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प्रस्ताििा:केंद्र शासिािे पथविक्रेता (उपजीविकेचे संरक्षण ि पथविक्री विवियमि) अविवियम 2014 प्रवसध्द
केला आहे. त्यािंतर सदर अविवियमातील तरतुदीिुसार राज्य शासिािे पथविक्रेता (उपजीविकेचे संरक्षण ि
पथविक्री विवियमि) वियम 2016 वदिांक 03 ऑगस्ट, 2016 रोजी प्रवसध्द केले आहे त. अविवियमातील
तरतुदींिुसार योजिा तयार करण्याचा प्रस्ताि शासिाच्या विचारािीि होता.
शासि विणणय:पथविक्रेता (उपजीविकेचे संरक्षण ि पथविक्री विवियमि) अविवियम 2014 मिील तरतुदींच्या
अिुषंगािे राज्य शासिािे योजिा तयार केली असूि ती खालीलप्रमाणे आहे :1. प्रारं वभक
1.1

या योजिेस, पथविक्रेता (उपजीविकेचे संरक्षण ि पथविक्री विवियमि) (महाराष्ट्र) योजिा, 2017 असे
संबोिण्यात येईल.

1.2

“पथविक्रेते”, “विक्रीप्रक्षेत्र”, “पथविक्रेत्यांसाठी योजिा”, “िगर पथविक्री सवमती”,“स्िाभाविक
बाजार” हे शब्द ि शब्दप्रयोग आवण अन्य संज्ञा यांिा “पथविक्रेता (उपजीविकेचे संरक्षण ि पथविक्रीचे
विवियमि) अविवियम, 2014 यामध्ये आवण पथविक्रेता (उपजीविकेचे संरक्षण ि पथ विक्रीचे
विवियमि) (महाराष्ट्र) वियम, 2016 यामध्ये जो अथण िेमि
ू वदलेला असेल तोच अथण असेल.

1.3

अविवियम आवण वियम यािुसार पथविक्रेत्याचा व्यिसाय करण्यासाठी पोषक िातािरण पुरविणे ि
त्यास चालिा दे णे हे या योजिेचे उविष्ट्ट आहे .
2. सिेक्षण

2.1

सिेक्षण करणे :विद्यमाि सिण पथविक्रेत्यांचे सिणसमािेशक सिेक्षण िगर पथविक्रेता सवमतीमार्णत 6 मवहन्यांच्या आत
करण्यात येईल. सिेक्षणाशी संबवं ित वियोजि, प्रचलि, दे खरे ख, पयणिक्ष
े ण करणे इत्यादींबाबतची
जबाबदारी िगर पथविक्रेता सवमतीची असेल. त्यािंतर िगर पथविक्रेता सवमतीमार्णत दर पाच िषांिी
पुि:सिेक्षण करण्यात येईल.

2.2

सिेक्षणाची प्रवसध्दी :स्थाविक प्राविकरणाद्वारे प्रस्तावित सिेक्षणाची पध्दत, वियोजि आवण सिेक्षण सुरु करण्याबाबत
पयाप्त प्रवसध्दी दे ण्यात येईल.

2.3

सिेक्षण करण्याची वरत :i.

स्थाविक प्राविकरण कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे कायणरत असलेल्या पथविक्रेत्यांचे अचूक
सिेक्षण करील.

ii.

पवरवशष्ट्ट-1 मिील िमुन्यात मावहती गोळा करुि इलेक्ट्रॉविक रीतीिे हे सिेक्षण करण्यात
येईल. स्थाविक प्राविकरण विवहत िमुन्यापेक्षा अविक असलेली कोणतीही अवतवरक्ट्त मावहती
संकवलत करण्याची आिश्यकता विवहत करणार िाही. विदे शक स्िरुपाचा आदशण सिेक्षण
िमुिा पवरवशष्ट्ट-1 म्हणूि सोबत जोडलेला आहे .
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iii.

स्थाविक प्राविकरण सिेक्षण पूणण झाल्यािंतर 45 वदिसांच्या कालाििीत िोंदणी यशस्िी
झालेल्या पथविक्रेत्यांची यादी इलेक्ट्रॉविकवरत्या ि आिश्यकता असल्यास ही यादी मुद्रीत
स्िरुपात प्रवसध्द करे ल.

iv.

स्थाविक प्राविकरणाकडू ि यादी प्रवसध्द केल्यािंतर प्रवसध्दीच्या वदिांकापासूि 30 वदिसांच्या
कालाििीमध्ये हरकती ि सूचिा मागविण्यात येतील. सदर हरकती विचारात घेऊि हरकती
ि सूचिा सादर करण्याच्या शेिटच्या वदिांकापासूि 15 वदिसांत िोंदणीकृत पथविक्रेत्यांची
अंवतम यादी प्रवसध्द करण्यात येईल.

2.4

पथविक्रेता म्हणूि िोंदणी करण्यासाठीचे पात्रता विकष :पथविक्रेता िोंदणीकरीता वकमाि पात्रता खालीलप्रमाणे :

2.5

i.

तो / ती भारताचा िागवरक असािा / असािी.

ii.

महाराष्ट्रातील अवििासी असािा / असािी.

iii.

सिेक्षणाच्या वदिांकास पथ विक्रेत्याचे िय 14 िषांपेक्षा कमी असणार िाही.

iv.

पथ विक्रीखेरीज उपजीविकेची इतर कोणतीही साििे असणार िाहीत.

पथविक्रेता म्हणूि िोंदणी केल्यामुळे पथविक्री करण्याचा हक्ट्क प्रदाि ि होणे स्थाविक प्राविकरणाच्या
सक्षम प्राविकाऱ्यािे िोंदणी प्रमाणपत्र, पथविक्री प्रमाणपत्र आवण ओळखपत्र वदल्यावशिाय केिळ
पथविक्रेता म्हणूि िोंदणी केल्यामुळे / यशस्िीरीत्या िोंदणीकृत पथविक्रेता यादीमध्ये िाि प्रवसध्द
झाल्यामुळे पथविक्री करण्याचा कोणताही हक्ट्क प्रदाि होत िाही.

