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સામાન્ય
ુ વણી કરવા માટે ના વવવવધ માર્ગ કેટલા પ્રકારના છે ?
આર વાડીવાલા ને ચક
ચેક ડીપોઝીટ

૧ તમે ચેક અમારી શાખા પર કે સબ બ્રોકર ને જમા કરાવી શકો મો અથવા તો .
૨.તમે ચેક અમારી બેંક માાં સીધો જમા કરાવી શકો મો .

નેફ્ટ અને SGTR

તમે ઓનલાઈન બેન્કીંગ નો ઉપયોગ કરીને તમારી બેંક માાં થી સીધા આર વાડીવાલા ના બેંક
ખાતા માાં રકમ જમા કરાવી શકો મો .

પેમેન્ટ ગેટવે

ઓનલાઈન પેમેન્ટ – તમે પેમેન્ટ ગેટવે પ્લેટફોમમ પર લોગઈન કરીને
૧વેબ બેસ લેડીંગ પ્લેટફોમમ પ મોબાથલ એપ્પ પરથી કે .થી
૨વેબ અને મોબાઈલ એપ્પ માાંથી ક્લાયન્ટ બેક ઓફીસ માાંથી લોગઈન કરીને કરી શકો મો.

બેંક / enadnamડાયરે ક્ટ

તમારે માત્ર તનતિત બેંક નો તનર્દે શ કરવાનો મે અમે HCA પધ્ધતત મારફત તમારી બેંકમાાંથી

ડેબબટ

તનતિત રકમ લથ લઈશ ાં .

પેમેન્ટ કરતી વખતે ધ્યાનમાાં રાખવાની બાબતો
ે ે. તમારી રજીસ્ટર બેંક એટલે અમારી સાથે તમે ખોલાવેલા ખાતા માાં
પેમેન્ટ હમેશા તમારી રજીસ્ટર બેંક માાંથી જ ચકવવાન ાં રે હશ
જે બેંક આપેલી હોય તે .જો તમારે બીજી બેંક માાંથી પેમન્ે ટ કરવ ાં હશે તો તમારે નવી બેંક અમારી પાસે રજીસ્ટર કરાવી પડશે.
તમે અહી ક્લીક કરીને નવી બેંક રજીસ્ટર કરવા માટેન ાં ફોમમ મેળવી શકશો.તમારા નામ સાથેના તમામ બેંક ખાતા તમે રજીસ્ટર
કરાવી શકશો , તેમાાં કોઈ મયામર્દા નથી .
શ ાં હ ાં અનરજીસ્ટર બેંક ખાતા માાંથી પેમેન્ટ કરી શકાં ?
સેબી ના તનયમ પ્રમાણે તમે માત્ર રજીસ્ટર બેંક માાંથી જ ચ ૂકવણી કરી શકો મો.જેથી જો તમે અનરજીસ્ટરબેંક ખાતા માાંથી
ચ ૂકવણી કરશો તો તમારી ખાતાવાહી માાં તે યોગ્ય રીતે ર્દે ખાશે નહહ . તમે બેંક મોડીફીકેશન ફોમમ માાં જરૂરી પરાવા જેવા કે
લેટેસ્ટ બેંક પાસબ ૂક / સ્ટેટમેન્ટ /કેન્સલ ચેક આપીને બેંક અપડેટ કરાવશો તે પમી જ તમારા ખાતા માાં જમા ર્દે ખાશે.
જો હ ાં જે સેગમેન્ટમાાં ઉધાર મે તેને બર્દલે બીજી સેગમેન્ટ ની બેંક માાં પેમેન્ટ કરી ર્દઉં તો શ ાં થશે ?
જો તમે બીજા સેગમેન્ટમાાં પેમેન્ટ કરી ર્દીધ ાં હશે તો અમે હર્દવસ ના અંતે જે સેગમેન્ટમાાં ઉધાર હશે તયાાં તમારાં બેલેન્સ લાન્સ્ફર
કરી ર્દઈશ ાં . આ માટે તમારે કોઈતવતધ કરવી પડશે નહહ .
જો કે તમે આર વાડીવાલા તસક્યહરટીસ ના બર્દલે આર વાડીવાલા કોમોહડટી માાં પેમેન્ટ કરી ર્દીધ ાં હશે તો તમારે ફાંડ રીલીઝ
કરવાની હરક્વેસ્ટ કરવી પડશે અને જે કાંપની માાં તમારી ઉધાર હશે તયાાં તમારી રકમ લાન્સ્ફર કરવી પડશે.

