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i. ಪರಿಚಯ 



Kannada eBooks ( ಇ- ಪುಸ್ತಕಗಳ ಪರಕಟನೆ, ಖರೀದಿ , ಓದುವುದರ ಬಗ್ೆೆ ಮಾಹಿತಿ): 

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲ ಿಎಲ್ಲಿ ಭಲಷೆಗಳಲ್ಲಿ - ಇ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಖರೀದಿ/ ಜನಪ್ರಿಯತೆ/ ಲಭ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಲಾಗಿದೆ. ಮ ುಂಚಿನುಂದ ಹಲರ್ಡ್ 
ಕಲಪ್ರ ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಪತ್ಿಕೆಗಳು ನಮಗೆ ಪರಚಿತವಲದರೂ, ಪ್ರಿಯವಲದರೂ ಅವನ ು ಕೊಳಳಲ  ಅುಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಹೊೀಗಿ ವಿಚ್ಲರಸಿ 
ಕೊಳಳಬೆೀಕ . ಈಗಿನ ಕಲಲದಲ್ಲ ಿಈ ಚಟ ವಟಿಕೆಗೆ ಪಿತೆಯೀಕ ಸ್ಮಯ/ ಅವಕಲಶದ ಅಭಲವ ಇತಲಯದಿ ಹಲವು ನರ್್ುಂಧಗಳು 
ನಮಗೆ ಕಲಡ ತತವೆ. ಅದರಲೂ ಿಎಲಿ ಲ್ೆೀಖಕರ /ಎಲಿ ವಿಷಯದ ಕನುಡ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಲಭ್ಯತೆ ಎಲ್ಲ ಿಅುಂಗಡಿಗಳಲೂ ಿಇಲಿ ಅಥವಲ 
ಎಲ್ಲ ಿನಗರ/ ಊರ / ಹಳಿಳಗಳಲೂಿ ಇಲಿ.  
ಇನ ು ನಮಮ ಪುಸ್ತಗಳನ ು ಕಳೆದ ಹೊೀಗದುಂತೆ/ ಹಲಳಲಗದುಂತೆ/ ಜೊೀಪಲನವಲಗಿ ಮರೆಯದೆೀ ತೆಗೆದ ಕೊುಂಡ  ಹೊೀಗ ವುದ / 
ಕಲಪಲಡಿಕೊಳುಳವುದ  ಒುಂದ  ಪಿತೆಯೀಕ ಸ್ಮಸ್ೆಯ. (ನಮ್ಮುಂದ ಎರವಲ  ಪಡೆದವರ  ವಲಪಸ್ ಕೊಡದಿದದರೆ ಇತಲಯದಿ!).. 
ಒಮ್ಮಮ ಕೊುಂಡ ಪುಸ್ತಕ ಸ್ದಲ ನಮಮ ಜೆೀಬಿನಲಿ್ಲ ಹಲಳಲಗದ ಸಿಿತ್ಯಲ್ಲ ಿಇರರ್ಹ ದಲದರೆ..? 

ಹೀಗಲಗಿ ಇುಂತಲ ಸ್ೌಕಯ್ಕಲಾಗಿ ಈಗಿನ ಕುಂಪಯಯಟರ್/ ಟ್ಲಯಬೆಟಿ್/ ಮೊಬೆೈಲ್ ಪರಸ್ರದಲಿ್ಲ ಪುಸ್ತಕಗಳನ ು ಪಡೆದ  ಸ್ೆೀವ್ 
ಮಲಡಿಕೊುಂಡರೆ ಮ ಗಿಯಿತ , ಎಲಿ್ಲಗೆ ಹೊೀದರೂ ಪುಸ್ತಕ ನಮಮ ಜತೆಯೆ ಇದದುಂತಲಯಿತ ! ....ಕಳೆಯ ವ/ಕಲಲ ಕಿಮ್ಮೀಣ 
ಪುಟಗಳು ಮ ದ ರ ವಯಸ್ಲಾಗಿ ಹಲಳಲಗ ವ ಭ್ಯವಿಲಿ.. 
ಆದರೆ ಇದಕೆಾ ಹನ್ೆುಲ್ೆಯಲಗಿ ಮೊದಮೊದಲ  ಕನುಡ ಅಕ್ಷರಗಳು ಮೂಡ ವ ರ್ಗೆೆ ಸ್ಲಕಷ ು ಗೊುಂದಲವಿತ ತ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 
ಸ್ರಸ್ ಮಲರ  ಎಲ್ಲ ಿಆಯುಂಡಲಿಯ್ಡ ್ಮೊಬೆೈಲ್/ ವಿುಂಡೊೀಸ್ ಮೊಬೆೈಲ್/ ಪ್ರ ಸಿ/ ಲ್ಲಯಪ್ ಟ್ಲಪ್ ಸ್ಲಧನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಯಲವ 
ತೊುಂದರೆಯಿಲಿದೆೀ ಕನುಡ ಓದರ್ಹ ದಲಗಿದೆ, ರ್ರೆಯರ್ಹ ದಲಗಿದೆ, ಪಿಕಟಿಸ್ರ್ಹ ದಲಗಿದೆ. 

