
Shri Surat Jilla Sahakari Bank Commerce College &  
Shri Sayan Sahakari Khand Udhyog Arts College, Olpad 
શ્રી સયુત જજલ્રા વશકાયી ફેંક કભવસ કરેજ એન્ડ શ્રી વામણ વશકાયી ખાાંડ ઉદ્યગ આટવસ કરેજ, ઓરાડ  
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Contact No.: (O) 02621-222203, (Mo): 9510786203 

 

પ્રથભ લષ ફી.એ.(F.Y.B.A) અભ્માવક્રભભાાં ઓનરાઇન પ્રલેળ 
કામષક્ર્ભ ળૈક્ષણણક લષ:૨૦૨૨-૨૩ 

 

            ધયણ ૧૨ ( HSC) ાવ કયેર વલદ્યાથીઓએ કરજેના પ્રથભ લષ 
ફી.એ. (F.Y.B.A)ભાાં પ્રલેળ ભેલલા ભાટે કરજેની લેફવાઇટ  

www.olpadcollege.org.in ય જઇ ઓનરાઇન એડભીળન ટેફભાાં અયજી 
કયલાની યશળેે. પ્રવેવીંગ પી રૂ.૧૦૦/- ડેફીટ કાડષ/ કે્રડડટ કાડષ/  ય.ુી.આઇ/ 
નેટ ફેંકીગ  કે લરટે દ્વાયા ઓનરાઇન બમાષ છી આઇ.ડી. અને ાવલડષ 
(SMS કે Email) ઓનરાઇન ભેલીને કરજેની લેફવાઇટ ય આેર 
એડભીળન ટેફભાાં જરૂયી ભાડશતી અને ડક્યભુેન્ટ સ્કેન કયી પભષ બયી 
વફભીટ કયવુાં. ત્માય ફાદ કરજે તેને લેયીડપકેળન કયી ભેવેજ ભકરળે છી 
જ કરજેની વત્ર પી ડેફીટ કાડષ/ કે્રડડટ કાડષ/ ય.ુી.આઇ./ નેટ ફેંકીગ કે 
લરટે દ્વાયા ઓનરાઇન કે ઓપરાઈન બયલાની યશળેે. F.Y.B.COM ભાાં પ્રલેળ 
ભાટે લીય નભષદ દણક્ષણ ગજુયાત યવુનલવવિટીની લેફવાઇટ ય જઇ 
યવુનલવવિટી દ્વાયા આલાભાાં આલેરા સચુના અનવુાય પ્રડકમા કયલાની યશળેે. 
યવુનલવવિટી દ્વાયા ઓરાડ કરજેભાાં પ્રલેળ પાલે ત્માય છી કરજેની 
લેફવાઇટ ય જઇને આ જ પ્રડક્રમાથી ઓનરાઇન પ્રલેળ ભેલલાન યશળેે. 
કરજે વલળેની ભાડશતી પસુ્સ્તકા ( Prospectus) કરજેની લેફવાઇટ ય 
મકૂલાભાાં આલેર છે.     

 

તા.૨૮-૦૫-૨૦૨૨          આચામષશ્રી 

સ્થ: ઓરાડ કરજે       (પ્રિ. ડૉ. ઈશ્વયબાઈ એભ. ટેર) 
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શ્રી સયુત જજલ્રા વશકાયી ફેંક કભવસ કરેજ એન્ડ શ્રી વામણ વશકાયી ખાાંડ ઉદ્યગ આટવસ 
કરેજ, ઓરાડ, જજ. સયુત-૩૯૪૫૪૦ 

Website: www.olpadcollege.org.in                                           Email: olpadcollege@yahoo.co.in 
Contact No.: 02621-222203, Mo.No.: 9510786203 

ધયણ-૧૨ (વાભાન્મ િલાશ) છી B.A./B.Com. અભ્માવક્રભભાાં ઓનરાઇન િલેળ કામસક્ર્ભ ળૈક્ષણણક લસ:  ૨૦૨૨-૨૩ 

