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કાિોબાિી સાિાંશ  
એમએફઆઈ પલ્સની 14મી આિૃરિ નો રિપોર્ટ  બ્યુિોને 30મી જૂન 2022 સુધી મળેલ મારહિીના આધાિ ેિૈયાિ કિિામાં આવ્યો છે. 
 
૩૦ જૂન ૨૦૨૨ ના િોજ ેમાઈક્રો ફાઇનાન્સ  ઇન્ડસ્ર્ર ીના પોર્ટફોરલયોના બાકી લેણાં રૂ. ૨૬૬,૫૪૧ કિોડ  હિા કે જમેાં ૧૦૪૧ સરક્રય 
લોનો હિી અને અંદાજ ે૫ કિોડ સરક્રય દેિાદાિો હિા. પોર્ટફોરલયોના બાકી લેણાંમાં બેન્કોનો મહત્તમ ફાળો હિો. બેંકો, એનબીએફસી 
-એમએફઆઇઝ અને  એસએફબીઝ નો પોર્ટફોરલયોના બાકી લેણાંમાં ફાળો ૯૦% હિો અને એએમજ ે'૨૨ દિમ્યાન  રિિિણમાં ફાળો  
૮૯% હિો. જૂન ૨૧ થી જૂન ૨૨ સુધીમાં માઈક્રો ફાઇનાન્સ  ઇન્ડસ્ર્ર ીએ ૨૦% રિકાસ હાંસલ કયો છે અને માચટ ૩૩ થી જૂન ૨૨ ના 
સમયગાળા દિમ્યાન રિમારસક ધોિણે ૧% રિકાસ હાંસલ કયો છે. જૂન ૨૧ થી જૂન ૨૨ ના સમયગાળા દિમ્યાન એનબીએફસીઝનો 
રિકાસ સૌથી િધુ ૫૬૫ નોધંાયો છે. 
એએમજ ે'૨૧ થી એએમજ ે'૨૨ દિમ્યાન રકંમિની દ્રરિએ િારષટક રિકાસ ૧૧૬% અને િોલ્યુમ / જથ્થાની દ્રરિએ ૯૨% નોધંિામાં આવ્યો 
છે. એએમજ ે'૨૧ થી એએમજ ે'૨૨ દિમ્યાન એનબીએફસીઝે રિિિણના આધાિ ે૨૬૫% અને લોન રિિિણમાં ૨૨૫% રિકાસ નોધં્યો 
છે. સૌથી િધુ લોનો ૩૦કે - ૪૦કે ની શ્રેણીમાં જાિી કિિામાં આિેલ હિી જ ેએએમજ ે'૨૧ થી એએમજ ે'૨૨ દિમ્યાન 153% થિા જાય 
છે. 
જૂન ૨૦૨૧ ની સિખામણીમાં જૂન ૨૦૨૨ માં બધી જ અરશિિાની બકેર્માં ઘર્ાડો નોધંિામાં આવ્યો છે રસિાય કે ૬૦-૮૯ રદિસના 
બાકી લેણાં ની  શ્રેણી, અરશિિાની બધીજ શ્રેણીઓમાં માચટ ૨૦૨૨ ની સામે જૂન ૨૦૨૨ માં ધર્ાડો નોધંાયો છે. 
પોર્ટફોરલયોના બાકી લેણાંમાં ૩૦ જૂન ૨૦૨૨ ના િોજ ેમહત્િાકાંક્ષી રજલ્લાઓની બાકી રૂ.૩૭,૧૨૪ કિોડ હિી કે જમેાં જૂન ૨૦૨૧ ની 
સિખામણીમાં જૂન ૨૦૨૨ માં ૨૯% િધાિો નોધંાયો છે. જુલાઈ ૨૦૨૧ થી જૂન ૨૦૨૨ સુધીમાં મહત્િાકાંક્ષી રજલ્લાઓમાં રૂ. ૪૧,૦૨૫ 
કિોડ ની લોનોનું રિિિણ કિિામાં આવ્યું હિંુ.   

૨૫કે-૫૦કે ની શ્રેણીમાં સૌથી િધુ દેિાદાિો એનબીએફસીઝ ના હિા િે પછીના ક્રમ ેએસએફબીઝ આિ ેછે. નફો ન કિિી એમએફઆઇઝ 
રસિાય ૫૦% કિિા િધાિ ેદેિાદાિો > = ૨૫કે ની શ્રેણીમા ંઆિ ેછે. 
આ આિૃરત્તમાં અમે ઇન્ડેક્સના આધાિ ેએમએફઆઈ પૂછ-પિછ નું પૃથ્થકિણ કયુું છે. કોિીડ-૧૯ ની બીજી લહેિ પછી માઈક્રો 
ફાયનાન્સ ઇન્ડસ્ર્ર ીએ લોન મારે્ની નિી પૂછ-પિછમાં હકાિાત્મક અરિગમ દાખવ્યો છે. માચટ'૨૧ થી જૂન'૨૨ ના સમયગાળામા ં
સેપ્રે્મ્બિ ૨૦૨૧ માં સૌથી િધુ પૂછ-પિછ કિિામાં આિી હિી. જૂન ૨૦૨૧ ની સામે જૂન ૨૦૨૨માં િધુ પૂછ-પિછ કિિામાં આિી હિી.   
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સંકે્ષપ અને શબ્દાિરલ 

