
 

Frequently Asked Questions 

सामान्य 
मी माझा लॉगिन संकेतशब्द विसरला आहे. मी ते कसे रीसेट करू? 
लॉगिन पेजिरील रीसेट पासिर्ड बटण क्ललक करून आपण आपला लॉगिन संकेतशब्द रीसेट करू 
शकता. 
 
मी माझा व्यिहार वपन विसरला. मी ते कसे रीसेट करू? 
आपण खाते व्यिस्थावपत करा मेनूमध्ये रीसेट ट्ांजॅलशन वपन पयाडय ननिरू्न आपला व्यिहार 
वपन रीसेट करू शकता. 
 
माझा व्यिहार वपन रीसेट करण्यासाठी मला ओटीपी प्राप्त झाला नाही 
ओटीपी आपल्या नोंदणीकृत मोबाइल आणण ईमेल आयर्ीिर (जर आमच्याकर् े आमच्याशी 
नोंदणीकृत असेल तर) पाठविले जाते. हे माध्यमांपैकी एकामध्ये विलंब होऊ शकतो परंतु 
दोन्हीसाठी घर्ण्याची शलयता जास्त असते. कृपया मेल आपल्या स्पॅम / जंक मेल फोल्र्रमध्ये 
आहे का ते तपासा. 
 
 
मला माझ ेलॉगिन नाि आठित नाही 
आपण आपले लॉि इन नाि म्हणून आपला मोबाइल नंबर ककंिा ईमेल आयर्ी िापरू शकता. 
कृपया noreply@itzcash.com िरून जुन्या संदेशांसाठी आपला इनबॉलस तपासा. आपण एकतर 
आठित नाही, तर आपण आमच्या ग्राहक सेिशेी संपकड  साध ूशकता. आपण आपले प्रोफाइल 
तपशील अद्यतननत केले असल्यास आम्ही आपला तपशील शोधण्याचा प्रयत्न करू शकतो. 
 
 
प्रोफाइल 
माझ्या प्रोफाइलमध्ये दाखविलेले तपशील बरोबर नाहीत. मी ते कसे दरुुस्त करू? 



बहुतेक तपशील तुमच्याकरू्न थेट बदलल्या जाऊ शकतात. यात आपला मोबाइल नंबर, ईमेल 
आयर्ी, पत्ता आणण ओळख तपशील समाविष्ट आहे. आपण लॉगिन केल्यानंतर प्रोफाइल मेन ू
अतंिडत योग्य पयाडय ननिरू्न त्यास बदलू शकता. 
 
आपले काही तपशील चुकीच े प्रविष्ट केले असल्यास आणण आपण आपले नाि, ललिं ककंिा 
जन्मतारीख दरुुस्त करू इक्च्ित असल्यास आपल्याला ग्राहक अलिप्राय पषृ्ठामध्ये "मी माझ े
प्रोफाइल तपशील दरुुस्त करू इक्च्ित आहे" पयाडय ननिरू्न विनंती पाठविणे आिश्यक आहे. 
कृपया आपण ज्यात सुधारणा करू इक्च्िता त्या तपशीलांचा उल्लेख करा. 
 
 
माझ्या ईमेल पत्त्याची पर्ताळणी करण्यासाठी मला सत्यापन कोर् प्राप्त झाला नाही 
आपण नोंदणीच्या िेळी अचकू ईमेल पत्ता प्रविष्ट केला असेल तर कोर् असलेल्या ईमेलसाठी 
आपला जंक ककंिा स्पॅम फोल्र्र तपासा. आपण कोर् प्रविष्ट करण्यास विचारणायाड समान 
पषृ्ठािरून 3 िेळा ईमेल पाठिू शकता. जर आपण अद्याप मेल प्राप्त करीत नसल्यास कृपया 
ग्राहक अलिप्राय फॉमडद्िारे आपले तपशील पाठिा. 
 
