For Sapiens Who Dream
On March 10, 2018 two very different people met. One was
Yuval Noah Harari, the bestselling author and the Professor
of History at Hebrew University, Jerusalem and the other was
Sharad Ashtekar, a young social entrepreneur based out of
Chandrapur. For Sharad, this moment marked a dream come
true.

Sharad had read Harari's Sapiens in 2015 and was inspired by
its scope and scholarship and decided, as a book seller, to
bring such books to the Marathi audience to which he catered.
For a young businessman this was a vision of great proportions as he was just planting his roots as a
book distributor in Maharashtra. This vision brought a new phase to his journey. His journey had begun
as a 10th standard drop out who fell in love with reading while he sold newspapers. Originally from
Ghoti village in Nashik district, Sharad learned the trade of a salesman from his father, selling snacks
on trains. He had also trained himself as he worked many jobs, from selling clothes to working in a
bank. But, it was love that brought him to selling books.

In 2010 he was visiting Chandrapur district in Vidarbha to meet a friend and he could not find the
books he wanted to gift her. Then unemployed, he soon decided to move to Chandrapur to sell books
and also be close to the girl he was in love with. With 4000 rupees in his pocket he started his career as
a book seller in areas where no one considered attempting such an enterprise. With no training in, or
knowledge of the industry, he acquired everything through hard experience and that is always costly.
As he himself says, during this period, he lived on 'sometimes biscuits, sometimes biryani'. But, slowly
and steadily, 'Maay Marathi Book Distribution' took shape. What began as door to door selling of
books soon graduated to exhibitions in colleges and other institutes. He now regularly sets up book
exhibitions at district and taluka level and in the last four years since Sharad has begun maintaining
data, he has sold over 2 lakh books across the districts in East Vidarbha, spreading the joy of the
culture of reading!

Sharad began Madhushree Publication (www.madhushreepublication.com) with the explicit goal of
bringing in Marathi the kind of books most people should be reading. As a young man, Sharad had a
keen social awareness and felt the need to do his share to make the world a better place. It was this
desire that attracted him to SEARCH (social organization founded by Padma Shri Dr. Abhay and Dr.
Rani Bang) in Gadchiroli district and to NIRMAN, a program to nurture and organize the youth who
hold aspirations of solving social challenges. It was in NIRMAN that he received the perspective of
looking at his work as a book seller in terms of a social entrepreneur. It was a vision that Sharad had
and NIRMAN helped him articulate it in real terms. He now regularly discusses his experiences and
shares his learnings with the ongoing batches of Nirmaanites, who, like him, hope to one day create an
impact.

Madhushree Publication, the publication agency that Sharad started, has a vision to bring out in
Marathi books that would expand people’s mental horizons and has an emphasis on excellence. It is
accomplishing this by procuring the rights of and publishing in Marathi translations of books that are
jewels in a wide array of topics - from I am a Troll to Surely, You Aree Joking Mr. Feynmann and from
The Art of Thinking Clearly to Zero to One. The list of published as well as upcoming books by
Madhushree Publication consists of eminent authors like Richard Dawkins, Jared Diamond, Nobel
Laureate Daniel Kahneman and Venki Ramakrishnan, Jordan Peterson, Pranay Lal, David Christian
and Neil DeGrasse Tyson. While it was Sharad's dream to bring Sapiens in Marathi, his meeting with
Harari finalized the acquisition of the translation rights to Harari's next two books, Homo Deus and
21st Lessons for the 21st Century (since rights of Marathi translation of Sapiens had already been given
by then). This event and the story behind it are summarized by the two quotes that Harari' wrote on his
signed copies for Sharad. On Sapiens, Harari' wrote 'From one Sapiens to another' and on Homo Deus
he wrote 'The future is in your hands'. And indeed the future is in the hands of all those who dream and
work tirelessly to bring the dreams into reality. Sharad’s journey from a 10th failed newspaper boy to a
successful publisher of Nobel Laureates’ books is an inspiration for all the sapiens to dream!

-
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विक्रेता, वितरक ते प्रकाशक शरे अ ेकर नाशिक शजल्ह्यामध्ये घोटी नावाचं एक गाव अहे मी शतथला. घोटी मधल्ह्या
खपू च सामान्य कुटुंबात माझा जन्म झाला. माझं िालेय शिक्षण शतथेच झालं.
