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अस्मिता आणि 
धमि्म
भारतातील 
इ्लामिविरोधाचे मिूलाधार 
हिंदू-मुस्लीम यांचयामधयये अनयेक 
शतके घननष्ठ परसपरसंबंध 
असूनिली बहुतांश हिंदू िये तयांचया 
इहतिासातली् इस्ामली का्खंडाहिषयली असिस्थ िोतात.या 
असिस्थतयेमागली् कारणये शोधणयाचा प्रयतन करत असताना प्रसतुत 
पुसतक, साततयानये हिंदूंचया मनामधयये मुसस्मांहिषयली अस्येलया या 
अढलीचा संबंध भारतलीय राष्ट्रिादली परंपरयेत अस्येलया पूि्वग्रिाशली 
जोडता ययेई्, असा प्रहतिाद करतये.

लेखकासिषयी
अमिलेन्दु ममिश्ा िये ्ॅन्केस्टर हिद्ापलीठ, यु.के. यये्थये राजयशास्त्र, 
तत्िज्ान आणण धम्व हिभागात जययेष्ठ प्राधयापक आियेत. तसयेच 
ण्सबन हिद्ापलीठ, पोतु्वगा् यये्थये क्ा शाखयेत संशोधन प्राधयापक 
मिणून काय्वरत आियेत.

2019 • 288 pages • PB (978-93-532-8246-2)

विं्ीमिधये उपलबध

जावतवयि््ेची 
निी समिीक्ा 
पवित्रतेकडून अपवित्रतेकडे
जाहतवयिस्थयेचली निली समलीक्ा: 
पहित्रतयेकडून अपहित्रतयेकडये िये 
पुसतक जाहतवयिस्थयेतली् आण्थ्वक, 
राजकलीय आणण िैचाररक घ्टकांचया 
आंतरक्येत्राचा ऐहतिाणसक 
दृष्ष्कोनातून अभयास करतये. मुखय प्रिािातली् समाजशास्त्रज् 
िये जाहतवयिस्थयेचया आचारपद्धतलीतली् एकणजनसलीपणािरच ्क् 
केंहरित करत असलयानये आंतरजातलीय असमानतयेकडये दु््वक् िोत 
अस्ये्ये हदसून ययेतये. अशा सिरूपाचया कृतलीिरून भारतात 
जातलीहिषयक जाणणिा या िग्व जाणणिांपयेक्ा िरचढ असतात िा 
गैरसमज दूर िोतो.

लेखकासिषयी
िीरा णसंि िये यॉर्क हिद्ापलीठ, ्टोरां्टो यये्थये समाजशास्त्राचये 
अधयापन करतात.

2019 • 308 pages • PB (978-93-532-8473-2)

` 450

` 495

अटलांवटक 
गांधी
सागरापार मििातमिा
अ्ट्ाहं्टक गाधंली: सागरापार मिातमा 
िये पुसतक हिदयेशली स्थ्ांतर, उत्तर 
िासािहतक संभाषण णसद्धान्त 
आणण प्रहतकारातमक अभयासातली् 
अ्लीकडचये अ्ट्ांह्टक िळण 
यांचया चौक्टलीतून गांधींचा भारतलीय िसाित तये दसक्ण आहरिकेतली् 
मळये आणण खाणली इ्थिरचया प्रिासातली् अनुभि समोर आणणयाचा 
प्रयतन करतये.

लेखखकेविषयी
नणलनी नटराजन या सधया मानिहिज्ान मिाहिद्ा्य, पो्टटो 
रलीको हिद्ापलीठ, यये्थये इंग्रजली हिभागात प्राधयाहपका आियेत.

2019 • 272 pages • PB (978-93-532-8237-0)

विं्ीमिधये उपलबध

` 450

आरएसएस, 
शालेय 
पाठ्यपु्तके 
आणि मििातमिा 
गांधींची ितया
विं्ू सांप्र्ामयक प्रकलप 
या पुसतकातून राष्ट्रलीय सियंसयेिक संघाचया शा्येय पुसतकांचये 
सिरूप, मिातमा गांधींचली ितया आणण सािरकर ि गोळि्कर 
यांनली पुरसकृत के्ये्ली हिंदू सांप्रदानयक हिचारधारा या हतन्िली 
घ्टकांचा सखो् अभयास करून तयांचयातली् परसपरसंबंध सपष् 
के्ा आिये.

लेखकांविषयी
आव्तय मिुखजजी, प्राधयापक, ऐहतिाणसक अभयास केंरि, 
जिािर्ा् नयेिरू हिद्ापलीठ, निली हदल्ली
मिृ्दुला मिुखजजी जिािर्ा् नयेिरू हिद्ापलीठ, निली हदल्ली, भारत
सुचेता मििाजन जिािर्ा् नयेिरू हिद्ापलीठ, निली हदल्ली, भारत

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

` 250

विं्ीमिधये उपलबध

विं्ीमिधये उपलबध
सामिाणजक शास्ते
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्णलतांचे 
सशक्ीकरि 
आण््मक आणि सामिाणजक 
्री सांधणयाचे आविान 
भारतलीय समाजातली् मळूचये 
रहििासली अस्येलया आणण िगळणकू 
झा्येलया ग्टाचंया िगळणकुलीशली 
सबंनंधत िनंचततयेचली सकंलपना आणण सामाणजक िगळणकुलीचा 
सि्वसाधारण अ्थ्व ि सकंलपना उ्गडनू सागंतये; तसयेच जातलीय 
असपपृशयता ि िाणंशकता याचंयािर आधाररत िगळणकुलीचा अ्थ्व 
ि सकंलपना हिशयेषतिानये सपष् करतये

संपा्कांविषयी
सुख्ेि ्ोरात, (पलीएच.डली.) िये इंहडयन कौसन्स् ऑफ सोश् 
सायन्स ररसच्व (आयसलीएसएसआर)चये अधयक् आियेत.
मनधी स्ाना सभरिाल, (पलीएच.डली.) या सधया निली हदल्लीतली् 
इंहडयन इसन्स्टट्ू्ट ऑफ दण्त स्टडलीज (आयआयडलीएस) या 
संस्थयेचया संचा्क आियेत.

2019 • 340 pages • PB (978-93-532-8624-8)

विं्ीमिधये उपलबध

पररकसलपत 
विं्दुिा्
वरिवटश प्रोटे्टंट 
ममिशनरीकृत विं्दुिा्ाची 
रमचते, 1793–1900

प्रसतुत पुसतक अठरावया शतकाचा 
उत्तराध्व आणण एकोणणसािये शतक 
यादरमयान हरिह्टश प्रो्टयेस्टं्ट 
धम्वप्रचारकांनली हिंदुिाद िली संकलपना हिकणसत के्ली, हतचा 
उगम आणण का्क्रमानुसार या संकलपनयेचली ययेत गये्ये्ली सपष्ता 
याचा शोध घयेत, तो सि्व प्ट उ्गडून दाखिणारा मित्िपूण्व 
ऐिज आिये. 

लेखकासिषयी
जेफ्फ्ी ए. ऑडी णसडनली हिद्ापलीठातली् इहतिास हिभागामधयये 
मानद जययेष्ठ वयाखयातये आियेत.

2019 • 396 pages • PB (978-93-532-8610-1)

विं्ीमिधये उपलबध

भारतातील 
समिाज
भारतातली् समाज: भारतलीय 
समाजाचये िये वयापक हिश्येषण, 
या समाजातली् गुंतागुंत समजून 
घयेणयासाठली करणयात आ्येलया 
आधुननक संशोधनाचा पररपाक 
आिये. या आिपृत्तलीमधयये दोन खंडांचा 
समाियेश आिये. खंड एक साततय 
आणण बद्, सामाणजक वयिस्था, जाहतवयिस्थयेचा आढािा घयेतो. 
तर खंड दोन सामाणजक बद्ांिर भाषय करतो.

लेखकासिषयी
डेसविड जी. मिंडेलबाउमि (१९११-१९८७) िये बर्क्ये यये्थली् 
कॅण्फोनन्वया हिद्ापलीठात मानििंशशास्त्राचये प्राधयापक िोतये. 
भारतात १९३७ मधयये प्रतयक् फलीलडिर काम के्ये्ये तये पहि्ये 
अमयेररकली मानििंशशास्त्रज् िोतये.

2019 • 472 pages • PB (978-93-532-8545-6)

भगिे धिज 
आणि गोल 
टोपया
विं्दुति, मिु्लीमि अस्मिता 
आणि भारत नािाची 
कलपना
हिंदुतििादली हिचारधारा कशा प्रकारये िाढत जाऊन मुस्लीम 
समुदाय आपलया अससततिाचयेच आविान पये्त आिये आणण तयाच 
ियेळली, आपलया शबदांद्ारये तपृणमू् पातळलीिर धलीरोदात्तपणये बद् 
घडिणारये इस्ामचये अभयासक आणण अधयापक फरिात िाशमली 
यांचये हिचारमं्थन अनुभित आिये. या सि्व आविानांचया गदारोळात, 
भारताचये कलपनानचत्रिली अडचणलीत सापड्ये आिये, आणण िये राष्ट्र 
योगय हदशयेचया शोधात आिये.

लेखकासिषयी
णियाउ्सलामि िये नािाज्ये्ये िाङ्मयलीन आणण सामाणजक 
समलीक्क आियेत. तये सधया रिं्ट्ाईनचये सियोगली संपादक आियेत. 

