
Shri Surat Jilla Sahakari Bank Commerce College &  
Shri Sayan Sahakari Khand Udhyog Arts College, Olpad 
શ્રી સરુત જિલ્લા સહકારી બેંક કોમસસ કોલેિ એન્ડ શ્રી સાયણ સહકારી ખાાંડ ઉદ્યોગ આટસસ કોલેિ, ઓલપાડ 

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

 

પ્રથમ વર્ષ બી.કોમ.(F.Y.B.Com.) અભ્યાસક્રમમાાં ઓનલાઇન 
પ્રવેશ કાયષક્ર્મ શકૈ્ષણિક વર્ષ:૨૦૨૨-૨૩ 

 

            ધોરિ ૧૨ (HSC) પાસ કરેલ વવદ્યાથીઓએ કોલેજના પ્રથમ વર્ષ બી.કોમ. 
(F.Y.B.Com.) માાં પ્રવેશ મેળવવા માટે વીર નમષદ દણક્ષિ ગજુરાત 
યવુનવવસિટીની વેબસાઇટ પર જઇ યવુનવવસિટી દ્વારા આપવામાાં આવેલી સચુના 
અનસુાર પ્રકકયા કરવાની રહશેે. ઓલપાડ કોલેજમાાં પ્રવેશ મેળવવા માટે 
કોલેજની વેબસાઇટ www.olpadcollege.org.in પર જઇ Online Admission 
ટેબમાાં રજીસ્ટ્રેશન કરી પ્રોસેસીંગ ફી રૂ.૧૦૦/- ઓનલાઇન ભયાષ પછી આઇ.ડી. 
અને પાસવડષ મેળવી ફોમષમાાં જરૂરી માકહતી સબમીટ કરવાનુાં રહશેે. ત્યાર બાદ 
કોલેજ તેને વેરીકફકેશન કરી મેસેજ મોકલશે પછી જ વવદ્યાથીએ કોલેજ પર 
રૂબરુ આવી ડોક્યમુેન્ટ અને સત્ર ફી ઓફલાઈન ભરવાની રહશેે.  
 કોલેજ વવશેની માકહતી પસુ્સ્ટ્તકા (Prospectus) કોલેજની વેબસાઇટ પર 
મકૂવામાાં આવેલ છે.     

 

તા.૨૯-૦૬-૨૦૨૨          આચાયષશ્રી 
સ્ટ્થળ: ઓલપાડ કોલેજ       (પ્રિ. ડૉ. ઈશ્વરભાઈ એમ. પટેલ) 
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શ્રી સરુત જિલ્લા સહકારી બેંક કોમસસ કોલેિ એન્ડ શ્રી સાયણ સહકારી ખાાંડ ઉદ્યોગ આટસસ 

કોલેિ, ઓલપાડ, જિ. સરુત-૩૯૪૫૪૦ 

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

ધોરણ-૧૨ (સામાન્ય િવાહ) પછી B.Com. અભ્યાસક્રમમાાં ઓનલાઇન િવેશ કાયસક્ર્મ શૈક્ષણણક વર્સ: ૨૦૨૨-૨૩ 

            ધોરણ-૧૨ (સામાન્ય િવાહ) પછી B.Com. અભ્યાસક્રમમાાં િથમ વર્સ માટે પાત્રતા ધરાવતા 
ઉમેદવારોએ ઓલપાડ (અનદુાપ્રનત) કોલેિમાાં િવેશ માટે ઓનલાઇન અરજી કરવાની રહશેે. કોલેિ પ્રવશેની 
માહહતી પસુ્તતકા (Prospectus) કોલેિની વેબસાઈટ www.olpadcollege.org.in પર મકુવામાાં આવેલ 
છે. જેમાાં િવેશના પ્રનયમો અને ફી ની પ્રવગત િોવા મળશે. 

