
 
 
4 ले#$ फरी बालक द,क फॉम/ 
 
तु2ी कुटंुबात एक नवीन सद9 आण<ाचा िनण/य घेतला आहे याचा आ2ाला खूप आनंद झाला आहे. हा तुमचा 

तुमFा आयुGातील सवा/त मोठा िनण/य आहे. अपK झाLासारखा. िकंवा नवीन घर खरेदी केLा सारखा . आिण 

या नवीन Mवासात तु2ी कोणती जबाबदारी घेणार आहात हे समजून घे<ासाठी आ2ी तु2ाला मदत कO 

इQRतो. तुमFापैकी काहीFंा कडे अपKांFा Oपात  Mाणी असतील आिण काहीFंा कडे नसतीलही. परंतु, 

आ2ी तरी ही MिUया, सूचना आिण सुरVेFा उपायांची पुनरावृ,ी िवमानांत िदLा जाणाYया  सूचनांMमाणे कO. 

यापैकी काही MZ अडचणीत आणणारे आहेत. यामुळे नाही की आमचा तुमFावर िव\ास नाही 2णून. पण तु2ी 

जो िनण/य घेणार आहात Kाब]ल तु2ाला िव\ास आहे, याची खा^ी कर<ासाठी. कारण _ा िप`ाला  तु2ी 

घरी घेऊन जाणार आहात ते काही  फb cॅलeटाईन डे िकंवा नवीन वषा/ची भेट नाही. िप`ू  ही आयुGभराची 

जबाबदारी आहे. एखाiा मानवी अपKाMमाणेच. यात आहे शालेय िशVण, भोजन, MिशVण, अkासUमेतर 

उपUम, आरोlाशी संबंिधत  सम9ा, अपघात आिण ^ागा. हे मानवी बाळांपेVा जाo कठीण आहे कारण ते 

कधीही बोलू शकणार नाहीत. 2णून आपण Kांना अिधक चांगले जाणून घेणे आिण  KांFाकडे अिधक लV देणे 

आवpक आहे. जरी ते तु2ाला िजतके Mेम देतील Kाची तुलना तु2ी Kांना देत असलेLा Mेमाशी कधीच होऊ 

शकत नाही  तरी हा फॉम/ तु2ाला पुढील अनेक वषाrसाठी तयार करतो| 

 

आमFा sयंसेवकांना बचाव कर<ाचा, उपचार कर<ाचा, पालनपोषण आिण द,क घे<ाचा अनेक वषाrचा 

अनुभव आहे. हा फॉम/ याच  अनुभवाFा आधारे  तयार केला गेला आहे _ामुळे िप`ाला  आयुGभर चांगले 

घर िमळणे सुिनिtत होईल. ही MिUया मानवी मूल द,क घे<ाइतकीच काटेकोर आहे. 

 

तु2ाला हे देखील समजून घेणे आवpक आहे की कु^ा, मांजर िकंवा अu कोणताही Mाणी फिन/चर, तारा, जोडे, 
िलनेन  इ. चघळेल. जोपयrत ते MिशिVत होत नाहीत, तोपयrत ते घराभोवती  मू^Kाग करतील, मलिवसज/न 
करतील .घरात लहान िप`ू  अस<ाचे हे सामाu धोके आहेत. 
. 

जर तु2ाला वाटत असेल की तु2ाला कोणKाही MZांची उ,रे iायची नाहीत, तर आ2ाला MिUया पुढे न घेऊन 

जाणे अपvरहाय/ होईल. यात वैयQbक काहीही नाही! हा फॉम/ भर<ासाठी थोडा वेळ लागतो. तु2ांला हवा तेवढा 



 
 
वेळ xा. सव/ MZांची उ,रे iा. यात एक ही MZ अनावpक नाही. जर तु2ी हा फॉम/ पूण/पणे भर<ासाठी वेळ 

काढू शकत नसाल, तर तु2ी िप`ासाठीही वेळ काढू शकणार नाही. 

आ2ी आशा करतो की हे काम करेल आिण हे िप`ू  तुमFा जीवनात अिधक आनंद आणू शकेल! 

 

धuवाद! 

