




1{eXkÃkkýe{kt {íMÞ WAuh

: MktÃkkËfku : 
 ©e su. yu[. ¼è
zkì. Mke. fu. {e©k
zkì. ySík [kiÄhe
zkì. S. S. Ãkxu÷ 

 

{eXkÃkkýe{kt {íMÞ WAuh

: «fkþf :

 f]r»k rð¿kkLk fuLÿ
ykýtË f]r»k ÞwrLkðŠMkxe

Ëuðkíks, íkk. MkkuSºkk S. ykýtË - 387h40
VkuLk : (0h697) h340h7

E-{uE÷ : kvkdevataj@aau.in



2 {eXkÃkkýe{kt {íMÞ WAuh

{eXkÃkkýe{kt {íMÞ WAuh 
;\5FNSF[    o  ©e su. yu[. ¼è, zkì. Mke. fu. {e©k, zkì. yu. fu. [kiÄhe, zkì. S. S. Ãkxu÷ 

5|SFXG JQF"   o  Z_!)

ISBN    : 978-93-5351-997-1

5|SFXG z[6L G\P    : EXT - 34 : 1 -2019 : 2000

5|T   o  Z___

lS\DT   o lJGF D}<I[

IF[HGF   o :8=[gWGL\U VF[O 0[DF[g:8=[XG SD 8=[lG\U ;[g8Z

5|SFXS   o S'lQF lJ7FG S[gN=
VF6\N S'lQF I]lGJl;"8L4 N[JFTH

©   o VF6\N S'lQF I]lGJl;"8L4 VF6\N 
    ;J" CSS 5|SFXSG[ :JFlWG
    VF 5|SFXG V\U[G]\ gIFI1F[+ VF6\N BFT[ ZC[X[

5|SFXG :Y/  o VF6\N

D]ãS   o V[lXIG l5|g8ZL
    T,F8L CF[, 5F;[4 ZFI5]Z
    VDNFJFN v#(_ __!
    OF[G o s_*)f ZZ!$((Z&

5|Fl%T :YFG o  S'lQF lJ7FG S[gN=
   VF6\N S'lQF I]lGJl;"8L
   N[JFTH v #(*Z$_
   OF[G o s_Z&)*f Z#$_Z*



3{eXkÃkkýe{kt {íMÞ WAuh

	 દેશની	વસ્ી	 વવસ્ફોટને	લીધ	ેપ્ફોટીનસભર	આહારની	અછ્,	 કૃવિની	જમીનનું	પ્માણ	ઘટવું,	બેરફોજગારી	વગેરે	
હાલની	વવકટ	સમસ્ાઓ	છ.ે	કૃવિ	અને	પશુપાલન	બાદ	એકમાત્ર	સરળ	અન	ેસુલભ	વવકલપ	સવરૂપે	મતસ્	ઉછરે	અને	્ેને	
લગ્ી	પ્વૃવ્ને	વેગ	આપી	ભુરી	કાંવ્માં	અમુલ્	્ફોગદાન	આપવાના	સંકવલ્	પ્્ાસફો	આવશ્ક	બન્ા	છ.ે		

	 ગુજરા્માં	મીઠાપાણીમા	ંમતસ્	ઉછરે	માટનેી	ઉજળી	્કફો	રહેલી	છ.ે	રાજ્માં	મીઠા	પાણીના	જળસ્તફો્માં	૦.૭૧	
લાખ	હેકટર	 વવસ્ારમાં	્ળાવફો,	૨.૪૩	લાખ	હેકટરમા	ંજળાશ્ફો,	૩૮૬૫	કકલફોમીટર	 વવસ્ારમાં	નદી	અને	 કેનાલ,	અને	
૦.૧૨	લાખ	હેકટર	જળ	પલાવી્	સરફોવરફો	આવેલ	છ.ે	આ	મીઠા	પાણીના	જળ	સંશાધનફો	ઉપરાં્	ગુજરા્નફો	મહતવાકાંક્ી	
એવા	સરદાર	સરફોવર	પ્ફોજકેટ	હેઠળ	૩૪,૮૬૭	હેકટર	જળાશ્	વવસ્ાર,	૧૦,૫૦૦	હેકટર	વવસ્ારમાં	કમાન્ડ	પફોન્ડ	એરી્ા,	
૬૦૦૦	હેકટર	જટેલફો	વફોટર	લૉગ	વવસ્ાર	અને	૫૦૦	હેકટર	જટેલફો	નમ્મદા	ખા્ડીના	જળરાશીનફો	સમાવેશ	થા્	છ.ે	

હાલના	્બક્	ેરાજ્ના	ગામ	્ળાવફોમાંથી	પ્વ્	હેકટર	સરેરાશ	૨	ટન	જટેલું	મતસ્	ઉતપાદન	મળે	છ	ેજ	ેરાષ્ ટ્ી્	ઉતપાદન	
કર્ાં	ઓછુ	ંછ.ે	આ	મતસ્	ઉતપાદન	વધારવા	માટ	ેમતસ્	ખે્ડૂ્ ફોન	ેઆધુનીક	મતસ્	ઉછરે	્કનીકફોથી	માકહવ્ગાર	થવું	
જરૂરી	છ	ે્ફો	જ	્ેઓ	પરંપરાગ્	પધધવ્માથી	વૈજ્ાવનક	ઢબે	મતસ્	ઉછરે	કર્ાં	થશે.	આ	ઉપરાં્	૨૦૨૨	સુધીમાં	ખ્ેડૂ્ ફોની	
આવક	બમણી	કરવાના	ઉદ્શે્ન	ેસાથ્મક	કરવા	મતસ્	ખે્ડૂ્ ફોએ	વવવવધ	જા્ની	ચફોક્સ	સથાન	આધારી્	મતસ્ઉછરેની	નવી	
્કનીકફોનફો	સવીકાર	કરી	સાથે	સાથે	દેશના	મતસ્	ઉતપાદનમાં	વધારફો	કરવા	સાથ	આપવફો	જોઈએ.	

	 રાજ્માં	મફોટભેાગ	ેપરંપરાગ્	પ્ણાલી	મુજબ	ભાર્ી્	મુખ્	કાપ્મ	અન	ેઓછાવત્ા	પ્માણમાં	પરદેશી	કાપ્મનફો	
ઉછરે	થા્	છ.ે	આની	સાથે	સાથે	માઇનફોર	કાપ્મ,	કેટ	્ીશ	અને	ઝીંગાનફો	ઉછરે	ઉપરાં્	મતસ્	ખ્ેડૂ્ 	દ્ારા	જા્ે	જ	હેચરી	દ્ારા	
મતસ્બીજ	ઉતપન્ન	કરવાથી	ઉતપાદન	્ેમજ	આવકમાં	પણ	વધારફો	થશે.	

	 નવા	થ્ેલા	સંશફોધનફોને	મતસ્	ખે્ડૂ્ ફો	સુધી	પહફોચા્ડવાના	આશ્થી	સટટ્નેધનીંગ	ઓ્	્ડમેફોનસટટ્શેન	કમ	ટટ્નેીંગ	સેનટર	
્ફોર	ઇનલેન્ડ	્ીશ	કલચર	્ફોજના	અં્ગ્મ્	“મીઠા	પાણીમા	ંમતસ્	ઉછરે”	નામનું	પુસ્ક	પ્કાવશ્	કરવામા	ંઆવેલ	છ.ે	જ	ેમાટ	ે
કૃવિ	વવજ્ાન	કેનદ્ર,	આણંદ	કૃવિ	્ુવનવવસ્મટી,	દેવા્જના	શ્ી	જવૈમન	એચ.	ભટ્ટ,	વૈજ્ાવનક	(્ીશરીઝ),	અન્	સંપાદકફો	અને	સવવે	
લેખકાેને	હાકદ્મક	અવભનંદન	પાઠવુ	ંછુ.ં	

	 સદર	પુસ્કમાં	આપેલ	્ાંવત્રક્ાઓની	અનેકવવધ	માકહ્ી	ગુજરા્નાં	મતસ્	ખ્ેડૂ્ ફો,	વવદ્ાથથીઓ,	સાહસીકફો	્ેમજ	
મતસ્	ઉછરે	માટ	ેરસ	ધરાવ્ા	સવવેને	ખુબજ	ઉપ્ફોગી	નીવ્ડશે	અને	 ્ે	થકી	આપણા	ંરાજ્મા	ંભૂરી	કાંવ્ના	ભાગ	રૂપે	
આં્રદેશી્	મતસ્	ઉતપાદનમાં	વધારફો	મેળવી	શકશે	્ેવી	આશા	છ.ે	

્ા.	૨૬-૦૩-૨૦૧૯		 	 	 	 	 	 	 	 (એન.સી.પટેલ)  
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સંપાદકની કલમે..........

  ¼khŒ suðk ðÄkhu s™‚tÏÞk ÄhkðŒk Ëuþ{kt nk÷™k ‚{Þ{kt f]r»k ûkuºkÚke ¾kuhkf™e {kt„ …qhe fhðk {kxu 
¾kuhkf™wt Wí…kË™ ðÄkhðwt sYhe Au. …ht…hk„Œ ¾uŒe îkhk yk ðÄŒk ¾kuhkf™e {kt„ ÞkuøÞ «{ký yÚkðk „wýð¥kk{kt 
…qhe …kze þfkÞ ™ne ykÚke f]r»k ûkuºk{kt ÞkuøÞ ði¿kkr™f Œfr™f y™u …æÄrŒ‚h™k «Þk‚ku y™w‚he™u Wí…kË™ ðÄkhe 
þfkÞ Au.

 „wshkŒ{kt {eXk …kýe™k {íMÞWAuh™wt ûkuºk {kA÷e™e Wí…kËfŒk ðÄkhðk, {íMÞ ¾uzqŒku™k ‚k{krsf y™u 
ykrÚkof rðfk‚™e ‚kÚku ‚kÚku «kuxe™‚¼h ¾kuhkf™e {kt„ …qhe fhðk {kxu yrŒþÞ ‚t¼rðŒ Œfku …qhe …kzu Au. hksÞ{kt 
{kA÷e Wí…kË™ {kxu {eXk…kýe™k ½ýk ƒÄk ‚t¼rðŒ ²kkuŒku Au. Œu{kt …ý ¾k‚ fhe™u {æÞ y™u Ërûký „wshkŒ™kt 
SÕ÷kyku{kt ™Ëe, fu™k÷, s¤kþÞ, „k{ Œ¤kðku ð„uhu suðk {eXk …kýe™k rðþk¤ MºkkuŒku ykðu÷k Au. 

 hkßÞ™k fw÷ {kA÷e Wí…kË™{kt „k{ Œ¤kðku{ktÚke ÚkŒk fk…o {kA÷e™k Wí…kË™™ku Vk¤ku ™kutÄ…kºk Au.  
…htŒw yk ƒÄk s¤ MºkkuŒku™ku ði¿kkr™f Zƒu {íMÞkuãku„ {kxu …qhŒku W…Þku„ ™ ÚkŒku nkuðkÚke fw÷ yktŒhËuþeÞ {íMÞ 
Wí…kË™ y™u «rŒ yuf{ ‚huhkþ Wí…kËfŒk{kt yk…ýwt hkßÞ Ëuþ™kt ƒeò hkßÞku fhŒkt …kA¤ Au. 

 yk{ nk÷™wt y™u ‚t¼rðŒ {kA÷e Wí…kË™ ðÄkhðk {kxu {íMÞ ¾uzqŒkuyu …ht…hk„Œ …æÄrŒ{kÚke ƒnkh 
ykðe ykÄw™ef {íMÞ WAuh™e ŒktrºkfŒkyku y…™kððe sYhe Au suÚke Œuyku ði¿kkr™f Zƒu {íMÞ WAuh™e rðrðÄ 
òŒ™e [ku¬‚ MÚkk™ ykÄkheŒ …æÄrŒyku™ku W…Þku„ fhe ykrÚkof heŒu ‚æÄh ƒ™e þfu y™u hkßÞ™k fw÷ {íMÞ Wí…
kË™{kt ðÄkhku fhe …kuŒk™wt Þku„Ëk™ yk…e þfu. 

 W…hkuõŒ nuŒwyku™u æÞk™u ÷E ‘{eXk…kýe{kt {íMÞ WAuh’ ™k{™wt …wMŒf «fkrþŒ fhðk{kt ykðu÷ Au. su{kt 
{íMÞrƒÞkhý™k Wí…kË™ y™u Œu™e WAuh …æÄrŒyku, r{© {íMÞ WAuh, ht„ƒuht„e {kA÷e™ku WAuh, ¾kuhkf™wt 
ÔÞðMÚkk…™, ‚tf÷eŒ {íMÞ WAuh, {eXk…kýe™e {kA÷eyku™wt {qÕÞðÄo™, hkßÞ ‚hfkh™e {íMÞWAuh {kxu™e rðrðÄ 
Þkus™kyku ð„uhu suðk rð»kÞku™u ykðhe ÷uðkÞk Au. 

 ‚Ëh …wMŒf™kt «fkþ™ {kxu ykýtË f]r»k Þwr™ðr‚oxe™k {k™. fw÷…rŒ©e zku. yu™.‚e. …xu÷ ŒÚkk rðMŒhý 
rþûký r™Þk{f©e zku. yÁý …xu÷™ku ¾k‚ yk¼kh {kLkeyu Aeyu. yk …qMŒf{kt ÷u¾ku îkhk Þku„Ëk™ yk…ðk ƒË÷ 
f]r»k Þwr™ðr‚oxeyku y™u „wshkŒ {íMÞkuãku„ rð¼k„™k ‚ðuo ÷u¾fku/ði¿kkr™fku™ku nkrËof yk¼kh {k™eyu Aeyu. 

 yk …wMŒf{kt yk…u÷ Œktrºkf {krnŒe ¾uzqŒr{ºkku, rðãkÚkeoyku, rðMŒhý fkÞofhku, ‚hfkhe Œu{s MðiråAf 
‚tMÚkkyku ð„uhu™u W…Þku„e ™eðzþu Œu{s sYhe {k„oËþo™ …qY …kzþu Œuðe y…uûkk Au. 
 
