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1. ओळख 

 

भारत हा एक 'वकसनशील आ�थ�क देश आहे, आIण शा7वत �गती साQय कर8या9या उRेशाकड ेBयाचा �मुख कल 

आहे. ह/ शा7वत �गती साQय कर8यासाठ@ समाजातील सव�च घटकानंा समान संधी �ा1त 
हावी आIण Bयांनी राS5 

Cन=म�तीसाठ@ सहभाग Tयावा ह/ महBवाची आव7यकता आहे.  

�ामUुयान ेVामीण भागातील जनतेमधे असलेल/ �डिजटल आ�थ�क साWरता जाIणवेची कमतरता हे एक देशापढु/ल 

महBवाच ेआ
हान आहे आIण सरकारन ेनुकतेच जार/ केलेले 'वमYु/करण �संगामधे आIण भारताला एक कॅशलेस 

आ�थ�क देश बन'व8या9या आराख#यां9याबाबतीत ह/ कमतरता �कषा�न े �दसून आल/. �डिजटल आ�थ�क सेवां9या 

बाबतीत नागर/कांमधे आIण Bयातह/ Vामीण आIण Cनम-शहर/ भागामंधे ह/ जाणीव Cनमा�ण करणे आIण 

Bयाचबरोबर �डिजटल सेवांसदभा�तील पया�यांबाबतीत सWम बन'वणे / साहाOय करणे ह/ एक तातडीची गरज 

बनलेल/ आहे.  

देशभरातील २,५०,००० पचंायतींमध े असलेAया २,००,००० सीएससी9या साहाOयान े २५ (पचंवीस) लाख 
यापार/ 

आIण १ (एक) करोड नागर/कांची न_दणी �डिजटल आ�थ�क साWरतेसाठ@ क>न घेणे आIण Bयांना ती देऊ करणे हा 

या �कAपाचा उRेश आहे. Vामीण नागर/कांसाठ@ उपल;ध असलेAया सरकार9या धोरणांबाबत आIण �डिजटल 

आ�थ�क पया�यांबRल जाणीव क>न देणा-या काय�,मांच े आयोजन क>न आIण �डिजटल आ�थ�क सेवाबंाबतीत 

असलेAया आयएमपी, युपीआय, बॅMक पीओएस यंa ेइ. सारUया CनरCनराbया यंaणांचा वापर कर8यासाठ@  

 

CनरCनराbया संब�ंधतांना साहाOय क>न �डिजटल आ�थ�क क Y 
हावीत यासाठ@ सीएससीना सWम बन'वणे हा याचा 

उRेश आहे. इले65ॉCनक पेमट =स4ट/म (ईपीएस) ची सोय उपल;ध क>न देऊन Bयाचा वापर कर8यासाठ@ 

नागर/कांना सWम करणे, पचंायत 4तरावर 
यापा-यांनी ईपीसचा वापर करावा यासाठ@ Bयांना उBतेजना देणे आIण 

सWम करणे तसेच Vामीण भागामधे जाणीव Cनमा�ण करणे यावर अ�धक भर असेल. 

�डिजटल आ�थ�क अतंभा�व साQय कर8यासाठ@ असलेAया पाय-या: 
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भारत सरकारन े4थापन केलेल/ 4पेशल पप�ज 
हेईकल (एसपी
ह/) असलेल/ सीएससी ई-ग
हन�Mस सि
ह�सेस इंडीया 

=ल. ह/ या �कAपाची अमंलबजावणी करणार/ एजMसी आहे. कॉमन सि
ह�स सटस�9या (सीएससी) आपAया 

नेटवक� cवारे सीएससी एसपी
ह/कड ेआव7यक असलेAया मुलभूत सु'वधा तर आहेतच पण तंadाना9या बळावर 

संपणू� देशभरात असा �कAप राबव8यासाठ@ पढुाकार घे8याची Wमताह/ आहे. 

2. कॉमन सि
ह�स सटस� (सीएससी): एक ओळख  

 

भारत सरकारन े4थापन केलेल/ 4पेशल पप�ज 
हेईकल (एसपी
ह/) असलेल/ सीएससी ई-ग
हन�Mस सि
ह�सेस 

इंडीया =ल. ह/ या �कAपाची अंमलबजावणी करणार/ एजMसी आहे. कॉमन सि
ह�स सटस�9या (सीएससी) 

आपAया नेटवक� cवारे सीएससी एसपी
ह/कड े आव7यक असलेAया मुलभूत सु'वधा तर आहेतच पण 

तंadाना9या बळावर संपणू� देशभरात असा �कAप राबव8यासाठ@ पढुाकार घे8याची Wमताह/ आहे. 

