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बऱ्याच लोकाांचे सल्ले ऐकल्यानांतर मी माझा व्यवसाय ननवडला –  

का व कोणत्या पररस्थितीत  ? 

पदवीधर झाल्यानांतर मी नोकरीसाठी अर्ज केले होते पण फारसा कुणाकडून प्रनतसाद येत 

नव्हता. पगार कमी असायचा व पगार चाांगला असेल तर दसुऱ्या गावी त्या नोकरीसाठी र्ावे 
लागत होते. घरी माझी उपस्थिती आवश्यक असायची --– त्यामुळे शहर सोडून र्ाणे र्वळ 

पास अशक्य होते.  

वेळ होता म्हणून कॉम्पुटर हाडजवेअर चा सहा महहन्यासाठीचा कोसे सुरु केला. या कोसजमध्ये 

प्प्रांटर दरुुथती देखील शशकवली गेली.   

नोकरी शमळत नव्हती तेंव्हा माझा एक आवडता छांद होता. र्वळपासच्या एररया मध्ये 

कुणाचाही कॉम्पुटर बबघडला असेल, प्प्रांटर नीट सेवा देत नसेल ककां वा अरू्न कोणतीही 
अडचण  असेल तर मी ती दरुुथती आवडीने व पैशासाठी अडून न बसता करत असे व त्यात 

मला कोण आनांद व्हायचा. 

मी र्ेंव्हा असे पैसे न घेता काम करत असे तेंव्हा माझे शमत्र मला वेड्यात काढत असत. 
त्याांनी मला पुष्कळ वेळेला साांगून पाहहले की चारे्स घेतले पाहहर्ेत. पण माझे मन तयार 
होत नव्हते. मी त्याांना म्हणायचो “ मी माझे थकील वापरून सेवा देत आहे व तेही र्वळच्या 
व माहहतीच्या लोकाांना व प्वशेष म्हणर्े मला कोणताही थपेअर पाटज टाकायची वेळ यायची 
नाही व त्यामुळे खखशातून पैसे टाकायची वेळ आली नाही तर मग मी का पैसे घेऊ -–असा 
माझा प्वचार असायचा.  

शमत्राांनी—माझे मन वळवण्यासाठी एक नामी शक्कल लढवली. माझा शमत्राचा प्प्रांटर बबघडला 
होता. परांतु तो प्प्रांटर दरुुथतीसाठी मला न देता, त्याांनी मला कॉम्पुटर च्या दकुानात नेले व 

नतिे त्याांनी प्प्रांटर दरुुथती बद्दल त्या दकुानदारास साांगगतले.  

“ प्प्रांटर तुम्हाांला इिे घेऊन यावा लागेल – व २५० चारे्स आगाऊ भरावे लागतील. “ 
दकुानदार म्हणाला.  

मी चाटच पडलो. ५० रुपयाचे सुद्धा काम नव्हते तरी २५० मागगतले गेले.  
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मी शमत्राांना म्हणालो “ मी प्प्रांटर दरुुथत करून  देतो , मला का नाही साांगगतले ? “ 

शमत्र म्हणाले “ तू पैसे घेत नाहीस व आम्हाला फुकट काम करून घ्यायचे नाही. “ 

हो नाही करता मी १०० रुपये घ्यायला तयार झालो.  ती माझी पहहली कमाई. 

हे १०० रुपये मला १००० रुपयाएवढे मोठे वाटले. आईला हदले , आईने ते पैसे देवार्वळ 

ठेवले व ती माउली देवाला म्हणाली “ माझ्या मांगेशला असेच काम शमळू देरे देवा “ 

रात्री बोलता बोलता वडडलाांनी मला नोकरी बद्दलची प्रगती प्वचारली.  

आई कौतुकाने म्हणाली “ मांगेशने  आर् १० शमनटात १०० रुपये शमळवले आहेत “ 

बाबाांनी मला प्वचारले “ तुला नोकरीतून र्ेवढे पैसे शमळणे अपेक्षित आहेत तेवढे पैसे तू हा  
कॉम्पुटर दरुुथतीचा व्यवसाय करून शमळवायचा प्रयत्न का करत नाहीस ? प्रयत्न तर करून पहा “ 

हा प्वचार डोक्यातच आला नव्हता.  