मागच्या मशहन्यात दहावीचे शनकाल लागले अशण मला माझे शदवस अठवले. मी
२००१ साली दहावीचे पेपर शदले. शहदं ीच्या पेपरला कॉपी करतानं ा पकडला गेलो.
िाळेने शनकाल शदलाच नाही म्हणनू दहावीला नापास झालो समजनू कामाला
लागलो.
माझे वडील ट्रेनमध्ये भेळ, काकडी, गोळ्या, शबस्कीट शवकायचे .नापास
झाल्ह्यामळ
ु े माझ्याकडे दसु रं कुठलंच काम नव्हतं म्हणनू मीही वशडलांना मदत
करायला सरुु वात के लीळयांनतर काही काळ ट्रेनमध्येच भेळ ., काकडी, गोळ्या,
शबस्कीट ,गटु खा, शसगारे ट शवकायचे काम के लेळयानंतर मी पेपर टाकायला .
माझ्यासोबत दहावीला ऄसलेली मल
ु ं सकाळीच कॉलेजला .सरुु वात के ली
ळयामळ
ु े मला .ळयाच्ं यािी भेट न व्हावी म्हणनू मी ईशिरा पेपर टाकायचो .ळयानं ा कॉलेजला जातानं ा बघनू मला कसतं री व्हायचं .जायची
नेहमी झाप अशण शिव्या खाव्यालागायच्यामी शहरोहहडा .ळयाकाळात पेपर टाकनयासोबत मी खपू च नवीन गो ी कपन बशघतल्ह्या .
िोपममध्ये काम के लं, कपडे शवकले, भाजीपाला शवकला.हे अशण ऄसे ऄनेक ईाोग ळयाकाळात चालू ऄसायचे .
ळयानतं र माझ्या भावाने मला बँकेत नोकरी लावनू शदलीयात मला बैयापऱ्की चागं ले . पऱ्से शमळायला लागलेमला पेपर टाकतानं ा .
अशण मला पस्ु तक .नोकरीतनू मला चांगले पऱ्से शमळू लागल्ह्याने मी पस्ु तक शवकत घेउ लागलो .वाचनाची अवड शनमाीण झाली
.मी माझ्या पगाराचे ऄधक पऱ्से पस्ु तकात खची करायला लागलो .वाचनयाचं वेड लागलं
हे सगळं सरु ळीत सरुु ऄसतांना २००९ साली माझं काम सटु लं अशण ळया काळात मी परत बेरोजगार झाला नउ वहापवू प म्हणजेच .
मऱ्शत्रणीला भेट देनयासाठी मी चंंपरू मध्ये काही चांगली पस्ु तकं .च्या ईन्हाळ्यात मी माझ्या मऱ्शत्रणीला भेटायला शवदभाीत अलो २०१०
पण भर ईन्हात श पनही मला ती पस्ु तकं .िोधत होतोकुठे च शमळाली नाहीमहारामट्रातील शजल्ह्याच्या शठकाणी एखादं चांगलं मराठी .
जर शजल्ह्याच्या शठकाणी ही पयरशस्थती .पस्ु तक शमळू नये यामळ
ु े मी ार ऄस्वस्थ झालो, तर तालक
ु ा ऄन् गावपातळीवर तर
शवचारायलाच नकोचागं लं वाचन माणसाला ईन्नत बनवते हे मला माझ्या ऄनभु वातनू !
समजले होतेळयामळ
ु े सवानाच ईन्नत बननयाची संधी का शमळू नये .? तालक्ु यातील अशण
गावखेड्यातील लोकांनी दजकदार वाचन का कप नये? ऄसे प्रश्न घेउन यरकाम्या हातांनी
मऱ्शत्रणीला भेटायला गेलो.
माझ्या पस्ु तकप्रेमामळ
ु े हे प्रश्न मला छळू लागलेअपणच दजकदार पस्ु तके आथ .ेे ईपलब्ध कपन
का देउ नयेत, ऄसा शवचार माझा मनात घोळू लागलापढु च्या चंं परू भेटीत मी .

पस्ु तके अणली ऄन् पस्ु तकशवस्ी २१ माझ्याजवळची चार हजार रुपयांची समकालीन अशण राजहसं प्रकािनाची माझ्या अवडीची
ऄिा पकतीचा व्यवसाय करनयाचा कसलाही .व्यवसायाचा ीीगणेिा के ला ऄनुभव माझ्याजवळ नव्हताएका कापडी शपिवीत पस्ु तके .
