
                            महिला लघ ुउद्योगाांना आशचेा किरण "उन्नती" 

 

          म ुंबई, घाटकोपर , येथे राहणाऱ्या सौ.शोभा घारगे याुंच्या समोर आपल्या पतीच्या आकस्ममत अपघाती 
अपुंगत्वानुंतर घराचा आर्थिक गाडा व म लाुंच ेशशक्षण कस ेपार पडाव ेहा बबकट प्रश्न होता." उन्नती " बदल 

माहहती शमळाल्या नुंतर कर्ि घेऊन त्याुंनी गोळ्या, बबस्मकटे, व खाद्य पदाथि याुंचा छोटासा व्यवसाय स रु केला व 

त्यातनू त्याुंना उत्पन्न स रु झाल,ेहदवसेंगणणक व्यवसाय वाढ झाल्याम ळे त्याुंच्यात एक आत्मववश्वास ननमािण 

झाला, त्याुंनी वेळोवेळी उन्नती मधून वाढीव कर्ि घेऊन त्याुंच्या व्यवसायास आवश्यक असणारी सामग्री ववकत 

घेतली.त्यातनू त्याुंच्या व्यवसाय उत्तरोत्तर वाढत गेला. आर् त्या त्याुंच्या व्यवसायातनू हदवसागणणक प्रत्येकी 
रुपये ५०० त े६०० एवढा नफा कमावतात, येणाऱ्या उत्पनामधूनच त्याुंनी आपल्या म लाुंच ेशशक्षण पणूि केले. आर् 

त्याुंनी त्याुंच्या शमळकतीमधनू त्याुंचे मवतःच ेराहत ेघर द रुमत केल ेव व्यवसायासाठी आवश्यक असणारे 

लायसन्स  हह काढल ेआहे,तसेच त्याुंची म ले हह नोकरी करून त्याुंना आर्थिक हातभार लावत आहे. 

          शोभाताई भावननक होऊन म्हणतात,ज्याप्रमाणे आर् माझी " उन्नती " झाली त्याप्रमाणे इतर महहलाुंची 
उन्नती व्हावी. 

       " उन्नती मायक्रोफीन प्रायव्हेट शलशमटेड "महाराष्ट्रात काम करणारी अग्रेसर एन-बी-एफ-सी  एम.एफ.आय  

(NBFC-MFI ) (सकू्ष्म ववत्त प रवठा) कुं पनी असनू आपल्या शाखाुंद्वारे महाराष्ट्टातल्या ५ स्र्ल्हाुंमध्ये कायिरत 

आहेत. NBFC-MFI ह्या देशातील एकमात्र कुं पन्या आहेत ज्या कमी कमी उत्पन्न असणाऱ्या क ट ुंबाना आर्थिक 

सेवा ह्या कोणत्याही तारणाशशवाय सोईमकर व वेळेत सेवा प्रदान करतात.  

सन २०१२ पासनू आर्पयतं " उन्नती " ५०,००० पेक्षा अर्धक महहलाुंना आर्थिक सेवा प रवनू त्याुंच्या सध्याच्या 
राहणीमानावर सकारात्मक ठस ेउमटवले आहेत." उन्नती " हह कमी उत्पन्न असणाऱ्या क ट ुंबाना अस रक्षक्षत कर्ि 
सेवा प्रदान करीत असनू त्याुंच्या  " शमशन २०२० " न सार त्याुंना हह सेवा सन २०२० पयतं १,००,००० व त्यापेक्षा 
अर्धक  क ट ुंबापयतं पोहचवायची  आहे.  

    " उन्नती " हह भारतीय ररसवि बँक ( आर .बी .आय ) कड ेरस्र्मटर असनू आर.बी.आय ने कर्ि रकम ,व्यार्दर 

त्या कर्ािचा अवधी तसेच आर.बी.आय ने ठरवलेल्या फेयर पॅ्रस्टटस कोड ( ननयमावली ) ची काटेकोर 

अुंमलबर्ावणी करत,े " उन्नती " ने त्याुंच्या कायिक्षेत्रातील महहलाुंच्या आर्थिक स्मथतीमध्ये स धारणा 
करणे,त्याुंची मवप्न पणूि करणे तसेच त्याुंच्या र्ीवनाची ग णवत्ता वाढीसाठी मदत केली आहेच परुंत  त्याुंच्या 
म लाबाळाुंच्या शशक्षण वाढीसाठी हातभार लावला आहे. " उन्नती " ने आतापयतं ज्या लाभाथीयाुंना सकू्ष्म कर्ि 
प रवठा केला आहे त्यामध्ये ९९% भागीदारी हह महहलाुंनीच आहे.भारत सरकार च्या आर्थिक धोरणान सार ज्या 
क ट ुंबाना बँककुं ग सेवेचा लाभ घेता येत नाही अश्या क ट ुंबापयतं सदरहू कुं पन्या बँककुं ग सेवा प रववण्याच ेकायि करत 

आहे. 


