
Google Pay Guide



How to Download
• Download the Google Pay App from the 

Google Play Store.

• Ensure that you have a Google Account. 
You can make it on the following site.
https://accounts.google.com/SignUp?hl=e
n

• Next, open the app.

Google Play Store वरून Google Pay अॅप 
डाउनलोड करा. 
तुमच्याकड ेGoogle खाते असल्याची खात्री 
करा. तुम्ही ते खालील साईटवर बनवू
शकता. 
https://accounts.google.com/SignUp?hl=en

पुढे, अॅप उघडा.

https://accounts.google.com/SignUp?hl=en


How to Make an Account
• Choose or add your Google 

Account.

• Enter your mobile number which 
should be linked to your bank 
account. Click on next.

• An OTP will be sent to your mobile 
number. Enter this for verification.

• तुमचे Google खाते ननवडा ककिं वा 
जोडा. तुमचा मोबाईल निंबर एिंटर 
करा जो तुमच्या बँक खात्याशी 
जोडलेला असावा. पुढील वर क्ललक 
करा. तुमच्या मोबाईल निंबरवर एक 
OTP पाठवला जाईल. सत्यापनासाठी 
हे प्रववष्ट करा.



How to Make an Account
• Your account has now been 

made successfully.

• The language can be changed 
by clicking on the button at the 
top of your page.

• Next, tap on the Not now 
button.

• The app is now open.

• तुमचे खाते आता यशस्वीरीत्या 
तयार झाले आहे. तुमच्या 
पषृ्ठाच्या शीर्षस्थानी असलेल्या 
बटणावर क्ललक करून भार्ा
बदलली जाऊ शकते. पुढे, आता 
नाही बटणावर टॅप करा. अॅप
आता उघडले आहे.



Profile• This is your profile page.

• By clicking on your symbol 
symbol, you can access your:
1) UPI ID
2) QR Code
3) Spot Code

• The UPI and QR can be used to 
pay you while the Spot Code 
can be scanned to connect with 
you.

हे तुमचे प्रोफाइल पेज आहे. तुमच्या चचन्ह चचन्हावर क्ललक करून, तुम्ही तुमचा प्रवेश करू 
शकता: 1) UPI ID 2) QR कोड 3) स्पॉट कोड तुम्हाला पैसे
देण्यासाठी UPI आणण QR वापरले जाऊ शकतात तर तुमच्याशीकनेलट करण्यासाठी स्पॉट कोड स्कॅन केला जाऊ शकतो.



How to Pay
• Tap the New Payment Button.

• You will be offered 4 methods 
to pay others.

1) A bank transfer

2) Transfer to a phone number

3) Transfer by Scanning a QR 
Code

4) Transfer by UPI ID

नवीन पेमेंट बटणावर टॅप करा. 
इतरािंना पैसे देण्यासाठी तुम्हाला 
4 पद्धती ऑफर केल्या जातील. 
बँक हस्तािंतरण फोन निंबरवर
ट्रान्सफर करा QR कोड स्कॅन 
करून हस्तािंतरण करा UPI आयडी 
द्वारे हस्तािंतरण



Pay to a Phone Number
• On the Payments page, choose Phone 

Number. 

• Enter the phone number that you 
would like to pay or request from. It 
must be connected to a Gpay Account.

• Finally enter the amount and add a 
note if you would like to. Enter the 
bank pin for confirmation.

पेमेंट पषृ्ठावर, फोन निंबर ननवडा. 
तुम् हाला देय ककिं वा ववनिंती करण् याची 
इच्छा असलेला फोन निंबर एिंटर करा. ते 
Gpay खात्याशी कनेलट केलेले असणे 
आवश्यक आहे. शेवटी रलकम प्रववष्ट 
करा आणण तुम्हाला हवे असल्यास एक 
टीप जोडा. पुष्टीकरणासाठी बँक वपन 
प्रववष्ट करा.



Pay with UPI ID or QR Code
• On the payment page, tap on UPI ID or 

QR.

• Then choose which one you would like to 
pay with.

• To pay or request using a UPI ID, enter 
the UPI ID you would like to pay and click 
continue.

• To pay or request using a QR, scan the 
QR Code you would like to pay.

• Finally enter the amount and add a note 
if you would like to. Enter the bank pin 
for confirmation.

• पेमेंट पेजवर, UPI ID ककिं वा QR वर टॅप करा. त्यानिंतर तुम्हाला कोणते पैसे 
भरायचे आहेत ते ननवडा. UPI आयडीवापरून पैसे देण् यासाठी ककिं वा ववनिंती 
करण् यासाठी, तुम्हाला देय द्यायचा असलेला UPI आयडी एिंटर करा आणण सुरू ठेवा वर क्ललक करा. QR वापरून पैसे देण् यासाठी ककिं वा ववनिंती करण् यासाठी, तुम् हाला देय द्यायचा असलेला QR कोड स्कॅन करा. शेवटी रलकम प्रववष्ट करा आणण तुम्हाला हवे असल्यास एक टीप जोडा. पुष्टीकरणासाठी बँक वपन प्रववष्ट 
करा.



Pay by Bank Transfer

• Choose the Bank Transfer Option.

• Enter the necessary details of the 
account you would like to transfer 
to.

बँक हस्तािंतरण पयाषय ननवडा. तुम्ही 
ज्या खात्यात हस्तािंतररत करू 
इक्च्छता त्या खात्याचे आवश्यक 
तपशील प्रववष्ट करा.



Regular Payments
• Google Pay also allows you to 

make regular payments such as 
mobile recharge, purchase of gas 
cylinders or DTH recharge.

• Click on the Regular Payments 
Option and then Click Add 
Payment.

• You will see all the available 
options.

Google Pay तुम्हाला मोबाइल ररचाजष, गॅस सससलिंडरची खरेदी ककिं वा DTH ररचाजष यािंसारखी ननयसमत पेमेंट करण्याचीही परवानगी देते. ननयसमत पेमेंट पयाषयावर क्ललक करा आणण निंतर पेमेंट जोडा क्ललक करा. तुम्हाला सवष उपलब्ध पयाषय
ददसतील.



Phone Recharge Payment

• After clicking Add Payment, 
choose Mobile Recharge.

• Choose your mobile operator.

पेमेंट जोडा वर क्ललक केल्यानिंतर, 
मोबाइल ररचाजष ननवडा. तुमचा 
मोबाईल ऑपरेटर ननवडा.



Phone Recharge Payment

• Choose the Link Mobile Number 
option.

• Enter your Mobile Number that is 
linked to the provider which you 
would like to recharge.

• Write a name for this payment in 
the Nickname Field and click 
Continue.

सलिंक मोबाईल निंबर पयाषय ननवडा. 
तुमचा मोबाईल निंबर एिंटर करा जो
तुम्हाला ररचाजष करू इक्च्छत 
असलेल्या प्रदात्याशी जोडलेला आहे. 
टोपणनाव फील्डमध्ये या पेमेंटसाठी 
नाव सलहा आणण सुरू ठेवा क्ललक 
करा.



Phone Recharge Payment
• Lastly, choose your plan and 

then enter the UPI Pin to pay.

• This is now stored as a regular 
payment and you can quickly 
make this payment by 
selecting the option in Regular 
Payments.

शवेटी, तुमची योजना ननवडा 
आणण निंतर पैसे देण्यासाठी UPI 
वपन प्रववष्ट करा. हे आता
ननयसमत पेमेंट म्हणून सिंग्रदहत 
केले आहे आणण तुम्ही ननयसमत 
पेमेंटमधील पयाषय ननवडून हे 
पेमेंट पटकन करू शकता.



Thank You


