
પ્રવેશ વખતે ધ્યાનમાાં રાખવાની સચુના  

 

  આથી અતે્રની કોલેજના પ્રથમ વર્ષ એલએલ.બી.ની કામચલાઉ તતયત ૃ  

પ્રવેશ યાદીમાાં જે તવધાથીઓના નામ આવેલ છે તેઓએ કોલેજની વેબસાઇટ 

https://www.amplc.ac.in પર પોતાના રજીસ્ટ્રેશન નાંબર તથા જન્મતારીખથી લોગીન 

થઇ તેમાાં આપેલ તમામ ફોમષની પ્રીન્ટ કરી તમામ સચુના વાાંચી કોલેજ પર તવધાથીએ 

રૂબરૂ તા. ૦૬/૦૭/૨૦૨૨ થી ૦૭/૦૭/૨૦૨૨ સવારે ૦૯:૦૦ કલાકથી બપોરે ૦૧:૦૦ કલાક 

સધુીમાાં તમામ ઓરીજનલ ડોક્યમેુન્ટ અને નીચે આપેલ સચુનાાં મજુબ જરૂરી ડોક્યુાંમેન્ટ 

સાથે તવદ્યાથીએ વેરીફીકેશન માટે આવવાનુાં રહશેે.  

◼ એપ્લીકેશન ફોમષ, એડમીશન ફોમષ, એન્લીસ્ટ્ટમેન્ટ ફોમષ તથા સોગાંદનામાાંની તપ્રન્ટ 

વેબસાઈટમાાંથી લોગીન કરી તપ્રન્ટ કરવી.    

◼ લીવીંગ સર્ટિ, ધોરણ – ૧૦, ધોરણ - ૧૨ ગે્રજ્યશુનની માકષશીટ અને આધાર કાડષની 

ઝેરોક્ષ – ૨ નકલમાાં સ્ટ્વપ્રમાણણત કરી એડમીશન ફોમષ સાથે ૧ નકલ તથા 

એન્લીસ્ટ્ટમેન્ટ ફોમષ સાથે ૧ નકલ જોડવી તેમજ તમામ ઓરીજનલ પ્રમાણપત્રો 

વેરીફાઈ માટે સાથે રાખવા.   

◼ EWS, SC, ST કેટેગરીવાળા તવદ્યાથીઓએ જાતીનુાં પ્રમાણપત્રની ઝેરોક્ષ – ૨ નકલમાાં 

સ્ટ્વપ્રમાણણત કરી એડમીશન ફોમષ સાથે ૧ નકલ તથા એન્લીસ્ટ્ટમેન્ટ ફોમષ સાથે ૧ નકલ 

જોડવી તેમજ તમામ ઓરીજનલ પ્રમાણપત્રો વેરીફાઈ માટે સાથે રાખવા..   

◼ OBC કેટેગરીવાળા તવદ્યાથીઓએ જાતીનુાં પ્રમાણપત્ર અને નોન ક્રીમીનીયલ પ્રમાણપત્ર 

(૩૧-૩-૨૦૨૦ પછીનુાં) ની ઝેરોક્ષ – ૨ નકલમાાં સ્ટ્વપ્રમાણણત એડમીશન ફોમષ સાથે ૧ 

નકલ તથા એન્લીસ્ટ્ટમેન્ટ ફોમષ સાથે ૧ નકલ જોડવી તેમજ તમામ ઓરીજનલ 

પ્રમાણપત્રો વેરીફાઈ માટે સાથે રાખવા. 

◼ દરેક તવદ્યાથીઓએ પીટીશન PIL નાં. ૧૯૮ને ધ્યાને રાખી તનયત નમનૂાનુાં સોગાંદનામુાં 

રૂ. ૫૦માાં સ્ટ્ટેમ્પ પેપર પર નોટરાઈઝ કરાવીને લાવવાનુાં રહશેે.  

https://www.amplc.ac.in/


◼ મેરીટમાાં આવતા તવદ્યાથીઓ માટે બાર કાઉન્ન્સલ ઓફ ઇન્ન્ડયાનાાં પર્રપત્ર નાં. 

BCI:D:1519 (LE:Cir)-6) Dt. 17-9-2016 મજુબ તા. ૨૩/૦૬/૨૦૨૨નાાં રોજ SC/STના 

જે તવદ્યાથીઓની ઉમર ૩૫ વર્ષ પણૂષ થયેલ હોય તેઓએ તથા તે તસવાયનાાં અન્ય 

તવદ્યાથીઓ જેમની ઉમર ૩૦ વર્ષ પણૂષ થતી હોય તેઓએ તનયત નમનુાનુાં સોગાંદનામુાં 

રૂ. ૩૦૦નાાં સ્ટ્ટેમ્પ પેપર પર નોટરાઈઝ કરાવીને આપવાનુાં રહશેે. 

◼ મેરીટમાાં આવતા તવદ્યાથીઓ જેઓએ ગે્રજ્યએુશન કે પોસ્ટ્ટ ગે્રજયએુશન પણૂષ કયાષ બાદ 

એક વર્ષથી વધારે સમયથી અન્ય કોઈ અભ્યાસમાાં જોડાયેલ ના હોય(એક વર્ષથી 

વધારે બે્રક) પડેલ હોય તે તવદ્યાથીઓએ તનયત નમનુાનુાં સોગાંદનામુાં રૂ. ૩૦૦નાાં સ્ટ્ટેમ્પ 

પેપર પર નોટરાઈઝ કરાવીને આપવાનુાં રહશેે. 

◼ સરકારી કે અધષ સરકારી કે ખાનગી સાંસ્ટ્થામાાં નોકરી કરતા તવદ્યાથીઓએ સાંસ્ટ્થાનાાં 

વડાનુાં એન.ઓ.સી. ફરજીયાત રજુ કરવાનુાં રહશેે.  

◼ સૌરાષ્ટ્ર યતુનવતસિટી તસવાયની અધર યતુનવતસિટીમાાં અભ્યાસ કરેલ તવદ્યાથીઓ જો 

મેરીટમાાં આવશે તો સૌરાષ્ટ્ર યતુનવતસિટીમાાંથી પ્રોતવઝનલ એલીઝીબીટી સટીફીકેટ 

કઢાવીને ડોક્યમેુન્ટ વેરીફીકેશન વખતે રજુ કરવાનુાં રહશેે તેમજ ઝેરોક્ષ નકલ 

જોડવાની રહશેે.   

◼ પાસપોટષ  સાઇઝના ૦૨ (બે) ફોટા (પાછળ સફેદ બેક ગ્રાઉન્ડ વાળા) સાથે રાખવા. 

 

  ઓનલાઇન પ્રવેશ પ્રર્કયા હોય ઉપરોક્ત તારીખ તવત્યા બાદ કોઇ પણ 
રજુઆત ધ્યાને લેવામાાં આવશે નહી તેની ખાસ નોંધ લેવી.     


