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પ્રાણીસંગ્રહાલય શાખા
(રાજકોટ મહાિગર સેવાસદિ)
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પ્રમાણપત્ર
આથી પ્રમાણીત કરવામાાં આવે છે કે, માહિતી અધિકાર અધિધિયમિી કલમ-૪
અંતર્ગત સ્વયાં જાિેર કરવાિી બાબતો ‘પ્રોએકટીવ ડીસ્કલોરર(P.A.D) અમારા ધવભાર્ દ્વારા
તૈયાર કરવામાાં આવેલ છે અિે તા.૦૧/૦૫/૨૦૧૭ િી સ્થીતીએ અમારી માંજુરી મેળવી અિતિ
કરવામાાં આવેલ છે .

તા......./૦૫/૨૦૧૬
(ડો.આર.કે.હિરપરા)
માહિતી અધિકારી
અિે
ઝૂ સુધપ્રન્ટેન્ડેન્ટ
પ્રાણીસાંગ્રિાલય શાખા
રાજકોટ મિાિર્ર પાલલકા
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રાજકોટ મહાિગર સેવાસદિ
પ્રાણી સંગ્રહાલય શાખા
પ્રકરણ-૨ (ધિયમ સંગ્રહ-૧)
સંસ્થા,કાયો અિે ફરજોિી ધવગત
(૧.૧) જાહેર તંત્ર ઉદ્દે શ/હેત:ુ : પ્રાણી સાંગ્રિાલયમાાં વન્યપ્રાણીઓનુ ાં સાંરક્ષણ કરી,વન્યપ્રાણીિાાં સાંરક્ષણિાાં રાષ્ટ્રીય પ્રયત્િો
મજબુત કરવા મદદરૂપ થવુ.
 પ્રાણીસાંગ્રિાલયમાાં આવતા મુલાકાતીઓિે વન્યપ્રાણી બાબતે વધુ િે વધુ જાણકારીથી અવર્ત
કરાવી,વન્યપ્રાણીિાાં સાંરક્ષણ માટે તેમજ પયાગ વરણનુ ાં કુદરતી સાંત ુલિ જાળવવા માટે લોકોિે
જાગ્રુત કરી,ટે કો મેળવવા પ્રયત્િ કરવાાં.
 પ્રાણીસાંગ્રિાલય ખાતે વન્યપ્રાણીિી ધવધવિ બાબતોિો વૈજ્ઞાધિક રીતે અભ્યાસ કરવા તક પુરી
પાડી વન્યપ્રાણીનુ ાં વૈજ્ઞાધિક ઢબે મેિેજમેન્ટ અિે સાંરક્ષણ કરવામાાં મદદરૂપ થવુ.ાં
 િાશ થવાિા આરે રિેલ વન્યપ્રાણીનુ ાં જરૂરીયાત મુજબ “કેપ્ટીવ બ્રીડીંર્” કરવુ.ાં
 ઝૂ ખાતે સર્વડતા મુજબ બચાવ અથે આવેલ વન્યપ્રાણીિે સાચવવા.

(૧.૨)જાહેરતંત્રન ંુ ધમશિ/દુરં દે શીપણ(ંુ ધવઝિ):: રાજકોટ પ્રાણીસાંગ્રિાલયમાાં પ્રાણીઓ-પક્ષીઓિી સાંખ્યા વિારી આધુિીક અલભર્મ મુજબ
રાજકોટ ઝુલોજીકલ પાકગ ખાતે આધુધિક મોટા પ્રકારિાાં િવા પાાંજરા બિાવી કુદરતી
વાતાવરણિે અનુરુ૫ પ્રાણીસાંગ્રિાલયિો ધવકાસ કરવો.
 િાશ થવાિા આરે આવેલ વન્યપ્રાણીિાાં સાંરક્ષણ અિે સાંવિગિ બાબતે ધવશેષ ધ્યાિ કેન્રીત
કરવુ.
 વન્યપ્રાણી બાબતે ધવધવિ સાંશોિિોિી તક ઉભી કરવી.
 વન્યપ્રાણી અિે પયાગ વરણિી જાળવણી માટે લોકોમાાં જાગ્રુધત લાવી સિયોર્ મેળવી વન્યપ્રાણી
અિે પયાગવરણિી જાળવણીમાાં ભાર્ીદાર કરવા.
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(૧.૩) જાહેર તંત્ર દ્વારા આપવામાં આવતી સેવાઓિી યાદી અિે તેન ંુ સંક્ષિપ્ત ધવવરણ :
 પ્રાણીસાંગ્રિાલયિાાં પ્રાણીઓ મુલાકાતી માટે િીધત ધિયમોિી મયાગ દામાાં રિી પ્રદધશિત કરવા.
 વન્યપ્રાણી બાબતે ધવશેષ જાણકારી મેળવવા માાંર્તા મુલાકાતી સાથે ધવચાર ધવમશગ કરવો.

(૧.૪)જાહેરતંત્રિાં રાજ્ય, ધિયામક કચેરી, પ્રદે શ જજલ્લો, બ્લોક ધવગેરે સ્તરોએ સંસ્થાગત માળખાિો
આલેખ::-

રાજકોટ મહાિગરપાક્ષલકા
પ્રાણીસંગ્રહાલય શાખા
કધમશ્નર
િાયબ કધમશ્નર
ઝૂ સુધપ્રન્ટેન્ડેન્ટ

વિીવટી ધવભાર્

ક્યુરેટર ધવભાર્

વેટરિરી ધવભાર્

બાયોલોજીસ્ટ કમ
એજયુકેશિ ઓફીસર

સીિીયર ક્લાકગ

ક્યુરેટર

સ્ટોરકીપર કમ કલાકગ

ડેટા એન્રી ઓપરે ટર*

ડ્રાઇવર

સફાઇ કામદાર*

પટ્ટાવાળા

ડ્રાઇવર*

વેટરિરી ઓફીસર

િેડ એિીમલ કીપર
એિીમલ કીપર

વેટરિરી આસીસ્ટન્ટ

ર્ાડગ િ મજુર*

સીકયુરીટી ર્ાડગ *
* કોન્રાકટ િેઠળ
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(૧.૫) જાહેરતંત્રિી અસરકારકતા અિે કાયષિમતા વિારવા માટે લોકો પાસેથી અપેિાઓ
પ્રાણીસાંગ્રિાલય ખાતે આવતા મુલાકાતીઓ પાસેથી િીચેિી બાબતે સિકારિી
અપેક્ષાઓ રાખવામાાં આવે છે .
૧)પ્રાણીસાંગ્રિાલય ધવસ્તાર સ્વચ્છ રાખવા કચરો કચરાપેટીમાાં િાખવો.
૨) જરુરી જણાય ત્યારે કતારમાાં ર્ોઠવણી કરી લબિજરુરી અફડાતફડી અિે સાંકડાશ ટાળવી.
૩) િાંમેશા તમારા િાિા બાળકોિી સુરક્ષા માટે પુરી કાળજી રાખો.
૪) પ્રાણીિે ક્યારે ય પણ ખોરાક આપશો િિી. જે તેિા માટે નુકસાિકારક બિે છે .
૫) પાલત ુ પ્રાણીઓિે પ્રાણીસાંગ્રિાલયમાાં િ લાવશો.
૬) વાજીંત્રો, રે ડીયો જેવા સાિિો પ્રાણીસાંગ્રિાલયમાાં િ લાવો.
૭) ખાવાિી વસ્તુઓ પ્રાણીસાંગ્રિાલયમાાં િ લાવો.
૮) વન્યપ્રાણીઓિે છાંછેડો િિી. વન્યપ્રાણીિે છાંછેડવા એ સજાપાત્ર ગુિો બિે છે .
૯) િધથયાર કે દારુર્ોળો પ્રાણીસાંગ્રિાલયમાાં િ લાવો.
૧૦) પ્રાણીસાંગ્રિાલય બાબતે કોઇ જાણકારી કે રજુઆત બાબતે મેિેજમેન્ટિો સાંપકગ કરવો.
૧૧) આપિા વાિિો િક્કી કરે લ પાકીંર્માાં રાખો.
૧૨) પ્રાણીસાંગ્રિાલયિો ધવસ્તાર પ્લાસ્ટીકમુક્ત અિે સ્વચ્છ રિે તે માટે સિયોર્ આપવો.
૧૩) વન્યપ્રાણીઓ અિે પયાગવરણમાાં તેિી ઉપયોર્ીતા અંર્ેિી વધુ િે વધુ જાણકારી મેળવી
પ્રાણીસાંગ્રિાલયિી મુલાકાત સફળ બિાવો.
૧૪) પ્રાણીસાંગ્રિાલયિાાં િીધત ધિયમોનુ ાં પાલિ કરવા કમગચારીઓિે જરૂરી સિકાર આપવો.
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(૧.૬) લોક સહયોગ મેળવવા માટે િી ગોઠવણ અિે પધ્િધતઓ ::લોકોિે વન્યપ્રાણી બાબતે વધુ િે વધુ ધવધવિ માહિતીથી અવર્ત કરાવી વન્યપ્રાણી અિે
ુ િ જાળવવા
પયાગવરણ બાબતે જાગ્રુધત લાવવી. વન્યપ્રાણીિાાં સાંરક્ષણ અિે કુદરતી પયાગ વરણનુ ાં સાંતલ
માટે સિયોર્ મેળવવો.
પધ્િધત:
 વન્યપ્રાણીિાાં ધવધવિ કાયગક્રમો કરવા / ઉજવવા.
 વન્યપ્રાણી બાબતે જાણકારી મળે તે માટે માહિતીદશગક લખાણ પ્રદધશિત કરવા.
 પ્રાણીસાંગ્રિાલયિી માહિતીિાાં ચોપાધિયા બિાવી મુલાકતીઓિે આપવા.
 પ્રકૃધત ધશક્ષણ ધશલબર કરવી.
 વન્યપ્રાણીિી ધવધવિ બાબતે િરીફાઇઓ યોજવી, વક્રુત્વ સ્પિાગ યોજવી, હફલ્મ શો કરવા
 વન્યપ્રાણીિે શક્ય તેટલા કુદરતી વાતાવરણમાાં પ્રદશીત કરવા
 “વન્યપ્રાણી દત્તક લો” (ફ્રેન્ડર ઓફ ઝૂ) યોજિાિો લોકોમાાં પ્રચાર કરી વધુ માાં વધુ લોકો
ફ્રેન્ડર ઓફ ઝૂ બિે તે માટે પ્રયત્િો કરવા.
(૧.૭) સેવા આપવાિા દે ખરે ખ ધિયંત્રણ અિે જાહેર ફરીયાદ ધિવારણ માટે ઉપલબ્િ તંત્ર ::પ્રાણીસાંગ્રિાલય શાખાિા સેવા આપવાિા દે ખરે ખ ધિયાંત્રણ અિે જાિેર ફરીયાદ ધિવારણ માટે
ઉપલબ્િ તાંત્રિી ધવર્ત પારા-(૧.૪) માાં દશાગ વ્યા મુજબિી છે .
ુ ય કચેરી અિે જુદા – જુદા સ્તરોએ આવેલી અન્ય કચેરીિાં સરિામા ::(૧.૮) મખ્
આ કચેરીિી પ્રાણીસાંગ્રિાલય શાખા િીચે જણાવેલ સ્થળે ફરજ બજાવે છે .
રાજકોટ ઝુલોજીકલ પાકષ ,
જુિા માકે ટીંગ યાર્ષ પાસે,
જુિાગઢ – અમદાવાદ બાયપાસ રોર્,
રાજકોટ -૩૬૦ ૦૦૩
ફોિિંબર:- (ઓફીસ) ૯૬૨૪૭ ૦૪૭૩૧ (ફેક્સ) (૦૨૮૧) ૨૨૨૪૨૫૮
ઇ-મેઇલ:- (rajkotzoo@yahoo.com)

િાયબ કધમશ્નરશ્રીિી કચેરી િીચેિાં સ્થળે છે .