2.6

पथविक्रेत्यांची मावहती (database) :प्रत्येक स्थाविक प्राविकरणाद्वारे सिण पथविक्रेत्यांची मावहती (database) ठे िण्यात येईल.
3. विक्री प्रमाणपत्र आवण ओळखपत्र

3.1

विक्री प्रमाणपत्र आवण ओळखपत्र :अंवतम यादी प्रवसध्द झाल्याच्या वदिांकापासूि एक मवहन्याच्या कालाििीत िोंदणीकृत पथविक्रेत्यांिा
स्थाविक प्राविकरणाकडू ि विक्री प्रमाणपत्र आवण ओळखपत्र दे ण्यात येईल.

3.2

विक्री प्रमाणपत्र विगणवमत करण्याच्या अटी ि शती :i.

विक्री प्रमाणपत्र हे खालील िमूद अटी ि शतीच्या अिीि राहू ि विगणवमत करण्यात येईल :अ) अविवियम ि वियम यांमिील िमूद अटी ि शतींच्या पुतणतेिंतर विक्री प्रमाणपत्र विगणवमत
करण्यात येईल.
ब) विक्रेता, विक्रीच्या वठकाणी विक्री प्रमाणपत्र ठळकपणे लािील. विक्रेता, विक्री करण्याच्या
संपण
ू ण कालाििीमध्ये ओळखपत्र सुध्दा जिळ बाळगील.
क) विक्रीकरीता विवित केलेल्या कालाििीमध्येच विक्री करता येईल.
ड) विक्री प्रमाणपत्र हे अहस्तांतरणीय असेल आवण कोणत्याही पवरिस्थतीत ते मक्ट्त्यािे,
भाडे पट्टयािे दे ता येणार िाही, त्याची विक्री ककिा हस्तांतरण करता येणार िाही.
ई) जागेिर कोणत्याही प्रकारच्या तात्पुरत्या / कायमस्िरुपी संरचिा / बांिकाम करण्यास
परिािगी असणार िाही. पथविक्रेत्यािे त्याला िाटप केलेल्या जागेतच सिण विक्रीचा माल
ठे िला पावहजे. विक्रीच्या जागेिर कोणतेही प्रक्षेपण करण्यास, विस्तार करण्यास परिािगी
असणार िाही. तथावप, जवमिीिर ककिा कभतींिर कायमस्िरुपी बांिलेल्या िसतील अशा
छत्र्या / छपऱ्या यांचा िापर विक्रेते करु शकतात.
र्) िोंदणीकृत पथ विक्रेता, पुढील आशयाचे हमीपत्र सादर करील : 1. तो / ती कोणत्याही संसगणजन्य रोगामुळे बािीत िाही.
2. विक्रीच्या जागेिर / प्रक्षेत्रात ि आजुबाजूच्या क्षेत्रात स्िच्छता ि सािणजविक
आरोग्य राखील.
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ii.

ज्याला विक्री प्रमाणपत्र दे ण्यात आले आहे अशा विक्रेत्याला स्थाविक प्राविकरणािे विवहत
केलेले मावसक विक्री शुल्क दे णे आिश्यक असेल.

iii.

विविर्ददष्ट्ट कालाििीमध्ये कोणत्याही कारणास्ति विक्री करण्याची असमथणता हे विक्रीचे
मावसक शुल्क प्रदाि ि करण्याचे ककिा सूट वमळण्याचे कारण ठरणार िाही.

iv.

कोणत्याही पवरिस्थतीत पथविक्रेता विक्रीची जागा पोट भाडे पट्टयािे दे णार िाही.

v.

लोकवहतास्ति पथ विक्रेत्यािर विबंि घालण्याचा, त्याला विष्ट्कावसत करण्याचा ककिा
विस्थावपत करण्याचा हक्ट्क स्थाविक प्राविकरणाकडे विवहत असेल. पथविक्रेता िोटीस
वमळाल्यािंतर तात्काळ जागा वरकामी करील.

vi.

विक्री प्रमाणपत्र हस्तांतरीत केल्यामुळे विक्री प्रमाणपत्राच्या िैिता कालाििीमध्ये बदल होणार
िाही.

vii.

विक्रेता विक्री प्रक्षेत्रातील / क्षेत्रातील कचऱ्याची एकवत्रतपणे विल्हे िाट लािण्याकरीता चालिा
दे ण्यास योगदाि दे ईल. विक्रेता कोणताही कचरा गटारात, रस्त्याच्या कडे ला, खुल्या क्षेत्रात
ककिा अन्य कोणत्याही अिविकृत वठकाणी रचूि ठे िणार िाही.

viii.

विक्रेता त्यांिा िेमि
ू वदलेल्या जागेचाच िापर करील आवण रहदारी ककिा पादचारी ककिा वबगर
यांवत्रक िाहिे यांच्या सुरळीत िाहतुकीमध्ये कोणताही अडथळा आणणार िाही.

ix.

विक्रेता उपद्रिी, िोकादायक ि प्रदु षणकारी जलद गतीिे विकल्या जाणाऱ्या ग्राहकोपयोगी
िस्तु (एर्.एम.सी.जी.) िस्तु विकणार िाही. उत्पादिाचा ि जितेला दे ण्यात येणाऱ्या सेिांचा
दजा, सािणजविक आरोग्य, स्िच्छता ि सुरवक्षतता यासाठी वििारीत केलेल्या मािकांिुसार
असल्याची सुविविती विक्रेता करे ल.

x.

