
क िं डल सामग्रीच्या गणुवते्तबाबत मागगदर्ग  

भारतीय भाषाांमध्ये क ां डल सामग्रीच्या गुणवते्तबाबत हे मागगदर्ग  ववर्षेतः तयार  ेलेले आहे. 

सवगसाधारण ईबु च्या गुणवते्तवर पररणाम  रणाऱ्या सामान्य समस्या पाहण्यासाठी, पाहा क ां डल 

सामग्रीच्या गुणवते्तबाबत मागगदर्ग . तुमची  ेडीपी पुस्त े  र्ी प्र ाशर्त  रावी याबाबत अधध  

तपर्ीलाांसाठी, पाहा अॅमेझॉन क ां डल प्र ार्न मागगदर्ग  तत्व.े 

 

भारतीय भाषाांमधील ईब ुच्या गणुवते्तवर पररणाम  रणाऱ्या सामान्य समस्या:  

भारतीय भाषाांमधील सामग्रीच्या गणुवते्तबाबत ईब ुच्या गणुवते्तवर पररणाम  रणाऱ्या सामान्य समस्या:  

टायप िंगच्या च ुा: 
 

गणुवते्तच्या  ोणत्याही समस्याांमध्ये आमच ेग्राह  टायवप ांगच्या त्रटुीांबाबत सवागत जास्त तक्रार  रतात. 

सामान्यपणे ददसणाऱ्या टायवप ांगच्या समस्याांची ही  ाही उदाहरणे आहेत: 

 

भाषा 
टायप िंगची 

चू  अस ेअसावे 

दहांदी तेर  तेरी  

गजुराती લગ્ર   લગ્ન  

मराठी जक िं ता कजिं ता 

मल्याळम എനന എന്ന 

ताशमळ இறுக்கிற  இருக்கிற   
 

 

मेटाडटेाच्या समस्या:  
 

 ेडीपीवरील मेटाडटेा म्हणजे तुमच्या पुस्त ाबाबत मादहती आहे असां समजा: यामध्ये र्ीषग  आणण 

लेख ाच ेनाव याांसारख्या गोषटीांचा समावेर् होतो.  
 

तुमच्या पुस्त ाचा मेटाडटेा च ुीच्या र्ोध नन ालाांमध्ये ददसत नाही क ां वा खरेदीच ेचाांगले ननणगय 

घेण्याच्या वाच ाांच्या क्षमतेवर पररणाम  रत नाही याची खात्री  रा. मेटाडटेार्ी ननगडीत या  ाही 
सामान्य समस्या आहेत: 

 

https://kdp.amazon.com/en_US/help/topic/A1MMQ0JHRBEINX
https://kdp.amazon.com/en_US/help/topic/A1MMQ0JHRBEINX
http://kindlegen.s3.amazonaws.com/AmazonKindlePublishingGuidelines.pdf


 र्ीषग  सेट  रताना च ुीची भाषा ननवडली जाणे.  

उदाहरण: दहांदीतील ए  पुस्त  भाषा ननवडीच्या ड्रॉप-डाउनमध्ये इांग्रजी खाली सूचीबद्ध  ेलेले 

असणे. 

 पुस्त ातील जास्तीत जास्त सामग्री ही ननवडलेल्या भाषेमध्ये असली पादहजे. 
जेव्हा तुम्ही पुस्त  अपलोड  रता तेव्हा, पुस्त ातील बहुताांर् भाग ज्या भाषेत असेल ती भाषा 
ननवडा - तुमच्या पुस्त ातील जास्तीत जास्त सामग्री ही तुम्ही ननवडलेल्या भाषमेध्ये असली 
पादहजे.. 

