
પ્રો. એક્ટીવ ડીસ્કક્ોઝર 

 

યાઈટ ટુ ઈન્પયભેળન એકટ ૨૦૦૫ વંદબે તથા દ. શુકભ અકં :- ૨૮૦/૧૯-૨૦, તા. ૧૪/૧૧/૨૦૧૯ વંદબે 
કરભ  ૪-૧(ખ)  (૧૭) અન્લમે ખાતાની ભાહશતી ફાફત. 

૧. વંસ્કથા, કાભગીયીઓ અન ેપયજોની ધલગત :- 

ખાતું :- વમાજીફાગ પ્રાણી વંગ્રશસ્કથાન ળાખા, 
  લડદયા ભશાનગયાધરકા 

કાભગીયીઓ : વમાજીફાગ ઝુ ળાખા શેઠ પ્રાણી ક્ષીઓની વાય – વંબા ધનબાલણી, 
ધંજયાઓની ધનબાલણી તેભજ નધલન તમૈાય થઈ યશેર આજલા ઝુ ના ધલકાવને 
રગતી કાભગીયી. 

પયજો : વાભાન્મ લશીલટ ધલબાગ તયફ્થી થમેર શુકભ અન્લમે જ ે તે સ્કટ ય કયલા ાત્ર 
ટેકધનકર તથા લશીલટીમ કાભગીયીઓ. 

૨. તાના અધધકાયીઓ અને કભમચાયીઓની વત્તાઓ તથા પયજ વાભેર રીસ્કટ “એ” ભુજફ 

૩. ધનહયધક્ષણ અન ેજલાફદાયીના વાધન વશીત ધનણમમ રેલાની પ્રહિમા :- જ ે ત ે વામેર કાભગીયી 
વફંધીત કભમચાયીઓએ તઓેના ઉયી અધધકાયીશ્રી ાવે યજુ કયી વક્ષભ વતાધધકાયીશ્રી ની ભંજૂયી 
રેલાની યશે છે. આ અંગે ભુખ્મ ળાખા ભશેકભ ધલબાગભાંથી નાણાકીમ અને અન્મ લશીલટ વત્તા 
વંકધરત ઠયાલ : ૧૯૯૮ ના અભરીકયણ ફાફતે દપતયી શુકભ અંક : ૪૧૦/૯૮ તા. ૦૭/૦૭/૯૮ થી 
શુકભ થમેર છે. 

૪. તાના કામો ફજાલલા ભાટે નક્કી કયામેરા ધયણ ઉયક્ત ભુદ્દા ન.ં -૩ ભાં દળામલેર દપતયી શુકભ 
અન્લતે તથા ન જ ેત ેકાભના ંવફંધભાં  વત્તા અધધકાયીશ્રીની વુચનાઓ અન્લમે કામમલાશી કયલાભા ં
આલ ે છે. વેન્ટરર ઝ ુઓથયીટીની ગાઈડરાઈન ભુજફ લાઈલ્ડ રાઈપ પ્રટેક્ળન એક્ટ ભુજફ વક્ષભ 
અધધકાયીશ્રીની ભંજૂયી ભેલીને ટેકધનકર તેભજ લશીલટીમ કાભગીયી કયલાભા આલ ેછે. 

૫. તાના કામો ફજાલલા ભાટે તાની અથલા તાના ધનમંત્રણ શેઠના અથલા તાના કભમચાયીઓ 
દ્વાયા ઉમગભાં રલેાતા ધનમભ, ધલધનમભ, વુચનાઓ, ધનમભ વંગ્રશ અન ેયેકડમ . 
- ફી. ી. એભ. વી. એક્ટ ૧૯૪૯ 

- દપતયી શુકભ અંક : ૪૧૦/૯૮ તા. ૦૭/૦૭/૧૯૯૮ 

- વેન્ટરર ઝ ુઓથયીટીના ધનમભાનુવાય 

૬. તાના ધ્લાયા અથલા તનેા અંકુળ શેઠ યખામેર ધલધલધ કેટેગયીના દસ્કતાલેજોનુ ધનલેદન 

 - ઈન્લડમ  તથા આઉટલડમ  યધજસ્કટય 

 - ભુખ્મ યજભે 

 - પ્રલેળ એન્ટર ી પી યજભે 

 - ફજટે ખતલણી 
 - અત્રથેી શાથ ધયલાભાં આલતા કાભની પાઈર 

- કચેયી શસ્કતકના, રાઈટ્ફીર, ટેધરપન ફીરની પાઈર 

- સ્કટય ડેડ સ્કટક યજીસ્કટય, ભારવાભાન ખતલણી યજીસ્કટય પ્રાણીઓ ભાટે દલા યજીસ્કટય અને  
    તનેે અતંગમત જરૂયી કાભગીયીના યધજસ્કટય 

