నగదు రహిత చెల్లింపులు
కైేంద్ర రభుత్వు రౄ. 500 మమియు రౄ. 1000 ల నోట్ల రద఼్ు తురణయేం
త్రువహత్ దేవవహాత ేంగహ ఎలకహరాతుక్ ద్ు తితో చెల్లేంు విధానేం లు ముఖాలుగహ వహాత
చెేంద఼్తోేంది. ఇేంద఼్లో ఫాగేంగహ వివిధ రకహల ైన మామహాలు ఈ – తృహస్ యేంతారలు,
ఇేంట్మనెట్ బాాేంకేంగ్ (అేంత్మహాల బాాేంకేంగ్ ) మొబైల్ కమనతూీ, యస్ యమ్ యస్
బాాేంకేంగ్, మొబైల్ యాప్ ఴగనైమహ. వివిధ మామహాలన఼ రతిఫాఴేంత్ేంగహ మమియు రక్షిత్
ద్ధ తిలో వహడుకోఴడాతుక ఈ చెల్లేంు విధానాలన఼ అరధేం చేష఼కోఴడేం ఎేంతో ఆఴవాకేం.
ఇట్ుఴేంట్ి చెల్లేంు విధానాలన఼ ఇచ్చట్ విఴమిేంచ్డేం జరుగుత్ ేంది.
నోట్ల ు మాత్రబే ఉేండాలనే విధానాతుక షవసత ల్క మొబైల్ తౄో న఼
ల , బాాేంక్ అక ేంట్ు
ల
గహామాలకు, అేంద్మిక అేంద఼్బాట్ులో ఉేండట్ేం ఴలన గహామ రజలు త్మకు కహవహలసన
తుతాాఴషర ఴష఼తఴులు, తృహలు, తయాేం, ఉువ ఴగనైమహలు మాహ్ట్ ర బాాేంకేంగ్ విధానేంలో
కొన఼గోలు చేయఴచ఼్చ. ఈ విధానేం వితుయోగిేంచ఼్కునెేంద఼్కు కొేంత్ రుష఼ము కట్ర ఴలస
ఉేంట్ుేంది.

బాగా ప్ాాచురయిం ప్ ిందిన సదుప్ాయాలు ఇలా ఉన్నాయి.
1. ఈ..ఒ.యస్ యేంత్రేం
2. యస్.యమ్. యస్ బాాేంకేంగ్
3. ఇేంట్మనెట్ బాాేంకగ్
4. యాప్ దావమహ (దీతుకనైతే మాహ్ట్ ర తౄో న్ ఉేండాల్)

1. ఈ.పి.ఓ.యస్ (దీనిని ఈ - ప్ాస్ అని పలకవచుు) యింతాిం :
ఈ యేంత్రేం దావమహ నగద఼్ బదిలీ మమొక అక ేంట్ కు డెతట్ కహరుు న్ నేంబరు
అన఼మతితో మారచఴచ఼్చ. లు రకహల యేంతారలు లభామఴుత్ నాెభ. దాదాు
అతుె యేంతారల తుతీరు మమియు అఴషరేం కట్ే. వితుయోగదారుతు కహరుున఼
అేంద఼్లో ఉేంచి త్దావమహ నగద఼్ బదిలీతు చేయఴచ఼్చ. అతుె బాాేంక్ కహరుులు ఇేంద఼్కు
వితుయోగిేంచ఼్కోఴచ఼్చ.
ఈ - తృహస్ యేంతారలు త్గు నాణ్ాత్ కల్గి ఇత్రులకు వీట్ితు అేంద఼్బాట్ులో లేకుేండా
చ్ఽడాల్. ఇత్ర యేంతారలకు దీతుతు అన఼షేంధానేం చేయకుేండా చ్ఽడాల్.
వితుయోగదారులు ముఖాేంగహ న్ నేంబరు, బాాేంక్ అక ేంట్ నేంబరు రసషాేంగహ
ఉేంచ఼్కోవహల్.

