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പണം ക ൊടുക്ൊം, വൊങ്ൊം – ഭൊഗം 2: ക ൊർ, കെറ്റ് (കേഖെം) 

സുെിൽ എം എസ്, മൂത്തകുന്നം 

റിസർവ് ബൊകകൊ ക ന്ദ്രസർക്ൊക ൊ വലുത്? 

യൊകതൊരു സംശയവം കവണ്ടൊ, ക ന്ദ്രസർക്ൊർ തകന്ന.  ണ്ടു കതളിവ ളിതൊ: ഒന്ന്, റിസർവ് ബൊകികെ 
തേവെൊയ ഗവർണകറ െിയമിയ്ക്കുന്നതു ക ന്ദ്രസർക്ൊ ൊണ്.  ണ്ട,്  റൻസി കെൊട്ടു ളിൽ ഒപ്പിട്ടി ിയ്ക്കുന്നതു 
റിസർവ് ബൊക് ഗവർണറൊകണകിലും, അവയുകെകയല്ൊം മു ളിൽ വേിയ അക്ഷ ങ്ളിൽ അച്ചെിച്ചു 
വച്ചി ിയ്ക്കുന്നത് ഇതൊണ്: “ഗൊ െീഡ് ബബ ദ കസൻട്രൽ ഗവകെെ്”: ‘കെൊട്ടികെ പണം റിസർവ് ബൊങ്കു 
തന്നികല്കിൽ ഞങ്ൾ തകന്നൊളൊം’ എന്്ന. ക ന്ദ്രസർക്ൊ ികെ ഉറപ്പികെ ബേമൊണു കെൊട്ടു ളുകെ ബേം. 

പ മൊധി ൊ മുള്ള ക ന്ദ്രസർക്ൊർ ഒരു കെൊട്ടിവികെ അച്ചെിച്ചിറക്കുന്നുണ്ട്: ഒരുരൂപൊ കെൊട്്ട. ശക്തി കുറഞ്ഞ 
റിസർവ് ബൊക്  ണ്ടൊയി ത്തികെ കെൊട്ടു ൾ കപൊലും അച്ചെിച്ചിറക്കുകപൊൾ, ശക്തി കൂെിയ 
ക ന്ദ്രസർക്ൊ ിറക്കുന്നതു കവറം ഒരുരൂപൊകെൊട്്ട! വിക ൊധൊഭൊസമൊണിത്. പകക്ഷ, സംഗതി വൊസ്തവം. 
 ണ്ടൊയി ത്തികെ കെൊട്ടു  ിട്ടൊൻ ഇകപ്പൊൾ വിഷമമികല്കിലും ഒരുരൂപൊകെൊട്ടു  ണി  ൊണൊൻ കപൊലും  ിട്ടൊറില്; 
പുതിയതൊയൊലും പഴയതൊയൊലും. എകിലും, പതിെൊയി ം ഒരുരൂപൊകെൊട്ടു ളുമൊയി അക്ൗണ്ടിൽ അെയ്ക്കൊൻ 
കവണ്ടി െൊം ബൊകിൽ കെന്നു യറന്നു എന്നു  രുതു . ഒരുരൂപൊ കെൊട്ടു ളുകെ ക ട്ടു ൾ  ൊണുകപൊകഴയ്ക്കു 
 യൊഷയറകെ മുഖം ഇരുളും: “അകതണ്ണികയടുക്ൊൻ ഇവികെയൊളില്” എന്നു പറഞ്്ഞ സൊക്ഷൊൽ 
ക ന്ദ്രസർക്ൊ ികെ തകന്ന കെൊട്ടുക ട്ടു കള തി സ്ക ിയ്ക്കൊെൊണിെ. 

ആളു ളല്, യന്ത്രങ്ളൊണികപ്പൊൾ കെൊകട്ടണ്ണൊറ്. എത്ര കെൊട്ടു കവണകമകിലും യന്ത്രം എണ്ണിത്തരും. മിക് 
യന്ത്രങ്ളും ഒരു മിെിറ്റുക ൊണ്ട് ആയി ം കെൊട്്ട എണ്ണിത്തീർക്കും. പതിെൊയി ം കെൊകട്ടണ്ണൊൻ പത്തു മിെികറ്റ 
കവണ്ടൂ. ഇത്ത ം വൊദങ്കളൊന്നും അവികെ വിേകപ്പൊ ൊെിെയില്. യന്ത്രം പത്തു മിെികറ്റടുത്തു പതിെൊയി ം 
ഒരുരൂപൊ കെൊകട്ടണ്ണിയൊൽ ബൊകിനു  ിട്ടൊൻ കപൊകുന്ന െികക്ഷപം പതിെൊയി ം രൂപൊ മൊത്രം. എന്നൊൽ, 
എണ്ണുന്നത് ഒരുരൂപൊകെൊട്ടല്,  ണ്ടൊയി ത്തികെ പതിെൊയി ം കെൊട്ടു ളൊകണകികേൊ! ബൊകിനു പത്തുമിെിറ്റു 
ക ൊണ്ടു  ണ്ടു ക ൊെി രൂപയുകെ െികക്ഷപം സവീ  ിയ്ക്കൊെൊകും. ബൊങ്കു ൾക്കു െികക്ഷപങ്ൾ അതയൊവശയമൊണ്. 
കുറഞ്ഞ സമയം ക ൊണ്ടു കൂടുതൽ െികക്ഷപമുണ്ടൊക്ൊെൊയൊൽ അത്രയും െല്ത്. സവൊഭൊവി മൊയും വേിയ 
കെൊട്ടു കളൊെൊയി ിയ്ക്കും അവർക്കു പ്രതിപത്തി. ഒരുരൂപൊകെൊട്ടികെ തി സ ്  ിയ്ക്കുന്ന  ൊഷയർ തകന്ന 
ആദ കവൊകെ എഴുകന്നറ്റു െിന്നൊയി ിയ്ക്കും  ണ്ടൊയി ത്തികെ പതിെൊയി ം രൂപൊകെൊട്ടു ൾ സവീ  ിയ്ക്കുന്നത്! 

സർക്ൊരുക ൊേിയിൽ െിന്നല്പം വിഭിന്നമൊണു ബൊങ്കുക ൊേി. ഓക ൊ വർഷം  ഴിയുകപൊഴും ഓക ൊ ബൊങ്കും 
 ീവെക്ൊരുകെ പ്രതിശീർഷ ഇെപൊടും പ്രതിശീർഷേൊഭവം  ണക്ൊക്കും. 2012-13കേ കദശീയശ ൊശ ി ൾ 
യഥൊക്രമം 12.1 ക ൊെിയും 8.3 േക്ഷവമൊയിരുന്നു. ഈ സൂെി  ളിൽ മുൻെി യികേത്തൊൻ കവണ്ടി ബൊങ്കു ളും 
ബൊങ്കു ീവെക്ൊരും വേിയ തു  ൾക്കു മുൻഗണെ െൽ ികപ്പൊകുന്നതു സവൊഭൊവി മൊണ്. അതുക ൊണ്ട് 
ഒരുരൂപൊകെൊട്ടു കളടുക്ൊൻ  ൊഷയർമൊർ ബവമുഖയം  ൊണിച്ചൊൽ കുറ്റകപ്പടുത്തൊെൊവില്. 

കെൊട്ടികെക്ൊൾ പണി കുറഞ്ഞ പണരൂപങ്ൾ ഇന്നുണ്ട്. കെക്കു തകന്ന ഒരുദൊഹ ണം. വൊസ്തവത്തിൽ 
കെക്ികെൊളം പ്രസിദ്ധിയൊർ ിച്ച മകറ്റൊരു പണരൂപമില്. ഏഷയൊകെറ്റികെ ‘െിങ്ൾക്കുമൊ ൊം 
ക ൊെീശവ െി’കേ ക തൊവൊയ സനൂ   ൊ നു സമ്മൊെത്തു യൊയ ഒരു ക ൊെി രൂപ സുക ഷ് കഗൊപി 
ബ മൊറിയതു കെക്ികെ രൂപത്തിേൊയിരുന്നു. ‘ക ൊൻ ബകെഗൊ  ക ൊഡ്പതി’യിൽ അെിൻ െരുേയും 
സർത്തക്് െരുേയും വി യിച്ചകപ്പൊൾ അമിതൊഭ് ബച്ചൻ അവർക്കു സമ്മൊെിച്ചത് ഏഴു ക ൊെി രൂപയുകെ കെക്.് 
ഇക്ഴിഞ്ഞ യൂ എസ് ഓപ്പൻ കെന്നീസ് ടൂർണകമെിൽ  പ്പു കെെിയ സ്റ്റൊെിസ് േൊസ് വൊവ് റികയ്ക്കു  ിട്ടിയത് 
ഇരുപത്തിമൂന്നു ക ൊെി രൂപയ്ക്കു തുേയമൊയ കഡൊളർ കെക്ൊയിരുന്നു. ക വേം ഒപത  ഇഞ്ചു െീളവം മൂന്ന  ഇഞ്ചു 
വീതിയും മൊത്രമുള്ള കെക്് എന്നു വിളിയ്ക്കകപ്പടുന്ന കെറ  െേൊസ്സു ഷണത്തികെ വിേ ഇരുപത്തിമൂന്നു ക ൊെി 
രൂപകയക്ൊകളകറയുമൊ ൊം. കെക്ികേഴുതൊവന്ന തു യ്ക്ക് ഒക കയൊരു പ ിധികയ ഉള്ളൂ: അക്ൗണ്ടികേ 
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െികക്ഷപം. അക്ൗണ്ടിൽ പണമില്ൊകത കെകക്ഴുതിയൊൽ  ണ്ടുവർഷകത്ത  യിൽ വൊസം പ്രതീക്ഷിയ്ക്കൊം; 
കെക്ികെ തു യുകെ ഇ ട്ടി പിഴയും. 

കെക്ിെികപ്പൊഴും സമ്മൊെദൊെച്ചെങ്ങു ളിൽ സ്ഥൊെമുകണ്ടകിലും, കെൊട്ടിത പണരൂപങ്ളിൽ മുഖയമൊയത് 
എന്ന സ്ഥൊെം  ഴിഞ്ഞ പതിറ്റൊണ്ടിെിെയിൽ അതിനു െഷ്ടമൊയി ിയ്ക്കുന്നു. ഇെർകെറ്റികെ സർവവം 
 ീഴെക്ികക്ൊണ്ടുള്ള വ വൊണ് അതിനു  ൊ ണമൊയത്. 

ക ൊല്കത്ത  ശുവണ്ടിമുതേൊളിയൊയ തകപ്പൻ പിള്ളയിൽ െിന്നു തൃശൂ ികേ കമൊത്തവയൊപൊ ിയൊയ കദവസ്സി 
പതിവൊയി  ശുവണ്ടി വൊങ്ൊറണ്ട്. കദവസ്സിയുകെ പക്ൽ െിന്ന ്കപൊന്നൊെിയികേ  ച്ചവെക്ൊ െൊയ  ൊദറകുട്ടി 
 ശുവണ്ടി വൊങ്ൊറണ്ട്.  ൊദറകുട്ടി കദവസ്സിയ്ക്കും കദവസ്സി തകപ്പൻ പിള്ളയ്ക്കും പണം ക ൊടുക്കുന്നതു പതിവൊണ്. 
കെൊട്ടും കെക്കുമില്ൊകത ആധുെി  ീതിയിൽ ഇകതങ്കെ സൊധിയ്ക്കുകമന്നു കെൊക്ൊം. 

കദവസ്സിയ്ക്കു  ൊെറൊബൊകികെ തൃശൂർ ശൊഖയിലും  ൊദറകുട്ടിയ്ക്കു  ൊെറൊബൊകികെ തകന്ന കപൊന്നൊെി 
ശൊഖയിലുമൊണ് അക്ൗണ്ട് എന്നു  രുതു .  ൊദറകുട്ടി തെിയ്ക്കൊവശയമുള്ള  ശുവണ്ടിയുകെ അളകവത്രകയന്നു 
ക ൊണിലൂകെ കദവസ്സികയ അറിയിയ്ക്കുന്നു, കദവസ്സി അതു കപൊന്നൊെിയികേയ്ക്കു ക ൊടുത്തയയ്ക്കുന്നു. അതു  ിട്ടിയ 
ഉെൻ അതികെ വിേയൊയ മുന്നൂറ രൂപ കദവസ്സിയുകെ അക്ൗണ്ടികേയ്ക്കയയ്ക്കൊൻ  ൊെറൊബൊകികെ കപൊന്നൊെി 
ശൊഖയികേയ്ക്കു  ൊദറകുട്ടി കെല്ലുന്നു, ഒരു കപ-ഇൻ-സ്ലികപ്പടുത്ത് കദവസ്സിയുകെ കപരും അക്ൗണ്ട് െപറകമഴുതുന്നു, 
സ്ലിപ്പും മുന്നൂറ രൂപയും കൂെി  ൊഷയർക്കു ക ൊടുക്കുന്നു,  ൊഷയർ തു  സവീ  ിയ്ക്കുന്നു. 

