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व्यापारी कजकप्रितरणात एमएसएमई कजे सतत सिाकत कमी िुडीत दर असलेली कज:े एमएसएमईच्र्ा सवय लवभागातीि कर्य बुडण्र्ाचा दर िा मोठ्र्ा कापोरेर् 

अनुत्पादक मते्तच्र्ा दराांपेक्षा सातत्र्ाने कमीच आिे. सूक्ष्म लवभागातीि एमएसएमई ांचे अनुत्पादक मािमत्ता दर लस्िर आिेत. <10L लतलकर् आकाराच्र्ा सूक्ष्म 

कर्ाांतीि कर्य- बडुीत दराांमध्र्े घसरि पािार्िा लमळािी. मात्र, ििान व मध्र्म लवभागातीि अनुत्पादक मािमते्तचे दर मागीि  तीन लत्रमािीत सतत वाढताना 

लदसत  आिेत.  

 एमएसएमई के्षत्रात सािकजप्रिक के्षत्रातील ि कंांचा िाटा िाढला:   सावयर्लनक ब ांका ब-र्ाच काळपर्ांत सतत त्र्ाांचा बार्ारातीि लिस्सा गमावत िोत्र्ा.  

सावयर्लनक ब ांकाचा वार्ा कमी िोण्र्ामागे एनबीएफसी व लनर्ी ब ांकाांचा वाढता वार्ा िे कारि िोते.. मात्र, लडसें’19 मध्र्े सांपिा-र्ा लत्रमािीत सावयर्लनक के्षत्रातीि 

ब ांकाांचा एमएसएमई कर्यलवतरिात बार्ारातीि वार्ा, मागीि कािी वर्ाांमध्र्े पलिलर्ाांदाच वाढिा आिे. लडसें’19 पर्ांत एकूि एमएसएमई कर्यलवतरिात सावयर्लनक 

के्षत्रातीि ब ांकाांचा वार्ा  49.8 % इतका िोता, ज्र्ात सवायत अलधक वार्ा सूक्ष्म खांडात 59.2 % इतका िोता.  

2019 िषाकत सूक्ष्म खंडात . 92,262 कोटी रुपयांची ििीि कज ेप्रितरीत झाली : धनकोंनी सूक्ष्म लवभागािा  92, 262 कोर्ी रुपर्ाांची नवी करे् लवतरीत 

केिी. लनर्ी व सावयर्लनक के्षत्रातीि ब ांकाांचा  सूक्ष्म लवभागातीि वार्ा नव्र्ा कर्यवार्पाबाबतीत सारखाच असिा तरी वाढीचे कि उप-खांड पातळीवर लवश्लेर्ि 

केलर्ास त्र्ात िक्षिीर् फरक लदसुन र्ेतो.  

2019 मध्य ेसूक्ष्म खंडात महाराष्ट्ट्र राज्याचा सिाकप्रिक िाटा; िव्या कजकप्रितरणात राजस्थाि  राज्यािे सिाकत जलद िाढ िोंदप्रिली:  मिाराष्र, तलमळनाडू, 

आांध्रप्रदेश व तेिांगि र्ा राज्र्ाांनी सूक्ष्म लवभागातीि नव्र्ा कर्यवार्पात सवायलधक वार्ा नोंदलविा. तर रार्स्िान, लदलिी व मध्र् प्रदेश राज्र्ाांनी सूक्ष्म खांडात नव्र्ा 

कर्यवार्पात सवायलधक र्िद वाढ नोंदलविी. मात्र, धनकोंच्र्ा सांवगायनुसार लवश्लेर्ि केलर्ास वेगळे कि लदसनु र्ेतात- उदािरिािय, उत्तर प्रदेशातीि सूक्ष्म 

लवभागातीि कर्यलवतरिावर सावयर्लनक के्षत्रातीि ब ांकाांचे वचयस्व आिे तर, तलमळनाडूत लनर्ी ब ांकाांचे तर रार्स्िान राज्र्ात गैर-ब ांकींग लवत्तीर् कां पनर्ाांचे 

[एनबीएफसी] वचयस्व लदसनु र्ेते. 

 लॉकडाऊिमध्ये संरचिात्मकदृष््टया सशक्त एमएसएमई कमीतकमी िभाप्रित होण्याची शक्यता: िॉकडाऊनचा कोित्र्ािी उद्योगावरीि प्रभाव िा 

अनेक गोष्टींवर अविांबून असेि; मित्वाच्र्ा अनेक घर्काांपैकी दोन घर्क म्ििरे् कर्य वदृ्धी आलि  तरितेची लस्िती. सीएमआर आलि उद्योगाांच्र्ा 

उपर्ोर्न दराांचा अभ्र्ास उपरोक्त घर्क स्तरावर केलर्ास त्र्ाांच्र्ा अांतरांगाच ेसखोि ज्ञान लमळवता र्ेते. र्ीएसर्ीची अांमिबर्ाविी, आर्एि आलि 

एफएस सांकर् आलि अनतु्पादक मािमत्ता दराांमधीि वाढ र्ासारख्र्ा गतकाळातीि घर्नाांच्र्ा पार्श्यभूमीवर उपरोक्त  दोन घर्काांना पारखलर्ावर आम्िी  

लनष्कर्ायवर पोचिो की कमी वदृ्धी आलि उच्च तरिता असिेिे घर्काांचा िकबाकी दर मागीि घर्नाांच्र्ा काळादरम्र्ान व त्र्ानांतरच्र्ा काळात अलतशर् 

कमी िोता.

कायककारी सारांश 

 
02 



 िॉकडाऊनचा प्रभाव आधीच्र्ा घर्नाांिून अलधक स्पष्ट असू शकेि मात्र सरूपि अभ्र्ासाचा मुख्र् लनष्कर्य ’सांरचनात्मकदृष््टर्ा सशक्त एमएसएमई सवायत कमी 

प्रभालवत िोतीि’ िेच साांगतो. िॉकडाऊनच्र्ा आधीची एमएसएमई ांची सांरचनात्मक लस्ितीच्र्ा अभ्र्ासाच्र्ा लनष्कर्ाांनुसार दर 3 पैकी 2 एमएसएमई र्ा 

िॉकडाऊनच्र्ा काळातुन बािेर पडण्र्ासाठी पिुयपिे तर्ार असनु 30% एमएसएमई र्ा भक्कम लस्ितीत आिेत. 

प्रडसें’19 मध्य ेव्यापारी के्रप्रडट एक्स्पोजर ह े64.04 लाख कोटी रुपयाचंे होते ज्यात िप्रतिाप्रषकक िाढ 3.9% दराि ेझाली: भारतातीि एकूि ताळेबांदीर् 

व्र्ापारी के्रलडर् एक्स्पोर्र  ि ेर्ान’े20 च्र्ा समुारास  64.45 िाख कोर्ी रूपर्ाांच ेझािे, रे्  लडसें’19 मध्र् े64.04 िाख कोर्ी रुपर्ाांच ेिोते. र्ात एमएसएमई 

लवभागाचे के्रलडर् एक्स्पोर्र र्ान’े20 मध्र्े रू. 17.75 िाख कोर्ी इतके आिे. मित्वाची नोंद अशी की, मागीि कािी लत्रमािींमध्र्े एमएसएमई लवभागाच्र्ा बिुतके 

उप-खांडात के्रलडर् एक्स्पोर्र मध्र्े घर् झािी आिे. मोठ्र्ा कापोरेर् खांडात के्रलडर् एक्स्पोर्र  46.7 िाख कोर्ी रुपर्ाांचे िोत ेआलि प्रलत वालर्यक वाढ 6.3% 

इतकी िोती. 

