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રાજકોટ મહાનગરપાલકા 
        પ્રાણીસગં્રહાય શાખા  

-: અખબારી યાદી:- 

રાજકોટ પ્રાણીઉદ્યાન ખાતે ઇમ ુ
૫ક્ષીએ ત્રણ બચ્ા્ને જન્મ આપ્યો 

મેયરશ્રી ડૉ પ્રદદપ ડવ, સ્ટેનન્ડિંગ કમમટીના ્રેમેનશ્રી પષુ્કરભાઇ પટે, મ્યમુન. કમમશનરશ્રી અમમત અરોરા તેમજ 
બાગ બગી્ા અને ઝૂ સમમમતના ્રેમેનશ્રી અનીતાબેન ગૌસ્વામીએ આપે માદહતી 

તાયીખ: ૧૦-૦૬-૨૦૨૨ 

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 ભોટી વખં્માભા ંમરુાકાતીઓ ાકગની મરુાકાતે ધાયતા શોમ છે. 
દય લે અંદાજજત ૭.૨૫ રાખ મરુાકાતીઓ ઝૂની મરુાકાતે ધાયતા શોમ છે. લન્ટ્મપ્રાણી વલનીભમ મોજના શઠે યાજકોટ 
ઝૂ દ્વાયા બાયતના અન્ટ્મ ઝૂ ાવેથી જુદી જુદી પ્રજાતીઓના પ્રાણી-ક્ષીઓ ભેલી ઝૂનો વલકાવ કયલાભા ંઆલે છે. 
તાજેતયભા ંજ વપેદ લાઘણે ૦૨(ફ)ે લાઘ ફાને જન્ટ્ભ આપ્મો શતો. શલે આલા જ લધ ુએક વભાચાયભા ંપ્રદ્યભુન ાકગ ઝૂભા ં
ઇમ ુક્ષીએ ત્રણ ફચ્ચાને જન્ટ્ભ આપ્મો શતો અને અત્માયે આ ત્રણેમ ફચ્ચા ત્રણ ભાવની ઉભયના થઇ ગમેરા છે તેભ 
ભેમયશ્રી ડૉ પ્રદદ ડલ , સ્ટેનન્ટ્ડિંગ કવભટીના ચેયભેનશ્રી ષુ્ટ્કયબાઇ ટેર , મ્યવુન. કવભળનયશ્રી અવભત અયોયા તેભજ ફાગ 
ફગીચા અને ઝૂ વવભવતના ચેયભેનશ્રી અનીતાફેન ગૌસ્લાભીએ જણાવયુ ંશત ુ.ં 
 

ઝૂ ખાતે ઇમ ુ૫ક્ષીએ બચ્ાવનો જન્મ. :  
યાજકોટ ઝૂ ખાતે પ્રથભ લખત તા.૨૪/૦૭/૨૦૧૫ના યોજ ઇમ ુ૫ક્ષીની જોડી (નય તથા ભાદા) યેસ્કઝય ુઅથે 

ભેલલાભા ંઆલેર. આ ફન્નેન ૫ક્ષીઓને અશીનુ ંકુદયતી જગંર સ્લમરૂ૫નુ ંલાતાલયણ અનકુૂ આલી જતા ચાલ ુલે નય 
ભાદાના વલંનનથી ભાદા ઇમ ુદ્વાયા ઇંડા મકુલાભા ંઆલેર. વાભાન્ટ્મ ંયીતે ઇમ ુ૫ક્ષીઓભા ંભાદા ૫ક્ષી ઇંડા મકુમા ૫છી 
ઇંડાઓને વેલલાનુ ંકામગ નય ઇમ ુ૫ક્ષી દ્વાયા કયલાભા ંઆલે છે. નય ઇમ ુદ્વાયા વપતાલુગક વેલલાનુ ંકામગ કયાતા ૬૦ 
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દદલવના અંતે ઇંડાઓભા ં૦૩ ફચ્ચા ંઓનો જન્ટ્ભo થમેર. શાર આ ત્રણેમ ફચ્ચાં ત્રણ ભાવના થઇ ગમેર છે અને તદુંયસ્ત 
શારતભા ંાજંયાભા ંશયતા-પયતા જોઇને મરુાકાતીઓ પ્રબાવલત થામ છે.  
 

ઇમ ુ૫ક્ષીની મવમશષ્ટાતા :   
ઇમ ુ૫ક્ષી વલશ્વનુ ંફીજા નફંયન ુવૌથી ભોટુ ઉડી ન ળકત ુ૫ક્ષી છે. પ્રથભ નફંયે વૌથી ભોટુ ઉડી ન ળકત ુ૫ક્ષી ળાશમગુ 

છે. 
 

સ્થાભવનક નાભ : ઇમ ુ

 

કુદયતી યશઠેાણ: ઇમ ુ૫ક્ષી બાયતના કોઇ ૫ણ બાગભા ંજોલા ભત ુનથી. તેનુ ંકુદયતી યશઠેાણ ઓસ્રેનરીમા, ન્ટ્યEુ શોરેન્ટ્ડ  તથા 
ન્ટ્યતુ જીનીમાના ખલુ્રાીી ભેદાનો ધયાલતા જગંરો, વલાનાના ભેદાનો અને સકૂા વલસ્તાથયોભા ંજોલા ભે છે.  

 

ખોયાક :  આ ૫ક્ષી વભશ્રાશાયી શોમ, કુણા ઝાડ-ાન, જીલજતં,ુ તીડ, ખડભાકંડ, ઇમો, દકટકો તેભજ જભીન ૫યના અન્ટ્મ  
નાના જીલજતંઓુ ખામ છે. આ ૫ક્ષીની વાભાન્ટ્મડ ઉંચાઇ ૦૫ થી ૦૬ ફુટ જેટરી શોમ, તે ૪૮ દકભી/કરાકની ઝડે દોડી ળકે 
છે. તેનો વયેયાળ લજન ૩૦ થી  દકગ્રા. અને આયષુ્ટ્મન ૩૦ થી ૩૫ લગ જેટલ ુશોમ છે.  

 

શાર ઝૂ ખાતે જુદી જુદી ૫૯ પ્રજાવતઓના ંકુર-૪૯૦ લન્ટ્મપ્રાણી-ક્ષીઓ મરુાકાતીઓ ભાટે પ્રદવળિત કયલાભા ંઆલે 
છે. યાજકોટ પ્રાણીઉદ્યાનનો આધનુીક ઢફે વલકાવ કયાતા મરુાકાતીઓની વખં્માભા ંણ નોંધાત્ર લધાયો થમેર છે.  

     ઝૂ સવુપ્રન્ટ્ટ્ેન્ટ્ડઆેન્ટ્ટલ 

યાજકોટ ભશાનગયાલરકા   