                                                           - ©e su. yu[. ¼è 
                                                                          zku. yu. fu. [kiÄhe 
                                                                          zku. ‚e. fu. r{©k 
           zkì. S. S. Ãkxu÷ 
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LkkUÄ : yk ÃkwMíkf{kt Ëþkoðu÷ yr¼«kÞku ykýtË f]r»k ÞwrLkðŠMkxeLkk LkÚke.  f]r»k rð¿kkLk fuLÿ, Ëuðkíks îkhk «fkrþík yk 
ÃkwMíkf{kt ykÃku÷ ÷u¾ku ykýtË f]r»k ÞwrLkðŠMkxeLke {kr÷feLkk Au. yktrþf yÚkðk ÃkqhuÃkqhku WÃkÞkuøk ÷u¾Lku ytíku  “ykýtË  
f]r»k ÞwrLkðŠMkxe îkhk «fkrþík  ‘{eXkÃkkýe{kt {íMÞ WAuh’ ÃkwMíkfLkk MkkisLÞÚke ” yu{ WÕ÷u¾ MkkÚku fhe þfkþu. 

yLkw¢{rýfk 
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økwshkík{kt {eXk Ãkkýe{kt {íMÞ WíÃkkËLkLke nk÷Lke ÃkrhMÚkrík yLku yðfkþ

 zkì. Mke. fu. r{©k  ©e su. yu[. ¼è  zkì. yu. fu. [kiÄhe 
ûkurºkÞ yLkwMktÄkLk fuLÿ, ¼k.f].yLkw.Ãk.-MkeVk, ykýtË, økwshkík -388001

fu.ðe.fu., yk.f].Þw., Ëuðkíks, ykýtË - 387h40 VkuLk : (0h697) h340h7

પ્રસ્ાવનાઃ 

	 ગુજરા્	રાજ્માં	ગામ	્ળાવ	અને	ટાંકીઓ	
્ેમજ	સરફોવરમાં	પાછલા	ચાર	દસકફોથી	મીઠાપાણીમા	ં
મતસ્ઉછરે	 કરવામા	ં આવે	 છ.ે વિ્મ	 ૨૦૧૭-૧૮મા	ં
૧૧૮૪૭૦	 ટન	આં્રદેશી્	 મતસ્	 ઉતપાદન	 થ્ેલ.	
જમેાંથી	 મફોટા	 ભાગનુ	ં મીઠાપાણીનું	 મતસ્	 ઉતપાદન	
ગ્ામ્	 વવસ્ારફોમા	ંઆવેલ	ગામ્ળાવફોને	આભારી	છ.ે	
રાજ્માં	 ખાસ	 કરીને	 મધ્	 અન	ે દવક્ણ	 ગુજરા્ના	

દરેક	 ગામમાં	 મફોટભેાગે	એક	ગામ	 ્ળાવ	આવેલું	 છ	ે
જનેફો	ઉપ્ફોગ	મતસ્	ઉતપાદન,	ખે્ ી,	સથાવનક	વપરાશ,	
પૂરથી	 વન્ંત્રણ,	જાનવરફોને	 નહાવા	અને	અન્	ઉદેશ્	
માટ	ેકરવામાં	આવે	છ.ે	હાલમાં	કુલ	ગામ	્ળાવફોમાંથી	
માત્ર	૫૦	-	૬૦%	્ળાવફોમાં	મતસ્	ઉછરે	થઈ	રહ્ફો	
છ.ે	આથી	વધારાના	મતસ્	ઉતપાદન	માટ	ે્ફોગ્	મતસ્	
ઉછરે	 ્કનીકફો	 દ્ારા	આવા	 ગામ	 ્ળાવફોના	 ઉપ્ફોગ	
માટ	ેબહફોળી	્કફો	રહેલી	છ.ે		

ગુજરા્માં આં્રદેશીય મતસયઉછરે માટે પાણીના સ્ત્રો્્રો

ક્રમ નં સ્ત્રો્્રો સંખયા વવસ્ાર
૧ નાના	વસચાઈ	્ળાવ	(૫૦૦	હેકટર	સુધી) ૧૫૪૭ ૦.૯૩	લાખ	હેકટર
૨ મધ્મ	વસચાઈ	્ળાવ	(૫૦૧	થી	૧૦૦૦	હેકટર	સુધી) ૩૮ ૦.૨૬	લાખ	હેકટર
૩ મફોટા	વસચાઈ	્ળાવ	(૧૦૦૦	હેકટરથી	વધુ) ૫૦ ૨.૨૯	લાખ	હેકટર
૪ નદી	અને	કેનાલ	 - ૩૮૬૫.૦૦	કકમી	
૫ ગામ	્ળાવફો	 ૬૮૬૦ ૦.૨૨	લાખ	હેકટર

૧. કાપ્પ મતસયબીજનું ઉતપાદન અને વવ્રણ

	 સારી	 ગુણવત્ાના	 મતસ્	 વબ્ારણની	 પૂર્ી	
માત્રા	ગુજરા્માં	મતસ્	ઉછરેનફો	્ેલાવફો	અન	ેવવકાસ	
કરવા	માટ	ેખુબ	જ	જરૂરી	છ.ે	કાપ્મ	બીજના	ઉતપાદનમાં	
ઈં્ડા	થી	સપફોન,	સપફોન	થી	ફ્ા્,	ફ્ા્	થી	્ીંગરલીંગ	અને	
્ીંગરલીંગ	થી	્ રલીંગના	ઉતપાદનનફો	સમાવેશ	થા્	છ.ે	

	 ગુજરા્મા	ં સૌ	 પ્થમ	 વખ્	 ૧૯૭૫-
૭૬માં	 ચાઇનીઝ	 સક્ુ્મલર	 હેચરી	 આણંદ	 જીલ્ાના	
લીંગ્ડા	 કેનદ્ર	ખા્ે	્થા	 ત્ાર	બાદ	પીપફોદરા,	ઉકાઈ,	
ભાદરણી્ા,	થાલા,	કફોસમ્ડા,	ઉમરવા્ડા	અને	પાલણમા	ં
સથાપવામા	ં આવી.	 હાલમાં	 ગુજરા્માં	 આશરે	 ૧૫	

જટેલી	 કાપ્મ	 હેચરી	જાહેર	્થા	ખાનગી	ક્ેત્રે	 કા્્મર્	
છ	ેજમેાં	મુખ્તવે	ભાર્ી્	મેજર	કાપ્મના	બીજ	્ેમજ	
ઓછાવ્ાં	પ્માણમાં	ગ્ાસકાપ્મના	બીજનું	ઉતપાદન	થઇ	
રહ્ું	છ.ે	આ	ઉપરાં્	ગુજરા્માં	અત્ારે	૧૬૫	હેકટર	
વવસ્ારમાં	૨૫	મતસ્બીજ	કેનદ્રફો	કાપ્મબીજના	ઉતપાદન	
માટ	ે કા ્્મર્	છ.ે	જમેાં	 વિ્મ	૨૦૧૭-૧૮માં	૧૮૫૨.૩	
લાખ	 ફ્ા્નું	 ઉતપાદન	 કરવામાં	 આવેલ.	 અમુક	
મતસ્બીજ	 કેનદ્રફોમાં	 ભાર્ી્	 મેજર	 કાપ્મના	 બીજનું	
જ	 ઉતપાદન	 કરવામાં	આવે	 છ	ે પરં્ુ	 ્ેમાં	 સજાવ્્	
પ્જનન,	આં્રજાવ્્	સંકરણ	અને	હલકી	આનુવંશીક	
ગુણવત્ાવાળા	જોવા	મળે	છ.ે	
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	 થફો્ડા	ંઉદ્મી	ખે્ડૂ્ ફોના	મતસ્બીજનુ	ંઉતપાદન	
્ેમજ	વેચાણ	અમુક	સીમી્	વવસ્ારના	ખે્ડૂ્ ફો	પુર્ું	જ	
મ્ા્મદી્	હફોવાથી	્થા	મતસ્બીજનફો	જથથફો	અવન્વમ્	
રહેવાથી	બીજા	વવસ્ારફો	મુખ્તવે	ગ્ામ્	વવસ્ારફો	સુધી	
પહોંચી	 શક્ાં	 નથી.	 અત્ારે,	 મફોટા	 ભાગના	 ખે્ડૂ્ ફો	
મેજર	 કાપ્મનું	 વબ્ારણ	 પવચિમ	 બંગાળથી	 મંગાવ	ે છ.ે	
જો	ગ્ામીણ	ખે્ડૂ્ 	્ેના	્ળાવમા	ંસારી	ગુણવત્ાવાળા	
કાપ્મબીજનું	 ઉતપાદન	 કરી	 ્ેને	 સથાનીક	 રી્ે	 ઉછરે	
કરી	 બીજા	 ખે્ડૂ્ ફો	 સુધી	 પહોંચા્ડ	ે અને	 આસપાસના	
બીજા	ખે્ડૂ્ ફોને	મતસ્	ઉછરે	કરવા	માટ	ેઉત્ેજન	અને	
પ્ફોતસાહન	આપે	્ફો	આ	સમસ્ા	હલ	થઇ	શકે	છ.ે	

	 ચફોમાસાની	ઋ્ુ	પહેલાં	ખે્ડૂ્ ફોમાં	મતસ્બીજની	

માંગ	 વધુ	 હફો્	 છ.ે	 ગુજરા્મા	ં કાપ્મ	 મતસ્બીજ	

સમ્	 કર્ા	 પહેલાં	 મેળવવા	 માટ	ે CIFABROODTM 

(સી્ાબ્ુ્ડ)ના	વપરાશનફો	અવકાશ	રહેલફો	છ.ે	બીજી	્ ર્	

પ્જનન	ઋ્ુ	દરમ્ાન	એક	વખ્	લેવા્ી	ચીલાચાલુ	

પ્જનન	પધધવ્	કર્ાં	બહુવવધ	પ્જનન	લીધે	ત્રણ	ગણં	

વધારે	મળ્ું	સપફોનનું	ઉતપાદન	્ા્દાકારક	છ.ે	વધુમાં	

એ્.આર.પી.	 પફોટવેબલ	 કાપ્મ	 હેચરી	 થકી	ખે્ડૂ્ ફો	 દ્ારા	

્ેમના	્ળાવ	પર	આસાનીથી	કાપ્મબીજનું	ઉતપાદન	લઈ	

શકા્	છ.ે

૨. કાપ્પ બહુજા્ી ઉછરે ્કનીક  

	 સામાન્	રી્ે	ગામ	્ળાવમાં	ભાર્ી્	પ્મુખ	
કાપ્મ	સાથ	ેચાઇનીઝ	કાપ્મ	માછલીનફો	ઉછરે	કરવામા	ંઆવ	ે
છ	ેપરં્ુ	્ ેમાં	કટલા,	રફોહૂ	અને	વમગ્લનું	વધારે	ઉતપાદન	
થા્	છ.ે	ખફોદેલા	્ળાવમાં	વવસ્ૃ્થી	લઇ	ન	ેઅધ્મ	સઘન	
પધધવ્	દ્ારા	મતસ્	ઉછરે	કરવામાં	આવ	ેછ.ે	 વવસ્ૃ્	
પધધવ્મા	ંમાછલીનુ	ંવબ્ારણ	છફો્ડી	્ ેન	ે્ ળાવમા	ંરહેલ	
કુદર્ી	 ખફોરાક	 દ્ારા	 ઉછરે	 કરવામા	ંઆવ	ે છ.ે	 અધ્મ	
સઘન	પધધવ્મા	ંમાછલીને	કુદર્ી	ખફોરાક	સાથે	પૂરક	
ખફોરાક	આપી	ઉછરે	કરવામા	ંઆવે	છ.ે	રાજ્ફોના	ઘણા	
વજલ્ાઓમાં	 ્ફોગ્	 વ્વસથાપન	 પધધવ્નફો	 ઉપ્ફોગ	
કરી	૧	 -	૮	 ટન/હે./વિ્મ	 ઉતપાદન	કરવામા	ંઆવ	ેછ.ે	

ઉપરાં્	 નાના	ખે્ડૂ્ ફોની	 મતસ્	ઉતપાદન	ક્મ્ા	૦.૫	
ટન/હે./વિ્મ	 કે	 ્ેથી	ઓછી	છ.ે	 નાના	 ખે્ડૂ્ ની	ઓછી	
ઉતપાદક્ાના	કારણફો	જવેા	 કે	નાના	કદની	માછલીનફો	
સંગ્હ,	્ળાવની	અધૂરી	 કે	અ્ફોગ્	 ્ૈ્ારી,	અ્ફોગ્	
ખા્ર	અને	ખફોરાકનું	વ્વસથાપન	વગેરે	છ.ે	

