
नािशक महानगरपािलका नािशक 
रा ीय फेरीवाला धोरण िवभाग 

नािशक पूव  
मु त फेरीवाला े  े(Restriction Free Vending zone)                        
अ. 

नं. 
मंजुर फेरीवाला े  धारण 

मता 
वगवारी शेरा 

1 फुले माकट मधील िरकामे ओटे व िरकामी जागा. 118 अ  

2 िशवनेरी चौक, कथडारोड.  10 ब  

3 100 फूट ितगरािनया कंपनी रोड या पि म बाजूस र ते याकडेला. 

155 

ब  

4 ि कोणी गाडन या भती या लगत पि म बाजुस 80 फुट लांबी या र ते या 

कडेला, आठवण हॉटेल,गजरपाक, तपोवनरोड, सौभा य सोसायटी. 

अ  

5 गुमशहा बाबा चौक, नानावली रोड, दग पासून ठरािवक अतंर सोडुन मनपा 

शाळे या भतीलगत. 
33 

अ  

6 जाऊददीन िमल या भती लगत. 20 ब  

7 अशोका माग, र या या लगत 150 फुटी पि म बाजु या र याचा कॉनर 

सोडुन पखालरोड, मणीनगर सव.नं.262 समोरील मोकळी जागा. 
99 

ब  

8 साईनाथनगर चौफुली या मनपा हजरेी शेड या मागे, मनपा ओटे इंिदरानगर 

जॉग ग ॅकम ये अ त वातील भतीला लगत जॉ गग क या आितल 

बाजुस. 

93 

अ  

9 इंिदरानगर येथील मनपा उपकाय लया या पि म बाजुस, लोक सुिवधा 

क ाशेजारील मोकळी जागेत.  
18 

अ  

10 कृ णकांत भाजी माकटमधील मोकळी जागा. 191 अ  

11 भारतनगर या कोप-या वरील जागा. 81 ब  

12 िशवाजीनगर, िरलाय स मॉल शेजारी द  मंदीर, द मंदीर रोड, 

िशवाजीनगर. 
66 

ब  

13 उपनगर, दसक िशववेरील मकरंद कॉलनी लगत मनपाने जो ८० फुट र ता 

बांधला आहे तेथे यांचे पनुवसन कर यात येईल. 
20 

ब सदरचा झोन 

नािशकरोड िवभागात 

अंतभतू आहे.४४ 

14 जुनी सधी कॉलनी मनपाने भाजीमाकट म ये बांधलेल ेओटे.  146 ब  

15 गोसावीनगर ते टाकळी िशव र यालगत एका बाजुला. 
20 

ब सदरचा झोन 

नािशकरोड िवभागात 

अंतभतू आहे.४४ 

16 अमरधाम रोड या ना यालगत.  31 ब  

मु त फेरीवाला एकूण धारण मता 1101   

 
ितबिंधत फेरीवाला े े (Restricted Vending zone) 

अ.नं. मंजुर ितबिंधत फेरीवाला े  धारण 

मता 

  

1 टर हाऊस, ल मीनाराण घाटाकडे जाणारा र ता, जुना मानुर र ता.  123 अ  

2 भ काली येिथल दुध बाजार पिरसरात, गणपती मंिदरा लगत. 10 अ  

 ितबिंधत फेरीवाला एकूण धारण मता 133   

  

 



नािशक पि म 
मु त फेरीवाला े  े(Restriction Free Vending zone)                       
अनं. मंजुर फेरीवाला े  धारण मता वगवारी  

1 शरणपुर भाजी माकट मागील यायाम शाळेलगत जागा. (दुतफ ) 115 अ  
2 शरणपूर िमनी माकट एम.एस.ई.बी कं पाऊंड लगतची जागा. 50 अ  
3 हॉटेल ीन हयु मागील (कॅनाल रोड लगत) जागा. (दुतफ ) 150 ब  
4 गंगावाडी घास बाजार मैदानाची जागा. (दुतफ ) 130 ब  

5 फणीबाबा दग  ते गंगावाडी उ ान.  100 ब  
6 हनुमान घाटाजवळ.  50 ब  
7 िडसुझा कॉलनी टेिनस कोटचे बाजुची जागा. ( पाटचारीची जागा) 16 अ  
8 ये ठ नागरीक संघामागील जागा. ( कॅनाल ची जागा) 40 अ  
9 िसटी सटर मॉल मागील र यालगत. 80 अ  

