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ಕಯಕಕರಿ ಸಾರಾಂಶ 

ಎಂಎಫ್ ಐ  ನ ೧೪ನೇ ಸಂಕಲನದ ವರದಿ ೩೦ ಜೂನ್  ೨೦೨೨ ರ ಅವಧಿಗೆ  ಬ್ಯಯ ರೋಗೆ ಸಲಿಲ ಸಿದ ಡೇಟಾವನ್ನು  ಆಧರಿಸಿದೆ. 

30 ಜೂನ್ 2022 ರಂತೆ ಮೈಕ್ಾ ೋಫೈನಾನ್್  ಉದಯ ಮದ ಪೋಟ್ ್ಫೋಲಿಯೊ ಬಾಕಿಯು ರೂ.266,541 ಕ್ೋಟಿಗಳು ಮತ್ತು  1,04೧ ಕ್ೋಟಿ ಸಕಿಾ ಯ ಸಾಲ ಮತ್ತು  

೫ ಕ್ೋಟಿ  ಸಕಿಾ ಯ ಅನನಯ   ಸಾಲಗಳಂದಿಗೆ ಕೂಡಿದೆ . . ಪೋಟ್ ್ಫೋಲಿಯೊ ಬಾಕಿಗೆ ಬಾಯ ಂಕ್ಸ ಗಳು ಹೆಚಿ್ಚ ನ ಕ್ಡುಗೆ ನೋಡುತ್ು ವೆ. ಕ್ಸ ಗಳು,ಎನ್ ಬಿಎಫ್ ಸಿ-

ಎಂಎಫ್ ಐಗಳು ಮತ್ತು  ಎಸ ಎಫ್ ಬಿಗಳು ಎಎಂಜೆ 22 ತೆಾ ೈಮ್ಯಸಿಕದಲಿಲ  ಪೋಟ್ ್ಫೋಲಿಯೊ ಬಾಕಿಗೆ 90% ಮತ್ತು  ವಿತ್ರಣಾ ಮೊತ್ು ಕೆ್ಕ  89% ಕ್ಡುಗೆ 

ನೋಡುತ್ು ವೆ. ಮೈಕ್ಾ ೋಫೈನಾನ್್  ಉದಯ ಮವು ಜೂನ್ 2021 ರಿಂದ ಜೂನ್ 2022 ರವರೆಗೆ 20% ರಷ್ಟು  ಬೆಳೆದಿದೆ ಮತ್ತು  ಮ್ಯರ್ಚ್ 2022 ರಿಂದ ಜೂನ್ 2022 ರವರೆಗೆ 

1% ರಷ್ಟು  QoQ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು  ಕಂಡಿದೆ. NBFC ಗಳು ಜೂನ್ 2021 ರಿಂದ ಜೂನ್ 2022 ರವರೆಗೆ 56% ರಷ್ಟು  ಹೆಚಿ್ಚ ನ Y ಓ Y ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು  ಕಂಡಿವೆ 

ಮೌಲಯ ದ ಮೂಲಕ ವಿತ್ರಣೆಗಳು 116% ನ ವಾರ್ಷ್ಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಾಕಿಿಯಾಗಿವೆ  ಮತ್ತು  AMJ'21 ರಿಂದ AMJ'22 ವರೆಗಿನ ಪರಿಮ್ಯಣದ ಪಾ ಕಾರ 92%. NBFCಗಳು 

ವಿತ್ರಣಾ ಮೊತ್ು ದ ವಿಷಯದಲಿಲ  265% ರಷ್ಟು  ಅತ್ಯ ಧಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು  ಕಂಡಿವೆ ಮತ್ತು  AMJ' 21 ರಿಂದ AMJ' 22 ರವರೆಗಿನ ಸಾಲ ವಿತ್ರಣೆಯ ವಿಷಯದಲಿಲ  

225% ನಷ್ಟು  ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು  ಕಂಡಿದೆ. 30k-40k ಟಿಕ್ಕಟ್ ಗಾತ್ಾ ದ ವಗ್ದಲಿಲ  ಹೆಚಿ್ಚ ನ ಸಂಖ್ಯಯ ಯ ಸಾಲಗಳನ್ನು  ನೋಡಲಾಗುತ್ು ದೆ ಮತ್ತು  ಇದು AMJ' 21 ರಿಂದ 

AMJ' 22 ವರೆಗೆ 153% ವಾರ್ಷ್ಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು  ಕಂಡಿದೆ.  

ಎಲಾಲ  ಡೆಲಿಕ್ಯಯ ನ್   ಬಕ್ಕಟ್ ಗಳು ಜೂನ್ 2021 ಕೆ್ಕ  ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಜೂನ್ 2022 ರಲಿಲ  ಇಳಿಮುಖ್ವಾಗಿವೆ. 60-89 ದಿನಗಳ ಹಂದಿನ ಬಾಕಿ ವಗ್ವನ್ನು  

ಹರತ್ತಪಡಿಸಿ ಎಲಾಲ  ಇತ್ರ ಡೆಲಿಕ್ಯಯ ನ್   ಬಕ್ಕಟ್ ಗಳು ಜೂನ್ 2022 ರಿಂದ ಮ್ಯರ್ಚ್ 2022 ರ ವರೆಗೆ ಇಳಿಮುಖ್ವಾಗಿವೆ. 

ಮಹತಾಾ ಕಾಂಕಿ್ಕಯ ಜಿಲ್ಲಲ ಗಳಿಗೆ ಜೂನ್ 30 2022  ಕೆ್ಕ  ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಪೋಟ್ ್ಫೋಲಿಯೊೋ ರೂ.37,124 ಕ್ೋಟಿ  ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು  ಇದು ಜೂಲೈ  2021 ರಿಂದ 

ಜೂನ್ 2022 ರವರೆಗೆ 29% ರಷ್ಟು  ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿದೆ. ಜೂಲೈ 2021 ರಿಂದ ಜೂನ್ 2022 ರವರೆಗೆ  ರೂ ೪೧,೦೨೫ ಕ್ೋಟಿ ಗಳಷ್ಟು  ಸಾಲಗಳನ್ನು   ಆಕಾಂಕಿ್ಕಯ  

ಜಿಲ್ಲಲ ಗಳಲಿಲ  ವಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಎನಿ ಎಫ್್ಸ ಗಳು, ಎಸ ಎಫ್ ಬಿಗಳ ನಂತ್ರದದಲಿಲ    ೨೫ಕ್ಕ - ೫೦ಕ್ಕ ಬಾಕಿ ಇರುವ ವಗ್ದಲಿಲ  ಹೆಚಿ್ಚ ನ ಸಂಖ್ಯ ಯಲಿಲ  ಸಾಲಗಾರರನ್ನು  ಹಂದಿದೆ .  

ಲಾಭದ್ರಯಕವಲಲ ದ MFI ಗಳನ್ನು  ಹರತ್ತಪಡಿಸಿ , 50% ಕೆಿ ಂತ್ ಹೆಚಿ್ಚ  ಸಾಲಗಾರರು >=25k ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ವಗ್ದಲಿಲ  ಸೇರುತಿು ದ್ರಾ ರೆ. 