 ATS (રર્રકર્નું સિિેાશ કદ) = રિિરિિ િકમ / લોનની સંખ્યા 

 DPD = પાછલા બાકી રદિસો 

 લાઇિ POS અથિા ઉધાિ લેનાિાઓ અથિા સરક્રય લોન = 0 થી 179 DPD + નિા એકાઉન્ સ + કિન્ર્ 
એકાઉન્ સ  

 MFI = માઇક્રોફાઇનાન્સ સંસ્થા/ ઇરન્સ્ર્ટૂ્યશન 
 POS = પોર્ટફોરલયો ના બાકી લેણાં 

 UT = કેન્દ્રશારસિ પ્રદેશ 

 મહત્િાકાંક્ષી રજલ્લાઓ (એડી) - રજલ્લાઓ (હાલમા ં117 નોધંાયેલ છે) ઓળખાયેલ નીરિ આયોગ િાિિ સિકાિ, માં જાન્યુઆિી 
2018, માનિ રિકાસ સુધાિો મારે્ અનુક્રમરણકા, પિ આધારિિ સંયુક્ત સૂચક જમે કે આિોગ્ય અને પોષણ, રશક્ષણ, ખેિી અને પાણી 
સંસાધનો, નાણાકીય સમાિેશ, કૌશલ્ય રિકાસ અને મૂળિૂિ ઈન્રાસ્ર્ર ક્ચિ 

 1-179 = 1 થી 179 DPD/ લાઇિ POS 

 1-29 = 1 થી 29 DPD/ લાઇિ POS 

 30-59 = 30 થી 59 DPD/ લાઇિ POS 

 60-89 = 60 થી 89 DPD/ લાઇિ POS 

 90-179 = 90 થી 179 DPD/ લાઇિ POS 

 30+ અરશિિા = 30-179 DPD/ લાઇિ POS 

 90+ અરશિિા = 90-179 DPD/ લાઇિ POS 

 AMJ'21 = એરપ્રલ 2021 થી જૂન 2021 

 JAS'21 = જુલાઈ 2021 થી સપ્રે્મ્બિ 2021 

 OND'21 = ઓક્ર્ોબિ 2021 થી રડસેમ્બિ 2021 

 JFM'22 = જાન્યુઆિી 2022 થી માચટ 2022 

 AMJ'22 = એરપ્રલ 2022 થી જૂન 2022 
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માઇક્રોફાઇનાન્સ 
ઉદ્યોગ ની ઝાંખી 
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માઇક્રોફાઇનાન્સ ઇન્ડસ્ર્ર ી સ્નેપશોર્ - 
 30 જૂન 2022 ના િોજ ે      

Not for 
Profit MFIs 

સ્નેપશોર્ િિીકે પિ 30 મી જૂન 2022 Banks SFBs NBFC-MFIs NBFCs કુલ ઉદ્યોગ 

અનન્ય જીિંિ લેનાિાઓ ('000) 25,548  12,099  23,286  7,524  964 

1,279  

2,383  

266 

69,421  

સરક્રય લોન ('000) 38,975  

98,445  

20,868  

37,743  

7.36% 

2.32% 

16,161  

44,810  

9,458  

39,139  

95,671  

21,640  

38,756  

3.24% 

1.58% 

8,576  

25,232  

5,901  

104,130  

266,541  

58,133  

39,830  

4.99% 

પોર્ટફોરલયો ( ` કિોડ) 

રિિરિિ િકમ ( ` કિોડ) - AMJ' 22 

સિિેાશ રર્રકર્ કદ ( ` ) - AMJ' 22 

30+ અરશિિા (POS) 

90+ અરશિિા (POS) 

45,118  

5.29% 

1.99% 

44,482  

2.02% 

0.79% 

44,380  

2.96% 

1.12% 1.85% 

અનન્ય લાઈિ સરક્રય લોન ('000) 

