உத்யம் / நிறுவனங் கள் பதிவு செய் வதன் நன்மமகள்
இந்திய அரசு, குறு, சிறு மற் றும் நடுத்தர நிறுவனங் களின் அமமச்சகம் , இந்திய
அரசிதழ் அறிவிப் பு, அசாதாரண, பகுதி -2, பிரிவு -3, துமணப்பிரிவு (ii), 2020 ஜூன் 26 ஆம்
தததி

வவளியிடப் பட்டது. இதன்

மூலம்

முதலீடு மற் றும்

விற் பமன வருவாய்

இரண்மடயும் உள் ளடக்கிய ஒரு கூட்டு அளவுதகாமல அறிவித்தது. 2020 ஜூமல 1 ஆம்
தததி

முதல்

அமல் படுத்தப் பட்ட

நிறுவனங் கமள

குறு,

சிறு

மற் றும்

நடுத்தர

நிறுவனங் கள் என வமகப் படுத்துவதற் கான அளவுதகாலாக அமமந்தது.
குறு,

சிறு

மற் றும்

நடுத்தர

நிறுவனங் கமள

புதிய

வமரயமறக்குள்

வமகப் படுத்துவதற் கும் , வணிகத்மத எளிதாக்குவதற் கும் இந்த அமமப் பு MSME கமள
நிரந்தர பதிவுவசய் வதற் கு உத்யம் பதிவு உதவும் .

முக்கிய அம் ெங் கள் :
❖ நிறுவனத்திற் கான உத்யம் / நிறுவனங் கள் பதிமவ யார் தவண்டுமானாலும்
வபறலாம் . இமத வமலதளம் மூலம் பதிவு வசய் யலாம் , இதற் கான வமலதளம்

https://udyamregistration.gov.in/Government-India/MinistryMSME-registration.htm
ஆகும்
❖ இந்த உத்யம் / நிறுவனங் கள் பதிவு வசய் வதற் கான வசயல் முமற முழுமமயாக
டிஜிட்டல்

மயமாக்கப் பட்டு

மற் றும்

காகிதமற் றது.

எந்த

ஆவணத்மதயும்

பதிதவற் ற தவண்டிய அவசியமில் மல.
❖ பதிவு

வசய் தல்

முற் றிலும்

இலவசம் .

கட்டணங் கள்

அல் லது

வசலவுகள்

யாருக்கும் வசலுத்தப் படக்கூடாது.
❖ இந்த ஒரு இ- சான்றிதழ் அதாவது

உத்யம் / நிறுவனங் கள் பதிவு சான்றிதழ் ,

பதிவு வசய் த உடதனதய வபறலாம் .
❖ இந்த சான்றிதழில் மடனமிக் கியூஆர் குறியீடு உள் ளது, அதில் இருந்து எங் கள்
வமலதளத்தில்

உள் ள

வமலப் பக்கம்

மற் றும்

நிறுவனத்மதப்

பற் றிய

விவரங் கமள வபறமுடியும் .
❖ உத்யம் / நிறுவனங் கள் பதிவு அல் லது புதுப் பித்தல் வசயல் பாட்டில் ததான்றும்
சுய-அறிவிக்கப் பட்ட உண்மமகள் மற் றும் புள் ளிவிவரங் கமள தவண்டுவமன்தற
தவறாக சித்தரிக்கும் அல் லது அடக்க முயற் சிக்கும் எவரும் சட்டத்தின் பிரிவு 27
ன் கீழ் குறிப்பிடப் பட்டுள் ள அபராதத்திற் கு வபாறுப் பாவார்.

❖ இந்த ஆன்மலன் முமற, வருமான வரி (PAN) எண் மற் றும் கூடுதலாக சரக்கு
மற் றும்

தசமவ

வரி

அமடயாள

எண்

(ஜிஎஸ்டிஎன்)

அமமப்புகளுடன்

முழுமமயாக ஒருங் கிமணக்கப் பட்டுள் ளது. முதலீடு மற் றும் நிறுவனங் களின்
வருவாய்

குறித்த

விவரங் கள்

எடுக்கப் படுகின் றன.

