अधधसूचना
उद्योग, उजा व कामगार ववभाग,
मादाम कामा मागग, हु तात्मा राजगुरु
चौक, मंत्रालय, मुंबई 400 032
वदनांक : 2 फेब्रुवारी, 2018.
महाराष्ट्र दुकाने
व आस्थापना
(नोकरीचे व
सेवाशतींचे
वववनयमन)
अवधवनयम,
2017

क्रमांक - एमएसए- 11/ 2017/ प्र.क्र.298/ कामगार-10,- महाराष्ट्र दुकाने व
आस्थापना (नोकरीचे व सेवाशतींचे वववनयमन) अवधवनयम, 2017 याच्या
कलम 37 च्या पोट कलम (1) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अवधकारांचा
आवण त्याबाबतीत त्यास समथग करणाऱ्या इतर सवग अवधकारांचा वापर करून,
महाराष्ट्र शासनाने करण्याचे योवजलेल्या वनयमांचा पुढील मसुदा हा, त्यामुळे
बाधा पोचण्याची शक्यता असलेल्या सवग व्यक्तींच्या मावहतीकवरता, उक्त
अवधवनयमाच्या कलम 37 च्या पोटकलम (2) द्वारे आवश्यक असल्याप्रमाणे
याद्वारे प्रवसध्द करण्यात येत आहे आवण याद्वारे अशी नोटीस दे ण्यात येत आहे
की, उक्त मसुदा महाराष्ट्र शासनाकडू न, महाराष्ट्र शासन राजपत्र यामध्ये तो
ज्या वदनांकाला प्रवसध्द करण्यात आला असेल त्या वदनांकापासून पंधरा
वदवसांची मुदत संपल्यानंतर ववचारात घे ण्यात येईल.
2. उपरोक्त कालावधीत, उक्त मसुद्याच्या संबंधात, कोणत्याही व्यक्तीकडू न ज्या
कोणत्याही हरकती ककवा सूचना प्रधान सवचव (कामगार), उद्योग, उजा व
कामगार ववभाग, मादाम कामा मागग, हु तात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई 400 032, (psec.labour@ maharashtra.gov.in) यांच्याकडे ककवा कामगार
आयुक्त, कामगार भवन, “ई ब्लॉक, सी-20, वांद्रे-कुला संकुल, वांद्रे (पूवग), मुंबई
– 400 051, (mahalabourcommr@ gmail.com) यांच्याकडे ई-मेल द्वारे ,
व्यक्क्तश: ककवा टपालाने प्राप्त होतील, त्या शासन ववचारात घे ईल.
धनयमांचा मसुदा

1.

संधिप्त नाव.- या वनयमास महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे व सेवाशतीचे
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वववनयमन) वनयम, 2018 असे म्हणावे.
2.

व्याख्या.- (1) या वनयमांत, संदभानुसार दुसरा अथग अपेवित नसेल तर, (क) “अवधवनयम” याचा अथग, महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे व सेवाशतींचे
वववनयमन), अवधवनयम, 2017 (2017 चा महा.61), असा आहे ;
(ख) “नमुना” याचा अथग, या वनयमास जोडण्यात आलेला नमुना, असा आहे ;
(ग) “शासन” याचा अथग , महाराष्ट्र शासन, असा आहे ;
(घ) “अनुसच
ू ी” याचा अथग , या वनयमास जोडण्यात आलेली अनुसच
ू ी, असा आहे ;
(ङ) “कलम” याचा अथग , या अवधवनयमाचे कलम, असा आहे ;
(च) “व्यवस्थापकीय कामे” याचा अथग, असे सवग कामकाज जे मूळातच पयगवेिी स्वरूपाचे
आहे आवण त्यात आस्थापनेतील सवग धोरणात्मक ककवा प्रशासकीय वनणगय घे ण्याचा
अवधकार आवण प्रावधकार प्रदान करण्यात आला आहे . उदा. रजा मंजरू करणे , वेतनवाढ
दे णे, वशस्तभंग ववषयक कायगवाही करणे, कामगारांच्या सेवा समाप्त करणे , त्यांना वनलंवबत
ककवा बडतफग करणे ककवा कामगारांच्या सेवाशतीबाबत ककवा व्यवसायाच्या कोणत्याही
धोरणात्मक बाबीबाबत वनणगय घे ण्याचे आवण तत्सम अवधकार, असा आहे ;
(2) या वनयमांमध्ये वापरलेल्या परं तु यात वर व्याख्या न केलेल्या शब्दांना व शब्दप्रयोगांना
अवधवनयमामध्ये जो अथग नेमन
ू दे ण्यात आला असेल तोच अथग असेल.

3.

आस्थापनेच्या नोंदणीकधरता करावयाचा अजज.- दहा ककवा त्यापेिा अवधक कामगार
असलेल्या प्रत्येक आस्थापनेचा मालक अनुसच
ू ीच्या भाग “अ” मध्ये वववनर्ददष्ट्ट केलेल्या
कागदपत्रांसह अवधवनयमाच्या कलम 6 अनुसार आस्थापनेची नोंदणी करण्यासाठी नमुना
“अ” मध्ये ऑनलाईन अजग सादर करील.

4.

शुल्काचे प्रदान.-(एक) नमुना-"अ" मधील आस्थापनेच्या नोंदणीसाठीचा केलेला अजग आवण
नमुना "ड" मधील नोंदणी प्रमाणपत्राचे नूतनीकरण करण्यासाठीचा प्रत्येक अजग प्रवत वषी
रुपये एक हजार इतक्या शुल्कासह ई-प्रदानाव्दारे अपलोड केला जाईल.
(दोन) प्रत्येक मालक या अवधवनयमाव्दारे ऑनलाईन सेवा घे ण्याकवरता शासनाने वेळोवेळी
वनक्श्चत केलेले इलेक्रॉवनक व्यवहार मूल्य भरे ल.

5.

आस्थापनेची नोंदणी करण्याची कायज पध्दती.- (1) आस्थापनेची नोंदणी करण्यासाठी
नमुना “अ” मध्ये ऑनलाईन अजग स्थावनक कायालयाच्या सुववधाकाराकडे वगग करण्यात
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येईल आवण तो सदर अजाची व त्यासोबत अपलोड केलेल्या कागदपत्रांची आवण शुल्काची
पडताळणी करील. जर अजग पवरपूणग असेल व त्यासोबत आवश्यक ते कागदपत्र व शुल्क
भरलेले असेल तर अजग सुववधाकाराच्या डॅशबोडग वर प्राप्त झालेल्या वदनांकापासून
कायालयीन कामकाजाच्या सात वदवसांच्या आत तो नमुना “ब” मध्ये असलेल्या नोंदणी
प्रमाणपत्रावर वडवजटल स्वािरी करील. अजगदारास सदर वडवजटल स्वािरी केले ले नोंदणी
प्रमाणपत्र ऑनलाईन प्रणालीव्दारे डाऊनलोड करता येईल. नोंदणी केलेल्या आस्थापनाची
नोंद नमुना “क” मध्ये वदलेल्या नोंदवहीत ठे वण्यात येईल.
(2) जर अजगदाराने सादर केलेला अजग अपूणग असेल ककवा त्यासोबत या वनयमांमध्ये नमूद
केलेली आवश्यक ती कागदपत्रे जोडलेली नसतील ककवा शुल्क योग्यवरत्या भरले ले नसेल
तर सुववधाकारास असा अजग त्याच्या डॅशबोडग वर प्राप्त झाल्याच्या वदनांकापासून कायालयीन
कामकाजाच्या सात वदवसांच्या आत अजग नामंजरू करण्याची कारणे नमूद करून, अजग
नामंजरू करता येईल.
6.

नोंदणी प्रमाणपत्राचे नूतनीकरण.- नोंदणी प्रमाणपत्राचे नूतनीकरण करण्यासाठी नमुना
"ड" मध्ये आवण अनुसच
ू ीतील भाग "ब" मध्ये वववनर्ददष्ट्ट केल्याप्रमाणे आवश्यक त्या
कागदपत्रांसह ऑनलाईन, अजग सादर करण्यात येईल.

7.

नूतनीकरण

केलेले

नोंदणी

प्रमाणपत्र

दे णे.-

(1)

सुववधाकार

नोंदणीच्या

नूतनीकरणासाठीच्या अजाची आवण अपलोड केलेल्या कागदपत्रांची पडताळणी करील. जर
अजग पवरपूणग असेल आवण त्यासोबत आवश्यक कागदपत्रे जोडलेली असतील आवण योग्य
ते शुल्क भरलेले असेल तर सुववधाकार, डॅशबोडग वर ज्या वदनांकास अजग प्राप्त झाला असेल
त्या वदनांकापासून कायालयीन कामकाजाच्या सात वदवसाच्या आत नमुना "ई" मध्ये
असलेल्या नोंदणी प्रमाणपत्रावर वडवजटल स्वािरी करील. अजगदारास वडवजटल स्वािरी
केलेले नोंदणी प्रमाणपत्र ऑनलाईन प्रणालीव्दारे डाऊनलोड करता येईल.
(2) जर अजगदाराने सादर केलेला अजग अपूणग असेल ककवा अजासोबत वनयमांत नमूद
केलेली कागदपत्रे जोडलेली नसतील ककवा शुल्क योग्यवरत्या भरलेले नसेल तर
सुववधाकारास, त्याच्या डॅशबोडग वर अजग प्राप्त झाल्याच्या वदनांकापासून कायालयीन
कामकाजाच्या सात वदवसांच्या आत अजग नामंजरू करण्याची कारणे नमूद करून, अजग
नामंजरू करता येईल.
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8.

दहापेिा कमी कामगार असलेल्या आस्थापना मालकाने व्यवसाय सुरू केल्याबाबतची
सूचना दे ण्यासाठीचा अजज.- दहापेिा कमी कामगार काम करीत असलेल्या आस्थापनेचा
मालक व्यवसाय सुरू केल्याबाबतची सूचना दे ण्यासाठीचा अजग, नमुना "फ" मध्ये,
अनुसच
ू ीच्या भाग "क" मध्ये वववनर्ददष्ट्ट केलेल्या आवश्यक त्या कागदपत्रांसह सादर करील.

9.

सूचना अजाची पावती दे णे.- नमुना "फ" मधील सूचना व त्यासोबत सवग कागदपत्रे प्राप्त
झाल्यानंतर नमुना "ग" मध्ये अशा सूचनेची पावती अजगदारास ऑनलाईन दे ण्यात येईल व
त्याचा तपशील नमुना "ह" मध्ये त्या प्रयोजनाथग ठे वण्यात आलेल्या नोंदवहीमध्ये घे ण्यात
येईल.

10.

नोंदणी प्रमाणपत्रात बदल करण्याबाबतची सूचना.- (1) नोंदणी प्रमाणपत्रातील कोणताही
बदल अनुसच
ू ीच्या भाग "ड" मध्ये वववनर्ददष्ट्ट करण्यात आल्याप्रमाणे अपलोड करावयाच्या
कागदपत्रांसह ज्या वदनांकास बदल करण्यात आला त्या वदनांकापासून तीस वदवसांच्या आत,
अवधवनयमाच्या कलम 9 नुसार सुववधाकाराकडे नमुना "आय" मध्ये रुपये दोनशे शुल्क
भरून ऑनलाईन अजग सादर करील.
(2) अशी सूचना प्राप्त झाल्यानंतर कायालयीन कामकाजाच्या सात वदवसांच्या आत
सुववधाकार अजग व सोबतच्या कागदपत्रांची पडताळणी करून नवीन सुधावरत प्रमाणपत्रावर
वडवजटल स्वािरी करील.

तथावप, अजग अपूणग ककवा सोबत जोडलेली कागदपत्रे अपूणग

असतील ककवा शुल्क योग्यवरत्या भरलेले नसेल तर सुववधाकार अजग नामंजरू करण्याची
कारणे नमूद करून अजग नामंजरू करील.
11.

आस्थापनेचा व्यवसाय बंद झाल्याची सूचना दे णे.- (1) दहा ककवा त्यापेिा अवधक
कामगार असलेल्या आस्थापनेचा मालक आपला व्यवसाय कायमस्वरूपी बंद करताना
त्याची मावहती नमुना "जे" मध्ये सुववधाकारास कळवील.
(2) दहापेिा कमी

कामगार असलेल्या

आस्थापनेचा मालक आपला व्यवसाय

कायमस्वरूपी बंद करताना त्याची मावहती नमुना "के" मध्ये सुववधाकारास कळवील.
12.

आस्थापना उघडण्याच्या व बं द करण्याच्या वेळेचे धनयमन करण्याचा शासनाचा
अधधकार.-

शासनास,

लोकवहतास्तव,

स्वत:हू न

आवण

आवश्यक

वाटल्यास,

महानगरपावलका िेत्रामध्ये महानगरपावलका आयुक्त ककवा यथाक्स्थती इतर िेत्रांमध्ये
वजल्हावधकारी यांचे आवण संबंवधत पोलीस आयुक्त ककवा पोलीस अधीिक यांचे अवभप्राय
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घे ऊन, कोणत्याही िेत्रांतील ककवा कोणत्याही जागेमधील कोणत्याही ककवा सवग प्रकारच्या
आस्थापना उघडण्याच्या ककवा बंद करण्याच्या वेळेमध्ये बदल करता येईल.
13.

मधहलांना रात्रपाळीत कामावर बोलधवण्याबाबतच्या शती.- मवहला कामगारांना
रात्रपाळीत कामावर बोलववण्याबाबतच्या शती पुढीलप्रमाणे आहे त:(एक) नमुना "ल" मध्ये मवहला कामगाराची संमती घे तल्यानंतरच, कोणत्याही आस्थापनेत
रात्री 9.30 ते सकाळी 7.00 या दरम्यान काम करण्यास बोलववण्यात येईल.
(दोन) कामाच्या वठकाणी मवहलांचा लैंवगक छळ (प्रवतबंध, मनाई व वनवारण) अवधवनयम,
2013 (2013 चा 14) च्या सवग तरतूदींची काटे कोरपणे कायान्वयन आवण अंमलबजावणी
करून मालक कामाच्या वठकाणी लैंवगक छळाची कृ त्ये घडण्यास प्रवतबंध करण्यासाठी
ककवा ती टाळण्यासाठी सवग उपाय योजना करे ल व खबरदारी घे ईल.
(तीन) जर एखाद्या मवहला कामगाराबाबत त्रयस्थ व्यक्तीकडू न कृ तीद्वारे ककवा लैंवगक
छळाचा प्रयत्न झाल्यास आस्थापना मालक पाकठबा आवण प्रवतबंधात्मक कारवाईच्या
स्वरूपातील सवग आवश्यक आवण वाजवी उपाययोजना करून वपडीत मवहलेला सहाय्य
करे ल.
(चार) आस्थापनेच्या आतल्या बाजूस तसेच आस्थापनेच्या पवरसरात आवण अशा
रात्रपाळीच्या वेळी कामाची गरज म्हणून मवहला कामगार ज्या वठकाणी वावरे ल अशा सवग
वठकाणी योग्य ते वदवे लावेल आवण प्रकाशयोजना करील.
(पाच) आस्थापनेतील कोणत्याही पाळीत वकमान तीन पेिा कमी मवहला कामगार असणार
नाहीत.
(सहा) आस्थापनेत मवहला कामगारांकवरता स्वतंत्र व ज्याला फक्त आतूनच कडी
लावण्याची सुववधा असेल असे प्रसाधनगृह असेल आवण रात्रपाळीत काम करणाऱ्या
मवहलांना गरजेनस
ु ार सॅवनटरी न ॅपवकन्स पुरववण्यात येतील.
(सात) सुरविततेच्या दष्ट्ृ टीने रात्रपाळीत काम करणाऱ्या मवहला कामगारांसाठी कामाच्या
वठकाणावरून घराच्या दारापयंत तसेच घराच्या दारापासून कामाच्या वठकाणी येण्यासाठी
सुरवित व सुक्स्थतीत असलेली स्वतंत्र वाहतूक व्यवस्था उपलब्ध करून दे ण्यात येईल.
आस्थापना मालकाकडे , त्याने स्वत:हू न कामावर ठे वलेल्या ककवा कोणत्याही अवभकरण
(एजन्सी) ककवा ठे केदारामाफगत कामावर ठे वलेल्या वाहन चालक, सुरिा रिक आवण सवग
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अशा कमगचाऱ्यांचा सवग तपशील असावा. तसेच, मवहलांना ने-आण करणाऱ्या सवग
कमगचाऱ्यांची पोवलसांकडू न चावरत्र्य पडताळणी करून घे णे आवश्यक राहील.
(आठ) कोणत्याही मवहला कमगचाऱ्यांना रात्रपाळीमध्ये काम करीत असताना मावसक पाळी
सुरू झाल्यास सदर मवहला कामगारास मावसक पाळी दरम्यान, वतच्या आवश्यकता व
गरजेनस
ु ार या अवधवनयमांन्वये अनुज्ञेय असलेल्या रजांव्यवतवरक्त एक वदवसाची जादा
भरपगारी रजा अनुज्ञेय राहील.
(नऊ) कोणत्याही मवहला कामगारास वदवसपाळीतून रात्रपाळीत आवण रात्रपाळीतून
वदवसपाळीत बदली करताना मागील पाळी व रात्रपाळी यांमध्ये वकमान एकूण बारा
तासांपेिा कमी नसेल इतका ववश्ांतीचा ककवा मधला वेळ असावा.
(दहा) कोणत्याही मवहला कामगारांस प्रसूवतपूवी चोवीस आठवड्ांच्या आवण प्रसूवतनंतर
चोवीस आठवड्ांच्या कालावधीत रात्रपाळीत काम दे ता येणार नाही. त्यापैकी कमीत कमी
बारा आठवडे

हे

अपेवित प्रसूवतपूवीच्या कालावधीचे

असतील आवण आणखी

कालावधीकवरता, कोणताही असल्यास, सदर मवहला ककवा वतच्या बालकाच्या आरोग्याच्या
दष्ट्ृ टीने वैद्यवकय प्रमाणपत्रामध्ये तो वाढवावा, असे नमूद केले असेल तर त्या कालावधीपयंत
वाढववता येईल :
परं त,ु उक्त कालावधी सदर मवहला कामगाराच्या ववनंतीवरून आवण अहग ताप्राप्त वैद्यक
व्यवसायी यांनी सदर मवहला व वतच्या बालकाच्या आरोग्यास कोणताही धोका नाही, असे
वैद्यकीय प्रमाणपत्र वदल्यास हा कालावधी वशवथल करता येईल.
14.

