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కారయనిర్ాాహక సార్ాాంశాం 

మ ైక్రో  ఫ ైనాన్స్ పల్స్ 14 వ సంచిక జూన్స, 2022  నాటిక్త సమరిపంచబడిన డాటా యొకక స ిప్ ష ట్ మరియు ఆ డాటా ఆధారంగ్  ఆ సమయంలో 
మ ైక్రో  ఫ ైనాన్స్ పరిశోమ వృదిిన్న కవర్ట చేసింది. 

30 జూన్స 2022 నాటిక్త మ ైక్రోఫ ైనాన్స్ పరిశోమ యొకక పో ర్్ట ఫో లియో బక్ యలు  రూ.266,541 క్రటల  దగిి్ర న్నలిచింది, మరియు ఇంద్లో 1,041 లక్షల యాక్త్వ్ 
రుణాలు మరియు 5 క్రటల  క్తోయాశ్రల పరతేేక రుణాలు ఉనాియ. ఈ పో ర్ఫో లియో బక్ యలలో బాేంకులు అతేధికంగ్  సహక్ ర న్ని అందించాయ. త ైమైాసికం 
AMJ 22 లో పో ర్ఫో లియో బక్ యులలో NBFC-MFIలు మరియు SFBలు 90 శ తం సహక్ ర న్ని అందించాయ మరియు రుణ పంప్ిణీలలో 89 శ తం పంప్ిణీన్న 
అందించాయ. జూన్స, 2021 న్ండి జూన్స 2022 సమయంలో మ ైక్రో ఫ ైనాన్స్ పరిరంగం 20 శ తం వృదిిన్న చూసింది మరియు త ైమైాసికం ప్ ై త ైమైాసికం వృదిిలో 
మారిి, 2022 న్ండి జూన్స, 2022 నాటిక్త 1 శ తం వృదిిన్న చూసింది. సంవత్రం ప్ ై సంవత్రం వృదిిలో NBFCలు జూన్స 2021 న్ండి జూన్స 2022 సమయంలో 
56 శ తం వృదిిన్న చూసింది. 

త ైమైాసికం AMJ'21 ప్ ై  AMJ'22 లో విలువ పరంగ్  రుణ వితరణ 116 శ తం సంవత్రిక వృదిిన్న స ధించింది మరియు వ లయేమ్ పరంగ్  రుణ వితరణ 92 
శ తం వృదిిన్న స ధించింద.ి త ైమైాసికం AMJ’ 21 ప్ ై AMJ’ 22 లో NBFC లు రుణ వితరణ సొ ముు పరంగ్  NBFC లు  265 శ తం అతేధిక వృదిిన్న స ధించాయ 
మరియు రుణ వితరణ పరంగ్  225 శ తం వృదిిన్న స ధించాయ. అతేధిక రుణాలు 30 వేలఆ న్ండి 40 వేల రూప యల సగటు టిక్ ట్ పరిమాణం కే్టగి్రి లో  
ఉనాియ మరియు ఇవి త ైమైాసికం AMJ’ 21 ప్ ై  AMJ’ 22 లో 153 శ తం సంవత్రిక వృదిిన్న స ధించాయ.  

జూన్స, 2021 తో పో లిసతి  జూన్స, 2022 లో అన్ని రుణ అపర ధ బక్ కటుల  కీ్షణ ంచాయ. 60 న్ండి 89 రజజుల రుణ అపర ధం మినహా, అన్ని రుణ అపర ధ బక్ కటుల  
మారిి, 2022 తో పో లిసతి  జూన్స, 2022 లో కీ్షణ ంచాయ.  

ఆక్ ంక్ష జిలాల లలో జూన్స 30, 2022 నాటిక్త పో ర్్ట ఫో లియో బక్ యులు రూ. 37,124 క్రటల  దగిి్ర న్నలిచాయ మరియు ఈ బక్ యలు జూన్స 2021 తో పో లిసతి  జూన్స, 
2022 లో 29 శ తం వృదిిన్న పొ ందాయ. రూ. 41,025 క్రటల  విలువ గల రుణాలు జుల ై 2021 న్ండి జూన్స 2022 సమయంలో ఆక్ ంక్ష జిలాల లలో వితరణ 
చేయబడాా య.   

25 వేల న్ండి 50 వలే బక్ యుల రుణాలలో NBFC లు అతేధిక రుణ గోహీతలన్న కలిగి్ ఉండగ్ , SFB లు ర ండవ స ా నంలో న్నలిచాయ. లాభాప్తక్ష లేన్న MFI 
లు రూ. 25 వేలు మరియు 25 వేల కనాి తకుకవ బక్ యలన్న కలిగి్ ఉని రుణగోహీతలలో 50 శ తం వ టాన్న కలిగి్ ఉనాియ.  