10 संदीप हॉटेल समोरील ओपन पेस लगत या र याची जागा. 46 ब  
11 जुनी मनपा शाळा इमारती लगतची जागा, मुंबई नाका. 60 ब  
12 हदु समाज सेवा संघासमोरील मोकळी जागा, झंकार हॉटेल जवळ.  30 ब  
13 पंिपग टेशन रोड, राममंदीर उ ान लगतचीजागा.  20 अ  
14 माधव आ म, साई ेरणा अपाटमट, वनिवहार कॉलनी, पािरजातनगर. 80 अ  
15 कुलकण  गाडन मागील र ता (गाडन लगतची जागा) हॉटेल दा समोर. 20  झोन रदद 
16 भ काली टॅ सी टँड (मातंगवाडा पिरसर) भ काली ते मेनरोड. 100 ब  
17 भ काली भाजी पटांगण. (क डाजी िचवडाजवळ) 48 ब  
18 िस दाथनगर झोपडपटटी समोरील बॉईज टाऊन जवळील मोकळी जागा.  100 क  
19 एसटी वकशॉप जवळ, एन.डी.पटेल रोड. 30 ब  
20 हॉटेल ि यालगतची ग ी, सीबीएस समोर. (र या या एका बाजुस) 75 अ  
21 दुधबाजार. 05 ब  

22 भात िथएटर समोरील जागा, भ काली. 18 ब  
23 सर वती लेन. 40 अ  
24 िच मंदीर िव ामबाग. 46 ब  
25 बालाजी मंदीर, ितळभांडे र लेन. 48 ब  
26 आकाशवाणी क ाजवळील मोकळा भखंुड. 300 अ  
27 संदभ सेवा णालयामागील नवापुरा, िशवाजी रोड ते पपळपार र यालगत. 100 अ  

 मु त फेरीवाला एकूण धारण मता 1897   

ितबिंधत फेरीवाला े े (Restricted Vending zone) 

अ.नं. मंजुर ितबिंधत फेरीवाला े  धारण मता वगवारी  

1 िडसुजा कॉलनी 10 अ  
2 क पनानगर 05 अ  
3 मॉडेल कॉलनी 05 अ  
4 कृषीनगर 05 अ  
5 उ कषनगर 10 ब  
6 ल हाटेनगर 05 ब  
7 ल मीनगर 05 ब  
8 पाटील कॉलनी 06 ब  
9 अ दैत कॉलनी 10 अ  
10 िवसे मळा 10 ब  
11 जलधारा 05 ब  
12 होलाराम कॉलनी 10 ब  
13 पी ॲ ड टी कॉलनी 15 ब  
14 पण ी सोसायटी 04 ब  
15 राका कॉलनी 06 अ  
16 ितडके कॉलनी 10 ब  
17 संभाजी चौक पिरसर 20 अ  
18 तुपसाखरे लॉन पिरसर 10 ब  
19 अेबीबी सकल ते महा मानगर रोड जहेान सकल पयत र या या अंतगत र यालंगत. 44 ब  
 ितबंिधत फेरीवाला एकूण धारण मता. 195   



पंचवटी 
मु त फेरीवाला े  े(Restriction Free Vending zone)                    

अ.नं. मंजुर फेरीवाला े र धारण 

मता 
वगवारी  

1 आडगावं होळी चौक. 40 क  

2 आडगावं बस टॉप समाज मंदीराजवळ. 15 ब  

3 आडगावं बस टॉप लगत (महाल मी उ ानालगत) 40 ब  

4 हस ळ भाजी माकट पासनु समाज मंदीरापयत. 80 ब  

5 भातनगर, समाजमंदीर वॉलकंपाऊंड लगत, मखमलाबाद. लकरोड. 50 ब  

6 नांदुरगांवात समाज मंदीर व सुलभ शौचालय यांचे मधील मनपाची मोकळी जागा. 15 क  

7 दडोरी रोड, पेठरोड यांचेमधील पा या या पाटा या जवळील परीसर. 