ુ ય કચેરી::મખ્

િાયબ કધમશ્નરશ્રી,

કધમશ્નરશ્રી,

રાજકોટ મિાિર્રપાલલકા,

રાજકોટ મિાિર્રપાલલકા,

પુવગરોિ,

ડો. આંબેડકર ભવિ,

રવેરચાંદ મેઘાણી ભવિ,

ઢેબર રોડ,

ભાવિર્ર રોડ,

રાજકોટ- ૩૬૦ ૦૦૧

રાજકોટ- ૩૬૦ ૦૦૩

(ઇ-મેઇલ) mc_rmc@yahoo.co.in
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(૧.૯) કચેરી શરૂ અિે બંિ થવાિો સમય::પ્રાણીસાંગ્રિાલય શાખાિી કામર્ીરીિો સમય િીચે મુજબ છે .
ુ ાકાતીઓ માટેિો સમય:
૧) મલ


તા.૧૬ જાન્યુ. થી તા. ૧૫ ઓક્ટો. સુિી
સવારે ૦૯.૦૦ કલાકથી સાાંજે ૧૯.૦૦ કલાક સુિી



તા. ૧૬ ઓક્ટો. થી તા. ૧૫ જાન્યુ. સુિી
સવારે ૦૯.૦૦ કલાકથી સાાંજે ૧૮.૦૦ કલાક સુિી

૨) વહીવટી કચેરીિી કામગીરીિો સમય:


સવારે ૧૦.૩૦ કલાક થી બપોરે ૧૪.૦૦ કલાક સુિી
બપોરે ૧૪.૩૦ કલાક થી સાાંજે ૧૮.૧૦ કલાક સુિી

૩) િેધત્રય કામગીરીિો સમય:


સવારે ૦૮.૦૦ કલાક થી બપોરે ૧૨.૦૦ કલાક સુિી
બપોરે ૧૫.૩૦ કલાક થી સાાંજે ૧૯.૩૦ કલાક સુિી

ુ ાકાતી માટે પ્રવેશ દર તથા અન્ય દર િીચે મજ
ુ બ િક્કી કરવામાં આવેલ છે .
પ્રાણીસંગ્રહાલયમાં મલ
ક્રમ

ધવગત

દર રૂા.માં

પ્રવેશ દર
૧

૦૩ વષગથી િીચેિાાં બાળકો માટે

ધિ:શુલ્ક

૨

૦૩ થી ૧૨ વષગિાાં બાળકો માટે

૧૦/-

૩

૧૨ વષગ કે તેિાથી વધુ વયિી વ્યક્ક્ત માટે

૨૦/-

૪

ધવદ્યાથી જુથ (વ્યક્ક્ત દીઠ) માટે

૦૫/-

૫

ુ ર ધવદ્યાથી સાથેિા ધશક્ષક માટે
શૈક્ષણીક િેતસ

૦૫/-

૬

સીિીયર સીટીરિ વ્યક્ક્ત માટે (૬૫ વષ્ટ્ાગથી વુુ ંમમરિા વ્યહકત માટે)

૧૦/-

૭

એમેચ્યોર સ્ટીલ કેમેરા

૨૦/-

૮

એમેચ્યોર ધવડીયો કેમેરા

૧૦૦/-

૯

પ્રોફેશિલ સ્ટીલ કેમેરા

૧૦૦/-

૧૦ પ્રોફેશિલ ધવડીયો કેમેરા

૨૦૦૦/બેટરી સંચાક્ષલત વાહિિા દર

૧૧ ૦૩ થી ૧૨ વષગિાાં બાળકો માટે

૧૦/-

(મુલકાતીિે ધિયત સ્થળે ઉતારવા તથા લેવામાાં આવશે.)

૧૨ ૧૨ વષગ કે તેિાથી વધુ વયિી વ્યક્ક્ત માટે

૨૦/-

(મુલકાતીિે ધિયત સ્થળે ઉતારવા તથા લેવામાાં આવશે.)
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૧૩ ૦૬ સીટિી કાર ( ૧ થી ૬ વ્યહકત સુિી) - ૧ કલાક માટે

૩૫૦/-

(૧ કલાક માટે બેટરી કારિી લુુતમ ફી રૂા.૩૫૦/- ( ૧ થી ૬ વ્યહકત સુિી) રિેશ.ે

૧૪ ૦૩ થી ૧૨ વષગિાાં બાળકો માટે પ્રધત વ્યહકત - ૧ કલાક માટે

૩૦/-

(૬ વ્યહકતથી વિારે માટે પ્રધત વ્યહકત આ દર લાગુ રિેશ.ે )

૧૫ ૧૨ વષગ કે તેિાથી વધુ વયિી વ્યક્ક્ત માટે

- ૧ કલાક માટે (૬ વ્યહકતથી વિારે

૬૦/-

માટે પ્રધત વ્યહકત આ દર લાગુ રિેશ.ે )

સાયકલ સવારીિા દર
૧૬ બાળકો માટે – ૨ કલાક માટે

૦૫/-

૧૭ પુખ્ત વયિી વ્યક્ક્ત માટે – ૨ કલાક માટે

૧૦/-

માછલીઘર- આજીડેમ ખાતે માછલીઘરનુ ાં સાંચાલિ કોન્રાકટ પર પ્રાઇવેટ પાટી સાંભાળે છે . જેમાાં પ્રવેશ
માટે િીચે મુજબ ફીનુ ાં િોરણ છે .
પ્રધત વ્યક્ક્ત - રૂ. ૦પ.૦૦
ુ વારે પ્રાણીસંગ્રહાલય તથા માછલીઘર મલ
ુ ાકાતીઓ માટે બંિ રહે છે .
િોંિ:- દર શક્ર

8

ુ ય પ્રવ્રધુ િઓ / કાયો ::(૧.૧૦) જાહેરતંત્રિી મખ્
ુ બ છે .
પ્રાણીસંગ્રહાલય શાખાિી પ્રવ્રધુ િઓ િીચે મજ
 પ્રાણીસાંગ્રિાલય શાખાિી તમામ વિીવટી તેમજ િાાંણાકીય કામર્ીરી સત્તાિી મયાગદામાાં રિી
બજાવવી.
 પ્રાણીસાંગ્રિાલય

શાખામાાં

રિેતા

પ્રાણીઓિી

દે ખભાળ,

માવજત,

સારસાંભાળ

તથા

વન્યપ્રાણીઓિે યોગ્ય પયાગ વરણ મળી રિે તે અંર્ેિી જરૂરી ફરજો બજાવવી.
 પ્રાણીસાંગ્રિાલયિાાં ધવકાસ માટે વિીવટી મયાગ દામાાં રિી પ્રયત્િો કરવા.
 બિારથી આવતા મુલાકાતીઓિે વન્યપ્રાણી તથા પયાગ વરણ બાબતે ધવશેષ જાણકારી મળી રિે
તેમજ પ્રક્રુધત ધશક્ષણ ધશલબરનુ ાં આયોજિ કરી વન્યપ્રાણી બાબતેિી અિે સારા પયાગ વરણિી
ઉપયોર્ીતા તથા આવશ્યકતા માટે ધવદ્યાથીઓમાાં જાણકારી વિે અિે તેઓ આ માટે જાગ્રુત
બિે તેવા પ્રયત્િો કરવા.
 પ્રાણીસાંગ્રિાલયિાાં ઉ્ે શો અિે િેત ુ પહરપણગ થાય તે માટેિી તમામ સાંલગ્િ પ્રવ્રુધત્તઓ કરવી.
 ધિયત કરે લ સમય મુજબ મુલાકાતીઓ માટે વન્યપ્રાણી પ્રદધષિત કરવા.
 પ્રાણીસાંગ્રિાલયમાાં રાખેલ વન્યપ્રાણીિી દે ખભાળ-માવજત અિે સારસાંભાળ કરવી અિે સુરક્ષા
જાળવવી.
 વન્યપ્રાણી બાબતે જાણકારી મેળવવા માાંર્તા મુલાકાતીઓ સાથે રૂબરૂ ધવચારધવમશગ કરવા.
 મુલાકાત દરમ્યાિ મુલાકાતીઓ માટે જરૂરી સર્વડતા જેવી કે; પીવાનુાં સ્વચ્છ પાણી,
ટોયલેટ,વાિિ ધવર્ેરે સુધવિા મળી રિે તે બાબતે ધ્યાિ આપવુાં
 વન્યપ્રાણીનુ ાં સાંવિગિ કરવુાં
 વન્યપ્રાણી બાબતે ધવધવિ જાણકારી એકત્રીત કરી અન્ય પ્રાણીસાંગ્રિાલય સાથે ધવધિમય કરવો.
 પ્રાણીસાંગ્રિાલયમાાં ધવધવિ પ્રાણીઓિી જરુરીયાતિે ધ્યાિે લઇ વન્યપ્રાણીઓ મેળવવા /
અદલાબદલી કરવી
 પ્રાણી દત્તક લો યોજિા અંતર્ગત વધુમાાં વધુ વ્યક્ક્ત દ્વારા પ્રાણીઓ દત્તક લેવામાાં આવે તે માટે
પ્રયત્િો કરવા
 ઝૂ મેિેજમેન્ટ િે સાંલગ્િ તમામ કાયો કરવા.
(૧.૧૧) જાહેરતંત્રિી ફરજો ::આ કચેરી બી. પી. એમ. સી. એક્ટ – ૧૯૪૯ િેઠળ કાયગ કરે છે , તેથી બી. પી. એમ. સી.
એક્ટ – ૧૯૪૯ િી કલમ – ૬૩ િેઠળ કરે લ જોર્વાઇ અનુસાર “ ફરજજયાત ફરજો” બજાવે છે .
ધવશેષમાાં કલમ – ૬૬ મુજબ “ મરજજયાત ફરજો” પૈકીિી ઘણી ફરજો પણ બજાવે છે .
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પ્રકરણ – ૩ (ધિયમ સંગ્રહ–૨)
અધિકારીઓ અિે કમષચારીઓિી સિા અિે ફરજો
૩.૧

