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રાજકોટ મષાનગરપાલકા 
        પ્રાણીશગં્રષાય ાખા  

-: અખબારી યાદી:- 

રાજકોટ પ્રાણીઉદ્યાન ખાતે શફેદળાઘણે ૦૨(બે) 
ળાઘ બાલને જન્મ આપ્યો 

મેયરશ્રી, સ્ટેનન્ડિંગ કમમટી ચેરમેનશ્રી, મ્યમુન. કમમનરશ્રી તેમજ બાગબગીચા અને ઝૂ શમમમતના 
ચેરમેનશ્રીએ શયંકુ્ત યાદીમા ંજણાળે 

 

તારીખ: ૨૧-૦૫-૨૦૨૨ 

યાજકટ ભશાનગયાલરકા વચંાલરત યાજકટ પ્રાણીઉદ્યાનન વેન્ટ્રર ઝૂ ઓથયેટી ઓપ ઇન્ટ્ડીમાના ભાગગદળગન 
મજુફ આધનુીક ઢફે વલકાવ કયાતા યાજકટ ઝૂ શાર વોયાષ્ટ્રના ંપ્રલાવીઓ ભાટે પયલા ભાટેનુ ંખફુજ ઉત્તભ સ્થ ફની 
ગમેર છે. જાશયે યજા તથા તશલેાયના દદલવ દયવભમાન ઝૂ ખાતે ભટી વખં્માભા ંમરુાકાતીઓ ાકગની મરુાકાતે 
ધાયતા શમ છે. દય લે અંદાજજત ૭.૨૫ રાખ મરુાકાતીઓ ઝૂની મરુાકાતે ધાયતા શમ છે. લન્ટ્મપ્રાણી વલનીભમ 
મજના શઠે યાજકટ ઝૂ દ્વાયા બાયતના અન્ટ્મ ઝૂ ાવેથી જુદી જુદી પ્રજાતીઓના પ્રાણી-ક્ષીઓ ભેલી ઝૂન વલકાવ 
કયલાભા ંઆલે છે. વપેદ લાઘ નય દદલાકય તથા ભાદા લાઘણ ગામત્રીના વલંનનથી ૧૦૮  દદલવના ગબાગલસ્થાૌના અંતે 
તા.૧૮/૦૫/૨૦૨૨ના યજ લશરેી વલાયના વભમે લાઘ ફા જીલ-૦૨(ફે)ન જન્ટ્ભા થમેર છે. ભાતા ગામત્રી દ્વાયા 
ફચચાંં ંઓની યૂતી કાજી યાખલાભા ંઆલે છે. શાર ભાતા તથા ફચચા ફને્ન તદુંયસ્તન છે. ઝૂ લેટયનયી ઓદપવય તથા 
ટીભ દ્વાયા ભાતા તથા ફચચા ંઓનુ ંવીવીટીલી દ્વાયા યાઉન્ટ્ડર ધ કરક ભનીટયીંગ કયલાભા ંઆલે છે તેભ ભેમયશ્રી ડૉ. 
પ્રદદ ડલ, સ્ટેનન્ટ્ડિંગ કવભટી ચેયભેનશ્રી ષુ્ટ્કયબાઇ ટેર , મ્યવુન. કવભળનયશ્રી અવભત અયયા તેભજ ફાગફગીચા અને ઝૂ 
વવભવતના ચેયભેનશ્રી અનીતાફેન ગસ્લાભી દ્વાયા વયંકુ્ત ભાદશતી આલાભા ંઆલી શતી. 
   

રાજકોટ ઝૂ ખાતે અગાઉ શફેદ ળાઘમા ંથયે બ્રીડીંગની મળગત :  
(૧) નય લાઘ દદલાકય તથા ભાદા લાઘણ મળધયાના વલંનનથી તા.૦૬/૦૫/૨૦૧૫ના યજ વપેદ લાઘ ફા ૦૧ 

ભાદાન જન્ટ્ભ થમેર.  
(૨) નય લાઘ દદલાકય તથા ભાદા લાઘણ ગામત્રીના વલંનનથી તા.૧૬/૦૫/૨૦૧૫ના યજ વપેદ લાઘ ફા ૦૪ 

ભાદાન જન્ટ્ભા થમેર. 
(૩) નય લાઘ દદલાકય તથા ભાદા લાઘણ ગામત્રીના વલંનનથી તા.૦૨/૦૪/૨૦૧૯ના યજ વપેદ લાઘ ફા ૦૪ (નય-

૦૨ ભાદા-૦૨)ન જન્ટ્ભલ થમેર. 
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(૪) તાજેતયભા ંનય લાઘ દદલાકય તથા ભાદા લાઘણ ગામત્રીના વલંનનથી તા.૧૮/૦૫/૨૦૨૨ના યજ વપેદ લાઘ 
ફા ૦૨ (ફ)ે નયન જન્ટ્ભo થમેર. 