(पाटबधंारे िवभागा या अंितम मंजुरीनंतर) 
250 

अ  

8 तारवालानगर, दडोरी रोड, िहरावाडी लकरोड. (राजे संभाजी चौक) स ह. नं.159 

आर ण गाडन भतीलगत. 
250 

ब  

9 पेठरोड पाटालगत, (फुटपाथ) कॅनाल या जागेत. (पाटबंधारे िवभागा या अंितम 

मंजुरीनंतर) 
350 

क  

10 दडोरी रोड, गोर नगर ते आर.टी.ओ. कॉनर पयत मेरी ऑफीस कं पाऊंड 

भती लगत. 
300 

अ  

11 मखमलाबाद बस टॉप लगत महाल मी मंदीरा या बाजुला. 50 ब  

12 मखमलाबाद- हस ळ लकरोड, एिरकेशन कॉलनी, आरि त गाडन वॉल 

कं पाऊंड लगत,  हॉटेल मनसमोर. 
40 

ब  

13 िनलिगरी बागेजवळ म.न.पा. घरकुल योजनेजवळ स ह.नं.270 150 क  

14 आिदवासी आ म शाळेजवळ, बोरगड कॉलनी, दडोरी रोड. 07 ब  

15 के.के.वाघ इ जिनयर ग कॉजजेजवळ, एिरगेशन या जागेलगत, िवडी 

कामगार कडे वसाहतीकडे जाणारा र ता. 
400 

अ  

16 ी.द नगर उ ान, कोणाकनगर. 50 ब  

17 ी. वामी समथ क ाजवळ, मनपा शाळेसमोर िवडी कामगार उ ान. 10 क  

18 चामुंडा-चौक िहरावाडी रोड शांतदादा चौकाकडे जाणारा र ता. 10 ब  

19 ी.द नगर उ ानालगत, पठेरोड. 10 ड  

20 सावरकरनगर, आकाश पे ोलपंपासमोर  दडोरी रोड. 10 क  

21 मोरे मळयासमोरचा कॉनर, हनुमान वाडी पिरसर. 30 ब  

22 ी.िस दीिवनायक मंिदराजवळ, ओपन पेस कं पाऊंड लगत िहरावाडी. 05 ब  

23 ी.महादेव मंदीराजवळ मनपा ओपन पेस कं पाऊंडलगत, गुंजाळबाबानगर, 

िहरावाडी. 
07 

क  

24 िभकुसा पेपर िमल या समोर पा या या पाटासमोर िहरावाडी रोड. 10 अ  

25 जुना आडगावं नाका येथील एस.टी.डेपोजवळ माकट आिण शॉ पगसाठी 

राखीव जागा एम.एस.सी. .256 स ह.नं.294/अ 
50 

अ  

26 आठवण लॉ स समोर, च हाण नगर तपोवन शेड. 10 क  

27 ी.काळाराम मंदीर पवू दरवाजा समोरील सावजिनक शौचालया या 

बाजुला, मनपाची जागा.  
19 

अ  

28 िसतागुंफा परीसर. 15 अ  

29 गणेशवाडी भाजीमाकट लगत वाघाडी पलुा या बाजुने. 30 अ  

30 हस ळ भाजी माकट पासनू 125 िमटर अंतरावर वरवडंीकडे जाणारा 

र ता. 
20 

क  

31 पंचवटी इं कंुडासमोर वाचनालया या पुढे पादचारी र ता पंचवटी सावजिनक 

वाचनालयाची पि म व उ र बाजु सोडून. 
30 

अ  



32 डॉ.ब छाव हॉ पटल शेजारी, मनपा या मोकळया जागेत, पेठ रोड. 20 क  

33 क मवार ि ज स हस रोड लगत, टकलेनगर बायपास लगत. 20 ब  

34 स ह.नं.295 मनपाची मोकळी जागा ी.िव णदेूव अपाटमटसमोर टकलेनगर.  10 क  

35 मनपाची मोकळी जागा ि रसागरकॉलनी कानर जनक याण बँके समोर िहरावाडी 

रोड 
15 

अ  

36 माँसाहेब ठाकरे टेडीयम या कं पाऊंड लगत, उ रेकडील बाजु, िहरावाडी 

रोड. 
385 

ब  

37 अमतृधाम जवळ साईनगर स ह .201 या जवळ (माकट व शॉप ग सटरसाठी 

आरि त) 
100 

ब  

38 अमृतधाम शॅनंटोरीअम वॉलकंपाऊंड भतीलगत, िविड कामगारनगर रोड.  40 अ  

 मु त फेरीवाला एकूण धारण मता 2943   

 

ितबिंधत फेरीवाला े े (Restricted Vending zone) 
अ. 

नं. 
मंजुर ितबिंधत फेरीवाला े  धारण 

मता 
वगवारी  

1 िकशोर सुयवशंी माग, पांजरापोळ जागे या कंपाऊंड लगत बोरगड जवळ, 

चौकापासून 50 िमटर सोडून. 
30 

ब  

2 िकशोर सयुवशंी माग, साईबाबा मंदीर कंपाऊंड लगत, स.नं.243 मृदगंध 

अपाटमट जवळ. 
30 

ब  

3 रामवाडी, गोदापाक लगत. 50 ब  

4 मालेगांवा टँड िस नल पासून 50 मीटर लांब उ रेकडील काही भाग. 15 अ  

5 गोदावरी नदी गोदावरी झोपडपटटी या बाजूला, आरि त गाडन या शेजारी, 

दा लॉ स या समोर, तािवत हॉकस झोन स ह.नं.311 ची जागा, दा 

लॉ स या बाजूला. 

