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ଉଦୟମ ପଞି୍ଜକରଣ କରାଇବାର ଫାଇଦା 

ଣୁ, କୁ୍ଷଦ୍ର ଓ ଭଧ୍ୟଭ ଉୄଦୟୋଗ ଭନ୍ତ୍ରଣୋୟ , ବୋଯତ ସଯକୋଯ , ବୋଯତଯ ୄଗୄଜଟ୍ , ତଯିକି୍ତ ବୋଗ -୨, 
ଧୋଯୋ-୩, ଉଧୋଯୋ(ଖ) ତୋ୨୬ ଜୁନ୍ ୨୦୨୦ ଦ୍ୱୋଯୋ ଣୁ , କୁ୍ଷଦ୍ର ଓ ଭଧ୍ୟଭ ଉୄଦୟୋଗଯ ଫବିୋଗୀକଯଣ ୋଆଁ , 
ଉବୟ ୁଞି୍ଜରଗୋଣ ଓ ଉତ୍ପୋଦନ / କୋଯଫୋଯକୁ ଫଚିୋଯକୁ ୄନଆ ସମି୍ମଶି୍ରତ ଭୋନଦଣ୍ଡଯ ଧିସୂଚନୋ ଜୋଯ ିକଯଛିନ୍ତ ି
ମୋହୋକ ି୧ ଜୁରୋଆ ୨୦୨୦ ଯୁ ପ୍ରବୋଫୀ ୄହୋଆଅସଛି।ି  

ଏମ ଏସ ଏମ ଆ (ଣୁ, କୁ୍ଷଦ୍ର ଓ ଭଧ୍ୟଭ ଉୄଦୟୋଗ ) ଯ ନୂଅ ସଂଜ୍ଞୋଯ ଯସିଯବୁକ୍ତ ୄହଫୋକୁ ଏଫଂ ଫୟୋୋଯୄଯ 
ସୁଗଭତୋ ହୋସର କଯଫିୋ ୋଆଁ , ଏହ ିଫୟଫସ୍ଥୋ ଏମ ଏସ ଏମ ଆ ୋଆଁ ଏକ ସ୍ଥୋୟୀ ଞି୍ଜକଯଣଯ ସୁଫଧିୋ ପ୍ରଦୋନ କଯଫି 
ମୋହୋଯ ନୋଭ ‘ଉଦୟଭ ଞି୍ଜକଯଣ’ 

ମଖୁ୍ୟ ବବୈଶଷି୍ଟ୍ୟ 

 ୄମ ୄକୌଣସ ିଫୟକି୍ତ ଉୄଦୟୋଗ ୋଆଁ ଉଦୟଭ ଞି୍ଜକଯଣ କଯିୋଯିୄ ଫ। ଏଚ ଟଟିିିଏସ : // ଉଦୟଭ 
ୄଯଜିୄ େସନ . ଗଭ . ଆନ୍ / ଗବର୍ଣ୍ଣୄଭଣ୍ଟ–ଆଣି୍ଡଅ/ ଭିନେିି–ଏମ ଏସ ଏମ ଆ.ୄଯଜିୄ େସନ.ଏଚଟଏିମ 
(https:/udyamregistration.gov.in/Government-India/Ministry-MSME-

registration.htm) ୄୋଟଣୋର ଭୋଧ୍ୟଭୄଯ ଏହୋ ଞି୍ଜକୃତ ୄହୋଆୋଯଫି। 

 ଉଦୟଭ ଞି୍ଜକଯଣ ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ଣ ଭୋତ୍ରୋୄଯ କମୁ୍ପୟଟଯ ଅଧୋଯତି (ଡଜିଟିୋରୋଆଜଡ) ଏଫଂ କୋଗଜ -ଯହତି 
(କୋଗଜଶୂନୟ)। ୄକୌଣସ ିକୋଗଜତ୍ର (ଡକୁୟୄଭଣ୍୍ଟ) ପ ୄ ରୋଡ୍ କଯଫିୋଯ ଅଫଶୟକତୋ ନୋହିଁ। 

 ଞି୍ଜକଯଣ ପ୍ରକ୍ରିୟୋ ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ଣ ବୋୄଫ ୄଦୟଭକୁ୍ତ। କୋହୋକୁ କଛି ିଦୋମ  ଫୋ ପିସ ୄଦଫୋକୁ ଡ଼ଫିନୋହିଁ।  

