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बँिकंग िवकासातील े िडट व डेिबट काडचे मह व 
 

डॉ. धनाजी आ पासो चौगले 
अथशा  िवभाग मुख 

भोगावती महािव ालय, कु कली 
 

 

 
गोषवारा: 

बँिकंग िवकासात पैसे भागव यासाठी िकंवा येणी ा  कर यासाठी ाहक स या 

धनादेश व बँक ा ट बरोबरच े िडट काड व डेिबट काडचा वापर करत आह.े ाहकांना 

े िडट काड ारे व तू  खरेदीवर व सेवांची काही ठरािवक कालावधीसाठी बँक े िडट देत 

असते तसेच काही ऑफस िद या जातात. डेिबट काडमुळे 24 तास रोख पैसे एटीएम ारे िमळू 

शकतात यामुळे आधुिनक बँिकंग िवकासात िेडट काड व डेिबट काड यांचे मह व वाढत 

आह.े 

 

तावना:  

 यवहार कर यासाठी लोक चलनी नोटा व ना यांचा वापर करतात. बँका या िवकासात पैसे 

भागव यासाठी िकंवा येणी ा  कर यासाठी स या मोठ्या माणात बदल घडून आला असून यासाठी धनादेश, 

बँक ा ट,टेली ािफक ा सफर,एनईएफटी,आरटीजीस इ यादी बरोबर े िडट काड  व डेिबट काडचा वापर केला 

जात आह.े एकिवसा या शतकात वेगाने होत जाणा या या तां ि क बदलाचा प रणाम हणून येणा या काळात 

बायोमेि क तं ा ारे अथवा रेिडओ ि वे सी त वावर काय करणा या िचप ारे े िडट व डेिबट काडची जागा 

घेतली जाईल. भारतात े िडट काड व डेिबट काडचा वापर मोठ्या माणात वाढ यास भारताची बँिकंग 

यवहारात व िवकासात वाढ होईल. 

े िडट काड: 

 े िडट काड हे एक लॅि टकचे काड असते ते खाते असणा या खातेधारकांना बँकेत अज क न ा  

करता येते. या या आधारे व तू  आिण सेवाची उधारीवर खरेदी करता येते याचे िबल े िडट काड देणा या 

बँकेमाफत भागवले जाते अथात सदरची र कम ाहकास बँकेकडे ठरािवक िदवसात परत करावयाची असते 
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ठरािवक िदवस जर र कम भरली नसेल तर बँक या रकमेला याज आकारते. १९५१ म ये अमे रकेतील 

ॅ ंकिलन बँकेने थम े िडट काड लॅन तयार केला. १९८० म ये भारतात स ल बँक ऑफ इं िडयाने पिह यांदा 

े िडट काड चलनात आणले. 

डेिबट काड: 

 डेिबट काड हे ाहकाला दे यात आलेले लॅि टकचे काड असनू या या ारे ाहक या या खा यात 

असणा या रकमेचा वापर पैसे भागव यासाठी अथवा एटीएम ारे खा यावरील पैसे काढ यासाठी क  शकतो. 

बँकेत खाते असणा या ाहकास डेिबट काड िमळू शकते. भारतात डेिबट काडचा वापर मोठ्या माणात केला 

जात आह.े सव बँका आप या खातेधारकांना मागणी के यास डेिबट काड देतात.डेिबट काड साठी वािषक फ  

आकारली जाते. 

 

उि े:  

१. े िडट व डेिबट काडचे मह व अ यासण े

२. े िडट व डेिबट काड वापरताना यावयाची द ता अ यासण े

 

I) े िडट काडचे मह व: 

१.पतपुरवठ्याचे साधन:  

आिथक गरजा भागव यासाठी चे एक सोयीचे व सहज उपल ध असणारे पतपुरवठ्याचे साधन हणून 

े िडट काडचा वापर करता येतो. े िडट काड या पतमयादेइतका िव  चा पुरवठा े िडट काड वापराने ता काळ 

ा  करता येतो. यातून ता काळ व पात पूण करावया या गरजांची पूतता करता येते. 

2. ाहकां या यश त वाढ:  

े िडट काड हे सात याने वापरावयाचे साधन नसले तरी ाहकां या गरजेनुसार यां या खरेदी अथवा 

खच कर या या मतेत ता काळ वाढ कर यासाठी े िडट काड उपयोगी पडते. े िडट काड ारे ाहक आप या 

भिव यकालीन ा  होणा या उ प न ोताचा वतमानकाळात या या यश म ये वाढ कर यासाठी उपयोग 

क  शकतो व आप या गरजा व इ छांची पूतता क  शकतो. 
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3.जागितक वीकाराहता: 

े िडट काडचे मह व वाढिवणारे याचे एक मु य वैिश ्य हणजे याची जागितक तरावरील 

वीकाराहता हे होय. काड वापरकता े िडट काडचा वापर जगभरात असे काड वापर याची सु िवधा उपल  ध 

असेल तेथे क  शकतो येक िठकाणी होणारा असा े िडट काडचा वापर या थािनक चलन बाळग यापासून 

मु ता देते. यामुळे जगभर वास करणारे यावसाियक, यापारी व वासी अशा लोकांक रता े िडट काड 

अ यंत उपयोगी ठरते. 

