
भािती् भाषांमध्ये प्रकाशन का्धाक्रम
ई-बुकसमध्येही  

उपलबध

आमची खास पुसतके

्ावि लक्ष ठयेवा

मिाठी



उद्ोग आणण वयिस्ापन ..................... 1-5

समाजशास्त्र .................................... 5-7

इवतहास ............................................. 7

समाजकाय्य ......................................... 8

राजकारण आणण आंतरराष्ट्ीय संबंध ......8-10

शांतता आणण संघष्य अभयास .................. 10

नीवतमूलये ......................................... 11

अ््यशास्त्र आणण िैकाणसक अभयास .....11-13

माधयमे आणण संज्ञापन .......................... 13

संशोधन पद्धती .............................14-17

शैक्षणणक साधने ............................17-18

वप्रय ग्राहक,

आमची निीन आणण प्रचंड खपाची मराठी पुसतके दश्यविणारी सयेज भाषाची पवहलीिवहली 
पुसतकसूची (कॅटलॉग) सादर करताना आमहाला विशेष आनंद होत आहे.  

गेली 50 िषषे सयेज पच्लकेशनस विविध अभयासक्रमांमधये संशोधन सावहतय प्रकाणशत 
करणयात अग्रणी रावहले आहेत. जन्यलसमधून विद्ानांचे लेख असोत चिंिा संदभ्यग्रं् 
आणण अलीकड्या काळात पाठ्यपुसतके असोत, अशी अनेक उदाहरणे आहेत. उच्च 
णशक्षण क्षेत्ात अभयासपूण्य सामग्री आणणयाची आमची कवटबद्धता सयेज भाषा या 
भारतीय भाषांमधील प्रकाशन उपक्रमा्या माधयमातून आमही निीन उंचीिर नेऊन 
ठेिली आहे.   

सयेज भाषा उपक्रमातर्फे, िैचाररक आणण शैक्षणणक क्षेत्ातील प्रतयेक ्रापययंत 
अतयाधुननक संशोधनाद्ारे भारतीय भाषांमधून पोहोचणयाचा आमचा ननधा्यर आहे. 
सन 2015मधये याची सुरुिात आमही मराठी आणण वहंदीपासून केलेली आहे. िाजिी 
दरांमधये दजषेदार प्रकाशने उपल्ध करून देणयाचा हा उपक्रम आमही प्रतयेक भारतीय 
भाषेमधये राबिणार आहोत.

या पुसतकसूची्या माधयमातून आमही आम्या िाचकांना सामाणजक शास्त्रां्या 
क्षेत्ातील दजषेदार सामग्री उपल्ध करून देत आहोत, ज्यामधये संशोधन पद्धती, 
राज्यशास्त्र, समाजशास्त्र, इवतहास, शासन, माधयम आणण संज्ञापन, मानसशास्त्र, 
णशक्षण, अ््यशास्त्र आणण विकास अभयास, शैक्षणणक साधने आणण उद्ोग ि वयिस्ापन 
यांचा समािेश आहे. परिडणयाजोगी अशी ही पुसतके विद्ा्थी आणण संशोधक अशा 
दोहोंसाठी बहुमोल ठरतील. या पुसतकांमधये पांवडतयपूण्य विषयांमधील उच्च दजा्यचे 
संदभ्यज्ञान तर समाविष् आहेच, णशिाय सियंविकासा्या दृष्ीनेही पूरक अभयास 
चिंिा सपधा्य परीक्षांसाठी तयांचा उपयोग होऊ शकतो.

तुमहाला उतकृष् मराठी पुसतकांद्ारे आपले ग्रं्ालय समृद्ध करायचे असेल 
आणण या कामी साह्य पावहजे असेल, तर नजीक्या विक्री प्रवतननधीशी संपर्क 
साधा. याणशिाय एखाद्ा पुसतकाची एक चिंिा अनधक प्रती खरेदी करणयासाठी 
bhashasales@sagepub.in या ईमेल आयडीिर आपण संपर्क साधू 
शकता. 

आम्या निीन आणण आगामी पुसतकांविषयी ताजी मावहती हिी असलयास चिंिा 
सयेजमधील घडामोडींची मावहती हिी असलयास आणण आम्या मेणलंग णलसटमधये 
सहभागी वहायचे असलयास, marketing@sagepub.in िर आम्याशी संपर्क 
साधा. तुमहाला साह्य करायला आमहाला नक्ी आिडेल.

आम्या ताज्या पुसतकसूचीमधये तुमहाला तुम्या आिडीचे आणण मावहतीपर काही 
तरी सापडेल, याविषयी खात्ी िाटते.

आम्या पुसतकांविषयी विचार करून आपला बहुमोल िेळ वदलयाबद्दल धनयिाद!

आपलये हवश्ासू  
सयेज मार्केहिंग.

अनुक्रमणिका

सवधा पुसतके ई-बुक  
असतील असये नाही

15th January 2017
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उद्योग आणि व्यवस्थापन

व्यवस्थापन शथास्तथाच्यथा ननववळ सिद्थान्थापलीकडे जथाऊन हे पुस्क कॉपपोरेट जग्था्ील प्रत्यक्ष घडथामोडींचथा, 
सस््ींचथा धथांडोळथा घे्े. नोकरीिथाठी अज्ज करण्यथापथािून ्े मध्यम-स्र व्यवस्थापनथाप्ययं्चथा कथाळ ्यथा् अं्रू्ज् 
आहे. 50 वरथायंचथा प्रदीघ्ज अनुरव चटपटी् आसि िोप्यथा रथारे् आपल्यथािमोर ्ये्ो आसि सिद्थान्थापलीकडे जथाऊन 
‘कथा्य करथा्यलथा हवे’ ्यथाववर्यी िु्योग्य मथाग्जदश्जन कर्ो.

वॉल्टर ववहिएरथा हे इंटरनॅशनल कौसनिल ऑफ मॅनेजमेंट कनिसलटंग इसनसटट्ुटिचे (आ्यिीएमिीआ्य) मथाजी 
अध्यक्ष आहे्.

वि्णन

लेखकथाववष्यी

व्यथाविथान्यक ्यशथाची शथाश्व् ्त्वे

वि ववननंग मॅनेजर, 2e ⁞ वॉल्टर ववहिएरथा

2015 | 276 pages
PB (978-93-515-0679-9)

` 250

वहिंिीमध्ये उपलब्ध

ववतरक: सथाईज्ययोती पवबलकेशनस

मॅनेजमेंट गुरू वॉलटर सवहएरथा ्यथांचे ‘अधीर व्यवस्थापक’ अवघ्यथा 10 वरथायं् िीईओच्यथा केविनचे सवपन दथाखव्े 
आसि िहु्ेकदथा व््ून पुढे एखथाद्था सटथाट्ज-अपच्यथा वथाटेवर घेऊन जथा्े. हे पुस्क उ्थावीळ व्यवस्थापकथालथा 
कॉपपोरेट ्यशथाच्यथा द्ु्ग्ी मथागथा्जवर आि्े आसि त्यथाच वेळी, अपघथा् होऊ न्ये ्यथािथाठी धोक्यथाचे इशथारेही दे्े.

वॉल्टर ववहिएरथा हे इंटरनॅशनल कौसनिल ऑफ मॅनेजमेंट कनिसलटंग इसनसटट्ुटिचे (आ्यिीएमिीआ्य) मथाजी 
अध्यक्ष आहे्.

वि्णन

लेखकथाववष्यी

अ्धीर व्यवस्थापक ⁞ वॉल्टर ववहिएरथा

2017 | 172 pages
PB (978-93-866-0205-3)

` 250

्यथा पूि्जपिे िुधथारर् आवृत्ीच्यथा मथाध्यमथा्ून वॉलटर सवहएरथा पुनहथा एकदथा आपल्यथा रेटीलथा आले आहे्. िोि्ीलथा 
आहे अ्था्ज्च त्यथांचथा नचरं्न द्ष्ेपिथा. हे पुस्क ्ुमच्यथािथाठी ठरेल 9 टपप्यथांचथा मथाग्जदश्जक, जो ्ुमहथालथा 
पलीकडच्यथा त्यथा िीईओ केविनप्ययं् पोहोचण्यथाि मद् करेल. मॅनेजमेंट क्षेत्था् हमखथाि ्यशसवी वहथा्यचे अिेल, 
्र सवहएरथा ्ुमचे गुरू ठरू शक्था्.

वॉल्टर ववहिएरथा हे इंटरनॅशनल कौसनिल ऑफ मॅनेजमेंट कनिसलटंग इसनसटट्ुटिचे (आ्यिीएमिीआ्य) मथाजी 
अध्यक्ष आहे्.

वि्णन

लेखकथाववष्यी

मॅनेजर ते सीईओ, 2e ⁞ वॉल्टर ववहिएरथा
उतकरथा्जच्यथा वथाटे्ले 9 टपपे

2017 | 224 pages
PB (978-93-528-0005-6)

` 250
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कॉपपोरेट जग्था् उद्भविथाऱ्यथा घोटथाळ्यथांचे आसि फिविुकींचे नेमके वि्जन ्यथा पुस्कथा् पथाहथा्यलथा नमळ्े. िहथा 
वरथायंच्यथा अ्क िंशोधनथानं्र ग्कथाळथा्ील अनेक कॉपपोरेट गुन्हथांचथा, त्यथांमथागील पथाश्व्जरूमी आसि पररसस््ींचथा 
लेखथाजोखथा आपल्यथािमोर ्ये्ो. 

रॉविन िॅनजजी ्यथांनी 20 हून अनधक देशथांमधील िहुरथाष्ट्ी्य कंपन्यथांमध्ये गेली 35 वरषे महत्वथाच्यथा जिथािदथाऱ्यथा 
िथांरथाळल्यथा आहे्. ्े चथाट्जड्ज अकौंटंट, कॉसट आसि मॅनेजमेंट अकौंटंट, कंपनी िेक्ेटरी अिून, वथासिज्य ववर्यथा् 
पदव्युत्र पदवीधथारक आहे्. 

वि्णन

लेखकथाववष्यी

कयोि फसवते आणि कसे? ⁞ रॉविन िॅनजजी
घोटथाळे, लिथाडी आसि कॉपपोरेट ववश्वथाची कथाळोखी िथाजू

िध्यथाच्यथा सपधषेच्यथा ्युगथा् देहिोलीवरील नन्यंत्ि हे एक अत्यथावश्यक कौशल्य िनले आहे. अनधकथारी वग्ज, मनोरंजन 
व्यथाविथान्यक, रथाजकथारिी, िेलेवरिटी ्यथांनथा ्यशोसशखरथावर ने्े ्ी त्यथांची देहिोलीच! हे पुस्क त्यथा िहुचनच्ज् 
देहिोलीचे रहस्य उलगडून दथाखव्े.

हिेडववग लेववस हे सशक्षि्जज्ञ आसि लेखक अिून, त्यथांनी व्यथाख्यथा्था आसि प्रथाचथा्य्ज महिूनही कथाम पथावहले आहे. 
1993मध्ये त्यथांनथा नवी वदल्ी्ील अखखल रथार्ी्य खरिस्ी उच्चसशक्षि िंघटनेकडून (एआ्यएिीएचई) रेवहरंड 
टी. ए. मस््यथाि इनोवहेवटवह टीचर पुरसकथार प्रदथान करण्यथा् आलथा.

