
अनुसूची -5  

नविन दरुुस्ती परिान्यासाठीची तपासणीसचूी   
1 अन्िेषण ददनाांक  

2 अर्जदाराचा तपशिल-  

अ  ससं्थेच ेनांव  

ब  ससं्थेचा परू्ण पत्ता  

क  अर्जदार अथवा ससं्थेचा दरुध्वनी आणर् भ्रमर् ध्वनी क्रमांक  

 ड) ससं्थेचा  ई-मेल   

3 अन्िेषण अधिका-याांने अर्जदाराने एलआर-1 अर्ाजत नमदु केलले्या र्ागेस भेट 
ददली आहे काय 

 

4 अन्िेषण अधिका-याांने अर्जदाराच ेछायाधचत्राची खातरजमा केली आहे काय   

5 जागा अर्जदाराच्या मालकीची / भाड्याची/ ललव्ह लायसन/ ललर्िर/ कुटुांबातील 
सदस्याांची आहे काय 

 

6 जागा अर्जदाराच्या स्वताच्या मालकीची असेल तर खरेदीखत ददनांक / भागधारक 
प्रमाणपत्र क्रमाांक 

 

7 जागा भाडतेत्िािर असल्यास- 
अ  करारनामा  ििैता कालाििी 

 

ब)  ना-हरकत प्रमाणपत्र ददनाांक  

8 जागा ललव्ह लायसन िर असल्यास- 
अ  करारनामा  ििैता कालाििी 

 

ब)  ना-हरकत प्रमाणपत्र ददनाांक  

9 जागा ललर्िर असल्यास- 
अ  नोंदणीकृत करारनामा  ििैता कालाििी/भाडपेािती क्रमाांक ि ददनाांक 

 

ब)  ना-हरकत प्रमाणपत्र ददनाांक  

10 र्ागा कुटुांबातील सदस्याच्या मालकीची  असल्यास ना-हरकत प्रमाणपत्र ददनाांक  

11 ससं्था स्थापना ददनांक  

12 सांस्थेच ेस्िरुप-  
अ  मालकी - ननवासस्थानाच्या पत्यासह मालकाच ेनांव  

 

 ब) भागीदारी-  ननवासस्थानाच्या पत्यासह भागीदाराांची नाि े  

क) कां पनी-  ननवासस्थानाच्या पत्यासह सांचालकांची नांव.े  

13 आस्थापना नोंदर्ी -  
अ  औदयोधगक नोंदणी- नोंदणी क्रमाांक ि ददनाांक 

 

ब  दकुाने व ससं्था अधधननयमांतगणत नोंदर्ी- नोंदणी क्रमाांक ि ददनाांक  



क  आस्थापना र्र ग्रामीण भागात असेल तर ग्रामपांचायतीच ेना-हरकत 
प्रमाणपत्र ददनाांक 

 

14 सध्याच्या व्यिसायाचे स्िरुप  

15 दरुुस्त करावयाच ेयोजजलेल्या वजन वा मापाचा प्रकार  

16 आपण कायज करु इच्छछणा-या क्षेत्राच ेनाांि  

17 या व्यिसायातील पिूीचा अनभुि असल्यास, तपलिल  

18 कायजिाळेत ननयकु्त केलेल्या/कराियाछया काराधगराांची नाांि े
अ  कुिल 

 

ब  अिज -कुिल  

क  अकुिल  

  ड) या विषयातील तज्ञ  

19 अहजता प्राप्त व्यक्तीची नाि े  

20 अर्जदाराच ेअथिा त्याछयाकडील अहजता प्राप्त व्यक्तीची िकै्षणणक अहजता प्रमाणपत्र 
ि अहजता िारण करणा-या व्यक्तीच ेया व्यिसायातील अनभुिाच ेप्रमाणपत्र 
तपासले आहे काय ि त ेबरोबर आहे काय, असल्यास अहजता ि अनभुिाचा 
तपलिल.  

 

21 अहजता प्राप्त व्यक्तीछया ननयकु्तीच ेपत्र तपासले आहे काय व त ेबरोबर आहे 
काय  

 

22 उपलब्ि यांत्रसामगु्री, अिर्ारे ि उपसािन ेयाांछया सांबधित सादर केलेला तपलिल 
प्रत्यक्षात तपासला आहे काय असल्यास तो बरोबर आहे काय 

 

23 अलीकडील विद्यतु देयकाची प्रत तपासली आहे काय ि ती बरोबर आहे काय  

24 चाचणी िर्न िा माप यादीप्रमारे्  प्रत्यक्षात तपासले आहे काय ि त ेबरोबर 
आहे काय असल्यास, पडताळणी प्रमाणप्रत्र क्रमाांक, ददनाक आणण ििैता. 

 

25 उिार उसनिार देण्यासाठी असलेले िर्न िा माप यादीप्रमारे्  प्रत्यक्षात तपासल े
आहे काय व त ेबरोबर आहे काय असल्यास, पडताळर्ी प्रमाणप्रत्र क्रमाांक, 
ददनाक आणर् ििैता. 

 

26 िस्त ूसेिा कर नोंदणी प्रमाणपत्र क्रमाांक  

27 पॅनकाडजची प्रत तपासली आहे का व ती बरोबर आहे काय, असल्यास पॅन 
क्रमाांक 

 

28 अर्जदाराने आयकर वववरर्पत्र सादर केले  आहे काय   

29 व्यिसाय कर भरणा केला  आहे काय, असल्यास पावती क्रमाांक व ददनांक  

30 अर्जदाराने पिूी दरुुस्ती परिान्यासाठी अर्ज केला होता काय, असल्यास केव्हा ि 
त्याविषयीचा ननष्कषज  

 

31 अर्जदाराछया विरुद्घन््यायालयात आणण/ ककां िा पोलीस स्टेिनमध्ये  गनु्हा  



प्रलांबबत आहे ककंवा कस ेयाबाबतच ेस्ियांघोषणापत्र सादर केल ेआहे काय, 
असल्यास त्याबाबतचा तपलिल 

32 अर्जदाराने ििै मापन िास्त्र अधिननयम, 2009 ि त्या अांतगजत ननयमाांचा भगं 
केला आहे ककंवा कस ेयाबाबतच े स्ियांघोषणापत्र सादर केल ेआहे काय, 
असल्यास त्याबाबतचा तपलिल 

 

33 ििै मापनिास्त्र अधिका-याचा िरेा / अलभप्राय    

ििै मापनिास्त्र अधिकारी याांचे नाि ि पदनाम 
 

***** 
 

 


