ଉଦ୍ୟମ ପଞ୍ଜି କରଣ କରାଇବାର ଫାଇଦ୍ା
ଣୁ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ଭଧ୍ୟଭ ଉୄଦୟୋଗ ଭନ୍ତ୍ରଣୋୟ , ବୋଯତ ସଯକୋଯ, ବୋଯତଯ ୄଗୄଜଟ୍, ତିଯିକ୍ତ ବୋଗ-୨, ଧୋଯୋ-୩,
ଉଧୋଯୋ(ଖ) ତୋ୨୬ ଜୁ ନ୍ ୨୦୨୦ ଦ୍ୱୋଯୋ ଣୁ , କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ଭଧ୍ୟଭ ଉୄଦୟୋଗଯ ଫିବୋଗୀକଯଣ ୋଆଁ , ଉବୟ ୁଞ୍ଜିରଗୋଣ ଓ
ଉତ୍ପୋଦନ / କୋଯଫୋଯକୁ ଫିଚୋଯକୁ ୄନଆ ସମ୍ମିଶ୍ରିତ ଭୋନଦଣ୍ଡଯ ଧିସୂଚନୋ ଜୋଯି କଯିଛନ୍ତି ମୋହୋକି ୧

ଜୁ ରୋଆ ୨୦୨୦ ଯୁ

ପ୍ରବୋଫୀ ୄହୋଆଅସିଛ।ି
ଏମଏସଏମଆ (ଣୁ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ଭଧ୍ୟଭ ଉୄଦୟୋଗ ) ଯ ନୂ ଅ ସଂଜ୍ଞୋଯ ଯିସଯବୁକ୍ତ ୄହଫୋକୁ ଏଫଂ ଫୟୋୋଯୄଯ ସୁଗଭତୋ

ହୋସର କଯିଫୋ ୋଆଁ , ଏହି ଫୟଫସ୍ଥୋ ଏମଏସଏମଆ ୋଆଁ ଏକ ସ୍ଥୋୟୀ ଞ୍ଜି କଯଣଯ ସୁଫଧ
ି ୋ ପ୍ରଦୋନ କଯିଫ ମୋହୋଯ ନୋଭ
‘ଉଦୟଭ ଞ୍ଜି କଯଣ’
ମୁଖ୍ୟ ବବୈଶଷ୍ଟ୍
ି ୟ

 ୄମ ୄକୌଣସି ଫୟକ୍ତି ଉୄଦୟୋଗ ୋଆଁ ଉଦୟଭ ଞ୍ଜି କଯଣ କଯିୋଯିୄଫ। ଏଚଟିଟ
ି ିଏସ : //ଉଦୟଭ ୄଯଜିୄେସନ .
ଗଭ୍

. ଆନ୍

/

ଗବର୍ଣ୍ଣୄଭଣ୍ଟ–ଆଣ୍ଡିଅ/

ଭିନେ
ି ି–ଏମଏସଏମଆ.ୄଯଜିୄେସନ.ଏଚଟିଏମ

(https:/udyamregistration.gov.in/Government-India/Ministry-MSME-registration.htm)
ୄୋଟଣୋର ଭୋଧ୍ୟଭୄଯ ଏହୋ ଞ୍ଜି କୃତ ୄହୋଆୋଯିଫ।
 ଉଦୟଭ ଞ୍ଜି କଯଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୋତ୍ରୋୄଯ କମ୍ପୁୟଟଯ ଅଧୋଯିତ

(ଡିଜଟ
ି ୋରୋଆଜଡ) ଏଫଂ କୋଗଜ -ଯହିତ (କୋଗଜଶୂନୟ)।

ୄକୌଣସି କୋଗଜତ୍ର (ଡକୁ ୟୄଭଣ୍ଟ୍ ) ପୄରୋଡ୍ କଯିଫୋଯ ଅଫଶୟକତୋ ନୋହିଁ।
 ଞ୍ଜି କଯଣ ପ୍ରକ୍ରିୟୋ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋୄଫ ୄଦୟଭୁକ୍ତ। କୋହୋକୁ କିଛ ି ଦୋମ ଫୋ ପି ସ ୄଦଫୋକୁ ଡ଼ିଫନୋହ।ିଁ
 ଞ୍ଜି କଯଣ ପ୍ରକ୍ରିୟୋ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ୄହୄର

