधच पणेु डॉ. बाबासाहेब आबेंडकर यांyया जयंतीGनMमV जातीअतंासाठ� 9वशषे चचाC 9ववाहसं&था जाGतgयव&था सामािजक 
२०१२ ए9eल लेख २७ जात मानण ेह ेसवा$त मोठे पाप Pवीण शकंर क«ड े पणेु डॉ. बाबासाहेब आबेंडकर यांyया जयंतीGनMमV जातीअतंासाठ� 9वशषे चचाC 9ववाहसं&था सामािजक जाGतgयव&था 
२०१२ ए9eल लेख २७ आपणच पढुाकार �यायला हवा... &वराजी सजुाता पणेु डॉ. बाबासाहेब आबेंडकर यांyया जयंतीGनMमV जातीअतंासाठ� 9वशषे चचाC 9ववाहसं&था 

२०१२ ए9eल 
ती Tया 
शाईTया कळा २८ R(ी कथाकाराTया परपंरेतील वगेळी कथा डॉ वदंना बोकxल कुलकणu पणु े कथचे ंAवjलषेण करणार सदर साCहिFयक कुटुबंसRंथा

२०१२ ए9eल कथा २८ भगंाRव�न राजाच ेRव�न सकु_या आगाशे कथा �या अकंात अपणूC आहे 

२०१२ ए9eल 
गतकाळाची 
गाज ३२ नात ेR(ीच ेR(ीशी डॉ. नीMलमा गुंडी पणेु भतूकाळाची कहाणी सांगता सांगता वत $मानाला साfी ठेवत, भAवpयाTया Cदशने ंमाग $दश $न करणार सदर R(ीम�ुती प.ुषPधानता सामािजक

२०१२ ए9eल कथन ३६ वाढCदवस प_नासावा Rवाती पाचपांड े नाMशक पतीपuनीyया नाuया9वषयी ववैाxहक जीवन &LीपWुष नातसेंबंध 
२०१२ ए9eल लखे ३८ गेल ेत ेCदन गेल!े रवीं� जवादे अकोला लहानपणीTया आठवणी सामािजक
२०१२ ए9eल तWण डॉट  कॉम ४० तांडा त ेम£ेो4सटN मीनाfी राठोड तां¦यापासनू मे�ोMसटSपय�तचा eवास कला जाGतgयव&था सामािजक 

२०१२ ए9eल  लखे ४२ समl जाOणवतेनू R(ीवाद ४ :   R(ीवाद आOण ल �&गकतचेी चचा$

डॉ. यशवतं समुतं, kकशोर 
बडेkकहाळ, वदंना भागवत, 
गीतालN Aव. म.ं पणु े &LीपWुष संबंध, कौटंु�बक बदल, सामािजक बदल इuयादS बाबत चचाC घडवनू आण�यासाठ� घडवनू आणलेलS चचाC R(ीप.ुष नातसेबंधं ल �&गकता R(ीम�ुती

२०१२ ए9eल क9वता ४६ पानमळा Pमोदकुमार अणरेाव भंडारा 
२०१२ ए9eल क9वता ४६ kकतीदा (गझल) Aवजया अबंडवार यवतमाळ
२०१२ ए9eल क9वता ४६ सामोरN डॉ. सधुाकर भोसले पणेु 
२०१२ ए9eल क9वता ४७ शरेास स�वाशरे Pा. डॉ. �तुी वडगबाळकर सोलापरू
२०१२ ए9eल क9वता ४७ खलु ं सHरता पदकx पणेु 

२०१२ ए9eल क9वता ४७ मला उ0र हव.ं.., कAवतते�या शzदासाठU यशोधरा पदकx
तळेगाव दाभाड े
पणु े

२०१२ ए9eल झुंजमूुंज ूलेख  ४८ गद©त हरवल�ेया ना�यका  बायडा बाब ूगायकवाड
अजंोर भाRकर, अन-ु 
अिjवनी जोग पणेु गद©त हरवल�ेया ना�यका बायडा बाब ूगायकवाड यांTयाAवषयी �म