૩. ્ળાવની ્ૈયારી અને પલવક્રોની ઉતપાદક્ા 

	 ગામ્ળાવમાં	 કુદર્ી	 ખફોરાકની	 ઉપલબધ્ા	
્ળાવની	ઉતપાદક્ાની	પકરવસથવ્	ઉપર	આધાર	રાખે	
છ.ે	 ્ળાવની	 ઉતપાદક્ા	 ગામ	 ્ળાવમાં	 વધારવા	
માટ	ે ચૂનફો,	 છાણ,	 પફોલટટ્ી	 ખા્રનફો	 ઉપ્ફોગ	 કરવામાં	
આવે	છ.ે	અમુક	ખે્ડૂ્ ફો	 કુદર્ી	ખફોરાકની	ઉતપાદક્ા	
જાળવી	 રાખવા	 માટ	ે વન્વમ્	 પણે	 ્ળાવમાં	 સેવનદ્ર્	
અને	રાસા્વણક	ખા્રનફો	ઉપ્ફોગ	કરે	છ.ે	માછલીના	
વબ્ારણના	 સંગ્હપૂવ્મ	 ્ળાવની	 ્ૈ્ારી	 કરવા	 માટ	ે
્ળાવમાં	 શરૂઆ્માં	 ખા્રની	 ્ફોગ્	 માત્રા	 નાંખવી	
જરૂરી	છ.ે	 ્ળાવમાં	 કુદર્ી	ખફોરાક	 પૂર્ા	 પ્માણમાં	
હફોવાથી	 પૂરક	 ખફોરાકની	 જરૂરી્ા્	 ઓછી	 રહે્ા	
ખ્ેડૂ્ ને	વધારે	ન્ફો	મળી	રહે	છ.ે	

૪. પ્રજાવ્ઓન્રો વમશ્ી્ સંગ્રહ

	 સામાન્	 રી્ે	 માછલીનફો	 ્ળાવમાં	 સંગ્હ	
બજારની	માંગ	ઉપર	આધાર	રાખે	છ.ે	રાજ્ના	ઘણા	
બધા	ભાગમાં	રફોહુ	માછલીની	માંગ	બજારમાં	વધારે	છ.ે	
અમુક	 સમૂદા્	 કટલા	 પ્જાવ્ની	 વધારે	 વૃવધધ	 થવાને	
કારણે	્ેને	પસંદ	કરે	છ	ેસાથે	્ળાવના	્ળી્ામાં	રહેલ	
ખફોરાકન	ેખાવાવાળી	વરિગલ	માછલીનફો	પણ	સંગ્હ	કરે	
છ.ે	ભાર્ી્	પ્મુખ	કાપ્મ	 વસવા્	બીગહે્ડ,	ગ્ાસ	કાપ્મ	
અને	 વસલવર	 કાપ્મ	 જવેી	 ચાઇનીઝ	 કાપ્મ	 માછલીઓનફો	
સંગ્હ	 ઓછાવત્ા	 	 પ્માણમાં	 કરે	 છ.ે	 વબ્ારણની	
ઉપલબધ્ા	 અનુસાર	 કાપ્મ	 માછલીઓની	 સાથે	 મીઠા	
પાણીના	ઝીંગાનફો	પણ	સંગ્હ	કરવામાં	આવે	છ.ે	હાલમાં	
કાપ્મ	 માછલીઓ	સાથે	 પંગેસી્સ	માછલીઓનુ	 પાલન	
પણ	ધીરે	ધીરે	ચલણમાં	આવી	રહ્ુ	છ.ે	આ	ઉપરાં્	
મધ્મ	 અને	 નાની	 કાપ્મ	 જા્ીઓ	 જવેીકે	 કલબાસુ,	
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લેબીઓ	્ીમબ્ીએટસ,	લે.	ગફોની્સ,	લે.	્ડસુુમફોરી,	લે.	
બાટા,	સીરીનસ	સીરહફોસા,	સી.	રેબા,	પુનટી્સ	સરાના	
અને	પુ.	જાવાનીકસ	ના	 વબ્ારણનું	 પણ	બહુ	જા્ી્	
કાપ્મ	 ઉછરે	 ઉતપાદન	 પધધવ્માં	 સમાવેશ	 કરવાની	
બહફોળી	શક્્ાઓ	રહેલી	છ	ેઆ	મતસ્	જા્ીઓના	
વબ્ારણનફો	ગુજરા્ના	મફોસમી	્ળાવફોમાં	ઉછરે	કરી	
શકા્	છ.ે	આનુવંશીક	રી્ે	સુધારેલ	રફોહુની	નવી	જા્	
‘જ્ં્ી	 રફોહુ’	 ને	 પણ	 હાલની	 ઉછરે	 પધધવ્	 સાથે	
સાંકળવાથી	 માછલીના	 ઉતપાદન,	 ન્ામા	ં વધારાની	
સાથે	ઉતપાદન	ખચ્મમાં	ઘટા્ડફો	કરી	પકરવારમાં	આવથ્મક	
સુધારફો	લાવી	શકાશે.		

	 રાજ્ના	 ખે્ડૂ્ ફોનફો	 માછલીનફો	 સંગ્હ	 દર	
જુદફો	 જુદફો	 છ	ે પરં્ુ	 પ્ગવ્શીલ	ખે્ડૂ્ 	 ૧૦,૦૦૦/હે.	
ના	દરે	સંગ્હ	કરે	છ	ેજ્ારે	નાની	માછલીઓનફો	સંગ્હ	
કરવાવાળા	 ખે્ડૂ્ ફો	 ૨,૦૦,૦૦૦/હે.	 સુધી	 સગં્હ	 કરે	
છ.ે	 જ	ે ખ્ેડૂ્ ફો	 ્ીંગરલીંગ	 અથવા	 ્રલીંગનફો	 સંગ્હ	
કરે	 છ	ેએમના	 ્ળાવમાં	 માછલી	 ૬	 મકહનાની	અંદર	
વેચવાલા્ક	થઇ	જા્	છ.ે			

૫. માછલીના સંગ્રહનું કદ 

	 ગુજરા્મા	ં મફોટ	ે ભાગે	 ઓછી	 કદવાળી	
માછલીના	વબ્ારણનફો	સંગ્હ	કરવાથી	્ેની	નકારાતમક	
અસર	 મતસ્	 ઉતપાદન	 પર	જોવા	 મળ	ે છ.ે	 રાજ્માં	
સામાન્	રી્ે	હેચરીથી	લાવવામાં	આવેલ	સપફોનને	ફ્ા્	
અવસથા	સુધી	મફોટી	કર્ા	ર૦%	થી	ઓછુ	ંજીવં્દર	મળ	ે
છ.ે	જો	પ્ા્મપ્ત	જગ્ા	ઉપલબધ	હફો્	્ફો	અમુક	ખે્ડૂ્ 	
ફ્ા્થી	્ીંગરલીંગ	અવસથા	સુધી	માછલીઓ	ઉછરે	કરે	
છ	ેજ	ેમતસ્	ઉછરે	માટ	ે્ફોગ્	કદ	છ.ે	મતસ્	ઉછરે	માટ	ે
્ીંગરલીંગ	અથવા	્રલીંગનફો	્ફોગ્	પ્માણમા	ંસંગ્હ	
કરવાથી	જીવં્દર	વધુ	મેળવી	શકા્	છ.ે	

૬. પૂરક ખ્રોરાક:

	 રાજ્મા	ં કાપ્મ	 ઉછરેની	 ્ાંવત્રક	 માકહ્ીની	
મદદથી	 અમુક	 ખે્ડૂ્ ફોના	 મતસ્	 ઉતપાદનમાં	 વધારફો	

થ્ફો	 છ.ે	 પરં્ુ	 ઘણા	 બધા	 નાના	 ખે્ડૂ્ ફો	 દ્ારા	 હજી	
પણ	્કવનકનફો	્ફોગ્	રી્ે	ઉપ્ફોગ	ન	કરવાથી	મતસ્	
ઉછરેમાં	 ઘણી	 બધી	 સમસ્ાઓનફો	 સામનફો	 કરી	 રહ્ા	
છ.ે	હાલના	સમ્માં	ગુજરા્	રાજ્	વિ્મમાં	૧૦,૦૦૦	
ટન	 કાપ્મ	 માછલીઓનું	 ઉતપાદન	 કરે	 છ.ે	 ્ળાવમાં	
માછલી	માટ	ે્ેના	કુલ	વજનભારના	કહસાબે	્થા	ઋ્ૂ	
અનુસાર	જરૂરી	પૂરક	ખફોરાકનું	પ્માણ	રાખવું	જોઈએ.	
આમ,	 માછલીની	 જરૂરી્ા્ના	 કહસાબથી	 ખફોરાક	
્ફોગ્	સમ્ે	ન	આપવાથી	ખફોરાકનફો	ઘણફો	બધફો	બગા્ડ	
થા્	 છ.ે	 રાજ્ના	 અમુક	 ભાગમાં	 ખફોરાકના	 ઘટકફો	
જવેા	 કે	 ્ડાંગરની	 કુશકી,	મગ્ળીનફો	ખફોળ,	સફો્ાવબન	
મીલ,	રા્નફો	ખફોળ,	ઘઉંની	કુશકી,	અમૂલ	દાણ	વગેરેનફો	
ઉપ્ફોગ	પૂરક	ખફોરાક	્રીકે	કરવામાં	આવ	ેછ.ે	

૭. જાળીથી ઘેરાવ્રો કરેલ પધ્ધવ્માં મતસય ઉછરેની 
હાલની પરરવસથવ્ :

	 જાળીથી	 ઘેરાવફો	 કરેલ	 પધધવ્માં	 હાપા,	 પેન	
અને	પીંજરાનફો	સમાવેશ	થા્	છ.ે	જમેાં	ભાર્ી્	પ્મુખ	
કાપ્મ,	 વવદેશી	 કાપ્મ	 સાથે	 પાબદા,	 કફોઈ,	 શીંગી,	 ્ડફોક,	
વ્લાપી્ા	અને	પંગેશી્સ	વગેરે	માછલીઓનફો	ઉછરે	
કરી	 શકા્	 છ.ે	આજ	ે મતસ્પાલન	 માટ	ે કાપ્મ	 મતસ્	
બીજની	ખૂબ	જ	જરૂરી્ા્	છ	ેપરં્ુ	આ	જરૂરી્ા્	
રાજ્ની	કાપ્મ	હેચરી	દ્ારા	અંશ્ઃ	રી્ે	પૂણ્મ	કરી	શકા્	
છ	ેઅને	 બાકીની	જાળીથી	 ઘેરાવફો	 કરેલ	 પધધવ્ઓથી	
પૂરી	કરી	શકા્	છ.ે	હાલમાં	ગુજરા્ના	જળાશ્ફો	અને	
મફોટા	 ગામ	 ્ળાવફોમાં	 ખ્ેડૂ્ ફો	 દ્ારા	 પાંજરા	 પધધવ્થી	
પંગેશી્સ	માછલીનફો	ઉછરે	 કરવામાં	આવી	 રહ્ફો	છ.ે	
આજ	રી્ે	 ICAR-CIFRI	 ના	 વ્ડફોદરા	સંશફોધન	 કેનદ્ર	
દ્ારા	પેન	પધધવ્	થકી	ભાર્ી્	પ્મુખ	કાપ્મના	ઉછરે	
પર	વનદશ્મન	કા્્મકમફો	્ફોજવામાં	આવી	રહ્ા	છ.ે	

૮. મીઠાપાણીની રંગીન માછલીઓન્રો વયાપાર:

	 હાલમાં	 ગુજરા્માં	 રંગીન	 માછલીઓની	
વનકાસની	વસથવ્	ના	આંક્ડા	ઉપલબધ	નથી.	ગુજરા્માં	
રંગીન	 માછલીઓના	 વ્ાપારમાં	 અમદાવાદ,	 વ્ડફોદરા,	
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સુર્,	 રાજકફોટ	 ્ેમજ	 અન્	 જીલ્ાઓ	 મુખ્	 છ.ે	
વ્ાપાર	માટ	ેરંગીન	માછલીઓની	વવવવધ	જાવ્ઓ	જવેી	
કે	ગફોલ્ડ્ીશ,	 પફોઈસીલી્ડસ,	 વચકવલ્ડસ,	બેલફોનટી્ડસ,	
કેરેસી્ડસ,	 સીલૂ્લી્ડસ	 વગેરે	 મુખ્	 છ.ે	 ગુજરા્નું	
રંગબેરંગી	 માછલીનું	 સથાનીક	 બજાર	 મુખ્તવે	 ગફોલ્ડ	
્ીશ,	 પલેટી,	 ગપપી,	 મફોલી,	 ઓસકાર,	 ્ડીસકસ	 વગેરે	
બહારની	 માછલીઓ	 પર	આધાર	 રાખ	ે છ.ે	 રાજ્માં	
વ્ાપાર	 માટ	ે રંગીન	 માછલીઓ	 કફોલકા્ા,	 ચેન્નઈ,	
મુંબઈ	 વગેરે	 મુખ્	 શહેરફોમાંથી	 લાવવામાં	 આવ	ે છ	ે
અને	 રંગીન	માછલીના	મુખ્	 વ્વસા્ીઓમા	ંમુખ્તવે	
વ્ાપારી,	સંવધ્મકફો,	ઉછરે	કરનાર	અને	મતસ્	ખે્ડૂ્ ફો	છ.ે

૯. ગામ ્ળાવ્રો માટે સભંવવ્ મતસયઉછરે ્કનીક્રો :

	 ્ળાવના	સવભાવ	પર	આધાર	રાખીન	ે્ેમના	
પાણીની	પ્ાપ્્ા,	પાણીનફો	સ્તફો્,	જમીન	અને	પાણીની	
ગુણવત્ા	 વગેરે	 સબંધમા	ં ્ળાવની	 વધારે	 ્ળદ્રપુ	
વસથવ્	માટ	ે્ફોગ્	મતસ્	ઉછરે	્કનીકફોનુ	ંવ્વસથાપન	
અગત્નું	છ.ે	જ	ેઆવથ્મક,	સધધર	અને	સરળ્ાથી	ખે્ડૂ્ ફો	

