
ಉದ್ಯ ಮ ನ ೋಂದ್ಣಿ ಮಾಡಿಸುವುದ್ರ ಪ್ರ ಯ ಜನಗಳು 

ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಅತಿಸಣ್ಣ , ಸಣ್ಣ  ಮತ್ತು  ಮಧ್ಯ ಮ ಉದಿ್ದಮೆಗಳ 

ಮಂತ್ರಾ ಲಯವು, ಭಾರತದ ರಾಜಪತಾ , ವಿಶೇಷ ಸಂಚಿಕೆ, ಭಾಗ-II, ಪಾ ಕರಣ್-3, 

ಉಪ-ಪಾ ಕರಣ್ (ii), ದ್ದನಾಂಕ 26ನೇ ಜೂನ್ 2020 ರ ಮೂಲಕ ಉದಯ ಮಗಳನ್ನು  

1ನೇ ಜುಲೈ, 2020 ರಾಂದ ಜಾರಗೆ ಬರುವಂತೆ ಅತಿಸಣ್ಣ , ಸಣ್ಣ  ಮತ್ತು  ಮಧ್ಯ ಮ 

ಉದಿ್ದಮೆಗಳಾಂದು ವರ್ಗಾಕರಸುವ ಮಾನದಂಡವನು ರ್ ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು  

ಆದಾಯ ಎರಡನ್ನು  ಒಳಗಾಂಡ ಒಾಂದು ಸಂಯಗಜಿತ ಮಾನದಂಡವನ್ನು  

ಅಧಿಸೂಚಿಸಿದೆ.  

ಅತಿಸಣ್ಣ , ಸಣ್ಣ  ಮತ್ತು  ಮಧ್ಯ ಮ ಉದಿ್ದಮೆಗಳು ಹೊಸ ಪರಭಾಷೆಗಳ 

ಅನ್ನಸಾರವಾರ್ ಹಾಗೂ ವಯ ವಹರಣೆಗಳನ್ನು  ಸುಗಮಗಳಿಸುವ ಕಾ ಮವಾರ್ ಈ 

ವಯ ವಸೆ್ಥಯು ಅತಿಸಣ್ಣ , ಸಣ್ಣ  ಮತ್ತು  ಮಧ್ಯಮ ಉದಿ್ದಮೆಗಳಿಗೆ ಖಾಯಂ 

ನಗಾಂದಣಿ ಎಾಂದರೆ ‘ಉದಯ ಮ ನಗಾಂದಣಿ’ ಗೆ ಅವರ್ಕಶ ಕಲಿ್ಪ ಸುತು ದೆ. 

ಪ್ರ ಮುಖ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು: 

 ಉದಯ ಮಗಳಿಗಾರ್ ಯಾರೇ ವಯ ಕ್ತು ಯು ಉದಯ ಮ ನಗಾಂದಣಿಯನ್ನು  

ಪಡೆದುಕೊಳಳ ಬಹುದು. ಇದನ್ನು  ಪಗರ್ಾಲ್ ಎಾಂದರೆ  

http://udyamregistration.gov.in/Government-India/Misistry-

MSME-registration.htm ಮೂಲಕ ನಗಾಂದಾಯಿಸಿಕೊಳಳ ಬಹುದು. 

 ಉದಯ ಮ ನಗಾಂದಣಿಯ ಪಾ ಕ್ತಾ ಯೆಯು ಸಂಪೂಣ್ಾವಾರ್ 

ಡಿಜಿರ್ಲ್ಪಗಕೃತ ಮತ್ತು  ರ್ಕಗದರಹಿತವಾರ್ರುತು ದೆ. ಯಾವುದೇ 

ದಸಾು ವೇಜನ್ನು  ಅಪಲ ಗಡ್ ಮಾಡಬೇರ್ಕದ ಅಗತಯ ವಿರುವುದ್ದಲಲ . 

 ನಗಾಂದಣಿ ಪಾ ಕ್ತಾ ಯೆಯು ಸಂಪೂಣ್ಾವಾರ್ ಉಚಿತವಾರ್ರುತು ದೆ. 