विक्रीची परिािगी रि केल्यािर / समाप्त झाल्यािर पथविक्रेता ती जागा शांततापूणण रीतीिे
तात्काळ वरकामी करील.

3.3

पथविक्रेता प्रमाणपत्र दे ण्यासाठी मागणदशणक तत्त्िे :i.

वदव्यांग, विििा ि एकल माता या व्यक्ट्तींिा प्रािान्य दे ण्यात येईल .

ii.

ज्यांची सिेक्षणात विविती ि िोंदणी केलेली आहे अशांिा ििीि प्रिेशाथीपेक्षा पसंतीक्रम
दे ण्यात येईल.

iii.

ज्या विक्रेत्यांिा त्यांच्या प्रथम पसंतीक्रमािुसार विक्री प्रमाणपत्र दे ता येऊ शकत िसेल अशा
विक्रेत्यांिा िणािुक्रमािुसार त्यांच्या इतर पसंतीक्रमाप्रमाणे जागेच्या उपलब्ितेच्या अिीि
राहू ि सामािूि घेण्यात येईल.

iv.

जर अजांची संख्या विक्री जागांच्या / वठकाणांच्या उपलब्ि संख्यपेक्षा अविक असल्यास वचठ्ठया
टाकूि सोडतीद्वारे / संगणक ककिा अशा कोणत्याही तत्सम यंत्रणेद्वारे िाटप केले जाईल.
िोंदणीकृत पथविक्रेत्यांमिील विक्री जागाविहाय िाटप वचठ्ठया टाकूि सोडतीद्वारेदेखील
करण्यात येईल.

v.

एखाद्या कुटु ं बातील एकापेक्षा अविक व्यक्ट्तीला (ििरा ि बायको आवण अिलंवबत मुले यांचे
वमळू ि बिलेले) विक्री प्रमाणपत्र दे ण्यात येऊ िये.

vi.

ज्यांची उपजीविका न्यायालयाच्या अविविणणयामुळे बावित झालेली आहे आवण त्यांच्या
पुििणसिाकरीता योजिा तयार करण्यासाठी राज्य शासिास विदेश दे ण्यात आलेले आहे अशा
व्यक्ट्तींिा पथविक्रीच्या विकषांची पूतणता करण्याच्या अिीि राहू ि प्रािान्य दे ण्यात येईल.

vii.

उत्सि हं गाम / मेळा इत्यादी तात्पुरत्या कालाििीसाठी विक्रेत्याला विक्री करण्यासाठी
स्थाविक प्राविकरणाद्वारे विहीत करण्यात येईल अशा िमुन्यात वकमाि एक मवहिा अगोदर
िगर पथविक्री सवमतीकडे अजणदार अजण करील .

viii.

अयशस्िी पात्र अजणदारांची प्रवतक्षा यादी पथविक्री जागेच्या उपलब्ितेिर भविष्ट्यामध्ये विचाराथण
ठे िण्यात येईल.
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ix.

स्थाविक प्राविकरणाचा मान्यता दे णे अथिा ि देणे याबाबतचा विणणय, राज्य शासिािे िेळोिेळी
प्राविकृत केलेल्या सक्षम प्राविकरणासमोर आव्हािीत केला जात िाही तोपयंत अंवतम असेल.

3.4

पथविक्रेत्यास पथविक्रेता प्रमाणपत्र दे ण्याचा िमूिा ि पध्दती :i.

पथविक्रेता प्रमाणपत्र दे ण्याबाबत विवहत केलेल्या वियमािलीस अिुसरुि, खालीलपैकी
कोणत्याही प्रकारात पथविक्रेता प्रमाणपत्र दे ण्यात येईल:अ)

िस्थर विक्रेता

आ) वर्रता विक्रेता
इ)

तात्पुरता विक्रेता

ii.

विक्रेत्याला, पवरवशष्ट्ट-2 मध्ये असलेल्या िमुन्यामध्ये विक्री प्रमाणपत्र दे ण्यात येईल.

iii.

विक्रेत्यािे विक्रेता म्हणूि िोंदणी अजामध्ये घोवषत केलेल्या वििासी पत्यािर िोंदणीकृत
डाकेिे / शीघ्र डाकेिे विक्रेत्याला विक्री प्रमाणपत्र पाठविण्यात येईल.

3.5

पथ विक्रेत्यांिा ओळखपत्रे देण्याचा िमुिा ि त्याची पध्दत :पथविक्रेत्यािे, स्थाविक प्राविकरणािे विवहत केलेले शुल्क प्रदाि केल्यािर, पवरवशष्ट्ट-3 मध्ये
विविर्ददष्ट्ट केलेल्या िमुन्यामध्ये ओळखपत्र दे ण्यात येईल.

3.6

विक्रेत्यांच्या प्रमाणपत्राची िैिता :विक्री प्रमाणपत्राचा िैिता कालाििी, ते वदल्याच्या वदिांकापासूि सुरुिातीस पाच िषांकरीता असेल.
कायदे शीर िारसदारास हस्तांतरीत केलेल्या विक्री प्रमाणपत्रास, ििीि विक्री प्रमाणपत्र असा
अन्ियाथण लािला जाणार िाही.
4. शुल्क ि आकार

4.1

विक्रीशुल्क आवण शुल्क प्रदाि ि केल्याबाबत दं ड :i.

स्थाविक प्राविकरणािे िेळोिेळी ठरिूि वदलेले पथविक्री शुल्क पथविक्रेत्यास अदा करािे
लागेल.

ii.

शुल्क प्रदािातील विलंबाकरीता स्थाविक प्राविकरणाद्वारे वििावरत करण्यात येणाऱ्या दरािे
दं ड आकारण्यात येईल.

iii.

