
 

 

கின்டில்  உள்ளடக்கத் தத்திற்கான வழிகாட்டி 

இந்த யழிகாட்டி குறிப்ாக இந்தின மநாழிகளில் கின்டில் உள்டக்கத்திற்கா 

யடியரநப்பிற்கு யடியரநக்கப்ட்டுள்து. மாதுயாக மின்புத்தகதபத்ரத ாதிக்கும் 

மாதுயா சிக்கல்கரப் ார்க்க, கின்டில் உள்டக்கத்தபத்திற்கா ரகயனட்ரடப் ார்க்கவும். 

உங்கள் KDP புத்தகங்கர எவ்யாறு மயளியிடுயது என்து ற்றின கூடுதல் வியபங்கரப் 

ார்க்க, அயநசான் கின்டில் ப்ளிஷிங் யழிகாட்டுதல்கர ப்   ார்க்கவும். 

  

இந்தின மநாழிகளில் மின்புத்தகங்களின் தபத்ரத ாதிக்கும் மாதுயா பிபச்சிரகள்:  

எழுத்துப்பிழழகள்: 

  

எங்களின் யாடிக்ரகனார்கள் யயறு எந்த யரக தபச்சிக்கர விட அதிகநாக எழுத்துப்பிரமகர புகார் 

அளிக்கிார்கள். மாதுயா எழுத்துப்பிரமகளின் சி உதாபணங்கர இங்கு ார்க்காம்: 

  

மாழி எழுத்துப்பிழழ திருத்தம் 

தமிழ் இறுக்கி இருக்கி   

  

 மட்டாடடட்டா பிச்சிழனகள்:  

  

உங்கள் புத்தகத்ரதப் ற்றின தகயாக, KDP-இல் மநட்டாயடட்டாரய நீங்கள் கருதாம். இது 

தரப்பு நற்றும் எழுத்தார் மனர்யான் விரனங்கர உள்டக்கினது.  

  

உங்கள் புத்தகத்தின் மநட்டாயடட்டா தயா யதடல் முடிவுகரத் தபாநல் இருப்ரத 

அல்து யாசகர்கள் யாங்கும் முடிரய எடுப்தற்குத் தரடனாக இல்ாநல் இருப்ரத 

உறுதிப்டுத்திக் மகாள்வும். மநட்டாயடட்டாவுடன் உள் சி மாதுயா சிக்கல்கர 

இங்கு காண்யாம்: 

  

• தரப்ர யதர்வுமசய்யும் யாது தயா மநாழிரனத் யதர்ந்மதடுத்தல்.  

எடுத்துக்காட்டு: இந்தி மநாழியில் எழுதப்ட்ட ஒரு புத்தகம் மநாழித்யதர்வில் 

ஆங்கிம் எனும் ட்டினலின் கீழ் காட்டப்டும். 

• புத்தகத்தின் மரும்ான்ரநனா உள்டக்கம் யதர்ந்மதடுக்கப்ட்ட 

மநாழியில் இருக்க யயண்டும். 

உங்கள் புத்தகத்ரத நீங்கள் தியயற்றும் யாது, உங்கள் புத்தகத்தில் மரும்குதி 

இருக்கும் மநாழிரனத் யதர்ந்மதடுக்கவும்---புத்தகத்தின் மரும்ான்ரநனா 

உள்டக்கம் யதர்ந்மதடுக்கப்ட்ட மநாழியில் இருக்க யயண்டும்.. 

 ஆதரிக்கப்படாத உழவடிவங்கள்: 

உங்கள் உரபனாது கின்டில் ப்ரிவியூயரில் குமப்நா எழுத்துக்களின் மதாகுப்ாகயயா 

அல்து மட்டியில் யகள்விக்குறிகாகயயா யதான்றுகிது என்ால், உங்கது புத்தகம் 

ஆதரிக்கப்டாத உச்சரிப்புக்குறி அல்து எழுத்துக்குறிகரக் மகாண்டிருப்தாக மாருள். 

