कॅशलेस ऄथथव्यवस्था अणण नवे पयाय
काही

णदवसांपव
ू ीच

झालेल्या

चलनबदलामुळे

भारतातल्या

ऄथथव्यवस्थेमध्ये बरे च बदल घडले अणण पुढेही घडतीलच.
पूवक
थ ल्पना न दे ताना झालेल्या या बदलामुळे काळा पैसा ईघडकीस
अणण्यास अणण तो चलनातून बाद करण्यास मदत झाली ऄसली
तरी नव्या नोटांच्या तुटवड्याचा मोठा प्रश्न णनमाण झाला होता.
एटीएम, बँकामध्ये नोटाबदलासाठी रांगा लागल्या. सध्या या रांगा
बऱ्याच कमी झाल्या अहे त. मात्र याच काळात ऄनेक वषंपासून ज्याची गरज होती अणण जे प्रत्यक्षात अणणेसुद्धा
शक्य होते ते अता घडताना णदसत अहे . ते म्हणजेच कॅशलेस व्यवहार. हा कॅशलेस आकॉनमी काय प्रकार अहे ?
यासाठी कोणकोणते पयाय ईपलब्ध अहे त? अपल्यासाठी कोणते पयाय योग्य ठरतील? याणवषयी ऄणधक जाणून
घेउ.
सध्याच्या ऄथथव्यवस्थेतील व्यवहार : सध्या भारतात मोठ्या प्रमाणावर रोख पैशाचा म्हणजेच नोटांद्वारे व्यवहार
होतात. ही पद्धत बऱ्याच वषापासून सुरू अहे . छापील नोटांच्या व्यवहारात भारत अघाडीवर अहे . या पद्धतीचे
तोटे चलनबदलाच्या णनणमत्ताने अपल्या समोर अले अहे तच. ऄलीकडे गेल्या काही वषात प्लॅस्स्टक मनी
(डे णबट/क्रेणडट काडथ स) चा वापर वाढला अहे . तरीही ही पद्धत या व्यवस्थेमध्ये म्हणाव्या आतक्या मोठ्या प्रमाणात
वापरली जात नाही.

कॅशलेस ऄथथव्यवस्था : ह्या ऄथथव्यवस्थेनुसार व्यवहारासाठी कॅश (रोख रक्कम) वापरण्याऐवजी आतर पयाय वापरले
जातात, ईदाहरणाथथ प्लॅस्स्टक मनी, आ-वॉलेट, आंटरनेट बँकिकग, ज्यामध्ये छापील नोटांचा ऄणजबात समावेश नसतो.
या प्रकारच्या ऄथथव्यवस्थेची भारताला नक्कीच गरज अहे . ही व्यवस्था मोठ्या प्रमाणात ऄंमलात अणणेसुद्धा शक्य
अहे . भारतीयांमधील वाढलेला मोबाइल फोन्सचा वापर यासाठी ऄणधक ईपयुक्त ठरणार अहे . या ऄथथव्यवस्थेमुळे सवथ
व्यवहार बऱ्यापैकी पारदशथक ऄसतील, सुरणक्षत ऄसतील अणण त्यामुळे काळ्या पैशाला/गैरव्यवहारांना थांबवणे शक्य
अहे . ह्या व्यवस्थेनुसार व्यवहार करणेसद्ध
ु ा सोपे ऄसल्यामुळे लवकरच याचा मोठा प्रसार होइल ऄसे णचत्र या
चलनबदलाच्या णनणमत्ताने का होइना पण णदसू लागले अहे .

कॅशलेस ऄथथव्यवस्थेचे फायदे :
 छापील नोटांमधून होणाऱ्या गैरव्यवहारांना अळा बसेल.
 चलन व्यवस्थापन, नोटांच्या छपाइचा सरकारी खचथ वाचेल.
 बनावट नोटा छापण्याचे प्रकार बंद होतील.
 अयकर णवभागाकडे प्रत्येक व्यवहाराची नंद होइल.
 रोख रक्कम, सुटे पैसे जवळ बाळगण्याची गरज राहणार नाही.
 धनादे श वटण्याची वाट पहावी लागणार नाही, त्यामुळे सवथ व्यवहार जलद होतील.
 सुरणक्षत व्यवहार अणण गरजेनुसार ऄनेक पयाय ईपलब्ध.
अता कॅशलेस ऄथथव्यवस्थेमध्ये ईपलब्ध ऄसलेल्या पयायांची ओळख करून घेउ:

१. प्लॅस्स्टक मनी (डे णबट काडथ , क्रेणडट काडथ )
२. आंटरनेट बँकिकग
३. आ-वॉलेट/ मोबाआल वॉलेट
४. यूपीअय (UPI)
५. मोबाआल बँकिकग व USSD
६. POS (पॉआंट ऑफ सेल)
७. अधार काडथ द्वारे

१. प्लॅस्स्टक मनी: ह्या पयायामध्ये डे णबट काडथ /क्रेणडट काडथ चा वापर होतो. खातेदार
बँक खात्याशी जोडलेल्या काडथ ची बँककडे गरजेनुसार मागणी करतो.

डे णबट काडथ : अधीच खात्यात ऄसलेल्या रकमेतून व्यवहार/ खरेदीसाठी डे णबट काडथ
(PrePay)

क्रेणडट काडथ : अधी व्यवहार/खरे दी नंतर मणहन्याखेरीस बँकेने पाठवलेल्या णबलानुसार रक्कम बँकमध्ये जमा
करण्यासाठी क्रेणडट काडथ . (PostPay)
प्रत्यक्ष वापर करताना दोन्ही काडथ चा वापर सारख्याच पद्धतीने होतो. काडथ धारक एटीएम मशीनमध्ये जाउन त्याचा
सुरणक्षत चार ऄंकी णपन टाकून पैसे काढू शकतो. दु कानांमध्ये खरेदी करू शकतो (काडथ स्वाइप- काडथ दु कानमधील
मशीनमध्ये सरकवून). यानंतर बँकमधून त्या व्यक्तीच्या खात्यातून रक्कम थेट दु कानदाराच्या खात्यात जमा होते .

२. आंटरनेट बँकिकग : या पयायामध्ये अधी बँककडे ऄजथ करावा
लागतो. त्यानंतर बँक तुम्हाला यूजर अयडी व पासवडथ दे ते.
याला तुमचं "ऑनलाआन बँक खाते" ऄसेही म्हणता येइल. तो
अयडी, पासवडथ घेउन तुम्ही तुमच्या बँकेच्या आंटरनेट बँकिकग
वेबसाआटवर जाउन लॉणगन करावे, त्यानंतर ते खाते
ऑनलाआन व्यवहारांसाठी तयार होते. खरे दी करताना आंटरनेट
बँकिकग पयाय णनवडायचा, अपली बँक णनवडायची, यूजर अयडी पासवडथ टाकायचा, तुमच्या फोनवर अलेला OTP
णतथे टाकायचा की झाली खरेदी (व्यवहार). हा पयाय सवथ पयायांमध्ये नक्कीच सवात सुरणक्षत अहे . तुमच्या
खात्यामधून कोणताही व्यवहार झाला की एक इमेल अणण एक SMS सुद्धा येतो. तुम्ही ऑनलाआन/ऑफलाआन
केलेल्या सवथ व्यवहारांची नंद या वेबसाआटवर कधीही पाहू शकता, अणण ते स्टे टमंट किप्रट करू शकता. यालाच
"नेटबँकिकग" सुद्धा म्हणतात.