ఈ సంచికలో మేము ఇండ క్సడ్ MFI  ఎంకవయరీ వ లయేమ్ విశలలషణన్ కయడా వివరించాము. COVID-19 ర ండవ తరంగం తరువ త మ ైక్రో ఫ ైనాన్స్ పరిరంగం క్ొతి 
రుణ విచారణలతో మ రుగుదల చూప్ించింది. మారిి, 2021 న్ండి జూన్స, 2022 మధేలో, స ప్ ్ంబర్ట, 2021 న లలో అతేధిక రుణ విచారణలు కన్నప్ించాయ. 
జూన్స, 2021 తో పో లిసతి  జూన్స, 2022 లో అధిక రుణ విచారణలు వచాియ.  
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సంక్షిప ి లు మరియు పదక్రశం 

 
• Average Ticket Size (ATS) -  సగటు టకి్ ట్ పరమిాణం = Disbursed Amount / 

Number of Loans =  
మొతిం పంప్ణిీ / రుణాల సంఖ్ే 

• Days Past Due (DPD) = డిప్డిి - డసే్ ప స్్ డూే  – రుణ అపర ధ రజజులు  
• Live POS or Borrowers or Active Loans = 0 to 179 DPD + New Accounts + Current  
• Accounts =  
• పరతేక్ష పో ర్్టఫో లియో బాక్లీు లేదా రుణగహీోతలు లేదా క్తయోాశ్రల రుణాలు = 0 న్ండి 

179 DPD + క్ొతి ఖ్ాతాలు + పరస్ి త ఖ్ాతాలు 
• Micro Finance Institution (MFI) = మ ైక్రోఫ నైాన్స్ సంసా 
• Portfolio Outstanding (POS) - పో ర్్ట ఫో లియో బాక్లీు  
• Union Territory (UT) = క్ేందరప లిత ప ర ంతం 
• Aspirational Districts (AD) - Districts (currently 117 in no.) identified by NITI 

Aayog, GoI, in January 2018, for improvement to enhance Human 
Development Index, in turn, based on composite indicators like Health & 
Nutrition, Education, Agriculture & Water Resources, Financial Inclusion, 
Skill Development and Basic Infrastructure. యాసపిరషేనల్స డసిి్ క్ి్స్ (AD) 
– మానవ అభివృదిి  సూచిక క్ొన్ని మిశోమ సూచికల మీద ఆధారపడి ఉంటుంది.  
అవి  ఆరజగేం మరియు పో షక్ హారం, విదే, వేవస యం మరియు నీట ి
వనరులు, ఆరిిక చరేిక, న పైుణే అభివృదిి  మరయిు ప ర ధమిక మౌలిక 
సద్ప యాలు. మానవ అభివృదిి  సూచికన్న మ రుగుపరచడాన్నక్త నీతి ఆయోగ్, 
భారత పరభుతవం జ్నవరి, 2018లో 117 జిలాల లన్ ఆక్ ంక్ష జిలాల లుగ్  లేదా 
యాసిపరషేనల్స డసిి్ క్ి్స్గ్  గురిించింద ి

 
 1-179 = 1 న్ండి 179 డిప్డి ి / పరతేక్ష పో ర్్టఫో లియో బాక్లీు 
 1-29 = 1 న్ండి 29 డపి్డిి  / పరతేక్ష పో ర్్టఫో లియో బాక్లీు 
 30-59 = 30 న్ండి 59 డపి్డిి / పరతేక్ష పో ర్్టఫో లియో బాక్లీు  
 60-89 = 60 న్ండి 89 డపి్డిి / పరతేక్ష పో ర్్టఫో లియో బాక్లీు 
 90-179 = 90 న్ండి 179 డపి్ిడ ి/ పరతేక్ష పో ర్్టఫో లియో బాక్ీలు 
 30 + రుణ అపర ధం = 30-179 డపీ్ీడ ి / పరతేక్ష పో ర్్టఫో లియో బాక్లీు  
 90 + రుణ అపర ధం = 90-179 డపీ్ీడ ి / పరతేక్ష పో ర్్టఫో లియో బాక్లీు  
 AMJ’21 = ఏప్ిరల్స 2021 న్ండి జూన్స 2021 వరకు  
 JAS’21 = జుల ై, 2021 న్ండి స ప్ ్ ంబర్ట, 2021 వరకు  
 OND’21 = అక్ర్ బర్ట, 2021 న్ండి డిస ంబర్ట, 2021 వరకు  
 JFM’22 = జ్నవరి, 2022 న్ండి మారిి, 2022 వరకు  
 AMJ’22 = ఏప్ిరల్స, 2022 న్ండి జూన్స, 2022 వరకు  
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జూన్స 30, 2022 నాటిక్త మ ైక్రో  ఫ ైనాన్స  ్పరిరంగం స ిప్ ష ట్ 
  

