
தள்ளுபடி விகிதம் (ROD) (W.E.F 01-01-2023) 

விற்பனை பில் காரணி மற்றும் ககாள்முதல் பில் தள்ளுபடி: 

கடன் 
அபாயத்துக்கா
ன உள் 
மதிப்பீடு 

விற்பனை பில் 

காரணி 

ககாள்முத
ல் பில் 
தள்ளுபடி 

A+ & A 13.25% 13.75% 
B+ 13.75% 14.25% 
B 14.25% 14.75% 
C 14.75% 15.25% 

A) பிற திட்டம்: 
தயாரிப்பிை் கபயர் ROD 

க ாத்து மீதாை 
கார்ப்பரரட் கடை் 
(CLAP) 

தற்பபாது 14% 

பிளாண்ட், 
இயந்திரங்கள் 
மற்றும் 
உபகரணங்கள் 
மீதாை அடமாைம் 

தற்பபாது 14% 

இை்வாய்ஸ் 
தள்ளுபடி 
வரம்புகள் (LC ஆல் 
ஆதரிக்கப்பட்டது) 

ஒவ்வவாரு பரிவரத்்தனனக்கும் பதிவு வெய்யப்பட்ட 

அலுவலகத்தால் ROD குறிக்கப்படும். 

 

விற்பனையாள

ர் நிதித் 

திட்டம் (VFS) 

கடை் அபாயத்துக்காை உள் 
மதிப்பீடு 

விற்பனையாளர் நிதி 
- ROD 

A+ & A 11.50% 
B+ 11.75% 
B 12.25% 

காலாவதி ரததிக்குப் பிறகு விதிக்கப்படும் அபராதக் கட்டணங்கள்: 

காரணிப்படுத்தப்பட்ட இன்வாய்ஸ்கனள காலக்வகடு பததி மற்றும் 7 நாட்கள் ெலுனகக் 

காலம் வனர அளிக்க அனுமதிக்கப்பட்ட ROD வசூலிக்கப்படும். 

IBCP இை்வாய்ஸ்களுக்காை அபராத கட்டணம்: கடன் காலத்திற்குப் பிறகு 

வழங்கப்பட்ட இன்வாய்ஸ் (IBCP) காலத்திற்கு அனுமதிக்கப்பட்ட RODக்கு பமல் @1% வனர 

அபராதக் கட்டணங்கள் விதிக்கப்படும். 

OD இை்வாய்ஸ்களுக்காை அபராத கட்டணம்: காலாவதி (OD) காலத்திற்கு 

அனுமதிக்கப்பட்ட RODக்கு பமல் @2% வனர அபராதக் கட்டணங்கள் வசூலிக்கப்படும். 

PD இை்வாய்ஸ்களுக்காை அபராத கட்டணம்: முந்னதய நிலுனவ (PD) காலத்திற்கு 

அனுமதிக்கப்பட்ட RODக்கு பமல்  @3% வனர அபராதக் கட்டணங்கள் வசூலிக்கப்படும். 

காரணிக் கட்டணங்கள்: குனறந்தபடெ்ம் ரூ.100/- மதிப்புள்ள இன்வாய்ஸ் ஒன்றுக்கு 

அதன் மதிப்பில் 0.25% வனர வசூலிக்கப்படும். 

மறு ஒதுக்கீடு கட்டணங்கள்: வாடிக்னகயாளருக்கு உதவியாக காரணிப்படுத்தப்பட்ட 

இன்வாய்ஸ்கள் மீண்டும் ஒதுக்கப்படும் பபாது இந்தக் கட்டணம் விதிக்கப்படும். 

தற்பபாது, இன்வாய்ஸ் பததியிலிருந்து 180 நாட்கள் வனர இன்வாய்ஸ் 

வெலுத்தப்படாமல் இருந்தால், குனறந்தபடெ் இன்வாய்ஸ் மதிப்பு ரூ.100/- வனர 

வகாண்ட ஒதுக்கப்பட்ட கணக்கிற்கு 0.50% மறு ஒதுக்கீடு கட்டணம் விதிக்கப்படுகிறது. 

