UYEGP - ONLINE APPLICATION FORM
* Mandatory / கண்ப்பாக ர்த்தி ெசய்யம்

Details of the Entrepreneur
1.Name of the Applicant *
விண்ணப்பதாரர் ெபயர்
2. Sex/பாலினம் *
3. Community /இனம் *

□ Male/ ஆண்
□ Female/ ெபண்
□ Transgender/ திநங்ைக
□ SC □ ST □ BC
□ MBC
□ General

4. Religion/மதம் *
5. a. Marital Status/திமணம்
□ Married □ Unmarrried
ஆனவரா?*
b. Diﬀerently abled person /
□ Yes □ No
மாற்திறனாளியா?*
c. Ex-Serviceman/ன்னாள் இராவ
□ Yes □ No
வீரரா?*
(For SC,ST,MBC,BC,Female,Transgender,Physically chellenged and Ex-serviceman Can
apply age between 18 to 45 years else till 35 years)
6. Date of Birth/பிறந்த நாள் *
7. □ Father's Name/தந்ைத ெபயர்
□ Spouse's Name/கணவர் ெபயர்*
8. Communication Details a. Address/கவரி
Residential / Permanent Address
வசிக்ம் / நிரந்தர கவரி
Door No/கத எண் *
Street Name/ெத *
Ward No/வார் *
Village/Area/Town
கிராமம் /நகரம் ெபயர் *
District /மாவட்டம் *
Taluk /வட்டம்(தாகா)*
PIN Code/அஞ்சல் எண் *

b. Adhaar
No/ஆதார் எண்

Adhaar/Mobile / E-Mail Details
c. Mobile
No/அைலேபசி *

Correspondence Address/தற்காலிக கவரி

d. Email
Id/மின்னஞ்சல்

9. Residing continuously for the last three years in the area from where loan is applied.
கடந்த ன் ஆண்களாக ெதாடர்ந் விண்ணப்பிக்ம் பதியில் வசித்
வகிறீர்களா? *
10. Qualiﬁcation * (Atleast one Qualiﬁcation has to be furnished!)
8th standard Passed/8ம் வப் ேதர்ச்சி*
Qualiﬁcation
Academic Qualiﬁcation/கல்வித் ததி
Technical Qualiﬁcation/ெதாழில்ட்ப ததி
11. Whether availed loan under subsidy linked Govt.scheme?
இதற் ன் மானியத்டன் ய கடன் ெபற்றவரா ?*
12.Training Undergone
பயிற்சி ஏம் எத்திப்பின் அதன் விபரம் *
a. Name of Institution /பயிற்சி எத்த நிவனத்தின் ெபயர்*
b. Training Duration/பயிற்சி காலம் * (From: dd/mm/yyyy To: dd/mm/yyyy)
13. Registered with Employment Exchange
ேவைலவாய்ப் அவலகத்தில் பதிந்ள்ளீா்களா ? *
a. Employment Registration No/பதி எண் *
b. Employment Registration Date / நாள்* (dd/mm/yyyy)
14. Present annual income of the family duly supported by the Aﬃdavit
ம்ப ஆண் வமானம்(உதிெமாழி பத்திரத்டன் விண்ணப்பிக்க ேவண்ம் )*
(Income should not exceed more than Rs.150000)

□ Yes

□ No (if No, not eligible)

□ Yes

□ No (if No, not eligible)
Course Details

□ Yes
eligible)

□ No (if yes, not

□ Yes

□ No (if yes, ﬁll a & b)

From:
□ Yes

To:
□ No (if yes, ﬁll a & b)

Unit Details

PROJECT DETAILS
திட்டப்பணி தகவல்கள்
1. Line of Activity/வங்க இக்ம் ெதாழிலின் ெபயர் *
2. Previous experience in the line of activity, if any ன் அபவம்
ஏமிப்பின் விபரம்
3. Category of the Venture/ெதாழில் வைக/தன்ைம *
( (i) Manufacturing - Project cost should not exceed more than Rs.10,00000
(ii) Sevice - Project cost should not exceed more than Rs.3,00000
(iii) Business - Project cost should not exceed more than Rs.1,00000 )

□ Manufacturing/ெதாழில்
□ Service/ேசைவ
□ Business/வியாபாரம்

4. Address where the activity is proposed to be started
ெதாழிைல எந்த கவரியில் நடத்த உள்ளீர்கள்? ( விபரம், வட்டத்தின் ெபயடன் )
Area/ெதாழில் அைமந்ள்ள இடம் *
□ Rural/கிராமப்றம் □ Urban/நகர்ப்றம்
Door No/கத எண் *
Street Name/ெத ெபயர் *
Village/Area/Town/கிராமம்/ நகரத்தின் ெபயர் *
District /மாவட்டம்*
Taluk/வட்டம் (தாகா) *
Block / Corporation / Municipality / Town Panchayat
ெதாதி/மாநகராட்சி /நகராட்சி /ஊராட்சி *
PIN Code/அஞ்சல் எண் *
5. Project Outlay (in Rs)
Machinery & Equipment Cost/இயந்திர தளவாடங்கள் *
Rs.
Working Capital /நைடைற லதனம்*
Rs.
Other ﬁxed assets/இதர அைசய ெசாத்கள் *
Rs.
Total Project Cost/ெமாத்த திட்ட தலீட் ெதாைக
Rs.
( i. loan Amount 90% or 95%
ii. Promotor contribution 5% or 10% )

6. Whether availed any loan for starting the enterprise from any banking/
ﬁnancial instituation of State/Central Govt. இதற் ன் வங்கி /மத்திய
(அ) மாநில அர சார்ந்த நிதி நிவனங்களில் கடதவி ெபற்ள்ளீரா ?*
(if yes, mark (✔) a )
a. Whether all repayments made/அவ்வா கடன் ெபற்றிப்பின், கடைன
திப்பி ெசத்திய விபரம் (if yes, ﬁll b )
b. Balance loan amount/அவ்வா கடன் ெபற்றிப்பின்,திப்பி ெசத்த
ேவண்ய நிைவ ெதாைக

□ Yes

□ No

□ Yes

□ No

LIST OF DOCUMENTS TO BE UPLOADED
Transfer certiﬁcate/ Record Sheet issued by School/College
*1
பள்ளி/கல்ரி மாற்ச் சான்றிதழ் /பள்ளி பதித்தாள்
Ration Card or if Ration card is not available Nativity certiﬁcate from the Thasildhar / Aadhar card xerox /
Election voters identity card xerox
*2
ம்ப அட்ைட இல்லாதவர்கள் தாசில்தாரிடமிந் ெபறப்பட்ட இப்பிட சான்றிதழ் அல்ல ஆதார் அட்ைட நகல்
அல்ல வாக்காளர் அைடயாள அட்ைட
*3
Valid Quotations with GST number விைலப்பட்யல் ெகாட்ேடசன் (GST நம்படன் உள்ள விைலப்பட்யல்)
*4
Community Certiﬁcate சாதிச் சான்றிதழ் (if community other then general has to upload)
Ex-Service man /Diﬀerently abled /Transgenders with valid certiﬁcate ன்னாள்
*5
பைடவீரர்/மாற்திறனாளிகள்/திநங்ைகயர் ஆகிேயாக்கான சான்(Only special category person has to
upload)

