Cash Less Payments
Considering everyone in village has a mobile and bank account, day-to-day
transactions can be made through mobile banking. So that the inhabitants of the
village will purchase grocery, milk, rice, wheat flour etc., through smart banking
without worrying about cash. It may be noted that the merchant bank, customer
bank and the payment gateway deduct necessary charges.
The most prominent smart banking facilities are:
i)
ePOS Machine( for card based payments)
ii)
SMS Banking (For feature phones)
iii) Internet Banking (for computers)
iv) Through App (Requires Smart Phone)
i) ePOS
Through POS terminal, we can transfer amount to merchant’s account using
debit card o r c r e d i t c a r d and a pin to grant transfer.
There are various types of terminals available, although most have the same
basic purpose and functions. They allow a customer to insert, swipe the
credit/debit card to transmit this data to the merchant service provider for
authorization and finally, to transfer funds to the merchant.
All banks’ Debit/Credit cards can be used for payments.
(For internal noting: Banks need to ensure that ePOS machines are of specified
standards and pilfer proof. Should not be connected to other systems. Customers
should protect their PIN and banks account numbers strictly confidential).
ii)SMS Banking
Most of the people in villages have normal keypad phones. SMS banking is one
simple method through which payments can be made.
(This is very convenient for places where Internet connectivity is not available. Users
have to be alerted to keep their mobile phones and PIN numbers in strict confidence)
Requirements:
• Everyone's bank account is linked with his respective mobile number,
• The bank should support SMS Banking through IMPS fund transfer. Most of
the banks have this feature and have their own format for SMS.

If the villager is an SBI customer, they can use SMS Banking through IMPS as follows:
<IMPS><Mobile No> <MMID> <amount><user ID><MPIN><Purpose (optional
field upto 20 char Alpha numeric)>
*IMPS: Immediate Payment Service

*MMID: Mobile Money Identifier

Similarly there are formats to transfer money to bank account or to a registered
merchant. The maximum amount that can be transferred in a day, and recovery of
wrong remittances are specific to the banks whose service is being used.
Features are also available for finding out the balance in account and last few
transactions made.

Internet Banking

ii)

Immediate money transfer through Internet banking website of the bank the
customer has account with. There are different modes of transfer like NEFT, RTGS, IMPS.
Funds can be transferred using IMPS immediately.
Requirements
• Customer should apply for internet banking to obtain Username and password.
• Customer should register beneficiary through Internet banking. Banks have
different cooling periods for registering the beneficiaries.
• The per day limit per customer is normally sufficient for doing transactions.
• Customer should login into his account to transfer money to other person using
the details of IFSC code and Account Number.

Through App (Requires Smart Phone)

iii)

Immediate money transfer through mobile device round the clock 24*7 and 365 days.

a)Unified Payments Interface (UPI) is a system that powers multiple bank
accounts (of participating banks) for:
•
•
•

Single mobile application for accessing different bank accounts
Single Click 2 Factor Authentication
Virtual address of the customer for Pull & Push provides for incremental security
with the customer not required to enter the details such as Card no, Account
number; IFSC etc.

•

•

Bill Sharing with friends, Merchant Payment with Single Application or In-App
Payments., Utility Bill Payments, Over the Counter Payments, Barcode (Scan and
Pay) based payments, Donations, Collections, Disbursements Scalable.
Raising Complaint from Mobile App directly.

Requirements:

The App must be installed in the smart phone
• User needs to register for UPI
•

a)Bank Specific apps
SBI eBuddy (SBI), Andhra Bank- mPay (Andhra Bank), iMobile (ICICI)

Requirements:

The App must be installed in the smart phone.
• User has to link his bank account to the app.
•

b) Wallet Banking Apps
PayTM, Freecharge, Mobikwik, OxigenWallet, JioMoney, Citrus Wallet etc.. are
wallet banking applications. PayTM is the most popular wallet application using
which fund transfer can be made.

Requirements:
•

The App must be installed in the smart phone

•

The wallet must be loaded with money using credit/debit card/net banking.

Safe way to transact using mobile/Internet for banking
! Use official apps
• Download and use app only from Google playstore for android phones
• Download and use app only from Appstore for ios phones.
! Don't click on malicious links
• Don’t click on suspicious links that you get in whatsapp, facebook, emails
and SMS etc., mentioning offers and cash benefits. If you click on the link,
they will steal your passwords and other important information.
! Visit only secure and verified web sites
• Login to only the official website, provided by the banks along with Internet
banking details.
• Perform a transaction in web site only if it begins with ‘https’. Please see if

there is a green lock symbol before it and proceed with the transaction.
! Use social media judiciously
• Please do not post your personal, location and other private information on
any social media.
! Be wary of unsolicited calls
• Never reveal any personal information to unknown people through phone or
mail.

Reserve Bank of India Guidelines
! Do not disclose any account information(Account number, Credit/Debit card
number, PIN, Phone Number) via unsolicited phone calls or emails asking for money
or any other type of personal information.
! Do not trust any fake websites. The official website of RBI is at https://rbi.org.in
! Do not trust fictitious offers of large sum of money/lottery winnings by email or SMS
or through phone calls by posing as RBI official.
! Do not trust offer of employment in the Reserve Bank through email.
! The Reserve Bank does not have any mobile app with the title 'All Bank Balance
Enquiry No'.
! Do not trust Multi-level Marketing (MLM) activities.
! RBI does not carry out any business with an individual, whether through savings bank
account, current bank account, credit card, debit card, online banking services or
receiving and holding funds in foreign exchange or any other form of banking
services
! Register a complaint with the local police/cyber crime authorities when you receive
fictitious offers of money from abroad or if they are victims of such offers.

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.
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