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బ్యంక్ ఖాతాకు ఆధార్ కరర్డు ను అనుసంధానం చేయువిధానం  
 

 లబి్దదారులు  బ్యాంకు ఖాతాని ఆధార తో లాంక్ ఆన ల ైన మరియు ఆఫ ల ైన ర ాండ ాంటిలోనూ 
చేయవచ్చు. ఆధార తో బ్యాంక్ ఖాతానచ లాంక్ చేయడానికి ఆరు విభినన మారగా లు ఉన్ానయి. ఏద ైన్ా పథకాం 
కోసాం ఆధార ఆధారిత చ లలాంపులనచ సచలభతరాం చేయడానికి గ్గా మ/వగరుు  సచివగలయాల సిబబాంది మరియు 
వగలాంటీరుల  లబి్దదారులకు వగరి బ్యాంక్ ఖాతాని ఆధార తో అనచసాంధానాం  చేసేలా అవగ్గహన కలపాంచాల. 
• ఇాంటర నట్ బ్యాంకిాంగ్ దాారగ (ఆన ల ైన)  
• బ్యాంక్ మొబ ైల్ యాప్ దాారగ (ఆన ల ైన) 
• ATM దాారగ (ఆన ల ైన)  
• SMS దాారగ (ఆన ల ైన)  
• ఫో న ఉపయోగ్ిాంచ్డాం దాారగ (కగల్) (ఆన ల ైన) 
• శగఖ దాారగ (ఆఫ ల ైన) 
 

1.ఇంటర్నెట్ బ్యంక ంగ్ దావర్ర ఆధార్ లంక్ చేయడం 

లబి్దదారులు న్ెట్ బ్యాంకిాంగ్ కు లాగ్ిన చేయడాం దాారగ ఇాంటర నట్ బ్యాంకిాంగ్ దాారగ తమ ఆధార నచ 
సచలభాంగ్గ లాంక్ చేయవచ్చు. 
STEP 1: మీ బ్యాంక్ ఇాంటర నట్ బ్యాంకిాంగ్ ఖాతాకు లాగ్ిన చేయాండ , ఉదాహరణకు, www.onlinesbi.com 

STEP 2: మీ యూజర ఐడ  మరియు పగస వరు నచ నమోదచ చేయాండ . 
STEP 3: “My Account(న్ా ఖాతా)” విభ్గాం కిాంద, “Update Aadhaar with Bank 

accounts(CIF)(బ్యాంక్ ఖాతాలతో ఆధార నచ అప్ డేట్ చేయాండ (CIF))” సబ్ సెక్షన పెై కిలక్ చేయాండ . 
STEP 4: ఆధార నమోదచ కోసాం పర ొ ఫెైల్ పగస వరు నచ నమోదచ చేయాండ  
STEP 5: ఒక పేజీ త రవబడుత ాంది, అకకడ మీరు మీ ఆధార నాంబర నచ ర ాండుసగరుల  నమోదచ చేయమని 
అడగబడతారు. 
STEP 6: మీ ఆధార నాంబర నచ నమోదచ చేసిన తరగాత “Submit(సమరిపాంచ్చ)” బటన పెై కిలక్ చేయాండ . 
STEP 7: మీ ఆధార నచ విజయవాంతాంగ్గ సీడ ాంగ్ చేసినపుపడు ఒక సాందేశాం పొదరిశాంచ్బడుత ాంది. 



(గమనిక: పెైన చ పిపనది కేవలాం ఒక బ్యాంకు కి సాంబాంధిాంచిన ఉదాహరణ మాతొమే,వివిధ బ్యాంకులకు 
మారవచ్చు) 
2.బ్యంక్ యొకక మొబ ైల్ యాప్ దావర్ర ఆధార్ లంక్ చయేడం 

 

మొబ ైల్ అపిల కేషన లో ఆధార లాంక్ చేసే సదచపగయానిన అాందిాంచ్డాం దాారగ బ్యాంకులు ఖాతాదారులకు 
ఆధార లాంకిాంగ్ ఫీచ్ర నచ సచలభాంగ్గ యాక ెస చేశగయి. దీనిన ఎలా చేయవచచు ఇకకడ ఉాంది: 
STEP 1: మీ బ్యాంక్ మొబ ైల్ అపిల కేషన కు లాగ్ిన చేయాండ . 
STEP 2: ‘Services(సేవలు)’ ట్యబ్ లోని ‘My Accounts’(న్ా ఖాతాలు)’ విభ్గాంలో, “View/Update 

Aadhaar card details(ఆధార కగరు వివరగలనచ వీక్ ాంచ్ాండ /అప్ డేట్ చేయాండ )” ఎాంపికపెై కిలక్ చేయాండ . 
STEP 3: మీ ఆధార నాంబర నచ ర ాండుసగరుల  నమోదచ చేసి, సబ్ మిట్ బటన పెై కిలక్ చేయాండ . 
STEP 4: మీ ఆధార కగరు తో మీ బ్యాంక్ ఖాతానచ విజయవాంతాంగ్గ లాంక్ చేయడాం గురిాంచి మీకు సాందేశాం 
వసచత ాంది. 
(గమనిక: పెైన చ పిపనది కేవలాం ఒక బ్యాంకు కి సాంబాంధిాంచిన ఉదాహరణ మాతొమే,వివిధ బ్యాంకులకు 
మారవచ్చు) 
 

3. ATM దావర్ర ఆధార్ లంక్ చేయడం 

 