प्रत्ये क पाळीतील कामगारांना साप्ताधहक सुटीची सूचना.- प्रत्येक मालक, कामगारांना
साप्तावहक सुटीची सूचना त्यांच्या संकेतस्थळावर आवण कामाच्या वठकाणी ठळक जागी
सूचनाफलकावर ववश्ांतीचा वदवस दाखवून नमुना-"म" मध्ये प्रदर्दशत करील. सदर सूचनेची
एक प्रत सुववधाकारास इलेक्रॉवनक पध्दतीने पाठवण्यात येईल.

15.

पाळया परस्परव्यापी असण्यास प्रधतबं ध.- कोणत्याही आस्थापनेमध्ये, काम पार पाडताना
एकापेिा अवधक पाळीतील कामगार एकावेळी एकाच प्रकारचे काम करणार नाहीत,
अशाप्रकारे पाळयांची रचना करावी.

16.

पाळयांमध्ये काम करणाऱ्या कामगारांची यादी प्रदर्शशत करणे. - (एक) कोणत्याही
आस्थापनेत एकापेिा जास्त पाळयांमध्ये काम चालत असल्यास, मालक तेथील पाळयांच्या
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वनयोजनाचे वेळापत्रक, त्या पाळीमध्ये काम करणाऱ्या सवग व्यक्तींचे नाव व पदनाम नमूद
करून पुरेशा कालावधीत आगाऊ प्रदर्दशत करील. जेणेकरून संबंवधत कामगारांना त्यांना
कोणत्या पाळीमध्ये काम करावयाचे आहे , याची सूचना आगाऊ प्राप्त होईल. अशी यादी ही
नमुना-"न" मध्ये प्रत्येक आस्थापनेत ठे वण्यात येईल आवण सदर यादी सुववधाकारास मागणी
केल्यास तपासणीसाठी दे ण्यात येईल. सदर यादीची प्रत संकेतस्थळावर आवण कामाच्या
वठकाणी ठळक जागी सूचनाफलकावर नमुना-"न" मध्ये प्रदर्दशत करण्यात येईल.
(दोन) कोणत्याही कामगारास वदवसपाळीतून रात्रपाळीत आवण रात्रपाळीतून वदवसपाळीत
बदली करतांना मागील पाळी व रात्रपाळी यांमध्ये सलग वकमान बारा तासांपेिा कमी नसेल
इतका ववश्ांतीचा ककवा मधला वेळ असावा.
17

अंशकाधलक रोजगार.- कोणत्याही मालकास कोणत्याही कामगाराला अंशकावलक
कामगार म्हणून नेमणे कायदे शीर असेल:
परं तु, अशा कामगाराकडू न एका वदवसात पाच तासापेिा जास्त कालावधीकवरता
काम करून घे ता येणार नाही.

18.

ओळखपत्रातील इतर मजकू र.- अवधवनयमाच्या

कलम 17 मध्ये वववनर्ददष्ट्ट केलेल्या

बाबींचा समावेश कामगारांच्या ओळखपत्रामध्ये करण्यात येईल, त्यावशवाय आपत्कालीन
पवरक्स्थतीत कामगाराशी संपकग साधण्याकवरता संपकग क्रमांक ओळखपत्रात वदलेला असेल.
19.

रजा पुस्स्तका पुरधवणे.- प्रत्येक मालक, प्रत्येक कामगारांस नमुना "ओ" मध्ये रजा पुक्स्तका
पुरवील. त्याची प्रत मालक स्वत:कडे ठे वील. अवधवनयमाच्या कलम 18 प्रमाणे मंजरू
केलेल्या अर्दजत रजेची नोंद रजा पुक्स्तकेत घे ण्यात येईल. कामगारांस अजग केलेली अर्दजत
रजा नाकारल्यास मालक ककवा त्याचा प्रवतवनधी रजा पुक्स्तकेच्या त्या त्या स्तंभामध्ये आपली
आद्यािरी करून नोंद घे ईल. तथावप, सदर रजा पुक्स्तका मालक दस्तावेज स्वरूपात ककवा
इलेक्रॉवनक स्वरूपात ठे वू शकेल. रजा पुक्स्तका कामगारांकडू न गहाळ झाल्यास, मालक
ककवा व्यवस्थापक त्याला दुय्यम प्रत उपलब्ध करून दे ईल.

20.

मालकाकडू न ककवा व्यवस्थापकाकडू न संधचत रजेची सूचना.- प्रत्येक कॅ लेंडर वषाच्या
शक्यतो पवहल्या वतमाहीमध्ये, ज्या कामगारांची कलम 18 च्या पोट कलम (5) अन्वये
अनुज्ञेय होणारी अवधकतम रजा जमा झाल्यास मालक ककवा व्यवस्थापक अशा कामगारांना
नमुना "प" मध्ये अशा कामगारांची नावे दे ऊन सूवचत करील व सूचनाफलकावर सूचना
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प्रदर्दशत करील व सदर सूचनापत्रामध्ये यापुढे संबंवधत कामगारांची रजा पुढे जमा होणार
नाही, असा स्पष्ट्ट उल्लेख असेल. सदर सूचनेची प्रत संबंवधत कामगारास दे ण्यात येईल.
21.

आरोग्य, सुरिा व कल्याण सधमती.- ज्यामध्ये साधारणपणे 100 ककवा त्यापेिा जास्त
कामगार काम करतात अशा आस्थापनामध्ये आरोग्य, सुरिा व कल्याण सवमती स्थापन
करण्यात येईल.
(1)या आरोग्य, सुरिा व कल्याण सवमतीवर आस्थापना मालक व कामगार यांचे प्रवतवनधी
म्हणून पुढील व्यक्तींचा समावेश असेल, (क) असे ज्येष्ट्ठ अवधकारी ज्यांच्या पदभारामुळे ते सदर सवमतीचे कामकाज पवरणामकारक
पध्दतीने पूणग करण्याकवरता सहभाग घे ऊ शकतील आवण ते सवमतीचे अध्यि असतील ;
(ख) आस्थापनेतील ववभागाचे प्रवतवनधी ककवा ववभाग प्रमुख ककवा आस्थापनेतील उप ववभाग
ककवा ववभागाचे प्रभारी उदा. ववक्री, खरे दी, सावहत्य, कार्दमक इत्यादी, कोणतेही असल्यास ;
(ग) सवमतीचे सदस्य म्हणून आस्थापनेतील कामगारांकडू न नामवनदे वशत केलेले कमाल दहा
कामगार प्रवतवनधी.
(2) सवमतीचे कतगव्य, कायग व जबाबदाऱ्या पुढीलप्रमाणे आहे त-:
(क) पवरवास्तूमध्ये अपघातप्रवण जागा ककवा अशा जागेतील त्रुटी ककवा आिेपाहग वस्तू ककवा
धोका आहे ककवा कसे याबाबतची पवरवास्तूमध्ये पाहणी करणे व तपासणी करणे ;
(ख) अशा जागेतील त्रुटी ककवा वस्तू ककवा धोका याबाबत पाठपुरावा करणे व सुधारून घे णे.
(ग) संस्थेत ककवा आस्थापनेत वषातून एकदा आरोग्य व प्रकृ ती तपासणीचे वशवबर घे णे ;
(घ) कोणताही संसगगजन्य व साथीचे आजार ककवा कोणतीही नैसर्दगक आपत्ती ककवा
अपघात, आग इत्यादीव्दारे अपघातामुळे झालेली कोणतीही आपत्ती याववषयी मावहती करून
दे णे ;
(ड.) आस्थापनेत वषातून एकदा मनोरं जन, सांस्कृ वतक व क्रीडा कायगक्रम आयोवजत करणे ;
(च) सामावजक आवण शैिवणक जागरूकता वनमाण करण्याकवरता कायगक्रम आयोवजत करणे
जसे की, स्वच्छ भारत अवभयान, वृिारोपण, कुटुं ब कल्याण, बेटी बचाओ-बेटी पढाओ
अवभयान, इत्यादी ;
(छ) आस्थापनेतील वरील सवग कायगक्रम हे काळजीपूवगक व जबाबदारीने पार पाडण्याची
कतगव्य व जबाबदारी सवमतीची असेल.
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22.

स्वच्छता, प्रकाशयोजना व वायूवीजन.- प्रत्येक आस्थापना ही स्वच्छ आवण संसगगमक्
ु त
असली पावहजे. त्यामध्ये पुरेशी प्रकाश योजना व वायूवीजन असणे आवश्यक आहे . जे
साठवून ठे वल्यामुळे आस्थापनेमध्ये ककवा त्याच्या पवरसरामध्ये दुगंधी उत्पन्न होऊ शकेल
असा केरकचरा, घाण ककवा वढगारा आस्थापनेच्या जागेत ककवा पवरसरात साठवण्यात येऊ
नये ककवा तसाच टाकून ठे वण्यात येऊ नये.

23.

आगीबाबतची सावधधगरी.- प्रत्येक आस्थापना मालक तेथील कामगारांचे व पवरवास्तूचे
आगीच्या धोक्यापासून संरिण करण्याकवरता आवश्यक ती सवग उपाययोजना करील. तो त्या
स्थावनक िेत्रातील अक्ग्नप्रवतबंधक ववभाग ककवा अक्ग्नशमन दल ककवा कोणत्याही तत्सम
प्रावधकरण यांनी सूवचत केलेल्या ककवा वनदे वशत केलेल्या अक्ग्नप्रवतबंधक उपाययोजना
स्वीकृ त करील व त्याची काटे कोरपणे अंमलबजावणी करील. जेथे सदर आस्थापना क्स्थत
आहे तेथील स्थावनक प्रावधकरणाने ककवा कोणत्याही तत्सम प्रावधकरणाने त्या त्या वेळी लागू
असलेल्या कोणत्याही कायद्यान्वये आगीपासून संरिण करण्यासाठी वदलेली प्रमाणपध्दती व
मागगदशगक तत्वे यांचे पालन करण्याची जबाबदारी आस्थापना मालकाची आहे .

24

प्रथमोपचाराची उपकरणे.- प्रत्येक आस्थापना मालक, प्रत्येक आस्थापनेमध्ये पुढीलप्रमाणे
सामग्री व औषधी असलेली यथोवचतरीत्या सुसज्ज असलेली प्रथमोपचार पेटी ठे वील; (एक) आवश्यक त्या प्रमाणात वनजंतक
ू केलेल्या लहान, मध्यम व मोठया आकाराच्या
मलमपट्टया,
(दोन) भाजलेल्या भागावर लावण्याकवरता वनजंतक
ू केलेल्या मोठया आकाराच्या मलमपट्टया,
(तीन) वनजंतक
ू केलेल्या कापसाची आवश्यक पुडकी .
(चार) मलमपट्टी करण्यासाठी कात्री.
(पाच) आयोवडन ककवा मक्युगवर-क्रोम याचे द्रावण असलेली बाटली.
(सहा) सॅव्होलेटीनचे द्रावण असलेली व ते दे ण्याचे प्रमाण व पध्दती याबद्दलची वचठ्ठी (लेबल)
असलेली बाटली.
(सात) पोटॅवशयम परम ॅग्नेटचे खडे असलेली बाटली.
(आठ) भाजलेल्या भागावर लावण्यासाठी कोणतेही पवरहारक ओैषध.

25.

शौचकू प व मुताऱ्या.- प्रत्येक मालक, स्वत: ककवा मालकांचा गट वमळू न सामावयक
पध्दतीने, पुरुष व मवहला कामगारांसाठी स्वतंत्र, नीटनेटके व स्वच्छ ज्यामध्ये वनजंतक
ू
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साबणाचे द्रावण असेल, अशा शौचकूप व मुताऱ्यांची पुरेशी सुववधा उपलब्ध करून दे ईल.
सदर शौचकूप व मुताऱ्यां त पुरेशी प्रकाशयोजना व वायूवीजनाकवरता पंख्याची सोय असेल व
ते ववशेषत: मवहलांच्या उपयोगाकवरता सुरवित असेल. त्यामध्ये पाणीपुरवठा व सांडपाण्याची
व्यवस्था असावी.
26.

नोंदवह्या व अधभलेख ठे वणे.- (एक) मालक ककवा व्यवस्थापक नमुना "क्यू" मध्ये हजेरीपटवन-वेतन नोंदवही ठे वील :
परं तु, जेथे महाराष्ट्र वकमान वेतन वनयम, 1963 याच्या वनयम 27 च्या उपवनयम (1)
अन्वये कोणताही मालक ककवा व्यवस्थापक हजेरीपट-वन-वेतन नोंदवही ठे वीत असेल तेथे
त्यास उपखंड (एक) नुसार हजेरीपट-वन-वेतन नोंदवही ठे वण्याची आवश्यकता असणार नाही.
(दोन) या वनयमान्वये ठे वणे आवश्यक असलेल्या नोंदवहीतील ककवा अवभलेखातील प्रत्येक
नोंद, मालक ककवा व्यवस्थापक ककवा त्यां नी अशाप्रकारे प्रावधकृ त केलेला कोणताही
प्रवतवनधी वडवजटलवरत्या ककवा व्यक्क्तश: अवभप्रमावणत करील. अवतकावलक कामासंबंधीच्या
नोंदी, असे अवतकावलक काम संपल्यानंतर ताबडतोब घे ण्यात येतील. कोणत्याही वदवशी
मालक आवण व्यवस्थापक हे दोन्हीही गैरहजर असल्यास, मालकाने वलवखत स्वरूपात
प्रावधकृ त केलेली असेल अशी व्यक्ती त्या नोंदी अवभप्रमावणत करील.
(तीन) वनयमांन्वये ठे वणे आवश्यक असलेली प्रत्येक नोंदवही, प्रदर्दशत करण्यात येणारा
अवभलेख ककवा दे ण्यात येणारी सूचना एकतर मराठी ककवा इंग्रजी भाषेत असेल.
(चार) प्रत्येक मालक ककवा व्यवस्थापक, यांनी सुववधाकाराने तपासणी केलेले अवभलेख हे
वकमान पाच वषापयंत जतन करावे व सुववधाकार जेव्हा जेव्हा मागणी करील तेव्हा तेव्हा तो
सादर करील.
(पाच) एखाद्या दुकानाच्या, व्यापाराच्या वा धंद्याच्या संबंधात उपयोगात आणले जाणारे
कायालय, भांडारकि, गोदाम, वखार ककवा कामाची जागा ही, अशा आस्थापनेच्या जागेपासून
वेगळ्या वठकाणी असेल त्याबाबतीत, अवधवनयमान्वये आवण या वनयमान्वये ज्या नोंदवहया,
कागदपत्रे, हजेरीपट आवण नोटीसा ठे वणे, प्रदर्दशत करणे ककवा दे णे आवश्यक असेल त्या सवग
नोंदवह्या, कागदपत्रे, हजेरीपट आवण नोटीसा ह्या असे कायालय, भांडारकि, गोदाम, वखार
ककवा कामाची जागा यांच्या संबंधात व त्या वठकाणी अशा रीतीने वेगवेगळ्या ठे वण्यात,
प्रदर्दशत करण्यात येतील.
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27.

