नािशक महानगरपािलका, नािशक
राष्�ीय फेरीवाला धोरण िवभाग

तळमजला, राजीव गांधी भवन, शरणपुर रोड, नािशक 422002

अिधसूचना

पथ िव�ेता (उपिजिवका संरक्षण व पथिव�ी िविनयमन) अिधिनयम, 2014
�मांक

नामनपा/राफेधो/काय�-1/�.�.-39/2018-नािशक

महानगरपािलका

क्षे�ातील

फेरीवाल्यांचे िविनयमन व िनय�ंण करण्याच्या दृष्टीने, पथ िव�ेता (उपिजिवका संरक्षण व पथिव�ी
िविनयमन) अिधिनयम, 2014 याच्या कलम 37 अन्वये �दान करण्यात आलेल्या सवर् अिधकारांचा वापर

क�न, नािशक महानगरपािलकेने ठराव �मांक 1202 िदनांक 03/01/2018 अन्वये तयार केलेल्या
उपिवधींचा मसुदा, त्याव्दारे बािधत होण्याची शक्यता असणा-या सवर् व्यक्तींच्या मा िहतीसाठी याव्दारे

पिसदध करण्यात येत आहे आिण अशी नोटीस देण्यात येत आहे की, महाराष्� शासनाच्या राजप�ात ही

अिधसुचना �िसध्द झाल्याच्या िदनांकापासुन तीस िदवसांच्या कालावधीत उक्त मसुदा संबिधत
कोणत्याही व्यक्तींकडुन ज्या कोणत्याही हरकती िंकवा सुचना असतील अशा हरकती िंकवा सुचना

राष्�ीय फेरीवाला धोरण िवभाग तळमजला, राजीव गांधी भवन, शरणपुर रोड, नािशक 422002 येथे

आिण नािशक महानगरपािलकेच्या िवभागीय काय�लय नािशक पुरव
् , िवभागीय काय�लय नािशक पि�म,

िवभागीय काय�लय पंचवटी, िवभागीय काय�लय नािशकरोड, िवभागीय काय�लय निवन नािशक,

िवभागीय काय�लय सातपुर या िठकाणी काय�लयीन वेळेत �स्वकारण्यात येतील. तीस िदवसांचा

कालावधी समाप्त झाल्यानंतर �ाप्त झालेल्या कोणत्याही हरकती िंकवा सुचना िवचारात घेतल्या जाणार
नाहीत.

उपिवधींचा मसुदा

�स्तावना:-

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

१ में, २०१४ पासुन लागु केला आहे. सदर अिधिनयमाच्या कलम ३६ नुसार मा.महाराष्� शासनाने
महाराष्� पथिव�ेता (उपिजिवका संरक्षण व पथिव�ी िविनयमन) (महाराष्�) िनयम, २०१6 व
अिधिनयमाच्या कलम ३८ नुसार पथिव�ेता (उपिजिवका संरक्षण व पथिव�ी िविनयमन) (महाराष्�)
योजना, २०१७ राज्यातील स्थािनक स्वराज्य संस्थांच्या कायर्क्षे�ात लागु करण्यात आली आहे.
आता, महाराष्� महानगरपािलका अिधिनयमाचे कलम ४५८ आिण पथिव�ेता (उपिजिवका
संरक्षण व पथिव�ी िविनयमन) अिधिनयम, २०१४ चे कलम ३७ अन्वये �दान करण्यात आलेल्या
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अिधकारांचा वापर क�न, नािशक महानगरपािलका, नािशक महानगरपािलका क्षे�ातील फेरीवाल्यांचे
िविनयमन व िनयंत्रण करण्याकरीता पुढील उपिवधी करीत आहे.

�करण एक

�ारंिभक
१.

(क) संिक्षप्त नांव:- या उपिवधींना, पथिव�ेता (उपिजिवका संरक्षण व पथिव�ी िविनयमन)
(नािशक महानगरपािलका) उपिवधी, २०१७ असे संबोधण्यात येईल.
(ख) हे उपिवधी नािशक महानगरपािलका क्षे�ासाठी लागु राहतील.