- રાઈલ સ્કટક યધજસ્કટય 

- રાઈબ્રેયી ફુક યધજસ્કટય 



૭. તેની ધનધત ઘડલાના અથલા તેના અભરીકયણ વંફધીત જાશેય જનતાના વભ્મ ધ્લાયા યજુઆત 
કયામેરી અથલા તેભની વાથે ચચામ ભાટે યશેરી કઈણ વ્મલસ્કથાની ધલગત રક વાથ ેવંકામેર 
વંસ્કથા શઈ રકના ચુંટામરેા પ્રધતધનધધઓની ફનેરી સ્કથામી વધભધત વભગ્ર વબા તથા વને્ટરર ઝ ુ
ઓથયીટી હદલ્શીની ગાઈડ રાઈન અથલા વંફધધત ધલબાગને  સ્કળમતી વધભધત ધ્લાયા અધધકાય 
યત્લ ેધનણમમ રેલાભાં આલ ેછે. 

૮. તાના ચરણના શેતુ ભાટે અથલા તનેા બાગ તયીકે યચામેરી ફ ે કે તથેી લધુ વ્મધક્તઓ ધયાલતી 
ફડમવ કાઉન્વીર કધભહટઓ અને અન્મ ભંડનું ધનલેદન અને આ ફડમવ કાઉન્વીર કધભહટઓ અન ે
અન્મ ભંડની ફેઠક જાશેય પ્રજા ભાટે ખુલ્લી કે કેભ અથલા આલી ફેઠકની ધલગત જાશેય પ્રજા ભેલી 
ળકે કે કેભ.. 

  વભગ્ર વબા, સ્કથામી વધભહટ, યીિીએળન અને કલ્ચય વધભધત છે. મ્મધુન. વેિેટયીશ્રી અથલા 
વંફધધત વધભધતના અધ્મક્ષ ાવથેી આ અંગ ેલધુ સ્કષ્ટતા ભેલી ળકામ. 

૯. તાના અધધકાયીઓ અને કભમચાયીઓની હડયેક્ટયી :- 

    ભુદ્દા નં. – ૨ ભા ંવભાલેર ધરસ્કટ ભુજફ 

૧૦. તેના ધનમભભાં ુયી ડમેર દ્ધધત વહશત  તેના દયેક અધધકાયીઓ અને કભમચાયીઓ દ્વાયા પ્રાપ્ત 
કયાતેર ભાધવક ગાય અંગેની ધલગત ભુદ્દા ન-ં૨ ના રીસ્કટભાં આલયી રેલાભા ંઆલેર છે. 

૧૧. તભાભ મજનાઓની ધલગત, વુધચત ખચામઓ અને કયામેર ચુકલણીના અશેલાર દળામલતા તેની  
તભાભ એજન્વીન ેપાલેર નફંય. 
જ ેલમભાં ભંજુય ફજટેની ધલગત તથા થમેર ખચામ ધલગત એકાઉન્ટ ળાખાભાંથી ભેલી ળકામ. 

૧૨. પાલામેરી યકભ અન ે આ કામમિભ ભાંથી પામદ ભેલલાની ધલગત વહશત વફવીડી યાહશત 
કામમિભન અભરન પ્રકાય. 

- વભગ્ર વબા ધ્લાયા ફજટેભા ંભંજુય કયામેર કાભ શાથ ધયલાભા ંઆલેર છે. 
૧૩. તેના ધ્લાયા અામેર છુટછાટ, યલાનગીઓ અને વત્તા વોંણી ભેલનાયની ધલગત :- 

- વભગ્ર વબા, સ્કથામી, વધભધત તથા મ્મુ. કધભળનયશ્રીની વત્તા અન્લમ ે ભતી છુટછાટ 
યલાનગીઓ અને વત્તા વોંણી વંફધે કયલાભાં આલ ેછે. 