കദവസ്സിയുകെ അക്ൗണ്ട് തൃശൂർ ശൊഖയിേൊകണകിലും, കപൊന്നൊെി ശൊഖക്ൊർക്് അവരുകെ  പൂട്ടറിൽ 
കദവസ്സിയുകെ അക്ൗകണ്ടടുത്തു തുറന്ന,്  ൊദറകുട്ടി അെച്ചി ിയ്ക്കുന്ന മുന്നൂറ രൂപ അതിൽ അെൊയൊസം വ വ 
കവയ്ക്കൊെൊകും. അവ തു കെയ്തയുെൻ കദവസ്സിയ്ക്കു  ൊെറൊബൊകികെ എസ് എം എസ്സ്  ിട്ടുന്നു: ‘സകതൊഷവൊർത്ത! 
െിങ്ളുകെ അക്ൗണ്ടിൽ മുന്നൂറ രൂപ വന്നി ിയ്ക്കുന്നു.’ അതിെിെയിൽ പണമെച്ച  ൊ യം  ൊദറകുട്ടി കദവസ്സികയ 
വിളിച്ചറിയിച്ചിട്ടുമുണ്ടൊകും. 

 ശുവണ്ടി വൊങ്ിയ വ യിൽ കദവസ്സി തകപ്പൻ പിള്ളയ്ക്കു ആയി ം രൂപ ക ൊടുക്ൊനുകണ്ടന്നും തകപ്പൻ 
പിള്ളയുകെ അക്ൗണ്ട് സിൻഡികക്റ്്റ ബൊകികെ ക ൊല്ം ശൊഖയിേൊകണന്നും  രുതു . കദവസ്സി സിൻഡികക്റ്്റ 
ബൊകികെ തൃശൂർ ശൊഖയിൽ കെല്ലുന്നു. കപ-ഇൻ-സ്ലികപ്പടുത്ത് തകപ്പൻ പിള്ളയുകെ കപരും അക്ൗണ്ട് െപറം 
തു യുകമഴുതി, തു കയൊകെൊപ്പം  ൊഷയർക്കു ക ൊടുക്കുന്നു.  ൊഷയർ പണം സവീ  ിച്ചയുെൻ ശൊഖയികേ 
മറ്റൊക കിലും  പൂട്ടറിൽ തകപ്പൻ പിള്ളയ്ക്കു ക ൊല്ം ശൊഖയിലുള്ള അക്ൗകണ്ടടുത്തു തുറന്ന,് കദവസ്സിയെച്ച 
ആയി ം രൂപ അതിൽ വ വ കവയ്ക്കുന്നു. തകപ്പൻ പിള്ളയ്ക്കും  ിട്ടും, ഒക കസ്സകമ്മസ്സ:് ‘സകതൊഷവൊർത്ത! 
അക്ൗണ്ടിൽ ആയി ം രൂപ വന്നി ിയ്ക്കുന്നു.’ 

തകപ്പൻ പിള്ള  ൊസർകഗൊഡ് സന്ദർശിയ്ക്കുന്നതിെിെയിൽ പേ ിൽ െിന്നൊയി  ണ്ടുേക്ഷം രൂപയ്ക്കു കതൊട്ടണ്ടി 
വൊങ്ികയന്നു  രുതു . പണം ഉെൻ കെൊട്ടൊയി ക ൊടുക്ണം. തകപ്പൻ പിള്ളയുകെ പക്ൽ അത്രയും പണമില്. 
അക്ൗണ്ടിലുണ്ട്, ബ വശം കെക്കുബുക്കുമുണ്ട്. സിൻഡികക്റ്്റ ബൊകിനു  ൊസർകഗൊഡ് ശൊഖയുണ്ട്. തകപ്പൻ 
പിള്ള അവികെയ്ക്കു കെല്ലുന്നു,  ണ്ടുേക്ഷം രൂപയുകെ കെകക്ഴുതികക്ൊടുക്കുന്നു, അതികെ പണം കെൊട്ടുരൂപത്തിൽ 
ആവശയകപ്പടുന്നു.  ൊസർകഗൊഡ് ശൊഖയിലുള്ളവർക്കു തകപ്പൻ പിള്ളകയ തീക  പ ിെയമില്. പകക്ഷ, 
കുഴപ്പമില്, അവർക്കു തകപ്പൻ പിള്ളയുകെ െിത്രവം ഒപ്പികെ മൊതൃ യും കെക്കു െപറം മകറ്റല്ൊ വിവ ങ്ളും 
 പൂട്ടറിൽ  ൊണൊം. അകതല്ൊം പ ികശൊധിച്്ച, ആളിതു തകന്നകയന്നു കബൊദ്ധയകപ്പട്ട കശഷം ശൊഖ കെക്കു 
പൊസ്സൊക്കുന്നു, തകപ്പൻ പിള്ളയ്ക്കു പണം ക ൊടുക്കുന്നു. 

ഇതിൽ െിന്നു െിേ  ൊ യങ്ൾ വയക്തമൊകുന്നുണ്ട്. ഒരു ബൊകികെ ഒരു ശൊഖയിലുള്ള അക്ൗണ്ടിൽ പണമെയ്ക്കൊൻ 
ആ ബൊകികെ മകറ്റതു ശൊഖയിൽ കെന്നൊലും മതി. ഒരു ബൊകികെ ഒരു ശൊഖയിലുള്ള അക്ൗണ്ടിൽ െിന്നു 
പണകമടുക്ൊൻ ആ ബൊകികെ മകറ്റതു ശൊഖയിൽ കെന്നൊലും മതി. െിേ െിയന്ത്രണങ്ളുണ്ടൊ ൊം.  ണ്ടുേക്ഷം 
രൂപ പിൻവേിയ്ക്കൊൻ കെക്കുമൊയി തകപ്പൻ പിള്ള കെല്ലുന്നതു  ൊസർകഗൊഡ്  ില്യിൽകപ്പട്ട ബദിയഡ്ക് 
ശൊഖയിേൊകണന്നും, ബദിയഡ്ക് ശൊഖ വളക കച്ചറിയ ശൊഖയൊകണന്നും  രുതു . കെറശൊഖയൊയതുക ൊണ്ടു 
കപകട്ടന്നു  ണ്ടുേക്ഷം രൂപ ക ൊടുക്ൊൻ അവരുകെ പക്ലുണ്ടൊകയന്നു വ ില്. ഇത്ത ം 
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അവസ്ഥയുണ്ടൊ ൊതി ിയ്ക്കൊൻ കവണ്ടി പേ ശൊഖ ളിലും അെയശൊഖൊകെക്കു ളികേൽ െിയന്ത്രണങ്ൾ 
ഏർകപ്പടുത്തിയിട്ടുകണ്ടന്നു വ ൊം. 

പണം പിൻവേിയ്ക്കേികേൽ മൊത്രമല്, പണമെവികേലും െിയന്ത്രണങ്ളുണ്ടൊ ൊം. തകപ്പൻ പിള്ളയ്ക്കു 
സിൻഡികക്റ്്റ ബൊകികെ ക ൊല്ം ശൊഖയിലുള്ള അക്ൗണ്ടിേെയ്ക്കൊൻ കവണ്ടി കദവസ്സി തൃശൂർ ശൊഖയികേയ്ക്കു 
ക ൊണ്ടു കെല്ലുന്നത് ആയി ം രൂപയല്, പത്തുേക്ഷം രൂപയൊണ് എന്നു സകല്പിയ്ക്കു . ‘ഇകതതൊണു സംഭവം’ 
എന്നു ശൊഖക്ൊർ കദവസ്സികയൊടു കെൊദികച്ചന്നു വ ൊം.  ള്ളപ്പണമിെപൊകെൊന്നുമല്കല്ൊ എന്നു കബൊദ്ധയം 
വരുത്തൊൻ കവണ്ടിയൊയി ിയ്ക്കും കെൊദയങ്ൾ. കെൊദയങ്ൾ പേതു കെൊദിച്ചൊലും പണം സവീ  ിയ്ക്കൊകത ശൊഖ 
മെക്ിവിടു യില്. െികക്ഷപങ്ൾക്ൊയി ബൊങ്കു ൊർ കെകട്ടൊട്ടകമൊെൊറണ്ട്. അതുക ൊണ്ട്, തെികയ വന്നു യറിയ 
െികക്ഷപകത്ത അവക ൊ ിയ്ക്കലും തി സ്ക ിയ്ക്കില്. 

 ണ്ടൊയി ൊമൊണ്ടിനു കതൊട്ടു മുൻപും പിൻപുമുള്ള പതിറ്റൊണ്ടു ളിൽ വിവ സൊകകതി വിദയയിലുണ്ടൊയ മുകന്നറ്റം 
ഇതയയിൽ വേിയ മൊറ്റങ്ളുണ്ടൊക്ി.  പൂട്ടറ ളും ഇെർകെറ്റും പ്രെൊ ത്തിേൊയി. ഇവ  ണ്ടും ബൊകിംഗ് 
കമഖേകയ അെിമുെി മൊറ്റി മറിച്ചു. അതിനു മുപ്, കേഡ് റ ൾ എന്നറിയകപ്പട്ടിരുന്ന ബബന്റു കെയ്ത, ഭൊ ിച്ച 
അക്ൗണ്ടുപുസ്ത ങ്ൾ ബൊങ്കുശൊഖ ളികേ സ്ഥി ം  ൊഴ് െയൊയിരുന്നു. ഇെപൊടു ൊരുകെ അക്ൗണ്ടു ൾ 
കേഡ് റ ളിേൊണുണ്ടൊയിരുന്നത്. അയ്യൊയി ം അക്ൗണ്ടു ളുകള്ളൊരു ശൊഖയിൽ ഇത്ത ം മുപ്പതു-െൊല്പതു 
കേഡ് റ കളകിലും ഉണ്ടൊകുമൊയിരുന്നു.  പൂട്ടറ ൾ കേഡ് റ കള സ്ഥൊെഭ്രഷ്ട ൊക്ി. 

 ണ്ടൊയി ം മുതൽ  ണ്ടൊയി ത്തിപ്പത്തു വക യുള്ള ദശൊബ്ദത്തിൽ ബൊങ്കുശൊഖ ൾ അവയുകെ മുഖയക ന്ദ്രവമൊയി 
ഇെർകെറ്റിലൂകെ ബന്ധകപ്പടുത്തകപ്പട്ടു; ബൊങ്കു ൾ റിസർവ് ബൊങ്കുമൊയും ബന്ധകപ്പടുത്തകപ്പട്ടു. ബൊകിംഗ് 
കമഖേകയ ഒന്നൊക  സംകയൊ ിപ്പിച്ചുക ൊണ്ട് ക ൊർബൊകിംഗ് എകന്നൊരു സംവിധൊെം െിേവിൽ വന്നു. 
കസൻട്രബേസ് ഡ് ഓൺബേൻ റിയൽ ബെം എക്് കെഞ്്ച എന്നതികെ ചുരുക്കപ്പ ൊണു ക ൊർ. ഓക ൊ 
ബൊങ്കുശൊഖയ്ക്കും ഇതയൻ ബ െൊൻഷയൽ സിസ്റ്റം ക ൊഡ് എന്ന ഐ എ ് എസ് ക ൊഡ് േഭിച്ചു. അക്ൗണ്ട് 
െപറികേ അക്ങ്ളുകെ എണ്ണം കൂെി. 

ക ൊർ ബൊകിംഗ് സിസ്റ്റം വരുന്നതിനു മുപ് ഒരു ശൊഖയികേ  സ്റ്റമർ ആ ശൊഖയുകെ മൊത്രം  സ്റ്റമറൊയിരുന്നു; ഒരു 
 സ്റ്റമറകെ അക്ൗണ്ട് ഒരു ശൊഖയികേ പുസ്ത ങ്ളിൽ മൊത്രമൊണുണ്ടൊയിരുന്നത്. അക്ൗണ്ടിൽ 
പണമെയ്ക്കണകമകിലും അതിൽ െിന്നു പണകമടുക്ണകമകിലും  സ്റ്റമർക്് തകെ ശൊഖയിൽത്തകന്ന 
കെകല്ണ്ടിവന്നിരുന്നു. ക ൊർ ബൊകിംഗ് സംവിധൊെം വന്നകപ്പൊൾ അക്ൗണ്ടു ൾ ശൊഖ ളികേ വേിപ്പവം 
 െവമുള്ള കേഡ് റ ളിൽ െിന്നു ബൊങ്കു ളുകെ ആസ്ഥൊെങ്ളിലുള്ള ക ന്ദ്രകസർവറ ളികേയ്ക്കു കുെികയറി. 
 സ്റ്റമർ ഏകതകിലുകമൊരു ശൊഖയുകെ മൊത്രമല്, ബൊകികെ ഒന്നൊക യുള്ള  സ്റ്റമറൊയിത്തീർന്നു. ‘എെികവയർ 
ബൊകിംഗ്’ സൊദ്ധയവമൊയി. 

