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डॉ. दत्तात्रय वामन बाळ (जन्म १९०५) पी.एच.डी. (लिव्हरपूि) १९४०, इन्सन्टिटू्यि ऑफ 
सायन्स, म ुंबई या नामवुंत सुंटथेचे सुंचािक म्हणून १९६४ मध्ये लनवृत्त झािे. भारत सरकारच्या सेंट्रि 
इन्सन्टिटू्यि ऑफ लफशरीज एज्य केशन या सुंटथेचे सुंटथापक सुंचािक म्हणून १९६१–६२ मध्ये जबाबदारी 
साुंभाळिी. तत्पूवी १९४४ पासून इन्सन्टिटू्यि ऑफ सायन्स मध्ये प्रालणशास्त्र लवभागाचे प्रम ख व प्राध्यापक. 

 
यूनेटकोच्या सागरीशास्त्र लवषयीच्या आुंतरराष्ट्ट्रीय सल्लागार सलमतीचे सभासद (१९५५ ते १९५८); 

त्या सुंदभात इुंग्िुंड, अमेलरका, जपान, थायिुंड आलद देशाुंत प्रवास. भारत सरकारच्या लशक्षण 
मुंत्राियातीि ताुंलत्रक पलरभाषा सलमतीचे सभासद (१९६५–१९६८). इुंलडयन ॲकॅडमी ऑफ सायन्सेस 
(बुंगिोर) चे फेिो, इुंलडयन सायन्स काँगे्रसच्या हैद्राबाद अलिवशेनातीि प्रालणशास्त्र व मत्टयलवभागाचे 
अध्यक्ष (१९५३-५४). तसेच जैतापूर येथीि एकलवसाव्या अलखि भारतीय मराठी लवज्ञान सुंमेिनाचे अध्यक्ष 
(१९८६). 

 
शुंभराहून अलिक सुंशोिनपर िेख व लनबुंि प्रकालशत केिे. “मरीन लफशरीज ऑफ इुंलडया” हा 

िािा मकॅ–ग्रॉ लहि कुं पनीने प्रलसद्ध केिेिा ग्रुंथ, श्री. के. वीरभद्रराव याुंच्या समवते (१९८४). पलहिी 
स िारीत आवृत्ती १९९१. 
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मनोगत 
 
मराठी लवज्ञान पलरषदेच्या १९८६ मध्ये भरिेल्या अलिवशेनाच्या अध्यक्षपदावर माझी लनवड झािी. 

त्यावळेी अध्यक्षीय भाषण तयार करताना माझ्या असे िक्षात आिे की, मत्टयव्यवसायासुंबुंिी ताुंलत्रक व 
व्यावसालयक मालहती एकलत्रत अशी मराठी भाषेत फारशी उपिब्ि नाही. प ढे १९९० सािी इन्सन्टिटू्यि ऑफ 
सायन्स, म ुंबई येथीि माझा माजी लवद्याथी डॉ. एस्. एि्. शानभाग याुंनी सुंपालदत केिेिे मासेमारी 
व्यवसायासुंबुंिी एक कन्नड भाषेतीि प टतक माझ्या पहाण्यात आिे. तेव्हापासून महाराष्ट्ट्राच्या सागरी 
पट्ट्ट्यातीि मासळीसुंबुंिीचे होतकरू तरूणाुंना लवशषेतः मच्छीमार समाजातीि उद्योजकाुंना उपय क्त 
ठरेि असे एखादे प टतक मराठीत लिहाव े अशी मिा तीव्र इच्छा लनमाण झािी. मासळीसुंबुंिी ताुंलत्रक 
बाबींबाबत सुंशोिन व अध्यापन तसेच लिखाण करण्याचे काम गेिी ५० हून अलिक वष ेमी करीत आहे पण 
ते सवव इुंग्रजी भाषेत. या पार्श्वभमूीवर मराठीमध्ये प्रटत त प टतक लिलहण्यास मी उद्य क्त झािो. 

 
हे प टतक लिलहण्याचा उपक्रम हाती घेण्यास आणखी एक कारण घडिे. अिीकडे ऑगटि १९९१ 

मध्ये “चौफेर” या िोकसते्ततीि श्री. मािवराव गडकरी याुंच्या सदरात त्याुंनी ६० वषांपूवी बडोद्याचे 
महाराज सयाजीराव गायकवाड याुंनी मराठी सालहत्य सुंमेिनाच्या अध्यक्षीय भाषणात केिेल्या काही 
लवचाराुंचा उल्लेख केिा आहे. त्यात सयाजीराव लिलहतात, “मराठीत फार थोडे शास्त्रीय वाङ मय आहे. 
सबुंि तीनश ेमिैाचा सम द्रलकनारा महाराष्ट्ट्राच्या कडेिा असून मच्छीमारीलवषयी ककवा दयावदीपणा सुंबुंिी 
एकही मराठी प टतक नसाव ेहे आश्चयव नव्हे काय?” सयाजीरावाुंनी ही खुंत ६० वषांपूवी व्यक्त केिी होती. 
आजही या पलरन्सटथतीत फारशी स िारणा झािेिी नाही. 

 
महाराष्ट्ट्रात मत्टयव्यवसाय हा लवषय शाळाुंत, महालवद्याियाुंत व इतर शकै्षलणक सुंटथाुंत ऐन्सच्छक 

लवषय म्हणनू स रू झािा आहे. या लवषयाच्या लवद्यार्थ्यांना तसेच त्याुंत रुची असणाऱ्या सववसािारण 
वाचकाुंसही उपय क्त व्हाव ेया हेतूने हे प टतक लिलहिे आहे. 

 
महाराष्ट्ट्राच्या लकनाऱ्यावरीि सागरी मासळीसुंबुंिी शास्त्रश द्ध मालहती देणारे प टतक लिलहताना 

मराठीत अचकू व चपखि असे पालरभालषक शब्द वापरण्यात मिा मोठीच अडचण भासिी. महाराष्ट्ट्र 
राज्याच्या मत्टयव्यवसाय सुंचािनाियातीि श्री. र. ह. जोशी व भारतीय मन्सत्सकी सवेक्षण सुंटथेतीि डॉ. 
लव. श्री. सोमवुंशी याुंनी या बाबतीत आटथापूववक मदत केिी हे नमूद करण्यास मिा आनुंद वाितो. 

 
डॉ. सौ. नुंलदनी देशम ख ह्या माझ्या चाुंगल्या पलरचयाच्या. मराठीत हे प टतक लिलहण्याचा माझा 

उपक्रम त्याुंना समजताच त्याुंनी या कामी मिा सह–िेखक म्हणून मदत केिी. 
 
ह्या प टतकाचा आराखडा तयार करताना व त्याचे लिखाण स रू झाल्यावर त्याचे प्रकाशन कोण 

करणार हा प्रश्न माझ्या प ढे आिा. मराठी लवज्ञान पलरषदेकडे यासुंबुंिी मी लवचारणा केिी असता, 
महाराष्ट्ट्र राज्य सालहत्य आलण सुंटकृती मुंडळाकडून या प टतकासारख्या प्रकाशनाुंसाठी लनिी व साहाय्य 
उपिब्ि होऊ शकेि असे समजिे. म्हणून मी मुंडळाचे अध्यक्ष प्रा. य. लद. फडके याुंना भेििो. त्याुंनी हे 
प टतक सालहत्य आलण सुंटकृती मुंडळाच्या वतीने प्रलसद्ध करण्याचे तात्काळ मान्य केिे. म्हणून प्रा. फडके 
याुंचे व सालहत्य आलण सुंटकृती मुंडळाचे आभार मानाव ेतेवढे थोडेच. 

 



 
 

          

प टतकाच्या कल्पनेपासून ती साकार करण्यापयंत महाराष्ट्ट्र राज्याच्या मत्टयव्यवसाय 
सुंचािनाियाची व सुंचािक श्री. भ.ू प्र. पाुंडे याुंची मिा वळेोवळेी बरीच मदत झािी आहे. त्याुंचेही 
मनःपूववक आभार मानतो. तसेच सदरीि कामास माझे अनेक चहाते व लवद्याथी याुंनी आपण होऊन मिा 
साहाय्य केिे. या सवांचे आभार मानणे औपचालरक ठरेि. परुंत  या सवांच्या सहकायाम ळेच हे लिखाण 
प टतक रूपाने आपल्या समोर येत आहे हे नमूद करण्यास मिा आनुंद वाितो. 
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महाराष्ट्रातील सागरी मत्स्यव्यवसाय–ववकास, इवतहास व वाटचाल 
 
सागरातीि मत्टयसुंपदा ही लनसगाचे मानवािा िाभिेिे वरदान आहे. मानवाच्या चौरस आलण 

पौलिक आहारासाठी या मत्टयसुंपदेचा लवलनयोग करण्याची जबाबदारी समाजावर आहे. वाढत्या 
िोकसुंख्येिा पोिभर अन्न प रलवण्यात लहिा फार महत्त्वाचे टथान आहे. 

 
भारतातल्या नऊ सागरी राज्याुंपैकी महाराष्ट्ट्रािा ७२० लक. मी. िाुंबीचा सम द्रलकनारा व 

१,११,५१२ चौ. लक. मी. लवटताराचा भखूुंडमुंच (काँलिनेंिि शले्फ) िाभिेिा आहे. आपल्या राज्याची 
सागरी मत्टयव्यवसायाची परुंपराही प्राचीन आहे. परुंत  हा व्यवसाय आर्थथकदृष्ट्ट्या कमक वत वगाकडे 
रालहल्याने त्यािा योग्य महत्त्व लमळािे नाही. व्यापारीवगाने या व्यवसायाकडे एक उद्योगिुंदा म्हणनू 
किीच पालहिे नाही व त्यात भाुंडविी ग ुंतवणूक केिी नाही. 

 
भारतात लिलिश राजवि असताना मासेमारीवर शास्त्रीय सुंशोिनास स रुवात झािी. सर फ्रान्सन्सस 

डे या वैद्यकीय के्षत्रातीि शास्त्रज्ञाने भारताच्या लकनाऱ्यावर सापडणाऱ्या माशाुंचा वगववार सलचत्र कोश तयार 
केिा. आजही हा ग्रुंथ याबाबतीत प्रमाणभतू सुंदभवग्रुंथ मानिा जातो. १८९८ मध्ये सर फे्रडलरक लनकल्सन 
या लनवृत्त सनदी अलिकाऱ्याने मद्रास इिाख्यातीि मत्टयव्यवसायावर एक लवटतृत लिप्पणी मद्रास 
सरकारिा सादर केिी. यातून देशातीि पलहल्या मत्टयव्यवसाय लवभागाची टथापना मद्रासिा १९०६ मध्ये 
झािी. बडोदा सुंटथानात श्रीमुंत सयाजीराव महाराज गायकवाड याुंनी सर जेम्स हॉनेि या शास्त्रज्ञािा 
पाचारण केिे व त्याुंनी केिेल्या पाहणीचा पलरणाम म्हणून त्या सुंटथानातही मत्टयव्यवसाय लवभागाचा 
आरुंभ झािा. सर के. जी. ग प्ता याुंच्या अहवािानुंतर बुंगाि प्राुंतात १९१० मध्ये मत्टयव्यवसाय लवभाग 
टथापन झािा. त्याच वषी श्री. डब्ल्यू. एच. ल्यूकस या सनदी अलिकाऱ्याने कसिव्यलतलरक्तच्या म ुंबई 
इिाख्यातीि सागरी मत्टयव्यवसायासुंबिी अभ्यास करून सरकारिा अहवाि सादर केिा. 
महाराष्ट्ट्रातल्या मत्टयव्यवसायाची सरकारदरबारी घेतिी गेिेिी ही पलहिी दखि म्हणता येईि. मासळी 
खारलवण्याची (त्या वळेची) पद्धत समािानकारक असून करम क्त मीठाचा प रवठा मच्छीमार नौकाुंना 
करावा अशी लशफारस या अहवािात होती. मत्टयव्यवसायात वगेाने प्रगती न होण्याचे एक प्रम ख कारण 
म्हणजे मच्छीमार समाजातीि तरुणाुंना व्यापारी जहाजाुंवर व म ुंबईतीि लगरण्याुंमध्ये अलिक आकषवक 
रोजगार लमळतो हे श्री. ल्यकूस याुंनी नमूद केिे. 

 
त्यानुंतर १९३१–३२ मध्ये श्री. एच. िी. सोरिे या आय. सी. एस. अलिकाऱ्याने कसिसकि 

त्यावळेच्या म ुंबई इिाख्याच्या सागरी मत्टयव्यवसायाचा तपशीिवार अभ्यास करून आपिा लवटतृत 
अहवाि म ुंबई सरकारिा १९३२ मध्ये सादर केिा. या अहवािात सागरी मत्टयव्यवसायाच्या लवलवि 
अुंगाुंची, सलवटतर आकडेवारीसह तत्कािीन न्सटथती वणवन केिी आहे. महाराष्ट्ट्रातीि मत्टयव्यवसायाच्या 
अभ्यासकाने हा अहवाि समग्र वाचिाच पालहजे अशा योग्यतेचा हा ग्रुंथ आहे. या अहवािाचे पलरशीिन 
केल्यावर म ुंबई सरकारने उद्योग लवभागाच्या अुंतगवत मत्टयव्यवसाय कक्ष टथापन केिा व डॉ. सा. ब. 
सेिना याुंची मत्टयव्यवसाय अलिकारी म्हणनू १९३४ मध्ये लनय क्ती केिी. हाच मत्टयव्यवसाय कक्ष 
कािाुंतराने १९४५ मध्ये टवतुंत्र मत्टयव्यवसाय लवभाग म्हणून कायवरत झािा. 

 
मत्टयव्यवसाय कक्षाच्या टथापनेपासून सागरी मत्टयव्यवसायाच्या लवलवि अुंगाुंची प्रगती स रू 

झािी. गोड्या पाण्यातीि मत्टयव्यवसायाच्या लवकासाचीही म हूतवमेढ याच काळात रोविी गेिी. सागरी 



 
 

          

के्षत्रात नौकाुंचे याुंलत्रकीकरण हा महत्त्वाचा कायवक्रम देशात सववप्रथम म ुंबई राज्यात हाती घेण्यात आिा. या 
राज्यातल्या मच्छीमारी नौका इुंलजन बसलवण्यास योग्य असल्याम ळे व मच्छीमारही नवीन योजना 
टवीकारण्यास प ढाकार घेणारे असल्याम ळे हा कायवक्रम जोमाने अुंमिात आिा. मच्छीमाराुंची परुंपरागत 
जाळी शवेस ताची असत. त्याुंना वगळ िावण्याची प्रलक्रया करावी िागे व त्या जाळयाुंचा लिकाऊपणाही 
कमी असे. त्या जाळयाुंच्या ऐवजी क्रमशः रासायलनक द्रव्याचे म्हणजे िेलरिीनचे सूत जाळयाुंसाठी 
वापरण्यास मत्टयव्यवसाय लवभागाने मच्छीमाराुंना प्रोत्साहन लदिे. हे सूत परदेशातून आयात कराव ेिागत 
असल्याने त्यावर अन दानही शासनाकडून लमळू िागिे. कािाुंतराने िेलरिीन सूता ऐवजी नायिॉन सूत 
रूढ झािे. हे सूत तयार करण्याचा उद्योगही मच्छीमाराुंच्या वाढत्या गरजा भागलवण्यासाठी देशातच स रू 
झािा. 

 
मत्टयजीवनाची समाजाच्या इतर घिकाुंना ओळख व्हावी, तसेच लजवुंत माशाुंचे व इतर जिचराुंचे 

मनोरम रूप पाहण्यास लमळाव े याकलरता मत्टयाियाची टथापना मत्टयव्यवसाय लवभागाने केिी. 
तारापोरवािा या दानशूर क ि ुंबाच्या वैज्ञालनक दूरदृिीचा पलरणाम म्हणनू त्या क ि ुंबाने म ुंबईत मरीन 
ड्राईव्हवरीि मोक्याची जागा व लशवाय रोख देणगी लदल्याम ळे तारापोरवािा मत्टयािय व तारापोरवािा 
सागरी जीवशास्त्रीय सुंशोिन कें द्राची टथापना १९५१ मध्ये होऊ शकिी. प्रथम मत्टयव्यवसाय लवभागाच्या 
अुंतगवत व नुंतर १९६८ पासून कोंकण कृलष लवद्यापीठाच्या अुंतगवत हे सुंशोिन कें द्र मत्टयजीवनाच्या लवलवि 
अुंगाुंचा अभ्यास व सुंशोिन करून मत्टयशतेीत लवलवि नवीन नवीन तुंते्र लवकलसत करण्यात कायवरत आहे. 

 
मत्टयव्यवसाय लवकास हे पूवी एक उपेलक्षत होते. त्याम ळे टवातुंत्र्योत्तर म ुंबई राज्यािा भरपूर 

िाुंबीचा सम द्रलकनारा लमळूनही प रेशा आर्थथक व प्रशासकीय पाठबळाच्या अभावी लवकासकायास अपेलक्षत 
गती लमळत नव्हती. १९६० मध्ये महाराष्ट्ट्र राज्याच्या टथापनेनुंतर मात्र मत्टयव्यवसायाच्या लवकास 
योजनाुंना अलिकालिक महत्त्व लमळत गेिे. मत्टयोत्पादनात वाढ, तसेच मच्छीमार समाजाची सामालजक व 
आर्थथक उन्नती ही द हेरी उलििे समोर ठेवनू आखिेल्या लवलवि योजनाुंम ळे मत्टयव्यवसायाची व मच्छीमार 
समाजाची क्रमशः पण लनलश्चतपणे प्रगती होत गेिी. १९५१ मध्ये १,२६,००० िन असिेिे सागरी 
मत्टयोत्पादन १९८९–९० मध्ये ४,०२,००० िनाुंपयंत वाढत गेिे. 

 
मच्छीमारीच्या व्यवसायात बाहेरचा हटतके्षप होऊ नये म्हणून मच्छीमार समाजािा सहकारी 

तत्त्वावर सुंघलित करण्याचे व अथवसाहाय्य प्रािान्याने सहकारी के्षत्राुंमाफव त देण्याचे िोरण महाराष्ट्ट्र 
शासनाने ठेवल्याम ळे मच्छीमाराुंच्या सहकारी सुंटथा राज्याच्या लवलवि भागात टथापन झाल्या. १९१३ मध्ये 
टथापन झािेिी रत्नालगरीजवळची किा मच्छीमार सहकारी सुंटथा ही महाराष्ट्ट्रातिीच काय पण सबुंि 
देशातिी आद्य मच्छीमार सहकारी सुंटथा असावी. या सुंटथेची आजही घोडदौड वगेाने स रू आहे. 
मच्छीमार नौकाुंचे याुंलत्रकीकरण ही सवात महत्त्वाची योजना सहकारी के्षत्रामाफव तच राबलवण्यास शासनाने 
१९६७ मध्ये स रुवात केिी. स रुवातीिा या सहकारीकरणास मोठा लवरोि झािा, तरीही कािाुंतराने 
सहकाराचे महत्त्व सवव सुंबुंलिताुंना पिून ही योजना यशटवीरीत्या कायवन्सन्वत होऊ िागिी. 

 
१९४५ मध्ये मत्टयव्यवसाय लवभाग स रू झािा, त्यावळेी महाराष्ट्ट्राच्या लकनारपट्टीवर मासळी 

खारवण्याची २२ आवारे ही मासळी लिकलवण्यासाठी एकमेव पायाभतू स लविा होती. आता मासळी खारवणे 
ही पद्धत कािबाह्य झािी असून मच्छीमारी सहकारी सुंटथा बफव  कारखाने व शीतगृहे, मासळी 



 
 

          

वाहत कीसाठी ट्रक्स, नौका बाुंिणी आवार, लडझेिपुंप वगैरे लवलवि स लविा आपल्या सभासदाुंना देत 
आहेत. 

 
पूवी उल्लखे केिेल्या श्री. सोरिे याुंच्या अहवािात, ट्रॉकिग यशटवी झािे नसल्याम ळे सरकारने 

तो प्रयोग हाती घेऊ नये अशी लशफारस केिी होती. परुंत  पलहिे मत्टयव्यवसाय सुंचािक डॉ. सेिना याुंनी 
सेवालनवृत्तीनुंतर न्यू इुंलडया लफशरीज कुं पनी टथापन करून दोन दोन नौकाुंच्या साहाय्याने ब िट्रॉकिग 
यशटवीरीत्या करून दाखलविे. १९५९–६० मध्ये मत्टयव्यवसाय प्रलशक्षण कें द्राच्या नौकेने रत्नालगरी 
लकनाऱ्यावर ट्रॉकिग प्रायोलगक तत्त्वावर प न्हा स रू केिे. श्री. जॉन्सन या आईसिॅंलडक तज्ज्ञाुंच्या सलक्रय 
साहाय्याने ही ट्रॉकिगची पद्धत अत्युंत यशटवी झािी व कोळुंबीची मासेमारी करण्याचे एक नवीन दािन 
उघडिे गेिे. या ट्रॉकिगच्या प्रात्यलक्षकाुंचा पलरणाम म्हणनू खासगी ट्रॉिर रत्नालगरीिा प्रथम बाुंििी गेिी 
व या ट्रॉिसवची सुंख्या वाढत वाढत आज २,००० च्या घरात जाऊन पोहचिी आहे. या ट्रॉिसव स मारे १४ 
मीिर िाुंबीच्या असून १०० अर्श्शक्तीचे इुंलजन त्यात बसलविेिे असते. त्याच दरम्यान कोळुंबी गोठवनू 
लनयात करण्याचे तुंत्र देशात अन्यत्र वापरिे जाऊ िागल्याम ळे, महाराष्ट्ट्रातदेखीि कोळुंबीवर प्रलक्रया 
करून गोठलवण्याचा नवीन व्यवसाय स रू झािा. परकीय चिन लमळवनू देणारी कोळुंबी हे अत्युंत महत्त्वाचे 
लनयातयोग्य सागरी उत्पादन ठरिे. 

 
महाराष्ट्ट्रात १९८७ च्या गणनेन सार, १३,८९२ मच्छीमारी नौका कायवरत असून त्याुंपैकी ६,४५१ 

नौका युंत्रचलित आहेत. प्रत्यक्ष मच्छीमारी करणारे ५०,३२५ मच्छीमार असून, मासळी स कलवणे व इतर 
प्रलक्रया, वाहतूक, लवक्री इत्यादी पूरक व्यवसायाुंवर आणखी ५७,१३२ िोकाुंची उपजीलवका चािते. गेल्या 
पाच वषांत महाराष्ट्ट्रातीि सागरी मत्टयोत्पादन व या मासळीची ठोक भावाने ककमत खािीि तक्त्यात 
दाखलविी आहे. 

 
वषव    मत्टयोत्पादन 

(िन) 
प्रचलित भावाने ठोक ककमत (कोिी रु.) 

[Ref. Department of fisheries, Maharashtra 
State, 1990. Fishing Season Report 1989-90.] 
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महाराष्ट्ट्राच्या लकनाऱ्यावर सध्या ४० वाव खोिीपयंतच्या के्षत्रात मासेमारी चािते. परुंत  २०० 

सागरी मिैापयंतच्या सुंरलक्षत आर्थथक के्षत्रात (Exclusive Economic Zone) मासेमारीचे सुंपूणव हक्क 
भारताकडे असूनही, देशातल्या पलश्चम लकनाऱ्यावर खोि सम द्रातीि मासेमारी अद्याप स रू होऊ शकिेिी 
नाही. मत्टयव्यवसायाच्या लवकासात खोि सम द्रातीि मासेमारी, नौकेवरच मासळीवरीि प्रलक्रया, सध्या 
आर्थथकदृष्ट्ट्या महत्त्वाच्या नसिेल्या जातीपासून मूल्यवान उपपदाथव तयार करून त्याुंना बाजारपेठ 
लमळलवणे ही आव्हाने भावी काळासाठी आहेत. खोि सम द्रात मासेमारी करणारी जहाजे वापरण्यासाठी 
लकनाऱ्यािगत खोि पाणी असिेिे मच्छीमारी बुंदर आज अन्सटतत्वात नाही. रायगड लजल्ह्यात आगरदाुंडा 
येथे असे टवयुंपूणव बुंदर बाुंिण्याची योजना सध्या लवचारािीन आहे. 

 



 
 

          

राज्य पातळीवर कृलष लशक्षण व सुंशोिनासाठी असिेल्या चार कृषी लवद्यापीठाुंपैकी कोंकण कृलष 
लवद्यापीठात मत्टयशास्त्र लवद्याशाखा अन्सटतत्वात आहे. लतच्या अुंतगवत रत्नालगरी व म ुंबई येथीि सागरी 
जीवशास्त्रीय सुंशोिन कें दे्र तसेच रत्नालगरी येथे बी. एफ. एस. सी. हा तीन वषांचा पदवी अभ्यासक्रम 
लशकलवणारे मत्टय महालवद्यािय आहे. पुंजाबराव कृलष लवद्यापीठात अकोिा येथे गोड्या पाण्यातीि 
मत्टयव्यवसायलवषयक सुंशोिन करण्यासाठी एक लवभाग अन्सटतत्वात आहे. 

 
कें द्रीय टतरावर मत्टयव्यवसाय लशक्षण, सुंशोिन व प्रसार कायासाठी कें द्रीय मत्टयलशक्षण सुंटथा, 

वसेाव े (म ुंबई) येथे असून लतिा लवद्यापीठाचा दजा आहे. कोची (केरळ) येथीि कें द्रीय सागरी 
मत्टयव्यवसाय सुंशोिन सुंटथा व कें द्रीय मत्टयव्यवसाय तुंत्रशास्त्र सुंटथा या सुंटथाुंची प्रादेलशक सुंशोिन कें दे्र 
म ुंबईिा आहेत. पलश्चम लकनाऱ्यािा उत्तर भागात आढळणाऱ्या सागरी जीवसृिीचे सुंशोिन पलहिे कें द्र 
करते तर मासळीचे स रक्षण, प्रलक्रया, जाळी व नौका याुंवर सुंशोिन द सरे कें द्र करते. वर उल्लेलखिेल्या 
लतन्ही सुंटथा भारतीय कृलष अन सुंिान पलरषदेच्या घिक सुंटथा आहेत. 

 
पणजी येथीि राष्ट्ट्रीय सागर लवज्ञान सुंटथेचे प्रादेलशक सुंशोिन कें द्र म ुंबईिा असून सम द्रातीि 

पाण्याचे जीवशास्त्रीय, भौलतक व रासायलनक ग णिमव, सागरी प्रदूषण याुंवर येथे सुंशोिन होते. 
म ुंबईसारख्या प्रम ख औद्योलगक शहरातून सम द्रात साुंडपाण्याद्वारे अनेकलवि रसायने व िाकाऊ पदाथव 
सोडण्यात येतात. याम ळे सम द्रातीि पाण्यावर व जीवसृिीवर कसा लवपरीत पलरणाम होतो व 
मत्टयव्यवसायास लकती िोका लनमाण होतो याचा अभ्यास सद्यन्सटथतीत अत्युंत महत्त्वपूणव असून हे कायव 
सागर लवज्ञान सुंटथेकडून केिे जाते. 

 
भारतीय मत्टयकीय सवेक्षण सुंटथा ही म ुंबईतीि एक महत्त्वाची व दीघवकाळापासून अन्सटतत्वात 

असिेिी सुंटथा आहे. १९४६ मध्ये टथापन झािेल्या या सुंटथेचे म ख्यािय म ुंबईिा असून देशात अन्यत्र 
सात लवभागीय कें दे्र आहेत. महाराष्ट्ट्र व ग जरात लकनाऱ्यािगतच्या खोि सम द्रातीि मत्टयसुंपदेचे शास्त्रीय 
सवेक्षण करून त्याचे लनष्ट्कषव ही सुंटथा प्रलसद्ध करते. 

 
१९७७ मध्ये पोिुंड देशाकडून खोि सम द्रात मासेमारी करणारे “म रेना” हे जहाज लमळवनू या 

जहाजाच्या मदतीने भारताच्या पलश्चम लकनारपट्टीच्या उत्तर भागात ५५ ते ३६० मीिर खोिीपयंतच्या के्षत्रात 
मासेमारीचे सवेक्षण या सुंटथेने केिे. त्यावरून असे आढळून आिे की, खोि सम द्रात व्यापारीदृष्ट्ट्या 
महत्त्वाच्या मासळीच्या जातींचा अभाव असून मासे लमळण्याचे प्रमाणही ५५ ते ९० मीिर खोिीच्या के्षत्रात 
दर ताशी १४० लकिो, ९१ ते १२५ मी. के्षत्रात ६८ लकिो व १२६ ते ३५० मी. के्षत्रात दर ताशी २७ लकिो असे 
घित जाते. 

 
कोळुंबी व इतर मासळीवर प्रलक्रया करून ती लनयात केल्याने मूल्यवान लवदेशी चिन लमळते. या 

लनयातीिा प्रोत्साहन देऊन लवकास करण्यासाठी सागरी उत्पादन लनयात लवकास प्रालिकरण ही सुंटथा 
कोची (केरळ) येथे असून त्याुंचे प्रादेलशक कायािय म ुंबई येथे आहे. तसेच कोळुंबी शतेीस प्रोत्साहन 
देण्यासाठी लवभागीय कायािय अलिबाग येथे आहे. 

 
गेल्या चार वषांत भारतातून सागरी पदाथांची झािेिी लनयात व त्याुंपकैी महाराष्ट्ट्राचा वािा याुंची 

त िनात्मक मालहती खािीि तक्त्यात लदिी आहे. 
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राज्य व कें द्र पातळीवरीि या लवलवि सुंटथा मत्टयव्यवसायाच्या लवलवि के्षत्राुंत प्रसार व लवकास 

कायव, लशक्षण, सुंशोिन करीत असून या के्षत्रात वळेोवळेी उद भवणाऱ्या समटयाुंवर उकि करण्यात 
प ढाकार घेतात. या सवांचे सुंय क्त प्रयत्न मत्टयव्यवसायाच्या प्रगतीस उपकारक ठरतीि. 
  



 
 

          

माशाांचे अन्नातील ्थान 
 
जागलतक िोकसुंख्या वाढीचे प्रमाण लवचारात घेतल्यास पौलिक अन्नाचा त िवडा होणे टवाभालवकच 

आहे. आर्थथक लवकासापेक्षा िोकसुंख्या झपाट्याने वाढत असल्याम ळे प्रलथनय क्त पदाथव बऱ्याचशा िोकाुंना 
लमळणे कठीण झािे आहे. याचा पलरणाम म्हणजे क पोषण आलण लनरलनराळया आजाराुंना आमुंत्रण, 
िोकसुंख्येच्या लवटफोिाम ळे उपिब्ि असिेिी सािनसाम ग्री, अथात् शतेीसाठी जागा, ग राुंना क रण 
(चरण्याची जागा) कमी पडू िागिे आहे. त्याम ळे टवटत दरात भरपूर प्रलथने देणाऱ्या माशाुंकडे सवांचे िक्ष 
विेिे गेिे असून माशािा पौलिक अन्न म्हणून महत्त्वाचे टथान प्राप्त झािे आहे. ताजा मासा ककवा 
माशाुंपासून बनलविेल्या वगेवगेळया उपपदाथांना देखीि आहारात, औषिी, व्यापारी आलण 
औद्योलगकदृष्ट्ट्या फार महत्त्व आिे आहे. 

 
ज्या लठकाणी माशाुंचे लवशषे उत्पादन होत नाही त्या लठकाणी, ककवा गरज िागेि तेव्हा वगेवगेळया 

प्रलक्रयाुंनी बनलविेिे मासे आलण अन्य उपय क्त पदाथव आज उपिब्ि आहेत. लनयात करून परकीय चिन 
लमळलवण्याच्या दृिीने माशािा महत्त्वाचे टथान प्राप्त झािे आहे. एकेकाळी कोळुंबी आलण इतर मत्टयपदाथव 
लनयात करण्यात भारताचा प्रथम क्रमाुंक होता. १९९१–९२ मध्ये मत्टयपदाथांच्या लनयातीपासून स मारे 
१३७५ [सुंदभव.— Business Times, June 29, 1992.] कोिी रुपये भारतािा परकीय चिन लमळािे. 

 
माशामध्ये स मारे ७०% ते ८०% पाण्याचा भाग असून १८% ते २५% प्रलथने, ०·१% ते २२% 

न्सटनग्िपदाथव आलण ०·८% ते २·०% क्षार व खलनजपदाथव असतात. हे प्रमाण ऋत मानाप्रमाणे, माशाची 
जात, किग, भौगोलिक टथान आलण शारीलरक न्सटथतीन सार सतत बदित असते. 

 
माशाुंच्या तेिामध्ये “अ” आलण “ड” जीवनसत्व भरपूर प्रमाणात लमळत असल्याम ळे या 

जीवनसत्वाुंचे प्रमाण कमी असणाऱ्या रोग्याुंमध्ये अगर िहान म िाुंमध्ये त्याुंची उणीव भरून काढण्यासाठी 
तसेच तेिाचे श द्धीकरण केल्यानुंतर खाद्यतेि म्हणनूस द्धा ते वापरिे जाते. द्रव्याच्या व कॅप्स िच्या 
टवरूपात शाकव  लिव्हर ऑईि उपिब्ि आहे. 

 
माशाुंच्या चरबीत पॉिी अन सचॅ्य रेिेड फॅिी ॲलसडचे (Poly unsaturated fatty acids) प्रमाण 

जाटत असल्याम ळे रक्तवालहन्याुंतीि कोिेटिेरॉिचे प्रमाण वाढत नाही, लशवाय रक्तदाबही कमी होतो. 
लनयमीत मत्टयाहार घेणाऱ्या िोकाुंमध्ये हृदयलवकाराचा झिका येण्याचे प्रमाण कमी असते असे शास्त्रज्ञाुंचे 
मत आहे. 

 
अत्यावश्यक असिेिी सववच्या सवव (दहा) ॲलमनोआम्िे माशाुंमध्ये असतात, परुंत  प्रत्येक 

प्रकारच्या कडिान्याुंमध्ये सवव अत्यावश्यक ॲलमनोआम्िे नसतात. मानवाच्या वाढीस अत्युंत आवश्यक 
असिेिी िायलसन व लमलथओलनन ही दोन ॲलमनोआम्िे िान्याुंतीि प्रलथनाुंपेक्षाही लवप ि प्रमाणात 
मत्टयप्रलथनाुंत लमळतात. दूि, अुंडी व माुंस याुंच्यापासून लमळणाऱ्या प्रलथनाुंशी त िना करता येतीि अशी 
शरीरास पोषक आलण उत्तम दजाची प्रलथने मत्टयसेवनाने लमळतात. त्याुंच्यात ॲलमनोआम्िाुंचे लवलशि 
सुंत िन असून ते मन ष्ट्याच्या वाढीस योग्य असते. मत्टयप्रलथने पचनास हिकी असून त्याुंची पचनशक्ती 
९०% हून अलिक असते. 

 



 
 

          

इतर खाद्याुंपेक्षा, मत्टयचूणव, मत्टयलपठाचा आहारात उपयोग केल्याने शरीराची अलिक चाुंगिी 
वाढ झाल्याचे बऱ्याच शास्त्रज्ञाुंचे मत आहे. कारण मत्टयलपठातीि प्रलथनाुंत वाढीस उपय क्त असे काही 
अज्ञात घिक असतात. तसेच त्या प्रलथनाुंत ब-१, ब-२, ब-६ व ब-१२ इत्यादी जीवनसत्व ेप रेशा प्रमाणात 
असतात. 

 
लफश प्रोिीन कॉन्सन्ट्रेिचा उपयोग मानवाच्या लनत्याच्या जेवणात लवलवि प्रकारे केिा जातो. उदा. 
चपाती, प री, पाव, डाळ, सार, भाज्या, पापड, चकिी, शवे, भजी, लबटकीि वगैरे खाद्यपदाथात 
लफश प्रोिीन कॉन्सन्ट्रिे काही प्रमाणात लमसळवतात. यामध्ये स मारे ७५ ते ८५% प्रलथनाुंचा वािा 
असतो. 
 
माशाुंच्या पराुंचा उपयोग सार बनलवण्यासाठी केिा जातो (लवशषेतः म शी, पाकि वगैरे). 
 
माशाुंच्या वाताशयाुंपासून आयकसग्िास बनलवतात. त्याचा उपयोग बीअर, वाईनच्या 
लनमविीकरणात होतो. 
 
माशाुंपासून वफेसव, चिणी, केक, कोकशबीर, लफश बॉल्स, लफश सूप पावडर, मासळीची आमिी–

रटसा, सार्थडन कफगसव, मासळीचा िगदा, मासळी भरिेिा पाव, िोणची वगैरे खाद्य पदाथव बनलवतात. 
 
                                        ,       ,        ,          ,     , 
    ,        ,    ,                                 ,     ,       ,        
                                         . 
 
दाताुंच्या आलण हाडाुंच्या मजब तीसाठी आवश्यक असे कॅन्सल्शयम, फॉटफरस, फ्िोलरन हे 

खलनजपदाथव माशाुंमध्ये अलिक प्रमाणात लमळतात. 
 
सागरी माशात आयोलडनचे प्रमाण थोडे जाटत असते. त्याम ळे याुंचा आहारात उपयोग केल्याने 
आयोलडनच्या कमतरतेम ळे होणारा गॉयिर आजार न होण्यास ककवा पूणवपणे बरा होण्यास मदत 
होते. 

  



 
 

          

माशाांचे वगीकरण 
 
जगात माशाुंच्या अुंदाजे २१,००० जाती असून त्याुंपैकी १,६०० भारतात आढळतात असे तज्ज्ञाुंचे 

मत आहे. त्यातीि अुंदाजे ६०० जाती महाराष्ट्ट्रात असून ४१५ खाऱ्या पाण्यात आलण उरिेल्या गोड्या 
पाण्यात सापडतात. या सवांचे वगीकरण करणे हा एक टवतुंत्र लवषय होईि व तो या प टतकाच्या 
कके्षबाहेरचा आहे. ते लवटतृतपणे अन्य सुंदभव ग्रुंथाुंमध्ये उपिब्ि आहे. म्हणून येथे उपय क्त होईि एवढेच 
वगीकरण सुंलक्षप्त तक्त्यासह थोडक्यात लदिे आहे. 

 
माशाुंचे वगीकरण करताना त्याुंच्या शरीराचा आकार, पराुंची सुंख्या, त्याुंचा आकार आलण त्यातीि 

परशिाकाुंची (Fin rays) सुंख्या, खवल्याुंची रचना आलण आकार, पार्श्वरेखेवरीि (िॅिरि िाईन) 
खवल्याुंची सुंख्या, डोळयाुंचा आकार व ठेवण, शरीराच्या लनरलनराळया अवयवाुंचे एकूण िाुंबीशी प्रमाण, 
नाकप ड्याुंची ठेवण इत्यालद बाह्याुंगाुंचा तसेच शरीरातीि महत्त्वाच्या अवयवाुंचा (उदाहरणाथव तोंडातीि, 
लजभेवरीि व िाळूवरीि दात, कल्ल्याुंवरीि दाते, वाताशय, यकृताचा आकार वगैरे) उपयोग केिा जातो. 

 
मत्टय (Pisces) हा महावगव म ख्यतः खािीि तीन वगांमध्ये लवभागिेिा आहे:– 
 
(१) गोिम खी (Cyclostomata) (२) कान्सटथमत्टय (Chondrichthyes) (३) अन्सटथमत्टय 

(Osteichthyes). 
 
(१) गोिम खी (सायक्िोटिोमिॅा).— सायक्िोटिोमिॅाचा जरी मासे म्हणून उल्लेख केिेिा 

असिा तरी ते खरे मासे नाहीत. ते जबडारलहत असून खऱ्या माशाुंपेक्षा फारच वगेळे असतात. त्याुंच्या 
तोंडाच्या आकारावरून त्याुंना ‘गोिम खी’ मासे असेही म्हणता येईि. कायवक्षम जबडे नसिेिे ते चूषीम खी 
प्राणी होत. त्याुंची जीभ कािेरी असते. ते उत्क्राुंतीच्या तळाच्या िप्प्यातिे असून आद्य के्रलनएिस्  
(Craniates) म्हणून ओळखिे जातात. 

 
त्याुंचे शरीर िाुंबि, दुंडाकृती असून कातडी वाम माशाुंसारखी मृदू, ब ळब ळीत व खविेरलहत 

असते. लपशवीच्या आकाराुंचे कल्ले ही त्याुंची र्श्सनेंलद्रये असून शरीरावर उघडणारी त्याुंची अनेक रुंधे्र 
असतात. त्याुंचा साुंगाडा काटथींचा बनिेिा असून पृष्ठरज्ज ूअखुंलडत असतो. नाकप डी एकच असून ती 
डोक्याच्या मध्यभागी असते. याुंच्यामध्ये पराुंच्या जोड्या नसतात आलण अवटकरही असत नाही. 

 
सायक्िोटिोमिॅा दोन गिात लवभागिेिे असतात:– 
 
(अ) पेट्रोमायझाँलशया (Petromyzontia). उदा. पेट्रोमायझॉन Petromyzon (Lamprey) 
 
(ब) लमन्सक्झनॉयलडआ (Myxinoidea). उदा. लमन्सक्झन Myxine (Hag–fishes). 
 
२. कान्सटथमत्टय.— काँलड्रन्सक्थस (Chondrichthyes) ही सुंज्ञा कान्सटथय क्त मासे दशवलवण्यासाठी 

वापरतात. त्याुंचे आतीि साुंगाडे काटथीचे बनिेिे असून शरीरावर पलट्टकाभ शल्क (Placoid Scales) 
ककवा त्वचादुंलतका ( dermal denticles) असतात. त्याुंचा पृष्ठरज्ज ूमण्याुंच्या माळेप्रमाणे लदसतो. मोठ्या प्रौढ 



 
 

          

माशाुंमध्ये स द्धा सुंपूणव साुंगाडा आलण मणके फक्त काटथीचेच बनिेिे असतात. कविी उभयलनिुं लबत 
(amphistylic) ककवा कुं लठकालनिुं लबत (hyostylic) असते. तोंडामध्ये दोन जबडे, डोक्याच्या प ढच्या 
भागावर नाकप ड्याुंची जोडी आलण पाठीमागे पराची जोडी असते. 

 
काँलड्रन्सक्थस खािीि दोन उपवगांमध्ये लवभागिेिे असतात. 
 
(१)             (Elasmobranchii)     (२)             (Holocephali) 
 
(१)          /        (           ) — हा सागरी माशाुंचा मोठा गि आहे. यात लवशषेतः 

म शी, पाकि सारखे मासे येतात. याुंच्यामध्ये कल्ल्याुंच्या ५-७ जोड्या असून प्रत्येक कल्ल्याचे टवतुंत्र रुंध्र 
असते. सवव कल्ल्याुंना लमळून एकच अखुंड प्रच्छद लदसून येत नाही. कल्ल्याुंना आतून काटथींचा आिार 
असतो. कल्ल्याुंचा म खाुंच्या प ढे र्श्ासरुंध्र असते. पलट्टकाभ शल्क ककवा त्वचादुंलतका असतात. परुंत  इतर 
माशाुंप्रमाणे मोठे खविे नसतात. नरमाशाुंमध्ये खािच्या बाजूिा अवटकराजवळ (Cloaca) आकिगकाुंची 
जोडी असते, त्याुंचा उपयोग अुंतगवत लनषेचनात होतो. या उपवगातीि बऱ्याच जाती जराय ज 
(Viviparous) म्हणजे थेि लजवुंत लपिाुंना जन्म देणाऱ्या असतात. कान्सटथमत्टय/क चामीन माशाुंच्या 
रक्तामध्ये य लरयाचे आलण ट्रायलमथाईि अमाईन या रासायलनक पदाथांचे प्रमाण जाटत असते. वाताशय 
नसतो. म शीच्या शरीराचे डोके, िड आलण शपेिी असे तीन भाग असून त्याुंचा आकार तक व रुप (spindle–
like) म्हणजे चाती सारखा असतो. उदा. डॉगलफश (Scoliodon sorrakowah). शाकव मध्ये दोन पृष्ठपर, 
दोन अुंसपर, एक श्रोणीपर व एक ग दपर असतो. शपेिीच्या पराचे वरचे व खािचे भाग असमान आकाराचे 
असतात. सवव पर जाड आलण मेदय क्त असतात. शाकव  लवलवि रुंगाचे आढळतात. परुंत  बह िा कपगि ककवा 
िूसर–कपगि रुंगाचे असतात. काहींवर पटे्ट तर काहींवर लठपके असतात. पृर्थ्वीवर अन्सटतत्वात असिेल्या 
सजीवाुंपैकी देवमाशाचा अपवाद वगळता शाकव  हे सवात मोठे प्राणी आहेत. उदा. िायगर शाकव , व्हेि शाकव . 

 
या कान्सटथय क्त माशाुंपैकी आणखी दोन प्रकार म्हणजे िाुंजा (टकेि) व पाकि (रे) हे होत. पाकि 

मासे चपिे थाळीसारखे असून प ढीि पर शरीरािा जोडिेिे असतात. िाुंजा माशाचा आकार, म शी आलण 
पाकि याुंच्यामििा असून दोन्ही बाजूुंनी चपिा असतो. 

 
म शी मासे सम द्रात कोणत्याही खोिीवर टवतुंत्रपणे सुंचार करतात. परुंत  िाुंजा व पाकि म ख्यतः 

सम द्रतळाशी वाटतव्य करतात. 
 
(२)             (Holocephali)—        (Chimaera) मासे होिोसेफॅिाय या गिाचे 

प्रलतलनिी होत. या गिात फार थोड्या प्रजाती असून उरिेल्या प्रजाती नामशषे झाल्या. सध्या ज्या थोड्या 
प्रजाती लिकून आहेत त्या य रोप, जपान, ऑटट्रलेिया, उत्तर अमेलरका, दलक्षण आलफ्रका याुंच्यािगतच्या 
सम द्रात सापडतात. 

 
(३)          (Osteichthyes).— या वगात पलरपूणव तोंड असिेिे मासे येतात. अन्सटथय क्त 

मणका असणे हे याुंचे महत्त्वाचे िक्षण होय. यालशवाय इतर उच्च पृष्ठवुंशीय प्राण्याुंप्रमाणे तोंडात दोन जबडे 
असतात. कविी उभयलनिुं लबत (amphistylic) ककवा कुं लठकालनिुं लबत (hyostylic) असून ती कल्ला–
चापिा (gill arch) जोडिेिी नसते. नेहमी कल्ल्याुंना आच्छादणारे प्रच्छद असते आलण याुंच्यामध्ये फक्त 



 
 

          

एकच क्िोम–लछद्र बाहेरून असते. नाकप ड्याुंची जोडी असते. शरीरावर सायक्िॉइड (Cycloid) ककवा 
लिनॉइड (Ctenoid) खविे असतात. अवटकर असत नाही. मि आलण मतू्र लवसजवनासाठी वगेवगेळी लछदे्र 
असतात. आकिगक असत नाहीत. बह तेक अन्सटथय क्त माशाुंत वाताशय असतो. 

 
अन्सटथमत्टय दोन उपवगात लवभागिेिे आहेत. 
 
(१) ॲक्टीनोपे्टवरजी (Actinopterygii)— अरपरय क्त (Ray–finned) मासे. 
 
(२) साकोपे्टवरजी (Sarcopterygii)— खुंलडतपर (Lobe–finned) आलण फ फ्फ स मासे (Lung–

fish). 
 
(१) ॲक्िीनोपे्टलरजी माशाुंमध्ये पर पातळ असून त्याुंच्यात आिारासाठी परअर असतात. 

त्याुंच्यामध्ये बाहेरच्या बाजूस उघडणारी र्श्सन रुंधे्र असतात. ॲक्िीनोपे्टलरजी तीन गिाुंमध्ये लवभागिेिे 
आहेत. 

 
(अ) कॉन्ड्रो्टाय (Chondrostei)— समचत भ वजी (rhombic) खविे, कविी कुं लठका लनिुं लबत 

(hyostylic), डोळे मोठे आलण शपेिीच्या पराचे दोन भाग असमान असतात. आतीि साुंगाडा अुंशतः 
कान्सटथय क्त असतो. र्श्ासरुंध्र असते. फ प्फ साचे वाताशयात रूपाुंतर झािेिे नसते. उदा. टिजवन 
(Acipenser). 

 
(आ) होलो्टाय (Holostei).— आतीि साुंगाडा अुंशतः कान्सटथय क्त असतो. डोळे मोठे आलण 

शपेिीच्या पराचे दोन भाग काहीसे असमान असतात. र्श्ासरुंध्र असत नाही. कविी कुं लठकालनिुं लबत 
(hyostylic) असून श्रोलणपर नेहमी मागच्या बाजूजवळ असतात. फ फ्फ साचे रूपाुंतर वाताशयात झािेिे 
असते. समचत भ वजी (rhombic) खविे असतात. उदा. िेपीडोटिीअस Lepidosteus (garpike), अलमआ 
Amia (bowfin). 

 
टेवलओ्टाय (Teleostei).— ही माशाुंच्या उत्क्राुंतीची शवेिची पायरी होय. त्याुंचा आतीि 

साुंगाडा पूणवपणे हाडाुंचा बनिेिा असतो. र्श्ासरुंध्र असत नाही. डोळे मोठे आलण कविी कुं लठकालनिुं लबत 
(hyostylic) असते. खविे गोि आलण पातळ असतात. श्रोलणपर थोडे प ढे सरकिेिे असतात. वाताशय 
असतो. उदा. बाुंगडा, कशगाळा, पापिेि, स रमई, वाम वगैरे. 

 



 
 

          

 
          

    (     )–       (Chordata) 
 



 
 

          

(२) साकोपे्टवरजी (Sarcopterygii).— हा ॲन्सक्िनोपे्टलरजीपेक्षा फार िहान उपवगव असून यात पर 
जाड टनाय मय असतात. माशाुंवर खविे असून ते मजबतू परअराुंनी (Fin rays) आिारिेिे असतात. िुंग 
लफशसे (Lung–fishes) मध्ये नाकप डी बाह्य तर खुंलडतपर (Lobe finned) माशाुंमध्ये ती आत असते. 