वार्शषक धववरणपत्र.- प्रत्येक मालक दरवषी आर्दथक वषग वदनांक 31 माचग संपल्यानंतर दोन
मवहन्यांच्या कालावधीत नमुना-"र" मध्ये वार्दषक वववरणपत्र संकेतस्थळावर ऑनलाईन
अपलोड करील.

28.

स्थाधनक प्राधधकरणाच्या कामकाजावर राज्य शासनाचे पयज वेिण.- (एक) या
अवधवनयमाच्या कलम 27 अन्वये ज्या स्थावनक प्रावधकरणास या अवधवनयमाच्या तरतूदीच्या
अंमलबजावणीचे कतगव्य सोपववण्यात आलेले आहे , अशा स्थावनक प्रावधकरणाने त्यांच्या या
अवधवनयमाव्दारे ककवा त्याअन्वये सोपववण्यात आले ल्या कोणत्याही कतगव्यात कसूर
केल्यास, राज्य शासनास समुवचत व्यक्तीची सदर कतगव्याचे पालन करण्याकवरता नेमणूक
करता येईल आवण कतगव्याचे पालन करण्याकवरता अशाप्रकारे नेमणूक केलेल्या व्यक्तीचा
खचग स्थावनक प्रावधकरणाने तात्काळ द्यावा, असे वनदे श दे ता येतील.
(दोन) मुख्य सुववधाकार अशा स्थावनक प्रावधकरणाच्या कामवगरीचा वनयतकावलक आढावा
घे ईल.
(तीन) असे प्रत्येक स्थावनक प्रावधकरण मुख्य सुववधाकाराने सूचना केलेल्या नमुन्यात त्याला
अहवाल सादर करील.

29.

सुधवधाकाराची अहज ता:- एखादी व्यक्ती सुववधाकार म्हणून वनयुक्त होण्याकवरता अहग ताप्राप्त
ठरण्यासाठी, कोणत्याही मान्यताप्राप्त ववद्यापीठाची वकमान एक पदवी अथवा तत्सम अहग ता
धारण करील.

30.

सुधवधाकाराची कतजव्ये व अधधकार:- (एक) सुववधाकार या अवधवनयमाच्या तरतूदींचे आवण
त्याखाली केलेल्या वनयमांचे तसेच त्या अवधवनयमान्वये आवण वनयमान्वये शासनाने व
स्थावनक प्रावधकरणाने वदलेल्या कोणत्याही आदे शाचे यथायोग्य पालन करण्यात येते याबाबत
त्याची स्वत:ची खात्री पटववण्याच्या प्रयोजनाथग त्यास आवश्यक वाटे ल अशी तपासणी करील.
(दोन) तो मुख्य सुववधाकाराच्या सूचनांनस
ु ार मावसक दै नंवदनी ठे वील आवण कायालयीन
आदे शानुसार, मुख्य सुववधाकार वनदे श दे ईल अशा अवधकाऱ्याला ती सादर करील.
(तीन) अपराधाचे प्रशमन करणाऱ्या अवधकाऱ्याने अवधवनयमानुसार काढले ल्या सवग नोवटसा
व आदे श संबंवधत व्यक्तींवर बजावणे हे त्याचे कतगव्य असेल.
(चार) संगणकीय यादक्ृ च्छक तपासणी प्रणालीनुसार (ऑनलाईन रॅण्डमायझेशन इन्स्पेक्शन
वसस्टीम) अथवा मुख्य सुववधाकाराच्या कायालयात त्या त्या वेळी उपलब्ध असलेल्या
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प्रणालीनुसार तपासणी पार पाडणे, हे त्याचे कतगव्ये असेल,
(पाच) संगणकीय पध्दतीने (ऑनलाईन) प्राप्त झालेले अजग व शुल्क आवण कोषागारात जमा
झालेले शुल्क याचा मावसक पुनमेळ घालणे , हे सुववधाकाराचे कतगव्य असेल,
(सहा) न्यायालयीन प्रकरणाची व्यक्क्तश: नोंदवही ठे वणे आवण मुख्य सुववधाकाराच्या
सूचनेनस
ु ार अपराधाचे प्रशमन करणाऱ्या अवधकाऱ्याकडे वनर्ददष्ट्ट केलेल्या प्रकरणांची
नोंदवही ठे वणे हे प्रत्येक सुववधाकाराचे कतगव्य असेल,
(सात) मालकाने त्याच्या तपासणी ज्ञापनामध्ये वनदशगनास आणून वदलेल्या अवनयवमतता दूर
करता याव्यात याकवरता त्याला सल्ला दे णे, हे सुववधाकाराचे कतगव्य असेल. आस्थापनेमधील
कामगारांना अवधवनयमाखालील त्यांच्या हक्कांववषयी आवण त्यांच्यासाठी उपलब्ध असलेल्या
उपाययोजना यांववषयी मागगदशगन करणे हे दे खील त्याचे कतगव्य असेल,
(आठ) अपराधाचे प्रशमन करणाऱ्या अवधकाऱ्याच्या वनदे शानुसार कसूरदार मालकाने शुल्क
भरले आहे आवण स्थावनक िेत्र कोषागार कायालयात सदर रक्कम जमा केली आहे ककवा
कसे याची पडताळणी करणे हे त्याचे कतगव्य असेल.
31.

अपराध आपसात धमटधवण्याकधरता अजज- (क) अपराध आपसात वमटववण्यासाठीचा प्रत्येक
अजग हा, नमुना “स” मध्ये असेल.
(ख) अपराधाचे प्रशमन करणारा अवधकारी, त्याने सुनावणी केलेल्या सवग प्रकरणांचा योग्य तो
रोजनामा ठे वील.
(ग) अवधवनयमाच्या कलम 33 (1) अन्वये अवधसूवचत केलेला अवधकारी, प्रत्येक वजल्ह्यामध्ये
ककवा कायगभार यानुसार ककवा त्यांच्याकडे वनणगयाथग पाठववलेल्या प्रकरणानुसार स्थावनक
िेत्रामधील अशा वठकाणी वनयवमतपणे बैठका आयोवजत करील.

32.

अपराध आपसात धमटधवण्याची कायज पध्दत.- (एक) अजग प्राप्त झाल्यावर अपराधाचे
प्रशमन करणारा अवधकारी, संपण
ू ग कागदपत्रांची, अवधवनयम आवण त्याखाली केलेले वनयम,
यांच्या भंगाच्या स्वरूपाची तपासणी करील आवण अजग प्राप्त झाल्यापासून सात वदवसात
सववस्तर आदे श काढील. अपराधाचे प्रशमन करणारा अवधकारी, अपराध प्रशमन शुल्काची
रक्कम वनक्श्चत करताना भंगाची गंभीरता, अपराधाचे स्वरूप आवण अवभलेखांवरील
सािीपुरावा या गोष्ट्टी ववचारात घे ईल. प्रशमन शुल्क प्राप्त झाल्यावर अपराधाचे प्रशमन
करणारा अवधकारी, ते प्रशमन शुल्क जमा करण्याचा आदे श दे ईल आवण अशी रक्कम जमा
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केल्यानंतर, तो अपराध आपसात वमटववण्यात येईल आवण अपराधाचे प्रशमन करणारा
अवधकारी, त्या प्रयोजनाकवरता ठे वलेल्या नोंदवहीमध्ये आवश्यक त्या नोंदी घे ईल.
(दोन) अपराधाचे प्रशमन करणाऱ्या अवधकाऱ्याने वदलेला प्रत्येक आदे श कामाच्या सात
वदवसात कसूरदार मालकावर बजावण्यासाठी संबंवधत स्थावनक सुववधाकाराला अग्रेवषत
करण्यात येईल.
(तीन) अपराध आपसात वमटववण्यासाठी अपराधाचे प्रशमन अवधकाऱ्याद्वारे लादण्यात येईल
असे, कमाल शुल्क या अवधवनयमान्वये अशा अपराधासाठी वववनर्ददष्ट्ट करण्यात आलेल्या
कमाल दं डाच्या 75टक्क्याहू न कमी असणार नाही.
(चार) कलम 32 अन्वये खटला दाखल करण्यासाठी कालावधीची गणना करताना अपराध
आपसात वमटववण्याकवरता लागलेला कालावधी वगळण्यात येईल.
33.

व्यवस्थापकीय कामकाज करणाऱ्या व्यक्तींची माधहती दे णे.- कलम 6 अन्वये नोंदणी
केलेला प्रत्येक मालक, व्यवस्थापकीय स्वरूपाचे काम करणाऱ्या व्यक्तींची नावे, हु द्दा,
थोडक्यात कामाचे स्वरूप यांची मावहती नमुना “ट” मध्ये सुववधाकारास दे ईल.

34.

गोपनीय कामकाज करणाऱ्या व्यक्तींची माधहती दे णे.- प्रत्येक मालक त्याच्या आस्थापनेत
गोपनीय स्वरूपाच्या कामाकवरता नेमलेल्या असतील अशा व्यक्तींची नावे नमुना “यू” मध्ये
सादर करील.

तथावप, गोपनीय कामकाज सांभाळण्याकवरता नेमण्यात आलेल्या अशा

व्यक्तींची संख्या ही कमाल पन्नास इतक्या संख्येस अधीन राहू न त्या आस्थापनेतील एकूण
कामगार संख्येच्या एक टक्क्यापेिा जास्त नसावी.
35.

नामफलक मराठीत असावा.- प्रत्येक आस्थापनेचा नामफलक हा मराठी दे वनागरी वलपीत
असावा आवण तो प्रारं भी वलवहणे आवश्यक आहे :
परं तु, मालक आस्थापनेचा नामफलक हा मराठी दे वनागरी वलपी बरोबरच आणखी
इतर भाषेतही वलहू शकतो. तथावप, मराठी भाषेतील नामफलकावरील अिराचा आकार इतर
भाषेतील अिरांच्या आकारापेिा लहान असू नये:
परं तु आणखी असे की, ज्या आस्थापनेत कोणत्याही प्रकारे मद्य ववक्री ककवा मद्यपान
सेवा वदली जात असेल अशा आस्थापनेस महापुरुषांची ककवा गड-वकल्ल्यांची नावे दे ण्यात
येऊ नयेत.

C:\LAB 2018\Rule MSEA\म.द.ु व आ.नियम 2018 (29.1.2018).docx 13

36

नोंदणी प्रमाणपत्र रद्द होणे.- जेव्हा सुववधाकार कलम 8 अंतगगत नोंदणी रद्द करण्याची
कारवाई करण्याचे प्रस्ताववत करतो, तेव्हा त्याने,
(एक) मालकास नोटीशीद्वारे नोंदणी का रद्द करण्यात येऊ नये याबाबतचे आपले म्हणणे
सादर करण्यास सांगेल.
(दोन) जर, नोटीस वमळाल्याच्या वदनांकापासून दहा वदवसांच्या आत, मालक संबंवधत
कागदपत्रांसह आपले म्हणणे सादर करण्यात कसूर करील तर, सुववधाकार ती नोंदणी रद्द
करू शकेल. जर, दहा वदवसांच्या आत, मालकाने सवग संबंवधत कागदपत्रांसह आपले म्हणणे
सादर केल्यास, सुववधाकार, मालकाचे म्हणणे आवण कागदपत्रे ववचारात घे तल्यानंतर, त्याला
योग्य वाटे ल त्यानुसार एकतर नोटीस मागे घे ईल ककवा ती नोंदणी रद्द करील.

*********
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छायाधचत्र

नमुना – "अ"
नोंदणी अजज
(वनयम 3 पहा)
1.

आस्थापनेचे नाव

2.

आस्थापनेचा टपालाचा पत्ता व
:
वठकाण.
व्यवसाय सुरू केल्याचा वदनांक
:
व्यवसायाचे स्वरूप
:
(व्यवसायाची सववस्तर मावहती
द्यावी.)
आस्थापना सावगजवनक िेत्रांतगगत
ककवा खाजगी िेत्रातंगगत येते ककवा
कसे,
टीप – (क) सावगजवनक िेत्रातील आस्थापना याचा अथग, – (एक) शासन ककवा शासनाचा
ववभाग, (दोन) कंपनी अवधवनयम, 2013 (2013 चा 18) याच्या कलम 2 च्या खंड (45)
यात व्याख्या केल्याप्रमाणे शासकीय कंपनी, (तीन) शासनाची मालकी, वनयंत्रण असलेले व
शासनाने चालववलेले, कोणताही केंद्रीय अवधवनयम ककवा राज्य अवधवनयम यांअन्वये ककवा
तदन्वये स्थापन केलेले महामंडळ (सहकारी संस्थेसह), (चार) स्थावनक प्रावधकरण, यांच्या
मालकीची ककवा त्यांनी चालववलेली आस्थापना, असा आहे ;
(ख) खाजगी िेत्रातील आस्थापना याचा अथग, सावगजवनक िेत्राखाली येत नसलेली
आस्थापना, असा आहे .
वरील पत्त्याव्यवतवरक्त कायालय,
:
भांडारगृह, गोदाम ककवा कामाचे
वठकाण, कोणतेही असल्यास, त्यांचा
पत्ता
(कायालय, प्रदशगन कि, इत्यादींची या
अवधवनयमान्वये स्वतंत्रपणे नोंदणी
करण्यात आली नसेल तेव्हाच
भरावा)
मालकाचे नाव
:
मालकाचा वनवासी पत्ता
:
हु द्दा / पदनाम
भ्रमणध्वनी क्रमांक
इ-मेल आयडी

3.
4.

5.

6.
7.

:
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8.

आधार काडग क्रमांक (प्रत अपलोड
करावी.)
(1) आस्थापनेची वगगवारी
(उदा. दुकाने/व्यापारी
आस्थापना/वनवासी हॉटे ल/
उपाहारगृहे/ वथएटर/ सावगजवनक
मनोरं जनाच्या ककवा करमणुकीच्या
इतर जागा व इतर आस्थापना.)
2. आस्थापनेचा प्रकार
(मालक, भागीदारी, एलएलपी,
कंपनी, ववश्वस्त, सहकारी संस्था,
मंडळ)

9.

भागीदार/ संचालक/ ववश्वस्त व
मंडळाचे सदस्य आवण सोसायटीचे
सभासद यांचा संपण
ू ग तपशील.

10.

मंडळ / महामंडळ यांच्याबाबत शासन
वनणगय क्रमांक (प्रत अपलोड करावी.)
कंपनी ककवा एलएलपीच्या बाबतीत
:
कायद्याने संस्थावपत केल्याचे
प्रमाणपत्र ककवा समुवचत
प्रावधकाऱ्याचे भागीदारी नोंदणी
प्रमाणपत्र
(प्रत अपलोड करावी.)
सहकारी संस्था ककवा ववश्वस्त यांच्या :
बाबतीत समुवचत प्रावधकाऱ्याचे
नोंदणी प्रमाणपत्र
(प्रत अपलोड करावी.)
भारतीय वरझव्हग बँक / भारतीय रोखे व :
वववनमय मंडळ (सेबी) / ववमा
वववनयामक व ववकास प्रावधकरण,
इत्यादी नोंदणी क्रमांक ककवा बॅक्न्कग/
शेअर माकेट/ म्युच्युअल फंड/ ववमा/
ववत्त पुरवठा संस्था, इत्यादी याप्रमाणे
असा व्यवसाय सुरू करण्यापूवी
अवनवायग असलेला असा कोणताही
नोंदणी क्रमांक

11.

