
िद अकोला िज हा म यवत  सहकारी बँक िल., अकोला 
 " अकोला डी.सी. सी. एम-पे "  अॅप 

 
मोबाईल  बँिकंग  अॅप  इं टॉल  कर यासाठी  काय  करावे  ? 

 

1) िज हा बँके या आप या नजीक या शाखेम ये िजथे आपले खाते आह ेितथे मोबाईल बँिकंग अपॅसाठी बँकेने 
परुिवलेला छापील अज भ न ावा. 

2) बँक आप या मोबाईल मांकाची न दणी मोबाईल बँिकंग अॅपसाठी करेल. 
3) यश वीरी या न दणी झा यानंतर मोबाईल बँिकंग अपॅसाठी लागणारा मोबाईल लॉिगन िपन (MPIN) व यवहार 

कर यासाठी लागणारा (TPIN) एसएमएस ारे बँकेमाफत परुिवला जाईल. 
4) "अकोला डी.सी.सी. एम-पे " अपॅ डाऊनलोड कर याक रता गगूल ले टोअर वर Akola DCC m-Payअसे 

टाईप क न बँकेचा लोगो असणारे बँकेचे अिधकृत अपॅ इं टॉल करावे. 
5) अपॅ इं टॉल झा यावर आपला बँकेकडे अजाम ये नमदू केलेला न दणीकृत मोबाईल मांक अपॅ म य े िव  

करावा. 
6) बँक तफ sms ारे परुिव या गेलेला मोबाईल लॉिगन िपन (MPIN) व (TPIN) अपॅ म ये िव  क न थम 

लॉिगन करते वेळेस नवीन  MPIN व TPIN सेट कर या बाबतची ि या अॅप ारे करावी लागेल. 
7) तु ही सेट केले या नवीन MPIN ारे अपॅ म ये लॉिगन करता येईल तसेच मोबाईल बँिकंग अपॅ ारे यवहार 

कर याक रता TPIN चा वापर करावा. सरुि तते या ीने आपला गोपनीय MPIN व TPIN कोणालाही सागं ू
नका. 

  
       मोबाईल  बँिकंग अॅप ारे कोणते  यवहार  करता  येतील ? 

 IMPS (इतर बँक खा यांम ये IFSC व बँक खाते . ारे '२४x७'इ टंट र कम वग करण)े 

 RTGS   (आरबीआय यांनी िनि त केले या बॅच टायिमगं म येच यवहार करता येतील) 

 NEFT   (आरबीआय यांनी िनि त केले या बॅच टायिमगं म येच यवहार करता येतील) 

 र कम ह तांतरण( अकोला िज हा बँके या कोण याही शाखांतगत यवहार) 

 खाते चौकशी (Account Balance) 

 अ प खाते उतारा (Mini Statement) 

 ई पासबकू 

 चेक चे टॉप पेमट 

 चेक बाबतची मािहती 

 Standing Instruction 
   

ईतर ऑफलाइन सेवा 
 खालील सेवांची ाहकाला  अपॅ ारे िवनतंी न दिवता येईल. मा  य ात या सिुवधचा लाभ घे यासाठी आपले खाते 
असणा  या शाखेला भटे ावी लागेल. 
 

 खाते उघडण े(FD ) 

 FD नतूनीकरणकरण े

 FD बंद करण े

 चेकबकू िवनंती 

 खाते उतारा 

  डेिबट काड िवनंती 

 TDS उतारा 

 आधार न दणी 

 DD 

 कज मागणी 
       

ािशवाय अकोला िज हा  बँके या अकोला व वािशम िज हया मधील  सव  शाखची मािहती जसे  ांच कोड, 
IFS/MICR कोड, दरू वनी मांक व प ा तसेच अकोला िज हा बँके या सव  ATM चे कोड व िलिखत प या सिहत 
मािहती बँके या मोबाइल अपॅ वर उपल धआह.े 


