
महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना अधिधनयम 1948,  
अतंर्गतच्या धनयम 1961 मिील  नोंदणी व   
नुतनीकरणासंदर्भात अमंलबजावणी करणेबाबतची 
कायगपद्धती. 

 
                   महाराष्ट्र शासन 
                                                       उद्योर् उजा व कामर्ार धवर्भार्, 
                                         शासन धनणगय एमएसए-11/2014/ प्र.क्र.271/काम-10, 
                                                            मंत्रालय, मंुबई-400 032 
                                                           धदनाकं :- 18 मे, 2015      
 
वाचा  1. शासन मसुदा अधिसूचना उद्योर्, उजा व कामर्ार धवर्भार् क्रमांक- एमएसए 11/2014/प्र.क्र.271/     
               काम-10,धद.14.11.2014. 
          2. शासन अधिसूचना उद्योर्, उजा व कामर्ार धवर्भार् क्रमांक-एएसए-11/2014/प्र.क्र.271/काम-10,   
                धद.18.05.2015          
प्रस्तावना :- 
 महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना अधिधनयम, 1948 अंतर्गतच्या महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना धनयम, 

1961 मिील धनयम-6 मध्ये प्रस्ताधवत सुिारणेस अनुसरुन सदर सिुारणेमुळे पधरणाधमत होणा-या सवग  

संबधंितांच्या हरकती व सुचनांसाठी उक्त धद.14/11/2014 रोजी सिुारण मसुदा अधिसुचना  प्रधसध्द करण्यात 

आली होती.  सदर मसुदा अधिसूचनेच्या अनुषंर्ाने धवधवि कामर्ार संघटना, मालक संघटना व व्यक्तीशः 

इत्यादी घटकांकडून हरकती व सूचना प्राप्त झाल्या होत्या. सदरहू प्राप्त झालेल्या हरकती व सुचना धवचारात 

घेऊन महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना अधिधनयम 1948 व धनयम 1961 अंतर्गत नोंदणी दाखला व नुतनीकरण 

कायालयीन कामकाजाच्या सात धदवसातं जारी करण्याकधरता  करावयाचा धनणगय घेतला आहे व त्याबाबतची 

अंधतम अधिसचुना  महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (पधहली सुिारणा) धनयम, 2015 धद.18.05.2015 रोजी प्रधसद्ध 

करण्यात आलेली आहे. त्यानुषंर्ाने महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना अधिधनयम , 1948 व महाराष्ट्र दुकाने व 

आस्थापना धनयम 1961 अंतर्गत नोंदणी दाखला व नुतनीकरण यासाठी अजग सादर करतांना हमीपत्र घेण्याबाबत  

तसेच प्राप्त झालेल्या अजावर नोंदणी दाखला व नुतनीकरण  कायालयीन कामकाजाच्या सात धदवसांत जारी 

करण्याबाबत करावयाची कायगपध्दती धनधित करण्याची बाब शासनाच्या धवचारािीन होती. त्याबाबत 

पढुीलप्रमाणे धनणगय घेण्यात येत आहे.  

शासन धनणगय :- 
 महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना अधिधनयम, 1948 व महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना धनयम 1961 अंतर्गत 
नोंदणी प्रमाणपत्र व नुतनीकरण प्रमाणपत्र  यासाठी अजग सादर करतांना  सदर शासन धनणगयासोबत जोडलेल्या 
“नमुना अब” मध्ये अजगदाराकडून हमीपत्र घेण्यात याव.े  
 

 तसेच सदर सुिारणा अधिसचूनेप्रमाणे कायालयीन कामकाजाच्या सात धदवसांत कायगवाही करावयाच्या 

दृष्ट्टीने महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना अधिधनयम, 1948 व महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना धनयम, 1961 अंतर्गत 

धवधहत केलेल्या पध्दतीनुसार नोंदणी अथवा नुतनीकरणासाठी प्राप्त होणा-या पधरपणूग अजांवर वळेेत कायगवाही 
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होण्यासाठी प्रत्येक कायालय प्रमुख त्यांच्याकडे उपलब्ि असलेले दुकाने धनरीक्षकाचंी संख्या धवचारात घेऊन 

