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ऐसी अक्षरे..
हे पस्ु तक फ़ुकट नाही
यामागे अनेकाांचे कष्ट व पैसे आहेत.

पण तरीही आम्ही ते वाचकाांना ववनामल्ू य घेऊ देतो.
कारण ई पस्ु तक एकदा बनलां की एकजण वाचो वा एक लाख.
आमचां काहीच कमी होत नाही.
उलट आनांद वाढतो.
मजा येते.

पण
तम्ु ही ते फ़ुकट का घ्यावां?
तम्ु हालाही काही देता येईल.
असे काही द्या ज्याने ई सावहत्यच्या लेखकानां ा, टीमला आवण तम्ु हालाही आनदां
वमळेल

आवण तमु चां काहीच कमी होणार नाही.
तम्ु ही आनिर्वाद आनि िभु ेच्छव द्यव
लेखकवांिव फ़ोन करून दवद द्या
आपल्यव नमत्वांचे मेल पत्ते आम्हाला द्या
वमत्ानां ा हे पस्ु तक मेल आनि Whatsapp करा
ई सवनहत्यचे फ़े सबक
ु पेज, इन्स्टवग्रवम, टेनलग्रवम यवांर्र ्र्तः जव र्
इतरवांिव आमांनत्त करव. सोशल वमवियावर ई सावहत्यचा प्रचार करा.
सर्वात बहुमोल अिव तमु च्यव सचू िव द्या
दाद म्हणजे स्तुतीच असावी असे नाही. प्ाांजळ मत, सूचना, टीका, ववरोधी मत याांचे स्वागत
आहे. प्ामावणक मत ज्याने लेखकाला व ईसाहित्य टीमला प्गती करण्यासाठी वदशा ठरवण्यास
मदत िोईल. मराठीत अवधक कसदार लेखन व्हावे व त्यातून वाचक अवधकावधक प्गल्भ
व्हावा. अखेर सांपूणण समाज एका नव्या प्बुद्ध उांचीवर जात रहावा.
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नर्िवमल्ू य नर्तरिवसवठी उपलब्ध.
•
आपले र्वचिू झवल्यवर्र आपि हे फ़ॉरर्डा करू
िकतव.
•
हे ई प्ु तक र्ेबसवईटर्र ठे र्ण्यवपर्ु ी नकांर्व र्वचिवव्यनतररक्त
कोितवही र्वपर करण्यवपर्ु ी ई सवनहत्य प्रनतष्ठविची-लेखी परर्विगी घेिे
आर्श्यक आहे.

डॉ. हनिीन मोरे

डॉ. नितीि मोरे हे व्यर्सवयविे
डॉक्टर असिू र्सई, मबांु ई येथे
श्वसिरोग तज्ञ म्हििू सप्रु नसद्ध आहेत.
त्यविां व मरवठी र् इतर भवषव नर्षयवचां ी
आर्ड
असल्यविे
त्यवतिू च
नलखविवची आर्ड निमवाि झवली.
सवमवन्सयत: आजबू वजच्ू यव दैंिनां दि घटिवतां ील नर्सगां ती र्
त्यवतिू निमवाि होिवरव नर्िोद हव त्यवचां व आर्डतव नर्षय
आनि त्यवतिू उपरोधवत्मक नलखवि आनि ममाभेदी नटप्पिी
करण्यवत ते मवहीर आहेत. त्यवचबरोबर आजबू वजच्ू यव
व्यक्तीमधले िेमके पि हेरूि त्यवर्रही ते हीतवत. त्यवच्ां यव
लेखिवचव कॅ िव्हवस िर्िर्ीि प्रयोगवतां िू कवयम नर््तवरत
असतो. त्यवत पत्लेखि, नर्ज्ञविकथव, कहवण्यव, िवटके ,
एकवांनककव, िवट्यछटव, प्रेमकथव हे सर्ा असते.
िेहमी नदर्वळी अांकवतिू डॉक्टरवांच्यव नर्िोदी कथव
प्रकवनित होत असतवत. ई सवनहत्यर्र त्यवांचे हे बनत्तसवर्े
प्ु तक प्रकवनित होत आहे. त्यवांचव ्र्तःचव असव एक
र्वचकर्गा आतव निमवाि झवलव असिू तो त्यवांच्यव प्ु तकवचां ी
र्वट पहवत असतो.
Mobile No. 98209 37490, 98696 73415.
Email - drnmore@yahoo.com

िॉ. वनतीन मोरे याांची ३४+२ प्रकावशत पस्ु तके
याांच्या कव्हरवर वललक करताच (नेट असल्यास) पस्ु तक उघिेल.

