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कायटकािी सािांश  

एमएफआय पल्सची ही 14 वी आवतृ्ती 30 जमन 2022 पयतंच्या कालावधीसाठी ब्युरोकडील प्राप्त डेटा संकलनावर आधाररत आहे. 

समक्ष्मषवत्त उद्योगाची पोटकफोसलओ सशल्लकबाकी 30 जमन 2022 पयतं रु. 266,541 करोड असमन 1,041 लक्ष सकक्रय कजे आणण 
5 करोड अननय सकक्रय ग्राहक आहेत. पोटकफोसलओ सशल्लकबाकीमध्ये बँकांचे योगदान सवाकगधक आहे. एमेजम ’22  ततमाहीमधे 
बँका, एनबीएफसी-एमएफआय आणण लघुषवत्त बॅंका यांचे पोटकफोसलओ सशल्लकबाकीतील योगदान 90% तर  षवतरीत रकमेमधे  
89% आहे. जमन 2021 च्या तुलनेत जमन 2022 पयतं समक्ष्मषवत्त उद्योगात 20% वाढ झाली आणण माचक 2022 ते जमन 2022 
पयतं ततमाही-गत-ततमाही दरात 1% ची वाढ झाली. जमन 2021 च्या तुलनेत जमन 2022 पयतं एनबीएफसीमध्ये सवाकगधक 56% 
ची विकगतविक वाढ झाली.  

ममल्यानुसार षवतरणामध्ये वाषिकक 116% वाढ ददसमन आली तर एमेजम ‘21 ते एमेजम '22 मधे आकारमानानुसार षवतरणात 92% 
वाढ झाली आहे. एमेजम ‘21 ते एमेजम '22 काळात एनबीएफसीमधे षवतरण रकमेच्या बाबतीत सवाकगधक 265% तर संख्येनुसार 
225% वाढ झाली. एमेजम ’21 च्या तुलनेत एमेजम '22 मधे सवाकगधक कजे 30k-40k ततककट आकार शे्रणी अंतगकत जारी केली 
आणण यात 153% ची वाषिकक वाढ ददसमन आली 

जमन 2022 मध्ये जमन 2021 च्या तुलनेत सवक कसमर शे्रणीत घट झाली आहे. माचक 2022च्या तुलनेत जमन 2022 मध्ये 60-89 
डीपीडी वगळता इतर सवक कसमर शे्रणीमध्ये घट झाली आहे. 

महत्वाकांक्षी क्जल्हयांची 30 जमन 2022 पयतं पोटकफोसलओ सशल्लकबाकी रु. 37,124 करोड असमन ती जमन 2021 ते जमन 2022 
पयतं 29% नी वाढली. महत्वाकांक्षी क्जल्हयांमध्ये जुलै 2021 ते जमन 2022 या काळात ₹ 41,025 करोड  ममल्याची कजे षवतरीत 
करण्यात आली. 

25k-50k सशल्लकबाकी शे्रणीत एनबीएफसी कडे सवाकगधक कजकदार असमन त्यानंतर लघुषवत्त बॅंकेकडे आहेत. ना-नफा एमएफआय 
वगळता, 50% पेक्षा जास्त कजकदार >=25k सशल्लकबाकी शे्रणीतील आहेत. 

या आवतृ्तीत आम्ही अनुक्रसमत एमएफआय पतमागणी आकारमान षवश्लेिण सादर केले आहे. कोषवड-19 च्या दसुऱ्या लाटेनंतर 
समक्ष्मषवत्त उद्योगाने नवीन कजक उत्पत्तीत सुधारणा दशकषवली आहे. माचक'21 ते जमन'22 दरम्यान, सप्टेंबर 2021 मध्ये सवाकगधक 
पतमागणी झाली तसेच जमन 2021 च्या तुलनेत जमन 2022 मध्ये अगधक पतमागणी झाली. 
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संक्षेप आणि शब्दावली  
 ATS एदटएस (सरासरी ततकीट आकार) = षवतरीत कजक रवकम / कजाकची संख्या 
 DPD डीपीडी = परतावा ददनांक उलटल्यानंतरचे ददवस  