೧. ಕನ್ನಡ ಬರೆಯುವ ಬಗ್ೆೆ: 

 

ಮೊತತ ಮೊದಲ  ನ್ಲವು ಕನುಡ ಯೂನಕೊೀರ್ಡ ಕನುಡ ಲ್ಲಪ್ರಯ ಹನ್ೆುಲ್ೆ ರ್ಗೆೆ ಸ್ವಲಪ ತ್ಳಿದಿರಬೆೀಕ .: 
ಇುಂಗಿಿೀಷ್ ಕೀ ಬೊೀರ್ಡ್/ ಕೀಲ್ಲಮಣೆ ಉಪಯೀಗಿಸಿ ಕನುಡವನ ು ಟ್ೆೈಪ್ರಸ್ ವ ತುಂತಿವಿದ . ನೀವು ಹೀಗೆೀ ಆುಂಗಿ ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ೆಿೀ 
ಟ್ೆೈಪ್ ಮಲಡ ತಲತ ಹೊೀದಲಗ ಅವು ಮಲನಟರ್ ನಲಿ್ಲ ಕನುಡದಲಿ್ಲ ಮೂಡ ತಲತ ಹೊೀಗಲ  ಕೆಲವು ಉಪ ತುಂತಲಿುಂಶ / ಸ್ಲಫ಼್ಟ ು 
ವೆೀರ್ ಬೆೀಕಲಗ ತತದೆ. Google input tools/ pada/ baraha IME, baraha 9 (free) ಹೀಗೆ ಹಲವು ಸ್ಲಧನಗಳು ವಿುಂಡೊೀಸ್ 
ಗೂ, justkannada ಮ ುಂತಲದ ಆಯಪ್ ಗಳು andriod ಮೊಬೆೈಲ್ ಫೊನ ಗಳಿಗೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಮ ುಂಚ್ೆ ASCII ಎುಂರ್ ಪದಧತ್ಯ 
ಪಿಕಲರ ನ ಡಿ/ ರ್ರಹ - ಮ ುಂತಲದ ಮಲಗ್ಗಳಿುಂದ ಮಲತಿವೆೀ ಟ್ೆೈಪ್ರಸ್ಬೆಕಲಗಿತ ತ. ಅವು ಈಗ ಕೆೀವಲ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಿುಂಟಸ್್ ಗೆ 
ಮಲತಿವೆೀ ಬೆೀಕಲಗ ತತದೆ. ಮ್ಕಾವರೆಲ್ಲಿ ಸ್ಲಮಲನಯವಲಗಿ ಫಟೆ ೀಸ್ ರ್ ಕ್, ವಲಟ್ಾ ಆಪ್ ಮ ುಂತಲದ ಸ್ಲಮಲಜಿಕ ತಲಣಗಳಲ್ಲಿ 
UNICODE ಮ ಖಲುಂತರವೆೀ ರ್ರೆಯ ತೆತೀವೆ..ಇದ  ಹೆಚ ಾ ಜನಪ್ರಿಯ ಮತ ತ ಪರಚಿತವಯ ಹೌದ ..ಅಕಸ್ಲಮತ್ ನೀವು ನ ಡಿ/ 
ರ್ರಹ ದಲಿ್ಲ ರ್ರೆದರೂ ಅವನ ು ಸ್ ಲಭ್ವಲಗಿ ಯೂನಕೊೀಡಿಗೆ ಕನವಟ್್ ಮಲಡಿಕೊಳುಳವ ಕೆಲವು ಆನ್ೆಿೈನ್ ಸ್ಲಧನಗಳಿವೆ= baraha 

convert ಮತ ತ http://aravindavk.in/ascii2unicode/ ಇತಲಯದಿ. (ನನಗೆ ‘ನ ಡಿ’ ರ್ರೆಯಲ  ರ್ರ ವುದಿಲಿ, ಕಲ್ಲಯಬೆೀಕಲಗಲ್ೆೀ 
ಇಲಿ, ಯೂನಕೊೀರ್ಡ ನಲಿ್ಲಯೆೀ ಹತ ತ ಹಲವಲರ  ಕತೆ ಕಲದುಂರ್ರ ಹಲಗೆಯೆೀ ಪಿಕಟಿಸಿದೆದೀನ್ೆ, ಕೆೀಳಿದವರಗೆ ‘ನ ಡಿ’ ಗೆ ರ್ದಲ್ಲಸಿ 
ಕೊಟಿುದೆದೀನ್ೆ.) 

ಆಯಪಲ್ ( ಐ ಫೊೀನ್, ಐ ಪಲಯರ್ಡ)/ ಲ್ಲನಕ್ಾ/ ಮಲಯಕ್ ಪದಧತ್ಯಲ್ಲ ಿಕನುಡ ಸ್ರಯಲಗಿ ಮೂಡಿ ರ್ರ ತ್ತಲಿ, ಸ್ರಯಲಗಿ ರ್ರೆದರೂ 
ತಪಲಪಗಿ ಪಿದರ್ಶ್ಸ್ ತತವೆ ಎುಂರ್ ಕೆಲವು ದೂರದೆ..ಅದ  ಸ್ದಯಕೆಾ ಚಚ್ೆ್ಗೆ ಬೆೀಡ. ಯಲಕೆುಂದರೆ ಅದ  ಇಲ್ಲ ಿಅಷ ು ಜನಪ್ರಿಯವಯ 
ಅಲಿ. 

