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நிர்வோகச் சுருக்கம் 

MFI  ல்ஸ் அறிக்றகயின் 14வது  திப்பு, ஜூன் 30, 2022 வறை  ணியகத்திற்கு  மர்ப்பிக்கப் ட்ட  ைவுகளின் அடிப் றடயில் 

அறமந்துள்ளது. 

 
30 ஜூன் 2022 நிலவைப் டி, 1041 லட் ம் ச யலில் உள்ள கடன்கள் மற்றும் 5 ணகாடி ச யலில் உள்ள  னிப் ட்ட கடன் 

வாங்கு வர்களுடன், றமக்ணைாஃற னான்ஸ் துறையின் ண ார்ட்ஃண ாலிணயா ரூ.266,541 ணகாடியாக உள்ளது,  

நிலுறவயில் உள்ள ண ார்ட்ஃண ாலிணயாவிற்கு வங்கிகள் அதிக  ங்களிப்ற  வழங்குகின்ைன. AMJ’ 22 காலாண்டில்  

வங்கிகள், வங்கிகள் அல்லாத நிதி நிறுவனங்கள்-குறுநிதி நிறுவனங்கள் (NBFC-MFI) & சிறுநிதி நிறுவனங்கள் (SFB)  

நிலுறவயில் உள்ள ண ார்ட்ஃண ாலிணயாவிற்கு 90% மற்றும்  வழங்கல் ச ாறகக்கு 89%  ங்களிக்கின்ைன. ஜூன் 2021 

மு ல் ஜூன் 2022 வறையிலான காலகட்டத்தில், றமக்ணைாஃற னான்ஸ் ச ாழில்துறை 20% வளர்ச்சியறடந் து மற்றும் 

மார்ச் 2022 மு ல் ஜூன் 2022 வறை காலாண்டுக்கு காலாண்டு (Q-o-Q)  1% வளர்ச்சிலை கண்டது. NBFCகள் ஜூன் 2021 

இலிருந்து ஜூன் 2022 வறை 56% அதிக ஆண்டுக்கு ஆண்டு வளர்ச்சிறயக் கண்டன. 

  

 

AMJ'21 இலிருந்து AMJ'22 வறை கடன் விநிணயாகம் மதிப்பின் அடிப் றடயில் 116% மற்றும் ஜதாகுப்பில் அடிப்பலடயில் 

92%  வருடாந்திை வளர்ச்சிறயக் கண்டது. AMJ’ 21 மு ல் AMJ’ 22 வறையிலான காலகட்டத்தில், NBFCகள் வழங்கல் 

ச ாறகயின் அடிப் றடயில் 265% மற்றும் கடன் வழங்கல் எண்ணிக்லக அடிப் றடயில் 225% மிக உயர்ந்  வளர்ச்சிறயக் 

கண்டது. ரூ.30000-40000 கடன் அளவு வறகயின் கீழ் அதிக எண்ணிக்றகயிலான கடன்கள் வழங்கப் ட்டு, AMJ’ 21 

இலிருந்து AMJ’ 22 வறையிலான ஆண்டில் 153% ஆண்டு வளர்ச்சிறயக் கண்டது 

 

 

 

 

 

ஜூன் 2021 உடன் ஒப்பிடும்ண ாது ஜூன் 2022 இல் அறனத்து வலக தவலண தவறுதல்களும் குறைந்துவிட்டன. 60-89 

நாட்கள் தவறிை தவலணகலள  விை மற்ை அறனத்து தவறுதல்களும் கடந்  மார்ச் 2022 மு ல் ஜூன் 2022 வலரயிலான 

காலகட்டத்தில் குறைந்துள்ளது.  

30 ஜூன் 2022 நிலுறவயில் உள்ள லட்சிை மாவட்டங்களுக்கான ண ார்ட்ஃண ாலிணயா ஜூன் 2021 மு ல் ஜூன் 2022 

வறையிலான காலகட்டத்தில் 29% வளர்ச்சியறடந்து ரூ.37,124 ணகாடிைாக  உள்ளது.   ஜூறல 2021 மு ல் ஜூன் 2022 வறை 

லட்சிை மாவட்டங்களில் ரூ.41,025 ணகாடி மதிப்புள்ள கடன்கள் வழங்கப் ட்டுள்ளன.. ரூ.25000-50000 வலரயிலான  

நிலுறவயில் உள்ள கடன் பிரிவில், அதிக எண்ணிக்றகயிலான கடன் வாங்கு வர்கறள NBFCகளும் அலத ஜதாடர்ந்து சிறு 

நிதி வங்கிகளும் ஜகாண்டுள்ளன. லாப ம ாக்கைற்ை MFIக்கலள தவிர, 50%க்கும் அதிகைான ைற்ை கடன் ஜபறுனர்கள் ரூ.25000 க்கும் 

குலைவான நிலுலவயில் உள்ள கடன் பிரிவின் கீழ் உள்ளனர் . 
 