पुनt: द,क घे<ासाठी काही अिनवाय/ अटी: 
1. जर तु2ी MिशVक ठेव<ाचा िवचार करत असाल तर ते MिशVणाFा सकाराyक पzतीमं{े Mमाण-प^ 
धारक असणे करणे आवpक आहे,  वेदना िकंवा धमकाव<ाFा/शॉक कॉलर पzतीमं{े नाही. 
2. तु2ाला 6 मिहuांFा वयात कु^ा/मांजर uूटर करावे लागेल 
 

पाळीव Mाणी द,क घेणाYया |bीला हा फॉम/ भरावा लागेल. 

नाव: 

 
वय:  
 

|वसाय/|वसाय (कामाFा प}ाचा तपशील): 
 
 
समाज मा{म आयडी (जर असेल) 
फेसबुक  आयडी 
 
इ~ा�ाम  आयडी 
 
तु2ाला पाळीव Mाणी का द,क xायचे आहे? 
 
तु2ी तुमFा कुटंुबासोबत राहता का? 

 
 
प,ा: 
 
 
sतःFा मालकीचे:   



 
 
 
भा�ाचे: 
 
जर भा�ाचे असेल – सोसायटीम{े कु^ी ठेव<ाची परवानगी आहे का? 
 
घरात कु^ी असLास घरमालकाला काही अडचण तर नाही ना? 
 
तुमचा अनुबंध संपLानंतर जर तु2ाला कु^ी ठेव<ाची परवानगी देणारी सोसायटी/घरमालक नाही िमळाला तर 
काय पया/यी |व�था आहे? 
जर भा�ाचे घर असेल तर- जेcां तु2ी नवीन जागेत रहायला जाल तेcां तु2ाला तेथील प,ा आ2ांला कळवणे 
बंधनकारक आहे. 
 
तुमFा घराFा आंतvरक आिण बा� स�ेची छायािच^े आिण �नीिच^फीत पाठवा. 
 
तु2ी शाकाहारी आहात िक मांसाहारी? 
 
आप�ालीन (पया/यी) संपक/  |bी: 
नाव: 
प,ा: 
संपक/  Uमांक:  
तुमFा बरोबर संबंध:  
 
 
 
 
तुमFाकडे या आधी कु^ा/मांजर होती का? 
 
जर तुमचे उ,र ‘होय’ असेल तर: 
:  
तो/ती uूटर केलेली आहे का? 
 
तुमचे पशुवैi कोण आहे? 
 
पशुवैiांची मािहती: 
 
स{ा असलेला कु^ा/मांजर िजवंत आहे का? 



 
 
 
कु^ा/मांजर याचे वय आिण िलंग 
जर नसेल तर-तो/ती पास कशी झाली? 
 
कु^ा/मांजर पाळ<ाचा अथ/ काय आहे हे तु2ाला समजते का 
तु2ी तुमचे संशोधन केले आहे का? 
 
 
 
 
कु�ाला िदवसातून िकमान दोनदा िनयिमत  पणे उघ�ावर िफरायला घेऊन जावे लागते. तु2ी ते  sतः करणार 
आहात की िफर<ासाठी कु^ा वॉकर िनयुb कराल? 
 
जर तु2ी मांजर पाळत असाल तर घरातील सव/ Qखड�ा जा�ांनी झाकLा पािहजेत. 
नसLास, तु2ी Kांना जा�ांनी झाक<ास तयार आहात का? 
 
तुमFा कुटंुबात िकती लोक आहेत? 
 
कृपया MKेक सद9ाची मािहती iा. 
. 
जर कुटंुबात कुणी लहान बालक असेल, तर Kाचे/ितचे वय िलहा. 
 
जर ते ही Mा<ांना Mेम करतात का? 
 
घरात कु^ा/मांजर आण<ाचा कुटंुबात कोणावर या कारणाने  दबाव आहे  का की बाकीFांना कु^ा/मांजर हवा 
आहे? 
घरात कुणाला कु^ा/मांजराFा केसांची एलज� आहे का? 
जर तु2ी िसंगल असाल: जेcा तु2ी ल� कराल आिण तु2ाला तुमFा सासरFा/ल�ाFा घरी कु^ा/मांजर 
ठेव<ाची परवानगी नसेल- तेcा कु^ा/मांजर कुठे जाईल? 
जर तु2ी ल� झालेले जोडपे/िलव इन असाल: जर तु2ी िवभb झालात तर काय होईल-िप`ू कुणाकडे जाईल? 
जर तु2ी अपKिवहीन कुटंुब असाल:  
तु2ी/प�ी गरोदर असताना डॉ� टरांनी जर कु^ा/मांजर यास  बाहेर काढावयाचा स`ा िदला  तर काय - यावर 
तुमचे काय मत आहे? 
तुमची बदली झाली िकंवा तु2ी अu देशात गेLास कु�ाचे/मांजराचे काय होईल? 
 
