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नािशक महानगरपािलका, नािशक 

रा ीय फेरीवाला धोरण 

जाहीर नोटीस 

पथिव े ता (उपिजिवका संर ण व पथिव ी िविनयमन) अिधिनयम, २०१४ या कलम ३६ या पोटकलम 

(१) नुसार मा.महारा  शासनाने केले या महारा  पथिव े ता (उपिजिवका संर ण व पथिव ी िविनयमन) 

(महारा ) िनयम, २०१६ मधील करण चार िनयम ११ या पोटकलम (४) (५) आिण िनयम १२ मधील 

तरतुद नुसार नािशक महानगरपािलका नगर पथिव े ता सिमतीवर नामिनदशनासाठी इ छुक खालील 

संवग तील य त कडुन अज मागिव यात येत आहेत. 

(क) अशासकीय संघटना 

(ख)  समुदाय आधारीत संघटना 

(ग)  िनवासी क याण संघ 

(घ)  यापारी संघ 

(ङ) पणन संघ 

अज कर यासाठी खालील माणे अहता असून अज सोबत संबिधत कागदप  ेजोडणे आव यक राहील.  

१) अजदाराचे वय २१ वष पे ा कमी नसाव.े 

२) अजदार हा मनपा कराचंा थकबाकीदार नसावा. 

३) अजदारास यायालयाने कोण याही गंभ र गु हयात िश ा ठोठावलेली नसावी. 

४) संघटनेची कवा संघाची संबिधत स म ािधकरणाकडे न दण  असणे आव यक आहे. अज सोबत न दणीचे  

    माणप ाची मािणत त जोडावी.  

५) संघटना कवा संघ यांच ेमागील तीन वष चे स म ािधकरणाकडुन तयार कर यात आललेे लेखापिर ा   

    अहवाल अज सोबत अज सोबत जोडणे आव यक राहील. 

६) संघटनेस कवा संघास नािशक महानगरपािलकेने काळया यादीत टाकलेल ेनसाव.े 

७) संघटना कवा संघ या- या वळेी अंमलात असले या कोण याही कायदया वये िस ददोषी नसावते.  

८) संघटना कवा संघ यांना, यांनी स म ािधकरणाकडे न दणी के या या यां या वग मधील कामाचा    

     िकमान पाच वष चा अनुभव असावा. संघटनेचा कवा संघाचा अनुभवाचा दाखला सोबत जोडावा. 

 या माणे अटीशत  पणु करणा-या संघ/संघटना यांच े माफत इ छुक य त नी सोबत या िविहत 

नमु यात िदनांक   25/11/२०22 पावतेो पोहचतील अशा कारे अज करावते. िविहत नमु यात नसले या, 

अधवट व मुदतीनंतर आले या अज चा िवचार केला जाणार नाही, याची न द यावी. 

 

अज पाठवावयाचा प ा:- 

मा.आयु त,  

नािशक महानगरपािलका, नािशक 

राजीव गाधंी भवन, शरणपुर रोड,  

नािशक-४२२००१. Sd/- 

                             (डॉ.चं कांत पलुकंूडवार) 
                    आयु त तथा शासक, 

नािशक महानगरपािलका, नािशक 
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नािशक महानगरपािलका, नािशक   

                        

नगर पथ िव े ता सिमती सद याकरीता अज 

 

[महारा  पथिव े ता (उपिजिवका संर ण व पथिव ी िविनयमन) (महारा ) िनयम, २०१६ मधील करण चार 

िनयम ११ या पोटकलम (४) (५) आिण िनयम १२.]  

१)संघ/संघटना चे नांव    :- ----------------------------------------- 

२)संघ/संघटना चा न दणी मांक व िदनांक  :----------------------------------------- 

३)अजदाराचे पणू नांव    :- ---------------------------------------- 

४)वय      :- ---------------------------------------- 

५) यवसाय /धंदा     :----------------------------------------- 

६)संपणू प ा (उमेदवाराने आपला पो टाचा प ा  :- ---------------------------------------- 

नमुद करावा)     ------------------------------------------ 

७)संघ/संघटनेवरील कामाचा अनुभव  :- ---------------------------------------- 

८)िशफारस करणा-या संघटने या पदािधका-याच े :- ---------------------------------------- 

 नांव, पदनाम, व वा री.   ------------------------------------------ 

(संघटने या पारीत ठरावाची त सोबत जोडावी.) 

 

अजदाराच ेकरावयाचे घोषणाप  

 मी या दारे घोिषत करतो/करते की माझी------------------------------------- नगर पथ िव े ता 

सिमतीम ये सद य हणनु काम करणेसाठी संमती आहे. मी असेही घोिषत करतो की, 

१)मा या वयाची--------------------वष पणु झाली आहे. 

२)महानगरपािलका िनयमानुसार देय असलेली कोण याही र कमेची थकबाकी माझे नांवावर िश क नाही. 

३)मला यायालयात कोण याही गंभीर गु हयातिश ा झालेली नाही. सोबत पोलीस खा याकडील चारी    

पडताळणीचा दाखला जोडला आहे. 

४)मी वळेोवळेी शासनाचे िनयमांच ेपालन करीन. 

५)संघटनेची /संघाची स म ािधकरणाकडे न दणी केललेी  अस याचा दाखला जोडला आहे. 

६)संघटना /संघा या मागील तीन वष चे स षम ािधकरणाकडुन तयार कर यात आलेल ेलेखापिर ा अहवाल 

सोबत जोडले आहे. 

७)संघटना /संघ यांना, यांनी स म ािधकरणाकडे न दणी के या या यां या वग मधील कामाचा िकमान पाच 

वष चा अनुभव असलेबाबतचा दाखला जोडला आहे. 

 

िदनांक         /       /२०22       अजदाराची सही कवा अंगठा 

 

 

(अजदाराने रिहवास परुावा हणनु रेशनकाड/आधारकाड/बकेँच ेपासबकु पिहल ेपान/लीईटबील (अदयावत) 

/वाहन चालिव याचा परुावा यापैकी एकाची स य त जोडणे आव यक आहे.) 

 

     फोटो 