            ધયણ-૧૨ (વાભાન્મ િલાશ) છી B.A./B.Com. અભ્માવક્રભભાાં િથભ વેભેસ્ટય ભાટે ાત્રતા 
ધયાલતા ઉભેદલાયએ ઓરાડ (અનદુાપ્રનત) કરેજભાાં િલેળ ભાટે ઓનરાઇન અયજી કયલાની યશળેે. કરેજ 
પ્રલળેની ભાહશતી સુ્સ્તકા (Prospectus) કરેજની લેફવાઈટ www.olpadcollege.org.in ય મકુલાભાાં 
આલેર છે. જેભાાં િલેળના પ્રનમભ અને પી ની પ્રલગત જલા ભળે. 

૧ 

િલેળ મગ્મતા:- પ્રલદ્યાથીઓએ ધયણ-૧૨ HSC ની યીક્ષા ાવ કયેર શલી જઈએ. યાંત ુઆ લે 
ધયણ-૧૨ની યીક્ષા શરેાાં જ ધયણ-૧૦ના હયણાભને આધાયે B.A./B.Com. ભાાં િલેળ ભાટે 
ઓનરાઈન પભસ બયલાનુાં યશળેે. અધય ફડસ તથા અધય સ્ટેટના પ્રલદ્યાથીઓએ ધયણ-૧૨ વભકક્ષ યીક્ષા 
ાવ કયેર શલી જઈએ તથા લીય નભસદ દણક્ષણ ગજુયાત યપુ્રનલપ્રવિટી, સયુતભાાંથી િપ્રલઝનર 
એણરજીફીણરટી વટીહપકેટ કઢાલલાનુાં યશળેે. 

૨ 

B.A.Sem.-1 ભાાં ધયણ-૧૦ની ભાકસળીટને આધાયે િલેળ ભાટે કરેજની લેફવાઈટ ય જઈ ઓનરાઈન 
અયજી કયલાની યશળેે. F.Y.B.COM. ભાાં િલેળ ભેલલા ભાાંગતા પ્રલદ્યાથીઓએ યપુ્રનલપ્રવિટીની લેફવાઈટ 
www.vnsgu.ac.in  ય ઓનરાઈન પભસ બયી અયજી કયલાની િહક્રમા તા.૧૨-૧-૨૦૨૨ થી ળરૂ થઈ 
ગઈ છે. પભસ બમેથી રગીન આઈડી તથા ાવલડસ આલાભાાં આલળે તે વાચલી યાખલ. ધયણ-૧૨નુાં 
હયણાભ આલે ત્માયે એજ રગીન આઈડી થી રગીન કયતાાં “Complete Registration” નાભની ણરિંક 
ભળે તેના ય ક્લરક કયીને ધયણ-૧૨ની પ્રલગત બયી ભાકસળીટ અરડ કયલી. ત્માય ફાદ પી તથા 
ભાકસળીટ જભા કયાલલી. 

૩ 
B.A.Sem.-1 ભાાં િલેળ ભાટે આઈ.ડી. ાવલડસ ભેલલા ભાટે કરેજની લેફવાઈટ 
www.olpadcollege.org.in ય જઈ ઓનરાઇન અયજી કયલાની યશળેે. 

૪ 

B.A.Sem.-1 ભાાં િલેળ ભાટે કરેજની લેફવાઈટ www.olpadcollege.org.in ભાાં ઓનરાઈન એડભીળન 
ટેફભાાં એડપ્રભળન પભસ ય ક્લરક કયી પભસભાાં આેર જરૂયી ભાહશતી અને ડક્યભેુન્ટ સ્કેન કયી વફભીટ 
કયલાના યશળેે. શાર પભસ બયલા ભાટે કઈણ પી બયલાની નથી યાંત ુધયણ-૧૨ની ભાકસળીટ આવ્મેથી 
પી બયલી તથા ભાકસળીટ જભા કયાલલાની યશળેે. 