ಯಾರೊಬಬ ರಗೂ ವೆಚ್ಚ ಗಳು ಅಥವಾ ಶುಲಕ ಗಳನ್ನು  ಭರಸಬೇರ್ಕರ್ಲಲ . 

http://udyamregistration.gov.in/Government-India/Misistry-MSME-registration.htm
http://udyamregistration.gov.in/Government-India/Misistry-MSME-registration.htm
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 ನಗಾಂದಣಿ ಪಾ ಕ್ತಾ ಯೆಯು ಪೂಣ್ಾಗಳುಳ ತಿು ದಿ ಾಂತೆ ‘ಉದಯ ಮ 

ನಗಾಂದಣಿ ಪಾ ಮಾಣ್ಪತಾ ’ ವೆಾಂಬ ಹೆಸರನ ಇ-ಪಾ ಮಾಣ್ಪತಾ ವನ್ನು  

ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ವಿತರಣೆ ಮಾಡತಕಕ ದಿು . 

 ಈ ಪಾ ಮಾಣ್ಪತಾ ವು ಸಮಥಾವಾದ ಕ್ಯಯ ಆ್ ಕೊಗಡ್ ಅನ್ನು  

ಹೊಾಂದ್ದದಿು , ಅದರಾಂದ ನಮಮ  ಪಗರ್ಾಲ್ ನಲ್ಪಲ  ವೆಬ್ ಪುರ್ ಮತ್ತು  

ಉದಯ ಮದ ಬಗೆೆ  ವಿವರಗಳನ್ನು  ಪಡೆಯಬಹುದು. 

 ಉದಯ ಮ ನಗಾಂದಣಿ ಅಥವಾ ಅಪ್ಡೇಷನ್ ಪಾ ಕ್ತಾ ಯೆಯಲ್ಪಲ  

ಕಂಡುಬರುವ ಸವ ಯಂ-ಘಗಷಿತ ಸತ್ರಯ ಾಂಶಗಳು ಮತ್ತು  

ಅಾಂಕ್ತಅಾಂಶಗಳನ್ನು  ಯಾರಾದರೂ ಉದಿೆ ಗಶಪೂವಾಕವಾರ್ ತಪಿ್ಪ ರ್ 

ನಿರೂಪಿಸಿದರೆ ಅಥವಾ ಮರೆಮಾಚ್ಲು ಪಾ ಯತಿು ಸಿದರೆ 

ಅಧಿನಿಯಮದ ಪಾ ಕರಣ್ 27ರ ಅಡಿಯಲ್ಪಲ  ನಿದ್ದಾಷಟ ಪಡಿಸುವಂಥ 

ದಂಡನೆಗೆ ಗುರಯಾಗತಕಕ ದಿು . 

 ಆನ್ಲೈನ್ ವಯ ವಸೆ್ಥಯು ಸಂಪೂಣ್ಾವಾರ್ ಆದಾಯ ತೆರಗೆ ಮತ್ತು  

ಸರಕುಗಳು ಹಾಗೂ ಸೇವೆಗಳ ತೆರಗೆಯ ಗುರುತಿನ ಸಂಖ್ಯಯ  

(ಜಿಎಸ್ಟಿಐಎನ್) ವಯ ವಸೆ್ಥ ಗಳಾಂದ್ದಗೆ ಸಂಯಗಜಿಸಲಾರ್ದಿು , 

ಉದಯ ಮಗಳ ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು  ವಹಿವಾಟಿನ ಆದಾಯವನ್ನು  ಸರ್ಕಾರದ 

ದತ್ರು ಾಂಶ ಮೂಲದ್ದಾಂದ ಸವ ಯಂಚಾಲ್ಪತವಾರ್ ತೆಗೆದುಕೊಳಳ ಲಾಗುತು ದೆ. 

ರಫ್ತು ಗಳನ್ನು  ವಹಿವಾಟಿನ ಲೆರ್ಕಕ ಚಾರದ ಭಾಗವಾರ್ 

ತೆಗೆದುಕೊಳಳ ಲಾಗುವುದ್ದಲಲ . 

 ಅತಿಸಣ್ಣ , ಸಣ್ಣ  ಮತ್ತು  ಮಧ್ಯ ಮ ಉದಿ್ದಮೆಗಳ ಮಂತ್ರಾ ಲಯದ 

ಅಡಿಯಲ್ಪಲ ನ ಯಾವುದೇ ಪ್ಪಾ ಧಿರ್ಕರದ್ದಾಂದ ನಿಗಡಲಾದ ಇಎಮ್-II 

ಅಥವಾ ಯುಎಎಮ್ ನಗಾಂದಣಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತರ 
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ನಗಾಂದಣಿಯನ್ನು  ಹೊಾಂದ್ದರುವ ಯಾರೇ ವಯ ಕ್ತು ಗಳು 31.03.2021 ರ 

ಮಾಂಚಿತವಾರ್ ಸವ ತಃ ಮರುನಗಾಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಳಳ ತಕಕ ದಿು . 