સંસ્થાિા અધિકારીઓ અિે કમષચારીઓિી સિા અિે ફરજોિી ધવગતો

૧. ઝૂ સધુ પ્રન્ટે ન્ર્ેન્ટ
સિાઓ વહીવટી ::૧) પ્રાણીસાંગ્રિાલય શાખાિા કમગચારીઓિી તમામ પ્રકારિી રજાઓ ૩૦ હદવસ સુિીિી માંજુર
કરવાિી, ઇન્ક્રીમેન્ટ માંજુર કરવાિી તથા અન્ય ભથ્થા માંજુર કરવાિી તેમજ પરચુરણ રજા ૦૭
હદવસ સુિીિી માંજુર કરવાિી સત્તા
૨) વિીવટી સત્તા દ્વારા માલ-સામાિ ખરીદી માટે માંજુર કરે લ કામિા ટે ન્ડર ખોલવાિી તથા
સિી કરવાિી સત્તા
૩) પ્રાણીસાંગ્રિાલય શાખાિા કમગચારીઓિા વેતિ અંર્ેિા બીલો બિાવી તેમાાં સિી કરવાિી
સત્તા
૪) બજેટ જોર્વાઇ તથા ઉપલી સત્તા દ્વારા માંજુર કરે લ ખરીદી કામિા બીલો તૈયાર કરાવી અિે
પાસ કરવાિી સત્તા
૫) પ્રાણીસાંગ્રિાલય શાખાિા કમગચારીઓિી સધવિસબુકમાાં િોંિ કરવાિી તથા લીવ કાડગ માાં સિી
કરવાિી સત્તા
૬) શાખાિી કેશબુકમાાં સિી કરવાિી સત્તા
૭) સીક્યોરીટી ડીપોરીટ અિે અન્ય ડીપોરીટ પરત આપવાિી સત્તા.
૮) ર વષ્ટ્ાગ સુિી તાબા િેઠળિા કમગચારીઓિા ઇજાફો અટકાવવાિી સતા.
સિાઓ િાંણાકીય ::૧) બજેટ જોર્વાઇિે આિીિ કચેરીિા વિીવટી કામર્ીરી માટે , દવા ખરીદી માટે , પ્રાણીઓિા
ખોરાક માટે તથા શાખાિે લર્ત મેઇન્ટે િન્સ તથા પરચુરણ કામર્ીરી માટે રૂા.૧૦૦૦૦/સુિીિા ખચગ માંજુર કરવાિી સત્તા
૨) કચેરીિી કાયમી પેશર્ીમાાંથી રૂ. ૨૦,૦૦૦/- સુિીિો ચુકાદો કરવાિી સત્તા
૩) સ્ટોક રજીસ્ટર તથા ડેડસ્ટોક રજીસ્ટરોમાાં સિી કરવાિી સત્તા
સિાઓ: અન્ય ::૧) કોઇ અન્ય સત્તાઓ એિાયત થયેલ િથી.
ફરજો ::૧) પારા િાં.૧.૧ માાં દશાગવેલ કામર્ીરી પુણગ કરવાિી ફરજો
૨) ઉચ્ચ અધિકારીશ્રી તરફથી સુપરત થતી અન્ય કામર્ીરી
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૨. વેટરિરી ઓફીસર
સિાઓ વહીવટી::- ઝૂ સુધપ્રન્ટે ન્ડેન્ટિી ર્ેરિાજરીમાાં જરૂરી માંજુરી મેળવી કામ કરવાિી સતા.
સિાઓ િાણાકીય::- કોઈ સત્તા એિાયત થયેલ િથી.
સિાઓ અન્ય::- કોઈ સત્તા એિાયત થયેલ િથી.
વેટરિરી ઓફફસરિી ફરજો:
1.

પ્રાણીઓનુાં દરરોજ ધિરીક્ષણ કરવુ.ાં બીમારી પ્રાણીિી બીમારીનુ ાં ધિદાિ કરવુ ાં અિે જરુરી સારસાંભાળ કરવી, સાર-સાંભાળિી િોંિ રાખવી અિે જરુર જણાયે તજજ્ઞિી સેવા લેવી તથા પ્રાણીિી
ઇજા અિે બીમારી બાબતિી જાણ ઝૂ સુધપ્રન્ટે ન્ડેન્ટિે કરવી.

2.

સાર-સાંભાળ કાળજી િીચે રાખવામાાં આવેલ પ્રાણીિે વારાં વાર તપાસવા, રકતસ્ત્રાવ અિે
શરીરમાાંથી અન્ય કોઇ સ્ત્રાવ થયેલ િોય તો તેિી તપાસ કરવી. પ્રાણીિી અંદરોઅંદરિી લડાઇ,
ુ , શરીર પર બાહ્ય પરોપજીવીિી િાજરી, રખમ, ર્ાાંઠ, અસામાન્ય વતગણક
ુ
તણાવ, જાધતય વતગણક
અથવા બીમારીિા અન્ય લચહ્નો માટે તપાસવા.

3.

પ્રાણીિા પેશાબ, િર્ારિી પરો૫જીવીિા ચેપ તથા ખોરાકિી પાચિ ક્ષમતા ચકાસવા તપાસ
કરાવડાવવી / કરવી.

4.

પોતાિા તાબાિા કમગચારીિી િાજરી લેવી તથા કામર્ીરી સોંપવી. કામર્ીરીનુ ાં સુપરધવરિ કરવુ ાં
તથા યોગ્ય રીતે કામર્ીરી થાય તેિી ખાત્રી કરવી.

5.

રોર્િાાં ધિદાિ માટે પ્રાણીિે પાાંજરામાાં પુરવા કે સારવાર માટે સ્થાિફેર કરવા માટે કે ૫હરવિિ
માટે પ્રાણીઓિે ૫કડવા તથા કાબુમાાં લેવાિી કામર્ીરી પર દે ખરે ખ રાખી કરાવવી.

6.

ુ ક
ુ ત ખોરાક તથા પાણી મળી રિે તે જોવુ ાં તથા
સાર-સાંભાળ િીચે રિેલ પ્રાણીિે સ્વચ્છ અિે જતાં મ
ખોરાક અિે પાણીિા સાિિો સાફ અિે ચેપરિીત થયાિી ખાત્રી કરવી.

7.

ુ ક
ુ ત કરવાિી બાબત તપાસવી અિે ખાત્રી કરવી.
પ્રાણીિા પાાંજરા તથા પ્રાણીિા ધવસ્તારિે જતાં મ

8.

વાિિ દ્વારા ખોરાકનુ ાં ધવતરણ પ્રાણીિા ધવસ્તારમાાં ફીડ ચાટગ મુજબ ૫િોંચડાવવામાાં આવે તેમજ
સારવાર માટે તેમજ અન્ય ઝૂ માટે પ્રાણી પહરવિિિી કામર્ીરી જોવી, ખાત્રી કરવી.

9.

બચાવ અથે આવતા પ્રાણીઓિી બીમારી બાબતે તપાસ કરી જરુરી સાર-સાંભાળ કરવી.

10. અિાથ પ્રાણીઓિો કૃધત્રમ ઉછે ર કરવો.
11. ઝૂ ખાતેિા વ ૃક્ષારોપણિી જાળવણીિી કામર્ીરી કરવી.
12. ઝૂમાાં પાણી સપ્લાય તથા તેિે સાંલગ્િ સાિિ-સામગ્રીિી જાળવણી કરવી.
13. પ્રાણીિી મરણોતર તપાસ દ્વારા મરણનુ ાં કારણ જાણવુ,ાં મરણોતર તપાસ દરધમયાિ ધવશેષ
તપાસ માટે જરુરી જુદા જુદા અવયવોિા િમુિા લેવા તથા ધવશેષ તપાસ માટે પ્રયોર્શાળામાાં
મોકલવા ૫હરણામ મુજબ આર્ળિી કાયગવાિી કરવી.
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14. પ્રાણીિી દૈ ધિક ખોરાકિો ચાટગ િક્કી કરવો.
15. પ્રાણીઓિે આપવામાાં આવતા ખોરાકિો જથ્થો તપાસવો વજિ કરી સ્વીકારવો. રજીસ્ટરમાાં જમા
લેવો તથા સાંલગ્િ બીલ સટીફાઇડ કરવા.
16. ખોરાક ચાટગ જોઇ ખોરાક તૈયાર કરવો અિે પ્રાણીિે યોગ્ય રીતે આપવામાાં આવે તે જોવુ ાં તથા
ુ ક
ુ ત થયાિી ખાત્રી કરવી.
ખોરાક તૈયાર કરવાનુાં સ્થળ સાફસફ અિે જતાં મ
17. પ્રાણીિી સાર-સાંભાળ તથા ઇમરજન્સી પહરક્સ્થતી માટે જરુરી દવા તથા સાિિ-સામગ્રીિો જથ્થો
જાળવવો અિે સારી ક્સ્થતીમાાં રાખવો. જરુરીયાત મુજબ દવા-સાિિો ખરીદીિી કાયગવાિી કરવી.
18. ઝૂમાાં મુલાકાતી માટે પ્રાથધમક સારવારિી સુધવિા રાખવી અિે ખાત્રી કરવી, જરુર જણાય ત્યારે
પ્રાથધમક સારવાર મુલાકાતીિે આપવી/અપાવવી.
19. પ્રાણી માટે જરુરી ખોરાકિી જણસ મેળવવા સમયસર કાયગવાિી કરવી.
20. વેટરિરી િોસ્પીટલિી તથા પ્રાણીિી દે ખભાળ માટે જરુરી સાિિ સામગ્રીિે સારી ક્સ્થતીમાાં
રાખવી અિે જાળવણી કરવી.
21. માહિતી અધઘકાર અધઘધિયમ અન્વયે તૈયાર કરવાિી થતી માહિતી સમયસર સમય મયાગદામાાં
તૈયાર કરવી અિે અરજદારિે પુરી પાડવી.
22. આપાતકાલલિ પહરક્સ્થતીમાાં ત્વહરત કામર્ીરી કરવી.
23. ઝૂ િે સાંલગ્િ અન્ય જે કામર્ીરી સોંપવામાાં આવે તે કરવી.
24. ફરજોિે સાંલગ્િ સમયસર તમામ પત્ર વ્યવિાર/ફાઇલ તૈયાર કરી કામર્ીરીિો ધિકાલ કરવો
તથા દફતરિી જાળવણી કરવી.
25. શ્વાિ વ્યાંધિકરણ કામર્ીરી જ્યારે ઝૂ ધવભાર્િે સોંપવામાાં આવે ત્યારે કરવી.
૩. ક્યુરેટર
સિાઓ:વહીવટી::- કોઈ સત્તા એિાયત થયેલ િથી.
સિાઓ િાણાકીય::- કોઈ સત્તા એિાયત થયેલ િથી.
સિાઓ અન્ય::- કોઈ સત્તા એિાયત થયેલ િથી.
ક્યુરેટરિી ફરજો ::1.

ઝૂિી ઇમારત તથા મુલાકાતી ધવસ્તારિી સફાઇ અિે તમામ કચરાિા ધિકાલિી કામર્ીરી
તપાસવી અિે યોગ્ય રીતે થાય તેિી ખાત્રી કરવી.

