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नागपरू महानगरपालिका (जनावरे पाळणे व ने-आण करणे) उपववधी 2020 

महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिननयम मिीि किम 376 (व्यवसाय परवाने 
आणि जनावरे पाळिे व काही घटकाांकररता इतर परवाने) व अनुसूची “ड” मिीि 
प्ररकि 14 मिीि ननयम 22 (जनावरे पाळिे व नाश करिे) या तरतुदी नुसार 
नागपूर महानगरपालिकेने नागपुर शहरातीि जनावराांची नोंदिी व परवाने देण्याकररता 
“नागपूर महानगरपालिका (जनावरे पाळिे व ने-आि करिे) उपवीिी, 2020 तयार 
करण्याचे प्रस्ताववत आहे. 

प्रस्तावना :- 

महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिननयमाचे किम 376 व अनुसुची “ड” प्रकरि 
14 मिीि ननयम 22 मिीि तरतुदीनुसार नागपुर महानगरपालिका हद्दीतीि जागेत 
जनावरे पाळिे व ने-आि करिे इत्यादी करीता िायसन्स व िेखी परवाना देिे, 
ननिांबित करिे / रद्द करिे / दांड आकारिे / फी इत्यादी िसववते या सांिांिाने 
ननयांत्रि  ठेवण्याची जिािदारी नागपुर महानगरपालिकेची आहे. तसेच ही जिािदारी 
नागपूर महानगरपालिके कडे असल्याने या सवव तरतुदीांचे अधिक स्पष्ट्टीकरि देिारे 
उपवीिी तयार करिे हे महागनरपालिकेच्या अांमि िजाविी करिाऱ्या अधिकाऱ्याांचा व 
नागरीकाांच्या दृष्ट्टीने आवश्यक    आहे. जेिे करून सांिांिीत अधिकाऱ्याांना, जनावरे 
पािन करिाऱ्या व्यकतीांना व नागरीकाांना आपल्या जिािदाऱ्या कोित्या आहेत हे 
स्पष्ट्ट होईि व जिािदाऱ्याचे उल्िांघन केल्यास काय शास्ती / कारवाई होईि, तसेच 
जिािदाऱ्याांचे ववकेद्ीांकरि करून नागरीकाांचा सहभाग ही वाढावा या हेतुने महाराष्ट्र 
महानगरपालिका अधिननयमाच्या किम 376 व अनुसुची “ड” प्रकरि 14 मिीि 
ननयम 22 या सांदभावतीि तरतुदीनुसार नागपुर शहरातीि कोित्याही जागेवर “नागपुर 
महानगरपालिका (जनावरे पाळिे व ने-आि करिे) उपवीिी 2020” ही उपवविी 
िागू होईि. 

नागपूर  महानगरपालिका, नागपरू 
घनकचरा व्यवस्थापन ववभाग (पशवुैदयककय 
सेवा), 
5 वा माळा, छत्रपती  लशवाजी  महाराज  प्रशासककय  
इमारत, 
महानगरपालिका मागव,  लसव्हीि िाईन्स, नागपूर - 
440001 
 

जा.क्र.  एच.ओ./       /पवैसे,   ददनाांक-     
/ 04/ 2020 
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या उपवविीचा पुढीि मसदुा उकत अधिननयमातीि किम 460 नुसार 
आवश्यक    असल्याप्रमािे या प्रमािे पररिाम होण्याचा सांभाव्य असिेल्या सवव 
व्यकतीांच्या मादहतीसाठी प्रलसध्द करण्यात येईि आणि त्या द्वारे अशी सुचना देण्यात 
येईि की, उकत मसदुा महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रलसध्द झाल्याच्या ददनाांकापासुन 
30 ददवसाांच्या नांतर उपवविीचा मसदुा नागपुर शहर महानगरपालिकेच्या आयुकताांकडून 
ववचारात घेण्यात येईि. 

उकत उपवविीच्या मसदुाचे सांदभावत कोित्याही व्यकतीांकडून ज्या कोित्याही 
हरकती ककां वा सुचना उकत कािाविी सांपण्यापुवी महानगरपालिका आयुकत, नागपुर 
याांचे कडे प्राप्त होतीि त्या ववचारात घेण्यात येतीि.  
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प्रारूप उपववधी 

1. नाांव – हे उपवविी “नागपूर महानगरपालिका (जनावरे पाळिे व ने-आि 
करिे) उपवविी 2020” म्हिून सांिोिण्यात येतीि. 
 

