
मराठीसषृ्टी डॉट कॉम 

मराठी लखेकाांसाठी खास योजना !! 

आपण लललिलले ं पुस्तक त्याच्या विषयािरुन ककिा एखाद्या शोधशब्दािरुन पटकन गगुलिर वमळतां का? आपल्या 

पुस्तकाची योग्य प्रकारे जालिरात िोते का? आपल्या पुस्तकाची मालिती ४ लाख वाचकांपयंत थेट पोिोचते का? आपल्या 

पुस्तका्या लवक्रीचे पैसे एका आठवड्या्या आत आपल्या बॅंक खात्यात जमा िोतात का? ऑनलाईन पुस्तक लवक्रीसाठी 

आपण ३०-४० टके्क कलमशन खचच करता का? 

आजच्या ऑनलाईन जमान्यात आपल्या पुस्तकाची  जास्तीत जास्त माविती इांटरनेटिर असणां आिश्यक आि.े आपल्या 

पुस्तकाबद्दल वजतकी जास्त मालिती इांटरनेटिर असेल वततकी ते पुस्तक गुगलद्वारे शोधल ेजाण्याची शक्यता िाढते.  

४,५०,००० सभासद असलेल्या, दररोज ८०,००० िाचक भेट देत असलेल्या मराठीसषृ्टी डॉट कॉम 

(www.marathisrushti.com) या मेगा पोटटलिर आपल्या पुस्तकाांची सांपूणट माविती आता आपण पुस्तक पररचय 

विभागात देऊ शकता… िी मालिती एक-दोन मलिन े ककवा एखाद्या वर्ाचसाठी नािी.. तर कायमस्वरुपी इंटरनेटवर 

उपलब्ध रािील आलण एका लललकवर ती वाचकांपयंत पोिोचेल… संगणकावरुन आलण मोबाईलवरुनिी.  यालशवाय िी 

सिट माविती आमच्या मराठीबकु्स डॉट कॉम (www.marathibooks.com) या िेबसाईटिरिी उपलब्ध िोईल.  

आपल्या पुस्तकाची माविती आमच्या न्यूजलेटरमार्ट त आमच्या ४,५०,००० सभासदाांपयंत वनयवमतपण ेपोिोचेल.  

Listing Entry योजना : या योजनेत पुस्तकाचे नाव, लेखकाचे नाि, पुस्तकाचे कव्िर, मागील कव्िर,  पृष्ठसांख्या, ककमत, 

बाईंडडगचा प्रकार, ISBN क्रमाांक, पुस्तकाची िगटिारी, प्रकाशकाचे नाि आवण सांपकट  िी माविती ददली जाईल.  

Basic Entry योजना :  या योजनेत वरील सवच मालिती आलण त्याचबरोबर पुस्तकासाठी ५ शोधशब्द (Keywords), 

१०० शब्दाांपयंत पुस्तक पररचय, लेखकाचा र्ोटो आवण पररचय, मराठीसृष्टीिरुन पुस्तक विक्रीची व्यिस्था, ि ेसिट ददल े

जाईल.  

Premium Entry योजना : या योजनेत िरील सिट गोष्टींबरोबरच अमयाटददत शोधशब्द (Keywords), पररचयासाठी 

अमयाटददत शब्दसांख्या, िेगिेगळ्या सवमक्षकाांनी वलविललेी दकतीिी पुस्तक पररक्षण,े िृत्तपत्ाांत आलेल्या पररक्षणाांच्या 

डलक्स, पुस्तकाची प्रस्तािना अशी भरगच्च माविती देण्यात येईल.  

या योजनेत आपल ेपुस्तक ज्या कोणत्या िेबसाईटसिर विक्रीसाठी असेल त्या िेबसाईटिरील त्या-त्या पानाची डलक ददली 

जाईल. म्िणजेच पुस्तक जर अमेझॉन, लललपकाटच आलण बुकगंगावर लवक्रीसाठी असेल तर त्या तीनिी ठठकाण्या लललस 

ददल्या जातील. यामुळे िाचकाला पुस्तक खरेदी करण्यासाठी शोधाशोध करािी लागणार नािी. वाचकाला वेगवेगळ्या 

वेबसाईटवर तेच पुस्तक काय दकमतीला उपलब्ध आि ेतेिी बघता येईल. मराठीसृष्टीिरुनिी पुस्तक विक्रीची व्यिस्था, 

ऑनलाईन पैसे घेण्याची व्यिस्था केली जाईल.  