550 

अ  

6 का तक वामी मंदीर, पंचवटी जवळील पिरसर. 120 अ  

7 नािशक  पंचवटीतील आठवडे बाजार. 700 अ  

8 कॅ सर हॉ पटल (नामको), कंपाऊंड भती लगत. 7 क  

9 ी.काटया मा ती मंदीराजवळ, गणेशवाडी रोड. 13 अ  

10 शिनमंिदरासमोर , काटयामा ती मंदीराजवळ. 06 क  

11 मनपा शाळा .30 या बाजूने वाघाडी पलुालगत. 10 अ  

12 मानुर गांव, रामघाट या बाजुला, मनपाची मोकळी जागा. 50 क  

 ितबंिधत फेरीवाला एकूण धारण मता 1581   

 
 

 

 

 

 

 

 

नािशकरोड 
मु त फेरीवाला े  े(Restriction Free Vending zone)                      
अ.नं. मंजुर फेरीवाला े  धारण 

मता 
वगवारी  



1 शिनमंदीर, साय ीक कंपनी समोरील माकट व शॉ पग सटर आर ण मांक 129 

याजागेत आर ण ता यात आ यानंतर. 
150 

ब  

2 लोखंडे मळा, हनुमाननगर खु या जागे तील र यालगत ी.बो-हाडे यांच ेघरा 

समोर. 
35 

क  

3 मनीनगर, द मंदीरासमोर 12 मी.डी.पी. र यालगतची जागा. 30 क  

4 मंगलमतु  नगर, 12 मी.डी.पी. र यालगत, ी समृ दी अपाटमटसमोर 

ओपन पेस कं पाऊंडलगत. 
05 

क  

5 15 मी.डी.पी.र यालगत गोसावीनगर, कॅनालरोड लगत या मोकळया 

जागेत. 
80 

क  

6 जनपथ सोसा, कॅलालरोडलगत या जागेत. 20 क  

7 कॅनालरोड वरील दि णेकडील ते रददीसटर ते अंगणवाडी पयत. 250 क  

8 स ह.नं.26 पे◌कैी िशवाजीनगर, समाजमंदीराची खुली जागा. 50 क  

9 जेलरोड या पूवकडील कॅनालरोड लगत या गंगासागर िब डगलगत या 

मोकळया जागेत. 
50 

ब  

10 के.एन.केला हाय कुल शेजारील आरि त जागा. 250 अ  

11 पवारवाडी, पा या या टाकीजवळ, 12 मी.डी.पी.र यालगत. 30 क  

12 भारतभषूण सोसामधील ओपन पेस या कं पाऊंड लगत. 30 ड  

13 मनपा िनसग पचार क ा या कं पाऊंड लगत, जतेवननगर, जयभवानी रोड. 50 क  

14 हसोबा मंदीराजवळ व िबग बझार मागे खुली ओपन पसे. 35 क  

15 भालेराव मळा, जयभवानी रोड, तुळजा मंदीरा शेजारी. 100 क  

16 के.ज.ेमेहता हाय कुल रोड, िच न पाक या आरि त जागेत. 200 अ  

17 सोमानी गाडन, दि णेकडील एम.जी.रोड ते द  मंदीर रोड पयत. 50 अ  

1

8 

दुग  उ ानलगत अ त वातील अिधकृत भाजी माकट.  
300 

अ  

19 ांतीचौक, गेणजूी भवनजवळ.  30 अ  

20 डॉ.बाबासाहेब आंबडेकर रोडवरील स हस रोड लगत. 100 अ  

21 िस र फाटा येिथल अ त वातील अिधकृत भाजी माकट. 106 क  

22 अि नी कॉलनी पा या या टाकीजवळ, ॅ शनवॉल कं पाऊंड, सामनगावं 

रोड. 
50 

ड  

23 सामनगांव, तं िनकेतन कॉलेज समोर, 30 डी.पी.र यालगत तं िनकेतन 

कं पाऊंडलगत. 
300 

क  

24 मा ती मंदीरासमोर, चाडेगावं गावठाण. 60 ड  

25 वडनेर गावठाणातील मनपा घरपटटी व तलाठी काय लयाजवळ. 10 ड  

26 वडनेर-दुमाला गांवठाणात सुलभ शौचालय, पाथड  व गावठाणातील र यालगत. 60 ड  

27 वडनेर-दुमाला गावठाणातील मनपा अ यािसके या समोरील जागा. 100 ड  

2

8 

मथुराचौक, स.नं.25व26 मधील आ. .247 हाय कूलकरीता या जागेत 18 

