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ഭാരത സർക്കാർ 

സൂക്ഷ്മ ചെറുകിട ഇടത്തരം സംരംഭ മന്ത്രാലയം 

ചെവചലപ ്ചമൻറ   കമ്മീഷണറുചട  കാരയാലയം (എം. എസ .്എം്ഇ) 
******* 

 

                                                                                                                                        7th ഫ്ലോർ ,എ വിങ ് 

                                                                                          നിർമോണ ഭവൻ  , നയൂ ഡൽഹി 

                                                                                                             തീയതി: 18th സെപ്റ്റംബർ 2020 

 

തട്ടിപ്പ   മുന്നറിയിപ്പ  

 

ചില വയോജ  െംഘങ്ങൾ  െൂക്ഷ്മ സചറുകിട ഇടത്തരം മന്ത്രോലയത്തിനസ്റ വിവിധ 

വോയ്പ പ്റദ്ധതികൾ ഫ്നരിട്ട് നൽകോസമന്ന വയോഫ്ജസന ആളുകസള െമീപ്റിച്ചു പ്റണം 

തട്ടുന്നതോയി മന്ത്രോലയത്തിനസ്റ ന്ത്രദ്ധയിൽസെട്ടിട്ടുണ്്ട . 

ഇതിനോൽ െൂക്ഷ്മ സചറുകിട  ഇടത്തരം മന്ത്രോലയം ( എം. എെ് .എം.ഇ) , ഭോരത 

െർക്കോർ  വയക്തിഗത ഗുണഫ്ഭോക്തോക്കളിൽ നിന്നും ഫ്നരിട്ട ്വോയ്പ  ഇടപ്റോടുകൾ 

നടത്തുന്നതല്ല എന്ന ്അറിയിക്കുന്നു .എം. എെ ്.എം.ഇ  മന്ത്രോലയത്തിനസ്റ എല്ലോ 

വോയ്പ പ്റദ്ധതികളും ബോഫ്കോ മറു ധനകോരയ സ്ഥോപ്റനങ്ങൾ മുഫ്േസനഫ്യോ ആണ ്

നടെിലോക്കുന്നത് .എം. എെ് .എം.ഇ വോയ്പകൾക്കോയി   അഫ്പ്റക്ഷിക്കുന്നവർ  

അടുത്തുള്ള സെഡയൂൾഡ്    സകോഫ്മർെയൽ ബോകുകസള െമീപ്റിഫ്ക്കണ്ടതോണ.് 

എം. എെ് .എം.ഇ മന്ത്രോലയത്തിനസ്റ എല്ലോ വോയ്പ പ്റദ്ധതികസള  പ്ററിയുള്ള 

വിവരങ്ങൾ തോസെ പ്ററയുന്ന സവബ്സെറുകളിൽ നിന്ന ്ലഭയമോണ്. 

https://msme.gov.in , https://dcmsme.gov.in  ,https://champions.gov.in/  . 

ഇത്തരം തട്ടിെു െംഘങ്ങളുസട  ഫ്നരിഫ്ട്ടോ ഫ് ോണിലൂസടഫ്യോ 

സവബ്സെറിലൂസടഫ്യോ  ഉള്ള  വോഗ്ദോനങ്ങളിൽ സപ്റട്ട്  ചതിയിൽസപ്റടരുത്  എന്ന ് 

സപ്റോതുെമൂഹഫ്ത്തോടു എം.എെ.എം. ഇ മന്ത്രോലയം മുന്നറിയിെ് നൽകുന്നു . 