४.भुगनाचे सरल व सुरि त साधन:   

े िडट काड हे या या वापरक याला रोख र कम जवळ बाळग यापासून मु ता देते तसेच े िडट 

काडचा वापर हा हका ारे यास ा  भौितक व पातील काड तसचे ते वापरावयाचा सां केितक या ारे 

िनयं ि त अस याने अशा काडचा गैरवापर करणे श य नसते यामुळेच े िडट काड हे भुगनाचे सरल व सुरि त 

साधन ठरते. 

५.स म पत इितहास िनिमती:  

े िडट काड वापरक या ाहकाने केलेला े िडट काडचा वापर यास एक स म पत इितहास िनमाण 

कर यास मदत करतो अथात यात ाहकाने वापरलेली पत मयादा व वेळेवर केलेले बाक चे भुगतान हे मह वाचे 

ठरते स म पत इितहासाचा ाहकाला िव ीय सं थाकडून म यम व दीघ कालावधीचे कज काढताना उपयोग 

होतो. 

६.अथ यव थेची वाढ व िवकास:   

े िडट काडचा अथ यव थेतील वाढलेला वापर अथ यव थे या िवकासाला कारणीभूत ठ  शकतो. 

े िडट काडचा वापर पतपुरवठा िवषयक गरजांची पूतता कर यासाठी तसेच ाहकांची यश  वाढिव यासाठी 

होत अस यान,े प रणामत:  बाजारातील व तू  व सवेां या मागणीत वाढ होते यातून उ पादन व सेवा पुरवठा 

ि यांना गती ा  होते व याचा प रणाम एकूणच देशा या अथ यव थे या वाढी व िवकासात होतो. दु स या 

बाजूला े िडट काड वापराने देशांतगत रोकड िवरिहत यवहारांना चालना िमळते यामुळे आिथक उ प न लपवणे 

तसेच करचोरी अशा कारां ना आळा घालता येतो यामुळे सरकारचे कर पातील उ प न वाढून देशाचा सकल 

उ प नात वाढ होते. 
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II) डेिबट काडचे मह व: 

१.रोकड िवरिहत अथ यव थे या िनिमतीला चालना:  

अथ यव थेत वाढत जाणारा डेिबट काडचा वापर हा रोकड िवरिहत अथ यव थे या िनिमतीसाठी 

उपयु  ठरतो. कागदी चलन वापरापासून ई-चलन वापराकडे जा यासाठी डेिबट काडचा वापर वाढावा यासाठी 

सरकार तसेच क ीय बँका य न करीत असतात. रोकड िवरिहत अथ यव थेचा उपयोग काळया पैशा या 

िनिमतीला, बनावट चलना या वापराला तसेच बेकायदेशीर यवहारांना आळा घाल यासाठी उपयु  ठरतो. 

२.रोख र कम बाळगणा-या पासून मु ता:  

डेिबट काडचा वापर एटीएम माणे करता येत अस याने डेिबट काड ाहकाला रोख र कम वतःजवळ 

बाळगावी लागत नाही. यामुळे रोख र कम जवळ बाळग यातून उ वणा या धो यापासून जसे पैसे हरवणे 

पैशाची चोरी इ यादी पासून ाहकाचे र ण होते. डेिबट काड वापराचा आणखी एक फायदा हणजे ाहकाला 

सु ् या पैशा या बाबतीत उ वणा  या सम यांना त ड ावे लागत नाही. 

३.सरल भुगतान साधन:   

डेिबट काडचा वापर ऑनलाइन यवहारात तसेच ता काळ व पात भुगतान कर यासाठी करता येत 

अस याने डेिबट काड मा यमातून ाहक अनेक कारची िबले भरण,े िवमा ह े जमा करण,े व तू  खरेदी करणे 

अशा िठकाणी डेिबट काड वापरातून ता काळ भुकतान क  शकतो व यातून या या वेळेचाही बचत होते. 

४.अित र  खचावरील िनयं ण:  

डेिबट काड ाहकां या बँक खा याशी संल न अस याने ाहक डेिबट काड या मा यमातून या या 

खा यावर असणा या रकमइेतकाच खच क  शकतो. यामु ळे ाहकाचे े िडट काड वापरातून श य असणा या 

अित र  खच कर या या वृ ीपासून सं र ण होते. 

