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िकंडल एिडशन

७०
लेखक आिण �काशक यांना सवुण�सधंी

संक�पना 

अ ॅमेझॉन िकंडल ह ेसंपणू� िव�ात अित

– वाचनालयाचे माक� ट आह.े आधिुनक तं"#ानाने आपले दनैंिदन जीवनच न(ह ेतर वाचन सं*कृतीम,येही आमलूा- 

बदल घडव�याचे आपण पाहत आहोत

िकंडलवर 1कािशत करा. अ ॅमेझॉन ही जगातील 

ित4याकडे करोडो -ाहकांचा डाटाबेस आहे

पोहोचव ूशकते. स,या िकंडलवर अ5य�प 1माणात  मराठी प*ुतके उपल8ध आहते

िकंडलव9न वाचक आपले प*ुतक खरेदी क9 शकतील िकंवा िकंडल 

शकतील. अ ॅमेझॉन िकंड्ल प*ुतका4या िकंमती4या त8बल 

थेट जमा करते. आपले प*ुतक जर ऑनलाइन

जमा होते. दर मिह?याला हा िहशोब केला जातो आिण र@कम आप�या खा5यावर जमा केली जाते

सं*थापक-अ,यB आिण 1Cयात लेखक 1ा

िकंडलवर उपल8ध करDयाचा हा उपEम स9ु केला आहे

नवीन वाटत असली,  तरी येणाGया दशकाम,ये िकंडल प*ुतकांचे साHाIय िनमा�ण होणार यात शंका नाही

१० वषाMपवूN कुणालाही फेसबकु

5याचा वापर करीत आह.े Iया लेखकांची

होतील 5यांची प*ुतके भिवQयाम,ये मोठ्या 1माणावर िवकली जातील

मा,यमातनू नवीन यवुा िपढीला होईल

िहरो’ बनतील ह े िनिUत. िकंडल *व9पाम,ये आपली प*ुतके 1कािशत करDया

थोडासा खच� होईल. मा" भिवQयाम,ये भरघोस मानधन

आप�यासाठी एका नवीन िमळकती4या

 

६२२, जानकZ रघनुाथ
दरू,वनी : (०२०) २५५१३४६० 
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िकंडल एिडशन सते ू
७०% पय�त रॉय�टी िमळवा 

लेखक आिण �काशक यांना सवुण�सधंी...  आपली पु"तके अ ॅमेझॉन िकंडलवर �कािशत करा

 िव� मराठी पnरषदचेा अिभनव उपEम 
संक�पना : 1ा. िBितज पाटुकले, सं*थापक-अ,यB 

 

ह ेसंपणू� िव�ात अितशय वेगाने वाढणारे ऑनलाइन प*ुतकिवEZचे आिण ऑनला

आधिुनक तं"#ानाने आपले दनैंिदन जीवनच न(ह ेतर वाचन सं*कृतीम,येही आमलूा- 

आहोत. कोणतेही 1कािशत प*ुतक िकंवा 1काशनासाठी तयार असलेले प*ुतक अ ॅ

मेझॉन ही जगातील सवाMत मोठी आिण बलाढ्य ऑनलाइन 

ित4याकडे करोडो -ाहकांचा डाटाबेस आह.े जगभरातील करोडो मराठी भािषक वाचकांपयMत तमुची प*ुतके अ ॅ

स,या िकंडलवर अ5य�प 1माणात  मराठी प*ुतके उपल8ध आहते. 

िकंडलव9न वाचक आपले प*ुतक खरेदी क9 शकतील िकंवा िकंडल ऑनलाइन

मेझॉन िकंड्ल प*ुतका4या िकंमती4या त8बल ७०% एवढे मानधन qहणजे रॉय�टी लेखकां4या खा5यावर 

ऑनलाइन लायrरीsारा वाचले गेले, तर 5याsारेही काही मानधन आप�या खा5यावर 

ब केला जातो आिण र@कम आप�या खा5यावर जमा केली जाते

आिण 1Cयात लेखक 1ा. िBितज पाटुकले यांनी ये5या तीन वषाMम,ये िकमान 

हा उपEम स9ु केला आह.े िकंडल बकु ही संक�पना मराठी जगताला जरी आता थोडी 

तरी येणाGया दशकाम,ये िकंडल प*ुतकांचे साHाIय िनमा�ण होणार यात शंका नाही

पवूN कुणालाही फेसबकु, (हॉट्सअ ॅप, सोशल िमिडयाची मािहती न(हती. आता जवळपास 15येक जण 

