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वष

राहत

असून

माझे

शण येथेच झाले. १२ वी पूण के#या नंतर मी २००७ साल' दादर येथे फ़ँशन +डझाई.नंग चा
+ड/लोमा २०११ साल' पूण के#या नंतर २०११ ते २०१२ पय1त मी पाल फ़ँशन 2ायवेट लमटे ड
बोईसर या कंपनीत ए67ायडर' +डझाईनर 6हणून ५५००/- दर महा पगारावर नोकर' केल'. घरात
दोन भाऊ शण घे त होते. आईचा फुलां?या @यवसाय व+डल सत
ु ार या सगAयात घर खच
भागात न@हता. Cयानंतर मी

वतःचा @यवसाय सुE करावा असे ठरवले. आGण या दर6यात २०१३

साल' व+डल वारले व दोन मह'Iयानंतर आजी Kह वारल' या काळात खूप अडचणी आ#या
अनेकांनी लMन कर हे तुझे कNरयर करायचे वय नाह' असे स#ले Kदले. परं तु आईचा सपोट होता
या कारणाने मी लोन Oयायचा .नणय घेतला. DIC चे कमचार' मा. Pी. संजय ठाकूर सर यां?या
सोबत भेट झाल' Cयांनी मला सड मनी (Rवज भांडवल कज योजना ) बTल माKहती Kदल'.
Cयां?या मागदशनातून मी सव कागदपे तयार कUन आम?या गावातील बँक ऑफ महाराWX
कासा 7ांच ला भेट Kदल'. व Cयांनीह' मY
ु ा योजने बZदल माKहती Kदल'. हे लोन घे त असताना
मला मा. Pी. अभजीत बांगर साहे ब यांची खूप मदत झाल'. मुYा 6हणून ७.५ लाख आGण सड
मनी 6हणून १.५ लाख कज मळाल.
Cयाच दर6यान कले[टर ऑ\फस पालघर येथे कौश#य Rवकास मागदशक अ^धकार' मा.
Pी. मक
ु े श संखे साहे ब यां?या सोबत ओळख झाल'. Cयांनी मला खप
ू छान मागदशन केले आGण

VTP Empanelment कसे करायचे Cयाचे मागदशन केल. Cयानंतर ऑ[टोबर २०१६ ला कसा येथे
मा. Pी. मुकेश संखे साहे ब यां?या मागदशनाखाल'

वानंद इंटर2ाइसर या नावाने गारमd ट मे\कंग

चे 2शण कdIY मी चालू केले. माच २०१७ पासून 2मोद महाजन कौश#य व उfयोजकता
Rवकास अभयान अंतगत 2शण सुE झाले.
मY
ु ा योजने अंतगत लोन घेऊन मी शासनानेच राबवले#या 2मोद महाजन या योजनेचे
2शण दे त आहे याचा मला आनंद वाटतो. या योजने अंतगत मला २०१७ ला सवgतकृWट VTP
तत
ृ ीय iमांक पालघर िज#हा 6हणून परु कार मळाला. तर २०१८ ला सवgतकृWट VTP 6हणून
KYतीय पुर कार मळाला. 2मोद महाजन या योजने अंतगत गेले २ वषात २०० Rवfयाlया1ना
रोजगार मळालाय व आज ते

वतः?या पायावर उभे आहे त.

शासनाने मY
ु ा योजना राबवून आम?या सारmया काह' करणाnयांची इ?छा असणाnया तEण
Rपढ' साठp खप
ू मोठे काय केले आहे . या योजनेमुळे मला तर रोजगार मळालाच पण या
2शण कdYात 2शण घेणाnया सव Rवfयाlया1चे भRवWय उqजल झाले आहे त. कारण या दोIह'
योजना शासकrय आहे त या कNरता मी 2धानमंी Pी. नरd Y मोद' आGण मा मm
ु यमंी Pी. दे वdY
फडणवीस यांचे मनापासून आभार मानते. तसेच आपणास या सव Rवfयाlया1?या वतीने Rवनंती
करते कr आपण कौश#य Rवकास योजना लवकरात लवकर पुIहा चालू करsयात यावी. जेणे
कUन मला येथील आKदवासी समाजातील व गरजू असणाnया सव Rवfयाlया1ना 2शण दे ऊन
रोजगार उपलtध कUन दे ता येईल.
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