 सद्यकालीन सशल्लकबाकी पोटकफोसलयो ककंवा उधारकताक ककंवा सकक्रय कजक = 0 ते 179 डीषपडी + नवी खाती + 
वतकमान खाती  

 MFI एमएफआय = मायक्रोफायनॅनस संस्था 
  
 

 POS पीओएस = सशल्लकबाकी पोटकफोसलयो  

 UT यमटी = कें द्रशाससत प्रदेश  

 AD महत्वाकांक्षी क्जल्हे (एडी) - आरोग्य व आहार, सशक्षण, कृिी आणण जलस्रोत, षवत्तीय समावेश, कौशल्य षवकास 
आणण पायाभमत सुषवधांसारख्या संयुवत तनदेशकांच्या दृष्टीने मानव षवकासांक वदृ्दीच्या सुधारणेसाठी जानेवारी 2018 
मध्ये नीती आयोग, भारत सरकारने तनक्श्चत केलेले क्जल्हे (सध्या संख्येने 117). 

 1-179 = 1 to 179 डीपीडी/ सद्यकालीन पीओएस  

 1-29 = 1 to 29 डीपीडी/ सद्यकालीन पीओएस 

 30-59 = 30 to 59 डीपीडी/ सद्यकालीन पीओएस 

 60-89 = 60 to 89 डीपीडी/ सद्यकालीन पीओएस 

 90-179 = 90 to 179 डीपीडी/ सद्यकालीन पीओएस 

 30+ कसमर = 30-179 डीपीडी/ सद्यकालीन पीओएस 

 90+ कसमर = 90-179 डीपीडी/ सद्यकालीन पीओएस 

 एमेजम ‘21 = एषप्रल 2021 ते जमन 2021  

 जुऑस ‘21 = जुलै 2021 ते सप्टेंबर 2021  

 ओएनडड ’21 =ऑवटोबर 2021 ते डडसेंबर 2021 

 जाफेमा ’22 = जानेवारी 2022 ते माचक 2022  

 एमेजम ’22 = एषप्रल 2022 ते जमन 2022  
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सूक्ष्मववत्त उद्योगाचे आशुचचत्र  
यथा 30 जमन 2022   

ना-नफा-   
एमएफआय  

आशुगचर  यथा 30 जमन 2022  बॅंका  लषवबँक एनबीएफसी-
एमएफआय 

एनबीएफसी एकम ण उद्योग  

अननय सकक्रय ग्राहक (‘000) 25,548 12,099 23,286 7,524 964 

1,279 

2,383 

266 

69,421 

सकक्रय कजे (‘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% 

पोटकफोसलयो सशल्लकबाकी (` करोड ) 

षवतरीत रवकम  (` करोड ) एमेजम ’22  

सरासरी ततकीट आकारमान (`) – एमजेम ’22 

30+ कसमर दर (POS) 

90+ कसमर दर (POS) 

45,118 

5.29% 

1.99% 

44,482 

2.02% 

0.79% 

44,380 

2.96% 

1.12% 1.85% 

अननय सकक्रय  सकक्रय कज े('000) 

1,279 

पोटकफोसलयो (₹ करोड) षवतरीत रवकम  
ऋणको  ('000) (₹ करोड) – एमेजम' 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 

Banks SFBs NBFC-MFIs NBFCs Not for Profit MFIs 

समक्ष्मषवत्त उद्योगाची 30 जमन 2022 पोटकफोसलयो सशल्लकबाकी ₹ 266,541 करोड आहे  

पोटकफोसलयो सशल्लकबाकीतील बँकांच 37% योगदान सवोच्च आहे. 

