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शासन वनणशय :- 

                     संदभाधीन शासन वनणशय क्र. 1 अन्वये वधैमापन शास्त्र यंत्रणेव्दारे उत्पादक, दुरुस्तक विलर यानंा 
वदल्या जाणाऱ्या नवीन परवान्याबाबत, परवान्यांच े नुतनीकरण तसेच दुरुस्तक यांच े दुरुस्ती आकार ठरववणे व 
तद्नुषंगाने सवशकंष धोरण ठरववण्याबाबत सवमती वनयकु्ती करण्यात आली होती. सदर सवमतीने शासनास अहवाल 
सादर केला असून सदर अहवालास अनुसरुन परवाना नुतनीकरण धोरण ठरवावयाच्या अनुषंगाने  खालीलप्रमाणे 
मागशदशशक सूचना/कायशप्रणाली वधै मापन शास्त्र,अवधवनयम 2009 व्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अवधकाराचंा वापर 
करुन वनयंत्रक वधै मापन शास्त्र, महाराष्ट्र राज्य यांना वजन माप उत्पादक/ववके्रता/दुरुस्त्क यांना परवाना देणे/ 
परवान्याच ेनुतनीकरण करणे/परवान्यामध्ये फेरफार करणे याबाबत संदभातील यापवूीची पावरत केलेली पवरपत्रके 
अवधक्रवमत करुन खालीलप्रमाणे मागशदशशक तत्व ेव कायशपद्धती याद्वारे जारी करीत आहे.  सदर मागशदशशक सूचनाचं े
व कायशपद्धतीच े वधै मापन शास्त्र,अवधवनयम 2009 व त्याखालील सवश वनयमांसह यासंदभातील सवांनी पालन 
कराव.े   

I. उत्पादक/ दुरुस्त्क / ववके्रता यांना परवाना देणे-   
             अन्न,् नागरी परुवठा व ग्राहक संरक्षण ववभागाची अवधसचूना क्र.वमैायं-2010/410/प्र.क्र.175/(भाग-
2)/ग्रास-ं4 वद.18 जून, 2011 नुसार  ववववध वधै मापन शास्त्र अवधका-यांना वजन वा मापांचे उत्पादक/ दुरुस्त्क / 
ववके्रता  यांना परवाना देणे /त्याच ेनुतनीकरण करणे  /त्यामध्ये फेरबदल करणे याबाबतचे अवधकार प्रदान करण्यात 
आलेले आहेत.   

1.सवश उत्पादक/दुरुस्त्क / ववके्रता  यांनी नववन परवान्यासाठी अनुक्रमे अनुसूची १, २, ३ मधील 
कागदपत्रांसह या यंत्रणेच्या संकेतस्थळावर ऑनलाईन अजश सादर करावते.   
2. सदर अजश संकेतस््ळावर यशस्वीवरत्या अपलोि झाल्यानंतर तो संगणकीय सोित पध्दतीने तो 
कोणत्याही वधै मापन शास्त्र ्अवधका-यास अन्वषेनाथश वगश करण्यात येईल.   
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3. अन्वषेण अवधका-याच्या छाननीनंतर सदर अजश स्वयंपणूश असल्याच े आढळून आल्यास सदर 
अवधकारी संबधंीत अजशदारास अजामध्ये नमूद केलेल्या जागेस प्रत्यक्ष  भेट देण्याच्या    वदनांकाबाबत 
कळववल.  तथापी, अजशदाराने आवश्यक  कागदपत्रांपकैी एखादे कागदपत्र  प्रत्यक्षात अपलोि केले 
नसल्याच ेआढळून आल्यास अन्वषेण अवधकारी अजशदारास याबाबतची पतूशता करण्याबाबत कळवले.   
4. अजशदाराने सदर आवश्यक कागदपत्र ेतात्काळ अपलोि करावीत.   सदर कागदपत्र ेअपलोि 
झाल्याची खात्री झाल्यानंतर अन्वषेण अवधकारी संबधंीत अजशदारास अजामध्ये नमूद केलेल्या जागेस 
प्रत्यक्ष  भेट देण्याच्या  वदनांकाबाबत कळववल. 
5. वधै मापन शास्त्र अवधकारी अन्वषेण करतेवळेेस उत्पादक/दुरुस्त्क / ववके्रता  यांनी नववन 
परवान्यासाठी अनुक्रमे अनुसचूी 4, 5, 6 मध्ये नमूद कागदपत्रांच्या सूचीनुसार प्रत्यक्ष कागदपत्रांची 
तपासणी करेल.  
6. सखोल तपासणी व अन्वषेण केल्यानंतर तपासणी अवधकारी याबाबतचा अहवाल पढुील २ 
कायालयीन वदवसांत अपलोि करेल.   
7. तपासणी अवधका-याचा अहवाल ववचारात घेतल्यानंतर अजशदार सवश बाबींची पतुशता करत आहे 
असा वनष्ट्कषश  परवाना अवधका-याने काढल्यास अजशदाराचा  अजश परवाना देण्यासाठी ववचारात 
घेईल आवण वनयमात ववहीत केलेले परवाना शुल्क शासन जमा करंण्याबाबत कळवले. 

               परंत,ु फक्त दुरुस्तक परवान्यासाठी अजश असल्यास, वनयंत्रक वळेोवळेी वववनदीष्ट्ट करतील 
अशी तांवत्रक क्षमता चाचणी  अजशदारास द्यावी लागेल. सदर तांवत्रक क्षमता चाचणी यशस्वीरीत्या 
पणूश केल्यास परवाना अवधकारी अजशदारास वनयमात ववहीत केलेल्या अनामत रकमेसह परवाना 
शुल्क शासन जमा करंण्याबाबत कळवले. 

          उत्पादक नसलेल्यांच े दुरुस्तक परवाने मंजूर करताना परवानाधारकाची अथवा त्यांचकेिील 
तांवत्रक अहशता प्राप्त कमशचाऱ्यांची  तांवत्रक क्षमता चाचणी घेण्यात यावी. सदरहू चाचणी ही लेखी व 
प्रात्यवक्षक अशा दोन्ही स्वरुपात घेण्यात यावी. सदरहू तांवत्रक क्षमता चाचणीबाबतचा आराखिा व 
रुपरेषा याबाबत वनयंत्रक, वधैमापन शास्त्र हे वनणशय घेतील. सदरची चाचणी यशस्वीवरत्या पणूश 
केल्यानंतरच परवाना मंजूरीबाबत संबवंधत प्रावधकृत अवधकाऱ्यांनी वनणशय घ्यावा.  
8. परवाना शुल्क जमाकेल्याबाबतची सुचना प्राप्त झाल्यानंतर परवाना अवधकारी परवाना जारी 
करेल व तो संकेतस्थळावर उपलब्ध होण्यासाठी अपलोि करेल. 
9. एका ककवा अनेक बाबींच्या पतुशतेअभावी परवाना नाकारण्यात आल्यास कारणासह याबाबतचा 
वनणशय अजशदारास कळवले. 
10. परवाना वदल्याबाबतची  सुचना मावहती व कायालयीन अवभलेखासाठी संबवधत वधै मापन शास्त्र 
अवधका-यास देण्यात येईल. 
11. वळेोवळेी ववहीत कालावधीत परवाना देण्याची प्रक्रीया पणूश केली जाईल याबाबत परवाना 
अवधकारी खातरजमा करेल. 

 II . परवान्यांच ेनुतनीकरण. 
1. सवश उत्पादक/दुरुस्तक / ववके्रता  यांच्या परवाना नुतनीकरणांच ेअजश अनुक्रमे अनुसचूी ७, ८, ९ 
मधील कागदपत्रांसह या यंत्रणेच्या संकेतस्थळावर ऑनलाईन सादर करावते.   
2. सदर अजश संकेतस््ळावर यशस्वीवरत्या अपलोि झाल्यानंतर तो संगणकीय सोित पध्दतीने तो 
कोणत्याही वधै मापन शास्त्र ्अवधका-यास अन्वषेनाथश वगश करण्यात येईल.   



शासन वनणशय क्रमांकः वैमाशा-2015/966/प्र.क्र.228/ग्रा.सं.-3 

 

पृष्ट्ठ 5 पैकी 3  
 

3. अन्वषेण अवधका-याच्या छाननीनंतर सदर अजश स्वयंपणूश असल्याच े आढळून आल्यास सदर 
अवधकारी          संबधंीत अजशदारास अजामध्ये नमूद केलेल्या जागेस प्रत्यक्ष  भेट देण्याच्या   वदनांकाबाबत 
कळवले.  
तथापी, अजशदाराने आवश्यक  कागदपत्रांपकैी एखादे कागदपत्र  प्रत्यक्षात अपलोि केले नसल्याच े
आढळून आल्यास अन्वषेण अवधकारी अजशदारास याबाबतची पतूशता करण्याबाबत कळवले.   
4. अजशदाराने सदर आवश्यक कागदपत्र े तात्काळ अपलोि करावीत.  सदर कागदपत्र े अपलोि 
झाल्याची खात्री झाल्यानंतर अन्वषेण अवधकारी संबधंीत अजशदारास अजामध्ये नमदू केलेल्या जागेस 
प्रत्यक्ष  भेट देण्याच्या  वदनांकाबाबत कळववल. 
5. वधै मापन शास्त्र अवधकारी अन्वषेण करतेवळेेस उत्पादक/दुरुस्त्क / ववके्रता  यांनी परवाना 
नुतनीकरणासाठी अनुक्रमे अनुसचूी 10, 11, 12 मध्ये नमूद कागदपत्रांच्या सूचीनुसार प्रत्यक्ष 
कागदपत्रांची तपासणी करेल.  
6. सखोल तपासणी व अन्वषेण केल्यानंतर तपासणी अवधकारी याबाबतचा अहवाल पढुील २ 
कायालयीन वदवसांत अपलोि करेल.   
7. तपासणी अवधका-याचा अहवाल ववचारात घेतल्यानंतर अजशदार सवश बाबींची पतुशता करत आहे 
असा वनष्ट्कषश  परवाना अवधका-याने काढल्यास  अजशदाराचा परवाना नुतनीकरण करण्यासाठी ववचारात 
घेईल आवण वनयमात ववहीत केलेले परवाना शुल्क शासन जमा करंण्याबाबत कळववल. 
8. परवाना शुल्क जमाकेल्याबाबतची सुचना प्राप्त झाल्यानंतर परवाना अवधकारी परवान्याच े 
नुतनीकरन करेल व तो संकेतस्थळावर उपलब्ध होण्यासाठी अपलोि करेल. 
9. एका ककवा अनेक बाबींच्या पतुशतेअभावी परवाना नुतनीकरण नाकारण्यात आल्यास कारणासह 
याबाबतचा वनणशय अजशदारास कळववल. 
10. परवाना नुतनीकरण  केल्याबाबतची  सुचना मावहती व कायालयीन अवभलेखासाठी संबवधत वधै 
मापन शास्त्र अवधका-यास देण्यात येईल. 
11. वळेोवळेी ववहीत कालावधीत परवाना नुतनीकरणाची प्रक्रीया पणूश केली जाईल याबाबत सक्षम 
परवाना नुतनीकरण अवधकारी खातरजमा करेल. 
III - परवाना नुतनीकरणाचा कालावधी - 
 परवाना नुतनीकरणास पात्र असलले े सवश वजन वा माप यांच े उत्पादक, ववके्रते  यांचे परवाने त्याचं े
मागणीनुसार सलग  कमाल 5 वषापयंत खालील अटींच्या अवधन राहून नुतनीकरण करण्यात यावते. 
तसेच दुरुस्तक याचंे परवाने  3 वषापयंत खालील अटींच्या अधीन राहून नुतनीकरण करण्यात याव.े 
अपवादात्मक पवरस्स्थतीत सक्षम प्रावधकाऱ्याने वरीष्ट्ठ प्रावधकाऱ्यांच्या मान्यतेने वरील कालावधीच्या वाढीव 
कालावधीसाठी वनणशय घ्यावा. 
अ) ज्या परवानाधारकांची जागा स्वत:च्या मालकीची आहे अशा परवानाधारकांच े परवाने मागणी 
केलेस कमाल 5 वषापयंत नुतनीकरण करण्यात यावते. 
 ब) ज्या परवानाधारकाची जागा लीज/वलव्ह लायसन्स/भािे तत्वावर आहे अशा जागेबाबत सदर 
जागेच्या करारपत्र/वलज वििची ववधीग्राह्यता जोपयंत आहे त्या कालावधीपयंतच परवान्याचे नुतनीकरण 
करण्यात याव.े 
क) जर परवाना नुतनीकरण कालावधीमध्ये जागेबाबतची वधैता संपत असेल तर सदर परवाना 
संस्थवगत राहील व वधैतेची मुदतवाढ करुन घेतल्यास ककवा जागेबाबत आवश्यक ते फेरफार 
परवान्यामध्ये करुन घेतल्यानंतर सदरचा परवाना पनु्हा कायशरत करण्यात यावा. 



