
నగదు రహిత చెల్లింపులు 
 

 కైేంద్ర రభుత్వు రౄ. 500  మమియు రౄ. 1000 ల నోట్ల  రద్ు  తురణయేం 

త్రువహత్ దేవవహాత ేంగహ ఎలకహరా తుక్  ద్ుతితో చెల్లేంు విధానేం లు ముఖాలుగహ వహాత  

చెేంద్తోేంది.  ఇేంద్లో ఫాగేంగహ వివిధ రకహల ైన మామహా లు ఈ – తృహస్ యేంతార లు, 

ఇేంట్మనెట్ బాాేంక ేంగ్ (అేంత్మహా ల బాాేంక ేంగ్ ) మొబ ైల్ కమనతూీ, యస్ యమ్  యస్ 

బాాేంక ేంగ్, మొబ ైల్ యాప్ ఴగనైమహ. వివిధ మామహా లన రతిఫాఴేంత్ేంగహ మమియు రక్షిత్ 

ద్ధతిలో వహడుకోఴడాతుక  ఈ చెల్లేంు విధానాలన అరధేం చేషకోఴడేం ఎేంతో ఆఴవాకేం.  

ఇట్ుఴేంట్ి చెల్లేంు విధానాలన ఇచ్చట్ విఴమిేంచ్డేం జరుగుత్ ేంది. 
  
నోట్ుల  మాత్రబ ేఉేండాలనే విధానాతుక  షవసత  ల్క  మొబ ైల్ తోౄ నల , బాాేంక్ అక ేంట్ుల  

గహా మాలకు, అేంద్మిక  అేంద్బాట్ులో ఉేండట్ేం ఴలన గహా మ రజలు త్మకు కహవహలసన 

తుతాాఴషర ఴషత ఴులు, తృహలు, తయాేం, ఉువ ఴగనైమహలు మాహ్ట్ ర బాాేంక ేంగ్ విధానేంలో 

కొనగోలు చయేఴచ్చ. ఈ విధానేం వితుయోగిేంచ్కునెేంద్కు కొేంత్ రుషము కట్రఴలస 

ఉేంట్ుేంది.  
 

 బాగా ప్ాాచురయిం ప్ ిందిన సదుప్ాయాలు ఇలా ఉన్నాయి.  
1. ఈ..ఒ.యస్ యేంత్రేం  

2. యస్.యమ్. యస్ బాాేంక ేంగ్  

3. ఇేంట్మనెట్ బాాేంక గ్  

4. యాప్ దావమహ (దీతుకనైత ేమాహ్ట్ ర తౄో న్ ఉేండాల్) 

 

 



1. ఈ.పి.ఓ.యస్ (దీనిని ఈ - ప్ాస్ అని పలకవచుు) యింతాిం : 

 ఈ యేంత్రేం దావమహ నగద్ బదిలీ మమొక అక ేంట్ కు డెతట్ కహరుు  న్ న ేంబరు 

అనమతితో మారచఴచ్చ. లు రకహల యేంతరా లు లభామఴుత్ నాెభ. దాదాు 

అతుె యేంతరా ల తుతీరు మమియు అఴషరేం కట్ే. వితుయోగదారుతు కహరుు న 

అేంద్లో ఉేంచి త్దావమహ నగద్ బదిలీతు చయేఴచ్చ. అతుె బాాేంక్ కహరుు లు  ఇేంద్కు 

వితుయోగిేంచ్కోఴచ్చ. 
 

ఈ  - తృహస్ యేంతరా లు త్గు నాణ్ాత్ కల్గి ఇత్రులకు వీట్ితు అేంద్బాట్ులో లేకుేండా  

చ్ఽడాల్. ఇత్ర యేంతరా లకు దీతుతు అనషేంధానేం చయేకుేండా చ్ఽడాల్. 

వితుయోగదారులు ముఖాేంగహ న్ నేంబరు, బాాేంక్ అక ేంట్ నేంబరు రసషాేంగహ 

ఉేంచ్కోవహల్. 
 

