दिनेश चौरे

या मित्ाांनो! घेऊन जा! लटु ा! लटु ा! लटु ू न न्या!

एकविसाव्या शतकातील उद्योगसंधी
हे पस्ु तक फ़ुकट नाही
यामागे अनेकाांचे कष्ट व पैसे आहेत.

पण तरीही आम्ही ते वाचकाांना ववनामल्ू य घेऊ देतो.
कारण ई पस्ु तक एकदा बनलां की एकजण वाचो वा एक लाख.

आमचां काहीच कमी होत नाही.
उलट आनदां वाढतो, मजा येते.

पण
तम्ु ही ते फ़ुकट का घ्याव?ां
तम्ु हालाही काही देता येईल.
असे काही द्या ज्याने ई सावहत्यच्या लेखकाांना, टीमला आवण तुम्हाला आनांद वमळेल

आवण तुमचां काहीच कमी होणार नाही.
तुम्ही आशिर्वाद आशि िभु ेच्छव द्यव
लेखकवनां व फ़ोन करून दवद द्या
आपल्यव शित्वचां े िेल पत्ते आम्हाला द्या
वमत्ाांना आिच्यवबद्दल िेल आशि Whatsapp करा
ई सवशहत्यचे फ़े सबक
ु पेज, इन्स्टवग्रवि, टेशलग्रवि यवर्ां र ्र्तः जव र् इतरवनां व
आिांशत्त करव. सोशल वमवियावर ई सावहत्यचा प्रचार करा.
सर्वात बहुिोल अिव तुिच्यव सचू नव द्या
दाद म्हणजे स्तुतीच असावी असे नाही. प्ाांजळ मत, सूचना, टीका, ववरोधी मत याांचे स्वागत आहे. प्ामावणक
मत ज्याने लेखकाला व ईसाहित्य टीमला प्गती करण्यासाठी वदशा ठरवण्यास मदत िोईल. मराठीत अवधक
कसदार लेखन व्हावे व त्यातून वाचक अवधकावधक प्गल्भ व्हावा. अखेर सांपूणण समाज एका नव्या प्बुद्ध
उांचीवर जात रहावा.
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•
शर्नविल्ू य शर्तरिवसवठी उपलब्ध.
•
आपले र्वचनू झवल्यवर्र आपि हे फ़ॉरर्डा करू
िकतव.
•
हे ई प्ु तक र्ेबसवईटर्र ठे र्ण्यवपर्ु ी शकांर्व
र्वचनवव्यशतररक्त कोितवही र्वपर करण्यवपर्ु ी ई-सवशहत्य
प्रशतष्ठवनची लेखी परर्वनगी घेिे आर्श्यक आहे.

अनक्र
ु िशिकव
१) ्र्तःचे ्टवटाअप सरुु करण्यवची प्रशक्रयव -(Steps).
२) ३५ ्िॉल शबझनेस आयशडयव३) ऑनलवईन व्यर्सवय ४४ शबझनेस आयशडयव४) शिनी इटां नाशिप ्िॉल, आशि अँग्रीकल्चर शबझनेस
आयशडयव५) १०० िनी िेशकांग ्टवटाअप शबझनेस आयशडयव
२०२०-२१६) २० ्िॉल शबझनेस आयशडयव- (कॉलेज ्टुडांट).
७) ४६ शबझनेस आयशडयव एि.एस.एि.ई. (्टवटाअप) ८) १० शबझनेस आयशडयव टु ्टवटा ऑनलवईन /
ऑफलवइन ्टवटाअप शबझनेस९) ५ यशु नक नशर्न शबझनेस आयशडयव (्टुडांट)१०) ऑनलवईन ्टवटाअप (र्का फ्रॉि होि)
शबझनेसआयशडयव-भशर्ष्ट्यर्ेध ( िोबवईल,लॅपटॉप, इटां रनेट
कनेक्िन,श्कल)-