ही पस्ु तकं कोणाला शवकायची .टाकली अशण भर ईन्हात चंं परू मध्ये पस्ु तकासं ाठी शगैहाइक िोधत मी श प लागलो, किी शवकायची
याचा कसलाही ऄदं ाज मला नसल्ह्यामळ
ु े बराच वेळ श पन अशण बैयाच लोकांना भेटूनही पस्ु तकं शवकली जाइनातिेवटी दोन .
शदवसांनी एका कॉलेजमधील ऄथीिास्त्राच्या प्राध्यापकांना ऄथीिास्त्रासंबंधीचे नव्याने अलेले एक मराठी पस्ु तक कसे ईपयु अहे, हे
पटवनू देनयात मी यिस्वी झालोपस्ु तकशवस्ीचे पशहले सहा मशहने माझ्यासाठी खपू क .अशण हे मी शवकलेलं पशहलं पस्ु तक ठरलं .ठीण
होतेपस्ु तके शवकनयासाठी मी डॉक्टर ., शिक्षक, पत्रकार, बँक कमीचारी ऄिा ऄनेक व्य ींना भेटायचोशगैहाइक िोधत ईपािीपोटी .
कोणाला कोणळया पस्ु तकांची गरज अहे .याच काळात माझ्या ऄनेक ळखी झाल्ह्या .पायी श रनयाची वेळ हमखास माझ्यावर यायची
हे माझ्या लक्षात येउ लेागलहें काम जमतं .हळूहळू पस्ु तकांचा खप वाढला अशण माझा व्यवसायात जम बसू लागला ., ऄसा
शवश्वास अल्ह्यावर मी चंंपरू , यवतमाळ, गडशचरोली या भागांत छोटीछोटी पस्ु तक प्रदिीने भरवायला सरुु वात के लीया प्रदिीनांच्या .
कॉलेजच्या शवााययापर-् माध्यमातनू मी शवशवध िाळायंत पोहोचू लागलोपस्ु तकशवस्ीचा पायी सरुु झालेला प्रवास पढु े सायकल .,
मोटारसायकल नंतर छोटीिी टपरी ते छोटीमोठी प्रदिीने भरवनयापयत अला होताअम्ही .हा प्रवास माझ्यासाठी खपू मजेिीर राशहला .
ऄसं नामकर ’माय मराठी बक
ु शडस्ट्रीब्यि
ु न्स‘ सरुु के लेल्ह्या व्यवसायालाणही के ल.ं
याच दरम्यान माझा डॉअपला व्यवसाय .या यवु ा चळवळीिी संबंध अला ’शनमाीण‘ राणी बंग यांनी सप
ु के लेल्ह्या .ऄभय व डॉ .
पणाच्या संकुशचत शभतं ीपलीकडे जातात’मी‘ अपण कोणासाठी करतो अशण का करतो या प्रश्नांची ई रे मी व माझा ायदा या, ऄसा
अळमशवश्वास मला शनमाी‘ण .च्या शनशम ाने शमळाला’‘शनमाीणराणी बगं याच्ं यासारखे गप
ु शमळालेच .ऄभय व डॉ .च्या शिशबरामं ध्ये डॉ’
.पण ळयासोबतच अपल्ह्या केिल्ह्यांचा ईपयोग समाजातील प्रश्न सोडवनयाची प्रेरणा घेउन अलेले शमत्रमऱ्शत्रणीही शमळाले
नक
ु तेच बाळसे धप लागलेल्ह्या माझा व्यवसायाला हातभार लावला तो चंंपरू येथे झालेल्ह्या ८५ व्या ऄशखल भारतीय मराठी साशहळय
समं ल
े नानेएकटम्ा साशहळय संमेलनात अम्ही .मलजशे स्टक प्रकािनाने ळयाच्ं या पस्ु तकाच
ं ा स्टॉल लावनयाची जबाबदारी मला शदली .