 

कॉमन सि
ह�सेस सटस� (सीएससी) $हणजे आपAया देशातील दगु�म, Vामीण आIण Cनम-शहर/ भागातील 

नागर/कांना CनरCनराळी ई-ग
हन�Mस आIण 
यावसाCयक सेवा उपल;ध क>न देणार/ क Y आहेत. आपAया 

देशातील �ादे=शक, भौगो=लक, भा'षक आIण सां4कृCतक वै'वQयाचा परुवठा करणारे Bयामळेुच संपणू� 

भारतीय समाजाचा सामािजक, आ�थ�क आIण �डिजटल/ अंतभा�व 
हावा यासाठ@ सरकारन ंजार/ केलेAया 

आदेशाला सWम करणारे ते एक अIखल-भारतीय नेटवक� ह/ आहे. 

तंadान हा एक असा महBवाचा घटक आहे hयाcवारे फार मोiया संUयेन ं लोकांशी, 'वशषेतः Vामीण 

भागातील जनतेपयkत पोहोचता येऊ शकत.े सरकार/ आIण साव�जCनक सेवा Vामीण आIण दगु�म भागातील 

नागर/कां9या अगद/ दारापयkत घेऊन जा8याचे अBयतं महBवाच े दतूाच े काय� कॉमन सि
ह�स सटस� 

(सीएससी) करतात. Bयांचा सव�a असलेला फैलाव आIण आयसीट/ मुलभूत सु'वधांची उपल;धता यामळेु 

Vामीण आIण दगु�म भागांमधे आ�थ�क अतंभा�वाचा �सार कर8याची जबाबदार/ सीएससींवर सोपव8यात 

आलेल/ आहे, hयामधे खात े उघडणे, बॅMकlंग सोयी उपल;ध क>न देणे, एमजीएनआरईजीएसचे वाटप 

आIण 'व'वध सामािजक सुरWा योजना, 'वमा आIण CनवBृतीवेतन इ. सारUया सेवांचा समावेश आहे. 

अ7या�कारे �डिजटल आ�थ�क सेवांबाबत Vामीण जनतेमधे जाणीव Cनमा�ण क>न Bयाची उपल;धता यांचा 

परुवठा क>न तेथील जनतलेा औपचार/क आ�थ�क �वाहात आण8याच ेद
ुयाच ेकाय� सीएससी क> शकत.े 

या �कAपा9या यश4वी अंमलबजावणीसाठ@ संपणू� देशभरात सीएससी एसपी
ह/ खाल/ल कृती करेल: 
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• जाणीव काय�,मांच ेआयोजन करणे  

• समाजासोबतचा सीएससी संवाद  

• 4थाCनक नेते / पया�य Cनमा�ण करणा-यांना सहभागी क>न घेणे  

• कॉलजे / शाळांमधील माग�दश�न सaांच ेआयोजन 

• बाजारपेठांमधे मा�हतीच े�सारण करणे  

• Cनम-शहर/ $युCनसीपाAट/नंा सहभागी क>न घेणे  

• 4थाCनक 4तरावंर/ल मॅरेथॉMसचे आयोजन  

• 4पधाkचे आयोजन  

• रेडीयो / ट/
ह/ टॉक शोजच ेआयोजन 

3. मा�हती �साराचा �कार: 
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हा �कAप राhय सरकार / िजAहा �शासन यासारखे सरकार� घटक, एनआयसी - एसआयओ / डीआयओ, बॅM6स 

आIण पचंायत यानंा सहभागी क>न घेईल. वर उAलेख केलेAया घटकांसोबतच हा �कAप 
यापार/ संघटना, 

बाजारपेठा, 
यापार/ / 
यावसाCयक इ. सारUया एज�सीज ्आIण Cनम-शहर/ / Vामीण जनता, शाळा / कॉलजे 

'वcयाथo आIण म�हला, शेतकर/ आIण अ�धकारह/न घटक यांनाह/ सहभागी क>न घेईल .  

देशातील सव�सामाMय जनतेलाह/ वापर करता येईल अ7या �डिजटल आ�थ�क सेवा आIण Bयांच े�कार वाचकान े

समजावनू Tयावेत हा या हॅMडबुकचा �मुख उRेश आहे. 

4. �डिजटल आ#थ�क सेवा 

�डिजटल आ�थ�क अंतभा�व याचा अथ� असा होतो कl समाजातील अ�धकारह/न घटकाला औपचार/क आ�थ�क सेवांची 

�डिजटल उपल;धता होणे आIण Bयाचा वापर करता येणे. या उRेशा9या पतू�तेसाठ@, hया सेवा देऊ कर8यात 

आलेAया आहेत Bयांना �डिजटल फायनॅM7यल सि
ह�सेस (डीएफएस) असे $हटले गेले आहे. Vाहकां9या 

आव7यकतेनुसार यांची Cन=म�ती कर8यात आलेल/ आहे आIण Vाहकानंा आIण सेवा देऊ कर/त असलेले अ7या 

दोघांनाह/ परवडले अ7या�कारे Bयांची उपल;धताह/ क>न दे8यात आलेल/ आहे. अ7या�कारे असलेAया कोणBयाह/ 

�डिजटल आ�थ�क सेवांमधे तीन घटक महBवाचे असतात: �डिजटल 
यवहारांसाठ@ 
यासपीठ, pरटेल एजंEस आIण 

सहसा मोबाईल फोनसारUया उपकरणाचा Vाहक व एजंEसकडून 
यासपीठाcवारे 
यवहारासाठ@ वापर. 