मनोगत
िवझे हे शलखविवचे
पशहलेच प्ु तक आहे.
िलव हे प्ु तक शलहतवांनव
खपु आनदां होत आहे.
िी
हे
पु्तक
पशहल्यवांदवच शलखत
असल्यविळ
ु े
िवझ्यवकडुन खपु कवही
चक
ु व होऊ िकतवत,
तरीपि िी हे प्ु तक शलहीत आहे. म्हिनू र्वचकवांनी हे प्ु तक
र्वचतवांनव िलव सिजनु घ्यवर्े. िी सध्यव शििि घेत आहे. िवझे
शििि हे BSC CHEMISTRY िध्ये िवझे
GRADUATION झवलेल आहे. िवझी शफल्ड जरी ही असली
तरी िी हे प्ु तक िवत् तांत्ज्ञवन आिी इटां रनेटच्यव यव २१ व्यव
यगु विध्ये ्र्तःचव ऑनलवईन / ऑफलवईन शबजनेस( ्टवटासप)
कसव उभव करतव येईल त्यवच्यव सांदभवात खपु छोटे िोठे ्टवटाअप
शबझनेस आयशडयव िी ह्यव प्ु तकव िध्ये शदलेल्यव आहेत.

यव िोबवईल इटां नेट क्रवांतीच्यव िोठ्यव बदलत्यव प्रर्वहविध्ये
आतव ्र्तःचव शबझनेस करिे खपु सोपे झवले आहे. आपि
आतःच बघतो की सांपिू ा देिवत कोरोनव िहविवरीिळ
ु े बेरोजगवरी
खपू र्वढलेली आहे, आशि कवही लोकवांच्यव नोक-यव पि गेलेल्यव
आहेत. तसेच आतव आपि बघु िकतो की सांपिू ा सरकवरी
िेत्विध्ये जॉब शिळिे पि खपु कठीि झवलेले आहे. म्हिनु यव
प्ु तकविध्ये िी खपु छोट्यव िोठ्यव शबझनेस आयशडयव
यवांच्यवशर्षयी िवशहती शदलेलव आहे. यविध्ये शदलेल्यव सर्ा
शबझनेस आयशडयव सर्ा लोकां करू िकतवत. त्यविध्ये कॉलेज
्टुडांट, बेरोजगवर, गृशहिी, जॉब करून सद्ध
ु व कवही पवटा टवईि कवि
करून ्र्तःचव ्टवटाअप शबझनेस करू िकतव.
बघयू व िवझ्यव यव पशहल्यवच शलखविवलव लोकवचां व प्रशतसवद
कसव शिळतो. र्वचकवांचव चवांगलव प्रशतसवद शिळवलव तर िी
लर्करच िवझे दसु रे प्ु तक पि तिु च्यव भेटीलव येईल. र्वचकवांनव
एक शर्नतां ी अिी की आपि आपली िते िलव जरूर कळर्वर्ी र्
िलव सद्ध
ु व आपवल्यव पढु ील अपेिव कळर्नु िवझव शलखविवचव
उत्सवह र्वढर्वर्व यव सशदच्छे ने सर्वांस नम्र शर्नांती.
…………………….. शदनेि चौरे ,
७८८७४२८७५०

एकविसाव्या
शतकातील
उद्योगसध
ं ी
……... लेखक : विनेश चौरे

१) स्ितःचे स्टाटटअप सुरु करण्याची प्रविया

(Steps) १) स्वतःची कांपनी सरुु करण्यासाठी सवाांत अगोदर
आपल्याला त्या कांपनीचा प्रकार म्हणजे एकल मालकी,
भागीदारी, प्रायव्हेट वलवमटेि, इत्यादी ठरवनू त्यानसु ार कांपनी
स्थापन करा.
२) तमु च्या पररसरात ( वजल्हा/ तालक
ु ा) वजतकी गावे आहेत.
त्या प्रत्येक गावात वकमान एक ते दोन आपले प्रवतवनधी नेमा.
तालक्ु याच्या / वजल्याच्या वठकाणी वजथे तमु चे मख्ु य कें द्र
स्थापन करा.
३) सवव मोठ्या ई- कॉमसव व लॉवजवस्टक कांपनयाांना सांपकव
साधनू तमु च्या तालक्ु यातील/ वजल्यातील वजतक्या