இந்   திப்பில், அட்டவற ப் டுத் ப் ட்ட MFI வினவல் அளவு   குப் ாய்றவ அறிமுகப் டுத்தியுள்ணளாம். ணகாவிட்-

19 இன் இைண்டாவது அறலக்குப் பிைகு நுண்நிதித் ச ாழில் புதிய கடன் வினவல்களில்  முன்ணனற்ைம் கண்டுள்ளது. மார்ச் 

21 மற்றும் ஜூன் 22 க்கு இறடயிலான காலகட்டத்தில், ச ப்டம் ர் 2021 ைாதத்தில் அதிக எண்ணிக்றகயிலான கடன் 

வினவல்கள்  இருந் ன. ணமலும் ஜூன் 2021 உடன் ஒப்பிடும்ண ாது ஜூன் 2022இல் அதிக  வினவல்கள்  

ணமற்சகாள்ளப் ட்டன 

. 
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சசொல் சுருக்கங்கள் மற்றும் சசொற்களஞ்சியம் 

 
• ATS (Average Ticket Size) = Disbursed Amount/Number of Loans 

( ைா ரி கடனின் அளவு) = வினிணயாகிகப் ட்ட ச ாறக / கடன்களின் எண்ணிக்றக 

 

• DPD = Days Past Due - திருப்பிச லுத்  ணவண்டிய காலம் கடந்  நாட்கள் 

 

• Live POS or Borrowers or Active loans = 0 to 179 DPD + New Accounts + Current Accounts  

ணநைடி நிலுறவயில் உள்ள கடன்கள் (அ) கடனாளிகள் (அ) ச யலில் உள்ள கடன்கள் = 0 லிருந்து 179 DPD + புதிய 

க க்குகள் + நடப்புக் க க்குகள் 

 

• MFI = Microfinance Institution குறுந்ச ாழில் நிதி  நிறுவனம் 

 

• POS = Portfolio Outstanding நிலுறவயில் உள்ள கடன்களின் ண ார்ட்ஃண ாலிணயா 

 

• UT = Union Territory யூனியன் பிைண  ம் 

 

• Aspirational Districts (AD) - லட்சிய  மாவட்டங்கள் - 

சுகா ாைம் மற்றும் ஊட்டச் த்து, கல்வி, விவ ாயம் மற்றும் நீர் வளங்கள், நிதி ண ர்க்றக, திைன் வளர்ச்சி மற்றும் 

அடிப் றட உள்கட்டறமப்பு ண ான்ை கூட்டு குறிகாட்டிகளின் அடிப் றடயில், மனி  ணமம் ாட்டு 

குறியீட்றட ணமம் டுத்துவ ற்காக ஜனவரி 2018 இல் NITI ஆணயாக், இந்திய அை ாங்கத் ால்  கண்டறியப் ட்ட 

மாவட்டங்கள் ( ற்ண ாற ய எண்ணிக்றக 117).  

 

• 1-179 = 1 to 179 DPD/Live POS 

• 1-29 = 1 to 29 DPD/Live POS 

• 30-59 = 30 to 59 DPD/Live POS 

• 60-89 = 60 to 89 DPD/Live POS 

• 90-179 = 90 to 179 DPD/Live POS 

• 30+ நாட்கள்  வற   வறு ல் (Delinquency) = 30-179 DPD/Live POS 

• 90+ நாட்கள்  வற   வறு ல் (Delinquency) = 90-179 DPD/Live POS 

 

 

  
  

• AMJ’21 = ஏப்ரல் 2021 முதல்  ஜூன் 2021 வலர  
• JAS’21 = ஜூலல 2021 முதல்  ஜசப்டம்பர்  2021 வலர 

• OND’21 = அக்மடாபர்  2021 முதல்  டிசம்பர்  2021 வலர 

• JFM’22 = ஜனவரி  2022 முதல்  ைார்ச் 2022 வலர 

• AMJ’22 = ஏப்ரல்  2022 முதல்  ஜூன்  2022 வலர 
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குறுநிதி த ோழில்துமையின் சோ ோம்சம் –  

ஜூன்   30, 2022 நிலவ ப்படி  

லாப ம ாக்கு 

இல்லாத 

எம்.எஃப்.ஐ 
ஜூன் 30 2022 -  ாைாம் ம் வங்கிகள் 

சிறு நிதி 

வங்கிகள் 
என்.பி.எஃப்.சி-
எம்.எஃப்.ஐ என்.பி.எஃப்.சி 

ஜைாத்த 

ஜதாழில்துலை  

 னித்துவ,  ச யலில் உள்ள 

கடன் ச ற்ைவர் ஆயிைத்தில்) 

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

1,279 

2,383 

266 

69,421 

ஜசைலில் உள்ள கடன்கள் (ஆயிரத்தில்) 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% 

மபார்ட்ஃமபாலிமைா   (` மகாடியில் ) 

வினிமைாகிக்கப்பட்ட ஜதாலக  (ரூ.மகாடியில் – 
AMJ’ 22 
 
சராசரி கடன் அளவு  (`) – AMJ’ 22 

30+  ாட்கள் தவறிை தவலணகள்   (POS) 

90+  ாட்கள் தவறிை தவலணகள் (POS) 

45,118 

5.29% 

1.99% 

44,482 

2.02% 

0.79% 

44,380 

2.96% 

1.12% 1.85% 

தனித்துவ ஜசைலில் உள்ள 

கடன் ஜபறுனர்கள் (‘000) 
ஜசைலில் உள்ள கடன்கள்  
(ஆயிரத்தில்) 