बॅMक 
यवहारांपासून व�ंचत समाज घटकालाह/ hया साधनामुळे �डिजटल मागाk9या मदतीन ेआ�थ�क सेवा 

मोiया �माणावर उपल;ध होऊ लागलेAया आहेत असे हे एक साधन आहे.  बॅM6स, माय,ोफायनॅMस सं4था, 

मोबाईल सेवा देऊ करणारे आIण थड� पाटq सेवा परुवठा करणारे आता लघु एजंEस9या साखळीcवारे मोबाईल 

फोMस, पॉईMट-ऑफ-सेल उपकरणे यांचा द
ुयासारखा वापर क>न आता पारंपाpरक बॅMकlंगहूनह/ अगद/ सोयी9या, 

�माणा9या आIण कमी sकंमती9या �ाथ=मक आ�थ�क सेवा देऊ करत आहेत.  

या हॅMडबुकमधे hयां9यावर चचा� कर8यात आलेल/ आहे ते डीएफएसच े�मुख �कार खाल/ल�माणे आहेत: 

१. का)�स 

२. युएसएसडी  

३. एईपीएस  

४. युपीआय 

५. वलेॅट 
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4.1. का)�स                                      

 

4.1.1. का)�स 3हणजे काय?   

ह/ सहसा बॅMकांनी जार/ केलेल/ असतात आIण Bयांच ेवगoकरण त ेक7या�कारे जार/ कर8यात आलेले आहे, वापर 

आIण काड�धारकान ेकेलेले पेमट या पा7व�भूमीवर केले जाऊ शकत.े या का#�सचे तीन �कार पडतात : ड*ेबट का#�स, 

,ेडीट का#�स आIण '�पेड का#�स. 

4.1.2. का)�सचे 5व5वध �कार कोणते? 

 

१. 5�पेड का)�स: Vाहका9या बॅMक खाBयातून ह/ का#�स '�-लो# केलेल/ असतात. यांचा वापर मया��दत 

रकमां9या 
यवहारासाठ@ केला जाऊ शकतो. मोबाईल pरचाज�सारखेच यांचहे/ pरचाज� करता येऊ शकत.े यांचा 

वापर सुरtWत असतो.  

 

२. ड8ेबट का)�स: hया बॅMकेमधे Vाहकाच े खात ेअसत े तेथून हे देऊ केले जात ेआIण तेथील बॅMक 

खाBयाशी त ेजोडलेले असते. खातेधारकांना (करंट / से
ह/ंuज / ओ
हरvाwट) ड*ेबट का#�स जार/ केल/ 

जातात आIण Vाहकान ेBयाcवारे केलेAया कोणBयाह/ खचा�चे Bया9या खाBयात लगेचच ड*ेबट टाकले जात.े 

Bया9या / Cत9या बॅMक खाBयामधे जेवढ/ र6कम =शAलक आहे Bया मया�देपयkतच खातेदार या काड�चा वापर 

क>न रोख पसेै काढून घेऊ शकतो. या का#�सचा वापर केवळ एका 
य6तीकडून दसु-या 
य6तीपयkत 

प7ैयां9या देशांतग�त ह4तातंरणासाठ@ह/ केला जाऊ शकतो. 

 

३. :ेडीट का)�स: बॅM6स / आरबीआयन ेअ�धकृत केलेAया सं4थांकडून ह/ का#�स जार/ केल/ जातात. 

याचा वापर देशांतग�त आIण आंतरराS5/य 4तरावरह/ केला जाऊ शकतो(जर त े का#� आंतरराS5/य 

वापरासाठ@ लागू कर8यात आलेले असेल तर). ड*ेबट का#�9या'व>x, ,ेडीट का#�cवारे Vाहक Bया9या बॅMक 

खाBयात =शAलक असलेAया रकमेहून अ�धक र6कमह/ काढू शकतो. परंत,ु ह/ अCतpर6त र6कम sकती 

�माणात काढता येऊ शकेल याची एक 'व=शSट मया�दाह/ �Bयेक ,ेडीट काड�साठ@ Cनि7चत क>न �दलेल/ 

असत.ेकाढलेल/ ह/ अCतpर6त र6कम क7या�कारे परत करता येईल याबRलह/ एक 'व=शSट मया�दा या 

का#�ससाठ@ Cनि7चत केलेल/ असत.े ह/ अCतpर6त र6कम बॅMकेला परत कर8यासाठ@ असलेAया Cनधा�pरत 

कालावधीनतंर काड� जार/ करणा-या9या Cनयमानुसार असलेAया 
याजासह/त बॅMकेला परत केल/ जात.े 
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4.1.3. डे8बट / :ेडीट का)�स कशी वापरावीत? 