ಈ ಸಂಕಲನದಲಿಲ   ನಾವು ಸೂಚ್ಯ ಂಕದ MFI ವಿಚಾರಣೆ ಸಂಪುಟ ವಿಶ್ಲ ೋಷಣೆಯನ್ನು  ಪರಿಚ್ಯಿಸಿದೆಾ ೋವೆ. COVID-19 ರ ಎರಡನೇ ತ್ರಂಗದ ನಂತ್ರ 

ಮೈಕ್ಾ ೋಫೈನಾನ್್  ಉದಯ ಮವು ಹಸ ಸಾಲದ ವಿಚಾರಣೆಗಳಲಿಲ  ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು  ತೋರಿಸಿದೆ. ಮ್ಯರ್ಚ್'21 ಮತ್ತು  ಜೂನ್'22 ರ ನಡುವೆ 

ಸೆಪ್ು ಂಬರ್ 2021 ರಲಿಲ  ಹೆಚಿ್ಚ ನ ಸಂಖ್ಯಯ ಯ ವಿಚಾರಣೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಜೂನ್ 2021 ಕೆ್ಕ  ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಜೂನ್ 2022 ರಲಿಲ   ಹೆಚಿ್ಚ ನ ಸಂಖ್ಯಯ ಯಳಿಿ   ವಿಚಾರಣೆಗಳು 

ನಡೆದಿವೆ . 
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ಸಂಕ್ಷ ೋಪಣಗಳು ಮತ್ತು  ಗ್ಲಲ ಸರಿ 

 ATS (ಸರಾಸರಿ ಟಿಕ್ಕಟ್ ಗಾತ್ಾ ) = ವಿತ್ರಿಸಿದ ಮೊತ್ು  / ಸಾಲಗಳ ಸಂಖ್ಯಯ   

 DPD = ಬಾಕಿಯಿರುವ ದಿನಗಳು 

 ಲೈವ್ POS ಅಥವಾ ಸಾಲಗಾರರು ಅಥವಾ ಸಕಿಾ ಯ ಸಾಲಗಳು = 0 ರಿಂದ 179 DPD + ಹಸ ಖಾತೆಗಳು + ಚಾಲಿು  ಖಾತೆಗಳು 

 MFI = ಮೈಕ್ಾ ೋಫೈನಾನ್್  ಸಂಸೆಥ  

 POS = ಪೋಟ್ ್ಫೋಲಿಯೊ ಬಾಕಿಗಳು g 

 UT = ಕಂದ್ರಾ ಡಳಿತ್ ಪಾ ದೇಶ 

 ಆಕಾಂಕಿ್ಕಯ  ಜಿಲ್ಲಲ ಗಳು (ಎ  ಡಿ)  - ಆರೋಗಯ  ಮತ್ತು  ಪೋಷಣೆ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಕೃರ್ಷ ಮತ್ತು  ನೋರಿನಂತ್ಹಸಂಪನ್ಮೂ ಲಗಳು, ಆರ್ಥ್ಕ ಸೇಪ್ಡೆ, ಕೌಶಲಯ  
ಅಭಿವೃದಿಿ  ಮತ್ತು  ಮೂಲಭೂತ್ ಮೂಲಸೌಕಯ್ ಎಂಬ ಕಿಲ ಷು  ಸೂಚ್ಕಗಳನ್ನು ,  ಸಂಯೊೋಜಿತ್ ಸೂಚ್ಕಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲ್ಲ ಮ್ಯನವ ಅಭಿವೃದಿಿ  
ಸೂಚ್ಯ ಂಕವನ್ನು  ಸುಧಾರಿಸಲು  ಜನವರಿ 2018 ರಲಿಲ  NITI Aayog, GoI ನಂದ ಗುರುತಿಸಲಪ ಟು  ಜಿಲ್ಲಲ ಗಳು (ಪಾ ಸುು ತ್ ಸಂಖ್ಯಯ  117) 

 1-179 = 1 ರಿಂದ 179 DPD/ ಲ ೈವ್ POS 

 1-29 = 1 ರಿಂದ 29 DPD/ ಲ ೈವ್ POS 

 30-59 = 30 ರಿಂದ 59 DPD/ ಲ ೈವ್ POS  

60-89 = 60 ರಿಂದ 89 DPD/ ಲ ೈವ್ POS 

 90-179 = 90 ರಿಂದ 179 DPD/ ಲ ೈವ್ POS 

 30+ ಅಪ್ರಾಧ = 30-179 DPD/ ಲ ೈವ್ POS 

 90+ ಅಪ್ರಾಧ = 90-179 DPD/ ಲ ೈವ್ POS 

 AMJ'21 = ಏಪ್ರರಲ್ 2021 ರಿಂದ ಜೊನ್ 2021 

 JAS'21 = ಜನಲ ೈ 2021 ರಿಂದ ಸ ಪ ಟಿಂಬರ್ 2021 

 OND'21 = ಅಕ ೊಟೋಬರ್ 2021 ರಿಂದ ರ್ಡಸ ಿಂಬರ್ 2021 

 JFM'22 = ಜನವರ 2022 ರಿಂದ ಮಾರ್ಚಿ 2022 

 AMJ'22 = ಏಪ್ರರಲ್ 2022 ರಿಂದ ಜೊನ್ 2022 
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ಮೈಕ್ರ ೋ ಫೈನಾನ್್ಸ  ಇಾಂಡಸ್ಟ್ರ ರ  ಸಾಯ ು ಪ ಶಾಟ್ 

ಜೂನ್ಸ 30,2022 ರಂತೆ   

Not for 
Profit MFIs 

ಮೈಕ್ರ ೋ ಫೈನಾನ್್ಸ   ಇಾಂಡಸ್ಟ್ರ ರ  ಸಾಯ ು ಪ ಶಾಟ್ 

ಜೂನ್ಸ 30,2022 ರಂತೆ  
ಎಸ ಎಫ ಬಿಎಸ ಎಾಂಎಫ ಐಎಸ ಎನ್ಸ ಬಿಎಫ ಸ್ಟ್ 

ಎಫ ಐಎಸ 
ಎನ್ಸ ಬಿಎಫ ಸ್ಟ್ ಒಟ್ಟರ  

ಉದ್ಯಮ 

ಯೂನಿಕ್ ಜೀವಂತ ಸಾಲಗಾರರು (000)  25,548 12,099 23,286 7,524 964 

1,279 

2,383 

266 

69,421 

ಸಕ್ರರಯ ಸಾಲಗಳು ('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% 

ಪೋರ್ಿಫೋಲಿಯೋ  (`ಕ ೊೋಟಿಗಳಲಿಿ ) 

ವಿತರಣ  ಮೊತತ  (` crore) – AMJ’ 22 

ಸರಾಸರ ಟಿಕ ಟ್ ಗಾತರ (`) – AMJ’ 22 

30+ ಡ ಲಿಿಂಕವ ೋನಸಿ (POS) 

90+ ಡ ಲಿಿಂಕವ ೋನಸಿ  (POS) 