2019 • 240 pages • PB (978-93-532-8593-7)

` 645

` 595

` 545

` 495

विं्ीमिधये उपलबध
सामिाणजक शास्ते 
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अमिूलय 
कनयारतने
पविलया वपढीतील 
्िािलंबी मिविला
अमूलय कन्यारतनये िये पुसतक 
शिरली भागांतली् युितींचया 
कररअरहिषयक मित्िाकांक्ांचा 
ियेध घयेतये. या मु्ली उच्च 
णशक्णासाठली, नोकऱयांसाठली घराचली चौक्ट ओ्ांडून बाह्यहिश्ात 
ययेतात तयेविा अनयेक दूरगामली बद् घडिू ्ागतात. या बद्ांचा 
सिंिा संक्रमणांचा—्ोकसंखयातमक, शैक्णणक, आण्थ्वक, 
सामाणजक, सांसकृहतक—अभयास िा या पुसतकाचा गाभा आिये.

लेखखकेविषयी
अॅणलस डबलयू. क्ार्क या इहतिासकार असून, भारतात ण्ंगभयेद 
आणण समाज या हिषयांचा तयांचा अभयास आिये. कॅण्फोनन्वया-
बर्क्ये हिद्ापलीठ हिसतार हिभागाचया तया माजली ननदयेशक आियेत.

2018 • 204 pages • PB (978-93-528-0415-3)

विं्ीमिधये उपलबध

भारतातील 
सामिाणजक 
चळिळी, 2e
एक साविसतयक परामिश्म
सामाणजक चळिळली सिसा 
असघंह्टत असलया, तरली कािलीतरली 
सामहूिक राजकलीय भनूमका घयेऊन 
राजकलीय आणण/सिंिा सामाणजक बद्ासंाठली सतत प्रयतनशली् 
असतात. भारतात अशा चळिळींचली परपंरा हकतययेक शतकाचंली 
अस्ली, तरली तयाचंा सखो् अभयास अ्लीकडयेच सरुू झा्य्े ा 
हदसतो. अशाच एका समपृद्ध पसुतकाचली िली पणू्वतया सधुाररत 
आिपृत्तली भारतात १८५७ पासनू सरुू झा्येलया सामाणजक चळिळींशली 
सबंनंधत साहितयाचली साक्येपली समलीक्ा आणण हिश्येषण करतये.

लेखकासिषयी
घनशयामि शाि इसन्स्टट्ु्ट ऑफ अॅडविान्सड स्टडली इन ह्युमॅनन्टलीज 
अँड सोश् सायन्सयेस, िासयेनार, नयेदर्ँडस

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

भारतीय 
समिाजशास्त 
समि्या आणि आविाने
‘भारतलीय समाजशास्त्राचा अभयास’ 
या खंडात आ्ये्ये ननबंध िये 
एकेकट्ानये सिंिा सामूहिक 
सिरूपात भारतलीय समाजाचया 
ि समाजशास्त्र अभयासाचया एक 
सिंिा अनयेक पै्ूंचये हिश्येषण करतात. तया दृष्लीनये िा खंड 
मिणजये खरोखरलीच भारतलीय समाजशास्त्राहिषयलीचा शोधकदलीप 
ठरतो. तसयेच, भारतलीय समाजशास्त्रज्ांना आतमननरलीक्णासाठली 
प्रिपृत्त करतो. भारतलीय समाजशास्त्र संस्थयेचया (आयएसएस) 
अनधकृत मुखपत्रातून प्रसतुत ननबंधांचली काळजलीपूि्वक ननिड  
प्रा. ए्. ्थारा भाई यांनली के्ली आिये.

संपाव्केविषयी
एल. ्ारा. भाई या मदुराई कामराज हिद्ापलीठात समाजशास्त्र 
हिभागात िररष्ठ प्राधयापक आणण हिभागप्रमुख िोतया.

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

मिाततृिाबद्दलचया 
शंकाकुशंका
मातपृतिाबद्द्चया शकंाकुशकंा 
िये स्त्रलीिादाचये सदै्धान्तलीकरण या 
माण्केत्ये चौ्थये पसुतक आिये. 
भारतलीय समाजाचया आक्नासाठली 
मातपृतिाहिषयलीचये आक्न 
अतयािशयक आिये, या मदु्द्ािर 
या पसुतकाचा भर आिये. भारत जागहतक भाडंि्ली वयिस्थयेचा 
घ्टक बनलयापासनू मातपृतिाचया सकंलपनयेत आणण आचरणात बद् 
झा्य्े ा हदसनू ययेतो. या पसुतकात मातपृतिाचये एक हिचारधारा 
मिणनू आणण एक आचरण मिणनू हिश्येषण करणयात आ्ये आिये.

लेखखकेविषयी
यशोधरा बागची (१९३७-२०१५) या जादिपूर हिद्ापलीठात 
महि्ा अभयास हिषयाचया गुणश्ली प्राधयापक िोतया. पष्चिम बंगा् 
महि्ा आयोगाचया अधयक् मिणूनिली तयांनली काम पाहि्ये आिये.

2018 • 128 pages • PB (978-93-528-0424-5)

` 350 ` 250

` 350
` 250

विं्ीमिधये उपलबध

सामिाणजक शास्ते



4

गांधी आणि 
अली बंधू
एका मिैत्रीची चररत्र
िये पुसतक मिणजये १९१९ तये १९३१ 
यादरमयान गांधली ि अ्ली बंधू 
यांचयातली् नातयाचा असिकार - 
खख्ाफत चळिळींचया संदभा्वतून 
घयेत्ये्ा परामश्व आिये. गांधींचा 
खख्ाफत आंदो्नातली् सिभाग िा एका मुस्लीम प्रश्ाचये 
राष्ट्रलीय प्रश्ात रूपांतर करणयाचया उपक्रमातली् पहि्ाच ्थये्ट 
सिभाग िोता.

लेखकासिषयी
राखिरर चटजजी राजयशास्त्रातली् य.ुजली.सली मानद सदसय, क्कत्ता 
हिद्ापलीठ, को्काता.

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

विं्ीमिधये उपलबध

विं्दुति-मिुक् 
भारत
्णलत-बहुजन, 
सामिाणजक-आधयासतमिक 
आणि िैज्ामनक 
कांतीिरील मचंतन
‘विाय आय अॅम नॉ्ट अ हिंदू’ 
या प्रचंड गाज्येलया पुसतकाचये 
्येखक कांचा अइ्ैयया यांचया णसद्धिसत ्येखणलीतून उतर्येलया 
या आणखली एका हिचारप्रित्वक पुसतकातून तये रिाह्मणिादाचली 
आणण भारतातली् जाहतवयिस्थयेचली सखो् नचहकतसा करतात. 
अ-िैज्ाननक आणण अ-राष्ट्रलीय भूनमकांमुळये हिंदुतििादाचा 
्िकरच ऱिास िोई्, असये भाकलीतिली तये ित्वितात.

लेखकासिषयी
कांचा अइलैयया, एक तळमळलीचये सामाणजक काय्वकतते आणण 
्येखक असून उसमाननया हिद्ापलीठात राजयशास्त्राचये प्राधयापक 
आियेत.

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

` 395

` 425

विं्ीमिधये उपलबध

भारतातील 
बौद्धधममि
रिाह्मिीधमि्म ि 
जातीयतेला आविान
भारतातली् बौद्धधमम, रिाह्मणिाद 
आणण जाहतयतयेचया २५०० िषाांचया 
प्रिासाचा रजंक शोध िये पसुतक 
घयेतये. डॉ. गय्े  ऑमिये्ट बौद्धधममाचा 
ऐहतिाणसक, सामाणजक, राजकलीय आणण तासत्िक अगंानंली धाडंोळा 
सम्थ्वपणये घयेतात.

लेखखकेविषयी
गेल ऑमिेट या मुक्त ्येखखका आणण हिकास सल्ागार आियेत. 
दण्त, जाहतहिरोधली, शयेतकरली, पया्विरण आणण हिशयेषतः ग्रामलीण 
महि्ांशली संबंनधत हिहिध चळिळींमधयये तयांचा सहक्रय सिभाग 
राहि्ा.

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

विं्ीमिधये उपलबध

` 450

भारतातील 
्णलत समिाज
सामिूविक 
विमधणलखखताचया शोधात
दण्तांचये सधयाचये दयेशातली् आणण 
राजयागणणक स्थान यांचा सहिसतर 
आढािा िये पुसतक घयेतये. यासाठली 
मानिली हिकास, सामाणजक आणण 
आण्थ्वक अशा हिहिध ननदतेशांकांचा आधार घयेतये. मुखय प्रिािापासून 
दूर ठयेिणयासाठली दण्तांबरोबर कशा प्रकारये भयेदभाि के्ा जातो 
याचयेिली सप्रमाण आणण सोदािरण हिियेचन या पुसतकात मांडणयात 
आ्ये आिये.

लेखकाविषयी
सखु्ेि ्ोरात, (पलीएच.डली.) िये इंहडयन कौसन्स् ऑफ सोश् 
सायन्स ररसच्व (आयसलीएसएसआर)चये  अधयक् आियेत. 

2017 • 374 pages • PB (978-93-859-8532-4)

` 475

विं्ीमिधये उपलबध
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इंवडया 
कनेकटेड
नि मिाधयमिांचया प्रभािाचे 
समिीक्ि 
नि माधयमये सामाणजक चळिळली 
उभारणयात योगदान दयेऊ शकतात 
का? नि माधयमांचया चौक्टलीतून 
कोण िगळ्ये गये्ये आिये? 
सि्वसाधारण जनमानसाचया ितु्वळािर याचा काय पररणाम िोतो? 
आणण नि माधयमांिर कशा प्रकारये अंकुश ठयेिता ययेऊ शकतो? 
या प्रश्ांचली उत्तरये दयेताना िये पुसतक भारतातली् नि माधयमांचया 
िाढलीचये समलीक्ातमक परलीक्ण करतये.