 

असमर्थगत मज ूर फॉरमॅट्स: 

क ां डल पूवागवलो न ताग मध्ये तुमचा मज ूर ए तर शमसळलेल्या वणाांच्या स्वरुपात क ां वा चौ टीतील 

प्रश्नधचन्हाांप्रमाणे ददसतो, याचा अर्ग सामान्यत: आपल्या पुस्त ात ए  असमधर्गत उच्चारण धचन्ह क ां वा 
वणग आहे. तुमच्या पुस्त ामध्ये असमधर्गत वणग नाहीत याची खात्री  रण्यासाठी, तुमच्या पुस्त ाच े ृपया 
क ां डल पूवागवलो न तागमध्ये पूवागवलो न  रा आणण खालील समस्या र्ोधा: 

 ASCII सामग्री: ASCII वणग/ ोड वापरून तयार  ेलेले पसु्त  ( सांगण ाांदरम्यान मज ूर 
हस्ताांतररत  रण्यासाठी प्रमाणणत फॉरमॅट म्हणून वापरला जाणारा डडजजटल  ोड्सचा सांच 

ज्यामध्ये अक्षरे, अां  आणण अन्य धचन्हे सादर  ेली जातात) क ां डलमध्ये समधर्गत नाही. जर 
तुमच्या पुस्त ाच्या मज ूर फाईलमध्ये ASCII वणग वापरले असतील तर, त्यातील सामग्री 
खालीलप्रमाणे ददसेल: 

 

Sî™%�_·ð˜Üæ_ÏßÃ¿ _ÀAuI3 

 

 क ां वा 
 

 

https://w.amazon.com/index.php/TAM/Tools


तुम्हाला ASCII सामग्री रुपाांतररत  रता येत नसेल तर, तुम्ही एखाद्या व्यावसानय  रूपाांतरण 

सेवेचा सल्ला घेऊ र् ता. 

तुम्ही सबशमट  रत असलेल्या मायक्रोसॉफ्ट वडग फाईलसह  ृपया फााँट्स एम्बेड  रा. 
मायक्रोसॉफ्ट ऑकफस वडग 2007 च्या सेव्ह  ेलेल्या दस्तऐवजामध्ये ट्रूटाईप फााँट एम्बेड 

 रण्यासाठी, खालील पायऱ्या वापरा: 

1. मायक्रोसॉफ्ट ऑकफस बटणावर जलल   रा. 
2. वडग पयागय जलल   रा. 
3. सेव्ह टॅबवर, एम्बेड  ेलेले फााँट्स ननवडण्यासाठी फाईल च े बॉलसमध्ये जलल   रा. 

हे  स े राव ेयाबाबत अधध  मादहतीसाठी, या मायक्रोसॉफ्ट सहयोग पषृठाला भेट द्या. जर तुम्ही 
ASCII ते युनन ोड रूपाांतरण पूणग  ेले असेल तर, रूपाांतरण यर्स्वीररत्या पूणग  रण्यासाठी प्रत्यक्ष 

ASCII फााँट फाईल समाववषट  रा. 

मायक्रोसॉफ्टद्वारे ववांडोजमध्ये पाठवले जाणारे भारतीय युनन ोड फााँट्स खालीलप्रमाणे आहेत. 

भाषा / लल ी फााँट 

देवनागरी - दहांदी, मराठी, सांस् ृत,  ों णी, 
नेपाळी 

मांगल, एररयल यूनन ोड एमएस, अपारजजता (ववांडोज 

7 मध्ये) 

गुजराती श्रतुी 

मल्याळम  ानतग ा 

ताशमळ लर्ा, ववजया (ववांडोज 7 मध्ये) 

 

 स्वयिं-भाषािंतर सामग्री: स्वयांचशलत भाषाांतराची साधने सहसा योग्य पररणाम ननमागण  रत 

नाहीत, त्यासाठी त्या भाषेच्या अस्खशलत जाण ाराला त्या पररणामाांच े ाळजीपूवग  

पुनरावलो न  राव ेलागते. स्वयांचशलत अनुवादाच्या नेहमीच्या गुणवते्तच्या समस्येच ेउदाहरण 

येरे् ददले आहे: 

 

 ा चयन  रें… colTwo colun1, 

https://support.microsoft.com/en-us/help/290952/how-to-embed-a-truetype-font-in-a-document


 

ताकि ा Truncate कििरण 

 

 प्रततमेच्या स्वरू ात घेतलेले सिं ूणग ररफ्लोएबल  ुस्त : तुमच्या ईबु मध्ये प्रामुख्याने मज ूर 
असावा, प्रत्यक्ष पुस्त ातील स् ॅन  ेलेली पाने न ोत. तुमच्या वाच ाांना स् ॅन  ेलेल्या 
पानाांतील मज ूराच ेआ ारमान बदलता येणार नाही. हे ए  उदाहरण आहे: [दहांदीमध्ये “द ुान” 

च ेस्पेशलांग च ुीच ेआहे] 

 

 

गहाळ सामग्री: 

पुस्त ाचा एखादा हेतूपूवग  भाग  ाढला जातो तेव्हा गहाळ सामग्रीबाबत समस्या ननमागण होतात. 

