ாிச$% வ(கியா+ அ(கீகாி.க/ப1ட ம4சீரைம/7 தி1ட9 எ;ன?

ம4சீரைம/7 தி1ட9 எ;ப> COVID-19 ெதாH4ேநாயா+ ெபாKளாதார MNOசி காரணமாக
வாQ.ைகயாள$கR எதி$ெகாRS9 மன அTUதUைத நிவ$Uதி ெசVய கட; வழ(X9
நி4வன(கைள ெசய+பYUத ாிச$% வ(கி அறி[4Uதி\Rள ஒK தீ$மான க1டைம/பாX9.
ாிச$% வ(கியி; வழிகா1Yத+கS.XR, ஏ.வி.எஃ/.எ+ தனிநப$கR மH49
நி4வன(களி; கட; (கைள) ம4சீரைம/பதHகான ஒK ெகாRைகைய வXU>Rள>, இ>
ேகாவி1-19 ெதாH4ேநாயா+ ம1Yேம ெபாKளாதார மH49 நிதி ாீதியாக
பாதி.க/ப1YRள>.
ம4சீரைம/பிHX யா$ தXதியானவ$?

•

தனிநப$கR மH49 நி4வன(கR தரநிைல என வைக/பYUத/பYRள> ஆனா+
மா$O 1, 2020 நிலவர/பQ ஏபிஎஃ/எ+ உட; 30 நா1கS.X ேம+ இய+7நிைலயி+
இ+ைல மH49 ம4சீரைம/7.X தXதி\ைடயவ$கR வைர அத; அைனU>
கட;களிk9 ெதாட$l> நிைலUதிK(கR.

•

ேகாவி1-19 ெதாH4ேநாயா+ வாQ.ைகயாள$ வKமானUைத XைறUத+ அ+ல>
இழ/7 அ+ல> பண/7ழ.க(கR ேபா;றவHறி+ நிதி ாீதியாக பாதி.க/பQK.க
ேவmY9.

•

கட; தனி/ப1ட பய;பா1QHகாக இK.க ேவmY9.

•

ம4சீரைம/ைப அnமதி/பதHX o;7 Xைற.க/ப1ட பண/7ழ.க(கR மH49
ம4சீரைம.க/ப1ட ஈ.எ9.ஐ.கS.X ேசைவ ெசVவதHகான ந9பகUத;ைமைய
ஏபிஎஃ/எ+ மதி/rY ெசV\9. வாQ.ைகயாளKடனான கலl>ைரயாட+,
ஆவண(களி; மதி/rY மH49 வாQ.ைகயாளாி; ஒ1YெமாUத திK/பிO
ெசkU>9 பாைத ஆகியைவ ம4சீரைம/7 வழ(Xவதி+ ஏபிஎஃ/எ+ oQைவ
பாதி.X9.

எlத வைகயான கட;கR ம4சீரைம.க தXதியHறைவ?

தனிநப$கR / நி4வன(கS.கான கட;கR

•
•

விவசாய ேநா.க(கR மH49 வ(கியா+ விவசாய கட;கR என
வைக/பYUத/பYகி;றன.
விவசாய கட; ச(க(கR
நிதி ேசைவ வழ(Xந$கR

•

மUதிய, மாநில மH49 உRளா1சி அைம/7கR

•
•

ஏபிஎஃ/எ+ ஊழிய$கR
ஏHகனேவ மாHறியைம.க/ப1ட M1Y நிதி நி4வன(கS.கான ெவளி/பாYகR

•

வணிக பய;பா1QHகாக வழ(க/பY9 கட;கR எ9.எu.எ9.இ வழிகா1Yதv; கீN
நிவாரண9 ெபற உாிைம உmY (ெமாUத ெவளி/பா1QHகான எ9எuஎ9ஈ ம4சீரைம/7
<25 ெகாQகR).

கா$/பேர1 கட; வா(Xபவ$கS.X (> 25 ேகாQ) ம4சீரைம.க/ப1ட வழிகா1Yத+கR
z1டைம/7 ம1டUதி+ வழ(க/ப1YRளன.

என> கடனி+ ம4சீரைம/7 ந;ைமைய எ%வா4 ெப4வ>?

கீேழ Xறி/பிட/ப1YRளபQ, ேதைவயான ஆவண(கSட; எ(கR வாQ.ைகயாள$
ேசைவ XT[.X நீ(கR எTதலா9:
care.finance@adityabirlacapital.com நீ(கR ஆஃ/ைல; பய;oைறயி+ கட;
ெபHறிKlதா+.
care.digitalfinance@adityabirlacapital.com நீ(கR ஆ;ைல; பய;oைறயி+ கட;
ெபHறிKlதா+.

என.X கிைட.க.zQய ம4சீரைம/7 விK/ப(கR யாைவ?

மாதாlதிர ஈ.எ9.ஐ.ைய. Xைற.க கடனி; மீதoRள கால9 அதிகப1ச9 24 மாத(கS.X
நீ1Q.க/படலா9.

ம4சீரைம/7 ந;ைம ெபற நா; ஏேதn9 ஆவண(கைள சம$/பி.க ேவmYமா?

