മഹാത്മാ ഗാന്ധി യൂണിവവേഴ്സിറ്റി
ഓൺലലൈൻ ആയി വേിവേിധ ഫീസുകൾ അടയ്വക്കേണ്ട വേിധം

1. http://epay.mgu.ac.in എന്ന വവേബ്ലസറ്റ് സന്ദർശിക്കുക.

2.

Instructions

എന്ന

ലൈിങ്കിൽ ക്ലിക്കേ് വചെയ്ത് ഈ വപാർട്ടലൈിൽ ലൈഭിക്കുന്ന എല്ലാ

വസവേനങ്ങവളെക്കുറിച്ചും മനസ്സിലൈാക്കോവുന്നതാണ്.
3. M G University ഫീസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന എല്ലാ വമജർ വഹഡുകളും ഈ വപജിൽ
ലൈിസ്റ്റുവചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
4. ആവേശ്യമായ

വമജർ വഹഡ് ഇതിൽനിന്നും തിരവഞ്ഞെടുക്കുക. (ഉദാഹരണത്തിന് ഡിഗ്രി

സര്ടിഫിക്കേറ്റിനാണ്
തിരവഞ്ഞെടുക്കുക.)

പണമടവക്കേണ്ടവതങ്കിൽ

Certificates എന്ന

വമജർ

വഹഡ്

5. പുതിയ ഒരു വപജ് നമ്മുവട മുൻപിൽ പ്രത്യക്ഷവപ്പെടും. ഈ വപജിൽ വനരവത്ത തിരവഞ്ഞെടുത്ത
വമജർ വഹഡിൽ fee അടയ്ക്കാവുന്ന purpose കവളെല്ലാം ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇതിൽനിന്നും നമുക്കേ്
വവേണ്ടത് തിരവഞ്ഞെടുത്തു അതിൽ ക്ലിക്കേ് വചെയ്യുക.

6. ഈ Purpose മായി ബന്ധവപ്പെട്ട പുതിയ വപജ് തുറന്നു വേരും . ഈ വപജിൽ വേ്യക്തിഗത
വേിശദാംശങ്ങൾ വകാടുത്തതിനു വശഷം അത്യാവേശ്യമായ ഓപ്ഷനുകൾ തിരവഞ്ഞെടുത്താൽ
നമ്മൾ അടയ്വക്കേണ്ട തുക നമുക്കേ് കാണാൻ സാധിക്കും..

7. അടുത്തതായി proceed
8.

ഇനി

വേരുന്ന വപജിൽ

ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.
വപാകുക.

to payment എന്ന ബട്ടൺ ക്ലിക്കേ് വചെയ്യുക.

വനറ്റ്ബാങ്കിങ്

Payment

Gateway

തിരവഞ്ഞെടുക്കോനുള്ള സംവേിധാനം

നിങ്ങൾക്കേ് വവേണ്ട Payment Gateway തിരവഞ്ഞെടുത്തു മുവന്നാട്ടു
വേഴിവയാ

വഡബിറ്റ്

കാർഡ്

വേഴിയ

ആണ്

പണം

അടക്കോനുവദ്ദേശിക്കുന്നവതങ്കിൽ താവഴ വകാടുത്തിരിക്കുന്ന ഏവതങ്കിലും ഒരു payment gateway
തിരവഞ്ഞെടുക്കുക.
1. SBI ePay
2. PayU

