FEE REFUND PROCESS (TO BE FOLLOWED BY STUDENTS)
(એડમિશન કે ન્સલ કરાવવા તથા ફી પરત િેળવવા કરવાની થતી પ્રક્રિયા)
 એડમીશન કે ન્સલ કરાવવા માાંગતા વવદ્યાર્થીઓએ નીચે મુજબની સુચનાઓ અનુસરવાની રહે શે.
Case No.-1 (કોલેજ ખાતે હાજર થઇ અને એડમિશન કન્ફિમ કરાવેલ હોય તેવા મવદ્યાથીઓ િાટે જ)
 જે વવદ્યાર્થીએ ટોકન ફી ભરી રૂબરૂ કોલેજ ખાતે હાજર ર્થઇ અને એડવમશન કન્ફમમ કરાવેલ હોય અને તેવા વવદ્યાર્થીઓ
ને એડવમશન કે ન્સલ કરાવવુ હોય તો તે માટે ફરવજયાત તેઓએ પ્રવેશ મેળવેલ કોલેજ ખાતેર્થી જ રૂબરૂ એડવમશન
કે ન્સલ કરાવવાનુાં જવાનુાં રહે શે તર્થા ટોકન ફી ના રીફાંડ માટે વવદ્યાર્થીએ તે કોલેજ ખાતે વનયત નમુનામાાં રીફાંડની અરજી
પ્રીન્સીપાલને ભરે લ ટોકન ફી ના ચલણની નકલ સાર્થે આપવાની રહે શે.
 ઉપરોક્ત અરજી ફોમમ ભરીને જે તે કોલેજમાાં સબમીટ કયામ બાદ તે કોલેજ ખાતેર્થી તમારૂ એડમીશન કે ન્સલ કરવામાાં
આવશે.
 ત્યારબાદ તે વવદ્યાર્થીના રજીસ્ટડમ ઇ-મેઇલ આઇડી પર ટોકન ફીના રરફાંડ માટે ની લીંક મોકલવામાાં આવશે. આવા
વવદ્યાર્થીઓ એ રજીસ્ટડમ ઇ-િેઇલ આઇડી પર મળેલ લીંક પર જરૂરી મારહતી ભરી સબમીટ કરી તેની એક પ્રીન્ટ
કાઢી, તેમાાં દશામવેલ જરૂરી ડોક્યુમેન્ટનો એક સેટ બનાવવાનો રહે શે. જે હાડમ કોપીમાાં કુ લસમિવશ્રી ની કિેરી,
જૂ નાગઢ કૃ મિ યુમનવમસમટી, જૂ નાગઢ-૩૬૨૦૦૧ ના સરનામે રજી.એડી./રૂબરૂ અરજી પહોંચાડવાની રહે શે. પ્રવેશ
પ્રરિયા પૂણમ ર્થયે જે તે વવદ્યાર્થીની ટોકન ફી પરત કરવાની પ્રરિયા હાર્થ ધરવામાાં આવશે. વધુમાાં જે વવદ્યાર્થીઓની
હાડમ કોપી સમયમયામદામાાં અત્રેની કચેરીને નહી પહોંચે તે વવદ્યાર્થીની ટોકન ફી વનયમોનુસાર રીફાંડ ર્થઈ શકશે નહી જેની
વવદ્યાર્થીઓ તર્થા વાલીઓએ ખાસ નોંધ લેવી.
Case No.-2 (ફક્ત ટોકન ફી ભરે લ છે પરંતુ કોલેજ ખાતે રૂબરૂ હાજર થઈ પ્રવેશ કન્ફિમ કરાવેલ નથી તેવા
મવદ્યાથીઓ િાટે )
 જે વવદ્યાર્થીઓએ કોલેજ ખાતે જઈ રૂબરૂ એડવમશન કન્ફમમ કરાવેલ નર્થી માત્ર ટોકન ફી ભરે લી છે તેવા વવદ્યાર્થીઓ જો
એડવમશન કે ન્સલ કરાવવા માાંગતા હોય તો તેમણે એડવમશન કે ન્સલ કરાવવા માટે UGCANCEL@JAU.IN પર
યોગ્ય કારણ સાર્થે ઇ-મેઇલ કરવાનો રહે શે. આ ઇ-મેઇલ સાર્થે તેમણે તમામ સાધવનક કાગળ (એડવમશન ફોમમ, ટોકન
ફી ભયામની રસીદ તેમજ જરૂરી તમામ સાધવનક આધારપુરાવા) સ્કે ન કરી PDF/ JPEG ફોમેટમાાં ઇ-મેઇલ સાર્થે
જોડવાના રહે શ.ે ઇ-મેઇલમાાં નીચે મુજબની મારહતી વવદ્યાર્થીએ પોતાના રજીસ્ટડમ ઇ-મેઇલ આઈડી પરર્થી
UGCANCEL@JAU.IN પર મોકલવાની રહે શે.