मी.डी.पी.र यालगत. 
50 

क  

29 देवळालीगांव, आठवडे बाजार तीनही बाजूने कं पाऊंड लगत. 300 ब  

30 देवळाली गावठाणातील अ त वातील अिधकृत यशवतं मंडई व लगतची 

जागा 
60 

अ  

31 बागुलनगर, वालदेवी नदी लगत या धोबी घाट व लॉटर हाऊस या आरि त 

जागा. 
200 

ड  

32 बी.जी.प लक कुल गाडन या कं पाऊंड वॉललगत स ह.नं.18. 30 क  

33 सौभा यनगर गाडनलगत या नाना नानी पाक कं पाऊंड वॉललगत स ह.नं. 

19+20+21 पैकी. 
15 

क  



34 रे वे टेन या पूव बाजुकडील स.नं.246 आ. .222 रे वे ट मनस ॲ ड ॲलाईट 

ॲ टी हटीज 18 मी.डी.पी. र या या जागेत. 
200 

क  

35 गजानन पाक, नािशकरोड. 100 क  

36 सव.नं.120 महामाग, नािशकरोड. 300 क  

37 सव.नं.126/30 मी.डी.पी रोड लगत, नािशक रोड. 30 क  

38 पं पग टेशन रोड चेहडी,नािशकरोड. 20 ड  

39 सव  120, खेळाचे मैदान, नािशकरोड. 80 ड  

40 जुना जकात नाका पनुा रोड, नािशकरोड 50 ड  

41 चेहडी भगवा चौक, नािशकरोड. 10 क  

42 चेहडी गावठाण मा ती मंदीर, नािशकरोड. 30 ड  

43 िवभािगय आयु त काय लय. 50 िम. े  सोडुन, नािशकरोड. 17 ड  

44 उपनगर, दसक िशववेरील मकरंद कॉलनी लगत असले या मनपाने ८० फुट 

र यालगत. 
60 

ब  

 मु त फेरीवाला एकूण धारण मता 4083   

 

ितबिंधत फेरीवाला े े (Restricted Vending zone) 
अ.नं. मंजुर ितबिंधत फेरीवाला े  धारण 

मता 
वगवारी  

1 जलेरोड, पा याची टाकी. 50 अ  

2 िशखरेवाडी, खेळाचे मैदाना लगतची जागा. 50 अ  

3 िस र फाटा येथील मा ती मंदीराजवळ. 25 ब  

4 गाडेकर मळा, आ टलरी सटर रोड ल े ाऊंड आरि त असलेली जागा. 50 ब  

5 महा मा गांधी पतुळा ते टाऊन हॉल पयत. 100 अ  

6 सावजिनक पार गणेश मंिदरासमोर ते शिनमंिदरा समोरील मोकळी जागा. 25 ब  

7 वडनेर गावठाणातील, हनुमान मंिदरासमोरील मोकळी जागा. 20 ब  

8 दुग  मंिदर महा मा गाधंी रोड. (नवरा  या ा) 50 अ  

 ितबंिधत फेरीवाला एकूण धारण मता 370   

 



निवन नािशक 
मु त फेरीवाला े  े(Restriction Free Vending zone)                       
अ.नं. मंजुर फेरीवाला े  धारण 

मता 
वगवारी  

1 सुिमत कंपनी जवळ व नािशक क टेट समोरील जागा, अबंड. 100 क  

2 अंबडगावं, भाजी माकट. 90 क  

3 पवननगर, गणेश मंदीरालगत. 10 क  

4 पा याची टाकीजवळ, अंबड घरपटटी ऑिफस उ र बाजुस. 20 क  

5 फाळके मारक गेट. 20 क  

6 कॅ पस कंपनी एम.आय.डी.सी.अंबड. 10 क  

7 कोकाकोला कंपनी  एम.आय. डी. सी. अंबड. 10 क  

8 गॅ ीयल कंपनी समोर भतीलगत एम.आय.डी.सी.अंबड. 12 क  

9 लॅ को कंपनी मागील बाजु एम.आय.डी.सी.अबंड. 30 क  

10 सेवा ॲटो शो म जवळील जागा. 20 क  

11 पॉवर हाऊस एम.ई.सी.बी. गरवारे गेट  एम.आय.डी.सी.अबंड. 50 क  

12 मुंगी दस कंपनी गावाजवळ एम.आय.डी.सी.अबंड. 10 क  

13 लेखानगर बालभारती ऑिफस. 10 क  

14 खुटवडनगर भागातील बजरंग चौक पोलीसचौकी जवळील मोकळया 
जागेत हॉकस झोन साठी िनयोजन. 

