
        अर्ज : वलहशत नभनुा                               

खार्गी वयुषा अभबकयणे अधधननमभ, २००५ अतंगजत खार्गी वयुषा यषक प्रभळषण कें द्र वरुु 
कयणेफफात 

                          

                                    

वसं्थेचे नाल                         :-                                

                                    

वसं्थेची स्थाऩना                     :-                                

                                    

वषभ प्राधधकाऱ्माकडीर                :-                                

वसं्थेचा नोंदणी क्रभांक                                  

(भुफंई दकुान अधधननमभ अतंगजत नोंदणी)                                 

                                    

वसं्थेचा ऩत्ता                        :-                                

                                    

दयूध्लनी/पॅक्व क्रभांक                 :-                                

                                    

वसं्थेची उहदष्टे ल घटना प्रत           :-                                

                                    

वसं्थेचे भागीर तीन लऴाजचे आधथजक      :-                                

उराढारीचे आमकय वललयणऩत्र                                   



(वसं्था नलीन अवल्माव तवे ऩत्र)                                 

                                    

वसं्थेचे वचंारकांची ल ऩदाधधकायी वखं्मा  :-                                

                                    

वसं्थेचे वचंारकांची ल ऩदाधधकायी भाहशती :-                                

                                    

 1. वचंारकांचे नाल                                  

 2. वध्माचा लास्तव्माचा ऩत्ता                                    

 3. कामभचा लास्तव्माचा ऩत्ता                                 

 4. र्न्भतायीख ल लम                                  

 5. ळषैणणक तऩळीर                                  

 6. भशायाष्रातीर लास्तव्माचा कारालधी                                

 7. वचंारकांचे स्लमघंोवऴत प्रनतसाऩत्र                                

 8. वचंारकांचे ऩोरीव ऩलूजचायीत्र्म    ऩडताऱणी प्रभाणऩत्र                            

 १० वसं्थेची प्रशळषणाथीना पऩशळषण देण्माची षभता (वखं्मा)    :                         

 ११ पप्रशळषकांची वखं्मा        :                         

 १२ ऩशळषकांचा तऩळीर        : स्लततं्र ऩाने जोडा                       

  १ नाल                                 

  २ जन्भतायीख ल लम                                

  ३ ळषैणणक ऩात्रता                                



  ४ प्रशळषणाचा अनबुल प्रभाणऩत्र े                               

  ५ कोणत्माशी प्रशळषणात पलळऴे प्रापलण्म आशे?                             

                                    

 १३ वसं्थेभध्मे अवरेल्मा वपुलधा                                

  १ कामाारमीन जागेचा ल प्रशळषणभदैानाचा तऩळीर (स्लत:ची ककंला बाडमाची)                          

  २ भदैान प्रशळषण वाहशत्माची मादी                              

  ३ अतंगात प्रशळषण वाहशत्माची मादी                              

  ४ वसं्थेतीर प्रशळषण वाधनवाभगु्रीची मादी                              

  ५ अल्ऩोऩशाय अवरेल्मा वपुलधा                               

  ६ आयोग्माफाफत अवरेल्मा वपुलधा                              

  ७ क्रावरुभची वखं्मा ल क्रावरुभची आवन षभता                             

  ८ प्रशळषणपलऴमक लाचन वाहशत्म आशे का? अवल्माव मादी                            

 १४ अजाावोफत वादय कयालमाच्मा अशबरेखांची मादी                              

  १ स्लत:ची ककंला बाडमाची जागा अवल्माव ऩयुाला                             

   (जागेचे बाडकेयाय ऩत्रक /लीजदेमक नभनुा/जागा भारकी प्रभाणऩत्र(ऩकैी दोन वादय  

कयाली) 

                        

  २ वषभ प्रधधका-माड ेवसं्थेची नोंद केल्माचे प्रभाणऩत्र                             

  ३ वसं्थेचे भागीर ३ लऴााचे आमकय प्रभाणऩत्र                             

  ४ वसं्थेच्मा घटनेची वाषांककत प्रत                              

  ५ वचंारकांचे स्लमघंोपऴत प्रततसाऩत्र (प्रशळषणात लम/शळषण ल इतय अटींचे ऩारन                         



कयण्माफाफतचे ) 

  ६ ऩोरीव ऩलूाचारयत्रम ऩडताऱणी प्रभाणऩत्र                              

  ७ वसं्थाऩकांवहशत २/३ ऩदाधधका-मांचे भशायाष्ट्रात ५ लऴ ेलास्तव्म आलश्मक                          

  भी प्रभाणणत कयतो की,भाझेपलरुध्द ल वसं्थेच्मा इतय वचंारकापलरुध्द  

कोणताशी पौजदायी कामालाशी कयण्मात आरेरी नाशी ककंला प्ररबंफत नाशी. 