वपनकोिला तुम्ही सेवा परु वणार आहात, त्या वपनकोि मध्ये
दळणवळणाची जबाबदारी घ्या.
४) ववववध कांपनयाांशी तुमचे करार झाल्यावर त्याांच्याकिून
येणाऱ्या मालाचे गावाांनसु ार, वपनकोि नसु ार ववभागणी करा.
५) आपल्या ववववध गावाांतील प्रवतवनधींना वदवसातून वकमान
एकदा मख्ु य- कें द्रात यायला साांगा, आवण त्यावेळी
त्याच्ां याकिे त्यानां ी जबाबदारी घेतलेल्या गावाांचा, वपन
कोिचा माल सपु दू व करा.
६) तमु चे प्रवतवनधी आपाल्या गावाांमध्ये वदवसभरात ज्याांच्याज्याांच्या नावे वस्तु आल्या आहेत, त्याांना त्या पोहचवनू
त्याच्याकिुन सामान वमळालेल्या पावत्यावां र सया घेतील.
७) त्याच वदवशी सध्ां याकाळी वकांवा दसु ऱ्या वदवशी तमु च्या
प्रवतवनधींकिून तम्ु ही सामान पोहोचल्याच्या सयाांसवहत
असलेल्या पावत्या गोळा कराल.

८) या व्यावसायात मावहती-तांत्ज्ञानाची भुवमका महत्त्वाची
आहे. उदा. समजा मबांु ईच्या एका माणसाने िी. टी. िी. सी.
कुररअरने कोल्हापूर मधील भदु रगि तालक्ु यातील एका गावात
पाठवण्यासाठी एक पासवल पाठवले. िी. टी. िी. सी.
कुरीअरची सेवा भदु रगि पयांत असेल तर वतथनु पढु े तम्ु हाला
ते पासवल सपु दु व करतील. वतथनू तमु चा माणसू ते गावातील
दसु ऱ्या माणसापां यांत ते पासवल पोहोचवनू त्याच्याकिुन
पावतीवर सही घेऊन ती तम्ु हाला देईल. तम्ु ही तमु च्या
सॉफ्टवेअर मध्ये सामान पोहोचल्याची नोंद करून सही
असलेली पावती स्कॅ न करून सॉफ्टवेअर मध्ये अपलोि
कराल. साधारणत: दोन तीन वदवसाांत ही प्रविया पूणव होऊ
शकते.
९) व्यावसायात ववश्वासाहवता आवण खात्ीशीर माणसे असणे
गरजेचे आहे. कारण ग्राहकाकिून येणारे सामान मौल्यावान ही
असु शकते.
१०) सायकल व नागरी वाहतक
ु सुववधाांचा वापर अवधक
के ल्यास खचव कमी होऊन नफा वाढवता येऊ शकतो.

अश्या प्रकारे वरील सवव स्टेप्स चा वापर करून आपण
आपाला स्टाटवअप वबझनेस/ कांपनी/ व्यावसाय/ सरुु करून
वाढवू शकतो.

२) ३५- स्मॉल विझनेस आयविया १) ट्रै िल एजेंसी -

Travel Agency सरुु करण्यापवू ी आपण बघू शकतो
की,Tour And Travel India मध्ये खपु मोठी Industry
झालेली आहे. याच क्षेत्ामध्ये बवघतले तर भारतामध्ये खपु
प्रमाणात रोजगार वमळालेले आहे. तसेच सांयक्त
ु राष्ट्र ववश्व
पयवटन याांच्या आकिेवारीनसु ार Tour And Travel
Industry पणु व जगामध्ये ६-७% रोजगार वमळवनू देत आहेत.
हाच वबझनेस पढु ील येणाऱ्या काळामध्ये ८% प्रवत वर्वच्या
तल
ु नेने वाढू शकतो.
- ट्रे िल एजेंसी सुरु करण्यासाठी काही स्टेप्स
आहेत त्या पढु ील प्रमाणे:
१) जागा शोधणे ( place).
२) खचव वकती झाला त्याची मावहती ठे वणे.
३)वजमेदारीची जाणीव ठे वणे.

४)ऑवफस उभे करणे व लागणारे उपकरण आणणे.
५) वबझनेस रवजस्टेशन करणे.
६)) वबझनेस प्लान बनवणे.
७) बँक खाते खोलणे.
८) रेवल कांपनी सोबत जाईन होणे.
९) Govt. Approved आणी IATA मेंबर होणे.
१०) वजमेदारीची जाणीव ठे वणे.
१०) ववज्ञापन आणी वविी करणे.
२) मोिाइल ररचाजटमोबाईल ररचाजव हा वबझनेस आपण एक मोबाईल
दक
ु करू शकतो. व त्यामध्ये आपण
ु ान टाकून सरू
मोबाईल ररचाजव वबझनेस रवजस्रेशन करून हा वबझनेस
सरू
ु करू शकतो.

