FRDI Bill - 2017 मुळे ठे वीदारां या ठे वी धो यात --मुंबई

ाहक पंचायत

स या Financial Resolution & Deposit Insurance Bill -2017 (FRDI-2017) व न
समाजमा यमातून उलटसल
ु ट चचा रं गत चालल आहे .
हे वाद

त

वधेयक स या संसदे !या संयु"त स#मतीपुढे

घटकांची बाजू ऐकून या स#मती!या #शफारसींसह हे

वचाराथ असून सव संब*धत

वधेयक संसदे पुढे अं/तम /नणयासाठ2

बहुधा ये3या 4हवाळी अ*धवेशनात ये6याची श"यता आहे . 3यामुळे समाजमा यमातून होणा8या
या उलटसुलट चच9चे वागतच करायला हवे.
सु वातीलाच हे

प:ट करावेसे वाटते क; या

वधेयकाचा अ<यास केला असता या

वधेयकातील काह तरतुद ंमुळे ठे वीदारां!या क:टाने कमावले=या व व>वासाने बँकेत ठे वले=या
ठे वी या धो"यात येऊ शकतात.
या

वधेयकाचे समथन करणार

मंडळीसुBा एक गो:ट माDय करतात,

ती Fहणजे

या

गो ट वरोधात आज ओरड होत आहे %या सग'या तरतुद या FRDI वधेयकातील कलम ५२
मधे खरोखरच आहे त.

परं तु 3यांचे Fहणणे असे क; तरतद
ु ला आGेप घेणा8यांनी तुFहाला

पण
ू मा4हती 4दल नाह व एक मह3वाची गो:ट तुम!यापासून लपवून ठे वल आHण ती Fहणजे
तुमची एक लाख

पयांपयJतची र"कम अगद सरु KGत आहे व 3याला हात लावला जाणार

नाह . मळ
ु ात यात लपव6यासारखे काह च नाह . एक लाख पयJत!या ठे वी सरु KGतच आहे त हे
जगजाह र आहे . खरा मु,य मु-ा उव/र त ठे वींचाच आहे .

1%येक ठे वीदाराची ह च र कम मोठ2

असणार आहे आ5ण %यालाच हात घाल7याची आ8ेपाह/ तरतूद या कलम ५२ मधे आहे .
यावर या समथकांचे Fहणणे असे आहे क; एक लाखाची ह

वमा संरGीत र"कम संसदे तील

चचा क न वाढवल जाईल व ती एक लाखापेGा /नि>चतच कमी नसेल. मुळात कलम २९
Pवारे ह सुरKGत र"कम Qकती असावी हे ठरव6याचे अ*धकार या FRDI कायPयाने सरकारला
नाह च तर नRयाने /नमाण कर6यात येणा8या Sरसो=युशन महामंडळाला दे 6याचे T ता वत
केले आहे . ह

तरतूदच मुळात आGेपाह आहे . संसद असे मह3वाचे अ*धकार सरकार

सोडून अशा Tकार!या महामंडळाला दे ऊ शकत नाह . घटना3मकU:Vया ते Excessive
Delegation ठरते व 3यामुळे ते अवैध ठ
दु

शकते. 3यामुळे संसदे ने या २९ Rया कलमात

ती केल नाह तर संसद Qकंवा सरकार ह संरGीत ठे वीची र"कम Qकती असावी हे ठरवू

शकणार नाह हे स3य या वधेयकाचे समथक लGातच घेत नाह .
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आता वादाकरता आपण Gणभर जर मानले क; ह संरKGत र"कम एक लाखापेGा /नि>चत
कमी नसेल (खप
ू च मेहरबानी झाल ना!) Qकंवा ती वाढवून पाच, दहा अथवा अगद पंधरा
लाखावर नेल तर मूळ आGेप हा ताि3वक आहे हे आपण समजून घेणे आव>यक आहे .
आHण हा आGेप Fहणजे एखाPया बुडीत बँकेला वा सं थेला वाचव6यासाठ2 ठे वीदारां!या
ठे वीला हात घालू दे 6याचा Sरसो=युशन महामंडळाला 4दला जाणारा बेलगाम व अमयाद
अ*धकार. या अ*धकारालाच मुंबई

ाहक पंचायतीचा आGेप आहे . मुदती!या ठे वींची मुदत

बदल6याचे, 3यावर ल Rयाज दर कमी कर6याचे अथवा या ठे वींचे शेअस मधे ह तांतर
कर6याचे अ*धकार या महामंडळाला दे 6यालाच आमचा ती] आGेप आहे . असे होणार असेल
तर मळ
ु ात ठे वीदारांनी बँकेत

व>वासाने पैसेच का ठे वावे? ठे वीदार

ाहकांचा बँकांवर ल

व>वासच उडून जाईल. अशाने बँकेला बाजस
ू सा न दस
ु र जा त व>वासाह समांतर यं^णा
/नमाण होऊ शकेल. आHण अशाने सबंध बँक;ंग Rयव थाच धो"यात येऊ शकते.
मुळात एक गो:ट लGात ठे वणे आव>यक आहे क; ठे वीदारां!या ठे वी ि वकारणार बँक - मग
ती सरकार , खाजगी वा सहकार Gे^ातील असो - ह ठे वीदारां!या ठे वीची व>व त असते. बँक
ज`Rहा डबघाईला येते 3याला ठे वीदार हे जबाबदार नसतात. 3याला मूलतः बँकेचे Rयव थापनच
जबाबदार असते. 3यात राजकारणी मंडळी व कज बुडवे छोटे / मोठे ऋणको यांचाह सe;य
सहभाग असतो हे ह
ठे वीदारां!या