कायालयात दर धदवशी धकमान 1 दुकाने धनरीक्षक उपस्स्थत राधहल अशी तजवीज करावी.  अजगदाराद्वारे/अजग 

सादरकत्याद्वारे अजग प्राप्त झाल्यानंतर अजगदारास/अजग सादरकत्यास पावती देण्यात यावी. अजामध्ये त्रटुी 

असल्यास अथवा धवधहत शुल्क र्भरल े नसल्यास, तसचे त्यासोबत आवयकयक कार्दपत्रे जोडली नसल्यास 

त्याबाबतच्या योग्य कारणांसह  अजगदारास/अजग  सादर  करणा-या प्रधतधनिी सोबत अजग परत करावा. 

तद्नंतर आवयकयक कार्दपत्र ेजोडलेल्या व धवहीत शुल्क र्भरलेल्या पात्र अजांबाबत पढुील कायालयीन 

कामकाजाच्या धदवशी ज ेदुकाने धनरीक्षक उपस्स्थत असतील त्यांच्याद्वारे सदरहू अजांबाबत धवधहत कालाविीत 

धनणगय घेण्यात यावा. दर धदवशी प्राप्त होणारे नोंदणी अथवा नुतनीकरणासाठीचे अजग धवहीत कालाविीत 

धनकाली काढण्याच्या दृष्ट्टीने कायगवाही करावी.  कामर्ार आयकु्त यांनी सदरहू बाबीनुषंर्ाने सवग क्षेधत्रय 

कायालयानंा व सक्षम प्राधिका-यांना उधचत सुचना द्याव्यात.    

सदर शासन धनणगय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashstra.gov.in या सकेंतस्थळावर उपलब्ि 

करण्यात आला असनू त्याचा संकेतांक 201505191142428210 असा आहे. हा आदेश धडजीटल स्वाक्षरीने 

साक्षांधकत करून काढण्यात येत आहे. 

 महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 

 

                                                                                                                     (बाळासाहेब कोळस)े  
                                                                                                                      शासनाचे सहसधचव  
 
प्रत- 

1. मा. मंत्री (कामर्ार) यांच ेखाजर्ी सधचव. 
2. मा. राज्यमंत्री (कामर्ार) यांच ेखाजर्ी सधचव. 
3. प्रिान सधचव (कामर्ार)  यांच ेस्स्वय सहायक. 
4. कामर्ार आयकु्त, मंुबई 
5. आयुक्त, बहृनमंुबई महानर्र पाधलका, मंुबई 
6. मुख्य दुकाने धनधरक्षक, बहृनमंुबई महानर्र पाधलका, मंुबई. 
7. कामर्ार आयकु्त, मंुबई यांच्यादारे सवग क्षेधत्रय कायालयानंा अगे्रधषत. 
8. धनवडनस्ती. 

               
  

http://www.maharashstra.gov.in/
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(शासन ननर्णय- उद्योग, ऊर्जा कामगार निभाग क्रमाांक- एमएसए-11/2014/प्र.क्र.271/कामगार-10, 
नि.18/05/2015 सोबतचे हमीपत्र.) 

नमनुा-अब 

             हमीपत्र    

 
मी/ आम्ही प्रनतज्ञापिूणक कथन आनर् घोनित  करतो की, मी/ आम्ही  मे....................या आस्थापनेचे 

मालक/ भागीिार/ सांचालक/ निश्िस्थ / कता / कब्रे्जिार / प्रितणक   आहोत ि.............(व्यिसायाच्या 
निकार्चा पत्ता).......या निकार्ी  ि नि...................रोर्जीपासनू ननिन व्यिसाय सरु  कु  च्च्ततो.  

मी/आम्ही माझ्या/आमच्या ओळखीचा पररािा म्हर्नू मतिार नोंिर्ी पत्र/पनॅ कार्ण/ िाहन चालकाचा 
परिाना/ आधार कार्ण सािर केले आहे.  