உங்கள் புத்தகத்தில் ஆதரிக்கப்டாத எழுத்துக்குறிகள் இல்ர என்ரத 

உறுதிப்டுத்துயதற்காக, தனவுமசய்து உங்கள் புத்தகத்ரத கின்டில் ப்ரிவியூயரில் நதிப்ாய்வு 

மசய்து, பின்யரும் பிபச்சிரகள் உள்யா எச்சரி ார்க்கவும்: 

• ASCII உள்ளடக்கம்: ASCII எழுத்துக்குறிகள் / குறியீடுகரப் (எழுத்துக்கள், 

எண்கள் நற்றும் பி சின்ங்கரக் குறிக்கும் டிஜிட்டல் குறியீடுகளின் மதாகுப்பு, இது 

கணினிகளுக்கு இரடயன உரப நாற்த்தில் பயாக னன்டுத்தப்டும் ஒரு 

நிரனா யடியரநப்ாகும்) னன்டுத்தி  உருயாக்கப்ட்ட புத்தகங்கர கின்டில் 

ஆதரிக்காது. உங்கள் புத்தகத்தின் உரபயகாப்பில் ASCII எழுத்துக்குறிகள் 

னன்டுத்தப்ட்டு இருந்தால், உள்டக்கம் பின்யருநாறு யதான்றும்: 
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              அல்து 
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நீங்கள் ASCII உள்டக்கத்ரத நாற் முடினாது என்ால், நீங்கள் ஒருமதாழில் 

முரநாற்று யசரயரன அணுகாம். 

நீங்கள் சநர்ப்பிக்கும் ரநக்யபாசாப்ட்யயர்ட் யகாப்புடன் யசர்த்து மதாடர்புரடன 

எழுத்துருக்கரயும் உட்மாதிக்கவும்.ரநக்யபாசாப்ட் ஆபிஸ் யயர்ட் 2007 இல் 

யசமிக்கப்ட்ட ஆயணத்தில் ஒரு ட்ரூரடப் எழுத்துருரய உட்மாதிக்க, பின்யரும் 

யழிமுரகரப் பின்ற்வும்: 

• ரநக்யபாசாப்ட் ஆபிஸ் ட்டரச் மசாடுக்கவும். 

• யயர்ட் ஆப்சன்ரசச் மசாடுக்கவும். 

• யசவ் யடபில், யகாப்பில் உட்மாதிக்கப்ட்ட எழுத்துருக்கரத் யதர்ந்மதடுக்க 

மசாடுக்கவும். 

இரத எப்டி மசய்யது என்து ற்றின கூடுதல் தகயலுக்கு, 

இந்தரநக்யபாசாஃப்ட்ஆதபவுக்கத்ரதப் ார்ரயயிடவும். நீங்கள் ASCII இல் இருந்து 

யுனியகாட் நாற்த்திர நிரவு மசய்திருந்தால், மூத்தில் னன்டுத்தின ASCII 

எழுத்துரு யகாப்ர மயற்றிகபநாக நாற்றுயதற்காக யசர்க்கவும். 

ரநக்யபாசாப்ட்டின் விண்யடாஸில் இடம்மற்றிருக்கும் குறியீட்டு யூனியகாட் 

எழுத்துருக்கள் பின்யருநாறு 

மாழி / ஸ்கிரிப்ட் எழுத்துரு 

யதயகரி–இந்தி, நபாத்தி, சநஸ்கிருதம், 

மகாங்கனி, யாளி 

Mangal, Arial Unicode MS, Aparajita (விண்யடாஸ் 7 

ல்) 

குஜபாத்தி Shruti 

நரனாம் Kartika 

தமிழ் Latha, Vijaya (விண்யடாஸ் 7 ல்) 

  

