मुद्रा यशोगाथा
नाव :- श्रीमती शैला साठे , पेण, जि.रायगड
व्यवसाय :- िागृती उद्योग केंद्र, झुणका भाकर केंद्र

अन्नपूणेची यशस्वी भरारी
1.

प्रधानमंत्री नरें द्र मोदी यांनी

मुद्रा काडड योिना सुरु करुन नव तरुणांन बरोबरच व्यवसाय

करण्याची इच्छा असणा-याना परं त ु आर्थथक पजरस्स्थतीमुळे व्यवसाय सुरु करता ये त नसलेलयांना
व मागे राजिलेलयांना एक िक्काचे व्यासपीठ जनमाण करुन जदले आिे .
2. पेण तालुक्यातिी बँक ऑफ इंजडयाने अनेकांना या योिनेतून किड दे ऊन व्यवसायाला िातभार
लावला आिे . या योिनेचा लाभ घेऊन शैला साठे या अन्नपूणेने यशस्वी भरारी मारली आिे .
3. वदनी कवळ घेता नाम घ्या श्रीिरीचे सिि िवन िोई नाम घेता फुकाचे िीवन करी जिजवत्वा अन्न
िे पूणड ब्रम्ि उदर भरण नोिे िाणीिे यज्ञ कमड या उक्ती भोिनाचे पंगतीत कानावर पडतात
अन्नदाता सुखी भवो असे म्िणत, अन्नदाताची स्तुती केली िाते, पेणचे िनुमान आळीत रािणा-या
शैला साठे या अन्नपूणडने अनेकांचे मुखी घास भरवून िी उक्ती साथड ठरवली आिे . .
4. आिकालच्या धकाधकीचे िीवनात बिु तेकांना कमी वेळात चजवष्ठ तसेच उिा दे णारे कािीतरी िवे
असते.

मयाजदत कुटुं ब, पती –पत्नी

दोघेिी नोकरीजनर्थमत्त जदवसभर घराबािे र असलयामुळे

स्स्त्रयांना मुलाबाळाकडे घरातील कामांकडे पुरेसे लक्ष दे णे शक्य िोत नािी त्यात कसरत करावी
लागते. अशा वेळी कािी झटपट िाताशी असावे अशी भावना सा-यांची असते . त्यातूनच इन्स्टं ट
फुडची संकलपना पुढे ये ऊन ती चांगलीच रुिली आिे . परं त ु त्यामुळे मानवी आरोग्यावर गंभीर
दुष्पजरणाम िोत आिे त. म्िणूनच घरगुती पदाथड वािवी दरात व उत्तम चवीचे तसेच आरोग्यास
पोषक असे पदाथड जमळाले तर ग्रािक नक्कीच त्यांचा जवचार करतील. या संकलपनेतून िागृती
उद्योग केंद्र उघडू न त्यात नाचणीची भाकरी झुणका, जदवाळीचे पदाथड, पापड, लोणची व इतर
पदाथड बनजवण्याचे व्यवसाय सुरु केला आिे .

या व्यवसायासाठी बँक ऑफ इंजडया पेण शाखे ने

आर्थथक सिाय्य केले म्िणूनच व्यवसायात प्रगती करता आली.

अशी भावना शैला साठे यांनी

व्यक्ती केली .
5. शैला साठे यांनी बँक ऑफ इंजडयाच्या पेण शाखे तून 30 ििार रुपयाचे किड घेऊन पेण तिजसल
कायालयाच्या आवारात झुणका भाकर केंद्र सुरु करुन स्वत:च्या पायावर उभे रािण्याचा एक
यशस्वी प्रयत्न साकार केला आिे .

त्यांचा िा प्रयत्न यशस्वी िोऊन त्यांनी आपले व्यवसायात

चांगली भरारी मारली आिे . त्यांना अनेक सरकारी कायालयातून जवजवध कायड क्रमांसाठी ऑडड सड
जदलया िातात. त्यांचे कडे मधी फसाळी

या जवराणी ये थे रािणा-या आजदवासी मजिला 25

वषापासून त्यांना सिकायड करीत आिे त. बँक ऑफ इंजडया पेण शाखे तून त्यांनी 30 ििार रुपये
किड घेऊन व्यवसायाला सुरुवात केली.
परत फेड केली आिे .

बँकेतून घेतलेले किातून 15 ििार रुपयांची किाची