കസർവർ എതൊകണന്നു കൂെി ഇവികെ സൂെിപ്പിയ്ക്കൊം. ഒന്നികേകറ  പൂട്ടറ കള െിയന്ത്രിയ്ക്കുകന്നൊരു  പൂട്ടറൊണു 
കസർവർ. വീടു ളിലുപകയൊഗിയ്ക്കുന്ന  പൂട്ടറ ൾ കപൊതുവിൽ കഡസ്  ് കെൊപ്പു ൾ എന്നറിയകപ്പടുന്നു. 
കഡസ്കികെ മു ളിലുള്ള  പൂട്ടറ ൾ കഡസ്ക് കെൊപ്പ്  പൂട്ടറ ൾ. കഡസ്ക് കെൊപ്പു ളുമൊയി കസർവറിനു യൊകതൊരു 
സൊമയവമുണ്ടൊകയന്നു വ ില്. അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ചു കവച്ചി ിയ്ക്കുന്ന അേമൊ  കളൊെൊയി ിയ്ക്കും വേിയ കസർവറ ൾക്കു 
സൊമയം. അവയി ിയ്ക്കുന്ന മുറി ൾ ശീതീ  ിച്ചിട്ടുണ്ടൊകും, അവയ്ക്കടുകത്തയ്ക്കുള്ള പ്രകവശെം െിയന്ത്രിതവമൊയി ിയ്ക്കും. 
അടുത്തും അ കേയുമുള്ള അകെ ം കഡസ്ക് കെൊപ്പ്  പൂട്ടറ ൾ കസർവറമൊയി ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടൊകും; 
കസർവറകെ െിയന്ത്രണത്തിേൊയി ിയ്ക്കും അവ പ്രവർത്തിയ്ക്കുന്നതും. കസർവറ ൾ െിയന്ത്രിയ്ക്കുന്ന, 
പ്രകതയ ക ൊേി ൾ െിർവഹിയ്ക്കുന്ന കഡസ്ക് കെൊപ്പ്  പൂട്ടറ ൾ വർക്് കസ്റ്റഷനു ൾ എന്ന കപ ിലും 
അറിയകപ്പെൊറണ്ട്. ബൊകികെ  ൗണ്ടറ ളിൽ െൊം  ൊണുന്ന  പൂട്ടറ ളിൽ മിക്തും വർക്് 
കസ്റ്റഷനു ളൊയി ിയ്ക്കും. 

ഇതയയിൽ കെക്് ഉപകയൊഗത്തിൽ വന്നിട്്ട ഒന്ന  നൂറ്റൊകണ്ടൊളം ആകയകിലും,  ണ്ടു പതിറ്റൊണ്ടു മുമ്പു വക  
പണത്തികെ മുഖയമൊയ രൂപം കെൊട്ടു തകന്നയൊയിരുന്നു. കെക്് ട്രകകഷൻ (ഇകതപ്പറ്റി ഈ കേഖെത്തികെ 
ഒന്നൊം ഭൊഗത്തിൽ വിവ ിച്ചിട്ടുണ്ട്) എന്ന സൊകകതി വിദയ െെപ്പിൽ വന്നകപ്പൊൾ കെക്കു മൊറിക്ിട്ടൊനുള്ള 
 ൊേതൊമസം ഗണയമൊയി കുറയു യും, കെക്കു ൾ കൂടുതൽ പ്രെൊ ം കെടു യും കെയ്തു. ഇതു ബൊകിംഗ് 
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കമഖേയിൽ കെൊട്ടു ളുകെ പ്രസക്തി കുറച്ചു. ഇെർകെറ്റും ക ൊർബൊകിംഗം വന്നകപ്പൊൾ കെക്ികെ പ്രസക്തിയ്ക്കും 
ഇെിവ തട്ടി. ഇരുപതു വർഷത്തിെപ്പുറം കെക്കു െിേവിലുണ്ടൊകുകമൊകയന്നു  ണ്ടറിയണം. കെക്ിനു വംശെൊശം 
സംഭവിയ്ക്കുകന്നകിൽ അതിനുള്ള മുഖയ ൊ ണം കെറ്്റ ബൊകിംഗ്, ഓൺബേൻ ബൊകിംഗ,് ബസബർ ബൊകിംഗ്, 
ഈബൊകിംഗ്, കവബ് ബൊകിംഗ് എകന്നല്ൊമറിയകപ്പടുന്ന ഇെർകെറ്്റ ബൊകിംഗൊയി ിയ്ക്കും. 

കെറ്്റ ബൊകിംഗ് പണം ക ൊടുക്ൽ-വൊങ്േികെ അെൊയൊസമൊക്ിയി ിയ്ക്കുന്നു. സിൻഡികക്റ്്റ ബൊകികെ ക ൊല്ം 
ശൊഖയിൽ തകപ്പൻ പിള്ളയ്ക്കുള്ള അക്ൗണ്ടികേയ്ക്കു പണമയയ്ക്കൊൻ കദവസ്സി ബൊകികെ തൃശൂർ ശൊഖയികേയ്ക്കു 
കെകല്ണ്ടതില്. സവതം വീട്ടികേൊ  െയികേൊ സുഖമൊയിരുന്നുക ൊണ്ട്, ഇെർകെറ്റുകള്ളൊരു  പൂട്ടറപകയൊഗിച്്ച 
തകപ്പൻ പിള്ളയ്ക്കു പണമയയ്ക്കൊൻ കദവസ്സിയ്ക്കിന്നു സൊധിയ്ക്കും. കെറ്്റ ബൊകിംഗിലൂകെ തകെ അക്ൗണ്ടിൽ 
ഇെപൊടു ൾ െെത്തൊൻ കവണ്ടി അതിനുള്ള യൂസർ കെയിമും പൊസ് കവർഡു ളും ആദയം തകന്ന കദവസ്സി 
 ൊെറൊബൊകികെ തൃശൂർ ശൊഖയിൽ െിന്നു വൊങ്ങുന്നു. ബൊകികെ കവബ്ബസറ്റിൽ അവയുപകയൊഗിച്ചു കദവസ്സി 
കേൊഗിൻ കെയ്യുന്നു, തകെ അക്ൗകണ്ടടുത്തു തുറന്ന,് പണമയയ്ക്കേിനുള്ള േിങ്കു ക്ലിക്കു കെയ്യുന്നു. 

തകപ്പൻ പിള്ളയ്ക്കു പണമയയ്ക്കൊെൊകും മുൻപ,് കദവസ്സി തകപ്പൻ പിള്ളകയ ഗണകഭൊക്തൊവ് അഥവൊ 
കബെി ിഷയറി ആയി  ൊെറൊബൊകികെ കവബ്ബസറ്റിൽ   ിസ്റ്റർ കെകയ്യണ്ടതുണ്ട്. ഗണകഭൊക്തൊവികെ കപ ,് 
ബൊകികെ കപ ,് ബൊകികെ ശൊഖയുകെ കപ ,് ശൊഖയുകെ ഐ എ ് എസ് ക ൊഡ് എന്നീ െൊലു വിവ ങ്ളൊണ് 
ഇതിെൊവശയം. ഈ വിവ ങ്ൾ യഥൊവിധി െൽ ിയ കശഷവം, ഗണകഭൊക്തൊവികെ കപരു   ിസ്റ്റർ കെയ്തു 
 ിട്ടൊൻ അല്പസമയം എടുകത്തന്നു വ ൊം. ഈ പ്രക്രിയയ്ക്കു കസ്റ്ററ്്റ ബൊക് െൊലു മണിക്കൂർ എടുക്കുന്നു. എച്്ച ഡി 
എ ് സി ബൊകൊ കട്ട, മുപ്പതു മിെിറ്റു മൊത്രവം. ബൊങ്കുശൊഖ ളുകെ ഐ എ ് എസ് ക ൊഡു ൾ അതതു 
ബൊങ്കു ളുകെ കവബ്ബസറ്റു ളിൽ അെൊയൊസം  കണ്ടത്തൊെൊകും. മറ്റു പേ കവബ്ബസറ്റു ളിലും ഐ എ ് 
എസ് ക ൊഡു ൾ  ൊണൊം. പുതിയ പൊസ്സ്ബുക്കു ളിലും അവയുണ്ട്. 

ഏതൊനും മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ തകപ്പൻ പിള്ളകയ ഗണകഭൊക്തൊവൊയി   ിസ്റ്റർ കെയ്തതൊയുള്ള സകന്ദശം 
കദവസ്സിയുകെ കമൊബബൽ ക ൊണികേത്തും. തുെർന്നു പണമയയ്ക്കൊം. പണമയയ്ക്കൊെൊയി  ൊെറൊബൊകികെ 
കവബ്ബസറ്റിലുള്ള അക്ൗണ്ട്കപ ് കദവസ്സി വീണ്ടും തുറക്കുന്നു. പണമയയ്ക്കേിനുള്ള േികിൽ ക്ലിക്കു കെയ്യുന്നു. 
ഗണകഭൊക്തൊക്ളുകെ േിസ്റ്റ ്എടുക്കുന്നു. േിസ്റ്റിൽ തകപ്പൻ പിള്ളയുകെ കപരുണ്ട,് അതിൽ ക്ലിക്കു കെയ്യുന്നു. ‘കമക് ്
എ ട്രൊൻസൊ ് ഷൻ’ എന്ന േിക് എടുക്കുന്നു, തു കയഴുതൊനുള്ള  ളത്തിൽ ആയി ം രൂപകയന്നു 
ക ഖകപ്പടുത്തുന്നു, ഇെപൊടു ൾക്കു പ്രകതയ മൊയുള്ള പൊസ് കവർഡ ് ക ഖകപ്പടുത്തുന്നു, എസ്സ ്എം എസ്സിലൂകെ 
 ിട്ടുന്ന ഒറ്റത്തവണപ്പൊസ് കവർഡ് ക ഖകപ്പടുത്തുന്നു, സബ ്മിറ്്റ അകല്കിൽ സമൊെമൊയ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്കു 
കെയ്യുന്നു, പണമയയ്ക്കൽ പ്രക്രിയ വി യ  മൊകയന്ന സകന്ദശം സ്ക്രീെിൽ പ്രതയക്ഷകപ്പടുന്നു. 

മു ളിൽ വിവ ിച്ചി ിയ്ക്കുന്ന പ്രക്രിയ തൊതവി മൊയി മൊത്രം ശ ിയൊണ്; പ്രൊവർത്തി തേത്തിൽ, വിഭിന്ന 
ബൊങ്കു ളിൽ വയതയൊസങ്ളുണ്ടൊ ൊം. പകക്ഷ, പണമയയ്ക്കൽ അെൊയൊസം െെക്കും. ബൊക് അക്ൗണ്ടു ളിൽ 
െിന്നു പണമയയ്ക്കുന്നതു വിശദീ  ിയ്ക്കുന്ന വീഡികയൊ ൾ യൂെൂബിലുണ്ട്. അവയിൽ ഒകന്നൊ  കണ്ടൊ എണ്ണം ഒന്നു 
 ണ്ടു തവണ  ണ്ടൊൽ പണമയയ്ക്കൽ അെൊയൊസം െെത്തൊെൊകും. അതുക ൊണ്ട് അത്ത ം 
പ്രൊവർത്തി തേങ്ളികേയ്ക്ക് ഈ കേഖെം  െക്കുന്നില്. പണമയയ്ക്കലു കളത്തുെർന്്ന, അണിയറയ്ക്കു പിന്നിൽ 
െെക്കുന്ന പ്രക്രിയ ൾ വിവ ിയ്ക്കു യൊണ് ഈ കേഖെത്തികെ േക്ഷയം. 

കദവസ്സി തകെ അക്ൗണ്ടിൽ െിന്നു തകപ്പൻ പിള്ളയുകെ അക്ൗണ്ടികേയ്ക്കു കെറ്്റ ബൊകിംഗിലൂകെ 
പണമയച്ചു ഴിഞ്ഞു എന്നു  രുതു .  ൊെറൊബൊകികെ തൃശൂർ ശൊഖയിൽ കദവസ്സിയ്ക്കുള്ള അക്ൗണ്ടിൽ െിന്നു 
പണം സിൻഡികക്റ്്റ ബൊകികെ ക ൊല്ം ശൊഖയിൽ തകപ്പൻ പിള്ളയ്ക്കുള്ള അക്ൗണ്ടികേയ്ക്ക് എങ്കെ 
കെകന്നത്തുന്നു? കദവസ്സി അയച്ച പണം കെക  സിൻഡികക്റ്്റ ബൊകികെ ക ൊല്ം ശൊഖയികേയ്ക്കു കപൊകുന്നില്. 
അല്പം വളഞ്ഞ വഴിയിലൂകെയൊണു പണത്തികെ സഞ്ചൊ ം. അതു ചുരുക്ി വിവ ിയ്ക്കൊം. 

