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नम�कार,  

BookGanga.com - "Online Book Store of Indian Literature"""" 

भारतीय भाषांम�ये �का�शत होणा�या �व�वध �वषयांवर�ल प�ुतकाचंी मा!हती एकाच सकेंत �थळावर 

उपल'ध हो(याची स�या सोय नाह�. एखादं प�ुतक �वकत ,यायच ंअसेल तर स�या अनेक दकुाने 

धुंडाळावी लागतात. पण आता �थमच भारतीय सा!ह1यातील प�ुतके �वकत घे(याची सोय, 

अमे3रकाि�थत MyVishwa या कंपनीने स5ु केले6या BookGanga.com या सकेंत�थळा7या मा�यमातनू 

स5ु होत आहे. 

या स�ुवधेची ठळक या स�ुवधेची ठळक या स�ुवधेची ठळक या स�ुवधेची ठळक व�ैश;येव�ैश;येव�ैश;येव�ैश;ये: 

१. सव= भा�षक �काशक आप6या प�ुतकांची मा!हती �वनाम6ूय उपल'ध क>न देऊ शकतात. 

२. Aाहक प�ुतके ��टं वा ईबकु �व5पात �वकत घेऊ शकतात.  

३. ��टं प�ुतके सव= जगभर पोहच�व(याची स�ुवधा उपल'ध.  

४. ईबHुस आप6या कॉJKयटुरवर डाऊनलोड करता येतील. “ईबकुगगंा 3रडर” हे �वनाम6ूय 

सॉNटवेअर BookGanga.com साईटवर उपल'ध.  

५. �व�वध भारतीय भाषामंधील प�ुतके �थमच Apple कंपनी7या iPad वर वाच(याची स�ुवधा 

“आयबकुगगंा” सॉNटवेअर7या मा�यमातनू उपल'ध. 

६. �काशकांना �वतरणाचा व इतर खच= नस6यामळेु आपल� प�ुतके कमी Rकंमतीत AाहकांसाठS 

ईबHुस �व5पात �वकता येतील.  

७. BookGanga.com या साईटवर Aाहकाला प�ुतकां7या, लेखकां7या, �काशकां7या नावाने प�ुतके 

शोधता येतील. प�ुतकांची �वषयवार याद� सUुा उपल'ध होऊ शकेल. 

८. ऑनलाइन शॉ�पगंकाट= चा वापर क>न प�ुतके खरेद� करता येतील. 

९. प�ुतक खरेद�च ेपसेै Aाहकाला माय�वY7या बँक खा1यात जमा करता येतील Rकंवा [े\डट वा 

ड]ेबट का =̂सचा वापर करता येईल. 

१०. ईबकु खरेद� के6यावर Aाहकाला प�ुतक डाउनलोड कोड (Code) !दल� जाईल 1याचा वापर 

क>न प�ुतक वाचता येईल. 

११. आतापयaत ईबकु Jहणज ेpdf file असे सव=साधारण समीकरण होत ेआbण 1यामळेु सहजपणे 

प�ुतकांची दसु�या मशीनवर कॉपी होऊ शकायची. 
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MyVishwa.com ने �वक�सत केले6या, कॉJKयटुरसाठS “eBookGanga” व iPad साठS 

“iBookGanga” cा सॉNटवेअरमळेु प�ुतकां7या पायरसीला आळा बस ूशकेल. dयाने प�ुतक 

�वकत घेतले 1या7याच कॉJKयटुरवर वा आयपॅड वर त ेवाचता येईल. Aाहकाचा Device Id 

बकुगगंा कड ेरिज�टर अस6यामळेु त ेदसु�या मशीनवर वापरता येऊ शकणार नाह�. 

ईबHुस चे फायदेईबHुस चे फायदेईबHुस चे फायदेईबHुस चे फायदे:::: 

१. “Go Green” – वiृतोड थांब�व(यास मदत.  

२. कमी Rकंमतीत प�ुतके उपल'ध. वाचकां7या बजेटम�ये जा�तीत जा�त प�ुतके �वकत 

घेता येऊ शकतात. 

३. हजारो प�ुतके छोkया \ड�क वर. प�ुतके ठेवाय7या जागेची बचत.  

४. Font कमीजा�त करता येतो 1यामळेु वाचणे ससुc. 

५. प�ुतकांमधील श'द, सदंभ= शोधणे सोपे होणार. 

६. जगभर प�ुतके सहजी उपल'ध.  

७. लेखकांना नसु1या ईबकु �व>पातह� प�ुतके �का�शत करता येतील. 

 

धlयवाद! 

Contact Information: 

Mandar Joglekar  

President & CEO MyVishwa 

mandar.joglekar@myvishwa.com  

Mobile: 91-9881124341 ( India ) 

               1-215-264-4995 USA 

 

Sanjay Pethe 

Director, GlobalMarathi 

sanjay.pethe@myvishwa.com 

Mobile: 9821056005 