1,279  

પોર્ટફોરલયો ( ` કિોડ) રિિરિિ િકમ 
ઉધાિ લેનાિા ('000) ( ` કિોડ) - AMJ' 22 

2,383  266 964 
8,576  7,524  5,901  25,232  

98,445  20,868  38,975  
25,548  

44,810  95,671  21,640  23,286  16,161  39,139  9,458  
12,099  

B anks SF B s N B FC-MFIs N B FCs પ્રોરફર્ MFIs મારે્ નથી _ 

30મી જૂન 2022ના િોજ એમએફઆઈ ઇન્ડસ્ર્ર ીની બુક સાઈઝ ` 266,541 કિોડ છે 

પોર્ટફોરલયો આઉર્સ્રે્રન્ડંગમાં બેંકો સૌથી િધુ 37% બજાિ રહસ્સો ધિાિે છે 

બેંકો, NBFC-MFIs અન ેSFB નંુ પોર્ટફોરલયો AMJ' 22 િાર્ટિમાં બાકી લેણુ ં 90% અન ેરિિિણમા ં89% યોગદાન આપે છે 
 

SFBs, NBFCs અને નોર્ ફોિ પ્રોરફર્ MFIs ની સિિેાશ રર્રકર્ સાઈઝ ઉદ્યોગ રર્રકર્ના સાઈઝ કિિા િધાિ ેછે 

NBFC-MFIs, NBFCs અન ેનોર્ ફોિ પ્રોરફર્ MFIs ની 30+ અન ે90+ અરશિિા ઉદ્યોગ ની અરશિિા કિિા ઓછી 
છે 

 

07 
નૉૅ ધ : માં MFI સેગમને્ર્ છે ~5 કિોડ અનન્ય જીિંિ દેિાદાિો. ગ્રાહકોની અનન્ય સંખ્યામાં િફાિિને કાિણે છે ગ્રાહકો 
SFBs, બેંકો, NBFC-MFIs, NBFCs સાથ ેબહુરિધ સંબંધો ધિાિિા અન ેમારે્ નહી ંનફો MFIs 



  
  

માઈક્રોફાઈનાન્સ ઈન્ડસ્ર્ર ી ઝાંખી 
પોર્ટફોરલયો ના બાકી લેણાં ( ` કિોડ) 

શાહુકાિ પ્રકાિ 

બેંકો 

જૂન' 21 

95,674  

35,345  

72,856  

16,140  

2,045  

સપ્રે્' 21 

92,725  

36,863  

79,932  

14,621  

1,982   

રડસેમ્બિ' 
21 

93,841  

39,675  

84,065  

16,337 

2,260  

માિ' 22 

102,032  

44,134  

94,481  

19,155 

2,800  

જૂન' 22 

98,445  

44,810  

95,671  

25,232  

2,383  

િષાટન્િિ ેિૃરદ્ધ% 

3% 

SFBs 27% 

31% 

56% 

17% 

20% 

NBFC-MFIs 

NBFCs 

નથી મારે્ નફો MFIs 

કુલ ઉદ્યોગ 

QoQ િૃરદ્ધ દિ % 

222,060  226,123 

2% 

236,178  

4% 

262,602  

11% 

266,541  

1% 

રધિાણકિાટ પ્રકાિ દ્વાિા બજાિ શેિના િલણો 

222,060  226,123  236,178  262,602  266,541  

પોર્ટફોરલયો 
બાકી 
( ` કિોડ) 

43% 41% 40% 39% 
37% 36% 36% 35% 35% 

33% 

17% 17% 17% 16% 16% 
9% 

1% 
7% 7% 7% 7% 

1% 1% 1% 1% 

જૂન 21 21 સપ્રે્ 21 રડસેમ્બિ 22 માચટ 22 જૂન 

B anks SF B s N B FC-MFIs NBFCs પ્રોરફર્ MFIs મારે્ નથી _ 

ઉદ્યોગમાં 20%નો િધાિો થયો છે અને QoQ માચટ 2022 થી જૂન 2022  
    મા ં1% િૃરદ્ધ જોિા મળી છે . 

NBFCs એ  જૂન 2021 થી જૂન 2022 સુધીમા ંસૌથી િધુ 56% ની િારષટક િૃરદ્ધ નોધંાિી 
છે 
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રિિિણના િલણો 

રિશ્વને જ્ઞાનથી સમૃદ્ધ બનાિે TM 

 



  
  

રિિિણ િલણો - સંસ્થાઓ પ્રમાણે 
રિિરિિ લોનની સંખ્યા (લાખમાં) 

શાહુકાિ પ્રકાિ 

બેંકો 

AMJ' 21 JAS'21 

79 

OND' 21 JFM' 22 

94 

AMJ' 22 

55 42 

10 

19 

4 

70 

29 

65 

13 

3 

SFBs 36 30 21 

NBFC-MFIs 

NBFCs 

69 79 56 

9 17 13 

નફો ન િળિી 
MFIs 1 2 4 1 

કુલ ઉદ્યોગ 76 195 180 224 146 

રધિાણકિાટ ના પ્રકાિ દ્વાિા બજાિ શેિ નો રહસ્સો 

26,917  68,955 70,833  89,989  58,133  

રિિિણ 
િકમ ( ` કિોડ) 