દ્ારા	અપનાવા	્ફોગ્	હફો્	જથેી	વધુ	ઉપજ	અને	ન્ા	
દ્ારા	મહત્મ	લાભફો	મેળવી	શકા્.	વધારે	્ીવ્ર્ાવાળા	
વવવવધ	સ્રે	વવવવધ	પ્કારના	સાધનફોનફો	ઉપ્ફોગ	કરીને	
ઉંચી	મૂલ્વાળી	માછલી	અને	મતસ્	ઉછરે	પ્ણાલીમાં	
વવસ્ૃ્	/	અધ્મ-સઘન	/	સઘન	ઉછરે	્ કનીકફોનફો	સમાવેશ	
થા્	છ	ેઅથવા	નીચા	મૂલ્વાળી	માછલીનફો	ઉછરે	કરવા	
માટ	ે વવવવધ	મતસ્	ઉછરે	્કનીક	પ્ણાલીઓ	(કફોષ્ક:	
૧)	 ઉપલબધ	 છ.ે	 વવસ્ૃ્	 મતસ્	 ઉછરે	 પ્ણાલીમાં	
ઓછી	 ક્મ્ામાં	 મતસ્બીજનફો	 સંગ્હ	 કરવામાં	આવે	
છ	ેઅને	્ળાવમાં	રહેલ	કુદર્ી	ખફોરાક	દ્ારા	ઈચછી્	
કદ	સુધી	ઉછરે	કરવામાં	આવે	છ.ે	અધ્મ-સઘન	મતસ્	
ઉછરે	પ્ણાલીમાં,	બીજનફો	મધ્મ	ક્મ્ામાં	સંગ્હ	કરી	
ખા્રના	 ઉપ્ફોગ	 દ્ારા	 કુદર્ી	ખફોરાક	 વધારી	અને	
પૂરક	 ખફોરાક	આપી	 ગામ	 ્ળાવમાં	 મતસ્	 ઉતપાદન	
વધારવામાં	આવે	 છ.ે	 જ્ારે	 સઘન	 પ્ણાલીમાં	 વધારે	
બીજનફો	સંગ્હ,	વ્ાપારીક	રી્ે	ઉપલબધ	ખફોરાક	અને	
એરેટરનફો	ઉપ્ફોગ	કરીન	ેઉપજ	અને	ન્ફો	વધારવામાં	
આવે	છ.ે		

ક્રોષ્ટક: ૧ ગ્રામય્ળાવ માટે મતસય ઉછરે ્કનીક્રો

મતસ્ઉછરે	્કનીક ઉછરે	માટ	ેમાછલીની	જાવ્ ગામ	્ળાવનફો	પ્કાર

કાપ્મ	બીજનફો	ઉછરે કટલા,	રફોહૂ,	વરિગલ,	વસલવર	કાપ્મ,	
ગ્ાસ	કાપ્મ,	કફોમન	કાપ્મ,	બીગહે્ડ	કાપ્મ

મફોસમી	્ળાવફો,	નાના	છીછરા	્ળાવફો,	્ડટ્નેેબલ	
્ળાવફો,	વરસાદ	આધારી્	/	કેનાલ	આધારી્	
્ળાવફો

માઈનફોર	કાપ્મ	ઉછરે	 લેબીઓ	બાટા,	લેબીઓ	્ીમબ્ીએટસ,	
લેબીઓ	ગફોનીઓનફોટસ,	પુનટીઅસ	
જાવાનીકસ	

મફોસમી	/	બારમાસી	્ળાવફો,	નાના	છીછરા	/	
મફોટા	ઉં્ડા	્ળાવફો,		્ડટ્નેેબલ	/	નફોન	્ડટ્નેેબલ	
્ળાવફો,	વરસાદ	આધારી્	/	કેનાલ	આધારી્	
્ળાવફો

કાપ્મ	પફોલીકલચર કટલા,	રફોહૂ,	રિીગલ,	સીલવર	કાપ્મ,	
ગ્ાસ	કાપ્મ,	કફોમન	કાપ્મ,	બીગહે્ડ	કાપ્મ

બારમાસી	્ળાવફો,	મફોટા	ઉં્ડા	્ળાવફો,	્ડટ્નેેબલ	
/	નફોન	્ડટ્નેેબલ	્ળાવફો,	વરસાદ	આધારી્	/	
કેનાલ	આધારી્	્ળાવફો

કાપ્મ	/	ઝીંગા	
પફોલીકલચર

કાપ્મ	માછલીની	જુદી	જુદી	જા્ફો	અને	
મીઠા	પાણીના	ઝીંગા	

મફોસમી	/	બારમાસી	્ળાવફો,	નાના	છીછરા	
/	મફોટા	ઉં્ડા	્ળાવફો,	્ડટ્નેેબલ	/	નફોન	્ડટ્નેેબલ	
્ળાવફો,	વરસાદ	આધારી્	/	કેનાલ	આધારી્	
્ળાવફો
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ઝીંગાનફો	ઉછરે માત્ર	પાણીના	ઝીંગા	(સકેંમપી) મફોસમી	/	બારમાસી	્ળાવફો,	નાના	છીછરા	
/	મફોટા	ઉં્ડા	્ળાવફો,	્ડટ્નેેબલ	/	નફોન	્ડટ્નેેબલ	
્ળાવફો,	વરસાદ	આધારી્	/	કેનાલ	આધારી્	
્ળાવફો

માગૂર	ઉછરે	 માત્ર	માગૂર મફોસમી	્ળાવફો,	નાના	છીછરા	્ળાવફો,	્ડટ્નેેબલ	
્ળાવફો,	વરસાદ	આધારી્	/	કેનાલ	આધારી્	
્ળાવફો

સંકવલ્	મતસ્	ઉછરે કાપ્મ	માછલીની	જુદી	જુદી	જા્ફો	અને	
મીઠા	પાણીના	ઝીંગા,	ગા્,	બ્ક,	
મરઘા	ંઅને	બાગા્્ી	પાકફો

મફોસમી	/	બારમાસી	્ળાવફો,	નાના	છીછરા	
/	મફોટા	ઉં્ડા	્ળાવફો,	્ડટ્નેેબલ	/	નફોન	્ડટ્નેેબલ	
્ળાવફો,	વરસાદ	આધારી્	/	કેનાલ	આધારી્	
્ળાવફો

કેજ	કલચર	અથવા	
પેન	કલચર

પંગસ,	્ીલપી્ા	અને	કાપ્મ	માછલીની	
જુદી	જુદી	જા્ફો	

મફોસમી	/	બારમાસી	્ળાવફો,	મફોટા	ઉં્ડા	્ળાવફો,	
્ડટ્નેેબલ	/	નફોન	્ડટ્નેેબલ	્ળાવફો,	વરસાદ	
આધારી્	/	કેનાલ	આધારી્	્ળાવફો

ઉપસંહાર : 

 સામાન્	 રી્ે	 ગુજરા્ના	 ગ્ામ્	 વવસ્ારફોમા	ં
આવેલ	મીઠાપાણીના	્ળાવફો	મતસ્	ઉછરેના	ઉતપાદન	
માટ	ે્ફોગદાન	આપ્ા	મુખ્	સ્તફો્નું	 પ્વ્વનવધતવ	કરે	
છ.ે	 ગામ	 ્ળાવફોની	 સંભવવ્્ાઓ	 જવેી	 કે	 આવક	
વધારનાર,	 વધારાના	 રફોજગાર,	 વવદેશી	 હંૂ્ડી્ામણની	
આવક	અને	ખફોરાક	્ેમજ	પફોિણ	સુરક્ાને	ધ્ાન	ેલે્ા	

્ફોગ્	મતસ્	ઉછરે	્ કનીકફો	દ્ારા	મા્કસરની	ઉતપાદન	
વસથવ્	માટ	ેઆવા	જળસથાનફોનું	વ્વસથાપન	કરવુ	ંખૂબ	
જરૂરી	 છ.ે	આ	 માટ	ે મહત્મ	 સથા્ી	 ઉપજ	 મેળવવા	
માટ	ેઆવા	જળસથાનફોમાં	વવવવધ	જા્ની	ચફોક્સ	સથાન	
આધારી્	 મતસ્ઉછરે	 ્કનીકફોનફો	 ઉપ્ફોગ	 કરવફો	
જોઈએ.
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ÔÞðMkkÞef heíku {níðÃkqýo {eXkÃkkýeLke {kA÷eyku
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f]r»k rð¿kkLk fuLÿ, ykýtË f]r»k ÞwrLkðŠMkxe, Ëuðkíks, ykýtË -387h40 
ûkurºkÞ yLkwMktÄkLk fuLÿ, ¼k.f].yLkw.Ãk.-MkeVk, ykýtË, økwshkík - 387001 

VkuLk : (0h69h) h63699

પ્રસ્ાવનાઃ

	 ભાર્ી્	 મીશ્	 મત્ઉછરેમાં	 મુખ્તવે	
ભાર્ી્	કુળની	કાપ્મ	માછલીઓ	જવેી	કે	કટલા,	રફોહુ,	
રિીગલ	અન	ે વવદેશી	કાપ્મ	જવેીકે	કફોમન	કાપ્મ,	સીલવર	
કાપ્મ	અને	ગ્ાસ	કાપ્મના	ઉછરેનફો	સમાવેશ	થા્	છ	ેઆ	
માછલીઓનું	 પ્જનન	 કરાવી	 ગુણવત્ાસભર	 બીજનુ	ં
ઉતપાદન	 કરવા	 ્ેમનુ	ં જીવ	 વવજ્ાન	 ્થા	 જીવન	 ચક	
વવશે	જાણવું	અત્ં્	જરૂરી	છ.ે	કાપ્મ	સરખું	જા્ી્	વ્્મન	
ધરાવે	 છ	ે અને	 પ્જનન	 વખ્ે	 એક	 માદા	 સાથે	 ર-૩	
નરની	જરૂરી્ા્	રહે	છ	ે ્ેઓ	સામાન્	રી્ે	 કુદર્ી	
વા્ાવરણમાં	ચફોમાસા	દરમ્ાન	પ્જનન	કરે	છ.ે	

અહીં	 આપણે	 ભાર્મા	ં વ્વસા્ીક	 રી્ે	
મહતવપૂણ્મ	 અને	 ઉછરેા્ી	 મીઠાપાણીની	 માછલીઓની	
ઓળખાણ,	 ્ેમના	 ખફોરાક,	 જા્ી્	 અને	 પ્જનન	
વ્વહાર	્થા	બીજા	લક્ણફો	જોઈશું.	

૧. કટલા 

	 ભાર્ી્	પ્મુખ	કાપ્મમાં	કટલા	માછલી	સૌથી	
ઝ્ડપી	 વવકાસ	પામ્ી	માછલી	છ.ે	આ	માછલી	ઉત્ર	
ભાર્ના	બધા	જ	જલી્	સ્તફો્ફો	જવેા	કે	નદી,	જળાશ્,	
સરફોવર,	ઝરણા	અને	્ળાવમાં	કુદર્ી	રી્ે	મળી	આવે	
છ.ે	હાલના	સમ્મા	ંઆ	માછલી	આપણા	દેશના	બધા	
જ	જળાશ્ફો	ઉપરાં્	દવક્ણ	ભાર્મા	ંપણ	મળી	આવે	
છ.ે	

	 કટલા	 માછલીનું	 માથું	 મફોટુ,ં	 મોં	 પહફોળ	ુ ્થા	
ઉપરની	 ્ર્	વળેલુ,	 મફોટ	ુ પૃષ્ઠ	મીન	પક્,	મળ	મીન	
પક્	 પૃષ્ડ	 મીન	 પક્ની	 સરખામણી્ે	 નાનુ	ં હફો્	 છ.ે	

આ	માછલી	પાણીની	ઉપરની	સપાટી	પર	રહે	છ	ે્થા	
્ળાવની	ઉપરની	સપાટી	પર	રહેલ	સૂક્મ	પલવકફો	ખા્	
છ.ે	 સામાન્	 રી્ે	 ્ેમના	 ખફોરાકમાં	 વનસપવ્ક	 અને	
પ્ાણીજ	પલવક	એમ	બન્ને	પ્કારના	પલવકફોનફો	સમાવેશ	
થા્	છ	ેપરં્ુ	્ે	પ્ાણીજ	પલવક	ખાવાનું	વધુ	પસંદ	કરે	
છ.ે	આ	માછલી	ર	વિ્મમાં	પ્જનન	માટ	ેપકરપકવ	બની	
જા્	છ.ે	વરસાદના	સમ્માં	નર	અને	માદાની	ઓળખ	
કરી	શકા્	છ.ે	 ર-૩	 કક.ગ્ા.	 વાળી	માછલી	 ર.૫-૩.૫	
લાખ	ઈં્ડા	આપી	શકે	છ.ે	

૨. ર્રોહુ

	 રફોહુ	માછલી	પાણીની	વચચેના	સ્ર	પર	નદી,	
જળાશ્,	સરફોવર	અને	્ળાવમાં	રહે	છ.ે	સામાન્	રી્ે	
્ેનુ	ંશરીર	લાંબુ,	મોં	નાનું	અને	નીચે	્ર્	વળેલુ,	મફોટી	
આંખફો,	હફોઠ	મફોટા	અને	ઝાલરદાર,	લાલ	ગુલાબી	પાંખફો	
હફો્	છ.ે	આ	માછલી	્ળાવની	મધ્	સપાટીમાં	 રહેલ	
જવૈવક	પદાથ્મ	્થા	વનસપવ્ને	ખફોરાક	્રીકે	વધુ	પસંદ	
કરે	છ.ે	્ીંગરલીંગ	અવસથામાં	જલી્	વનસપવ્	્થા	
્ેના	નાના	ટકુ્ડા	્ ેનફો	વપ્્	ખફોરાક	છ.ે	સપફોન	અવસથામાં	
પલવક	ખા્	છ.ે	

