
िविवध शहरातील मुख िव े ते आिण ितिनधी
मंुबई   
१. अनंत बुक सेलस : अर वद आंबेकर, ि या अपाटम स, जयराजनगर, बो रवली (प.)  मुंबई- 

४०००९१ फोन: ०२२-२८९८३६९५/९८६९४७५१४२
२. आयिडयल पु तक ि वेणी :  नारायण मृती, छिबलदास रोड, दादर (प.)  मुंबई-४०००२८ 

फोन: ०२२ - २४३०४२५४,२४३०३३६२

३. ी गजानन बुक डेपो : कबुतरखा याजवळ, दादर(प.)मुंबई-४०००२८ फोन-०२२- 

२४२२७५८४

४. ी वामी समथ एज सी : अिमत खरे. ३५/५५. वामी समथ नगर, गोखले पथ, िगरगाव, 

मुंबई-४००००४ फोन:०२२-२३८००६१५/९८१९२१५३३१
५. जवाहर टोअस अंड बुक डेपो . िल. : दलीप भोगले,४, सहजीवन, दानंद रोड,िवलेपाल 

(पू), मुंबई-४०००५७. फोन- ०२२-२६१४३९०२/२६१४८७३५
६. तुकाराम बुक डेपॊ : मह  क तुर, माधवबाग, सी.पी. टक रोड, िगरगाव नाका, मुंबई 

-४००००४ फोन- ०२२-२२४२१६८९
७. िनमकर आिण मंडळी पु तक िव े ते : सी.पी. टक रोड, माधवबाग, मुंबई-४००००४ फोन: 

०२२-२३८५९४३६/९९८७४५६२०५
८. बलवंत पु तक भांडार : माधव यंबक परचुरे, १०६, शंकरशेट माग, अ.ह.ग े चॊक , िगरगाव 

नाका, िगरगाव, मुंबई-४००००४ फो. ०२२-२३६१०९१९
९.  बी.डी.बागवे आिण कंपनी :११६, गोवधनदास खातू िब डग, से ल लाझा मागे, राज 

राममोहन रॉय र ता, मुंबई-४००००४ फोन: ०२२-६४५२७७१६
१०. मॅजेि टक बुक टॉल : दलीप कोठावळे, िगरगाव नाका, िगरगाव, मुंबई-४००००४ 

फोन:०२२-२३८८२२४४
११. मॅजेि टक बुक हाऊस : अिनल कोठावळे, िव णू िनवास, पिहला मजला, टळक पुलाजवळ, 

सेनापती बापट माग, दादर (प.) मुंबई-४०००२८ फो: ०२२२४३०५९१४

१२. मॅजेि टक बुक हाऊस : थमेश अपाटम स,१ला मजला, आय. डी.बी.आय. बकेमागे, महंत रोड 

सामंत दस मागे, िवलेपाल (पू) मुंबई-४०००५७ फो:०२२-२६१३२८७९



१३. वसंत बुक टॉल : अर वद तडुलकर, न. च. केळकर रोड,हनुमान मं दराजवळ, दादर (प) 
मुंबई-४०००२८  फोन:०२२-२४२२९४०३

१४. ही.के. बुक एज सी : कृ ण शे े, संखे र भवन, दादा साहेब फाळके माग, टाटा िमलसमोर, 
दादर, (पू) मुंबई-४०००१४. फोन-०२२-२४१४४८६२ /९८६९१२८०१३

१५. श द-द बुक गॅलरी : येशू पाटील, दुकान न.ं२, े ट अपाटम स, विझरा नाका, एल.टी. रोड, 
बो रवली (प) , मुंबई-४०००९१ फोन:०२२-
२८३३२६४०/९८२०१४७२८४

१६. स यक बुक िडि युटस : मानसी मनोज तुळसकर, १४२, ने वती सोसायटी, सागरनगर, 
सर वती िव ािनकेतन शाळे जवळ, पाकसाईट, िव ोळी(प) मुंबई-
४०००७९ फोन:९८२१८१६०७१/९८२१०३७३५५

१७. सी. एस.पी. बुक शॉप :२१, हजारीमल सोमाणी माग, फोट,मुं बई-४००००१ फोन-०२२-
२२०७७९९२

१८. स ल बुक कंपनी : इया कॉलेज समोर, माटंुगा, मुंबई-४००००१९
१९. िवलास बुक डेपो : ांितवीर राजगु  माग, बोरभाट लेन, िगरगाव, मुंबई-४००००४, फोन-

०२२-२३८५१०९६
२०. घाणेकर बुक डेपो : ी मनोहर घाणेकर , नालंदा  माकट जवळ, झॆतुन अपाटमट शॉप  नं ४, 

