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मी, - बँकेच्या शाखाधिकारीसाहेबाांनी - साांधितल्याप्रमाणे प्रोजेक्ट ररपोटट घेऊन तयाांच्याकडे िेलो.  

“ साहेब मी --- तुम्ही साांधितल्याप्रमाणे प्रोजेक्ट ररपोटट आणला आहे “ 

शाखाधिकारी श्री महाले म्हणाले “ तुम्ही हा ररपोटट स्वतः तयार केला आहे की कुणाकडून तयार 
करून घेतला आहे ? “ 

मी म्हणालो “ साहेब प्रोजेक्ट ररपोटट कसा करायचा हे मला माहहत नव्हते व वेळ कमी होता 
म्हणून मी हा ररपोटट एका सल्लािाराकडून करून घेतला आहे. “ 

श्री महाले साहेब “ काही हरकत नाही – तुम्हाांला ह्या ररपोटट मध्ये काय ललहहले आहे हे माहहत 
असेल असे मी िहृीत िरतो “ 

खर म्हणजे ररपोटट मध्ये काय ललहहले आहे हे मला माहहत नव्हते. एक तर हा ररपोटट इांग्रजी 
मध्ये होता व दसुरे म्हणजे तयात जे काही ललहहले आहे तयाचा बेस काय आहे हे देखील मला 
माहहत नव्हते. उदाहरणार्ट दाखवलेला नफा कसा प्रतयक्षात होणार आहे, कजटफेड कशी होऊ 
शकणार आहे ? व्याज ककती दराने काढले आहे विैरे  

पण हे कबूल कसे करायचे ? कबूल केले तर बँक माझे प्रपोझल मान्य करणार नाही अशी 
देखील भीती मला वाटली. परांतु समजा मी खोटेच साांधितले की मला सवट माहहत आहे म्हणून 
तर मि बँक जे काही प्रश्न ववचारेल तयाला मी समपटक उत्तरे देखील देऊ शकणार नाही व 
शेवटी कजट प्रकरण रेंिाळत पडणार. अशा द्वविा मनःस्स्र्तीत असताना श्री महाले साहेबच 
माझ्या मदतीला िावून आले.  

“ श्री मांिेश , ह्या ररपोटट मध्ये काय ललहीले आहे हे तुम्हाांला माहहत नाही. ते तुमच्या 
चेहऱ्यावरून समजतेच आहे. “ 

मी प्रश्नार्टक चेहऱ्याने तयाांच्याकडे पाहू लािलो. मला कळेना की प्रपोझल बँकेने नामांजूर केले 
तर काय करायचे ?  

श्री महाले साहेबाांना बहुिा अशा िोषटीांचा अनुभव असावा. ते म्हणाले “ श्री मांिेश, तुम्ही जरी 
प्रपोझल न वाचता सही केली असली तरी मला प्रपोझल वाचावेच लािेल. बँकेच्या नजरेतून 
बारकाईने पाहावे लािेल. तुमच्या सल्लािाराने हे प्रपोझल तुमच्या दृषटीकोनातून ललहहले असेल 
पण शाखाधिकारी म्हणून माझ्या दोन जबाबदाऱ्या आहेत एक बँक तुम्हाांला कजट देते तेंव्हा हे 
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पैसे दसुऱ्याने आमच्याकडे ठेव म्हणून ठेवलेले असतात –तया ठेवीतून आम्ही तुम्हाांला कजट देत 
असतो. म्हणजे आम्ही ववश्वस्त म्हणून काम करत असतो तया ववश्वासाला मी तडा जाऊ देऊ 
नाही शकत. तयामुळे बँकेच्या दृषटीकोनातून सवट काळजी घ्यावीच लािेल “  

श्री महाले साहेब जे साांित होते ते मला पटत होते. परांतु तयाांनी पुढे जे काही साांधितले  
तयामुळे माझा बँक या सांस्रे्वरचा ववश्वास वाढला व मुख्य म्हणजे श्री महाले साहेबासारखी 
ववचारिारा असणारी मांडळी देखील आहेत --–हे समजून एक प्रकारे मी आश्वस्त झालो. 

