
                                                                                                                                      

रघुवीर सामंतांची कालक्रमानुसार प्रकाशित केलेली सवव पुस्तके 

 

क्रम शीर्षक      प्रकार प्रकाशक      पृष्ठ संख्या प्रकाशन तारीख 

१)           हृदय शब्दचिते्र व कथा        

प्रथमाआवृत्ती         

कनाषटक प्रकाशन संस्था 

भारत गौरव गं्रथ माला 

 १८०                     

 

२४-१२-१९३२ 

 पाररजात  चनयतकाचिक        

माचसक 

संपादक, मािक     

(रघुवीर सामंत) 

माचसक   

१६ अंक 

जानेवारी १९३४ -  

एचप्रि १९३५ 

२) वाळूतील पाउले चनबंध व कथा पररजात प्रकाशन पुष्प-१ 

प्रथमावृत्ती                

चितीयावृत्ती 

१५१                    

२४-१२-१९३४ 

२४-१२-१९४५ 

३) सुरंगीची वेणी रोमानोव्ह यांच्य रचशयन 

रूपांतरीत कथा 

कनाषटक प्रकाशन संस्था 

भारत गौरव गं्रथमाला 

१४५ २४-१२-१९३५ 

४) उपकारी माणसे  - 

प्रवासातील सोबती 

कादंबरी माचिकेिा खंड-१ पाररजात प्रकाशन पुष्प-२ २६६ मािष १९३८ 

५) उपकारी माणसे  – 

अभ्र पटल 

कादंबरी माचिकेिा खंड-२ पाररजात प्रकाशन पुष्प-३ २६७ मािष १९३८ 

६) माणसाचे शेपूट शास्त्रीय पाररजात प्रकाशन पुष्प-४ 

अमर ज्योचत वाङ्मय-४ 

  ५३  १९३८ याच्या दोन         

१९५१  आवृत्या 

७) आजची गाणी -१ काव्य - गीते                   

(सांचघक, कोळी व अन्य) 

पाररजात प्रकाशन पुष्प-५ १२४ ०१-०८-१९३९ 

 - मृगजळावरची नौका 

िेखक –जे पी नाईक 

कादंबरी – (ही मैत्रीसाठी 

प्रकाचशत केिी होती) 
पाररजात प्रकाशन पुष्प-६    - १९४० 

८) पणत्या िघुचनबंध पाररजात प्रकाशन पुष्प-७ १०५ चदवाळी१८६१-

ऑक्टोबर१९३९ 

९) उपकारी माणसे  -

आकाि गंगा 

कादंबरी माचिकेिा खंड-३ पाररजात प्रकाशन पुष्प-८ २४५ एचप्रल १९४० 

१०) मासलेवाइक प्राणी -  शब्दचिते्र – स्वभावचिते्र 

प्रथमावृत्तीत – सात होती 

चितीयावृत्तीत – िौदा केिी 

पाररजात प्रकाशन पुष्प-७ 

पुष्प-७ असे िुकीिे छापिे 

                    

  

१२८ 

                  

१९४०          

चदवाळी १९५१ 

 - ज्योशत चनयतकाचिक        

माचसक 

अमर ज्योचत वाङ्मयािे 

मुखपत्र 

 १६ अंक जानेवारी १९४१ – 

मािष १९४२ 

११) तारांगण िघुचनबंध-चित्रबंध पाररजात प्रकाशन पुष्प-९ १०४ २४-१२-१९४० 

-   शचरंजीव - यात कथा, 

पटकथा,गीते, चदग्दशषन 

रघुवीर सामंतांिे होते 

बोिपट – साचहत्य नाही 

यामधीि आठ ध्वचनमुचिका 

उपिब्ध आहेत. 

ज्योचत चित्र नाचशक   

चनमाषता व चसनेमॅटोग्राफी -         

बा चव सामंत  

  - १९४१ ते १९४३ 

१२) रजःकण िघुचनबंध पररजात प्रकाशन पुष्प-१० १३७ चदवाळी १८६३ 

ऑक्टोबर १९४१ 

१३) मडकयातला न्याय बाल वाङ्मय           

(उपलब्ध नाही) 

अमर ज्योती वाङ्मय-१   ३२ चदवाळी १९४४ 

१४) जलदेवतेचा न्याय  बाि वाङ्मय (सहिेखक  

शांताराम सबनीस) 