३. आ-वॉलेट/मोबाआल वॉलेट: हे एक मोबाआलमध्ये ऄसलेले
अभासी पाकीट म्हणता येइल. जे व्यवहारासाठी खऱ्याखुऱ्या
पाकीटाची जागा घेउ पाहतेय. या मोबाआल वॉलेटमध्ये अपण
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(खरे दी/रीचाजथ/पैसे पाठवणे/आ) तसेच ऑफलाआन णठकाणी
जसे की णकराणा णवक्रेते, णरक्षा/टॅ क्सी चालक, दै नंणदन णवक्रेते

(भाजी, पेपर,आ) यांना पैसे दे ण्यासाठी सहज करता येतो. या वॉलेटमध्ये तुम्ही तुमच्या बँक खात्यामधून क्रेणडट
काडथ /डे णबट काडथ /नेटबँकिकग द्वारे पैसे भरायचे अणण ते पैसे नंतर वरीलप्रमाणे णठकाणी Send Money / Receive
Money ऄसे पयाय वापरुन वापरू शकता. हा पयाय पूणथ सुरणक्षत ऄसून तुमचे वॉलेट यूजर अयडी पासवडथ यांनी
सुरणक्षत केलेले ऄसून तुमच्या वॉलेटमधून कोणताही व्यवहार झाला की एक इमेल अणण एक SMS सुद्धा येतो.

४. यूपीअय (Unified Payment Interface UPI) : यूपीअय हा एक नवा पयाय ईपलब्ध
करून दे ण्यात अला ऄसून भणवष्यात याचा वापर ऄणधक केला जाइल ऄशी अशा अहे . या
पद्धतीमध्ये यूजर अयडी/पासवडथ /बँक खात्याचा क्रमांक, IFSC, यापैकी कशाचीही गरज
नाही. यूपीअयमध्ये केवळ एका यूजरनेमचा वापर होतो ज्याद्वारे व्यवहार थेट बँकमधूनच पार पडतात. या यूजरनेमला
VPA (व्हच्युथऄल प्रायवेट ऄॅड्रेस) म्हणतात. यामुळे पैसे पाठणवण्याकणरता केवळ या नावाचाच करून काही क्षणात पैसे
पाठवता येतात. यूपीअय व मोबाआल वॉलेट या दोन वेगळ्या गोष्टी ऄसून यूपीअयमध्ये मोबाआल वॉलेट प्रमाणे रक्कम
भरावी लागत नाही यासाठी थेट बँक खात्यामधूनच व्यवहार केला जातो. हे वापरण्यासाठी सध्या तरी तुमचा फोन
तुमच्या बँक खात्याला मोबाआल/नेटबँकिकगमाफथत जोडलेला ऄसावा. त्यानंतर तुम्ही तुमच्या बँकचं ऄणधकृत ऄॅप
फोनमध्ये डाउनलोड करा. तोच मोबाआल क्रमांक यूपीअयशी जोडा अणण व्यवहारासाठी ते ऄॅप तयार. याला
ऑफलाआन पयाय सुद्धा ईपलब्ध अहे . हा पयाय तुमच्या फोनवरुन *99# डायल करून वापरता येइल.

५. मोबाआल बँकिकग : हा पयाय बेणसक फोन्स/आंटरनेट नसलेल्या फोन्ससाठी तयार
करण्यात अला ऄसून यामध्ये दोन ईपपयाय ईपलब्ध अहे त. दोन्ही पयाय
वापरण्यासाठी प्रथम तुमचा फोन क्रमांक बँकमध्ये तुमच्या खात्याला जोडावा लागेल.

त्यानंतर तुम्हाला MMID, यूजरनेम व पासवडथ णदला जाइल. ज्याद्वारे बँकेच्या णनदा शानुसार IMPS द्वारे खाते क्रमांक
अणण IFSC कोडची माणहती SMS द्वारे पाठवून पैसे सहज पाठवता येतात. मोबाआल बँकिकग पद्धतीच वैणशष्य म्हणजे हा
पयाय ऄगदी कोणत्याही फोनवर ऑफलाआन म्हणजेच आंटरनेट नसताना वापरता येतो.
I. SMS द्वारे : यासाठी बँकेच्या णनदा शानुसार काही ठराणवक संज्ञा णदलेल्या ऄसतात जसे की <IMPS><Mobile
No><MMID><amount><User ID><MPIN> ही एसबीअयची संज्ञा अहे .
II. USSD द्वारे (NUUP) : सरकारतफा सवथ बँकांना सूचना दे उन *99# एकच क्रमांक णनणरृत करण्यात अला ऄसून
याद्वारे सुद्धा खात्यातील णशल्लक तपासणे, पैसे पाठवणे हे व्यवहार करता येतात.

६. पॉआंट ऑफ सेल (POS) : ह्या पयायामध्ये अपण णवक्रेत्याकडे वस्तु खरे दी करतो,
त्यानंतर णवक्रेता णबलची सांगून रक्कम त्याच्याकडील POS मशीनमध्ये काडथ टाकून
णपन दाबायला सांगतो. ह्यावेळी अपण प्लॅस्स्टक मनीमध्ये पाणहलेलेच डे णबट/क्रेणडट
काडथ च वापरतो. त्या मशीनमध्ये अपल काडथ सरकवून (स्वाइप करून) णपन टाकला की
अपल्या बँक खात्यामधून रक्कम लगेच णवक्रेत्याच्या खात्यात जमा होते. लगेचच एक
पावती किप्रट करून णमळते. ही मशीन्स हल्ली सवथ णठकाणी पहायला णमळतात जसे की दु काने, णथएटर, पेट्रोल पंप, आ.
मध्ये नवा प्रकार म्हणजे NFC द्वारे फोन टॅ पकरून पैसे जमा करणे (भारतात ईपलब्धता खूप कमी).

७. अधार काडथ बँकिकग : Aadhaar Enabled Payment System (AEPS). या प्रकारच्या व्यवस्थेमध्ये अधी तुमचं
अधार काडथ बँक खात्याला संलग्न करावं लागेल. त्यानंतर ज्या णठकाणी पैसे द्यायचे अहे त णतथे तुमचा अधार क्रमांक
टाका व तुमच्या बोटाद्वारे किफगरकिप्रट द्या लगेच व्यवहार पार पडे ल. म्हणजेच अधार काडथ वरील क्रमांक अणण
बायोमेणट्रक पद्धतीने बोटाचं स्कॅन याद्वारे पैसे ट्रान्सफर, णशल्लक, पैसे काढणे, आ व्यवहार करता येतात. ही व्यवस्था

सध्यातरी खूपच कमी णठकाणी अहे .

कॅशलेस ऄथथव्यवस्थेमध्ये घ्यायची काळजी :
 तुमचा पासवडथ कोणालाही सांगू नका.
 तुमचा पासवडथ काडथ वर किकवा कोठे ही णलहू न ठे उ नका.
 तुमच्या ऄकाउंटची माणहती (यूजरनेम/पासवडथ /OTP/CVV) कोणालाही सांगू नका.
 तुम्हाला दहा लाखाचे बक्षीस लागले अहे किकवा लॉटरी लागली अहे , अम्ही बँकमधून बोलत अहोत, तुमचा
अयडी / पासवडथ / क्रेणडट काडथ नंबर / डे णबट काडथ नंबर / ओ.टी.पी. सांगा, वगैरे सांगून फोन करणार्यांना
काहीही सांगू नका. ऄसे फोन केवळ तुमची फसवणूक करण्यासाठी करण्यात अलेले ऄसतात. कोणतीही बँक
अपल्या ग्राहकांना कधीही ऄश्या प्रकारची माणहती फोनवर मागत नाही.
 अपल्या काडथ चे णडटे ल्स कोणत्याही साआटवर Save करू नका.
 ठराणवक णदवसानंतर तुमचा पासवडथ अणण णपन बदलत रहा.
 नेटबँकिकग करताना Virtual Keyboard चा वापर करा (पासवडथ णक-बोडथ द्वारे टाइप करू नका).