शासन वनणशय क्रमांकः वैमाशा-2015/966/प्र.क्र.228/ग्रा.सं.-3 

 

पृष्ट्ठ 5 पैकी 4  
 

ि) दुरुस्तकांच े परवाना नुतनीकरण करताना परवानाधारकाची अथवा त्याच्याकिे असणाऱ्या 
तांवत्रक कमशचाऱ्याची तांवत्रक अहशता असल्याच ेखात्री करुन नुतनीकरण कराव.े             
        नुतनीकरण कालावधीत  संबवंधत परवानाधारकाचं्या आस्थापनेची आवश्यकतेनुसार तपासणी 
करण्यात यावी. 
           परवाने जरी कमाल 5 वषाकवरता नुतनीकरण करण्यात येत असले तरी ज्या - त्या वषीच्या 
शासन वनणशयाप्रमाणे लागू होणारे सधुारीत परवाना नुतनीकरण शुल्क परवानाधारकास फरकासह भराव े
लागेल. 
 

IV.    परवान्यांमध्ये फेरफार - 

१. उत्पादक/दुरुस्त्क / ववके्रता  यांच्या परवान्यामध्ये फेरफार करण्याबाबतचा  अजश अनुक्रमे अनुसूची 
13,14,15 मधील कागदपत्रासंह या यंत्रणेच्या संकेतस्थळावर ऑनलाईन सादर करावते. 
   

२. सदर अजश संकेतस््ळावर यशस्वीवरत्या अपलोि झाल्यानंतर तो संगणकीय सोित पध्दतीने तो 
कोणत्याही वधै मापन शास्त्र ्अवधका-यास अन्वषेनाथश वगश करण्यात येईल.   
 

 

३. अन्वषेण अवधका-याच्या छाननीनंतर सदर अजश स्वयंपणूश असल्याच े आढळून आल्यास सदर 
अवधकारी संबधंीत अजशदारास अजामध्ये नमूद केलेल्या जागेस प्रत्यक्ष  भेट देण्याच्या    
वदनांकाबाबत कळववले.  तथापी, अजशदाराने आवश्यक  कागदपत्रांपैकी एखादे कागदपत्र  प्रत्यक्षात 
अपलोि केले नसल्याच े आढळून आल्यास अन्वषेण अवधकारी अजशदारास याबाबतची पतूशता 
करण्याबाबत कळवले.   
 

४. अजशदाराने सदर आवश्यक कागदपत्र े तात्काळ अपलोि करावीत.  सदर कागदपत्रे अपलोि 
झाल्याची खात्री झाल्यानंतर अन्वषेण अवधकारी संबधंीत अजशदारास अजामध्ये नमूद केलेल्या 
जागेस प्रत्यक्ष  भेट देण्याच्या  वदनांकाबाबत कळववल 
 
 

५. वधै मापन शास्त्र अवधकारी अन्वषेण करतेवळेेस उत्पादक/दुरुस्त्क / ववके्रता  यांनी परवान्यामधील 
फेरफारासाठी अनुक्रमे अनुसूची 16, 17, 18 मध्ये नमूद कागदपत्रांच्या सूचीनुसार प्रत्यक्ष 
कागदपत्रांची तपासणी करेल.  
 

६. सखोल तपासणी व अन्वषेण केल्यानंतर तपासणी अवधकारी याबाबतचा अहवाल पढुील २ 
कायालयीन वदवसांत अपलोि करेल.   

 

७. तपासणी अवधका-याचा अहवाल ववचारात घेतल्यानंतर अजशदार सवश बाबींची पतुशता करत आहे असा 
वनष्ट्कशश  परवाना अवधका-याने काढल्यास अजशदाराच्या  परवान्यामधील फेरफार ववचारात घेईल 
आवण वनयमात ववहीत केलेले फेरफार शुल्क शासन जमा करंण्याबाबत कळववल. 

 

८. फेरफार शुल्क जमाकेल्याबाबतची सुचना प्राप्त झाल्यानंतर परवाना अवधकारी परवान्यामध्ये  फेरफार 
करेल व तो संकेतस्थळावर उपलब्ध होण्यासाठी अपलोि करेल. 
9.एका ककवा अनेक बाबींच्या पतुशतेअभावी परवान्यामधील फेरफार नाकारण्यात आल्यास कारणासह 
याबाबतचा वनणशय सक्षम प्रावधकारी अजशदारास कळवले. 
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10.परवान्यामध्ये  फेरफार केल्याबाबतची  सुचना मावहती व कायालयीन अवभलेखासाठी संबवधत वधै 
मापन शास्त्र अवधका-यास देण्यात येईल. 
11. वळेोवळेी ववहीत कालावधीत परवाना फेरफारची प्रक्रीया पणूश केली जाईल याबाबत सक्षम परवाना 

अवधकारी खातरजमा करेल. 
 

             सदर शासन पवरपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in  या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा साकेंताकं                                                     
201801111201299106 असा आहे.हा शासन आदेश विजीटल स्वाक्षरीने साक्षांवकत करुन 
काढण्यात येत आहे. 

 
 

                         महाराष्ट्राच ेराज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
 
 
 

                                  (महेश पाठक ) 
                                प्रधान सवचव, महाराष्ट्र शासन 
 

प्रवत, 
1) महालेखापाल-1, (लेखा व अनुज्ञेयता), मंुबई. 
2) महालेखापाल-1, (लेखा व परीक्षा), मंुबई. 
3) वनयंत्रक, वधैमापन शास्त्र, मंुबई.  
4) अवधदान व लेखा अवधकारी, मंुबई. 
5) वनवासी लेखा परीक्षा अवधकारी, मंुबई.     
6) ववत्तीय सल्लागार व उप सवचव, अन्न, नागरी परुवठा व ग्राहक संरक्षण ववभाग, मंुबई.  
7) वनविनस्ती, (ग्रा.स.ं-3). 

 

 

Mahesh 
Dinkar Pathak

Digitally signed by Mahesh Dinkar Pathak 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Food,Civil 
Supplies And Consumer Protection Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=e9535c95dc1a6714290a6a1e084b3bb4cc266f7
37f88ea4b79e3f83c4a7ca12d, cn=Mahesh Dinkar Pathak 
Date: 2018.01.19 17:23:24 +05'30'
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अनुसूची - 1  

नविन उत्पादक परिान्यासाठी आिश्यक स्िसाक्ाांकीत कागदपत्ाांची यादी 

१) कारखाना नोंदणी प्रमाणपत् / दुकाने ि आस्थापना अविवनयमानुसार नोंदणी प्रमाणपत् / 
ग्रामपांचायतीच ेना-हरकत प्रमाणपत् 

२) मालकाच ेनाांिाबाबत अविकृत दस्तऐिज/नोंदणीकृत भागीदारी करारनामा / सांचालकाांच्या  

नािाच्या यादीसह मेमोरॅंडम ऑफ असोवसएशन आवण अर्टीकल्स ऑफ असोवसएशनची प्रत. 

३) जागेच्या मालकीबाबतची कागदपत्े/नोंदणीकृत भाडे अथिा वलज करारनामा प्रत आवण जागा 
मालकाच ेना-हरकत प्रमाणपत्/जागा कुरु्टांबातील सदस्याांची असल्यास अशा सदस्याांच ेना-हरकत 
प्रमाणपत्.   

४) मान्यता प्राप्त प्रवतमानाच ेप्रमाणपत्. 
५) यांत्सामुग्री, अिजारे ि उपसािने याांची यादी.  
६) पॅनकाडड 
७) व्यिसायकर नोंदणी प्रमाणपत्, 
८) अहडता प्राप्त व्यक्तींची यादी 
९) शैक्वणक पात्ते बाबतची अजडदाराची/अहडता िारण करणा-या व्यक्तीची अहडता प्रमाणपत्े 
१०) चाचणी िजन िा माप याांच ेपडताळणी प्रमाणपत्. 
११) अजडदाराच्या विरुद््घ न्यायालयात आवण/ ककिा पोलीस स्रे्टशनमध्ये  गुन्हा प्रलांवबत आहे ककिा कस े

याबाबतच ेस्ियांघोषणापत् 
१२) अजडदाराने ििै मापन शास्त्र अविवनयम, 2009 ि त्या अांतगडत वनयमाांचा भांग केला आहे ककिा कस े

याबाबतच ेस्ियांघोषणापत्  
१३) अलीकडील विद्युत देयकाची प्रत 
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अनुसूची- २  

नविन दुरुस्ती परिान्यासाठी आिश्यक स्िसाक्ाांकीत कागदपत्ाांची यादी 

१) कारखाना नोंदणी प्रमाणपत् / दुकाने ि आस्थापना अविवनयमानुसार नोंदणी प्रमाणपत् / 
ग्रामपांचायतीच ेना-हरकत प्रमाणपत् 

२) मालकाच ेनाांिाबाबत अविकृत दस्तऐिज/नोंदणीकृत भागीदारी करारनामा / सांचालकाांच्या  

नािाच्या यादीसह मेमोरॅंडम ऑफ असोवसएशन आवण अर्टीकल्स ऑफ असोवसएशनची प्रत. 

३) जागेच्या मालकीबाबतची कागदपत्े/नोंदणीकृत भाडे अथिा वलज करारनामा प्रत आवण जागा 
मालकाच ेना-हरकत प्रमाणपत्/जागा कुरु्टांबातील सदस्याांची असल्यास अशा सदस्याांच ेना-हरकत 
प्रमाणपत्.   

४) यांत्सामुग्री, अिजारे ि उपसािने याांची यादी.  
५) पॅनकाडड 
६) व्यिसायकर नोंदणी प्रमाणपत् 
७) अहडता प्राप्त व्यक्तींची यादी 
८) शैक्वणक पात्ते बाबतची अजडदाराची/अहडता िारण करणा-या व्यक्तीची अहडता प्रमाणपत्े 
९) अजडदाराच/ेअहडता िारण करणा-या व्यक्तीच ेया व्यिसायातील अनुभिाच ेप्रमाणपत् 
१०) चाचणी उपकरणाांची यादी 
११) चाचणी िजन िा माप याांच ेपडताळणी प्रमाणपत्. 
१२) उिार उसनिार िजन िा मापाची यादी 
१३) उिार उसनिार िजन िा मापाच ेपडताळणी प्रमाणपत्. 
१४) अजडदाराच्या विरुद््घ न्यायालयात आवण/ ककिा पोलीस स्रे्टशनमध्ये  गुन्हा प्रलांवबत आहे ककिा कस े

याबाबतच ेस्ियांघोषणापत् 
१५) अजडदाराने ििै मापन शास्त्र अविवनयम, 2009 ि त्या अांतगडत वनयमाांचा भांग केला आहे ककिा कस े

याबाबतच ेस्ियांघोषणापत्  
१६) अलीकडील विद्युत देयकाची प्रत 
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अनुसूची - 3. 

नविन विक्री परिान्यासाठी आिश्यक स्िसाक्ाांकीत कागदपत्ाांची यादी 

१) कारखाना नोंदणी प्रमाणपत् / दुकाने ि आस्थापना अविवनयमानुसार नोंदणी प्रमाणपत् / 
ग्रामपांचायतीच ेना-हरकत प्रमाणपत् 

२) मालकाच ेनाांिाबाबत अविकृत दस्तऐिज/नोंदणीकृत भागीदारी करारनामा / सांचालकाांच्या  

नािाच्या यादीसह मेमोरॅंडम ऑफ असोवसएशन आवण अर्टीकल्स ऑफ असोवसएशनची प्रत. 

३) जागेच्या मालकीबाबतची कागदपत्े/नोंदणीकृत भाडे अथिा वलज करारनामा प्रत आवण जागा 
मालकाच ेना-हरकत प्रमाणपत्/जागा कुरु्टांबातील सदस्याांची असल्यास अशा सदस्याांच ेना-हरकत 
प्रमाणपत्.   

४) पॅनकाडड  प्रत 

५) व्यिसायकर नोंदणी प्रमाणपत् 

६) अजडदाराच्या विरुद््घ न्यायालयीन ककिा/ आवण पोलीस स्रे्टशनकडे गुन्हा प्रलांवबत नसल्याच े     
स्ियांघोषणापत्  

७) अजडदाराने ििै मापन शास्त्र अविवनयम, 2009 ि त्या अांतगडत वनयमाांचा भांग न केल्याबाबतच े   
स्ियांघोषणापत्    

८) अलीकडील विद्युत देयकाची प्रत 
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अनुसूची -4   

नविन उत्पादक परिान्यासाठीची तपासणीसचूी   
1 अन्िषेण वदनाांक  
2 अजडदाराचा तपवशल-  

अ) सांस्थेच ेनाांि  
ब) सांस्थेचा पणूड पत्ता  
क) अजडदार अथिा सांस्थेचा दुरध्िनी आवण भ्रमण ध्िनी क्रमाांक  

 ड) सांस्थेचा  ई-मेल   
3 अन्िषेण अविका-याांने अजडदाराने एलएम-1 अजात नमुद केलेल्या जागेस भेर्ट वदली 

आहे काय 
 

४ अन्िषेण अविका-याांने अजडदाराच ेछायावचत्ाची खातरजमा केली आहे काय   
५ जागा अजडदाराच्या मालकीची / भाड्याची/ वलव्ह लायसन/ वलजिर/ कुरु्टांबातील 

सदस्याांची आहे काय 
 

६ जागा अजडदाराच्या स्िताच्या मालकीची असेल तर खरेदीखत वदनाांक / भागिारक 
प्रमाणपत् क्रमाांक 

 

७  जागा भाडेतत्िािर असल्यास- 
अ) करारनामा  ििैता कालाििी 

 