माय मराठी बक
ु ‘ साशहळय संमेलनाने .तब्बल दोन लाख रुपयांची पस्ु तके शवकली शडस्ट्रीब्यि
ु न्सया .च्या क्षमतेवर शिक्कामोतीब के ला’
याचा .याच जोरावर अम्हाला प्रकािकांकडून पस्ु तके ईधार शमळू लागली .शनशम ाने माझा ऄनेक प्रकािन संस्थांिी पयरचय झाला
.लाभ घेत अम्ही अमच्या कामाचा व्याप हळूहळू वाढवला
‘अजकालच्या यवु ाशपढीला वाचनाची मळ
ु ी अवडच नाही,’ हे वाक्य िेंगदानयाचं टर ल े कावं आतक्या सहजपणे कुणीही े कत
होतअपल्ह्
या नजरे समोरील काही मोजक्या तरुणांच्या वतीणक
ु ीवपन समस्त तरुणाइला दोह ाावा अशण प्रश्न शनकालात काढावा ., आतके
ं
हे सोपे समीकरण अहे का की या समस्येला तरुणाइचा अळस व बेजबाबदारपणा याशिवाय आतरही काही पऱ्लू अहेत? पनु यामबंु इच्या
पलीकडे शकती शजल्ह्याच्ं या शठकाणापं यत पस्ु तके पोहोचतात )तालक
ु े तर सोडूनच ाा(? अशण पोहोचलीच तर शकती तरुणानं ा अपल्ह्या
मयाीशदत ईळपन्नातनू पस्ु तके शवकत घेणे परवडते? अशण परवडले तरी सवीसामान्यांना वाचनयाची आच्छा व्हावी ऄिी शकती पस्ु तके
ईपलब्ध होतात? ऄसे भरपरू प्रश्न मला तेव्हा पडत होते.

या प्रश्नाच्ं या खोल्ह्यात गेल्ह्यानंतर मला जाणवायला लागलं की खेडोपाडी राहणाैया बहुसख्ं य सवीसामान्य व्य ींना पस्ु तके वाचायची
ऄसतील तर पस्ु तकांच्या शकमती कमी होनयाची गरज अहेअज . वाचकवगी कमी ऄसल्ह्यामळ
ु े मराठी पस्ु तकांच्या के वळ हजाराच्या
अवृत्त्या शनघतातशकमती वाढल्ह्यामळ
ु े पन्ु हा .कमी पस्ु तके छापल्ह्यामळ
ु े छपाइचा खची व ळयामळ
ु े पस्ु तकांच्या शकमती वाढतात .
ळया व ीने पढु ची पावले ई .हे दु चस् भेदनयाची गरज अहे .वाचकसंख्या कमी होतेचलनयाचा अम्ही शनणीय घेतलाअमचा दोन .
वहाचा ऄनभु व, अमच्यावर जयांनी शवश्वास टाकला ऄसा वाचक व प्रकािकवगी आतक्या भांडवलावर स्वस्त दरात पस्ु तके शमळावीत
म्हणनू अम्ही शवदभाीतील ११ शजल्ह्यांमध्ये पस्ु तकांची यरटेल चेन सप
ु के लीऄडीचिे रुपये वाशहीक वगीणी द .ेेउन मायमराठी पस्ु तक ‘
यरटेल चेन व .टक्के सटू देनयाची ऄशभनव योजना अम्ही सरुु के ली २५ होणाैया अपल्ह्या वाचकांच्या कोणळयाही खरे दीवर ’सभासद
शजल्ह्यामं धील वाचकानं ा अपल्ह्याच शजल्ह्यात हवी ती पस्ु तके स्वस्त दरात ईपलब्ध ११ पस्ु तक सभासद योजनेमा ी त शवदभाीतील
व्हावीत, यासाठी अम्ही कंबर कसलीपशहले दक
ु के ले .
ु ान नागपरू ला न सरुु करता .याच साखळीतले पशहले दक
ु ान गडशचरोली येथे सप
तरीही अम्ही .कारण पस्ु तके लगोलग शवकली जातीलच याची काहीच िाश्वती नव्हती .गडशचरोलीत सरुु करणे यात थोडा धोका होता
हे धाडसी पाउल ईचलनयाचा शनणीय घेतलेाशजल्ह्यांमध्ये पस्ु तकाच
ं ी यरटेल ११ शवदभाीतील .अशण हा प्रयोग तु ान यिस्वी झाला .
.चेन अजही ळयाच ईळसाहाने सप
ु अहे
ऄनेक ऄडचणींवर मात करत अमचा व्यवसाय तग धरत ऄसतांना भरपरू च शिकवणारे प्रसंग घडलेपस्ु तक शवकनयाच्या ऄगदी .
सरुु वातीची एक अठवण सांगतो, ‘एकदा मी पस्ु तके घेउन गडशचरोलीला येत होतोगडशचरोली नक्षलहस्त शजल्ह्हा ऄसल्ह्यामळ
ु े .