मोबाआल वॉलेट म्हणजे काय अणण ते कसे वापरायचे?
मोबाआल वॉलेट, पेटीएम, हे हल्ली हमखास ऐकायला णमळणारे शब्द. मोबाआल वॉलेट म्हणजे मोबाआलमध्ये
ऄसलेले एक अभासी पाकीट, जे व्यवहारासाठी खऱ्याखुऱ्या पाकीटाची जागा घेउ पाहत अहे . या मोबाइल
वॉलेटमध्ये अपण ठराणवक रक्कम साठवू शकतो अणण ती कुठे ही व्यवहारासाठी वापरता येते. ऑनलाआन
व्यवहार (खरे दी/रीचाजथ/पैसे पाठवणे आत्यादी), तसेच ऑफलाआन णठकाणी जसे की णकराणा णवक्रेते,
णरक्षा/टॅ क्सी चालक, दै नंणदन णवक्रेते (भाजी, पेपर, आत्यादी), णथएटर काउंटर यांना पैसे दे ण्यासाठी सहज
करता येतो.
या वॉलेटमध्ये तुम्ही तुमच्या बँक खात्यामधून क्रेणडट काडथ /डे णबट काडथ /नेटबँकिकग द्वारे पैसे भरायचे अणण ते
पैसे नंतर वरीलप्रमाणे णठकाणी Send Money / Receive Money ऄसे पयाय वापरुन वापरू शकता.
हा पयाय पूणथ सुरणक्षत ऄसून तुमचं वॉलेट यूजर अयडी, पासवडथ यांनी सुरणक्षत केलेले ऄसून तुमच्या
वॉलेटमधून कोणताही व्यवहार झाला की एक इमेल अणण एक SMS सुद्धा येतो.
सध्या बरेच मोबाआल वॉलेट ईपलब्ध अहे त.

 पेटीएम (Paytm)
 फ्रीचाजथ (Freecharge)
 मोबीक्वीक (Mobikwik)


ऑस्क्सजेन (Oxigen)

अपण यासाठी ईदाहरणाथथ सवात जास्त वापरले जाणारे पेटीएम ऄॅप पाहू या
1. प्रथम हे ऄॅप तुमच्या फोनवर डाउनलोड करून घ्या.
2. यानंतर Profile > Login To Paytm > Sign Up आथे
जाउन तुमचा मोबाआल क्रमांक, आमेल अयडी व तुम्हाला
हवा ऄसलेला पासवडथ टाका व Sign Up वर स्क्लक करा.
तुम्हाला खात्री करण्यासाठी एक OTP ऄसलेला SMS
मेसेज येइल. तो टाआप करून Verify वर स्क्लक करा(दाबा). अता तुमचं Paytm Walletतयार झालय.
3. अता Home वर जा अणण Add Money पयाय णनवडा. णकती रक्कम वॉलेटमध्ये टाकायची अहे ती Amount मध्ये
टाआप करा व Add Money वर टॅ प करा. अता तुम्हाला कोणत्या मागाने पैसे वॉलेटमध्ये भरायचे अहे त तो णनवडा.
4. यासाठी तुमच्यासमोर तीन पयाय अहे त Netbanking, Debit Card, Credit Card. यापुढे योग्य ते पयाय णनवडा
अणण तुमच्या वॉलेट मध्ये तुमच्या बँकमधून रक्कम लगेच जमा केली जाइल.
5. अता तुम्ही Home वर जाउन Passbook वर टॅ प करा. तुम्हाला णशल्लक, केलेले व्यवहार,आ सवथ माणहती णमळे ल.

पेटीएम वापरुन पैसे पाठवण्यासाठी खालील प्रमाणे कृती करा : 1. पेटीएम ऄॅप ईघडू न लॉणगन करा (अधी केले नसेल तर)
2. यानंतर Home वर Pay हा पयाय णनवडा
3. आथे तुम्हाला Scan Code, Mobile No, Show Code, Payment Request ऄसे चार पयाय णदसतील.
४. स्कॅन कोड द्वारे ज्याला पैसे पाठवायचे अहे त त्याचा कोड फोन समोर धरून स्कॅन करा. त्यानंतर णकती रक्कम
पाठवायची अहे ते टाआप करा अणण Pay वर टॅ प करा. तुम्ही यशस्वीरीत्या पैसे पाठवले अहे त.
५. कोड स्कॅन वापरायचा नसेल तर ज्याला पैसे द्यायचे अहे त त्याचा मोबाआल क्रमांकसुद्धा टाकून तुम्ही पैसे पाठवू
शकता यासाठी चार पयायांपैकी Mobile No हा पयाय णनवडा, मोबाआल क्रमांक व रक्कम टाका की झाले पैसे
ट्रान्सफर.

पेटीएम वापरुन पैसे स्वीकारायचे/घ्यायचे ऄसतील तर खालीलप्रमाणे कृती करा : 1. Home मध्ये जाउन वरील पयाय बाजूला सरकवा
2. नंतर Accept Payment पयाय णनवडा
3. आथे तुम्ही मोबाआल क्रमांक व रक्कम टाका नंतर Request Money अणण पैसे स्वीकारू शकता
किकवा मोबाआल क्रमांकच्या बाजूला णदसणारा छोटा अयकॉन णनवडा व रक्कम टाकून Generate QR Codeपयाय
णनवडा व नंतर तो कोड ज्याच्याकडू न पैसे स्वीकारायचे अहे त त्याच्या फोनमध्ये स्कॅन करायला सांगा.
4. पाठवणार्याच्या वॉलेटमधून पैसे लगेच तुमच्या वॉलेटमध्ये जमा होतील.

मोबाआल वॉलेटने रीचाजथ करण्यासाठी : 1. वॉलेटमध्ये लॉणगन करा
2. वॉलेट मध्ये रक्कम जमा करा
3. Recharge पयाय णनवडा, Prepaid/Postpaid णनवडा, मोबाआल क्रमांक टाका, णकती रकमेचा रीचाजथ करायचा
अहे ती रक्कम टाका व Recharge Now वर टॅ प करा
4. तुम्हाला त्या मोबाआल क्रमांकावर रीचाजथ झाल्याचा मेसेज णमळे ल.
वरील प्रमाणेच मोबाआल, णडश टीव्ही DTH, डाटा काडथ , आलेस्क्ट्रणसटी/फोन/लँडलाआन णबल, सोबतच काही णठकाणी
गॅस/ब्रॉडबँड णबल, रे ल्वे/णवमान/बस णतकीट बुकिकग यासाठीसुद्धा वॉलेट वापरू शकता .
आतर वॉलेटबद्दल माणहती खाली णदली अहे . त्यांचा संदभथ घ्या. त्या वॉलेट्ससाठी सुद्धा बऱ्यापैकी पेटीएम प्रमाणेच पैसे
ट्रान्सफर केले जातात :
Mobikwik
Freecharge
Oxigen

काही बँकानीसुद्धा स्वतःची वॉलेट्स ईपलब्ध करून णदली अहे त. जसे की स्टे ट बँक ऑफ आंणडयाने बडी(SBI
Buddy) / HDFC PayZapp / ICICI Pockets / Axis Lime ही वॉलेट्स ठराणवक बँकतफा सादर केलेली
ऄसली तरी कोणत्याही बँकेचा ग्राहक कोणताही वॉलेट वापरू शकतो.

या वॉलेट सर्ववसेस सोबत जवळपास प्रत्येक टे लीकॉम ऑपरे टरनीसुद्धा स्वतःचे वॉलेट सादर केले अहेत.
या सवंच काम एकच ऄसले तरी फरक फक्त त्यामध्ये एकूण णकती सुणवधा अहेत आथे अहे. त्यामुळे
गरजेनुसार वॉलेट णनवडा. त्यांपैकी काही खालीलप्रमाणे:
Airtel Money | Vodafone mPesa | Idea Money |
BSNL SpeedPay | Aircel Money | JioMoney |

यूपीअय (UPI) म्हणजे काय? ते कसे वापरायचे?
यूपीअय म्हणजे युणनफाइड पेमंट आंटरफेस (UPI - Unified Payment Interface).
यूपीअय ही एक ऄशी व्यवस्था अहे ज्यामुळे ऄनेक बँकाच्या ऄनेक सुणवधा एकाच
मोबाआल ऄॅस्प्लकेशन द्वारे एकत्र अणून सोणयस्कर पैसे पाठवणे, रक्कम भरणे, खरेदी
एकाच णठकाणी एकाच ऄॅपमध्ये ईपलब्ध होते. सोबतच यामध्ये peer to peer रक्कम जमा करण्याची पद्धत
ज्यामध्ये सोयीनुसार णनयोणजत णदवशी अणण गरजेप्रमाणे रक्कम पाठवली जाते. यूपीअयमधून पैसे पाठवताना
लॉणगनची गरज नाही, खातेक्रमांकांची गरज नाही, IFSC ची गरज नाही. केवळ एका छोट्या यूजरनेम
(वापरकत्याच नाव) ज्याला यूपीअयमध्ये VPA किकवा व्हच्युथऄल पेमंट ऄॅड्रेस म्हटले जाते या VPA सहाय्याने
कोणालाही ऄवघ्या काही सेकंदात पैसे पाठवता येतात.
यूपीअयची गरज काय ?