सु�ीवर असताना कु^ा/मांजराची काळजी कोण घेते? 



 
 
 
कौटंुिबक आप�ालीन पvरQ�थतीत िकंवा कुटंुबातील सवाrना बाहेरगावी जायचे असLास  कु^ा/मांजरासाठी बॅकअप 
सपोट/ िस�म काय असेल? आ2ाला तुमFा बॅकअपचा  संपक/  कळवणे आवpक आहे. 
बॅकअप पया/याबरोबर तुमचा संबंध: 
द,क घेतLानंतर तु2ी िप`ाला सोडून िदLास, तु2ाला Mितिदन ५०० �पये एक मिहuासाठी िकंवा िप`ाला 
दुसरे घर िमळेपयrत भरावे लागतील. 
 
तु2ाला द,क घेतलेLा िप`ासह तुमFा कुटंुबाचे/तुमचे Qcिडओ आिण िच^े आ2ाला पाठवावी लागतील  
 
 
 
सवा/त शेवटी पण मह�ाचे, Mाणी Uूरता Mितबंधक कायiाFा  कलम 11 Mमाणे सव/ Mा<ांबरोबर Uूरता हा 
फौजदारी गु�ा ठरतो.  यासाठी अथ/दंड आिण कारावास अशा दो�ी िशVेची तरतूद आहे. भारतीय दंड संिहतेत 
अशाच तरतुदी आहेत. कोणKाही Mकारचा अKाचार करणे, सोडून देणे आिण बंिदवासात ठेवणे हे कायiानुसार 
दंडनीय गु�ा मानले जाईल. आ� ही तु� हाला पाळीव Mा<ाचे पालक � हणून तुम� या सव/ कायदेशीर अिधकारांब]ल 
आिण कत/|ांब]ल मािहती देऊ. आ2ी तुमFाकडून या िनयमांचे पालन कर<ाची अपेVा कO आिण तुमFा 
आजूबाजूला कोणी Kांचे उ`ंघन करत असLास तु2ी तुमFा अिधकारांचा वापर कO शकता. हे कायदेशीर 
दoऐवज नाही. पण हो, एकदा तु2ी हा फॉम/ भरला आिण िप`ाला घेऊन गेला की, या िनयमांचे पालन 
कर<ाची जबाबदारी तुमची आहे. कु^ा/मांजर यांचे संरVण कर<ासाठी आिण Kांची सुरिVतता आिण कLाण 
सुिनिtत कर<ासाठी आ2ी सव/ कुटंुबांची िनयिमत तपासणी करतो. वरीलपैकी कोणKाही माu अटीचें उ`ंघन 
केLास कायदेशीर कारवाई केली जाईल. 
 
या िप`ांना द,क दे<ाFा आमFा इत�ा  वषाrFा अनुभवात,आ2ी द,क पालकांना कधीकधी हा Mकार 
गंभीरपणे न घेताना पािहले आहे. ते िप`ाला घरी घेऊन जातात आिण मग काही सम9ा िनमा/ण होतात. मग 
िप`ू परत केले जाते िकंवा सोडून िदले जाते. मग िप`ासाठी नवीन घर िमळते. याचा खरोखरच िप`ावर खूप 
वाईट पvरणाम होतो. Kांचा  िव\ास ढळतो. आमचा नेहमीचा MZ असा असतो की, तु2ी मानवी मुलाला असेच 
परत कराल िकंवा सोडून iाल का ? आ2ाला खा^ी आहे की नाही, मग चार पायांFा िप`ाबरोबर असे का 
करता? आ2ी याची खूप गांभीया/ने दखल घेतो आिण आ2ाला खा^ी आहे की तु2ी देखील याचा ितत�ाच 
जबाबदारीने िवचार कराल.. 