2. व्याख्या :- 
1. ववषयाांत ककां वा सांदभावत तद् ववरूध्द काहीही नसेि तर या उपवविीत – 
अ) “अधिननयम” म्हिजे महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिननयम. 
आ) “प्राधिकृत अधिकारी” म्हिजे महानगरपालिका आयुकत ककां वा 

आयुकताांने ववलशष्ट्ट िाितीत अधिकार प्रदान केिेिा अधिकारी. 
इ) “महापालिका” म्हिजे नागपूर शहराची महानगरपालिक. 
ई) “नमुना” म्हिजे या उपवविी सोित जोडिेिा नमुना. 
उ) “परवाना” म्हिजे अधिननयमातीि किम 376 व अनुसूची “ड” 

प्रकरि 14 मिीि ननयम 22 मिीि तरतुदीनसुार या उपवविीखािी 
आयुकताांनी ककां वा प्राधिकृत अधिकारी याांनी ददिेिी िेखी परवानगी. 

ऊ) “परवानगी िारक” म्हिजे अधिननयमाच्या 376 व 380 प्रमािे 
ज्यािा िेखी परवानगी अशी व्यकती. 

ऋ) “जनावरे” म्हिजे पाळीव प्रािी जे कुठल्याही उद्देशाने घरी ककां वा 
गोठा / तिेिा मध्ये पाळण्यात येिारे प्रािी/जनावरे. 

ऌ) “जनावरे मािक” म्हिजे ज्या व्यकतीकडे कुठल्याही उद्देशाने घरी 
ककां वा गोठा / तिेिा मध्ये जनावरे पाळिेिी असेि असा व्यकती. 

ऍ) “ओळख खुन” परवाना असिेल्या जनावराांना ओळख पटववण्याकरीता 
बिल्िा ककां वा मायक्रोधचप िसवविे. 

ऎ) “किम” म्हिजे अधिननयमाचे किम. 
ए) “परवाना शलु्क” म्हिजे प्राधिकृत अधिकारी याांनी ददिेल्या िेखी 

परवानगीसाठी अधिननयमाच्या किम 386 (2) अन्वये वेळोवेळी 
ननश्श्चत केिेिे शलु्क. 

ऐ) “पररलशष्ट्ट” म्हिजे या उपवविीांना जोडण्यात आिेिे पररलशष्ट्ट. 
 

2.  ज्या शबदाांचा व सांज्ञाचा वरीि व्याख्यामळेु समावेश करण्यात आिा 
नाही त्याांची व्याख्या व अर्व अधिननयमातीि तरतुदीनुसार असेि. 
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3. अधिननयमाच्या किम 376 व अनसुूची “ड” प्रकरि 14 ननयम 22 मिीि 
तरतुदीप्रमािे परवानगी लमळवविे यासाठी अजव वगैरे :- 

अ) जागेचा मािक वा उपभोकता यािा या उपवविीांना जोडण्यात आिेल्या 
पररलशष्ट्टातीि तसेच अधिननयमाच्या किम 376 व अनुसूची “ड” 
प्रकरि 14 ननयम 22 नुसार ज्याांसाठी परवानगी आवश्यक आहे 
अशा जनावराांना पाळिे व ने-आि करण्याकररता लिणखत स्वरूपात 
परवानगी मागण्यासाठी या उपवविीच्या अनुसूचीतीि नमुन्यात अजव 
करिे आवश्यक असेि. 

ि) अधिननयमाच्या किम 376 व अनुसूची “ड” प्रकरि 14 ननयम 22 
नुसार जनावरे पाळिे व ने-आि करण्याकररता मनपा आयुकताांची 
परवानगी आवश्यक असेि. तसेच जे व्यकती यापूवीच जनावरे पाळिे 
व ने-आि करीत असतीि त्याांना सुध्दा हे उपवविी अांमिात येण्याचे 
तारखेस त्याांनाही या उपवविीनुसार परवानगी मागण्यासाठी हे उपवविी 
अश्स्तत्वात येण्याचे तारखेपासुन 90 ददवसाच्या आत या उपवविीद्वारे 
ववहीत करण्यात आिेल्या पध्दती प्रमािे अजव द्यावा िागेि. 