ब)  ना-हरकत प्रमाणपत् वदनाांक  
८  जागा भाडेपट्टीिर असल्यास- 

अ) करारनामा  ििैता कालाििी 
 

ब)  ना-हरकत प्रमाणपत् वदनाांक  
9  जागा वलजिर असल्यास- 

अ) नोंदणीकृत करारनामा  ििैता कालाििी/भाडेपािती क्रमाांक ि वदनाांक 
 

ब)  ना-हरकत प्रमाणपत् वदनाांक  
10 जागा कुरु्टांबातील सदस्याच्या मालकीची  असल्यास ना-हरकत प्रमाणपत् वदनाांक  
11 सांस्था स्थापना वदनाांक  
12 सांस्थेच ेस्िरुप-  

अ) मालकी - वनिासस्थानाच्या पत्यासह मालकाच ेनाांि  
 

 ब) भागीदारी-  वनिासस्थानाच्या पत्यासह भागीदाराांची नाि े  
क) कां पनी-  वनिासस्थानाच्या पत्यासह सांचालकाांची नाांि.े  

१३ आस्थापना नोंदणी -  
अ) औदयोवगक नोंदणी- नोंदणी क्रमाांक ि वदनाांक 

 

ब) दुकाने ि सांस्था अविवनयमाांतगडत नोंदणी- नोंदणी क्रमाांक ि वदनाांक  
क) आस्थापना जर ग्रामीण भागात असेल तर ग्रामपांचायतीच ेना-हरकत प्रमाणपत् 

वदनाांक 
 

14 सध्या करीत असलले्या व्यिसायाचे स्िरुप  
15 वनयोवजत उत्पादन कराियाच्या िजन िा माप याांच ेप्रकार  
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16 प्रवतमान मान्यता प्रमाणपत् तपवशल  
17 काम करणा-या/काम करण्यासाठी प्रस्तावित केलेल्या कामगाराांची नाांि े

अ) कुशल 
 

ब) अिड -कुशल  
क) अकुशल  

      ड) या विषयातील विशेषज्ञ  
18 अहडता प्राप्त व्यक्तीची नाि े  
19 अजडदाराच ेअथिा त्याच्याकडील अहडता प्राप्त व्यक्तीची शैक्वणक अहडता प्रमाणपत् 

तपासल ेआहे काय ि ते बरोबर आहे काय, असल्यास अहडता तपवशल. 
 

20 अहडता प्राप्त व्यक्तीच्या वनयुक्तीच ेपत् तपासल ेआहे काय ि ते बरोबर आहे काय  
21 िजन िा माप यािर काही अद्याक्र मुद्रा ककिा बोिवचन्ह उमर्टिाियाच ेअसल्यास, 

त्याची माहीती 
 

२२ अजडदाराने सादर केललेी यांत्सामुग्री, अिजारे ि उपसािने यादी  प्रत्यक्ात तपासली  
आहे काय ि ती बरोबर आहे काय 

 

23 अलीकडील विद्युत देयकाची प्रत तपासली आहे काय ि ती बरोबर आहे काय  
24 शासनाकडून ककिा वित्तीय सांस्थाकडून कजड घेतले/वमळाले आहे काय, असल्यास 

तपवशल 
 

25 बॅंकसड असल्यास त्याांची नाांि े  
26 उत्पादन करण्यासाठी प्रस्तावित केलेले िजन िा माप याांची राज्यात विक्री केली 

जाणार आहे की, राज्याबाहेर ककिा दोन्ही वठकाणी. 
 

27 िस्त ूसेिा कर नोंदणी प्रमाणपत् क्रमाांक  
28 पॅनकाडडची प्रत तपासली आहे का ि ती बरोबर आहे काय, असल्यास पॅन क्रमाांक  
29 अजडदाराने आयकर वििरणपत् सादर केल े आहे काय   
30 व्यिसाय कर भरणा केला  आहे काय, असल्यास पािती क्रमाांक ि वदनाांक  
31 अजडदाराने पिूी उत्पादक परिान्यासाठी अजड केला होता काय, असल्यास केव्हा ि 

त्याविषयीचा वनष्कषड  
 

3२ चाचणी िजन िा मापाचे पडताळणी प्रमाणप्रत् तपासल ेआहे काय ि ते बरोबर आहे 
काय असल्यास, पडताळणी प्रमाणप्रत् क्रमाांक, वदनाक आवण ििैता. 

 

3३  अजडदाराच्या विरुद््घ न्यायालयात आवण/ ककिा पोलीस स्रे्टशनमध्ये  गुन्हा प्रलांवबत 
आहे ककिा कस ेयाबाबतच ेस्ियांघोषणापत् सादर केले आहे काय, असल्यास 
त्याबाबतचा तपवशल 

 

3४ अजडदाराने ििै मापन शास्त्र अविवनयम, 2009 ि त्या अांतगडत वनयमाांचा भांग केला आहे 
ककिा कस ेयाबाबतच े स्ियांघोषणापत् सादर केले आहे काय, असल्यास त्याबाबतचा 
तपवशल 

 

३५ ििै मापनशास्त्र अविका-याचा शेरा / अवभप्राय    
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अनुसूची -5  

नविन दुरुस्ती परिान्यासाठीची तपासणीसूची   
1 अन्िषेण वदनाांक  
2 अजडदाराचा तपवशल-  

अ) सांस्थेच ेनाांि  
ब) सांस्थेचा पणूड पत्ता  
क) अजडदार अथिा सांस्थेचा दुरध्िनी आवण भ्रमण ध्िनी क्रमाांक  

 ड) सांस्थेचा  ई-मेल   
3 अन्िषेण अविका-याांने अजडदाराने एलआर-1 अजात नमुद केलेल्या जागेस भेर्ट वदली 

आहे काय 
 

४ अन्िषेण अविका-याांने अजडदाराच ेछायावचत्ाची खातरजमा केली आहे काय   
५ जागा अजडदाराच्या मालकीची / भाड्याची/ वलव्ह लायसन/ वलजिर/ कुरु्टांबातील 

सदस्याांची आहे काय 
 

६ जागा अजडदाराच्या स्िताच्या मालकीची असेल तर खरेदीखत वदनाांक / भागिारक 
प्रमाणपत् क्रमाांक 

 

७  जागा भाडेतत्िािर असल्यास- 
अ) करारनामा  ििैता कालाििी 

 

ब)  ना-हरकत प्रमाणपत् वदनाांक  
८  जागा वलव्ह लायसन िर असल्यास- 

अ) करारनामा  ििैता कालाििी 
 

ब)  ना-हरकत प्रमाणपत् वदनाांक  
9  जागा वलजिर असल्यास- 

अ) नोंदणीकृत करारनामा  ििैता कालाििी/भाडेपािती क्रमाांक ि वदनाांक 
 

ब)  ना-हरकत प्रमाणपत् वदनाांक  
10 जागा कुरु्टांबातील सदस्याच्या मालकीची  असल्यास ना-हरकत प्रमाणपत् वदनाांक  
11 सांस्था स्थापना वदनाांक  
12 सांस्थेच ेस्िरुप-  

अ) मालकी - वनिासस्थानाच्या पत्यासह मालकाच ेनाांि  
 

 ब) भागीदारी-  वनिासस्थानाच्या पत्यासह भागीदाराांची नाि े  
क) कां पनी-  वनिासस्थानाच्या पत्यासह सांचालकाांची नाांि.े  

१३ आस्थापना नोंदणी -  
अ) औदयोवगक नोंदणी- नोंदणी क्रमाांक ि वदनाांक 

 

ब) दुकाने ि सांस्था अविवनयमाांतगडत नोंदणी- नोंदणी क्रमाांक ि वदनाांक  
क) आस्थापना जर ग्रामीण भागात असेल तर ग्रामपांचायतीच ेना-हरकत 

प्रमाणपत् वदनाांक 
 

14 सध्याच्या व्यिसायाच ेस्िरुप  
15 दुरुस्त कराियाच ेयोवजलले्या िजन िा मापाचा प्रकार  
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16 आपण कायड करु इच्च्छणा-या क्ेत्ाच ेनाांि  
17 या व्यिसायातील पिूीचा अनुभि असल्यास, तपवशल  
18 कायडशाळेत वनयकु्त केलेल्या/कराियाच्या कारावगराांची नाांि े

अ) कुशल 
 

ब) अिड -कुशल  
क) अकुशल  

    ड)    या विषयातील तज्ञ  
19 अहडता प्राप्त व्यक्तीची नाि े  
20 अजडदाराच ेअथिा त्याच्याकडील अहडता प्राप्त व्यक्तीची शैक्वणक अहडता प्रमाणपत् ि 

अहडता िारण करणा-या व्यक्तीच ेया व्यिसायातील अनुभिाचे प्रमाणपत् तपासल ेआहे 
काय ि ते बरोबर आहे काय, असल्यास अहडता ि अनुभिाचा तपवशल.  

 

21 अहडता प्राप्त व्यक्तीच्या वनयुक्तीच ेपत् तपासल ेआहे काय ि ते बरोबर आहे काय   
22 उपलब्ि यांत्सामुग्री, अिजारे ि उपसािने याांच्या सांबवित सादर केलेला तपवशल 

प्रत्यक्ात तपासला आहे काय असल्यास तो बरोबर आहे काय 
 

23 अलीकडील विद्युत देयकाची प्रत तपासली आहे काय ि ती बरोबर आहे काय  
24 चाचणी िजन िा माप यादीप्रमाणे  प्रत्यक्ात तपासल ेआहे काय ि ते बरोबर आहे काय 

असल्यास, पडताळणी प्रमाणप्रत् क्रमाांक, वदनाक आवण ििैता. 
 

25 उिार उसनिार देण्यासाठी असलेले िजन िा माप यादीप्रमाणे  प्रत्यक्ात तपासल े
आहे काय ि ते बरोबर आहे काय असल्यास, पडताळणी प्रमाणप्रत् क्रमाांक, वदनाक 
आवण ििैता. 

 

26 िस्त ूसेिा कर नोंदणी प्रमाणपत् क्रमाांक  
27 पॅनकाडडची प्रत तपासली आहे का ि ती बरोबर आहे काय, असल्यास पॅन क्रमाांक  
28 अजडदाराने आयकर वििरणपत् सादर केल े आहे काय   
29 व्यिसाय कर भरणा केला  आहे काय, असल्यास पािती क्रमाांक ि वदनाांक  
30 अजडदाराने पिूी दुरुस्ती परिान्यासाठी अजड केला होता काय, असल्यास केव्हा ि 

त्याविषयीचा वनष्कषड  
 

31 अजडदाराच्या विरुद््घ न्यायालयात आवण/ ककिा पोलीस स्रे्टशनमध्ये  गुन्हा प्रलांवबत 
आहे ककिा कस ेयाबाबतच ेस्ियांघोषणापत् सादर केले आहे काय, असल्यास 
त्याबाबतचा तपवशल 

 

32 अजडदाराने ििै मापन शास्त्र अविवनयम, 2009 ि त्या अांतगडत वनयमाांचा भांग केला आहे 
ककिा कस ेयाबाबतच े स्ियांघोषणापत् सादर केले आहे काय, असल्यास त्याबाबतचा 
तपवशल 

 

३3 ििै मापनशास्त्र अविका-याचा शेरा / अवभप्राय    
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अनुसूची -6  

नविन विक्री परिान्यासाठीची तपासणीसूची   
1 अन्िषेण वदनाांक  
2 अजडदाराचा तपवशल-  

आ) सांस्थेच ेनाांि  
भ) सांस्थेचा पणूड पत्ता  
ख) अजडदार अथिा सांस्थेचा दुरध्िनी आवण भ्रमण ध्िनी क्रमाांक  

 ड) सांस्थेचा  ई-मेल   
3 अन्िषेण अविका-याांने अजडदाराने एलडी-1 अजात नमुद केलेल्या जागेस भेर्ट वदली 

आहे काय 
 

४ अन्िषेण अविका-याांने अजडदाराच ेछायावचत्ाची खातरजमा केली आहे काय   
५ जागा अजडदाराच्या मालकीची / भाड्याची/ वलव्ह लायसन/ वलजिर/ कुरु्टांबातील 

सदस्याांची आहे काय 
 

६ जागा अजडदाराच्या स्िताच्या मालकीची असेल तर खरेदीखत वदनाांक / भागिारक 
प्रमाणपत् क्रमाांक 

 

७  जागा भाडेतत्िािर असल्यास- 
आ) करारनामा  ििैता कालाििी 

 

ब)  ना-हरकत प्रमाणपत् वदनाांक  
८  जागा वलव्ह लायसन िर असल्यास- 

आ) करारनामा  ििैता कालाििी 
 

ब)  ना-हरकत प्रमाणपत् वदनाांक  
9  जागा वलजिर असल्यास- 

आ) नोंदणीकृत करारनामा  ििैता कालाििी/भाडेपािती क्रमाांक ि वदनाांक 
 

ब)  ना-हरकत प्रमाणपत् वदनाांक  
10 जागा कुरु्टांबातील सदस्याच्या मालकीची  असल्यास ना-हरकत प्रमाणपत् वदनाांक  
11 सांस्था स्थापना वदनाांक  
12 सांस्थेच ेस्िरुप-  

आ) मालकी - वनिासस्थानाच्या पत्यासह मालकाच ेनाांि  
 

 ब) भागीदारी-  वनिासस्थानाच्या पत्यासह भागीदाराांची नाि े  
क) कां पनी-  वनिासस्थानाच्या पत्यासह सांचालकाांची नाांि.े  

१३ आस्थापना नोंदणी -  
आ) औदयोवगक नोंदणी- नोंदणी क्रमाांक ि वदनाांक 

 