संपा्कांविषयी
सनुते्रा सने नारायि या भारतलीय जनसपंर्क ससं्था 
(आयआयएमसली) निली  हदल्ली यये्थये असोणसए्ट प्रोफेसर आियेत.
शाणलनी नारायिन या कमयनुनकेशन्स कन्स््ट्ंट असनू तया 
भारतलीय जनसपंर्क ससं्था (आयआयएमसली), निली हदल्ली यये्थये 
असोणसए्ट प्रोफेसर िोतया.

2019 • 336 pages • PB (978-93-532-8265-3)

विं्ीमिधये उपलबध

खा्ी
गांधींचया कांतीचे 
मििाप्रतीक
िस्त्राद्ारये एकता, सक्मलीकरण 
आणण दासयमकु्तली या रूपकाचंया 
अभयासाचया माधयमातनू एका 
प्रतलीकाचली सपंणू्व समाजात गणुातमक 
पररित्वन घडिनू आणणयाचली 
ताकद याचा शोध घयेताना िये 
पसुतक बहुआयामली पररप्रयेक्यातनू अहतशय बारकाईनये पयेिरािाचया 
सिंादशै् लीत दड्य्े ये साम्ाजयसत्तयेचया उ््थापा््थलीचये परलीक्ण करतये.

लेखकासिषयी
पीटर गोंसासलिस, पलीएच.डली. िये, सॅ् येणशअन पॉ्ंटलीहफक् 
युननविणस्व्टली, रोम यये्थये सामाणजक सपं्रयेषण शास्त्राचये अधयापक आियेत.

2019 • 324 pages • PB (978-93-532-8209-7)

विं्ीमिधये उपलबध

` 495

` 500

िस्ताद्ारे 
्िातंत्यप्राप्ी
गांधीप्रिीत ्ि्ेशी 
कांतीमिधील आिािनाची 
मिीमिांसा
मिातमा गाधंली यानंली सिदयेशली 
पयेिरािाचया िापराचया प्रभािली 
सदंयेशातनू ३० को्टली भारतलीय जयात 
सिभागली झा्ये अशली अभतूपिू्व क्रातंली कशली घडि्ली याचा शोध 
प्रसततु ग्रं्थातनू घयेणयात आ्ा आिये. सिदयेशली िस्त्राचंया िापरातनू 
दासयमकु्तली नमळिणयाचया गाधंींचया िणैशषट्पणू्व धोरणािर 
्येखकानये प्रकाश ्टाक्ा आिये. 

लेखकासिषयी
पीटर गोंसासलिस, पलीएच.डली. िये, सॅ् येणशअन पॉ्ंटलीहफक् 
युननविणस्व्टली, रोम यये्थये सामाणजक सपं्रयेषण शास्त्राचये अधयापक आियेत. 

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

विं्ीमिधये उपलबध

` 345

बोस बंधू 
आणि भारतीय 
्िातंत्य
मिमि्मबंधातलया आठििी
शरदचंरि आणण सुभाषचंरि 
या बोस बंधूंचया भारतलीय 
सिातंत्य्ढ्ातली् भूनमकांचा 
धांडोळा िये पुसतक घयेतये. बोस 
कु्टुंबातली्च अनमयना्थ यांचया प्रतयक्दशशी क्थनातून या आठिणली 
सरकत राितात. अनमयना्थ िये शरदचंरिांचये नचरंजलीि आणण 
सुभाषचंरिांचये पुतणये. पण तयाप्लीकडये तये या दोघांचये राजकलीय 
सम्थ्वक आणण हिश्ासू दूतिली िोतये.

लेखखकेविषयी
मिाधुरी बोस यांचा जन्म आणण बा्पण को्कातयात्ये. 
अनमयना्थ आणण जयोतसना बोस यांचये तया दुसरये अपतय, शरदचंरि 
बोस यांचया नात आणण सुभाषचंरि बोस यांचया चु्त नात.

2017 • 296 pages • PB (978-93-859-8533-1)

` 350

विं्ीमिधये उपलबध

इवतिास | मिाधयमिे आणि संप्रेषि



6

मिाविती 
अमधकारातून 
पत्रकाररता
मिाविती, तपास, पररिामि
माहितली अनधकारातून पत्रकाररता 
िये पुसतक माहितली अनधकार 
कायद्ाचये शोध पत्रकाररतये्ा 
िोणारये सािायय अधोरयेखखत करतये. 
तसयेच क्थानकाचया माधयमातून, ्येखकानये नचका्टलीचये प्रयतन करून 
माहितली अनधकार कायद्ाचा िापर करून बातमया गोळा करणये, 
योगय पररणामांिर ्क् केंहरित करून पाठपुरािा घयेणये यांिर 
प्रकाश ्टाकत ्येखकाचये सिानुभि िाचकांसमोर उ्गडतये.

लेखकासिषयी
शयामिलाल या्ि िये इंहडयन एकसप्रयेस, निली हदल्ली यये्थये 
िररष्ठ संपादक असून तये तयांचया शोधपत्रकाररतयेसाठली जागहतक 
सतरािर सुपररनचत आियेत.

2019 • 256 pages • PB (978-93-532-8479-4)

विं्ीमिधये उपलबध

विकासाचया 
अभयासाची 
तोंडओळख
हिकास अभयासाचली तोंडओळख 
िये पुसतक हिकासाचया आण्थ्वक, 
सामाणजक, राजकलीय, सांसकृहतक 
आणण प्रशासकलीय पाश््वभूमींचा 
एकहत्रत ि समतो् आढािा घयेतये. 
सैद्धासन्तक आणण प्रायोनगक आयामांचये हिश्येषण करतये. हिकास 
मिणजये ननविळ आण्थ्वक िपृद्धली नविये, िये िासति ्येखक अनयेक 
हिकसनशली् दयेशांमधली् हिद्मान आणण गतकाळातली् उदािरणये 
मांडून सप्रमाण दाखिून दयेतात.

लेखकासिषयी
बी. के. पटनाईक, प्राधयापक, सकू् ऑफ एकस्टयेन्शन अँड 
डयेवि्पमें्ट स्टडलीज, इंहदरा गांधली राष्ट्रलीय मुक्त हिद्ापलीठ 
(IGNOU), निली हदल्ली.

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

` 645

` 375

सूक्मि 
अ््मशास्ताचा 
णसद्धानत
‘सूक्म अ्थ्वशास्त्राचा णसद्धान्त’ 
िये पुसतक हिहिध मित्िाचया 
हिषयांिर हिसतपृत चचा्व घडिून 
आणतये. उदा. ग्रािक णसद्धान्त 
उपयोजन आणण हिसतार; वयिसाय 
संस्था णसद्धान्त; उतपादन, मूलय आणण पुरिठा; साि्वहत्रक आणण 
आंणशक समतो्; कलयाण अ्थ्वशास्त्र; माहितली आणण अशाश्तता; 
बाजारपयेठ अपररपूण्वता आणण खयेळ णसद्धान्ताचये समग्र पुनराि्ोकन.

लेखकासिषयी
पंकज टणडन, बॉस्टन हिद्ापलीठ, बॉस्टन.

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

` 465

भारतीय 
अ््मवयि््ेची 
संकमििाि््ा
सी.टी. कुररयन यांचया 
सनमिाना््म मनबंध
भारताचया आण्थ्वक िपृद्धलीचया प्रहक्रययेचये 
सुयोगयरलीतया दसतऐिजलीकरण झा्य्े ये 
अस्ये तरलीिली सि्वसामान्य आणण 
क्येत्रलीय सदंभा्वतनू सकं्रमणािस्थयेदरमयान आणण नतंर ननमा्वण झा्येलया 
समसया आणण पररणाम िये धोरणकतयाांसाठली प्रमखु नचतंयेचये हिषय 
ठर्य्े ये आियेत. सली.्टली. कुररयन याचंया सन्माना्थ्व प्रकाणशत के्य्े ा 
िा खडं भारताचया गयेलया दलीड दशकातली् िपृद्धलीचया कामनगरलीचये 
आणण पररणामाचंये गणुित्तापणू्व मलूयाकंन करतो.

संपा्कांविषयी
एस. जनकराजन िये सधया साउ्थ एणशया कॉन्सॉह्ट्वयम फॉर 
इं्टरहडणससलिनरली िॉ्टर ररसोसतेस स्टडलीज, िैदराबादचये अधयक् 
आियेत.
एल. िेंकटाचलमि िये एमआयडलीएस, चयेन्नई यये्थये प्राधयापक आियेत.
आर. मिररया सले् िये सधया मरिास सकू् ऑफ इकॉनॉनमकस 
यये्थये मानद प्राधयापक आियेत. 

2019 • 376 pages • PB (978-93-532-8204-2)

विं्ीमिधये उपलबध
` 550
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्ैनंव्न 
वयििारासाठी 
अ््मशास्त
विकास क्ेत्रातील 
अभयासकांसाठी सुलभ 
मिाग्म्श्मक
िये पुसतक मिणजये हिकासाचया 
अभयासकांसाठली आणण नागरली-
सामाणजक काय्वकतयाांसाठली जयांनली या हिषयाचये कुठ्येिली औपचाररक 
णशक्ण घयेत्ये्ये नािली, अशांसाठली अ्थ्वशास्त्राचा सि्वसमाियेशक 
सारांश आिये. या पुसतकातून सितंत्र प्रकरणांचया माधयमाद्ारये 
दाररद्ट्रय, असमानता, सामाणजक आणण ण्ंग भयेद आणण पया्विरणलीय 
प्रभाि या मित्िाचया प्रश्ांचा मागोिा घयेत्ा आिये.