२.

व्याख्या:- या उपिवधींमध्ये संदभ�नुसार दुसरा अथर् अपेिक्षत नसेल तर,
(क) “अिधिनयम” याचा अथर्, पथिव�ेता (उपिजिवका संरक्षण व पथिव�ी िविनयमन) अिधिनयम,
२०१४ असा आहे.

(ख) “िनयम” याचा अथर्, महाराष्� पथिव�ेता (उपिजिवका संरक्षण व पथिव�ी िविनयमन)
(महाराष्�) िनयम, २०१६ असा आहे.

(ग) “योजना” याचा अथर्, पथिव�ेता (उपिजिवका संरक्षण व पथिव�ी िविनयमन) (महाराष्�)
योजना, २०१७ असा आहे.

(घ) या उपिवधीमध्ये वापरलेल,े परंतु िविन�दष्टपणे व्याख्या न केलेले शब्द व शब्द�योग यांना
अिधिनयमामध्ये, िनयमांमध्ये, योजनामध्ये जो अथर् नेमुन िदलेला असेल तोच अथर् असेल.

�करण दोन
नािशक महानगरपािलका हददीतील पथिव�ेत्यांचे सव्ह�क्षण व नोंदणी
3.

१) नािशक महानगरपािलकेच्या िवभागीय काय�लयातंगर्त येणा-या क्षे�ांतील पथिव�ेत्यांचे
िवभागीय अिधकारी स्तरावर दर पाच वष�नी नािशक महानगरपािलका नगर पथ िव�ेता सिमती

माफर्त सव�क्षण करण्यात येईल.

२) सव�क्षणाचे काम सु� करण्यापूव� नािशक महानगरपािलकेमाफर्त सव�क्षणाची पध्दती, िनयोजन

इत्यादींबाबत पय�प्त �िसध्दी देण्यात येईल.
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३) सव�क्षणामध्ये िवभागीय अिधकारी स्तरावर पथिव�ेता (उपिजिवकेचे संरक्षण व पथिव�ी

िविनयमन) (महाराष्�) योजना, 2017 समवेतच्या पिरिशष्ठ-1 मधील नमुन्यात �त्येक

पथिव�ेत्यांची मािहती संकिलत करण्यात येईल.

४) पथिव�ेता म्हणुन नोंदणी करण्यासाठी व्यक्तीकरीता पुढील�माणे पा�ता िनकष असतील.
I) ती भारताची नागरीक असावी.

Ii) ती महाराष्�ातील अिधवासी असावी.

Iii) ितचे वय सव�क्षणाच्या िदनांकास १४ वष�पेक्षा कमी नसावे.

iv) ितला पथ िव�ी खेरीज उपिजिवकेची अन्य साधने उपलब्ध असणार नाहीत.

५) नािशक महानगरपािलकेच्या सक्षम �ािधका-याने नोंदणी �माणप�, पथिव�ी �माणप� आिण

ओळखप� िदल्यािशवाय केवळ पथिव�ेता म्हणुन नोंदणी केल्यामुळ/े यशस्वीरीत्या नोंदणीकृत
पथिव�ेता यादीमध्ये नाव �िसध्द झाल्यामुळे पथिव�ी करण्याचा कोणताही हक्क �दान होणार

नाही.

६) िवभागीय काय�लय िनहाय सवर् पथिव�ेत्यांची मािहती (Database) ठेवण्यात येईल.

�करण तीन
िनब�धमुक्त िव�ी �क्षे�े, िनबर्िधत िव�ी �क्षे�े आिण िविशष्ठ �योजनासाठी
सम�पत केलेल्या िव�ी �क्षे�ात पथिव�ीचे िविनयमन आिण पध्दती.

4.

(क) िव�ी �क्षे�ात िव�ी �माणप� िदलेल्या िव�ेत्यासच व्यवसाय करता येईल.
(ख्) एका �स्थर पथिव�ेत्यासाठी १ मीटर ․ १ मीटर जागेचा िवचार करणेत येईल. मा� जो

व्यवसाय या भागाच्या जागेत होऊ शकत नाहीत, (उदा. उसाच्या रसाची िव�ी) अशा

व्यवसायासाठी १ मीटर ․ १ मीटर िंकवा जागेच्या उपलब्धतेनुसार त्या पटीत जागेचा िवचार

करण्यात येईल.