‘‘ଉଦୟଭ ଞ୍ଜି କଯଣ ପ୍ରଭୋଣତ୍ର ’’ ( ଉଦୟଭ ୄଯଜିୄେସନ୍ ସୋଟିପିୄକଟ୍ )

ନୋଭକ ଏକ ଆ-ପ୍ରଭୋଣତ୍ର (ଆ-ସୋଟିପିୄକଟ୍) ନ୍ରୋଆନ୍ୄଯ ଭିଫ
ି ।
 ଏହି ପ୍ରଭୋଣତ୍ର (ସୋଟିପିୄକଟ୍)ୄଯ ଏକ ସକ୍ରିୟ କୁ ୟ ଅର୍ ୄକୋଡ୍ ଛି ୄମଉଁଥିଯୁ ଅଭ ୄୋଟଣୋରଯ ୄଓେବ ୃଷ୍ଠୋ
ୄଦଖିୄହଫ ଏଫଂ ଉୄଦୟୋଗ ସଭେନ୍ଧୀୟ ସଫିୄଶଷ ଫିଫଯଣୀ ଜୋଣିୄହଫ।
 ୄକୌଣସି ଫୟକ୍ତି ମଦି ଉୄେଶୟଭୂକ ବୋୄଫ ବୁଲ୍ ତଥୟ ପ୍ରଦୋନ କଯନ୍ତି କିଭେୋ ଉଦୟଭ ଞ୍ଜି କଯଣ ଫୋ ଦୟତନ
କଯିଫୋ ପ୍ରକ୍ରିୟୋୄଯ ଥିଫୋ ଅତ୍ମୄଘୋଷିତ ତଥୟ କିଭେୋ ସଂଖୟୋ ରୁ ଚୋଆ ଯଖନ୍ତି ୄତୄଫ ତୋଙ୍କୁ ଧିନିୟଭଯ ଧୋଯୋ ୨୭
ୄଯ ରିଖିତ ନୁ ସୋୄଯ ଜଯିଭୋନୋ ୄଦଫୋକୁ ଡ଼ିଫ।
 ଏହି ନ୍ରୋଆନ୍ ଫୟଫସ୍ଥୋ ଅୟକଯ ଏଫଂ ଦ୍ରଫୟ ଏଫଂ ୄସଫୋକଯ ଯିଚୟ ନଭେଯ (ଜି ଏସ ଟି ଅଆ ଏନ୍ ) ଫୟଫସ୍ଥୋ
ସହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୂୄ ସଂୄମୋଜତ
ି , ୁଞ୍ଜିରଗୋଣ ଏଫଂ ଉୄଦୟୋଗଯ ଉତ୍ପୋଦ
ସଯକୋଯୀ ତଥୟୋଫୀ

/ କୋଯଫୋଯଯ ସଫିୄଶଷ ଫିଫଯଣୀ

(ଡୋଟୋୄଫସ)ଯୁ ସ୍ୱୟଂକ୍ରୀୟ ବୋୄଫ ନିଅମୋଆଥୋଏ। ଯପ୍ତୋନୀକୁ କୋଯଫୋଯ

ହିସୋଫୄଯ ଂଶ ବୋୄଫ ଗ୍ରହଣ କଯୋମୋଏନୋହିଁ।

(ଉତ୍ପୋଦନ)

