नािशक महानगरपािलका, नािशक
राष्�ीय फेरीवाला धोरण
जाहीर नोटीस

पथिव�ेता (उपिजिवका संरक्षण व पथिव�ी िविनयमन

) अिधिनयम, २०१४ च्या कलम ३६ च्या

पोटकलम (१) नुसार मा .महाराष्� शासनाने केलेल्या महाराष्� पथिव�ेता

(उपिजिवका संरक्षण व पथिव�ी

िविनयमन) (महाराष्�) िनयम, २०१६ मधील �करण चार िनयम ११ च्या पोटकलम (४) ( ५) आिण िनयम १२

मधील तरतुदींनुसार नािशक महानगरपािलका नगर पथिव�ेता सिमतीवर नाम िनद�शनासाठी इच्छुक खालील
संवग�तील व्यक्तींकडुन अजर् मागिवण्यात येत आहेत.
(क) अशासकीय संघटना

(ख) समुदाय आधारीत संघटना

(ग) िनवासी कल्याण संघ

(घ) व्यापारी संघ
(ङ) पणन संघ

राहील.

अजर् करण्यासाठी खालील�माणे अहर्ता असून

अज�सोबत संबिधत

कागदप�े जोडणे आवश्यक

१) अजर्दाराचे वय २१ वष�पेक्षा कमी नसावे.

२) अजर्दार हा मनपा करांचा थकबाकीदार नसावा.

३) अजर्दारास न्यायालयाने कोणत्याही गंभींर गुन्हयात िशक्षा ठोठावलेली नसावी.

४) संघटनेची िंकवा संघाची संबिधत सक्षम �ािधकरणाकडे नोंदणीं असणे आवश्यक आहे. अज�सोबत नोंदणीचे
�माणप�ाची �मािणत �त जोडावी.

५) संघटना िंकवा संघ यांचे मागील तीन वष�चे सक्षम �ािधकरणाकडुन तयार करण्यात आलेले लेखापिर क्षा

अहवाल अज�सोबत अज�सोबत जोडणे आवश्यक राहील.

६)संघटनेस िंकवा संघास नािशक महानगरपािलकेने काळया यादीत टाकलेले नसावे.

७)संघटना िंकवा संघ त्या-त्या वेळी अंमलात असलेल्या कोणत्याही कायदयान्वये िसध्ददोषी नसावेत.

८) संघटना िंकवा संघ यांना , त्यांनी सक्षम �ािधकरणाकडे नोंदणी केल्याच्या त्यांच्या �वग�मधील कामाचा

िकमान पाच वष�चा अनुभव असावा. संघटनेचा िंकवा संघाचा अनुभवाचा दाखला सोबत जोडावा.
या�माणे अटीशत� पुणर् करणा -या संघ/संघटना यांचे माफर्त

इच्छुक व्यक्तींनी सोबतच्या िविहत

नमुन्यात िदनांक 08/०४/२०१७ पावेतो पोहचतील अशा �कारे अजर् करावेत. िविहत नमुन्यात नसलेल्या ,

अधर्वट व मुदतीनंतर आलेल्या अज�चा िवचार केला जाणार नाही , याची नोंद घ्यावी.
अजर् पाठवावयाचा प�ा:मा.आयुक्त,

नािशक महानगरपािलका, नािशक
राजीव गांधी भवन, शरणपुर रोड,

नािशक-४२२००१.

Sd/-

आयुक्त,

नािशक महानगरपािलका, नािशक

नािशक महानगरपािलका, नािशक

फोटो

नगर पथ िव�ेता सिमती सदस्याकरीता अजर्
[महाराष्� पथिव�ेता (उपिजिवका संरक्षण व पथिव�ी िविनयमन) (महाराष्�) िनयम, २०१६ मधील �करण चार
िनयम ११ च्या पोटकलम (४) (५) आिण िनयम १२.]

१)संघ/संघटना चे नांव

:- -----------------------------------------

३)अजर्दाराचे पूणर् नांव

:- ----------------------------------------

२)संघ/संघटना चा नोंदणी �मांक व िदनांक
४)वय

:-----------------------------------------

:- ----------------------------------------

५)व्यवसाय /धंदा

६)संपूणर् प�ा (उमेदवाराने आपला पोष्टाचा प�ा
नमुद करावा)

७)संघ/संघटनेवरील कामाचा अनुभव

:-----------------------------------------

:- ---------------------------------------------------------------------------------

:- ----------------------------------------

८)िशफारस करणा-या संघटनेच्या पदािधका-याचे :- ---------------------------------------नांव, पदनाम, व स्वाक्षरी.

(संघटनेच्या पारीत ठरावाची �त सोबत जोडावी.)

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

अजर्दाराचे करावयाचे घोषणाप�

मी याव्दारे घोिषत करतो/करते की मी ------------------------------------- नगर पथ िव�ेता

सिमतीमध्ये सदस्य म्हणुन काम करणेसाठी संमती आहे. मी असेही घोिषत करतो की,

१)माझ्या वयाची--------------------वष� पुणर् झाली आहे.

२)महानगरपािलका िनयमानुसार देय असलेली कोणत्याही रक्कमेची थकबाकी माझे नांवावर िश�क नाही.
३)मला न्यायालयात कोणत्याही गंभीर गुन्हयातिशक्षा झालेली नाही. सोबत पोलीस खात्याकडील चारी�
पडताळणीचा दाखला जोडला आहे.

४)मी वेळोवेळी शासनाचे िनयमांचे पालन करीन.