 ಯಾವುದೇ ಉದಯ ಮವು ಒಾಂದಕ್ತಕ ಾಂತ ಹೆಚಿಚ ನ ಉದಯ ಮ 

ನಗಾಂದಣಿವನ್ನು  ಮಾಡಿಕೊಳಳ ತಕಕ ದಿ ಲಲ . ಆದಾಗೂಯ , ಉತಿ್ರ ದನೆ 

ಅಥವಾ ಸೇವೆ ಅಥವಾ ಎರಡನ್ನು  ಒಳಗಾಂಡಂತಹ ಯಾವುದೇ 

ಸಂಖ್ಯಯ ಯ ಚ್ಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು  ಒಾಂದು ನಗಾಂದಣಿಯಲ್ಪಲ  

ನಿದ್ದಾಷಟ ಪಡಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಸೇರಸಬಹುದು. 

ನ ೋಂದ್ಣಿಯ ಅಗತ್ಯ ತೆ: 

 ನಗಾಂದಣಿಗೆ ಕೇವಲ ಆಧಾ್ ಸಂಖ್ಯಯ  ಮಾತಾ ವೇ ಸಾರ್ಕಗುತು ದೆ. 

 01.04.2021 ರಾಂದ ಪ್ಪಯ ನ್ ಮತ್ತು  ಜಿಎಸ್ಟಿ ಸಂಖ್ಯಯ  ಹೊಾಂದ್ದರುವುದು 

ಕಡ್ಡಾ ಯ. 

ಈ ನ ೋಂದ್ಣಿಯ ಪ್ರ ಯ ಜನಗಳು: 

 ಇದು ಉದಯ ಮರ್ಕಕ ರ್ನ ಖಾಯಂ ನಗಾಂದಣಿ ಮತ್ತು  ಮೂಲ ಗುರುತಿನ 

ಸಂಖ್ಯಯ ಯಾರ್ದೆ. 

 ಎಾಂಎಸ್ಎಮ್ಇ ಯ ನಗಾಂದಣಿಯು ರ್ಕಗದರಹಿತ ಮತ್ತು  ಸವ ಯಂ-

ಘಗಷಣೆಯ ಮೇಲೆ ಆಧಾರತವಾರ್ದೆ. 

 ನಗಾಂದಣಿಯನ್ನು  ನವಿಗಕರಸುವ ಅಗತಯ ವಿರುವುದ್ದಲಲ . 

 ಉತಿ್ರ ದನೆ ಅಥವಾ ಸೇವೆಗಳನ್ನು  ಅಥವಾ ಅವೆರಡನ್ನು  ಸಹ 

ಒಳಗಾಂಡಂತೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಖ್ಯಯ ಯ ಚ್ಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು  ಒಾಂದು 

ನಗಾಂದಣಿಯಲ್ಪಲ  ನಿದ್ದಾಷಟ ಪಡಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಸೇರಸಬಹುದು. 

 ಉದಯ ಮ ನಗಾಂದಣಿಯಾಂದ್ದಗೆ, ಉದಯ ಮಗಳು ತ್ರವು ಜಿಇಎಮ್ (ಜಿ 

ನಿಾಂದ ಬಿ ವರೆರ್ನ ಪಗರ್ಾಲ್ ಆದ ಸರ್ಕಾರ ಇ-ಮಾರುಕಟ್ಟಟ  ಸೆ ಳ) 
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ಮತ್ತು  ಸಮಾಧಾನ್ (SAMADHAAN) ಪಗರ್ಾಲ್ (ಯಾವುದೇ ಹಣ್ 

ಸಂದಾಯದ ವಿಳಂಬಕೆಕ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಥಯ ಗಳನ್ನು  ಪರಹರಸುವ 

ಪಗರ್ಾಲ್) ಮತ್ತು  ಏಕರ್ಕಲದಲ್ಪಲಯೇ ಅತಿಸಣ್ಣ , ಸಣ್ಣ  ಮತ್ತು  

ಮಧ್ಯ ಮ ಉದಿ್ದಮೆಗಳು ಸವ ತಃ ಮೂರು ಲಭಯ ವಿರುವ 

ಫ್ಲಲ ಟ್ಫ್ಲಮ್ಾಗಳ ಮೂಲಕ ಎಾಂದರೆ,- 1. www.invoicemart.com, 2. 

