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i. ಪರಿಚಯ



 ಇ-ಪುಸ್ತಕ ಲ  ೋಕದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ದಾಪುಗಾಲು! 

.....ಡಿಜಿಟಲ್ ಆವೃತ್ತತ ಓದು-ಬರಹದ ಮುನ್ ನಡ ... 

ಇಂದಿನ ಮೊಬ ೈಲ್ ಯುಗದಲಿ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಭಲಷ ಗಳಲಿ್ಲ - ಇ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಜನಪ್ರಿಯತ  ಹ ಚ್ುುತ್ತತದುು 
ಅಂತರ್ಲಾಲ ಮಲರುಕಟ್ ೆಯಲಿ್ಲ ಅವುಗಳ ಲಭ್ಯತ ಯೂ ಹ ಚ್ಲುಗಿದ . ಮುಂಚಿನಂದ ಮುದಿಿತ ( 
ಹಲರ್ಡಾ ಕಲಪ್ರ) ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಪತ್ತಿಕ ಗಳು ನಮಗ  ಪರಿಚಿತವಲದರೂ, ಪ್ರಿಯವಲದರೂ ಅವನುು 
ಕ ೂಳಳಲು ಅಂಗಡಿಗಳಿಗ  ಹ ೂೋಗಿ ವಿಚ್ಲರಿಸಿಯೋ ಕ ೂಳಳಬ ೋಕಿತುತ. ಈಗಿನ ಕಲಲದಲಿ್ಲ ಈ 
ಚ್ಟುವಟಿಕ ಗ ಗ ಂದ ೋ ಪಿತ ಯೋಕವಲದ ಸ್ಮಯ ಮತುತ ಅವಕಲಶದ ಅಭಲವ ಮುಂತಲದ ಹಲವು 
ನರ್ಾಂಧಗಳು ನಮಮನುು ಕಲಡುತತವ . ಅದರಲೂಿ ಎಲಿ ಲ್ ೋಖಕರ  ಅಥವಲ ಎಲಿ ವಿಷಯಗಳ 
ಕನುಡ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಲಭ್ಯತ  ಎಲ್ಲ ಿಅಂಗಡಿಗಳಲೂಿ ಇರುವುದಿಲಿ ಅಥವಲ ಎಲಿ ಊರುಗಳಲಿ್ಲಯೂ 
ದ ೂರಕುವುದೂ ಇಲಿ. 

ಇನುು ಕ ೂಂಡ ನಮಮ ಪುಸ್ತಕಗಳನುು ಕಳ ದುಹ ೂೋಗದಂತ , ಹಲಳಲಗದಂತ  ರ್ ೂೋಪಲನ 
ಮಲಡುವುದು ಮತುತ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಸ್ಥಳಕ ೆ  ಮರ ಯದ ೋ ತ ಗ ದುಕ ೂಂಡು ಹ ೂೋಗುವುದು ಎಲಿವೂ 
ಪಿತ ಯೋಕ ಸ್ಮಸ್ ಯಯೋ ಆಗಿದ . (ನಮ್ಮಂದ ಪುಸ್ತಕವನುು ಎರವಲು ಪಡ ದವರು ವಲಪಸ್ 
ಕ ೂಡದಿದುರ  ಎಂರ್ ಆತಂಕವೂ ಸ್ ೋರಿದ !).. 

ಇಂತಲ ಸ್ನುವ ೋಶದಲಿ್ಲ ಕಲ್ಲಿಸಿಕ ೂಳಿಳ: ಒಮ್ಮಮ ಕ ೂಂಡ ಪುಸ್ತಕ ಸ್ದಲ ನಮಮ ರ್ಳಿ ಹಲಳಲಗದ 
ಸಿಥತ್ತಯಲಿ್ಲ ನಮಮ ಇಂದಿನ ಪ್ರಿಯ ಸ್ಂಗಲತ್ತ ಮೊಬ ೈಲ್/ ಟ್ಲಯಬ ಟಿ್ ಒಳಗ ೋ ಇರರ್ಹುದಲದರ ..? 

 ಹಲಗಲಗಿ ಈಗಿೋಗ ಜನಪ್ರಿಯಗ ೂಳುಳತ್ತತರುವ ಸ್ೌಲಭ್ಯವ ೋ ಈ e- books (ಇ- ಪುಸ್ತಕಗಳು)! 
ಅಥವಲ ವಿದುಯನ್ಲಮನ ಆವೃತ್ತತಯ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪುಸ್ತಕಗಳು. 

ಇದಕ ೆ ಪೂರಕವಲಗಿ ಜನಪ್ರಿಯಗ ೂಳುಳತ್ತತರುವ ಸ್ೌಕಯಾವ ಂದರ   ಕಂಪೂಯಟರು ಮತುತ 
ಮೊಬ ೈಲುಗಳಲಿ್ಲ ಇತ್ತತೋಚ್ ಗ  ಹ ಚಿುದ ಗಣಕ ಯಂತಿ-ಸ್ ುೋಹಿ ಕನುಡ ಲ್ಲಪ್ರಯ ರ್ಳಕ .. 