गोरेगाव (प) , मुंबई-६२ फोन: ०२२-२८७२६४०५
२१. ेरणा पु तकालय : काश पाचकले, १/१४, ममता सी- वग अ पासाहेब मराठे माग, भादेवी 

मुंबई- २५. मो. – ९९८७४५१९७४/८०८२२४४१८१
२२. मॅजेि टक ंथ दालन: िशवाजी मं दर, तळमजला, दादर (प) मुंबई-२८ मो-९८९२२२०२३९

ठाणे
१. माझे ंथ भांडार : माधव मेहदळे, टेशन र ता, ठाणे- ०२२-२५३६८४९०
२. मॅजेि टक बुक डेपो : भवानी िब डग, यू ग स कूल समोर, राम मा ती रोड, ठाणे (प) 

-४००६०२ फोन: ०२२-२५३७६८६५/२५४३०६५२
३. सर वती बुक डेपो : ीराम मेहदळे/ पराग मेहदळे, आनंदधाम समोर, द मं दर माग, चदणी, 

ठाणे(प) -४००६०१ फोन: ०२२-२५३६७७७७ / ९८६९९७७७७७



४. संजय बुक डेपो :  पुणानंद  िब डग, ठाकूर  लॉ स, गोखले रोड, नॊपाडा, ठाणे - ४००६०२ 
फोन-०२२-२५४४२६७४

५. ीराम बुक डेपो : ीराम पोवार, ीकृ ण िनवास, ठाकुरवाडी, गोखले रोड, नॊपाडा, ठाणे-
४००६०२ फोन:०२२-२५४२१७४५

ड िबवली - क याण
१. ग े बंधु: मयुरेश ग े, जयराम सदन, फडके पथ, ड िबवली (पू) फोन- ४२१२०१ 

मो.९८३३१८१७३५
२. मॅजेि टक बुक हाऊस : वानंद, भडसावळे हाऊस, अ ॅ टेक कॉ युटस समोर, भगत सग माग, 

ड िबवली (पू) फोन-०२५१-२८६२५८९
३. अमोल बुक डेपो : िशवाजी अ वले, अंजली-गणेश सोसायटी, फडके माग, ड िबवली(पू) 

िज.ठाणे-४२१२०१
४. ंथसखा: ी. शाम जोशी, १०, अजुन सागर िब ड ग,तेलवणे, टॅवर समोर, कुळगाव, 

बदलापूर(पू) िज.ठाणे मो.९३२००३४१५६/९८५०८७८३६५
५. िवकास टोअस : ी द य सांब कुलकण , डॉ. आंनदी गोपाळ िब डग, पार नाका, 

क याण(प) फोन: ०२५०-२२०६७४३/९९६९७०५०५
६. अमोल बुक डेपो: िशवाजी अ वले, अंजली-गणेश सो. फ के माग, ड िब ली(पू) िज. ठाणे 

मो.९९८७८०३८१२ फोन: ०२५१-२४२२२०९

वसई – िवरार 
१. केळकर- अ यंकर आिण मंडळी टेशनस व बुकसेलस: अिनल अ यंकर,पारनाका, वसई, िज. 

ठाणे-४०१२०१ फोन-९५०३१८५५२०
२ वझे टोअस: सदानंद वझे, १०/१, का शजली कॉ ले स, िव ल मं दरजवळ, िवरार (प), 

िज.ठाणे फोन:०२५०-२५१९२२३

पनवेल 



१. अ ज य टेशनस अ ॅड बुकसेलस : गोखले वाडा, ट क रोड, रतन टॉ कजसमोर, पनवेल, िज. 
रायगड ४१०२०६

२. वॆखरी बुक शे फ : ी ि रसागर, पनवेल,  फोन: २७४६३१५२/९९६७५०४२२६
३. पु षो म जनरल टोअस : पी.एम.सी.कॉ ले स ,शॉप नं. ५४/८८,कृ णाळे तलाव समोर, 

