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പണം കൈമാറ്റത്തിന് സ്ൈാന് എന് പപ എന്ന
നൂതന മമാകൈല് ആപ്ലിപേഷനുമായി മെഡറല് ൈാങ്ക്
മൈാച്ചി: പണം കൈമാറ്റത്തിന് അതിനൂതന മമാകൈല് ആപ്ലിപേഷനായ
സ്ൈാന് എന് പപ മെഡറല് ൈാങ്ക് അവതരിപ്പിച്ചു. നാഷണല് പപയ്മമന്റ്
പൈാര്പ്പ്പപറഷന് ഓെ് ഇന്ത്യയുമെ എംഡിയും സിഇഒയുമായ എ.പി.പ ാത്തയാണ് സ്ൈാന്
എന് പപ പുറത്തിറേിയത്.
ആളുൈള് തമ്മിലുള്ള പണം കൈമാറ്റത്തിനും മെറുൈിെ വില്പനാാകൈള്,
മറപറാറന്റുൈള്, പ ാം മഡകിവറി, ഇ- മൈാപമഴ്സ്, ൈില് പപയ്മമന്റ് തുെങ്ങി ഏതുതരം
സാമ്പത്തിൈ ഇെപാടുൈളും നികവിലുള്ള എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടുൈളും ഒഴിവാേി നെത്താനാകുന്ന
സംവിധാനമാണിത്. മെഡറല് ൈാങ്ക് സവന്ത്ം നികയ്ക്ക് വിൈസിപ്പിമച്ചടുത്ത സ്ൈാന് എന്
പപ സംവിധാനം ഇത്തരത്തില് ആദ്യപത്തതാണ്. നികവില് ആന്പരായ്ഡ്
പ്ലാറ്റ്പൊമില് കഭ്യമാകുന്ന ഈ സൗജനയ ആപ്ലിപേഷന് തുെര്പ്ന്ന് ്ഒഎസ്,
വിന്പഡാസ്, ബ്ലാൈ്മൈറി എന്നിവയിപകക്കും വയാപിപ്പിക്കും.
സ്മാര്പ്െ് പൊണിമന്റ സൗൈരയങ്ങളും സംവിധാനങ്ങളും യപപയാചിച്ച് ൈവിൈ്
മറസ്പപാണ്സ് ്ൈആ ആര്പ്) പൈാഡിമന്റ കാളിതയവം ഇമ്മീഡിയറ്റ് പപയ്മമന്റ്
സര്പ്വീസിമന്റ
്്എംപിഎസ്)
യത്തരവാദ്ിത്തവം
നാഷണല്
പപയ്മമന്റ്
പൈാര്പ്പ്പപറഷന് ഓെ് ഇന്ത്യയുമെ ്എന്പിസി്) സൗൈരയങ്ങളും മമാകൈല് പിന്നിമന്റ
്എംപിന്) സുരക്ഷിതതവവം ഒത്തുപെര്പ്ത്താണ് ഇത് രൂപൈല്പന മെ്യപമപ്പ്ിരിക്കുന്നത്.
പണം നല്കുന്നയാളിമന്റയും സവീൈരിക്കുന്നയാളിമന്റയും സ്മാര്പ്െ് പൊകളൈളില്
സൗജനയമായി ഡൗണ്പകാഡ് മെയ്മതടുോവന്ന ഈ ആപ്ലിപേഷന് യമെങ്കില് പണം
കൈമാറ്റം സുചമമായി നെത്താം. പണം കഭ്ിപേെ ആള് സ്ൈാന് എന് പപ
ആപ്ലിപേഷനില് കഭ്ിപേെ തുൈ പരഖമപ്പടുത്തുപമ്പാള് ഒരു കഡനാമിൈ് ൈആആര്പ് പൈാഡ്
സൃഷ്ടിേമപ്പടും. പണം നല്പൈെയാള് ഈ പൈാഡ് തമന്റ സ്മാര്പ്െ് പൊണിമക സ്ൈാന്
എന് പപ ആപ്ലിപേഷന് യപപയാചിച്ച് സ്ൈാന് മെയ്ത് എംപിന് പരഖമപ്പടുത്തി പണം
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നല്ൈാന് നിര്പ്പോം നല്ൈിയാല് മാത്രം മതി. യെന് തമന്ന ഇെപാെ് നെക്കുൈയും
ഇരുകൂ്ര്പ്ക്കും ഒപര സമയം ഇെപാടു നെന്നതായുള്ള സപകിാം ൈിട്ടുൈയും മെ.ം.
വയാപാരസ്ഥാപനങ്ങളിലും മറ്റം അെയ്പേെ തുൈ ൈാഷയര്പ് വയാപാരിയുമെ സ്ൈാന്
എന് പപ ആപ്ലിപേഷനില് പരഖമപ്പടുത്തുൈയും തുെര്പ്ന്ന് പമല്പ്പറ നട നെപെിമങ്മങ്ങള്
പൂര്പ്ത്തിയാക്കുൈയുമാണ്
മെപ്യപെത്.
ഇമൈാപമഴ്സ്
മവൈ്കസറ്റൈളിലും
ഇപതപ്രൈാരമാണ് പണം നല്പൈെത്.
മഡൈിറ്റ് ൈാര്പ്ുൈള് യപപയാചിക്കുപമ്പാഴുൊകുന്ന പക ബുദ്ധിമുട്ടുൈളും ഈ
ആപ്ലിപേഷന് യപപയാചിക്കുന്നതിലൂമെ ഇല്ലാതാകുമമന്നതാണ് ഏറ്റവം വകിയ പ്രപതയൈത.
ൈാര്പ്ുൈള് സുരക്ഷിതമായി കൈവാം സൂക്ഷിേണമമന്നതുള്മപ്പമെയുള്ള ൈാരയങ്ങള്
ഇതിനാവായമില്ല. ൈആആര്പ് പൈാും എംപിന്നം യള്ളതിനാല് തിൈച്ചും സുരക്ഷിതമായ
ഇെപാെിമന്റ വിവരങ്ങള് അപപ്പാള്തമന്ന ഇരുകൂ്ര്പ്ക്കും സപകിാമായി കഭ്ിക്കുന്നതും
ഇെപാെിമന്റ സുരക്ഷിതതവം വര്പ്ധിപ്പിക്കുന്ന.
ഇപപ്പാള് മെഡറല് ൈാങ്കിമന്റ ഇെപാടുൈാര്പ്േ് മാത്രമാണ് ഈ സൗൈരയം
കഭ്യമാകുൈ. എന്പിസി്യില് നിന്ന് മപാതുവായ ്എംപിഎസ് പസവനം കഭ്യമാക്കുന്ന
മറ്റ് ൈാങ്കുൈളുമെ ഇെപാടുൈാര്പ്ക്കും ഈ പസവനം കഭ്യമാോന് മെഡറല് ൈാങ്കിനു
പദ്ധതിയുെ്.
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Rajanarayanan N
Assistant General Manager
About Federal Bank:
Federal Bank is a leading Private Sector Bank with a branch network of 1224 branches and 1,479 ATMs spread across the country. The Bank’s
total business mix (deposits + advances) stands at Rs 1.03 Lakh Crore as at March 31, 2014and it has earned a net profit of Rs 838.89 Crore.
Its Capital to Risk weighted Ratio (CRAR) stood at 15.14% at the end of March 31. Federal Bank has its Representative Office at Abu Dhabi that
serves as a nerve centre for NRI customers in the UAE. Federal Bank is transforming itself, keeping its principles intact, into an organization
that offers services beyond par. It has a well defined vision for the future as a guidepost to its progress.
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