 ಮೊದಮೊದಲು ಅಂದರ  ಐದು ವಷಾಗಳ ಹಿಂದಿನವರ ಗೂ ಕನುಡ ಅಕ್ಷರಗಳು ಹಲವು OS 
ವಯವಸ್ ಥಯಲ್ಲಿ ದ ೂರ ಯುತ್ತತದು  ಮೊಬ ೈಲ್ ಸ್ಲಧನಗಳಲಿ್ಲ  ಸ್ಿಷೆವಲಗಿ ಮೂಡುವ ರ್ಗ ೆ ಸ್ಲಕಷುೆ 
ಗ ೂಂದಲವಿತುತ. ಕ ಲವು ಯಂತಿಗಳಲ್ಲ ಿಮೂಡಿದರ  ಮ್ಕೆವು ಕನುಡ ಮುಂತಲದ ಭಲರತ್ತೋಯ 
ಭಲಷ ಗಳ ಲ್ಲಪ್ರಯನುು ಬ ಂರ್ಲ್ಲಸ್ುತ್ತತರಲ್ಲಲಿ . ಹಲವು ಆವಿಷಲೆರ ಮತುತ ಅಭಿವೃದಿಿಗಳ ನಂತರ 



ವಿಶ್ಲಾದಯಂತ ಗಣಕಯಂತಿಗಳಲಿ್ಲ ರ್ಲರಿಗ  ರ್ಂದ ಯೂನಕ ೂೋರ್ಡ(UNICODE) ತಂತಲಿಂಶ 
ಎಲಿರಿಗೂ ಹ ೂಸ್ ರ್ರವಣಿಗ ಯ ಲ್ ೂೋಕವನ್ ುೋ ತ ರ ದಿಟಿೆತು. ಹ ಚಿುದ ಕನುಡ ರ್ಲಲತಲಣದಲಿ್ಲ 
ಕನುಡ ರ್ಳಕ  ಹ ಚ್ುುತ್ತತದುಂತ ಯೋ, ಸ್ಲಮಲಜಿಕ ರ್ಲಲತಲಣಗಳಲದ ಫ ೋಸ್ ರ್ುಕ್, ಟಿಾಟರ್, SMS 
ಮುಂತಲದ ಸ್ಂದ ೋಶವಲಹಿನಗಳೂ ಈ ಕಲಿಂತ್ತಯನುು ಇನೂು ಪಿವಧಾಮಲನಕ ೆ ತರುವಲ್ಲಿ 
ಯಶಸಿಾಯಲದವು. ಮನ್ ಮನ್ ಯಲಿ್ಲ ಮೊಬ ೈಲ್ ಮತುತ ಲ್ಲಯಪ್ ಟ್ಲಪ್ ಲಭ್ಯತ ಯೂ ಇದಕ ೆ 
ಪಿಮುಖ ಕಲರಣವಲಯಿತು. 

  ಈಗ ಸ್ರಿಸ್ುಮಲರು ಎಲ್ಲಿ ಆಯಂಡಲಿಯ್ಡ್ ಮೊಬ ೈಲ್/ iOS ( ಆಪಲ್) ವಿಂಡ ೂೋಸ್ ಮೊಬ ೈಲ್ 
ಮತುತ ಗಣಕ ಯಂತಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಲವ ತ ೂಂದರ ಯೂ ಇಲಿದ ೋ ಕನುಡ ಓದರ್ಹುದಲಗಿದ , 
ರ್ರ ಯರ್ಹುದಲಗಿದ . ಮಲಹಿತ್ತ ತಂತಿಜ್ಞಲನದಲಿ್ಲ ಒಂದು ಹ ರ್  ೆಎಲಿರಿಗಿಂತಲೂ ಮುಂದ ಯೋ ಇದು 
ಐ ಟಿ ಕಲಿಂತ್ತಯ ಹರಿಕಲರರಲದ ಕನುಡಿಗರು, ಈಗಿೋಗ ಈ ಸ್ೌಲಭ್ಯದ ಪೂಣಾ ಲ್ಲಭ್ 
ತ ಗ ದುಕ ೂಳಳಲ್ಲರಂಭಿಸಿದಲುರ . 

 

1. ಕನುಡ ರ್ರ ಯುವ ರ್ಗ ೆ: 

 
ಮೊತತ ಮೊದಲು ನ್ಲವು ಕನುಡ ಯೂನಕ ೂೋರ್ಡ ಕನುಡ ಲ್ಲಪ್ರಯ ಹಿನ್ ುಲ್  ರ್ಗ  ೆಸ್ಾಲಿ 
ತ್ತಳಿದಿರಬ ೋಕು.: 
ಇಂಗಿಿೋಷ್ ಕಿೋ ಬ ೂೋರ್ಡಾ/ ಕಿೋಲ್ಲಮಣ  ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಕನುಡವನುು ನ್ ೋರವಲಗಿ ಟ್ ೈಪ್ರಸ್ುವ 
ತಂತಿವಿದು. ಇದಕ ೆಫೋನ್ ಟಿಕ್ ಅಥವಲ transliteration ಕಿೋಲ್ಲಮನ್  ವಯವಸ್ ಥ ಎನುುತಲತರ . ನ್ಲವು 
ಹಿೋಗ  ಆಂಗ ಿಅಕ್ಷರಗಳಲ್ ಿೋ ಟ್ ೈಪ್ ಮಲಡುತಲತ ಹ ೂೋದಲಗ ಅವು ಪರದ ಗಳಲಿ್ಲ ಕನುಡದಲ್ಲಿ 
ಮೂಡುತಲತ ಹ ೂೋಗಲು ಕ ಲವು ಉಪ ತಂತಲಿಂಶ  ಸ್ಲಫ಼್ಟ ೆ ವ ೋರ್ ಬ ೋಕಲಗುತತದ .  

