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मी पण्
ु यात राहते. माझ्या कुटुुंबात माझे पती, दोन मल
ु े, सासू-सासरे आणि दीर एवढी मािसे आहे त. माझे
पती आणि मी ममळून टी-शटट बनवण्याचा व्यवसाय करतो. आमच्या घराच्या पहहल्या मजल्यावर आमचा
छोटा कारखाना आहे . एकूि १० मशीन आहे त. दर महहन्याला आम्ही ३००० टी-शटट बनवतो, आणि
वर्टभरात स्पोर्टटसचे व गिवेर्ाचे ७००० टी-शटट बनवतो. मला ‘मािदे शी’ या सुंस्थेकडून आर्थटक मदत
ममळते. मी त्या सुंस्थेची सभासद आहे . पुि-े मुुंबईत होिाऱ्या त्याुंच्या प्रदशटनात आमचे टी-शटट आम्ही
नेहमी ववक्रीला ठे वायचो. ततथेच आम्हाला कुंपन्याुंच्या ऑडटरसुद्धा ममळायच्या.
कोववड-१९ मुळे मात्र अचानक आमचा धुंदा बुंद पडला. लॉकडाऊन चालू असल्यामळ
ु े टी-शटट ववकण्याचा
काहीच मागट राहहला नाही. एका रात्रीत आमचे र्चत्र बदलन
ू गेले – चाुंगला चालिारा धुंदा बुंद होऊन
हातात पैसेच नाहीत अशी स्स्थती आली. मग मी आमच्याकडच्या कापडाचे मास्क बनवून घराजवळच्या
रस्त्यावर एक मास्क २५ रुपयाला ववकायला सरु
ु वात केली. असे दोन आठवडे गेले, आणि मला
‘मािदे शी’च्या अतनताताईंचा फोन आला. त्या म्हिाल्या, रोज १०-१२ मास्क बनवन
ू ववकण्यापेक्षा तझ्
ु या
कारखान्यातल्या मशीनवर कापडाची कहटुंग करून आपि मोठ्या प्रमािावर मास्क बनवू शकतो. त्याुंनी
मला इतर काही महहलाुंची ओळख करून हदली, आणि त्याुंना सोबत घेऊन मी चाुंगल्या दजाटचे मास्क
बनवायला सरु
ु वात केली. अशा प्रकारचे काम करू शकिाऱ्या महहलाुंना गोळा करण्यासाठी ‘मािदे शी’
सुंस्थेने पेपरमध्ये जाहहरात हदली आणि त्याुंच्या ओळखीच्या लोकाुंनाही साुंर्गतले. महहलाुंनी सुंस्थेत सुंपकट
केला, की ततथून त्या माझ्याकडे कामाला पाठवून द्यायच्या.
सुरुवातीला तीन बायका होत्या. आता तीस बायका आहे त. दीड महहन्यापूवी कामाला सुरुवात केली
तेव्हापासन
ू आतापयंत एक लाखाहून जास्त मास्क आम्ही ववकले आहे त! लॉकडाऊन चालू असल्यामळ
ु े
आणि शारीररक अुंतर राखायचे असल्यामुळे मी त्या बायकाुंना कारखान्यात यायला साुंगत नाही. त्या
स्वतःच्या घरीच हे मास्क मशवतात.
वेळ : सकाळी ८.३०
घरातली सवट कामे उरकून मी ‘मािदे शी’च्या ऑफफसमध्ये अतनताताईंना फोन करते. आज फकती मास्क
बनवायचे आहे त हे त्या साुंगतात – त्यातले फकती एक पदरी, फकती दप
ु दरी आणि फकती तीन पदरी
असतील, त्याप्रमािे कहटुंग करून ठे वायला साुंगतात. ‘मािदे शी’ सुंस्थेने या मास्कच्या ववक्री आणि
ववतरिाची जबाबदारी घेतली आहे . मोठ्या कुंपन्या, मुंब
ु ईतली सरकारी ऑफफसेस, पण्
ु यातल्या काही सुंस्था,

हाऊमसुंग सोसायटी अशा अनेक हठकािी हे मास्क ववकले जातात. मास्क बनवण्यासाठी लागिारे कापड
‘मािदे शी’ सुंस्थेतूनच मला ममळते.
