ऑनलाईन प्रवेश फी भरणेसाठी महत्वाच्या सूचना
१. महाविद्यालयाने आपला प्रिेश अर्ज मर्ं रू के ल्यानतं र आपल्या मोबाईल िर आपणास
MPASCC द्वारा मेसेर् येईल.
२. त्या मेसेस मध्ये USER ID ि PASSWORD असेल. सदर USER ID ि
PASSWORD चा िापर करून आपण mpasc.rayatdc.com या वलंक िर
र्ाऊन वकंिा www.mpasccollege.edu.in या संकेत स्थळािर र्ाऊन LOGIN
करािे.
३. LOGIN झाल्यािर आपणास Change Password असा मेसेर् वदसेल. त्या
विकाणी आपण आपला current password १२३४५६ भरािा. त्याचे खाली
New Password एक Capital letter, बाकीचे small letters, एक Special
character (उदा. @ वकंिा #) आवण Numbers नसु ार password type करािा.
उदा. Mahatma@1970 असा password तयार करता येईल. तोच password
Re-enter मध्ये देखील type करािा ि submit बटन दाबािे. म्हणर्े आपला
password change होईल.
४. निीन password नसु ार पन्ु हा Login करािे.
५. Login झाल्यािर उर्व्या कोपऱ्यात Activities बटण वदसेल त्यािर वललक करािे.
६. Fees Management पेर् ओपन होईल. या पेर् िरील Online Bulk Payment
िर वललक करािे.
७. Online Bulk Payment िर वललक के ल्यािर तुम्हाला प्रिेश फी वकती आहे ती
वदसेल. Pay Online या बटणािर वललक करािे.
८. Pay Online या बटणािर वललक के ल्यािर तुम्हाला प्रिेश फी चे सविस्तर वििरण
वदसेल.
९. Submit बटणािर वललक करािे.
१०. ATOM हे payment gateway चे पेर् ओपन होईल.

११. आपण Cretid Card, Debit Card, Net Banking अथिा UPI च्या
माध्यमातनू प्रिेश फी भरू शकता.
१२. Online payment के ल्यािर आपणास Transaction details वदसतील.
म्हणर्े आपली प्रिेश फी भरली असे समर्ािे.
१३. आपण के लेल्या online payment चे Reconciliation महाविद्यालयाकडून
के ले र्ाईल. सदर प्रवियेस १-२ वदिस लागू शकतात.
१४. Reconciliation झाल्यािर आपणास प्रिेश पािती आपल्या Login मध्ये वदसू
लागेल.

टीप: महाववद्यालयातील आपला प्रवेश वनवततत करण्यासाठी सवव
ववद्यार्थयाांनी ऑनलाईन प्रवेश फी भरावी.
Help Desk: (ऑनलाईन प्रवेशासदं भाव त अडचणींचे वनवारण
करण्यासाठी खालील प्राध्यापकांशी सपं कव साधावा.)
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