ಕ ಲವು ಉಪಯುಕತ ಕ ೂಂಡಿಗಳು ಹಿೋಗಿವ : 

೧. Typekannada, Google input tools, pada, baraha ಹಿೋಗ  ಹಲವು ಸ್ಲಧನಗಳು ವಿಂಡ ೂೋಸ್  
ವಯವಸ್ ಥಗೂ, justkannada ಮುಂತಲದ ಆಯಪ್ ಗಳು andriod ಮೊಬ ೈಲ್ ಫನುಗಳಿಗೂ ಲಭ್ಯವಿದ .  

೨.  ಕ .ಪಿ.ರಾವ್ ಅಥವಾ ಕನ್ನಡ ಗಣಕ ಪರಿಷತ್ುತ (ಕಗಪ) ಅಥವಾ ನ್ುಡಿ ಕೋಲ್ಲಮಣ  :  ಇದು 
ಕನ್ಲಾಟಕ ಸ್ಕಲಾರದ ಅಧಿಕೃತ ಕಿೋಲ್ಲಮಣ  ವಿನ್ಲಯಸ್. ಹ ಚಿುನ ಮಲಹಿತ್ತಗಲಗಿ ಭ ೋಟಿ 
ಕ ೂಡಿ:  www.baraha.com/help/Keyboards/kan_brhkbd.htm 

http://www.baraha.com/help/Keyboards/kan_brhkbd.htm


ಮುಂಚ್  ASCII ಎಂರ್ glyph ಆಧರಿತ ಪದಿತ್ತಯ ಪಿಕಲರ ನ್ುಡಿ/ ಬರಹ - ಮುಂತಲದ ಕನುಡ 
ತಂತಲಿಂಶಗಳ ಮೂಲಕವ ೋ ಟಂಕಿಸ್ಬ ೋಕಲಗಿತುತ. ಈಗ ಅವು ಪುಸ್ತಕ ಪಿಕಲಶಕ ವಯವಸ್ಲಥಪಕರಿಗ  
ಮಲತಿವ ೋ ಬ ೋಕಲಗುತತದ ...ಅಕಸ್ಲಮತ್ ನೋವು ನ್ುಡಿ/ ಬರಹ ದಲಿ್ಲ ರ್ರ ದರೂ ಅವನುು ಸ್ುಲಭ್ವಲಗಿ 
ಯೂನಕ ೂೋಡಿಗ , ಅಥವಲ ಯೂನಕ ೂೋಡಿನಂದ ನುಡಿಗ  ಪರಿವತ್ತಾಸಿ  ರ್ಲಲತಲಣಗಳಲಿ್ಲ 
ರ್ಳಸಿಕ ೂಳಳಲು ಕ ಲವು ಆನ್ ಿೈನ್ ಸ್ಲಧನಗಳಿವ :  baraha convert, 
ಮತುತ http://aravindavk.in/ascii2unicode/  ಇತ್ತತರುವ ಉಚಿತ ಸ್ಲಧನ ಇತಲಯದಿ.  

ಆಯಪಲ್ ( ಐ ಫೋನ್, ಐ ಪಲಯರ್ಡ)/ ಲ್ಲನಕ್್/ ಮಲಯಕ್ ಪದಿತ್ತಯಲ್ಲಿ ಅದರ ರ್ಳಕ ದಲರರಿಗ  
ಕನುಡಕಲೆಗಿ ತನುದ ೋ ಆದ kannada keypad ಕೂಡಲ iTunes store ನಲಿ್ಲ ಉಚಿತವಲಗಿ ಲಭ್ಯವಿದ . 

 

2. ಕನುಡದ ಇ-ಪುಸ್ತಕ ಪಿಕಲಶಿಸ್ುವುದು ಹ ೋಗ ? 

 ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹ ಚ್ುುತ್ತತರುವ ಮೊಬ ೈಲ್ ಮತ್ುತ ಗಣಕ ಯಂತ್ರ ಬಳಸ್ುವ ಬರಹಗಾರರು ತ್ಮಮ 
ಸಾಧನ್ವನ್ ನೋ ನ್ ಚ್ಚುಕ  ಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಇ-ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ ನ ಸ್ುಲಭವಾಗಿ ಪರಕಟಿಸ್ುವುದು 
ಒಂದ ಡ ಯಾದರ , ಇನ್  ನಂದ ಡ  ಓದುಗರು ಇವನ್ುನ ಕ  ಳಳಲು ಇಲಿವ  ಬಾಡಿಗ  ಪಡ ಯಲ  ಕ ಡಾ 
ಅವಕಾಶಗಳು ದ  ರ ಯಲಾರಂಭಿಸಿವ  

