.

Process of payment of examination Fees for First year students.
Step 1: Go to www.gpabad.org.in

Step 2: Login using your user ID and password as your Enrollment number.
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Step 3: After successful login following screen will be displayed.
Click on online Payment, as shown below

Step 4: Click on Examination Fees tab
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Step 5: click on confirm & pay online as given below
Examination Fees for I year Students for all Courses is Rs.600/- ( Rs Six Hundred Only)

Step 6: After Clicking on confirm & Pay online, next page will be of payment options, student can select
suitable payment option and pay the fees.
Note: Before paying fees see that your phone/computer/laptop is connected to stable internet connection
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Step 7: after successful payment of fees, receipt will be generated in student login. Check the receipt by
clicking on Fee Receipt tab shown below.

विद्यार्थ्ाां कररता महत्वाच्या सूचना:


सर्व वर्द्यार्थ्ाां नी वदलेल्या कालार्धीतच म्हणजेच वदनाां क 4/11/2022 ते 11/04/2022 यादरम्यान परीक्षा शु ल्क
भरणे अवनर्ायव आहे



परीक्षा शुल्क भरण्याकररता वर्द्याथी ज्या कम्प्युटर, फोन वकांर्ा गॅझेटचा उपयोग करत आहे , त्यामध्ये इां टरने ट
कने क्शन व्यर्स्थथत चालत आहे याची खात्री करून घ्यार्ी, अन्यथा शु ल्क भरण्याची प्रविया पू णव होत नाही



परीक्षा शुल्क भरण्याची प्रविया पूणव झाल्यानां तर वर्द्यार्थ्ाव च्या login मध्ये fee receipt वदसून ये ईल. Fee Receipt
उत्पन्न झाल्यास परीक्षा शुल्क प्रविया पूणव झाली असे समजार्े.



फी ची पार्ती (Fee Receipt) उत्पन्न न झाल्यास वर्द्यार्थ्ाव ने पू णव झालेल्या व्यर्हाराचा स्क्रीनशॉट (screen shot)
घ्यार्ा आवण त्याची वप्रां ट आउट घेउन अजाव सोबत परीक्षा वर्भागात श्री ए.जी. पु री याां च्याकडे जमा करार्ी.



व्यिहार अयशस्वी झाल्यास तुम्ही ज्या खात्यातून शु ल्क भरले आहे त्या खात्यात बँ क तुमचे पै से 24 तासात
परत करे ल.



विद्यार्थ्ाां नी व्यिहार अयशस्वी झाल्यास त्याचे शु ल्क कोणत्या खात्यातून भरले गे ले आहे याची नोोंद ठे िािी.
Issued by Exam Cell, GPA
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