भ) दुकाने ि सांस्था अविवनयमाांतगडत नोंदणी- नोंदणी क्रमाांक ि वदनाांक  
ख) आस्थापना जर ग्रामीण भागात असेल तर ग्रामपांचायतीच ेना-हरकत 

प्रमाणपत् वदनाांक 
 

1४ विक्री कराियाच ेिजन िा मापाचा प्रिगड 
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1५ राज्याबाहेरील/देशाबाहेरील वठकाणािरुन िजन िा माप इ. ची आयात करण्याचा 
उदे्दश असल्यास, परुिठ्ाांच्या स्त्रोत, उत्पादकाच ेव्यापारवचन्ह/अद्याक्र मुद्रा आवण 
त्याांचा लायसन क्रमाांक ि  ििैता तपवशल 

 

16 िजन िा माप याांचा आयातदार असल्यास, त्याच्या नोंदणीचा तपवशल  
17 भारतात आयात केलेल्या िजन िा माप याांच्या प्रवतमानास भारत सरकारकडून 

वदलेल्या मान्यतेचा तपवशल 
 

18 अलीकडील विद्युत देयकाची प्रत तपासली आहे काय ि ती बरोबर आहे काय  
19 िस्त ूसेिा कर नोंदणी प्रमाणपत् क्रमाांक  
2० पॅनकाडडची प्रत तपासली आहे का ि ती बरोबर आहे काय, असल्यास पॅन क्रमाांक  
2१ अजडदाराने आयकर वििरणपत् सादर केल े आहे काय   
2२ व्यिसाय कर भरणा केला  आहे काय, असल्यास पािती क्रमाांक ि वदनाक  
2३ अजडदाराने पिूी विक्री परिान्यासाठी अजड केला आहे काय, असल्यास केव्हा ि 

त्याविषयीचा वनष्कषड  
 

2४ अजडदाराच्या विरुद््घ न्यायालयात आवण/ ककिा पोलीस स्रे्टशनमध्ये  गुन्हा प्रलांवबत 
आहे ककिा कस ेयाबाबतच ेस्ियांघोषणापत् सादर केले आहे काय, असल्यास 
त्याबाबतचा तपवशल 

 

25 अजडदाराने ििै मापन शास्त्र अविवनयम, 2009 ि त्या अांतगडत वनयमाांचा भांग केला आहे 
ककिा कस ेयाबाबतच े स्ियांघोषणापत् सादर केले आहे काय, असल्यास त्याबाबतचा 
तपवशल 

 

26 ििै मापनशास्त्र अविका-याचा शेरा / अवभप्राय    
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अनुसूची -7 

उत्पादक परिाना नुतणीकरणासाठी आिश्यक स्िसाक्ाांकीत कागदपत्ाांची यादी 

१) नविन/नुतणीकरण केलेल्या ििै परिान्याची प्रत.  

२) कारखाना नोंदणी प्रमाणपत् / दुकाने ि आस्थापना अविवनयमानुसार नोंदणी प्रमाणपत् / 
ग्रामपांचायतीच ेना-हरकत प्रमाणपत् 

३) मालकाच ेनाांिाबाबत अविकृत दस्तऐिज/नोंदणीकृत भागीदारी करारनामा / सांचालकाांच्या  

नािाच्या यादीसह मेमोरॅंडम ऑफ असोवसएशन आवण अर्टीकल्स ऑफ असोवसएशनची प्रत. 

४) जागेच्या मालकीबाबतची कागदपत्े/नोंदणीकृत भाडे अथिा वलज करारनामा प्रत आवण जागा 
मालकाच ेना-हरकत प्रमाणपत्/जागा कुरु्टांबातील सदस्याांची असल्यास अशा सदस्याांच ेना-हरकत 
प्रमाणपत्.   

५) चाचणी िजन िा माप याांच ेपडताळणी प्रमाणपत्. 

६) आयकर वििरणपत्ाची प्रत 

७) व्यिसाय कर भरल्याची पािती 

८) अजडदाराच ेअथिा त्याच्याकडील अहडता प्राप्त व्यक्तीच ेशैक्वणक अहडता प्रमाणपत्  

९) अजडदाराच्या विरुद््घ न्यायालयात आवण/ ककिा पोलीस स्रे्टशनमध्ये  गुन्हा प्रलांवबत आहे ककिा कस े
याबाबतच ेस्ियांघोषणापत् 

१०) अजडदाराने ििै मापन शास्त्र अविवनयम, 2009 ि त्या अांतगडत वनयमाांचा भांग केला आहे ककिा कस े
याबाबतच ेस्ियांघोषणापत्  

११) अलीकडील विद्युत देयकाची प्रत 
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अनुसूची - 8 

     दुरुस्ती परिाना नुतणीकरणासाठी आिश्यक स्िसाक्ाांकीत कागदपत्ाांची यादी 

१) नविन/नुतणीकरण केलेल्या ििै परिान्याची प्रत.  

२) कारखाना नोंदणी प्रमाणपत् / दुकाने ि आस्थापना अविवनयमानुसार नोंदणी प्रमाणपत् / 
ग्रामपांचायतीच ेना-हरकत प्रमाणपत् 

३) मालकाच ेनाांिाबाबत अविकृत दस्तऐिज/नोंदणीकृत भागीदारी करारनामा / सांचालकाांच्या  

नािाच्या यादीसह मेमोरॅंडम ऑफ असोवसएशन आवण अर्टीकल्स ऑफ असोवसएशनची प्रत. 

४) जागेच्या मालकीबाबतची कागदपत्े/नोंदणीकृत भाडे अथिा वलज करारनामा प्रत आवण जागा 
मालकाच ेना-हरकत प्रमाणपत्/जागा कुरु्टांबातील सदस्याांची असल्यास अशा सदस्याांच ेना-हरकत 
प्रमाणपत्.   

५) चाचणी िजन िा माप याांच ेपडताळणी प्रमाणपत्. 

६) उिार उसनिारीिर देण्यासाठीच्या सांचाची यादी ि त्याांच ेपडताळणी प्रमाणपत्. 

७) आयकर वििरणपत्ाची प्रत 

८) व्यिसाय कर भरल्याची पािती 

९) अजडदाराच ेअथिा त्याच्याकडील अहडता प्राप्त व्यक्तीच ेशैक्वणक अहडता प्रमाणपत्  

१०) अजडदाराच्या विरुद््घ न्यायालयात आवण/ ककिा पोलीस स्रे्टशनमध्ये  गुन्हा प्रलांवबत आहे ककिा कस े
याबाबतच ेस्ियांघोषणापत् 

११) अजडदाराने ििै मापन शास्त्र अविवनयम, 2009 ि त्या अांतगडत वनयमाांचा भांग केला आहे ककिा कस े
याबाबतच ेस्ियांघोषणापत्  

१२) अलीकडील विद्युत देयकाची प्रत 
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अनुसूची - 9 

विक्री परिाना नुतणीकरणासाठी आिश्यक स्िसाक्ाांकीत कागदपत्ाांची यादी 

१) नविन/नुतणीकरण केलेल्या ििै परिान्याची प्रत.  

२) कारखाना नोंदणी प्रमाणपत् / दुकाने ि आस्थापना अविवनयमानुसार नोंदणी प्रमाणपत् / 
ग्रामपांचायतीच ेना-हरकत प्रमाणपत् 

३) मालकाच ेनाांिाबाबत अविकृत दस्तऐिज/नोंदणीकृत भागीदारी करारनामा / सांचालकाांच्या  

नािाच्या यादीसह मेमोरॅंडम ऑफ असोवसएशन आवण अर्टीकल्स ऑफ असोवसएशनची प्रत. 

४) जागेच्या मालकीबाबतची कागदपत्े/नोंदणीकृत भाडे अथिा वलज करारनामा प्रत आवण जागा 
मालकाच ेना-हरकत प्रमाणपत्/जागा कुरु्टांबातील सदस्याांची असल्यास अशा सदस्याांच ेना-हरकत 
प्रमाणपत्.   

५) आयकर वििरणपत्ाची प्रत 

६) व्यिसाय कर भरल्याची पािती 

७) अजडदाराच्या विरुद््घ न्यायालयात आवण/ ककिा पोलीस स्रे्टशनमध्ये  गुन्हा प्रलांवबत आहे ककिा कस े
याबाबतच ेस्ियांघोषणापत् 

८) अजडदाराने ििै मापन शास्त्र अविवनयम, 2009 ि त्या अांतगडत वनयमाांचा भांग केला आहे ककिा कस े
याबाबतच ेस्ियांघोषणापत्  

९) अलीकडील विद्युत देयकाची प्रत 
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अनुसूची -10 

उत्पादक परिाना नुतनीकरणासाठीची तपासणीसचूी   
1 अन्िषेण वदनाांक  
2 अजडदाराचा तपवशल-  

अ) सांस्थेच ेनाांि  
ब) सांस्थेचा पणूड पत्ता  
क) अजडदार अथिा सांस्थेचा दुरध्िनी आवण भ्रमण ध्िनी क्रमाांक  

        ड) सांस्थेचा  ई-मेल   
3 अन्िषेण अविका-याांने अजडदाराने एलएम-2 अजात नमुद केलेल्या जागेस भेर्ट वदली 

आहे काय 
 

4 जागा अजडदाराच्या मालकीची / भाड्याची/ वलव्ह लायसन/ वलजिर/ कुरु्टांबातील 
सदस्याांची आहे काय 

 

५ जागा अजडदाराच्या स्िताच्या मालकीची असेल तर खरेदीखत वदनाांक / भागिारक 
प्रमाणपत् क्रमाांक 

 

६ 
 

 जागा भाडेतत्िािर असल्यास- 
अ) करारनामा  ििैता कालाििी 

 

      ब) ना-हरकत प्रमाणपत् वदनाांक  
 

७ 
 जागा भाडेपट्टीिर असल्यास- 

अ) करारनामा  ििैता कालाििी 
 

      ब)  ना-हरकत प्रमाणपत् वदनाांक  
 

८ 
 जागा वलजिर असल्यास- 

अ) नोंदणीकृत करारनामा  ििैता कालाििी/भाडेपािती क्रमाांक ि वदनाांक 
 

      ब)  ना-हरकत प्रमाणपत् वदनाांक  
९ जागा कुरु्टांबातील सदस्याच्या मालकीची  असल्यास ना-हरकत प्रमाणपत् वदनाांक  

1० सांस्था स्थापना वदनाांक  
1१ 

 
सांस्थेच ेस्िरुप-  

अ) मालकी - वनिासस्थानाच्या पत्यासह मालकाच ेनाांि  
 

      ब) भागीदारी-  वनिासस्थानाच्या पत्यासह भागीदाराांची नाि े  
    क) कां पनी-  वनिासस्थानाच्या पत्यासह सांचालकाांची नाांि.े  

 
१२ 

आस्थापना नोंदणी -  
आ) औदयोवगक नोंदणी- नोंदणी क्रमाांक ि वदनाांक 

 

अ) दुकाने ि सांस्था अविवनयमाांतगडत नोंदणी- नोंदणी क्रमाांक ि वदनाांक  
ब) आस्थापना जर ग्रामीण भागात असेल तर ग्रामपांचायतीच ेना-हरकत 

प्रमाणपत् वदनाांक 
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1३ उत्पादन करत असलले्या िजन िा माप याांच ेप्रकार  
14 परिाना वदल्यापासून ककिा परिान्याच्या नुतनीकरणापासनू सांस्थेच्या घर्टनेमध्ये, 

अहडता प्राप्त व्यक्ती, जागा ककिा उत्पादीत कराियाच्या िजन िा माप याांचा प्रकार  ि 
अन्य बदल करण्यात आला असल्यास त्याचा तपवशल. 

 

1५ अजडदाराने सादर केललेी यांत्सामुग्री, अिजारे ि उपसािने यादी  प्रत्यक्ात तपासली  
आहे काय ि ती बरोबर आहे काय 

 

16 अलीकडील विद्युत देयकाची प्रत तपासली आहे काय ि ती बरोबर आहे काय  
17 उत्पादन करण्यात आलेल्या िजन िा माप याांची राज्यात/ राज्याबाहेर ककिा दोन्ही 

वठकाणी केलेल्या विक्रीचा तपवशल 
 

18 मावगल 5 िषामध्ये उत्पादन ि विक्री केलेल्या िजन िा माप याांचा तपवशल  
19 िस्त ूसेिा कर नोंदणी प्रमाणपत् क्रमाांक  
2० अजडदाराने आयकर वििरणपत् सादर केल े आहे काय   
21 व्यिसाय कर भरणा केला  आहे काय, असल्यास पािती क्रमाांक ि वदनाांक  
22 परिाना वदल्यानांतर/ नुतनीकरण केल्यानांतर वनलांबीत होता ककिा कस,े असल्यास 

तपवशल 
 

23 चाचणी िजन िा मापाचे पडताळणी प्रमाणप्रत् तपासल ेआहे काय ि ते बरोबर आहे 
काय असल्यास, पडताळणी प्रमाणप्रत् क्रमाांक, वदनाक आवण ििैता. 