 ଞି୍ଜକଯଣ ପ୍ରକ୍ରିୟୋ ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ଣ ୄହୄର ‘‘ଉଦୟଭ ଞି୍ଜକଯଣ ପ୍ରଭୋଣତ୍ର ’’ ( ଉଦୟଭ ୄଯଜିୄ େସନ୍ 
ସୋଟପିିୄକଟ୍) ନୋଭକ ଏକ ଆ-ପ୍ରଭୋଣତ୍ର (ଆ-ସୋଟପିିୄକଟ୍) ନ୍ ରୋଆନ୍ ୄ ଯ ଭିଫି। 

 ଏହ ିପ୍ରଭୋଣତ୍ର (ସୋଟପିିୄକଟ୍)ୄଯ ଏକ ସକ୍ରିୟ କୁୟ ଅର୍ ୄକୋଡ୍ ଛ ିୄମଉଁଥିଯୁ ଅଭ ୄୋଟଣୋରଯ ୄଓେବ  
ଷୃ୍ଠୋ ୄଦଖିୄହଫ ଏଫଂ ଉୄଦୟୋଗ ସଭେନ୍ଧୀୟ ସଫିୄ ଶଷ ଫଫିଯଣୀ ଜୋଣିୄହଫ।  

 ୄକୌଣସ ିଫୟକି୍ତ ମଦ ିଉୄେଶୟଭୂକ ବୋୄଫ ବୁଲ୍ ତଥୟ ପ୍ରଦୋନ କଯନ୍ତ ିକଭିେୋ ଉଦୟଭ ଞି୍ଜକଯଣ ଫୋ 
ଦୟତନ କଯଫିୋ ପ୍ରକ୍ରିୟୋୄଯ ଥିଫୋ ଅତ୍ମୄଘୋଷିତ ତଥୟ କଭିେୋ ସଂଖୟୋ ରୁଚୋଆ ଯଖନ୍ତ ିୄତୄଫ ତୋଙୁ୍କ 
ଧିନୟିଭଯ ଧୋଯୋ ୨୭ ୄଯ ରିଖିତ ନୁସୋୄଯ ଜଯଭିୋନୋ ୄଦଫୋକୁ ଡ଼ଫି।  

 ଏହ ିନ୍ ରୋଆନ୍  ଫୟଫସ୍ଥୋ ଅୟକଯ ଏଫଂ ଦ୍ରଫୟ ଏଫଂ ୄସଫୋକଯ ଯଚିୟ ନଭେଯ (ଜ ିଏସ ଟ ିଅଆ ଏନ୍ ) 
ଫୟଫସ୍ଥୋ ସହ ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ଣ ଯୂୄ ସଂୄମୋଜତି , ୁଞି୍ଜରଗୋଣ ଏଫଂ ଉୄଦୟୋଗଯ ଉତ୍ପୋଦ / କୋଯଫୋଯଯ ସଫିୄ ଶଷ 
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ଫଫିଯଣୀ ସଯକୋଯୀ ତଥୟୋଫୀ (ଡୋଟୋୄଫସ)ଯୁ ସ୍ୱୟଂକ୍ରୀୟ ବୋୄଫ ନଅିମୋଆଥୋଏ। ଯପ୍ତୋନୀକୁ କୋଯଫୋଯ 
(ଉତ୍ପୋଦନ) ହସିୋଫୄଯ ଂଶ ବୋୄଫ ଗ୍ରହଣ କଯୋମୋଏନୋହିଁ।  

 ୄମଉଁଭୋନଙ୍କଯ ଆଏମ -୨ (ଉୄଦୟୋଗ ୄଭୄଭୋଯୋଣ୍ଡମ ) କଭିେୋ ଆଉଏଏମ (ଉୄଦୟୋଗ ଅଧୋଯ ୄଭୄଭୋଯୋଣ୍ଡମ ) 
ଞି୍ଜକଯଣ ଫୋ ଏମ ଏସ ଏମ ଆ ଭନ୍ତ୍ରଣୋୟ ଧୀନସ୍ଥ ୄକୌଣସି କର୍ତ୍ଣୃ କ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ଦଅିମୋଆଥିଫୋ ନୟ ୄକୌଣସି 
ଞି୍ଜକଯଣ ଥିଫ, ୄସଭୋନଙୁ୍କ ତୋ ୩୧.୩.୨୦୨୧ ୂଫଣଯୁ ୁନଃ ଞି୍ଜକଯଣ କଯିଫୋକୁ ଡ଼ଫି। 

