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माग�दश�न व

इंटरनेट आ	ण सोशल मी�डया�या

जगभरातील�करोडो  लोकांपय�त पोहोचवणे

�ड	जटल 	!हडीओ कंटे#ट$ार% घरबस(या

यामधील स*याच े सवा+त ,भावी -हणजे

दे/यापय�त, प2ुतकांची�मािहती�सांग/यापासनु�त�ेशेती�कशी�करावी

त�ेउखाणे�घ/ेयापय�त. संगीत, नृ8य, गाणे

खेळावते, �कत+ने, !या:याने, ,वचने�अशा�<व<वध�<वषयांवरचे

मािहती�>कवा�कौश(य�त-ुही�य@ुबु�या�मा*यमातनु�लाखA�लोकांपय�

कम<वत�रहा. कमाई�थेट�बँक�खा�यात

 

• ही�काय�शाळा�कोणासाठी�?             

• १५�वषा+वरील�वयाची�कोणतीही�!यDE

• कोणतीही�Fमता, Gान, कौश(य�आ	ण

असणारी�!यDE 

• यवुक, यवुती, लखेक, !या:याते

,ा*यापक, इं	जनीअर, वकEल, 

,	शFण संHा, सािह8यसंHा, ना@संHा

• �माट�फोन व संगणक हाताळता

लेखक आिण एक कोटी वाचक यांना जोडणारी अिभनव सािह�य चळवळ

आयो"जत  

���� ������ �	

४-५�मे�२०१९ 

व +ा�य",क - दोन -दवसीय काय�शाळा

मी�डया�या यगुाम*य,े आप(या ,<तभलेा, �नIमतीला� आ	ण�

पोहोचवण ेसहज शJय झाल ेआहे. 8याबरोबरच आप(या

घरबस(या नाव आ	ण पसै े कम<व/या�या अग	णत संधी

-हणज े य@ुबु..!� अगदी� सईुत� दोरा� ओव/यापासू

प2ुतकांची�मािहती�सांग/यापासनु�त�ेशेती�कशी�करावी?, उQोग�कसा�करावा

गाण,े 2वयंपाक, <वनोद, गोRी, क<वता, <चS�ेकशी�काढावीत

,वचने�अशा�<व<वध�<वषयांवरच�ेमाग+दश+न�य@ुबुवर�उपलUध

मािहती�>कवा�कौश(य�त-ुही�य@ुबु�या�मा*यमातनु�लाखA�लोकांपय�त�पोहोचवा�आ	ण�दरमहा�

खा�यात�जमा�होणार... 

            –�अगदी�+�यकेासाठी...! 

वयाची�कोणतीही�!यDE 

कौश(य�आ	ण�सादरीकरणाची�आवड�असललेी� >कवा� 	शकून� Vयायची�तयारी�

!या:यात,े कवी, कलाकार, गायक, नत+क, सं<गतकार

, डॉJटर, !यावसा<यक,  आXकटेJट, सीए, <वQाथ[

ना@संHा, गणेशो8सव मंडळे, राजकEय नेत,े काय+कत\

हाताळता यणेे आव2यक 

 
वाचक यांना जोडणारी अिभनव सािह�य चळवळ 

�	
...! 

काय�शाळा 

�नIमतीला� आ	ण� <व<वध कौश(यांना 

आप(या Fमतांचा�उपयोग�क]न 

संधी �नमा+ण झा(या आहेत. 

अगदी� सईुत� दोरा� ओव/यापासनू� त�े कायदेशीर� स(ला�

उQोग�कसा�करावा?, महंेदी�लाव/यापासनू�

<चS�ेकशी�काढावीत?, खेळ�कस�े

य@ुबुवर�उपलUध�आहे.�तमु�या�जवळची�

त�पोहोचवा�आ	ण�दरमहा�“-नरंतर�उ�प6”�

सादरीकरणाची�आवड�असललेी� >कवा� 	शकून� Vयायची�तयारी�

सं<गतकार, <चSकार, 	श(पकार, 

<वQाथ[, शाळा, महा<वQालय,े 

काय+कत\, नगरसवेक इ. सव+ 



• कृपया ल,�:ा... 