2. యస్. యమ్. యస్. బాయింకింగ్
మన గహామాలోల చాలా మేంది ద్గా ర మాహధారణ్ కీతృహడ్ తృో న఼
ల ఉేంట్ాభ. యస్. ఎమ్.
ఎస్ అనేది డబుు చెల్లేంచ్డాతుక ఎేంతో షరళబన
ై మమియు ష఼లువైన మారా ేం.
ఇేంట్మనెట్ మాౌకరాేం లేతు తృహరేంతాలోల దీతుతు చ్కకగహ వితుయోగిేంచ఼్కోఴచ఼్చ.
వితుయోగదారులన఼ న్ నేంబరుల, బాాేంక్ అక ేంట్ నేంబరుల జాగాత్తగహ ఉేంచ఼్కోవహలతు
హెచ్చమిేంచాల్.
ఇిందుకోసిం ఏిం కావాలింటే
 బాాేంకు అక ేంట్ తౄో న్ నేంబట్  తో అన఼షేంధానేం జరగహల్
 ఈ డబుు కట్ర డాతుక బాాేంకులో త్గు మాౌకరాేం జమిగి ఉేండాల్. చాలా బాాేంకులోల
ఇువడు ఈ మాౌకమహాతుె అనేక ద్ు త్ లోల అేందిషత ఼నాెరు.

 వితుయోగదారుడు సటరట్ బాాేంక్ ఖాతాదారుడు అభనట్ల భతే యస్.యమ్.
యస్ బాాేంకేంగ్ షద఼్తృహయాతుె త్క్షణ్బే డబుు చెల్లేంచ్డాతుక ఇలా
చేయఴచ఼్చ.
 < ఐఎమ్ ఎస్ > < మొబైల్ తౄో న్ నేం > < యమ్ యమ్ ఐడీ > < డబుు
విఴమహలు > < యూజట్  ఐడీ > < యమ్ న్> <ఎేంద఼్కోషేం అనే విఴమహలు
తెలతృహల్ (దాదాు 20 అక్షమహలోల తుేంఴచ఼్చ) >
 ఐయమ్ యస్ అేంట్ే త్క్షణ్బే డబుు చెల్లేంచే షమవవష఼
 యమ్ యమ్ ఐడీ అేంట్ే మనేం ఎఴరక డబుు చెల్లేంచాలో వహమి గుమితేంు
షేంఖా
ఏదెన
ై ా బాాేంకు అక ేంట్ కు గహతూ, నమోద఼్ చేష఼కునె వహాతృహమిక గహతూ డబుు మామివడి
చేష఼కోఴడాతుక వివిధ ద్ు త్ లు ఉనాెభ. క మోజులో అత్ాధికేంగహ ఎేంత్ మామివడి
చేయఴచ఼్చ అనేది కహతూ లేక తృొ రతృహట్ున ేంన డబుున఼ వన఼కకు రవేంచ఼్కునే
మామహాలు కోక బాాేంకుకు కోక ద్ు తి ఉేంట్ుేంది. బాాేంక్ లో ఉనె అక ేంట్ లో ఇేంకహ
ఎేంత్ ఉనెది అనే విశయుముగహతూ ఇేంత్కు ముేంద఼్ జమిన
 లావహదేవీలు
తెలుష఼కునే షద఼్తృహయాలు ఉేంట్ాభ.