Not for 
Profit MFIs 

జూన్స 30, 2022 నాటిక్త స ిప్ ష ట్  బాేంకులు  SFBs NBFC-MFIs NBFCs మొtతిం పరిశోమ  

పరతేేక పరతేక్ష రుణగహోీతలు ('000) 25,548 12,099 23,286 7,524 964 

1,279 

2,383 

266 

69,421 

క్తోయాశ్రల రుణాలు ('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% 

పో ర్్ట ఫో లియో  
(క్రటలలో ) 

వితరణ సొ ముు (క్రటలలో) – AMJ’ 22 

సగటు టిక్ ట్ పరిమాణం (`) – AMJ’ 22 

30+ రుణ అపర ధం  (POS) 

90+ రుణ అపర ధం (POS) 

45,118 

5.29% 

1.99% 

44,482 

2.02% 

0.79% 

44,380 

2.96% 

1.12% 1.85% 

పరతేేక పరతేక్ష 
రుణగోహీతలు (‘000)  

క్తోయాశ్రల రుణాలు ('000) 

1,279 

పో ర్్ట ఫో లియో (కోట్ల లో) వితరణ సొ ముు  (క్రటలలో)   
 - 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 

Banks SFBs NBFC-MFIs NBFCs Not for Profit MFIs 

MFI పరిరంగం యొకక బుక్స స ైజ్ జూన్స 30, 2022 నాటిక్త రూ. 266,541 క్రటల   
దగిి్ర న్నలిచింది 

• పో ర్్ట ఫో లియో బక్ యులలో 37 శ తం అతేధిక  వ టాతో బాేంకులు  అగో స ా నంలో 
 న్నలిచాయ.  

• పో ర్్ట ఫో లియో బక్ యులలో బాేంకులు, NBFC-MFiలు మరియు SFBలు 90 శ తం   
రుణాలు అందించాయ.  

• పరిరంగం టిక్ ట్ స ైజ్ కనాి SFBలు NBFC లు మరియు లాభాప్తక్ష లేన్న MFI ల లో  
సగటు టిక్ ట్ పరిణామము అధికంగ్  న్నలిచింది.  

• పరిరంగం రుణ అపర ధం కనాి NBFC-MFI లు, NBFC లు మరియు లాభాప్తక్ష లేన్న 
 MFI లలో 30+ మరియు 90+ రజజుల రుణ అపర ధం తకుకవగ్  న్నలిచింది.   

 

07 
Mfi స గ్ ుంట్ లో 5 క్రటల  పరతేేక పరతేక్ష రుణ గోహీతలు ఉనాిరు. ఈ పరతేేక 
సంఖ్ేలో తేడా క్ రణం రుణ గహోీతలు SFBs, బాేంకులు, NBFC-MFI లు, 
NBFC లు మరయిు లాభాప్తక్ష లేన్న MFI ల తో అనేక రుణాలు కలిగ్ి ఉండడమ.ే    

 



  
  

మ ైకోో ఫ ైనాన్స  ్పరి్రాంగాం అవలోకనాం  
పో ర్్ట ఫో లియో బక్ యులు  (రూ  క్రటల లో ) 

రుణదాత రకం  

బ్య ంకులు  

జూన్’ 21 

95,674 

35,345 

72,856 

16,140 

2,045 

సెప్ట ంబర్ ’ 21 

92,725 

36,863 

79,932 

14,621 

1,982 

డిసెంబర్ ’ 21 

93,841 

39,675 

84,065 

16,337 

2,260 

మారిి’ 22 

102,032 

44,134 

94,481 

19,155 

2,800 

జూన్ ’ 22 

98,445 

44,810 

95,671 

25,232 

2,383 

Y-o-Y వృదిి % 

3% 

SFBs 27% 

31% 

56% 

17% 

20% 

NBFC-MFIs 

NBFCs 

Not for Profit MFIs 

మొతిం పరిరంగం  

Q-o-Q వృదిి  రేటు  % 

222,060 226,123 

2% 

236,178 

4% 

262,602 

11% 

266,541 

1% 

రుణదాత రకం  ప్ర కారం మార్కె ట్ వాటా 

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

పో ర్ట్ ఫో లియో 
బక్ యులు  (రూ  
క్రటల లో ) 

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 

 జూన్స, 2021 తో పో లిసతి  జూన్స, 2022 లో మ ైక్రో ఫ ైనాన్స్ పరరింగం 20 శ తం ప్ రగ్ింది మరయిు త ైమైాసికం ప్  ైత ైమైాసికం వృదిిలో మారిి, 2022 ప్ ై జూన్స, 
2022 లో 1 శ తం వృదిిన్న చూసింది

