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लघु वित्त बँक 
• स्मॉल फायनान्स बँका या वित्तीय संस्था आहेत ज्या देशातील सेिा न विळालेल्या आवि बँवकंग नसलेल्या प्रदेशाला 

वित्तीय सेिा पुरितात. 

• कंपनी कायदा, 2013 अंतगगत त्ांची पब्लिक वलविटेड कंपनी म्हिून न दंिी केली जाते. 

स्मॉल फायनान्स बँक- प्रमुख िैविष्ट्ये 

• प्राधान्य के्षत्र कजग देण्याची आिश्यकता: एकूि सिाय वजत वनव्वळ बँक के्रवडटच्या 75%. 

• विदेशी शेअरह ब्लडंग: हे पेड कॅवपटलच्या 74% पयंत ियागवदत आहे आवि फॉरेन प टगफ वलओ गंुतििूकदार (FPIs) 

24% पेक्षा जास्त धारि करू शकत नाहीत. 

• कजग वितरि: 50% कजे 25 लाखांपयंत असिे आिश्यक आहे. 

• कजागचा किाल आकार: एका कजगदाराला जास्तीत जास्त 10% भांडिली वनधी आवि जास्तीत जास्त 15% एका 

गटासाठी. 

• भांडिली पयागप्तता प्रिाि (CAR): ज खीि-भाररत िालिते्तच्या 15% आवि वटयर-I ज खीि-भाररत िालिते्तच्या 

7.5% असिे आिश्यक आहे. 

• इतर अनुित वक्रयाकलाप: छ ट्या ठेिी घेिे आवि कजग वितररत करण्याबर बरच, SFB ला मु्यचु्यअल फंड, वििा 

उत्पादने आवि इतर साध्या तृतीय-पक्ष वित्तीय उत्पादनांचे वितरि करण्याची परिानगी आहे. 

उदे्दि 

• वित्तीय सेिाांमधे्य प्रिेि : छ ट्या वित्त बँका असण्यािागील िुख्य उदे्दश म्हिजे ग्रािीि आवि वनिशहरी भागात 

वित्तीय सेिांचा विस्तार करिे. या बँका सािान्य व्यािसावयक बँक करू शकिारी जिळजिळ प्रते्क ग ष्ट करू 

शकतात परंतु खूप किी प्रिािात करू शकतात. 

• मूलभूत बँवकां ग सेिा: हे िूलभूत बँवकंग सेिा प्रदान करेल, ठेिी स्वीकारेल आवि लहान व्यिसाय युवनट्स, लघु आवि 

सीिांत शेतकरी, सूक्ष्म आवि लघु उद्य ग आवि असंघवटत के्षत्रातील संस्थांसह ग्राहकांच्या िंवचत घटकांना कजग देईल. 

• पयाायी सांस्था: लहान आवि िध्यि व्यिसाय, अनौपचाररक के्षत्र, लहान आवि अल्पभूधारक शेतकरी आवि अशा 

प्रकारे आवथगक सिािेश िाढििे आवि विविध सेिा न विळालेल्या ग्राहकांना सेिा देण्यािर त्ांचे अवनिायग लक्ष कें वित 

करून काही विद्यिान संस्थांना पयागय उपलब्ध करून देण्याची क्षिता लघु वित्त बँकांिधे्य आहे. 

वनयमन 

लघु वित्त बँका खालील तरतुदीदं्वारे वनयंवत्रत केल्या जातात: 

• बँवकंग वनयिन कायदा, 1949; 

• ररझर्व्ग बँक ऑफ इंवडया कायदा, 1934; 

• परकीय चलन व्यिस्थापन कायदा, 1999; 

• पेिेंट अँड सेटलिेंट वसस्टम्स अॅक्ट, 2007; 

• के्रवडट िावहती कंपनी (वनयिन) अवधवनयि, 2005; 

• ठेि वििा आवि के्रवडट गॅरंटी कॉपोरेशन कायदा, 1961; 

ररझर्व्ग बँक ऑफ इंवडया (RBI) आवि इतर वनयािकांनी िेळ िेळी जारी केलेले इतर संबंवधत कायदे आवि वनदेश, पु्रडेंवशयल 

रेगु्यलेशन आवि इतर िागगदशगक तते्त्व/सूचना. 

SFB नी त्ांचे कायग सुरू केल्यािर त्ांना अनुसूवचत बँकेचा दजाग वदला जाईल, आवि ररझर्व्ग बँक ऑफ इंवडया कायदा, 1934 

च्या कलि 42 नुसार ते य ग्य असल्याचे आढळले. 
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अर्ाासाठी पात्रता वनकष 

प्रमोटसासाठी पात्रता: 

• वनिासी व्यक्ती / व्यािसावयक ज्यांना बँवकंग आवि फायनान्सचा 10 िर्ांचा अनुभि आहे; 

• रवहिाशांच्या िालकीच्या आवि वनयंवत्रत कंपन्या आवि स सायट्या लघु वित्त बँका स्थापन करण्यास पात्र असतील. 