ಕನುಡದಲ್ಲಿ ವಿಂಡ ೂೋಸ್/ ಆಂಡಲಿಯ್್ಡ ನಲಿ್ಲ ರ್ರ ದ ಪಠ್ಯವನುು RTF/ WORD Doc/ DOCX 
ಫಟ ೈಲ್ ಆಗಿ ಸ್ ೋವ್ ಮಲಡಿಕ ೂಂಡರ  ಪಿಕಟಿಸ್ಲು ಸ್ುಲಭ್.. 
ಆನ್ ಿೈನನಲಿ್ಲ ಕನುಡ ಇ ಪುಸ್ತಕ ಪಿಕಲಶನ ರ್ಹಳ ಸ್ುಲಭ್ ಮತುತ USER FRIENDLY ಆಗಿದ . 
ಇವುಗಳಲ್ಲಿ  ಅಧಿಕ ಜನಪ್ರಿಯತ ಯನುು ಹ ೂಂದಿದ 
(Pothi.com) Smashwords.com, kobo.com, lulu.com ಅತಯಂತ ಸ್ುಲಭ್ ಮಲಗಾವನುು 
ಆನ್ ಿೈನ್ ನಲಿ್ಲ ಎಲಿರಿಗೂ ಲ್ಲಗ್-ಇನ್ ಮಲಡಿದ ಕೂಡಲ್ ೋ ಉಚಿತವಲಗಿ, ಒಂದು ಅಜಿಾ 
ತುಂಬಿಸ್ುವಷುೆ ಸ್ಲ್ಲೋಸ್ಲಗಿ ನೋಡುತತವ . ಯಲವುದ ೋ ಶುಲೆವಿಲಿದ ೋ  ಇಲಿ್ಲ ಓದುಗರು ಪುಸ್ತಕವನುು 
(ಅಂತರರಲಷ್ಟ್ರೋಯ ಮಲರುಕಟ್ ೆಯಲಿ್ಲ ಅಮ್ಮರಿಕನ್ ಡಲಲರ್/ ಪೌಂರ್ಡ ಇತಲಯದಿ ಕರ ನ್ಯಲಿ್ಲ ಬ ಲ್  
ನಮೂದಿಸಿದುರೂ) ಸ್ುಲಭ್ವಲಗಿ ಕ ಿಡಿಟ್ ಕಲರ್ಡಾ/ ನ್ ಟ್ ಬಲಯಂಕಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಖರಿೋದಿಸ್ರ್ಹುದು. 
ನ್ಲವು ನಮಮ ಭಲರತ್ತೋಯ ಕಲರ್ಡಾ/ ಅಕೌಂಟ್ ರ್ಳಸಿದರೂ ತ ೂಂದರ ಯಿಲಿ, ಸ್ಮಲನ ಮೊತತಕ ೆ 
ಸ್ಾಯಂ ರ್ದಲ್ಲವಣ ಯಲಗುತತವ  

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Faravindavk.in%2Fascii2unicode%2F&h=ATNyeCxvlOcLFr74t80DMZYw6Pnr49iyjnmq3PLczU06uNMKQdfmSDafDX5ZXFmrPKJ85RXSxp3xsbtyjFxT0CafUw6LeaAoU9Klj95P_5FhK9P8tgjQ_XPIGngLUhaEJ0M8nkiJgdUX&enc=AZOQGHOvF9daQnyaTmKt_Dn0hpnfOhWSXsi3QAMxTQrNsvDZHBAF-yMxF_vWO1WlOnS-joYEOajzn5HE3o42hczHf_183S7WKtG4-_CgvLV9d-Q9zhJpC-SB-uqhzm21hwEuW-qhh9czrzmWqmIL1SDIIGBwG_a5CIGtVKFekGzztQ&s=1
file:///C:/Users/Nakesh%20Kumar/Downloads/pothi.com
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2FSmashwords.com%2F&h=ATMoWq_FZeP_C714RhjL_wVIhtus4KP4pBKozlaQFoAhEWHeGr9Cvd5uqT1VFIftzzVpJLB7IKOvGa7HxiAw8XxQCTL1FKMaLMp8FXhonRgr0yffFnIgO4x2dbGdw8lmepIyLlJ9loJA&enc=AZPHPkufImFwjLCgWYacb_6nrg9fXq6_WLKdaHbedxS_Mk91OD8iyOuPROcMWVfWlCPMrkCNQ0YxUSKJBwq3FDvDv-IaU-b-yZOhXBNQhp1VzwI55Sm05gygynvmh9npNqeZNlbwee7Y1Y3bPlkHiO5BQgL72oWNY6Okhjlpl0jSDA&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fkobo.com%2F&h=ATMbrkQ0sEcymqU66QVvKdklPvYqcGOrIMuUNmTBLGTkIIXpL1Ibl1U9f8_AwxV2Q8XLMAGsfEM5vK5TYZOSgvSP80lCO20y4-icmZUEuzYxqNzpEamTFmVm81s6qTA-3eLGd9z-d5kt&enc=AZPfd1fMG41DOBlmAu550C5j5jj6Cvy1h2IzCDDbAgXSJ0QIg_fTY7m9V36oLVhS1HRupzOt75FOnOzKrtqsH2M-nPqPUHyz9H7S5k-tX_AkmRAtzxvmHXPmDD_ftzIClsyJVYxYPYedwnlqqSOk4ehsy9KLRMFk6a2-J9rfhV3ymQ&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Flulu.com%2F&h=ATNJ9NujPtD_VWMKMLVQRAqLBDAP08U216bx42xf54xVBgvnQltl2EKC81yGW80u8qtiMGIUK5ellqmU-pSwJDuLLqhjspX6uYBB3z4GAzwZ4pfGY4QrrfxNopm3-_nKi1FgBNLunYRO&enc=AZMD3HyXoYzpB_G5p_G_6TcTENv8yI3BOfRx6Zuud-rhtEO1SUxysGFgRe5SxQQxbRl0Z21k7S4nzAZsXxV5UGlx60GoFMAJ1a0ZAJ_ORfgiHcLGpuy_BSHaUao6A-tRupGSUXzNTIfTWwvSXcP-wfTxGYaba_goCaW6k8Um-fB7TA&s=1


