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എക്സിരയൂടീവ് സമ്മറി 

സമജദ്കാഫിനാൻസ് പൾസ്്റിജപാർട്ടിഹെ പതിനാലാമത്് ലക്കം, 30്ജൂണ്്2022്ദ്പകാരം സമർപിക്കഹപട്ട്
ഡാറ്റ്അടിസഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. 

30്ജൂണ്്2022്ദ്പകാരം്സമജദ്കാഫിനാൻ്സ്്വയവസായത്തിഹല്നിലവിലുള്ള്ഹമാത്തം്വായ്പാത്തുക്1041്
ലക്ഷം്സദ്കിയ്വായ്പകളിൽ്്5് ജകാടി്സദ്കിയ്അതുലയ്വായ്പാധാരകർ്ക്കായി്നൽ്കിയ്266,541്ജകാടി്
രൂപയാണ്.ഹമാത്തം്വായ്പാത്തുകയിൽ്്ഏറ്റവും്ഉയർ്ന്പങ്്ക്ബാങ്കുകളുജടതാണ്.്എഎം്ഹജ് ’22്പാരത്തിൽ്, 
ഹമാത്തം്വായ്പാത്തുകയുഹട്90%ഉം്വിതരണം്ഹെയ്ത്തുകയുഹട്89% ഉം് ്ബാങ്കുകൾ്, എൻ്ബി്എഫ്സി-
എംഎഫ്ഐകൾ്, എസ്എഫ്ബികൾ്്എനിവയുജടതാണ്.്ജൂണ്് 2021ഹന്അജപക്ഷിച്്ച്സമജദ്കാഫിനാൻ്സ്്
വയവസായം് 20%് വളർ്ച്ച് സകവരിച്ചജപാൾ്് മാർ്ച്്ച് 2022ൽ്് നിന്് ജൂണ്് 2022ൽ്് 1%് വർ്ഷാനുവർ്ഷ്
വളർ്ച്ചയ്ക്്ക്സാക്ഷയം് വെിച്ചു.് എൻ്ബി്എഫ്സികൾ്് ജൂണ്് 2021ഹന്അജപക്ഷിച്്ച് ജൂണ്് 2022ൽ്് 56%്
വർ്ഷാനുവർ്ഷ്വളർ്ച്ച്സകവരിച്ചു.് 

മൂലയം് ദ്പകാരമുള്ള് വായ്പ് വിതരണത്തിൽ്് എഎംഹജ് ‘21ഹന് അജപക്ഷിച്്ച് എഎം് ഹജ് ‘22ൽ്് വാർ്ഷിക്
വളർ്ച്ചയിൽ്്116%്ഉം്വായ്പാജത്താതിൽ്്92%്വളർ്ച്ചയും്ഉണ്ടായി.്എഎംഹജ്‘21ഹന്അജപക്ഷിച്്ച്എഎംഹജ്
‘22ൽ്് എൻ്ബിഎഫ്സികൾ്,് വിതരണം് ഹെയ്ത് തുകയുഹട് കാരയത്തിൽ്് 265%ഹെ്സർ്വാധിക് വളർ്ച്ചയും്
വായ്പാ്വിതരണത്തിൽ്്225%്വളർ്ച്ചയും്സകവരിച്ചു.്30ഹക-40ഹക്വായ്പാത്തുക് ഇനത്തിലാണ്്ഏറ്റവും്
കൂടുതൽ്്വായ്പകൾ്്നൽ്കിയിട്ടുള്ളത്.്ഇത്്എഎംഹജ്‘21ഹന്അജപക്ഷിച്്ച്എഎം്ഹജ്‘22ൽ്്153%്വാർ്ഷിക്
വളർ്ച്ചയ്ക്്ക്സാക്ഷയം്വെിച്ചു.് 

ജൂണ്്2021്അജപക്ഷിച്്ച  എലല ാ്തിരിച്ചടവ്്വിജലാപ്ബക്കറ്റുകളിലും്കുറവ്്വനിട്ടുണ്്ട.്60-89്രിവസങ്ങളുഹട്
പാസ്റ്്റ്ഡയു ്കാറ്റഗറി്ഒഴിച്്ച്മാർ്ച്്ച്2022ൽ്്നിനും്ജൂണ്്2022ൽ്്മഹറ്റലല ാ്തിരിച്ചടവ്്വിജലാപബക്കറ്റുകളിലൂം്
കുറവ്്സംഭവിച്ചിട്ടുണ്്ട.്  
30 ജൂണ്് 2022് ദ്പകാരം, വികസനം് കാംക്ഷിക്കുന് ജിലല കളുഹട് നിലവിഹല് വായ്പാത്തുക് 37,124് ജകാടി്
രൂപയാണ്.് ജൂണ്് 2021ൽ്് നിന്് ജൂണ്് 2022ൽ്് ഇതിൽ്് 29% വർ്ധനയുണ്ടായി.് വികസനം് കാംക്ഷിക്കുന്
ജിലല കളിൽ്് ജൂണ്് 2021് മുതൽ്് ജൂണ്് 2022് വഹര് 41,025് ജകാടി് രൂപയുഹട് വായ്പകൾ്് വിതരണം്
ഹെയ്യഹപട്ടിട്ടുണ്്ട.്്്  
 
എൻ്ബിഎഫ്സികൾ്ക്കും് ് തുടർ്ന്് എസ്എഫ്ബികൾ്ക്കുമാണ്് ് 25ഹക-50ഹക് വായ്പാത്തുക് നിലവിലുള്ള്
ഏറ്റവും് കൂടുതൽ്് വായ്പാധാരകർ്് ഉള്ളത്.് ലാജഭെഛ യിലല ാത്ത് എൻ്ബിഎഫ്സികൾ്് ഒഴിച്ചാൽ്് ് 50%ജലഹറ്
വായ്പാധാരകർ്്>=25% നിലവിഹല്വായ്പാത്തുക്കാറ്റഗറിയിലാണ്്വരുനത്.് 