12.

13.
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संपण
ू ग नांव व
वनवासी पत्ता

आधार काडग
क्रमांक

भ्रमणध्वनी
क्रमांक व
इ-मेल
आयडी

(प्रत अपलोड करावी.)
14. आस्थापनेत मालकाच्या कुटुं बातील
काम करीत असलेल्या व्यक्तींची नावे
.
15. गोपनीय स्वरूपाचे काम करणाऱ्या
अथवा व्यवस्थापकीय स्वरूपाचे काम
करणाऱ्या इतर व्यक्तींची नावे व
संख्या.
16. मनुष्ट्यबळ / कामगारांचा तपशील
व्यवस्थापकीय/ पयगवेिीय/ गोपनीय
स्वरूपाचे काम करणाऱ्या व्यक्तींची
संख्या
वरील कामाव्यवतवरक्त काम करीत
असलेल्या कामगारांची संख्या.
वशकाऊ उमेदवार अवधवनयम, 1961
अन्वये वशकाऊ उमेदवारांची संख्या
कंत्राटी कामगारांची संख्या.
अधगवेळ काम करणाऱ्या कामगारांची
संख्या.
एकूण
17. (क) मालकाने प्रावधकृ त केलेल्या
व्यक्तीचे संपण
ू ग नाव व वनवासी पत्ता.

: व्यक्तीचे नाव

व्यक्तीचे नाव

:
:

पदनाम

पुरुष

स्त्री

:
:
:
:
:
: नाव व इ-मेल
आयडी

आधार
काडग
क्रमांक

भ्रमणध्वनी
क्रमांक

नाव व इ-मेल
आयडी

आधार
काडग
क्रमांक

भ्रमणध्वनी
क्रमांक

(ख) व्यवस्थापकाचे संपण
ू ग नाव व
वनवासी पत्ता.

18. (क) व्यवसाय स्वत:च्या मालकीच्या
जागेत केला जातो काय ?
होय असल्यास, खरे दीखत / ववलेख

नाते.

:

होय / नाही
जागा मालकाचे नाव
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मधील अवभलेख्यातील तपशील

प्लॉट क्र.गाळा/दुकान क्रमांकवसटी सवे क्रमांकइमारतीचे नावसंस्थेचे नावरस्त्याचे नाव, पवरसराचे नाव,
वजल्हा, तालुका, गाव
वपनकोड क्रमांकव्यवसायाची जागा स्वत:च्या मालकीची असल्यास अनूसच
ु ीमधील भाग-अ मधील मुद्दा क्र.
4 मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे कागदपत्रे/अवभलेख अपलोड करावेत.
(ख) व्यवसाय भाडयाच्या जागेत
केला जातो काय?

: होय / नाही

होय असल्यास, भाडे करार / ववलेख
मधील अवभलेख्यातील तपशील

जागा मालकाचे नाव
प्लॉट क्र.गाळा/दुकान क्रमांकवसटी सवे क्रमांकइमारतीचे नावसंस्थेचे नावरस्त्याचे नाव, पवरसराचे नाव,
वजल्हा, तालुका, गाव
वपनकोड क्रमांकव्यवसायाची जागा भाडे तत्वावर ककवा लीजवर असल्यास अनूसच
ु ीमधील भाग-अ मधील
मुद्दा क्र. 5 मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे कागदपत्रे/अवभलेख अपलोड करावेत.
19.

व्यवसायाची जागा कंु टुं बातील अन्य
व्यक्तीच्या ककवा नातेवाईकाच्या
मालकीची ककवा त्यांच्या नावे
भाडयाने घे तलेली आहे काय?

होय असल्यास, अशा मालकाच्या
जागेत असा व्यवसाय करताना
मालकाकडू न ना-हरकत पत्र घ्यावे व
त्या पत्राची प्रत अपलोड करावी. (मुद्दा
क्रमांक 18 मध्ये नमुद केले ले
कागदपत्रे / अवभलेखाव्यवतवरक्त)
20. व्यवसाय,
गृहवनमाण
संस्थेतील
वनवासी
जागेत
(फ्लॅट/
अपाटग मेंटमध्ये) आहे काय?

होय / नाही

होय / नाही.
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21.

होय असल्यास, वनवासी संस्थेकडू न
ककवा जागेची दे खभाल करणाऱ्या
संबंवधत जबाबदार संस्थेकडू न नाहरकत प्रमाणपत्र घ्यावे व त्याची प्रत
अपलोड करावी. (मुद्दा क्रमांक 18
मध्ये नमुद केलेले कागदपत्रे /
अवभलेखाव्यवतवरक्त)
नूतनीकरण करावयाचा कालावधी
(जास्तीत जास्त 10 वषांपयंत )

एकूण वषे.

स्वयं -घोषणापत्र

22.

मी/ आम्ही, याद्वारे गांभीयगपव
ू गक दढ
ृ कथन करतो/ करते आवण असे नमूद करतो/ करते की,
मी/ आम्ही सुरू केलेल्या व्यवसायावर कोणताही अवधवनयम, वनयम, कायदा ककवा कोणत्याही वववध
न्यायालयाचा अथवा कोणत्याही सिम प्रावधकाऱ्याचा आदे श याद्वारे बंदी घालण्यात आलेली नाही
ककवा मनाई करण्यात आलेली नाही आवण मी/ आम्ही ज्या जागेत उक्त व्यवसाय करीत आहे /
आहोत तेथे कोणताही अवधवनयम, वनयम, कोणत्याही न्यायालयाचा अथवा कोणत्याही सिम
प्रावधकाऱ्याचा आदे श यांचे उल्लंघन झालेले नाही.
मी/ आम्ही, याद्वारे असे घोवषत करतो/ करते की, वर अजामध्ये नमूद केलेली मावहती, माझ्या
आमच्या वैयक्क्तक ज्ञानानुसार, मावहतीप्रमाणे व ववश्वासानुसार खरी व वबनचूक आहे . चुकीची
मावहती दे ण्याच्या पवरणामाची मला/आम्हाला पूणग जाणीव आहे . वदलेली मावहती चुकीची आढळू न
आल्यास मी/ आम्ही भारतीय दं ड संवहता (1860चा 45) अन्वये ककवा त्यासंबंधात लागू असलेल्या
इतर कोणत्याही कायद्यान्वये खटला भरण्यासाठी व वशिेसाठी पात्र आहे / आहोत.
मी/ आम्ही, अजात नमूद केलेल्या जागेत व्यवसाय करण्यासाठी संबंवधत समुवचत
प्रावधकाऱ्याकडू न आवश्यक ती अनुज्ञप्ती, परवानगी, परवाना प्राप्त केला आहे .
मी/ आम्ही, अनुज्ञप्ती, परवानगी, परवाना न घे ता व्यवसाय करीत असल्यास कायदे शीर
कारवाईसाठी पात्र व जबाबदार राहू .
मी/ आम्ही, असे घोवषत करतो/ करते की, भारतातील लागू असणाऱ्या कायद्यांतगगत मनाई
असलेले बेकायदे शीर कृ त्य अथवा व्यवसाय करणार नाही.
मी/ आम्ही, असे घोवषत करतो/ करते की, जेथे असा व्यवसाय सुरू करण्यास ककवा
चालववण्यास कोणत्याही कायद्याव्दारे ककवा कोणत्याही सिम प्रावधकाऱ्याच्या आदे शाद्वारे मनाई
केलेली आहे त्या कोणत्याही िेत्रामध्ये माझे / आमचे व्यवसायाचे वठकाण क्स्थत नाही.
मी/ आम्ही, असे घोवषत करतो/ करते की, अजासोबत सादर केलेल्या स्वयं-सािांवकत
दस्तऐवजाच्या प्रती या मूळ दस्तऐवजाच्या सत्यप्रती आहे त. या प्रती असत्य ककवा बनावट असल्याचे
आढळू न आल्यास भारतीय दं ड संवहता (1960 चा 45) आवण/ ककवा त्यासंबंधात लागू असलेल्या
कोणत्याही इतर कायाद्यान्वये माझ्या/ आमच्या ववरुध्द न्यायालयीन खटला भरण्यासाठी व वशिेसाठी
मी/ आम्ही पात्र आहे / आहोत याची मला/ आम्हाला पूणग जाणीव आहे .
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मी/ आम्ही, महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे व सेवाशतींचे वववनयमन) अवधवनयम,
2017 (2017 चा 61) व त्याअंतगगत तयार केलेल्या वनयमातील तरतुदींचे आवण सिम प्रावधकारी
यांचेकडू न वनगगवमत करण्यात आलेले आदे श यांचे पूणगत: पालन करण्याची हमी दे तो/ दे ते.

वदनांक:
वठकाण:
स्वािरी
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अजगदाराचे नाव व

राजमुद्रा धचन्ह
नमुना – "ब"
(धनयम 5 पहा)

नोंदणी प्रमाणपत्र
1.

नोंदणी क्रमांक

2.
3.

आस्थापनेचे नाव
:
सदरचे नोंदणी प्रमाणपत्र अजगदाराने ऑनलाईनव्दारे अजासोबत सादर केलेल्या (अपलोड)
स्वयं-प्रमावणत दस्तऐवजाच्या प्रती व स्वयं-घोषणापत्राच्या आधारे आवण अजामध्ये सववस्तर
नमूद केलेल्या मावहतीची आवण आस्थापनेच्या व्यवसायाची व आस्थापनेच्या जागेची प्रत्यि
पडताळणी न करता दे ण्यात आले आहे .
सदरचे प्रमाणपत्र हे केवळ नोंदणी प्रमाणपत्र आहे व सदर नोंदणी प्रमाणपत्र कोणत्याही प्रकारे
मालमत्ता हक्क ककवा मालमत्तेचा मालकी हक्क धारण करण्याचा अवधकार दे त नाही.
सदर नोंदणी प्रमाणपत्र नोंदणीचा कालावधी समाप्तीच्या तीस वदवस अगोदर नूतनीकरण करणे
आवश्यक राहील.
व्यवसाय सुरु करण्यात आल्याचा वदनांक
:

4.

5.
6.
7.
8.
9.

नोंदणी प्राप्त केल्याचा कालावधी
मालकाचे नाव
व्यवसायाचे स्वरुप
आस्थापनेच्या टपालाचा पत्ता
मनुष्ट्यबळ / कामगारांचा तपशील.
व्यवस्थापकीय / पयगवेिीय / गोपनीय स्वरुपाचे
काम करणाऱ्या व्यक्तींची संख्या
वरील व्यक्तींव्यवतवरक्त अन्य कामगारांची
संख्या.
वशकाऊ उमेदवार अवधवनयम, 1961 (1961 चा
52) अन्वये वशकाऊ उमेदवारांची संख्या
कंत्राटी कामगारांची संख्या.
अधगवेळ कामगारांची संख्या
एकूण संख्या.

:

:
:
:
:
:
:

पुरुष

स्त्री

:
:
:
:
:

याद्वारे प्रमावणत करण्यात येते की, उक्त आस्थापना महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे
व सेवाशतीचे वववनयमन) अवधवनयम, 2017 (महाराष्ट्र 2017 चा 61) अन्वये आज वदनांक
............(वदवस)/..........(मवहना)/..........(वषग), रोजी दुकान/ वावणक्ज्यक आस्थापना/ खाद्यगृह/
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वनवासी हॉटे ल/ वथएटर/ करमणुकीची व मनोरं जनाची इतर वठकाणे/ इतर आस्थापना म्हणून
नोंदववण्यात आलेली आहे .

वदनांक :
सुववधाकाराचे नाव व स्वािरी
वठकाण :

वैधता संपण्याचा वदनांक

कायालयाचा पत्ता.

अजाचा आय.डी. क्रमांक
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प्रदान केलेले शुल्क (रुपये)

नमुना- "क "
(वनयम 5 पहा)
आस्थापनांची नोंदवही
अ.क्र.

1.

नोंदणी
प्रमाणपत्र
क्रमांक व
वदनांक
2.

व्यवसायाचे
स्वरुप

9.

आस्थापनेचे
नाव व पत्ता

मालकाचे
नाव व पत्ता

3.

4.

मालकाच्या
कुटूं बातील
आस्थापनेत काम
करीत असलेल्या
व्यक्तींची संख्या.
(पुरुष/ स्त्री)
10.

असल्यास, प्रावधकृ त
प्रवतवनधी आवण
व्यवस्थापकाचे नांव व
वनवासी पत्त्ता
5.

आस्थापना
सावगजवनक/खाजगी
िेत्रात मोडते ककवा
कसे
6.

आस्थापनेशी सलग्न असलेले परं तु
आस्थापनेपासून वनराळया वठकाणी
असेलल्या कायालय, प्रदशगन कि,
गोदाम, वखार ककवा कायालयाचा पत्ता
7.

व्यवसाय सुरु
केल्याचा वदनांक

8.

गोपनीय/पयगवेिकीय
अथवा व्यवस्थापकीय
स्वरुपाचे काम
करणाऱ्या इतर
व्यक्तीची संख्या.

एकूण कामगारांची
संख्या
(अधगवेळ
कामगारांसह)

नोंदणी प्रमाणपत्राच्या
नूतनीकरणाचा
वदनांक

प्रदान केलेले
शुल्क
रुपये

अजाचा
आयडी
क्रमांक

अवभप्राय, काही
असल्यास

11.

12.

13.

14.

15.

16.
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छायाधचत्र

नमुना – "ड"
नोंदणीच्या नूतनीकरणाचा अजज
(वनयम 6 पहा)
1.

2.
3.

4.

आस्थापनेची पूवीची सववस्तर मावहती
(क) नोंदणी ऑनलाईन केलेली असल्यास,
(एक) नोंदणी प्रमाणपत्र क्रमांक
(ऑनलाईन नोंदणी प्रमाणपत्रातील अनुक्रमांक 1
प्रमाणे )
(दोन) ऑनलाईन अजाचा आय.डी. क्रमांक
(ख) नोंदणी हस्तवलवखत (manual) पध्दतीने केलेली
असल्यास, नोंदणी प्रमाणपत्र क्रमांक व वदनांक
नोंदणी प्रमाणपत्राची वैधता संपण्याचा वदनांक
नूतनीकरणाची आवश्यकता असलेला कालावधी
(वषांमध्ये) (जास्तीत जास्त 10 वषग)
नोंदणी प्रमाणपत्रात नमूद केल्यानुसार आस्थापनेचे
नाव
आस्थापनेचा टपालाचा पत्ता व क्स्थती
नोंदणीकृ त / मुख्य कायालयाचा पत्ता, काही
असल्यास
व्यवसायाचे स्वरुप
आस्थापना सावगजवनक ककवा खाजगी िेत्रात मोडत
असल्यास,

5.

:

:
:
:
:
सावगजवनक / खाजगी

टीप – (क) सावगजवनक िेत्रातील आस्थापना याचा अथग , – (एक) शासन ककवा शासनाचा
ववभाग, (दोन) कंपनी अवधवनयम, 2013 (2013 चा 18) याच्या कलम 2 च्या खंड (45) यात
व्याख्या केल्याप्रमाणे शासकीय कंपनी, (तीन) शासनाची मालकी, वनयंत्रण असलेले व शासनाने
चालववलेले, कोणताही केंद्रीय अवधवनयम ककवा राज्य अवधवनयम यांअन्वये ककवा तदन्वये
स्थापन केलेले महामंडळ (सहकारी संस्थेसह), (चार) स्थावनक प्रावधकरण, यांच्या मालकीची
ककवा त्यांनी चालववलेली आस्थापना, असा आहे ;
(ख) खाजगी िेत्रातील आस्थापना याचा अथग, सावगजवनक िेत्राखाली येत नसलेली आस्थापना,
असा आहे .
वरील पत्त्याव्यवतवरक्त कायालय,
:
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6.
7.

8.
9.