அரசாங் க

ஏற் றுமதி

தரவு

விற் பமன

தளங் களிலிருந்து

வருவாய்

தானாக

கணக்கீட்டின்

ஒரு

பகுதியாக எடுக்கப் படவில் மல.
❖ MSME அமமச்சின் கீழ் EM-II அல் லது UAM பதிவு அல் லது தவறு எந்த பதிவும்
வபற் றவர்கள்

31.03.2021 க்குள் முன்னர் தங் கமள மீண்டும் இந்த உத்யம்

பதிவுமவ வசய் ய தவண்டும் .
❖ எந்தவவாரு

நிறுவனமும்

ஒன்றுக்கு

தமற் பட்ட

உத்யம்

பதிவுகமள

வசய் யக்கூடாது, இருப் பினும் உற் பத்தி அல் லது தசமவ அல் லது இரண்டும்
உள் ளிட்ட எந்தவவாரு நடவடிக்மககளும்

ஒரு பதிவில்

குறிப் பிடப் படலாம்

அல் லது தசர்க்கப் படலாம் .

பதிவு செய் வதற் க்கு ததமவயான விவரங் கள் :
❖ பதிவு வசய் ய ஆதார் எண் மட்டுதம தபாதுமானது.
❖ 01.04.2021

முதல்

பான்

(PAN)

மற் றும்

ஜிஎஸ்டி

எண்மண

மவத்திருப் பது

கட்டாயமாகும் .

இந் த பதிவின் நன்மமகள்
❖ இது ஒரு நிறுவனத்திற் கான நிரந்தர பதிவு மற் றும் அடிப் பமட அமடயாள
எண்ணாக இருக்கும் .
❖ இந்த உத்யம் / நிறுவனங் கள்

பதிவு காகிதமற் றது மற் றும் சுய அறிவிப் மப

அடிப் பமடயாகக் வகாண்டது.
❖ பதிவு புதுப்பிக்க தவண்டிய அவசியம் இருக்காது.
❖ உற் பத்தி

அல் லது

தசமவ

அல் லது

இரண்டும்

உள் ளிட்ட

எந்தவவாரு

நடவடிக்மககளும் ஒரு பதிவில் குறிப்பிடப் படலாம் அல் லது தசர்க்கப் படலாம் .
உத்யம் பதிவுடன், நிறுவனங் கள் தங் கமள ஜீஎம் (Gem) (அரசு மின் சந்மத இடம் ,
ஜி முதல் பி வமரயிலான ஒரு வமலதளம் ) மற் றும் சமாதான் (samadhaan)
வமலதளம் (தாமதமாகும் வருவாய் வதாடர்பான சிக்கல் கமளத் தீர்க்கும் ஒரு
வமலதளம் )

மற் றும்

ஒதர

தநரத்தில்

MSMEகளும்

டி.ஆர்.டி.எஸ்.

(TReDS)

இயங் குதளம் , (வபறத்தக்கமவகளின் விமலப் பட்டியல் ரசிது இந்த தமமடயில்
வர்த்தகம் வசய் யப்படுகிறது).

இமத மூன்று தளங் கள் வழியாக கிமடக்க

அதாவது

1. www.invoicemart.com 2. www.m1xchange.com 3. www.rxil.in

வபறலாம் .
❖ கடன்

உத்தரவாதத்

திட்டம் ,

வபாது

வகாள் முதல்

வகாள் மக,

அரசாங் க

வடண்டர்களில் கூடுதல் விளிம் பு மற் றும் தாமதமாகும் வருவாய் க்கு எதிரான
பாதுகாப் பு

தபான்ற

எம் எஸ்எம் இ

அமமச்சகத்தின்

திட்டங் களின்

நன் மமகமளப் வபற உத்யம் பதிவு உதவக்கூடும் .
❖ வங் கிகளிடமிருந்து முன் னுரிமமத் துமற கடன் வழங் க தகுதியுமடயவர் ஆவர்.

