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Admission Instructions 

A. આ કોરેજભાાં પ્રલેળ ભેલલા ઈચ્છતા વલદ્યાથીઓ તા. 20/05/2019 સલાયે 11:00 કરાક થી 05/06/2019 

યાત્ર ે12:00 કરાક સુધીભાાં અયજી ત્રક બયી ળકાળે. 

B. અયજી કયલા ભાટે વલદ્યાથીઓએ નીચે ભુજફનાાં સ્ટે અનુસયલાનાાં યહેળે. 

1. સૌપ્રથભ કોરેજ ય આલી યજીસ્રેળન કયાલલાનુાં યહેળે. 

2. યજીસ્રેળન કયાવ્મા ફાદ કોરેજની લેફસાઈટ (www.amplc.ac.in) ય Admission ય ક્રીક કયલાથી 

એડભીળન યજીસ્રેળન વલન્ડો ઓન થળે. 
3. તમાાં કોરેજ દ્લાયા આેર યજીસ્રેળન નાંફય તથા જન્ભ તાયીખ એન્ટય કયી Apply now ય ક્રીક કયલાનુાં 

યહેળે. 

4. Apply now ય ક્રીક કયલાથી સૌ પ્રથભ “Personal Details” ઉભેદલાયે બયલાની યહેળે . (અહીં રાર 

ફુદયડી (*) વનળાની હોમ તેની વલગતો પયજીમાત બયલની યહેળે .) “Personal Details” ભાાં ભોફાઈર નાં. 

તથા E-mail ID ભાાંગ્મા છે, તેની વલગત રખલી જેથી જરૂય જણામે કોરેજ વલદ્યાથીને ભાવહતગાય કયી ળકે . 

“Personal Details” બમાા ફાદ “Correspondence Details” બયલાની યહેળે. 
5. “Correspondence Details” બમાા ફાદ  ભાત્ર ગ્રેજ્મુએળનની જ  “Educational Details” બયલાની 

યહેળે જેને એડભીળન ભેયીટ ભાટે ગણતયીભાાં રેલાભાાં આલળે . તમાય ફાદ નીચે ભુજફનાાં Documents સ્ષ્ટ 

યીતે લાાંચી ળકામ તેલા વનમત પોભેટ (Maximum 500 kb in JPEG/PDF format only) ભાાં Upload 

કયલાનાાં યહેળ.ે 

1) પોટો (White Background only) 

2) સહી. 
3) School Leaving Certificate 

4) S.S.C. Mark sheet 

5) H.S.C. Mark sheet 

6) Last Graduation Mark sheet (Sem-6 OR T.Y.) 

7) જે વલદ્યાથીઓ Yearly System ભાાં Pass Out થમેર હોમ તેઓએ Degree Certificate Upload 

કયલાનુાં યહેળે. 
8) OBC, SC તથા ST કેટેગયી નાાં તભાભ વલદ્યાથીઓએ સક્ષભ અવધકાયીનુાં Caste Certificate Upload 

કયલાનુાં યહેળે. 
9) OBC કેટેગયી નાાં વલદ્યાથીઓએ  OBC કેટેગયી નો રાબ રેલા ભાટે સક્ષભ અવધકાયીનુાં  Non-Creamy 

Layer Certificate Upload કયલાનુાં યહેળે. 
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10) EWS નો રાબ ભેલલા ઈચ્છતા વલદ્યાથીઓએ સક્ષભ અવધકાયીનુાં વનમત પ્રભાણત્ર યજુ કયલાનુાં યહેળે. 
11) અન્મ મુવનલસીટીભાાંથી અભ્માસ કયેર વલદ્યાથીઓએ  Provisional Eligibility Certificate (PEC) 

Upload કયલાનુાં યહેળે. 

12) ળાયીરયક ખોડ-ખાણ ધયાલતા વલદ્યાથીઓએ Ph. નુાં સટીપીકેટ Upload કયલાનુાં યહેળે. 
13) નોકયી કયતા વલદ્યાથીઓએ સાંફાંધીત સાંસ્થાનુાં NOC (No Objection Certificate) Upload કયલાનુાં 

યહેળે. 
6. Documents Upload કમાા ફાદ Save and Continue ય Click કયલાથી Application Preview 

open થળ.ે 

7. તમાય ફાદ “Self-Declaration” ભાાં Check Box ય Click કયલુાં. 

8. જો આના અયજીત્રકભાાં કોઈ સુધાયા કયલાના હોમ તો Edit Application ભાાં જઈને કયી ળકાળે . આ 

સુવલધા અયજી  Confirm કયતાાં હેરા ઉરબ્ધ છે . એક લખાત અયજી  Confirm થઈ ગમા  ફાદ આ 

સુવલધા ઉરબ્ધ યહેળે નહીં. 

C. અયજી ત્રકને  Confirm કમાા ફાદ Final Print/Download કયી સાચલલાની યહેળે , અયજી ત્રકની Print 

copy  Admission Confirm  થમા ફાદ Original Documents સાથે યજુ કયલાનુાં યહેળે.  

D. હલેની છીની તભાભ સુચનાઓ કોરેજની લેફસાઈટ ( www.amplc.ac.in ) યથી ભેલલાની યહેળે.  
E. સાંબવલત Merit List ની તાયીખ : 10-06-2019. 
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