ക്രമ നമ്പർ ....................

ഇ-ഒഫീസ് ഫയൽ നമ്പർ................................
(ഒഫീസ് ഉപയയോഗത്തിനുയവണ്ടി മോത്രം)

യേരള സർക്കോർ
നോഷണൽ എംയലോയ്മമന്റ് സർവീസ് വൄപ്പ് (യേരളം )
“നവജീവൻ പദ്ധതി” അയപക്ഷോയഫോറം
യഫോറം നമ്പർ - 1 (വയക്തിഗത വിവരം)
ആറ് മോസത്തിനുള്ളിൽ
എടുത്ത അയപക്ഷേരുമെ
യഫോയടോ ഇവിമെ
പതിക്കണം (ഒഫീസ്
യമധോവി യഫോയടോ അറൃസ്റ്റ്
മെയേണ്ടതോണ്.

യേരളത്തിമല എംയലോയ് മമന്റ് എക്സ്യെഞ്ചുേളിൽ യപര് രജിസ്റ്റർ മെയ്തിട്ടുള്ള മുതിർന്ന
പൗരന്മോർക്കുള്ള (50-65) സൃയം മതോഴിൽ പദ്ധതി
1. അയപക്ഷേമന്റ/ അയപക്ഷേയുമെ യപര്
(എ) (ഇംഗ്ലീഷിലം മലയോളത്തിലം ) (എ):

:

(ബി):

:

(ബി) സ്ഥിരം യമൽവിലോസം (വോർഡിമന്റ യപരും
വീട്ടു നമ്പരും സഹിതം)

:

(സി) ഇയപ്പോൾ തോമസിക്കുന്ന യമൽവിലോസം :

:

(ഡി)

യഫോൺ നമ്പർ

:

(ഇ)

ജനനത്തീയതി/വയസ്

:

(എഫ്) പുരുഷൻ /സ്ത്രീ/മറൄള്ളവ:

:

(ജി) 1.

:
:

ആധോർ നമ്പർ

2. ഇലക്ഷൻ ഐ.ഡി. നമ്പർ
3. ഗ്രോമ പഞ്ചോയത്തിമന്റ/മുൻസിപ്പോലിറൃിയുമെ
യേോർപ്പയറഷമന്റ യപര്
4. വിയേജിമന്റ യപര്
5. യറഷൻ േോർഡ് നമ്പർ
(എ.പി.എൽ/ബി.പി.എൽ)
(എച്ച്) അവേോശിയുമെ യപര്, യമൽവിലോസം,
യഫോൺ നമ്പർ

:
:

:

2.

അയപക്ഷേൻ/ അയപക്ഷേ രജിസ്റ്റർ മെയ്തിട്ടുള്ള
എംയലോയ്മമന്റ് എക്സ്യെഞ്ചിമന്റ യപര്

:

എ. രജിയേഷൻ നമ്പർ

:

ബി. രജിസ്റ്റർ മെയ്ത തീയതി
:

സി. മതോഴിൽ നമ്പർ

:

ഡി. അടുത്ത പുതുയക്കണ്ട മോസം

3.

:
:

മതം/ജോതി
പടിേജോതി/പടിേവർഗ്ഗം/പിന്നോക്കസമുദോയം/
ഇതിൽ ഏമതങ്കിലം വിഭോഗത്തിൽമപ്പടുമമങ്കിൽ
അത്.

4.

:

അയപക്ഷേൻ/ അയപക്ഷേ
ഭിന്നയശഷിയുള്ളയോളമണങ്കിൽ ആയതിമന്റ വിവരം

5.

അയപക്ഷേ 55 വയസ് േഴിഞ്ഞ
വിധവയോമണങ്കിൽ ആയതിമന്റ വിവരം

:

:

6. വിദയോഭയോസയയോഗയത

(അക്ഷരോഭയോസമിേ/പത്തോംതരത്തിൽ തോമഴ/
പത്തോംതരം ജയിച്ചു/ഡിയലോമയയോ ബിരുദയമോ
അതിൽ ടുതൽ യയോഗയതയയോ ഉമണ്ടങ്കിൽ അത്)

7. എൻ.റൃി.സി/എൻ.എ.സി/ഡിയലോമ/മറൃ് സോയങ്കതിേ
യയോഗയത എന്നിവയുള്ളവർ അത് ഏത്
വിഷയത്തിലോമണന്ന് ഉൾമപ്പമെയുള്ള
വിശദോംശങ്ങൾ നൽൄേ.

