
अहमदनगर जिल्हा मराठा विद्या प्रसारक समाि 

न्यू लॉ कॉलेज, अहमदनगर. 
 

Rajarshi Chhatrapati Shahu Maharaj Shikshan Shulkh 

Shishyavrutti Scheme (E.B.C.) Form Documents List 2020-21 

(for B.A.L.L.B. :2nd year to 5th year students & for L.L.B. :2nd year & 3rd year students) 

Sr. 
No. 

Documents Lists कागदपत्ाांची यादी 

1 Adhar Card आधार कार्ड 
2 Income Certificate (Current year) उत्पन्न दाखला (चालू वर्ाडचा) 
3 Current Year Course Admission Receipt चालू वर्ाडची कोर्ड प्रवेश पावती 
4 Last year Result मागील वर्ीचा उत्तीर्ड दाखला 
5 Leaving / Transfer Certificate 

 
शाळा र्ोर्ल्याचा दाखला/ महाववद्यालय र्ोर्ल्याचा दाखला 
(T.C.) 

6 Ration Card रेशन कार्ड 
7 Declaration प्रततज्ञापत् 

8 Gap Certificate (previous year) (Rs. 100 Bond 
Paper) 

गॅप प्रमार्पत् (मागील वर्ड)( ज्या ज्या वर्ाडचा गॅप अर्ले 
तो जोर्र्े.) (100 रुपयाचा बााँर् पेपर वर)  

 

नोट : सिव विद्यार्थयाांना सूचित करण्यात येत ेकी २०२०-२१ शिष्यितृ्तीिा ऑनलाईन फॉमव व्यिजथित भरून  याला  
आिश्यक सिव कागदपत्रे मूळ प्रतत (ओरीजिनल ) िोडाव्यात अन्यिा फॉमव पुन्हा विद्यार्थयाांच्या लॉग इन ला 
पाठिला िाईल.  फॉमव रद्द झाला तर ती िबाबदारी सिवथिी विद्यार्थयाांिी  राहील. या साठी महाविद्यालय िबाबदार 

राहणार नाही. 

र्ांपकड   :  महाविद्यालय नं : ०२४१- २३२४०७४ 

  केदार महेि :  ७०२८७२४६०० 

 

 

 

 



अहमदनगर जिल्हा मराठा विद्या प्रसारक समाि 

न्यू लॉ कॉलेज, अहमदनगर. 
 

Rajarshi Chhatrapati Shahu Maharaj Shikshan Shulkh 

Shishyavrutti Scheme (E.B.C.) Form Documents List 2020-21 

 (Only for Freshers) 

Sr. 
No. 

Documents Lists कागदपत्ाांची यादी 

1 Adhar Card आधार कार्ड 
2 Domicile Certificate अधधवार् प्रमार्पत् 
3 Nationalized Bank Details राष्ट्रीयकृत बाँक तपशील 
4 10th Result 10 वी उत्तीर्ड दाखला 
5 12th Result  12 वी उत्तीर्ड दाखला 
6 CAP Letter ऑनलाईन कॉलेज तनवर् पत् 
7 Income Certificate (Current year) उत्पन्न दाखला (चालू वर्ाडचा) 
8 Graduation Result पदवी उत्तीर्ड दाखला 
9 Post Graduation /Any Other Degree पदव्युत्तर उत्तीर्ड दाखला / कोर्तीही इतर पदवी 
10 Leaving / Transfer Certificate शाळा र्ोर्ल्याचा दाखला/ महाववद्यालय र्ोर्ल्याचा दाखला (T.C.) 
11 Ration Card रेशन कार्ड 
12 Declaration प्रततज्ञापत् 

13 Gap Certificate (previous year) (Rs. 
100 Bond Paper) 

गॅप प्रमार्पत् (मागील वर्ड)( ज्या ज्या वर्ाडचा गॅप अर्ले तो 
जोर्र्े.) (100 रुपयाचा बााँर् पेपर वर)  

 

नोट : सिव विद्यार्थयाांना सूचित करण्यात येत ेकी २०२०-२१ शिष्यितृ्तीिा ऑनलाईन फॉमव व्यिजथित भरून  याला  
आिश्यक सिव कागदपत्रे मूळ प्रतत (ओरीजिनल ) िोडाव्यात अन्यिा फॉमव पुन्हा विद्यार्थयाांच्या लॉग इन ला 
पाठिला िाईल.  फॉमव रद्द झाला तर ती िबाबदारी सिवथिी विद्यार्थयाांिी  राहील. या साठी महाविद्यालय िबाबदार 

राहणार नाही. 

र्ांपकड   :  महाविद्यालय नं : ०२४१- २३२४०७४ 

  केदार महेि :  ७०२८७२४६०० 