ಮ್ಕೆ ಕ ಲವು ಭಲರತ್ತೋಯ ಸ್ ೈಟುಗಳು ಲ್ ೋಖಕರ ಜತ  ಒಪಿಂದ (agreement 
)ಮಲಡಿಕ ೂಳಳರ್ಯಸ್ುತತವ . ಉದಲ. dailuhunt.in, pustaka.co.in,kaiboooks ಮತುತ vividlipi 
ಮುಂತಲದ ಭಲರತ್ತೋಯ ವ ಬ್ ತಲಣಗಳು. ಹಲಗ  ಲ್ ೋಖಕರು ಒಪಿಂದ ಮಲಡಿಕ ೂಳುಳವ 
ವಯವಸ್ ಥಯೂ ನ್ ೋರ ಹಲಗೂ ಸ್ುಲಭ್. ಆಯಲ ವ ಬ್ ಸ್ ೈಟಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಂಪಕಾ ಇ-ಮ್ಮೈಲ್ಲಗ  ಒಮ್ಮಮ ನ್ಲವು 
ರ್ರ ದರ  ಸ್ಲಕು. ಮ್ಕೆ ಕ ಲಸ್ ಸ್ುಲಭ್. ಇಲಿ್ಲ ಲ್ ೋಖಕರು ತಮಮ ಹಕೆನುು ಅವರಿಗ  
ಒಪ್ರಿಸ್ಬ ೋಕಲಗಿಲಿ, ಮ್ಕೆ ಕಡ ಯೂ ತಮಮ ಕೃತ್ತಗಳನುು ಪಿಕಟಿಸ್ಲು ಅವರು ಸ್ಾತಂತಿರು.  ಇಲಿ್ಲ 
ಕ ೂಳುಳಗ ಓದುಗರೂ ನಮಮ ಪುಸ್ತಕಗಳನುು ಭಲರತ್ತೋಯ ರೂ. ಗಳಲ್ ಿ ಕ ೂಳಳರ್ಹುದು. 
 

ಮುಕಲೆಲುಪಲಲು ಆನ್ ಲ್ ೈನ್ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಈಗ EPUB ಎಂರ್ ಫ ೈಲ್ ರ್ಗ ಯಲ್ಲಿ 
ಪಿಕಟವಲಗುತತದ . ಅದು ಕನುಡ ಲ್ಲಪ್ರಯನುು ಯಲವ ಒತತಕ್ಷರದ ಸ್ಮಸ್ ಯಯೂ ಇಲಿದಂತ  
ಸ್ಿಷೆವಲಗಿ ಪಿದಶಿಾಸ್ುತತದ . ಉದಲಹರಣ ಗ  ಜತ ಗ  ಒಂದು ಚಿತಿ ನೋಡಿದ ುೋನ್  ( ಸ್ುಧಲದಲಿ್ಲ 
ಪಿಕಟವಲದ ‘ಮುಳುಗುವ ಕ ೂಳ’ ಧಲರಲವಲಹಿಯ ಪಿತ್ತ). ನಮಮ ಮೂಲ word doc ಅನುು EPUB 
ಆಗಿ ರ್ದಲ್ಲಸ್ಲು ಆಯಲ ಪುಸ್ತಕ ವ ಬ್ ಸ್ ೈಟುಗಳ ೋ ಸ್ಹಲಯ ಮಲಡುತತವ . 
ನ್ಲವು ಅವರ ( smashwords. lulu, kobo websites) "ಪಬಿಿಶ್ ಯುವರ್ ರ್ುಕ್" ಅಥವಲ 
“ಅಪ್ಿೋರ್ಡ “ ಎಂರ್ ವಿವರವಿರುವ ಕ ೂಂಡಿಗ  ಹ ೂದರ  ಸ್ಲಕು. ಅವರ ೋ ಹ ಸ್ರು, ಶಿೋಷ್ಟ್ಾಕ  , ಅದರ 
ಕವರ್, ಮತುತ ಫ ೈಲನುು ಆನ್ ಿೈನ್ ಅಜಿಾಯ ಮೂಲಕ ಕ ೋಳುತಲತರ .. 
ಅವರು ನಮಮ ಕತ / ಲ್ ೋಖನದ ವರ್ಡಾ ಡಲಕುಯಮ್ಮಂಟಿನಲಿ್ಲ ಕ ಲವು ನಯಮಗಳನುು ಪಲಲ್ಲಸ್ಲು 
ಕ ೋಳುತಲತರ : 
೧. ಅದರಲ್ಲಿ TABLE OF CONTENTS ( ಪರಿವಿಡಿ) ಇರಲ್ ೋಬ ೋಕು. ಇದನುು ನ್ಲವು WORD ನಲಿ್ಲ 
ಮ್ಮನು ನಲಿ್ಲ REFERENCES> TABLE OF CONTENTS ಗ  ಹ ೂೋಗಿ ನಮಮ ಪುಸ್ತಕದ 
ಅಧಲಯಯಗಳ ಹ ಸ್ರು ಮತುತ ಪುಟ ಸ್ಂಖ್ ಯ ಸ್ೂಚಿಸ್ಬ ೋಕು 

