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સો#ટવેર િવથ ઇ,ટ-લીજ,ટ માક4ગ બે7ડ આઇડ-,ટ:ફ:ક-શન ઓફ એિશયાટ:ક લાય,સ (િસBબા)	

 !જુરાત રા(યના અધ--/0ુક િવ4તારની 67ુય 89િત એવા એિશયાઇ િસ>હ આપણા 

દDશEુ ં ગૌરવ છે. સરકારLી Mારા સરંNણ તેમજ Pયવ4થાપન Rગે કરવામા ં આવતા સતત 

8યાસો તેમજ 4થાિનક લોકોના સહયોગથી એિશયાઇ િસ>હોની વ4તીમા ંસતત વધારો થઇ રUો 

છે.	 િસ>હોએ Vતુકાળમા ં !જુરાતના સૌરા0Xમા ં !મુાવલેા તેના વસવાટના િવ4તારોને Zુદરિત 

ર[તે િવહર[ને પાછો મેળવી રUા છે. એિશયાઇ િસ>હોને તેમના સા4ંZૃિતક તેમજ ઇકોલો]કલ 

6ુ̂ યના કારણે તા_તરના વષaમા ંતેમના સરંNણ ઉપર વc ુdયાન આપવામા ંઆવલે છે.	

  89િતઓના સરંNણ અને Pયવ4થાપન માટD કોઇ 89િતના 8ાણીની Pયfgતગત 

ઓળખ iબુજ મહkવ ધરાવ ે છે. વlય8ાણીને ખલેલ ન પહmચે તે ર[તે ફોટોpાફમા ં દDખાતા 

Zુદરિત qચlહોના ઉપયોગ વડD ઘણી 89િતના વlય8ાણીની Pયfgતગત ઓળખ કરવામા ંઆવ ે

છે. આ ઓળખ તેના શર[ર પર રહDલા કોઇ qચlહો, પેટન-, શર[રના કોઇ ભાગના ચોvસ 

આકારના ઉપયોગ વડD કરવામા ંઆવ ેછે. 

 એિશયાwટક િસ>હ એક xyુત8ાય 89િત છે _થી નવી તકિનકોનો ઉપયોગ કર[ તેની 

વfgતગત ઓળખ કરવી iબુજ અગkયની છે. !જુરાત વન િવભાગ હમંેશા નિવનતમ 

અkયાcિુનક વ{ૈાિનક તકિનકો સાથ ે|સુગંત રહDવાEુ ંલ}ય રાખે છે. એિશયાઇ િસ>હોના રંગમા ં

કોઇ િવિશ0ટ પેટન- અથવા અlય સરળતાથી દDખાતા કોઇ Pયfgતગત ઓળખ qચlહો હોતા નથી. 

Pહ[4કર 4પોટ પેટન- (વાઇq�સી પેટન-) અને અlય િનશાનોની મદદથી િસ>હોને Pયfgતગત ર[તે 

ઓળખવામા ંમદદ�પ થાય છે. એિશયાઇ િસ>હોને મઝલની (muzzle) બ�ે બા�ુ Pહ[4કર 4પોટ 

હોય છે. Pહ[4કર 4પોટ તેની �Pહ4કર આસપાસનો એક �વાટ[ વગરનો (furless) ભાગ છે. 
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Pહ[4કર 4પોટની સમાતંર રDખાઓ િસ>હના મોઢાની બ�ે બા�ુ જોવા મળે છે. વખતો વખતના 

વ{ૈાિનક અ�યન Mારા 9હDર થયેલ છે કD આ Pહ[4કર 4પોટની ચોvસ પેટન- હોય છે અને તે 

સમય સાથ ેબદલાતી નથી અને _થી આ પેટન- Pયfgતગત ઓળખ કરવામા ંiબુ મદદ�પ 

થાય છે. પહDલી અને બી] રDખાઓમા ંરહDલ Pહ[4કર 4પોટના પર4પર સબંધંોનો ઉપયોગ કર[ 

Pયfgતગત ઓળખ મેળવવામા ંઆવ ેછે. આની સાથ ેસાથ ેમોઢા પર રહDલ કોઇ િનશાનો, કાન 

પર રહDલ qચlહો વfgતગત ઓળખ 8w�યામા ંવધારો કરD છે. 

િસ>હોની વ4તી િવષયકને સમજવા અને તેમના સરંNણ અને Pયવ4થાપન 8kયયના 

8યkનોને િવ4�તૃ કરવા માટD ફોટાનો ઉપયોગ કર[ કોy�ટુર Mારા િસ>હોની વfgતગત ઓળખ 

મેળવી શકાય તે�ુ ંસાધન મદદ�પ સાબીત થઇ શકD તેમ છે. !જુરાત વન િવભાગે એિશયાઇ 

િસ>હોની વ4તીની ગિતશીલતા, wડ4પસ-લ, તેની સામા]ક Pયવ4થાની વ{ૈાિનક સમજને વc ુ

સાર[ બનાવવા માટD વc ુએક વ{ૈાિનક પગxુ ં ભ�ુ� છે. ફોટાનો ઉપયોગ કર[ તેમા દDખાતા 

િવિશ0ટ પેટન-/qચlહો વડD Pયfgતગત ઓળખ કર[ શકD ત ેમાટD એક આટ�ફ[શીયલ ઇlટDલીઝlસ  

આધાર[ત (A.I. Based) સો�ટવરે તયૈાર કરવામા ંઆવલે છે. આ સો�ટવરેન ે ‘સો#ટવેર િવથ 

ઇ,ટ-લીE,ટ માક4ગ બે7ડ આઇડ-,ટ:ફ:ક-શન ઓફ એિશયાટ:ક લાય,સ’	 (િસBબા) નામ આપવામા ં

આવેલ છે. 