 ୄକୌଣସି ଉୄଦୟୋଗ ଏକଯୁ ଧିକ ଞି୍ଜକଯଣ କଯିୋଯିୄଫ ନୋହିଁ। କନୁି୍ତ , ଫନିଭିଣୋଣ (ଭୟୋନୁପୟୋକଟଯିଂ) କଭିେୋ ୄସଫୋ 
କଭିେୋ ଉବୟ ସମି୍ମଶି୍ରତ ୄମୄତପ୍ରକୋଯ କୋମଣୟ ଥିଫ , ସଫୁକୁ ୄଗୋଟଏି ଞି୍ଜକଯଣୄଯ ନେିଷି୍ଟ ବୋୄଫ ଉୄେଖ 
କଯୋମୋଆୋଯିଫ ଥଫୋ ୄଗୋଟକିୄଯ ଭିଶୋଆ ଦଅିମୋଆୋଯିଫ। 

ପଞି୍ଜକରଣ ପାଇଁ ଆବଶୟକତା 

 ଞି୍ଜକଯଣ ୋଆଁ ୄକଫ ଅଧୋଯ ନଭେଯ ମଣୟୋପ୍ତ 

 ତୋ ୦୧.୦୪.୨୦୨୧ ଠୋଯୁ ୟୋନ୍ ଏଫଂ ଜଏିସ ଟ ିନଭେଯ ଯହଫିୋ ଫୋଧ୍ୟତୋଭୂକ| 

 GSTIN ଞି୍ଜକଯଣ ଅଫଶୟକତୋ ଠୋଯୁ ଛୋଡ ୄହଫୋ , ୄକନ୍ଦ୍ରୀୟ ଦ୍ରଫୟ ଏଫଂ ୄସଫୋ କଯ ଅଆନ , 2017 (12 ଯ 
2017) ନୟିଭୋଫୀ ନୁମୋୟୀ ୄହଫ | 

ଏହ ିପଞି୍ଜକରଣର ଫାଇଦା 

 ଏହୋ ଏକ ସ୍ଥୋୟୀ ଞି୍ଜକଯଣ ଏଫଂ ୄମ ୄକୌଣସି ଉୄଦୟୋଗ ୋଆଁ ୄଭୌକି ଯିଚୟ ନଭେଯ। 

 ଏମ ଏସ ଏମ ଆ ଞି୍ଜକଯଣ ‘‘କୋଗଜ-ଶୂନୟ’’ ଏଫଂ ଅତ୍ମ-ୄଘୋଷଣୋ ଉୄଯ ଅଧୋଯିତ। 

 ଞି୍ଜକଯଣ ନଫୀକଯଣଯ ୄକୌଣସି ଅଫଶୟକତୋ ନୋହିଁ। 

 ଫନିଭିଣୋଣ (ଭୟୋନୁପୟୋକଚଯିଂ) କଭିେୋ ୄସଫୋ କଭିେୋ ଉବୟ ସମି୍ମଶି୍ରତ ଥିଫୋ ୄମୄତସଂଖୟକ କୋମଣୟକୋ ଥିଫ ସଫୁକୁ 
ନେିଷି୍ଟ ବୋୄଫ ଉୄେଖ କଯିୄହଫ କଭିେୋ ୄଗୋଟଏି ଞି୍ଜକଯଣୄଯ ମୁକ୍ତ କଯିୄହଫ। 

 ଉଦୟଭ ଞି୍ଜକଯଣ ସହତି , ଉୄଦୟୋଗ ଭୋୄନ ନଜିକୁ , ଜଆିଏମ (ସଯକୋଯୀ ଆ-ଭୋୄକଣଟ୍ ଭଞ୍ଚ-  ସଯକୋଯଙ୍କ ଠୋଯୁ 
‘ଫୟଫସୋୟ’) ଏଫଂ ‘‘ସଭୋଧୋନ’’ ୄୋଟଣୋର (ୄଦଣୄଯ ଫିଭେଜନତି ପ୍ରସଙ୍ଗଯ ସଭୋଧୋନ ଫଷିୟକ ଏକ ୄୋଟଣୋର ) 
ୄଯ ଞି୍ଜକୃତ କଯୋଆୋଯିୄଫ ଏଫଂ ଏକକୋୀନ , ଏମ ଏସ ଏମ ଆ ଭୋୄନ ନିୄ ଜ , ତିୄ ନୋଟ ିକୋମଣୟକୋଯୀ ଭଞ୍ଚ ମଥୋ -
୧.ଡଫରୁୟ ଡଫରୁୟ ଡଫରୁୟ . ଆନବଏସ ଭୋଟଣ.କମ (www.invoicemart.com) ୨. ଡଫରୁୟ ଡଫରୁୟ ଡଫରୁୟ . 
ଏମ୧ଏକ୍ସୄଚଞ୍ଜ.କମ (www.m1xchange.com) ୩. ଡଫରୁୟ ଡଫରୁୟ ଡଫରୁୟ . ଅଯଏକ ସିଲ୍.ଆନ୍ 
(www.rxil.in) ଭଞ୍ଚ ଭୋଧ୍ୟଭୄଯ TReDS ଭଞ୍ଚ (ଗ୍ରହଣୄମୋଗୟ ଦ୍ରଫୟଯ ଭୂରୟସୂଚୀ -ଆନବଏସ-ଏହ ିଭଞ୍ଚୄଯ 
କଣିୋଫକିୋ କଯୋମୋଏ) ୄଯ ନଜିକୁ ଉସ୍ଥୋିତ କଯିୋଯିୄଫ। 