“ श्री मांिेश –आम्ही जे पैसे कजाटऊ म्हणून देतो तयाची व्याजासह परतफेड होणे तर आवश्यकच 
आहे व सांपूणट कजटफेड झाली की बँकेला समािान वाटतेच. परांतु हे समािान दपुटीने वाढते 
जेंव्हा व्याजासह परतफेड ही आम्ही सक्ती न करता होते तेंव्हा. “ 

श्री महाले साहेब काय म्हणत होते ते मला कळत नव्हते. कजटफेड झाल्याशी मतलब असताना 
सक्ती होणे वा न होणे यामुळे बँकेला काय फरक पडतो ? श्री महाले साहेबाांनी मला फार काळ 
सस्पेन्स मध्ये न ठेवता साांधितले  

“ व्यवसाय योग्य पद्ितीने होण्यासाठी तया व्यवसायाला योग्य तेव्हढा पैसा [ स्वतःचे पैसे व 
बँकेकडून लमळणारे कजट ] लमळावा लाितो. ते जर नाही लमळाले तर बरीचशी िहृीतके चुकीची 
ठरतात. तयाचा पररणाम – पाहहजे तेव्हढे पैसे पाहहजे तया वेळेस उपलब्ि होऊ शकत नाहीत. 
तयामुळे ननणटय घेताना चलबबचल होते व ज्यामुळे कजटदार मानलसकररतया दबुटल होतो व तया 
व्यावसायाकीयामध्ये कदाधचत नकारातमक प्रवतृ्ती बळावण्याची शक्यता असते. असे होऊ नये 
असे बँकेला वाटते. म्हणून बँक, प्रोजेक्ट ररपोटट बाबत तुम्हाांला ववचारात असते कारण तो 
प्रोजेक्ट, तुमचे सल्लािार नव्हे तर तुम्ही राबवणार असता. जर तुम्ही सवट बाजूने ववचार करून 
कजाटची मािणी केली नसेल तर तुम्हाांला लमळणाऱ्या कजाटवर तयाचा पररणाम होतो.“  

मी श्री महाले साहेबाांना म्हणालो “ साहेब प्रोजेक्ट ररपोटट मी वाचूनच सही केली आहे परांतु हा 
ररपोटट मी समजावून घेतला आहे असे वाटत नाही. मला दोन हदवसाांची मुदत ध्या. ‘  

महाले साहेब म्हणले—‘ काही हरकत नाही. मी पण तोपयतं ररपोटट वाचून ठेवतो. ‘   

मी घरी िेल्यावर ररपोटट समग्रपणे वाचून काढला. ज्या हठकाणी काही अधिक माहहती हवी 
होती—--असे मुद्द्ये अिोरेखखत केले— तयाबाबत सल्लािाराांबरोबर चचाट केली ---व मिच श्री 
महाले साहेब्बाांना भेटावयास िेलो— 



~ ३ ~ 

 

‘ या या, मांिेश— तुमचा प्रोजेक्ट ररपोटट मी वाचला आहे—पण आता या घटकेस ग्राहकाांचा  सेवा 
काल [ counter hours ] चालू आहे—आपण दपुारी तीन नांतर भेटू या का ? म्हणजे मला 
तुमच्या प्रोजेक्ट ररपोटट वर लक्ष कें हित करता येईल व तुमचे म्हणणेही मला  नीट समजेल—‘  

मी दपुारी ३ नन्तर बँकेत िेलो—केबबन मध्ये साहेबाांनी मला बोलावले. साहेब चहा घेत होते. 
माझ्यासाठी देखील मािवला. खरे साांिायचे तर मला एवढ्या मोठ्या व्यक्तीबरोबर चहा वपताना 
अवघडल्यासारखे होत होते—पण मला मानाने वािवले म्हणून मी सुखावून देखील िेलो होतो. 