अमर ज्योती वाङ्मय-२   ३२ चदवाळी १९४४ 

१५) नशिबाची परीक्षा बाि वाङ्मय (िेखक -से्नहि 

सामंत - कुसुम गव्हाणकर) 

अमर ज्योती वाङ्मय-३   ३२ चदवाळी १९४४ 

१६) प्रफुल्ल चंद्र रे बाि वाङ्मय             

(िेखक - ना गो तवकर)  

अमर ज्योती वाङ्मय-५   ३२ चदवाळी १९४४ 

१७) गीत ज्योती बाि वाङ्मय – बाि गीते अमर ज्योती वाङ्मय-६   ३० चदवाळी १९४४ 



१८) िूरांचा गाव बाि वाङ्मय            

(सहिेखक - वा चतं्र यादी) 

अमर ज्योती वाङ्मय-७  ३२ चदवाळी १९४४ 

१९) अशजंक्य पंशडत बाि वाङ्मय अमर ज्योती वाङ्मय-८  ३२ चदवाळी १९४४ 

२०) कडयावरली गाडी बाि वाङ्मय          

(सहिेखक  य मा भेंडे) 

अमर ज्योती वाङ्मय-९  ३० ०५-१२-१९४४ 

२१) घरोघरच्या देवी नाट्यात्मक           

उपकारी माणसे खंड ४ 
पाररजात प्रकाशन पुष्प-११ २१२ २४-१२-१९४४ 

२२) आदिव कृषीवल िररत्र पाररजात प्रकाशन पुष्प-१२ १८५ २६-०१-१९४६ 

 -            -                 -                 

पुष्प सात दोनदा आिे होते 

पाररजात प्रकाशन पुष्प-१३  

आढळले नाही 

    -            - 

२३) जीवनगंगा (काहूर) कादंबरी पाररजात प्रकाशन पुष्प-१४ २१६ जुलै १९४७ 

२४) रक्त-शन-शाई  

आजिी गणी -२ 

काव्य पाररजात प्रकाशन पुष्प-१५ १३३ २४-१२-१९४७ 

 - काव्याची भूषणे 

(िेखक म वा धोडं) 

काव्या िंकार (हे मैत्रीसाठी 

प्रकाचशत केिे होते) 

पाररजात प्रकाशन पुष्प-१६ 

यािी प्रत उपिब्ध नाही 

   - १९४८ 

२५) आम्ही  खेडवळ 

माणसे 

कादंबरी अमर ज्योचत वाङ्मय-१० १४८ चदवाळी १९४९ 

२६) मासलेवाइक प्राणी शब्दचित्र (चितीयावृत्ती) पाररजात प्रकाशन पुष्प-१७   

पूवी पुष्प क्र िुकीिा होता 

१२८ १५-०८-१९५० 

 

२७) हृदय शब्दचित्र (चितीयावृत्ती)  पाररजात प्रकाशन, पुष्प-१८ १८० १५-०८-१९५० 

२८) माणसाचे शेपूट शास्त्रीय (चितीयावृत्ती) अमर ज्योचत वाङ्मय-४  ५३ १५-०८-१९५० 

२९) मासलेवाइक प्राणी –

पचहिे सात 

स्वभावचिते्र अमर ज्योती वाङ्मय-११  ६३ ऑक्टोबर १९५१ 

३०) मासलेवाइक प्राणी –

दुसरे सात 

स्वभावचिते्र अमर ज्योती वाङ्मय-१२  ६५ ऑक्टोबर १९५१ 

३१) भाव जीवन    हृदयातली शब्दचित्र -१ अमर ज्योती वाङ्मय-१३  ५६ चदवाळी १९५१ 

३२) िहरचे भाई हृदयातली शब्दचित्र -२ अमर ज्योती वाङ्मय-१४  ५४ चदवाळी १९५१ 

३३) मायेची शकमया हृदयातली शब्दचित्र -३ अमर ज्योती वाङ्मय-१५  ७० चदवाळी १९५१ 

३४) आम्हाला जगायचय कादंबरी अमर ज्योती वाङ्मय-१६ २१५ २४-१२-१९५४ 

३५) मृगजळातली वादळे िघुकथा अमर ज्योती वाङ्मय-१७ १२० चडसेंबर १९५६ 

३६) एम व्हिटॅशमन एक अंकी नाटक अमर ज्योती वाङ्मय-१८  ६४ २६-०१-१९५७ 

३७) इसापनीती भार्ांतर - रूपांतर मराठी साचहत्य प्रकाशन २६४             १९५७ 

३८) टॉम सॉयर          

(मूळ - माकष  टे्वन) 