 
साकोपे्टलरजी दोन गिाुंमध्ये लवभागिेिा असतो. 
 
(अ) क्रॉसोपे्टवरजी (Crossopterygii).— खुंलडतपर (Lobe–finned) मासे, हे अलतप्राचीन 

अन्सटथमत्टय होत. याुंचे लवशषे िक्षण म्हणजे य न्सग्मत परखुंड (paired finlobes) खवल्याुंनी आच्छादिेिे 
असतात. नाकप ड्या आत उघडणाऱ्या असून कायवक्षम फ फ्फ स असते. खवल्याुंवर कॉन्सटमन (cosmine) चा 
जाड थर असतो. 

 
या वगातीि िॅलिमेलरया हे नामशषे मानिे गेिेिे मासे दलक्षण आलफ्रकेतीि सम द्रात लजवुंत 

न्सटथतीत सापडिे आहेत. 
 
(ब) विप्नॉय (Dipnoi).— फ फ्फ सय क्त मासे (Lung–fishes). 
 
अन्सटथय क्त माशाुंशी याुंचा फार जवळचा सुंबुंि आहे. र्श्सन फ फ्फ साद्वारे आलण कल्ल्याुंमाफव त स द्धा 

होते. र्श्ासरुंध्र असत नाही. नाकप ड्या म टकिाच्या (snout) खािच्या बाजूस असतात. य न्सग्मतपर 
जवळजवळ पूणवपणे खुंलडत (acutely lobate) असून सायक्िॉईड (Cycloid) खवल्याुंनी आच्छादिेिे 
असतात. उदा. लनओलसरॅिोडस (Neoceratodus) प्रोिोपे्टरस (Protopterus), िेलपडोसायरन 
(Lepidosiren) आलण लडपे्टरस (Dipterus) हे मासे भारतीय लकनाऱ्यावर आढळत नाहीत. 
  



 
 

          

माशाांची शरीररचना 
 
मासे पृष्ठवुंशीय (पाठीचा कणा असिेिे) प्राणी आहेत. त्याुंचे प्रम ख वैलशष्ट्ट्य म्हणजे ते कल्ल्याुंच्या 

सहाय्याने र्श्सन करतात. माशाुंचे शरीर लनम ळते असून ते पाण्यात पराुंच्या सहाय्याने हािचाि करतात. 
बऱ्याचशा माशाुंच्या अुंगावर खविे असतात. परुंत  स रमई, कशगाळा, वाम याुंच्या शरीरावर खविे नसतात. 
बह तेक माशाुंचे शरीर ब ळब ळीत असिे तरी म शीसारख्या माशाुंचे अुंग खरखरीत, कें डसारख्या माशाुंचे अुंग 
कािेरी तर घोडामाशाचे अुंग खडबडीत असते. 

 
 
 . १. 

               
 
माशाुंचे म ख्यतः दोन प्रकार आहेत: 
 
(१) कान्सटथय क्त (कूचा असणारे) मासे–म शी, पाकि, िाुंजा, इ. 
 
(२) अन्सटथय क्त (हाडे असणारे) मासे–बाुंगडा, पापिेि, स रमई वगैरे. 
 
शाकव  ककवा म शीसारख्या माशाुंचे आतीि साुंगाडे हे मऊ हाडाुंचे (कान्सटथचे) बनिेिे असतात. ही 

हाडे अुंशतः कॅन्सल्शयमय क्त असतात. पण ती खरी हाडे नसतात. शरीरावर खविे (Placoidscales) 
असतात. डोक्यामागे दोन्ही बाजूुंवर पाच उभ्या लचरा असतात. लचराुंच्या आत िािसर भाग असून त्यात 
रक्तवालहन्या असतात. हे िािसर भाग म्हणजेच या माशाुंचे कल्ले होत. कल्ल्याुंवर आवरण नसते. 
र्श्ासोच्छवासाच्यावळेी तोंडाऐवजी डोळयाच्या मागे असिेल्या छोट्याशा लछद्रावािे ते पाणी आत घेतात 
आलण उच्छवासाच्या वळेी उभ्या लचराुंद्वारे पाणी बाहेर सोडतात. म टकिाच्या प्रत्येक बाजूवर एक नाकप डी 
असते. शपेिीचा पर असुंलभत असून त्याचा वरचा भाग खािच्या भागापेक्षा मोठा असतो. श्रोलणपराजवळ 
ग दद्वार असते. नरािा आकिगक असून त्याुंचा उपयोग नरमादीच्या लमिनाच्या वळेी होतो. बरेच 
कान्सटथय क्त मासे जीवीप्रजक असतात तर काही अुंडप्रजक असतात. मादीच्या गभाशयात लपल्लाुंची वाढ होत 
असते. लपल्ले पूणव वाढल्यावर मादी एकावळेी आठ-दहा लपल्लाुंना जन्म देते. ही लपल्ले आकार वगळता ह बेह ब 
मोठ्या माशाप्रमाणेच लदसतात. शाकव  मासे सािारणपणे अध्या मीिरपासून १५ मीिरपयंत मोठे वाढतात. 

 



 
 

          

हाडे असणाऱ्या बह तेक माशाुंचे शरीर िाुंबि असते. डोके लनम ळते असून बाजू सािारण चपट्या 
असतात. शपेिी बह िा द भुंगिेिी असते. या माशाुंच्या शरीराचे डोके, िड व शपेिी असे तीन भाग असून 
िड म्हणजेच शरीराचा मििा फ गीर भाग होय. याुंना मान नसल्याम ळे डोके व िड एकवििेिे असतात. 
डोक्याच्या प ढच्या मध्यभागात हाडाच्या कविीत मेंदू असून तेथूनच वगेवगेळया मणक्याुंचा बनिेिा 
पाठीचा कणा प ढे पचृ्छभागापयंत जातो. माशाुंची श्रवणेंलद्रये प्रच्छदाच्या दोन्ही बाजूस वरच्या भागात 
असतात. माशाुंना बाह्यकणव नसतो. म टकि िोकदार असून लनरलनराळया माशाुंत तोंडाची ठेवण वगेवगेळी 
असते. म खाुंचे आकार त्याुंच्या खाद्य सवयीवर अविुंबनू असतात. काहींमध्ये तोंड लतरपे असून जबडे मोठे 
असतात, काहींमध्ये खािच्या बाजूिा तर काहींमध्ये तोंड मध्येच असते. डोक्यावर िकाकणारे दोन 
वािोळे डोळे असतात. पापणी कायमची बुंद असते. त्याम ळे ते डोळयाुंची उघडझाप करू शकत नाहीत. 
पापणी पारदशवक कातड्याची असल्याम ळे लतच्यातून ते पाहू शकतात. डोळयातीि कभगाम ळे तो जे पाहतो 
त्याची प्रलतमा मागीि पडद्यावर उमिते. मानवाच्या डोळयातीि कभगापेक्षा हे फार वगेळे असून गोि असते. 
मन ष्ट्य कभगाच्या आकारात लवलविता आणनू प्रलतमा लमळलवतो. परुंत  माशाुंमध्ये कभग िणक असल्याम ळे फक्त 
ते मागे–प ढे करून मासा प्रलतमा लमळलवतो. डोळयाप ढीि िहानशा दोन लछद्राुंना माशाुंच्या नाकप ड्या 
म्हणतात. त्याुंच्यावािे मासा फक्त वास घेतो, र्श्ासोच्छवास करीत नाही. त्या तोंडात उघडत नाहीत. सववच 
माशाुंना तोंडात आपल्यासारखे दात नसतात. त्याऐवजी जबड्यात खािी व वरच्या बाजूिा िणक उुंचविे 
असतात, त्याुंचा उपयोग दाताुंसारखा केिा जातो. काहींना मागे वळिेिे िोकदार दात असतात. 

 
माशाुंच्या शरीरावर पातळ, कठीण पण थोडेसे िवलचक खविे असतात. काही माशाुंच्या फक्त 

िडावर (सायलप्रलनडी क ि ुंबातीि मासे), काहींच्या फक्त छातीवर (टू्यना लफश) तर काहींच्या सवांगावर 
(मरळ) खविे असतात. शरीराच्या दोन्ही बाजूिा शपेिीपयंत खवल्याुंची एक लवलशि ओळ गेिेिी असते. 
लतच्यामध्ये सूक्ष्म लछदे्र असून त्यात सुंवदेनाक्षम कोमि तुंतू असतात. या तुंत म ळे माशािा पाण्याच्या दाबाचे, 
प्रवाहाचे आलण इतर प्राण्याुंच्या अन्सटतत्वाचे ज्ञान होते. याखेरीज काही माशाुंच्या हन विीवर सुंवदेनाक्षम 
लमशा असतात. (उदा. कशगाळा), त्याुंचा उपयोग चव घेण्यासाठी ककवा वास घेण्यासाठी होतो. 

 
माशाुंची कातडी सुंयोजीऊतीसारख्या पदाथाची बनिेिी असते. लशजलवल्यावर लतचा 

लजिेिीनसारखा गोळा होतो. प्रत्येक माशाचा लवलशि असा रुंग हा त्वचेमिीि छोट्याशा रुंगाच्या 
कोलशकाुंम ळे (वणविवकाुंम ळे) येतो. या वणविवकाुंच्या आक ुं चन प्रसरणाम ळे लनरलनराळया रुंगाच्या छिा 
लदसतात. सभोवतािच्या रुंगाुंसारखे रुंग िारण करून मोठ्या माशाुंपासून ककवा शत्रूपासून सुंरक्षण करणे, 
भक्ष्य लमळलवणे, नर–मादीने परटपराुंना आकर्थषत करणे असे या वणविवकाुंचे महत्वाचे उपयोग आहेत. 

 
माशाुंच्या शरीरावर पर असून पाठीवर किी एक तर किी दोन पर (पृष्ठपक्ष) असतात. खाुंद्याच्या 

भागात प्रत्येक बाजूवर एक अुंसपक्ष, पोिाजवळ श्रोलणपक्ष, अिर बाजूवर शपेिीनजीक ग दपक्ष व शपेिीचा 
पर असे पर असतात. काही माशाुंत पाठीवर शपेिीजवळ कुं िकलवरलहत माुंसि पर असतो. शपेिीचा पर 
सववसािारणपणे द भुंगिेिा असतो आलण त्याच्या हािचािीम ळे मासा हव्या त्या लदशिेा वळू शकतो. 

 
हे मासे कल्ल्याुंच्या सहाय्याने र्श्ासोच्छवास करतात. तोंड व डोळे याुंच्यामागे हे कल्ले असतात. 

कल्ल्याुंवर आवरण (Operculum) असल्याने ते बाहेरून लदसत नाहीत. ते एकावर एक झािरीप्रमाणे 
ठेविेिे असतात. दोन्ही बाजूच्या कल्ल्याुंच्या कप्याुंच्या मध्यभागी शरीराुंतगवत हृदय असते. मासा तोंडाने 
पाणी सतत आत घेत असतो आलण कल्ल्याुंतून बाहेर सोडतो. कल्ल्याुंतून जाताना पाण्यातीि लवरघळिेिा 



 
 

          

प्राणवायू त्याुंतीि रक्तवालहन्या शोषनू घेतात आलण बाहेर जाणाऱ्या पाण्याबरोबर काबवन डाय–ऑक्साईड 
वायू सोडून देतात. 

 
त्वचेखािीि खाण्यायोग्य भाग म्हणजेच टनायू होय. यात छोिे–छोिे त कडे सुंयोजी–ऊतींनी 

एकत्र बाुंििेिे असतात. लजवुंत माशाुंमध्ये टनायू पोहण्याच्या वळेी आक ुं चन आलण प्रसरण पावतात. हे 
पाठीच्या हाडािा प ष्ट्कळ लठकाणी जोडिेिे असल्याम ळे पाणी दाबिे जाऊन शरीराच्या िवलचकपणाम ळे 
मासे प ढे सरकतात. िाखो पेशींनी ककवा तुंतूनी माशाुंचे टनायू बनिेिे असतात. जसजसा मासा मोठा होतो 
तसतसे हे तुंतू जाडीने वाढतात. मोठ्या माशाुंत ते सहज लदसू शकतात. 

 
बऱ्याचशा माशाुंचे माुंस सफेद असते. परुंत  काहींचे ग िाबी/ताुंबडे असते. उदा. समान, स रमई, 

टू्यना. याुंमध्ये चामडीच्या खािी िगेचच एक थर गडद ऊतींचा आढळतो. तो लनरलनराळया माशाुंत 
वगेवगेळया जाडीचा असतो. पाण्याच्या पृष्ठ भागाजवळ सतत पोहणाऱ्या चपळ माशाुंमध्ये गडद माुंसाचे 
प्रमाण जाटत असते. परुंत  सम द्राच्या तळाशी वाटतव्य असणाऱ्या माशाुंमध्ये ते फारच कमी प्रमाणात असते. 
कारण अखुंड पोहणारे मासे या गडद माुंसाचा उपयोग उजेसाठी करतात आलण सफेद माुंस अचानक 
उद भवणाऱ्या ऊजेच्या समटयेसाठी राखून ठेवतात. गडद माुंस सफेद माुंसापेक्षा जाटत चरबीय क्त आलण 
चवदार असते. 

 
उष्ट्ण रक्त असिेल्या प्राण्याुंपेक्षा माशाुंच्या आकाराच्या मानाने माशाुंमध्ये रक्ताचे प्रमाण फारच कमी 

असते. रक्त हे पोषणास उपय क्त असे लनरलनराळे पदाथव, द्रव्य, आतडे ककवा यकृतापासून टनायपूयंत 
पोहोचलवण्याचे एक माध्यम आहे. माशाुंमध्ये कमी रक्तवालहन्या असल्याम ळे काही ऊजाद्रव्ये प ढे प्रत्येक 
टवतुंत्र टनायतूुंतूपयंत पोहोचलवण्याचे काम एक लवलशि द्रव करतो, त्यािा िलसका (Lymph) असे 
म्हणतात. िलसका म्हणजेच रुंगहीन रक्त होय. िलसका ऊजा लनमाण करण्यासाठी शकव रा आलण प्रलथने 
तयार करण्यासाठी ॲलमनो आम्िाुंचा प रवठा करते, तसेच िाकाऊ पदाथव रक्तवालहन्याुंपयंत पोहोचलवण्याचे 
कामही करते. 

 
माशाुंच्या पचनसुंटथेची स रूवात तोंडापासून होते. तो अन्नाचे चववण करीत नाही, परुंत  ते 

चावल्यालशवाय लगळतो. काही माशाुंना जबड्यातीि दाताुंलशवाय गळयामध्येही दात असतात. त्याुंचा 
उपयोग अन्नाचे िहानिहान त कडे करण्यासाठी केिा जातो. पण माणसासारखे चववण केिे जात नाही. 
अन्न सरळ जठरामध्ये ढकििे जाते. जठर बऱ्याचदा इुंग्रजी “य”ू आकाराचे असते आलण ते लवर्श्ास न 
ठेवण्याजोग्या आकाराएवढे फ गू शकते. काही अन्सटथय क्त माशाुंमध्ये जठरच नसते आलण याुंच्यामध्ये 
तोंडातून सरळ आतड्याुंत जाते. िडाच्या आतीि पोकळीत जठर, आतडे, पचनसुंटथेचे भाग, हृदय, यकृत 
प्िीहा, मूत्रकपड, जननग्रुंथी इत्यादी महत्वाचे अवयव असतात. 
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जेव्हा अन्न भरपूर प्रमाणात उपिब्ि असते त्यावळेी मासा पोि फ गेपयंत खातो. पण ज्यावळेी 

अन्नाचा त िवडा असतो त्यावळेी तो उपासमारी सोसू शकतो. मासा बरेच लदवस ककवा मलहनेस द्धा उपाशी 
राहू शकतो. काही वळेा अन्नाच्या कमतरतेम ळे तर काही वळेा उत्तर ध्र वाजवळच्या मोठ्या िाुंब रात्रीत अन्न 
शोिू न शकल्याम ळे. काही मासे अुंडी घािण्याच्या स मारास उपाशी राहतात तर काही टवतःच्या 
आकाराएवढेस द्धा मासे खाऊ शकतात (उदा. बोंलबि), कारण त्याुंचे जबडे मोठे असतात आलण जठराची 
त्वचा फार िवलचक असते. सम द्रतळाशी राहणाऱ्या माशाुंनास द्धा काळोखात अन्न शोिू न शकल्याम ळे सक्ती 
केल्याप्रमाणे फार काळ अन्नालशवाय रहाव ेिागते. 

 
जठर लभलत्तकेमध्ये रस स्त्रवणाऱ्या ग्रुंथी असून त्या रसात पचनास उपय क्त असे लवकर असतात. 

आतडे आलण पायिॉलरक लसका (Pyloric caeca) याुंच्या लभलत्तकेतही लवकरे तयार केिी जातात. 
पायिॉलरक लसका हे पोकळ बोिासारखे भाग फक्त अन्सटथय क्त माशाुंत जठराुंच्या तळाशी आतड्यािा 
जोडिेिे असतात. जठर आलण आतड्याच्या सुंलिभागात यकृत व टवाद कपडातून येणारे रस लमळतात. 
यकृतापासून स्त्रवणारा रस लपत्ताशयात साठलवल्यानुंतर तेथून एका टवतुंत्र नलिकेद्वारा जठर आलण 
आतड्याच्या सुंलिभागात पचनसुंटथेत ओतिा जातो. आतड्याचे महत्वाचे कायव म्हणजे अन्नपचन करणे 
आलण ते आपल्या लभलत्तकेतून शरीरामध्ये शोषनू घेणे. 

 
यकृत हा अत्युंत महत्त्वाची काये करणारा सवात मोठा अवयव होय. ते लकरलमजी रुंगाचे असून दोन 

भागात लवभागिेिे असते. आतड्यामध्ये लवकराुंद्वारे िहानिहान त कड्याुंत रूपाुंतलरत केिेिे अन्न 
रक्तप्रवाहात आल्यानुंतर ते सुंचय करण्या योग्य आकारात रूपाुंतलरत करण्याचे कायव यकृत करते. उदा. 
शकव रा, प्रालणशकव रा ककवा ग्िायकोजनच्या टवरूपात सुंचय केिी जाते. 

 
मूत्रकपड पाठीच्या हाडाखािी असते. माशाुंमध्ये ते मन ष्ट्याच्या मूत्रकपडसारख्या आकाराचे नसते. ते 

िाुंबि, ताुंबूस, करड्या रुंगाचे असून गोठिेल्या रक्ताप्रमाणे लदसते. 
 
नर माशाुंमध्ये दोन वृषण आलण मादीमध्ये दोन अुंडाशये असतात. सववसािारणपणे प्रौढ माशाुंत 

पलरपक्व अुंडी व श क्राण  फिनलक्रयेसाठी पाण्यात सोडिी जातात, तर काहींमध्ये फिन मादीच्या शरीरातच 
होते. 



 
 

          

एक सामाईक लछद्रावािे मूत्रकपड आलण आतड्यातीि िाकाऊ पदाथव बाहेर िाकिे जातात. 
त्याच्यातूनच प्रजनन काळातीि पदाथव, अुंडी, श क्राणू वाहून नेिे जातात. 
  



 
 

          

प्लवक व अन्नसाखळी 
 
सम द्रकाठी उभे राहून त्या लनळयाभोर अथाुंग पसरिेल्या सागराकडे पहात रालहिे असता, त्या 

सागराच्या पोिात लकत्येक जीव दडिेिे असतीि, अशी शुंका देखीि मनात उत्पन्न होत नाही. पण 
प्रत्यक्षात मात्र अगदी सूक्ष्म असे प्िवक आलण हत्तीपेक्षाही मोठे असे अनेक जीव सम द्रात वावरत असतात. 
त्याुंचा अभ्यास करण्यासाठी गरज असते फक्त डोळस लनरीक्षणाची. इथे आपण अगदी सूक्ष्म अशा जीवाुंचा, 
पण ज्याुंच्यावर सम द्रातीि सुंपूणव प्राणीसृिीचा डोिारा उभा आहे त्याुंचा अभ्यास करणार आहोत. 

 
             त   अशा मिमिीच्या कपड्यातून गाळून घेतल्यास त्या कपड्यावर अनेक 

पारदशवक जीव आढळतात. पण सूक्ष्मदशवकाखािी पालहल्यास लनरलनराळया आकाराचे, रुंगाचे हे जीव 
मनात क त हि लनमाण करतात. पाण्यात तरुंगणाऱ्या व पाण्याच्या प्रवाहाबरोबर इतटततः लवख रणाऱ्या या 
जीवाुंना १८८७ सािी न्सव्हक्िर हेन्सन या जीवशास्त्रज्ञाने प्िॅॅंकिन (Plankton) ही सुंज्ञा लदिी आलण आता 
ही सुंज्ञा सवव जगभरात वापरिी जाते. प्िॅंकिन हा शब्द ग्रीक भाषेतून घेण्यात आिेिा असून, त्याचा ग्रीक 
अथव आहे “भिकणारे” आलण या जीवाुंच्या सुंदभात हा शब्द अगदी बोिका आहे. कारण या सूक्ष्म जीवाुंना 
हािचािीकलरता कोणतेच अवयव नसतात. सम द्राच्या िािा व प्रवाहाबरोबर हे जीव आपिा प्रवास 
करतात. मराठीत या जीवाुंना “प्िवक” म्हणतात. प्िवक या गिात अगदी सूक्ष्म म्हणजे १/१०,००० ईुंच ते 
१ मीिर एवढ्या मोठ्या “जेिीलफश” चा समावशे होतो. 

 
सम द्राच्या पाण्यातीि प्िवक अभ्यासण्याकलरता, शास्त्रज्ञ लनरलनराळया उपकरणाुंचा वापर 

करतात. 
 
(अ) नम ना बािल्या, (ब) लवलवि पुंप, (क) लवलवि आकाराची प्िवक जाळी. 
 
या उपकारणाुंच्या सहाय्याने गोळा केिेल्या प्िवकाुंचे त्याुंच्या आकारावरून खािीिप्रकारे 

वगीकरण केिेिे आहे. 
 

प्िवकाचा प्रकार आकार 
नॅनोप्िॅंकिन (Nanoplankton) 2–20 µm 
मायक्रोप्िॅंकिन (Microplankton) 20–200 µm 
मेसोप्िॅंकिन (Mesoplankton) 0·2–20 mm 
मेगाप्िॅंकिन (Megaplankton) 0·2–2·0 m 

 
परुंत , प्राम ख्याने प्िवक वगात मोडणाऱ्या जीवाुंचे दोन प्रकार पडतात:वनटपलतप्िवक 

(Phytoplankton) व प्रालणप्िवक (Zooplankton). 
 
          .— सम द्रात लकमान १० ते १५ लमलनिे प्िवक जाळीतून पाणी जाऊ लदिे असता, 

जाळीच्या तळािा एक लहरवि–तपलकरी रुंगाचा थर गोळा झािेिा लदसतो. हा लकत्येक िाख 



 
 

          

वनटपलतप्िवकाुंचा तयार झािेिा असतो. या थराचे सूक्ष्मदशवकाखािी लनरीक्षण केिे असता, अनेक 
चौकोनी, वत वळाकार, िुंबगोिाकार पेशी आढळून येतात. या पेशी म्हणजे जलमनीवरीि लहरव्या वनटपतींची 
सूक्ष्म प्रलतकृती म्हणता येईि. कारण प्रकाशसुंश्लेषण (photosynthesis) लक्रयेद्वारे या पेशी अन्न तयार 
करतात आलण या अन्नावर इतर सवव प्राणी अविुंबनू असतात. वनटपलतप्िवकाच्या अनेक प्रजाती 
महाराष्ट्ट्राच्या लकनाऱ्यावर आढळतात. त्यामध्ये डायिॅम्स (Diatoms), पेलरलडलनयन्स (Peridinians) व 
कॉकोन्सटपअसव (Coccospheres) याुंचा समावशे होतो. उदा. Coscinodiscus, Skeletonema, 
Chaetoceros. 

 
        .— सम द्रसफरीवर लनघािेल्या अनेक शास्त्रज्ञाुंना, लकत्येकवळेा अगदी दूरपयंत पाणी 

तपलकरी, िािसर रुंगाचे झािेिे आढळून येते. प्रलसद्ध शास्त्रज्ञ डार्थवन यानेही आपल्या सम द्रसफरीत अशा 
लनरीक्षणाची नोंद केिेिी आहे. सूक्ष्मदशवकाच्या सहाय्याने लनरीक्षण केल्यास असे आढळून येते की, हा रुंग 
सूक्ष्म प्रालणप्िवकाुंम ळे येतो. अपृष्ठवुंशीय वगापैकी जवळजवळ प्रत्येक गिाचे प्राणी या प्िवकाुंत 
आढळतात. प्रालणप्िवकामध्ये आकाराने, रुंगाने लवलविता आढळते. लकत्येक सूक्ष्म जीव त्याुंच्या सुंपूणव 
जीवनचक्रामध्ये “प्िवक” या अवटथेत असतात. त्याुंना कायमचे प्िवक (Holoplankton) म्हणतात. तर 
अनेक माशाुंची िहान लपल्ले काही काळच स रूवातीस “प्िवक” या अवटथेत असतात. जीवनचक्राच्या या 
प्रारुंलभक काळानुंतर ते ह बेह ब आपल्या मात्यालपत्याुंसारखे लदसतात व आता त्याुंची “प्िवक” ही अवटथा 
सुंपते. अशा प्िवकाुंना हुंगामी प्िवक (Meroplankton) असे सुंबोितात. उदा. झईूया (Zoea) व मेगिॅोपा 
िाव्हा (Megalopa larva) हे दोन प्िवक अवटथेतीि जीव पहाता त्याुंचे काही कािाविीनुंतर 
खेकड्यामध्ये रुपाुंतर होईि, अशी कल्पनाही करता येत नाही. कारण सूक्ष्म अशा या जीवाुंमध्ये आलण 
खेकड्याुंमध्ये कोणतेच साम्य आढळत नाही. 

 
आपल्या लकनाऱ्यावर आढळणारे बह तेक प्रालणप्िवक पारदशवक आहेत उदा. सलॅजिा (Sagitta) 

बह तेक प्रालणप्िवकाुंत “शीतप्रकाश” उत्सर्थजत करण्याची क्षमता असते. अुंिाऱ्या रात्री काजव्यासारखे 
ि कि क करणारे “प्रालणप्िवक” िािा फ िताना फारच मोहक लदसतात. पाण्यावर तरुंगण्यासाठी त्याुंच्या 
पेशीत अथवा शरीररचनेत अन कूि बदि आढळून येतात. विेॅिा (Valella) चा आकार एखाद्या 
िोपीसारखा लदसतो. िोपीच्या उुंच भागात हवा रहाते आलण तरुंगण्याकलरता त्याची मदत होते. अनेक 
प्िवकाुंच्या अुंगावरीि सूक्ष्म अशा केसाुंम ळेही त्याुंना तरुंगण्यास मदत होते. सम द्राच्या सवव खोिीत 
प्रालणप्िवक आढळतात. कोलपपॉड जातीच्या प्िवकाचे महत्त्व फार असते, कारण आपल्या आहारातीि 
अनेक माशाुंचे अन्न हे कोलपपॉड जातीचे प्रालणप्िवक असते. 

 
                        

 
ज्याप्रमाणे जलमनीवर लहरव्या वनटपती टवतःसाठी व इतर प्रालणमात्राुंसाठी अन्न तयार करतात, त्याचप्रमाणे 
तळयातीि व सम द्रातीि पलरसुंटथेत अन्न तयार करण्याचे प्रम ख काम “वनटपलतप्िवक” करतात. म्हणनूच 
त्याुंना सम द्रातीि “अन्नसाखळीचा पाया” असे म्हणतात. सूयवप्रकाशात पाण्यातीि काबवनडायऑक्साईड 
वाय,ू नायट्रिेस्, फॉटफेिस् यासारखी रासायलनक द्रव्ये शोषनू हलरतद्रव्याच्या सहाय्याने वनटपलतप्िवक 
अन्न तयार करतात. फक्त वनटपलतप्िवकच अन्न तयार करू शकत असल्याने त्याुंना “उत्पादक” असे 
म्हणतात. अन्नलनर्थमतीस सूयवप्रकाशाची गरज असल्याने, त्याुंचे अन्सटतत्व जेथवर सूयवप्रकाश पोहोचतो 
तेथपयंतच असते. वनटपलतप्िवकाची वाढ व प नरुत्पादन हे पाण्याचे तापमान, म बिक सूयवप्रकाश व इतर 



 
 

          

पोषक द्रव्याुंची उपिब्िता यावर अविुंबनू असते. प्रालणप्िवक वनटपलतप्िवकाचे भक्षण करून जगतात. 
त्याम ळे प्रालणप्िवकाचे अन्सटतत्व पाण्याच्या लवलवि खोिीत आढळते. अन कूि सूयवप्रकाश व अन्न 
उपिब्ितेन सार प्रालणप्िवक पाण्यात वरखािी असा प्रवास करतात (Vertical Migration) आलण त्याम ळे 
या प्रालणप्िवकाुंवर उपलजवीका करणारे इतर मासेही त्याुंच्याप्रमाणे वरखािी प्रवास करतात. लदवसाच्या 
मानाने रात्री पाण्याच्या वरच्या थरात प्रालणप्िवकाुंची सुंख्या जाटत आढळून येते, म्हणून अन्नासाठी इतर 
मासे रात्री पाण्याच्या वरच्या थरात येतात. व्हेिसारखे प्रचुंड प्राणी कोळुंबीसारख्या सूक्ष्म अशा ‘लक्रि’ 
नावाच्या प्िवकावर आपिी ग जराण करून जगतात, हे प्रथमदशवनी खरे वाित नाही. अशाप्रकारे 
वनटपलतप्िवक–प्रालणप्िवक–िहान मासे–मोठे मासे अशी एक अन्नसाखळी तयार होते आलण 
वनटपलतप्िवक हा या अन्नसाखळीचा अपलरहायव द वा असतो. 

 
                  

 
प्िवक व मत्टयोत्पादन यामध्ये घलनष्ठ सुंबुंि आढळून यतो, त्याम ळे मत्टयोत्पादनातीि चढउतार 
अभ्यासण्यासाठी प्िवकाुंची इत्युंभतू मालहती असणे आवश्यक असते. वर म्हिल्याप्रमाणे प्िवकाची वाढ व 
प नरुत्पादन अन कूि सूयवप्रकाश आलण पाण्यातीि रासायलनक द्रव्ये यावर अविुंबून असते. महाराष्ट्ट्राच्या 
पलश्चम लकनाऱ्यावर प्िवकाच्या प नरुत्पादनासाठी पावसाळयाचा काळ अन कूि असतो. या काळात 
वनटपलतप्िवकाची वगेाने वाढ होते आलण प्रसुंगी पाण्याचा रुंगही प्िवकाच्या रुंगासारखा भासू िागतो. 
पावसाळयात जलमनीवरून वाहून येणारे पाणी आपल्याबरोबर नायट्रिेस्, फॉटफेिस् सारखी महत्वाची द्रव्ये 
सम द्रात वाहून आणते आलण त्याम ळे प्िवकाुंची उत्तम वाढ लदसून येते. सािारणतः माशाुंच्या 
प नरुत्पादनाचा काळ पावसाळयातिा असतो, कारण त्यावळेी त्याुंच्या िहान लपिाुंना सहजलरत्या म बिक 
अन्न उपिब्ि होते. आपल्या लकनाऱ्यावरही या प्िवकाची वाढ व प नरुत्पादन आलण बाुंगडा व तारिी या 
माशाुंचे प नरुत्पादन एकमेकाुंशी लनगडीत आहेत असे शास्त्रीय लनरीक्षणात लदसून आिे आहे. खाडीच्या 
अथवा दिदिीच्या प्रदेशात प्िवकाचे उत्पादन जाटत असते, त्याम ळे याच प्रदेशात अनेक िहान मासे, 
कोळुंबीची लपल्ले मोठ्या प्रमाणावर आढळतात. पेरु देशाच्या अथवव्यवहारात अॅंकोवी (Anchovy) जातीच्या 
माशाुंच्या उत्पादनाचे फार महत्त्व आहे, कारण या माशाच्या उत्पादनावरच तेथीि अनेक कारखाने उभे 
आहेत आलण या अॅंकोवीचे उत्पादन त्या भागातीि प्िवकाच्या उत्पादनावर अविुंबून असते. म्हणजेच 
प्िवकाना मत्टयोत्पादनाच्या अथवशास्त्रात लवशषे महत्त्व आहे. 

 
        

 
वनटपलतप्िवक “प्रकाशसुंश्लेषण” लक्रयेद्वारे टवतः अन्न तयार करतात. या अन्नावर प्रालणप्िवक 

आपिी उपजीलवका करतात, तर प्रालणप्िवकाुंवर इतर िहान मासे जगतात. िहान मासे मोठ्या माशाुंच्या 
भक्ष्यटथानी पडतात. माणसू आपल्या आहारात या माशाुंचा अन्न म्हणून समावशे करतो. अशा प्रकारे 
उत्पादक-भक्षक अशी साखळी तयार होते आलण यािाच “अन्नसाखळी” असे म्हणतात. 

 



 
 

          

 
 . ३.                  

 
                 

 
उत्पादक— सम द्रकाठी खडकाुंना िागनू वाढणाऱ्या वनटपती, वनटपलतप्िवक याुंना “उत्पादक” 

असे म्हणतात. हे उत्पादक पाण्यात लवरघळिेिे रासायलनक पदाथव शोषनू घेतात व सूयवप्रकाशाच्या उजेच्या 
सहाय्याने टवतःकलरता व इतराुंकलरता अन्न तयार करतात. 

 
    — जे सजीव उत्पादकाुंवर उपजीलवका करतात, त्याुंना भक्षक असे म्हणतात. या भक्षकाुंचे 

प्राथलमक भक्षक व द य्यम भक्षक असे प्रकार पडतात. जे िहान प्राणी, वनटपती व वनटपलतप्िवकावर 
उपजीलवका करतात, त्याुंना प्राथलमक भक्षक असे म्हणतात. प्रालणप्िवक, माशाुंची व कोळुंबीची िहान 
लपल्ले याुंचा या प्रकारात समावशे होतो. जे प्राणी प्राथलमक भक्षकाुंवर आपिी उपजीलवका करतात, त्याुंना 
द य्यम भक्षक असे म्हणतात. मोठे मासे, काही पक्षी याुंचा या प्रकारात समावशे होतो. या िहान–मोठ्या 
माशाुंचा माणूस आपल्या आहारात उपयोग करतो, म्हणजे या अन्नसाखळीचा शवेिचा द वा माणूस असतो. 

 
      — पाण्याखािीि गाळ सूक्ष्मदशवकाखािी तपासिा असता, त्यामध्ये अनेक सूक्ष्मजीव 

आढळून येतात. त्याुंना लवघिक असे म्हणतात. पलरसुंटथेतीि जैलवक घिक मृत झाल्यानुंतर तळाशी 
साठतात. लवघिक त्याुंच्या शरीराचे लवघिन करतात. या लक्रयेमध्ये मृत शरीरातीि जलिि काबवनी सुंय गाचे 
साध्या अकाबवनी पदाथांमध्ये रूपाुंतर होते व हे पदाथव सभोवतािच्या पाण्यात लवरघळून जातात. अशा 
रीतीने अन्नलनर्थमतीकलरता उत्पादकाुंनी पाण्यातून घेतिेिे रासायलनक पदाथव पाण्यात परत लमसळतात. 
अशा प्रकारे उत्पादक–भक्षक–लवघिक अशी अन्नसाखळी असून ऊजेचा प्रवाह लहरव्या वनटपतीपासून 
लवलवि भक्षकाुंपयंत साखळीप्रमाणे सतत चािू राहतो.  



 
 

          

प्रमुख सागरी मासे 
 
स मारे ७,५२५ लक. मी. िाुंबीच्या भारतीय सम द्रलकनाऱ्यावर १९८५ ते १९८९ या पाच वषांच्या 

कािखुंडात माशाुंचे सरासरी वार्थषक उत्पादन १७,८२,०२२ िन झािे. भारतातीि हे उत्पादन 
९,९५,३४,६०० िन या जागलतक मत्टयोत्पादनाच्या ३•६ िके्क आहे. व त्यात भारताचा सातवा क्रमाुंक 
िागतो. महाराष्ट्ट्रातीि मत्टयोत्पादन स मारे ३,१८,७०० िन असून ते भारताच्या एकूण मत्टयोत्पादनाच्या 
जवळजवळ १८ िके्क आहे. भारताच्या राज्यवर मत्टयोत्पादनात महाराष्ट्ट्राचा द सरा क्रमाुंक आहे. 

 
भारतात स मारे १,६०० जातींचे मासे सम द्रात व लकनाऱ्यावर आढळून येतात. यापैकी सािारणपणे 

४१४ जाती महाराष्ट्ट्रात आढळून येतात. या व्यलतलरक्त जवळजवळ २७ जातींच्या कोळुंब्या, ५४ जातींचे 
खेकडे, चार जातींचे शवेुंड व मृद काय प्राण्याुंच्या बऱ्याच जाती महाराष्ट्ट्रातीि मत्टयोत्पादनास हातभार 
िावतात. महाराष्ट्ट्राची मत्टयसुंपदा बोंलबि, पापिेि, वागिी, घोळ, दाढा, वाम, ढोमे, शवेुंडे, कोळुंब्या, 
जवळा–कोलिम इत्याकदनी समृद्ध आहे. 

 
देशात व महाराष्ट्ट्रात सापडणाऱ्या काही प्रम ख माशाुंचे १९८५ ते १९८९ या काळातीि सरासरी 

उत्पादन तक्त्यात लदिे आहे व त्यापकैी काही जातींची मालहती प ढीि प्रकरणात लदिी आहे. 
 
१९८५ ते १९८९ या कािाविीतीि भारतातीि आलण महाराष्ट्ट्रातीि सरासरी सागरी मत्टयोत्पादन 

(िन). 
 
माशाुंची नाव े  भारतीय मत्टयोत्पादन महाराष्ट्ट्रातिे मत्टयोत्पादन 

क चामीन (म शी, पाकि) .. ५४,०२७ १०,७८३ 
वाम .. ६,३१७ २,५५१ 
कशगाडे .. ५०,६३० १३,५८१ 
तारळी .. १,४१,८३१ ५,३७६ 
तारळीसदृश मासे .. ७६,५४१ ७७४ 
बोंलबि .. ९३,१८५ ३९,४५० 
ढोमा, घोळ, कोथ .. १,०२,९३४ २२,३९१ 
वागिी  .. ७८,३८४ १७,४६४ 
पापिेि .. ३७,३५६ १३,७०१ 
बाुंगडा .. १,२३,८५७ ६,०६१ 
स रमई .. ३५,१७१ ७,५०७ 
िेपिी व बाकस .. २९,६१२ ४,४५६ 
लपनीड कोळुंब्या .. १,४३,०७३ ४१,७४१ 
नॉन लपनीड कोळुंब्या .. ४८,०५७ ३१,५०९ 



 
 

          

नळ, माक ि .. ३९,७९९ १२,४८२ 
इतर .. ७,६५,१०७ ८८,९४७ 

एकूण .. १७,८२,०२२ ३,१३,७६२ 
 
महाराष्ट्ट्रात सापडणाऱ्या काही प्रम ख माशाुंची लवटतृत मालहती प ढीि भागात लदिी आहे : 
 

    ,      (Sharks, Skates and Rays) 
 

क चामीन वगातिे मोरी, म शी, पाकि, वाघ ळ असे लवलवि मासे उष्ट्णकलिबुंिातीि तसेच समलशतोष्ट्ण 
भागात, जगातीि सववच सम द्रात सुंचार करत असतात. भारतात दोन्ही लकनारपट्टीवर या वगातीि मासे 
सववत्र सापडतात. परुंत  त्याुंची मासेमारी म ख्यत्त्व े करून ग जराथ, महाराष्ट्ट्र, केरळ व तामीळनाडू इथे 
चािते. 

 
क चामीन वगातीि ११ क ि ुंबे, २६ प्रजाती आलण २७ जाती भारतातीि मत्टयोत्पादनात येतात व 

त्याुंचा आकार २ फ िापासून ५२ फ िाुंपयंत असतो. या वगाचे वैलशष्ट्ट्य असे की याुंच्या शरीरातिे साुंगाडे 
हाडाुंचे नसून िवलचक अशा क चा नावाच्या पदाथाचे असतात. त्याुंच्या क्िोमाच्या पाच जोड्या असून 
त्यावर प्रच्छद ककवा आवरण नसते. सुंपूणव शरीर दुंताभ प्रकारच्या स क्ष्म खविाुंनी आच्छादिेिे असते. 
अशा प्रकारचे खविे अन्सटथलमन गिात आढळून येत नाहीत. क चामीन वगातिे मासे अुंडी न घािता 
लपल्ल्याुंना जन्म देतात. अशा प्रकारची जराय जता फक्त क चामीन वगात आढळून येते. या माशाुंच्या माुंसात 
ट्रायलमथाईि अमाईन ऑक्साईड (TMAO; Trimethylamine oxide) तसेच य लरया या रासायलनक 
पदाथांचा सुंचय असल्याने त्याुंना लवलशि प्रकारचा वास येतो. याम ळे मत्टयाहारी वगातीि काहीच िके्क 
समाज त्याुंचा खाद्य म्हणनू उपयोग करतात. 

 
महाराष्ट्ट्रात या वगातीि म ख्य मासे, टकोलिओडॉन िॅलिकॉडस, Scoliodon Iaticaudus हा म शी 

व लहमात ुंरा ब्िीकेरी, Himantura bleckrii हा पाकि मासा आहे. म शीचे शरीर िाुंबि असते तर पाकि 
वरून पूणवपणे दाबल्यासारखा, थाळीप्रमाणे गोिसर चपिा असून त्यािा चाब काप्रमाणे िाुंब, कािेरी शपूेि 
असते. इुंग्रजीत म शीिा ‘शाकव ’ तर पाकिािा ‘रे’ या सुंजे्ञने सुंबोििे जाते. 

 

 
 . ४.      

 



 
 

          

अन्न.— म शी, पाकि तसेच या वगातीि बह तेक मासे अत्युंत भक्षक प्रवृत्तीचे असतात. यापैकी म शी 
सम द्राच्या पृष्ठभागावर असल्याम ळे अन्सटथमीन माशाुंवर तर पाकि तळाजवळ वाटतव्य करीत असल्याने 
तळाजवळ असिेल्या प्राण्याुंवर उदरलनवाह करतात. याुंची दृिी तीव्र नसते. त्याम ळे अन्नभक्षणासाठी ते 
म ख्यत्त्व ेघ्राणेंलद्रयावर अविुंबून असतात. याुंची तोंडे शरीराच्या खािच्या बाजूस असल्याने जे भक्ष्य समोर 
येते त्यावर हल्ला चढवनू आपल्या तीक्ष्ण दाताुंनी त्याचा चट्टामट्टा करतात. 

 
प्रजोत्सपादन.— या माशाुंत नर व मादी हा फरक बाह्यतः सहज ओळखता येतो. नराुंमध्ये ग दाच्या 

दोन्ही बाजूुंस जननेंलद्रयाप्रमाणे दोन िाुंबि अवयव ककवा क्िासपसव असतात. त्याुंचा अुंतवफिनासाठी 
उपयोग होतो. फिीत झािेिी अुंडी कलठण आवरणाने कवचासारख्या लपशवीत वढेिेिी असतात, हे 
आवरण गभाशयाची कभत तयार करते व या लपशवीतच अुंड्याुंची पूणव वाढ होऊन प्रौढ माशाप्रमाणे 
लदसणाऱ्या लपल्लाुंना मादी जन्म देते. म शींच्या अुंड्याुंच्या लपशवीिा ‘ममेड पसव’ असे नाव आहे. अुंड्याुंची व 
तदन षुंगाने लपल्लाुंची सुंख्या १०–२० एवढी मयालदत असते. याुंचे प्रजनन वषवभर चािू असते. 

 
मत्स्योत्सपादन.— क चामीन माशाुंचे भारतातीि सरासरी वार्थषक उत्पादन ५४,००० िन असून ते 

एकूण मत्टयोत्पादनाच्या स मारे ३ िके्क आहे. यापैकी स मारे २०·३ िके्क उत्पादन ग जराथमध्ये व जवळजवळ 
तेवढेच म्हणजे १०,७८३ िन उत्पादन महाराष्ट्ट्रात होते. महाराष्ट्ट्रातीि एकूण मत्टयोत्पादनाच्या हे ३·४ 
िके्क आहे. याुंच्या मासेमारीचा हुंगाम सप्टेंबर ते माचव आहे. महाराष्ट्ट्रात रत्नालगरीपासून स मारे २०० लक. मी. 
अुंतरावर सम द्रात ‘आुंगे्र पठार’ असून तेथीि २० ते ४० मीिर पाण्यात मोठ्या आकाराच्या म शींचे एक समदृ्ध 
मच्छीमारी के्षत्र सुंशोिन करणाऱ्या जहाजाुंनी शोिून काढिे आहे. 

 
होड्या व जाळी.— म शी व पाकि यासारखे क चामीन वगातिे मासे साध्या तसेच याुंलत्रकीकरण 

झािेल्या होड्याुंच्या सहाय्याने लकनाऱ्याजवळीि स मारे ३० ते ४० मीिर खोि पाण्यात पकडिे जातात. हे 
पकडण्यासाठी लवलवि जाळयाुंचा वापर केिा जातो. यात ट्रॉि, गळदोरी, खाुंदे, दाल्दी व ब डीची िरण 
जाळी वगैरे वापरिी जातात. मोठ्या आकाराच्या म श्या जाळयाचे फार न कसान करतात. त्याुंना 
पकडण्यासाठी वापरिेल्या गळाुंसकि ते बऱ्याचदा लनसिून जातात. गळािा िावण्यासाठी वागिी, ढोमा 
व कशगाड्याचे माुंसखुंड तसेच इतर छोट्या माशाुंचा वापर केिा जातो. 

 
उपयोग.— म शी व पाकिाचे माुंस मऊ आलण कािेलवरहीत असल्याने खाण्यास योग्य असते. परुंत  

त्यातीि ट्रायलमथाईि अमाईन ऑक्साईड आलण य लरया याुंच्या प्रमाणाम ळे त्यािा लवलशि उग्र वास येतो. 
याच वासाम ळे म शी, पाकि याुंची मागणी कमी होते. एकूण मत्टयोत्पादनापकैी ५० िके्क मासे ताज्या 
टवरूपात खाल्ले जातात. उरिेल्या माशाुंवर प्रलक्रया केिी जाते. काही खारविे, काही स कविे तर काही 
मीठाच्या पाण्यात ब डवनू स कविे जातात. प्रलक्रया करण्याअगोदर माशाुंचे उभे काप घेऊन त्यातून कोथळा 
व इतर खराब होण्यासारखे भाग काढून िाकिे जातात. म शी, पाकिाचा गुंि घािवनू त्यापासून प्रलथनय क्त 
असे माुंस तयार करण्यासाठी सी. आय. एफ. िी. (Central Institute of Fisheries Technology) या 
सुंटथेने काही स योग्य पद्धती शोिून काढल्या आहेत. म शी, पाकि याुंचे लनरलनराळे पर आलण लवशषेतः 
पृच्छपर उन्हात वाळविे जातात. अशा वाळविेल्या पराुंना परदेशात मागणी असते. म्हणून दलक्षण 
आलशयाई देशाुंत याुंची लनयात होते. या पराुंचा उपयोग ‘शाकव  लफन सूप’ हा खाद्यपदाथव बनवण्याकरता 
होतो. काही प्रमाणात परकीय चिन लमळवनू देणारा हा उद्योग आहे. 

 



 
 

          

क चामीन माशाुंपासून शाकव  लिव्हर ऑईि बनविे जाते. या तेिािा औषिी ग णिमव आहेत. 
काळीज–यकृतापासून लमळणाऱ्या या तेिात ‘अ’ जीवनसत्त्वाचे प्रमाण भरपूर असते. कॉड लिव्हर 
तेिापेक्षा हे तेि टवटत असते तसेच भारतात बनविेिे असते म्हणून त्याचा उपयोग करणे लहतावह आहे. 
तेि बनवताुंना माशाुंची यकृते वगेळी करून त्याुंचा िगदा केिा जातो. नुंतर अल्किीत ती उकळविी 
जातात. तयार झािेल्या पदाथाची घ सळण करून त्यापासून तेि वगेळे केिे जाते. नुंतर यातीि पाण्याचा 
अुंश वगेळा करून तेिाचे श द्धीकरण केिे जाते. म शीच्या चामड्याचा पॉलिश पेपरसारखा वापर करता 
येतो. त्यासाठी चामडे उन्हात वाळविे जाते. अशा वाळविेल्या चामड्यािा शाग्रीन म्हणतात. शाग्रीनचा 
उपयोग लवलवि किाक सरीच्या वटत  बनवण्यासाठी केिा जातो. 

 
      (Bombay Duck)  

 
बोंलबि महाराष्ट्ट्राच्या मत्टयसुंपत्तीचा एक महत्त्वाचा घिक आहे. भारतीय मत्टयोत्पादनात स मारे ७ ते १० 
िके्क वािा बोंलबिाचा आहे आलण यापकैी ९८% मासेमारी ग जराथ व महाराष्ट्ट्रातच चािते. उरिेिी २% 
मासेमारी आुंध्र, ओलरसा आलण पलश्चम बुंगािच्या लकनारपट्टीवर होते. बोंलबि झाुंजीबार पासून ते थेि 
चीनपयंत आढळतो. भारत, िह्मदेश, बाुंगिादेश ते मिाक्काच्या साम द्रि नीपयंत याचे अन्सटतत्व पसरिेिे 
आहे. 

 

 
 . ५.       

