
LIST OF DOCUMENTS required for Shop renewal 

Photo of shop with banner in jpg 
 

3 passport size photo of main Director/ partner / proprietor  
 

Copy of PAN ( Company or partnership Firm) 

 

Proprietor Pan copy  in case of Proprietorship Firm 
 

 

Copy of memorandum in case of Pvt. Ltd Company 

 
 

Copy of Partnership Deed in case of Partnership firm 

 
 

Details of Proprietor/partner/Director with residential address and 

phone no.   

 

copy of pan and aadhar  of each directors/ partners  
 

Address proof: 

( Electricity bill Office and resident, Office agreement copy if on rent ) 
 

 











 
नमुना-अब 
हमीपत्र 

 
मी/ आम्षी प्रतिहाऩूळवक कथन आणि घोषवि करिो की, मी/आम्षी मे…………………….या 

आस्थाऩनेच ेमाऱक/ भागीदार/ शंचाऱक/षळश्ळस्थ/ किाव/ कब्जेदार/प्रळिवक आषोि 
ळ……………………….(व्यळशायाच्या ठिकािचा ऩत्िा) ………………………………या ठिकािी ळ ठद 
…………………………………रोजीऩाशून नषळन व्यळशाय शुरु करू इच्च्ििो.  

मी/आम्षी माझ्या/आमच्या ओलखीचा ऩुराळा म्षिून मिदार नोंदिी ऩत्र/ऩॅन कार्व ळाषन 
चाऱकाचा ऩरळाना/आधार कार्व शादर केऱे आषे.  

 
मी/आम्षी व्यळशायाच्या ठिकािच्या शत्यिेच्या शमथवनाथव खरेदी खि/भार्ऩेट्टी/जागेच े

भार्/ेदरूध्ळनी देयक/ळीज देयक शादर केऱे आषे. (मंर्ल/षळश्ळस्थ/मषामंर्ल/शंस्था/स्ळायत्ि शंस्था 
यांकररिा आळश्यक अशल्याश मंर्लाचा िराळ) 

 
मी/आम्षी शादर करिो की, व्यळशाय चाऱषळिांना जास्िीिजास्ि……………………….इिके 

कामगार कामाळर िेळू/िेळऱे आषेि आणि ऴाशनान ेतनधावररि केल्यानुशार ऴुल्क अदा करु.  
 

मी/आम्षी घोषवि करिो की, भारिाि अच्स्ित्ळाि अशऱेल्या कायद्यानुशार बेकायदेऴीर 
अशऱेऱी कोििीषी अनुचचि क्रियाकऱाऩ ळा व्यळशाय करिार नाषी अशे आश्ळासशि करिो.  

 
मी/आम्षी घोषवि करिो की, कोित्याषी शसम प्राचधकाऱ्याने कोित्याषी कायद्यानुशार ळा 

आदेऴानुशार मनाई केऱल्या ऩररशराि/जागेळर आम्षी व्यळशाय शुरु कररि अशऱेऱी जागा/चाऱू 
अशऱेऱी जागा अच्स्ित्ळाि नाषी.  

 
मी/आम्षी शादर करिो की, आस्थाऩनेची नोंदिीकृि ऩत्िा ऩुढीऱप्रमािे आषे. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

मऱा/आम्षाऱा याची ऩूिव जािीळ आषे की, मषाराष्ट्र दकुाने ळ आस्थाऩना अचधतनयम, 
१९४८ अिंगवि आमची आस्थाऩना नोंदिीकृि अशऱी िरी उक्ि माऱमत्िेचा माऱकी 
षक्क/िाबा/इिर षक्क अबाचधि रषतिऱ. उक्ि कागदऩत्र जागेच्या कोित्याषी षक्काषळवयी दाळा 
करण्याशािी ळाऩरऱे जािार नाषी.  
 



मी/आम्षी मषाराष्ट्र दकुाने ळ आस्थाऩना अचधतनयम, १९४८ आणि त्या अिंगवि तनयम 
यांमधीऱ िरिुदी आणि त्याअिंगवि कोित्याषी प्राचधकाऱ्याने ठदऱेल्या आदेऴाश बांधीऱ आषोि.  
 

मी/आम्षी याद्ळारे जाषीर करिो की, शदर अजावमध्ये ठदऱेऱी शषळस्िर माठषिी आणि 
षळळरि मऱा हाि अशल्यानुशार ळ माझ्या षळश्ळाशानुशार शत्य अशून आऩल्याऩाशून कोििीषी 
माठषिी दर्ळून/ऱऩळून िेळऱेऱी नाषी.  
 

मऱा/आम्षाऱा याची ऩूिव जािीळ आषे की, अजावमध्ये ठदऱेऱी माठषिी जर अशत्य अथळा 
चकुीची अथळा ठदऴाभूऱ करिारी अशेऱ ळा षळऩयावश करून समलषळऱेऱे अशल्याश शदर नोंदिी 
प्रमािऩत्र रद्द षोईऱ आणि मी/आम्षी कोित्याषी कायदेऴीर कारळाईश अथळा कायद्यामध्ये नमुद 
इिर कारळाईश ळा इिर ऩररिामांश ळा त्यानुशार जी कारळाई शमथवनीय अशेऱ त्याश ऩात्र राषू.  
 
 
 
 
ठदनांक :-                                                          
स्थल :-                                                           अजवदाराची स्ळासरी.  
 
 
शोबि जोर्ऱेल्या कागदऩत्रांचा िऩऴीऱ:- 
अ) िायाचचत्राचा ऩुराळा (मिदार नोंदिी ऩत्र//ऩॅन कार्व/ळाषन चाऱकाचा ऩरळाना/आधार कार्व इ.) 
ब) आधार कार्व  
क) व्यळशायाच्या जागेशंबंधी ऩुराळा.  
र्) आळश्यक अशल्याश व्यळशाय शुरु करळायाचा ऩुराळा, 
इ) ऴुल्क शादर केऱे अशल्याचा ऩुरळा 