 

१. एट/एममधून पसेै काढ8यासाठ@ वापर करणा-यान े Bयाच े / Cतच े ड*ेबट / ,ेडीट काड� आतमधे 

सरकवाव ेआIण बॅMकेन े �दलेला युCनक 'पन नंबर (४ आकडी) टाईप करावा. �Bयेक �दवशी कमाल sकती 

र6कम काढता येऊ शकेल याची मया�दा बॅMकेन ेCनि7चत क>न �दलेल/ असत.े  

 

२. ड*ेबट का#�सcवारे Vाहक एट/एमचा वापर इतरह/ आ�थ�क आIण गैर-आ�थ�क 
यवहारांसाठ@ क> 

शकतो, उदा. बॅMक शाखेला भेट न देता बॅMक खाBयातील =शAलक जाणून घेणे, चके sकंवा रोख भरणा 

करणे, =मनी 4टेटमट =मळवणे इ.  

 

३. महBवा9या pरटेल दकुानांमधे खरेद/ करताना खाल/ल कृती करा: 

 

 

 

4.1.4. मी ह� का)�स का वापरायला हवी आहेत? 

 

• कुठेह/ खरेद/ कर8यासाठ@ आपले काड� वापरा.   

• दकुाने, एट/एम, वलेॅEस, माय,ो एट/ए$स, ऑनलाईन शॉ'पगं येथे पेमEसाठ@ वापरता येते.  

• ड*ेबट आIण ,ेडीट अशी दोMह/ह/ का#�सचा वापर क>न एट/एममधून पसेै काढता येऊ शकतात, व4तूंची, 

पॉईMट-ऑफ-सेल (पीओएस) सेवा आIण ऑनलाईन खरेद/ करता येऊ शकत.े 

• सव� �कार9या युट/=लट/ *बAसचे पेमट कर8यासाठ@ वापर केला जाऊ शकतो 
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• यांचा वापर क>न Vाहक Cतकlटे ('वमान / रेAवे / बस), हॉटेAस बकु क> शकतो आIण रे4टॉरंEसमधेह/ 

Bयांचा वापर करता येऊ शकतो. 

• काड� pरडर / पीओएस यंa असलेAया कोणBयाह/ ठ@काणी कोणBयाह/ सेवेच े पेमट कर8यासाठ@ आपAया 

काड�चा वापर करा. 

 

4.1.5. एखादे काड� कसे �ा=त करावे 

 

कोणBयाह/ साव�जCनक आIण खाजगी Wेaातील बॅMकेमधे ड*ेबट / >पे / ,ेडीट का#� =मळव8यासाठ@ आवदेन सादर 

करता येऊ शकत.े  

• आपAया संब�ंधत बॅMक शाखेमधे आवेदनपa सादर क>न नागर/कांना ड*ेबट काड� =मळू शकते. 

• नागर/क आपले ड*ेबट काड� बदलून Bयाऐवजी >पे का#�स घेऊ शकतात.  

• hया नागर/कांची बॅMक खाती नाह/त अ7यांनी काड� =मळव8यासाठ@ आधी बॅMक खाती उघडावी. 

• सरकार/ आदेशानुसार, सव� जन धन खातेधारकांना >पे का#�स जार/ केल/ जातील. 

 

 

4.2. युएसएसडी (अन?@Aचड� सि=लमटर� सि
ह�स डटेा)  
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4.2.1. युएसएसडी 3हणजे काय? 

 

युएसएसडी $हणजे अन456चड� सि1लमटर/ सि
ह�स डटेा. देशातील �Bयेक नागर/कापयkत बॅMकlंग सेवा घेऊन 

जा8याचा उRेश असलेल/ ह/ सेवा आहे. टे=लकॉम सेवा परुवठादार, मोबाईल हॅMडसेEचा �कार आIण �देश कोणताह/ 

असला तर/ह/ ह/ सेवा एकाच ,माकंाcवारे �Bयेक Vाहकाला बॅMकlंग सेवा उपल;ध होते. ह/ सेवा *९९# या संtW1त 

संकेताकंा9या नॅशनल युCनफाई# युएसएसडी 1लॅटफॉम� (एनयुयुपी) cवारे परुवल/ जाते. याचा वापर >. ५००० �ती 

�दवस �ती Vाहक पेमटसाठ@ करता येऊ शकतो. 

4.2.2. तुमची आवBयकता काय आहे? 

 

• एखाcया बॅMकेतील खात े 

• जीएसएम नेटवक� मधील कोणताह/ मोबाईल फोन  

• Vाहक खाBयासाठ@ बॅMकेमधे न_दणी केलेला मोबाईल ,माकं असावा. 

 

4.2.3. मी ते कसे वापरायला हवे आहे? 

 

१. आपAया बॅMक खाBयाcवारे आपला मोबाईल ,माकं जोड8यासाठ@ आपAया बॅMक शाखेला भेट cया 

(हे एट/एम sकंवा ऑनलाईन करता येऊ शकत)े. 

२. तु$हाला मोबाईल मनी आयडट/फायर (एमएमआयडी) आIण मोबाईल 'पन(्एमपीआयएन) =मळेल. 