 एमएसएमईसाठींचे खेळत्या भांडिलाच्या मयाकदेचे िापर दर कमी होत आहते.: एमएसएमईसाठीच्र्ा खेळत्र्ा भाांडवि मर्ायदेच ेवापर दराच्र्ा पातळीत घर् िोिे 

िे र्ा लवभागासाठीच्र्ा के्रडीर् एक्स्पोर्रिा कमी करण्र्ाच्र्ा कारिाांपैकी एक आिे. लनर्ी के्षत्रातीि ब ांकासाठीच्र्ा वापर दरात घर् िी र्िद गतीने वाढिी तर 

सावयर्लनक के्षत्रातीि ब ांकासाठी सौम्र् रािीिी आिे. 

 

व्यापारी बॅंकाांचे वर्गीकरण हे एन्टीटी पातळीवरच्या के्रडीट एक्स्पोजरच्या आधारे केले आहे. अततशय लहान<10L;  सूक्ष्म1: 1CL-5CL; सूक्ष्म 2: 5CL-1Cr, लहान 1Cr<5 Cr, मध्यम> 1Cr<50Cr, मोठे 50Cr. सकू्ष्म खांडात अततशय लहान, 
सूक्ष्म1  व  सूक्ष्म 2  ववभार्गाांचा समावेश होतो. एमएसएमई हे सुक्षम, लहान आणण मध्यम ववभार्गाांची बेरीज आहे.  
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 र्ान’े20 पर्ांत भारतातीि एकूि ताळेबांदीर् व्र्ापारी कर्य एक्स्पोर्र  64.45 िाख कोर्ी रुपर्े इतका झािा; र्ो लडसें’19 मध्र्े 64.04 िाख कोर्ी रुपर्े इतका 

िोता.र्ान’े20 पर्ांत एमएसएमई लवभागाचे के्रडीर् एक्स्पोर्र 17.75 िाख कोर्ी रुपर्े इतके िोते व एमएसएमईच्र्ा बिुताांश उप-खांडात कर्यपरुवठ्र्ात घर् आढळूनआिी. 

मोठ्र्ा कापोरेर् खांडात र्ाने’20 पर्ांत के्रडीर् एक्स्पोर्र 46.72 िाख कोर्ी रूप र् ेइतके असनु प्रलत वालर्यक वाढ लडसें’18 ते लडसें’192 र्ा कािावधीत 6.3%  इतकी नोंदिी गेिी. 

निशाणी 1: ताळेबंदीय व्यापारी के्रडीट एक्स्पोजर  (लाख कोटी रूपयांमध्ये ) 

 
2 व्र्ापारी कर्ाांचे वगीकरि िे उद्योग पातळीवरच्र्ा के्रडीर् एक्स्पोर्रच्र्ा आधारे केिे आिे. अलतशर् ििान<10L;  सूक्ष्म1: 10L-50L; सूक्ष्म 2: 50L-

1Cr, ििान 1Cr-15 Cr, मध्र्म 15Cr-50Cr, मोठे 50Cr. सूक्ष्म खांडात अलतशर् ििान, सूक्ष्म1  व  सूक्ष्म 2  लवभागाांचा समावेश िोतो.

व्यापारी कजकपुरिठा – 
 पोटकफोप्रलओ आप्रण अिुत्पादक मत्तेचे कल 

 

िप्रतिाप्रषकक िाढ 

जुि’18 

सप्टें’18 

जुि’19 

सप्टें’19 

जािे ’20 

प्रडसें’17 0.75 

मार्च’18 

प्रडसें’18 

माचक’19 

प्रडसें’19 

4.7% 

0.88 

0.83 

0.84 

0.84 

0.89 

0.89 

0.89 

0.92 

0.93 

अप्रत- 

लहाि<रू

10लाख 

सूक्ष्म 1 

रू 10-50  

लाख 

-2.2% 

2.00 

2.05 

2.20 

2.26 

2.23 

1.85 

2.22 

2.15 

1.97 

2.17 

सूक्ष्म 2  

50 

लाख- 

1 कोटी 

-3.6% 

1.50 

1.44 

1.46 

1.26 

1.35 

1.55 

1.37 

1.52 

1.52 

1.41 

लहाि  

रु 1-15 

कोटी 

-1.9% 

8.54 

9.04 

8.39 

8.93 

8.27 

8.74 

8.72 

8.91 

9.16 

7.67 

मध्यम 

रू 15-50 

कोटी 

-2.2% 

4.58 

4.68 

4.56 

4.65 

4.82 

4.32 

4.79 

4.95 

4.74 

4.51 

मोठे 

> रू 50 एकंदरीत 
कोटी 

46.00 

46.30 

42.68 

43.35 

40.61 

46.10 

46.74 

46.72 

39.27 

37.16 

6.3% 

64.80 

65.04 

64.04 

64.85 

64.45 

56.45 

57.60 

53.01 

60.17 

61.63 

3.9% 
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एमएसएमईचा कजक िाजारातील िाटा: सािकजप्रिक क्षेत्रातील ि कंािी गमािलेला  

िाटा पुन्हा प्रमळिला 

सावयर्लनक के्षत्रातीि ब ांका र्ा परांपरेने एमएसएमई के्षत्राच्र्ा मुख्र् धनको रालििेलर्ा आिेत. मागीि कािी लत्रमािींमध्र्े लनर्ी ब ांका व एनबीएफसींनी 

एमएसएमई के्षत्राचा मोठा वार्ा बळकवण्र्ात सावयर्लनक के्षत्रातीि ब ांकाांशी सशक्तपिे स्पधाय केिी आिे. मात्र, लडसें’19 च्र्ा लत्रमािीत र्ा किात बदि 

घडिा असून सावयर्लनक ब ांकाांची लिस्सेदारी सप्र्ें’19 मधीि 48.2%  वरून लडसें’19 मध्र्े 49.8% इतकी झािी आिे. 

निशाणी  2: 2 वर्ाांच्या कालावधीतील धिकोंचा एमएसएमई कजजपुरवठ्यातील प्रमाणबद्ध नि्सा

 

*बाजारातील वाट्याच्या ववश्लेषणासाठी इतर धनकोंना वर्गळण्यात आले आहे 

100% 

90% 

80% 

70% 34 .8%   35 .2% 34 .5% 36 .3% 36 .0% 37 .1% 38 .4% 38 .9%  37 .6% 

60% 

40% 

30% 

20% 

10% 

50% 

0% 

डडसें '17 माचच '18 जुन '18 सप्टें '18 डडसें '18 माचच '19  जुन '19 सप्टें '19 डडसें '19 

10.5% 

54 .7% 53 .7% 53 .8% 51 .2% 49 .9% 48 .9% 49 .0% 48 .2% 49 .8%  

11.1% 

 लडसें'19 मध्रे् सावय. क्षेत्रातीि ब ांकाांनी लिस्सा लमळविा 

11.7% 

पीएसयु  तनजी   एनबीएफसी 

12.5% 14.1% 14.0%  12.6%  12.8% 12.5% 
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ििकोंचा खंडिार िाटा:.सावयर्लनक के्षत्रातीि ब ांका सूक्ष्म लवभागातीि कर्यदाराांना कर्य देिा-र्ा कर्यदात्र्ाांमध्र्े 60% वार्ा घेऊन सवायत प्रभावी रािीलर्ा 

आिेत. सूक्ष्म उद्यमाांच्र्ा लवत्तीर् समावेशनािा सक्षम करण्र्ात सावयर्लनक के्षत्रातीि ब ांकाां मित्वाची भूलमका लनभावत आिेत. ििान खांडात सावयर्लनक के्षत्रातीि 

व लनर्ी ब ांकाांचा वार्ा समान आिे, ज्र्ात प्रत्र्ेकाचा वार्ा 44% आिे. मध्र्म खांड, ज्र्ाकडे मोठ्र्ा लतकीर् आकाराची एमएसएमई करे् आिेत, त्र्ावरिी 

सावयर्लनक ब ांकाांचेच वचयस्व रािीिे आिे. 