• गुगल� _रपोट+नुसार� २०२५� पय�त� टी!ही� चॅने(स� आ	ण� वत+मानपS�े यांचा� स*याचा� काही� लाख� कोटी cचा�

!यवसाय�१०% वर�यणेार�आहे.�५जी�/६जी� इंटरनेटमळेु�मोबाईलवरच�य@ुबु$ार%� 	!हडीओ�व�वत+मानपS�े

पाहता� यणेार. अशावळेी� gषार, कRाळू� आ	ण� काहीतरी� क]न� दाख<व/याची� इ�छा� असणाiया, 	जj�

असणाiया�यवुक�यवुती cना�य@ुबुर� -हणून�करीयर�या�व� !यवसाया�या�खूप�चांग(या� संधी� �नमा+ण�होत�

आहेत. 

• फ़ोUस+�मा<सका�या�सव\नुसार�अम_ेरकेतील�७�वष\�वय�असल(ेया�“रायन” �नावा�या�मलुाच�ेलहान�मलुां�या�

नवन<वन�खेळ/यांची�मािहती�देणार%�य@ुबु�चॅनेल�हे�२०१८�सालच�ेसवा+<धक�कमाई�करणार%�य@ुबु�चॅनेल�

आहे. 8याची�२०१८�सालची�कमाई�ही�तUबल�२०�दशलF�अम_ेरकन�डॉलर�-हणज�े१४०�कोटी�pपय�ेइतकE�

आहे.  

• भारतीय� य@ुबुस+� म*य�े �नशा� मध	ुलका, तqय� भट, rतुी� आनंद, करण� <गल� इ8यादी� तpण-तpणी�

देखील�र%<सपी, मकेअप, 2टॅ#डअप कॉमडेी, फॅशन इ8यादी�<वषयांसंबंधीत�य@ुबु चॅने(स�मधनू�लाखA�pपय�े

कम<वत�आहेत.     

• माग�दश�क:  

१) <वuणु�वजाड\,  २) सं�दप�यादव, ३) ,ा. 	F<तज�पाटुकल े

 

• सम<वयक:  

,ा. अ�नकेत�पाटील�आ	ण�<वनायक�पाटुकल े

 

• +"श,णातील�मु>े:  

या काय+शाळेम*य े य@ुबु चॅनल संक(पना व चॅनलसाठी आवxयक गोRी, चॅनलसाठी <वषयांची �नवड व 

अyयास, 	!हडीओ िzएशन व ए�ड>टग, चॅनेलच े सब2zायबस+ कस े वाढवायच?े, चॅनेलला जािहराती कशा 

<मळवाय�या?, सच+ इं	जन ऑ|ीमाझशेन (SEO), थंबनेल कxटमायझशेन, चॅनेल�या मा*यमातनू कस े पसै े

कमवायच?े, इतर मा*यमातनू चॅनेल$ार% कस ेपसै ेकमवायच?े, इतरांसाठी कस ेचॅनेल तयार कpन Qायच?े  

 



● काय�शाळा -दनांक: ४-५�म�े२०१९ | वेळ:  सकाळी ११.०० त�ेसं*याकाळी ६.००   

● काय�शाळा  ?ळ: पं�डतराव�आगाशे�शाळा, ६६/५�लॉ�कॉलजे�रोड, एरंडवणे, पणेु�-�४११००४  

● सहभागी @यAB संCया: ४० (मया+�दत) 

● काय�शाळेचे शुEक : ४०००/- ,<त !यDE�।�( चहा, नाRा, �पारच�ेजवेण, �कट, नोटस�इ. )  

*-वG�मराठी�पHरषदेJया�आजीवन�सभासदांसाठी�:�३०००/- 

*<व��मराठी�प_रषदच�ेआजीवन�सभासद�हो/यासाठी�

https://www.vishwamarathiparishad.org�या�संकेतHळाला�भटे�Qा. 

● बँक खा�याची मािहती : बँकेच ेनाव - बँक ऑफ महाराu�   

खा8याच ेनाव : सािह8य सते ू                खात ेzमांक : 60291912085 

शाखा : डेJकन 	जमखाना, पणु े    IFSC Code : MAHB0000003 

●  नMदणी कशी करावी ? 

१) www.sahityasetu.org या संकेतHळावर�शु(क�भpन ऑनलाईन नAदणी�करा.  ( Nकवा�) 

२) सोबत जोडललेा काय+शाळेचा नAदणी अज+ भरा�व�सािह8य सते�ूया वरील बँक खा8याम*य ेकाय+शाळेच ेशु(क 

भरा. 8यासोबत आधार >कवा पॅन काड+ची छायां�कत ,त जोडून ती सािह8य सते�ूया प¨यावर पाठवा. 