 

24 अजडदाराच्या विरुद््घ न्यायालयात आवण/ ककिा पोलीस स्रे्टशनमध्ये  गुन्हा प्रलांवबत 
आहे ककिा कस ेयाबाबतच ेस्ियांघोषणापत् सादर केले आहे काय, असल्यास 
त्याबाबतचा तपवशल 

 

25 अजडदाराने ििै मापन शास्त्र अविवनयम, 2009 ि त्या अांतगडत वनयमाांचा भांग केला आहे 
ककिा कस ेयाबाबतच े स्ियांघोषणापत् सादर केले आहे काय, असल्यास त्याबाबतचा 
तपवशल 

 

26 ििै मापनशास्त्र अविका-याचा शेरा / अवभप्राय    
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अनुसूची -11 

दुरुस्तक परिाना नुतनीकरणासाठीची तपासणीसचूी   
1 अन्िषेण वदनाांक  
2 अजडदाराचा तपवशल-  

अ) सांस्थेच ेनाांि  
ब) सांस्थेचा पणूड पत्ता  
क) अजडदार अथिा सांस्थेचा दुरध्िनी आवण भ्रमण ध्िनी क्रमाांक  

        ड) सांस्थेचा  ई-मेल   
3 अन्िषेण अविका-याांने अजडदाराने एलआर-2 अजात नमुद केलेल्या जागेस भेर्ट वदली 

आहे काय 
 

4 जागा अजडदाराच्या मालकीची / भाड्याची/ वलव्ह लायसन/ वलजिर/ कुरु्टांबातील 
सदस्याांची आहे काय 

 

५ जागा अजडदाराच्या स्िताच्या मालकीची असेल तर खरेदीखत वदनाांक / भागिारक 
प्रमाणपत् क्रमाांक 

 

६ 
 

 जागा भाडेतत्िािर असल्यास- 
अ) करारनामा  ििैता कालाििी 

 

       ब)  ना-हरकत प्रमाणपत् वदनाांक  
 

7 
 जागा भाडेपट्टीिर असल्यास- 

अ) करारनामा  ििैता कालाििी 
 

       ब)  ना-हरकत प्रमाणपत् वदनाांक  
 

8 
 जागा वलजिर असल्यास- 

अ) नोंदणीकृत करारनामा  ििैता कालाििी/भाडेपािती क्रमाांक ि वदनाांक 
 

       ब)  ना-हरकत प्रमाणपत् वदनाांक  
9 जागा कुरु्टांबातील सदस्याच्या मालकीची  असल्यास ना-हरकत प्रमाणपत् वदनाांक  

10 सांस्था स्थापना वदनाांक  
11 

 
सांस्थेच ेस्िरुप-  

अ) मालकी - वनिासस्थानाच्या पत्यासह मालकाच ेनाांि  
 

      ब) भागीदारी-  वनिासस्थानाच्या पत्यासह भागीदाराांची नाि े  
    क) कां पनी-  वनिासस्थानाच्या पत्यासह सांचालकाांची नाांि.े  

 
12 

आस्थापना नोंदणी -  
अ) औदयोवगक नोंदणी- नोंदणी क्रमाांक ि वदनाांक 

 

ब) दुकाने ि सांस्था अविवनयमाांतगडत नोंदणी- नोंदणी क्रमाांक ि वदनाांक  
क) आस्थापना जर ग्रामीण भागात असेल तर ग्रामपांचायतीच ेना-हरकत  
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प्रमाणपत् वदनाांक 
13 दुरुस्त करत असलले्या िजन िा माप याांचे प्रकार  
14 परिाना वदल्यापासून ककिा परिान्याच्या नुतनीकरणापासनू सांस्थेच्या घर्टनेमध्ये, 

अहडता प्राप्त व्यक्ती, जागा ककिा दुरुस्ती कराियाच्या िजन िा माप याांचा प्रकार  ि 
अन्य बदल करण्यात आला असल्यास त्याचा तपवशल. 

 

1५ अजडदाराने सादर केललेी यांत्सामुग्री, अिजारे ि उपसािने यादी  प्रत्यक्ात तपासली  
आहे काय ि ती बरोबर आहे काय 

 

16 अलीकडील विद्युत देयकाची प्रत तपासली आहे काय ि ती बरोबर आहे काय  
17 मावगल 5 िषाचा दुरुस्ती  ि मुद्राांकन याांचा तपवशल  
1८ िस्त ूसेिा कर नोंदणी प्रमाणपत् क्रमाांक  
19 अजडदाराने आयकर वििरणपत् सादर केल े आहे काय   
2० व्यिसाय कर भरणा केला  आहे काय, असल्यास पािती क्रमाांक ि वदनाांक  
2१ परिाना वदल्यानांतर/ नुतनीकरण केल्यानांतर वनलांबीत होता ककिा कस,े असल्यास 

तपवशल 
 

2२ चाचणी िजन िा माप यादीप्रमाणे  प्रत्यक्ात तपासल ेआहे काय ि ते बरोबर आहे काय 
असल्यास, पडताळणी प्रमाणप्रत् क्रमाांक, वदनाक आवण ििैता. 

 

2३ उिार उसनिार देण्यासाठी असलेले िजन िा माप यादीप्रमाणे  प्रत्यक्ात तपासल े
आहे काय ि ते बरोबर आहे काय असल्यास, पडताळणी प्रमाणप्रत् क्रमाांक, वदनाक 
आवण ििैता. 

 

24 अजडदाराच्या विरुद््घ न्यायालयात आवण/ ककिा पोलीस स्रे्टशनमध्ये  गुन्हा प्रलांवबत 
आहे ककिा कस ेयाबाबतच ेस्ियांघोषणापत् सादर केले आहे काय, असल्यास 
त्याबाबतचा तपवशल 

 

25 अजडदाराने ििै मापन शास्त्र अविवनयम, 2009 ि त्या अांतगडत वनयमाांचा भांग केला आहे 
ककिा कस ेयाबाबतच े स्ियांघोषणापत् सादर केले आहे काय, असल्यास त्याबाबतचा 
तपवशल 

 

26 ििै मापनशास्त्र अविका-याचा शेरा / अवभप्राय    
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अनुसूची -12 

विक्री परिाना नुतनीकरणासाठीची तपासणीसचूी   
1 अन्िषेण वदनाांक  
2 अजडदाराचा तपवशल-  

अ) सांस्थेच ेनाांि  
ब) सांस्थेचा पणूड पत्ता  
क) अजडदार अथिा सांस्थेचा दुरध्िनी आवण भ्रमण ध्िनी क्रमाांक  

        ड) सांस्थेचा  ई-मेल   
3 अन्िषेण अविका-याांने अजडदाराने एलडी-2 अजात नमुद केलेल्या जागेस भेर्ट वदली 

आहे काय 
 

4 जागा अजडदाराच्या मालकीची / भाड्याची/ वलव्ह लायसन/ वलजिर/ कुरु्टांबातील 
सदस्याांची आहे काय 

 

५ जागा अजडदाराच्या स्िताच्या मालकीची असेल तर खरेदीखत वदनाांक / भागिारक 
प्रमाणपत् क्रमाांक 

 

६ 
 

 जागा भाडेतत्िािर असल्यास- 
अ) करारनामा  ििैता कालाििी 

 

      ब)  ना-हरकत प्रमाणपत् वदनाांक  
 

7 
 जागा भाडेपट्टीिर असल्यास- 

अ) करारनामा  ििैता कालाििी 
 

      ब)  ना-हरकत प्रमाणपत् वदनाांक  
 

8 
 जागा वलजिर असल्यास- 

अ) नोंदणीकृत करारनामा  ििैता कालाििी/भाडेपािती क्रमाांक ि वदनाांक 
 

      ब)  ना-हरकत प्रमाणपत् वदनाांक  
9 जागा कुरु्टांबातील सदस्याच्या मालकीची  असल्यास ना-हरकत प्रमाणपत् वदनाांक  

10 सांस्था स्थापना वदनाांक  
11 

 
सांस्थेच ेस्िरुप-  

अ) मालकी - वनिासस्थानाच्या पत्यासह मालकाच ेनाांि  
 

      ब) भागीदारी-  वनिासस्थानाच्या पत्यासह भागीदाराांची नाि े  
    क) कां पनी-  वनिासस्थानाच्या पत्यासह सांचालकाांची नाांि.े  

 
१2 

आस्थापना नोंदणी -  
अ) औदयोवगक नोंदणी- नोंदणी क्रमाांक ि वदनाांक 

 

ब) दुकाने ि सांस्था अविवनयमाांतगडत नोंदणी- नोंदणी क्रमाांक ि वदनाांक  
क) आस्थापना जर ग्रामीण भागात असेल तर ग्रामपांचायतीच ेना-हरकत 

प्रमाणपत् वदनाांक 
 

13 विक्री करत असलले्या िजन िा माप याांचे प्रकार  
14 परिाना वदल्यापासून ककिा परिान्याच्या नुतनीकरणापासनू सांस्थेच्या घर्टनेमध्ये, 

अहडता प्राप्त व्यक्ती, जागा ककिा विक्री कराियाच्या िजन िा माप याांचा प्रकार  ि अन्य 
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बदल करण्यात आला असल्यास त्याचा तपवशल. 
15 अलीकडील विद्युत देयकाची प्रत तपासली आहे काय ि ती बरोबर आहे काय  
16 मावगल 5 िषातील िजन िा माप विक्रीबाबत तपवशल  
17 िस्त ूसेिा कर नोंदणी प्रमाणपत् क्रमाांक  
1८ अजडदाराने आयकर वििरणपत् सादर केल े आहे काय   
19 व्यिसाय कर भरणा केला  आहे काय, असल्यास पािती क्रमाांक ि वदनाांक  
2० परिाना वदल्यानांतर/ नुतनीकरण केल्यानांतर वनलांबीत होता ककिा कस,े असल्यास 

तपवशल 
 

2१ अजडदाराच्या विरुद््घ न्यायालयात आवण/ ककिा पोलीस स्रे्टशनमध्ये  गुन्हा प्रलांवबत 
आहे ककिा कस ेयाबाबतच ेस्ियांघोषणापत् सादर केले आहे काय, असल्यास 
त्याबाबतचा तपवशल 

 

2२ अजडदाराने ििै मापन शास्त्र अविवनयम, 2009 ि त्या अांतगडत वनयमाांचा भांग केला आहे 
ककिा कस ेयाबाबतच े स्ियांघोषणापत् सादर केले आहे काय, असल्यास त्याबाबतचा 
तपवशल 

 

2३ ििै मापनशास्त्र अविका-याचा शेरा / अवभप्राय    
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अनुसूची -13 

उत्पादक परिान्यातील फेर बदलाकरीता आिश्यक स्िप्रमावणत कागदपत् े

(1) नाितील बदल   
1. कराियाचा बदल समाविष्र्ट करुन एलएम-1 अजड 
2. ििै परिान्याची प्रत  

       ३. निीन नािाने गुमास्ता परिाना/कां पनी रवजस्र्टारकडील त्याबाबतच ेपत् 
 

(२) कायडशाळेचा पत्ता बदल 
1. कराियाचा बदल समाविष्र्ट करुन एलएम-1 अजड 
2. ििै परिान्याची प्रत  
3. जागेच्या मालकीबाबतची कागदपत्े/नोंदणीकृत भाडे अथिा वलज करारनामा प्रत आवण जागा 

मालकाच ेना-हरकत प्रमाणपत्/जागा कुरु्टांबातील सदस्याांची असल्यास अशा सदस्याांच ेना-हरकत 
प्रमाणपत्.   

(2) सांस्थेच्या स्िरुपातील बदल  
1. कराियाचा बदल समाविष्र्ट करुन एलएम-1 अजड 
2. ििै परिान्याची प्रत  
3. निीन भागीदारी करारपत् / रवजस्र्टार ऑफ कां पनीजकडून निीन सांचालकाच्या समािशेाबाबत 

अथिा वनिृत्तीबाबत प्रमाणपत्  
4. निीन भागीदार/सांचालकाच ेछायावचत् 

(4) निीन प्रकारच्या उत्पादनाचा/िजन ि मापाचा समािशे   
1. कराियाचा बदल समाविष्र्ट करुन एलएम-1 अजड 
2. ििै परिान्याची प्रत   
3. सांचालक, ििै मापन शास्त्र, निी वदल्ली याांचेकडील मान्यता प्राप्त प्रवतमानाच ेप्रमाणपत्. 
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अनुसूची -14 

दुरुस्तक परिान्यातील फेर बदलाकरीता आिश्यक स्िप्रमाणीत कागदपत् े

(१) नािातील बदल   
१. कराियाचा बदल समाविष्र्ट करुन एलआर-1 अजड 
२. ििै परिान्याची प्रत  

       ३. निीन नािाने गुमास्ता परिाना/कां पनी रवजस्र्टारकडील त्याबाबतच ेपत् 
 

(२) कायडशाळेचा पत्ता बदल 
१. कराियाचा बदल समाविष्र्ट करुन एलआर-1 अजड 
२. ििै परिान्याची प्रत  
३. जागेच्या मालकीबाबतची कागदपत्े/नोंदणीकृत भाडे अथिा वलज करारनामा प्रत आवण जागा 

मालकाच ेना-हरकत प्रमाणपत्/जागा कुरु्टांबातील सदस्याांची असल्यास अशा सदस्याांच ेना-हरकत 
प्रमाणपत्.   