व्यिहार 
 
माझ ेखाते क्रमांक काय आहे? देयक िेटिे खाते क्रमांक आणण संकेतशब्द विचारते. 
व्यिहारासाठी आपल्याला खाते क्रमांक आिश्यक नाही. आपल्याला EbixCash Payment 
Gateway िर EbixCash eWallet / PayOnWeb पयाडय ननिर्ण्याची आिश्यकता आहे आणण 
ड्रॉप-र्ाउन सूचीमधनू आपण िापरू इक्च्ित असलेले खाते ननिर्ा. आपल्याला आपल्या नोंदणीकृत 
ईमेल / मोबाइल नंबर आणण ननिर्लेल्या इन्स्ुमेंटचा व्यिहार वपन िापरून प्रमाणीकरण करणे 
आिश्यक आहे. 
एबबलसशॅश पेमेंट िेटिे िर मी कोणता पयाडय ननिर्ला पाहहजे? 
आपण EbixCash Payment Gateway िर EbixCash eWallet / PayOnWeb पयाडय 
ननिर्ला पाहहजे आणण ड्रॉप-र्ाउन सूचीमधनू आपण िापरू इक्च्ित असलेले खाते ननिर्ा. 
 
माझ ेव्यिहार अयशस्िी झाले परंतु माझ ेखाते र्बेबट केले िेले. मी काय करू? 



हे खालीलपैकी एका पररक्स्थतीशी संबंगधत असू शकतेेः 
 

1. आपला एबबलस कॅश खाते र्बेबट झाला होता, परंत ु व्यापारीच्या साइटिर आपल्याला 
अयशस्िी संदेश लमळाला. 
जर व्यापारी साइटिर संदेश सांिण्यात आले की व्यिहार अयशस्िी झाला, तर आपल्याला 
बहुतेकदा पूणड परतािा लमळेल. हे त्िररत होऊ शकते ककंिा व्यापारीिर अिलंबून अनेक कायड 
हदिस लािू शकतात. अद्ययाित क्स्थती लमळविण्यासाठी आपण व्यापारीशी संपकड  साध ू
शकता. 
2. आपला एबबलस कॅश खाते र्बेबट करण्यात आला, परंत ुआपल्याला संदेश लमळाला नाही 
ककंिा एखादा संदेश लमळाला नाही जो व्यिहार यशस्िी झाला की नाही हे स्पष्टपणे सांित 
नाही. 
अशा पररक्स्थतीत, आपल्या व्यिहाराची क्स्थती व्यापारीिर अिलंबून असते. व्यापारी रीअल-
टाइममध्ये आमच्या सव्हडरसह व्यिहाराची क्स्थती तपासू शकतो आणण बयाडच प्रकरणांमध्ये 
देखील रीयल-टाइममध्ये व्यिहार प्रकक्रया रद्द केली जाऊ शकते. काही व्यापारी जस े की 
ऑनलाइन शॉवपिं साइट बॅचमध्ये ऑर्डर प्रकक्रया करतात आणण त्यामळेु व्यिहाराची क्स्थती 
शोधण्यासाठी आपल्यास 48 तास लािू शकतात. क्स्थती शोधण्यासाठी आपण त्यापूिी 
व्यापारीशी संपकड  साध ूशकता. 

 

 

माझ ेबँक खाते र्बेबट केले िेले, परंतु माझ ेएबबलस कॅश खाते के्रडर्ट केले िेले नाही 
• आपल्याला आपल्या बँकेकरू्न एक पुष्टी लमळाली असल्यास, परंत ुआपले खाते शे्रय हदले 
िेले नाही आणण आपल्याला सत्र ककंिा कालबाह्य त्रटुीलशिाय इतर कोणताही त्रटुी संदेश 
लमळाला नाही तर आपण आपल्या खात्यात 90 लमननटांच्या आत स्ियंचललतपणे पैस े
लमळिाि.े 
9 0 लमननटांनीही आपल्याला के्रडर्ट लमळत नसल्यास, आपण व्यिहार क्स्थतीची पुष्टी 
करण्यासाठी आपल्या बँक आणण आमच्या ग्राहक सेिेशी संपकड  साध ूशकता. 
• आपण सीसी एव्हेन्यू िेटिेमधनू पुन्हा लोर् केले असल्यास आणण संशयास्पद म्हणून 
ध्िजांककत केले असल्यास काही के्रडर्ट्समध्ये विलंब होऊ शकतो. आपल्याला रीअल-टाइम 
के्रडर्टची आिश्यकता असल्यास आम्ही लशफारस करतो की आपण IMPS द्िारे पुन्हा लोर् 
करा 