િસ�બા એક ડ[પ મશીન લિન�ગ તકિનક સાથ ેકામ કરD છે _ ફોટામા ંદDખાતા Pહ[4કર 

4પોટ પેટન-, કાન પર રહDલ કોઇ qચlહો અન ેમોઢાના ભાગે આવલેા કોઇ િનશાનોને ઓળખી 

તેનો ઉપયોગ કર[, સરખામણી કર[ અને Pયfgતગત ર[તે િસ>હોને ઓળખવાની 8�[યા કરD છે. 

આ સો�ટવરે ફોટામા ંસા�યતા ધરાવિત િવિશ0ટ પેટન-/qચlહોને મશીન ઓળખી શકD ત ે ર[તે 

તેનો સ6હુ બનાવવામા ં સNમ છે. િસ�બાને પયા-yત તાલીમ ડDટા સાથ ે 8િશqNત કરવામા ં
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આવલે છે અને તે ર[]યન ઓફ ઇlટરD4ટ (ROI) ને અલગ કરવા અને ઓળખ કરવા માટD 

સNમ છે. આમ, Pહ[4કર 4પોટ પેટન- અને એિશયાઇ િસ>હોના ચેહરા/કાન પરના અlય ઓળખી 

શકાય તેવા qચlહોની િવિશ0ટતાને ઓળખીને Pયfgતગત ઓળખનો Rદાજ લગાવવામા ંઆવ ે

છે. Pયfgતગત ઓળખ મેળવી િસ�બા અનlય નબંર/નામનો ઉપયોગ કર[ ડDટા-બેઝ તૈયાર કરD 

છે. આ સો�ટવરે �ઝુરને િસ>હ પહDલાથી ડDટા-બેઝમા ં ઉપલ¡ધ છે કD કોઇ નવો િસ>હ છે તે 

સોધવામા ં પણ મદદ કરશ.ે આ સો�ટવરેમા ં 9િત (નર/માદા), નામ, માઇ�ોચીપ નબંર, 

]વનની f4થિત (6તૃ/]વતં), લેgટDટ[lગ ફ[મેલ _વા માપદંડોનો ઉપયોગ કર[ િસ>હોને ડDટા-

બેઝમાથંી wફ^ટર કર[ શકાય છે. આ ઉપરાતં ડDટા-બેઝમા ંરહDલ દરDક િસ>હોનો વટેરનર[ રDકોડ- 

પણ આ સો�ટવરેમા ંરાખી શકાશ.ે તેનો �ઝુર-¢Dlડલી pાwફકલ ઇlટરફDસ ઉપલ¡ધ ડDટા-બેઝને 

સરળતાથી સમજવામા ંમદદ�પ થાય છે. આમ, િસ�બા એિશયાટ[ક લાયન લેlડ4કDમા ંએિશયાઇ 

િસ>હોને Pયfgતગત ર[તે ઓળખવા માટD એક સNમ નોન-ઇlવઝેીવ ઓળખ પ£િત સાબીત થશ ે

_ આ 89િતના સરંNણ અને Pયવ4થાપન તરફના િવિવધ 8યાસોમા ંમદદ કરશ.ે િસ�બાને 

સાસણ-ગીર ખાતે બનાવવામા ંઆવલે ‘ગીર હાઇટDક મોિનટર¥ગ �િુનટ’ ખાતે રાખવામા ંઆવલે 

છે. આમ, !જુરાત સરકાર હDઠળEુ ં!જુરાત વન િવભાગ વ{ૈાિનક Pયવ4થાપન Mારા એિશયાઇ 

િસ>હોના સરંNણના ઉ¨ે©યને 8ાyત કરવા માટD એક પહDલ કરDલ છે. 

મેક ઈન ઈ�lડયાના ભાગ �પ,ે આ સો�ટવરે હ«દરાબાદ f4થત "ટDqલઓલે¡સ" Mારા 

િવકસાવવામા ંઆP�ુ ંછે, _ઓ નવીન તકનીકોના િવકાસ અને ઉપયોગમા ંઅpેસર છે. 

ડો. મોહન રામ	(ભા.વ.સે)	

નાયબ વન સરંNક,		

વlય8ાણી િવભાગ, સાસણ-ગીર, 

ગીર રા0X[ય ઉ¨યાન અને વlય]વ અયાર®ય, !જુરાત, (ભારત). 
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Logo	of	SIMBA	("Software	with	Intelligent	Marking	Based	identification	of	Asiatic	lions)	
	

	
	

Sample	Screen	Shots	of	the	SIMBA	
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