55% 
41% 41% 41% 

37% 36% 
34% 34% 33% 

24% 

18% 16% 16% 15% 
13% 10% 9% 9% 

6% 6% 

2% 1% 1% 1% 1% 

AMJ' 21 JAS' 21 21 ના િોજ 

N B FC-MFIs N B FCs 

જએેફએમ' 22 

પ્રોરફર્ MFIs મારે્ નથી _ 

AMJ' 22 

B anks SF B s 

MFI ઉદ્યોગ COVID-19 ની બીજી િિંગમાંથી પુનઃ સ્થારપિ  થઈ િહ્યો છે, AMJ'21 થી AMJ'22 સુધી િારષટક િરૃદ્ધ 116% અન ે  
   રિિિણ િોલ્યુમમાં 92% નોધંિામાં આિી છે 
                NBFCs AMJ' 21 થી AMJ' 22 ના સમયગાળા  દિમ્યાન . રધિાણ રિિિણ અને રિિિણની િકમના સંદિટમાં સૌથી િધુ િૃરદ્ધ 
જોિા મળી છે 

10 
અસ્િીકિણ: સભ્યો પાસેથી મળેલા અપડે્સના આધાિ ેઅગાઉના િમામ િાર્ટિના સોરસુંગ ડેર્ાને અપડેર્ કિિામાં આવ્યો છે. 



  
  

ઉદ્યોગ રર્રકર્ સાઈઝના િલણો 
રિિરિિ લોનની સંખ્યા (લાખમાં) 

રર્રકર્ કદ AMJ' 21 JAS' 21 OND' 21 JFM' 22 AMJ' 22 YoY િૃરદ્ધ દિ % 

0K-10K 10 18 

20 

10 

13 

11 

16 

6 

9 

-40% 

29% 

31% 

153% 

155% 

133% 

144% 

92% 

- 

10K-20K 7 

20K-30K 13 34 25 30 17 

30K-40K 17 48 51 64 43 

40K-50K 11 30 31 39 28 

50K-60K 9 25 24 30 21 

60K િત્તા 9 20 26 34 22 

કુલ 76 195 

157% 

35,299  

-0.4% 

180 

-8% 

39,194 

11% 

224 

24% 

40,080  

2% 

146 

-35% 

39,830  

-1% 

QoQ લોન રિિિણ િૃરદ્ધ દિ % 

બધા િાિિ એર્ીએસ ( ` ) 

- 

35,438  12% 

- QoQ ATS િૃરદ્ધ દિ % - 

 રિિરિિ લોન ના આંકડા 

AMJ' 21 JAS' 21 OND' 21 

30k-40k 

JFM' 22 

5 0k- 6 0k 6 0k િત્તા 

AMJ' 22 

0k-10k 10k-20k 20k-30k 40k- 5 0k 

સૌથી િધુ સંખ્યામા ંલોન 30k-40k રર્રકર્ સાઈઝમાં હેઠળ જાિી કિિામા ંઆિેલ છે અને િેમાં AMJ' 21 થી AMJ' 22 સુધી 
153% િારષટક િૃરદ્ધ જોિા મળી છે. 

AMJ'21 થી AMJ'22 સુધી 12% િધી છે. 
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અસ્િીકિણ: સભ્યો પાસેથી મળેલા અપડે્સના આધાિ ેઅગાઉના િમામ િાર્ટિના સોરસુંગ ડેર્ાને અપડેર્ કિિામાં આવ્યો છે. 



  
  

ઉદ્યોગ જોખમ 
પ્રોફાઇલ 

રિશ્વને જ્ઞાનથી સમૃદ્ધ બનાિે  TM 



  
  

અરશિિાના િલણો 

1-179 રદિસો બાકી છે 

30-59 રદિસ બાકી લેણાં        60--89 રદિસ બાકી લેણા 90-179 રદિસ બાકી લેણાં 1-179 રદિસ બાકી લેણાં રિપોરર્ુંગ  િાર્ટિ 