ഏസതകിലും  െംരംഭകന് ഇത്തരം വയോജ വയക്തികഫ്ളോ  സ്ഥോപ്റനങ്ങഫ്ളോ  വെി 

ധന നഷ്ടം  െംഭവിക്കുകയോസണകിൽ  എം. എെ ്.എം.ഇ മന്ത്രോലയം ഉത്തരവോദി 

അല്ല  എന്ന് ഫ്മലും അറിയിക്കുന്നതോണ.് 

https://champions.gov.in/


                                 No. 1(12)/CLCSS/Misc/Fake Loans /2020-21 
Government of India 

Ministry of Micro, Small & Medium Enterprises 
Office of the Development Commissioner (MSME) 

**** 
 

7th Floor,  A wing, 
Nirman Bhawan, New Delhi 

                                                                                                             Dated: 18th   September 2020 
                                          

FRAUD ALERT 

  

It has come to the notice of the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, that some 

unscrupulous elements are contacting people and extorting money on the pretext of facilitating 

them with loans directly from the Ministry of MSME under various schemes of the Ministry.  

  

It is hereby informed that the Ministry of MSME, Government of India, does not directly deal 

with individual beneficiaries for any its credit schemes. All the credit schemes of the Ministry are 

implemented through Banks/Financial Institutions only. Individuals who want to apply for the 

MSME loans/credit facilitates should contact their nearest Scheduled Commercial Banks. All the 

details of the credit schemes of the Ministry of MSME are available on our websites viz. 

https://msme.gov.in, http://dcmsme.gov.in and https://champions.gov.in.   

 

Ministry of MSME cautions entrepreneurs and members of the public not to fall prey to such 

offers made by such fraudsters either directly or through website/phone calls etc. Ministry of 

MSME further advises entrepreneurs and members of public that dealing with such fraudulent 

individuals/institutions could cause financial loss to them and the Ministry shall not be in any way 

accountable for the same.  

 

***** 



स.ं 1(12)/सीएलसीएसएस/�व�वध/फेक लोन/2020-21  

भारत सरकार  

सू�म, लघु और म�यम उ�यम मं�ालय  

�वकास आयु�त (एमएसएमई) का काया�लय  

***** 

सातवां तल, ए �वगं  

�नमा�ण भवन, नई �द�ल�  

�दनांक: 18 �सत�बर, 2020  

 

 

धोखाधड़ी क� चेतावनी  

 
 

सू�म, लघु और म�यम उ�यम म�ंालय क� जानकार� म� यह आया है �क कुछ 

आपरा�धक त�व मं�ालय क� �व�भ�न �क�म� के अंतग�त सीधे सू�म, लघु और म�यम उ�यम 

म�ंालय से ऋण �दलाने के बहाने लोग� से स�पक�  कर रहे ह� और उनसे धन क� वसूल� कर रहे 

ह�।  

 

एतद�वारा यह सू�चत �कया जाता है �क सू�म, लघु और म�यम उ�यम मं�ालय, भारत 

सरकार अपनी �कसी भी �कार क� �े�डट �क�म� के �लए �यि�तय� से सीधे स�पक�  नह�ं करता 

है। मं�ालय क� सभी �े�डट �क�म� केवल ब�क�/�व�ीय सं�थान� के ज�रए काया�ि�वत क� जाती ह�। 

एमएसएमई ऋण/�े�डट सु�वधाओं के �लए आवेदन करने वाले �यि�तय� को अपने नजद�क� 

अ�धसू�चत वा�णि�यक ब�क� से स�पक�  करना चा�हए। एमएसएमई मं�ालय क� �े�डट �क�म� 

का स�पूण� �यौरा हमार� वेबसाइट अथा�त https://msme.gov.in, http://dcmsme.gov.in 

तथा https://champions.gov.in पर उपल�ध है।  

 

एमएसएमई मं�ालय उ�य�मय� तथा जनसामा�य को आगाह करता है �क वे ऐसे 

धोखेबाज� �वारा सीधे अथवा वेबसाइट/फोन कॉल आ�द के ज�रए क� जाने वाल� ऐसी पेशकश� 

का �शकार न बन�। एमएसएमई मं�ालय उ�य�मय� तथा जनसामा�य को यह भी सुझाव देता है 

�क ऐसे धोखेबाज �यि�तय�/सं�थान� के स�पक�  म� आने से उनको �व�ीय नुकसान हो सकता है 

और मं�ालय इसके �लए �कसी भी �कार से उ�रदायी नह�ं होगा।  

 

***** 

 