• தானாக மாழி மபர்க்கப்பட்ட உள்ளடக்கம்: மதாடர்புரடன மநாழியில் 

தங்குதரடயின்றி யசுயர் நதிப்ாய்வு மசய்தால் அன்றி, தானினங்கி மநாழி 

மனர்ப்புக்கருவிகள் மாதுயாக ஏற்றுக்மகாள்த்தக்க முடிவுகர உருயாக்காது. ஒரு 

தானினங்கி மநாழிமனர்ப்பின் மாதுயா தபப்பிபச்சிரயின் எடுத்துக்காட்டுகர 

இங்கு காண்யாம்: 

  

काचयनकरें  …… colTwo colun1, 

  

तालऱका Truncate वििरण 

  

• படாக எடுக்கப்பட்ட முழுழான றுபகிர்வு புத்தகம்: உங்கள் மின்புத்தகத்தில் 

உரபரடப் குதியன முதன்ரநனாக இருக்க யயண்டும், இன்மாரு புத்தகத்தில் 

இருந்து எடுக்கப்ட்ட ஸ்யகன் மசய்த க்கங்கள் மரும்ான்ரநனாக இருக்கக்கூடாது. 
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உங்கள் யாசகர்கள் ஸ்யகன் மசய்த க்கங்களில் உரப அரய நாற் முடினாது. 

ஒருஎடுத்துக்காட்ரட காண்யாம்:  

 

  

 

உள்ளடக்கம் நீக்கப்படுதல்: 

புத்தகத்தின் சி குதிகர நீக்கிால், உள்டக்கத்தில் நீக்கப்ட்ட பிபச்சிர யதான்றும். 

• திந்த / மூடப்ட்டயநற்யகாள்கள் ("") நீக்கப்ட்டிருத்தல். 

• நிறுத்தற்குறிகள் நீக்கப்ட்டிருத்தல். 

• அடிக்குறிப்பு குறிப்புக்கா விக்கங்கள் நீக்கப்ட்டிருத்தல். 

  

புழகப்படம் மதாடர்பான பிச்சிழனகள்: 

உங்கள் புரகப்டங்கள் இந்த யழிகாட்டுதல்களுடன் இணங்குயரத உறுதிடுத்திக் 

மகாள்வும்: 

• புரகப்டங்கள் .JPEG நற்றும் .PNG யடியங்களில் நட்டுயந இருக்க யயண்டும். 

• புரகப்டத்தில் உள் உள்டக்கம் மதளியாக இருக்க யயண்டும். 

• புரகப்டங்கள் சாதாபண ார்ரயயில் மிகச்சிறினதாக இருக்கக்கூடாது: கின்டில் 

பிரிவியூயரில் அயற்ரச் சரிார்க்கவும். 

• புரகப்டம் பிக்சயட் மசய்னப்ட்டதாக  இருக்கக்கூடாது. 

• ஒற்ரப் டத்ரத  டங்காகப் பிரிக்ககூடாது. 

 அட்டவழை மதாடர்பான பிச்சிழனகள்: 

உங்கது புத்தகத்தில் அட்டயரண உள்டங்கியிருந்தால், இந்த யழிகாட்டுதல்கரப் 

பின்ற்வும்: 

• மரின அட்டயரணகர குதி குதினாக பிரித்துக் மகாள்வும், அதன் 

ஒவ்மயாரு திப்புக்கும் அட்டயரணத் தரப்ர மீண்டும் னன்டுத்தவும். இதன் 

அதிகட்ச அவு 5 த்திகள் நற்றும் 50 யரிரசகள். 

• அட்டயரணகளில் புரகப்டங்கரச் யசர்க்க யயண்டாம். 
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• அட்டயரணகளில் துரண அட்டயரணகள் யசர்க்க யயண்டாம். 

குறிப்பிட்ட பிரமச்மசய்திகளுக்கு என் மசய்ன யயண்டும் என்தற்கா குறிப்புகள் 

  

பிழழச்மெய்தி 

(ஆங்கிலத்தில்) 

பிழழச்மெய்தி

க்கானமபாருள் 

(தமிழில்) 

பிச்சிழன பரிந்துழக்கப்பட்டதிருத்தம் 

Your chosen book 

language differs from the 

language tag in your 

uploaded file. Please 

update the language 

information and re-upload 

manuscript. 

