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યાજકોટ ભહાનગયાલરકા 
પ્રાણીસગં્રહારમ ળાખા  

-: અખફાયી માદી:- 

લન્મપ્રાણી સયંક્ષણ ફાફતે જાગતૃત કેલામ તે હતે ુઆધતુનક ઝૂ 
ઇન્ટયતપ્રટેળન સેન્ટય (મરુાકાતી ભાહહતી કેન્ર) તૈમાય કયલાભા ંઆલેર 

તાયીખ: ૨૯-૧૧-૨૦૨૧ 

યાજકોટ ભશાનગયાલરકા વચંાલરત યાજકોટ પ્રાણીઉદ્યાનનો વેન્ટ્રર ઝૂ ઓથોયેટી ઓપ ઇન્ટ્ડીમાના ભાગગદળગન 
મજુફ આધનુીક ઢફે વલકાવ કયાતા યાજકોટ ઝૂ શાર વૌયાષ્ટ્રના ંપ્રલાવીઓ ભાટે પયલા ભાટેનુ ંખફુજ ઉત્તભ સ્થ ફની 
ગમેર છે. જાશયે યજા તથા તશલેાયોના દદલવો દયવભમાન ઝૂ ખાતે અવખં્મ મરુાકાતીઓ ાકગની મરુાકાતે ધાયતા 
શોમ છે. દય લે અંદાજજત ૭.૨૫ રાખ મરુાકાતીઓ ઝૂની મરુાકાતે ધાયતા શોમ છે. લધભુા ંઝુ ખાતે લન્ટ્મપ્રાણી 
વયંક્ષણ ફાફતે જાગવૃત કેલામ તે શતે ુઆધવુનક ઝૂ ઇન્ટ્ટયવપ્રટેળન વેન્ટ્ટય (મરુાકાતી ભાદશતી કેન્ટ્ર) તૈમાય કયલાભા ં
આલેર છે. 