स्थाविक प्राविकरण, विक्रेत्याच्या प्रत्येक प्रिगािुसार िेगिेगळे शुल्क विवित करील. तसेच,
विक्रीच्या जागेिुसार शुल्कात बदल करता येईल आवण विशेष क्षेत्रासाठी विशेष विक्री शुल्क
विवहत करता येईल.

iv.

विक्री पवरक्षेत्रांसाठी विवहत केलेले शुल्क ि दे खभाल आकार यात वकमाि 10 टक्ट्के िाढ करुि
दर तीि िषािंतर ते सुिावरत करण्यात येईल.

v.

वदव्यांग पथविक्रेत्यास विक्री शुल्कात 50 टक्ट्के सुट दे ण्यात येईल.

vi.

पुिस्थािविवितीच्या बाबतीत पथविक्रेता विक्री प्रमाणपत्राच्या उिणवरत िैिता कालाििीमध्ये
िव्या वठकाणाचे / जागेचे शुल्क प्रदाि करील.

vii.

पथविक्रेत्यािे दे य वदिांकापयंत विक्री शुल्क भरण्यात कसूर केल्यास, पथविक्रेता सवमती
स्थाविक प्राविकरणाद्वारे ठरविण्यात येणाऱ्या कायणपध्दतीिुसार विक्री शुल्काच्या िसुलीची
कायणिाही करील.

4.2

राष्ट्रीयकृत बँकांमार्णत शुल्क ि दं ड गोळा करणे :िोंदणीकृत विक्रेत्याकडू ि देय असलेल्या विलंवबत प्रदािाचा दं ड आवण ककिा कोणतेही अन्य आकार
यांसह विक्री शुल्क गोळा करण्याची व्यिस्था स्थाविक प्राविकरणामार्णत करण्यात येईल.
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5. विक्री प्रमाणपत्राचे िुतिीकरण, विलंबि ि रि करणे

5.1

विक्री प्रमाणपत्राचे िुतिीकरण :i.

विक्री प्रमाणपत्राचे दर पाच िषांिंतर िुतिीकरण करण्यात यािे. विक्री प्रमाणपत्राच्या
िुतिीकरणासाठी शुल्क प्रदाि करण्याची एक सुलभ प्रवक्रया असेल.

ii.

स्थाविक प्राविकरण, विक्री प्रमाणपत्राच्या िुतिीकरणाच्या तारखा दोि मवहन्यांच्या
कालाििीत येणाऱ्या विक्रेत्यांची यादी तयार करील. सदर यादीत रक्ट्कम ि शुल्क भरण्याचे
वठकाण दशणविण्यात येईल.

iii.

विक्री प्रमाणपत्रािर पृष्ट्ठांकि करुि िुतिीकरण करण्यात येईल.

iv.

िुतिीकरणाच्या िेळी क्षेत्रासाठी / प्रक्षेत्रासाठी विवहत केलेल्या एका मवहन्याच्या शुल्काइतके
िुतिीकरण शुल्क असेल.

v.

कोणत्याही दं डावशिाय िुतिीकरण शुल्क भरण्यासाठी एक मवहन्याचा सिलतीचा कालाििी
दे ण्यात येईल. विलंब कालाििीसाठी रुपये 15/-प्रवत वदि इतका दं ड आकारण्यात येईल.

vi.

विक्री प्रमाणपत्राच्या िुतिीकरणाचे शुल्क प्रदाि करण्यात कसुर केलेल्या पथविक्रेत्यांची यादी
िगर पथविक्रेता सवमती प्रवसध्द करे ल.

vii.

5.2

विक्री प्रमाणपत्राचे िुतिीकरण एकािेळी पाच िषांसाठी असेल.
विक्री प्रमाणपत्राचे िुतिीकरण ि करणे :पथविक्रेत्यािे उपरोक्ट्त एक मवहन्याच्या कालाििीत विक्री प्रमाणपत्राचे िुतिीकरण ि केल्यास, िगर
पथविक्रेता सवमती पथविक्रेत्याला त्याचे विक्री प्रमाणपत्र रि का करण्यात येऊ िये याबाबतची कारणे,
िोटीस वदल्याच्या तारखेपासूि 15 वदिसांच्या आत सादर करण्यास सांगणारी िोटीस बजािेल. जर
पथविक्रेत्यािे िगर पथविक्रेता सवमतीला समािािकारक कारणे दे ण्यात कसूर केल्यास त्याचे
पथविक्री प्रमाणपत्र रि करण्यात येईल.

5.3

पथविक्री प्रमाणपत्राचे विलंबि, रि करणे :िगर पथविक्रेता सवमती पुढील कारणांपैकी कोणत्याही कारणािरुि प्रमाणपत्राचे विलंबि करु शकेल
ककिा ते रि करु शकेल :i.

विक्रीच्या वठकाणी अिाविकृतपणे केलेला बदल.

ii.

दे य रक्ट्कमांचे प्रदाि ि करणे.

iii.

पथविक्री प्रमाणपत्राच्या अटी ि शतींचे उल्लंघि करणे.

iv.

विक्रीच्या स्थळाचा, परिािगी वदलेल्या जागेपेक्षा अविक विस्तार करणे.

v.

वियमबाहय ितणि ि शेजाऱ्यांिा उपद्रि करणे.

vi.

पथविक्रीचे प्रमाणपत्र दे ण्याच्या अजामध्ये वदशाभूल करणे.

vii.

िैवतक अि:पतिाचा अंतभाि असलेल्या अपरािाची दोषवसध्दी झाल्यािर.

5.4 िगर पथविक्रेता सवमती पथविक्रेत्यास बाजू मांडण्याची संिी वदल्यािंतर पथविक्री प्रमाणत्र रि
करण्याचा / विलंबि करण्याचा ककिा अन्य विणणय घेईल.