 NBFCలు సంవత్రం ప్ ై సంవత్రం వృదిిలో జూన్స, 2021 ప్ ై జూన్స, 2022 లో 56 శ తం దగ్ిిర అతేధిక వృదిిన్న చూసింది. 
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రుణ వితరణ పో కడలు  

పరపంచాన్ని జ్ఞా నంతో శక్తిమయం చసే్ి ంది TM 



  

 
  

సంసా వ రీగ్  రుణ వితరణ  పో కడలు  
వితరణ చేసిన రుణాల సంఖ్ే  (లక్షలలో) 

రుణదాత రకం  

బ్య ంకులు  

AMJ' 21 JAS’21 

79 

OND’ 21 JFM’ 22 

94 

AMJ’ 22 

55 42 

10 

19 

4 

70 

29 

65 

13 

3 

SFB లు  36 30 21 

NBFC-MFIలు  

NBFC లు  

69 79 56 

9 17 13 

లాభాపేక్ష లేని 
MFI లు  

1 2 4 1 

మొతిం పరిరంగం  76 195 180 224 146 

రుణదాత రకాం పొకారాం మలర్క్ట్ వాటా  

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

వితరణ సొ ముు  
(క్రటల లో ) 

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 

కోవిడ్-19 మహమ్మా రి రండవ వేవ్ నండి MFI  పరిరంగం కోలుకుంటంది. ఈ మెరుగుదల వలన సంవతస రిక వృ దిిలో త్ర ై మ్మసికం AMJ’21  ప్ర  
AMJ’22  లో రుణ వితరణాలు 116 శాతం వృ దిిని సాధంచంది మరియు వాల్యయ మ్ పరంగా 92 శాతం వృ దిిని సాధంచంది 

 రుణ వితరణ సంఖ్ే మరియు రుణ వితరణ సొ ముులో NBFC లు AMJ’21 ప్  ైAMJ’22 లో అతేధిక వృదిిన్న స ధించాయ.10 
 
న్నర కరణ: సభుేల న్ండి సీవకరించిన నవీకరణల ఆధారంగ్  మున్పట ిఅన్ని త ైైమాసకి్ ల యొకక సో రి్ంగ్ డటేా నవీకరించబడింద ి



  
  

పరి్రాంగాం టికకట్ స జై్ ప్ో కడలు  
వితరణ అయన రుణాల సంఖ్ే (లక్షలలో) 

టికెట్ సెర జ్  AMJ’ 21 JAS’ 21 OND’ 21 JFM’ 22 AMJ’ 22 Y-o-Y వృదిి  రేటు  % 

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 

మొతిం  76 195 

157% 

35,299 

-0.4% 

180 

-8% 

39,194 

11% 

224 

24% 

40,080 

2% 

146 

-35% 

39,830 

-1% 

Q-o-Q రుణ వితరణ వృదిి రేటు % 

దేశం మొతిం ATS (`) 

- 

35,438 12% 

- Q-o-Q ATS వృదిి రేటు  % - 

వితరణ చేసిన రుణాల సాంఖ్య  

AMJ’ 21 JAS’ 21 OND’ 21 

30k-40k 

JFM’ 22 

50k-60k 60k Plus 

AMJ’ 22 

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

30k-40k టిక్ ట్ స ైజు క్ేటగ్ిరీలో అతేధిక సంఖ్ేలో రుణాలు ఇవవబడాా య మరియు AMJ’ 21 ప్  ైAMJ’ 22 లో 153 శ తం వ రిిక వృదిిన్న స ధించింది.  
 AMJ’21 ప్ ై AMJ’22 లో సగటు టిక్ ట్ పరిణామం 12 శ తం ప్ రిగ్ింది  

 
న్నర కరణ: సభుేల న్ండి సీవకరించిన నవీకరణల ఆధారంగ్  మున్పట ిఅన్ని త ైైమాసకి్ ల యొకక సో రి్ంగ్ డటేా నవీకరించబడింద ి
 

11 . 



  
  

పరిరంగం రిస్క పొ ర ఫ ైల్స  

పర పంచానిి  జా్ఞనంతో శకి్తమయం చేస్త ందిM 



  
  

రుణ అపర ధ పో కడలు  
1-179 days past due 

30-59 రజజుల అపర ధం  60-89 రజజుల అపరాధం   90-179 రోజుల అపరాధం    1-179 రోజుల అపరాధం  త్ర ై మ్మసికం  

జూన్ ‘21 

1-29 రోజుల అపరాధం  

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% 

స ప్ ్ంబర్ట’ 
21 

8.64% 

డిస ంబర్ట’21  5.03% 

మారి ’ి 22 2.93% 

జూన్ ’ 22 2.69% 7.69% 

రోజుల పర కారం రుణ అపరాధం  

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 

 జూన్స, 2021 తో పో లిసతి  జూన్స, 2022 లో అన్ని రుణ అపర ధ బక్ కటుల  కీ్షణ ంచాయ. 

