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આ પ્ર�િતની કોઈપણ �પમા ંપકડાશ 
અને વેપાર કરનારને વાઈલ્ડ લાઈફ 
પ્રોટ�કશન એક્ટ હ�ઠળ ત્રણ વષર્ની ક�દ 
અને �િપયા ૨૫૦૦૦/- �ધુીના દંડની 
જોગવાઈ છે. આ સરં�ક્ષત પ્ર�િતઓને 
�વતં અથવા �તૃ, �ણતા-અ�ણતા 
પકડાયેલ હોય તો સી.એમ.એફ.આર.આઈ. 
ના ન�કના ક�ન્દ્રને �ણ કરવાની રહ�શ.ે 
દર�ક વખતે આ પ્ર�િતઓ ફર� �વતં 
દ�રયામા ંછોડવામા ંઆવે તેવા સતત 
પ્રયાસો કરવા જ જોઈએ. 
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- ૯૭ ટકા શાકર્ પ્ર�િતઓ માનવ �તને 
�કુશાન (હાની) ન પહોચાડ� તેવી છેપ તો ચાલો 
આપણે પણ તેને �કુશાન ન પહોચે એ�ુ ંકઈક 
કર�એ.
- તેમને ટક� રહ�વા માટ� આપણી મદદ અને 
સરંક્ષણની જ�ર છે.
- તો, ચાલો આ સ�વને દ�રયામા ંતે�ુ ં
આિધપત્ય �ળવી રાખવામા ંઆપણે મદદ કર�એ.
- યાદ રાખો, તેની વસ્તી�ુ ંસરંક્ષણ કર� 
આપણે એક ફળ�પુ અને ત�ુંરસ્ત દ�રયાઈ 
િનવસનતતં્રની �ળવણી માટ� ફાળો આપી રહ્યા 
છ�એ.

ક��ન્દ્રય દ�રયાઈ મત્સ્યોદ્યોગ સશંોધન સસં્થા 
(સી.એમ.એફ.આર.આઈ.)

ભારતીય �ૃિષ અ�સુધંાન પ�રષદ
પોસ્ટ બોક્ષ નબંર૧૬૦૩, ઉતર અનાર્�ુલમ પોસ્ટ ઓફ�સ

કોચીન – ૬૮૨૦૧૮

વ� ુમા�હતી માટ� સપંકર્ કરો
િનદ�શક શ્રી



Whale shark
Rhincodon typus

Speartooth shark
Glyphis glyphis 

Ganges river shark
Glyphis gangeticus

Pondicherry shark
Carcharhinus hemiodon

 

 

 

Knifetooth sawfish
Anoxypristis cuspidata 

Largetooth sawfish
Pristis microdon

Green sawfish
Pristis zijsron

Giant guitarfish 
Rhynchobatus djiddensis 

Porcupine ray
Urogymnus asperrimus 

Ganges sting ray
Himantura fluviatilis

Sharks have survived mass extinction 
events over several million years 

                                 BUT 

They have not evolved to withstand 
fishing pressure.
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ઘણા મીલીયન વષર્થી િવ�પુ્ત યાદ�મા ંહોવા 
છતા ંટક� રહ� છે. પરં�,ુ
હવ ેતે �ફિશ�ગ (માછ�મારો)�ુ ંવ� ુદબાણ 
સહન ન�હ કર� શક�.

- IUCN �જુબ શાકર્ , દ�રયાઈ નાશપ્રાય: સ�વોમા ં
સૌથી મોખર� છે. 
- એ�ુ ંતારણ છે ક� વિૈ�ક સ્તર� દરરોજ ૧૦૦ 
મીલીયન શાકર્ને પકડવામા ં(મારવામા)ં આવ ેછે. 
- તે તેનો ઉચ્ચ વાિષ�ક �તૃ્�દુર ને સરભર કરવા 
જડપથી પ્રજનન કરવામા ંપણ સક્ષમ નથી.