5.5

वकरकोळ भंग केल्यास िगर पथविक्री सवमती पथविक्रीचे प्रमाणपत्र रि करण्याची अथिा त्याचे
विलंबि करण्याची वशर्ारस करण्याऐिजी त्यास रुपये 2000/- पयंत दं ड आकारील ि समज दे ईल.
6. पथविक्रेत्यांिा ििीि जागा देणे ि त्याचे विष्ट्कासि करणे

6.1

पथविक्रेत्यांची पुिस्थाि विविती :शक्ट्यतोिर सािणजविक वहताचे विकास प्रकल्प, सुरक्षाविषयक प्रश्न, िाहतुक कोंडी, साथीचे रोग
पसरणे ि िैसर्दगक आपत्ती / आरोग्याची इतर कारणे, क्षेत्राची स्िच्छता ककिा इतर कोणतेही िैि
कारण यांसारख्या सािणजविक प्रयोजिांसाठी िा-विक्री प्रक्षेत्र आहे असे घोवषत केल्यािरच केिळ
पुिस्थाि विविती (स्थलांतरण) करण्यात यईल.
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6.2

पथविक्रेत्याचे विष्ट्कासि :i.

ज्या पथविक्रेत्याचे विक्री प्रमाणपत्र रि करण्यात आले आहे अशा कोणत्याही पथविक्रेत्याला
विष्ट्कावसत करण्यापूिी ती जागा खाली करण्यासाठी आवण तेथे विक्री करणे बंद करण्यासाठी
30 वदिसांची िोटीस वदल्यािंतर स्थाविक प्राविकरण त्या पथविक्रेत्याला विष्ट्कावसत करील.

ii.

जी व्यक्ट्ती विक्री प्रमाणपत्रावशिाय ककिा अिविकृतवरत्या विक्री करीत असल्याचे आढळू ि
येईल अशा कोणत्याही व्यक्ट्तीस िोटीस वदल्यािंतर ताबडतोब विष्ट्कावसत करण्यात येईल.
7. विक्री प्रक्षेत्रे

7.1

विक्री प्रक्षेत्रे वििावरत करण्याची तत्िे :i.

िगर विक्री सवमती या योजिेच्या प्रवसध्दीच्या वदिांकापासूि 6 मवहन्यांच्या कालाििीत विक्री
प्रक्षेत्रे रस्त्यािरील विक्रीसाठी विबंिीत विक्री प्रक्षेत्रे आवण िा-विक्री प्रक्षेत्रे विवित करील आवण
त्याचा तपवशल स्थाविक प्राविकरणाच्या संकेतस्थळािर, संचालिालय, िगरपवरषद
संचालिालय यांच्या स्थाविक प्राविकरणाकरीता असलेल्या संकेतस्थळािर, स्थाविक
प्राविकरणाच्या सूचिा र्लकािर तसेच स्थाविक भाषेतील दोि िृत्तपत्रांमध्ये प्रवसध्द करील.

ii.

स्िाभाविक बाजारांची वठकाणे प्रथम विचारात घेण्यात येतील आवण स्थाविक प्राविकरणाकडू ि
लादण्यात येतील अशा शती ि विबंिांच्या अिीि राहू ि विक्री प्रक्षेत्रे म्हणूि त्यांिा परिािगी
दे ण्यात येईल.

iii.

पारं पावरकपणे आठिडे बाजार असणारी वठकाणे दे खील विचारात घेण्यात येतील आवण
आठिड्यातील विवशष्ट्ट वदिशी ि िेळी आवण स्थाविक प्राविकरणाकडू ि लादण्यात येतील
अशा शतीं ि विबंिांच्या अिीि राहू ि रस्त्यािरील विक्रीसाठी त्यांिा परिािगी दे ण्यात येईल.

iv.

रस्त्यांची रुंदी, िाहतुकीचे प्रमाण ि रस्त्यािरुि ये-जा करणाऱ्या पादचाऱ्यांची संख्या, िारण
क्षमता आवण रस्त्याचा िापर करणाऱ्या सिणसािारण जितेची तसेच रवहिाशांची आवण अशा
रस्त्यालगतच्या मालमत्तांमिूि त्यांचा व्यिसाय चालविणाऱ्या व्यापाऱ्यांची वकमाि गैरसोय
होईल ककिा अवजबात गैरसोय होणार िाही अशा मागािे उक्ट्त प्रक्षेत्रे विवित करण्यासाठी
महत्िाचे ठरतील असे अन्य घटक या आिारे विक्री प्रक्षेत्रे विवित करण्यात येतील.

v.

स्थाविक प्राविकरण उत्सि अथिा जत्रा इत्यादीच्या काळात एक मवहन्याच्या कालाििीकरीता
िैि असलेले पथ विक्रीचे तात्पुरते परिािा दे ऊ शकेल.

vi.

स्थाविक प्राविकरण आरोग्य ि सुरवक्षतता यांच्याशी संबवं ित असणाऱ्या विद्यमाि कायद्याच्या
तरतुदींची पूतणता करण्याच्या अिीितेिे विक्रीच्या वठकाणी खाद्य पदाथांच्या दुकािांसाठी
तात्पुरते विक्री प्रमाणपत्र दे ऊ शकेल.

vii.

स्थाविक प्राविकरण र्ॅशि गल्ल्या / र्ळे / भाजीपाला / र्ुले / अन्न / मासे / कृषी उत्पन्न
बाजार इत्यादीच्या विवशष्ट्ट प्रयोजिांसाठी समर्दपत केलेली विक्री क्षेत्रे / प्रक्षेत्रे िेमि
ू दे ऊ
शकेल.

viii.

संबवं ित क्षेत्रािर वियंत्रण असणाऱ्या पोवलसांशी ि िाहतुक पोवलसांशी विचारविविमय करुि
विक्री केंद्रांची विविती करण्यात येईल.

ix.

