
THE VARACHHA CO OP BANK LTD.,SURAT 

     NET BANKING USER GUIDE  

Created By : EDP DEP. 



1.  લયાછા ફેંક ની website : www.varachhabank.com  ય જઈને  NET BANKING 

       ના  ફટન ય ક્લરક કયલ ું .  



2. નેટ ફેક્્કુંગ ભાું  VIEW ONLY FACILITY અન ેTRANSACTION FACILITY  ઉમોગ કયલા ભાટે  

      સૌ પ્રથભ GET REGISTER ય જઈને ફધો ડેટા નાખી ન ેREGISTER ય ક્લરક કયલ ું . 

• વયાછા ફેંક ભાાં નેટ /ભોફાઈર ફેન્કાંગ  ચારુ કયવા આ પ્રોસેસ પયજીમાત કયવાની યહેશે . 
 

• નેટ / ભોફાઈર ફેન્કાંગ ટર ા્સેકશન પેનસનરટી  નો  ઉમોગ કયવા ભાટે  BRANCH ભાાં જઈને પોભમ બયવાનુાં યહેશે . 



3. લયાછા ફેંક દ્વાયા આને એક OTP Password આના ફેંક ના યજીસ્ટય ભોફાઈર નુંફય ય ભોકરલા  

     ભાું આલે છે જ ેસામફય સેક્ય યીટી ને દમાન ભાું યાખીને ફેલડી સ યક્ષા ભાટે છે .  

• OTP Password  દાખર કમાા ફાદ Continue ય ક્લરક કયો . 



4 . લયાછા ફેંક ના નેટ ફેક્્કુંગ સેલા ભાું આણ ું સ્લાગત છે, લયાછા ફેંક ની નેટ ફેક્્કુંગ ભાું ડેળફોડા  આ  

       યીત ેજોલા ભળે .  1) Deposit Account   2) Advance Account   

• Change Password દ્વાયા તભે તભાયો Password ફદરી ળકળો . 



5 . આ ઓળન ભાું તભને તભાયા ઓયટેીલ એકાઉ્ટ નુંફય જોલા ભળ ે.   



6 . આ ઓળન ભાું તભને ન ેતભાયા જોઈ્ટ એકાઉ્ટ અથલા નોક્ભની ક્ડટેઇર જોલા ભળે .   



7 . આ ઓળન ભાું તભને તભાયા એકાઉ્ટ ન ું ભીની સ્ટેટભે્ટ જોલા ભળ ે.   



8. આ ઓળન ભાું તભને તભાયા એકાઉ્ટ ન ું ક્ડટેઇર સ્ટેટભે્ટ જોલા ભળ ે.   

• આ સ્ટેટભે્ટ તભે 1 વષમ સ ધી જોઈ ળકળો તથા ડાઉનરોડ (PDF , EXCEL) કયી ળકળો . 



9. આ ઓળન ભાું તભને તભાયા એકાઉ્ટ ન ું ક્ડટેઇર સ્ટેટભે્ટ PDF ભાું આ યીતે  દેખાળે.   

• આ સ્ટેટભે્ટ તભે 1 વષમ સ ધી જોઈ ળકળો તથા ડાઉનરોડ (PDF , EXCEL) કયી ળકળો . 



10. આ ઓળન ભાું ફેનીપીચયી ફે - યીતે  એડ કયી ળકળો  1) વયાછા ફેંક નુાં એકાઉ્ટ 2) ફીજી ફેંક નુાં એકાઉ્ટ   

• ફેંક ની ફધી ક્લગત મોગ્મ યીતે દાખર કમાા ફાદ 10 min છી આ ફેનીપીચયી ભાું પુંડ ટર ા્સપય  કયી ળકળો.  
 

• ફેનીપીચયી એડ થમા ફાદ હેર ું ટર ા્જકે્ળન  Rs.1 થી 25000 સ ધી જ થઇ ળકળે. 