ഈ്ലക്കത്തിൽ്്ഞങ്ങൾ്് ഇൻ്ഡക്സ്ഡ്് എംഎഫ്ഐ്എൻ്കവയറി് അനാലിസിസ്് അവതരിപിച്ചിരിക്കുനു.്
ജകാവിഡ്് -19ഹെ്രണ്ടാം്തരംഗത്തിനു് ജരഷം്പുതു്വായ്പകഹളക്കുറിച്ചുള്ള്അജനവഷണങ്ങളിൽ്്സമജദ്കാ്
ഫിനാൻ്സ്്വയവസായം്അഭിവൃധി്ജരഖഹപടുത്തിയിട്ടുണ്്ട.്മാർ്ച്്ച് ‘21നും്ജൂണ്് ‘22നുമിടയിൽ്്ഹസപ്റ്റംബർ്്
2021ലാണ്്ഏറ്റവും് കൂടുതൽ്്അജനവഷണങ്ങൾ്് ഉണ്ടായത്.് ജൂണ്് ’21്അജപക്ഷിച്്ച് ജൂണ്് ‘22ൽ്് കൂടുതൽ്്
അജനവഷണങ്ങൾ്്ഉണ്ടായി.്് 
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ചുരുക്കോക്ഷരങ്ങളും പദോവലിരളും 

 

• എടിഎസ്്  (ആവജറജ് ടിക്കറ്്റ സസസ്) = വിതരണം്ഹെയ്ത്തുക/വായ്്പകളുഹട്എണണ ം 

• ഡിപിഡി= ഹഡയ്്സ് പാസ്റ്്റ ഡയൂ  (കാലാവധി കഴിഞ്ഞുള്ള രിനങ്ങൾ)  

• സലവ് പിഒഎസ് അഥവാ വായ്്പാധാരകർ അഥവാ സജീവ വായ്്പകൾ്= 0 മുതൽ 179 

ഡിപിഡി+ പുതിയ്അഹക്കൌണ്ടുകൾ +കറെ്്്അഹക്കൌണ്ടുകൾ 

• എംഎഫ്്ഐ = സമജദ്കാ ഫിനാൻസ് സഥാപനം 

• പിഒഎസ്= ജപാർട്്ടജഫാളിജയാ ഔട്്ടസ്റ്റാൻറിങ്്ങ് (നിലവിലുള്ള ഹമാത്തം വായ്്പാത്തുക)  

• യുടി = യൂണിയൻ ഹടറിട്ടറി (ജകദ്ന്ദ ഭരണ ദ്പജരരം)  

• വികസനം കാംക്ഷിക്കുന ജിലല കൾ - ആജരാഗയം, ജപാഷകാൊരം, വിരയാഭയാസം, കൃഷി, 

ജലജദ്സാതസസ ുകൾ, സാമ്പത്തിക ഉൾഹപടുത്തൽ, ഹകൌരല വികസനം, അടിസഥാന 

ഹസൌകരയങ്ങൾ തുടങ്ങിയ സമ്മിദ്ര സൂെകങ്ങളിലൂഹട ഹവളിഹപടുന മാനവ വികസന 

സൂെകങ്ങൾ ഹമച്ചഹപടുത്താനായി ജനുവരി 2018ൽ നീതി ആജയാഗ് തിരഹഞ്ഞടുത്ത                         

ജിലല കൾ (നിലവിൽ എണ്ണം  117)   

   1-179 = 1 മുതൽ 179 ഡിപിഡി/സലവ്്പിഒഎസ് 

 1-29 = 1 മുതൽ 29 ഡിപിഡി/സലവ്്പിഒഎസ് 

 30-59 = 30 മുതൽ 59 ഡിപിഡി/സലവ്്പിഒഎസ് 

 60-89 = 60 മുതൽ 89 ഡിപിഡി/സലവ്്പിഒഎസ് 

 90-179 = 90 മുതൽ 179 ഡിപിഡി/സലവ്്പിഒഎസ് 

 30+ വിജലാപം്= 30-179 ഡിപിഡി/സലവ്പിഒഎസ് 

 90+ വിജലാപം്= 90-179 ഡിപിഡി/സലവ്്പിഒഎസ് 
 

• എഎംഹജ’21 = ഏദ്പിൽ 2021 മുതൽ ജൂണ 2021വഹര 

• ഹജഎഎസ്’21 = ജൂലായ് 2021 മുതൽ ഹസപ്റ്റംബർ 2021 വഹര 

• ഒഎൻഡി’21 = ഒക്ജടാബർ 2021  മുതൽ ഡിസംബർ 2021 വഹര  

• ഹജഎഫ്എം’22 = ജനുവരി 2022 മുതൽ മാർച്്ച 2022 വഹര 

• എഎംഹജ’22 =്ഏദ്പിൽ 2022 മുതൽ ജൂണ 2022വഹര 
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മൈക്രോഫിനോൻസ് വയവസോയം ഒറ്റകനോടത്തിൽ 

30 ജൂൺ 2022 ് പരോരം  

ലാജഭെഛ യിലല ാത്ത 
എംഎഫ്്ഐ 

30്ജൂണ്് 2022് പ്രകാരം്ഒറ്റജനാട്ടത്തിൽ്് ബാങ്കുകൾ എസ്എഫ്ബി എൻബിഎഫ്്സി-്
എംഎഫ്്ഐ 

എൻബിഎഫ്്സി വയവസായം 
ഹമാത്തം 

അതുലയരായ സജീവ 
വായ്്പാധാരകർ  ('000) 

25,548 12,099 23,286 7,524 964 

1,279 

2,383 

266 

69,421 

സജീവ വായ്രകൾ ('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% 

വായ്പാ്സംവിഭാഗം (` ജകാടി) 

വിതരണം ചെയ്ത തുക (` കകാടി)- 
എഎംഹജ ‘22 

വായ്രാത്തുകയുചട ശരാശരി 
വലിപ്പം( `) - എഎംഹജ ‘22 

30+ വികലാരം (രിഒഎസ് ) 

  90+ വികലാരം (രിഒഎസ് ) 

45,118 

5.29% 

1.99% 

44,482 

2.02% 

0.79% 

44,380 

2.96% 

1.12% 1.85% 

അതുലയരായ്സജീവ സജീവ വായ്രകൾ ('000) 

1,279 

വായ്രാ സംവിഭാഗം (`കകാടി) വിതരണം ചെയ്ത തുക  
  വായ്്പാധാരകർ  ('000) (` കകാടി)- എഎംഹജ' 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 

്ബാങ്കുകൾ് എസ്എഫ്ബി് എൻ്ബിഎഫ്സി-്

എംഎഫ്ഐ 

എൻ്ബിഎഫ്്സി് ലാജഭെഛ യിലല ാത്ത്എംഎഫ്ഐ് 

 സമജദ്കാഫിനാൻ്സ്്വയവസായത്തിഹെഹമാത്തം്വായ്പാത്തുക്30്ജൂണ്്2022്ദ്പകാരം്266,541 ജകാടി്്  
   രൂപയാണ്.                                                                                                                               