45,118 

5.29% 

1.99% 

44,482 

2.02% 

0.79% 

44,380 

2.96% 

1.12% 1.85% 

ಯೂನಿಕ್ ಜೀವಂತ 
ಸಾಲಗಾರರು (000)  ಸಕ್ರರಯ ಸಾಲಗಳು ('000) 

1,279 

ಪೋರ್ಿಫೋಲಿಯೋ  (`ಕ ೊೋಟಿಗಳಲಿ ಿ) ವಿತರಣ  ಮೊತತ  
 (`crore) - 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 

ಬಾಯಿಂಕ್  ಎಸ್ ಎಫ್ 
ಬಿ ಸ್  

ಎನ್ ಬಿೋಫ ಸಿ  - 
ಎಮ್ ಎಫ್ ಐ ಸ್  

ಎನ್ ಬಿ 
ಎಫ್ ಸಿಸ್  

ಲಾಭಕಕಲದಿ ಎಮ್ ಎಫ್ ಐ ಸ್  

 30 ಜೊನ್ 2022 ಕ ಕ  ಎಮ್ ಎಫ್ ಐ  ಉದಯಮದ ಬನಕ್ ಗಾತರ ` 266,541 ಕ ೊೋಟಿಗಳು  

ಪೋ ರ ೊ್ೋಿ ಲಿ ಯೋ  ಬಾ ಕ್ರ ಯ ಲಿಿ  ಬಾಯಿಂ ಕಕ ಗ ಳು 3 7 %  ಅ ತಿ  ಹ ಚ್ಚಿ ನ  ಭಾ ಗ  ಹ ೊಿಂ ದ ವ     
 AMJ’ 22 ತ್ ೈಮಾಸಿಕದಲಿಿ ಬಾಯಿಂಕ್ ಗಳು , ಎಮ್ ಬಿ ಎಫ್ ಸಿ –ಎಮ್ ಎಫ್ ಐ ಗಳು & ಎಸ್ ಎಫ್ ಬಿ ಎಸ್  ಗಳು ಪೋರ ೊ್ೋಿಲಿಯೋ  ಬಾಕ್ರಯಲಿಿ 90% ಮತನತ ವಿತರಣಾ 

ಮೊತತ ದಲಿಿ 89%  ಕ ೊಡನಗ  ನೋರ್ಡವ   
ಎ ಸ್ ಎ ಫ್ಬಿ ಗ ಳ , ಎ ನ್  ಬಿ ಎ ಫ್ಬಿ ಗ ಳ  ಮ ತನತ  ಲಾ ಭ ಕಕ ಲಿ ದ  ಎ ಮ್  ಎ ಫ್  ಐ ಗ ಳ  ಸ ರಾ ಸ ರ  ಟಿ ಕ ಟ್  ಗಾ ತರ  ಉ ದಯ ಮ ದ  ಟಿ ಕ ಟ್  

ಗಾ ತರ ಕ್ರಕಿಂ ತ  ಹ ಚ್ಚಿ ದ    
ಎ ನ್  ಬಿ  ಎ ಫ್  ಸಿ - ಎ ಮ್  ಎ ಫ್ ಐ  ಸಿ  ಗ ಳ ,  ಎ ನಿೋ ಫ  ಸಿ  ಗ ಳ  ಮ ತನತ  ಲಾ ಭ ಕಕ ಲಿ ದ  ಎ ಮ್  ಎ ಫ್  ಐ  ಗ ಳ  3 0  + 9 0  +  

ಡ ಲಿಿಂ ಕ ವ ೋ ನ ಸಿ  ಉ ದಯ ಮ ದ  ಡ ಲಿಿಂ ಕ ವ ೋ ನ ಸಿ  ಗಿಂ ತ  ಕ ರ್ಡ ಮೆ  ಇ ದ   

07 
Note : In MFI segment there are ~5 crore unique live borrowers. Difference in the unique number of customers is due to the customers 
having multiple relationships with SFBs, Banks, NBFC-MFIs, NBFCs and Not for ProFIt MFIs 



  
  

ಮೈಕೊರೀ ಫೆೈನಾನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅವಲೊೀಕನ   

ಪೋರ ೊ್ೋಿಲಿಯೋ ಬಾಕ್ರ (` crore) 

ಸಾಲದಾತರ  ಪ್ರಕಾರ  

ಬಾಯಿಂಕ್ ಗಳು  

ಜೊನ್ ’ 21 

95,674 

35,345 

72,856 

16,140 

2,045 

ಸ ಪ್ಟಿಂಬರ್ ’ 21 

92,725 

36,863 

79,932 

14,621 

1,982 

ರ್ಡಸ ಿಂಬರ್  21 

93,841 

39,675 

84,065 

16,337 

2,260 

ಮಾರ್ಚಿ ’ 22 

102,032 

44,134 

94,481 

19,155 

2,800 

ಜೊನ್’ 22 

98,445 

44,810 

95,671 

25,232 

2,383 

Y-o-y ಬ ಳವಣಿಗ  % 

3% 

ಎಸ್ ಎಫ್ ಬಿ ಗಳು  27% 

31% 

56% 

17% 

20% 

ಎನ್ ಬಿ ಎಫ್ ಗಳು – ಎಮ್ ಎಫ್ ಐ 
ಗಳು  

ಎನ್ ಬಿಎಫ್ ಸಿ ಗಳು  
ಲಾಭಕಕಲದಿ ಎಮ್ ಎಫ್ ಐ ಗಳು  

ಇಿಂಡಸಿಿ ಮೊತತ  

Q-o-Q ಬ ಳವಣಿಗ  ದರ % 

222,060 226,123 

2% 

236,178 

4% 

262,602 

11% 

266,541 

1% 

ಸಾಲದಾತರ  ಪ್ರಕಾರ ಮಾಕೆೆಟ್ ಶೆೀರು ಪ್ರವೃತ್ತಿ  

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

Portfolio 
Outstanding 
(`crore) 

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% 

ಜೊನ್  21 ಸ ಪ ಟಿಂಬರ್ ’ 21 ರ್ಡಸ ಿಂಬರ್ ’ 21 ಮಾರ್ಚಿ  22 ಜೊನ್  22 

ಬಾಯಿಂಕ್  ಎಸ್ ಎಫ್ 
ಬಿ ಗಳು  

ಎನ್ ಬಿ ಎಫ್ ಸಿ 
ಗಳು- ಎಮ್ ಎಫ್ 
ಐ ಗಳು  

ಎನ್ ಎಬಿ 
ಎಫ್ ಸಿ 
ಗಳು  

ಲಾಭಕಕಲದಿ ಎಮ್ ಎಫ್ ಐ 
ಗಳು  

 ಮೆೈಕ ೊರೋಫ ೈನಾನ್ಿ ಉದಯಮವು ಜೊನ್ 2021  ರಿಂದ ಜೊನ್ 2022 ಕ ಕ 20% ರಷ್ನಟ ಬ ಳ ದದ  ಮಾರ್ಚಿ 2022 ರಿಂದ ಜೊನ್ 2022 ರವರ ಗ  
  1% QoQ ಬ ಳವಣಿಗ ಯನನು ಕಿಂರ್ಡದ  