एखाद्या क्षेत्रामध्ये विक्री प्रक्षेत्र विवित केल्यामुळे बावित झालेल्या कोणत्याही व्यक्ट्तीस िगर
पथविक्री सवमतीकडे वििेदि करता येईल. सदर वििेदि प्राप्त झाल्याच्या वदिांकापासूि 15
वदिसांच्या आत िगर पथविक्रेता सवमती त्यािर विचार करील ि ते विकालात काढील.

7.2

खाजगी वठकाणे विक्री प्रक्षेत्रे म्हणूि िेमता येतील त्या शती:-

i.

िगर पथविक्रेता सवमती, जमीि मालकाद्वारे ककिा मालमत्ता मालकाद्वारे िा-हरकत प्रमाणपत्र
सादर केल्यािर जमीि ककिा मालमत्तेच्या मालकािे ककिा यथािस्थती क्षेत्राच्या बाजार /
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रवहिाशी कल्याण संघािे सादर केलेले खाजगी वठकाण (जागा) विक्री प्रक्षेत्र, विबंवित विक्री
प्रक्षेत्र ककिा िा-विक्री प्रक्षेत्र म्हणूि घोवषत करण्याचा प्रस्ताि विचारात घेईल.

ii.

सुरवक्षतता, सुरक्षा, रहदारीची िस्थती, सिणसािारण उपद्रिाचे कारण आवण रवहिाशी कल्याण
संघाची / बाजार संघाची मागणी हा खाजगी वठकाणी विक्री करण्याचा मुख्य आिार असेल.

7.3

िेळ विभागणीच्या आिारे विक्री करण्याची पध्दत-:

i.

िगर पथविक्रेता सवमती एखाद्या विवशष्ट्ट प्रक्षेत्रासाठी जास्त मागणीिर अिलंबि
ू असणाऱ्या
िेळ विभागणीच्या आिारे विक्री करण्यासाठी अविसूचीत करण्यात येईल अशा विक्री प्रक्षेत्राची
वशर्ारस करील.

ii.

संबोवित क्षेत्रात सामािूि घेतल्या जाऊ शकतील अशा विक्रीच्या जागांची संख्या आवण
विक्रीच्या वठकाणांची संख्या आवण विक्रीच्या वठकाणंची मागणी करणाऱ्या विक्रेत्यांची संख्या
याआिारे प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्रािान्य या तत्त्िािर आठिडी बाजार / सप्ताहात बाजार
भरविण्यात येईल.

iii.

मध्यिती व्यापार वजल्हे, यावठकाणचा वियवमत बाजार बंद झाल्यािंतर पथ विक्रेत्यास बाजार
भरिता येऊ शकेल. िगर पथविक्रेता सवमती आवण स्थाविक प्राविकरण यांिी विवित केलेल्या
यथोवचत विबंिासह िामािली ककिा प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्रािान्य या तत्िािर संबवं ित
स्थाविक प्राविकरण ठरिेल अशा िेळेपासूि असा बाजार भरिला जाऊ शकतो.

7.4 विबंिमुक्ट्त / विबंवित / विक्रीस बंदी / िेळा विभागणीच्या आिारे विक्रीचे प्रक्षेत्र घोवषत करण्याची
कायणपध्दती :-

i.
ii.

िगर पथविक्रेता सवमती, विक्रीसाठी प्रस्तावित क्षेत्राचे सिेक्षण करण्याची व्यिस्था करील.
त्यािंतर, िगर पथविक्रेता सवमती दािे ि हरकती यासाठी प्रस्ताि अविसूचीत करील.
त्याचबरोबर, सदर प्रस्ताि िाहतुक पोवलसांकडे आवण जमीि मालकी अवभकरणाकडे त्यांच्या
अवभप्रायासाठी ि अिलोकिासाठी पाठविल.

iii.

िाहतुक पोलीस / जमीि मालकी अवभकरण शक्ट्य असेल ते थे 30 वदिसांच्या आत अवभप्राय
दे ईल.

iv.

प्राप्त झालेले दािे आवण हरकती विचारात घेतल्यािंतर िगर पथविक्रेता सवमती आपल्या
अवभप्रायासह स्थाविक प्राविकरणाकडे प्रस्ताि पाठविल.

v.
7.5

समुवचत प्राविकरणाच्या मान्यतेिंतर स्थाविक प्राविकरण विक्रीक्षेत्र / पथ अविसूवचत करील.
विक्री प्रक्षेत्राची िारण क्षमता वििावरत करण्यासाठी तत्िे :-

i.

स्थाविक प्राविकरणाच्या अविकारीतेखाली क्षेत्रांचे स्पष्ट्टपणे सीमांकि आवण सिेक्षण करण्यात
येईल ि शक्ट्य असल्यास अंकीय िकाशा काढण्यात येईल.

ii.

सािणजविक उपयोगाच्या कामासाठी पुरेशी जागा सोडणे आवण पादचारी / िाहिांिा ये-जा
करण्यासाठी पुरेशी जागा सोडण्याची मुभा असेल.

iii.

एका िस्थर / वर्रत्या विक्रत्यासाठी 1 मी x 1 मी ककिा त्यापटीत जागेचा विचार करण्यात
येईल.

iv.