३) नAदणी अज+ भ]न, शु(क बँक खा8याम*य े (रोख / ऑनलाईन बँ>कग) $ार% भ]न 8याची पावती आ	ण 

ओळखपS 2कॅन क]न  namaste@sahityasetu.org या ई-मलेवर पाठवा ( Nकवा�)  ७०६६२५१२६२ या 

zमांकावर !हॉटसअपने पाठवा. 

●  काय�शाळेसाठीचे -नयम आ"ण अटी : 

१) एकदा केललेी नAदणी कोण8याही कारणा2तव रj करता यणेार नाही. 

२) एकदा भरलले ेनAदणी शु(क कोण8याही कारणा2तव परत केल ेजाणार नाही. 

३) आयोजकांतफ\ �राह/याची�सोय�केली�जाणार�नाही. 

४) काय+शाळेम*य ेसहभागी होणाiयांना सहभागाच े,माणपS �दल ेजाईल. 

५) कोण8याही तzारी cसाठी #यायालयीन ,िzयचेी सीमा पणु ेशहर #यायालयीन FेS हे राहील. 

• काय�शाळेसाठी पुव�नMदणी आव2यक 

• टीप: सहभागी @यAB Pनी आपEया सोबत �माट� फोन अथवा लॅपटॉप आणण ेआव2यक.  



एक लाख लेखक आिण एक 

माग�दश�न व

����

नMदणी�-दनांक�: जमा�केलेली�रSकम�

नाव: rी. / सौ. / rीमती�/ कु. : _________________________

पणू+�प¬ा: _______________________________

!हॉट्सअ ॅप�z.: ___________________________

ई-मले�: ______________________________

जqतारीख: ___________________ 

!यवसाय: __________________________________________________

स*या�2वत:चे�य@ुबु�चॅनल�आहे�का�? अस(यास�मािहती�Qावी

_______________________________________________

आपण�कोणकोण8या�<वषयांवरील�य@ुबू�चॅनल

____________________________________________

वरील�काय+शाळेबjल�सव+�मािहती�व�2व]प�आपण�समजावनू�घतेल�ेआहे�का�

सािह8य�सतेू�आयो	जत�“ यश�वी युUुबर बना

मला�याम*य�ेसहभागी�क]न�Vयाव,े ही�<वनंती

                                                                                               

िठकाण: ___________________________

-दनांक: ___________________________

 

लेखक आिण एक कोटी वाचक यांना जोडणारी अिभनव सािह�य चळवळ

आयो"जत  

व +ा�य",कपर आधाHरत दोन -दवसीय काय�शाळा 

���� ������ �	
...!  
 

नMदणी�अज� 

जमा�केलेली�रSकम�:  
रोख������।�चेक������।�ऑनलाईन�

| इतर�: ____________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

___________________________________ फेसबकु�खाते: _____________

वय: ____________________ वष\ ®लग:     ¯ी����

________________________________________________________________________________

अस(यास�मािहती�Qावी: ____________________________________________

_______________________________________________________________________________________

<वषयांवरील�य@ुबू�चॅनल�बनव�ूइ°�छता? : ___________________________________________

_______________________________________________________________________________________

वरील�काय+शाळेबjल�सव+�मािहती�व�2व]प�आपण�समजावनू�घतेल�ेआहे�का�? :   होय�����  / नाही�

बना ”�या�काय+शाळेम*य�ेमी�2वत:�या�इ�छेने�सहभागी�होऊ�इ°�छतो�

ही�<वनंती.                                           

                                                                                                                कळाव,े 

_______________ सही: _____________________

________________ नाव: ______________________

 

वाचक यांना जोडणारी अिभनव सािह�य चळवळ 

 

 

।�ऑनलाईन����� PAYTM ���� 

______________________ 

___________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

____________________________ 

¯ी����/     पpुष 

________________________ 

______________________________ 

__________________________________ 

________________________________ 

_____________________________________ 

नाही����� 

�या�इ�छेने�सहभागी�होऊ�इ°�छतो�/ इ°�छते. कृपया�

 

________________________ 

_______________________ 


