േകരള ഖാദി ഗര്ാമ വയ്വസായ േബാര്ഡ്
വഞ്ചിയൂര്, തിരുവനന്തപുരം – 695 035

KERALA KHADI AND VILLAGE INDUSTRIES BOARD
Vanchiyoor, Thiruvananthapuram – 695 035
APPLICATION ID:

(OFFICE USE)

APPLICATION FORM FOR FINANCIAL ASSISTANCE UNDER RURAL
EMPLOYMENT GENERATION PROGRAMME (PMEGP)
ഖാദി ഗര്ാമവയ്വസായ േമഖലയില് നടപ്പാക്കുന്ന പര്ധാനമന്ത്രിയുെട െതാഴില്ദാന
പദ്ധതിയ്ക്കുള്ള (പി.എം.ഇ.ജി.പി/മാര്ജിന്മണി സ്കീം) അേപക്ഷ
േപര്ാജക്ട് അംഗീകരിക്കുന്ന ഏജന്സി (ശരി ചിഹ്നം േരഖെപ്പടുത്തുക)
Preference for sponsoring agency of the project of Bank: (Mark )
KVIC

KVIB

DIC

Rural

Urban

To
Photograph
of the
Applicant

…………………………….……………….
…………………………………………….
………………………….………………….
Details in Blocks should be entered in CAPITAL LETTERS only
1.

അേപക്ഷകെന്റ/അേപക്ഷകയുെട േപര്/സ്ഥാപനത്തിെന്റ േപര്
Name of the Applicat/Name of the Institution

2. ജനനതീയതി
Date of Birth
തീയതി / മാസം / വര്ഷം
D

D

M

M

Y

Y

Y

Y

4. അച്ഛെന്റ േപര്/പങ്കാളിയുെട േപര്
(Father’s Name/spouse’s Name)

1.

കത്തിടപാടുകള് നടേത്തണ്ട വിലാസം
Communication Address:
േപര്, വീട്ടുേപര്, സ്ഥലം, േപാസ്റ്റ്, താലൂക്ക്, ജിലല്

Taluk/Block:
Pin

District:

Contact Telephone No.
2. ആരംഭിക്കുവാന് ഉേദ്ദശിക്കുന്ന വയ്വസായ യൂണിറ്റിെന്റ വിലാസം
Address of proposed location of unit:
സ്ഥലം, േപാസ്റ്റ്, താലൂക്ക്, ജിലല്

Taluk/Block:
District:

Pin

7, പദ്ധതിയുെട അംഗീകാരത്തിനായി/വായ്പയ്ക്കായ് സമീപിക്കുവാന് ഉേദ്ദശിക്കുന്ന ബാങ്ക്
Name of the preferred Bank Name & Address in the area for project sanction:
ബാങ്കിെന്റ േപര് :
വിലാസം :
െടലിേഫാണ് :
താലൂക്ക്/േബല്ാക്ക് :

ജിലല് :
ബര്ാഞ്ച് േകാഡ് :
8. വിദയ്ാഭയ്ാസ േയാഗയ്ത
Qualification
Adademic

Technical

9.

അേപക്ഷകന്/അേപക്ഷക ഇ.ഡി.പി. െടര്യിനിംഗ് രണ്ടാഴ്ചെയങ്കിലും േനടിയിട്ടുേണ്ടാ?

(ശരി ചിഹ്നം േരഖെപ്പടുത്തുക)
Whether Enterpreneur Development Programme (EDP at least 2 weeks) undergone?
(Mark )
Yes

No
Period of training

Name & Address of training institute

From

Certificate issue
Date

To

10. അേപക്ഷകന്/അേപക്ഷകഏത് വിഭാഗത്തില്െപ്പടുന്നു (ശരി ചിഹ്നം േരഖെപ്പടുത്തുക)

Whether the applicant belogs to (Mark )
SC

ST

OBC

PHC

Ex-Serviceman

Minority

Hill Boarder Area

General

11. പദ്ധതിയുെട വിഭാഗം (ശരി ചിഹ്നം േരഖെപ്പടുത്തുക)

Whether project for (Mark )
ഉല്പാദന േമഖല
Manufacturing Sector

േസവന േമഖല
Service Sector

12. പദ്ധതിയുെട േപര്
Name of the project
13. വായ്പ എടുക്കുവാന് ഉേദ്ദശിക്കുന്ന തുക (രൂപയില്)
Amount of loan required (in Rs.)
Building Type
(own/leased/reted)