३. तुमचा एमपीआयएन लWात ठेवा.4.2.4. यएुसएसडीचे फायदे काय आहेत? 
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4.2.5. युएसएसडी सु5वधा वापरCयाबाबतDया पाय-या 

आपAया फोनव>न आपल/ '�पेड =शAलक तपास8याएवढे हे सोप ेआहे! साधारण मोबाईल फोनव>नह/ 
यवहार 

करणे श6य आहे.  

• आपAया बॅMक खाBयाशी आपला मोबाईल ,माकं जोडा. 

• आपAया फोनव>न *९९# डायल करा. 

• संtW1त नावा9या ठ@काणी आपAया बॅMकेची प�हल/ ३ अWरे sकंवा आयएफएससीची प�हल/ ४ अWरे भरा  

• “फंड-5ाM4फर-एमएमआयडी” हा पया�य Cनवडा. 

• पेईचा मोबाईल ,माकं आIण एमएमआयडी परुवा. 

• रकमेचा आकडा आIण आपला एम'पन ्परुवा, एक 4पेस सोडा आIण मग आपAया खात े,माकंाची अखेरची 

४ अWरे पुरवा. 

वर उAलेख केलेAया पाय-यां�माणे कृती केAयास आपण आपAया प7ैयांच ेह4तांतरण क> शकता. 

4.2.6. उपलFध सेवा:  

4.2.6.1.  गैर-आ#थ�क सेवा: 

 

� खाता IशJलक चौकशी - वापर करणारा Bया9या मोबाईल ,माकंाशी जोडलेAया बॅMक खाBयातील 

उपल;ध =शAलक तपास ूशकतो. 
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� IमLन ?टेटमट - वापर करणारा Bया9या Bया9या मोबाईल ,माकंाशी जोडलेAया बॅMक खाBयाच े

=मCन 4टेटमट �ा1त क>न घेऊ शकतो.  

� एमएमआयडी जाणून Nया *(मोबाईल मनी आयडट�फायर) - मोबाईल बॅMकlंग न_दणी9या वेळी 

बॅMकेन ेखाBयासाठ@ जार/ केलेला एमएमआयडी वापर करणारा जाणून घेऊ शकतो. 

� एम-5पन Lनमा�ण करणे / बदलणे - वापर करणारा एम-'पन (मोबाईल 'पन)्Cनमा�ण क> शकतो / 

बदलू शकतो. हा 'पन ्$हणजे एखाcया संकेताकंासारखाच असतो आIण आ�थ�क 
यवहार अ�धकृत 

कर8यासाठ@ वापरला जाऊ शकतो. 

4.2.6.2.  आ#थ�क सेवा:  

 

� मोबाईल :मांक आQण एमएमआयडी वापRन Lनधीच ेह?तांतर - लाभाथoचा एमएमआयडी आIण मोबाईल 

,माकं यांचा वापर क>न वापर करणारा Cनधीचे ह4तातंरण क> शकतो. 

� आयएफएससी आQण खाता :माकं वापRन Lनधीच े ह?तांतर - लाभाथoचा आयएफएस संकेताकं आIण 

खाता ,माकं परुवनू वापर करणारा Cनधीचे ह4तांतरण क> शकतो. अ�धक मा�हतीसाठ@ आपAया बॅMके9या 

संकेत4थळाला भेट cया. 

 

4.3. एईपीएस (आधार एनेबल पेमट Iस?ट�म) 
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4.3.1. एईपीएस 3हणजे काय? 

एईपीएस $हणजे आधार एनेबAड पेमट =स4ट/म. ह/ एक अशी पेमट सेवा आहे hयाcवारे आधारचा वापर Bयाची / 

Cतची ओळख =सx क>न Bया9याशी / Cत9याशी संब�ंधत आधार एनेबAड बॅMक खाBयामधे �ाथ=मक बॅMक 
यवहार 

क>न बॅMक Vाहकाच े सबल/करण केले जात.े बॅMकlंग कॉरसपॉMडटं (बीसी) / 
ह/एलई9या साहाOयान े

पीओएसमधील (माय,ो एट/एम) बॅMक-टू-बॅMक 
यवहार याcवारे करता येतात. वापर करणा-याने आधार 

,माकंासह Bयाच े/ Cतचे खात ेबॅMकेत sकंवा बीसी / 
ह/एलई9या साहाOयान ेउघडायला हवे. कोणBयाह/ एईपीएस 

क Yामधे कोणBयाह/ 'पन ्sकंवा संकेताकंा=शवाय वापर करणारा sकतीह/ 
यवहार क> शकतो. 

4.3.2. एईपीएस सुR करCयासाठT मी काय करायला हवे आहे?  

एईपीएस 
यवहार कर8यासाठ@ केवळ पढु/ल�माणे आव7यकतांची पतू�ता Vाहकान ेकरणे आहे :- 

• आयआयएन (hया बॅMकेशी Vाहक Cनगडीत आहे Bया बॅMकेची ओळख) 

• आधार ,माकं 

• न_दणी करताना घेतले गेलेले बोटांच ेठसे 

 

4.3.3. मी ते का वापरायला हवे आहे? 