ಹೀಗೆ ಕನುಡದಲ್ಲ ಿವಿುಂಡೊೀಸ್/ ಆುಂಡಲಿಯಿರ್ಡ ನಲಿ್ಲ ರ್ರೆದ ಪಠ್ಯವನ ು RTF/ WORD Doc/ DOCX ಫಟೆ ೈಲ್ ಆಗಿ ಸ್ೆೀವ್ 
ಮಲಡಿಕೊುಂಡರೆ ಪಿಕಟಿಸ್ಲ  ಸ್ ಲಭ್. ನೀವು ಕನುಡವನ ು ಕೆೈಯಲ್ಲ ಿಹಲಳೆಯ ಮ್ಮೀಲ್ೆ ರ್ರೆದರೆ ಮತೆತ ಸ್ಲಾಾನ್ ಮಲಡಿ PDF ಮಲಡಿ 
ತೊುಂದರೆ ಪಡಬೆೀಕಲದಿೀತ . ಅವು ನ್ೊೀಡಲೂ ಚ್ೆನ್ಲುಗಿ ಕಲಣ ವುದಿಲಿ, ಫೆೈಲ್ ಗಲತಿವಯ ಹೆಚಿಾರ ತತದೆ. 
೨. ಇನ ು ಕನುಡವನ ು ಪಿಕಟಿಸ್ ವ ರ್ಗೆೆ: 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Faravindavk.in%2Fascii2unicode%2F&h=ATNcejofpQ7OpcD_qr9jZU4poXdRvj8N3KF4H-WnTbFtl3-f8XhIrEHIczL3wcgTAsV-ZVC3St9Bk7bE8ZKdQz5ExVXrL3KTts7IvGS2tzDaWjLvoSBinS-o1L184EONR5JPBzHqkeKR&enc=AZNR4ES02hfdNCg3KIFFvQfNK32F1ng4EAXf5E1VbSFRqLuBo_LAj85tb97iWNdEQF82h23Gw0FC-VDruxQYLDr8Zun22zP4hy7PAE5SDwrhSjwZ8nCFXRusmFnUStSMAHKimRq7pNjPzhy3pYNb-nVwxZgLxiRF2WYj0e3-0OJowQ&s=1


ಆನ್ೆಿೈನನಲಿ್ಲ ಕನುಡ ಇ ಪುಸ್ತಕ ಪಿಕಲಶನ ರ್ಹಳ ಸ್ ಲಭ್ ಮತ ತ USER FRIENDLY ಆಗಿದೆ. 
ಇವುಗಳಲ್ಲ ಿನನಗೆ ತ್ಳಿದುಂತೆ Smashwords.com, kobo.com, lulu.com ಅತಯುಂತ ಸ್ ಲಭ್ ಮಲಗ್ವನ ು ಆನ್ೆಿೈನುಲಿ್ಲ 
ಎಲಿರಗೂ ಲ್ಲಗ್ ಇನ್ ಮಲಡಿದ ಕೂಡಲ್ೆೀ ಉಚಿತವಲಗಿ ನೀಡ ತ್ತವೆ. ಯಲವುದೆೀ ಫೀಸ್ ಇಲಿ. ಇಲಿ್ಲ ಓದ ಗರ  ಪುಸ್ತಕವನ ು 
ಅುಂತರರಲಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಲರ ಕಟ್ೆುಯಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮರಕನ್ ಡಲಲರ್/ ಪೌುಂರ್ಡ ಇತಲಯದಿ ಕರೆನಾಯಲ್ಲ ಿಬೆಲ್ೆ ನಮೂದಿಸಿರ ವುದರುಂದ 
ಸ್ ಲಭ್ವಲಗಿ ಕೆಿಡಿಟ್ ಕಲರ್ಡ್/ ನ್ೆಟ್ ಬಲಯುಂಕುಂಗ್ ಮೂಲಕ ಖರೀದಿಸ್ರ್ಹ ದ . (ನ್ಲವು ನಮಮ ಭಲರತ್ೀಯ ಕಲರ್ಡ್/ ಅಕೌುಂಟ್ 
ರ್ಳಸಿದರೂ ತೊುಂದರೆಯಿಲಿ. ಕರೆನಾ ಅದಲಗಿಯೆೀ ಮಲಪಲ್ಡಲಗಿ ರೂಪಲಯಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗ ತತದೆ) 
ಮ್ಕಾ ಕೆಲವು ಭಲರತ್ೀಯ ಸ್ೆೈಟ ಗಳು ಲ್ೆೀಖಕರ ಜತೆ ಒಪಪುಂದ-agreement ಮಲಡಿಕೊಳಳರ್ಯಸ್ ತತವೆ. ಉದಲ. dailuhunt.in, 