க யலாக்க கட்டணங்கள்: காரணிப்படுத்தக் பகாரும் விண்ணப்பம்/பகாரிக்னகனயெ ்

வெயலாக்கும் பணி வதாடரப்ாக விதிக்கப்படும் கட்டணமாகும். வெயலாக்கக் கட்டணம் 

முன்கூட்டிபய வசூலிக்கப்படும். ஒரு பகாரிக்னக நிராகரிக்கப்பட்டால் அல்லது கினள 

பரிந்துனரத்த வரம்னபவிட குனறவாக பகாரிக்னக அளித்து அதற்கு அனுமதி வழங்கும் 

அலுவலரால் அனுமதிக்கப்படும் பபாது, வெயலாக்க கட்டணங்கள் வாடிக்னகயாளருக்கு 

விகிதாொரப்படி திருப்பி அளிக்கப்படும். இது ஸ்லாப் அனமப்பின் அடிப்பனடயில் 

நிரண்யிக்கப்பட்ட வதானகனயப் வபாறுத்து அனுமதிக்கப்பட்ட முை்கூட்டிரய 

க லுத்தும் வரம்புடை் வசூலிக்கப்படுகிறது. 



SBF மற்றும் PBD வரம்புகள்: 

 
PP 

வரம்பு 

கபாருந்தக்கூடிய 

க யலாக்கக் 

கட்டணங்கள் 

(*) 

(ரூ. லட் ங்களில்) (கதானக 
ரூபாயில்) 

30.00 வனர   15000 

30.00 க்கு 

பமல் 

50.00 வனர 25000 

50.00 க்கு பமல் 100.00 வனர 40000 

100.00 க்கு பமல் 150.00 வனர 75000 

150.00 க்கு பமல் 200.00 வனர 100000 

200.00 க்கு பமல் 300.00 வனர 150000 

300.00 க்கு பமல் 400.00 வனர 200000 

400.00 க்கு பமல் 500.00 வனர 250000 

500.00 க்கு பமல் 600.00 வனர 300000 

600.00 க்கு பமல் 700.00 வனர 350000 

700.00 க்கு பமல் 800.00 வனர 400000 

800.00 க்கு பமல் 900.00 வனர 450000 

900.00 க்கு பமல் 1000,0

0 
வனர 500000 

1000,0

0 
க்கு பமல் 1100.0

0 
வனர 550000 

1100.0

0 
க்கு பமல்   750000 



SBF வரம்புக்கு கீழ் விற்பனையாளர் நிதி திட்டம் (VFS) உதவித்கதானகயுடை் 

 

 
PP வரம்பு (VFS) 

கபாருந்தக்கூடிய 

க யலாக்கக் 

கட்டணங்கள் 

(*) 
(ரூ. 
லட் ங்களி
ல்) 

(கதானக ரூபாயில்) 

வனர 30.00   8000 

30.00 க்கு 

பமல் 

50.00 வ

னர 

14000 

50.00 க்கு 

பமல் 

100.00 வனர 23000 

100.00 க்கு 

பமல் 

150.00 வனர 42000 

150.00 க்கு 

பமல் 

200.00 வனர 56000 

200.00 க்கு 

பமல் 

300.00 வனர 83000 

300.00 க்கு 

பமல் 

400.00 வனர 111000 

400.00 க்கு 

பமல் 

500.00 வனர 139000 

500.00 க்கு 

பமல் 

600.00 வனர 167000 

600.00 க்கு 

பமல் 

700.00 வனர 195000 

700.00 க்கு 

பமல் 

800.00 வனர 223000 

800.00 க்கு 

பமல் 

900.00 வனர 250000 

900.00 க்கு 

பமல் 

1000,00 வனர 278000 

1000,00 க்கு 

பமல் 

1100.00 வனர 306000 

1100.00 க்கு 

பமல் 

  417000 

 

LC களால் ஆதரிக்கப்படும் வினலப்பட்டியல் தள்ளுபடி (விற்பனை/ககாள்முதல்) 

புதிய தனடகனளப் வபாறுத்தவனர, வரம்புகள் 3 மாதங்களுக்குள் கினடத்தால், 

ஐடிஎல்சி வரம்புகளுக்குப் வபாருந்தும் வனகயில் பெகரிக்கப்படட்ு SL கணக்கில் 

னவக்கப்படும் வெயலாக்கக் கட்டணங்களில் 50% திரும்பப் வபறப்படும்.. 

