
વેબસાઇટ ઉપર બૅન્ક પેમેન્ટ અંગે ની સચુનાઓ : 

1. બૅન્ક પેમેન્ટ SBI બૅન્કના SBIePay દ્વારા થાય  છે. 

2. બૅન્ક પેમેન્ટ 4 પ્રકાર થી થઈ શકે છે 

• INB ( ઇન્ટર નેટ બૅનન્કિંગ દ્વારા) 

• ડબેબટ કાડડ દ્વારા 

• કે્રડડટ કાડડ દ્વારા 

• NEFT દ્વારા 
3. INB ( ઇન્ટર નેટ બૅનન્કિંગ દ્વારા) :  

ભારત ની 41 મખુ્ય  બૅન્કો ના ઇન્ટર નેટ બૅનન્કિંગ દ્વારા પેમેન્ટ કરી શકાય છે. ઇન્ટર નેટ બૅનન્કિંગ 
સૌથી સલુભ અને સરળ  પેમેંટ પદ્ધતત છે.  ઇન્ટર નટે બૅનન્કિંગ દ્વારા કરેલ પેમેન્ટ ની રસીદ થોડી 
વારમાાં જ મળી  જાય છે.  વળી ઇન્ટર નેટ બૅનન્કિંગ દ્વારા મોટી રકમના પણ પમેેંટ થઈ શકે છે.  
સામાન્ય રીતે ઇન્ટર નેટ બનૅન્કિંગ ની ટ્રાન્ેક્શન બલતમટ Rs. 10.00 લાખ ેટલી હોય જ છે.  Rs. 
10.00 લાખ ઉપરના ટ્રાન્ેક્શન કરતી વખતે આપના ઇન્ટર નેટ બૅનન્કિંગ ની ટ્રાન્ેક્શન બલતમટ ચેક 
કરીને પેમેંટ કરવા તવનાંતી. 
 

4. ડબેબટ કાડડ દ્વારા / કે્રડડટ કાડડ દ્વારા :   

VISA કાડડ, MASTER કાડડ ેવા ડબેબટ કાડડ/ કે્રડડટ કાડડ દ્વારા પણ પેમેંટ થઈ શકે છે.  કાડડ દ્વારા પેમેંટ 
કરતી વખતે  આપના કાડડ ની પેમેંટ બલતમટ જાણ્યા પછી પેમેંટ કરવુાં.  જો પેમેંટ  ની રકમ આપના 
કાડડ બલતમટ થી વધારે  હશે તો આપનુાં પેમેંટ ફેઇલ જશે.   
 

5. NEFT દ્વારા પેમેંટ :   

➢ NEFT એક ઓફ લાઇન પેમેંટ પદ્ધતત છે. માટે શક્ય હોય તયાાં સધુી ઇન્ટર નેટ બૅનન્કિંગ દ્વારા પેમેંટ 
કરવુાં સલુભ અને સરળ છે. ઇન્ટર નેટ બૅનન્કિંગ દ્વારા પેમને્ટ ની રસીદ રસીદ થોડી વારમાાં જ મળી  
જાય છે.  જો આપ કોઈપણ બૅન્ક નુાં ઇન્ટર નેટ બૅનન્કિંગ ધરાવતા  ન હો તો જ NEFT દ્વારા પેમેંટ 
કરવુાં. 

➢ NEFT દ્વારા પેમેંટ કરતી વખતે એક ચલણ જનરેટ થાય છે. 

➢ આ ચલણમાાં ખાતા નાંબર તથા રકમ છાપેલી હોય છે. 

➢ NEFT SBI તસવાય ની કોઈપણ બૅન્કમાથી થઇ શકશે. 



➢ NEFT દ્વારા પેમેંટ કરતી વખતે ખાતા નાંબર તથા રકમ સાચી હોવી જ જોઈએ.  તેમાાં  ભલૂ / 

ફરક હશ ેતો  NEFT ના પસૈા 2 / 3 કલાકમાાં ખાતેદારના પોતાના ખાતા માાં પરત જમા આવી 

જશે. આવા  ડકસ્સામાાં અરજદાર આ પેમેંટ ફરીથી બીજા ડદવશે સાચી તવગતો સાથે કરી શકશે. 

➢ NEFT કરતી વખતે ે તે બનૅ્કના NEFT ચાર્જ ઉમેરી ન ેNEFT કરવુાં. 

➢ ઓફ લાઇન પેમેંટ માત્ર NEFT દ્વારા જ કરવુાં. NEFT કરવા માટે કોઈપણ MAXIMUM બલતમટ 
નથી.  સરળ  શબ્દો માાં  કહીએ એક રૂતપયાથી લઈને કરોડો રૂતપયા સધુીનુાં NEFT થઇ શકે છે.   

➢ RTGS દ્વારા પેમેંટ ન જ કરવુું.  RTGS દ્વારા કરેલ પેમેંટ ફેઇલ થશે અને RTGS દ્વારા કરવામાું 
આવેલ પેમેંટ ના પૈસા 2 / 3 કલાકમાું ખાતેદાર ના પોતાના ખાતા માું પરત જમા આવી જશે. 

➢ NEFT ઓફ લાઇન પેમેંટ પદ્ધતત હોય, NEFT કયાડ બાદ 3 કલાક પછી પહોચ મળશે તયાાં સધુી 
આપનુાં PENDING દેખાડશે.  

 

 

CIN નુંબર :  

જ્યારે પણ વેબસાઇટ થી કોઈપણ પેમેંટ  થાશે તયારે તે TRASACTION / વ્યવહારનો એક અલગ રેફ્રન્સ 
નાંબર જનરેટ થશે, તેન ેCIN (Challan Identification Number) તરીખે ઓળખવામાાં આવશે.  કોઈપણ વ્યવહાર 
પેમેંટ, સેટલમેન્ટ અંગે ની  ઇન્ક્વાયરી વખતે CIN જણાવવા તવનાંતી. ગાાંધીનગર સાઇબર ટે્રજરી માટે જનરેટ 
થતો CIN નાંબર 26 આંકડા નો હોય છે.  
 
સુંપકડ  CONTACT DETAILS : 

• આપને કોઈ બૅન્ક પેમેંટ અંગે ફડરયાદ  હોયતો આપનો પ્રશ્નો SBI બૅન્કન ેઈમલે support.sbiepay@sbi.co.in 
અને agmgad.lhoahm@sbi.co.in  પર મોકલી શકો છો. જો પમેેંટ થઈ ગયલે હોય તો CIN નાંબર ઈમેલ માાં 
અવશ્ય જણાવવા તવનાંતી.  આપ ફોન નાંબર 079-23240746 પર SBI સરકારી વ્યાપાર તવભાગ, નવા 
સબચવાલય સામ,ે ગાાંધીનગર નો સાંપકડ કરી શકો છો. 
 
આ માડહતી નાગડરકોને પેમેંટ અંગે સરળ સમજૂતી મળે તે હતે ુમાટે જ છે.  પેમેંટ અંગેનો  તનણડય બૅન્ક તથા સરકાર શ્રી 
વચ્ચે ના કરાર મજુબ કરવામાાં આવશે.  
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