मी/आम्ही व्यिसायाच्या निकार्च्या सत्यतेच्या समथणनाथण खरेिी खत/भारे्पट्टी/ र्जागेचे भारे् /िररध्िनी 
िेयक/ िीर्ज िेयक सािर केले आहे. ( मांर्ळ/निश्िस्थ/महामांर्ळ/सांस्था/स्िायत्त सांस्था याांकनरता आिश्यक 
असल्यास मांर्ळाचा िराि) 

मी/आम्ही सािर करतो की, व्यिसाय चालनिताांना र्जास्तीतर्जास्त...........चतके कामगार कामािर 
िेिू/िेिले आहेत आनर् शासनाने ननधानरत केल्यानरसार शरल्क अिा कु .  

मी/आम्ही सािर करतो की, भारतात अ्स्तत्िात असलेल्या कायद्याांनरसार बेकायिेशीर असलेली 
कोर्तीही अनरनचत नक्रयाकलाप िा व्यिसाय करर्ार नाही असे आश्िानसत करतो. 

मी/आम्ही घोनित करतो की, कोर्त्याही सक्षम प्रानधका-याने कोर्त्याही कायद्यानरसार िा आिेशानरसार 
मनाई केलल्या पनरसरात/र्जागेिर आम्ही व्यिसाय सरु  कनरत असलेली र्जागा/ चाल ू असलेली र्जागा 
अ्स्तत्िात नाही.   

मी/आम्ही सािर करतो की, आस्थापनेची नोंिर्ीकृत पत्ता परढीलप्रमारे् 
आहे...........................................................................................................................................
............................................................................................................................. 

मला/आम्हाला याची परू्ण र्जार्ीि आहे की, महाराष्ट्र िरकाने ि आस्थापना अनधननयम, 1948 अांतगणत 
आमची आस्थापना नोंिर्ीकृत असली तरी उक्त मालमते्तचा मालकी हक्क / ताबा /चतर हक्क अबानधत 
राहतील. उक्त कागिपत्र र्जागेच्या कोर्त्याही हक्कानिियी िािा करण्यासािी िापरले र्जार्ार नाही.  

मी/आम्ही  महाराष्ट्र िरकाने ि आस्थापना अनधननयम, 1948 आनर् त्याअांतगणत ननयम याांमधील तरतरिी 
आनर् त्याअांतगणत कोर्त्याही प्रानधका-याने निलेल्या आिेशास बाांधील आहोत.  

मी/आम्ही याद्वारे र्जाहीर करतो की, सिर अर्जामध्ये निलेली सनिस्तर मानहती आनर् नििरर् मला ज्ञात 
असल्यानरसार  ि माझ्या निश्िासानरसार सत्य असनू आपल्यापासनू  कोर्तीही मानहती िर्िून/लपिून िेिलेली 
नाही.       
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मला/आम्हाला याची परू्ण र्जार्ीि आहे की, अर्जामध्ये निलेली मानहती र्जर असत्य अथिा चरकीची 
अथिा निशाभलू करर्ारी असेल िा निपयास कु न नमळनिलेले असल्यास सिर नोंिर्ी प्रमार्पत्र रद्द होईल 
आनर् मी/आम्ही कोर्त्याही कायिेशीर कारिाईस अथिा कायद्यामध्ये नमरि चतर कारिाईस िा चतर पनरर्ामाांस 
िा त्यानरसार र्जी कारिाई समथणनीय असेल त्यास पात्र राहू.  

 

 

निनाांक- 

स्थळ-          अर्जणिाराची स्िाक्षरी.  

 

सोबत र्जोर्लेल्या कागिपत्राांचा तपशील- 

अ) तायानचत्राचा पररािा  (मतिार नोंिर्ी पत्र/पनॅ कार्ण/ िाहन चालकाचा परिाना/पास पोर्ण/ आधार कार्ण 
च.) 

ब) आधार कार्ण 
क) व्यिसायाच्या र्जागेसांबांधी पररािा. 
र्) आिश्यक असल्यास व्यिसाय सरु  करिायाचा पररािा,  
च) शरल्क सािर केले असल्याचा पररािा.   
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