 सुरुवातीच/ेर्वेटच ेअवतरण धचन्ह नसणे (“ ”). 

 गहाळ ववरामधचन्हे. 

 फूटनोट सांदभाांसाठी स्पषटी रणे गहाळ होणे. 



 

प्रततमेच्या समस्या: 

तुमच्या प्रनतमा या मागगदर्ग  तत्वाांच ेपालन  रतील याची खात्री  रा: 

 प्रनतमा  ेवळ .JPEG आणण .PNG फॉरमॅटमध्येच असाव्या. 
 प्रनतमेतील सामग्री वाचनीय असली पादहजे. 
 सामान्य दृश्यामध्ये प्रनतमा खपू लहान असू नयेत: क ां डल पुनरावलो न तागमध्ये त्या तपासनू 

पाहा. 
 प्रनतमा वपलसेलेटेड नसाव्या. 
 ए ेरी प्रनतमा अने  प्रनतमाांमध्ये ववभागली जाऊ नये. 

 

तक्त्याच्या समस्या: 

तुमच्या पुस्त ामध्ये तलत ेअसतील तर, या मागगदर्ग  तत्वाांच ेजरूर पालन  रा: 

 प्रत्ये  आवतृ्तीसाठी तलत्याच ेहेडर पुन्हा वापरून मोठे तलत ेलहान भागाांमध्ये ववभाजीत  रा. 
जास्तीत जास्त आ ारमान हे 5 र ाने आणण 50 ओळी आहे. 

 तलत्याांमध्ये प्रनतमाांचा समावेर्  रू न ा. 
 तलत्याांमध्ये उप-तलत्याांचा समावेर्  रू न ा. 

ववशर्षट त्रटुी सांदेर्ाांचे  ाय  रावे 

 

त्रटुी सिंदेर् 

(इिंग्रजीमध्ये) 

त्रटुी सिंदेर्ाचा अथग (XX 

भाषमेध्ये) 

समस्या लर्फारस  ेलेली दरुुस्ती 

Your chosen 
book language 
differs from the 
language tag in 
your uploaded 
file. Please 
update the 
language 
information and 

तमु्ही ननवडलेली 
पसु्त ातील भाषा ही 
तमु्ही अपलोड 

 ेलेल्या भाषा टॅगहून 

शभन्न आहे.  ृपया 
भाषचेी मादहती अपडटे 

 रा आणण 

पसु्त ाच्या तपर्ीलाांत ददलले्या 
भाषहूेन तमुच्या फाईलमधील 

सामग्री शभन्न आहे. 

1. पसु्त ाचे तपर्ीलमधील ड्रॉप-

डाउन मेनमूध्ये अचू  भाषा ननवडून 

भाषा अपडटे  रा. 
2. तमुचे हस्तशलणखत पनु्हा अपलोड 

 रा आणण सेव्ह  रा. 
पवूी स्वी ायग नसलेल ेर्ीषग  

 दाधचत तमु्ही पनु्हा प्र ाशर्त 

1. हस्तशलणखताच्या भाषनेसुार 
पसु्त ाच ेतपर्ील अपडटे  रा. 

https://w.amazon.com/index.php/TAM/Tools


re-upload 
manuscript. 

हस्तशलणखत पनु्हा 
अपलोड  रा. 

 रण्याचा प्रयत्न  रत असाल 

 ारण तवे्हा त ेज्या भारतीय 

भाषमेध्ये शलदहले गेले होत ेती 
KDP द्वारे समधर्गत नव्हती. 

2. सामग्रीतील  ोणतीही त्रटुी 
तपासण्यासाठी क ां डल 

पवूागवलो न ताग वापरून तमुच्या 
सामग्रीचे पवूागवलो न  रा. 

 3. तमुच्या KDP खात्यामध्ये तमुचे 
र्ीषग  पनु्हा प्र ाशर्त  रा. 

The fonts in your 
uploaded file are 
not Unicode 
compliant. 

