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प्राधिकृ त स्वस्त भाव िान्य दुकान धिळण्यासाठी करावयाच्या आवेदनाचा निुना
आवेदकाचा रं गीत
फोटो

अ.क्र.
1
2
3
4
5

बाब

तपशिल

†Ö¾Öê¤ü®Ö Ûú¸üÞÖÖ·µÖÖ ÃÖÓÃ£Öê“Öê ¯ÖæÞÖÔ ®ÖÖ¾Ö
†Ö¾Öê¤ü®Ö •µÖÖ ¸üÖÃŸÖ ³ÖÖ¾Ö ¬ÖÖ®µÖ ¤ãüÛúÖ®ÖÖÃÖÖšüß
Ûú¸üÞµÖÖŸÖ µÖêÞÖÖ¸ü †ÖÆêü ŸµÖÖ ¤ãüÛúÖ®ÖÖ“Öê ¯ÖæÞÖÔ ®ÖÖ¾Ö
ÃÖÓÃ£ÖÖ/²Ö“ÖŸÖ ÝÖ™ ü( ®ÖÖë¤üÞÖßÛéúŸÖ †ÖÆêü ØÛú¾ÖÖ ÛúÃÖê?)
®ÖÖë¤üÞÖßÛéúŸÖ †ÃÖ»µÖÖÃÖ ®ÖÖë¤üÞÖß ÛÎú´ÖÖÓÛú ×¤ü®ÖÖÓÛú
संस्थेच्या पदाशिकाऱयांचा तपशिल

अ.क्र.
अध्यक्ष
उपाध्यक्ष
सशचव
सदस्य
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संस्थेचे भागभांडवळ, खे ळते भांडवळ,
इत्यादी बाबतची माशिती.
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संस्थेवरील सद्यस्स्थतीत असणारे कर्क, तसेच
कर्कत परत फेडीचे प्रमाण
संस्थेचे शनयशमत लेखापशरक्षण केले र्ाते का
? असल्यास मागील 3 वर्षाच्या लेखापशरक्षण
अिवालाची प्रत
संस्थेतील सदस्यांवर र्ीवनावश्यक वस्तू
अशिशनयम
1955,
भारतीय
दं ड
संशिता,1860 , फौर्दारी प्रशक्रया संशिता
1973 अन्वये दोर्षारोप दाखल झालेले आिे
काय ? ककवा यापूवी शिक्षा झालेली आिे
काय ?
रास्त भाव िान्य दुकान ज्या र्ागेवर
चालशवणार आिे त ती र्ागा संस्थेच्या
मालकीची आिे (िोय/ नािी)
(संबंिीत र्ागेचा 7/12, 8अ, असेसमेंट
उतारा सादर करावा)
रास्त भाव िान्य दुकानाचे क्षेत्रफळ
रास्् भाव िान्य दुकान भाडे च्या र्ागेवर
चालशवणार असल्यास, सदर र्ागा मालकाचे
संमतीपत्र व करारनामा याबाबतची माशिती
रास्त भाव िान्य दुकान चालशवण्यात
येणाऱया र्ागेबाबत कोणत्यािी न्यायालयात
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सदस्याचे पद
नाव

शिक्षण संपकक
क्रमांक

2

13
14
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दावा दाखल ककवा र्ागेच्या मालकी
िक्काबाबत कोणत्यािी न्यायालयात दावा
दाखल अथवा प्रलंशबत आिे ककवा कसे
याबाबतची माशिती (िपथपत्रासि)
रास्त भाव िान्य दुकानासाठी शनयोशर्त
र्ागेचा सध्याचा वापर
शनयोशर्त र्ागी आग प्रशतबंिक व सुरक्षेच्या
दस्ृ टटने उपाययोर्ना करण्यात येणार
असल्याबाबतचा तपशिल

18

स्वयंसिायता गटाचे सभासदापैकी कोणी
रास्तभाव िान्य योर्नेतील प्राशिकृ त
परवानािारक िोते काय ? असल्यास
तपशिल
स्वयंसिायता गट स्थापन केलेली तारीख
स्वयंसिायता गटाचे खाते उघडलेल्या बॅकेचे
नाव व पत्ता
खाते उघडल्याची तारीख

