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अडचणींिर मात करा, ‘स्टाटक-
अप’ने झपे घ्या! 

युट्यूबर रणिीर अऱाबादीयाने ददऱा 
तरुणाईऱा मंत्र 

  

नागपूर, ता.  २४ : आऩल्मा भनातीर वंकल्ऩनांना भूतत रुऩ आणण्माचे 
स्टाटत-अऩ शे भोठे भाध्मभ आशे. भात्र अनेकदा मावलऴमी ऩुयेऩुय भाहशती 
नवल्माने अऩमळाचा वाभना कयाला रागतो. कोणत्माशी गोष्टीच्मा 
मळावाठी कोणततशी अऩेषा न ठेलता काभ कयणे ल इतयांना देत याशणे 
शी बालना आलश्मक आशे. काभातीर वातत्म आणण त्माभागची भेशनत 
शी कोणत्माशी उद्मोगावाठी आलश्मक आशे. भात्र मा वलाांभध्मे अनेक 
अडचणी मेतात मा अडचणींचा धैमातने वाभना कया, अडचणींलय भात कया 
आणण आऩल्मा वंकल्ऩनांना ‘स्टाटत-अऩ’ची जोड देउन झेऩ घ्मा, अवा भंत्र 
वुप्रसवद्ध मुट्मूफय यणलीय अराफादीमा मांनी भानकाऩूय स्टेडडमभभधीर 
उऩस्स्थत तरुणाईरा हदरा. 



‘इनोव्शेळन ऩलत’च्मा दवु-मा हदलळी ‘स्टाटत-अऩ’ पेस्टभध्मे वुप्रसवद्ध 
मुट्मूफय यणलीय अराफादीमा मांनी  ळतनलायी (ता.२४) भानकाऩूय मेथीर 
वलबागीम क्रीडा वंकुरातीर इनडोअय स्टेडडमभभध्मे उऩस्स्थत तरुणाईळी 
वंलाद वाधरा. मालेऱी तरुणांच्मा भनातीर प्रश्नांना उत्तय देत त्मांना 
‘स्टाटत-अऩ’चा नला भंत्रशी त्मांनी हदरा. 

असबमांत्रत्रकी सळषण घेउनशी कोणत्माशी कंऩनीभध्मे प्रेवभेंटभध्मे 
वशबागी झारो नाशी. माभागे स्लत:च स्लत:चा फॉव फनामचे शी बालना 
शोती. त्मातून ऩुढे अनेक अडचणींलय भात करून मुट्मूफ चॅनेरचा उदम 
झारा आणण तो जगाने डोक्मालय घेतरा. केलऱ एक वंकल्ऩना आणण 
त्मालयीर वातत्माने कयण्मात मेणायी भेशनत शी कोणतशेी कामत मळस्ली 
कयण्मावाठी आलश्मक आशे, शी सळकलण आमुष्मात ऩदोऩदी सभऱत आशे, 

अवेशी वुप्रसवद्ध मुट्मूफय यणलीय अराफादीमा मांनी वांगगतरे. 

स्लत:चे ‘स्टाटत-अऩ’ वुरू कयण्माऩूली भाकेट गॅऩची भाहशती घ्मा, 
भाकेटभध्मे काम शले आशे माचा अभ्माव कया. एखाद्मा अनुबली 
व्मक्तींच्मा भागतदळतनात काशी लेगलेगळ्मा कंऩनीभध्मे काभ कया, त्मातून 
सभऱणाये अनुबल स्ल तनसभततीरा फऱ देणाये ठयरे, अवाशी भंत्र वुप्रसवद्ध 
मुट्मूफय यणलीय अराफादीमा मांनी हदरा. 