वेळ : सकाळी ११.००
मशलाईचे काम करिाऱ्या बायका त्याुंनी मशवलेले मास्क द्यायला माझ्या घरी येतात. मी कहटुंग करून
ठे वलेले कापड त्या मशलाई करण्यासाठी घरी घेऊन जातात. माझ्याकडे येताना त्या स्वतः मास्क लावूनच
येण्याची खबरदारी घेतात. त्या आल्या की पहहल्याुंदा मी त्याुंना सॅतनटायझर लावायला दे ते, आणि
मीसुद्धा मास्क आणि हातमोजे घालूनच त्याुंच्यासोबत दे वािघेवाि करते.
माझ्या हदवसभराच्या इतर कामाुंची यादी लक्षात घेऊन मी या बायकाुंना फक्त ११ ते १ या वेळातच
यायला साुंर्गतले आहे . त्याुंना समजा काही कारिामळ
ु े घराबाहे र पडता आले नाही, तर कहटुंग केलेले
कापड मीच त्याुंच्या घरी नेऊन दे ते. माझा येण्या-जाण्याचा प्रवासखचट भरून तनघावा म्हिन
ू मी
त्याुंच्याकडून ५० पैसे प्रतत मास्क या दराने पैसे घेते. साधारिपिे एका हदवसात एक बाई १०० मास्क
मशवते. म्हिजे माझ्यासोबत काम करिाऱ्या ३० जिी एका हदवसात ३००० मास्क तयार करतात. मी
प्रत्येक मास्कची मशलाई आणि घडि व्यवस्स्थत झाली आहे की नाही याची स्वतः खात्री करून घेते.
सुरुवातीला बऱ्याच मास्कची घडि नीट नसायची. जे मास्क दप
ु दरी आणि तीन पदरी आहे त, त्याुंची घडि
फार काळजीपूवक
ट करावी लागते, कारि कापडाचे दोन-तीन तुकडे एकावर एक व्यवस्स्थत बसवून घ्यावे
लागतात आणि मग मशवावे लागतात. हे सवट नीट कसे करायचे त्याची पद्धत दाखविाऱ्या स्व्हडडयो मी
त्या बायकाुंना whatsapp वरून पाठवायला सरु
ु वात केली. मग त्याुंच्या मशलाईच्या दजाटमध्ये लक्षिीय
फरक पडला.
वेळ : िप
ु ारी १.००
‘मािदे शी’ चे ऑफफस माझ्या घरापासन
ू पाच ममतनटाच्या अुंतरावर आहे . तयार असलेले मास्क मी ततकडे
नेऊन दे ते. ततथे सवट मास्कची तपासिी आणि ववभागिी करून त्या मला ऑनलाईन पैसे पाठवतात. मग
मी मशलाई करिाऱ्या बायकाुंना पैसे दे ते. त्याुंनी फकती मास्क मशवले त्यानुसार आठवड्यातून एकदा मी
त्याुंचे मानधन ‘गूगल पे’ फकुं वा ‘पे टीएम’ च्या माध्यमातून त्याुंच्याकडे पाठवते. जर कोिाकडे स्माटट फोन
नसेल, तर त्या मशवलेले मास्क द्यायला घरी येतात तेव्हा मी त्याुंना रोख पैसे दे ते.
या बायकाुंना प्रत्येक मास्कचे ५ रुपये ममळतात. एका हदवसात त्या १०० मास्क मशवतात, त्यामुळे त्याुंना
हदवसाचे ५०० रुपये ममळतात. पूवी या बायका स्वयुंपाकाची फकुं वा घरगुती कामे करायच्या, भाजी ववक्री,

ब्युटी पालटर फकुं वा छोटे कारखाने अशा हठकािी कामे करायच्या. लॉकडाऊन सुरू झाल्यापासून त्याुंना इतर
काही कमाई नाही, त्यामुळे आता त्याुंना ममळिारे हे मानधन खूप महत्त्वाचे आहे .