	 આ	માછલી	્ળાવમાં	વિ્મમાં	૯૦૦	ગ્ામ	સુધી	
વવકાસ	પામે	છ.ે	આ	માછલી	૧.૫-૪.૫	લાખ/કક.ગ્ા.	ના	
દરથી	ઈં્ડા	આપે	છ.ે	આ	માછલીનું	માંસ	ખાવામાં	સૌથી	
સવાકદષ્	હફોવાને	કારણે	ભાર્ી્	પ્મુખ	કાપ્મમાં	સૌથી	
વધુ	ઉછરેવામાં	આવે	છ.ે	

૩. મ્ીગલ

	 આ	માછલી	ભાર્ના	બધા	જ	નદી,	જળાશ્ફો	
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અને	 ્ળાવફોમા	ં મળી	આવે	 છ.ે	 આ	 માછલીનુ	ં અન્	
ભાર્ી્	 પ્મુખ	 કાપ્મની	 સરખામણીમા	ં શરીર	 લાંબુ,	
માથું	નાનું,	હફોઠ	પા્ળા,	સકંધ	મીન	પક્,	 વન્ંબ	મીન	
પક્	અને	મળ	મીન	પક્	પર	નારંગી	રંગની	પટ્ટી	હફો્	
છ.ે	શરીરનફો	ઉપરનફો	ભાગ	ઘેરફો	રાખફો્ડી	અને	નીચેનફો	
ભાગ	ચળક્ફો	ચાંદીના	રંગનફો	હફો્	છ.ે	

	 આ	માછલી	સવભાવ	ેસવ્મભક્ી	અન	ે્ળાવના	
્ળી્ાના	 ક્ેત્રમા	ં રહે	 છ.ે	 ્ે	 વનસપવ્	 અવશેિફો,	
જીવજ ં્ ુ,	 શેવાળ,	 જવૈવક	 પદાથથોના	 નાના	 ટકુ્ડા	 ્થા	
કીચ્ડનફો	 ્ીંગરલીંગ	 ્થા	 પુખ્	 અવસથામા	ં ખફોરાક	
્રીકે	 ઉપ્ફોગ	 કરે	છ.ે	આ	માછલી	 ૧-૩	લાખ	ઈં્ડા	
આપવાની	ક્મ્ા	ધરાવે	છ.ે	

૪. વસલવર કાપ્પ

	 આ	ચીન	દેશની	માછલી	છ	ે્ ેને	વિ્મ	૧૯૫૯મા	ં
જાપાનથી	 ભાર્માં	 લાવવામાં	 આવી.	 આ	 માછલી	
કટલાની	જમે	પાણીના	ઉપરના	સ્ર	પર	રહે	છ.ે	આ	
માછલીનું	ચપટુ	ંમાથું,	મફોટ	ુમોં	અને	જ્ડબુ	ઉપર	્ર્	
વળેલું,	આંખફો	નાની	અને	શરીર	ચાંદીના	રંગનું	હફો્	છ.ે	

	 ઉપલી	સપાટીમા	ંરહેલ	સૂક્મ	જલી્-જ ં્ ુઓ	
્ેમજ	વનસપવ્નફો	ખફોરાક	્ રીકે	ઉપ્ફોગ	કરે	છ.ે	વવવવધ	
પ્કારની	શેવાળ	 ્ેમનફો	 વપ્્	ખફોરાક	છ.ે	જનમથી	લઈ	
પુખ્	અવસથા	સુધી	એક	કફોિી્	શેવાળ	અન	ેવનસપવ્	
પલવક	 ખા્	 છ.ે	 ભાર્ી્	 વા્ાવરણમા	ંઆ	 માછલી	
સામાન્	 રી્ે	 પહેલા	 ૧૪	 મકહનામા	ં ર	 કક.ગ્ા.	 સુધી	
વવકાસ	પામ	ેછ.ે	૧	કક.ગ્ા.ની	પ્જનક	માછલી	૧-૧.૫	
લાખ	ઈં્ડા	આપે	છ.ે	

૫. ગ્રાસ કાપ્પ 

	 આ	માછલીનું	મૂળ	ચીન	અને	રવશ્ા	છ	ેપરં્ુ	
્ેને	ભાર્માં	જાપાન	અને	હોંગકોંગથી	લાવવામાં	આવી.	
આ	માછલીનું	શરીર	લાંબુ,	મોં	પહફોળુ	અને	નીચે	્ર્	
વળેલુ,	નીચેનું	જ્ડબુ	નાનું,	આંખફો	નાની,	પૃષ્ઠ	મીન	પક્	
નાનુ,	શરીર	ઘેરફો	 રાખફો્ડી	 રંગની	સાથે	લીલાશ	પ્ડ્ુ	

હફો્	છ.ે

	 આ	 માછલી	 ્ળાવની	 અંદર	 ્થા	 કકનારે	
જોવા	મળ્ી	વનસપવ્ને	ખા્	છ	ે્ેથી	્ળાવમાં	ઉગ્ી	
વનસપવ્ના	વન્ંત્રણ	માટ	ે્ેનફો	ઉપ્ફોગ	કરવામાં	આવે	
છ.ે	ફ્ા્	અવસથામાં	્ે	વવવવધ	પ્કારના	પ્ાણીજ	પલવક	
ખાવાનું	 વધારે	 પસંદ	 કરે	 છ	ે પરં્ુ	 મફોટી	 થ્ા	 ્ેની	
પસંદગીમાં	્ેર્ાર	જોવા	મળે	છ.ે	પુખ્	અવસથામાં	્ે	
અન્	જલી્	વનસપવ્	જવેી	કે	હાઈક્ડટ્લા,	વસરેટફો્ાઈલમ	
વગેરેન	ે પફો્ાના	 વજનના	 બમણા	 પ્માણમાં	 ખા્	 છ.ે	
આપણા	દેશમાં	આ	માછલીના	નર	ર	વિ્મમાં	અને	માદા	
૩	વિ્મમાં	પ્જનન	્ફોગ્	બની	જા્	છ.ે	ઉષ્	કકટબંધી્	
દેશફોમાં	આ	માછલી	૮-૧૦	મકહનામાં	૧.૫-૨	 કક.ગ્ા.	
સુધી	વવકાસ	પામે	છ.ે	

૬. ક્રોમન કાપ્પ 

	 આ	 માછલી	 પણ	 ચીન	 દેશની	 માછલી	 છ	ે
આપણા	દેશમાં	્ેને	શ્ીલંકાથી	વિ્મ	૧૯૩૯માં	લાવવામાં	
આવી.	 અા	 માછલી	 ગમે	 ્ેવી	 પકરવસથવ્માં	 પફો્ાને	
અનુકુલી્	 કરી	 શકે	 છ.ે	 શરીર	 લાંબુ,	 પેટ	 ગફોળ,	 મોં	
વચચે	અને	હફોઠ	ઝાલરદાર,	પૃષ્ઠ	મીન	પક્	મફોટુ,ં	શરીર	
વાદળી-લીલાં	 અને	 બાજુમાં	 પીળા	 રંગનું	 હફો્	 છ.ે	 ્ે	
વમશ્ાહારી	માછલી	છ.ે	

	 ્ળાવમાંથી	 પ્ાપ્ત	 થ્ા	 બધા	 જ	 પ્કારના	
જવૈવક	પદાથ્મ,	વનસપવ્	અવશેિફો	વગેરેને	ખાવાનું	પસંદ	
કરે	છ	ેઆ	ઉપરાં્	જલી્	કી્ડા-મકફો્ડા,	ગફોકળ	ગા્,	
કૃવમ,	શેવાળ	્થા	 કૃવત્રમ	ખફોરાક	પણ	ખા્	છ.ે	ઉષ્	
કકટબંધી્	દેશફોમાં	આ	માછલી	૩-૬	મકહનામાં	પ્જનન	
્ફોગ્	થઈ	જા્	છ.ે	આ	માછલી	૧-૧.૫	લાખ	/	કક.ગ્ા.	
ના	 દરથી	 ઈં્ડા	આપે	 છ	ે અને	આ	 માછલી	 બંધી્ાર	
્ળાવમાં	પણ	પ્જનન	કરે	છ.ે		

૭. માગુર (કલેરીયસ બેટરેકસ)

	 માગુર	 માછલી	 ઉ્રી્	 અને	 પૂવ્મ-ઉત્રી્	
ભાર્ની	 ગંગા	 અને	 બ્હમપુત્રા	 નદીઓમાં	 ્થા	
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નેપાળ,	ભુ્ાન	અન	ેબાંગલાદેશમાં	મળી	આવ	ેછ.ે	 ્ે	
નીચાણવાળા	 મીઠા	 અન	ે ભાંભરા	 પાણીમાં,	 કાદવમાં,	
નદીઓ,	 ્ળાવફો,	 જળાશ્ફો,	 ખા્ડાઓ,	 ્ડાંગરના	
ખે્રફોમા	ંઅને	મંદગ્ીથી	વહે્ી	નહેરફોમાં	રહે્ી	હફો્	
છ.ે	્ે	પાણી	વગર	થફો્ડા	સમ્	સુધી	જીવી	શકે	છ	ેઅને	
જમીન	પર	થફો્ડુ	ંસથળાં્ર	પણ	કરી	શકે	છ	ેઆથી	્ેને	
Walking	cat	fish	(ચાલ્ી	વબલ્ી	માછલી)	પણ	કહે	
છ.ે	

	 ્ેનું	શરીર	લાંબુ	જમેાં	માથાનફો	ભાગ	પહફોળફો	
અને	પૂછ્ડી	સુધી	જ્ાં	સાંક્ડુ	ંહફો્	છ.ે	્ેના	હફોઠ	જા્ડા	
અને	માંસલ	્થા	ચાર	જો્ડી	મૂંછ	હફોવાના	લીધે	વબલ્ી	
માછલી	 ્રીકે	 ઓળખા્	 છ.ે	 આંખ	 નાની	 હફો્	 છ.ે	
પૃષ્ઠ	મીનપક્	કુલ	શરીરની	લંબાઈના	૨/૩	ભાગ	સુધી	
સળંગ	વવસ્રેલુ	ંહફો્	છ.ે		પૃચછમીન	પક્	ગફોળ	હફો્	છ	ે
શરીરનફો	રંગ	વનસ્ેજ	પરં્ુ	ઉપરના	ભાગમા	ંઘેરા	ભુરા	
થી	કાળા	્થા	નીચેના	ભાગમાં	ઉ્રેલફો	સ્ેદ	હફો્	છ.ે	

	 ્ે	વમશ્ાહારી	અને	મુખ્તવે	રાત્રે	સકક્	હફો્	
છ.ે	્ેના	ખફોરાકમાં	જીવા્ફોના	લાવા્મ,	અળસી્ા,	ઝીંગા,	
નાની	માછલી,	જલી્	વનસપવ્	અને	્ેના	અવશેિફોનફો	
સમાવેશ	થા્	છ.ે	્ે	એક	વિ્મમાં	પ્જનન	માટ	ેપકરપકવ	
બની	જા્	છ	ેઅને	 જુલાઈ	 -	ઓગસટમાં	 પ્જનન	કરે	
છ.ે	આ	માછલી	્ળાવ	અને	ટાંકીના	બંધી્ાર	પાણીમા	ં
પ્જનન	કરે	છ	ેઅને	વરસાદી	મફોસમમા	ંપ્જનન	માટ	ે
પાણીથી	ભરેલા	ખા્ડા	કે	હફોજમાં	સથળાં્ર	પણ	કરે	છ.ે	

૮. લેબીઓ કાલબાસુ

	 આ	માછલીન	ેકલબાસુ,	 કુચા્મ,	માહલી ્રીકે	
ભાર્મા	ંઓળખવામાં	આવે	છ.ે	્ે	ભાર્,	બાંગલાદેશ,	
પાકકસ્ાન,	 મ્ાનમાર,	 નેપાલ,	 દવક્ણ	 ચીન	 અન	ે
થાઈલેન્ડ	સુધી	્ેલા્ેલી	છ.ે	્ે	મીઠાપાણીની	પ્જાવ્	છ	ે
જ	ેમુખ્તવે	નદી,	 કુદર્ી	્ળાવફો,	જળાશ્ફો,	ઝરણા,	
્ળાવફો	અને	નહેરમાં	રહે	છ.ે	

	 શરીર	 ટફોપથી્ડફો	આકારનુ	ં હફો્	છ.ે	 પૃષ્ઠ	અને	

સકંધ	ભાગ	બકહગથોળ	હફો્	છ.ે	નસકફોરા	દબા્ેલા,	બુંઠા	
અને	છીદ્રફો	વાળા	હફો્	છ.ે	માથું	મફોટુ,ં	સાંક્ડુ,ં	હફોઠ	જા્ડા	
અને	ઝાલરદાર	હફો્	છ.ે	બધા	મીનપક્	કાળાં	 રંગના	
અને	શરીરનફો	રંગ	પણ	કાળફો	હફો્	છ.ે	

	 ્ે	 વનસપવ્ના	અવશેિફો,	મચછર	અને	બીજા	
જીવજ ં્ ુના	 લાવા્મ	 ખા્	 છ.ે	 ઘણીવાર	 ્ે	 નાના	 શંખ	
અને	 સ્ર-કવચી	સજીવફો	ખા્	છ.ે	આ	માછલી	માત્ર	
વિા્મઋ્ુના	મકહનામાં	પ્જનન	કરે	છ.ે

૯. મુરેલ કે ડ્રોક 

	 આ	માછલીઓનું	શરીર	લાંબુ,	નળાકાર,	માથું	
સપાટ	અને	આંખ	માથાની	આગળની	બાજુએ	આવેલ	
હફોવાથી	 ્ે	 સાપ	 જવેી	 લાગે	 છ	ેઆથી	 ્ેને	 સનેકહે્ડ	
અથવા	 સાપના	 માથાવાળી	 માછલી	 પણ	 કહે	છ.ે	 ્ેન	ે
વા્ુશ્વસની	માછલી	પણ	કહે	છ	ેકારણ	કે	્ેના	માથાના	
ભાગમાં	હવામાંથી	શ્વાસ	લેવા	માટનેું	ખાસ	અંગ	આવેલું	
હફો્	છ.ે	આવી	માછલીઓ	ભેજવાળી	વસથવ્માં	પાણીની	
બહાર	થફો્ડાં	 કલાકફો	સુધી	 રાખી	શકા્ી	હફોવાથી	 ્ેન	ે
બજારમાં	જીવં્	વેચવામાં	આવે	છ.ે	