ચેક ડીપોઝીટ
સીધા HDFC BANK માાં અથવા તો અમારી શાખા પર કે સબ બ્રોકર ને તયાાં
૧.ચેક ડીપોઝીટ કરતી વખતે શેની કાળજી રાખવી.
અ . શાખા પર કે સબ બ્રોકર ને તયાાં જયારે તમે ચેક ભરવા જાવ તયારે હમેશા ચેક એકાઉન્ટ પેથ કરીને અને કાંપની ન ાં નામ
લખીને જ આપો. કોઈ સ્ટાફ મેમ્બર કે સબ બ્રોકર ને પણ ખાલી ચેક આપવો નહહ.
બ . તમારા ચેક ની પામળ તમારો લેડીંગ કોડ લખવાન ાં ભ ૂલશો નહહ .
૨. હ ાં આર વાડીવાલા ની બેંક માાં ડાયરે ક્ટ ચેક કેવી રીતે જમા કરાવી શકાં ?
અમારા બેંક ખાતા માાં ડાયરે ક્ટ ચેક જમા કરવા માટે ADFC BHNK ની CMR સ્લીપ નો ઉપયોગ કરવો .
તેમજ ખાસ બનાવેલા આલ્ફાન્યમેહરક બેંક એકાઉન્ટ નાંબર નો ઉપયોગ કરવો , નહહ કે ૧૬ આંકડા નો આંકડાહકય એકાઉન્ટ
નાંબર. તમારા ચેક ની પામળ તમારો લેડીંગ કોડ (UCC) લખવાન ાં ભ ૂલશો નહહ .
૩.CMR એકાઉન્ટ માાં ચેક ભરતી વખતે મારે રે ગ્યલર હડપોઝીટ સ્લીપ ભરવાની રે હશે ?
ના તમારે CMR એકાઉન્ટ માાં ચેક કરાવતી વખતે રે ગ્યલર હડપોઝીટ સ્લીપ ને બર્દલે ADFC બેંક માાં થી આપવામાાં આવતી
ખાસ અલગ સ્લીપ ભરવાની રે હશે .

નેફ્ટ અને RTGS
શ ાં નેફ્ટ અને SGTR ના દ્વારા પેમેન્ટ કરતી વખતે કોઈ અલગ ચાર્જ આપવો પડશે ?
ના તેમાાં બેંક દ્વારા લેવામાાં આવતા ચાર્જ તસવાય કોઈ અલગ ચાર્જ આપવાનો થશે નહહ .
નેફ્ટ અને SGTR દ્વારા ફાંડ લાન્સ્ફર કઈ રીતે કરી શકાય ?
ઓનલાઈન બેનન્કિંગ સેવા નો ઉપયોગ કરીને નેફ્ટ અને SGTR કરી શકો મો . તમારી ઓનલાઈન બેનન્કિંગ તસસ્ટમ માાં
બેનીહફસ્યરી લીસ્ટ માાં અમારી બેંક એડ કરીને એક્ટીવેટ કરાવાની રે હશે . એક વાર તમારા બેનીહફસ્યરી લીસ્ટ માાં અમારી બેંક
એડ થથ જાય એટલે ગમે તે સમયે ફાંડ લાન્સ્ફર કરી શકશો.
રજાઓમાાં શ ાં હ ાં નેફ્ટ અને SGTR દ્વારા ફાંડ લાન્સ્ફર કરી શકાં ?
નેફ્ટ લાન્ઝેક્શન રજાઓમાાં અને રતવવારે સ્વીકારવામાાં આવે મે . (SBI નક્કી કરે લી રજાઓ અને રતવવાર) પરાં ત હકીકત માાં
ઉધાર અને લાન્ઝેક્શન બીજા વહકિંગ હર્દવસે જ થશે .
નેફ્ટ અને SGTR દ્વારા ફાંડ લાન્સ્ફર કરવા માટે કઈ બેંક હડટેલ નો ઉપયોગ કરવો ?
નેફ્ટ અને SGTR ના દ્વારા પેમેન્ટ કરવા માટે નીચે જણાવેલી તવગતોનો ઉપયોગ કરવો . ખાસ નોંધ રાખજો કે અમારી પાસે
ખાસ બનાવેલા આલ્ફાન્યમેહરક બેંક એકાઉન્ટ નાંબર મે નહહ કે ૧૬ આંકડા નો આંકડાહકય
ડાયરે ક્ટ ડેબબટ ફેતસબલટી / HCA સીસ્ટમ