महाले साहेबाांनी मला ववचारले “ तुम्ही र्ोडक्यात तुमचा प्रोजेक्ट समजावून साांिा “ 

मी यावेळेस तयार होतो – मी सववस्तर योजना समजावून साांधितली 

साहेब म्हणाले “ तुम्ही नफा अ रकमेचा  येणार आहे असे दाखवले आहे तया बद्दल समजावून 
साांिा “  

इरे् मी रेंिाळलो – होणाऱ्या ववक्रीची ढोबळ आकडेवारी हदली पण नफा कसा काढला ते  साांिता 
येईना.  

नांतर साहेब म्हणाले  “ तुम्ही जी सांिणक ववक्री दाखवली आहे –ती ववक्री होण्यासाठी काय  
िोरण आखले आहे ते साांिा. “ 

मी साांधितले “ मी तीन चार ववके्रते ठेवणार आहे ते वेिवेिळ्या हठकाणी जाऊन आडटर 
लमळवण्याचा प्रयतन करतील. “ 

यावर महाले साहेबाांनी ववचारले “ तुमच्या दकुानात तुम्ही सांिणक ---ग्राहकाांच्या माहहतीसाठी -- 
ठेवणार नाही का ? “  

मी ताबडतोब म्हणालो “ ठेवणार की “ 

महाले साहेब “ ककती सांिणक ठेवणार व तयाांची ककांमत काय असेल “ 

मी “ कमीत कमी ५ व तेही वेिवेिळ्या कां पन्याचे व तयाांची एकबित ककांमत असेल १.७५ लाख 
रुपये  “  

महालेसाहेब “ वप्र ांटसट  मॉननटसट , काहरटजेस व हाडटडीस्क विैरे ? “ 
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मी ततपरतेने  म्हणालो “ ठेवेन की, हे िरजेचेच आहे “ 

महालेसाहेब “ या सवट वस्तूांची---सांिणकासह -- अांदाझे एकबितपणे ककांमत ककती होईल ? “ 

मी “ अांदाझे २,२५,००० च्या घरात “ 

महालेसाहेब “ हा तुमचा कमीत कमीत आवश्यक असलेला मालसाठा झाला. प्रोजेक्ट ररपोटट 
मध्ये ककती रकमेचा मालसाठा दाखवला आहे ? “ 

मी “ साहेब हा मालसाठा फक्त १,००,०००/*- इतकाच दाखवला आहे “ 

महालेसाहेब “ तुम्ही माल रोखीने ववकणार आहात की उिारीवर ? “ 

मी “ शक्यतो रोखीने ववकणार आहे पण िरज पडल्यास उिारीवर देखील ववकेन “ 

महालेसाहेब “ ठीक आहे –तुम्ही माल घेणार आहात तो रोखीने घेणार आहात की उिारीवर ? “ 

मी “ जर कॅश वर माल घेतल्याने, रेट मध्ये सवलत लमळणार असेल तर सवट मालसाठा मी 
रोखीने घेणे पसांत करेन “ 

महाले साहेब “ ठीक आहे – आता आपण खेळते भाांडवल---केवळ मालासाठी--- ककती लािणार 
आहे ते पाहू “ 

 सांिणक  ५                             १,७५,०००/*  

 वप्र ांटसट  मॉननटसट , काहरटजेस व हाडटडीस्क विैरे   ५०,०००   

 एकूण मालसाठा                          २,२५,०००/*  

श्री महाले “ तुम्ही रोखीने माल ववकताना तुम्हाांला सरासरी मास्जटन काय अपेक्षक्षत आहे ? “ मी 
“ सांिणकास कमीत कमी १०००/* व वप्र ांटसट विैरेना सरासरी ३००/*-“ 

महालेसाहेब “ तुमच्याकडून दरमहा ककती ववक्री होणे अपेक्षक्षत आहे ? “  

मी “ सांिणक कमीत कमी ५ ववकेन व वप्र ांटसट कमीतकमी ३ ववकेन. तसेच इतर वस्तू मिून 
एकूण मालसक नफा २०००/*- तरी लमळेल. तसेच सांिणक दरुुस्ती , वप्र ांटसट दरुुस्ती मिून कमीत 
५००० तरी लमळतील अशी खािी आहे “ 
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महाले साहेब “ म्हणजे एकूण दरमहा ढोबळ नफा सांिणक १००० x ५ + वप्र ांटसट ३०० x ३ + 
इतर २००० + दरुुस्ती / देखभाल उतपन्न ५०००  = १३,५००/* “ 

