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રાજકોટ મહાનગરપા લકા 
ાણીસં હાલય શાખા 

-::િવશેષ અહવાલ ::- 

તા. 12/11/2019 
 
 

એમ.સી. લો કલ પાક, છ બીર(પં બ) તથા રાજકોટ  વ ચે વ ય ાણી િવનીમય કરવા બાબત 

• રાજકોટ પ્રાણીઉ ાનનો સે ટ્રલ  ઓથોરીટી, ય ુિદ હીના માગર્દશર્ન હઠેળ આધનુીક ઢબે િવકાસ કરવામા ંઆવી 

ર ો છે. દર વષેર્ વ યપ્રાણી િવનીમય હઠેળ ભારતના અ ય  પાસેથી નવા નવા વ યપ્રાણી-પક્ષીઓ મેળવી 

રાજકોટ નો િવકાસ કરવામા ંઆવે છે. 

• સે ટ્રલ  ઓથોરીટી, ય ુ િદ હી તથા રા ય સરકાર ારા રાજકોટ પ્રાણીઉ ાન અને એમ.સી. લોજીકલ પાકર્ , 

છ બીર વ ચે નીચેની િવગતે વ યપ્રાણી-પક્ષીઓ િવનીમય કરવા મજૂંરી મળતા પ્રાણી-પક્ષીઓ મેળવવામા ં

આવેલ છે. 

રાજકોટ  એ આપેલ ાણીઓ  છતબીર  પાસેથી મેળવેલ ાણીઓ 

એિશયાઇ િસંહ  ૧:૧  હમદ્રયાસ બબનુ  ૧:૧ 

સફેદ વાઘ ૦:૧  િહમાલયન રીંછ ૦:૧ 

જગંલ કેટ ૧:૦  જગંલ કેટ ૧:૧ 

---------- --- રોઝ રીંગ પેરાકીટ ૩:૩ 

---------- --- એલેઝા  ડ્રીન પેરાકીટ ૨:૨ 

---------- --- રીંગનેક િફઝ ટ ૧:૧ 

---------- --- જાવા પેરો ૧:૧ 

---------- --- િઝબ્રા િફ  ચ ૦:૦:૧૦ 
 
• હમદ્રયાસ બબનુ ૧:૧ (નર-૧, માદા-૧) પૈકી હાલ માદા વાનર ૧ લાવવામા ંઆવેલ છે. બબનૂ નર હાલ 

છતબીર  ખાતે ઉપલ ધ ન હોય, ટૂંક સમયમા ંતેઓ ારા (છતબીર ) બબનૂ નર અ ય  પાસેથી મેળવી 

રાજકોટ ને સ પવામા ંઆવશે.  

• હાલ આ તમામ પ્રાણી-પક્ષીઓને ત્રણ અઠવાડીયા સધુી ક્વોરે ટાઇનમા ંઅવલોકન હઠેળ રાખવામા ંઆવેલ છે. 

ક્વોરે ટાઇન સમય પણૂર્ થતા મલુાકાતીઓ માટે પ્રદશીર્ત કરવામા ંઆવશે. 

• ઉક્ત પ્રાણી-પક્ષીઓ આવતા હાલ રાજકોટ  ખાતે જુદી જુદી ૫૫ પ્રજાતીના ં કુલ-૪૩૦ પ્રાણી-પક્ષીઓ 

મલુાકાતીઓ માટે પ્રદશીર્ત કરવામા ંઆવી ર ા છે. 
 

• હાલ ગજુરાતના એક પણ મા ં િવદેશી વાનર હમદ્રયાસ બબનૂ રાખવામા ંઆવેલ નથી. આથી રાજકોટ  

બબનૂ વાનરોને પ્રદશીર્ત કરનાર ગજુરાતનુ ંપ્રથમ  બનેલ છે.  

• ચાલ ુવષેર્ રાજકોટ શહરે તથા આસપાસના િવ તારમા ંખબુ જ સારો વરસાદ પડતા ની બ ે બાજુના ંબ ે 
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તળાવો લાલપરી તથા રાદંરડા સપંણૂર્ ભરાઇ જતા તથા નુ ંકુદરતી સ દયર્ વાતાવરણ જોઇ મલુાકાતીઓ ખબુ 

જ પ્રભાવીત થાય છે. 

• િદવાળીના તહવેારો અને વેકેશન દરિમયાન રાજકોટ  મલુાકાતીઓ માટે ફરવા માટેનુ ંહોટ ફેવરીટ થળ બની 

ચુ  ુ છે. િદવાળીના તહવેારોથી આજિદન સધુી (તા.૨૭/૧૦/૨૦૧૯ થી તા.૧૧/૧૧/૨૦૧૯ સધુી)  ખાતે 

૮૧,૦૦૦ થી પણ વધારે મલુાકાતીઓ પધારતા રાજકોટ મહાનગરપાિલકાને .૨૦.૦૦ લાખથી પણ વધારે 

આવક થયેલ છે.  
 

 

 િુ ટ ડ ટ  

રાજકોટ મહાનગરપા લકા 
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