मी बाबाांना साांगगतले “ बाबा मला त्यासाठी एखादी र्ागा घ्यावी लागेल, एखादी व्यक्ती 
मदतीला ठेवायला लागेल. र्ागेचे भाडे , त्या व्यक्तीचा पगार मी कुटून देणार ? तसेच दोन 

मोबाईल व काही थपेअर पाटजस ठेवायला लागतील. त्याचाही खचज येईल.“  

बाबा म्हणाले “ अरे मांगेश –बँकेकडून कर्ज शमळू शकते ते पाहू या – नाहीतर िोडेफार पैसे मी 
देईनच की “ 

मी माझ्या शमत्राना या व्यवसायाबद्दल घरी झालेली चचाज साांगगतली. सवजर्ण म्हणाले  

नक्कीच चाांगली कल्पना आहे. पण एक शमत्र म्हणाला “ आपण प्रिम या व्यवसायात 

असणाऱ्या व्यक्तीांना भेटू. त्याांचा अनुभव माहहत करून घेऊ मग ठरवू “ 

मग आम्ही सवजर्ण  र्वळच्या चौकात असणाऱ्या दकुानात गेलो. त्या कॉम्पुटर च्या 
दकुानात २ व्यक्ती काम करीत होत्या व मुख्य व्यक्ती [ मालक ] बाहेर गेली होती. आम्ही 
त्या मालकाांना फोन केला व त्याांची भेटीसाठी वेळ मागगतली. ते म्हणाले उद्या सकाळी या 
तेंव्हा गदी कमी असते. सप्वथतर माहहती तुम्हाांला देतो “ त्या मालकाांचे बोलणे उत्साह 
वाढवणारे वाटले.  
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आम्ही सवज र्ण दसुऱ्या हदवशी त्या दकुानदाराकडे ठरलेल्या वेळेस गेलो. पाहतो तर काय ? 
दकुान अरू्न बांदच होते. तेव्हढ्यात मालक [ श्री माने ] आले. आम्ही कोण आहोत व का 
आलो आहोत हे त्याांनी लगेचच ओळखले. त्याांनीच दकुान उघडले – िोडीशी रु्र्बी सफाई 
केली व बसायला खुच्याज हदल्या. 

श्री माने म्हणाले “ बोला काय माहहती पाहहर्े ? “ 

मी म्हणालो “ आम्हाला कॉम्पुटर दरुुथती व्यवसाय सुरु करायचा आहे – त्यासाठी तुमचा 
सल्ला हवा होता “ मी पुढे म्हणालो “ या बाबतीत पुढे कसे र्ायचे याची र्रा माहहती 
घ्यावायची होती. यात ककती थकोप आहे ? ककती भाांडवल गुांतवणूक करावी लागेल ? नफ्याचे 
प्रमाणे काय असू शकते ? 

श्री माने “ मी तुम्हाांला माझेच उदाहरण देतो म्हणर्े तुम्हली िोडी फार आयडडया येईल. “ 

श्री माने याांनी ---फोनवरून आडजर देऊन ---आमच्यासाठी चहा मागवला.  

श्री माने पुढे बोलते झाले “ तुम्हाांला ककती उत्पन्न शमळवायची अपेिा आहे व त्यासाठी 
तुमचा काय सेट अप असणार आहे “ 

मी याबाबत काहीच प्वचार केला नव्हता.  

मी गप्प बसलेला पाहून श्री माने मला म्हणाले “ तुम्ही मी प्वचारलेल्या दोन प्रश्नाांची उत्तरे 
घेऊन या –त्यानांतर आपण उद्या बोलू “ 

मी व शमत्र घरी आलो. येताना आम्ही चचाज करत होतो की आम्हाला सेट अप ची काय गरर् 

आहे ? –आम्ही घरून व्यवसाय करू ककां वा कुठेतरी एखादी छोटीशी र्ागा घेऊ व व्यवसाय 

सुरु करू. 

मी माझ्या शमत्राांना वरील प्वचाराबाबत त्याांचे मत प्वचारले  

एकर्ण म्हणाला “ अरे मांगेश – व्यवसाय घरून करता येईल पण त्यावर मयाजदा पडतील 

कारण लोकाना तू कधी माहहत होणार –घरातील र्ागा पुरी पडणार का ? समर्ा एखादा 
मदतनीस तू ठेवायचा ठरवलास तर त्याचा घरात वावर वाढेल –घरातील लोकाांची PRIVACY 

र्ाईल आखण महत्वाचे म्हणर्े -–रे् काही सामान लागेल ते तू कुठे ठेवणार “ 
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मी गडबडून गेलो – अशा तऱ्हेने तर मी प्वचारच केला नव्हता.  