2. యస్. యమ్. యస్. బాయింక ింగ్  
  మన గహా మాలోల  చాలా మేంది ద్గార మాహధారణ్ కీతృహడ్ తృో నల  ఉేంట్ాభ. యస్. ఎమ్. 

ఎస్ అనేద ిడబుు చెల్లేంచ్డాతుక  ఎేంతో షరళబ నై మమియు షలువ ైన మారాేం. 

ఇేంట్మనెట్ మాౌకరాేం  లేతు తృహర ేంతాలోల  దీతుతు చ్కకగహ వితుయోగిేంచ్కోఴచ్చ. 

వితుయోగదారులన న్ న ేంబరుల , బాాేంక్ అక ేంట్ నేంబరుల  జాగాత్తగహ ఉేంచ్కోవహలతు 

హెచ్చమిేంచాల్.  
 

ఇిందుకోసిం ఏిం కావాలింటే  

 బాాేంకు అక ేంట్ తోౄ న్ న ేంబట్  తో అనషేంధానేం జరగహల్ 

 ఈ డబుు కట్రడాతుక  బాాేంకులో త్గు మాౌకరాేం జమిగి ఉేండాల్. చాలా బాాేంకులోల  

ఇువడు ఈ మాౌకమహాతుె అనేక ద్ుత్ లోల  అేందషిత నాెరు.  
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 వితుయోగదారుడు సటరట్ బాాేంక్ ఖాతాదారుడు అభనట్ల భతే యస్.యమ్. 

యస్ బాాేంక ేంగ్ షద్తృహయాతుె త్క్షణ్బ ేడబుు చెల్లేంచ్డాతుక  ఇలా 

చేయఴచ్చ. 

 < ఐఎమ్ ఎస్ > < మొబ ైల్ తోౄ న్ న ేం > < యమ్ యమ్ ఐడీ > < డబుు 

విఴమహలు > < యూజట్  ఐడీ > < యమ్ న్> <ఎేంద్కోషేం అనే విఴమహలు  

తెలతృహల్ (దాదాు 20 అక్షమహలోల  తుేంఴచ్చ) > 

 ఐయమ్ యస్ అేంట్ే త్క్షణ్బ ేడబుు చెల్లేంచ ేషమవవష  

 యమ్ యమ్ ఐడీ అేంట్ే మనేం ఎఴరక  డబుు చెల్లేంచాలో వహమి గుమితేంు 

షేంఖా  

ఏదెనైా బాాేంకు అక ేంట్ కు గహతూ, నమోద్ చేషకునె వహాతృహమిక  గహతూ డబుు మామివడి 

చేషకోఴడాతుక  వివిధ ద్ుత్ లు ఉనాెభ. క మోజులో అత్ాధికేంగహ ఎేంత్ మామివడ ి

చేయఴచ్చ అనదేి కహతూ లేక తొృ రతృహట్ున ేంన డబుున వ నకకు రవేంచ్కునే 

మామహా లు కోక బాాేంకుకు కోక ద్ుతి ఉేంట్ుేంది. బాాేంక్ లో ఉనె అక ేంట్ లో ఇేంకహ 

ఎేంత్ ఉనెద ిఅనే విశయుముగహతూ ఇేంత్కు ముేంద్ జమిన లావహదేవీలు 

తెలుషకునే షద్తృహయాలు ఉేంట్ాభ.  
 

3 . ఇింటర్నాట్ బాయింక ింగ్  
వితుయోగదారుడు త్న బాాేంక్ అక ేంట్ దావమహ డబుున త్క్షణ్బ ేబాాేంక్ వ బ్ స ైట్ 

దావమహ బదిలీ చయేఴచ్చ. ఇేంద్కు వివిధ మామహా లునాెభ. NEFT, RTGS, IMPS 

ఴేంట్ివి. IMPS దావమహ డబుున వ ేంట్న ేబదిలీ చయేఴచ్చ  
 

 

 

 



ఇిందుకోసిం కావలసినవి : 

 ఇేంట్మనెట్ బాాేంక ేంగ్ న  ‘వితుయోగదారుడి టరు’  (USER NAME) 

మమియు తృహస్ ఴట్ ు (PASSWORD) కోషేం బాాేంక్ న అభామిధేంచ్ఴలస 

ఉేంట్ుేంది.  