9. വനറ്റ് ബാങ്കിങ് വേഴിയല്ലാവത വകരളെത്തിവലൈ ഇന്റർവനറ്റ് സൗകര്യമുള്ള എല്ലാ വപാസ്റ്റ്
ഓഫീസുകളും എം ജി യൂണിവവേഴ്സിറ്റി ഫീസ് പണമായി സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. ഇതിന്നായി ഇപയ്വമന്റ്റ് വപാർട്ടലൈിൽനിന്നും നിങ്ങൾക്കുവവേണ്ട ആവേശ്യങ്ങൾ വരഖവപ്പെടുത്തിയ ഒരു ചെലൈാൻ
ജനവററ്റ് വചെയ്തു അതിവന്റ പ്രിന്റ് ഔട്ട് എടുവക്കേണ്ടതുണ്ട് . ഈ ചെലൈാനും ആയാണ് വപാസ്റ്റ്
ഓഫീസിവലൈക്കേ് വചെവല്ലണ്ടത്. ഇങ്ങിവന അടയ്ക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവേർ

Post Office

എന്ന

ഓപ്ഷൻ തിരവഞ്ഞെടുത്തു വചെല്ലാൻ വഡൗൺവലൈാഡ് വചെയ്തു പ്രിന്റ് ഔട്ട് എടുത്തു ഇന്റർവനറ്റ്
സൗകര്യമുള്ള ഏവതങ്കിലും വപാസ്റ്റ് ഓഫീസിവന സമീപിക്കുക.
10. ഓൺലലൈനായി പണം അടയ്ക്കുവമ്പാൾ എവന്തെങ്കിലും പ്രശനം വനരിടുകയാവണങ്കിൽ താവഴ
വകാടുത്തിട്ടുള്ള ഇ വമയിൽ അഡ്രസ്സിൽ വേിവേരം അറിയിക്കുകവയാ വഫാൺ നമ്പറുകളെിൽ
(ഓഫീസ് സമയങ്ങളെിൽ മാത്രം) സഹായം ആവേശ്യവപ്പെടുകവയാ വചെയ്യാവുന്നതാണ്.

ഇ വമയിൽ
epayhelp@mgu.ac.in
വഫാൺ നമ്പറുകൾ
a. 0481 2733434
b. 0481 2733581

11. Payment Gateway യുവട സഹായവത്താടുകൂടി ഏവതങ്കിലും ബാങ്ക് അക്കേൗണ്ട് വേഴി പണം
അടച്ച വശഷം തിരിച്ചു വപാർട്ടലൈിൽ എത്തുന്നതിനു മുൻപ് താവഴ കാണിച്ച രീതിയിലുള്ള വവേബ്
വപജ് പ്രത്യക്ഷവപ്പെടുന്നുവണ്ടങ്കിൽ ഒരു കാരണ വേശാലും ക്യാൻസൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്കേ് വചെയ്യരുത്.

12.

പണമടയ്ക്കുന്ന പ്രക്രിയ വേിജയകരമായി പൂർത്തിയായാൽ താങ്കൾ വനരവത്ത വകാടുത്ത

വമാലബലൈിവലൈക്കേ് SMS വേഴിയും ഇവമയിൽ അഡ്രസിവലൈക്കു ഇവമയിൽ വേഴിയും രസീത്
ലൈഭിക്കുന്നതാണ്. വപാർട്ടലൈിൽനിന്നും ലൈഭിക്കുന്ന രസീതിവന്റ പ്രിന്റ് ഔട്ട് എടുത്തു പിന്നീടുള്ള
നടപടികൾക്കുവവേണ്ടി സൂക്ഷിച്ചു വവേവക്കേണ്ടതാണ് . ഓൺലലൈൻ സൗകര്യമില്ലാത്ത ഏതു
ആവേശ്യങ്ങൾക്കും അവപക്ഷിക്കേണവമങ്കിൽ ഈ രസീതിവന്റ വകാപ്പെി അവപക്ഷയുവട കൂവട
യൂണിവവേഴ്സിറ്റിയിൽ സമർപ്പെിവക്കേണ്ടതാണ്. രസീതിവന്റ മാതൃക താവഴ വകാടുക്കുന്നു.

13. യൂണിവവേഴ്സിറ്റി അക്കേൗണ്ടിൽ അടച്ച പണം റീഫണ്ട് വചെയ്യവപ്പെടുന്നതല്ല.