मग आम्ही शमत्राांनी प्वचार केला की र्ागा रेंटवर कुठे शमळते ते पाहायला र्ाऊ.  

घरार्वळ दकुानाची र्ागाच शशल्लक नव्हती मग आम्ही एखाद्या हौसीांग सोसायटीत कुठे 

र्ागा शमळते ते पाहायला सुरुवात केली. र्ागा शमळत होत्या पण भाडे व डीपाझीट बरेच होते. 
शशवाय सोसायटीची परवानगी हा प्वषय होताच. त्याबद्दल र्ागामालक थपष्टपणे साांगत 

नव्हते. बहुतेक र्ण म्हणायचे “ तुम्ही व्यवसाय सुरु करा पण फमजचा बोडज लावू नका, र्ाथत 

वदजळ होऊ देऊ नका र्ेणेकरून इतर सोसायटी मेंबसज ना त्रास होईल. पुढे ते असेही म्हणायचे 
की ही र्ागा व्यस्क्तगत वापरासाठी हदली आहे असे रेंट करारामध्ये मध्ये शलहहलेले असेल 

कारण व्यवसायासाठी र्ागा भाड्याने देण्यावर सोसायटीचे बांधन होते. माहहती म्हणून रेंट व 

डीपाझीट बाबतची अपेिा आम्ही प्वचारात असू. आम्हाला १००/१५० चौरस फूट र्ागा पुरेशी 
होती पण घरमालक पूणज र्ागाच भाड्याने घेण्याबाबत आग्रही असायचे व भाडे साधारणपणे 

१५ ते २०००० व ठेव [ DEPOSIT ] म्हणून ३ महहन्याचे भाडे अशी अपेिा असायची. 

दसुऱ्या हदवशी आम्ही श्री माने याांच्याकडे—त्याांच्या सोयीच्या वेळेनुसार -- गेलो. त्याांना 
र्ागेबद्दल चा प्वषय साांगगतला / श्री माने म्हणाले  

“ रहहवासी र्ागेत तुम्ही व्यवसाय सुरु करू नका नांतर अडचणी येतात. एकतर सोसायटीची 
परवानगी नसते. असलीच तर बऱ्याच अटी असतात. शशवाय भाडे करार केवळ ११ महहन्याांचा 
असतो त्यानांतर भाडे करारचे नुतनीकरण होईलच असे नाही. “ 

मी प्वचारले “ मग आम्ही काय करावे असा तुमचा सल्ला आहे ? “ 

श्री माने “ तुम्हाांला व्यवसाय करण्यासाठी कमीत कमी ककती गुांतवणूक करावी लागणार आहे 
ककां वा कमीत कमी ककती गुांतवणूक करू शकता याचा प्रिम अांदार् घ्या “  

श्री माने पुढे म्हणाले “ गुांतवणूक ककती करायची हा नेहमीच कळीचा मुद्दा असतो कारण 

आपण प्रिम म्हणणार गुांतवणूक ही व्यवसायाच्या व्याप्तीवर अवलांबून आहे. व्यवसायाची 
व्याप्ती ककती असणार आहे याचा सांबांध तुम्हाांला ककती उत्पन्न ककती पाहहर्े आहे याच्याशी 
असणार आहे. त्यामुळे हे तीनही प्वषय एकमेकाशी ननगडीत आहेत “ 
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चहा प्पता प्पता श्री माने म्हणाले “ मी व्यवसाय सुरु केला तेंव्हा डोक्यात एकच प्वचार होता 
की आपण नोकरी करायची नाही –आपण नोकरी देणारी व्यक्ती व्हायची. पण नुसता प्वचार 
असून काय कामाचे. मी र्ेंव्हा बँकेकडे गेलो कर्ाजबाबातची माहहती प्वचारण्यासाठी गेलो तेंव्हा 
मला त्याांनी प्रोर्ेक्ट ररपोटज घेऊन यायला साांगगतला “  

