
उ�व ठाकरे यां�या पु�तकांची ई-बुक आवृ�ी
मिनषा िन�सुरे-जोशी । मंुबई
छायािच�ां�या मा�यमातून महारा�ाची ओळख क	न दणेारे िशवसेना काया
�य� उ�व ठाकरे यांचे
'महारा� दशेा' ह ेपु�तक आता ई-बुक�या मा�यमातून जगभर पोहोचणार आह.े सोमवारी, २३
जानेवारी रोजी िशवसेना�मुख बाळासाहबे ठाकरे यां�या वाढदवसािनिम� ष�मुखानंद सभागृहात
सायं. ७ वाजता आयोिजत काय 
�मात िशवसेना काया
�य� उ�व ठाकरे यां�याच ह�ते �यां�या
'महारा� दशेा' पु�तका�या मराठी तसेच इं�जी आवृ�ीचे आिण 'पहावा िव�ल' पु�तकाचे ई-बुक
आवृ�ीचे �काशन करणार आहते.
पु�तके जा�तीत जा�त लोकांपय �त पोहोचावीत या उ� ेशाने �यांची ई-बुक आवृ�ी �िस� करणा�या बुक
गंगा डॉट कॉमतफेर् वरील ित�ही पु�तकां�या ई-बुक आवृ�या स	ु कर�यात येत आहते. आ�ापय �त
अनेक पु�तकांचे ई-बुक कर�यात आले असून छायािच�ां�या पु�तकाचे ई-बुक �िस� कर�याची ही
पिहलीच वेळ आह.े �यामुळेच या पु�तकांब�ल �चंड उ�सुकता आह.े वरील ित�ही पु�तके �हणजे उ�व
ठाकरे यां�या ए�रअल फोटो�ाफ�चा उ�म नमुना असून �यांनी हिॅलकॉ�टर मधून �टपले�या िनसग
र�य
महारा�ाची आिण पंढरी�या वारीची छायािच� े जगभरात�या मराठी माणसांना पाहायला िमळणार
आहते.
एका ि�लकवर पु�तक जगभर पोहोच�याची कमया अ�यावत तं��ानामुळे सा�य झाली असली तरी
अशा पु�तकां�या सुरि�ततेचा ��ही मह�वाचा असतो. �याबाबतीत 'बुक गंगा डॉट कॉम'चे संचालक
संजय पेठे �हणाले, 'छायािच�ांचे पु�तक ई-बुक �हणून कसे दसेल याबाबत अनेकां�या मनात साशंकता
होती. पण, �याचे �व	प पािह�यानंतर ठाकर नीही आपली पु�तके ई-बुक�या मा�यमातून जगभर
पोहोचव�यास अनुमती दली. ई-बुक आवृ�ीतील सव
 मजकूर, छायािच� े पायरसी �ोटे�टेड असून ती
सीडी, पेन !ाइ"ह, इमेल, #�टआउट यापैक� कुठ�याही मा�यमात परावितत
 करता येणार नाहीत असे
तं��ान यासाठी वापरले आह.े वाचकांना ही पु�तके फ$ �यां�याच कं�युटरवर वाचता-पाहता
येतील.'बुक गंगा डॉट कॉम'वर चारशे �काशकां�या हजारो पु�तकांची यादी तयार असून ही सव
 पु�तके
वाचकांना दहा ट%े सवलतीत भारतात कुठेही घरपोच पोहोचिव�याची &व�था बुकगंगाने केली आह.े
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