એ. એમ. પી. (સરકારી) લૉ કૉલેજ, રાજકોટ
ડૉ. હોમી દસ્તરુ રોડ, ડી. એચ. કૉલેજ કેમ્પસ,
ડૉ. યાજ્ઞિક રોડ, રાજકોટ
FY LL.B. પ્રવેશ પ્રક્રિયા
વર્ષઃ ૨૦૨૨-૨૩
માર્ષદશષન પસ્ુ સ્િકા
જરૂરી િારીખો
ઑનલાઇન ફોમષ ભરી સબમીટ
કરવાની િારીખ
રીજેક્ટ થયેલા ફોમષ ની યાદી
ુ ારીને
રીજેક્ટ થયેલા ફોમષ સધ
સબમીટ કરવા માટે
મેરીટ યાદી બનાવવા માટે કન્ફમષ
થયેલા ફોમષ ની યાદી
સંભવવિ પ્રથમ મેરીટ યાદી
ડૉક્યુમેંટ વેરીક્રફકેશન (પ્રથમ મેરીટ
યાદીમાં કન્ફમષ થયેલાં માટે)
સંભવવિ દ્વિવિય મેરીટ યાદી

૦૪/૦૬/૨૦૨૨ થી ૧૪/૦૬/૨૦૨૨
૧૬/૦૬/૨૦૨૨, બપોરે ૧૨:૦૦ પછી
ુ ી
૧૯/૦૬/૨૦૨૨, બપોરે ૦૧:૦૦ સધ
૨૧/૦૬/૨૦૨૨, બપોરે ૧૨:૦૦ પછી
૨૨/૦૬/૨૦૨૨, બપોરે ૧૨:૦૦ પછી
૨૩/૦૬/૨૦૨૨ થી ૨૪/૦૬/૨૦૨૨
૨૫/૦૬/૨૦૨૨, બપોરે ૧૨:૦૦ પછી

કૉલેજ વેબસાઇટ જ્ઞલિંક

https://www.amplc.ac.in

એ. એમ. પી. (સરકારી) લૉ કૉલેજ, રાજકોટ

૨૦૨૨-૨૩

1. આ કોલેજ મ ાં LL.B. SEM-1 વર્ષ ૨૦૨૨-૨૩ મ ાં પ્રવેશ મેળવવ ઈચ્છત અરજદારોએ પ્રવેશ
ફોમમ ONLINE ભરવ ન રહેશે.
2. પ્રવેશ અંગેની સ ૂચનાઓ અરજદારોએ ધ્યાનથી વાાંચવી.
3. પ્રવેશ પ્રક્રિયા માટે આવનાર અરજદાર કે વાલીએ હાલની COVID 19 ની ગાઇડલાઇનન ાં પાલન
કરવાન ાં રહેશ.ે
4. પ્રવેશ માત્ર મેક્રરટ આધાક્રરત જ રહેશ.ે તે માટે મેક્રરટ યાદી, કૉલેજ વેબસાઇટ પર જ મ ૂકવામાાં આવશે.
તે માટે કૉલેજ વેબસાઇટ જોતી રહેવી.
5. અરજીપત્રકમાાં દશાષવેલ બધી જ વવગતો અરજદારોએ ભરવાની રહેશ.ે ખોટી કે અધરી માક્રહતી
ભરનાર અરજદારન ાં ફોમષ રદ ગણાશે.
6. અરજીપત્રક સાથે નીચે જણાવેલ અસલ (Original) પ્રમાણપત્રો ઓનલાઇન અપલોડ કરવાના
રહેશ.ે
a. શાળા છોડયા અંગે ન પ્રમાણપત્ર (LC)
b. 10th ઓક્રરજનલ માકષ શીટ (જો એક કરતા વધ પ્રયત્નો હોય તો બધી જ)
c. 12th ઓક્રરજનલ માકષ શીટ (જો એક કરતા વધ પ્રયત્નો હોય તો બધી જ)
d. Last Graduation Mark sheet (Sem-6 OR T.Y.) (જે વવદ્ય ર્થીઓ Yearly System મ ાં
Pass Out ર્થયેલ હોય તેઓએ Degree Certificate Upload કરવ ન ાં રહેશે.)
e. SC/ST/EWS અનામત કેટેગરી અથવા અન્ય કોઈપણ કેટેગરીનો લાભ લેવા માગતા હોય
તો તે અંગેન ાં જાવતન ાં પ્રમાણપત્ર. (લાગ પડત હોય તો)
f.