19

बॅकेतील खाते क्रमांक

20

बॅक खात्यावर असलेली शिल्लक रक्कम
(िेवटच्या पानाच्या छायाप्रत)
प ॅनकाडक क्रमांक
स्वयंसिायता गटाचे बॅकेकडू न कर्क घे तले
असल्यास त्याबाबतचा तपशिल
स्वंयसिायता गट िा दाशरद्र रे र्षेखालील
अथवा दाशरद्रय रे र्षेवरील आिे ककवा कसे
(सोबत पुरावा सादर करावा.)
भागीदार/ मालक दुसरे एखादे प्राशिकृ त
स्वस्त िान्य दुकान चालशवतात काय ?
असल्यास प्राशिकृ त स्वस्त िान्य दुकानाचा
क्रमांक
मालकाने/भागीदाराने
प्राशिकृ त
स्वस्त
िान्याचे दुकान प्राशिकृ त शकरकोळ साखरे चे
दुकान ककवा प्राशिकृ त गव्िाचे शकरकोळ
शवक्रीचे दुकान यासाठी पूवी आवेदन केले
िोते काय ? असल्यास त्याची शनवड का
झाली नािी.
मालक, त्यांचे नातेवाईक ककवा त्यांच्या
कुटुं बातील कोणतीिी व्यक्ती ककवा भागीदार
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27

सध्याच्या वैिाशनक शििावाटपा खालील
मिानगर पाशलकेच्या /नगर पाशलकेच्या/
ककवा त्या ग्रामपंचायत िशददत कोणत्यािी
स्वस्त िान्य शवतरणाखालील एका अथवा
अशिक प्राशिकृ त स्वस्त िान्य दुकानात
शितसंबंि असलेला भागीदार आिे त / िोते
काय ? व त्यांनी आता स्वस्त िान्य दुकान
चालशवण्यात येते काय ? असल्यास त्याचा
क्रमांक
मालकास अथवा त्याच्या भागीदारास सध्या
चालू असलेल्या इतर कोणत्यािी प्राशिकृ त
स्वस्त िान्य दुकानापासून मोबदला शमळतो
काय ?