ബൊങ്കു ൾകക്ല്ൊം റിസർവ് ബൊകിൽ അക്ൗണ്ടു ളുണ്ട്, ആ അക്ൗണ്ടു ളിൽ കുകറകയകറ പണം ബൊങ്കു ൾ 
െികക്ഷപിച്ചു കവച്ചിട്ടുമുണ്ട്. കദവസ്സി പണമയയ്ക്കൊനുള്ള െിർകേശം െൽ ിക്ഴിഞ്ഞ ഉെൻ  ൊെറൊബൊകികെ 
ബന്ധകപ്പട്ട ക ന്ദ്രം കദവസ്സിയുകെ അക്ൗണ്ടിൽ ആയി ം രൂപ കുറവ കെയ്യുന്നു. തുെർന്നവർ റിസർവ് 
ബൊകികേകയ്ക്കൊരു സകന്ദശമയയ്ക്കുന്നു: ‘ഞങ്ളുകെ അക്ൗണ്ടിൽ െിന്ന ്ആയി ം രൂപകയടുത്്ത സിൻഡികക്റ്്റ 
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ബൊകിനു ക ൊടുക്കു ; അതവരുകെ ക ൊല്ം ശൊഖയിൽ തകപ്പൻ പിള്ളയ്ക്കുള്ള ഇത്രൊമതു െപർ അക്ൗണ്ടിൽ 
വ വ കവയ്ക്കൊൻ െിർകേശിയ്ക്കു .’ സകന്ദശം ഹ്രസവമൊയി ിയ്ക്കും; അതിൽ ഐ എ ് എസ് ക ൊഡ്, അക്ൗണ്ട് 
െപർ മുതേൊയ വിവ ങ്ൾ അെങ്ിയി ിയ്ക്കും.  

 ൊെറൊബൊകിൽ െിന്നു െിർകേശം  ിട്ടിയ ഉെൻ റിസർവ് ബൊക്  ൊെറൊബൊകികെ അക്ൗണ്ടിൽ െിന്ന ്ആയി ം 
രൂപകയടുത്്ത സിൻഡികക്റ്്റ ബൊകികെ അക്ൗണ്ടിൽ വ വ കവയ്ക്കുന്നു, തു  അവരുകെ ക ൊല്ം ശൊഖയിൽ 
തകപ്പൻ പിള്ളയ്ക്കുള്ള അക്ൗണ്ടിൽ വ വ കവയ്ക്കണകമന്നു െിർകേശിയ്ക്കു യും കെയ്യുന്നു. സിൻഡികക്റ്്റ ബൊക് 
അതനുസ ിച്ചു പ്രവർത്തിയ്ക്കുന്നു. ഐ എ ് എസ് ക ൊഡും അക്ൗണ്ട് െപറമുള്ളതുക ൊണ്ട്, തു  തകപ്പൻ 
പിള്ളയുകെ അക്ൗണ്ടിൽത്തകന്ന വ വ കവച്ചു  ിട്ടുന്നു. 

ഇത്ത ത്തിൽ ബൊങ്കു ൾ വഴി പണമയയ്ക്കൊൻ ഇന്നു െിേ സംവിധൊെങ്ളുണ്ട്: അവ തൊകഴ ക ൊടുക്കുന്നു: 

െൊഷണൽ ഇേ  ്കട്രൊണിക്്  ണ്ട്സ് ട്രൊൻസ്  ർ (എൻ ഇ എ ് െി അഥവൊ കെഫ്്റ്റ) 

റിയൽ ബെം കരൊസ്സ് കസറ്റിൽകമെ് (ആർ റ്റി  ി എസ്) 

ഇവയിൽ െിന്നു വയതയസ്തമൊയ ഒരു സംവിധൊെം കൂെിയുണ്ട്: ഇമ്മീഡിയറ്്റ കപയ് കമെ ്സിസ്റ്റം (ഐ എം പി 
എസ്). 

കെഫ്്റ്റ, ആർ റ്റി  ി എസ് എന്നിവയിലൂകെ റിസർവ് ബൊകികെ പ്രവൃത്തിദിെങ്ളിൽ മൊത്രകമ, പണമയയ്ക്കൊെൊകൂ. 
പ്രവൃത്തിദിെങ്ളിൽത്തകന്ന,  ൊവികേ എട്ടു മുതൽ ബവകുകന്ന ം ഏഴു മണി വക  മൊത്രകമ കെഫ്റ്റു വഴിയുള്ള 
പണമയയ്ക്കൽ െെക്കു യുള്ളൂ; ശെിയൊഴ് െ ൾ പ്രവൃത്തിദിെങ്ളും അവധിദിെങ്ളും ആ ൊറണ്ട്. 
പ്രവൃത്തിദിെങ്ളൊയ ശെിയൊഴ് െ ളിൽ  ൊവികേ എട്ടു മുതൽ ഒരു മണി വക യൊണു കെഫ്റ്റു വഴിയുള്ള 
പണമയയ്ക്കൽ െെക്കുന്നത്. ആർ റ്റി  ി എസ്സിലൂകെയുള്ള പണമയയ്ക്കൽ സൊധൊ ണ പ്രവൃത്തിദിവസങ്ളിൽ 
 ൊവികേ ഒപതു മുതൽ ബവകുകന്ന ം െൊേ  വക യും, പ്രവൃത്തിദിെങ്ളൊയ ശെിയൊഴ് െ ളിൽ ഒപതു മുതൽ 
 ണ്ടു വക യും െെക്കുന്നു. 

പ്രവൃത്തിദിെങ്ളൊയ ശെിയൊഴ് െ ളികേ പ്രവർത്തെസമയം മറ്റു പ്രവൃത്തിദിെങ്ളികേതിനു തുേയമൊ യൊൽ, 
കെഫ്്റ്റ, ആർ റ്റി  ി എസ്സ് എന്നിവയിൽ ശെിയൊഴ് െ ളിലും മറ്റു പ്രവൃത്തിദിെങ്ളികേ സമയക്രമം തകന്ന 
പിന്തുെ ൊൻ റിസർവ് ബൊകികെ െിർബന്ധികയ്ക്കണ്ടിയി ിയ്ക്കുന്നു. 

മു ളിൽ സൂെിപ്പിച്ച സമയങ്ൾ റിസർവ് ബൊകികെതൊണ്. ഈ സംവിധൊെങ്ളുപകയൊഗിച്ചു പണമയയ്ക്കുന്ന 
ബൊങ്കു ളുകെ സമയെിഷ്  ർഷ ൾ വയതയസ്തമൊയി ിയ്ക്കും. ഉദൊഹ ണത്തിെ്, കസ്റ്ററ്്റ ബൊക് ഓ ് ഇതയയിൽ കെറ്്റ 
ബൊകിംഗ് ഉപകയൊഗിച്്ച ഏഴു മണി വക  കെഫ്്റ്റ അയയ്ക്കൊകമകിൽ ആറ  മണി വക  മൊത്രകമ ഐസിഐസിഐ 
ബൊകിൽ കെഫ്റ്റയയ്ക്കൊെൊകൂ. എച്്ച ഡി എ ് സി ബൊകിേൊ കട്ട, ആറ മണി വക  മൊത്രവം. 

ഐ എം പി എസ്സിനു സമയപ ിധി ളില്; അവധിദിെങ്ളിൽകപ്പൊലും ഐ എം പി എസ് വഴിയുള്ള 
പണമയയ്ക്കൽ െിർബൊധം െെക്കും. 

കെഫ്റ്റിലൂകെ അയയ്ക്കുന്ന പണം ഗണകഭൊക്തൊവികെ അക്ൗണ്ടിൽ വ വ കവച്ചു  ിട്ടൊൻ  കണ്ടൊ മൂകന്നൊ 
മണിക്കൂകറടുകത്തന്നു വ ൊം. കെഫ്റ്റുമൊയി ബന്ധകപ്പട്ട  ൊ യങ്ൾ ബ  ൊ യം കെയ്യുകന്നൊരു ശൊഖ ഓക ൊ 
ബൊകിനും മുംബബയിലുണ്ട്; കെഫ്്റ്റ പൂളിംഗ് കസെർ എന്്ന ആ ശൊഖ അറിയകപ്പടുന്നു. കദവസ്സിയുകെ സകന്ദശം 
 ിട്ടിയ ഉെൻ  ൊെറൊബൊകികെ മുംബബയിലുള്ള കെഫ്്റ്റ പൂളിംഗ് കസെറൊണു കദവസ്സിയുകെ അക്ൗണ്ടിൽ െിന്ന ്
ആയി ം രൂപ കുറവ കെയ്യുന്നതും റിസർവ് ബൊകിനു ബന്ധകപ്പട്ട സകന്ദശമയയ്ക്കുന്നതും. 

കെഫ്റ്റുമൊയി ബന്ധകപ്പട്ട  ൊ യങ്ൾ ബ  ൊ യം കെയ്യൊൻ കവണ്ടി മുംബബയിൽ റിസർവ് ബൊകിനുമുകണ്ടൊരു 
പ്രകതയ  ക ന്ദ്രം. അതു കെഫ്്റ്റ ക്ലിയറിംഗ് കസെർ എന്നറിയകപ്പടുന്നു. കദവസ്സിയുകെ പണമയയ്ക്കേിെപൊെിൽ 
 ൊെറൊബൊകികെ കെഫ്്റ്റ പൂളിംഗ് ശൊഖ റിസർവ് ബൊകികെ കെഫ്്റ്റ ക്ലിയറിംഗ് കസെറിെൊണു 
സകന്ദശമയയ്ക്കുന്നത്. 
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‘ഞങ്ളുകെ അക്ൗണ്ടിൽ െിന്ന ്ആയി ം രൂപകയടുത്ത് സിൻഡികക്റ്റ ്ബൊകിനു ക ൊടുക്കു ; അതവരുകെ 
ക ൊല്ം ശൊഖയിൽ തകപ്പൻ പിള്ളയ്ക്കുള്ള ഇത്രൊമതു െപർ അക്ൗണ്ടിൽ വ വ കവയ്ക്കൊൻ െിർകേശിയ്ക്കു ’ എന്ന 
സകന്ദശം  ൊെറൊബൊകികെ കെഫ്്റ്റ പൂളിംഗ് ശൊഖയിൽ െിന്നു  ിട്ടിയ ഉെൻ റിസർവ് ബൊകികെ കെഫ്്റ്റ ക്ലിയറിംഗ് 
ക ന്ദ്രം  ൊെറൊബൊകിനു റിസർവ് ബൊകിലുള്ള അക്ൗണ്ടിൽ െിന്ന ്ആയി ം രൂപകയടുത്്ത, സിൻഡികക്റ്്റ 
ബൊകികെ അക്ൗണ്ടിൽ വ വ കവയ്ക്കുന്നു; അകതൊകെൊപ്പം  ൊെറൊബൊകികെ െിർകേശം സിൻഡികക്റ്്റ 
ബൊകികെ കെഫ്്റ്റ പൂളിംഗ് കസെറിനു ബ മൊറ യും കെയ്യുന്നു. 

റിസർവ് ബൊങ്കു െിർവഹിയ്ക്കുന്ന ഈ ക ൊേിയ്ക്കു കെഫ്്റ്റ കസറ്റിൽകമെ് എന്നു പറയുന്നു. ഇത് ഒരു മണിക്കൂർ ഇെവിട്ടു 
മൊത്രമൊണു റിസർവ് ബൊങ്കു കെയ്യുന്നത്. ഒന്നൊമകത്ത കെഫ്്റ്റ കസറ്റിൽകമെ് എട്ടുമണിയ്ക്കു െെക്കുന്നു.  ണ്ടൊമകത്തത് 
ഒപതുമണിയ്ക്ക്. പന്ത്രണ്ടൊമകത്തതു ബവകുകന്ന ം ഏഴുമണിയ്ക്കു െെക്കുന്നകതൊകെ ഒരു സൊധൊ ണ 
പ്രവൃത്തിദിെത്തികേ കെഫ്്റ്റ കസറ്റിൽകമന്റു ൾ സമൊപിയ്ക്കുന്നു. 

റിസർവ് ബൊകികെ കെഫ്്റ്റ ക്ലിയറിംഗ് കസെറിൽ െിന്ന ് ഒരു ബൊകികെ കെഫ്്റ്റ പൂളിംഗ് ശൊഖയ്ക്കു പണം 
 ിട്ടിക്ഴിഞ്ഞൊൽ, അതു പ മൊവധി  ണ്ടു മണിക്കൂറിെ ം ഗണകഭൊക്തൊവികെ അക്ൗണ്ടിൽ തു  വ വ 
കവച്ചി ിയ്ക്കണം എന്നൊണു െിബന്ധെ. കദവസ്സി  ൊവികേ അയച്ച പണം റിസർവ് ബൊകികെ പതികെൊന്നു 
മണിയ്ക്കുള്ള കസറ്റിൽകമെിലൂകെ സിൻഡികക്റ്്റ ബൊകികെ കെഫ്്റ്റ പൂളിംഗ് ശൊഖയ്ക്കു  ിട്ടിക്ഴിഞ്ഞൊൽ, ഒരു 
മണിയ്ക്കുള്ളിൽ സിൻഡികക്റ്്റ ബൊക് തകപ്പൻ പിള്ളയുകെ അക്ൗണ്ടിൽ പണം വ വ കവച്ചി ിയ്ക്കണം 
എന്നർത്ഥം. 