एईपीएसcवारे खाल/ल �कारच ेबॅMक 
यवहार आपण क> शकतो:- 

• =शAलक चौकशी  

• रोख पसेै काढण े 

• रोख भरणा 

• आधार ते आधार Cनधी ह4तातंरण  

• एईपीएसcवारे 4व4त धाMय दकुानांमधे खरेद/ 



 

15 

 

4.3.4. एईपीएस 
यवहारासाठT खाल� दाख5वJया�माणे महUवाDया पाय-या आहेत: 

         

4.3.5. मी ते का वापरायला हवे आहे? 

 

� वापर कर8यास सोपे आIण आधार ,माकं व बोटांचे ठसे परुवनू लाभ घेता येईल असे सुरtWत पेमट 


यासपीठ. 

� �Bयेक 
य6ती9या डमेोVाफlक आIण बायोमे5/क / डोbयातील बबुुळां9या मा�हतीवर आधार/त असAयान े

कोणतीह/ अवैध आIण असBय कृती टाळता येते. 

� एनआरईजीए, सामािजक सुरWा CनवBृतीवेतन, अपंग वxृांच े वेतन इ. सारUया कोणBयाह/ क Y/य sकंवा 

राhय सरकार/ अनुदानां9या लाभासाठ@ आधार काड� अ�धकृतीकरणाcवारे सोयी4कर.  

� बॅMका-बॅMकांमधील अंतग�त कामकाजासाठ@ सुरtWत माग�  

� hयां9यापयkत बॅMका आपAया शाखा नेटवक� cवारे पोहोचलेAया नाह/त अ7या Vाहकानंा आ�थ�क सेवा देऊ 

कर8यासाठ@ बॅMकांना साहाOय करत,े कारण बीसीच े बहुतेक लाभाथo बॅMकर�हत आIण अंडरबॅMक# 

�भागामधे आहेत. 

� सQया या सेवेवर कोणतेह/ 
यवहार शुAक लाग ूनाह/ये.  

� बॅMक खात े,माकं लWात ठेवायची आव7यकता नाह/. 

� hया Vाहकां9या घर/ बायोमे5/क उपकरण आहे त ेसंगणक, एंvॉईडा फोन / टॅबलेEसचा वापर क>न घ}नह/ 


यवहार क> शकतात. ईन*बAट बायोमे5/क उपकरण असलेले काह/ टॅबलेEस उपल;ध आहेत आIण Bयांचा 

वापर 
यवहार कर8यासाठ@ करता येऊ शकतो.  
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4.4. युपीआय (युLनफाईड पेमVस इंटरफेस) 

 

 

 

4.4.1. युपीआय 3हणजे काय? 

 

युपीआय $हणजे युCनफाईड पेमEस इंटरफेस. ह/ एक अशी �णाल/ आहे hयाcवारे 4माट� फोनमाफ� त Bवpरत 

इले65ॉCनक पेमEस पाठवल/ जातात. िजचा वापर बॅMक खाBयामंधे पसेै ह4तातंर/त कर8यासाठ@ केला जात होता Bया  

इ=म�डएट पेमट सि
ह�स (आयएमपीएस) ची ह/ एक सुधाpरत आवBृती आहे. आयएमपीएस �माणेच, युपीआयcवारेह/ 

�दवसा9या कोणBयाह/ वेळेला Cनधी ह4तांतरण सेवा उपल;ध असेल. 

 

• ड*ेबट काड� hया�माणे 4वतंa काड�चा वापर न करता वापर करणा-याची ओळख अ�धकृत करत ेतसेच 

याबाबतीतह/ फोनचा वापर एखाcया साधनासारखा क>न घेत असत.े 

• ३६५ �दवसह/ हे २४x७ काया�िMवत असत.े  

 

4.4.2. तुमची आवBयकता काय आहे? 

� युपीआय ऍि1लकेशन (ऍप) असलेला एखादा 4माट�फोन 

� बॅMक खात े
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4.4.3. ते कBया�कारे काय� करत असते? 

 

युपीआयcवारे ऑनलाईन 
यवहार कर8यासाठ@ ३ सो1या पाय-या असलेल/ �,lया 
 

 

 

4.4.4. Uयाचे घटक आQण फायदे कोणते आहेत? 

 

� युपीआयमुळे वापर करणा-याचे नाव, बॅMक खात े,माकं, आयएफएससी संकेताकं sकंवा बॅMक 

शाखा परुवत बसणे टाळले जात.े 

� ड*ेबट का#�ससारUया भौCतक साधनांचा वापरह/ युपीआयमुळे टळतो. 

� असुरtWत रचनेमुळे hयामधे ऑनलाईन धोके वाढतात अ7या नेट-बॅMकlगंसारUया अनके पाय-

या असलेAया �,lयाह/ करत बस8याची आव7यकता नाह/. 

� अBयतं सोपे ऍि1लकेशन आIण कोणीह/ वाप> शकतो. 

