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With nearly a quarter of the world’s population, members of at least five major language families plus several putative language
isolates, South Asia is a fascinating arena for linguistic investigations, whether comparative-historical linguistics, studies of
language contact and multilingualism, or general linguistic theory. This volume provides a state-of-the-art survey of linguistic
research on the languages of South Asia, with contributions by well-known experts. Focus is both on what has been accomplished
so far and on what remains unresolved or controversial and hence offers challenges for future research. In addition to covering the
languages, their histories, and their genetic classification, as well as phonetics/phonology, morphology, syntax, and
sociolinguistics, the volume provides special coverage of contact and convergence, indigenous South Asian grammatical
traditions, applications of modern technology to South Asian languages, and South Asian writing systems. An appendix offers a
classified listing of major sources and resources, both digital/online and printed.
The book has been written keeping in mind the students taking the CA-CPT examination. It is intended to serve as the
supplementary book to the main course book on economics for CA-CPT by the same author. The CA-CPT examination is an
objective type test having multiple choice questions only. In order to attempt such tests, students need not only a good grasp over
the subject matter, but also adequate practice in answering MCQ type questions. The book is aimed at fulfilling this need of the
students taking this examination.
Intermediate HindiMotilal Banarsidass Publ.
Elon Musk is misschien wel de opvallendste en meest gedreven zakenman van dit moment – een eigentijdse mix van Thomas Edison, Henry
Ford, Howard Hughes en Steve Jobs. Musk valt op door zijn dynamiek en visie in een wereld waar bedrijven vooral zekerheid zoeken. Met
zijn bedrijven PayPal, Tesla Motors, SpaceX en Solar City verandert hij bedrijfstakken en de wereld door op het allerhoogste niveau te
innoveren. In dit boek biedt journalist Ashlee Vance voor het eerst een inkijkje in het buitengewone leven van de meest gedurfde ondernemer
van Silicon Valley. Geschreven op basis van exclusieve gesprekken met Musk, zijn familie en vrienden, volgt het boek zijn reis tot nu toe: van
een ruwe opvoeding in Zuid-Afrika tot aan de top van de internationale zakenwereld.
Internationale bestseller over de impact van technologie op ons leven: Google Glasses, zelfrijdende auto's, computers die het menselijk brein
vervangen... De digitalisering heeft ons leven drastisch veranderd, en we staan nog maar aan het begin van deze revolutie. 'Vanaf nu wordt
de verandering pas echt duizelingwekkend', aldus Erik Brynjolfsson en Andrew McAfee, beiden verbonden aan het prestigieuze MIT. 'En het
is aanpassen of verliezen.' Miljoenen mensen dreigen hun baan te verliezen, precaire machtsevenwichten verschuiven en de sociale
ongelijkheid groeit. Dit tweede tijdperk der machines kan echter ook zorgen voor meer welvaart. Maar dan moeten we nu de juiste keuzes
maken.
De legendarische rederij, die uitgroeide tot een vermaard cruisebedrijf, spreekt nog steeds tot de verbeelding van velen. Ronald van Rikxoort
en Nico Guns stelden een kleurrijk en boeiend overzicht samen van veertig markante vracht- en passagiersschepen van de Holland-Amerika
Lijn. De HAL begon als lijndienst voor goederen en passagiers tussen Rotterdam en New York, maar weldra werd het lijnennet uitgebreid.
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Miljoenen Europese gelukszoekers verzamelden zich op de Rotterdamse Wilhelminakade om daar vandaan naar Noord-Amerika te
emigreren. De rederij vervoerde bovendien talloze zakenlieden en een kleine miljard ton lading naar de meest uiteenlopende bestemmingen
over de hele wereld. Na de opkomst van het vliegtuig legde 'De Lijn' zich steeds meer toe op cruises, hetgeen ternauwernood de redding van
de maatschappij betekende. De onderneming ging weliswaar over in Amerikaanse handen, maar behield veel van haar Nederlandse
identiteit. Ronald van Rikxoort is inmiddels vermaard om zijn maritieme werk. Hij weet de karakteristieke sfeer van de scheepvaart bijzonder
verfijnd te treffen. Auteur Nico Guns heeft al vele boeken en artikelen over maritieme onderwerpen op zijn naam staan. Deze uitgave bevat
van ieder schip behalve een schitterende aquarel ook een foto, een korte scheepsbiografie en een beknopt overzicht van de
scheepsgegevens. Het resultaat is een schitterend kijk- en leesboek. Een bron van maritiem-historische informatie over de fascinerende
geschiedenis van de HAL.
Advanced Company Accounts prescribed by U.G.C. syllabus for B.Com., M.Com.,CA-CPT, ATC, IPCC, CS, and ICWA, MBA, BBA and other
equivalent courses
ABOUT THE BOOK:Intermediate Hindi is a selection of teaching materials for teaching Hindi as a second or foreign language. It consists of a
number of passages--mostly published materials for general reading designed to teach the grammatical points ass
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