જૂન' 21 

1-29 રદિસ બાકી લેણાં 

14.90% 10.14% 

5.44% 

3.19% 

1.71% 

1.44% 

3.38% 

1.74% 

2.14% 

1.12% 

1.71% 

3.01% 

2.95% 

3.44% 

2.43% 

1.85% 

31.43% 

18.77% 

13.80% 

8.19% 

સપ્રે્' 21 8.64% 

રડસેમ્બિ' 
21 

5.03% 

માિ' 22 2.93% 

જૂન' 22 2.69% 7.69% 

બાકી લેણાંની અરશિિા  

31.43% 18.77% 13.80% 8.19% 7.69% 

1-179 રદિસ 
િૂિકાળમાં 

જૂન ' 2 1 સપ્રે્ . 2 1 રડસે ' 2 1 માિ ' 22 

9 0-17 9 રદિસ િૂિકાળ 
બાકી 

જૂન ' 22 

1-2 9 રદિસ િૂિકાળ 
બાકી 

30- 59 રદિસ િૂિકાળ 
બાકી 

6 0- 89 રદિસ િૂિકાળ 
બાકી 

જૂન 2021ની સિખામણીમાં જૂન 2022મા ંિમામ અરશિિાની બકેર્માં ઘર્ાડો થયો છે 

રનયિ શ્રેણીના િીિેલા 60-89 રદિસો રસિાય અન્ય િમામ અરશિિાની બકેર્ માચટ 2022 ની સામે  
       જૂન 2022માં ઘર્ી છે. 
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મહત્િાકાંક્ષી 
રજલ્લાઓ 

રિશ્વને જ્ઞાનથી સમૃદ્ધ બનાિેTM 



  

 
  

મહત્િાકાંક્ષી રજલ્લાઓ - 
જૂન 2022 રિહંગાિલોકન 
મહત્િાકાંક્ષી રજલ્લાઓ િૃરદ્ધ રિગિો 30મી જૂન 2021 30મી જૂન 2022 િૃરદ્ધ % 30મી જૂન2022 ના િોજ ે મહત્િાકાંક્ષી 

રજલ્લાઓ ના પોર્ટફોરલયોના બાકી લેણાં  ` 

37,124 કિોડ અન ેિેમાં  જૂન 2021 થી  
જૂન 2022 29% િ ૃ રદ્ધ  ન ો ં ધ ા ઈ  છ ે .  

સરક્રય લેનાિા ની પહોંચ ('000) 

રિિિણ િકમ ( ` કિોડ) 

સરક્રય લોન ('000) 

8,143  

30,353* 

12,730  

28,737  

11.80% 

2.36% 

9,867  

41,025** 

15,031  

37,124  

3.98% 

21% 

35% 

18% 

29% 

- 

મહત્િાકાંક્ષી રજલ્લાઓમા ં સરક્રય     
લેનાિાઓની પહોચં જૂન 2021 થી જૂન 

2022 મા ં21% િધી છે. 
પોર્ટફોરલયો ઉત્કૃિ ( ` કિોડ) 

30+ અપિાધ મહત્િાકાંક્ષી રજલ્લાઓમાં લોન રિિિણ  
મૂલ્ય ` 41,025  કિોડ, જુલાઈ 2021 
થી જૂન 2022 સુધી માં થયુ ંહિુ ં90+ અપિાધ 1.48% - 

બેંકો અને એસએફબીઝની ૩૦+ અને ૯૦+ 
ની અરશિિા ઇન્ડસ્ર્ર ીની ૩૦+ અને ૯૦+ ની 
અરશિિા કિિા મહત્િાકાંક્ષી રજલ્લાઓમાં  
િધાિ ેહિી. 

રિિરિિ િકમ 
( ` . કિોડ) - જુલાઈ'21 થી જૂન'22 

પોર્ટફોરલયો ( ` . કિોડ) - િિીકે પિ જૂન 30, 2022 
16,385 

14,764  

13,493 15,535  

5,412  
5,126  

3,260 
3,120 573 

481 

બેંકો SFBs NBFC - MFIs NBFCs નથી મારે્ નફો MFIs 

30+ અને 90+ પી.ઓ.એસ અરશિિા શાહુકાિ પ્રમાણે        
 

5.29% 

3. 98% 

2.7 8% 

1.34 %  

2.07 % 
1.69% 1.4 8 % 

1.24 % 
0.50 % 

0. 9 7 % 0.42 % 

બેંકો SFBs NBFC - MFIs NBFCs નથી મારે્ નફો MFIs એકંદિ ે

30+ અરશિિા    

15 
નોંધ: *રિિિણ જુલાઈ 2020 થી જૂન 2021 **જુલાઈ 2021 થી જૂન 2022 સુધી રિિિણ ગુનાની ગણિિી POS ના આધાિ ેકિિામાં આિે છે 

6.01% 

90+ અરશિિા    

 



  
  

ઉધાિ લેનાિાઓનંુ 
રિશે્લષણ 

રિશ્વને જ્ઞાનથી સમૃદ્ધ બનાિે TM 



  
  

30 મી જૂન 2022 ના િોજ ેસરક્રય ગ્રાહકો 
દ્વાિા બાકી િકમ 

 