(३) सांस्थेच्या स्िरुपातील बदल 
१. कराियाचा बदल समाविष्र्ट करुन एलआर-1 अजड 
२. ििै परिान्याची प्रत  
३. निीन भागीदारी करारपत् / रवजस्र्टार ऑफ कां पनीजकडून निीन सांचालकाच्या समािशेाबाबत 

अथिा वनिृत्तीबाबत प्रमाणपत्  
४. निीन भागीदार/सांचालकाच ेछायावचत् 

(4) निीन प्रकारच्या िजन ि मापाचा समािशे   
१. कराियाचा बदल समाविष्र्ट करुन एलआर-1 अजड 
२. ििै परिान्याची प्रत   
३. अहडता प्राप्त व्यक्तीची नेमणकू ि  अहडता प्रमाणपत्. 

 
(५)  कायडक्ेत्ात नविन वजल्हा ककिा प्रादेवशक विभागाचा समािशे 

१. कराियाचा बदल समाविष्र्ट करुन एलआर-1 अजड 
2. ििै परिान्याची प्रत  

             3. समािशे कराियाच्या वजल्हा ककिा प्रादेवशक विभागामध्ये दुरुस्तीकामास िाि 
असल्याबाबतच े कागदपत् 
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अनुसूची -15 

विके्रता परिान्यातील फेर बदलाकरीता आिश्यक स्िप्रमाणीत कागदपत् े

(१) नािातील बदल   
१. कराियाचा बदल समाविष्र्ट करुन एलडी-1 अजड 
२. ििै परिान्याची प्रत  

       ३. निीन नािाने गुमास्ता परिाना/कां पनी रवजस्र्टारकडील त्याबाबतच ेपत् 
 

(२)  व्यिसाय पत्ता बदल 
१. कराियाचा बदल समाविष्र्ट करुन एलडी-1 अजड 
२. ििै परिान्याची प्रत  
३. जागेच्या मालकीबाबतची कागदपत्े/नोंदणीकृत भाडे अथिा वलज करारनामा प्रत आवण जागा 

मालकाच ेना-हरकत प्रमाणपत्/जागा कुरु्टांबातील सदस्याांची असल्यास अशा सदस्याांच ेना-हरकत 
प्रमाणपत्.   
 

(३)     सांस्थेच्या स्िरुपातील बदल 

१. कराियाचा बदल समाविष्र्ट करुन एलडी-1 अजड 
२. ििै परिान्याची प्रत  
३.  निीन भागीदारी करारपत् / रवजस्र्टार ऑफ कां पनीजकडून निीन सांचालकाच्या 

समािशेाबाबत    अथिा वनिृत्तीबाबत प्रमाणपत्  
४.     निीन भागीदार/सांचालकाचे छायावचत् 
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अनुसूची -१६   

उत्पादक परिान्यातील फेरबदलासाठी तपासणीसचूी   
1 अन्िषेण वदनाांक  
२ नािातील बदलासाठी :-  

अ) ििै परिान्याची प्रत 
 

      ब) निीन नािाने गुमास्ता परिाना/ कां पनी रवजस्र्टारकडील त्याबाबतच ेपत्  
३ कायडशाळेच्या पत्त्यातील बदलाकरीता :- 

अ) ििै परिान्याची प्रत 
 

      ब) जागा अजडदाराच्या मालकीची / भाड्याची/ वलव्ह लायसन/ वलजिर/ 
कुरु्टांबातील सदस्याांची आहे काय 

 

४ जागा अजडदाराच्या स्िताच्या मालकीची असेल तर खरेदीखत वदनाांक / भागिारक 
प्रमाणपत् क्रमाांक 

 

५  जागा भाडेतत्िािर असल्यास- 
अ) करारनामा  ििैता कालाििी 

 

             ब)  ना-हरकत प्रमाणपत् वदनाांक  
६  जागा भाडेपट्टीिर असल्यास- 

अ) करारनामा  ििैता कालाििी 
 

            ब)  ना-हरकत प्रमाणपत् वदनाांक  
७  जागा वलजिर असल्यास- 

अ) नोंदणीकृत करारनामा  ििैता कालाििी/भाडेपािती क्रमाांक ि वदनाांक 
 

             ब)  ना-हरकत प्रमाणपत् वदनाांक  
८ जागा कुरु्टांबातील सदस्याच्या मालकीची  असल्यास ना-हरकत प्रमाणपत् वदनाांक  
९ सांस्थेच्या स्िरुपातील बदलाकरीता:-                                     

निीन भागीदारी करारपत्/ रवजस्र्टार ऑफ कां पनीज च ेनिीन सांचालक नेमणकू 
ककिा सांचालकाच्या वनिृत्तीविषयीच ेप्रमाणपत्  

 

      अ)भागीदारी-  वनिासस्थानाच्या पत्यासह भागीदाराांची नाि े  
    ब) कां पनी-  वनिासस्थानाच्या पत्यासह सांचालकाांची नाांि.े  

क)  निीन भागीदार/सांचालकाच ेछायावचत्ाची  खातरजमा केली आहे काय.  
1० निीन प्रकारच्या उत्पादनाचा/िजन ि माप याांच्या समािशेाकरीता :-  

सांचालक, ििै मापन शास्त्र, निी वदल्ली याांचे मान्यता प्राप्त प्रवतमानाच ेप्रमाणपत्. 
 

11 ििै मापनशास्त्र अविका-याचा शेरा / अवभप्राय    
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अनुसूची -१७ 

दुरुस्तक  परिान्यातील फेरबदलासाठी तपासणीसूची   

1 अन्िषेण वदनाांक  
२ नािातील बदल :-  

अ) ििै परिान्याची प्रत 
 

            ब) निीन नािाने गुमास्ता परिाना/ कां पनी रवजस्र्टारकडील त्याबाबतच ेपत्  
३ कायडशाळेच्या पत्त्यातील बदल :- 

अ) ििै परिान्याची प्रत 
 

            ब) जागा अजडदाराच्या मालकीची / भाड्याची/ वलव्ह लायसन/ वलजिर/ 
कुरु्टांबातील सदस्याांची आहे काय 

 

४ जागा अजडदाराच्या स्िताच्या मालकीची असेल तर खरेदीखत वदनाांक / भागिारक 
प्रमाणपत् क्रमाांक 

 

५  जागा भाडेतत्िािर असल्यास- 
अ) करारनामा  ििैता कालाििी 

 

           ब)  ना-हरकत प्रमाणपत् वदनाांक  
६  जागा भाडेपट्टीिर असल्यास- 

अ) करारनामा  ििैता कालाििी 
 

            ब)  ना-हरकत प्रमाणपत् वदनाांक  
७  जागा वलजिर असल्यास- 

अ) नोंदणीकृत करारनामा  ििैता कालाििी/भाडेपािती क्रमाांक ि वदनाांक 
 

            ब)  ना-हरकत प्रमाणपत् वदनाांक  
८ जागा कुरु्टांबातील सदस्याच्या मालकीची  असल्यास ना-हरकत प्रमाणपत् वदनाांक  
९ सांस्थेच्या स्िरुपातील बदल:-                                     

निीन भागीदारी करारपत्/ रवजस्र्टार ऑफ कां पनीज च ेनिीन सांचालक नेमणकू 
ककिा सांचालकाच्या वनिृत्तीविषयीच ेप्रमाणपत्  

 

      अ)भागीदारी-  वनिासस्थानाच्या पत्यासह भागीदाराांची नाि े  
    ब) कां पनी-  वनिासस्थानाच्या पत्यासह सांचालकाांची नाांि.े  

क) निीन भागीदार/सांचालकाचे छायावचत्ाची  खातरजमा केली आहे काय.  
1० निीन प्रकारच्या िजन ि माप याांचा समािशे  

अहडता प्राप्त व्यक्तीची नेमणकू ि  अहडता प्रमाणपत् याबाबत तपवशल 
 

11 कायडक्ेत्ात नविन वजल्हा ककिा प्रादेवशक विभागाचा समािशे- 
समािशे कराियाच्या वजल्हा ककिा प्रादेवशक विभागामध्ये दुरुस्तीकामास िाि 
असल्याबाबतच े कागदपत्ाचा तपवशल 

 

1२ ििै मापनशास्त्र अविका-याचा शेरा / अवभप्राय    
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अनुसूची -१८ 

विके्रता  परिान्यातील फेरबदलासाठी तपासणीसचूी   

1 अन्िषेण वदनाांक  
२ नािातील बदल :-  

अ) ििै परिान्याची प्रत 
 

            ब) निीन नािाने गुमास्ता परिाना/ कां पनी रवजस्र्टारकडील त्याबाबतच ेपत्  
३ व्यिसाय पत्ता बदल:- 

अ) ििै परिान्याची प्रत 
 

            ब) जागा अजडदाराच्या मालकीची / भाड्याची/ वलव्ह लायसन/ वलजिर/ 
कुरु्टांबातील सदस्याांची आहे काय 

 

४ जागा अजडदाराच्या स्िताच्या मालकीची असेल तर खरेदीखत वदनाांक / भागिारक 
प्रमाणपत् क्रमाांक 

 

५  जागा भाडेतत्िािर असल्यास- 
अ) करारनामा  ििैता कालाििी 

 

           ब)  ना-हरकत प्रमाणपत् वदनाांक  
६  जागा भाडेपट्टीिर असल्यास- 

अ) करारनामा  ििैता कालाििी 
 

            ब)  ना-हरकत प्रमाणपत् वदनाांक  
७  जागा वलजिर असल्यास- 

अ) नोंदणीकृत करारनामा  ििैता कालाििी/भाडेपािती क्रमाांक ि वदनाांक 
 

            ब)  ना-हरकत प्रमाणपत् वदनाांक  
८ जागा कुरु्टांबातील सदस्याच्या मालकीची  असल्यास ना-हरकत प्रमाणपत् वदनाांक  
९ सांस्थेच्या स्िरुपातील बदल:-                                     

निीन भागीदारी करारपत्/ रवजस्र्टार ऑफ कां पनीज च ेनिीन सांचालक नेमणकू 
ककिा सांचालकाच्या वनिृत्तीविषयीच ेप्रमाणपत्  

 

      अ)भागीदारी-  वनिासस्थानाच्या पत्यासह भागीदाराांची नाि े  
    ब) कां पनी-  वनिासस्थानाच्या पत्यासह सांचालकाांची नाांि.े  

क) निीन भागीदार/सांचालकाचे छायावचत्ाची  खातरजमा केली आहे काय.  
10 ििै मापनशास्त्र अविका-याचा शेरा / अवभप्राय    
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Annexure-1 
 

Self attested mandatory documents list for new Manufacturer license 

1. Certificate of registration of Industry/registration under Shops and Establishments 

Act/ NOC from Grampanchyat  

2. Authenticated document regarding Proprietorship /Registered partnership deed/ 

memorandum of association and articles of association along with list of directors. 

 

3. Premises -  ownership  documents/ registered rent or leave license agreement or 

lease agreement NOC from the owner / NOC of the member if the premises is 

owned by family member. 

4. Model Approval  certificate 

5. Machinery, tools and equipment  list 

6. PAN card 

7. Profession  tax  registration 

8. List of qualified persons. 

9. Educational  qualification certificate of the Applicant / qualified person 

10. Verification certificate of test weight or measure 

11. Self  declaration  about whether any   offence is  pending  against him  in  court 

and/ or  police  station 

12. Self declaration about whether the Applicant has violated any of the provisions of 

Legal Metrology Act, 2009 or rules made there under. 

13. Latest electricity bill. 
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Annexure-2 

Self attested mandatory documents list for new Repairer license 

 

1. Certificate of registration of Industry/registration under Shops and Establishments 

Act/ NOC from Grampanchyat  

2. Authenticated document regarding Proprietorship /Registered partnership deed/ 

memorandum of association and articles of association along with list of directors. 

 

3. Premises -  ownership  documents/ registered rent or leave license agreement or 

lease agreement NOC from the owner / NOC of the member if the premises is 

owned by family member. 

4. Machinery, tools and equipment  list 

5. PAN card 

6. Profession  tax  registration 

7. List of qualified persons. 

8. Educational  qualification certificate of the Applicant / qualified person 

9. Experience certificate of applicant / qualified person 

10. List of testing equipment. 

11. Verification certificate of test weight or measure 

12. List of loan articles 

13. Verification certificate of loan articles. 

14. Self  declaration  about whether any   offence is  pending  against him  in  court 

and/ or  police  station 

15. Self declaration about whether the Applicant has violated any of the provisions of 

Legal Metrology Act, 2009 or rules made there under. 

16. Latest electricity bill. 
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Annexure - 3 

Self attested mandatory documents list for new Dealer license 

1. Certificate of registration of Industry/registration under Shops and Establishments 

Act/ NOC from Grampanchyat  

2. Authenticated document regarding Proprietorship /Registered partnership deed/ 

memorandum of association and articles of association along with list of directors. 

 

3. Premises -  ownership  documents/ registered rent or leave license agreement or 

lease agreement NOC from the owner / NOC of the member if the premises is 

owned by family member. 

4. PAN card 

5. Profession  tax  registration 

6. Self  declaration  about whether any   offence is  pending  against him  in  court 

and/ or  police  station 

7. Self declaration about whether the Applicant has violated any of the provisions of 

Legal Metrology Act, 2009 or rules made there under. 

8. Latest electricity bill. 
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Annexure- 4 
Checklist for issue of new Manufacturer license 

1 Date of investigation.  

2 

Information of the Applicant  

A)  Name of the firm  

B) Complete address of the firm  

C) Landline and mobile number of the Applicant/firm  

D) e-mail of the firm  

3 
Whether the investigation officer has visited the premises at the address given 

by the Applicant in form  LM-1  
 

4 Whether the LMO verified the actual photo/photos of the Applicant  

5 

 

Whether the premises of the Applicant is owned / rented /leave licence /leased 

/ from family member  
 

 

6 

 

If the premises is owned by the Applicant himself, then date of sale deed  / share 

certificate  number  
 

7 

If the premises is rented – 

A)  Validity period of rent agreement 
 

B) Date of NOC letter.  

