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दि दिनिंग 
मॅिेजर
व्यािसयान्क ्शयाची 
शयाश्वत तत्िे 2e
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.

लेखकयाििष्ी
िॉल्टर िवहिएरया हे इंटरनॅशनल कौसनिल ऑफ मॅनेजमेंट कनिसलटंग 
इसनसटट्ुटिचे (आ्यिीएमिीआ्य) मथाजी अध्यक्ष आहे्. 

2016 • 276 pages • PB (978-93-515-0679-9)

अधीर 
व्िस्यापक
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.

लेखकयाििष्ी
िॉल्टर िवहिएरया हे इंटरनॅशनल कौसनिल ऑफ मॅनेजमेंट कनिसलटंग 
इसनसटट्ुटिचे (आ्यिीएमिीआ्य) मथाजी अध्यक्ष आहे्.

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

मॅिेजर ते 
सीईओ
उतकषयाषाच्या िया्टेतले ९ 
्टपपे 2e
्यथा पूि्जपिे िुधथारर् आवृत्ीच्यथा 
मथाध्यमथा्ून वॉलटर सवहएरथा पुनहथा 
एकदथा आपल्यथा रेटीलथा आले 
आहे्. िोि्ीलथा आहे अ्था्ज्च 
त्यथांचथा नचरं्न द्ष्ेपिथा. हे पुस्क ्ुमच्यथािथाठी ठरेल ९ टपप्यथांचथा 
मथाग्जदश्जक, जो ्ुमहथालथा पलीकडच्यथा त्यथा िीईओ केविनप्ययं् 
पोहोचण्यथाि मद् करेल. मॅनेजमेंट क्षेत्था् हमखथाि ्यशसवी 
वहथा्यचे अिेल, ्र सवहएरथा ्ुमचे गुरू ठरू शक्था्.

लेखकयाििष्ी
िॉल्टर िवहिएरया हे इंटरनॅशनल कौसनिल ऑफ मॅनेजमेंट कनिसलटंग 
इसनसटट्ुटिचे (आ्यिीएमिीआ्य) मथाजी अध्यक्ष आहे्.

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

इझी मिी
पैशयाच्या उत्कयांतीचया 
इदतहियास: रॉदिनसि ्करुसो 
ते पदहिले महिया्रुद्ध
‘इझी मनी’ ्यथा पुस्कथा् वववेक 
कौल ्यथांनी पैशथाचथा इव्हथाि 
आसि पैशथाच्यथा सवरूपथा् झथालेल्यथा 
िदलथांमुळे आपल्यथा ववत्ी्य आसि 
िथामथासजक इव्हथािथालथा कशी वळिे नमळ् गेली ्यथाचे िमग्र 
वववेचन केले आहे. हथा ववत्ी्य इव्हथाि अभ्यथािल्यथाने आपल्यथालथा 
िध्यथा रेडिथाव् अिलेल्यथा अनेक प्रशथांचे सवरूप ्र िमजेलच, 
सशवथा्य पि ्यथा िमस्यथांचथा उगम, उद्य किथा हो्ो हेही िमजू 
शकेल.

लेखकयाििष्ी
दििेक 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. 

2016 • 284 pages • PB (978-93-515-0717-8)
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दहिंिीमध्े उपलबध

दहिंिीमध्े उपलबध
उद्ोग आणि व्िस्यापि
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कया्याषाल्ीि 
भयािनिक 
िरुिद्धमत्या
एक व्यािसयान्क 
मयागषािशषाक 4e
ि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. 

लेखकयाििष्ी
िणलप णसंग हे ज्येष्ठ िनदी अनधकथारी अिून, १९८२ मध्ये 
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. 

2017 • 176 pages • PB (978-93-859-8538-6)

दहिंिीमध्े उपलबध

कोि फसिते 
आणि कसे?
घो्टयाळे, लियाडी आणि 
कॉपपोरे्ट दिश्वयाची 
कयाळोखी ियाजू
कॉपपोरेट जग्था् उद्भविथाऱ्यथा 
घोटथाळ्यथांचे आसि फिविुकींचे 
नमेके वि्जन ्यथा पुस्कथा् पथाहथा्यलथा 
नमळ्े. िहथा वरथायंच्यथा अ्क िंशोधनथानं्र ग्कथाळथा्ील अनेक 
कॉपपोरेट गुन्हथांचथा, त्यथांमथागील पथार््जरूमी आसि पररसस््ींचथा 
लेखथाजोखथा आपल्यथािमोर ्ये्ो. 

लेखकयाििष्ी
रॉदिि िॅिजजी ्यथांनी २० हून अनधक देशथांमधील िहुरथाष्ट्ी्य 
कंपन्यथांमध्ये गेली ३५ वरषे महत्वथाच्यथा जिथािदथाऱ्यथा िथांरथाळल्यथा 
आहे्. ्े चथाट्जड्ज अकथाउंटंट, कॉसट आसि मॅनेजमेंट अकथाउंटंट, 
कंपनी िेक्ेटरी अिून, वथासिज्य ववर्यथा् पदव्युत्र पदवीधथारक 
आहे्. 

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

सोमियारिर 
प्ेम करया आणि 
तरुिपिी 
नििृत् वहिया
‘िो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.

लेखकयाििष्ी
णसद्धया्षा शमयाषा हे िकिेि मंकि परफॉम्जनि कनिसलटंग ्यथा 
कंपनीचे मुख्य कथा्य्जकथारी अनधकथारी हो्.

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

कॅमपस ्टू 
कॉपपोरे्ट 
रोजगयारक्षम हिोण्याचया 
्शोमयागषा
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.

लेखकयाििष्ी
गंगयाधर जोशी, मथाजी िंचथालक, सिमिथा्योसिि इसनसटट्ूट ऑफ 
ऑपरेशनि मॅनेजमेंट (एिआ्यओएम), नथासशक

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

` 250

` 375
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` 350

दहिंिीमध्े उपलबध
उद्ोग आणि व्िस्यापि
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िेहििोली
व्यािसयान्कयांिया 
मयागषािशषाि, 3e
िध्यथाच्यथा सपधषेच्यथा ्यगुथा् 
दहेिोलीवरील नन्यतं्ि ह े एक 
अत्यथावश्यक कौशल्य िनले 
आह.े अनधकथारी वग्ज, मनोरजंन 
व्यथाविथान्यक, रथाजकथारिी, िलेवेरिटी 
्यथानंथा ्यशोसशखरथावर ने्  े ्ी त्यथाचंी दहेिोलीच! ह े पसु्क त्यथा 
िहुचनच्ज  दहेिोलीच े रहस्य उलगडनू दथाखव े्. 

लेखकयाििष्ी
हिेडदिग लेदिस हे सशक्षि्जज्ञ आसि लेखक अिून, त्यथांनी 
व्यथाख्यथा्था आसि प्रथाचथा्य्ज महिूनही कथाम पथावहले आहे. १९९३ 
मध्ये त्यथांनथा नवी वदल्ी्ील अखखल रथार्ी्य खरिस्ी उच्चसशक्षि 
िंघटनेकडून (एआ्यएिीएचई) रेवहरंड टी. ए. मस््यथाि 
इनोवहेवटवह टीचर पुरसकथार प्रदथान करण्यथा् आलथा. 

2016 • 292 pages • PB (978-93-515-0709-3)

मदहिलया 
उद्ोजक
प्ेरियािया्क ्शोगया्या 
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.

लेखकयाििष्ी
अदिियाश दकरपयाल हे टथाटथा इंटरनॅशनल सल.चे मथाजी उपथाध्यक्ष 
आहे्.

2017 • 176 pages • PB (978-93-866-0216-9)

िेते आणि 
िेतृति दिचयार
भयारती् उद्ोजकयांचया 
दृष्टिकोि
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. 