3 . ఇింటర్నాట్ బాయింకింగ్
వితుయోగదారుడు త్న బాాేంక్ అక ేంట్ దావమహ డబుున఼ త్క్షణ్బే బాాేంక్ వబ్ సైట్
దావమహ బదిలీ చేయఴచ఼్చ. ఇేంద఼్కు వివిధ మామహాలునాెభ. NEFT, RTGS, IMPS
ఴేంట్ివి. IMPS దావమహ డబుున఼ వేంట్నే బదిలీ చేయఴచ఼్చ

ఇిందుకోసిం కావలసినవి :
 ఇేంట్మనెట్ బాాేంకేంగ్ న఼ ‘వితుయోగదారుడి టరు’ (USER NAME)
మమియు తృహస్ ఴట్ ు (PASSWORD) కోషేం బాాేంక్ న఼ అభామిధేంచ్ఴలస
ఉేంట్ుేంది.
 ఇేంట్మనెట్ బాాేంకేంగ్ దావమహ లతధ తృొ ేందే ఴాకత విఴమహలు నమోద఼్ చేయఴలస
ఉేంట్ుేంది. లు బాాేంకులు వీట్ి ద్ధ త్ లు రకహరేం ఈ నమోద఼్కు
షమయేం తీష఼కుేంట్ాభ.
 వితుయోగదారుతుక మోజూ వహమి లావహదేవీల మొత్త ేం దాదాు షమితృో భేంత్గహ
ఉేంట్ుేంది.
 వితుయోగదారుడు త్న బాాేంక్ అక ేంట్ నేంబరుకు IFSC కోడ్ మమియు
లతధ దారుతు అక ేంట్ నేంబరుకు అన఼షేంధానేం బాాేంక్ దావమహ చేయఴలస
ఉేంట్ుేంది.

4 యాప్ దనార్ా (దీనికనైతే స్ాార్ట్ ఫో న్ ఉిండనల్)
ఏకీకాత్ నగద఼్ చెల్లేంు మారా ేం (UPI) ఉయోగిేంచ఼్కోఴడేం దావమహ వివిధ బాాేంక్
అక ేంట్ు
ల (ఏమహవట్ు చేష఼కునె బాాేంకులు దావమహ )
 మొబైల్ తౄో న్ దావమహ త్క్షణ్బే నగద఼్ బదిలీ
 కై మొబల్
ై యాప్ దావమహ వివిధ బాాేంక్ అక ేంట్ు
ల అన఼షేంధానేం
 త్క్షణ్ అన఼మతి
 వితుయోగదారుడు ఎట్ుఴేంట్ి విఴమహలు అేందిేంచ్కుేండానే నగద఼్ బదిలీ
 సటెహిత్ లతో తలుల షరుుబాట్ు
ల
 కై యాప్ దావమహ తలుల చెల్లేంులు

 తుతాాఴషర చెల్లేంులు, క ేంట్ట్  చెల్లేంులు, బాట్  కోడ్ ఆధామిత్ చెల్లేంులు
 చ్ేందాలు, ఴషఽళల
ల , ేంకహలు ఴగనైమహ
 మొబైల్ యాప్ దావమహ నేరుగహ పమహాద఼్లు చేయడేం
ఇిందుకోసిం కావలసినవి
 షేంబేందిత్ యాప్ మాహ్ట్ ర తౄో న్ లో ఏమహవట్ు చేయడేం
 UPI లో వితుయోగదారుడు నమోద఼్ కహఴడేం

ఎ) కొనిా బాయింకుల పాతేయక యాప్ లు :
సటరట్ బాాేంక్ ఆఫ్ ఇేండియా అేందిేంచే ఈ మాౌకమహాతుె ‘ఈ బడీు ’
అతు ఴాఴసమిమాత హరు. ఆేంధారబాాేంకు వహరు ‘ యమ్ – ట ’ అతు, ఐసఐసఐ బాాేంకు
వహరు ‘ ఐ – మొబైల్ ’ అతు లుమాహతరు.
ఇిందు కోసిం కావలసినవి :
 మాహ్ట్ ర తౄో న్ లో యాప్ ఏమహవట్ు చేయాల్
 వితుయోగదారుడు త్న బాాేంక్ అక ేంట్ న఼ యాప్ కు అన఼షేంధానేం
చేయడేం

బి). వాలెట్ బాయింకింగ్ యాప్ లు :
టట్య
ీ మ్, పచ
ర ాట్ ా , మొతకవక్, ఆకీజన్ వహల ట్, జియో మతూ, సట్స్
ర
వహల ట్ ఴగనైమహలు వహాల ట్ బాాేంకేంగ్ షద఼్తృహయాలు. టట్య
ీ మ్ అనేది అత్ాేంత్
తృహరచ఼్రాేం తృొ ేందిన నగద఼్ మామివడి షద఼్తృహయేం.