(ग) पथिव�ेत्यास, त्यास नेमुन िदलेल्या जागेतच व्यवसाय करावा लागेल, त्यापेक्षा अिधक जागा

वापरता येणार नाही.

(घ) पादचा-यांना/वाहनांना ये - जा करण्यासाठी अडथळा होईल अशा िरतीने व्यवसाय करता
येणार नाही.

(ड़) िव�ी �क्षे�ाच्या धारण क्षमतेपेक्षा अिधक िव�ेत्यांना संबंिधत िव�ी �क्षे�ात िव�ी �माणप�
देण्यात येणार नाहीत. पथिव�ी �क्षे�ात सावर्जिनक उपयोगाच्या कामासाठी पुरेशी जागा सोडणे
आवश्यक राहील.
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(च) िनबर्िंधत िव�ी �क्षे�ात नेमुन िदलेल्या वेळेतच व्यवसाय करावा लागेल. वेळ संपल्यानंतर

िव�ेत्याने आपले सवर् सािहत्य काढुन घेऊन जागा िरकामी क�न घ्यावी लागेल.

(छ)फळे, भाजीपाला, फुल,े अ�, मासे, कृषी उत्प� बाजार इत्यादी िविशष्ट �योजनासाठी

िनि�त केलेल्या �क्षे�ांमध्ये त्या-त्या संबंिधत वस्तु िव�ेत्यांिशवाय अन्य िव�ेत्यांना व्यवसाय
करता येणार नाही.

(ज) पथिव�ेत्यांना पथिव�ीचे िठकाणी अ�् पदाथर् तयार क�न िंकवा िशजवून िव�ी करता
येणार नाही.

(झ) जी �क्षे�े आठवडे बाजार म्हणुन िनि�त केली आहेत. अशा �क्षे�ाच्या धारण क्षमतेनुसार

�थम येणारास �थम �धान्य या तत्वावर आठवडे बाजार भरिवला जाईल.

(�) सण िंकवा उत्सवाचे वेळी तात्पुरत्या कालावधीसाठी िनम�ण केलेल्या पथिव�ी �क्षे�ात

तात्पुरता िव�ी परवाना असल्यािशवाय व्यवसाय करता येणार नाही. तात्पुरत्या परवान्याची

मुदत संपल्यानंतर त्वरीत जागा खाली क�न दयावी लागेल.

(ट) पथिव�ेत्याने योजनेत तरतुद केलयानुसार मुदतीत िव�ी �माणप�ाचे नुतनीकरण न

केल्यास त्यास िव�ी �क्षे�ातून िनष्कािशत करणेत येईल.

(ठ) पथिव�ेत्यांना नेमुन िदलेल्या जागेची सावर्जिनक �योजनासाठी नािशक महानगरपािलकेस

आवश्यकता असल्यास अिधिनयमाच्या कलम १८ मधील तरतुदींनुसार जागा खाली क�न
घेण्यात येईल आिण त्यािठकाणच्या पथिव�ेत्याची अन्य िव�ी �क्षे�ात व्यवस्था करण्यात येईल.

(ड) महानगरपािलका आयुक्त तथा अध्यक्ष, नगर पथ िव�ेता सिमती यांना आवश्यकतेनुसार
वेळोवेळी फेरीवाला क्षे�ाची जागा बदल करण्याचा अिधकार असेल.

5.

िफरत्या पथ िव�ेत्यांचे िविनयमन:(१)िफरत्या पथिव�ीचा परवाना असल्यािशवाय कोणत्याही व्यक्तीस ढकलगाडी, पायी दारोदार

िफ�न, कोणत्याही वाहनाच्या वापराव्दारे, डोकओझी िंकवा अन्य अशा �कारच्या कोणत्याही

पध्दतीने पथिव�ीचा व्यवसाय करता येणार नाही.