SEBC/OBC કેટેગરીના અરજદારોએ તા.૩૧/૦૩/૨૦૨૦ પછીન ાં ગજરાત સરકારના સત્તાધારી
સત્તા દ્વારા આપવામાાં આવેલ નોન ક્રિમીલેયર સટીક્રફકેટ (NCL). (લાગ પડત હોય તો)

g. શારીક્રરક અશક્ત અરજદાર માટે વસવવલ સર્જન અથવા સમકક્ષ અવધકારીએ ફાળવેલ શારીક્રરક
અશક્તતાન ાં પ્રમાણપત્ર. (લાગ પડત હોય તો)
h. આધારકાડષ
i.

ત જેતરમ ાં પડ વેલ પ સપોર્મ સ ઈઝ નો ફોર્ો ૩.૫ * ૪.૫ cm કલર ફોટો (સફેદ બેકગ્ર ઉંડ
વ ળો તર્થ ફોમષલ ડ્રેસ કોડ મ ાં પડ વેલ ફોર્ો જ મ ન્ય રહેશે)

j.

નોકરી કરત અરજદારે NO OBJECTION CERTIFICATE (NOC) (લાગ પડત હોય તો સચન
૧૪ મજબન ાં)

7. જે અરજદારોના ફોમષ રીજેક્ટ કરવામાાં આવશે, તેઓને તેમના ઇ-મેઇલ ઉપર જાણ કરવામાાં
આવશે. આથી અરજદારોએ ઇ-મેઇલ ચકાસતા રહેવ.ાં રીજેક્ટ થયેલા ફોમષ ની યાદી વેબસાઇટ
ઉપર તા. ૧૬/૦૬/૨૦૨૨ ના રોજ મ ૂકવામાાં આવશે, તો તે ફોમષ ઑનલાઇન સધારી વનયત
તારીખ સધીમાાં ફોમષ સબવમટ કરવાન ાં રહેશ.ે રીજેક્ટ થયેલા ફોમષ માટે જો કાંઇ Query હોય તો તા.
૧૬/૦૬/૨૦૨૨ થી ૧૯/૦૬/૨૦૨૨, સમયઃ સવારે ૧૦ થી બપોરે ૧૨ સધીમાાં કોલેજ નો રૂબરૂ
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એ. એમ. પી. (સરકારી) લૉ કૉલેજ, રાજકોટ

૨૦૨૨-૨૩

સાંપકષ કરવાનો રહેશ.ે આ તારીખ વવત્યા બાદ રીજેક્ટ થયેલા ફોમષ બાબતે કોઇ પણ પ્રકારના વાાંધા
કે અરજી સ્વીકારવામાાં આવશે નક્રહ. ત રીખમ ાં ફેરફ ર કરવ નો સમગ્ર હક પ્રવેશ કવમર્ીનો રહેશે.
8. મેરીટ યાદી પ્રમાણે પસાંદગી પામતા અરજદારોએ ઑનલાઇન લોગગન થઇને પ્રવેશફોમમની
આપવામાાં આવેલ સ ૂચનાઓ મજબ વપ્રન્ટ લેવાની રહેશે. મેરીટ યાદી પ્રમાણે પસાંદગી પામતા
અરજદારોને જે સમયે કૉલેજમાાં ડૉક્યમેન્ટની ચકાસણી માટે બોલાવવામાાં આવે તે સમયે જરૂરી
બધા જ અસલ પ્રમાણપત્રો તથા પ્રવેશફોમમમાાં જણાવ્યા મજબના સ્વ-પ્રમાગણત પ્રમાણપત્રોની
નકલ સાથે પ્રવેશ સવમવત સમક્ષ રજૂ કરવાના રહેશે ત્યારબાદ જ પ્રવેશ માન્ય ગણાશે.
9. છે લ્લી ડીગ્રી સૌરાષ્ટ્ર યવનવવસિટી વસવાય અન્ય યવનવવસિટી માાંથી મેળવેલ હોય અને આપન ાં નામ
મેરીટ યાદીમાાં આવે તો તેમણે સૌરાષ્ટ્ર યવનવવસિટી માાંથી કામચલાઉ યોગ્યતા પ્રમાણપત્ર
(PROVISIONAL ELIGIBILITY CERTIFICATE (PEC)) ફરજજયાતપણે કઢાવવાન ાં રહેશ.ે
10. સમગ્ર પ્રવેશ પ્રક્રિયા દરમ્યાન અરજદાર દ્વારા કોઈ પણ પ્રકારની ખોટી માક્રહતી આપવામાાં આવેલ હશે
તો તે અરજી/પ્રવેશ રદ કરવાને પાત્ર થશે.
11. એડવમશન ફી એક વખત ભરાઈ ગયા બાદ પરત આપવામાાં આવશે નહીં.
12. મેરીટ યાદી માાં આવેલ અરજદાર, જો વનયત સમયમાાં ફી ભરવામાાં અથવા ડૉક્યમેન્ટ ચકાસણી
પ્રક્રિયામાાં વનષ્ટ્ફળ જશે તો તેનો પ્રવેશ પરનો હક રદ કરવામાાં આવશે અને તેની પછીના મેરીટ મજબ
આવતા અરજદારને પ્રવેશનો લાભ આપવામાાં આવશે.
13. પ્રવેશ મેળવ્યા બાદ વવદ્યાથીએ વર્ો વનયવમિ ભરવાના રહેશે અને યવુ નફોમષમાં કોલેજ આવવાન ંુ
રહેશે. બ ર ક ઉન્ન્સલ ઑફ ઇન્ન્ડય અને સરકારશ્રી તરફથી મળતી વખતો વખતની તમામ
સ ૂચનાઓ કૉલેજની વેબસાઇટ પર મકવામાાં આવશે તથા કૉલેજના નીવત વનયમોન ાં પાલન કરવાન ાં
રહેશ.ે જો વવદ્યાથી દ્વારા આ વનયમોન ાં પાલન કરવામાાં નહી આવે તો તેનો પ્રવેશ રદ કરવાને પાત્ર થશે.
14. સરક રી/ખ નગી સાંસ્ર્થ મ ાં નોકરી કરત વવદ્ય ર્થીએ કૉલેજનો સમય સવ રન ૮ ર્થી ૧ દરવમય ન
રે ગ્યલર હ જરી આપશે, તેવ ાં સાંસ્ર્થ /ખ ત ન વડ ન ાં NO OBJECTION CERTIFICATE (NOC) પ્રવેશ
લેતી વખતે રજ કરવ ન ાં રહેશે.
15. દરે ક વવદ્યાથી પાસે વશસ્ત અને સવ્યવહારનો આગ્રહ રાખવામાાં આવે છે .