"નાિ :
એપ્લીકે શન નંબર :
પ્રવેશ િળેલ કોલેજ :
ભરે લ ટોકન ફી રૂ. :
િલણ નંબર અને તારીખ :
પ્રવેશ રદ્દ કરાવવાનું કારણ :
ઉપરોક્ત કારણોસર હં ુ િારૂ એડમિશન રદ્દ કરાવવા િાંગુ છું તો િારૂ એડમિશન મનયિોનુસાર
કે ન્સલ કરવા તથા મનયિોનુસાર િારી ઓનલાઈન ભરે લી ફી ક્રરફંડ કરવા મવનંતી, ભમવષ્યિાં હં ુ
એડમિશન િાટે કોઈ હક્ક કે દાવો કરી શકીશ નહી જેની િને જાણ છે."
 ત્યારબાદ ઉપરોક્ત રજુ આતને ધ્યાને લઈ, જરૂરી ચકાસણી કરી તમારૂ એલોટે ડ એડમીશન કે ન્સલ કરવામાાં આવશે
તર્થા મેરીટમાાંર્થી નામ દૂર કરવામાાં આવશે.
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 ત્યારબાદ તે વવદ્યાર્થીના રજીસ્ટડમ ઇ-મેઇલ આઇડી પર ટોકન ફીના રરફાંડ માટે ની લીંક મોકલવામાાં આવશે. તેવા
વવદ્યાર્થીઓ એ રજીસ્ટડમ ઇ-િેઇલ આઇડી પર મળેલ લીંક પર જરૂરી મારહતી ભરી સબમીટ કરી તેની એક પ્રીન્ટ
કાઢી, તેમાાં દશામવેલ જરૂરી ડોક્યુમેન્ટનો એક સેટ બનાવવાનો રહે શે. જે હાડમ કોપીમાાં કુ લસમિવશ્રી ની કિેરી,
જૂ નાગઢ કૃ મિ યુમનવમસમટી, જૂ નાગઢ-૩૬૨૦૦૧ ના સરનામે રજી.એડી./રૂબરૂ અરજી પહોંચાડવાની રહે શે. પ્રવેશ
પ્રરિયા પૂણમ ર્થયે જે તે વવદ્યાર્થીની ટોકન ફી પરત કરવાની પ્રરિયા હાર્થ ધરવામાાં આવશે. વધુમાાં જે વવદ્યાર્થીઓની
હાડમ કોપી સમયમયામદામાાં અત્રેની કચેરીને નહી પહોંચે તે વવદ્યાર્થીની ટોકન ફી વનયમોનુસાર રીફાંડ ર્થઈ શકશે નહી જેની
વવદ્યાર્થીઓ તર્થા વાલીઓએ ખાસ નોંધ લેવી.
Case No.-3 (કોઇપણ જગ્યાએ પ્રવેશ િળેલ નથી તેવા મવદ્યાથીઓ િાટે )
 જે વવદ્યાર્થીઓ ને કોઈપણ કોલેજ માાં એડવમશન મળેલ નર્થી તેને એડવમશન કે ન્સલ કરાવવાનુાં રહે તુાં નર્થી.

 ખાસ સુિના :
ઓનલાઈન ટોકન ફી પરત મેળવવા માાંગતા તમામ વવદ્યાર્થીઓ તર્થા વાલીઓને જણાવવાનુાં કે , ફી પરત મેળવવા
માાંગતા તમામ વવદ્યાર્થીઓ ફી પરત મેળવવા માટે લાયક હોવા જોઈએ, તર્થા આવા લાયક ઉમેદવારોએ સ્નાતક
કક્ષાના કોમન પ્રવેશ પ્રરિયાના અાંવતમ રાઉન્ડ (તારીખ વેબસાઇટ પર જાહે ર કરવામાાં આવશે) ના એક રદવસ
અગાઉ રરફાંડ મેળવવાની તમામ પ્રરિયા પૂણમ કરી દેવાની રહે શે તર્થા હાડમ કોપી ઉપરોક્ત સરનામે મોકલવાની રહે શે,
િુદ્દત પુરી થયા બાદ અરજી કરનાર કોઇપણ મવદ્યાથીની ટોકન ફી મનયિોનુસાર ક્રરફંડ કરવાિાં આવશે
નહી જેની તમામ વવદ્યાર્થીઓ તર્થા વાલીઓએ ખાસ નોંધ લેવી.

હાડમ કોપી િોકલવાનું સરનાિું :
 કુ લસમિવશ્રી ની કિેરી,
જૂ નાગઢ કૃ મિ યુમનવમસમટી,
જૂ નાગઢ-૩૬૨૦૦૧
ઓનલાઈન ભરે લી ફી પરત િેળવવા િાટેનો ઇ-િેઇલ એડરે સ :
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િાગમદશમન િાટે નીિેના ફોન નંબર પર સંપકમ કરી શકાશે
 ૦૨૮૫-૨૬૭૨૪૮૨
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