 
याचे शास्त्रीय पालरभालषक नाव हापोडॉन नेहेरस (Harpodon nehereus) असून तो टकोपेलिडे या 

क ि ुंबात येतो. याचे शरीर िाुंबि, शिेािे, मऊ असून डोके मोठे व डोळे बारीक असतात. लजवणी अलतशय 
रूुं द व खोि, खािचा जबडा मोठा, दोन्ही जबड्यात बाकदार असमान दात व खािच्या जबड्यातीि 
काही दात भाल्यासारखे मोठे व अलतशय िोकदार असतात. ककचीत बाक असिेल्या पाठीवरचा पर तोंड व 
शपूेि याुंच्या मध्यावर लदसतो. पृच्छपर लत्रशूळाप्रमाणे भासतो. पाठीवरचा पर जेथून स रू होतो तेथून 
शपेिीपयंत खविे लदसून येतात. 

 
बोंलबिाचे वाटतव्य भारतीय लकनारपट्टीवर सिग नसून ते फक्त पूवव व पलश्चम लकनाऱ्याच्या वरच्या, 

उत्तर भागातच आहे. असे हे लवटकळीत वाटतव्य असण्यामागची काही कारणे शास्त्रज्ञाुंनी शोििी आहेत. 
पाण्याच्या क्षारतेतीि फेरबदि, पृष्ठभागाच्या तापमानातीि फेरफार तसेच बोंलबिाच्या खाद्यान्नाची रेिचेि 
इत्यादी बाबींम ळे बोंलबिाच्या वाटतव्यके्षत्रात सिगतेऐवजी त िकपणा आढळून येतो. कोकण आलण ग जरात 
लकनाऱ्याच्या पृष्ठभागाच्या पाण्याचे तापमान त िनात्मक दृष्ट्ट्या कमी असल्याने बोंलबि येथे लवप ि प्रमाणात 
आढळतात, असे शास्त्रीय पहाणीद्वारे आढळून आिेिे आहे. या लनष्ट्कषािा प िी देण्याजोगी बाब म्हणजे, 



 
 

          

म ुंबई लकनाऱ्यानलजक जेव्हा पृष्ठभागाच्या पाण्याचे तापमान घििेिे असते तेव्हा बोंलबिाचे उत्पादन वाढीव 
टवरूपात असते. 

 
अन्न.— बोंलबि स रूवातीच्या अवटथेत पूणवतः कोळुंबीच खातो. जसजशी बोंलबिाची वाढ होत जाते 

तसतसे त्याुंचे अन्न बदिते. मोठा बोंलबि कािेरी–क्िूलपड मासे आपल्या आहारात घेतो. जसजशी 
बोंलबिाची प्रौढावटथा येते तसतसे त्याच्या आहारात माशाुंचे प्रमाण वाढते. प्रौढ बोंलबिामध्ये हे प्रमाण 
४५% पयंत पोहोचते. प्रौढ बोंलबिािा रूुं द लजवणी आलण खािचा िाुंबि जबडा याम ळे मोठ्या आकाराचे 
भक्ष्य लगळणे सहजसाध्य होते. दोन्ही जबड्यातिे दात हे िोकदार, िाुंब आलण आत वळिेिे असल्याने 
भक्ष्य लनसिून जाऊ शकत नाही. बोंलबिाचे जठर हे मोठ्या प्रमाणात फ गू शकते व अन्नाने ठासून भरल्यावर 
ते पारदशवक लदसू िागते. 

 
हा मासा खादाड असून लनवड न करता सरसकि सगळे खातो. टव-जातीय भक्ष्य स द्धा चािते. 

माुंदेळी, रावस, दाढा, ढोमा याुंची लपल्ल े कोळुंबी, जवळा, करुंदी इत्यादी जाती या माशाुंच्या आहारात 
आढळतात. 

 
प्रजनन.— बोंलबिामध्ये नर आलण मादीतीि फरक बाह्यदशवनी ओळखता येत नाही. नर १७० लम. 

मी. िाुंबीचे असताुंना म ष्ट्क टपि लदसू िागतात व मादी १२०–१४० लम. मी. िाुंबीची झाल्यावर लतच्यात 
लबजाुंडकोष आढळतात. मादी स मारे २०० लम. मी. िाुंबीची झाल्यावर प्रजननक्षम होते. पलरपक्व 
बीजाुंडकोषातीि अुंडी ०·६० ते ०·७५ लम. मी व्यासाची असून त्यात तेिाचा थेंब असतो. २३० ते ३२० लम. 
मी. िाुंब मादीच्या बीजाुंडकोषात २४,००० ते १,४०,००० अुंडी असतात. मादी प्रजननकाळात दोनदा अुंडी 
घािते. बोंलबिाचा प्रजननकाळ वषवभर असतो. परुंत  ऑक्िोबर ते एलप्रि या काळात त्याचा उच्चाुंक गाठिा 
जातो. 

 
मत्स्योत्सपादन.— भारताच्या दोन्ही लकनाऱ्यावर चािणाऱ्या मासेमारीत बोंलबिाची हारपोडॉन 

नेहेलरअस ही एकच जात आढळून येते. ही मासेमारी महाराष्ट्ट्रात डहाण , अनाळा, सातपािी, वसई, उत्तन, 
वसोवा इत्यालद बुंदरात चािते. ग जराथच्या लकनाऱ्यावर नवाबुंदर, जाफराबाद व राजपारा ही म ख्य 
मत्टयोत्पादक कें दे्र आहेत. १९८५ ते १९८९ या पाच वषांच्या कािखुंडात भारतातीि बोंलबिाचे उत्पादन 
सरसरी ९३,००० िन झािे व यापैकी ९७·२ िके्क उत्पादन महाराष्ट्ट्र व ग जरातमध्ये झािे. महाराष्ट्ट्राचा 
बोंलबिाच्या उत्पादनात द सरा क्रमाुंक असून वरीि कािखुंडात स मारे ४०,००० िन उत्पादन राज्यात 
झािे आलण ते एकूण मत्टयोत्पादनाच्या १२·४ िके्क होते. याच्या मासेमारीचा हुंगाम सप्टेंबर ते लडसेंबर आलण 
एलप्रि ते मे मध्ये असतो. 

 
होड्या व जाळी.— बोंलबि पकडण्यासाठी खािीि प्रकारची जाळी वापरिी जातात. (१) डोळ 

जाळे; हे पलश्चम लकनाऱ्यावर महाराष्ट्ट्र आलण ग जरातमध्ये वापरिे जाते. (२) खाुंदेरी जाळे; हे दािदी 
जाळयाप्रमाणे छोट्या आसाुंचे जाळे असून त्याचा वापर ग जरात राज्यात केिा जातो. (३) बेह ुंदी जाळे; 
डोळ जाळयासारखेच परुंत  तळाच्या जलमनीत रोविेिे लपशवीसारखे जाळे असून ते बुंगािमिीि ह गळी व 
मातिा नद्याुंच्या खाड्याुंतून वापरिे जाते. 

 



 
 

          

पलश्चम लकनाऱ्यावर १९५८ च्या पूवी बोंलबिाच्या मासेमारीसाठी फक्त लशडाुंच्या होड्याुंचा वापर होत 
असे. बारा ते अठरा मीिर खोि पाण्यात या होड्या जाऊ शकत असत व लदवसभरात एक–दोन वळेाच 
डोळ जाळे मासेमारीसाठी िाकिे जात असे. परुंत  त्यानुंतर जेव्हा होड्याुंचे याुंलत्रकीकरण झािे तेव्हापासून 
लशडाुंच्या होड्याुंची जागा याुंलत्रक होड्यानी घेतिी. या याुंलत्रकीकरण केिेल्या होड्या चाळीस मीिसव खोि 
पयंतच्या पाण्यात जाऊन मासेमारी करू िागल्या; भरती–ओहोिीन सार तीन–चार वळेा जाळी िाकिी 
जाऊन द प्पिीने ककवा चौपिीने मासेमारी होऊ िागिी; लशवाय मासेमारीस नव ेके्षत्रदेखीि उपिब्ि झािे. 

 
उपयोग.— बोंलबि ताज्या टवरूपात तसेच उन्हात स कवनू खाल्ले जातात. बोंलबिाच्या शरीरात 

९०% प्रमाण पाण्याचे असल्याम ळे त्यात क जण्याची प्रलक्रया वगेाने स रू होते. त्याम ळे हे मासे तात्काळ 
उन्हात स कविे जातात. बोंलबि स कवण्याची प्रथा परुंपरागत असून, बाुंबूच्या खास उभारिेल्या माुंडवाुंवर 
िाुंगिे जातात. मच्छीमार समाजातीि मलहिा या स कवण्याच्या कामात नेहमी व्यग्र असतात. स क्या 
बोंलबिाुंना मोठी मागणी असते व ते श्रीिुंका, बाुंगिा देश इत्यादी शजेारी राष्ट्ट्राुंकडे लनयात केिे जातात. 
थोड्या प्रमाणात बोंलबि लििनिादेखीि लनयात केिे जातात. 

 
       (Pomfret) 

 
पापिेि ककवा सरुंगा हा माशाुंपैकी सवोत्तम गणिा जातो. कमी कािे व उत्तम चव याम ळे हा मासा 

अलतशय िोकलप्रय आहे. भारताच्या पूवव व पलश्चम लकनाऱ्याने याची मासेमारी होते. मात्र ग जरात व 
महाराष्ट्ट्राच्या लकनाऱ्यावर याचे प्रमाण म बिक आहे तर केरळ, तामीळनाडू आुंध्र व ओलरसाच्या लकनाऱ्यावर 
अल्प टवरूपात याचे उत्पादन होते. 

 
पापिेिच्या, पापिेि ककवा सरुंगा (Pampus argenteus) कापरी पापिेि, (Pampus 

chinensis) आलण हिवा (Apolectis niger) अशा तीन जाती आहेत. यापैकी सरुंगा व कापरी पापिेि या 
टट्रोमलॅिडे क ि ुंबात मोडतात तर हिवा हा वरकरणी पापिेिच्या ग णिमाचा असिा तरी त्याचे क ि ुंब 
ॲपोिेन्सक्िडे आहे. या लतनही माशाुंत पृच्छपर आलण माशाुंचा वणव हे वगेवगेळया टवरूपाचे असतात. त्याम ळे 
ओळखणे सोपे होते. परुंत  सववसािारणतः याुंचे शरीर दोन्ही बाजूुंकडून चपिे झािेिे गोिाकार असून 
छोट्या खवल्याुंनी आच्छादिेिे असते. प्रच्छद ककवा कल्ल्याुंची आवरणे छोिी, तोंड िहान आलण 
जबड्यात अलतशय छोिे दात असतात. त्याुंच्या िाळूवर दातासमान उुंचविे आढळतात. त्याुंच्या 
अन्ननलिकेतदेखीि दातेरी अुंतरावरण असते. 

 

 
 .६.        



 
 

          

सरुंग्याचा पृच्छपर खोिवर द भुंगिेिा असतो; व त्याचा खािचा भाग वरच्या भागहून जाटत िाुंब 
असतो. याउिि कापरी पापिेिचा पृच्छपर फारसा लवभागिेिा नसतो. त्याचे लवभागिेिे भाग सारख्याच 
प्रमाणात असतात. पापिेिचा रुंग चकचकीत राखाडी असून पोिाची बाजू सफेद असते तर कापरी पापिेि 
अलिक गडद असून त्याच्या पोिाकडच्या बाजूिा िातूसमान चकाकी असते. हिवा मात्र आकाराने 
थोडासा िाुंबि व तपलकरी रुंगाचा असतो. 

 
अन्न.— पापिेिमध्ये क्िोमपिलिका या िोकदार व वळिेल्या असतात. अशा रचनेम ळे त्याचा 

उपयोग प्िवकाुंसारखे सूक्ष्म जीव गाळण्यासाठी होत नाही. म्हणून पापिेि मोठ्या टवरूपातिे अन्न ग्रहण 
करतो. लगळिेिे अन्न चर्थवत होऊन शवेिी त्याचा िगदा तयार होतो. या चववणासाठी घसा आलण त्याच्या 
बाजूिा असिेल्या लपशव्या तसेच जठर या सवांच्या अुंतरावरणावर असिेिी दातेरी रचना उपयोगी पडते. 
छोट्या माशाचे आतडे आखूड असते तर मोठ्या माशात त्याची िाुंबी वाढते यावरून िहान व प्रौढ माशाच्या 
अन्नग्रहणात फरक असल्याचे समजते. छोिे मासे हे सुंिीपाद प्राणी (८२ िके्क), वनटपतीप्िवक (८िके्क) व 
इतर छोिे प्राणी (१० िके्क) असा आहार घेतात तर मोठ्या माशाुंच्यात िहान मोठे सुंिीपाद (५९ िके्क); 
मत्टयखाद्य (२० िके्क) आलण इतर प्राणी (२१ िके्क) असे अन्न घेण्याची प्रवृत्ती लदसून येते. सरुंगा हा मासा 
जेिीसारखे असणारे साल्पा नावाचे प्िवक फार आवडीने खातो आलण हिवा हा जवळा व साल्प आवडीने 
खातो. िासीस जोनालरया (Tasis zonaria) नावाचा साल्प प्राणीप्िवक हा तर हिव्याचा एवढा आवडीचा 
असतो की, अन भवी मच्छीमार ज्या पाण्यात हे प्राणी असतात त्यालठकाणी खात्रीने हिवा माशासाठी जाळी 
िावतात. 

 
प्रजोत्सपादन.— पापिेिात नर आलण मादी यातीि फरक बाह्यतः आढळून येत नाही. अपलरपक्व 

लबजाुंडकोष ११० लम. मी. इतक्या िाुंबीच्या मादीत प्रथम लदसून येतो. परुंत  जसजशी मादी पलरपक्व होऊ 
िागते तसतसा लबजाुंडकोष वाढत जातो व पलरपक्व मादीत शरीराच्या उदरपोकळीचा ¾ भाग व्यापून 
िाकतो. यावळेी मादीची िाुंबी स मारे १९० ते २१० लम. मी. इतकी असते व ती ६५,७०० अुंडी देते. जसजशी 
मादी आकाराने वाढते तसतशी अुंड्याुंची सुंख्या देखीि वाढते व ३२० लम. मी. िाुंबीची मादी स मारे १·५–
१·७५ िाख अुंडी घािते. अुंडी घािण्याचा काळ महाराष्ट्ट्रात ऑक्िोबर ते लडसेंबरमध्ये असतो सरुंग्याची 
छोिी लपल्ल,े ज्याुंना कावळे देखीि म्हििे जाते, जानेवारी ते एलप्रि या काळात लकनाऱ्याजवळ २०–३० 
मीिर खोि पाण्यातीि डोळ जाळयात भरपूर प्रमाणात आढळतात. ग जरातेतीि वरेावळ, पोरबुंदर व 
द्वारकेजवळीि सम द्रात सरुंगे फेि वारी ते ऑगटि या काळात अुंडी देतात व त्याुंच्या माद्या कच्छच्या 
आखातातून खुंबायतच्या आखाताकडे टथिाुंतर करतात असा देखीि काही शास्त्रज्ञाुंचा अुंदाज आहे. 

 
मत्स्योत्सपादन.— पापिेिचे वार्थषक उत्पादन स मारे ३७,४०० िन असून भारतातीि एकूण 

मत्टयोत्पादनाच्या ते २·१% आहे. यातीि स मारे एकतृतीयाुंश म्हणजे १३,००० िन उत्पादन केवळ 
महाराष्ट्ट्रात होते तर त्या पाठोपाठ ७,८०० िन उत्पादन ग जरात राज्यात होते. उरिेिे उत्पादन आुंध्र 
प्रदेश, केरळ, ओरीसा, तालमळनाडू व पलश्चम बुंगाि या राज्याुंत होते. गोवा व कनािकमध्ये पापिेिचे 
उत्पादन अल्प प्रमाणात होते. 

 
महाराष्ट्ट्रातीि पापिेिची मासेमारी म ख्यत्त्वकेरून ठाणे लजल्ह्यातीि सातपािी व वसई येथे होते व 

येथीि मच्छीमार केवळ पापिेिच्या मासेमारीसाठी दूरपयंत तरती व ब डीची दाल्दी जाळी वापरतात. 
बऱ्याचदा हे मच्छीमार थेि द्वारकेपयंत मासेमारीसाठी जातात. ग जरात राज्यातीि वरेावळ, पोरबुंदर, 



 
 

          

द्वारका व जामनगर ही म ख्य कें दे्र आहेत. ऑक्िोबर ते लडसेंबर हा पावसाळयानुंतरचा काळ पापिेिच्या 
मासेमारीचा म ख्य हुंगाम असतो व या काळातच वषातीि ५० िके्क उत्पादन होते. 

 
होड्या व जाळी.— याुंलत्रकी तसेच लबगरयाुंलत्रकी होड्याद्वारे लनरलनराळया जाळयाुंचा उपयोग 

करून पापिेिची मासेमारी केिी जाते. या मासेमारीसाठी म ख्यत्त्वकेरून ब डीची दाल्दी जाळी वापरिी 
जातात. याखेरीज ब डीची व तरती वाघ र, घोिवा तसेच डोळ जाळयाचा देखीि वापर केिा जातो. दाल्दी 
जाळे रात्रीच्या वळेी २०–३० मीिर खोि पाण्यात पेरिे जाते व सकाळ होताच ते खेचनू त्यातीि मासे 
सोडविे जातात. हे जाळे ४०–५० त कड्याुंचे बनिेिे असते व प्रत्येक त कड्याची िाुंबी २०–२२ फूि (७ 
ते ८ मीिर) व उुंची १२–१५ फूि (४–५ मीिर) असते. जाळे कमी अलिक उुंचीवर िावता येते. जाळयाच्या 
आसाुंची िाुंबी १०–१५ सें. मी. इतकी असते. म ुंबईजवळ वसई भागात पापिेिची मासेमारी डोळ जाळयाने 
देखीि केिी जाते. एक याुंलत्रक नौका स मारे ८–९ डोळ जाळी एकावळेी वापरते व दर भरती-ओहोिीिा 
ही जाळी खेचून घेते. डोळीच्या खोळाुंच्या आसाुंची िाुंबी ३–४ सेंमी. इतकी जाटत असते. त्याम ळे जवळा व 
छोिे मासे याुंतून लनसितात व उभि आकाराचे पापिेि मासे याुंत पकडिे जातात. 

 
उपयोग.— ताज्या टवरूपातल्या पापिेििा देशाुंतगवत तसेच परदेशी देखीि लवशषे मागणी 

असते. हुंगामात जेव्हा पापिेिची मोठ्या प्रमाणात आवक असते तेव्हा शीतकरण प्रलक्रयेने त्याुंची साठवण 
केिी जाते. परदेशी पाठवण्याची खास प्रकारच्या उष्ट्णतालवरोिी खोक्याुंतून याुंची लनयात होते. ग जरातेत 
काही लठकाणी पापिेि उन्हात स कविी जातात. क्वलचत काही लठकाणी पापिेिचे काुंिे काढून माुंस 
मीठात स कविे जाते. 

 
       (Indian mackerel) 

 
बाुंगड्याची मासेमारी भारतीय लकनाऱ्याच्या दृिीने महत्त्वाची आहे. याच्या मासेमारीचे के्षत्र भारताच्या पलश्चम 
लकनाऱ्यापासून थेि प्रशाुंत महासागरापयंत पसरिेिे आहे. भारतात बाुंगड्याचे मत्टयोत्पादन कनािक, 
केरळ, गोवा, महाराष्ट्ट्र या पलश्चम लकनाऱ्यावरीि राज्यात होते. महाराष्ट्ट्रात रत्नालगरी, मािवण व वेंग िा 
ही महत्त्वाची मत्टयोत्पादन कें दे्र आहेत. 

 
बाुंगड्याचे शास्त्रीय नाव रॅटट्रलॅिजर कानाग ता (Rastrelliger kanagurta) असे असून तो टकाँिीडे 

या क ि ुंबात समालवि केिेिा आहे. इुंलडयन मकॅरेि या इुंग्रजी नावाने ओळखिा जाणारा हा मासा िाुंबिा, 
चपिा असून त्याचे तोंड लनम ळते, लजवणी मोठी असा असतो. बाुंगड्याचा पृच्छपर खोिवर द भुंगिेिा 
असून त्याचा पाठीवरचा द सरा पृष्ठपर छोट्या–छोट्या पाच ते सहा पराुंचा बनिेिा असतो. बाुंगड्याचा रुंग 
लनळसर–लहरवा असून वरचा भाग हा खािच्या भागापेक्षा काळपि असतो. त्याचप्रमाणे राखाडी रुंगाचे तीन 
आडव ेपटे्ट व पुंिरा–सोळा काळपि लठपके शरीराच्या वरच्या भागात लदसून येतात. 

 



 
 

          

 
 .७.        

 
अन्न.— हा मासा लकनाऱ्यानलजकच्या पाण्यात, पृष्ठभागात अन्नग्रहण करताुंना आढळतो. येथे तो 

म ख्यत्त्व े करून प्राणीप्िवक भक्षण करतो. त्याच्या क्िोमपिलिका लपसाुंसारख्या असतात. त्याम ळे 
तोंडाद्वारे घेतिेल्या आज बाजूच्या पाण्यातीि सूक्ष्म प्िवक गाळिे जाऊन ते उदरात प्रवशे करतात. 
पावसाळयानुंतरच्या काही मलहन्यात भारताच्या पलश्चम लकनाऱ्यानलजकच्या पाण्यात प्िवकाुंचे प्रमाण वाढते. 
त्याम ळे बाुंगड्याुंचे मोठािे थव े खोि पाण्यातून लकनाऱ्याजवळ भक्षणासाठी येतात. प्राणीप्िवकाुंलशवाय 
बाुंगड्याच्या पोिात वनटपतीप्िवक, छोिे सुंिीपाद प्राणी, लवलवि माशाुंची अुंडी व कडभके त्याच्या पोिात 
आढळतात. बाुंगड्यात लवलशि भक्ष्य लनवडीची प्रवृत्ती लदसून येत नाही. 

 
प्रजनन.— बाुंगड्यात किगभेद बाह्यतः लदसून येत नाही. स मारे २० ते २२ सें. मी. िाुंबीचा मासा 

प्रथमच वयात येतो. त्यावळेी तो २ वषव वयाचा असतो. अुंडी घािण्याचा कािाविी जून ते सप्टेंबर मध्ये 
असतो. बाुंगड्याची मादी स मारे ४५,००० ते १,१०,००० अुंडी घािते. आलण ही अुंडी घािण्याची क्षमता 
लतच्या वयान सार असते. अुंडी घािण्यासाठी बाुंगडे खोि सम द्रात टथिाुंतर करताुंना आढळतात. 
बाुंगड्याची अुंडी त्यात असिेल्या तेिकबद मूळे पाण्यात तरुंगतात. बाुंगड्याची कडभके आलण बोि किी थेि 
रत्नालगरीपासून ते कन्याक मारीपयंत सापडतात. त्याम ळे प्रजननासाठी ते कोठे जातात यावर अलिक 
सुंशोिनाची गरज आहे. 

 
मत्स्योत्सपादन.— भारताच्या पूवव आलण पलश्चम या दोन्ही लकनारपट्टीने बाुंगड्याचे उत्पादन चािते. 

परुंत  पलश्चम लकनाऱ्याने लवशषेतः महाराष्ट्ट्रातीि रत्नालगरी ते केरळातीि कोल्लम या पट्ट्ट्यामध्येच 
बाुंगड्याचे प्रमाण अत्यलिक आहे. रत्नालगरीच्या उत्तरेस बाुंगड्याुंची मासेमारी जवळजवळ अन्सटतत्वात 
नाही. बाुंगडा खोिपाण्यातून लकनाऱ्याकडे तसेच लकनाऱ्यापासून खोि सम द्रात टथिाुंतर करीत असल्याने 
त्याची मासेमारी हुंगामी असते. महाराष्ट्ट्रात हा हुंगाम ऑक्िोबर ते फेि वारी–माचव या कािाविीत असतो. 

 
बाुंगड्याुंचे खोि पाण्यातून लकनाऱ्याजवळच्या पाण्यात पावसाळयानुंतर टथिाुंतर होते. पलश्चम 

लकनारपट्टीवर हा टथिाुंतराचा कािाविी वगेवगेळा असतो आलण त्यावर मासेमारीचा हुंगाम अविुंबनू 
असतो. केरळमध्ये बाुंगड्याुंची मासेमारी ऑगटिमध्ये स रू होऊन फेि वारीत सुंपते तर कनािकात सप्टेंबर 
ते माचव या दरम्यान होते. गोवा व महाराष्ट्ट्रात ही थोडी उशीरा म्हणजे ऑक्िोबर-नोव्हेंबर ते फेि वारी-माचव 
पयंत चािते. 

 
बाुंगडे थव्याने टथिाुंतर करतात. याुंचा थवा लदवसा िाुंबनू देखीि लदसू शकतो. ताशी आठ ते 

दहा मिै वगेाने जाताना छोट्याशा िािा लनमाण करणारा थवा मन्सच्छमाराुंना सहज लदसतो. लदवसा 



 
 

          

काळसर भासणारा हा थवा रात्र होताच प्रकाशमान वाितो. म्हणनू पसव–सीन जाळे वापरणाऱ्या 
मन्सच्छमाराुंना रात्रीदेखीि मासेमारी करणे सोपे जाते. 

 
भारतात बाुंगड्याचे सरासरी वार्थषक उत्पादन १,२३,००० िन इतके असून ते एकूण 

मत्टयोत्पादनाच्या िके्कवारीत (सरासरी ७ िके्क), तारळयानुंतर द सऱ्या क्रमाुंकावर आहे. महाराष्ट्ट्रात याचे 
सरासरी वार्थषक उत्पादन ६,००० िन असून राज्यातीि एकूण मत्टयोत्पादनाच्या स मारे २% आहे. 

 
बाुंगड्याच्या उत्पादनात फार मोठे चढउतार लदसून येतात. गेल्या २५ वषांच्या आकडेवारीतून असे 

लदसून येते की, त्याुंचे उत्पादन १९५६ सािी १६,४३१ िन होते आलण १९७१ सािी ते २,०४,५७५ िन इतके 
झािे. १९८९ सािी हे उत्पादन ३ िाख िनापयंत गेिे. उत्पादनातीि हे चढउतार सम द्रातल्या पाण्यात 
होणाऱ्या बदिाुंम ळे असावते असा शास्त्रज्ञाुंचा अुंदाज आहे. म ख्यत्त्वकेरून पाऊस, पाण्याची क्षारता आलण 
तापमान व तदन षुंगाने बदिणारी पाण्याची उत्पादकता यावर बाुंगड्याचे प्रजनन अविुंबून असते. ज्यावषी 
या सवव गोिी अन कूि असतीि त्यावषी बाुंगड्याच्या लपल्लाुंची पैदास भरपूर होऊन प ढीि वषी त्याुंचे 
मत्टयोत्पादन वाढते. 

 
होड्या व जाळी.— महाराष्ट्ट्रात बाुंगड्याची मासेमारी म ख्यतः राुंपण जाळयानीच होते. हे जाळे 

वापरण्यासाठी आकडा होडी, िोनी व पागर इत्यादी होड्या वापरल्या जातात. राुंपण हे गोिाकार, 
पसरवायचे जाळे असून त्याच्या आसाुंचा आकार असा योजिेिा असतो की, त्यातून बाुंगडे आरपार बाहेर 
जाऊ शकत नाहीत. एका राुंपणीमागे साठ ते ऐशी मन्सच्छमाराुंचा सहभाग असतो. बाुंगड्याुंचा मोठासा थवा 
लनरीक्षणात आिा की त्याच्या सभोवतािी ही राुंपण पसरलविी जाते. राुंपणीची दोन्ही मोकळी िोके 
लकनाऱ्यावर घेऊन मन्सच्छमार हा सुंपूणव थवा लकनाऱ्याजवळ ओढत आणतात. जर बाजारात बाुंगड्याचे 
प्रमाण अलिक असिे आलण बाुंगड्याना मागणी नसेि तर राुंपण पाण्यात तशीच ठेविी जाते. अशा रीतीने 
बाुंगड्याुंचा थवा एका दृिीने कैद केल्यासारखा बुंलदटत राहतो. परुंत  सम द्राच्या पाण्यात असल्याने मरत 
नाही. या राुंपणीत फेक जाळे िाकून थोडे फार वळेेप रते मारिे जातात. 

 
उपयोग.— बाुंगडे हे एक उत्कृि खाद्य म्हणून सुंपूणव लकनारपट्टीवर प्रलसद्ध आहे. याुंची लवक्री 

ताज्या टवरूपात तसेच बफात गोठवनू, स कवनू ककवा खारवनू केिी जाते. ज्या वळेी बाुंगड्याचे उत्पादन 
अलत प्रमाणात असते तेव्हा त्याुंचा खत म्हणून उपयोग करण्यात येतो. 

 
   ,            (Sciaenids) 

 
मत्टयाहारी वगात घोळ व कोथ हे मासे जेवढे िोकलप्रय आहेत तेवढेच त्याुंच्या क ि ुंबात मोडणारे 

ढोमे द िव लक्षत आहेत. हे सवव मासे सायलनडे क ि ुंबात समालवि असून त्याुंच्या तीस जाती भारताच्या दोन्ही 
लकनाऱ्यावर आढळतात. या क ि ुंबातीि मासे सवव जगभर पसरिेिे असून इुंग्रजीत क्रोकसव, ड्रमसव, ग्रुंिसव 
आलण ज्यू लफशसे या नावानी प्रलसद्ध आहेत. यापैकी भारतात आढळणाऱ्या घोळ (Pseudosciaena 
diacanthus) आलण कोथ (Otolithoides brunneus) या मोठ्या माशाुंना बरीच मागणी असते तर, इतर 
छोट्या आकाराच्या जाती म्हणजे ऑिोलिथस् अजेंलियस्  (Otolithus argenteus) ऑिोलिथस्  रुबर 
(Otolithus ruber), जॉलनयस्  व्हॉग्िेरी, (Johnius vogleri) ज्याुंना सववसािारणपणे ‘ढोमा’ या एकाच 
सुंजे्ञने ओळखिे जाते, अशाुंना बाजारात कमी मागणी असते व ते बह ताुंशी द िव लक्षत आहेत. 



 
 

          

सायलनडे क ि ुंबातीि माशाुंत शरीर काहीसे चपिे आलण िाुंबि असते व सवांगावर खविे असतात. 
याचे म टकि काहीसे िाुंबि व िोकदार असून त्याुंच्या खािच्या जबड्याच्या खािीि बाजूस छोिी लछदे्र 
असतात. पाठीवरीि दोन्ही पृष्ठपर जरासे जोडिेिे असून त्याुंचा पृच्छपर िाुंबि, लनम ळता असतो व 
ग दपरावरीि द सरा कािा जाडसर िाुंबि असतो. ढोमा माशाुंची सववसािारण िाुंबी ३०–३५ सें.मी. असते 
तर कोथ व घोळ १५०–१८० सें. मी. िाुंबीचे होतात व त्याुंचे वजन १०–१५ लक. गॅ्र. पयंत भरते. 

 

 
 . ८      

 
अन्न.— घोळ, कोथ व ढोमा हे मासे मत्टयाहारी असून त्याुंच्या आहारात छोिे मासे, कवचिारी 

सुंलिपाद, मृदूकाय, कुं िकचमी, वियीकृमी व रेतीलकडे इत्यादी सम द्रतळातीि प्राणी येतात. सायलनडे 
क ि ुंबातीि बह तेक सववच मासे िहान वयात कोळुंब्या, कोिीम व जवळा खातात परुंत  मोठे झाल्यावर 
अटथीमीन माशाुंचा आहार घेऊ िागतात. घोळीचे म ख्य अन्न कोळुंब्याचे असते तर कोथ, जवळा व इचरी 
(squilla) खाऊन ग जराण करतो. हे मासे किी किी टवजातीय भक्ष्यावर देखीि ग जराण करतात. 

 
प्रजनन.— सायलनडे क ि ुंबातीि कोणत्याही माशात किगभेद बाह्यतः ओळखून येत नाही. िहान 

आकाराचे ढोमे मासे १२०–१५० लम. मी. िाुंबीचे झािे म्हणजे प्रथम वयात येतात. परुंत  घोळ व कोथ 
यासारखे मोठ्या आकाराचे ८५ सें. मी. िाुंबीचे म्हणजे ३–४ वषांचे झाल्यावर वयात येतात. छोिे ढोमे 
३०,००० ते १,४०,००० अुंडी घाितात व त्याुंची अुंडी घािण्याची लक्रया थोड्या थोड्या लदवसाुंच्या अुंतराने 
होत असते. जवळजवळ वषवभर याुंचे प्रजनन चािू असिे तरी जॉलनयस्  व्हॅग्िेरी मध्ये जून-ज िै, 
ऑिोलिथस्  अजेंलियस्  मध्ये मे-जून व ऑिोलिथस्  रुबर मध्ये मे ते ऑगटि मध्ये प्रजननाचा उच्चाुंक 
गाठिा जातो. घोळ थोड्या थोड्या लदवसाुंच्या अुंतराने गिागिाने म्हणजे ५० ते ७० िाख अुंडी वषवभर 
घािते व त्याचा उच्चाुंक जून ते ऑगटिमध्ये असतो. कोथदेखीि वषवभर, गिागिाने थोडी थोडी अुंडी 
घाितो व त्याचा उच्चाुंक ऑगटि–सप्टेंबर मध्ये असतो. 

 
घोळ व कोथ अन क्रमे सात ते आठ व नऊ वष ेतर छोिे ढोमे २–३ वष ेजगतात. 
 
मत्स्योत्सपादन.— सायलनडे क ि ुंबातीि माशाुंचे भारतातीि वार्थषक सरासरी उत्पादन स मारे १ 

िाख ३ हजार िन असून एकूण मत्टयोत्पादनात त्याुंचा वािा ५·८ िके्क आहे. याुंचे सवालिक म्हणजे 
जवळजवळ ३० िके्क उत्पादन ग जरात राज्यात होते व त्यापाठोपाठ महाराष्ट्ट्राचा क्रमाुंक िागतो. 
महाराष्ट्ट्रातीि सरासरी वार्थषक उत्पादन २२,४०० िन असून एकूण मत्टयोत्पादनाच्या ते ७·२ िके्क आहे. हे 
मासे जरी भारताच्या दोन्ही लकनाऱ्यावर सापडत असिे तरी घोळ व कोथ हे मात्र ग जरात व महाराष्ट्ट्रातच 



 
 

          

सापडतात. कोथ माशाुंची लपल्ले म ुंबईच्या सागरी मासेमारी के्षत्रात नेहमीच सापडतात तर त्याच जातीचे प्रौढ 
मासे ग जरातेतीि सौराष्ट्ट्राच्या लकनाऱ्यावर पकडिे जातात. परुंत  घोळ माशाुंची लपल्ले व जाटत वयाचे प्रौढ 
मासे, कच्छच्या आखातापासून म ुंबईपयंत सववत्र सापडतात आलण मध्यम वयाचे मासे केवळ ट्रॉि 
जाळयातच सापडतात त्याम ळे अशा प्रकारची लवसुंगती वगेवगेळया जाळयाुंच्या वापराम ळे होते की त्याुंचे 
टथिाुंतरण होते हे नक्की साुंगण्याचा प्रयत्न शास्त्रज्ञ करीत आहेत. 

 
ढोम्याुंच्या मासेमारीचा म ख्य हुंगाम महाराष्ट्ट्रात सप्टेंबर ते माचव असून घोळ व कोथ माशाुंचा म ख्य 

हुंगाम सप्टेंबर ते लडसेंबर आहे. 
 
होड्या व जाळी.— पलश्चम लकनाऱ्यावर ग जरात राज्यात ‘वहाण’ आलण मिाडा नावाुंच्या होड्या तर 

महाराष्ट्ट्रात डहाणिूा पडाव व रत्नालगरीस तेथीि होड्या वापरल्या जातात. परुंत  ट्रॉि जाळयाचा वापर 
स रू झाल्यावर, ढोमा व त्याुंचे सवव भाईबुंद मासे, पाण्याच्या तळाजवळ रहाणारे असल्याने, ट्रॉि हेच या 
माशाुंच्या मासेमारीचे म ख्य सािन बनिे आहे इतर जाळयाुंपैकी डोळ व ब डीची दाल्दी ही म ख्य जाळी 
आहेत. कच्छच्या आखातात मिार रच्छ ककवा जामनगरचे ‘वडस’ नावाचे सापळयासारखे जाळे देखीि 
मासेमारीस वापरतात. रत्नालगरीजवळ ‘जोत’ नावाचे दाल्दीचे जाळे खास घोळीच्या मासेमारीत वापरिे 
जाते. 

 
उपयोग.— छोट्या आकाराच्या ढोमा माशाुंना लवशषे मागणी नसल्याम ळे स मारे ५० िके्कचे मासे 

ताज्या टवरूपात खाद्य म्हणून वापरिे जातात. हा वापर समाजातीि गरीब िोकच जाटत करतात. 
उरिेिे मासे उन्हात स कविे जातात व यातीि काही भाग खाद्य म्हणनू तर काही भाग खत म्हणनू 
वापरिा जातो. छोट्या ढोम्याुंचा वापर क क्क िपािन व पश सुंविवन व्यवसायात खाद्य म्हणनू देखीि 
करतात. या माशातीि कािे व हाडे काढून त्यापासून प्रलथनाुंची पौलिक भ किी तयार करण्याचे प्रयत्न 
झािे आहेत. तसेच ‘लफश लखमा’, वफेसव, सॉसेज वगरेै पदाथव देखीि बनवण्यात आिे आहेत. परुंत  
अजूनही मत्टयाहारी भारतीयाुंनी या पदाथांकडे लवशषे िक्ष प रविेिे लदसत नाही. 

 
घोळ व कोथ याुंचे पाुंढरे व चवदार माुंस व त्याुंचा मोठा आकार असल्याने त्याुंचे कािे काढून 

िाकण्याची स िभता याम ळे ते बाजारात चाुंगिाच भाव लमळवनू जातात. त्याुंच्या माुंसाचे त कडे (fillets) 
गोठवनू परदेशी पाठविे जातात. या दोनही माशाुंच्या हवचे्या लपशवीिा (भोत) लवशषे मागणी असते. 
भोतीचा उपयोग ‘आयकझग्िास’ म्हणून करण्यात येतो. 

 
            (Polynemids) 

 
पॉलिनेमीड वगातीि रावस व दाढा हे मासे अत्युंत चलवि खाद्य म्हणून प्रलसद्ध आहेत. उष्ट्ण कलिबुंिातीि 
सम द्रात सववत्र आढळणारे हे मासे भारतात मासेमारीच्या दृिीने महत्त्वाचे आहेत. याुंच्या भारतात एकूण नऊ 
जाती आढळतात, त्यापैकी रावस (Eleutheronema tetradactylum), दाढा (Polydactylus indicus) 
आलण शेंडे (Polynemus heptadactylus) हे महत्त्वाचे आहेत. या व्यलतलरक्त दोडवा रावस ककवा 
पॉलिनेमस पॅराडालसयस (P. paradasius) ही जात ओलरसा व पलश्चम बुंगािच्या खाड्याुंतून सापडते व त्या 
जातीिा तेथे महत्त्व आहे. भारतीय लकनाऱ्याने सवव राज्याुंत कमी अलिक प्रमाणात हे मासे सापडत असिे 



 
 

          

तरी ग जरात, महाराष्ट्ट्र, आुंध्र प्रदेश आलण तालमळनाडू या राज्याुंत पॉलिनेमीड माशाुंचे मत्टयोत्पादन 
अथवपूणव आहे. 

 
रावसाचे शरीर िाुंबि आलण दोन्ही बाजूुंनी थोडेसे चपिे असते. डोळे मोठे असून त्याुंच्यावर 

चरबीय क्त आवरण असते. रावसाच्या डोक्याकडचा भाग लनम ळता असून त्याच्या िोकाच्या खािच्या बाजूस 
तोंड असते. पाठीवर दोन पषृ्ठपर असून त्यातीि एक कुं िकय क्त व द सरा कुं िक लवरहीत असतो. शपेिीचा 
पर खोिवर द भागिेिा असतो. रावसाची खूण म्हणजे याच्या अुंसपराखािी काही तुंतू असतात व त्याुंच्या 
सुंख्येवरून याुंच्या जाती ओळखणे सोपे जाते. रावसािा चार, दाढ्यािा पाच तर शेंड्यािा सात तुंतू 
असतात. दोडवा रावसािा पण सात तुंतू असतात परुंतू ते अलतशय िाुंब असतात. 

 

 
 . ९.      

 
अन्न.— रावसाच्या लवलवि जाती मूितः माुंसाहारी आहेत. िहान वयात ते स क्ष्म प्राणी प्िवक 

आलण छोट्या सुंलिपाद प्राण्याुंवर जगतात परुंत  थोडे मोठे होताच ते कोलिम व छोट्या आकाराच्या कोळुंब्या 
खाऊ िागतात. मोठे प्रौढ मासे मात्र सम द्रतळाजवळीि प्राणी, वियी कृमी, सुंिीपाद व मासे याुंच्यावर 
अविुंबून असतात. रावस भरमसाठ खाणारे, आक्रमक प्रवृत्तीचे असून किीकिी टवजातीय माशाुंवर पण 
हल्ला करतात. 

 
प्रजोत्सपादन.— रावस व त्याचे अनेक भाईबुंद उभयकिगी असल्याचे सुंशोिकाुंना आढळून आिे 

आहे. अपलरपक्व बीजाुंडकोष हे दोरीसमान लदसतात परुंत  जसजसा रावस पलरपक्वतेकडे वािचाि करतो 
तसतसे हे बीजाुंडकोष जाड होऊ िागतात. पलरपक्व बीजाुंडकोष लपवळसर रुंगाचे असून त्यातीि अुंडी 
लपवळी व साध्या डोळयाुंना सहज लदसू शकतात. पलरपक्व अुंड्यात तेिाचा थेंब असून अुंड्याचा आकार ०·७ 
ते १·० लम. मी. इतका असतो. सािारणतः ८० सें. मी. िाुंबीचा रावस प्रजननक्षम होतो व त्यावळेी त्याचे वय 
स मारे चार वष ेइतके असते. रावस गिागिाने अुंडी घाितो त्याम ळे प्रजनन काळात लकती अुंडी घाितो हे 
शोिून काढणे कठीण जाते. तरीदेखीि स मारे ८० सें. मी. िाुंबीचा रावस प्रजनन काळाुंत एकूण ५६ िाख 
अुंडी देतो असे अन मान आहे. शेंडे हा िहान आकाराचा पॉलिनेमीड सािारण १६ सें. मी. िाुंबीचा 
झाल्यावर ६५,००० अुंडी देतो. याुंचा अुंडी घािण्याचा कािाविी वषातून दोनदा असतो. जरी अुंडी 
घािण्याची लक्रया वषवभर चािू असिी तरी दाढा एलप्रि ते जून आलण ऑक्िोबर ते लडसेंबरमध्ये, रावस 
जानेवारी ते एलप्रि आलण ज िै ते सप्टेंबर आलण शेंडे माचव ते जून व ऑगटि ते नोव्हेंबर या कािाविीत 
प्रजननाचा उच्चाुंक गाठतात. 

 
मत्स्योत्सपादन.— पॉलिनेमीड माशाुंचे भारतातीि सरासरी उत्पादन ६,५०० िन असून एकूण 

मत्टयोत्पादनात त्याुंचा ०·४ िके्क वािा आहे. यापैकी ५६% मत्टयोत्पादन ग जरात व महाराष्ट्ट्रात होते. 



 
 

          

महाराष्ट्ट्रातीि १९८५ ते १९८९ या कािखुंडातीि सरासरी वार्थषक उत्पादन ९६० िन असून ते १९७५ ते 
१९७९ या कािखुंडातीि २,०२० िन या सरासरी उत्पादनापेक्षा ५२ िक्क्याुंनी कमी आहे. याुंच्यापैकी 
दाढ्याच्या मासेमारीचा हुंगाम नोव्हेंबर ते मे असतो. परुंत  सातपािीचे मच्छीमार ऑगटि-सप्टेंबर या 
काळातस द्धा चाुंगिी मासेमारी करतात. रावसाचे दोन हुंगाम आहेत, जानेवारी ते एलप्रि व ज िै ते सप्टेंबर. 
परुंत  शेंडे वषवभर थोड्याथोड्या प्रमाणात ट्रॉि जाळयात लदसून येतात. 

 
उपयोग.— दाढा व रावस अत्युंत चलवि मासे म्हणून प्रलसद्ध आहेत व त्याम ळे ते मन्सच्छमाराुंना 

चाुंगिी ककमत लमळवनू देतात. हे ताज्या टवरूपातच वापरिे जातात. परुंतू जेव्हा हे भरपूर प्रमाणात 
सापडत असत तेंव्हा याुंच्या माुंसाचे त कडे (fillets) करून लवकिे जात असत. ग जरातमिून हे मासे बफात 
घािून लवक्रीस लडसेंबर–जानेवारी या काळात म ुंबईस आणिे जातात. शेंडे मासा लवशषे चवीने खाल्ला जात 
नाही, परुंत  यािा समाजातीि खािच्या वगातून मागणी असते व तो ताज्या टवरूपात खाल्ला जातो. 

 
       (Catfish) 

 
कशगाळा ककवा कशगाडा मासा फारसा िोकलप्रय नसिा तरी त्याचा भारतीय मत्टयोत्पादनात महत्त्वाचा वािा 
आहे. याुंच्या बऱ्याच जाती असून त्या लवष ववृत्तातीि सम द्रात सववत्र आढळतात. भारताच्या दोन्ही 
लकनाऱ्यावर याुंची मासेमारी चािते. 

 
भारतीय लकनाऱ्यावर सापडणारे कशगाडे प्िोिोलसडे आलण िॅलकस लरडे क ि ुंबात समालवि असून 

त्यातीि िॅलकसूलरडे क ि ुंबातीि कशगाडे मासेमारीच्या दृिीने महत्त्वाचे आहेत. कशगाड्याच्या तोंडाजवळ 
तुंतूसारखे अवयव ककवा लमश्या असतात व त्याम ळे याुंचे सािम्यव माुंजराुंशी असल्याने त्याुंना इुंग्रजीत 
‘कॅिलफश’ असे सुंबोििे जाते. िॅलकसूलरडे क ि ुंबातीि माशाुंच्या पृष्ठपरािा तसेच अुंसपरािा एक मोठा 
कािा असतो व तोंडाजवळ लमश्याुंच्या चार जोड्या असतात. शरीर खविे लवरहीत असून याुंचा रुंग सोनेरी, 
लहरवि, लनळसर तर काुंही जातीत काळपि, चुंदेरी असतो. कशगाड्याुंच्या पाच जाती, िॅलकसूरस 
थिॅॅलसनस्  (Tachysurus thalassinus), िॅ. डटस माऐरी (T. dussumieri), िॅ. सीिॅिस्  (T. caelatus), 
िॅ. सोना (T. sona) व ऑन्सटिओलजलनओसस्  लमिीिॅलरस (Osteogeneosus militaris) महत्त्वाच्या आहेत 
व त्या सवव महाराष्ट्ट्रात सापडतात. 

 
 

 
 . १०.        

 



 
 

          

िॅलकस रस सोना हा महाराष्ट्ट्रातीि मत्टयोत्पादनाच्या दृिीने महत्त्वाचा कशगाडा आहे. याचे डोके 
रुुं द असून लजतके रुुं द लततकेच िाुंबही असते. वरचा जबडा खािच्यापेक्षा थोडासा िाुंब असून जरासा 
िोकदार असतो. याच्या डोक्याचा भाग खडबडीत असून त्यािा लमश्याुंच्या तीनच जोड्या असतात. याचा 
रुंग लनळसर असून त्यावर राखाडी छिा असते व पोिाकडची बाजू लफकि पाुंढ रकी असते. सवव पर 
िोकाकडे काळसर असतात. 

 
अन्न.— कशगाड्याचे वाटतव्य सम द्राच्या तळाजवळ तिटथ (demersal) असते व तो मत्टयाहारी व 

भक्षक प्रवृत्तीचा असतो. छोिे बोंलबि, ढोमे, माुंदेळी, वाकट्या इत्यादी मासे त्याच्या आहारात प्राम ख्याने 
आढळतात. नोव्हेंबर ते फेि वारीत म्हणजे थुंडीच्या लदवसात कशगाड्याच्या आहारता खेकडे, कोळुंब्या व 
जवळा वगैरे सुंिीपाद प्राणी लदसून येतात. या व्यलतलरक्त सम द्रतळाजवळीि लचखिात सापडणारे कशपिे, 
मृद काय प्राणी, वियी कृमी व रेतीलकडे तसेच लवलवि सुंिीपाद प्राण्याुंचा अन्न म्हणून उपयोग करतात. 
ऑक्िोबर ते लडसेंबर या अुंडी घािण्याच्या ककवा प्रजननाच्या आिीच्या काळात कशगाडे भरमसाठ अन्नग्रहण 
करतात. प्रजननकाळात मात्र थोड्याफार प्रमाणात सुंिीपाद, वियीकृमी, रेतीलकडे, मृद काय व तळाचा 
गाळ हेच आहारात घेतिे जातात व प्रजननानुंतर मासे, कोळुंब्या व जवळा या आहारावर ते उदरलनवाह 
करतात. छोिे कशगाडे मातीतीि गाळलमश्रीत अन्नावर तर मोठे कशगाडे माशाुंवर जगतात. 

 
प्रजनन.— कशगाडा २५० लम. मी. िाुंबीचा झाल्यावर वयात येतो व प्रजननक्षम बनतो. पक्व मादीचे 

बीजाुंडकोष िाुंबि असून बाहेरच्या बाजूस एकाच अुंडवालहनीने उघडिे जातात. वाढीच्या वगेवगेळया 
अवटथातीि अुंडी त्याुंत लदसून येतात. कशगाड्याुंची अुंडी इतर सवव जातींच्या माशाुंपेक्षा बरीच मोठी म्हणजे 
१ सें. मी. व्यासापयंत असतात. परुंत  त्याुंची सुंख्या खूपच सीलमत असते. कशगाडे वषातून एकदाच प्रजनन 
करतात व त्याुंच्या लवलवि जातीत प्रजनन काळ वगेवगेळा असतो. िॅ. सोनामध्ये हा ऑक्िोबर ते जानेवारीत 
व िॅ. थिॅॅलसनसमध्ये एलप्रि ते ऑगटि वगैरे. 

