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मुद्रा योजनेमळ
ु े स्थायनक व्यावसाययकाला आधार
मुद्रा योजनेचा लाभ यमळाल्यामुळे अमरावती ये थील खानावळ व्यावसाययकाला आधार यमळाला
आहे .
अमरावतीमधील खापर्डे बगीचा ये थील रयहवाशी जगदीश मुन्नालाल कुयय वंशी यांचे सुरुवातीपासूनच
छोटे चहाचे दुकान होते . कुटुं बात पत्नी आयि दोन मुली आहे त. छोट्याशा दुकानावर उदरयनवाह यथातथाच
चालू होता. अनेक अर्डचिीवर मात करुन हातमजुरी करुन श्री. कुयय वंशी कुटुं यबयांचे पालनपोषि करत
होते. वाढत्या महागाईत मुलींचे यशक्षि कसे करायचे , अशी चचता जगदीश कुयय वंशी यांना लागून रायहली
होती.
चहाच्या दुकानावरची यमळकत जेमतेम होती. अशा काळात नवा काहीतरी उद्योग सुरु होिे आवश्यक
होते. या काळात भांर्डवल उभारायचे तरी कुठू न, असाही प्रश्न कुयय वंशींपुढे होता. कुठू न मदत यमळण्याची
आसही त्यांना नव्हती. मात्र, एक यदवस अशाच यवचारात असताना त्यांनी दूरदशयन वायहनीवर मुद्रा
योजनेची मायहती पायहली आयि त्यांची योजनेयवषयीची उत्सुकता वाढली. त्यांनी सरळ बँकमध्ये जाऊन
चौकशी करायचे ठरवले.
बँक ऑफ महाराष्ट्रच्या जवळच्या शाखे त त्यांचे खाते असल्यामुळे त्यांनी त्या बँकेत जाऊन मुद्रा
योजनेसंदभात चौकशी केली. त्यावेळी बँकेचे मॅनेजर श्री. गवांदे यांनी त्यांना अत्यं त आस्थे ने सवय मायहती
यदली. मग जगदीश कुयय वंशी यांनी घरगुती मेस व चहा कॅ न्न्टनसाठी कजय यमळण्याबाबत अजय केला. दोन
यदवसानंतर योग्य ती कागदपत्रे बँकेमध्ये सादर केली. कागदपत्रानुसार बँकेने घराचा व दुकानाच्या जागेचे
सवेक्षि केले. आठ यदवसांनंतर त्यांना 50 हजार रुपयांचे कजय मंजरू होऊन यमळालेस्
ु ा.
कुयय वंशी यांनी या पैशातून मेस व दुकानात आिखी काही वस्तू व सेवा सुरु केल्या. त्यामुळे ग्राहकांना
आधी ज्या सुयवधा यमळत नव्हत्या, त्या यमळायला लागल्या. ग्राहकांची वदय ळ वाढत गेली. ब-यापैकी पैसा
हाती खे ळायला लागला. आजयमतीला त्यांचे दुकान सुरळीतपिे चालत आहे .
गरीबीत राहू नही कुयय वंशी हे आपल्या एका मुलीला यशयक्षकेचे तर एकीला इंयजयनअचरगचे यशक्षि
दे त आहे त. त्यांच्या स्वपनांना मुद्रा योजनेने बळ यदले आहे . माझ्या सारख्या आिखी गोर- गयरबांनी मुद्रा
योजनेचा लाभ घ्यावा, असे ते म्हितात.
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