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ડીજીટલ પેમેન્ટ

બેંક કાર્ડ
બેંકમાથી કાડડ  મેળવવુ

પ્રીપેઇડ/ડેબીટ કાડડ01
યુ.પી.આઇ.
યુનીક પેમેન્ટ ઇન્ટરફેસથી 
મોબાઇલ દ્રારા પેમેન્ટ03
પી.ઓ.એસ.
પોઇન્ટ ઓફ સેલ મશીન 
દ્રારા પેમેન્ટ05

યુ.એસ.એસ.ર્ી.
*99#02

વોલેટ
સ્માટડફોનમાાં વોલેટની 
એપ દ્રારા પેમેન્ટ04

વવવવધ રીતે ડીજીટલ પેમેન્ટ 

કરવા માટેની સમજ
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બેંક કાર્ડ
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તમારા એકાઉન્ટ માટે કાર્ડ ઇસ્ય ુકરાવવુ કાર્ડ એક્ટીવેટ

નજીકની બેંકની બ્રાન્ચ

એક એકાઉન્ટ માટે અલગ અલગ કાડડ

બેંક દ્રારા પીનની ફાળવણી

બેંકના એટીએમ પર બેલેન્સ ચેક 

કરવાથી

બેંકમાાં કોઇ ટર ાન્ઝેક્શન કરવાથી

.

બેંકમાથી કાડડ  મેળવવુ
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પ્રીપેઇર્ કાર્ડ ર્ેબીટ કાર્ડ

બેંક દ્રારા પહેલાથી જ પૈસાથી ભરલે ુકાડડ

લીમીટેડ માત્રામાાં ટર ાન્ઝેક્શન

મોબાઇલની જમે રીચાજડ કરી શકાય

બેંક સાથે લીાંક

શોપી ાંગ વખત ેએટીએમ પર, વોલેટમાાં, 

ઓનલાઇન ઉપયોગ

.

કાડડના પ્રકાર
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બેંક દ્રારા તેમના 

ખાતાધારકન ેઆપવામાાં 

આવતા કાર્ડ

તમારા કાર્ડનો વપરાશ પ્રીપેઇર્ કાર્ડ

પ્રીપેઇડ કાડડ

ડેબીટ કાડડ

કે્રડીટ કાડડ

કોઇ પણ પોઇન્ટ ઓફ 

સવવડસ પર

એટીએમ પર

ઓનલાઇન શોપી ાંગ

પ્રીલોડેડ કાડડ

કેશની જમે જ વપરાશ

રીચાજડ કરી શકાય

એટીએમ, પીઓએસ પર 

વપરાશ કરી શકાય

.

પીઓએસ અન ેકાડડના સ્ટેપ
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યુ.એસ.એસ.ર્ી.

*૯૯#
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૧) ૨)

બેંકમાાં એકાઉન્ટ હોવુ જોઇએ મોબાઇલ ફોન

૫૦૦૦સુધીના પેમેન્ટ માટે (એક વિવસમાાં એક જ ક્સ્ટમર સુધીની લીમીટમાાં).

એક્ટીવેશન માટેની જરુરીયાત
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એક્ટીવેશન માટેની જરુરીયાત

1 2

3

9SURENDRANAGAR



10

બીજા બેંક એકાઉન્ટમાાં ફાંડ ટર ાન્સફર
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એ.ઇ.પી.એસ.
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ટર ાન્ઝેકશન આધાર દ્રારા સર્વડસીસ

આ પધ્ધવતથી બેંક ટુ બેંક ટર ાન્ઝેકશન 

પીઓએસ પર કરી શકાશે

બેલેન્સ ઇન્વાયરી

કેસ ઉપાડ

કેસ જમા 

આધારથી આધાર ફાંડ ટર ાન્સફર

આધાર જરુરી છે

તમારા આધાર નાંબરન ેબેંક એકાઉન્ટ સાથે લીાંક કરો
પીન કે પાસવડડ  યાિ રાખવાની જરુર નથી

આધાર દ્રારા પેમેન્ટ
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માઇક્રો એટીએમ વડે ટર ાન્ઝેકશન
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યુ.પી.આઇ.
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યુપીઆઇ રજીસ્ટરેશન માટેની જરુરીયાત ઉપલબ્ધ એપ

એક સ્માટડફોન ઇન્ટરનેટ સાથે

બેંક એકાઉન્ટની વવગતો

બેંકો દ્રારા તેમની મોબાઇલ 

એપ્લીકેશનમાાં જ યુપીઆઇથી 

વવવનમયની સુવવધા આપવામાાં આવેલ 

છે. 

SBI app, PNB UPI, UPI Collect, Axis Pay, Union Bank UPI etc

યુપીઆઇ રજીસ્ટરેશન
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યુપીઆઇ રજીસ્ટરેશન
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ફાંડ મોકલવુ
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ફાંડ મેળવવુ
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વોલેટ
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• ઇલેકટર ોનીક પ્રીપેઇડ સીસ્ટમ, સૌ પહેલા મોબાઇલમાાં

• ઓનલાઇન ખરીિી માટે કમ્પપ્યુટર અને સ્માટડફોન અથવા 
સ્ટોર પર વપરાશ કરી શકાય

• વ્યવિગત ખાતાન ેડીજીટલ વોલટે સાથ ેજોડીન ેતેમાાં પસૈા 
ઉમેરી શકાય

• લગભગ બધી બેંકો પાસે તેમના ઇ-વોલેટની એપ અથવા 
સવવડસ આપલે છે. 

ઇ-વોલેટ
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પી.ઓ.એસ.
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પીઓએસના પ્રકાર
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ભૌવતક પીઓએસ
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મોબાઇલ પીઓએસ

24SURENDRANAGAR



25

• આ સવવડસ માટે પીઓએસ મશીન

• ક્યુઆર કોડના ઉપયોગથી પણ બેંકમાાં પેમેન્ટ થઇ શકે

વી-પીઓએસ
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• તમારો મોબાઇલ નાંબર બેંકના ટર ાન્ઝેક્શન માટે રજીસ્ટર 

કરવો

• તમારો પીન કોઇને આપવો નહી

• ફકત ભરોસાપાત્ર મરચન્ટ પાસે ટર ાન્ઝેકશન કરો 

• એટીએમ પર તમારા ટર ાન્ઝેક્શન વખતે બીજાની નજર ન 
રહે તેની કાળજી રાખવી

આટલ ુધ્યાન રાખો
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