वि्णन

लेखकथाववष्यी

व्यथाविथान्यकथांनथा मथाग्जदश्जन

2016 | 259 pages
PB (978-93-515-0709-3)

` 250

2017 | 336 pages
PB (978-93-859-8534-8)

` 335

िेहिियोली, 3e ⁞ हिेडववग लेववस

उद्योग आणि व्यवस्थापन
वहिंिीमध्ये उपलब्ध

ववतरक: सथाईज्ययोती पवबलकेशनस

िध्यथाच्यथा ्थाि-्िथावथाच्यथा वथा्थावरिथा् रथावननक िुसद्मत्था हथा व्यथाविथान्यक ्यशथािथाठीचथा महत्वथाचथा घटक मोठ्था 
प्रमथािथा् मथानलथा जथाऊ लथागलथा आहे. िहुचनच्ज् अशथा ्यथा पुस्कथाची िुधथारर् चौ्ी आवृत्ी रथावनथा ओळखण्यथािथाठी, 
िमजून घेण्यथािथाठी आसि त्यथांचे व्यवस्थापन करण्यथाच्यथा दृष्ीने महत्वथाचथा मथाग्जदश्जक ठरू शकेल. 

डॉ. िणलप णसंग हे ज्येष्ठ िनदी अनधकथारी अिून, 1982मध्ये रथार्ी्य प्रशथािकी्य िेवे् (आ्यएएि) दथाखल 
झथाले. ्े हरर्यथािथा केडरमधील अिून, त्यथा रथाज्यथा् आसि केंद् िरकथारमध्ये त्यथांनी अनेक महत्वथाच्यथा पदथांवर कथाम 
केले आहे. डॉ. सिंग हे प्रसशसक्ष् मथानिशथास्तज्ञ अिून, रथावननक िुसद्मत्था ्यथा ववर्यथा्ले ्जज्ञ आहे्.

वि्णन

लेखकथाववष्यी

कथा्यथा्णल्यीन भथावननक िुवधिमत्था, 4e ⁞ िणलप णसंग
एक व्यथाविथान्यक मथाग्जदश्जक

2016 | 176 pages
PB (978-93-859-8538-6)

` 250

वहिंिीमध्ये उपलब्ध

वहिंिीमध्ये उपलब्ध
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गंगथाधर जोशी कॅमपि टू कॉपपोरेट ्यथा पुस्कथा्ून ज्ञथानथाचे कौशल्यथा् रूपथां्र करिे आसि त्यथा्ून रोजगथार ननमथा्जि 
करिे, ्यथा गोष्ींवर नवथा प्रकथाशझो् टथाक्था्. आजच्यथा कथाळथा्, सशक्षि पूि्ज झथालेले ववद्था्थी आसि कौशल्यथांच्यथा 
आधथारथावर नोकरी देिथाऱ्यथा कंपन्यथा ्यथा दोनहींमधील अं्र हथा कदथानच् िवथायं् मोठथा अिथा रथाग आहे, ज्यथाकडे 
लक्ष देण्यथाची गरज आहे.

प्था. गंगथा्धर जयोशी, मथाजी िंचथालक, सिमिथा्योसिि इसनसटट्ूट ऑफ ऑपरेशनि मॅनेजमेंट (एिआ्यओएम), नथासशक

वि्णन

लेखकथाववष्यी

कॅमपस ्टू कॉपपोरे्ट  ⁞ गंगथा्धर जयोशी
रोजगथारक्षम होण्यथाचथा ्यशोमथाग्ज

‘िोमवथारवर प्रेम करथा आसि ्रुिपिी ननवृत् वहथा’ हे पुस्क पुरव्े अत्यं् पररिथामकथारक आसि अत्यथाधुननक 
सटट्ॅटेजीज्, अशथा व्यक्ींिथाठी ज्यथांनथा ध्यथािथा्ूनच जीवन िथाकथारथा्यचे आहे आसि मनथािथारखे जगून पैिे कमवथा्यचे 
आहे्! अमथाप िंपत्ी आसि कथाठोकथाठ रथावननक िमथाधथान ही दोनही ध्ये्ये वेगथाने गथाठथा्यची अि्ील ्र त्यथािथाठी 
“उतकट ध्यथािथा”चथा मथाग्ज धरथावथाच लथागेल.

णसधिथा््ण शमथा्ण हे िकिेि मथाँक परफॉरमनि कनिसलटंग ्यथा रथार्था्ील एकथा अत्यं् प्रस्््यश कॉपपोरेट प्रसशक्षि 
आसि िल्थागथार िंस्ेचे िीईओ आहे्.

वि्णन

लेखकथाववष्यी

ध्यथाि हेरून पैिे कमथावण्यथाचथा ्यशोमथाग्ज

सयोमवथारवर प्ेम करथा आणि तरुिपिी ननवृत् वहिथा ⁞ णसधिथा््ण शमथा्ण

2017| 326 pages
PB (978-93-864-4638-1)

` 375

2017 | 252 pages
PB (978-93-864-4671-8)

` 275

उद्योग आणि व्यवस्थापन

अमेररकथा आसि जगथाच्यथा इ्र रथागथांमध्ये िथांधकथाम क्षेत्थालथा ििलेल्यथा जिर आस््जक फटक्यथाचथा विवथा पिर् 
जथाऊन त्यथाचे रूपथां्र जथागव्क ववत्ी्य िंकटथामध्ये किे झथाले, ्यथाची िववस्र चचथा्ज ्यथा पुस्कथा् आढळ्े. 
ववत्ी्य िंकटथामथागची ववववध कथारिे कोि्ी आसि ्यथा िंपूि्ज अध्यथा्यथा्ील खलनथा्यक कोि, ्यथाची कलपनथा हे 
पुस्क वथाचल्यथानं्र ्येऊ शक्े.

वववेक कौल ्यथांनी डीएनए आसि वद इकॉनॉनमक टथाइमि ्यथा दैननकथांमध्ये अनेक वररष्ठ पदथांवर कथाम केले 
आहे. ्यथासशवथा्य त्यथांनी द टथाइमि ऑफ इंवड्यथा, द वहंदू, द वहंदू विसझनेि लथाइन, वद एसश्यन एज, डेक्कन 
क्ॉननकल, इंवड्यन मॅनेजमेंट, फोरज्ज इंवड्यथा, क्थाटझ्ज इंवड्यथा, म्युच्युअल फंड इनिथाइट आसि वेल् इनिथाइट ्यथा 
नन्य्कथासलकथांमध्ये ववपुल सलखथाि केले आहे. 

वि्णन

लेखकथाववष्यी

इझी मनी ⁞ वववेक कौल
रॉविनिन क्ुिो ्े पवहले महथा्युद् ्यथा कथाळथा्ील चलनथाची उतक्थां्ी

2015 | 284 pages
PB (978-93-515-0717-8)

` 225

वहिंिीमध्ये उपलब्ध
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ववतरक: अ्व्ण पवबलकेशनस

्यशसवी जीवनथािथाठीची कौशल्ये मथानिशथास्तथा्ील मूलरू् ्त्वथांच्यथा आधथारे वथाचकथांनथा ्थाि, ्ंदुरुस्ी, कथामकथाज, 
खथािगी नथा्ी, िंवथाद, खंिीरपिथा आसि आतमिनमथान अशथा आवहथानथांचथा िथामनथा करण्यथािथाठी मथावह्ी आसि मद् 
पुरव्े. अव्श्य वेगळ्यथा आसि ्थाज्यथा अॅप्रोचने सलवहलेले हे पुस्क वथाचकथांनथा दैनंवदन आवहथानथांचथा दथाखलथा दे् 
त्यथांची वै्यक्क्क आसि व्यथाविथान्यक कौशल्ये िुधथारण्यथाकथामी मद् कर्े.

अलकथा वथाडकर, मथाजी अध्यथापक, मथानिशथास्त ववरथाग, पुिे ववद्थापीठ

वि्णन

लेखकथाववष्यी

्यशसवी जीवनथासथाठीची कौशल्ये ⁞ अलकथा वथाडकर

हे पुस्क रथार्था्ील कथाही मवहलथा उद्ोजकथांच्यथा प्रेरिथादथा्यक क्था वथाचकथांिमोर आि्े. ्यथा उद्ोजकथांशी प्रत्यक्ष 
िोलून गोळथा केलेल्यथा मथावह्ीवर हे पुस्क आधथारर् आहे. एखथादथा उद्ोग सकंवथा िंस्था िुरू करण्यथािथाठीची प्रेरिथा 
हल्ी उदरननवथा्जहथाच्यथा गसि्थापेक्षथाही िज्जनशील अनरव्यक्ी आसि वै्यक्क्क आकथांक्षे्ून अनधक नमळ्े हे ्यथा 
क्थांमधून अधोरेखख् हो्े.

अववनथाश वकरपथाल हे टथाटथा इंटरनॅशनल सल.चे मथाजी उपथाध्यक्ष आहे्.

वि्णन

लेखकथाववष्यी

प्रेरिथादथा्यक ्यशोगथा्था 

2017 | 152 pages
PB (978-93-866-0216-9)

` 250

2017 | 436 pages | PB

` 475

मवहिलथा उद्योजक ⁞ अववनथाश वकरपथाल

उद्योग आणि व्यवस्थापन
वहिंिीमध्ये उपलब्ध

वहिंिीमध्ये उपलब्ध

आगथामी पुसतक

ने्ृतवथाच्यथा अत्यं् महत्वथाच्यथा पैलूंववर्यीचे अमूल्य धडे आपल्यथािमोर िथादर हो्था्, ्ेट िीईओंच्यथा अं्रंगथा्ून. 
कथाही महथान उद्ोगमहरषींच्यथा िंसक्षप्त वै्यक्क्क प्रिंगक्नथाचे हे िंकलन हेच दथाखवून दे्े, की मोठ्था्ल्यथा 
मोठ्था उद्ोगप्ीलथाही ने्ृतवथाचथा शोध सव्ःहून घ्यथावथा लथाग्ो आसि प्र्यतनपूव्जक ्े ववकसि् करथावे लथाग्े.

वि्णन

नेते आणि नेतृतव ववचथार ⁞ अथाॅल इंवड्यथा मॅनेजमें्ट असयोणसएशन
रथार्ी्य उद्ोजकथांचथा दृक्ष्कोन

2015 | 184 pages
PB (978-93-515-0701-7)

` 195

ववतरक: सथाईज्ययोती पवबलकेशनस
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रथार्था्ील िौद्धमम, रिथाह्मिवथाद आसि जथाव््य्ेच्यथा 2500 वरथायंच्यथा प्रवथािथाचथा रंजक शोध हे पुस्क घे्े. डॉ. 
गेल ऑमवेट िौद्धममथाचथा ऐव्हथासिक, िथामथासजक, रथाजकी्य आसि ्थासत्वक अंगथांनी धथांडोळथा िम््जपिे घे्था्. 