pustaka.co.in ಮ ುಂತಲದ ಭಲರತ್ೀಯ ವೆಬ್ ತಲಣಗಳು. ಹಲಗೆ ಲ್ೆೀಖಕರ  ಒಪಪುಂದ ಮಲಡಿಕೊುಂಡರೂ ತೊುಂದರೆಯಿಲಿ. 
ಆಯಲ ವೆಬ್ ಸ್ೆೈಟಿನಲ್ಲ ಿಸ್ುಂಪಕ್ ಇ ಮ್ಮೈಲ್ಲಗೆ ಒಮ್ಮಮ ನ್ಲವು ರ್ರೆದರೆ ಸ್ಲಕ . ಮ್ಕಾ ಕೆಲಸ್ ಸ್ ಲಭ್. ಇಲಿ್ಲ ಓದ ಗರೂ ನಮಮ 
ಪುಸ್ತಕಗಳನ ು ಭಲರತ್ೀಯ ರೂ. ಗಳಲ್ೆಿ ಕೊಳಳರ್ಹ ದ . 
ಮ ಕಲಾಲ ಪಲಲ  ಆನ್ ಲ್ೆೈನ್ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಈಗ EPUB ಎುಂರ್ ಫೆೈಲ್ ರ್ಗೆಯಲ್ಲಿ ಪಿಕಟವಲಗ ತತದೆ. ಅದ  ಕನುಡ ಲ್ಲಪ್ರಯನ ು 
ಯಲವ ಒತತಕ್ಷರದ ಸ್ಮಸ್ೆಯಯೂ ಇಲಿದುಂತೆ ಸ್ಪಷುವಲಗಿ ಪಿದರ್ಶ್ಸ್ ತತದೆ. ಉದಲಹರಣೆಗೆ ಕೆಳಗೆ ಒುಂದ  ಚಿತಿ ನೀಡಿದ ದೆೀನ್ೆ. ನಮಮ 
ಮೂಲ word doc ಅನ ು EPUB ಆಗಿ ರ್ದಲ್ಲಸ್ಲ  ಆಯಲ ಪುಸ್ತಕ ವೆಬ್ ಸ್ೆೈಟ ಗಳ ೀೆ ಸ್ಹಲಯ ಮಲಡ ತತವೆ. 
ನ್ಲವು ಅವರ ( smashwords. lulu, kobo websites) "ಪಬಿಶಿ್ ಯ ಯ ವರ್ ರ್ ಕ್ಎ ಎುಂರ್ ಕೊುಂಡಿಗೆ ಹೊದರೆ ಸ್ಲಕ . ಅವರೆೀ 
ಹೆಸ್ರ , ರ್ಶೀಷ್ಟ್್ಕೆ , ಅದರ ಕವರ್, ಮತ ತ ಫೆೈಲನ ು ಆನ್ೆಿೈನ್ ಅಜಿ್ ಮೂಲಕ ಕೆೀಳುತಲತರೆ. ನಮ್ಮಚ್ೆಯುಂತಲ ಕವರ್/ 
ಮ ಖಪುಟವನ ು ಅವರ ರ್ಳಿಯೆೀ ಆರಸಿಕೊಳಳರ್ಹ ದ , ಇಲಿವೆ ನೀವೆ ನಮಮ ಚಿತಿವನ ು ಅಪ್ ಲ್ೊೀರ್ಡ ಮಲಡರ್ಹ ದ . 
ಅವರ  ನಮಮ ಕತೆ/ ಲ್ೆೀಖನದ ವರ್ಡ್ ಡಲಕ ಯಮ್ಮುಂಟಿನಲ್ಲ ಿಕೆಲವು ನಯಮಗಳನ ು ಪಲಲ್ಲಸ್ಲ  ಕೆೀಳುತಲತರೆ: 

 

೧. ಅದರಲ್ಲಿ TABLE OF CONTENTS ಇರಲ್ೆೀಬೆೀಕ . ಇದನ ು ನ್ಲವು WORD ನಲಿ್ಲ ಮ್ಮನ  ನಲಿ್ಲ REFERENCES> 

TABLE OF CONTENTS ಗೆ ಹೊೀಗಿ ನಮಮ ಪುಸ್ತಕದ ಅಧ್ಲಯಯಗಳ ನುಂರ್ರ್/ ಹೆಸ್ರ  ಸ್ೂಚಿಸ್ಬೆೀಕ  ( ಪರವಿಡಿ 
ಎನ ುತೆತೀವಲಿ ಅದ ). ಇವೆಲ್ಲ ಿರ್ಹಳ ಸ್ ಲಭ್ವಯ ಹೌದ . ಮಲಡಿ ನ್ೊೀಡಿ. ಆಗ ನಮಮ ಓದ ಗರ  ಅಧ್ಲಯಯದಿುಂದ ಅಧ್ಲಯಯಕೆಾ 
ಹಲರಲ  ಸ್ಲಧಯ! 
೨. ISBN: = International Standard Book Number.-ಎುಂರ್ ಮಲರಲಟ ನಯಮದ ಅುಂಕೆಯನ ು ಉಚಿತವಲಗಿ ಪಡೆದ  
ನಮಮ ಪುಸ್ತಕಕೆಾ ಸ್ೂಚಿಸ್ಲ್ೆೀಬೆೀಕ  ಕಡಲದಯವಲಗಿ. ಇದ  ಕೂಡಲ ಅವರೆೀ ನಮಗೆ ಉಚಿತ ನುಂರ್ರ್ ಬೆೀಕ  ಎುಂದರೆ ಅಜಿ್ಯಲ್ೆಿೀ 
ಕೊಡ ತಲತರೆ. ಯಲವ ತೊುಂದರೆಯೂ ಇಲಿ. 
೩.ಪುಸ್ತಕದ ಎರಡನ್ೆೀ/ ಮೂರನ್ೆೀ ಪುಟದಲ್ಲಿ ನಮಮ ಕಲಪ್ರ ರೆೈಟ್ ಮತ ತ Disclaimer ಇರಲ್ೆೀಬೆೀಕ . ಒುಂದ  smashwords 

