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प्रा. क्षिक्षिज पाटुकले याांच्याक्षिषयी...    

 संस्थापक अध्यि – क्षिश्व मराठी पररषद 

 संस्थापक अध्यि – भीष्म स्कूल ऑफ इकं्षिक स्टिीज 

 संस्थापक अध्यि - साक्षित्य सेि ू 

 संस्थापक अध्यि - कददळीिन सेिा संघ  

अथदशास्त्र, इक्षििास, इिंॉलॉजी, साक्षित्य व्यििार, सोशल मके्षिया, व्यिस्थापन, प्राक्षिन भारिीय ज्ञान क्षिज्ञान, 

िकै्षदक सायन्स, भारिीय गोिशं इ. िेत्राि कायदरि. 

ईमले : patukalesir@gmail.com   िबेसाईट : www.kshitijpatukale.com 

पत्ता : ६२२, जानकी रघनूाथ, पलुािी िािी, झिे क्षिज जिळ, िेक्कन क्षजमखाना, पणु े- ४११००४ 

मोबाईल : 937110243 दरूध्िनी : 020-25534601 

‘साक्षित्य’  िेत्रािील उपक्रम -   

साक्षित्य सेिू –  Pl visit www.vishwamarathiparishad.org 

१) १२ कोटी मराठी भाषीक बांधिांना िकै्षश्वक स्िरािर जोिणारी क्षिश्व मराठी पररषदिेे संस्थापक अध्यि 

२) एक लाख लेखक आक्षण एक कोटी िािक यांना िंत्रज्ञानाच्या सिाय्याने जोिणारी अक्षभनि साक्षित्य िळिळ– 

साक्षित्य सेि’ू या संस्थेिी स्थापना – संस्थापक  

3) लेखकांसाठी, िािकांसाठी आक्षण क्षिद्यार्थयाांसाठी क्षिक्षिध क्षिषयांिर कायदशाळा – उदा. लेखन कसे कराि,े 

कॉपीराईटस, लेखक – प्रकाशक करार, लेखक आक्षण िंत्रज्ञान, सोशल क्षमक्षिया, अनिुाद, प्रकाशन आक्षण पसु्िक 

छ्पाई, साक्षित्य रसग्रिण, ब्लॉग लेखन, इ-बकु्स, इ.  

4) मिाराष्र साक्षित्य पररषदिेी िबेसाईट आक्षण सोशल क्षमक्षियािी क्षन:शलु्क क्षनक्षमदिी   

5) पाि िजारांिून अक्षधक लेखक, प्रकाशक, साक्षिक्षत्यक, क्षित्रकार यांिी माक्षििी मसापच्या संकेिस्थळािर 

उपलब्ध करून दिे आि.े       

6) लेखकांच्या िेबसाईट्स बनक्षिणे 

7) पसु्िक प्रकाशनासाठी मागददशदन आक्षण सिाय्य  

8) साक्षित्य संमलेनांसाठी सोशल क्षमक्षियािनू प्रिार आक्षण प्रसार 

9) अनेक नाक्षिन्यपणूद साक्षिक्षत्यक उपक्रम 

http://www.kshitijpatukale.com/
http://www.vishwamarathiparishad.org/
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10) मराठीमध्ये लेखकांच्या मलुाखिी रेकॉिद करून सोशल क्षमक्षियािनू लाखो िािकांपयांि पोिोिक्षिण.े    

प्रा. क्षिक्षिज पाटुकले  - आजपयंि एकूण १२ पुस्िके प्रकाक्षिि 

 

१. कर्दळीिन: एक अनुभूिी – क्षिदंी, इगं्रजी, कन्नि, गजुरािी, संस्कृि, िेलग,ू िक्षमळ भाषिे अनिुाक्षदि. 

िसेि िेल क्षलपी, ई-बकु, मोबाईल बकु आक्षण ऑक्षिओ बुक प्रकाक्षशि. 