 നിലവിഹല്ഹമാത്തം വായ്പാത്തുകയുഹട്37%വുമായി്ബാങ്കുകളുഹട്മാർ്ക്കറ്്റ്ഹഷയർ് ഏറ്റവും്ഉയർ്നതാണ്.  
     ്എഎംഹജ്’22്പാരത്തിൽ്, നിലവിഹല്ഹമാത്തം വായ്പാത്തുകയുഹട്90%വും്വായ്പാ്വിതരണത്തിഹെ് 
്്്89%വും്ബാങ്കുകൾ്, എൻ്ബിഎഫ്സി-്എം്എഫ്ഐ, എസ്എഫ്ബി്എനിവയുജടതാണ്.് 

 എസ്എഫ്ബി, ലാജഭെഛ യിലല ാത്ത്എംഎഫ്ഐ്എനിവയുഹട്വായ്പാത്തുകയുഹട്രരാരരി്വലിപം,്് 
്്്്ഹമാത്തം്വയവസായത്തിഹെ്വായ്പാത്തുകയുഹട്രരാരരി്വലിപജത്തക്കാൾ്്ഉയർ്നതാണ്.് 
്എൻ്ബിഎഫ്സി-്എം്എഫ്ഐ,്എൻ്ബിഎഫ്സി, ലാജഭെഛ യിലല ാത്ത്എംഎഫ്ഐ്എനിവയുഹട  

   30+ ഉം്90+ തിരിച്ചടവ്്വിജലാപം ഹമാത്തം്വയവസായത്തിജെതിജനക്കാൾ്്കുറവാണ്.്  

07 
കുറിപ്് : എംഎഫ്ഐ്സംവിഭാഗത്തിൽ്്~5്ജകാടി്അതുലയ്സജീവ്വായ്പാധാരകരുണ്്ട.് ഇടപാടുകാരുഹട്അതുലയമായ്
എണണ ത്തിഹല്വയതയാസം്എസ്എഫ്ബി, ബാങ്കുകൾ്,്എൻ്ബിഎഫ്സി-്എം്എഫ്ഐ,്ലാജഭെഛ യിലല ാത്ത്എംഎഫ്ഐ്
എനിവയുമായി്ഇടപാടുകാർ്ക്കുള്ള്ഒനിലധികം്ബന്ധങ്ങൾ്്കാരണമാണ്.്  
 



  
  

മൈക്രോഫിനോൻസ്            വയവസായം – ഒരു അവല ാകനം  

 നിലവിലുള്ള്ഹമാത്തം്വായ്പാ്സംവിഭാഗം്(` ജകാടി) 

്്വായ്പാരാതാവിഹെ്തരം് 

ബാങ്കുകൾ്് 

ജൂണ്്’ 21 

95,674 

35,345 

72,856 

16,140 

2,045 

ഹസപ്. ‘21 

92,725 

36,863 

79,932 

14,621 

1,982 

ഡിസം’ 21 

93,841 

39,675 

84,065 

16,337 

2,260 

മാർ്ച്്ച ’ 22 

102,032 

44,134 

94,481 

19,155 

2,800 

ജൂണ്’ 22 

98,445 

44,810 

95,671 

25,232 

2,383 

വർ്ഷാനുവർ്ഷ 
വളർ്ച്ച % 

3% 

എസ്എഫ്ബി 27% 

31% 

56% 

17% 

20% 

എൻ്ബിഎഫ്സി്–്
എംഎഫ്ഐ് 
 
എൻ്ബിഎഫ്സി 
 
ലാജഭെഛ യിലല ാത്ത്എംഎഫ്ഐ 

ഹമാത്തം്വയവസായം് 

പാരാനുപാര്വളർ്ച്ചാ്നിരക്്ക  % 

222,060 226,123 

2% 

236,178 

4% 

262,602 

11% 

266,541 

1% 

വായ്്പാരാതാക്കളുഹട തരം അനുസരിച്്ച മാർക്കറ്്റ ഹഷയർ ദ്പവണതകൾ് 

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

നിലവിലുള്ള               
വായ്പാ        

സംവിഭാഗം               
(` ജകാടി) 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% 

ജൂണ്്' 21 ഹസപ്.’ 21 ഡിസം.’ 21 മാർ്ച്്ച്’ 22 ജൂണ്’ 22 

ബാങ്കുക്ള്  എസ്എഫബ്ി എന്ബിഎഫ്സി- 

എംഎഫ്്ഐ 

്എൻ്ബിഎഫ്സി ലാജഭെഛ യിലല ാത്ത്എംഎഫ്്ഐ 

്സമജദ്കാഫിനാൻ്സ്്വയവസായം ജൂണ്്2021്മുതൽ്്ജൂണ്്2022്വഹരയുള്ള്കാലയളവിൽ്്20%്വളർ്ച്ച്് 
്്്ജനടി. മാർ്ച്്ച്2022്മുതൽ്്ജൂണ്്2022്1%്പാരാനുപാര്വളർ്ച്ച്സകവരിച്ചു. 
്ജൂണ്്2021്മുതൽ്്ജൂണ്്2022്വഹരയുള്ള്കാലയളവിൽ്്56%ഹെ്ഏറ്റവും്ഉയർ്ന്വർ്ഷാനുവർ്ഷ് 

്്്വളർ്ച്ച്സകവരിച്ചു.് 
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വോയ്പ ോവിതരണത്തിലല 

 ്പവണതരൾ  

Powering the World with knowledgeTM 



  
  

വോയ്പോവിതരണത്തിലല ് പവണതരൾ -സ്ഥാപനം തിരിച്്ച 

വിതരണം ചെയ്ത വായ്രകളുചട എണണ ം (ലക്ഷത്തിൽ)  

വായ്പാരാതാവിഹെ 
തരം 
 

ബാങ്കുകൾ്് 

എഎംചെ ' 21 ചെഎഎസ്  ’21 

        79 

     ഒഎൻഡി’ 21    ചെഎഫ്എം’ 22 

        94 

     എഎംചെ’ 22 

          55 42 

10 

19 

4 

70 

29 

65 

13 

3 

എസ്എഫ്്ബി 36 30 21 

എൻ്ബിഎഫ്സി- 
എംഎഫ്ഐ 
 
്എൻ്ബിഎഫ്സി 

69 79 56 

9 17 13 

ലാജഭെഛ യിലല ാത്ത്
എംഎഫ്ഐ് 
 

1 2 4 1 

ഹമാത്തം്
വയവസായം് 

76 195 180 224 146 

വായ്്പാരാതാക്കളുഹട തരം അനുസരിച്്ച മാർക്കറ്്റ ഹഷയർ ദ്പവണത 

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

സംവിതരണം്ഹെയ്ത് 
തുക് (`ജകാടി ) 

