एक परीकथा
हे पूर्ण पस्ु तक नसून त्याबाबतची प्रस्तावना आहे . संपूर्ण कथा- देर्गी
मूल्य रुपये ४/- या अत्यल्प ककं मतीत खालील कलंकवर उपलब्ध आहे.

ई साहित्य प्रतिष्ठान

सादर करीि आिे

एक परीकथा
लेखक

हिनायक नारायण पोिदार

एक परीकथा
लेखक : हिनायक नारायण पोिदार
ph.no.9076640007
vienayak007@gmail.com

या पुस्तकािील लेखनाचे सिव कायदे शीर िक्क लेखकाकडे
सुरक्षिि असून पुस्तकाचे कक
िं िा त्यािील अ
िं शाचे पुनर्ुवद्रण
िा नाट्य, तचत्रपट कक
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िाचनाव्यतिररक्त कोणिािी िापर करण्यापुिी ईसाहित्य प्रतिष्ठानची परिानगी घेणे आिश्यक आिे.

हिनायक नारायण
पोिदार

श्री हिनायक नारायण पोिदार
गेली दिा िर्षे र्ीहडयार्ध्ये कायवरि आिेि.
गायक, सूत्रसिंचालक, रेहडओ जॉकी, टीव्ही िोस्ट आणण आिा हिएहटव्ह
रायटर म्हणून जाहिराि क
िं पनीर्ध्ये असा त्यांचा नदीच्या प्रिािासारखा
अख
िं ड प्रिास सुरु आिे. िे हिल्म क्षसने रायटर असोक्षसएशनचे सदस्य
दे खील आिेि. त्यांच्या सिव कथा या सिंस्थेकडे नोंदणीकृि आिेि. लेखक
कथा लेखनाव्यतिररक्त गीि लेखन, धून बनिणे आणण हिहिध प्रकारची
गाणी दे खील गािाि. त्यांचे आिडिे लेखक िपु काळे , पुल दे शपांडे, हिजय
दे िधर, सुरेंद्र र्ोिन पाठक आिेि. याक्षशिाय अध्यात्म र्ध्ये ओशोंचा
त्यांच्यािर खूप प्रभाि आिे.

‘जगात अशी कुणी व्यक्ती नसे ल जजने कधी ना कधी कुणावर
प्रे म केल
ं नसे ल.या कथे चा नायक दे खील साता समु द्रापार असले ल्या
एका मु लीच्या प्रे मात पडलाय.पण ऑनलाईन फसवणु कीच्या अने क
गोष्टी त्याच्या कानावर पडल्यानं तो घाबरला दे खील आहे . दे श वे गळा,
भाषा वे गळी, अशा पररजथथतीत ववश्वास ठेवावा तरी कसा? मग
नायकाची प्रे म कथा अधु रीच राहणार का? लहानपणीच्या गोष्टीतल्या
परीसारखी

एक परीकथा बनून राहणार का? प्रश्नांची उत्तरे

वमळववण्यासाठी नक्की वाचा एक परीकथा.’

सिंपूणव पुस्तक िाचण्यासाठी त्याचा पासिडव िुर्च्या जिळ असणे
आिश्यक आिे. िो हर्ळहिण्यासाठी िरील िोन िर्ांकािर म्हणजेच
९०७६६४०००७ िर िुम्ही र्ला “G-PAY” कक
िं िा “िोन पे” करू शकिा कक
िं िा
9076640007@icici या युपीआय आयडी िर दे खील पैसे भरू शकिा.
कक
िं िा र्ाझे खािे :
नाि : Vinayak Narayan Potdar
bank acnt no.: 002001604948
IFSC code : ICIC0001086
यािर दे खील पैसे भरू शकिा.
आपण पैसे भरल्यावर कृ पया 9076640007 या क्रमाांकावर मला Whatsapp करा.
तिथून िुम्हाला पासवर्ड येईल. िो टाकू न

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/parikatha_vinay
aka_potdar.docx-protected.pdf
ही ल िंक उघडा व पुस्तक वाचा.
िर र्ाझी सिंपूणव कथा एक परीकथा नक्की िाचा . आपल्या
अर्ूल्य र्िाची र्ी आिुरिेने िाट पाििोय.
आपला नम्र
हिनायक पोिदार