नेटबँकिकगसारख्या पद्धती आंटरनेटवर व्यवहार ऄणधक सुरणक्षत बनवण्यासाठी सादर करण्यात अल्या. पण
यावरून पैसे पाठवणे बर्यापैकी वेळखाउ अणण सामन्यांच्या ष्ष्टीने ऄवघड अहे. त्यासोबतच बर्याच
पयायांच्या गदीने नेमकी कोणती सेवा घ्यायची याणवषयीसुद्धा गंधळ ईडतो. म्हणूनच एका सरळसोप्या
पद्धतीची सुरुवात केली गेली ऄसून याचं नाव यूपीअय ऄसं अहे . ही पद्धत सवथ णदवशी कोणत्याही सुट्टीणवना
वापरता येते. अणण यासाठी तुमच्याकडे ऄसलेल्या मोबाआलचा वापर केला जातो.
समजा तुम्ही जवळच्या दु कानामध्ये गेलात किकवा कोणाला पैसे खात्यावर पाठवायचे ऄसतील तर त्यावेळी पैसे

दे ताना तुम्हाला त्यांच्या खात्याची माणहती णमळवून बँकमध्ये beneficiary जोडावी लागते. त्याला वेळ लागू
शकतो तसेच दरवेळी OTP टाका बसावा लागतो. प्लॅस्स्टक मनी जसे की क्रेणडट/डे णबट काडथ वापरताना
तुमचा णपन सुरणक्षत राहत नाही. मोबाआल वॉलेटला त्या वॉलेटमध्ये रक्कम भरावी लागते. या सवावर ईपाय
म्हणजे यूपीअय यामध्ये थेट बँकमधून व्यवहार होतो.
मोबाआल वॉलेट अणण यूपीअयमधील फरक :

पेटीएमसारख्या मोबाआल वॉलेट अणण यूपीअयमधला फरक म्हणजे वॉलेटमध्ये बँकमधून रक्कम भरावी
लागते मगच ते वॉलेट वापरता येते. तसेच वापर झाला नाही तर मोबाआल वॉलेटमध्ये पैसे णबनव्याजी तसेच
पडू न राहतात. मात्र यूपीअयमध्ये थेट बँकखात्यातून व्यवहार केला जातो. त्यामुळे णनम्मा वेळ वाचून सहज पैसे
पाठवता येतात. यूपीअय एकच्या बँक खात्यामधून सरळ दु सर्याच्या खात्यात जमा होतात. यूपीअयमुळे
मोबाआल वॉलेट लगेच बंद होतील ऄशी पणरस्स्थती सध्या नसली तर भणवष्यात यूपीअयचा वापर वाढीस लागून
मोबाआल वॉलेटमध्येच यूपीअयचा समावेश केला जाण्याची शक्यता अहे .
यूपीअयचे ईपयोग :

सध्या यूपीअयद्वारे ती सवथ कामे करता येतात जी नेटबँकिकगने करता येतात. (पैसे पाठवणे, पैसे स्वीकारणे,
रीचाजथ, णबल भरणा, णतकीट अरक्षण,खरे दी,आ.) सध्या मोबाआल वॉलेट प्रणसद्ध ऄसले तरी यूपीअयमधील
सोपेपणा लक्षात येताच याचा वापर नजीकच्या काळात नक्कीच वाढे ल अणण आतर णठकाणी जसे की टॅ क्सी,
कॅब, णरक्षा ऄशा णठकाणी सुद्धा यूपीअयचा वापर होइल.

यूपीअय कसे वापरायचे ?
I. मोबाआल ऄॅप (ऑनलाआन - आंटरनेट ऄसताना)
II. USSD (ऑफलाआन - आंटरनेट णशवाय)

I. यूपीअय मोबाआल ऄॅप : यासाठी तुम्ही ऄॅप स्टोऄरवर जाउन तुमच्या बँकचं नाव टाकून पुढे UPI णलहा अणण सचथ
करा. तुम्हाला बँकचं UPI ऄॅप णदसेल. ईदा SBI UPI, Axis UPI, ICICI UPI आ. जवळपास सवथच प्रमुख बँकांनी UPI
ऄॅप्स सादर केली अहे त. याऐवजी स्ललपकाटथ तफा सादर केलेले PhonePe फोनपे हे ऄॅपसुद्धा वापरू शकता.
जवळपास 25 हू न ऄणधक यूपीअय ऄॅप्स प्ले स्टोऄरवर ईपलब्ध अहे त. सवथच ऄॅप सारखच काम करणार अहे त अणण
यातले कोणताही ऄॅप घेतले तरी ते सवथच बँक खाते धारकांना चालणार अहे .
"फोनपे" वापरण्याची पद्धत खाली दाखवली अहे . आतर ऄॅप्ससुद्धा थोड्याफार बदलाने ऄसेच काम करतील.

टीप : ह्यास स्टे प्स मोठ्या वाटत ऄसल्या तरी ऄणजबात ऄवघड नाहीत. स्पष्टता यावी म्हणून ऄणधक णवश्लेषण केले
अहे . खरे तर या सवथ पायऱ्यासाठी केवळ पाच णमणनटाहू न कमी कालावधी लागतो.
१. सवात अधी PhonePe ऄॅप डाउनलोड करा.

२. यानंतर तुमचा फोन क्रमांक टाका अणण verify करा. लक्षात ठे वा हा फोन क्रमांक तुमच्या बँकला जोडलेलाच
ऄसायला हवा अणण हाच कायम वापरला जाइल. Verify वर टॅ प करताच SMS द्वारे OTP णमळे ल. तो टाइप करा
अणण Verify करा.
३. यानंतर काही प्राथणमक माणहती जसे की तुमचं नाव, इमेल अयडी णवचारल जाइल तो टाका अणण नंतर एक चार
ऄंकी णपन सेट करा. लक्षात ठे वा हाच णपन तुम्हाला दरवेळी वापरावा लागणार अहे . त्यामुळे काळजीपूवक
थ णपन
णनवडा. I Accept वर णटक करा अणण Activate Account वर टॅ प करा.
४. यानंतर तुमचा VPA णनवडा. तुमचं नावच ऄसले पाहीजे ऄसं नाही. तुमच्या मनाप्रमाणे लक्षात ठे वता येइल ऄसे नाव
णनवडा. ईदा. myupi@ybl, testupi@sbi नाव टाकल्यानंतर Create New VPA वर टॅ प करा.
(लक्षात ठे वा हे नावच पुढे तुमच्या व्यवहारांसाठी वापरले जाणार अहे .)
VPA abc@sbi ऄशाच स्वरुपात ऄसतील हे case sensitive नाहीत म्हणजे ABC@sbi व abc@sbi एकच.
५. यानंतर तुम्हाला तुमची बँक णनवडायला सांणगतले जाइल. अणण तुम्ही योग्य ती बँक णनवडताच लगेच तुमचं
ऄकाउंट तयार होइल. जर तुमच्याकडे MPIN नसेल तर नवा तयार करा व SET PIN वर टॅ प करा.
ऄन्यथा RESET MPIN णनवडू न जुना MPIN बदलून नवा लावता येइल.
(काही जणांना दरम्यान तुमच्या काडथ वरील शेवटचे सहा ऄंक णवचारले जातील व णपन णवचारला जाइल. जर अधी
MMID वापरला ऄसेल वगैरे कारणास्तव, जे काही णवचारले जाइल ते टाकत जा)

६. यानंतर तुम्हाला फोनपे सुरू झालेल णदसेल. अता तुम्ही कधी केव्हाही व्यवहार करू शकता.
वरील स्टे प्स थोडक्यात सांगायच्या तर ऄॅप डाउनलोड करा, फोन क्रमांक टाका, फोनपेसाठी णपन, MPIN सेट करा.
झाले ऄकाउंट तयार. व्यवहार करताना चार ऄंकी फोनपे णपन अणण सहा ऄंकी MPIN यांची गरज पडते.