 

4. सुचनेची प्रलसध्दी :- 
अ) अजवदार स्र्ाननक वतृ्त पत्राांतुन, उपवविी (3) नसुार केिेल्या अशा अजाव 

िाितची माहीती स्र्ाननक वतृ्तपत्राांत प्रलसध्द करून त्यािाित आजु 
िाजुचे रदहवाशी व इतराांकडून हरकती व सुचना मागवीि. 

ि) वरीि खांड (अ) चे नोटीस व्यनतररकत, आयुकत अर्वा प्राधिकृत 
अधिकारी जनावरे पाळण्याचे जागी योग्य आकाराचा फिक उभा करून 
त्यावरही या सुचनेची प्रलसध्दी करण्यास अजवदारास भाग पाडीि. 
सुचनेचा मजकुर या अधिकाऱ्याांच्या मान्यतेने ठरवविा जाईि. 

क) वरीि खांड (अ) व (ि) प्रमािे प्रलसध्द करावयाच्या सुचनाांचा खचव  
अजवदारािा करावा िागेि. 

ड) मात्र उपवविी 3 (ि) च्या तरतुदीनुसार जे जनावरे पाळिे व ने-
आि करण्याचे परवागीसाठी अजव करतीि त्याांच्या साठी केवळ 4(ि) 
नुसार प्रलसध्दीची आवश्यक   ता राहीि. 

 

5. अजााच्या सांबधी चौकशी :- 
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1. आयुकताांतफे / प्राधिकृत अधिकाऱ्यातफे अजावच्या करण्यात यावयाचा 
चौकशीत खािीि मुद्याांचाही समावेश असेि. 
अ) महाराष्ट्र प्रादेलशक नगर रचना अधिननयम, 1966 खािी तयार 

करण्यात आिेल्या ववकास आराखड्यातीि जमीन वापरािाितचे 
आरक्षि व गोठयाच्या िाांिकामाची परवानगी. 

आ) अजवदार कोित्याही महानगरपालिकेच्या देयकाच्या िाितीत 
र्किाकीदार असल्यास त्यािा परवानगी नाकारण्यात येईि. 
मनपा देयकाांचा भरिा करण्यात आल्यािाितची खात्री करिे 
आवश्यक    राहीि. 

इ) प्रस्ताववत जनावरे पाळिे व ने-आि करण्यामुळे होिारे सांभाव्य   
प्रदषुि व त्यावर करण्यात येिारी उपाययोजना. 

ई) जागेच्या आजु- िाजुच्या रदहवाशाांच्या वा इतराांकडून आिेल्या 
हरकती व सुचना. 

उ) चौकशी अांती किम 376 व अनुसूची “ड” मिीि प्रकरि 14 
ननयम 22 खािीि परवानगी देण्यापुवी, कोित्याही प्रकारची 
अधिक उपाययोजना करण्याची आवश्यकता आहे अशा ननिवयािा 
आयुकत / प्राधिकृत अधिकारी याांना वाटल्यास अजवदारािा िेखी 
कळववण्यात येईि. 

ऊ) आयुकताांने / प्राधिकृत अधिकाऱ्याांने वर ददिेल्या सुचनाांप्रमािे 
कायववाही पुिव करून तशी सुचना आयुकताांना / प्राधिकृत 
अधिकाऱ्यािा देईि व सुचनाांची अांमििजाविी यर्ायोग्य 
आयुकत / प्राधिकृत अधिकारी खात्री करून घेतीि. 

 

6. िेखी परवानगी देण्याची काया पध्दती  :- 
अ) अजवदाराने आवश्यक    त्या सवव गोष्ट्टीांची पुतवता केल्यावर व 

आयुकताांने / प्राधिकृत अधिकाऱ्याने अनुमती देण्याचा ननिवय 
घेतल्यावर अजवदारास आवश्यक  शलु्क   भरावे िागेि. 

आ) हे शलु्क   अधिननयमाचे किम 386 (2) प्रमािे वेळोवेळी ववदहत 
केल्या प्रमािे असेि. 