३) नाश्ते की िुकान-

४) ट्यश
ु न, कोवचगं सेंटर- (ऑनलाईन/

ऑफालाईन).

५) ज्युश शॉप६) टेलररंग७) िेकरी शॉप-

८) ब्लावगगं ( Blogging)ऑनलाईन, लॅपटॉप, इटं रनेट
कनेक्शन, स्ितःची िेि साईट
िनिणे.

९) यटु ् यिु चॅनेल-

१०) िेविंग कंसल्टेंट-

११) फोटोग्राफी-

१२) वटवफन सविटस-

१३) इव्हेंट मॅनेजमेंट-

१४) ऑनलाईन कोसट- ( live online courses,pdf
book courses & VIDEO tutorial based
course)

१५) पुस्तकांचे िुकान
१६) घोस्ट राइवटंग
१७) कस्टमाइज्ि ज्िेलरी

१८) एििरटाइवजंग कैं पेन िेिलपर
१९) T- स्टॉल
२०) सोशल वमविया स्टैटेवजस्ट

२१) फैशन विजाइवनंग
२२) ऑनालाईन वफटनेस इन्स्टस्ट्रक्टर
२३) ग्रावफक विजाइवनंग
२४) िांन्स्टस म्यवु जक स्कुल
२५) वस्िप्ट राइवटंग
२६) हैंिीमैन सविटस
२७) पाळीि प्राण्यांची सविटस
२८) ररसचट िेस्ि विजनेस-( कोणत्याही छोट्या
कंपनीमध्ये काम करणे)
२९) फूि ट्रक
३०) स्पोटटस कोवचंग सेंटर

३१) ट्रान्स्टसलेशन सविटस- ( कोणत्याही
सोित जॉईन होऊन काम करणे)
३२) कंसल्टंसी सविटस
३३) टुर / ट्रॅिलर ऐजेंसी (गाईि)
३४) कािट मेकर
३५) कुवकंग क्लासेज

कंपनी

३) ऑनलाईन व्यािसाय ४४ विझनेस
आयविया१) प्रवास सल्लागार
२) बेवकांग पाउिर
३) वेविांग प्लॅनर
४) पाटी / कॉपोरे ट कायविम योजनाकार
५) परदेशी भार्ा वशक्षक
६) अनवु ादक
७) T- शटव वप्रटां ींग ऑनालाईन स्टोर
८) हस्तवनवमवत वस्तांचु े दक
ु ान
९) ऑनलाईन सांशोधक
१०) कांटेंट क्यरु े शन
११) वशलाई मवशन
१२) ड्रॉप वशवपगां

१३) ताजे उत्पादन ववतरण
१४) सोशल वमविया व्यवस्थापक
१५) विक स्टाटवर / इवां िगो- गो सल्लागार
१६) ररमोट सेल्स वटम
१७) ररमोट ग्राहक सेवा एजटां
१८) SEO सल्लागार
१९) ऑनलाईन अभ्यास-िम वविी
२०) वसव्ही लेखन
२१) कोणत्याही वृत्तपत्ाची सदस्यता घ्या
२२) भार्न लेखन
साववजवनक भार्ा प्रवशक्षण
२३) स्वतः प्रकावशत लेखक
२४) घोस्टराईटर
२५) परु ावा वाचक

२६) िेटींग प्रवशक्षक
२७) वकराना दक
ु ानदार
२८) व्यावसावयक फोटो ववकणे
२९) बग चाचणी
३०) लेखापाल
३१) गांतु वणक
ु सल्लागार- (Lic, Mutual Fund,
Trading app )
३२) वकराना दक
ु ान
३३) इवां टररअर विझाईन कांनसलटांट
३४) नातेसबां धां प्रवशक्षक
३५) पोर्ण ववशेर्ज्ञ
३६) योगा वशक्षक
३७) वैयवक्तक प्रवशक्षक
३८) व्यवसाय सल्लागार
३९) वव्हविओ वनमावता

४०) नैसवगवक & सेंवद्रय सौंदयव दक
ु ान
४१) मवहला वििा ववभाग
४२) ३-वि मवु द्रत उत्पादने
४३) नैवतक फॅ शन ब्रॅि
४४) नैसवगवक मेविवसन (दतां वैद्य, इत्यादी)