लेखकासिषयी
िी. शांताकुमिार सधया अझलीम प्रयेमजली हिद्ापलीठ, बेंगळुरू यये्थये 
प्राधयापक आियेत.

2019 • 292 pages • PB (978-93-532-8476-3)

विं्ीमिधये उपलबध

भारतीय 
अ््मवयि््ा
््ूल अ््मशास्तीय 
आढािा
भारतलीय स्थू् अ्थ्ववयिस्थयेचा 
्थोडकयात परंतु सुबोध आढािा 
घयेणारये िये पुसतक आण्थ्वक 
िपृद्धली आणण स्थैया्वचया दृष्लीनये 
अतयािशयक अस्ये्ली सरकारली धोरणये आणण उपायांचली समलीक्ा 
करतये. भारतलीय संदभाांचा आधार घयेत सहिसतर केस स्टडलीज, 
आकृतया आणण कोष्के, उदािरणये यांचया साह्यानये िये पुसतक 
आण्थ्वक णसद्धान्तांचली िासति अ्थ्ववयिस्थयेशली सांगड घा्तये.

लेखकासिषयी
नीलांजन बानीक सियोगली प्राधयापक, महिंरिा एको्ये सयेन््टट्रा्ये, 
िैदराबाद

2019 • 288 pages • PB (978-93-859-8535-5)

गांधीप्रिीत 
अ््मशास्ताचया 
पलीकडे
एक सज्मनशील भंजन
गांधलीप्रणलीत अ्थ्वशास्त्राचया प्लीकडये 
िये पुसतक गांधलीप्रणलीत अ्थ्वशास्त्र 
निअनभजात धा्टणलीचये नािली, िये 
प्रस्थाहपत करणयाचा प्रयतन आिये. प्रसतुत पुसतक गांधलीप्रणलीत 
अ्थ्वशास्त्राचली सलीमा ओ्ांडून गांधींनली अनयेक प्रश्ांचा परामश्व 
घयेत्ा असा दािा करतये. आतापयांत अननभज् अस्येलया 
गांधलीप्रणलीत राजकलीय आण्थ्वक णसद्धान्ताचा समंजसपणये मागोिा घयेतये.

लेखकासिषयी
बी. एन. घोष, िये ्लीडस कॉ्येज ऑफ मॅनयेजमें्ट अॅणड 
्टयेकनॉ्ॉजली, युके, इस्टन्व मयेहड्टयेरयेननयन युननविणस्व्टली, सायप्रस, 
युननविणस्व्टली ऑफ सायन्स, पयेनांग (म्येणशया) आणण झलीणजयांग 
गोंगशांग युननविणस्व्टली, चलीन यये्थये अभयागत प्राधयापक मिणून 
काय्वरत िोतये.

2019 • 248 pages • PB (978-93-532-8527-2)

ग्ामिीि  
विकास, 4e
तत्िे, धोरिे आणि 
वयि््ापन
‘ग्रामलीण हिकास’ िये भारतात ग्रामलीण 
हिकास आणण वयिस्थापनाचया 
क्येत्रातली् हिहिध धोरणये, नलीतली 
आणण काय्वक्रम यांचली दख् 
घयेणारये या हिषयािरली् एकमयेिासद्तलीय पाठ्यपुसतक आिये. ग्रामलीण 
हिकासाचली मू्भूत संकलपना, धोरण संसाधनये, नलीतली, धोरणये, 
काय्वक्रम आणण वयिस्थापनाहिषयली सिांकष माहितली दयेणारये िये 
काळाचया कसो्टलीिर उतर्ये्ये असये पाठ्यपुसतक आिये.

लेखकांविषयी
कटार णसंि, माजली संचा्क, इसन्स्टट्ु्ट ऑफ रुर् मॅनयेजमें्ट, 
आणंद (आयआरएमए), गुजरात.
अमनल णशशोव्या, इन्फमतेशम/रयेफरन्स सहि्वसयेस हडपा्ट्वमें्ट ऑफ 
द कॅ्गरली पसब्क ्ायरिरली, कॅ्गरली, कॅनडा.

2017 • 396 pages • PB (978-93-528-0022-3)

` 695

` 445

` 395

` 495

विं्ीमिधये उपलबध
अ््मशास्त आणि िैकाणसक अभयास
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जागवतक णजिा्  
आणि अमिरेरका
इराक आणि 
अफगाणि्तान पलीकडील 
शभंर िषाांच ेयदु्ध 
जागहतक णजिाद पौिा्वतय आणण 
पाष्चिमातय आधनुनक मानिली 
ससंकृतलीसमोरली् सिाांत मोठा धोका 
आिये, या गपृिलीतकािर िा अभयास प्रश्नचन्ि उपसस्थत करत 
पाष्चिमातय आणण इस्ानमक ससंकृतली परसपराशंली हिसगंत असनू 
तया अननष्चित काळापयांत एकमयेकाशंली झुजंत रािणार, ियेच दिैानये 
ण्हि्ये असय्े , तर तो एका ियेगळया सशंोधनाचा हिषय आिये 
असा दृष्ष्कोन िये पसुतक बाळगतये.

लेखकासिषयी
ताज िाशमिी िये इहतिास आणण सुरक्ा अभयासाचये ननिपृत्त प्राधयापक 
आियेत.

2019 • 368 pages • PB (978-93-532-8241-7)

विं्ीमिधये उपलबध

भारतातील 
मिविलांविरुद्धचे 
सायबर गुनिे
िये पसुतक हकशोरियलीन मु् ली आणण 
महि्ानंा ् क्य करणाऱया ऑन्ाईन 
गनु्ह्यािंरली् सामाणजक-कायदयेशलीर 
सशंोधनातली् एक मित्िाचये योगदान 
ठर्ये आिये. मु् ली सिंिा महि्ा या 
्टट्रोण्गं, ऑन्ाईन ग्रनूमगं, गोपनलीयतयेचा भगं, छळिणकू, अश्ली् 
साहितय, ्ैंनगक बदनामली, मॉसफिंग, सपसूिंग आणण अशाच गनु्ह्याचंया 
सिज ्क्य कशा बनतात िये प्रसततु पसुतकातनू दश्वि्ये आिये.

लेखकांविषयी
्ेबारती िाल्र या युनाय्टयेड सकू् ऑफ ्ॉ, अिमदाबाद, 
गुजरात यये्थये कायदयेहिषयक अभयासाचया प्राधयाहपका असून सायबर 
पलीहडत समुपदयेशन केंरि, भारत चया (मानद) वयिस्थापकलीय 
संचा्क आियेत.
के. जयशंकर िये रक्ा शक्तली हिद्ापलीठ (पो्लीस आणण अंतग्वत 
सुरक्ा हिद्ापलीठ)अिमदाबाद, गुजरात, भारत यये्थये गुन्िाशास्त्र 
हिभागाचये प्राधयापक आणण प्रमुख आियेत.

2019 • 284 pages • PB (978-93-532-8470-1)

विं्ीमिधये उपलबध

पया्मिरिीय 
अ््मशास्त
णसद्धानत आणि उपयोजन
पया्विरणलीय अ्थ्वशास्त्र: णसद्धान्त 
आणण उपयोजन मिणजये पया्विरणलीय 
अ्थ्वशास्त्राचा सखो् अभयास 
असनू; सामहूिक कृतली, पया्विरण 
धोरण आणण वयिस्थापनाहिषयली 
णसद्धान्तािंर यात हिशयेष भर आिये. 
णसद्धान्त आणण सराि याचंा समतो् मयेळ अस्येलया या पसुतकात 
पया्विरणलीय अ्थ्वशास्त्रातली् अनयेक मू् भतू सकंलपना, साधनये, ततं्रये 
याचंली ओळख करून दयेणयात आ्ली आिये.

लेखकांविषयी
कटार णसंि, माजली संचा्क, इसन्स्टट्ु्ट ऑफ रुर् मॅनयेजमें्ट, 
आणंद (आयआरएमए), गुजरात.
अमनल णशशोव्या, इन्फमतेशम/रयेफरन्स सहि्वसयेस हडपा्ट्वमें्ट ऑफ 
द कॅ्गरली पसब्क ्ायरिरली, कॅ्गरली, कॅनडा.

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

विं्ीमिधये उपलबध

विकासाचे 
अ््मशास्त
सि्मसमिािेशक िृद्धीचया 
व्शेने
हिकासाचये अ्थ्वशास्त्र: सि्वसमाियेशक 
िपृद्धलीचया हदशयेनये िये पुसतक अशली 
भूनमका मांडतये, कली िपृद्धली, उतपन्नाचये 
हितरण आणण गररबली ननमू्व्नािर 
सितंत्रपणये ्क् केंहरित करणयाऐिजली हिकास धोरणांचये मू्भूत 
उसद्दष् सि्वसमाियेशक िपृद्धली िये अस्ये पाहिजये. हिकासाचया 
मुद्द्ांकडये िये पुसतक तु्नातमक दृष्ष्कोनातून पाितये, तसयेच 
हिकसनशली् दयेशांनली राबि्येलया यशसिली आणण अयशसिली 
धोरणांचा धांडोळा घयेऊन तयांचये हिश्येषण करतये.

लेखकासिषयी
सयय् निाब िै्र नक्ी, एचईसली हडसस्टंसगिशड नॅशन् 
प्रोफेसर, फेडर् उदू्व युननविणस्व्टली ऑफ आरस्व, सायन्स अँड 
्टयेकनॉ्ॉजली, इस्ामाबाद.