 ଉଦୟଭ ଞି୍ଜକଯଣ , ଣୁ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ଭଧ୍ୟଭ ଉୄଦୟୋଗଗୁଡ଼କୁି ଏମ ଏସ ଏମ ଆ ଭନ୍ତ୍ରଣୋୟଯ ଫବିିନ୍ନ କୋମଣୟୄମୋଜନୋ 
(ସି୍କମ)ଯ ପୋଆଦୋ ମଥୋ -ଋଣ ଗୟୋୄଯଣ୍ଟ ିୄମୋଜନୋ (ୄକ୍ରଡଟି୍ ଗୟୋୄଯଣ୍ଟ ିସି୍କମ ), ସଫଣସୋଧୋଯଣ ଦ୍ରଫୟ କ୍ରୟ ନୀତ ି

http://www.invoicemart.com/
http://www.m1xchange.com/
http://www.rxil.in/
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(ଫିିକ ୄପ୍ରୋକୁୟର୍ ୄ ଭଣ୍ଟ ରିସି), ସଯକୋଯୀ ୄଟଣ୍ଡର୍ ଯ ଧିକ ଗ୍ରୀଭତୋ , ଫିମି୍ବତ ୄଦଣ ଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ ସୁଯକ୍ଷୋ - ଏ 
ସଫୁଯ ରୋବ ଉଠୋଆଫୋ ୋଆଁ ସୋହୋମୟ ଭଧ୍ୟ କଯିୋୄଯ। 

 ଏମ ଏସ ଏମ ଆ ଭୋୄନ ଫୟୋଙ୍କଯୁ ପ୍ରୋଥଭିକତୋ ୄକ୍ଷତ୍ର ଋଣ (ପ୍ରୋୟଯିଟ ିୄସକଟଯ ୄରଣି୍ଡଂ ) ୋଆଁ ୄମୋଗୟ 
ୄହୋଆୋଯିୄଫ। 

ପ୍ରାଥମିକତା ବେତ୍ର ଋଣ 

ପ୍ରୋଥଭିକତୋ ୄକ୍ଷତ୍ର ଋଣ ଁୋଆ ଭୋଗଣଦଶକିୋ ବୋଯତୀୟ ଯଜିବଣ ଫୟୋଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ଜୋଯ ିକଯୋମୋଆଥୋଏ। 
ବୋଯତୀୟ ଯଜିବଣଫୟୋଙ୍୍କ ଯିତ୍ର ସଂଖୟୋ (ସକଣୁରୋର୍ ନଂ .) ଅର୍ ଫଅିଆ / ଏଫ ଅଆଡଡି ି/ ୨୦୨୦ / 
୨୧/୭୨ ଭଖୁୟ ନିୄ େଣଶ ଏଫଅଆଡଡିି .ସଓି.ିୋନ୍.ଫସିି.୫/୦୪.୦୯.୦୧/୨୦୨୦-୨୧ ତୋଯଖି ୄସୄଟଭେଯ 

୦୪, ୨୦୨୦ ଦ୍ୱୋଯୋ ପ୍ରୋଥଭିକତୋ ୄକ୍ଷତ୍ର ଋଣ ୋଆଁ ଭୋଗଣଦଶକିୋ ଜୋଯ ିକଯଛିନ୍ତ।ି ତଦନୁସୋୄଯ ପ୍ରୋଥଭିକତୋ 

ୄକ୍ଷତ୍ର ନ୍ତଗଣତ ୄକ୍ଷତ୍ରଗୁଡ଼କି ୄହରୋ (କ) କୃଷି (ଖ) ଣୁ, କୁ୍ଷଦ୍ର ଏଫଂ ଭଧ୍ୟଭ ଉୄଦୟୋଗ (ଗ) ଯପ୍ତୋନୀ ଋଣ 