वेळ : िप
ु ारी २.००
जेवि झाल्यावर मी माझ्या वाटिीचे मास्क मशवायला घेते. माझा सवट वेळ या कामातच जात
असल्यामुळे घरातली कामे माझे कुटुुंबीयच करतात. मी साधारि रात्री ८ वाजेपयंत काम करते. तेवढ्या
वेळात माझे ५० मास्क मशवन
ू होतात.
वेळ : रात्री ९.००
कापडाची कहटुंग करण्यासाठी माझे पती आणि मी ममळून मशीन चालू करतो. रात्री ९ वाजल्यापासून २
वाजेपयंत आम्ही हे काम करतो. हे काम खूप कौशल्याचे आहे , आणि काळजीपूवक
ट करावे लागते. कापडाचे
पदर नीट तािन
ू मशीनवर बसवावे लागतात, त्याुंना घड्या पडलेल्या चालत नाहीत; नाहीतर मास्कचे पदर
वाकडेततकडे कापले जातात आणि मास्क वापरता येत नाही. म्हिून आम्ही हे काम मुद्दाम रात्री करतो,
कारि रात्रीच्या शाुंत वेळी एकाग्रतेने लक्षपूवक
ट काम करता येते. रोज रात्री साधारि ५००० तुकडे कापून
होतात. दस
ु ऱ्या हदवशी बायका येतील तेव्हा त्याुंना द्यायला मी ते तयार ठे वते.
कहटुंग करण्यासाठी प्रत्येक तुकड्याचे ७५ पैसे मािदे शी सुंस्थेकडून ममळतात. गेल्या ६ आठवड्यात माझे
पती आणि मी ममळून जवळजवळ ९०,००० तुकडे कापले, आणि त्याचे आम्हाला ६७,५०० रुपये ममळाले.
मशवाय मी ५० मास्क रोज मशवते त्याचे २५० रुपये ममळतात ते वेगळे च.
दरवर्ी एवप्रल-मे महहन्यात आम्हाला शाळे च्या गिवेर्ाुंच्या ऑडटरी ममळतात. पि यावर्ी शाळा कधी चालू
होिार ते तनस्चचत नसल्यामुळे अशा ऑडटरी ममळालेल्या नाहीत. आम्ही त्या गिवेर्ाुंच्या कापडाची ऑडटर
दे ऊन ठे वली आणि पैसेसद्
ु धा हदले होते. पि लॉकडाऊन सुरू झाल्यामुळे कापड आमच्याकडे अजून आलेले
नाही. हे मास्क बनवण्याचे काम ममळाले नसते, तर आमची आर्थटक पररस्स्थती अगदी हलाखीची झाली
असती.
आता शाळे च्या गिवेर्ाुंचे काम सुरू झाले तरी मी मास्कचा बबझनेस चालच
ू ठे विार आहे . मला खूप कष्ट
करावे लागतील, पि मी ही दोन्ही कामे पढ
ु े चालू ठे वीन.

रुपाली पवनीकर या एक महहला उद्योजक आहे त. पुण्यात त्या टी-शटट बनवण्याचा व्यवसाय करतात.
त्याुंच्या कुटुुंबात काही आकस्स्मक वैद्यकीय खचाटचा प्रसुंग उद्भवला तेव्हा कुटुुंबाला आर्थटक हातभार

लावण्यासाठी त्याुंनी मशविकाम सुरू केले. ‘मािदे शी’ या सुंस्थेकडून कजट घेऊन त्याुंनी मशलाई मशीन
ववकत घेतले. हळूहळू त्याुंनी काम वाढवत नेले, आणि आज त्या टी-शटट आणि स्पोर्टटसचे कपडे
बनवण्याचा व्यवसाय चालवतात. ‘मािदे शी उद्योर्गनी’ हा पुरस्कार त्याुंना ममळाला आहे , आणि त्या इतर
महहला उद्योजकाुंना मागटदशटनही करतात.

