
പ്രവാസി വിവര ശേഖരണം വവബ്  ശരാർട്ടൽ 

സംബന്ധിച്ച മാർഗനിർശേേങ്ങൾ   

സ്വന്തമായി സ്ംരംഭം തുടങ്ങിയയാ തതാഴിൽ യതടിയയാ 

അതുമല്ലതയങ്കിൽ ഈ യമഖലയിൽ മാർഗ്ഗ നിർയേശം നൽകി മുയനാട്്ട 

യ ാകുവായനാ ആഗ്രഹിക്കുന എല്ലാ ഗ് വാസ്ികളുതടയും വിവരം 

വയവസ്ായ വകുപ്പു  ‘ഗ് വാസ്ി വിവര യശഖരണം’ എന യ രിൽ  

തവബ് യ ാർട്ടൽ വഴി യശഖരിയ്ക്കുക, ഇങ്ങതന ലഭയമാകുന 

വിവരങ്ങൾ  രിരണിച്ചു ആവശയമായ സ്ഹായ  ദ്ധതികൾ 

ആവിഷ്കരിയ്ക്കുക എനതാണ് ഈ  ദ്ധതി ലക്ഷ്യമിടുനത്.   

യകാവിഡ് 19  ടർന്  ിടിക്കുന നിലവിതല  സ്ാഹചരയത്തിൽ 

നിരവധി മലയാളികളാണ് വിയേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന് യജ്ാലി 

നഷ്ടതപ്പട്ടും മറ്്റ  ല കാരണങ്ങളാലും നമ്മുതട നാട്ടിൽ 

തിരിതകതയത്തുനത്.  നമ്മുതട നാടിന്തെ സ്ാമ്പത്തിക സ്ുസ്ഥിരത 

ഉെപ്്പ വരുത്തുനതിൽ സ്ുഗ് ധാന  ങ്ക് വഹിച്ചിരുന തിരിതക 

എത്തുന ഗ് വാസ്ി സ്യഹാേരങ്ങൾക്്ക സ്വന്തം നാട്ടിൽ തുടർ 

ജ്ീവയനാ ാധി കതെത്തനതിന് യവെ സ്ഹായം നൽകുക എന 

ലക്ഷ്യയത്താതടയാണ് ഇത്തരത്തിൽ വയവസ്ായ വാണിജ്യ വകപ്്പ ‘ 

ഗ് വാസ്ി വിവര യശഖരണം’ എന യ രിൽ  തവബ് യ ാർട്ടൽ  

സ്ജ്ജമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. മടങ്ങിതയത്തുന ഗ് വാസ്ി സ്ുഹൃത്തുക്കളുതട 

താൽ രയങ്ങൾ മനസ്ിലാക്കിയ യശഷം മാഗ്തയമ അവർക്്ക യവെ 

വകുപ്്പ തല സ്ഹായം നൽകുവാൻ സ്ാധിക്കുകയുള്ളു. ലഭയമാകുന 

വിവര സ്മ്പത്ത്  തുടർ സ്ഹായ ഗ് വർത്തനങ്ങൾക്കായി വകുപ്്പ 

വിനിയയാരിക്കുനതാണ്.  

 ഓയരാ ഗ് വാസ്ിയുതടയും അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ അവർക്്ക 