भांडारगृह, गोदाम ककवा कामाचे
वठकाण, कोणतेही असल्यास, त्यांचा
पत्ता
(कायालय, प्रदशगन कि, इत्यादींची या
अवधवनयमान्वये स्वतंत्रपणे नोंदणी
करण्यात आली नसेल तेव्हाच
भरावा)
मालकाचे नाव
:
मालकाचा वनवासी पत्ता
:
हु द्दा / पदनाम
भ्रमणध्वनी क्रमांक
इ-मेल आयडी
आधार काडग क्रमांक (प्रत अपलोड
करावी.)
व्यवस्थापकाचे नाव व वनवासाचा
पत्ता, काही असल्यास
(1) आस्थापनेची वगगवारी
(उदा. दुकाने/व्यापारी
आस्थापना/वनवासी हॉटे ल/
उपाहारगृहे/ वथएटर/ सावगजवनक
मनोरं जनाच्या ककवा करमणुकीच्या
इतर जागा व इतर आस्थापना.)
(2). आस्थापनेचा प्रकार
(मालक, भागीदारी, एलएलपी,
कंपनी, ववश्वस्त, सहकारी संस्था,
मंडळ)

10.

भागीदार/ संचालक/ ववश्वस्त व
मंडळाचे सदस्य आवण सोसायटीचे
सभासद यांचा संपण
ू ग तपशील.

11.

मंडळ / महामंडळ यांच्याबाबत शासन
वनणगय क्रमांक (प्रत अपलोड करावी.)
कंपनी ककवा एलएलपीच्या बाबतीत
:
कायद्याने संस्थावपत केल्याचे
प्रमाणपत्र ककवा समुवचत
प्रावधकाऱ्याचे भागीदारी नोंदणी
प्रमाणपत्र
(प्रत अपलोड करावी.)

12.
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संपण
ू ग नाव व
वनवासी पत्ता

आधार काडग
क्रमांक

भ्रमणध्वनी
क्रमांक व इमेल आयडी

13.

14.

15.

16.

17.

18.

सहकारी संस्था ककवा ववश्वस्त यांच्या
बाबतीत समुवचत प्रावधकाऱ्याचे
नोंदणी प्रमाणपत्र
(प्रत अपलोड करावी.)
भारतीय वरझव्हग बँक / भारतीय रोखे व
वववनमय मंडळ (सेबी) / ववमा
वववनयामक व ववकास प्रावधकरण,
इत्यादी नोंदणी क्रमांक ककवा बॅक्न्कग/
शेअर माकेट/ म्युच्युअल फंड/ ववमा/
ववत्त पुरवठा संस्था, इत्यादी याप्रमाणे
असा व्यवसाय सुरू करण्यापूवी
अवनवायग असलेला असा कोणताही
नोंदणी क्रमांक
(प्रत अपलोड करावी.)
आस्थापनेत मालकाच्या कुटुं बातील
काम करीत असलेल्या व्यक्तींची नावे
.
गोपनीय स्वरूपाचे काम करणाऱ्या
अथवा व्यवस्थापकीय स्वरूपाचे काम
करणाऱ्या इतर व्यक्तींची नावे व
संख्या.
मनुष्ट्यबळ / कामगारांचा तपशील
व्यवस्थापकीय/ पयगवेिीय/ गोपनीय
स्वरूपाचे काम करणाऱ्या व्यक्तींची
संख्या
वरील कामाव्यवतवरक्त काम करीत
असलेल्या कामगारांची संख्या.
वशकाऊ उमेदवार अवधवनयम, 1961
अन्वये वशकाऊ उमेदवारांची संख्या
कंत्राटी कामगारांची संख्या.
अधगवेळ काम करणाऱ्या कामगारांची
संख्या.
एकूण
(क) मालकाने प्रावधकृ त केलेल्या
व्यक्तीचे संपण
ू ग नाव व वनवासी पत्ता.

(ख) व्यवस्थापकाचे संपण
ू ग नाव व

:

:

: व्यक्तीचे नाव

नाते.

व्यक्तीचे नाव

:
:

पदनाम

पुरुष

स्त्री

:
:
:
:
:
: नाव व इ-मेल
आयडी

नाव व इ-मेल
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आधार
काडग
क्रमांक

भ्रमणध्वनी क्रमांक

आधार

भ्रमणध्वनी क्रमांक

वनवासी पत्ता.

19.

आयडी

(क) व्यवसाय स्वत:च्या मालकीच्या
जागेत केला जातो काय?
होय असल्यास, खरे दीखत / ववलेख
मधील अवभलेख्यातील तपशील

:

(ख) व्यवसाय भाडयाच्या जागेत
केला जातो काय?

: होय / नाही

काडग
क्रमांक

होय / नाही

जागा मालकाचे नाव
प्लॉट क्र.गाळा/दुकान क्रमांकवसटी सवे क्रमांकइमारतीचे नावसंस्थेचे नावरस्त्याचे नाव, पवरसराचे नाव,
वजल्हा, तालुका, गाव
वपनकोड क्रमांकव्यवसायाची जागा स्वत:च्या मालकीची असल्यास अनूसच
ु ीमधील भाग-ब मधील मुद्दा क्र. 5
मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे कागदपत्रे/अवभलेख अपलोड करावेत.

होय असल्यास, भाडे करार / ववलेख
मधील अवभलेख्यातील तपशील

जागा मालकाचे नाव
प्लॉट क्र.गाळा/दुकान क्रमांकवसटी सवे क्रमांकइमारतीचे नावसंस्थेचे नावरस्त्याचे नाव, पवरसराचे नाव,
वजल्हा, तालुका, गाव
वपनकोड क्रमांकव्यवसायाची जागा भाडे तत्वावर ककवा लीजवर असल्यास अनूसच
ु ीमधील भाग-ब मधील मुद्दा
क्र. 6 मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे कागदपत्रे/अवभलेख अपलोड करावेत.
20. व्यवसायाची जागा कुटुं बातील अन्य
व्यक्तीच्या ककवा नातेवाईकाच्या
मालकीची ककवा त्यांच्या नावे
भाडयाने घे तलेली आहे काय?

होय / नाही
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होय असल्यास, अशा मालकाच्या
जागेत असा व्यवसाय करताना
मालकाकडू न ना-हरकत पत्र घ्यावे व
त्या पत्राची प्रत अपलोड करावी. (मुद्दा
क्रमांक 19 मध्ये नमुद केलेले
कागदपत्रे / अवभलेखाव्यवतवरक्त)
21.

व्यवसाय,
गृहवनमाण
संस्थेतील
वनवासी
जागेत
(फ्लॅट/
अपाटग मेंटमध्ये) आहे काय?
होय असल्यास, वनवासी संस्थेकडू न
ककवा जागेची दे खभाल करणाऱ्या
संबंवधत जबाबदार संस्थेकडू न नाहरकत प्रमाणपत्र घ्यावे व त्याची प्रत
अपलोड करावी. (मुद्दा क्रमांक 19
मध्ये नमुद केले ले कागदपत्रे /
अवभलेखाव्यवतवरक्त)

होय / नाही.

स्वयं -घोषणापत्र

22.

मी/ आम्ही, याद्वारे गांभीयगपव
ू गक दढ
ृ कथन करतो/ करते आवण असे नमूद करतो/ करते की,
मी/ आम्ही सुरू केलेल्या व्यवसायावर कोणताही अवधवनयम, वनयम, कायदा ककवा कोणत्याही वववध
न्यायालयाचा अथवा कोणत्याही सिम प्रावधकाऱ्याचा आदे श याद्वारे बंदी घालण्यात आलेली नाही
ककवा मनाई करण्यात आलेली नाही आवण मी/ आम्ही ज्या जागेत उक्त व्यवसाय करीत आहे /
आहोत तेथे कोणताही अवधवनयम, वनयम, कोणत्याही न्यायालयाचा अथवा कोणत्याही सिम
प्रावधकाऱ्याचा आदे श यांचे उल्लंघन झालेले नाही.
मी/ आम्ही, याद्वारे असे घोवषत करतो/ करते की, वर अजामध्ये नमूद केलेली मावहती, माझ्या
आमच्या वैयक्क्तक ज्ञानानुसार, मावहतीप्रमाणे व ववश्वासानुसार खरी व वबनचूक आहे . चुकीची
मावहती दे ण्याच्या पवरणामाची मला/आम्हाला पूणग जाणीव आहे . वदलेली मावहती चुकीची आढळू न
आल्यास मी/आम्ही भारतीय दं ड संवहता (1860चा 45) अन्वये ककवा त्यासंबंधात लागू असलेल्या
इतर कोणत्याही कायद्यान्वये खटला भरण्यासाठी व वशिेसाठी पात्र आहे / आहोत.
मी/ आम्ही, अजात नमूद केलेल्या जागेत व्यवसाय करण्यासाठी संबंवधत समुवचत
प्रावधकाऱ्याकडू न आवश्यक ती अनुज्ञप्ती, परवानगी, परवाना प्राप्त केला आहे .
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मी/ आम्ही, अनुज्ञप्ती, परवानगी, परवाना न घे ता व्यवसाय करीत असल्यास कायदे शीर
कारवाईसाठी पात्र व जबाबदार राहू .
मी/ आम्ही, असे घोवषत करतो/ करते की, भारतातील लागू असणाऱ्या कायद्यांतगगत मनाई
असलेले बेकायदे शीर कृ त्य अथवा व्यवसाय करणार नाही.
मी/आम्ही, असे घोवषत करतो/करते की, जेथे असा व्यवसाय सुरू करण्यास ककवा
चालववण्यास कोणत्याही कायद्याव्दारे ककवा कोणत्याही सिम प्रावधकाऱ्याच्या आदे शाद्वारे मनाई
केलेली आहे त्या कोणत्याही िेत्रामध्ये माझे / आमचे व्यवसायाचे वठकाण क्स्थत नाही.
मी/ आम्ही, असे घोवषत करतो/ करते की, अजासोबत सादर केलेल्या स्वयं-सािांवकत
दस्तऐवजाच्या प्रती या मूळ दस्तऐवजाच्या सत्यप्रती आहे त. या प्रती असत्य ककवा बनावट असल्याचे
आढळू न आल्यास भारतीय दं ड संवहता (1960 चा 45) आवण/ ककवा त्यासंबंधात लागू असलेल्या
कोणत्याही इतर कायाद्यान्वये माझ्या/आमच्या ववरुध्द न्यायालयीन खटला भरण्यासाठी व वशिेसाठी
मी/ आम्ही पात्र आहे / आहोत याची मला/ आम्हाला पूणग जाणीव आहे .
मी/ आम्ही, महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे व सेवाशतींचे वववनयमन) अवधवनयम,
2017 (2017 चा 61) व त्याअंतगगत तयार केलेल्या वनयमातील तरतुदींचे आवण सिम प्रावधकारी
यांचेकडू न वनगगवमत करण्यात आलेले आदे श यांचे पूणगत: पालन करण्याची हमी दे तो/ दे ते.
वदनांक:
वठकाण:
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अजगदाराचे नाव व स्वािरी

राजमुद्रा धचन्ह
नमुना – "ई"
(धनयम 7 पहा)

नूतनीकरण केलेले नोंदणी प्रमाणपत्र
1.

नोंदणी क्रमांक

2.
3.
4.

जुना नोंदणी क्रमांक व वदनांक
आस्थापनेचे नाव
सदरचे नोंदणी प्रमाणपत्र अजगदाराने ऑनलाईनव्दारे अजासोबत सादर केलेल्या (अपलोड) स्वयंप्रमावणत दस्तावेजाच्या प्रती व स्वयं-घोषणापत्राच्या आधारे आवण अजामध्ये सववस्तर नमूद केलेल्या
मावहतीची आवण आस्थापनेच्या व्यवसायाची व आस्थापनेच्या जागेची प्रत्यि पडताळणी न करता
दे ण्यात आले आहे .
सदरचे प्रमाणपत्र हे केवळ नोंदणी प्रमाणपत्र आहे व सदर नोंदणी प्रमाणपत्र कोणत्याही प्रकारे
मालमत्ता हक्क ककवा मालमत्तेचा मालकी हक्क धारण करण्याचा अवधकार दे त नाही.
सदर नोंदणी प्रमाणपत्र नोंदणीच्या कालावधी समाप्तीच्या तीस वदवस अगोदर नूतनीकरण करणे
आवश्यक राहील.
व्यवसाय सुरु करण्यात आल्याचा वदनांक

5.

6.
7.
8.
9.
10.

नोंदणी धारण करण्याचा कालावधी
मालकाचे नाव
व्यवसायाचे स्वरुप
आस्थापनेच्या पत्र व्यवहाराचा पत्ता
आस्थापनेतील नोकरांचा तपशील.
व्यवस्थापकीय / पयगवेिीय / गोपनीय स्वरुपाचे
काम करणाऱ्या व्यक्तींची संख्या
वरील व्यक्तीव्यवतवरक्त कामगारां ची संख्या.

:

पुरुष

स्त्री

वशकाऊ उमेदवार अवधवनयम, 1961 (1961 चा
52) अंतगगत नेमलेल्या वशकाऊ उमेदवारांची
संख्या
कंत्राटी कामगारांची संख्या.
अधगवेळ कामासाठी वनयुक्त कामगारांची संख्या
एकूण संख्या.
याव्दारे प्रमावणत करण्यात येते की, उक्त आस्थापना महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना
(नोकरीचे व सेवाशतीचे वववनयमन) अवधवनयम, 2017 (महाराष्ट्र 2017 चा 61) अन्वये आज
वदनांक .......(वदवस)/.......(मवहना)/........वषग रोजी दुकान / वावणक्ज्यक आस्थापना / खाद्यगृह /
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वनवासी हॉटे ल / वथएटर / करमणुकीची व मनोरं जनाची इतर वठकाणे / इतर आस्थापना म्हणून नोंदणी
करण्यात आलेली आहे .

वदनांक :
सुववधाकाराचे नाव व स्वािरी
वठकाण :
वैधता संपण्याचा वदनांक

कायालयाचा पत्ता.
अजाचा आय.डी. क्रमांक
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प्रदान केलेले शुल्क (रुपये)

छायाधचत्र

नमुना – "फ"
सूचनापत्रासाठी अजज
(वनयम 8 पहा)
1.

आस्थापनेचे नाव

2.

आस्थापनेची पूवीची सववस्तर मावहती नोंदणी ऑनलाईन घे तलेली असल्यास,
(एक) नोंदणी क्रमांक

:

4.
5.
6.

(दोन) ऑनलाईन अजाचा आय.डी. क्रमांक
नोंदणी हस्तवलवखत (manual) पध्दतीने घे तलेली
असल्यास, नोंदणी प्रमाणपत्र क्रमांक व वदनांक
नोंदणी प्रमाणपत्राची वैधता संपण्याचा वदनांक
आस्थापनेचा टपालाचा पत्ता
व्यवसाय सुरु केल्याचा वदनांक

:

7.

व्यवसायाचे स्वरुप

:

3.

आस्थापना सावगजवनक ककवा खाजगी िेत्रात मोडते ककवा
कसे,

8.
9.

सावगजवनक / खाजगी

टीप – (क) सावगजवनक िेत्रातील आस्थापना याचा अथग – (एक) शासन ककवा शासनाचा
ववभाग, (दोन) कंपनी अवधवनयम, 2013 (2013 चा 18) याच्या कलम 2 च्या खंड (45) यात
व्याख्या केल्याप्रमाणे शासकीय कंपनी, (तीन) शासनाची मालकी, वनयंत्रण असलेले व
शासनाने चालववलेले, कोणताही केंद्रीय अवधवनयम ककवा राज्य अवधवनयम यांअन्वये ककवा
तदन्वये स्थापन केलेले महामंडळ (सहकारी संस्थेसह), (चार) स्थावनक प्रावधकरण, यांच्या
मालकीची ककवा त्यांनी चालववलेली आस्थापना, असा आहे ;
(ख) खाजगी िेत्रातील आस्थापना याचा अथग, सावगजवनक िेत्राखाली येत नसलेली आस्थापना,
असा आहे .
आस्थापनेतील एकूण कामगार
पुरुष
स्त्री
एकूण
मालकाचे संपण
ू ग नाव
:
मालकाचा वनवासी पत्ता.
हु द्दा / पदनाम.
भ्रमणध्वनी क्रमांक
इ-मेल आयडी
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10.
11.