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% 

എഎംചെ ’21 ചെഎഎസ്  ’21 ്്്്്ഒഎൻഡി ’21 

എന്ബിഎഫ്സി-്്്്്്്്്്്

എംഎഫ്ഐ്്്്്്്്്എന്ബിഎഫ്സി്്്്് 

്്്്ചെഎഫ്എം ’22 

ലാജഭെഛ യിലല ാത്ത്എംഎഫ്ഐ 

എഎംചെ ’22 

്്്ബാങ്കുകൾ്് എസ്എഫ്ബി 

 സമജദ്കാഫിനാൻ്സ്്വയവസായം, ജകാവിഡ്-19ഹെ്രണ്ടാം്തരംഗത്തിൽ്്നിന്്കര്കയറിഹക്കാണ്ടിരിക്കുകയാണ്.്് 
്്്്എഎംഹജ്’21്അജപക്ഷിച്്ച്എഎം്ഹജ്‘22ൽ്്വിതരണം്ഹെയ്ത്വായ്പകളുഹട്മൂലയത്തിൽ്്116%ഉം്ജതാതിൽ് 
്്്്്92%ഉം്വാർ്ഷിക്വളർ്ച്ചയുണ്ടായി.്  

 എഎംഹജ്’21്മുതൽ്്എഎം്ഹജ്’22്വഹര്വായ്പാ്വിതരണത്തിലും്വിതരണം്ഹെയ്ത്തുകയിലും് 
്്്്എൻ്ബിഎഫ്സികൾ്്ഏറ്റവും്കൂടുതൽ്്വളർ്ച്ചയ്ക്്ക്സാക്ഷയം്വെിച്ചു. 

10 ബാധയതാ്നിരാകരണം്: അംഗങ്ങളിൽ്്നിന്്ലഭിച്ച്അപ്ജഡറ്്റ്അനുസരിച്്ച്കഴിഞ്ഞ്പാരങ്ങളുഹട്ജസാഴ്സ്്ഡാറ്റ്അപ്ജഡറ്്റ്ഹെയ്തിരിക്കുനു.് 



  
  

വോയ്പോത്തുരയുലട വലിപം അനുസരിച്്ച 

വയവസോയത്തിലല  ്പവണതരൾ  

വിതരണം ഹെയ്ത വായ്്പകളുഹട എണണ ം (ലക്ഷത്തിൽ) 

 വായ്രാത്തുകയുചട വലിപ്പം എഎംചെ’ 21 ചെഎഎസ് ’      
       ‘21 

ഒഎൻഡി            
     ’ 21 

ചെഎഫ്എം      
      ’ 22 

എഎംചെ’ 22 വർഷാനുവർഷ വളർച്ചാ 
നിരക്്ക  % 

0ഹക-10ഹക 10 18 

20 

10 

13 

11 

16 

6 

9 

-40% 

29% 

31% 

153% 

155% 

133% 

144% 

92% 

- 

10്ഹക -20ഹക 7 

20ഹക -30ഹക 13 34 25 30 17 

30ഹക -40ഹക 17 48 51 64 43 

40ഹക -50ഹക 11 30 31 39 28 

50ഹക -60ഹക 9 25 24 30 21 

60ഹകയ്ക്്ക്മുകളിൽ് 9 20 26 34 22 

ഹമാത്തം് 76 195 

157% 

35,299 

-0.4% 

180 

-8% 

39,194 

11% 

224 

24% 

40,080 

2% 

146 

-35% 

39,830 

-1% 

രാദാനുരാദ വായ്രാ വിതരണ വളർച്ചാ നിരക്്ക % 

അഖികലന്ത്യാ എ ടി എസ് (`) 

- 

35,438 12% 

- രാദാനുരാദ എ ടി എസ് വളർച്ചാ നിരക്്ക %  - 

വിതരണം ചെയ്ത വായ്രകളുചട എണണ ം  

എഎംചെ ’21 ചെഎഎസ്   ’21 ഒഎൻഡി്’21 

30ഹക - 40്ഹക 

ചെഎഫ്എം ‘22 
 
50ഹക -60ഹക    60ഹകയ്ക്്ക്്്് 
്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്മുകളിൽ്്          

എഎംചെ ’ 22 

0്ഹക -  
10്ഹക 

10്ഹക -  
20്ഹക 

20്ഹക -    
30്ഹക 

40്ഹക -          
50ഹക 

30ഹക-40ഹക്വലിപത്തിലുള്ള്വായ്പകളാണ്്ഏറ്റവും്കൂടുതൽ്്നൽ്കഹപട്ടിട്ടുള്ളത്.്എഎംഹജ്’21് 
്്അജപക്ഷിച്്ച്ഇത്്എഎം്ഹജ്‘22ൽ്്153%്വളർ്ച്ചയ്ക്്ക്സാക്ഷയം്വെിച്ചു.് 

 രരാരരി്വായ്പാത്തുകയുഹട്വലിപം്എഎംഹജ്’21്അജപക്ഷിച്്ച്എഎം്ഹജ്‘22ൽ്്12% വർ്ധിച്ചു.് 

11 ബാധയതാ്നിരാകരണം്: അംഗങ്ങളിൽ്്നിന്്ലഭിച്ച്അപ്ജഡറ്്റ്അനുസരിച്്ച്കഴിഞ്ഞ്പാരങ്ങളുഹട്ജസാഴ്സ്്ഡാറ്റ്അപ്ജഡറ്്റ്ഹെയ്തിരിക്കുനു.് 



  
  

വയവസോയത്തിഹെ            

റിസ്ക് പ്പാഫൈൽ  

Powering the World with knowledgeTM 



  
  

വായ്പ  തിരിച്ചടവ് വില ാപത്തിപ  ്പവണതകൾ 

                           നിശ്ചിത തീയതിയ്ക്്ക  കശഷമുള്ള ദിവസങ്ങൾ പ്രകാരം തിരിച്ചടവ്  വികലാരം 

30-59 ചഡയ് സ്  രാസ്്്   ഡയു   60-89 ചഡയ് സ്  രാസ്്്   ഡയു   90-179 ചഡയ് സ്  രാസ്്്   ഡയു  1-179 ചഡയ് സ്  രാസ്്്   ഡയു   റിജപാർ്ട്ടിംഗ്് കവാർ്ട്ടർ്് 