 ఇేంట్మనెట్ బాాేంక ేంగ్ దావమహ లతధతృొ ేంద ేఴాక త విఴమహలు నమోద్ చయేఴలస 

ఉేంట్ుేంది. లు బాాేంకులు వీట్ి ద్ధత్ లు రకహరేం ఈ నమోద్కు 

షమయేం తీషకుేంట్ాభ.  

 వితుయోగదారుతుక  మోజూ వహమి లావహదవేీల మొత్తేం దాదాు షమితోృ భ ేంత్గహ 

ఉేంట్ుేంది.  

 వితుయోగదారుడు త్న బాాేంక్ అక ేంట్ న ేంబరుకు IFSC  కోడ్ మమియు 

లతధదారుతు అక ేంట్ న ేంబరుకు అనషేంధానేం బాాేంక్ దావమహ చయేఴలస 

ఉేంట్ుేంది.   
 

4 యాప్ దనార్ా (దీనికనైతే స్ాార్్ట ఫో న్ ఉిండనల్) 
ఏకీకాత్ నగద్ చెల్లేంు మారాేం (UPI) ఉయోగిేంచ్కోఴడేం దావమహ వివిధ బాాేంక్ 

అక ేంట్ుల  (ఏమహవట్ు చేషకునె బాాేంకులు దావమహ )  
 

 మొబ ైల్ తోౄ న్ దావమహ త్క్షణ్బే నగద్ బదిలీ  

 కై మొబ లై్ యాప్ దావమహ వివిధ బాాేంక్ అక ేంట్ుల  అనషేంధానేం  

 త్క్షణ్ అనమతి  

 వితుయోగదారుడు ఎట్ుఴేంట్ి విఴమహలు అేందిేంచ్కుేండానే నగద్ బదిలీ  

 సటెహిత్ లతో తలుల  షరుు బాట్ుల  

 కై యాప్ దావమహ తలుల  చెల్లేంులు 



 తుతాాఴషర చెల్లేంులు, క ేంట్ట్  చెల్లేంులు, బాట్  కోడ్ ఆధామిత్ చెల్లేంులు  

 చ్ేందాలు, ఴషఽళలల , ేంకహలు ఴగనైమహ 

 మొబ ైల్ యాప్ దావమహ నేరుగహ పమహాద్లు చయేడేం  
 

ఇిందుకోసిం కావలసినవి 

 షేంబేందిత్ యాప్ మాహ్ట్ ర తోౄ న్ లో ఏమహవట్ు చయేడేం  

 UPI  లో వితుయోగదారుడు నమోద్ కహఴడేం  
 

ఎ) కొనిా బాయింకుల పాతేయక యాప్ లు  : 
  సటరట్ బాాేంక్ ఆఫ్ ఇేండయిా అేందిేంచే ఈ మాౌకమహాతుె ‘ఈ బడీు ’ 

అతు ఴాఴసమిమాహత రు. ఆేంధరా బాాేంకు వహరు ‘ యమ్ – ట ’ అతు, ఐసఐసఐ బాాేంకు 

వహరు ‘ ఐ – మొబ ైల్ ’ అతు లుమాహత రు.   
 