ध्येय प्राप्तीसाठी झपाटून कायक करा : सुप्रलसद्ध युट्यूबर गौरि तनेजा 

स्लत:च्मा भनातीर वंकल्ऩनांच्मा ऩूती कयण्मावाठी त्मा वंकल्ऩनांच्मा 
ऩुढीर लाटचार आणण भागतक्रभणावाठी ‘इनोव्शेळन ऩलत’वायखे व्मावऩीठ 
भशत्लाची बूसभका फजालत.े आज आऩल्मा वंकल्ऩनांना फऱ देण्मावाठी 
अवे व्मावऩीठ भशत्लाचे ठयत.े भात्र शे व्मावऩीठ पक्त आऩल्मारा एक 



भागत दाखवलतात. आऩल्मा वंकल्ऩनांच्मा ऩूतीवाठी त्मारा ‘स्टाटत-अऩ’ची 
जोड देउन कामत कयण्मावाठी स्लत: जसभनीस्तयालय कामत कयणे आलश्मक 
आशे. एकदा आऩरे ध्मेम तनश्चीत करुन त्मा ध्मेमप्राप्तीवाठी वातत्माने 
झऩाटून कामत कया, अवा भंत्र वुप्रसवद्ध मुट्मूफय गौयल तनेजा मांनी हदरा. 

ऩुढे फोरताना त ेम्शणारे, आमुष्मात काशी कयण्माच्मा बालनेने आज 
मुट्मूफय म्शणून आज ओऱख सभऱारी आशे. स्जभभध्मे ताव न ्ताव 
घारवलताना अनेकांनी लेड्मात काढरे. भात्र त्मातून सभऱणा-मा मळाभध्मे 
तचे व्मक्ती ऩुढे आरे. जीलनात काशी सभऱलामचे अवेर तय स्लत:च्मा 
ध्मेमावाठी लेड्मावायखे झऩाटून कामत कया, शी सळकलण त्मालेऱऩावून 
सभऱारी आणण तोच भंत्र वलाांवाठी पे्रयणा ठयाला, अळी अऩेषाशी वुप्रसवद्ध 
मुट्मूफय गौयल तनेजा मांनी व्मक्त केरी. 

‘स्टाटक-अप’च्या यश-अपयशािर चचाकसत्र 

मालेऱी ‘स्टाटत-अऩ’द्लाये आऩल्मा वंकल्ऩनांना भूततरुऩ देउन त्मांची 
अंभरफजालणी कयणा-मांनी आऩल्मा उद्मोगांफाफत भाहशती हदरी. 
रयवामकर फेर प्रा.सर.चे भधुय याठी, त्रफन फॅगचे वीईओ श्री. अगचत्र, 

ग्रोनअप्वचे मळ भेश्राभ, वयर डडझाईनचे असबजीत ऩाटीर, ककवान वभदृ्धी 
2.0 चे अजम अंफागड ेल आमात अंफागड ेमा लडीर ल भुरीची जोडी, 
आमआमटी फॉम्फेचे अथलत ऩाटणकय, अऩना घयचे प्रकाळ जामस्लार 
आदींनी ‘स्टाटत-अऩ पेस्ट’द्लाये आऩल्मा वंकल्ऩना भांडल्मा. 

मासळलाम गटचचेभध्मे ‘स्टाटत-अऩ’ अऩमळी का शोत?े  मावलऴमालय 
आमोस्जत गटचचेभध्मे वंतोऴ अब्राशभ, बायत वयकाय एभएचआयडी चे 
इनोव्शेळन डामयेक्टय डॉ. भोशत गंबीय, वप्रमळ स्जचकाय, भुकंुद प्रवाद मांनी 



वलऴमाळी वंफंगधत आऩरी बूसभका भांडरी. गटचचेचे वभन्लमन ज्मेष्ठ 
भागतदळतक चैत जैन मांनी केरे.   

......... 

पोटो कॅप्ळन : पोटो 01 - ‘इनोव्शेळन ऩलत’च्मा दवु-मा हदलळी ‘स्टाटत-अऩ’ 

पेस्टभध्मे वुप्रसवद्ध मुट्मूफय यणलीय अराफादीमा भागतदळतन कयताना. 

पोटो 02 - ‘इनोव्शेळन ऩलत’च्मा दवु-मा हदलळी ‘स्टाटत-अऩ’ पेस्टभध्मे 
वुप्रसवद्ध मुट्मूफय गौयल तनेजा वलद्मार्थमाांळी वंलाद वाधताना.  
 