एमेजम ’22 ततमाहीमध ेबॅंका, एनबीएफसी-एमएफआय आणण लघुषवत्त बॅंका याचं पोटकफोसलयो सशल्लकबाकीत 90% योगदान   
असमन षवतरणातील योगदान 89%.  
लघुषवत्तबॅंका, एनबीएफसी व ना-नफा-एमएफआय याचंे सरासरीततकीटआकारमान समक्ष्मषवत्तउद्योगाच्या एटीएस पेक्षा जास्त.  

एनबीएफसी–एमएफआय, एनबीएफसी आणण ना-नफा एमएफआय चे 30+ आणण 90+ कसमरदर उद्योगाच्या एकम ण 
कसमर दाराच्या तुलनेत कमी.  

07 
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सूक्ष्मववत्त उद्योगाचेअवलोकन  
पोर्टफोललयो लशल्लकबाकी (₹ किोड) 

कजकदाता प्रकार  

बॅंका  

Jun’ 21 

95,674 

35,345 

72,856 

16,140 

2,045 

Sep’ 21 

92,725 

36,863 

79,932 

14,621 

1,982 

Dec’ 21 

93,841 

39,675 

84,065 

16,337 

2,260 

Mar’ 22 

102,032 

44,134 

94,481 

19,155 

2,800 

Jun’ 22 

98,445 

44,810 

95,671 

25,232 

2,383 

Y-o-Y growth% 

3% 

लघुषवत्त बॅंका  27% 

31% 

56% 

17% 

20% 

एनबीएफसी-एमएफआय 

एनबीएफसी 

ना-नफा एमएफआय 

एकम ण उद्योग  

ततमाही-दर-ततमाही वाढ  

222,060 226,123 

2% 

236,178 

4% 

262,602 

11% 

266,541 

1% 

कर्टदाता प्रकािानुसाि बार्ािांशचा कल  

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

Portfolio 
Outstanding 
(`crore) 

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% 

Jun' 21 Sep’ 21 Dec’ 21 Mar’ 22 Jun’ 22 

Banks SFBs NBFC-MFIs NBFCs Not for Profit MFIs 

समक्ष्मषवत्त उद्योगात जमन 2021 ते जमन 2022 या काळात 20% वाढ झाली तर माचक 2022 त ेजमन 2022 काळात 1% 
ततमाही-दर-ततमाही दरान ेवाढ झाली.   

एनबीएफसी मध ेजमन 2021 ते जमन 2022 काळात सवोच्च 56% विकगतविक तुलनात्मक वाढ झाली. 
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ववतििाचे कल – संस्था ननहाय  
षवतरीत कजक संख्या (लक्ष) 

कजकदाता प्रकार  

बॅंका 

AMJ' 21 JAS’21 

79 

OND’ 21 JFM’ 22 

94 

AMJ’ 22 

55 42 

10 

19 

4 

70 

29 

65 

13 

3 

लघुषवत्त बॅंका 36 30 21 

एनबीएफसी-
एमएफआय 
           
एनबीएफसी  

69 79 56 

9 17 13 

ना-नफा 
एमएफआय 1 2 4 1 

एकम ण उद्योग 76 195 180 224 146 

कर्टदाता प्रकािानुसाि बार्ािांशचा कल  

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

Disbursement 
Amount (`crore) 

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 OND’ 21 

NBFC-MFIs NBFCs 

JFM’ 22 

Not for Profit MFIs 

AMJ’ 22 

Banks SFBs 

समक्ष्मषवत्त उद्योग कोषवड-19 च्या दसुऱ्या लाटेतमन सावरत असमन एमेजम ’21 ते एमजेम ’22 काळात षवतरणात वाषिकक 116% 
तर संख्ये नुसार 92% वाढ झाली.  
कजकषवतरण संख्या आणण रवकम यामध्ये एमजेम ’21 त ेएमेजम ’22 काळात सवाकत जास्त वाढ एनबीएफसी न ेनोंदवली. 

10 Disclaimer : Sourcing data of all the previous quarters have been updated based on the updates received from the members. 