४) वमनी इटं नटवशप स्मॉल, आवण
अग्रीकल्चर त् विझनेस आयविया-

१) वग्रटींग कािव वबझनेस
२) वेब विझायवनगां आणी वेब िेवलपमेंट
३) गगु ल अॅिवेटायवजांग
४) यु - ट्यबु चॅनेल
५) ब्लॉग राइवटांग
६) वेबसाईट, अॅप्स, सॉफ्टवेअर बनवणे
७) फाइनेंवशयल प्लावनगां

८) बावयांग आणी ररसेवलांग (अॅमेझॉन, वफ्लपकाटव, ई-बे)
९) ग्रावफक विझायनर
१०) एवफवलएट माके टींग
११) विवजटल माके टींग ऐजेंसी
१२) नसवरी प्लाटां सवववस
१३) िेयरी फावमांग
१४) पोल्री फावमांग
१५) वफश फावमांग
१६) अळींबी लागवि
१७) गाय व बकरी पालन
१८) फळझािे व पालेभाज्या लागवि
१९) मधमु वक्षका पालन

५) १०० मनी मेवकंग स्टाटटअप
विझनेस आयविया 2020-21-

१) अकाऊांटांट
२) ई-कॉमसव
३) टॅक्सी बवु कांग सवववस आवण सोल्यश
ु न
४) कार वॉवशगां
५) कररयर सवववस
६) फुि ऑिवररांग सवववस
७) क्लावसफाइि सवववस
८) प्रॉपटी
९) वविीओ एविवटांग

१०) सवववस प्रोवाइिर
११) विलानसर
१२) ऑनलाइन अपॉइटां मेंट सवववस
१३) चॅटीग अॅप्स
१४) वविीओ अपलोविांग वसस्टीम
१५) इमेज शेयररांग वसस्टम
१६) जाँब पोटवल फॉर जॉब वसकर
१७) लॉयल्टी ररवॉिव प्रोग्राम
१८) चॅट बॉट सोल्यश
ु न
१९) गेमींग अॅप्स बनवणे
२०) मॅवरमॉवनअल अॅप्स
२१) सोशल नेटववकां ग
२२) विलीवरी सवववस
२३) हािववेअर इटां ेवलजेस

२४) प्रमोशन वबझनेस
२५) द पॉईटां ऑफ सेल सोल्यश
ु न
२६) स्टॉक मॅनेजमेंट वसस्टम
२७) इटां रनेट ऑफ वथांग(IOT)
२८) पेमेंट गेटवे वसस्टम
२९) लाईव्ह वस्रवमांग सोल्यश
ु न
३०) KIOSK वसस्टम
३१) लाऊांड्री वबझनेस
३२) वटम मॅसेज अॅप सोल्यश
ु न
३३) ग्रॉसेरी वबझनेस
३४) आयवबईकॉन अॅप सोल्यश
ु न
३५) वॉईस कन्र्वरझेशन
३६) ग्रपु मॅनेजमेंट वसस्टम
३७) प्लमवबांग वबझनेस

३८) इव्हेंट मॅनेजमेंट
३९) मोबाईल ऑटो वकव शॉप
४०) वक्लवनांग सवववस अॅप
४१) इवां टररयर िेकोरे टर
४२) ज्वेलरी मेवकांग
४३) माके टींग कॉवपरायटर
४४) पसवनल रेनर
४५) प्रॉपटी मॅनेजमेंट
४६) ओल्ि बक
ु सेल
४७) वेविांग प्लानर
४८) अप्लायांस ररपेअरींग सवववस
४९) वेबसाईट िेवलपर
५०) बाय - सेल वेबसाईट
५१) वच्यवअ
ु ल अवसस्टांट

५२) ऑनलाईन कनसल्टांसी
५३) ग्रावफक विझायनर
५४) एम.एस. पॉवर पॉईटां विझाईन
५५) अॅप्स िेवलोपमेंट
५६) अवफवलएट माके टींग
५७) विवजटल माके टींग
५८) नेटवकव माके टींग
५९) विवप्रेस िेवलपमेंट
६०) विएट आणी सेल ऑनलाईन कोसव
६१) िोमेन सेल आणी बाय
६२) सेल्स कनसल्टनसी
६३) इनवेस्टमेंट अॅिवायझर
६४) वबझनेस कनसल्टनसी
६५) हेल्थ कोवचांग