12

आधार काडग क्रमांक (प्रत अपलोड करावी.)
व्यवस्थापकाचे संपण
ू ग नाव, पत्ता, भ्रमणध्वनी क्रमांक व
इ-मेल पत्ता, काही असल्यास.
(क) आस्थापनेचे वगीकरण उदा. दुकान / वावणक्ज्यक
आस्थापना / खाद्यगृह / वनवासी हॉटे ल / वथएटर /
करमणुकीची व मनोरं जनाची इतर वठकाणे/ इतर
आस्थापना
(ख) आस्थापनेचा प्रकार उदा. मालक / भागीदारी /
एलएलपी / कंपनी / संस्था / सहकारी संस्था / मंडळ
आस्थापना मालकाच्या कुटुं बातील काम करीत
असलेल्या व्यक्तींची नावे

:

व्यक्तींचे नाव

नाते

स्वयं -घोषणापत्र

13.

मी/आम्ही, याद्वारे गांभीयगपव
ू गक दढ
ृ कथन करतो/ करते आवण असे नमूद करतो/ करते की,
मी/ आम्ही सूरू केलेल्या व्यवसायावर कोणताही अवधवनयम, वनयम, कायदा ककवा कोणत्याही ववधी
न्यायालयाचा अथवा कोणत्याही सिम प्रावधकाऱ्याचा आदे श याद्वारे बंदी घालण्यात आलेली नाही
ककवा मनाई करण्यात आलेली नाही आवण मी/ आम्ही ज्या जागेत उक्त व्यवसाय करीत आहे /
आहोत तेथे कोणताही अवधवनयम, वनयम, कोणत्याही न्यायालयाचा अथवा कोणत्याही सिम
प्रावधकाऱ्याचा आदे श यांचे उल्लंघन झालेले नाही.
मी/आम्ही, याद्वारे असे घोवषत करतो/करते की, वर अजामध्ये नमूद केलेली मावहती, माझ्या
आमच्या वैयक्क्तक ज्ञानानुसार, मावहतीप्रमाणे व ववश्वासानुसार खरी व वबनचूक आहे . चुकीची
मावहती दे ण्याच्या पवरणामाची मला/आम्हाला पूणग जाणीव आहे . वदलेली मावहती चुकीची आढळू न
आल्यास मी/आम्ही भारतीय दं ड संवहता (1860चा 45) अन्वये ककवा त्यासंबंधात लागू असलेल्या
इतर कोणत्याही कायद्यान्वये खटला भरण्यासाठी व वशिेसाठी पात्र आहे / आहोत.
मी/आम्ही, अजात नमूद केलेल्या जागेत व्यवसाय करण्यासाठी संबंवधत समुवचत
प्रावधकाऱ्याकडू न आवश्यक ती अनुज्ञप्ती, परवानगी, परवाना प्राप्त केला आहे .
मी/आम्ही, अनुज्ञप्ती, परवानगी, परवाना न घे ता व्यवसाय करीत असल्यास कायदे शीर
कारवाईसाठी पात्र व जबाबदार राहू .
मी/आम्ही, असे घोवषत करतो/करते की, भारतातील लागू असणाऱ्या कायद्यांतगगत मनाई
असलेले बेकायदे शीर कृ त्य अथवा व्यवसाय करणार नाही.
मी/आम्ही, असे घोवषत करतो/करते की, जेथे असा व्यवसाय सुरू करण्यास ककवा
चालववण्यास कोणत्याही कायद्याव्दारे ककवा कोणत्याही सिम प्रावधकाऱ्याच्या आदे शाद्वारे मनाई
केलेली आहे त्या कोणत्याही िेत्रामध्ये माझे / आमचे व्यवसायाचे वठकाण क्स्थत नाही.
मी/आम्ही, असे घोवषत करतो/करते की, अजासोबत सादर केलेल्या स्वयं-सािांवकत
दस्ताऐवजाच्या प्रती या मूळ दस्तऐवजाच्या सत्यप्रती आहे त. या प्रती असत्य ककवा बनावट असल्याचे
आढळू न आल्यास भारतीय दं ड संवहता (1960 चा 45) आवण / ककवा त्यासंबंधात लागू असलेल्या
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कोणत्याही इतर कायाद्यान्वये माझ्या/आमच्या ववरुध्द न्यायालयीन खटला भरण्यासाठी व वशिेसाठी
मी / आम्ही पात्र आहे / आहोत याची मला/आम्हाला पूणग जाणीव आहे .
मी/आम्ही, महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे व सेवाशतींचे वववनयमन) अवधवनयम,
2017 (2017 चा 61) व त्याअंतगगत तयार केलेल्या वनयमातील तरतुदींचे आवण सिम प्रावधकारी
यांचेकडू न वनगगवमत करण्यात आलेले आदे श यांचे पूणगत: पालन करण्याची हमी दे तो/दे ते.

वदनांक:
वठकाण:
स्वािरी
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अजगदाराचे नाव व

बोधधचन्ह
नमुना – "ग"
(धनयम 9 पहा)

सूचना धदल्याबाबत पावती
अजगदाराने नमूना फ द्वारा व्यवसाय सुरु केल्याबाबतची सूचना खाली नमूद केलेल्या
तपशीलासह या कायालयास वदलेली आहे . त्याचा तपशील पुढीलप्रमाणे :1.
2.
3.
4.

पावती क्रमांक
अजाचा (सूचनापत्राचा) आयडी क्रमांक
आस्थापनेचे नाव
कामगारांची एकूण संख्या

5.

अ) मालकाचे नाव
ब) आस्थापनेच्या टपालाचा पत्ता

6.

7.
8.

:
पुरुष
एकूण

स्त्री

क) आस्थापनेच्या नोंदणीकृ त कायालयाचा पत्ता,
काही असल्यास,
सदरची पावती ही केवळ अजगदाराने त्याचा व्यवसाय सुरु केल्याबद्दल कायालयास
पाठववलेल्या सूचना पत्राची पोच पावती असून व्यवसाय अथवा व्यवसायाची जागा अक्स्तत्त्वात
असल्याबद्दलचा पुरावा नाही. व्यवसायासाठी व व्यवसायाच्या जागेसाठी आवश्यक असणारी
संबंवधत सिम प्रावधकारी यांच्याकडील पूवग / पश्चात परवानगी, अनुज्ञप्ती, परवाना धारण
करण्याची सवगस्वी जबाबदारी मालकाची रावहल.
व्यवसायाचे स्वरुप
(व्यवसायाची सववस्तर मावहती द्यावी.)
:
पूवीचा नोंदणी प्रमाणपत्राचा क्रमांक व वदनांक,
लागू असल्यास

टीप : सदरची पोच पावती संगणकीय प्रणालीद्वारे तयार करण्यात आलेली असल्याने त्यावर
स्वािरीची आवश्यकता नाही.
वदनांक :
वठकाण :
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कायालयाचा पत्ता.

नमुना- "ह"
(वनयम 9 पहा)
व्यवसाय सुरु केल्याची सूचना धदलेल्या आस्थापनांची नोंदवही
(10 पेिा कमी कामगार असलेल्या आस्थापनांसाठी)
अ.क्र.

सूचना पावतीचा
क्रमांक व वदनांक

आस्थापनेचे नाव
व पत्ता

मालकाचे नाव व
वनवासी पत्ता

असल्यास, प्रावधकृ त
व्यक्तीचे आवण
व्यवस्थापकाचे नाव व
वनवासी पत्ता

आस्थापना
सावगजवनक/खाजगी
िेत्रात मोडते ककवा
कसे

1.

2.

3.

4.

5.

6.

व्यवसाय सुरू
केल्याची तारीख
8.

व्यवसायाचे स्वरुप
9.
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मालकाच्या कुटूं बातील आस्थापनेत काम करीत
असलेल्या व्यक्तींची संख्या. (पुरुष/स्त्री)
10.

आस्थापनेला सलग्न असलेले
परं तु आस्थापनेपासून वनराळया
वठकाणी असलेले कायालय,
भांडारगृह, गोदाम ककवा
कायालयाचा पत्ता
7.

एकूण कामगार संख्या
(अधगवेळ कामगारांसह)
11.

नमुना – "आय"
(धनयम 10 पहा)

बदलाची सूचना
प्रवत,
सुववधाकार,
कायालयाचा पत्ता
ववषय : पुढे नमूद केल्याप्रमाणे नोंदणी प्रमाणपत्र क्रमांक ....................... मध्ये बदल करण्यासाठी
ववनंती.
महोदय,
मी/आम्ही, आपणासं ववनंती करतो की, आमच्या आस्थापनेच्या नोंदणी प्रमाणपत्रामध्ये पुढे
वदलेल्या तपशीलानुसार आवश्यक तो बदल करण्यात यावा.
तपशील
1.
2.
3.
4.

आस्थापना मालकाचे नाव
आस्थापना मालकाचा आधार काडग
क्रमांक
नोंदणी प्रमाणपत्राचा क्रमांक
नोंदणी प्रमाणपत्रामध्ये पुढील बदल करण्यात यावा:सध्याचा तपशील
बदलाबाबतचा तपशील
क) आस्थापनेचे नाव
ख) आस्थापना मालकाचे
/ अजगदाराचे नाव
ग) व्यवसायाचे स्वरुप
घ) आस्थापनेच्या
टपालाचा पत्ता
ङ) कामगारांचा तपशील
कामगार संख्यमध्ये खालीलप्रमाणे बदल करावा.
पुरुष
स्त्री
एकूण
सध्या
नवीन
सध्या
नवीन
सध्या
नवीन
च) बदल करावयाचा इतर
तपशील

5.

स्वयं -घोषणापत्र
मी/आम्ही, याद्वारे गांभीयगपव
ू गक दढ
ृ कथन करतो/ करते आवण असे नमूद करतो/ करते की,

मी/ आम्ही सूरू केलेल्या व्यवसायावर कोणताही अवधवनयम, वनयम, कायदा ककवा कोणत्याही ववधी
न्यायालयाचा अथवा कोणत्याही सिम प्रावधकाऱ्याचा आदे श याद्वारे बंदी घालण्यात आलेली नाही
ककवा मनाई करण्यात आलेली नाही आवण मी/ आम्ही ज्या जागेत उक्त व्यवसाय करीत आहे /
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आहोत तेथे कोणताही अवधवनयम, वनयम, कोणत्याही न्यायालयाचा अथवा कोणत्याही सिम
प्रावधकाऱ्याचा आदे श यांचे उल्लंघन झालेले नाही.
मी/आम्ही, याद्वारे असे घोवषत करतो/करते की, वर अजामध्ये नमूद केलेली मावहती, माझ्या
आमच्या वैयक्क्तक ज्ञानानुसार, मावहतीप्रमाणे व ववश्वासानुसार खरी व वबनचूक आहे . चुकीची
मावहती दे ण्याच्या पवरणामाची मला/आम्हाला पूणग जाणीव आहे . वदलेली मावहती चुकीची आढळू न
आल्यास मी/आम्ही भारतीय दं ड संवहता (1860चा 45) अन्वये ककवा त्यासंबंधात लागू असलेल्या
इतर कोणत्याही कायद्यान्वये खटला भरण्यासाठी व वशिेसाठी पात्र आहे / आहोत.
मी/आम्ही, अजात नमूद केलेल्या जागेत व्यवसाय करण्यासाठी संबंवधत समुवचत
प्रावधकाऱ्याकडू न आवश्यक ती अनुज्ञप्ती, परवानगी, परवाना प्राप्त केला आहे .
मी/आम्ही, अनुज्ञप्ती, परवानगी, परवाना न घे ता व्यवसाय करीत असल्यास कायदे शीर
कारवाईसाठी पात्र व जबाबदार राहू .
मी/आम्ही, असे घोवषत करतो/करते की, भारतातील लागू असणाऱ्या कायद्यांतगगत मनाई
असलेले बेकायदे शीर कृ त्य अथवा व्यवसाय करणार नाही.
मी/आम्ही, असे घोवषत करतो/करते की, जेथे असा व्यवसाय सुरू करण्यास ककवा
चालववण्यास कोणत्याही कायद्याव्दारे ककवा कोणत्याही सिम प्रावधकाऱ्याच्या आदे शाद्वारे मनाई
केलेली आहे त्या कोणत्याही िेत्रामध्ये माझे / आमचे व्यवसायाचे वठकाण क्स्थत नाही.
मी/आम्ही, असे घोवषत करतो/करते की, अजासोबत सादर केलेल्या स्वयं-सािांवकत
दस्ताऐवजाच्या प्रती या मूळ दस्तऐवजाच्या सत्यप्रती आहे त. या प्रती असत्य ककवा बनावट असल्याचे
आढळू न आल्यास भारतीय दं ड संवहता (1960 चा 45) आवण / ककवा त्यासंबंधात लागू असलेल्या
कोणत्याही इतर कायाद्यान्वये माझ्या/आमच्या ववरुध्द न्यायालयीन खटला भरण्यासाठी व वशिेसाठी
मी / आम्ही पात्र आहे / आहोत याची मला/आम्हाला पूणग जाणीव आहे .
मी/आम्ही, महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे व सेवाशतींचे वववनयमन) अवधवनयम,
2017 (2017 चा 61) व त्याअंतगगत तयार केलेल्या वनयमातील तरतुदींचे आवण सिम प्रावधकारी
यांचेकडू न वनगगवमत करण्यात आलेले आदे श यांचे पूणगत: पालन करण्याची हमी दे तो/दे ते.

वदनांक:
वठकाण:
स्वािरी
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अजगदाराचे नाव व

नमुना – "जे"
(धनयम 11(1) पहा)

व्यवसाय बं द केल्याबाबत सूचना
(10 व त्यापेिा जास्त कामगार असलेल्या आस्थापनांकधरता)
प्रवत,
सुववधाकार,
कायालयाचा पत्ता
ववषय : आस्थापनेचा व्यवसाय बंद केल्याबाबत व आस्थापनेचे नाव आस्थापनांच्या
नोंदवहीतून वगळण्याबाबत.
महोदय,
मी/आम्ही, आपणास कळवू इक्च्छतो की, माझ्या/आमच्या आस्थापनेचा व्यवसाय कायम
स्वरूपी बंद केला असून त्या आस्थापनेचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे :तरी मी/आम्ही, आपणास ववनंती करतो की, आमच्या आस्थापनेचे नोंदणी प्रमाणपत्र रद्द
करून आस्थापनेचे नाव आपल्या अवभलेखातील नोंदवहीतून वगळण्यात यावे.
आस्थापनेचा तपशील
1.
2

नोंदणी प्रमाणपत्राचा क्रमांक
वैधता कालावधी

3
4
5

आस्थापनेचे नाव
आस्थापनेचा टपालाचा पत्ता
नोंदणीकृ त / मुख्य कायालयाचा पत्ता,
असल्यास,
आस्थापनेचा प्रकार

6
7
8
9

मालक / भागीदारी / एलएलपी / कंपनी /
ववश्वस्त मंडळ / सहकारी संस्था / मंडळ

(अ) व्यवसायाचे वगीकरण
(ब) व्यवसायाचे स्वरूप
मालकाचे नाव व वनवासी पत्ता
मालक / भागीदार/ संचालक/ संस्था / मंडळ
सदस्य / सदस्य यांचा तपशील
प्रावधकृ त व्यक्तीचे नाव व वनवासी पत्ता,
असल्यास

नाव व इमेल पत्ता

आधार काडग
क्रमांक

भ्रमणध्वनी
क्रमांक

11

व्यवस्थापकाचे नाव व वनवासी पत्ता,
असल्यास

नाव व इमेल पत्ता

आधार काडग
क्रमांक

भ्रमणध्वनी
क्रमांक

12

कामगारांचा तपशील

पुरुष

स्त्री

एकूण

13

व्यवसाय बंद केल्याचा वदनांक

10
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14

व्यवसाय बंद केल्याची कारणे

15.

