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नोटाबंद ने खुला केला डिजटल हायवे
धडाकेबाज $नण%य...
पंत(धान नर) मोद +यांनी धडाकेबाज $नण%यांची शंख
ृ लाच चालू केल आहे 1क काय कोण जाणे. (थम
पा1क4तानवरचा सिज%कल 46ाईक-१ आ9ण आता नक
ु ताच भारतीय काळा बाजार करणा<या मंडळीं व=> केलेला
“नोटा बंद ” =पी सिज%कल 46ाईक-२. +या $नण%याब?ल ववध मा@यमातून स@या (चंड बोलले जात आहे . आपण
Aया वषयी येथे फार चचा% न करता आपला जो (मख
वषय आहे . online यवसाय, इ-कॉमस%-Aयावर होणारे
ु
पKरणाम, उपलMध संधी इ. वर थोडं अOधक बोलूया.

आपPयाला खरच सांगून गोRट कळत नाह त का?
परवाच एका UमVाने +याब?ल बोलताना असे मत यWत केले, कX आपPयावर–Yहणजे भारतीयांवर गोRट चWक
सWतीने लादायला लागतात. तरच Aया ते करतात, आचरणात आणतात. Yहणजेच मोद साहे बांना आपPया
जनतेला “ डिजटल” हायला Uशकवायचच आहे Yहणे, Yहणून हे पाउल. युिWतवादात फारसा अथ% नसला, तर ह
हा पKरणाम Yहणून तर $निZचत झालाय-होणार आहे . Yहणजे \या मंडळींनी–सुUश] त, \येRठ नागKरक वगैरे
\यांनी थोडं लांबून +या डिजटल यवहार प>ती पा`हPया होAया, Aया एकदम Aयांaया पुbयातच येउन ठाकPया.
Yहणजे AयांUशवाय गAयंतरच उरले नाह . Yहणजे सगळीकडे 9खशात “कॅश” घेऊन 1फरायaया ऐवजी बँकेचे डेgबट
1कं वा कधी कधी hेडीट काड% घेऊन 1फरणे अगAयाचे होऊ लागले. +याUशवाय \या वगा%ला +याची ओळखह
न हती, Aयांना Yहणजे अध% Uश] त वग% – कम%चार – जो आपPयाकडे मोjय
् ा (माणात आहे , Aयांना एकदम
“ डिजटल” इं डया Yहणजे खरे काय हे फटWयात कळले.

सम4या=संधी.
सम4या तर आहे च. मा@यमं इतकX बmबाबmब करताहे तच कX Aयाब?ल. पण ह च तर खर संधी आहे . ह एक
hांतीच Yहणता येईल. अगद शेतक<यांaया बांधापयnत फटWयात पोचoयाचा हा एक हायवेच खुला झालाय. आ9ण
जबाबदार उpयोजक अथवा यापार ह संधी सोडणार नाह च. सवा%त मोठq संधी Yहणजे “ डिजटल” पैसे

$वीकारणे. +या कKरता (थम Aयाला 4वत:ला तयार हावं लागेल. मनोभूUमका बदलावी लागेल. अजूनह काह
यापार Aया मानUसकतेत नाह येत. Aयांना वेडी आशा आहे कX काय – अचानक पs
ु हा $नण%य “'र(हस)” होईल...?
असं काह

हायचं नाह ये. चमAकारतर नकाच अपे ु. Aयापे ा 4वत: बदला – लवकरात लवकर. +या सम4येला

संधी समजा – आहे च ह . मोjी संधी- आयRु यात एकदाच येणार .

कशी कराल “एन कॅश” ह संधी?
१.

कत)(याचे भान:
वर YहटPया(माणे आधी 4वत:पासून सु=वात हे भान ठे वा. यापार – उpयोजक Yहणून wाहकांसाठq
खरे द साठq माग% उपलMध कxन दे णे हे आपले कत% यच आहे .

२.

छो0या(यवहारांचा 12न 1थम सोडवा.
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सव%(थम paytm 1कं वा तAसम कंपsया pवारे डिजटल पेमट 4वीकारoयासाठq काय करावे लागेल हे
पहा. तAपरतेने पाठपुरावा करा. िजतWया लवकर तुYहाला `ह सु वधा Uमळे ल $ततWया लवकर ती
उपलMध कxन ~या. तुमचा जर 1करकोळ वhX व4तूंचा यवसाय असेल, तर +या सु वधे pवारे तुYहाला
wाहक Aयांaया फWत “मोबाईल” वxन पेमट कx शकेल. अगद “७ =पये” इतके छोटे पेमट 4वीकारणारा
चहावाला नेटवर चांगलाच (Uस> आहे .

३.