1,279 

கடன்  நிலுலவ (` 

மகாடியில் ) 
வினிமைாகிக்கப் பட்ட 

ஜதாலக  (ரூ.மகாடியில்) – 

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 

வங்கிகள்s எஸ்.எஃ

ப்.பி 
என்.பி.எஃப்.சி-
எம்.எஃப்.ஐ 

என்.பி.எஃ

ப்.சி 
லாப ம ாக்கு இல்லாத 

எம்.எஃப்.ஐ 

 30 ஜூன் 2022 நிலவைப் டி MFI ச ாழில்துறையின் கடன் அளவு₹ 266,541 ணகாடி 

 நிலுறவயில் உள்ள ண ார்ட்ஃண ாலிணயாவில் வங்கிகள் 37%  ந்ற ப்  ங்றக ச ற்றுள்ளன 

 வங்கிகள், NBFC-MFIகள் மற்றும் SFBகள் A M J  ‘ 2 2  கா லாண்டில்   நிலுறவயில் உள்ள 

ண ார்ட்ஃண ாலிணயாவிற்கு 90%ம், கடன் வினிமைாகத்திற்கு  89 சதவிகிதமும்   ங்களிக்கின்ைன.   

 SFBகள், NBFCகள் மற்றும் லா த்திற்காக அல்லா  MFIகளின்  ைா ரி கடன் அளவு ச ாழில்துறையின் சராசரி கடன் 

அளறவ விட அதிகமாக உள்ளது 

 30+  ாட்கள் மற்றும் 90+  ாட்கள் தவறிை தவலணகள், ஜைாத்த ஜதாழில்துலையுடன் ஒப்பிடும்ஜபாழுது,  NBFC-

MFIகள், NBFCகள் மற்றும் லா த்திற்காக அல்லா  MFIகளில் குறைவாக உள்ளது 

 

07 
குறிப்பு: MFI பிரிவில் ~5 ணகாடி  னிப் ட்ட ணநைடி கடன் வாங்கு வர்கள் உள்ளனர். வாடிக்லகைாளர்கள், SFBகள், வங்கிகள், NBFC-MFIகள், NBFCகள் மற்றும் இலா  ணநாக்கற்ை 

MFIகளுடன்  ல கடன்ஜபறுவதன் காரணைாக,   னிப் ட்ட எண்ணிக்றகயில் ணவறு ாடு ஏற் டுகிைது 

 



  
  

குறுநிதி  த ொழில்துறை கண்ண ொட்டம்  
நிலுலவயில்  உள்ள  மபார்ட்ஃமபாலிமைா    

(` மகாடியில்) 

கடன் வழங்குனர் வலக  

வங்கிகள்  

ஜூன்’ 21 

95,674 

35,345 

72,856 

16,140 

2,045 

ஜசப்’ 21 

92,725 

36,863 

79,932 

14,621 

1,982 

டிச’ 21 

93,841 

39,675 

84,065 

16,337 

2,260 

ைார்ச்’ 22 

102,032 

44,134 

94,481 

19,155 

2,800 

ஜூன்’ 22 

98,445 

44,810 

95,671 

25,232 

2,383 

ஆண்டுக்கு ஆண்டு 

வளர்ச்சி % 

3% 

  சிறு நிதி வங்கிகள்  
27% 

31% 

56% 

17% 

20% 

என்.பி.எஃப்.சி-எம்.எஃப்.ஐ 

என்.பி.எஃப்.சி 

லாப  ம ாக்கு இல்லாத 

எம்.எஃப்.ஐ 

 

ஜைாத்த ஜதாழில்துலை 

காலாண்டுக்கு காலாண்டு 

வளர்ச்சி விகிதம்  % 

222,060 226,123 

2% 

236,178 

4% 

262,602 

11% 

266,541 

1% 

சந்ம ப் பங்கு ரபோக்குகள் - கடன் வழங்குபவர் வமகயின்படி  

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

நிலுலவயில் உள்ள 

மபார்ட்ஃமபாலிமைா  
(` மகாடியில்) 

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% 

ஜூன்' 21 ஜசப்’ 21 டிச’ 21 ைார்ச்’ 22 ஜூன்’ 22 

வங்கிகள் எஸ். 

எஃப்.பி  
என்.பி.எஃப்.சி-
எம்.எஃப்.ஐ 

என்.பி.எஃ

ப்.சி  
லாப ம ாக்கு இல்லாத 

எம்.எஃப்.ஐ 

 ஜூன் 2021 மு ல் ஜூன் 2022 வறையிலான காலகட்டத்தில், நுண்நிதித்துறை 20% வளர்ச்சியறடந் து 

மற்றும் மார்ச் 2022 மு ல் ஜூன் 2022 வறையில், காலாண்டுக்கு காலாண்டு 1% வளர்ச்சிறய கண்டது. 

  

 NBFCகள் ஜூன் 2021 மு ல் ஜூன் 2022 வறையிலான காலகட்டத்தில் ஆண்டுக்கு ஆண்டு 56% 

வளர்ச்சிறயக் கண்டன. 
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வினிமைாக 

மபாக்குகள்  
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வினிமைாகப்மபாக்குகள் – நிறுவன வாரிைாக  
வினிமைாகிக்கப்பட்ட கடன்களின் 

எண்ணிக்லக  (லட்சத்தில் ) 

கடன் வழங்குனர் 

வலக  

வங்கிகள்  

AMJ' 21 JAS’21 

79 

OND’ 21 JFM’ 22 

94 

AMJ’ 22 

55 42 

10 

19 

4 

70 

29 

65 

13 

3 

எஸ்.எஃப்.பி  36 30 21 

என்.பி.எஃப்.சி-
எம்.எஃப்.ஐ 

 