www.mlxchange.com,  

3. www.rxil.in ಟಿಆ್ಇಡಿಎಸ್ ಫ್ಲಲ ಟ್ಫ್ಲಮ್ಾನಲ್ಪಲ  ಕ್ಯಡ 

ಸೇರಬಹುದು (ಸಿವ ಗಕೃತಿಗಳ ಇನ್ವಾಯಿಸ್ಗಳು ಈ 

ಫ್ಲಲ ಟ್ಫ್ಲಮ್ಾನಲ್ಪಲ  ವಹಿವಾಟಾಗುತು ದೆ).  

 ಉದಯ ಮ ನಗಾಂದಣಿಯು ಎಾಂಎಸ್ಎಮ್ಇ ಗಳಿಗೆ ಎಾಂಎಸ್ಎಮ್ಇ 

ಮಂತ್ರಾ ಲಯದ ಸಾಲ ಖಾತರ ಯಗಜನೆ, ಸಾವಾಜನಿಕ ಖರಗದ್ದ ನಿಗತಿ, 

ಸರ್ಕಾರದ ಟ್ಟಾಂಡ್ಗಳಲ್ಪಲ  ಹೆಚ್ಚಚ ವರ ಗಳಿಕೆ (ಎಡ್್ ) ಮತ್ತು  

ಪ್ಪವತಿಯಲ್ಪಲ ನ ವಿಳಂಬ ಇತ್ರಯ ದ್ದಗಳ ವಿರುದಧ  ರಕ್ಷಣೆಯಂತಹ 

ಯಗಜನ ಪಾ ಯಗಜನಗಳನ್ನು  ಪಡೆಯಲು ಸಹ ನೆರವಾಗಲ್ಪದೆ. 

 ಬ್ಯ ಾಂಕುಗಳಿಾಂದ ಆದಯ ತ್ರ ವಲಯದ ಸಾಲ ಪಡೆಯುವಿಕೆಗೆ ಅಹಾತೆ 

ಪ್ಪಾ ಪು ವಾಗುತು ದೆ. 

ಆದ್ಯ ತಾ ವಲಯದ್ ಸಾಲ ಪ್ಡೆಯುವಿಕೆ: 

ಆದಯ ತ್ರ ವಲಯದ ಸಾಲ ಪಡೆಯುವಿಕೆಯ ಮಾಗಾಸೂಚಿಗಳನ್ನು  

ಭಾರತದ ರಸರ್ವಾ ಬ್ಯ ಾಂಕು ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಭಾರತದ ರಸರ್ವಾ ಬ್ಯ ಾಂಕು ಸುತ್ು ಗಲೆ 

ಸಂಖ್ಯಯ . ಆ್ಬಿಐ/ಎಫ್ಐಡಿಡಿ/2020-21/72 ಪಾ ಧಾನ ನಿದೇಾಶನಗಳು 

ಎಫ್ಐಡಿಡಿ.ಸಿಓ.ಪ್ಪಲ ನ್.ಬಿಸಿ.5/04.09.01/2020-21 ದ್ದನಾಂಕ ಸ್ಥಪ್ಟ ಾಂಬ್ 04, 

2020 ರ ಮೂಲಕ ಆದಯ ತ್ರ ವಲಯದ ಸಾಲ ಪಡೆಯುವಿಕೆಯ 

http://www.invoicemart.com/
http://www.mlxchange.com/
http://www.rxil.in/
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ಮಾಗಾಸೂಚಿಯನ್ನು  ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಅದರಂತೆ, ಆದಯ ತ್ರ ವಲಯದ 