तमु्ही अपलोड 

 ेलेल्या फाईलमधील 

फााँट्स यनुन ोडला 
अनरुूप नाहीत. 

आमची प्रणाली तमुच्या 
भाषमेध्ये 8-बबट माल ीच्या 
ASCII फााँट्समध्ये मज ूर वाचू 
र् त नाही. 
 

तमुच्या दस्तऐवजामध्ये 

वापरलेल ेप्रादेशर्  भाषतेील 

फााँट्स  दाधचत यनुन ोडला 
(पणूाां  म्हणून वणग 
दर्गववण्यासाठी ए  मान ) 

अनरुूप नसतील.  

डडजजटल  ोड्सचा सांच आहे. 

 
 

त े8-बबट माल ीचे ASCII फााँट्स 

अस ूर् तात. सांगण ाांदरम्यान 

मज ूर हस्ताांतररत  रण्यासाठी 
वापरला जाणारा ASCII हा अक्षरे, 
अां  आणण अन्य धचन्हाांच्या 
प्रादेशर्  भाषाांसाठी यनुन ोड 

प्रमाणणत आहे, परांत ुASCII नाही. 
आमची प्रणाली यनुन ोडला 
अनरुूप आहे आणण नतला ASCII 

फााँट्स वाचता येत नाहीत. 

 

 

तमुचा दस्तऐवज यनुन ोडमध्ये 

रूपाांतररत  रा आणण पनु्हा अपलोड 

 रण्याचा प्रयत्न  रा. ASCII 

फााँट्समधून यनुन ोडमध्ये मज ूर 
रुपाांतररत  रण्यासाठी तमुच्या 
भाष ेररता  दाधचत ऑनलाईन 

साधने उपलब्ध असतील.  

 

यनुन ोडमध्ये र्ेट मज ूर टाईप 

 रण्यासाठीही साधने उपलब्ध 

आहेत. तमु्ही एखाद्या व्यावसानय  

रूपाांतरण सेवेचा सल्ला घेऊ र् ता. 
रूपाांतरण ववके्रत्याांची यादी येर्े 
[hyperlink] उपलब्ध आहे.   

यनुन ोड फॉरमॅटमध्ये ए  

एन ोडड ांगची त्रटुी आहे. 

1. ए  नवीन वडग डॉलयमुेंट तयार 
 रा. 

2. यनुन ोड फॉरमॅटला सेदटांग्ज 

बदला. 

https://kdp.amazon.com/en_US/help/topic/A3RRQXI478DDG7


3. जुन्या फाईलमधून सामग्री  ॉपी 
 रा आणण नवीन फाईलमध्ये 

पेस्ट  रा.  
4. ही फाईल जतन  रा आणण पनु्हा 

अपलोड  रण्याचा प्रयत्न  रा. 
Language tag is 
different from 
the content in 
the 
sections/pages 
with content in 
multiple 
languages. 
Please update 
each section’s 
language tag to 
match your 
chosen book 
language and re-
upload. 

ए ाधध  भाषाांतील 

सामग्री असलेल्या 
ववभाग/पानाांवरील 

सामग्रीहून भाषचेा टॅग 

वेगळा आहे. तमु्ही 
ननवडलेल्या 
पसु्त ाच्या भाषरे्ी 
जुळण्यासाठी प्रत्ये  

ववभागाचा भाषचेा टॅग 

अपडटे  रा आणण 

पनु्हा अपलोड  रा. 

द्ववभावष  पसु्त ाांसाठी भाषचेी 
ननवड. 

पसु्त ातील मोठ्या प्रमाणावर 
सामग्री ननवडलेल्या भाषते नसेल 

तवे्हा ही समस्या येत.े 

 

तमु्ही जेव्हा तमुचे पसु्त  अपलोड 

 रता तवे्हा,  ृपया पसु्त ात 

सवागधध  वापरली गेलेली भाषा 
ननवडा.  
 