इ) परवानगीचा कािाविी सांपण्याअगोदर नुतननकरि करिे आवश्यक    
राहीि. तसे न झाल्याल्यास आयुकत ठरवतीि इतके प्रती ददवस 
वविांि शलु्क आकारण्यात येईि/ परवाना रदद करण्यात येईि. 
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तसेच 30 ददवसाचे आत नुतननकरि न केल्यास परवाना रदद करून 
कारवाई करण्यात येईि. 

ई) ननदेलशत शलु्क   भरल्यानांतर आयुकत अर्वा प्राधिकृत 
अधिकाऱ्याच्या सही लशकयाांनी या उपवविीिा जोडण्यात आिेिा नमुना 
क्रां . 2 मध्ये लिणखत अनुमती प्रर्मत: एक वषाव कररता देण्यात 
येईि. त्यामध्ये खािीि गोष्ट्टीचा समावेश असेि. 
अ) परवानगीचा कािाविी (प्रर्मत: 1 वषव तदनांतर नुतनीकरि 

प्रत्येक वषावकररता) 
आ) परवानगी अटी व शती. 
इ) परवानगीच्या नुतनीकरिाचा ददनाांक 

 

7. आयुक्त वा प्राधधकृत अधधकारी याांचे प्रवेश करण्याचे अधधकारी :- 
आयुकत वा त्याने प्राधिकृत केिेल्या कोित्याही अधिकाऱ्यास ज्या अटी व 
शतीचे पािन परवानगी िारकाकडून होत आहे ककां वा नाही हे पाहण्यासाठी 
जनावरे पाळत असिेल्या जागी अधिननयमाच्या प्रकरि 22 मिीि 
तरतुदीनुसार प्रवेश करण्याचा अधिकार राहीि. 
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8. पोिीसाांचे सहकाया :- 
आयुकत वा त्याांनी प्राधिकृत केिेल्या कोित्याही अधिकाऱ्यास या 
उपवीिीच्या शती अटीची अांमििजाविी करताांना पोिीसाांचे सहकायव 
आवश्यक   असल्यास, या अधिननयमातीि किम 483 नुसार पोिीसाांनी 
सहकायव करिे आवश्यक    राहीि. 
 

9. परवानगीच्या अटी आणण शतीचा भांग झाल्यास जागेचा वापर बांद करणे :- 
अ) ज्या अटीवर लिणखत परवानगी ददिी, त्याचा भांग झाल्याचे आयुकत वा 

प्राधिकृत अधिकाऱ्यास आढळुन आल्यास, तो त्या जागेचा वापर 
अधिननयमातीि किम 376 (अ) नसुार तात्काळ आदेशाने र्ाांिवेि. 

आ) परवानगी िारकािा त्याची िाजू माांडण्याची सांिी ददल्यावर अशी 
परवानगी आयुकत / प्राधिकृत अधिकारी रद्द करू शकेि. 

इ) जागेचा मािक वा वापर करिाऱ्याने या आदेशाचे पािन न केल्यास 
आयुकत / प्राधिकृत अधिकारी स्वत: ककां वा त्याांचे अधिनस्त अधिकारी 
/ कमवचाऱ्याांनी खािी नमुद केिेल्या एक वा अनेक मागावचा वापर 
करून असा वापर र्ाांिवु शकेि. 
1. िेखी ताकीद देवुन वापर र्ाांिववण्याची  सुचना देिे. 
2. व्यवसायाच्या दठकािी ववदयुत शकती वापरण्यात येत असल्यास 
महाराष्ट्र राज्य ववदयुत मांडळाच्या कायावियास ववदयुत पुरवठा िांद 
करण्याच्या सुचना देिे. 

3. महानगरपालिकेमाफव त ददल्या जािाऱ्या सवुविा/सेवा खांडीत करिे 
ई. 