8 

If the premises on leave licence – 

A)  Validity period of leave licence agreement 
 

B) Date of NOC letter.  

9 

If the premises is on  lease,  

A) Validity period of registered leased agreement / date and number of rent receipt.  
 

B) Date of NOC letter.  
10 If the premises is owned by family member, date of NOC letter.  
11 Date of establishment of the Firm  

12 

Constitution  of Firm– 

A)  Proprietorship- name of the proprietor  with residential address  
 

B )  Partnership firm-  names of the partners  with residential address  

 C) Company- names of the directors with their  residential address    

13 

 
Registration of Establishment –  

A) Registration as  industry – registration  number and date 
 

 
B) Registration under Shops and Establishments Act – registration  

number and date 
 

 
C) If the unit is located within the villege panchyat area then NOC from 

that Grampanchyat – date of NOC  
 

14 Nature of business at present  

15 Types  of weight or measure  to be Manufactured  

16 The details of Model Approval certificate  
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17 

Names of the persons  employed/proposed to be employed– 

A)  Skilled 
 

B) Semi-skilled  

C) Unskilled  

D) Specialist Trained in the line  

18 Names of the qualified persons.  

19 
Whether certificate  showing educational  qualification of the  Applicant or his qualified 

person  is  verified and found correct. If yes, give qualification details.  
 

20 Whether copy of appointment letter of qualified  person  is  verified and found correct.  

21 
Details of the  monogram or trade mark  intended to be imprinted on weight or measure 

to be manufactured  
 

22 
Whether machinery, tools and equipment  list submitted by Applicant is physically 

verified and found correct 
 

23 Whether  latest electricity bill  is  verified and found correct  

24 Whether loan received from Government or Financial Institution? If yes, give details.  

25 Name of Bankers, if any  

26 
Whether the items proposed to be Manufacture, intended to be sold within the state or 

outside the state or both. 
 

27 GST registration certificate number.  

28 Whether the copy of  PAN Card  is  verified and found correct, if yes PAN number.  
29 Whether the Applicant has filed Income Tax return.  

30 Whether Profession Tax is paid, if yes details of receipt number and date.  

31 
Whether applicant had applied previously for Manufacturing licence.  If yes, details of 

the result. 
 

32 
Whether  verification  certificate of test weight or measure  is  verified and found 

correct.  If yes, verification certificate number, date and validity. 
 

33 
Whether self declaration of the Applicant about whether any offence is pending against 

him in court and/or police station is checked. If yes, details of the same. 
 

34 

Whether self declaration of Applicant as to whether he has violated any of the provisions 

of  Legal Metrology Act, 2009 and  Rules made there under is checked.  If yes, details of 

the same. 

 

35 Remarks and recommendations of the LMO  
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Annexure- 5 
Checklist for issue of new Manufacturer license 

1 Date of investigation.  

2 

Information of the Applicant  

A)  Name of the firm  

B) Complete address of the firm  

C) Landline and mobile number of the Applicant/firm  

D) e-mail of the firm  

3 
Whether the investigation officer has visited the premises at the address given 

by the Applicant in form  LR-1  
 

4 Whether the LMO verified the actual photo/photos of the Applicant  

5 

 

Whether the premises of the Applicant is owned / rented /leave licence /leased 

/ from family member  
 

 

6 

 

If the premises is owned by the Applicant himself, then date of sale deed  / share 

certificate  number  
 

7 

If the premises is rented – 

A)  Validity period of rent agreement 
 

B) Date of NOC letter.  

8 

If the premises on leave licence – 

A)  Validity period of leave licence agreement 
 

B) Date of NOC letter.  

9 

If the premises is on  lease,  

A) Validity period of registered leased agreement / date and number of rent 

receipt.  

 

B) Date of NOC letter.  
10 If the premises is owned by family member, date of NOC letter.  
11 Date of establishment of the Firm  

12 

Constitution  of Firm– 

A)  Proprietorship- name of the proprietor  with residential address  
 

 B )  Partnership firm-  names of the partners  with residential address  

 C) Company- names of the directors with their  residential address    

13 

 
Registration of Establishment –  

A) Registration as  industry – registration  number and date 
 

 
B) Registration under Shops and Establishments Act – registration  

number and date 
 

 
C) If the unit is located within the villege panchyat area then NOC from 

that Grampanchyat – date of NOC  
 

14 Nature of business at present  

15 Types  of weight or measure  proposed to be repaired  
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16 Area you wish to function  

17 Details of previous experience if any in this field  

18 

Names of the persons  employed/proposed to be employed– 

A)  Skilled 
 

B) Semi-skilled  

C) Unskilled  

D) Specialist Trained in the line  

19 Names of the qualified persons.  

20 

Whether certificate  showing educational  qualification and experience  of the  Applicant 

or his qualified person  is  verified and found correct. If yes, give qualification and 

experience details.  

 

21 Whether copy of appointment letter of qualified  person  is  verified and found correct.  

22 
Whether machinery, tools and equipment  list submitted by Applicant is physically 

verified and found correct 
 

23 Whether  latest electricity bill  is  verified and found correct  

24 
Whether  test weight or measure  as per list is  physically verified and found correct.  If 

yes, give verification certificate number, date and validity.  
 

25 
Whether  loan articles are  as per list are  physically verified and found correct.  If yes, 

give verification certificate number, date and validity.  
 

26 GST registration certificate number.  

27 Whether the copy of  PAN Card  is  verified and found correct, if yes PAN number.  
28 Whether the Applicant has filed Income Tax return.  

29 Whether Profession Tax is paid, if yes details of receipt number and date.  

30 
Whether applicant had applied previously for Repairing licence.  If yes, details of the 

result. 
 

31 
Whether self declaration of the Applicant about whether any offence is pending against 

him in court and/or police station is checked. If yes, details of the same. 
 

32 

Whether self declaration of Applicant as to whether he has violated any of the provisions 

of  Legal Metrology Act, 2009 and  Rules made there under is checked.  If yes, details of 

the same. 

 

33 Remarks and recommendations of the LMO  
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Annexure- 6 

Checklist for issue of new Dealer license 

1 Date of investigation.  

2 

Information of the Applicant  

A)  Name of the firm  

B) Complete address of the firm  

C) Landline and mobile number of the Applicant/firm  

D) e-mail of the firm  

3 
Whether the investigation officer has visited the premises at the address given 

by the Applicant in form  LD-1  
 

4 Whether the LMO verified the actual photo/photos of the Applicant  

5 

 

Whether the premises of the Applicant is owned / rented /leave licence /leased 

/ from family member  
 

 

6 

 

If the premises is owned by the Applicant himself, then date of sale deed  / share 

certificate  number  
 

7 

If the premises is rented – 

A)  Validity period of rent agreement 
 

B) Date of NOC letter.  

8 

If the premises on leave licence – 

A)  Validity period of leave licence agreement 
 

B) Date of NOC letter.  

9 

If the premises is on  lease,  

A) Validity period of registered leased agreement / date and number of rent receipt.  
 

B) Date of NOC letter.  
10 If the premises is owned by family member, date of NOC letter.  
11 Date of establishment of the Firm  

12 

Constitution  of Firm– 

A)  Proprietorship- name of the proprietor  with residential address  
 

B )  Partnership firm-  names of the partners  with residential address  

 C) Company- names of the directors with their  residential address    

13 

 
Registration of Establishment –  

A) Registration as  industry – registration  number and date 
 

 
B) Registration under Shops and Establishments Act – registration  number 

and date 
 

 
C) If the unit is located within the villege panchyat area then NOC from that 

Grampanchyat – date of NOC  
 

14 Types  of weight or measure  proposed to be sold  
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15 

If weight or measure is likely to be imported from other State/ Country, then give 

source of supply, Monogram or Trade Mark of the Manufacture, Licence Number 

with validity details of the Manufacture out of State  

 

16 Details of registration, if the applicant is importer of weight or measure  

17 
Details of Model Approval issued by Government of India  in case of weight or 

measure imported into India. 
 

18 Whether  latest electricity bill  is  verified and found correct  

19 GST registration certificate number.  

20 Whether the copy of  PAN Card  is  verified and found correct, if yes PAN number.  
21 Whether the Applicant has filed Income Tax return.  

22 Whether Profession Tax is paid, if yes details of receipt number and date.  

23 
Whether applicant had applied previously for Repairing licence.  If yes, details of the 

result. 
 

24 
Whether self declaration of the Applicant about whether any offence is pending against 

him in court and/or police station is checked. If yes, details of the same. 
 

25 

Whether self declaration of Applicant as to whether he has violated any of the provisions 

of  Legal Metrology Act, 2009 and  Rules made there under is checked.  If yes, details of 

the same. 

 

26 Remarks and recommendations of the LMO  
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Annexure- 7 
 

Self attested mandatory documents list for renewal of Manufacturer license 

1. Copy of valid licence issued/ renewed.  

2. Certificate of registration of industry/registration under Shops and Establishments 

Act/ NOC from Grgrampanchyat  

3. Authenticated document regarding Proprietorship /Registered partnership deed/ 

memorandum of association and articles of association along with list of directors. 

4. Premises -  ownership  documents/ registered rent or leave license agreement or 

lease agreement NOC from the owner / NOC of the member if the premises is 

owned by family member. 

 

5. Verification certificate of test weight  or measure 

 

6. Copy of income tax return 

 

7. Copy of receipt of profession tax paid 

 

8. Educational  qualification certificate of the applicant/qualified person 

 

9. Self  declaration  about whether any   offence is  pending  against him  in  court 

and/ or  police  station 

10. Self declaration about whether the Applicant has violated any of the provisions of 

Legal Metrology Act, 2009 or rules made there under. 

11. Latest electricity bill. 
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Annexure- 8 

Self attested mandatory documents list for renewal of Repairer license 

1. Copy of valid licence issued/ renewed.  

2. Certificate of registration of industry/registration under Shops and Establishments 

Act/ NOC from Grgrampanchyat  

3. Authenticated document regarding Proprietorship /Registered partnership deed/ 

memorandum of association and articles of association along with list of directors. 

4. Premises -  ownership  documents/ registered rent or leave license agreement or 

lease agreement NOC from the owner / NOC of the member if the premises is 

owned by family member. 

 

5. Verification certificate of test weight  or measure 

 

6. List of loan article and Verification certificate 

 

7. Copy of income tax return 

 

8. Copy of receipt of profession tax paid 

 

9. Educational  qualification certificate of the applicant/qualified person 

 

10. Self  declaration  about whether any   offence is  pending  against him  in  court 

and/ or  police  station 

11. Self declaration about whether the Applicant has violated any of the provisions of 

Legal Metrology Act, 2009 or rules made there under. 

12. Latest electricity bill. 
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Annexure- 9 

 

Self attested mandatory documents list for renewal of Dealer license 

1. Copy of valid licence issued/ renewed.  

2. Certificate of registration of industry/registration under Shops and Establishments 

Act/ NOC from Grgrampanchyat  

3. Authenticated document regarding Proprietorship /Registered partnership deed/ 

memorandum of association and articles of association along with list of directors. 

4. Premises -  ownership  documents/ registered rent or leave license agreement or 

lease agreement NOC from the owner / NOC of the member if the premises is 

owned by family member. 

 

5. Copy of income tax return 

 

6. Copy of receipt of profession tax paid 

 

7. Self  declaration  about whether any   offence is  pending  against him  in  court 

and/ or  police  station 

8. Self declaration about whether the Applicant has violated any of the provisions of 

Legal Metrology Act, 2009 or rules made there under. 

9. Latest electricity bill. 
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Annexure- 10 

Checklist for  Renewal of Manufacturer license 

1 Date of investigation.  

2 

Information of the Applicant  

A)  Name of the firm  

B) Complete address of the firm  

C) Landline and mobile number of the Applicant/firm  

D) e-mail of the firm  

3 
Whether the investigation officer has visited the premises at the address given 

by the Applicant in form  LM-2  
 

4 

 

Whether the premises of the Applicant is owned / rented /leave licence /leased 

/ from family member  
 

 

5 

 

If the premises is owned by the Applicant himself, then date of sale deed  / share 

certificate  number  
 

6 

If the premises is rented – 

A)  Validity period of rent agreement 
 

B) Date of NOC letter.  

7 

If the premises on leave licence – 

A)  Validity period of leave licence agreement 
 

B) Date of NOC letter.  

8 

If the premises is on  lease,  

A) Validity period of registered leased agreement / date and number of rent receipt.  
 

B) Date of NOC letter.  
9 If the premises is owned by family member, date of NOC letter.  

10 Date of establishment of the Firm  

11 

Constitution  of Firm– 

A)  Proprietorship- name of the proprietor  with residential address  
 

B )  Partnership firm-  names of the partners  with residential address  

C) Company- names of the directors with their  residential address    

12 

 
Registration of Establishment –  

A) Registration as  industry – registration  number and date 
 

 
B) Registration under Shops and Establishments Act – registration  

number and date 
 

 
C) If the unit is located within the villege panchyat area then NOC from 

that Grampanchyat – date of NOC  
 

13 Types  of weight or measure  being  Manufactured  

14 

Whether any change is undertaken in constitution of the Establishment, Qualified 

person, Premises or type of weight or measure to be Manufactured and other changes 

since issue or renewal of licence. 