 NBFC ಗಳು ಜೊನ್ 2021 ರಿಂದ ಜೊನ್ 2022 ವರ ಗ  56% ರಷ್ನಟ ಹ ಚ್ಚಿನ Y-0-Y ಬ ಳವಣಿಗ ಯನನು ಕಿಂರ್ಡವ  

08 



  
  

ವಿತರಣಾ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು  
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ವಿತರಣಾ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು– ಸಂಸೆೆಗಳ  ಪ್ರಕಾರ  
ವಿತರಸಿದ ಸಾಲಗಳ  ಸಿಂಖ   (ಲಕ್ಷಗಳಲಿಿ) 

ಸಾಲದಾತರ  ಪ್ರಕಾರ  

ಬಾಯಿಂಕ್ ಗಳು  

AMJ' 21 JAS’21 

79 

OND’ 21 JFM’ 22 

94 

AMJ’ 22 

55 42 

10 

19 

4 

70 

29 

65 

13 

3 

ಎಸ್ ಎಫ್ ಬಿ ಗಳು  36 30 21 
ಎನ್ ಬಿ ಎಫ್ ಸಿ ಗಳು –
ಎಮ್ ಎಫ್ ಐ ಗಳು  
ಎನ್ ಬಿ ಎಫ್ ಸಿ ಗಳು   

69 79 56 

9 17 13 

ಲಾಭಕಕಲದಿ ಎಮ್ 
ಎಫ್ ಐ ಗಳು  1 2 4 1 

ಇಿಂಡಸಿಿ ಮೊತತ  76 195 180 224 146 

ಸಾಲದಾತರ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಕೆೆಟ್ ಶೆೀರು ಪ್ರವೃತ್ತಿ  

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

ವಿತರಸಿದ ಮೊತತ 
(ಲಕ್ಷ ಗಳಲಿಿ ) 

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 

 MFI ಉದಯಮವು COVID-19 ರ ಎರಡನ ೋ ತರಿಂಗದಿಂದ ಚ ೋತರಸಿಕ ೊಳುುತಿತದ , ಮೌಲಯದ ಮೊಲಕ ವಿತರಣ ಗಳು 
116% ಮತನತ AMJ'21 ರಿಂದ AMJ 22 ರ  ವರ ಗ  ಪ್ರಮಾಣದ ಮೊಲಕ 92% ನಷ್ನಟ ವಾರ್ಷಿಕ ಬ ಳವಣಿಗ ಗ  ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗದ .  
 AMJ' 21 ರಿಂದ  AMJ' 22 ರ ವರ ಗ   ಎನ್ ಬಿ ಎಫ್ ಸಿ ಗಳು ಸಾಲ  ವಿತರಣಾ ಮತನತ ವಿತರಣಾ ಮೊತತ ದ ಅನವಯ  ಅತಯಧಿಕ  

ಬ ಳವಣಿಗ ಯನನು ಕಿಂರ್ಡವ     

10 Disclaimer : Sourcing data of all the previous quarters have been updated based on the updates received from the members. 



  
  

ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟಿಕೆಟ್ ಗಾತರದ್ ಪ್ರವೃತ್ತಗಿಳು  

ವಿತರಿಸ್ಟ್ರದ್ ಸಾಲಾಗಳ ಸಂಖೆ (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)) 

ಟಿಕ ಟ್ ಗಾತರ  AMJ’ 21 JAS’ 21 OND’ 21 JFM’ 22 AMJ’ 22 Y-o-Y growth rate % 

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 

ಮೊತತ  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 ಸಾ ಲಾ ವಿತರಣಾ ದರ % 

ಆಲ್ ಇಿಂರ್ಡಯಾ ಎ  ಟಿ ಎಸ್ (`) 

- 

35,438 12% 

- Q-o-Q ಎ ಟಿ ಎಸ್  ಬ ಳವಣಿಗ  ದರ % - 

ವಿತರಸಿದ ಸಾಲಾಗಳ ಸಿಂಖ   

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  ಟಿಕ ಟ್ ಗಾತರದ ವಗಿದಲಿಿ ಅತಿ  ಹ ಚನಿ ಸಾಲಾಗಳನನು ನೋಡಲಾಗದ  ಮತನತ ಅದನ AMJ’ 21 ರಿಂದ  AMJ’ 22 ರ ವರ ಗ  153$ ಬ ಳವಣಿಗ  
ಕಿಂರ್ಡದ   

 AMJ’21 ರಿಂದ  AMJ’22 ರ ವರ ಗ   ಎ ಟಿ ಎಸ್ 12 % ವೃದಿಯಾಗದ   

11 Disclaimer : Sourcing data of all the previous quarters have been updated based on the updates received from the members. 



  
  

ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ರಿಸ್ಕ್ ಪ್ರರಫೆೈಲ್  



   bbaki   

ಡೆೀಲ್ಲಕೆವೀನಿ್  ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು  
 

1-179 ದನಗಳ ನಿಂತರಬಾಕ್ರ   

30-59 ದನಗಳ ನಿಂತರ ಬಾಕ್ರ  60-89 ದನಗಳ ನಿಂತರ ಬಾಕ್ರ 90-179 ದನಗಳ ನಿಂತರ ಬಾಕ್ರ 1-179 ದನಗಳ ನಿಂತರ ಬಾಕ್ರ  ವರದ ತ್ ೈಮಾಸ  

ಜೊನ್ 21 

1-29 ದನಗಳ ನಿಂತರ ಬಾಕ್ರ  

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% 

ಸ ಪ ಟಿಂಬರ್  21 8.64% 

ರ್ಡಸ ಿಂಬರ್ 21 5.03% 

ಮಾರ್ಚಿ  22 2.93% 

ಜೊನ್ 22 2.69% 7.69% 

ಬಾಕಿಯ ನಂತರ ದಿನಗಳ ಡೆೀಲ್ಲಕ್ ವೆೀನಸ್ಟ್ರ  

31.43% 18.77% 13.80% 8.19% 7.69% 

1-179 days 
past due 

ಜೊನ್  21 ಸ ಪ ಟಿಂಬರ್ ' 21 ರ್ಡಸ ಿಂಬರ್  21 ಮಾರ್ಚಿ ' 22 

90- ದನಗಳ ನಿಂತರ ಬಾಕ್ರ 

ಜೊನ್  22 

1-29 ದನಗಳ ನಿಂತರ ಬಾಕ್ರ  30-59 ದನಗಳ ನಿಂತರ ಬಾಕ್ರ 60-89 ದನಗಳ ನಿಂತರ ಬಾಕ್ರ 

ಜೊ ನ್ 2 0 2 1  ಗ  ಹ ೊ ಲಿ ಸಿ ದಾ ಗ  ಜೊ ನ್  2 0 2 2  ನ ಲಿಿ  ಎ ಲಿ  ಡ ೋ ಲಿ ಕ ವೋ ನ ಸಿ   ಬಾ ಕ ರ್ನಟ ಗ ಳು   ಕ ರ್ಡ ಮೆ ಯಾ ಗ ವ    