ಇವ ಲ್ಲ ಿರ್ಹಳ ಸ್ುಲಭ್ವೂ ಹೌದು. ಒಂದ ರಡು ಪಿಯತುಗಳಲಿ್ಲ ಸ್ಫಲರಲಗರ್ಹುದು. ಆಗ ನಮಮ 
ಓದುಗರು ಅಧಲಯಯದಿಂದ ಅಧಲಯಯಕ ೆ ಇಚ್ಲುನುಸ್ಲರ ಜಿಗಿಯಲು ಸ್ಲಧಯ! 
೨. ISBN: = International Standard Book Number.-ಎಂರ್ ಅಂತರರಲಷ್ಟ್ರೋಯ ಮಲರಲಟ 
ನಯಮದ ಅಂಕ ಯನುು ಉಚಿತವಲಗಿ ಪಡ ದು ನಮಮ ಪುಸ್ತಕಕ ೆ ಕ ಲವು ತಲಣಗಳಲಿ್ಲ ಕ ೋಳಿದಲಗ 
ನಮೂದಿಸ್ಬ ೋಕು. ಇದನುು  ಮಲರಲಟದ ಬ ಲ್ ಗಲಗಿ ಬಲರ್  ಕ ೂೋರ್ಡ ರ್ಳಕ ಗಲಗಿ ಇ ಪುಸ್ತಕದ  
ಬ ನುನಲ್ಲಿ ಮುದಿಿಸ್ುತಲತರ . ಕ ಲವು ಇ-ಪುಸ್ತಕ ಪಿಕಲಶಕರು ನಮಗ  ಉಚಿತ ನಂರ್ರ್ ಬ ೋಕು ಎಂದು 



ಕ ೂೋರಿದರ  ಅವರ ೋ ಅಜಿಾಯಲ್ ಿೋ ಕ ೂಡುತಲತರ .. 
೩.ಪುಸ್ತಕದ ಎರಡನ್ ೋ/ ಮೂರನ್ ೋ ಪುಟದಲ್ಲಿ ನಮಮ ಕಲಪ್ರ ರ ೈಟ್ ಮತುತ Disclaimer 
ಇರಲ್ ೋಬ ೋಕು. ಇದು ಸ್ದರಿ ಪುಸ್ತಕಕ ೆ ನೋವ ೋ ಕಲಪ್ರ ರ ೈಟ್ ಉಳಳವರ ಂದು ನಮಮ ಹಕುೆ-
ಭಲದಯತ ಗಳನುು ಸ್ೂಚಿಸ್ುತತದ .  

೪. ನಮಮ ಪುಸ್ತಕವು ಅನುವಲದ ಇಲಿವ  ಅಧರಿತವಲಗಿದುಲ್ಲಿ ಅದನುು ಪಿಕಟಿಸ್ಲು ಇದ ೋ ಸ್ೂಕತ ಸ್ಥಳ 

. 
೫. ಮುಖಪುಟ/ ಕವರ್ ಚಿತಿ: 

ನಮ್ಮಚ್ ುಯಂತಲ  ಮುಖಪುಟ ವಿನ್ಲಯಸ್ವನುು ವನುು ಪಿಕಲಶಕರ ಲ್ ೈರ್ಿರಿಯಲಿ್ಲಯೋ 
ಆರಿಸಿಕ ೂಳಳರ್ಹುದು, ಇಲಿವ  ನೋವ ೋ ನಮಮ ಇಷೆದ ಚಿತಿವನೂು ಅಪ್-ಲ್ ೂೋರ್ಡ ಮಲಡರ್ಹುದು 
ನ್ಲನು ಹ ೋಳಿದ ಮೂರು ವಿದ ೋಶಿ ವ ಬ ್ೈಟುಗಳೂ, ಭಲರತ್ತೋಯ ಸ್ ೈಟುಗಳೂ ಕ ಲವು ನಯಮವನುು 
ಉಪಯೋಗಿಸ್ುತಲತರ . ನಮಮ ಕವರ್ ಚಿತಿ Rectangle ಇದುು ೧೪೦೦ ಪ್ರಕ ್ಲ್ ಅಗಲ ಮತುತ 
ಅದಕಿೆಂತಲ ಹ ಚ್ುು ಆಳ ( ೧೮೦೦) ಇರಬ ೋಕ ನುುತಲತರ . ಇದನುು ನೋವ ೋ MS Paint ಇತಲಯದಿಯಲ್ಲ ಿ
JPEG/PNG ಕಡತ ಮಲದರಿಯಲ್ಲ ಿತಯಲರಿಸ್ರ್ಹುದು  