૧૪. ઈરેક્ટર ધનક પાભમભાં ઘડામેરી તેના ધ્લાયા યખામેરી અથલા તનેે ઉરબ્ધ ભાહશતીના વંદબમની 
ધલગત :-  

- ઈરેકટર ધનક પભમ ઉરબ્ધ નથી. 
૧૫. સુ્કતકારમ અથલા લાચંનખંડના િભના કરાક વહશત ભાહશતી ભેલલા ભાટે નાગયીકને ઉરબ્ધ 

વુધલધાઓની ધલગત જો જાશેય ઉમગ ભાટે તેની જાલણી કયામ શમ ત :- 

- અત્રેની ળાખાભા ંસુ્કતકારમ કે લાંચનખંડ નથી. 
૧૬. જાશેય ભાહશતી અધધકાયીના નાભ, શદ્દાઓ અન ેઅન્મ ધલગત :- 

 

અનુ. નાભ શદ્દ ફેધઝક ગાય 

૧
૧ 

પ્રત્મુ જી. ાટણકય ઝુ ક્મુયેટય અન ેઅીર અધધકાયી ૬૧,૩૦૦ 

૧
૨ 

હદધવલજમધવંશ કે. ગહશર આવી. ઝ ુક્મુયેટૅય અન ેજાશેય ભાહશતી અધધકાયી ૫૩,૧૦૦ 

 

 



ીસ્કટ-એ 

 

શિડ્યુ-૧૪૦ 

લડદયા ભશાનગય ાધરકા વમાજીફાગઝ ુળાખાના અધધકાયી તેભજ કભમચાયીઓના નાભ શદ્દા,ફેઝીક 
ગાય તથા કાભની ધલગત -  

 

અનુ. નાભ શદ્દ ફેઝીક ગાય કાભગીયીની ધલગત 

૧
૧ 

પ્રત્મુ. જી. ાટણકય ઝુ ક્મુયેટય ૬૧,૩૦૦ 

ઝ ુઅતંગતમ લશીલટી તેભજ તાંધત્રક 
કાભગીયી કયાલલી અને દેખયેખ 
યાખલી અને ધલકાવની કાભગીયી 
કયલી 

૨
૨ 

હદધવલજમધવંશ. કે . 
ગશીર 

આવી. ઝ ુક્મુયેટય ૫૩,૧૦૦ 

ઝુના ંક્ષીઓ/પ્રાણીઓ તથા 
તેભના ીંજયાઓન ેતેનાં 
આજુફાજુના ંધલસ્કતાયની તભાભ 
કાભગીયી 

૩
૩ 

ખારી જવમા લેટનયી ડૉક્ટય ૪૪,૯૦૦ 
પ્રાણી-ક્ષીઓની વાયલાયની 
કાભગીયી 

૪
૪ 

ખારી જવમા ઝ ુઈન્વેકટય ૩૯,૯૦૦ 

ઝ ુના પ્રાણીઓની દેખયેખ ભાલજત 
અને ીંજયાઓનુ ંભેન્ટેનન્વ 
અંગેની કાભગીયી 

૫
૫ 

ખારી જવમા 
આવી ઝ ુ
ઈન્સ્કેકટય 

૩૫,૪૦૦ 

ઝ ુની રાઈલસ્કટક ઈન્લેંટયીની 
જાલણી તથા આવી.ઝુ ક્મયેુટય, 
એજ્મુકેળન ઓપીવય અને 
ફામરજીસ્કટને તેભની કાભગીયીભા 
ભદદ કયલી 

૬
૬ 

વુધનતાફેન. આય. 
ધળકેયકય 

વી.ક્રાકમ  ૬૬,૦૦૦ 
ઝુપ્રલેળ પી ન ેરગતી કાભગીયી 
તેભજ લશીલટી કાભગીયી 

૭
૭ 

કચુબાઈ.એન. યાઠલા જુ.ક્રાકમ  ૫૩,૬૦૦ સ્કટયન ેરગતી કાભગીયી 

૭
૮ 

ગોતભ. એચ. ટેર જુ.ક્રાકમ  ૪૨,૩૦૦ 
આકયણી ળાખા રન-વધલમવીવ 
ય 

૯
૯ 

લૈબલ. એવ. ચોધયી ઝ ુવુયલાઈઝય 
૧૯,૯૫૦હપક્વ 
ગાય 

ઝ ુભા ંવુયધલઝન કયલાની 
કાભગીયી 

૧
૧૦ 

ધચંતન. ી. ટેર ઝ ુવુયલાઈઝય 
૧૯,૯૫૦(હપક્વ 
ગાય) 