એકાઉન્ટ નાંબર.

પેમેન્ટ ર્ે ટવે
૧. પે-નેટ્ઝ શ ાં મે ?
આર વાડીવાલા પે-નેટ્ઝ મારફતે તમારી બેંક માાં થી સલામતપણે તમારી રજીસ્ટરડ બેંક માાંથી ફાંડ લાન્સ્ફર કરી શકો મો.
૨. હ ાં આ સગવડ નો કઈ રીતે ઉપયોગ કરી શકાં ? પેમન્ે ટ ગેટવે દ્વારા ફાંડ લાન્સ્ફર કયામ પમી શ ાં હ ાં તરત જ લીમીટ મેળવી શકાં
છુ ?
* પેમેન્ટ ગેટવે ના લેડ એન્જીન નો ઉપયોગ કરીને ફાંડ લાન્સ્ફર
તમે અમારી વેબ કે મોબાથલ લેડીંગ એપ્પ માાં લોગઈન કરીને ફાંડ લાન્સ્ફર ટેબ દ્વારાપેમેન્ટ કરી શકો મો . આ રીતે તમે લાન્સ્ફર
કરે લા ફાંડ પર તરત જ તમને લીમીટ મળી જશે . જો કે તે તમારી ખાતા વહી માાં હર્દવસ ના અંતે અથવા તો ૨૪ કલાક માાં
ર્દે ખાશે.
*વેબ અને એપ્પ પરથી બેક ઓફીસ નો ઉપયોગ કરીને ફાંડ લાન્સ્ફર
તમે બેક ઓફીસ અને મોબાઈલ એપ્પ વડે લોગઈન થઈને ફાંડ લાન્સ્ફર કરી શકો મો. આવા કેસ માાં તમારી લેડીંગ લીમીટ
ઓટોમેટીક બીજા લેડીંગ હર્દવસે અપ ડેટ થથ જશે. જો કે તમારે લીમીટ ની જરૂર હશે તો તમારે તમારા SM ને ફોન કરવાનો
રે હશે , તમારો SM હરસ્ક મેનેજમેન્ટ ટીમ પાસે તમારી લીમીટ મેન્યઅલી અપ ડેટ કરાવી ર્દે શે .
૩.ઓનલાઈન ફાંડ લાન્સ્ફર માટે કોઈ ચાર્જ આપવો પડશે ?
ના ઓનલાઈન ફાંડ લાન્સ્ફર માટે કોઈ ચાર્જ નથી .
૪.શ ાં હ ાં ફાંડ લાન્સ્ફર માટે ક્રેહડટ કે ડેબબટ કાડમ નો ઉપયોગ કરી શકાં ?
ના ફાંડ લાન્સ્ફર માટે ક્રેહડટ કે ડેબબટ કાડમ માન્ય નથી .તમારી રજીસ્ટરડ બેંક માાંથી ઓનલાઈન બેન્કીંગ વડે જ તમે ફાંડ લાન્સ્ફર
કરી શકો મો.
૫.શ ાં ફાંડ લાન્સ્ફર માટે લઘત્તમ કે મીનીમમ લીમીટ હોય મે ?
ના , ફાંડ લાન્સ્ફર માટે કોઈ લઘત્તમ કે મીનીમમ લીમીટહોતી નથી.
૬.શ ાં હ ાં રજાઓમાાં ફાંડ લાન્સ્ફર કરી શકાં છુ ?
ફાંડ લાન્સ્ફર રજાઓમાાં અને રતવવારે સ્વીકારવામાાં આવે મે . (SBI નક્કી કરે લી રજાઓ અને રતવવાર) પરાં ત હકીકત માાં ઉધાર
અને લાન્ઝેક્શન બીજા વહકિંગ હર્દવસે જ થશે .
૭.ઓનલાઈન ફાંડ લાન્સ્ફર સલામત હોય મે ?
આર વાડીવાલા તસક્યહરટીઝ / આર વાડીવાલા કોમોડીટી પ્રાઈવેટ બલમીટેડ ATOM Technologies ના પ્લેટફોમમ કે જે ભારત ના અને
દતનયા ના ૪૫૦૦ થી વધ તવતવધ પ્રકાર ના સેકટર માાં સેવા આપે મે તેના ધ્વારા સરળ અને સલામત પેમેન્ટ ગેટવે નો ઉપયોગ કરે