श्री माने पुढे म्हणाले “ प्रोर्ेक्ट ररपोटज हा शब्द देखील तोपयंत मी कधी ऐकला नव्हता. 
त्यामुळे प्रोर्ेक्ट ररपोटज कोण तयार करून देऊ शकेल याची काहीच माहहती नव्हती. 
वतजमानपत्रातून येणाऱ्या र्ाहहराती वाचून मी असाच एका सल्लागाराकडे गेलो ते प्रोर्ेक्ट 
ररपोटज बनवून देत असत. त्याांनी मला काय काय माहहती माझ्याकडून लागेल हे साांगगतले व 

फी दाखल आगाऊ रक्कम रुपये २५००० मागगतली. ही रक्कम ऐकून मी चाटच पडलो. सवज 
माहहती मलाच गोळा करावी लागणार होती. एवढे करून कर्ज शमळेल याची ते शाथवती देऊ 

शकत नव्हते.  

श्री माने पुढे म्हणाले “ मला हा मागज सोयीचा न वाटल्यामुळे व खगचजक देखील वाटल्याने मी 
प्रोर्ेक्ट ररपोटज सल्लागाराकडून करून घ्यायचा प्वचार सोडून हदला. मग माझी गाठ एका 
भल्या माणशाशी पडली. त्याांनी मला साांगगतलेला मांत्रच मी तुम्हाांला देतो “ 

1. मांत्र क्रमाांक एक – “ र्ो व्यवसाय आपण करणार आहोत त्यातील खाच खळगा 
नीट समरू्न घ्यायला हव्यात ह्या खाच खळगा समरू्न घेण्यासाठी या िेत्रातील 

अपयश पचवलेल्या व अरू्नही स्र्द्दीने व्यवसाय करण्याऱ्या उधोर्काला 
भेटण्याची गरर् आहे.– “  

 

2. मांत्र क्रमाांक दोन “ सल्लागार हे फक्त ररपोटज करून देऊ शकतात पण त्याची 
अांमलबर्वणी आपल्याला करायची असते. त्यामुळे प्रोर्ेक्ट ररपोटज दसुऱ्याकडून –-
काही कारणासाठी--–करून घ्यावा लागला तरी नीट समरू्न घ्यावयास हवा . 
प्रोर्ेक्ट ररपोटज मधील प्रत्येक आकडा कसा आला, त्यासाठी काय गहृीत धरले आहे 
==- हे समरू्न घ्यावयास हवे. दसुरे कारण म्हणर्े  आपणच ही सवज माहहती 
बँकेला समरू्न साांगणार असतो व र्र बँकेला आपण व्यवस्थित उत्तरे देऊ शकलो 
नाही तर बँकेचा आपल्याबाबतचा प्वश्वास कमी होईल / COMFORT LEVEL कमी 
होण्याची शक्य असते.   
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श्री माने साहेब आम्हाला पुढे म्हणाले तुम्ही फक्त मला भेटला आहात . या व्यवसायातील 

अरू्न दोघा नतघाांना तरी भेटून त्याांचे अनुभव समरू्न घ्या. प्रत्येक व्यक्ती वेगळी असते. 
त्या त्या व्यक्तीची पररस्थिती वेगळी असते व त्या व्यक्तीचे अनुभवही वेगळे असू शकतात.   

श्री माने मला पुढे म्हणाले – मला शमळालेला सल्ला मी तुम्हाांला देतो आहे. येते काही हदवस 

तुम्हाांला काय करायचे आहे याचा नीट प्वचार करा –ते कागदावर शलहून काढा व नांतर 
त्यासाठी काय काय करणे गरर्ेचे आहे त्याचा प्वचार करा व त्यासाठी ककती गुांतुवणूक 

लागणार आहे याचा प्वचार करा व कागदोपत्री गखणत माांडून ककती भाांडवल लागणार आहे –
त्यासाठी कर्ज घ्यावे लागणार आहे का ? ते कसे फेडू शकाल याचा प्वचार करा व तेही शलहून 

काढा. त्यानांतरच मला भेटा -– तेंव्हा आपण अरू्न सप्वथतर बोलू “ 

मला व माझ्या शमत्राांना श्री माने साहेब रे् साांगत होतो ते पटत होते.  आम्ही त्याप्रमाणे 

वागायचे ठरवले. ज्या इतर तीन र्णाांना आम्ही भेटणार होतो त्याांना आमच्या बरोबर 
बोलायला ककती वेळ असणार आहे हे माहहत नव्हते. त्यामुळे आम्ही शमत्राांनी असा प्वचार 
केला की काही प्रश्न आपण आधीच शलहून काढू. शशवाय ज्या व्यावसानयकाांना भेटणार होतो 
त्याांची आधी फोनवर का होईना भेटीची वेळ ठरवावी लागणार होती.  