10.  लशक्षा :- 
या उपवविीच्या तरतुदीचा कोित्याही प्रकारे भांग करण्याऱ्या व्यकती/ 
सांस्रे्स, अपरािलसध्दीनांतर, - 
अ) रू. 5000 पयतं दांडाची लशक्षा होऊ शकेि ककां वा भांग चािूच 

राहील्यास प्रत्येक ददवसाकरीता रककम रु 1000/- प्रर्म सात 
ददवसाकरीता, रककम रु. 3000/- पुढीि सात ददवसा करीता व 
रककम रु. 5000/- त्यापुढीि सात ददवसाांकरीता दांड आकारिी 
करिे, आकारण्यात आिेिा दांड ववहीत मुदतीमध्ये न भरल्यास 
मािमत्ता करामध्ये समाववष्ट्ट करुन वसूि करण्यात येईि. 
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आ) प्राण्याांपासून ननमावि होिारे मिमुत्राची योग्य ववल्हेवाट न 
िावल्यास व मिमतु्र तसेच साचून असल्याचे आढळून आल्यास 
राहील्यास रू. 3000 पयतं दांडाची लशक्षा होऊ शकेि ककां वा भांग 
चािूच राहील्यास प्रत्येक ददवसाकरीता रककम रु 500/- प्रर्म 
सात ददवसाकरीता, रककम रु. 1000/- पुढीि सात ददवसा 
करीता व रककम रु. 2000/- त्यापुढीि सात ददवसाांकरीता दांड 
आकारिी करिे, ई. तसेच साचून असिेिे मिमुत्र मनपा 
स्वत:च्या यांत्रिेव्दारे उचिून ववल्हेवाट िावेि व याकरीता येिारा 
खचव  परवानािारक /जनावरे मािकाकडून वसूि करण्यात येईि. 
आकारण्यात आिेिा दांड ववहीत मुदतीमध्ये न भरल्यास मािमत्ता 
करामध्ये समाववष्ट्ट करुन वसूि करण्यात येईि. 

इ) प्राण्याांना इतरत्र मिमुत्र ववसजवन करवताांना आढळून आल्यास त्या 
मािकावर रू. 500/- प्रर्म गुन्हयाकरीता, रू. 1000/- दसुऱ्या 
गुन्हयाकरीता, रू. 1500/- नतसऱ्या गुन्हयाकरीता दांड 
आकारण्यात येईि. तर्ापी मनपाने दह कायववाही केल्यास परवाना 
रदद करिे व शहरातीि नागरीकाांच्या आरोग्यास िािा 
आिल्याप्रकरिी गुन्हा दाखि करुन कारवाई करनेत येईि. 

ई) तरीही ननयमाचा भांग सुरू राहील्यास फौजदारी गुन्हा दाखि 
करण्यात येईि. व जनावरे ताबयात घेवून त्याांची ववक्री करिे 
ककां वा सांस्रे्स/व्यकतीस दान देण्याची कायववाही करिे. 

फ) शहरातीि/ वस्तीतीि नागरीकाांच्या आरोग्यास ककां वा शहराच्या 
/वस्तीच्या / पररसराच्या आरोग्यास िोका ननमावि झािेस/ 
अस्वच्दता / दगुिंी इ. ननदशवनास आिेस, परवाना रदद करने व 
गुन्हा दाखि करून कारवाई करिेत येईि. 
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पररलशष्ट 

अधधननयमाच्या किम 376 व अनुसूची “ड” प्रकरण 14 ननयम 22 मधीि 
तरतुदीप्रमाणे खािीि देण्यात आिेल्या िेखी परवानगी बाबतच्या अटी व शती – 
 

1. सवासाधारण :- 
अ) गोठा ककां वा तिेिा तयार करून पाळत असिेिी जनावरे जसे गाय, 

म्हैस, िैि, रेडा, घोडा, गाढव, खेचर, शेळी, मेंढी ककां वा तत्सम   
इत्यादी प्रािी तसेच नतन पेक्षा जास्त श्वान/ माांजर  पाळण्याकरीता 
लिखीत परवानगी व्यवसायाच्या /ज्या जागी जनावरे पाळिेिे आहे अशा 
दठकािी दशवनी भागात िावण्यात यावी. तसेच नतन ककां वा नतन पेक्षा 
कमी श्वान/ माांजर पाळण्याकरीता परवानगी प्राप्त व्यकतीांनी परवाना 
दशवनी भागामध्ये िाविे िांिनकारक नाही, परांतु परवाना दाखववण्याची 
मागिी केल्यास ती दाखववने िांिनकारक राहीि.  