૫ 
ઓનરાઈન કરેજ પી બયલા ભાટે પ્રલદ્યાથીઓએ ડફેીટ - કે્રહડટ કાડસ/  ય.ુી.આઇ./ નેટ ફેંકીગ / લરેટની 
ભદદથી પી બયી ળકળે અને યજીસ્ટય થમેર ભફાઇર પયજજમાત વાથે યાખલ. 

નોંધ: આટવસ (પ્રલનમન) કરેજભાાં લશરે તે શરેાાંના ધયણે િલેળ આલાભાાં આલળે.  

      આટવસ એન્ડ કભવસ કરેજ, ઓરાડ ગ્રાન્ટ ઈન એઈડ વાંસ્થા શલાથી વયકાયી ધાયાધયણ મજુફની પ્રનમ્ન પી ભાાં 
B.A. થી M.A., M.Phil., Ph.D. સધુી ગજુયાતી અને ઈપ્રતશાવ પ્રલમભાાં તથા B.Com. થી M.Com., M.Phil. સધુી 
એકાઉન્ટન્વી પ્રલમભાાં અનબુલી અને પ્રનષણાાંત અધ્માક દ્વાયા પ્રળક્ષણ આલાભાાં આલે છે વાથે વાથે CCTV થી વજ્જ 
LCD િજેકટયયકુત લગસખાંડ, વમદૃ્ધ રાઈબે્રયી, કમ્્યટુયરેફ, ઈંક્ગ્રળ રેંગ્લેજરેફ, જીભખાના રૂભ તથા પ્રલળા 
યભતગભતનુાં ભેદાન ઉરબ્ધ છે. NSS, NCC, (ગલ્વસ એન્ડ ફમઝ) PT તથા Saptadhara ની િવપૃ્રતઓ દ્વાયા 
પ્રલદ્યાથીઓન વલાાંગી પ્રલકાવ કયલાભાાં આલે છે પ્રલદ્યાથીઓ ભાટે પ્રળક્ષણ ભાટેની તભાભ બોપ્રતક સપુ્રલધાઓ ઉરબ્ધ છે.  

તા.૨૮-૦૫-૨૦૨૨ 

સ્થ: ઓરાડ કરેજ                                                                         આચામસશ્રી 
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College Online Admission (2022-23) 
ઓનરાઈન યજીસ્રેળન-અયજીત્રક બયલા ભાટેની ભાહશતી 

1. ઓનરાઈન યજીસ્રેળન ભાટે વલદ્યાથીએ કરેજની લફેવાઈટ 
www.olpadcollege.org.in ય  Online Admission ટેફભાાં Admission Form ક્લરક 
કયલાથી New Window ભાાં New Registration ટેફ ય ક્લરક કયી જરૂયી ભાડશતી 
બયી Credit / Debit Card, Net Banking, Wallet, UPI / QR દ્વાયા Online Rs.100/- 
બયલાના યશળે.ે ત્માય ફાદ વલદ્યાથીના Register Mobile Number અથલા Email ય 

User Name અને Password ન ભેવેજ આલળ.ે 
2. ઓનરાઈન અયજીત્રક બયલા ભાટે વલદ્યાથીએ કરેજની લફેવાઈટ  

www.olpadcollege.org.in ય Online Admission ટેફભાાં Admission Form ય 

ક્લરક કયવુાં. Sing in to Start your Session ભાાં Login ID અને Password આી 
Login થવુાં. ત્માય ફાદ Application Form ય ક્લરક કયી એડભીળન પભષભાાં 
Personal Details, Family Details, Present-Permanent Address, SSC Details, 

Last Examination Details, Subject Details as per Mark sheet, Subject Group 

Selection ભાાં જરૂયી ભાડશતી બયલાની યશળેે. 
3. Document Details લાા વલબાગભાાં જરૂયી Scan કયેરા ડક્યભેુન્ટની JPEG પાઈર 