 

   

15 Whether machinery, tools and equipment  list submitted by Applicant is physically  
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verified and found correct 

16 Whether  latest electricity bill  is  verified and found correct  

17 Particulars of weight or measure sold within the state or outside the state or both.  

18 Details of production and sales in the last 5 years.  

19 GST registration certificate number.  

20 Whether the Applicant has filed Income Tax return.  

21 Whether Profession Tax is paid, if yes details of receipt number and date.  

22 Whether the licence was under suspension after issue/ renewal. if yes, give details  

23 
Whether  test weight or measure  as per list is  physically verified and found correct.  If 

yes, give verification certificate number, date and validity.  
 

24 
Whether self declaration of the Applicant about whether any offence is pending against 

him in court and/or police station is checked. If yes, details of the same. 
 

25 

Whether self declaration of Applicant as to whether he has violated any of the provisions 

of  Legal Metrology Act, 2009 and  Rules made there under is checked.  If yes, details of 

the same. 

 

26 Remarks and recommendations of the LMO  
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Annexure- 11 

Checklist for Renewal of  Repairer license 

1 Date of investigation.  

2 

Information of the Applicant  

A)  Name of the firm  

B) Complete address of the firm  

C) Landline and mobile number of the Applicant/firm  

D) e-mail of the firm  

3 
Whether the investigation officer has visited the premises at the address given 

by the Applicant in form  LR-2  
 

4 

 

Whether the premises of the Applicant is owned / rented /leave licence /leased 

/ from family member  
 

 

5 

 

If the premises is owned by the Applicant himself, then date of sale deed  / share 

certificate  number  
 

6 

If the premises is rented – 

A)  Validity period of rent agreement 
 

B) Date of NOC letter.  

7 

If the premises on leave licence – 

A)  Validity period of leave licence agreement 
 

B) Date of NOC letter.  

8 

If the premises is on  lease,  

A) Validity period of registered leased agreement / date and number of rent receipt.  
 

B) Date of NOC letter.  
9 If the premises is owned by family member, date of NOC letter.  

10 Date of establishment of the Firm  

11 

Constitution  of Firm– 

A)  Proprietorship- name of the proprietor  with residential address  
 

B )  Partnership firm-  names of the partners  with residential address  

 C) Company- names of the directors with their  residential address    

12 

 
Registration of Establishment –  

A) Registration as  industry – registration  number and date 
 

 
B) Registration under Shops and Establishments Act – registration  

number and date 
 

 
C) If the unit is located within the villege panchyat area then NOC from 

that Grampanchyat – date of NOC  
 

13 Types  of weight or measure  being  Repaired  

14 

Whether any change is undertaken in constitution of the Establishment, Qualified 

person, Premises or type of weight or measure to be Repaired and other changes since 

issue or renewal of licence. 
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15 
Whether machinery, tools and equipment  list submitted by Applicant is physically 

verified and found correct 
 

16 Whether  latest electricity bill  is  verified and found correct  

17 Details of repairing and stamping work  in the last 5 years.  

18 GST registration certificate number.  

19 Whether the Applicant has filed Income Tax return.  

20 Whether Profession Tax is paid, if yes details of receipt number and date.  

21 Whether the licence was under suspension after issue/ renewal. if yes, give details  

22 
Whether  test weight or measure  as per list is  physically verified and found correct.  If 

yes, give verification certificate number, date and validity.  
 

23 
Whether  loan articles are  as per list are  physically verified and found correct.  If yes, 

give verification certificate number, date and validity.  
 

24 
Whether self declaration of the Applicant about whether any offence is pending against 

him in court and/or police station is checked. If yes, details of the same. 
 

25 

Whether self declaration of Applicant as to whether he has violated any of the provisions 

of  Legal Metrology Act, 2009 and  Rules made there under is checked.  If yes, details of 

the same. 

 

26 Remarks and recommendations of the LMO  
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Annexure- 12 

 

Checklist for Renewal of Dealer license 

1 Date of investigation.  

2 

Information of the Applicant  

A)  Name of the firm  

B) Complete address of the firm  

C) Landline and mobile number of the Applicant/firm  

D) e-mail of the firm  

3 
Whether the investigation officer has visited the premises at the address given 

by the Applicant in form  LD-2  
 

4 

 

Whether the premises of the Applicant is owned / rented /leave licence /leased 

/ from family member  
 

 

5 

 

If the premises is owned by the Applicant himself, then date of sale deed  / share 

certificate  number  
 

6 

If the premises is rented – 

A)  Validity period of rent agreement 
 

B) Date of NOC letter.  

7 

If the premises on leave licence – 

A)  Validity period of leave licence agreement 
 

B) Date of NOC letter.  

8 

If the premises is on  lease,  

A) Validity period of registered leased agreement / date and number of rent receipt.  
 

B) Date of NOC letter.  
9 If the premises is owned by family member, date of NOC letter.  

10 Date of establishment of the Firm  

11 

Constitution  of Firm– 

A)  Proprietorship- name of the proprietor  with residential address  
 

B )  Partnership firm-  names of the partners  with residential address  

C) Company- names of the directors with their  residential address    

12 

 
Registration of Establishment –  

A) Registration as  industry – registration  number and date 
 

 
B) Registration under Shops and Establishments Act – registration  

number and date 
 

 
C) If the unit is located within the villege panchyat area then NOC from 

that Grampanchyat – date of NOC  
 

13 Types  of weight or measure  being  sold  
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14 

Whether any change is undertaken in constitution of the Establishment, Qualified 

person, Premises or type of weight or measure to be Repaired and other changes since 

issue or renewal of licence. 

 

15 Whether  latest electricity bill  is  verified and found correct  

16 Details of weight or measure sold  in the last 5 years.  

17 GST registration certificate number.  

18 Whether the Applicant has filed Income Tax return.  

19 Whether Profession Tax is paid, if yes details of receipt number and date.  

20 Whether the licence was under suspension after issue/ renewal. if yes, give details  

21 
Whether self declaration of the Applicant about whether any offence is pending against 

him in court and/or police station is checked. If yes, details of the same. 
 

22 

Whether self declaration of Applicant as to whether he has violated any of the provisions 

of  Legal Metrology Act, 2009 and  Rules made there under is checked.  If yes, details of 

the same. 

 

23 Remarks and recommendations of the LMO  
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Annexure- 13 

List of self attested mandatory documents for alteration in Manufacturer license 

1)  Change  in  name- 

1.  Form  LM-1  duly filled along with necessary changes required 

2. Copy of valid license       

1. Shop license of new name / letter from registrar of companies to that effect 

  

2)         Change  in  address :- 

1.  Form  LM-1  duly filled along with necessary changes required 

2. Copy of valid license      

3. Ownership  documents/ registered rent or leave license agreement or lease 

agreement NOC from the owner / NOC of the member if the premises is owned by 

family member. 

 

3)         Change  in  constitution :- 

1.  Form  LM-1  duly filled along with necessary changes required 

2.  Copy of valid license      

3. New partnership deed/certificate from registrar of companies regarding retirement or 

addition   of director  

4.  Photograph of newly  added  partners / directors 

 

4)         Addition of new models / weight or measure :- 

1.  Form  LM-1  duly filled along with necessary changes required 

2.  Copy of valid license       

3. Model Approval Certificate  from  Director of Legal Metrology, New  Delhi   
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Annexure- 14 
 

List of self attested mandatory documents for alteration in Repairer license 

 

1)   Change  in  name- 

1.  Form  LR-1  duly filled along with necessary changes required 

2. Copy of valid license       

3. Shop license of new name / letter from registrar of companies to that effect 

  

2)         Change  in  address :- 

1.  Form  LR-1  duly filled along with necessary changes required 

4. Copy of valid license      

5. Ownership  documents/ registered rent or leave license agreement or lease 

agreement NOC from the owner / NOC of the member if the premises is owned by 

family member. 

 

3)         Change  in  constitution :- 

1.  Form  LR-1  duly filled along with necessary changes required 

2.  Copy of valid license      

3. New partnership deed/certificate from registrar of companies regarding retirement or 

addition   of director  

4.  Photograph of newly  added  partners / directors 

 

4)     Addition of new weight or measure  

1.  Form  LR-1  duly filled along with necessary changes required 

2.  Copy of valid license       

3.  Educational qualification of the applicant or the employed person,  experience certificate 

of the applicant or the employed person   

 

 

5)  Addition of new  districts /regions  in jurisdiction 

1.  Form  LR-1  duly filled along with necessary changes required 

2.  Copy of valid license       

3.  Documents stating the scope of repairing  work in districts/regions asked for 

 

 

 

 



21 
 

 

 

 

Annexure- 15 
 

List of self attested mandatory documents for alteration in dealer license 

 

1)   Change  in  name- 

1.  Form  LD-1  duly filled along with necessary changes required 

2. Copy of valid license       

3. Shop license of new name / letter from registrar of companies to that effect 

  

2)         Change  in  address :- 

1.  Form  LD-1  duly filled along with necessary changes required 

2. Copy of valid license      

3. Ownership  documents/ registered rent or leave license agreement or lease 

agreement NOC from the owner / NOC of the member if the premises is owned by 

family member. 

 

3)         Change  in  constitution :- 

1.  Form  LD-1  duly filled along with necessary changes required 

2.  Copy of valid license      

3. New partnership deed/certificate from registrar of companies regarding retirement or 

addition   of director  

4.  Photograph of newly  added  partners / directors 
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Annexure- 16 

Checklist for amendment in  Manufacture license 

1 Date of investigation.  

2 

Change in Name  

A) Copy of valid licence  

B) Licence under Shop and Establishment Act under new name/ Correspondence 

from Registrar of Companies to that effect 
 

3 

Change in Address   
A) Copy of valid licence  

B) Whether the premises of the Applicant is owned / rented /leave licence 

/leased / from family member  
 

 

4 

 

If the premises is owned by the Applicant himself, then date of sale deed  / share 

certificate  number  
 

5 

If the premises is rented – 

A)  Validity period of rent agreement 
 

B) Date of NOC letter.  

6 

If the premises on leave licence – 

A)  Validity period of leave licence agreement 
 

B) Date of NOC letter.  

7 

If the premises is on  lease,  

A) Validity period of registered leased agreement / date and number of rent receipt.  
 

B) Date of NOC letter.  
8 If the premises is owned by family member, date of NOC letter.  

9 

Change in Constitution  –  

A )  Partnership firm-  names of the partners  with residential address  

B) Company- names of the directors with their  residential address    

C) Whether photograph of new Partners/Directors are verified   

10 

Addition of new Models/weight or measure- 

Details of the Model Approval Certificate  from  Director of Legal Metrology, New  

Delhi   

 

 

11 Remarks and recommendations of the LMO  
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Annexure -17 

Checklist for amendment in  Repairer license 

1 Date of investigation.  

2 

Change in Name  

A) Copy of valid licence  

B) Licence under Shop and Establishment Act under new name/ Correspondence 

from Registrar of Companies to that effect 
 

3 

Change in Address   
A) Copy of valid licence  

B) Whether the premises of the Applicant is owned / rented /leave licence 

/leased / from family member  
 

 

4 

 

If the premises is owned by the Applicant himself, then date of sale deed  / share 

certificate  number  
 

5 

If the premises is rented – 

A)  Validity period of rent agreement 
 

B) Date of NOC letter.  

6 

If the premises on leave licence – 

A)  Validity period of leave licence agreement 
 

B) Date of NOC letter.  

7 

If the premises is on  lease,  

A) Validity period of registered leased agreement / date and number of rent receipt.  
 

B) Date of NOC letter.  
8 If the premises is owned by family member, date of NOC letter.  

9 

Change in Constitution  –  

A )  Partnership firm-  names of the partners  with residential address  

B) Company- names of the directors with their  residential address    

C) Whether photograph of new Partners/Directors are verified   

10 

Addition of new weight or measure- 

Details of appointment and educational Qualification certificate of the qualified person. 

 

 

11 

Addition of new District/Region in jurisdiction- 

Documentary details regarding scope of repairing work in proposed District/Region 

 

 

12 Remarks and recommendations of the LMO  
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Annexure- 18 

Checklist for amendment in  Dealer license 

1 Date of investigation.  

2 

Change in Name  

A) Copy of valid licence  

B) Licence under Shop and Establishment Act under new name/ Correspondence 

from Registrar of Companies to that effect 
 

3 

Change in Address   
A) Copy of valid licence  

B) Whether the premises of the Applicant is owned / rented /leave licence 

/leased / from family member  
 

 

4 

 

If the premises is owned by the Applicant himself, then date of sale deed  / share 

certificate  number  
 

5 

If the premises is rented – 

A)  Validity period of rent agreement 
 

B) Date of NOC letter.  

6 

If the premises on leave licence – 

A)  Validity period of leave licence agreement 
 

B) Date of NOC letter.  

7 

If the premises is on  lease,  

A) Validity period of registered leased agreement / date and number of rent receipt.  
 

B) Date of NOC letter.  
8 If the premises is owned by family member, date of NOC letter.  

9 

Change in Constitution  –  

A )  Partnership firm-  names of the partners  with residential address  

B) Company- names of the directors with their  residential address    

C) Whether photograph of new Partners/Directors are verified   

10 Remarks and recommendations of the LMO  

 

 

 

 

 

 