• लक्षात घ्या की के्रडर्टमुळे आपल्या खात्याची मालसक मयाडदा ओलांर्ली असेल तर आपले 
खाते शे्रय हदले िेले नाही. अशा पररक्स्थतीत, कृपया सेिा मेन्यू अतंिडत कस्टमर फीर्बॅक 
पयाडयाद्िारे एक विनंती पाठिा. कृपया आपल्या व्यिहाराच े सिड तपशील द्या आणण 
परताव्यासाठी विचारा. आपल्या परताव्याची प्रकक्रया करण्यासाठी लािणारा िेळ आपल्या 
बँकेिर अिलंबून असेल. 
 

 

मी एका व्यापारी साइटिर व्यिहार करण्यास अक्षम आहे. त े केिायसी कािदपत्र ेसबलमट 
करण्यास मला सांिणारा एक संदेश प्रदलशडत करतो 
हे खालीलपैकी एका पररक्स्थतीशी संबंगधत असू शकतेेः 
 

1. आपण िापरत असलेले खाते त्या विलशष्ट व्यापारीिर िापरले जाऊ शकत नाही. एमिे, 
अॅव्हॉन, प्लेविन इत्यादीसारख्या काही व्यापारी बाबतीत आपल्याला विलशष्ट प्रकारच ेकार्ड / 
खाते खरेदी करण्याची आिश्यकता असू शकते. संबंगधत व्यापारीशी संपकड  साधनू आपल्याला 
अगधक तपशील लमळू शकतात. 
2. आपण पेमेंट िेटिेिरील सूचीमधनू चकुीच ेखाते प्रकार ननिर्ले 
3. आपण व्यापारी साइटिर ककंिा उपपररणामच्या शिेटी िापरकत्याडऐिजी स्ित: ला फ्रॅं चाइजी 
/ एजंट म्हणून ओळखले 
 

दिुा साधलेले खाते 
माझ ेखाते कायड करीत नाही ककंिा अिरोगधत म्हणून दशडवित आहे. तो काही हदिसांपूिी काम 
करत होता 
त्यािरील व्यिहार संशयास्पद म्हणून ध्िजांककत झाल्यास ककंिा आपल्या एका ककंिा अगधक 
व्यिहारांबद्दल आम्हाला तक्रार असल्यास आपले खाते तात्पुरत े ननलंबबत केले िेले असािे. 
आपण एकागधक नोंदणी केल्या आहेत अस े आम्हाला आढळल्यास आपले खाते देखील 
अिरोगधत केले जाऊ शकते. अगधक माहहतीसाठी आपल्याला या प्रकारच े संदेश लमळत 
असल्यास कृपया ग्राहक सेिांशी संपकड  साधा. अशा घटना टाळण्यासाठी, आपण नोंदणीच्या 
िेळी अचकू माहहती प्रदान केली पाहहजे. 
 

 

माझ्या खात्याची मालसक मयाडदा काय आहेत 



िेििेिळ्या प्रकारच्या खात्यांमध्ये विविध मयाडदा असतात. आपण केिायसी कािदपत्रे 
आम्हाला सबलमट करुन आपण आपले खाते उच्च मयाडदेपयतं अपगे्रर् करू शकता. 
 