� Bवpरत आIण सुरtWत अ�धकृतीकरण आIण कोठूनह/ करता येत.े  

 

� संपणू�तः कॅशलेस �डिजटल सुरtWततेचे माग� मोकळे होतात. 

� प7ैयांची मागणी करणार/ 'वनतंी (उदा. एखादा ईन
हॉईस) पाठव8यासाठ@ वापर करता येतो. 
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� युट/=लट/ *बAस आIण शाळेची फl भर8यासारखी ऑनलाईन पेमEस कर8यासाठ@ह/ Vाहक 

युपीआयचा वापर क> शकतात. 

 

4.5. ई-वलेॅट 

 

 

4.5.1. ई-वॅलेट 3हणजे काय? 

ई-वलेॅट $हणजे ईले65ॉCनक वलेॅट. हे एक अ7या �कारच े ईले65ॉCनक काड� आहे hयाचा वापर संगणक sकंवा 

4माट�फोनcवारे केलेAया ऑनलाईन 
यवहारांसाठ@ करता येतो. ई-वलेॅटचा वापर ,ेडीट sकंवा ड*ेबट काड�सारखाच 

असतो. पेमट कर8यासाठ@ हे ई-वलेॅट आपAया बॅMक खाBयाशी जोडणे आव7यक असत.े कागद'वरह/त आ�थ�क 


यवहार सुलभ करणे हा ई-वलेॅटचा �मुख उRेश आहे. 
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4.5.2. ई-वॅलेटचे घटक 

 

4.5.3. ते कBया�कारे काय� करत असते? 

सॉwटवअेर आIण मा�हती हे ई-वलेॅटच ेमहBवाचे दोन घटक असतात. 

  

यातील सॉwटवेअर हा घटक 
य6तीगत मा�हती जपून ठेवतो आIण सुरWा आIण डटेाच ेएनs,1शन परुवतो, तर 

मा�हती हा घटक वापर करणा-यान े परु'वलेAया तप=शलांचा एक डटेाबेस असतो, hयामधे Bयाच े नाव, व4त ू

पाठ'व8याचा पBता, पेमटची पxत, पेमट करावयाची र6कम, ,ेडीत sकंवा ड*ेबट काड� तप=शल इ. चा समावेश 

असतो.  

 

4.5.4. मी ई-वलेॅट कBया�कारे वापरावे? 

4.5.4.1.  XाहकांसाठT: 

• आपAया उपकरणावर ऍप डाऊनलोड क>न Tया.  

• योuय ती मा�हती परुवनू साईन-अप ्करा. वापर करणा-याला एक संकेताकं �ा1त होईल. 

• ड*ेबट / ,ेडीट काड� sकंवा नेटबॅMकlगंचा वापर क>न पसेै भरायला सु>वात करा. 

• ऑनलाईन शॉ'पगं झाAयानंतर आपले ई-वलेॅट आपोआपच वापर करणा-याची मा�हती पेमट फॉम�वर भरेल.  
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• एकदा का ऑनलाईन पेमट क>न झाले कl मग वापर करणा-याला इतर कोणBयाह/ संकेत4थळावर ऑड�र 

फॉम� भर8याची आव7यकता नाह/, कारण ह/ मा�हती डटेाबेसमधे सुरtWत ठेवल/ जात ेआIण आपोआपच 

अcययावतह/ केल/ जात.े 

4.5.4.2.  
यापार� वगा�साठT: 

• Bया9या / Cत9या उपकरणावर ऍपचे डाऊनलोडींग क>न घेणे. 

• योuय ती मा�हती परुवनू साईन-अप ्करा. वापर करणा-याला एक संकेताकं �ा1त होईल. 

• 
यापार/ असAयाच े4वतः जाह/र करा. 

• पेमEस ि4वकारणे सु> करा. 

4.5.4.3.  ई-वॅलेटचा वापर सुR करCयासाठT माYयाकडे काय आवBयक आहे? 

१. बॅMक खात े

२. 4माट� फोन 

३. २जी / ३ जी / ४ जी कने6शन  

४. मोफत वलेॅट ऍप 

4.5.4.4.  अवBय करायलाच हवे असे काह� 

� �Bयेक 
यवहाराची Cनय=मत मा�हती एसएमएसcवारे =मळावी यासाठ@ आपAया मोबाईल ,मांकाची 

बॅMकेमधे न_दणी करा. 

� आपला 'पन ्कोणालाह/ सांगू नका. 

� फ6त 'व7वासू 
यापा-यांशीच 
यवहार करा. 

� एट/एममधे असताना आपAया खांcयाव>न वाकून इतर कोणीह/ आपला बॅनक् 
यवहार पहात नाह/ये ना 

याची खाaी करा. 

 

5. 
ह�एलई आQण Uयांची या �कJपातील भूIमका: 
 

खाल/ दश�'वलेAया पाaतेनसुार �=शtWत 
ह/एलई समाज घटकांची Cनवड क>न Bयांच ेएकaीकरण करतील: 

१. पचंायत �CतCनधींशी चचा� क>न �Bयेक कुटंूबातील एका 
य6तीची Cनवड करणे; 

२. �Bयेक सीएससी ४० भाग घेणा-यांवर काय� करेल, �Bयेक घरातून एक 
य6ती $हणजेच �Bयेक 

सीएससी संबं�धत Wेaातील ४० कुटंूबांवर काय� करेल. 