முன்னுரிமம துமற கடன்:
முன் னுரிமம
வங் கியால்

துமற

கடன்

(பி.எஸ்.எல் )

வழங் கப் படுகின்றன.

வழிகாட்டுதல் கள்

முன்னுரிமம

துமற

கடன்

இந்திய

ரிசர்வ்

வழங் குவதற் கான

வழிகாட்டுதல் கமள ரிசர்வ் வங் கி வவளியிட்டுள் ளது, அதன் சுற் றறிக்மகயில் ரிசர்வ்
வங் கி / எஃப்ஐடிடி / 2020- 21/72 முதன்மம திமசகள் எஃப்ஐடிடி.தகா.பிலான்.பிசி 5 /
04.09.01 / 2020-21 வசப்டம் பர் 04, 2020 தததியிட்டது. அதன் படி, முன்னுரிமமத் துமறயின்
கீழ் உள் ள பிரிவுகள் (i) விவசாயம் (ii) குறு, சிறு மற் றும் நடுத்தர நிறுவனங் கள் (iii)
ஏற் றுமதி கடன் (iv) கல் வி (v) வீட்டுவசதி (vi) சமூக உள் கட்டமமப் பு (vii) புதுப் பிக்கத்தக்க
எரிசக்தி (viii) மற் றமவ. எனதவ, எம் .எஸ்.எம் .இ துமறக்கு முன்னுரிமம துமற கடன்
வழங் கலின் கீழ் வருகிறது. ரிசர்வ் வங் கியின் கூற் றுப் படி, எம் .எஸ்.எம் .இ.க்களின்
வமரயமற இந்திய அரசு (GoI), அரசிதழ் அறிவிப் பு S.O. ஜூன் 26, 2020 தததியிட்ட 2119 (இ)
உடன் சுற் றறிக்மக RBI / 2020-2021 / 10 FIDD.MSME & NFS.BC.No.3 / 06.02.31 / 2020-21 உடன்
FIDD.MSME & NFS.BC.No. 4 / 06.02.31 / 2020-21 தததியிட்ட கி.மு. ஜூமல 2, 2020, ஆகஸ்ட் 21, 2020
உடன் சுற் றறிக்மகயில் கூறப் பட்ட
கடன் ஓட்டம்

மற் றும்

எம் .எஸ்.எம் .இ.க்கள்

குறு, சிறு மற் றும் நடுத்தர நிறுவனங் களுக்கு

அவ் வப்தபாது புதுப் பிக்கப் படுகிறது. தமலும் , அத்தமகய

1951

ஆம்

ஆண்டு

வதாழில் கள்

(அபிவிருத்தி

மற் றும்

ஒழுங் குமுமற) சட்டத்தின் முதல் அட்டவமணயில் குறிப்பிடப் பட்டுள் ள எந்தவவாரு
வதாழிற் துமறயுடனும்

அல் லது

எந்தவவாரு

தசமவ

அல் லது

தசமவகமளயும்

வழங் குவதில் அல் லது வழங் குவதில் ஈடுபட தவண்டும் .

ரிசர்வ் வங் கியின் வழிகாட்டுதல் களுக்கு இணங் க
அமனத்து

வங் கிக்

கடன் களும்

முன்னுரிமமத்

வமகப் படுத்தப் படுவதற் கு தகுதி வபறுகின் றன.