डॉ. गेल ऑमवे्ट ्यथा मुक् लेखखकथा आसि ववकथाि िल्थागथार आहे्. दसल्, जथाव्ववरोधी, शे्करी, प्यथा्जवरि 
आसि ववशेर्ः ग्थामीि मवहलथांशी िंिंनध् ववववध चळवळींमध्ये त्यथांचथा िवक््य िहरथाग रथावहलथा.

वि्णन

लेखकथाववष्यी

भथारतथातील िौधि्धमम ⁞ गेल ऑमवे्ट
रिथाह्मिीधम्ज व जथा्ी्य्ेलथा आवहथान

दसल्थांचे िध्यथाचे देशथा्ील आसि रथाज्यथागसिक स्थान ्यथांचथा िववस्र आढथावथा हे पुस्क घे्े. ्यथािथाठी मथानवी ववकथाि, 
िथामथासजक आसि आस््जक अशथा ववववध ननदषेशथांकथांचथा आधथार घे्े. मुख्य प्रवथाहथापथािून दूर ठेवण्यथािथाठी दसल्थांिरोिर 
कशथा प्रकथारे रेदरथाव केलथा जथा्ो ्यथाचेही िप्रमथाि आसि िोदथाहरि वववेचन ्यथा पुस्कथा् मथांडण्यथा् आले आहे.

सुखिेव ्योरथात हे रथार्ी्य िथामथासजक शथास्त िंशोधन परररदेचे (आ्यिीएिएिआर) अध्यक्ष; ववद्थापीठ अनुदथान 
आ्योगथाचे (्यूजीिी) मथाजी अध्यक्ष; आसि नवी वदल्ी्ील जवथाहरलथाल नेहरू ववद्थापीठथा् अ््जशथास्तथाचे प्रथाध्यथापक 
आहे्. ्यथासशवथा्य इंटरनॅशनल इसनसटट्ुट ऑफ दसल् सटडीजचे मथाजी िंचथालक आसि वॉसशंगटनमधील इंटरनॅशनल 
फुड पॉसलिी ररिच्ज इसनसटट्ुट ्यथा िंस्े् ररिच्ज अिोसिएट महिूनही त्यथांनी कथाम पथावहले आहे.

वि्णन

लेखकथाववष्यी

भथारतथातील िणलत समथाज ⁞ सुखिेव ्योरथात
िथामूवहक ववनधसलखख्थाच्यथा शोधथा्

आपल्यथापैकी प्रत्येकथाचे, िमथाजथा्ील प्रत्येक घटकथाचे, प्रत्येक क्षेत्था् एक िुननक्चि्, अपेसक्ष्, ठरथावीक रववष्य 
आहे. पि.. ्े आपल्यथािथाठी सवीकथारथाह्ज आहे कथा? रववष्य व््जवण्यथाचथा िवथायं् िोपथा मथाग्ज महिजे, सव्ःच ्े 
घडविे! ‘ववरथामथाची घोरिथा एकथा नवीन रववष्यथाची नननम्ज्ी’ हे पुस्क सव्ःच्यथा पिं्ीचे रववष्य घडवण्यथािथाठी 
अव्श्य िुलर्ेने 6 िोप्यथा टपप्यथांची रूपरेरथा पुरव्े.

समीर िुआ हे पुण्यथा्ील इसनसटट्ुट फॉर जनरेवटवह लीडरसशप ्यथा िंस्ेचे िंस्थापक आसि िीईओ आहे्.

वि्णन

लेखकथाववष्यी

िहथा िोप्यथा टपप्यथां्ून अ््जपूि्ज रववष्यथाकडे

ववरथामथाची घयोषिथा एकथा नवीन भववष्यथाची नननम्णती ⁞ समीर िुआ

2017 | 264 pages
PB (978-93-5280-412-2)

` 295

2017 | 404 pages
PB (978-93-515-0713-0)

` 295

2017 | 344 pages
PB (978-93-859-8532-4)

` 350

उद्योग आणि व्यवस्थापन | समथाजशथास्त्र

आगथामी पुसतक

ववतरक: गयो्यल िुक एजनसीज्

वहिंिीमध्ये उपलब्ध

वहिंिीमध्ये उपलब्ध

वहिंिीमध्ये उपलब्ध
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िथामथासजक चळवळी िहिथा अिंघवट् अिल्यथा, ्री कथाही्री िथामूवहक रथाजकी्य रूनमकथा घेऊन रथाजकी्य आसि/
सकंवथा िथामथासजक िदलथांिथाठी ि्् प्र्यतनशील अि्था्. रथार्था् अशथा चळवळींची परंपरथा वकत्येक श्कथांची 
अिली, ्री त्यथांचथा िखोल अभ्यथाि अलीकडेच िुरू झथालेलथा वदि्ो. अशथाच एकथा िमृद् पुस्कथाची ही पूि्ज््यथा 
िुधथारर् आवृत्ी रथार्था् 1857 पथािून िुरू झथालेल्यथा िथामथासजक चळवळींशी िंिंनध् िथावहत्यथाची िथाक्षेपी िमीक्षथा 
आसि ववश्ेरि कर्े.

घनश्यथाम शथाहि हे नेदरलँडिमधील वथािेनथार ्ये्ील इसनसटट्ुट ऑफ अॅडवहथानसड सटडी इन ्हुमॅननटीज अँड िोशल 
िथा्यनिेि ्यथा िंस्ेशी िंिंनध् आहे्.

वि्णन

लेखकथाववष्यी

भथारतथातील सथामथाणजक चळवळी, 2e ⁞ घनश्यथाम शथाहि 
एक िथावहसत्यक परथामश्ज

‘रथार्ी्य िमथाजशथास्तथाचथा अभ्यथाि’ ्यथा खंडथा् आलेले ननिंध हे एकेकट्थाने सकंवथा िथामूवहक सवरूपथा् रथार्ी्य 
िमथाजथाच्यथा व िमथाजशथास्त अभ्यथािथाच्यथा एक सकंवथा अनेक पैलूंचे ववश्ेरि कर्था्. त्यथा दृष्ीने हथा खंड महिजे 
खरोखरीच रथार्ी्य िमथाजशथास्तथाववर्यीचथा शोधकदीप ठर्ो. ्िेच, रथार्ी्य िमथाजशथास्तज्ञथांनथा आतमननरीक्षिथािथाठी 
प्रवृत् कर्ो. रथार्ी्य िमथाजशथास्त िंस्ेच्यथा (आ्यएिएि) अनधकृ् मुखपत्था्ून प्रस्ु् ननिंधथांची कथाळजीपूव्जक 
ननवड प्रथा. एल. ्थारथा रथाई ्यथांनी केली आहे.

एल. ्थारथा भथाई ्यथा मदुरथाई कथामरथाज ववद्थापीठथा् िमथाजशथास्त ववरथागथा् वररष्ठ प्रथाध्यथापक आसि ववरथागप्रमुख होत्यथा. 
त्यथांनथा िमथाजशथास्तथा्ील अध्यथापन आसि िंशोधनथाचथा 37 पेक्षथा जथास् वरथायंचथा अनुरव आहे.

वि्णन

लेखकथाववष्यी

भथारती्य समथाजशथास्त्र: समस्यथा आणि आवहिथाने ⁞ एल. ्थारथा भथाई
रथार्ी्य िमथाजशथास्तथाचथा अभ्यथाि

‘वहथा्य आ्य अॅम नॉट अ वहंदू’ ्यथा प्रचंड गथाजलेल्यथा पुस्कथाचे लेखक कथांचथा अइलैय्यथा ्यथांच्यथा सिद्हस् लेखिी्ून 
उ्रलेल्यथा ्यथा आिखी एकथा ववचथारप्रव््जक पुस्कथा्ून ्े रिथाह्मिवथादथाची आसि रथार्था्ील जथा्ी व्यवस्ेची िखोल 
नचवकतिथा कर्था्. अ-वैज्ञथाननक आसि अ-रथाष्ट्ी्य रूनमकथांमुळे वहंदुतववथादथाचथा लवकरच ऱहथाि होईल, अिे रथाकी्ही 
्े व््जव्था्.

एक ्ळमळीचे िथामथासजक कथा्य्जक्षे आसि लेखक अिलेले कथांचथा अइलैय्यथा उसमथानन्यथा ववद्थापीठथा् रथाज्यशथास्तथाचे 
प्रथाध्यथापक आहे्. रथार्था्ील जथाव्वथादववरोधी लढ्था्ील ्े एक अधव्यू्ज आहे्. दसल्-िहुजन मुदद्थांनथा आं्ररथाष्ट्ी्य 
व्यथािपीठथांवर मथांडण्यथा्ही त्यथांचथा पुढथाकथार अि्ो. 

वि्णन

लेखकथाववष्यी

दसल्-िहुजन, िथामथासजक-आध्यथासतमक आसि वैज्ञथाननक क्थां्ीवरील नचं्न

2017 | 340 pages
PB (978-93-859-8543-0)

` 350

2017 | 288 pages
PB (978-93-859-8536-2)

` 300

2017 | 312 pages
PB (978-93-859-8537-9)

` 285

वहिंिुतव-मुक्त भथारत ⁞ कथांचथा अइलैय्यथा

समथाजशथास्त्र
वहिंिीमध्ये उपलब्ध

वहिंिीमध्ये उपलब्ध
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मथा्ृतवथािद्दलच्यथा शंकथाकुशंकथा हे स्तीवथादथाचे िैद्थान्ीकरि ्यथा मथासलके्ले चौ्े पुस्क आहे. रथार्ी्य िमथाजथाच्यथा 
आकलनथािथाठी मथा्ृतवथाववर्यीचे आकलन अत्यथावश्यक आहे, ्यथा मुदद्थावर ्यथा पुस्कथाचथा रर आहे. रथार् जथागव्क 
रथांडवली व्यवस्ेचथा घटक िनल्यथापथािून मथा्ृतवथाच्यथा िंकलपने् आसि आचरिथा् िदल झथालेलथा वदिून ्ये्ो. ्यथा 
पुस्कथा् मथा्ृतवथाचे एक ववचथारधथारथा महिून आसि एक आचरि महिून ववश्ेरि करण्यथा् आले आहे. 

्यशयो्धरथा िथागची (1937-2015) ्यथा जथादवपूर ववद्थापीठथा् मवहलथा अभ्यथाि ववर्यथाच्यथा गुिश्ी प्रथाध्यथापक होत्यथा. 
पक्चिम िंगथाल मवहलथा आ्योगथाच्यथा अध्यक्ष महिूनही त्यथांनी कथाम पथावहले आहे.

वि्णन

लेखकथाववष्यी

मथातृतवथािद्दलच्यथा शंकथाकुशंकथा ⁞ ्यशयो्धरथा िथागची

शरदचंद् आसि िुरथारचंद् ्यथा िोि िंधूंच्यथा रथार्ी्य सवथा्ंत््यलढ्था्ील रूनमकथांचथा धथांडोळथा हे पुस्क घे्े. िोि 
कुटुंिथा्ीलच अनम्यनथा् ्यथांच्यथा प्रत्यक्षदशथी क्नथा्ून ्यथा आठविी िरक् रथाह्था्. अनम्यनथा् हे शरदचंद्थांचे 
नचरंजीव आसि िुरथारचंद्थांचे पु्िे. पि त्यथापलीकडे ्े ्यथा दोघथांचे रथाजकी्य िम््जक आसि ववश्वथािू दू्ही हो्े. 