100 ब  

15 राज ेसंभाजी टेिडयम या मागील बाजुस असलेली मनपाचे गाळयाजवळील 
मोकळया जागेत.  

150 ब  

16 गट नं 65 / अ येथील ओपन पेसची मागणी केली असुन सदर जागेवर ख े 
बजुवून सपाटीकरण क न फेरीवाला बसिवणार. 

60 ब  

 मु तफेरीवालाएकूणधारण मता 702   

ितबिंधत फेरीवाला े े (Restricted Vending zone) 
अ.नं. मंजुर ितबिंधत फेरीवाला े  धारण 

मता 
वगवारी  

1 पाथड  गावाकडे जाणारा र ता, मंगल काय लय भतीजवळ. 50 ब  

2 पाथड  रोड धनल मी शाळेसमोर, कॉलनी रोड. 80 क  

3 मरुारीनगर, गामणे मळा. 140 क  

4 िव ीकर भवन, शिनमंदीराजवळ. 90 क  

5 अ) िशवाजी माकट िमलटरी कॉटरसमोर 

ब) महारा  कामगार मंडळाचे इमारतीसमोर. 

क) िशवाजी चौक पवु-पि म र ता. 

60 

70 

70 

अ 

अ 

अ 

 

6 टेट बकँ चौपाटी. 60 ब  

7 बालउदयान गणेश चौक. 10 क  

8 द चौक एम.एस.ई.बी.कं पाऊंड. 50 क  

9 पंडीतनगर मोरवाडी शिनमंदीराजवळ. 20 ब  

10 सह थनगर/संजय राकचौक. 30 ब  

11 एम. ही.पी. कॉलेज या पवूकडील भतीलगत. 20 क  

12 अंबड पोलीस टेशन पि म बाजुस. 10 क  

13 एम. ही.पी. कॉलेजजवळील कॉलनी रोड 20 क  

14 पवननगर मैदान कंपाऊंड लगत. 10 अ  

15 पेठे िवदयालय पाटीलनगर मैदान कंपाऊंड दि ण व पि म बाजु. 225 अ  

 ितबंिधत फेरीवाला एकूण धारण मता 1015   

सातपूर 



मु त फेरीवाला े  े(Restriction Free Vending zone)                         
अ.नं. मंजुर फेरीवाला े  धारण 