2.

પાકગ ધવસ્તારિી રોજજીદી જાળવણીિી કામર્ીરી જેવી કે પાકગ િી સફાઈિી કામર્ીરી, કચરાિો
ધિકાલ ધવર્ેરે કામર્ીરી જોવી, પાર પાડવી તથા ખાત્રી કરવી.

3.

પોતાિા તાબાિા કમગચારીિી િાજરી લેવી તથા કામર્ીરી સોંપવી. કામર્ીરીનુ ાં સુપરધવરિ કરવુ ાં
તથા યોગ્ય રીતે કામર્ીરી થાય તેિી ખાત્રી કરવી.
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4.

પાાંજરા સીવાયનુ ાં બાાંિકામ, કમ્પાઉન્ડ દીવાલ તથા ઝૂ ધવસ્તારિી જાળવણી કરવી.

5.

મુલાકાતીિી તથા પાકગ િી સુધવિા અિે સુરક્ષા માટેિી કામર્ીરી યોગ્ય રીતે થાય તે તપાસવુ ાં અિે
ખાત્રી કરવી.

6.

ઝૂ િી સુધવિા માટે કરવામાાં આવતી ધિયધમત જાળવણીિી કામર્ીરી જેવી કે કલરકામ, સામાન્ય
સુથારી કામ, ર્ટર ભરાઇ િ જવા દે વી, રાળીનુ ાં રીપેરીંર્, ર્ાબડા પુરવા વર્ેરે તપાસવી અિે
યોગ્ય રીતે થાય તેિી ખાત્રી કરવી.

7.

ઝૂ કમ્પાઉન્ડ દીવાલ તથા ઝૂિી તમામ માલ-ધમલકતિે સારી ક્સ્થતીમાાં રાખવી તથા જાળવણી
કરવી.

8.

પ્રાણીિે બીિજરુરી ૫જવણી કે ઇજા અટકાવવા માટે તેમજ મુલાકાતીિી સુરક્ષા જાળવવા
સુરક્ષાર્ાડગ ન ુાં ધિરીક્ષણ કરવુ.ાં જરૂરી સુચિા આપવી.

9.

પ્રાણી દત્તક લો યોજિાિી સફળતા માટે પ્રયત્િો કરવા ટાર્ેટ પુરો થાય તે મુજબ કામર્ીરી કરવી.

10. મુલાકાતીઓ માટે તમામ પ્રાથધમક સુધવિાઓ જેમ કે પાહકિંર્, પ્રવેશ ટીકીટ, બેટરીકાર સધવિસ,
પીવાનુાં પાણી, સેિીટેશિ, લોિ, ર્ાડગ િ, ધવરામ સ્થળ, હકયોસ્ક, ફૂડ કોટગ , રોડ, પ્રાથધમક સારવાર
ધવર્ેરે સુધવિાઓ પુરી પાડી, સુપરધવરિ કરવુ.ાં
11. ઝૂિી તમામ આવક ધિયત સમયે હિશાબી શાખામાાં જમાાં કરાવવી.
12. માહિતી અધઘકાર અધઘધિયમ અન્વયે તૈયાર કરવાિી થતી માહિતી સમયસર સમય મયાગદામાાં
તૈયાર કરવી અિે અરજદારિે પુરી પાડવી.
13. આપાતકાલલિ પહરક્સ્થતીમાાં ત્વહરત કામર્ીરી કરવી.
14. પ્રાણી, મુલાકાતી, એધિમલ હકપર તથા સમગ્ર પાકગ િી સુરક્ષા માટે વ્યવસ્થા તપાસવી અિે યોગ્ય
િોવાિી ખાત્રી કરવી.
15. ઝૂ િા પ્રાણીઓિે નુકસાિકતાગ ઝૂ ધવસ્તારમાાં જોવા મળતા પ્રાણીઓ પર દે ખરે ખ રાખવી અિે
જરુરી પ્રબાંિ કરી ધિકાલ કરવો.
16. સુરક્ષા કમગચારીિી કામર્ીરી તપાસવી અિે યોગ્ય રીતે થાય તેિી ખાત્રી કરવી તેમજ સુરક્ષા
કમગચારીિી િાજરી પુરી લર્ત શાખાિે મોકલવી.
17. પાકગ િી આજુબાજુમાાં કયાાંય દબાણ િ થાય તેિી દે ખરે ખ રાખવી - ખાત્રી કરવી તથા તે માટે
ત્વહરત યોગ્ય કાયગવાિી કરવી.
18. ઝૂ િી કામર્ીરી પુણગ થયે ચાવી સુરક્ષાર્ાડગ પાસે જમા કરાવવા અિે ઝૂ િી કામર્ીરી શરુ કરવા
પરત મેળવવા વ્યવસ્થા કરવી તેમજ ધિભાવવામાાં આવતુ ચાવી રજીસ્ટર તપાસવુાં અિે ખાત્રી
કરવી.
19. ઝૂ સમયબાદ પ્રવેશનુાં રજીસ્ટર તપાસવુાં અિે ખાત્રી કરવી.
20. ઓહફસ ખાતેિા કોમ્પ્યુટરિી તથા સીસીટીવી કેમેરાિી જાળવણી કરવી અિે તેિે સાંલગ્િ
૫ત્રવ્યવિાર કરવો.
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21. ફરજોિે સાંલગ્િ સમયસર પત્રવ્યવિાર તથા ફાઇલ તૈયાર કરી કામર્ીરીિો ધિકાલ અિે દફતરિી
જાળવણી કરવી.
22. કચેરી તફરથી અન્ય જે કામર્ીરી સોંપવામાાં આવે તે કરવી.
23. કામર્ીરીિો દૈ ધિક રીપોટગ ધિયત િમુિામાાં તૈયાર કરી ઝૂ સુધપ્રન્ટે ન્ડન્ટશ્રીિે રજુ કરવો.
૪. બાયોલોજીસ્ટ કમ એજ્યકુ ેશિ ઓફીસર
સિાઓ:વહીવટી::- કોઈ સત્તા એિાયત થયેલ િથી.
સિાઓ િાણાકીય::- કોઈ સત્તા એિાયત થયેલ િથી.
સિાઓ અન્ય::- કોઈ સત્તા એિાયત થયેલ િથી.
ુ ેશિ ઓફીસરિી ફરજો:
બાયોલોજીસ્ટ કમ એજ્યક
1.

વન્યપ્રાણીઓનુાં તથા વન્યપ્રાણીઓિા પાાંજરાઓનુ ાં દરરોજ ધિરીક્ષણ કરવુ.ાં કરે લ ધિરીક્ષણિી જરૂરી
ધવર્ત ઝૂ સુધપ્રન્ટે ન્ડેન્ટશ્રીિે રજુ કરવી તથા બીમાર પ્રાણીિી જાણ વેટરિરી ઓફીસરશ્રીિે કરવી.

2.

તમામ પ્રાણીઓિી િીસ્ટરી ફાઈલ ધિભાવવી.

3.

ુ , અસામાન્ય વતગણક
ુ ધવર્ેરે લચહ્નો તથા
પ્રાણીિી અંદરોઅંદરિી લડાઇ, તણાવ, જાધતય વતગણક
ુ નુાં ઓબ્રવેશિ કરવુ ાં તથા જરૂરી િોંિ િીસ્ટરી ફાઈલમાાં કરવી.
વતગણક

4.

એધિમલ કલેકશિ પ્લાિ કરવો.

5.

વન્યપ્રાણીઓિી સ્ટડબુકિી ધિભાવણી કરવી.

6.

પ્રાણીઓિાાં રે કોડગ િી સમયસર આઈ.એસ.આઈ.એસિાાં પ્રોગ્રામમાાં એન્રી કરવી તથા સી.રેડ.એ./
આઈ.એસ.આઈ.એસિે મોકલવી.

7.

અન્ય ઝૂ પાસેથી જરુરીયાત મુજબ પ્રાણી મેળવવા જરુરી કાયગવાિી કરવી. પ્રાણીઓ

મેળવવા

તમામ તૈયારી કરવી, આયોજિ કરી પ્રાણી મેળવવા સાંલગ્િ વિીવટી કામર્ીરી કરવી.
8.

માસ્ટર પ્લાિ તેમજ મેિેજમેન્ટ પ્લાિ તૈયાર કરવો અિે સાંલગ્િ ૫ત્રવ્યવિાર કરવાિી કામર્ીરી
કરવી.

9.

પોતાિા તાબાિા કમગચારીિી િાજરી લેવી તથા કામર્ીરી સોંપવી. કામર્ીરીનુ ાં સુપરધવરિ કરવુ ાં
તથા યોગ્ય રીતે કામર્ીરી થાય તેિ ખાત્રી કરવી.

