
ഉദ്യം രജിസട്രേഷൻ എേുക്കുന്നതിന്റെ രരട് ോജനങ്ങൾ 
 

ഭാരത സർക്കാരിന്റെ സൂക്ഷ്മ റെെുകിട ഇടത്തരം സംരംഭ 
മന്ത്രാലയത്തിന്റെ 2020 ജൂൺ 26റല  ഗസറ്റ്, എക്സ്ടന്ത്ടാ ഓർഡിനെി, പാർട്ട് II, 

റസക്ഷൻ 3, സബ്റസക്ഷൻ (II) ന്ത്പകാരം  സൂക്ഷ്മ റെെുകിട ഇടത്തരം സംരംഭങ്ങറെ 
തരംതിരിക്കുന്നതിനായി നിക്ഷക്ഷപവും വിറ്റുവരവും അടിസ്ഥാനറെടുത്തി ഒരു 
സമ്മിന്ത്ര മാനദണ്ഡം 2020 ജൂലല 1 മുതൽ ന്ത്പാബലയത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നു. 

 

പുതിയ നിർവെനത്തിനു   അനുസൃതമായി ന്ത്പവർത്തിക്കുന്നതിനും 'ഈട  

ഓഫ്  ഡൂയിങ്  ബിസിനട'  ന്ത്പാവർത്തികമാക്കുന്നതിനായി സൂക്ഷ്മ റെെുകിട 
ഇടത്തരം സംരംഭങ്ങൾക്കായി ഒരു സ്ഥിരം രജിടക്ഷന്ത്ടഷനു - ഉദ്യം രജിസ്ട്രേഷൻ -  
രൂപം നല്കിയിരിക്കുന്നു. 

  

രരധോന സവിട്േഷതകൾ 
 

• സംരഭം തുടങ്ങുന്ന ഏറതാരു വയക്തിക്കും 
https://udyamregistration.gov.in/Government-India/Ministry-MSME-registration.htm എന്ന 

ട്രോർട്ടലിലൂറേ ഉദയം രജിടക്ഷന്ത്ടഷൻ അട്രക്ഷ സമർപ്പിക്കോം. 

• ഉദയം രജിടക്ഷന്ത്ടഷൻ പൂർണമായും ഡിജിറ്റലും ക്ഷപെർ രഹിതവുമാണ്. 

ഇതിനായി യാറതാരു ക്ഷരഖകെും അപ്ക്ഷലാഡ് റെക്ഷേണ്ടതിലല. 
• രജിടക്ഷന്ത്ടഷൻ ന്ത്പന്ത്കിയ തികച്ും സൗജനയമാണ്. ഇതിനായി മറ്റു 

റെലവുകക്ഷൊ  ഫീക്ഷസാ ആർക്കും നൽക്ഷകണ്ടതിലല. 
• രജിടക്ഷന്ത്ടഷന് ക്ഷരഷം  “ഉദയം സർട്ടിഫിക്കറ്റ്” എന്ന ഇ-സർട്ടിഫിക്കറ്റ് 

ഓൺലലൻ ആയി ലഭിക്കുന്നതാണ്. 
• ഉദയം രജിടക്ഷന്ത്ടഷനിലുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റിലുള്ള കയു .ആർ  ക്ഷകാഡ്  വഴി 

ക്ഷപാർട്ടലിന്റെ റവബ് ക്ഷപജിലൂറട സംരംഭറത്ത സംബന്ധിച് എലലാ  
വിവരങ്ങെും  ലഭയമാകും. 

• ഉദയം രജിടക്ഷന്ത്ടഷൻറെ സമയക്ഷത്താ , അതിന്റെ അപ്ക്ഷഡഷന്റെ 
സമയക്ഷത്താ ,മനഃപൂർവം വിവരങ്ങൾ റതറ്റായി  ക്ഷരഖറെടുത്തുകക്ഷയാ 
സവയം സാക്ഷയറെടുക്ഷത്തണ്ട വിവരങ്ങൾ മെച്ു അയക്കാൻ ന്ത്രമിക്കുകക്ഷയാ 
റെയ്താൽ ആക്സ്ടിന്റെ 27 -ആം  റസക്ഷൻ ന്ത്പകാരമുള്ള രിക്ഷാ 
നടപടികൾക്ക് വിക്ഷേയമാക്ഷകണ്ടി വരുന്നതാണ്. 

• ഈ  ഓൺലലൻ രജിടക്ഷന്ത്ടഷൻ സംവിോനം ഇൻകം ടാക്സ്സും െരക്കു ക്ഷസവന 

തിരിച്െിയൽ നമ്പെുമായും (GSTIN) ബന്ധിെിച്ിരിക്കുന്നതിനാൽ 

സംരംഭത്തിന്റെ നിക്ഷക്ഷപത്തിന്റെയും വിറ്റുവരവിന്റെയും വിവരങ്ങൾ 
സർക്കാർ ക്ഷഡറ്റാക്ഷബസിൽ നിന്നും ഓക്ഷട്ടാമാറ്റിക്സ് ആയി എടുക്കുന്നതാണ്. 
കയറ്റുമതി ഒഴിവാക്കി ആകും സംരംഭത്തിന്റെ വിറ്റുവരവ് 
കണക്കാക്കുന്നത്. 

• ഇ.എം പാർട്ട് II ക്ഷവാ ഉക്ഷദയാഗ് ആോർ രജിടക്ഷന്ത്ടഷക്ഷനാ സൂക്ഷ്മ റെെുകിട 
ഇടത്തരം സംരംഭ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ കീഴിലുള്ള മക്ഷറ്ററതങ്കിലും 
സ്ഥാപനങ്ങെിൽ നിക്ഷന്നാ രജിടക്ഷന്ത്ടഷൻ റെയ്തിട്ടുള്ള നിലവിലുള്ള എലലാ  
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സംരംഭങ്ങെും 31  മാർച്്  2021 നു മുൻപായി  ഉദയം 
രജിടക്ഷന്ത്ടഷൻക്ഷപാർട്ടലിൽ രജിസ്റ്റർ റെക്ഷേണ്ടതാണ്. 

• ഒരു സംരംഭം ഒന്നിൽ കൂടുതൽ രജിടക്ഷന്ത്ടഷൻ എടുക്കുവാൻ പാടിലല . ഒരു ഉദയം 
രജിടക്ഷന്ത്ടഷനിൽ നിർമാണം അറലലങ്കിൽ ക്ഷസവനം അറലലങ്കിൽ രണ്ടും കൂടി 
ഉൾറെടുന്ന എന്ത്ത സംരംഭങ്ങൾ ക്ഷവണറമങ്കിൽ കൂടിക്ഷച്ർക്കാവുന്നക്ഷതാ 
സൂെി െിക്കാവുന്നക്ഷതാ ആണ് എന്ന് വയവസ്ഥ റെയ്തിരിക്കുന്നു. 
 

രജിസ്ട്രേഷന് ആവേയമോ  ട്രഖകൾ 
 

• ഉദയം രജിടക്ഷന്ത്ടഷൻ എടുക്കുവാൻ ആോർ നമ്പർ മതി. 
• 01.04.2021 മുതൽ പാനും ജി.എട.ടി. നമ്പെും രജിടക്ഷന്ത്ടഷൻ എടുക്കാൻ 

നിർബന്ധമാണ് 

 

രജിസ്ട്രേഷന്റെ  ആനുകൂലയങ്ങൾ 
 

• ഉദയം രജിടക്ഷന്ത്ടഷൻ ഒരു സംരംഭത്തിന്റെ  സ്ഥിരം രജിടക്ഷന്ത്ടഷനും 
അടിസ്ഥാന തിരിച്െിയൽ നമ്പെുമായിരിക്കും. 

• എം.എട.എം.ഇ രജിടക്ഷന്ത്ടഷൻ പൂർണമായും ക്ഷപെർ രഹിതവും സവയം 
സാക്ഷയറപടുത്തലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുമുള്ളതാണ്. 

• രജിടക്ഷന്ത്ടഷൻ പുതുക്ഷക്കണ്ടതിലല. 
• ഒരു ഉദയം രജിടക്ഷന്ത്ടഷനിൽ നിർമാണം അറലലങ്കിൽ ക്ഷസവനം അറലലങ്കിൽ 

രണ്ടും കൂടി ഉൾറെടുന്ന എന്ത്ത ന്ത്പവർത്തികൾ ക്ഷവണറമങ്കിൽ 
കൂട്ടിക്ഷച്ർക്കാവുന്നക്ഷതാ സൂെിെക്കുവുന്നക്ഷതാ ആണ്. 

• ഉദയം രജിടക്ഷന്ത്ടഷൻ കൂടാറത സംരംഭങ്ങൾക്കു GeM (ഗവറെന്് ഇ 
മാർക്കറ്റ്  ക്ഷേട), എം.എട.എം.ഇ  സമാോൻ  ക്ഷപാർട്ടലിലും 
(സാേനങ്ങക്ഷൊ ക്ഷസവനങ്ങക്ഷൊ നൽകിയ വകയിൽ ലഭിക്കാനുള്ള ന്ത്പതിഫലം 
ലവകുന്നത് സംബന്ധിച്ുള്ള  പരാതികൾ  പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള 
ഓൺലലൻ ക്ഷപാർട്ടൽ) അക്ഷതാറടാെം ക്ഷന്ത്ടഡ്ട (സാേനം അറലലങ്കിൽ 
ക്ഷസവനം റന്ത്കഡിറ്റിൽ വിറ്റതിനുള്ള ഇൻക്ഷവായ്സുകെുറട  ക്ഷന്ത്ടഡിങിന് 
അതായതു ക്ഷന്ത്ടഡ് െീസിവൽസിനു ക്ഷവണ്ടിയുള്ളത്) ോറ്റ്ക്ഷഫാമുകെിലും  (1. 

www.invoicemart.com; 2. www.m1xchange.com; 3. www.rxil.in) രജിസ്റ്റർ 
റെോവുന്നതാണ്.  

• ഉദയം രജിടക്ഷന്ത്ടഷനിലൂറട എം.എട.എം.ഇ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ പദ്ധതികൊയ 
റന്ത്കഡിറ്റ് ഗയാരണ്ടി ടകീം, പബ്ലിക്സ് റന്ത്പാകയൂർറമൻ് ക്ഷപാെിസി (റപാതു 
സംഭരണ നയം) എന്നിവയുറട ആനുകൂലയങ്ങൾ ലഭിക്കുകയും ഗവറെന്്  
റടൻഡെിൽ പറങ്കടുക്കുക്ഷമ്പാൾ ഇെവുകെും ന്ത്പതിഫലം ലവകുന്നതിന് 
എതിറരയുള്ള സുരക്ഷയും ലഭിക്കുന്നു.  

• മുൻഗണന ക്ഷമഖല വായ്പകൾക്കായുള്ള പരിഗണനയും ഉദയം 

രജിടക്ഷന്ത്ടഷനിലൂറട ലഭിക്കുന്നു.  
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മുൻഗണന ട്മഖല വോയ്ര സഹോ ം 
 

        മുൻഗണന ക്ഷമഖല വായ്പകൾക്കായുള്ള മാർഗ നിർക്ഷേരകക്ഷരഖകൾ 
െിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇരയ(RBI) ആണ് പുെറെടുവിക്കുന്നത്. 2020 റസപ്റ്റംബർ 
4 ആം തീയതിയിറല RBI സർക്കുലർ നമ്പർ RBI/FIDD/202021/72 Master Directions 
FIDD.CO.Plan.BC.5/04.09.01/2020-21 ന്ത്പകാരം താറഴ പെയുന്ന കാറ്റഗെികൾ ആണ് 
മുൻഗണന വിഭാഗങ്ങൾ ആയി പരിഗണിക്കുന്നത് 1) കാർഷിക ക്ഷമഖല, 2) 
സൂക്ഷ്മ റെെുകിട ഇടത്തരം സംരഭങ്ങൾ, 3) കയറ്റുമതി വായ്പ, 4) 
വിദയാഭയാസം 5) പാർെിടം, 6) സാമൂഹിക അടിസ്ഥാന സൗകരയങ്ങൾ, 7) 
പുനരുപക്ഷയാഗ ഊർജം(Renewable energy), 8) മറ്റുള്ളവ. അതിനാൽ 
എം.എട.എം.ഇ റസക്സ്ടർ മുൻഗണന ക്ഷമഖല വായ്പ പരിേിയിൽറപടുന്നതാണ്. 
ആർ.ബി.ഐ യുറട നിർക്ഷദര ന്ത്പകാരം എം.എട.എം.ഇ കെുറട നിർവെനം 
ഭാരത സർക്കാരിന്റെ 2020 ജൂൺ 26-ആം തീയതിയിറല ഗസറ്റ് ക്ഷനാട്ടിഫിക്ഷക്കഷൻ 
നമ്പർ S.O. 2119 (E), RBI/2020-2021/10 FIDD.MSME, NFS.BC.No.3/06.02.31/2020-21, 
NFS.BC.No.3/06.02.31/2020-21, സൂക്ഷ്മ റെെുകിട  ഇടത്തരം സംരംഭങ്ങെുറട 
വായ്പനയം സംബന്ധിച് 2020 ജൂലല 2 -ആം തീയതിയിറല സർക്കുലർ 
FIDD.MSME ഉം ഓഗസ്റ്റ് 21 ആം തീയതിയിറല സർക്കുലർ NFS.BC. 
No.4/6.02.31/2020-21(കാലാനുസൃതമായ പുതുക്കറപടലുകക്ഷൊറട) 
ന്ത്പകാരമായിരിക്കും. അത്തരം എം.എട.എം.ഇകൾ നിർമ്മാണ ക്ഷമഖല അറലലങ്കിൽ 
ഏറതങ്കിലും സാേനങ്ങെുെട ഉത്പാദന ക്ഷമഖല (ഇൻഡടന്ത്ടീട ആക്സ്് 1951 റല 
ഒന്നാം  റഷഡയുൾ അനുസരിച്ുള്ള വയവസായങ്ങൾ) അറലലങ്കിൽ  ക്ഷസവന 
ക്ഷമഖലയിൽ ഏർറെട്ടിരിക്കുന്നതായിരിക്കണം. 

െിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇരയയുറട മാർഗ നിർക്ഷേരകക്ഷരഖകൾക്കു 
അനുസൃതമായി എലലാ എം.എട.എം.ഇ ബാങ്ക് ക്ഷലാണുകെും മുൻഗണന ക്ഷമഖല 
വായ്പ ക്ലാസ്സിഫിക്ഷക്കഷന് ക്ഷയാഗയമാണ്. 
 