உ(கR ேவைலவாV/7 அ+ல> வணிகUதி; தHேபாைதய நிைல XறிUத விவர(கைள
வழ(X9 ஆவண(கைள சம$/பி.க ஏபிஎஃ/எ+ ேகாKகிற>. ச9பள9 / Žயெதாழி+ கட;
வா(Xபவ$கS.X - வ(கி அறி.ைககR, ஐQஆ$, ஜிஎuQ வKமான9 ேதைவ/படலா9.
zYதலாக, ஒ1YெமாUத பண/7ழ.க(கR XறிU> விவாதி.க ஏபிஎஃ/எ+ XT உ(கைள
அ•X9.
ம4சீரைம/7 ெதாX/ைபU ேத$lெதY/ப> என> கட; பணியக அறி.ைகயி+ தா.கUைத
ஏHபYU>மா?

ஒT(Xoைற வழிகா1Yத+களி;பQ, உ(கR கட; / கட; வசதி கட; பணியகUதிHX
“ம4சீரைம.க/ப1டைவ” எ;4 ெதாிவி.க/பY9.
ஒT(Xoைற வழிகா1Yத+களி;பQ, ம4சீரைம/7 கட; வா(Xபவ$ ம1டUதி+ கட;
பணியக(கS.X ெதாிவி.க/பட ேவmY9, எனேவ வ(கி\ட; கட; வா(கியவாி;
அைனU> வசதிகR / கட;கR வைக/பYUத/ப1Y கட; வா(கியவ$ ம4சீரைம/ைப
எYUதிKlதாk9 “ம4சீரைம.க/ப1டைவ” எ;4 7காரளி.க/பY9 அ>[9 ஒேர ஒK
கடn.X.

என> கடைன ம4சீரைமUதா+ ெசயலா.க க1டண9 அ+ல> க1டண(கR ஏ>9 உmடா?

உ(கR கடைன ம4சீரைம.க நீ(கR ேத$[ெசVதா+ ஏபிஎஃ/எ+ க1டண9 வ“v.கலா9.

என.X ஏபிஎஃ/எ+ இ+ பல கட;கR உRள>? இlத ஒ%ெவாK கடn.X9 நா;
தனிUதனியாக விmண/பி.க ேவmYமா?

இlத வசதிைய ஒK oைற ம1Yேம ெபற oQ\9, எனேவ அைனU> வசதிகைள\9 ஒேர
ேநரUதி+ ம4சீரைம.க நீ(கR விmண/பி.க ேவmY9.

ம4சீரைம/7 வசதிைய/ ெப4வதHX Xைறlதப1ச நிkைவU ேதைவ உRளதா?

கட;ெதாைகைய மாH4வதHX Xைறlதப1ச நிkைவU ெதாைக அைனU> வசதிகளிk9
25,000 ”பாV ஆX9.
நா; Žயெதாழி+ / எ9.எu.எ9.இ பிாி[. நிவாரணUதிHX நா; தXதியானவனா?

எ9.எu.எ9.இ வைக/பYUதk.கான திKUத/ப1ட வழிகா1Yத+களி;பQ எ9.எu.எ9.
இ பிாிவி; கீN வK9 Žயெதாழி+ ெசV\9 நப$கR / நி4வன(கR, எ9.எu.எ9.
இ ம4சீரைம/7 தி1டUதி; கீN நிவாரணUதிHX விmண/பி.கலா9. ேமk9
விவர(கS.X உ(கR உற[ ேமலாள$ அ+ல> வாQ.ைகயாள$ ேசைவ XTைவ (ேமேல
Xறி/பி1YRள விவர(கR) ெதாட$7 ெகாRளலா9.
உUய9 ேபா$1ட+ இைண/7:
https://udyamregistration.gov.in/Government-of-India/Ministry-of-MSME/onlineregistration.htm

நா; ெமாரா1ேடாாியUைத/ ெபHறிKlதா+ / ெபறவி+ைல எ;றா+ ம4சீரைம/பிHX
விmண/பி.க oQ\மா?

ம4சீரைம/7.கான தி1ட9 வ(கியி; அைனU> வாQ.ைகயாள$கS.X9 தHகாvக
நிைலைய/ ெபாK1பYUதாம+ திறlதிK.X9, இK/பிn9 ம4சீரைம/7 oQ[
ஏபிஎஃ/எ+v; oT விK/ப/பQ இK.X9.

அைனU> கட; வா(Xபவ$கS9 / இைண கட; வா(Xபவ$கS9 ம4சீரைம/பிHX
விmண/பி.க ேவmYமா அ+ல> கட; வா(Xபவ$ ம1Yேம ம4சீரைம/7 விK/பUதிHX
விmண/பி.க oQ\மா?

ஒT(Xoைற மH49 ச1டU ேதைவகளி;பQ, அச+ கடனி; அைனU> கட;
வா(Xபவ$கR / இைண கட; வா(Xபவ$கR கடனி; திKUத/ப1ட விதிoைறகைள\9
நிபlதைனகைள\9 பிரதான கட; ஒ/பlதUதி+ ேச$.X9 விதிoைறகைள ஏH4.ெகாRவ>
உ1பட ேதைவ.

ம4சீரைம/பிHகான விmண/பUதி; கைடசி ேததி எ;ன?
2020 Qச9ப$ 15 .XR நீ(கR விmண/பி.கலா9. இதனா+ ம4சீரைம/7 oQ[ மH49
ஆவண(கR •ட+ ஆகியைவ Qச9ப$ 31, 2020 இ; கால.ெகYவா+ •ட/படலா9.