 ୄମଉଁଭୋନଙ୍କଯ ଆଏମ -୨ (ଉୄଦୟୋଗ ୄଭୄଭୋଯୋଣ୍ଡମ ) କିଭେୋ ଆଉଏଏମ (ଉୄଦୟୋଗ ଅଧୋଯ ୄଭୄଭୋଯୋଣ୍ଡମ )
ଞ୍ଜି କଯଣ ଫୋ ଏମଏସଏମଆ ଭନ୍ତ୍ରଣୋୟ ଧୀନସ୍ଥ ୄକୌଣସି କର୍ତ୍ଣୃକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ଦିଅମୋଆଥିଫୋ ନୟ ୄକୌଣସି
ଞ୍ଜି କଯଣ ଥିଫ, ୄସଭୋନଙ୍କୁ ତୋ ୩୧.୩.୨୦୨୧ ୂଫଣଯୁ ୁନଃ ଞ୍ଜି କଯଣ କଯିଫୋକୁ ଡ଼ିଫ।
 ୄକୌଣସି ଉୄଦୟୋଗ ଏକଯୁ ଧିକ ଞ୍ଜି କଯଣ କଯିୋଯିୄଫ ନୋହ।ିଁ କିନ୍ତୁ , ଫିନଭ
ି ଣୋଣ (ଭୟୋନୁପୟୋକଟଯିଂ) କିଭେୋ ୄସଫୋ
କିଭେୋ ଉବୟ ସମ୍ମିଶ୍ରିତ ୄମୄତପ୍ରକୋଯ କୋମଣୟ ଥିଫ

, ସଫୁ କୁ ୄଗୋଟଏ
ି ଞ୍ଜି କଯଣୄଯ ନିେଷ୍ଟ
ି ବୋୄଫ ଉୄେଖ

କଯୋମୋଆୋଯିଫ ଥଫୋ ୄଗୋଟିକୄଯ ଭିଶୋଆ ଦିଅମୋଆୋଯିଫ।
ପଞ୍ଜି କରଣ ପାଇଁ ଆବଶୟକତା
 ଞ୍ଜି କଯଣ ୋଆଁ ୄକଫ ଅଧୋଯ ନଭେଯ ମଣୟୋପ୍ତ
 ତୋ ୦୧.୦୪.୨୦୨୧ ଠୋଯୁ ୟୋନ୍ ଏଫଂ ଜିଏସଟି ନଭେଯ ଯହିଫୋ ଫୋଧ୍ୟତୋଭୂକ
ଏହି ପଞ୍ଜି କରଣର ଫାଇଦ୍ା
 ଏହୋ ଏକ ସ୍ଥୋୟୀ ଞ୍ଜି କଯଣ ଏଫଂ ୄମ ୄକୌଣସି ଉୄଦୟୋଗ ୋଆଁ ୄଭୌିକ ଯିଚୟ ନଭେଯ।
 ଏମଏସଏମଆ ଞ୍ଜି କଯଣ ‘‘କୋଗଜ-ଶୂନୟ’’ ଏଫଂ ଅତ୍ମ-ୄଘୋଷଣୋ ଉୄଯ ଅଧୋଯିତ।
 ଞ୍ଜି କଯଣ ନଫୀକଯଣଯ ୄକୌଣସି ଅଫଶୟକତୋ ନୋହିଁ।
 ଫିନଭ
ି ଣୋଣ (ଭୟୋନୁପୟୋକଚଯିଂ) କିଭେୋ ୄସଫୋ କିଭେୋ ଉବୟ ସମ୍ମିଶ୍ରିତ ଥିଫୋ ୄମୄତସଂଖୟକ କୋମଣୟକୋ ଥିଫ ସଫୁ କୁ
ନିେଷ୍ଟ
ି ବୋୄଫ ଉୄେଖ କଯିୄହଫ କିଭେୋ ୄଗୋଟଏ
ି ଞ୍ଜି କଯଣୄଯ ମୁକ୍ତ କଯିୄହଫ।
 ଉଦୟଭ ଞ୍ଜି କଯଣ ସହିତ , ଉୄଦୟୋଗ ଭୋୄନ ନିଜକୁ , ଜିଆଏମ (ସଯକୋଯୀ ଆ-ଭୋୄକଣଟ୍ ଭଞ୍ଚ- ସଯକୋଯଙ୍କ ଠୋଯୁ

