फेरवाला परवाना
महारा  महानगरपालका अधनयम, कलम 384, 385
महारा

महानगरपा लका अधनयमाचे कलम 384 व 385 मधील तरतद
ु नस
ु ार फेरवाला

परवाना दे !याचे अधकार मा. महापा लका आय$
ु त यांना &ा'त झालेले आहे त. सन 1992 ते 1999 या
कालावधीत ,व,वध फेरवाला संघटनांनी महारा महानगरपा लका अधनयम, कलम 384, 385 अ0वये
नवी मब
ुं ई महापा लकेकडून 5यांचे सद6यांना फेरवाला परवाना मळणेबाबत मा.मब
ुं ई उ:च 0यायालयात
;रट याचका दाखल केले=या हो5या. सदर ;रट याचकांवर वेळोवेळी मा. 0यायालयाने ?दले=या
नद@ शानस
ु ार या महापा लकेने एकूण 2138 फेरवाला Cयावसायीकांना फेरवाला परवाने ?दलेले आहे त.
सडको महामंडळाने फेरवा=यांसाठE महापा लकेकडे बेलापरू , नेFळ, वाशी, तभ
ु @, कोपरखैरणे व
ऐरोल नोडमJये फेरवाला भख
ू ंड ह6तांतरत केलेले आहे त. महापा लका KेLातील फेरवा=यांचे &माण
पाहता सदरहू भख
ू ं◌ंडांची Kमता अ5यंत कमी आहे. महापा लका मालम5ता ,वभागामाफNत सडकोकडून
भख
ू ंडांची मागणी केलेल असन
ू , भख
ू ंड ह6तांतर कFन घेणे &करणी सडको महामंडळाशी पाठपरु ावा सF
ु
आहे.
;रट याचका O.-652/2017 व ;रटयाचका O.8983/2017 बाबत मा. मब
ुं ई उ:च 0यायालयाने
?द. 01/11/2017 रोजी ?दले=या आदे शानस
ु ार राय फेरवाला धोरण–2009 अ0वये ?दनांक 29/01/2014
अ0वये गठEत कर!यात आले=या नवी मब
ुं ई महानगरपा लका शहर फेरवाला स मतीमाफNत शहरातील
फेरवा=यांचे सव@Kण 03 म?ह0यांचे कालावधीमJये करणेबाबत नद@ श ?दलेले होते. 5यानस
ु ार नवी मब
ुं ई
महानगरपा लकेने

महापा लका

कायNKेLातील

Cयवसाय

करणा-या

एकुण

7326

फेरवा=यांचे

?द. 20/11/2017 ते 31/03/2018 या कालावधीमJये दोन फे-यांमJये बायोमॅक सव@Kण केलेले आहे.
राXय शासनामाफNत मंजरू केलेल पथ,वOेता (उपजी,वकेचे संरKण व पथ,वO[,वनयमन)
(महारा) योजना – 2017 ह यांजना मा. मब
ुं ई उ:च 0यायालयाने ;रट याचका O.-652/2017 व ;रट
याचका O. -8983/2017 आदे श ?द. 01/11/2017 अ0वये खा;रज केलेल असन
ू , या योजनेमJयेच

पथ,वOेता ओळखपL दे णेबाबत:या पाLतेचे नकषांचा समावेश अस=याने सदरचे नकषह खा;रज झालेले
आहे त. याबात शासनाकडे पाठपरु ावा सF
ु आहे .
क_` शासना:या पदपथावरल ,वOेते (उपिज,वका संरKण व पदपथावरल ,वO[ ,वनयम) अधनयम
2014 मधील तरतद
ु ◌ुनस
ु ार महापा लकांना खालल&माणे कायNवाह करावयाची आहे .
1) वरल अधनयमांस परु क उप,वधी तयार कFन 5यास शासनाची ,वधीवत मंजूर घेणे.
2) &भाग फेरवाला स मतीमार्फत फेरवाला KेL, ना फेरवाला KेL व बंधनय$
ु त फेरवाला KेL निcचत
करणे.
3) फेरवा=यांचे बायोमेक सCह@ Kण करणे
4) पाL फेरवा=यांना नdदणी &माणपL दे णे
5) पाL फेरवा=यांना ओळखपL दे णे
6) फेरवाला मा सक/वा,षNक श=
ु क निcचत करणे.
7) फेरवा=यांकडून आकारावयाचे इतर आकार श=
ु क निcचत करणे.
8) फेरवा=यांसाठE मंडई इमारती ,वक सत करणे
9) फेरवा=यांसाठE ,व,वध सेवा स,ु वधा परु ,वणे व क=याणकार योजना राब,वणे.