ಮಲದರ ಪುಟವನ ು ನ್ಲನ್ೆೀ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿದ ದೆೀನ್ೆ. ಅದರಲ್ೆಿ ನಮಮ ಪುಸ್ತಕ/ ಹೆಸ್ರ  ರ್ರೆದ  ತಲವು ಎಲ್ಲ ಿಸ್ೆೈಟ ಗಳಲೂ ಿ
ಉಪಯೀಗಿಸ್ರ್ಹ ದ . 
೪. ಮ ಖಪುಟ/ ಕವರ್ ಚಿತಿ: 
ನ್ಲನ  ಹೆೀಳಿದ ಮೂರ  ವಿದೆೀರ್ಶ ವೆಬೆಾೈಟ ಗಳೂ, ಭಲರತ್ೀಯ ಸ್ೆೈಟ ಗಳೂ ಕೆಲವು ನಯಮವನ ು ಉಪಯೀಗಿಸ್ ತಲತರೆ. ನಮಮ 
ಕವರ್ ಚಿತಿ Rectangle ಇದ ದ ೧೪೦೦ ಪ್ರಕೆಾಲ್ ಅಗಲ ಮತ ತ ಅದಕಾುಂತಲ ಹೆಚ ಾ ಆಳ ( ೧೮೦೦) ಇರಬೆೀಕೆನ ುತಲತರೆ. ಇದನ ು 
ನೀವೆೀ MS Paint ಇತಲಯದಿಯಲ್ಲ ಿJPEG/PNG ಆಗಿ ತಯಲರಸ್ರ್ಹ ದ  ಇಲಿವೆೀ ಅವರ ಲ್ೆೈರ್ಿರಯಲ್ಲರಿ ವ ಕವರ್ ಅನ್ೆುೀ 
ರ್ಳಸ್ರ್ಹ ದ . ಆುಂಗಿದಲಿ್ಲ ನಮಮ ಕತೆಯ ಹೆಸ್ರ  ನಮಮ ಹೆಸ್ರನೂು ಕೆಲವರ  ರ್ಯಸ್ ತಲತರೆ. ಕನುಡದಲ್ಲಿದದರೂ ಮತೆತ 
ಇುಂಗಿಿೀರ್ಶನಲಿ್ಲ ರ್ರೆಯಿರ. 
೫. ಮೂಲ ಕತೆ ಮತ ತ ಕವರ್ ಅಪ್ ಲ್ೊೀರ್ಡ ಮಲಡಿದ ಮ್ಮೀಲ್ೆ ಪುಸ್ತಕದ ಬೆಲ್ೆ ಪುಟಕೆಾ ಹೊೀಗಿ ನಮಗೆ ಬೆೀಕಲದ ಬೆಲ್ೆ 
ಸ್ೂಚಿಸ್ರ್ಹ ದ  .ಡಲಲರ್ ನಲ್ಲಿ ( 0.99/1.99/2.99 ಇತಲಯದಿ) ಬೆಲ್ೆ ರ್ಳಸ್ ವುದ  ವಲಡಿಕೆ. ಉಚಿತವಿದದಲ್ಲಿ ೦ - ಸ್ೊನ್ೆು ಎುಂದ  
ನಮೂದಿಸ್ರ್ಹ ದ . ಭಲರತ್ೀಯ ಸ್ೆೈಟಿನಲ್ಲಿ ರ ಪಲಯಿಯಲ್ೆಿೀ ಸ್ೂಚಿಸ್ರ್ಹ ದ . 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2FSmashwords.com%2F&h=ATNTnYYOFhbFQn16XsQ7QnBmTc_wNz-oOo2ICRo8DtznwxtDFYV_8WfCud_VddTQLgw6LUUIxleaRYmAda37wlX2Lvjr2Hkzt83oApi6DFDhiS1q0xT6guPPM1ClP0yCWu8VbG0bSok0&enc=AZMDi1nXHblBg19X1doY0qxTnrVqZKj2MKpCCmMbIV3ayDDGKX9hsEc7EVsUboOmzox_YLLwIZyJwPC1sTCyVKHsWXySUWmt2Uk3USUclPs0JoKwfcLdmX20lSb24Oe3wkwTFGbwB5AnQEmOKnR9F3IJofgIwNumfy9ghYKR2yXRRg&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fkobo.com%2F&h=ATNtm76NpUn890zfISrBVOXmoyLOYvaazDni7edZc26SCG39orwzNA4iQF3OhAPtyVp5e1Nj51kI03e4cHzMr8Yp4BlGxmYDe17jVJylafc-beizyIkyTg-o-rUlGaorx0cXbysHaNql&enc=AZN1eLh0FPi2xTddPGTGWALqLxvHImWfjuTZGTdoUUVYcRKV8cKdPsmIJlMX34VbP7K1Zuj7J3j5zShRdqGjB1NRq8rjSDbPGal3XlkF8927yzamQ3PEkenNFvGV-Gw7891QTdfVmnC-qj9d9MpBYm1VW1KF0afikTYpYrK8f9UTSQ&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Flulu.com%2F&h=ATOTzfiHjLwnPmmvYqQtk5v6_Ffyvwg0JpUgQT5G6nJJr4RUQIlqbfoLwsrfCGQdWcrQFZp8SD7UxGEumeKgelscpplTikYAgiquUkpiHgkgJx1Fwgg2EPJYBrz604Fl9NM1AdjO-VNh&enc=AZObbr4yEhRX5teCkq9eOy_BBHq7a1xmuTN_z4aeBZd6nKEOVGOv4MRpONVp_KdjdRJj4xdjE7DVRyFU6aMtfbuzrUbFd_NsDh4kcroHhkYSdWE9fOUrpt9xHy_U7GVdX5Tfsf9A7Uc_2qXuArTvxTDzLTCJs-52H02Y0Dgb9_V8Uw&s=1


