ई-कॉमर्सबद्दल नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न
1. पे-सिक्यअ
ु र म्हणजे काय?

पे-सिक्यअ
ु र ही एक पेमेंट िेवा आहे जजच्याद्वारे तम्
ु हाला ऑनलाईन खरे दीकरता तम
ु चे रूपे डेबिट काडड

वापरता येत.े ऑनलाईन पैिे दे ण्याकरता यात ग्राहक त्याच्या एटीएम पपनचा उपयोग करू शकतो. या

िेवेची िंरचना िल
ु भ आणण िरु क्षित आहे . हहच्यात काही अततररक्त िरु िा उपाययोजना आहे त, ज्यामध्ये
तम्
ु ही एक चचत्र तनवडून आणण एक वाक्य भरून व्यवहाराची योग्यता तपािू शकता (व्हॅसलडेशन).
2. याकरता मला वेगळा पािवडड आवश्यक अितो काय?

नाही. रूपे पे-सिक्यअ
ु र करता वेगळ्या पािवडडची आवश्यकता नाही. त्याकरता एटीएमचा पपन परु े िा

आहे . व्यवहार अचिकृत करण्याकरता एटीएम पपनव्यततररक्त एक चचत्र तनवडावे लागते व एक प्रवेशवाक्य
भरावे लागते.

3. मी जर चक
ु ीचे चचत्र/पपन भरले तर काय होईल?

काडाडच्या पन
ु नोंदणीकरता एक पवकल्प उपलब्ि आहे, ज्याच्या िा्याने ग्राहक त्याचे काडड प्
ु हा नददवू

शकतो आणण एक नवे चचत्र तनवडू शकतो.

पपन क्रमांक चुकीचा भरल्याि ग्राहक पपन पॅडवर हदिणारे “कॅ्िल” िटण दािन
ू व्यवहार रद्द करू

शकतो. त्यानंतर ग्राहकाला मागच्या पानावर नेले जाई आणण मग ग्राहक प्
ु हा पपन पॅडवर येऊन योग्य
पपन क्रमांक भरू शकतो.

4. दाखवलेले प्रवेशवाक्य चक
ू अिेल तर?

ग्राहकाने व्यवहार तािडतोि िंद करून िँकेच्या ग्राहक िेवा केंद्राला त्यािद्दल कळवणे आवश्यक आहे .

या पानावर अँहटफिसशंग िपु विा अिते.

5. दाखवण्यात येणारे मागील 3 व्यवहार चक
ु ीचे अिल्याि काय करावे?

ग्राहकाने व्यवहार तािडतोि िंद करून िँकेच्या ग्राहक िेवा केंद्राला त्यािद्दल कळवणे आवश्यक आहे .

िदर पान ग्राहकाला फिसशंगचे हल्ले परतवण्यात िाहाय्य करते व व्यवहार अचिक िरु क्षित होतो.
6. पपन फकं वा काडड गहाळ झाल्याि काय करावे?

नवा पपन क्रमांक/नवे काडड समळवण्याकरता कृपया िँकेशी िंपकड िािा.

7. मी माझा पपन क्रमांक पविरल्याि काय करावे?

नवा पपन क्रमांक समळवण्याकरता कृपया िँकेशी िंपकड िािा.
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8. माझ्या काडाडची मद
ु त िंपल्याि काय करावे?

नवे काडड समळवण्याकरता कृपया ग्राहक िेवा किाशी िंपकड िािा आणण पवनंती करा.

9. िीव्हीडी म्हणजे काय (काडड व्हॅसलडेशन डेटा)?

हा काडाडच्या पाठीमागे छापलेला एक तीन अंकी आकडा अितो.

10. एकवेळ पािवडड (ओटीपी) किा समळवावा?

हा पािवडड तम्
ु हाला तम
ु च्या, िँकेकडे नददवलेल्या ईमेल फकं वा मोिाईल क्रमांकावर पाठवण्यात येतो.