ఇిందు కోసిం కావల్సినవి :
 మాహ్ట్ ర తౄో న్ లో ఈ షద఼్తృహయాతుె తృొ ేంద఼్రచాల్
 వహల ట్ న఼ కహరుు దావమహ గహతు, నట్ బాాేంకేంగ్ దావమహ గహతు నగద఼్తో
తుేంతృహల్.

మొబైల్ ఫో న్ తో ఆర్ధిక లావాదేవీలు జర్ధపేటపుుడు తీసుకోవలసిన
జాగరతతలు
 రక్షణ్తో ఉనె ఏమహవట్ు
ల వహడట్ేం
 గుమితేంు తృొ ేందిన యాప్ లనే వితుయోగిేంచ్డేం
 చెడు లేక అన఼మానషవద్ ల్ేంకుల జోల్క తృో కుేండా ఉేండుట్
 మాో శల్ మీడియాన఼ త్గుమాత్రబే వితుయోగిేంచ఼్ట్
 అనఴషరు కహల్ీ నేంద఼్ జాగాత్త ఴహిేంచ఼్ట్

ర్ధజర్టా బాయింకు వారు ఇచ్చున మారగ దరశకాలు
 ఴాకత గత్ షమాచారబైనట్ుఴేంట్ి అక ేంట్ నేంబట్ , న్ నేంబట్ , తౄో న్ నేంబట్ 
ఴగనైమహలన఼ ఇత్రులకు ఇఴవమహద఼్.
 ఆమోద్ేం తృొ ేంద్తు వబ్ సైట్లన఼ నమ్ఴద఼్ు. మిజట్ వ బాాేంకు వహమి గుమితేంు
తృొ ేందిన వబ్ సైట్ rbi.org.in
 మిజట్ వ బాాేంకు వహమి ఉదయ ాగులమేంట్ృ ఇత్రతార దావమహ మోషూమిత్బైన
ఆకరషణ్లు అేందిేంచే వహమిై అరమత్త బై ఉేండాల్.
 మిజట్ వ బాాేంక్ లో ఉదయ ాగహల్మాహతమనే ఈ బభల్ీ నమ్మహద఼్.

 ALL BANK BALANCE ENQUIRY NO : ఇలాేంట్ి యాప్ మిజట్ వ బాాేంక్ లో
లేద఼్. మలీర ల ఴల్ మామనకట్ిేంగ్ (MLM) కహరాకలాతృహలు నమ్ఴద఼్ు.
 సటవిేంగ్ీ ఖాతా దావమహగహతు, కమనేంట్ ఖాతా దావమహ గహతు, కనాడిట్ కహట్ ు , డెతట్
కహట్ ు , ఆన్ ల న్
ై బాాేంకేంగ్ షమవవసస్ దావమహగహతు తీష఼కొన఼ట్, ఉేంచ఼్ట్, విదేశీ
నగద఼్ గహతు ఎట్ుఴేంట్ి వహాతృహమహలు మిజట్ వ బాాేంక్ ఎవట్ికీ చేయద఼్.
 ఇత్ర దేశహల న఼ేండి గహతు, నమ్వకాేంగహతు డబుు ఆకరషణ్లు చ్ఽేంచే
చ్రాలన఼ షేంబేంధిత్ తృో లీస్ సటరశన్ నేంద఼్గహతు, సైబట్  కనైమ్ అధికహరుల
ద్ాషరక వేంట్నే తీష఼కుమహఴల న఼.
..........

