मुद्रा यशोगाथा
नाव :- डॉ.मेघनाद जोशी, साांगली
व्यवसाय :- स्टे मप्लस क्रायोप्रिझव्हे शन सांस्था
स्टे मप्लस क्रायोप्रिझव्हे शनला िधानमांत्री मुद्रा योजनेची साथ
बाळाच्या नाभिनाळे तील मूळ पेशी म्हणजेच स्टे म सेल्स जतन करून िभिष्यात त्याचे
िैद्यकीय सुरक्षाकिच तयार करण्याचे तंत्रज्ञान आता आपल्या ओळखीचे होऊ लागले आहे . आता हे
तंत्रज्ञान बऱ्यापैकी सिवज्ञात झाले असले तरी पाच ते सहा िर्षांपूिी हा भिर्षय निीन होता. त्यातून पुणे,
मुंबईनंतर सांगलीसारख्या भिकाणी यामध्ये अभनश्चचतता होती. पण, ग्रामीण िागातील मातांना आपल्या
बाळाच्या सुरभक्षत िभितव्यासािी डॉ.मेघनाद जोशी यांनी सहा िर्षांपूिी म्हणजेच २०१२ साली स्टे मप्लस
क्रायोभिझव्हे शन ही संस्था स्थापन केली. पश्चचम महाराष्रातील डीसीजीआय आभण एफडीए
मान्यतािाप्त स्टे मसेल जतन करणारी ही बँक आहे .
बाळाच्या जन्मानंतर लगेचच नाभिनाळे तील रक्त एका भिभशष्ट िकारच्या बॅगेमध्ये घे तले
जाते.स्टे म सेल िेगळे करण्याची िभक्रया संपण
ू व जंतभु िरभहत ि भिभशष्ट अशा क्लास १००००
ियोगशाळे त केली जाते. त्यानंतर पेशी उणे १९६ अंश सेश्ल्सअस तापमानात जतन करून िे िल्या
जातात. या शश्क्तशाली पेशींचा उपयोग आपण आपल्या तसेच पभरिारातील इतर सदस्यांच्या
आजारांिर मात करण्यासािी करू शकतो, हे िैद्यकशास्त्रात भसद्ध झाले आहे . त्यामुळे डॉ.मेघनाद
जोशी यांच्या नेतत्त्ृ िाखाली स्टे मप्लस क्रायोभिझव्हे शन ही बँक सुरू आहे .
सुरिातीला हे तंत्रज्ञान निीन असल्याने येणाऱ्या ग्राहकांची संख्या जेमतेमच होती. त्यामुळे या
बँकेमध्ये आिचयक भिभिध साधनसामग्री म्हणजे पांढरा हत्ती पोसण्यासारखे होते. ना नफा ना तोटा
अशीच या बँकेची अिस्था होती. त्यामुळे बँकेमध्ये काम करणाऱ्या सहकाऱ्यांचे पगार करणेही
बऱ्याचदा अिघड होिून बसत होते. दोन िर्षे ही अिघड कसरत डॉ.जोशी यांनी पेलली.
दरम्यान २०१५ साली िधानमंत्री नरें द्र मोदी यांनी िधानमंत्री मुद्रा योजना सुरू केली. त्यािेळी
संस्थेने बँक ऑफ इंभडयात संपकव साधला. त्यातून त्यांना पाच लाख रुपयांचे कजव मंजरू झाले . याबाबत
संस्थेचे संचालक शभशकांत दे साई म्हणाले, ग्रामीण िागात ही सुभिधा दे ण्यासािी ि बाळाच्या पेशी
जतन करण्यासािी आिचयक यंत्रणा उिा करण्यासािी लाखो रुपये गुंतिणूक केली आहे . मात्र,
सुरिातीला ही संकल्पना निीन असल्याने मभहन्याकािी आमच्या संस्थेकडे ३ ते ४ ग्राहक येत असत.
त्यातून जमा खचाचा ताळमेळ बसायला किीण जात होते. अशा िेळी िधानमंत्री मुद्रा योजनेतन
ू पाच
लाख रुपये कजाची (कॅ श क्रेभडट) साथभमळाली. एखाद्या िेळी ग्राहक कमी आले तरी या रकमेतन
ू
आम्ही कमवचाऱ्यांचे पगार ि अन्य बँकेसािी आिचयक बाबी करू शकत होतो. या तंत्रज्ञानाबाबत
जाभणिजागृती भनमाण करण्यासािीही आम्ही ियत्न केले . त्यामुळे आता ग्राहकांची संख्याही मभहन्याला
२० पेक्षा अभधक होत असते. आमच्याकडे आज जिळपास २० कमवचारी आहे त. आम्हाला मुद्रा
योजनेची साथ भमळाल्याने बऱ्याचशा गोष्टी सोप्या झाल्या.
स्टे मप्लस क्रायोभिझव्हे शन संस्थेकडे

सांगलीभशिाय सातारा, कोल्हापूर, सोलापूर,

अहमदनगर, कनाटकातील भिजापूर, भचकोडी येथन
ू ही सॅम्पल्स येतात. त्यांची चे न्नई येथे एक
फ्रॅ न्चाईचीही आहे . पश्चचम महाराष्रातील डीजीसीए आभण एफडीए मान्यतािाप्त स्टे म सेल करणारी ही
बँक आहे .या भिकाणी भिभिध िकारच्या आि ियोगशाळा (लॅब) आहे त. एकूणच िधानमंत्री मुद्रा
योजनेमळ
ु े स्टे मप्लस संस्थेला मोिा आधार भमळाला.