इंटरनेट बँ8कं ग :वारे पेम;ट $वीकारा:
ह सु वधा AवKरत चालू होऊ शकेल. फWत तुमaया स@याaया बँकेत जावे लागेल. तेथील अOधकार
+याबाबत तुYहाला माग%दश%न करतील. तुमचा यवसाय डिजटल करoयाचा हा एक अAयंत सोपा व
जलद माग% आहे . एकदा का +या (कारची सवय झाल 1क, तुमची सव% पेमट pयायची 1कं वा ~यायची
कायमची कटकट Uमटून जाईल. हां – हे एकदाच Uशकायचा Vास माV ~यावा लागेल. ह खरं Yहणजे
“इ-कॉमस)” मधील खर मुहूत%मेढ ठx शकते.
तुमचा यवसाय मो‚या कंपsयांना सेवा पुर वoयाचाअसेल, 1कं वा एखादं दक
ु ान असेल; इंटरनेट बँ8कं ग

हा एक अ?यंत @व2वसनीय, $व$त व जलद माग) आहे .
४.

वेबसाईटवर पेम;ट गेट-वे:
हा एक अजूनह पढ
ु चा माग%. तुYह जर का इ-कॉमस% साईट 4था पत करत असाल, तर हे तर
अAयावZयकच आहे ; परं तु काह च व4तू जर ( ठरा वक.. अगद

५-७-१० च ) वकत असाल, तसेच

यवहारांचे (माण जर का फार अOधक नसेल; तर “instamojo” सारखी एखाद कंपनी तुYहाला
+याबाबत नWकX उपयुWत ठरे ल. परं तु जर मो‚या (माणावर यवहार होणार असतील, तर माV
cavenue 1कं वा billdesk 1कं वा payumoney असेह पया%य वापरायला हरकत नाह .
५.

तुमEया Fाहकांना Gया@वषयी माIहती :या:
तुमaया wाहकांना तुYह “ डिजटल पेम;ट” 4वीकारता ह मा`हती यवि4थतपणे pया. तुमaया दक
ु ान,
office, यवसायाaया `ठकाणी, वेबसाईट, फेसबुक वर, whatsapp वर, सव%V हे अगद “viral” करा.
दक
ु ाना अथवाकाया%लयाबाहे रमोठा फलकह लावायला हरकत नाह . LED ट ह असेल, तर Aयावर
चटकन एक 4लाईड अपलोड कxन ~या. wाहक आक ष%त करoयाची ह एक नामी संधी आहे .

६.

Fाहकांना “1PशQRत” करा:
थोडं “अती” च होतंय का हे ? शWय आहे . पण एखाद आवाWयाबाहे रची गोRट Uमळवायची असेल, तर
+या अशा “अती” Yहणजेच extra aया शकला लढवा या लागतीलच. काय करता येईल ?

अ) मा`हतीपVके दक
ु ान अथवा काया%लयाबाहे र पन अप 1कं वा चWक वाटून कxन डिजटल पेमट
साठq काय करावे हे सांगता येईल.
आ) पेपरांतून पVके वाटता येतील.
इ) स@याaया wाहकांचा sms 1कं वा whatsapp wप
ु कxन सांगता येईल. whatsapp ि(हडीओ हा
झटकन कळतो.
ई) एखाद
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उ) अOधक (गत माग% Yहणजे : तुमaया सोशल नेटवWस% वxन +या वषयी ठरा वक अंतराने

तुYहाला पो4•स टाकत राहता येतील.

वेळेत पावले उचला.
+याUशवायह तुYहाला अनेक गोRट सुचू शकतील, Aया करा. िजतWया लवकर कराल, $ततकX ह “ डिजटल” संधी
अOधक “ि(हिजबल” होईल आ9ण एका झटWयात तुमचा यवसाय एका न या उं चीवर तुYहाला नेता येईल.
इंwजीत एक Yहण आहे :
“A stitch in Time, saves Nine” Yहणजेच वेळेत टाकलेलं एक पाउल पुढची अनेक ओझी हलकX करतं. आ9ण
उशीर केलात, तर ह टाकावं लागेलच, नाह तर अशी अव4था हायची...
“4व–न झरे फूल से,

मीत चुभे शूल से,
लट
ु गये Uसंगार सभी बाग़ के बबल
ू से,
और हम खड़ेखड़े बहार दे खते रहेकारवां गज़
ु र गया, गब
ु ार दे खते रहे !”

डिजटल एWस(ेस हायवे वर आपले सहष% 4वागत !

- सौUमV घोट कर,
Online Marketing चे सPलागार,
Joy Web Services Pvt. Ltd. पण
ु े चे संचालक

या @वषयाशी Yनगडीत असलेले अजून लेख वाचायचे अस[यास अथवा download करायचे
अस[यास या link वर click करणे ===> http://joywebservices.com/vichakshan/
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