Aवकास िR(या आOण 
अथ $कारण सRंथा

२०१२ ए9eल खदुकन ५० कुठं चाललात? नीता ग�े ठाण े सामािजक
२०१२ ए9eल पcरचय ५२ आप�या वाचनालयात आशा साठे पणेु आप}या वाचनालयातील प&ुतकांचा पcरचय सामािजक 
२०१२ ए9eल eGत�~या ५४ वाचणारे 4लCहतात अनेक मा]यवरांचे लेखन आnण eGत�~या लYZगक अuयाचार सामािजक 
२०१२ ए9eल पL ५५ बोलकं प( मगंला सान े गोवा एक बोलकं पL आरोfय सं&कृती 
२०१२ ए9eल लेख ५६ hहण ेमहाराp£ परुोगामी? Aव<या बाळ पणेु महारा-� परुोगामी आहे का याबाबत पWुषसVाक धाMमCक सामािजक 
२०१२ ए9eल यादS ५८ ’4मळून साaयाजणी’ची P�त�नधी यादN

अकं - 
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष#क लेखक शहर सारांश कळीचा श9द १ कळीचा श9द २ कळीचा श9द ३ 

२०१२ मे मखुप-ृठ छायाZचL eदSप खेतमर क-टकरS मxहलांची छायाZचL े
२०१२ मे संपादक4य ४ संवाद गीतालS 9व. म.ं पणेु देशातील वाढuया xहसंाचाराyया घटनाबाबत xहसंाचार लYZगक अuयाचार 

२०१२ मे 
कामगार Cदन 
Aवशषे ६ सFयशोधक आOण आध�ुनक वाRको-Cद-गामा संदSप मोरे पणेु पणेु महानगरपाMलका कामगार  संघटनेने बसवलेले नाटक कामगार कला सामािजक 

२०१२ मे 
कामगार Cदन 
Aवशषे १२ त ेआहते hहणनू आपण आहोत !

मलुाखत आOण शzदांकन- 
िRमता पाटNल पणु े पीएमसीमधील कामगारांTया मलुाखती कामगार सामािजक �म

२०१२ मे 
कामगार Cदन 
Aवशषे १५ सफाई हवी.. सफाईदतू? सवुणाC जोशी मलुुंड सफाई कमCचाwयांब;दल कामगार �म सामािजक 

२०१२ मे 
कामगार Cदन 
Aवशषे १६ रोजीरोटNTया कामाची लाज कसलN? xदलSप भोईर Mभवंडी कामाyया दजाCबाबत कामगार �म सामािजक 

२०१२ मे 
कामगार Cदन 
Aवशषे १७ पे_शन पHरषद : सरुfा अ&धकाराचा ह�क

उqqवला समथ $, अन-ु 
मणृा4लनी जोग पणु े पे_शनTया अ&धकाराबाबत कामगार कायदा सामािजक

२०१२ मे झ ुजंमू ुजं ूकथा १९, ४२ सौदा केशव बोबड े अमरावती एक iामीण कथा iामीण &Lी शतेी पयाCवरण 

२०१२ मे Aवशषे ओळख २४ एक खळाळत �यि�तम{व :  ऊ4म $ला लाल सषुमा दातार पणेु एक खळाळत ं�यि�तम{व :  ऊ4म $ला लाल यांची Aवशषे ओळख
Aवकास िR(या आOण 
अथ $कारण सगंणक आ&थ $क

२०१२ मे लखे २८ काम सटुल ं वजैयंती घारपरेु Zचचंवड, पणेु काम सटुले}या  बाई9वषयी कामगार �म 
२०१२ मे लखे २९ Aवjवास ठेवावा का? शाMलनी मेनन घरातील ल �&गक अFयाचाराबाबत ल �&गक अFयाचार सामािजक
२०१२ मे कथा ३१ म]ै(णी अWंधती पाटSल अबेंजोगाई, बीड रेऊ कथा &पधाC २०११ - सव�uकृ-ट कथांपकै4 एक नातसेंबंध सामािजक 