 આભ યાજકટ ઝૂ ખાતે અત્માંાય સધુીભા ંકુર ૧૧ (અગીમાય) વપેદ લાઘ ફાન જન્ટ્ભ2 થમેર જેભાથંી ગામત્રી 
લાઘણે ૧૦ ફચચાનંને જન્ટ્ભર આેર તેભજ મળધયા લાઘણે ૦૧ ફચચાંં ાને જન્ટ્ભ  આેર.     

 

રાજકોટ ઝૂ મા ંશફેદ ળાઘનુ ંઆગમન :  
લન્ટ્મપ્રાણી વલવનભમ મજના શઠે યાજકટ ઝૂ દ્વાયા ભૈત્રી ફાગ ઝૂ, બીરાઈ (છતીવગઢ)ને વવિંશની એક જડી (વવિંશ–

નીર તથા વવિંશણ–વોમ્મા) લગ ૨૦૧૪-૧૫ દયવભમાન આલાભા ંઆલેર છે. જેના ંફદરાભા ંભૈત્રી ફાગ ઝૂ, બીરાઈ 
દ્વાયા યાજકટ ઝૂને વપેદ લાધ નય દદલાકય, વપેદ લાધણ મળધયા તથા વપેદ લાધણ ગામત્રી આ૫લાભા ંઆલેર.  
 

રાજકોટ ઝૂ દ્વારા અન્યે ઝૂને આપે શફેદ ળાઘની મળગત : 
 

ક્રમ ઝૂની મળગત ળવષ શફેદ ળાઘની શખં્યાઅ 
૦૧ કાકંયીમા ઝૂ, અભદાલાદ ૨૦૧૭-૧૮ વપેદ લાઘ ભાદા-૦૧  

૦૨ છતફીય ઝૂ, જંાફ  ૨૦૧૯-૨૦ વપેદ લાઘ ભાદા-૦૧  

૦૩ યાજીલ ગાધંી ઝૂરજીકર ાકગ , નૂા  ૨૦૨૦-૨૧ વપેદ લાઘ ભાદા-૦૧  

૦૪ ઇન્ટ્રઘડા નેચય ાકગ , ગાધંીનગય  ૨૦૨૦-૨૧ વપેદ લાઘ નય-૦૧, ભાદા-
૦૧ 

૦૫ ડ.શ્મા-ભાપ્રવાદ મખુજી ઝૂરજીકર ગાડગન, સયુત  ૨૦૨૧-૨૨ વપેદ લાઘ નય-૦૧, ભાદા-
૦૧ 

 

 

યાજકટ પ્રાણીઉદ્યાન ખાતેનુ ંકુદયતી જગંર સ્લરૂેનુ ંનૈવગીક લાતાલયણ વપેદ લાઘ તથા એળીમાઇ વવિંશને 
અનકુુ આલી જતા વભમાતંયે ખફુ જ વપતાલૂગક વલંધગન થઇ યશરે છે. શાર ઝૂ ખાતે વપેદ લાઘફા –૦૨ન જન્ટ્ભ 
થતા વપેદ લાઘની વખં્મા ૦૬ થઇ ગમેર છે. જેભા ંખુ્ત નય-૦૧, ખુ્ત ભાદા-૦૩ તથા ફચચા-૦૨ન વભાલેળ થામ 
છે. 

 

શાર ઝૂ ભા ંજુદી જુદી ૫૯ પ્રજાવતઓના ંકુર-૪૯૦ લન્ટ્મપ્રાણી-ક્ષીઓ મરુાકાતીઓ ભાટે પ્રદવળિત કયલાભા ં
આલે છે. યાજકટ પ્રાણીઉદ્યાનન આધનુીક ઢફે વલકાવ કયાતા મરુાકાતીઓની વખં્માભા ંણ નોંધાત્ર લધાય થમેર 
છે.  

(પી.એ.ટુ મેયર) 