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

` 495

` 375

` 495

` 520

विं्ीमिधये उपलबध

अ््मशास्त आणि िैकाणसक अभयास | काय्ा आणि फौज्ारी नयाय | शांतता आणि संघष्म अभयास
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भारतीय 
प्रशासन
उतकांती आणि वयििार
भारतलीय प्रशासन : उतक्रांतली आणण 
वयििार सिातंत्यानंतर झा्येलया 
भारतलीय ्ोकप्रशासनाचया िपृद्धली 
आणण हिकासाचा परामश्व या 
क्येत्रातली् निलीन मुद्दये आणण 
आविानांचये सखो् हिश्येषण करतये. केिळ भारतलीय प्रशासन 
वयिस्थयेतली् संस्थातमक िैणशषट्ांिर भर न दयेता, िये पुसतक 
मित्िाचया मुद्द्ांचा ऐहतिाणसक दृष्ष्कोनातून ियेध घयेतये.

लेखकांविषयी
वबद्ुत चकितजी, प्राधयापक, राजयशास्त्र हिभाग, हदल्ली 
हिद्ापलीठ.
प्रकाश चं्, सिायक प्राधयापक, राजयशास्त्र हिभाग, दया् 
णसंि (ई) मिाहिद्ा्य, हदल्ली हिद्ापलीठ.

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

विं्ीमिधये उपलबध

ऑपरेशन  
बलॅक ्ंडर
पंजाबमिधील 
्िशतिा्ाचा प्रतयक््शजी 
लेखाजोखा
पंजाबमधली् सुप्रणसद्ध ‘ऑपरयेशन 
ब्ॅक ्थंडर’ िली कारिाई सुरू 
करणयात आणण राबिणयात, 
अमपृतसरचये ततका्लीन उपायुक्त सरब णजत णसंग यांचा मित्िाचा 
िा्टा िोता. तयांचयाच ्येखणलीतून या कारिाईचा ्थरारक ्येखाजोखा 
या पुसतकाचया रूपात िाचकांसमोर ययेतो. ऑपरयेशन ब्ू स्टारमुळये 
पंजाबमधली् दिशतिाद उग्र बन्ा. पण ऑपरयेशन ब्ॅक ्थंडरमुळये 
या दिशतिादा्ा पायबंद बस्ा.

लेखकासिषयी
सरब णजत णसगं, आयएएस (ननिपृत्त) िये १९८७ तये १९९२ या 
काळात अमपृतसरचये उपायकु्त िोतये. तयानंा १९८९मधयये पद्मश्लीनये 
सन्माननत के्ये गय्े ये.

2017 • 344 pages • PB (978-93-866-0271-8)

जागवतकीकरिातील  
लोकप्रशासन
णसद्धानत आणि वयििार
जागहतकलीकरणाचया आजचया यगुात 
्ोकप्रशासनाचया क्येत्रात िोत 
अस्येलया घडामोडींचा साराशंातमक 
आढािा ‘जागहतकलीकरणातली् 
्ोकप्रशासन’ िये पसुतक घयेतये. 
शासन पद्धतली समजनू घयेणयासाठली आिशयक मित्िाचया पै् ूचंा 
घयेत्य्े ा मागोिा िये या पसुतकाचये ब्स्थान आिये. िये करत 
असतानाच, जगभरात एकूणच समाज आणण प्रशासन प्रणा्ींमधयये 
िोत अस्येलया सकं्रमणाचली दख्िली िये पसुतक घयेतये.

लेखकांविषयी
वबद्तु चकितजी, प्राधयापक, राजयशास्त्र हिभाग, हदल्ली हिद्ापलीठ.
प्रकाश चं् , सिायक प्राधयापक, राजयशास्त्र हिभाग, दया् णसिं 
(ई) मिाहिद्ा्य, हदल्ली हिद्ापलीठ.

2018 • 503 pages • PB (978-93-515-0705-5)

भारतातील  
लोकसखंयाविषयक  
समि्या
ब्लते कल, धोरिे 
आणि कृवतकाय्मकमि 
िाढतली ्ोकसंखया िली कोणतयािली 
दयेशाचली राजयवयिस्था आणण हिकास 
यांना भयेडसािणारली समसया असतये. भारतातली् धानम्वक हिहिधता 
आणण हिहिध सामाणजक सतर ्क्ात घयेता िली समसया ठळकपणये 
जाणितये. भारतातली् ्ोकसंखयाहिषयक समसया: बद्तये क्, 
धोरणये आणण कृहतकाय्वक्रम िये पुसतक सिातंत्योत्तर का्खंडात 
सात दशके िली समसया या दयेशानये कशा प्रकारये िाताळ्ली याचये 
हिश्येषण करतये.

लेखकासिषयी
कृषिमितूजी श्ीमनिासन िये बेंगळरुू यये्थली् इसन्स्टट््ूट फॉर सोश् 
अणॅड इकॉनॉनमक चेंज यये्थये मानद प्राधयापक मिणनू काय्वरत आियेत. 

2019 • 336 pages • PB (978-93-532-8596-8)

` 400

` 495

` 595

` 595

विं्ीमिधये उपलबध
शांतता आणि संघष्म अभयास | नीती अभयास | राजकारि आणि आंतरराष्ट्ीय संबंध
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चीन आणि 
भारत
इवतिास, सं्कृती, 
सिकाय्म आणि चढाओढ
चलीन आणण भारत यातंली् दयेशातंग्वत 
हिहिध उल्येखनलीय प्रश् आणण 
तयाचंा ननहिता्थ्व याबाबत हिियेचन 
करणयासाठली प्रसततु उपक्रमामधयये या दोनिली दयेशातंली् अभयासक 
आणण हिद्ानानंा ण्हितये के्ये आिये. प्रसततु ्येखनप्रकलपाचा पररप्रयेक्य 
वयापक असनू तयामधयये दोन्िली दयेशाचंा इहतिास, ससंकृतली, राजकलीय 
सबंधं आणण सधयाचया वयापार नलीतली अतंभू्वत केलया आियेत.

संपा्कांविषयी
पारममिता मिुखजजी, प्राधयापक, इण्टरनॅशन् मॅनयेजमें्ट इसन्स्टट्ू्ट 
(आयएमआय), को्काता. 
अि्मब के. ्ेब, सियोगली प्राधयापक, इण्टरनॅशन् मॅनयेजमें्ट 
इसन्स्टट्ू्ट, निली हदल्ली.
ममिआओ पागं, िररष्ठ ररसच्व फे्ो, इसन्स्टट््ूट ऑफ रुर् इकॉनॉमली 
अकॅडमली, णसचआुन अकॅडमली ऑफ सोश् सायन्सयेस, णसचआुन, चलीन. 

2019 • 268 pages • PB (978-93-532-8566-1)

भारताचया 
परराष्ट् 
धोरिाचा 
पुनवि्मचार
आविाने आणि नीती
भारताचया सधयाचया परराष्ट्र 
धोरणातली् आविानाचंली वयिूातमक 
आणण धोरणातमक नचहकतसा िये पसुतक करतये. भारताचये भहिषयका्लीन 
धोरण ठरि ू शकतली् अशा दलीघ्वका्लीन घ्टकाचंये आणण प्रिािाचंये 
हिश्येषण यात आढळतये. २१वया शतकातली् झपाट्ानये बद्त 
चा््येलया, वयानमश् अशा जगात एक मिासत्ता मिणनू उदया्ा 
यायचये असय्े , तर भारता्ा आपलया परराष्ट्र धोरणामंधयये आमू् ाग्र 
बद् करािा ्ागय्े , असा इशारािली ्येखक दयेतो.

लेखकासिषयी
राजीि सीकरी यांनली एक मुतसद्दली मिणून भारतलीय परराष्ट्र 
सयेियेत ३६ िषते वयतलीत के्ली. २००६मधयये परराष्ट्र मंत्रा्यात 
सनचि मिणून तये ननिपृत्त झा्ये.

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

` 495

` 395

विं्ीमिधये उपलबध

भारतातील 
मित्ान 
ित्मनाचे मिापन
प्रसततु पसुतकातनू ्येखकानंली 
भारतातली् मतदान ित्वन मापनाचया 
पद्धतींचया हिहिधागंली पै् ूिंर प्रकाश 
्टाकत मतदाराचंली मतये, दृष्ष्कोन 
आणण पिू्वग्रि याचंया मापनाचया 
ियेतनूये उपयोगात आणलया जाणाऱया हिहिध पद्धतींिर हिसतारानये 
चचा्व के्ली आिये. तसयेच हिनभन्न मतदाराचंया मतदान अनभुिाचंया 
हिहिधतयेचली नोंद करणयाकरता प्रतययेक पद्धतलीचया गणु आणण दोषाचंली 
चचा्व के्ली आिये.

लेखकांविषयी
संजय कुमिार िये सें्टर फॉर द स्टडली ऑफ डयेवि्हपंग सोसाय्टलीज 
(सलीएसडलीएस) चये संचा्क आियेत. तसयेच तये ्ोकनलीतली या 
सलीएसडलीएसचया संशोधन काय्वक्रमाचये सिसंचा्क आियेत.
प्रिीि राय िये सें्टर फॉर द स्टडली ऑफ डयेवि्हपगं सोसाय्टलीज, 
हदल्ली यये्थये राजकलीय हिश्येषक असनू तयानंा राजकारण, ननिडणकुलीय 
सपधा्व आणण भारतातली् मत सितेक्ण ंया क्येत्रातं हिशयेष रुचली आिये.