२०१२ मे 
गतकाळाची 
गाज ३४ सहजीवनातील कडूगोड डॉ. नीMलमा गुंडी पणेु भतूकाळाची कहाणी सांगता सांगता वत $मानाला साfी ठेवत, भAवpयाTया Cदशने ंमाग $दश $न करणार ंसदर R(ीप.ुष नातसेबंधं ववैाCहक जीवन सामािजक

२०१२ मे त.ण डॉट कॉम ३८ चार समजदार माणस ं कैलास वाघमारे चांदई चांदई गावात}या माणसाब;दल सामािजक धमC 

२०१२ मे कAवता ४० खाऊन Aपऊन कृत�न
ममता का4लया, अन-ु डॉ 
वषा$ गायकवाड सांगलN

२०१२ मे कAवता ४१ मातीचा वास अGनल जंवजाळ नागपरू 
२०१२ मे कAवता ४१ गHरबांTया �यथा
२०१२ मे कAवता ४१ वदेना eशांत पनवेलकर वधाC 

२०१२ मे 
ती Tया 
शाईTया कळा ४६ मोजकेच पण सकस कथालखेन डॉ वदंना बोकxल कुलकणu पणु े कथचे ंAवjलषेण करणार ंसदर साCहिFयक कुटुबंसRंथा

२०१२ मे कथा ४६ गजं ऊ4म $ला 4स6र एक कौटंु�बक कथा सामािजक 
२०१२ मे सवंाद Rपदंन ४९ मCहलाCदन Aवशषेांकाच ेदेव6खम`य ेPकाशन कांचन जाधव देवtख कायC~माचा वVृा]त सामािजक 
२०१२ मे व0ृा_त ५० रFना&गरNत मCहला Cदन उFसहात आरती दSOत रuनाZगरS कायC~माचा वVृा]त सामािजक 
२०१२ मे व0ृा_त ५० मालग ुडंम`य ेसाaयाजणी िRमता बापट, कुसमू मटेे मालग ुडं कायC~माचा वVृा]त सामािजक
२०१२ मे व0ृा_त ५१ सफर कॅनडात�या म]ै(णी बरोबर Rवाती कव � पणु े सामािजक
२०१२ मे पHरचय ५२ आप�या वाचनालयात Pभा हडuकर पणु े आप�या वाचनालयातील पRुतकांचा पHरचय राजकxय शतेकरN सामािजक
२०१२ मे P�तk�या ५४ वाचणारे 4लCहतात अनेक मा]यवरांचे लेखन आnण eGत�~या सामािजक
२०१२ मे प( ५५ बोलकं प( वदंना केळकर Aवलपेाल � एक बोलकं प( सामािजक
२०१२ मे व0ृा_त ५५ बगंळूर R(ी सखी मडंळात रगंल ेबहारदार काय $�म उषा सबनीस बगंलोर काय $�माचा व0ृा_त सामािजक
२०१२ मे लखे ५६ लrन hहणज ेनमेकं काय? Aव<या बाळ पणु े लrनसRंथAेवषयी लrनसRंथा सामािजक कुटुबंसRंथा
२०१२ मे यादN ५८ ’4मळून साaयाजणी’ची P�त�नधी यादN

अकं - 
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष#क लेखक शहर सारांश कळीचा श9द १ कळीचा श9द २ कळीचा श9द ३ 

२०१२ जनू मखुप-ृठ सषुमा दातार 
२०१२ जनू संपादक4य ४ संवाद गीतालS 9व. म.ं पणेु महारा-�ातील द-ुकाळ व पाणी e�न याबाबत पयाCवरण 

२०१२ जनू
पया$वरण Cदन 
Aवशषे लखे ६ सामािजक Aवकासाच ेपया$वरण आOण पया$वरणRनहेN Aवकास eीती करमरकर पयाCवरण xदन  9वशषे लेख  पयाCवरण सामािजक 