लेखकयाििष्ी
ऑल इंवड्यथा मॅनेजमेंट अिोसिएशन — ऑल इंवड्यथा मॅनेजमेंट 
अिोसिएशन, नवी वदल्ी, रथार्

2016 • 184 pages • PB (978-93-515-0701-7)

्शसिी 
जीिियासयाठीची 
कौशल्े
्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.

लेखकयाििष्ी
अलकया ियाडकर, मथाजी अध्यथापक, मथानिशथास्त ववरथाग, पुिे 
ववद्थापीठ

2018 • 450 pages • PB (978-93-528-0631-7)

` 250

` 195

` 250

` 550
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दिरयामयाची 
घोषिया एकया 
ििीि भदिष्याची 
निनमषाती
सहिया सोप्या ्टपप्यांतूि 
अ्षापूिषा भदिष्याकडे
आपल्यथापकैी प्रत्यकेथाच,े िमथाजथा्ील प्रत्यके घटकथाच,े प्रत्यके 
क्षते्था् एक िनुनक्चि्, अपसेक्ष्, ठरथावीक रववष्य आह.े पि.. 
् ेआपल्यथािथाठी सवीकथारथाह्ज आह ेकथा? रववष्य व््जवण्यथाचथा िवथाय्ं  
िोपथा मथाग्ज महिज,े सव्ःच ् े घडवि!े ‘ववरथामथाची घोरिथा एकथा 
नवीन रववष्यथाची नननम््ज ी’ ह े पसु्क सव्ःच्यथा पिं् ीच े रववष्य 
घडवण्यथािथाठी अव्श्य िलुर्ने े६ िोप्यथा टपप्यथाचंी रूपररेथा पुरव े्.

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

2018 • 254 pages • PB (978-93-528-0412-2)

दहिंिीमध्े उपलबध

संशोधि पद्धती
ििोदितयांकररतया ्कमियार 
मयागषािशषाक, 4e
िं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.

लेखकयाििष्ी
रिणजत कुमयार ्यथांनथा ऑसटट्ेसल्यथा्ील कवट्जन ्युननवहसि्जटी ऑफ 
टेकनॉलॉजी आसि ्युननवहसि्जटी ऑफ वेसटन्ज ऑसटट्ेसल्यथा ्ये्े ३० 
वरषे अध्यथापनथाचथा अनुरव आहे. ्े िध्यथा ्युननवहसि्जटी ऑफ वेसटन्ज 
ऑसटट्ेसल्यथा ्ये्े िंशोधन आसि मूल्यमथापन मुक् िल्थागथार 
महिून कथाम कर्था्. 

2017 • 468 pages • PB (978-93-515-0707-9)

्शसिी 
गरुियातमक 
संशोधि
ििणशक्या दिद्यार्याांसयाठी 
व्यािहियाररक मयागषािशषाि
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 आतमववर्थाि नमळेल. 

लेखकयांदिष्ी
वहिणजषानि्या ब्याऊि ्यथा न्यूझीलंडमधील ऑकलंड ्ये्ील ऑकलंड 
ववद्थापीठथा् मथानिशथास्त ववरथागथा् िह्योगी प्रथाध्यथावपकथा आहे्. 

िवहिक्टोरर्या क्यार्क ्यथा इंगलंडमधील वरिसटॉल ्ये्ील वसेट इंगलंड 
ववद्थापीठथा् मथानिशथास्त ववरथागथा् िह्योगी प्रथाध्यथावपकथा आहे् .

2016 • 400 pages • PB (978-93-515-0693-5)

संख्याशयास्तयाची 
तोंडओळख 3e
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. 

लेखकयाििष्ी
फ्डेररक एल. कुलीज (पीएच.डी.) ्यथानंी फ्ोररडथा ववद्थापीठथा ू्न 
मथानिशथास्त ववर्यथा् िी.ए., एम.ए. आसि पीएच.डी. पिू्ज केली. 
त्यथानंी फ्ोररडथा् गनेिववल ्ये्ील शडँि वटनचगं हॉससपटलमधनू 
नचवकतिक चे् थामथानिशथास्तथा् (clinical neuropsychology) 
पोसटडॉकटरल पथाठ्वतृ्ी पिू्ज केली. त्यथानंी रथार्था् ्ीन फुलरिथाइट 
पथाठ्वतृ्ींवर कथाम केल े आह.े

2017 • 476 pages • PB (978-93-515-0695-9)

` 295

` 395

` 425

` 495
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संशोधि प्कलप 
कसया करयािया 
्याियाितचे 
आिश्क 
मयागषािशषाि 2e
‘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. 

लेखकयाििष्ी
झीिया ओ’णलअरी ्यथा िशंोधन कथा्य्जपद््ी अभ्यथािक्षते्था्ल्यथा 
आं् ररथाष्ट्ी्य की्थीच्यथा ्जज्ञ आहे् . पुरथावथाधथारर् ननि्ज्यप्रवक््यिेथाठी 
िशंोधनथाची उप्योसज्था हथा त्यथाचंथा ववशरे आवडीचथा ववर्य. त्यथा 
ऑसटट्सेल्यथा-न्यझूीलडं शथािनव्यवस्था िसं्मेध्य ेसिनन्यर फेलो आहे् . 

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

संशोधि 
संरचिया
गरुियातमक, संख्यातमक 
आणि नमश्र पद्धतींचे 
दृष्टिकोि 4e
िंशोधन िंरचनेच्यथा एकथाच 
पुस्कथा् वथाचकथालथा गुिथातमक, 
िंख्यथातमक आसि नमश्र पद््ींमध्ये 
्ुलनथा करण्यथाची िंधी नमळ्े. िंशोधनथाच्यथा प्रवक््ये्ील 
िुरुवथा्ीच्यथा ्थासत्वक गृही्प्रमे्यथांपथािून ्े िंशोधन लेखन आसि 
िथादरीकरिथाच्यथा टपप्यथांदरम्यथान ्यथा पद््ींची िप्रमथाि नचवकतिथा 
आढळ्े.

लेखकयाििष्ी
जॉि डबल्ू. ्केसिेल हे ्युननवहसि्जटी ऑफ नेरिथासकथा, सलंकन 
्ये्े शैक्षसिक मथानिशथास्तथाचे प्रथाध्यथापक आहे्.

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

एसपीएसएसचे 
प्या्नमक पयाठ
मथानव्यववद्था, आ्यवुव्जज्ञथान, िथामथासजक 
शथास्तथािंथाठीच े ह े पुरविी पसु्क 
एिपीएिएि, िखं्यथाशथास्त सकंवथा 
गसि् ्यथाचंी कोि्ीही पथार््जरमूी 
निलले्यथा वथाचकथानंथा एिपीएिएिची 
्ोंडओळख करून दे् .े एकीकडे 
ववर्यथािथाि् धथास्ी कमी करून 
आतमववर्थाि वथाढव्थानथाच, पॉइटं अडँ क्लिक पद््ीन ेशथास्तशदु् 
िशंोधनथा्ील नमेकी उदथाहरि े मथाडंनू वथाचकथानंथा मथाग्जदश्जन कर्े 
आसि प्रव्कृ्ी िथादर करण्यथाि उद्कु् कर्.े 

लेखकयांदिष्ी
मिॅफ्डे त ेग्ोतने्रुईस ह ेइटंर्यनुनवहसि्जटी िेंटर फॉर िोशल िथा्यनि 
स्अरी अडँ मे् डॉलॉजी (आ्यिीएि) ्यथा िसं्े्  क्थावंटटवेटव 
डटेथा अनॅथासलसिि ्यथा ववर्यथाच े िह्योगी प्रथाध्यथापक आहे् .