೬. ಮೂಲ ಕತ  ಮತುತ ಕವರ್ ಅಪ್ ಲ್ ೂೋರ್ಡ ಮಲಡಿದ ಮ್ಮೋಲ್  ಪುಸ್ತಕದ ಬ ಲ್  ಪುಟಕ ೆ ಹ ೂೋಗಿ 
ನಮಗ  ಬ ೋಕಲದ ಬ ಲ್  ಸ್ೂಚಿಸ್ರ್ಹುದು .ಡಲಲರ್ ನಲಿ್ಲ ( 0.99/1.99/2.99 ಇತಲಯದಿ) ಬ ಲ್  
ರ್ಳಸ್ುವುದು ವಲಡಿಕ .  ನಮಮ ಇ-ಪುಸ್ತಕವು ಉಚಿತವಿದುಲಿ್ಲ ೦ - ಸ್ ೂನ್ ು ಎಂದು 
ನಮೂದಿಸ್ರ್ಹುದು. ಭಲರತ್ತೋಯ ಸ್ ೈಟಿನಲ್ಲಿ ರುಪಲಯಿಯಲ್ ಿೋ ಸ್ೂಚಿಸ್ರ್ಹುದು. 
೭. ಚ್ ಕ್ ಪ್ರಿವೂಯ / ಫಟ ೈನಲ್: ಈ ಸ್ಂಧಭ್ಾದಲಿ್ಲ ಅವರು ನಮಗ  ಒಮ್ಮಮ ಅವರ ೋ ನಮಮ ಪುಟ 
ತುಂಬಿದ ನಂತರ  'ಚ್ ಕ್ ಮಲಡಿ ಪ್ರಿವುಯ ಮಲಡಿ ಒಪ್ರಿ' ಎಂದು ಸ್ೂಚಿಸ್ುತಲತರ . ನೋವು ಆಗ ನಮಮ 
ಪುಸ್ತಕವನುು ಡೌನ್ ಲ್ ೂೋರ್ಡ ಮಲಡಿಕ ೂಂಡು ನಮಮ ಪಿಕಲರ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ರಿಯಿದ ಯ ಎಂದು 
ತಲಳ ಮಯಿಂದ ತಲಳ ಮಲಡಿ ಓಕ ೋ ಮಲಡಬ ೋಕು. 
೮. ನಂತರ ಅವರು ತಮಮ ಕಡ ಯಿಂದ ಪರಿಶಿೋಲ್ಲಸ್ಲು ಸಿಾೋಕರಿಸ್ುತಲತರ . 
smashwords ತರಹ ಸ್ ೈಟಿನಲ್ಲಿ ರ್ಹಳ ಎಚ್ುರಿಕ ಯಿಂದ ನಮಮ ಪುಸ್ತಕವನುು ಪರಿೋಕ್ಷಿಸಿ ಅವರ 
ಅಂತರರಲಷ್ಟ್ರೋಯ ಗುಣಮಟೆ ನಯಮದ ಪಿಕಲರ ಹ ೋಳಿದಂತ  ಮಲಡಿದ ುೋವೋ ಇಲಿವ ಎಂದು 
ಪರಿೋಕ್ಷಿಸ್ುತಲತರ . ಅವರ ಮೌಲಯಮಲಪನದಲ್ಲಿ ಪಿಕಟನ್ ಯಲ್ಲ ಿತಪುಿ/ ದ ೂೋಷಗಳ ೋನ್ಲದರೂ 
ಹ ೂರರ್ಂದಲವೋ ಎಂದು ನೋವು ಒಂದ ರಡು ದಿನದ ನಂತರ ನಮಮ ಖ್ಲತ  ಪುಟಕ ೆ ಹ ೂೋಗಿ 
ನ್ ೂೋಡಬ ೋಕು. ಅವನುು ಪಟಿೆ ಮಲಡಿ ಸ್ರಿಪಡಿಸ್ಲು ಸ್ೂಚಿಸ್ುತಲತರ . ಮುಕೆಲುವಲಸಿ ಕವರ್ 