मथा्धुरी ियोस ्यथांचथा जनम आसि िथालपि कोलकथात्यथा्ले. अनम्यनथा् आसि ज्योतसनथा िोि ्यथांचे त्यथा दुिरे अपत्य, 
शरदचंद् िोि ्यथांच्यथा नथा् आसि िुरथारचंद् िोि ्यथांच्यथा चुल् नथा्.

वि्णन

लेखकथाववष्यी

ियोस िं्धू आणि भथारती्य सवथातंत््य ⁞ मथा्धुरी ियोस
मम्जिंधथा्ल्यथा आठविी

अमूल्य कन्यथारतने हे पुस्क शहरी रथागथां्ील ्युव्ींच्यथा कररअरववर्यक महत्वथाकथांक्षथांचथा वेध घे्े. ्यथा मुली 
उच्च सशक्षिथािथाठी, नोकऱ्यथांिथाठी घरथाची चौकट ओलथांडून िथा्हववश्वथा् ्ये्था् ्ेवहथा अनेक दूरगथामी िदल घडवू 
लथाग्था्. ्यथा िदलथांचथा सकंवथा िंक्मिथांचथा – लोकिंख्यथातमक, शैक्षसिक, आस््जक, िथामथासजक, िथांसकृव्क – अभ्यथाि 
हथा ्यथा पुस्कथाचथा गथारथा आहे.

अॅणलस क्थार्क ्यथा इव्हथािकथार अिून, रथार्था् सलंगरेद आसि िमथाज ्यथा ववर्यथांचथा त्यथांचथा अभ्यथाि आहे. 
कॅसलफोनन्ज्यथा-िर्कले ववद्थापीठ ववस्थार ववरथागथाच्यथा त्यथा मथाजी ननदेशक आहे्.

वि्णन

लेखकथाववष्यी

सवथावलंिी मवहलथांची पवहली वपढी

अमूल्य कन्यथारतने ⁞ अॅणलस डबल्यू. क्थार्क

2017 | 212 pages
PB (978-93-5280-415-3)

` 250

2018 | 145 pages
PB (978-93-5280-424-5)

` 250

2016 | 296 pages
PB (978-93-859-8533-1)

` 295

समथाजशथास्त्र | इवतहिथास
वहिंिीमध्ये उपलब्ध

आगथामी पुसतक

वहिंिीमध्ये उपलब्ध

आगथामी पुसतक
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रथार्ी्य ववद्थापीठथांमध्ये आं्ररथाष्ट्ी्य रथाजकथारि ्यथा ववर्यथाच्यथा पदवी अभ्यथािक्मथािथाठी ्यथा पुस्कथाची खथाि रचनथा 
करण्यथा् आली आहे. िध्यथाच्यथा आं्ररथाष्ट्ी्य रथाजकथारिथा्ील मुख्य िंकलपनथा, सिद्थान् आसि मुद्दे ्यथांची जथाि 
ववद्थार्यथायंमध्ये नरनवण्यथािथाठी हे पुस्क नक्कीच उप्युक् ठरेल. ववववध मथान्यवर लेखकथांनी ्योगदथान वदलेले हे 
खंडथातमक पुस्क वथाचल्यथानं्र ्यथा ववर्यथाकडे पथाहण्यथाचथा आसि ्ो मथांडण्यथाचथा ववद्थार्यथायंचथा दृक्ष्कोन आमूलथाग् 
िदलेल ्यथा् शंकथा नथाही.

रुमकी िसू ्यथा िध्यथा नवी वदल्ी्ील जथानम्यथा नमसल्यथा इसलथानम्यथा ववद्थापीठथा् रथाज्यशथास्तथाच्यथा प्रथाध्यथावपकथा आहे्. 
िथाव्जजननक धोरि आसि शथािन, आं्ररथाष्ट्ी्य िंघटनथा, रथार्था्ील ववकथािथाचे रथाजकी्य अ््जशथास्त अशथा ववर्यथांवर 
त्यथांची 8 पुस्के आसि 30 लेख प्रकथासश् झथाले आहे्.

वि्णन

संपथािकथाववष्यी

आंतररथाष्ट्ी्य रथाजकथारि ⁞ रुमकी िसू
िंकलपनथा, सिद्थान् आसि िमस्यथा

रथार्थाच्यथा िध्यथाच्यथा पररथाष्ट् धोरिथा्ील आवहथानथांची व्यूहथातमक आसि धोरिथातमक नचवकतिथा हे पुस्क कर्े. 
रथार्थाचे रववष्यकथालीन धोरि ठरवू शक्ील अशथा दीघ्जकथालीन घटकथांचे आसि प्रवथाहथांचे ववश्ेरि ्यथा् आढळ्े. 
21 व्यथा श्कथा्ील झपथाट्थाने िदल् चथाललेल्यथा, व्यथानमश् अशथा जगथा् एक महथाित्था महिून उद्यथालथा ्यथा्यचे 
अिेल, ्र रथार्थालथा आपल्यथा पररथाष्ट् धोरिथांमध्ये आमूलथाग् िदल करथावथा लथागेल, अिथा इशथारथाही लेखक दे्ो.

रथाजीव सीकरी ्यथांनी एक मुतिद्दी महिून रथार्ी्य पररथाष्ट् िेवे् 36 वरषे व्य्ी् केली. 2006 मध्ये पररथाष्ट् 
मंत्थाल्यथा् िनचव महिून ्े ननवृत् झथाले. त्यथा पदथाअं्ग्ज् त्यथांच्यथाकडे पूव्ज आसश्यथा, आसि्यथान, प्रशथां् टथापू, अरि 
जग्, इस्था्यल, इरथाि आसि मध्य आसश्यथा ्यथांच्यथाशी रथार्थाच्यथा िंिंधथांची जिथािदथारी हो्ी. 

वि्णन

लेखकथाववष्यी

भथारतथाच्यथा पररथाष्ट् ्धयोरिथाचथा पुनवव्णचथार ⁞ रथाजीव सीकरी
आवहथाने आसि नी्ी

िथामथासजक कथा्य्जकत्यथायंिथाठी कौशल्य प्रसशक्षिः एक मथावह्ीपुस्क हे पुस्क िथामथासजक ववकथाि आसि िमथाजकथा्य्ज 
प्रसशक्षिथाची िथांगड घथाल्े. ्िेच, िमथाजकथा्य्ज प्रसशक्षक, व्यथािंगी, ववद्था्थी ्यथांच्यथाकडून नेहमी हो् अिलेल्यथा सव्ंत् 
पथाठ्पुस्कथाची आसि अध्यथापनिथावहत्यथाची मथागिी पूि्ज कर्े. िमथाजकथा्य्ज प्रसशक्षिथािथाठी एक उत्म मथाग्जदश्जक 
अिेच हे पुस्क आहे.

सु्धथा िथातथार ्यथा पुण्यथा्ील कवषे िमथाजिेवथा िंस्ेमध्ये वररष्ठ अध्यथापक होत्यथा.
रुमथा िथावीकर ्यथा पुण्यथा्ील कवषे िमथाजिेवथा िंस्ेमध्ये वररष्ठ अध्यथापक आहे्.
गीतथा रथाव ्यथा पुण्यथा्ील कवषे िमथाजिेवथा िंस्ेमध्ये वररष्ठ व्यथाख्यथा्था आहे्.
नथागमिी रथाव ्यथा पुण्यथा्ील कवषे िमथाजिेवथा िंस्ेमध्ये अध्यथापन कथा्य्ज कर्था्.
उज्वलथा मसिेकर ्यथा पुण्यथा्ील कवषे िमथाजिेवथा िंस्ेमध्ये अध्यथापन कथा्य्ज कर्था्.

वि्णन

लेखकथांववष्यी

एक मथावह्ीपुस्क

2017 | 323 pages
PB (978-93-5280-477-1)

` 350

2016 | 596 pages
PB (978-93-515-0703-1)

` 425

2017 | 312 pages
PB (978-93-515-0715-4)

` 375

सथामथाणजक कथा्य्णकत्यथाांसथाठी कौशल्य प्णशक्षि ⁞ सु्धथा िथातथार आणि इतर

समथाजकथा्य्ण | रथाजकथारि आणि आंतररथाष्ट्ी्य संिं्ध
वहिंिीमध्ये उपलब्ध

ववतरक: तेजयोम्य पवबलकेशनस

ववतरक: तेजयोम्य पवबलकेशनस

आगथामी पुसतक

वहिंिीमध्ये उपलब्ध
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2014 मधील लोकिरथा ननवडिूक रथाजकी्य प्रचथारथाच्यथा इव्हथािथा् एक मैलथाचथा दगड ठरली. ‘ित्था िंपथादनः 
रथार्था्ील सस््ी’ हे पुस्क अशथा प्रचथार मोवहमेचथा, व्यूहरचनेचथा आढथावथा घे्े; ्यथा मोवहमथा कशथा उभ्यथा रथाह्था्; 
व्यक्ी आसि ववचथारधथारथा ्यथांचथा परसपरथांवर कथा्य पररिथाम हो्ो, ्यथाचथा अभ्यथाि कर्े. 2014 ननवडिुकीच्यथा 
ववश्ेरिथा् हे पुस्क महत्वपूि्ज ्योगदथान दे्े.

विद्ुत चक्रवतजी हे वदल्ी ववद्थापीठथा् रथाज्यशथास्तथाचे प्रथाध्यथापक आहे्.

सुगथातयो हिथाजरथा हे नवी वदल्ी् विझनेि अँड इमेज मॅनेजमेंट िल्थागथार आहे्.

वि्णन

लेखकथांववष्यी

सत्था संपथािन ⁞ विद्ुत चक्रवतजी |  सुगथातयो हिथाजरथा
रथार्था्ील सस््ी

2017 | 252 pages
PB (978-93-5280-406-1)

` 275

रथाजकथारि आणि आंतररथाष्ट्ी्य संिं्ध

आगथामी पुसतक

जथागव्कीकरिथाच्यथा आजच्यथा ्युगथा् लोकप्रशथािनथाच्यथा क्षेत्था् हो् अिलेल्यथा घडथामोडींचथा िथारथांशथातमक आढथावथा 
‘जथागव्कीकरिथा्ील लोकप्रशथािन’ हे पुस्क घे्े. शथािन पद््ी िमजून घेण्यथािथाठी आवश्यक महत्वथाच्यथा पैलूंचथा 
घे्लेलथा मथागोवथा हे ्यथा पुस्कथाचे िलस्थान आहे. हे कर् अि्थानथाच, जगररथा् एकूिच िमथाज आसि प्रशथािन 
प्रिथालींमध्ये हो् अिलेल्यथा िंक्मिथाची दखलही हे पुस्क घे्े.

विद्ुत चक्रवतजी, प्रथाध्यथापक, रथाज्यशथास्त ववरथाग, वदल्ी ववद्थापीठ.

प्कथाश चंि, िहथा्यक प्रथाध्यथापक, रथाज्यशथास्त ववरथाग, द्यथाल सिंह (ई) महथाववद्थाल्य, वदल्ी ववद्थापीठ.