  

  

  

 நீங்கள் 

யதர்ந்மதடுத்த 

புத்தக மநாழி 

நீங்கள் 

தியயற்றின 

யகாப்பின் 

மநாழி யடகில் 

இருந்து 

யயறுடுகிது

. மநாழி 

வியபங்கரப் 

புதுப்பித்து, 

ரகமனழுத்துப் 

பிபதிரன 

மீண்டும் 

தியயற்வும். 

  

புத்தக வியபங்களில் 

யமங்கப்ட்ட மநாழிரன விட 

யயறுட்ட மநாழியில் உங்கள் 

யகாப்பு உள்டக்கங்கள் 

உள். 

1. புத்தக வியபங்களில் உள் 

கீழ் யதான்றும் 

மநனுவிலிருந்து சரினா 

மநாழிரன 

யதர்ந்மதடுப்தன் 

மூம்மநாழிரனப் 

புதுப்பிக்கவும். 

2. உங்கள் ரகமனழுத்துப் 

தியயற்த்ரத மீண்டும் 

தியயற்வும். 

KDP இன் ஆதபயளிக்கப்டாத 

இந்தின மநாழியில் 

எழுதப்ட்டிருக்கும் 

காபணத்தால் ஏற்மகயய 

ஏற்றுக்மகாள்ப்டாத 

தரப்ர நீங்கள் மீண்டும் 

மயளியிட முனற்சிக்காம். 

1. 

ரகமனழுத்துப்பிபதியில்உள்

மநாழியின்டிபுத்தகவிய

பங்களில்குறிப்பிட்டிருக்கும்

மநாழிரனபுதுப்பிக்கவும். 

2. எந்த உள்டக்கப் 

பிரமகரயும் சரிார்க்க 

கின்டில் பிரிவியூயர் 

னன்டுத்தி உங்கள் 

உள்டக்கத்ரத நதிப்ாய்வு 

மசய்யுங்கள். 

3. உங்கள் KDP கணக்கில் 

உங்கள் தரப்ர மீண்டும் 

மயளியிடவும். 

The fonts in your uploaded 

file are not Unicode 

compliant. 

  

 நீங்கள் 

தியயற்றின 

யகாப்பில் 

உள் 

எழுத்துருக்கள் 

யூனியகாட் 

இணக்கநா

ரய அல். 

எங்கது கணினினால் உங்கள் 

மநாழியில் உள் 8-

பிட்தனியுரிரந ASCII 

எழுத்துருக்கரப் டிக்க 

முடினவில்ர. 

  

உங்கள் ஆயணத்தில் 

னன்டுத்தப் ட்டிருக்கும் 

பிபாந்தின மநாழி 

எழுத்துருக்கள் யூனியகாட் 

(முழு எண்கர 

எழுத்துக்குறிகாகக் 

மகாண்டிருக்கும் ஒரு தபநிர) 

இணக்கநாதாக இல்ாநல் 

இருக்காம்.  

  

அரய 8 பிட்தனியுரிரந ASCII 

எழுத்துருக்கள் மகாண்டதாக 

இருக்காம். ASCII என்து 

எழுத்துக்கள், எண்கள் நற்றும் 

பி சின்ங்கரக் குறிக்கும் 

டிஜிட்டல் குறியீடுகளின் 

மதாகுப்பு, இது கணினிகளுக்கு 

இரடயன உரபநாற்த்தில் 

பயாக னன்டுத்தப்டும் 

ஒரு நிரனா  

யடியரநப்ாகும். 

  

யூனியகாட் பிபாந்தின 

மநாழிகளுக்கா 

  

உங்கள் ஆயணத்ரத 

யூனியகாடாக நாற்றி, பின் 

மீண்டும் தியயற் 

முனற்சிக்கவும். உங்கள் 

மநாழியில்  ASCII 

எழுத்துருக்களில் உள் 

உரபரன யூனியகாடில் 

நாற்றுயதற்கு ஆன்ரன் 

கருவிகள் இருக்கக்கூடும்.  