ಚಿತಿದ ಉದುಳತ , text formatting error, copyright/ disclaimer missing, no English caption 
on cover ಇತಲಯದಿ ತಪುಿಗಳು ರ್ರುವುದು ಹ ಚ್ುು. ನೋವು ನಮಮ ಕರಡು ಪಿತ್ತಯನುು ಆ ಪಿಕಲರ 
ತ್ತದಿು ಮತ ತ ಅಪ್ ಲ್ ೂೋರ್ಡ ಮಲಡಿ ಅವರ ಒಪ್ರಿಗ ಗ  ಕಲಯಬ ೋಕು. 
೯. ಎಲ್ಲಿ ಸ್ರಿಯಲಗಿದುಲ್ಲಿ ನಮಮ ಪುಸ್ತಕ ಒಪ್ರಿ, ಪಿಕಟಿಸಿದ ುೋವ  ಎಂದು ಅಲ್ ಿೋ ತಮಮ ನಧಲಾರ 
ತ್ತಳಿಸ್ುತಲತರ , ನಮಮ ಇ ಮ್ಮೈಲ್ಲಗೂ ಖಚಿತಪಡಿಸಿ ರ್ರ ದು ಕಳಿಸ್ುತಲತರ . 
ಅಲಿ್ಲಗ  ನಮಮ ಪುಸ್ತಕ ಪಿಕಟವಲಗಿ ಅವರ ಆನ್ ಲ್ ೈನ್ ಮಳಿಗ ಯಲ್ಲಿ ಮಲರಲಟಕ ೆ ಸಿಗುತತದ .  ಆ 
ಪುಟದ ಕ ೂಂಡಿಯನುು ಕ ೂಟುೆ ನೋವು ನಮಮ ಓದುಗರಿಗ  ತ್ತಳಿಸಿ ಪಿಚ್ಲರ ಮಲಡರ್ಹುದು. 
(ಇದುವರ ಗೂ ಆ ಪುಟ ಬ ೋರ  ಯಲರಿಗೂ ಕಲಣಿಸಿರುವುದಿಲಿ, ನೋವು ಲ್ ೋಖಕರಲದವರು ಮಲತಿ 
ಅದನುು ನ್ ೂೋಡಿರುತ್ತತೋರಿ!) 
ಒಂದು ಸ್ ೈಟಿನಲ್ಲಿ ಪಿಕಟ ಮಲಡಿದರ  ಅವರ ೋ ವಿಶ್ಲಾದಯಂತ ತಮಮ ಸ್ಂಪಕಾವಿರುವ ರ್ಹುತ ೋಕ 
ಜನಪ್ರಿಯ ಆನ್ ಲ್ ೈನ್ ಪುಸ್ತಕದಂಗಡಿಗಳಿಗೂ ಹಂಚ್ುತಲತರ .. ಆದರ  ಕನುಡಕ ೆ amazon, 
barnes&Noble ಮುಂತಲದ ಪಿಕಲಶಕ ಸ್ಂಸ್ ಥಗಳ ತಡ  ಇದ . ( ಇನೂು ಅವರಲ್ಲಿ ಕನುಡ ಭಲಷ ಗ  
ಇನೂು ತಕೆ ಬ ಂರ್ಲ್ಲತ ತಂತಲಿಂಶ ಇಲಿ) 
೯. PDF ಪುಸ್ತಕಗಳ ರ್ಗ ೆ: 
ಹಲವು ವ ಬ್ ಸ್ ೈಟ್ ಗಳು ಜನಪ್ರಿಯ ಫ ೈಲ್ ರ್ಗ ಯಲದ PDF ಅನುು ಮೂಲ ವರ್ಡಾ ಫ ೈಲ್ಲಂದ 
ಸ್ಮಪಾಕವಲಗಿ ರ್ದಲ್ಲಸ್ುವುದಿಲಿ.. ಅದು ದ ೂೋಷಪೂರಿತವಲಗಿರುತತದ . ಆದರ  ನೋವ  PDF ಫ ೈಲ್ 
ಆಗಿ ರ್ದಲ್ಲಸ್ುವುದಲದರ  ವರ್ಡಾ ಫ ೈಲ್ಲನಲ್ಲಿ ನಮಮ ಲ್ಲಪ್ರ ಫಲಂಟುಗಳನುು ಅಚ್ುು ( Embed)  ಮಲಡಿ 
ಕಳಿಸಿಕ ೂಡಬ ೋಕಲಗುತತದ . 

 Pothi.com ಮತ್ುತ Instamojo.com ವ ಬ್ ತಾಣಗಳಲಿ್ಲ PDF  ಮಾಡಿಯೋ ಇ-ಪುಸ್ತಕ 
ಮಾರಬಹುದು 



 
 

 

INSTAMOJO

 
ಆದರ  ಈ ಮೋಲ್ಲನ್  PDF ಫ ೈಲುಗಳನ್ುನ ಕ  ಂಡವರು ಬ ೋರ ಯವರಿಗ   ಹಂಚ್ಬಹುದು, 
ಮಾರಬಹುದು, ಈ ಪ ೈರ ಸಿ ಹಾವಳಿಯನ್ುನ ತ್ಡ ಯಲು ಮೊಬ ೈಲ್ ಸಾಧನ್ ಪರಕಾಶಕರು 
ಸ್ಜ್ಾಾಗಿದಾಾರ  



ಇನ್ ೂುಂದು ಪರಿಹಲರವ ಂದರ : ನಮಮ ಇ ಪುಸ್ತಕವನುು EPUB ಆಗಿ ಖರಿೋದಿ ಮಲಡಿ Calibre, 
Chrome Readium. Firefox EPUB reader ಮೂಲಕ ಸ್ುಲಭ್ವಲಗಿ ಓದಿಕ ೂಳಳರ್ಹುದು. ಇಲಿವ ೋ 
ಅದನುು ನೋವ ೋ CALIBRE > File convert ಗ  ಹ ೂೋಗಿ ಉಚಿತವಲಗಿ PDF ಗ  
ರ್ದಲ್ಲಸಿಕ ೂಳಳರ್ಹುದು. ಇನುು ಕ ಲವು ವ ಬ್ ಸ್ ೈಟುಗಳಲಿ್ಲ text./ html ಫ ೈಲ್ ಕೂಡಲ 
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