കെഫ്റ്റിലൂകെ അയച്ചു ഴിഞ്ഞ പണം ഗണകഭൊക്തൊവികെ അക്ൗണ്ടിൽ വ വ കവച്ചു ിട്ടൊൻ മൂന്നു മണിക്കൂകറൊ 
അതിേധി കമൊ കവണ്ടി വ ൊകമകിലും, പ്രൊകയണ ഒകന്നൊന്ന  മണിക്കൂർ മതിയൊ ൊറണ്ട്. കെക്കു 
മൊറിക്ിട്ടൊനുണ്ടൊയിരുന്ന എട്ടുപത്തു ദിവസകത്ത  ൊേതൊമസവമൊയി തൊ തമയം കെയ്യുകപൊൾ കെഫ്്റ്റ എടുക്കുന്ന 
മൂന്നു മണിക്കൂർ സമയം ഒരു തൊമസകമയല് എന്നു കതൊന്നൊകമകിലും, പണമയയ്ക്കുന്നയൊൾ അതയച്ച െിമിഷം 
തകന്ന ഗണകഭൊക്തൊവിനു പണം  ിട്ടു യൊണു കവണ്ടത്. ഒരു മിെിറ്റു കപൊലും തൊമസമുണ്ടൊ ൊകത തകന്ന അതു 
സൊദ്ധയമൊക്കുന്ന സൊകകതി വിദയ ഇന്നു േഭയമൊയതിെൊൽ, അതുപകയൊഗിച്്ച കെഫ്റ്റികെ ഒരു 
തത്സമയകസവെമൊക്ി പ ിഷ്   ിയ്ക്കൊവന്നകതയുള്ളൂ.  ൊേക്രകമണ റിസർവ് ബൊക് ഇതു െെപ്പിൽ 
വരുത്തുകമന്നു പ്രതീക്ഷിയ്ക്കൊം. 

കെഫ്്റ്റ കസറ്റിൽകമന്റു ൾ ഓക ൊ മണിക്കൂറിെവിട്ടു മൊത്രം െെക്കുകപൊൾ ആർ റ്റി  ി എസ്സിൽ ഓക ൊ െിമിഷവം 
കസറ്റിൽകമന്റു െെക്കുന്നു. സകന്ദശം  ിട്ടിയയുെൻ റിസർവ് ബൊക് പണമയച്ചയൊളുകെ ബൊകികെ അക്ൗണ്ടിൽ 
െിന്നു പണകമടുത്ത് ഗണകഭൊക്തൊവികെ ബൊകികെ അക്ൗണ്ടിൽ വ വ കവയ്ക്കുന്നു. തുെർന്നുള്ള 
അ മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഗണകഭൊക്തൊവികെ ബൊക് ഗണകഭൊക്തൊവികെ അക്ൗണ്ടിൽ തു  വ വകവച്ചി ിയ്ക്കണം 
എന്നൊണു റിസർവ് ബൊകികെ െിബന്ധെ. കെഫ്റ്റികെ കസറ്റിൽകമന്റു ൾ  ൊവികേ എട്ടു മുതൽ ബവകുകന്ന ം 
ഏഴു വക , ആക  പതികെൊന്നു മണിക്കൂർ െെക്കുകപൊൾ ആർ റ്റി  ി എസ്സികെത് എഴ  മണിക്കൂർ മൊത്രം 
െെക്കുന്നു. ശെിയൊഴ് െ ളിൽ കെഫ്റ്റും ആർ റ്റി  ി എസ്സും അഞ്ചു മണിക്കൂർ വീതം െെക്കുന്നു; ഇതും മറ്റു 
പ്രവൃത്തിദിെങ്ളികേതികെൊടു തുേയമൊക്ൊനുണ്ട്.  

ഒരു രൂപ മുതലുള്ള ഏതു തു  കവണകമകിലും കെഫ്റ്റു വഴി അയയ്ക്കൊൻ റിസർവ് ബൊക് അനുവദിച്ചിട്ടുകണ്ടകിലും, 
വയതയസ്തബൊങ്കു ൾ അതിനു പ ിധി ൾ ഏർകപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതയയികേ ഏറ്റവം വേിയ ബൊങ്കു ളൊയ കസ്റ്ററ്്റ 
ബൊക് ഓ ് ഇതയയും ഐസിഐസിഐ ബൊങ്കും എച്്ച ഡി എ ് സി ബൊങ്കും കെഫ്റ്റു വഴിയുള്ള പണമയയ്ക്കേിെ് 
ഏർകപ്പടുത്തിയി ിയ്ക്കുന്ന പ ിധി പത്തു േക്ഷമൊണ്. ആർ റ്റി  ി എസ്സ് വഴിയുള്ള പണമയയ്ക്കേിെ് അവർ മൂവരും 
ഏർകപ്പടുത്തിയി ിയ്ക്കുന്ന പ ിധിയും പത്തുേക്ഷം തകന്ന. കസ്റ്ററ്്റ ബൊകിൽ വയൊപൊർ, വിസ്തൊർ എന്നു കപരുള്ള െിേ 
അക്ൗണ്ടു ളുണ്ട്. വയൊപൊർ അക്ൗണ്ടു ളിൽ െിന്നു കെഫ്റ്റും ആർ റ്റി  ി എസ്സും വഴി അപതു േക്ഷം വക  
ട്രൊൻസ്  ർ കെയ്യൊവന്നതൊണ്. വിസ്തൊർ അക്ൗണ്ടു ളിൽ െിന്്ന അഞ്ഞൂറ േക്ഷം വക യും. ഇവ  ണ്ടും 
ക ൊർപ്പകററ്്റ അക്ൗണ്ടു ളൊണ്. ആർ റ്റി  ി എസ്സിൽ  ണ്ടു േക്ഷം രൂപകയക്ൊൾ കുറഞ്ഞ തു  ളുകെ 
ട്രൊൻസ്  ർ അനുവദിച്ചിട്ടില്. 
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മറ്റന്നൊൾ പ്രവൃത്തിദിെമൊകണന്നും അന്ന് ആയി ം രൂപയുകെ ട്രൊൻസ്  ർ െെക്ണകമന്നു കദവസ്സി 
ആരഹിയ്ക്കുന്നുകണ്ടന്നും  രുതു ; അതിനുള്ള െിർകേശം ഓൺബേെൊയി ഇന്നു തകന്ന 
ക ൊടുത്തുകവയ്ക്കൊവന്നതൊണ്. അതിനുള്ള തു  അക്ൗണ്ടിൽ ഒരുക്ി കവച്ചി ിയ്ക്കണം എന്നു മൊത്രം. മറ്റന്നൊൾ 
തകന്ന ബൊക് പണം അയച്ചി ിയ്ക്കും. ഒരു സമീപഭൊവിതീയതിയിൽ െെകക്ണ്ടുന്ന പണമയയ്ക്കൽ ഇകപ്പൊൾത്തകന്ന 
ഏർപ്പൊെൊക്ി കവയ്ക്കൊെൊകും എന്നു ചുരുക്ം. 

ക ൊർബൊകിംഗിൽ ഉൾകപ്പട്ടിട്ടുള്ള എല്ൊ ബൊങ്കുശൊഖ ൾക്കും പ്രകതയ ം െപറ ളുണ്ട്. അവയ്ക്കൊണ് ഐ എ ് 
എസ് ക ൊഡു ൾ എന്നു പറയുന്നത്. പതികെൊന്ന ്അക്ങ്കളൊ അക്ഷ ങ്കളൊ കെർകന്നൊരു െപറൊണ് ഐ 
എ ് എസ് ക ൊഡ്. അതികെ ഇെതറ്റത്തുള്ള െൊേക്ങ്ൾ അക്ഷ ത്തിലുള്ളവയൊയി ിയ്ക്കും; അവ ബൊകികെ 
സൂെിപ്പിയ്ക്കുന്നു. വേതറ്റത്തുള്ള ആകറണ്ണം ബൊങ്കുശൊഖകയ സൂെിപ്പിയ്ക്കുന്നു. ഇവയ്ക്കിെയിലുള്ള പൂ യം 
ഭൊവിഉപകയൊഗത്തിനുള്ളതൊണ്. 

ഒരു ശൊഖയുകെ ഐ എ ് എസ് ക ൊഡ് മകറ്റൊരു ശൊഖയ്ക്കുണ്ടൊവില്. ഐ എ ് എസ് ക ൊഡും അക്ൗണ്ട് 
െപറം ശ ിയൊകണകിൽ തു  വഴികതറ്റികപ്പൊകു യില്; പണം ഉേിഷ് െ അക്ൗണ്ടിൽത്തകന്ന, കൃതയമൊയി 
എത്തികച്ചരുന്നു. കെഫ്റ്റു വഴി അയച്ച പണം എകതകിലും  ൊ ണത്തൊൽ ഗണകഭൊക്തൊവികെ അക്ൗണ്ടിൽ 
വ വകവയ്ക്കൊെൊ ൊകത വന്നൊൽ, ഗണകഭൊക്തൊവികെ ബൊക്  ണ്ടു മണിക്കൂറിെ ം തു  തി ിച്ചയച്ചി ിയ്ക്കണം 
എന്നൊണു െിേവിലുള്ള െിർകേശം; തു  അയച്ചയൊളുകെ അക്ൗണ്ടികേയ്ക്ക് അന്നു തകന്ന അതു മെങ്ികച്ചല്ലും. 
ഇകതൊകക്യൊകണകിലും, കെഫ്റ്റിലൂകെ അയച്ച തു  പേകപ്പൊഴും ദിവസങ്കളൊളം അക്ൗണ്ടിൽ വ വ 
കവയ്ക്കൊകതകയൊ തി ിക കപ്പൊ ൊകതകയൊ ഇരുന്ന സംഭവങ്ളുമുണ്ടൊയിട്ടുണ്ട്. ആർ റ്റി  ി എസ്സു വഴി അയച്ച പണം 
ഗണകഭൊക്തൊവികെ അക്ൗണ്ടിൽ വ വ കവയ്ക്കൊെൊകുന്നികല്കിൽ, അത് ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ 
പണമയച്ചയൊളുകെ അക്ൗണ്ടിൽ തി ിക കയത്തണകമന്നു റിസർവ് ബൊക് െിഷ്  ർഷിയ്ക്കുന്നു. 

കസവിംഗ്സ് ബൊക് അക്ൗണ്ട്,  റെ ്അക്ൗണ്ട് എന്നിവയികേയ്ക്കു മൊത്രമല്, കേൊൺ അക്ൗണ്ടു ളികേയ്ക്കും 
പണമയയ്ക്കൊെൊകും. അയയ്ക്കുന്ന തു  കേൊൺ അക്ൗണ്ടിൽ കശഷിപ്പുള്ള തു കയക്ൊൾ കൂടുതേൊ രുത്. കേൊൺ 
അക്ൗണ്ടികേ ബൊേൻസികെക്ൊൾ ഉയർന്ന തു  അയച്ചുകപൊയൊൽ അതു മെങ്ികപ്പൊകും. 

കദവസ്സിയ്ക്കു  ൊെറൊബൊകികെ തൃശൂർ ശൊഖയിലുള്ള അക്ൗണ്ടിൽ മുന്നൂറ രൂപ അെയ്ക്കൊൻ കവണ്ടി  ൊദറകുട്ടി 
 ൊെറൊബൊകികെ കപൊന്നൊെി ശൊഖയിൽ കെന്നൊൽ മതികയന്നു മു ളികേ ഒരു ഖണ്ഡി യിൽ സൂെിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. 
എന്നൊൽ, സവതം വീട്ടികേൊ  െയികേൊ ഇരുന്നുക ൊണ്ടു തകന്ന കെറ്്റ ബൊകിംഗപകയൊഗിച്്ച, സവതം 
അക്ൗണ്ടിൽ െിന്നു കദവസ്സിയുകെ അക്ൗണ്ടികേയ്ക്ക് അെൊയൊസം പണമയയ്ക്കൊൻ  ൊദറകുട്ടിയ്ക്കൊകും. 
 ൊെറൊബൊകിൽ െിന്നു പണം മകറ്റൊരു ബൊകികേയ്ക്കു കപൊക ണ്ടതില്ൊത്തതുക ൊണ്ട് കെഫ്്റ്റ, ആർ റ്റി  ി എസ്സ ്
എന്നിവയുകെയും ഐ എ ് എസ് ക ൊഡികെയും ആവശയം ഇത്ത ം പണമയയ്ക്കലു ൾക്ില്. ഓക ൊ ബൊങ്കും 
അതികെ ഓക ൊ ശൊഖയ്ക്കും ഐ എ ് എസ് ക ൊഡല്ൊകത്തൊരു ക ൊഡ് െൽ ിയിട്ടുണ്ട്; അതിനു ശൊഖൊ ക ൊഡ് 
എന്നു പറയുന്നു. ബൊകിൽ െിന്നു പുറത്തുകപൊക ണ്ടതില്ൊത്ത പണമയയ്ക്കലു ൾക്കു ശൊഖൊ ക ൊഡ്, 
ഗണകഭൊക്തൊവികെ കപ ,് ഗണകഭൊക്തൊവികെ അക്ൗണ്ട് െപർ എന്നിവ മൊത്രം മതിയൊകും. പണമയച്ചയുെൻ 
ഗണകഭൊക്തൊവികെ അക്ൗണ്ടിൽ വ വ കവച്ചു  ിട്ടു യും കെയ്യും. പ്രവർത്തെസമയങ്ളിൽ മൊത്രകമ ഇതു 
െെക്കൂ എകന്നൊരു പ ിമിതിയുണ്ട്. 