२०१२ जनू
पया$वरण Cदन 
Aवशषे लखे ८ खालS शाखा वर मळू अि�वनी जयंत भावे पणेु पयाCवरण xदन  9वशषे लेख  पयाCवरण 

२०१२ जनू खबर लहाcरया १० �नसग $Pेमींना �नसग $सरंfण बनवणारN सRंथा क�पवfृ लता P�तभा मधकुर पणेु क}पवOृ या GनसगC संवधCन करणाwया सं&थेची ओळख पयाCवरण आदंोलन 
२०१२ जनू कथा १४ Gत]हSसांज नेवासा एक छोटS कथा  सामािजक 
२०१२ जनू लेख १६ बबेीताई, ह ेतमुTयासाठU डॉ माया पं�डत बेबीताई कांबळे यांyया संघषC व कायाC9वषयी दMलत जाGतgयव&था धमC 

२०१२ जनू लेख २२ सलाम Gतyया संघषाCला आमीन चौहान यवतमाळ दो]हS हात नसणाwया MशरSन त|बसमु यांyया संघषाCबाबत 
Aवकास िR(या आOण 
अथ $कारण आरोfय सामािजक 

२०१२ जनू कथा २४ डॉ हसंो का जोड ]बछड गयो रे छाया दातार जोडीदाराचे अकालS Gनधन झा}यावर होणाwया घालमेलS ब;दल ववैाxहक जीवन &LीपWुष नातसेंबंध 
२०१२ जनू लेख २८ उ0र आयpुय जग8याTया सकं�पनचेी पनुर $चना रोxहणी पटवधCन पणेु आय-ुयातील उतार वयातील eवासाबाबत सामािजक कुटंुबसं&था 

२०१२ जनू
कायदा आOण 
साCहFय ३० जग8याTया घरातील दोन भावडं ं सषुमा देशपांड े पणेु कायदा आnण साxहuय9वषयी कायदा साxहuय सामािजक 

२०१२ जनू कथा ३२ गेट सटे 4मसhयाच च�ंशखेर अनतं मराठे मुंबई रेऊ कथा &पधाC २०११ - सव�uकृ-ट कथांपकै4 एक ि&Lया आnण सं&कृती सं&कृती सामािजक 

२०१२ जनू
गतकाळाची 
गाज ३६ R(ीच ेRपश $सवंदेनAवjव डॉ. नीMलमा गुंडी पणेु भतूकाळाची कहाणी सांगता सांगता वत $मानाला साfी ठेवत, भAवpयाTया Cदशने ंमाग $दश $न करणार ंसदर ल �&गक R(ीप.ुष नातसेबंधं ववैाCहक जीवन

२०१२ जनू क9वता ४० अतटू नात.ं.. अलका कुलकणd नाMशक 
२०१२ जनू क9वता ४० धीर अन4भ� बालमटाकळीकर अहमदनगर 
२०१२ जनू क9वता ४१ घाण गणेश भाकरे नागपरू 
२०१२ जनू क9वता ४१ सतंतधार eा. नामदेव कोळी जळगाव 
२०१२ जनू क9वता ४१ पदराआड जयवंत गुजर सातारा 
२०१२ जनू झुंजमूुंज ूकथा  ४२ वळणाच ेपाणी eकाश पाठक पणेु एका &Lीyया ल¹याची कथा &LीकतृCuव ि&Lया आnण सं&कृती सामािजक 
२०१२ जनू तWण डॉट  कॉम ५० शzदाTया अलNकडले समीOा फराकटे पणेु सuयशोधक नाटकाब;दल कला सामािजक 
२०१२ जनू खदुकन ५१ दा6 नीता ग�े ठाणे दाt 9पणं सहजपणे घेणारं कुटंुब सामािजक 
२०१२ जनू पcरचय ५२ आप�या वाचनालयात Pभा हडuकर, उFपल व बा पणेु आप}या वाचनालयातील प&ुतकांचा पcरचय ि&Lया आnण सं&कृती धाMमCक सामािजक 
२०१२ जनू eGत�~या ५४ वाचणारे 4लCहतात अनेक मा]यवरांचे लेखन आnण eGत�~या लYZगक अuयाचार सामािजक 
२०१२ जनू पL ५५ बोलकं प( ि&मता पटवधCन सांगलS एक बोलकं पL लYZगक आरोfय सामािजक 