શાર યાજકોટ પ્રાણીઉદ્યાન ખાતે જુદી જુદી ૫૭ પ્રજાવતઓના ંકુર ૪૫૬ લન્ટ્મપ્રાણી-ક્ષીઓ પ્રદવળિત કયલાભા ં
આલે છે. જેભા ંખાવ આકગણ ધયાલતા એવળમાઇ વવિંશ, વપેદ લાઘ, યોમર ફેંગાર ટાઇગય, દદડા, દશભારમના ંયીંછ, 
સ્રોથ યીંછ, જ લફરાડી, ચાય પ્રકાયના ંશ્વાનકુના ંપ્રાણીઓ, ચાય પ્રકાયના ંલાદંયાઓ, વલવલધ પ્રજાવતઓના ંવા, ફે 
પ્રકાયની ભગય, જુદી જુદી પ્રજાવતઓના ંશયણો તથા વલવલધ પ્રજાવતના ંક્ષીઓ વલગેયેને આધનુીક ાજંયાઓ ફનાલી 
મરુાકાતીઓ ભાટે પ્રદળીત કયી લન્ટ્મપ્રાણીઓનુ ંવયંક્ષણ અને વલંધગન કયલાભા ંઆલે છે. આ ઉયાતં મરુાકાતીઓ 
અને વલદ્યાથીઓને માગલયણ અંગે ભાદશતી ભી યશ ેઅને લન્ટ્મપ્રાણી વયંક્ષણ ફાફતે જાગવૃત કેલામ તે શતે ુઆધવુનક 
ઝૂ ઇન્ટયતપ્રટેળન સેન્ટય (મરુાકાતી ભાહહતી કેન્ર) તૈમાય કયલાભા ંઆલેર છે. જેભા ંલન્ટ્મપ્રાણી-ક્ષીઓના ંરાઇપ વાઇઝ 
ભોડલે્વ, ઇન્ટ્ટયેક્ટીલ એક્ટીલીટી તથા વલવલધ ભાદશતી દળાગલતી ેનલ્વ પ્રદવળિત કયલાભા ંઆલે છે. ઝૂ ઇન્ટયતપ્રટેળન 
સેન્ટયની પ્રલેળ પી રા.૧૦/- તથા પ્રલાસે આલતા ળાા-કોરેજના ફાકો ભાટે રા. ૫/- તનમત કયલાભા ંઆલેર છે. આ 
સેન્ટયને જોઇને મરુાકાતીઓ ખફુજ પ્રબાલીત થામ છે અને ખફુ જ વાયા યીવ્ય ુભી યહ્યા છે. છેલ્રા ૦૨ (ફ)ે ભાવ 
દયવભમાન ઝૂ ઇન્ટયતપ્રટેળન સેન્ટય ખાતે કુર ૨૬,૧૯૩ મરુાકાતી ધાયતા યાજકોટ ભહાનગયાલરકાને 
રા.૨,૫૮,૮૪૦/-ની આલક થમેર છે. આ ઇન્ટ્ટયવપ્રટેળન વેન્ટ્ટયભા ંનીચેની તલગતે થીભ આધાયીત જુદા જુદા પ્રદળશન કક્ષ 
ફનાલલાભા ંઆલેર છે. 
(૧) પ્રાણીસગં્રહારમ કક્ષ:  આ કક્ષભા ંપ્રાણીવગં્રશારમનો ઇવતશાવ, લતગભાન વલકાવ, પ્રદવળિત લન્ટ્મજીલો, મરુાકાતી 
સવુલધાઓ અને બાલી વલકાવ અંગેની ભાદશતી યજુ કયેર છે. આ ઉયાતં ઝૂ લેટયનયી શોસ્ીટર તથા લન્ટ્મપ્રાણીઓ 
ભાટેનો આઇળોરેળન લોડગ વલગેયેને પ્રતીકૃતી રૂે પ્રદળીત કયલાભા ંઆલે છે. 
(૨) લગય ઇકો તસસ્ટભ:  આ કક્ષભા ંલગય-લગયનાય વકૃ્ષો, લન્ટ્મપ્રાણી-ક્ષીઓ અને લગય દયવય અને ગીય વલસ્તાયના ં
ભારધાયીઓની જીલનળૈરી, નેવ વલગેયેને પ્રતીકૃતી રૂે પ્રદળીત કયલાભા ંઆલે છે. 
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(૩) સસ્તન લગશના ંપ્રાણીઓ: આ કક્ષભા ંબાયતના જુદા જુદા અબમાયણોભા ંજોલા ભતા વસ્તન લગગના ં(ફચ્ચાને જન્ટ્ભ 
આતા)ં લન્ટ્મજીલોની જાવત, જીલન, લતગણુકં અને જગંરભા ંતેઓનુ ંભશત્લ વલગેયેને પ્રતીકૃતી રૂે પ્રદળીત કયલાભા ં
આલે છે. 
(૪) ક્ષીજગત: આ કક્ષભા ંાણીકાઠંાના ક્ષીઓ, લન-લગડાના ક્ષીઓ, ળીકાયી ક્ષીઓ તથા ઘાસીમ ભેદાનના 
ક્ષીઓ તલગેયેને તેઓના યશઠેાણં, લતગણુકં અને જગંરભા ંતેઓનુ ંભશત્લ વલગેયેને પ્રતીકૃતી રૂે પ્રદળીત કયલાભા ંઆલે 
છે. 
(૫) સયીસૃ લગશ: આ કક્ષભા ં ેટે ઘવડાઇને ચારતા જુદી જુદી વદયસૃ પ્રજાતીઓના પ્રાણીઓ જેલા કે વલવલધ વા, 
ભગય, ઘયીમર, કાચફા, ઘો, ગયોી વલગેયેને તેઓના યશઠેાણં, જીલન, લતગણુકં અને જગંરભા ંતેઓનુ ંભશત્લ વલગેયેને 
પ્રતીકૃતી રૂે પ્રદળીત કયલાભા ંઆલે છે. 
(૬) કચ્છ ઇકો તસસ્ટભ:  આ કક્ષભા ંકચ્છના ંયણભા ંજોલા ભતા કાટંાા વકૃ્ષો, લન્ટ્મપ્રાણી-ક્ષીઓ, બાયતીમ ઘડુખય, 
સયુખાફ પ્રજનન દયવય, કચ્છ વલસ્તાયના ંઅગદયમાઓના ંજીલનળૈરી, ભ ૂગંા વલગેયેને પ્રતીકૃતી રૂે પ્રદળીત કયલાભા ં
આલે છે. 
(૭) એજ્યકેુળન કક્ષ:  આ કક્ષભા ંપ્રક્રુવત વળક્ષણ વળલફય અંતગગત આલતા ંળાા-કોરેજના ંવલદ્યાથીઓને લન્ટ્મપ્રાણી સષૃ્ષ્ટ્ટ 
અને માગલયણ રગત વલવલધ દપલ્ભ-ળો ફતાલલાભા ંઆલ છે. આ ઉઅયાતં ળાા-કોરેજના વલદ્યાથીઓને         
પ્રાણી વગં્રશારમની ઉમોગીતા, લન અને લન્ટ્મપ્રાણીઓનુ ંમાગલયણની રષ્ટ્ટીએ ભશત્લ તેભજ રોકોને લન્ટ્મપ્રાણી 
વયંક્ષણ અને વલંધગનભા ંકેલી યીતે  જોડી ળકામ વલગેયે ફાફતોની ભાદશતી તજજ્ઞો દ્વાયા પે્રઝનટેળન/રેક્ચય સ્લરૂે 
આલાભા ંઆલે છે. 
 

પ્રતત 

તતં્રીશ્રી, 
  ઉયોક્ત્ત અખફાયી માદી જાશયે જનતાના રાબાથે આના અખફાયભા ંવલના મલુ્મે પ્રવવધ્ધ કયલા વલનતંી.  

 

ઝૂ સતુપ્રન્ટેેેન્ડ ેન્ટ  

યાજકોટ ભહાનગયાલરકા 