കെഫ്റ്റും ആർ റ്റി  ി എസ്സും വഴിയുള്ള പണമയയ്ക്കലു ൾ െിശ്ചിതദിവസങ്ളിലും െിശ്ചിതസമയങ്ളിലും മൊത്രകമ 
െെക്കു യുള്ളൂ എന്നു മു ളിൽ സൂെിപ്പിച്ചു. ഗണകഭൊക്തൊവികെ അക്ൗണ്ടിൽ പണം വ വ കവച്ചു  ിട്ടൊൻ  ണ്ടു 
മൂന്നു മണിക്കൂകറൊളം തൊമസവമുണ്ടൊകും. ഇത സമയങ്ളിലും ഇത ദിവസങ്ളിലും അവ െെക്കു യില്. 
ഇയ്യികെ ക  ളത്തികേ ബൊങ്കു ൾക്് അഞ്ചവധിദിെങ്ൾ തുെക ത്തുെക   ിട്ടി. ബൊകവധിദിെങ്ളിൽ കെഫ്റ്റും 
ആർ റ്റി  ി എസ്സും പ്രവർത്തിയ്ക്കു യില്, അവ വഴി പണമയയ്ക്കൊകെൊരു മൊർഗവമില്. 

ഇവയിൽ െിന്നു വയതയസ്തമൊണ് ഐ എം പി എസ്സ് എന്ന പണമയയ്ക്കൽ സംവിധൊെം. പ്രവൃത്തിദിെകമകന്നൊ 
അവധിദിെകമകന്നൊ, പ കേകന്നൊ  ൊകവകന്നൊ കെൊക്ൊകത, ഇരുപത്തിെൊലു മണിക്കൂറം പണം അയയ്ക്കൊനും 
സവീ  ിയ്ക്കൊനും ഈ സംവിധൊെം സജ്ജമൊണ്. അയച്ച ഉെൻ പണം ഗണകഭൊക്തൊവികെ അക്ൗണ്ടിൽ വ വ 
കവച്ചു  ിട്ടു യും കെയ്യുന്നു. െിേ ബൊങ്കു ളിൽ ഐ എം പി എസ്സിനു സമയപ ിധി ളുണ്ട.് ഉദൊഹ ണത്തിെ്, 
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 ൊവികേ എട്ടു മുതൽ ബവ ീട്്ട എട്ടു വക  മൊത്രകമ ഐ എം പി എസ്സിലൂകെ പണമയയ്ക്കൊെൊകൂ എന്നു കസ്റ്ററ്്റ ബൊക് 
ഓ ് ഇതയ െിഷ്  ർഷിയ്ക്കുന്നു. ഇത്ത ം െിഷ്  ർഷ ൾ ഐസിഐസിഐ ബൊക്, എച്്ച ഡി എ ് സി ബൊക് 
എന്നിവയ്ക്കില്; ഐ എം പി എസ്സു വഴി എന്നും എകപ്പൊഴും പണമയയ്ക്കൊകമന്ന് അവർ പറയുന്നു.  

കെഫ്റ്റും ആർ റ്റി  ി എസ്സും റിസർവ് ബൊകികെ സംവിധൊെങ്ളൊകണകിൽ, ഐ എം പി എസ്സ് എന്ന 
പണമയയ്ക്കൽ സംവിധൊെം െൊഷണൽ കപയ് കമെസ്് ക ൊർപ്പകറഷൻ ഓ ് ഇതയ (എൻ പി സി ഐ എന്നു 
ചുരുക്കപ്പർ) എകന്നൊരു സ്ഥൊപെത്തികെതൊണ്. റിസർവ് ബൊങ്കു തകന്ന  േം െൽ ിയി ിയ്ക്കുന്ന, േൊകഭച്ഛ 
കൂെൊകത പ്രവർത്തിയ്ക്കുകന്നൊരു സ്ഥൊപെമൊണ് എൻ പി സി ഐ. 

ഒഴിവദിെമൊയൊൽകപ്പൊലും ഇരുപത്തിെൊലു മണിക്കൂറം പണമയയ്ക്കൊകമന്നുള്ളത് ഐ എം പി എസ്സികെ 
വേികയൊരു ബവശിഷ്ടയമൊകണകിലും, അതിലൂകെ അയയ്ക്കൊവന്ന പണത്തിനുള്ള പ ിധി ൾ തൊ തകമയെ 
തൊഴ് ന്നതൊണ്. ഐ എം പി എസ്സിലൂകെ മൂന്നു ത ത്തിൽ പണമയയ്ക്കൊം: 

(1) ഗണകഭൊക്തൊവികെ അക്ൗണ്ട് െപറം ബൊങ്കുശൊഖയുകെ ഐ എ ് എസ് ക ൊഡും ഉപകയൊഗിച്്ച. ഇതു 
കെഫ്റ്റിനു സമൊെമൊണ്. 

(2) കമൊബബൽ െപറം കമൊബബൽ മണി ഐഡെിബ യർ (എം എം ഐ ഡി) എകന്നൊരു 
ഐഡിയുമുപകയൊഗിച്്ച. 

(3) ആധൊർ െപറപകയൊഗിച്്ച. 

ഐ എം പി എസ്സിലൂകെ കമൊബബൽ െപറം എം എം ഐ ഡിയും ഉപകയൊഗിച്്ച അയയ്ക്കുന്നതികെക്ൊൾ വേിയ 
തു  ൾ അക്ൗണ്ട് െപറം ഐ എ ് എസ് ക ൊഡുമുപകയൊഗിച്്ച അയയ്ക്കൊൻ ബൊങ്കു ൾ അനുവദിയ്ക്കുന്നു. 
അക്ൗണ്ട് െപറം ഐ എ ് എസ് ക ൊഡുമുപകയൊഗിച്്ച ഐ എം പി എസ്സിലൂകെ  ണ്ടു േക്ഷം വക  അയയ്ക്കൊൻ 
ഐ സി ഐ സി ഐ ബൊങ്കും എച്്ചഡിഎ ് സി ബൊങ്കും അനുവദിയ്ക്കുകപൊൾ കസ്റ്ററ്്റ ബൊക് അപതിെൊയി ം രൂപ 
വക  മൊത്രം അനുവദിയ്ക്കുന്നു. കമൊബബൽ ക ൊൺ െപറം എം എം ഐ ഡിയുമുപകയൊഗിച്ചു 
പണമയയ്ക്കുകപൊഴുള്ള പ ിധി ൾ ഇതികേകറ തൊഴ് ന്നവയൊണ്: ഐസിഐസിഐ ബൊങ്കു പതിെൊയി ം 
രൂപയും, എച്്ച ഡി എ ് സി ബൊക് അയ്യൊയി ം രൂപയും അനുവദിയ്ക്കുന്നു. ഇക്ൊ യത്തിൽ അല്പം കൂെി ഉദൊ മൊണു 
കസ്റ്ററ്്റ ബൊകികെ െയം: തുെക്ത്തിലുള്ള പതിെൊയി കമന്ന െിബന്ധെയ്ക്കു കശഷം അപതിെൊയി ം രൂപ വക  
അനുവദിയ്ക്കുന്നു. ഐ എം പി എസ്സിനു വയതയസ്തബൊങ്കു ൾ വയതയസ്തപ ിധി ൾ െിശ്ചയിയ്ക്കുകന്നന്നു വയക്തം. 

കെഫ്്റ്റ, ആർ റ്റി  ി എസ്സ് എന്നിവയുപകയൊഗിച്ചുള്ള പണമയയ്ക്കൽ ബൊങ്കു ളുകെ ഒഴിവദിെങ്ളിൽ 
സൊദ്ധയമകല്ന്നി ികയ്ക്ക, ഐ എം പി എസ്സിൽ ബൊങ്കു ൾ അെഞ്ഞു ിെക്കുകപൊൾ കപൊലും ഗണകഭൊക്തൊവികെ 
അക്ൗണ്ടിൽ പണം വ വ കവച്ചു ിട്ടുന്നകതങ്കെ? അതും െിമിഷൊർദ്ധത്തിനുള്ളിൽ! 

കെഫ്്റ്റ, ആർ റ്റി  ി എസ്സ് എന്നിവയുകെ കസറ്റിൽകമന്റു ൾ റിസർവ് ബൊങ്കു െെത്തുന്നു എന്നു മു ളിൽ 
സൂെിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഐ എം പി എസ്സികേ കസറ്റിൽകമന്റു ൾ െെത്തുന്നതു െൊഷണൽ കപയ് കമെസ് ്
ക ൊർപ്പകറഷെൊണ്. അകതങ്കെകയന്നു കെൊക്ൊം. 

 ൊെറൊബൊകികെ തൃശൂർ ശൊഖയിൽ തെിയ്ക്കുള്ള അക്ൗണ്ടിൽ െിന്നു കദവസ്സി സിൻഡികക്റ്്റ ബൊകികെ ക ൊല്ം 
ശൊഖയിൽ തകപ്പൻ പിള്ളയ്ക്കുള്ള അക്ൗണ്ടികേയ്ക്ക് ഐ എം പി എസ്സു വഴി, കെറ്്റ ബൊകിംഗപകയൊഗിച്്ച ഒരു 
ഞൊയറൊഴ് െ ആയി ം രൂപ അയയ്ക്കുന്നു എന്നു  രുതു . ഐ എം പി എസ്സ് സംവിധൊെം സദൊ 
കസവെെി ത ൊണ,്  ൊഗരൂ  ൊണ്. അതുക ൊണ്ട്, ഞൊയറൊഴ് െയൊകണകിലും, കദവസ്സിയുകെ സകന്ദശം  ിട്ടുന്ന 
മൊത്രയിൽ ഐ എം പി എസ്സ് സംവിധൊെം കദവസ്സിയുകെ അക്ൗണ്ടിൽ െിന്ന ്ആയി ം രൂപകയടുക്കു യും 
തകപ്പൻ പിള്ളയുകെ അക്ൗണ്ടിൽ വ വ കവയ്ക്കു യും കെയ്യുന്നു. കെറ്്റ ബൊകിംഗപകയൊഗിച്്ച ഐ എം പി 
എസ്സിലൂകെ പണമയയ്ക്കൊനുള്ള െെപെിക്രമങ്ൾ കെഫ്റ്റിലൂകെയുള്ള പണമയയ്ക്കേിനു സമൊെം തകന്ന. 

ഇവികെകയൊരു ബവെിത്രയമുണ്ട:് കദവസ്സിയുകെ അക്ൗണ്ടിൽ െിന്ന ് ആയി ം രൂപ കപൊകു യും, തകപ്പൻ 
പിള്ളയുകെ അക്ൗണ്ടിൽ തു  വ വ കവച്ചു  ിട്ടു യും കെകയ്തകിലും,  ൊെറൊബൊകിൽ െിന്നു പണം 
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സിൻഡികക്റ്്റ ബൊകികേയ്ക്കു കപൊയിട്ടുണ്ടൊവില്. തികളൊഴ്ച ഉച്ചയ്ക്കു കശഷമൊണു  ൊെറൊബൊകിൽ െിന്നു തു  
സിൻഡികക്റ്്റ ബൊകികേയ്ക്കു കപൊകു . അതു കപൊകുന്നതു റിസർവ് ബൊകികെ ആർ റ്റി  ി എസ്സ് വഴിയുമൊയി ിയ്ക്കും. 
ആർ റ്റി  ി എസ്സിലൂകെയുള്ള കസറ്റിൽകമന്റു െെക്കുന്നതു വക  എൻ പി സി ഐയുകെ ഭൊഗം സം ക്ഷിയ്ക്കൊൻ 
കവണ്ടി ബൊങ്കു ൾ എൻ പി സി ഐയ്ക്കു മുൻകൂട്ടി െികക്ഷപം െൽക ണ്ടതുണ്ട്. 