11. આ ઓળન ભાું ફેનીપીચયી જોઈ ળકળો .  1) વયાછા ફેંક નુાં એકાઉ્ટ 2) ફીજી ફેંક નુાં એકાઉ્ટ   



12. આ ઓળન ભાું Own Fund Transfer  છે , આ ઓળન ભાું પક્ત ગ્રાહક ોતાના એકાઉ્ટ જલેા  

        કે Current, Recurring , Loan એકાઉ્ટ ભાું જ કયી ળકળો. 

• આ ટર ા્જકે્શન પક્ત તભને યજીસ્ટય  ભોફાઈર નાંફય ય  ભોકરામેર OTP (One Time Password ) 
દ્વાયા જ ૂર્મ કયી શકશો . 



13. આ ઓળન ભાું Internal Fund Transfer (IFT ) છે , આ ઓળન ભાું પક્ત તભે લયાછા ફેંક ના  

        ગ્રાહક ના એકાઉ્ટ ભાું જ કયી ળકળો. 

• આ ટર ા્જકે્શન પક્ત તભને યજીસ્ટય  ભોફાઈર નાંફય ય  ભોકરામેર OTP (One Time Password ) 
દ્વાયા જ ૂર્મ કયી શકશો . 



14. આ ઓળન ભાું NEFT Fund Transfer  છે , આ ઓળન ભાું અ્મ ફેંક ના ગ્રાહક ના એકાઉ્ટ ભાું  

         જ કયી ળકળો . 

• આ ટર ા્જકે્શન પક્ત તભને યજીસ્ટય  ભોફાઈર નાંફય ય  ભોકરામેર OTP (One Time Password ) 
દ્વાયા જ ૂર્મ કયી શકશો . 



15. આ ઓળન ભાું Schedule  Fund Transfer  છે , આ ઓળન ભાું તભે લયાછા ફેંક તથા અ્મ ફેંક ના     

         ગ્રાહક ના એકાઉ્ટ ભાું તભે જ ેતાયીખ અન ેજ ેસભમ સેટ કમો હળ ેત્માય ેઆભેે પુંડ ટર ા્સપય કયી ળકળો  . 

• આ ટર ા્જકે્શન પક્ત તભને યજીસ્ટય  ભોફાઈર નાંફય ય  ભોકરામેર OTP (One Time Password ) દ્વાયા જ ૂર્મ 
કયી શકશો . 



16. આ ઓળન ભાું View Schedule Transaction  છે ,આ ઓળન ભાું જ ેટર ા્જકે્ળન સપ અથલા    

         ક્નષ્પ ગમેર ું  હોમ તેની જાણકાયી પ્રાપ્ત થળે . 



17. આ ઓળન ભાું  તભે ફધા જ TELECOM  COMPANY ના MOBILE RECHARGE  કયી ળકળો . 

• આ ટર ા્જકે્શન પક્ત તભને યજીસ્ટય  ભોફાઈર નાંફય ય  ભોકરામેર OTP (One Time Password ) દ્વાયા જ ૂર્મ 
કયી શકશો . 



18. આ ઓળન ભાું  તભે ફધા જ  DTH  COMPANY ના DTH RECHARGE કયી ળકળો . 

• આ ટર ા્જકે્શન પક્ત તભને યજીસ્ટય  ભોફાઈર નાંફય ય  ભોકરામેર OTP (One Time Password ) દ્વાયા જ ૂર્મ 
કયી શકશો . 



19. આ ઓળન ભાું તભે ફધા જ  ELECTRICITY COMPANY ના BILL બયી ળકળો. 

• આ ટર ા્જકે્શન પક્ત તભને યજીસ્ટય  ભોફાઈર નાંફય ય  ભોકરામેર OTP (One Time Password ) દ્વાયા જ ૂર્મ 
કયી શકશો . 