  

யூனியகாடில் யபடினாக 

தட்டச்சு மசய்னகருவிகள் 

உள். நீங்கள் ஒரு 

மதாழில் முர நாற்று 

யசரயரனயும் கூட 

மதாடர்பு மகாள்ாம். 

நாற்று யசரய 

மயண்டார்களின் ட்டினல் 

இங்யக [ரைப்ர்லிங்க்] 

.கிரடக்கிது 

../../../../../../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/AppData/Roaming/Skype/AppData/Local/Temp/%22?????


 

 

தபநிரனாகும், ஆால் ASCII 

அவ்யாறில்ர. எங்கள் கணினி 

யூனியகாட்- இணக்கநாது, 

அதால் ASCII 

எழுத்துருக்கரப் டிக்க 

முடினாது. 

  

  யூனியகாட் யடியரநப்பில் ஒரு 

குறியீட்டு பிரம உள்து. 

• புதின யயர்ட் 

ஆயணத்ரத 

உருயாக்கவும். 

• அரநப்புகர 

யூனியகாட் யடியத்திற்கு 

நாற்வும். 

• ரமன  

யகாப்பிலிருந்து 

உள்டக்கத்ரத 

கமடுத்து 

புதினயகாப்பில் 

ஒட்டவும்.  

• இந்த 

யகாப்ரயசமித்து 

மீண்டும் தியயற் 

முனற்சிக்கவும். 

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. 

 மநாழி யடக் 

ஆது  

மநாழிகள் 

மகாண்ட 

உள்டக்கத்து

டன் கூடின 

பிரிவுகள்/ 

க்கங்களின் 

உள்டக்கத்தி

ல் இருந்து 

யயறுடுகிது

. நீங்கள் 

யதர்ந்மதடுத்த 

புத்தக 

மநாழிக்கு 

மாருந்தும் 

யரகயில் 

ஒவ்மயாரு 

பிரிவுகளின் 

மநாழி 

யடரகயும் 

புதுப்பித்து, 

மீண்டும் 

தியயற்வும். 

இரு மநாழி புத்தகங்களுக்கா 

மநாழி யதர்வு. 

புத்தகத்தில் உள் 

மரும்ான்ரநனா 

உள்டக்கம் 

யதர்ந்மதடுக்கப்ட்ட 

மநாழியில் இல்ாத யாது 

இந்த சிக்கல் ஏற்டுகிது. 

  

புத்தகத்ரத நீங்கள் 

தியயற்றும் யாது, 

மரும்ான்ரநனாக 

புத்தகத்தில் னன்டுத்தப் 

ட்டிருக்கும் மநாழிரனத் 

யதர்ந்மதடுக்கவும்.  

  

  

  

புத்தக வியபங்களில் உள் மாதுயா பிபச்சிரகள் 

ொத்திான சிக்கல்கள் பரிந்துழக்கப்படும் பரிந்துழகள் 

உள்டக்கயரக 

நறுகிர்வு மூ யகாப்ரப் தியயற்வும். 

யாசகர்கள் திரபயின் அவிற்யகற் மாருத்தநாகப் 

ார்க்கும் யரகயில் நறு அயாக்க முடியதால் நறுகிர்வு 

புத்தகங்கள் சிந்த யாசிப்பு அனுயத்ரத யமங்குகின். 

50 யரிரசகள் அல்து 5 த்திகளுக்கும் 

யநற்ட்டரயனாக இருக்கும் தபவு 

அட்டயரணகள் 

இரத விட மரின அட்டயரணரன ாங்கள் 

ஆதரிக்கவில்ர---தனவுமசய்து மரின அட்டயரணகரச் 

சிறின அட்டயரணகாகப் பிரிக்கவும். 

மயற்றுப் ட்டினல்கள் 
உங்கள் யகாப்பில் இருந்து மயற்றுப் ட்டினல்கர அகற்றி, 

அயற்ர மயற்றுக் யகாடுகாக நாற்றுங்கள். 