Capital Expenditure Loan
Work Shed,
Building etc

Machinery &
equipment

Pre operative
Cost

Working
Capital/Cash
credit Limit

Total

14. േകന്ദ്ര ഗവണ്െമന്റിെന്റേയാ സംസ്ഥാന ഗവണ്െമന്റിെന്റേയാ പദ്ധതി പര്കാരേമാ സമാനമായ മേറ്റെതങ്കിലും
പദ്ധതി പര്കാരേമാ ഇതിനുമുമ്പ് സാമ്പത്തിക സഹായം ലഭിച്ചിട്ടുെണ്ടങ്കില് ആ വിവരം.
Details of earlier or current loan/grant and subsidy availed from central/State Govt. Scheme for any other similar
scheme.
Activity of the Project with
Amount (in Rs.)
Year of Sanction
address
മുകളില് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എലല്ാ വിവരങ്ങളും ശരിയും സതയ്സന്ധവുമാെണന്നും, കൂടാെത ǌാേനാ എെന്റ
ആശര്ിതേരാ ഈ പദ്ധതി ആരംഭിക്കുന്നതിന് ധനസഹായേത്താടുകൂടിയ പണം/വിഭവ സമാഹരണം ബാങ്കില്
നിേന്നാ േകന്ദ്ര ഗവണ്െമന്റില് നിേന്നാ സംസ്ഥാന ഗവണ്െമന്റില് നിേന്നാ ൈകപ്പറ്റിയിട്ടിെലല്ന്ന്
സാക്ഷയ്െപ്പടുത്തുന്നു.
I certify that all information furnished by me is tru and that I and any of my dependent have not borrowed any
money under Subsidy Linked Scheme from any Central/State Government or bank for establishing any such
project.
തീയതി

അേപക്ഷകെന്റ ഒപ്പ്

Date:

Signate of the applicant

NOTE
1.

1.
2.
2.
3.
3.
4.
4.
5.

5.

സവ്ന്തം മുടക്കുമുതലായി പദ്ധതിയുെട തുടക്കത്തില് അേപക്ഷകന് നിേക്ഷപിക്കാന് കഴിയുന്ന തുക
സാധാരണ വിഭാഗത്തില്െപ്പട്ടവര് പദ്ധതി അടങ്കല് തുകയുെട 10% (പത്ത് ശതമാനം)വും
മറ്റുള്ളവര് (പട്ടികജാതി/പട്ടികവര്ഗ്ഗം/മറ്റു പിേന്നാക്ക വിഭാഗം/ വിലകാലംഗന്വിമുക്തഭടന്/
നയ്ൂനപക്ഷം/ വനിതകള് / േനാര്ത്ത് ഈേസ്റ്റണ് റീജിയണ്/ ഹില് േബാര്ജര് ഏരിയ) 5% (അഞ്ച്
ശതമാനം)വും നിര്ബന്ധമായും മുടേക്കണ്ടതുണ്ട്.
Own contribution must be invested 5% for SC/ST/OBC/PHC/woman/Ex-serviceman/North East
Reason/Hill Boarder Area and 10% for General
പദ്ധതിയുെട അടങ്കല് തുക ഉല്പാദനേമഖലയില് 25 ലക്ഷം രൂപയിലും േസവനേമഖലയില് 10
ലക്ഷം രൂപയിലും കൂടാന് പാടുള്ളതലല്.
Total Project Cost should not exceed 25 lakhs for Manufacturing unit and 10 lakhs for
Business/service unit.
സവ്ന്തം മുതല്മുടക്ക് നിര്ദ്ദിഷ്ടപരിധിയില് കൂടിയാല് കൂടിയ തുകക്ക് സബ്സിഡി നല്കുന്നതലല്.
Applicant will not be entitled for additional Margin Money (Subsidy) in case of Own Contribution
over and above the prescribed limit.
ഉല്പാദനേമഖലയില് 10 ലക്ഷം രൂപയില് കൂടിയ പദ്ധതിക്കും േസവനേമഖലയില് 5 ലക്ഷം
രൂപയില് കൂടിയ പദ്ധതിക്കും കുറഞ്ഞത് എട്ടാം കല്ാസ് പാസ്സായിരിക്കണം.
VIII thpass for manufacturing Unit above Rs. 10 Lakshs project cost and under Service Sector
above Rs. 5 lakhs.
അേപക്ഷ പൂര്ണ്ണമായി പൂരിപ്പിച്ച് താെഴപ്പറയുന്ന പര്മാണങ്ങളുെട സാക്ഷയ്െപ്പടുത്തിയ പകര്പ്പ്
സഹിതം സമര്പ്പിേക്കണ്ടതാണ്.
എ) േയാഗയ്ത െതളിയിക്കുന്ന സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ്
ബി) ജാതി െതളിയിക്കുന്ന സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ്
സി) ഇ.ഡി.പി. െടര്യിനിംഗ് (ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് രണ്ടാഴ്ച) കിട്ടിയിട്ടുെണ്ടങ്കില് ആയതിെന്റ
സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ്.
Application should be submitted complete in all respect along with attested copies of the above
documents:
For Office Use only

(Rejected/to be placed before District Task force committee)
Reasons (if rejected):

Place:
Date:

Signature, Name and Designation of Officer