૧ 

F.Y.B.Com. માાં િવેશ મેળવવા માાંગતા પ્રવદ્યાથીઓએ યપુ્રનવપ્રસિટી દ્વારા ફાઈનલ મેરીટ ણલતટ જાહરે થયા 
પછી પ્રવપ્રવધ કોલેિોથી મેસેિ આવ્યા બાદ કોલેિ પ્રસડયઅુલ મિુબ (તારીખ અને સમય િમાણે) કોલેિ 
પર િઈ ડોક્યમેુન્ટ વેરીહફકેશન કરાવી િવેશ કન્ફમસ કરાવવાનો રહશેે. 

૨ 
પ્રવદ્યાથીએ િવેશ કન્ફમસ કરાવતા પહલેા પોતાના ડેસબોડસથી યપુ્રન. ટોકન ફી તરીકે રૂ. ૧૦૦૦/- (એક િ 
વાર) ભરવાની રહશેે. 

૩ 

F.Y.B.Com. માાં િવેશ માટે પ્રવદ્યાથીએ કોલેિની વેબસાઈટ www.olpadcollege.org.in પર િઈ 
Online Admission ટેબમાાં રજીતરેશન કરાવવનુાં રહશેે. િોસેસીંગ ફી રૂ.૧૦૦/- ડેબીટ કાડસ/ કે્રહડટ કાડસ/ 
ય.ુપી.આઇ/ નેટ બેંકીગ કે વોલેટ દ્વારા ઓનલાઇન ભયેથી આઇ.ડી. અને પાસવડસ SMS કે Email થી 
મેળવવાનો રહશેે. 

૪ 

આઇ.ડી. અને પાસવડસ  મેળવ્યા બાદ Online Admission ટેબમાાં Admission Form પર ક્લલક કરી 
ફોમસમાાં માગેલ િરૂરી માહહતી અને ડોક્યમેુન્ટ તકેન કરી અરજી સબમીટ કરવાની રહશેે. ત્યાર બાદ કોલેિ 
અરજી વેરીહફકેશન કરી મેસેિ મોકલશે. 

૫ 
ત્યાર બાદ પ્રવદ્યાથીએ હદન ૩ માાં કોલેિ પર રૂબરુ આવી ડોક્યમેુન્ટ અને સત્ર ફી રૂ.૧૦૦૦/- ટોકન પ્રસવાય 
(છોકરાઓ: ૧૮૯૫/- અને છોકરીઓ: ૧૨૯૫/-) ઓફલાઈન ભરવાની રહશેે. 

નોંધ: આટસસ (પ્રવનયન) કોલેિમાાં વહલેો તે પહલેાાંના ધોરણે િવેશ આપવામાાં આવશે. 
      શ્રી સરુત જિલ્લા સહકારી બેંક કોમસસ કોલેિ એન્ડ શ્રી સાયણ સહકારી ખાાંડ ઉદ્યોગ આટસસ કોલેિ, ઓલપાડ  
(આટસસ એન્ડ કોમસસ કોલેિ, ઓલપાડ) ગ્રાન્ટ ઈન એઈડ સાંતથા હોવાથી સરકારી ધારાધોરણ મિુબની પ્રનમ્ન ફી 
માાં B.A. થી M.A., M.Phil., Ph.D. સધુી ગિુરાતી અને ઈપ્રતહાસ પ્રવર્યમાાં તથા B.Com. થી M.Com., M.Phil. 
સધુી એકાઉન્ટન્સી પ્રવર્યમાાં અનભુવી અને પ્રનષણાાંત અધ્યાપકો દ્વારા પ્રશક્ષણ આપવામાાં આવે છે સાથે સાથે 
CCTV થી સજ્િ LCD િોજેકટરયકુત વગસખાંડ, સમદૃ્ધ લાઈબે્રરી, કોમ્્યટુરલેબ, ઈંક્લલશ લેંલવેિલેબ, જીમખાના 
રૂમ તથા પ્રવશાળ રમતગમતનુાં મેદાન ઉપલબ્ધ છે. NSS, NCC, (ગલ્સસ એન્ડ બોયઝ) PT તથા Saptadhara 
ની િવપૃ્રતઓ દ્વારા પ્રવદ્યાથીઓનો સવાાંગી પ્રવકાસ કરવામાાં આવે છે પ્રવદ્યાથીઓ માટે પ્રશક્ષણ માટેની તમામ ભૌપ્રતક 
સપુ્રવધાઓ ઉપલબ્ધ છે. 
તા.૨૯-૦૬-૨૦૨૨ 