 

III) े िडट काड आिण डेिबट काड वापरताना यावयाची द ता: 

े िडट काड अथवा डेिबट काड संदभातील मािहती चो न याची आिथक फसवणूक कर यासाठी 

होणारा वापर स या या काळात वाढलेला आहे या अनुषंगाने े िडट काड व डेिबट काड वापरक या ाहकांनी 

सदर काड वापरताना खालील द ता घेणे आव यक आह.े 
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१. लाि टक काड व पात िमळणा या डेिबट काड व े िडट काड वरील सव मािहती जसे काड नंबर, 

काडची मुदत, सुर ा मांक (सी ही ही) तसेच असे काड वापर यासाठी ाहकाला दे यात आलेला 

िपन अथवा वैयि क ओळख मांक अथवा सं केतांक ाहकाने गु  ठेवणे आव यक आहे तसेच 

वाढीव सुरि ते या ीने काडधारकांनी आपला सं केतांक िनि त काळानंतर बदलत राहणे उपयु  

ठरते. 

२. डेिबट काड व े िडट काड वापरासंबंधीचा सं केतांक वापरक या ाहकाने श यतो ल ात ठेवावा तो 

कोठेही िलहन ठेवू  नये तसेच याचा वापर सावजिनक िठकाणी करताना हा मांक इतर य  पाहत 

नाहीत याची खबरदारी यावी. 

३. डेिबट काड अथवा े िडट काड याचा एटीएम अथवा खरेदी या िठकाणी वापर के यानंतर िमळणारी 

ि लप अथवा पावती ाहकाने तेथेच टाकू नये अथवा ती काळजीपूवक न  करावी अ यथा या वरील 

मािहतीचा गैरवापर होऊ शकतो. 

४. डेिबट काड व े िडट काड जारी करणा या सं था अथवा बँका काड संदभातील कोणतीही मािहती 

ाहकाकडून मागत नाहीत यामुळे अशी मािहती माग या संदभात ाहकाला कोणाकडून ही िवचारणा 

झा यास ाहकांनी अशी मािहती देऊ नये. 

५. डेिबट काड आिण े िडट काड ा  झा यानंतर यावर नमूद केलेला बँकेचा अथवा असे काड जारी 

करणा या सं थेचा संपक अथवा मदत मांक ाहकांनी इतर  िटपून ठेवावा व असे काड ाहकाकडून 

गहाळ झा यास ाहकाने ता काळ यासंदभात बँकेला अथवा संबं िधत सं थेला सू िचत करावे आिण 

अशा काडचा होणारा गैरवापर ता काळ थांबवावा. 

६. डेिबट व े िडट काडचा वापर ऑनलाइन शॉिपंग, साडी शॉिपंग अथवा िडिजटल पेमट साठी करत 

असताना ाहकांनी संबं िधत सं केत थळ अथवा वबेसाईट वापरा या ि कोनातून पूणतः सुरि त 

अस याची खा ी करावी. 

७. डेिबट काड आिण े िडट काड संदभातील मािहती चोरणा  या ि किमंग यं ाचा वापर आज वाढत 

अस याने काड वॅप कर या या िठकाणी अथवा एटीएम िमशनवर अशा कोण याही यं ा या अि त व 

संदभात ाहकाला संशय आ यास याने अशा िठकाणी काडचा वापर कर याचे टाळावे व याब ल 

संबं िधत सं थेला सू िचत करावे. 
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८. डेिबट व े िडट काड मा यमातून कर यात येणा  या यवहाराचा ाहकांनी ठरािवक काळात मागोवा घेणे 

आव यक आहे व अशा मागोवा घे यातून याला शकंा पद यवहार िदसून आ यास याब ल याने 

ता काळ संबं िधत सं थेला सू िचत करणे आव यक आहे. 

 यासंदभात ाहकांनी डेिबट काड आिण े िडट काड मा यमातून होणा या येक यवहाराब ल बँकेकडून 

ा  होणा या ता काळ सूचना कडे ल  देणे उपयु  ठ  शकते. 

 

िन कष: 

जगात बँिकंग िवकासाचे पाऊल हणून े िडट काड व डेिबट काड यांना हटले जाऊ शकते याचा जसा 

वापर वाढत गेला तसा बँक ग िवकास मोठ्या माणात झालेला िदसून आला. भारतात स या डेिबट व े िडट 

काडचा वापर मोठ्या माणात होत आह.े सव बँका आप या खातेधारकांना डेिबट व े िडट काड यां या 

माग यानुसार देतात. आज बाजाराम ये े िडट काड ारे खरेदी के यास ाहकांना ऑफस ठेवले या आहते 

तसेच डेिबट काड ारे सु ा ाहकांना पािहजे ते हा पैसे एटीएम ारे के हाही िमळू शकतात. े िडट काड व डेिबट 

काड वापरत असताना ाहकाने आपला सुर ा मांक, काड मांक, िपन मांक याबाबत थोडी द ता 

घेत यास ाहकांची होणारी हानी टळू शकते. एकिवसा या शतकात े िडट काड व िडलीट काड हे एक बँिकंग 

िवकासातील मह वाचे साधन बनलेले आह.े 

 

संदभ: 

१. S.G. Panandikar: Banking in India 

२. Prasanna Chandra: Fundamentals of Financial Management 

३. S. Natarajan and R. Parameswaran: Indian Banking 

४. Trivedi & Shrivastava: Money Banking and Public Finance 

 


