
 
 

                      

स्फोटके बाळगणे आणण णिक्रीच्या परिान्यासाठी अर्ज 
अर्जदाराचा तपशील 

आधार क्रमाांक    

सांपूणज नाि *  

णपत्याचे  पूणज नाि *  

ललग * पुरूष              [    ] स्त्री            [    ] इतर            [    ] 

र्न्मतारीख * 

टपाली पत्ता * 
(कृपया खालील तपशील द्या.) 

 घर /सदणनका क्र. 
 इमारत क्र./ इमारतीचे नाि 
 सांस्था / सांकुल 
 रस्त्याचे नाि  
 टपाल कायालयाचे नाि 

 

 णपन कोड       

भ्रमणध्िनी क्र. *  

ई-मेल  

शस्त्र परिान्याचा तपशील 

ज्या नाि ेपरिाना मांरू्र कराियाचा, ते नाि *  

अर्जदाराचा प्रकार *  
व्यक्ततगत 

[       ] 
कां पनी 
[       ] 

सांस्था 

[       ] 

अर्जदार आणण ताांणिक कमजचाऱयाांची पािता आणण अनुभि  

अ. क्र. सांपूणज नाि पािता अनुभि (िषे) 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

पणरसराचा तपशील * 
 णपन कोड       

सांदभज  क्र.  
अर्ाचा णदनाांक D D M M Y Y Y Y 



 
 

सिके्षण क्र.  

पोलीस ठाणे  

रेल्ि ेस्थानक  

बाळगाियाची/णिक्री कराियाची प्रस्ताणित स्फोटके * 

अ. क्र. नाि आणण िणजन िगज स्तर, 
असल्यास 

प्रमाण  

कोणत्याही एका िळेी एका मणहन्यात 

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

हा पणरसर स्फोटक उत्पादनासाठी परिानाप्राप्त कारखान्याशी र्ोडलेला आहे काय? * होय     [         ] नाही     [         ] 

उत्तर होय असल्यास परिाना क्रमाांक  

या पणरसराला यापूिी परिाना णदला होता काय? * होय     [         ] नाही     [         ] 

उत्तर होय असल्यास पूिीचा परिाना क्रमाांक  

पूिीच्या परिाना धारकाचे नाि  

पूिीच्या परिाना  धारकाचा पत्ता 

(कृपया खालील तपशील द्या.) 
 घर /सदणनका क्र. 
 इमारत क्र./ इमारतीचे 

नाि 
 सांस्था / सांकुल 
 रस्त्याचे नाि  
 टपाल कायालयाचे नाि 

 

 णपन कोड       

यापूिीचा परिाना रद्द 
होण्याचे/नूतनीकरण न होण्याचे 
कारण  

 

अर्जदार गेल्या 10 िषांत दोषी णसद्ध झाला आहे काय? * होय     [     ] नाही     [     ] 

गुन्हा  

णशक्षेचा तपशील  

णशक्षेची तारीख DD MM YYYY 

सीआरपीसीच्या आठव्या प्रकरणाांतगजत गेल्या 10 िषांत शाांतता 
बाळगल्याबद्दल अथिा सद्वतजनाबद्दल अर्जदाराला बांधपिानुसार 
अांमलबर्ािणीचा आदेश देण्यात आला आहे काय?  * 

होय     [     ] नाही     [     ] 



 
 

उत्तर होय 
असल्यास 

णशक्षा सुनािणारे  

णशक्षेचा तपशील  

बांधपिाचा कालािधी  

णशक्षा सुनािल्याची 
तारीख 

DD MM YYYY 

णिस्फोटक अणधणनयम 1884 अांतगजत अर्जदार अन्य कोणताही परिाना बाळगून आहे काय ? * होय     [         ] नाही     [         ] 

असल्यास, परिाना क्र.  