  
  

उद्योग नतकीर् आकाि – कल 
षवतरीत कजक संख्या (लक्ष) 

ततकीट आकार  AMJ’ 21 JAS’ 21 OND’ 21 JFM’ 22 AMJ’ 22 Y-o-Y growth rate % 

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 Plus 9 20 26 34 22 

एकम ण  76 195 

157% 

35,299 

-0.4% 

180 

-8% 

39,194 

11% 

224 

24% 

40,080 

2% 

146 

-35% 

39,830 

-1% 

ततमाही-दर-ततमाही कजक षवतरणातील वाढ %  
संपमणक भारताचा एटीएस (₹) 

- 

35,438 12% 

-  ततमाही-दर-ततमाही एटीएस वाढ दर % - 

ववतिीत कर्ट संख्या  

AMJ’ 21 JAS’ 21 OND’ 21 

30k-40k 

JFM’ 22 

50k-60k 60k Plus 

AMJ’ 22 

0k-10k 10k-20k 20k-30k 40k-50k 

एमेजम ’21च्या तुलनेत एमेजम '22 मधे सवाकगधक कज े30k-40k ततककटआकार शे्रणीत असमन यात 153% ची वाषिकक वाढ 
ददसमन आली 
एमेजम ’21 च्या तलुनेत एमेजम ’22 मधे सरासरी ततकीट आकारमानात 12% वाढ झाली.  

11 Disclaimer : Sourcing data of all the previous quarters have been updated based on the updates received from the members. 
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कसूि दिाचा कल  

1-179 days past due 

30-59 days past due 60-89 days past due 90-179 days past due 1-179 days past due Reporting Quarter 

Jun’ 21 

1-29 days past due 

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% 

Sep’ 21 8.64% 

Dec’ 21 5.03% 

Mar’ 22 2.93% 

Jun’ 22 2.69% 7.69% 

पितावाददनांक उलर्ल्यानंतिच्या ददवसात कसूि 

31.43% 18.77% 13.80% 8.19% 7.69% 

1-179 days 
past due 

Jun' 21 Sep' 21 Dec' 21 Mar' 22 

90-179 days past due 

Jun' 22 

1-29 days past due 30-59 days past due 60-89 days past due 

जमन 2022 मध्ये जमन 2021 च्या तुलनेत सवक कसमर शे्रणीत घट झाली आहे 

जमन 2022 मध्ये 60-89 डीपीडी वगळता इतर सवक कसमर शे्रणीमध्ये माचक 2022च्या तुलनेत घट झाली.  
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महत्वाकांक्षी जर्ल्हे - 
रू्न 2022 दृष्र्ीक्षेप  
महत्वाकांक्षी क्जल्हे वाढीचा तपशील  30th June 2021 30th June 2022 Growth %  महत्वाकांक्षी क्जल्हयांमधील पोटकफोसलओ 

सशल्लकबाकी 30 जमन 2022 रोजी ₹ 37,124 
करोड असमन जमन 2021 पासमन जमन 2022 पयंत 
ती  29% वाढली.  
 

सकक्रय कजकदार उत्पत्ती ('000) 

षवतरीत रवकम (₹ करोड) 

सकक्रय कजे ('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% 

- 

 जमन 2021 त ेजमन 2022 पयंत महत्वाकांक्षी 
क्जल्हयांमधील सकक्रय कजकदारांमधे 21% नी वाढ 
झाली. 
 पोटकफोसलयो सशल्लकबाकी (₹ करोड) 

30+ कसमर दर  जुलै 2021 त ेजमन 2022 पयंत महत्वाकांक्षी 
क्जल्हयांमध्ये ₹ 41,025 करोड कजकषवतरण झाले. 
 90+ कसमर दर  1.48% - 

 बँका व लघषुवत्त बॅंकाचे 30+ आणण 90+ कसमर    
दर महत्वाकांक्षी क्जल्हयांच्या एकम ण 30+ आणण 90+ 
कसमर दरापके्षा जास्त.  