ऎ.पी.
    रोड, पनवेल, िज- रायगड  फोन-९७०२१०९००० 

पुणे  
१) अनमोल पु तकालय :- ६८३, बुधवार पेठ, पुणे   फोन (०२०) २४४५७०६६
२) अभंग टोअस : - ी. धनंजय देशमुख :- २५, बुधवार पेठ ,आ पा बळवंत चौक, पुणे 
      फोन. - (०२०) २४४५९१६६
३) अ रधारा  बुक गॅलरी : - १३०२,सणस लाझा, बाजीराव रोड,आचाय अ े 
     सभागृहासमोर,  पुणे .फोन. –(०२०) २४४४१००१ / ९८२२४७१००१
४)  इंटरनॅशनल बुक स हस : - उप  दीि त ,७५९/५,डे न  िजमखाना, संभाजी पुल 
     कोपरा, पुणे  फोन – (०२०) २५६७७४०५,
५) उ वल ंथ भांडार : - ६८३, बुधावार पेठ, आ पा बळवंत चौक ,पुणे    
    फोन - (०२०)२४४५६९०८ / २४४६२२६८,
६) उ कष बुक स हस : - सुधाकर जोशी , ७०१,िशवाजीनगर, डे न िजमखाना,
     पुणे – ४११००४,फोन –(०२०) २५५३२४७९ / २५६७२३८९
 ७) ीसमथ ंथ भवन : - ी .बा.ढवळे, ५५०,नारायण पेठ,माती गणपती चौक,पुणे 
      फोन – (०२०) २४४५०९१५,
८) जोशी दस : - २५,बुधवार पेठ,पुणे -४११००२, फोन – (०२०) २४४५९४२४
९) यु नेलकर बुकसेलस : - २६१/१-अ/१, बुधवार पेठ , दगडुशेठ हलवाई 
     गणपती मं दरासमोर, पुणे – ४११००२.फोन – २४४८३३००
१०) सारंग नेलकर बुक डेपो : - २६१/१, बुधवार पेठ , दगडुशेठ हलवाई 
     गणपती मं दरासमोर, पुणे – ४११००२

र ािगरी 



१) ंथ ेह ंथ िवतरण : - ीकृ ण साबणे, सी –३१, शंखे र गाडन,खारेघाट रोड, 
     गीताभवनासमोर, र ािगरी  - ४१५६१२ (०२३५२) २२४८६८
२) जनता ंथ भांडार : - ी .रेडीज, गोखले नाका र ािगरी  - ४१५६३९ 
    फोन – (०२३५२)  २२२६४६

सधुदुग 
१) िव ेश पु तक भांडार : - काणेकर िब डग ,पंचायत सािमतीसमोर, तेली आळी 
     रोड, िशवाजी चौक,कणकवली ,िज. सधुदुग,फोन – ९४२२३७९३२०

को हापुर 
१) अिभनंदन बुक डेपो :- ि भुननाथ ज. जोशी,इंदुमती अपाटम स ,१४९५, ‘बी’ वॉड, 
    मंग वार पेठ ,कोळेकर ितकटीजवळ ,गुलाब ग ली ,को हापुर   
     फोन – (०२३१) ३२९६९०९ / ९४२३०४१९६५ 

२) अ र दालन : - रवी नाथ जोशी, २१४१,‘बी’वॉड, िनमलाय लाझा ,बेसमट, कोळेकर 
    ितकटी,मंग वार पेठ ,को हापुर  फोन -(०२३१) २६४६४२४ / २६४६४२३
३) ंथ – द बुक व ड : - िवशाल पजानी, राजारापुरी,पाचवी लेन, मेन रोडजवळ, को हापुर 
       फोन (०२३१) २५३५३५५
४) महारा  ंथ भांडार : - सौ .नीलांबरी शिशकांत कुलकण , महा दार र ता ,को हापुर – 
      फोन ( ०२३१) २५४१४३३
५) मोना टेशनस : - दीप मेहता, ३२२, ‘बी’ वॉड ,भाऊ सगजी रोड,जु या राजवा ा 
     जवळ, को हापुर  फोन- (०२३१) २५२०९६७
६) िलमये पु तक भांडार : - संजय रामचं  िलमये / रा ल संजय िलमये, ११७४/१/१,‘बी’ वॉड 
    िबनखांबी गणपती मं दर चौक, महा दार रोड,को हापुर फोन (०२३१) २६२४४९८
७) सि म  टेशनस : - मंगेश मधुकर वेदांत,े १३४,‘ए’ वॉड,आनंदवेताळ,रंकाळा 
    टॅ ड,दुधाळी, गंगा हॉि पटल  जवळ ,को हापुर   फोन – ९८२२१०९१८३,

सांगली 
१)  िविवधा धा मक पु तके आिण पुजा सािह य िव ते : - सुहास चतामण पाटणकर, मा ती 



   रोड,  हॉटेल वारगेट जवळ,  सांगली – ४१६४१६. फोन - ९८२२९१२३७९
२)  र ाकर बुक टॉल : - काश शहा,हाय कुल रोड,िमरज,िज.सांगली,- ४१६४१०,फोन- 
      (०२३३)२२२२५६४,
३)  साद िवतरण ंथदालन : -, १०२२ – अ ,पिहला मजला, सािनका भवन, पेठभाग, 

सराफक ा, सांगली फोन - ( ०२३३) २३२०२३५/ ९९२१०७०४३९ 

सातारा - कराड
१) बलशेटवार बुकसेलस : - मंगेश बलशेटवार, २०९,भवानी पेठ ,मोती चौक, सातारा 
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