எம் .எஸ்.எம் .இ க்களுக்கான
துமற

கடன் களின்

கீழ்

Hindi Version

उ यम पंजीकरण के लाभ

भारत सरकार, सू म, लघु और म यम उ यम मं ालय ने भारत के राजप , असाधारण,

भाग-II, खंड-3, उप-खंड (ii),

दनां कत 26 जून, 2020 के तहत एक समे कत मानदं ड

अ धसू चत कया है िजसम सू म, लघु और म यम उ यम के
करने के लए नवेश और कारोबार दोन का मानदं ड के
जुलाई, 2020 से
क

प म शा मल कया गया है जो 1

भावी है।

सू म, लघु और म यम उ यम क नई प रभाषा का अनुपालन करने तथा यापार करने

सुगमता के उ दे य से यह

णाल

पंजीकरण अथात ‘उ यम पंजीकरण’ क
मु य वशेषताएं:


प म उ यम को वग कृत

कोई

भी

उ यम

के

लए

सू म, लघु और म यम उ यम

के

लए

थायी

या को सु वधाजनक बनाएगी।

उ यम

पंजीकरण

ा त

कर

सकता

है ।

इसे

https://udyamregistration.gov.in/Government-India/Ministry-MSME-registration.htm पोटल
के ज रए पंजीकृत कया जा सकता है ।


उ यम पंजीकरण क

या पूणतया

डिजटल कृत तथा कागज र हत है।

कसी भी

द तावेज अपलोड करने क कोई आव यकता नह ं है ।


पंजीकरण क

या पूणतया न:शु क है । इसके लए कसी को कोई लागत या शु क का

भुगतान नह ं करना है।


पंजीकरण क

ऑनलाइन जार


इस

माण-प

या पूर

होने पर ‘’उ यम पंजीकरण

कया जाएगा।
का एक डायने मक

यूआर कोड होता है िजसक सहायता से हमारे पोटल पर

उपल ध वेब पेज तथा उ यम के बारे म मौजूद जानकार


जो कोई जान-बूझकर उ यम पंजीकरण म दए गए
तर के से

माणप ’’ नामक ई- माण-प

ा त क जा सकती है ।

व-घो षत त य और आंकड़ को गलत

तुत करता है या उ ह दबाने या छपाने का

यास करता है या अ यतन

या

म गलत जानकार दे ता है , अ ध नयम क धारा 27 के अंतगत यथा व न द ट शाि त का
दायी होगा।


ऑनलाइन

णाल आय कर तथा सेवा कर पहचान सं या (जीएसट आईएन)

साथ पूणतया एक कृत है, उ यम के नवेश और उनके कारोबार से संबं धत
डेटाबेस से
के

वचा लत

प से

णा लय के
यौरे सरकार

ा त कए जाते ह। नयात को कारोबार के प रगणन के भाग

प म वचार नह ं कया जाता है ।



ऐसे उ यम िजनके पास ईएम-II या यूएएम पंजीकरण या एमएसएमई मं ालय के अंतगत
कसी भी

ा धकार

31.03.2021 से पव
ू


वारा जार

कया गया कोई अ य पंजीकरण है , उ ह

वयं को पन
ु : पंजीकृत करना होगा।

कोई भी उ यम एक से अ धक उ यम पंजीकरण दायर नह ं करे गा। तथा प,

दनांक

व नमाण

अथवा सेवा या दोन से जड़
ु े क ह ं भी कायकलाप को एक पंजीकरण म व न द ट अथवा
जोड़ा जा सकता है ।

पंजीकरण के लए आव यक:



केवल आधार सं या पंजीकरण के लए पया त है ।
दनांक 01.04.2021 से पैन और जीएसट सं या का होना अ नवाय है ।

इस पंजीकरण के लाभ


यह एक



एमएसएमई पंजीकरण कागज र हत और



पंजीकरण के नवीनीकरण क कोई आव यकता नह ं होगी।



थायी पंजीकरण होगा तथा यह कसी उ यम क आधारभत
ू पहचान होगा।

व नमाण या सेवा अथवा दोन

व-घोषणा पर आधा रत है ।

से जड़
ु े

क ह ं भी कायकलाप

को एक पंजीकरण म

वन द ट अथवा जोड़ा जा सकता है ।


उ यम पंजीकरण के साथ उ यम

वयं को जेम (सरकार ई-बाजार

े , जी से बी के लए

एक पोटल) तथा समाधान पोटल (भुगतान म वलंब से संबं धत मु द का समाधान करने के

लए एक पोटल) पर पंजीकृत कर सकते ह तथा साथ ह साथ एमएसएमई तीन उपल ध
लेटफॉम

अथात

www.rxil.in

1.

www.invoicemart.com

2.

www.m1exchange.com

3.