निशाणी  3: एमएसएमई नवभागातील कजजवाटपात धिकोंचा वाटा

 
सावच.बॅंका  तनजी बॅंका  एनबीएफसी 

28.9% 59.2% 

11.9% 

सूक्ष्म 

 
सावच.बॅंक तनजी  Banks NBFCs 

43.1% 44.8% 

12% 

लहान  

 
PSBs Private Banks NBFCs 

36.6% 49.3% 

14.1% 

मध्यम 
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सूक्ष्म खंडामध्ये कजक िाटप 

लनशािी 1 वरून  िक्षात र्ेते की, एमएसएमईच्र्ा कर्यवार्पात बिुताांश उप-लवभागाांचे के्रडीर् एक्स्पोर्र िे मागीि कािी लत्रमािीत घर्िे आिे. मात्र, ताज्र्ा  

कर्यवार्पाांचा अभ्र्ासावरून िक्षात र्ेते की  92.3 िर्ार कोर्ी रूपर्ाांचे कर्यवार्प सूक्ष्म लवभागािा
3 2019 र्ा वर्ायत झािे आिे. 

 धिको आनण नतनकट आकारािुसार िवे कजजवाटप: 

एमएसएमईच्र्ा सूक्ष्म कर्य खांडात, अलतशर् ििान लतलकर् आकाराच्र्ा कर्ाांचा ( <10L) वार्ा कर्यवार्पात सवायलधक आिे. वार्प झािेलर्ा रकमेच्र्ा 

सांदभायत, सूक्ष्म-1लतलकर् आकाराच्र्ा कर्ाांचा (10L-50L) वार्ा नव्र्ा कर्यवार्पात सवायलधक आिे. 

   निशाणी 4: सूक्ष्म खंडात झालेल्या िव्या कजजवाटपाचे प्रमाणशीर वाटा

 

व्यापारी कर्ाांच ेवर्गीकरि ह ेउद्योग पातळीवरच्या के्रडीट एक्स्पोर्रच्या आधारे केले आहे. अणतशय लहान<10L;  सूक्ष्म1: 10L-50L; सूक्ष्म 2: 50L-1Cr,. सूक्ष्म खंडात 

अणतशय लहान, सूक्ष्म1  व  सूक्ष्म 2  णवभार्गांचा समावेश होतो. 

सूक्ष्म खंड: 2019 मधील िव्या कजजवाटपाची 

वाटा (रकमेिुसार) 

मायक्रो2 
  
  

सूक्ष्म1 

49% 

अततलहान 
20% 

सूक्ष्म खंड: 2019 मधील िव्या 

कजजवाटपातील वाटा (संख्येिुसार) 

सूक्ष्म1 

29% 

सूक्ष्म2 

10% 

अततलहानl 
61% 
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 एमएसएमई ांच्र्ा सूक्ष्म लवभागािा वार्प केिेलर्ा नव्र्ा कर्ाांच्र्ा रकमेत सावयर्लनक के्षत्रातीि व लनर्ी ब ांकाांचा वार्ा, लशफारसआधारीत धनको प्रकाराच्र्ा 

वगीकरिानसुार [रेफरनस िेंडर र्ाईप], र्वळपास समान आिे. सूक्ष्म लवभागािा केिेलर्ा कर्यवार्पात एनबीएफसींचेिी र्ोगदान आिे. 2019 वर्ायत र्ा 

लवभागािा लदिेलर्ा दर 5 रुपर्े कर्ायतीि 1 रुपर्ा एनबीएफसींनी लदिेिा आिे. 

निशाणी 5: सूक्ष्म नवभागाला केलेल्या िव्या कजजवाटपात धिकोवार वाटा   

मात्र कर्ायच्र्ा आकाराच्र्ा पातळीवर बारकाईने लवश्लेर्ि केलर्ास कि फार वेगळे आढळून र्ेतात. सूक्ष्म खांडात कर्ायच्र्ा आकारानुसार बार्ाराच्र्ा 

नलवनकर्यवार्पातीि धनकोवार वार्र्ात स्पष्टपिे बदि आिेत. रे्वढा मोठा कर्ायचा आकार, लततका र्ास्त वार्ा एनबीएफसी  आलि लनर्ी ब ांकाांनी नव्र्ा 

 कर्यवार्पात बार्ारवार उचििेिा आिे. अगदी ििान खांडातीि (<10L) नव्र्ा कर्यवार्पात सावयर्लनक के्षत्रातीि ब ांका 60% वार्ा लमळवनु आघाडीवर आिेत, तोच 

 वार्ा सूक्ष्म 2 खांडात (50िाख ते 1 कोर्ी) 27% पर्ांत घसरतो.   लनर्ी   ब ांका व एनबीएफसी र्ाांच्र्ा बाबतीत कि उिर् असुन कर्ायच्र्ा आकाराबरोबर त्र्ाांचा 

 बार्ारातीि वार्ािी वाढतो.  

               निशाणी 6: सूक्ष्म नवभागातील िव्या कजजवाटपात कजाांचा आकार आनण धिको यांचा संख्यावार वाटा 

 
08 

 

 2019 वर्ाजतील िव्या कजजवाटपात धिकोंचा 

रक्सकमेिुसार वाटा  

तनजी बॅंका 
38% 

एनबीएफसी 
22% साक्षेबॅंका 

4 0 %  

 2019 मध्ये सूक्ष्म नवभागातील िव्या कजजवाटपात संख्यावार वाटा  

सावचजतनक बॅका  तनजी बॅंका एनबीएफसी 

अततशय लहान सूक्ष्म1 सूक्ष्म 2 

 13%  
22%  23%  

 

27%      

38%   

   

50%  
 

60%    
  

41%      

27%  

       
 



  

 
 

 

राज्य ि ििकोप्रिहाय ििे कजकिाटप 
र्वळपास सवयच राज्र्ाांमध्र्े सूक्ष्म खांडात नवे कर्यवार्प झािेिे आिे.. 2019 मधीि एकूि कर्यवार्पाच्र्ा 80% कर्यवार्प िे आघाडीच्र्ा 15   

 

राज्र्ाांमध्र्े झािे. मिाराष्ट व तलमळनाडूत एकूि नव्र्ा कर्यवार्पाच्र्ा 1/5 कर्यवार्प झािे.  आघाडीच्र्ा 15 राज्र्ात 2018च्र्ा तुिनेत 2019 मध्र्े नव्र्ा 

कर्यवार्पात सवायलधक वाढ रार्स्िान राज्र्ात तर सवायत कमी उलदशा राज्र्ात नोंदिी गेिी.  