25,548  12,099  23,286  7,524  

44% 

964 69,421  
ના. ના 
ગ્રાહકો 

40% 37% 37% 
35% 

30% 28% 
29% 27% 28% 27% 26% 25% 22% 

20% 22% 21% 
19% 16% 16% 

14% 14% 
12% 11% 

બેંકો SFBs NBFC-MFIs NBFCs નફો ન કિિી MFIs ઈન્ડસ્ર્ર ી 

બાકી િકમ <10k દ્વાિા સરક્રય દેિાદાિોની સંખ્યા 

25k-50k િચ્ચેની બાકી િકમ દ્વાિા સરક્રય દેિાદાિોની સંખ્યા 

10K-25K િચ્ચેની બાકી િકમ દ્વાિા સરક્રય દેિાદાિોની સંખ્યા 

બાકી િકમ >=50k દ્વાિા સરક્રય દેિાદાિોની સંખ્યા 

NBFCs પાસ ે25k-50k બાકી કેરે્ગિીમાં સૌથી િધુ સંખ્યામાં ઋણ લેનાિા છે અને ત્યાિબાદ SFB આિે છે. 

નફો ન કિિી MFIs  રસિાય , 50% થી િધુ ઉધાિ લેનાિાઓ >=25k બાકી કેરે્ગિીમાં આિી િહ્યા છે 
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પૂછ પિછનંુ 
રિશે્લષણ 
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 MFI પૂછપિછ િોલ્યુમ ની 
અનુક્રરમકા 

140 

120 

100 

80 

131 

100 
99 86 81 

57 60 

40 

20 

0 
માિ 21 જૂન 21 સપ્રે્ 21 રડસે 21 માિ 22 જૂન 22 

કોરિડ-19ના બીજા મોજા પછી માઇક્રોફાઇનાન્સ ઉદ્યોગે નિી લોનની પૂછપિછમાં સુધાિો દશાટવ્યો છે 

માચટ 2021 અને જૂન 2022 ની િચ્ચે સપ્રે્મ્બિ 2021 મરહનામાં સૌથી િધુ પૂછપિછ કિિામાં આિી હિી 

જૂન 2021ની સિખામણીમાં જૂન 2022મા ંિધુ સંખ્યામાં પૂછપિછ કિિામા ંઆિી હિી 
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સીડબી રિશે  
િાિિીય લઘુ ઉદ્યોગ રિકાસ બેન્કની સ્થાપના પાલાટમેન્ર્ માં કાયદો પસાિ કિીને ૧૯૯૦ માં કિિામાં આિી હિી. સીડબીને મુખ્ય નાણાકીય સંસ્થા 

િિીકે સેિા કિિાનો અરધકાિ આપિામાં આવ્યો છે અને રિપાંરખયા કાયટસૂરચ પ્રમાણે સૂક્ષ્મ, નાના અને મધ્યમ (એમએસએમઈ સેક્ર્િ) એકમોના 

પ્રસાિ, રિકાસ અને નાણાકીય સિલિો પુિી પાડિાની જિાબદાિી સોપંિામાં આિી છે અને આિીજ સમાન કાયટપ્રણાલી સાથે જોડાયેલી 

સંસ્થાઓ સાથ ેસંકલન કિિાનું કામ સોપંિામા ંઆવ્યું છે.  છેલ્લા ઘણા િષોથી રિરિધ નાણાકીય અને રિકાસના પગલા ંલઈને બેંકે અનેક સ્િિ ે

સમાજના લોકોના જીિનમા ંઉજાસ પાથયો છે, આખા એમએસએમઈ સ્પેક્ર્રમ અને એકમો પિ છાપ છોડી છે, એમએસએમઇ ઇકોરસસ્ર્મની 

નામારંકિ સંસ્થાઓ સાથ ેજોડાયેલી િહી છે. 

રિઝન ૨.૦ અંિગટિ સીડબીએ એમએસએમઈ સેક્ર્િના ઉત્થાન અને ચળિળમાં અગ્રણી િૂરમકા િજિી છે અને એમએસએમઈ સેક્ર્િની 

અસમપ્રમાણિા મારે્ એમએસએમઈ પલ્સ, એમએસએમઈના સ્િાસ્થ્યની દેખિખે મારે્ એમએસએમઈઝ અને રક્રરસડેક્સ, એમએસઇના 

સેરન્ર્મેન્ સ અને મહત્િાકાંક્ષાઓની માપણી મારે્, ઇન્ડસ્ર્ર ી સ્પોર્લાઈર્, એક સમાિેશી રિપોર્ટ  ઇન્ડસ્ર્ર ીના રધિાણ કિનાિાઓ મારે્ રફનરે્ક પલ્સ 

અને  એમએસએમઈ પલ્સ રસિાય જમા િારશની આંિરિક બાબિો જિેીકે રફનરે્ક રધિાણ પ્રિાગ જિેી પહેલ કિલે છે. 