 ಮಾ ರ್ಚಿ  2 9 2 2  ರಿಂ ದ  ಜೊ ನ್  2 0 2 2  ರ  ವ ರ ಗ  6 0 - 8 9  ದ ನ ಗ ಳ ನಿಂ ತ ರ   ಬಾ ಕ್ರ  ವ ಗಿ  ದ ಲಿಿ   ಹ ೊ ರ ತನ  ಪ್ ರ್ಡ ಸಿ   
ಬ ೋ ರ ಲಾಿ  ಡ ೋ ಲಿ ಕ ವ ನಿ ಬ ಕ ರ್ನಟ ಗ ಳು  ಕ  ರ್ಡ ಮೆ ಯಾ ಗ ವ   

13 
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ಮಹತ್ಾವಕಾಿಂಕ್ಷ ಯ ಜಿಲ ಿಗಳು  



  
  

ಮಹತ್ಾವಕಾಿಂಕ್ಷ ಯ ಜಿಲ ಗಿಳು – 
ಜೊನ್  2022 ಅವಲ ೊೋಕನ  

ಮಹತ್ಾವಕಾಿಂಕ್ಷ ಯ ಜಿಲ ಿಗಳ ಬ ಳವಣಿಗ   ವಿವರಗಳು  30th ಜೊನ್  2021 30th ಜೊನ್  2022 ಬ ಳವಣಿಗ  % 3 0 ಜೊ ನ್ 2 0 2 2 ರಿಂ ತ್ ಮ ಹ ತ್ಾವ ಕಾಿಂ
ಕ್ಷ  ಜಿ ಲ ಿ ಗ ಳಿ ಗ  ಪೋ ರ ೊ್ೋಿ ಲಿ ಯೋ  
ಬಾ ಕ್ರ ` 37,124 ಕ ೊೋ ಟಿ   ಮತನತ ಜೊನ್ 2021 
ರಿಂದ  ಜೊನ್ 2022 ರ ವರ ಗ   29% ಬ ಳ ದ ದ   

ಸಕ್ರರಯ ಸಾಲಗಾರರ  ಬರನವಿಕ  ('000) 

ವಿತರಣಾ ಮೊತತ (`ಕ ೊೋಟಿಗಳಲಿಿ ) 

ಸಕ್ರರಯ ಸಾಲಗಳು ('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% 

- 

 ಜೊ ನ್   2021 ರಿಂ ದ   ಜೊ ನ್ 2022ರ ವರ ಗ  
ಮಹತ್ಾವಕಾಿಂಕ್ಷ ಯ ಜಿಲ ಿಗಳಲಿಿ ಸಕ್ರರಯ ಸಾಲಗಾರರ 
ಬರನವಿಕ   21 % ಬ ಳ ದದ   ಪೋರ ೊ್ೋಿಲಿಯೋ ಬಾಕ್ರ (`ಕ ೊೋ ಟಿಗಳಲಿಿ ) 

30+ ಡ ೋಲಿಕ ವನಿ  ಮಹತ್ಾವಕಾಿಂಕ್ಷ ಯ ಜಿಲ ಿಗಳಲಿಿ ಜನಲ ೈ  2021 ರಿಂದ  
ಜೊನ್  2022 ರ ವರ ಗ  ` 41,025 ಕ ೊೋಟಿ 
ಗಳಷ್ನಟ  ಸಾಲ ಗಳನನು ವಿತರಸಲಾಗದ   
 

90+ ಡ ೋಲಿಕ ವನಿ  1.48% - 

ಬಾಯಿಂ ಕ್  ಮ ತನತ  ಎ ಸ್ ಎ ಫ್ಬಿ ಗ ಳ  30+ 
ಮತನತ  90+ ಡ ೋ ಲಿ ಕ ವ ನಿ  
ಮ ಹ ತ್ಾವ ಕಾಿಂ ಕ್ಷಿ   ಜಿ ಲ ಿ ಗ ಳ ಲಿಿ  
ಅ ಧಿ ಕ  ವಾ ಗ ದ      

ವಿತರಸಿದ ಮೊತತ  
(`. ಕ ೊೋಟಿ ) – ಜನಲ ೈ ’21 to ಜೊನ್ ’22 

ಪ್ರೀರೊ್ೀೆಲ್ಲಯೀ  (`.ಕೊೀಟಿ )- ಜೂನ್ಸ 30, 2022 
ರಂತೆ  16,385 

14,764 

13,493 15,535 

5,412 
5,126 

3,260 
3,120 573 

481 

ಬಾಯಿಂಕ್  ಎಸ್ 
ಎಫ್ ಬಿ 
ಗಳು s 

ಎನ್ ಬಿ ಎಫ್ – 
ಎಮ್ ಎಫ್ ಐ 
ಗಳು   

ಎನ್ ಬಿ 
ಎಫ್ ಸಿ 
ಗಳು  

ಲಾಭಕಕಲದಿ ಎಮ್ ಎಫ್ 
ಐ ಗಳು  

30+ and 90+ ಪ್ರ ವೋ ಎಸ್  ಡ ೋಲಿಕ ವನಿ ಸಾಲದಾತರ ವಗಿದ ಅನವಯ  6.01% 
5.29% 

3.98% 

2.78% 

1.34% 

2.07% 
1.69% 1.48% 

1.24% 
0.50% 

0.97%0.42% 

ಬಾಯಿಂಕ್  ಎಸ್ ಎಫ್ ಬಿ ಗಳು  ಎನ್ ಎಫ್ ಬಿ – ಎಮ್ 
ಎಫ್ ಐ ಗಳು   

ಎನಿಎಫ್ ಗಳು  ಲಾಭಕಕಲದಿ ಎಮ್ ಎಫ್ ಐ 
ಗಳು  

ಸಮಗರ  

30+ ಡ ೋಲಿಕ ವನಿ 90+ ಡ ೋಲಿಕ ವನಿ 

15 
Note: *Disbursement July 2020 to June 2021 **Disbursement July 2021 to June 2022 Delinquencies are calculated basis POS 
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   30 ಜೊನ್ 2022 ರಿಂತ್  ಬಾಕ್ರ ಇರನವ ಮೊತತ ದ ಅನವಯ 
ಸಕ್ರರಯ ಗಾರಹಕರನ         

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

44% 

964 69,421 

ಗಾರಹಕರ 
ಸಿಂಖ   

40% 37% 37% 
35% 

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

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

14% 14% 
12% 11% 

ಬಾಯಂಕ್  ಎಸ್ಕ ಎಫ್ ಬಿ ಗಳು  ಎನ್ಸ ಎಫ್ ಬಿ – ಎಮ್ ಎಫ್ ಐ 
ಗಳು  

ಎನ್ಸ ಬಿ ಎಫ್ ಸ್ಟ್ರ ಗಳು  ಲಾಭಕ್ಲದಿ್ ಎಮ್ ಎಫ್ ಐ ಗಳು  ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ  