स्वयं -घोषणापत्र
मी/आम्ही, याद्वारे गांभीयगपव
ू गक दढ
ृ कथन करतो/ करते आवण असे नमूद करतो/ करते की,

मी/ आम्ही केलेल्या व्यवसायावर कोणताही अवधवनयम, वनयम, कायदा ककवा कोणत्याही ववधी
न्यायालयाचा अथवा कोणत्याही सिम प्रावधकाऱ्याचा आदे श याद्वारे बंदी घालण्यात आलेली नव्हती
ककवा मनाई करण्यात आलेली नव्हती आवण मी/ आम्ही ज्या जागेत उक्त व्यवसाय करीत होतो तेथे
कोणताही अवधवनयम, वनयम, कोणत्याही न्यायालयाचा अथवा कोणत्याही सिम प्रावधकाऱ्याचा
आदे श यांचे उल्लंघन झालेले नव्हते.
मी/आम्ही, याद्वारे असे घोवषत करतो/करते की, वर अजामध्ये नमूद केलेली मावहती, माझ्या
आमच्या वैयक्क्तक ज्ञानानुसार, मावहतीप्रमाणे व ववश्वासानुसार खरी व वबनचूक आहे . चुकीची
मावहती दे ण्याच्या पवरणामाची मला/आम्हाला पूणग जाणीव आहे . वदलेली मावहती चुकीची आढळू न
आल्यास मी/आम्ही भारतीय दं ड संवहता (1860चा 45) अन्वये ककवा त्यासंबंधात लागू असलेल्या
इतर कोणत्याही कायद्यान्वये खटला भरण्यासाठी व वशिेसाठी पात्र आहे / आहोत.
वदनांक:
वठकाण:
स्वािरी
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अजगदाराचे नाव व

नमुना – "के"
(धनयम 11(2) पहा)

व्यवसाय बं द केल्याबाबत सुचना
(10 पेिा कमी कामगार असलेल्या आस्थापनांकरीता)
प्रवत,
सुववधाकार,
कायालयाचा पत्ता
ववषय : आस्थापनेचा व्यवसाय बंद केल्याबाबत व आस्थापनेचे नाव नोंदवहीतून
वगळण्याबाबत.
महोदय,
मी/आम्ही आपणास कळवू इक्च्छतो की, माझ्या/आमच्या आस्थापनेचा व्यवसाय कायम
स्वरूपी बंद करण्यात आलेला असून त्या आस्थापनेचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे :तरी मी/आम्ही आपणांस ववनंती करतो की, आमच्या आस्थापनेचे नाव आपल्या
अवभलेखातील नोंदवहीतून वगळण्यात यावे.
आस्थापनेचा तपशील
1
2
3
4
5

सूचना पत्र पावतीचा क्रमांक
आस्थापनेचे नाव
आस्थापनेचा टपालाचा पत्ता
नोंदणीकृ त / मुख्य कायालयाचा पत्ता,
असल्यास,
आस्थापनेचा प्रकार

मालक / भागीदारी / एलएलपी / कंपनी /
ववश्वस्त मंडळ / सहकारी संस्था / मंडळ

6

(अ) व्यवसायाचे वगीकरण
(ब) व्यवसायाचे स्वरुप

7
8

मालकाचे नाव व वनवासी पत्ता
भागीदार/ संचालक/ ववश्वस्त मंडळ/ मंडळ
सदस्य / सदस्य यांचा तपशील
प्रावधकृ त व्यक्तीचे नाव व वनवासी पत्ता,
असल्यास

नाव व इ-मेल
पत्ता

आधार काडग
क्रमांक

भ्रमणध्वनी
क्रमांक

10

व्यवस्थापकाचे नाव व वनवासी पत्ता,
असल्यास,

नाव व इ-मेल
पत्ता

आधार काडग
क्रमांक

भ्रमणध्वनी
क्रमांक

11

कामगारांचा तपशील

पुरुष

स्त्री

एकूण

9
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12
13

व्यवसाय बंद केल्याचा वदनांक
व्यवसाय बंद केल्याची कारणे

स्वयं -घोषणापत्र

14

मी/आम्ही, याद्वारे गांभीयगपव
ू गक दढ
ृ कथन करतो/ करते आवण असे नमूद करतो/ करते की,
मी/ आम्ही केलेल्या व्यवसायावर कोणताही अवधवनयम, वनयम, कायदा ककवा कोणत्याही ववधी
न्यायालयाचा अथवा कोणत्याही सिम प्रावधकाऱ्याचा आदे श याद्वारे बंदी घालण्यात आलेली नव्हती
ककवा मनाई करण्यात आलेली नव्हती आवण मी/ आम्ही ज्या जागेत उक्त व्यवसाय करीत होतो तेथे
कोणताही अवधवनयम, वनयम, कोणत्याही न्यायालयाचा अथवा कोणत्याही सिम प्रावधकाऱ्याचा
आदे श यांचे उल्लंघन झालेले नव्हते.
मी/आम्ही, याद्वारे असे घोवषत करतो/करते की, वर अजामध्ये नमूद केलेली मावहती, माझ्या
आमच्या वैयक्क्तक ज्ञानानुसार, मावहतीप्रमाणे व ववश्वासानुसार खरी व वबनचूक आहे . चुकीची
मावहती दे ण्याच्या पवरणामाची मला/आम्हाला पूणग जाणीव आहे . वदलेली मावहती चुकीची आढळू न
आल्यास मी/आम्ही भारतीय दं ड संवहता (1860चा 45) अन्वये ककवा त्यासंबंधात लागू असलेल्या
इतर कोणत्याही कायद्यान्वये खटला भरण्यासाठी व वशिेसाठी पात्र आहे / आहोत.

वदनांक:
वठकाण:
स्वािरी
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अजगदाराचे नाव व

नमुना – "ल"
(धनयम 13 पहा)

रात्रपाळीत काम करण्याकरीता मधहला कामगाराची संमती.
मी

श्ीमती

/

कुमारी

................................................................

राहणार.............................
.............................................................................................................................
(संपण
ू ग

पत्ता)

असे

नमुद

करते

की,

मी

.......................................................................................... या पदावर (पदनाम नमूद करावे)
मेससग

..................................................................................................

येथे वदनांक

........................... पासून काम करीत आहे .
मला याची जाणीव आहे की,
मला, माझ्या वनवासाच्या दारापासून व कामाच्या वठकाणापयंत व त्याप्रमाणे उलट
वनयोक्त्याव्दारे सुरवित वाहतुकीची सुववधा पुरवण्यात येणार आहे व वकमान तीन मवहला कमगचारी
रात्रपाळीच्या कामावर असतील आवण कामाच्या वठकाणी लैंवगक छळास प्रवतबंध करणारी सवमती
श्ीमती........................................... यांच्या अध्यितेखाली कायगरत आहे .
त्यामुळे वदनांक ....................... पासून वदनांक ........................... पयंतच्या कालावधीत
रात्रपाळीत काम करण्याची माझी संमती आहे .

वदनांक:
वठकाण:

मवहला कामगाराची

स्वािरी

सािीदाराचे नाव व स्वािरी –
1. ................................................................
2. ................................................................
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नमुना – "म"
(धनयम 14 पहा)

साप्ताधहक सुटीची सूचना
आस्थपनेचे नाव व पत्ता
............................................................................................................
............................................................................................................
व्यवस्थापकाचे / प्रावधकृ त प्रवतवनधीचे नाव
....................................................................................
आस्थापनेतील सवग कामगारांना याव्दारे असे कळववण्यात येते की, प्रत्येक कामगाराच्या
साप्तावहक सुटीचे वदवस व कामाच्या वेळा खालीलप्रमाणे असतील.
अ.क्र.

कामगाराचे नाव

पदनाम

साप्तावहक सुटीचा
वदवस

(1)

(2)

(3)

(4)

कामाची वेळ
पासून ...
पयंत....
(5)

वदनांक:
वठकाण:
स्वािरी
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व्यवस्थापक ककवा प्रावधकृ त व्यक्तीची

नमुना – "न"
(धनयम 16 पहा)

पाळीमध्ये कामावर असलेल्या कामगारांची यादी
आस्थापनेतील सवग कामगारांना याव्दारे कळववण्यात येते की, वदनांक ............... पासून
आस्थापनेचे कामकाज एकापेिा अवधक पाळयांमध्ये सुरु राहील. कामगारांच्या कामाच्या पाळीचे
वेळापत्रक खालीलप्रमाणे :
................... या मवहन्याचे कामाच्या पाळीचे वेळापत्रक
अ.क्र.

कामगाराचे
नाव

पदनाम

मवहन्यातील
वदनांक
पवहली पाळी
...........पासून
............पयगत

मवहन्यातील
वदनांक
दुसरी पाळी
...........पासून
............पयगत

मवहन्यातील
साप्तावहक
वदनांक
सुटीचे
वदवस
वतसरी पाळी
...........पासून
............पयगत

वदनांक:
वठकाण:
स्वािरी
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व्यवस्थापक ककवा प्रावधकृ त व्यक्तीची

नमुना – "ओ"
(धनयम 19 पहा)

रजा नोंदवही
आस्थापनेचे नाव :

मालकाचे नाव :

रजा नोदवहीची पोच :

कामगाराचे नाव:
ववभागाचे वणगन (लागू असल्यास) :
संचयी रजा
(1)

(2)

दे य रजा

रजेचे वदवस

सेवेत प्रवेश केल्याचा वदनांक :

(कामगाराची स्वािरी ककवा डाव्या हाताच्या अंगठयाचा ठसा)

मान्य रजा

रजा कालावधीतील वेतन

रजेला नकार

(3)

(4)

(5)

............. पासून

प्रथम वनम्मा

क्व्दतीय

............ .पयंत

वहस्सा

वनम्मा वहस्सा

अजाचा वदनांक

कामगारास सेवेतन
ू कायगमक्
ु त केल्यावर द्यावयाचे रजेचे प्रदान, अनुज्ञेय असल्यास
(6)

(7)

नकार वदल्याचा

कायगमक्
ु त केल्याचा

वदनांक व

कामगाराची स्वािरी ककवा डाव्या

वदनांक

वदनांक

वदलेली रक्कम

हाताच्या अंगठयाचा ठसा

शेरा

सणाच्या रजेचा तपशीलकालावधी
पासून

एकूण रजा

उपभोगलेली रजा

वशल्लक रजा

सणाच्या रजेऐवजी अदा केलेले प्रदान, जेव्हा

शेरा

कामावर बोलावले असेल

पयंत

नैधमधिक रजेचा तपशील कालावधी
पासून

एकूण रजा

उपभोगलेली रजा

वशल्लक रजा

पयंत

प्रावधकाऱ्याचे नाव व स्वािरी
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शेरा

नमुना – "प"
(धनयम 20 पहा)

कमाल रजा साठधवल्याबाबत सूचना
आस्थपनेचे नाव व पत्ता ............................................................................................................
............................................................................................................
व्यवस्थापकाचे / प्रावधकृ त प्रवतवनधीचे नाव ....................................................................................

सूचना
महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे व सेवाशतींचे वववनयमन) अवधवनयम, 2017 (महाराष्ट्र
2017 चा 61) मधील कलम 18 (5) नुसार जास्तीत जास्त 45 वदवस रजा साठववता येऊ शकते. खालील
नमुद केलेल्या कामगारां ची त्यांच्या रजेच्या खाती अनुज्ञेय असलेल्या रजेपेिा 45 वदवसाहू न अवधक रजा
जमा आहे . सबब, संबंवधत कामगारांनी त्यांना अनुज्ञेय असलेली रजा उपभोगली नाही तर त्याच्या खात्यावर
अवधक रजा त्यांच्या रजेच्या खाती जमा होणार नाही व त्या व्यपगत होतील.
कामगारांचा तपशील
अ.क्र.

कामगाराचे नाव

साठलेली रजा

साठलेल्या रजेचा कालावधी
पासून
पयंत

वदनांक:
वठकाण:
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व्यवस्थापक / प्रावधकृ त प्रवतवनधीची स्वािरी

नमुना “क्यू”
(धनयम 26 पहा)

हजेरीपत्रक धन वेतन नोंदवही
आस्थापनेचे नाव :
मालकाचे नाव :
माहे :
अ.
क्र.
(1)

7

कामगाराचे संपण
ू ग
नाव
(2)

8

9

10 11

कामगाराचे पदनाम व
कामाचे स्वरुप
(3)

वय

कलग

(4)

(5)

सेवेत रुजू
झाल्याचा वदनांक
(6)

कामाची वेळ
(7)
पासून पयंत

पासून

ववश्ांतीची वेळ

मवहन्यातील वदनांक

(8)

(9)
3 4

पयंत

मवहन्यातील वदनांक
(9)
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
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1

2

5

कामाचे वदवस
(10)

30

31

6

दे य असले ला
वकमान वेतनाचा दर
रुपये
(11)

भववष्ट्य वनवाह
वनधी अंशदान
रुपये
(19)

नग वनहाय एकूण
उत्पादनाचा दर रुपये
(12)

कौटुं वबक
वनवृत्ती वेतन
अशंदान रुपये
(20)

वेतनाचा वदनांक
(29)

प्रत्यिात अदा केले ले
वेतन रुपये

प्रदान केले ला
घरभाडे भत्ता रुपये

दे य महागाई भत्ता
रुपये

एकूण दे य
रक्कम

(13)

(14)

(15)

(16)

राज्य कामगार
ववमा योजनेची
वगगणी रुपये
(21)

वजावट
व्यवसाय कर आयकर रुपये
रुपये
(असल्यास)
(22)

(23)

कजग व व्याज
रुपये

अवग्रम रुपये

(24)

(25)

मवहन्यातील
अवतकावलक कामाचे
एकूण तास
(17)

इतर वजावट
रुपये
(असल्यास)
(26)

अवतकालीक
कामाचा
मोबदला रुपये
(18)

एकूण वजावट
रुपये

वनव्वळ दे य
रुपये

(27)

(28)

कामगाराची स्वािरी ककवा डाव्या
हाताच्या अंगठयाचा ठसा
(30)

मालकाची ककवा प्रावधकृ त प्रवतवनधीची स्वािरी
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नमुना – "र"
(धनयम 27 पहा)

वार्शषक धववरणपत्र
(31 माचज ................ अखे र संपणाऱ्या आर्शथक वषाकधरता)
1
2
3
4

आस्थापनेचे नाव
मालक/ भागीदार/ वनयोक्ता/ संचालक/
प्रावधकृ त प्रवतवनधी यांचे नाव
व्यवस्थापकाचे नाव
कामगारांची एकूण संख्या
व्यवस्थापकीय कमगचारी
कामगार

पुरुष

स्त्री

गोपनीय/ व्यवस्थापकीय/ पयगवेिकीय
स्वरुपाचे काम करणाऱ्या व्यक्तींचा
तपशील नमुद करणारी सुचना पाठववली
आहे काय?
व्यवसायाचे स्वरुप
नोंदणी प्रमाणपत्राचा क्रमांक
नोंदणी प्रमाणपत्राची वैधता संपण्याची
तारीख
लागू असल्यास, कामाच्या पाळयांची संख्या
पाळीमध्ये काम करणाऱ्या कामगारांची
सरासरी संख्या

होय

नाही

पवहली
पाळी

दुसरी पाळी

कामांच्या पाळीबाबतची सूचना प्रदर्दशत
करुन त्यांची प्रत सुववधाकारास पाठववली
आहे काय?
वषामध्ये कामावर असलेल्या मवहला
कामगारांची संख्या, (लागू असल्यास)
रात्रपाळीमध्ये कामावर ठे वलेल्या मवहला
कामगारांचा संख्या
रात्रपाळीमध्ये काम करण्यासाठी मवहला
कामगारांकडू न संमतीपत्र घे तले आहे

होय

नाही

होय

नाही

कंत्राटी कामगार
हं गामी कामगार
अधगवेळ कामगार
इतर
एकूण
5

6
7

8

9

10

11
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वतसरी पाळी

12
13

14

15
16
17

18

19
20

21

22

23

काय?, (लागू असल्यास)
प्रत्येक कामगारांच्या साप्तावहक सुटीची
सूचना प्रदर्दशत केली आहे काय ?
कामाच्या वठकाणी मवहलांचा लैंवगक छळ
(प्रवतबंध, मनाई व वनवारण) अवधवनयम,
2013 (2013 चा 14) अन्वये सवमती घवटत
केली आहे ककवा कसे ?, (लागू असल्यास)
असल्यास, सवमतीच्या अध्यिांचे नाव
मवहला कमगचाऱ्यांना ने-आण करण्यास
वनक्श्चत केलेल्या सवग चालक व
कमगचाऱ्यां ची पोलीस तपासणी करुन
घे तली आहे ककवा कसे ?, (लागू असल्यास)
सवग कामगारांना ओळखपत्र वदले आहे
काय ?
रजा नोंदवही ठे वली आहे काय ?
आरोग्य, सुरिा व कल्याणकारी सवमती
घवटत केली आहे ककवा कसे?, (लागू
असल्यास)
अक्ग्न सुरिा ववभाग /स्थावनक प्रावधकारी
यांच्या सूचनेनस
ु ार सवग सुरिा उपायांचे
वनरीिण केले आहे ककवा कसे ?
प्रथमोपचार पेटी ठे वली आहे ककवा कसे ?
खालील कल्याणकारी सुववधा पुरववलेल्या
आहे त ककवा कसे ? (जेथे लागू असेल)
अ)पुरेशा संख्येत शौचालये व मुताऱ्या
ब) पाळणागृह
क) उपाहारगृह
सवग अवभलेख / नोंदवहया ठे वल्या आहे त
आवण आवश्यक सूचना प्रदर्दशत केल्या
आहे त ककवा कसे ?
अपराध आपसात वमटववण्यासाठी वषगभरात
कोणताही अजग केला आहे काय ?
असल्यास, अजग केल्याचा वदनांक.
वनकालात काढल्याचा वदनांक
जमा केलेल्या शुल्काची रक्कम
वषगभरात, आस्थापनेमध्ये घडलेल्या
दुघगटनांची संख्या
दुखापत झालेल्या कामगारांची संख्या
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होय

नाही

होय

नाही

होय

नाही

होय

नाही

होय
होय

नाही
नाही

होय

नाही

होय

नाही

होय
होय
होय
होय

नाही
नाही
नाही
नाही

होय

नाही

लागू नाही.

