My ME Primary Report

Details of the responsible officer
1

Name of District

IDUKKI

2

Name of Person in charge

SNEHA SUNNY

3

Designation

MTP -NULM

4

Contact number

8547016272

NIRMAL CAFÉSHREE

The Micro Enterprise Nirmal Caféshree hotel and catering service started on 4th April 2017, in
Kattappana municipality. This unit started with four members. The members are Daisy Biju(Pr.),
Omana Raju (Sec.), Jessy Shyju and Alphonsa Ajayraj.

Name and Address of ME
Nirmal Cafeshree,
oppo. Kattappana municipality,
Kattappana,
Idukki

Daisy Biju(Pr.)-mob:9526578296, Omana Raju (Sec.)-mob: 9747222735

Submitted by
Sneha Sunny
M.T.P
N.U.L.M
Kattappana municipality

മൈ എ ൦ ഇ പ്രൊജക്റ്റ്

ന഻ർമ്മൽ കഫേ ശ഼
മഽന഻സ഻പ്പഺല഻റ്റ഻ക്കഽ സമ഼പം
കട്ടപ്പന
ഇടഽക്ക഻

ശ഼മത഻ ഡെയ്സ഻ ബ഻ജഽ പസ഻െനറഽം,ഓമന രഺജഽ ഡസകട്ടറ഻യഽമഺയഽള്ള 4 ഫപരഽഡട
ഗഽപ്പഺണ് ന഻ർമൽ കഫേശ഼ . ഇഫപ്പഺൾ വല഻യ ലഺഭം ക഻ട്ടഺത്തതഽഡകഺണ്ടഽതഡെ
സംരഭം നഷ്ടത്ത഻ലഺണ് . രഺവ഻ഡല 6 .45 മഽതൽ വവകഽഫെരം 5 മണ഻വഡര ആണ്
പവർത്ത഻ സമയം .നെഺയ഻ കച്ചവടം നടത്തഺൻ പറ്റുെ സ്ഥലത്തഺണ് ന഻ർമൽ
കഫേശ഼ പവർത്ത഻ക്കഽെത്.

സൊമ്പത്തികം
ഡസൻടൽ ബഺങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്ൿ ന഻െഽം 3,00,000 / - രാപ വഺയ്പഺ എടഽത്തഺണ്
03/04/2017 ൽ ന഻ർമ്മൽ കഫേശ഼ എെ ഈ സ്ഥഺപനം തഽടങ്ങഽെത്. തഽടർെ്
ഡകട്ട഻ടത്ത഻ന ഡസകൿഽര഻റ്റ഻, വഺടക ,േ഻ഡ്ജ് ,വഗൻെർ ,മ഻ക്സ഻ , ഫമശകൾ
,കഫസരകൾ , പഺതങ്ങൾ എെ഻വ വഺങ്ങഽവഺൻ വ഻നഺയ഻ഗ഻ച്ചു എെഺണ്
അറ഻യഺൻ കഴ഻ഞ്ഞത് .

സംരംഭം വളഡര നഷ്ടത്ത഻ലഺയതഽഡകഺണ്ട് ഈ ഗാപ്പ഻ഡല അംഗങ്ങള഻ൽ 2 ഫപർ
വ഼തം ഓഫരഺ വഺരത്ത഻ലഽം 2 -3 ദ഻വസം കാല഻ഫവലക്കഽ ഫപഺയ഻ട്ടഺണ് ഇതഽ മഽഫെഺട്ട്
ഡകഺണ്ടഽഫപഺെത് .വഺടക തഡെ മഺസം 10,000 രാപ ആണ് .
2, 00,000 രാപഫയഺളം കടം ഉണ്ട്, പഫേ എത കഷ്ട്ടഡപട്ട഻ട്ടഺഫണലഽം ഈ സംരംഭം
മഽഫെഺട്ടു ഡകഺണ്ടഽഫപഺവണം എെഺണ് ഗാപ്പ഻ൻഡറ ആഗഹം .

1. വഺടക കരഺറഽകഺരനഽമഺയ഻ സ഻. െ഻ .എസ്സ് മഽഖഺന്ത്രം ഇടഡപട്ട് വഺടക 4000/ രാപ ആക്കണഡമെ് ആവശൿഡപ്പടഽം. ഇതഽ സഺധ്ൿമഺയ഻ലലങ്ക഻ൽ കഽറഞ്ഞ
വഺടകക്ക് മഡറ്റഺരഽ ബ഻ൽെ഻ംഗ് എടഽക്കഺനഺണ് ഗാപ്പ഻ൻഡറ ത഼രഽമഺനം
2.

ആഹഺര ഇനങ്ങള഻ൽ വവവ഻ധ്ൿവഽം പര഻സര ശഽച഻തവവഽം ഡപരഽമഺറ്റവഽം
കഽഫറക്കാട഻ വരഽത്തഽവഺനഽണ്ട് .

3.

ഭേണ പഺതഺർത്ഥങ്ങള഻ൽ കഽഡറ കഽട഻ ഗഽണഫമൽമ വരഽഫത്തണ്ടതഽണ്ട് .

4.

വഺടക കഽറച്ചു ക഻ട്ടുകയഺഡണങ്ക഻ൽ മ഻ച്ചം വരഽെ തഽക കടം വ഼ട്ടഺൻ
എടഽക്കഽകയഽം മഽെഽമഺസ കഺലയളവ഻ൽ ഓഫരഺത്തർക്കഽം ശമ്പളയ഻നത്ത഻ൽ
തഽക എടഽക്കഺനഽം കഴ഻യഽം .
ഫമൽ ന഻ർഫദശങ്ങൾ നവംബർ 30 നകം നടപ്പ഻ൽ വരഽത്തഽെത഻നഽം
മഺസംഫതഺറഽം വ഻ലയ഻രഽത്തഽെത഻നഽം ത഼രഽമഺന഻ച്ചു.

സ്ഫനഹ സണ്ണ഻
എം റ്റ഻ പ഻
എൻ .യാ .എൽ .എ൦
കട്ടപ്പന