ઝુભાં વુયધલઝન કયલાની 
કાભગીયી 

૧
૧૧ 

ખારી જવમા ધનદેળક ૧૯,૯૦૦ ઝ ુગાઈડ તયીકેની કાભગીયી 

૧
૧૨ 

ભાનલ. એચ. ભશેતા 
એજ્મુકેળન 
ઓપીવય 

૫૩,૧૦૦ 
ઝ ુએજ્મુકેળનન ેરગતી 
કાભગીયી,CZA વાથે 



વંકરન,ઈતય ઝ ુવાથે 
એનીભરએક્વચને્જ અન ે
પ્રાણી/ક્ષીઓનીવલધમનપ્રગાભની 
કાભગીયી 

૧
૧૩ 

વુધચત. એવ. ંડ્યા ફામરજીસ્કટ ૫૩,૧૦૦ 

પ્રાણી/ક્ષીઓનાં ખયાકની 
ડામેટચાજ મની કાભગીયી 
પ્રાણી/ક્ષીઓનાં રશી તથા ભ-
ભુત્રનીતાવની કાભગીયી, 
પ્રાણી/ક્ષીઓનાં પ્રજનનની તેભજ 
તેભની વાયલાય અંગેની કાભગીયી. 

 

 

શિડ્યુ-૧૪૧ 

 

લડદયા ભશાનગય ાધરકા વમાજીફાગ ઝુ ળાખાના અધધકાયી તેભજ કભમચાયીઓના નાભ શદ્દા,ફેઝીક ગાય 
તથા કાભની ધલગત -  

 

અનુ. નાભ શદ્દ ફેઝીક ગાય કાભગીયીની ધલગત 

૧
૧ 

નયેન્રધવંશ. જ.ે ઝારા ડરેવય/કંાઉન્ડય ૨૮,૭૦૦ ઝુના પ્રાણી-ક્ષીઓના ડર ેવીંગ 
કાભગીયી 

૨
૨ 

ખારી જવમા હટહકટ હયવીલય ૧૫,૭૦૦ હટહકટફાયી ય હટહકટ લશેચણી 
ની કાભગીયી 

૩
૩ 

ખારી જવમા હપલ્ડ આવીસ્કટન્ટ ૧૫,૭૦૦ હપલ્ડની કાભગીયી ભા ભદદરૂ 
થલ.ુ 

૪
૪ 

ખારી જવમા ં એટન્ડન્ટ ૧૪,૮૦૦ ં  ચરાલલાની કાભગીયી 

૫
૫ 

ખારી જવમા ધવાઈ ૧૪,૮૦૦ ટાલાાની  તભાભ કાભગીયી. 

૬
૬ 

કારુબાઈ. ફી. ભાી એનીભરકીય ૩૫,૦૦૦ પ્રાણીઓની વાય-વંબા, 
વપાઈ,ખયાક, ાણી ધલગેયેની 
કાભગીયી 

૭
૭ 

શધનપખાન. એન. ઠાણ એનીભરકીય ૩૫,૦૦૦ પ્રાણીઓની વાય-વંબા, 
વપાઈ,ખયાક, ાણી ધલગેયેની 
કાભગીયી 

૭
૮ 

બગલાન. એચ. જાદલ એનીભરકીય ૩૫,૦૦૦ પ્રાણીઓની વાય-વંબા, 
વપાઈ,ખયાક, ાણી ધલગેયેની 
કાભગીયી 

૯
૯ 

જમંતી. કે. ભાી એનીભરકીય ૩૬,૧૦૦ પ્રાણીઓની વાય-વંબા, 
વપાઈ,ખયાક, ાણી ધલગેયેની 



કાભગીયી 

૧
૧૦ 

ગધલંદ. ફી. યહશત એનીભરકીય ૩૬,૧૦૦ પ્રાણીઓની વાય-વંબા, 
વપાઈ,ખયાક, ાણી ધલગેયેની 
કાભગીયી 

૧
૧૧ 

ુનભ. ફી. હઢમાય એનીભરકીય ૩૧,૧૦૦ પ્રાણીઓની વાય-વંબા, 
વપાઈ,ખયાક, ાણી ધલગેયેની 
કાભગીયી 

૧
૧૨ 

ગાર. કે. ભાી એનીભરકીય ૩૨,૦૦૦ પ્રાણીઓની વાય-વંબા, 
વપાઈ,ખયાક, ાણી ધલગેયેની 
કાભગીયી 

૧
૧૩ 

છત્રધવંશ. ફી. યભાય એનીભરકીય ૩૨,૦૦૦ પ્રાણીઓની વાય-વંબા, 
વપાઈ,ખયાક, ાણી ધલગેયેની 
કાભગીયી 

૧
૧૪ 

પ્રતા. આય. હઢમાય એનીભરકીય ૨૬,૪૦૦ પ્રાણીઓની વાય-વંબા, 
વપાઈ,ખયાક, ાણી ધલગેયેની 
કાભગીયી 

