
 
 

नेटभेट ��ततु करत आहेत महारा��ा�या घराघरात उ�योजक तयार 
करणारा मराठ� ऑनलाइन कोस� 

- "उ�योजकता �वकास ��श�ण"( Entrepreneurship 
Development Programme) 

● एकूण १६० �करणे 
● ११६ ि�हडीओ / २५ तासांपे�ा जा�त कंट�ट 
● ४० पे�ा डाऊनलोड करता ये�याजो�या फाई�स 
● ३०+ �व�वध उ�योगां�या �बझनेस �लानचे नमनेु (इं�जीम�ये) (�याम�ये त�ुह� तमु�या 

�बझनेसची मा�हती भ� शकता.) 
● से�स �लान, �ॉ�फट अडँ लॉस, बॅल�सशीट, �ेक ई�हन अ ॅनॅल�सीस यांचे नमनेु ( �याम�ये त�ुह� 

तमु�या �बझनेसचे आकड ेभ� शकता.)  
● �व�वध लहान व मो�या उ�योगांची भरपरू उदाहरणे  
● फोनवर १५ �म�नटांची मोफत कंस�ट�ंग.  
●  नेटभेट�या काय�शाळांम�ये सहभागी हो�यासाठ� �वशषे सवलत कुपन 

 
 



● त�ुहाला �बझनेस स�ु करायचा आहे
का ? 

● �बझनेससाठ� ना�व�यपणू� क�पना 
शोधाय�या आहेत का ? 

● त�ुह� �नवडलेल� �बझनेस आयडीया
यो�य आहे का हे तपासनू पाहायचे 
आहे का ? 

● �कंवा स�ु केलेला �बझनेस आता 
पढु�या पातळीवर घेऊन जायचा 
आहे ? 

● �पध�कांवर मात कर�यासाठ� धोरण 
बनवायचे आहे ? 

● �बझनेस वाढ�व�यासाठ� त�ुहाला 
बँकेकडून कज� उभं करायचं आहे ? 

● गुंतवणकुदारांकडून आप�या 
�यवसायात गुंतवणकु �मळवायची 
आहे? 

● उ�योगाचं माक� �टगं, ऑपरेश�स 
आ�ण फायना�शीयल �ला�नगं 
करायची आहे? 

 

वर�ल ��नांपकै� कोण�याह� एका (�कंवा सव�च!) ��नांचं उ�र "होय" असं असेल तर त�ुह� यो�य �ठकाणी 
आला आहात ! 

नेटभेट�या ""उ�योजकता �वकास ��श�ण"( Entrepreneurship Development Programme)" या 
ऑनलाईन कोस� म�ये हेच सो�या मराठ�तनू आ�ण अनेक उदाहरणांस�हत �शक�व�यात आलेले आहे. 

 

 



कोस�ची उ�द��टे -  

१. उ�योजकाची मान�सकता समजनू घेणे 

२. कंपनी रिज��ेशन संबंधी मा�हती �मळ�वणे 

३. काह�च मा�हती नसताना कोणता �बझनेस 
स�ु करावा हे ठरवणे 

४. यो�य �बझनेस आयडीया शोधणे 

५. आपल� �बझनेस आयडीया �ाहकांचे न�क� 
कोणत े��न सोडवत ेत ेठरवणे 

६. आपले उ�पादन / सेवेचे �व�प कसे असेल 
आ�ण रे�हे�य ुमॉडले काय असेल त ेठरवणे 

७. �ाहक आ�ण बाजारपेठेचा अ�यास कसा 
करावा ? 

८. �पध�कांचा अ�यास कसा करावा ? 

९. से�स, ऑपरेश�स आ�ण माक� �टगं �लान 
तयार करणे 

१०.  फायनाि�शयल �लान तयार करणे 
(बॅल�स शीट , से�स फोरका�ट, �ॉ�फट आ�ण 
लॉस अकाउंट) 

११. उ�पादन / सेवेची यो�य �कंमत ठरवणे 

१२.  एकुण गुंतवणकु�ची गरज �कती आहे त े
ठर�वणे  

९. बँक, Angel Investors यां�याकडून 
भांडवल उभे करणे 

बोनस  -  

१. �बझनेस स�ु कर�यासाठ� आ�ण 
वाढ�व�यासाठ� स�ला देणारे ि�ह�डओ 

२. यश�वी उ�योजकां�या कथा आ�ण केस 
�टडीज 

३. �बझनेस �वषयक काह� प�ुतके (इं�जी) 

४. ३०+ �व�वध उ�योगां�या �बझनेस �लानचे 
नमनेु (इं�जीम�ये) (माय�ोसॉ�ट वड� 
टे��ले�स - �याम�ये त�ुह� तमु�या 
�बझनेसची मा�हती भ� शकता.) 