 
कशगाड्यातीि वैलशष्ट्ट्यपूणव गोि अशी की कशगाड्याचा नर मीिनानुंतर फिन झािेिी अुंडी 

टवतःच्या तोंडात ठेवनू त्यामिून लपल्ले बाहेर येईपयंत उबवतो. हा कािाविी जवळजवळ १ ते २ 
मलहन्यापयंत असतो व त्या काळात नर काही न खाता–लपता अुंड्याुंना जपतो. तोंडात अुंडी उबवण्याच्या 
या माशाच्या प्रवृत्तीम ळे मादी सहालजकच कमी अुंडी घािते. िॅ. सोना ३५ ते २५८ तर िॅ. थिॅॅलसनन  ३० ते 
७२ अुंडी घाितो. 

 
मत्स्योत्सपादन.— भारतात कशगाड्याुंचे वार्थषक मत्टयोत्पादन स मारे ५०,००० िन असून ते एकूण 

मत्टयोत्पादनाच्या २·८ िके्क आहे. १९८५ ते १९८९ या कािाविीतीि आकडेवारीची सरासरी बघता, 
यातीि जवळजवळ २६·८ िके्क उत्पादन महाराष्ट्ट्रात झािे व ग जराथेत २० िके्क झािे. परुंत  गेल्या अनेक 
वषांची आकडेवारी बघता केरळ राज्यातच सवालिक उत्पादन झाल्याचे आढळते, फक्त या पाच वषात हे 
टथान महाराष्ट्ट्राने पिकावल्याचे लदसते. महाराष्ट्ट्रातीि सरासरी उत्पादन स मारे १३,५८० िन असून 
राज्याच्या एकूण मत्टयोत्पादनाच्या ४·३ िके्क आहे. कशगाड्याुंच्या मासेमारीचा काळ वषवभर असिा तरी 
त्याुंचे जाटतीतजाटत उत्पादन एलप्रि–सप्टेंबर काळात केरळ व कनािकच्या लकनाऱ्यावर आलण माचव–जून 
व लडसेंबर-जानेवारीच्या काळात आुंध्र प्रदेशात होते. महाराष्ट्ट्रात मात्र हा हुंगाम जानेवारी ते जून दरम्यान 
असतो. 

 



 
 

          

होड्या व जाळी.— महाराष्ट्ट्राच्या लकनाऱ्यावर कशगाड्याुंच्या मासेमारीसाठी पडाव, होड्या तसेच 
याुंलत्रक पडाव वापरिे जातात. हे मासे भक्ष्याहारी असल्याने गळ, गळदाुंडी, खाुंदे (गळाुंची िाुंब माळ) 
तसेच दाल्दीची जाळी इत्यादी वापरिे जातात. ट्रॉि जाळे देखीि कशगाड्याच्या उत्पादनात भर घािते. 
केरळ व कनािकच्या लकनाऱ्यावर म ख्यतः बाुंगडे व तारळीच्या मासेमारीस वापरात असिेिे पसवसीन जाळे 
याुंच्या मासेमारीस वापरिे जाते. महाराष्ट्ट्रात वापरात असिेिे डोळ जाळे देखीि याुंच्या उत्पादनात भर 
घािते. कशगाडे भक्ष्याहारी असल्याने ते डोळ जाळयाच्या खोळीजवळ जाळयातून लनसिणारे मासे खाण्यास 
झ ुंडीने येतात व अशावळेी मच्छीमार त्याुंच्याभोवती ज ने दाल्दी जाळे पसरवतात आलण या जाळयात 
कशगाड्याुंचे पृष्ठ व अुंसपराचे कािे ग रफिून ते पकडिे जातात. महाराष्ट्ट्राच्या दलक्षण भागात ‘जोत’ नावाचे 
जाळे देखीि कशगाडे पकडण्यास वापरतात. 

 
उपयोग.— कशगाड्याच्या कातडीखािी चरबी असते लशवाय त्याचे शरीर खविे लवरहीत असल्याने 

त्याची कातडी िवकर खराब होते. त्याम ळे फारच थोडे िोक हा खाणे पसुंत करतात. हा म ख्यतः ताज्या 
अवटथेत लवकिा जातो, परुंत  मागणीपेक्षा उत्पादन वाढिे म्हणजे खारवनू, स कवनू ककवा माुंसाचे त कडे 
लमठात दाबून ठेवनू लवकिे जातात. िॅ. डटस मायेरी व िॅ. थिॅॅलसनस सारख्या मोठ्या कशगाड्याच्या माुंसाचे 
त कडे (fillets) गोठवनू लवकण्याचे प्रयत्न केरळमध्ये जारी आहेत. कशगाड्याच्या पोिातीि हवचेी लपशवी, 
लजिा ‘भोत’ असे म्हणतात, स कवनू ‘आयकझग्िास’ साठी वापरिी जाते. स कविेिे व खारविेिे कशगाडे 
श्रीिुंका व काही आलशयाई देशात लनयात केिे जातात. कशगाड्याुंचा लखमा ककवा ‘लफशपेटि’ व याच्या 
यकृतापासून ‘न्सव्हिॅलमन ए’ तयार करण्याचे प्रयत्न सुंशोिन सुंटथा करीत आहेत. 

 
      (Ribbon fish) 

 
वागिी ककवा बगा (बळा) महाराष्ट्ट्रातीि मत्टयसुंपत्तीचा एक महत्त्वाचा घिक आहे. भारतीय 

लकनारपट्टीवर सववत्र आढळणारा हा मासा कसगापूर, स मात्रा, जावा, चीन, जपान व ऑटट्रेलियात देखीि 
सापडतो. भारतात याुंची मासेमारी लवशषेकरून केरळ, तालमळनाडू, आुंध्रपदेश, महाराष्ट्ट्र व ग जरात 
राज्यात होते. 

 
वागिी ट्रायलकय लरडे क ि ुंबात समालवि असून त्याच्या चार जाती मत्टयोत्पादनाच्या दृिीने 

महत्त्वाच्या आहेत याुंतीि ट्रायलकयूरस िेप्ट्य रस्  (Trichiurus lepturus) व िेप्च रोकॅं थस्  सवािा 
(Lepturocanthus savala) या जाती आकाराने मोठ्या तर य प्ि रोग्रमस्  म्य लिकस (Eupleurogamus 
muticus) य . इुंिरलमडीयस्  (E. intermedius) या जाती िहान आकाराच्या आहेत. त्याुंना अन क्रमे बगा व 
वागिी असे म्हििे जाते. यातीि य . म्य लिकस व िे. सवािा या जाती महाराष्ट्ट्रात उत्तरेकडच्या भागात 
तर रत्नलगरीच्या दलक्षणेस ट्रा. िेप्ट्य रस ही जात प्राम ख्याने सापडते. 

 
वागट्याुंचे शरीर िाुंबि व लरबीनेप्रमाणे चपिे असते. तोंड लनम ळते असून दोन्ही जबड्यात लविक्षण 

िोकदार व तीक्ष्ण दात असतात आलण कायम टवरूपाच्या दाढादेखीि असतात. त्याुंच्या पृष्ठपर कुं िकय क्त 
असतो व काहींच्या शपेिीच्या िोकािा तुंतू असतात. याुंचा रुंग चुंदेरी पाुंढरा ककवा ककचीत काळपि देखीि 
असतो. 
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अन्न.— वागट्या भक्ष्याहारी असून अत्युंत खादाड असतात. लवशषे करून छोिे मासे, अनेक 

सुंिीपाद व मृद काय प्राणी त्याुंचे भक्ष्य बनतात. वागट्या कळपाने रहात असल्याने किी किी टवजातीय 
माशाुंवर देखीि त िून पडतात. स मारे ४० ते १२० लम. मी. िाुंबीचे छोिे वागिी मासे ‘कोपेपोड’ हे सुंलिपाद 
अन्न घेतात. यालशवाय कोळुंब्याुंची व माशाुंची लपल्लेदेखीि त्याुंच्या आहारात येतात. या छोट्या आकाराच्या 
वागट्या पाण्याच्या पृष्ठभागात असल्याने त्याुंच्या अन्नात वैलवध्य आढळते. परुंत  मोठ्या आकाराुंच्या वागट्या 
पाण्याच्या पृष्ठभागाच्या बऱ्याच खािी असतात व त्याम ळे त्याुंचे म ख्य अन्न मासे हेच असते. त्याुंच्या 
मत्टयाहारात तारळया, काुंिी, माुंदेळी इत्यादी छोट्या आकाराचे मासे, तसेच मोठ्या माशाुंची लपल्ले, 
कोळुंब्या, जवळा, करुंदी, खेकडे, माकिे व इतर मृद काय प्राणीदेखीि मोडतात. महाराष्ट्ट्रात सापडणाऱ्या 
वागट्याुंच्या पोिात लवशषे करून जवळा व इचरी (squilla) हे प्राणी येतात. एलप्रि–मे च्या स मारास 
वागट्या भरमसाठ अन्न ग्रहण करतात. 

 
प्रजोत्सपादन.— वागट्याुंमध्ये जननग्रुंथी लद्वखुंडीत असून अन्ननलिकेच्या थोड्याशा वर असतात. 

अपलरपक्व म ष्ट्क बारीक व लरबीनीसारखे असतात परुंत  नर पलरपक्व झाल्यावर ते जाडसर व पाुंढऱ्या रुंगाचे 
होतात. लबजाुंडकोषाुंची जाडी आलण िाुंबी असमान असून डावा लबजाुंडकोष उजव्यापेक्षा िाुंब व रुुं द 
असतो. स रवातीिा ०·०१ ते ०·०९ लम. मी. आकाराची अुंडी पक्व झाल्यावर ०·५२ ते १·६ लम. मी. आकाराची 
होतात. पलरपक्व मादी ९०,००० ते १,७०,००० अुंडी देते. मादी वषातून दोनदा अुंडी घािते. वागिी प्रथम 
पलरपक्व होते त्यावळेी लतची िाुंबी स मारे ४८ से. मी. असते. महाराष्ट्ट्रात म ख्यत्वकेरून सापडणाऱ्या 
ट्रायलकय रस सवािा जातीत जरी वषवभर प्रजनन होत असिे तरी त्याचा उच्चाुंक एलप्रि-मे मलहन्यात 
असतो. 

 
मत्स्योत्सपादन.— भारतात वागट्याुंचे सरासरी वार्थषक उत्पादन स मारे ७८,००० िन असून ते 

एकूण मत्टयोत्पादनाच्या ४·४ िके्क आहे. १९८५ ते १९८९ या पाच वषांच्या कािखुंडातीि वागट्याुंचे 
मत्टयोत्पादन पाहता सवांत जाटत उत्पादन ग जरात राज्यात झािे व त्यापाठोपाठ महाराष्ट्ट्राचा क्रमाुंक 
िागतो. महाराष्ट्ट्रात या काळात स मारे १७,५०० िन उत्पादन झािे व ते राज्याच्या एकूण 
मत्टयोत्पादनाच्या ५·५ िके्क होते. वागट्याुंची मासेमारी जवळजवळ वषवभर होत असिी तरी राज्यात 
जानेवारी ते माचव हा म ख्य हुंगाम आहे. 

 
होड्या व जाळी.— याुंलत्रक मन्सच्छमार नौका, ट्रॉिर त्याचप्रमाणे साध्या होड्या मासेमारीस 

वापरल्या जातात. ट्रॉि जाळे आलण इतर जाळयातदेखीि वागट्या पकडल्या जातात. परुंत  वागिी हा 
मासा अत्युंत कमी ककमतीचा असल्याने याची खास मासेमारी केिी जात नाही. 

 



 
 

          

उपयोग.— मोठ्या आकाराच्या वागट्या काही प्रमाणात ताज्या टवरूपात खाल्या जातात. मािास 
उचि नसेि तेव्हा त्या उन्हास स कलवल्या जातात ककवा मीठात खारवल्या जातात. वागट्या बोंलबिाप्रमाणे 
बाुंबूच्या माुंडवावर िाुंगनू वाळवल्या जातात व अशा वागट्या श्रीिुंका, बाुंगिा देश व मिेलशया या शजेारी 
राष्ट्ट्राुंना लनयात केल्या जातात. ताज्या वागट्याुंचे त कडे करून मच्छीमार त्याुंचा उपयोग गळािा भक्ष्य 
म्हणून वापरतात. मोठ्या आकाराचे ट्य ना (गेदर), स रमई, वाम व कशगाडे पकडण्यास वागिीचे आलमष 
उपयोगी पडते. 

 
भारतीय मत्टयोत्पादनात वागट्याुंचा वािा बराच आहे. गोरगलरबाुंसाठी प्रलथनय क्त खाद्य म्हणनू 

वागट्याुंचा राटत उपयोग करता येऊ शकतो. गेल्या तीन–चार वषांपासून गोठविेल्या वागट्या दलक्षण-पूवव 
आलशयाई तसेच काही पूवव य रोपीय देशात लनयात होऊ िागल्या आहेत. लनयातीचे प्रमाण वाढवनू 
वागिीच्या मासेमारीपासून मच्छीमाराुंस िाभ होईि. 

 
      (Seer fish) 

 
भारतात आढळणाऱ्या िोकलप्रय माशाुंत स रमईचे टथान वरचे आहे. स रमई आलफ्रकेच्या पूवव 

लकनाऱ्यापासून भारत, श्रीिुंका, िह्मदेश, मिाया, ऑटट्रेलियाच्या पूवव लकनाऱ्याने, पूवेस लफजी 
लफिीपाईन्स तैवान,जपान, व पलश्चम प्रशाुंत सागरातदेखीि आढळतो. भारतात हे मासे पूवव व पलश्चम 
लकनाऱ्यावर लवशषे करून तालमळनाडू, केरळ व महाराष्ट्ट्रात सापडतात. 

 
स रमईचा टकाँलिडे या क ि ुंबात समावशे असून प्रम ख तीन जाती टकॉम्बेरोमोरस्  कॉमरसॉन 

(Scomberomorus commerson), टकॉ. गिॅिस्  (S. guttatus) व टकॉ.लिलनिॅिस्  (S. lineolatus) 
भारतीय सम द्रात सापडतात. मराठीत टकॉ. कॉमरसानिा ‘लवटवण’ तर इतर दोन जातींना ‘स रमई’ 
म्हणतात. 

 
स रमईचा आकार िाुंबि आलण दोन्ही बाजूस लनम ळता असून शरीर खविे लवरहीत असल्याने 

पृष्ठभाग ग ळग ळीत असतो. लजवणी अरुुं द असून जबड्यात स ळयाुंसारखे दात असतात. पाठीवर दोन पृष्ठपर 
असतात व शपेिीचा पर द भुंगिेिा असतो. शपेिीवर बाुंगड्याप्रमाणे छोिे छोिे खािच्या बाजूस तसेच वर 
पर असतात. अुंसपर व ग दपर िहान असतात. वरवर पाहता स रमई व बाुंगडा याुंच्यात साम्य आहे म्हणनू 
त्याुंना ‘टपॅलनश बाुंगडा’ (Spanish mackerel) असे इुंग्रजीत सुंबोििे जाते. 
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अन्न.— स रमईच्या तीनही जाती मत्टयाहारी असून त्याुंच्या आहारात म ख्यतः िहान माशाुंचा 
समावशे असतो. परुंत  क्वलचत कोळुंब्या आलण माक ि त्याुंच्या भक्षणात येतात. भक्ष्यािा हेरून त्याचा 
पाठिाग करून खाण्याच्या सवयीम ळेच याुंची मासेमारी गळ िावनू होते प्िवक ककवा इतर छोिे भक्ष्य 
खाण्यासाठी सोयीटकर असिेल्या िाुंब क्िोमपिलिका स रमईत नसतात त्याम ळे स रमईिा िहान 
वयातदेखीि भक्षाहारावर अविुंबून रहाव ेिागते. काुंिी, छोिे ढोमी मासे, तारळया सदादाळे तसेच िेपिी 
वगैरे मासे आलण जवळा, कोळुंबीसारखे कवचिारी सुंलिपाद स रमईच्या भक्षणात लनत्याने आढळतात. 
छोट्या स रमयाुंच्या अन्नात ९९% अन्सटथमीन मासे तर मोठ्यात ७१% अन्सटथमीन माशाुंचे प्रमाण असते. 

प्रजोत्सपादन.— स रमईत नर व मादी हा किगभेद बाह्यतः ओळखू येत नाही. स मारे ४० सें. मी. 
िाुंबीची स रमई प्रथमच जननक्षम बनते. (लवटवणाची िाुंबी स मारे ७५ सें. मी.) स रमईचा अुंडी घािण्याचा 
काळ मे ते ऑगटि असून त्याचा उच्चाुंक ज िैमध्ये गाठिा जातो. स रमई या काळात दोनदा अुंडी देते. 
प्रौढावटथेत पोहोचल्यावर स मारे चार मलहन्याुंनी प्रथम अुंडी घािते व त्यानुंतर ३० लदवसाुंच्या 
कािखुंडानुंतर प न्हा अुंडी घािते. अुंडी घािण्याची ही लक्रया चुंद्राच्या किाुंवर अुंविुं बून असून या काळात 
एरव्ही ४० नराुंमागे ६० माद्या हे किग ग णोत्तर प्रमाण २८ नराुंना ७२ माद्या इतके वाढते. स रमईची पक्व अुंडी 
१ ते १·१२ लम. मी. व्यासाची असून त्यात ०·४ लम. मी. आकाराचा तेिकबदू असतो. स मारे दोन वष ेवयाची 
मादी अुंडी घािण्यास स रवात करते व ती यावळेी जवळजवळ ३,८५,००० अुंडी तर चार वष ेवयाची मादी 
११ िाख अुंडी देते. याच वयाची लवटवण स मारे ७ िाख व ३५ िाख अुंडी देते. 

 
स मारे १ वषव वयाच्या स रमईची िाुंबी ३६ सें.मी. पयंत असते तर दोन, तीन व चार वषांची अन क्रमे 

४५ सें. मी., ५७ सें.मी. व ६९ सें. मी. भरते. स रमईची जाटतीत जाटत िाुंबी स मारे ७२ सें.मी. असून ती 
अुंदाजे पाच वष ेवयाची असते. लवटवण मात्र आकाराने बरीच मोठी म्हणजे १५० सें. मी. पयंत वाढते व लतची 
िाुंबी १ ते ६ वष ेपयंत अन क्रमे ३५, ७०, ९०, ११० व १३० सें. मी. भरते. 

 
मत्स्योत्सपादन.— स रमईचे उत्पादन स मारे ३५,००० िन असून ते देशातीि एकूण 

मत्टयोत्पादनाच्या जवळजवळ २ िके्क आहे. तालमळनाडू, आुंध्रप्रदेश, केरळ व महाराष्ट्ट्र ह्या राज्यात 
स रमईचे चाुंगिे उत्पादन होते. परुंत  १९८५–८९ या कािखुंडातीि आकडेवारी पालहल्यास सवांत जाटत 
उत्पादन महाराष्ट्ट्रात झािे (२१.६%). या काळातीि महाराष्ट्ट्रातीि सरासरी उत्पादन स मारे ७,५०० िन 
असून ते राज्याच्या एकूण मत्टयोत्पादनाच्या २·४ िके्क आहे. 

 
स रमई हा मासा थव्याुंमध्ये पोहणारा (shoaling) असतो. नेहमीच्या कािाविीत याुंचे थव ेछोिे 

असतात. परुंत  ऐन हुंगामात हे हजारोंच्या सुंख्येने मोठ्या घोळक्यात आढळून येतात. थव्यातीि मासे 
सववसािारणपणे एकाच वयाचे असतात व हे घोळके लकनाऱ्याजवळ उथळ पाण्यात ककवा किीकिी 
खाड्याुंमध्ये देखीि आढळून येतात. भारताच्या दोन्ही लकनाऱ्याुंवर पावसाळयात आलण लवशषेतः सरत्या 
पावासाच्या हुंगामात स रमईची मासेमारी चािते. पलश्चम लकनाऱ्यावर, लवशषेतः महाराष्ट्ट्रात नोव्हेंबर-
लडसेंबर मध्ये याुंच्या मासेमारीचा उच्चाुंक असतो. 

 
होड्या व जाळी.— स रमईच्या मासेमारीसाठी लनरलनराळया प्रकारची जाळी आलण त्याुंना अन कूि 

होड्या वापरल्या जातात. ग जरात, महाराष्ट्ट्र व कनािकच्या उत्तर भागात याुंलत्रकीकरण केिेिे गिबत, 
मचवा, होड्या तसेच लशडाच्या होड्याुंचा वापर केिा जातो. 

 



 
 

          

तरती दाल्दी जाळे तसेच गळ व गळाुंची माळ ज्यािा ‘खाुंदे’ असे देखीि म्हणतात, म ख्यत्त्वकेरून 
मासेमारीस वापरिे जातात. लकनाऱ्यापासून २०–२५ लक. मी. अुंतरावर दाल्दी जाळे १०–३० मी. 
खोिीपयंत वापरिे जाते. ब डीच्या जाळयाने तसेच ट्रॉि जाळयातदेखीि स रमया पकडल्या जातात. 
गळािा अगर खाुंद्यासाठी तारळे वागिीचे त कडे व काही पाुंढरे चकचकीत मासेदेखीि भक्ष्य म्हणनू 
वापरतात. 

 
उपयोग.— स रमईचे माुंस पाुंढरे श भ्र व चलवि म्हणून प्रलसद्ध आहे. त्याम ळे याुंचा वापर बह ताुंशी 

ताज्या टवरूपातच होतो. परुंत  मागणीपेक्षा उत्पादन जाटत असेि तेव्हा स रमई उभी लचरून व १:३ हे 
मीठाचे प्रमाण वापरून खारविी जाते. स रमईच्या मासाचे त कडे (fillet) करून ते बफात गोठवनू परदेशी 
पाठविे जातात. 

 
      (Oil Sardine) 

 
तारिी म ख्यत्त्व ेभारताच्या दलक्षण आलण पलश्चम लकनाऱ्यावर, केरळ व कनािक राज्यात भरपूर प्रमाणात 
सापडतात. परुंत  इतरत्र त रळक असतात. महाराष्ट्ट्रात तारिी रत्नालगरीच्या दलक्षणेस आढळून येतात व 
क्वलचत्  काही वषी म ुंबई जवळच्या सम द्रातदेखीि सापडतात. 

 
तारिीचे शास्त्रीय नाव सार्थडनेिा िॉन्जीसेप्स्  (Sardinella longiceps) असे असून त्याुंचा क्िूलपडे 

क ि ुंबात समावशे होतो. त्याुंचे जवळचे भाईबुंद म्हणजे पेडव े(Sardinella fimbriata), लचरी (Dussumieria 
acuta) इत्यादी आहेत. 

 
तारल्याुंचे शरीर िाुंबि व चपिे असून, तोंड लनम ळते व पृच्छपर द भुंगिेिा असतो. त्याुंचे डोळे 

मोठे असतात आलण डोळयाुंवर चरबीय क्त आवरण असते. काळपि, लहरवि, लनळा लदसणारा हा मासा 
अलतशय ताज्या अवटथेत चुंदेरी, सोनेरी झाक देखीि दाखवतो. 

 

 
 .१३.       

 
अन्न.— तारल्याुंचे म ख्य खाद्य, वनटपती–प्िवकाुंचे बनिेिे असते. फॅ्रलजिालरया ओलशयालनका 

(Fragillaria oceanica) हे वनटपलतप्िवक त्याुंच्या लवशषे आवडीचे आहे आलण म्हणनूच जेथे त्याुंचे अमाप 
पीक असते तेथे तारल्याुंची भरघोस पैदास होते. या व्यलतलरक्त लवलवि सूक्ष्म सुंिीपाद तसेच कोळुंबी आलण 
कशपल्याुंची कडभके (छोिी लपल्ले), माशाुंची अुंडी वगैरे प्रकारचे अन्न देखीि ते ग्रहण करतात. िहान 
वयातीि तारल्या बह ताुंशी मत्टयाहारी असतात. परुंत  प्रौढावटथेत मात्र ते शाकाहारी बनतात. या 
अन्नग्रहणातीि फरकाचे कारण म्हणजे िहान वयातीि माशात त्याुंच्या कल्ल्याुंमागे असिेिी 



 
 

          

क्िोमपिलिका अलवकसीत असल्याम ळे ते वनटपतीप्िवकाुंसारखे सूक्ष्म अन्न गाळून घेऊ शकत नाहीत. 
प्रौढावटथेत क्िोमपिलिका पूणव लवकलसत होते व त्याुंच्या लवलशि रचनेम ळे तारिी वनटपलतप्िवक भक्षण 
करू शकतात. 

 
प्रजोत्सपादन.— तारिीत नर आलण मादी हा किगभेद बाह्यतः देखीि ओळखता येतो, नराुंमध्ये 

अवटकराच्या आतल्या बाजूस टनाय -य क्त अुंक रक असतो परुंत  मादीमध्ये हा अुंक रक आवरणासमान असून 
तो ग दद्वाराच्या पाठीमागे असतो. पलरपक्व माशाुंमध्ये हा फरक ठळकपणे लदसून येतो. तारिी मासा एक 
वषाचा झाल्यावर १४३ लम. मी. िाुंबीचा भरतो आलण त्याच वळेेस तो पलरपक्व होतो. तारिीची अुंडी 
घािण्याची लक्रया मे ते ऑगटि दरम्यान होते आलण जून-ज िै मध्ये त्याचा उच्चाुंक गाठिा जातो. नैऋत्य 
मोसमी पावसाच्या आगमनासोबत अुंडी घािण्याची सुंवदेना होते असे सुंशोिकाुंचे मत आहे. त्याम ळेच 
पावसाची कमी–अलिक फरकाने स रूवात झाल्यास तारल्याुंच्या अुंडी घािण्यावर पलरणाम होतो. ते स मारे 
७०,००० ते ८०,००० अुंडी घाितात. ही अुंडी पारदशी, गोिाकार असून त्याुंचा व्यास स मारे १·४ लम. मी. 
इतका असतो. फिन झाल्यावर अुंड्याुंची वाढ २४ तासाुंत पूरी होते आलण त्यातून २·७५ लम. मी. िाुंबीचे 
कडभक (लपल्लू) पाण्यात तरुंग ूिागते. यािा तरुंगण्यासाठी तैिकबदू मदत करतो. एक लदवस वयाचे कडभक 
३·३५ लम. लम. िाुंबीचे भरते. त्याच्या प ढीि वाढीतीि न्सटथत्युंतरे जिद होतात. 

 
तारल्याुंची आय मयादा स मारे तीन वषव असून पलहल्या, द सऱ्या व लतसऱ्या वषी अन क्रमे त्याुंची िाुंबी 

स मारे १४३, १६४ आलण १८४ लम. मी. इतकी भरते. तारल्याुंची बोि किी ज िै ते सप्टेंबर या काळात 
आढळून येतात. 

 
मत्स्योत्सपादन.— भारतीय मत्टयोत्पादनाचा एकूण १५ ते २० िके्क भाग तारल्याुंच्या मासेमारीचा 

असल्याने त्याुंना मत्टयव्यवसायात अनन्यसािारण महत्त्व आहे. याुंचे सरासरी वार्थषक उत्पादन स मारे 
१,४१,००० िन परुंत  महाराष्ट्ट्रात मात्र त्याुंचे उत्पादन केवळ ५४०० िन असून ते एकूण उत्पादनाच्या फक्त 
१·७% इतके अल्प आहे. तारल्याुंच्या एकूण मत्टयोत्पादनापकैी ८०% उत्पादन केरळ राज्यात तर १८% 
उत्पादन कनािक राज्यात होते. 

 
भारतीय मत्टयोत्पादनात बाुंगडे आलण तारिी याुंचे प्रमाण एकमेकाुंस व्यटत असल्याचे लदसते. 

ज्यावषी बाुंगड्याुंचे उत्पादन जाटत, त्यावषी तारल्याुंचे उत्पादन कमी आलण द सऱ्या वषी याच्या उिि 
प्रमाण असल्याचे आढळून आिे आहे. तारल्याुंच्या उत्पादनात फार मोठे चढउतार आढळून येतात. 
उदाहरणाथव १९६८ सािी त्याुंचे उत्पादन तीन िाख िनाुंपयंत झािे. परुंत  १९७२ सािी ते १ िाख २७ 
हजार िनाुंपयवत खािी आिे व प न्हा १९८१ सािी २ िाख २१ िनाुंपयंत वर गेिे. गेल्या दहा वषात देखीि 
तारल्याुंच्या उत्पादनात ७७ हजार िनाुंपासून २ िाख २१ हजारापयंत चढउतार लदसून आिे. 

 
होड्या आवण जाळी.— तारिी लकनारपट्टीपासून ३ ते २० लक.मी. पयंतच्या पाण्याच्या पृष्ठभागावर 

झ ुंडीने पोहोताुंना आढळून येतात. त्याुंना पकडण्यासाठी केरळ व कनािक राज्यात मट्टीविा हे िहान 
आसाुंचे दािदी सारखे जाळे साध्या होडीतून ककवा लकनाऱ्यावर वापरतात. परुंत  गेल्या एक–दोन दशकात 
याुंच्या मासेमारीसाठी पसवसीन हे जाळे याुंलत्रक बोिीद्वारे फार मोठ्या प्रमाणावर वापरिे जात आहे. 
महाराष्ट्ट्रात तारिीची मासेमारी राुंपण, दािदी, पाग, तसेच पसवसीन जाळयाद्वारे केिी जाते. ही जाळी 
होडी, मचवा व ट्रॉिर इत्यालद नौकातून वापरतात. 



 
 

          

उपयोग.— ताज्या तारल्या खाण्याकरता वापरतात तर उरिेिे मासे स कविे ककवा खारविे 
जातात. हवाबुंद डब्यात तारल्या, प्रलक्रया करून साठवल्या जाता. परुंत  हा कॅकनगचा व्यवसाय कोचीन, 
कालिकत, मुंगिोर इ. लठकाणाुंप रताच मयालदत आहे. 

 
तारिीपासून तेि काढिे जाते. या करता प्रथम मासे मोठ्या भाुंड्यात उकळविे जातात. त्याम ळे 

येणारा तेिाचा तवुंग वगेळा करून त्यातीि पाण्याचा अुंश पूणवतः काढून िाकिा जातो. हे तेि 
जीवनसत्वय क्त असून त्याचा मानवी आहारात पोषणम ल्याुंसाठी समावशे केिा जातो. अश द्ध टवरूपातीि 
तेि, रुंग आलण चमव उद्योगात वापरिे जाते. मच्छीमार या तेिाचा उपयोग होड्याुंचे िाक ड लिकवण्यासाठी 
स द्धा करतात. तारल्याुंचे तेि काढल्यावर उरिेल्या चोर्थ्यािा ग्वनॅो असे म्हणतात. यातीि नत्र आलण 
टफ रद याचे प्रमाण अलिक असल्याने याचा खत म्हणून चहा, कॉफी, नारळ, स पारी, तुंबाखू याुंच्या मळयात 
उपयोग केिा जातो. स क्या–तारळींपासून पश खाद्य देखीि बनवतात. हे खाद्य क क्क िपािन 
व्यावसालयकाुंना उप यक्त आहे. 

 
        (Golden anchovy) 

 
माुंदेळी ककवा माुंदेिी हा िहान आकाराचा मासा महाराष्ट्ट्र व ग जरात राज्यात प्राम ख्याने वापरल्या 
जाणाऱ्या डोळ जाळयातीि एक महत्त्वाचा घिक आहे. माुंदेळी भारतीय उपखुंडाच्या लकनाऱ्याने तसेच 
श्रीिुंका, बाुंगिादेश, िह्मदेश, थायिुंड व इुंडोनेलशयापयंत आढळून येतो. परुंत  भारतात याची मासेमारी 
म ख्यत्त्वकेरून महाराष्ट्ट्राच्या व ग जरात लकनाऱ्यावर व काही अुंशी पलश्चम बुंगािच्या ह गळी नदीच्या 
लवटतीणव खाड्याुंमध्ये होते. 

 
माुंदेळीचे शास्त्रीय पालरभालषक नाव कॉयलिया डटस मेरी (Coilia dussumieri) असून त्याचा 

एन्ग्रौलिडे क ि ुंबात समावशे होतो. आकाराने िहान असिेल्या या माशाचे शरीर लनम ळते असून 
शपेिीकडचा भाग अरुुं द व िाुंब असतो. डोके छोिे, लजवणी रुुं द व वरच्या जबड्याचे हाड िाुंबि असून ते 
कल्ल्याुंच्या आवरणापयंत वाढिेिे असते. याच्या अुंस पराुंचा (Pectoralfins) भाग, सहा स तळीसारख्या 
िाुंबि परलकरणाुंचा (finrays) बनिेिा असतो. माुंदेळीचा रुंग सोनेरी लपवळा असून त्याच्या शरीराच्या 
दोन्ही बाजूिा सोनेरी ककवा काहीश्या शेंदरी रुंगाच्या चकाकणाऱ्या लठपक्याुंच्या तीन राुंगा असतात. 
कल्ल्याुंच्या आवरणामागे अटपि काळसर डाग असतो. 

 

 
 . १४.         

 
अन्न.— माुंदेळी बह ताुंशी मासाुंहारी असून त्याचे म ख्य अन्न छोिे प्रालणप्िवक, जवळा व तत्सम 

छोिे सुंिीपाद प्राणी, माशाुंची अुंडी व कडभके आलण थोड्याफार प्रमाणात गाळ (detritus) इत्याकदनी य क्त 



 
 

          

असते. प्राणीप्िवकाुंपैकी इवाड ने (Evadne) नावाचा कशपल्याच्या आकाराचा सूक्ष्म प्राणी याच्या लवशषे 
आवडीचा असतो. हा मासा सुंध्याकाळी तसेच सूयोदयाच्या स मारास पाण्याच्या पृष्ठभागावर येतो. त्याचे 
तळापासूनचे टथिाुंतरण अन्न ग्रहणासाठी असाव ेअसा अुंदाज आहे. 

 
प्रजनन.— स मारे १२० लम. मी. िाुंबीचा म्हणजे सािारण सहा ते सात मलहने वयाचा माुंदेळी मासा 

प्रथमच प्रजननक्षम होतो. पक्व नराचे म ष्ट्क मोठे, पसरि व पाुंढऱ्या रुंगाचे असतात तर पलरपक्व मादीचे 
बीजाुंडकोष त्या मानाने िहान असून त्यात स मारे १,२०० ते ५,००० अुंडी असतात. प्रथम पारदशी 
असिेिी अुंडी पलरपक्व झाल्यावर पूणवतः अपारदशी व पाुंढऱ्या रुंगाची होतात. त्याुंचा व्यास सािारण ०·८२ 
ते ०·९० लम. मी. असतो. माुंदेळीचे प्रजनन जवळजवळ वषवभर चािू असते. परुंत  माचव ते मे मलहन्याुंच्या 
दरम्यान प्रजनानाचा उच्चाुंक गाठिा जातो. याची मादी आपल्या आय ष्ट्यात दोनदा अुंडी घािते. छोट्या 
आकाराचे मासे अगदी लकनाऱ्याजवळ १०–२५ मीिर खोिीपयंत सापडतात. परुंत  मोठे थोड्या जाटत 
खोि पाण्यात पकडिे जातात. हे मासे प्रजननासाठी खोि पाण्यात जात असावते असा अुंदाज आहे. 

 
जवळजवळ वषवभर चािणाऱ्या प्रजननाच्या लक्रयेम ळे छोट्या आकाराचे माुंदेळी सतत मच्छीमारी 

के्षत्रात येत असतात. त्याम ळे याच्या वाढीचा अुंदाज लमळणे शास्त्रज्ञाुंना कठीण जाते. परुंत  १६० ते १८० लम. 
मी. िाुंबीच्या माशाचे वय स मारे एक वषव असाव ेअसे अन मान आहे. माुंदेळी जाटतीत जाटत २१० लम.मी. 
पयंत वाढतो. परुंत  मासेमारीत सापडणारे मासे सववसािारणपणे १४० ते १८० लम. मी. िाुंबीचे असतात. 

 
मत्स्योत्सपादन.— माुंदेळीचे भारतातीि सरासरी वार्थषक उत्पादन २३,००० िन असून ते एकूण 

मत्टयोत्पादनाच्या स मारे १·६ िके्क आहे. यातीि महाराष्ट्ट्राचा वािा जवळजवळ ५० ते ५५ िके्क इतका आहे. 
राज्यातीि गेल्या पाच वषांतीि उत्पादन स मारे ११, ७०० िन असून त्याुंचा एकूण उत्पादनात स मारे ६% 
वािा आहे. माुंदेळीची मासेमारी पावसाळयाचा काळ वगळता जवळजवळ वषवभर चािू असते. परुंत  नोव्हेंबर 
ते फेिवूारी या हुंगामात उत्पादन चाुंगिे होते. महाराष्ट्ट्रातीि डहाणू, सातपािी, उत्तन, वसेाव ेव अलिबाग 
आलण ग जरातेतीि नवाबुंदर, राजपारा व जाफराबाद ही महत्त्वाची उत्पादक कें दे्र आहेत. 

 
होड्या व जाळी.— डोळ जाळी वापरण्याकरता उपयोगात येणाऱ्या याुंलत्रक होड्या तसेच लशडाच्या 

होड्या वापरल्या जातात. माुंदेळी म ख्यत्त्वकेरून डोळ जाळयातच पकडिी जाते. परुंत  काही वळेा ट्रॉि 
जाळयात देखीि हा मासा सापडतो. (माुंदेळी रात्रीच्या वळेी पाण्याुंच्या पृष्ठभागावर येतो त्याम ळे कोिुंबी 
पकडण्यासाठी रात्री मासेमारी करणाऱ्या ट्रॉि जाळयात तो क्वलचतच सापडतो.) पण भरती ओहोिीच्या 
प्रवाहावर रात्रुंलदवस पाण्यात असणाऱ्या डोळ जाळयात मात्र जाटत लमळतो. माुंदेळीच्या पोिात हवचेी 
लपशवी (वाताशय) असते व त्याम ळे डोळ जाळयात पकडिा जाताच तो तरुंगून जाळयाच्या वरच्या भागात 
येतो व मच्छीमाराुंना तो इतर मासळीपासून वगेळा काढणे सोपे जाते. 

 
उपयोग.— माुंदेळीचा आकार िहान व थोडेफार कािेरी शरीर याम ळे यािा समाजाच्या वरच्या 

थरातून तसेच लनयातीसाठी मागणी नाही. हा मासा प्राम ख्याने गरीबाुंचे अन्न आहे. बह ताुंशी ताज्या 
टवरूपातच हा खाल्ला जातो. पण शहराुंपासून दूरच्या उत्पादक कें द्रात लजथे मागणीपेक्षा उत्पादन जाटत 
असते अशा लठकाणी माुंदेळी उन्हात वाळवनू त्याची लवक्री केिी जाते. पावसाळयात जेव्हा ताज्या मासळीचे 
द र्थभक्ष असते, अशावळेी खेड्यापाड्याुंतीि गोरगरीब स कविेल्या माुंदेळीचा आपल्या अन्नात उपयोग 
करतात. 



 
 

          

          (Nemipterids) 
 

भारतात ट्रॉि जाळे वापरात येईपयंत राणीमासा परुंपरागत वापरात येणाऱ्या जाळयात क्वलचतच आढळत 
असे. परुंत  १९६० नुंतर ट्रॉिचा वापर अलिकालिक होऊ िागिा व याचे उत्पादन होऊ िागिे. १९७५ नुंतर 
याची मासेमारी पूवव तसेच पलश्चम लकनाऱ्यावर महत्त्वाची बनिी. 

राणीमासा आलफ्रकेच्या पूवव लकनाऱ्यापासून तो थेि प्रशाुंत महासागरात जपानपयंत आढळून येतो. 
भारतात देखीि पलश्चम लकनाऱ्याने कच्छच्या आखातापासून कोचीन पयंत व पूवव लकनाऱ्यावर पलश्चम 
बुंगािपासून त तीकोरीन पयंत सापडतो. मात्र हा मासा आपिे वाटतव्य अगदी लकनाऱ्यानलजक करीत 
नाही, तो थोडासा प ढे म्हणजे ४०–५० मीिरपेक्षा जाटत खोि पाण्यात उपिब्ि होतो. 

 
राणी माशाचे पालरभालषक शास्त्रीय नाव नेलमपे्टरस्  जॅपॉलनकस (Nemipterus japonicus) असे 

असून त्यािा पर्थसडे या क ि ुंबातीि नेलमपे्टलरडे या उपक ि ुंबात समालवि केिेिा आहे. नेलमपे्टरस्  च्या ४–५ 
जाती भारतात सापडतात. परुंत  त्यातीि नेलमपे्टरस्  जॅपोलनकस सवात महत्त्वाचा आहे. महाराष्ट्ट्रात याच्या 
दोन जाती, ने जॅपोलनकस व ने. मेसोलप्रयान प्राम ख्याने सापडतात. ने. जॅपोलनकस थोडासा िाुंबि असून 
त्याची उुंची थोडी जाटत असते, डोके लनम ळते असते, तोंडात दाताची छोिी राुंग छोिे स ळे असतात. याचा 
पृच्छपर फारसा द भुंगिेिा नसतो परुंत  पृच्छपराच्या वरच्या बाजूिा एकच परलकरण (fin-ray) 
स तळीसारखा िाुंबि असतो व त्याम ळे हा मासा ओळखणे सोपे जाते. याचा रुंग लपवळसर–ताुंबूस असून 
खविाुंवर िाि रुंगाच्या िाुंबि आडव्या रेषा असतात. याचे सववच पर लपवळसर असतात व त्यापकैी पृष्ठपर 
व पृच्छपराुंवर ठळक लपवळया रेषा असतात. थोडासा रुंगीत असा हा मासा ताज्या टवरूपात फारच 
आकषवक लदसतो. 
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अन्न.— राणीमाशाुंचे वाटतव्य सम द्राच्या तळाशी असते व त्याम ळे तो पूणव माुंसाहारी आहे. याचा 

प्रम ख आहार तळाशी राहणाऱ्या प्राण्याुंचा असून त्यात कोळुंबी, जवळा, सुंिीपाद प्राणी, छोिे खेकडे, 
माशाुंची छोिी लपल्ल,े वियीकृमी, रेतीलकडे तसेच छोिे शुंख–कशपिे इत्याकदनी य क्त असतो. या माशाच्या 
पोिात वनटपलत ककवा वनटपलतप्िवक अलजबात लदसून येत नाहीत. म ुंबईजवळच्या सम द्रात सापडणारे 
राणीमासे एलप्रि ते जून या काळात तसेच प्रजनन पूवव काळात भरपेि अन्नग्रहण करतात. 

 
प्रजनन.— स मारे १३५ लम. मी. िाुंबीचा म्हणजे जवळजवळ एक वषव वयाचा मासा प्रथमच 

प्रजननक्षम होतो. याचे प्रजनन जरी वषवभर होत असिे तरी अुंडी घािण्याचा प्रम ख काळ ज िै ते 
लडसेंबरमध्ये असतो. या दीघव प्रजनन काळात मादी थोड्या थोड्या लदवसाुंच्या अुंतराने अुंडी घािते. 
अुंड्याुंची सुंख्या स मारे ६,००० ते ९०,००० इतकी असून ती मादीच्या वयावर ककवा िाुंबीवर अविुंबनू 



 
 

          

असते. अुंडी घािण्याच्या काळात मासे अलिक खोि सम द्रात म्हणजे स मारे ८०–१०० मीिर खोिीपयंत 
जातात. याच काळात, खोि पाण्यात माद्याुंची सुंख्या नराुंपेक्षा जाटत असते. व नुंतरच्या म्हणजे जानेवारी 
ते मे दरम्यान नर अलिक सुंख्येने आढळून येतात राणी माशाची पलरपक्व अुंडी स मारे ०¿८ लम. मी. व्यासाची 
असून त्यात एक तैिकबदू असतो. 

 
सािारण १००–१२० लम. मी. आकाराचे छोिे मासे लडसेंबर–जानेवारी मध्ये भरपूर प्रमाणात 

आढळून येतात. राणी माशाचे आय मान स मारे ३ वष ेअसून पलहल्या वषी त्याची िाुंबी १४० लम. मी. तर 
द सऱ्या वषी २१० लम. मी. असते. या माशाुंची वाढ जाटतीत जाटत २६० लम. मी. पयंत होते अशी नोंद आहे. 

 
मत्स्योपादन.— भारतात राणी माशाचे सरासरी वार्थषक उत्पादन ३२,००० िन असून त्याुंचा एकूण 

मत्टयोत्पादनात स मारे २% वािा आहे. याुंचे सवात जाटत उत्पादन केरळमध्ये असून महाराष्ट्ट्र द सऱ्या 
क्रमाुंकावर आहे. महाराष्ट्ट्रातीि वार्थषक उत्पादन स मारे ४–५ हजार िन असून म ुंबईतीि ससून डॉक व 
भाऊचा िक्का ही प्रम ख उत्पादक कें दे्र आहेत. याुंच्या मासेमारीचा काळ लनरलनराळया सागरी राज्यात 
वगेवगेळा आहे. महाराष्ट्ट्रात तो फेि वारी ते मे च्या दरम्यान असतो. ग जरातेतीि वरेावळ येथे याुंचे दोन 
हुंगाम लदसून येतात. एक ऑक्िोबरात व द सरा माचव मलहन्यात. महाराष्ट्ट्रात पकडण्यात येणारे बह सुंख्य 
मासे स मारे १ ते २ वष ेवयाचे असतात. मत्टयसुंशोिन करणाऱ्या बोिींनी असे दाखवनू लदिे आहे की, ७५ ते 
१२५ मीिर खोिीवर राणीमाशाुंची उपिब्िता चाुंगिी आहे व महाराष्ट्ट्रात त्याचे प्रमाण रत्नालगरीच्या 
दलक्षणेस जाटत आहे. 

 
होड्या आवण जाळी.— राणीमाशीचे वाटतव्य ४०–५० मीिरपेक्षा जाटत खोि पाण्यात असल्याम ळे 

तसेच तो अगदी लकनाऱ्याजवळ टथिाुंतर करीत नसल्याम ळे पूवापार वापरात असिेल्या जाळयाुंत तो 
क्वलचतच लमळत असे. हा मासा सम द्राच्या तळाजवळ वाटतव्य करीत असल्याम ळे ट्रॉिर व ट्रॉि जाळेच 
याच्या मच्छीमारीसाठी उपयोगात आणिे जाते त्याम ळे लजथे लजथे कोळुंबी पकडण्यासाठी ट्रॉिसव जातात 
लतथे लतथे याुंची तद्न षुंगाने मासेमारी होते. 

 
उपयोग.— हा मासा बह िा ताज्या टवरूपातच खाल्ला जातो. परुंत  तो जेवणात येणाऱ्या परुंपरागत 

माशाुंपकैी नसल्याम ळे काहीसा द िव लक्षत व गरीबाुंचे अन्न म्हणून गणिा जातो. देशाुंतगवत भागात हा मासा 
बफात घािून ककवा शीतपेट्याुंत घािून पाठविा जातो. महाराष्ट्ट्रातल्या मत्टयाहारी िोकाुंत हा िोकलप्रय 
नसल्यामूळे लडसेंबर ते एलप्रि या काळात ट्रकद्वारे तालमळनाडूत हा पाठविा जातो. ग जरात राज्यात यािा 
अलजबात मागणी नसल्याम ळे राणीमासे स कवनू ते पश खाद्य म्हणून वापरिे जातात. 

 
             (Psettodes and Cynoglossus) 

 
हेिेरेटिोमिॅा वगातीि हॅलिबि व सोि याुंची उत्तर ॲििाुंलिक सागरातीि मासेमारी जगप्रलसद्ध 

आहे. याच वगातीि बाकस ककवा भाकस व िेपिी हे मासे भारतात दोन्ही लकनाऱ्यावर सापडतात व 
लवशषेतः केरळ व कनािकच्या लकनाऱ्याने याुंची मासेमारी चािते. 

 
बाकस आलण िेपिी याुंसारखे मासे इतर माशाुंपेक्षा अलतशय लभन्न आहेत. याचे शरीर पृष्ठ व अिर 

भागाकडून पूणव दबिे गेिेिे असते याम ळे त्याुंचे दोन्ही डोळे डोक्याच्या एकाच बाजूिा येतात. काहींमध्ये 



 
 

          

डोळे डोक्याचा डाव्या तर काहींमध्ये उजव्या बाजूिा असतात. द सरे वैलशष्ट्टे्य असे की, डोळे ज्या बाजूिा 
असतात ती बाजू रुंगीत तर द सरी बाजू पाुंढ रकी व रुंगहीन असते. तसेच वरच्या व खािच्या बाजूची खविे 
व पार्थर्श्क रेषा यामध्ये फरक आढळतो. हे मासे पाण्याच्या तळाजवळीि पृष्ठभागावर राहतात आलण 
सम द्रतळाशी सरपिण्याची ककवा वाळूत गाडून घेण्याची त्याुंची प्रवृत्ती असते. भारतात हेिेरोटिोमिॅा या 
वगात मोडणाऱ्या स मारे १० जातींचे हे मासे एकूण सात क ि ुंबात लवभागिेिे आहेत यापैकी बाकस 
(Psettodes erumei) आलण सायनोग्िॉसस (Cynoglossus spp.) या जातींचे मत्टयोत्पादन चािते. 
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बाकस आकाराने चपिा असून त्याचे डोळे डोक्याच्या उजव्या ककवा डाव्या बाजूिा असतात. 

पृष्ठपर जवळजवळ डोक्यापासूनच स रू होतो. याच्या अुंगावर बारीक खविे असतात. तोंड मोठे असून 
त्यात अणक चीदार, तीक्ष्ण दात असतात. िेपिी देखीि चपिा व थोडा िाुंबि असतो. परुंत  याचे डोळे 
डाव्या बाजूिा असतात. याचे पर अखुंड असून ते काळसर असतात. याचा रुंग लविकरी ककवा तपलकरी 
िाि असतो. महाराष्ट्ट्रात िेपिीच्या चार जाती सापडतात त्यापकैी सायनोग्िॉसस मकॅ्रोिेलपडोिस 
(Cynoglossus macrolepidotus) उत्पादनदृष्ट्ट्या महत्त्वाचा आहे. बाकस ग जरात व महाराष्ट्ट्रात जाटत 
प्रमाणात सापडतो. 