என்.பி.எஃப்.சி 

69 79 56 

9 17 13 

லாப ம ாக்கு இல்லாத 

எம்.எஃப்.ஐ 
1 2 4 1 

ஜைாத்த 

ஜதாழில்துலை 
76 195 180 224 146 

கடன் வழங்குபவர் வலகயின்படி சந்லத பங்கு மபாக்குகள்  

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

வினிமைாகிக்கப்பட்ட 

ஜதாலக  (` மகாடியில் ) 

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 
 

 

என்.பி.எஃப்.சி என்.பி.எஃப்.சி 

எம்.எஃப்.ஐ  

JFM’ 22 

லாப ம ாக்கு இல்லாத 

எம் .எஃப்.ஐ  

AMJ’ 22 

வங்கிகள்  எஸ்.எஃ

ப்.பி  

 COVID-19 இன் இைண்டாவது அறலயிலின் பாதிப்பிலிருந்து MFI ச ாழில்துறை மீண்டு வருகிைது.  

AMJ'21லிருந்து AMJ'22 வறை வருடாந் ை கடன் விநிணயாகம் மதிப்பின் அடிப் றடயில் 116% மற்றும் 

ஜதாகுப்பின் அடிப்பலடயில் 92% வளர்ச்சி கண்டுள்ளது.  

 AMJ' 21 இலிருந்து AMJ ’22 வலர கடன் வழங்கல் மற்றும் விநிணயாகத் ச ாறகயின் அடிப் றடயில் 

NBFC கள் அதிக வளர்ச்சிறயக் கண்டன. 

 

10 
தபோறுப்புத்துைப்பு: உறுப்பினர்களிடமிருந்து ச ைப் ட்ட புதுப்பிக்கப்பட்ட தரவுகளின் அடிப் றடயில் முந்ற ய 

காலாண்டுகளின் ஆ ாை  ைவு மைம்படுத்தப்பட்டது. 



  
  

த ொழில் துறையின் கடன் அளவு ணபொக்குகள்  
வினிமைாகிக்கப்பட்ட கடன்களின் 

எண்ணிக்லக (லட்சத்தில் ) 

கடன் அளவு  AMJ’ 21 JAS’ 21 OND’ 21 JFM’ 22 AMJ’ 22 ஆண்டுக்கு ஆண்டு வளர்ச்சி 

விகிதம்  % 

0-10000 10 18 

20 

10 

13 

11 

16 

6 

9 

-40% 

29% 

31% 

153% 

155% 

133% 

144% 

92% 

- 

10000-20000 7 

20000-30000 13 34 25 30 17 

30000-40000 17 48 51 64 43 

40000-50000 11 30 31 39 28 

50000-60000 9 25 24 30 21 

60000 மைலாக  9 20 26 34 22 

ஜைாத்தம்  76 195 

157% 

35,299 

-0.4% 

180 

-8% 

39,194 

11% 

224 

24% 

40,080 

2% 

146 

-35% 

39,830 

-1% 

காலாண்டுக்கு காலாண்டு  வினிமைாகத்தின் வளர்ச்சி 

விகிதம்  % 
இந்திைாவில்  சராசரி கடன் அளவு  (`) 

- 

35,438 12% 

- 
காலாண்டுக்கு காலாண்டு சராசரி கடன் அளவின் வளர்ச்சி 

விகிதம்  % 

- 

வினிண ொகிக்கப்ப ட்ட கடன்களின் எண்ணிக்றக   

AMJ’ 21 JAS’ 21 OND’ 21 

30k-40k 

JFM’ 22 

50k-60k 60000              
மைலாக 

AMJ’ 22 

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

 ரூ.30000-40000 வலரயிலான கடன் அளவு வறகயின் கீழ் அதிக எண்ணிக்றகயிலான கடன்கள் 

வழங்கப் டுகின்ைன மற்றும் AMJ ’21 முதல்  AMJ ’22 வலரயிலான காலகட்டத்தில்  153%  ஆண்டு 

வளர்ச்சிறயக் கண்டது.   
 AMJ ’21 லிருந்து AMJ ’22 வலரயிலான காலகட்ட த்தில் சராசரி கடன் அளவுஇ 12% உைர்ந்துள்ளது.  

11 தபோறுப்புத் துைப்பு: உறுப்பினர்களிடமிருந்து ச ைப் ட்ட புதுப்பிக்கப்பட்ட தரவுகளின் அடிப் றடயில் முந்ற ய 

காலாண்டுகளின் ஆ ாை  ைவு மைம்படுத்தப்ப்ட்டது. 



  
  

ஜதாழிற்துலை இடர் 

மதாற்ை விவரம்  
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கடன் தவலண தவறுதல்களின் மபாக்குகள்  

1-179  ாட்கள் தவறிை தவலணகள்  

30-59  ாட்கள் கடந்தது  60-89  ாட்கள் கடந்தது  90-179  ாட்கள் கடந்தது 1-179  ாட்கள் கடந்தது அறிக்லகயிடும் காலாண்டு  

      ஜூன் ’ 21 

1-29  ாட்கள் கடந்தது 

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% 

ஜசப் ’ 21 8.64% 

டிச ’ 21 5.03% 

ைார்ச்’ 22 2.93% 

ஜூன் ’ 22 2.69% 7.69% 

கொலம் கடந்  நொட்களின் படி  வறி   வற கள்  

31.43% 18.77% 13.80% 8.19% 7.69% 

1-179 days 
past due 

ஜூன்' 21 ஜசப் ' 21 டிச' 21 ைார்ச்' 22 

90-179  ாட்கள் கடந்தது 

ஜூன் ' 22 

1-29  ாட்கள் கடந்தது  30-59  ாட்கள் கடந்தது 60-89  ாட்கள் கடந்தது 

 ஜூன் 2021 உடன் ஒப்பிடும்ண ாது ஜூன் 2022 இல் அறனத்து வலகைான தவலண தவறுதல்களும் 

குறைந்துள்ளது.  