11. ओटीपी फकती काळाकरता वैि अितो?
हे प्रत्येक िँकेनि
ु ार वेगवेगळे अिते.

ओटीपी टाकल्यानंतर पडद्यावर एरर मेिेज हदिल्याि काय करावे?
कृपया तम
ु च्या िँकेशी िंपकड िािा.
12. हा ओटीपी व्यवहार प्
ु हा करण्यािाठी वैि अितो काय?

नाही. ओटीपी िक्त एकाच व्यवहाराकरता वैि अितो, त्यामळ
ु े तो एकदाच काम करतो. तोच व्यवहार

प्
ु हा करायचा झाल्याि तम्
ु ही प्
ु हा दि
ु रा ओटीपी मागणे आवश्यक आहे .
13. नददणी करतेवेळी तनवडलेले चचत्र मी पविरल्याि काय करावे?

पडद्यावर हदिणारे “री-रजजस्टर” हे िटण दाि. त्याद्वारे तम्
ु हाला पे-सिक्यअ
ु रिाठी काडड नददवण्याच्या

पहहल्या पायरीवर नेण्यात येत.े त्यानंतर एक नवे चचत्र तनवडा आणण मग पढ
ु च्या व्यवहारांकरता ते चचत्र
लिात ठे वा.

14. प्रवेशवाक्य भरणे का आवश्यक अिते?

ही अद्पवतीय िोय ग्राहकाची वैिता तपािण्यािाठी अततररक्त िरु िा परु वण्यात महत्त्वाची भसू मका

तनभावते. त्यापढ
ु ील व्यवहारांकरता ग्राहकाला िदर वाक्य आणण त्याच्या काडाडवरून करण्यात आलेले
मागील तीन व्यवहार मा्य करावयाचे अितात. ही अँहटफिसशंग उपाययोजना आहे .
15. मी माझे प्रवेशवाक्य पविरल्याि ते किे िदलू शकतो?

नवीन प्रवेशवाक्य भरण्याकरता तम्
ु ही तम
ु च्या काडाडची पन
ु नोंदणी करू शकता. त्यानंतर तम्
ु हाला

ऑथेज्टकेशन पॅडवर हे नवीन प्रवेशवाक्य हदिेल, ते खरे अिल्याचे स्वीकारून तम्
ु ही तम
ु चा व्यवहार पण
ू ड
करू शकता.

16. पपन पॅडवर मी चक
ु ीचा पपन क्रमांक हदल्याि काय करावे?
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तम्
ु ही जर ििसमट िटण अद्याप दािलेले निेल, तर कॅ्िल िटण दािन
ू तम्
ु ही प्
ु हा नवा व्यवहार

िरू
ु करू शकता. चुकीचा पपन क्रमांक टाकून ििसमट िटण दािल्याि व्यवहार अयशस्वी होईल आणण
तम्
ु हाला तशी िच
ू ना समळे ल.

17. पपनपॅडवर एक आकडा चक
ु ीचा टाकल्यावर तो डडलीट करता येतो काय? की मला प्
ु हा नवा व्यवहार
करणे आवश्यक अिते?

होय. चुकीचा आकडा भरल्याि तम्
ु ही जक्लअर हे िटण दािन
ू प्
ु हा योग्य पपन क्रमांक भरू शकता.

18. नददणीकृत चचत्र तनवडण्यािाठी तनिाडररत वेळा प्रयत्न केल्यानंतर माझे काडड ब्लॉक झाल्याि काय
करावे?

पहहल्या वेळी काडड त्या तारखेपरु ते ब्लॉक होते व नंतर पढ
ु च्या हदवशी आपोआप प्
ु हा िरू
ु होते.
अिे प्
ु हा घडल्याि काडड कायमस्वरुपी ब्लॉक होते. अशा वेळी तम्
ु हाला काडाडची नददणी प्ु हा करावी

लागते.

नवा ऑनलाईन व्यवहार करताना तम्
ु ही पन
ु नोंदणी करू शकता.
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