ആർ റ്റി  ി എസ്സിൽ ബൊങ്കു ളുകെ അക്ൗണ്ടു ളിൽ െിന്നു തു  കളടുത്തു മറ്റു ബൊങ്കു ളുകെ അക്ൗണ്ടു ളിൽ 
വ വ കവയ്ക്കുന്നതു റിസർവ് ബൊകൊണ്. ബൊങ്കു കളൊകെൊപ്പം എൻ പി സി ഐയും ആർ റ്റി  ി എസ്സിൽ 
ഭൊഗഭൊക്ൊണ്. ഐ എം പി എസ്സിൽ െെന്ന ഇെപൊടു ളനുസ ിച്ചു ബൊങ്കു ളിൽ െികന്നടുക്കു യും ബൊങ്കു ൾക്കു 
ക ൊടുക്കു യും കെകയ്യണ്ട തു  ളുകെ  ണക്കു ൾ എൻ പി സി ഐ റിസർവ് ബൊകിനു ബ മൊറന്നു. ഉെൻ 
അവയനുസ ിച്ചു റിസർവ് ബൊക് ആർ റ്റി  ി എസ്സിലൂകെ, പണകമടുക്ൊനുള്ള ബൊങ്കു ളിൽ െിന്നു 
പണകമടുക്കു യും, പണം ക ൊടുക്ൊനുള്ള ബൊങ്കു ൾക്കു പണം ക ൊടുക്കു യും കെയ്യുന്നു. 

സൊധൊ ണ പ്രവൃത്തിദിെങ്ളിൽ ഇത്ത ം കസറ്റിൽകമന്റു ൾ മൂന്നു തവണയും, ശെിയൊഴ് െ  ണ്ടു തവണയും 
െെക്കുന്നു. ഞൊയറൊഴ് െ െെന്ന പണമയയ്ക്കലു ളുകെ വിവ ങ്ൾ തികളൊഴ് െയൊണ് എൻ പി സി ഐ റിസർവ് 
ബൊകിനു ക ൊടുക്കുന്നതും കസറ്റിൽ കെയ്യുന്നതും. ബന്ധകപ്പട്ട കസറ്റിൽകമന്റു െെക്കുന്നതിനു മുമ്പു തകന്ന, 
ഗണകഭൊക്തൊവികെ അക്ൗണ്ടിൽ തു  വ വ കവച്ചു  ിട്ടുകന്നന്നു പ്രകതയ ം പറകയണ്ടതില്കല്ൊ. അയച്ച പണം 
െിമിഷകെ ം ക ൊണ്ടു വ വ കവച്ചു ിട്ടുന്നത് ഐ എം പി എസ്സിനു മൊത്രമുകള്ളൊരു ബവശിഷ്ടയമൊണ്. അതിനു 
കവണ്ടി സൃഷ്ടിയ്ക്കകപ്പട്ടി ിയ്ക്കുന്നതൊണ് എൻ പി സി ഐ. കമൊബബൽ ക ൊൺ െപറപകയൊഗിച്്ച ഐ എം പി 
എസ്സിലൂകെ പണമയയ്ക്കുന്നതു കേഖെത്തികെ ഈ ഭൊഗത്തിൽ പ ൊമർശവിഷയമൊക്ിയിട്ടില്. 

മു ളിൽ സൂെിപ്പിച്ച സംവിധൊെങ്ളുപകയൊഗിച്ചു പണമയയ്ക്കുകപൊൾ കെൊട്ടികെ രൂപത്തിലുള്ള പണം 
സഞ്ച ിയ്ക്കുന്നില്. സഞ്ച ിയ്ക്കുന്നതു സകന്ദശം മൊത്രം. ഇേ  ്കട്രൊണിയ്ക്കേൊയൊണു സകന്ദശങ്ളുകെ സഞ്ചൊ ം: 
അതൊയത്, ഡി ിറ്റൽ രൂപത്തിൽ. അറിയകപ്പട്ടിട്ടുള്ളതിൽ ഏറ്റവമുയർന്ന കവഗം പ്ര ൊശത്തികെതൊണ.് 
ഡി ിറ്റൽ രൂപത്തിലുള്ള സകന്ദശങ്ൾക്് ഇെർകെറ്റികെ ക ബിളു ളിലൂകെ പ്ര ൊശകവഗകത്തൊെ് 
ഏ കദശമടുത്ത കവഗത്തിൽ സഞ്ച ിയ്ക്കൊെൊകുമകത്ര! 

ഭൂകഗൊളത്തികെ മറവശത്തുള്ള അകമ ിക്യിൽ െികന്നൊരു ഈകമയിൽ ഇതയയികേത്തൊൻ കസക്ന്റു ൾ 
മതികയന്നി ികയ്ക്ക, തൃശൂരുള്ള  ൊെറൊബൊകിൽ െികന്നൊരു സകന്ദശം എൻ പി സി ഐ വഴി ക ൊല്ത്തുള്ള 
സിൻഡികക്റ്്റ ബൊകികേത്തൊൻ െിമിഷൊർദ്ധം മതിയൊ ണം. ഇെർകെറ്റികെ കവഗം ഇെിയും പേ മെങ്ങു 
വർദ്ധിപ്പിയ്ക്കൊനുള്ള മൊർഗം ബ്രിട്ടെികേ വിദഗ്ദ്ധർ  ണ്ടുപിെികച്ചന്ന വൊർത്ത ഈയികെ വൊയിച്ചിരുന്നു. കെഫ്്റ്റ 
ഇകപ്പൊകഴടുക്കുന്ന മൂന്നു മണിക്കൂറം, ആർ റ്റി  ി എസ് എടുക്കുന്ന അ  മണിക്കൂറകമല്ൊം ക വേം കസക്ന്റു ൾ 
മൊത്രമൊയി കുറയൊൻ അധി  ൊേം കവണ്ടിവ ില്. 

കെഫ്റ്റും ആർ റ്റി  ി എസ്സും ഐ എം പി എസ്സുകമൊന്നും സൗ െയകസവെങ്ളല്. അവയ്ക്കു ബൊങ്കു ൾ  മ്മീഷൻ 
ഈെൊക്കുന്നുണ്ട്. പണം അക്ൗണ്ടിൽ ഏറ്റവം കവഗം വ വ കവച്ചു  ിട്ടുന്ന ഐ എം പി എസ്സികെ  മ്മീഷൻ 
തൊ തകമയെ ഉയർന്നതൊണ്. മുൻ ൊേങ്ളിൽ കെക്കു മൊറിവ ൊനുണ്ടൊയിരുന്ന  ൊേതൊമസമത്രയും പണം 
െിഷ് ക്രിയമൊയിക്ിെക്കുമൊയിരുന്നു. അക്ൊ യകമൊർത്തൊൽ, ഐ എം പി എസ്സിെ് ഈെൊക്കുന്ന ഉയർന്ന 
 മ്മീഷകെപ്പറ്റി പ ൊതിയ്ക്കിെമില്. 

ബൊക് ഒ ൊൾക്കു വൊയ്പ െൽകുകപൊൾ അതു തി ിച്ചു ിട്ടുകമന്നു ബൊകിെ് ഉറപ്പില്. കുകറകയകറ വൊയ്പ ൾ 
 ിട്ടൊക്െങ്ളൊയിത്തീർന്നു ബൊങ്കു ൾക്കു െഷ്ടം വരുന്നുമുണ്ട്. ഇത്ത ം ആപത്തു ൾ ബൊങ്കു ൾക്കു 
പണമയയ്ക്കൽ  ംഗത്തില്. പണമയയ്ക്കുകപൊൾ,  സ്റ്റമർ സവതം പണമൊണു മകറ്റൊ ൊൾക്കു ബ മൊറൊൻ കവണ്ടി 
ബൊകികെ ഏല്പിയ്ക്കുന്നത്.  സ്റ്റമറകെ അക്ൗണ്ടിൽ െിന്നു പണകമടുത്ത കശഷം മൊത്രകമ, ഗണകഭൊക്തൊവിനു 
ബൊങ്കു ബ മൊറന്നുള്ളൂ. വൊയ്പൊ ംഗത്ത് അഭിമുഖീ  ികയ്ക്കണ്ടി വരുന്ന വിവിധ ത ം ആപത്തു ളികേൊന്നു കപൊലും 
ബൊങ്കു ൾക്കു പണമയയ്ക്കൽ  ംഗത്തു കെ ികെണ്ടി വരുന്നികല്ന്ന വസ്തുത  ണക്ികേടുത്ത്, കൂടുതൽ 
 ൊ യക്ഷമമൊയ കസവെം ബൊങ്കു ൾ ഈ  ംഗത്്ത ഇെപൊടു ൊർക്കു െൽക ണ്ടിയി ിയ്ക്കുന്നു. 



Page 10 of 11 

 

പണമയയ്ക്കേിനു മുൻ ൊേങ്ളിൽ എട്ടും പത്തും ദിവസം കവണ്ടിവന്നിരുന്ന സ്ഥൊെത്തികപ്പൊൾ െിമിഷങ്ൾ 
മൊത്രം മതി. അതു സൊദ്ധയമൊക്ിയി ിയ്ക്കുന്നതു കെറ്്റ ബൊകിംഗൊണ്. കെറ്്റ ബൊകിംഗികെ ഉപയുക്തത 
വലുതൊകണകിലും അതിനുള്ളിലും ആപത്തു പതിയി ിപ്പുണ്ട്. പണം  അക്ൗണ്ടു ളിൽ െിന്നു പണം 
െഷ്ടകപ്പട്ടതൊയുള്ള വൊർത്ത ൾ പത്രങ്ളിൽ ഇെയ്ക്കികെ  ൊണൊറണ്ട്. പണം സു ക്ഷിതകമന്നു  രുതകപ്പടുന്ന 
ബൊക് കവൊൾട്ടിേിരുന്നൊലും വീട്ടികേ സ്റ്റീൽ അേമൊ യിേിരുന്നൊലും കമൊഷണം കപൊകും. കെറ്്റ ബൊകിംഗം 
കമൊഷണത്തിെ് അതീതമല്. സൂക്ഷിച്ചൊൽ ദുഃഖികയ്ക്കണ്ട എന്ന കെൊല്് ഇവികെ പ്രസക്തമൊണ്. കെറ്്റ ബൊകിംഗ് 
സു ക്ഷിതമൊ ൊൻ ഒകട്ടകറ മുൻ രുതലു ൾ ആവശയമൊണ്. അവയിൽച്ചിേതു മൊത്രം തൊകഴ ക ൊടുക്കുന്നു: 

കെറ്്റ ബൊകിംഗിൽ യൂസർ കെയിമിനു പുറകമ, മൂന്നു പൊസ് കവർഡു ളുകെ ആവശയം വ ൊറണ്ട്: ഒന്നൊമകത്ത 
പൊസ് കവർഡ് കേൊഗിൻ കെയ്യൊനും മറ്റു  കണ്ടണ്ണം പണമിെപൊടു ൾ െെത്തൊനും. ഇവയിൽ മൂന്നൊമകത്തത് 
പണമിെപൊടു െെത്തുകപൊൾ മൊത്രം എസ് എം എസ്സിലൂകെ േഭയമൊകുന്ന, ഓ െി പി എന്ന ചുരുക്കപ്പ ിൽ 
അറിയകപ്പടുന്ന വൺ ബെം പൊസ് കവർഡ് അഥവൊ ഒറ്റത്തവണപ്പൊസ് കവർഡ് ആണ്. ആദയകത്ത  കണ്ടണ്ണം 
ഹൃദിസ്ഥമൊക്കു യും  ഹസയമൊയി സൂക്ഷിയ്ക്കു യും ഇെയ്ക്കികെ മൊറ്റു യും കവണം. മൊസത്തികേൊ ിയ്ക്കൽ മൊറ്റിയൊൽ 
മതികയന്നു െിേയിെങ്ളിൽ എഴുതിക്ൊണൊറണ്ട്. അക്ൗണ്ടിലുള്ള പണം െമുകക്ത്രകത്തൊളം 
വിേകപ്പട്ടതൊകണന്നതികെ അെിസ്ഥൊെത്തിൽ കവണം പൊസ് കവർഡ് മൊറ്റത്തികെ ആവർത്തെം. 
അതിസപന്നെൊയ മുക ഷ് അംബൊെിയ്ക്ക് ഒരു ക ൊെി രൂപ കപൊലും െിസ്സൊ മൊയി ിയ്ക്കൊം. പകക്ഷ, 
സൊധൊ ണക്ൊ ൊയ െമുക്കു പതിെൊയി ം രൂപ കപൊലും വലുതൊണ്, വിേകപ്പട്ടതൊണ്. അക്ൗണ്ടിലുള്ള തു  
െമുക്കു വിേകപ്പട്ടതൊകുകപൊൾ െമ്മുകെ പൊസ് കവർഡ് മൊറ്റത്തിനു കവഗം കൂെണം. 

