मुद्रा यशोगाथा
नाव :- श्री. महे श ढोले, साांगली
व्यवसाय :- मेडीकल व्यवसाय
प्रधानमांत्री मुद्रा योजनेतून महे श ढोलेंचा व्यवसाय ववस्तार
जनसामान्ाांसाठी केंद्र व राज्् शासनाच््ा अनेक कल््ाणकारी ्ोजना आहे त. ज््ाांनी ्ा
्ोजनाांचा लाभ घे तला, त्ाांना स्वतःची उननती साधता आली, साधारण दहा वर्षांपूवी प्रधानमांत्री रोजगार
्ोजना आणण गेल््ा वर्षी प्रधानमांत्री मुद्रा ्ोजनेतन
ू कजज णमळालेल््ा महे श ढोले ्ाांना ही णकम्ा
साधता आली.
महे श ढोले ्ाांनी नोकरीच््ा मागे न लागता मेणिकलमध््े काम करून मेणिकल
व््वसा्ाचा अनुभव घे तला. चार ते पाच वर्षे अनुभव घे तल््ानांतर त्ाांना स्वतःचे मेणिकल दुकान
करण््ाचे स्वप्न खुणावू लागले . २००८ साली महे श ढोले ्ाांना प्रधानमांत्री रोजगार ्ोजनेतन
ू एक लाख
रुप्े कजज णमळाले आणण त्ाांचे हे स्वप्न सत्ात आले. त्ाांनी िॉ.वसाविे हॉस्स्पटलमध््े णशवतीर्ज हे
मेणिकल दुकान सुरू केले . दहा वर्षे हे

मेणिकल णन्ोजनबद्ध चालवल््ानांतर त्ाांना

व््वसा्णवस्ताराची ओढ स्वस्र् बसू दे त नव्हती.
्ाबाबत महे श ढोले म्हणाले , व््वसा्णवस्तारासाठी बँक ऑफ इांणि्ामध््े मी कजाची
चौकशी केली. त्ावेळी बँकेच््ा गावभाग शाखेमध््े मला प्रधानमांत्री मुद्रा ्ोजनेची माणहती णमळाली. ही
सांधी साधा्ची, असे ठरवून मी मुद्रा कजज ्ोजनेसाठी अजज केला. आवश््क कागदपत्राांची पूतजता
केल््ानांतर मला गेल््ा वर्षी ११ लाख ५० हजार रुप्े कजज णमळाले . एवढी मोठी रक्कम वै्स्क्तकरीत्ा
उभा करणे मला शक्् नव्हते. त्ामुळे णमळालेल््ा कजाची ककमत मला होती. त्ातून मी णकरकोळ
और्षधणवक्रीसाठी शासकी् रूग्णाल्ाजवळ आधार मेणिकल हे दुकान सुरू केले . तसेच, भागीदारीत
घाऊक और्षधणवक्रीचा व््वसा् सुरू केला. ्ात माझा चाांगलाच जम बसला आहे , असे त्ाांनी
आनांदाने साांणगतले .
महे श ढोले ्ाांच््ा मेणिकलमध््े सवज प्रकारची ॲलोप ॅर्ी और्षधाांची णवक्री केली जाते.
कजातून णमळालेल््ा रकमेतन
ू त्ाांना और्षधसाठा वाढवण््ासही मदत झाली आहे . मुद्रा ्ोजनेतन
ू कजज
णमळण््ापूवी महे श ढोले ्ाांच््ा व््वसा्ाची वार्षर्षक उलाढाल २० ते ३० लाखाप्ंत होती. ती आता
जवळपास ५० लाख रुप्ाांप्ंत वाढली आहे . एका वर्षात ही उलाढाल दुप्पट करून कजजरूपी सांधीचे
त्ाांनी सोने केले आहे .
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