ववतिीत िक्कम  
(₹ किोड) – रु्लै’21 ते रू्न ’22  

पोर्टफोललयो लशल्लकबाकी (₹.किोड) रू्न 30, 22  
16,385 

14,764 

13,493 15,535 

5,412 
5,126 

3,260 
3,120 573 

481 

Banks SFBs NBFC - MFIs NBFCs Not for Profit MFIs 

कर्टदाता प्रकािानुसाि 30+ आणि 90+ कसूि पोर्टफोललयो लशल्लकबाकी  6.01% 
5.29% 

3.98% 

2.78% 

1.34% 

2.07% 
1.69% 1.48% 

1.24% 
0.50% 

0.97%0.42% 

Banks SFBs NBFC - MFIs NBFCs Not for Profit MFIs Overall 

30+ Delinquency 90+ Delinquency 
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पोर्टफोललयो लशल्लकबाकीनुसाि सक्रक्रय कर्टदाि 
यथा 30 रू्न 2022   

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

44% 

964 69,421 

No. of 
Customers 

40% 37% 37% 
35% 

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

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

14% 14% 
12% 11% 

Banks SFBs NBFC-MFIs NBFCs Not for profit MFIs Indusrty 

<10K  सशल्लकबाकी असणाऱ्या सकक्रय कजकदारांची संख्या  

25K त े50K सशल्लकबाकी असणाऱ्या सकक्रय कजकदारांची संख्या 

10K त े25K सशल्लकबाकी असणाऱ्या सकक्रय कजकदारांची संख्या  

>=50K सशल्लकबाकी असणाऱ्या सकक्रय कजकदारांची संख्या  

25K ते 50K सशल्लकबाकी असणारे सवाकत जास्त ग्राहक एनबीएफसी व त्यानंतर लघुषवत्त बँका यांचे आहेत. 
ना-नफा एमएफआय सशवाय सवांचे 50% पेक्षा जास्त कजकदार >= 25K सशल्लकबाकी शे्रणीत आहेत. 
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अनुक्रलमत सूक्ष्मववत्त पतमागिी आकािमान  
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कोषवड-19 च्या दसुऱ्या लाटेनतंर समक्ष्मषवत्त उद्योगाने पतमागणीत सुधारणा दशकषवली.   

माचक 2021 ते जमन 2022 या कालावधीत सप्टेंबर 2021 या मदहनयात सवाकगधक कजकउत्पत्ती झाली. 
जमन 2021 च्या तुलनेत जमन 2022 मध्ये अगधक पतमागणी करण्यात आली  
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ससडबी षवियी  

भारतीय  लघुउद्योग षवकास बँकेची (ससडबी) स्थापना 1990 साली संसदेच्या अगधतनयमनामानवये झाली. समक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगक्षेराच्या (एमएसइ) प्रोत्साहन, 
षवत्तपुरवठा आणण षवकासाची ततहेरी कायाकवली अमलात आणण्यासाठी आणण तत्सम काये करणाऱ्या संस्थांमध्ये समनवय साधण्यासाठी ससडबीला प्रमखु षवत्तीय संस्था 
म्हणमन कायक करण्यासाठी अगधकृत केलेल ेआहे. इतवया विांमध्ये ततच्या षवषवध षवत्तीय आणण षवकासाच्या उपायांद्वारे बँकेने समाजाच्या षवषवध स्तरांतील लोकांच्या 
जीवनात  स्थान समळषवल ेआहे. ततने एमएसएमइ च्या समग्र वणकपटातील उपक्रमांवर प्रभाव टाकला आहे आणण एमएसएमइच्या पररसंस्थेतील अनेक षवश्वासाहक 
संस्थांशी सलग्न झाली आहे. 
 
क्व्हजन  2.0 अंतगकत ससडबीने एमएसएमइ षवभागाच्या माहीतीची षविमता संबोगधत करताना एमएसएमइ पल्स, एमएसएमइ चे आणण  कक्रसायडेवसचे हेल्थ टॅ्रकर, 
एमएसइ भावना व आकांक्षांच ेमापन, इंडस्ट्री स्पॉटलाइट आणण उद्योगक्षेरांवर एक सवकंि अहवाल आणण कफंटेक पल्स, मायक्रोफायनानस पल्स सशवाय कफंटेक लेंडडगं 
षवभागावरील के्रडीट डेटा अंतरदृष्टी अशा अनेक उपक्रमांचे नेततृ्व केले.  
 