ജൂണ്്’ 21 

1-29 ചഡയ് സ്  രാസ്്്   ഡയു    

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% 

ഹസപ്.’ 21 8.64% 

ഡിസം ’ 21 5.03% 

മാർ്ച്്ച ’ 22 2.93% 

ജൂണ്്’ 22 2.69% 7.69% 

             നിശ്ചിത തീയതിയ്ക്്ക  കശഷമുള്ള ദിവസങ്ങൾ പ്രകാരം തിരിച്ചടവ്  വികലാരം  

31.43% 18.77% 13.80% 8.19% 7.69% 

1-179 days 
past due 

െൂൺ ' 21 ചസര് . ' 21 ഡിസം. ' 21 മാർച്്ച  ' 22 

90-179 60-89 ചഡയ് സ്  രാസ്്്  ഡയു      

െൂൺ ' 22 

1-29 ചഡയ് സ്  രാസ്്്  ഡയു      30- 59 ചഡയ് സ്  രാസ്്്  ഡയു                        

  

60-89 ചഡയ് സ്  രാസ്്്   ഡയു    

 ജൂണ്്2021മായി്തട്ടിച്ചു്ജനാക്കുജമ്പാൾ്്ജൂണ്്2022ൽ്്എലല ാ്തിരിച്ചടവ്്ബക്കറ്റുകളിലും്കുറവ്്വനിട്ടുണ്്ട.് 
 60-89 ഹഡയ്സ്്പാസ്റ്്റ്ഡയു്ഇനം്ഒഴിച്്ച്എലല ാ്തിരിച്ചടവ്്ബക്കറ്റുകളിലും്മാർ്ച്്ച്2022്അജപക്ഷിച്്ച് 

്്്്ജൂണ്്2022ൽ്്കുറവ്്വനിട്ടുണ്്ട.് 
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വികസനം 
കാംക്ഷിക്കുന്ന 

ജില്ലരൾ 
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വികസനം കാംക്ഷിക്കുന്ന ജില്ലകൾ 

     ഡിസംബർ 2021 അവല ാകനം 

വികസനം  കാംക്ഷിക്കുന് ജിലല കളുഹട 
വളർച്ചാ്വിവരങ്ങൾ 

30 ജൂണ്് 2021 30 ജൂണ്്2022 വളർച്ച %  വികസനം കാംക്ഷിക്കുന ജിലല കളിൽ 30 
ജൂണ്്2022 പ്രകാരം നിലവിഹല്വായ്പാ്
സംവിഭാഗം37,124 കകാടി രൂപയാണ്.്ജൂണ്്
2021്അജപക്ഷിച്്ച് ഇത്്ജൂണ്്2022ൽ്്29%്
വളർ്ച്ച്സകവരിച്ചു. 

സദ്കിയ ഉപജഭാക്തൃ വയാപനം   ('000) 

വിതരണം െയ്ത തുക (`ജകാടി) 

സദ്കിയ വായ്പകൾ ('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% 

- 

്വികസനം കാംക്ഷിക്കുന ജിലല കളിൽ 
സപ്കിയ ഉരകഭാക്തൃ വയാരനത്തിൽ  ജൂണ്്
2021്അകരക്ഷിച്്ച ജൂണ്്2022ൽ 21% 
വർദ്ധനയുണ്ടായി.   

നിലവിഹല വായ്പാ്സംവിഭാഗം(`ജകാടി)  

30+ വിജലാപം 

ജൂണ് 2021 മുതൽ ജൂണ്്2022 വഹരയുള്ള്
കാലയളവിൽ 41,025 ജകാടി്രൂപയുഹട്
വായ്്പകൾ്വിതരണം്ഹെയ്തു.  

90+ വിജലാപം 1.48% - 
ബാങ്കുകളുജടയും എസ്എഫ്ബികളുജടയും്

30+ , 90+ വിജലാപം,    വികസനം്കാംക്ഷിക്കുന്
ജിലല കളുഹട 30+, 90+ വിജലാപജത്തക്കാൾ    
ഉയർനതാണ്.  

വിതരണം്ഹെയ്ത്തുക  (` കകാടി))– 
ജൂലായ്.21-ജൂണ്്20 

കരാർട്് കഫാളികയാ (` കകാടി)- ജൂണ് 30, 2022 
16,385 

14,764 

13,493 15,535 

5,412 
5,126 

3,260 
3,120 573 

481 

ബാങ്കുകൾ്് എസ്്എഫ്്ബി് എൻ്ബിഎഫ്്സി-്
എംഎഫ്്ഐ 

എൻ്ബിഎഫ്്സി  ലാജഭെഛ യിലല ാത്ത്എംഎഫ്ഐ 

30+ ഉം്90+ഉം്പിഒഎസ്്വിജലാപം, വായ്പാരാതാക്കളുഹട്തരം്അനുസരിച്്ച      
6.01% 

5.29% 

3.98% 

2.78% 

1.34% 

2.07% 
1.69% 1.48% 

1.24% 
0.50% 

0.97%0.42% 

ബാങ്കുകൾ്് എസ്്എഫ്്ബി് എൻ്ബിഎഫ്്സി-്
എംഎഫ്്ഐ 

എൻ്ബിഎഫ്്സി  ലാജഭെഛ യിലല ാത്ത്
എംഎഫ്ഐ 

സമദ്ഗം് 

30+ വിജലാപം                       90+ വിജലാപം 

15 
കുറിപ് : വിതരണം ജൂലായ്്2020 മുതൽ ജൂണ്്20221വചര ** വിതരണം ജൂലായ്്2021 മുതൽ ജൂണ്്20222  തിരിച്ചടവ് വികലാരം കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നത്  നിലവിചല സംവിഭാഗം അടിസഥാനമാക്കിയാണ്. 