મે .
૮.લાન્ઝેક્શન સફળ થય ાં મે કે તનષ્ફળ તે કઈ રીતે જાણી શકાય ?
આર વાડીવાલા તસક્યહરટીઝ / આર વાડીવાલા કોમોડીટી પ્રાઈવેટ બલમીટેડ ઈ મેલ અને RMR મારફતે તમારા સફળ કે
તનષ્ફળ લાન્ઝેક્શન ની જાણ તમને કરશે.

૯.કોઈ પણ પ્રકારના પ્રશ્ન માટે મારે કોનો સાંપકમ કરવાનો રે હશે ?
તમે અમારા કસ્ટમર કેર તવભાગ માાં ૦૨૬૧-૬૬૭૩૫૦૦ પર સાંપકમ કરી શકો મો અથવા તો support@rwadiwala.com પર
ઈમૈલ કરી શકો મો .

ACH / ડાયરે ક્ટ ડેબબટ
HCA સીસ્ટમ શ ાં મે ?
HCA સીસ્ટમ એટલે તમે તમારા બેંક ખાતા માાંથી ફાંડ ઉપાડવા માટે બીજાને બેંક મેન્ડેટ કે સત્તા આપો મો .
મારા બેંક ખાતા માાં થી રકમ કે રીતે ડેબબટ થશે ?
તમારા દ્વારા આપવામાાં આવતો HCA મેન્ડેટ અમે તમારી બેંક માાં રજીસ્લેસન માટે મોકલીશ ાં . તમારી બેંક માાંથી કન્ફમમ થયા
પમી અમને તમારા ખાતામાાંથી પેમેન્ટ મેળવવાની સત્તા મળશે.જો કે તે નક્કી કરે લી રકમ અને નક્કી કરે લા ચોક્કસ સમય
પરત ાં જ મયામહર્દત રે હશે.
ડાયરે ક્ટ ડેબબટ ફેતસબલટી નો ઉપયોગ કરવામાાં શ ાં કોઈ ચાર્જ લાગે મે ?
ના , HCA સીસ્ટમ નો ઉપયોગ કરીને મેળવવામાાં આવતા પેમેન્ટ માાં અમે કોઈ ચાર્જ લગાવતા નથી. આ ચાર્જ આર
વાડીવાલા પોતે ભોગવે મે .
મારા ખાતા માાં કેટલી રકમ ઉધાર થશે તે હ ાં કઈ રીતે જાણી શકાં ?
તમારા ખાતા માાં ઉધાર કરતા પેહલા અમે તમને તમારા રજીસ્ટરડ મોબાથલ પર ઉધાર ને લગતી તવગત નો RMR
મોકલવામાાં આવશે. જો તમને કોઈ સમસ્યા જણાય તો તમે અમારા કસ્ટમર કેર તવભાગ માાં ૦૨૬૧-૬૬૭૩૫૦૦ પર સાંપકમ કરી
શકો મો અથવા તો support@rwadiwala.com પર ઈમૈલ કરી શકો મો .