10. રોર્િાાં ધિદાિ માટે પ્રાણીિે પાાંજરામાાં પુરવા કે સારવાર માટે સ્થાિફેર કરવા માટે કે ૫હરવિિ
માટે પ્રાણીઓિે ૫કડવા તથા કાબુમાાં લેવાિી કામર્ીરી પર દે ખરે ખ રાખી કરાવવી.
11. પ્રાણીિા પાાંજરામાાં તથા આજુબાજુિા ધવસ્તારમાાં પ્રાણી માટે યોગ્ય ૫યાગ વરણ ઉભુ કરવુ ાં અિે
પ્રાણીિી કુદરતી જરુરીયાત સાંતોષાય તે માટે પ્રયત્િો કરવા.
ુ ક
ુ ત ખોરાક તથા પાણી મળી રિે તે જોવુ ાં તથા
12. સાર-સાંભાળ િીચે રિેલ પ્રાણીિે સ્વચ્છ અિે જતાં મ
ખોરાક અિે પાણીિા સાિિો સાફ અિે ચેપરિીત થયાિી ખાત્રી કરવી.
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ુ ત કરવાિી બાબત
13. પ્રાણીિા પાાંજરાિી સફાઇ, પ્રાણીિા પાાંજરા તથા પ્રાણીિા ધવસ્તારિે જતુ
ાં મક
તપાસવી અિે ખાત્રી કરવી.
14. વાિિ દ્વારા ખોરાકનુ ાં ધવતરણ પ્રાણીિા ધવસ્તારમાાં ફીડ ચાટગ મુજબ ૫િોંચડાવવામાાં આવે તેમજ
સારવાર માટે તેમજ અન્ય ઝૂ માટે પ્રાણી પહરવિિિી કામર્ીરી જોવી, ખાત્રી કરવી.
15. ખોરાક ચાટગ જોઇ ખોરાક તૈયાર કરવો અિે પ્રાણીિે યોગ્ય રીતે આપવામાાં આવે તે જોવુ ાં તથા
ુ ત થયાિી ખાત્રી કરવી.
ખોરાક તૈયાર કરવાનુ ાં સ્થળ સાફસફ અિે જતુ
ાં મક
16. બચાવ અથે આવતા પ્રાણીઓ સાંભાળવા, લબમાર જણાયે વેટરિરી ઓફીસરશ્રીિે જાણ કરવી તથા
યોગ્ય જણાયે કુદરતમાાં મુકત કરવા કે રિેઠાણમાાં ફેરવવા. જરૂરી દફતરિી જાળવણી કરવી.
17. અિાથ પ્રાણીઓિો કૃધત્રમ ઉછે ર કરવો.
18. માહિતી અધઘકાર અધઘધિયમ અન્વયે તૈયાર કરવાિી થતી માહિતી સમયસર સમય મયાગદામાાં
તૈયાર કરવી અિે અરજદારિે પુરી પાડવી.
19. વન્યપ્રાણીિા માધસક / ધત્રમાધસક / વાધષ્ટ્ાગ ક રીપોટગ તૈયાર કરવા.
20. અનુભવ, તાલીમ અિે સાંશોિિિા આિારે મેળવેલ જ્ઞાિ દ્વારા મુલાકાતીિે પ્રાણીઓિે સાંલગ્િ
પ્રશ્નોિા ઉતર આપવા. શૈક્ષણીક ધિદશગિ કરાવવુ.ાં
21. પ્રક્રુધત શીક્ષણ શીબીરનુાં આયોજિ કરવુ.ાં
22. ઈન્ટરધપ્રટેશિ સેન્ટરનુ ાં મેિેજમેન્ટ કરવુ ાં તથા તેિી જાળવણી કરવી.
23. આપાતકાલલિ પહરક્સ્થતીમાાં ત્વહરત કામર્ીરી કરવી.
24. ઝૂ એધિમલ કીપરિે કામર્ીરી સોંપવી, કામર્ીરી પર દે ખરે ખ રાખવી તથા હદવસિા અંતે એધિમલ
હકપર દ્વારા પ્રાણી પાાંજરામાાં વ્યધવસ્થત પરત લેવાિી કામર્ીરી તપાસવી અિે ખાત્રી કરવી.
25. વન્યપ્રાણીિા પાાંજરાિી ચાવી એધિમલ હકપરિે આપવી, પરત મેળવવી અિે વ્યધવસ્થત રાખવી ખાત્રી કરવી.
26. પાાંજરાિી જાળવણી કરવી, પ્રાણીિી સુધવિા તથા વન્યપ્રાણીિા પાાંજરાિી ક્ષધત / રીપેરીંર્ બાબતે
તપાસવા અિે રીપેરીંર્ ત્વહરત થાય તે માટે કાયગવાિી કરવી - ખાત્રી કરવી.
27. ઝૂ ધવકાસિે સાંલગ્િ કમર્ીરી પર દે ખરે ખ રાખવી. જરૂરીયાત મુજબ કામર્ીરી થાય તે જોવુ.
28. સાઇિેર બોડગ િી ધવર્ત તૈયાર કરવી અિે જરુરીયાત મુજબિા સાઇિેર બોડગ બિાવવા માટે
કાયગવાિી કરવી, યોગ્ય જગ્યાએ ર્ોઠવવા અિે ખાત્રી કરવી.
29. ચોપાિીયા, ર્ાઇડબુકિી ધવર્ત તૈયાર કરવી અિે છપાવવા માટે કાયગવાિી કરવી.
30. ઝૂ િે સાંલગ્િ અન્ય જે કામર્ીરી સોંપવામાાં આવે તે કરવી.
31. ફરજોિે સાંલગ્િ સમયસર તમામ પત્ર વ્યવિાર / ફાઇલ તૈયાર કરી કામર્ીરીિો ધિકાલ કરવો
તથા દફતરિી જાળવણી કરવી.
32. કામર્ીરીિો દૈ ધિક રીપોટગ ધિયત િમુિામાાં તૈયાર કરી ઝૂ સુધપ્રન્ટે ન્ડન્ટશ્રીિે રજુ કરવો.
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૫. વેટરિરી આસીસ્ટન્ટ
સિાઓ વહીવટી::- - કોઈ સત્તા એિાયત થયેલ િથી.
સિાઓ િાણાકીય::-

કોઈ સત્તા એિાયત થયેલ િથી.

સિાઓ અન્ય::- -

કોઈ સત્તા એિાયત થયેલ િથી.

વેટરિરી આસીસ્ટં ટ/લેબોરે ટરી ટેક્િીશીયિ ફરજોવેટરિરી

ઓફીસરશ્રીિી

સુચિા

મુજબ

વન્યપ્રાણી

દે ખભાળ,

સારસાંભાળિી

કામર્ીરી,

વ ૃક્ષારોપણિી કામર્ીરી તેમજ કચેરી તરફથી જે કામર્ીરી સોંપવામાાં આવે તે કરવાિી રિેશે.
૬. સીિીયર ક્લાકષ
સિાઓ વહીવટી::- - કોઈ સત્તા એિાયત થયેલ િથી.
સિાઓ િાણાકીય::-

કોઈ સત્તા એિાયત થયેલ િથી.

સિાઓ અન્ય::-

કોઈ સત્તા એિાયત થયેલ િથી.

-

સીિીયર ક્લાકષ ફરજો::૧.પર્ારબીલ, એરીયસગ બીલ, કમગચારીિાાં અન્ય એલાઉન્સિાાં બીલ, વસ્તુ ખરીદીિાાં તેમજ ઝૂ
ધવકાસ કામર્ીરી ખચગિાાં બીલ ધવર્ેરે બિાવવા અિે ઓડીટમાાં રજુ કરવા. અન્ય શાખાિાાં
બીલમાાં ગ્રાન્ટ ચડાવવી.
૨. ઇલેક્રીક, ટે લીફોિ, ઇંટરિેટ જેવા આવશ્યક પ્રકારિાાં બીલ સમયમયાગદામાાં બિાવવા અિે
ચુકાદા માટે ઘટતુ કરવુ.
૩. ચેક એકાઉન્ટ શાખામાાંથી સમયસર મેળવવા અિે કેશબુકમાાં જમા લેવા, ચેકિાાં િાણા લેવા,
પી.એ. તથા જિરલ કેશબુક ધિભાવવી.
૪. ખચગિાાં માધસક/ ધત્રમાધસક રીપોટગ તૈયાર કરવા તથા એકાઉન્ટ શાખામાાં ગ્રાાંટ રજીસ્ટર સાથે
માસિાાં આખરે મેળવણુાં કરવુ/ ખાતરી કરવી
૫. દફતરનુ ાં વર્ીકરણ કરી જાળવવુ.ાં
૬. કામર્ીરીિે સાંલગ્િ પત્રવ્યવિાર અિે ફાઇલ તૈયાર કરવી.
૭. જુિીયર ક્લાકગ િી કામર્ીરીનુ ાં સુપરધવરિ કરવુ તથા તેમિો તમામ પત્રવ્યવિાર ચકાસીિે
અધિકારીશ્રીિે રજુ કરવો.
૮. માહિતી અધિકાર અન્વયે તૈયાર કરવાિી થતી માિીધત સમયમયાગદામાાં તૈયાર કરી અરજદારિે
પુરી પાડવી.
૯. કમગચારીિાાં ઇંકમટે ક્ષિાાં િાણા જમા કરાવવા અિે તેિી માિીધત તૈયાર કરવી તેમજ જળવણી
કરવી.
૧૦. ફરજિે સાંલગ્િ તમામ દફતરિી જાળવણી કરવી.
૧૧. અન્ય કામર્ીરી કચેરી તરફથી સોંપાય તે કરવી.
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૭. સ્ટોર કીપર કમ ક્લાકષ
સિાઓ વહીવટી::- - કોઈ સત્તા એિાયત થયેલ િથી.
સિાઓ િાણાકીય::- કોઈ સત્તા એિાયત થયેલ િથી.
સિાઓ અન્ય::-

- કોઈ સત્તા એિાયત થયેલ િથી.

સ્ટોર કીપર કમ ક્લાકષ ફરજો ::૧. સ્ટોરિી વસ્તુ ખરીદી માટે જરુરી કાયગવાિી કરવી વસ્ત ુ તપાસવી જમા લેવી તથા સ્ટોરિી
જાળવણી કરવી.
૨. સ્ટોર એન્ડ સ્ટોકિે લર્ત ુાં તમામ દફતર ધિભાવવુ.ાં
૩. સ્ટોર ખરીદીિા બીલ પ્રમાલણત કરી બીલીંર્ માટે તૈયાર કરવા.
૪. કચેરીિી તમામ વહિવટી કામર્ીરી કરવી જેવીકે,ઈિવડગ ,આઉટવડગ ,પત્ર લખવા,ફાઈલ
આવક/જાવક ધવ.કરવી.
૫. કમગચારીિી સવીસબુક ધિભાવવી,રજા રીપોટગ ઉિારવા,ઈન્ક્રીમેન્ટ છોડવા.
૬. ટપાલ તથા ફાઈલ મોકલવા વ્યવસ્થા કરવી.
૭. ફુડલોિ.ફેસ્ટીવલલોિ કમગચારીઓિે આપવા માટે કાયગવાિી કરવી તેમજ તેિી કપાતિાાં
રજીસ્ટરો ધિભાવવા.
૮. તમામ પ્રકારિાાં પહરપત્ર,હુકમ તથા ઠરાવિી ફાઈલો લર્ત વાઈર ધિભાવવી.
૯. માિીતી અધિકાર અધિધિયમિ અન્વયે તૈયાર કરવાિી થતી માિીતી સમય મયાગદામાાં તૈયાર
કરી અરજદારિે આપવી.
૧૦. િવાલે ફરજ બજાવતાાં કમગચારીિી માિીતી મોકલવી.
૧૧. સ્ટોરમાાંથી ઓફીસ ઉપયોર્ી જરુરી વસ્તુ ાં મેળવવી અિે સ્ટોક જાળવવો.
૧૨. કામર્ીરીિે સલાંગ્િ પત્રવ્યવિાર અિે ફાઈલ તૈયાર કરવી.
૧૩. જુિા તથા િવા દફતરિી જાળવણી કરવી અિે વર્ીકરણ કરવુ.ાં
૧૪. અન્ય જે કામર્ીરી કચેરી તરફથી સોંપાય તે કરવી.
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પ્રકરણ-૪ (ધિયમ સંગ્રહ-૩)
ુ િાઓ,ધિયમ સંગ્રહ અિે દફતરો
કાયો કરવા માટે ધિયમો,ધવધિયમો,સચ
રાજકોટ મહાિગરપાક્ષલકા
પ્રાણીસંગ્રહાલય શાખા
૪.૧ દસ્તાવેજન ંુ િામ/મથાળુ :
આ શાખાિી કામર્ીરી માટે બી,પી.એમ.સી.એકટ ૧૯૪૯ તથા બી.સી.એસ.આર.ઉપરાાંત
વન્યપ્રાણી સાંરક્ષણ િારો ઝૂ રે કોગ્િાઈરેશિ ધિયમો તથા િેશિલ ઝૂ પોલીસીિી જોર્વાઈ અમલમાાં
છે .
દસ્તાવેજ પરન ંુ ટંુ કુ લખાણ: વન્યપ્રાણી સાંરક્ષણ િારો, ઝૂ રે કોગ્િાઈરેશિિાાં િીયમો અિે િેશિલ ઝૂ પોલીસી િી જોર્વાઈઓ
અંર્ેિી ધવર્તો આ શાખામાાં ઉપલબ્િ છે .
ુ િાઓ, ધિયમસંગ્રહ અિે દફતરોિી િકલ અફહિંથી મળશે.:
વ્યફકતિે ધિયમો, ધવધિયમો, સચ
સરિામુ:ાં રાજકોટ ઝુલોજીકલ પાકગ
જુિા માકે ટીંર્ યાડગ પાસે,
જુિાર્ઢ-અમદાવાદ બાયપાસ રોડ,
રાજકોટ- ૩૬૦ ૦૦૩.
ફોિ િાંબર::- (ઓફીસ) ૯૬૨૪૭ ૦૪૭૩૧, ૯૭૨૩૨ ૦૦૧૪૫
(ફેકસ) (૦૨૮૧) ૨૨૨૪૨૫૮
(ઈ-મેઈલ) rajkotzoo@yahoo.com
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પ્રકરણ-૫ (ધિયમ સંગ્રહ-૪)
ધિતી ઘર્તર અથવા ધિતીિા અમલ સંબિ
ં ી જિતાિા સભ્યો સાથે સલાહ-પરામશષ
અથવા તેમિા પ્રધતધિધિત્વ માટે િી કોઈ વ્યવસ્થા હોય તો તેિી ધવગત
પ્રાણી સંગ્રહાલય શાખા
િીધત ઘર્તર:
૫.૧ શંુ ધિતીઓિા ઘર્તર માટે જિતાિી અથવા તેિા પ્રધતધિિીઓિી સલાહ-પરામશષ/
સહભાગીતા મેળવવા માટે િી કોઈ જોગવાઈ છે ?
ધિતીઓિા ઘડતર માટેિી કોઈ પ્રહક્રયા આ શાખા ્ારા થતી િથી તેથી જિતાિી અથવા
તેમિાાં પ્રધતધિિીઓિી સલાિ-પરામશગ/ સિભાર્ીતા મેળવવા માટે િી કોઈ જોર્વાઈ િથી
૫.૨ શંુ ધિતીઓિાં અમલ માટે જિતાિી અથવા તેિા પ્રધતધિિીઓિી સલાહ-પરામશષ/
સહભાગીતા મેળવવા માટેિી કોઈ જોગવાઈ છે ?
ધિતીઓિાાં અમલ માટે જિતાિી અથવા તેમિા પ્રધતધિિીઓિી સલાિ-પરામશગ /
સિભાર્ીતા માટે િી કોઈ જોર્વાઈ િથી.
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પ્રકરણ – ૬ (ધિયમ સંગ્રહ -૫)
જાહેર તંત્ર અથવા તેિા ધિયંત્રણ હેઠળિી વ્યફકતઓ
પાસેિા દસ્તાવેજોિી કિાઓ અંગેન ંુ પત્રક
રાજકોટ મહાિગરપાક્ષલકા
પ્રાણીસંગ્રહાલય શાખા
૬.૧