 மார்ச் 2022 மு ல் ஜூன் 2022 வறையிலான காலாண்டில்,  60-89 நாட்கள் கடந்   வற   வறு ல் 

வறகறய  விை  மற்ை அறனத்து  வறு ல்களும் குறைந்துள்ளன, 
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லட்சி  

மொவட்டங்கள் 
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லட்சி  மொவட்டங்கள்  – 
ஜூன் 2022 – ஓர்  கண்ண ொட்டம்  

லட்சி  மொவட்டங்களின் வளர்ச்சி விவரங்கள்  
ஜூன் 30 2021 ஜூன் 30 2022 வளர்ச்சி % லட்சிை ைாவட்டங்களுக்கான 

நிலுறவயில் இருந்த  ண ார்ட்ஃண ாலிணயா 

ஜுன் 2021 ல் இருந்து 29% அதிகரித்து ஜூன் 

30 , 2022ல்  ரூ. 37,124 ணகாடி ரூ ாயாக 

இருந்தது 

 

தீவிரைாக  வாடிக்லகைாளர்கலள ஜசன்ைலடதல் 

(வாடிக்லகைாளர் ஊடுருவல்) (ஆயிரத்தில்)  

 

வினிமைாகிக்கப்பட்ட ஜதாலக (ரூ. மகாடியில்)  

ஜசைலில் உள்ள  கடன்கள் (ஆயிரத்தில் ) 

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% 

- 

 லட்சிை ைாவட்டங்களில், தீவிரைாக 

வாடிக்லகைாளர்கலள ஜசன்ைலடதலில் 

ஜூன் 2021 லிருந்து ஜூன் 2022 வலர  21% 

வளர்ந்துள்ளது.  
நிலுலவயில் உள்ள மபார்ட்ஃமபாலிமைா 

(` மகாடி ) 

30+  ாட்கள் தவறிை தவலணகள் 

 ஜூறல 2021 மு ல் ஜூன் 2022 

வலரயிலான ஆண்டில் ரூ.41,025 ணகாடி 

மதிப்பிலான கடன்கள் லட்சிை 

மாவட்டங்களில் வழங்கப் ட்டது 90+  ாட்கள் தவறிை தவலணகள் 1.48% - 

 லட்சிை ைாவட்டங்களில் உள்ள ஜைாத்த 30+ 

and 90+  ாட்கள் தவலண தவறுதல்கலள 

விட, வங்கிகள் ைற்றும் சிறு நிதி வங்கிகளின் 

30+ ைற்றும் 90+  ாட்கள் தவலண 

தவறுதல்கள் அதிகைாக உள்ளது.  

வினிமைாகிக்கப்பட்ட ஜதாலக (ரூ. மகாடியில் ) – 
ஜூலல ’21 முதல் ஜூன் ’22 

ஜூன் 30, 2022 அன்று நிலுலவயில் உள்ள 

மபார்ட்ஃமபாலிமைா  (ரூ.மகாடியில்) 16,385 
14,764 

13,493 15,535 

5,412 
5,126 

3,260 
3,120 573 

481 

வங்கிகள் எஸ்.எஃ

ப்.பி 
என். பி.எஃப்.சி -

எம்.எஃப்.ஐ 
என்.பி.எஃ

ப்.சி 
லாப ம ாக்கு இல்லாத 

எம்.எஃப்.ஐ 

30+ மற்றும் 90+ நிலுறவயில் உள்ள கடன்களின்  வற  

 வறு ல்கள் - கடன் வழங்கு வர் வாரியாக    

6.01% 
5.29% 

3.98% 

2.78% 

1.34% 

2.07% 
1.69% 1.48% 

1.24% 
0.50% 

0.97%0.42% 

வங்கிகள் சிறு நிதி 

வங்கிகள் 
என்.பி.எஃப்.சி – 
எம்.எஃப்.ஐ 

என். 

பி.எஃப்.சி 
லாப ம ாக்கு இல்லாத 

எம்.எஃப்.ஐ 
ஜைாத்தம் 

30+  ாட்கள் 

தவறுதல்கள் 
90+  ாட்கள் 

தவறுதல்கள் 
 

15 
குறிப்பு: *ஜூலல 2020 முதல்  ஜூன் 2021 வலர 
வினிமைாகம் 

** ஜூலல  2021 முதல்  ஜூன்  2022 வலர 
வினிமைாகம்  

நிலுலவயில் உள்ள மபார்ட்ஃமபாலிமைாவின் படி 

தவலண தவறுதல்கள் கணக்கிடப்பட்டுள்ளது 



  
  

வொடிக்றக ொளர் 

 ளத்தில் பகுப்பொய்வு  
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ஜூன் 30, 2022 அன்று நிலுறவயில் உள்ள த ொறகயின் 

