Punjabi version
ਉੱਦਮ ਰਜਿਸਟ੍ਰ ਸ਼
ੇ ਨ ਲੈ ਣ ਦੇ ਲਾਭ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਮਾਈਕਰੋ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਜਮਆਨੇ ਉੱਦਮ ਮੰਤਰਾਲੇ , ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਜ਼ਟ੍, ਅਸਾਧਾਰਣ,
ਭਾਗ- II, ਸੈਕਸ਼ਨ -3, ਉਪ-ਧਾਰਾ (ii), ਦੀ 26 ਿੂਨ, 2020 ਨੂ ੰ ਜਨਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਟ੍ਰਨਓਵਰ ਦੋਵਾਾਂ ਦੇ ਇਕ ਸੰਯੁਕਤ ਮਾਪਦੰਡ
ਨੂ ੰ ਸੂਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਗਆ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂ ੰ ਮਾਈਕਰੋ, ਛੋਟ੍ੇ ਅਤੇ ਦਰਜਮਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਾਂ ਵਿੋਂ ਸ਼ਰੇਣੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਦੇ ਤੌਰ
ਤੇ 1 ਿੁਲਾਈ, 2020 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ.
ਐਮਐਸਐਮਈ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਜਰਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਜਵੱਿ ਅਸਾਨਤਾ ਦੇ ਅਨੁ ਕੂਲ ਹੋਣ ਲਈ
ਇਹ ਪਰਣਾਲੀ ਐਮਐਸਐਮਈ ਨੂ ੰ ਸਥਾਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰ ੇਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਉਦਮ ਰਜਿਸਟ੍ਰ ੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵੇਗੀ.
ਪਰਮਖ
ੁੱ ਜਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਾਂ:
 ਕੋਈ ਵੀ ਜਵਅਕਤੀ ਉੱਦਮ ਰਜਿਸਟ੍ਰ ੇਸ਼ਨ ਐਂਟ੍ਰਪਰਾਈਿ ਲਈ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਪੋਰਟ੍ਲ
ਦੁ ਆਰਾ
ਰਜਿਸਟ੍ਰ
ਕੀਤਾ
ਿਾ
ਸਕਦਾ
ਹੈ,
ਯਾਨੀ
ਜਕ
https://udyamregistration.gov.in/Government-India/Ministry- MSME-registration.htm












ਉਦਯਮ ਰਜਿਸਟ੍ਰ ੀਕਰਣ ਦੀ ਪਰਜਕਜਰਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਜਡਿੀਟ੍ਲਾਈਜ਼ਡ ਅਤੇ ਪੇਪਰਲੈ ੱਸ ਹੈ. ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਪਲੋ ਡ
ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ.
ਰਜਿਸਟ੍ਰ ੇਸ਼ਨ ਪਰਜਕਜਰਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਮੁਫਤ ਹੈ. ਜਕਸੇ ਨੂ ੰ ਵੀ ਕੋਈ ਖਰਿਾ ਿਾਾਂ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਜਦੱਤੀ ਿਾ ਸਕਦੀ.
ਇੱਕ ਈ-ਸਰਟ੍ੀਜਫਕੇਟ੍, ਅਰਥਾਤ, "ਉਦਯਮ ਰਜਿਸਟ੍ਰ ੇਸ਼ਨ ਸਰਟ੍ੀਜਫਕੇਟ੍" ਰਜਿਸਟ੍ਰ ੇਸ਼ਨ ਪਰਜਕਜਰਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ
ਆਨਲਾਈਨ ਿਾਰੀ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ.
ਇਸ ਸਰਟ੍ੀਜਫਕੇਟ੍ ਦਾ ਇਕ ਜਕਜਰਆਸ਼ੀਲ QR ਕੋਡ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਪੋਰਟ੍ਲ 'ਤੇ ਵੈਬ ਪੇਿ ਅਤੇ ਐਂਟ੍ਰਪਰਾਈਜ਼ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ
ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਿਾ ਸਕਦੇ ਹਨ.
ਜਿਹੜਾ ਜਵਅਕਤੀ ਿਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਉਦਯਮ ਰਜਿਸਟ੍ਰ ੇਸ਼ਨ ਿਾਾਂ ਅਪਡੇਟ੍ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਜਕਜਰਆ ਜਵਿ ਪਰਗਟ੍ ਹੋਏ ਸਵੈ -ਘੋਜਸ਼ਤ
ਤੱਥਾਾਂ ਅਤੇ ਅੰਕਜੜਆਾਂ ਨੂ ੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਾਾਂ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਜਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਐਕਟ੍ ਦੀ ਧਾਰਾ
27 ਅਧੀਨ ਜਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਿੁਰਮਾਨੇ ਲਈ ਜਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ.
ਆਨਲਾਈਨ ਪਰਣਾਲੀ ਆਮਦਨੀ ਟ੍ੈਕਸ ਅਤੇ ਵਸਤੂ ਆਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਟ੍ੈਕਸ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ (ਿੀਐਸਟ੍ੀਆਈਐਨ
GSTIN) ਪਰਣਾਲੀਆਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਏਕੀਜਿਤ ਹੈ, ਜਨਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਦਮਾਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਆਪਣੇ ਆਪ
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕਜੜਆਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਿਾਣਗੇ. ਜਨਰਯਾਤ ਨੂ ੰ ਟ੍ਰਨਓਵਰ ਗਣਨਾ ਦੇ ਜਹੱਸੇ ਵਿੋਂ ਨਹੀਂ ਜਲਆ ਿਾਾਂਦਾ.
ਜਿਨ੍ ਾਾਂ ਕੋਲ ਈ.ਐੱਮ.- II ਿਾਾਂ ਯੂ.ਏ.ਐਮ. UAM ਰਜਿਸਟ੍ਰ ੇਸ਼ਨ ਹੈ ਿਾਾਂ ਐਮਐਸਐਮਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਕਸੇ ਅਥਾਰਟ੍ੀ
ਦੁ ਆਰਾ ਿਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰ ੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਨੂ ੰ 31.03.2021 ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂ ੰ ਮੁੜ ਰਜਿਸਟ੍ਰ
ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ.
ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਦਮ ਇੱਕ ਉਦਮ ਰਜਿਸਟ੍ਰ ੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ. ਹਾਲਾਾਂਜਕ, ਜਨਰਮਾਣ ਿਾਾਂ ਸੇਵਾ ਿਾਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸਮੇਤ
ਕਈ ਗਤੀਜਵਧੀਆਾਂ ਜਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਾਂ ਿਾਾਂ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰ ੇਸ਼ਨ ਜਵੱਿ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਾਂ ਿਾ ਸਕਦੀਆਾਂ ਹਨ.

ਰਜਿਸਟ੍ਰੀਕਰਣ ਦੀ ਲੋ ੜ:
 ਰਜਿਸਟ੍ਰੀਕਰਣ ਲਈ ਜਸਰਫ ਅਧਾਰ ਨੰਬਰ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ.
 01.04.2021 ਤੋਂ ਪੈਨ ਅਤੇ ਿੀਐਸਟ੍ੀ ਨੰਬਰ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ.
ਇਸ ਰਜਿਸਟ੍ਰੀਕਰਣ ਦੇ ਲਾਭ:
 ਇਹ ਜਕਸੇ ਉੱਦਮ ਲਈ ਸਥਾਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰ ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬੁਜਨਆਦੀ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ ਹੋਵੇਗਾ.
 ਐਮਐਸਐਮਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰ ੇਸ਼ਨ ਪੇਪਰ ਰਜਹਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ.
 ਰਜਿਸਟ੍ਰੀਕਰਣ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ.
 ਜਨਰਮਾਣ ਿਾਾਂ ਸੇਵਾ ਸਮੇਤ ਦੋਵੇਂ ਗਤੀਜਵਧੀਆਾਂ ਿਾਾਂ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰ ੇਸ਼ਨ ਜਵੱਿ ਜਨਰਧਾਰਤ ਿਾਾਂ ਿੋੜੀਆਾਂ ਿਾ
ਸਕਦੀਆਾਂ ਹਨ.
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 ਉਦਯਮ ਰਜਿਸਟ੍ਰ ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਐਂਟ੍ਰਪਰਾਈਜ਼ਿ GeM (Government e-Market place, a portal for G
to B) ਅਤੇ ਸਮਾਧਾਨ (SAMADHAAN) ਪੋਰਟ੍ਲ (ਭੁ ਗਤਾਨ ਜਵੱਿ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਿੁੜੇ ਮੁੱਜਦਆਾਂ ਨੂ ੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ
ਪੋਰਟ੍ਲ) 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ.
 ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. ਜਤੰਨ ਉਪਲੱਬਧ ਪਲੇ ਟ੍ਫਾਰਮਾਾਂ ਦੁ ਆਰਾ i.e. 1. www.invoicemart.com 2.
www.m1xchange.com 3. www.rxil.in ". ਆਪਣੇ ਆਪ TReDS Platform ਪਲੇ ਟ੍ਫਾਰਮ ਤੇ ਵੀ ਿਾ
ਸਕਦੇ ਹਨ, (the invoices of receivables are traded on this platform)
 ਉਦਯਮ ਰਜਿਸਟ੍ਰੀਕਰਣ ਐਮਐਸਐਮਈਜ਼ ਨੂ ੰ ਐਮਐਸਐਮਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਾਂ ਸਕੀਮਾਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਕ ਕਰੈਜਡਟ੍
ਗਰੰਟ੍ੀ ਸਕੀਮ, ਿਨਤਕ ਖਰੀਦ ਨੀਤੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਟ੍ੈਂਡਰ ਜਵਿ ਵਾਧੂ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਅਦਾਇਗੀਆਾਂ ਜਵਰੁੱਧ
ਸੁਰੱਜਖਆ ਆਜਦ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਜਵਿ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 ਬੈਂਕਾਾਂ ਤੋਂ ਤਰਿੀਹ ਦੇ ਖੇਤਰ ਜਵਿ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣ ਿਾਾਂਦਾ ਹੈ.
ਪਰਾਥਜਮਕਤਾ ਸੈਕਟ੍ਰ ਕਰਜ਼ਾ:
ਪਰਾਥਜਮਕਤਾ ਸੈਕਟ੍ਰ ਉਧਾਰ (ਪੀਐਸਐਲ) ਦੇ ਜਦਸ਼ਾ ਜਨਰਦੇਸ਼ ਜਰਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੁ ਆਰਾ
ਿਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ. ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਤਰਿੀਹੀ ਸੈਕਟ੍ਰ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਜਦਸ਼ਾ ਜਨਰਦੇਸ਼ ਿਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਇਸਦੇ
ਸਰਕੂ ਲਰ ਨੰਬਰ RBI/FIDD/2020-21/72 Master Directions FIDD.CO.Plan.BC.5/04.09.01/2020-21
dated September 04, 2020. ਤਰਿੀਹ ਦੇ ਅਧੀਨ ਖੇਤਰ ਹਨ: (i) ਖੇਤੀਬਾੜੀ (ii) ਮਾਈਕਰੋ, ਛੋਟ੍ੇ ਅਤੇ ਦਰਜਮਆਨੇ
ਉੱਦਮ (iii) ਐਕਸਪੋਰਟ੍ ਿੈਜਡਟ੍ (iv) ਜਸੱਜਖਆ (v) ਹਾ .ਜਸੰਗ (ਜਰਹਾਇਸ਼) (vi) ਸਮਾਿਕ ਬੁਜਨਆਦੀ ਢਾਾਂਚਾ (vii)
ਨਜਵਆਉਣਯੋਗ ਉਰਿਾ (viii) ਹੋਰ. ਇਸ ਲਈ, ਐਮਐਸਐਮਈ ਸੈਕਟ੍ਰ ਪਰਾਥਜਮਕਤਾ ਸੈਕਟ੍ਰ ਉਧਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ
ਹੈ. RBI ਦੇ ਅਨੁ ਸਾਰ, ਐਮਐਸਐਮਈ ਦੀ ਪਜਰਭਾਸ਼ਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ (ਿੀਓਆਈ) ਦੇ ਅਨੁ ਸਾਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਗਜ਼ਟ੍ ਨੋ ਟ੍ੀਜਫਕੇਸ਼ਨ
ਐਸ.ਓ. 2119 (ਈ) ਜਮਤੀ 26 ਿੂਨ, 2020 ਨੂ ੰ ਸਰਕੂ ਲਰ RBI/2020-2021/10 FIDD.MSME &
NFS.BC.No.3/06.02.31/2020-21

ਨਾਲ

ਪਜੜ੍ ਆ

ਜਾਵੇ

FIDD.MSME

&

NFS.BC.No.4/06.02.31/2020-21 ਜਮਤੀ 2 ਿੁਲਾਈ, 2020, 21 ਅਗਸਤ, 2020, ਿਮਵਾਰ ਨਾਲ
ਪਜੜ੍ ਆ 'ਮਾਈਕਰੋ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਜਮਆਨੇ ਉੱਦਮ ਸੈਕਟ੍ਰ ਨੂ ੰ ਿੈਜਡਟ੍ ਪਰਵਾਹ' ‘Credit flow to Micro, Small and
Medium Enterprises Sector’ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਅਪਡੇਟ੍ ਕੀਤਾ ਿਾਾਂਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਜਿਹੇ ਐਮਐਸਐਮਜ਼ ਨੂ ੰ
ਜਕਸੇ ਵੀ ਤਰਾਾਂ, ਉਦਯੋਗਾਾਂ (ਜਵਕਾਸ ਅਤੇ ਜਨਯਮ) ਐਕਟ੍, 1951 ਦੀ ਪਜਹਲੀ ਸੂਿੀ ਜਵੱਿ ਜਨਰਧਾਰਤ ਜਕਸੇ ਵੀ ਉਦਯੋਗ
ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਿਾਾਂ ਜਕਸੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਿਾਾਂ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਿਾਾਂ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਜਵੱਿ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋਣਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ.
ਜਰਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਜਦਸ਼ਾ ਜਨਰਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਐਮਐਸਐਮਈਜ਼ ਨੂ ੰ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਪਜਹਲ ਦੇ ਖੇਤਰ
ਜਵੱਿ ਉਧਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਰਗੀਕਰਣ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ.
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