सूक्ष्मववत्त क्षेत्रातील लसडबी  
मायक्रोफायनानस चळवळीला पाठींबा देत समावेशक षवत्तषवियक कायाकवली पुढे नेण्यासाठी ससडबीने अग्रणी भमसमका बजावली आहे. बँकेच्या समक्ष्मषवत्त उपक्रमांतगकत 31 
माचक 2022 पयतं षवतररत केलेली एकत्ररत मदत ₹23,460 करोड आहे, ज्याचा लाभ सुमारे 4.83 करोड घटकांना झाला. एमएफआयना षवत्त पुरवठा आणण समनयायी 
पाठबळ देण्यासह या संस्थांना क्षमता बांधणीचा आधार देऊन अनुपालन ममल्यांकनाच्या साधनांद्वारे कॉपोरेट संस्कृती आत्मसात करण्यात ससडबीची भमसमका  अग्रणी 
राहीली आहे. मायक्रोफायनानस उद्योगाच्या सुरवातीच्या नाजमक  काळात हातात हात घेऊन तो पमणकपण े षवकससत  उद्योग षवभाग होण्यापयकनतचे  पमरक समथकन, 
आमच्या 8 भागीदार एमएफआयना एसएफबीज/् युतनव्हसकल बँवसचे संक्रमणात संचयन करणे. बाजारभावापेक्षा बऱ्यापैकी कमी व्याजदरात थेट ससडबी कडमन (भागीदारी 
करारा द्वारे ) लघु कजांची उपलब्धता करण्याचा समक्ष्म कजक पुरवठ्यातील पथदशी  पुढाकार. ‘प्रयास’ या शीिककांतगकत षपरॅसमडच्या पायथ्याशी असणाऱ्या समक्ष्म 
ऋणकोंसाठी बाजारभावापेक्षा तुलनेने कमी व्याजदरात भागीदारी मॉडेल अंतगकत ₹0.5 लाख त े₹ 5 लाख पयकनतच्या लघु ततकीट आकाराच्या कजांचा षवस्तार ससडबीबँक 
करत आहे.   
 
इजक्वफॅक्स ववषयी  
Equifax (NYSE: EFX) येथ,े आमचा षवश्वास आहे की ज्ञानामुळे प्रगती होते. जागततक डेटा, षवश्लेिण ेआणण तंरज्ञान कंपनी म्हणमन, आम्ही षवत्तीय संस्था,कंपनया, 
कमकचारी आणण सरकारी संस्थांना अगधक आत्मषवश्वासाने महत्त्वपमणक तनणकय घेण्यास मदत करून जागततक अथकव्यवस्थेत महत्त्वाची भमसमका बजावतो. आमचा षवलक्षण 
डेटा, षवश्लेिणे आणण वलाउड तंरज्ञानाचे अनोखे समश्रण लोकांना पुढे नेण्यासाठी सामथ्यकपमणक तनणकयांची अंतदृकष्टी देत.े अटलांटा येथे मुख्यालयअसलेले आणण जगभरातील 
11,000 हमन अगधक कमकचाऱ् यांनी समगथकत, Equifax उत्तर अमरेरका, मध्य आणण दक्षक्षण अमेररका, युरोप आणण आसशया पॅससकफक प्रदेशातील 25 देशांमध्ये कामकाज 
करते ककंवा गुंतवणमक करते. अगधक मादहतीसाठी, Equifax.com ला भेट द्या. 