  
  

വോയ്പ ോധോരര 

തലത്തിലല 

വിശരലനം 
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30 ജൂൺ 2022 ് പരോരം നിലവിലല വോയ്പോത്തുര 

അനുസരിച്്ച സ്രിയ ഇടപോടുരോര്ട്  

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

44% 

964 69,421 

ഇടപാടുകാരുഹട്എണണ ം് 

40% 37% 37% 
35% 

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

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

14% 14% 
12% 11% 

ബാങ്കുകൾ് എസ്എഫ്ബി എൻ്ബിഎഫ്സി-്
എംഎഫ്ഐ് 

എൻ്ബിഎഫ്സി  ലാജഭെഛ യിലല ാത്ത് 
എംഎഫ്ഐ 

വയവസായം 

നിലവിഹല്വായ്പാത്തുക്അനുസരിച്്ച്സജീവ്വായ്പാധാരകരുഹട്
എണണ ം്<10ഹക 

നിലവിഹല്വായ്പാത്തുക്അനുസരിച്്ച്സജീവ്വായ്പാധാരകരുഹട്
എണണ ം്25ഹക-50ഹകയ്ക്കും്ഇടയിൽ്് 

നിലവിഹല്വായ്പാത്തുക്അനുസരിച്്ച്സജീവ്വായ്പാധാരകരുഹട്എണണ ം്
10ഹക-25ഹകയ്ക്കും്ഇടയിൽ്് 

നിലവിഹല്വായ്പാത്തുക്അനുസരിച്്ച്സജീവ്വായ്പാധാരകരുഹട്എണണ ം 
>=50്ഹക 

 നിലവിഹല്വായ്പാത്തുക്അനുസരിച്്ച്25ഹക-50ഹക്ഇനത്തിൽ്്ഏറ്റവും്കൂടുതൽ്്വായ്പാധാരകർ്് 
്്്ഉള്ളത്്എൻ്ബി്എഫ്സികൾ്ക്കും്തുടർ്ന്്എസ്എഫ്ബികൾ്ക്കുമാണ്.് 

 ലാജഭെഛ യിലാത്ത്എംഎഫ്ഐ്ഒഴിച്്ച്50%ജലഹറ്വായ്പാധാരകർ്്>=25ഹക്ഇനത്തിൽ്്ഹപടുനവരാണ്.് 
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അകനവഷണങ്ങളുലട 
വിശരലനം 
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ഇൻഡക്സ്  ലചയ്ത  എംഎഫ്ഐ  അകനവഷണങ്ങളുലട  എണ്ണം   

140 

120 

100 

80 

131 

100 
99 86 81 

57 60 

40 

20 

0 
മാർ്ച്്ച് 21 ജൂണ്  21 ഹസപ്്.21 ഡിസം. 21 മാർ്ച്്ച്  22 ജൂണ് 22 

 ജകാവിഡ്-19ഹെ്രണ്ടാം്തരംഗത്തിനു്ജരഷം്സമജദ്കാഫിനാൻ്സ്്വയവസായത്തിൽ്്്പുതിയ് 
്്്വായ്പകൾ്ക്കായുള്ള്അജനവഷണങ്ങളിൽ്്വർ്ധനയുണ്ടായിട്ടുണ്്ട.്്്്്് 
മാർ്ച്്ച്2021നും്ജൂണ്്2022നും്ഇടയിൽ്്ഹസപ്റ്റംബർ്്2022്മാസത്തിലാണ്്ഏറ്റവും്കൂടുതൽ്് 

്്്അജനവഷണങ്ങൾ്്ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്.് 
 ജൂണ്്2021്അജപക്ഷിച്്ച്ജൂണ്്2022ൽ്്കൂടുതൽ്്അജനവഷണങ്ങൾ്്ഉണ്ടായിട്ടുണ്്ട.് 
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സിഡ്ബിഹയക്കുറിച്്ച 

സ്ജമാൾ ഇൻഡസ്ദ്ടീസ് ഡവലപ്്ഹമെ്് ബാങ്ക ഓഫ് ഇന്ത്യ, 1990ൽ പാർലിഹമെ്്  പാസസ ാക്കിയ നിയമം അനുസരിച്്ച സഥാപിതമായതാണ്.  അതയന്ത്ം 
ഹെറുകിട ലഘു, ഇടത്തരം ഉരയമങ്ങഹള (എംഎസ്്എംഇജമഖല) പരിജപാഷിപിക്കുനതിനും സാമ്പത്തിക സൊയം നൽകുനതിനും അവഹയ 
വികസിപിക്കുനതിനുമായി മുഖയ സാമ്പത്തിക സഥാപനമായി ദ്പവർത്തിക്കാനും ഇത്തരം ദ്പവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർഹപട്ട വിവിധ സാമ്പത്തിക 
സഥാപനങ്ങളുഹട ദ്പവർത്തനങ്ങഹള ഏജകാപിപിക്കാനുമുള്ള ഉത്തരവാരിതവം സിഡ്ബിയിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. കഴിഞ്ഞ കുജറ വർഷങ്ങളായി 
തങ്ങളുഹട സാമ്പത്തിക, വികസന നടപടികളിലൂഹട സിഡ്്ബി സമൂെത്തിഹെ വിവിധ തുറകളിഹല ജനങ്ങളുഹട ജീവിതങ്ങഹള 
സ്പർരിക്കുനജതാഹടാപം എംഎസ്എംഇ ജമഖലയിലാഹകയുള്ള  ഉരയമങ്ങഹള സവാധീനിക്കുകയും  എംഎസ്എംഇ പാരിസഥിതിക വയവസഥയിഹല 
ഒരുപാട് സഥാപനങ്ങളുമായി ജയാജിച്ചു ദ്പവർത്തിക്കുകയും ഹെയ്തിട്ടുണ്്ട.   

തങ്ങളുഹട വിഷൻ 2.0 ദ്പകാരം എംഎസ്എംഇ ജമഖലയിൽ വിവരങ്ങളുഹട അസന്ത്ുലനം രരിഹപടുത്താനായി സമജദ്കാഫിനാൻസ് പൾസ് 
കൂടാഹത, എംഎസ്്എംഇകളുഹട മജനാവികാരങ്ങജളയും അഭിലാഷങ്ങജളയും അടയാളഹപടുത്താനായി എംഎസ്്എംഇ പൾസ്, 
എംഎസ്്എംഇകളുഹട ഹെൽത്്ത ദ്ടാക്കർ, ദ്കിസിഹഡക്സ്്, ഈ വയവസായത്തിഹല വായ്്പാരാതാക്കഹളക്കുറിച്ചുള്ള സമദ്ഗമായ റിജപാർട്്ട, ഫിൻഹടക്  
വായ്്പാജമഖലയിൽ ഹദ്കഡിറ്്റ ഡാറ്റഹയക്കുറിച്്ച ഉൾക്കാഴ്െ നൽകുന ഫിൻഹടക് പല സ് തുടങ്ങിയവയുഹട ദ്പകാരനത്തിൽ സിഡ്്ബി 
മുൻസകഹയടുത്തിട്ടുണ്്ട.  