यापूिीचा परिाना रद्द झाला काय /नूतनीकरण केल ेनाही काय?  * होय     [         ] नाही     [         ] 

उत्तर होय असल्यास त्याबाबतचा 
तपशील  

(* अणनिायज माणहती) 

 

 

स्िघोषणापि 

 
मी  _______________________ श्री. _________________ याांचा मुलगा / मुलगी िय 

__________ िषे, व्यिसाय ________________________ राहणार 

______________________ घोणषत करतो / करते की िरील सिज माणहती माझ्या व्यक्ततगत माणहती ि समरु्तीनुसार 

खरी आहे.   सदर माणहती खोटी आढळून आल्यास,  भारतीय दांड सांणहता 1960 कलम 199 ि 200 ि अन्य / सांबांणधत कायद्यानुसार  

माझ्यािर  खटला भरला र्ाईल ि त्यानुसार मी णशक्षेस पाि राहीन,  याची मला पूणज र्ाणीि आहे. 

 
णठकाण : अर्जदाराची स्िाक्षरी :  

णदनाांक :  अर्जदाराचे नाि  :  

 
 
 
र्ोडलले्या कागदपिाांची यादी 
(आिश्यक कागदपिे र्ोडली असल्यास [√] अशी खूण करािी अन्यथा [X] अशी खूण करािी.) 

अणनिायज कागदपिे  

1.  ओळखीचा पुरािा  - मतदार ओळखपि / पारपि  / िाहनचालक अनुज्ञक्प्त / आर  एस बी िाय काडज / आधार काडज / 
शासकीय अथिा णनमशासकीय सेिते असल्याचे ओळखपि / पॅन काडज /  मरारोहयो  र्ॉब काडज  

[      ] 

2.  पत्त्याचा  पुरािा  - मतदार ओळखपि /  पारपि  / िाहनचालक अनुज्ञक्प्त / आधार काडज / िीर् देयक / पाणीपट्टी पािती /  
7/12  आणण ८ अ चा उतारा / भाडेपािती / दूरध्िनी देयक / णशधापणिका / मालमत्ता करपािती / रणहिास प्रमाणपि 

[      ] 

3.  
उत्पन्नाचा पुरािा - अर्जदार र्मीन मालक असल्यास 7/12 आणण 8-अ चा उतारा ि तलाठी अहिाल / ितेन णमळत 
असल्यास फॉमज नां.16 / सकज ल ऑफीसरचा पडताळणी अहिाल / णनिृत्ती ितेन धारकाांकणरता बँकेचे प्रमाणपि / आयकर 
णििरण पि 

[      ] 



 
 

4.  नागरी णिभागात िास्तव्य असल्यास नगर पणरषदेचे ना-हरकत प्रमाणपि अथिा ग्रामीण भागात असल्यास ग्राम पांचायत 
णिभागाचे प्रमाणपि  

[      ] 

5.  हलफनामा (सुरणक्षततेबाबत र्ोखीम स्िीकारण्याचे हमीपि) [      ] 

6.  अर्जदाराचे नािािर फटाके ठेिण्याचे णठकाण नसल्यास ज्याच्या नािािर आहे त्याांचेकडून सांमती पि  [      ] 

7.  प्रस्ताणित पणरसराचा स्थळ नकाशा. आराखडा मोर्मापानुसार रेखाटलेला असािा आणण  त्यात पणरसरापयंत पोहोचायच्या 
रस्त्याांचे र्ाळे  ,र्िळची ओळखीची खूण आणण नणर्कच्या सांरणक्षत बाांधकामापासून सुरणक्षत अांतराची नूद केलेली असािी.  

[      ] 

8.  इमारतीर्िळचे मातीचे णढगारे, प्रकाश मागजदशजक िगैरे बाांधकामाच ेतपशील दशजणिणारा आराखडा [      ] 

लागू असल्यास र्ोडाियाची अणतणरतत कागदपिे 

1.  कां पनीच्या नािे अर्ज केला असल्यास सांचालक आणण भागीदाराांची नािे आणण पत्ते  ,अर्ज केलेल्या परिान्यासांबांधात 
पिव्यिहाराच्या स्िाक्षरीसाठी प्राणधकृत व्यततींची नािे  ,पत्त ेआणण स्िाक्षरीचे नमुने   

[      ] 

 
 
 