मता 
वगवारी  

1 आय.टी.आय.मागील पिरसर, ल ढे माग, सातपरू. 200 ब  

2 अ नशामक भितलगत, सातपरू 17 ब  

3 ह टर गॅसकेट कपंनी भतीलगत. 20 ब  

4 छ पती िशवाजी भाजी मंडई, सातपरू गांव. 190 अ  

5 सातपरू मटन माकट भतीलगत, सातपरूगांव. 248 अ  

6 टापिरया टु स/एस.टी. बस थानक भतीलगत, सातपूर. 68 अ  

7 हाडा कॉलनी गृहिनम ण व े  िवकास मंडळ, स.नं.105/2, चुंचाळे. 60 क  

8 सौभा य लॉ स समोरील मोकळी जागा, पपया नसरी, यंबक रोड. 36 क  

9 इंिदरा गाधंी भाजी मंडई, सातपूर कॉलनी. 180 अ  

10 साईबाबा मंिदर, आनंदछाया (फ त फुल व पजुा सािह य िव ी), 

अशोकनगर. 
40 

अ  

11 अशोकनगर, भाजी माकट. 204 अ  

12 िमकनगर भाजी माकट, केदारनगर, िमकनगर. 261 ब  

13 छ पती िशवाजी भाजी माकट, िशवाजीनगर(36-आितल व 19 बाहेर बाजूस) 306 ब  

14 गंगापरू गांव भाजी माकट. 35 क  

15 सोमे र धबधबा, सोमे र. 15 क  

16 आनंदव ी मोकळया जागेत, पाईपलाईन रोड, िरलाय स पे ोल पंपासमोर, 

सातपरू. 
90 

अ  

17 कै.गो.देशपांडे उ ान भतीलगत महा मानगर. 41 ब  

18 वारबाबानगर म.एस.ई.बी. भतीलगत. 27 ड  

19 मायको दवाखाना भतीलगत. 22 ड  

20 छ पती िशवाजी मंडई भतीलगत, िशवाजीनगर बाहेरील. 41 ब  

21 मा ती मंिदरा शेजारी, सातपरु गांव. 06 ब  

22 गट नं 19, संजीवनगर, चचुांळे. 91 ब  

23 ुवनगर पा या या टाकीजवळ, िशवाजीनगर. 18 क  

24 ुवनगर ओमकार पॅलेस समोर गाडन भतीलगत. 12 क  

25 महा मानगर गणेश मंिदराजवळ, शाळे पासून ठरािवक अंतर सोडुन, महा मानगर, 12 अ  

 मु त फेरीवाला एकूण धारण मता 2240   

 

सातपूर  

ितबिंधत फेरीवाला े े (Restricted Vending zone) 
अ.नं. मंजुर ितबिंधत फेरीवाला े  धारण 

मता 

  

1 सातपरू, मटन माकट रोड. 68 अ  

2 अशोकनगर शेवटचा बस टॉप. 36 अ  

3 मािणक रामा माळी यायाम शाळेजवळ, केदारनगर. 45 अ  

 ितबंिधत फेरीवाला एकूण धारण मता 149   

 



नािशक महानगरपािलका, नािशक 
रा ीय फेरीवाला धोरण िवभाग 

ना फेरीवाला े ांची अंितम मािहती. (No Vending zone) 
 

अ.नं ना फेरीवाला े ाच ेवणन 

1.  भ काली दुधबाजार ते मोडक पाँईट ते पपळगांव बाहुला  

2.  दारका सकल ते चेहडी गाव 

3.  दारका सकल ते पाथड  फाटा ते िव होळी  

4.  दारका सकल ते जुना आडगांव नाका ते निवन आडगांव ना यापयत. 

5.  दडोरी नाका ते आरो य िव ान िवदयापीठ  

6.  पेठनाका ते आर.टी.ओ.ऑफीस ते तवली फाटा  

7.  जुना मखमलाबाद नाका ते दडोरी नाका ते संतोष टी पाँईट पयत (जुना आडगांव नाका) 

8.  अशोक तंभ ते जुना गंगापूर नाका ते गंगापूर गांव मनपा हद ◌ीपयत 

9.  अशोक तंभ ते सी.बी.एस. ते गडकरी चौक ते मुंबई ना यापयत 

10.  कॅनडा कॉनर ते भोसला िमलटरी कूल गेट पयत (कॉलेजरोड) 

11.  अेबीबी सकल ते जेहान सकल 

12.  शालीमार ते सी.बी.एस. चौक ते कॅनडा कॉनर 

13.  जुना गंगापूर नाका ते कॅनडा कॉनर ते शरणपूर पोलीस चौकी ते दि ण मखुी हनुमान मंदीरापयत 

14.  मायको सकल ते ि मतू  चौक ते िसडको हॉ पटल ते पाथड  फाटा 

15.  मायको सकल ते चांडक सकल ते गडकरी चौक ते सारडा सकल ते दारका सकल 

16.  चांडक सकल ते संिदप हॉटेल पयत 

17.  चांडक सकल ते महामाग बस थानकापयत 

18.  पाथड  फाटा ते वडनेर गेट ते वडनेरगांव ते िवहीतगांव लॅमरोड पयत 

19.  पपया नसरी ते ए सलो पॉईंट ते गरवारे पॉईंट पयत 

20.  आय.टी.आय.िस नल ते खुटवडनगर ते माऊली लॉ स ते अंबड एम.आय.डी.सी.रोड पयत 

21.  बारदान फाटा (गंगापूर रोड) ते िमकनगर ते अशोकनगर ते यंबकरोड पयत 

22.  शालीमार ते गाडगे महाराज पुतळा 

23.  मेहर िस नल ते धुमाळ पॉईंट 

24.  रिववार कारंजा ते अशोक तंभ 

25.  पंचवटी कारंजा ते दडोरी नाका 

26.  पंचवटी कारंजा ते िनमाणी बस टँड 

27.  रिववार कारंजा ते सांगली बँक ते शालीमार 

28.  इंिदरानगर ते डीजीपी नगर ते डॉ.आंबेडकर नगर  

29.  मुंबई नाका ते काठेग ी िस नल  

30.  वडाळा नाका ते पखाल रोड ते पाथड  

31.  फेम िथएटर िस नल (पुणे महामाग) ते टाकळी (जुना सायखेडा रोड) 

