भारतीय युवा शक्ती ट्रस्ट

आवत्त
ृ ी ७ , ऑक्टोबर २०१७ .

भारतीय यवु ा शक्ती ट्रस्ट , वाताापत्र ऑक्टोबर २०१७.
आपल्या सवाांचे भारतीय यवु ा शक्ती ट्रस्टच्या वाताापत्रात हार्दाक
स्वागत आहे .
सदर वाताापत्राचा मख्ु य उद्देश आपणा सवााना ( मेंटॉर
,उद्योजकानां ा) भारतीय यवु ा शक्ती ट्रस्टच्या ऑक्टोबर
मर्हन्यातील र्वर्वध महत्वपणू ा कायाक्रमाांची इत्यांभतू मार्हती
र्मळावी असा आहे .
भारतीय यवु ा शक्ती ट्रस्ट, पणु ल
े ा सांस्थेच्या बातमीपत्राचा सातवा
अक
ां प्रकार्शत करताना अर्तशय आनांद होत आहे .
सध्या सांस्थेत सरुु असलेल्या वेगवेगळ्या उपक्रमाांची
तपशीलवार मार्हती आपणास याद्वारे उपलब्ध होईल यामळ
ु े
आपणा सवाांचे भारतीय यवु ा शक्ती ट्रस्ट सोबतचे नाते अर्धक
वृर्धांगत होईल असा र्वश्वास वाटतो .

भाितीय युिा िक्ती रस् च्या मििपेचात आणखी एक
मािाचा तुिा ,

आय व्हॉलिं ीयि पुिस्काि २०१७.
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में टॉर्स मीटटिंग्ज आणि MAP ममटटिंग.



में टॉर्स मीटटिंगमध्ये खालील मुदयािंवर चचास झाली



स्थानिक पातळीवर उदयोजकािंर्ाठी मेळाव्याचे आयोजि करिे .



में टॉरर्ाठी स्िेह र्िंमेलि आयोजजत करिे .



वेगवेगळ्या क्षेत्रातील उदयोजकािंचे त्या त्या क्षेत्रािर्
ु ार वगीकरि
करिे .



उदयोजकािंिा त्यािंच्या अडीअडचिी मािंडण्यार्ाठी एक निजचचत
स्वरूपाचे व्यार्पीठ उपलब्ध करूि दे िे .

कर्ज वितरण पश्चात प्रविक्षण कार्जक्रम ,PCMC, चॅप्टर.
या कायसक्रमात प्रामख्
ु यािे िक
ु तेच कजस ववतररत झालेल्या उदयोजकािंिी
र्हभाग घेतला होता .
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नवउद्योजकाांसाठी प्रर्शक्षण कायाक्रम .
सदर कायाक्रमाचा कालावधी तीन र्दवसाांचा असनू , ह्या सबां धां तीन
र्दवसामध्ये नवउद्योजकाला उद्योग- व्यवसायाबद्दलचे पररपणू ा प्रर्शक्षण र्दले
जाते . त्या व्यवसाय सरुु करण्यासाठी, वाढवण्यासाठी प्रेररत के ले जाते .
सॉफ्ट र्स्कल्स ,माके र्टांग ,बँर्कांग इत्यादी र्वषयाांचे प्रर्शक्षण नवउद्योजकाला
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