	 આ	 માછલી	 લાંબી,	 લાંબા	 પૃષ્ઠ	 અને	
સકંધમીનપક્	 અને	 જ્ડબામાં	 દાં્	 જવેા	 ઘણાં	 વ્ક્ણ	
દાં્ાં	ધરાવે	છ.ે		્ે	મુખ્તવે	મીઠાપાણીના	વવસ્ારફોમાં	
જોવા	 મળે	 છ.ે	 જમેાં	 ્ે	 નદીઓથી	 ્ળાવફોમાં	 પૂરની	
પકરવસથવ્માં	 સથળાં્ર	 કરે	 છ	ે અને	 સૂકી	 મફોસમમાં	
બારમાસી	 પાણીના	 વવસ્ારમાં	 પાછી	આવી	જા્	 છ.ે	
આ	માછલીઓ	 વશ્ાળા	 દરમ્ાન	 વનવષક્	અને	સુકી	
મફોસમમાં	 કાદવમાં	 સુિુપ્ત	 રહે	 છ.ે	 ્ે	 વશકારી	 અને	
પસંદગીનફો	ખફોરાક	ખા્	છ.ે

૧૦. લેબીય્રો ફ્ીમબ્ીએટસ

	 આ	 માછલીનું	 શરીર	 લાંબુ,	 નસકફોરાં	 બુઠ્ા	
અને	સુજલેા,	આંખ	સાધારણ,	મોં	મા્કસર	અને	નાનું,	
હફોઠ	જા્ડાં	અને	ઝાલરદારવાળા,	બે	જો્ડ	મૂંછફો,	ભીંગ્ડા	
સાધારણ	હફો્	છ.ે	્ેના	પૃષ્ઠ	સકંધ	અને	પૃચછ	મીનપક્ફો	
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ઘેરા	રંગના	જ્ારે	વન્ંબ	અને	મળમીનપક્	કાળા	ંહફો્	
છ.ે	 ્ે	 મફોટભેાગે	 ભાર્ી્	 દ્રીપકલપની	 નદીઓ	 અને	
જળાશ્ફોમા	ંજોવા	મળે	છ	ેઅને	્ેના	સારા	સવાદ	અને	
સફો્ડમના	કારણે	ગ્ાહકફોમા	ંસારી	પસંદગી	ધરાવ	ેછ.ે	

્ે	મફોટભેાગ	ે્ાવમલના્ડ,ુ	આંધ્રપ્દેશ,	કણા્મટક,	
ઓ્ડીસસા	અને	મહારાષ્ ટ્થી	પંજાબ	સુધી	મળી	આવે	છ.ે	
્ે	આં્રદેશી્	 મતસ્ઉતપાદનમા	ં મફોટફો	 ભાગ	 ધરાવે	
છ.ે	્ે	્ળી્ાનફો	ખફોરાક	ખા્	છ	ેજમેાં	વનસપવ્જન્	
પલવકફો,	્ેના	અવશિેફો,	કીટકફો	અને	કવચઘારી	પ્ાણીના	
ઈં્ડાનફો	 સમાવેશ	 થા્	 છ.ે	 નદીના	 ઉપરવાસમા	ં આ	
માછલી	પ્જનન	કરે	છ.ે	

૧૧. પાબદા

	 ઓમપફોક	 બા્મેક્ુલેટસ	 અથવા	 પાબદા	
હવામાંથી	શ્વાસ	ન	લે્ી	 વબલ્ી	વગ્મની	માછલી	છ.ે	્ે	
ઇન્ડી્ન	 બટર	 ્ીશ	 ્રીકે	 પણ	ઓળખા્	 છ.ે	 આ	
માછલી	એશી્ા	ખં્ડમાં	મળી	આવે	છ	ેઅન	ેભાર્ના	
પૂવ્મ	અને	ઉ્રપૂવ્મ	રાજ્ફોમાં	પથરા્ેલી	છ.ે	્ે	મફોટભેાગે	
નદી,	કેનાલ,	જીલ,	સરફોવર	અન	ેટાંકીઓમા	ંજોવા	મળ	ે
છ	ેઅને	્ે	નદી	જવેા	મફોટા	જળસ્તફો્ફોમા	ંપ્જનન	કરે	છ.ે	

	 ્ે	 બે	 જો્ડી	 મૂંછ	 ધરાવે	 છ.ે	 પૃષ્ઠ	 મીનપક્	
નાની	હફો્	છ	ેજ્ારે	વક્	મીનપક્	લાંબી	અને	મળદ્ાર	
મીનપક્	સુધી	લંબા્ેલી	હફો્	છ.ે	ચામ્ડી	સુવાળી	અને	
ચાંદી	 રંગની	 જાબંલી	 ઝાં્	 ધરાવ્ી	 ્થા	 મીનપક્	
આછાં	સફોનેરી	 રંગના	હફો્	છ.ે	પૂંછના	અગ્ભાગ	ેનાનું	
વત્રકફોણાકાર	કાળા	રંગનું	ટપકંુ	હફો્	છ.ે	્ેનું	વધુમા	ંવધુ	
કદ	૪૫.૭	સે.મી.	નોંધવામા	ંઆવેલ	છ.ે	

	 આ	માછલી	એક	વિ્મમાં	 પ્જનન	્ફોગ્	થઈ	
જા્	છ.ે	નર	એપ્ીલના	અં્મા	ંજ્ારે	માદા	મેના	અં્	
્થા	 જુલાઈના	અં્	 સુધીમાં	 પરીપકવ	 થઈ	જા્	 છ.ે	
પ્જનન	ઋ્ુ	જુનની	શરૂઆ્થી	જુલાઇ	સુધી	રહે	છ.ે	
આમ	છ્ાં	ઉ્ર-પૂવથી્	રાજ્ફોમાં	કે	જ્ાં	ચફોમાસુ	વહેલું	
બેસે	છ	ેત્ાં	પ્જનનનફો	સમ્ગાળફો	એપ્ીલ	થી	જુલાઇ	

સુધીનફો	રહે	છ.ે	માદાની	ઈં્ડા	આપવાની	ક્મ્ા	૨૦૦૦	
થી	૩૦૦૦	હફો્	છ.ે	

	 નર	 અને	 માદાને	 ્ેના	 બાહ્	 લાક્ણફોથી	
ઓળખી	શકા્	છ.ે	નરનું	કદ	નાનું	જ્ારે	માદા	મફોટી,	
નરમ,	ગફોળ	અને	 ્ુલેલા	પેટવાળી,	માંસલ	્થા	ગફોળ	
અને	 મફોટુ	ં લાલાશ	પ્ડ્ું	જનન	છીદ્ર	 	ધરાવે	છ.ે	આ	
માછલી	ખુલ્ા	જીલસ	અને	પાણીથી	ભરેલ	વવસ્ારફો	કે	
જ	ેચફોમાસામાં	નદી	સાથે	જો્ડા્ેલા	હફો્	ત્ાં	જોવા	મળે	
છ.ે	આવા	જળસ્તફો્ફો	્ર્ી	અને	્ડબૂેલી	વનસપવ્ઓથી	
ભરેલા	હફો્	છ	ેજ્ાં	આ	માછલી	માટ	ેઆશ્્	સથાન	
અને	 સં્ાઈ	 રહેવાની	જગ્ા	 મળી	 રહે	છ.ે	અને	 ત્ાં	
ઘણા	કીટકફો	ખાવા	માટ	ેમળી	રહે	છ	ેજ	ેઆ	માછલીનફો	
કુદર્ી	ખફોરાક	છ.ે

ય્રોગય માછલીની જા્્રોની પસંદગી માટેના માપદંડ:

�	ખાલી	ન	થઈ	શક્ા	્ળાવના	વા્ાવરણને	અનુરૂપ	
ક્મ્ા

�	ઝ્ડપી	વવકાસ	દર

�	્ ળાવના	 કુદર્ી	 ખફોરાકના	 સ્તફો્ફોનફો	 કા્્મક્મ	
ઉપ્ફોગ	કરી	શકે.	

�	કૃવત્રમ	ખાેરાકનું	અસરકારક	રૂપાં્ ર	કરી	શકે

�	વધ	ુસહનશવક્વાળી	જથેી	આસાનીથી	રફોગ	વેઠી	
શકે

�	સહેલાઈથી	પ્જનન	થઈ	શકે	અને	બચચાંનફો	ઉછરે	
થઈ	શકે.

�	પ્જનન	સમ્	વધુ	હફો્	અથવા	બહુવવધ	કે	વારંવાર	
પ્જનન	થઈ	શકે.	

�	વશકારી	ન	હફો્,	પલવક	ખાનારી	અને	ખાસ	કરીને	
શાકાહારી	હફો્

�	બીજી	ઉછરેવાલા્ક	માછલીની	જા્ફો	સાથે	ઉછરે	
શકા્.	

�	ઉંચા	પફોષ્ીક્ા	મુલ્	સાથે	ખાવાલા્ક

�	બજારમાં	ઉંચી	માંગ	અને	વધુ	ભાવ	
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પ્રસ્ાવના:

 પૌરાવણક સાકહત્માં જનેફો ઉલે્ખ થ્ેલફો છ ે
્ેવફો સજીવ એટલે માછલી જનેફો મનુષ્ સાથે સદીઓ 
પુરાણફો સંબંધ છ.ે	 માછલીનફો વશકાર કરી પક્ડાવની 
પદ્ધવ્ ્ુગફોપુરાણી છ.ે	 વિથોથી માનવી કુદર્ી રી્ે 
મળ્ા મતસ્ સ્તફો્નફો પક્ડાશ કરી ઉપ્ફોગમા ં
લે્ફો આવ્ફો છ.ે	 પરં્ુ જમે જમે વધુને વધુ માછલી 
પક્ડવાની ્રકીબફોનફો વવકાસ થ્ફો ગ્ફો ્ેમ ્ેમ 
માછલીનફો જથથફો મા્ા્મકદ્ થઇ ઘટવા લાગ્ફો છ.ે	આ 
સાથે બીજા પણ કેટલાક પકરબળફો જવેાકે પ્દિુણ,	
અત્ાધુવનક પક્ડાશની જાળ,	રસા્ણફો,	ઔદ્ફોગીકરણ 
વગેરે કુદર્ી સ્તફો્ ઘટા્ડવા માટ ેજવાબદાર છ.ે	આ 
વસવા્ પણ વધ્ી જ્ી વસ્ીને કારણે માછલીઓની 
માંગ પણ વધ્ી રહી છ.ે	આ મુશકેલીઓનું વનરાકરણ 
લાવવા જરૂરી બની ગ્ું કે અન્ કફોઈ વવકલપ શફોધવામાં 
આવે કે જ ેઘટ્ા જ્ા મતસ્ સ્તફો્ને સરભર કરી 
શકે.	 પ્ેકર્ સંવધ્મન એક એવફો વવકલપ છ ેજ ેમતસ્ 
ખે્ડૂ્  માટ ેખુબજ વરદાન રૂપ સાવબ્ થ્લે છ.ે	ઈ.સ.	
૧૯૫૦ના દા્કામાં માછલીના વૈજ્ાવનક અભ્ાસને 
આધારે મીઠાપાણીની કેટલીક જા્ફો જવેી કે કટલા,	રફોહુ,	
વરિગલ,	કાલબાસુ,	વસલવરકાપ્મ,	ગ્ાસકાપ્મ વગેરે જ ેઓછા 
સમ્મા ંઝ્ડપી વવકાસ પામી માકવેટમા ંવહેંચી શકા્ 
્ેટલી સાઈઝ સુધી વૃવદ્ધ પામી શકે છ ે્ે માછલીઓને 
નાના ્ળાવફો અથવા નાની જળરાશીમાં ઉછરેવાની 
પદ્ધવ્ઓ વવકસાવવાના પ્્તનફો દક્ીણ ઈસાઈ દેશફોમાં 
શરુ થ્ા.	આવી માછલીઓના બીજ ઉતપાદન કૃવત્રમ 
વા્ાવરણમાં પ્ેકર્ સંવધ્મનથી કરી શકા્ ્ેવા પ્્તનફો 
ચાલુ થ્ા જનેે મતસ્ ઉછરે વ્વસા્માં ખુબ કાંવ્ 

લાવી દીધી.