महाले साहेब, “ बर आता आपण इतर खचट कोणकोणते आहेत ते पाहू “  

मी म्हणालो --  

1. भाडे दरमहा               २०००/*  

2. वीज विैरे                  ५००/*  

3. मोबाईल                  १०००/*- 
4. इांटरनेट                    ५००/*  

5. मदतनीस                 ५०००/*  

एकूण                    ९०००/*  

 

महालेसाहेब “ पण खचाटत तुम्ही बँकेचे व्याज पकडलेले नाही. तसेच तुम्हाांला घरखचाटसाठी / 
स्वखचाटसाठी काही पैसे लाितीलच की तसेच दरमहा बँकेच्या कजाटची परतफेडीची रक्कम 
िरावयास हवी. “ 
 

मी “ माझा व्यस्क्तित खचट ५०००/* पकडला व बँकेचे व्याज व परतफेडीचा हफ्ता ५,०००/*  [ 
कमीत कमी ] तर १०,००० ने ही रक्कम वाढेल. नफा तोटा बाजूला ठेवला तरी जाणारी रक्कम 
रुपये १९,०००/*- व येणारी रक्कम १३,५००/* यातील फरक ५,५००/*- इतका होता. म्हणजेच 
एवढी रक्कम मला दरमहा कमी पडणार होती –वर्ाटला ही रक्कम ६६,०००/* एवढी प्रचांड होत 
होती. र्ोडक्यात प्रोजेक्ट ररपोटट आहे तसा अमलात आणणे िोक्याचे होते.      

 

मी महाले साहेबाांना म्हणालो “ येणाऱ्या रकमेपेक्षा जाणारी रक्कम दरमहा ५५००/* ने जास्ती 
आहे “ 

महालेसाहेब “ आता आपण जी चचाट केली तयातून तुम्हाांला बरीचशी कल्पना आली आहे. ववचार 
करा व सुिाररत आकडेवारी घेऊन या. सुिाररत आकडेवारी केवळ कािदोपिी सुिाररत असून 
चालणार नाही तर प्रतयक्षात ती उतरली जाऊ शकेल, अशी असली पाहहजे “  
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केबबन मिून ननघताना श्री महालेसाहेबाांनी मला साांधितले  

“ मांिेश, तुम्ही ननराश होऊ नका, तुमचे प्रोजेक्ट जास्तीत जास्त फुल-प्रुफ कसे होईल हे आपण 
पाहतो आहोत. आपण जेव्हढी चचाट करू तेव्हढे तुमचे प्रोजेक्ट कािदोपिीच भक्कम असेल असे 
नव्हे तर प्रतयक्षात देखील तेव्हढ्याच भक्कमपणे उतरेल.“     

“ परत किी भेटू या – जेंव्हा येणार असला तेंव्हा फोन करून आजच्या सारखेच दपुारीच या ” 
तयाांचे हे वाक्य मला फारच आश्वासक वाटले.  

 

मी आनांदाने केबबनबाहेर पडलो तेंव्हा माझ्या मनात खालील ववचार रुजले. 

 

1. “ सवट बाजूनी ववचार केल्यालशवाय व्यवसाय सरुु करायचा नाही “ 
 

2. “ प्रामाखणक व सक्षम अधिकाऱ्याकडून सल्ला लमळणे ही माझ्या भावी उतकर्ाटची नाांदी आहे “ 
 

3. प्रोजेक्ट ररपोटट बनवून घेणे व प्रोजेक्ट ररपोटट स्वतः तयार करणे यात जमीन अस्मानाचा फरक आहे.  

 

4. र्ोडक्यात --स्वतः मेल्यालशवाय स्विट हदसत नाही - 

 

 

 