२०१२ जनू लेख ५६ व&ंचतांTया पाठUरा:या : शशी राजगोपालन 9व;या बाळ पणेु व&ंचतांTया पाठUरा:या : शशी राजगोपालन यांTया काया$Aवषयी
Aवकास िR(या आOण 
अथ $कारण द4लत सRंथा

२०१२ जनू यादS ५८ ’4मळून साaयाजणी’ची P�त�नधी यादN

अकं - 
वष# म%हना )कार पान -. स0ु. शीष#क लेखक शहर सारांश कळीचा श9द १ कळीचा श9द २ कळीचा श9द ३ 

२०१२ जलु ै मखुप-ृठ पlxटगं रमाकांत धनोकर 9पसारा फुलवनू नाचणाwया मोराचे पlxटगं 
२०१२ जलु ै संपादक4य ४ संवाद गीतालS 9व. म.ं पणेु कृषी व आरोfय xदनाGनMमV आरोfय शतेी सामािजक 
२०१२ जलु ै लेख ६ मनी �हस�स डायमडं सघंष $ 4लगंभावाचा मंगला सामंत पणेु Mलगंभाव �ि-टकोना बाबत लYZगक Mलगंभाव 
२०१२ जलु ै कथा १० �फरक4 सनेुLा मराठे पणेु एक सामािजक कथा सामािजक 

२०१२ जलु ै खबर लहाcरया १६ एका eाथनेची गो-ट 
श4म $pठा शशांक मीना 
भोसले सेवालय या सं&थेची ओळख आरोfय सामािजक 

२०१२ जलु ै लेख १९ R(ी Rवात(ंाची जाग�तक दौड आOण अडथळे डॉ GनमCला Mलमये gहS ए R(ी Rवात(ंाची जाग�तक दौड आOण अडथळे याबाबत &Lीमhुती ि&Lया आnण सं&कृती 

२०१२ जलु ै 9वशषे ओळख २१ सहलN काढणाaया मणेबेाई 9व;या मhतल हे�ाबाद सहलS काढणाwया मेणेबाई यांची 9वशषे ओळख पयाCवरण 
Aवकास िR(या आOण 
अथ $कारण आZथCक 

२०१२ जलु ै
गतकाळाची 
गाज २४ सांRकृ�तक अतंर ओलांडताना डॉ. नीMलमा गुंडी पणेु भतूकाळाची कहाणी सांगता सांगता वत $मानाला साfी ठेवत, भAवpयाTया Cदशने ंमाग $दश $न करणार ंसदर धम $ R(ीप.ुष नातसेबंधं AववाहसRंथा

२०१२ जलु ै कथा २८ िज<द महेश मोरे नांदेड एका िज;दSची कथा &LीपWुष नातसेंबंध शOैnणक सामािजक 

२०१२ जलु ै
कायदा आOण 
साCहFय ३२ देऊ नका थारा, वरैभावा सषुमा देशपांड े पणेु कायदा आOण साCहFय या बाबत कायदा साxहuय सामािजक 

