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४ ए ल २०११. चै  शु  ितपदा. 
आज गुढ  पाडवा. मराठ जनांचा नववषारंभ. साडेतीन मुहूतापैक  एक मह वाचा मुहूत. या 
शुभ दनी आप यापैक  काह  जण सोन-ेदािगने खरेद  करतील कंवा घरात काह  मौ यवान 
चीजव तू खरेद  करतील. अशा वेळ  मोठ  र कम तर आपण खशात घेऊन फरत नाह . 
आ ण यामुळे पैसे भरताना जर आपण े डट काडाचा (पतप केचा) वापर केला तर तो 
यापार  बेकायदेशीरर या आप याकडून यवहारा या कंमती या दोन-चार ट के अिधशु क 
वसूल कर याची श यता आहे. या संबंधात खालील लेख अव य वाचा. 

 

 
 
लोकस ा, अथवृ ांत, सोमवार, ४ ए ल २०११ 
े डट काड या यवहारावर अिधशु क वसूल करणे बेकायदा 

सलील कुळकण   

  
आप या देशात सा रतेचे माण वाढत आहे. सामा य जनतेम ये 
वत: या कायदेशीर अिधकारांब ल जागृती होत आहे. ाहक-संर णाचा 

आ ण मा हतीचा अिधकार अशा दोन उ म काय ांची भावी अ े 
जनते या हाती लागलेली आहेत. पण असे असूनह  आजह  भारतातील 
सवसामा य जनता जाणता-अजाणता व वध कारे नाडली जात आहे. 
अनेकदा यापा  यां ारे वसूल केले जाणारे पैसे हे आप याकडून 

बेकादेशीरपणे उकळले जात आहेत याची सामा यजनांना क पनाच नसते. 
इथे मला याब ल सांगायचे आहे तो वषय हणजे े डट काडा ारे केले या यवहारावर 
यापार  लोक अनिधकृतपणे वसूल कर त असलेले एक ते तीन ट यांचे अिधशु क 
(सरचाज). या प तीने भारतातील सामा य जनतेकडून कोटय़वधी पयांचा मिलदा 
बेकायदेशीरपणे उकळला जात आहे व याबाबतीत बँका, रझ   ह बँक, ा ीकर खाते, व कर 
खाते कंवा इतर कुठलीह  शासक य यं णा काह ह  कृती कर त असलेली दसून येत नाह . 

तुत वषयाचे बारकावे समजावून सांग याआधी मी आपला एक ताजा अनुभव सांगतो. 
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काह  म ह यांपूव  मी आपली गाड  दु तीसाठ  देशातील एका नामवंत वाहन-उ पादका या 
पु यातील जु या व िस  ड लरकडे दली होती. गाड चे काम झा याचा िनरोप ड लरकडून 
िमळा यावर ती घे यास मी गेलो आ ण झालेले बल चुकते कर यासाठ  नेहमी माणे माझे 
े डट काड दल.े बला या रकमे यित र  वर आणखी २% दराने र कम कापून घेऊन माझे 
े डट काड मला परत दे यात आल.े ते हा या डलर या ये  यव थापकाकडे जाऊन मी 
याब ल जाब वचारला. ‘ े डट काडा या यवहाराब ल बँक आ हाला आकारत असलेले 

शु क आ हाला परवडत नस यामुळे १ ए लपासून आ ह  ती र कम ाहकांकडून वसूल 
कर याचे ठरवले आहे,’ असे यांनी उ र दल.े 
यावर मी यां यापुढे तीन मु े मांडल,े ते अस.े प हला मु ा हणजे या कंपनी या े डट 

काडाचा आपण उपयोग करतो या हजा कंवा मा टरकाड या कंप यां या िनयमां माणे 
कुठ याह  यापा  याने कुठ याह  सबबीखाली े डट काडा या यवहारावर अित र  शु क 
आकारता कामा नय.े दुसरा मु ा असा क  जर तुमची कंपनी मा याकडून अिधशु काची 
र कम वसूल करणारच असेल तर मग मा याकडून वसूल केली गेलेली र कम तुम या 
कंपनी या ताळेबंदातील हशेबाचा भाग हायला पा हजे. हणजे मग मा याकडून वसूल 
केलेली र कम तु ह  आप या व करा या व ाि करा या हशेबात दाख वली पा हजे. 
यासाठ  अशा वसुलीचे व प व ितची र कम सांगणारे व कराचा न दणी मांक असलेले 