( अवल्माव त्माचा तऩळीर स्लततं्रऩणे जोडाला.) 

         

                                    

   हिकाण                                 

   हदनांक          वचंारकांची स्लषयी                      

                                    

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               



    
 
 
 

(नोटयी)                                             

                                                 
 हटऩ:- वदय प्रनतसाऩत्र १००/- रु.च ेस्टॅम्ऩ ऩेऩयलयती (नोटयी करुन) अवणे 
आलश्मक आशे. 

                                       

                                                 
 

 

    खाजगी वयुषा यषकांना प्रशळषण देण्मावंफंधी 
तऩावालमाची कागदऩत्र े(चकेशरस्ट) 

 

                
 १ वंस्थेच ेइन काऩोयेट प्रभाणऩत्र (certificate of inncorporation issued by 

Registrred of companies) 
 २ वंस्थेची घटनाप्रत            
 ३ वस्थेची नोंद नोंदणी प्रभाणऩत्र (भशायाष्ट्राफाशेय 

अवल्माव) 
      

 ४ वंस्थेची नोंदणी प्रभाणऩत्र (भशायाष्रात अवल्माव)        
 ५ वेला कय नोंदणी प्रभाणऩत्र           
 ६ भागीर ३ लऴाजच ेआमकय 

वललयणऩत्र 
आमकय 
पललयणऩत्र 

         

 ७ याज्म वलभा नोंदणी प्रभाणऩत्र           
 ८ प्रभळषण देणा-मा कभजचा-मांच ेबवलष्म ननलाजश ननधी नोंदणी 

प्रभाणऩत्र 
    

 ९ व्मलवाम कय नोंदणी प्रभाणऩत्र          



 १० वंचारकांची लमैक्तीक भाहशती          
  १ वंचारकांच ेनाल           
  २ वध्माचा लास्तव्माचा 

ऩत्ता 
         

  ३ कामभचा लास्तव्माचा 
ऩत्ता 

         

  ४ र्न्भतारयख ल वध्माच े
लम 

         

  ५ ळषैणणक तऩळीर           
  ६  भशायाष्रातीर लास्तव्माचा 

कारालधी 
        

 ११ वंचारकाच ेस्लमंघोवऴत प्रभाणऩत्र          
 १२ ऩोरीव चारयत्रम ऩडताऱणी (वंचारकांची प्रभाणऩत्र)        
 १३ प्रभळषण कें द्रच ेर्ागेफाफतची कागदऩत्र े(बाडकेयाय, भारकी शक्क 

खयेदी कागदऩत्र)े 
   

 १४ प्रभळषण वाहशत्माची मादी           
 १५ वंस्थेभधीर प्रभळषणवलऴमक ऩसु्तकांची मादी         
 १६ क्रावरुभची वंख्मा ल आवनषभता          
 १७ प्रभळषणाथींवाठी अल्ऩोऩशाय व्मलस्था ल प्रवाधनगशृाची 

ववुलधा 
      

                
 

 

      ऩनुानोंदणी अजा: 
पलहशत नभनुा 

              



 खार्गी वयुषा अभबकयणे 
अधधननमभ,२००५ अंतगजत खार्गी वयुषा 
यषक प्रभळषण कें द्र वरुु कयणेफाफत 

             

                        
 १ वंस्थेच ेनाल                     
 २ वंस्थेची 

स्थाऩना 
                    

 ३  वषभ प्रधधका-
माकडीर वंस्थेचा 
नोंदणी क्रभांक () 

 ( भुंफई दकुान 
अधधननमभ 
अंतगजत नोंदणी 

            

 ४ वंस्थेचा ऩत्ता                     
 ५  दयुध्लनी/पॅक्व 

क्रभांक 
                   

 ६ वंस्थेच ेभागीर ३ लऴाजच े
आधथजक उराढारीच ेआमकय 
वललयणऩत्र 

               

