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தைலவர் மற்�ம் நிர்வாக இயக்�நர் /
தைலைம நிர்வாக அதிகாாிகள்
கிராமப்�ற … வங்கிகள் உட்பட அைனத்� பட்�ய�டப்பட்ட வணிக வங்கிக�ள் /
நகர்ப்�ற �ட்�ற� வங்கிகள் / மாநில �ட்�ற� வங்கிகள் /
மாவட்ட மத்திய �ட்�ற� வங்கிகள் /
ெகா�ப்பன� வங்கிகள் மற்�ம் சிறிய நிதி வங்கிகள் /
அைனத்� அட்ைட ெநட்ெவார்க் வழங்�நர்கள்
அன்�ைட�ர்
கடன் அட்ைடப் பாிவர்த்தைனக�க்� வர்த்தகச் ச�ைக விகிதம் (MDR) ப�த்தறிதல்
இந்திய ாிசர்வ் வங்கியின் 2017-18 ஐந்தாவ� இ�மாதத்திற்� ஒ��ைற ெவளியிடப்ப�ம்
பணக்
ெகாள்ைக அறிக்ைகயில் அறிவிக்கப்பட்ட கடன் அட்ைடப் பாிவர்த்தைனக�க்கான வர்த்தகச் ச�ைக
விகிதம் (MDR) பற்றிய தி�த்தப்பட்ட கட்டைமப்பிற்கான ேமம்பா� மற்�ம் ஒ�ங்��ைறக் ெகாள்ைககள்
பற்றிய அறிக்ைகயின் பாரா 1–ஐப் பார்க்க�ம்.
2. கடன் அட்ைட பாிவர்த்தைனக�க்�ப் ெபா�ந்தக் ��ய அதிகபட்ச MDR இந்திய ாிசர்வ் வங்கியின்
ஜூன் 28, 2012 ேததியிட்ட �ற்றறிக்ைக DPSS.CO.PD.No.2361/02.14.003/2011-12-ல் �றிப்பிடப்பட்ட�,
�சம்பர்

16,

2016

ேததியிட்ட

�ற்றறிக்ைக

DPSS.CO.PD.No.1515/02.14.003/2016-17-ல்

தி�த்தப்பட்�ள்ள�.
3. “வைர�ச் �ற்றறிக்ைக – கடன் அட்ைடப் பாிவர்த்தைனக�க்கான வர்த்தகச் ச�ைக விகித (MDR)
ப�ப்பாய்�“

என்ப�

பங்�தாரர்க�டனான

கலந்�ைரயாடல்கைள

அ�ப்பைடயாகக்

ெகாண்ட�.

ேம�ம், ெபா�ம்பாலான வர்த்தகர்கள், �றிப்பாக சிறிய வர்த்தகர்கள், கடன் அட்ைட ஏற்�க் ெகாள்வைத
ஊக்�விக்�ம் வைகயி�ம், சம்பந்தப்பட்ட நி�வனங்க�க்கான வர்த்தகத்தின் நிைலத் தன்ைமைய
உ�திப்ப�த்�தல் ஆகிய இரட்ைட ேநாக்கங்கைளக் க�த்தில் ெகாண்�ம், பின்வ�பவனவற்ைற
அ�ப்பைடயாகக் ெகாண்� கடன் அட்ைடக�க்கான MDR-ஐ நிர்ணயிக்க ��� ெசய்யப்பட்�ள்ள�.
a. விற்பைனயின் அ�ப்பைடயில் வர்த்தகர்கைள வைகப்ப�த்�தல்
b. QR-�றி�ட்�ப் பாிவர்த்தைனக�க்� ஒ� ேவ�பட்ட MDR-ஐ ஏற்�க்ெகாள்�ம்
c.

“அட்ைட உள்ள”, மற்�ம் “அட்ைட இல்லாத” பாிவர்த்தைனக�க்� அ�மதிக்கப்பட்ட MDR-ல்
அதிக உச்சவரம்� என்ன என்பைதக் �றிப்பி�வ�

4. அதன்ப� ெடபிட் அட்ைடப் பாிவர்த்தைனக�க்� அதிகபட்ச MDR கீேழ ெகா�க்கப்பட்�ள்ள�.

