
आयए्लए्स ्�वधी महा�व�यालय, पुणे 

मह��वाची सचूना – �श�यव�ृती/ !�शप सन 2020-21 

सव� अनसु	ूचत जाती (SC), अनसु	ूचत जमाती (ST), �वम�ुत जमाती (VJNT) (अ/ब/क/ड), इतर 

मागासवग"य (OBC), �वशषे मागासवग"य (SBC), राजष" शाहू महाराज *श+यव-ृती व इतर 

*श+यव-ृतीपा/ �व0या1या2कडून शासनातफ4  राब�व5यात येणा7या *श+यव-ृती/89*शपसाठ; सन 2020-21 क@रता 

ऑनलाईन पDदतीने Fresh / Renewal अज� https://mahadbtmahait.gov.in या वेबसाईटव\न 

माग�व5यात आलेले आहेत. सदर *श+यव-ृतीकरता शासनाने �वह^त केलेले _नयम व अट^ंaया आधीन 

राहून अज� ऑनलाईन भ\न -याची dत आवeयक -या fव-साgांhकत (Self-Attested) कागदप/ांसह 

आयए्लए्स ्�वधी महा�व0यालय काया�लय (सरfवती mबिoडगं) काऊंटर q. 4 वर sदनांक 18 त े23 माच( 

2021 या कालावधीम*ये सकाळी 10 त े दपुार. 1 या वेळेत fवतः येऊन सादर करावेत, नाह^तर  

Authority Person with Authority Letter येऊन सादर करावेत hकंवा  scholarships.ils@ilslaw.in 

या ईमेल वर पाठवावेत. -यानंतर अज� fवीकारले जाणार नाह^त.  

नवीन (Fresh) आव6यक कागदप8 ेखाल.ल:माणे – 

1. उ-प|नाचा दाखला  (1 ए�dल 2019 - 31 माच� 2020) (Original) 

2. जात dमाणप/ 

3. जात वैधता dमाणप/ 

4. नॉन hqमीलेअर dमाणप/ (VJNT, OBC, SBC) 

5. CET Admission Confirmation Letter 

6. महा�व0यालयात dवेश घेतoयाची पावती (Fee Receipt) (ऑनलाईन अजा�मDये Fee Paid = 0 करावे) 

7. अ	धवास dमाणप/ (Domicile Certificate) 

8. शाळा सोडoयाचा दाखला (LC/TC) (छायांhकत dत) 

9. दहावी, बारावी व पदवी माक� शीट (छायांhकत dत) 

10. रेशन काड� 

11. आधार काड� 

12. आधार संल�न बँक खात ेqमांक व मोबाईल नंबर (Receipt) (Mandatory)  

13. बँक पासबुक 

14. घोषणाप/ (Declaration available on student login) 



नतूनीकरणासाठ< (renewal) आव6यक कागदप8 ेखाल.ल:माणे – 

1 उ-प|नाचा दाखला (1 ए�dल 2019 - 31 माच� 2020) (Original) 

2 जात dमाणप/ 

3 जात वधैता dमाणप/ 

4 नॉन hqमीलेअर dमाणप/ (VJNT, OBC, SBC) 

5 CET Admission Confirmation Letter 

6 महा�व0यालयात dवेश घेतoयाची पावती (Fee Receipt) (ऑनलाईन अजा�मDये Fee Paid = 0 

करावे) 

7 आधार काड� 

8 आधार सलं�न बँक खात ेqमांक व मोबाईल qमांक (Receipt) (Mandatory) 

9 बँक पासबकु 

10 दहावी व बारावीच ेगणुप/क 

11 पदवीच ेगणुप/क (आवeयक असoयास) 

12 पद�य-ुतर गणुप/क (आवeयक असoयास) 

13 LL.B. / B.A.LL.B. / LL.M. / DTL / DLL aया सव� वषा2च ेगणुप/क 

 

dभार^ dाचाय� 

sद.15-3-2021          आयए्लए्स ्�वधी महा�व0यालय, पणेु 