೬. ಚ್ೆಕ್ ಪ್ರಿವಯಯ / ಫಟೆ ೈನಲ್: ಈ ಸ್ುಂಧಭ್್ದಲಿ್ಲ ಅವರ  ನಮಗೆ ಒಮ್ಮಮ ಅವರೆೀ ಸ್ಲಫಟೆ ುವೀರನಲಿ್ಲ 'ಚ್ೆಕ್ ಮಲಡಿ ಪ್ರಿವುಯ ಮಲಡಿ ಒಪ್ರಪ' 
ಎುಂದ  ಸ್ೂಚಿಸ್ ತಲತರೆ. ನೀವು ಆಗ ನಮಮ ಪುಸ್ತಕವನ ು ಡೌನ್ ಲ್ೊೀರ್ಡ ಮಲಡಿ ನಮಮ ಪಿಕಲರ ಎಲ್ಲ ಿಸ್ರಯಿದೆಯೆ ಎುಂದ  ಚ್ೆಕ್ 
ಮಲಡಿ ಓಕೆೀ ಮಲಡಬೆೀಕ . 
೭, ನುಂತರ ಅವರ  ಫೆೈನಲ್ ಚ್ೆಕ್ ಮಲಡಲ  ಸಿವೀಕರಸ್ ತಲತರೆ. 
smashwords ತರಹ ಸ್ೆೈಟಿನಲ್ಲ ಿರ್ಹಳ ಎಚಾರಕೆಯಿುಂದ ನಮಮ ಪುಸ್ತಕವನ ು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಅವರ ಅುಂತರರಲಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ ಣಮಟು 
ನಯಮದ ಪಿಕಲರ ಹೆೀಳಿದುಂತೆ ಮಲಡಿದ ದೆೀವೀ ಇಲಿವ ಎುಂದ  ಪರೀಕ್ಷಿಸ್ ತಲತರೆ. ಅವರ ಪಿತ್ಕಿಯೆಯಲ್ಲ ಿತಪುಪ/ 
ದೊೀಷಗಳ ೀೆನ್ಲದರ  ಇದದರೆ ನೀವು ಒುಂದೆರಡ  ದಿನದ ನುಂತರ ನಮಮ ಖಲತೆ ಪುಟಕೆಾ ಹೊೀಗಿ ಎದ ರ  ನ್ೊೀಡಬೆೀಕ . ಅವನ ು 
ಪಟಿು ಮಲಡಿ ಸ್ರಪಡಿಸ್ಲ  ಸ್ೂಚಿಸ್ ತಲತರೆ. ಮ ಕಾಲ ವಲಸಿ ಕವರ್ ಚಿತಿದ ಉದದಳತೆ, text formatting error, copyright/ 