 સૌ પ્થમ ભાર્ ખા્ે પ્ફો.	હીરાલાલ ચૌધરી 
નામના મતસ્ વૈજ્ાવનકને પ્ેકર્ સંવધ્મન દ્ારા માછલીનું 
પ્જનન કરાવી હેચરીમાં ઈં્ડા-બચચા મળેવવાની પદ્ધવ્ 
વવકસાવવામાં ્ ા.	૧૦ જુલાઈ ૧૯૫૭ ના રફોજ સ્ળ્ા 
મળી એટલ ે જ ભાર્ સરકાર દ્ારા આ કદવસને 
રાવષ્ ટ્્ 	 મતસ્ ખે્ડૂ્  કદવસ ્રીકે ઉજવવામાં આવે 
છ.ે	કારણકે આ પદ્ધવ્થી માછલી પક્ડવાને બદલે ્ેનફો 
વૈજ્ાવનક રી્ે ઉછરે કરી ઉતપાદન કરવાની	 “મતસ્ 
ખે્ી”	શક્ બની અને માછીમારન ેબદલે મતસ્ ખ્ેડૂ્  
બન્ફો.	 ગુજરા્માં મીઠા જળની માછલીનું ઉતપાદન 
વધારવા ્ડભફોઇ,	વાસદ,	મફોટી કફોરલ,	ખારફો્ડ,	માલસર,	
દાં્ ીવા્ડા,	પ્ાંવ્જ,	ગફોધરા,	લીંગ્ડા,	કાકરાપાર,	ઉકાઈ 
અને ઓલપા્ડ ખા્ે મતસ્બીજ ઉતપાદન કેનદ્રફો આવેલા 
છ ેજ્ા ંપે્કર્ સંવધ્મન દ્ારા મેળવેલ પ્માવણ્ વબ્ારણ 
મતસ્ ખે્ડૂ્ ફોને પરંૂુ પા્ડવામાં આવે છ.ે	હવે ્ફો ભરૂચ,	
સુર્,	વલસા્ડ,	સૌરાષ્ ટ્ અને કચછ જીલ્ામાં કેટલીક 
ખાનગી હેચરીઓ પણ વબ્ારણ ઉતપન્ન કરી સરકારે 
વન્્ કરેલ ભાવે વબ્ારણ મતસ્ ખ્ેડૂ્ ફોને પૂરંુ પા્ડ ેછ.ે	

માછલીઓનું પ્રરેર્ સંવ્ધ્પન એટલે શું?

 સામાન્ રી્ે કુદર્ી પ્જનન મેદાનફોમાં 
પુખ્ નર અને માદા માછલીઓ ્ેના શરીરમાં આવેલ 
કેનદ્રી્ ચે્ ા ્ંત્ર દ્ારા કુદર્ી સંકે્ફો પ્ાપ્ત કરે છ.ે	
આ સંકે્ફોમાં ્ાપમાન,	 વરસાદી વા્ાવરણ,	 ઠ્ંડી 
આબફોહવા,	 પાણીના મફોજા,	 વીજળીના ચમકારા જવેા 
પકરબળફોનફો સમાવેશ થા્ છ.ે	આવા પકરબળફો  કેનદ્રી્ 
ચે્ા ્ંત્રને સંદેશફો આપે છ ેજ ેમગજના ભાગમાં રહેલ 
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હાઈપફોથેલેમસ માં આવેલ હાઈપફો્ાઈસીસ એટલ ે
કે પીચ્ુટરી	 ગ્ંથીને ઉત્વેજ્ કરે છ.ે	 આ ઘટનાન ે
પકરણામે પીચ્ુટરીગં્થીમાંથી ગફોના્ડફોટટ્ફોપીનનફો સ્તાવ 
થા્ છ ેજ ે માછલીઓને પ્જનન માટ ે ઉત્વેજ્ કરે 
છ.ે	 પરં્ુ જ્ારે માછલીઓને કૃવત્રમ વા્ાવરણ પૂરંુ 
પા્ડવામાં આવે જવેું કે મતસ્ ્ળાવ,	ટાંકા વગેરે ત્ારે 
આવા કુદર્ી સંકે્ફોનફો અભાવ હફોવાથી કુદર્ી રી્ે 
ઉતે્વજ્ થ્ી નથી.	આવા કૃવત્રમ વા્ાવરણમાં કુદર્ી 
વા્ાવરણનું આ્ફોજન કરી વધારાના બાહ્ અં્ઃસ્તાવફો 
આપી પ્જનન કરાવી બીજ ઉતપાદન મેળવી શકા્ છ.ે	
આવી પદ્ધવ્ને માછલીઓની પે્કર્ સંવધ્મન પદ્ધવત્ કહે 
છ.ે								

મતસય ઉછરેમાં પ્રરેર્ સંવ્ધ્પન પદ્ધવ્નું મહતવ:

•	 ્ે	ઉછરે	મારે	્ફોગ્,	શુદ્ધ,	અને	ભરફોસાપાત્ર	બીજ	
પુરા	પ્ડી	શકે	છ.ે

•	 કુદર્ી	રી્ે	મળ્ા	બીજ	સ્તફો્માં	વમશ્ણ	હફોઈ	જ	ે
પ્જાવ્	મુલ્વાન	હફોઈ	્ે	વસવા્ની	પણ	પ્જાવ્ઓ	
પ્ાપ્ત	થઇ	શકે	જ	ેમુશકેલી	આ	પદ્ધવ્થી	દુર	થઇ	
શકે.

•	 ક્ારેક	અન્	સ્તફો્થી	પ્ાપ્ત	થ્ેલ	બીજ	રફોગીષ્ઠ	
હફોઈ	શકે.

•	 વમશ્	વવવવધ	બીજને	છુટા	પા્ડવા	મુશકેલ	છ	ેજ	ેઆ	
પદ્ધવ્થી	જોઈએ	્ે	લક્્	મુજબ	બીજ	ઉતપાદન	
કરી	શકા્.

•	 જટેલા	 જથથાની	 જરૂકર્ા્	 હફોઈ	 ્ેટલા	 બીજ	
ઉતપાદનથી	 જથથાની	 ચફોક્સાઈ	 આ	 પદ્ધવ્થી	
મેળવી	શકા્	છ.ે

•	 ઋ્ુ	 આધાકર્	 નથી.	 કુદર્ી	 રી્ે	 પ્ાપ્ત	 ઋ્ુ	
આધાકર્	 સ્તફો્ની	 સરખામણીએ	 માંગ	 પ્માણ	ે
જોઈએ	ત્ારે	ઉતપાદન	મેળવી	શકા્	છ.ે	

•	 આ	પદ્ધવ્	એટલી	સરળ	છ	ેકે	જ	ેસામાન્	માનવ	

સમજી	શકે	અને	્ેન	ેઅનુસરી	શકે.

•	 કુદર્ી	 રી્ે	 પ્ાપ્ત	 બીજનું	 સથળાં્ર	 મુશકેલ,	
ખચા્મળ	્થા	જોખમી	છ.ે	આ	પદ્ધવ્માં	ઓછા	ખચવે	
વધુ	ઉતપાદન	મેળવી	શકા્	છ.ે

•	 નદી	કે	સરફોવરમાં	બીજ	પક્ડાશ	સમ્ે	પુર	જવેા	
કુદર્ી	આ્્ફો	બાધારૂપ	થઇ	શકે	છ.ે

•	 એક	જ	પુખ્	નર-માદાનું	પ્જનન	વધુ	વખ્	કરાવી	
શકા્	અને	ઉતપાદન	ખચ્મ	ઘટા્ડી	શકા્.

પ્રેરર્ સંવ્ધ્પન પદ્ધવ્ના વવવવ્ધ પ્રકાર:

 સામાન્	રી્ે	પ્ેકર્	સંવધ્મન	પદ્ધવ્	એટલે	કે	
પ્જનન	કરાવવા	માટનેી	એવી	પદ્ધવ્	કે	જમેાં	 કુદર્ી	
વા્ાવરણની	 બહાર	 માછલીઓને	 બાહ્	 પકરબળફોથી	
પ્જનન	માટ	ેપ્ેરવામાં	આવે	જનેી	અસરથી	માછલીઓ	
ઉત્ેવજ્	થઇ	અં્ડકફોિ	અને	શુકકફોિ	પાણીમાં	છફો્ડ	ેછ	ે
જ	ેકુદર્ી	રી્ે	જ	્લન	પામે	છ.ે	આ	બાહ્	પકરબળફોને	
આધાકર્	 નીચે	 મુજબના	 પ્ેકર્	 સંવધ્મન	 પદ્ધવ્ના	
વવવવધ	પ્કાર	પા્ડી	શકા્	છ.ે

 � વા્ાવરણ	માં	્ેર્ારથી	થ્ું	પે્કર્	સંવધ્મન

 � કુદર્ી	 અં્ઃસ્તાવફો	 નફો	 ઉપ્ફોગથી	 થ્ું	 પ્ેકર્	
સંવધ્મન

 � સંશે્વિ્	 ઘટકફો	 (અં્ઃસ્તાવફો)ના	 ઉપ્ફોગથી	 થ્ું	
પ્ેકર્	સંવધ્મન

વા્ાવરણના ફેરફારથી થ્ું પ્રેરર્ સંવ્ધ્પન

 આગળ	ઉલ્ેખ	થ્ેલ	છ	ે ્ે	 મુજબ	 કુદર્ી	
વા્ાવરણમાં	જ	ે રી્ે	માછલીઓ	પ્જનન	માટ	ે્ૈ્ાર	
થા્	છ	ે્ે	વા્ાવરણ	જો	્ેમન	ે્ળાવ,	ટાંકા	કે	અન્	
બંવધ્	 પાણીમાં	 પૂરંુ	 પા્ડવામાં	 આવે	 ્ફો	 માછલીઓ	
પ્જનન	 માટ	ે ઉત્ેવજ્	 થઇ	 શકે	 છ.ે	 કુદર્ી	 રી્ે	
માછલીઓને	 ઉત્ેજના	 માટ	ે ્ફોગ્	 ્ાપમાન,	 વરસાદ,	
પાણીમાં	 પ્વાહ	 ્થા	 પાણીનાં	 સ્રમાં	 ્ેર્ાર	 ની	
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જરૂકર્ા્	હફો્	છ	ેજ	ે્ેમન	ેચફોમાસાની	ઋ્ુમા	ંપ્ાપ્ત	
થા્	છ.ે	બીજ	ઉતપાદન	એકમ	હફો્	ત્ાં	પાણીમાં	બર્	
કે	ઠ્ંડ	ુપાણી	વાપરી	્ફોગ્	્ાપમાન	પૂરંુ	પા્ડી	શકા્.	
્ળાવ	કે	ટાંકાઓમા	ંવવવવધ	કદની	પાઈપ	થી	પાણીમાં	
દબાણ	ઉતપન્ન	કરાવી	 પ્વાહ	ઉતપન્ન	કરાવી	શકા્.	
એ	જ	રી્ે	્ળાવ	કે	ટાંકાની	ઉપરની	સપાટીએ	પાળા	
પર	વછદ્રફો	વાળા	પાઈપ	ગફોઠવીન	ે્ુવારાની	રચના	કરી	
વરસાદી	વા્ાવરણ	ઉતપન્ન	કરાવી	શકા્	છ.ે	આ	રી્ે	
્ેમને	 જરૂરી	 વા્ાવરણ	 જવેું	 વા્ાવરણ	 કૃવત્રમ	 રી્ે	
જો	પૂરંુ	પા્ડવામા	ંઆવે	્ફો	કેટલીક	પુખ્	માછલીઓ	જ	ે
પ્જનન	માટ	ે્ૈ્ાર	હફો્	્ે	પ્જનન	કરવા	પ્ેરા્	શકે	
છ.ે

	 આ	 પદ્ધવ્નફો	 ઉપ્ફોગ	 કરી	 પ્ેકર્	 સંવધ્મન	

કરાવી	શકા્	છ	ેપરં્ુ	્ ે	દરેક	માછલીઓ	માટ	ેઅનુકુળ	

નથી.	 કેટલીક	પુખ્	છ્ાં	પ્જનન	માટ	ે્ૈ્ાર	ન	હફો્	

્ેવી	માછલીઓને	વા્ાવરણના	્ેર્ારની	અસર	થ્ી	

નથી.	આવી	પદ્ધવ્ની	મ્ા્મદા	એ	છ	ેકે	્ેમાં	ઉતપાદન	

ક્મ્ા	લક્્ાંક	કર્ા	ઓછી	પણ	હફોઈ	શકે	છ.ે	મતસ્	

ઉછરેમા	ંઅન્	પદ્ધવ્ઓની	સરખામણીએ	આ	પ્કારની	

પદ્ધવ્નું	ચલણ	ઓછુ	ંછ.ે			

કુદર્ી અં્ઃસ્તાવ્રો ન્રો ઉપય્રોગથી થ્ું પ્રેરર્ સંવ્ધ્પન:

 કેટલીક	માછલીઓન	ેવા્ાવરણ	મા	ં્ેર્ારની	

અસર	થ્ી	નથી	અન	ે્ે	કૃવત્રમ	વા્ાવરણમા	ંપ્જનન	

માટ	ેઉતે્વજ્	થ્ી	નથી	્ેનુ	ંકારણ	એ	છ	ેકે	અગાઉ	

દશા્મવેલા	 બાહ્	 પકરબળફો	 કે	 જનેી	અસરથી	 શરીરમા	ં

રહેલી	અં્ ઃ	સ્તાવી	પીચ્ુટરી	ગં્થીમાંથી	જ	ેગફોના્ડફોટટ્ફોપીન	

અં્ઃસ્તાવ	ઝરે	છ	ે્ે	નર	અને	માદાન	ેએકબીજા	પ્ત્ે	

આકિવે	છ,ે	અં્ડકફોિ	અન	ેશુકકફોિ	ન	ેપકરપકવ	બનાવે	

છ	ે્થા	્ેને	શરીરની	બહાર	પાણીમા	ંછૂટવા	માટ	ે્ૈ્ાર	

કરે	 છ.ે	 પફો્ાના	 કુદર્ી	 પ્જનન	 સથળથી	 દુર	 અન્	

વા્ાવરણમાં	આ	બાહ્	પકરબળફોની	અછ્	હફોઈ	જથેી	

અં્ઃસ્તાવફો	 પ્માણ	કર્ા	ઓછા	અથવા	નકહવ્	ઝરે	

છ	ે જ	ે ઉત્ેજના	 આપવા	 પૂર્ા	 નથી.	 આ	 મુશકેલીનું	

વનરાકરણ	લાવવા	માટ	ેપુખ્	માછલીઓને	અન્	કે	્ેની	

જ	 જાવ્ની	 માછલીઓની	 પીચ્ુટરી	 ગ્ંથીના	 કુદર્ી	

અં્ઃસ્તાવ	આપવામાં	આવે	 ્ફો	 સ્ળ્ા	 પૂવ્મક	 પ્ેકર્	

સંવધ્મન	કરાવી	મતસ્	બીજ	ઉતપાદન	કરાવી	શકા્	છ.ે	

પીચયુટરી ગ્રંથીનું પ્રેરર્ સંવ્ધ્પન માટે મહતવ :