8. മതോഴിൽ പരിശീലനം ലഭിച്ചിട്ടുമണ്ടങ്കിൽ ഏത്
മതോഴിലിനും എത്ര നോളയത്തമതന്നം ഏത്
സ്ഥോപനത്തിലോമണന്നം വയക്തമോക്കുേ.

9. ഇയപ്പോൾ എന്ത് മെയ്യുന്ന. (മതോഴിലോളി/

മതോഴിൽരഹിതൻ/ സൃന്തമോയി മതോഴിൽ മെയ്യുന്ന.
ഇതിൽ ഏമതന്ന് വയക്തമോക്കുേ).

10. വയക്തിഗത വരുമോനം (വിയേജ് ഒഫീസറുമെ
വരുമോന സർടിഫിക്കറൄ ഹോജരോക്കണം)

11. സൃന്തമോയി എന്ത് മതോഴിൽ, എങ്ങമന തുെങ്ങുവോൻ
ഉയേശിക്കുന്ന. (വിശദവിവരം അനുബന്ധമോയി
നൽേിയിട്ടുള്ള യരോജക്ട് റിയപ്പോർടിൽ
നൽയേണ്ടതോണ്.)

12. സംയുക്ത സംരംഭം തുെങ്ങുവോൻ

ആഗ്രഹിക്കുന്നയണ്ടോ? ഉമണ്ടങ്കിൽ വിശദോംശങ്ങൾ.

13. സൃയംമതോഴിൽ ആനുലയം ലഭിക്കുന്നതിന് മുൻപ്
മറൃ് എവിമെമയങ്കിലം അയപക്ഷിച്ചിട്ടുയണ്ടോ?
ഉമണ്ടങ്കിൽ അതിമന്റ പൂർണ്ണ വിവരം, ലഭയമോയ
ആനുലയത്തിമന്റ വിവരം ഉൾമപ്പമെ.
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14. സർക്കോരിൽ നിന്നം മപൻഷയനോ മറൃ്

ആനുലയങ്ങയളോ ലഭിക്കുന്നയണ്ടോ? ഉമണ്ടങ്കിൽ
പൂർണ്ണ വിവരം നൽൄേ.

15. ഏമതങ്കിലം തരത്തിൽ ഏമതങ്കിലം

സ്ഥോപനത്തിൽ (ബോങ്കുേൾ മറൃ് ധനേോരയ
സ്ഥോപനങ്ങൾ ഉൾമപ്പമെ )േെബോധയതയുമണ്ടങ്കിൽ
അതിമന്റ വിശദോംശങ്ങൾ.

16. ഏത് ധനേോരയസ്ഥോപനത്തിൽനിന്നമോണ് വോയ്പ

എടുക്കുവോൻ ഉയേശിക്കുന്നത് , അതോയത്
യേരള ബോങ്ക്, മപോതുയമഖല/ മഷഡൂൾഡ് ബോങ്ക് ,
മേ.എസ്.എഫ്.ഇ/ മേ.എഫ്.സി തുെങ്ങിയ
ധനേോരയ സ്ഥോപനങ്ങൾ, ബ്രോഞ്ച്, സ്ഥലം
തുെങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ വയക്തമോക്കുേ.
ബോങ്ക് അക്കൗണ്ട് നമ്പർ , IFSC ഉൾമപ്പമെ.

17. എ. ഇയത പദ്ധതിയ്ക്ക് മുൻപ് അയപക്ഷ
സമർപ്പിച്ചിട്ടുയണ്ടോ?