माझ ेबँक खाते र्बेबट केले िेले, परंतु माझ ेएबबलस कॅश खाते के्रडर्ट केले िेले नाही 
• आपल्याला आपल्या बँकेकरू्न एक पुष्टी लमळाली असल्यास, परंतु आपले खाते शे्रय हदले िेले 
नाही आणण आपल्याला सत्र ककंिा कालबाह्य त्रटुीलशिाय इतर कोणताही त्रटुी संदेश लमळाला नाही 
तर आपण आपल्या खात्यात 90 लमननटांच्या आत स्ियंचललतपणे पैसे लमळिािे. 
90 लमननटांनीही आपल्याला के्रडर्ट लमळत नसल्यास, आपण व्यिहार क्स्थतीची पुष्टी करण्यासाठी 
आपल्या बँक आणण आमच्या ग्राहक सेिेशी संपकड  साध ूशकता. 
• आपण सीसी एव्हेन्यू िेटिेमधनू पुन्हा लोर् केले असल्यास आणण संशयास्पद म्हणून 
ध्िजांककत केले असल्यास काही के्रडर्ट्समध्ये विलंब होऊ शकतो. आपल्याला रीअल-टाइम 
के्रडर्टची आिश्यकता असल्यास आम्ही लशफारस करतो की आपण IMPS द्िारे पुन्हा लोर् करा 
• लक्षात घ्या की के्रडर्टमुळे आपल्या खात्याची मालसक मयाडदा ओलांर्ली असेल तर आपले खात े
शे्रय हदले िेले नाही. अशा पररक्स्थतीत, कृपया सेिा मेन्यू अतंिडत कस्टमर फीर्बॅक पयाडयाद्िारे 
एक विनंती पाठिा. कृपया आपल्या व्यिहाराच ेसिड तपशील द्या आणण परताव्यासाठी विचारा. 
आपल्या परताव्याची प्रकक्रया करण्यासाठी लािणारा िेळ आपल्या बँकेिर अिलंबून असेल. 
 
मी एका व्यापारी साइटिर व्यिहार करण्यास अक्षम आहे. ते केिायसी कािदपत्रे सबलमट 
करण्यास मला सांिणारा एक संदेश प्रदलशडत करतो 
हे खालीलपैकी एका पररक्स्थतीशी संबंगधत असू शकतेेः 
 
1. आपण िापरत असलेले खाते त्या विलशष्ट व्यापारीिर िापरले जाऊ शकत नाही. एमि,े 
अॅव्हॉन, प्लेविन इत्यादीसारख्या काही व्यापारी बाबतीत आपल्याला विलशष्ट प्रकारच ेकार्ड / खाते 
खरेदी करण्याची आिश्यकता असू शकते. संबंगधत व्यापारीशी संपकड  साधनू आपल्याला अगधक 
तपशील लमळू शकतात. 
2. आपण पेमेंट िेटिेिरील सूचीमधनू चकुीच ेखाते प्रकार ननिर्ले 
3. आपण व्यापारी साइटिर ककंिा उपपररणामच्या शिेटी िापरकत्याडऐिजी स्ित: ला फ्रॅं चाइजी / 
एजंट म्हणून ओळखले 
 



 
दिुा साधलेले खात े
माझ ेखाते कायड करीत नाही ककंिा अिरोगधत म्हणून दशडवित आहे. तो काही हदिसांपूिी काम 
करत होता त्यािरील व्यिहार संशयास्पद म्हणून ध्िजांककत झाल्यास ककंिा आपल्या एका ककंिा 
अगधक व्यिहारांबद्दल आम्हाला तक्रार असल्यास आपले खाते तात्पुरते ननलंबबत केले िेले असािे. 
आपण एकागधक नोंदणी केल्या आहेत असे आम्हाला आढळल्यास आपले खाते देखील अिरोगधत 
केले जाऊ शकते. अगधक माहहतीसाठी आपल्याला या प्रकारच े संदेश लमळत असल्यास कृपया 
ग्राहक सेिांशी संपकड  साधा. अशा घटना टाळण्यासाठी, आपण नोंदणीच्या िेळी अचकू माहहती 
प्रदान केली पाहहजे. 
 
 
माझ्या खात्याची मालसक मयाडदा काय आहेत 
िेििेिळ्या प्रकारच्या खात्यांमध्ये विविध मयाडदा असतात. आपण केिायसी कािदपत्र ेआम्हाला 
सबलमट करुन आपण आपले खाते उच्च मयाडदेपयंत अपगे्रर् करू शकता. 
 

Type 
Maximum Balance 
(Rs.) 

Monthly Reload Limit 
(Rs.) 