२०१२ जलु ै लेख ३४ आमच ेवाचन मडंळ - म(ैीण सीमा PदNप मालानी संगमनेर वाचन मंडळा9वषयी सामािजक 
२०१२ जलु ै लखे ३६, ५१ एक Hरकामी जागा ऑ_�N फना��डस, मधेा काळे पणु े िR(यांम`य ेआरोrयाAवषयी काम करणाaया सRंथAेवषयी आरोrय सामािजक
२०१२ जलु ै तWण डॉट  कॉम ३७ RवTछतागहृांचा Pjन आतातरN सटेुल का? मन�ी पाठक &वyछतागहृाyया e�नाबाबत आरोfय 
२०१२ जलु ै लखे ३८ तhुहN बी घडवा ना ! Pा. डॉ &च(ा गोRवामी रFना&गरN एका गावाTया Aवकासाबाबत पया$वरण
२०१२ जलु ै लेख ४० नगरपा4लकांम`य ेिR(यांसाठU ५० % आरfण : वRतिुRथती काय? स का धानोरकर पणेु नगरपा4लकांम`य ेिR(यांसाठU ५०% आरfण : वRतिुRथती काय? या बाबत आरfण सामािजक लोकशाहN
२०१२ जलु ै व0ृा_त ४१ Aवधवा - पHरFय�ता मCहलांचा मळेावा अ�नता नवले परडंा Aवधवा-पHरFय�ता मCहलांचा मळेावा एकल R(ी पHरFय�ता
२०१२ जलु ै झुंजमूुंज ूलेख  ४२ यळेवलNTया मCहलांनी केलN दा6बदंN अनरुाधा अज ु $नवाडकर पणेु यळेवलNTया मCहलांनी केलN दा6बदंN आरोrय सामािजक आदंोलन
२०१२ जलु ै कAवता ४४ Fयांना धाक वाटतो वाह6 सोनावण े नदंरुबार
२०१२ जलु ै कAवता ४४ आत�या आवाजासाठU बाळ जोशी धळेु 
२०१२ जलु ै कAवता ४४ कुटुबंAवकास Pा. देवबा पाटNल बलुढाणा
२०१२ जलु ै कAवता ४५ घोडा Pशांत असणारे अकोला 
२०१२ जलु ै कAवता ४५ ग.ुजी माझ जरा ऐका ! Aवनोद गादेकर बाशu सोलापरू
२०१२ जलु ै लखे ४६, ४८ वाॅचमनवर वाॅच कोण ठेवणार ? साधना झाडबकेु को�हापरू वाॅचमनवर वाॅच कोण ठेवणार? ल �&गक आरोrय अFयाचार
२०१२ जलु ै सवंाद Rपदंन ४७ अfरRपश $चा टागोर महोFसव नीना भडेसगावकर पणु े काय $�माचा व0ृा_त साCहFय सामािजक
२०१२ जलु ै व0ृा_त ४८ दादर सखी मडंळात काय $�मांची धमाल Pभा आमडकेर काय $�माचा व0ृा_त सामािजक
२०१२ जलु ै लखे ४९ लrन मलुामलुNंच े सषुमा दातार लrन व पालकांची जबाबदारN AववाहसRंथा कुटुबं�यवRथा सामािजक
२०१२ जलु ै व0ृा_त ५० डॉ सFयरजंन साठे प.ुष सवंाद कo �ाचा वधा$पन Cदन उFसाहात साजरा अजंलN देसाई पणु े डॉ सFयरजंन साठे प.ुष सवंाद कo �ाचा वधा$पन Cदन उFसाहात साजरा सामािजक R(ीप.ुष समता कायदा

२०१२ जलु ै पHरचय ५२ आप�या वाचनालयात

डॉ सजुाता जोशी- 
पाटोदेकर, मगंला बfी, डॉ 
Aवजया देव, डॉ अजंलN खरे

�तTया आरोrयासाठU सव $काहN, मोरपीस आOण गारगो�या, मागे वळून पाहताना, शzद �न शzद, बलचनामा या 
आप�या वाचनालयातील पRुतकांचा पHरचय आरोrय �pटाचार साCहFय

२०१२ जलु ै P�तk�या ५४ वाचणारे 4लCहतात अनके मा_यवरांच ेलखेन आOण P�तk�या आरोrय सामािजक



२०१२ जलु ै लखे ५६ आपलN अRवRथता : खरN? परेुशी? Aव<या बाळ पणु े सोनी सरुN या मानवतावादN काय $कतuवर झाल�ेया अFयाचाराबाबत अFयाचार नfलवाद Cहसंाचार
२०१२ जलु ै यादN ५८ ’4मळून साaयाजणी’ची P�त�नधी यादN


