
 

  



मिसळ 

हे पसु्तक मिनािूल्य आह े

पण फ़ुकट नाही 

ह ेिाचल्यािर खचच करा ३ मिमनट 

१ मिमनट : लेखकाांना फ़ोन करून हे पसु्तक कसे िाटले ते कळिा 

१ मिमनट : ई सामहत्य प्रमतष्ठानला िेल करून हे पसु्तक कसे िाटले ते कळिा. 

१ मिमनट : आपले मित्र ि ओळखीच्या सिच िराठी लोकाांना या पसु्तकाबद्दल अमण ई 

सामहत्यबद्दल साांगा. 

 

असे न केल्यास यापढेु आपल्याला पसु्तके मिळणे बांद होऊ शकते. 

 

दाि नाही िागत. िागत आहे दाद. 

साद आह ेआिची. हिा प्रमतसाद. 

 

दाद म्हणजे स्ततुीच असािी असे नाही. प्राांजळ ित, सूचना, टीका, मिरोधी ित याांचे स्िागत आहे.  प्रािामणक ित 

असािे. ज्यािळेु लेखकाला प्रगती करण्यासाठी मदशा ठरिण्यात िदत होते. िराठीत अमधक कसदार लेखन व्हािे 

आमण त्यातून िाचक अमधकामधक प्रगल्भ व्हािा, आमण अखेर सांपूणच सिाज एका नव्या प्रबदु्ध उांचीिर जात रहािा. 
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या पुस्िकािील लेखनाचे सवक कायदशेीर िक्क लेखकाकड ेसुरहिि 

असून पुस्िकाचे ककवा त्यािील अंशाचे पुनिुकद्रण वा नाट्य, हचत्रपट 

ककवा इिर रुपांिर करण्यासाठी लेखकाची परवानगी घेणे 

आवश्यक आि.े िसे न केल्यास कायदशेीर कारवाई िोऊ शकिे.  

This declaration is as per the Copyright Act 1957.  Copyright protection in India is available for any 
literary, dramatic, musical, sound recording and artistic work. The Copyright Act 1957 provides for 
registration of such works. Although an author’s copyright in a work is recognised even without 
registration. Infringement of copyright entitles the owner to remedies of injunction, damages and 
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• हवनािूल्य हविरणासाठी उपलब्ध.  

• आपले वाचून झाल्यावर आपण ि ेफ़ॉरवडक करू शकिा.  

• ि े ई पुस्िक वेबसाईटवर ठेवण्यापुवी ककवा 

वाचनाव्यहिररक्त कोणिािी वापर करण्यापुवी ई -साहित्य 

प्रहिष्ठानची परवानगी घेणे आवश्यक आि.े  



लखेकाचा पररचय 

 

लेखक: श्री. ििादवे परशुराि उर्क  शंभू गणपुले 

वय     : आठ्ठ्याित्तर  

हशिण: बी.ए. , एल.एल.बी. , हिदी हवशारद 

व्यवसाय: सेवाहनवृत्त अहधकारी, नाबाडक, सध्या 

लेखन, 

प्रकाहशि लेखन:  " िाओ उपहनषद" , कथा-कहविा संग्रि -२ 

हवशेष रुची: आिापयंि वेगवेगळ्या संस्थािधून १० नाटके बसहवली. त्याि काििी 

केले. २ दरूदशकन िालीकांचे ( साळसूद, घरकूल) लेखन, एका िाहलकेि काि, 

हनवास:  "योहगनी ", गणेश कॉलनी, िु. पेठ वडगांव, हिल्िा कोल्िापूर 

©सवक िक्क  श्री. ियंि करंददकर यांचे स्वाधीन. 
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या पुस्िकािील सवक िि े िी लखेकाची व्यक्तीगि असनू 

त्याचं्याशी प्रकाशक सििि असिीलच अस े नािी. या लखेनाचा 

ििे ूस्विःच े हवचार हलहखि स्वरुपाि ससु्पष्ट करण ेअसनू त्यािनू 

कोणालािी दखुावण्याचा वा टीका करण्याचा ििे ूनािी याची नोंद 

घ्यावी. 
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