All Services Card - Basic 
KYC 

20000 20000 

All Services Card - Full KYC 100000 600000 
Power to Pay Tag 10000 10000 
 

मी माझ ेखाते कसे रीलोर् करू शकतो? 
आपण कोणत्याही लॉि-इन करण्यायोग्य एबबलस कॅश खात्यास रीलोर् करू शकता जे आपल्या 
लॉि इनशी जोर्ले िेले आहे. खालील पयाडय उपलब्ध आहेत: 
 
1. IMPS द्िारे रीलोर् करा 
2. नेटबँककंि ककंिा र्बेबट कार्डद्िारे पुन्हा लोर् करा 



3. दसुयाड एबबलस कॅश खात्यातून हस्तांतररत करा 
 
 
माझ ेखाते रीलोर् करण्यासाठी कोणते शुल्क आहेत? 
• रीलोर् पेजिर नेटबँककंि ककंिा र्बेबट कार्डद्िारे रीलोडर्िंसाठी अद्यतननत केलेले शुल्क ननहदडष्ट 
केले आहेत. हे शुल्क िेळोिेळी बदलू शकतात. 
• आयएमपीएस िापरुन पुन्हा लोर् करण्यासाठीच ेशुल्क बँक-टू-बँकमध्ये बदलू शकतात. कृपया 
आपल्या बँकेची तपासणी करा. 
 
 
मी फलत शिेटच े5 व्यिहार पाहू शकतो. मी जुन ेव्यिहार कसे पाहू? 
माय अकाउंट मेन्यू च्या खाली माय ट्ान्झॅलशनिर क्ललक करा. आपण आजच,े शिेटच े 30 
हदिस ककंिा सिड व्यिहार पाहण्यासाठी एकतर ननिरू् शकता. 
 
 
मी माझ्या एबबलस कॅश अधड-बंद खाती कशी बंद करू? 
• आपण IMPS िापरुन उिडररत फंर् आपल्या खात्यातून आपल्या बँक खात्यात स्थानांतररत करू 
शकता. 
• आपण टॅग्ज िापरकत्याडस पैसे देण्याच ेसामर्थयड असल्यास, आपले खाते बंद करण्यासाठी आपण 
िौनतक टॅि EbixCash िर समपडण करणे आिश्यक आहे. 
 
 
मी माझ्या पॉिर टॅि पे ब्लॉक कसा करू? 
आपण आपला टॅि चकुीचा असल्यास, आपण खाते व्यिस्थावपत करा मेनू खाली ब्लॉक टॅि 
पयाडयामधनू ते अिरोगधत करू शकता. आपण आपल्या टॅििरुन ब्लॉक करुन आपला ब्लॉि 
ब्लॉक करुन 9223157575, 7200057575 ककंिा 57575 िरून आपला नोंदणीकृत मोबाइल 
पाठिून ब्लॉक करू शकता. लक्षात ठेिा की टॅि अिरोगधत करणे केिळ ऑनलाइन व्यिहार 
होणार नाही. 



 
 
मी माझ्या पॉिर टू पे टॅि अनब्लॉक कसा करू? 
जर आपण पूिी आपला टॅि अिरोगधत केला असेल तर आपण खाते व्यिस्थावपत करा मेनू 
खाली अनब्लॉक टॅि पयाडयामधनू ते अनब्लॉक करू शकता. टॅि अनब्लॉक केल्यानंतर ताबर्तोब 
व्यिहारासाठी िापरला जाऊ शकतो. 
 
 
टॅि देण्यास मी माझ ेसामर्थयड कसे सूचीबद्ध करू 
आपण आपला पािर पे पे टॅि िमािला असल्यास आपण आपला टॅि िरम सूचीबद्ध करून 
कायमस्िरुपी अिरोगधत करणे ननिरू् शकता. आपल्याला प्रथम आपला टॅि अिरोगधत करणे 
आिश्यक आहे आणण नतंर खाते व्यिस्थावपत करा मेनू खाली हॉट ललस्ट टॅि पयाडयामधनू त े
सूचीबद्ध करा. लक्षात ठेिा की हे उलट केले जाऊ शकत नाही आणण आपल्याला एक निीन टॅि 
जारी करणे आिश्यक असेल. लक्षात ठेिा की टॅिची हॉट सूची केिळ ऑनलाइन व्यिहार होणार 
नाही. निीन टॅि पाठविल्यानंतर टॅि 24 तासांनतंरच केले जाऊ शकते. 
 