३. �Bयेक सीएससी सरासर/ ४० नागर/कांची कोणतीह/ �डिजटल आ�थ�क सेवा सु> क>न देईल. 
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४. �ती पचंायत सरासर/ १० 
यावसाCयकांना �डिजटल पेमट 
यासपीठ उपल;ध 
हावे आIण खात ेसु> 


हावे याकर/ता साहाOय कर8यासाठ@ 
ह/एलई Bयां9यावर काय� करेल. 

५. िजAहा 4तर आIण सरकार/ घटकांसाठ@ गट 4तरावर/ल �डिजटल आ�थ�क 
यासपीठांबाबतचा 

जाणीव काय�,म. 

६. �=शWण �दAयानंतर नागर/क कॅशलेस सु'वधांचा वापर कर/त असAयाच ेपरुाव े/ न_द/ 
ह/एलईने 

गोळा करा
या. 

७. सीएससी-एसपी
ह/न े'वकसीत केलेAया ऑनलाईन मॉCनटर/गं टूलcवारे या �कAपाशी संब�ंधत सव� 

मा�हती 
ह/एलईने अपलो# करावी. 

 

८. �डिजटल आ�थ�क जाणीव / उपल;धता यांची मा�हती दे8यासाठ@ इतरह/ ना'वMयपणू� 

मागाkचा 
ह/एलईने वापर करावा. Bयासाठ@ 
ह/एलई खाल/ल कृती क> शकत:े 

अ. शाळा / कॉलजेना भेट/ देऊन 'वcया�याkनी साधन े/ तंadान ेि4वकारावे याबRल Bयां9याशी 

चचा� करणे. 

ब. जाणीव Cन=म�ती काय�,मात एनएसएस 4वयंसेवकांच ेसाहाOय घेणे 

क. 4व-साहाOय गट आIण इतर 4वयंसेवी संघटनांच ेएकaीकरण करणे 

ड. 4थाCनक सरकार/ घटकां9या साहाOयाने मॅरेथॉMसच ेआयोजन करणे  
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इ. जाणीव Cनमा�ण कर8यासाठ@ 
यापार/ संघटना / 
यावसाCयक / फेर/वाल ेयां9याशी भेट/ 

घेणे 

फ. बाजारा9या �दवशी फेर/वाले / 'व,ेत ेयां9या भेट/ घेऊन Bयानंा कॅशलेस 
यवहार 

कर8यासाठ@ सWम बन'वणे 

ग. शेतकर/ आIण धाMयमंड�शी संवाद साधणे 

1.1. 
ह�एलई सोसायट�ची भूIमका 
 

• संब�ंधत िजAहे "कॅशलेस" कर8यासाठ@ ह/ 
ह/एलई सोसायट/ मदत करेल, तर पचंायत / 4थाCनक 

�भाग "कॅशलेस" कर8यासाठ@ 
ह/एलई मदत क> शकेल. 

1.2. इ�सट�
हज ्

 

• पचंायत / समाज घटक यांना कॅशलेस कर8याबRल 
ह/एलई आIण संब�ंधत सोसायट/ यांना 

पाpरतो'षके �दल/ जातील. 

1.3. 
ह�एलईसाठT सूचना 
 

• �Bयेक 
यापार/ / 
यावसाCयक / फेर/वाAयान े �डिजटल आ�थ�क तंadान / साधन ेयांचा वापर 

करावा / ि4वकार करावा हा इतर अनेक महBवा9या घटकापंैकl एक आहे. कॅशलेस 
यवहार 

कर8यासाठ@ 
यवहार क Yामंधे एकदा का या सेवा उपल;ध झाAया कl मग नागर/काकंडून Bयाचा 

ि4वकार 
हावा यासाठ@ काम सु> करता येईल. 

• फ6त �डिजटल साधनांcवारेच पेमEस करावीत यासाठ@ नागर/कांना �ोBसाहन / उBतेजना cयायला 

हवी. 

• बहु
यापी �भागाला उRेशून केलेले काय� इतरांना �ोBसाहन दे8याचे काय� करेल / आदश� नमुना 

$हणून ि4वकार कर8याच ेकाय� करेल. 

2. साहा[य 

सीएससी-एसपी
ह/  िजAहा 4तरावर/ल एनआयसीच े िजAहा 
यव4थापक / राhय संघ आIण िजAहा 

मा�हती अ�धकार/ (�ड45/6ट इMफॉम�शन ऑफlसर - �डआयओ) इि1सत Qयेय साQय कर8यासाठ@ आव7यक 

Bया साहाOयाचा परुवठा 
ह/एलई आIण 
ह/एलई सोसायट/ला करतील. 



 

23 

 


ह�एलईने वापरावयाचा फलक: 
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