दरवर्षी काडड द्वारे होणारे हे व्यवहार वाढतच आहे त. त्या अनुर्षंगाने काडड वापरकत्याां ची काडड व्यवहाराची
सुरक्षितता वाढक्षवण्यासाठी ररजवड बँक ऑफ इं क्षडया च्या क्षदशाक्षनदे शानुसार ज्या ग्राहकां नी ०१-०१-२०१९ पासून
एकही ECOM व्यवहार केलेला नाही अशा ग्राहकां चे

ECOM व्यवहार बंद करण्यात आलेले आहे . जर

ग्राहकां ना आपले ECOM व्यवहार चालू करावयाचे असल्यास
१) Google Play Store वर Sarvatra Cardsafe app द्वारे आपण आपले
व्यवहार चालू करू शकतात. अक्षधक माक्षहतीसाठी खाली क्षदलेले screenshot बघा.

२) आपल्या शाखेत संपकड साधून आपण आपले ECOM व्यवहार चालू करू शकतात.

ECOM

क्षडक्षजटल व्यवहारामध्ये वापरात असलेल्या वेगवेगळ्या पेमेंट चॅनल ची थोडक्यात माक्षहती
जाणून घेऊ यात. यामध्ये खालीलप्रमाणे चॅनल उपलब्ध आहे त.
१) ECOM
२) POS
३) IMPS
४) UPI

१) ECOM
इलेक्ट्रॉक्षनक वाक्षणज्य , अथाड त इलेक्ट्रॉक्षनक कॉमसड क्षकंवा इ-कॉमसड म्हणजे इं टरनेट द्वारे
उत्पादन आक्षण सेवां ची करता येणारी खरे दी आक्षण क्षवक्री होय. यात एका व्यापायाड ने
दु सयाड व्यापायाड यसोबत केलेल्या इलेक्ट्रॉक्षनक वाक्षणज्याला क्षबझनेस-टु -क्षबझनेस इलेक्ट्रॉक्षनक
वाक्षणज्य म्हणतात. बी-टू -बी इलेक्ट्रॉक्षनक वाक्षणज्य कधी कधी सवाां साठी खुले असते

, तर

कधी क्षवक्षशष्ट व्यापायायड पयांत क्षसक्षमत असते . एका व्यापायाड णने आपल्या ग्राहकाबरोबर
केलेल्या बी-टू -बी इलेक्ट्रॉक्षनक वाक्षणज्याला क्षबझनेस-टू -कंझुमर इलेक्ट्रॉक्षनक वाक्षणज्य
म्हणतात. ‚ã½ãñ¢ããù¶ã.कॉम सारख्या कंपन्या अशा प्रकारे बी-टू -सी इलेक्ट्रॉक्षनक वाक्षणज्य
करतात. ऑनलाइन खरे दीच्या वेळेस ग्राहक क्षवक्रेत्याच्या संगणकाशी इं टरनेटद्वारे थेट
संपकाड त असतो. त्यात अन्य घटकां ची मध्यस्थी नसते . खरे दी आक्षण क्षवक्री या प्रक्षक्रया
पुणडपणे इं टरनेटवरच पार पडतात.

२) POS

POS म्हणजे Point of Sale. POS मशीन द्वारे आपण ATM, Debit क्षकंवा Credit
काडड द्वारे कोणत्याही व्यक्तीकडून क्षकंवा व्यक्तीला payment घेवू क्षकंवा दे ऊ शकतो.
यात आपल्याला रोख रक्कम ठे वण्याची गरज नसते .

३) IMPS
यात एका बँक खात्यातून दु सयाड च बँक खात्यामध्ये पैसे कधीही पाठवता येऊ शकतात.
मोबाइलच्या माध्यमातून दे खील या सेवेचा वापर करता येतो.

IMPS चा वापर २४ तासात

कधीही आक्षण सुट्टीच्या क्षदवशीही करता येतो. या सेवेचे व्यवस्थापन NPCI द्वारे केले जाते .

IMPS व Mobile Banking सुक्षवधा Android मोबाइलवर वापरण्यासाठी जळगाव
जनता बँकेचे app Google Play Store वर उपलब्ध आहे . JJSB app वापरण्यासाठी
आपल्या शाखेला संपकड साधावा.

४) UPI (Unified Payment Interface)

UPI ही एक अशी व्यवस्था आहे ज्यामुळे अनेक बँकाच्या अनेक खात्यां ना एकाच मोबाइल
अॅप्लिकेशन द्वारे एकत्र आणून सोक्षयस्कर पैसे पाठक्षवणे , रक्कम भरणे , खरे दी एकाच क्षठकाणी
एकाच अॅप मध्ये उपलब्ध होते . सोबतच यामध्ये

peer to peer रक्कम जमा करण्याची

पद्धत ज्यामध्ये सोयीनुसार क्षनयोक्षजत क्षदवशी आक्षण गरजेप्रमाणे रक्कम पाठवली जाते . यूपीआय
वापरण्यासाठी आपणास ATM काडड ची गरज असते .