 
ननधी हस्तांतरण आणण आयएमपीएस 
आयएमपीएस िापरुन मी माझा ईबबलसशॅश खाते कसे रीलोर् करू? 
आपल्याला आपल्या इंटरनेट बँककंि साइट ककंिा मोबाइल बँककंि अनुप्रयोिामध्ये लॉि इन करणे 
आणण IMPS िापरुन फंर् हस्तांतरण करणे आिश्यक असेल. आपल्याला आपला नोंदणीकृत 
मोबाइल नंबर आणण आपण के्रडर्ट करू इक्च्ित असलेले EbixCash खात्याशी संबंगधत MMID 
ननहदडष्ट करणे आिश्यक आहे. आपल्या खात्याच्या MMID चा मािोिा घेण्यासाठी, स्थानांतरण 
मेनू खाली असलेले एसएमएस कोर् / एमएमआयर्ीएस पयाडय ननिर्ा 
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आयएमपीएसद्िारे पैसे हस्तांतररत करण्यासाठी कोणते शुल्क आकारले जातात? 
आयएमपीएस फंर् ट्ान्स्फर पेजिर आयएमपीएसद्िारे फंर् ट्ान्सफरच ेशुल्क नमूद केले आहे. हे 
शुल्क िेळोिेळी बदलू शकतात. 
 
 
एसएमएस अलटड आणण व्यिहार 
मी माझ्या व्यिहारासाठी एसएमएस अलटड प्राप्त करणे थांबिू इक्च्ितो 
एसएमएस अलटड पाठिले जातात जेणेकरुन आपल्या खात्यािर केलेल्या व्यिहारांची आपल्याला 
जाणीि होईल. आपण या अलटड अक्षम केल्याची लशफारस एबबलस कॅश करीत नाही. तथावप, 
अद्याप आपण तसे करू इक्च्ित असल्यास, आपण प्रोफाईल मेनूमधील अद्यतन प्रोफाइल 
पयाडयामधील बॉलस अनचके करून त्यांना अक्षम करू शकता. 
 
 
मी साइन अप करताना व्यिहार अलटड प्राप्त न करण्याच ेननिर्ले ककंिा मी व्यिहार अलटड 
अक्षम केले आणण मी त्यांना पुन्हा सक्षम करू इक्च्ितो 
आपण प्रोफाईल मेनूमधील अद्यतन प्रोफाइल पयाडयामध्ये बॉलस चके करून एसएमएसद्िारे 
व्यिहार अलटड सक्षम करू शकता. 
 
 
कमीतकमी व्यिहार मूल्य एसएमएस एसएमएस पाठविला जाईल का? 
सध्या ककमान व्यिहार मूल्य नाही. सिड व्यिहारांसाठी अलटड पाठविले जातात. तथावप, नजीकच्या 
िविष्यात ककमान व्यिहार मूल्य लािू केला जाऊ शकतो. 
 
 
माझ्याकर् ेएसएमएस अलटड सक्षम आहेत, परंत ुमाझ्या व्यिहारासाठी अलटड प्राप्त झाले नाहीत 
• आपल्या ऑपरेटरच्या कव्हरेज क्षेत्रामधनू आपला फोन बाहेर पर्ल्यास आपल्याला अलटड प्राप्त 
होणार नाहीत, आपला इनबॉलस पूणड आहे ककंिा आपला फोन बंद झाला आहे. दलुमडळ 
प्रकरणांमध्ये, आमच्या प्रदात्यासह ककंिा आपल्या तांबत्रक समस्येच्या बाबतीत संदेश वितररत 
केले जाऊ शकत नाहीत. 
• प्रागधकरणांनी लादलेल्या प्रनतबंधांमुळे एसएमएस संदेश िारताच्या काही िािाकर् ेपाठिता येऊ 
शकत नाहीत. आपण यापैकी एका िािात असाल तर आपल्याला एसएमएस अलटड प्राप्त होणार 
नाहीत. 