यूपीअयद्वारे पैसे कसे पाठवायचे ?
वरील प्रमाणे यूपीअय ऄॅप आंस्टॉल करा अणण नंतर पुढे जा
१. अता Transfer Money खालील Send पयाय णनवडा.
२. अता तुम्हाला Contacts, VPAs, Bank Accounts ऄसे तीन पयाय णदसतील.
३. तुम्ही कसे पैसे पाठवणार अहात त्यानुसार पयाय णनवडा अम्ही ईदाहरणाथथ VPA णनवडत अहोत.
४. अता Add VPA वर स्क्लक करून Beneficiary VPA मध्ये ज्यांना पैसे पाठवायचे अहे त त्यांचा VPA टाका व नंतर
Verify वर स्क्लक करा. त्यांचं नाव खाली अपोअप णदसेल. अता Confirm वर टॅ प करा

५. अता णकती रक्कम पाठवायची अहे ते टाआप करा व Send वर टॅ प करा.
६. शेवटी तुम्हाला खात्री करण्यासाठी MPIN णवचारला जाइल व लगेच पैसे ट्रान्सफर सुद्धा होतील.
वरील स्टे प्स थोडक्यात सांगायच्या तर पैसे पाठवताना ऄॅप ईघडा > Phone Number & PhonePe णपन टाका >
Send > VPA टाका Verify करा > रक्कम टाका > MPIN टाका > झाले पैसे ट्रान्सफर.

याचप्रमाणे तुम्ही रीचाजथ, खरे दी, णबल भरणा करू शकता. तुमच्या बँक खात्यामधील णशल्लक सुद्धा तुम्ही लगेच
ह्या ऄॅप मध्येच तपासता येते.
पैसे स्वीकारण्यासाठी Request हा पयाय णनवडा. व ज्यांच्याकडू न पैसे हवे अहे त त्याचा VPA णनवडा. त्यांना
तसा मेसेज जातो व ते लगेच तुम्हाला पैसे पाठवू शकतात.
यूपीअय वापरासाठी काही बँकच्या णनयमांनुसार अधी एकदा बँक मध्ये तुमचा मोबाआल क्रमांक नंदवायला
हवा. ज्यानंतर तुम्हाला MMID णमळे ल.
रणजस्ट्रेशनची ही प्रणक्रया केवळ एकदा करावी लागेल जी नवे काडथ घेण्यासारखी किकवा नेटबँकिकग सुरू
करण्यासाखीच अहे . याद्वारे तुम्हाला userid व mpin पुरवला जाइल. याबद्दल तुम्ही तुमच्या बँक शाखेमध्ये
चौकशी करा अणण USER ID व MPIN णमळवा.
II. यूपीअय साठी ऑफलाआन पद्धत म्हणजे USSD द्वारे व्यवहार :

यूपीअयद्वारे ऑफलाआन व्यवहार NUUP (National Unified USSD Platform) म्हणता येइल.
USSD म्हणजे अपण बॅलन्स तपासण्यासाठी जसे *121# सारखे क्रमांक डायल करतो तेच.
USSD - Unstructured Supplementary Service Data

अरबीअयने सवथ बँक खातेधारकांसाठी एकच क्रमांक सादर केला ऄसून तो *99# ऄसा अहे .
यामध्ये सुद्धा MMID व MPIN ची गरज पडते.
पैसे पाठवताना तीन पयाय ईपलब्ध
a. MMID द्वारे : ज्यांना पैसे पाठवायचे अहे त त्यांचा मोबाआल क्रमांक व MMID लागतो.
b. खाते क्रमांकद्वारे : यामध्ये ऄकाउंट नंबर, IFSC लागतो.
c. अधार क्रमांकाद्वारे : जर अधार काडथ बँकला जोडले ऄसेल तर हा पयाय वापरता येतो.

यामध्ये ऄॅप आतक्या सोयी नसल्या तरी या पद्धतीच वैणशष्ट्य म्हणजे हे ऄगदी साध्या फीचर फोन पासून
स्माटथ फोन पयथन्त सवथच फोनमध्ये चालते. तेसुद्धा आंटरनेट णशवाय. त्यामुळे याचा ईपयोग ऄनेकांना होउ
शकतो.

मोबाआल बँकिकग म्हणजे काय? ते कसे वापरायचे?
मोबाआल बँकिकग हा व्यवहार करण्याचा नवा मागथ ऄसून यामुळे रोख रक्कम जवळ बाळगण्याची किकवा साध्या
कामासाठी बँकेमध्ये फेऱ्या मारण्याची गरज ईरणार नाही. अता ही सुणवधा जवळपास प्रत्येक प्रमुख बँकेमध्ये
ईपलब्ध ऄसून मोबाइल ऄॅप्सद्वारे , एसएमएस द्वारे किकवा USSD द्वारे सुद्धा बँकिकगसाठी पयाय ईपलब्ध झाले
अहेत. याबद्दल अपण एसबीअय एसएमएस बँकिकगची प्रणक्रया पाहू या.
मोबाआल एसएमएस बँकिकगसाठी नंदणीची प्रणक्रया :
१. प्रथम खालील प्रमाणे एक SMS तुमच्या फोनवरून पाठवायचा अहे .
<MBSREG> हा एसएमएस 9223440000 या क्रमांकावर पाठवा. तुम्हाला एक एसएमएस येइल ज्यामध्ये एक
यूजरअयडी व एमपीन णदलेला ऄसेल.
२. अता सवात अधी तो अलेला एमपीन (MPIN) बदलावा लागेल.
त्यासाठी SMPIN <user id> <old pin> <new pin> ऄसा मेसेज 9223440000 या क्रमांकावर पाठवा.
ईदा. जर तुमचा userid abc123 व mpin 654987 ऄसेल अणण तुम्हाला नवा mpin 654321 ऄसा लावायचा अहे
तर खालीलप्रमाणे पाठवावा लागेल : SMPIN abc123 654987 654321

३. यानंतर खात्री करण्यासाठी SACCEPT <user id> <new pin> हा मेसेज 9223440000 या क्रमांकावर पाठवा.
ईदा. SACCEPT abc123 654321
४. हा मेसेज पाठवल्यानंतर तुम्हाला णपन बदलल्याचा मेसेज येइल. त्यामध्येच पुढील नंदणीची कृती ATM मध्ये
जाउन करायची अहे . यासाठी तुमचा मोबाआल व एटीएम काडथ घेउन जवळच्या एटीएम कंद्रावर जा.
अता ह्याला तीन पयाय ईपलब्ध अहे त. तुम्हाला सोणयस्कर वाटणारा पयाय णनवडा.
a. एटीएममध्ये जाउन
b. नेटबँकिकगद्वारे ऑनलाआन वेबसाआटद्वारे
c. बँकेच्या शाखेमध्ये जाउन
वरीलपैकी पयाय a ईदारहरणादाखल णदला अहे :५. अता एटीएम मशीनमध्ये नेहमीप्रमाणे काडथ टाका, एटीएम णपन टाका.
६. अता मोबाआल बँकिकग (Mobile Banking) हा पयाय णनवडा
७. अता Registration हा पयाय णनवडा. अता तुमचा मोबाआल क्रमांक टाका

८. मोबाआल बँकिकगसाठी नंदणी झाल्याचा एसएमएस बँकतफा णमळे ल.