நடக்கு உரபயுடன் கூடின புரகப்டத்ரத மீண்டும் மசருகவும் நற்றும் உங்கள்ஆயண 



 

 

புரகப்டங்கள், "இன்ரன்" எ 

அரநக்கப்டவில்ர 

அரநப்புகர "நடக்குஉரப" இல் இருந்து "உரபயுடன் 

கூடின இன்ரன் எ நாற்வும். 

புரகப்டங்காக ஸ்யகன் 

மசய்னப்ட்ட உரப.  

ஸ்யகன் மசய்த புரகப்டங்கர நறுகிர்வு உரபனாகப் 

தியயற் யயண்டாம். சாத்தினமுள் யரப, அரத்து 

உரபரனயும் உங்கள் ரகமனழுத்துப் பிபதியில் தட்டச்சு 

மசய்னவும். 

நாற் யபம் கடந்து விட்டது பிரம 

யகாப்புகர தியயற்றும் யாது சி யபங்களில் 

மட்மயார்க் அல்து இரணப்புச் சிக்கல்கள் நாற்த்ரத 

யதால்வியுச் மசய்யும். யகாப்ர மீண்டும் தியயற் 

முனற்சிக்கவும். 

புதின அல்து மயற்று யரிகரச் சுற்றி 

உள் மூடப்ட்ட உரப, "இன்ரன்" 

எ அரநக்கப்டவில்ர. 

உங்கள் உரப அரநப்புகர "நடக்குஉரப" இல் இருந்து 

"உரபக்கு ஏற்" எ நாற்வும் 

அட்டயரணயில்  மூடப்ட்ட 

உரபகளில் "உரபக்கு ஏற்" எ 

அரநக்கப்டவில்ர 

உங்கள் அட்டயரணகள் இருந்து மூடப்ட்ட உரப 

என்ரத நீக்கவும் 

புரகப்டங்கள் JPG அல்து PNG 

இல்இல்ர 

உங்கள் புரகப்டங்கள் அரத்தும்.JPEG நற்றும்.PNG 

யடியரநப்பில் உள்தா எ உறுதிடுத்திக் மகாள்வும். 

முழுரநனாக டிபான்ஸ்கிரிப்ட் (ஆங்கி 

எழுத்துக்கரப் னன்டுத்தி இந்தின 

மநாழியில் தட்டச்சு மசய்திருத்தல்) 

மசய்னப்ட்ட புத்தகங்கள் 

பிபாந்தின மநாழியில் உள்டக்கம் உருயாக்கப்ட 

யயண்டும்,ஆங்கிம் அல்து யயறுமநாழி ஸ்கிரிப்ரடப் 

னன்டுத்தி உருயாக்கப்ட்ட புத்தகங்கர ாங்கள் 

ஆதரிக்கவில்ர. உதாபணம்: ஆங்கி யார்த்ரதகரப் 

னன்டுத்தி எழுதப்ட்ட இந்தி  புத்தகம். 

சிரதந்த மூம் 

 

ஒரு யடியம் நற்மாரு யடியரநப்பிற்கு நறு 

மனரிடப்ட்டு தியயற் முனற்சிக்கப் டாம். 

இரதத விர்க்க, பின்யரும் யடியத்தில் யகாப்ரப் 

தியயற்வும்:  

titlename.doc/titlename.epub/titlename.docx 

காமிக் அல்து புரகப்ட புத்தகங்கள் 

0% நறுகிர்வு உள்டக்கத்துடன் புரகப்டங்கரப் 

னன்டுத்தி நட்டுயந முழு ஆயணமும்  உருயாக்கப்ட 

யயண்டும். 

நிரனா யடியம் HTML யடக் 

ாங்கள் திந்த யக்யகஜிங் யடியரநப்புக் யகாப்புகளில் 

(.opf – ஓன் யக்யகஜிங் ார்மநட்) "நிரனா யஅவுட்" 

யடரக ஆதரிக்கவில்ர. 

  

  

  

  


