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 महानगरपावलका क्षेत्रात मोकाट फिरणारी जनािरे महापावलका कामगाराकंडून पकडून त्ानंा महानगरपावलकेच््ा 

कोंडिाड्यामध््े बंफदस्त केले जाते. जर जनािराचंा मालक ७ फदिसांच््ा आत जनािरे सोडविणसेाठी आला असता 

दडंाची रक्कम आकारुन जनािरे त्ांच््ा ताब््ात फदली जातात. जर ७ फदिसाचंे आत मालक जनािरे ताब््ात घेणसे न 

आल््ास शासनाची श्री मुबंई जीिद्ा मंडळंी, गोशाळा, िसई, ता-िसई, वज. पालघर ् ा ठठकाणी जनािरे पाठविण््ात 

्ेते. 

 महाराष्ट्र शासन, नगरविकास विभाग (नवि-२०) ्ाचंे पत्र क्र. ०२००४/प्र.क्र.१२१/नवि/२०, फद.०७/०९/२००४ ि 

महाराष्ट्र शासन, नगरविकास विभाग (नवि-२०) ्ाचंे पत्र क्र. १०२००४/प्र.क्र.१२१/नवि/२०, फद.२२/०७/२००९ 

अन्ि्े जनै धर्मिं्ाचंे प्ुषुण पिु वनवमत्त श्रािण िद्य १२ ते भाद्रपद शुध्द ४ ् ा दोन फदिशी महानगरपावलका क्षेत्रातील 

सिु कत्तलखाने ि मासंविक्रीची सकुाने बदं ठेिण््ास तसचे प्ुषुण पिातुील उिरुीत फदिशी श्रािण िद्य १३ ते भाद्रपद 

शुध्द ३ ि ५ ्ा दोन फदिशी सिु कत्तलखाने ि मासंविक्रीच््ा दकुानदारानंा, कत्तलखाने ि मांसविक्रीची दकुाने बंद 

करणबेाबत महानगरपावलकेमािुत आिाहान केले जाते. 

 शासन आदशे क्र. संकीणु १०/२००२/प्र.क्र.१११/नवि. २७, नगरविकास विभाग, फद.२८/०३/२००३ अन्ि्े दरिषी 

“महािीर ज्तंी” ्ा फदिशी महानगरपावलका क्षते्रातील कत्तलखाने ि मांसविक्री दकुाने बदं ठेिण््ाची का्ुिाही केली 

जाते. 

 शासन (गृह विभाग) पठरपत्रक क्र. : वडआ्एस०९१३/प्र.क्र.४३४/विशा१(ब), फद.०१/१०/२०१४ ि महाराष्ट्र 

महानगरपावलका अवधवन्मातील कलम ३३१ मधील तरतुदी अन्ि्े दर िषी बकरी ईदवनवमत्त महानगरपावलका 

क्षेत्रात बकरी मंडी उभारण््ास ि जनािरांच््ा कुबानुीसाठी तातपरुत्ा स्िरुपात परिानगी फदली जाते. बकरी 

ईदवनवमत्त जनािराचंी कत्तलपिू ुतपासणी करीता मा. वजल्हा पशुसंिधुन उप-आ्ुक्त, ठाणे (का्ाुल् – मुलुंड (प.)) 

्ा का्ालु्ाकडून पशूधन विकास अवधकारी तथा सक्षम अवधकारी ्ाचंी नमेणकू केली जाते. 

विभागाची काम े 

पशसुिंधनु विभागातील कामकाज ज््ा अवधवन्म/ वन्म मधील तरतदुी अन्ि् ेकरण््ात ्ते,े त्ा तपशील पढुीलप्रमाण ेआह.े 

 महाराष्ट्र महानगरपावलका अवधवन्ममधील कलम ३३१, ३३२, ३३३, ३३४, ३३५, ३३६, ३३७, ३३८, ३३९ 

अन्ि्े. 

 प्राणी कलेश प्रवतबंधक का्दा १९६०. 

 महाराष्ट्र प्राणी रक्षण का्दा (सधुारणा) का्दा, १९९५. 

 प्राणी उतपत्ती प्रवतबंधक का्दा २००१. 



अवधकारी / कमचुा-्ाचं ेनाि पदनाम सोपविण््ात आलले ेकाम 

श्री. संभाजी पानपटे्ट उप-आ्ुक्त पशुसंिधुन 1. पशुसंिधुन 

विभागास 

नेमून फदलेल््ा 

कामकाजाचे 

प्ुिेक्षण करणे. 

2. शुसंिधुन विभागाच््ा दनैंफदन कामकाजािर 

वन्ंत्रण ठेिणे. 

3. मावहतीचा अवधकार अवधवन्म २००५ अन्ि्े 

पशुसंिधुन विभागाचे प्रथम अवपली् अवधकारी 

म्हणून कामकाज करणे. 