એક સમાન નાશપ્રાય: જોડ�ઓ

બધી શાકર્ મા ંર�યઝ અને સ્ક�ટ �બુ જ ન�કની 
પ્ર�િતઓ છે � માનવ દખલગીર�થી સ�ર્યેલ 
રહ�ઠાણને �કુશાન ત્યા ંમાછ�માર�ની અવ્યવસ્થાને 
લીધે આ બ�ેની પ્ર�િતઓ પર એક સમાન ર�તે 
વસ્તી ઘટવાનો ભય રહ�લો છે.
ભારત સરકાર ના પયાર્વરણ અને વન મતં્રાલય 
દ્વારા ૧૦ �ટલી શાકર્ , ર�યઝ અને સ્ક�ટ પ્ર�િતઓનો 
વાઈલ્ડ લાઈફ પ્રોટ�કશન એક્ટ, ૧૯૭૨ ��ુગ 
શડે�લુ – ૧ ની યાદ� મા ંસમાવશે કર�લ છે. � 
�જુબ કોઈ પણ �પ મા ંઆ પ્ર�િતઓનો 
માછ�માર�, પકડાશ ક� વપેાર કરવો એ 
ગેરકાયદ�સર છે.

- શાકર્ માછલી દ�રયામા ંરા� છે. � માણસની 
ઉત્પતી પહ�લા થી જ દ�રયા પર રાજ કરતી આવે 
છે. 
- બધી કાસ્થી માછલી (બોની ફ�શ) મા ંશાકર્ 
સૌથી પ્રાચીન માછલી છે. 
- તે સમગ્ર િવ�ના દ�રયામા ં૪,૦૦,૦૦૦,૦૦૦ 
વષર્ કરતા પણ વધાર� સમય થી તરતી જોવા મળે 
છે. 
- માણસની ઉત્પતી ફક્ત ૨૦૦,૦૦૦ વષર્ 
પહ�લા થયેલ છે. 
- શાકર્ ટોચની િશકાર� માછલી છે. �નો 
દ�રયાઈ િનવસનતતં્રની સમ�લુા �ળવવામા ં
મોટો ફાળો છે. 
- િવ�મા ં૫૦૦ થી પણ વ� ુશાકર્ પ્ર�િતઓ 
દ�રયામા ંઅ�સ્તત્વ ધરાવતી હતી. 
- આજની તાર�ખે તેમાથંી ૧૦% પ્ર�િતઓ�ુ ં
જ અ�સ્તત્વ ટકવા પામેલ છે. 

- મોટા ભાગની શાકર્ લા�ં ુઆ�ષુ્ય ધરાવતી 
અને િવશાળ કદ ની હોય છે. 
- તે ધીમી ગિતથી પ�રપક્વ થાય છે તથા ત�ે ુ ં
પ્રજનન ચક્ર પણ ધી�ુ ંછે. 
- મોટાભાગની શાકર્ તેના મહતમ કદના ૫૦ ટકા 
ક� તેથી વ� ુકદ �ટલી થાય ત્યાર� પ�રપક્વ થાય છે. 
- તેની ગભાર્વધી (ગેસ્ટ�સન) �બુ લાબંી લગભગ 
એક વષર્ ક� તેથી વધાર� હોય છે. 
- એક સમયમા ંતે�ુ ંબચ્ચા આપવાનો જન્મદર 
�બુ ઓછો લગભગ ૨ થી ૧૫ �ટલો હોય છે. 
- મગરા (શાકર્) નાશપ્રાય: છે. 
- શાકર્ના ંમીનપક્ષો (પાખં) ની માગંને લીધે 
અિનયિંત્રત વ� ુપકડાશ 
- જથ્થો ફર� પ્રાપ્ય ન થાય ત�ે ુ ંજોખમ 
- ક�ટલીક શાકર્ િવ�પુ્ત પ્ર�િતઓની યાદ�મા ંછે. 
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શાકર્ , ર�યઝ અને સ્ક�ટ પ્ર�િતઓનો વાઈલ્ડ લાઈફ પ્રોટ�કશન એક્ટ, ૧૯૭૨ ��ુગ શડે�લુ – ૧ ની યાદ� મા ંસમાવશે કર�લ છે
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