ఇిందు కోసిం కావలసినవి :  

 మాహ్ట్ ర తౄో న్ లో యాప్ ఏమహవట్ు చయేాల్  

 వితుయోగదారుడు త్న బాాేంక్ అక ేంట్ న యాప్ కు అనషేంధానేం 

చేయడేం  
 

బి). వాలెట్ బాయింక ింగ్ యాప్ లు :  
        టట్యీమ్, పరచాటా్  , మొతక వక్, ఆక ీజన్ వహల ట్, జియో మతూ, సట్రస్ 

వహల ట్ ఴగనైమహలు వహాల ట్ బాాేంక ేంగ్ షద్తృహయాలు. టట్యీమ్ అనదేి అత్ాేంత్ 

తృహర చ్రాేం తృొ ేందిన నగద్ మామివడ ిషద్తృహయేం. 

 

 



ఇిందు కోసిం కావల్సినవి :  

 మాహ్ట్ ర తౄో న్ లో ఈ షద్తృహయాతుె తృొ ేంద్రచాల్ 

 వహల ట్ న కహరుు  దావమహ గహతు, న ట్ బాాేంక ేంగ్ దావమహ గహతు నగద్తో 

తుేంతృహల్. 
 

మొబ ైల్ ఫో న్ తో ఆర్ధిక లావాదేవీలు జర్ధపేటపుుడు తీసుకోవలసిన 

జాగరతతలు  
 రక్షణ్తో ఉనె ఏమహవట్ుల  వహడట్ేం  

 గుమితేంు తొృ ేందని యాప్ లన ేవితుయోగిేంచ్డేం  

 చెడు లేక అనమానషవద్ ల్ేంకుల జోల్క  తృో కుేండా ఉేండుట్ 

 మాో శల్ మీడయిాన త్గుమాత్రబే వితుయోగిేంచ్ట్ 

 అనఴషరు  కహల్ీ నేంద్ జాగాత్త  ఴహిేంచ్ట్  
 

ర్ధజర్టా బాయింకు వారు ఇచ్చున మారగదరశకాలు  
 

 ఴాక తగత్ షమాచారబ ైనట్ుఴేంట్ ిఅక ేంట్ న ేంబట్ , న్ న ేంబట్ , తౄో న్ న ేంబట్  

ఴగనైమహలన ఇత్రులకు ఇఴవమహద్.  

 ఆమోద్ేం తృొ ేంద్తు వ బ్ స ైట్ల న నమ్ఴద్ు . మిజట్ వ బాాేంకు వహమి గుమితేంు 

తృొ ేందిన వ బ్ స ైట్ rbi.org.in 

 మిజట్ వ బాాేంకు వహమి ఉదయ ాగులమేంట్ృ ఇత్రతార  దావమహ మోషూమిత్బ ైన 

ఆకరషణ్లు అేందిేంచే వహమి ై అరమత్తబ  ైఉేండాల్. 

 మిజట్ వ బాాేంక్ లో ఉదయ ాగహల్మాహత మనే ఈ బ భల్ీ నమ్మహద్. 



 ALL BANK BALANCE ENQUIRY NO : ఇలాేంట్ ియాప్ మిజట్ వ బాాేంక్ లో 

లేద్. మలీర ల ఴల్ మామనకట్ిేంగ్ (MLM) కహరాకలాతృహలు నమ్ఴద్ు .  

 సటవిేంగ్ీ ఖాతా దావమహగహతు, కమనేంట్ ఖాతా దావమహ గహతు, కనాడిట్ కహట్ ు, డెతట్ 

కహట్ ు, ఆన్ ల నై్ బాాేంక ేంగ్ షమవవస స్ దావమహగహతు తీషకొనట్, ఉేంచ్ట్, విదేశీ 

నగద్ గహతు ఎట్ుఴేంట్ి వహాతృహమహలు మిజట్ వ బాాేంక్ ఎవట్ికీ చయేద్.  

 ఇత్ర దేశహల నేండి గహతు, నమ్వకాేంగహతు డబుు ఆకరషణ్లు చ్ఽేంచే 

చ్రాలన షేంబేంధిత్ తోృ లీస్ సటరశన్ నేంద్గహతు, స ైబట్  కనైైమ్ అధికహరుల 

ద్ాషరక  వ ేంట్నే తీషకుమహఴల న.  
 

.......... 