ಬಾಕ್ರ ಇರನವ ಮೊತತ ದ ಅನವಯ ಸಕ್ರರಯ ಗಾರಹಕರನ <10k 

25k-50k ರ ಮದ ೆ ಬಾಕ್ರ ಇರನವ ಮೊತತ ದ ಅನವಯ ಸಕ್ರರಯ ಗಾರಹಕರನ 

10K-25K ರ ಮದ ೆ ಬಾಕ್ರ ಇರನವ ಮೊತತ ದ ಅನವಯ ಸಕ್ರರಯ ಗಾರಹಕರನ 

ಬಾಕ್ರ ಇರನವ ಮೊತತ ದ ಅನವಯ ಸಕ್ರರಯ ಗಾರಹಕರನ >=50k 

 25k-50k ಬಾಕ್ರ ಇರನವ ವಗಿದಲಿಿ  ಎನ್ ಬಿ ಎಫ್ ಸಿ ಗಳು  ಅತಿ ಹ ಚನಿ ಸಾಲಗಾರರನನು ಹ ೊಿಂದವ   ನಿಂತರವ ೋ ಎಸ್ ಎಫ್ ಬಿ ಗಳು    

ಲಾ ಭ ಕಕ ಲಿ ದ  ಎ ಮ್  ಎ ಫ್  ಐ  ಗ ಳ ನನು  ಹ ೊ ರ ತನ  ಪ್ ರ್ಡ ಸಿ  50% ರಷ್ನಟ  ಸಾಲಗಾರರನ   >=25k ಬಾಕ್ರ ಇರನವ ವಗಿ ದಲಿಿ  ಬರನತ್ಾತರ   
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ಸೊಚಯಿಂಕ್ರತ  ಎಮ್ ಎಫ್ ಐ ವಿಚಾರಣ  ಸಿಂಪ್ುರ್   

140 

120 

100 

80 

131 

100 
99 86 81 

57 60 

40 

20 

0 
ಮಾರ್ಚಿ  21 ಜೊನ್ 21 ಸ ಪ ಟಿಂಬರ್  21 ರ್ಡಸ ಿಂಬರ್  21 ಮಾರ್ಚಿ  22 ಜೊನ್  22 

ಕ ೊೋ ವಿ ಡ್  - 1 9  ರ  ಎ ರ ಡ ನ ಯ  ಅ ಲ ಯ  ನಿಂ ತ ರ   ಮೆೈ ಕ ೊರೋ  ಫ್ಬ ನಾ ನಿ   ಇಿಂ ಡ ಸಿಿ   ಹ ೊ ಸ  ಸಾ ಲ  ಗ ಳ  ವಿ ಚಾ ರ ಣ  ಯ ಲಿಿ  
ಬ ಳ ವ ಣಿ ಗ ಯ ನನು   ತ್ ೊೋ ರ ಸಿ ದ  

ಮಾ ರ್ಚಿ  2021 ಮತನತ  ಜೊನ್  2022 ರ ಮದ ೆ  ಸ ಪ ಟಿಂಬರ್ 2021  ರಲಿಿ  ಅತಿ ಹ ಚನಿ ವಿಚಾರಣ ಗಳನನು ಹ ೊಿಂದದ   

 ಜೊ ನ್  2 0 2 1  ಗ  ಹ ೊೋ ಲಿ ಸಿ ದ ರ   ಜೊನ್ 2022  ರಲಿ ಿಅತಿ ಹ ಚನಿ  ವಿಚಾರಣ ಗಳೂ ಬಿಂದವ   
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ಸಿ ಡ್ ಬಿ  ಬಗ ೆ  

ಸಣಣ ಕ ೈಗಾರಕ ಗಳ ಅಭಿವೃದ ಿಬಾಯಿಂಕ್ ಆಫ್ ಇಿಂರ್ಡಯಾವನನು 1990 ರಲಿಿ ಸಿಂಸತಿತನ ಕಾಯಿದ ಯರ್ಡಯಲಿಿ ಸಾಾಪ್ರಸಲಾಗದ . ಸಿ ಡ್  ಬಿ ಯನನು  ಮೊರನ ಕಾಯಿ ಸೊಚ್ಚಗಳು ಯಾವುವ ಿಂದರ   ಸೊಕ್ಷಮ, ಸಣಣ 
ಮತನತ ಮಧಯಮ ಉದಯಮಗಳ ಬರ್ಡತ ಹಣಕಾಸನ ಮತನತ ವಿಕಾಸ  (ಎಮ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಇ ಕ್ಷ ೋತರ ) ಮತನತ  ಅಿಂತಹದ ೋ  ಚರ್ನವಟಿಕ ಗಳಲಿಿ ತ್ ೊಡಗಸಿಕ ೊಿಂಡ ವಿಭಿನು ಸಿಂಸ ಾಗಳ ಕಾಯಿಗಳಿಗ  ಸಹ ಕಾರ ನೋಡ 
ಬ ೋಕ ನನುವ  ಪ್ರಧಾನ ಹಣಕಾಸನ ಸಿಂಸ ಾಯಾಗ   ಕಾಯಿ ನವಿಹಿಸಲನ  ಉದ ೆೋಶಿತ ಗ ೊಿಂರ್ಡದ . ಈ  ಹಿಿಂದನ ವಷ್ಿಗಳಲಿಿ  ಸಿ ಡ್ ಬಿ ಯನ ತನು ವಿವಿಧ ಆರ್ಥಿಕ ಮತನತ ಅಭಿವೃದ ಿಕರಮಗಳ ಮೊಲಕ, 
ಸಮಾಜದ ವಿವಿಧ ಸತರದ ಜನರ ಜಿೋವನವನನು ಮನಟಿಟದ , ಇರ್ಡೋ ಎಮ್ ಎಸ್ ಎಮ್ ಇ ಸ ್ಕಿಮ್ ನಲಿಿ ಉದಯಮಗಳ ಮೆೋಲ  ಪ್ರಭಾವ ಬಿೋರದ  ಮತನತ ಎಮ್ ಎಸ್ ಎಮ್ ಇ  ಪ್ರಸರ ವಯವಸ ಾಯಲಿಿ ಅನ ೋಕ 
ವಿಶಾವಸಾಹಿ ಸಿಂಸ ಾಗಳ ೂಿಂದಗ  ತ್ ೊಡಗಸಿಕ ೊಿಂರ್ಡದ  

ವಿಷ್ನು  2.0 ದ ಅರ್ಡಯಲಿ ಿಸಿ ಡ್ ಬಿ ಯನ  ಎಮ್ ಎಸ್ ಎಮ್ ಎ  ವಲಯದಲಿನಿ ಮಾಹಿತಿ ಅಸಿಮೆೆಟಿರಯನನು ಪ್ರಹರಸಲನ   ವಿವಿಧ ಉಪ್ಕರಮಗಳನನು ಮನನುಡ ಸಿದ  ಎಮ್ ಎಸ್ ಇ  ಭಾವನ ಗಳು ಮತನತ 
ಆಕಾಿಂಕ್ಷ ಗಳನನು ಅಳ ಯಲನ ಎಮ್ ಎಸ್ ಎಮ್ ಇ  ಪ್ಲ್ಿ ಮತನತ CriSidEx ನಿಂತಹ ಹ ೊರ ತರನವ ಕಾಯಿಗಳನನು ಪಾರರಿಂಭಿಸಿದ   
.ಮೆೋಲಿನ ಕ ರರ್ಡಟ್ ಡ ೋರಾ ಒಳನ ೊೋರ್ಗಳಿಗಾಗ  