 మారిి, 2022 తో పో లిసతి , 60 న్ండి 89 రజజుల రుణ అపర ధ బక్ కటుల  తపప అన్ని రుణ అపర ధ బక్ కటుల  జూన్స, 2022 లో తగ్ ి య.13 



  
  

ఆక్ ంక్ష జిలాల లు  

పర పంచానిి  తన జా్ఞనంతో శకి్తమయం చేస్త ందిTM 



  
  

ఆక్ ంక్ష జిలాల లు -  
జూన్స , 2022 నాటిక్త  పర ేవలోకనం  
వృ దిి వివరాలతో ఆకాంక్ష జిలాల లు  జూన్ 30,  2021 జూన్ 30, 2022 వృ దిి శ తం   జూన్స 30, 2022 నాటిక్త ఆక్ ంక్ష జిలాల ల పో ర్ట్ ఫో లియో 

బక్ యులు రూ. 37,124 క్రటల  దగ్ిిర న్నలిచింది మరియు ఇది 
జూన్స 2021 ప్ ై జూన్స 2022 లో 29 శ తం వృదిిన్న చూసింది. క్తోయాశ్రల రుణగోహీత వ ేప్ిి  ('000) 

వితరణ సొ ముు (క్రటలలో) 

క్తోయాశ్రల రుణాలు  (వేలలో)  

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% 

- 

 జూన్స, 2021 ప్ ై జూన్స, 2022 లో ఆక్ ంక్ష జిలాల లలో 
క్తోయాశ్రల రుణగోహీతల వ ేపిి్ 21 శ తం ప్ రిగ్ింది.  
 

 
పో ర్్ట ఫో లియో బక్ యులు (క్రటలలో)  

30+ రుణ అపర ధం   
జుల ై, 2021 న్ండి సమయంలో ఆక్ ంక్ష జిలాల లలో  రూ. 
41,025 క్రటల  విలువ గల రుణాలు వితరణ చేయబడాా య  
 

90+ రుణ అపర ధం 1.48% - 

 బాేంకులు మరియు SFB ల 30+ మరియు 90+ రుణ 
అపర ధం ఆక్ ంక్ష జిలాల ల 30+ మరియు 90+ రుణ అపర ధం 
కనాి ఎకుకవగ్  న్నలిచింది 

వితరణ సొ ముు  
(క్రటలలో) – Jul’21 to Jun’22 

పో ర్్ట ఫో లియో  (క్రటల లో) – జూన్స 30, 2022 నాటిక్త  
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 

రుణదాత రకం పరక్ రం 30+ and 90+ పో ర్్ట ఫో లియో బక్ యుల రుణ 
అపర ధం 

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 

15 
Note: *రుణ వితరణ జుల ై 2020 న్ండి జూన్స 
2021 

**రుణ వితరణ జుల ై 2021 న్ండి జూన్స 2022 పో ర్ట్ ఫో లియో బక్ యుల ఆధారంగ్  రుణ 
అపర ధాలు ల క్తకంచబడాా య  



  
  

రుణగోహీత స ా య విశలలషణ  

పర పంచానిి  తన జా్ఞనంతో శకి్తమయం చేస్త ంది TM 



  
  

జూన్స 30, 2022 నాటికి కియోలశీల కసటమరే ప్ో ర్ట ఫో లియో బకాయులు   

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 

రూ. 10 వేల కనాి తకుకవగ్  పో ర్్ట ఫో లియో బక్ యులు ఉని క్తోయాశ్రల 
రుణగోహీతల సంఖ్ే  

రూ. 25 వేల న్ండి రూ. 50 వేల మధేలో పో ర్్ట ఫో లియో బక్ యులు ఉని 
క్తోయాశ్రల రుణగోహీతల సంఖ్ే  

రూ. 10  వేల న్ండి రూ.25 వేల మధేలో పో ర్్ట ఫో లియో బక్ యులు ఉని 
క్తోయాశ్రల రుణగోహీతల సంఖ్ే 