तुमचे अिधकृत सह िश यािनशीचे बल आ ण िशवाय ती र कम िमळा याब लची, 
व कराचा न दणी मांक असलेली, तुमची अिधकृत पावती या दो ह  गो ी ाहकाला 
दे यासदेखील तु ह  बांधील आहात. तसे न करणे हा ा ीकरा या, व करा या व इतर काह  
काय ां माणे अपराध आहे. ितसरा व सवात साधा पण मूलभूत मु ा हणजे, ‘बँकेचे शु क 
आ हाला परवडत नाह ; हणून आ ह  वसुली करतो’ हे कारण कुठ याह  कार या अनिधकृत 
वसुलीचे समथन ठ  शकत नाह . काय ाने बंधनकारक नसूनह  ाहकां या सेवेसाठ  
वातानुकूिलत क , ाहकसेवा अिधकार , चहा-कॉफ ची यव था इ याद  सु वधा आपण पुरवता 
व यांचा खच सोसता. जर आप याला अशा सेवा देणे परवडत नस यास आपण या बंद 
क  शकता. याच माणे आप याला जर े डट काडाची सु वधा देणे परवडत नसेल तर 
तीसु ा न क च बंद करावी. मा  यामुळे काह  ाहक आपले दुकान सोडून े डट काडाची 
सु वधा देणा  या आप या ित प याकडे गेले तर ते मा  आप याला ‘परवडून’ यावे लागेल.’ 
हे ऐक यावर काह च उ र न सुच यामुळे ड लरचा तो यव थापक बुचक यात पडला.  
हसा व मा टरकाड कंप यांचे िनयम व इतर अनेक संबंिधत बाबींचा अ यास के यावर, मी 

पु यातील या नामां कत व बलाढय़ वाहन-उ पादकाला ईमेल िल हल.ं यात वर ल माणे 
संपूण घटना प  केली. िशवाय महाजालावर उपल ध असलेली हसा कंपनीची 
यापा  यासंाठ  असलेली िनयमावलीची पु तकासु ा ईमेलसोबत टाचून पाठवली. या 
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िनयमावलीत असा प  उ लखे आहे. - ‘ े डट काडा ारे केला गेलेला यवहार ा झॅ शन) 
इतर कुठ याह  सवसामा य आिथक यवहारा माणेच मानला गेला पा हजे आ ण े डट 
काडा या यवहारावर कुठ याह  कारचे अित र  शु क आकारता कामा नय.े’ अशाच 
कार या इतर काह  िनयमां या प ीकरणाचाह  हसाने या पु तकेत समावेश केलेला 

आहे. 
मी सादर केलेला पुरावा ‘हा सूय आ ण हा जय थ’ इतका प  अस यामुळे ड लरकडून मला 
ताबडतोब उ र आल.े दोन ट के अिधशु क लाव यामुळे ‘मला झाले या गैरसोयीब ल ती  
खेद’ य  क न यांनी मा याकडून वसूल केले या अिधशु का या रकमे या परता याचा 
धनादेश प वाह सेवे ारा ताबडतोब मा या घरा या प यावर पाठवीत अस याचे िल हले होते. 
या प ा या उ रात मी कळवले क , ‘मला झाले या असु वधेब ल आप याला खरोखरच खेद 
वाटत असेल तर असे अिधशु क इतरह  ाहकांकडून वसूल कर याचे ताबडतोब बंद क न 
आपण यांचीह  असु वधा थांबवायला पा हजे. िशवाय आप या मु य वाहनउ पादक कंपनीनेह  
आप या सवच डलरांना े ड ट काडा या यवहारावर अिधशु क न आकार याब ल प  
सूचना ायला ह यात.’ 
माझे हे असे प  िमळा यावर अिधशु काची र कम (सुमारे ऐंशी पय)े मा या त डावर फेकून 
माझे त ड बंद कर याची योजना फस यामुळे बहुधा ड लरचा धनादेश घेवून मा या घर  
ये यास िनघालेला प वाह अचानक आम या घराची वाट चुकला. मला तो धनादेश िमळालाच 
नाह . तसेच यानंतर या ड लरने व मु य वाहन-उ पादक कंपनीने मा या ईमेलना उ रे 
देणेह  बंद केल.े यानंतरह  दोन-तीनदा मरणप े पाठवून मी या ित त कंपनीला 
समजावून सांग याचा य  केला क  यां या ड लरने केले या अनिधकृत वसुलीमुळे या 
ड लरपे ादेखील मु यत: यां यासार या सु व यात कंपनी समूहा या जनमानसातील 
ितमेचा  उ वला आहे व याब ल यांनी यो य कृती करायलाच हवी. पण मा या 