सवाJना मा4हत आहे . अशा वेळी या सव चोरांना सोडून /नरपराध

वक:टाजfत ठे वींना हात घाल6याचा Sरसो=युशन महामंडळाला बेलगाम अ*धकार

दे णे Fहणजे चोर सोडून ठे वीदारांना #शGा ठोठाव6यासारखे आहे आHण ते ठे वीदार कदापी सहन
करणार नाह . आHण Fहणूनच या तरतुद ला Tखर वरोध आव>यक आहे .
या भयानक व आGेपाह तरतुद चे समथक या तरतुद चा के वलवाणा बचाव करताना या
T ता वत FRDI वधेयकातील आणखी एका तरतद
ु चा आधार घेताना 4दसतात. अशा Tकारे
ठे वीदारांचे "हे अरकट" करायचे असेल तर 3यास संसदे ची परवानगी आव>यक असेल ह ती
तरतूद. मुळात संसदे ची अ*धवेशने वषातून तीन/चार वेळा भरतात. 3यात राजक;य पGां!या
गदारोळात संपूण अ*धवेशनेच कामकाज न करता

थ*गत होणे हा अपवादाऐवजी /नयमच

बनू पाहतोय. अशावेळी संसदे ने ठे वीदारां!या ठे वींचा हे अरकट कर6या!या T तावाला नकार
दे 6याची बेमुदत वाट बघायला लाव6यात काय शहाणपणा आहे ?
या वादातील

वधेयकाचे समथक हे बचावासाठ2 या FRDI वधेयकातील उ4i:टांचा आधार

घेऊन सांगू पहात आहेत क; बघा, या उ4i:टातच ठे वीदारां!या 4हताचा
आHण ते खरे ह आहे . पण हे समथक नेमके हे च
वसंगत अथवा

प:ट उ=लेख आहे .

वसरतात क; कायPया!या उ4i:टांशीच

वरोधी तरतुद 3याच कायPयात आढळल

तर ती रiबातल ठ

शकते.

Qकंबहुना या कलम ५३ ला वरोध कर6याचे हे Tमुख कारण हे च आहे क; कलम ५३ मधील
तरतूद मूळ वधेयका!या उ4i:टाशीच वसंगत आहे .
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राहता राह ला मुiा क; अशा घटना फारच तुरळक. 3यामुळे 3यावर एवढा गहजब का? 3यावर
उ3तर हे च क; T>न अशा घटना तुरळक क; वारं वार घड6याचा नाह च मुळी. T>न त3वाचा व
ठे वीदारां!या अ*धकारांचा आहे . आम या सव/च ठे वी या बँकेत सुर8ीत असणे हा आपला
ठे वीदार ;हणून अ=धकार आहे .

%यामुळे आता एक लाखाऐवजी पाच वा दहा लाखां या ठे वींना

वमा कवच दे 7याचा नाह . आम या सव/च ठे वी सरु 8ीत ह@यात. %यासाठ2 सव/च ठे वींचा वमा
असणे आवAयक आहे . यातच ठे वीदारांचे Bहत आहे .
दस
ु रे मह3वाचे Fहणजे lया /नरपराध ठे वीदारां!या ठे वींना नख लाव6याचे व "हे अरकट"
कर6याचे बेलगाम अ*धकार दे णारे हे वधेयक, lया कज बुडRयांमुळे बँक बुडायची वेळ आल
3या कजबुडRयांचा हे अरकट सोडाच, पण 3यां!या केसालाह हात लाव6याचा अ*धकार दे त नाह
यातून काय /न:कष /नघतो हे न कळ6याइतके ठे वीदार दध
ु खळ
ु े नाह त हे या सव FRDI !या
समथकांनी लGात ठे वावे.
या FRDI

वधेयकात आणखीह

आGेपाह तरतद
ु

आहे त. या कायPयाPवारे अि त3वात

असेले=या RBI, SEBI, IRDA या /नयामकांवर Resolution Corporation नामक महा-/नयामक
(Super-regulator) आणला जाणार असून 3यामुळे /नयामक व महा-/नयामक यां!यात मतभेद
झा=यास (आHण ते सहज श"य आहे ) 3यातून मोठा गnधळ व कालापRयय होऊ शकतो. तसेच
बँका, वमा कंपDया इ.चे जोखीमे वर आधार त
अस6याची

तरतूद

या

वधेयकात

मू=यांकन केले जाणार आहे ते गोपनीय

असल

तर

याच

वधेयकातील

अDय

तरतुद ंमुळे हे मू=यांकन गोपनीय राहूच शकणार नाह हा सवात मोठा धोका या वधेयकात
आहे . 3यामुळे बँका, वमा वा अDय आ*थक कंपDयांना सावर6याऐवजी या म=
ू यांकनामुळे
3यातील ठे वी काढून घे6यासाठ2 रांगा लागून मूळ उ4i:टलाच हरताळ फासला जाईल.
केवळ ५३ Rया कलमातील बेल-इन तरतद
ु ला व ठे वीदारां!या 'हे अरकट'लाच नाह , तर या
संपण
ू

वधेयकलाच वर ल कारणांसाठ2 मंब
ु ई

4हता!या

वरोधी असलेले

ाहक पंचायतीचा

वरोध असून हे ठे वीदार

वधेयक मागे घे6यात यावे अशी आमची मागणी आहे . तसेच

ठे वीदारां!या संपण
ू ठे वींवर वमा संरGण हवे अशीह मंब
ु ई

ाहक पंचायतीची आ ह मागणी

आहे .
Cशर ष दे शपांडे
काया/Fय8 - मुंबई

ाहक पंचायत
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