4
आवेदक संस्था नसून व्यक्ती असल्यास
1
2

आवेदकाचे नाव
आवेदकाचा पत्ता

3
4

कुटुं बातील घटकांची संख्या
कुटु बांतील कािी व्यकती नोकरी ककवा अन्य
व्यवसाय करीत असल्यास अिा सवक
व्यक्तीपैकी (कुटुं बप्रमुख िरुन) प्रत्येकाचे
माशसक उत्पन्न व ते ज्या सािनाने शमळशवले
र्ाते त्या सािनाची रुपरे र्षा अिा तऱिे ने सवक
कुटुं बाचे शमळू न एकंदर माशसक उत्पन्न
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आवेदन व्यक्ती िी यापूवी स्वस्त िान्य दुकान
चालशवत असल्यास ती आपल्या कुटं बाचा उदर
शनवािाकरीता सवकस्वी अिा दुकानावर
अवलं बन
ू आिे काय
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नसल्यास केवळ कुटुं बाचा उदर शनवाि
चालशवण्याकरीता आवश्यक असणारे अिा
व्यक्तीचे माशसक उत्पनन व इतर प्रकारची
माशसक उत्पन्ने याचा तपशिल दयावा व त्यांची
बेरीर् िेवटी दयावी.
अर्कदार व्यक्तीवर र्ीवनावश्यक वस्तू
अशिशनयम 1955, भारतीय दं ड संशिता,1860 ,
फौर्दारी प्रशक्रया संशिता 1973 अन्वये दोर्षारोप
दाखल झालेले आिे काय ? ककवा यापूवी शिक्षा
झाले ली आिे काय ?
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†Ö¾Öê¤üÛú ØÛú¾ÖÖ †Ö¾Öê¤üÛú ÃÖÓÃ£ÖÖ ×®Ö´®Ö×»Ö×ÜÖŸÖ
Ûãúšü»µÖÖ ¯ÖÏÛúÖ¸üÖŸÖ ´ÖÖê›üŸÖÖŸÖ
(1)ÃÖã×¿Ö×õÖŸÖ ²Öê¸üÖê•ÖÝÖÖ¸ü ¾µÖŒŸÖß
(2) ´Ö×Æü»ÖÖÓ“µÖÖ ÝÖÏÖÆüÛú ÃÖÆüÛúÖ¸üß ÃÖÓÃ£ÖÖ
(3)‡ŸÖ¸ü ÝÖÏÖÆüÛú ÃÖÆüÛúÖ¸üß ÃÖÓÃ£ÖÖ
(4)´ÖÖÝÖÖÃÖ¾ÖÝÖáµÖ ¾µÖŒŸÖß
†®ÖãÃÖæ×“ÖŸÖ •ÖÖŸÖß ¾Ö †®ÖæÃÖã×“ÖŸÖ •Ö´ÖÖŸÖß
(5) Ã¾ÖÖÓŸÖ¡ÖÃÖî×®ÖÛú
(6)´ÖÖ•Öß ÃÖî×®ÖÛú (µÖã¬¤üÖ´Ö¬µÖê ÛúÖ´Öß
†Ö»Öê»µÖÖ“Öß ×¾Ö¬Ö¾ÖÖ ¯ÖŸ®Öß ,´Öã»ÖÝÖÖ †£Ö¾ÖÖ
»ÖÝ®Ö ®Ö —ÖÖ»Öê»Öß ´Öã»ÖÝÖß µÖÖ´Ö¬µÖê ´ÖÖê›üŸÖÖŸÖ)
(7)¿ÖÖ×¸ü¸üß¥üÂ™üµÖÖ †¯ÖÓÝÖ ¾µÖŒŸÖß
(8)¯ÖÏÛú»¯ÖÝÖÏÃŸÖ ¾µÖŒŸÖß
(9)ˆ¯Ö¸üÖê»»Öê×ÜÖŸÖ ÛúÖêÞÖŸµÖÖÆüß ¯ÖÏÛú¸üÖŸÖ ®Ö
´ÖÖê›üÞÖÖ-µÖÖ ‡ŸÖ¸ü ÃÖ¾ÖÔ ¾µÖŒŸÖß
×™ü¯Ö- ÃÖÓ²Ö×¬ÖŸÖ ²ÖÖ²ÖŸÖ †Ö¯ÖÞÖÖÛú›êü †ÃÖ»Öê»ÖÖ
¯Öã¸üÖ¾ÖÖ ÃÖÖ¤ü¸ü Ûú¸üÖ¾ÖÖ.
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आवेदक व्यक्ती वा संस्था यांनी शदनांक 15
र्ानेवारी 1977 नंतर मिाराटर राज्यात कोठे िी
दुसऱया एखादया वा अनेक स्वस्त िान्य
दुकानाकरीता अर्क केला आिे काय ? असा
अर्क ककवा अनेक अर्क असल्यास त्याचा
समग्र तपशिल दयावा.
आवेदक कोणत्यािी संघटीत संस्थेचा सदस्य
आिे काय ? असल्यास त्या संघटीत संस्थेचे
नाव व सदस्य क्रमांक नसल्यास कोणत्या
संस्थेचे सभासद िोऊ इस्च्छता ?
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अर्जासोबत आवश्यक असणारी कागदपत्रे .
1
2

3

संस्थेच्या समक्ष प्राशिकारी यांचेकडील नोंदणी
प्रमाणपत्र (साक्षांशकत प्रत)
संस्थेचे ब ॅक बल
ॅ े न्स बाबत (पशिल्या व िेवटच्या
पानाची साक्षांशकत प्रत तसेच खाते कायास्न्वत
असल्याबाबत ब ॅकेचे पत्र)
बक
ॅ े चे नाव