disclaimer missing, no english caption on cover ಇತಲಯದಿ ತಪುಪಗಳು ರ್ರ ವುದ  ಹೆಚ ಾ. ನೀವು ನಮಮ ಕರಡ  
ಪಿತ್ಯನ ು ಆ ಪಿಕಲರ ತ್ದಿದ ಮತೆತ ಅಪ್ ಲ್ೊೀರ್ಡ ಮಲಡಿ ಕಲಯಬೆೀಕ . 
೮. ಎಲ್ಲ ಿಸ್ರಯಲಗಿದದಲಿ್ಲ ನಮಮ ಪುಸ್ತಕ ಓಕೆ, ಪಬಿಿಶ್ ಯ ಮಲಡಿದೆದೀವೆ, ನ್ೊೀಡಿ ಎುಂದ  ಅಲ್ೆಿೀ ತ್ಳಿಸ್ ತಲತರೆ, ನಮಮ ಇ ಮ್ಮೈಲ್ಲಗೂ 
ಖಚಿತಪಡಿಸಿ ರ್ರೆದ  ಕಳಿಸ್ ತಲತರೆ. 
ಅಲಿ್ಲಗೆ ನಮಮ ಪುಸ್ತಕ ಪಿಕಟವಲಗಿ ಅವರ ಆನ್ ಲ್ೆೈನ್ ಮಳಿಗೆಯಲಿ್ಲ ಸಿಗ ತತದೆ. ಅದರ ಲ್ಲುಂಕ್ ಕೊಟ ು ನೀವು ನಮಮ ಮ್ತಿರಗೆ 
ಹೆೀಳಿ ಪಿಚ್ಲರ ಮಲಡರ್ಹ ದ . (ಇದ ವರೆಗೂ ಅದ  ಬೆೀರೆ ಯಲರಗೂ ಕಲಣಿಸ್ ವುದಿಲಿ, ನೀವು ಲ್ೆೀಖಕ ಮಲತಿ ಅದನ ು 
ನ್ೊೀಡಿರ ತ್ತೀರ!) 
ಒುಂದ  ಸ್ೆೈಟಿನಲಿ್ಲ ಪಿಕಟ ಮಲಡಿದರೆ ಅವರೆೀ ವಿಶ್ಲವದಯುಂತ ಎಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯ ಆನ್ ಲ್ೆೈನ್ ಪುಸ್ತಕದುಂಗಡಿಗಳಿಗೂ ಹುಂಚ ತಲತರೆ, 
ನಮಮನ ು ಮತೆತ ಕೆೀಳುವುದಿಲಿ. ಆದರೆ ಕನುಡಕೆಾ amazon, barnes&Noble ನವರ ತಡೆ ಇದೆ. ( ಇನೂು ಅವರಲ್ಲಿ ಕನುಡ ಭಲಷೆ 
ಇಲಿ) 
೯. PDF ಪುಸ್ತಕಗಳ ರ್ಗೆೆ: 
ಹಲವು ವೆಬ್ ಸ್ೆೈಟ್ ಗಳು ಕನುಡ PDF ಅನ ು ಸ್ರಯಲಗಿ ಮೂಲ ವರ್ಡ್ ಫೆೈಲ್ಲುಂದ ರ್ದಲ್ಲಸ್ ವುದಿಲಿ.. ಕನುಡ ಲ್ಲಪ್ರಯನ ು ತಪುಪ 
ತಪಲಪಗಿ ಕಲಣ ವುಂತೆ ಮಲಡ ತಲತರೆ. ನೀವೆೀ PDF ಮಲಡಿಕೊಟುರೆ ಕೆಲವರ  ಮಲತಿ ಒಪುಪತಲತರೆ, ಹಲವರ  ಒಪಪಲಿ. ಅದನ ು 
ಅವರವರ ಸ್ೆೈಟ ಗಳಲ್ಲ ಿರ್ರೆದಿರ ತಲತರೆ. ಹಲಗಲಗಿ ನಮಮ ಇ ಪುಸ್ತಕವನ ು EPUB ಆಗಿ ಖರೀದಿ ಮಲಡಿ Calibre, Chrome 

Readium. Firefox EPUB reader ಮೂಲಕ ಓದಿಕೊಳಳರ್ಹ ದ . ಇಲಿವೆೀ ಅದನ ು ನೀವೆೀ CALIBRE > File convert ಗೆ 
ಹೊೀಗಿ ಉಚಿತವಲಗಿ PDF ಗೆ ರ್ದಲ್ಲಸಿಕೊಳಳರ್ಹ ದ . ಇನ ು ಕೆಲವು ವೆಬ್ ಸ್ೆೈಟ ಗಳಲ್ಲಿ text./ html ಫೆೈಲ್ ಕೂಡಲ 
ಕೊಡ ತಲತರೆ. ( ಕಲಯಲ್ಲರ್ರ್ ಬೆೀಕದದರೆ:https://calibre-ebook.com/download ).ಅದನ ು ನೀವೆೀ PDF ಆಗಿ 
ಮಲಡಿಕೊಳಳರ್ಹ ದ . ಆದರೆ smashwords. kobo -ಕಡೆಯಲ್ಲ ಿಎPDF ಬೆೀಕ ಎ ಎುಂರ್ ಆಯೆಾಯನ ು ತೆಗೆದ  ಹಲಕ. ಇಲಿದಿದದರೆ 
ಹಲಗೆೀ ತಪುಪ PDF ಕೊುಂಡವರ  ನಮಮನ  ಭಲಧಿಸ್ ತಲತರೆ! 
ಭಲರತ್ೀಯ ಸ್ೆೈಟ್(dailyhunt, pustaka) ಗಳಲ್ಲಯಿ  PDF ಆಯೆಾ ಇದದುಂತೆ ಕಲಣದ . ಇದದರೂ ಅದನ ು ನೀವು ಚ್ೆಕ್ ಮಲಡಿ 
ಓದಲ  ಸ್ರಯಿದದರೆ ಮಲತಿ ಮಲರಲಟಕಾಡಿ. 
ಆದದರುಂದ EPUB is the BEST for Kannada. 

