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बचत गटाच्या महिलाांना मुद्राचा आधार
दे शातील लघु उद्योगाांना सिज कजज पुरवठा व्िावा, यासाठी प्रधानमांत्री नरें द्र मोदी याांनी
मायक्रो युहनटस् डे व्िलपमेंट अँड हरफायनान्स एजन्सी अर्थात मुद्रा बँक योजना सुरू केली. नको
जामीन, नको अनुषांहगक तारण, मुद्रा योजनेचे िे च धोरण िे या योजनेचे ब्रीद. त्याची प्रभावी
अांमलबजावणी करत साांगली शिर पहरसरातील अनेक बचतगटाांना प्रधानमांत्री मुद्रा बँक योजनेने
प्रगतीची सांधी उपलब्ध करून हदली आिे . पारां पहरक व्यवसायाबरोबरच व्यावसाहयक दष्ृ टीकोन ठे वून
अनेक महिलाांना नवीन व्यवसायाची चाके आपल्या बचतगटाला जोडू न घे तली आिे त. यातून
महिलाांच्या अांगभूत कलेला वाव हमळत आिे .
सांजयनगरचा हसद्धाई महिला बचतगट त्यापैकीच एक. दीपज्योती हशवराज काटकर या
बचतगटाच्या प्रमुख आिे त. त्याांच्या पहरसरातील महिलाांना एकत्र येऊन कािीतरी करावे, असे वाटत
असे. त्याांनी याबाबत हमरज येर्थील एकात्म समाज सेवा केंद्राचे मागजदशजन घे तले . त्यानांतर वन बाांब ू
िस्तकले चे प्रहशक्षणिी घे तले . यातून एक आत्महवश्वास प्रत्येक महिलेमध्ये हनमाण झाला. याबाबत
दीपज्योती काटकर म्िणाल्या, आम्िी प्रधानमांत्री मुद्रा बँक योजनेतन
ू बँक ऑफ मिाराष्रकडू न कजज
घे तले . आता आम्िी आकाश कांदील, वॉल हपस, मेकअप बॉक्स, फ्लॉवर पॉट यासारख्या अनेक वस्तू
िाताने बाांबपू ासून बनहवतो. या वस्तु घरीच बनवत असल्यामुळे जागेसाठी भाडे द्यावे लागत नािी.
बाांबपू ासून बनहवलेल्या या वस्तू पुणे, मुांबई, मद्रास व हदल्ली या शिराांमध्ये हवकतो. व्यवसायवृद्धीसाठी
प्रधानमांत्री मुद्रा बँक योजनेंतगजत आम्िी आणखी कजज घे णार आिोत. यामुळे उत्पादन जास्त िोवून
बचतगटातील महिलाांना जास्तीत जास्त फायदा िोईल. आमचा स्वतःचा कारखाना असावा, असे
आमचे स्वप्न आिे . त्यादष्ृ टीने आम्िी प्रयत्न करत आिोत.
गोमटे शनगर कुपवाडच्या गृिलक्ष्मी महिला बचत गटामध्ये 25 ते 30 महिला आिे त. 10
ते 12 वषांपासून िा बचतगट सुरू आिे . राजहगरा लाडू , हचक्की, वडी असे पदार्थज बनहवण्यात या
बचतगटाची खाहसयत आिे . या बचत गटाच्या माध्यमातून दररोज 10 िजार लाडू बनहवतात. 5 िजार
पाहकटे तयार करतात. चार ते पाच हजल्यामध्ये िा माल जातो. डीमाटज , मोठे मॉल यामध्येिी या पदार्थांनी
जागा हमळवली आिे . याबाबत बचतगट प्रमुख कस्तुरी सुधीर माळी म्िणाल्या, सकाळी 9 ते सायांकाळी
6 वाजेपयंत आम्िी काम करतो. शाळे मध्येिी माल जातो. सध्या आम्िी िँडमहशनव्दारे माल बनहवतो.
त्यामुळे र्थोडा र्थोडा माल बनतो. जास्त माल बनहवण्यासाठी महशनरीची आवश्यकता आिे .रोज 30
िजार रुपयाांचे लाडू बनहवतो. यामधून रोज अडीच ते तीन िजार रूपये लाभ हमळतो. व्यवसाय
वाढहवण्यासाठी महशनरी खरे दी करणार आिोत. यासाठी 7 लाख रूपयाांचे कजज बँक ऑफ
मिाराष्रकडू न मांजरू झाले आिे .महशनरी बसहवल्यानांतर आणखी जास्त महिलाांना रोजगार हमळे ल.

वानलेसवाडीचा पांचरत्न महिला बचतगट साडी व ड्रेस मटे हरयल, शटज व पन्ॅ ट हपस,
टॉवेल, टोपी, छत्री, रे नकोट हवक्रीचा व्यवसाय करतो. याबाबत बचतगट प्रमुख सुहनता रावत म्िणाल्या,
आम्िी बँक ऑफ मिाराष्रकडू न प्रधानमांत्री मुद्रा बँक योजनेतन
ू 50 िजार रूपयाांचे कजज घे तले आिे .
सूरतवरून कपडे खरे दी केली जाते. त्यातून महिना 40 ते 50 िजार रूपयाांचा व्यवसाय िोतो. त्यामुळे
घरच्या उत्पनात िातभार लागतो. इतर महिलानाांिी या व्यवसायातून फायदा िोतो. हववाि, वास्तुशाांती
अशा हवहवध कायजक्रमामध्ये आम्िी मागणीप्रमाणे माल पोिोच करतो. व्यवसाय वाढहवण्यासाठी व
जागा घे ण्यासाठी प्रधानमांत्री मुद्रा बँक योजनेंतगजत आणखी कजज घे णार आिोत.
एकूणच असांघहटत लघुउद्योगाांच्या हवकासाकहरता हवत्तीय गरजा पूणज करण्यासाठी सुरू
केलेल्या प्रधानमांत्री मुद्रा बँक योजनेचा लाभ साांगली पहरसरातील अनेक बचतगटाांना िोत आिे . या
लघुउद्योगाांना आर्थर्थक सिाय्य पुरवून नवउद्यमींना आशेचा हकरण या योजनेने हमळाला आिे , असे
म्िटल्यास वावगे ठरू नये.
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