जाणाैया वाहनांची झडती होते-बैयाचदा येणाैया, तिी माझीही झाली .माझं सामान तपासताना पोशलसांना
पस्ु तके शमळाली .
या ’िाळा‘ ळयांच्यािी गबपा करत ऄसताना शमशलंद बोकील यांच्या
पस्ु तकाबद्दल मी ळयांना सांशगतलेते ांकून साक्षात झडती घेणाैया पोशलसांनी .
अशण एवढेच नाही तर पढु च्या वेळी .शवकत घेतले ’िाळा‘ माझ्याकडून
.येताना अणखी पस्ु तके अणनयाची ीडीरही शदली’
‘हामीण भागांत पस्ु तकांची प्रचंड गरज ऄसल्ह्याचे परु ावे मला वेळोवेळी भेटत
होतेएकदा मह .ेारामट्राच्या पवू ी सीमेवरील दगु मी ऄिा धानोरा तालक्ु यात
डीके वळ .कॉलेजमधील तरुणांिी संवाद साधनयासाठी मी गेलो होतो .एड.
ऄध्याी तासाच्या अमच्या संवादानंतर ळया तरुणांनी तब्बल दोन हजारांची

कारण ऄिा ऄनेक खेडम्ांत अजवर कोणी पोहोचलेलंच नव्ह .पस्ु तके शवकत घेतलीतळया
ं ंच्यापयत जानयाचा धोका तर घेउन बघयू ात .
.रस्ता भटकू िकलो ऄसतो .मीही नाशिक शजल्ह्यातील घोटी गावातनू अलेला दहावी नापास तरुण होतो .म्हणनू अम्ही सरुु वात के ली
बारावीपयत पपचायरक शिक्षण कसेबसे पणू ी के ले पण .वाचनाचे वेड लागले अशण मग पस्ु तकानं ीच सावरले पस्ु तकानं ी शजतकं
शिकवलं.अजवरच्या सवी प्रवासामध्ये पस्ु तके च माझे गप
ु अहेत .कॉलेज कप िकलेली नाही-घडवलं शततकं कोणतीच िाळा-’
मायमराठी बक
ु शवतरणाचे काम ऄगदी जोरात चालू ऄसताना २०१५ साली मी यवु ल नोअह हरारी याचं 'सेशपयन्स' हे पस्ु तक वाचलं
अशण ारंच प्रभाशवत झालोळयानतं र बराच काळ ते पस्ु तक माझ्या सोबतच होतं अशण मी सतत याच पस्ु तकाचा शवचार करत .
वहीभराने मला जाणवायला लागलं की .ऄसायचो'सेशपयन्स' सारखीच ऄनेक दजकदार पुस्तके ही आहं जी .भाहेत अहेत )शकंवा ऄन्य(
भाहेच्या बंधनामळ
ु े बराच मोठा मराठी वाचकवगी ऄिा ऄनेेक दजकदार पस्ु तकांना मक
ु तोयळयामळ
ु े ऄिी दजकदार पस्ु तकं मराठी .
ळयासाठी मला स्वतः प्रयळन करायला हवेत .भाहेत यायला हवीत ऄसं मला प्रकहाीने वाटायला लागलं, अशण वेळ पडलीच तर स्वतःची
प्रकािन संस्था पण सरुु कप ऄिी मी मनािी तयारी के ली प्रथम मला अवडलेल्ह्या .'सेशपयन्स' पस्ु तकाचा मराठीत ऄनवु ाद करावा
ऄसा शवचार कपन 'सेशपयन्स' पस्ु तकाचे हक्क शमळवनयासाठी मी जोरदार तयारीला लागलो पण ददु वक ाने एका दसु ैया प्रकािनाने .
'सेशपयन्स' चे हक्क माझ्याअधी शमळवले होतेळयामळ
ु े थोडा शनराि झालो अशण ळयानंतर प्रकािनाचा शवचारच डो .क्यातनू शनघनू गेला .