તથળ: ઓલપાડ કોલેિ                                                                         આચાયસશ્રી 
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Shri Surat Jilla Sahakari Bank Commerce College &  

Shri Sayan Sahakari Khand Udhyog Arts College, Olpad 
Website: www.olpadcollege.org.in              Email: olpadcollege@yahoo.co.in 

Contact No.: 02621-222203, Mo.No.: 9510786203 

 

College Online Admission (2022-23) 
ઓનલાઈન રજીતરેશન-અરજીપત્રક ભરવા માટેની માહહતી 

1. ઓનલાઈન રજીસ્ટ્રેશન માટે વવદ્યાથીએ કોલેજની વેબસાઈટ www.olpadcollege.org.in 
પર Online Admission ટેબમાાં Admission Form ક્લલક કરી New Registration ટેબ પર 
ક્લલક કરી જરૂરી માકહતી ભરી Credit / Debit Card, Net Banking, Wallet, UPI / QR 

દ્વારા Online Rs.100/- ભરવાના રહશેે. ત્યાર બાદ વવદ્યાથીના Register Mobile 

Number અથવા Email પર User Name અને Password નો મેસેજ આવશે. 
2. ઓનલાઈન અરજીપત્રક ભરવા માટે વવદ્યાથીએ કોલેજની વેબસાઈટ 

www.olpadcollege.org.in પર Online Admission ટેબમાાં Admission Form પર ક્લલક 
કરવુાં. Sing in to Start your Session માાં Login ID અને Password આપી Login થવુાં. 
ત્યાર બાદ Application Form પર ક્લલક કરી એડમીશન ફોમષમાાં Personal Details, 

Family Details, Present-Permanent Address, SSC Details, Last Examination 

Details, Subject Details as per Mark sheet, Subject Group Selection માાં જરૂરી 
માકહતી ભરવાની રહશેે. 

3. Document Details વાળા વવભાગમાાં જરૂરી Scan કરેલા ડોક્યમેુન્ટની JPEG ફાઈલ 
Upload કરવી. ત્યાર બાદ Declaration વવભાગમાાં બન્ને ચેક-બોકસમાાં (√) ટીકમાકષ 
કરી Submit બટન પર ક્લલક કરી કરવુાં. મેસેજ આવ્યા બાદ વવદ્યાથીએ Log Off બટન 
પર ક્લલક કરવાની રહશેે.  

4. કૉલેજ દ્વારા વવદ્યાથીનુાં અરજીપત્રક વેકરકફકેશન કરવા માટે વવદ્યાથીએ પોતાના 
ઓકરજનલ પ્રમાિપત્રો અને તેની ઝેરોક્ષ નકલ સાથે કોલેજ પર રૂબરુ આવી 
પ્રમાિપત્રની ખરાય (Verification) કરાવાનુાં રહશેે. 