రూ.50 వేల ప్ ైన  పో ర్్ట ఫో లియో బక్ యులు ఉని క్తోయాశ్రల రుణగోహీతల 
సంఖ్ే 

రూ.25 వేల న్ండి రూ. 50 వేల పో ర్్ట ఫో లియో బాకయుల కే్టగి్రిలో NBFCలు అతేధిక రుణగోహీతల సంఖ్ే కలిగి్ ఉండగ్ , ర ండవ 
స ా నంలో SFB లు న్నలిచాయ.  
లాభాప్తక్ష లేన్న MFI లు తపప , మిగి్లిన రుణదాతలలో 50 శ తం కంటే ఎకుకవ రుణగోహీతలు రూ. 25 వేలు మరియు 25 వేల కనాి 
ఎకుకవ పో ర్్ట ఫో లియో బక్ యులు కలిగి్న కే్టగి్రిలో ఉనాిరు  
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రుణ విచారణ విశలలషణ  

పర పంచానిి  తన జా్ఞనంతో శకి్తమయం చేస్త ంది  



  
  

ఇాండెక్స్డ్ MFI విచారణ పరి్మలణాం  

140 

120 

100 

80 

131 

100 
99 86 81 

57 60 

40 

20 

0 
Mar 21 Jun 21 Sep 21 Dec 21 Mar 22 Jun 22 

క్రవిడ్-19 మహమాురి ర ండవ వేవ్ తరువ త మ ైక్రో ఫ ైనాన్స్ పరిశోమ క్ొతి రుణాల విచారణలో మ రుగుదల చూసింది.  

మారిి, 2021 న్ండి జూన్స 2022 సమయంలో, స ప్ ్ంబర్ట, 2021 లో అతేధిక రుణ విచారణలు కన్నప్ించాయ.  

 జూన్స, 2021 తో పో లిసతి  జూన్స, 2022 లో ఎకుకవ రుణ విచారణలు జ్రిగ్ య.   
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సిడి  ిగురించి  
స ుల్స ఇండసీ్ సి్ డ వలప్ ుంట్ బాేంక్స ఆఫ్ ఇండియా (భారతీయ చిని తరహా పరిశోమల అభివృదిి  బాేంకు) 1990 లో ప రలమ ంటు చట్ం పరక్ రం స ా ప్ించబడినద.ి 
సిడిి సూక్షు, చిని (MSME రంగం) మరియు మధే తరహా పరిశోమల పరమోషన్స, ఫ ైనాన్న్ంగ్ మరియు అభివృదిి  అనే మూడు ముఖ్ే విషయాలన్ అమలు 
చేయడాన్నక్త మరియు ఇలాంటి క్ రేకలాప లోల  న్నమగిమ ైన ఇతర సంసాలతో సమనవయం చేయడాన్నక్త పరధాన ఆరాిక సంసాగ్  ఆదేశంచబడినది. గత ఎనని 
సంవత్ర లుగ్ , సిడిి వివిధ ఆరాిక మరియు అభివృదిి  చరేల దావర , సమాజ్ంలోన్న వివిధ వర ి లలోన్న పరజ్ల జీవితాలప్ ై, MSME రంగం మొతింలో సంసాలన్ 
పరభావితం చేసింనది. ఇదే క్ కుండా, సిడిి MSME పర ేవరణ వేవసాలో అనేక విశవసనీయ సంసాలతో ఒడంబడిక చేసి, ఈ రంగం అభివృదిిక్త సహాయ పడుతోంది. 

విజ్న్స 2.0 లో భాగంగ్ , MSME  రంగంలో ఉని సమాచార అసమానతన్ పరిషకరించడాన్నక్త సిడిి వివిధ క్ రేకోమాలకు నాయకతవం వహ ంచింది. ఈ దిశలో, 
మ ైక్రోఫ ైనాన్స్ పల్స్ క్ కుండా, (1) MSMEల యొకక అవసర లు, పన్నతీరు, చ ప్తప MSME పల్స్ మరియు (2) MSE  యొకక మననభావ లు మరియు ఆక్ ంక్షలన్ 
అంచనా వేయడాన్నక్త, పరిరంగం  స పట్ ల ైటుల , పరిరంగం రంగ్ ల సమగో న్నవేదిక క్ొరకు (CRISIDEX) క్తోసిడ క్స్ మరియు (3) ఫింటెక్స రుణ విభాగంలో క్ ోడిట్ డాటా ప్ ై 
అంతరదృషి్  క్ొరకు FINTECH PULSE  కు నాయకతవం వహ ంచింది 