 

 

पुस्त ाच्या मादहतीबाबत सामान्य समस्या 

सिंभाव्य समस्या लर्फारस  ेलेल्या सचूना 

सामग्रीचा प्र ार  
 ृपया ए  ररफ्लोएबल स्रोत फाईल अपलोड  रा. 
ररफ्लोएबल पसु्त े वाचनाचा सवोत्तम अनभुव देतात  ारण वाच  पाहात 

असलेल्या स्क्रीनमध्ये बसण्यासाठी त्याांचा आ ार आपस ूपणे बदलतो. 
5 र ाने आणण 50 ओळीांहून 

जास्त असलेले डटेा तलत े

याहून जास्त तलत्याांना आम्ही सहयोग देत नाही -  ृपया मोठे तलत ेलहान 

तलत्याांमध्ये ववभाजजत  रा. 

ररलत सचूी  तमुच्या फाईलमध्ये असलेल्या ररलत सचूी  ाढा आणण त्या जागी  ोऱ्या रेषा 
टा ा. 

आच्छाददत मज ूर असलले्या 
प्रनतमा "इनलाईन" म्हणून 

सेट  ेलेल्या नसतात 

पनु्हा प्रनतमा इन्सटग  रा आणण तमुच ेडॉलयमुेंट सेदटांग्ज "रॅप टेलस्ट" वरून "इन 

लाईन वईुर् टेलस्ट" ला बदला. 

प्रनतमा म्हणून स् ॅन  ेलेला 
मज ूर  

ररफ्लोएबल मज ूर स् ॅन  ेलेल्या प्रनतमा म्हणून अपलोड  रू न ा. जेव्हाही 
र्लय असेल तवे्हा, सवग मज ूर तमुच्या हस्तशलणखतामध्ये टाईप  रा. 



रूपाांतरण वळे सांपल्याची त्रटुी 
 धी धी नेटव ग  क ां वा  नेजलटजव्हटीच्या समस्याांमळेु फायली अपलोड 

 रताना रूपाांतरण अपयर्ी होऊ र् त.े  ृपया फाईल पनु्हा अपलोड  रण्याचा 
प्रयत्न  रा. 

आच्छाददत मज ूर नवीन 

क ां वा रर ाम्या ओळीांभोवती 
"इन लाईन वईुर् टेलस्ट" 

म्हणून सेट नाही. 

तमुचे डॉलयमुेंट सेदटांग्ज "रॅप टेलस्ट" वरून "इन लाईन वईुर् टेलस्ट" ला बदला. 

तलत्याांतील आच्छाददत 

मज ूर "इन लाईन वईुर् 

टेलस्ट" म्हणून सेट नाही. 
तमुच्या तलत्याांतील आच्छाददत मज ूर  ाढा. 

प्रनतमा JPG क ां वा PNG मध्ये 

नाहीत 

तमुच्या सवग प्रनतमा .JPEG आणण .PNG फॉरमॅटमध्ये असल्याची  ृपया खात्री 
 रा. 

पणूगपणे शलप्यांतररत (इांग्रजी 
वणाांचा वापर  रून सादर 
 ेलेले भारतीय भाषतेील 

भाषण) पसु्त े 

प्रादेशर्  भाषा वापरून सामग्री तयार  ेलेली असावी, आम्ही इांग्रजी क ां वा 
परदेर्ी भाषतेील शलपी वापरून तयार  ेलेल्या पसु्त ाांना आम्ही सहयोग देत 

नाही. उदाहरण: इांग्रजी र्ब्द वापरुन शलप्यांतररत  ेलेले दहांदी पसु्त . 

दवूषत स्रोत 

 

ए ा फॉरमॅट दसुऱ्या फॉरमॅटमध्ये ररनेम  ेलेला अस ूर् तो स्वरूपात बदलल े

जाऊ र् त ेआणण अपलोड  ेले जाऊ र् त.े 

हे टाळण्यासाठी,  ृपया या फॉरमॅटमध्ये फाईल अपलोड  रा:  
titlename.doc/titlename.epub/titlename.docx 

 ॉशम  क ां वा प्रनतमा 
असलेली पसु्त े. 

पणूग दस्तऐवज  ेवळ 0% ररफ्लोएबल सामग्री असलले्या प्रनतमा वापरूनच 

तयार  रावा. 

ननजश्चत-फॉरमॅटमधील 

HTML टॅग 

आम्ही ओपन पॅ ेजजांग फॉरमॅट फायलीांमधील (.opf) "कफलस्ड लेआऊट" टॅगला 
समर्गन देत नाही. 

 

 

 

 


