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छोट्या छोट्या गोष्टी आणण्यासाठी बकां र्ा कधीकधी 

आपल्या आई िािाांिरोिर एखादी मोठी र्स्तू 

आणण्यासाठी, हो ना? आपल्या घरात आपण सर्वत्र 

पाबहलां तर आपल्याला िऱ्याच छोट्या मोठ्या गोष्टी 

बदसनू येतात जसां बक सािण, टूथपेस्ट, ब ांतीर्रचे 

घड्याळ, झोपण्याचा पलांग, कपाट, पांखा इत्यादी. 

तमु्हाला कधी तमुच्या घरच्याांनी कपाट, पांखा बकां र्ा 

टीव्ही र्गैरे अशा मोठ्या र्स्त ू बर्कत आणण्यासाठी 

दकुानाला पाठर्ले आह ेका? नक्कीच नाही पाठर्ल े

असणार, हो ना? हे असां कशामुळे िरां? चॉकलेट 

बिस्कीट र्गैरे बर्कत घेणे आबण टेिल, कपाट र्गैरे बर्कत घेणे यात काही फरक आह ेका? तमु्हाला या दोन 

गोष्टींमधला फरक साांगता येईल का? 

ब्रेड बकां र्ा बिस्कीट बर्कत घेण्यासाठी आपल्याला कमी पैसे लागतात तर टीव्ही बकां र्ा कपाट बर्कत 

घेण्यासाठी आपल्याला  रपूर पैसे लागतात ह े तमु्हाला माबहती आहचे आबण  रपरू पैशाांची दरे्ाण घेर्ाण 

करण्यासाठी आपल्याला त्याची सर्व आकडेमोड माबहत असणे गरजेचे असते हो ना? 

चला तर मग आपण आज हे सारं गणणत समजून घेऊया, आणण आपलं स्वतःच छोटंसं दुकान 

सुरु करून तयांच्या णकमती वगैरे समजून घेऊया.  

सर्वप्रथम आपले स्र्तःचे दकुान सरुु करण्यासाठी आपल्याला कोणकोणती तयारी करार्ी लागेल असे 

तमु्हाला र्ाटते? 

आपल्याला सरुर्ातीला दकुान सरुु करण्यासाठी आपल्या घरातीलच र्स्त ूर्ापरायच्या आहते. त्यासाठी 

तमु्ही सरुर्ातीला ह ेठरर्ा बक आपल्याला नेमकां  कशाचां दकुान सरुु करायचां आह,े कारण आपण िाजारात गेल्यार्र 

पाहतो बक रे्गरे्गळ्या गोष्टी बमळण्यासाठी रे्गरे्गळी दकुानां उपलब्ध असतात. जसां की बकराणा दकुानात टीव्ही 

बर्कत बमळत नाहीत आबण मोिाईल च्या दकुानात साखर बर्कत बमळत नाही.  

एकदा तमुचां कशाचां दकुान सरुु करायचां आह ेह ेठरलां बक मग त्यानसुार आपल्या घरात त्याबर्षयीच्या 

कोणकोणत्या गोष्टी आहते याची एक यादी िनर्ा.  



समजा तमु्हाला खेळणीचे दकुान सरुु करायचां असेल तर 

तमुच्या घरात जे जे खेळणीचे सामान उपलब्ध आह,े त्याची एक 

यादी िनर्ा. खेळणीच्या सामानामध्ये खेळणीचे बजराफ, हत्ती, 

टेडी बिअर, फुगे, रे्गरे्गळ्या गाड्या, िाहुली याांसारख्या 

गोष्टींचा समारे्श होतो.  तमु्ही बह यादी िनबर्ण्यासाठी तमुच्या 

घरच्या मोठ्या माणसाांची दखेील मदत घेऊ शकता. आबण 

सोितच तमुच्या पालकाांना या गोष्टींच्या बकमती देखील 

बर्चारून घ्या. काही गोष्टींच्या बकमती काय असतील याचा तमु्ही 

स्र्तः बर्चार करून ठेर्ा आबण नांतर याच बकमती तुमच्या 

पालकाांना बर्चारून त्याची पडताळणी करून घ्या.   

आता एका कागदावर या सवव गोष्टींची यादी करून तयाच्या समोर तयांच्या णकमती णलहून काढा.  

यानांतर एका िोडव र्र बकां र्ा तत्सम फळ्यार्र तुमच्या दकुानाचे नार्, ग्राहकाांना अब र्ादन करणारा एखादा 

सांदशे बलहून त्यानांतर तुमच्या दकुानात कोणकोणत्या गोष्टी बर्कत बमळतात याची माबहती बलहा.  

आता आपल्याला ज्या ज्या र्स्त ूबर्कायच्या आहते त्याची एक मजेशीर यादी िनर्ायची आह.े त्यासाठी 

तमु्हाला एका कागदार्र बर्क्रीसाठी असणाऱ्या गोष्टीचे एक बचत्र काढून त्याच्या खाली त्या गोष्टीचे नार् आबण 

बकां मत बलहायची आह.े 

उदाहरणादाखल आपण खालील प्रमाणे  बचत्राांसबहत यादी करू शकतो 

 

 



आपल्याला र्र दाखबर्ल्याप्रमाणेच बचत्राांसबहत यादी िनर्ायची आह ेआबण त्यासाठी तमु्ही पेबससल, पेन 

बकां र्ा अबधक सुांदर बदसण्यासाठी कलर पेन चा दखेील र्ापर करू शकता. र्ाटल्यास बह यादी िनबर्ताना तमु्ही 

र्स्त ूसमोर धरून मग बतचे बचत्र रेखाटू शकता. बचत्र सिुकच यार्ां असां बह काही नाहीये पण त्या बचत्राांमधनू ती 

र्स्त ूकोणती ह ेओळखायला आलां तर छान होईल. बचत्र पणूव झाल्यानांतर तमु्ही या यादीला बर्बर्ध बडजाईन काढून 

अबधक सुांदर दखेील िनर् ूशकता.  