(२)िफरते पथिव�ेत्यांने त्यास नेमुन िदलेल्या हददीतच िफ�न व्यवसाय करावा. कोणत्याही

रस्त्यावर िंकवा चौकात एकाच जागेवर थांबुन व्यवसाय करता येणार नाही.
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(३)िफरता फेरीवाला वाहन अगर हातगाडीचा वापर व्यवसायासाठी करणार असल्यास
हददीनुसार ठरवुन िदलेला रंग आपल्या व्यवसाय हातगाडीस/वाहनास लावून तदनंतरच
व्यवसाय चालु करता येईल.

(४)िफरत्या पथिव�ेत्यास नेमुन िदलेल्या हददीच्या बाहे�न हातगाडीवर/वाहनावर व्यवसायाचा

माल आणणे आवश्यक असल्यास बाहेरील हददीमधुन नेमुन िदलेल्या हददीमध्ये येईपय�त

हातगाडीवरील माल कापडाने िंकवा ताडप�ीने झाकुन आणणे आवश्यक राहील. नेमुन िदलेल्या
हददीमध्ये आल्यानंतरच मालाची िव�ी करता येईल.

(५)िफरत्या पथिव�ेत्याने त्याला िदलेले ओळखप� सहज िदसेल अशा पध्दतीने व्यावसाय करते
वेळी दशर्नी भागात लावणे आवश्यक रािहल.

(६)पथिव�ेता

ओळखप�

िंकवा

िव�ी

�माणप�ाचा

गैरवापर

केल्याचे

आढळल्यास

ओळखप�/िव�ी�माणप� रदद् िंकवा िनलंिबत क�न कायदेिशर कारवाई करण्यात येईल्.

(७)िफरत्या पथ िव�ेत्यास नेमुण िदलेल्या ह�ीच्या वग�करणानुसार नािशक महानगरपािलकेने

िनि�त केलेल्या दरानुसार दैनंिदन/मािसक जागा लायसेन्स फी महानगरपािलकेस अदा करणे

बंधनकारक रािहल.

(८)िफरत्या पथ िव�ेत्यास देण्यात आलेले ओळखप� िंकवा िव�ी परवान्याचे हस्तांतरण करता

येणार नाही िंकवा िव�ी अथवा भाडेप�याने देता येणार नाही.

�करण चार
िव�ी �क्षे�ांत नागरी सोयी-सुिवधा पुरिवणे.
6.

(१) महानगरपािलका िव�ी �क्षे�ांत वीज, िपण्याचे पाणी, दैनंिदन साफसफाई यासारख्या
मुलभूत सुिवधा पुरिवल.

(२) काही िविशष्ठ िव�ी क्षे�ात अन्य काही सुिवधा पुरिवण्याची आवश्यकता भासल्यास अशा

सुिवधा मनपाच्या सक्षम �ािधका-याच्या मंजुरीने पुरिवणेत येतील.(उदा.कोल्ड स्टोरेज इत्यादी)

(३) संबिधत पथिव�ेत्यास नािशक महानगरपािलका वेळोवेळी िनि�त करील त्या दराने मािसक

देखभाल आकार (मेन्टेनन्स चाज�स) दरमहाचे १० तारखेपय�त महानगरपािलकेमध्ये भरावे
लागतील.

(४) महानगरपािलकेतफ� देखभाल आकार (मािसक मेन्टेनन्स) दरात दर तीन वष�नी १० %वाढ
करणेत येईल. अशी करण्यात येणारी दरवाढ पथिव�ेत्यावर बंधनकारक असेल.
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(५) वरील (३) व (४) मध्ये नमुद केलेले मेन्टेनन्स चाज�स हे पथिव�ेत्यास भराव्या लागणा-या

पथिव�ी शुल्का पेक्षा (दैनंिदन/मािसक जागा लायसेन्स फी) वेगळे असतील.

�करण पाच
दंड आकारणी
7.