Iया लेखकांची प*ुतके सtुवातीला लवकरात लवकर िकंडल एिडशन 

मोठ्या 1माणावर िवकली जातील. 5यां4या प*ुतकांचीच ओळख 

मा,यमातनू नवीन यवुा िपढीला होईल. िकंडलवर Iयांची प*ुतके उपल8ध होतील, ते नवीन जगाचे आवडते 

िकंडल *व9पाम,ये आपली प*ुतके 1कािशत करDया4या 1EZयेसाठी

मा" भिवQयाम,ये भरघोस मानधन िमळेल आिण तेही थेट आप�या खा5यात जमा होईल

साठी एका नवीन िमळकती4या vोताची सtुवात होईल असा िव�ास आह.े 

अिधक मािहतीसाठी सपंक�  साधा : 

िव� मराठी प�रषद 

जानकZ रघनुाथ, पलुाची वाडी, झेड िrजजवळ, डे@कन िजमखाना
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मेझॉन िकंडलवर �कािशत करा... 

िवEZचे आिण ऑनलाइन लायrरी 

आधिुनक तं"#ानाने आपले दनैंिदन जीवनच न(ह ेतर वाचन सं*कृतीम,येही आमलूा- 

कोणतेही 1कािशत प*ुतक िकंवा 1काशनासाठी तयार असलेले प*ुतक अ ॅमेझॉन 

न माक� िटंग कंपनी आह.े 

तमुची प*ुतके अ ॅमेझॉन थेट 

ऑनलाइन लायrरीव9न वाच ू

एवढे मानधन qहणजे रॉय�टी लेखकां4या खा5यावर 

तर 5याsारेही काही मानधन आप�या खा5यावर 

ब केला जातो आिण र@कम आप�या खा5यावर जमा केली जाते. िव� मराठी पnरषदचेे 

म,ये िकमान ५००० मराठी प*ुतके 

मराठी जगताला जरी आता थोडी 

तरी येणाGया दशकाम,ये िकंडल प*ुतकांचे साHाIय िनमा�ण होणार यात शंका नाही.  

आता जवळपास 15येक जण 

एिडशन  *व9पाम,ये उपल8ध 

5यां4या प*ुतकांचीच ओळख ऑनलाइन िकंडल 

ते नवीन जगाचे आवडते ‘लेखक 

येसाठी सtुवातीला एकदाच 

आिण तेही थेट आप�या खा5यात जमा होईल. 

डे@कन िजमखाना, पणु े-०४. 
मोबाईल E. : ७०३०४११५०६ 
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नम"कार िव. िव. 

 आपले सािह5य अ ॅमेझॉन िकंडलवर 1कािशत करDयाचा िवचार आपण करीत आहात, याब|ल 

आपले मनःपवू�क अिभनंदन... बदल5या काळाची पावले ओळखनू जे यो~य िनण�य घेतात, 5यां4याच पदराम,ये िनयती 

यशाचे माप टाकते ह ेिनिUत आह.े आता सtुवातीला ‘िकंडल एिडशन’ qहणजे काय ते आपण समजनू घेऊ. 
 

िकंडल एिडशन – िकंडल एिडशन  ह ेई-बकु आह.े अ ॅमेझॉन कंपनीने ‘िकंडल’ नावाचे एक अ ॅप तयार केले 

आह.े ते आप�या आयफोन, आयपडॅ, अ�ँॉईड, *माट�फोन, टॅबलेट, कोणताही संगणक, लॅपटॉप यांवर डाउनलोड क9न 
घेता येते. 5या अ ॅपवर िविवध भाषांम,ये िकंडल *व9पाम,ये िवEZसाठी उपल8ध असलेली प*ुतके वाचकांना िदसतात. 
वाचक 5याला हवे ते प*ुतक ऑनलाइन र@कम दऊेन ते मोबाईल / संगणक / लॅपटॉपवर डाउनलोड क9न घेतात. ते 
प*ुतक कायमचे 5यां4याकडे राहते. मा" 5यांना 5याची कॉपी करता येत नाही िकंवा ते पढेु फॉरवड� करता येत नाही. 

 

िकंडल िड+हाइस – िकंडल िड(हाइस ह े ६ इचं िकंवा इतर आकाराम,ये िमळणारे टॅबलेट िकंवा लहान 

लॅपटॉपसारखे िड(हाइस आह.े 5यावर हजारो िकंडल एिडशन प*ुतके िवकत घेऊन डाउनलोड  कtन घेता अयेतात आिण 
सवडीने वाचता येतात.  

 

िकंडल एिडशन प*ुतकांम,ये कागदाचा खच� नस�याने आिण िवतरणाचा खच� अ5य�प अस�याने  िकंडल 
एिडशन प*ुतकां4या िकमती कमी असतात. िकंडल एिडशन प*ुतकाची िकंमत ठरिवDयाचा अिधकार लेखकाला / 
1काशकाला असतो. 