(ଘ) ଶକି୍ଷୋ (ଚ)ଗହୃ (ଅଫୋସ) ( ଛ)ସୋଭୋଜକି ବିର୍ତ୍ବୂିଭି (ଜ) ନଫୀକଯଣୀୟ ଶକ୍ତ (ଝ) ନୟୋନୟ। ଏଣୁ 

ଏମ ଏସ ଏମ ଆ ୄକ୍ଷତ୍ର ‘‘ପ୍ରୋଥଭିକତୋ ୄକ୍ଷତ୍ର ଋଣ ’’ ମଣୟୋୟୄଯ ଅସୁଛ।ି ବୋଯତୀୟ ଯଜିବଣ ଫୟୋଙ୍୍କ ନୁସୋୄଯ , 
ଏମ ଏସ ଏମ ଆଯ ଯବିୋଷୋ , ବୋଯତ ସଯକୋଯ (ଜଓିଅଆ) ୄଗୄଜଟ୍ ଧିସୂଚନୋ ଏସ .ଓ.୨୧୧୯(ଆ) 
ତୋଯଖି ଜୁନ୍ ୨୬, ୨୦୨୦, ସହ ଠତି ଏଫଂ ସଭୟକ୍ରୄଭ ଦୟତନ କଯୋମୋଆଥିଫୋ ‘‘ଣୁ, କୁ୍ଷଦ୍ର ଓ ଭଧ୍ୟଭ 

ଉୄଦୟୋଗକୁ ଋଣ ପ୍ରଫୋହ ’’ ମଥୋକ୍ରୄଭ-ଯିତ୍ର ଅର୍ ଫଅିଆ /୨୦୨୦-୨୦୨୧/୧୦/ଏପଅଆଡଡି.ି 
ଏମ ଏସ ଏମ ଆ ଏଫଂ ଏନ୍ ଏଫ ଏସ .ଫସି.ିନଂ.୩/୦୬.୦୨.୩୧/ ୨୦୨୦-୨୧, ସହ ଠତି ଏଫ ଅଆଡଡିି . 
ଏମ ଏସ ଏମ ଆ ଏଫଂ ଏନ୍ ଏଫ ଏସ -ଫସି.ିନଂ.୪/୦୬.୦୨.୩୧/୨୦୨୦-୨୧ ମଥୋକ୍ରୄଭ ତୋଯଖି ଜୁରୋଆ 

୨,୨୦୨୦ ଏଫଂ ଗଷ୍ଟ ୨୧ , ୨୦୨୦ ଦ୍ୱୋଯୋ ନରିି୍ଣ୍ତ କଯୋମିଫ। ୁନଶ୍ଚ , ଏହ ିଏମ ଏସ ଏମ ଆ (ଣୁ, କୁ୍ଷଦ୍ର, 
ଭଧ୍ୟଭ ଉୄଦୟୋଗ) ଭୋୄନ, ଶଳି୍ପ (ଫକିୋଶ ଏଫଂ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ ) ଧିନୟିଭ, ୧୯୫୧ ଯ ପ୍ରଥଭ ସଗଣ (ସଡିଉିଲ୍)) 
ୄଯ ରିଖିତ ଶଳି୍ପ ସହତି ୄକୌଣସ ିପ୍ରକୋଯୄଯ ସମ୍ପକୃ୍ତ ଦ୍ରଫୟଭୋନ ଉତ୍ପୋଦନ / ତଅିଯ ିକଯଫିୋୄଯ କଭିେୋ ଏହ ି
ନୁସୋୄଯ ୄସଫୋ କଭିେୋ ୄସଫୋଗୁଡ଼କି ୄମୋଗୋଆଫୋୄଯ ନିୄ ୟୋଜତି ଥିଫୋ ଉଚତି୍।  

ବୋଯତୀୟ ଯଜିବଣ ଫୟୋଙ୍କଯ ଭୋଗଣଦଶକିୋ ନୁଯୂ , ଣୁ, କୁ୍ଷଦ୍ର, ଭଧ୍ୟଭ ଉୄଦୟୋଗ (ଏମ ଏସ ଏମ ଆ)କୁ 

ପ୍ରଦୋନ କଯୋମୋଉଥିଫୋ ସଭସ୍ତ ଫୟୋଙ୍କ ଋଣ , ପ୍ରୋଥଭିକତୋ ୄକ୍ଷତ୍ର ଋଣ ଫଗଣୄଯ ଫବିୋଗୀକୃତ ୄହଫୋକୁ ୄମୋଗୟ 
ୄହୄଫ। 

  

 