మ ైకోోఫ ైనాన్స్ రాంగాంలో సడిిి  
మన దేశ ఫ ైనాన్స్ అంతర ి ా హే అజ్ ండాలో మ ైక్రోఫ ైనాన్స్  న్ కయడా కలపడాన్నక్త / ప్ ంచడాన్నక్త మరయిు మదదతు ఇవవడాన్నక్త, సిడిి మారిదరశక ప తర పో షించింది.  మ ైక్రోఫ నైాన్స్ రంగం లో, 
మారిి, 2020 నాటిక్త బాేంక్స 100 MFI లకు 19,871 క్రటల  రూప యలన్ మంజూరు చేసింది. సిడిి MFI లకు ఋణం మరియు ఈక్తవటీ మదదతు ఇవవడమే క్ కుండా, ఈ సంసాలలో  
స మర ా ాన్ని ప్ ంపొ ందించే మదదతుతో ప టు సముతి అంచనా స ధనలు (కంప్ లలయెన్స్ అస స్ మ ంట్ టూల్స్ ) కయడా ఏరపరిచి ఏకీకృ తమెర న ప లన సంసకృతిన్న స ా పి్ంచింది. MFI పరిశమోలన్ 
ప ర రంభం న్ండి పూరిి స ా య పరిశమోలగ్  పరివరిించడాన్నక్త హాేండ్ హో లాింగ్ మాతరమే క్ కుండా, సిడిి 8 భాగస వమి MFI లన్ చిని వితిీయ బాేంకులగ్  మరియు యూన్నవర్ల్స 
బాేంకులగ్  పరివరిన చేయడాన్నక్త దోహదపడింది. ఒక గణనీయమ ైన విజ్యం ఏమిటంటే,  MFI ఋణాలలో చిని రుణాలన్ నేరుగ్  సిడిి న్ండి (భాగేస వమే ఏర పటల  దావర ) 
అంద్బాటులో ఉంచడం మరియు  మార కట్ కనాి తకుకవ  వడాీ రేటలలో అందించడం జ్రిగ్ినది. ఈ దిశలో ఒక క్ొతి అంకుర రపణం - పరయాస్ దావర  సిడిి భాగస వమే ఏర పటల  దావర , 
పరిరంగం చిటా్ లో దిగువలో ఉని చిని రుణగోహీతలకు 0.50 లక్షల న్ండి 5 లక్షల మధేలో చిని టిక్ ట్ స ైజు రుణాలన్ మార కట్ రేటల  కంటే తకుకవ రేటలలో అందించడం జ్రిగ్ినది. 

ఈకిాఫాక్స్్  గుర్ిాంచి  
ఈక్తవఫ క్స్((NYSE-EFX) లో, జ్ఞా నం పురజగతిన్న నడిప్ిస్ి ందన్న మా నముకం.  ఈక్తవఫ క్స్ విశవంలో సమాచార న్నక్త సంబంధించిన పరిష కరం క్రసం స ా ప్ించబడని 
సంసా. ఈ సంసా పరతేేకమ ైన డాటా, వినూతి విశలలషణలు, స ంక్ేతికత మరియు పరిరంగమ న ైపుణేంన్ ఉపయోగి్ంచి జ్ఞా నాన్ని అంతరదృషి్గ్  మారిడాన్నక్త 
పరయతిిస్ి ంది. ఈ అంతరదృషి్  వ ేప రం మరియు వేక్తిగత న్నరణయాలు తీస్క్రవడంలో సహాయపడుతుంది. విభిని డేటా, అనలిటిక్స్ మరియు క్లల డ్ టెక్ ిలజీ యొకక 
మా పరతేేక సమేుళనం పరజ్లన్ ముంద్కు తీస్క్ ళలడాన్నక్త శక్తి న్నరణయాలకు అంతరదృషు్ లన్ అందిస్ి ంది. పరధాన క్ ర ేలయం అటాల ంటా లో ఉంది మరియు పర పంచ 

వాయ పత ంగా 11,000 మంది ఉద్యయ గులన కలిగి ఉంది.   EQUIFAX ఉతత ర అమెరికా, మధయ  మరియు దకి్తణ అమెరికా, యూరోప్ మరియు ఆసియా పసిఫిక్ ప్ర ంతంలోని 

25 దేశాలలో కారయ కలాప్లు నిరవ హిస్త ంది లేదా ప్ట్టట బడులన కలిగి ఉంది. మరింత సమ్మచారం కోసం, equifax.com ని సందరిశ ంచండి 

 

