नधन उ थान लधु व

धारा कैलाल िज लाको जोशीपुरमा यवसा यक तरकार खेती ता!लम स"प#न

ब%&कङ खबर । नधन उ थान लघु व

व ीय सं था ल मटे डले आ ना

ाहक सद यह को सहभा"गतामा २०७५ का क २७ गतेदे)ख २९

गतेस,म कैलाल. िज1लाको जोशीपुरमा “5यवसा यक तरकार. खेती ता लम” स,प6न गरे को छ । उ9त ता लममा कैलाल. िज1लाको
जोशीपरु शाखा कायलयका ३५ जना

ाहक सद यह को सहभा"गतामा तरकार. खेती ता लम स,प6न गरे को सं थाका जोशीपरु शाखाका

;मख
ु ;ेम ;साद शमा चापागाईले जानकार. गराएका "थए । यस ता लममा ; श?कह @हरा लाल चौधर., शंकर ;साद 6यौपाने र ;ेम
;साद शमा चापागाई रहे का "थए ।
एक पBरवारमा एक जना उCयमी बनाउन सं थाले पहल गर. रहे को, सं थाले साढे दईु दशकदे )ख नर6तर लघु व

सेवा @दइ रहे को यस

सं थाबाट कजा लइ 5यवसाय गर. धेरै घरपBरवार आ"थक सम6ु नत तर अगाHड बढे को सं थाका जोशीपुर शाखाका ;मख
ु चापागाईले
बताएका "थए ।
नधन उ थान लघु व

व य सं था ?ेIीय कायालय अ र.याका ?ेIीय ;मख
ु शंकर ;साद 6यौपानेले उपि थत सबैलाई

वागत गदJ

सीपमल
ू क ता लम साथै वपBरयोजना संचालनका ला"ग कजा @दइ वरोजगार बनाउनमा यस सं थाले पहल गर. रहे को जानकार. गरे ।
सं थाले २०७५ आिLवन मसा6तस,ममा ३ लाख २५ हजार ८६८ घरपBरवारह मा सेवा व तार गरे को छ । सं थाले २०७५ आिLवनस,ममा
लगानीमा रहे को कजा . १६ अरब ५ करोड ७० लाख रहे को छ भने ाहक सद यह का . ८ अरब ९८ करोड ९९ लाख बचत पBरचालन गरे को
छ । तरकार. खेती गर. रहे का सं थाका

ाहक सद यह लाई थप Pान, सीप ;दान गन यस ता लममा सहभागी गराइएको सं थाका

जोशीपुर शाखाका ;मख
ु चापागाईले बताए ।
सहभागी लQमी कुमार. चौधर.ले ता लमको म1
ू याकंनको Rममा यस ३ @दने ता लमबाट आफूलाई आवLयक पनT कुराह

स9नक
ु ा साथै

5यवसाय गन ;ेरणा मलेको र सकेको कुराह लाई आ नो जीवनभर लागू गर. वरोजगार ब6ने र आ नो छमेकमा अ लाई प न सकाउने
; तवCधता वइ9त गBरन ् ।
सहभागीका तफबाट Wीमती रे नक
ु ा डगौराले ता लमको म1
ू यांकनमा यस ता लमले आफूमा नयाँ जोश र जाँगर पलाएको र अब Wीमा6को
भरमा माI नरह. लएको ता लमलाई पूण सदप
ु योग गदJ

वरोजगार रह. आ ना छर छमेकमका @दद.ब@हनीह लाई समेत 5यवसाय

संचालन गन जाग क बनाउने भ6दै आगामी @दनमा प न य ता ता लमह को अपे?ा रा)खन ् ।