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

विं्ीमिधये उपलबध

` 375

भारतीय 
युिा आणि 
मनिडिुकीय 
राजकारि
एक उ्योनमिुख सिभाग
भारतलीय युिा आणण ननिडणुकलीय 
राजकारण िये पुसतक भारतलीय 
युिािग्व आणण दयेशातली् ननिडणुकलीय राजकारण यांचयातली् 
मित्िपूण्व संबंधाचा अभयास करतये. तसयेच राजकलीय समसयांचया 
युिािगा्वस अस्येलया जाणणियेचया पातळलीचा अभयास करत 
तरुणांचा ननिडणुकलीय राजकारणाकडये िाढत क् आणण सिभाग 
यांचये हिश्येषण करतये.

संपा्काविषयी
सजंय कुमिार िये सें्टर फॉर द स्टडली ऑफ डयेवि्हपगं सोसाय्टलीज 
(सलीएसडलीएस) चये सचंा्क आियेत. तसयेच तये ्ोकनलीतली या 
सलीएसडलीएसचया सशंोधन काय्वक्रमाचये सिसचंा्क आियेत.

2019 • 208 pages • PB (978-93-532-8234-9)

` 395

विं्ीमिधये उपलबध

विं्ीमिधये उपलबध
राजकारि आणि आंतरराष्ट्ीय संबंध
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भारताची 
राजयघटना, 
वयािसामयक 
नीवतमिूलये 
आणि मिानिी 
िक्क
भारताचली राजयघ्टना, वयािसानयक नलीहतमलूयये आणण मानिली िक्क 
िये पसुतक भारतलीय राजयघ्टना, मानिली िक्काशंली सबंनंधत मू् भतू 
बाबली आणण वयािसानयक नलीहतमलूयाचंये आचरण याचंा सिांकष आढािा 
घयेतये. िये पाठ्यपसुतक हिहिध हिषयाचंये आक्न सिजसु् भ प्रकारये 
करून दयेतये. तयाचबरोबर, राजयघ्टनयेिरली् एखाद्ा अभयासक्रमाचये 
उसद्दष् पररणामकारक आणण योगयरलीतया गाठणयातिली तये यशसिली ठरतये.

लेखकासिषयी
प्रिीिकुमिार मिेल्लल्ली, सिायक प्राधयापक, ्ोकप्रशासन 
अभयास हिभाग, मिैसूर हिद्ापलीठ, मिैसूर.

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

विं्ीमिधये उपलबध

सत्ा संपा्न
भारतातील स््ती
२०१४मधली् ्ोकसभा ननिडणूक 
राजकलीय प्रचाराचया इहतिासात 
एक मै्ाचा दगड ठर्ली. ‘सत्ता 
संपादनः भारतातली् सस्थतली’ िये 
पुसतक अशा प्रचार मोहिमयेचा, 
वयूिरचनयेचा आढािा घयेतये; या 
मोहिमा कशा उभया राितात; 
वयक्तली आणण हिचारधारा यांचा परसपरांिर काय पररणाम िोतो, 
याचा अभयास करतये. २०१४ ननिडणुकलीचया हिश्येषणात िये 
पुसतक मित्िपूण्व योगदान दयेतये.

लेखकांविषयी
वबद्ुत चकितजी िये हदल्ली हिद्ापलीठात राजयशास्त्राचये प्राधयापक 
आियेत.
सुगातो िाजरा िये निली हदल्लीत हबझनयेस अँड इमयेज मॅनयेजमें्ट 
सल्ागार आियेत.

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

आधुमनक 
भारतातील 
राजकीय 
विचार
या खंडातली् िलीस सफूहत्वदायक 
आणण असस् ननबंधांमधयये प्रमुख 
आधुननक भारतलीय राजकलीय 
हिचारधारांचये समग्र हिश्येषण आढळून ययेतये. आधुननक भारतलीय 
राजकलीय हिचारसरणलीतली् दोन प्रमुख मतप्रिािांचा परामश्व 
या ननबंधांमधयये घयेणयात आ्ा आिये—जयांनली पाष्चिमातय 
राजकलीय परंपरा अंगलीकारणयास प्राधान्य हद्ये असये आणण जयांनली 
सिदयेशलीिादािर भर दयेऊन पया्वयली हिचार मांड्ये असये.

संपा्कांविषयी
्ॉमिस पं्मि िये पूिशी बडोद्ाचया मिाराजा सयाजलीराि हिद्ापलीठात 
प्राधयापक िोतये.
केने् डॉयच्च िये जयेनयेणसओ यये्थली् न्यूयॉर्क हिद्ापलीठात 
राजयशास्त्राचये प्राधयापक िोतये.

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

आंतरराष्ट्ीय 
राजकारि
संकलपना, णसद्धानत 
आणि समि्या
भारतलीय हिद्ापलीठामंधयये 
आतंरराष्ट्रलीय राजकारण या 
हिषयाचया पदिली अभयासक्रमासाठली 
या पसुतकाचली खास रचना करणयात आ्ली आिये. सधयाचया 
आतंरराष्ट्रलीय राजकारणातली् मखुय सकंलपना, णसद्धान्त आणण 
मदु्दये याचंली जाण हिद्ारयाांमधयये नभनिणयासाठली िये पसुतक नक्कलीच 
उपयकु्त ठरय्े . हिहिध मान्यिर ्येखकानंली योगदान हद्य्े ये िये 
खडंातमक पसुतक िाचलयानतंर या हिषयाकडये पािणयाचा आणण तो 
माडंणयाचा हिद्ारयाांचा दृष्ष्कोन आमू् ाग्र बद्य्े  यात शकंा नािली.

संपाव्केविषयी
रुमिकी बसू या सधया निली हदल्लीतली् जानमया नमण्या इस्ानमया 
हिद्ापलीठात राजयशास्त्राचया प्राधयाहपका आियेत. साि्वजननक धोरण 
आणण शासन, आंतरराष्ट्रलीय संघ्टना, भारतातली् हिकासाचये 
राजकलीय अ्थ्वशास्त्र अशा हिषयांिर तयांचली ८ पुसतके आणण 
३० ्येख प्रकाणशत झा्ये आियेत.

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

` 350

` 525

` 325

` 495

विं्ीमिधये उपलबध

राजकारि आणि आंतरराष्ट्ीय संबंध
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गुिातमिक 
संशोधन, 4e
डयेसविड णसलिरमन संपाहदत 
‘गुणातमक संशोधन’ िये अहतशय 
गाज्ये्ये पाठ्यपुसतक पूण्वपणये 
सुधाररत आणण पुनरलीसक्त 
करणयात आ्ये असून, तयामुळये 
अनधक समग्र आणण सुगम 
बन्ये आिये. जनमनली णसद्धान्त, 
संशोधन नलीहतमूलयये आणण संरचनातमक आढािा अशा मित्िाचया 
हिषयांिरली् प्रकरणये नवयानये अंतभू्वत करणयात आ्ली आियेत.

संपा्काविषयी
डेसविड णसलिरमिन िये ्ंडनमधली् गोलडससमरस मिाहिद्ा्यात 
समाजशास्त्र हिषयाचये मानद प्राधयापक आियेत. सयेजसाठली तयांनली 
अनयेक प्रचंड खपाचली पुसतके ण्हि्ली आियेत.

2019 • 344 pages • PB (978-93-532-8482-4)

विं्ीमिधये उपलबध

एसपीएसएसचे 
प्रा्ममिक पाठ
मानवयहिद्ा, आयुहि्वज्ान, 
सामाणजक शास्त्रांसाठलीचये िये पुरिणली 
पुसतक एसपलीएसएस, संखयाशास्त्र 
सिंिा गणणत यांचली कोणतलीिली 
पाश््वभूमली नस्येलया िाचकांना 
एसपलीएसएसचली तोंडओळख करून 
दयेतये. एकलीकडये हिषयाबाबत धासतली कमली करून आतमहिश्ास 
िाढितानाच, पॉइं्ट अँड ष्लिक पद्धतलीनये शास्त्रशुद्ध संशोधनातली् 
नयेमकली उदािरणये मांडून िाचकांना माग्वदश्वन करतये आणण प्रहतकृतली 
सादर करणयास उद्ुक्त करतये.

लेखकांविषयी
मिनॅफ्डे त ेग्ोतनेयईुस िये इ्ंटरयनुनविणस्व्टली सें्टर फॉर सोश् सायन्स 
ण्थअरली अडँ मये्थडॉ्ॉजली (आयसलीएस) या ससं्थयेत काहं्ट्टयेह्टि 
डये्टा अ�नाण्णसस या हिषयाचये सियोगली प्राधयापक आियेत.
आन्ेके मिॅण्जसेन या रॅडबाऊड युननविणस्व्टलीचया स्टट्रॅ्टजली अँड 
डयेवि्पमें्ट हिभागात धोरणहिषयक सल्ागार मिणून काय्वरत 
आियेत.

2017 • 116 pages • PB (978-93-864-4634-3)संशोधन 
संरचना, 4e
गुिातमिक, संखयातमिक 
आणि ममिश् पद्धतींचे 
दृष्ष्कोन
संशोधन संरचनयेचया एकाच 
पुसतकात िाचका्ा गुणातमक, 
संखयातमक आणण नमश् पद्धतींमधयये 
तु्ना करणयाचली संधली नमळतये. संशोधनाचया प्रहक्रययेतली् 
सुरुिातलीचया तासत्िक गपृिलीतप्रमयेयांपासून तये संशोधन ्येखन आणण 
सादरलीकरणाचया ्टपपयांदरमयान या पद्धतींचली सप्रमाण नचहकतसा 
आढळतये.

