मुद्रा यशोगाथा
नाव :- श्री. चेतन बळवंतराव माने, सांगली
व्यवसाय :- ओम हायटे क केममकल, वॉटर प्रूफींग व्यवसाय
प्रधानमंत्री मुदा योजनेमळ
ु े चेतन मानेंना ममळाला आधार
एखाद्या व्यवसायात तोटा सहन करूनही नोकरीचा पयाय न अवलंबता पुन्हा व्यवसायच करण्याचा
आणि तो व्यवसाय यशस्वी करण्याचा णनर्धार सांगलीच्या चे तन बळवंतराव माने यांनी केला. त्याला प्रर्धानमंत्री
मुद्रा बँक योजनेची साथ णमळाली. आज त्यांचा वॉटरप्रूफिंगचा व्यवसाय बहरला आहे . त्यांच्या ओम हायटे क
केणमकल या िंममच्या माध्यमातून टे रेस स्लॅब व फिंतीवरील क्रॅक, कूल कोफटग, णसमेंट पत्रे व अन्य सवम प्रकारची
वॉटरप्रूफिंगची कामे केली जातात.
पत्नी, दोन मुलींसह चे तन माने यांचे चौकोनी कुटुं ब. सांगलीच्या गव्हनममेंट कॉलनीत त्यांचे वास्तव्य
आहे .२००८ पूवी त्यांनी चार ते पाच वर्षे णकरािा मालाचे दुकान चालवले . परं त,ु त्यामध्ये मोठा तोटा त्यांना सहन
करावा लागला.पुढे काय असा प्रश्न असताना णमत्राचे वडील सुर्धीर चौगुले यांनी त्यांच्या जीवनात गुरूची
िंूणमका णनिंावली.सुर्धीर चौगुले यांच्याकडे वॉटरप्रूफिंगचे र्धडे त्यांनी णगरवले . काही वर्षे त्यांना सहाय्यक म्हिून
काम केले . त्यानंतर श्री.चौगुले यांच्याच मागमदशमनाखाली ओम हायटे क केणमकल या नावाने वॉटप्रूफिंगचा
स्वतंत्र व्यवसाय सुरू केला. गेली दहा वर्षे ते हा व्यवसाय करतात. दोन वर्षांपूवी त्यांना प्रर्धानमंत्री मुद्रा बँक
योजनेतन
ू कजम णमळाले .
याबाबत चे तन माने म्हिाले, गेली १० वर्षे वॉटरप्रूफिंगचा व्यवसाय मी करत आहे . मात्र, आर्धीचा
णकरािा मालाचा व्यवसाय तोट्यात गेल्याने माझ्याकडे काहीच िंागिंांडवल नव्हते.वॉटरप्रूफिंगचे काम णमळाले
की प्रसंगी पत्नीचे दाणगने गहाि ठे वायचे , णमत्रांकडू न हातउसने पैसे घ्यायचो.आणि काम पूिम करायचो.पि, यात
पैसे णशल्लक काहीच पडायचे नाहीत. माझे काम चांगले असल्याने कामे िंरपूर येत. पि, पैशाअिंावी
बऱ्याचदा अडचिी यायच्या, असे त्यांनी सांणगतले .
पैशाच्या चिचिीवर मात करण्यासाठी दोन वर्षांपूवी चे तन माने यांनी कजम घ्यायचा णवचार
केला.त्यावेळी त्यांना बँक ऑिं इंणडयाच्या गाव िंाग शाखेतन
ू प्रर्धानमंत्री मुद्रा बँक योजनेची माणहती
णमळाली.त्यांनी २०१६ साली मुद्रा योजनेतन
ू कजम णमळण्यासाठी अजम केला.आवश्यक कागदपत्रे पूिम केल्यानंतर
त्यांना दीड लाख रुपये कजम णमळाले .
याबाबत चे तन माने म्हिाले, वॉटरप्रूफिंग व्यवसायासाठी मला ५० ते ६० हजार रुपये िंांडवलाची गरज
होती.बँक ऑिं इंणडयाने मला दीड लाख रुपये कजम णदले .गेल्या १० वर्षांत मी माझ्या व्यवसायाचा णवस्तार
करण्यासाठी र्धडपडत होतो.ती र्धडपड या कजातून णमळालेल्या पैशामुळे पूिम झाली.आज माझ्याकडे
आवश्यकतेनस
ु ार ३ ते ४ कममचारी काम करतात. मला व्यवसाय सांगलीसह अन्य शहरात आणि परराज्यातही
वॉटरप्रूफिंगची कामे णमळत आहे त. णवठ्ठल मंणदर, पंढरपूर, मुंबई, पुिे, नाणशकसह गोवा, कनाटकमर्धील अथिी,
णवजापूर, बंगळु रू, आंध्र प्रदे शमर्धील गुंडकल या णठकािी आपि वॉटरप्रूफिंगची कामे केली असल्याचे ते
अणिंमानाने सांगतात.
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