 
अन्न.— बाकस व िेपिी हे सम द्र तळािा राहणारे जीवजुंतू व प्राणी खाऊन ग जराण करतात. 

िेपट्याुंचे अन्न हे वियी कृमी आलण छोट्या सुंिीपाद प्राण्याुंचे बनिेिे असते. त्याचप्रमाणे त्याुंच्या अन्नात 
गाळ व सूक्ष्म वनटपती देखीि येतात. बाकस खादाड असून तो तळाजवळ राहणारे मासे, शुंख, कशपिे व 
कशपल्यात आसरा घेणारे सुंिीपाद खेकडे याुंच्यावर ताव मारतो. त्याचे अण क चीदार दात भक्ष्य पकडण्यास 
उपयोगी पडतात. 

 
प्रजोत्सपादन.— नर व मादी हा किगभेद या माशात बाह्यदशवनी लदसून येत नाही. परुंत  अुंतगवत भेद 

स मारे ६ से. मी. िाुंबी गाठल्यावर लदसून येतो. सािारण २८ सें. मी. िाुंबीचा िेपिी व ४० सें. मी िाुंबीचा 
बाकस प्रजननक्षम होतो. िेपिी जवळजवळ वषवभर अुंडी घाितो. परुंत  ऑक्िोबर ते जानेवारी या काळात 
उच्चाुंक गाठिा जातो. या उिि बाकस वषातून एकदाच सप्टेंबर ते ऑक्िोबर या काळात अुंडी घाितो. 
बाकस स मारे ३,१४,००० ते १२,१९,००० अुंडी घाितो व िेपिी गिागिाने ५,०००–१२,००० अुंडी देतो. हे 
मासे अुंडी घािण्याच्या कािाविीत तिसमीपटथ (लकनाऱ्याजवळीि) पाण्यातून ते अपतिी भागात 
(खोिपाण्यात) टथािाुंतर करतात. नर माद्याुंच्या आिी पलरक्व होतात व ते त्याुंच्या आिी टथिाुंतर 
करतात. 



 
 

          

या चपट्या माशाुंच्यात आढळणारी वैलशष्ट्ट्यपूणव बाब म्हणजे याुंच्यात वाढीच्या कािाविीत 
रुपाुंतरण (Metamorphosis) होते. अुंड्यातून बाहेर आिेिी कडभके काही काळपयंत सममीत असतात व 
त्याुंचे दोन्ही डोळे दोन बाजूस असतात. परुंत  नुंतर ते असममीत होतात व दोन्ही डोळे शरीराच्या वरच्या 
बाजूस येतात. या रूपाुंतरणाच्या काळात कविीच्या हाडात, व जबड्यात बदि होतात तर अुंसपर हळूहळू 
नाहीसा होतो. 

 
मत्स्योत्सपादन.— भारतात या चपट्यामाशाुंचे सरासरी वार्थषक उत्पादन स मारे २९,६०० िन असून 

एकूण मत्टयोत्पादनाच्या ते १¿७ िके्क आहे. जवळजवळ ६० िके्क उत्पादन केरळ व कनािकात होते. 
महाराष्ट्ट्रातीि उत्पादन स मारे ४,४५० िन असून ते राज्याच्या मत्टयोत्पादनाच्या १¿४ िके्क आहे. हे मासे 
ऑगटि ते नोव्हेंबर या कािाविीत जाटत प्रमाणात लमळतात. पलश्चम लकनाऱ्यावर पावसाळयाच्या शवेिी 
याुंचे उत्पादन अचानक वाढते व लततक्याच अचानकपणे ते खोि पाण्यात ि प्त होतात. ही उत्पादनातीि 
वाढ आलण घि त्याुंच्या टथिाुंतराशी लनगडीत असते. 

 
होड्या व जाळी.— केरळ व कनािकच्या लकनाऱ्यावर हे मासे होडीतून वापरावयाच्या दाल्दी 

जाळयाने पकडिे जातात. महाराष्ट्ट्र व ग जरात राज्यातीि डोळ जाळयात देखीि ते अल्पशा प्रमाणात 
सापडतात. परुंत  ट्रॉि हे एकमेव जाळे बाकस व िेपिी मासे पकडण्याचे म ख्य सािन बनिे आहे. 

 
उपयोग.— या माशाुंना मागणी कमी असते त्याम ळे त्याुंचा दरही कमी असतो. म्हणूनच ताज्या 

टवरूपातीि खाद्य म्हणून गरीब िोकाुंच्या आहारात हे आढळतात. केरळ व कनािकात उन्हात वाळवनू व 
खारवनू याुंची लवक्री केिी जाते. याुंच्या मासाुंत चरबीचे प्रमाण कमी असल्याम ळे खारविेिे व स कविेिे 
मासे दीघवकाळपयंत चाुंगिे राहतात. 

 
       (Lactarius) 

 
सदादाळा मत्टयाहारी जगाुंत एक अलतशय िोकलप्रय मासा आहे. पापिेिप्रमाणेच पाुंढरे माुंस, कमी कािे व 
लवलशि चव यासाठी हा प्रलसद्ध आहे. हा मासा ओमानचे आखात, पालकटतान, भारत, श्रीिुंका व इुंडोनेलशया 
इथेच नव्हे तर पार लफलिपाईन्सपासून ऑटट्रेलियाच्या ईशान्येपयंत आढळतो. भारतात पूवव व पलश्चम 
लकनाऱ्यावर सापडणाऱ्या सदादाळयाची लवशषेतः केरळ, कनािक, तालमळनाडू, आुंिप्रदेश व ग जरात 
राज्यात मासेमारी होते. महाराष्ट्ट्रात मात्र अल्प प्रमाणातच याचे उत्पादन होते. 

 
सदादाळयाचे शास्त्रीय पालरभालषक नाव िॅक्िेलरअस् िॅक्िेलरअस (Lactarius lactarius) असे असून 

त्याुंचा िॅक्िेलरडे क ि ुंबात समावशे होतो. याचे शरीर िुं बगोिाकार व दोन्ही बाजूुंनी चपिे असून त्याचा 
खािचा जबडा वरच्यापेक्षा मोठा असतो. दोन्ही जबड्याुंची रचना अशी असते की याची लजवणी लतरकी, 
प ढच्या बाजूने वरून खािी उतरल्यासारखी लदसते. दोन्ही जबड्याुंत, जीभ तसेच िाळूवर छोिेछोिे दात 
असतात. आलण वरच्या जबड्यात दोन ठळक स ळयासारखे दात असतात. याचा रुंग चुंदेरी पाुंढरा असून 
त्याच्या बाजू ककलचत तपकीरी लदसतात व प्रच्छदाच्या मागीि बाजूस एक ठळक काळा लठपका असतो. 
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अन्न.— सदादाळा पूणवतः मत्टयाहारी असून छोिे मासे, कवचिारी सुंिीपाद, त्याुंची लपल्ले तसेच 

जवळा इत्यादींवर ग जराण करतो. जसजसा प्रजननाचा काळ जवळ येतो तसतशी याची भकू वाढते व तो 
सलिपाद प्राण्याुंवर भरमसाठ ताव मारतो. परुंत  अुंडी घािण्याचा काळ जवळ आिा म्हणजे मादीची भकू 
मुंदावते व लतच्या अन्नात बदि होऊन ती मासे खाऊन आपिी भकू भागवते. 

 
प्रजनन.— सदादाळा स मारे १६० लम. मी. िाुंबीचा झाल्यावर म्हणजेच सािारण एक वषव वयाचा 

झाल्यावर वयात येतो मादीच्या शरीरातीि बीजाुंडकोष वैलशष्ट्ट्यपूणव असून त्यातीि एक द सऱ्यापेक्षा मोठा 
असतो. याचे प्रजनन जवळ जवळ वषवभर चािू असते. परुंत  प्रजननाचा उच्चाुंक एलप्रि व जून मध्ये गाठिा 
जातो. याच्या अुंड्याुंची सुंख्या मादीच्या िाुंबीवर ककवा वयावर अविुंबून असते व स मारे १७२ ते २४३ लम. 
मी. िाुंबीचा मासा १२,००० ते २,००,००० अुंडी घाितो. मादी प्रजननकाळात दोनदा अुंडी घािते व 
पलहल्या प्रजननात जाटत तर द सऱ्यात कमी अुंड्याचे प्रमाण असे अन मान आहे. छोिे मासे (१५० लम. मी. 
िाुंबीपयंत) लवशषे करून लडसेंबर ते फे्रि वारी या काळात लदसून येतात. 

 
सदादाळयाुंची वाढ भरभर होते व स मारे १६० लम. मी. िाुंबीचा मासा १ वषव वयाचा तर २२० लम. मी. 

िाुंबीचा स मारे पावणे दोन वष ेवयाचा असतो. याची िाुंबी जाटतीत जाटत २८२ लम. मी. पयंत होते. 
 
मत्स्योत्सपादन.— भारतात सदादाळयाचे सरासरी वार्थषक उत्पादन स मारे १५,००० िन असून एकूण 

मत्टयोत्पादनाच्या केवळ ०¿८५ िके्क आहे. त्याुंचे सवालिक उत्पादन केरळमध्ये होते व त्यापाठोपाठ 
तालमळनाडू, आुंध्र प्रदेश, ग जरात, कनािक व महाराष्ट्ट्रात होते. महाराष्ट्ट्रातीि सरासरी वार्थषक उत्पादन 
केवळ २,५०० िन असून एकूण मत्टयोत्पादनात त्याुंचा फक्त ०¿७ िके्क वािा आहे. 

 
सदादाळयाची मासेमारी लकनाऱ्यािगतच होते. त्याुंचे वाटतव्य २०–४५ मीिर खोि पाण्यात असून 

३०–३५ मीिर खोि पाण्यात ते अलिक सुंख्येने आढळतात. भारताच्या वायव्य लकनाऱ्यावर म्हणजे ग जरात 
व महाराष्ट्ट्राच्या लकनाऱ्यावर त्याुंचे सवालिक उत्पादन पोरबुंदर, द्वारका, वरेावळ व खुंबायतच्या आखातात 
होते. त्याुंच्या मासेमारीचा एलप्रि ते मे हा चाुंगिा हुंगाम असतो. म ुंबईच्या आसपास सदादाळे फार कमी व 
किीकिीच आढळतात. 

 



 
 

          

होड्या व जाळी.— सदादाळे दलक्षणेत म ख्यत्त्व े करून छोट्या दाल्दीसारख्या जाळयाने पकडिे 
जातात पण ट्रॉि जाळे उपयोगात आल्यापासून त्याुंचे या जाळयात पकडिे जाण्याचे प्रमाण अलिक आहे. 
महाराष्ट्ट्रात देखीि हे मासे ट्रॉि जाळयानेच पकडिे जातात. 

 
उपयोग.— हे मासे मत्टयाहारी िोकाुंना अलतशय आवडतात व त्याम ळे त्याुंना, लवशषेतः 

महाराष्ट्ट्रात, मागणीपेक्षा प रवठा कमी असल्याने खूप ककमत लमळते. सदादाळा बह ताुंशा ताज्या टवरूपात 
खाल्ला जातो पण क्वलचत उन्हात स कवनू देखीि त्याचा वापर होतो. ग जरात राज्यात मात्र एकूणच ताज्या 
मासळीिा मागणी कमी असल्याम ळे सदादाळे स कवनू त्याचा पश खाद्यात ककवा क क्क िपािनात खाद्य म्हणनू 
वापर करतात. 

 
       (Prawns) 

 
सुंलिपाद प्रसृिीतीि शवेुंडे, खेकडे अनेक जातींच्या कोळुंब्या व कझगे असे काही प्राणी सागरी मत्टयखाद्य 
म्हणून देशलवदेशात प्रलसद्ध आहेत. याुंपकैी कोळुंबी उत्पादनात भारताचा जगात प्रथम क्रमाुंक आहे. 

 
कोळुंबी व कझगे जगात सववत्र सापडतात परुंत  लवष ववृत्तीय उष्ट्ण कलिबुंिात, प्राम ख्याने भारत, 

दलक्षणपूवव आलशया, ऑटट्रलेिया व मेन्सक्सकोचा उपसागर येथे याुंची मासेमारी होते. भारतात पलश्चम 
लकनाऱ्यावर लवशषेतः केरळ व महाराष्ट्ट्रात तर पूवव लकनाऱ्यावर आुंध्र प्रदेशात याुंची मासेमारी प्रलसद्ध आहे. 

 
कोळुंब्याचे वगीकरण लपनीड (Penaeid prawns) व नॉनलपनीड (non-penaeid prawns) अशा 

दोन प्रम ख भागात केिे आहे. लपनीड जातीच्या कोळुंब्या आकाराने मोठ्या, तसेच चवीच्या दृिीने अलिक 
चाुंगल्या असल्याने त्याुंना जाटत महत्त्व प्राप्त झािे आहे. नॉनलपनीड जातीच्या बह सुंख्य कोळुंब्या आकाराने 
िहान असल्याने त्याुंचे कवच काढून माुंस वापरणे कठीण होते त्याम ळे त्याुंना मागणी कमी असते. इुंग्रजीत 
या कोळुंब्याना अन क्रमे प्रॉन्स (Prawns) व  श्रीम्् स्  (shrimps) असे सुंबोििे जाते. भारतीय 
लकनारपट्टीवर जवळजवळ ४० प्रकारच्या कोळुंब्याुंच्या जाती सापडतात, त्यापैकी १२ ते १५ जातींच्या 
लपनीड व ५–६ नॉनलपनीड जातींच्या कोळुंब्याुंना व्यापारी महत्त्व आहे. महाराष्ट्ट्रात मात्र ८–१० जातींच्या 
लपनीड व ३ प्रकारच्या नॉनलपनीड कोळुंब्याुंची मासेमारी होते. या सवव कोळुंब्याुंची मालहती करून घेणे शक्य 
नसिे तरी लपनीयस इुंलिकस्  (Penaeus indicus) ही कोळुंबी लपनीड जातींचे प्रलतलनिीत्व करू शकते. 

 
(i) वपनीि कोळां ब्या.— लपनीयस इुंलडकस ककवा सफेद कोळुंबी देशाच्या पूवव तसेच पलश्चम 

लकनाऱ्यावर, सम द्रात स मारे ३० ते ४० मीिर खोि पाण्यात, उथळ जागी, खाड्या आलण लनमखाऱ्या 
पाण्यात तसेच खाजणात देखीि आढळते. ही पारदशी पाुंढऱ्या रुंगाची असून लतची उपाुंगे (appendages) 
िािसर रुंगाची असतात. लहचे सुंपूणव शरीर कवचाुंनी वढेिेिे असते व ते दोन प्रम ख भागात लवभागिेिे 
असते. डोके व वक्ष एका भागात असून त्यास लशरोवक्ष असे म्हणतात तर बाकीचा भाग, जो बह ताुंशी माुंसि 
असून ज्याचा खाण्यासाठी उपयोग केिा जातो, त्यास शपेिी ककवा उदर म्हणतात. लशरोवक्षाच्या प ढीि 
बाजूस टपृशा व टपृलशका, वरीि बाजूस डोळे व खािच्या भागात लवलवि उपाुंगे व पायाच्या पाच जोड्या 
असतात. उदराच्या देखीि खािच्या बाजूस वल्ह्याुंप्रमाणे असणाऱ्या पायाुंच्या पाच जोड्या असतात व 
त्याुंचा कोळुंबीिा पोहोण्यासाठी उपयोग होतो. उदराच्या िोकािा स काणूसारखे उपाुंग असते. कोळुंबीचे 



 
 

          

शरीर कवचाने वढेिेिे असल्याने लतची वाढ होताुंना प्रत्येक वळेी ज ने कवच िाकून नव ेिारण करण्यात 
येते. 

 

 
 . १८.        

 
अन्न.— कोळुंबी सवाहारी असून ती पाण्याच्या तळाशी असिेल्या लचखिातीि शवेाळे, सूक्ष्म प्राणी 

व वनटपती, वियीकृमी, रेतीलकडे, प्राणी प्िवक, इतर सुंलिपाद प्राण्याुंची अुंडी व लपल्ले, मृदूकाय प्राणी 
इत्यादी भक्षण करते. कोळुंबीच्या लशरोवक्षाच्या खािीि बाजूस उपाुंगाुंच्या सात जोड्या असतात व त्यामध्ये 
लतचे म ख असते. या सात उपाुंगापैकी एक दाढेप्रमाणे असून ते इतर उपाुंगे तसेच पायाुंनी पकडिेिे भक्ष्य 
चर्थवत करून पोिात ढकिते. कोळुंबीच्या जठराची वैलशष्ट्ठ्यपूणव दातेरी रचना असते, ती अन्नाचा पूणव 
िगदा बनवते. 

 
प्रजनन व जीवचक्र.— कोळुंबीत नर व मादी बाह्यतः सहज ओळखू येतात.नरामध्ये उदर 

उपाुंगाुंच्या पलहल्या जोडीच्या अुंतः पादखुंडािा ह काुंप्रमाणे अवयव असतात व ते लमिनाच्या वळेी 
श क्राण िर मादीच्या लशरोवक्षाच्या खािच्या बाजूस असणाऱ्या लवलशि अवयवाजवळ लचकिवनू ठेवण्यास 
मदत करतात. मादी लतच्या पाचव्या पायाुंच्या जोडीच्या तळाजवळ असणाऱ्या जननरुंध्रातून पक्व अुंडी 
सोडते व त्याच समयी श क्राणूिरातून श क्रजुंतू बाहेर पडून फिन घडते. कोळुंबी प्रजननासाठी काहीशा 
खोि पाण्यात टथिाुंतर करते व लतथेच अुंड्याचे फिन होऊन ती सोडिी जातात. अुंड्यातून बाहेर 
पडणारी कडभके पाच लवलवि अवटथाुंतून रूपाुंतरण होऊन बाहेर पडतात व शवेिच्या अवटथेतीि कडभके, 
जी थोडीफार प्रौढ कोळुंबीसारखी लदसतात, लकनाऱ्याच्या लदशनेे काहीसे सुंथ पाणी असिेल्या जागी 
म्हणजे खाडी, खाजण ककवा कमी क्षारतेच्या अन्य पाणथळ जागी टथिाुंतर करतात. अशा जागी, लवशषेतः 
लतवरे असिेल्या खाजणात अन्न भरपूर असते, लतथे याुंची भराभर वाढ होते व त्या स मारे तीन ते चार 
मलहन्याुंत प्रजननक्षम बनताच खोि सम द्राकडे टथिाुंतर करतात. 

 
कोळुंबीचा पक्व बीजाुंडकोष लतच्या पारदशी शरीरातून सहज लदसतो व तो थेि डोळयाुंपासून 

शपेिीच्या िोकापयंत पसरिेिा असून त्यात ७० हजार ते ७ िाख अुंडी असतात. प्रजननाचा काळ प्रत्येक 
जातीत लभन्न असतो पण भारतातीि जवळजवळ सववच जाती वषवभर अुंडी देतात. लपलनयम इुंलडकस कोळुंबी 
देखीि वषवभर प्रजनन करते. परुंत  प्रजननाचा उच्चाुंक एलप्रि ते जून व ऑक्िोबर ते नोव्हेंबर मध्ये असतो. 



 
 

          

कोळुंबीचे आय ष्ट्य फक्त १–३ वषे इतकेच असते. एक वषाची लपलनयस इुंलडकस १३०–१४५ लम. मी. तर 
दोन वषाची १८० लम. मी. िाुंब असते याुंची िाुंबी व वय कोळब्याुंत लवलवि जातीत वगेवगेळी असतात. 

 
मत्स्योत्सपादन.— लपनीड कोळुंब्याुंचे सरासरी वार्थषक उत्पादन १,४३,००० िन असून भारताच्या 

एकूण मत्टयोत्पादनाच्या स मारे ८ िके्क आहे. सवात जाटत उत्पादन केरळ राज्यात होते व त्यापाठोपाठ 
महाराष्ट्ट्रात होते. महाराष्ट्ट्रातीि सरासरी वार्थषक उत्पादन स मारे ४१,७०० िन असून ते एकूण 
मत्टयोत्पादनाच्या १३ िके्क आहे. भारताच्या कोळुंबी उत्पादनात महाराष्ट्ट्राचा वािा जवळजवळ ३० िके्क 
आहे. 

 
महाराष्ट्ट्रातीि कोळुंबी उत्पादनात िाि कोळुंबीचे (पॅरॅलपलनऑप्सीस टिाईिीफेरा) प्रमाण जवळ 

जवळ ४० िके्क आहे व त्यापाठोपाठ कझगा (मेिॅलपलनयस ॲलफनीस) व कापशी (मेिॅलपलनयस मोनोसेरॉस) 
याुंचे प्रमाण असते. महाराष्ट्ट्राच्या उत्तर भागात गोयनार (सोिेनोसेरा क्रालसकॉर्थनस) तर दलक्षणेत काळपि 
कोळुंबीचे (पॅरालपलनऑन्सप्सस हाडवलवकी) प्रमाण अलिक आढळते. 

 
कोळुंबीच्या मासेमारीचा सप्टेंबर ते लडसेंबर हा म ख्य हुंगाम असतो. परुंत  महाराष्ट्ट्रात या व्यलतलरक्त 

पावसाळयात (ज िै–ऑगटि) कापशी तर उन्हाळयात गोयनारचा हुंगाम असतो. कोळुंबीची मासेमारी 
लकनाऱ्यावर उथळ पाण्याुंत १५–४० मीिर खोिीपयंत होते. परुंत  अिीकडे खोि पाण्यातीि (१७०–२०० 
मीिर) साठ्याुंचा शोि केरळच्या लकनाऱ्याजवळ िागिा आहे. 

 
होड्या व जाळी.— कोळुंब्या म ख्यत्त्वकेरून ट्रॉि, होडीतून वापरण्याची िरण जाळी (Boat 

seine) डोळ इत्यादी जाळयाुंच्या सहाय्याने पकडल्या जातात. परुंत  होड्याुंचे याुंलत्रकीकरण झाल्यापासून 
सववत्र ट्रॉि जाळे व महाराष्ट्ट्रात याच्याबरोबर डोळ जाळे वापरिे जाते. कोळुंबी हा सम द्रतळाशी वाटतव्य 
करणारा प्राणी आहे त्याम ळे सम द्राच्या तळाजवळ तोंड उघडून सरपित जाणाऱ्या ट्रॉि जाळयात ती 
अिगद सापडते. लशवाय ट्राि जाळयाच्या म खाच्या खािच्या बाजूस िाविेिी िोखुंडी साखळी त्याुंना 
लचखिातून लवचिीत करते व अशा लवचिीत, िडपडणाऱ्या कोळुंब्या जाळयात सहज पकडल्या जातात. 
या जाळयाच्या शवेिी असिेल्या खोळीच्या आसाुंची िाुंबी २०–२५ लम. मी. असते. परुंत  काही लठकाणी 
मच्छीमार अलिक उत्पादनाच्या हव्यासापायी िहान आकाराच्या कोळुंब्या व मासे जाळयातून लनसिून जाऊ 
नयेत म्हणनू आसाुंची िाुंबी कमीत कमी ठेवण्याचा प्रयत्न करतात. 

 
डोळ जाळे, मच्छीमार (३५ मीिरपयंत) हव्या त्या खोि पाण्यात िाव ू शकतात. सप्टेंबर ते 

लडसेंबरमध्ये जेंव्हा कोळुंबीचा हुंगाम असतो तेंव्हा हे जाळे अगदी सम द्राच्या तळाजवळ िाविे जाते त्याम ळे 
त्याुंत पकडल्या जाणाऱ्या माशाुंत कोळुंबीचे प्रमाण अलिक असते. 

 
उपयोग.— कोळुंबी बह ताुंशी ताज्या टवरूपातच वापरिी जाते. िहान आकाराच्या कोळुंब्या 

उन्हात स कवल्या जातात व किी किी मीठाच्या पाण्यात उकळवनू स कवल्या जातात. कवच काढून 
वाळविेल्या कोळुंबीिा सोडे म्हणतात. 

 
मध्यम व मोठ्या आकाराच्या कोळुंब्या व कझगे लशरोवक्ष काढून नुंतर गोठवल्या जातात. गोठविेल्या 

कोळुंबीची मोठ्या प्रमाणात जपान, अमेलरका तसेच अनेक य रोपीय देशात लनयात होते. भारतातून १९८९–



 
 

          

९० सािी स मारे ५७,००० िन कोळुंबीची लनयात झािी व त्याची ककमत स मारे ४६३ कोिी रुपये होती. 
भारतातून लनयात होणाऱ्या सागरी उत्पादनात कोळुंबीचा वािा ५२¿२ िके्क होता. 

 
(ii) नॉनवपनीि कोळां ब्या.— जवळा, करुंदी इत्यादी लवलवि क ि ुंबातीि समालवि असिेल्या 

जातींचा नॉनलपलनड हा समूह असून प्राण्याुंच्या वगीकरणाच्या दृिीने त्यास लवशषे महत्त्व नाही. परुंत  
भारतात उत्पादन होणाऱ्या ५०–७० हजार िन नॉनलपनीड पैकी जवळजवळ ८० िके्क उत्पादन महाराष्ट्ट्रात 
होत असल्याने त्याुंना लवशषे महत्त्व आहे. महाराष्ट्ट्रात नॉनलपलनड कोळुंब्याुंच्या तीन प्रम ख जाती सापडतात, 
ॲसेलिस इुंलडकस (Acetes indicus) नेमिॅोपॅलिऑमॉन िेन्यलूपस (Nematopalaemon tenuipes) व 
एक्सलहप्पोलिटमािा एन्सन्सरॉटट्रीस (Exhippolysmata ensirostris) याुंना मराठीत अन क्रमे जवळा (ककवा 
कोलिम), करुंदी (ककवा अुंबाड) व भोबा (िोबा) असे म्हििे जाते. महाराष्ट्ट्राव्यलतलरक्त या कोळुंब्याची 
मासेमारी ग जरात, आुंध्रप्रदेश व पलश्चम बुंगािमध्ये चािते परुंत  त्याुंचे प्रमाण अल्प आहे. 

 

 
 . १९.      

 
या कोळुंब्यापैकी करुंदी व भोबा या वगेळया असून त्या फिन झाल्यावर उदरीय उपाुंगाुंच्या 

सहाय्याने अुंडी आपल्याबरोबर वाहून नेऊन त्याुंची काळजी घेतात. तर जवळा, लपनीड कोळुंब्याप्रमाणे 
फिन झािेिी अुंडी पाण्यात सोडून देते. करुंदी व भोबा याुंचे जीवचक्र पीनीड कोळुंब्याप्रमाणे लवलवि 
अवटथातून जाणारे नसते. तसेच त्याुंच्या लडभकाुंचे (लपल्लाुंचे) टथिाुंतरण लदसून येत नाही. 

 
या कोळुंब्याचे १९८५–८९ या पाच वषांच्या कािखुंडात सरासरी वार्थषक उत्पादन ४८,००० िन 

झािे व ते एकूण मत्सोत्पादनाच्या स मारे २¿७ िके्क होते. यापकैी ४१,५०० िन उत्पादन महाराष्ट्ट्रात झािे व 
ते राज्याच्या एकूण मत्टयोत्पादनाच्या १३¿१ िके्क होते. नॉनलपनीड कोळुंब्याुंची मासेमारी म ख्यत्त्वकेरून 
म ुंबईच्या जवळपास डहाण,ू सातपािी, अनाळा, वसई, वसोवा, अलिबाग तसेच म रुड–जुंजीरा पासून 
हणेपयंत होते. याुंच्या उत्पादनात जवळा ककवा कोलळमाचा वािा ७० िके्क असून २९ िके्क करुंदीचा व एक 
िक्का भोबा व इतर छोट्या जातींचा आहे. 

 
जवळा ककवा कोलळम हा उथळ पाण्यात, लजथे िािाुंचा फारसा मारा नसतो ककवा जोरदार 

सम द्रप्रवाह नसतात अशा लठकाणी सापडतो. कमी क्षाराचे पाणी, बारीक गाळाने तयार झािेिा सम द्रतळ व 
सूक्ष्म गाळ (डेट्रायिस) ज्या लठकाणी भरपूर प्रमाणात लमळतो अशा जागी याुंचे भरपूर उत्पादन होते. करुंदी 
ककवा अुंबाड मात्र काहीशा खोि पाण्यात म्हणजे २० ते ३० मीिर खोि पाण्यात सापडते. 

 



 
 

          

जवळयाचे म ख्य अन्न प्राणी प्िवक व डेट्रायिस्  आहे व त्याचे आय ष्ट्यमान स मारे चार ते सहा मलहने 
इतकेच असते. जवळयाची मादी स मारे २ सें. मी. आकाराची झाल्यावर ६ ते १० हजार अुंडी अलतशय उथळ 
पाण्यात सोडते. करुंदी ही म ख्यत्त्व े करून प्राणीप्िवक छोिे मासे, त्याुंची लपल्ल े व अुंडी तसेच जवळा 
खाऊन ग जराण करते. करुंदीचे आय ष्ट्यमान स मारे एक वषव असते व त्याच्या माद्या स मारे सहा मलहन्याच्या 
झाल्यावर तीन ते चार हजार अुंडी तयार करतात. ही अुंडी फलित झाल्यावर मादी आपल्या उदलरय 
उपाुंगाुंबरोबर, त्यातून कडभके बाहेर येईपयंत आपल्याबरोबर स मारे एक मलहन्याुंपयंत वाहून नेतात. 

 
महाराष्ट्ट्र व ग जरातच्या लकनाऱ्याने प्रचलित असिेिी डोळ जाळीच म ख्यत्त्व ेयाुंना पकडण्यासाठी 

वापरिी जातात. या जाळयात त्याुंचे प्रमाण एकूण माशाुंच्या ४० ते ७०% असते. जवळयाचा म ख्य हुंगाम 
लडसेंबर ते फेि वारी असून करुंदी म ख्यत्त्व ेकरून माचव ते मे मलहन्यात पकडिी जाते. 

 
करुंदीचा वापर हा म ख्यत्त्वकेरून ताज्या टवरूपातच कोळुंबीप्रमाणे सोिून खाण्याकडे होतो. 

जवळा मात्र आकाराने अलतशय िहान असल्याने बह ताुंशी उन्हात स कलविा जातो. जवळा किीकिी 
इतक्या प्रचुंड प्रमाणात सापडतो की त्यावर प्रलक्रया करण्यासाठी अजूनही स कलवण्यालशवाय द सरा काहीही 
मागव नसल्याम ळे तो माडाुंसाठी खत म्हणनू ककवा क क्क िपािन व्यवसायात खाद्य म्हणनू वापरिा जातो. 

 
      (Lobster) 

 
शवेुंड ह्या सुंलिपाद प्राण्याचे शास्त्रीय नाव पलॅिन्य रस पॉलिफॅगस (Palinurus polyphagus) ककवा 

पॅलिन्यूरस होमरॅस (P. homarus) असे आहे. एके काळी गरीबाुंचे अन्न म्हणनू प्रचलित असिेिी शवेुंडे, 
लनयातीची मागणी वाढू िागल्यावर लविक्षण महाग झािी आहेत. शवेुंडाचे मत्टयोत्पादन पलश्चम 
लकनाऱ्याच्या उत्तरेस जाटत प्रमाणात होते. पलॅिन्य रस हा शवेुंड पॅलिन्य लरडे या क ि ुंबात समालवि केिेिा 
आहे. क्रसिेलशया वगात येणारे हे शवेुंडाचे क ि ुंब सुंलिपाद प्रसृिीचाच एक भाग आहे. या व्यलतलरक्त सनॅ्ड 
िॉबटिरच्या टकायिॅरस सॉरलडसस (Scyllarus sordidus), लथनस ओलरयनिॅलिस (Thenus 
orientalis) ह्या दोन जाती महाराष्ट्ट्रात आलण कनािक राज्यात थोड्याफार प्रमाणात आढळतात. याुंना 
फिफिी असे टथालनक नाव आहे. 
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सुंलिपाद प्रसृिीतीि प्राण्याुंच्या ग णिमाप्रमाणे याुंच्यातही शरीरावर सुंपूणवपणे कवच आच्छालदिेिे 
लदसून येते. लशरोवक्ष (Cephalothorax) आलण उदर हे मातखणी रुंगाचे असून कडेिा सहा पाुंढरे लठपके 
आढळून येतात. मागच्या बाजूकडून एक पाुंढ रकी लकनार थेि म ख्य उपाुंगापयंत गेिेिी लदसते. अुंत्यखुंड 
(Telson) आलण पश्चाुंत पाद (Uropod) िाि रुंगाचे तर उदरीय उपाुंग लफक्या रुंगाचे असतात. पाय 
देखीि गडद रुंगाचे असून वक्षीय बाजूकडून लनघािेिे असतात. द सऱ्या जातीच्या शेवुंडाचा रुंग 
थोड्याफार फरकाने वगेळा लदसतो. पॅलिन्य रस वलेसकॉिर (P. vesicolour) हा लहरवि रुंगाचा तर 
पॅलिन्य रस होमरॅस (P. homarus) हा लनळसर राखाडी वणाचा असतो. रुंगाव्यलतलरक्त याुंच्यात उपाुंगाचा 
आलण शरीराच्या प्रमाणाुंचा फरक आढळून येतो. यावरून लनरलनराळया जातींची शवेुंडे ओळखणे सोपे जाते. 
टकायिॅलरडे (Scyllaridae) या क ि ुंबातीि दोन शवेुंडे, टकायिॅरस सॉरलडडस (Scyllarus sordidus) 
आलण लथनस ओलरयनिॅलिस (Thenus orientalis) म ुंबईनलजकच्या सम द्रात आढळून येतात. याुंच्या 
शरीराची वैलशष्ट्टे्य, आकार इत्यादी पॅलिन्य रसपेक्षा बराच वगेळा असतो. त्याुंचे शरीर दबिेिे, गोिसर 
असून रुंग गडद तपलकरी असतो. 

 
अन्न आवण अन्नग्रहण.— शवेुंड हे खाण्याच्या बाबतीत लवशषे लनवड करताुंना आढळून येत नाहीत. 

बऱ्याच वळेा क जणाऱ्या माुंसावर उपजीलवका करताुंना लदसतात. अन्नग्रहणाचा कािाविी सुंिीप्रकाशात 
असल्याचा सुंशोिकाुंना आढळून आिे आहे. याच कारणाटतव त्याुंची मासेमारी बह ताुंशी काळोखात 
चािते. म्हणनूच दृिीपेक्षा ते घाणेंलद्रयावर जाटत अविुंबून असतात. प्रयोगशाळेत डोळे कापिेिे शवेुंड 
देखीि अन्नग्रहणाच्या वळेी गोंिळून गेिेिे लदसत नाहीत. टपशवज्ञानासाठी टपर्थशकेचा (antennule) 
उपयोग होतो आलण म्हणूनच टपर्थशका अन्नग्रहणाच्या वळेी मदत करणारे ठरतात. अन्न सापडल्यावर लवलवि 
उपाुंगाुंचा वापर करून प्रत्यक्ष भक्षण केिे जाते. यात पायाुंचा (Pereiopods) आलण ऊध्ववहन पाद 
(Maxillipeds) चा उपयोग होतो. अिोहून (Mandibles) च्या सहाय्याने अन्नाचे बारीक चणूव करण्यास 
मदत होते. चववण झािेिे अन्न नुंतर लगळिे जाते. शवेुंडाच्या उदरपोकळीत जठर पोषणी (Gastric mill) 
नावाचा एक अवयव असतो. याच्या सहाय्याने अन्नाचे मलिद्यात रूपाुंतर होते. या जठर पोषणीच्या चववणाचा 
आवाका इतका जबरदटत असतो की छोट्या दगडाुंचा, शुंख–कशपल्याुंचा ककवा रेतीलकडे (Polychaete) 
या वियी कृमींच्या नळीसारख्या घराुंचा देखीि सुंपूणवपणे भ गा होऊ शकतो. 

 
कात िाकणारे शवेुंड अन्नग्रहण थाुंबलवतात. मात्र त्यानुंतर त्याुंना अन्न व्यवन्सटथत प्रमाणात लमळणे 

आवश्यक असते अन्यथा ते टवजातीय भक्ष्यावर ककवा नव्याने कात िाकिेल्या द बवळ शवेुंडाुंवर हल्ला 
चढलवतात. प्रयोगशाळेत ५५ लदवसाुंप्रयंत शवेुंडे उपाशी ठेवण्यात आिी आहेत. परुंत  नैसर्थगक वातावरणात 
अशी उपासमारीची वळे शवेुंडाुंवर येत नाही. ते लवलवि खाद्य घेत असतात. जसे वियी कृमी, छोिे सुंिीपाद 
आलण त्याुंची अुंडी, अळया, लपल्ले तसेच लतसऱ्याुंसारखे मृदकाय आलण इतर पातळ कवच असिेिे कशपिे, 
लनरलनराळे शुंख तसेच छोिे मासे व माश्याुंची लपल्ले इत्यादी. 

 
प्रजोत्सपादन.— ६ से.मी. िाुंबीपेक्षा जाटत वाढिेल्या शेंवडात किगभेद ओळखता येऊ िागतो. 

नरामध्ये पाचव्या पायाच्या जोडीवर जननरुंधे्र लदसून येतात. या रुंध्राच्या लठकाणी कपासारखा उुंचविा 
असतो. नरामध्ये बाह्यतः िैं लगक अवयव लदसतात आलण ते माुंसि उुंचवट्यासारखे असून त्याुंच्या 
आजूबाजूिा (Setae) प ुंजके लदसतात. लतसरा पाय हा सवात िाुंब असून याचा उपयोग समागमाच्यावळेी 
मादीस पकडण्यासाठी होतो. 

 



 
 

          

मादीमध्ये लतसऱ्या पायाच्या उुंचवट्यावर जननरुंधे्र लदसतात आलण तेथेही एक प्रकारच्या झडपा 
असून रुंधे्र स रलक्षतलरत्या झाकिेिी असतात. लतसरा पाय नराप्रमाणे िाुंब नसतो. पाचव्या पायावर 
(dactylus) डेंगा लदसून येतो. ह्या डेंग्याचा (chela) उपयोग शपेिािा लचकििेल्या अुंड्याचा सुंभाळ 
करण्यास होतो. अशा प्रकारचा डेंगा नरात आढळून येत नाही. मादीत बीजाुंडकोषाची जोडी आुंतड्याच्या 
दोन्ही बाजूने पसरिेिी असते. वक्षीय भागात ही जोडी छोट्या साकवाने जोडिेिी असल्याने इुंग्रजी ‘Hʼ 
या अक्षरासारखी भासते. अुंडवालहनी (Oviduct) बीजाुंडकोषापासून लनघून लतसऱ्या पायावरच्या 
जननरुंध्रावर उघडतात. पलरपक्व बीजाुंडकोष केशरी िाि रुंगाचा लदसतो. तर अपलरपक्व बीजाुंडकोष 
लपवळसर पाुंढऱ्या रुंगाचा असतो. पलरपक्वतेकडे वािचाि करणाऱ्या बीजाुंडकोषात अुंडी जसजशी तयार 
होऊ िागतात तसतसा त्याुंचा रुंग बदिू िागतो. 

 
नरातीि म ष्ट्क ह्या राखाडीसर रुंगाच्या िाुंबि नलिका असतात. यापासून लनघणारी श क्रवालहनी 

शरीराच्या प ढच्या बाजूस जातात आलण लवभाजन होऊन शवेिी पाचव्या पायावरच्या जननरुंध्रात उघडल्या 
जातात. श क्रतुंतूने सुंपकृ्त असे श क्राण िर मादीच्या उरोन्सटथ (sternum) भागात लतसऱ्या पायाुंच्या 
जोडीच्यामध्ये सोडिे जातात. हे श क्राण िर, मादी अुंडी घािेपयंत साुंभाळून ठेवते. हा कािाविी १२ 
लदवसाुंपासून ते ३ मलहन्याुंपयंत लकतीही असू शकतो. फिन शक्यतो रात्रीचे होते. एक मादी २,००,००० ते 
४,००,००० अुंडी घािते. हे अुंड्याचे प्रमाण मादीच्या वयावर आलण आकारावर अविुंबनू असते. 

 
नर २०० लम. मी. आलण मादी २२० लम. मी.िाुंबीचे झाल्यावर पलरपक्व होतात. अुंडी घािण्याचा 

कािाविी ठरालवकच नसतो. परुंत  नोव्हेंबर–लडसेंबरच्या दरम्यान प्रजनन उच्चाुंक गाठते. वते 
वषवभरदेखीि चािू राहतात. अुंडी घािण्यासाठी शवेुंड ८ ते १८ मी. इतक्या खोिीच्या पाण्यात टथिाुंतर 
करताुंना लदसतात. शवेुंड आय ष्ट्यात एकदाच प्रजनन करताुंना लदसतो. शवेुंडाचे कडभक फायिोसोमा 
(Phyllosoma) नावाच्या अळीत रुपाुंतलरत होतात. फायिोसोमा अळी ही बारीक चपिी आलण पारदशी 
शरीराची असते. लतिा टपृशा (Antenna), टपृलशका आलण डोळे याुंच्या जोड्या लदसून येतात. उपाुंगाच्या 
सहाय्याने ती काही काळ पोहते. १२ ते १५ वळेेिा कात िाकल्यानुंतर अळीचे रुपाुंतरण होते. या रुपाुंतलरत 
अवटथेिा प्यूरूिस्  (Puerulus) अवटथा असे म्हणतात आलण लतचे पारदशी टवरूप सोडल्यास ती मोठ्या 
शवेुंडाप्रमाणेच लदसते. फायिोसोमा अळी आलण प्य रूिस्  अवटथा दोन्ही पोहू वा तरुंगू शकतात. मात्र 
प्य रूिसपासून जेव्हा शवेुंड तयार होतो तेव्हा शवेुंडाचे हे लपल्लू तळाशी जाऊन तिटथ (Benthic) प्राणी 
बनते. नर शवेुंडाची वाढ मादी शवेुंडापेक्षा जिद होते. १० वषाचे नर शवेुंड ३१२ लम. मी. तर मादी ३०२ लम. 
मी. िाुंबीची होते. 

 
मत्स्योत्सपादन.— पाश्चात्य देशातून सतत येणाऱ्या मागणीम ळे शवेुंडाचे मत्टयोत्पादन गेल्या काही 

दशकात नावारूपािा आिेिे आहे. शवेुंडाचे मत्टयोत्पादन ग जरात, महाराष्ट्ट्र, केरळ, तालमळनाडू याुंच्याच 
लकनाऱ्याने आढळते. एकूण सहा जातीच्या शवेुंडाुंचे मत्टयोत्पादन चािते. यातीि बह तेक वािा परदेशी 
लनयात होतो. १९७९ मध्ये ७५२ िन इतक्या वजनाच्या शवेुंडाच्या शपेट्या परदेशात लनयात झाल्या होत्या व 
त्याम ळे भारतािा स मारे साडेपाच कोिी रुपयाचे परकीय चिन लमळािे होते. 

 
होड्या आवण जाळी.— कपजरे, गाडे, नाुंगर हूक आलण टकूप नेि (scoop net) अशा तीन 

प्रकारची सािने शवेुंड पकडण्यासाठी वापरिी जातात. तसेच ज न्या फास जाळयाुंचे (gillnet) चे त कडे व 
ब डी इत्यालद जाळयाुंचा पण उपयोग केिा जातो. यातीि पलहिे सािन ट्रॅप हा दोन भागाुंचा बनिेिा 



 
 

          

असतो आलण तो एक झाकण असिेिा कपजरा असतो. ७५ से. मी. िाुंब, ६० से. मी. रुुं द आलण ५० सें. मी. 
उुंच असिेल्या या कपजऱ्याच्या डोळयाचा आकार ७¿५ सें.मी. असतो. हा तळाच्या जलमनीवर गच्च बाुंिून 
ठेविा जातो आलण त्यात लजवुंत कशपिे भक्ष्य म्हणून ठेविेिे असतात. भक्ष खाण्यासाठी कपजऱ्यात प न्हा 
लशरिेिा शवेुंड आतून बाहेर येऊ शकत नाही. मच्छीमार मात्र हे कपजरे पाण्यातून वर काढून त्यावरचे 
झाकण उघडून आतीि शवेुंड बाहेर काढतात. लरकाम्या केिेल्या कपजऱ्यामध्ये भक्ष्य िावनू ते मोक्याच्या 
लठकाणी ठेविे जातात. 

 
अॅंकर हूक हा नाुंगराच्या आकाराचा गळ असून त्यािा भक्ष्य िाविेिे असते. मच्छीमार 

वैयलक्तकलरत्या याचा वापर करतात. टकूप नेि ही जाळी २० ते २५ मी. िाुंब दोऱ्याुंच्या सहाय्याने वापरिी 
जातात. शवेुंडे पकडण्याचे काम बह तेक रात्री केिे जाते. महाराष्ट्ट्र आलण ग जरातमध्ये रोविेिी जाळी (fix 
net), सापळे आलण डॅ्रग नेि (drag net) याुंचा उपयोग जाटत प्रमाणावर केिा जातो. ‘डोळʼ 
जाळयाुंसारखेच एक जाळे, ज्यािा ‘लवरािʼ असे म्हणतात ते शवेुंडाच्या मासेमारीकरीता लवशषे उपय क्त 
आहे. त्याचप्रमाणे ‘शवेुंडाची जाळʼ या नावाचे ‘बॅलरयर नेिʼ (barrier net) देखीि शेंवडाच्यासाठी वापरिे 
जाते. याच जाळयात थोडेफार बदि करून ‘िरणʼ ककवा ‘पािोʼ या प्रकारच्या जाळयाुंचा मच्छीमार उपयोग 
करतात. त्याचप्रमाणे ‘गाडाʼ, ‘फ गʼ, ‘आॅंखʼ, ‘गराुंडाʼ ककवा ‘लहिाʼ अशा प्रकारचे सापळे महाराष्ट्ट्रात 
वापरिे जातात. तसेच ‘येडीʼ ककवा ‘वडेीʼ नावाची खेच जाळी (drag nets) कमरेइतक्या खोि पाण्यात 
वापरिी जातात. 

 
वापर.— शवेुंडे जाटत करून परकीय चिन लमळवनू देण्यास उपयोगी पडतात. अमेलरका, कॅनडा, 

यू. के., फ्रान्स, टपेन, बेन्सल्जयम, आखाती देश, कसगापूर इत्यादी देशाुंना गोठविेल्या टवरूपातल्या 
शवेुंडाुंच्या शपेट्या लनयात केल्या जातात. 

 
      (Crabs) 

 
खेकडे हे सुंलिपाद प्रसृलितीि क्रसिेलशया वगात मोडणारे महत्त्वाचे प्राणी आहेत. याुंची शरीररचना 
वैलशष्ट्ट्यपूणव असते. शरीर चपिे असून एकाच पसरि रुुं द अशा कवचाने झाकिेिे असते. शरीराचे लशरोवक्ष 
(Cephalothorax) आलण उदर असे दोनच भाग लदसून येतात. लशरोवक्षाच्या पाच उपाुंगाुंच्या जोड्या 
डोक्यानजीक असतात ककवा लशरोभागाजवळ असतात व आठ वक्षीय भागात असतात. शवेिच्या पाच 
उपाुंगाुंच्या जोड्या हे पाय म्हणून वापरिे जातात. अशा रीतीने खेकड्याचे दहा पाय हे हािचािीसाठी 
उपयोगी पडतात. पलहल्या पायाची जोडी जाड होऊन डेंग्यात रुपाुंतलरत झािेिी असते. व याचा उपयोग 
टवसुंरक्षणासाठी आलण अन्नग्रहणासाठी केिा जातो. उदर हे फारच तोकडे असून वक्षीय भागाच्या खािच्या 
बाजूिा वळून दबिेिे असते. उदराच्या आकारावरती नर, मादी हा किगभेद सहज कळून येतो. भारतीय 
लकनाऱ्याने जवळजवळ सहाश े लनरलनराळया जातींचे खेकडे अन्सटतत्वात आहेत. परुंत  त्यातल्या फारच 
थोड्या जातीचे खेकडे खाद्य म्हणून वापरिे जातात. त्याचप्रमाणे खेकड्याुंसाठी स व्यवटथालपत 
मत्टयव्यवसाय अद्याप नाही. खेकड्याुंचे मत्टयोत्पादन हे व्यापारी तत्त्वावर न होता गरीब मन्सच्छमाराुंना 
वैयलक्तक उदरलनवाहाचे सािन म्हणूनच अन्सटतत्वात आहे. 

 



 
 

          

 
 . २१.       

 
खाद्य म्हणून उपयोगात येणारे खेकडे हे खािीि तीन क ि ुंबात समालवि केिेिे आहेत. कॅलिपीडे 

(Calipidae), पोरच्य लनडे (Portunidae), ग्रापलसडे (Grapsidae). यापकैी पोरच्य लनडे क ि ुंबात येणारा 
टकायिा सेरेिा (Scylla serrata), नेप्च्य नस लपिॅलजकस (Neptunus pelagicus), नेप्च्य नस 
साुंग्यूनोिेंिस (Neptunus sanguinolentus), कॅरीन्सब्डस क्र लसयािा (Charybdis cruciata) हे काही 
महत्त्वाचे खेकडे आहेत. टकायिा सेरेिा हा खेकडा लकनाऱ्यानजीक लनमखाऱ्या पाण्यात राहतो. ही जात 
आकाराने मोठी होते. लहरवि काळया रुंगाचा हा खेकडा भारताव्यलतलरक्त बऱ्याच देशात सापडतो. 
लनरलनराळया क्षारतेच्या पाण्यात राहण्याच्या याच्या क्षमतेम ळे हा वगेवगेळया पाणथळ लठकाणी सापडतो. 
याचा मोठा आकार, जिद होणारी वाढ याम ळे याची कृलत्रमलरत्या पैदास करणे शक्य झािे आहे. तसेच 
याची चव िोकलप्रय असल्याम ळे यािा मागणी देखीि बरीच असते. म्हणूनच याची पदैास करण्याचे प्रयत्न 
सुंशोिक करीत आहेत. नेपच्य नसचे कवच त्याच्या िाुंबीच्या मानाने बरेच रुुं द असते. त्याच्या वरच्या 
बाजूचे कवच कािेरी असते. याचा रुंग राखाडी असून कवचावर तीन िाि गोि लठपके असतात. 
टकायिापेक्षा हा आकाराने िहान असतो. नेपच्य नस लपिॅलजकस हा ग िाबी रुंगाचा खेकडा असतो. आलण 
त्याच्या अुंगावर इतटततः पाुंढरे लठपके असतात. तर कॅरीन्सब्डस्  जाुंभळि रुंगाचा असून त्याच्या अुंगावर 
लपवळी रेखाुंकने असतात. कवचाच्या मध्यावर स बक क्रॉस असतो. ही खेकड्याची जात महाराष्ट्ट्राच्या 
मत्टयोत्पादनाच्या दृिीने महत्त्वाची आहे. 

