
जाव ेपःुतकां�या देशा...

परदेशात�या, अगद� महारा�ाबाहेर पडले�या �क�येकांना जु�या आ�ण नवन!या सा�ह�यापासून विंचत का राहावे

लागत आहे? यावर काह� उपाय का नाह�? एखाद� http://www.amazon.com/ सारखी वबेसाइट मराठ-त का येत

नाह�? ूँ न ूँ न ूँ न... पण हे ूँ न मलाच नाह� तर इतरह� ब1 याच जणांना पडल ेहोत.े माऽ �यांनी ूँ नात गुंतून

न पडता �याच ेउ4र शोधायचा ूय6 केला. 

राज जैन हे या िशलेदारांपकै8 एक. मला आ�ण इतर अनेक रिसकांना

पडलेल ेूँ न �यांनादेखील पडल ेहोत.े �यां�याच श9दात सांगायचे तर

‘‘अनेक संकेतःथळावर वावरताना असे ल<ात आल ेक8 इंमजी

पःुतकां�या जेव>या साइ?स आहेत �या ूमाणात मराठ- पःुतकांसाठ-

साइ?स नाह� आहे, कोणीतर� चांगला ूयोग करावा असे वाटत होत.े मग

तो ूयोग आपणच का क@ नये हा Aवचार आला Bहणून मी मराठ-

.नेटमCयेच नवीन Aवभाग चाल ूकेला, ई खरेद�.’’

आज �यां�या http://shop.mimarathi.net या

वबेसाइटवर मेहता ूकाशन, ूितमा ूकाशन,

मॅजे�ःटक ूकाशन, सुकृत ूकाशन, पणेु अशा

अनेक ूकाशनांची 6500 �या वर पःुतके Aवब8साठ- उपल9ध आहेत. तसेच �यापकै8 350

�या आसपास पःुतकांची पणूI मा�हती, जसे क8 थोडJया श9दात पःुतकाची मा�हती,

पानांची संKया, आयएसबीएन बमांक व लेखक / अनुवादकाच ेनाव ह� मा�हतीदेखील

उपल9ध क@न �दली आहे, जेणेक@न माहकाला अःसल ूत िमळावी.

मी मराठ- ई-खरेद�ची सेवा सवाLना वापरणे सोयीचे जाव ेअशीच ठेवली आहे. तीन वगेवगेMया बकेँतील बकँ

अकाऊं?स आहेत, PयामCये सरकार� बकँ व खासगी बJँस यांचा समावशे आहे, PयामCये माहकांना ऑनलाइन,

ऑफलाइन पSतीने पसै ेजमा करता येतात. पसै ेजमा झा�यानंतर 72 तासां�या आसपास पःुतक �हंदःुथानात

कुठेह� पोहोचत ेकेले जात.े PयामCये सरकार� पोःट सेवा अथवा खासगी कुUरअर सेवा यांचा वापर केला जातो.

एकदा ऑडIर आ�यावर माहकांना फोन क@न ऑडIरची खाऽी क@न घेतली जात.े �यांनी पसै ेपाठव�यावर �यांना

पसै ेिमळा�याची नWद पाठवली जाते. तसेच पःुतक पाठवल ेगे�यास �यांचा पाठवणी बमांक �यांना

एसएमएसXारे कळवला जातो. माहकां�या सेवसेाठ- 24 तास उपल9ध असा कःटमर सेवा नंबर उपल9ध क@न

�दला आहे व आले�या मे�सना लवकरात लवकर UरYलाय �दला जातो.

माहकांना जाःतीत जाःत फायदा पोहोचावा याकडेच राज जैन यांचा कल अस�यामुळे

AवAवध �डःकाऊंट कुपन (5 त े25टJके) ऑफर तसेच मोफत घरपोच सेवा इ�याद�

माCयमातून माहकांना लाभ देZयाचा ूय6 त ेकरतात. सु[वातीला आठव\याला एक ऑडIर

असे असलेले ऑडIरच ेूमाण आता �या�या �क�येक पट वाढल ेआहे यातच �यांच ेयश

�दसून येत.े आता तर देशातील चार झोनमCये ‘मी मराठ-’च ेAवतरण कायाIलय उभे क@न

माहकांना लवकरात लवकर सेवा देZयाच े�यांच ेःवYन आहे.

रिसकांसाठ- झटणा1 या या िशलेदारांपकै8 अजून एक ूमुख नाव Bहणज ेमंदार जोगळेकर.
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�हंदःुथानी भाषांमCये ूकािशत होणा1 या AवAवध Aवषयांवर�ल पःुतकांची मा�हती एकाच संकेतःथळावर उपल9ध

होZयाची सCया सोय नाह�. एखादं पःुतक Aवकत _यायच ंअसेल तर सCया अनेक दकुाने धुंडाळावी लागतात, पण

आता ूथमच �हंदःुथानी सा�ह�यातील पःुतके Aवकत घेZयाची सोय अमेUरका�ःथत MyVishwa या �यां�या

कंपनीने सु@ केले�या BookGanga.com या संकेतःथळा�या माCयमातून सु@ झाली आहे. 

या सुAवधेची ठळक विैशं?ये◌:े

* माहक पःुतके Aूटं वा ई-बकु ःव@पात Aवकत घेऊ शकतात.

* Aूटं पःुतके सवI जगभर पोहोचAवZयाची सुAवधा उपल9ध.

* ई-बJुस आप�या कॉBYयुटरवर डाऊनलोड करता येतील. ‘ई-बकुगंगा Uरडर’ हे Aवनामू�य सॉcटवअेर

BookGanga.com साइटवर उपल9ध.

* AवAवध �हंदःुथानी भाषांमधील पःुतके ूथमच Apple कंपनी�या iPad वर वाचZयाची सुAवधा ‘आयबकुगंगा’

सॉcटवअेर�या माCयमातून उपल9ध.

* ूकाशकांना Aवतरणाचा व इतर खचI नस�यामुळे आपली पःुतके कमी �कंमतींत माहकांसाठ- ई-बJुस ःव@पात

Aवकता येतील.

* ई-बकु खरेद� के�यावर माहकाला पःुतक डाऊनलोड कोड (Code) �दला जाईल. �याचा वापर क@न पःुतक

वाचता येईल. 

मंदार जोगळेकर यांनी उdया केले�या या Aवँ वाच ेकौतुक कराव ेतेवढे थोडेच.

चला तर मग कधी िनघताय या पःुतकां�या जगात सफर करायला?

* थोडेस ेवगेळेपण देणा1 या ‘पःुतकAवँ व’ http://www.pustakvishwa.com/ या वबेसाइटचीदेखील इथ ेनWद _यावी

लागेल. इथ ेतुBहाला खरेद�साठ- पःुतके सCया तर� उपल9ध नाह�त. माऽ अनेक उ4मो4म जु�या तसेच नवीन

ूकािशत होणा1 या पःुतकांचा आढावा इथ ेवाचता येईल. AवAवध Aवषयांवर�ल पःुतकांवर येथील सभासदां�या

झडणा1 या चचाIदेखील मागIदशIक आहेत. मराठ- तसेच इंमजी पःुतकांची ओळख, सCया कोण काय वाचत आहे

�याची मा�हती हे येथील Aवभाग नJक8च वाचनीय आहेत. 

या जोड�लाच ‘मायबोली’ http://kharedi.maayboli.com/shop/home.php सारKया वबेसाइ?सवरदेखील उ4मो4म

पःुतके Aवब8ला उपल9ध आहेत.

- ूसाद ताBहनकर prasad.tamhankar@gmail.com
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