
પિ મ જુરાત વીજ કંપની લી. 
માનવતંા ાહકોને તેમના વીજ બીલ ુ ં પેમે ટ કરવા માટ  ાહકો નેટ બે કગની િુવધા ધરાવતા 
નથી તેવા ાહકો પણ પોતાના Debit / ATM Card / Credit Card ારા  વ  ુએક િવક પ આપવામા ં
આવલે છે. હવથેી ાહકો VISA BILL Payના વેબ પોટલના ંમા યમ ારા પણ એનજ  બલ ુ ંપેમે ટ કર  
શકશ.ે  માટ ૧. છે ુ ંવીજ બીલ. ૨. ATM / Debit Card or Credit Card ૩. ઓનલાઈન પેમે ટ કરવા 

માટ ૩D Security Passwordની જ રયાત રહશે. તેમજ  નીચે જુબની PROCESS FOLLOW કરવાની 
રહશ.ે 

A. Visa Bill Pay વેબ પોટલ પર Sign up થઇને બીલ પેમે ટ કર ુ.ં 

સૌ થમ આપના વેબ ાઉઝરમાં  https://visabillpay.in ખોલો. માં નીચે જુબનો ક ન દશાવશે. 

 

યાર બાદ નીચે જુબ ના ફોમમા જ ર  િવગતો ભર ને વેબ પોટલ પર ર શન કરાવ ુ.ં 

 

 

અ હયાં લક કરો. 



 

 

 

સફળતા વૂક ર શન કયા બાદ લોગ ઇન કરતા નીચે જુબનો ન આવશે. 

 

 

 

 

 

 

 

અ હયાં લક કરો. 

બીલ પેમે ટ કરવા માટ સૌ થમ પી. .વી.સી.એલ. ને “Biller” તર ક Add કરવાના રહશે. માં આપના ૧૧ 

કડાનો એલ.ટ  ાહક નંબર . / ૫ કડાનો એચ.ટ  ાહક નંબર આપવાનો રહશે. 



 

આ ોસેસ ફ ત એક જ વખત કરવાની રહશે. યાર બાદ ાહક Visa Bill Pay પોટલ પર લોગ ઇન 

કર ને પેમે ટ કર  શકશે. ાહક નબંર એડ કયા બાદ તે નીચે જુબ દશાવવામા ંઆવશે. 

 

 

 

 

 

 

અ હયાં લક કરો. 

આપનાં વીજ બીલ ુ ંપેમે ટ કરવા માટ 

સબિંધત ાહક નબંર સામે ક લક કરો. 

ખાસ ન ધ : VISA BILL PAY વબે પોટલ પર પી. .વી.સી.એલ. બીલની છે લ ેમળેલ હાડ કોપીમા ં
દશાવલે રકમ જુબ ુ ંપેમે ટ કર ુ.ં 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

યાર બાદ વીજ બીલ પેમે ટની રકમ તથા ડ ટ / ડબીટ કાડની િવગત ભરવી. 

ાહક નબંર તથા વીજ બીલ પમેે ટની રકમ ગેની ખરાઈ કર ને SUBMIT BUTTON પર લક કર ુ.ં 



 

B. Visa Bill Pay વેબ પોટલ પર લોગ ઇન કયા વગર જ Quick Pay લ ક ારા બીલ પેમે ટ કર ુ.ં 

 

  

 

 

 

 

 

 

છે લે SYSTEM BANK GATE WAY પર SWITCH OVER  થશે યા ં ાહક પોતાના ડબીટ / ડ ટ કાડનો 3D SECURITY PASSWORD 

આ યા બાદ TRANSACTION સફળતા વુક ોસેસ થશ.ે ુ ંVISABILL PORTAL ારા ઈ મેઈલથી ક ફમશન આપવામા ંઆવશ.ે 

આ ુજબ Biller તર ક 

પી. .વી.સી.એલ.ન ે

પસદં કર  Pay Now પર 

લક કર ુ.ં 



 

 

 

 

 

ાહક નબંર, વીજ બીલ 

પેમે ટની રકમની િવગત 

ભર , તમેજ તનેી ખરાઈ 

કર  લક કર ુ.ં 

ડબીટ / ડ ટ કાડની 

જ ર  િવગત ઉપર જુબ 

આપવી. 



 

હવે વેબ પોટલ Bank Gate Way પર Switch Over થશે યા ં ાહક પોતાના ડબીટ / ડ ટ કાડનો 3D 

Security Code / પાસવડ આપીને પેમે ટ ા ઝે શન ફાઈનલ કરવા ુ ંરહશે. તેમજ પેમે ટ ા ઝે શન 

સફળતા વૂક ણૂ થયા બાદ વેબ પોટલ ારા નીચે જુબ ુ ંક ફમશન દશાવવામાં આવશે. 

 

ખાસ ન ધ :  

 Visa Bill Pay Portal ારા કરવામા ંઆવેલ પેમે ટ તાર ખથી ૨ દવસ બાદ (ઓફ સ કામકાજના 

દવસો) સબિંધત ાહકના ખાતે જમા કરવામા ંઆવશે. 

 Visa Bill Pay Portal ારા કરવામા ંઆવેલ પેમે ટ ગે કોઈ છુપરછમા ં ાહક નબંર, પેમે ટ 

તાર ખ અને રકમ તથા Payment Transaction Number ખાસ દશાવવો. 

 Visa Bill Pay Portal ારા કરવામા ં આવેલ પેમે ટ ગે બીલની રકમ િસવાય અ ય કોઈ 

વધારાનો ચા  લેવામા ંઆવતો નથી. 

યાર બાદ ઈ મેઈલ આઈ.ડ . તથા 

મોબાઈલ નબંરની િવગત 

આપી.SUBMIT લક કર ુ.ં 