उपरोक्ट्त आिारे आवण शहराच्या लोकसंख्येच्या 2.5% यास पुष्ट्टी दे ण्याऱ्या मािकास अिीि
राहू ि आवण पथविक्री योजिेिुसार, वजतकी संख्या विक्री प्रक्षेत्र सामािूि घेऊ शकेल वततक्ट्या
पथविक्रेत्यांच्या संख्येची गणिा करण्यात येईल. परिािगी वदलेल्या पाळयांची संख्या,
काल-विभागणी व्यिस्थेद्वारे वििावरत करता येईल आवण त्यािुसार िारण क्षमता वििावरत
करण्यात येईल.
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8. संकीणण

8.1

राज्यस्तरीय िगर पथविक्रेता सवमती :सवचि, िगर विकास विभाग, महाराष्ट्र शासि यांच्या अध्यक्षतेखाली एक राज्यस्तरीय िगर
पथविक्रेता सवमती असेल. ही सवमती, िगर पथविक्रेता सवमतीिे / स्थाविक प्राविकरणािे उपिस्थत
केलेल्या कोणत्याही मुद्यािर विणणय घेईल ककिा िगर पथविक्रेता सवमतीिे संमत केलेला कोणताही
ठराि स्िाविकारे मागिूि त्यािर वतला विचार करता येईल.

8.2

इतर बाबी :-

i.

ज्या व्यक्ट्तीस पथ विक्रेता (उपजीविका संरक्षण ि पथ विक्री विवियमि) अविवियम, 2014 च्या
प्रारं भापूिी स्थाविक प्राविकरणाद्वारे विक्री प्रमाणपत्र दे ण्यात आलेले आहे अशी व्यक्ट्ती, या
योजिेअंतगणत केलेल्या सिेक्षणान्िये समाविष्ट्ट केलेली असो ककिा िसो, वतला परिािािारक
म्हणूि संबोिण्यात येत असो ककिा वतच्याकडे अन्य कोणत्याही स्िरुपाचा परिािा असो ककिा
िसो (मग ती िस्थर विक्रेता ककिा वर्रता विक्रेता ककिा अन्य कोणत्याही संिगाखाली असो ककिा
िसो), ज्या कालाििीसाठी त्याला / वतला विक्रेता प्रमाणपत्र विगणवमत करण्यात आलेले आहे
त्या कालाििीकरीता त्या संिगातील पथविक्रेता असल्याचे मािण्यात येईल. यावशिाय विक्री
प्रमाणत्राचा िैिता कालाििी, ही योजिा अविसूवचत केल्याच्या वदिांकापासूि सुरु होईल.

ii.

कोणत्याही जुन्या योजिेअंतगणत विक्रीची परिािगी दे ण्यात आली आहे अशा सिण व्यक्ट्तींिा या
योजिेच्या तरतुदी लागू असतील. या योजिेिुसार अपात्र असतील अशा कोणत्याही व्यक्ट्तीस
स्थळािरुि / जागेिरुि तात्काळ विष्ट्कावसत करण्यात येईल.

iii.

यापूिीच्या कोणत्याही जुन्या योजिेअंतगणत सािणजविक रस्ते / सािणजविक जागा यावठकाणी
िाटप झालेल्या जागेिर विक्रेत्यािे कोणतीही िस्थर संरचिा / बांिकाम केलेले असल्यास,
विक्रेत्यािे ते विष्ट्कावसत करुि जागा पूणणत: मोकळी करणे आिश्यक आहे आवण विक्रेता
योजिेतील तरतुदींिुसार विक्री करील.

iv.

भोगिटादारांच्या अपात्रतेमुळे वरकाम्या ककिा मोकळया झालेल्या जागा प्रवतक्षा यादीसाठी अन्य
पात्र िोंदणीकृत व्यक्ट्तींिा िाटप करण्यासाठी स्थाविक प्राविकरणास विचारात घेता येतील.

8.3

पथ विक्रेत्यांिर लादता येतील असे द्रव्यदं ड :-

i.

एखादा पथविक्रेता विक्रीच्या अटींचा भंग करीत असल्याचे आढळू ि आल्यास, स्थाविक
प्राविकरणाकडू ि अविसूवचत करण्यात आलेला दं ड आकारण्यात येईल. अटी भंगाची
पुिरािृत्ती झाल्यास, प्राविकरणास िाटप रि करण्याची कायणिाही करता येईल.

ii.

दं ड आकारणारा प्राविकारी अटींचे उल्लंघि केल्याबिल संवक्षप्त चौकशी करील आवण पथ
विक्रेत्याला त्याचे म्हणणे मांडण्याची संिी दे ण्यात येईल.

8.4

पायाभूत सुवििेमध्ये सुिारणा, प्रवशक्षण ि कौशल्य विकास आवण आर्दथक सहाय्य:-

i.

पथविक्रेते ि इतर वहतसंबवं ित व्यक्ट्ती यांच्याशी विचारविविमय करुि विद्यमाि बाजारपेठांमध्ये
शौचालये, कचरा विल्हे िाट सुवििा, प्रकाश योजिा, सामुवहक कोठार, व्यापाराच्या विवशष्ट्ट
प्रकारासाठी माल िाहतुक करणाऱ्या विवशष्ट्ट प्रकारच्या हातगाड्या, तात्पुरत्या छपऱ्या ि
िाहितळ सुवििा यांसारख्या मुलभूत सेिांच्या सुिारणेसाठी स्थाविक प्राविकरणामार्णत
सहाय्य करण्यात येईल.

ii.

पथविक्रेत्यांचे हक्ट्क ि जबाबदाऱ्या, त्यांच्याशी सबंवित िोरणे, कायदे ि योजिा, अन्न सुरक्षा,
आरोग्य राखणे, कचऱ्याची विल्हे िाट यांसारख्या बाबींिर पथविक्रेत्यांचे वदशाविदे शि
करण्याच्या हे तूिे सिण पथविक्रेत्यांसाठी प्रवशक्षण कायणक्रम स्थाविक प्राविकरणामार्णत हाती
घेण्यात येईल.
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सिण स्थाविक प्राविकरणांिी या योजिेतील तरतुदींिुसार त्िरीत कायणिाही करािी. सदर योजिेचे
कायान्ियि करण्यासाठी स्ितंत्रपणे अवतवरक्ट्त सूचिा विगणवमत करण्यात येत आहे त.
सदर शासि विणणय महाराष्ट्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळािर उपलब्ि
करण्यात आला असूि, त्याचा संकेताक 201701091549481325 असा आहे. हा आदेश वडजीटल स्िाक्षरीिे
साक्षांवकत करुि काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शािुसार ि िािािे

