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प्रधानमांत्री मुदा योजनेमळ
ु े शफीउल्ला सय्यद याांचे स्टार चमकले
नोकरी व्यवसायाच्या मागे न लागता स्वतःचा व्यवसाय उभे करण्याचे स्वप्न पाहणारे खूप
मोजके लोक असतात. आनण त्यातून तो व्यवसाय यशस्वी करण्याची धमक असणारे लोक
नवरळाच. शफीउल्ला इस्लाईल सय्यद याांनी ही कसरत यशस्वीरीत्या पेलली आहे .
साांगलीच्या स्टे शन रोडवरील राजाराम निल्डींगमध्ये न्यू शाम सेल्स कापोरे शन या दुकानाचे
शफीउल्ला सय्यद मालक आहे त. िारावीपयं त नशक्षण घेतल्यानांतर त्याांनी स्वतःच्या पायावर उभे
राहण्याचे ठरवले. पुढील नशक्षणाचा पयाय िाजूला ठे वत त्याांनी इलेक्ट्रॉननक्ट्स दुकानात नोकरी
केली. चार वर्षांचा अनुभव गाठीशी आल्यानांतर त्याांनी स्वतःचे दुकान सुरू करण्याचे ठरवले.
त्यातून भाडे तत्त्वावर त्याांनी स्वतःचे इलेक्ट्रॉननक्ट्स दुकान सुरू केले.
यािाित शफीउल्ला साांगतात, मी २००६ साली स्वतःचे इलेक्ट्रॉननक्ट्सचे दुकान सुरू केले.
मात्र, त्यावेळी माझ्याकडे कोणतेही भागभाांडवल नव्हते. त्यामुळे उधारीवर माल नवकत घेणे, त्याची
नवक्री झाल्यानांतरच पुढील माल भरणे, अशी कसरत सुरू होती .उधारीवर माल घेत असल्याने
समोरील दुकानदारही मयानदत स्वरूपात माल दे त असे. त्याचे दे णे दे ऊन दोन पैसे नमळवायचे
होते, त्यामुळे नगऱ्हाईकाांना मला फारशी सूट दे ता ये त नव्हती. घरी आई, वडील, भाऊ, िहीण
होते. लग्नानांतर पत्नी व मुलाच्या जन्मानांतर जिािदारी वाढली.
या एकू णच पनरस्स्थतीवर मात करण्यासाठी कजज घेऊन व्यवसायासाठी भागभाांडवल तयार
करण्यासाठी शफीउल्ला नवचार करत होते. मात्र, िँकाांमध्ये तारण ठे वायला त्याांच्याकडे काहीच
नव्हते. त्यामुळे अडचणीत भर पडत होती. मात्र युननयन िँकेने त्याांना साथ नदली.
शफीउल्ला सय्यद साांगतात, युननयन िँक ऑफ इांनडया साांगलीचे श्री. मांदार पराांजपे व
अन्य सहकाऱ्याांनी

मला प्रधानमांत्री मुद्रा योजनेची मानहती नदली. आवश्यक कागदपत्रे सादर

केल्यानांतर मला १० लाख रुपयाांचे कजजही नदले. त्यामुळे माझ्या दुकानात आता ए. सी., फ्रीज,
वॉशशग मनशन, टीव्ही, मायक्रोव्हे व ओव्हन अशा अनेक वस्तू मी ठे व ू शकत आहे . उधारीवर माल
घेत नसल्यामुळे रोखीतून िचतीत वाढ झाली. शे जारच्या इमारतीतील एक गाळाही घेऊन मी
वस्तूांची सांख्या वाढवली.
आता शफीउल्ला सय्यद याांच्या नफ्यात वाढ झाली आहे . ते मुलाला चाांगल्या शाळे त
नशक्षण दे ऊ शकत आहे त. आपली प्रगती झाली, राहणीमान उां चावले, यासाठी ते केंद्र शासनाला,
प्रधानमांत्री मुद्रा योजनेला मनापासून धन्यवाद दे तात.
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