वि्णन

लेखकथांववष्यी

जथागवतकीकरिथातील लयोकप्शथासन ⁞ विद्ुत चक्रवतजी |  प्कथाश चंि
सिद्थान् आसि व्यवहथार

रथार्ी्य प्रशथािन : उतक्थां्ी आसि व्यवहथार सवथा्ंत््यथानं्र झथालेल्यथा रथार्ी्य लोकप्रशथािनथाच्यथा वृद्ी आसि ववकथािथाचथा 
परथामश्ज ्यथा क्षेत्था्ील नवीन मुद्दे आसि आवहथानथांचे िखोल ववश्ेरि कर्े. केवळ रथार्ी्य प्रशथािन व्यवस्े्ील 
िंस्थातमक वैसशषट्थांवर रर न दे्था, हे पुस्क महत्वथाच्यथा मुदद्थांचथा ऐव्हथासिक दृक्ष्कोनथा्ून वेध घे्े.

विद्ुत चक्रवतजी, प्रथाध्यथापक, रथाज्यशथास्त ववरथाग, वदल्ी ववद्थापीठ.

प्कथाश चंि, िहथा्यक प्रथाध्यथापक, रथाज्यशथास्त ववरथाग, द्यथाल सिंह (ई) महथाववद्थाल्य, वदल्ी ववद्थापीठ.

वि्णन

लेखकथांववष्यी

उतक्थां्ी आसि व्यवहथार

2017 | 399 pages
PB (978-93-5280-409-2)

` 400

2018 | 608 pages
PB (978-93-515-0705-5)

` 625

भथारती्य प्शथासन ⁞ विद्ुत चक्रवतजी | प्कथाश चंि

ववतरक: तेजयोम्य पवबलकेशनस

वहिंिीमध्ये उपलब्ध

ववतरक: अ्व्ण पवबलकेशनस

वहिंिीमध्ये उपलब्ध

आगथामी पुसतक

आगथामी पुसतक
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पंजथािमधील िुप्रसिद् ‘ऑपरेशन रलॅक ्ंडर’ ही कथारवथाई िुरू करण्यथा् आसि रथािवण्यथा्, अमृ्िरचे ्तकथालीन 
उपथा्युक् िरि सज् सिंग ्यथांचथा महत्वथाचथा वथाटथा हो्था. त्यथांच्यथाच लेखिी्ून ्यथा कथारवथाईचथा ्रथारक लेखथाजोखथा ्यथा 
पुस्कथाच्यथा रूपथा् वथाचकथांिमोर ्ये्ो. ऑपरेशन रलू सटथारमुळे पंजथािमधील दहश्वथाद ऊग् िनलथा. पि ऑपरेशन 
रलॅक ्ंडरमुळे ्यथा दहश्वथादथालथा पथा्यिंद ििलथा.

सरि णजत णसंग, आ्यएएि (ननवृत्) हे 1987 ्े 1992 ्यथा कथाळथा् अमृ्िरचे उपथा्युक् हो्े. त्यथांनथा 1989मध्ये 
पद्मश्ीने िनमथानन् केले गेले.

वि्णन

लेखकथाववष्यी

ऑपरेशन बलॅक ्ंडर ⁞ सरि णजत णसंग
पंजथािमधील दहश्वथादथाचथा प्रत्यक्षदशथी लेखथाजोखथा

2017 | 342 pages
PB (978-93-866-0271-8)

` 400

रथाजकथारि आणि आंतररथाष्ट्ी्य संिं्ध | शथांततथा आणि संघष्ण अभ्यथास

्यथा खंडथा्ील वीि सफूव््जदथा्यक आसि असिल ननिंधथांमध्ये प्रमुख आधुननक रथार्ी्य रथाजकी्य ववचथारधथारथांचे िमग् 
ववश्ेरि आढळून ्ये्े. आधुननक रथार्ी्य रथाजकी्य ववचथारिरिी्ील दोन प्रमुख म्प्रवथाहथांचथा परथामश्ज ्यथा ननिंधथांमध्ये 
घेण्यथा् आलथा आहे – ज्यथांनी पथाक्चिमथात्य रथाजकी्य परंपरथा अंनगकथारण्यथाि प्रथाधथान्य वदले अिे आसि ज्यथांनी सवदेशीवथादथावर 
रर देऊन प्यथा्ज्यी ववचथार मथांडले अिे.

्ॉमस पं्म हे पूवथी िडोद्थाच्यथा महथारथाजथा ि्यथाजीरथाव ववद्थापीठथा् प्रथाध्यथापक हो्े.

केने् डॉ्यच्च हे जेनेसिओ ्ये्ील न्यू्यॉर्क ववद्थापीठथा् रथाज्यशथास्तथाचे प्रथाध्यथापक हो्े.

वि्णन

संपथािकथांववष्यी

आ्धुननक भथारतथातील रथाजकी्य ववचथार ⁞ ्ॉमस पं्म | 
      केने् एल डॉ्यच्च

रथार्थाची रथाज्यघटनथा, व्यथाविथान्यक नीव्मूल्ये आसि मथानवी हक्क हे पुस्क रथार्ी्य रथाज्यघटनथा, मथानवी हक्कथांशी 
िंिंनध् मूलरू् िथािी आसि व्यथाविथान्यक नीव्मूल्यथांचे आचरि ्यथांचथा िवयंकर आढथावथा घे्े. हे पथाठ्पुस्क 
ववववध ववर्यथांचे आकलन िहजिुलर प्रकथारे करून दे्े. त्यथाचिरोिर, रथाज्यघटनेवरील एखथाद्था अभ्यथािक्मथाचे उसद्दष् 
पररिथामकथारक आसि ्योग्यरीत्यथा गथाठण्यथा्ही ्े ्यशसवी ठर्े.

प्वीिकुमथार मेल्लल्ली, िहथा्यक प्रथाध्यथापक, लोकप्रशथािन अभ्यथाि ववरथाग, महैिूर ववद्थापीठ, महैिूर.

वि्णन

लेखकथाववष्यी

भथारतथाची रथाज्यघ्टनथा, व्यथावसथान्यक नीवतमूल्ये  
आणि मथानवी हिक्क ⁞ 

2017 | 220 pages
PB (978-93-866-0203-9)

` 325

2017 | 418 pages
PB (978-93-515-0711-6)

` 400

प्वीिकुमथार मेल्लल्ली

ववतरक: तेजयोम्य पवबलकेशनस

वहिंिीमध्ये उपलब्ध

वहिंिीमध्ये उपलब्ध
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‘ग्थामीि ववकथाि’ हे रथार्था् ग्थामीि ववकथाि आसि व्यवस्थापनथाच्यथा क्षेत्था्ील ववववध धोरिे, नी्ी आसि कथा्य्जक्म 
्यथांची दखल घेिथारे ्यथा ववर्यथावरील एकमेवथासवि्ी्य पथाठ्पुस्क आहे. ग्थामीि ववकथािथाची मूलरू् िंकलपनथा, 
धोरि िंिथाधने, नी्ी, धोरिे, कथा्य्जक्म आसि व्यवस्थापनथाववर्यी िवयंकर मथावह्ी देिथारे हे कथाळथाच्यथा किोटीवर 
उ्रलेले अिे पथाठ्पुस्क आहे.

क्टथार णसंहि, मथाजी िंचथालक, इसनसटट्ुट ऑफ रुरल मॅनेजमेंट, आिंद (आ्यआरएमए), गुजरथा्.

अननल णशशयोवि्यथा, इनफमषेशम/रेफरनि िवव्जिेि वडपथाट्जमेंट ऑफ द कॅलगरी पसरलक लथा्यरिरी, कॅलगरी, कॅनडथा.

वि्णन

लेखकथांववष्यी

ग्थामीि ववकथास, 4e ⁞ क्टथार णसंहि |  अननल णशशयोवि्यथा
्त्वे, धोरिे आसि व्यवस्थापन

रथार्ी्यथांनी नैव्क रथाष्ट्ननमथा्जि करण्यथाच्यथा दृष्ीने ‘मूल्यथांचे पुनरुज्ीवन' हथा खंड महिजे आपल्यथा मूल्य-
ननवद्स्थावस्ेलथा नमळथालेलथा एक धक्कथा आहे. ्यथा खंडथािथाठी ववववध क्षेत्थां्ील आघथाडीच्यथा ववचथारवं्थांनी, धुरीिथांनी 
लेखन केले आहे. कथा्यदेमंडळ, कथा्य्जकथारी मंडळ आसि न्यथा्यपथासलकेिह िमथाजथाच्यथा िव्जच क्षेत्थां् प्रथामथासिक, नैव्क 
आसि पथारदशथी व्यवहथारथांचथा अरथाव कथा जथािव् आहे, ्यथाची मीमथांिथा हे पुस्क कर्े.

ई. श्ी्धरन हे वदल्ी मेटट्ो रेल कॉपपोरेशनचे प्रमुख िल्थागथार आसि मथाजी व्यवस्थापकी्य िंचथालक आहे्. 

भरत वखलू हे वखलू अॅडवहथा्यजरी िंस्ेचे अध्यक्ष आहे्.

वि्णन

संपथािकथांववष्यी

नैव्क व्यवहथार, ववश्वथािथाह्ज्था आसि िुशथािन ्यथांची गुरुवकल्ी

मूल्यथांचे पुनरुज्ीवन ⁞ ई. श्ी्धरन |  भरत वखलू

2017 | 228 pages
PB (978-93-5280-403-0)

` 250

2017 | 412 pages
PB (978-93-528-0022-3)

` 400

नीवतमूल्ये | अ््णशथास्त्र आणि वैकथाणसक अभ्यथास

आगथामी पुसतक

वहिंिीमध्ये उपलब्ध

आगथामी पुसतक

ववतरक: अ्व्ण पवबलकेशनस

वहिंिीमध्ये उपलब्ध

प्यथा्जवरिी्य अ््जशथास्त : सिद्थान् आसि उप्योजन महिजे प्यथा्जवरिी्य अ््जशथास्तथाचथा िखोल अभ्यथाि अिून; 
िथामूवहक कृ्ी, प्यथा्जवरि धोरि आसि व्यवस्थापनथाववर्यी सिद्थान्थांवर ्यथा् ववशेर रर आहे. सिद्थान् आसि 
िरथाव ्यथांचथा िम्ोल मेळ अिलेल्यथा ्यथा पुस्कथा् प्यथा्जवरिी्य अ््जशथास्तथा्ील अनेक मूलरू् िंकलपनथा, िथाधने, 
्ंत्े ्यथांची ओळख करून देण्यथा् आली आहे.

क्टथार णसंहि, मथाजी िंचथालक, इसनसटट्ुट ऑफ रुरल मॅनेजमेंट, आिंद (आ्यआरएमए), गुजरथा्.

अननल णशशयोवि्यथा, इनफमषेशम/रेफरनि िवव्जिेि वडपथाट्जमेंट ऑफ द कॅलगरी पसरलक लथा्यरिरी, कॅलगरी, कॅनडथा.