Sanjay Sharadchandra
Gokhale

Digitally signed by Sanjay Sharadchandra Gokhale
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=DEPUTY
SECRETARY, postalCode=400032, st=Maharashtra,
2.5.4.20=ab8a7eeedad158d24cf530f0d6b662808245be49a84
59ed4c63961ebdc3cb961, cn=Sanjay Sharadchandra Gokhale
Date: 2017.01.11 11:40:45 +05'30'

( सं.श.गोखले )
उप सवचि, महाराष्ट्र शासि
प्रवत,
1. मुख्यमंत्री यांचे अप्पर मुख्य सवचि
2. सिण मंत्री / राज्यमंत्री यांचे खाजगी सवचि
3. मुख्य सवचि, महाराष्ट्र शासि
4. सिण अप्पर मुख्य सवचि, प्रिाि सवचि, सवचि, सिण मंत्रालयीि विभाग
5. आयुक्ट्त, सिण महािगरपावलका / मुख्याविकारी, सिण िगरपवरषदा / िगरपंचायती
6. संचालय, िगरपवरषद प्रशासि संचालिालय, िरळी, मुंबई.
7. िगर विकास विभागातील सिण कायासिे
8. वििडिस्ती, िवि-21.
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परिरिष्ट-1
पथविक्रेता (उपजीविका, संरक्षण ि पथविक्री विवियमि) अविवियम, 2014 िुसार
नमुना-1 [कलम 3(6)]
सर्वेक्षण प्रश्नार्वली
सर्वेक्षणातील बाबी

सर्वेक्षणाचा तपिील

आिार क्रमांक
पथविक्रेत्याचे िांि

आिार कार्ड मध्ये िमूद असल्याप्रमाणे

जन्मवदिांक

आिार कार्ड मध्ये िमूद असल्याप्रमाणे

लिंग

आिार कार्ड मध्ये िमूद असल्याप्रमाणे

वििासी पत्ता

आिार कार्ड मध्ये िमूद असल्याप्रमाणे

िैिाविक स्थथती

अवििावित / वििावित / घटथफोवटत / विििा

जातीचा प्रिगड

अजा / अज / इमाि

वदवयांगता, असल्यास
पथविक्रेत्याचे छायावचत्र

आिार कार्ड मध्ये िमूद असल्याप्रमाणे

विक्री विकाणाचे छायावचत्र

मोबाईिं अिुप्रयोगाद्वारे वमळविणे आवण अपिंोर् करणे

विक्री विकाणाचा पत्ता

मोबाईिं अिुप्रयोगाद्वारे माविती प्राप्त करुि समन्िय करणे
प्रभाग क्रमांक ----- / रथत्याचे िांि ----- / मित्िाचे ओळख विकाण -----

विक्री प्रक्षेत्राचा प्रकार

वििासी / िावणस्ययक / औद्योवगक / बाजार / थथािक आवण इतर (उल्िंेख करािा)

वयिसायाचे थिरुप

उल्िंेख करािा

विक्रीचा प्रिगड

स्थथर / वफरता / तात्पुरता

परिरिष्ट-2
पथविक्रेता (उपजीविका, संरक्षण ि पथविक्री विवियमि) अविवियम, 2014 िुसार
नमुना-2
[कलम 4]
रर्वक्री प्रमाणपत्राचा नमुना
आधारकार्डावरुन
मिळमवलेले
छायामित्र

1. विक्रेत्याचे िांि : आिार कार्ड मध्ये िमूद असल्याप्रमाणे
2. जोर्ीदाराचे िांि लकिा अििंंबि
ू असिंेल्या अपत्याचे िांि :
(पथविक्रेत्याबरोबर वयिसाय करीत असल्यास)
3. जन्मवदिांक : आिारकार्ािुसार
4. लिंग : आिारकार्ािुसार
5. पथविक्रेत्याचा वििासी पत्ता : आिारकार्ािुसार
6. पथविक्रेत्याची िगडिारी :
I.

वफरता

II.

स्थथर

III.

अन्य (उल्िंेख करािा)

7. वफरत्या विक्रेत्याच्या बाबतीत विक्री विकाण / क्षेत्राचा तपशीिं :
8. जारी केल्याचा वदिांक :
9. प्रमाणपत्राचा िैिता कािंाििी :
(अविवियमात 5 िर्षे िैिता कािंाििीची तरतूद असल्यामुळे, प्रमाणपत्राचा िैिता कािंाििी 5
िर्षांपेक्षा अविक असणार िािी)
10. युविक िोंदणी क्रमांक :
11. विक्रीचे वदिस ि िेळ :

थथाविक प्राविकरणाचा वशक्का / मोिोर

वदिांक :

प्रमाणपत्र दे णाऱ्या प्राविकाऱ्याची थिाक्षरी

परिरिष्ट-3
पथविक्रेता (उपजीविका, संरक्षण ि पथविक्री विवियमि) अविवियम, 2014 िुसार
नमुना-2
(कलम 7)
ओळखपत्राचा नमुना

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ओळखपत्र क्रमांक : 000000
िांि : आिारकार्ािुसार
जन्मवदिांक : आिारकार्ािुसार
लिंग : आिारकार्ािुसार
पथविक्रेत्याचा वििासी पत्ता : आिारकार्ािुसार
पथविक्रेत्याची िगडिारी : स्थथर / वफरता
वयिसायाचा प्रकार :
भ्रमणध्ििी क्रमांक : िोंदणीकृ त
जारी केल्याचा वदिांक :

10. िैिता (पयंत) :

छायाचित्र

थिाक्षरी