रे् इतर तीन व्यावसानयक आम्ही ननवडले होते त्यातील प्रत्येकानां आम्हाला भेटीस वेळ 

देण्याचे कबूल केले. त्या त्या व्यावसानयकाांना भेटलो देखील.  

पण प्रत्येकाच्या प्रनतसादामध्ये फरक होता.  

1. एक र्ण म्हणाले या व्यवसायात आधीच खूप थपधाज आहे व ज्याांच्याकडे मोठा सेट 

अप नाही ते हटकण्याची शक्यता नाही.  

2. दसुरे व्यावसानयक म्हणाले या व्यवसायात फक्त कॉम्पुटर दरुुथती करून चालणार 

नाही तर त्याचबरोबर कॉम्पुटर हाडजवेअर देखील प्वकणे आवश्यक आहे.  

3. नतसरे व्यावसानयक म्हणाले या व्यवसायाला उधारी चा रोग लागला आहे व तो 

फैलावतो आहे. त्यामुळे ज्याच्याकडे माल उधार प्वकून िाांबायची तयारी आहे त्याांनीच 

या व्यवसायात यावे.   

आम्हाला सवांचेच प्वचार पटत होते. पण त्यामुळे काहीच साध्य होणार नव्हते.  
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म्हणून आम्ही प्रिम हे ठरवले की र्ो व्यवसाय आपल्याला िोडाफार माहहत आहे , ज्या 
व्यवसायात पुढे थकोप आहे, र्ो व्यवसाय लहान प्रमाणावर सुरु करून मोठ्या प्रमाणावर 
सुद्धा नांतर करता येईल असा व्यवसाय करावा. साहस्र्कच कॉम्पुटर हाडजवेअर चा व्यवसाय 

करण्यचे ठरले. हा असा व्यवसाय होता की ज्यात   

1. थकोप वाढतच र्ाणार होता.  

2. लहान प्रमाणावर व्यवसाय सुरु करता येऊ शकत होता. 
3. पुण्यासारख्या हठकाणी बऱ्याच नवीन नवीन कॉलनी वसत होत्या त्यात एखादा गाळा 

रेंटवर घेऊ शकत होतो.  

4. मुद्रा योर्नेत बँकेचे कर्ज नक्कीच शमळू शकत होते – 
5. या व्यवसायात सांगणक , प्प्रांटर दरुुथतीचे काम मला थवतःला चाांगल्यापैकी येत होते 

व या व्यवसायात दरुुथतीपासुांचे उत्पन्न चाांगल्यापैकी शमळू शकत होते.  

6. माझे दोन शमत्र मला मदत करणार होते त्याांना मी सांगणक दरुुथती शशकवणार होतो 
व र्वळपासच्या उद्योगाांना AMC द्वारे  [ ANNUAL MAINTAINANCE SERVICE ] सेवा 
पुरवून र्ाथत उत्पन्न शमळवू शकणार होतो.    

7. यात महत्वाची अरू्न एक बाब म्हणर्े माझे र्वळचे रे् दोन शमत्र साि दह्याला 
तयार होते, त्याांची माझ्याकडून --- र्ोपयंत व्यवसाय चाांगला चालत नाही तोपयंत--- 
पगाराची सुद्धा अपेिा नव्हती.  

पण आम्ही नतघाांनी शमळून एक धोरणात्मक ननणजय घेतला तो म्हणर्े 

1. गुांतवणूक ककती लागणार आहे व कोणत्या थटेर्ला त्याचा अांदार् आधीच घ्यायचा  

2. खचज --आवश्यक कोणते व नांतर केले तर चालणारे कोणते याचा अांदार् घ्यायचा 

3. भाांडवल नाही म्हणून प्वक्री अडू द्यायची नाही.  

4. कोणत्याही पररस्थितीत र्ाथत मालसाठा ठेवायचा नाही.  

5. उधारीवर माल देणे टाळायचे.  

==================== = = = = = = = = = = = = = = = = =  