ि)  परवानगी िारक परवानगी लमळािेल्या कामासाठी या जागेचा वापर 
करीि. या व्यनतरीकत जागेचा वापर इतर व्यवसायाकरीता होताांना 
आढळून आल्यास ते या उपवीिीचे उिांघन ठरेि. 

क)  परवानगीिारक व्यवसायाची जागा/ जनावरे पाळत असिेिी जागा 
व सभोवतािीि परीसर नेहमी स्वच्छ   ठेवेि. 

ड) शेि/ ववष्ट्ठा/ मिमुत्राची ववल्हेवाट योग्यररतीने िावण्याची सांपुिव 
जिािदारी परवानािारकाची आहे. जनावराांपासून ननघिाऱ्या शेिाच्या 
ववल्हेवाटीकरीता मनपास कचरा उचि शलु्क ठरवून ददल्याप्रमािे भरावे 
िागेि.  

इ) परवानगी प्राप्त जनावराांना टॅगीांग करिे तसेच श्वान/ माांजरीांना 
मायक्रोधचपीांग करने आवश्यक राहीि. टॅगीांग ककां वा मायक्रोधचपीांग करीता 
येिारा खचव जनावरे मािकाांस करावा िागेि.  टॅगीांग नसिेल्या 
जनावराांना मनपा ताबयात घेव ू शकेि, ववक्री करू शकेि, दान करू 
शकेि. ताबयात घेण्यात आिेल्या अशा जनावाराांिददि भरपाई 
लमळण्यासाठी कोिताही दावा साांगता येिार नाही.  

फ)  उपद्व होईि ककां वा िोका पोहचेि अशा रीतीने आपल्या जागेत कोितेही 
जनावरे ककां वा पक्षी पाळता येिार नाही.   

 

2. पयाावरणाचे/ पेयजिाचे प्रदषुण थाांबववणे :- 



10 of 11 
 

परवानगीिारक त्याांचे आवारात ननमावि होिाऱ्या टाकाऊ पदार्ांच्या 
साठविुकीमुळे मानवी वस्तीस अर्वा प्राण्याांकरीता होिारा पािीपुरवठा दवुषत 
होिार नाही ककां वा पयाववरिाचे प्रदषुि होिार नाही याची काळजी घेईि. 
मानवी वस्त्याांतीि घरगुती पािीपुरवठा तसेच प्राण्याांसाठी होण्यासाठी पुरवठा 
तसेच प्राण्याांची (चतुष्ट्पाद प्रािी) साफसफाई तसेच दिू व अन्न साठववण्याची 
भाांडी िुण्याच्या पाण्यात वरीि टाकाऊ पदार्व लमसळिार नाही याची 
परवानगीिारकास काळजी घ्यावी िागेि. पयाववरिाचे/ पेयजिाचे प्रदषुि 
झािेस /केिेस, पयाववरि (सांरक्षि) कायदा, 1986 / जि (प्रदषुि 
ननवारि तर्ा ननयांत्रि) कायदा, 1974 आणि तदनांतरचे ननयम ककां वा 
त्यावेळी अश्स्तत्वात येिारे / प्रचलित कायद्यानुसार/ ननयमानुसार कारवाई 
करिेत येईि.   
 

3. डे्रनेज कायाान्वीत ठेवणे :- 
परवानगीिारक आपल्या आवारातीि साांडपाण्याची व्यवस्र्ा आयुकत वा 
प्राधिकृत अधिकाऱ्याच्या सुचनाांप्रमािे कायावन्वीत ठेवीि. 
 

4. अग्ननशमन साधने  :- 
परवानगीिारक आपल्या जनावराांच्या गोठे/तिेल्यामध्ये आवश्यक ती 
अश्ग्नशमन व्यवस्र्ा सतत कायवरत ठेवीि व त्यासाठीची उपकरिे सुस्र्ीतीत 
ठेवीि. सुरक्षा सािनाांचा वापर व अश्ग्नशमन व्यवस्र्ा महापालिका आयुकत वा 
प्राधिकृत अधिकाऱ्याने ननदेलशत केल्याप्रमािे असतीि. 
 