• विद्यिान नॉन-बँवकंग फायनान्स कंपन्या (एनबीएफसी), िायक्र  फायनान्स इब्लिटू्यशन्स (एिएफआय) आवि 

स्थावनक के्षत्रातील बँका (एलएबी) ज्या रवहिाशांच्या िालकीच्या आवि वनयंवत्रत आहेत त्ा देखील छ ट्या वित्त 

बँकांिधे्य रूपांतररत करण्याचा पयागय वनिडू शकतात. 

भाांडिलाची आिश्यकता  

• स्मॉल फायनान्स बँकांसाठी वकिान पेड-अप इब्लिटी कॅवपटल 100 क टी रुपये असेल. 

• प्रितगकाने वकिान 40% इब्लिटी भांडिलाचे य गदान वदले पावहजे आवि 10 िर्ांत ते 30% पयंत खाली आिले पावहजे. 

विदेिी भागभाांडिल 

• एसएफबीिधील परकीय भागभांडिल खासगी के्षत्रातील बँकांसाठी िेळ िेळी सुधाररत केल्यानुसार थेट परकीय 

गंुतििूक (एफडीआय) ध रिानुसार असेल. 

• सध्या खासगी के्षत्रातील बँकेत सिग स्र तांकडून एकूि थेट परकीय गंुतििुकीला बँकेच्या पेड-अप भांडिलाच्या 

जास्तीत जास्त 74% पयंत परिानगी वदली जाईल. 

• विदेशी संस्थात्मक गंुतििूकदार (FII)/फॉरेन प टगफ वलओ गंुतििूकदारांच्या (FPIs) बाबतीत, िैयब्लक्तक FII/FPI 

ह ब्लडंग एकूि पेड-अप भांडिलाच्या 10% पेक्षा किी ियागवदत आहे. 

• सिग FII/FPIs/िावलफाईड फॉरेन इन्व्रे्व्स्टसग (QFIs) साठी एकूि पेड-अप भांडिलाच्या 24% पेक्षा जास्त ियागदा असू 

शकत नाही. हे संबंवधत बँकेच्या संचालक िंडळाच्या ठरािाद्वारे आवि त्ानंतर वतच्या जनरल बॉडीद्वारे विशेर् 

ठरािाद्वारे संबंवधत बँकेद्वारे एकूि पेड-अप भांडिलाच्या 49% पयंत िाढिता येईल. 

उपक्रमाांची व्याप्ती 

• स्मॉल फायनान्स बँक प्रािुख्याने ठेिी स्वीकारिे आवि सेिा न विळालेल्या िगांना कजग देिे यासारख्या िूलभूत बँवकंग 

उपक्रि हाती घेईल, ज्यात लहान व्यािसावयक घटक, छ टे आवि अल्पभूधारक शेतकरी, सूक्ष्म आवि लघु उद्य ग 

आवि असंघवटत के्षत्रातील घटक यांचा सिािेश आहे. 

• तसेच मु्यचु्यअल फंड युवनट्स, वििा उत्पादने, वनिृत्तीिेतन उत्पादने इत्ादीचें वितरि यासारख्या स्वत: च्या वनधीच्या 

क ित्ाही िचनबद्धतेची आिश्यकता नसलेल्या इतर ज खीि नसलेल्या सािावयकरि साध्या वित्तीय सेिा 

वक्रयाकलाप देखील करू शकतात. 

• स्मॉल फायनान्स बँक आपल्या ग्राहकांच्या गरजांसाठी परकीय चलन व्यिसायात अवधकृत डीलर देखील बनू शकते. 

• प्रितगकांचे इतर आवथगक आवि गैर-वित्तीय सेिा वक्रयाकलाप, जर असतील तर, ते स्पष्टपिे ररंग-फेन्स केलेले असले 

पावहजेत आवि बँवकंग व्यिसायाशी ज डलेले नसािेत. 

लघु वित्त बँक- प्रवतबांवित वक्रयाकलाप (Prohibited Activities) 

SFB यापासून प्रवतबंवधत आहेत- 

• ि ठ्या कॉपोरेट्स आवि सिूहांना कजग देिे. 

• पवहल्या पाच िर्ांसाठी आरबीआयच्या पूिग परिानगीवशिाय शाखा उघडिे. 

• नॉन-बँवकंग वित्तीय सेिा उपक्रि हाती घेण्यासाठी उपकंपन्या स्थापन करिे. 

• क ित्ाही बँकेचा व्यिसाय िातागहर म्हिून काि करिे. 
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स्मॉल फायनान्स बँकाांचे आदेि (Mandate of Small Finance Banks) 

SFBs ची स्थापना प्रािुख्याने ठेिी स्वीकारिे आवि सेिा न विळालेल्या आवि सेिा नसलेल्या िगांना कजग देिे यासारख्या 

िूलभूत बँवकंग वक्रयाकलापांसाठी केली जाते- 

• लहान व्यिसाय युवनट्स, 

• लहान ि अल्पभूधारक शेतकरी, 

• सूक्ष्म आवि लघु उद्य ग आवि 

• असंघवटत के्षत्रातील संस्था. 
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