लेखकासिषयी
जॉन डबलयू. केसिेल, पलीएच.डली. िये फॅनम्ली मयेहडसलीन हिषयाचये 
प्राधयापक असून, नमणशगन हिद्ापलीठात संनमश् संशोधन पद्धतली 
आणण णशषयिपृत्तली उपक्रमाचये सिसंचा्क आियेत. संनमश् संशोधन 
पद्धतली, गुणातमक संशोधन आणण संशोधन संरचना या हिषयांमधयये 
तयांचये अनयेक ्येख आणण २७ पुसतके प्रकाणशत झा्ली आियेत.

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

गुिातमिक  
संशोधनाची  
काय्मपद्धती, 3e
विद्ारयाांना संशोधन-
प्रवकयेत गुंतििे
सशंोधन अभयास, उतारये, िैयष्क्तक 
अनभुिाचये दाख्ये याचंा अतंभा्वि 
केलयामळुये प्रतययेक प्रकरणात ससुगंत आणण रोचक उदािरणये 
आढळतात. गणुातमक काय्वपद्धतली अभयासणयासाठली हिद्ारयाांना 
िये पसुतक िाचाियेच ्ागय्े . हिद्ारयाांना खरोखरच तये सितःहून 
िाचाय्ा आिडय्े . कारण उदािरणाचंया माधयमातनू हिषय 
समजािनू घयेणये तयानंा अनधक सोपये जाई्.

लेखखकेविषयी
शालजीन नॅगी िेस-वबबर, पलीएचडली, चयेस्टन्ट हि्, मॅसॅचयुसयेरस 
यये्थली् बॉस्टन कॉ्येजमधयये समाजशास्त्राचली प्राधयाहपका आणण 
स्त्रली आणण ण्ंग अभयासक्रमाचली संचाण्का आियेत.

2017 • 376 pages • PB (978-93-866-0221-3)

` 695

` 395

` 250

` 495

संशोधन पद्धती
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संशोधन 
प्र्ताि 
विकणसत 
करिे
या सिजसोपया, माहितलीपर आणण 
रंजक पुसतकाद्ारये डयेननको्ो आणण 
बयेकर तुमिा्ा पररणामकारक 
संशोधन प्रसताि बनिणयाहिषयली माग्वदश्वन करतात, जयामुळये 
तुमिा्ा तुमचया प्रकलपासाठली आण्थ्वक साह्य नमळू शके् सिंिा 
एखाद्ा संशोधन पदिली अभयासक्रमात तुमिा्ा स्थान नमळू शके्.

लेखखकांविषयी
पॅमि डेमनकोलो प्राधयापक (मानद), सनदली मानसशास्त्रज्, या 
रलीहडंग हिद्ापलीठातून नुकतयाच ननिपृत्त झालया आियेत. 
डॉ. लयणुसडंा बकेर या रलीहडगं हिद्ापलीठातली् पाररतोहषक हिजयेतया 
िररष्ठ वयाखयातया आणण फे्ो आियेत. तयानंली आपलया कारहकदशीत 
अनयेक पदिली आणण पदवयतु्तर सशंोधन हिद्ारयाांना घडि्ये आिये. 

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

विं्ीमिधये उपलबध

संशोधन  
पद्धती, 4e
निोव्तांकररता कमििार 
मिाग्म्श्मक
सशंोधन सिंिा सशंोधन पद्धतलीचा 
कोणतािली अनभुि नस्येलया 
हिद्ारयाांसाठली िये पसुतक खास 
ण्हि्ये गय्े ये आिये. सामाणजक शास्त्र हिषयातली् पदिली आणण 
पदवयतु्तर अभयासक्रमाचये हिद्ा्थशी, जयानंा सशंोधनात रस आिये, 
तयानंा िये पसुतक ततं्रये आणण उदािरणये यशसिलीररतया पुरितये.

लेखकासिषयी
रिणजत कुमिार यांना ऑस्टट्रयेण्यातली् कह्ट्वन युननविणस्व्टली ऑफ 
्टयेकनॉ्ॉजली आणण युननविणस्व्टली ऑफ ियेस्टन्व ऑस्टट्रयेण्या यये्थये ३० 
िषते अधयापनाचा अनुभि आिये. तये सधया युननविणस्व्टली ऑफ ियेस्टन्व 
ऑस्टट्रयेण्या यये्थये संशोधन आणण मूलयमापन मुक्त सल्ागार 
मिणून काम करतात.

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

विं्ीमिधये उपलबध

आपला 
पीएचडी प्रबंध 
कसा प्रकाणशत 
करािा
आप्ा पलीएचडली प्रबधं कसा 
प्रकाणशत करािा िये हिद्ारयाांना 
तयाचंये सशंोधन प्रकाणशत 
करणयासाठली आिशयक असये पहि्ये 
समग्र आणण खात्रलीशलीर माग्वदश्वक पसुतक आिये. मानवयहिद्ा आणण 
सामाणजक शास्त्राचंया हिशा् आिाकयातली् हिद्ारयाांसाठली आणण 
तयाचंया णशक्क-माग्वदश्वकासंाठली िये पसुतक नक्कलीच उपयकु्त ठरय्े .

लेखखकेविषयी
सारा कारो या ऑकसफड्व युननविणस्व्टली प्रयेसमधयये अ्थ्व आणण 
हित्त संपादक आियेत.

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

तुमिचे प्रबंध 
णलखाि, 3e
पॉ् ऑण्विर िये यशसिली प्रबंध 
पय्वियेक्क असून, आपलया प्रदलीघ्व 
अनुभिाचया जोरािर नोंदली आणण 
माहितलीचये रूपांतर संपूण्व पदवयुत्तर 
सिंिा पलीएच.डली. प्रबंधांमधयये कसये 
करायचये याहिषयली तये माग्वदश्वन 
करतात. िये पुसतक तुमिा्ा या संपूण्व प्रहक्रययेचली एक तयार 
रूपरयेखाच सादर करतये, णजचये अनुसरण केलयास ननयोजन आणण 
तयारली, सैद्धासन्तक दृष्ष्कोन, प्रा्थनमक माहितली प्रकाशन आणण 
तोंडली परलीक्येचली तयारली या हिहिध ्टपपयांचा प्रिास सु्भ िोई्.

लेखकासिषयी
पॉल ऑणलविर िये शैक्णणक ्येखक आणण संशोधक आियेत. 
संशोधन पद्धतली, णशक्ण, तत्िज्ान, आणण धम्व या हिषयांिर 
तयांनली १९ पुसतकांचये ्येखन िा संपादन के्ये आिये. तबब् सात 
भाषांमधयये तयांचली पुसतके भाषांतररत झा्ली आियेत. िडस्वफलीलड 
हिद्ापलीठात तयांनली अनयेक िषते वयाखयाता मिणून काम पाहि्ये. 
तये्थये तये डॉक्टर ऑफ एजयुकेशन अभयासक्रमाचये प्रमुख िोतये.

2017 • 220 pages • PB (978-93-859-8542-3)

` 250

` 250

` 595

` 295

संशोधन पद्धती
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संशोधन प्रकलप 
कसा करािा 
याबाबतचे 
आिशयक 
मिाग्म्श्मन, 2e
‘अननभज् तये तजज्’ या प्रिासासाठली 
आिशयक ज्ान आणण कौशलयये िये पसुतक पुरितये. सशंोधन 
प्रकलपातली् प्रतययेक ्टपपयािर िये पसुतक िाचकानंा अहतशय रोचक 
माग्वदश्वन करत राितये. प्रकलप सरुू करणयापासनू तो ण्हून काढयेपयांत 
प्रतययेक ्टपपयासाठली सिततं्र प्रकरण सि्व शकंाचंये ननरसन करतये. 

लेखखकेसिषयी
झीना ओ’णलअरी या संशोधन काय्वपद्धतली अभयासक्येत्रातलया 
आंतरराष्ट्रलीय कलीतशीचया तजज् आियेत. 

2017 • 392 pages • PB (978-93-515-0699-7)

विं्ीमिधये उपलबध

संखयाशास्ताची 
तोंडओळख, 
3e
हिद्ारयाांचया शकंाकुशकंा कमली 
करणयासाठली आणण ननषकारण सतू्राचंा 
फाप्टपसारा ्टाळणयाचया दृष्लीनये या 
पसुतकाचली रचना करणयात आ्ली 
आिये. तयाचबरोबर, मू् भतू सखंयाशास्त्रलीय रचना आणण हिश्येषणाचा 
सिांकष आढािा या पसुतकात घयेणयात आ्ा आिये. सखंयाशास्त्र 
कशा प्रकारये काम करतये, याचली प्रनचतली  या पसुतकात दयेणयात 
आ्येलया िासतहिक जलीिनातली् हिहिध उदािरणािंरून ययेऊ शकतये.

लेखकासिषयी
फ्ेडररक एल. कुलीज (पलीएच.डली.) यांनली फ्ोररडा 
हिद्ापलीठातून मानसशास्त्र हिषयात बली.ए., एम.ए. आणण पलीएच.
डली. पूण्व के्ली. तयांनली फ्ोररडात गयेन्सहि् यये्थली् शँडस 
ह्टनचंग िॉससप्ट्मधून नचहकतसक चयेतामानसशास्त्रात (clinical 
neuropsychology) पोस्टडॉक्टर् पाठ्यिपृत्तली पूण्व के्ली. 
तयांनली भारतात तलीन फु्रिाइ्ट पाठ्यिपृत्तींिर काम के्ये आिये.