ही प्रणक्रया स्टे ट बँक ऑफ आंणडयासाठी ऄसून आतर बँकांनी सुद्धा ही सुणवधा ईपलब्ध केली ऄसून तुम्ही त्या-त्या
बँकबद्दल माणहती त्यांच्या वेबसाआटवर सहज पाहू शकता. जसे की Axis बँकसाठी Axis bank sms banking
ऄसा गूगल सचथ करा.
ह्याच सेवा SBI Freedom सारख्या ऄॅप्सद्वारे सुद्धा ईपलब्ध अहे . म्हणजेच पयाय ऄनेक ईपलब्ध अहेत.
अपण अपल्या सोयीनुसार कोणत्याही मागाने व्यवहार करू शकतो.

प्लॅस्स्टक मनी म्हणजे काय
प्लॅस्स्टक मनी म्हणजे ऄशा प्रकारच चलन जे प्लॅस्स्टक काडथ च्या रूपात बनवले अहे व छापील नोटांच्या ऐवजी
वापरले जाते. प्लॅस्स्टक मनीचे अपण रोज पाहतो ते रूप म्हणजेच क्रेणडट काडथ , डे णबट काडथ . छापील नोटांच्या
नंतर चलनामध्ये बदल घडवून अणला तो थेट प्लॅस्स्टक मनीनेच. यामुळे मोठी रोख रक्कम घेउन णफरण्याची
णततकी गरज ईरली नाही. भारतात हे पयाय बऱ्याच वषापासून ईपलब्ध झाले ऄसून ऄलीकडे यांचा मोठ्या
प्रमाणात वापर केला जात अहे .
प्लॅस्स्टक मनी खालील प्रकारात ईपलब्ध अहे :
1. डे णबट काडथ स
2. क्रेणडट काडथ स

1. डे णबट काडथ स : ह्या प्रकारच्या काडथ सना अपण Prepaid काडथ स म्हणू शकतो. कारण डे णबट काडथ वापरण्यासाठी
बँक खात्यामध्ये मध्ये रक्कम जमा केलेली ऄसावी लागते. हे काडथ बँक खात्यामध्ये णशल्लक रक्कम ऄसेपयंतच वापरता
येते. डे णबट काडथ द्वारे णवक्रेत्याकडे व्यवहार करताना काडथ वापरल्यावर खातेधारकाच्या बँक खात्यामधून णवक्रेत्याच्या
खात्यात थेट जमा होते.

2. क्रेणडट काडथ स : ह्या प्रकारच्या काडथ सना अपण Postpaid काडथ स म्हणू शकतो. कारण ह्यामध्ये अपण अधी
व्यवहार करून नंतर मणहनाखेरीला पैसे बँकेत भरतो. यासाठी बँक खात्री करून खातेधारकाला एक मयादा घातलेले

क्रेणडट काडथ दे ते ज्याद्वारे तो कधीही मयादे पयंत खरेदी करू शकतो. खरेदीवेळी बँक खातेधारकाच्या वतीने पैसे जमा
करते व नंतर मणहनाखेरीस बँक णबल पाठवते ज्यानुसार खातेधारक ती रक्कम बँकमध्ये जमा करतो.

क्रेणडट अणण डे णबट काडथ मधील साम्य :

 सवथ काडथ स प्लॅस्स्टकचे बनवलेले ऄसतात व यामध्ये स्स्ट्रप/पट्टी बसवलेली ऄसते.
 सवथ काडथ स बँकातफाच पुरवली जातात
 सवथ काडथ स सामान्य व्यवहार जसे की पैसे काढणे , पैसे ट्रान्सफर, ऑनलाआन पेमंटसाठी वापरता येतात.
 काडथ वापरण्यासाठी वार्वषक फी अकारली जाते.
क्रेणडट अणण डे णबट काडथ मधील फरक :

क्रेणडट काडथ पोस्टपेड स्वरूपाचे ऄसते
क्रेणडट काडथ ची मयादा बँक णनणरृत करते
क्रेणडट काडथ ची णबल दर मणहन्याला भरावे लागते
क्रेणडट काडथ वर ठराणवक कालावधीत पैसे भरले
नाही तर व्याज द्यावे लागते

डे णबट काडथ प्रीपेड स्वरूपाचे ऄसते
डे णबट काडथ ची मयादा खात्यामध्ये रक्कम णशल्लक
ऄसेपयंत ऄसते
डे णबट काडथ ला कोणत्याही प्रकारचे णबल नाही
डे णबट काडथ वर व्याज अकारणी नसते

क्रेणडट व डे णबट काडथ सचा ईपयोग :

 एटीएममधून पैसे काढण्यासाठी/भरण्यासाठी
 खरे दी करण्यासाठी (By POS Machines)
 ऑनलाआन व्यवहार करण्यासाठी (सवथ प्रकारचे व्यवहार जसे की रीचाजथ, णतकीट अरक्षण, णबल
भरणा,आ)
VISA व Mastercard म्हणजे काय ? : या दोन केवळ पेमंटच्या
पद्धती अहे त. ह्या पद्धतंच्या नेटवकथमधून व्यवहार केले जातात.
ज्यामुळे

व्यवहार

सुरणक्षत

होतात.

वरकरणी

VISA

अणण

Mastercard यांच्यात काहीही फरक नाही. दोन्हीमध्ये केवळ
स्पधात्मक ऑफसथ किकवा सुणवधा यांच्यात थोडाफार फरक ऄसतो बाकी ऄलीकडे सवथच णठकाणी दोन्ही पद्धती ईपलब्ध
ऄसतातच. त्यामुळे ग्राहकांना थेट पणरणाम होइल ऄसा फरक नाहीये. संस्था ऄसून या संस्थांचा प्रत्यक्ष काडथ णनर्वमतीत
सहभाग नसून केवळ व्यवहारांना सुरणक्षत मागथ दाखवणे हे यांचे काम अहे .

भारतामध्ये VISA, Mastercard, Maestro, RuPay
काडथ बँकातफा खातेधारकांना णदले जातात. RuPay
पद्धत

भारताच्या

NCPI

(National

Payments

Corporation of India) संस्थेने जाहीर केली अहे . VISA card अणण प्रवासाचा णवजा (Visa- जो शक्यतो
णवमानप्रवासासाठी णदला जातो) यांचासुद्धा काहीही संबध
ं नाही.
अंतरराष्ट्रीय काडथ स : ह्या काडथ स द्वारे अंतरराष्ट्रीय व्यवहार करता येतात जे नेहमीच्या काडथ सद्वारे शक्य

नसते. बँकाच्या णनबंधामुळे यासाठी वेगळे काडथ मागवावे लागते. जे नंतर तुम्ही Paypal सारख्या पेमंट पद्धतीला
वापरू शकता. खासगी बँका यासंदभात अघाडीवर अहे त (HDFC, Axis, ICICI, आ). मात्र यासाठी बँकच्या
साआटवर

जाउन

International

Banking

Enable

करावं

लागेल.

हे

काडथ स

अपण

ebay.com/amazon.com सारख्या साआटवर णवदे शातून वस्तु मागवण्यासाठीसुद्धा वापरू शकतो.
POS म्हणजे काय ? पॉआंट ऑफ सेल : या पद्धतंमध्ये अपण अपले प्लॅस्स्टक मनी
काडथ णवक्रेत्याच्या काउंटरवर ऄसलेल्या POS मशीनमध्ये स्वाइप करून पैसे दे तो.
POS मध्ये णवक्रेता किकवा पैसे स्वीकारणार्या व्यक्तीकडे POS मशीन ऄसावे लागते
जे त्याच्या खात्याला जोडलेले ऄसेल. त्यानंतर त्याचा ग्राहक काडथ स्वाइप करून
णपन टाकतो व त्यानंतर ग्राहकाच्या खात्यामधून रक्कम थेट णवक्रेत्याच्या खात्यामध्ये
जमा होते. ग्राहकाला लगेच पावती/Receipt णमळते व SMS सुद्धा येतो. ही पीओएस मशीन्स अता पेट्रोल पंम्प,
दु काने, णथएटर ऄशा सावथजणनक णठकाणी ईपलब्ध ऄसतातच.