16. આચાયષશ્રી તથા પ્રવેશ કવમર્ીનો વનર્મય આખરી રહેશ.ે
આચ યમ
એ.એમ.પી. સરક રી લૉ કૉલેજ
ર જકોર્
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એ. એમ. પી. (સરકારી) લૉ કૉલેજ, રાજકોટ

૨૦૨૨-૨૩

ઓનલાઈન ફોમષ અંર્ે ની સરળ સમજુિી
અનિુ મજ્ઞિકા
િમ

વવગત

પેજ

1.

ઓનલાઇન રજીસ્રેશન કઇ રીતે કરવ ાં

૫

2.

લોગગન કેવી રીતે કરવ ાં

૭

3.

લોગગન થયા બાદ અરજીપત્રક કેવી

૮

રીતે ભરવ ાં
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4.

ફોમષ ક્રરવ્ય અને ફાઇનલ સબવમટ

૧૨

5.

મેક્રરટ

૧૨

એ. એમ. પી. (સરકારી) લૉ કૉલેજ, રાજકોટ

૨૦૨૨-૨૩

1. ઓનલાઇન રજીસ્રેશન કઇ રીિે કરવ ંુ
• સૌ પ્રથમ http://www.amplc.ac.in/ લીંક પર જવ ાં
• ત્યા ADMISSION મેન પર ક્ક્લક કરવ.ાં
• ત્યારબાદ ADMISSION INSTRUCTIONS આવશે, તે વાાંચી નીચે I Agree
& Continue બટન પર ક્ક્લક કરતા નીચે મજબની screen દે ખાશે.

• અક્રહ તમારે Register Now બટન પર ક્ક્લક કરશો ત્યારબાદ નીચે મજબની
screen દે ખાશે.
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૨૦૨૨-૨૩

• અક્રહ તમારે 12th ની માકષ શીટ મજબ ન ાં નામ, બેઠક િમાાંક, પાસ કયાષ વર્ષ
તથા જન્મ તારીખ ની વવગતો ભરવી.
• બેઠક િમાાંક માકષ શીટ મજબ જે રીતે આપવામાાં આવેલ હોય તે મજબ જ
લખવા.
• બધી જ વવર્િો ભરાઇ જાય ત્યાર બાદ Register બટન પર ક્ક્લક કરવ ંુ અને
િમને સ્િીન પર Registration No મળશે. િે સમગ્ર પ્રવેશ પ્રક્રકયા દરવમયાન
િમારે સાચવીને રાખવાના રહેશે.
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એ. એમ. પી. (સરકારી) લૉ કૉલેજ, રાજકોટ

૨૦૨૨-૨૩

2. લોજ્ઞર્ન કેવી રીિે કરવ ંુ
• Registration No મળ્યા બાદ િે િમારે અક્રહ આ ફોમષમાં દશાષવવા

• ત્યારબાદ Login Now બટન પર ક્ક્લક કરવ.ંુ
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એ. એમ. પી. (સરકારી) લૉ કૉલેજ, રાજકોટ

૨૦૨૨-૨૩

3. લોજ્ઞર્ન થયા બાદ અરજીપત્રક કેવી રીિે ભરવ ંુ
ુ બન ંુ Personal Details ન ંુ step દે ખાશે.
• લોજ્ઞર્ન થયા બાદ િમને આ મજ