५)संघटनेची /संघाची सक्षम �ािधकरणाकडे नोंदणी केलेली असलयाचा दाखला जोडला आहे.

६)संघटना /संघाच्या मागील तीन वष�चे सक्षम �ािधकरणाकडुन तयार करण्यात आलेले लेखापिरक्षा अहवाल

सोबत जोडले आहे.

७)संघटना / संघ यांना, त्यांनी सक्षम �ािधकरणाकडे नोंदणी केल्याच्या त्यांच्या �वग�मधील कामाचा िकमान

पाच वष�चा अनुभव असलेबाबतचा दाखला जोडला आहे.
िदनांक

/

/२०१७

अजर्दाराची सही िंकवा अंगठा

(अजर्दाराने रिहवास पुरावा म्हणुन रेशनकाडर्/आधारकाडर्/बँकच
े े पासबुक पिहले पान/लीईटबील (अदयावत)

/वाहन चालिवण्याचा पुरावा यापैकी एकाची सत्य�त जोडणे आवश्यक आहे.)

नािशक महानगरपािलका, नािशक
राष्�ीय फेरीवाला धोरण िवभाग
जाहीर नोटीस

कें� शासनाने पथिव�ेता (उपिजिवका संरक्षण व पथिव�ी िविनयमन) अिधिनयम, २०१४ �िसध्द केला

आहे. त्यानंतर सदर अिधिनयमातील तरतुदीनुसार राज्य शासनाने पथिव�ेता (उपिजिवका संरक्षण व पथिव�ी

िविनयमन) ( महाराष्�) िनयम २०१६ िदनांक ३ ऑगस्ट २०१६ रोजी �िसध्द केले आहेत . अिधिनयमातील
तरतुदींच्या अनुषंगाने योजना तयार केली आहे.

योजनेचा सारांश:-

१) या योजनेस , पथिव�ेता (उपिजिवका संरक्षण व पथिव�ी िविनयमन

संबोधण्यात येईल.

) ( महाराष्�) योजना २०१६ असे

२) अिधिनयम आिण िनयम या नुसार पथिव�ेताचा व्यावसाय करणेसाठी पोषक वातावरण पुरिवणे व त्यास
चालना देणे हे या योजनेचे उददीष्ठ आहे.

३) या योजनेनुसा र नगर पथिव�ेता सिमतीमाफर्त शहरातील िवदयमान सवर् पथिव�ेत्यांचे सवर् समावेशक
सव�क्षण योजनेसोबतच्या पिरिशष्ठ १ मधील िविहत नमुन्यात करण्यात येईल . सव�क्षण पुणर् झाल्यानंतर ४५
िदवसात त्यास पय�प्त �िसध्दी देण्यात येईल . त्यावर ३० िदवसात हरकती व सुचना मागिवण्यात येऊन

त्यानंतर हरकती सुचना िवचारात घेऊन १५ िदवसात नोंदणीकृत पथिव�ेत्यांची अंितम यादी �िसध्द करणेत

येईल.

४) पथिव�ेता म्हणुन नोंदणी करणेसाठी पा�ता .
a)तो /ती भारताचा नागिरक असावा/असावी.
b)महाराष्�ातील अिधवासी असावा/असावी.

c)सव�क्षणाच्या िदनांकास पथ िव�ेत्याचे वय १४ वष�पेक्षा कमी असणार नाही.

d)पथ िव�ीखेरीज उपिजीिवकेची इतर कोणतीही साधने असणार नाहीत.

५) अंितम यादी �िसध्द झाल्यानंतर नोंदंणीकृत पथिव�ेत्यांना

िविहत नमुन्यात िव�ी �माणप� आिण

ओळखप� योजनेत िविहत केले ल्या अटी-शत�ना अिधन राहुन आिण ठरवून िदलेल्या मागर्दशर्क तत्वानुसार
िनग�मत करण्यात येईल.

६) िव�ी शुल्क, दंड स्थािनक �ािधकरणास अदा करणेबाबत योजनेच्या �करण ४ मध्ये नमुद करण्यात आलेले

आहे.

७) पथिव�ी �माणप�ाचे नुतनीकरण , िनलंबन आिण रदद करण्याबाबतच्या तरतुदी �करण ५ मध्ये िविहत

केलेल्या आहे.

८) नगर पथिव�ी सिमती िव�ी �क्षे�े , िव�ीसाठी िनबर्िधत िव�ी �क्षे�े आिण ना - िव�ी �क्षे�े ६ मिहन्याच्या
कालावधीत िनि�त करील . स्वभािवक बाजारांची िठकाणे , पारंपािरक आठवडे बाजार , रस्ते तसेच िविशष्ठ
�योजनासाठी सम�पत केलेली िव�ी क्षे�े , उत्सव अथवा ज�ा च्या काळात तात्पुरते �क्षे�े िनम�ण करण्यात
येतील. त्याची कायर्पध्दीती घटनेत नमुद केलेली आहे.

९) योजनच्या �करण ८ मध्ये राज्यस्तरीय नगर पथिव�ेता सिमती

, पथिव�ेत्यांवर लादता येतील असे

�व्यदंड, पायाभूत सुिवधामध्ये सुधारणा , पथिव�ेत्यांना �िश क्षण व कौशल्य िवकास आिण आ�थक सहाय्य

तसेच इतर काही बाबी िविहत केलेल्या आहेत.

िठकाण:- नािशक

िदनांक:- 24/03/2017

Sd/-

अित. आयुक्त,

नािशक महानगरपािलका, नािशक