वि्णन

लेखकथांववष्यी

सिद्थान् आसि उप्योजन

2017 | 445 pages
PB (978-93-5280-397-2)

` 450

प्यथा्णवरिी्य अ््णशथास्त्र ⁞ क्टथार णसंहि |  अननल णशशयोवि्यथा

आगथामी पुसतक
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ववकथािथाचे अ््जशथास्त : िव्जिमथावेशक वृद्ीच्यथा वदशेने हे पुस्क अशी रूनमकथा मथांड्े, की वृद्ी, उतपन्थाचे वव्रि 
आसि गररिी ननमू्जलनथावर सव्ंत्पिे लक्ष केंवद्् करण्यथाऐवजी ववकथाि धोरिथांचे मूलरू् उसद्दष् िव्जिमथावेशक 
वृद्ी हे अिले पथावहजे. ववकथािथाच्यथा मुदद्थांकडे हे पुस्क ्ुलनथातमक दृक्ष्कोनथा्ून पथाह्े, ्िेच ववकिनशील 
देशथांनी रथािवलेल्यथा ्यशसवी आसि अ्यशसवी धोरिथांचथा धथांडोळथा घेऊन त्यथांचे ववश्ेरि कर्े.

सय्यि नवथाि हिैिर नक्ी, एचईिी वडससटंसगवशड नॅशनल प्रोफेिर, फेडरल उदू्ज ्युननवहसि्जटी ऑफ आटि्ज, िथा्यनि 
अँड टेकनॉलॉजी, इसलथामथािथाद

वि्णन

लेखकथाववष्यी

ववकथासथाचे अ््णशथास्त्र ⁞ सय्यि नवथाि हिैिर नक्ी
िव्जिमथावेशक वृद्ीच्यथा वदशेने

‘िूक्म अ््जशथास्तथाचथा सिद्थान्’ हे पुस्क ववववध महत्वथाच्यथा ववर्यथांवर ववस्ृ् चचथा्ज घडवून आि्े. उदथा. ग्थाहक 
सिद्थान् उप्योजन आसि ववस्थार; व्यविथा्य िंस्था सिद्थान्; उतपथादन, मूल्य आसि पुरवठथा; िथाव्जवत्क आसि आंसशक 
िम्ोल; कल्यथाि अ््जशथास्त; मथावह्ी आसि अशथाश्व््था; िथाजथारपेठ अपररपूि्ज्था आसि खेळ सिद्थान्थाचे िमग् 
पुनरथावलोकन.

पंकज ्टणडन, िॉसटन ववद्थापीठ, िॉसटन.

वि्णन

लेखकथाववष्यी

सूक्म अ््णशथास्त्रथाचथा णसधिथानत ⁞ पंकज ्टणडन

2017 | 311 pages
PB (978-93-5280-400-9)

` 325

2018 | 508 pages
PB (978-93-5280-418-4)

` 525

अ््णशथास्त्र आणि वैकथाणसक अभ्यथास

आगथामी पुसतक

वहिंिीमध्ये उपलब्ध

आगथामी पुसतक

रथार्ी्य स्ूल अ््जव्यवस्ेचथा ्ोडक्यथा् परं्ु िुिोध आढथावथा घेिथारे हे पुस्क आस््जक वृद्ी आसि स्ै्यथा्जच्यथा 
दृष्ीने अत्यथावश्यक अिलेली िरकथारी धोरिे आसि उपथा्यथांची िमीक्षथा कर्े. रथार्ी्य िंदरथायंचथा आधथार घे् 
िववस्र केि सटडीज, आकृत्यथा आसि कोष्के, उदथाहरिे ्यथांच्यथा िथा्हथाने हे पुस्क आस््जक सिद्थान्थांची वथास्व 
अ््जव्यवस्ेशी िथांगड घथाल्े.

नीलथांजन िथानीक ्यथांनी वदल्ी सकूल ऑफ इकॉनॉनमकिमधून अ््जशथास्तथा् एमए पदवी आसि अमेररके्ील ्युटथा 
सटेट ्युननवहसि्जटी्ून अ््जशथास्तथा् पीएचडी नमळवली आहे. आं्ररथाष्ट्ी्य व्यथापथार, मथार्केट िंरचनथा आसि ववकथाि 
अ््जशथास्तथाच्यथा कथालपरतवे ववश्ेरिथावर त्यथांचे िंशोधन आधथारर् आहे.

वि्णन

लेखकथाववष्यी

भथारती्य अ््णव्यवस्था ⁞ नीलथांजन िथानीक
स्ूल अ््जशथास्ती्य आढथावथा

2017 | 288 pages
PB (978-93-859-8535-5)

` 275
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रथार्ी्य प्रिथारमथाध्यम उद्ोगथाचथा इव्हथाि, िध्यथाची गुं्थागुं्, नन्यमन, आस््जक िथािी, ्ंत्ज्ञथान, मूल्यथांकन, केि 
सटडीज, कल (रथार्ी्य आसि आं्ररथाष्ट्ी्य) आसि ्यथा उद्ोगथाच्यथा चलनथाववर्यीचे नेमके आकलन अशथा ववववध 
पैलूंची मथावह्ी हे पुस्क वथाचून नमळ्े. पत्कथार, मथाध्यम व्यथाविथान्यक, ववद्था्थी आसि ज्यथांनथा मथाध्यमथांमध्ये 
गुं्विूक करथा्यची आहे, अशथा िवथायंनी वथाचलेच पथावहजे अिे पुस्क!

वननतथा कयोहिली-खथांडेकर ्यथा मथाध्यम्जज्ञ आसि लेखखकथा आहे्. गेल्यथा दशकररथाहून अनधक कथाळ त्यथा रथार्ी्य 
मथाध्यम उद्ोग आसि मनोरंजन ववश्वथाचथा अभ्यथाि कर् आहे्. त्यथा विझनेि सटँडड्ज आसि नमडडे ्यथा दैननकथांिथाठी 
स्ंरलेखन कर्था्. विझनेिवलड्ज आसि अनसट्ज अँड ्यंगिथाठीही त्यथांनी कथाम केले आहे.

वि्णन

लेखकथाववष्यी

भथारती्य मथाध्यम व्यवसथा्य, 4e ⁞ वननतथा कयोहिली खथांडेकर

िथामथासजक पररव््जन सिद्थान् आसि कथा्य्जपद््ी ्यथांचथा ह े पुस्क नचवकतिक आढथावथा घे् .े ्यथािथाठी ववकथाि 
िंज्ञथापनथाची िंकलपनथातमक िंरचनथा िथादर कर् े आसि ववकथाि िंज्ञथापनथाच्यथा मथाध्यमथा ू्न अिमथान्था आसि 
अन्यथा्यथाच े ननरथाकरि कि े होऊ शकेल, ्यथाववर्यी आधुननक िंदरथायंविथार े मथाग्जदश्जन कर्.े

श्ीननवथास रथाज मेलकयो्टे हे अमेररके् ओहथा्यो रथाज्यथा्ील िोसलंग ग्ीन सटेट ववद्थापीठथाच्यथा दूरिंचथार ववरथागथाअं्ग्ज् 
सकूल ऑफ मीवड्यथा अँड कम्युननकेशनमध्ये प्रथाध्यथापक आहे्.

एच. लेसली स्टीव्हज ्यथा अमेररके् ओरेगॉन ववद्थापीठथा् सकूल ऑफ जन्जसलझम अँड कम्युननकेशनमध्ये प्रथाध्यथापक 
आसि िह्योगी अनधष्ठथा्था आहे्.

वि्णन

लेखकथांववष्यी

ववकथासथासथाठी संज्थापन, 3e ⁞ श्ीननवथास रथाज मेलकयो्टे |  एच. लेसली स्टीव्हज
िथामथासजक न्यथा्य आसि िक्षमीकरिथािथाठी सिद्थान् आसि कथा्य्जपद््ी

ववकथाि अभ्यथािथाची ्ोंडओळख हे पुस्क ववकथािथाच्यथा आस््जक, िथामथासजक, रथाजकी्य, िथांसकृव्क आसि प्रशथािकी्य 
पथाश्व्जरूमींचथा एकवत्् व िम्ोल आढथावथा घे्े. िैद्थासन्क आसि प्रथा्योनगक आ्यथामथांचे ववश्ेरि कर्े. ववकथाि 
महिजे ननववळ आस््जक वृद्ी नवहे, हे वथास्व लेखक अनेक ववकिनशील देशथांमधील ववद्मथान आसि ग्कथाळथा्ील 
उदथाहरिे मथांडून िप्रमथाि दथाखवून दे्ो.

िी. के. प्टनथाईक, प्रथाध्यथापक, सकूल ऑफ एकसटेनशन अँड डेवहलपमेंट सटडीज, इंवदरथा गथांधी रथाष्ट्ी्य मुक् 
ववद्थापीठ (IGNOU), नवी वदल्ी.

वि्णन

लेखकथाववष्यी

ववकथासथाच्यथा अभ्यथासथाची तोंडओळख ⁞ िी. के. प्टनथाईक

2018 | 302 pages
PB (978-93-5280-421-4)

` 325

2015 | 476 pages
PB (978-93-515-0721-5)

` 350

अ््णशथास्त्र आणि वैकथाणसक अभ्यथास | मथाध्यमे आणि संज्थापन

आगथामी पुसतक

आगथामी पुसतक

वहिंिीमध्ये उपलब्ध

वहिंिीमध्ये उपलब्ध

2017 | 596 pages | PB

` 600
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मूलरू् िैद्थासन्क दृक्ष्कोनथांची ओळख हे पुस्क करून दे्े. मग इ्र दृक्ष्कोनथांशी ्ुलनथा आसि ्फथाव् 
्यथांची चचथा्ज कर्े. िथाम्यस्ळथांची ही चचथा्ज, कोि्ी पद््ी नेमकी केवहथा अनुिरथावी ्यथाववर्यीचे मथाग्जदश्जन, 
पॅटनि्जच्यथा िंदरथा्ज् शोध घेण्यथाची दृष्ी अशथा व्हेरी सशदोरीमुळे गुिथातमक िंशोधनथाच्यथा क्षेत्था् ्ुमहथालथा नवीन 
आतमववश्वथाि नमळेल.

वहिणज्णनन्यथा ब्थाऊन ्यथा न्यूझीलंडमधील ऑकलंड ्ये्ील ऑकलंड ववद्थापीठथा् मथानिशथास्त ववरथागथा् िह्योगी 
प्रथाध्यथावपकथा आहे्.

ववहिक्टयोरर्यथा क्थार्क ्यथा इंगलंडमधील वरिसटॉल ्ये्ील वेसट इंगलंड ववद्थापीठथा् मथानिशथास्त ववरथागथा् िह्योगी 
प्रथाध्यथावपकथा आहे्.