യനരിട്്ട ഓൺലലൻ ആയി നൽകാവുനതാണ്. വയവസ്ായ വാണിജ്യ 

ഡയെക്ടയെറ്റിന്തെ ഔയേയാരിക തവബ് ലസ്റ്്റ  www.industry.kerala.gov.in ൽ 

വിവരങ്ങൾ യരഖതപ്പടുത്തുനതിനുള്ള സ്ൗകരയം (ഗ് വാസ്ി വിവര 

http://www.industry.kerala.gov.in/


യശഖരണം( ലഭയമാണ്. ഗ് വാസ്ികൾക്്ക യനരിട്്ട അടിസ്ഥാന 

വിവരങ്ങയളാതടാപ്പം അവർക്്ക താൽപ്പരയമുള്ള യമഖലയും അതിതന 

സ്ംബന്ധിച്ച മറ്്റ വിവരങ്ങളും യരഖതപ്പടുത്താം . സ്ംരംഭം 

ആരംഭിക്കുനതിനാണ് താൽപ്പരയതമങ്കിൽ,  ആയതു ഏതു 

യമഖലയിൽ ആതണനും  ദ്ധതി സ്ംബന്ധിച്ച വിശേ വിവരങ്ങളും 

യരഖതപ്പടുത്തണം. വിവിധ യമഖലകളിൽ ലന ുണയം 

യനടിയിട്ടുള്ളവർക്്ക തുടർന് അത്തരത്തിൽ തതാഴിൽ 

യതടുനതിനാണ് താൽപ്പരയതമങ്കിൽ അങ്ങതന 

അെിയിക്കാവുനതാണ്. ലന ുണയം യനടിയിട്ടുള്ള യമഖല 

യ ാർട്ടലിൽ ലഭയമാക്കിയിട്ടുള്ള ലിസ്റ്റിൽ നിന ്

തിരതെടുക്കാവുനതാണ്. 

സ്ംരംഭകരാൻ താൽപ്പരയമുള്ളവർക്്ക ബന്ധതപ്പട്ട യലാക്്ക / 

മുനിസ്ിപ്പാലിറ്റി /  ഓഫീസ്ർ വികസ്ന വയവസ്ായ യകാർപ്പയെഷൻ

യവെ വഴി  ലകത്താങ്ങ് സ്ഹായം നൽകും. ആശയം 

വികസ്ിപ്പിക്കുനതിന് യവെ സ്ായങ്കതിക നിർയേശം നൾകുക , 

 ദ്ധതി രൂ യരഖ തയ്യാൊക്കുക , സ്ംരഭക സ്ഹായ  ദ്ധതി 

ഉൾതപ്പതടയുള്ള വകുപ്പിന്തെ വിവിധ  ദ്ധതികൾ വഴി യനരിയട്ടാ 

ബാങ്ക് വഴിയയാ സ്ാമ്പത്തിക യഗ്ശാതസ്സ് കതെത്തുക തുടങ്ങി 

സ്ംരംഭം സ്ാക്ഷ്ാത്കരിക്കുനത് വതരയുള്ള തുടർ 

ഗ് വർത്തനങ്ങളിൽ ടി ഉയേയാരസ്ഥർ കൂതടയുൊകുനതാണ്.  

ലന ുണയം യനടിയ യമഖലകളിൽ തതാഴിൽ യതടാൻ 

ആഗ്രഹിക്കുന ഗ് വാസ്ികതള വകുപ്പിന്തെ സ്കിൽഡ് എൻഗ്ടഗ് ണർ 

തസ്ന്െർ  ദ്ധതിയിൽ താൽപ്പരയമുള്ള  ക്ഷ്ം യചർക്കുവാനാകും. 

ബന്ധതപ്പട്ട തയേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാ നത്തിൽ രൂ ീകൃതമായിട്ടുള്ള 

തസ്ാലസ്റ്റികളിൽ അവർക്്ക അംരതവം ലഭയമാക്കും. 

വയാവസ്ായിക - കൃഷി  ആവശയത്തിയലക്്ക വാടകയ്യക്കാ 

 ാട്ടത്തിയനാ നൽകുവാൻ സ്വന്തമായി സ്ഥലം , തകട്ടിടം എനിവ 



ഉള്ളവർക്്ക താൽപ്പരയമുള്ള  ക്ഷ്ം ടി വിവരം നൽകാവുനതാണ്. ഇത ്

സ്ംരംഭകരാകാൻ വരുനവർക്്ക സ്ഹായകമാകും 

നിലവിൽ ഗ് വർത്തിച്ച് വരുന ഏതതങ്കിലും സ്ംരഭത്തിൽ 

 ങ്കാളിയാകാൻ താൽപ്പരയമുതെങ്കിലും എതന്തങ്കിലും നൂതന 

ആശയം ലകമുതലായുതെങ്കിലും യ ാർട്ടൽ വഴി അെിയിക്കാം. 

യമൽ തവബ ്യ ാർട്ടലിൽ വിവരങ്ങൾ നൽകുനത് സ്ംബന്ധിച്ചു 

തുടർ നിർയേശങ്ങൾ ആവശയമുള്ള  ക്ഷ്ം ബന്ധതപ്പട്ട ജ്ില്ലകളിതല 

ജ്ില്ലാ വയവസ്ായയകഗ്രങ്ങളുമായയാ ബന്ധതപ്പട്ട യലാക്്ക / 

മുനിസ്ിപ്പാലിറ്റി / വയവ യകാർപ്പയെഷൻ സ്ായ വികസ്ന ഓഫീസ്ർ 

മാരുമായയാ ബന്ധതപ്പയടെതാണ്. 


