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प्रिय भारतीयाुंनो, माझ्या बुंधूुंनो, आणण भगगनीुंनो
www.theitmall.in घेऊन आलाय नौकरी आणण व्यवसाय करण्याची सुंधी

◦गुंतवणक
ू नाही
◦ऑफिस फकुंवा दकानाची गरज नाही
◦पररवहन फकुंवा गोडाऊन ची गरज नाही
◦कोणी बॉस नाही
◦सट्टी ची गरज नाही
◦ जसुं काम, तशी कमाई

थोडक्यात आपल्याला स्माटट काम करायचे आहे

◦ते सगळुं ठीक, पण कमाई फकती?
◦ नोकरी (कममशन) वाल्याला
39000 - 1,04000 पयंत जाऊ शकते

◦ आणी जर बबझनेस केला तर , जजतकी
माणसुं लावाल तशी कमाई , मानसी
47680 महहन्याला . म्हणजे जर १०
माणसुं लावली तर 4,76,800 !!
महहन्याला…..

वा क्या बात हैं

!!

नेमकुं काय काम करायचे आहे ?

नोकरी

◦ ित्येक बबझनेसमनला, आपला बबझनेस
वाढवायचा आहे
◦ त्यासाठी आपल्याला त्याला त्याचा बबझनेस तो
कसा वाढवू शकेल, आणण आपण काय करू
शकतो ते साुंगायचे
◦ कुंपनी ने रे डडमेड िेसट
ें े शन आणण यट्यब वर
प्रवडडओ हदले आहे त, ते कस्टमर ला दाखवायचे,
त्याला ऑनलाईन रजजस्टर करायचे, आणी
कठलीही जाहहरात / ऍड त्याला घ्यायला
लावायची

नेमकुं काय काम करायचे आहे ?

नोकरी

◦ रजजस्रे शन िकट आहे . जाहहरात हह िक्त 3000
रु वर्ाटला.
◦ अशा ित्येक जाहहरात - ऍड / रे जजस्रे शन झाले
फक 500 पेमेंट कन्िमट !!
◦ साधारण ६-८ रे जजस्रे शन हदवसाला करता येतात
◦ हदवसाला जास्तीत जास्त १० रजजस्रे शन मलममट

नेमकुं काय काम करायचे आहे ?
नोकरी

◦ समजा मी 8 रे जजस्रे शन + ऍड दर हदवशी केले
, महहन्याचे 26 हदवस काम केले. तर माझुं
पेमेंट फकती होईल ?
◦ टोटल रे जजस्रे शन + ऍड = 8 X 26 = 208

◦ 208 वर ित्येकी 500 कममशन
= 208 X 500 = 1,04,000 !!
(TDS 3.75% applicable. Yearly TDS
certificate will be given)

नेमकुं काय काम करायचे आहे ?

नोकरी

◦ समजा मी िक्त 3 रे जजस्रे शन + ऍड दर हदवशी केले ,
महहन्याचे 26 हदवस काम केले. तर माझुं पेमेंट फकती
होईल ?
◦ टोटल रे जजस्रे शन + ऍड = 3 X 26 = 78

◦ 78 वर ित्येकी 500 कममशन
= 78 X 500 = 39000 !!

(TDS 3.75% applicable. Yearly TDS certificate will
be given)

मला नोकरी करायची आहे , कशी सरुवात करू ?

◦ https://khatrisolutions.com/register वर
रे जजस्रे शन करायचुं, माझा resume / biodata ,
आधार , ऍड्रेस िूि , आणण बँक अकाउुं ट डडटे ल्स
द्यायचे. पिोिाइल अिूव्ह झाल्यानुंतर, माझ्या
गरजेनसार मी पॅकेज ननवडतो. हे काम मी पाटट टाइम
फकुंवा िल टाइम काम करू शकतो
◦ मला कॉजन्िडन्स नसेल तर िक्त १ महहन्याचुं
रे जजस्रे शन िक्त ५०० रुपयाुंमध्ये करायचुं
◦ फकुंवा ३ महहने, ६ महहने, १ वर्ाटचुं ... मला जसा
वाटे ल तसुं रे जजस्रे शन करून माकेहटुंग ID घ्यायचा.
ठरलेल्या पॅकेज चा कालावधी सुंपल्यावर ID
डडऍजक्टव्हे ट होतो . नुंतर तम्हाला परत पॅकेज घ्यावे
लागते

मला नोकरी करायची आहे , कशी सरुवात करू ?

◦ टॅ बलेट (१० इुंच +) फकुंवा लॅ पटॉप स्वतःचा
वापरायचा आणण माकेहटुंग सरु करायची

◦ कस्टमर रे जजस्रे शन करताना माझा
माकेहटुंग ID टाकायचा ... बस्स

◦ ऑटोमॅहटक दर महहन्याला ५ तारखेच्या
आत माझ्या अकाउुं ट ला माझुं कममशन
जमा होणार

◦ िक्त ३.७५% टीडीएस कट होणार . मला
वर्ाटचुं टीडीएस सहटट फिकेट ममळणार
◦ इतका सोपुं आहे !!