ബി. ഉമണ്ടങ്കിൽ അനുവദിച്ചുയവോ/നിരസിച്ചുയവോ
സി. അത് നിരസിക്കുവോനുള്ള േോരണം.

സതയരസ്തോവന
എംയലോയ്മമന്റ് വൄപ്പ് മുഖോന്തിരം നെപ്പിലോക്കുന്ന നവജീവൻ പദ്ധതിമയപ്പറൃി
ഞോൻ പൂർണ്ണമോയും മനസ്സിലോക്കിയിട്ടുമണ്ടന്നം , അയപക്ഷയിൽ ഞോൻ യരഖമപ്പടുത്തിയ വിവരങ്ങൾ
എേോം സതയമോമണന്നം , പദ്ധതിയുമോയി ബന്ധമപ്പട് സർക്കോർ/ബന്ധമപ്പട അധിേോരിേൾ
പുറമപ്പടുവിച്ചിട്ടുള്ളതും ഭോവിയിൽ പുറമപ്പടുവിക്കുന്നതുമോയ എേോ ഉത്തരവുേളം എനിയ്ക്ക്
ബോധേമോമണന്നം ഞോൻ രതിജ്ഞ മെയ്യുന്ന. െോമത വോയ്പ അനുവദിക്കുന്നതുമോയി ബന്ധമപ്പട
ധനേോരയസ്ഥോപനങ്ങളമെ നിയമോവലി പരിപൂർണ്ണമോയും അനുസരിക്കുന്നതിന് ഞോൻ
ബോധയസ്ഥനോമണന്നം മനസിലോക്കുന്ന. ഏമതങ്കിലം േോരയം മതറൃോമണന്ന് പിന്നീെ് മതളിയുന്ന
പക്ഷം അതിനുള്ള ശിക്ഷയോയി അനർഹമോയി രേപ്പറൃിയ തുേ പലിശ സഹിതം തിരിച്ച് നല്കോൻ
ഞോൻ ബോധയസ്ഥനോമണന്നം , (എമന്റ എംയലോയ്മമന്റ് എക്സ്യെഞ്ച് രജിസ്യേഷൻ റേ്
മെയ്യുന്നതോമണന്നം ഞോൻ മനസ്സിലോക്കുന്ന ) അരേോരം അനർഹമോയി രേപ്പറൃിയ തുേ പലിശ
സഹിതം തിരിച്ച് നൽേോമത വന്നോൽ ഭൂനിൄതി ൄെിശ്ശിേ ഈെോക്കുന്ന രീതിയിൽ റവനു റിക്കവറി
നെപെിക്രമം പോലിച്ച് ജിേോ േളക്ടർ മുയഖന തുേയും പലിശയും േളക്ഷൻ െോർജ്ജം ഈെോക്കുവോൻ
ഞോൻ സമ്മതിക്കുന്ന.

സ്ഥലം:
തീയതി:

അയപക്ഷേമന്റ യപരും പ്പം തീയതിയും
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യഫോറം നമ്പർ - 2
യരോജക്ട് റിയപ്പോർട്
തുെങ്ങുവോൻ ഉയേശിക്കുന്ന സംരംഭത്തിമന്റ വിവരങ്ങൾ
(അയപക്ഷേൻ പൂരിപ്പിക്കണം)
1.

1.

ആരംഭിക്കോൻ യപോൄന്ന സംരംഭം ഏത് വിഭോഗത്തിൽ
മപ്പടുന്ന.

2. 2.

സംരംഭത്തിമന്റ യപര്

3. 3.

അയപക്ഷേ/അയപക്ഷേമന്റ യപര്

4. 4.

ഉൽപന്നത്തിമന്റ യപര്

5. 5.

സംരംഭം ആരംഭിക്കോൻ ഉയേശിക്കുന്ന സ്ഥലം

6. 6.

യമൽവിലോസം, യപോസ്റ്റ് ഒഫീസ്

7. 7.

വോർഡിമന്റ യപര് , നമ്പർ

8. 8.

സംരംഭം തുെങ്ങോൻ മേടിെം ആവശയമുമണ്ടങ്കിൽ നമ്പർ

9. 9.