સરકારી દસ્તાવેજો ધવશેિી માહિતી આપવા િીચેિા િમુિાિો ઉપયોર્ કરશો. જયાાં આ
દસ્તાવેજો ઉપલબ્િ છે તેવી જગ્યાિો ઉલ્લેખ કરે લ છે .

અન.ુ િં. દસ્તાવેજિી કિા
૧

___

દસ્તાવેજન ુ િામ
હુકમો

દસ્તાવેજ મેળવવાિી

િીચેિી વ્યફકત પાસે

કાયષ પધ્િધત

છે /તેિા ધિયંત્રણમાં છે .

અરજી કરી ધિયત ફી

ઝૂ સુધપ્રન્ટે ન્ડન્ટ

ભરીિે
૨

___

પહરપત્રો

- ”-

- ”-

૩

__

ફાઈલ

- ”-

- ”-

આ દસ્તાવેજો િીચેિા સ્થળે ઉપલબ્િ રિેશે.
રાજકોટ ઝૂલોજીકલ પાકષ
જુિા માકે ટીંગ યાર્ષ પાસે,
જુિાગઢ- અમદાવાદ બાયપાસ રોર્
રાજકોટ- ૩૬૦ ૦૦૩
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પ્રકરણ - ૭ (ધિયમ સંગ્રહ – ૬)
તેિા ભાગ તરીકે રચાયેલા બોર્ષ , પફરર્દ, સધમધતઓ અિે અન્ય સંસ્થાઓન ંુ પત્રક
પ્રાણીસંગ્રહાલય શાખા
૭.૧

જાહેર તંત્રિે લગતા બોર્ષ ,પફરર્દો, સધમધતઓ અિે અન્ય મંર્ળો અંગે િી ધવગત.
રાજકોટ મિાિર્ર પાલલકાિી પ્રાણીસાંગ્રિાલય શાખાએ બોડગ , પહરષદ, સધમધતઓ કે અન્ય

સાંસ્થાઓ રચેલ િથી.
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પ્રકરણ – ૮ (ધિયમ સંગ્રહ – ૭)
સરકારી માફહતી અધિકારીઓિા િામ, હોદ્દો અિે અન્ય ધવગતો
રાજકોટ મહાિગરપાક્ષલકા
પ્રાણીસંગ્રહાલય શાખા
૮.૧ જાહેરતંત્રિા સરકારી માફહતી અધિકારીઓ, મદદિીશ સરકારી માહીધત અધિકારીઓ અિે ધવભાગીય કાયદાકીય (એપેલેટ) સિાધિકારી ધવશેિી માફહતી:
અન.ુ

હોદ્દો

ફોિિંબર

િં

કચેરી

ફેક્સ

ઇ-મેઇલ

સરિામ ુ

મોબાઇલ

માફહતી અધિકારી
૧

ઝૂ

૯૬૨૪૭૦૪૭૩૧ ૯૯૭૮૯૧૧૨૪૫ ---

rajkotzoo@yahoo.com

સધુ પ્રન્ટેન્ર્ેન્ટ

પ્રાણીસાંગ્રિાલય શાખા, રાજકોટ ઝુલોજીકલ પાકગ , જુિા માકે ટીંર્ યાડગ
પાસે, જુિાર્ઢ-અમદાવાદ બાયપાસ રોડ, રાજકોટ-૦૩

મદદિીશ માફહતી અધિકારી
૧

વેટરિરી

૯૬૨૪૭૦૪૭૩૧ ૮૧૫૫૦૬૭૨૭૦ ----

rajkotzoo@yahoo.com

પાસે, જુિાર્ઢ-અમદાવાદ બાયપાસ રોડ, રાજકોટ-૦૩

ઓફીસર
૨

ક્યુરેટર

પ્રાણીસાંગ્રિાલય શાખા, રાજકોટ ઝુલોજીકલ પાકગ , જુિા માકે ટીંર્ યાડગ

૯૬૨૪૭૦૪૭૩૧ ૯૬૨૪૦૩૩૬૮૭ ----

rajkotzoo@yahoo.com

પ્રાણીસાંગ્રિાલય શાખા, રાજકોટ ઝુલોજીકલ પાકગ , જુિા માકે ટીંર્ યાડગ
પાસે, જુિાર્ઢ-અમદાવાદ બાયપાસ રોડ, રાજકોટ-૦૩

૩

સીિીયર

૯૬૨૪૭૦૪૭૩૧ -----------

----

rajkotzoo@yahoo.com

પ્રાણીસાંગ્રિાલય શાખા, રાજકોટ ઝુલોજીકલ પાકગ , જુિા માકે ટીંર્ યાડગ
પાસે, જુિાર્ઢ-અમદાવાદ બાયપાસ રોડ, રાજકોટ-૦૩

કલાકષ

એપેલેટ(કાયદા) સિાિીશ
૧

િાયબ
કધમશ્નરશ્રી,

૯૬૨૪૭૦૧૧૦૨ ૯૭૧૪૫૦૩૭૨૦ ---

rti_rmc@yahoo.co.in

રાજકોટ મિાિર્રપાલલકા, સેંન્રલ રોિ કચેરી,
ડો. આંબેડકર ભવિ, ઢેબર રોડ, રાજકોટ

સેન્રલ ઝોિ
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પ્રકરણ – ૯ (ધિયમ સંગ્રહ – ૮)
ુ રવાિી કાયષ પધ્િધત
ધિણષય લેવાિી પ્રફક્રયામાં અનસ
રાજકોટ મહાિગરપાક્ષલકા
પ્રાણીસંગ્રહાલય શાખા
ુ રવામાં આવે છે ?
૯.૧ જુદા જુદા મદ્દુ ાઓ અંગે ધિણષય લેવા માટે કઇ કાયષ પધ્િધત અનસ
બી. પી. એમ. સી. એક્ટ-૧૯૪૯, બી.સી.એસ.આર, વન્યપ્રાણી સાંરક્ષણ િારો, ઝૂ રે કોગ્િાઇરેશિ ધિયમો
તથા િેશિલ ઝૂ પોલીસીિી જોર્વાઇ અનુસરીિે ધિણગય લેવામાાં આવે છે .
૯.૨ અગત્યિી બાબતો માટે કોઇ ખાસ ધિણષય લેવા માટે િી દસ્તાવેજી કાયષ પધ્િધતઓ/ ઠરાવેલી કાયષ
પધ્િધતઓ / ધિયમ માપદં ર્ો/ ધિયમો ક્યા ક્યા છે ? ધિણષય લેવા માટે ક્યા ક્યા સ્તરે ધવચાર કરવામાં
આવે છે ?
પારા િાં. ૯.૧ માાં જણાવ્યા ધસવાય અન્ય કોઇ પધ્િધત અક્સ્તત્વમાાં િથી. ધિણગયો લેવા માટે પ્રકરણો
શાખા દ્વારા િાયબ કધમશ્નરશ્રી મારફત કધમશ્નરશ્રીિે મોકલવામાાં આવે છે .
ુ ી પહોંચાર્વાિી કઇ વ્યવસ્થા છે ?
૯.૩ ધિણષયિે જિતા સિ
ધિણગયોિી લેલખત જાણ સાંબધાં િતિે ટપાલ દ્વારા મોકલાવવાિી વ્યવસ્થા છે .
૯.૪ ધિણષય લેવાિી પ્રફક્રયામાં જેિા મંતવ્યો લેવાિાર છે તે અધિકારીઓ ક્યા છે ?
ઝૂ સુધપ્રન્ટેન્ડેન્ટ --------------> િાયબ કધમશ્નરશ્રી --------------> કધમશ્નરશ્રી
૯.૫ ધિણષય લેિાર અંધતમ સિાધિકારી કોણ છે ?
કધમશ્નરશ્રી
૯.૬ જે અગત્યિી બાબતો પર જાહેર સિાધિકારી દ્વારા ધિણષય લેવામાં આવે છે તેિી માફહતી અલગ રીતે
ુ ામાં આપો
િીચેિા િમિ
આ શાખાિે લાગુ પડત ુ િથી.
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પ્રકરણ – ૧૦ (ધિયમ સંગ્રહ – ૯)
અધિકારીઓ અિે કમષચારીઓિી માફહતી પસ્ુ સ્તકા (ધિદે ધશકા)
રાજકોટ મહાિગરપાક્ષલકા
પ્રાણીસંગ્રહાલય શાખા
૧૦.૧ માહિતી િીચે પ્રમાણે છે .
હોદ્દો

િામ

એસટીર્ી

ફોિિંબર

કોર્

(કચેરી)

મોબાઇલ િંબર

ફોિિંબર ફેક્સ

ઇ-મેઇલ

(ઘર)

૧

શ્રી ડો.આર. કે. હિરપરા

ઝૂ સુધપ્રન્ટે ન્ડેન્ટ

૦૨૮૧

૯૬૨૪૭૦૪૭૩૧ ૯૯૭૮૯૧૧૨૪૫

-

-

rajkotzoo@yahoo.com

૨

શ્રી ડો.યુ. જી. ૫ટે લ

વેટરિરી ઓફીસર

૦૨૮૧

૯૬૨૪૭૦૪૭૩૧ ૮૧૫૫૦૬૭૨૭૦

-

-

rajkotzoo@yahoo.com

૩

શ્રી બી. પી. ભટ્ટ

ક્યુરેટર

૦૨૮૧

૯૬૨૪૭૦૪૭૩૧ ૯૬૨૪૦૩૩૬૮૭

-

-

rajkotzoo@yahoo.com

૪

શ્રી આર. સી. ચૌિાણ

બાયોલોજીસ્ટ કમ એજયુ.