 
मत्स्योत्सपादन.— भारतीय मत्टयोत्पादनाच्या १% वािा खेकड्याुंचा आहे. कारण खेकड्याुंचे 

मत्टयोत्पादन स लनयुंलत्रत नाही. त्याचप्रमाणे खेकड्याुंना लवशषे मागणी देखीि नसते. 
 
पूवव लकनाऱ्याने होणारे खेकड्याुंचे उत्पादन हे पलश्चम लकनाऱ्याच्या उत्पादनापेक्षा बरेच जाटत आहे. 

भारतात १९ हजार मेलट्रक िन खेकडे पकडिे जातात. त्यातिे फक्त १¿९% खेकडे महाराष्ट्ट्रात पकडिे 
जातात. 

 
खेकड्याच्या सवव जाती उथळ पाण्यात लकनाऱ्यानजीकच सापडतात. कॅरीन्सब्डस् ह्या खेकड्याुंच्या 

काही जाती मात्र खोि पाण्यात सापडतात. इतर मासळी पकडताना त्याच जाळयात हे अडकिे जातात. 
खेकड्याुंसाठी वगेळी अशी जाळी नाहीत. किी किी ट्रॉि जाळयाुंतस द्धा हे अडकून येतात. महाराष्ट्ट्रात 
म ुंबई आण रत्नालगरी ही महत्त्वाची खेकडे लमळण्याची कें दे्र आहेत. गाडा, फास, जाळे, हूप नेि, गळ तसेच 
हूक िाविेिे िोखुंडी दाुंडे इत्यादी सािनाने खेकडे पकडतात. ऑगटि ते ऑक्िोंबरच्या दरम्यान 



 
 

          

महाराष्ट्ट्राच्या लकनाऱ्याने बऱ्याच प्रमाणात खेकडे लमळतात. हा कािाविी नैऋत्य मोसमी पावसाळयानुंतर 
येतो. 

 
खेकडे हे चलवि तसेच पौलिक असतात. खेकड्याुंचे माुंस काढून त्यावर प्रलक्रया करून ते हवाबुंद 

डब्यात बुंद करण्याचे उद्योग पाश्चात्य देशात चाितात, परुंत  भारतात यादृिीने प्रयोग झािेिे नाहीत. 
खेकड्याुंचा उपयोग ताज्या टवरूपात खाण्यासाठी होतो. टकायिा ही जात लवक्रीिा आणताना लजवुंतच 
आणिी जाते. खारवणे, स कवणे इत्यादी प्रलक्रया खेकड्याुंच्या बाबतीत त्याुंच्या कवचाम ळे अशक्य होतात. 
प्रलथने आलण खलनजे याुंचा उत्तम सुंचय असिेिे हे खेकडे खरे पाहता भारतीय जनतेच्या आहारात मोठ्या 
प्रमाणावर समालवि करण्यात आिे पालहजेत. परुंत  खेकड्याुंच्या शरीराचा लवलचत्र आकार, त्याुंचे िोकदार 
लचिे (नाुंगडे ककवा डेंगे) याम ळे जनतेत खेकड्याुंची लवशषे अलभरुची उत्पन्न झािेिी नाही. 

 
       –  ,       (Molluscs–Squid cuttlefish) 

 
मृदूकाय प्रसृिी बऱ्याच वगात लवभागिेिी आहे. यापैकी परशूपाद (Lamellibranchiata), उदरपाद 
(Gastropoda) आलण शीषवपाद (Cephalopoda) हे वगव मत्टयव्यवसायाच्या दृिीने महत्त्वाचे आहेत. 
सम द्रात, खाड्याुंत तसेच लनमखाऱ्या पाण्यात आढळणारे हे प्राणी खाद्य आलण इतरही उपयोगाुंकलरता 
वापरिे जातात. यापैकी परशूपाद वगातल्या प्राण्याुंचे शरीर दोन कशपल्याुंत बुंलदटत असते. लतसऱ्या ककवा 
कशपल्या तसेच कािवुं हे या वगातिे महत्त्वाचे प्राणी होत. यापकैी मोत्याुंचे कशपिे (Pearl oyster) 
मोत्याुंच्या उत्पादनाकलरता आवश्यक असतात. त्याचप्रमाणे लवलवि शोलभवुंत वटतू, बिने, दालगने, 
लदव्याुंच्या शडेस्  इत्यादी गोिी कशपल्याुंपासून बनवता येतात. गृहसजाविीसाठी आलण शुंखकशपिे 
जमवण्याच्या छुंदाने तऱ्हेतऱ्हेच्या लशपल्याुंना महत्त्व आिे आहे. सवव प्रकारच्या कशपल्याुंपासून उत्तम दजाचा 
च ना लमळत असल्याने त्याुंचा बाुंिकाम व रुंगकामाच्या उद्योगात फार पूवीपासून उपयोग होत आिेिा आहे. 
उदरपाद वगात शुंख, गोगिगायी असे एककवचिारी प्राणी मोडतात. यातीि िार्थमक कायासाठी 
वापरावयाचा शुंख व्यापारीदृष्ट्ट्या महत्त्वाचा आहे. शीषवपाद वगात नळ, माकूि हे देशात आलण परदेशात 
खाद्य म्हणून मान्यता पाविेिे आहेत. 

 
लतसऱ्या ककवा कशपिे सम द्रलकनाऱ्यावर वाळूत आलण लचखिात गाडिेल्या अवटथेत, तर कािवुं 

खडकाुंना घट्ट लचकििेल्या अवटथेत आढळतात. ते उथळ पाण्यात असल्याम ळे ओहोिीच्यावळेी मच्छीमार 
समाजातीि लस्त्रया व म िे हे कशपिे हाताने गोळा करतात त्याम ळे याुंच्या उत्पादनािा फारशी व्यापारी 
पार्श्वभमूी िाभिेिी नाही. कािवाुंना मात्र उच्चभ्र ूसमाजाकडून मागणी असल्याने व्यापारी तत्त्वावर याचे 
काही लठकाणी उत्पादन करण्यात येते. 

 
          .— मृदूकाय प्रसृिीतीि शीषवपाद (Cephalopoda) वगात समालवि केिेिे हे प्राणी 

वैलशष्ट्ट्यपूणव असतात. त्याुंचे कवच शरीराुंतगवत असते व डोक्याभोवती त्याुंचे हात असतात. हे हात म्हणजे 
त्याुंच्या पायाचेच झािेिे अनेक भाग असतात. ह्या हाताुंवर शोषक लछदे्र असतात व त्याम ळे ते भक्ष्यािा 
सहज पकडू शकतात.माक िाचे शास्त्रीय नाव सेलपया ॲक्य लियािा (Sepia aculeata) असून इुंग्रजीत 
यािा कट िलफश असे सुंबोितात तर नळाचे शास्त्रीय नाव िॉलिगो ड वासेल्ली (Loligo duvaucelli) असे 
असून त्यािा टक्वीड असे म्हणतात. नळ आलण माक ि वरवर बघता सारखेच लदसत असिे तरी त्याुंच्यात 
काही फरक आहे. माकिाचे अुंतगवत कवच काहीसे रुुं द, एखाद्या पात्यासारखे व कडक असते तर नळाचे 



 
 

          

अरुुं द, पातळ व लपसाप्रमाणे िाुंब असते. माकिाच्या शरीराच्या बाजूचे पर सिग व सुंपूणव शरीराभोवती 
लवटतारीत असतात परुंत  नळाचे पर शरीराच्या खािच्या अध्याभागाप रतेच लदसून येतात. त्याम ळे त्याुंना 
वगेवगेळे ओळखणे सोपे जाते. नळ व माकूि दोन्हीही अलतशय चपळपणे पोहू शकतात. टवसुंरक्षणाथव हे 
प्राणी त्याुंच्या पोिातीि शाई पाण्यात सोडून भक्षकापासून स िका करून घेतात. 

 

  
 . २२.     . २३.       

 
याुंचे अन्न लनरलनराळे सुंलिपाद, कोळुंब्या, छोिे अटथीमीन मासे इत्यादींचे असते. नर मादीपेक्षा 

आकाराने मोठा असून प्रजनन काळात त्याच्या हाताच्या पाच जोड्याुंपैकी एका जोडीत वैलशष्ट्ट्यपूणव बदि 
घडतो व हे हात मीिनाच्या वळेी श क्राण िर मादीच्या शरीरात सोडण्यास मदत करतात. याुंचा प्रजनन 
कािाविी लवटतारीत  असतो. मादीने घातिेिी अुंडी द्राक्षाच्या घोसाप्रमाणे असून ती एकमेकाुंस 
लचकििेिी असतात. ही अुंडी आठाच्या सुंख्येने एका छोट्या आवरणात ककवा कॅप्सूिमध्ये बुंलदटत 
असतात. ह्या कॅप्सूल्स थोड्याशा पारदशी, रुंगहीन आलण आपल्या बोिाुंसारख्या लदसतात. अुंड्याुंची वाढ 
या कॅप्सूिमध्ये होते. वाढ पूणव झाल्यावर छोिे नळ व माकूि चपळपणे पोहत बाहेर येतात. 

 
भारतात नळ व माकूिाुंचे सरासरी वार्थषक उत्पादन स मारे ४०,००० िन असून ते एकूण 

मत्टयोत्पादनाच्या जवळजवळ २¿२ िके्क आहे. या उत्पादनात महाराष्ट्ट्रात, केरळच्या नुंतर द सऱ्या 
क्रमाुंकावर आहे. महाराष्ट्ट्रातीि वार्थषक सरासरी उत्पादन १२, ४८२ िन असून राज्याच्या एकूण 
मत्टयोत्पादनाच्या ३¿९ िके्क आहे. यापैकी ६५ िके्क उत्पादन नळाुंचे तर ३५ िके्क उत्पादन माकूिाुंचे होते. 
नळाुंच्या मासेमारीचा हुंगाम सप्टेंबर ते माचव तर माकूिाुंचा लडसेंबर ते एलप्रि या दरम्यान असतो. 

 



 
 

          

माशाुंप्रमाणे नळ व माकूि लवलवि प्रकारच्या होड्या व जाळयाुंनी पकडिे जातात. ट्रॉि जाळे व 
याुंलत्रक होडी हे सध्यातरी याुंना पकडण्यासाठी म ख्य सािन आहे. परुंत  वगेवगेळया प्रकारचे गळ व लदव े
याुंच्या मासेमारीसाठी जगाुंत इतरत्र वापरिे जातात. या मासेमारीस ‘लजगींगʼ असे म्हणतात. 

 
नळ व माकूि ताज्या टवरूपात ककवा क्वलचत उन्हात स कवनू खाद्य म्हणून वापरिे जातात. अद्यालप 

त्याुंना देशाुंतगवत मागणी कमी आहे व बह तेक सवव उत्पादन गोठवनू जपान व पूवव आलशयाई देशाुंत लनयात 
केिे जातात. याुंच्या लनयातीम ळे १९९० मध्ये भारतािा स मारे ७५ कोिी रुपयाुंचे परकीय चिन लमळािे. 
  



 
 

          

मासेमारी नौका आवण जाळी 
 

नौका— मासेमारी नौकाुंचा उपयोग प्राम ख्याने सम द्र लकनाऱ्यापासून दूर व अलिक खोिीतीि मासे 
पकडण्यासाठी केिा जातो. त्याुंची जडणघडण ही मासेमारीची पद्धत, मासेमारीची जागा, त्या लठकाणच्या 
सम द्राचे टवरूप आलण नौकेची मासेमारीकलरता सम द्रावर राहण्याची क्षमता ह्या गोिींवर अविुंबून असते. 
ट्रॉकिगसाठी मध्यम आकाराच्या याुंलत्रक नौका तर खाडीतीि मासेमारीकलरता िहान पारुंपालरक लबगर 
याुंलत्रक नौका वापरतात. भारताच्या पूवव लकनारपट्टीवर खवळिेल्या सम द्राम ळे तराफ्यासारख्या 
(Catamaran) नौका त्याुंच्या आकाराप्रमाणे सम द्रावर एक ककवा अनेक लदवस मासेमारीसाठी उपयोगात 
आणतात. 

 
महाराष्ट्ट्राप रते बोिावयाचे झाल्यास महाराष्ट्ट्राच्या दलक्षण लकनारपट्टीचा भाग हा खोि तर उत्तर 

लकनारपट्टीचा भाग उथळ असून भरती–ओहोिीच्या पातळीतीि फरक (Tidal amplitude) अलिक असतो. 
त्याम ळे सुंपूणव लकनारपट्टीवर वापरल्या जाणाऱ्या नौका वगेवगेळया तऱ्हेच्या असतात. त्याुंचे वगीकरण 
खािीि चार प्रकाराुंनी करता येईि:– 

 
(१)     , (२)     , (३)           त, (४)            . 
 
(१) पगार— आुंब्याच्या झाडाच्या मोठ्या खोडापासून पगार तयार करतात. मोठ्या ओुंडक्याच्या 

आतीि भाग कोरून पगार बनलवतात. ओुंडक्याच्या तळाचा भाग (Keel) थोडा अलिक जाड ठेवनू बाजू 
पातळ केल्या जातात, तर प ढीि व मागीि भाग लनम ळते असतात. पगार वल्ह्याच्या सहाय्याने ककवा 
लशडाद्वारे चािलविे जातात. ह्याुंचा वापर सुंपूणव लकनारपट्टीवर आढळून येतो. 

 
हे दोन प्रकारचे असून मोठे पगार सािारणपणे ९–१० मीिर िाुंब, ०¿६ ते ०¿९ मीिर रुुं द व स मारे 

०¿५ मीिर खोि असतात. मध्यभागी डोिकाठी व सािे शीड वापरतात. प्राम ख्याने गळाने मासेमारी 
करण्यासाठी आलण ३० मीिर खोिीपयंत तरतीच्या व डोि जाळयाुंसाठी ५ ते ७ मासेमाराुंद्वारे उत्तर 
लकनारपट्टीवर तर राुंपणीसाठी दलक्षण लकनारपट्टीवर पगाराचा मोठ्या प्रमाणात उपयोग केिा जातो. िहान 
पगार सािारणतः २ मीिर पासून ६ मीिर पयंत िाुंब असतात. ३–४ मासेमाराुंद्वारे स काणू लशवाय 
वल्ह्याुंच्या सहाय्याने खाडीत अथवा सम द्र लकनाऱ्याजवळ फें क जाळे आलण गळाुंच्या सहाय्याने 
मासेमारीसाठी ह्याुंचा उपयोग सववत्र केिा जातो. महाराष्ट्ट्राच्या अलत दलक्षणेस पगारािा ककवा िहान 
मचव्यािा अलिक टथयैव येण्यासाठी उिाुंडीची सोय केिेिी असते. 

 
(२) होिी.— होडी पगारापेक्षा मोठी व बाुंिणीत वगेळी असून सागापासून बनलवतात. िाकडी 

पठाणावर फळयाुंची एकावर एक अशी बाुंिणी करून, आतीि बाजूस बाकाुंच्या (जाड पट्ट्ट्याुंच्या) 
साुंगाड्याद्वारे फळयाुंना आिार लदिा जातो. अशा तऱ्हेच्या होड्या महाराष्ट्ट्राच्या उत्तर लकनारपट्टीवर 
प्राम ख्याने वापरतात. रत्नालगरीकडीि दलक्षण भागात पगारावरच फळयाुंची बाुंिणी करून बाजूुंची उुंची 
वाढलवतात व टथैयासाठी उिाुंडी असते. 

 
होडी सािारणतः ८ मीिरपासून १२ मीिरपयंत िाुंब, १ ते १¿५ मीिर खोि व १¿५ ते ३¿५ 

मीिरपयंत रुुं द असते. मध्यभागी डोिकाठी व शीड उभारिे जाते. मागीि बाजूस दोराच्या सहाय्याने 



 
 

          

स काणू (rudder) बाुंििेिे असते. ६ ते ७ मासेमार २–३ लदवसाुंच्या सम द्र सफरीकलरता होड्याुंचा वापर 
करतात. दािदा, तरती, डोि व खाुंदे तर काही प्रमाणात राुंपण जाळयाुंसाठी होड्या वापरतात. 

 
(३) मचवा गलबत.— होडीप्रमाणेच पठाणावर सागाच्या फळयाुंची एकावर एक अशी बाुंिणी 

करून ६ ते १८ मी. िाुंबीच्या मचव्याची व गिबताची बाुंिणी केिी जाते. ह्या प्रकारात मध्यभागी डोिकाठी 
व मागीि बाजूस वरा (वरा=Stern) स काणूची सोय केिेिी असते. मचवा या प्रकारात, नौकेचा प ढीि 
भाग (नाळ) िाुंब व कमी चढणीचा असतो. पठाणाची िाुंबी नौकेच्या पूणव िाुंबीच्या मानाने खूपच कमी 
असते. मचव्याचा मागीि भाग (वरा) देखीि लनम ळता होत गेिेिा असतो. अशा प्रकारच्या नौका म ख्यतः 
महाराष्ट्ट्रात म ुंबईपासून दलक्षणेस रत्नालगरीपयंत वापरात आहेत. ठाणे लजल्ह्याच्या वसई ताि क्यात वापरात 
असिेल्या मचव्याुंचा वऱ्याकडीि भाग अिववत वळाकार (abrupt round) असतो. तरती, दािदा, डोि व 
खाुंदे याुंद्वारे मासेमारी करण्याकलरता मचव्याुंचा उपयोग अलिक करतात. 

 
महाराष्ट्ट्राच्या लकनारपट्टीच्या घडणीचा लवचार केल्यास गिबत हे पलरपूणव व योग्य असे जहाज 

म्हणता येईि. गिबत हे सातपािीचे प्रम ख वैलशष्ट्ट्य आहे. गिबताची नाळ सरळ व लनम ळती होत गेिेिी 
असून वऱ्याकडीि भाग वक्राकार रुुं द होत गेिेिा असतो. मिल्या अलिक रुुं द भागात शीतपेिी व मासे 
ठेवण्याची सोय, तर प ढीि बाजूस जाळी ठेवण्यास साि ककवा अिीकडीि गिबताुंमध्ये डेकची सोय 
केिेिी असते. ३ ते ६ लदवसाुंच्या मासेमारीकलरता तरती, दािदा, डोि, खाुंदे लशवाय ट्रॉकिगसाठी देखीि 
गिबताचा फार मोठ्या प्रमाणात वापर होतो. 

 
(४) याांविकी नौका.— खोि सम द्रातीि माशाुंची जिद वाहतूक करण्यासाठी, तसेच अलिक 

मासळी पकडण्यासाठी मासेमारीत अत्याि लनक पद्धती वापरणे गरजेचे आहे. त्यादृिीने नौकेचे 
याुंलत्रकीकरण हा महत्त्वाचा कायवक्रम ठरतो. महाराष्ट्ट्रात १९४८ च्या दरम्यान मच्छीमारी िुंद्यात 
याुंलत्रकीकरणाचा पाया रोविा गेिा. आज महाराष्ट्ट्रात वापरात असिेल्या नौकाुंपकैी स मारे ४७% नौकाुंचे 
याुंलत्रकीकरण झािेिे आहे. 

 
याुंलत्रकीकरण हे दोन प्रकारचे असते. पलहल्या प्रकारात युंत्राचा उपयोग फक्त नौकेच्या जिद 

प्रवासासाठी होतो. मासेमारीमध्ये याुंलत्रक शक्तीचा वापर होत नाही. द सऱ्या प्रकारात युंत्राचा उपयोग केवळ 
नौकेच्या चािनासाठी नव्हे तर प्रत्यक्ष मासेमारी जाळे ओढण्यासाठीही होतो. उदा. ट्रॉकिग, पसवसीकनग 
इत्यादी. 

 
नौकेचा आकार व मासेमारीच्या पद्धतीन सार इुंलजनाच्या अर्श्शक्तीची लनवड केिी जाते. १२ ते १०० 

अर्श्शक्तीपयंतच्या क्षमतेची इुंलजने मासेसारी नौकेसाठी वापरिी जातात. तरती, दािदा व खाुंदे ह्या करीता 
नौकेच्या आकारान सार कमी–अलिक अर्श्शक्तीची, डोि पद्धतीत पकडिेल्या माशाुंची जिद गतीने 
वाहतूक करण्यासाठी व ट्रॉकिगसाठी ट्रॉि जाळयाच्या आकारान सार त्याुंना सम द्रतळावर फरफित 
ओढण्याकलरता अलिक अर्श्शक्तीची इुंलजने बसलविी जातात. पसवसीन व राुंपणी पद्धतीने देखीि माशाुंच्या 
थव्यािा जिद गतीने जाळयाच्या अुंतभागात बुंलदटत करण्यासाठी अलिक अर्श्शक्तीची इुंलजने बसलविी 
जातात. 

 



 
 

          

जाळी— मासेमारीची पद्धत म ख्यतः माशाुंच्या सवयी, हािचािी, मासेमारीच्या टथळाुंची 
पलरन्सटथती इत्यादी गोिींवर अविुंबून असते. त्याम ळे कोणत्याही प्रकारचे मासे पकडताना त्या 
माशाुंसुंबुंिीची प्राथलमक मालहती असणे जरूरीचे असते. उदा. माशाुंचा आकार, त्याुंचे राहण्याचे लठकाण 
(सम द्र तळाशी, पृष्ठभागावर ककवा खडकाळ भागात), कळप, थवा करून ककवा टवतुंत्रपणे राहण्याची 
सवय, तसेच त्याुंच्या गरजेन सार व भोवतािच्या पलरन्सटथतीन रूप अन्नासाठी वा प्रजननासाठी टथिाुंतर 
करणे वगैरे मालहतीच्या आिारे मासेमारी जाळयाचा प्रकार ठरलवता येतो. 

 
महाराष्ट्ट्राच्या ७२० लक. मी. िाुंबीच्या लकनारपट्टीवर प्राम ख्याने राुंपण, डोि, ट्रॉि, लगिनेि, 

पसवसीन आलण गळाच्या सहाय्याने मासे पकडिे जातात. 
 
राांपण— हे जाळे सम द्रलकनाऱ्यावरून वापरिे जाते. जाळयाुंची िाुंबी ३०० ते ४०० वावपयंत असून 

ते ओढण्यासाठी ४० ते ५० िोकाुंची गरज असते. लकनाऱ्याजवळ माशाुंचा थवा दृिीस पडताच या जाळयाचे 
एक िोक होडीद्वारे सम द्रात माशाुंच्या थव्याभोवती जिद नेऊन प न्हा लकनाऱ्यावर आणिे जाते. नुंतर 
दोन्ही िोके एकाच वळेी ओढून अिववत वळाकार भागात जमा झािेिा थवा सम द्र लकनाऱ्यावर आणतात. ह्या 
प्रकाराने लवशषेतः बाुंगडा, तारिी, पेडव ेवगैरे मासे पकडतात. 

 
िोल— हे जाळे लपशवीच्या आकाराचे असून तोंडाकडीि भाग रुुं द व मोठ्या आसाुंचा, तर मागीि 

भाग लनम ळता व छोट्या आसाुंचा असतो. म ख्यतः ठाणे व म ुंबई लजल्ह्याुंत व काही प्रमाणात रायगड 
लजल्ह्याुंत हे जाळे वापरिे जाते. त्याची िाुंबी स मारे २५ ते ३५ वाव असते. दोन मेढे (मोठे खाुंब) सम द्र 
तळात रोवनू त्याुंना डोि जाळयाची तोंडाकडीि बाजू बाुंितात. भरतीच्या लदशनेे जाळयाची बाकीची बाजू 
पसरते. भरती व ओहोिीच्या प्रवाहाबरोबर येणारे िहान–मोठे मासे जाळयाच्या तोंडातून लशरून लनम ळत्या 
होत गेिेल्या िोकाकडे जमा होतात. प्रवाहाचा जोर कमी झाल्यानुंतर जाळे वर घेऊन शपेिीकडीि 
भागाकडून मासे नौकेवर काढिे जातात. 

 
नौकेच्या क्षमतेन सार व त्यावरीि खिाशाुंच्या सुंख्येन सार ४ ते १० जाळी एका वळेी (जोरािा) 

वापरिी जातात. ह्या पद्धतीत तुंत्र व मासेमाराुंचे कौशल्य याुंचा मेळ घािून अलिक जाळी वापरतात. 
 
महाराष्ट्ट्राच्या लकनाऱ्यावर बोंलबि मासेमारीसाठी डोि जाळयाचा मोठ्या प्रमाणात उपयोग केिा 

जातो. तर काही भागात बोंलबि सोबत जवळयाुंसाठीदेखीि ही जाळी वापरिी जातात.उिानाच्या वळेी 
भेंड्याुंची सुंख्या वाढवनू सम द्रपृष्ठ भागातीि मासे पकडण्यासाठी ही याुंचा उपयोग केिा जातो. 

 
रॉल.— डोि सारख्याच असणाऱ्या पण याुंलत्रक नौकेच्या सहाय्याने खेचल्या जाणाऱ्या गलतमान 

जाळयािा ट्रॉि असे म्हणतात. ट्रॉि जाळयाचे तोंड उघडे ठेवण्यासाठी तळदोरीिा (foot rope) वजने 
ककवा साखळी आलण वरच्या दोरीिा (head rope) भेंडे (floats) बाुंितात. त्यायोगे जाळयाचे तोंड उभ्या 
लदशते तर दोन िाकडी फळयाुंच्या (Otter boards) सहाय्याने आडव्या लदशते उघडे ठेविे जाते. बोिीच्या 
मागीि बाजूने बळकि पोिादी दोराच्या (Warp) सहाय्याने जाळे खेचिे जाते. सववसािारणपणे पाण्याच्या 
खोिीच्या लतप्पि िाुंब इतका वापव सोडतात. या जाळयाची िाुंबी २५ ते ३५ वाव असून ते ६० ते १०० 
अर्श्शक्तीच्या याुंलत्रक नौकेने ओढिे जाते. जाळयाच्या शपेिीकडीि आसाुंच्या आकारान सार सरसकि 
िहान–मोठे मासे पकडिे जातात. या पद्धतीने तळािा राहणारी कोळुंबी, मासे तसेच माक ि यासारखी 



 
 

          

अलिक ककमतीची मासळी पकडतात. सध्या सम द्रतळाजवळ आलण तळापासून थोडे वर राहणारी मासळी 
पकडण्यासाठी अलिक उुंच उघडणाऱ्या तोंडाची ट्रॉि जाळी (High opening bottom trawls) िोकलप्रय 
होत आहेत. 

 
कल्ली जाळे (वगलनेट)— जाळयाच्या वरच्या बाजूिा भेंडे व तळदोरीिा वजने बाुंिून हे जाळे 

पाण्यात कभतीसारखे उभे ठेवतात. कल्लीजाळे अनेक त कडे एक द सऱ्याुंना जोडून वापरिे जाते. जाळयाची 
उुंची २ ते ७ मीिरपयंत असते. नौकेच्या क्षमतेन सार व मन ष्ट्यबळान सार एका वळेी जाळयाुंच्या त कड्याुंची 
सुंख्या कमी अलिक करून वापरतात. मासे त्याुंच्या मागामध्ये उभे केिेल्या जाळयाच्या एका बाजूकडून 
द सऱ्या बाजूकडे जाण्याच्या प्रयत्नात असताना त्याुंचे डोके कल्ल्याजवळ आसाुंमध्ये अडकिे जाते. या 
प्रकारात जाळयाच्या आसाुंच्या आकारान सार ठरालवक आकाराचे मासे अडकतात. ही जाळी ब डीची व 
तरतीची (drift net) अशी दोन प्रकारची असतात. ब डीच्या (वागरा) जाळयाुंच्या आसाुंचा (ताणिेिा) 
आकार १० ते २० सें.मी. पयंत तर तरतीच्या जाळयाुंत तो ५ ते १५ सें. मी. असतो. ब डीची जाळी नाुंगराच्या 
सहाय्याने सम द्र तळाजवळ न्सटथर ठेवतात, तर तरतीची जाळी सम द्राच्या पृष्ठभागाजवळ वापरण्यासाठी 
भेंड्याुंची सुंख्या अलिक ठेवतात. जाळयाच्या लदशनेे येणाऱ्या माशाुंना जाळे लदसू नये म्हणून जाळयासाठी 
पारदशवक ककवा पाण्याच्या रुंगासारखा िागा लनवडतात. जाळयाच्या एका िोकािा वरच्या बाजूस लनशाण 
(बोया) बाुंितात, त्याम ळे जाळे कोठे आहे हे समजते. या जाळयाच्या सहाय्याने सरुंगा, म शी, कशगाळा, 
स रमई, घोळ, वाम, दाढा वगैरे प्रकारचे मासे पकडतात. 

 
पसससीन.— सम द्राच्या पृष्ठभागाजवळ थव्याने राहणाऱ्या माशाुंसाठी या प्रकारचे जाळे वापरिे 

जाते. हे जाळे सािारणपणे २५० ते ३०० वाव िाुंब, २५ ते ३० वाव ऊुं च असते. आस १¿२५ ते २¿५० सें. मी. 
आकाराचा असतो. तळदोरीिा लशशाचे जड गोळे असतात तर जाळयाच्या वरच्या बाजूस थोड्या थोड्या 
अुंतरावर भेंडे असतात. तळदोरीिा खािी ठरालवक अुंतरावर िातूच्या गोि कड्या बाुंितात व त्यातून एक 
दोरी ओविी जाते. त्या दोरीिा पसविाईन म्हणतात. हे जाळे वापरण्यासाठी दोन नौकाुंची आवश्यकता 
असते. त्यातीि एक िहान असून लतच्याद्वारे जाळयाचे एक िोक न्सटथर ठेवतात. माशाुंचा थवा लदसताक्षणी 
जाळे असिेिी मोठी नौका माशाुंच्या थव्याभोवती वगेाने वत वळाकार फेरी मारून प न्हा िहान नौकेजवळ 
येते आलण दोन्ही िोके एकत्र केिी जातात. त्याचबरोबर पसविाईन कवचद्वारे खेचून जाळयाचा तळभाग बुंद 
केिा जातो. त्याम ळे लपशवीसारखा आकार तयार होतो आलण माशाुंचा थवा आतीि भागात बुंलदटत होतो. 
त्यानुंतर मासे हळूहळू मोठ्या नौकेवर घेतिे जातात. या जाळयाुंच्या सहाय्याने बाुंगडे, तारिी, क प्पा 
इ.प्रकारचे मासे पकडतात. 

 
खाांदे/गळ— या प्रकारात गळािा आलमष (मासे ककवा माक ळ) िावनू माशाुंना आकर्थषत केिे 

जाते. आलमष खाण्यासाठी मोठे मासे आकर्थषत होतात व खाण्याच्या प्रलक्रयेत गळािा अडकतात. काही 
वळेा कृलत्रम आलमषही वापरतात. छोट्या होडीतून हात दोरीस िाविेल्या गळानेही मासे पकडतात. मोठ्या 
नौकेवरून अनेक गळ असिेिे म ख्य दोर (पऱ्या) एक द सऱ्याुंना जोडून अलिक प्रमाणात मासे 
पकडण्यासाठी वापरतात. ह्या प्रकारास खाुंदे असे म्हणतात. ह्यात एका वळेेिा १० ते ५०० गळ वापरिे 
जातात. खाुंद्यामध्ये म ख्य दोरीिा (पऱ्यािा) थोड्या थोड्या अुंतरावर िहान दोऱ्या (दावण) बाुंितात. 
दावणी एकमेकात अडकू नयेत म्हणून दोन दावणीतीि पऱ्याचा भाग दावणीच्या िाुंबीच्या द प्पिीपेक्षा 
जाटत िाुंब ठेवतात. दावणीिा खािीि बाजूस गळ बाुंितात. गळ वगेवगेळया आकाराचे असून त्याुंचे 



 
 

          

डोके, मििा भाग, बाक व िोक असे चार भाग असतात. मासा लनसिू नये म्हणून गळाच्या िोकाजवळ एक 
कान (कािा) असतो. आलमष खाताना कािा माशाुंच्या तोंडात अडकतो. 

 
नौका चािती ठेवनू खाुंदे एका लठकाणी पडू नयेत व ग ुंता होऊ नये म्हणनू कौशल्याने पाण्यामध्ये 

सोडतात व ४–५ तासानुंतर त्याुंना परत नौकेवर अडकिेल्या माशाुंसह खेचनू घेतिे जाते. 
 
वरीि प्रम ख जाळयाुंव्यलतलरक्त सम द्र लकनाऱ्यानलजक आलण खाडीतीि मासेमारीसाठी महाराष्ट्ट्रात 

म ख्यतः पाग (फेक जाळे) जाळयाुंचा उपयोग केिा जातो. हे शुंकूसारख्या आकाराचे असून आसाुंची सुंख्या 
आलण आकार वगेवगेळा असतो. सववसािारणपणे जाळयाची िाुंबी ३ ते ५ मीिर व रुुं दी (खािच्या 
गोिाकार भागाचा व्यास) २¿४ ते ३¿६ मी असते. तर आस १¿२५ सें. मी. असतो. वरीि िोकात एक िाुंब 
दोरी व तळाच्या गोिाकार बाजूस लशशाची वजने बाुंििेिी एक दोरी असते. हे जाळे पाण्यात माशाुंच्या 
थव्यावर फेकतात आलण आत अडकिेिे मासे पकडतात. 
  



 
 

          

वनमखाऱ्या पाण्यातील मासळी व कोळांबीची शेती 
 

नैसर्थगक सािनसाम ग्रीने समृद्ध असिेल्या आपल्या भारत देशािा ७५१५ लक. मी. िाुंबीचा सम द्र लकनारा 
िाभिेिा आहे. अरबी सम द्र, कहदी महासागर, बुंगािचा उपसागर व बेिाुंच्या आजूबाजूचा पाणथळ भाग 
सागरी मासेमारीसाठी अत्युंत उपय क्त आहे. या प्रदेशाुंत पारुंपालरक तसेच आि लनक पद्धतीने मासेमारी 
केिी जाते. मत्टयव्यवसायातून भारताचे १९५०–५१ सािी असिेिे ५ िाख ३४ हजार िन उत्पादन १९९१ 
सािी २३ िाख िनाुंपयंत वाढिे. 

 
झपाट्याने वाढणाऱ्या िोकसुंख्येम ळे माशाुंची मागणी सतत वाढत आहे. परुंत  सदर मत्टयोत्पादन 

मागणीच्या मानाने फारच कमी आहे. ही उणीव भरून काढण्यासाठी व जाटतीत जाटत परकीय चिन 
लमळलवण्याकलरता लनमखाऱ्या पाण्यातीि मासळी व कोळुंबी शतेीचा त्वलरत अविुंब करणे आवश्यक आहे. 
मत्टयशतेीमध्ये मासळी व कोळुंबीच्या िहान लपल्लाुंची योग्य देखभाि करून ती बाजारात लवक्रीयोग्य 
होईपयंत वाढलविी जातात. या दरम्यानच्या काळात त्याुंची काळजीपूववक जोपासना केिी जाते व त्याुंना 
पौलिक आहार देण्यात येतो. ही लपल्ले ठरालवक कािाविीनुंतर लवक्रीस योग्य होतात. 

 
ज्या पाण्याची िवणता दरहजारी ०¿५ ते ३० भाग एवढ्या दरम्यान असते त्या पाण्यास “लनमखारे 

पाणी” असे सुंबोििे जाते. ज्या माशाुंच्या ककवा कोळुंबीच्या प्रजाती या िवणतेत उत्तमपणे वाढतात त्याुंची 
पैदास येथे करतात. ७२० लक. मी. इतका लवटतीणव सम द्र लकनारा िाभिेल्या महाराष्ट्ट्राच्या लकनारपट्टीवर 
स मारे ८०,००० हेक्िर एवढे के्षत्र भरती–ओहोिीच्या प्रभावाखािी येते. यापैकी मत्टयशतेीस उपिब्ि होऊ 
शकेि असे के्षत्र अदमासे १५,००० हेक्िर एवढे आहे. उत्तरेकडे ठाणे, रायगड व म ुंबईत खाडीच्या 
आजूबाजूिा सपाि के्षत्र असल्याने जवळजवळ १२,००० हेक्िर एवढे के्षत्र, तर दलक्षणेस रत्नालगरी व 
कसि दूगव या लजल्ह्याुंत िहान खाड्या व आजूबाजूचा डोंगराळ प्रदेश याम ळे ३,००० हेक्िर एवढे के्षत्र 
मत्टयशतेीस अन कूि आहे. येथे यशटवीरीत्या मोठ्या प्रमाणावर शतेी करण्याकलरता शास्त्रश द्ध अभ्यासाची 
अत्युंत लनकड आहे. हे काम कें द्रीय व राज्य टतरावरीि सुंशोिन सुंटथाुंमध्ये चािू असून, सुंशोिनाचे लवलवि 
िप्पे जवळजवळ पार पडिे आहेत. पैदास करता येण्याजोग्या माशाुंच्या आलण कोळुंबीच्या प्रजाती, 
पैदाशीकलरता िागणारी त्याुंची लपल्ले व लवलवि मोसमातीि उपिब्िता, त्याुंना िागणारे पूरक अन्न, त्याुंची 
जीवनप्रलक्रया याबाबतचा बराच अभ्यास झािेिा आहे. 

 
मत्स्यशेतीची उविष्ट—े लनमखारी जमीन ही शतेीकलरता पडीक म्हणून समजिी जाते. म्हणून तेथे 

मत्टयशतेी करून मोठ्या प्रमाणावर प्रलथनय क्त अन्नाचे उत्पादन करता येईि. तसेच आपल्यासारख्या 
लवकसनशीि देशािा यापासून अमूल्य असे परकीय चिन लमळलवता येईि. एकुं दरीत सागरी 
लकनारपट्टीचा लवकास होऊन लकत्येक हजार िोकाुंना रोजगार लमळू शकेि. 

 
मत्स्यशेतीची सद्यस््थती— भारताच्या लवटतीणव अशा सागरलकनाऱ्यावर स मारे २० िाख हेक्िर 

एवढी लनमखारी जमीन लवलवि राज्याुंत लवभागिी गेिेिी आहे. यापैकी आजलमतीिा प. बुंगाि, केरळ, 
कनािक, गोवा आलण अलिकडे आुंध्र प्रदेश येथे एकूण ४५,००० हेक्िर एवढी लनमखारी जमीन मत्टय व 
कोळुंबी शतेीच्या वापराखािी आणिेिी आहे. परुंत  ही शतेी पारुंपालरक पद्धतीची असल्याम ळे प्रलतहेक्िरी 
उत्पादन कमी आहे. याउिि वैज्ञालनक पद्धतीने मत्टयशतेी करून उत्पादन लकत्येक पिीने वाढलवता येईि 
(उदा. आुंध्र प्रदेश). आजलमतीस तरी महाराष्ट्ट्रातीि मत्टयशतेीखािीि के्षत्र आलण त्यापासूनचे उत्पन्न 



 
 

          

नगण्य आहे. खािीि तक्ता महाराष्ट्ट्र राज्यातीि लकनारपट्टीच्या लजल्ह्याुंत मत्टयशतेीस अन कूि के्षत्र 
दशवलवतो. 

 
लजल्हा  मत्टयशतेीस अन कूि के्षत्र 

(हेक्िरमध्ये) 
म ुंबई  .. २३६० 
ठाणे  .. ५४९० 
रायगड  .. ३८५५ 
रत्नालगरी  .. १६८२ 
कसि दूगव  .. १२६८ 
 एकूण .. १४,६५५ 

 
पैदास करता येण्याजोग्या मासे व कोळुंबीच्या प्रजाती 

 
वैज्ञालनक नाव  सामान्य इुंग्रजी नाव  मराठी नाव 
( )          
Chanos chanos ... Milk fish ... लमल्क लफश 
Mugil cephalus ... Mullet ... बोय/ग ुंजल्या/पािोशी 
Etroplus suratensis ... Pearl spot ... काळ ुंद्रा 
Lates calcarifer ... Nair fish/Sea bass ... लजताडा/खज रा 
Megalops cyprinoides ... Indian Tarpon ... वडस 
( )            
Penaeus monodon ... Tiger prawn ... वाघ्या 
P. indicus ... Indian white prawn ... सफेद/पाुंढरी 
P. merguiensis ... Banana prawn ... सफेद 
P. japonicus ... Bamboo prawn ... बाुंब ू
P. semisulcatus ... Green tiger prawn ...  
Metapenaeus monoceros ... Indian prawn ... कापशी 
M. dobsoni ... Flower tail prawn ... पोिन 
M. brevicornis ... Yellow prawn ... लमडीयम कोिुं बी 
M. affinis ... Indian prawn ... लमडीयम कोिुं बी 

 
 
 



 
 

          

        – 
 

जागेची वनवि व आखणी— योग्य जागेची लनवड व्यवटथापकीय व आर्थथक दृिीकोनातून फायदेशीर ठरते 
सववसािारणपणे जागा खाडीच्या शजेारी, पाणथळ भागात असावी. यावळेेस मातीची योग्यता आलण त्या 
जागेवर सम द्राच्या भरती–ओहोिीचा प्रभाव याचाही सारासार लवचार करावा िागतो. भरती–ओहोिीची 
वळे आलण लतची तीव्रता योग्यरीत्या लवचारात घेतल्यास, लनसगवलनयमाुंचा वापर करून मोठ्या प्रमाणात 
लवजेची बचत करता येईि. जागा लनवडताना प राचा अथवा वादळाचा तडाखा बसण्याची लकती प्रमाणात 
शक्यता आहे याचा अुंदाज घ्यावा. खाडीचे पाणी हे कीिकनाशके, औद्योलगक ककवा इतर तत्सम 
प्रदूषणापासून अबालित असिे पालहजे. अन्यथा सुंपूणव व्यवसायावर अलनि पलरणाम होण्याची दाि शक्यता 
असते. लनवडिेल्या लठकाणी दळणवळणाुंच्या सािनाुंच्या उपिब्ितेचा लवचार करावा िागतो. नाहीतर 
उत्पादन आर्थथकदृष्ट्ट्या फायदेशीर ठरत नाही. त्या जागेवर वादळािा व पाण्याच्या दाबािा यशटवीरीत्या 
तोंड देऊ शकतीि असे मजबूत बाुंि बाुंिाव.े सवात बाहेरचा बाुंि यादृिीने अत्युंत मजबूत असावा. तिाव 
बाुंिताना त्याुंची खोिी सहसा १ ते १¿५ मीिर इतकी असावी, त्याम ळे तळापयंत सूयवप्रकाश पोहोचतो व 
प्िवकाचे उत्पादन होऊन माशाुंना नैसर्थगक अन्न लमळते. तिावाच्या तळािा जरासा उतार लदल्यास 
त्यातीि पाणी काढून ते कोरडे करण्यास सोयीटकर ठरते. 

 
पाण्याचा वनयवमत पुरवठा— लनमखारे पाणी वापरण्यापूवी त्याचा ग णात्मक दजा तपासणे 

आवश्यक आहे. म्हणनू या पाण्याचे भौलतक, रासायलनक व जीवशास्त्रीय दृिीकोनातून पृथक्करण आवश्यक 
कराव.े योग्य दजाचा पाण्याचा भरपूर प रवठा असल्यास तिावातीि पाणी वळेोवळेी बदिता येते आलण 
प्रलतहेक्िरी उत्पादन वाढते, असे लसद्ध झािे आहे. याचबरोबर लनमखाऱ्या पाण्याची िवणचा मयालदत 
ठेवण्याकलरता गोड्या पाण्याचाही प रेसा प रवठा असिा पालहजे. 

 
माती व पाण्याचे गुणधमस— मृदू गाळाची माती मत्टयशतेीकलरता अन कूि असून, त्यामध्ये माशाुंची 

वाढ समािानकारक होते. या मातीम ळे माशाुंना म बिक अन्न उपिब्ि होते. वापरात येणाऱ्या पाण्याची 
िवणता २०–३५%°, आम्िता लनदेशाुंक ६¿५ ते ८¿५ आलण तापमान ३०–३५° सें. अशा प्रमाणात असणे 
आवश्यक आहे. तिावातीि पाणी एकदम टवच्छ अथवा गढूळ नसाव ेकारण यामध्ये मासे अथवा कोळुंबीची 
वाढ मुंदगतीने होते. लहरवि अथवा ताुंबूस रुंगाच्या पाण्यात कोळुंबीची पलरणामकारक वाढ लदसून येते. 

 
्थावनक हवामानववषयक वनरीक्षण— शतेकीशास्त्राप्रमाणेच मत्टयशतेीवरही हवामानाच्या अन कूि 

अथवा प्रलतकूि पलरणाम होतो. म्हणून जागेची लनवड करताना टथालनक हवामानाचा मालहती यशटवी 
मत्टयशतेीकलरता आवश्यक ठरते. 

 
                              

 
मत्स्यबीज— मत्टयशतेी व कोळुंबीशतेी आर्थथकदृष्ट्ट्या यशटवी होण्याकलरता प्राम ख्याने ज्या घिकाुंची 
आवश्यकता असते, त्यातीि लनणायक घिक म्हणजे मत्टयबीज. ज्याप्रमाणे शतेीकलरता उत्कृि लबयाणाुंची 
गरज असते, तशीच चाुंगल्या प्रतीच्या मत्टयबीजाच्या योग्य वळेेिा प रेशा उपिब्ितेवर सुंपूणव मत्टयशतेीची 
यशन्सटवता अविुंबनू असते. प नरुत्पादनानुंतर कोळुंबीची लपल्ले लकनारपट्टीवर खाडीच्या प्रदेशात येतात. तेथे 
त्याना म बिक अन्न उपिब्ि होते. आपल्या महाराष्ट्ट्राच्या लकनाऱ्यावर लवलवि प्रजातींची कोळुंबीची लपल्ल े



 
 

          

आढळतात. लनरलनराळया जाळयाुंनी पकडिेिी ही बीजे एकलत्रत करून त्यातीि लनवडक बीजे वाढलविी 
जातात. नैसर्थगकलरत्या लवप ि प्रमाणात सापडणाऱ्या या बीजाुंत एकाच प्रजातीचे बीज लमळण्याची 
लतळमात्रही शार्श्ती नसते. यावर उपाय म्हणून पूवेकडीि आलशयाई राष्ट्ट्राुंत “मत्टयबीज प्रजनन कें दे्र” व 
“मत्टयशतेीसाठी तळी” या दोन योजनाुंनी चाुंगिेच बाळसे घेतिेिे लदसते. त्याप्रमाणे आपल्याही देशात 
लनरलनराळी राज्य सरकारे, कें द्र शासन व सागरी उत्पादन लनयात लवकास, प्रालिकरण मत्टयबीज कें दे्र चािू 
करून शतेकऱ्याुंना मत्टयबीजाचा खात्रीिायक प रवठा करून देण्यात प्रयत्नशीि आहेत. महाराष्ट्ट्रातही 
अशी कें दे्र जिदगतीने टथापन करणे जरूरीचे आहे. 

 
पूरक खाद्य— पैदास करीत असिेल्या माशाुंची व कोळुंबीच्या बीजाुंची ठरालवक अविीत योग्य 

वाढ होण्याकलरता त्याुंना पूरक खाद्य द्याव ेिागते. हे खाद्य आजतरी आपणास परदेशातून आणाव ेिागते. 
परुंत  नजीकच्या भलवष्ट्यकाळात अशा प्रकारचे खाद्य मोठ्या प्रमाणावर उपिब्ि करून देण्यासाठी उद्योजक 
कायवरत आहेत. सध्या भ ईम गाची पेंड व ताुंदळाचा कोंडा यापासून खाद्य तयार केिे जाते. हे जरी उपयोगी 
असिे तरी त्यात प्रालणज घिक नसून पौलिक तत्वहेी मयालदत प्रमाणात असल्याने फायदेशीर ठरत नाही. 
उत्कृि खाद्य बनलवण्याकलरता त्या त्या के्षत्रात उपिब्ि असिेल्या टथालनक कच्च्या मािाचा वापर केल्यास 
तयार केिेिे खाद्य आर्थथकदृष्ट्ट्या फायदेशीर ठरू शकेि. 

 
व्यव्थापन— लनमखाऱ्या पाण्यातीि मत्टय व कोळुंबी शतेीपासून जाटतीत जाटत उत्पादन 

काढण्याकलरता कािेकोर व लनयलमत लनरीक्षणाची गरज असते. प्रथमतः तिावात असिेिे पाणी काढून 
िाकाव.े तळ सुंपूणव कोरडा होऊ द्यावा. पाणवनटपती व इतर अपायकारक प्राणी (उदा. खेकडे वगैरे) 
काढून िाकावते. योग्य प्रमाणात च नखडी वापरून मातीचे आम्ि ग णिमव कमी करता येतात व त्याम ळे 
पाण्याचा दजाही स िारतो. तिावामध्ये नैसर्थगक खाद्य उपिब्ि होण्याकलरता रासायलनक खताुंचा वापर 
करतात. प्रलतहेक्िरी उत्पादन वाढलवण्याकलरता पूरक खाद्यही लदिे जाते. तिावाुंमध्ये मत्टयबीज 
सोडलवण्यापूवी ते नवीन हवामानाशी ज ळते करून घेतात. प्रलतहेक्िरी ठरिेल्या प्रजातीचे लकती मत्टयबीज 
सोडाव ेयाचे प्रमाण लनलश्चत केिेिे आहे. पारुंपालरक पद्धतीने कोळुंबी शतेी करण्यापेक्षा उपिब्ि तुंत्रज्ञानाचा 
वापर करून बाजारात मोठ्या प्रमाणावर मागणी असिेल्या प्रजातींची लकफायतशीर पैदास करता येईि 
आलण योग्य व्यवटथापनाने यशटवीरीत्या लनमखाऱ्या पाण्यात मत्टय व कोळुंबी पािन करता येईि. 