वयं को ट आरईडीएस लेटफॉम ( ा त क जाने वाल व तुओं के इ वाइस का

इस लेटफॉम पर यापार कया जाता है ) पर भी सि म लत कर सकते ह।


उ यम पंजीकरण एमएसएमई मं ालय क योजनाओं जैसे
खर द नी त, सरकार

े डट गारं ट

क म, सावज नक

न वदाओं म अ त र त बढ़त और वलं बत भुगतान के खलाफ सुर ा

आ द का लाभ उठाने म भी एमएसएमई क सहायता कर सकता है ।


बक से
ाथ मकता

े

ाथ मकता वाले

े

को ऋण के लए पा

बनाता है ।

ऋण :

भारतीय रजव बक

वारा

ाथ मकता

कए गए ह। आरबीआई ने अपने प रप

े

को ऋण दे ने (पीएसएल) के दशा नदश जार

सं या आरबीआई/एफआईडीडी/2020-21/72 मा टर

डायरे शन एफआईडीडी.सीओ. लान.बीसी.5/04.09.01/2020-21

दनांक 04

सत बर, 2020

वारा

ाथ मकता वाले

ाथ मकता

े

े

के तहत

को ऋण दे ने के

लए

दशा नदश जार

कए ह। तदनुसार,

े णयां ह (i) कृ ष (ii) सू म, लघु और म यम उ यम (iii) नयात

े डट (iv) श ा (v) हाउ संग (vi) सामािजक अवसंरचना (vii) नवीकरणीय ऊजा (viii) अ य ।
अत: एमएसएमई

े

ाथ मकता

े

ऋण के तहत आता है । आरबीआई के अनस
ु ार,

एमएसएमई क प रभाषा 'सू म, लघु और म यम उ यम
(जीओआई) के राजप

अ धसच
ू ना एस.ओ. 2119 (ई)

े

को ऋण

वाह' पर भारत सरकार

दनांक 26 जून, 2020 िजसे प रप

आरबीआई/2020-21/10 एफआईडीडी.एमएसएमई एवं एनएफएस.बीसी.सं.3/06.02.31/2020-21
के साथ पढ़ा जाए िजसे एफआईडीडी.एमएसएमई एवं एनएफएस.बीसी. सं.4/06.02.31/2020-21
मश: दनांक 2 जल
ु ाई, 2020, 21 अग त, 2020 के साथ पढ़ा जाए और िजसे समय-समय

पर अ यतन कया गया है। इसके अलावा, ऐसे एमएसएमई उ योग क पहल अनुसू च ( वकास
और

व नयमन) अ ध नयम, 1951 म

नद ट

कसी भी उ योग से संबं धत व तुओं के

व नमाण अथवा उ पादन म लगा हुआ हो अथवा कसी सेवा या सेवाओं को
लगा हुआ हो।
एमएसएमई को सभी बक ऋण, आरबीआई दशा नदश के अनुसार

के तहत वग करण के लए यो य ह।
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दान करने म

ाथ मकता

े

ऋण

English version
Benefits of taking Udyam Registration
The Government of India, Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises vide
Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-Section(ii), Dated the 26th June, 2020
notified a composite criteria consisting of both investment and turnover as criteria for classifying
the enterprises as Micro, Small and Medium Enterprises with effect from the 1 stday of July,
2020.
In order to conform new definition of MSMEs and ease of doing Business this system
would facilitate MSMEs for a permanent Registration i.e 'Udyam Registration'.
Salient features:













Anyone may obtain the Udyam Registration for the enterprise. It can be registered through
the
portal
i.e.
https://udyamregistration.gov.in/Government-India/MinistryMSMEregistration.htm
The process for Udyam Registration is fully digitalized and Paperless. There is no need to
upload any document.
Registration Process is totally free. No Costs or Fees are to be paid to anyone.
An e-certificate, namely, “Udyam Registration Certificate” shall be issued online on
completion of the registration process.
This certificate has a dynamic QR Code from which the web page on our Portal and details
about the enterprise can be accessed.
Whoever intentionally misrepresents or attempts to suppress the self-declared facts and
figures appearing in the Udyam Registration or updation process shall be liable to such
penalty as specified under section 27 of the Act.
The online system is fully integrated with Income Tax and Goods and Services Tax
iIdentification Number (GSTIN) systems, details on investment and turnover of enterprises
are taken automatically from Government data bases. Exports are not taken as part of
turnover calculation.
Those who have EM-II or UAM registration or any other registration issued by any authority
under the Ministry of MSME, will have to re-register themselves before 31.03.2021.
No enterprise shall file more than one Udyam Registration. However, any number of
activities including manufacturing or service or both may be specified or added in one
Registration.

Requirement for Registration:



Only Aadhar Number is enough for registration.
Having PAN & GST number is mandatory from 01.04.2021.

Benefits of this registration:









It will be a permanent registration and basic identification number for an enterprise.
MSME Registration is paperless and based on self- declaration.
There will be no need for renewal of Registration.
Any number of activities including manufacturing or service or both may be specified or
added in one Registration. Along with the Udyam Registration, Enterprises may register
themselves on GeM (Government e-Market place, a portal for G to B) & SAMADHAAN
Portal (a portal to address issues relating to delay in payments) and simultaneously MSMEs
themselves can also onboard on TReDS Platform,(the invoices of receivables are traded on
this platform) through three available platforms i.e. 1. www.invoicemart.com 2.
www.m1xchange.com 3. www.rxil.in ".
The Udyam Registration may also help MSMEs in availing the benefits of Schemes of
Ministry of MSMEs such as Credit Guarantee Scheme, Public Procurement Policy,
additional edge in Government Tenders & Protection against delayed payments etc.
Becomes eligible for priority sector lending from Banks.

Priority Sector Lending:
The Priority Sector Lending (PSL) guidelines are issued by Reserve Bank of India. RBI
has issued guidelines on Priority Sector Lending vide its circular no RBI/FIDD/2020- 21/72
Master Directions FIDD.CO.Plan.BC.5/04.09.01/2020-21 dated September 04, 2020.
Accordingly, the categories under priority sector are (i) Agriculture (ii) Micro, Small and
Medium Enterprises (iii) Export Credit (iv) Education (v) Housing (vi) Social Infrastructure (vii)
Renewable Energy (viii) Others. Therefore, MSME Sector falls under Priority Sector Lending.
As per RBI, the definition of MSMEs will be as per Government of India (GoI), Gazette
Notification S.O. 2119 (E) dated June 26, 2020 read with circular RBI/2020-2021/10
FIDD.MSME & NFS.BC.No.3/06.02.31/2020-21 read with FIDD.MSME & NFS. BC. No.4 /
06.02.31/2020-21 dated July 2, 2020, August 21, 2020 respectively on ‘Credit flow to Micro,
Small and Medium Enterprises Sector’ and updated from time to time. Further, such MSMEs
should be engaged in the manufacture or production of goods, in any manner, pertaining to any
industry specified in the First Schedule to the Industries (Development and Regulation) Act,
1951 or engaged in providing or rendering of any service or services.
All bank loans to MSMEs conforming to the RBI guidelines qualify for classification
under priority sector lending.
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