ವರ್ಗಾಕರಣ್ವು ಈ ಮಾಂದ್ದನಂತಿವೆ (i) ಕೃಷಿ, (ii) ಅತಿಸಣ್ಣ , ಸಣ್ಣ  ಮತ್ತು  ಮಧ್ಯ ಮ 

ಉದಿ್ದಮೆಗಳು, (iii) ರಫ್ತು  ಸಾಲ, (iv) ಶಿಕ್ಷಣ್, (v) ವಸತಿ, (vi) ಸಾಮಾಜಿಕ ಮೂಲ 

ಸೌಕಯಾ, (vii) ನವಿಗಕರಸಬಹುದಾದ ಇಾಂಧ್ನ, (viii) ಇತರೆ. ಆದಿ ರಾಂದ, 

ಎಾಂಎಸ್ಎಮ್ಇ ವಲಯವು ಆದಯ ತ್ರ ವಲಯದ ಸಾಲ ಪಡೆಯುವಿಕೆಯ 

ವಾಯ ಪಿು ಗೆ ಬರುತು ದೆ. ಆ್ಬಿಐ ಪಾ ರ್ಕರ, ಕಾ ಮವಾರ್ ಅತಿಸಣ್ಣ , ಸಣ್ಣ  ಮತ್ತು  

ಮಧ್ಯ ಮ ಉದಿ್ದಮೆಗಳ ವಲಯದ ಮೇಲ್ಪನ ನಗದು ಹರವು ಕುರತಂತೆ 

ಎಾಂಎಸ್ಎಮ್ಇಗಳ ಕುರತ್ರದ ಪರಭಾಷೆಯು, ಸುತ್ು ಗಲೆ ಸಂಖ್ಯಯ : 

ಆ್ಬಿಐ/2020-2021/10 ಎಫ್ಐಡಿಡಿ. ಎಾಂಎಸ್ಎಮ್ಇ ಮತ್ತು  

ಎನ್ಎಫ್ಎಸ್.ಬಿಸಿ. ಸಂಖ್ಯಯ  3/06.02.31/2020-21 ರ ಸಹವಾಚ್ನದಾಂದ್ದಗೆ 

ಹಾಗೂ ಎಫ್ಐಡಿಡಿ.ಎಾಂಎಸ್ಎಮ್ಇ ಮತ್ತು  ಎನ್ಎಫ್ಎಸ್.ಬಿಸಿ. ಸಂಖ್ಯಯ  

4/06.02.31/2020-21 ದ್ದನಾಂಕ ಜುಲೈ 2, 2020, ಆಗಸ್ಟ  21, 2020 ರ 

ಸಹವಾಚ್ನದಾಂದ್ದಗೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ರಾಜಪತಾ  ಅಧಿಸೂಚ್ನೆ ಎಸ್.ಓ.2119 

(ಇ) ದ್ದನಾಂಕ ಜೂನ್ 26, 2020 ರ ಅನ್ನಸಾರ ಇರುತು ದೆ ಮತ್ತು  ರ್ಕಲರ್ಕಲಕೆಕ  

ಪರಷಕ ರಸಲಾಗುತು ದೆ. ಮಾಂದುವರೆದು, ಅಾಂತಹ ಎಾಂಎಸ್ಎಮ್ಇಗಳು 

ಯಾವುದೇ ರಗತಿಯಲ್ಪಲ  ಕೈಗಾರಕೆಗಳ (ಅಭಿವೃದ್ದಧ  ಮತ್ತು  ವಿನಿಯಮ) 

ಅಧಿನಿಯಮ, 1951 ರ ಮೊದಲ ಅನ್ನಸೂಚಿಯಲ್ಪಲ  ನಿದ್ದಾಷಟ ಪಡಿಸಿದ ಯಾವುದೇ 

ಕೈಗಾರಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಉತಿ್ರ ದನೆ ಅಥವಾ ಉತಿ ನು  ರ್ಕಯಾದಲ್ಪಲ  

ತ್ಡರ್ರತಕಕ ದಿು  ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಸೇವೆ ಅಥವಾ ಸೇವೆಗಳನ್ನು  ಒದರ್ಸುವಲ್ಪಲ  

ಅಥವಾ ನಿಗಡುವಲ್ಪಲ  ತ್ಡರ್ರತಕಕ ದಿು . 
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ಆ್ಬಿಐ ಮಾಗಾಸೂಚಿಗಳನ್ನು  ಪರಪ್ಪಲ್ಪಸಿದ ಎಾಂಎಸ್ಎಮ್ಇಗಳ 

ಎಲಾಲ  ಬ್ಯ ಾಂಕು ಸಾಲಗಳು ಆದಯ ತ್ರ ವಲಯದ ಸಾಲದ ಅಡಿಯಲ್ಪಲ  

ವರ್ಗಾಕರಣ್ಕೆಕ  ಅಹಾವಾಗುತು ವೆ. 

 


