
શ્રી સયુત જજલ્રા વશકાયી ફેંક કોભવસ કોરેજ એન્ડ શ્રી વામણ વશકાયી ખાાંડ ઉદ્યોગ આટવસ 
કોરેજ, ઓરાડ, જજ. સયુત-૩૯૪૫૪૦ 

ધોયણ-૧૨ (વાભાન્મ પ્રલાશ) છી B.A./B.Com. અભ્માવક્રભભાાં ઓનરાઇન પ્રલેળ કામસક્ર્ભ ળૈક્ષણણક 
લસ: ૨૦૨૧-૨૨ 

            ધોયણ-૧૨ (વાભાન્મ પ્રલાશ) છી B.A./B.Com. અભ્માવક્રભભાાં પ્રથભ વેભેસ્ટય ભાટે ાત્રતા 
ધયાલતા ઉભેદલાયોએ ઓરાડ (અનદુાનનત) કોરેજભાાં પ્રલેળ ભાટે ઓનરાઇન અયજી કયલાની યશળેે. કોરેજ 
નલળેની ભાહશતી પસુ્સ્તકા (Prospectus) કોરેજની લેફવાઈટ ય મકુલાભાાં આલેર છે. જેભાાં પ્રલેળના નનમભો 
અને પી ની નલગત જોલા ભળે. 

૧ 

પ્રલેળ મોગ્મતા:- નલદ્યાથીઓએ ધોયણ-૧૨ HSC ની યીક્ષા ાવ કયેર શોલી જોઈએ. અધય ફોડસ તથા 
અધય સ્ટેટના નલદ્યાથીઓએ ધોયણ-૧૨ વભકક્ષ યીક્ષા ાવ કયેર શોલી જોઈએ તથા લીય નભસદ દણક્ષણ 
ગજુયાત યનુનલનવિટી, સયુતભાાંથી પ્રોનલઝનર એણરજીફીણરટી વટીહપકેટ કઢાલલાનુાં યશળેે. 

૨ 

ફી.એ.વેભ.-૧ ભાાં ધોયણ-૧૨ની ભાકસળીટ ભળ્મેથી પ્રલેળ ભાટે કોરેજની લેફવાઈટ ય જઈ ઓનરાઈન 
અયજી કયલાની યશળેે. F.Y.B.COM. ભાાં પ્રલેળ ભેલલા ભાાંગતા નલદ્યાથીઓએ યનુનલનવિટીની લેફવાઈટ 
જોતા યશવે ુાં અને પ્રલેળ પ્રહકમાની જાશયેાત આવ્મેથી યનુનલનવિટીની લેફવાઈટ www.vnsgu.ac.in  ય 
ઓનરાઈન બયી અયજી કયલાની યશળેે. 

૩ 
આઈ.ડી. ાવલડસ ભેલલા ભાટે કોરેજની લેફવાઈટ ય જઈ એડનભળન પ્રોવેવીંગ પી રૂ.૧૦૦/- ડેફીટ 
કાડસ / કે્રહડટ કાડસ / ય.ુી.આઇ. / નેટ ફેંકીગ ભોફાઇરથી ઓનરાઇન બયી અયજી કયલાની યશળેે. 

૪ 

કોરેજની લેફવાઈટ: www.olpadcollege.org.in ભાાં ઓનરાઈન એડભીળન ટેફભાાં એડનભળન પોભસ 
ય ક્લરક કયી પોભસભાાં આેર જરૂયી ભાહશતી અને ડોક્યભેુન્ટ સ્કેન કયી વફભીટ કમાસ ફાદ કોરેજ ય   
લેયીહપકેળન કયાલી ઓનરાઈન પી બયલાની યશળેે. 

૫ 
ઓનરાઈન કોરેજ પી બયલા ભાટે નલદ્યાથીઓએ ડેફીટ કાડસ/ કે્રહડટ કાડસ/  ય.ુી.આઇ./ નેટ ફેંકીગ / 
લોરેટની ભદદથી પી બયી ળકળે અને યજીસ્ટય થમેરો ભોફાઇર પયજજમાત વાથે યાખલો. 

નોંધ: આટવસ (નલનમન) કોરેજભાાં લશરેો તે શરેાાંના ધોયણે પ્રલેળ આલાભાાં આલળે. 
      આટવસ એન્ડ કોભવસ કોરેજ, ઓરાડ ગ્રાન્ટ ઈન એઈડ વાંસ્થા શોલાથી વયકાયી ધાયાધોયણ મજુફની 
નનમ્ન પી ભાાં B.A. થી M.A., M.Phil., Ph.D. સધુી ગજુયાતી અને ઈનતશાવ નલમભાાં તથા B.Com. થી 
M.Com., M.Phil. સધુી એકાઉન્ટન્વી નલમભાાં અનબુલી અને નનષણાાંત અધ્માકો દ્વાયા નળક્ષણ આલાભાાં 
આલે છે વાથે વાથે CCTV થી વજ્જ LCD પ્રોજેકટયયકુત લગસખાંડ, વમદૃ્ધ રાઈબે્રયી, કોમ્્યટુયરેફ, ઈંક્ગ્રળ 
રેંગ્લેજરેફ, જીભખાના રૂભ તથા નલળા યભતગભતનુાં ભેદાન ઉરબ્ધ છે. NSS, NCC, (ગલ્વસ એન્ડ ફોમઝ) 
PT તથા Saptadhara ની પ્રવનૃતઓ દ્વાયા નલદ્યાથીઓનો વલાાંગી નલકાવ કયલાભાાં આલે છે નલદ્યાથીઓ ભાટે 
નળક્ષણ ભાટેની તભાભ બૌનતક સનુલધાઓ ઉરબ્ધ છે. 
તા.૦૧-૦૮-૨૦૨૧ 

સ્થ: ઓરાડ કોરેજ                                                                આચામસશ્રી 
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