on ്്സമജദ്കാഫിനാൻസ് രംഗത്്ത സിഡ്്ബി 

സമജദ്കാഫിനാൻസ് ദ്പസഥാനത്തിന് പിന്ത്ുണ നൽകിഹക്കാണ്്ട സിഡ്ബി സാമ്പത്തിക ഉൾഹപടുത്തലിഹന ജപാഷിപിക്കാനായി മാർഗഗ രർരിഹയന 
നിലയിൽ ദ്പവർത്തിക്കുനു. മാർച്്ച 2022 ദ്പകാരം, 4.83 ജകാടി് രരിദ്രരായ് ഇടപാടുകാർ്ക്്ക്  ഹമാത്തം 23460 ജകാടി് രൂ പയുഹട വായ്്പ 
സമജദ്കാഫിനാൻസ് ജമഖലയിൽ അനുവരിച്ചിട്ടുണ്്ട. സമജദ്കാഫിനാൻസ്് സഥാപനങ്ങൾക്കുള്ള വായ്്പാ-സാമ്പത്തിക പിന്ത്ുണയ്്ക്്ക 
അനുസൃതമായി ഈ സഥാപനങ്ങളുഹട കാരയക്ഷമത പരിജപാഷിപിക്കുനജതാഹടാപം മാർഗഗ നിർജേരങ്ങൾ പാലിക്കുനത് ഉറപു വരുത്തുന 
വയവസഥവഴി ജകാർപജററ്്റ ഗവർണൻസ്് സംസ്കാരം ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വനിട്ടുണ്്ട. രുർബലമായ തുടക്കത്തിൽ നിനും ഒരു സവതദ്ന്ത് ജമഖലയായി 
തീരുനതുവഹര കൂഹട നിന് സൊയിക്കുനുതുവഴി ഞങ്ങളുഹട പാർട്്ടണർമാരായ 8 സമജദ്കാഫിനാൻസ്് സഥാപനങ്ങൾ എസ്്എഫ്ബി/ 
യൂനിജവഴ്്സൽ ബാങ്കുകളായി ആയി മാറിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്്ട. അതയന്ത്ം ഹെറിയ വായ്്പകളുഹട കാരയത്തിൽ നൂതനമായ ഒരു സംരംഭം, മാർക്കറ്്റ 
നിരക്കുകജളക്കൾ കുറഞ്ഞ പലിര നിരക്കുകളിൽ ഹെറിയ വായ്്പകൾ സിഡ്്ബിയിൽ നിന് ജനരിട്്ട (പാർട്്ടണർഷിപ് സംവിധാനം വഴി) ലഭയമാക്കുക 
എനതാണ്. ‘ദ്പയാസ്്’ എന ജപരിലറിയഹപടുന ഈ പധതിയനുസരിച്്ച പാർട്്ടണർഷിപ് സംവിധാനം വഴി സിഡ്്ബി, ഏറ്റവും താഹഴതട്ടിലുള്ള, 
അതയന്ത്ം ഹെറിയ വായ്്പകൾ എടുക്കുവാനാദ്ഗെിക്കുനവർക്്ക മാർക്കറ്്റ നിരക്കുകജളക്കാൾ കുറഞ്ഞ പലിര നിരക്കുകളിൽ `0.50 ലക്ഷം മുതൽ ` 

5ലക്ഷം വഹര വായ്്പ നൽകുനതാണ്.  

ഇകവിഫാക്സിഹനക്കുറിച്്ച 

ഇകവിഫാക്സിൽ്്ഞങ്ങൾ്്വിരവസിക്കുനത്,്അറിവ്്പുജരാഗതിയിജലക്്ക്നയിക്കുനു്എനതാണ്.്ഒരു് ജഗല ാബൽ്്ഡാറ്റ്അനലിറ്റിക്സ്്ഹടക്ജനാളജി്
കമ്പനി്എന്നിലയ്ക്്ക്ഞങ്ങൾ്, കൂടുതൽ്്ആത്മവിരവാസജത്താഹട്  നിർ്ണണ ായക്തീരുമാനങ്ങൾ്്എടുക്കുനതിൽ്്സാമ്പത്തിക്സഥാപനങ്ങജളയും്
കമ്പനികജളയും് ജീവനക്കാജരയും് സർ്ക്കാർ്് ഏജൻ്സികജളയും് സൊയിക്കുനതു് വഴി്ആജഗാള് സമ്പര്് വയവസഥയിൽ്് ഒരു് സുദ്പധാന് ് ഭൂ മിക്
നിർ്വെിക്കുനു.്ജവർ്തിരിഹച്ചടുത്ത്ഡാറ്റ, അതിഹെ്വിരകലനം, കല ൌഡ്്ഹടക്ജനാളജി എനിവയുഹട്്അനുപമമായ്സംജയാഗം്വയക്തികൾ്ക്്ക്മുജനാട്്ട്
കുതിക്കാനായി്രക്തമായ്തീരുമാനങ്ങഹളടുക്കാനുള്ള്ഉൾ്ക്കാഴ്െ്നൽ്കുനു.്അറ്്റലാെയിൽ്്മുഖയാലയവും്ആജഗാള്തലത്തിൽ്്11,000്ജീവനക്കാരുഹട്
പിൻ്ബലവുമുള്ള് ഇകവിഫാക്സ്് വടഹക്ക് അജമരിക്ക, മധയ-രക്ഷിണ് അജമരിക്ക, യൂജറാപ്, ഏഷയാ-പസിഫിക്്ക് ജമഖല് എനിവടങ്ങളിഹല് 25്
രാജയങ്ങളിൽ്്ദ്പവർ്ത്തിക്കുകജയാ്നിജക്ഷപങ്ങൾ്്നടത്തുകജയാ്ഹെയ്യുനു.്കൂടുതൽ്്വിവരങ്ങൾ്ക്കായി്Equifax.com. സന്ദർ്രിക്കുക.്്്് 

