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1 CMLD401129 BADE AMOL ACHUTRAO
देवदिहफळ येथील संत भगवानबाबा सावजिनक वाचनालय : 
एक अ यास

2 CMLD401130 BADE BHARAT VAIJINATH 
वडगांव गुंधा येथील भगतिसंग सावजिनक ंथालयाची 
भूिमका : एक अ यास

3 CMLD401134 CHAVAN SUDHAKAR SHAMRAO 
करचुंडी येथील माऊली सावजिनक वाचनालयाचा िवकास 
आिण वाटचाल

4 CMLD401136 EDAKE DAMYANTI  KARBHARI
बीड येथील िज हा ंथालय अिधकारी कायालय या ंथालयाचे 
सांि यक य अ ययन व अ यास

5 CMLD401137 GAIKWAD ANAND CHHAGANRAO 
बीड शहरातील िवधी महािव ालय ंथालयाचा िचक तक 
अ यास

6 CMLD401139 GHADGE DNYANESHWAR  NAVNATH 
आदश िश ण सं थेचे कला, वािण य व िव ान महािव ालय 
िपंपळनेर  ंथालयाच : एक अ यास

7 CMLD401140 GOLHAR TIRTHRAJ PARBATRAO 
माजलगांव येथील सुंदराव सोळंके महािव ालय ंथालयातील 
िनयतकािलकांचा अ यास

8 CMLD401142 KALSE SAVITRA VITTHAL 
बीड शहरातील वा.सावरकर महािव ालय ंथालय : एक 
अ यास

9 CMLD401145 KASKAR ANIL ANKUSH
नेकनूर येथील ाने री सावजिनक ंथालय : एक अ यास

10 CMLD401147 KEDAR VISHAL GAHININATH
वारणी येथील लहदास सावजिनक ंथालय : एक अ यास

11 CMLD401149 KHOGARE SHASHIKALA EKNATH 
दशांश वग करण प दतीतील दहा मु य वगाचे आशय िव ेषण

12 CMLD401150 KIRWALE DHONDBA LAXMAN
गढी शहरातील जय भवानी कला व िव ान महािव ालय : एक 
अ यास

13 CMLD401151 KOTHI UMESH KALYANRAO 
चौसाळा येथील कला व वािण य महािव ालय ंथालय : एक 
अ यास

14 CMLD401156 NAIK MACHHINDRA SUBHASH 
औरंगाबाद शहरातील डॉ.हेडगेवार सावजिनक ंथालय : एक 
अ यास

15 CMLD401162 ROKADE SUNDAR KAILAS
महा मा फुले सावजिनक वाचनालय, डोनगांव : एक  अ यास

16 CMLD401163 SABALE SANTOSH DNYANDEV

आ ी शहरातील ी द  िश ण सारक मंडळ संचिलत कला 
व िव ान महािव ालय ंथालयीन यव थापन एक 
िव ेषणा मक अ यास

संभाजी राजे ंथालय व यव थापनशा  महािव ालय, बीड
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17 CMLD401166 SANGOLE GOVIND NARAYAN

बीड शहरातील मिहला कला महािव ालयातील ंथालयाचे 
SWOT तं आधारे िव ेषणा मक अ ययन

18 CMLD401167 SASANE MACHINDRA BHIMA
गु कृपा फामसी माजलगांव महािव ालयीन ंथालयाचा 
िचक सक अ यास

19 CMLD401170 SHINDE ADARSH BALU
भूम शहरातील शंकरराव पाटील महािव ालयीन ंथालयाचा : 
एक अ यास

20 CMLD401173 SONWANE PRAMOD  SHIVAJI
गेवराई शहरातील न ृ िसंह सावजिनक वाचनालय वाढ व 
िवकास : एक अ यास

21 CMLD401175 ZADE SHOBHA SHYAMRAO  
नेकनुर येथील िमलादेवी पाटील  कला, िव ान व वािण य 
महािव ालयातील ंथालयाचा िव ेषणा मक अ यास

22 CMLD401165 SANAP JYOTI BHANUDAS 
चौसाळा येथील राजेश कदम सावजिनक वाचनालय : एक 
अ यास

23 CMLD401132 BHUSE RANGNATH PARMMESHWAR

केज शहरातील के.एम.अ यापक िव ालयातील ंथालयातील 
ंथालयीन सुिवधां या उपल धते अभावी छा ा यापकांना येणा-

या सम येचा अ यास

24 CMLD401133 BORADE KUNAL  DILIP
तुलसी कॉलेज ॲ ड कॉ युटर साय स ॲ ड इ फॉमशन 
टे नॉलॉजी बीड ंथालय : एक अ यास

25 CMLD401141 JOGDAND MUKESH GOKUL
रायमोह येथील राजीव गांधी महािव ालय ंथालय : एक 
अ यास

26 CMLD401144 KAMBLE NITIN DHONDIRAM

27 CMLD401153 LAD SRIKISAN SUJANRAO
ी बंकट वामी कला, िव ान व वािण य महािव ालय बीड 

येथील ंथालय : एक अ यास

28 CMLD401146 KATKHADE SOPAN SARJERAO 

29 CMLD401148 KENGAR SUDHIR SUNDARRAO
बलिभम महािव ालय ंथालयाचा SWOT या तं ाअधारे 
िव ेषणा मक अ यास

30 CMLD401159 PRABHALE MEERA HANUMAN

31 CMLD401160 PRABHALE NITIN HANUMAN

32 CMLD401161 RATHOD KRUSHNA  GANPAT
िसरसदेवी येथील आदश सावजिनक वाचनालय : एक अ यास

33 CMLD401164 SADAFULE MANISHA DOULAT 
शेतकरी या िनयतकािलकाचे चार वषातील अंकाचे आशय 
िव ेषण

34 CMLD401169 SHINDE  SUNNY  MOROTI

35 CMLD401171 SHINDE SHIVKANNYA SHAHAJI
सौ.केशरबाई सोनाजीराव ीरसागर कला, वािण य व िव ान 
महािव ालय ंथालय : एक अ यास



36 CMLD401172 SONAWANE PRADEEP GAUTAMRAO 
हाळसजवळा येथील सावजिनक वाचनालय : एक अ यास

37 CMLD401174 TARKASE PRATIDNYA DILIP
बीड येथील िवदव ा ंथालय ंथसं ह िवकास : एक अ यास