  ಮೈಕೊರೀಫೆೈನಾನ್ಸ್ ಸೆಪೀಸ್ಕ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರ ಡ್ ಬಿ  
ಮೆೈಕ ೊರೋಫ ೈನಾನ್ಿ ಆಿಂದ ೊೋಲನವನನು ಬ ಿಂಬಲಿಸನವ ಮೊಲಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸ ೋಪ್ಿಡ  ಕಾಯಿಸೊಚ್ಚಯನನು ಮತತಷ್ನಟ ಹ ಚ್ಚಿಸನವಲಿಿ SIDBI ಪ್ರವತಿಕ ಪಾತರವನನು ವಹಿಸಿದ . ಮಾರ್ಚಿ 31, 2022 ರವರ ಗ  
SIDBI ಯ ಮೆೈಕ ೊರೋಫ ೈನಾನ್ಿ ಉಪ್ಕರಮಗಳ ಅರ್ಡಯಲಿಿ ವಿತರಸಲಾದ ಸಿಂಚ್ಚತ ಸಹಾಯವು ಒರ್ನಟ `23,460 ಕ ೊೋಟಿ ಗಳಷ್ನಟ ಆಗ ಅದರ ಅನವಯ 4.83 ಕ ೊೋಟಿ ಬಡ ಗಾರಹಕರಗ  ಪ್ರಯೋಜನವನನು 
ತಿಂದದ  . ಎಮ್ ಎಫ್ ಐ ಗಳಿಗ  ಗಳಿಗ  ಸಾಲ ಮತನತ ಇಕ್ರವಟಿ ಬ ಿಂಬಲ ನೋಡನವಿಕ    ಈ ಸಿಂಸ ಾಗಳಿಗ  ಸಾಮರ್ಥಯಿ ವಧಿನ ಯ ಬ ಿಂಬಲದಿಂದ ಉತತಮವಾಗ ಪ್ೂರಕವಾಗದ  ಮತನತ ಅನನಸರಣ  ಮೌಲಯಮಾಪ್ನ 
ಪ್ರಕರಗಳನನು ಬ ಿಂಬಲಿಸನವ ಕಾಪಿರ ೋಟ್ ಆಡಳಿತ ಸಿಂಸೃತಿಯನನು ಅಳವರ್ಡಸಿಕ ೊಳುುವ ಮೊಲಕ. ಮೆೈಕ ೊರೋಫ ೈನಾನ್ಿ ಉದಯಮವನನು ದನಬಿಲವಾದ ಆರಿಂಭದಿಂದ ಪ್ೂಣಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಉದಯಮ 
ವಿಭಾಗಕ ಕ ಹಿರ್ಡದರ್ನಟಕ ೊಳುುವುದರ ಹ ೊರತ್ಾಗ, ನಮೆ 8 ಪಾಲನದಾರ MFI ಗಳನನು SFB/ಯೊನವಸಿಲ್ ಬಾಯಿಂಕ್ ಗಳಾಗ ಪ್ರವತಿಿಸಿದ  . . ಮೆೈಕ ೊರೋ ಲ ಿಂರ್ಡಿಂಗ ನಲಿಿನ ಪಾಥ್ ಬ ರೋಕ್ರಿಂಗ 
ಉಪ್ಕರಮವ ಿಂದರ  SIDBI ನಿಂದ ನ ೋರವಾಗ ಸಣಣ ಸಾಲಗಳನನು ಲಭಯವಾಗನವಿಂತ್  ಮಾಡನವುದನ (ಪಾಲನದಾರಕ  ವಯವಸ ಾಗಳ ಮೊಲಕ), ಪ್ರಯಾಸ  ಎನನುವ ಕಾಯಿದ ಮೊಲಕ  ಇದನ ಮಾರನಕರ ಟ 
ದರಗಳಿಗಿಂತ ಗಣನೋಯವಾಗ ಕರ್ಡಮೆ ಬರ್ಡದಿರಗಳಲಿಿ.ಅರ್ಡಯಲಿ ಿ ವಿಸತರಸನತಿತದ  ಮತನತ `0.50 ಲಕ್ಷದಿಂದ  5 ಲಕ್ಷಗಳ ವರ ಗ  `ಪ್ರರಮಿಡ್ ನ ಕ ಳಭಾಗದಲಿಿರನವ ಮೆೈಕ ೊರೋ ಸಾಲಗಾರರಗ  ಪಾಲನದಾರಕ  
ಮಾದರಯರ್ಡಯಲಿಿ ಮಾರನಕರ ಟ ದರಗಳಿಗಿಂತ ತನಲನಾತೆಕವಾಗ ಕರ್ಡಮೆ ಬರ್ಡದಿರಗಳನನು ನೋಡನತಿತದ . 

ಈಕವಿಫಾಕ್ಿ  ನ್ ಬಗ ೆ  
 (NYSE: EFX), ಜ್ಞಾನವು ಪ್ರಗತಿಯನನು ಹ ಚ್ಚಿಸನತತದ  ಎಿಂದನ ನಾವು ನಿಂಬನತ್ ತೋವ . ಜಾಗತಿಕ ಡ ೋರಾ, ಅನಾಲಿಟಿಕ್ಿ ಮತನತ ತಿಂತರಜ್ಞಾನ ಸಹಾಯ 
ಮಾಡನವ ಮೊಲಕ ನಾವು ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕತ್ ಯಲಿಿ ಪ್ರಮನಖ ಪಾತರವನನು ವಹಿಸನತ್ ತೋವ  ಉದ ೊಯೋಗಗಳು ಮತನತ ಸಕಾಿರ ಏಜ ನಿಗಳಿಗ  ಹ ಚ್ಚಿನ 
ವಿಶಾವಸದಿಂದ ನಣಾಿಯಕ ನಧಾಿರಗಳನನು ತ್ ಗ ದನಕ ೊಳುಲನನಮೆ ಅನನಯ ಮಿಶ್ರಣವು ಜನರನನು ಮನನುಡ ಸಲನ ಶ್ಕ್ರತಯ ನಧಾಿರಗಳಿಗ  
ಒಳನ ೊೋರ್ಗಳನನು ನೋಡನತತದ . ಅರಾಿಿಂರಾದಲಿ ಿಪ್ರಧಾನ ಕಛ ೋರಯನನು ಹ ೊಿಂದದ  ಮತನತ ವಿಶ್ವದಾದಯಿಂತ 11,000 ಕೊಕ ಹ ಚನಿ ಉದ ೊಯೋಗಗಳಿಿಂದ 
ಬ ಿಂಬಲಿತವಾಗದ , Equifax ಉತತರ ಅಮೆರಕಾ, ಮಧಯ ಮತನತ ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆೋರಕಾ, ಯನರ ೊೋಪ್ ಮತನತ ಏಷ್ಾಯ ಪ ಸಿಫ್ಬಕ್ ಪ್ರದ ೋಶ್ದಲಿ ಿ25 
ದ ೋಶ್ಗಳಲಿಿ ಕಾಯಿನವಿಹಿಸನತತದ  ಅರ್ಥವಾ ಹೊರ್ಡಕ ಗಳನನು ಹ ೊಿಂದದ .ಮಾಹಿತಿಗಾಗ 
, Equifax.com ಗ  ಭ ೋಟಿ ನೋರ್ಡ. 