निशाणी 7: एमएसएमईचं्या सूक्ष्म कजजवाटप खंडात 2019 मधील राज्यनििाय िवे कजजवाटप 

 2019 मध्य ेएमएसएमईचं्या सूक्ष्म प्रिभागातील िव्या कजकिाटपातील आघाडीची 15  राज्य े

राज्र्   रक्कम  कोर्ी रूपर्ात  % वार्ा प्रलतवालर्यक वाढ 

मिाराष्र 10,293 11% 1% 

तालमळनाडू 8,923 10% -4% 

आांप्र+ तेिांगि 7,031 8% -5% 

गरु्रात 6,673 7% -4% 

उत्तर प्रदेश 6,408 7% -9% 

रार्स्िान 6,052 7% 15% 

कनायर्क 4,653 5% 4% 

लदलिी 4,201 5% 14% 

मध्र् प्रदेश 3,859 4% 10% 

पलिम बांगाि 3,696 4% 3% 

िरर्ािा 3,539 4% -4% 

केरळ 3,429 4% 2% 

पांर्ाब 2,821 3% -9% 

लबिार 1,909 2% -3% 

उलदशा 1,534 2% -13% 

उवयररत राज्र् े 17,240 19% 6% 

मात्र, धनकोच्र्ा प्रकारानुसार लवश्लेर्ि केलर्ास, िे कि राज्र्ागलिक बदि र्ातात. उत्तरप्रदेश, लबिार व उलदशा राज्र्ाांमध्र्े सावयर्लनक ब ांका र्ा सूक्ष्म 

लवभागातीि नव्र्ा कर्यवार्पासाठी मुख्र् धनको आिते. र्ा राज्र्ाांमध्र् ेलनर्ी ब ांका व एनबीएफसी र्ाांच ेर्ोगदान नव्र्ा कर्यवार्पासाठी 23% इतके कमी 

आिे. मात्र, लनर्ी ब ांकाांची भूलमका गरु्रात व तालमळनाडू राज्र्ाांमध्र्े प्रमुख रािीिेिी आिे तर रार्स्िानात बार्ारातीि मुख्र् खेळाडू एनबीएफसी 

आिेत. 
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निशाणी 8: 2019 मध्ये धिकोंचा सूक्ष्म कजाजबाबतीत िव्या कजजवाटपातील राज्यवार वाटा

 

मिारा ष्र  

 तालमळना डू  

आांप्र+तेिांगि  

उत्तर प्रदेश   

गुर्रात   

रार्स्िान  

कनाय र्क  

लदलिी   

मध्र् प्रदेश  

  प्रलिम बांगाि  

 िरर्ािा  

केरळ  

पांर्ाब  

लबिार  

उलदशा  

 

      लबिार  

उदीशा  

सूक्ष्म खांड:  2019 मध्रे् धनकोंचा नव्र्ा कर्यवार्पातीि राज्र्वार वार्ा 

22% 

29% 

33% 

33% 

3 6 %  

3 6 %  

4 5 %  

40% 

41% 

44% 

48% 

51% 

57% 

PSBs Private NBFC 

71% 

77% 

30% 

46% 

26% 

36% 

44% 

44% 

37% 

49% 

33% 

40% 

40% 

28% 

42% 

41% 

18% 

34% 

32% 

17% 

28% 

23% 

23% 

22% 

22% 

16% 

16% 

15% 

12% 

10% 

6% 

6% 
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तरलता प्रस्थती 

एमएसएमई लवभागातीि एकूि िकबाकी आकुां चन पावण्र्ामागीि कारिाांमध्र्े एकूिच खांडात खेळत्र्ा भाांडविाच्र्ा वापरात झािेिी घर् िे एक कारि आिे. 

खेळत्र्ा भाांडविाच्र्ा वापराची व्र्ाख्र्ा एकूि िकबाकी रकमेचे खेळत्र्ा भाांडविासाठीच्र्ा कर्ाांसाठी मानर् एकूि कर्य मर्ायदेशी असिेिे  प्रमाि अशी केिी 

र्ाते.  लडसें’17 ते लडसें19 र्ा कािखांडात लभनन धनको सांवगायतीि लवलवध एमएसएमई लवभागाांतीि खेळत्र्ा भाांडविाच्र्ा वापराचे लनरीक्षि केिे आिे. र्ा 

अभ्र्ासानुसार असे िक्षात र्ेते की, सावयर्लनक ब ांकाांसाठी खेळत्र्ा भाांडविाच्र्ा मर्ायदा, अलतििान लवभागाचा अपवाद वगळता, सांपूिय खांडात घसरलर्ा 

आिेत. मात्र सावयर्लनक ब ांकाबाबतीत वापर पातळ्र्ातीि घर् अलतशर् सौम्र् आिे. मात्र, लनर्ी ब ांकाांबाबतीत िी घसरि तीव्र आिे. 

निशाणी 9:  खेळते भांडवल मयाजदांसाठीचा सावजजनिक ब कंाचा वापर दर 

 

 

 

 

निशाणी 10:  खेळते भांडवल मयाजदांसाठी निजी ब कंांचा वापर दर 

 तिालप, धनकोंद्वारे कर्यमांर्रुी अव्र्ाित आिे. सावयर्लनक के्षत्रातीि ब ांकाांनी त्र्ाांच्र्ा लडसें’18 मधीि एमएसएमई कडून र्ेिे रकमाांपैकी 17%  नवे 

कर्य/नवीनीकरिाच्र्ा रुपात 2019 मध्र्े लदिे आिेत. लनर्ी ब ांकाांनी त्र्ाांच्र्ा लडसें’18 मधीि त्र्ाांच्र्ा एमएसएमई कडून र्ेिे रकमाांपैकी 20 % कर्य रुपात 2019 

मध्र्े लदिी आि.ेतिालप, एनबीएफसी त्र्ाांच्र्ा सध्र्ाच्र्ा तरिता सांकर्ामुळे मागे रालििे असिे तरी एनबीएफसींनी केिेिे कर्यवार्प, लडसें’18 च्र्ा प्रमािात, 

र्ेिे रकमेचे प्रमाि 31% इतके आिे. 
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       खेळते भाांडवि मर्ायदा वापराच्र्ा दरात झािेिी घर् लनर्ी ब ांकाांबाबतीत तीव्र आिे 

64% 

75% 

65% 

55% 

45% 

75% 

85% 

49% 

55% 

 

53% 

70% 69% 70% 

 

57% 
55% 

अततलहान सूक्ष्म1 सूक्ष्म2 लहान मध्यम 

डडसें-17 

डडसें -18 

डडसें-19 



 

w

 

 व्यापारी कजकिाटपातील अिुत्पादक मालमते्तचे कल 

अनुत्पादक मािमते्तचा दर व्र्ापारी कर्यवार्पात र्ान’े20 मध्र्े 17.4% आलि लडसें’19 मध्र्े 17.3% इतका िोता, र्ो लडसें’18 िा17.5% इतका कमी िोता, मात्र 

िाच दर सप्र्ें’19 च्र्ा 16.8% तुिनते अलधक आि.े वगे-वगेळ्र्ा लवभागाांच्र्ा सखोि लवश्लेर्िानांतर असे कळते की सूक्ष्म1 सूक्ष्म2 आलि ििान लवभागातीि 

अनुत्पादक मािमते्तच ेदर त्र्ा - त्र्ा खांडाच्र्ा मर्ायदेतच रािीिे. 

