B.A./B.Com./ M.A./M.Com.
Online Admission (2017-18)
ઓનરાઈન અયજીત્રક બયલા ભાટેની અગત્મની
સુચના તથા ભાગગદર્ળિકા
૧. ઓનરાઈન અયજીત્રક બયલા ભાટે ધોયણ-૧૨, વેભ-૧, ૨, ૩, ૪ ની ભાકગ ળીટની નકર યજુ
કયી બુકરેટ ભેલી ઓનરાઈન યજીસ્ટ્રેળન કયલાનુ ું યશેળે.
૨. બુકરેટની વાથે ર્લદ્યાથીને યજીસ્ટ્રેળન નુંફય (૧) યુઝય નેઈભ અને (૨) ાવલર્ગ આલાભાું
આલળે.
૩. ર્લદ્યાથીએ પ્રલેળ પોભગ બયલા ભાટે કોરેજની લેફ વાઈટ www.olpadcollege.org.in ભાું
Online Admission ભાું Download ય ક્લરક કયી How to fill online Instruction ની PDF File
download કયલી અને તેનો અભ્માવ કયલો.
૪. કોરેજની લેફ વાઈટ www.olpadcollege.org.in ય Online Admission ભાું Admission
અથલા પ્રથભ ેઈજ ય Admission open for 2017-18 ભાું Admission વાથે આેર Apply now
ય ક્લરક કયવુું
૫. આભ કયલાથી New Window ખુરળે જેભાું જભણી ફાજુ ઉયના કોનગય ય

Login ય

કલરક કયી યુઝય નેઈભ અને ાવલર્ગ નાખી Login થવુ.ું
૬. Login થમા ફાદ Application Form ખુરળે જેભાું ભાુંગેર આનુવલું ગક ભાહશતી બયલી અને
દયે ક ર્લબાગભાું વેલ કયતા યે શવુ.ું
૭. ર્લમ વુંદ કયતી લખતે Choice 1 ભાુંથી NSS, NCC, PT, Saptdhara ભાુંથી કોઈ ણ એક
ર્લમ વુંદગી કયલી.
૮. ત્માયફાદ Choice 2 ભાું ર્લમની વુંદગી ક્રભ પ્રભાણે કયલી.
૯. Submit Document લાા ર્લબાગભાું જરૂયી Scan કયે રા ર્ોક્યુભેન્ટની JPEG પાઈર Upload
કયલી.
૧૦. Upload કમાગ છી Declaration ય ટીક કયી પોભગ Submission કયવુું જેથી તભાયા ભોફાઈર
નુંફય ય યજીસ્ટ્રેળન થમાનો SMS આલળે.
તદુપરાાંત વિદ્યાર્થીઓએ કોેજની િેબસાઈટ www.olpadcollege.org.in પર જઈ ફોર્મ,
સબર્ીશન, િેરીફીકેશન અને ર્ેરીટ ીસ્ટ ર્ાટે સતત ધ્યાન આપતા રે હવ.ાંુ

ઓનરાઈન

પોભગ

બયલા

ભાટે

પ્રથભ

નીચેના

ર્ોક્યુભેન્ટની પલત JPEG પોભેટ ધયાલતી વોફ્ટ કોી
તૈમાય યાખલી.
૧. ર્લદ્યાથીનો પોટો (ાવોટગ વાઈઝ)
૨. રીલીંગ વટીપીકેટ
૩. ધોયણ ૧૨ની ભાકગ ળીટ
૪. ર્લદ્યાથીની વશી
૫. લારીની વશી
૬. રામર વટીપીકેટ
૭. SC, ST. SEBC (ફક્ષીુંચ)નો જાર્તનો દાખરો
૮. SEBC (ફક્ષીુંચ)નુ ું નોનક્રીભીરેમય વટીપીકેટ
૯. આલકનુ ું પ્રભાણત્ર SC, ST. SEBC (ફક્ષીુંચ)
૧૦. આધાય કાર્ગ અથલા આધાય કાર્ગ ફાકી શોમ તો તેઓએ આધાય કાર્ગ ની યવીદ
રાલલાની યશેળ.ે
૧૧. ર્લદ્યાથીની ફેંક ાવબુક (શેરા ાનાની કોી, IFSC Code વાથે)
૧૨. યે ળનકાર્ગ
૧૧. Gujarat board ર્વલામના ર્લદ્યાથીઓએ લીય નભગદ દલક્ષણ ગુજયાત યુર્નલવીટીનુ ું
પ્રોર્લઝનર એરીજીફીરીટી વટીપીકેટ (PEC) યજુ કયલાનુ ું યશેળ.ે