படி தெ லில் உள்ள வொடிக்றக ொளர்கள்   

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

44% 

964 69,421 

வாடிக்லகைாளர் 

எண்ணிக்லக  

40% 37% 37% 
35% 

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

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

14% 14% 
12% 11% 

வங்கிகள்  எஸ்.எ.பி  என்.பி.எஃப்.சி – 

எம். எஃப்.ஐ  
என்.பி.எஃப்.சி லாப ம ாக்கு இல்லாத 

எம்.எஃப்.ஐ 
ஜதாழில்துலை 

ரூ.10000 கீழ் நிலுறவயில் ஜசைலில் உள்ள கடன் வாங்கு வர்களின் 
எண்ணிக்றக 

 
ரூ.25000-ரூ.50000 இறடணய நிலுறவயில் ஜசைலில் உள்ள கடன் 

வாங்கு வர்களின் எண்ணிக்றக 

ரூ.10000-ரூ.25000 இறடணய நிலுறவயில் ஜசைலில் உள்ள 

கடன் வாங்கு வர்களின் எண்ணிக்றக 

 

ரூ.50000 மைல்  நிலுறவயில் உள்ள கடன் வாங்கு வர்களின் 
எண்ணிக்றக 

 என்.பி.எஃப்.சிக்களும், அலத ஜதாடர்ந்து சிறுநிதி வங்கிகளும் ரூ.25000-ரூ.50000 இலடமைைான  

கடன் நிலுறவயில் உள்ள பிரிவில் அதிக கடன் வாங்கு வர்கறளக் சகாண்டுள்ளன, 

 லா   ம ாக்கு  இல்லா  MFI தவிர்த்து ைற்ை கடன் வழங்குனர் வலககளில்,  50% க்கும் அதிகமான 

கடன் ஜபறுனர்கள் ரூ.25000 அதிகைான நிலுறவ ஜதாலக  பிரிவில் உள்ளனர்.  
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வினவல்  
பகுப்பொய்வு 

Powering the World with knowledgeTM 



  
  

எம்.எஃப்.ஐ களில் கடன்தபறுவ ற்கு, 

குறியிடப்பட்ட வினவல்களின் த ொகுப்பு  
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 ணகாவிட்-19 இன் இைண்டாவது அறலக்குப் பிைகு நுண்நிதித் துறை புதிய கடன் வினவல்களில் 

முன்ணனற்ைத்ற க் காட்டியது  

 மார்ச் 2021 மற்றும் ஜூன் 2022 க்கு இறடயில் ச ப்டம் ர் 2021 மா த்தில் அதிக எண்ணிக்றகயிலான 

வினவல்கள் வந்துள்ளன  

 ஜூன் 2021 உடன் ஒப்பிடும்ண ாது 2022 ஜூன் மா த்தில் அதிக எண்ணிக்றகயில் கடன் ஜபறும் 

வினவல்கள் ஜபைப்பட்டுள்ளன.   
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Indus try spotlight,  a com prehensive r eport on i ndustry  Lenders and Fi ntech Pulse, for credit data insights on  
 

 

இந்திய சிறுத ோழில் வளர்ச்சி  வங்கி பற்றி : 

 
இந்திய சிறுச ாழில் வளர்ச்சி வங்கி, 1990 இல்  ாைாளுமன்ைத்தின் ஒரு  ட்டத்தின் கீழ் நிறுவப் ட்டது. இந்திய 

சிறுச ாழில் வளர்ச்சி வங்கி (SIDBI), குறு, சிறு, மற்றும் நடுத் ைத் ச ாழில் நிறுவன துறையின் நிதி, ணமம் ாடு மற்றும் 

ஒத்  நடவடிக்றககளில் ஈடு டும் நிறுவனங்களின் ச யல் ாடுகறள ஒருங்கிற ப்  ற்கான மு ன்றம நிதி 

நிறுவனம் ஆகும்.  ல ஆண்டுகளாக, சிட்பி அ ன்  ல்ணவறு நிதி மற்றும் ணமம் ாட்டு நடவடிக்றககளின் மூலம்,  

 மூகத்தின்  ல்ணவறு அடுக்குகளில் உள்ள மக்களின் வாழ்க்றகயில் ணநர்மறை மாற்ைங்கறள ஏற் டுத்தியுள்ளது.  

ணமலும்  ல நம் கமான நிறுவனங்களுடன் றகணகார்த்து, சமாத்  MSME ஸ்ச க்ட்ைம் மீதும்  ாக்கத்ற  

ஏற் டுத்தியுள்ளது.  

 

விஷன் 2.0 இன் கீழ் SIDBI, ஃபின்சடக் கடன் வழங்கும் பிரிவில் கிசைடிட் ணடட்டா நுண் றிவுகளுக்கு, 

றமக்ணைாஃபினான்ஸ்  ல்ஸ்  விை, எம்எஸ்எம்இ துறையில்  கவல்  மச்சீைற்ை  ன்றமக்கு தீர்வு கா , எம்எஸ்எம்இ 

 ல்ஸ், எம்எஸ்எம்இ மற்றும் கிரிசிசடக்ஸின் செல்த் டிைாக்கர், எம்எஸ்இ உ ர்வுகள் மற்றும் அபிலாறஷகறள 

அளவிடுவ ற்கு, ச ாழில்துறை கடன் வழங்கு வர்கள் மற்றும் ஃபின்சடக்  ல்ஸ்  ற்றிய ஒரு விரிவான அறிக்றக, 

ண ான்ை  ல்ணவறு முயற்ச்சிகறள முன்சனடுத்துள்ளது. 