२. क्षिम्याक्षिषयी सिद कािी   - मराठी , क्षिदंी, इगं्रजी, कन्नि,   गजुरािी भाषिे  अनुिादीि 

३. िरुणपणीच करा ररटायरमेंट प्लॅक्षनांग - मराठी, क्षिदंी, इगं्रजी भाषिे अनिुादीि 

४. मेक्षिक्लेम आक्षण िेल्थ इांन्िुरन्स  - मराठी, क्षिदंी, इगं्रजी भाषिे अनिुादीि 

५. िैद्यकीय मर्ि किी क्षमळिािी  - मराठी 

६. श्री र्त्त पररक्रमा    - मराठी 

७. कर्दळीिन सांजीिनी (सांपाक्षर्ि)  - मराठी 

८. पेन्िन आिा प्रत्येकाला   - मराठी 

९. उत्तरािाक्षिनी नमदर्ा पररक्रमा  - मराठी 

१०. नित्रिृि : उपासनेिून  

पयादिरण सांिूलनाकिे   - मराठी 

११.     स्िगादरोक्षिणी    - मराठी 

१२.     कन्यागि मिापिदकाल   - मराठी 

 

पक्षिले पुस्िक – क्षिम्याक्षिषयी सिद कािी – गणशे ििथुी,  सप्टेंबर २००८  

बारािे पुस्िक – कन्यागि मिापिदकाल – १९ जनू २०१६  

 

१) कददळीिन : एक अनुभिूी पुस्िक – मराठी  + ७ भाषांमध्ये अनिुादीि िसेि ई बुक, िेल क्षलपी, 

ऑिीओ बकु म्िणनू प्रकाक्षशि  

२) क्षिम्याक्षिषयी सिदकािी  – मराठी + ४ भाषांमध्ये अनिुादीि  

३) िरूणपणीि करा ररटायरमेंट प्लॅक्षनंग - मराठी + ३ भाषांमध्ये अनिुादीि 

४) ४ पसु्िके – मराठी + २ भाषांमध्ये अनिुादीि 

     

आिापयांि एकूण २ लाख २४ िजारािून अक्षधक पसु्िकांिी क्षिक्री 

 ४ पसु्िके अथद क्षिषयक 

 ६ पसु्िके अध्याक्षत्मक आक्षण धाक्षमदक 

 १ पसु्िक सामाक्षजक सिाय्य 

 १ पसु्िक क्षनसगद आक्षण पयादिरण क्षिषयक  
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पसु्िकािे नाि प्रकाशक अनिुादीि िांक्षत्रक रूपांिर 

एकूण 

प्रिींिी 

क्षिक्री 

कददळीिन : एक अनभुिूी  
कददळीिन सेिा 

संघ, पणुे 

इगं्रजी, क्षिदंी, 

गजुरािी, संस्कृि, 

कन्नि, िेलग,ु 

िक्षमळ, 

ई बकु, िेल क्षलपी, 

ऑिीओ बकु, 

मोबाईल बकु, 

१,५०,००० 

क्षिम्याक्षिषयी सिद कािी मकॅक्षमलन 
इगं्रजी, क्षिदंी, 

गजुरािी,    कन्नि, 
 १०,००० 

िरुणपणीि करा ररटायरमेंट 

प्लकॅ्षनंग 
सकाळ प्रकाशन 

इगं्रजी, क्षिदंी, 

गजुरािी, 
ई-बकु, मोबाईल बकु, १५,००० 

मके्षिक्लेम आक्षण िले्थ 

इन्शरुन्स 
सकाळ प्रकाशन इगं्रजी, क्षिदंी, ई-बकु, मोबाईल बकु, ६००० 

िदै्यकीय मदि कशी क्षमळिािी 

? 
सकाळ प्रकाशन  ई-बकु, मोबाईल बकु, ५००० 

श्रीदत्त पररक्रमा  
कददळीिन सेिा 

संघ, पणुे 
 ई-बकु, मोबाईल बकु, ८००० 

कददळीिन : संजीिनी गाथा 

(संपाक्षदि) 

कददळीिन सेिा 

संघ, पणुे 
 ई-बकु, मोबाईल बकु, ६००० 

पेन्शन आिा प्रत्येकाला रुद्र प्रकाशन, पणु े   ३००० 

नित्रििृ : उपासनेकिून 

पयादिरण संिलुनाकिे 

अनबंुध प्रकाशन, 

पणु े
इगं्रजी, क्षिदंी,  १००० 

उत्तरिाक्षिनी नमददा पररक्रमा 
कददळीिन सेिा 

संघ, पणुे 
 ई-बकु, मोबाईल बकु, ८००० 

स्िगादरोक्षिणी : स्िगादिर स्िारी 
कददळीिन सेिा 

संघ, पणुे 
इगं्रजी, क्षिदंी, 

ई-बकु, ऑिीओ बकु, 

मोबाईल बकु, 
२००० 

कन्यागि मिापिदकाल 
कददळीिन सेिा 

संघ, पणुे 

इगं्रजी, क्षिदंी, 

कन्नि 
ई-बकु, मोबाईल बकु, १०,००० 

 

 

 


