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તા. ૧૬/૧૦/૨૦૨૧ 

  ::  આથી અતે્રની કોલેજ ના પ્રથમ વર્ષ એલએલ.બી. ની કામ ચલાઉ તતૃતય પ્રવેશ 

યાદીમાાં જે  તવધાથીઓના નામ આવેલ છે તે તવધાથીઓને જણાવવાન ાં કે કોલેજની વેબસાઇટ 

https://www.amplc.ac.in પર પોતાના રજીસ્ટ્રેશન નાંબર તથા જન્મ તારીખ થી લોગીન થઇ 

તેમા આપેલ તમામ ફોમષ ની તપ્રન્ટ કરી કાળજી પ વષક તમામ સ ચના વાાંચી કોલેજ પર તવધાથીએ 

રૂબરૂ તા. ૧૮/૧૦/૨૦૨૧ થી ૨૦/૧૦/૨૦૨૧ સવારે ૦૯ કલાક થી બપોરે ૦૧ કલાક સ ધીમાાં 

તમામ ઓરીજનલ ડોક્ય મેન્ટ સાથે વેરીફાઇ કરવા આવવાન ાં રહશેે. તમામ ડોક્ય મેન્ટ ની ૦૨ 

(બે) નકલમાાં ઝેરોક્ષ સાથે લાવવી તથા પાસપોટષ  સાઇઝ ના ૦૨ (બે) ફોટા (પાછળ સફેદ બેક 

ગ્રાઉન્ડ વાળા) સાથે રાખવા. ઉપરોક્ત તારીખ અને સમય તવત્યા બાદ તતૃતય મેરરટ યાદી માાંથી 

એડતમશન કન્ફમષ ન કરાવેલ તવધાથી ન  નામ આપોઆપ રદ થશે. 

   

  જે તવધાથી ની ઓરરજનલ માક્સષશીટ (વર્ષ ૨૦૨૧) કૉલેજ/ય તનવસષટી માાંથી આવેલ ના 

હોય તો, તેવા તવધાથીઓએ ઓનલાઇન માક્સષશીટમાાં જે કૉલેજમાાંથી અભ્યાસ કયો હોય તે 

કૉલેજ નો સ્ટ્ટેમ્પ મરાવીને રજ  કરવાની રહશેે. 

 

  મેરીટ મ ાં આવત  વવધ ર્થીઓ કે જેઓએ ગે્રડ્યએુશન પરૂ્ણ કર્ ણ બ દ અભ્ર્ સક્રમમ ાં ૧ (એક) 

વર્ણ કે તેર્થી વધ ુવર્ણ ની તટુ (બે્રક) પડ્ેલ હોર્ તો રૂ. ૩૦૦ ન  સ્ટેમ્પ પેપર ઉપર સોંગદન મુાં 

આપવ નુાં રહશેે. 

 

  મેરીટ માાં આવતા વવધ ર્થીઓ માટે, બાર કાઉંતસલ ઑફ ઇન્ન્ડયા ના પરીપત્ર નાં: 

BCI:D:1519 (LE:Cir.)-6) Dt: 17.09.2016 મ જબ, તા. ૩૦/૦૯/૨૦૨૧ ના રોજ SC/ST ના જે 

ઉમેદવારો ની ઉમર ૩૫ વર્ષ પણૂષ ર્થરે્લ હોય તેઓએ તથા તે તસવાયના તમામ ઉમેદવારો કે 

https://www.amplc.ac.in/
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જેમની ઉંમર ૩૦ વર્ષ પણૂષ થતી હોય તેઓએ તેમના લોગગન માાં આપવામાાં આવેલ એરફડેતવટ 

રૂ. ૩૦૦ ના સ્ટ્ટેમ્પ પેપર ઉપર નોટરી કરાવીને ડૉક્ય મેન્ટ વેરીરફકેશન સમયે એડતમશન મેળવતા 

સમયે તે રજૂ કરવાન ાં રહશેે. જો રજૂ કરવામાાં નરહ આવે તો એડતમશન મેળવવાને પાત્ર રહશેે 

નરહ. 

  કોરોનાની વૈશ્વીક મહામારી ને ધ્યાને રાખી. સોશીયલ ડીસ્ટ્ટન્સ ન ાં ખાસ પાલન કરવાન ાં 

રહશેે. તથા કોલેજે આવતી વખતે માસ્ટ્ક ફરજીયાત પહરેવાન ાં રહશેે. 
 

  ઓનલાઇન પ્રવેશ પ્રરકયા હોય ઉપરોક્ત તારીખ તવત્યા બાદ કોઇ પણ રજ આત ધ્યાને 

લેવામાાં આવશે નહી તેની ખાસ નોંધ લેવી. 

    

          

            આચાયષ, 
         એ.એમ.પી.સરકારી લો કોલેજ  
             રાજકોટ 