నిరాకరణ  
మ ైక్రోఫ ైనాన్స్ పల్స్ (రపిో ర్్ట) న్ ఈక్తవఫ క్స్ క్ ోడిట్ ఇనఫరేుషన్స సరీవస స్ ప్ ైవేైట్ లిమిటెడ్ (ఈక్తవఫ క్స్) తయారు చేస్ి ంది. న్నవేదికన్ యాక్ ్స్ చేయడం మరియు ఉపయోగ్ించడం దావర , 
అటువంటి ఉపయోగం ఈ న్నర కరణకు లోబడి ఉంటుందన్న విన్నయోగదారులు అంగ్కీరిస్ి నాిరు మరియు ఒపుపకుంటునాిరు.  ఈ న్నవేదిక స ప్ ్ంబర్ట 2020 నాటిక్త మ ైక్రోఫ ైనాన్స్ సంసాల 
దావర  మరియు ఈక్తవఫ క్స్ సభుేలు గణనీయంగ్  అందించబడిన సమాచారం ప్  ై ఆధారపడి ఉంది.  ఈక్తవఫ క్స్ ఈ రిపో ర్్ట తయారీలో సహేతుకమ ైన జ్ఞగోతి తీస్కుంటుంది క్ నీ,  
సమరిపంచిన సరకి్ న్న లేదా సరిపో న్న సమాచారం వలల  కలిగ్ే ఖ్చిితతవం, లోప లు మరియు / లేదా లోప లకు ఈక్తవఫ క్స్ బాధేత వహ ంచద్. ఈక్తవఫ క్స్ రపిో ర్్ట మరియు / లేదా 
దాన్నలోన్న సమాచారం యొకక సమరిత లేదా పరిపూరణతకు హామీ ఇవవద్. ఏద ైనా న్నరిదష్ పరయోజ్నం క్రసం అన్కయలత లేదా రిపో రు్ ప్ ై ఏద ైనా ప ర పేత లేదా ఆధారపడటాన్నక్త ఈక్తవఫ క్స్ 
బాధేత వహ ంచద్ మరియు ఈక్తవఫ క్స్ అన్నింటినీ సపష్ంగ్  న్నర కరిస్ి ంది. ఈ రపిో ర్్ట లో ఈక్తవఫ క్స్– 1) అపుప ఇవ వలా / ఇవవకయడదా అన్న మరయిు 2) సంబంధిత వేక్తి / సంసాతో 
ఏద ైనా ఆరిాక లావ దేవీలోల క్త పరవేశంచాలా పరవేశంచకయడదా అనే విషయాల ప్  ైఎటువంటి సిఫ రిస్ / అంగ్ీక్ రం ఇవవడం లేద్. న్నవేదికలో ఉని సమాచారం సలహాలన్ కలిగ్ి ఉండద్ 
మరియు విన్నయోగదారు ఈ న్నవేదికలో ఉని సమాచారం ఆధారంగ్  ఏద ైనా న్నరణయం తీస్కునే ముంద్ దాన్నలో వివేకం ఉని అన్ని విషయాలలో అవసరమ ైన విశలలషణలు న్నరవహ ంచాలి.  
ఈ రిపో ర్్ట  క్ ోడిట్ ఇనఫరేుషన్స కంప్ నీస్ (ర గుేలేషన్స) చట్ం 2005, క్ ోడిట్ ఇనఫరేుషన్స కంప్ నీస్ ర గుేలేషన్స్, 2006, క్ ోడిట్ ఇనఫరేుషన్స కంప్ నీలు న్నయమాలు, 2006 లో ఉని న్నబంధనల 
దావర  న్నరవహ ంచబడుతుంది. ముందస్ి  అన్మతి లేకుండా న్నవేదికలోన్న ఏ భాగ్ న్ని క్ పీ్ చేయకయడద్, పంపి్ణీ చేయకయడద్, పరచ్రించకయడద్.  
 

గమన్నక : ఈ త లుగు అన్వ దంలో ఏద నై ఆసపస్త / వేతాేసం ఉంటే, ఇంగ్ీలష్ / హ ందీ ఎడిషన్స సందరిశంచండి. ఇంగ్ీలష్ / హ ందీ వ రిన్స లోన్న సంబంధిత కంటెంట్ / 
సందరభం పరబలంగ్  ఉంటుంది. 

Note-In case of any ambiguity/discrepancy in the translated contents in vernacular (vis a vis English / Hindi edition), the respective 

content/context in English / Hindi version will prevail 
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సంపరదింపు వివర లు  

ఈక్తవఫ క్స్ క్ ోడిట్ ఇనఫరేుషన్స సరీవస స్ ప్ ైవేైట్ లిమిటెడ్ స ుల్స ఇండస్ీసి్ డ వలప్ ుంట్ బాేంక్స ఆఫ్ ఇండియా  
యూన్నట్ సంఖ్ే. 931, 3 వ అంతస్ి , బిలాింగ్ సంఖ్ే 9, 

స లిటైెర్ట క్ రపరేట్ ప ర్టక  అంధేర ిఘటక్రపర లింకు రజడుా , అంధేరి (ఈస్్), ముంబ ై  

 

  స వవలంబన  భవన్స , ప ల ట్ నం. సీ-11, 'జి ' బాల క్స, బాందరా  కురల క్ ంప్ ల క్స్  
   బాందరా  (ఈస్్)  ముంబ ై - 400 051 మహార ష్ ి 
              

Toll Free No.: 1800 2093247 
ecissupport@equifax.com 

Toll Free No.: 1800 226753 
www.sidbi.in/en 
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