वि्णन

लेखकथांववष्यी

्यशसवी गुिथातमक संशयो्धन ⁞ वहिणज्णनन्यथा ब्थाऊन |  ववहिक्टयोरर्यथा क्थार्क
नवसशक्यथांिथाठी प्रत्यक्ष मथाग्जदश्जन

ववद्थार्यथायंच्यथा शंकथाकुशंकथा कमी करण्यथािथाठी आसि ननषकथारि िूत्थांचथा फथापटपिथारथा टथाळण्यथाच्यथा दृष्ीने ्यथा पुस्कथाची 
रचनथा करण्यथा् आली आहे. त्यथाचिरोिर, मूलरू् िंख्यथाशथास्ती्य रचनथा आसि ववश्ेरिथाचथा िवयंकर आढथावथा ्यथा 
पुस्कथा् घेण्यथा् आलथा आहे. िंख्यथाशथास्त कशथा प्रकथारे कथाम कर्े, ्यथाची प्रची्ी ्यथा पुस्कथा् देण्यथा् आलेल्यथा 
वथास्ववक जीवनथा्ील ववववध उदथाहरिथांवरून ्येऊ शक्े.

फ्ेडररक एल. कुलीज (पीएच.डी.) ्यथांनी फ्ोररडथा ववद्थापीठथा्ून मथानिशथास्त ववर्यथा् िी.ए., एम.ए. आसि पीएच.
डी. पूि्ज केली. त्यथांनी फ्ोररडथा् गेनिववल ्ये्ील शँडि वटनचंग हॉससपटलमधून नचवकतिक चे्थामथानिशथास्तथा् 
(clinical neuropsychology) पोसटडॉकटरल पथाठ्वृत्ी पूि्ज केली. त्यथांनी रथार्था् ्ीन फुलरिथाइट पथाठ्वृत्ींवर 
कथाम केले आहे.

वि्णन

लेखकथाववष्यी

संख्यथाशथास्त्रथाची तोंडओळख, 3e ⁞ फ्ेडररक कूणलज

िंशोधन सकंवथा िंशोधन पद््ीचथा कोि्थाही अनुरव निलेल्यथा ववद्थार्यथायंिथाठी हे पुस्क खथाि सलवहले गेले आहे. 
िथामथासजक शथास्त ववर्यथा्ील पदवी आसि पदव्युत्र अभ्यथािक्मथाचे ववद्था्थी, ज्यथांनथा िंशोधनथा् रि आहे, त्यथांनथा हे 
पुस्क ्ंत्े आसि उदथाहरिे ्यशसवीररत्यथा पुरव्े.

डॉ. रिणजत कुमथार ्यथांनथा ऑसटट्ेसल्यथा्ील कवट्जन ्युननवहसि्जटी ऑफ टेकनॉलॉजी आसि ्युननवहसि्जटी ऑफ वेसटन्ज 
ऑसटट्ेसल्यथा ्ये्े 30 वरषे अध्यथापनथाचथा अनुरव आहे. ्े िध्यथा ्युननवहसि्जटी ऑफ वेसटन्ज ऑसटट्ेसल्यथा ्ये्े िंशोधन 
आसि मूल्यमथापन मुक् िल्थागथार महिून कथाम कर्था्. 

वि्णन

लेखकथाववष्यी

 नवोवद्थांकरर्था क्मवथार मथाग्जदश्जक

2016 | 468 pages
PB (978-93-515-0707-9)

` 425

2016 | 416 pages
PB (978-93-515-0693-5)

` 395

2016 | 488 pages
PB (978-93-515-0695-9)

` 495

संशयो्धन पधिती, 4e ⁞ रिणजत कुमथार

संशयो्धन पधिती

ववतरक: अ्व्ण पवबलकेशनस

ववतरक: अ्व्ण पवबलकेशनस

वहिंिीमध्ये उपलब्ध

वहिंिीमध्ये उपलब्ध

ववतरक: अ्व्ण पवबलकेशनस

वहिंिीमध्ये उपलब्ध
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पुसतके तुमच्यथाप्यांत ्येण्यथाची वथा्ट कशथालथा पथाहिथा्यची,
जेवहिथा तुमहिथालथा हिवेसे पुसतक तुमहिी तवररत वथाचू शकतथा?

marketing@sagepub.in  
वर णलहिथा

ई-िुकस वथापरथा नन वडणज्टल िनथा!
ई-िुकस आतथा उपलब्ध

िेजिरोिर कनेकट वहथा!

िेजववर्यी आिखी जथािून घेण्यथािथाठी,  
िेजच्यथा कथा्य्जक्मथांचे ननमंत्ि नमळवथा.  

्यथािथाठी आमच्यथा मेसलंग सलसटमध्ये िहरथागी वहथा!

वर भथारती्य रुप्यथांमध्ये.आणि
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िंशोधन िंरचनेच्यथा एकथाच पुस्कथा् वथाचकथालथा गुिथातमक, िंख्यथातमक आसि नमश् पद््ींमध्ये ्ुलनथा करण्यथाची िंधी 
नमळ्े. िंशोधनथाच्यथा प्रवक््ये्ील िुरुवथा्ीच्यथा ्थासत्वक गृही्प्रमे्यथांपथािून ्े िंशोधन लेखन आसि िथादरीकरिथाच्यथा 
टपप्यथांदरम्यथान ्यथा पद््ींची िप्रमथाि नचवकतिथा आढळ्े.

जॉन डबल्यू. क्रेसवेल, पीएच.डी. हे फॅनमली मेवडिीन ववर्यथाचे प्रथाध्यथापक अिून, नमसशगन ववद्थापीठथा् िंनमश् 
िंशोधन पद््ी आसि सशष्यवृत्ी उपक्मथाचे िहिंचथालक आहे्. िंनमश् िंशोधन पद््ी, गुिथातमक िंशोधन आसि 
िंशोधन िंरचनथा ्यथा ववर्यथांमध्ये त्यथांचे अनेक लेख आसि 27 पुस्के प्रकथासश् झथाली आहे्.

वि्णन

लेखकथाववष्यी

संशयो्धन संरचनथा, 4e ⁞ जॉन डबल्यू क्रेसवेल
गुिथातमक, िंख्यथातमक आसि नमश् पद््ींचे दृक्ष्कोन

मथानव्यववद्था, आ्युवव्जज्ञथान, िथामथासजक शथास्तथांिथाठीचे हे पुरविी पुस्क एिपीएिएि, िंख्यथाशथास्त सकंवथा गसि् ्यथांची 
कोि्ीही पथाश्व्जरूमी निलेल्यथा वथाचकथांनथा एिपीएिएिची ्ोंडओळख करून दे्े. एकीकडे ववर्यथािथाि् धथास्ी 
कमी करून आतमववश्वथाि वथाढव्थानथाच, पॉइंट अँड क्लिक पद््ीने शथास्तशुद् िंशोधनथा्ील नेमकी उदथाहरिे 
मथांडून वथाचकथांनथा मथाग्जदश्जन कर्े आसि प्रव्कृ्ी िथादर करण्यथाि उद्ुक् कर्े.

मॅनफ्ेड ते ग्योतेन्युईस हे इंटर्युननवहसि्जटी िेंटर फॉर िोशल िथा्यनि स्अरी अँड मे्डॉलॉजी (आ्यिीएि) ्यथा 
िंस्े् क्थांवटटेवटव डेटथा एनथासलसिि ्यथा ववर्यथाचे िह्योगी प्रथाध्यथापक आहे्.

आन्ेके मॅण्जसेन ्यथा रॅडिथाऊड ्युननवहसि्जटीच्यथा सटट्ॅटजी अँड डेवहलपमेंट ववरथागथा् धोरिववर्यक िल्थागथार 
महिून कथा्य्जर् आहे्.

वि्णन

लेखकथांववष्यी

SPSS® चे प्था्नमक पथाठ ⁞ मॅनफ्ेड ते ग्योतेन्युईस |  आन्ेके मॅण्जसेन

‘अननरज्ञ ्े ्जज्ञ’ ्यथा प्रवथािथािथाठी आवश्यक ज्ञथान आसि कौशल्ये हे पुस्क पुरव्े. िंशोधन प्रकलपथा्ील प्रत्येक 
टपप्यथावर हे पुस्क वथाचकथांनथा अव्श्य रोचक मथाग्जदश्जन कर् रथाह्े. प्रकलप िुरू करण्यथापथािून ्ो सलहून 
कथाढेप्ययं् प्रत्येक टपप्यथािथाठी सव्ंत् प्रकरि िव्ज शंकथांचे ननरिन कर्े.

झीनथा ओ’णलअरी ्यथा िंशोधन कथा्य्जपद््ी अभ्यथािक्षेत्था्ल्यथा आं्ररथाष्ट्ी्य की्थीच्यथा ्जज्ञ आहे्. पुरथावथाधथारर् 
ननि्ज्यप्रवक््येिथाठी िंशोधनथाची उप्योसज्था हथा त्यथांचथा ववशेर आवडीचथा ववर्य. त्यथा ऑसटट्ेसल्यथा-न्यूझीलंड शथािनव्यवस्था 
िंस्ेमध्ये सिनन्यर फेलो आहे्.

वि्णन

लेखकथाववष्यी

संशयो्धन प्कलप कसथा करथावथा ्यथािथाितचे  
आवश्यक मथाग्णिश्णन, 2e ⁞ झीनथा ओ'णलअरी

2016 | 384 pages
PB (978-93-515-0699-7)

` 325

2017 | 292 pages
PB (978-93-515-0697-3)

` 325

2017 | 116 pages
PB (978-93-864-4634-3)

` 250

संशयो्धन पधिती

ववतरक: अ्व्ण पवबलकेशनस

वहिंिीमध्ये उपलब्ध

ववतरक: अ्व्ण पवबलकेशनस

ववतरक: अ्व्ण पवबलकेशनस
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डेसवहड सिलवरमन िंपथावद् ‘गुिथातमक िंशोधन’ हे अव्श्य गथाजलेले पथाठ्पुस्क पूि्जपिे िुधथारर् आसि पुनरीसक्ष् 
करण्यथा् आले अिून, त्यथामुळे अनधक िमग् आसि िुगम िनले आहे. जनमनी सिद्थान्, िंशोधन नीव्मूल्ये आसि 
िंरचनथातमक आढथावथा अशथा महत्वथाच्यथा ववर्यथांवरील प्रकरिे नव्यथाने अं्रू्ज् करण्यथा् आली आहे्.

डेववहिड णसलवरमन हे लंडनमधील गोलडससमरि महथाववद्थाल्यथा् िमथाजशथास्त ववर्यथाचे मथानद प्रथाध्यथापक आहे्. 
िेजिथाठी त्यथांनी अनेक प्रचंड खपथाची पुस्के सलवहली आहे्.

वि्णन

संपथािकथाववष्यी

गुिथातमक संशयो्धन, 4e ⁞ डेववहिड णसलवरमन (संपथािक)

आपलथा पीएचडी प्रिंध किथा प्रकथासश् करथावथा हे ववद्थार्यथायंनथा त्यथांचे िंशोधन प्रकथासश् करण्यथािथाठी आवश्यक अिे 
पवहले िमग् आसि खथात्ीशीर मथाग्जदश्जक पुस्क आहे. मथानव्यववद्था आसि िथामथासजक शथास्तथांच्यथा ववशथाल आवथाक्यथा्ील 
ववद्थार्यथायंिथाठी आसि त्यथांच्यथा सशक्षक-मथाग्जदश्जकथांिथाठी हे पुस्क नक्कीच उप्युक् ठरेल.

सथारथा कथारयो ्यथा ऑकिफड्ज ्युननवहसि्जटी प्रेिमध्ये अ््ज आसि ववत् िंपथादक आहे्.