काडथ सच्या सुरणक्षततेसाठी काही सूचना :
१. तुमच्या काडथ चा णपन कधीही कोठे ही ऄणजबात णलहू न ठे उ नका.

२. काडथ चा णपन कधीही कोणालाही ऄणजबात सांगू नका.
३. काडथ च्या मागे णदलेल्या जागेमध्ये सही करून ठे वा.
४. व्यवहार करून झाल्यावर काडथ काढू न घ्यायला णवसरू नका.
५. हॉटे ल, दु काने यासारख्या णठकाणी काडथ दु सऱ्या व्यक्तीच्या ताब्यात दे उ नका. स्वतःच्या समक्ष व्यवहार करा.
६. काडथ चा फोटो/स्कॅन कोणाला पाठवू नका किकवा काढू दे उ नका.
७. काडथ ऑनलाआन शॉकिपगसाठी वापरताना तुमचे काडथ णडटे ल्स कधीही त्या साआटवर साठवू नका.
८. नेटकॅफे सारख्या सावथजणनक णठकाणी काडथ वापरू नका.
९. तुमच्या काडथ वरील CVV, अलेला OTP, यूजरनेम/पासवडथ कोणालाही सांगू नका.
७. तुमच्या काडथ चे बँक खाते मोबाआल क्रमांकाला जोडू न घ्या, जेणेकरून कोणताही व्यवहार झाला की तुम्हाला बँकचा
SMS मेसेज येइल.
८. काडथ हरवल्यास ताबडतोब बँकमध्ये कळवा अणण ते ब्लॉक करून टाका. यासाठी बँकांनी स्वतःचे काही खास
क्रमांक जाहीर केले अहे त. ते तपासून फोनमध्ये साठवून ठे वा.
ईदा. तुमचे काडथ ब्लॉक करण्यासाठी खालील SMS पाठवा.
BLOCK XXXX हा एसएमएस 5676791 या क्रमांकावर तुमच्या बँक खात्याला जोडलेल्या फोन क्रमांकावरूनच
पाठवा. आथे XXXX = तुमच्या हरवलेल्या काडथ वरील शेवटचे चार ऄंक
जर काडथ ब्लॉक झाले ऄसेल तर तुम्हाला अणखी एक एसएमएस येइल. जर नाही अला तर खालील फोन
क्रमांकावर फोन करा.
39 02 02 02 (याच्या अधी लोकल एसटीडी कोड जोडा मग डायल करा) किकवा
1860 180 1290 किकवा 1800 180 1290 (from BSNL/MTNL lines)

संपूर्ण प्रक्रियेतील सर्वांगीर् सुरक्रिततेसाठी काही सूचना
(अर्वश्य कराव्यात, आक्रर् कटािाने टाळाव्यात अश्या काही बाबी)
बँकिकग व्यवसाय अधुणनक झाला अणण त्याचबरोबर त्यातील फसवाफसवीचे प्रमाण वाढू लागले. अता तर रोकडरणहत
ऄथथव्यवस्था राबवायची अहे , म्हणजे सवथच व्यवहार मोबाइलद्वारे किकवा ऄन्य णडणजटल माध्यमातून करणाऱ्याची संख्या
णदवसंणदवस वाढतच जाणार. म्हणजेच, बँक खाते क्रमांक पळवण्यापासून णपन, पासवडथ चोरण्यापयंत अणण ग्राहकाला
फसवून बँक खात्याची माणहती घेण्यापासून ते बँकेची खोटी वेबसाआटच तयार करेपयंत या चोरांची मजल जाणार. ऄश्या
णवणवध पद्धतीने अपण लुबाडले जाउ नये, अणण या फसव्या जाळ्यापासून स्वतःला दूर ठे वता यावे, याचे मागथदशथन
करणारा हा पाठ अहे .

सवथसाधारण:
 तुमच्या बँक खात्यातील प्रत्येक व्यवहाराची सूचना एस.एम.एस. द्वारे णनयणमतपणे णमळवण्यासाठी तुमचा मोबाइल
क्रमांक बँकेकडे नंदवा.

 तुमच्या बँक खात्याला तुमचा अधार क्रमांक जोडू न घ्या, म्हणजे बँकेच्या “के.वाय.सी.” णनयमांची पूतथता होइल
अणण अपली णवणशष्ठ ओळखही णनमाण होइल.
 तुमच्या णवणवध काडंचे “णपन” क्रमांक कोणासही सांगू नका, किकवा ऄन्य कोणत्याही पद्धतीने ईघड करू नका.
 केवळ णवरॄासाहथ व खात्रीच्या व्यापा-यांकडे च खरे दी, किकवा ऄन्य अर्वथक व्यवहार करा.
 तुम्ही ए.टी.एम. मध्ये कोणताही व्यवहार करत ऄसताना कोणी त्रयस्थ व्यक्ती तुमच्यावर लक्ष ठे उन तर नाही ना,
किकवा तुमच्यावर पाळत ठे वून तर नाही ना, याकडे लक्ष द्या अणण तशी खात्री करूनच व्यवहार करा.

 कोणताही रोकडरणहत व्यवहार करत ऄसताना काही ऄडचणी अल्यास त्याच्या णनराकरणाकणरता तत्स्थळी
ईपस्स्थतांपैकी कोणत्याही त्रयस्थ, ऄनोळखी, किकवा संशयास्पद व्यक्तीचे सहाय्य किकवा मागथदशथन घेउ नका.
त्यातून फसवणूक किकवा लुबाडणूक होण्याच्या शक्यता दाट ऄसते.
 एटीएम मणशन किकवा काडथ द्वारे पैसे ऄदा करण्याच्या णठकाणी मणशनना स्कीमर लावण्यात येतात. हे स्कीमर णजथे
काडथ स्वाआप करण्यात येते, त्याच णठकाणी ऄशाप्रकारे लावण्यात येते, की तो एटीएम मणशनचाच एक भाग
ऄसल्यासारखे णदसते. जेव्हा तुम्ही मणशनमध्ये काडथ टाकता किकवा स्वाआप करता त्यावेळी हा स्कीमर तुमच्या
काडथ मधील माणहती णमळवते.
 एटीएम मशीनच्या बटणांना खळ किकवा किडक लावून ती बटणे काम करणार नाहीत याची व्यवस्था करण्यात येते.
एखादी व्यक्ती पैसे काढण्यासाठी अल्यानंतर त्याचे एटीएम काडथ मशणनमध्ये टाकल्यानंतर बटणे दाबल्यास ती
दाबली जात नाहीत. ऄशावेळी भामटे तुमच्याजवळ येउन तुम्ही कोणती बटणे दाबताय हे पाहतात. तुम्हाला मदत
करण्याचा किकवा तुमची समस्या ऐकण्याचा बहाणा करत णपन नंबर जाणून घेतात. तसेच, तुमचे काडथ ऄडकून
ऄसल्यास तुम्ही गेल्यानंतर णपन नंबर वापरून पैसे काढू न घेतात.
 “पॉआंट ऑफ सेल” (दुकानात पैसे दे ण्याच्या) काउंटरवर काडथ वापरून पेमंट करण्याची वेळ अल्यास काडाचा णपन
टाआप करताना काळजी घ्या. णवक्रेत्याला कधीही णपन दे उ नका किकवा सांगू नका. त्याचप्रमाणे तुमच्या काडावर
कुठे ही णपन णलहू न ठे वू नका किकवा काडथ ठे वत ऄसलेल्या कव्हरमध्ये णपन णलहू न ठे उ नका.
 अपल्या खात्यातील व्यवहार णनयणमतपणे तपासा. खात्यात एखादा गैरव्यवहार झाल्यास त्याची माणहती बऱ्याच
णदवसांनंतर बँकेला ग्राहकाकडू न णदली जाते. याचे कारण म्हणजे, खात्याचे पासबुक किकवा स्टे टमंट पाणहल्यावरच
ही बाब ग्राहकांच्या लक्षात येते. यासाठी तुमचे बँक खाते णनयणमतपणे तपासा.