प ांची काह च दखल घेतली गेली नाह . 
नंतर मी या घटनेब ल हसा कंपनी या मु यालयाला ईमेल ारे त ार केली. यांनी मला 
प पणे अस े कळवले क - ‘बँके ारा यापारास आकारले जाणारे शु क हे यापा  याने 
वत: या खशातूनच भरायचे असते. ती र कम याला ाहकाकडून वसूल करता येणार 

नाह . या बँकेने आप याला े डट काड दले या बँकेला आपण या तंटय़ाब लची मा हती 
कळवावी. यांना आम या सव िनयमांची मा हती असते. यांनी या यापा  याब ल 
आम याकडे त ार करावी. आप या बँकेचा तुत यापा  याशी कसलाह  थेट यापार  संबंध 
नसला तर ह  ते या यापा  याब ल आम याकडे त ार क  शकतात.’ हसा कंपनीने 
सांिगत या माणे मी आम या बँकेकडे त ार केली. ह  बँक आिथक े ातील अ ग य 
सावजिनक सं थांनी एक तपणे थापन केलेली एक खासगी बँक आहे. पण आज क येक 
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म हने झाले तर  यांनीह  मा या त ार ची काह ह  दखल घेतलेली नाह . कारण बँका नेहमीच 
यावहा रक फाय ाचा वचार क न एकटय़ा-दुकटय़ा ाहकां या हतापे ा मोठय़ा यापार  
कंप यांना संतु  ठेव याला अिधक ाधा य देतात. 
सामा य माणसाला नाडणा  या अशा सं थांवर वचक बस व यात शासक य यं णा अपयशी 
ठरली आहे. भारतीय लोकशाह ची ह  एक मोठ च शोकांितका आहे. भारतातील बँकांकडून 
िमळणा  या अ य  पा ठं याचा व झापडे लावून बसले या रझ   ह बँक, ाि कर, व कर 
इ याद  सरकार  सं थां या अ मतेचा फायदा घेऊन ाहकांना कोटय़वधी पयांना ठकव याचे 
अनैितक उ ोग भारतातील यापार  कर त असतात. यांना जर आळा घालायचा असेल तर 
जनतेने अशा कारे ठकवून घे यास नकार ायला पा हजे. तसेच या वषयासंबंिधत िनयमांची 
अिधकािधक लोकांना मा हती क न ायला पा हजे. तर ह  आप यावर नाईलाजाने तशी पाळ  
आलीच तर मग ‘दोन-अड च ट के अिधशु का या ु लक रकमेसाठ  मी कशाला ास क न 
घेऊ?’ असा पलायनवाद  वचार न करता आपण येकाने याबाबतीत कायदेशीर कृती केली 
तरच सामा य माणसाला नाडणा  या अशा अिलबाबा या टोळ ला आळा घालता येईल. या 
सवा या वरोधात ाहक यायालयात व बँके या वरोधात रझ   ह बँके या लोकपालाकडे 
(ऑ बड मनकडे) त ारह  करायला पा हजे. मी हे सव कर त आहेच. पण आप यावरह  तशी 
वेळ आ यास आपण सवानीह  तसे करावी अशी कळकळ ची व न  वनंती. 
 
सलील कुळकण ,  
संपक- ९८५०९८५९५७ 
saleelk@gmail.com 
 
http://www.loksatta.com/index.php?option=com_content&view=article&id=147316:2011-04-03-15-
11-08&catid=127:2009-08-06-07-25-02&Itemid=139 
 

 

ता०क० वर ल लेखात उ ले खलेली हजा कंपनीची यापा  यासंाठ  असलेली िनयमावली 
खालील दु यावर उपल ध आहे. कागदप े उघड यासाठ  खालील दु यावर टक टकवा कंवा तो 
दवुा हुड या या ( ाऊझर या) खडक त िचकटवून या प याचा शोध या. (पृ  माकं १० 
वर ल िनयम वाचा.) 
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B2p8Yn61vacQZ

mJmZjNiOTgtMDU0YS00OTc1LWJlMWItMWU0Y2Q0NzMyMGVi&hl=en&authkey=C
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