குறுநிதி தவளியில் சிட்பியின் பங்கு : 

குறுநிதி நிறுவன இயக்கத்ற  ஆ ரிப்  ன் மூலம், அறனவறையும் உள்ளடக்கிய குறுநிதி இயக்கத்ற  

ணமம் டுத்துவதில் SIDBI முன்ணனாடி  ங்கு வகித்துள்ளது. வங்கியின் றமக்ணைாஃற னான்ஸின் மூலம் மார்ச் 31, 

2022 நிலவைப் டி, ஒட்டுசமாத் மாக ரூ.23,460 ணகாடிறய வினிமைாகித்து சுைார் 4.83 மகாடி ஏலழ 

வாடிக்லகைாளர்களுக்கு பைனளித்துள்ளது.  MFI களுக்கான கடன் மற்றும்  ங்கு ஆ ைவு, இந்  

நிறுவனங்களுக்கான திைன் ணமம் ாட்டு ஆ ைவு  மற்றும் ச ருநிறுவன நிர்வாக கலாச் ாைத்ற  

உள்ளீர்த்துக்சகாள்வது, இ க்க மதிப்பீட்டு கருவிகள் (compliance assessment tools)  ண ான்ைவற்றை ஆ ரிப்  ன் 

மூலம் நன்கு பூர்த்தி ச ய்யப் டுகிைது.  குறுநிதி ச ாழில் துறைறய,   லவீனமான ச ாடக்கத்திலிருந்து ஒரு 

முழுறமயான ச ாழில் பிரிவுக்கு முன்ணனற்றுவதில் உ வியது மட்டுமல்லாது, அ ன் இற  MFI களில் 8 ண ர், 

சிறுநிதி வங்கிகளாகவும் (SFBs)/  /யுனிவர் ல் வங்கிகளாகவும் மாற்றியதில் சிட்பி  ங்கு வகித்துள்ளது.  குறுநிதி 

வழங்குவதில் (micro lending), சிறு கடன்கறள ணநைடியாக SIDBI இலிருந்து (கூட்டாண்றம ஏற் ாடுகள் மூலம்), 

வட்டி விகி த்தில்  ந்ற  விகி ங்கறள விடக் குறைவாகக் கிறடக்கச் ச ய் து  ஒரு புதுறமயான முயற்சியாகும்.   

இந்  “பிையாஸ்” என்று ச யரிடப் ட்ட முயற்சியின் கீழ், மிகவும் ஏழ்றமயில் உள்ள றமக்ணைா கடன் 

வாங்கு வர்களுக்கு சிறிய  அளவு கடன்கறள ரூ. 0.50 லட் ம் மு ல் ரூ. 5 லட் ம் வறை, கூட்டாண்றம ஏற் ாடு 

மாதிரியின் கீழ்,  ந்ற  விகி ங்கறள விட ஒப்பீட்டளவில் குறைந்  வட்டி விகி ங்களுடன் இந்  வங்கி வழங்கி 

வருகிைது.  

 

ஈக்விஃபொக்ஸ் பற்றி : 
 
ஈக்விஃ ாக்ஸில் (NYSE: EFX) நாங்கள், அறிவு முன்ணனற்ைத்ற  ஊக்குவிக்கிைது என்று நம்புகிணைாம். உலகளாவிய 

 ைவு,  குப் ாய்வு மற்றும் ச ாழில்நுட்  நிறுவனைாக உள்ளதால், நிதி நிறுவனங்கள், நிறுவனங்கள், ஊழியர்கள் 

மற்றும் அைசு நிறுவனங்கள் அதிக நம்பிக்றகயுடன் முக்கியமான முடிவுகறள எடுக்க உதவுவதன்  மூலம், உலகப் 

ச ாருளா ாைத்தில் முக்கியப்  ங்கு வகிக்கிணைாம். எங்கள்  னித்துவமான கலறவ, ணவறு ட்ட  ைவு,  குப் ாய்வு 

மற்றும் கிளவுட் ச ாழில்நுட் ம் ஆகியவற்றின் நுண் றிவுஆற்ைல் மூலம், முடிவுகள் எடுக்கப்பட்டு மக்கறள 

முன்ணனாக்கி  இயக்குகின்ைன. அட்லாண்டாறவ  றலறமயிடமாகக் சகாண்டு, உலகம் முழுவதும் 11,000க்கும் 

ணமற் ட்ட ஊழியர்களால் ஆ ரிக்கப் ட்டு  Equifax ச யல் டுகிைது அல்லது வட அசமரிக்கா, மத்திய மற்றும் ச ன் 

அசமரிக்கா, ஐணைாப் ா மற்றும் ஆசிய  சிபிக் பிைாந்தியத்தில் 25 நாடுகளில் மு லீடுகள் ஜசய்துள்ளது. ணமலும் 

விவரங்களுக்கு, Equifax.com எனும் வலலதளத்திற்கு வருலக தரவும்.  