या योजनेत आपण आपल्या पुस्तकाबद्दल Audio ककिा Video माध्यमातून जाविरात, ककिा लेखक, प्रकाशक, सवमक्षक 

इत्याकदच्या Audio ककिा Video Clips सुद्धा दाखिू शकाल.  

Premium Entry या योजनेमध्य े आपल्याला आपला स्वत:चा पेमेंट गेटवे सुरु करुन ददला जाईल. त्यामुळे आपण 

स्वत:सुद्धा, कोणत्यािी इतर वेबसाईट ककवा यंत्रणे्या मदतीलशवाय आपल्या पुस्तकाची लवक्री के्रलडट / डेलबट काडच, कॅश 

काडचस, नेटबॅंककग वगैरे माध्यमातून करु शकाल. या यंत्रणेद्वारे पुस्तका्या लवक्रीची संपूणच रक्कम एका आठवड्या्या आत 

थेट आपल्या बॅंक खात्यात जमा िोईल. यामुळे आता आपल्याला ऑनलाईन लवक्रीसाठी मोठमोठी कलमशन देण्याची 

गरजच उरणार नािी.   



 

  Feature Listing Entry Basic Entry Premium Entry 

  100/- 250/- 1000/- 

१ पुस्तकाचे कव्िर िोय िोय िोय 

२ पुस्तकाचे मागील कव्िर  िोय िोय िोय 

३ लेखक, पृष्ठसांख्या, ककमत, बाईंवडगचा 

प्रकार, ISBN, पुस्तकाची िगटिारी 

िोय िोय िोय 

४ प्रकाशकाचा पत्ता आवण सांपकट  िोय िोय िोय 

५ लेखकाचा र्ोटो आवण ओळख िोय िोय िोय 

६ पुस्तकासाठी शोधशब्द (Keywords) नािी ५ मयाटदा नािी 

७ पुस्तक पररचय  नािी २०० शब्द शब्दमयाटदा नािी 

८ पुस्तक पररक्षण नािी नािी मयाटदा नािी 

९ पुस्तकाची प्रस्तािना नािी नािी िोय 

१० पुस्तक विक्रीसाठी ऑनलाईन उपलब्ध 

असल्यास त्या िेबसाईटसची डलक 

नािी नािी िोय 

११ मराठीसृष्टीिरुन पुस्तक विक्रीची व्यिस्था िोय िोय िोय 

१२ Audio Clip नािी नािी िोय 

१३ Video Clip नािी नािी िोय 

१४ मराठीसृष्टीच्या मावसकातून प्रमोशन नािी नािी िोय 

१५ पेमेंट गेटव े नािी िोय * िोय ** 

 

Listing Entry साठी आपल्या पुस्तकाची एक प्रत आवण नाममात् नोंदणी शुल्क रु. १००/-. 

 Basic Entry साठी आपल्या पुस्तकाची एक प्रत आवण नाममात् नोंदणी शुल्क रु.२५०/-.  

 Premium Entry साठी आपल्या पसु्तकाची एक प्रत आवण रु.१,०००/-.  

*  २० पेक्षा जास्त पुस्तकांची Basic Entry मालिती आम्या पोटचलवर ठेवल्यास. 

**   ५ पेक्षा जास्त पुस्तकांची Premium Entry मालिती आम्या पोटचलवर ठेवल्यास. 

आपल्या पुस्तकाची िी प्रत आम्िी पुस्तकाची माविती प्रकावशत केल्यािर रोटरी क्लबच्या वशक्षण अवभयानाअांतगटत शाळाांना भेट 

म्िणून पाठितो.  

खास ऑफर  

पलिल्या वेळेस वीस ककवा जास्त पुस्तकांची मालिती ददल्यास Basic Entry मध्ये १० टके्क सूट आलण  

पलिल्या वेळेस दिा ककवा जास्त पुस्तकांची मालिती ददल्यास Premium Entry मध्ये १० टके्क सूट दणे्यात येईल.  

या सांधीचा लाभ घेण्यासाठी आजच सांपकट  करा. 

सांपकट  :  

मराठीसषृ्टी डॉट कॉम 

चाणक्य, ३रा मजला, गोखले रोड, नौपाडा, ठाणे 

www. marathisrushti.com |  support@marathisrushti.com | Tel: 2542 1185 / 98203 10803 