ബാധയതാനിരാകരണം 
ഈ സമജദ്കാഫിനാൻസ് പൾസ് റിജപാർട്്ട (ഈ റിജപാർട്്ട) ഇകവിഫാക്സ് ഹദ്കഡിറ്്റ ഇൻഹഫാർജമഷൻ സർവീസസ്് സദ്പവറ്്റ ലിമിറ്റഡ് 
തയ്യാറാക്കിയതാണ്. ഈ റിജപാർട്്ട പരിജരാധിക്കുകയും ഉപജയാഗിക്കുകയും ഹെയ്യുക വഴി ഉപജയാക്താവ്, അത്തരം ഉപജയാഗം ഈ ബാധയതാ 
നിരാകരണത്തിന് വിജധയമാഹണന് സമ്മതിക്കുകയും അംഗീകരിക്കുകയും ഹെയ്യുനു. ഈ റിജപാർട്്ട, ഡിസംബർ 2022 അനുസരിച്്ച ഗണയമായും 
ഇകവിഫാക്്സിഹല അംഗങ്ങളായ സമജദ്കാഫിനാൻസ് സഥാപനങ്ങൾ നൽകിയ വിവരങ്ങളുഹട ജരഖരം അടിസഥാനഹപടുത്തി തയ്യാറാക്കഹപട്ടതാണ്. 
ഈ റിജപാർട്്ട തയ്യാറാക്കുനതിൽ ഇകവിഫാക്സ് യുക്തിസെമായ ദ്രധ പതിപിച്ചിട്ടുഹണ്ടങ്കിലും, സമജദ്കാഫിനാൻസ്്  സഥാപനങ്ങൾ നൽകിയ 
ഹതറ്റായജതാ അപരയാപ്തമായജതാ ആയ വിവരങ്ങൾ കാരണം ഉണ്ടാജയക്കാവുന ഏഹതങ്കിലും ഹതറ്റുകുറ്റങ്ങൾജക്കാ വിവരങ്ങളുഹട സൂക്്ഷമതയ്ജക്കാ 
ഇകവിഫാക്സ് ഉത്തരവാരിയാകുനതലല . കൂടാഹത, ഈ റിജപാർട്ടിഹല വിവരങ്ങളുഹട സൂക്്ഷമതഹയക്കുറിജച്ചാ പൂർണണ തഹയക്കുറിജച്ചാ,ഏഹതങ്കിലും 
നിർേിഷ്ട ദ്പജയാജനത്തിനായി ഇതിഹെ ഔെിതയഹത്തക്കുറിജച്ചാ ഇകവിഫാക്സ് യാഹതാരു ഉറപും നൽകുനിലല . മാദ്തമലല , ആഹരങ്കിലും ഈ റിജപാർട്്ട 
പരിജരാധിക്കുകജയാ ആദ്രയിക്കുകജയാ ഹെയ്യുനതിന് ഇകവിഫാക്സ് ഉത്തരവാരിയാകുനതലല , ഇകവിഫാക്സ് അത്തരം എലല ാ ബാധയതകജളയും 
നിരാകരിക്കുനു. ഈ റിജപാർട്്ട (i) വായ്പ നൽകുനതിജനാ നൽകാതിരിക്കുനതിജനാ (ii)ബന്ധഹപട്ട വയക്തി/സഥാപനവുമായി ഏഹതങ്കിലും 
സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ നടത്തുനതിജനാ നടത്താതിരിക്കുനതിജനാ ജവണ്ടിയുള്ള ഏഹതങ്കിലും അജപക്ഷജയാ, ഉലപ നജമാ, രിപാർരജയാ 
സവീകരിക്കുനതിജനാ തള്ളുനതിജനാ ഇകവിഫാക്സ് നൽകുന രിപാർര അലല . ഈ റിജപാർട്ടിഹല വിവരങ്ങൾ ഒരു ഉപജരരമലല ; ഈ റിജപാർട്ടിൽ 
പറഞ്ഞിരിക്കുന വിവരങ്ങഹള അടിസഥാനഹപടുത്തി ഏഹതങ്കിലും തീരുമാനം സകഹക്കാള്ളുനതിനു മുമ്്പ ഇതിഹെ ഉപജയാക്താവ്്, തഹെ 
അഭിദ്പായത്തിൽ വിജവകപൂർണണ മായ വിരകലനം നടജത്തണ്ടതാണ്. ഈ റിജപാർട്ടിഹെ ഉപജയാഗം ഹദ്കഡിറ്്റ ഇൻജഫാർജമഷൻ കമ്പനീസ്് 
(ഹറഗുജലഷൻ) ആക്ട്് 2005, ഹദ്കഡിറ്്റ ഇൻജഫാർജമഷൻ കമ്പനീസ്് ഹറഗുജലഷൻ 2006, ഹദ്കഡിറ്്റ ഇൻജഫാർജമഷൻ കമ്പനീസ്്  റൂ ൾസ് 2006 
എനിവയിഹല വയവസഥകൾക്്ക വിജധയമാണ്. മുൻകൂർ അനുമതി വാങ്ങാഹത ഈ റിജപാർട്ടിഹെ യാഹതാരു ഭാഗവും പകർത്താജനാ, ദ്പെരിപിക്കാജനാ, 
ദ്പസിധീകരിക്കാജനാ പാടുള്ളതലല .  
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ബന്ധഹപടാനുള്ളവിവരങ്ങൾ 

ഇകവിഫാക്സ് ഹദ്കഡിറ്്റ ഇൻഹഫാർജമഷൻ സർവീസസ്് 
സദ്പവറ്്റ ലിമിറ്റഡ്  

സ്ജമാൾ ഇൻഡസ്്ദ്ടീസ് ഡവലപ്്ഹമെ് ബാങ്ക ഓഫ് ഇന്ത്യ 

യൂണിറ്്റ നമ്പർ 931, മൂ നാം നില, ബിൽഡിംഗ് നമ്പർ 9,  
ജസാളിറ്റയർ ജകാർഹപാജററ്്റ പാർക്്ക, 
അജന്ധരി ഘാട്ജകാപർ ലിങ്്ക ജറാഡ്,                                                   
അജന്ധരി (ഈസ്റ്്റ ), മുംസബ- 400 093 

സവാവലംബൻ ഭവൻ, ജപല ാട്്ട നമ്പർ സി-1, ജി ജബല ാക്്ക,   
 ബാദ്ന്ദ-കുർള ജകാംപല ക്സ്്, ബാദ്ന്ദ (ഈസ്റ്്റ)   
മുംസബ - 400 051 മൊരാഷ്ദ്ട  

ജടാൾദ്ഫീനമ്പർ : 1800 2093247 
ecissupport@equifax.com 

ജടാൾദ്ഫീനമ്പർ : 1800 226753 
www.sidbi.in/en 
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