ಎಚಾರಕೆ: 
೧.ಅಮ್ಮಜಟಲನ್ ಕುಂಡಲ್ ನವರ  ಕನುಡ MOBI/ azw3 ಫೆೈಲ್ಾ ಅನ ು ಸ್ಲಮಲನಯವಲಗಿ ಹಲಳು ಮಲಡ ತಲತರೆ. ಅವರ  ಅಜಿ್ಯಲ್ಲ ಿ
ಮೊದಲ್ಲಗೆ ಕನುಡ accept ಮಲಡ ವುದಿಲ,ಿ ನೀವು ರ್ಲವುಂತವಲಗಿ ಕನುಡ ಪುಸ್ತಕ ಅಲಿ್ಲ ಹಲಕದರೆ, ಲ್ಲಪ್ರ ಕೆಟ ು ಹೊೀದಲಗ ನೀವು 
ಓದ ಗರುಂದ ಬೆೈಸಿಕೊಳಳಬೆೀಕಲಗ ತತದೆ!..ಹಲಗಲಗಿ ಈಗ ನೀವು ಸ್ದಯಕೆಾ ಅಮ್ಮಜಟಲನ್ ಎಕುಂಡಲ್ಎ ಪುಸ್ತಕವನ ು ಕನುಡದಲ್ಲ ಿ
ಮಲಡಬೆೀಡಿ ( Hindi, Tamil, Marathi, Telugu, Malayalam, Gujarati, Bengali ಒಪುಪತಲತರೆ, ಸ್ರಯಲಗಿ 
ಮಲಡಿಕೊಡ ತಲತರುಂತೆ!> ಮ್ತಿರೊರ್ಬರ  ಹೆೀಳಿದ ದ). ಅಮ್ಮಜಟಲನ್ ನವರೆೀ ಕನುಡ ಇದೆಯೆುಂದ  ಹೆೀಳಲ್ಲ, ಆಗ ನ್ೊೀಡೊೀಣ. 
೨. ಆಪಲ್ ಐಫೊೀನ್. ಐ ಪಲಯರ್ಡ/ ಮಲಯಕ್ ಲ್ಲಯಪಲುಪ್ ನಲ್ಲಿ ಕನುಡ EPUB ಕೂಡಲ ಸ್ರಯಲಗಿ ರ್ರ ತ್ತಲಿ. ಕನುಡದ PDF 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcalibre-ebook.com%2Fdownload&h=ATM44XEAnDQ_0RqX9zqRmhQ1l_CjXO2ffwq_kHKylOnKhc5GjPzhO8G3PjwbHX6ggS0Fjd9kGTGPuvxIZPqvFY7gLGRCve0hrVRxuMsUwdx_5WkrKN2ppDxo2u3dS1uPMvN4YXaLfD0P&enc=AZM7p1TJjnoueFDrDiJJb6CpzelWATMYGAysx3JwXbUJn6Geu2mHG7xMv0BNdcNfsQdtrihJXUqijzRB2BFAgoXy67mafN5ICkaGvjeQxsYa0v5Gkz5TG0vpvXkCTQcJfDHyptShjeZ4Lel83G2KUzdF5qyNmeWZwvnraqxXd9cFeA&s=1


ಮಲತಿ ಸಿಕಾರೆ ಓದರ್ಹ ದ  ಎುಂದ  ಹಲವು ಮ್ತಿರ  ಹೆೀಳಿದಲದರೆ, ನನಗೆ ತ್ಳಿಯದ . Blackberry mobile ರ್ಗೆೆಯೂ ನನಗೆ 
ಮಲಹತ್ಯಿಲಿ. ಇದದವರ  ಉತತರಸ್ರ್ಹ ದ . 
ಇದಕಾುಂತಲ ಹೆಚ ಾ ಮಲಹತ್ ಅಲ್ೆಿೀ ವೆಬ್ ತಲಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗ ತತದೆ, ನಧ್ಲನವಲಗಿ, ತಲಳ ಮೆಯಿುಂದ ಓದಿ ಮತೆತ ಮತೆತ ಪಿಯತ್ುಸಿದರೆ 
ಕನುಡ - ಇ- ಪುಸ್ತಕ ಪಿಕಲಶನ ಅುಂತಲ ಕಷುವೆೀನಲಿ ( ಪಿಕಲಶಕರನ ು ಹಡಿದ  ಕನುಡ ಪುಸ್ತಕ ಒುಂದಲದರೂ ಪ್ರಿುಂಟ್ ಮಲಡಲ  
ನ್ಲನ  ಒುಂದ  ವಷ್ದಿುಂದ ಪಡ ತ್ತರ ವ ರ್ವಣೆಗೆ ಹೊೀಲ್ಲಸಿದರೆ ಇದ  ಸ್ ಲಭ್ವೆೀ!!!) 
 

 
 

EPUB ಪುಸ್ತಕ ಓದ ವುದ  ಹೆೀಗೆ? 

---------------------------------- 

ನನು ಪುಸ್ತಕಗಳು EPUB ನಲಿ್ಲ ಪಿಕಟವಲಗ ತ್ತದದುಂತೆೀ ಹಲವರ  ನನು ಇ ಮ್ಮೈಲ್ / ಇನ್ ಬಲಕಾನಲ್ಲಿ ಈ ಎ ಇಎ ಪಿಶ್ೆು ಹಲಕದಲದರೆ... 

ಅವರ ಮಲಹತ್ಗಲಗಿ:- 

೧. calibre ಎುಂರ್ ಸ್ಮಪ್ಕ ಇ-ಪುಸ್ತಕ ಓದ ಗ ಸಿದಧನದಲದನ್ೆ. windows, apple, linus ಹೀಗೆ ಹಲವು ಓ ಎಸ್ ಗಳಿಗೆ ಇದ  

ಲಭ್ಯವಿದೆ..ಉಚಿತವಲಗಿ...ಅದರ ಕೊುಂಡಿ:- 
https://calibre-ebook.com/download 

೨. Google chrome ನಲಿ್ಲ- READIUM ಎುಂರ್ ಉಪ ತುಂತಲಿುಂಶದಿುಂದ ಎಲಿರೂ ಉಚಿತವಲಗಿ EPUb ಓದರ್ಹ ದಲಗಿದೆ. 
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