வ.
எண்

வர்த்தக வைக

ெடபிட் அட்ைடக�க்கான பாிவர்த்தைனச் ச�ைக விகிதம்
(MDR) (பாிவர்த்தைன மதிப்பின் சதவிகிதம்)
ஆன்ைலனில் கார்�
பாிவர்த்தைனகள் உள்ளிட்ட
விற்பைன ைமயம்

1.

சிறிய வர்த்தகர்கள் (�ந்ைதய
நிதியாண்�ல் விற்பைன அள�
20 லட்சம் வைரயில்)

2.

மற்ற வர்த்தகர்கள் (�ந்ைதய
நிதியாண்�ல் விற்பைன அள�
20 லட்சதிற்� ேமல்)

QR �றி��

0.40% மிகாமல்
(பாிவர்த்தைனக்� �. 200
என்ற MDR உச்ச வரம்�)

அ�ப்பைடயிலான அட்ைட
ஏற்�க்ெகாள்�ம்
உள்கட்டைமப்�
0.30% மிகாமல்
(பாிவர்த்தைனக்� �. 200
என்ற MDR உச்ச வரம்�)

0.90% மிகாமல்
(பாிவர்த்தைனக்� �. 1000
என்ற MDR உச்ச வரம்�)

0.80% மிகாமல்
(பாிவர்த்தைனக்� �. 1000
என்ற MDR உச்ச வரம்�)

5. MDR ெதாடர்பான எங்கள் ெசப்டம்பர் 01, 2016 ேததியிட்ட �ற்றறிக்ைக DPSS. CO. PD. No.
639/02.14.003/2016-17 மற்�ம் ‘வியாபார ைகயகப்ப�த்தல்‘-க்� ஒ� வாாியம் அங்கீகாிக்கப்பட்ட
ெகாள்ைகைய ெவளியி�வ� ெதாடர்பான ேம 26, 2016 ேததியிட்ட �ற்றறிக்ைக DPSS. CO. PD. No.
2894/ 02.14.003 / 2015-16-. பார்க்�மா� ேகாரப்ப�கிரார்கள். வங்கிக�ம் அங்கீகாிக்கப்பட்ட அட்ைடக்
கட்டண ெநட்ெவார்க்�க�ம் கண்�ப்பாக ேமற்�றிய அறி��த்தல்கைள கைடபி�க்க ேவண்�ம் என்�
வ���த்தப்ப�கிற�. .
ேம�ம், வியாபார இடத்தி�ள்ள அட்ைட ஏற்�தல் உள்கட்டைமப்ைப
நி��கின்ற நி�வனம்எ�வாக இ�ந்தா�ம், ேமேல �றிப்பிட்டப� MDR-ன் உச்ச வரம்� மீறக்�டா�
என்� வங்கிகள் உ�தி ெசய்யேவண்�ம்.
6. வங்கிகளால் ஆன்-ேபார்� ெசய்யப்பட்ட வியாபாாிக்கள்,

ெடபிட் கார்� �லம் பணம் ேபா�

வா�க்ைகயாளர்களிடம் MDR கட்டணங்கள் ெபறக்�டா� என்பைத உ�திப்ப�த்த அறி��த்�கின்றன.
7. ேமேல உள்ள வழி�ைறகைள ஜனவாி 01, 2018 �தல் அமல்ப�த்தலாம். இந்த அறி��த்தல்கள்
ஆய்�க்� உட்பட்டைவ.
8. ெச�த்�தல் மற்�ம் தீர்� �ைறச் சட்டம் 2007 (2007 ஆம் ஆண்�ன் 51-வ� பிாி�) 18-வ� பிாி�டன்
ேசர்த்� 10 (2) பிாிவின் கீழ் உத்தர� வழங்கப்ப�கிற�.
இங்ஙனம்

(நந்தா S. தேவ)
தைலைமப் ெபா�ேமலாளர் (ெபா�ப்�)