 
PP 

வரம்பு 

திருத்தப்பட்ட 
க யலாக்கக் 
கட்டணங்கள் 

முழுத் கதானகயும் 
ர கரிக்கப்பட்டு 

SL (*) இல் 
ர மிக்கப்படும் 

அனுமதிக்கப்பட்ட 
வரம்பு 

கினடத்தால், 50% 
கதானக 

வருமாைமாக 
அங்கீகரிக்கப்படு

ம் 
(ரூ. 
லட் ங்களி
ல்) 

(கதானக ரூபாயில்)  

 30.00   5000 2500 

பமல் 30.00 வ

னர 

50.00 7000 3500 

பமல் 50.00 வ

னர 

100.00 10000 5000 



பமல் 100.00 வ

னர 

150.00 18000 9000 

பமல் 150.00 வ

னர 

200.00 25000 12500 

பமல் 200.00 வ

னர 

300.00 35000 17500 

பமல் 300.00 வ

னர 

400.00 45000 22500 

பமல் 400.00 வ

னர 

500.00 58000 29000/ 

பமல் 500.00 வ

னர 

600.00 75000 37500 

பமல் 600.00 வ

னர 

700.00 80000 40000 

பமல் 700.00 வ

னர 

800.00 90000 45000 

பமல் 800.00 வ

னர 

900.00 100000 50000 

பமல் 900.00 வ

னர 

1000,00 115000 57500 

பமல் 1000,00 வ

னர 

1100.00 130000 65000 

பமல் 1100.00   150000 75000 

(*)வபாருந்தும் 

GST உடன் 

 

க ாத்து மீதாை கார்ப்பரரட் கடை்: வெயலாக்கக் கட்டணங்கள் கடன் வதானகயில் 

0.50%. 
பிளாண்ட் மற்றும் இயந்திரங்கள் மற்றும் உபகரணங்களிை் அடமாைத்திற்கு ஈடாக 
அளிக்கப்படும் கடை்கள் : க யலாக்கக் கட்டணங்கள் மற்றும் பிற கட்டணங்கள்: 
 
@கடன் வதானகயில்  2% வனரயிலான வெயலாக்க கட்டணங்கள் 
 
பிற கட்டணங்கள்:  
 

வரி
ன . 
எண் 

வனக கட்டணங்கள் 

1  ECS திரும்பக் கட்டணங்கள் `ஒரு நிகழ்வுக்கு ரூ. 500/- 

2  தாமதமாகப் பணம் வெலுத்துவதற்கான 
அபராதம் 

EMI இல் 2.5% 

3  ECS ஸ்வாப்பிங் கட்டணங்கள் `ஒரு ஸ்வாப்பிற்கு ரூ.500 

4  கடனீடட்ு அட்டவனண கட்டணங்கள் `ஒரு வெட்யூலுக்கு ரூ. 500/- 

5  கணக்குக் கட்டணங்களுக்கான 

அறிக்னக 

`ஒரு வெட்யூலுக்கு ரூ. 500/- 

6  கடனன முன்கூட்டிபய 

வெலுதத்ுவதற்கான  அறிக்னக 

கட்டணங்கள் 

`ரூ.500/- 

7  ெட்டப்பூரவ்/மீட்பு மற்றும் தற்வெயல் 
கட்டணங்கள் 

அெல் கட்டணம் 

8  மதிப்பீடட்ு கட்டணங்கள் அெல் கட்டணம் 

 