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

विं्ीमिधये उपलबध

यश्िी 
गुिातमिक 
संशोधन
निणशकया विद्ारयाांसाठी 
वयाििाररक मिाग्म्श्मन 
मू्भूत सैद्धासन्तक दृष्ष्कोनांचली 
ओळख िये पुसतक करून दयेतये. 
मग इतर दृष्ष्कोनांशली तु्ना 
आणण तफाित यांचली चचा्व करतये. सामयस्थळांचली िली चचा्व, कोणतली 
पद्धतली नयेमकली केविा अनुसरािली याहिषयलीचये माग्वदश्वन, पॅ्टन्स्वचया 
संदभा्वत शोध घयेणयाचली दृष्ली अशा हतियेरली णशदोरलीमुळये गुणातमक 
संशोधनाचया क्येत्रात तुमिा्ा निलीन आतमहिश्ास नमळये्.

लेखखकांविषयी
विणज्ममनया रिाऊन या न्यूझली्ंडमधली् ऑक्ंड यये्थली् ऑक्ंड 
हिद्ापलीठात मानसशास्त्र हिभागात सियोगली प्राधयाहपका आियेत. 
सविकटोररया क्ार्क या इगं्डंमधली् हरिस्टॉ् यये्थली् ियेस्ट इगं्डं 
हिद्ापलीठात मानसशास्त्र हिभागात सियोगली प्राधयाहपका आियेत. 

2017 • 416 pages • PB (978-93-515-0693-5)

विं्ीमिधये उपलबध

सामिाणजक 
काय्मकतयाांसाठी 
कौशलय 
प्रणशक्ि
एक मिावितीपु्तक
िये पुसतक सामाणजक हिकास 
आणण समाजकाय्व प्रणशक्णाचली सांगड घा्तये. तसयेच, समाजकाय्व 
प्रणशक्क, वयासंगली, हिद्ा्थशी यांचयाकडून नयेिमली िोत अस्येलया 
सितंत्र पाठ्यपुसतकाचली आणण अधयापनसाहितयाचली मागणली पूण्व 
करतये. समाजकाय्व प्रणशक्णासाठली एक उत्तम माग्वदश्वक असयेच 
िये पुसतक आिये.

संपा्कांविषयी
सुधा ्ातार या पुणयातली् किते समाजसयेिा संस्थयेमधयये िररष्ठ 
अधयापक िोतया.
रुमिा बािीकर या पुणयातली् किते समाजसयेिा संस्थयेमधयये िररष्ठ 
अधयापक आियेत.
गीता राि या पुणयातली् किते समाजसयेिा संस्थयेमधयये िररष्ठ 
वयाखयाता आियेत.
नागमििी राि या पुणयातली् किते समाजसयेिा संस्थयेमधयये अधयापन 
काय्व करतात.
उज्िला मिस्ेकर या पुणयातली् किते समाजसयेिा संस्थयेमधयये 
अधयापन काय्व करतात.

2017 • 302 pages • PB (978-93-528-0477-1)

` 495

` 595

` 495

` 400

विं्ीमिधये उपलबध
संशोधन पद्धती | समिाजकाय्म
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मिूलयांचे 
पुनरुज्ीिन
नैवतक वयििार, 
विश्ासाि्मता आणि 
सुशासन यांची 
गुरुवकल्ली
भारतलीयांनली नैहतक राष्ट्रननमा्वण 
करणयाचया दृष्लीनये 'मूलयांचये 
पुनरुज्लीिन' िा खंड मिणजये आपलया मूलय-ननहरिसतािस्थये्ा 
नमळा्ये्ा एक धक्का आिये. या खंडासाठली हिहिध क्येत्रांतली् 
आघाडलीचया हिचारिंतांनली, धुरलीणांनली ् येखन के्ये आिये. कायदयेमंडळ, 
काय्वकारली मंडळ आणण न्यायपाण्केसि समाजाचया सि्वच क्येत्रांत 
प्रामाणणक, नैहतक आणण पारदशशी वयििारांचा अभाि का जाणित 
आिये, याचली मलीमांसा िये पुसतक करतये.

संपा्कांविषयी
ई. श्ीधरन िये हदल्ली मये्टट्रो रये् कॉपटोरयेशनचये प्रमुख सल्ागार 
आणण माजली वयिस्थापकलीय संचा्क आियेत. 
भरत िखलू िये िख्ू अॅडविायजरली संस्थयेचये अधयक् आियेत.

2017 • 234 pages • PB (978-93-528-0403-0)

विं्ीमिधये उपलबध

शिरे आणि 
साि्मजमनक 
धोरि
भारतीय शिरी 
प्राधानयकमि
शिरये आणण साि्वजननक धोरण 
या पसुतकात शिराचंया आण्थ्वक 
णसद्धान्ताचंली उदािरणये हद्ली 
आियेत, तसयेच भारताचा नागरली काय्वक्रम हिकणसत करणयासाठली 
राष्ट्रलीय आणण आतंरराष्ट्रलीय पातळलीिरली् नागरली वयिस्थापनातली् 
सिटोत्तम प्राधान्यक्रमाचंये धडये हद्य्े ये आियेत. यात आण्थ्वक 
हिकासाकररता साि्वजननक हित्त आणण िपृद्धली्ा पूरक ठरू शकणारली 
शिराचंली मधयितशी भनूमका सपष् के्ली आिये.

लेखकासिषयी
प्रसन् के. मिोितंी िदैराबाद हिद्ापलीठात अ्थ्वशास्त्राचये चयेअर 
प्रोफेसर आियेत.

2018 • 348 pages • PB (978-93-528-0959-2)

विं्ीमिधये उपलबध

` 525 ` 295

नागरी अभयास | नीवतमिूलये 

पु्तके तुमिचयापयांत येणयाची िाट कशाला पािायची,
जेविा तुमिाला ििेसे पु्तक तुमिी तिररत िाचू शकता?

ई-बुकस िापरा मन वडणजटल बना!
ई-बुकस आता उपलबध

       आणि   िर भारतीय रुपयांमिधये.
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आगामिी पु्तके
गांधी ितयेचे राजकारि
आर.एस.एस. आणि न्ुरामि गोडसे

वििरि 
मिातमा गांधींचली ितया िली केिळ भारताचयाच नविये तर जगाचया इहतिासातली् सिाांत क्रूर घ्टनांमधली् 
एक घ्टना आिये. गांधींचया ितययेमागली् कारणये, गांधलीितययेबाबत जाणलीिपूि्वक प्रसाररत करणयात 
ययेणारली असतय-अध्वसतय माहितली, गांधलीितययेचया क्टातली् आरोपींचये जातलीयिादली संघ्टनांशली अस्ये्ये 
संबंध आणण न्थुरामचा राष्ट्रलीय सियंसयेिक संघाशली संबंध नसलयाचा संघाचा दािा, या गोष्ींचा 
उिापोि या पुसतकात के्ा आिये. 

लेखकांविषयी
रामि पमुनयानी िये सापं्रदानयक सद्ािनयेसाठलीचया अनयेक उपक्रमातंली् सखक्रय काय्वकतते आियेत.

वििके कोरडे िये पररित्वनिादली चळिळलीत गय्े ली पसतलीस िषते काय्वरत आियेत.

2019 • 440 pages • PB (978-93-532-8742-9)

` 650
(tent.)

भारतातील आपत्ी वयि््ापन ि प्रशासन
वििरि 
भारतातली् आपत्तली वयिस्थापन यंत्रणा, हतचा अभयास, केंरिलीय, राजय, णजलिा ि स्थाननक 
पातळलीिरली् आपत्तली वयिस्थापन यंत्रणा, तयातली् अनधकाऱयांचया जबाबदाऱया, समाजाचली, नागररकांचली, 
प्रसारमाधयमांचली, अ-शासकलीय संस्थांचली भूनमका, आपत्तली काळात तसयेच आपत्तली पूि्व ि उत्तर काळात 
कोणकोणतया खबरदाऱया घयावयात या सि्व आयामांचा सखो् अभयास या पुसतकात के्ा आिये. 

लेखखकेसिषयी
प्रीती व्लीप पोिकेर, राजषशी शाहू मिाहिद्ा्य, ्ातूर यये्थये ्ोकप्रशासन हिषयाचया सियोगली प्राधयापक ि हिभागप्रमखु आियेत. 

2019 • 340 pages • PB (978-93-532-8745-0)

` 995
(tent.)

दृशयकला
वििरि 
सरदार प्टये् हिद्ापलीठाचया 'ज्ानगंगोत्रली' या प्रकाशन माण्केतली् 'दृशयक्ा' िा हतसािा ग्रं्थ. 
सुप्रणसद्ध नचत्रकार, किली, क्ा समलीक्क आणण णशक्णतजज्, गु्ाममोिममद शयेख आणण समलीक्क 
आणण अधयापक, णशरलीष पंचा् या द्यींनली संपाहद्येलया या मूळ गुजरातली ग्रं्थाचा मराठली अनुिाद 
अरुणा जोशली यांनली के्ा आिये. सितः क्ाकार अस्ये्ये आणण जागहतक-भारतलीय क्येचा सखो् 
अभयास अस्ये्ये जयदयेि शुलि, उषाकांत मयेिता, गौरली पाररमु, जयोतली भट्ट, दलीपक कन्न्, रतन 
पाररमु, णशरलीष पंचा्, सुरयेश शयेठ यांनली या ग्रं्थासाठली ्येखन के्ये आिये, तसयेच नयना द्ा् ि 
भारतली द्ा् यांनली मूळ गुजरातलीग्रं्थासाठली इंग्रजलीतून गुजरातली भाषांतर के्ये्ये आिये. 

संपा्काविषयी
गलुामिमिोिममि् शखे
2019 • 340 pages • HB (978-93-532-8745-0)

` 500
(tent.)
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