‘ଫୟଫସୋୟ’) ଏଫଂ ‘‘ସଭୋଧୋନ’’ ୄୋଟଣୋର (ୄଦଣୄଯ ଫିଭେଜନିତ ପ୍ରସଙ୍ଗଯ ସଭୋଧୋନ ଫିଷୟକ ଏକ ୄୋଟଣୋର )
ୄଯ ଞ୍ଜି କୃତ କଯୋଆୋଯିୄଫ ଏଫଂ ଏକକୋୀନ , ଏମଏସଏମଆ ଭୋୄନ ନିୄଜ, ତିୄନୋଟି କୋମଣୟକୋଯୀ ଭଞ୍ଚ ମଥୋ ୧.ଡଫରୁ ୟ ଡଫରୁ ୟ ଡଫରୁ ୟ . ଆନବଏସଭୋଟଣ.କମ (www.invoicemart.com) ୨. ଡଫରୁ ୟ ଡଫରୁ ୟ ଡଫରୁ ୟ .
ଏମ୧ଏକ୍ସୄଚଞ୍ଜ.କମ (www.m1xchange.com) ୩. ଡଫରୁ ୟ ଡଫରୁ ୟ ଡଫରୁ ୟ

. ଅଯଏକସିଲ୍.ଆନ୍

(www.rxil.in) ଭଞ୍ଚ ଭୋଧ୍ୟଭୄଯ TReDS ଭଞ୍ଚ (ଗ୍ରହଣୄମୋଗୟ ଦ୍ରଫୟଯ ଭୂରୟସୂଚୀ -ଆନବଏସ-ଏହି ଭଞ୍ଚୄଯ
କିଣୋଫିକୋ କଯୋମୋଏ) ୄଯ ନିଜକୁ ଉସ୍ଥୋିତ କଯିୋଯିୄଫ।
 ଉଦୟଭ ଞ୍ଜି କଯଣ , ଣୁ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ଭଧ୍ୟଭ ଉୄଦୟୋଗଗୁଡ଼କ
ି ୁ ଏମଏସଏମଆ ଭନ୍ତ୍ରଣୋୟଯ ଫିବିନ୍ନ କୋମଣୟୄମୋଜନୋ

(ସ୍କି ମ)ଯ ପୋଆଦୋ ମଥୋ -ଋଣ ଗୟୋୄଯଣ୍ଟି ୄମୋଜନୋ (ୄକ୍ରଡିଟ୍ ଗୟୋୄଯଣ୍ଟି ସ୍କି ମ ), ସଫଣସୋଧୋଯଣ ଦ୍ରଫୟ କ୍ରୟ ନୀତି
(ଫିିକ ୄପ୍ରୋକୁୟର୍ୄଭଣ୍ଟ ରି ସି ), ସଯକୋଯୀ ୄଟଣ୍ଡର୍ଯ ଧିକ ଗ୍ରୀଭତୋ , ଫିମ୍ବି ତ ୄଦଣ ଫିଯୁଦ୍ଧୄଯ ସୁଯକ୍ଷୋ - ଏ
ସଫୁ ଯ ରୋବ ଉଠୋଆଫୋ ୋଆଁ ସୋହୋମୟ ଭଧ୍ୟ କଯିୋୄଯ।

 ଏମଏସଏମଆ ଭୋୄନ ଫୟୋଙ୍କଯୁ ପ୍ରୋଥଭିକତୋ ୄକ୍ଷତ୍ର ଋଣ
ୄହୋଆୋଯିୄଫ।

(ପ୍ରୋୟଯିଟ ି ୄସକଟଯ ୄରଣ୍ଡିଂ

) ୋଆଁ ୄମୋଗୟ