 ७ वंस्थेच ेवंचारकाध्मे फदर 
झारा अवल्माव त्माफाफतची 
भाहशती 

               

  १ नलीन 
वंचारकांच े
नाल 

                  

  २ लास्तव्मात फदर 
झारा अवल्माव 
ऩत्ता 

                 

  ३ लास्तव्म फदल्माव ऩोरीव 
ऩलूजचारयत्रम ऩडताऱणी 

               



प्रभाणऩत्र 
 ८ वंस्थेच्मा प्रभळषकांत 

फदर झाल्माव त्मांचा 
तऩळीर 

                 

  १ नलीन नाल                     
  २ र्न्भतायीख 

ल लम 
                   

  ३ ळषैणणक 
ऩात्रता 

                   

  ४ प्रभळषणाचा 
अनबुल 
प्रभाणऩत्र े

                  

  ५ कोणत्मा 
प्रभळषणात वलळऴे 
प्रावलण्म आशे 

                 

 ९ वंस्थेरा माऩलूी 
देण्मात आरेल्मा 
ऩयलाना क्र. 

                 

 १० माऩलूीचा ऩयलाना 
कारालधी 

       हद./   / २०   
ते    हद.    
/      / २० 

         

 ११ वंस्थेने ऩयलाना कारालधीत 
प्रभळक्षषत केरेल्मा 
प्रभळषणाथींची वंख्मा 

               

 १२  वंस्थेने ऩयलाना 
कारालधीत प्रभळक्षषत 
केरे 

रेल्मा प्रभळणाथींचा अभबरेख 
खारीर भदुदा आधाये लऴज 
ननशाम) 

 व्व्मलव्स्थत 
ठेलरेरेा 
आशे का 

 शोम/नाशी     



 १३ प्रभळषकांची 
वंख्मा 

                    

 १४ वंस्थेभध्मे खारीर ववुलधा 
भध्मे फदर /वधुायणा झारेरी 
भाहशती द्माली 

               

  १ कामाजरमीन र्ागेचा तऩळीर 
(स्लत:ची ककंला बाडमाची (फदर 
अवल्माव) 

            

  २  नवलन वाहशत्म 
खयेदी केरे अवल्माव  

                

   भदैान प्रभळषण वाहशत्माची 
/वाधनवाभग्रीची मादी 

              

   अंतगजत प्रभळषण वाहशत्माची 
/वाधनवाभग्रीची मादी 

              

  ३ अल्ऩोऩशाय 
अवरेल्मा ववुलधा 

                 

  ४ आयोग्माफाफत 
अवरेल्मा ववुलधा 

                 

  ५  क्रावरुभची वंख्मा ल 
क्रावरुभधीर आवन षभता 

              

 १५ अर्ाजवोफत वादय कयालमाच्मा 
अभबरेखांची मादी 

               

  १ स्लत:ची ककंला बाडमाची 
र्ागा अवल्माव ऩयुाला 

               

   (र्ागेच ेबाडकेयाय ऩत्रक/लीर्देमक नभनुा/भारकी 
प्रभाणऩत्र (ऩकैी दोन कागदऩत्र ेवादय कयालीत) 

        

  २  वषभ प्राधधका-मांकड ेवंस्थेची               



नोंद केल्माच ेप्रभाणऩत्र 
  ३ वंस्थेच ेभागीर ३ लऴाजच े

आमकय वललयणऩत्र 
               

  ४ वंस्थेच्मा घटनेची 
वाषांककत प्रत 

                 

  ५ वंचारकांच े
स्लमंघोवऴत 
प्रनतसाऩत्र 

                

  ६ ऩोरीव ऩलूजचारयत्रम 
ऩडताऱणी प्रभाणऩत्र 

               

  ७ वंस्थाऩकांवहशत २/३ 
ऩदाधधका-मांच ेप्रभाणऩत्र 

               

 १६ भी  प्रभाणणत कयतो की,भाझ ेवलरुध्द ल वंस्थेच्मा इतय 
वंचारकांवलरुधद कोणतेशी पैार्दायी कामजलाशी कयण्मात 
आरेरी नाशी ककंला प्ररंबफत नाशी. 

  

    (अवल्माचा त्माचा 
तऩळीर स्लतंत्रऩणे 
र्ोडाला) 

              

                        
   हठकाण                     
   हदनांक         वंचारकांची 

स्लाषयी 
         

 