वि्णन

लेखकथाववष्यी

आपलथा पीएचडी प्िं्ध कसथा प्कथाणशत करथावथा ⁞ सथारथा कथारयो

िंशोधन अभ्यथाि, उ्थारे, वै्यक्क्क अनुरवथाचे दथाखले ्यथांचथा अं्रथा्जव केल्यथामुळे प्रत्येक प्रकरिथा् िुिंग् आसि 
रोचक उदथाहरिे आढळ्था्. गुिथातमक कथा्य्जपद््ी अभ्यथािण्यथािथाठी ववद्थार्यथायंनथा हे पुस्क वथाचथावेच लथागेल. ववद्थार्यथायंनथा 
खरोखरच ्े सव्ःहून वथाचथा्यलथा आवडेल. कथारि उदथाहरिथांच्यथा मथाध्यमथा्ून ववर्य िमजथावून घेिे त्यथांनथा अनधक 
िोपे जथाईल.

शथाणल्णन नॅगी हिेस-वििर, पीएचडी, चेसटनट वहल, मॅिॅच्युिेटि ्ये्ील िॉसटन कॉलेजमध्ये िमथाजशथास्तथाची प्रथाध्यथावपकथा 
आसि स्ती आसि सलंग अभ्यथािक्मथाची िंचथासलकथा आहे्.

वि्णन

लेखकथाववष्यी

2017 | 374 pages
PB (978-93-866-0221-3)

` 475

2016 | 144 pages
PB (978-93-859-8539-3)

` 250

गुिथातमक संशयो्धनथाची कथा्य्णपधिती, 3e ⁞ शथालजीन नॅगी हिेस-वििर

संशयो्धन पधिती |  शैक्षणिक सथा्धने

ववतरक: अ्व्ण पवबलकेशनस

ववतरक: अ्व्ण पवबलकेशनस

वहिंिीमध्ये उपलब्ध

2017 | 504 pages
PB (978-93-5280-431-3)

` 500

ववतरक: अ्व्ण पवबलकेशनस

आगथामी पुसतक
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पॉल ऑसलवहर हे ्यशसवी प्रिंध प्य्जवेक्षक अिून, आपल्यथा प्रदीघ्ज अनुरवथाच्यथा जोरथावर नोंदी आसि मथावह्ीचे रूपथां्र 
िंपूि्ज पदव्युत्र सकंवथा पीएच.डी. प्रिंधथांमध्ये किे करथा्यचे ्यथाववर्यी ्े मथाग्जदश्जन कर्था्. हे पुस्क ्ुमहथालथा 
्यथा िंपूि्ज प्रवक््येची एक ््यथार रूपरेखथाच िथादर कर्े, सजचे अनुिरि केल्यथाि नन्योजन आसि ््यथारी, िैद्थासन्क 
दृक्ष्कोन, प्रथा्नमक मथावह्ी प्रकथाशन आसि ्ोंडी परीक्षेची ््यथारी ्यथा ववववध टपप्यथांचथा प्रवथाि िुलर होईल.

पॉल ऑणलवहिर हे शैक्षसिक लेखक आसि िंशोधक आहे्. िंशोधन पद््ी, सशक्षि, ्त्वज्ञथान, आसि धम्ज ्यथा 
ववर्यथांवर त्यथांनी 19 पुस्कथांचे लेखन वथा िंपथादन केले आहे. ्रिल िथा् रथारथांमध्ये त्यथांची पुस्के रथारथां्रर् 
झथाली आहे्. हडि्जफीलड ववद्थापीठथा् त्यथांनी अनेक वरषे व्यथाख्यथा्था महिून कथाम पथावहले. ्े्े ्े डॉकटर ऑफ 
एज्युकेशन अभ्यथािक्मथाचे प्रमुख हो्े.

वि्णन

लेखकथाववष्यी

तुमचे प्िं्ध णलखथाि, 3e ⁞ पॉल ऑणलवहिर

्यथा िहजिोप्यथा, मथावह्ीपर आसि रंजक पुस्कथाविथारे डेननकोलो आसि िेकर ्ुमहथालथा पररिथामकथारक िंशोधन 
प्रस्थाव िनवण्यथाववर्यी मथाग्जदश्जन कर्था्, ज्यथामुळे ्ुमहथालथा ्ुमच्यथा प्रकलपथािथाठी आस््जक िथा्ह नमळू शकेल 
सकंवथा एखथाद्था िंशोधन पदवी अभ्यथािक्मथा् ्ुमहथालथा स्थान नमळू शकेल. 

पॅम डेननकयोलयो प्रथाध्यथापक (मथानद), िनदी मथानिशथास्तज्ञ, ्यथा रीवडंग ववद्थापीठथा्ून नुकत्यथाच ननवृत् झथाल्यथा आहे्. 

डॉ. ल्युणसंडथा िेकर ्यथा रीवडंग ववद्थापीठथा्ील पथारर्ोवरक ववजेत्यथा वररष्ठ व्यथाख्यथात्यथा आसि फेलो आहे्. त्यथांनी 
आपल्यथा कथारवकदथी् अनेक पदवी आसि पदव्युत्र िंशोधन ववद्थार्यथायंनथा घडवले आहे.

वि्णन

लेखकथांववष्यी

संशयो्धन प्सतथाव ववकणसत करिे ⁞ पॅम डेननकयोलयो |  ल्युणसंडथा िेकर

2016 | 152 pages
PB (978-93-859-8541-6)

` 250

2016 | 220 pages
PB (978-93-859-8542-3)

` 250

शैक्षणिक सथा्धने

ववतरक: अ्व्ण पवबलकेशनस

ववतरक: अ्व्ण पवबलकेशनस

वहिंिीमध्ये उपलब्ध

तुमहिी मुलकी परीक्षथांसथाठी त्यथारी करतथा्य?  
मग त्यथासथाठी पररपूि्ण अशी हिी पुसतके तुमहिथालथा ्यश  

नमळवण्यथासथाठी अत्यथावश्यक आहिेत.
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तुमहिी मुलकी परीक्षथांसथाठी त्यथारी करतथा्य?  
मग त्यथासथाठी पररपूि्ण अशी हिी पुसतके तुमहिथालथा ्यश  

नमळवण्यथासथाठी अत्यथावश्यक आहिेत.
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हवक्रीहवष्ी माहहती

तिररत पुसतके नमळणयासाठी या साइटिर जा.
www.sagepub.in
ई-मेल: marketing@sagepub.in 
bhashasales@sagepub.in

बातम्ांतील सयेज भाषा

15th January 2017
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T S Venkatesh
Mob: +91 98733 55423
e-mail: ts.venkatesh@sagepub.in

Madhusoodan Ghanekar
Mob: +91 93712 36202
e-mail: madhusoodan.ghanekar@sagepub.in

ऑरधाि नोंदवण्ाचये दोन सुलभ मागधा

ATHARVA PUBLICATIONS
Basement - Om Hospital, Near Anglo Urdu High School
Gate No. 2672, Dhake Colony, Jalgaon-425001

SAI JYOTI PUBLICATIONS
Tin-nal Chowk, Kasarpura, Behind Panjeevani Market,  
Itwari, Nagpur- 440002
Email id - Sjp10ng@gmail.com

TEJOMAI DISTRIBUTORS
Shop no.4, Purva Vibhag Vachanalay Building,  
151/5 Raviwar Peth, Kanna Chowk, Solapur- 413005
Email id - tejomaidistributors@gmail.com | www.granthvishwa.com

प्रसतुत मावहती कॅटलॉग छिापणया्या िेळेची आहे याची कृपया नोंद घयािी. वकमती कोणतयाही पूि्यसूचनेणशिाय बदलू शकतात.

 
30th July 2017

सुभाषचंदां्या चररत्ात शरदबाबूं्या 1946 ते 1950 या आयुषया्या शेिट्या चार िषायंतील राजकारणाची फारशी मावहती नसते. आणण 
ते सिाभाविकच आहे. कारण तया कालखंडाशी सुभाषचंदांचा संबंधच नवहता. शरदबाबूंचे या काळातले राजकारण हा सितंत् भारता्या 
नननम्यतीप्रवक्रये्या इवतहासातील एक महत्िाचा भाग आहे. याबद्दल 
बरीचशी विश्वसनीय मावहती देणारे पुसतक शरदबाबूंची नात 
माधुरी बोस यांनी णलवहले आहे. ‘The Bose Brothers and Indian 
Independence: An Insider’s Account’ या तयां्या पुसतकाचा 
मराठी अनुिाद सेज प्रकाशना्या भाषा विभागाने प्रणसद्ध केला आहे. 
‘बोस बंधू आणण भारतीय सिातंत्य : मम्यबंधातलया आठिणी’ हे 
अनुिावदत पुसतक बरीच निी मावहती देणारे आहे.

माधुरी बोस यांचे पुसतक एका दृष्ीने फार महत्िाचे आहे. शरदबाबूंची आणण अमीय बोस यांची सि्य कागदपत्े तयांना उपल्ध झाली आणण 
तया्या आधारे तयांनी हे चररत् णलवहले आहे. 
शरदबाबूंची भाषणे आणण तयांची पत्े तयांनी 
उद्धृत केली आहेत. तयातच सुभाषचंदां्या 
पतनी एमेली शेकल यांचे भािपूण्य पत् आणण 
तयाला शरदबाबूंनी पाठिलेले उत्तरही तयात 
वदले आहे. भारता्या फाळणी्या िेळ्या 
राजकीय इवतहासात रस असणाऱयांबरोबरच 
सुभाषचंदां्या चररत्ातही रस असणाऱया 
िाचकांना हे पुसतक उपयुक्त ठरेल.

Manoj V Neemkar
Mob: +91 98338 60729
e-mail: manoj.neemkar@sagepub.in

GOEL BOOK AGENCIES
31, Budhwar Peth, Appa Balwant Chowk, Pune - 411002
www.brillions.com

खास हवतिक



सन 2015 मध्ये सुरू झालयेल्ा सयेज भाषा उपक्रमातर्फे, वैचारिक आणि शैक्षणिक क्षयेत्ातील प्रत्येक थिाप्यंत अत्ाधुननक 
संशोधनाद्ािये भािती् भाषांमधून पोहोचण्ाचा आमचा ननधाधाि आहये. ्ाची सुरुवात आमही मिाठी आणि हहंदीपासून केलयेली 
आहये. वाजवी दिांमध्ये दजजेदाि प्रकाशनये उपलबध करून दयेण्ाचा हा उपक्रम आमही प्रत्येक भािती् भाषयेमध्ये िाबविाि 
आहोत.

सयेजचये सहकािी बना

आपण एखाद्ा विषयातले तज्ज्ञ आहात का आणण 
हसतणलखखतांचे परीक्षण करू इच्छिता?

भाषांतर क्षेत्ात  
आपलयाला भविषय घडिायचे आहे का? 

जगातलया अग्रणी शैक्षणणक प्रकाशकाबरोबर एक  
वितरक महणून आपलयाला काम करायला आिडेल?

sagebhasha@sagepub.in िर कळिा.

भािती् भाषांमध्ये प्रकाशन का्धाक्रम