ഓക ൊ തവണ പൊസ് കവർഡ് അെിച്ചു ഴിയുകപൊഴും ‘പൊസ് കവർഡ് ഓർത്തുകവയ്ക്കകട്ട’ എന്നു ബ്രൗസർ െകമ്മൊടു 
കെൊദിയ്ക്കും. െമ്മുകെ മറപെി കവണ്ട എന്നു തകന്നയൊയി ിയ്ക്കണം. ബ്രൗസർ അത്ത ം കെൊദയങ്ൾ 
കെൊദിയ്ക്കൊതി ിയ്ക്കൊനും, ബ്രൗസർ െമ്മുകെ പൊസ് കവർഡു ൾ ഓർത്തുകവയ്ക്കൊതി ിയ്ക്കൊനുമുള്ള ഓപ് ഷൻ 
ബ്രൗസറ ളിൽത്തകന്നയുണ്ട്; െൊം അവയുപകയൊഗിയ്ക്കണം. െൊമുപകയൊഗിയ്ക്കുന്ന  പൂട്ടർ സവതമൊകണകിലും 
അകല്കിലും, കെറ്്റ ബൊകിംഗികെ പൊസ് കവർഡു ൾ െമ്മുകെ ഓർമ്മയിൽ മൊത്രകമ ഉണ്ടൊ ൊവൂ, ബ്രൗസറികെ 
ഓർമ്മയിലുണ്ടൊ രുത്. 

കെറ്്റ ബൊകിംഗ് െെത്തണകമകിൽ ഈകമയിൽ ഐഡിയുണ്ടൊ ണം, ഈകമയിൽ ഐഡികയ ബൊക് 
അക്ൗണ്ടുമൊയി ബന്ധകപ്പടുത്തു യും കവണം. ബൊകിൽ െിന്ന ്ഇെയ്ക്കികെ ഈകമയിലു ൾ ഈ ഈകമയിൽ 
ഐഡിയികേയ്ക്കു വന്നുക ൊണ്ടി ിയ്ക്കും. ബൊങ്കുമൊയി ബന്ധകപ്പടുത്തിയി ിയ്ക്കുന്ന ഈകമയിൽ ഐഡി ബൊക് 
അക്ൗണ്ടികെൊളം തകന്ന ശ്രദ്ധയർഹിയ്ക്കുന്നു. 

ഈകമയിലു ൾ കപൊതുവിൽ സു ക്ഷിതമല്. ഈകമയിൽ എന്ന സൊകകതി വിദയ  കണ്ടത്തിയ ശിവ 
അയ്യൊദബ  ഇതയൻ വംശ െൊയിരുകന്നകിലും, അകേഹം അകമ ിക്യിൽ ബഹസ്കൂൾ 
വിദയൊർത്ഥിയൊയി ികയ്ക്കയൊണതു സൊധിച്ചത്. അങ്കെ, ഈകമയിൽ  േകമടുത്തത് അകമ ിക്യിേൊകണകിലും, 
അകമ ിക്ക്ൊരുകെ ഈകമയിലു ൾ കപൊലും ‘ഹൊക്്’ കെയ്യകപ്പടുന്ന ഇക്ൊേത്തു സൊധൊ ണക്ൊ ൊയ െമ്മുകെ 
ഈകമയിേികെ സു ക്ഷിതതവം എത്രകത്തൊളമുണ്ടൊകുകമന്ന ്ഊഹിയ്ക്കൊവന്നകതയുള്ളൂ. 

എകിലും ഈകമയിേികെ സു ക്ഷയ്ക്കൊയി െമുക്കു കെയ്യൊെൊകുന്നകതൊകക് കെയ്യു . ബൊക് അക്ൗണ്ടുമൊയി 
ബന്ധകപ്പടുത്തിയിട്ടുള്ള ഈകമയിേികെ പൊസ് കവർഡ്  ഹസയമൊയി സൂക്ഷിയ്ക്കു യും ഇെയ്ക്കികെ 
മൊറ്റികക്ൊണ്ടി ിയ്ക്കു യും കവണം. ബൊങ്കുമൊയുള്ള  ത്തിെപൊടു ൾക്് ഈകമയിൽ ഉപകയൊഗിയ്ക്കുന്നതിനു പ  ം, 
ബൊകികെ കവബ്ബസറ്റിൽ സവതം അക്ൗണ്ട്കപ ിലുള്ള കമകസ്സ  ്കബൊക്് ഉപകയൊഗിയ്ക്കുന്നതൊണു കൂടുതൽ 
സു ക്ഷിതം. 

 പൂട്ടർ സവതമൊകണകിലും അകല്കിലും കെറ്്റ ബൊകിംഗ് ഇെപൊടു ൾ െെത്തുന്നത് ബ്രൗസറികെ ‘ബപ്രവറ്്റ 
വിൻകഡൊ’ ഉപകയൊഗിച്ചുക ൊണ്ടൊയി ിയ്ക്കണം. െൂ ഇൻബപ്രവറ്്റ വിൻകഡൊ, െൂ ഇൻക ൊഗ് െികറ്റൊ വിൻകഡൊ 
എന്നുകമല്ൊം ഇതറിയകപ്പെൊറണ്ട്. കെറ്്റ ബൊകിംഗിെ് ബപ്രവറ്്റ വിൻകഡൊ ഉപകയൊഗിയ്ക്കുകപൊൾ ബൊക് 
അക്ൗണ്ടുമൊയി ബന്ധകപ്പട്ട യൂ ആർ എല്ലു ൾ ബ്രൗസറിൽ ‘ഹിസ്റ്ററിയുകെ’ രൂപത്തിൽ കശഖ ിയ്ക്കകപ്പടു യില്. 
അതുക ൊണ്ടവ മറ്റുള്ളവർക്കു  കണ്ടത്തൊനുമൊവില്. 
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കെറ്്റ ബൊകിംഗ് ഇെപൊടു ൾക്ൊയി െൊം ബപ്രവറ്്റ വിൻകഡൊ ഉപകയൊഗിയ്ക്കൊൻ മറന്നുകപൊകയന്നു  രുതു . 
ബപ്രവറ്റല്ൊത്ത വിൻകഡൊ ഉപകയൊഗിച്ചുകപൊകയകിൽ കെറ്്റ ബൊകിംഗ് ഇെപടു ൾ െെത്തിക്ഴിഞ്ഞയുെൻ 
‘ ൺകട്രൊൾ ഷിഫ്്റ്റ ഡിേീറ്്റ’ എന്ന  ീ  മൊന്റുപകയൊഗിച്്ച ‘ഹിസ്റ്ററി’ മുഴുവൻ െീക്ം കെയ്യണം. ഇതു 
െിർബന്ധമൊയും കെയ്യണം;  പൂട്ടർ സവതമൊകണകിലും അകല്കിലും. 

അക്ൗണ്ടുള്ള ബൊകികെ കെറ്്റ ബൊകിംഗിനുള്ള യൂ ആർ എൽ ഓർമ്മയിൽ കവയ്ക്കണം. കസ്റ്ററ്്റ ബൊക് ഓ ് 
ഇതയയുകെത് ഒരുദൊഹ ണമൊയിപ്പറയൊം: https://www.onlinesbi.com/  ഇതിൽ എച്്ച, െി, െി, പി എന്നീ 
അക്ഷ ങ്ൾക്കു കശഷം എസ് ഉണ്ടൊകയ തീരൂ. ബൊങ്കു ളുകെ കെറ്്റ ബൊകിംഗിനുള്ള േിങ്കു ളിൽ ഇപ്പറഞ്ഞ എസ് 
ഉണ്ട്. എസ് ഉയർന്ന സു ക്ഷിതതവകത്ത സൂെിപ്പിയ്ക്കുന്നു: ‘കസക യൊർഡ’്. ബ്രൗസറിനും അതിലൂകെ െൊം 
സന്ദർശിയ്ക്കുന്ന കവബ്ബസറ്റിനും ഇെയിലുള്ള സകന്ദശങ്ൾ ബഹുഭൂ ിപക്ഷം കപർക്കും മെസ്സിേൊക്ൊെൊ ൊത്ത 
ബസ ർകെക്്റ്്റ എന്ന ക ൊഡുഭൊഷയികേയ്ക്കു കമൊഴിമൊറ്റം കെയ്യകപ്പട്ടവയൊയി ിയ്ക്കും എന്നൊണ് എസ്സു െൽകുന്ന 
സൂെെ. െമ്മുകെ പൊസ് കവർഡ് കെൊർത്തികയടുക്ൊെൊയി ബൊകികെതിനു സൊമയമുള്ള യൂ ആർ എല്ലു ൾ 
കപൊതിവകന്നന്നു വ ൊം. അവ ഉപകയൊഗിയ്ക്കരുത്. എസ് ഇല്ൊത്തവ പ്രകതയ ിച്ചും. 

സവതം കമൊബബൽ ക ൊണികെ അക്ൗണ്ടുമൊയി ബന്ധിപ്പിയ്ക്കു . അക്ൗണ്ടിൽ െിന്നു 
പിൻവേിയ്ക്കലുണ്ടൊകുകപൊകഴൊകക്, അത് ഏതു ത ത്തിലുള്ളതുമൊ കട്ട, അതു സംബന്ധിച്ച സകന്ദശം െമ്മുകെ 
കമൊബബൽ ക ൊണിൽ ഉെൻ വ ണം. വർഷം കതൊറം ഇതിനുള്ള  ീസ് ബൊക് ഈെൊക്കുകമകിലും, െമ്മുകെ 
പണത്തികെ സു ക്ഷകയക്രുതി, ആ  ീസ് സസകതൊഷം ക ൊടുക്ൊൻ തയ്യൊറൊകു  തകന്ന. 

ഭൂ ിഭൊഗം കപരും കെറ്്റ ബൊകിംഗിലൂകെ പണമയയ്ക്കുന്നതു കസവിംഗ്സ് അക്ൗണ്ടിൽ െിന്നൊണ്. തട്ടിപ്പു ൾക്കു 
കൂടുതൽ ഇ യൊകുന്നതും കസവിംഗ്സ് അക്ൗണ്ടു ൾ തകന്ന. കസവിംഗ്സ് അക്ൗണ്ടിൽ അതയൊവശയത്തിനുള്ള 
പണം മൊത്രം സൂക്ഷിയ്ക്കുന്നതൊവം െല്ത്. ഉെൻ ആവശയം വ ികല്ന്നു കതൊന്നുന്ന തു  
വിവിധ ൊേയളവ ളികേയ്ക്കുള്ള സ്ഥി െികക്ഷപങ്ളൊയി സൂക്ഷിയ്ക്കണം. കസ്റ്ററ്്റ ബൊക് ഓ ് ഇതയ, 
ഐസിഐസിഐ ബൊക്, എച്്ചഡിഎ ് സി ബൊക് എന്നിവയിൽ ഏഴു ദിവസകത്തയ്ക്കു കപൊലും െികക്ഷപം 
െെത്തൊം. ഇത്ത ം െികക്ഷപങ്ളും കെറ്്റ ബൊകിംഗിലൂകെത്തകന്ന െെത്തൊവന്നതൊണ്. ആവശയം വരുകപൊൾ 
സ്ഥി െികക്ഷപങ്ൾ കെറ്്റ ബൊകിംഗിലൂകെത്തകന്ന കക്ലൊസു കെയ്യു യും കെയ്യൊം.  

‘പറഞ്ഞ വൊക്കും എറിഞ്ഞ  ല്ലും തി ിച്ചുവിളിയ്ക്കൊെൊവില്’ എകന്നൊരു കെൊല്ലുണ്ട്. വൊക്കും  ല്ലും മൊത്രമല്, കെഫ്്റ്റ, 
ആർ റ്റി  ി എസ്സ്, ഐ എം പി എസ്സ് എന്നിവയിലൂകെ അയച്ചുകപൊയ പണവം തി ിക  വിളിയ്ക്കൊെൊവില്. 
സകന്ദശങ്ൾ ഇേ  ്കട്രൊണിക്് രൂപത്തിൽ അതികവഗം സഞ്ച ിയ്ക്കുന്നതുക ൊണ്ട്, ഈ മൊദ്ധയമങ്ൾ വഴി പണം 
അയച്ചുകപൊയൊൽ,  ണ്ണെച്ചുതുറക്കും മുപ് അതു കപൊയ്ക്കഴിഞ്ഞി ിയ്ക്കും. തി ിച്ചുവിളിയ്ക്കൊെൊ ൊത്തതുക ൊണ്ട്, ഈ 
മൊദ്ധയമങ്ൾ വഴി പണം അയയ്ക്കുന്നതിനു മുപ് ആകേൊെെ കവണ്ടുംവണ്ണം െെത്തിയി ിയ്ക്കണം. 

(തുെരും:  ൊർഡ്) 
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