एमएसएमई लवभागाांतगयत, मोठ्र्ा आकाराच्र्ा कर्ाांचे अनुत्पादक मािमत्ता दर अलधक आिेत. र्ा किािा अपवाद आिे तो अलतििान लवभागाचा (10 िाख पेक्षा 

कमी आकाराची करे्) ज्र्ात लडसें’19 मध्र्े अनुत्पादक मािमत्ता दर 11.3% इतका आिे. मध्र्म आलि मोठे कापोरेर् खांडाांच्र्ा अनुत्पादक मािमते्तच ेदर सदु्धा  

सप्र्ें’19 च्र्ा तुिनते लडसें19 मध्र्े अनुक्रमे 18.7% व 19.1% इतके िोत.े  

 

निशाणी 11:  खंडवार अिुत्पादक मालमत्ता दर 

 

16.0% 

 
16.7% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

सिक ििकोंमध्य ेएमएसएमईसंिंिी अिुत्पादक मालमत्तेचा दर:  एमएसएमई खंडात प्रिजी ि कंा अिुत्पादक मालमत्तेची पातळी 3% - 5% र्ा सीमेत 

दशयलवतात. र्ामध्र्,े नव्र्ा लनर्ी ब ांकानी सरासरीत सवायत िकबाकी दर दशयलविे आिते. सावय. के्षत्रातीि ब ांकाच ेअनुत्पादक मते्तच ेदर ि ेलडसें’18 च्र्ा 18.1% 

पासनु लडसें’19मध्र् े18.7% इतके वाढिे आिेत. एनबीएफसींनी लडसें’19 मध्र्े सांपिा-र्ा लत्रमािीत अनुत्पादक मािमत्ता दरात वाढ नोंदलविी आि.े 

11.3%१२1212 

12 



निशाणी 12: धिकोंच्या प्रकारािुसार एमएसएमई नवभागातील अिुत्पादक मालमत्ता दर

 

18.1% 18.7% 20.0% 

35.0% 
29.2% 

30.0% 

25.0% 

17.7% 
20.0% 

11.7% 15.0% 
9.6% 

7.4% 10.0% 5.7% 

5.0% 
6.8% 

0.0% 

13 

ििान व मध्र्म लवभागाांच्र्ा तुिनेत सूक्ष्म खांडात अनुत्पादक मािमते्तच े दर कमी आिेत. मध्र्म आकाराच्र्ा सवय एमएसएमई उद्योगाांच ेअनुत्पादक 

मािमत्ता दर सवायलधक आिेत. 

निशाणी 13: धिकोंच्या प्रकारािुसार एमएसएमई के्षत्रातील अिु. मालमत्तेचे दर 

मध्र्म आकाराच्र्ा एमएसएमई उद्योगाांत अन.ुमािमते्तच ेदर सवायलधक 

सूक्ष्म लहान मध्यम 

4.2% 4.4% 

सावच.बॅंका तनजी एनबीएफसी 

लनर्ी ब ांका व एनबीएफसी र्ाांच्र्ा अनुत्पादक मािमत्ता दरात वाढ 

18.0% 

16.0% 

14.0% 

12.0% 

10.0% 

8.0% 

6.0% 

4.0% 

2.0% 

0.0% 

16.6% 

7.3% 

5.0% 
3.8% 3.5% 

4.9% 

7.6% 

सावच. बॅंका तनजी बॅंका एनबीएफसी  

   डडसें'17   माचच'18 जुन18    सप्टें '18  डडसें'18  माचच'19  जुन'19    सप्टें '19      डडसें'19 



सपंादिप्रिषयक जोखीमांच ेस्िरूप 

र्री, सवय प्रकारच्र्ा धनकोंच्र्ा बाबतीत कर्य िकबाकीत वाढ झािी आिे आलि  मांदीचे दषु्पररिाम आलि कोवीड-19 मिामारीमुळे   अनुत्पादक मािमत्ता 

दर आिखी  उसळिे शक्र् आिे. मात्र, नव्र्ा एमएसएमई कर्यमांर्रुीची कर्यगुिवत्ता सावयर्लनक ब ांकाांत लस्िरपिे सधुारत आिे, मात्र एनबीएफसी आलि लनर्ी 

ब ांकाांच्र्ा बाबतीत र्ा लस्ितीत घसरि लदसत आिे.  

निशाणी 14: एमएसएमईचंे संपूणज धिकोंमधील कजज-संपादिाचे ्वरूप 

 10.4% 8.8% 9.3% 9.8% 14.2% 

 64.3% 64.0% 65.3% 66.9% 59.9% 

 25.3% 24.3% 26.2% 25.9% 25.4% 

14 

सुपर-प्राईम: सीएमआर-1 ते 3; प्राईम: सीएमआर-4 ते 6; सब-प्राईम: सीएमआर-7 ते 10 

डडसें-18 माचच-19 जुन-19 सप्टें-19             डडसें-19 
19 

एनबीएफसींसाठी सांपादन शे्रिींच ेलवतरि 

सावय. ब ांकासाठी सांपादन श्रेिीचे लवतरि लनर्ी ब ांकासाठी ब ांकासाठी सांपादन शे्रिीचे लवतरि 



 

मागीि कािी वर्ायत भारताचा कर्य उद्योग- लवमुद्रीकरि, र्ीएसर्ीची अांमिबर्ाविी, 2018 मध्र्े कर्ायत सशक्त वाढ, सावय. के्षत्रातीि ब ांकासाठी पीसीए रचना, 

एनबीएफसी के्षत्रात रोखतेचे सांकर् व त्र्ानांतरची आलियक मांदी व आताचे कोवीड-19 मिामारी र्ासारख्र्ा लभनन पररलस्ितींचा साक्षीदार रािीिा आिे. चाांगलर्ा 

कर्यदाराांचा शोध घेिे व त्र्ाांना लनधी परुलविेिी मित्वाचे आिे - एमएसएमई उद्योग ज्र्ाांनी सतत सशक्त सांरचनात्मक लस्िती दाखलविी आिे, त्र्ाांना सध्र्ाच्र्ा 

पररलस्ितीत आलियक सिाय्र् लमळिे र्ोग्र्च आिे. अभ्र्ासाचा उद्देश अशा एमएसएमई ांचे वगीकरि करिे आिे, रे् मिामारीदरम्र्ान व त्र्ानांतरच्र्ा मांदीिा तोंड 

देण्र्ास सांरचनात्मकदृष््टर्ा सशक्त आिेत. सांरचनात्मकदृष्टर्ा सशक्त एमएसएमई उद्योगात कािी समान लवत्तीर् वतयन पद्धती असिार आिेत. 

1. त्र्ाांच्र्ा कर्ायची पातळी कमी असिार आिे आलि त्र्ामुळे अशा एमएसएमई कर्यदाराांकडे िकबाकीिी कमी असिार आि.े र्री ररझव्िय ब ांकेने 

अिीकडे िफ्ते चकुलवण्र्ासाठी लविांबावलध लदिा आिे ज्र्ामुळे सवय प्रकारच्र्ा कर्यदाराांना मदत िोिार आिे. र्ाळेबांदीच्र्ा लस्ितीत प्रवेश 

करिारा असा उद्योग ज्र्ावर कर्ायचे ओझे आिे, आधीच कािीसा तिावपूिय लस्ितीतुन गेिा असिार आलि र्ामुळे कुठलर्ा न कुठलर्ा रुपात 

त्र्ाच्र्ा व्र्ावसालर्क प्रारूपावर प्रभाव पडिा असिार आिे, र्ाची नोंद घेिे मित्वाच ेआिे.  

