
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

तुमच ेबँक खाते ल िंक करत आहे 

- वरती डावीकड े3 ठिपके क्ल क करा 
- तुमची बँक निवडा आणि आवश्यक कागदपत्र ेसबलमट करा 
(पॅि काडड/ मतदार ओळखपत्र/ ड्रायक््हिंग  ायसन्स/ िरेगा 
जॉब काडड) 

- 'खाते अपगे्रड करूि आणि फायदे अि ॉक करूि' पूिड केवायसी पूिड करा, त्यासािी 
आवश्यक पॅि काडड 
 

 
 

 

 

 

 

  

वॉलेट - QR कोड वापरून पेमेंट 
मॉल - ऑनलाइन खरेदी 
बँक - डेबबट काडड, चेकबुक, एफडी 

अॅप डाउि ोड करा आणि तुमच्या फोि ििंबरसह खात ेतयार करा. पािव  ेा 6-अिंकी 
OTP एिंटर करा 

पेटीएम वॉ ेट 

 

पायरी 1: 'पैस ेजोडा' वर क्ल क करा, 
पेटीएम वॉ टेमध्ये हवी अस े ी 
रलकम प्रववष्ट करा 
 

पायरी 2: ‘के्रडडट काडड, डबेबट काडड, 
िेट बकँकिं ग इ.’ मधिू एक पयाडय 

निवडा पैस ेहसतािंतररत करण्याची 
परवािगी देण्यासािी तपशी  प्रववष्ट 

करा 
 

पायरी 3: QR कोड सकॅि 

करण्यासािी आणि बब  ेभरण्यासािी 
'प'े पयाडयावर क्ल क करा 
 

अनतररलत: 

- इतर ्यलतीिंचा फोि ििंबर टाकूि 

मोबाई द्वारे पैस ेपािवा 

पेटीएम मॉ  

 
पायरी 1: 'शॉप' या पयाडयावर 
क्ल क करा 
 

पायरी 2: तुम्हा ा तुमच्या 
काटडमध्ये हवी अस े ी उत्पादिे 
जोडा 
 

पायरी 3: डडल ्हरी पत्ता आणि 

िाव यासारखे तपशी  प्रववष्ट 

करा 
 

पायरी 4: वॉ ेटमधूि ककिं वा थेट 

तुमच्या ल िंक के ेल्या बँक 

खात्यातूि पैसे देण्यासािी पुढे 

जा 

पेटीएम बँक 

 
पायरी 1: सुरक्षिततेसािी 
पासकोड सेट करा 
 

पायरी 2: पूिड केवायसी पूिड 
करा 
 

 

अनतररलत: 

- फोि ििंबर तुमचा खाते 
क्रमािंक म्हिूि वापर ा 
जाई  

- ज द पेमेंटसािी बचत 

आणि चा ू खाते ऑफर 



 
 
 

 

  

GPay कसे डाउि ोड करावे आणि खाते कसे तयार 
• डाउि ोड पूिड झाल्याििंतर, अॅप उघडा. 
• तुम्हा ा Google/Gmail खाते आणि के्रडडट/डेबबट काडड 

अस े े बँक खाते आवश्यक असे . 
• तुमचे Google खाते निवडा ककिं वा जोडा.बँक खात्याशी ल िंक 

अस े ा तुमचा मोबाई  ििंबर एिंटर करा आणि तुमच्या 
ििंबरवर पािव े ा OTP टाका. 

 
तुमचे बँक खाते कसे जोडावे: 
• पषृ्िाच्या शीर्डसथािी, बँक खाते जोडा पयाडय (Add Bank 

Account) निवडा. तुम्ही वरच्या उज्या बाजूच्या 
प्रोफाइ मधूि ििंतर आिखी खाती जोडू शकता. 

• मोबाई  ििंबरशी ल िंक अस े ी तुमची बँक निवडा. 
• काडड तपशी , OTP आणि ATM वपि प्रववष्ट करा. 
• तुमचा UPI वपि सवड पेमेंटसािी वापरण्यासािी सेट करा. हा 

वपि शेअर करू िका. 

प्रोफाइ  

• वरच्या उज्या बाजू ा प्रोफाई  फोटोवर क्ल क करा आणि 
पुन्हा एकदा तुमच्या फोटोवर क्ल क करा. 

• येथे, तुम्ही तुमचा UPI आयडी आणि QR कोड पाहू शकता 
ज्याचा वापर  ोक तुम्हा ा पैसे देण्यासािी करू शकतात. 



 
 
 

 

• पैसे कसे हसतािंतररत करावे: 

• प्रथम िवीि पेमेंट पयाडयावर क्ल क करा. 

• QR कोड/UPI आयडी: 

• पेमेंट पेजवर, UPI ID ककिं वा QR वर टॅप करा. त्याििंतर तुम्हा ा 

कोिते पैसे भरायचे आहेत ते निवडा. 

• अॅप सकॅि केल्याििंतर आणि QR कोड वाचल्याििंतर, तुम्हा ा 

पेमेंट पषृ्िावर पुिनिडदेलशत के े जाई . 

• UPI आयडी वापरूि पेमेंट करण् यासािी, तुम् हा ा देय अस े ा 

UPI आयडी एिंटर करा आणि सुरू िेवा वर क्ल क करा.  

• QR वापरूि पेमेंट करण्यासािी, तुम्हा ा द्यायचा अस े ा QR 

कोड सकॅि करा.शेवटी रलकम प्रववष्ट करा आणि तुम्हा ा हवे 

असल्यास एक टीप जोडा. 