૧
૧૫ 

ુનભ. એભ. ભાી એનીભરકીય ૨૭,૨૦૦ પ્રાણીઓની વાય-વંબા, 
વપાઈ,ખયાક, ાણી ધલગેયેની 
કાભગીયી 

૧
૧૬ 

વુયેળ. આય. બારીમા એનીભર
કીય 

૧૯,૧૦૦ પ્રાણીઓની વાય-વંબા, 
વપાઈ,ખયાક, ાણી ધલગેયેની 
કાભગીયી 

૧
૧૭ 

દળયથ. ડી. વરંકી એનીભરકીય ૧૮,૦૦૦ પ્રાણીઓની વાય-વંબા, 
વપાઈ,ખયાક, ાણી ધલગેયેની 
કાભગીયી 

૧
૧૮ 

વંજમ. ી. યભાય એનીભરકીય ૧૮,૦૦૦ પ્રાણીઓની વાય-વંબા, 
વપાઈ,ખયાક, ાણી ધલગેયેની 
કાભગીયી 

૧
૧૯ 

લાજીદ. એવ. ળેખ એનીભરકીય ૧૭,૦૦૦ પ્રાણીઓની વાય-વંબા, 
વપાઈ,ખયાક, ાણી ધલગેયેની 
કાભગીયી 

૨ 

૨૦ 

યાજુત જમંતી. વી એનીભરકીય ૧૭,૦૦૦ પ્રાણીઓની વાય-વંબા, 
વપાઈ,ખયાક, ાણી ધલગેયેની 
કાભગીયી 

૨
૨૧ 

ખારી જવમા ભાી ૧૫,૦૦૦ ફાગ-ફગીચાનીવંબા 
યાખલાની કાભગીયી 

૨૨ ફાફ.ુ લી. યાલ ફકયાગાડી ચારક ૩૫,૦૦૦ પ્રાણીઓની વાય-વંબાની 
કાભગીયી 



૨૩ ધલર. કે. ફાયટ જુ. ક્રાકમ  ૩૦,૨૦૦ ભશેકભ વંફધી કાભગીયી 

૨૪ અળક. ઝેડ. વરંકી વપાઈવેલક ૩૫,૦૦૦ ઝુની વપાઈને રગતી તભાભ 
કાભગીયી  

૨
૨૫ 

જળુબાઈ. એભ. વરંકી વપાઈવેલક ૩૦,૨૦૦ ઝુની વપાઈને રગતી તભાભ 
કાભગીયી 

૨૬ જમેળ. એવ. શહયજન વપાઈવેલક ૨૪,૯૦૦ ઝુની વપાઈને રગતી તભાભ 
કાભગીયી 

૨૭ નયેન્ર. ફી. વરકંી વપાઈવેલક ૨૧,૫૦૦ ઝુની વપાઈને રગતી તભાભ 
કાભગીયી 

૨૮ વંગીતાફેન. એચ. 
વરંકી 

વપાઈવેલક ૧૫,૨૦૦ ઝુની વપાઈને રગતી તભાભ 
કાભગીયી 

 

 

શિડ્યુ-૧૪૨ 

 

લડદયા ભશાનગય ાધરકા વમાજીફાગ ઝુ ળાખાના અધધકાયી તેભજ કભમચાયીઓના નાભ શદ્દા,ફેઝીક 

ગાય તથા કાભની ધલગત – 

 

અનુ.  નાભ શદ્દ ફેઝીક ગાય    કાભગીયીની ધલગત 

૧ એલ્લીળ. આય. કટાયા આવી. ઝ ુક્મુયેટય ૩૮,૦૯૦(હપક્વ 
ગાય) 

આજલા ઝ ુ ને રગતી 
કાભગીયી 

૨ ખારીજવમા વુયલાઈઝય ૧૯,૯૦૦ ઝુભાંવુયધલઝન કયલાની 
કાભગીયી 

૩ ખારીજવમા એનીભરકીય ૧૫,૦૦૦ પ્રાણીઓની વાય-
વંબા, વપાઈ,ખયાક, 
ાણી ધલગેયેની કાભગીયી 

૪ ખારીજવમા આવી. લેટનયી ડૉ. ૩૫,૪૦૦ પ્રાણી-ક્ષીઓની 
વાયલાયની કાભગીયી 

 

 
                  ઝ ુક્મુયેટય 

                 વમાજીફાગ ઝ ુ 
લડદયાભશાનગયાધરકા 