आन्केे मणॅ्जसिे ्यथा रडॅिथाऊड ्यनुनवहसि्जटीच्यथा सटट्टॅजी अडँ 
डवेहलपमेंट ववरथागथा  धोरिववर्यक िल्थागथार महिनू कथा्य्जर् आहे् .

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

गरुियातमक 
संशोधियाची 
कया्षापद्धती 3e
िं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.

लेखकयाििष्ी
शयाणलषाि िगॅी हिसे-दििर, पीएच.डी., ्यथा चसेटनट वहल, मिॅचॅ्यिुटेि 
्ये्ील िॉसटन कॉलजेमध्य ेिमथाजशथास्तथाच्यथा प्रथाध्यथावपकथा आसि स्ती 
आसि सलगं अभ्यथािक्मथाच्यथा िचंथासलकथा आहे् .

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

` 325

` 250

` 325

` 475
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गरुियातमक 
संशोधि, 4e
अव्श्य ्यशसवी अिे हे पुस्क 
पूि्जपिे िुधथारर् आसि पुनरीसक्ष् 
करण्यथा् आले अिून, त्यथामुळे 
अनधक िमग्र आसि िुगम िनले 
आहे. स्थावप् सिद्थान्, िंशोधन 
नीव्मूल्ये आसि िंरचनथातमक 
आढथावथा अशथा महत्वथाच्यथा ववर्यथांवरील प्रकरिे नव्यथाने अं्रू्ज् 
करण्यथा् आली आहे्.

संपयािक पररच्
डेिवहिड णसलिरमि हे लंडनमधील गोलडससमरि महथाववद्थाल्यथा् 
िमथाजशथास्त ववर्यथाचे मथानद प्रथाध्यथापक आहे्. िेजिथाठी त्यथांनी 
अनेक प्रचंड खपथाची पुस्के सलवहली आहे्.

2018 • 400 pages • PB (978-93-528-0862-5)

दहिंिीमध्े उपलबध

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

लेखकयाििष्ी
सयारया कयारो ्यथा ऑकिफड्ज ्युननवहसि्जटी प्रेिमध्ये अ््ज आसि 
ववत् िंपथादक आहे्. 

2017 • 136 pages • PB (978-93-859-8539-3)

संशोधि 
प्सतयाि 
दिकणसत 
करिे
्यथा िहजिोप्यथा, मथावह्ीपर आसि 
रंजक पुस्कथाद्थारे 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. 

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

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

2017 • 160 pages • PB (978-93-859-8541-6)

तरुमचे प्िंध 
णलखयाि 3e
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. 

लेखकयाििष्ी
पॉल ऑणलवहिर हे शैक्षसिक लेखक आसि िंशोधक आहे्. 
िंशोधन पद््ी, सशक्षि, ्त्वज्ञथान, आसि धम्ज ्यथा ववर्यथांवर 
१९ 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. 

2016 • 172 pages • PB (978-93-859-8542-3)

` 745

` 250

` 250

` 250

दहिंिीमध्े उपलबध
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जयादतव्िस्ेची 
परुिरषाचिया
पदित्रतेकडूि 
अपदित्रतेकडे
हे पुस्क जथाव्व्यवस्े्ील 
आस््जक, रथाजकी्य, आसि 
वैचथाररक घटकथांच्यथा आं्रक्षेत्थाचथा 
ऐव्हथासिक दृक्ष्कोनथा्ून 
अभ्यथाि कर्े. वथास्ववक जथा्ी 
व्यवस्था ही धथानम्जक व धम्जननरपेक्ष ववचथारधथारेच्यथा आधथारे अिलेली 
जमीन हक्क व रथाजकी्य ित्था ्यथांची उ्रंड दश्जव्े. मुख्य 
प्रवथाहथा्ील िमथाजशथास्तज्ञ हे जथाव्व्यवस्ेच्यथा आचथारपद््ी्ील 
एकसजनिीपिथावरच लक्ष केंवद्् कर् अिल्यथाने अं्जथा्ज्ी्य 
अिमथान्ेकडे दुल्जक्ष हो् अिलेले वदिून ्ये्े.

लेखकयाििष्ी
हिीरया णसंहि हे ्यॉर्क ववद्थापीठ, टोरथांटो ्ये्े िमथाजशथास्तथाचे 
अध्यथापन कर्था्.

2018 • 312 pages • PB

भयारतयातील 
िौद्धधमम
ब्याह्मिीधमषा ि 
जयाती्तेलया आवहियाि
रथार्था्ील िौद्धमम, रिथाह्मिवथाद 
आसि जथाव््य्ेच्यथा २५०० वरथायंच्यथा 
प्रवथािथाचथा रंजक शोध हे पुस्क 
घे्े. डॉ. गेल ऑमवेट िौद्धममथाचथा 
ऐव्हथासिक, िथामथासजक, रथाजकी्य आसि ्थासत्वक अंगथांनी धथांडोळथा 
िम््जपिे घे्था्. 

लेखकयाििष्ी
गेल ऑमिे्ट ्यथा मुक् लेखखकथा आसि ववकथाि िल्थागथार आहे्. 
दसल्, जथाव्ववरोधी, शे्करी, प्यथा्जवरि आसि ववशेर्ः ग्रथामीि 
मवहलथांशी िंिंनध् ववववध चळवळींमध्ये त्यथांचथा िवक््य िहरथाग 
रथावहलथा.

2016 • 404 pages • PB (978-93-515-0713-0)

भयारतयातील 
िणलत समयाज
सयामूदहिक 
दिनधणलखखतयाच्या शोधयात
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. 

लेखकयाििष्ी
सरुखिेि ्ोरयात, रथार्ी्य िथामथासजक शथास्त िंशोधन परररद 
(आ्यिीएिएिआर); प्रथाध्यथापक, जवथाहरलथाल नेहरू ववद्थापीठ.

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

दहिंिुति-मरुक्त 
भयारत
िणलत-िहुजि, 
सयामयाणजक-आध्याितमक 
आणि िैज्यानिक 
्कयांतीिरील नचंति
‘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. 

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

2017 • 336 pages • PB (978-93-859-8543-0)

` 475

` 350

` 450

` 395
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भयारतयातील 
सयामयाणजक 
चळिळी
एक सयादहिित्क परयामशषा 2e
ि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 १८५७ पथािून िुरू झथालेल्यथा िथामथासजक 
चळवळींशी िंिंनध् िथावहत्यथाची िथाक्षेपी िमीक्षथा आसि ववश्ेरि 
कर्े.

लेखकयाििष्ी
घिश्याम शयाहि हे िध्यथा नेदरलँडिमधील वथािेनथार ्ये्ील 
‘नेदरलँडि इसनसटट्ूट ऑफ अॅडवहथानसड सटडी इन ्हुमॅननटीज 
अँड िोशल िथा्यनिेि’ ्यथा िंस्ेचे ववद्थावृत्ीधथारक आहे्.

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

दहिंिीमध्े उपलबध

भयारती् 
समयाजशयास्त
समस्या आणि आवहियािे
‘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. 

लेखकयाििष्ी
एल. ्यारया. भयाई ्यथा मदुरथाई कथामरथाज ववद्थापीठथा् िमथाजशथास्त 
ववरथागथा् वररष्ठ प्रथाध्यथापक आसि ववरथागप्रमुख होत्यथा. त्यथांनथा 
िमथाजशथास्तथा्ील अध्यथापन आसि िंशोधनथाचथा ३७ पेक्षथा जथास् 
वरथायंचथा अनुरव आहे.