• टॅि िापरकत्यांना पैसे देण्याकररता, कृपया लक्षात ठेिा की एसएमएस अलटड केिळ ऑनलाइन 
व्यिहारांसाठी पाठिले जातात. 
 
मी 9 223157575 ककंिा 7200057575 िर एसएमएस संदेश पाठिू शकत नाही 
िारतातील काही िािांमध्ये एसएमएस सेिा प्रनतबंगधत आहेत. तथावप, आपण 57575 िर संदेश 
पाठविण्यात सक्षम व्हायला हिे 
 
 
समस्या नोंदिा 
मी आपल्या साइटिर एक समस्या नोंदविली आहे. मी त्याची तक्रार कशी करू? 
आपल्याला एखादे िैलशष्ट्य आढळल्यास जे कायड करत नाही ककंिा अनपेक्षक्षत पररणाम देत 
आहेत, आपण सेिा मेनू मधील ग्राहक अलिप्राय अतंिडत "मी आपल्या साइटसह समस्या नोंदिू 
इक्च्ित आहे" पयाडय ननिरू्न एकतर आम्हाला समस्या नोंदिू शकता. िैकक्ल्पकररत्या, आपण 
helpdesk@itzcash.com िर आम्हाला ईमेल देखील पाठिू शकता. कृपया लािू असल्यास 
खालील समाविष्ट कराेः 
 
1. समस्या प्रकार: 
2. अर्चण आली तेव्हा अॅड्रसे बारमध्ये दशडविलेले संपूणड URL (इंटरनेट आधाररत असल्यास): 
3. त्रटुी संदेश प्रदलशडत झाला (कृपया अचूक संदेश इनपुट करा): 
4. आपला सपंकड  तपशील (कस्टमर फीर्बॅकद्िारे पाठविल्यास ििळता येऊ शकेल) 
5. समस्येची तारीख आणण िेळ 
6. समस्या पुन्हा ननमाडण केली जाऊ शकते: होय / नाही 
o होय असल्यास, पुनरुत्पादन करण्यासाठी काय चरण आहेत 
लक्षात घ्या की आम्हाला अनतररलत माहहतीची आिश्यकता असल्यास आम्ही आपल्याशी संपकड  
साध ूशकतो 
 
 
मी आपल्या साइटसह संिाव्य सुरक्षक्षतता समस्या पाहहली आहे. मी त्याची तक्रार कशी करू? 
आपल्याला आमच्या साइटसह एखादी समस्या आढळल्यास आपल्याला समस्या आढळल्यास 
आपण सेिा मेनू मधील ग्राहक अलिप्राय अतंिडत "मी आपल्या साइटसह समस्या नोंदिू इक्च्ित 
आहे" ननिरू्न एकतर आम्हाला समस्या नोंदिू शकता. िैकक्ल्पकररत्या, आपण आम्हाला 



security@itzcash.com िर ईमेल देखील पाठिू शकता. कृपया लािू असल्यास खालील 
समाविष्ट कराेः 
1. समस्या प्रकार: 
2. अर्चण आली तेव्हा अॅड्रसे बारमध्ये दशडविलेले संपूणड URL (इंटरनेट आधाररत असल्यास): 
3. संदेश प्रदलशडत (असल्यास): 
4. आपला संपकड  तपशील (कस्टमर फीर्बॅकद्िारे पाठविल्यास ििळता येऊ शकेल) 
5. समस्येची तारीख आणण िेळ 
6. समस्या पुन्हा ननमाडण केली जाऊ शकते: होय / नाही 
o होय असल्यास, पुनरुत्पादन करण्यासाठी काय चरण आहेत 
7. ही एक सुरक्षक्षतता समस्या आहे असे आपल्याला का िाटते? 
8. समस्येच ेआपले रेहटिं (उच्च / मध्यम / ककमान): 
लक्षात घ्या की आम्हाला अनतररलत माहहतीची आिश्यकता असल्यास आम्ही आपल्याशी संपकड  
साध ूशकतो 
 

 