६६) सोशल वमिीया मॅनेजमेंट
६७) सोशल वमिीया इनां फ्लऐु शां र
६८) रानसलेशन सवववस
६९) कॉनटेंट प्रफ
ु ररिींग आणी एिीटींग
७०) कस्टम प्रोिक्ट सेवलांग
७१) कोच ऑनलाइन
७२) ररअल इस्टेट अॅनॅवलस्ट
७३) UI / UX विझायनर
७४) वबल्ि अ वेबसाईट
७५) ऑनलाईन जनयाववलझम
७६) ऑनलाईन पॉिकास्ट
७७) ररमोट कस्टम सवववस
७८) ब्लॉवगांग
७९) स्टाटव अ यटु ् यबु चॅनेल

८०) वटच म्यवु झक
८१) विलानस अकाउांटींग आणी बक
ु वकवपांग
८२) रॅवल कनसल्टांसी
८३) योगा कोवचांग ऑनलाईन
८४) SEO कनसल्टांसी
८५) वॉइस ओवर सवववस
८६) कांटेंट माके टींग
८७) कॉपीरायवटांग
८८) िाटा एरां ी सवववस
८९) इवेंट प्लावनगां
९०) कस्टम फवनवचर मेवकांग
९१) सेल फोटो ऑनलाईन
९२) वॅकेशन रें टल सवववस
९३) सेल अॅक्वा, बॉटल, वॉटर

९४) मोबाईल कांप्यटू र ररपेअररांग
९५) EV चावजांग स्टेशन आणी ईलेवक्रक (कार, बाईक)
९६) ऑनलाइन एिवरटाइवजांग वबजनेस
९७) प्राइवेसी प्रोटेक्शन सवववस
९८) फूि रक
९९) ऑरगॅवनक फावमांग
१००) VR प्रोिक्ट मॅनयफ
ु े क्चररांग

६) २० स्मॉल विजनेस
आयविया फॉर कॉलेज स्टुिंट-

१) ऑनलाइन / ऑफलाइन वगफ्ट स्टोर
२) बक
ु वकवपांग सवववस
३) के क Breaker सवववस
४) बथविे पाटी इवेंट वबजनेस
५) ) सॉफ्टवेअर िेवलोवपगां वबजनेस
६) VIDI प्रोि्यसु र वबझनेस आवण सवववस
७) ESTY सेलर वबजनेस
८) VOICEOVER वबजनेस

९) ररअल इस्टेट वबजनेस
१०) प्रोफे शनल ब्लॉवगगां
११) िेटा अॅनॅवलवसस
१२) GYM वफटनेस सेंटर
१३) कांप्यटू र आणी मोबाईल ररपेअररांग सेंटर
१४) हैंिमेि ज्वेलरी वबजनेस
१५) T- शटव विझाईन आणी वप्रटां ींग वबजनेस
१६) वेब िेवलपमेंट वबजनेस
१७) अवफवलएट माके टींग वबजनेस
१८) ट्यटु ोररांग वबजनेस
१९) कनसल्टांट वबजनेस आणी SEO सवववस प्रोवायिर
२०) चाइल्ि के अर सवववस

७) ४६ विजनेस आयविया फॉर
एम.एस.एम.ई. स्टाटटअप१) वमनरल वॉटर प्लाांट
२) CFL वबल्ि, ट्यबु लाईट,CHOKE
3) मॅनयफ
ु ॅ क्चररांग ऑफ प्लावस्टक बॉटल
४) DONA,पेपर प्लाांट
५) CORRUGATED वबजनेस
६) प्लाऊि वबजनेस
७) WOOLEN वबजनेस
८) कॉस्मेवटक
९) प्लावस्टक बॉटम वबजनेस
१०) SOAP वबजनेस
११) शाांपू वबजनेस

१२) LIQUID PHENYL वबजनेस
१३) SHIKAKAI पाविर
१४) TALCUM पाविर
१५) TOOTHPASTE
१६) आयवु ेवदक आईल
१७) परफ्यमु
१८) INK प्लाटां
१९) पेवनसल आणी चॉक
२०) इवमटेशन ज्वेलरी
२१) अगरबत्ती
२२) कॅ निल
२३) स्टेपल वपन
२४) स्टेशनरी
२५) बॅग्स