 

 

માઈક્રો ફાઇનાન્સમાાં સીડબીન ાં મહત્વ 

સીડબીએ માઈક્રો ફાઇનાન્સ ચળિળના ઉત્થાન અને સમાિેશી ફાઇનાન્સ ની યોજનાને આગળ ધપાિિાંમાં અગ્રણી િૂરમકા િજિી છે. બેંકો 

દ્વાિા ૩૧ માચટ ૨૦૨૨  સુધીમાં માઈક્રો ફાઇનાન્સ સંરચિ સહાયની પહેલના   િાગરૂપે  કુલ `23,460 કિોડનું રિિિણ કિલે છે જનેા િડે અંદાજ ે

૪.૮૩ કિોડ ગિીબ ગ્રાહકોને લાિ મળ્યો છે. એમએફઆઇઝને મૂડી અને દેિાની સહાય આ સંસ્થાઓને આપિામા ંઆિિા કેપસેીર્ી બનાિિા 

અને િધાિિા મારે્નો મદદ કિિી, કોપોિરે્ આધારિિ સંચાલન અને અનુપાલન જિેી રિચાિણાઓને આત્મસાિ કિિામાં આિી છે. આના 

રસિાય માઈક્રો ફાઇનાન્સ ઇન્ડસ્ર્ર ીને હાથ પકડીને િેની નાજુક  શરૂઆિની અિસ્થામાંથી  એક સંપૂણટ ઇન્ડસ્ર્ર ી િિીકે રિકસાિિા અન ે

પિાકાષ્ઠા સુધી પહોચંાડિામાં અમાિા ૮ મહત્િના િાગીદાિો છે જમેાં એમએફઆઇઝ એસએફબીઝ / યુરનિિસલ બેન્કોનો મહત્િનો ફાળો 

છે. અગત્યની િૂરમકાની શરૂઆિના િાગરૂપે નાની નાની લોનો અને સૂક્ષ્મ રધિાણ સીધે સીધંુ સીડબી દ્વાિા ( િાગીદાિી વ્યિસ્થા થકી ) માકટિ 

િરે્ કિિા ઘણા નીચા વ્યાજ દિ ેસીડબી દ્વાિા પૂરં પાડિામાં આિે છે. આિા પ્રયાસોના િાગરૂપે રપિારમડના નીચલા સ્િિના એકમોને બેંકો 

દ્વાિા નાની રર્કર્ સાઈઝની ૫૦,૦૦૦ થી લઈને ૫,૦૦,૦૦૦ લાખ સુધીની લોન પાર્ટનિશીપ મોડેલના  ઓથા હેઠળ બજાિના દિો કિિા પ્રમાણમાં 

નીચા દિ ેપુિી પાડિામા ંઆિ ેછે. 

ઇક્વિફેક્સ ક્વવશે 

ઇરિફેક્સ (NYSE:EFX) એક િૈરશ્વક, મારહિીના ઉકેલ આપિી કંપની છે જ ે  આધાિિૂિ મારહિી નું  આગિીિીિે  પ્રથથકિણ કિ ેછે  અને 

સંસ્થાઓને અને વ્યરક્તગિોને કંપનીઓને, કમટચાિીઓન ેઅને સિકાિી સંસ્થાઓને આખી દુરનયામાં રિશ્વાસ પૂિટક મહત્િના રનણટયો લેિામા ં

મદદરૂપ થાય છે.  આખી દુરનયામાં િેઓ આગિીિીિે મારહિી િાિિે છે અને ક્લાઉડ રે્રક્નક િડે પૃથ્થકિણ કિ ેછે, અંિદૃટરિ ચકાસે છે અને 

લોકો સુધી પહોચંાડે છે જ ેવ્યિસાયના રનણટયો લેિામાં િધાિ ેમારહિગાિ કિ ેછે. ઇરિફેક્સનું હેડિાર્િ એર્લાન્ર્ામાં આિેલંુ છે િેઓ નોથટ 

અમેરિકાના, સેન્ર્રલ અને સાઉથ અમેરિકા, યુિોપ અને એરશયા અને પેરસરફક રિસ્િાિના ૨૫ દેશોમા ં કામ કિ ે છે અને રનિેશ કિ ે છે. 

ઇરિફેક્સમાં િૈરશ્વક સ્િિ ે૧૧,૦૦૦ કમટચાિીઓ કામ કિ ેછે. િધુ મારહિી મારે્ Equifax.com પિ સંપકટ  કિિો. 