आता आपल्याला दोन वेगवेगळ्या वस्तूंची बेरीज करायला णिकायचीये.  

समजा तमु्ही दकुानार्र एक पेबससल आबण एक खोडरिर आणायला गेलात. पेबससल ची बकां मत ५ रुपये 

आह ेआबण खोडरिर ची बकां मत ३ रुपये आह ेतर दकुानदार तमु्हाला बकती रुपये झाले म्हणनू साांगेल? ८ रुपये हो 

ना? म्हणजे त्या दकुानदाराने पेबससल आबण खोडरिर ची बकां मत एकबत्रत करून तमु्हाला साांबगतली असणार. 

म्हणजेच ५ अबधक ३ िरोिर ८, हो ना?  

आता तमु्हाला तमुच्या एखाद्या बमत्राची बकां र्ा कुटुांिीयाांची मदत घेऊन अशा दोन रे्गरे्गळ्या गोष्टींची 

बकां मत एकबत्रत साांगण्याचा सरार् करायचा आह.ेसमजा एक सािण २० रुपयाला असेल आबण एक ब्रेडपडूा ३० 

रुपयाला असेल तर त्या दोघाांची बकां मत एकबत्रत बमळून ५० रुपये होईल. अशा रे्गरे्गळ्या गोष्टींची बकां मत 

साांगण्याचा सरार् कमीतकमी २० रे्ळेस करा म्हणजे तमु्हाला बह गोष्ट पक्की ध्यानात राहील. जर तमु्हाला २ गोष्टींची 

एकबत्रत बकां मत साांगणे जमले असेल तर तमु्ही एकबत्रत तीन गोष्टींची बकां मत साांगण्याचा सरार् दखेील करू शकता. 

एकदा बमत्राच्या मदतीने हा सरार् पणूव झाला बक मग तमु्ही एकटे दखेील हा सरार् करून पहा. 

आता आपण थोडीिी वजाबाकी णिकूया  

समजा एखाद्या ग्राहकाने दोन र्ेगरे्गळ्या गोष्टीची बकां मत बर्चारली आबण त्या दोघाांच्या बकमतीमध्ये बकती 

फरक आह ेते बर्चारले तर? 

बह पररबस्थती समजनू घेण्यासाठी पसुहा एकदा तमु्हाला तुमच्या बमत्राची बकां र्ा घरच्याांची मदत घ्यार्ी 

लागणार आह.े आधी तमुचा बमत्र तमु्हाला ब्रेडपडूा हा सािणापेक्षा बकती रुपयान ेमहाग आह ेह ेबर्चारेल. त्यार्ेळी 

तमु्ही त्याला ब्रेडपडुा ३० रुपये र्जा सािण २० रुपये म्हणजेच ब्रेडपडूा हा सािणापेक्षा १० रुपयाने महाग आह े

असे साांगणे अपेबक्षत आह.े असाच बर्बर्ध गोष्टींच्या र्जािाकीची सरार् तमु्ही कमीतकमी २० रे्ळेस करणे 

अपेबक्षत आह.े  एकदा बमत्राच्या मदतीने हा सरार् पणूव झाला बक मग तमु्ही एकटे दखेील हा सरार् करून पहा. बह 

र्जािाकी एकदा का तमुच्या पक्की ध्यानात आली की मग आपल्या दकुानातील सामानाची यादी या बकमतीनसुार 

तमु्ही पसुहा िनर्ा. म्हणजे जी गोष्ट सर्ावत जास्त महाग आह ेती सरुर्ातीला बलहा आबण जी गोष्ट त्यापेक्षा जरा कमी 

बकमतीची आह ेती पबहलीच्या खाली बलहा. अशा प्रकारे सर्व गोष्टी त्याांच्या बकमतीच्या उतरत्या क्रमाने बलहून 

काढा. बह उतरत्या क्रमाची यादी पणूव झाल्यार्र दोन सलग गोष्टींमधील फरक तेथेच समोर बलहून काढा. ह ेकसे 

बलहायचे ह ेसमजण्यासाठी पढुील यादी पहा.  



 

आता आपल्याला आणखी वेगळ्या पद्धतीचा सवव करून पहायचा आहे. तुमचा णमत्र तुम्हाला 

अमुक एक रक्कम तयाच्याजवळ आहे असं सांगेल. तुम्हाला तया रकमेत तुमच्या दुकानातील जास्तीत 

जास्त णकती वस्तू येऊ िकतील हे सांगायचे आहे. पण एक गोष्ट लक्षात अस ूद्या, णमत्राजवळील रकमेपेक्षा 

जास्त णकमतीच्या वस्तू होऊ नयेत याची काळजी घ्या. 

 