5. स्वच्छता :- 
परवानगीिारक आपल्या आवारात व आवारा समोरीि परीसरात ज्यामध्ये 
साववजननक जागा, रस्ता इत्यादीची स्वच्छता व साफसफाई राखीि. साफसफाई 
केल्यानांतर सांपुिव कचऱ्याची ववल्हेवाट आयुकत अर्वा प्राधिकृत अधिकाऱ्याने 
ननदेशीत केल्याप्रमािे िावावी िागेि. कचऱ्याच्या ववल्हेवाटी करीता वापर 
शलु्क भरावे िागेि. श्वान/माांजर मािकाांनी त्याांचे प्राण्याच्या मिमुत्रामुळे 
परीसरातीि नागरीकाांना त्रास होिार नाही याची खिरदारी घेिे आवश्यक 
राहीि. स्वच्छता न राखल्यास घनकचरा व्यवस्र्ापन ननयमाविी नसुार 
कारवाईस पात्र  राहतीि. 
 

6. काम बांद करण्यापूवी आयुक्ताांना कळववणे :- 
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िेखी परवानगी घेतिेल्या जागेचा /इमारतीचा वापर जर परवानगीिारक िांद 
करू इश्च्छत असेि ककां वा जनावरे पाळने िांद करीत असल्यास ककां वा जनावर 
मतृ पाविे असेि, तर यािाितची वस्तुस्र्ीती परवानगीिारकाने आयुकताांच्या 
ननदशवनास िेखी आिूि द्यावी. 
 

7. लिखीत परवानगीचे नुतनीकरण :- 
परवानगीिारकास जनावरे पाळण्याकरीता लिणखत परवानगीची मुदत सांपण्यापुवी 
वववक्षक्षत शलु्कासह नुतनीकरिाचा अजव करावा िागेि आणि मुदतीत 
नुतनीकरि करुन घ्यावे िागेि. तसे न झाल्यास आयुकत ठरवतीि इतके 
प्रती ददवस वविांि शलु्क आकारण्यात येईि. तसेच 30 ददवसाचे आत 
नुतननकरि न केल्यास परवाना रदद करून कारवाई करण्यात येईि. 
 

 

 

8. ववशेष अटी :- 
अ) जनावराांची गोठे/तिेिा िाांिण्याकरीता महाराष्ट्र प्रादेलशक नगर रचना 

अधिननयम, 1966 अांतगवत परवानगी आवश्यक   असेि.  
ि)  10 जनावराांपेक्षा जास्त जनावरे पाळत असल्यास महाराष्ट्र प्रदषुि ननयांत्रि 

मांडळाची परवानगी / ना हरकत प्रमािपत्र असने आवश्यक   असेि. 
क)  परवानगीिारक व्यवसायाची जागा/ जनावरे पाळत असिेिी जागा 

व सभोवतािीि परीसर नेहमी स्वच्छ ठेवेि. 
ड) शेि/ववष्ट्ठा/मिमुत्राची ववल्हेवाट योग्यररतीने िावण्याची सांपुिव जिािदारी 

परवानािारकाची आहे. जनावराांपासून ननघिाऱ्या शेिाच्या ववल्हेवाटीकरीता 
मनपास कचरा उचि शलु्क   ठरवून ददल्याप्रमािे भरावे िागेि. 
प्राण्याांची ने-आि करताांना कुठल्याची व्यकतीस त्रास ककां वा िोका 
उदभवल्यास त्याची सांपुिव जिािदारी परवानािारकाची राहीि. 

इ) साववजननक उपद्व होईि ककां वा िोका पोहचिार नाही याकरीता आयुकत 
ककां वा प्राधिकृत अधिकाऱ्याांनी ननदेश केल्याप्रमािे योग्य ती काळजी वा 
उपाययोजना अांमिात आिाव्या िागतीि.  

फ)  परवानगी करीता अजावसोित जोडावयाचे दस्तावेजाांची यादी सांिग्न केिेिी 
आहे. त्याची पूतवता करिे आवश्यक राहीि. अपवादात्मक पररश्स्र्तीत 
परवाना प्राधिकाऱ्याांचा ननिवय अांनतम असेि. 
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आयुक्ता्ा, 
नागपूर महानगरपालिका, 

नागपूर 
  



13 of 11 
 

नागपूर महानगरपालिका, नागपूर 
(उपवविी क्र…………………) 

  
जनावरे पाळणे व ने-आण करण्यासाठी परवानगी लमळण्याचा अजा 

 

1. अजादाराची सांपणूा माहहती  : 

(1) सांपिूव नाव  :

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(2) व्यवसायाचा पत्ता : 

…………………………………………………………………………………………………………………………….  