ఖాతాదారులు తన ఆధార నచ బ్యాంక్ ఖాతాతో లాంక్ చేయడానికి బ్యాంక్ ATMని యాక ెస చేయవచ్చు. వగరు 
తమ బ్యాంక్ ఖాతాతో ఆధార నచ లాంక్ చేయడానికి ఈ సగధారణ STEPలనచ అనచసరిాంచాల: 
STEP 1: మీ ATM కగరు ని సైెాప్ చేసి, మీ PINని నమోదచ చేయాండ . 
STEP 2: "సరవాసెస" మెనచలో, "రిజిసేర షేనచల " ఎాంపికనచ ఎాంచ్చకోాండ . 
STEP 3: ఇపుపడు “ఆధార రిజిసేర షేన” ఎాంపికనచ ఎాంచ్చకోాండ . 
STEP 4: ఖాతా రకగనిన (పర దచపులు/కర ాంట్) ఎాంచ్చకోాండ  మరియు మీ 12 అాంక ల ఆధార నాంబర నచ 
నమోదచ చేయాండ . 
STEP 5: ఆధార నాంబర నచ మళ్లల నమోదచ చేసి, సరే బటన కిలక్ చేయాండ . 
6వ STEP: మీ బ్యాంక్ ఖాతాతో మీ ఆధార నచ విజయవాంతాంగ్గ సీడ ాంగ్ చేయడాం గురిాంచి మీకు నిరగి రణ 
సాందేశాం వసచత ాంది. 
(గమనిక: పెైన చ పిపనది కేవలాం ఒక బ్యాంకు కి సాంబాంధిాంచిన ఉదాహరణ మాతొమే,వివిధ బ్యాంకులకు 
మారవచ్చు) 
 

4. SMS దావర్ర ఆధార్ లంక్ చేయడం 

 

https://www.paisabazaar.com/aadhar-card/aadhaar-card-update-correction/
https://www.paisabazaar.com/aadhar-card/aadhaar-card-update-correction/


ఒక ఖాతాదారుడు SMS దాారగ కూడా తన బ్యాంక్ ఖాతానచ ఆధార తో లాంక్ చేసచకోవచ్చు. అయితే, అనిన 
బ్యాంకులు ఈ సౌకరగయనిన అాందిాంచ్వు. అాంతేకగకుాండా, వివిధ బ్యాంకులకు నాంబర తో పగటు SMS ఫగరగాట్ 
భిననాంగ్గ ఉాంటుాంది. సేరట్ బ్యాంక్ ఆఫ ఇాండ యా ఖాతానచ ఆధార తో ఎలా లాంక్ చేయవచ్చు అన్ేదానికి 
ఇకకడ ఉదాహరణ: 
STEP 1. UID<space>Aadhaar number<space>account number ఫగరగాట్ లో సాందేశగనిన ట ైప్ చేసి 
567676కు పాంపాండ . 
STEP 2. మీ సీడ ాంగ్ అభయరథన ఆమోదిాంచ్బడ ాందని మీకు నిరగి రణ సాందేశాం వసచత ాంది. 
STEP 3. బ్యాంక్ UIDAIతో వివరగలనచ ధృవీకరిసచత ాంది. 
STEP 4. మీ వెరిఫికేషన విఫలమైెతే, మీ ఒరిజినల్ ఆధార తో సమీపాంలోని సేరట్ బ్యాంక్ ఆఫ ఇాండ యా 
బ్ొాంచ ని సాందరిశాంచ్మని మీకు సాందేశాం వసచత ాంది. 
(గమనిక: పెైన చ పిపనది కేవలాం ఒక బ్యాంకు కి సాంబాంధిాంచిన ఉదాహరణ మాతొమే,వివిధ బ్యాంకులకు 
మారవచ్చు) 
 

5. ఫో న్ దావర్ర ఆధార్ లంక్ చేయడం 

 

చాలా బ్యాంకులు ఫో న దాారగ బ్యాంకు ఖాతాతో ఆధార నచ సీడ్ చేసే సదచపగయానిన కలపసచత న్ానయి. వివిధ 
బ్యాంకుల సాంఖయ భిననాంగ్గ ఉాంటుాంది. మీరు దీనిన సచలభాంగ్గ ఎలా చేయగలరచ ఇకకడ ఉాంది: 
STEP 1: మీ బ్యాంక్ ఫో న దాారగ ఆధార సీడ ాంగ్ కు మదిత  ఇసేత , మీ బ్యాంక్ అాందిాంచిన నాంబర కు మిసు కగల్ 
ఇవాాండ . 
STEP 2: మీరు IVR నచాండ  ఎాంపికలనచ ఎాంచ్చకోగల బ్యాంక్ నచాండ  మీకు కగల్ బ్యక్ వసచత ాంది. 
STEP 3: మీ 12 అాంక ల ఆధార నాంబర నచ నమోదచ చేసి, దానిన నిరగి రిాంచ్ాండ . 
STEP 4: మీ ఖాతాతో మీ ఆధార నచ లాంక్ చేసినపుపడు మీకు వచ్న సాందేశాం వసచత ాంది. 
(గమనిక: పెైన చ పిపనది కేవలాం ఒక బ్యాంకు కి సాంబాంధిాంచిన ఉదాహరణ మాతొమే,వివిధ బ్యాంకులకు 
మారవచ్చు) 
 
6. సమీప్ంలోని బ్యంక్ దావర్ర ఆధార్ లంక్ చేయడం 

చివరగ్గ బ్యాంక్ ఖాతాలనచ బ్యాంక్ శగఖనచ సాందరిశాంచ్డాం దాారగ ఆఫ ల ైన లో ఆధార తో లాంక్ చేయవచ్చు. 
పౌరుడు బ్యాంక్ ఖాతాతో ఆధార నచ లాంక్ చేయడానికి దరఖాసచత నచపూరిత చేసి  బ్యాంకు నాందచ సబ్దాట్ 
చేయవల నచ. 

***ధనయవగదాలు*** 