	 પીચ્ુટરી	ગ્ંથી	(એન્ડફોકાઈન	ગલેન્ડ)	આં્રીક	

સ્તાવી	ગ્ંથીઓમાની	એક	ગ્ંથી	છ.ે	્ે	સામાન્	રી્ે	બે	

ભાગમાં	વહેચા્ેલી	છ.ે	

૧.	ચે્ા	પેશીઓનફો	ભાગ	(ન્ુરફો	હાઈપફો્ાઈસીસ):-

	 બાહ્	 પકરબળફો	 જવેા	 કે	 ્ાપમાન,	 વરસાદ,	

પવન,	 વીજળીના	 ચમકારા	 વગેરે	 આ	 ભાગ	 દ્ારા	

અનુભૂવ્	 કરવામાં	 આવે	 છ	ે કે	 જનેી	 અસરથી	 આ	

ચે્ ાઓનફો	ભાગ	માંસલ	ભાગ	સાથે	જો્ડા્ેલ	હફો્	છ	ે

ત્ાં	સંદેશફો	પહફોચા્ડવામાં	આવે	છ	ેજનેે	લીધે	માંસલ	

ભાગ	અં્ઃસ્તાવ	છુટા	કરવા	્ૈ્ાર	થા્	છ.ે	

૨.	માંસલ	ભાગ		(એ્ડીનફો	હાઈપફો્ાઈસીસ):-

	 આ	ભાગ	અન્	ત્રણ	 વવભાગફોમાં	 વવભાજી્	

કરી	શકા્	છ.ે	જમે	કે	

અ.	 રફોસટટ્લ	 પાસ્મ	 ્ડીસટાલીસ	 –	આ	ભાગ	માં	 બ	ે

અં્ઃસ્તાવ	એ્ડટ્ીનફો	કફોરટીકફોટટ્ફોપીક	અને	પ્ફોલેકટીન			

બ.  પ્ફોવક્મલ	પાસ્મ	્ડીસટાલીસ	--	આ	ભાગ	માંથી	

ત્રણ	 અં્ઃસ્તાવ	 ગફોના્ડફોટટ્ફોપીન,	 થાઈરફોઈ્ડ	 ને	

લગ્ા	અં્ઃસ્તાવ	્થા	વવકાસ	માટનેા		

અં્ઃસ્તાવ. 

ક.	 પાસ્મ	 ઇનટરમીક્ડ્ા	 –	 શરીરના	 રંગને	 લગ્ા	

અં્ઃસ્તાવ
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 પીચ્ુટરી	 ગ્ંથીના	 માંસલ	 વવભાગમાંનફો	

પ્ફોવક્મલ	 પાસ્મ	 ્ડીસટાલીસ	ભાગ	 પ્ેકર્	 સંવધ્મન	 માટ	ે

ખુબ	મહતવનફો	છ.ે	્ેમાં	રહેલ	ગફોના્ડફોટટ્ફોપીન	અં્ડાશ્,	

અં્ડકફોિ,	શુકાશ્	અન	ેશુકકફોિના	વનમા્મણ	અન	ેવવકાસ	

માટ	ેખુબ	જ	અગત્ની	ભૂવમકા	ભજવે	છ.ે	

પીચયુટરી ગ્રંથીને એકવરિ્ કરી ્ેન્રો સંગ્રહ કરવ્રો :

 પીચ્ુટરી	 ગ્ંથી	 સામાન્	 રી્ે	 ્ાજી	 મરેલી,	

જીવં્	 કે	 બર્માં	 રાખેલી	 પુખ્	 માછલીઓમાંથી	

મેળવવામા	ંઆવે	છ	ેજને	ેદા્ા	કહેવા્	છ.ે	જ	ેમાછલીના	

બીજ	ઉતપાદન	કરવાના	હફો્	્ે	જ	જાવ્ની	માછલીની	

ગ્ંથી	વધ	ુઅસરકારક	નીવ્ડ	ેછ.ે	કાપ્મ	પ્જાવ્ઓમા	ંપણ	

કફોમન	કાપ્મ	ખુબ	જ	પ્બળ	દા્ા	્રીકે	ઓળખા્	છ	ે

કારણ	 કે	 ્ે	 બારેમાસ	 ઉપલબધ	 હફો્	 છ.ે આકૃવ્માં	

દશા્મવ્ા	મુજબ	માછલીના	શરીરમા	ંઆ	ગં્વથનું	સથાન	

માથામા	ં મગજની	 નીચેના	 ભાગમા	ં આવેલું	 હફો્	 છ.ે	

માથામા	ંઆવેલ	અસથીના	ભાગન	ેમફોટા	છરા	કે	કુહા્ડી	

જવેા	્ીક્ણ	હવથ્ારથી	્ફો્ડવામા	ંઆવ	ેછ	ેઅન	ેખુબજ	

કુશળ્ા	પૂવ્મક	 ગં્થી	પ્ાપ્ત	કરવામાં	આવે	છ.ે	્ેમાંથી	

લફોહી	કે	અન્	બીજા	ભાગફોન	ેદુર	કરી	સગં્હ	કરવામા	ં

આવે	છ.ે

	 આ	ગ્ંથીને	૨-૩	વખ્	૮	થી	૧૨	કલાકના	

ગાળા	 બાદ	 આલકફોહફોલ	 કે	 એસીટફોનમાં	 ્ડબુા્ડીન	ે

ધફોવામાં	આવ	ેછ	ેજથેી	ચરબી્ુક્	ભાગ	દુર	થઇ	શકે.	

આવી	્ૈ્ાર	થ્ેલ	ગ્ંથીઓન	ેનાની	શીશીઓમાં	લાંબા	

સમ્	સુધી	 ૬-૧૨	માસ	સુધી	જાળવીને	 રાખી	શકા્	

છ.ે	ઉપ્ફોગ	કર્ી	વખ્ે	્ેમાં	૦.૩	વમ.વલ.	ક્ાર	વાળું	

કે	નીસ્ંકદ્	 (્ડીસટીલ્ડ)	પાણી	ઉમેરી	્ૈ્ાર	કરવામાં	

આવે	છ	ેજનેે	ઈનજકેશનમાં	ભરી	કકલફો	દીઠ	૦.૨	વમ.વલ.	

પુખ્	 પકરપકવ	પ્જનન	માટ	ે ્ૈ્ાર	 નર	અને	 માંદાને	

આપવામાં	આવે	છ.ે		

	 જમે	દરેક	પદ્ધવ્ના	્ા્દા	હફો્	છ	ે્ેમ	્ેની	

કેટલીક	મ્ા્મદાઓ	પણ	હફો્	છ.ે	જમે	કે,

•	 આ	પદ્ધવ્થી	જો	પ્ેકર્	સંવધ્મન	કરાવવામાં	આવે	

્ફો	પીચ્ુટરી	ગ્ંથી	મેળવવા	જીવ્ી	મૂલ્વાન	પુખ્	

માછલીઓનું	બવલદાન	આપવું	પ્ડ	ેછ.ે

•	 જ્ારે	 વધુ	 જથથામાં	 બીજ	 ઉતપન્ન	 કરાવવાનું	

લક્્	હફો્	ત્ારે	આટલા	જથથામાં	પીચ્ુટરી	ગ્ંથી	

પ્ાપ્ત	કરવી	મુશકેલ	બની	રહે	છ.ે

•	 આ	પદ્ધવ્માં	ખુબજ	કુશળ	માનવ	સ્તફો્	જરૂરી	છ.ે

•	 ્ેન	ેલાંબફો	સમ્	સાચવી	રાખવી	મુશકેલ	છ.ે

•	 આ	પદ્ધવ્	ખચા્મળ	છ.ે

•	 લાંબા	ગાળે	્ેની	અસરકારક્ા	ઘટ્ી	જા્	છ.ે

•	 કુલ	 પ્ાપ્ત	 થ્ેલ	 ગ્ંથીન	ે ૧૦૦	 ટકા	 ઉપ્ફોગમાં	

નથી	 લઇ	 શકા્ી.	 ્ે	 સંપૂણ્મ	 દ્રાવણ	 ના	 બન્ા	

કેટલફોક	ભાગ	ઇનજકેશન	કે	શીશીમાં	ચફોટી	રહે	છ.ે

•	 દરેક	 માછલીઓ	માટ	ે ્ેની	અસરકારક્ા	 જુદી	

જુદી	હફો્	છ.ે

	 આ	 વવવવધ	 મ્ા્મદાઓને	 ધ્ાને	 રાખી	 અન્	

પદ્ધવ્થી	 પ્ેકર્	 સંવધ્મન	 કરાવી	 આ	 મુશકેલીનું	

વનરાકરણ	લાવવું	જરૂરી	બની	રહે	છ.ે
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સંશ્ેવિ્ ઘટક્રો (અં્ ઃસ્તાવ્રો)ના ઉપય્રોગથી થ્ું 
પ્રેરર્ સંવ્ધ્પન: 

	 પીચ્ુટરી	 ગ્ંથી	 ના	 ઉપ્ફોગની	 કેટલીક	
મ્ા્મદાઓને	 ધ્ાને	 લઇ	 કેટલાક	 વૈજ્ાવનકફોએ	 વવવવધ	
પ્ાણીઓમાંથી	 જરુરી	 અં્ઃસ્તાવફો	 એકવત્ર્	 કરી	 ્ેનું	
સંશ્ેિણ	કરી	ઘટકફો	્ૈ્ાર	કરી	્ેના	પ્્ફોગફોથી	ખુબજ	
સારા	પકરણામ	મેળવવામા	ંઆવ્ા.	આ	સંશે્વિ્	ઘટકફો	
(અં્ઃસ્તાવફો)ના	ઉપ્ફોગના	નીચે	મુજબના	્ ા્દાઓ	છ.ે	 

•	 આ	પદ્ધવ્થી	જો	પે્કર્	સંવધ્મન	કરાવવામા	ં
આવે	 ્ફો	 પીચ્ુટરી	 ગ્ંથીની	 સરખામણીએ	
વધુ	સારંુ	પકરણામ	મેળવી	શકા્	છ.ે

•	 વધુ	 જથથામા	ં બીજ	 ઉતપન્ન	 કરાવવાનુ	ં
લક્્	 હફો્	 ત્ારે	આટલા	 જથથામા	ં જોઈ્ા	
પ્માણમા	ં સંશ્ેવિ્	 અં્ઃસ્તાવફો	 પ્ાપ્ત	 કરી	
શકા્	છ.ે

•	 ્ેને	લાંબફો	સમ્	સાચવી	શકા્	છ.ે

•	 લાંબા	ગાળે	્ેની	અસરકારક્ા	ઘટ્ી	નથી.

•	 બનાવેલ	ઘટક	પ્દશ્મક	સંપણૂ્મ	દ્રાવણ	હફોવાથી	
૧૦૦	ટકા	ઉપ્ફોગમા	ંલઇ	શકા્	છ.ે	

•	 દરેક	માછલીઓ	માટ	ેઅસરકારક	છ.ે

•	 ્લન	્થા	હેવચંગ	ક્મ્ા	વધ	ેછ.ે

•	 નર	અને	માદા	વહેલા	ઉત્ેવજ્	થા્	છ.ે

પ્રેરર્ સંવ્ધ્પન માટે વપરા્ા કૃવરિમ અં્ઃસ્તાવ 

૧. એચ. સી. જી. (હુ્મન ક્રોરરય્રોવનક ગ્રોનાડ્રોટ્્રોપીન)

	 માનવ	માંથી	મેળવવામા	ંઆવ્ા	અં્ઃ	સ્તાવ	
જ	ેસામાન્	રી્ે	ગભ્મવ્ી	મકહલાઓના	લફોહીમા	ંઅન	ે
મૂત્રમાં	ગભ્મ	ધારણ	થ્ાના	૫૦	થી	૬૦	કદવસ	સુધીમા	ં
મહ્મ	 હફો્	 છ	ે જનેફો	 ઉપ્ફોગ	 માછલીના	 પ્જનન	
માટ	ે કરાવી	શકા્	છ.ે	જ	ે કાપ્મ	 ને	એકલું	 ૬૦૦-૬૬૦	

આઈ.્ુ.	પ્વ્	કકલફો	આપી	શકા્	્થા	પીચ્ુટરી	સાથે	
૨૪૦	આઈ.્ુ.	પ્વ્	કકલફો	૧૨	મી.ગ્ા.	પીચ્ુટરી	પ્વ્	
કકલફો	આપી	શકા્.	 ‘સાઈનાહફોરીન’	 વ્વસાવ્ક	રી્ે	
બજારમાં	ઉપલબધ	છ	ેજ	ેએચ.	સી.	જી.નફો	ઉપ્ફોગ	કરી	
બનાવવામાં	આવેલ	છ.ે	

૨. પી.એમ. એસ. જી. (પ્રેગ્નનટ મેર સીરમ 
ગ્રોનાડ્રોટ્્રોપીન)

	 ગભ્મવ્ી	માદાં	ઘફો્ડાના	લફોહીમાં	ગભ્મ	ધારણ	
થ્ાના	૯૦	થી	૧૨૦	કદવસ	સુધીમાં	મહ્મ	હફો્	છ.ે

૩.  પુબેર્રોજન 

	 આ	પણ	એક	સંશ્ેવિ્	કૃવત્રમ	અં્ઃસ્તવી	ઘટક	
છ	ેજમેાં	૬૩%	્ફોવલકલ	સટીમ્ુલેટીંગ	હફોમથોન	ને	૩૪%	
લ્ંુટીનાