ಆ"$ಐ ಒ'()ೆ +ೊ-.ರುವ ಪ3ನರ5ಚ7ೆಯ 9:ೕ< ಎಂದ@ೇನು?
ಪ"ನರ%ಚ'ೆಯ *+ೕ- ಎಂಬುದು 3ೋ56-19 7ಡು9ನ 3ಾರಣ<ಾ9 ಉಂ>ಾದ ಪ%?ಕೂಲ ಆCDಕ ಪEFಾಮHಂದ
Iಾ%ಹಕರು ಎದುEಸು?Lರುವ ಒತLಡವನುP Q<ಾEಸಲು ಆRSಐ Uಾಲ 3ೊಡುವ ಸಂUೆVಗXIೆ ಸಲYೆ QೕZರುವ ಪEYಾರದ
[ೌಕ>ಾ]9^ೆ. ಆRSಐ QೕZದ _ಾಗDಸೂಚಕಗಳ ಅಂತಗDತ<ಾ9, ಏSಎcಎd 3ೋ56-19 7ಡು9ನ 3ಾರಣ<ಾ9eೕ
ಆCDಕ ದುಷgEFಾಮ3ೊ+ಳIಾ9ರುವ ವhiLಗಳ Yಾಗೂ ಎಂjjಗಳ UಾಲವನುP[ಗಳನುP] ಪ"ನರ%kಸಲು ಒಂದು lಾm*ಯನುP
ರೂ7*^ೆ.
ಪ3ನರ5ಚ7ೆ)ೆ Bಾರು ಅಹFರು?
•

01 _ಾnD 2020ರ ವoೆIೆ ಏSಎcಎd-'ೊಂHIೆ 30ಕೂ+ Yೆಚುp Hನ Uಾಲದ ಕಂತು ಕಟು]ವ"ದನುP
ತ7g*3ೊಂZಲrದ ಮತುL Uಾ]sಂಡ6D ಎಂದು ವ9ೕDಕEಸtಾ9ರುವ Yಾಗೂ ಏSಎcಎd-ನ ಎtಾr
Uಾಲಗಳmrಯೂ Uಾ]sಂಡ6D ಆ9eೕ ಮುಂದುವEHರುವ ವhiLಗಳu Yಾಗೂ ಎಂjjಗಳu ಪ"ನರ%ಚ'ೆIೆ ಅಹDರು.

•

Iಾ%ಹಕರು 3ೋ56-19 7ಡು9Qಂ^ಾ9 ಆ^ಾಯ ಅಥ<ಾ ನಗದು ಸಂಗ%ಹFೆ ಕZwxಾದ ಅಥ<ಾ ಇಲr<ಾದ
3ಾರಣ ಆCDಕ ದುಷgEFಾಮ3ೆ+ ಒಳIಾ9ರzೇಕು.

•

Uಾಲ <ೈಯiLಕ ಬಳ3ೆIಾ9 ಆ9ರzೇಕು.

•

ಏSಎcಎd ಪ"ನರ%ಚ'ೆಯನುP ಮಂಜೂರು _ಾಡುವ }ದಲು, ನಗದು ಸಂಗ%ಹFೆ ಕZwxಾ9ರುವ"ದನುP ಮತುL
ಇಎ-ಐ-ಗಳ ಪ"ನರ%ಚ'ೆಯ ಸ5ೕD~ನ lಾ%•ೕ9ಕ Uಾಧh•ೆಯನುP _ೌtಾhಂಕನ _ಾಡುತL^ೆ.
Iಾ%ಹಕoೊಂHIೆ 5[ಾರ-5ಮ‚ೆD, ^ಾಖtೆಪತ%ಗಳ _ೌtಾhಂಕನ ಮತುL Iಾ%ಹಕರ ಒಟು] Uಾಲ <ಾಪUಾ?ಯ
^ಾಖtೆ, ಇವ" ಏSಎcಎd Uಾಲದ ಪ"ನರ%ಚ'ೆIೆ ಒಪ"gವ Q„ಾDರದ wೕtೆ ಪEFಾಮ _ಾಡುತL<ೆ.

Bಾವ GೕHಯ IಾಲಗಳM ಪ3ನರ5ಚ7ೆ)ೆ ಅಹFವಲN?
ವhiLಗXIೆ Yಾಗೂ ಎಂjjಗXIೆ QೕZರುವ ಈ Uಾಲಗಳu –
•

ಕೃˆ ಉ^ೆ‰ೕಶಗಳu ಮತುL zಾhಂiQಂದ ಕೃˆ Uಾಲಗಳu ಎಂದು ವ9ೕDಕEಸtಾದ Uಾಲಗಳu

•

ಕೃˆಯ 3ೆ%Z‹ UೊUೈjಗಳu

•

Œೈ'ಾhQ•ಯd ಸ5ೕD~ ಪ%<ೈಡRಗಳu

•

3ೇಂದ%ದ, oಾಜhದ ಮತುL ಸVXೕಯ ಸ3ಾDEೕ ಸಂUೆVಗಳu

•

ಏSಎcಎd 'ೌಕರರು

•

ಈIಾಗtೇ Eೕ‚ೆಡೂhd _ಾZರುವ Yೌ*ಂŽ Œೈ'ಾ•• ಕಂಪQಗಳ Uಾಲಗಳu

<ಾ‘ಜh ಬಳ3ೆIಾ9 3ೊj]ರುವ Uಾಲಗಳu [ಒಟು] 25 3ೋj9ಂತ ಕZw }ತLದ Uಾಲದ ಎ-ಎ~ಎ-ಇ ಪ"ನರ%ಚ'ೆ]
ಎಂಬ ಅಂಶದmr 5ವEಸtಾ9ರುವ ಎ-ಎ~ಎ-ಇ _ಾಗDಸೂಚಕಗಳ ಅZಯmr ಪEYಾರ3ೆ+ 3ೆrೕ- _ಾಡಬಹುದು.
3ಾ’Doೇ‹ UಾಲIಾರEIೆ [25 3ೋj9ಂತ Yೆಚುp], ಕ•UೋjDಯ- ಮಟ]ದmr ಪ"ನರ%kತ _ಾಗDಸೂಚಕಗಳನುP
Qೕಡtಾ9^ೆ.
7ಾನು ನನO Iಾಲದ PೕQೆ ಪ3ನರ5ಚ7ೆಯ ಪ5RೕಜನವನುO Tೇ)ೆ ಪUೆದು+ೊಳVಬಹುದು?

Qೕವ" ಅಗತh5ರುವ ^ಾಖtೆಪತ%ಗ“ೆ” ಂHIೆ ನಮ• ಕಸ]ಮR ಸ5ೕD~ ತಂಡ3ೆ+ ಈ 3ೆಳIೆ YೇXರುವ ಪ%3ಾರ
ಬoೆಯಬಹುದು :
Qೕವ" Uಾಲ3ೆ+ ಆctೈ• 5„ಾನHಂದ ಅ–D Yಾiದ‰oೆ, ಇmrIೆ: care.finance@adityabirlacapital.com
Qೕವ" Uಾಲ3ೆ+ ಆ•tೈ• 5„ಾನHಂದ ಅ–D Yಾiದ‰oೆ, ಇmrIೆ: care.digitalfinance@adityabirlacapital.com

ನನ)ೆ ಲಭYZರುವ ಪ3ನರ5ಚ7ೆಯ ಆಪ[\ಗಳM Bಾವ3ವ3?
?ಂಗಳ ಇಎ-ಐ-ಯನುP ಕZw _ಾಡುವ ಸಲು<ಾ9, Uಾಲದ ಉXದ ಅವ—ಯನುP ಗEಷ˜ 24 ?ಂಗಳ 3ಾಲ
5ಸLEಸಬಹುದು.
ಪ3ನರ5ಚ7ೆಯ ಪ5Rೕಜನ ಪUೆದು+ೊಳMVವ3ದ+ೆ:7ಾನು ಏ7ಾದರೂ ^ಾಖQೆಪತ5ಗಳನುO ಸbNಸcೇ+ಾಗುತd^ೆeೕ?
Qೕವ" ಏSಎcಎd-Iೆ Qಮ• ಈ9ನ ಉ^ೊhೕಗ ಅಥ<ಾ S*'ೆ~ನ *V?ಗ?ಯ ಬIೆ™ 5ವರಗಳನುP 3ೊಡುವ
^ಾಖtೆಪತ%ಗಳನುP ಸmrಸzೇ3ಾಗುತL^ೆ. ಸಂಬಳದ/ಸšಂತ-ಉ^ೊhೕಗದ UಾಲIಾರರು zಾhಂ› Uೆ]ೕ‹wಂ‹ಗಳu,
ಐjಆR, –ಎ~j Eಟ••D ಸmrಸzೇ3ಾಗಬಹುದು. ಅಲr^ೆe, Qಮ• ಒಟು] ಹಣ3ಾ*ನ *V?ಯ ಬIೆ™ 5[ಾರ-5ಮ‚ೆD
ನœೆಸುವ"ದ3ಾ+9 ಏSಎcಎd ತಂಡವ" Qಮ•ನುP ಸಂಪiDಸುತL^ೆ.
ಪ3ನರ5ಚ7ೆಯ fಾY+ೇಜನುO 7ಾನು ಆಯುg+ೊಂಡ@ೆ, ಅದGಂದ ನನO +ೆ5jk ಬೂY@ೋ ವರl PೕQೆ ಪGmಾಮoಾಗುತd^ೆeೕ?
oೆಗುhtೇಟE _ಾಗDಸೂಚಕಗಳ ಪ%3ಾರ, QಮIೆ QೕZರುವ Uಾಲದ / 3ೆ%Z‹ನ UೌಲಭhವನುP "ಪ"ನರ%kಸtಾ9^ೆ" ಎಂದು
3ೆ%Z‹ ಬೂhoೋIೆ ವರH _ಾಡtಾಗುತL^ೆ.
oೆಗುhtೇಟE _ಾಗDಸೂಚಕಗಳ ಪ%3ಾರ, ಪ"ನರ%ಚ'ೆಯನುP UಾಲIಾರನ ಮಟ]ದmr 3ೆ%Z‹ ಬೂhoೋಗXIೆ ವರH
_ಾಡzೇ3ಾಗುತL^ೆ; ಆದ‰Eಂದ UಾಲIಾರQIೆ zಾhಂ› QೕZರುವ ಎtಾr UೌಲಭhಗಳನುP / UಾಲಗಳನುP
ವ9ೕDಕEಸtಾಗುತL^ೆ ಮತುL UಾಲIಾರನು ಒಂದು Uಾಲ3ೆ+ _ಾತ% ಪ"ನರ%ಚ'ೆಯನುP •ೆIೆದು3ೊಂZದ‰ರೂ,
"ಪ"ನರ%kಸtಾ9^ೆ" ಎಂದು ವರH _ಾಡtಾಗುತL^ೆ.
ನನO IಾಲವನುO 7ಾನು ಪ3ನರ5p9+ೊಂಡ@ೆ, ಅದ+ೆ: ಏ7ಾದರೂ fಾ5Iೆq rಾಡುವ sೕಸು ಅಥoಾ uಾಜುFಗಳM
ಇರುತdoೆeೕ?
Qಮ• UಾಲವನುP Qೕವ" ಪ"ನರ%k*3ೊಳužವ ಆe+ಯನುP _ಾZದoೆ, ಏSಎcಎd ಅದ3ೆ+ ŸೕಸನುP 5—ಸಬಹುದು.

7ಾನು ಏ$ಎwಎx-zಂದ ಅ7ೇಕ IಾಲಗಳನುO |ೆ)ೆದು+ೊಂj^ೆgೕ7ೆ. 7ಾನು ಈ ಪ5HRಂದು Iಾಲಕೂ: ಪ5|ೆYೕಕoಾ• ಅ€F
Tಾಕcೇ+ೇ?

ಈ UೌಲಭhವನುP Qೕವ" ಒಂದು zಾE _ಾತ% ಪœೆದು3ೊಳžಬಹುದು; ಆದ‰Eಂದ, Qೕವ" ಎtಾr Uೌಲಭhಗಳ ಪ"ನರ%ಚ'ೆIೆ
ಒಂ^ೇ zಾEಯmr ಅ–D Yಾಕzೇ3ಾಗುತL^ೆ.
ಪ3ನರ5ಚ7ೆಯ IೌಲಭYವನುO ಬಳ9+ೊಳMVವ3ದ+ೆ: , ಏ7ಾದರೂ ಕzಷƒ cಾ„ಯ …ತdದ †H‡^ೆeೕ?
ಎtಾr UೌಲಭhಗXಗೂ ಸಲುrವಂ•ೆ, Uೌಲಭhದ ಪ"ನರ%ಚ'ೆIೆ, zಾiಯ }ತL ಕQಷ˜ ರೂ.25,000 ಇರzೇಕು.
7ಾನು ಸˆಂತ-ಉ^ೊYೕ• / ಎ<ಎqಎ<ಇ ಯೂzk. 7ಾನು ಈ ಪGTಾರ+ೆ: ಅಹF7ೇ?
ಾರತ ಸ3ಾDರವ" YೊರತಂHರುವ ಎ-ಎ~ಎ-ಇ ವ9ೕDಕರಣದ ಪEಷ¡ತ _ಾಗDಸೂಚಕಗಳ ಪ%3ಾರ,
ಎ-ಎ~ಎ-ಇ ವಗD3ೆ+ UೇEದ ಸšಂತ-ಉ^ೊhೕಗದ ವhiLಗಳu / ಎಂjjಗಳu ಎ-ಎ~ಎ-ಇ ಪ"ನರ%ಚ'ೆಯ *+ೕ¢ನ
ಅZಯmr ಪEYಾರ3ೆ+ ಅ–D Yಾಕಬಹುದು. Yೆkpನ 5ವರಗXIೆ Qೕವ" Qಮ• Etೇಶ•£¤ _ಾh'ೇಜRರನುP ಅಥ<ಾ
ಕಸ]ಮR ಸ5ೕD~ jೕಮನುP [5ವರಗಳನುP wೕtೆ 3ೊಡtಾ9^ೆ] ಸಂಪiDಸಬಹುದು.
ಉದh- ’ೕಟDd mಂ› : https://udyamregistration.gov.in/Government-of-India/Ministry-ofMSME/online-registration.htm
7ಾನು Iಾಲದ oಾಪIಾHಯ Pೕbನ |ಾ|ಾ:bಕ ತUೆಯನುO ಬಳ9+ೊಂjದg@ೆ / ಬಳ9+ೊಂjರlದg@ೆ, 7ಾನು ಪ3ನರ5ಚ7ೆ)ೆ
ಅ€F Tಾಕಬಹು^ೇ?
ಪ"ನರ%ಚ'ೆಯ *+ೕಮು, •ಾ•ಾ+mಕ ತœೆಯ *V?ಗ? ಏ'ೇ ಇರm, zಾhಂiನ ಎtಾr Iಾ%ಹಕEಗೂ •ೆoೆHರುತL^ೆ; ಆದoೆ,
ಪ"ನರ%ಚ'ೆಯ Q„ಾDರವ" ಸಂಪ¥ಣD<ಾ9 ಏSಎcಎd-ನ 5<ೇಚ'ೆIೆ UೇEರುತL^ೆ.

ಎQಾN Iಾಲ)ಾರರು / ಸಹ-Iಾಲ)ಾರರು ಪ3ನರ5ಚ7ೆ)ೆ ಅ€F Tಾಕcೇ+ೇ ಅಥoಾ ಪ3ನರ5ಚ7ೆಯ ಆಪ[\)ೆ Iಾಲ)ಾರನು
rಾತ5 ಅ€F Tಾಕಬಹು^ೇ?
oೆಗುhtೇಟE ಮತುL 3ಾನೂQೕ ಅವಶhಕ•ೆಗಳ ಪ%3ಾರ, ಮೂಲ Uಾಲದ ಎtಾr UಾಲIಾರರು / ಸಹ-UಾಲIಾರರು, Uಾಲದ

ಮುಖh ಕoಾEನ ಅನುಬಂಧದ ಶರತುLಗಳನುP ಒ7g3ೊಳužವ"ದೂ UೇEದಂ•ೆ, Uಾಲದ ?ದು‰ಪZ _ಾಡtಾದ
Qಯಮಗಳu Yಾಗೂ ಶರತುLಗಳನುP ಒ7g3ೊಳžzೇ3ಾಗುತL^ೆ.
ಪ3ನರ5ಚ7ೆ)ೆ ಅ€F ಸbNಸಲು +ೊ7ೆಯ l7ಾಂಕ Bಾವ3ದು?
Yೆ[ೆpಂದoೆ 15 ZUೆಂಬR 2020ರ ವoೆIೆ Qೕವ" ಅ–D ಸmrಸಬಹುದು, ಅದEಂದ ಪ"ನರ%ಚ'ೆಯ Q„ಾDರ ಮತುL
^ಾಖm*3ೊಳužವ"ದನುP oೆಗುhtೇಟRರು QಬDಂಧಪZ*ರುವ 31 ZUೆಂಬR 2020ರ ಅಂ?ಮ H'ಾಂಕದ Yೊ?LIೆ
ಮು9ಸಬಹುದು.