५. से�स �लान, �ॉ�फट अडँ लॉस, बॅल�सशीट, 
�ेक ई�हन अ ॅनॅल�सीस यांचे नमनेु 
(माय�ोसॉ�ट ए�सेल टे��ले�स - �याम�ये 
त�ुह� तमु�या �बझनेसचे आकड ेभ� शकता.)  

६. ��श�क   स�लल सधुाकर चौधर� 
यां�यासोबत फोनवर १५ �म�नटांची मोफत 
कंस�ट�ंग. (��न आ�ध ईमेल करणे आव�यक) 

७. नेटभेट�या काय�शाळांम�ये सहभागी 
हो�यासाठ� �वशषे सवलत कुपन 

८. एक वषा�पय�त ईमेल सपोट� 

 

��श�काब�दल मा�हती -  

 

या कोस�चे ��श�क  �ी. स�लल सधुाकर चौधर� 
हे  "नेटभेट ई-ल�न�ग सो�यशु�स", "नेटभेट वेब 



१०. गुंतवणकुदारांना गाठणे आ�ण सादर�करण 
करणे 

 

हा कोस� कुणासाठ� - 

● �वतःचा उ�योग स�ु क� इ�छ�णा� या 
�य�तींसाठ� 

● �यवसायाम�ये गुंतवणकु 
आण�यासाठ� 

● �यवसाय स�ु कर�यासाठ� गुंतवणकु 
�कंवा बँक कडून कज� �मळव ू
इ�छ�णा� या उ�योजकांसाठ� 

● आप�या �यवसायाची पढु�ल ३ वषा�ची 
सवा��गण योजना बनव ूइ�छ�णा� या 
उ�योजकांसाठ� 

● �बझनेससाठ� यो�य ��ॅटेजी बनव ू
इ�छ�णा� या उ�योजकांसाठ� 

सो�यशु�स"  आ�ण  "चौधर� �िज�नअर�ंग 
कंपनी"  या तीन �यवसायांचे सं�थापक आहेत.  

 

�सि�बऑ�सस य�ुन�हस�ट� मधनू �यांनी 
जनरल मॅनेजम�ट या �वषयाम�ये एमबीए पणु� 
केले आहे. �याचसोबत १४ वषा�चा कॉप�रेट 
मधील से�स, सव�स, माक� �टगं, ऑपरेश�स, 
�बझनेस डवेलपम�ट या �व�वध �े�ांचा अनभुव 
आहे.  

 

म�ह�ंा अडँ म�ह�ंा, गॉड�े �फ�ल�स इंडीया 
�ल�मटेड, गोदरेज अडँ बॉइस �ाय�हेट �ल�मटेड 
या कंप�यांम�ये �यांनी �व�वध पदांवर काम 
केले आहे. 

 

ऑनलाईन �बझनेस, डीजीटल माक� ट�ंग या 
�वषयांम�ये त ेत� आहेत. या �वषयावर�ल 
अनेक �े�नगं (काय�शाळा) म�ये त े�शक�वतात 
आ�ण माग�दश�न करतात.आता पय�त २००० हून 
अ�धक उ�योजकांनी स�लल सधुाकर चौधर� 
यां�या �े�नगंचा ��य� फायदा घेतला आहे. 
तसेच २५००० हून अ�धक लोक जगभरातनू 
�यांचे ऑनलाईन कोस�स �शकत आहेत. 

 

ध�यवाद. 

त�ुह� �ेडीट काड�, ड�ेबट काड�, ऑनलाईन 
वॉलेटस, भीम UPI, ऑनलाईन बँ�कंग या 
�काराने पसेै भ� शकता. 



 Online Access साठ�  येथे ि�लक 
करा  . 

Offline Access साठ�  येथे ि�लक 
करा  

 तसेच त�ुह� 916 700 5123 या �मांकावर 
पेट�एम ने पसेै भ� शकता. क�ंवा जवळपास 
असले�या ICICI BANK म�ये रोख पसेै भ� 
शकता. 

Bank Details - 
Icici bank, ghatkopar branch 

IFSC code - ICIC0000026 

Name - Salil Chaudhary 

Savings Account number 
002601515875 
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https://www.instamojo.com/salilchaudhary/-offline-access-f5b07/?discount=launchdisc
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