4. मा. आ्ुक्त ्ांनी फदलेल््ा सचुनेनुसार कामकाज 

करणे. 

श्री. नरेंद्र चव्हाण विभागप्रमुख 1. शहरातील मोकाट कुत्रे पकडून वनर्बुजीकरण करुन 

लसीकरण करणे, ्ासाठी वनविदा प्रफक्र्ेवारारे 

ठेकेदाराची वन्ुक्ती करणे. 

2. जैन धर्मिं्ाचे प्ुुषण पिाुवनवमत्त श्रािण िद्य १२ ते 

भाद्रपद शुध्द ४ ्ा दोन फदिशी महानगरपावलका 

क्षेत्रातील सिु कत्तलखाने ि मांसविक्रीची दकुान ेबंद 

ठेिणेबाबतची का्ुिाही करणे. 

3. दरिषी “महािीर ज्ंती” ्ा फदिशी 

महानगरपावलका क्षेत्रातील सिु कत्तलखाने ि 

मांसविक्रीची दकुान ेबंद ठेिण््ाची का्ुिाही करणे. 

4. दर िषी बकरी ईदवनवमत्त महानगरपावलका क्षेत्रात 

बकरा मंडी उभारण््ास ि जनािरांच््ा कुबाुनीसाठी 

तातपुरत्ा स्िरुपात परिानगी दणेेची का्ुिाही 

करणे. 

5. शहरातील मोकाट जनािरे पकडून कोंडिाड्यामध््े 

बंफदस्त करण््ाची का्ुिाही करणे. 

6. पशुसंिधुन विभागाचे जनमावहती अवधकारी म्हणून 

कामकाज पाहणे. 

7. मा. आ्ुक्त ि मा. उप-आ्ुक्त ्ांनी फदलेल््ा 

सुचनेनसुार कामकाज करणे. 



अवधकारी / कमचुा-्ाचं ेनाि पदनाम सोपविण््ात आलले ेकाम 

श्री. शाम इंगोले वलवपक 1. विभागाचे का्ाुल्ीन दनैंफदन पत्रव्यिहाराचे 

कामकाज पाहणे. 

2. शहरातील भटके / वपसाळलले््ा कुत्र््ासंबंधी तसेच 

मोकाट जनािरासंंबंधी ्ेणा-्ा तक्रारीिर कारिाई 

करणे. 

3. मोकाट जनािरे बंफदस्त करुन जनािर मालकाकडून 

दडंातमक कारिाई करणे. 

4. वनविदा प्रफक्र्ेचे कामकाज करणे. 

5. िठरष्ठ अवधका-्ांनी फदलेल््ा आदशेानुसा कामकाज 

करणे. 

6. पशुसंिधुन विभागाचे सहा. जन मावहती अवधकारी 

म्हणून कामकाज पाहणे. 

श्री. वििेक पाटील वशपाई 1. का्ाुल्ीन पत्रव्यिहार िाटप करणे. 

2. का्ाुल्ीन पत्रव्यिहार, नस्ती सुवस्थतीत ठेिणे. 

3. िठरष्ठ अवधका-्ांनी फदलेल््ा आदशेानुसार 

कामकाज करणे. 

श्री. भरत गा्किाड कोंडिाडा मुकादम 1. वमरा भाईंदर शहरातील रोडिरील मोकाट जनािरे 

पकडून त्ांना महानगरपावलकेच््ा कोंडिाड्यात 

बंफदस्त करणे. 

2. बंफदस्त केलेल््ा जनािरांना चारा-पाणी दणेे. 

3. बंफदस्त केलेल््ा जनािरांच््ा मालकाने दडं 

भरल््ानंतर त्ानंा जनािरे ताब््ात दणेे. 

4. िठरष्ठ अवधका-्ांनी फदलेल््ा आदशेानुसार 

कामकाज करणे 

श्री. मुरगन जेविरन स.का. 

श्री. तािडा नाटा स.का. 

श्री. विल्सन आबेल स.का. 

श्री. रामललंगम कद्रिेल स.का. 

श्री. पेरीना्गम आवशिाुदम स.का. 

श्री. रमण सोलंकी स.का. 

अंदाजपत्रक  

सन २०१६ - १७ ्ा मजंरू अथसुकंल्पी् अदंाजपत्रकात पशसुिंधनु विभागासाठी उपलब्ध तरतदुीचा तपशील खालीलप्रमाण े- 



अन.ु क्र. लखेावशषकुाच ेनाि उपलब्ध तरतदू 

१. ब) आरोग्् ि सो्ी – 

३) लस टोचणी – ४) मोकाट कुत्र््ांचा बंदोबस्त / वनर्बुजीकरण 

रु.२० लाख 

  

२. 

  
ब) आरोग्् ि सो्ी – 

६) बाजारपेठा / कत्तलखाने आवण कोंडिाड े– २) जनािरांचे खाद्य 

रु.५०,०००/- 

 