2.  सशक्त सांरचना असिा-र्ा एमएसएमई उद्योगाांमध्र्े तरितेचे प्रमाि उच्च असेि. परुवठा साखळी िाक्षलिक अिायने ठप्प झािी आि,े ज्र्ामुळे 

खेळत्र्ा भाांडविातीि दरी वाढत चाििी आिे. उच्च तरिता असिेिे कर्यदार ि ेतािलर्ा गेिेलर्ा खेळते भाांडविचक्राांना चािलवण्र्ासाठी अलधक 

चाांगलर्ा लस्ितीत असतीि. उच्च तरिता कर्यदार त्र्ाांच्र्ा मर्ायदा कमी वापरत असलर्ान ेउपर्ोलर्ता [Utilization] दर िे कर्यदाराच्र्ा तरिता 

लस्ितीकडे इर्ारा करू शकतात. 

  

सांरचनात्मकदृष्टर्ा सशक्त लवरुद्ध सांरचनात्मकदृष््टर्ा कमर्ोर उद्योगाांच्र्ा बाबतीत पूवयकिन करण्र्ाचे मापदांड ओळखण्र्ासाठी एमएसएमईचा िकबाकी दर दोन प्रसांगात 

मोर्िा र्ातो. सीएमआर [लसलबि एमएसएमई शे्रिी] आलि एमएसएमई ांची पत उपर्ोलर्ता िी दोन प्रसांगातुन मोर्िी र्ातात – प्रसांग – 1 -  ज्र्ात र्ीएसर्ीिा र्िैु-2017 

च्र्ा लत्रमािीत सरुू करण्र्ात आिे आलि प्रसांग-२ असा कािखांड रे्व्िा कर्ायची वाढ सवोच्च िोती मात्र एमएसएमईच्र्ा वाढीिा माचय 2019 नांतर ओिोर्ी िागिी. प्रसांग-1 

िा  र्िैु’17 [कािावधी] ते र्नु’18 [कािावधी+12] तर प्रसांग 2 िा र्िैु’18 ते र्नु’19 र्ा कािावधीचा आिे. लदिेलर्ा कािावधीत [र्ी] वर सक्रीर् उद्योगाांचा सीएमआर व 

उपर्ोलर्ता पातळीच े लवश्लेर्ि केिे आिे आलि त्र्ाांचा िकबाकी दराचे 12 मलिनर्ाांनांतर लनरीक्षि केिे आिे. िे प्रसांग  एमएसएमई कर्यवार्प कके्षत नर्ीकच्र्ा काळात 

घडिेलर्ा तिावकारक प्रसांगाांचा समावशे करण्र्ासाठी लनवडिे आिेत. र्िैु’17 िा र्ीएसर्ी अांमिबर्ाविीचा कािावधी िोता रे्व्िा  एमएसएमई ांनी औपचाररक कर्यवार्प 

प्रिािीत प्रवेश केिा. सप्र्ेंबर’18 िा IL&FS च्र्ा घर्ना एनबीएफसी सांकर्ाचा प्रारांभ िोता. एमएसएमई के्षत्राच्र्ा कर्यमागिीतीि वाढ िी माचय-2019 नांतर मांदावण्र्ास 

सरुूवातझािी. 

सकंटकाळात सरंचिात्मकदृष्टया सशक्त 

एमएसएमई 
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 CMR-1 त े 5 मधीि उद्योगाांना लनम्न र्ोखीम खांड असे वगीकृत केिे 

असून CMR-6 ते10 र्ाांना उच्च र्ोखीम खांड असे वगीकृत केिे आि.े  

र्िैु ’17मध्र्े, एमएसएमई ांपैकी 68%  CMR- 1 ते 5 मध्र्े िोते तर उवयररत  

32% CMR-6 त े10 शे्रिीत िोते.  दसु-र्ा प्रसांगात एमएसएमई ांपैकी 64% ि े

लनम्न र्ोखीम CMR शे्रिीत तर 36% उच्च र्ोखीम शे्रिीत िोत.े  

 एमएसएमई ांना 70% (<70%) आलि >70% पेक्षा कमीच्र्ा उपर्ोलर्ता 

स्तराच्र्ा आधारावर आिखी वगीकृत केिे आि.े  प्रसांग 1 मध्र् ेर्िैु 

’17 मध्र् ेएमएसएमई ांपैकी 53% िे  <70% वगायत तर प्रसांग 2 मध्र्े 

43% एमएसएमई िे वरीि वगायत िोत.े

47.4% जुलै '18 

 35.7% 64.3% 
56.7% 

जुलै '17 
52.6% 

70%+ <70% सीएमआरअ1 ते 5  सीएमआर 6 
to 10 

 
 
प्रिशाणी 15: दोि प्रस्थतीत शे्रणी आप्रण उपयोप्रजता दरांचे प्रितरण 

एमएसएमईंर्े वितरण 
एमएसएमईंर्े  जुलै’17 आणण जुल’ै18 मधील वितरण 

जुलै’17 
 32.2% 43.3% 

जुलै '18 

67.8% 
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िसगं 1: जुि’18 मिील थकिाकी दर 

  र्िैु’17 मधीि सक्रीर् एमएसएमई ांच े ऋिभारीत्व आलि तरिता-लचत्रावर लवचार केिा आिे आलि 1 वर्ायनांतरच्र्ा िकबाकी दराचे र्नु’18 चे लनरीक्षि 

केिे आि.े 

अभ्र्ासावरून  असे िक्षात र्ेते की, रे् उद्योग सीएमआर-1 ते 5 र्ोखीम शे्रिीत र्िैु’17 मध्र्े िोते, त्र्ाांचा 1 वर्ायनांतरचा िकबाकी दर 4.7%  िोता, तर 

सीएमआर-6 त े10 मधीि उद्योगाांचा िकबाकी दर र्ाच कािावधीसाठी 31% इतका िोता. उपर्ोर्नािा तरिता उपार् म्ििनु वापरलर्ास असे आढळून 

आिे की <70% आलि >=70% मधीि उद्योगाांच्र्ा िकबाकी दरात मोठे अांतर आिे. कमी र्ोखीमेच्र्ा एमएसएमई (सीएमआर 1-5) उद्योगाांतीि, 

कर्यमर्ायदेच्र्ा <70% पर्ांतचा वापर असिारे कमी कर्य वापर मर्ायदा असिेिे उद्योग िे 3.8% चा िकबाकी दर दशयलवत सांर्लुक्तकपिे लस्िर आिेत.  मात्र, 

कमी र्ोखीम शे्रिीत तिा उच्च कर्य वापर असिेलर्ा एमएसएमई ांचा िकबाकी दर उच्च म्ििरे् 5.6% इतका आिे. िकबाकी दराची व्र्ाख्र्ा िफ्ता 

फेडण्र्ास 1 लदवसाच्र्ा उलशरापासुन ते अनुत्पादक मािमते्तत समालवष्ट िोण्र्ापर्ांतच्र्ा कािावधीशी कर्यदाराांचे असिारे प्रमाि अशी केिी आिे. 

 र्िैु’17 मध्र्े सीएमआर -6 ते 10 शे्रिीत असिेिे एमएसएमई उद्योग, ज्र्ाांचा वापर दर कमी िोता त्र्ाांचा िकबाकी दर 34% इतका आिे, तर अशा 

उद्योगाांसाठी ज्र्ाांची वापर पातळी  >=70% आिे, त्र्ाांचा िकबाकी दर 30% आिे.  