२६) बेंगल ज्वेलरी
२७) ड्राय वक्लन सवववस
२८) वमक्सर मॅनयफ
ु ॅ क्चरींग
२९) बॉल पेन
३०) हँगर
३१) ईलेवक्रक वगझर
३२) फ्लावस्टक मॅनयफ
ु ॅ क्चररांग
३३) प्लावस्टक बॅग / बोरी
३४) राइस वमल
३५) गारमेंट
३६) विाांगी कें द्र सवववस
३७) आधार कें द्र सवववस
३८) टाईल्स
३९) MATCH बॉक्स

४०) OIL मॅनयफ
ु ॅ क्चररांग
४१) वप्रांटींग प्रेस
४२) स्टेनलेस वस्टल
४३) रॉ मटेररअल आणी लाईट वफटींग
४४) ईथेनॉल
४५) शॉवपांग मॉल
४६) हॉटेल

८) १० विजनेस आयविया टु
स्टाटट विजनेस( ऑनलाईन /
ऑफलाईन)-

१) टेवलमाके वटांग ( voice + marketing skills)
२) ऑनलाईन ट्यश
ु न क्लासेस (tutor.com, ok
tutor,net wizia,) zoom, google meet.
३) एिवरटीजमेंट बवु कांग सेंटर (radio channel, tv
channel, newspaper)
४) कनसल्टांनसी (real life consultancy) Facebook
page
५) प्रॉपटीज विलर

६) योगा क्लासेस
७) ब्लावगांग (use website and Google Adsense)
८) ऑफलाईन कोवचांग क्लासेस
९) सेवलांग ओल्ि आवण नयू प्रोिक्ट
१०) मेविसीन माके टींग ( ऑनलाईन विवलवरी)

९) ५ युवनक न् नविन विझनेस
आयिीया१) कॅ टररांग सवववस बॉय- ( website बनवनू हा वबझनेस
आपण ऑनलाईन करु शकतो)
२) वबवल्िांग कांस्रक्शन सप्लाई३) ऑटोररक्षा अॅिवरटाईवजगां सवववस४) वमनी इटां नववशप- विवजटल माके टींग एजेंसी ( स्वतःची
DIGITAL MARKETING स्टाटवअप कांपनी खोलणे)
५) वग्रटींग कािवस आणी ग्रावफक विझाईन सवववस- ( स्वतःची
Website बनवणे)

१०) ऑनलाईन स्टाटटअप
(िकट फ्रॉम होम)
विझनेसआयविया-भविष्यिेध
( मोिाईल,लॅपटॉप, इटं रनेट
कनेक्शन,वस्कल)-

१) Editorial Writer's
२) Researchers
३) Software Developers
४) Data Scientist
५) Graphic Designers

६) Video Editors
७) Digital Content Script Writers
८) Advertising Professionals
९) Senior Management
१०) Academic Expert's
११) Social Media Expert's
१२) Website and Apps Developer's
१३) Cyber Controller Experts
१४) Hacking Expert's
१५) photography
१६) Data Entry
१७) Google survey

B 2 B वबझनेस आयविया१) Online Bookkeeping
२) Business Broker
३) Officespace Rental
४) Virtual Call Center Operator
५) Language Translation
६) Importing Electronic OEM Gadgets
७) Online E-commerce Store
८) Affiliate Marketing
९) Data Analyst Consultant
१०) Digital Marketing Campaign
Manager

११) Niche Website Owner Using
WordPress
१२) SEO Experts and Software
Developer's
१३) Business Incubator
१४) Security Service

Arts and Media Business
१) Self Publishing
२) Social Media Consultant
३) Content Writer Marketing
४) Podcasting
५) Blogging
६) You Tube
७) Handmade Goods
८) Make-up Artist
९) E-magazine
१०) Drone video prenour
११) Graphic Design Artist
१२) Subscription Service Owner

Education Related Businesses
Opportunity
1) Language Teacher
2) Online Teaching
3) Online Course ( video and pdf)

Hospitality and Food Business Idea१) Hostel Owner
२) Event Planner
3) Catering Business
४) Organic Food Catering
५) Organic Tea Caffe

Technology Business Idea
१) Mobile App Developers
२) Custom Drone Builder
३) VR / AR App Developers
४) Web Developer
५) Smart Home Contractor
६) Career Coaching
७) Virtual Assistance
८) Green Cleaning App
९) Mobile Medical App