5. કોલેજ દ્વારા વવદ્યાથીના પ્રમાિપત્રની Verification કયાસ બાદ વવદ્યાથીએ કદન ૩ માાં 
કોલેજ પર રૂબરુ આવી ડોક્યમેુન્ટ અન ેસત્ર ફી રૂ.૧૦૦૦/- ટોકન વસવાય છોકરાઓ: 
૧૮૯૫/- અન ેછોકરીઓ: ૧૨૯૫/- કોલેજ પર આવી ઓફલાઈન ભરવાની રહશેે. 
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શ્રી સરુત જિલ્લા સહકારી બેંક કોમસસ કોલેિ અને શ્રી સાયણ સહકારી 
ખાાંડ ઉદ્યોગ આટસસ કોલેિ, ઓલપાડ 

એફ.વાય.બી.કોમ. અભ્યાસક્રમમાાં િવેશ મેળવવા માાંગતા પ્રવદ્યાથીઓએ કાઉન્સેલીંગ 
સમયે નીચે મિુબના ડોક્યમેુન્ટ સાથે રૂબરૂ હાિર રહી િવેશ મેળવવો ફરજીયાત છે. 

1. ઓનલાઇન રજીતરેશનની નકલ – 1 

2. યપુ્રનવપ્રસિટીના એડમીશન લેટરની નકલ – 1   

3. શાળા છોડયાના િમાણપત્ર (LC) ઓરીજીનલ અને ઝેરોક્ષ નકલ – 1 

4. ધોરણ – 12 ની ઓરીજીનલ અને ઝેરોક્ષ નકલ – 3   

5. ધોરણ – 10 ની ઓરીજીનલ અને ઝેરોક્ષ નકલ - 1   

6. પ્રવદ્યાથીના આધારકાડસની ઝેરોક્ષ - 1   

7. પ્રપતા/ માતા/ વાલીના આધારકાડસની ઝેરોક્ષ - 1   

8. પ્રવદ્યાથીની બેંક પાસબકુ ઝેરોક્ષ - 1 (એકાઉન્ટ નાંબર, IFSC કોડ સહહત) 

9. SEBC, SC, ST, EWS કેટેગરીના જાપ્રતનુાં િમાણપત્રની ઝેરોક્ષ નકલ – 1 

10. SEBC કેટેગરીના પ્રવદ્યાથીઓએ નોનહક્રમીનલ સટીફીકેટની ઝેરોક્ષ નકલ – 1 

11. પ્રપતા/ વાલીના આવકના દાખલાની ઝેરોક્ષ નકલ - 1 

12. રેશનકાડસની ઝેરોક્ષ - 1 

13. ૧ વર્સથી વધ ુઅભ્યાસ તટુ (ગેપ) હશે તો રૂ.૫૦/- ના તટેમ્પ ઉપર GAP CETTIFICATE તૈયાર 
કરી મકુવાનુાં રહશેે.  

14. પ્રવદ્યાથીએ Mobile Number અને E-Mail Address પોતાનુાં આપવાનુાં રહશેે. 

15. Covid-19 ની સ્તથપ્રતને ધ્યાનમાાં લેતા િવેશ િહકયા દરમ્યાન પ્રવદ્યાથીએ માતક અને Social 

Distancing નુાં ચતુતપણે પાલન કરવાનુાં રહશેે. 

 

 

 

 

 

 

 



 

F.Y.B.Com. Semester-I   Subjectwise List: 2022-23 
 

Sr. 
No. 

Level 

Subject 

1 
Level-1  
કોઈ પણ એક  
પ્રવર્ય પસાંદ 
કરવો. 

 
Language Through Literature-I 

2 ગજુરાતી (પ્રત્યાયન કૌશલ્ય-I)                                

3 Level-2 Environmental Studies-I 

4 Level-3 Business Economics-I 

5 Level-4 Financial Accounting-I 

6 Level-5 Business Administration-I 

7 Level-6 Statistics for Business-I 

8 Level-7 Elements of Banking & Insurance-I 

9 

Level-8  
 

કોઈ પણ એક  
િવપૃ્રત પસાંદ 
કરવી. 

National Service Scheme (NSS) 

10 National Cadets Core (NCC)   

11 Physical Training (PT) 

12 Saptadhara (SD) 

 

 
 

 