लागू नाही

लागू नाही
लागू नाही

24

प्रदान केलेल्या नुकसान भरपाईची रक्कम
रुपये
नामफलकावर मराठीत नाव प्रदर्दशत केले
आहे काय?

होय

नाही

घोषणापत्र
मी/ आम्ही, श्ी./ श्ीमती ............................................................ गांभीयगपव
ू गक कथन करतो/
करते की, वार्दषक वववरणपत्रात वदलेली संपण
ू ग मावहती खरी व अचूक आहे . मला/ आम्हाला जाणीव आहे
की, मी/ आम्ही सादर केलेली कोणतीही मावहती चूक ककवा खरी नसेल ककवा अचूक नसेल तर मी/ आम्ही
संबंवधत कायद्या अन्वये कारवाईस जबाबदार आहे / आहोत.

वदनांक:
वठकाण :
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मालकाची स्वािरी

नमुना-"स"
(वनयम 31 पहा)

मालकाद्वारे अपराध आपसात धमटवण्यासाठी अजज
प्रवत,
अपराधाचे प्रशमन करणारा अवधकारी,
कायालयाचा पत्ता
धवषय :- अपराध सामोपचाराने आपसात धमटधवण्यासाठी धवनंती.
संदभज :- वनरीिण ज्ञापनाचा वदनांक
महोदय,
आपणास हे कळववण्यात येत आहे की, वद .......……….. रोजी स्थावनक िेत्राचे सुववधाकार यांनी
आमच्या आस्थापनेला भेट वदली आवण तपासणी केली, त्यांच्या वनरीिणा दरम्यान महाराष्ट्र दुकाने व
आस्थापना (नोकरीचे व सेवाशतींचे वनयमन) अवधवनयम, 2017 (महा. 2017 चा 61) व त्याखाली
करण्यात आलेले वनयमांचे ववववित उल्लंघन केल्याचे त्यांच्या लिात आले आवण वर वनर्ददष्ट्ट करण्यात
आलेले वनरीिण ज्ञापन आम्हाला दे ण्यात आले होते. प्रावधकाऱ्याद्वारे सामोपचाराने अपराध वमटववण्यासाठी
आम्हाला वद…………….. रोजी एक नोटीस प्राप्त झाली आहे .
आमची अशी इच्छा व ववनंती आहे की, वनरीिण ज्ञापनात नमूद केलेले सवग अपराध आपण
सामोपचाराने वमटवावे ककवा वनरीिण ज्ञापनात नमूद केले ले पुढील अपराध सामोपचाराने वमटवावे.
अ.क्र.

कलम/धनयम

अपराधाचे थोडक्यात वणजन

म्हणून वरील अपराध वमटववण्यासाठी आपणास ववनंती करीत आहे . आपण संमत केलेल्या
आदे शात नमूद केलेल्या वेळेत तुम्ही ठरववलेल्याप्रमाणे शुल्काची रक्कम आम्ही जमा करु.
आम्हाला जाणीव आहे की, जर आम्ही वनर्ददष्ट्ट वेळेमध्ये शुल्काचा भरणा करण्यात अपयशी ठरलो,
तर आम्ही अवधवनयमाच्या तरतुदींनुसार अवतवरक्त दं डास पात्र ठरु व आमच्यावर न्यायालयात खटला भरता
येईल.
वदनांक :वठकाण :-
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मालक/भागीदार/संचालक ककवा
प्रावधकृ त प्रवतवनधीचे नाव आवण स्वािरी
मोहरे सह आस्थापनाचे नाव आवण पत्ता

नमुना – "ट"
(धनयम 33 पहा)

व्यवस्थापकीय स्वरुपाचे कायज पार पाडणाऱ्या व्यक्तींचा तपशील
आस्थापनेचे नाव व पत्ता :
इ-मेल आय.डी./ संकेतस्थळाचा पत्ता :
प्रावधकृ त व्यक्ती / व्यवस्थापकाचे नाव :
इ-मेल आय.डी. :
व्यवस्थापन याव्दारे घोवषत करते की, पुढील नमूद केले ल्या व्यक्ती या वदनांक .................पासून
.....................पयंत व्यवस्थापकीय कायग पार पाडण्याऱ्या व्यक्ती आहे त व व्यवस्थापकीय कायग करणे ही
त्यांची जबाबदारी आहे .
अ.क्र.

व्यक्तीचे नाव

पदनाम

वदनांक:
वठकाण:

प्रत रवाना - सुववधाकार,
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व्यवस्थापक / प्रावधकृ त व्यक्तीची स्वािरी

नमुना – "यू"
(धनयम 34 पहा)

गोपनीय स्वरुपाचे कामावर ठे वण्यात आलेल्या व्यक्तींचा तपधशल
आस्थापनेचे नाव व पत्ता :
इ-मेल आय.डी./ संकेतस्थळाचा पत्ता :
प्रावधकृ त व्यक्ती / व्यवस्थापकाचे नाव :
इ-मेल आय.डी. :
व्यवस्थापन याव्दारे घोवषत करते की, पुढील नमूद केले ल्या व्यक्ती या वदनांक .................पासून
.....................पयंत गोपनीय स्वरुपाचे कायग पार पाडण्यासाठी नेमण्यात आल्या असून गोपनीय स्वरूपाचे
कायग पार पाडणे ही त्यांची जबाबदारी आहे .

अ.क्र.

व्यक्तीचे नाव

पदनाम

वदनांक:
वठकाण:

व्यवस्थापक / प्रावधकृ त व्यक्तीची स्वािरी व
मोहोर

प्रत रवाना - सुववधाकार,

C:\LAB 2018\Rule MSEA\म.द.ु व आ.नियम 2018 (29.1.2018).docx 55

अनुसच
ू ी
(वनयम 3, 6, 8 व 10 पहावे )

अपलोड करावयाच्या कागदपत्रांची सूची
भाग- “अ”
(क)

नवीन नोंदणीकरीता अपलोड करावयाची कागदपत्रे (नमुना-अ)

(1) मालकाचे

आधार काडग

(कंपनी इत्यादी यांच्या वववध पवरवनयमांच्याबाबतीत संबंवधत

अवधवनयमान्वये जबाबदार व्यक्तीच्या आधार काडाची प्रत)
(2) आस्थापनेच्या योग्य जागी नामफलक (मराठी) व अंतगगत भाग दशगववणारे आस्थापनेचे प्रत्यि
छायावचत्र
(3) असे व्यवसाय सुरू करण्यापूवी सिम प्रावधकरणाद्वारा (कोणत्याही कायद्यातंगगत) अवनवायग
असलेल्या अनुज्ञप्ती नोंदणीची प्रत
(4) मालकीच्या जागी व्यवसाय चालववत असल्यास, खालीलपैकी कोणतेही एक:(एक) ववक्री/खरे दी ववलेख
(दोन) ववद्यमान मत्ता कर प्रदान केल्याची पावती
(तीन) ववद्यमान ववज वबल
(चार) संस्थेची ववद्यमान दे खभाल शुल्क पावती.
(5) भाडे तत्वावर/ भाडे पट्टयावर असलेल्या जागेत व्यवसाय चालवत असल्यास खालीलपैकी
कोणतेही एक कागदपत्र:(एक) भाडे पट्टा करार
(दोन) अनुज्ञा करार
(तीन) व्यवसायाची जागा न्यायालय अथवा सिम प्रावधकाऱ्याच्या आदे शानुसार ताब्यात
असल्यास, संबंवधत न्यायालय अथवा संबंवधत प्रावधकारी यांनी वदलेल्या आदे शाची प्रत आवण,
ज्याची जागा भाडे तत्वावर ककवा भाडे पट्टयावर आहे अशा आस्थापनेच्या मालकासंबंवधत
अनुक्रमांक 4 मध्ये नमुद करण्यात आलेले कोणताही एक कागदपत्र.
(6) व्यवसायाची जागा कुटुं बातील व्यक्ती / नातेवाईकाच्या मालकीची / भाडयाची असल्यास त्यांचे
ना-हरकत पत्र.
(7) व्यवसायाची जागा वनवासी घरकुलिेत्रामध्ये असल्यास त्या सोसायटीचे ककवा सोसायटी नसल्यास
दे खभाल करणाऱ्या प्रावधकरणाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र.
(8) वववहत नमुना अजामध्ये नमुद केलेले अवभलेख व दस्तऐवजाच्या प्रती.
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भाग – “ब”
(ख)

नोंदणी प्रमाणपत्र नुतनीकरणाकरीता अपलोड करावयाचे कागदपत्र (नमुना “ड”)

(1) मालकाचे आधार काडग

(अशी कंपनी इत्यादी यांच्या ववधी पवरवनयमांच्याबाबतीत संबंवधत

अवधवनयमांतगगत संबंवधत व्यक्क्तच्या आधार काडग ची प्रत )
(2) आस्थापनेच्या योग्य जागी नाम फलक (मराठी) व अंतगगत भाग दशगववणारे आस्थापनेचे प्रत्यि
छायावचत्र
(3) शेवटचे नोंदणी प्रमाणपत्र.
(4) असे व्यवसाय सुरू करण्यापूवी सिम प्रावधकरणाद्वारा (कोणत्याही कायद्यातंगगत) अवनवायग
असलेल्या अनुज्ञप्ती नोंदणीची प्रत
(5) मालकीच्या जागी व्यवसाय चालववत असल्यास, खालीलपैकी कोणतेही एक:(एक) ववक्री/खरे दी ववलेख
(दोन) ववद्यमान मत्ता कर प्रदान केल्याची पावती
(तीन) ववद्यमान ववज वबल
(चार) संस्थेची ववद्यमान दे खभाल शुल्क पावती.
(6) भाडे तत्वावर/ भाडे पट्टयावर असलेल्या जागेत व्यवसाय चालवत असल्यास खालीलपैकी कोणतेही
एक कागदपत्र:(एक) भाडे पट्टा करार
(दोन) अनुज्ञा करार
(तीन) व्यवसायाची जागा न्यायालय अथवा सिम प्रावधकाऱ्याच्या आदे शानुसार ताब्यात
असल्यास, संबंवधत न्यायालय अथवा संबंवधत प्रावधकारी यांनी वदलेल्या आदे शाची प्रत आवण,
ज्याची जागा भाडे तत्वावर ककवा भाडे पट्टयावर आहे अशा आस्थापनेच्या मालकासंबंवधत
अनुक्रमांक 5 मध्ये नमुद करण्यात आलेले कोणताही एक कागदपत्र.
(7) व्यवसायाची जागा कुटुं बातील व्यक्ती / नातेवाईकाच्या मालकीची / भाडयाची असल्यास त्यांचे
ना-हरकत पत्र.
(8) व्यवसायाची जागा वनवासी घरकुलिेत्रामध्ये असल्यास त्या सोसायटीचे ककवा सोसायटी नसल्यास
दे खभाल करणाऱ्या प्रावधकरणाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र.
(9) वववहत नमुना अजामध्ये नमुद केलेले अवभलेख व दस्तऐवजाच्या प्रती.

भाग – “क”
(ग)

सूचनेकधरता अपलेाड करावयाच्या कागदपत्रांची सूची (नुमना “फ”)
(1) मालकाचे आधार काडग (अशी कंपनी इत्यादी यांच्या ववधी पवरवनयमांच्याबाबतीत संबंवधत
अवधवनयमान्वये जबाबदार व्यक्तीच्या आधार काडाची प्रत)
(2) आस्थापनेच्या योग्य जागी नामफलक (मराठी) व अंतगगत भाग दशगववणारे आस्थापनेचे प्रत्यि
छायावचत्र
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भाग – “ड”
(घ)

बदलाची सुचना दे ण्याकरीता लागू असलेल्या कागदपत्राची सुची (नमुना “आय” )
(1) मालकाचे आधार काडग (अशी कंपनी इत्यादी यांच्या ववधी पवरवनयमांच्याबाबतीत संबंवधत
अवधवनयमांतगगत संबंवधत व्यक्क्तच्या आधार काडग ची प्रत )
(2) आस्थापनेच्या योग्य जागी नाम फलक (मराठी) व अंतगगत भाग दशगववणारे आस्थापनेचे पत्रयि
छायावचत्र
(3) शेवटचे (जुने ) नोंदणी प्रमाणपत्र.
(4) असे व्यवसाय सुरू करण्यापूवी सिम प्रावधकरणाद्वारा (कोणत्याही कायद्यातंगगत) अवनवायग
असलेल्या अनुज्ञप्ती नोंदणीची प्रत
(5) मालकीच्या जागी व्यवसाय चालववत असल्यास, खालीलपैकी कोणतेही एक:(एक) ववक्री/खरे दी ववलेख
(दोन) ववद्यमान मत्ता कर प्रदान केल्याची पावती
(तीन) ववद्यमान ववज वबल
(चार) संस्थेची ववद्यमान दे खभाल शुल्क पावती.
(6) भाडे तत्वावर/ भाडे पट्टयावर असलेल्या जागेत व्यवसाय चालवत असल्यास खालीलपैकी
कोणतेही एक कागदपत्र:(एक) भाडे पट्टा करार
(दोन) अनुज्ञा करार
(तीन) व्यवसायाची जागा न्यायालय अथवा सिम प्रावधकाऱ्याच्या आदे शानुसार ताब्यात
असल्यास, संबंवधत न्यायालय अथवा संबंवधत प्रावधकारी यांनी वदलेल्या आदे शाची प्रत आवण,
ज्याची जागा भाडे तत्वावर ककवा भाडे पट्टयावर आहे अशा आस्थापनेच्या मालकासंबंवधत
अनुक्रमांक 5 मध्ये नमुद करण्यात आलेले कोणताही एक कागदपत्र.
(7) व्यवसायाची जागा कुटुं बातील व्यक्ती / नातेवाईकाच्या मालकीची / भाडयाची असल्यास
त्यांचे ना-हरकत पत्र.
(8) व्यवसायाची जागा वनवासी घरकुलिेत्रामध्ये असल्यास त्या सोसायटीचे ककवा सोसायटी
नसल्यास दे खभाल करणाऱ्या प्रावधकरणाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र.
(9) वववहत नमुना अजामध्ये नमुद केलेले अवभलेख व दस्तऐवजाच्या प्रती.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार व नावाने,

( राजेश कुमार )
प्रधान सवचव
उद्योग, ऊजा व कामगार ववभाग
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