प्रिशाणी 16:  िसंग 1 मिील थकिाकी दर (कालाििी: जुलै’17 त ेजुि’18) 

                                              जुलै’17                 जुि’18 

िकबाकी दर 3.8%  

िकबाकी दर : 5.6%  

िकबाकी दर: 34% :  

िकबाकी दर : 30% 

सी एम आर - 1 ते 5 

थकबाकी दर: 4.7% 
िापर दर>=70% 

िापर दर <70% 

एमएसएम
ई 

सीएमआर - 6 ते 
10 

थकबाकी दर: 31% 
िापर दर>=70% 

िापर दर<70% 
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िसगं 2:  जुि’19 मिील  थकिाकी  दर 

 र्िैु’18 मधीि सक्रीर् एमएसएमई ांच े ऋिभारीत्व आलि तरिता- लचत्रावर लवचार केिा आिे आलि 1 वर्ायनांतरच्र्ा िकबाकी दराचे र्नु’19 चे लनरीक्षि 

केिे आि.े 

र्ा अभ्र्ासावरून िक्षात र्ेते की, रे् उद्योग सीएमआर-1 ते 5 र्ोखीम शे्रिीत र्िैु’18 मध्र्े िोते, त्र्ाांचा 1 वर्ायनांतरचा िकबाकी दर 6.7%  िोता, तर 

सीएमआर-6 त े10 मधीि उद्योगाांचा िकबाकी दर र्ाच कािावधीसाठी 34% इतका िोता.  कमी र्ोखीमेच्र्ा एमएसएमई (सीएमआर 1-5) उद्योगाांतीि, 

कर्यमर्ायदेचा <70% पर्ांतचा वापर असिारे कमी कर्य- वापर -मर्ायदा असिेिे उद्योग िे 5.6 % चा िकबाकी दर दशयलवतात. मात्र, लनम्न र्ोखीम शे्रिीत तिा 

उच्च कर्य वापर असिेलर्ा एमएसएमई ांचा िकबाकी दर उच्च म्ििरे् 8.1% इतका आिे.  

र्िैु’18 मध्र्े सीएमआर -6 त े 10 शे्रिीत असिेिे एमएसएमई ज्र्ाांचा वापर दर कमी िोता त्र्ाांचा िकबाकी दर 37% इतका आिे, तर अशा 

उद्योगाांसाठी ज्र्ाांची वापर पातळी  >=70% आिे, त्र्ाांचा िकबाकी दर 33% आिे. 

प्रिशाणी 17: िसंग 2 मिील थकिाकी दर ( कालाििी: जुलै ’18 त ेजुि ’19) 

िकबाकी दर: 5.6% 

िकबाकी दर: 8.1% 

िकबाकी दर: 37% 

िकबाकी दर: 33% 

  

दोनिी प्रसांगात पालििे गेिे की, सीएमआर-1-5 शे्रिीत र्ेिा-र्ा उद्योगाांचा समुि सवायत लस्िर समुि आिे व र्ावर उपर्ोलर्ता घर्क लमळवलर्ास, िकबाकी दर 

खुप अलधक वाढिेिे लदसतात. त्र्ामुळे  सध्र्ाच्र्ा बदित्र्ा लस्ितीत कर्य सांलनर्ांत्रिाचा भाग म्ििून बदित्र्ा सीएमआर आलि रोखतेचा माग ठेविे फार 

आवश्र्क आि.े

िापर दर<70% 

िापर दर >=70% 

िापर दर <70% 

िापर दर >=70% 

        सीएमआर - 1 त े5 

थकबाकी: 6.7% 

 एमएसएमई 

सीएमआर - 6 
tअते10 

थकबकी दर: 34% 
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एमएसएमईचंी सध्याची तरलता आप्रण ऋणभाररतता प्रस्थती 

  र्ानेवारी’ 20 रोर्ी, सक्रीर् एमएसएमई ांपैकी 63%  सांरचनात्मकदृष्टर्ा सशक्त र्ोखीम खांडात म्ििरे् सीएमआर-1 ते 5 मध्र्े असून 37% एमएसएमई 

सीएमआर-6 त े 10 मध्र्े आिेत. र्ा उद्योगाांच्र्ा खेळत े भाांडवि मर्ायदाांच्र्ा उपर्ोलर्ता दराांचेिी लवश्लेर्ि केिे आिे. एकूि एमएसएमई ांपैकी 31%  

सांरचनात्मकदृष्टर्ा अलतशर् सशक्त खांडात (सीएमआर-1 ते 5 आलि <70% खेळते भाांडवि उपर्ोर्न पातळी) मध्र्े आिेत र्ो कर्यदाराांना र्ा खांडािा 

चाांगिी पोर्यफोिीर्ो गिुवत्ता सलुनलित करतो लशवार् पत देण्र्ाच्र्ा चाांगलर्ा सांधीिी प्रदान करतो.  

प्रिशाणी 18: जािेिारी’20 मध्य ेएमएसएमईचंे प्रितरण 

 

 

कजजदारांचे नवतरण 

22.3% 
30.7% 

14.7% 

32.3% 

सीएमआर - 1 ते 5 आणण U: <70%सीएमआर - 1 ते 5 आणण U: >=70% 

सीएमआर - 6 ते 10 आणण U: <70% सीएमआर - 6 ते 10 आणण U: >=70% 
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 भारताच्र्ा ब ांका आलि पत सांस्िाांनी भारताच्र्ा एमएसएमई के्षत्रािा बळकर् करण्र्ात मित्वाची भूलमका लनभाविी आिे. मागीि 2 वर्ायत, एमएसएमई के्षत्राच े

ताळेबांदीर् के्रलडर् एक्सपोर्र वाढून रू. 2 िाख कोर्ी झािी आिे. सूक्ष्म खांड [सरासरी के्रलडर् एक्सपोर्र< 1 कोर्ी) सवायत मोठा िाभािी असून, र्ा खांडािा 

2019 मध्र्े एकूि कर्यवार्प 92,262 कोर्ी रुपर्ाांचे झािे आिे. प्रत्र्ेक धनकोने अलदवतीर् भूलमका लनभाविी आिे, मग एनबीएफसींसाठी रार्स्िान असो, 

लनर्ी ब ांकाांसाठी तलमळनाडू असो लकां वा सावय. ब ांकाचा बार्ारातीि सवायलधक वार्ा असो. तसेच कोवीड मिामारीसारख्र्ा आव्िानात्मक पररलस्ितींमध्र्े ब ांका व 

पत सांस्िा एमएसएमई के्षत्राशी असिेिे त्र्ाांचे नाते बळकर् करिा-र्ा सांधी शोधून काढतीिच. 

एमएसएमई ांच्र्ा नफ्र्ावर  कोवीड मिामारीच्र्ा पररिामी बार्ारातीि मागिी घर्लर्ामुळे आलि नव्र्ा पद्धतींनी काम करावे िागत असलर्ामुळे  पररचािन खचय 

वाढलर्ाने  पररिाम िोिारच आिे. अशा पररलस्ितीत, लविांबावलध देण्र्ाचा ररर्व्िय ब ांकेचा आदेश असिा तरी, आव्िान आिे ते लविांबावलधचा वापर आपलर्ा 

रोकड प्रवािािा परत लमळविा-र्ा एमएसएमई ांना, फक्त िकबाकीचे चक्र र्ाळण्र्ाचा प्रर्त्न करिा-र्ा एमएसएमई ांपासनु वेगळे करण्र्ाचे!  र्ीएसर्ी कार्ायनवर्न 

आलि IL&FS सांकर् र्ासारख्र्ा घर्नाांवर आधाररत  पररलस्िती चाचिी अभ्र्ास सांरचनात्मकदृष्टर्ा सशक्त एमएसएमई नेिमीच वादळातुन माग काढत पढेु 

र्ातात,िेचसचुलवतो! 