.सोबतच माझी प्रकािक होनयाची आच्छा पण मेली
ळयानंतर मी माझ्या शनयशमत कामात गतंु नू गेलो च्या लोकसभा शनवडणक
ु ीनंतर सोिल मीशडयावर २०१२ .‘ट्रोलनावाचा प्रकार सराीस ’
भाड्याने अणलेल्ह्या या ट्रोल जमातीवर अशण ट्रोशलंगवरती व्यवसायाने .सरुु झालापत्रकार ऄसणाैया स्वाती चतवु दक ी यानं ी अय ऄलम ‘
मलु धा कशणीक यानं ी ळया पस्ु तकाचा मराठी ऄनवु ाद करायला सरुु वात के ली .हे पस्ु तक शलशहलं अशण ते पस्ु तक भरपरू गाजलं ’ऄ ट्रोल
पण कोणताही मराठी प्रकािक ते पस्ु तक प्रकाशित करायला .होती
कारण सरकार शवरो .तयार नव्हताधी पस्ु तक छापनयाची शहमं त कोणीच
करत नव्हतं .हे बघनू माझ्या डोक्यात पन्ु हा प्रकािनाचा शकडा घसु ला .
‘अय ऄलम ऄ ट्रोलहे पस्ु तक कोणीही प्रकाशित करायला तयार ’
ळयांनतर ताबडतोब या .नसल्ह्याने माझ्यासाठी ही चांगली संधी होतीच
पस्ु तकाचे हक्क शमळवले अशण माझ्या मल
ु ीच्यानावाने - मधीु ी –
हे मधीु ी प्रकािनाने प्रकाशित .प्रकािन सस्ं था रशजस्टर कपन घेतली
!के लेलं पशहलं पस्ु तक
हे पस्ु तक आतकं गाजलं की अम्हाला लवकरच याची चेथी अवृ ी
पण काढावी लागलीळयानतं र भारतातील अठ शहदं ळू ववादी सघं टना .
अशण ळयांचं राजकारण या शवहयावरच शधरें ं झा यांचं ’िलडो अमपज‘
चेययाच शदविी याही पस्ु तकाची .हे पस्ु तक अम्ही प्रकाशित के लं
!पशहली अवृ ी सपं ली‘अय ऄलम ऄ ट्रोलया पस्ु तकाच
ं ा जोरात खप होत ऄसतानाच मी जगभर गाजलेल्ह्या ’िलडो अमपज‘ अशण ’
सवाीत पशहले यु .पस्ु तकांचे हक्क शमळवायला सरुु वात के लीवल नोअह हरारी यांच्या 'सेशपयन्स' या पस्ु तकाचा पढु चा भाग ऄसलेल्ह्या
'होमो डेऄस' या पस्ु तकाचे हक्क शमळवले.या पस्ु तकाचा मराठीत ऄनवु ाद कपन प्रकाशित के ले .

ळयानंतर यिस्वी ईाोजकता किी करावी या शवहयावरचं पीटर थीलचं याचं 'शझरो टू वन', अतं ररामट्रीय ख्यातीचे िास्रज्ञ  यरचडी डॉशकन्स
याचं ’गॉड शडल्ह्यजू न‘, माकी मलन्सन या जगप्रशसक ब्लॉगरचं ’द सटल अटी ी नॉट शगशव्हगं ऄ क‘, जलरेड डायमडं यांचं व्हाय आज ‘
’सेक्स न, या पस्ु तकासं ोबतच प्रशसक पत्रकार रशवि कुमार याचं प्रचडं लोकशप्रय ठरलेलं 'द फ्री वॉआसहे दजकदार पस्ु त ’कं मधीु ी
प्रकािनाने मराठीत ऄनवु ाशदत कपन प्रकाशित पण के ली अहेयाबरोबरच नोबेल परु स्काराने सन्माशनत मळ
ू भारतीय वि
ं ाचे .
‘ शांशटि िास्रज्ञ  वेंकी रामकृ मणन यांच-ऄमेयरकनGene Machine’, यवु ल नोअह हरारी याचं ’21 Lessons for the 21st
Century’, ‘Alibaba’, ‘Genome’, ‘Guns, Germs and Steel’, ‘A Short History of Nearly Everything’, ‘Surely
You’re Joking Mr. Feynman’, ‘Indica’ हे पस्ु तकं लवकरचं मधीु ी पशब्लके िनकडून मराठीत प्रकाशित होणार अहेतअशण .
येळया काळात बरीच जगप्रशसक पस्ु तके मराठी वाचकांसाठी ईपलब्ध कपन देणय् ाच्या मधीु ी ‘ अशण ’मायमराठी बक
ु शवतरण‘
.च्या योजना अहेत’प्रकािना