ई साहित्य प्रहिष्ठानचे िे चौदावे वर्ष
डॉ. हनिीन मोरे याांचे िे पहतिसावे पुतिक.
िॉ. वनतीन मोरे एक यशस्वी श्वसनरोर्तज्ञ आहेत आवण एक उत्साही
लेखकही. त्याांच्या लेखनात एक टवटवी असते. त्याांचा ववनोद कोणाच्या व्यांर्ावर
आधाररत नसतो, स्तर सोित नाही. समाजातील अवनष्ट ववसांर्तीवर ते आपल्या
ववनोदातनू नेमकां बोट ठे वतात. समझदार वाचकाांना त्याांचा इशारा काफ़ी असतो.
त्यामळ
ु े त्याच्ां या नमग ववनोदाचा एक फ़ॅ नवर्ग वनमागण झाला आहे. ते फ़क्त ववनोदी
सावहत्य नव्हे तर वनरवनराळ्या प्रकारचे लेखन वलहीतात. त्याांनी र्ेली अनेक वर्े
आपले लेखन वनरांतर चालू ठे वले आहे. त्याांना प्रकाशक वमळायला तोटा नाही.
पण त्यानां ा आपली पस्ु तके जास्तीत जास्त लोकापां यंत नेणारे आवण प्रकाशनप्रविया
सल
ु भ असणारे प्रकाशन हवे होते. त्याांनी ई सावहत्यची वनवि के ली.
िॉ. वनतीन मोरे यवच्ां यवसवरखे ज्येष्ठ लेखक आपली प्ु तके ई सवनहत्य-च्यव
मवध्यमवतिू जगभरवतील मरवठी र्वचकवांिव नर्िवमल्ू य देतवत. असे लेखक ज्यवांिव
लेखि हीच भक्ती असते. आनि त्यवतिू कसलीही अनभलवषव िसते. मरवठी
भवषेच्यव सदु र्ै विे गेली दोि हजवर र्षे कर्ीरवज िरें द्र, सतां ज्ञविेश्वर, सांत
तक
ु वरवमवांपवसिू ही परांपरव सरू
ु आहे. अखांड. वदनानाथ मनोहर(४ पस्ु तके ), शांभू
र्णपल
ु े(९पस्ु तके ), िॉ. मरु लीधर जाविेकर(९), िॉ. वसांत बार्ल
ु (१९), शभु ाांर्ी
पासेबांद(१२), अववनाश नर्रकर(४), िॉ. वस्मता दामले(८), िॉ. वनतीन मोरे (३३),
अनील वाकणकर (९), फ्रावससस आल्मेिा(२), मधक
ु र सोनावणे(१२), अनतां

पावसकर(४), मधू वशरर्ाांवकर (८), अशोक कोठारे (५० खांिाांचे महाभारत), श्री.
ववजय पाांढरे (ज्ञानेश्वरी भावाथग), मोहन मद्वण्णा (जार्वतक कीतीचे वैज्ञावनक),
सांर्ीता जोशी (आद्य र्झलकारा, १७ पस्ु तके ), ववनीता देशपाांिे (७) उल्हास हरी
जोशी(७), नांवदनी देशमख
ु (५), िॉ. सजु ाता चव्हाण (८), िॉ. वृर्ाली जोशी(२६),
िॉ. वनमगलकुमार फिकुले (१९), CA पनु म सांर्वी(६), िॉ. नांवदनी धारर्ळकर
(११), अांकुश वशांर्ािे(१७), आनांद देशपाांिे(३), नीवलमा कुलकणी (२),
अनावमका बोरकर (३), अरुण फिके (४) स्वाती पाचपािां े(२), साहेबराव जवजां ाळ
(२), अरुण वव. देशपाांिे(५), वदर्ांबर आळशी, प्रा. लक्ष्मण भोळे , अरुांधती
बापट(२), अरुण कुळकणी(८), जर्वदश खाांदवे ाले(५) पांकज कोटलवार(४) िॉ.
सरुु ची नाईक (३) िॉ. वीरें द्र ताटके (२), आसावरी काकिे(४), श्याम
कुलकणी(२), वकशोर कुलकणी, रामदास खरे , अतल
ु देशपािां े, लक्ष्मण भोळे ,
दत्तात्य भापकर असे अिेक ज्येष्ठ र् अिभु र्ी, कसलेले लेखक ई सवनहत्यवच्यव द्ववरे
आपली प्ु तके लवखो लोकवांपयंत नर्िवमल्ू य पोहोचर्तवत.
अिव सवनहत्यमतू ीच्ां यव त्यवगवतिू च एक नदर्स मरवठीचव सवनहत्य र्ृि
जवगनतक पटलवर्र आपली ध्वजा फिकर्ील यवची आम्हवलव खवत्ी आहे. यवत
ई सवनहत्य प्रनतष्ठवि एकटे िवही. ही एक मोठी चळर्ळ आहे. अिेक िर्िर्ीि
व्यवसपीठे उभी रहवत आहेत. त्यव त्यव व्यवसपीठवांतिू िर्िर्ीि लेखक उदयवलव येत
आहेत. आनि यव सर्वंचव सवमनू हक ्र्र गगिवलव नभडूि म्हितो आहे.

आनि ग्रांथोपजीनर्ये । नर्िेषीं लोकीं “इ”यें ।
दृष्टवदृष्ट नर्जयें । होआर्े जी ।