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

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

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

2017 • 212 pages • PB (978-93-528-0415-3)

मयातृतियािद्दलच्या  
शंकयाकुशंकया
स्तीियाियाचे सैद्धयानतीकरि
मथा्तृवथािद्दलच्यथा शकंथाकुशकंथा 
ह े स्तीवथादथाच े िदै्थान्ीकरि ्यथा 
मथासलके्ल े चौ् े पसु्क आह.े 
रथार्ी्य िमथाजथाच्यथा आकलनथािथाठी 
मथा्तृवथाववर्यीच े आकलन 
अत्यथावश्यक आह,े ्यथा मदुद्थावर ्यथा पसु्कथाचथा रर आह.े रथार् 
जथागव्क रथाडंवली व्यवस े्चथा घटक िनल्यथापथािनू मथा्तृवथाच्यथा 
िकंलपने्  आसि आचरिथा् िदल झथाललेथा वदिनू ्ये् ो. ्यथा 
पसु्कथा् मथा्तृवथाच े एक ववचथारधथारथा महिनू आसि एक आचरि 
महिनू ववश्रेि करण्यथा् आल े आह.े 

लेखकयाििष्ी
्शोधरया ियागची (१९३७-२०१५) ्यथा जथादवपूर ववद्थापीठथा् 
मवहलथा अभ्यथाि ववर्यथाच्यथा गुिश्री प्रथाध्यथापक होत्यथा. पक्चिम िंगथाल 
मवहलथा आ्योगथाच्यथा अध्यक्ष महिूनही त्यथांनी कथाम पथावहले आहे.

2018 • 145 pages • PB (978-93-528-0424-5)

` 350

` 250

` 350

` 250
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खयािी
गयांधींच्या ्कयांतीचे 
महियाप्तीक
वस्तथाद्थारे एक्था, िक्षमीकरि 
आसि दथास्यमुक्ी ्यथा रूपकथांच्यथा 
अभ्यथािथाच्यथा मथाध्यमथा्ून एकथा 
प्र्ीकथाची िंपूि्ज िमथाजथा् 
गुिथातमक पररव््जन घडवून 
आिण्यथाची ्थाकद ्यथाचथा शोध घे्थानथाहे पुस्क िहुआ्यथामी 
पररप्रेक््यथा्ून अव्श्य िथारकथाईने पेहरथावथाच्यथा िंवथादशैली् दडलेले 
िथाम्थाज्यित्ेच्यथा उल्थापथाल्ीचे परीक्षि कर्े

लेखकयाििष्ी
पी्टर गोंसयािलिस, पीएच.डी. ह,े िलॅसेशअन पॉटंीवफकल 
्युननवहसि्जटी, रोम ्ये् ेिथामथासजक िपं्ररेि शथास्तथाच ेअध्यथापक आहे् .

2018 • 344 pages • PB (978-93-532-8209-7)

िस्तयाद्यारे 
सियातंत््प्याप्ी
गयांधीप्िीत सििेशी 
्कयांतीमधील आियाहिियाची 
मीमयांसया
महथातमथा गथांधी ्यथांनी सवदेशी 
पेहरथावथाच्यथा वथापरथाच्यथा प्ररथावी 
िंदेशथा्ून ३० कोटी रथार्ी्य 
ज्यथा् िहरथागी झथाले अशी अरू्पूव्ज क्थां्ी कशी घडवली ्यथाचथा 
शोध प्रस्ु् ग्रं्था्ून घेण्यथा् आलथा आहे. सवदेशी वस्तथांच्यथा 
वथापरथा्ून दथास्यमुक्ी नमळवण्यथाच्यथा गथांधींच्यथा वैसशषट्पूि्ज 
धोरिथावर लेखकथाने प्रकथाश टथाकलथा आहे.

लेखकयाििष्ी
पी्टर गोंसयािलिस, पीएच.डी. ह,े िलॅसेशअन पॉटंीवफकल 
्युननवहसि्जटी, रोम ्ये् ेिथामथासजक िपं्ररेि शथास्तथाच ेअध्यथापक आहे् .

2018 • 216 pages • PB (978-93-528-0783-3)

आरएसएस, 
शयाले् 
पयाठ्यपरुसतके 
आणि महियातमया 
गयांधींची हित्या
दहिंिू सयांप्ियान्क प्कलप 
्यथा पुस्कथा्ून रथाष्ट्ी्य सव्यंिेवक िंघथाच्यथा शथाले्य पुस्कथांचे 
सवरूप, महथातमथा गथांधींची हत्यथा आसि िथावरकर व गोळवलकर 
्यथांनी पुरसकृ् केलेली वहंदू िथांप्रदथान्यक ववचथारधथारथा ्यथा व्नही 
घटकथांचथा िखोल अभ्यथाि करून त्यथांच्यथा्ील परसपरिंिंध सपष् 
केलथा आहे.

लेखकयांदिष्ी
आदित् मरुखजजी ऐव्हथासिक अभ्यथाि केंद्, जवथाहरलथाल नेहरू 
्युननवहसि्जटी, नवी वदल्ी, रथार्

मृिुलया मरुखजजी जवथाहरलथाल नेहरू ्युननवहसि्जटी, नवी वदल्ी, रथार् 

सरुचतेया महियाजि जवथाहरलथाल नहेरू ्यनुनवहसि्जटी, नवी वदल्ी, रथार्

2018 • 124 pages • PB (978-93-528-0834-2)

अ्टलयांद्टक 
गयांधी
सयागरयापयार महियातमया
अटलथांवटक गथांधी, िथागरथापथार महथातमथा 
हे पुस्क ववदेशी स्लथां्र, उत्र 
वथािथाहव्क िंरथारि सिद्थान् 
आसि प्रव्कथारथातमक अभ्यथािथा्ील 
अलीकडचे अटलथांवटक वळि 
्यथांच्यथा चौकटी्ून गथांधींचथा रथार्ी्य विथाह् ् े दसक्षि आवरिके्ील 
मळे आसि खथािी इ्वरच्यथा प्रवथािथा्ील अनुरव िमोर आिण्यथाचथा 
प्र्यतन कर्े.

लेखकयाििष्ी
िणलिी ि्टरयाजि ्यथा िध्यथा मथानवववज्ञथान महथाववद्थाल्य, पोटपो 
रीको ववद्थापीठ, ्ये्े इंग्रजी ववरथागथा् प्रथाध्यथावपकथा आहे्.

2018 • 272 pages • PB (978-93-532-8237-0)

` 495

` 250

` 345

` 450

दहिंिीमध्े उपलबध
समयाजशयास्त | इदतहियास
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गयांधी आणि 
अली िंधू
एकया मैत्रीचे चररत्र
ह ेपसु्क महिज े१९१९ ् े१९३१ 
्यथा दरम्यथान गथाधंी व अली िधंू 
्यथाचं्यथा्ील नथात्यथाचथा अिहकथार-
खखलथाफ् चळवळींच्यथा िदंरथा््ज नू 
घे् ललेथा परथामश्ज आह.े गथाधंींचथा 
खखलथाफ् आदंोलनथा्ील िहरथाग हथा एकथा मसुलीम प्रशथाच े रथाष्ट्ी्य 
प्रशथा् रूपथां् र करण्यथाच्यथा उपक्मथा्ील पवहलथाच ् टे िहरथाग हो्था.

लेखकयाििष्ी
रयाखहिरर च्टजजी रथाज्यशथास्तथा्ील ्यु.जी.िी मथानद िदस्य, 
कलकत्था ववद्थापीठ, कोलकथा्था

2018 • 228 pages • PB (978-93-528-0844-1)

िोस िंधू 
आणि भयारती् 
सियातंत््
ममषािंधयातल्या आठििी
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 ववर्थािू दू्ही हो्े. 