32.  फेम िथएटर िस नल ते तपोवन चौक ते औरंगाबाद रोडपयत 

33.  अे.बी.बी. सकल ते िसटी सटर मॉल ते इंिदरानगर चौफुली 

34.  रासिबहारी कुल ते दडोरी रोड ते पेठ रोड ते मखमलाबाद रोडपयत ( रगरोड) 

35.  हस ळ ते मखमलाबाद गावापयत लकरोड 

36.  िबटको पॉईंट ते सौभा य नगर 6 नंबर ना यापयत 

37.  िबटको पॉईंट ते नांदुर ना यापयत (औरगांबाद रोड) 

38.  सुभाष रोड ते डॉ.आंबेडकर पुतळयापयत 

39.  िशवाजी पुतळा ते डॉ.आंबेडकर पुतळयापयत 

40.  वडाळा गांव ते राणेनगर ( रगरोड) 

41.  रा ीय महामाग .3 च ेसव स हस रोड 

42.  ड गरे व तीगृह ते कुलकण  गाडन ते मायको सकल पयत 

43.  डॉ टर झाकीर हुसेन दवाखाना जवळील भाग 

44.  र व  िवदयालय, काठेग ी, नािशक 



45.  मनपा जलशु ीकरण क , बारा बंगला 

46.  िवभािगय संदभ सेवा णालय पिरसर शालीमार व इंिदरा गांधी चौक ú व  सिवता देसाई हॉ पटल 

परीसर 

47.  सरकारवाडा पिरसर 

48.  मालेगांव टँड उताराचा र ता 

49.  पंचवटी कारंजा ते ह टोरीया पूल 

50.  रामकंुड, कपाले र मंदीर ते खांदव ेसभागृह ते मालिवय चौक ते िशवाजी चौक ते शिनमंदीर ते सरदार 

चौक ते साई मंदीर ते कपाले र मंदीरापयतचा र ता    

51.  ी काळाराम मुंदीर दि ण दरवाजा पासून सरदार चौकापयतचा र ता 

52.  पेठ नाका ते चचबन पूलापयत  

53.  गोदावरी नदी गौरीपटांगण  

54.  गोदावरी नदी हसोबा पटांगण, साईबाबा मंदीरासमोरील पिरसर 

55.  गंगामाई भाजी माकट 

56.  रामकंुड पािकग पिरसर 

57.  िवभािगय आयु त काय लय 50 मीटर पयत  

58.  आट लरी सटर गेट ते जयभवानी रोड चौकापयत 50 मी. े  पिरसर 

59.  जयरामभाई हॉ पटल समोरील र ता 

60.  िबटको हॉ पटल समोरील र ता 

61.  नारायणबाप ूनगर चौक, जुना सायखेडा रोड 

62.  राजराजे री चौक, जुना सायखेडा रोड 

63.  ना.रोड रे व े टेशन ते डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा चौकापयत 

64.  िसडको काय लय पिरसर, लेखानगर  

65.  अंबड पोलीस टेशन व मनपा िवभािगय काय लय ईमारत पिरसर  

66.  बीएसएनएल काय लय पिरसर, अि ननगर  

67.  अ नशमन दल क , जुना टेट बँक चौक 

68.  एम हीपी कॉलेज पिरसर, उ मनगर 

69.  लेखानगर िशवाजी पुतळा जवळील सकल 

70.  पवननगर सकल पिरसर 

71.  मोरवाडी चौक पिरसर 

72.  महाराणा ताप चौक पिरसर 

73.  वामी िववकेानंद चौक, राणेनगर 

74.  भोसला िमिलटरी कूल (उ रेकडील) गेट ते आसाराम बाप ूआ मापयत 

75.  सातपूर कमान मेनरोड, मा ती मंदीर पिरसर ते दादोबा पुलापयत 

76.  सकाळ सकल ते वारबाबानगर सकल पयत 

77.  वारबाबा सकल ते मायको दवाखाना पयत 

78.  य्ं◌ाबकरोड ते अमरधाम रोड 

79.  इंिडयन पे ोल पंप ते हाडा कॉलनी पयत 

80.  ए लो पॉईंट ते चुचंाळे गांव 

81.  द मंदीर बस टॉप ते िवखेपाटील शाळा, केवल पाक 

82.  काबन नाका ते िच ा वायर कंपनी पयत  

83.  आनंदव ी गंगापूर रोड ते िरलाय स पे ोल पंपापयत 

 

 