निष्कर्ज 
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प्रसडिी [ SIDBI] िद्दल थोडेसे... 

भारतीय लघुद्योग प्रिकास ि कं अथाकत प्रसडिी ही एमएसएमई के्षत्राच्या संििकि, प्रित्तपुरिठा आप्रण प्रिकासासाठी ि समाि कायाांसाठी संलग्ि संस्थांच्या 

कायाांचे समन्ियिासाठीची िमुख प्रित्तीय संस्था आह.े प्रसडिीच्या व्यािसाप्रयक के्षत्रात अशा एमएसएमईचा समािेश होतो, जे राष्ट्ट्रीय अथकव्यिस्थेला 

उत्पादि, रोजगार ि प्रियाकतीच्या रुपािे महत्िाच ेयोगदाि देत आहते. प्रसडिी एमएसएमई के्षत्राच्या आप्रथकक आप्रण प्रिकाससंिंिी गरजांिा Credit+ 

दृष्टीने पूिय करतो रे्िेकरून र्ा के्षत्रािा सशक्त, लर्वांत आलि र्ागलतक स्तरावर स्पधायशीि करिे शक्र् व्िावे. अलधक मालितीसाठी www.sidbi.in िा भेर् 

द्यावी. 

ट्रान्सयपु्रियि-प्रसप्रिल [ TransUnion CIBIL] िद्दल थोडेस.े.. 

रानसर्लुनर्न लसलबि िी भारताची कर्यलवर्र्क मालिती देिारी आघाडीची कां पनी असून र्ागलतक स्तरावर कर्यलवर्र्क मालिती साठ्र्ाच ेपरररक्षि करते.  

आमचे 3000 िुन अलधक सदस्र् आिेत, ज्र्ात सवय आघाडीच्र्ा ब ांका, लवत्तीर् सांस्िा, गैर-ब ांकींग लवत्तीर् कां पनर्ा आलि गिृलवत्त कां पनर्ाांचा समावेश आिे - 

आलि आम्िी व्र्क्ती व व्र्वसार्ाांच्र्ा ९० कोर्ीिून अलधक कर्यलवर्र्क अलभिेखाांचे परररक्षि करतो. 

आमचे ध्र्ेर् ि ेव्र्वसार्वदृ्धी िोईि  व ग्रािकाांना कर्य व इतर सेवा सिर् लमळाव्र्ात असे मालितीलवर्र्क उपार् लनमायि करिे िे आि.े आम्िी आमच्र्ा  

सदस्र्ाांना र्ोखीम व्र्वस्िापन, कर्य सांपादन धोरिाांची आखिी आलि पोर्यफोिीओ िाभ वदृ्धी र्ाकररता सिाय्र् करून कर्यधारकाांच ेमूलर्वधयन करतो. 

ग्रािक आलि व्र्ावसालर्क कर्यधारकाांबद्दि सवयसमावेशक, लवर्श्सनीर् मालितीमुळे ते व्र्क्ती तसेच व्र्वसार्ाांबाबतीत  कर्यलवर्र्क  र्ोग्र् लनियर् घेण्र्ास 

सक्षम िोतात. मालितीच्र्ा शक्तीद्वारे रानसर्लुनर्न-लसलबि  एक सदुृढ अियव्र्वस्िा लनमायि करण्र्ासाठी आपलर्ा सदस्र्ाांना कर्य व्र्ाप्ती आलि आलियक 

समावशेनासाठी सिाय्र् करण्र्ासाठी प्रर्त्नशीि आिेत. 

 आम्िी ह्यािा ’चाांगलर्ा उद्दशेासाठी मालिती’ असे म्िितो.  

अस्वीकृती 

िा एमएसएमई पलस अिवाि रानसर्लुनर्न -लसलबि लिलमरे्ड [लर्र् ुलसलबि] र्ाांनी तर्ार केिा आिे. िा अिवाि पािुन आलि वापर करून वापरकताय िे मानर् व 

सलुनलित करतो की र्ाचा वापर र्ा अस्वीकृतीवर आधाररत आिे. िा अिवाि मालितीच्र्ा सांकिनावर आधाररत आिे, र्ो वस्तुत: लर्र्-ुलसलबि च्र्ा सदस्र् 

पतलवर्र्क सांस्िानाांद्वारे पुरलविी गेिी आिे. र्री लर्र् ु लसलबि अिवाि तर्ार करण्र्ात र्ोग्र् ती काळर्ी घेत असिी तरी, लर्र्-ुलसलबि अचूकता, त्रुर्ी 

आलि/लकां वा पतलवर्र्क सांस्िाांद्वारे  लर्र्-ुलसलबििा प्रस्तुत मालिती त्रुर्ीर्कु्त लकां वा अपुरेशी लदिी गेिी असलर्ास त्र्ाबद्दि उत्तरदार्ी असिार नािी. र्ालशवार्, 

लर्र् ु -लसलबि कोित्र्ािी लवलशष्ट उद्देशासाठी अिवाि आलि/लकां वा त्र्ाच्र्ा उपर्कु्ततेची, मालिती्ची, पूियतेची खात्री देत नािी.  लर्र् ु लसलबि कोित्र्ािी 

लवर्श्सनीर्तेसाठी उत्तरदार्ी नािी आलि लर्र्-ुलसलबि अशा सवय उत्तरदालर्त्वाांना स्पष्टपिे अमानर् करते.  िा अिवाि कोितेिी आवेदन/उत्पादन 

स्वीकारण्र्ास/नाकारण्र्ाची लशफारस करत नािी व लर्र् ु[१] पत/कर्य देण्र्ाबद्दि/न देण्र्ाबद्दि कुठिीिी लशफारस करत नािीत; [ii] सांबांलधत व्र्लक्त/सांस्िेसोबत 

कोितािी लवत्तीर् व्र्विार करण्र्ाची/न करण्र्ाची लशफारस करत नािी. अिवािातीि मालिती कुठिािी सलिा नािी आलि वापरकत्र्ायिा र्ा अिवािात लवलित 

मालितीच्र्ा आधारे कुठिािी लनियर् सवय आवश्र्क लवश्लेर्ि,स्वलववेक वापरून, स्वमतानुसार घ्र्ावा. अिवािाचा उपर्ोग के्रलडर् इनफारमेशन कां पनी [लनर्मन] 

अलधलनर्म, 2005, कर्यलवर्र्क मालिती सांबांधी कां पनी लवलनर्मने, 2006, कर्यलवर्र्क मालिती सांबांधी कां पनी लनर्माविी, 2006 च्र्ा तरतुदींनी अलधशालसत 

आिे. अिवािातीि कोित्र्ािी भागाची प्रत, प्रसारि लकां वा प्रकाशन पूवायनुमलतलशवार् केिी र्ाऊ नर्.े

http://www.sidbi.in/


 

रानसर्ुलनर्न-लसलबि लि., 
[पूवीची: के्रडीर् इनफॉमेशन ब्र्रुो (इांलडर्ा) लि ] 
CIN: U72300MH2000PLC128359 

P: 6638 4600 
F: 6638 4666 
W: transunioncibil.com 

वन इांलडर्ा बलुस सेंर्र, 2A र्ॉवर, 19वा मर्िा, 
सेनापती बापर् मागय, एिलफनस्र्न मागय, मुांबई- 
400 013. 
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