भार्ांतर - रूपांतर नवभारत प्रकाशन २४३ जून १९५७ 

३९) व्यवहार चतुर कसे 

िावे 

व्यक्तित्व चवकास मॅजेक्तिक प्रकाशन  ९४ मािष १९५९ 

 

४०) आपले व्यव्हक्तव व्यक्तित्व चवकास अमर ज्योचत वाङ्मय-१९ १७५ ०९-०५-१९५९ 

४१) शदलजमाई िघुचनबंध अमर ज्योचत वाङ्मय-२० १३४ गणेश ितुथी    

६-९-१९५९ 

 

४२) शजवंत झरे लघुकथा अमर ज्योती वाङ्मय-२१ १३६ सप्टेंबर १९५९ 

४३) शाकंुतल रसग्रहण महाराष्ट्र  गं्रथ भंडार ११० सप्टेंबर १९५९ 

४४) वेणी-संहार रसग्रहण योजना प्रकाशन ६१ पाडवा१८८३ 

१७-३-१९६१ 

४५) स्वप्न वासवदत्त रसग्रहण                       

हे पुस्तक उपिब्ध नाही 

प्रकाशकािे नांव, 

पुस्तकािी पृषे्ठ माचहत नाही 

   - १९६०-६१ असावे 



४६) िीषवक ज्ञात नाही मूळ रचशयन पुस्तक 

अनुवादकािे नाव माचलनी 

कारकल असे चदिे होते 

लोक वाङ्मय गृह - १९६०-६१ असावे 

४७) राक्षस भार्ांतर – रूपांतर मॅजेक्तिक प्रकाशन ५९१ १९६२ 

४८) ज्ञान पाररजात 

परडी-१ मी अनंत 

शवश्वाचा राशहवासी 

शािेय ज्ञानकोश अमर ज्योती वाङ्मय-२२ १६६ १९६२ 

        

४९) अमर शवश्व साशहत्य - 

भाग - १ 

अनुवाद – मािर पीसेस 

ऑफ विलष ड चिटरेिर 
भारतीय गं्रथ भवन  सप्टेंबर १९६२ 

५०) अमर शवश्व साशहत्य - 

भाग - २ 

अनुवाद – मािर पीसेस 

ऑफ विलष ड चिटरेिर 
भारतीय गं्रथ भवन  सप्टेंबर १९६२ 

५१) ज्ञान पाररजात 

परडी-२ अथांग 

अंतराळात माय-लेकरे  

शािेय ज्ञानकोश अमर ज्योती वाङ्मय-२३ १५५ २६-०१-१९६४ 

      

५२ भेटेन पुन्हा कादंबरी मॅजेक्तिक प्रकाशन ३४७ २४-१२-१९८७ 

५३ बेरीज व जाबाकी   

िेखक प्रो चव शं िौघुिे  

रघुवीर सामंतांिा त्रोटक 

पररिय 

मॅजेक्तिक प्रकाशन २६६ ऑक्टोबर १९९३ 

 

टीप - 

रघुवीर सामंतांच्या वरीि सवष पुस्तकांच्या एक्दर मुचित पृष्ठांिी संख्या सुमारे ७००० चकंवा अचधक भरते.                                        

यात २ पुस्तके सध्या उपिब्ध नाहीत. ती यात समाचवष्ट् नाहीत. 

वर चदिेिल या एकंदर ५३ शीर्षकातीि २ उपिब्ध नसिेिी, २ अन्य िेखकांिी व २ चितीय आवृत्तीिी अशी ६वगळून उरिेिी ४७ 

पुस्तके सध्या उपिब्ध आहेत. त्यातीि बरीि नेटवर माचसकांच्या (उपिब्ध अंकांसह) संकेत स्थळावर ठेविी आहेत.                                                                              

यात पाररजात प्रकाशना अंतगषत १४, अमर ज्योचत वाङ्मया अंतगषत २१ व अन्य प्रकाशकांिी १२ असा समावेर् होतो.   

 

दीपक रघुवीर सामंत – २८-०४-२०२० रोजी तयार. अंचतम स्वरूप चदिे १७-०५-२०२०.                                                          