4
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खाते क्रमांक
स्वयंसिायता बचत गटाच्या सभासदांची अ.क्र.
िैक्षशणक पात्रता दिकशवणारा पुरावा
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स्वयंसिायता बचत गटाचे सभासद दाशरद्रय
रे र्षेखाली असल्याचा पुरावा
दुकानासाठी शनयोर्ीत र्ागेचा 7/12 उतारा,8अ
चा उतारा, असेसमेंट उतारा
भाडयाने र्ागा उपलब्ि असल्यास, संबंिीत
र्ागेचे मालक यांचा व अर्कदार यांच्यामिील
भाडे करारपत्र तसेच र्ागामालकाचे संमत्तीपत्र
संस्थेचे सवक पदाशिकारी यांचेवर कोणत्यािी
प्रकारचे दोर्षारोप दाखल तसेच कर्क
नसल्याबाबतचे प्रशतज्ञापत्र
मागील 3 वर्षाचे ले खा पशरक्षणाबाबतचे
कागदोपत्री पुरावे.
र्ागेसंदभात कोणत्यािी न्यायलयात दावा
दाखल नसल्याबाबत तसेच र्ागेबाबत मालकी
िक्काबाबत वाद सुरु नसल्याबाबतचे प्रशतज्ञापत्र
स्वयंसिायता गटाने/ सभासदाने बक
ॅ े कडू न कर्क
घे तले असल्यास सदर कर्क िप्ते परत
फेडण्याबाबतचा सद्यस्स्थतीचा पुरावा (बक
ॅ े चा
कर्क व कर्क फेडीबाबतचा दाखला.)
संस्थेच्या नावाने ब ॅक खात्याचे प ॅनकाडक ची
छायाप्रत
इतर वैशिटटपूणक कामाबाबतचा अिवाल व
त्याबाबतचा पुरावा( राटरीय, राज्यस्तरीय,
प्रादे शिक स्तरावरील प्रदिकनामध्ये सिभाग व
इतर िासकीय योर्नेमिील सिभाग) िासकीय
/ शनमिासकीय योर्नेमिील सिभाग बाबत
संबंिीत शर्ल्िास्तरीय अशिकाऱयंचे प्रमाणपत्र
(कोणता पुरावा प्रमाणपत्र ते नमूद करावे.
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सदस्याचे
नाव

पद

िैक्षशणक पात्रतेचा
पुरावा

अन्य र्ोडले ले कागदपत्रे कोणती त्याबाबतचा
पुरावे
मी, श्री.--------------------------------------------------------------- या अर्ाव्दारे असे र्ाशिर करतो

की, वर शदले ली स्वयसिायता गटाची/बचत गटाची माशिती िी आमच्या माशितीप्रमाणे खरी व बरोबर आिे . त्या

7
अन्वये आमच्या स्वयंसिायता गटास र्ीवनावश्यक वस्तू अशिशनयम 1955 कलम 3 अंतगकत ग्रामीण मिाराटर
अनुसशू चत वस्तू शकरकोळ अनुज्ञप्ती आदे ि 1975 चे आदे िअंतगकत रास्त भाव िान्य दुकान परवाना शमळणेसाठी
शदनांक

/

/2020 रोर्ी या र्ाशिरनाम्यानुसार प्रस्तूत अर्क करत आिोत.

रास्त भाव िान्य दुकान परवाना शमळाल्यास तो आमच्या स्वयंसिाय्यता गटामाफकत चालशवण्यात येईल.
इतर कोणास चालशवणेस दे ण्यात येणार नािी. तसेच र्ीवनावश्यक वस्तू अशिशनयम 1955 व त्याअंतगकत संबंिीत
शनयंत्रण आदे िातील सवक तरतूदी आमच्यावर बंिनकारक राितील आशण त्यातील तरतूदी तसेच सवक िासकीय
प्रचशलत शनयमांचे काटे कोरपणे पालन करण्यात येतील.
वरीलपैकी कोणतीिी माशिती खोटी/ चुकीची आढळल्यास सदर अर्ाव्दारे मंर्रू झाले ला परवाना रदद
करण्यात येईल याची आम्िाला र्ाणीव आिे .
अर्क सादर केल्याचा शदनांक

/

/2020
अर्कदाराचे नाव व स्वाक्षरी

अध्यक्ष

सशचव

------------------------

---------------

(नाव-

)

(नाव-

स्वयं सिायता गटाचे नाव-----------------------------------------------------------गावाचे नाव---------------------------------------------------------------------------तालुक्याचे नाव---------------------------------------------------------------------------

)