• पुष्टीकरिासािी UPI वपि एिंटर करा आणि सबलमट करा क्ल क 

करा. 

• मोबाई  ििंबर: 

• पेमेंट पषृ्िावर, फोि ििंबर निवडा. 

• तुम्ही ज्या फोि ििंबरवर पैसे देऊ इक्च्िता तो ििंबर एिंटर करा. ते 

Gpay खात्याशी किेलट के े े असिे आवश्यक आहे.ठद ेल्या 

जागेत तुम्हा ा ककती रलकम हसतािंतररत करायची आहे ते प्रववष्ट 

करा 

• शेवटी रलकम प्रववष्ट करा आणि तुम्हा ा हवे असल्यास एक टीप 

जोडा. 

• UPI वपि एिंटर करा आणि सबलमट करा क्ल क करा. 

• नियलमत देयके 

• Google Pay तुम्हा ा मोबाइ  ररचाजड, गॅस लसल िंडरची खरेदी 

ककिं वा DTH ररचाजड यािंसारखी नियलमत पेमेंट करण्याचीही 

परवािगी देते. 

• पषृ्िाच्या तळाशी अस ले्या नियलमत पेमेंट पयाडयावर क्ल क करा 



 
 
 

   

 

 

  • फोिपे कसे डाउि ोड करावे आणि आप े खाते कसे तयार करावे: 
• गुग  प् े सटोअर वरूि फोिप ेअॅप डाउि ोड करा 
• डाउि ोड पूिड झाल्याििंतर फोिपे अॅप उघडा 
• अॅप वापरण्यासािी तुमच्याकडे एटीएम (डेबबट) काडड असिे आवश्यक आहे 
• तुमच्या बँक खात्याशी ल िंक अस े ा तुमचा मोबाई  ििंबर टाकूि एक खाते 

तयार करा आणि ििंतर तुम्हा ा पािव ा जािारा OTP एिंटर करा 

 

• तुमचे बँक खाते कसे जोडावे: 
• वरच्या डा्या कोपर् यात तुमच्या प्रोफाइ  आयकॉिवर टॅप करा 
• तुमची प्रोफाइ  उघडल्याििंतर, 'Add Bank Account' या 
• पयाडयावर क्ल क करा आणि तुमच्या िोंदिीकृत मोबाई  क्रमािंकाशी ल िंक 

अस े ी तुमची बँक निवडा आणि आवश्यक माठहती भरा. 
• आता तुमचा UPI वपि सेट करा.  हा UPI वपि नतिे कोिाशीही शेअर करू 

िये कारि तुमचा ्यवहार करण्यासािी हा वपि आवश्यक आहे 



 
 
 

 • पैसे कसे हसतािंतररत करावे: 
• QR कोड (बारकोड): 
• अॅपच्या होम सक्रीिच्या शीर्डसथािी अस ेल्या 

QR कोड चचन्हावर टॅप 
• करा 
• अॅप सकॅि केल्याििंतर आणि QR कोड 

वाचल्याििंतर, तुम्हा ा पेमेंट पषृ्िावर 
पुिनिडदेलशत के े जाई  

• ठद ेल्या जागेत तुम्हा ा ककती रलकम 
हसतािंतररत करायची आहे ते प्रववष्ट करा 

• तुमचा UPI वपि एिंटर करा आणि सबलमट दाबा 
• मोबाई  ििंबर: 
• फोिपे अॅपच्या होम सक्रीिवर मोबाइ  ििंबरवर 

टॅप करा 
• तुम्ही ज्या ्यलती ा हसतािंतररत करू इक्च्िता 

त्या ्यलतीचे सिंपकड  िाव ककिं वा मोबाइ  ििंबर 
शोधा आणि निवडा पैसे 

• ठद ेल्या जागेत तुम्हा ा ककती रलकम 
हसतािंतररत करायची आहे ते प्रववष्ट करा 

• तुमचा UPI वपि एिंटर करा आणि सबलमट दाबा 
• बँक/UPI आयडी: 
• फोिपे अॅपच्या होम सक्रीिवर टू बँक/यूपीआय 

आयडी वर टॅप करा 
• बँक खात्यासािी, 'िवीि बँक खाते जोडा' दाबा. 
• UPI ID सािी, 'UPI ID जोडा' दाबा 
• आता तुम्हा ा ज्या ्यलतीकडे पैसे ट्रान्सफर 

करायचे आहेत त्याचा बँक खाते क्रमािंक/UPI 
आयडी टाइप करा 

• ठद ेल्या जागेत तुम्हा ा ककती रलकम 
हसतािंतररत करायची आहे ते प्रववष्ट करा  

• तुमचा UPI वपि एिंटर करा आणि सबलमट दाबा 
• ररचाजड आणि बब  पेमेंट: 
• फोिपे अॅपच्या होम सक्रीिवर ‘ररचाजड आणि 

बब े’ अिंतगडत ‘सी ऑ ’ वर टॅप करा. 
• तुम्ही तुमची बब े भरू शकता आणि अॅपद्वारे 

चचत्रात दाखवल्याप्रमािे ववववध खात्यािंचे ररचाजड 
करू शकता, तुम्ही बँक खाती/UPI/मोबाइ  
ििंबरवर पैसे हसतािंतररत करतािा पूवी के ेल्या 
प्रकक्रयेचे अिुसरि करूि 

QR कोड (बारकोड) मोबाई  ििंबर 

बँक/UPI आयडी वर 

ररचाजड आणि बब  पेमेंट 