अपला मोबाइल:
 अपल्या अवश्यकतेप्रमाणे नामांणकत कंपनीचा, अधुणनक प्रणाली ऄसणारा (शक्यतो ऄद्ययावत ऄँड्रॉइड प्रणाली
ऄसलेला) मोबाइल वापरणे आष्ट राहील.
 ऄश्या मोबाइलचा वेग ऄणधक ऄसतो, तसेच प्रणक्रया करण्याची क्षमता अणण माणहती साठवण्याची क्षमता पुरेशी
ऄसते.
 अपला जो मोबाइल क्रमांक बँक खात्याशी जोडलेला ऄसेल, तो क्रमांक शक्यतोवर बदलू नका.
 एकाहू न ऄणधक णसम काडथ वापरात ऄसल्यास, त्यातील बँक खात्याला जोडलेला क्रमांक प्राथणमक (“प्रायमरी”)
ठे वा. बँकेचे सवथ संदेश याच क्रमांकावर येणार अहे त, हे लक्षात ठे वा.
 त्यामध्ये कोणतीही ऄनावश्यक ऄॅप आन्स्टॉल करू नका. तसे केल्याने अपल्या मोबाइलचा वेग तर कमी होतोच, पण
त्याणशवाय त्यामध्ये व्हायरसेस अणण ऄन्य ऄनावश्यक घटक णशरकाव करण्याची शक्यता णनमाण होते.
 मोबाइलद्वारे कोणताही अर्वथक व्यवहार करत ऄसताना त्यासमयी नको ऄसलेली ऄॅपस् शक्यतो बंद करा. तसे
केल्याने मोबाइलमधील प्रणक्रयांचा वेग वाढतो अणण अपले व्यवहार यशस्वीपणे पूणथ करणे सोपे जाते.
 मोबाइलचा वापर करताना अपण काही मूलभूत खबरादारी घेणे ऄत्यंत गरजेचे अहे .
 सवात महत्वाचे म्हणजे अपल्या बँक खात्यासंदभातील कोणतीही माणहती (म्हणजे खाते क्रमांक, डे णबट अणण
क्रेडीट काडथ पीन) मोबाइल णडव्हाआसमध्ये स्टोऄर करू नका.
 तुम्ही बँकिकग ऄॅप युज करत ऄसाल तर तुमच्या ऄॅपचा युजर नेम अणण पासवडथ मोबाइलमध्ये सेव्ह करून ठे उ नका.
चुकीच्या हातात मोबाइल गेल्यावर त्याचा गैरवापर होउ शकतो.
 अजकाल ऄनेक सावथजणनक णठकाणी णवनामुल्य वाय-फाय सेवा ईपलब्ध ऄसते, जसे की रे ल्वे स्टे शन्स,
णवमानतळ, मॉल्स, णसनेमा णथयेटसथ, आत्यादी. ऄश्या पस्ब्लक वाय-फायचा वापर मोबाइल बँकिकगसाठी टाळा. तसेच

खात्यासंदभातील सूचना टे क्स्ट मेसेजद्वारे पाठवू नका. तसेच सेफ मोबाइल बँकिकगचा वापर करताना स्स्क्रन
ऄनलॉकचे ऑप्शन वापरा.
 ऄणधकृत ऄॅप्सचा वापर करा. ऄनणधकृत, ऄप्रमाणणत, किकवा बनावट ऄॅपच्या वापरामुळे अपल्या मोबाआलमध्ये
व्हायरस किकवा मालवेऄरचा धोका ऄसतो.
 योग्य ऄॅपचा वापर केला नाही तर तुमच्या ऑपरे किटग णसस्स्टमला मालवेऄरचा धोका होण्याची शक्यता ऄणधक अहे .
त्यामुळे कोणतेही ऄॅप डाउललोड करताना सावधनता बाळगा.
 बँकेची भासतील, ऄशी बनावट ऄॅपस् तयार करण्यात येतात अणण त्या माध्यमातून बँकेणवषयी तसेच तुमची
महत्त्वपूणथ माणहती णमळवून पैसे काढू न घेण्यात येतात.
 ऄनोळखी कॉलपासून सावधान. जेव्हा तुम्हांला एखाद्या ऄनोळखी नंबरवरून णमस्ड कॉल अला तर त्यावर पुन्हा
कॉल करताना सावधानता बाळगा. यामुळेही तुम्हांला मालवेऄरचा धोका वाढतो. ऄशा कॉलसाठी तुम्हाला ऄणधक
शुल्क द्यावे लागेल. तसेच फोन सुरू ऄसताना तुमचा डे टा ट्रान्सफरही होउ शकतो.
 इ-मेलपासून सावध रहा: तुमच्या बँक खात्याची माणहती ऄद्ययावत करा, ऄसे सांगणारे इ-मेल तुम्हाला अली, तर
ऄशी कोणतीही माणहती त्यावर दे उ नका. ऄसा इ-मेल हा णफकिशग मेल ऄसू शकतो. याचा पणरणाम ओळख चोरीत
(म्हणजे तुमची गोपनीय माणहती चोरण्यात) होउ शकतो.
 सोशल मीणडयाच वापर करताना सावधान. सोशल मीणडयाचा वापरत करतानाही णवशेष काळजी घेण्याची गरज
अहे . मालवेऄर ऄटॅ कसाठी सवात घातक प्लॅटफॉमथ सोशल मीणडया अहे . सोशल मीणडयामध्ये बरे च युजर ऄशा
काही माणहती शेऄर करतात त्यामुळे मालवेऄर ऄटॅ क होण्याची शक्यता अहे . कोणत्याही ऄशा किलकवर स्क्लक
करू नका जी तुम्हांला एखाद्या ऄनसेफ साआटवर णरडायरे क्ट करेल. तसेच ऄशा कोणत्याही किलकवर स्क्लक करू
नका जी तुम्हांला बँकेच्या साआटवर घेउन जात ऄसेल. ती बनावटी वेबसाआट ऄसू शकते. तसेच टे क्स मेसेज किकवा
आमेल करण्यात अलेल्या किलकवर स्क्लक करू नका.

मोबाइल हरवल्यास
 मोबाइल हरवल्यास काही गोष्टी तातडीने करणं गरजेचे अहे . या गोष्टी नेहमी लक्षात ठे वा.
 सवात अधी कॉल करा: तुमचा जो कोणता फोन हरवला अहे त्यावर अधी (दु सऱ्या एखाद्या मोबाइलमधून) एक
कॉल करा. कॉल लागत नसल्यास त्यावर एक मॅसेज करा. तुमचा हरवलेला फोन कोण्या भल्या व्यक्तीकडे ऄसेल
तर तो तुम्हाला परत णमळण्याची शक्यता ऄसते.
 पासवडथ बदला: तुमचा फोन हरवल्यास णजतक्या लवकर शक्य ऄसेल णततक्या लवकर डे स्कटॉपवरुन तुमचे
पासवडथ बदला. सोशल मीणडया ऄकाउंट, इमेल अयडी किकवा ऄगदी इ-बँक सेवच
े े पासवडथ बदला.
 ऄंड्रॉआड णडव्हाआस मॅनेजर: हे फीचर तुमच्या फोनचे लोकेशन शोधून काढण्यात मदत करू शकते. यामुळे तुमचा
हरवलेला फोन लॉकही केला जाउ शकतो.
 काडथ ब्लॉक करा: तुमच्या टे णलकॉम ऑपरे टरला कॉल करुन तुमचे णसम काडथ ब्लॉक करुन टाका. यामुळे तुमच्या
णसमकाडथ चा कोणी दु रुपयोग करणार नाही.
 पोणलसांना माणहती द्या: पोणलसांना तुमचा फोन हरवल्याची माणहती द्या. तुमचा फोन सापडल्यास ते तुम्हाला सांगू
शकतील.