૦૨૮૧

૯૬૨૪૭૦૪૭૩૧ ૯૫૩૭૮૨૭૮૭૨

૫

શ્રી એમ. જે. ર્ોિેલ

વેટરિરી આસીસ્ટિટ ૦૨૮૧

૯૬૨૪૭૦૪૭૩૧

-----

-

-

-

૬

શ્રી એચ. એમ. પરમાર

સીિીયર ક્લાકગ

૦૨૮૧

૯૬૨૪૭૦૪૭૩૧

-

-

-

-

૭

શ્રી એલ. પી. રાઠોડ

સીિીયર ક્લાકગ

૦૨૮૧

૯૬૨૪૭૦૪૭૩૧

-

-

-

-

૮

શ્રી.એિ.બી.ખાાંડેકા

ડ્રાઈવર

૦૨૮૧

૯૬૨૪૭૦૪૭૩૧

-

-

-

-

૯

શ્રી એચ. પી. શીલુ

િેડ ઝુ એિીમલકીપર ૦૨૮૧

૯૬૨૪૭૦૪૭૩૧

ઓહફસર

સરિામ ુ

rajkotzoo@yahoo.com

જુિાર્ઢ- અમદાવાદ બાયપાસ રોડ, રાજકોટ ૩૬૦૦૦૩

અધિકારી/ કમષચારીન ંુ

રાજકોટ ઝુલોજીકલ પાકગ , જુિા માકે ટીંર્ યાડગ પાસે.

ક્રમ
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હોદ્દો

એસટીર્ી

ફોિિંબર

મોબાઇલ

ફોિિંબર

કોર્

(કચેરી)

િંબર

(ઘર)

ફેક્સ

ઇ-મેઇલ

૧૦

શ્રી પી. એલ. માવદીયા

ઝૂ એિીમલકીપર

૦૨૮૧

૯૬૨૪૭૦૪૭૩૧

-

-

-

-

૧૧

શ્રી એમ. જી. આંત્રોલલયા

ઝૂ એિીમલકીપર

૦૨૮૧

૯૬૨૪૭૦૪૭૩૧

-

-

-

-

૧૨

શ્રી આર એિ સોલાંકી

ઝૂ એિીમલકીપર

૦૨૮૧

૯૬૨૪૭૦૪૭૩૧

-

-

-

-

૧૩

શ્રી પી. કે. જેઠવા

ઝૂ એિીમલકીપર

૦૨૮૧

૯૬૨૪૭૦૪૭૩૧

-

-

-

-

૧૪

શ્રી જે કે ધિિામા

ઝૂ એિીમલકીપર

૦૨૮૧

૯૬૨૪૭૦૪૭૩૧

-

-

-

-

૧૫

શ્રી બી. કે. એરડા

ઝૂ એિીમલકીપર

૦૨૮૧

૯૬૨૪૭૦૪૭૩૧

-

-

-

-

૧૬

શ્રી આર. વી. સમા

ઝૂ એિીમલકીપર

૦૨૮૧

૯૬૨૪૭૦૪૭૩૧

-

-

-

-

૧૭

શ્રી એચ. એ. રારાણી

ઝૂ એિીમલકીપર

૦૨૮૧

૯૬૨૪૭૦૪૭૩૧

-

-

-

-

૧૮

શ્રી એસ. એમ. ચુવાણ

ઝૂ એિીમલકીપર

૦૨૮૧

૯૬૨૪૭૦૪૭૩૧

-

-

-

-

૧૯

શ્રી પી. એચ. ચાવડા

ઝૂ એિીમલકીપર

૦૨૮૧

૯૬૨૪૭૦૪૭૩૧

-

-

-

-

૨૦

શ્રી પી. બી. વાળા

ઝૂ એિીમલકીપર

૦૨૮૧

૯૬૨૪૭૦૪૭૩૧

-

-

-

-

૨૧

શ્રી વી. સી. જજન્દાશાિમદાર

ઝૂ એિીમલકીપર

૦૨૮૧

૯૬૨૪૭૦૪૭૩૧

-

-

-

-

૨૨

શ્રી જે. એચ. રાઠોડ

ઝૂ એિીમલકીપર

૦૨૮૧

૯૬૨૪૭૦૪૭૩૧

-

-

-

-

૨૩

શ્રી ટી. એસ. મન્સુરી

ઝૂ એિીમલકીપર

૦૨૮૧

૯૬૨૪૭૦૪૭૩૧

-

-

-

-

૨૪

શ્રી એિ.વાઘેલા

પટ્ટાવાળા

૦૨૮૧

૯૬૨૪૭૦૪૭૩૧

-

-

-

-

સરિામ ુ

અમદાવાદ બાયપાસ રોડ, રાજકોટ ૩૬૦૦૦૩

અધિકારી/ કમષચારીન ંુ િામ

રાજકોટ ઝુલોજીકલ પાકગ , જુિા માકે ટીંર્ યાડગ પાસે. જુિાર્ઢ-

ક્રમ
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પ્રકરણ – ૧૧ (ધિયમ સંગ્રહ – ૧૦)
ુ બ મહેિતાણાિી પધ્િધત સફહત દરે ક અધિકારી અિે કમષચારીિે મળત ુ માધસક મહેિતાણ ુ
ધવધિયમોમાં જોગવાઇ કયાષ મજ
રાજકોટ મહાિગરપાક્ષલકા
પ્રાણીસંગ્રહાલય શાખા
ક્રમ

અધિકારી/કમષચારીન ંુ

હોદ્દો

િામ

માધસક મહેિતાણ ુ

વળતર/

ુ બ
ધવધિમયમાં જણાવ્યા મજ

રૂ.

વળતર ભથ્થ ુ

મહેિતાણંુ િક્કી કરવાિી

રૂ.

કાયષ પધ્િધત

૧

શ્રી ડો.આર.કે.િીરપરા

ઝૂ સુધપ્રન્ટે ન્ડેન્ટ

૭૫૬૦૦/-

-----

રાજ્ય સરકારિાાં િારા િોરણ

૨

શ્રી ડો. યુ. જી. ૫ટે લ

વેટરિરી ઓફીસર

૬૦૪૦૦/-

-----

અનુસાર કોપોરે શિે માંજુર કરે લ.

૩

શ્રી બી. પી. ભટ્ટ

ક્યુરેટર

૪૬૨૦૦/-

-----

૪

શ્રી આર. સી. ચૌિાણ

બાયોલોજીસ્ટ કમ એજયુ. ઓહફસર

૨૦,૦૦૦/- હફકસ

-----

૫

શ્રી એમ. જે. ર્ોિેલ

વેટરિરી આસીસ્ટન્ટ

૩૩૩૦૦/-

-----

૬

શ્રી એચ. એમ. પરમાર

સીિીયર ક્લાકગ

૪૪૯૦૦/-

-----

૭

શ્રી એલ. પી. રાઠોડ

સીિીયર ક્લાકગ

૪૪૯૦૦/-

-----

૮

શ્રી.એિ.બી.ખાાંડેકા

ડ્રાઈવર

૩૩૩૦૦/-

-----

૯

શ્રી એચ. પી. શીલુ

િેડ ઝુ એિીમલકીપર

૨૮૦૦૦/-

-----

૧૦ શ્રી પી. એલ. માવદીયા

ઝૂ એિીમલકીપર

૨૮૪૦૦/-

-----

૧૧ શ્રી એમ. જી. આંત્રોલલયા

ઝૂ એિીમલકીપર

૨૮૪૦૦/-

-----

૧૨ શ્રી આર એિ સોલાંકી

ઝૂ એિીમલકીપર

૨૮૪૦૦/-

-----

૧૩ શ્રી પી. કે. જેઠવા

ઝૂ એિીમલકીપર

૨૮૪૦૦/-

-----

૧૪ શ્રી જે કે ધિિામા

ઝૂ એિીમલકીપર

૨૫૨૦૦/-

-----

૧૫ શ્રી આર. વી. સમા

ઝૂ એિીમલકીપર

૧૯૧૦૦/-
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૧૬

શ્રી બી. કે. એરડા

ઝૂ એિીમલકીપર

૧૯૧૦૦/-

-----

રાજ્ય સરકારિાાં િારા િોરણ અનુસાર

૧૭

શ્રી એચ. એ. રારાણી

ઝૂ એિીમલકીપર

૧૬૦૦૦/-

-----

કોપોરે શિે માંજુર કરે લ.

૧૮

શ્રી એસ. એમ. ચુવાણ

ઝૂ એિીમલકીપર

૧૬૦૦૦/-

-----

૧૯

શ્રી પી. એચ. ચાવડા

ઝૂ એિીમલકીપર

૧૬૦૦૦/-

-----

૨૦

શ્રી પી. બી. વાળા

ઝૂ એિીમલકીપર

૧૬૦૦૦/-

-----

૨૧

શ્રી વી. સી. જજન્દાશાિમદાર

ઝૂ એિીમલકીપર

૧૦૫૦૦/- હફકસ

-----

૨૨

શ્રી જે. એચ. રાઠોડ

ઝૂ એિીમલકીપર

૧૦૫૦૦/- હફકસ

-----

૨૩

શ્રી ટી. એસ. મન્સુરી

ઝૂ એિીમલકીપર

૧૦૫૦૦/- હફકસ

-----

૨૪

શ્રી એિ.વાઘેલા

પટ્ટાવાળા

૩૧૧૦૦/-

-----
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પ્રકરણ – ૧૨ (ધિયમ સંગ્રહ – ૧૧)
પ્રત્યેક સંસ્થાિે ફાળવાયેલ અંદાજપત્ર
તમામ યોજિાઓ, સક્ષુ ચત ખચષ અિે કરે લ ચકુ વણી અંગે અહેવાલોિી ધવગતો, ધવકાસ, ધિમાષ ણ અિે તકિીકી કાયો અંગે જવાબદાર જાહેર તંત્ર માટે
પ્રાણીસંગ્રહાલય શાખા
૧૨.૧ જુદી જુદી યોજિાઓ અન્વયે જુદી જુદી પ્રવ્રુતીઓ માટે અંદાજ પત્રિી ધવર્તોિી માહિતી િીચેિા િમુિામાાં દશાગ વેલ છે .