• અક્રહ િમારે જરૂરી બધી જ વવર્િો દશાષવી, Save & Continue બટન પર
ક્ક્લક કરવ ંુ
ુ બન ંુ Correspondence Details ન ંુ step દે ખાશે.
• ત્યારબાદ આ મજ
8|Page

એ. એમ. પી. (સરકારી) લૉ કૉલેજ, રાજકોટ

૨૦૨૨-૨૩

• અક્રહ િમારે સ્થાવનક (Local) િથા કાયમી (Permanent) સરનામ ંુ લખવ ંુ

• ત્યારબાદ Save & Continue બટન પર ક્ક્લક કરવ ંુ
• ત્યારબાદ આ મજબન ાં Education Details ન ાં step દે ખાશે.
• અક્રહ તમારે ધો. ૧૦ તથા ધો. ૧૨ ની વવગતો ભરવી. જો એક કરતા વધ
પ્રયત્નથી (Try) પક્રરક્ષા પાસ કરે લ હોય, તો બેઠક િમાક માાં છે લ્લી પરીક્ષા
ના બેઠક િમાાંક નાખવા તથા Obtained Marks માાં પાસ કરે લ બધા જ
વવર્યો નો ટોટલ ગણ લખવા.
• ત્યારબાદ Graduation ની વવગતો ભરવી. આ માક્રહતી પરથી મેક્રરટ ની યાદી
બનશે.
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એ. એમ. પી. (સરકારી) લૉ કૉલેજ, રાજકોટ

૨૦૨૨-૨૩

• ત્યારબાદ Save & Continue બટન પર ક્ક્લક કરવ ંુ
• ત્યારબાદ આ મજબન ાં Upload Documents ન ાં last step દે ખાશે.
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એ. એમ. પી. (સરકારી) લૉ કૉલેજ, રાજકોટ

૨૦૨૨-૨૩

• અક્રહ તમારે બધા જ અસલ ડોક્યમેંટ ના ફોટા પાડીને (ફોટા માાં બધ
વ્યવસ્સ્થત દે ખાય તે મજબ), અને તેની સાઇઝ 500 KB થી વધે નક્રહ તે
મજબ અપલોડ કરવા.
• ધો. ૧૦ તથા ધો. ૧૨ માાં એક કરતા વધ પ્રયત્નો (Try) થી પક્રરક્ષા પાસ
કરે લ હોય તો બધી જ માકષ શીટ ના ફોટા પાડી, તેની એક જ PDF માાં જ
બધી ભેગી કરી તેની ફાઇલ બનાવી ને અપલોડ કરવી.
• Profile Photo તથા Signature આપેલ સ ૂચના મજબ ની સાઇઝ નો તથા
સફેદ બેકગ્રાઉન્ડ વાળો જ અપલોડ કરવ.

• ત્યારબાદ Save & Continue બટન પર ક્ક્લક કરવ ંુ
• ત્યારબાદ િમારે ફોમષ રીવ્ય ુ કરીને કન્ફમષ કરવાન ંુ રહેશે.
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એ. એમ. પી. (સરકારી) લૉ કૉલેજ, રાજકોટ

૨૦૨૨-૨૩

4. ફોમષ ક્રરવ્ય ુ
• અક્રહ તમને બધી જ વવગત દશાષવત ાં ફોમષ ક્રરવ્ય કરવા માટે ખલશે.
• બધી જ વવગતો ધ્યાનથી વાાંચી, કોઇપણ સ્પેગલિંગ ની ભ ૂલ ન રહે તે મજબ
ચકાસવી.
• જો કોઇ ભ ૂલ જણાઇ તો સૌથી નીચે તમને Edit Application ન બટન દે ખાશે.
તેના પર ક્ક્લક કરવાથી તમાર ફોમષ ફરીથી Edit મોડમાાં ખલશે અને જરૂરી
ભ ૂલો સધારી ને ફરી થી Save & Continue બટન પર ક્ક્લક કરવ.ાં
• જો કોઇ ભલ ના જણાય તો સૌથી નીચે Checkbox પર ક્ક્લક કરી Confirm
Application બટન પર ક્ક્લક કરવ ાં અને ત્યારબાદ Print બટન પર ક્ક્લક કરી
ને તેની વપ્રિંટ તમારે સાચવવી.
• ખાસ નોંધઃ એક વખિ Confirm Application બટન પર ક્ક્લક કયાષ બાદ
કોઇપિ સંજોર્ોમાં ફરીથી Application Edit થઇ શકશે નક્રહ. િેની ર્ંભીર
નોંધ લેવી.

5. મેક્રરટ
• કૉલેજ ની વેબસાઈટ ચકાસતા રહેવ ાં
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