लेखकयाििष्ी
मयाधरुरी िोस ्यथा शरद चंद् िोि ्यथांची नथा् आसि िुरथार चंद् 
िोि ्यथांच्यथा नथा्पु्िी आहे्. त्यथा मथानवथानधकथार वकील महिून 
सजननवहथा आसि पूव्ज आवरिके्ील िं्युक् रथाष्ट्थांच्यथा िंघटनथांिोि्, 
्िेच लंडन ्ये्ील रथाष्ट्कुल िनचवथाल्यथािोि् कथा्य्जर् आहे्.

2017 • 296 pages • PB (978-93-859-8533-1)सयामयाणजक 
कया्षाकत्याांसयाठी 
कौशल् 
प्णशक्षि
एक मयादहितीपरुसतक
ि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.

संपयािकयांदिष्ी
सरुधया ियातयार ्यथा पुण्यथा्ील कवषे िमथाजिेवथा िंस्ेमध्ये वररष्ठ 
अध्यथापक होत्यथा.
रुमया ियािीकर ्यथा पुण्यथा्ील कवषे िमथाजिेवथा िंस्ेमध्ये वररष्ठ 
अध्यथापक आहे्.
गीतया रयाि ्यथा पुण्यथा्ील कवषे िमथाजिेवथा िंस्ेमध्ये वररष्ठ 
व्यथाख्यथा्था आहे्.
ियागमिी रयाि ्यथा पुण्यथा्ील कवषे िमथाजिेवथा िंस्ेमध्ये अध्यथापन 
कथा्य्ज कर्था्.
उज्िलया मसिेकर ्यथा पुण्यथा्ील कवषे िमथाजिेवथा िंस्ेमध्ये 
अध्यथापन कथा्य्ज कर्था्.

2017 • 308 pages • PB (978-93-528-0477-1)

भयारतयातील 
मतियाि 
ितषाियाचे मयापि
प्रस्ु्  पसु्कथा्नू लखेकथानंी 
रथार्था्ील म्दथान व््जन मथापनथाच्यथा 
पद््ींच्यथा ववववधथागंी पलैूवंर प्रकथाश 
टथाक् म्दथारथाचंी म े्, दृक्ष्कोन 
आसि पवू्जग्रह ्यथाचं्यथा मथापनथाच्यथा हे् नू ेउप्योगथा् आिल्यथा जथािथाऱ्यथा 
ववववध पद््ींवर ववस्थारथान े चचथा्ज केली आह.े ्िचे ववनरन्न 
म्दथारथाचं्यथा म्दथान अनरुवथाचं्यथा ववववध े्ची नोंद करण्यथाकर्था 
प्रत्यके पद््ीच्यथा गिु आसि दोरथाचंी चचथा्ज केली आह.े

लेखकयाििष्ी
संज् कुमयार हे िेंटर फॉर द सटडी ऑफ डेवहलवपंग िोिथा्यटीज 
(िीएिडीएि) चे िंचथालक आहे्. ्िेच ्े लोकनीव् ्यथा 
िीएिडीएिच्यथा िंशोधन कथा्य्जक्मथाचे िहिंचथालक आहे्.
प्िीि रया् हे िेंटर फॉर द सटडी ऑफ डेवहलवपंग िोिथा्यटीज, 
वदल्ी ्ये्े रथाजकी्य ववश्ेरक अिून त्यथांनथा रथाजकथारि, 
ननवडिुकी्य सपधथा्ज आसि रथार्था्ील म् िवषेक्षिं ्यथा क्षेत्थां् 
ववशेर रुची आहे.

2018 • 176 pages • PB (978-93-528-0941-7)

` 425

` 350

` 350

` 375

दहिंिीमध्े उपलबध

दहिंिीमध्े उपलबध

दहिंिीमध्े उपलबध
इदतहियास | रयाजकयारि आणि आंतररयाटिट्ी् संिंध
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भयारती् 
्रुिया आणि 
नििडिरुकी् 
रयाजकयारि
एक उि्ोनमरुख सहिभयाग
रथार्ी्य ्युवथा आसि ननवडिुकी्य 
रथाजकथारि हे पुस्क रथार्ी्य 
्युवथावग्ज आसि देशथा्ील ननवडिुकी्य रथाजकथारि ्यथांच्यथा्ील 
महत्वपूि्ज िंिंधथाचथा अभ्यथाि कर्े. ्िेच रथाजकी्य िमस्यथांच्यथा 
्युवथावगथा्जि अिलेल्यथा जथासिवेच्यथा पथा्ळीचथा अभ्यथाि कर् 
्रुिथांचथा ननवडिुकी्य रथाजकथारिथाकडे वथाढ् कल आसि िहरथाग 
्यथांचे ववश्ेरि कर्े.

लेखकयाििष्ी
संज् कुमयार हे िेंटर फॉर द सटडी ऑफ डेवहलवपंग िोिथा्यटीज 
(िीएिडीएि) चे िंचथालक आहे्. ्िेच ्े लोकनीव् ्यथा 
िीएिडीएिच्यथा िंशोधन कथा्य्जक्मथाचे िहिंचथालक आहे्.

2018 • 228 pages • PB (978-93-532-8234-9)

आंतररयाटिट्ी् 
रयाजकयारि
संकलपिया, णसद्धयानत 
आणि समस्या
रथार्ी्य ववद्थापीठथामंध्य ेआं् ररथाष्ट्ी्य 
रथाजकथारि ्यथा ववर्यथाच्यथा पदवी 
अभ्यथािक्मथािथाठी ्यथा पसु्कथाची 
खथाि रचनथा करण्यथा् आली आह.े 
िध्यथाच्यथा आं् ररथाष्ट्ी्य रथाजकथारिथा्ील मखु्य िकंलपनथा, सिद्थान् 
आसि मदु्द े ्यथाचंी जथाि ववद्थार्यथायंमध्य े नरनवण्यथािथाठी ह े पसु्क 
नक्कीच उप्यकु् ठरले. ववववध मथान्यवर लखेकथानंी ्योगदथान वदलले ेहे 
खडंथातमक पसु्क वथाचल्यथानं् र ्यथा ववर्यथाकड ेपथाहण्यथाचथा आसि ्ो 
मथाडंण्यथाचथा ववद्थार्यथायंचथा दृक्ष्कोन आमलूथाग्र िदलले ्यथा् शकंथा नथाही.

संपयािक पररच्
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 ८ पुस्के आसि 
३० लेख प्रकथासश् झथाले आहे्. 

2017 • 596 pages • PB (978-93-515-0703-1)

भयारतयाच्या 
पररयाटिट् 
धोरियाचया 
परुिदिषाचयार
आवहियािे आणि िीती
रथार्थाच्यथा िध्यथाच्यथा पररथाष्ट् 
धोरिथा्ील आवहथानथांची व्यूहथातमक 
आसि धोरिथातमक नचवकतिथा ह ेपसु्क कर्.े रथार्थाच ेरववष्यकथालीन 
धोरि ठरवू शक्ील अशथा दीघ्जकथालीन घटकथांच ेआसि प्रवथाहथांचे 
ववश्रेि ्यथा् आढळ्.े २१व्यथा श्कथा्ील झपथाट्थान े िदल् 
चथाललले्यथा, व्यथानमश्र अशथा जगथा् एक महथाित्था महिून उद्यथालथा 
्यथा्यच ेअिले, ्र रथार्थालथा आपल्यथा पररथाष्ट् धोरिथांमध्य ेआमूलथाग्र 
िदल करथावथा लथागले, अिथा इशथारथाही लखेक दे् ो. 

लेखकयाििष्ी
रयाजीि सीकरी ्यथांनी एक मुतिद्दी महिून रथार्ी्य पररथाष्ट् 
िेवे् ३६ वरषे व्य्ी् केली. २००६मध्ये पररथाष्ट् मंत्थाल्यथा् 
िनचव महिून ्े ननवृत् झथाले.