സൃന്തയമോ അയതോ വോെേയയോ

10. 10.

തറവിസ്തീർണ്ണം

11. 11.

ഇയപ്പോഴമത്ത മതിപ്പ വില

12. 12

വീെിയനോെ് യെർന്നോണ് സംരംഭം ആരംഭിക്കുന്നമതങ്കിൽ
വീട്ടു നമ്പരും തയേശസൃയംഭരണ സ്ഥോപനത്തിമന്റ
യപരും

13. 13.

ആവശയമോയ മതോഴിലോളിേളമെ എണ്ണം

14. 14.

ആവശയമോയ യന്ത്രസോമഗ്രിേൾ
/പോത്രങ്ങൾ/
ഉപേരണങ്ങൾ/ വളർത്തുമൃഗ പരിപോലമോമണങ്കിൽ
ആയതു സംബന്ധിച്ച വിവരം

15.

സോധനം

വയവസോയം/സർവ്വീസ്/ബിസിനസ് /വളർത്തുമൃഗ
പരിപോലനം

വില

(എ)
(ബി)
(സി)
(ഡി)
ആമേ
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16. 15.

രവദുതി ആവശയമുമണ്ടങ്കിൽ അതിമന്റ വിവരം

17. 16.

എസ്.എസ്.ഐ രജിയേഷൻ/മറൄ രലസൻസുേൾ
ഉമണ്ടങ്കിൽ അതിമന്റ വിവരം

18. 17.

ആമേ ആവശയമപ്പടുന്ന തുേ

19. 18

രതീക്ഷിക്കുന്ന മോസ വരുമോനം

20. 19

സംരംഭത്തിമന്റ വിജയം സോധയമോക്കുന്നതിനുള്ള
േോരണങ്ങൾ

21. 20.

റൂട് മോപ്പ് – (ഏറൃവും അടുത്തുള്ള ലോന്റ് മോർക്ക് /
ബസ്/റയിൽയവ മോർഗ്ഗം എന്നിവ
യരഖമപ്പടുയത്തണ്ടതോണ്.)

അയപക്ഷേമന്റ

/അയപക്ഷേയുമെ പ്പ്
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യഫോറം നമ്പർ - 3
ജിേോതല േമ്മിറൃിയുമെ ശുപോർശ
ശ്രീ
/ശ്രീമതി...............................................................................................................................യുമെ
നവജീവൻ സൃയം മതോഴിൽ പദ്ധതിയ്ക്കുയവണ്ടിയുള്ള അയപക്ഷ പരിയശോധിച്ച് വോയ്പയ്ക്ക് ശുപോർശ
മെയ്യുന്ന/നിരസിക്കുന്ന.

(യപര് /ഉയദയോഗയപ്പര് /പ്പ് /തീയതി)

അദ്ധയക്ഷൻ: ..........................................

/.............................../................................/........................................

േൺവീനർ:

........................................./.............................../................................/........................................

അംഗങ്ങൾ: 1.

........................................./.............................../................................/........................................

2.

........................................../.............................../................................/........................................

3.

........................................../.............................../................................/........................................

----------------------------------------------------------------------------------------

രേപ്പറൃ് രശീത്
നവജീവൻ സൃയംമതോഴിൽ പദ്ധതിയ്ക്കുള്ള ശ്രീ./ശ്രീമതി ......................................(യപര് , രജിസ്റ്റർ നമ്പർ)
എന്നയോളമെ അയപക്ഷ ........................................... തീയതിയിൽ രേപ്പറൃിയിരിക്കുന്ന.

ഡിവിഷണൽ എംയലോയ് മമന്റ് ഒഫീസർ /
സബ് റീജിയണൽ എംയലോയ് മമന്റ് ഒഫീസർ /
ജിേോ എംയലോയ് മമന്റ് ഒഫീസർ/
എംയലോയ് മമന്റ് ഒഫീസർ

ഒഫീസ് യഫോൺ നമ്പർ
.......................................................

(ഒഫീസ് സീൽ)
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