 
        –             

 
प्रलशलक्षत िोकाुंचा अभाव ही लनमखाऱ्या पाण्यातीि मत्टयशतेीसमोर एक प्रम ख अडचण ककवा आव्हान 
आहे. योग्य प्रमाणात िवणता, तापमान, मत्टयबीजाची उपिब्िता, पूरक खाद्य, प्रदूषण अशा लवलवि 
समटयाुंम ळे लनमखाऱ्या पाण्यातीि मत्टयशतेीचा लवकास फार मुंदगतीने होताना लदसून येतो. योग्य वळेेस 
उत्कृि दजाचे मत्टयबीज लमळलवणे ही अजूनही फार मोठी समटया आहे. वाढत्या शहरीकरणाने आलण 
औद्योलगकरणाने लकनारपट्टीवरीि पाणी व जमीन प्रदूलषत होऊन, बराच भाग लनमखाऱ्या मत्टयशतेीस 
प्रलतकूि झािा आहे. वारुंवार येणाऱ्या प राने आलण वादळाने हा व्यवसाय लजलकरीचा होऊन, मत्टयशतेकरी 
लनराश होण्याची शक्यता जाटत असते. ती िाळण्याकलरता सरकारने मत्टयशतेीस जलमनीवरीि शतेीचा 
दजा देऊन त्यास उपिब्ि होणाऱ्या सवव स लविा िागू कराव्यात. यासवव समटयाुंपेक्षा मोठी समटया आहे ती 
लनमखाऱ्या जलमनीच्या वळेच्या वळेी वािपाची. बह तेक जमीन राज्य सरकारच्या मािकीची आहे. 
लनमखाऱ्या जलमनीचा योग्य वापर करण्याकलरता राज्य सरकारच्या मत्टयव्यवसाय आलण महसूि लवभागाुंनी 



 
 

          

सदर जमीन भाडेपट्टीवर नवीन होतकरू उद्योजकाुंना वळेीच देऊन त्याुंना प्रोत्साहन लदिे पालहजे. राज्य 
सरकारची जमीन खािीि प्रकारे ३० वषांकलरता भाडेपट्ट्ट्याने देण्याची योजना आहे. 

 
 जागा भाडेपट्टीचा दर दरहेक्िरी दरवषी 
िहान मासेमार .. ५ हेक्िरपयंत 

} .. रु. २० 
मासेमाराुंची सहकारी सुंटथा .. २५ हेक्िरपयंत 
िहान उद्योजक .. ५ हेक्िरपयंत 

} .. रु. ५० 
मोठे उद्योजक .. ५० हेक्िरपयंत 

 
परुंत  ही योजना योग्य रीतीने राबलवणे महत्त्वाचे आहे. या व्यवसायात मोठ्या प्रमाणात भाुंडविी 

ग ुंतवणूक िागत असल्याने, सरकारने ताुंलत्रक व आर्थथक मदत उपिब्ि करून देण्याची आवश्यकता आहे. 
तसेच मोठ्या भाुंडविदाराुंबरोबरच नवीन होतकरू उद्योजकाुंना आलण मच्छीमाराुंच्या सहकारी सुंटथाुंना 
उते्तजन देऊन मत्टयोत्पादनाचे नवीन दािन उपिब्ि कराव.े ज्याप्रमाणे इतर लकनारी राज्याुंत “प्रजनन 
कें दे्र” बाुंििी जात आहेत. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्ट्रातही अशा कें द्राुंची आवश्यकता आहे. लनमखाऱ्या पाण्यात 
मत्टयशतेीचे प्रकल्प खाडीसारख्या भपू्रदेशाचे नैसर्थगक पयावरण न लबघडवता लवचारपूववक योजना आखून 
राबलवल्यास भलवष्ट्यकाळात सम द्रलकनाऱ्यावर मत्टयशतेीचे व्यापक जाळे पसरलवतात येईि. 

 
चीन, इुंडोनेलशया, थायिुंड, तैवान आलद आपल्या शजेारी राष्ट्ट्राुंनी मत्टयशतेीमध्ये िक्षणीय प्रगती 

केिी आहे. त्याुंच्या त िनेने भारत फारच मागे आहे. तरीदेखीि आनुंदाची गोि म्हणजे अलिकडच्या 
काळात कहद टतान लिव्हर, िािा, आय. िी. सी., रहेजा, थापर समूह वगैरे या के्षत्रात मोठ्या प्रमाणात 
ग तुंवणूक करून भाग घेत आहेत. [Business World, 26 February–10 March, 1992, page 59] त्याम ळे आपल्या 
देशातस द्धा मत्टयशतेीस नलजकच्या काळात एका लकफायतशीर उद्योगाचे टवरूप प्राप्त होइि, असा लवर्श्ास 
वाितो. 
  



 
 

          

मासळी वटकववण्याच्या पद्धती 
 

माशाच्या शरीरात पाण्याचे प्रमाण जाटत असल्याने तो िवकर खराब होतो. बॅक्िेलरया म्हणजेच सूक्ष्म 
जीवाणूुंची वाढ. अन्न, ओिसरपणा व ठरालवक तापमान याुंच्या अन कूि पलरन्सटथतीत झपाट्याने होऊन 
नासण्याची लक्रया वगे घेते. ही लक्रया थाुंबलवण्यासाठी ककवा लतचा वगे कमी करण्यासाठी मासे 
लिकलवण्याच्या वगेवगेळया पद्धती वापरतात. या पद्धती अल्पकाळ लिकलवण्याच्या (बफात ठेवणे, खारलवणे 
इत्यादी) ककवा दीघवकाळ लिकलवण्याचा (स कलवणे, ि रलवणे, गोठलवणे, डबाबुंद करणे इत्यादी) असतात. 

 
बर्फात ठेवणे— बफाचे तापमान ०° सें. असते. मासे पकडल्याबरोबर ताबडतोब बफात ठेविे तर 

क जण्याची प्रलक्रया मुंद होऊन मासे लिकलवता येतात. पण माशाची जात, आकार, पकडल्यावर टवच्छ 
हाताळिे जाणे, बफाची श द्धता यावरही लिकण्याचा काळ अविुंबून असतो. बफाचे बारीक खडे करून 
त्याुंचे थर व माशाुंचे थर आळीपाळीने बुंद पेिीत रचल्यास मासळी जाटतकाळ लिकते. या पद्धतीने मासळी 
सािारणतः एक दोन आठवड्याुंपयंत लिकलवता येते. समान्यतः बफव  व मासे याुंचे प्रमाण १:१ एवढे वापराव े
पण मासळी दूर पाठवावयाची असेि तर अलिक बफव  वापरावा. 

 
खारववणे— स के खारलवणे व ओिे खारलवणे असे दोन प्रकार आहेत. पलहल्या पद्धतीत माशाुंची 

आतडी काढून कपपामध्ये ककवा लसमेंिच्या िाकीत मासे व कोरडे मीठ असे एकावर एक थर करून 
पसरलवतात. मीठ व मासे याुंचे प्रमाण माशाुंच्या जातीन सार वगेवगेळे असते. नुंतर मासे बाहेर काढून 
पाझरिेल्या लमठाच्या पाण्यात ि तात आलण उन्हामध्ये वाळत ठेवतात. लमठाम ळे जीवाणूुंची वाढ व 
लवकाराुंची (एुंझाईम्स) लक्रया थाुंबते. 

 
ओल्या खारलवण्याच्या पद्धतीत आतडे काढल्यावर मासे टवच्छ ि वनू लमठाच्या सुंपकृ्त (सचॅ्य रेिेड) 

द्रावणात िाकतात. हे मासे चाुंगिे. म रेपयंत दररोज ढवळतात. काहीवळेा मीठ िाविेिे मासे लवलशि 
खड्डड्याुंमध्ये थोडे लदवस ठेवतात. अशा प्रकारच्या खारलविेल्या माशाुंना चाुंगिी चव असते. मीठाची 
श द्धता. खारलवण्याची पद्धत तापमान इत्यादींवर खारलविेल्या माशाुंचा दजा अविुंबनू असतो. श द्ध मीठात 
खारलविेिे मासे लपवळसर रुंगाचे असून ताज्या माशाुंप्रमाणे लशजलवता येतात. परुंत  मीठाचा दजा कमी 
असेि ककवा ते भेसळय क्त असेि तर माुंस पाुंढरे व कडक होते आलण कडवि िागते. तारिी, बाुंगडा, 
स रमई, कशगाळा, म शी, कोळुंबी वगैरे मासे लिकलवण्यासाठी खारलवतात. 

 
वाळववणे— माशाुंतीि जाटतीत जाटत जिाुंश काढून िाकण्यासाठी उन्हात वाळलवणे ही सवात 

सोपी पद्धत आहे. िहान मासळी लकनाऱ्यावर ककवा इतर सोयीटकर जागी जालमनीवर खळी करून 
वाळलवतात. एक–दोन लदवसाुंत अशी वाळत असिेिी मासळी उििवनू त्याुंची दूसरी बाजूही वाळलविी 
जाते. बोंलबि, वागिी वगैरे मासे मात्र एकमेकाुंत जबडे अडकवनू बाुंबूुंवर वाळलवतात. जलमनीवर पसरवनू 
वाळलविेल्या मासळीमध्ये वाळूचे प्रमाण जाटत असते. वाळलविेिी मासळी मॉलरशस, श्रीिुंका, िह्मदेश, 
कसगापूर, इुंडोनेलशया वगैरे देशाुंत लनयात केिी जाते. मासळीची भ किी (लफशमीि) करण्यासाठीही 
स कलविेल्या मासळीचा मोठ्या प्रमाणावर वापर होतो. 

 
चपटे बोंवबल (पापुदे्रदार बोंवबल)— ताजे बोंलबि आतडी काढून टवच्छ पाण्याने ि तात आलण 

बाुंबूवर िाुंगतात. अुंदाजे दोन–तीन तासानुंतर डोके, पर, शपेिी िारदार चाकूने काढून पोिाकडून दोन 



 
 

          

समान भागात लचरतात. दोन्ही भाग एकावर एक ठेवनू १ िक्का मीठाच्या पाण्यात स मारे २० लमलनिें 
ब डलवतात. नुंतर िोखुंडी जाळीवर अुंदाजे १२ ते १४ तास वाळलवतात. वाळिेिे बोंलबि वरवुंट्याच्या 
सहाय्याने चपिे करतात आलण कडा कापून सरळ व समान त कडे बनलवतात. हे प न्हा २–३ तास वाळवनू 
आद्रवता सािारणपणे १४ िक्क्याुंवर आल्यावर २५,५०,१०० त कड्याुंची मोळी बनवनू प्िाटिीकच्या 
लपशव्यात बुंद करतात. 

 
धुरववणे— मासे ि रलवण्यासाठी उष्ट्ण पद्धत ककवा थुंड पद्धत वापरता येते. ि रलवण्याच्या उष्ट्ण 

पद्धतीत एका खड्डड्यात इुंिन पेिवनू त्यावर कपप ठेवतात. या कपपाची दोन्ही तोंडे उघडी असतात. 
कपपातून बाहेर पडणाऱ्या ि रात मासे दाुंड्यावर िाुंगिेिे असतात. थुंड पद्धतीत इुंिनाचा खड्डा दूर ठेवनू 
एका नळीने िूर कपपात सोडतात व त्यावर मासे िाुंगून ठेविे जातात. ि रामिीि लफनॉिय क्त द्रव्याम ळे 
सूक्ष्म जीवाणूुंचा काही प्रमाणात नाश होतो व त्याुंची वाढ मुंदावते. उष्ट्णतेम ळे शरीरातीि जिाुंशही कमी 
होण्यास मदत होते. ि राम ळे माशाुंना लवलशि ि रकि वास व लवलशि रुंग प्राप्त होतो. ही प्रलक्रया युंत्राच्या 
सहाय्याने मोठ्या प्रमाणात करता येते. तारिी, बाुंगडा, पािा, क पा हे मासे या पद्धतीने लिकलवता येतात. 

 
गोठववणे— दीघवकाळ लिकलवण्यासाठी मासळीचे तापमान बफाच्या तापमानाच्या बरेच खािी 

म्हणजे –४०° सें. पयंत आणिे जाते. त्यायोगे माशाुंच्या माुंसपेशीतीि पाणी गोठून बफव  तयार होते. या 
तापमानात मासळी क जण्याची प्रलक्रया पूणवपणे थाुंबते. ही मासळी गोठलवल्यानुंतरही –२०° सें. 
तापमानातच सतत साठवनू ठेवावी िागते. म ख्यतः कोळुंबी या पद्धतीने लिकलवतात. इतर मासळीही 
(पापिेि, स रमई, वागिी इ.) गोठवनू लनयात करतात. कोळुंबी २–२ लकिोच्या ब्िॉकमध्ये गोठलविी 
जाते. पण अलिकडे प्रत्येक कोळुंबी स िीस िी गोठवनू कोरड्या न्सटथतीत लपशवीत बुंद केिी जाते. या 
पद्धतीिा Individual Quick Freezing ककवा IQF असे म्हणतात. गोठलविेिी कोळुंबी, शवेुंड, माक ि, 
इतर मासळी याुंची लनयात म ख्यतः जपान, अमेलरका व इतर पाश्चात्य देशात केिी जाते. 

 
िबाबांद मासे— डबाबुंद करणे ककवा कॅकनग या प्रलक्रयेत डब्याच्या आकारान सार माशाुंचे िहान–

िहान त कडे करून डब्यात भरण्यापूवी स मारे दोन–तीन तास आिी खाऱ्या पाण्यात लशजलवतात. नुंतर 
हवाबुंद डब्यात भरून वाफेच्या उच्च दाबाखािी लवलशि वळे तापलवतात. त्याम ळे सववच जीवाणूुंचा नाश 
होतो. डब्याुंना आतून अटतर असल्याम ळे माशाुंचा डब्याुंच्या िातूशी सुंपकव  येत नाही. डब्याचे झाकण डाख 
देऊन पके्क बसलवतात. हवाबुंद डब्यातीि माशाुंत त्याुंचा मूळ टवाद अलिक प्रमाणात लिकून राहून मासे 
स मारे २ वषपेयंत व्यवन्सटथत राहतात. तारिी, बाुंगडा, कोळुंबी वगैरे मासे डबाबुंद पद्धतीने लिकलवतात. 

 
याखेरीज मसािे वापरून, िोणची वगैरे टवरूपातही मासे लिकलविे जातात. काही वळेी 

रसायनाुंचाही उपयोग केिा जातो. तरीही अन्न म्हणून वापरण्यास काहीच बािा येत नाही. 
 
मासा ककवा पदाथव खाण्यास योग्य आहे ककवा नाही हे दृश्य टवरूपावरून, वासावरून, चवीवरून 

आलण टपशावरून ठरलवतात. अशा पदाथांची रासायलनक आलण जीववैज्ञालनक परीक्षा केल्यावरच ते 
वापरण्यास योग्य आहेत ककवा नाहीत हे ठरलविे जाते. 
  



 
 

          

माशाांपासून वमळणारे ववववध उपयोगी पदाथस 
 

तेल— माशाुंपासून लमळणारे तेि औद्योलगक तसेच औषिीदृष्ट्ट्या फार महत्त्वाचे समजिे जाते. माशाुंच्या 
शरीरापासून आलण यकृतापासून तेि काढतात. चरबीय क्त माशाुंच्या (उदा. तारिी) सबुंि शरीरापासून 
तेि काढण्याकलरता प रेशा प्रमाणात मासा उकळलवतात आलण त्यातून स िणारे तेि वगेळे करतात. तेिाचा 
तवुंग काढून लशजिेिा मासा कार्थ्याच्या चिईवर ठेवनू दाब लदिा जातो. नुंतर पाणी आलण तेि लसमेंि 
िाकीत जमलवतात. तेि हिके असल्याम ळे पाण्यावर तरुंगते. अशा प्रकारे तरुंगणारे तेि दोन लदवसानुंतर 
पाण्यापासून वगेळे केिे जाते. 

 
माशाच्या शरीरापासून लमळणाऱ्या तेिात असुंपकृ्त मेदाम्िय क्त न्सग्िसराईडस्  (Long chain 

unsaturated fatty acid glycerides) लवप ि प्रमाणात असल्याने ह्या तेिाचा लवलवि प्रकारे उपयोग 
करतात. न्सटिअलरन (Stearin) हा घिक वगेळा केिेल्या तेिात िवकर स कण्याचा ग णिमव असतो. 
त्याम ळे ह्या तेिाचा वापर आळशीच्या तेिाच्या ऐवजी करता येतो. कृलत्रम रबर बनलवण्याच्या उद्योगात, 
छपाईची शाई, वुंगणय क्त तेि, अल्काईड रेलजन्स (alkyd resins) आलण सल्फोनेिेड (sulfonated) पदाथव 
बनलवण्यात ह्या तेिाचा उपयोग केिा जातो. गुंिरलहत आलण रुंगरलहत केिेल्या तेिाचा वापर डबाबुंद 
मासे, लडिजंि, मेणकापड, लिनोलियम इ. पदाथव व वटत  बनलवण्यासाठीही होतो. कमी प्रतीच्या तेिाचे 
चोपडण नौकाुंना िावतात. त्याम ळे नौकेच्या िाकडावर जिरोिक थर राहतो. ताग, चामडे, िातू 
इत्यादींवर लवलवि प्रलक्रया करण्यासाठीही माशाुंचे तेि वापरतात. 

 
श द्धीकरण प्रलक्रयेत खराब वास घािलवल्यावर हे तेि खाद्यतेि म्हणून वापरता येते. या तेिाचे 

पचन स िभपणे होते व त्याचा उपयोग मागालरन, ि ण्याचा साबण व टवटत प्रकारचा अुंगाचा साबण तयार 
करण्यासाठी केिा जातो. कातड्याच्या उद्योगिुंद्यात, रुंग, वॉर्थनश व तत्सम पदाथव बनलवण्यासाठी तेिाचा 
उपयोग होतो. 

 
म शीसारख्या माशाुंच्या यकृतापासून तेि काढण्यासाठी यकृते गोळा करून टवच्छ ि तात, बालरक 

त कडे करून लशजलवतात व दाब देऊन गाळतात. द्रव पदाथांतून तेिाचा तवुंग प्रथम वगेळा करतात. 
उरिेल्या द्रवातून कें द्रापसारी (सेंलट्रफ्य गि) प्रलक्रयेने तेि पूणवपणे वगेळे करतात. श द्ध तेिात ‘अʼ 
जीवनसत्व मोठ्या प्रमाणावर असते. त्याच्या प्रमाणाची तपासणी करून त्यात योग्य प्रमाणात लरफाईुंड 
शेंगदाणा तेि लमसळतात. १०,००० आय. यू. (I.U.) /गॅ्रम या लवलहत मानकान सार ‘अʼ जीवनसत्त्वाचे 
प्रमाण अुंलतम उत्पादनात ठेवतात. 

 
मत्स्यपीठ— टवटत, फार िहान आलण चवदार नसिेल्या माशाुंपासून मत्टयपीठ बनलवतात. याचा 

उपयोग प्राम ख्याने क क्क िपािनात कोंबड्याुंच्या आहारात केिा जातो. माशाुंचे तेि काढून घेतल्यावर 
लशल्लक रालहिेिा भाग, छोिे–छोिे त कडे, कोळुंबीचा िाकाऊ भाग वगैरे वाळवनू नुंतर चूणव तयार 
करतात. यात प्रलथनाुंचे प्रमाण जाटत असल्याने कोंबड्या, ग रे इत्यादी प्राण्याुंच्या आहारात ते लमसळविे 
जाते. मत्टयपीठात प्रलथने, खलनजपदाथव, जीवनसत्त्व ेआलण वाढीस उपय क्त अशी सूक्ष्मद्रव्ये असतात. ते 
पचनास आलण पोषणास उत्तम असून कोंबड्याचे पूरक अन्न म्हणून बाजारात उपिब्ि आहे. कोळुंबीच्या 
शतेीमध्ये खाद्य म्हणून मत्टयपीठ हा महत्त्वाचा घिक असून त्याचा वापर याप ढे वाढत जाणार आहे. 



 
 

          

आि लनक तुंत्रज्ञान वापरून चाुंगल्या प्रतीच्या माशाुंपासून तयार केिेिे दजेदार व श द्ध मत्टयपीठ 
प्रलथनाुंच्या प रवठ्यासाठी मानवाच्या आहारातही वापरता येईि. 

 
शाकव  माशाच्या कातडीचा उपयोग चामडे बनलवन्याच्या उद्योगिुंद्यात केिा जातो. त्याची कातडी 

कठीण असल्याम ळे त्यापासून बनलविेल्या चामड्याची त िना इतर कोणत्याही चाुंगल्या प्रतीच्या 
चामड्याशी करणे शक्य आहे. कातडी माुंसािा घट्ट लचकििेिी असल्याम ळे ती व्यवन्सटथत माुंसापासून दूर 
करणे ही स द्धा एक किाच आहे. अशाप्रकारे कमलविेल्या चामडीचा उपयोग बिू, हातलपशव्या, पट्टा आलण 
इतरही आकषवक वटतू बनलवण्यासाठी होतो. 

 
म शी माशाच्या शपेिीच्या पराखेरीज इतर पर वाळलवल्यावर त्याुंचा सार (सूप) बनलवण्यासाठी 

उपयोग करतात. मोठ्या म शींपासून पर कापून काढून, लचकििेिे माुंस काढून टवच्छ ि तात. नुंतर मीठ 
चोळतात. च न्याची भ किी िाकतात. व उन्हात त्यातीि पाण्याचे प्रमाण स मारे ७–८ िके्क येईपयंत 
वाळलवतात आलण आकाराप्रमाणे लपशवीत बुंद करतात. वाळिेिे पर ५–६ लदवस पाण्यात लभजत ठेवतात. 
हायड्रोक्िोलरक ककवा ॲसेलिक आम्िाबरोबर प्रलक्रया करून परामिीि कोिॅजनचे लजिेलिनमध्ये रुपाुंतर 
केिे जाते. 

 
अशा प्रकारे पराुंचे माुंस प रेसे मऊ झाल्यावर परशिाका (fin rays) म ळापासून कापतात, 

लचकििेिे माुंस वगेळे केल्यावर ते टवच्छ ि वनू वाळलवतात आलण प्िान्सटिकच्या लपशव्याुंत भरून बुंद 
करतात. वाळलविेिे पर जपान, हाँगकाँग, चीन, मिेलशया, लफिीपाईन्स वगैरे देशाुंत लनयात करतात. 
माशाुंच्या वाताशयापासून आयकसग्िास बनलवतात आलण त्याचा उपयोग लबअर, वाईन वगैरे टवच्छ 
करण्यासाठी होतो. वाताशयाुंना परदेशात फार मागणी असते. 

 
काही माशाुंच्या अुंड्याुंचा उपयोग खाद्यपदाथांमध्ये केिा जातो. कारण त्याुंच्यामध्ये प्रलथने आलण 

ब, क, ड, ई इत्यादी जीवनसत्त्व ेभरपूर प्रमाणात असतात. 
 
ज्या माशाुंमध्ये कोिॅजनचे प्रमाण जाटत असते त्याुंच्या कातडीपासून आलण हाडाुंपासून उत्तम 

प्रतीचा मत्टयसरस बनलवतात. 
 
माशाुंची चरबी आलण तेि काढल्यावर त्याुंच्या उरिेल्या भागापासून प्रलथने लविग करण्यात येतात. 

त्याुंचा उपयोग खाद्यात, औषिी आलण औद्योलगक के्षत्रात केिा जातो. म शी व पाकि या दृिीने उपय क्त मासे 
होत. 

 
माशाांचे खवले— बऱ्याचशा जातींच्या माशाुंच्या खवल्याुंत ग्वालनन ह्या घिकाचे बारीक, चकचकीत 

टफलिक असतात (उदा.तारिी, वागिी वगैरे). कृलत्रम मोती बनलवण्यासाठी, काचेच्या मण्याुंवर आवरण 
देण्यासाठी ह्या पदाथांचा मोत्याच्या थराऐवजी वापर केिा जातो. माशाुंचे खविे पाण्यात भरपूर 
ढवळल्यावर खवल्याुंतून ग्वालनन पाण्यात उतरते. नुंतर लवरि अमोलनया द्रावाची लक्रया करून 
खवल्याुंपासून त्वचेचे छोिे–छोिे त कडे वगेळे केिे जातात व श द्ध केिेिे ग्वालनन गसॅोलिन आलण 
िॅकरमध्ये लमसळून काचेच्या बरण्याुंमध्ये सीिबुंद केिे जाते. 

 



 
 

          

म शीची कातडी प्रलक्रया न करता उन्हात वाळवनू त्याचा उपयोग िाक ड ग ळग ळीत करण्यासाठी 
करण्यात येतो. खवल्यासलहत कमाविेल्या चामड्यास शाग्रीन म्हणून ओळखिे जाते व त्याचा उपयोग 
चष्ट्म्याचे झाकण वगैरेसारख्या शोलभवुंत वटत  बनलवण्यासाठी केिा जातो. तारिीचे तेि काढल्यानुंतर 
उरिेल्या चोर्थ्यामध्ये नत्र व टफ रदाचे प्रमाण भरपूर असल्याने ह्याचा उपयोग चहा, कॉफी, नारळ, ऊस, 
तुंबाखू इ. िागवडीत खत (क िी) म्हणून करतात. 
  



 
 

          

महाराष्ट्रातील मच्छीमार समाज 
 

महाराष्ट्ट्र राज्यात म ुंबई, ठाणे, रायगड, रत्नालगरी आलण कसि दूगव ह्या लकनारपट्टीवरीि लजल्ह्याुंचे लमळून 
अदमासे ८७ हजार चौ. लकिोमीिर सागरी के्षत्र मासेमारीस उपिब्ि आहे. त्यात मासळीचा साठा लवप ि 
आहे. असे पाहणीअुंती आढळिे आहे. मासळीच्या उत्पादनात महाराष्ट्ट्र हे देशातीि एक अगे्रसर राज्य 
आहे. १९८०–८१ मध्ये महाराष्ट्ट्रातीि सागरी मासळीचे उत्पादन ३·७४ िक्ष िन होते ते १९८९–९० मध्ये 
४·० िक्ष िनावर गेिे. मन्सच्छमारी नौकाुंची सुंख्या या दशकात १२,८९६ वरून १३,८९२ पयंत वाढिी. पैकी 
याुंलत्रक नौकाुंची सुंख्या १९८०–८१ मध्ये ३,९६७ होती. ती १९८९–९० मध्ये ६,४५१ पयंत वाढिी. म्हणजे 
नौकाुंच्या याुंलत्रकीकरणात राज्यात िक्षणीय प्रगती झािी असे म्हणावयास हरकत नाही. 

 
मच्छीमारी व्यवसायात असिेल्या क ि ुंबाुंची सुंख्या १९८७ च्या गणनेमध्ये ४३,८७५ एवढी होती, ती 

१९८२ च्या गणनेच्या वळेी ४०,५४० एवढी होती. म्हणजे मच्छीमारी क ि ुंबाुंची सुंख्या वाढिी. परुंत  
मच्छीमारी व्यवसायात ग ुंतिेल्या व्यक्तींची सुंख्या मात्र या पाच वषात कमी झाल्याचे आढळून आिे. 
मासेमारीचा व्यवसाय लकफायतशीर नसून त्यापासून चाुंगिे उत्पन्न लमळत नाही, म्हणून बऱ्याच मासेमारी 
करणाऱ्याुंनी हा व्यवसाय सोडिा असावा असे लदसते. मासेमारी िुंद्यातीि काबाडकि आलण िोके िक्षात 
घेता त्यापासून लमळणारे उत्पन्न मात्र अन्सटथर आलण बभेरवशाचे असल्याम ळे, मासेमारी करणाऱ्या बव्हुंशी 
क ि ुंबाुंचे राहणीमान हिाखीचे असते. त्याम ळे त्या समाजाची आर्थथक न्सटथती एकुं दर दालरद्र्य रेषेखािीच 
असिेिी आढळून येते. 

 
मासेमारी करणाऱ्या समाजापैकी बह तेक सववजण परुंपरागत या िुंद्यात आहेत कोळी गाबीत, भोई 

इत्यादी कहद  िोक, तसेच म सिमानाुंपैकी दािदी िोक या लकनारपट्टीवरीि मासेमारी समाजात 
प्राम ख्याने आढळतात. महाराष्ट्ट्राच्या लकनाऱ्यावरीि कोळी समाजात सािे कोळी, सोन कोळी, महादेव 
कोळी, वैती, माुंगेिा वगैरे पोिभेद आहेत. कोकणातीि सम द्रलकनाऱ्यावरीि कोळयाुंना सम द्रकोळी ककवा 
सोनकोळी असेही म्हणतात. ठाणे लजल्ह्यात म ख्यतः महादेव कोळी आहेत. जव्हार हे पूवीचे सुंटथान महादेव 
कोळयाुंच्या अलिपत्याखािी होते. यालशवाय ठाणे लजल्ह्याुंत मेठा, ठाणकर इत्यालद पोिजातीही आहेत. हे 
कोळी पूवी नावाजिेिे दयावदी म्हणून मराठा राज्यात आरमारात काम करीत असत. सोनकोळयाुंची वटती 
प्रथम क िाबा (रायगड) लजल्ह्याुंत होती. तेथून ते ठाणे व रत्नालगरी लजल्ह्याुंत गेिे. क िाबा लजल्ह्याुंतीि 
थळ वगैरे गावातीि कोळी िोकाुंनी कािाुंतराने म ुंबई. ठाणे, वसेावा या बाजूिा टथिाुंतर केिे. हे िोक 
आपल्यािा थळकर सोनकोळी असे म्हणवीत असत. जेज रीचा खुंडोबा व काल्याच्या िेण्याुंतीि एकवीरा 
देवी ही याुंची क िदैवते होत. म ुंबई बेिावर कोळी िोक राहात असल्याचे उल्लेख हजार वषांपूवीच्या 
वाङ मयातस द्धा आढळतात. 

 
सम द्रलकनाऱ्यावरीि मासेमारी समाज सम द्रात व खाड्याुंत तसेच खारिण जलमनीत माशाुंची 

लशकार करून आपिी उपजीलवका करीत असतो. मासेमारी िुंद्याचा त्याुंना लकत्येक लपढ्याुंचा अन भव आहे. 
रत्नालगरी व कसि द गव लजल्ह्याुंत रापणीसारख्या प्रचुंड जाळयाुंनी पूवापार मच्छीमारी केिी जात असल्याम ळे 
त्या कामी वैयलक्तक िाडस आलण कौशल्याबरोबर साुंलघक भावनेने काम करण्यािा महत्त्व असते. त्याम ळे 
पारुंपालरक मच्छीमारी व्यवसायात सहकारी पद्धतीने काम करण्याची कोळयाना सवय आहे. अगदी 
लकनाऱ्यावरीि मासेमारीचे काम जरी एकिाद किा मच्छीमार करू शकत असिा तरी सम द्रावरीि 



 
 

          

वाऱ्यावादळािा तोंड देऊन आपिे काम करताना इतराुंच्या सहकायाने मासेमारी करण्याची उपजत प्रवृत्ती 
सववसािारणपणे सववत्र आढळते. 

 
गेल्या २०–२५ वषात लकनारपट्टीवरीि सववच लजल्ह्याुंत मासेमारीच्या पद्धतीत बरेच बदि व 

स िारणा झाल्या आहेत. पूवी मासेमारी करून मासळीची लवक्री टथालनक बाजारातच प्राम ख्याने होत असे. 
आता मासळीिा दूर अुंतरावरीि बाजारातस द्धा वाढती मागणी असल्याम ळे मासेमारी, साठवण आलण लवक्री 
या कामातीि तुंत्रात स िारणाही झाल्या आहेत. कोळुंबीिा आुंतरराष्ट्ट्रीय बाजारपेठ १९६० च्या 
दशकापासून उपिब्ि झाल्याम ळे मासेमारी व्यवसायात बरेच बदि झािे आहेत. नौकाुंचे याुंलत्रकीकरण, 
जाळयाुंसाठी नायिॉनसारखा कृलत्रम िागा, साठवणीसाठी शीतगृहे हळूहळू उपिब्ि झाल्याम ळे कोळयाुंचा 
मासेमारी व्यवसायाकडे बघण्याचा दृिीकोनही बदित चाििा आहे. कोळुंबीच्या लनयातीचे दािन उपिब्ि 
झाल्यापासून गेल्या पुंचवीस वषात कोळी समाज बराचसा बाजार–सन्म ख झािा आहे. लठकलठकाणी 
बफाचे कारखाने लनघािे. म ुंबई, गोवा येथीि बाजारपेठेत जसजशी मागणी वाढिी, तसतसे मासळीच्या 
लवक्रीच्या तुंत्रातही बदि होत गेिे. याुंलत्रक नौकाुंम ळे वरेावळ (सौराष्ट्ट्र) पासून ते गोव्याच्या दलक्षणेपयंत 
कोळुंबी लमळवनू ती शीतगहृात ठेवण्यासाठी व्यापारी िोकाुंशी लनकिचे सुंबुंि जोडिे गेिे. पलरणामी 
मासळीचा लवशषेतः कोळुंबीचा दजा/प्रत पाहून शहरी व लनयात बाजारासाठी मासेमारी करण्याची प्रवृत्ती 
वाढिी. अशा रीतीने महाराष्ट्ट्राच्या लकनारपट्टीवरीि मासेमारी व्यवसायात खूपच ग णात्मक बदि झािेिे 
आढळतात. 

 
तरीस द्धा मासेमारीवर उपजीलवका करणाऱ्या मच्छीमार क िूुंबात व त्याुंच्या राहणीमानात मोठ्या 

प्रमाणावर स िारणा झािी आहे असे म्हणता येत नाही. ह्या न्सटथतीची कारणे अनेक आहेत. याुंलत्रक नौका 
घेण्यासाठी ककवा नौकाुंचे याुंलत्रकीकरण करून त्यावर करावा िागणारा इुंिनाचा खचव, स िालरत जाळी 
खरेदी करण्यासाठी िागणारा भाुंडविी खचव, सववसामान्य कोळयाुंना परवडत नाही. बॅंका आलण लवत्तीय 
सुंटथाुंमाफव त वरीि कामाुंसाठी िागणारे अथवसहाय्य जरी अलिकडीि वषात बरेच स िभतेने उपिब्ि होत 
असिे तरी अशी भाुंडविी ग ुंतवणूक त िनेने फारच थोड्या कोळी क ि ुंबाना शक्य असते. वाढत्या 
बाजारपेठेबरोबर आलण लनयातीची क्षमता वाढल्याबरोबर, मध्यटथ/दिाि आलण व्यापारी, शीतगृहाुंचे 
मािक, वाहतूक करणारे व्यापारी याुंचा मासेमारी िुंद्यावर पगडा बसत गेिा. मासळीचे मूल्य वाढल्याम ळे 
लतिा अुंलतम लगऱ्हाइकाुंकडून लमळणारी ककमत वाढिी तरी वाढत्या ककमतीपकैी बराचसा लहटसा 
मध्यटथ/दिाि, व्यापारी याुंच्या हाती लजरतो व मासेमारी क ि ुंबाच्या हातात त िनेने फारच कमी रक्कम 
पडते. बव्हुंश मच्छीमार समाज हा असुंघलित रालहिा असून त्याचा सुंबुंि सिन व्यापारी/दिािाुंच्या बरोबर 
येतो. मच्छीमारी करणाऱ्या क ि बाुंची काम करण्याची पद्धत पूवी चािू होती तशीच रालहिी. सम द्रावर 
मासेमारी करून लकनाऱ्यावर आणण्याचे काम प रुषाुंचे तर नुंतर मासळीचे सुंटकरण करून लतची लवक्री 
करण्याची जबाबदारी बायकाुंची. तसेच टथालनक पातळीवर पागून आणिेल्या मासळीचीही लवक्री बायकाच 
करतात. कोळी समाजातीि कामाच्या ह्या परुंपरागत श्रम लवभागणीम ळे प रुषिोक लवक्रीच्या कामात फारसे 
सहभागी होत नाहीत. या पलरन्सटथतीचे आणखी एक कारण म्हणचे कोळी समाजात इतराुंपेक्षा लशक्षणाचे 
प्रमाण बरेच कमी असते. व्यापारी िोकाुंशी सौदा करून लवक्री करण्यासाठी िागणारे व्यवहारज्ञान, 
कौशल्य आलण बाजारभावाुंची मालहती याुंत कोळी समाज अप रा पडतो. 

 
कोळुंबीसारख्या दजेदार मासळीिा लनयात के्षत्रात वाढती मागणी आढळल्यापासून तर या लनयात 

के्षत्रात सुंघलित उद्योगके्षत्रातीि िािा, कहद टतान लिव्हर सारख्या कुं पन्याुंनी पदापवण केिे आहे. त्याुंच्या 



 
 

          

सुंघलित खरेदी पद्धतीच्या त िनेत लवख रिेिा कोळी समाज असुंघलित असल्याम ळे कमक वत ठरतो. 
व्यापारी/दिािाुंवर त्याुंचे पराविुं बन वाढिे. असून टथालनक पातळीवर त्यािा कठीण टपिेिा तोंड द्याव े
िागते. 

 
सागरी अन्नावर प्रलक्रया करून त्याची लनयात वाढलवण्याच्या हेतूने महाराष्ट्ट्र राज्य शासनाने १९७३ 

मध्ये महाराष्ट्ट्र मत्टयव्यवसाय लवकास महामुंडळ या नावाच्या एका टवायत्त सुंटथेची टथापना केिी. पण 
लनरलनराळया कारणाुंम ळे या महामुंडळाचे कामकाज समािानकारकलरत्या चािू शकिे नाही. तेव्हा 
लकनारपट्टीवरीि मच्छीमार समाजाचे राहणीमान स िारण्यासाठी त्याुंनी टथालनक पातळीवर सुंघलित 
झाल्यालशवाय तरणोपाय नाही. 

 
१९८९–९० या वषात जपानिा भारतातून ३८,७४२ िन मासळी लनयात करण्यात आिी. त्यापासून 

भारतािा रु. ३४५ कोिी इतके परकीय चिन उपिब्ि झािे. पैकी केवळ कोळुंबीच्या लनयातीपासून रु. 
२९४ कोिी इतके परकीय चिन लमळािे. देशाच्या एकुं दर मासळी लनयातीत महाराष्ट्ट्र राज्याचा वािा १५–
२० िके्क एवढा सध्या आहे. तेव्हा लनयात व्यापारात महाराष्ट्ट्राच्या मासळीिा खूप वाव आहे. येथीि 
लकनारपट्टीवरीि मच्छीमार समाजामध्ये यासुंबुंिी अलिकालिक जागृलत लनमाण करून व त्याुंच्या सहकारी 
सुंटथा कायवक्षमतेने चािवनू त्या यशटवी करण्याचे प्रयत्न झािे तर या व्यवसायात ग ुंतिेल्या कोळी 
क ि ुंबाुंचे राहणीमान खात्रीने स िारू शकेि. 

 
थोडक्यात साुंगायचे म्हणजे मच्छीमार समाजाने व्यवसायालभम ख अलिक लशक्षण घेऊन सुंघिीतपणे 

सहकारी योजनाुंत सलक्रय सहभाग घ्यावा. म्हणजे मत्टयव्यवसायाची सवांगीण प्रगती होऊन या समाजाची 
उज्वि भलवष्ट्याकडे लनलश्चत वािचाि होईि. 
  



 
 

          

मच्छीमार सहकारी सा्ं था 
 

महाराष्ट्ट्राच्या लकनारपट्टीवरीि पाच लजल्ह्याुंमध्ये मासेमारी व्यवसायाुंत असिेल्या मच्छीमाराुंना सहकारी 
सुंटथाुंमाफव त सुंघलित करून त्याुंना साहाय्य करण्यासाठी महाराष्ट्ट्र राज्याच्या टथापनेपासून म्हणजेच 
१९६० सािापासून प्रयत्न करण्यात येत आहेत मच्छीमार हा जसा मासळीचा उत्पादक आहे तसाच तो 
मासेमारीसाठी िागणारी अवजारे बनलवण्यासाठी िागणारे सामान, तेि वैगेरेंचा ग्राहकही आहे. मासळीिा 
भरपूर लकमुंत लमळून मासेमारीसाठी िागणाऱ्या गोिी अगदी टवटतात लमळाव्यात आलण दिाि, 
मध्यटथाुंच्या शोषणातून मच्छीमाराची स िका व्हावी या मूळ उिेशानेच सहकारी सुंटथा टथापन करण्यात 
येऊ िागल्या. महाराष्ट्ट्रात राज्य पातळीवर एक सहकारी सुंघ अन्सटतकत्त्वात आहे. १९८१ मध्ये या सुंघाचे 
भागभाुंडवि रूपये ३९ िाख होते ते १९८८ मध्ये तेवढेच रालहिेिे आढळते. त्यात शासनाने लदिेिे 
भागभाुंडवि रुपये ३६ िाख होते, तेही तेवढेच राहीिे. मासळी व तत्सम पदाथांची लवक्री या सुंघामाफव त 
१९८१ मध्ये रुपये १·५२ कोिीची होती ती १९८८ मध्ये रुपये १·८२ कोिी इतकी झािी. 

 
लजल्हा पातळीवर महाराष्ट्ट्राुंत एकूण १४ मत्टयव्यवसाय सहकारी सुंघ १९८८ मध्ये होते. (याुंत 

भजूिीय के्षत्राुंत काम करणाऱ्या सुंघाुंचाही समावशे आहे). त्याुंचे भागभाुंडवि रुपये ९५ िाख होते पैकी 
शासनानेच रुपये ७२ िाख भाुंडवि घातिे होते. १९८१ मध्ये असे लजल्हा पातळीवरीि १० सुंघ होते त्याुंचे 
खेळते भाुंडवि रुपये २·६१ कोिी होते ते १९८८ मध्ये १४ सुंघाुंचे लमळून रुपये ३·१० कोिी झािे. या सुंघाुंनी 
लवकिेल्या मासळीचे मूल्य १९८१ मध्ये रुपये ३९ िाख होते ते १९८८ मध्ये रुपये ५० िाखावर गेिे तर इतर 
माि लवक्रीपासून लमळािेिे उत्पन्न १९८१ मध्ये, रुपये १·५२ कोिी होते. ते १९८८ मध्ये रुपये ९० िाुंखावर 
गेिे. १९८८ मध्ये ८ सुंघ नफ्यात होते आलण त्याुंना फक्त रुपये २ िाख नफा झािा. 

 
प्राथलमक ककवा टथालनक पातळीवर महाराष्ट्ट्राुंत एकूण १,२९० सहकारी सुंटथा १९८८ मध्ये 

अन्सटतत्वात होत्या. १९८१ मध्ये त्याुंची सुंख्या ७०२ होती. या सुंटथाुंचे सभासद १९८१ मध्ये ९६,८०० होते, 
ही सुंख्या १९८८ मध्ये १,४३,००० पयंत वाढिी असे लदसते. या प्राथलमक सुंटथाच्या एकूण भागभाुंडविात 
१९८१ ते १९८८ या काळात रुपये ३·३० कोिीवरून रुपये ३·७५ कोिीपयंत वाढ झािी. त्यात शासनाने 
लदिेिे भागभाुंडवि रुपये २ कोिी होते. खेळते भाुंडवि मात्र या ८ वषांत रुपये ११·७ कोिीवरुन रुपये २२ 
कोिीपयंत वाढिे. मासळी व तत्सम पदाथांची लवक्री रुपये ४ कोिीवरून रुपये २५ कोिीपयंत वाढिी. हे 
या सुंटथाच्या प्रगतीचे ठळक गमक म्हणता येईि. १९८८ मध्ये ५१० प्राथलमक सुंटथा नफ्यात होत्या आलण 
त्याुंचा नफा रुपये ९० िाख होता तर एकुं दर प्राथलमक सुंटथाुंपैकी ५७० सुंटथा तोट्यात होत्या आलण त्याुंचा 
तोिा रुपये ३० िाख इतका होता. 

 
वर लदिेल्या मालहतीवरून हे िक्षाुंत येते की, राज्य मच्छीमारी सहकारी सुंघ, तसेच लजल्हा 

पातळीवरीि सुंघ आलण प्राथलमक सहकारी सुंटथाुंच्या कामकाजाुंत गेल्या दशकात लवशषे प्रगती झािेिी 
नाही. याचे म ख्य कारण म्हणजे प्राथलमक सहकारी सुंटथा कमक वत आहेत. १२९० प्राथलमक सहकारी 
सुंटथाुंचे सरासरी भागभाुंडवि १९८८ सािी प्रत्येकी फक्त रुपये २९,००० इतके होते. त्यातीि शासनाने 
ग ुंतविेिे एकूण रुपये २ कोिी जर कमी केिे तर सभासदाकुं डून जमा झािेिे भागभाुंडवि दर एक 
सुंटथेचे सरासरी फक्त रुपये १३,५०० इतके होते. प्रलत सभासद हे भागभाुंडवि रुपये २६२ होते, तर 
सभासदाुंकडून जमा झािेिे फक्त रुपये १२० इतके होते. म्हणजे सभासदाुंनी आपल्या सहकारी सुंटथेमध्ये 



 
 

          

कमी भाुंडवि व्यक्तीशः ग ुंतविेिे होते. इतक्या कमी भाडुंविाच्या बळावर प्राथलमक सुंटथा कायवक्षमतेने 
चािणे द रापाटत होते हे उघड आहे. 

 
सहकारी सुंघिनेच्या कायवप्रणािीमध्ये सभासदाुंचा सक्रीय सहभाग अलतशय आवश्यक असतो. 

मत्टयव्यवसायात ग ुंतिेल्या सभासदाुंच्या आपल्या िुंद्यासाठी नेहमी खेळत्या भाुंडविाची गरज असते. 
त्याुंचा िुंदा मोसमी असल्याम ळे त्याुंना मासेमारीपासून लमळणारे उत्पन्न नेहमी अन्सटथर असते. लशवाय 
पावसाळयाच्या चार मलहन्याुंत त्याुंना जवळपास उत्पन्नच नसते. म्हणनू मासेमारीचा िुंदा ८ मलहने चाितो 
त्यातून १२ मलहने प रेि इतके उत्पन्न होणे आवश्यक असते. यामध्ये जी कमतरता भासते ती हुंगामी 
टवरूपाची कजे काढून त्याुंना भागवावी िागते. ही कजे मध्यटथ, दिाि, व्यापारी, याुंच्याकडून काढावी 
िागतात. ती फेडण्यासाठी व्यापारी व दिाि कोळी िोकाुंकडून त्याुंचा माि लवक्रीसाठी बािूुंन घेतात. या 
माि लवक्रीतून दिाि/व्यापारी लदिेल्या कजाची परतफेड करून घेतात. असे करताना कोळयाुंना 
बाजारभावापेक्षा कमी भावाने आपिी मासळी लवकावी िागते. अप ऱ्या भागभाुंडविाम ळे सभासद कोळी 
िोकाुंच्या सववच अडचणी दूर करणे सहकारी सुंटथाुंना शक्य नसिे तरी त्याुंच्या बऱ्याचशा समटया दूर 
करून मच्छीमार व्यवसायाची भरभराि व्हावी या उिेशाने अथवसहाय्याच्या लवलवि योजना शासनाकडून 
राबलवण्यात येत असतात. प्रत्यक्ष मच्छीमारास अथवा त्याुंच्या सहकारी सुंटथाुंना खािीि लवलवि 
योजनाुंमाफव त राज्य शासनाकडून सहाय्य केिे जात असते.(—) [सुंदभव.— महाराष्ट्ट्रातीि मत्टयव्यवसाय 
अथवसाहाय्याच्या योजनाुंची मालहती-प न्सटतका, मत्टयव्यवसाय लवभाग, तारापोरवािा मत्टयािय, म बुंई.] 

 
(१) मच्छीमाराुंना युंत्र चलित नौका बाुंिणीसाठी शासन १००% अथवसहाय्य देते. याुंलत्रक नौका 

बािुंणे, त्याुंचे याुंलत्रकीकरण, नौकेवर कवच, जीवरक्षक सािनाुंची स लविा वगैरेंसाठी शासन अथवसहाय्य देत 
असते. 

 
(२) मासळीच्या स रक्षण, पलरवहन व लवक्रीसाठी शासन सहकारी सुंटथाना कजे अन दान व खास 

लवमोचक भाग भाुंडविाच्या रूपाने अथवसहाय्य देते. उदा. बफव  कारखाने, शीतगृहे याुंची टथापना, 
मािमोिारीची खरेदी, गोदामे बािुंणे इत्यादी. 

 
(३) “मत्टयव्यवसायासाठी कजे” या योजनेखािी मच्छीमाराुंना नौका द रुटत करणे, जाळी तयार 

करणे, अगर खरेदी करणे तसेच ज नी जाळी द रुटत करण्यासाठी कजव लमळू शकते. 
 
(४) जाळी बनलवण्यासाठी िागणारे नॉयिॉन सूत, मोनोलफिॅमेंि, शवेस त ककवा तयार जाळी 

वैगेरेच्या खरेदीसाठी सुंटथाुंच्या अन दालनत दराने अथवसहाय्य लमळते. 
 
(५) लडझेि तेि टथालनक मच्छीमार सहकारी सुंटथेमाफव त प रलविे जाते. 
 