……….………………………………………………………………… द.ु क्रां . 

……………………………………..…………………………… 

(3) घरचा सांपिुव पत्ता  : 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

2. जनावराांची सांपणूा माहहती  : 

जनावराांचा प्रकार व जात …………………………………………………………………………  

जनावराांची एकूण सांख्या . ………………………………………………………………………… 

नर प्राणयाांची सांख्या ………………………………………………………………………… 

मादी प्राणयाांची सांख्या ………………………………………………………………………… 

एक वर्षाखालील प्राणयाांची सांख्या ………………………………………………………………………… 

 

3. जनावरे पाळण्याकरीता उपलब्ध एकूण चटई के्षत्र 

(चारा गोदाम इत्यादी सह) चौ.मी.   …………………………………………………….. 

 

4. महाराष्ट्र प्रदषुि ननयांत्रि   मांडळाची परवानगी / ना हरकत प्रमािपत्र आहे का?   होय 

/नाही 

(असल्यास कागदपत्र ेजोडा) 
5. महाराष्ट्र प्रादेलशक नगर रचना अधिननयम, 1966अांतगवत गोठयाच्या िाांिकामाची परवानगी 

लमळािी का ?   होय /नाही 
(असल्यास कागदपत्र ेजोडा) 

6. िाांिकाम अश्स्तत्वात आहे का ?    होय / नाही 

(अ)  असल्यास अधिकृत आहे का ?    होय/नाही 

(ि)   नसल्यास नकाशे मांजुरीसाठी देण्याची तारीख                  क्र.
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7. जनावरे पाळण्याची जागा रदहवासी भागात आहे   होय / नाही 

8. मिमुत्राच्या ववल्हेवाटीकरीता उपायोजनेिाित माहीती 

 

अजादाराची स्वाक्षरी 

तारीख :  
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“महाराष्र महानगरपालिका अधधननयमातीि किम 386 (2) नुसार प्रस्ताववत 
परवानगी शुल्क” 

 

महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिननयम मिीि किम 376 (व्यवसाय परवाने 
आणि जनावरे पाळिे व काही घटकाांकररता इतर परवाने) व अनुसूची “ड” मिीि 
प्ररकि 14 मिीि ननयम 22 (जनावरे पाळिे व नाश करिे) या तरतुदी नुसार 
नागपूर महानगरपालिकेने नागपुर शहरातीि जनावराांची नोंदिी व परवाने देण्याकररता 
नागपूर महानगरपालिका हद्दीतीि जनावरे मालकाांकडून वसलु करावयाचे प्रस्ताववत परवाना 
शलु्क व्यवसाय प्रवत जनावर (जनाांवराांच्या प्रकारानसुार ) प्रवतवर्षष खालीलप्रमाणे प्रस्ताववत करणयात 
येत आहे. 

 
अनसुचूी 

 

अ.क्र. जनावराांचा प्रकार प्रस्ताववत परवाना शुल्क प्रनत वषव 
रककम प्रवत जनावर 

1 
गाय, िैि, म्हैस, रेडा ककां वा 
तत्सम   प्रािी रू. 80 

2 घोडा, उांट ककां वा तत्सम   प्रािी रू. 100 

3 
गिा, खेचर, शेळी, मेढी ककां वा 
तत्सम   प्रािी  रू. 30 

5 

कुत्रा, माांजर ककां वा तत्सम   
प्रािी रू 200 

नांसिांदी केिेल्या कुत्रा, माांजर 
करीता नुतनीकरि शुल्काांमध्ये 
50% सवित  

रू 100 

6 
नांसिांदी केिेिा िेवारस कुत्रा 
पाळत असल्यास  ननरांक 

7 या व्यतीरीकत प्राण्याांकरीता  रू. 80 
 

 

 

 

आयुक्त, 
नागपूर महानगरपालिका, 

नागपूर. 
 

 