 

एक गो� मा" *प�पण ेनीट ,यानात घेतली पािहजे, ती qहणजे िकंडल एिडशन ही नवीन संक�पना आह.े ितचा 

1चार आिण 1सार (हायला िकती वेळ लागेल, ह ेआता सांगता येण ेअवघड आह.े 5यामळेु िकंडल एिडशन  1कािशत 

झा�यावर िकती मानधन, रॉय�टी दरमहा / दरवषN िमळेल, ह ेआता लगेच खा"ीने सांगता येणार नाही. मा" भिवQयाम,ये 

िकंडल एिडशनचा 1चंड िव*तार होईल, ह ेन@कZ आह.े 

 

िकंडल एिडशन �कािशत कर-यासाठी आव.यक गो1ी : 

१) आपले रेडी टू ि1ंट (क(हरपेज व आतील रंगीत पानांसिहत एक") – PDF फॉरमॅटमधील प*ुतक. 

२) प*ुतकाचे नाव, लेखकाचे नाव, 1काशकाचे नाव 

३) प*ुतकाचा िवषय : उदा: धिम�क, मिहतीपर, शैBिणक, लिलत इ. 

४) आयएसबीएन (अस�यास) 

५) प�ृ संCया 

६) आव�ृी Eमांक, 1काशन वष� 

७) प*ुतकाब|ल आठ ते दहा ओळ�मधील मािहती (8लब�) 

८) प*ुतकाची मळू िकंमत आिण िकंडल एिडशन िकंमत 

९) बँक खा5याची मािहती : खाते Eमांक, खातेधारकाचे नाव, बॅकेंचे नाव, IFSC Code 

१०) कागदप"े (*कॅन कॉपी) : पॅन काड� 

* वरील नमदु केलेली सव� मािहती लेखक / �काशकाकडून �ा� झा�यावरच आम�या कडून  िकंडल एिडशन प#ुतक 

�कािशत कर$याची �िकया स%ु होईल. 

 



 
� माग�दश�न व सेवा श�ुक:  

१) िव� मराठी पnरषद4ेया आजीव सभासदांना  : पिहली तीन प*ुतके िनश�ुक 

२) सभासदां(यितnर� इतरांना : १०००/- t 1ती प*ुतक 

* स%ुवातीला सव� र)कम आगाऊ भरावी लागेल. काया�लयात रोखीने िकंवा ऑनलाइन /ा0सफर / NEFT 

6ारे भरता येईल. र)कम भरताना अज� भ9न :ावा लागेल. 

* िव; मराठी प=रषदचेे आजीव सभासद हो$याकरीता www.vishwamarathiparishad.org या 

संकेत#थळाला भेट :ा.  

 

� कालावधी : आव�यक 5या फॉरमॅटम,ये प*ुतकाची सॉ�ट कॉपी पेन�ाई(हsारे िद�यावर / ई-मेलsारे पाठव�यावर 

जा*तीत जा*त ३० िदवसांम,ये आपले प*ुतक िकंडल एिडशन म,ये 1कािशत होईल. 

 

िकंडल एिडशन सेतू3ारे कोणती सेवा िदली जाते ? 

१) आपले सािह5य िकंडल एिडशन  *व9पात 1कािशत करDयासाठी माग�दश�न साहा�य केले जाते. 

२) आपला थेट अ ॅमेझॉनशी करार क9न दDेयासाठी माग�दश�न साहा�य केले जाते. 

३) िकंडल एिडशन *व9पाम,ये 1कािशत झाले�या आप�या सािह5याची मािहती पnरषद4ेया संकेत*थळावर 

1िस� केली जाईल. 

४) कृपया अज� आिण 1िEया श�ुक भरDयापवूN या उपEमाची सव� मािहती क9न �यावी. सव� 1कारचे शंका - 

समाधान क9न �यावे. खा"ी पट�यावरच अज� भरावा. एकदा भरलेली र@कम कोण5याही कारणाने परत 

िमळणार नाही, याची कृपया न�द �यावी. 

५) िकंडल सेत ूही फ� सहा�य सेवा आह.े  

६) सव� तEारी आिण ?यायालयीन दावे यांसाठी ?यायालयीन सीमा ‘पणु ेशहर ?यायालयीन सीमा’ ही राहील. 

 

आपले प*ुतक अ ॅमेझॉन िकंडलवर लवकरात लवकर 1कािशत (हावे आिण 5याला अपवू� यश लाभावे, अशा 

मनःपवू�क शभुे4छा. कळावे, 

 

  आपला नH, 
�ा. ि7ितज पाटुकले 

सं*थापक-अ,यB 
िव� मराठी पnरषद 
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