महाराष्ट्ट्र शासनातफे वरीि लवलवि योजुंनाद्वारे अथवसहाय्य करण्यात येऊन स द्धा मच्छीमार इतर 

अनेक अडचणींनी कशा प्रकारे ग्रासिेिा असतो याची कल्पना यावी म्हणून प णे येथीि वैक ुं ठ मेहता 
नॅशनि इन्सन्टिटू्यि ऑफ को–ऑपरेलिव्ह मनेॅजमेंि या सुंटथेने तसेच नॅशनि बॅंक फॉर ॲग्रीकल्चरि ॲड 
रूरि डेव्हिपमेंि (नाबाडव) याुंनी सम द्री मासेमारी व मच्छीमार क ि ुंबाुंच्या १९८८–८९ मध्ये केिेल्या 
अभ्यासावरून जे लनष्ट्कषव काढिे आहेत त्याुंचा येथे उल्लेख करणे अटथानी ठरणार नाही. त्यावरून 



 
 

          

महाराष्ट्ट्राच्या लकनारपट्टीवरीि मासेमारी व्यवसायाुंतीि अडचणींची कल्पना येते. त्याुंतीि काही लनष्ट्कषव 
थोडक्यात असे आहेत. 

 
(१) खाजगी व्यापारी व दिाि याुंचा मासेमारी व्यवसायाशी घलनष्ठ सुंबि आहे. मासळी बाजारपेठा 

व लवक्री याुंवर या दिािाुंचा मोठा पगडा आहे. वळेोवळेी मच्छीमाराुंना हे दिाि हातउसन्या रकमा देतात 
आलण रोख लदल्या जाणाऱ्या आगाऊ द्रव्य साहाय्याच्या बळावर मच्छीमाराुंवर दबाव आणून त्याुंचा माि ते 
कमी ककमतीत पडत्या भावाने खरेदी करतात. व्यापारी दिािाुंप्रमाणे मच्छीमार सहकारी सुंटथा व त्याुंच्या 
इतर सहकारी सुंटथा मच्छीमाराुंना अशी उचि देऊ शकत नाहीत. 

 
(२) स कलविेिी मासळी लवकण्याच्या बाबतीत व्यापाऱ्याुंची जणू मके्तदारी आहे; कारण सहकारी 

सुंटथा आपल्या सभासदाुंना आवश्यक ती साठवण कीची स लविा प रेशी उपिब्ि करू शकत नाहीत. 
 
(३) राज्य पातळीवरीि सुंघ आलण लजल्हा सहकारी सुंघ तसेच प्राथलमक सुंटथा याुंचे कामकाज 

आवश्यक त्या प्रमाणात परटपराुंना पूरक नसते. 
 
(४) चाुंगल्या दजाची मासळी प्राथलमकतेने लकनाऱ्यावर बोिी िागल्यावर िगेच लवकिी जाते व ती 

बव्हुंशी व्यापारी/दिाि याुंच्याकडे जाते. काही वळेा व्यापारी आपसाुंत ठरवनू (Collusion) लििावाुंत 
बोिी करतात आलण मािाची खरेदी करतात अशाही तक्रारी आहेत. 

 
साराुंश प्रत्येक मच्छीमाराने आपिा फायदा करून घेण्यासाठी सहकारी सुंटथेचा केवळ नाममात्र 

सभासद न राहता सुंर्थ्येचा कारभार सूरळीत सचोिीने चािावा म्हणून हातभार िाविा पाहीजे लनटवाथी, 
तळमळीचे आलण िुंद्यात वाकबगार िोक सुंटथेच्या अलिकार पदावर लनवडून देऊन त्याुंना सहकायव द्याव.े 
त्याचबरोबर मच्छीमार समाजात लशक्षणाचा अलिक प्रसार करून आपल्या व्यवसायाच्या व माि लवक्रीच्या 
व्यवटथापनासाठी कोळी समाजातीि लशलक्षत य वकाुंनी सुंघलित होऊन प्रयत्न केल्यास मच्छीमार 
समाजाचा सवांगीण लवकास होऊन त्याुंचा व्यवसाय आर्थथकदृिीने भक्कम पायावर उभा राहीि. 

 
[# िीप.—(वरीि पलरच्छेदाुंतीि आकडेवारी “महाराष्ट्ट्र राज्यातीि सहकारी चळवळ एका दृिीक्षेपात १९८८” ह्या सहकार आय क्त व लनबुंिक, 
सहकारी सुंटथा, महाराष्ट्ट्र राज्य, प णे ह्या प्रकाशनातून घेतिी आहे (पृष्ठ क्र. ९२, ९३).] 
  



 
 

          

मच्छीमारी आवण सागरी प्रदूषण 
 
प्रद षणाची समटया ही मूितः मानवलनमीत आहे. अलिकडच्या दोन दशकाुंत लतचे टवरूप अलतरूद्र 

असे होत आहे. गेल्या पन्नास वषांत चािू असिेल्या औद्योलगकरणाचा वगे तसेच बेफाि िोकसुंख्या व 
तदन षगाुंने होणारे वाढते नागरीकरण या लत्रस त्राने प्रत्येक पलरसुंटथेचा ऱ्हास व्हायिा स रूवात झािी आहे. 
वायू आलण भ–ूपलरसुंटथेत घडून येणारे द ष्ट्पलरणाम हे िगेच दृश्य टवरुपात लदसून येत असल्याने ककबहूना 
त्याुंचा पलरणाम ही तत्काळ होत असल्याने त्याुंचे गाुंभीयव जाणवनू च कते. परुंत  जि–परीसुंटथेची होणारी 
हानी द िव लक्षत राहते याचुं कारण म्हणजे त्याची दृश्य रूपरेषा काही अुंशी सीलमत असते आलण त्यातूनही 
लपण्याच्या पाण्याच्या साठा असिेल्या जिाशयाच्या प्रदूषणाचा लवषय जाटत महत्त्वाचा ठरतो. परुंत  सागरी 
जिाच्या प्रदूषणाकडे सोयीटकरलरत्या काणाडोळा करण्यात येतो. याची कारणमीमाुंसा खािीिप्रमाणे 
करता येईि. प्रथमतः सागराची प्रचुंड व्याप्ती प्रदूषणाचे गाुंभीयव कमी करते. पृर्थ्वीचा स मारे ७० िके्क भाग 
सागराने व्यापिेिा आहे. आलण त्याम ळे या अफाि जिाशयात सोडल्या जाणाऱ्या प्रदूषकाुंचे लवरिीकरण 
अलण आलण सरलमसळ झिकन होते. सागरजिाचा लपण्याच्या पाण्याशी प्रत्यक्ष सुंबुंि येत नसल्याने 
जनसामान्याुंना सागरी प्रदूषणाची जीवनाशी साुंगड घािणे आवश्यक वाित नाही. तसेच भरती, ओहोिी, 
िािा, प्रवाह वगैरे प्रलक्रयाुंम ळे साुंडिी गेिेिी आलण सोडण्यात आिेिी प्रदूषके दृश्य टवरूपात लिकून 
राहत नाहीत. अथात इथे डाुंबरगोळयाुंचा आलण तेितवुंगाचा अपवाद आहे. परुंत  प्रत्यक्षात लकनाऱ्यानलजक 
असणाऱ्या लवलवि कारखान्याुंम ळे, उद्योगिुंद्यापासून, तसेच कृलषव्यवसायाम ळे सोडिी जाणारी खते, 
कीिकनाशके, याुंच्यापासून होणाऱ्या प्रदूषणाने िोकादायक पातळी गाठिेिी आहे. या व्यलतलरक्त 
क ठल्याही माध्यमात सोडिेिी प्रदूषके–जसे हवते सोडिेिे लवषारी वायू, रजःकण ककवा नद्यानाल्याुंत 
सोडिे गेिेिे कारखान्याुंचे उत्सर्थजत पाणी ककवा िरग ती वापराचे साुंडपाणी सरतेशवेिी सागरािाच 
लमळते. म्हणून सागरी प्रदूषणाचे गाुंभीयव मोठ्या पिीने वाढते. 

 
सागरािाच येऊन लमळणाऱ्या प्रदूषकाुंची, ढोबळमानाने खािीिप्रमाणे वगववारी करता येईि:– 
 
(१) घरगुती साांिपाणी : हे किी किी प्रलक्रया केिेल्या टवरूपातिे असते ककवा प्रलक्रयालवरहीत 

अवटथेतच सोडिे जाते. 
 
(२) शेतजवमनीतून वाहून येणारी प्रदूषके : जशी लनरलनराळी कीिकनाशके, तणनाशके आलण 

रासायलनक खते. 
 
(३) कारखान्ड्याांचे दूवषत पाणी : यात औद्योलगक प्रलक्रयाुंतून लनमाण होणारी त्याज्य टवरूपातिी 

रसायने असतात. 
 
(४) लकरणोत्सगी पदाथव हे अण शक्ती कें द्राव्दारे सम द्रात सोडिे जातात ककवा वळेोवळेी घेतल्या 

गेिेल्या अण टफोिाच्या चाचण्याुंच्या वळेी सम द्रजिात लमसळत असतात. 
 
(५) औन्सष्ट्णक ऊजा लनर्थमती कें द्रातून सोडण्यात येणारे गरम पाणी आलण तदन षुंगाने होणारे 

पाण्याच्या तापमानातिे लवघातक बदि. 
 



 
 

          

(६) तेल प्रदूषण : तेिवाहतूक, भ खुंडमुंचावरच्या उत्खननाने झािेल्या साुंडिुंवडीतून लनमाण 
होणारे तसेच तेिवाहू जहाजाुंच्या अपघाताम ळे आलण नैसर्थगकलरत्या उत्पलत्त झाल्याने लनमाण होणारे तेि 
प्रदूषण हे सागरी प्रदूषणात सवात िोकादायक, तसेच प्रमाणाचा लवचार करता अलतगुंभीर म्हििे पालहजे. 

 
(७) घन ्वरुपातील त्सयाज्य पदाथस: या सवांच्या व्यलतलरक्त होणारी गुंभीर बाब म्हणजे लकनाऱ्याची 

हानी. जनतेिा प रेशी टवच्छतागृहे उपिब्ि नसल्याने लकनारपट्टीने राहणारा बराचसा गरीब समाज 
लकनाऱ्याचा उपयोग प्रातर्थविी उरकण्यास करत असतो. याम ळे प्रत्यक्ष प्रदूषणाचा िोका नसिा तरी 
लवष्ठेतीि कोिीफॉमव जीवाण ुंचा सागरी जीवाुंत भरपूर प्रमाणात सुंचय होत असल्याचे यू. एन. ई. पी. च्या 
एका अहवािात नमूद केिे आहे. अशी सुंचलयत मासळी मानवाने आहारात घेतल्यावर त्यािा पोिाचे 
लवलवि लवकार जडू शकतात. यालशवाय, मिमूत्र लवसजवनाने, लकनाऱ्यावर येणाऱ्या पयविकाुंना आलण इतर 
व्यकक्तना सदादयाटवाद घेण्यास बािा येते. जागलतक अहवािात भारतीय लकनारपट्टीबाबत असा उल्लखे 
व्हावा ही शोचनीय बाब आहे. 

 
त्याचप्रमाणे अफाि नागलरकरणाने आलण बसे मार वाढणाऱ्या िोकसुंख्येने राहण्याच्या जागेचा प्रश्न 

भेडसाव ूिागिा आहे. म ुंबईसारखे महानगर म ळात बेि असल्याने तेथे जागालवटतार करायिा वाव नाही. 
त्याम ळे लबल्डसवनी सरास भराव घािायिा स रूवात केिी. सम द्राची लपछेहाि केल्याने त्यासोबतच्या 
लकनाऱ्याची हानी देखीि स रू केिी आहे. म ळात लकनारेच फार थोड्या प्रमाणात लशल्लक आहेत आलण जे 
काही आहेत ते ही लसमेंि कॉुंक्रीिच्या जुंगिात हरव ू िागिे आहेत. याची उत्तम उदाहरणे म्हणजे 
म ुंबईतल्या कफ परेड, नरीमन पॉईुंि आलण माहीम येथे भराव घािून उभी रालहिेिी नागरी वटती! 
माहीमिा एकेकाळी मगॅ्रूव्हची जुंगिे होती. व तेथे टथिाुंतरीत पक्षी लनत्यनेमाने येत असत. त्याम ळे ही 
जागा पक्षीतज्ज्ञाुंच्या आलण जीवशास्त्रज्ञाुंच्या लवशषे आवडीची होती. प्रदूषणाम ळे हे सवव नि होण्याच्या 
मागावर आहे. गोव्यासारख्या लकनाऱ्यावर अलतपयविन व्यवसायाने स द्धा नैसर्थगक पलरसुंटथेचा तोि 
कोिमडण्याची लभती सुंभवते. 

 
भारत सागरसुंपत्तीच्या बाबतीत फारच समदृ्ध आहे. भारतािा जवळजवळ ७,५१५ लकिोमीिर 

इतका मोठा सागरलकनारा िाभिा आहे. हा लकनारा पलश्चम बाजूिा असिेल्या भ खुंडमुंचाम ळे अलिक 
श्रीमुंत बनिा आहे. महाराष्ट्ट्राच्या ७२० लकिोमीिर लकनाऱ्याने ही भ खुंडमुंच लवटतृत प्रमाणात आहे. हा 
उतरणीचा भाग मच्छीमारीचे प्रम ख लठकाण असून त्याचप्रमाणे अलिकडेच स रू झािेल्या तेि उत्खननास 
मदत करणारा प्रदेश आहे. मासेमारीच्या बाबतीत भारत जरी शास्त्रोक्त लवचारसरणी दाखवत नसिा व जरी 
इतर प्रगत राष्ट्ट्राुंप्रमाणे भारतात शास्त्रीयदृष्ट्ट्या मदत करू शकणारी मासेमारीची अत्याि लनक उपकरणे 
उपिब्घ नसिी तरी देखीि भारताचे मत्टयोत्पादन आज जागलतकदृष्ट्ट्या फारच वरच्या दजाचे आहे. 
लवशषेतः कोळुंब्या व कझगे याुंच्या उत्पादनाच्या बाबतीत भारताचा समावशे जगातीि प्रम ख देशाुंमध्ये आहे. 
तसेच लनयात केिेल्या कोळुंब्या, कझगे इ. भारतािा जवळपास १,३४० कोिी इतके रुपये प्रलतवषी लमळवनू 
देतात. परुंत  वटत न्सटथती अशी आहे की, भारताचा सम द्र व लकनारे हे प्रदूषणाच्या बाबतीत देखीि जागलतक 
लवक्रम करू िागिे आहेत. 

 
साुंडपाण्यावािे होणारे प्रदूषणही अत्युंत महत्त्वाचे आहे. म ुंबईत तर ही समटया लविक्षण टवरूप 

िारण करत आहे. शतेजलमनीतून वाहून येणाऱ्या पाण्याबरोबर कीिकनाशके, तणनाशके इ. खूप प्रमाणात 
येतात. यातीि काही कीिकनाशके ही नैसर्थगकरीत्या िोप पावनू लवघलित न होणारी असतात. त्याम ळे ती 



 
 

          

पलरसुंटथेत खूप कािाविीपयंत तशीच लिकून राहतात. डी. डी. िी. हे असेच एक कीिकनाशक आहे. डी. 
डी. िी व त्याच प्रकारच्या इतर ऑरगनॅोक्िोलरन कीिकनाशकाुंचा, जिपलरसुंटथेत अन्नसाखळीच्या 
अन षुंगाने सुंचय होत जातो. वनटपती ककवा प्राणी प्िवकात अत्यल्प प्रमाणात सुंचलयत झािेिे 
कीिकनाशक छोट्या–मोठ्या भक्षकाुंच्या शरीरात त्याच प्िवकाद्वारे जाऊन सुंचय पावते. असे खाद्य 
माणसाच्या आहारात आल्यास माणसािा त्याच्यापासून हानी सुंभवते. म्हणनूच डी. डी. िी सारख्या 
कीिकनाशकाुंचा वापर करण्यावर पाश्यत्य देशात बुंदी घािण्यात आिी आहे. 

 
कारखान्याुंमिून वाहून येणारा प्रदूषकाुंचा साठा बराच नानालवि टवरुपाचा आलण लवटतृत असतो. 

यातिे म ख्यत्त्व ेकाही िातू फारच लवषारी मानिे जातात. पारा आलण कॅडलमयम या िातूुंनी जपानमध्ये 
घडवनू आणिेिा हाहाःकार तर सववश्र तच आहे. जपान मिीि लमनामािा या सम द्रिगतच्या खाडीच्या 
पाण्यात लकनाऱ्या िगतच्या इिेक्ट्रॉलनक आलण रासायलनक कारखान्यातीि पारा सोडिा जात असे. काही 
नैसर्थगक प्रलक्रयाुंम ळे या पाऱ्याचे अलतलवषारी अशा लमथाईिमक्य वरी सेंद्रीय टवरुपात झािे. हा 
लमथाईिमक्य वरी माशाुंच्या शरीरात साठून रालहिा व असे दूलषत मासे ज्याुंनी खाल्ले त्या व्यक्तींना अलतशय 
द िवर टवरुपाच्या िकव्यासारख्या व्यािी जडल्या. काहीचे हातपाय ि ळे पडून त्याुंना पुंग त्त्व आिे तर 
काहींच्या मेंदूिा गुंभीर इजा पोहोचिी. या व्यािीिा लमनामािा रोग असे नाव पडिे. अशाच प्रकारची 
आणखीन घिना म्हणजे “ईिाई ईिाई” हा रोग. “ईिाई ईिाई” चे मराठी भाषाुंतर म्हणजे वदेना-वदेना. हा 
रोग, कॅडलमयम सुंचलयत मासळी खाल्ल्याने जपानमिीि काही व्यक्तींमध्ये उद भविा. याुंना अलतशय 
वदेनामय पुंग त्व्र ककवा मृत्यू आिे. 

 
म ुंबई नलजक ठाणे–बेिापूरच्या औद्योलगक पट्ट्ट्याम ळे होणारे प्रदूषणाचे प्रमाण ही कचताजनक 

आहे. ठाणे आलण कल्याण खाडीिा येऊन लमळणाऱ्या काळू नदीमध्ये पाऱ्याचे प्रमाण, जागलतक आरोग्य 
सुंघिनेने ठरवनू लदिेल्या िोक्याच्या पातळीपेक्षा बरेच उच्च असल्याचे मत म ुंबईतीि लवज्ञान–सुंटथेतीि 
सुंशोिक देतात. कीिकनाशके आलण अल्किी रसायने तयार करणाऱ्या कारखान्यातून सोडण्यात येणाऱ्या 
उत्सर्थजत पाण्याम ळे इथिे पाणी काळे झािे आहे. लशवाय माशाुंची मोठ्या प्रमाणावर मरतूक होत 
असल्याचे देखीि लनरलनराळया पहाणीद्वारे टपि झािेिे आहे. ठाण्याच्या मच्छीमाराुंच्या अन भवावरून असे 
नम द झािे आहे की येथे पकडण्यात आिेल्या माशाुंचे टवरुप प्रद षकाुंम ळे बदिून गेिे आहे. तसेच 
पाताळगुंगा नदीमध्ये सापडणाऱ्या कशपल्याुंवर देखीि प्रदूषणाचा घातक पलरणाम झाल्याची उदाहरणे 
आहेत. या कशपल्याुंची कवचे लझजिेल्या टवरुपात तर प्रत्यक्ष माुंसावर उतींची झािेिी अलनयलमत वाढ 
अशा लवकृती आढळून आल्या. तसेच नागोठणे येथीि पेट्रोकेलमकि रसायन कारखान्याच्या उत्सर्थजताम ळे 
लनमाण झािेिा प्रदूषणाचा िोका मासेमारीवर लवपरीत पलरणाम करू िागल्याचे, वतवमानपत्राुंनी प्रलसद्ध 
केिे आहे. 

 
तेि प्रदूषणाचा प्रश्न ही भारतीय लकनारपट्टीवर गुंभीर रुप िारण करू िागिा आहे. राष्ट्ट्रीय 

सम द्रलवज्ञान सुंटथेच्या अहवािान सार, भारताच्या पलश्चम लकनारपट्टीने असणारे पेट्रोलियम हायड्रोकाबवनचे 
प्रमाण जागलतक दृष्ट्ट्या प्रथम क्रमाुंकावर आहे. म ुंबई बुंदरातीि लनयमीत जहाज–वाहतूक म ुंबई ते 
मध्यपूवेतीि आखात हा सागरी मागव तसेच काही कारखान्याुंची उत्सर्थजते अशा अनेक कारणाुंनी म ुंबईच्या 
आज बाजूच्या सम द्रजिात जवळजवळ १·९ लम.गॅ्रम प्रलतलििर इतकी तेिसुंबुंलित प्रदूलषते असल्याची नोंद 
आहे. त्यातच तेिासाठी चाििेल्या अपतिी उत्खननाम ळे तेि प्रदूषणात भर पडल्यास आश्चयव नाही. 
भारताच्या पलश्चम लकनाऱ्यावर, पूवव लकनाऱ्यापेक्षा लकत्येक पि जाटत प्रमाणात तेि प्रदूषण आहे आलण 



 
 

          

म्हणूनच महाराष्ट्ट्राच्या आलण लवशषेतः म ुंबईच्या लकनारपट्टीने आढळणाऱ्या मत्टयसुंपत्तीस लवशषे िोका 
सुंभवतो असे म्हिल्यास वावगे ठरणार नाही. 

 
हे क्र ड तेि सम द्रातल्या िािा व इतर प्रवाहाुंनी तसेच वाऱ्याच्या वगेाम ळे घ सळिे जाते या सवव 

हािचािींम ळे तेि लनसगवतःच लवद्यलित होते. यातीि काही भाग पाण्यात लवद्राव्य असतो व हा भाग 
ककव रोगजन्य असल्याचे िक्षात आिे आहे. लवशषेतः बने्झोपायलरन सारखी कू्रड तेिातीि रासायलनक द्रव्ये 
प्राण्याुंच्या शरीरात सुंचलयत टवरुपात राहतात. असे प्राणी अथवा मासे आपण खाल्यास आपल्यास अपाय 
होऊ शकतो. 

 
फेि वारी १९९१ मध्ये झािेल्या आखाती य द्धानुंतर सागरी पलरसुंटथेत तेि प्रदूषणाने हाःहाकार 

माजविा होता. इराकने आखाती सम द्रात जवळजवळ ११० िक्ष िन कू्रड तेि पाण्यात सोडिे होते. हा 
तेितवुंग भारतीय लकनाऱ्याने आिा असता तर मत्टयव्यवसायावर आलण पयायाने भारतीय जनतेवर त्याचा 
लवपरीत पलरणाम घडिा असता. परुंतू भौगोलिक न्सटथतीने आलण लनसगाच्या कृपेने हे तेिप्रदूषण भारतािा 
हानीकारक ठरिे नाही. 

 
तरी देखीि इथे एरव्ही लनयलमत होणाऱ्या तेिप्रदूषणाने ठरालवक जातींच्या माशाुंवर िक्षणीय 

पलरणाम झािेिा आहे. उदाहरणाथव, बोय या माशाच्या अन्नभक्षण करण्याच्या प्रवृत्तीन सार तो तळािा 
असणारे भक्ष खात असतो यासोबत त्याच्या पोिात तळािा असणारे प्रदूलषताुंचे प्रमाण लशरत असते. या 
माशाुंत चरबीचे प्रमाण जाटत असते. चरबीच्या रेणूशी तेिातीि प्रदूलषताुंचा सुंयोग होऊन माशाुंच्या शरीरात 
ती सुंचलयत टवरुपात राहतात. या सुंचयाम ळे माशाच्या माुंसािा केरोलसनसारखा (घासिेि) दपव येतो. 
याम ळे बऱ्याचदा बोय मासा खाण्याचे नाकारिे जाते. मागणी नसल्याने याच्या मत्टयोत्पादनावर वाईि 
पलरणाम झािेिा आहे. अशा लरतीने मिूतः चलवि असिेल्या माशाचे पयववसन एका अखाद्य टवरुपात झािे 
आहे. 

 
लवलवि जातीच्या कोळुंब्या तिसलमपटथ पाण्यात प्रजनन करतात. याुंची अुंडी आलण कडभके तसेच 

अपलरपक्व अवटथेतीि छोिी लपल्ले तेिप्रदूषणािा बळी पडतात. खेकडे, लतसऱ्या, कािव े याुंसारखे 
कवचिारी प्राणी देखीि लवलवि प्रकारची प्रदूलषते, लवशषेतः िातू शरीरात साठवनू ठेवतात. म ुंबईच्या 
आसपास सापडणाऱ्या खेकडे व लतसऱ्या याुंच्या शरीरातिे प्रदूषकाुंचे प्रमाण िोकादायक आहे. 

 
ही सवव पार्श्वभमूी असिी तरीही मत्टयव्यवसायावर तात्कालिन पलरणाम झाल्याचे लदसून येत नाही. 

परुंत  याचे दूरगामी टवरुप मत्टयव्यवसायास घातक ठरू शकेि. सागरी प्रदूषणाबाबत जनसामान्याुंत 
असणारी उदासीनता तसेच मच्छीमाराुंना त्याबिि असणारी अप री मालहती, कमक वत शासकीय युंत्रणा, 
कारखानदार व इतर व्यावसालयकाुंचे द िवक्ष या आलण अशा अनेक कारणाुंनी सागरी प्रदूषणाचा प्रश्न 
लदवसेंलदवस गाुंभीयव िारण करू िागिा आहे. 
  



 
 

          

सागरी मासेमारीचे वनयमन 
 

मासेमारीसाठी अथाुंग सागरात मोठ्या सुंख्येत नौका जात असल्या तरी प्रत्येक नौका आपापल्या 
क वतीप्रमाणे मासळी पकडू शकते. त्याम ळे त्याुंच्यात सुंघषव होत असेि असे प्रथमदशवनी जाणवत नाही. पण 
सम द्र लवटतीणव असिा तरी त्यातिा मासळीचा साठा अमयाद, अनुंत आहे असे मानण्याचे कारण नाही; 
तसा प रावाही नाही. माशाुंची उपिब्िता दूरवर पसरिेल्या सम द्रापेक्षा लकनारी भागात, म ख्यतः स मारे ४० 
वाव खोिीपयंतच्या भागातच अलिक असते. या मयालदत के्षत्रात (महाराष्ट्ट्रात स मारे ४३,००० चौरस 
लक.मी.) सगळया नौका मासेमारी करू िागल्या की आपोआपच सुंघषव लनमाण होतो. मयालदत जिसुंपत्ती 
लशकारीद्वारे लमळलवणे हाच एक मागव असल्याम ळे या लशकारीवर काही लनबिं आणणे आवश्यक आहे हे 
मानाव ेिागेि. अन्यथा सातत्याने लमळणारे कमाि उत्पादन (मनॅ्सक्झमम सटिेनेबि यील्ड) लिकवनू ठेवता 
येणार नाही. १९७५ सािापासून महाराष्ट्ट्रातिे सागरी मत्टयोत्पादन, वार्थषक चढउतार असिे तरी, 
सरासरीने ३,५०,००० िनाुंच्या आसपास न्सटथराविे आहे. मच्छीमार नौकाुंची सुंख्या बेस मार वाढूनही 
मत्टयोत्पादन न्सटथर रालहिे तर दर नौकेचे सरासरी उत्पादन कमी होण्याची व लमळणाऱ्या मासळीचा 
सरासरी आकार कमी–कमी होण्याची लभती आहे. जाळयाची घरे (आस) िहानिहान होत चाििी तर 
मासळी प्रथम प्रजननापूवीच पकडिी जाण्याची लभती आहे. असे झाल्यास भावी लपढ्याुंच्या तोंडचा घास 
आजच्या लपढीनेच काढून घेतिा जाण्याची वळे येईि. त्याम ळे मच्छीमार नौकाुंची सुंख्या, आसाुंचा आकार, 
मासेमारीसाठी वापरावयाचे के्षत्र यावर काही लनबिं घािून मासेमारीचा व्यवसाय कािाुंतराने िोक्यात 
येण्यापासून वाचलवणे आवश्यक आहे. 

 
मच्छीमारी नौकाुंवर मोठ्या प्रमाणावर भाुंडविी ग ुंतवणकू होते. या नौकाुंचा वापर काळजीपूववक 

व्हावा. प्रलतकूि हवामानात त्या सम द्रावर नेऊन नि होण्याचा िोका पत्करू नये. कारण त्याने राष्ट्ट्राची 
तसेच वैयलक्तक हानी होते. नौकाुंचा लवमा उतरवनू त्यायोगे हानीच्या जोखमीपासून काही प्रमाणात तरी 
सुंरक्षण लमळवाव े हा मागव व्यावहालरक स ज्ञपणाचा तर आहेच पण सामालजक हानीपासून बचाव 
करण्याकलरता राज्याने लवम्याची सक्ती करणे तकव सुंगतच ठरते. सागरी मच्छीमारी हा व्यवसाय जोखमीचा 
व िोका पत्करण्याचा मानिा तरी गैरवाजवी िोका पत्करून जीव घािलवणे केव्हाही गैरच मानाव ेिागेि. 
अशी द दैवी पलरन्सटथती िाळण्याकलरता व मािमते्तची हानी होऊ नये म्हणनू लनबंि घािून ते पाळिे 
जाण्याचा आग्रह िरणे अन्यायाचे ठरेि काय? 

 
लबगर याुंलत्रकी नौकाुंनी परुंपरागत पद्धतींनी मासेमारी करणारे िहान मच्छीमार, याुंलत्रक नौका 

चािलवणारे मच्छीमार व बडे भाुंडविदार याुंच्यात मासेमारी के्षत्रावरून सुंघषव लनमाण होतो. महाराष्ट्ट्रात 
याुंलत्रक नौकाचािकाुंच्याच दोन गिाुंत सुंघषव आढळतो. लबगर याुंलत्रक मासेमारी पद्धती (डोि, लगिनेि, 
राुंपण) वापरणाऱ्याुंना ट्रॉिरवाल्याुंचे अलतक्रमण सहन होत नाही. सुंघषाचे दूसरे मूळ म्हणजे एका 
भागातल्या मच्छीमाराुंनी द सऱ्या भागात मच्छीमारी करू नये ककवा टवतःच्या भागात द सरीकडच्या नौकाुंची 
मासळी उतरू देऊ नये अशी असलहष्ट्णू भलूमका वाढीस िागिी आहे. प्राुंतबुंदी, लजल्हाबुंदी, ताि काबुंदी 
अशी अलिकालिक सुंक लचत भलूमका घेत रालहिे की, शवेिी प्रत्येक मच्छीमारािा आपापल्या गावासमोरच 
मासळी उतरलवण्याची वळे येईि. ही भलूमका अथातच व्यापक लहताच्या दृिीने अयोग्य असून भारतीय 
सुंलविानाच्या चौकिीत न बसणारी आहे. मासेमारी कोठेही करता आिी तरी लवलशि कायदेशीर लनबिंाच्या 
मयादेत करावयास हवी. 

 



 
 

          

मयालदत के्षत्रात िहान व मोठ्या नौकाुंमध्ये सुंघषव लनमाण होऊ िागल्याम ळे तसेच मासळीच्या 
साठ्यावर होणारा प्रलतकूि पलरणाम िाळण्यासाठी मासेमारीवर काही लनबिं घािण्याची आवश्यकता 
भारत सरकारिा पिल्यावर सागरी मासेमारीच्या लनयमनासाठी कायद्याचा मस दा लवलवि राज्य शासनाुंच्या 
मदतीने तयार करण्यात आिा. राज्य शासनाुंनी या नम ना लविेयकाच्या ितीवर कायदा करावा अशी लवनुंती 
भारत सरकारने लवलवि सागरी राज्याुंना केिी. महाराष्ट्ट्र, गोवा, कनािक, केरळ, तामीळनाडू आलण 
ओलरसा या राज्याुंनी असे कायदे आतापयंत सुंमत केिे आहेत. 

 
महाराष्ट्ट्र सागरी मासेमारी लनयमन अलिलनयम, १९८१ हा कायदा महाराष्ट्ट्रात सुंमत होऊन ४ 

ऑगटि १९८२ पासून अुंमिात आिा. त्या कायद्यातीि उिेशाुंच्या व तरत दींच्या अुंमिबजावणीसाठी 
लनयमाविीही १९८३ मध्ये अुंमिात आिी. या कायद्यान्वये लवलवि बाबींवर लनबंिात्मक आदेशही महाराष्ट्ट्र 
राज्य शासनाने काढिे. या कायद्याची व त्याच्या अुंमिबजावणीची मालहती आपण करून घेऊ या. 

 
या अलिलनयमाची एकूण २६ किमे आहेत. अलिलनयमाची व्याप्ती सबुंि महाराष्ट्ट्र राज्यभर व 

सम द्रात प्रादेलशक जििीच्या (िेलरिोलरयि वॉिसव) मयादेपयंत म्हणजे १२ सागरी मिैापयंत (स मारे २२ 
लक. मी.) आहे. मात्र त्या मयादेपिीकडे केिेल्या मासेमारीस हा कायदा िागू नसल्याचे किम २६ मध्ये 
टपि करण्यात आिे आहे. या राज्यात मासेमारीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या याुंलत्रक व लबगरयाुंलत्रक नौकाुंची 
नोंदणी करण्याची तरतूद किम ९ मध्ये आहे. नौकानोंदणीचे कायव राज्य बुंदर लवभागाकडे सोपलविेिे 
आहे. इतर कायद्याुंखािी नौकानोंदणी झािेिी असिी तरी या कायद्याखािीही टवतुंत्र नोंदणी आवश्यक 
आहे. प्रादेलशक जिलिके्षत्रात मासेमारी करणाऱ्या प्रत्येक नौकेने एकावळेी तीन वषांकलरता मासेमारी 
परवाना घेतिा पालहजे अशी तरतूद किम ६ मध्ये आहे. परवाना देण्याचे काम राज्य मत्टयव्यवसाय 
लवभागाकडे सोपलविेिे आहे. परवाना घेण्यापूवी किम ९ खािी नौकेची नोंदणी करणे व लनयमाविीतीि 
लनयम ५ अन्वये नौकेच्या व तीवरीि खिाशाुंच्या सागरी जोखमीचा लवमा काढणे आवश्यक आहे. 
लबगरयाुंलत्रक नौकेच्या बाबतीत नौकेचा लवमा सक्तीचा नसून फक्त खिाशाुंचाच लवमा सक्तीचा आहे. 
नौकेच्या नोंदणी प्रमाणपत्रात व परवान्यात, नौका चािलवण्यासाठी मूळ बुंदर (बसे पोिव) घोलषत कराव े
िागते. त्याव्यलतलरक्त इतर बुंदरातून मासेमारी करावयाची असल्यास, किम १० (३) अन सार बुंदर 
अलिकाऱ्याची िेखी परवानगी आवश्यक असते. 

 
मासेमारीच्या लनयमनासाठी लनबिंात्मक आदेश काढण्यापूवी राज्य शासनाने लजल्हा सल्लागार 

सलमतीशी सल्लामसित करणे आवश्यक आहे. प्रत्येक सागरी लजल्ह्यासाठी अशा सल्लागार सलमत्या त्या त्या 
लजल्हालिकाऱ्याुंच्या अध्यक्षतेखािी टथापन केल्या असून त्यात बुंदर अलिकारी, लजल्हा पोिीस अिीक्षक, 
सहायक मत्टयव्यवसाय सुंचािक हे अलिकारी सभासद असतात. लशवाय मच्छीमाराुंच्या लवलवि 
लहतसुंबुंिाुंचे प्रलतलनलिव करणारे लबगर सरकारी सभासद टवीकृत करण्याचा अलिकार लजल्हालिकाऱ्याुंना 
आहे. या सलमत्याुंशी सल्लामसित करून खािीि बाबतीत लनबिंात्मक आदेश काढण्याचे अलिकार राज्य 
शासनािा किम ४ मध्ये लदिे आहेत. 

 
(१)           त                                                     , 
(२)           त                                             , 
(३)           त                              त                             

             , 



 
 

          

(४)           त                                                           .     
        त                                   ,      त         त                           
  त                ,                                                            
                 , त                                                        त       
   त . 

 
या किमान्वये राज्य शासनाने आतापयंत खािीि आदेश काढिे आहेत: 
 
(१)                   त                                     त            

                        . 
(२) त                 त                                                   

                                 . 
(३)                             त       १     त                         त          

      . 
(४)                          त                            . 
 

( )           ,                  ,                               त   
       त           त        त,              ५            त        त, 

 
( )                                  त                   त              

१०            त        त, 
 
(५)                     त                               ६ त        ६        त    

   . 
(६)                                    त                               .         

                                           , त            (        )    त     त  
     त  त       त. 

 
या कायद्याच्या अुंमिबजावणीसाठी शासनाच्या गटती नौका असून सम द्रावर लनबिं मोडणाऱ्या 

नौकाुंना पकडण्यासाठी व त्याुंच्यालवरुद्ध खििे दाखि करण्यासाठी मत्टयव्यवसाय लवभागाचे 
अुंमिबजावणी अलिकारी नेमिे आहेत. हे खििे तहसीिदाराुंसमोर म्हणजे अलभलनणवय अलिकाऱ्याुंसमोर 
चाितात. लनबिंाुंचा भुंग झाल्याचे चौकशीअुंती लसद्ध झाल्यास लवलवि बाबींसाठी लवलवि रकमाुंचा दुंड 
करण्याची व्यवटथा किम १७ मध्ये आहे. त्यात अडकवनू ठेविेिी मच्छीमारी नौका जप्त करण्याचीही 
व्यवटथा आहे. या खिल्यातीि लनणवयालवरुद्ध अपीि करता याव े म्हणनू लजल्हालिकाऱ्याुंना अपीिीय 
अलिकारी म्हणून किम १८ अन्वये अलिकार लदिे आहेत. 

 
महाराष्ट्ट्रातीि मासेमारीपैकी बह तेक सवव मासेमारी याुंलत्रक नौकाुंनी होते. परुंत  परुंपरागत िहान 

लबगर याुंलत्रक नौकाुंसाठी लकनाऱ्याजवळचे के्षत्र राखून न ठेवल्यास त्या के्षत्राुंतही मोठ्या याुंलत्रक नौका 
मासेमारी करतात व िहान मच्छीमाराुंचे उपलजलवकेचे एकमेव सािन नि होण्याची लभती असते. त्याम ळे 



 
 

          

िहान मच्छीमाराुंच्या सुंरक्षणासाठी लकनाऱ्यापासून ५ ते १० वाव खोिीपयंतचे के्षत्र राखून ठेवण्याची 
व्यवटथा कायद्यान्वये करण्यात आिी. पावसाळयात अलनलश्चत हवामान, खवळिेिा सम द्र याम ळे 
मच्छीमाराुंच्या जीलवतास व नौकेस िोका होऊ शकतो. लशवाय पावसाळयात बाल्यावटथेतीि मासळी 
पकडिी जाण्याची व त्यायोगे मासळीच्या साठ्यावर लवपरीत पलरणाम होण्याची लभती असते. या कारणाुंनी 
पावसाळयात १ जूनपासून नारळी पौर्थणमेपयंत सागरी मासेमारीस पूणवपणे बुंदी घातिेिी आहे. पसवसीन 
पद्धतीची मासेमारी थव्याने राहणारे पृष्ठभागाजवळीि मासे पकडण्यासाठी होते. असे माशाुंचे थव े
लकनाऱ्याजवळ येतीि तेव्हा ते राुंपणीसारख्या परुंपरागत जाळयाने पकडिे जातात. या राुंपणीने होणाऱ्या 
मासेमारीवर लवपरीत पलरणाम होऊ नये म्हणून लकनाऱ्याजवळ पसवसीनने मासेमारीस बुंदी करण्यात आिी 
आहे. 

 
कायद्यान सार घातिेल्या लनबंिाची अुंमिबजावणी होते आहे की नाही हे पाहण्यासाठी शासनाकडे 

गटती नौका आहेत. या गटती नौका परुंपरागत मच्छीमाराुंच्या नौकाुंपेक्षा अलिक वगेवान असाव्यात. त्यावर 
सम द्राची खोिी मोजण्यासाठी एको साऊुं डरसारखी उपकरणे असावीत. लकनाऱ्याच्या अगदी जवळ 
ट्राकिग करणाऱ्या नौकाुंना पकडता याव ेयासाठी ती नौका उथळ पाण्यात वावरू शकणारी असावी. सागरी 
मासेमारी लनयमन कायद्याची मयादा १२ सागरी मिैापयंतच असल्याम ळे तेथपयंत जाता येईि इतपत मोठी 
असावी. मात्र पावसाळयात मासेमारी करणाऱ्या नौकाुंना पकडता याव े यासाठी ही गटती नौका 
पावसाळयातही सम द्रावर सुंचार करण्यास सक्षम असिी पालहजे. 

 
पावसाळयात मासेमारीस बुंदीसारखे काही लनबिं कायद्याने अलिकडेच घािण्यात आिे असिे 

तरी पावसाळयात मासेमारीसाठी न जाण्याची व नारळीपौर्थणमेिा सम द्रपूजन करून मगच मासेमारीिा 
स रूवात करण्याची मच्छीमाराुंची परुंपरा आहे. त्या प्रथेिा अन सरूनच हा लनबंि आहे. या लनबिंाचे पािन 
मच्छीमार लजतक्या कािेकोरपणे करतीि लततकीच त्या लनबंिाच्या उलििपूतीस मदत होईि. 
  



 
 

          

              
 

अिर .. .. .. Ventral 
अिोहन  .. .. .. Mandible 
अन्नग्रहण .. .. .. Feeding 
अनालमक .. .. .. Annonymous 
अपतिी .. .. .. Offshore 
अवजार .. .. .. Gear 
अवटकर .. .. .. Cloaca 
अन्सटथमत्टय .. .. .. Osteichthyes 
अन्सटथमीन .. .. .. Teleost 
अन्सटथय क्त .. .. .. Bony 
असुंपकृ्त .. .. .. Unsaturated 
असुंलमत  .. .. .. Asymmetrical 
आतडे काढणे .. .. .. Deveining 
आलमष .. .. .. Bait 
इचरी .. .. .. Squilla 
उत्पादक .. .. .. Producer 
उती .. .. .. Tissue 
उदरपाद .. .. .. Gastropod 
उदरीय .. .. .. Abdominal 
उदरीय उपाुंग .. .. .. Abdominal appendage 
ऊध्ववहन पाद .. .. .. Maxillipede 
उपाुंग .. .. .. Appendage 
उरोटथी .. .. .. Sternum 
अुंक रक  .. .. .. Papilla 
अुंडप्रजक .. .. .. Oviparous 
अुंडाशय .. .. .. Ovary 
अुंत्यखुंड .. .. .. Telson 
अुंतःस्त्राव .. .. .. Internal secretion 
अुंसपर .. .. .. Pectoral fin 
कलिपर  .. .. .. Pelvic fin 



 
 

          

कल्ला/क्िोम .. .. .. Gill 
क्िोमचाप .. .. .. Gill arch 
क्िोमपिलिका .. .. .. Gill raker 
कवचिारी सुंिीपाद .. .. .. Crustacean 
कायमचे प्िवक .. .. .. Holoplankton 
कान्सटथमत्टय .. .. .. Cartilagenous fishes 
लक्रि .. .. .. Krill 
क चामीन .. .. .. Elasmobranch 
क िी .. .. .. Fish manure 
क प्पा/गेदर .. .. .. Tuna 
कें द्रापसारी .. .. .. Centrifugal 
कोळुंबी .. .. .. Prawn 
खविे .. .. .. Scales 
खारलवणे .. .. .. Salting 
खाुंदे .. .. .. Long lines 
ग दपर .. .. .. Anal fin 
गोठलवणे .. .. .. Freezing 
जठर .. .. .. Stomach 
जठरपोषणी .. .. .. Gastric mill 
जननरुंध्र .. .. .. Genital opening 
जराय जता .. .. .. Viviparity 
जिरोिक .. .. .. Waterproof 
जवळा .. .. .. Acetes sp. 
जीवीप्रजक .. .. .. Viviparous 
जोर .. .. .. Dol net operation 
डबा बुंद करणे .. .. .. Canning 
कडभक .. .. .. Fish larva 
डेंगा .. .. .. Chela 
तिटथ .. .. .. Benthic 
तळदोरी .. .. .. Foot rope 
तैिकबदू .. .. .. Oil globule 
तुंत्रज्ञान .. .. .. Technology 



 
 

          

दािदा .. .. .. Gill net 
लद्वखुंलडत .. .. .. Divided 
द य्यम भक्षक .. .. .. Secondary consumer 
दुंताभ .. .. .. Placoid 
ि रलवणे .. .. .. Smoking 
लनमखारे पाणी .. .. .. Brackish water 
पचनसुंटथा .. .. .. Digestive System 
पठाण .. .. .. Keel 
पर .. .. .. Fin 
परलकरण .. .. .. Fin ray 
परशिाका .. .. .. Fin rays 
परश पाद .. .. .. Pelecypod 
पऱ्या .. .. .. Main line 
प्रकाश सुंश्लेषण .. .. .. Photosynthesis 
प्रच्छद .. .. .. Operculum 
प्रजनन .. .. .. Reproduction 
प्रजाती .. .. .. Genera 
प्रलथने .. .. .. Proteins 
प्राथलमक भक्षक .. .. .. Primary consumer 
पृच्छपर .. .. .. Caudal fin 
पृष्ठपर .. .. .. Dorsal fin 
पृष्ठपक्ष .. .. .. Dorsal fin 
पृष्ठरज्ज ू .. .. .. Notochord 
पृष्ठवुंशीय .. .. .. Vertebrate 
प्िवक .. .. .. Plankton 
पािे .. .. .. Piece of net 
पश्चान्तपाद .. .. .. Telson 
पार्श्वरेखा .. .. .. Lateral line 
प्रालणप्िवक .. .. .. Zooplankton 
लपत्ताशय .. .. .. Gall bladder 
बफात ठेवणे .. .. .. Icing 
बीजाुंडकोष .. .. .. Ovary 



 
 

          

कभग .. .. .. Lens 
भ किी .. .. .. Fish meal 
भखूुंडमुंच .. .. .. Continental shelf 
भेंडे .. .. .. Floats 
मत्टयपीठ .. .. .. Fish flour 
मत्टयपेंड .. .. .. Fish meal 
मत्टयबीज .. .. .. Fish seed 
मत्टयशतेी .. .. .. Fish farming 
मृदूकाय .. .. .. Mollusc 
म टकि .. .. .. Snout 
म ष्ट्क .. .. .. Testis 
मूत्रकपड .. .. .. Kidney 
मेदाम्िे .. .. .. Fatty acids 
मेरूरज्ज ू .. .. .. Spinal chord 
यकृत .. .. .. Liver 
रूपाुंतरण .. .. .. Metamorphosis 
रेतीलकडे .. .. .. Nereid 
िवणता .. .. .. Salinity 
िलसका .. .. .. Lymph 
वगीकरण .. .. .. Classification 
वनटपलतप्िवक .. .. .. Phytoplankton 
व्यवटथापन .. .. .. Management 
वणविवक .. .. .. Chromatophore 
वरा .. .. .. Stern 
वृषण .. .. .. Testis 
वियीकृमी .. .. .. Annelids 
वक्षीय .. .. .. Thoracic 
वाताशय .. .. .. Air bladder 
वावरी .. .. .. Gill net 
लवकर .. .. .. Enzymes 
लवघिक .. .. .. Decomposers 
शकव रा .. .. .. Sugar 



 
 

          

लशरोवक्ष .. .. .. Cephalothorax 
शीतप्रकाश .. .. .. Cold light 
शीषवपाद .. .. .. Cephalopod 
श क्रजुंतू /श क्राण ू .. .. .. Sperms 
श क्रवालहनी .. .. .. Spermatic duct 
श क्राण िर .. .. .. Spermatophore 
शतेकीशास्त्र .. .. .. Agricultural Science 
शपेिीचा पर .. .. .. Caudal fin 
शोषकलछदे्र .. .. .. Suckers 
समपालि .. .. .. Homocercal 
समलमत .. .. .. Symmetrical 
टथिाुंतरण .. .. .. Migration 
टनाय ू .. .. .. Muscle 
टपृशा .. .. .. Antenna 
टवाद कपड .. .. .. Pancreas 
स काण ू .. .. .. Rudder 
सुंगोपन तळी .. .. .. Nursery ponds 
सुंचय तळी .. .. .. Stocking ponds 
सुंिीपाद .. .. .. Arthropod 
सुंपे्ररक .. .. .. Hormone 
सुंपृक्त .. .. .. Saturated 
सुंयोजी उती .. .. .. Connective tissue 
सुंविवन तळी .. .. .. Rearing ponds 
हुंगामी प्िवक .. .. .. Meroplankton 
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१९७२ ते १९७६ या कािाविीत प्राणीशास्त्र आलण सागरी जीवशास्त्राचे अध्ययन. पदवी (१९७४) 

आलण पदव्य त्तर (१९७६) परीक्षाुंत म ुंबई लवद्यापीठात प्रथम वगात प्रथम क्रमाुंक. 
 
१९७९ ते १९८४, लवज्ञानसुंटथा, म ुंबई येथे सुंशोिन “मेिॅलपलनयस मोनोसेरॉस या कोळुंबीच्या 

जातीवर होणारे पेट्रोलियम हायड्रोकाबवनी रसायनाचे लवलवि द ष्ट्पलरणाम” या लवषयावरीि प्रबुंिािा म बुंई 
लवद्यालपठाकडून पी.एच .डी. साठी मान्यता (१९८३). 

 
१९७४ ते १९७६ मध्ये भारत सरकारची राष्ट्ट्रीय लशष्ट्यवृत्ती प्रदान. १९८० ते १९८४ या 

कािाविीसाठी लवद्यापीठ अन दान आयोग मुंडळाची सुंशोिन लशष्ट्यवृत्ती. 
 
१९८४ पासून कीती महालवद्यािय, दादर येथे पदवी पातळीवर प्रालणशास्त्राचे अध्यापन. तसेच 

१९९१ पासून म ुंबई लवद्यापीठाचे पदव्य त्तर प्रालणशास्त्राच्या लवद्यार्थ्यांसाठी अध्यापन. 
 
दहा शोि-लनबुंि, सुंशोिन पलत्रकाुंतून प्रलसद्ध. चाळीसहून अलिक शास्त्रीय आलण िलित िेख 

वगेवगेळया लनयतकालिकाुंतून प्रलसद्ध. 
 
पयावरण-सुंरक्षण, प्रदूषण-लवरोि आलण जनजागतृी लवषयक चळवळींत सक्रीय सहभाग. 
 