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

भयारतयाची 
रयाज्घ्टिया, 
व्यािसयान्क 
िीदतमलू् ेआणि 
मयाििी हिक्क 
रथार्थाची रथाज्यघटनथा, व्यथाविथान्यक 
नीव्मलू्य ेआसि मथानवी हक्क ह ेपसु्क रथार्ी्य रथाज्यघटनथा, मथानवी 
हक्कथाशंी ििंनंध् मलूरू्  िथािी आसि व्यथाविथान्यक नीव्मलू्यथाचंे 
आचरि ्यथाचंथा िवयंकर आढथावथा घे् .े ह े पथाठ्पसु्क ववववध 
ववर्यथाचं े आकलन िहजिलुर प्रकथार े करून दे् .े त्यथाचिरोिर, 
रथाज्यघटनवेरील एखथाद्था अभ्यथािक्मथाच ेउसद्दष् पररिथामकथारक आसि 
्योग्यरीत्यथा गथाठण्यथा्ही ् े ्यशसवी ठर े्.

लेखकयाििष्ी
प्िीिकुमयार मेल्लल्ली, िहथा्यक प्रथाध्यथापक, लोकप्रशथािन 
अभ्यथाि ववरथाग, महैिूर ववद्थापीठ, महैिूर.

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

` 395

` 375

` 425

` 300

दहिंिीमध्े उपलबध

दहिंिीमध्े उपलबध
रयाजकयारि आणि आंतररयाटिट्ी् संिंध
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आधरुनिक 
भयारतयातील 
रयाजकी् 
दिचयार
्यथा खंडथा्ील वीि सफूव््जदथा्यक 
आसि असिल ननिंधथांमध्ये प्रमुख 
आधुननक रथार्ी्य रथाजकी्य 
ववचथारधथारथांचे िमग्र 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.

संपयािकयांदिष्ी
्ॉमस पं्म हे पूवथी िडोद्थाच्यथा महथारथाजथा ि्यथाजीरथाव ववद्थापीठथा् 
प्रथाध्यथापक हो्े.
केिे् डॉ्च्च हे जेनेसिओ ्ये्ील न्यू्यॉर्क ववद्थापीठथा् 
रथाज्यशथास्तथाचे प्रथाध्यथापक हो्े. 

2017 • 420 pages • PB (978-93-515-0711-6)

दहिंिीमध्े उपलबध

सत्या संपयािि
भयारतयातील िस्ती
२०१४मधील 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. २०१४ 
ननवडिुकीच्यथा ववश्ेरिथा् हे पुस्क महत्वपूि्ज ्योगदथान दे्े.

लेखकयांदिष्ी
दिद्रुत च्कितजी हे वदल्ी ववद्थापीठथा् रथाज्यशथास्तथाचे प्रथाध्यथापक 
आहे्.
सरुगयातो हियाजरया हे नवी वदल्ी् विझनेि अँड इमेज मॅनेजमेंट 
िल्थागथार आहे्.

2018 • 252 pages • PB (978-93-528-0406-1)

भयारती् 
प्शयासि
उत्कयांती आणि व्िहियार
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.

लेखकयांदिष्ी
दिद्रुत च्कितजी, प्रथाध्यथापक, रथाज्यशथास्त ववरथाग, वदल्ी ववद्थापीठ. 
प्कयाश चंि, प्रथाध्यथापक, रथाज्यशथास्त ववरथाग, द्यथाल सिंह (िथा्यं.) 
महथाववद्थाल्य, वदल्ी ववद्थापीठ.

2018 • 368 pages • PB (978-93-532-8111-3)

जयागदतकीकरियातील 
लोकप्शयासि
णसद्धयानत आणि व्िहियार
जथागव्कीकरिथाच्यथा आजच्यथा ्यगुथा् 
लोकप्रशथािनथाच्यथा क्षते्था् हो् 
अिलले्यथा घडथामोडींचथा िथारथाशंथातमक 
आढथावथा ‘जथागव्कीकरिथा्ील 
लोकप्रशथािन’ ह े पसु्क घे् .े 
शथािन पद््ी िमजनू घणे्यथािथाठी आवश्यक महत्वथाच्यथा पलैूचंथा 
घे् ललेथा मथागोवथा ह े ्यथा पसु्कथाच े िलस्थान आह.े ह े कर् 
अि्थानथाच, जगररथा् एकूिच िमथाज आसि प्रशथािन प्रिथालींमध्ये 
हो् अिलले्यथा िकं्मिथाची दखलही ह े पसु्क घे् .े

लेखकयांदिष्ी
दिद्रुत च्कितजी, प्रथाध्यथापक, रथाज्यशथास्त ववरथाग, वदल्ी ववद्थापीठ.
प्कयाश चंि, प्रथाध्यथापक, रथाज्यशथास्त ववरथाग, द्यथाल सिंह (िथा्यं.) 
महथाववद्थाल्य, वदल्ी ववद्थापीठ.

2018 • 544 pages • PB (978-93-515-0705-5)

` 400

` 595

` 325

` 595

दहिंिीमध्े उपलबध

दहिंिीमध्े उपलबध
रयाजकयारि आणि आंतररयाटिट्ी् संिंध
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भयारतयातील 
मदहिलयांदिरुद्धचे 
सया्िर गरुनहिे
ह े पसु्क वकशोरव्यीन मलुी 
आसि मवहलथानंथा लक््य करिथाऱ्यथा 
ऑनलथाईन गनु्हथावंरील िथामथासजक-
कथा्यदशेीर िशंोधनथा्ील एक 
महत्वथाच े ्योगदथान ठरल े आह.े 
मलुी सकंवथा मवहलथा ्यथा टट्ोसलगं,ऑनलथाईन ग्रनूमगं, गोपनी्य्चेथा रगं, 
छळविकू,अश्ील िथावहत्य, लैंनगक िदनथामी, मॉसफिंग, सपसूफंग 
आसि अशथाच गनु्हथाचं्यथा िहज लक््य कशथा िन्था् ह े प्रस्ु्  
पसु्कथा्नू दश्जवल े आह.े

लेखकयांदिष्ी
िेियारती हियालिर ्यथा ्युनथा्यटेडवलड्ज सकूल ऑफ लॉ, अहमदथािथाद, 
गुजरथा् ्ये्े कथा्यदेववर्यक अभ्यथािथाच्यथा प्रथाध्यथावपकथा अिून 
िेंटर फॉर िथा्यिर सवहसकटम कथाउनिेसलंग, रथार् च्यथा (मथानद) 
व्यवस्थापकी्य िंचथालक आहे्.
के. ज्शंकर हे रक्षथा शक्ी ववद्थापीठ (पोलीि आसि अं्ग्ज् 
िुरक्षथा ववद्थापीठ) अहमदथािथाद, गुजरथा्, रथार् ्ये्े गुनहथाशथास्त 
ववरथागथाचे प्रथाध्यथापक आसि प्रमुख आहे्.

2018 • 272 pages • PB

जयागदतक 
णजहियाि आणि 
अमेररकया
इरयाक आणि 
अफगयाणिसतयाि पलीकडील 
शभंर िषयाांच े्रुद्ध
जथागव्क सजहथाद पौवथा्जत्य आसि 
पथाक्चिमथात्य आधुननक मथानवी िंसकृ्ीिमोरील िवथायं् मोठथा 
धोकथा आहे,्यथा गृवह्कथावर हथा अभ्यथाि प्रशनचनह उपसस्् कर् 
पथाक्चिमथात्य आसि इसलथानमक िंसकृ्ी परसपरथांशी वविंग् अिून 
त्यथा अननक्चि् कथाळथाप्ययं् एकमेकथांशी झुंज् रथाहिथार, हेच दैवथाने 
सलवहले अिेल, ्र ्ो एकथा वेगळ्यथा िंशोधनथाचथा ववर्य आहे 
अिथा दृक्ष्कोन हे पुस्क िथाळग्े.