 

கருத்து ைறுப்பு 
இந்  லைக்மராஃபினான்ஸ்  ல்ஸ் அறிக்றகறய (அறிக்றக) ஈக்விஃ ாக்ஸ் க்சைடிட் இன்ஃ ர்ணமஷன்  ர்வீ ஸ் லிமிசடட் 

(ஈக்விஃ ாக்ஸ்)   யாரிக்கிைது. அறிக்றகறய அணுகி  யன் டுத்துவ ன் மூலம்  யனர் அத் றகய  யன் ாடு இந்  கருத்து 

மறுப்புக்கு உட் ட்டது என் ற  ஒப்புக்சகாள்கிைார் மற்றும் ஏற்றுக்சகாள்கிைார். இந்  அறிக்றக ஈக்விஃ ாக்ஸ் இன் 

உறுப்பினர்களாக உள்ள குறுநிதி நிறுவனங்களால் வழங்கப் ட்ட டிசம்பர் 2021  ைவுகளின்  கவல்கறள கணி மான 

அடிப் றடயாகக் சகாண்டது. அறிக்றகறய  யாரிப் தில் ஈக்விஃ ாக்ஸ் நியாயமான அக்கறை எடுத்துக் சகாண்டாலும், குறுநிதி 

நிறுவனங்களால்  மர்ப்பிக்கப் ட்ட  வைான அல்லது குறைவான  கவல்களால் ஏற் டும் துல்லியம், பிறழகள் மற்றும் / அல்லது 

குறைகளுக்கு ஈக்விஃ ாக்ஸ்  ச ாறுப்ண ற்க்காது. ணமலும், ஈக்விஃ ாக்ஸ் அறிக்றகயில் உள்ள  கவல்களின் ண ாதுமான  ன்றம 

அல்லது முழுறமறய உறுதிப் டுத் ாது மற்றும்/அல்லது எந் சவாரு குறிப்பிட்ட ணநாக்கத்திற்காகவும் அ ன் ச ாருந் க்கூடிய 

 ன்றமக்கு உத் ைவா ம் அளிக்கவில்றல அல்லது அறிக்றகயின் எந் சவாரு அணுகலுக்கும் அல்லது நம் கத் ன்றமக்கும் 

ஈக்விஃ ாக்ஸ்  ச ாறுப் ல்ல, ணமலும் ஈக்விஃ ாக்ஸ் அத் றகய அறனத்து ச ாறுப்புகறளயும் சவளிப் றடயாக மறுக்கிைது. 

இந்  அறிக்றக எந் சவாரு விண் ப் த்ற யும்,  யாரிப்ற யும் நிைாகரிப் து/மறுப் து அல்லது ஏற்றுக்சகாள்வ ற்கான 

 ரிந்துறை அல்ல, அல்லது ஈக்விஃ ாக்ஸ் இன் எந் சவாரு  ரிந்துறையும் (i) கடன் வழங்கணவா அல்லது கடன் சகாடுக்கணவா 

இல்றல. (ii)  ம் ந் ப் ட்ட  னிந ர் / நிறுவனத்துடன் எந் சவாரு நிதி  ரிவர்த் றனயிலும் நுறழயணவா அல்லது நுறழய 

கூடாது என்ணைா இல்றல. அறிக்றகயில் உள்ள  கவல்கள் ஆணலா றனறயக் சகாண்டிருக்கவில்றல, ணமலும் இந்  அறிக்றகயில் 

உள்ள  கவல்களின் அடிப் றடயில் எந் சவாரு முடிறவயும் எடுப்  ற்கு முன்னர் அ ன் கருத்தில் விணவகமான அறனத்து 

ண றவயான  குப் ாய்வுகறளயும்  யனர் ணமற்சகாள்ள ணவண்டும். அறிக்றகயின்  யன் ாடு கடன்  கவல் நிறுவனங்கள் 

(ஒழுங்குமுறை)  ட்டம், 2005, கடன்  கவல் நிறுவன விதிமுறைகள், 2006, கடன்  கவல் நிறுவன விதிகள், 2006 ஆகியவற்றின் 

விதிகளால் நிர்வகிக்கப் டுகிைது. அறிக்றகயின் எந் ப்  குதியும் முன்ஒப்பு ல்கள் இன்றி நகசலடுக்கணவா, புழக்கத்தில் 

விடணவா, சவளியிடப் டணவா கூடாது. 
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ச ொடர்பு விவரங்கள் 

 

ஈக்விஃபொக்ஸ் க்சரடிட் இன்ஃபர்மமஷன் சர்வசீஸ் 
      பிரரமவட் லிமிசடட் 
யூனிட் எண்  931, 3வது  ளம், கட்டிட எண்  9, 
சொலிட்ரடர் கொர்சபொமரட் பொர்க்,  
அந்ம ரி கொட்மகொபொர் லிங்க் மரொடு,  
அந்ம ரி (கிழக்கு),  
மும்ரப – 400 093 
 
கட்டணமில்லொ எண்.: 1800 2093247 
ecissupport@equifax.com  
 
 

இந் ிய சிறுச ொழில் வளர்ச்சி வங்கி  
ஸ்வொவலம்பன் பவன்,  
ப்ளொட் எண்  சி-11, ‘ஜ’ீ ப்ளொக்,  
பொந் ிரொ குர்லொ கொம்ப்சளக்ஸ், பொந் ிரொ (கிழக்கு),  
மும்ரப – 400 051  
மஹொரொஷ்டிரொ  
 
கட்டணமில்லொ எண்.: 1800 226753  
www.sidbi.in/en 
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