Upload કયલી. ત્માય ફાદ Declaration વલબાગભાાં ફન્ને ચેક-ફકવભાાં  (√) ટીકભાકષ 
કયી Submit ફટન ય ક્લરક કયી કયવુાં. ભેવેજ આવ્મા ફાદ વલદ્યાથીએ Log Off 

ફટન ય ક્લરક કયલાની યશળે.ે  

4. કૉરેજ દ્વાયા વલદ્યાથીનુાં અયજીત્રક લડેયડપકેળન કયલા  ભાટે વલદ્યાથીએ તાના 
ઓડયજનર પ્રભાણત્ર અને તેની ઝેયક્ષ નકર વાથ ેકરેજ ય રૂફરુ આલી 
પ્રભાણત્રની ખયામ (Verification) કયાલાનુાં યશળે.ે 

5. કરેજ દ્વાયા વલદ્યાથીના Register Mobile કે Email ય પી બયલા ભાટે ભેવેજ 

ભકરલાભાાં આલળ.ે વલદ્યાથીએ તાના ડેવફડષ ભાાંથી Pay Fees Option દ્વાયા 

Credit / Debit Card, Net Banking, Wallet, UPI / QR અથલા Pay Later દ્વાયા 

વત્ર પી બયલાની યશળે.ે  પી ગમા ફાદ વલદ્યાથીએ પી બયેર ચરણની (Print) નકર 

કાઢલાની યશળે.ે 
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શ્રી સયુત જજલ્રા વશકાયી ફેંક કભવસ કરેજ અને શ્રી વામણ વશકાયી 
ખાાંડ ઉદ્યગ આટવસ કરેજ, ઓરાડ 

એપ.લામ.ફી.એ. અભ્માવક્રભભાાં િલેળ ભેલલા ભાાંગતા પ્રલદ્યાથીઓએ કાઉન્વેરીંગ 
વભમે નીચે મજુફના ડક્યભેુન્ટ વાથે રૂફરૂ શાજય યશી િલેળ ભેલલ પયજીમાત છે.  

1.  ઓનરાઇન બયેર પભસની નકર – 1 

2.  ધયણ – 10 ની ઓયીજીનર અને ઝેયક્ષ નકર - 1 

3.  ધયણ – 12 ની ઓયીજીનર અને ઝેયક્ષ નકર – 3 

4.  ળાા છડયાના િભાણત્ર (LC) ઓયીજીનર અને ઝેયક્ષ નકર – 1 

5.  SEBC, SC, ST, EWS કેટેગયીના જાપ્રતનુાં િભાણત્રની ઝેયક્ષ નકર – 1 

6.  SEBC કેટેગયીના પ્રલદ્યાથીઓએ નનહક્રભીનર વટીપીકેટની ઝેયક્ષ નકર – 1 

7.   પ્રતા/ લારીના આલકના દાખરાની ઝેયક્ષ નકર - 1 

8.  પ્રલદ્યાથીની ફેંક ાવબકુ ઝેયક્ષ - 1 (એકાઉન્ટ નાંફય, IFSC કડ વહશત) 

9.  પ્રલદ્યાથીની આધાયકાડસની ઝેયક્ષ - 1 

10.  પ્રતા/ ભાતા/ લારીના આધાયકાડસની ઝેયક્ષ - 1 

11. યેળનકાડસની ઝેયક્ષ - 1 

12. ૧ લસથી લધ ુઅભ્માવ તટુ (ગે) શળે ત રૂ.૫૦/- ના સ્ટેમ્ ઉય GAP CETTIFICATE તૈમાય 
કયી મકુલાનુાં યશળેે.  

13.  પ્રલદ્યાથીએ Mobile Number અને E-Mail Address તાનુાં આલાનુાં યશળેે. 

14. Covid-19ની સ્સ્થપ્રતને ધ્માનભાાં યાખી િલેળ િહકમા દયમ્માન પ્રલદ્યાથીઓએ Social 

Distancing નુાં ચસુ્તણે ારન કયલાનુાં યશળેે. 


