
 

�टोर�टेलचे `माया महा ठगनी’ नवीन ऑ�डओ बकु  
मराठ� अ�भने�ी ल�ना भागवत यां�या आवाजात सादर 

ऑ�डओ बकुमधील ना�यकेला आवाज दे�याचा ल�ना यांचा प�हलाच यश�वी �य�न 

 

05 फे�वुार� 2019: जगभरातील प�ह�याव�ह�या ऑ�डओबकु अपॅ ि���मगं सेवा देणा�या �टोर�टेल अपॅने            
मराठ� अ�भने�ी ल�ना भागवत यां�या आवाजातील नवे प�ुतक �ो�यांसाठ� सादर केले आहे. सवेंद गळेगांवकर              
�ल�खत माया महा ठगनी या ऑ�डओबकुचे 2 फे�वुार� 2019 रोजी प�ुयात �टोर�टेलतफ� �काशन कर�यात              
आले.  

माया महा ठगनी हे ऑ�डओबकु �हणजे आ�ट��फ�शअल इंटे�लज�सवरची एक थरारक गो�ट आहे.            
आ�ट��फ�शअल इंटे�लज�सचा वापर, गैरवापर, �याचे सामा�य माणसा�या आय�ुयावर होणारे प�रणाम,          
ऑ�फसमधलं पॉ�ल�ट�स आ�ण ना�यकेची या सवा��वरोधात असलेल� लढाई हा या ऑ�डओबकुचा मळू गाभा             
आहे. ना�यकेचं पा�ं अ�भने�ी ल�ना भागवत यांनी उभं केलं आहे. �तची लढाई आ�ण आ�ण �यातनू उलगडत                
जाणार� माया महा ठगनीची गो�ट ल�ना यां�या आवाजात �वणीय झाल� आहे.  

आ�ट��फ�शअल इंटे�लज�स या �वषयावर मराठ�त प�ह�यांदाच प�ुतक �ल�हलं जात आहे. एका सॉ�टवेअर            
कंपनीत काय�रत असले�या संवेद गळेगांवकरांनी हे सपंणू� नवीन �व�व अ�तशय उ�म�कारे आप�यासमोर उभं             
केलं आहे. �याचे अनेक पलै ूसामा�य �ो�यांना उलगडून दाखवले आहेत.  

या कथेची ना�यका गाय�ी माया महा ठगनी या ऑ�डओबकुचं �मखु पा� आहे. त�ं�ाना�या गरैवापरामळेु              
�त�या भावावर सकंट ओढवलंय आ�ण साता सम�ुाप�लकडे परदेशात चालले�या आ�ट��फ�शअल          
इंटे�लज�स�या लढाईला ह� ना�यका स�ज झालेल� आहे. आज�या त�ण �ो�यांबरोबरच सव�च वयोगटातील            
�ो�यांना ह� कथा आपल�शी वाटणार आहे.  



 

ऑ�डओबकु �काशनावेळी ल�ना भागवत बोलत हो�या, �या �हणा�या क�, ``मी प�ह�यांदाच ऑ�डओबकुसाठ�            
काम केलयं. �टोर�टेलने मला ह� संधी �दल�. यापढेु ऑ�डओब�ुस हेच भ�व�य असणार आहे. कारण नवी �पढ�                
फारच वेगाने धावणार� आहे. �यां�या गतीशी जळूु शकेल असं हे मा�यम आहे. माया महा ठगनी हे प�ुतक                 
रेकॉड� करणं फारच आनदंदायक होत,ं थरारकह� होत.ं आता सतत पढेु काय होणार याची उ�सकुता मला लागनू                
रा�हलेल� असायची. सपंणू� दहा भाग करण ंह� मा�यासाठ� ��टच होती.’  

�टोर�टेलने नवनवीन प�ुतकांबरोबर मराठ�मधील अनेक �ला�सक प�ुतकांचीह� ऑ�डओब�ुस केल� आहेत.          
�शवाजी सावतं �ल�खत म�ृयूजंय, छावा, प.ु ल.ं देशपांडे यांची प�ुतके, द�ुनयादार�, बनगरवाडी या आ�ण अशा               
अनेक प�ुतकांची ऑ�डओब�ुस �टोर�टेलने उपल�ध क�न �दल� आहेत. �ादे�शक स�ंहतांवर ल� क� ��त क�न             
काय�रत असलेले �टोर�टेल हे एक अ�णीचे अपॅ आहे.  

माया महा ठगनी हे नवीन ऑ�डओबकु 02 फे�वुार� 2019 पासनू �टोर�टेलवर उपल�ध क�न दे�यात आले               
आहे. त�ुह� 14 �दवसां�या �ायलवर �टोर�टेल अपॅ डाउनलोड क� शकता.  

सब��ाइबस�साठ� प�हले चौदा �दवस �वनाम�ूय असतील. यानतंर �यांना 299 �पयांम�ये मा�सक           
सब����शन घेता येणार आहे. या एका अपॅवर सब��ाइबर ऑफलाइन आ�ण ऑनलाइन अशा दो�ह� �कारे              
असं�य प�ुतके ऐकू शकतात.  

�टोर�टेल अपॅ गुगल �ले �टोअरवर  http://bit.ly/2rriZaU आ�ण आयओएस  अपॅवर 
https://apple.co/2zUcGkG उपल�ध आहे.  
 
 
मी�डया�या अ�धक ��नांसाठ� कृपया येथे सपंक�  साधा : 
अ�ंकता वमा� 
+91 8879151992  
ankita.verma@storytel.com  
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Storytel launched its service in 2005 and to date has had more than 27 million listeners of its                  
audiobooks. Storytel works with all types of smartphones and has an offline function that              
allows you to listen to audiobooks even when there is no Internet connection available.              
Storytel's subscriber base grew more than 100% annually from 2010 to 2014 and continues              
to grow year after year. In August 2017, Storytel reached the top of the 500,000 subscribers.                
The company is headquartered in Stockholm and operates in 14 countries: Sweden, Norway,             
Denmark, Holland, Finland, Russia, Spain, Poland, Iceland, Bulgaria and now India. 
  
The app works with all types of smartphones and has an offline function that allows you to                 
listen to audiobooks even when there is no Internet connection available. Storytel's subscriber             
base grew more than 100% annually from 2010 to 2014 and continues to grow year after                
year.  
 
Link to the website: https://www.storytel.in  
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