(१) अिधिनयमाच्या कलम १८ (४) नुसार पथिव�ेता पथिव�ी �क्षे�ातील जागा िरकामी क�न

देण्यास असमथर् ठरल्यास अिधिनयमाच्या कलम १८ (५) मधील तरतुदीनुसार त्या पथिव�ेत्यास
नोटीसचा कालावधी संपल्यानंतर दर िदवसासाठी �.२५०/- पय�तचा दंड आकारणेत येईल.

(२) मा� अशा दंडाची एकूण रक्कम जप्त केलेल्या मालाच्या िंकमतीपेक्षा अिधक होणार नाही.
(३)

जर पथिव�ेता;

(अ)पथिव�ी �माणप�ािशवाय पथिव�ीचा व्यवसाय असेल;

(ब)पथिव�ी �माणप�ाच्या अटी-शत� भंग करीत असेल िंकवा

(क)पथिव�ी अिधिनयम, िनयम िंकवा योजनेतील तरतुदींचा भंग करीत असेल,

तर दंड आकारणारा �ािधकारी अशा �त्येक �करणी �पये दोन हजार पय�त कसूरदारास दंड

किरल. परंतु दंड आकारणारा �ािधकारी पथिव�ेत्याला त्याचे म्हणणे मांडण्याची वाजवी संधी
देईल.

(४) िव�ी �माणप�ाचे िविहत कालावधीत नुतनीकरण न केल्यास िवलंब कालावधीसाठी �पये
१५/- �ितिदन इतका दंड आकारण्यात येईल.

�करण सहा
पथिव�ी क्षे�ातील कर आिण फी च्या वसुलीचे िविनयमन
8.

(१) महानगरपािलकेच्या सक्षम �ािधका-याने वेळोवेळी िनि�त केलेले जागा लायसेन्स फी चे
दराने �त्येक पथिव�ेत्याकडुन दैनंिदन/मािसक जागा लायसेन्स फी वसुल करणेत येईल.

(२)मािसक जागा लायसेन्स फी चे बाबतीत �त्येक मिहन्याच्या पाच तारखेपय�त पथिव�ेत्याने फी
भरली पािहजे.

(३) पथिव�ेत्यास जागा नमून िदल्यानंतर एक मिहन्याची जागा लायसेन्स फी आगाऊ भरणे
बंधनकारक राहील.
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(४) पथिव�ेत्याच्या िव�ी �क्षे�ात बदल झाल्यास नवीन िव�ी �क्षे�ास लागु असलेल्या जागा
लायसेन्स फी च्या दराने फी वसूल करण्यात येईल.

(५) सण-उत्सव कालावधीतील तात्पुरत्या िव�ी परवाना धारकांनी संबधीत कालावधीची जागा
लायसेन्स फी आगाऊ भरणे बंधनकारक राहील.

(६) आठवडे बाजार, सण-उत्सव बाजार या िठकाणी िव�ी �क्षे�ासाठी िविहत केलेल्या

वग�करणानुसारच दैनंिदन जागा लायसेन्स फी चे दर लागु राहतील.

(७) ज्या बाबींसाठी पथिव�ेत्यास शासिकय कर भरणे आवश्यक असल्यास असे कर जागा
लायसेन्स फी चे व्यितिरक्त असतील.

(८) पथिव�ी �क्षे�ात पुरिवण्यात येणा-या नागरी सोयी सुिवधांसाठी अिधिनयमाचे कलम १७
अन्वये आकारणी करण्यात येणारे देखभाल आकार जागा लायसेन्स फी चे व्यितिरक्त असतील.

(९) दैनंिदन/मािसक जागा लायसेन्स फी अथवा इतर दंड आकार इ. महानगरपािलकेच्या

कमर्चा-यांमाफर्त �त्यक्षपणे िंकवा राष्�ीयकृत बँकेमाफर्त िंकवा अन्य साधनाव्दारे वसुल

करण्याची व्यवस्था महानगरपािलकेमाफर्त करण्यात येईल.

�करण सात
िव�ी �क्षे�ात जनतेला पुरिवणेत येणा-या वस्तु आिण सेवांच्या दज� आिण सावर्जिनक आरोग्य
9.

(१) पथिव�ेता जनतेला पुरिवणेत येणा-या वस्तु व सेवांचा दज� िनध�रीत मानकांनुसार
असल्याची सुिनि�ती करेल.

