यशोगाथा

मी, कुलदप द ताय वतक वय वष ३३ गाव केळवे ता. िज. पालघर येथल रहवासी
आहे . मी हॉटे ल मॅनेजम& ट 'ेाम(ये )ड+लोमा केला असुन दोन वष परदे शात नोकर/ केल/. पण
मला आपले 1वत:चे काह/तर/ करावे असे वाटत अस4याने मी नोकर/ सोडल/ व गावी परत
आलो. गावी आ4यानंतर मी आईस78म पालर, लेबर कॉ:;ॅ क्टर असे कामे केल/ व व इतरह/
छोटे -माठे Aयावसाय केले पण मला 1वत:Bया Cश'णासंदभात अ:न EF7या Aयवसाय सुG
करावयाचा होता पण

यासाठH मला भांडवल उभे करJयासाठH खुप Eय न कLनह/ यश आले

नाह/.
मी, जेAहा िज4हा कौश4य Nवकास, रोजगार व उदयोजकता मागदशन क&O पालघर येथे
भेट दल/ असता तेथे मला मO
ु ा कज योजनेबाबत Pी. मुकेश संखे, कौश4य Nवकास रोजगार व
उदयोजकता मागदशन अधकार/ यांBयाकडून माहती Cमळाल/.

यानुसार मी पुढे पुणे येथील

Cमटकॉन या सं1थेम(ये अ:न EF7या Aयवसायाचे ECश'ण घेतले. या ECश'णा दरTयान मला
तेथल चैत:य झुंझार सरांचे मोलाचे मागदशन लाभले व इतरह/ उदयोजकांचे सहकाय व
मागदशन लाभले. ECश'ण पुण झा4यानंतर माझे हा Aयावसाय करJयाचे पWके झाले.
कज CमळNवJयासाठH िज4हा कौश4य Nवकास, रोजगार व उदयोजकता मागदशन क&O या
कायालयास भेट द4यानुसार मी बॅक ऑफ बडोदा शाखा पालघर येथे मुOा योजनेतंगत
 कजाचे
Eकरण दाखल केले. सदर कजाचे Eकरण मंजुर करJयासाठH मा. िज4हाधकार/ साहे बांनी वारं वार
बँकांकडे पाठपुरावा कGन इतरह/ सव Eलं[बत कज Eकरणांचा आढावा घेऊन मंजुर/ साठH मदत
केल/.

यानुसार बॅक ऑफ बडोदा शाखा, पालघर येथील Pी ENवण सावे व

यांचे इतर सहकार/

यांBया मदतीने द. २५/०९/२०१८ रोजी माdया कजास मंजरु / Cमळाल/ असून लवकरात-लवकर
माझे केळवे फूeसचे 1व+न साकार होणार आहे .
मी यामधून एवढे च सांगू इिBछतो क8 माdयासारgया इतरह/ बेरोजगार युवक/युवतींनी
मO
ु ा कज योजनेचा लाभ hयावा आiण आपले 1वत:चे रोजगार jनमाण करावे. या योजनेBया
मदतीने मला माझा 1वत:चा Aयवसाय उभा करता येणार आहे .
यासोबतच मी घेतले4या कजाचा Aयाज परतावा मला अJणासाहे ब पाट/ल आथक मागास
Nवकास महामंडळाBया वयिWतक Aयाज परतावा या योजनेतुन Cमळणार आहे .
(कुलदप द ताय वतक)
मO
ु ा कज योजना लाभाथm