अस्वीकिि 

मायक्रोफायनानस पल्स (अहवाल) इक्ववफॅवस के्रडीट इनफॉमेशन सषवकसेस प्रायव्हेट सलसमटेड (इक्ववफॅवस) द्वारा तयार करण्यात आले. या अहवालाच्या वापराद्वारे 
वापरकताक  या अस्वीकाराणच्या आधीन राहमन त्याची स्वीकृती देतो. इक्ववफॅवसच ेजे  सभासद आहेत त्या मायक्रोफायनानस संस्थांच्या जमन 2022 च्या पयाकप्त माहीती 
प्रदानावर आणण  त्या माहीतीच्या सषवस्तर तौलकतन प्रकक्रयेवर आधारीत हा अहवाल आहे. इक्ववफॅवस अहवाल तयार करताना पुरेशी काळजी घेत असते. परंत ु
मायक्रोफायनानस संस्थांनी सदर केलेल्या अयोग्य व चुकीच्या माहीतीमुळे अहवालात उद्भवत असलेल्या चुकांबाबत /रुटींबाबत  इक्ववफॅवस उत्तरदायी असम शकत  नाही. 
सशवाय, इक्ववफॅवस अहवालातील माहीतीच्या पमणकतचेी  ककंवा पयाकप्ततेची आणण/ ककंवा कुठल्याही षवसशष्ट उद्देशासाठी त्याच्या उपयुवततेची हमी देत नाही. ककंवा, 
अहवालाच्या कुठल्याही उपयोगासाठी इक्ववफॅवस उत्तरदायी नाही आणण इक्ववफॅवस अशा सवक  उत्तरदाकयत्वाचा स्पष्टपण ेअस्वीकार करते. हा अहवाल कुठल्याही 
उपयोजन,उत्पादन/ पररणामाच्या  नकार/ अस्वीकृती अथवा स्वीकृतीची अनुशंसा करत नाही ककंवा इक्ववफॅवस i)कजक देणे वा न देणे ii) व्यवती संबंगधत/ संस्था संबंगधत 
कुठल्याही आगथकक व्यवहारात उतरण ेवा न उतरण्याची अनुशसंाही करत नाही. या अहवालातील माहीती कुठल्याही प्रकारचा  सल्ला स्थाषपत  करत नाही आणण या 
अहवालातील माहीतीच्या आधारे कुठल्याही प्रकारचा तनणकय घेण्यापमवी वापरकत्याकने त्याच्या मते योग्य असणारे सवक आवश्यक षवश्लेिण केले पाहीजे. या अहवालाचा 
वापर के्रडीट इनफॉमेशन कंपनीज (तनयंरण) कायदा 2005, के्रडीट इनफॉमशेन कंपनीज रेग्युलेशन  2006, के्रडीट इनफॉमेशन कंपनीज रूल्स, 2006   मधील तरतुदी 
द्वारा तनयंत्ररत केला जातो. पमवक परवानगी सशवाय  या अहवालाच्या कुठल्याही भागाच्या प्रती तयार, षवतररत वा प्रकासशत करू नये.  
 
इंग्रजीतमन मराठीत केलेल्या भािांतरात काही अस्पष्टता / तफावत आढळल्यास, इंग्रजीतील संबंगधत मजकम र / संदभक ग्राहय धरला जाईल 
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संपकक  तपशील  

इजक्वफॅक्स के्रडडर् इन्फॉमेशन सववटसेस (प्रा) लललमरे्ड  भाितीय लघु उद्योग ववकास बँक   
यमतनट क्रमांक 931, 3रा मजला, त्रबक्ल्डंग/ इमारत सं 9, 
सॉलीटेअर कापोरेट पाकक , अंधेरी घाटकोपर सलकं रोड, 
अंधेरी (पमवक), मुंबई - 400 093.  

स्वावलंबन भवन, प्लॉट क्र. सी -11, 'जी' ब्लॉक, 
बांद्रा कुलाक कॉम्प्लेवस, बांद्रा (पमवक), 
मुंबई - 400 051 महाराष्ट्र  

र्ोलफ्री क्र.: 1800 2093247 
ecissupport@equifax.com 

र्ोलफ्री क्र: 1800 226753 
www.sidbi.in/en 
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