અસ્િીકિણ 

માઈક્રો ફાઇનાન્સ પલ્સ નો (રિપોર્ટ) ઇકિીફેક્સ કે્રરડર્ ઇન્ફોિમેશન સરિટસેસ પ્રાઇિેર્ લી,   (ઇરિફેક્સ) દ્વાિા ઉપલબ્ધ મારહિીના આધાિ ે

િૈયાિ કિિામાં આવ્યો છે. જ ેઉપિોક્તા આ મારહિીને સ્િીકાિ ેછે અને ઉપયોગમાં લે છે િે આ અસ્િીકિણ થી બંધાયેલા છે. આ રિપોર્ટ  જૂન 

૨૦૨૨ ના રદિસે સિાસદ સંસ્થાઓ દ્વાિા પુિી પાડિામાં આિેલી મારહિીના આધાિ ેઇકિીફેક્સ દ્વાિા િૈયાિ  કિિાં આવ્યો છે અિે એ ઉમેિિું 

રનહાયિ જરૂિી છે કે રિપોર્ટ  બનાિિી િખિે ઇકિીફેક્સ પૂિિી કાળજી લે છે, િે આંકડાની ચોકસાઈ, િૂલો અને અિગણના મારે્ અને માઈક્રો 

ફાઇનાન્સ સંસ્થાઓ દ્વાિા પુિી પાડિામાં આિેલી અધૂિી અને અપૂિિી મારહિી મારે્ જિાબદાિ ન ઠેિિી શકાય. િધુમાં ઇકિીફેક્સ રિપોર્ટમા ં

િણટિેલી મારહિીની પયાટપ્તિા અને સંપૂણટિા મારે્ અથિા કોઈ રિરશિ હેિુના ઉપયોગ મારે્ સ્પિ િીિે જિાબદાિ ના ઠેિિી શકાય. 

ઇકિીફેક્સના આ રિપોર્ટના  આધાિ ે કોઈ પણ િીિે કોઈ પણ પ્રકાિની અિજીની અસ્િીકૃરિ મારે્ની િલામણ / સ્િીકિણ / અિગણના મારે્ 

મારહિીના આધાિ,ે જિાબદાિ ગણી શકાશ ેનરહ.  (૧) કોઈ પણ રધિાણ કિિું કે ન કિિું અન ે(૨) લાગિાં િળગિા વ્યરક્ત કે સંસ્થા સાથ ેકોઈ 

પણ નાણાકીય વ્યિહાિ કિિો કે ન કિિો િેની િલામણ મારે્ નથી. આ રિપોર્ટમાં આિિી લેિામાં આિેલી મારહિી કોઈ પણ પ્રકાિની સલાહ 

નથી, ઉપયોગકિાટએ આ મારહિીના આધાિ ે રનણટય લેિા પહેલા પોિાની જાિે મારહિીનું પ્રથથકિણ પોિાની સમજદાિી પ્રમાણે કિિું આ 

રિપોર્ટનું સંચાલન ઘી કે્રરડર્ ઇન્ફોમેશન કંપનીઝ રૂલ્સ અરધરનયમ (રનયમન) ૨૦૦૫, ઘી કે્રરડર્ ઇન્ફોમેશન કંપનીઝ અરધરનયમ ૨૦૦૬, કે્રરડર્ 

ઇન્ફોમેશન કંપનીઝ  રૂલ્સ  ૨૦૦૬. પૂિટ પિિાનગી રિના આ રિપોર્ટનો કોઈ પણ અંશ / િાગ પ્રસારિિ કે પ્રકારશિ કિી શકાશે નહી ંઆ 

રિપોર્ટનું સંચાલન ઘી કે્રરડર્ ઇન્ફોમેશન કંપનીઝ રૂલ્સ અરધરનયમ (રનયમન) ૨૦૦૫, ઘી કે્રરડર્ ઇન્ફોમેશન કંપનીઝ  અરધરનયમ ૨૦૦૬, કે્રરડર્ 

ઇન્ફોમેશન કંપનીઝ  રૂલ્સ  ૨૦૦૬. પૂિટ પિિાનગી રિના આ રિપોર્ટનો કોઈ પણ અંશ / િાગ પ્રસારિિ કે પ્રકારશિ કિી શકાશ ેનહી ં
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સંપકટ  રિગિો 

ઇરિફેક્સ કે્રરડર્ ઇન્ફોમેશન સરિટસીસ પ્રાઇિેર્ રલરમરે્ડ િાિિીય લઘુ ઉદ્યોગ રિકાસ બેન્ક 
યુરનર્ નંબિ 931, િીજો માળ, રબરલ્ડંગ નંબિ 9, 
સોરલરે્િ કોપોિરે્ પાકટ , અંધેિી ઘાર્કોપિ રલંક િોડ, 
અંધેિી (પૂિટ), મુંબઈ - 400 093 

સ્િાિલંબન િિન, પ્લોર્ નંબિ સી-11, 'જી' બ્લોક, 
બાંદ્રા કુલાટ કોમ્પ્લેક્સ, બાંદ્રા (પૂિટ), 
મુંબઈ - 400 051 મહાિાિર  

ર્ોલ રી નંબિ: 1800 2093247 
ecissupport@equifax.com 

ર્ોલ રી નંબિ: 1800 226753 
www.sidbi.in/en 
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