
लॉगिन कसे कराल?
तुमचे पेमेंट सके्ससफुल झाल्यानंतर 
तुम्हाला आमच्याकडुन एकूण तीन 

ईमेल येतात. 

Sender Mail Subject Mail
Purpose

Guntavnoo
k Katta

Redeem your 
copy of 

पोर्टफोलिओ 
बिल्डर प्िॅन

ईमेि कन्फमट
करण्यासाठी

Guntavnoo
k Katta

You are now enr
olled in PBP-

ऑि इन वन कोसट
कोसेस मध्ये

िॉगिन 
करण्यासाठी

Instamojo
You have paid for 
'ि ुंतवणूक कट्र्ा-
पोर्टफोलिओ बिल्डर 
प्िॅन "ऑि-इन-
वन" कोसट' on 

Instamojo

त मच्या 
पेमेंर्ची 
ररसीर्



लॉगिन कसे कराल?
मेल क्रमांक एक- Redeem 

your copy of PBP 
उघडुन तुमचा ईमेल आयडी 

कन्फमम करा

ही मेल एकदाच वापरणे 
अपेक्षित आह.े 

या मेलद्वारे आम्ही तुमचा ईमेल 
आयडी कन्फमम करुन घेतो. 
याच ईमेल मध्ये तुम्ही तुमचा 
पासवडम सेट करायचा आह.े 

ही मेल एकदाच उघडेल. ही मले 
उघडत नसल्यास त्याचा अर्म-
तुमचा ईमेल आयडी ऑलरेडी

कन्फमम झालेला आह.े



लॉगिन कसे कराल?
तुमचा ईमेल आयडी कन्फमम
झाल्यानंतर तुम्ही तीन प्रकारे 
लॉगिन करु शकता-

• तुम्हाला आलेल्या (You are 
now enrolled in PBP) या 
मेलमधील क्षल िंकद्वारे

• www.guntavnook.com या 
वेबसाईटवर जाऊन (Login to 
Courses-New) येर्ुन

• www.borgaonkar.in या 
वेबसाईटवर जाऊन उजव्या 
कोपर्यातील "लॉगिन" बटण
दाबुन



लॉगिन कसे कराल?

लॉगिन पेजवर िेल्यानंतर 
तुम्हाला तुमचा ईमेल आय,डी 
आक्षण ईमेल कन्फमम करताना 

तुम्ही सेट केलेला पासवडम 
टाकावा लािेल.

हा पासवडम टाकल्यानंतर 
पहहल्या वेळी तुम्हाला "Create 
a MyTeachable account" 

यावर क्लिक करावे लािेल.

ह ेकेल्यानंतर लिेच तुम्हाला 
सवम कोसेस हदसु लाितील.



लॉगिन कसे कराल?

पासवडम आठवत नसल्यास 
लॉगिन पेजवर "Forgot 

Password" चे बटण दाबा. 
तुमच्या रजजस्टडम ईमेलवर नवा 

पासवडम येईल.

Redeem your copy वाली 
ईमेल उघडत नसल्यास तुमचा
ईमेल आयडी कन्फमम झालेला 

आहचे. 

तेव्हा काही प्रॉब्लेम आल्यास 
Forgot Password करा. 

नगवन पासवडम ईमेलवर येईल



जर ईमेल आली नसेल तर?

ईमेल आली नसण्याची तीन 
कारणे असु शकतात

कारण क्रमांक 1
तुम्ही पेमेंट करताना चुकीचा 
ईमेल आयडी हदलेला आह.े 

असे झाल्यास 
connect@guntavnook.com

येर्े लिेच एक ईमेल करा. 
आम्ही लवकरात लवकर तुमचा 
ईमेल आयडी दरुुस्त करुन देऊ.



जर ईमेल आली नसेल तर?

ईमेल आली नसण्याची तीन 
कारणे असु शकतात

कारण क्रमांक 2 
आमची मेल तुमच्या SPAM

फोल्डर मधे्य, गकिं वा 
PROMOTION फोल्डर मध्ये

िेलेली आह.े ततरे् एकदा शोधुन 
बघा. तरीही मेल हदसत 

नसल्यास
connect@guntavnook.com 

येर्े एक मेल करा.



जर ईमेल आली नसेल तर?
ईमेल आली नसण्याची तीन 

कारणे असु शकतात

कारण क्रमांक 3
मेल न तमळण्यामािे वरील दोन 
कारणांव्यततररक्त "तुमचे पेमेंट 
प्रोसेस झालेले नाही" हसेुद्धा 
एक कारण असु शकते. असे 
असल्यास तुमचे बॅंक स्टटेमेंट 
एकदा चेक करा. पेमेंट प्रोसेस 

झाले नसल्यास 
connect@guntavnook.com 

येर्े एक ईमेल करा. आम्ही
तुम्हाला पुन्हा एकदा पमेेंट क्षल िंक 

पाठवु.



जर ईमेल आली नसेल तर?
वरील सवम िोष्टी आधी एकदा चेक करा. 
तरीदेखील काहीही अडचण असल्यास 
connect@guntavnook.com येरे् 

एक ईमेल करा, गकिं वा 7499902810 येरे् 
एक फोन करा. 

महत्वाचे- 7499902810 हा IVR नंबर 
आह.े तुम्ही फोन केल्यानंतर आमच्या 

रेकॉडममधे्य तुमची कॉल ररक्वेस्ट येते आक्षण 
मि आमच्याकडुन तुम्हाला कॉलबॅक केला 
जातो. हा कॉलबॅक “ऑगफस आवसम”मधे्य 

केला जाईल. 

तुमचे सवम प्रॉब्लेम्स आमच्याकडुन सोडवले 
जातील. एखादी तांगिक अडचण 

असल्यास पॅगनक होऊ नका. लवकरात 
लवकर तुमची समस्या सोडवली जाईलच.

शेअर माकेटमधे्य काम करणार्या
व्यक्तीकडे पेशन्स असणे अततशय 

आवश्यक आह!े