ಹಕನಕ ನರಾಕರಣ  
 
ಮೆೈಕ ೊರೋಫ ೈನಾನ್ಿ ಪ್ಲ್ಿ (ವರದ) ಅನನು ಈಕ್ರವಫಾಯಕ್ಿ ಕ ರರ್ಡಟ್ ಇನ್ಮೆೋಿಷ್ನ್ ಸವಿಿಸಸ್ ಪ ೈವ ೋಟ್ ಲಿಮಿರ ಡ್ (ಇಕ್ರವಫಾಯಕ್ಿ) ಸಿದಿಪ್ರ್ಡಸಿದ . ವರದಯನನು ಪ್ರವ ೋಶಿಸನವ ಮತನತ ಬಳಸನವ ಮೊಲಕ, 
ಅಿಂತಹ ಬಳಕ  ಈ ಹಕನಕ ನರಾಕರಣ ಗ  ಒಳಪ್ಟಿಟರನತತದ  ಎಿಂದನ ಬಳಕ ದಾರರನ ಅಿಂಗೋಕರಸನತ್ಾತರ  ಮತನತ ಸಿವೋಕರಸನತ್ಾತರ .ಗಣನೋಯವಾಗ ಒದಗಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಸಿಂಗರಹವನನು ಆಧರಸಿದ  ಜೊನ್ 
2022 ರ ಹ ೊತಿತಗ  ಮೆೈಕ ೊರೋಫ ೈನಾನ್ಿ ಸಿಂಸ ಾಗಳು ಮತನತ ಇಕ್ರವಫಾಯಕ್ಿ ನ ಸದಸಯರಾದEquifax ವರದಯನನು ಸಿದಪಿ್ರ್ಡಸನವಲಿಿ ಸಮಿಂಜಸವಾದ ಕಾಳಜಿಯನನು ತ್ ಗ ದನಕ ೊಳುುತತದ  ಸಲಿಸಿಿದ ತಪಾ್ದ 
ಅರ್ಥವಾ ಅಸಮಪ್ಿಕ ಮಾಹಿತಿಯಿಿಂದ ಉಿಂರಾಗನವ ನಖರತ್ , ದ ೊೋಷ್ಗಳು ಮತನತ/ಅರ್ಥವಾ ಲ ೊೋಪ್ಗಳಿಗ  ಅದನ ಜವಾಬಾೆರನಾಗರನವುದಲಿ ಮೆೈಕ ೊರೋಫ ೈನಾನ್ಿ ಸಿಂಸ ಾಗಳುಇದಲಿದ , Equifax 
ವರದಯಲಿನಿ ಮಾಹಿತಿಯ ಸಮಪ್ಿಕತ್  ಅರ್ಥವಾ ಸಿಂಪ್ೂಣಿತ್ ಯನನು ಮತನತ/ಅರ್ಥವಾ ಯಾವುದ ೋ ನದಿಷ್ಟ ಉದ ೆೋಶ್ಕಾಕಗ ಅದರ ಸೊಕತತ್ ಯನನು ಖಾತರಪ್ರ್ಡಸನವುದಲಿ ಅರ್ಥವಾ ಯಾವುದ ೋ ಪ್ರವ ೋಶ್ 
ಅರ್ಥವಾ ವರದಯ ಮೆೋಲಿನ ಅವಲಿಂಬನ ಗ  Equifax ಜವಾಬಾೆರನಾಗರನವುದಲ ಿಮತನತ Equifax ಅಿಂತಹ ಎಲಾಿ ಹ ೊಣ ಗಾರಕ ಯನನು ಸ್ಷ್ಟವಾಗ ನರಾಕರಸನತತದ .ಯಾವುದ ೋ ಅಪ್ರಿಕ ೋಶ್ನ್, ಉತ್ನು 
ಅರ್ಥವಾ ಇಕ್ರವಫಾಯಕ್ಿ ನ ಯಾವುದ ೋ ಶಿಫಾರಸನಗಳ ನರಾಕರಣ /ನರಾಕರಣ  ಅರ್ಥವಾ ಸಿವೋಕಾರಕ ಕ ಶಿಫಾರಸನ ಅಲಿ.ಯಾವುದ ೋ ಹಣಕಾಸಿನ ವಹಿವಾಟಿಗ   ವ ೋಶಿಸಲನ ಅರ್ಥವಾ ಪ್ರವ ೋಶಿಸದರಲನ 
ವಯಕ್ರತಯಿಂದಗ ಘರ್ಕ ವರದಯಲಿಿರನವ ಮಾಹಿತಿಯನ ಸಲಹ ಯನನು ಹ ೊಿಂದರನವುದಲಿ ಮತನತ ಈ ವರದಯಲಿಿ ಒಳಗ ೊಿಂರ್ಡರನವ ಮಾಹಿತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೆೋಲ  ಯಾವುದ ೋ ನಧಾಿರವನನು ದನಕ ೊಳುುವ 
ಮೊದಲನ ಬಳಕ ದಾರರನ ತನು ಅಭಿಪಾರಯದಲಿಿ ವಿವ ೋಕಯನತವಾದ ಎಲಾಿ ಅಗತಯ ವಿಶ ಿೋಷ್ಣ ಗಳನನು ಕ ೈಗ ೊಳುಬ ೋಕನ. ವರದಯ ಬಳಕ ಯನನು ಕ ರರ್ಡಟ್ ಮಾಹಿತಿ ಕಿಂಪ್ನಗಳ (ನಯಿಂತರಣ) ಕಾಯಿದ  
2005, ಕ ರರ್ಡಟ್ ಮಾಹಿತಿ ಕಿಂಪ್ನಗಳ ನಯಮಗಳು, 2006, ಕ ರರ್ಡಟ್ ಮಾಹಿತಿ ಕಿಂಪ್ನಗಳ ನಯಮಗಳು, 2006 ರ ನಬಿಂಧನ ಗಳ ಮೊಲಕ ನಯಿಂತಿರಸಲಾಗನತತದ . ವರದಯ ಯಾವುದ ೋ ಭಾಗವನನು 
ಪ್ೂವಿಭಾವಿಯಾಗ ನಕಲಿಸಬಾರದನ, ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಬಾರದನ, ಪ್ರಕಟಿಸಬಾರದನ  
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ಸಿಂಪ್ಕಿ ಸೊತರಗಳು 

Equifax Credit Information Services Private Limited Small Industries Development Bank of India 

Unit No. 931, 3rd Floor, Building No. 9, 
Solitaire Corporate Park, Andheri Ghatkopar Link Road, 
Andheri (East), Mumbai - 400 093 

Swavalamban Bhavan, Plot No. C-11, 'G' Block, 
Bandra Kurla Complex, Bandra (East), 
Mumbai - 400 051 Maharashtra 

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

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