વર્ષ: ૨૦૧૭-૧૮

અન્ય જાિેર તાંત્રો માટે ન ુ ાં કોષ્ટ્ટક

ક્રમ

પ્રવ્રુધત્ત

યોજિાનુ ાં િામ

પ્રવ્રુધત્ત

સદર

શરુ કયાગ િી
તારીખ

પ્રવ્રુધતિા

સુલચત

અંતિી

રકમ

અંદાજીત

રૂ

તાહરખ

લાખમા

માંજુર

છુટ્ટી કરે લ

થયેલ

ચુકવેલ

રકમ

રકમ

રૂ.

(િપ્તાિી

લાખમા

રકમ)

છે લ્લા
વષગન ુ ાં
ખરે ખર
ખચગ રૂ.

કાયગિી ગુણવત્તા
ુ ગ
માટે સાંપણ
કામર્ીરી માટે
જવાબદાર
અધિકારી

પ્રાણીસાંગ્રિાલય શાખા
૧

પ્રાણીસાંગ્રિાલય પર્ાર ખચગ

પર્ાર

૧.૪.૧૬

૩૧.૦૩.૧૭

૯૫.૭૬

૯૫.૭૬

-

૮૮૩૬૧૭૪.૦૦

૨

આઉટ સોધસિંર્ સ્ટાફ ૫ર્ાર

આઉટ સોધસિંર્ સ્ટાફ ૫ર્ાર

૧.૪.૧૬

૩૧.૦૩.૧૭

૩૫.૦૦

૩૫.૦૦

-

૦૦૦૦૦૦.૦૦

૩

સાદી લવાર ખચગ

સાદીલવાર

૧.૪.૧૬

૩૧.૦૩.૧૭

૦.૮૦

૦.૮૦

-

૫૪૨૯૨.૦૦

૪

ટેલીફોિ ખચગ

ટેલીફોિ

૧.૪.૧૬

૩૧.૦૩.૧૭

૦.૩૦

૦.૩૦

-

૧૩૨૬૧.૦૦

૫

વન્યપશુ ખોરાકી ખચગ

વન્યપશુ ખોરાક

૧.૪.૧૬

૩૧.૦૩.૧૭

૮૫.૦૦

૮૫.૦૦

-

૬૮૪૦૬૫૮.૦૦

૬

પક્ષીઓિા માળા માટે

ધિભાવણી મરામત

૧.૪.૧૬

૩૧.૦૩.૧૭

૦૨.૦૦

૦૨.૦૦

-

૦૦૦૦૦૦.૦૦

૭

દવા સાિિ ખરીદી ખચગ

દવા સાિિ ખરીદી

૧.૪.૧૬

૩૧.૦૩.૧૭

૦૪.૦૦

૦૪.૦૦

-

૩૧૭૨૨૨.૦૦

૮

સ્ટાફ વીમા યોજિા ફાળો

સ્ટાફ વીમા ધપ્રમીયમ

૧.૪.૧૬

૩૧.૦૩.૧૭

૦.૫૦

૦.૫૦

-

૪૬૬૫૯.૦૦

૯

ઝૂ વીજળી ખચગ

વીજળી ખચગ

૧.૪.૧૬

૩૧.૦૩.૧૭

૧૭.૦૦

૧૭.૦૦

-

૧૦૪૩૪૬૧.૦૦

૧૦ ઝૂ પ્રમોશિ / એજ્યુકેશિ

ઝૂ પ્રમો./એજ્યુકેશિ

૧.૪.૧૬

૩૧.૦૩.૧૭

૩૦.૦૦

૧૫.૦૦

-

૪૨૬૯૩૮૧.૦૦

૧૧ ઝૂ ડેવ. સ્કીમ

ઝૂ અિે બોટ. ર્ાડગ િ

૧.૪.૧૬

૩૧.૦૩.૧૭

૨૯૩.૦૦

૩૫૪.૦૦

-

૩૨૩૨૩૬૬૦.૦૦

ઝુ સુધપ્રન્ટેન્ડેન્ટ

“
“
“
“
“
“
“
“
“
“

અન્ય જાિેરતાંત્રો માટે િી ધવર્ત લાગુ પડતી િથી.
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પ્રકરણ – ૧૩ (ધિયમ સંગ્રહ – ૧૨)
સહાયકી કાયષક્રમોિાં અમલ અંગે િી પધ્િધત
રાજકોટ મહાિગરપાક્ષલકા
પ્રાણીસંગ્રહાલય શાખા
૧૩.૧

આ શાખા દ્વારા પ્રાણી દત્તક લો યોજિાિો અમલ કરવામાાં આવેલ છે .

પ્રકરણ – ૧૪ (ધિયમ સંગ્રહ – ૧૩)
તેણે આપેલ રાહતો, પરધમટ કે અધિક્રુધત મેળવિારિી ધવગતો
રાજકોટ મહાિગરપાક્ષલકા
પ્રાણીસંગ્રહાલય શાખા
૧૪.૧ આ શાખા દ્વારા રાિતો, પરધમટ કે અધિક્રુધત આપવાિી કામર્ીરી થતી િથી.

પ્રકરણ – ૧૫ (ધિયમ સંગ્રહ – ૧૪)
કાયષ કરવા માટે િક્કી કરે લ િોરણો
રાજકોટ મહાિગરપાક્ષલકા
પ્રાણીસંગ્રહાલય શાખા
૧૫.૧ ધવધવિ પ્રવ્રુધત્તઓ/કાયો િાથ િરવા માટે ધવભાર્ે િક્કી કરે લ િોરણોિી ધવર્ત િીચે મુજબ છે .
આ શાખાિી ધિણગય લેવાિી પ્રહક્રયા માટે શાખા દ્વારા ફાઇલ ઉપર િોંિ િાયબ
કધમશ્નરશ્રીિે રજુ કરવામાાં આવે છે . જો ધિણગય તેમિાાં દ્વારા લેવાિો થતો િોય તો ધિણગય સિ
પ્રકરણ પરત આવ્યે અમલવારી કરવામાાં આવે છે . અન્યથા ધિણગય માટે આર્ળ કધમશ્નરશ્રીિે
પ્રકરણ રજુ કરવામાાં આવે છે . જેમાાં ધિણગય આવ્યે અમલવારી કરવામાાં આવે છે .

29

પ્રકરણ – ૧૬ (ધિયમ સંગ્રહ – ૧૫)
વીજાણરૂુ પે ઉપલબ્િ માફહતી
રાજકોટ મહાિગરપાક્ષલકા
પ્રાણીસંગ્રહાલય શાખા
૧૬.૧ પ્રાણીસાંગ્રિાલય શાખાિી સર્વડતા તેમજ કચેરીિી જરુરીયાત મુજબ વીજાણુ રૂપે માહિતી ઉપલબ્િ
રાખવામાાં આવે છે .

પ્રકરણ – ૧૭ (ધિયમ સંગ્રહ – ૧૬)
કાયષ કરવા માટે િક્કી કરે લ િોરણો
રાજકોટ મહાિગરપાક્ષલકા
પ્રાણીસંગ્રહાલય શાખા
૧૭.૧ લોકોિે માહિતી મળે તે માટે ધવભાર્ે અપિાવેલ સાિિોિી ધવર્ત િીચે મુજબ છે .
- વતગમાિપત્રો
-િોટીસબોડગ
- કચેરીમાાં રે કડગ ન ુાં ધિરીક્ષણ
-દસ્તાવેજોિી િકલો મેળવવાિી પધ્િધત
-ઉપલબ્િ મુહરત ધિયમસાંગ્રિ
-જાિેરતાંત્રિી વેબસાઇટ
-જાિેર ખબરિાાં અન્ય સાિિો
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પ્રકરણ – ૧૮ (ધિયમ સંગ્રહ – ૧૭)
અન્ય ઉપયોગી માફહતી
રાજકોટ મહાિગરપાક્ષલકા
પ્રાણીસંગ્રહાલય શાખા
ુ ાતાં પ્રશ્નોિાં યોગ્ય જવાબો: રૂબરૂ, ટેલીફોિ દ્વારા કે લેલખતમાાં આપવામાાં આવે છે .
૧૮.૧ લોકો દ્વારા પછ
૧૮.૨ માફહતી મેળવવા અંગે : માહિતી (મેળવવાિો) અધિકાર અધિધિયમ -૨૦૦૫ અિે ગુજરાત માહિતી
અધિકાર ધિયમો ૨૦૦૫ િી જોર્વાઇ અનુસાર કાયગવાિી કરવાથી માહિતી મળી શકે.
૧૮.૩ જાહેરતંત્ર દ્વારા લોકોિે આ બાબતે તાલીમ આપવા બાબત: આ કચેરી દ્વારા લોકોિે આ બાબતે તાલીમ
આપવાિી વ્યવસ્થા િાલ અમલમાાં િથી.
૧૮.૪ ધિયમસંગ્રહ- ૧૩ માં સમાધવષ્ટ િ કરાયેલ હોય તેવાં જાહેરતંત્રએ આપવાિાં પ્રમાણપત્રો,”િા વાંિા
પ્રમાણપત્રો” : આ શાખા દ્વારા આવા કોઇ પ્રમાણપત્રો જાિેર જિતાિે આપવાિાાં થતાાં િથી.
૧૮.૫ િોંિણી પ્રફક્રયા અંગે : આ શાખા દ્વારા કોઇ િોંિણીિી પ્રહક્રયા કરવામાાં આવતી િથી.
૧૮.૬ જાહેરતંત્રએ કર ઉઘરાવવા અંગે : આ શાખા દ્વાર કોઇ કર ઉઘરાવવામાાં આવતા િથી
૧૮.૭ વીજળી/પાણીિા હંગામી અિે કાયમી જોર્ાણો આપવા અિે કાપવા અંગે : આ શાખા દ્વારા
વીજળી/પાણીિાાં જોડાણ આપવા/ કાપવાિી કામર્ીરી કરવામાાં આવતી િથી.
૧૮.૮ જાહેરતંત્ર દ્વારા પરુ ી પાર્વામાં આવિાર અન્ય સેવાઓિી ધવગત: આ શાખા અન્ય કોઇ સેવા પુરી
પાડવામાાં કરવામાાં આવતી િથી.

ઝૂ સધુ પ્રન્ટે ન્ર્ેન્ટ
રાજકોટ મહાિગરપાક્ષલકા
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