लेखकयाििष्ी
तयाज हियाशमी हे इव्हथाि आसि िुरक्षथा अभ्यथािथाचे ननवृत् प्रथाध्यथापक 
आहे्.

2018 • 344 pages • PB (978-93-532-8241-7)

ऑपरेशि बलॅक 
्ंडर 
पजंयािमधील िहिशतियाियाचया 
प्त्क्षिशजी लखेयाजोखया
पजंथािमधील िपु्रसिद् ‘ऑपरशेन 
रलकॅ ्डंर’ ही कथारवथाई िरुू 
करण्यथा् आसि रथािवण्यथा ,् 
अमृ् िरच े ्तकथालीन उपथा्यकु् 
िरि सज् सिगं ्यथाचंथा महत्वथाचथा वथाटथा हो्था. त्यथाचं्यथाच लखेिी्नू 
्यथा कथारवथाईचथा ्रथारक लखेथाजोखथा ्यथा पसु्कथाच्यथा रूपथा् वथाचकथािंमोर 
्ये्ो. ऑपरशेन रल ू सटथारमळु ेपजंथािमधील दहश्वथाद ऊग्र िनलथा. 
पि ऑपरशेन रलकॅ ्डंरमळु े ्यथा दहश्वथादथालथा पथा्यिदं ििलथा. 

लेखकयाििष्ी
सरि णजत णसंग, आ्यएएि (ननवृत्) हे १९८७ ्े १९९२ ्यथा 
कथाळथा् अमृ्िरचे उपथा्युक् हो्े. त्यथांनथा १९८९मध्ये पद्मश्रीने 
िनमथानन् केले गेले.

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

मूल्यांचे 
परुिरुज्ीिि
िैदतक व्िहियार, 
दिश्वयासयाहिषातया आणि 
सरुशयासि ्यांची 
गरुरुदकल्ली
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.

संपयािकयांदिष्ी
ई. श्रीधरि हे वदल्ी मेटट्ो रेल कॉपपोरेशनचे प्रमुख िल्थागथार 
आसि मथाजी व्यवस्थापकी्य िंचथालक आहे्. 
भरत िखलू हे वखलू अॅडवहथा्यजरी िंस्ेचे अध्यक्ष आहे्.

2017 • 228 pages • PB (978-93-528-0403-0)

` 450

` 400

` 520

` 239

दहिंिीमध्े उपलबध
शयांततया आणि संघषषा अभ्यास | िीदत मूल्े

आगथामी पुस्क
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िैिंदिि 
व्िहियारयासयाठी 
अ्षाशयास्त
दिकयास क्षेत्रयातील 
अभ्यासकयांसयाठी सरुलभ 
मयागषािशषाक
हे पुस्क महिजे ववकथािथाच्यथा 
अभ्यथािकथांिथाठी आसि नथागरी-
िथामथासजक कथा्य्जकत्यथायंिथाठी ज्यथांनी ्यथा ववर्यथाचे कुठलेही औपचथाररक 
सशक्षि घे्लेले नथाही, अशथांिथाठी अ््जशथास्तथाचथा िव्जिमथावेशक 
िथारथांश आहे. ्यथा पुस्कथा्ून सव्ंत् प्रकरिथांच्यथा मथाध्यमथाद्थारे 
दथाररदट््य, अिमथान्था, िथामथासजक आसि सलंग रेद आसि प्यथा्जवरिी्य 
प्ररथाव ्यथा महत्वथाच्यथा प्रशथांचथा मथागोवथा घे्लथा आहे.

लेखकयाििष्ी
िी. शयांतयाकुमयार िध्यथा अझीम प्रेमजी ववद्थापीठ, िेंगळुरू ्ये्े 
प्रथाध्यथापक आहे्.

2018 • 376 pages • PB

भयारती् 
अ्षाव्िस्ेची 
सं्कमियािस्या
सी.्टी. कुरर्ि ्यांच्या 
सनमयािया्षा नििंध
रथार्थाच्यथा आस््जक वृद्ीच्यथा 
प्रवक््येचे िु्योग्यरीत्यथा 
दस्ऐवजीकरि झथालेले अिले ्रीही िव्जिथामथान्य आसि क्षेत्ी्य 
िंदरथा्ज्ून िंक्मिथावस्ेदरम्यथान आसि नं्र ननमथा्जि झथालेल्यथा 
िमस्यथा आसि पररिथाम हे धोरिकत्यथायंिथाठी प्रमुख नचं्ेचे ववर्य 
ठरलेले आहे्. िी.टी. कुरर्यन ्यथांच्यथा िनमथानथा््ज प्रकथासश् केलेलथा 
हथा खंड रथार्थाच्यथा गेल्यथा दीड दशकथा्ील वृद्ीच्यथा कथामनगरीचे 
आसि पररिथामथांचे गुिवत्थापूि्ज मूल्यथांकन कर्ो.

संपयािकयांदिष्ी
एस.जिकरयाजि ह े िध्यथा िथाउ् एसश्यथा कॉनिॉवट्ज्यम फॉर 
इटंरवडसिसलिनरी वॉटर ररिोिषेि सटडीज, हदैरथािथाद च ेअध्यक्ष आहे् .
एल.िेंक्टयाचलम हे एमआ्यडीएि, चेन्नई ्ये्े प्रथाध्यथापक आहे्.
आर. मरर् सले् हे िध्यथा मद्थाि सकूल ऑफ इकॉनॉनमकि 
्ये्े मथानद प्रथाध्यथापक आहे्.

2018 • 380 pages • PB (978-93-532-8204-2)

भयारती् 
अ्षाव्िस्या
स्ूल अ्षाशयास्ती् 
आढयािया
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. 

लेखकयाििष्ी
िीलयांजि ियािीक ्यथांनी वदल्ी सकूल ऑफ इकॉनॉनमकिमधून 
अ््जशथास्तथा् एम.ए. पदवी आसि अमेररके्ील ्युटथा सटेट 
्युननवहसि्जटी्नू अ््जशथास्तथा् पीएच.डी. नमळवली आह.े आं् ररथाष्ट्ी्य 
व्यथापथार, मथार्केट िंरचनथा आसि ववकथाि अ््जशथास्तथाच्यथा कथालपरतवे 
ववश्ेरिथावर त्यथांचे िंशोधन आधथारर् आहे. 

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

ग्यामीि दिकयास
तत्िे, धोरिे आणि 
व्िस्यापि 4e

‘ग्रथामीि ववकथाि’ ह ेरथार्था् ग्रथामीि 
ववकथाि आसि व्यवस्थापनथाच्यथा 
क्षते्था्ील ववववध धोरि,े नी्ी 
आसि कथा्य्जक्म ्यथाचंी दखल घिेथारे 
्यथा ववर्यथावरील एकमवेथासद््ी्य 
पथाठ्पसु्क आह.े ग्रथामीि ववकथािथाची मलूरू्  िकंलपनथा, धोरि 
ििंथाधन,े नी्ी, धोरि,े कथा्य्जक्म आसि व्यवस्थापनथाववर्यी िवयंकर 
मथावह्ी दिेथार े ह ेकथाळथाच्यथा किोटीवर उ्रलले ेअि े पथाठ्पसु्क 
आह.े

लेखकयांदिष्ी
क्टयार णसंहि, मथाजी िंचथालक, इसनसटट्ुट ऑफ रुरल मॅनेजमेंट, 
आिंद (आ्यआरएमए), गुजरथा्.
अनिल णशशोदि्या, इनफमषेशन/रेफरनि िवव्जिेि वडपथाट्जमेंट ऑफ 
द कॅलगरी पसरलक लथा्यरिरी, कॅलगरी, कॅनडथा.