(2) पथिव�ेता पथिव�ी व्यवसायातून िनम�ण होणा-या कच-याची एकि�तपणे िवल्हेवाट

लावण्यासाठी योगदान देईल. िव�ी व्यवसायातून िनम�ण होणा-या कच-याची रोजचे रोज

नािशक महानगरपािलकेने उपलब्ध क�न िदलेल्या सुिवधेव्दारे िवल्हेवाट लावेल. (उदा.

घंटागाडी, कचराकुंडी इत्यादी)

(३) पथिव�ेता पथिव�ी क्षे�ात खुल्या जागेत, रस्त्याच्या कडेला िंकवा गटारात अनािधकृतपणे

कचरा रचुन ठेवणार नाही. पथिव�ी �क्षे�ात संपूणर् वेळ स्वच्छता राहील यासाठी पथिव�ेता

योगदान देईल.

(४) पथिव�ेता जनतेचे सावर्जिनक आरोग्य, स्वच्छता आिण सुरिक्षतता यासाठी उप�वी,
धोकादायक व �दुषणकारी जलदगतीने िवकल्या जाणा-या वस्तु िवकणार नाही.

(५) पथिव�ेत्यास पथिव�ी �क्षे�ात स्वयंपाक करण्यास िंकवा अ� पदाथर् तयार करण्यास

परवानगी असणार नाही.

(६) पथिव�ी �क्षे�ात िनम�ण होणारा कचरा जाळण्यास परवानगी असणार नाही.
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�करण आठ
संिकणर्
9.

(१) कोणत्याही जुन्या योजनेअंतगर्त अथवा िवशेष मंजुरीने पथिव�ीची परवानगी िदली आहे अशा
सवर् व्यक्तींना या उपिवधीच्या तरतुदी लागु होतील.

(२) या पूव�च्या कोणत्याही परवानगीने वाटप झालेल्या जागेवर िव�ेत्याने कोणतीही �स्थर
संरचना/बांधकाम केलेले असल्यास िव�ेत्याने ते िनष्कािसत क�न जागा पूणर्ता मोकळी करणे

आवश्यक आहे.

(३) भोगवटदाराच्या अपा�तेमुळे िरकाम्या झालेल्या जागा त्या-त्या पथिव�ी �क्षे�ांसाठी
असलेल्या �ितक्षा यादीतील नोंदणीकृत व्यक्तींना वाटप करण्यासाठी िवचारात घेण्यात येतील.

(४) पथिव�ेते व इतर िहतसंबिधत व्यक्ती यांच्याशी िवचारिविनमय क�न िव�ी �क्षे�ांतील

शौचालये, कचरा िवल्हेवाट सुिवधा, �काश योजना, मालवाहतुक करणा-या िविशष्ठ �कारच्या

हातगाडया, वाहनतळ सुिवधा या सारख्या सेवांच्या सुधारणेसाठी नािशक महानगरपािलकेमाफर्त
सहाय्य करण्यात येईल्.

(५) पथिव�ेत्यांचे हक्क व जबाबदा-या, त्यांच्याशी संबिधत धोरणे, कायदे व योजना, अ� सुरक्षा,

आरोग्य राखणे, कच-याची िवल्हेवाट यांसारख्या बाबींवर पथिव�ेत्यांचे िदशा िनद�शन
करण्याच्या हेतुने पथिव�ेत्यांसाठी नािशक महानगरपािलकेमाफर्त वेळोवेळी �िशक्षण कायर्�म
हाती घेण्यात येईल.

(६) फेरीवाला धोरण उपिवधी मधील काही कलमामध्ये वेळोवेळी अंशता अथवा पुणर्त: बदल

करणेचा तसेच वेळोवेळी निवन कलम समािवष्ट करण्याचा अिधकार महानगरपािलका

आयुक्तांना असेल.

-सही-

नािशक
िदनांक:- 21 /03/2018

तुकाराम मुंढ,े ( भा.�.से. )
आयुक्त्,

नािशक महानगरपािलका, नािशक
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