िश्न

◦ माझ्याकडे टॅ बलेट फकुंवा लॅ पटॉप नाही …..
◦ एक तर स्वतः खरे दी करा फकुंवा कुंपनी कडून
घ्या
◦ कुंपनी कडून घेतला , तर १५००० सेक्यररटी
डेपोमसट द्यावे लागेल

◦ मी कधी माकेहटुंग केली नाही

◦ कुंपनी चे ऑथोराइज्ड रै ननुंग सेन्टर आहे , िक्त
२००० मध्ये ३ हदवस िल्ल टाइम ऑनलाईन
रै ननुंग तम्ही घेऊ शकता
◦ https://khatrisolutions.com/trainingpartners/

बबझनेस

◦ तमची माकेहटुंग टीम तम्ही स्वतःच ननवडा. त्याुंच्याकडून सेक्यररटी डेपोमसट घ्या आणी
त्याचेच टॅ बलेट आणा आणी टीम ला द्या, त्याुंच्याकडून एका वर्ाटचा बॉण्ड मलहून घ्या
◦ https://khatrisolutions.com/register-business वर बबझनेस रे जजस्रे शन करायचुं.
िोिाइल अिव्ू ह झाल्यावर, १०,२०,३० तम्हाला जसुं वाटलुं त्या टीम च्या साईझ च
रे जजस्रे शन करा
◦ समजा तम्ही १० टीम साईझ साठी रे जजस्रे शन केलुं. एकाच अकाउुं ट वर १० माकेहटुंग
ID बनवून ममळतील एका वर्ट साठी. तमची माकेहटुंग टीम ला ित्येकाला एक ID द्या.
ित्येक जण कस्टमर रे जजस्रे शन करताना स्वतःचा माकेहटुंग ID टाकेल.
◦ बस इतकुंच

◦ दर महहन्याला तमच्या सगळ्या टीम च टोटल पेमेंट पढच्या महहन्याच्या ५ तारखेच्या
आत ऑनलाईन तमच्या बँक अकाउुं टला जमा होईल

बबझनेस

१० च्या टीम साठी माझुं पेमेंट फकती असेल ?

◦ समजा सरासरी ६ रजजस्रे शन + ऍड ित्येकी
धरूया. रोज ६ पेक्षा जास्त रे जजस्रे शन + ऍड
असल्याने तमचुं पेमेंट यापेक्षा नक्कीच जास्त
होईल
◦ 6 X 26 (कामाचे हदवस ) = 156

◦ KSS कडून पेमेंट ित्येक रे जजस्रे शन + ऍड ला
500 रु

◦ एका माणसाचे महहन्याला मला फकती
ममळतील?
◦ 156 X 500 = Rs 78000

बबझनेस

◦मला ित्येकाला 18000 पहहल्या 100
रे जजस्रे शन + ऍड चे द्यायचे आणण
नुंतर 220 रु दर रे जजस्रे शन + ऍड
◦56 X 220 = 12320

◦टोटल 18000 + 12320 = 30320
◦माझा निा = 78000 – 30320

= 47,680

प्रत्येकी

बबझनेस

◦ माझी टीम जर 10 ची असेल, तर
◦ 47680 X 10 = 4,76,800/ महहना

!!

◦ माझी टीम जर 20 ची असेल, तर
◦ 47680 X 20 = 9,53,600 / महहना

!!

◦ माझी टीम जर 30 ची असेल, तर
◦ 47680 X 30 = 14,30,400 / महहना

!!

फकती माकेहटुंग टीम लागेल?

◦ िक्त महाराष्ट्रात ३७४२ ची गरज आहे . पण
ू ट भारतात २०,०००+ ची गरज आहे
Thane
Pune

369
314

Mumbai Suburban
Nashik
Nagpur
Ahmednagar
Solapur
Jalgaon
Kolhapur

312
204
155
151
144
141
129

Aurangabad

123

Nanded
Mumbai City
Satara
Amravati
Sangli
Yavatmal
Raigarh

112
103
100
96
94
92
88

Buldana
Bid
Latur
Chandrapur
Dhule
Jalna
Parbhani
Akola
Osmanabad
Nandurbar
Ratnagiri
Gondiya
Wardha
Bhandara
Washim
Hingoli
Gadchiroli
Sindhudurg
TOTAL

86
86
82
73
68
65
61
60
55
55
54
44
43
40
40
39
36
28
3742

मग, करायची सरुवात ...

Our Office
CONTACT US

KSS
Azad Chowk, CIDCO-N8,
Aurangabad,
Maharashtra - 431003
Anand.khatri@khatrisolutions.com
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