2017 • 392 pages • PB (978-93-528-0022-3)

` 595

` 275

` 550

` 400

दहिंिीमध्े उपलबध
अ्षाशयास्त आणि िैकयाणसक अभ्यास
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प्याषािरिी् 
अ्षाशयास्त
णसद्धयानत आणि उप्ोजि
प्यथा्जवरिी्य अ््जशथास्त : 
सिद्थान् आसि उप्योजन 
महिज ेप्यथा्जवरिी्य अ््जशथास्तथाचथा 
िखोल अभ्यथाि अिनू; िथामवूहक 
कृ्ी, प्यथा्जवरि धोरि आसि 
व्यवस्थापनथाववर्यी सिद्थान्थावंर 
्यथा् ववशरे रर आह.े सिद्थान् आसि िरथाव ्यथाचंथा िम्ोल मळे 
अिलले्यथा ्यथा पसु्कथा् प्यथा्जवरिी्य अ््जशथास्तथा्ील अनके मलूरू्  
िकंलपनथा, िथाधन,े ्तं् े ्यथाचंी ओळख करून दणे्यथा् आली आह.े 

लेखकयांदिष्ी
क्टयार णसंहि, मथाजी िंचथालक, इसनसटट्ुट ऑफ रुरल मॅनेजमेंट, 
आिंद (आ्यआरएमए), गुजरथा्.
अनिल णशशोदि्या, इनफमषेशन/रेफरनि िवव्जिेि वडपथाट्जमेंट ऑफ 
द कॅलगरी पसरलक लथा्यरिरी, कॅलगरी, कॅनडथा.

2017 • 408 pages • PB (978-93-528-0397-2)

दिकयासयाचे 
अ्षाशयास्त
सिषासमयािेशक िृद्धीच्या 
दिशेिे
ववकथािथाचे अ््जशथास्त : 
िव्जिमथावेशक वृद्ीच्यथा वदशेने 
हे पुस्क अशी रूनमकथा मथांड्े, 
की वृद्ी, उतपन्नथाचे 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.

लेखकयाििष्ी
सय्ि िियाि हिैिर िक्ी, एचईिी वडससटंसगवशड नॅशनल 
प्रोफेिर, फेडरल उदू्ज ्युननवहसि्जटी ऑफ आटि्ज, िथा्यनि अँड 
टेकनॉलॉजी, इसलथामथािथाद

2017 • 292 pages • PB (978-93-528-0400-9)

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

लेखकयाििष्ी
पंकज ्टणडि, िॉसटन ववद्थापीठ, िॉसटन.

2018 • 364 pages • PB (978-93-528-0418-4)

दिकयासयाच्या 
अभ्यासयाची 
तोंडओळख
ववकथाि अभ्यथािथाची ्ोंडओळख 
हे पुस्क ववकथािथाच्यथा आस््जक, 
िथामथासजक, रथाजकी्य, िथांसकृव्क 
आसि प्रशथािकी्य पथार््जरूमींचथा 
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.

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

2018 • 300 pages • PB (978-93-528-0421-4)

` 495

` 465

` 375

` 375

दहिंिीमध्े उपलबध
अ्षाशयास्त आणि िैकयाणसक अभ्यास
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इंदड्या 
किेक्टेड
िि मयाध्मयांच्या प्भयाियाचे 
समीक्षि
नवमथाध्यमे िथामथासजक चळवळी 
उरथारण्यथा् ्योगदथान देऊ 
शक्था् कथा? नवमथाध्यमथांच्यथा 
चौकटी्ून कोि वगळले गेले 
आह?े िव्जिथाधथारि जनमथानिथाच्यथा 
व्ु्जळथावर ्यथाचथा कथा्य पररिथाम हो्ो? आसि नवमथाध्यमथांवर 
कशथाप्रकथारे अंकुश ठेव्था ्येऊ शक्ो? ्यथा प्रशथांची उत्रे दे्थानथा 
हे पुस्क रथार्था्ील नव मथाध्यमथांच्यथा वथाढीचे िमीक्षथातमक 
परीक्षि कर्े.

लेखकयांदिष्ी
सरुिेत्रया सेि ियारया्ि ्यथा इंवड्यन इसनसटट्यूट ऑफ मथाि 
कम्युननकेशन,नवी वदल्ी ्ये्े अिोसिएट प्रोफेिर आहे्.
शयाणलिी ियारया्िि ्यथा कम्युननकेशनि कनिलटंट अिून त्यथा 
इंवड्यन इसनसटट्यूट ऑफ मथाि कम्युननकेशन,नवी वदल्ी ्ये्े 
अिोसिएट प्रोफेिर होत्यथा.

2018 • 272 pages • HB (978-93-532-8265-3)

मयादहिती 
अनधकयार 
कया्द्याद्यारे 
पत्रकयाररतया
मयादहिती, तपयास, पररियाम
मथावह्ी अनधकथार कथा्यद्थाद्थारे 
पत्कथारर्था हे पुस्क मथावह्ी 
अनधकथार कथा्यद्थाचे शोध पत्कथारर्ेलथा होिथारे िथाहथाय्य अधोरेखख् 
कर्े. ्िेच क्थानकथाच्यथा मथाध्यमथा्ून, लेखकथाचे नचकथाटीचे प्र्यतन 
करून मथावह्ी अनधकथार कथा्यद्थाचथा वथापर करून िथा्म्यथा गोळथा 
करिे, ्योग्य पररिथामथांवर लक्ष केंवद्् करून पथाठपुरथावथा घेिे 
्यथांवर प्रकथाश टथाक् लेखकथाचे सवथानुरव वथाचकथांिमोर उलगड्े.

लेखकयाििष्ी
श्यामलयाल ्यािि हे द इंवड्यन एकिप्रेि, नवी वदल्ी ्ये्े 
वररष्ठ िंपथादक अिून ्े त्यथांच्यथा शोधपत्कथारर्ेिथाठी जथागव्क 
स्रथावर िुपररनच् आहे्.

2018 • 244 pages • PB

भयारती् 
मयाध्म 
व्िसया् 4e
रथार्ी्य प्रिथारमथाध्यम उद्ोगथाचथा 
इव्हथाि, िध्यथाची गुं् थागुं् , 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!

लेखकयाििष्ी
िनितया कोहिली-खयांडेकर ्यथा मथाध्यम्जज्ञ आसि लेखखकथा 
आहे्. गेल्यथा दशकररथाहून अनधक कथाळ त्यथा रथार्ी्य मथाध्यम 
उद्ोग आसि मनोरंजन ववर्थाचथा अभ्यथाि कर् आहे्. त्यथा 
विझनेि सटँडड्ज आसि नमडडे ्यथा दैननकथांिथाठी स्ंरलेखन कर्था्. 
विझनेिवलड्ज आसि अनसट्ज अँड ्यंगिथाठीही त्यथांनी कथाम केले आहे. 

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

शहिरे आणि 
सयािषाजनिक 
धोरि
भयारती् शहिरी 
प्याधयान््कम
शहरे आसि िथाव्जजननक धोरि 
्यथा पुस्कथा् शहरथांच्यथा आस््जक 
सिद्थान्थांची उदथाहरिे वदली आहे्, ्िेच रथार्थाचथा नथागरी 
कथा्य्जक्म ववकसि् करण्यथािथाठी रथाष्ट्ी्य आसि आं्ररथाष्ट्ी्य 
पथा्ळीवरील नथागरी व्यवस्थापनथा्ील िवपोत्म प्रथाधथान्यक्मथांचे 
धडे वदलेले आहे्. ्यथा् आस््जक ववकथािथाकरर्था िथाव्जजननक 
ववत् आसि वृद्ीलथा पूरक ठरू शकिथारी शहरथांची मध्यव्थी 
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