20. આ ઓળન ભાું  તભે ફધા જ  GAS COMPANY ના BILL બયી ળકળો. 

• આ ટર ા્જકે્શન પક્ત તભને યજીસ્ટય  ભોફાઈર નાંફય ય  ભોકરામેર OTP (One Time Password ) દ્વાયા જ ૂર્મ 
કયી શકશો . 



21. આ ઓળન ભાું  તભને તભાયા એકાઉ્ટ ભાું નોુંધાલેરી ચેકફ ક ન ું ક્રસ્ટ જોલા ભળ ે . 



22. આ ઓળન ભાું તભે નલી ચેકફ ક ની REQUEST કયી ળકળો . 

• આ ટર ા્જકે્શન પક્ત તભન ેયજીસ્ટય  ભોફાઈર નાંફય ય  ભોકરામેર OTP (One Time Password ) દ્વાયા જ ૂર્મ 
કયી શકશો . 



24. આ ઓળન ભાું તભે ATM DEBIT CARD ઓન - ઑપ કયી ળકળો. 

• આ ટર ા્જકે્શન પક્ત તભન ેયજીસ્ટય  ભોફાઈર નાંફય ય  ભોકરામેર OTP (One Time Password ) દ્વાયા જ ૂર્મ કયી શકશો . 
 

• ખાસ સુચના : ડેનફટ કાડમ ઑપ હશે  તો કાડમ ભાાંથી કોઈર્ ટર ા્જકે્શન થઈ શકશ ેનનહ.    



25. આ ઓળન ભાું તભે ATM DEBIT CARD  ફાંધ કયી ળકળો. 

• આ ટર ા્જકે્શન પક્ત તભન ેયજીસ્ટય  ભોફાઈર નાંફય ય  ભોકરામેર OTP (One Time Password ) દ્વાયા જ ૂર્મ કયી શકશો . 
 
• ખાસ સુચના : એક વાય ATM ડેનફટ કાડમ ફાંધ થઇ ગમા છી ચાર ુથઈ શકશ ેનનહ    

 



26. આ ઓળન ભાું તભને તભાયા રોન એકાઉ્ટ ની જાણકાયી પ્રાપ્ત થળ.ે 



27. આ ઓળન ભાું થી તભને તભાયા રોન એકાઉ્ટ ન ું ભીની સ્ટેટભે્ટ  દેખાળે . 



28. આ ઓળન ભાું તભને તભાયા રોન એકાઉ્ટ ન ું ક્ડટેઇર સ્ટેટભે્ટ  દેખાળે . 

• આ સ્ટેટભે્ટ તભે જોઈ ળકળો તથા ડાઉનરોડ (PDF , EXCEL) કયી ળકળો . 

 



29. આ ઓળન ભાું તભે નલી FIXED DEPOSIT ભ કી ળકળો . 

• આ ટર ા્જકે્શન પક્ત તભને યજીસ્ટય  ભોફાઈર નાંફય ય  ભોકરામેર OTP (One Time Password ) દ્વાયા જ ૂર્મ 
કયી શકશો . 



30. આ ઓળન ભાું તભે FIXED DEPOSIT ACCOUNT તથા ડીટેઇર ની જાણકાયી પ્રાપ્ત થળ.ે 



31. આ ઓળન ભાું તભે FIXED DEPOSIT ACCOUNT તથા ડીટેઇર ની જાણકાયી પ્રાપ્ત થળ.ે 

• FIXED DEPOSIT PAYMENT ય નલરક કયવાથી FD નુાં ેભે્ટ થઇ શકશે.    



32. આ ઓળન ભાું તભે FIXED DEPOSIT ન ું  PAYMENT કયી ળકળો. 

• આ ટર ા્જકે્શન પક્ત તભો ને યજીસ્ટય ભોફાઈર નાંફય ય ભોકરામેર OTP (One Time Password ) દ્વાયા જ ૂર્મ 
કયી શકશો.   




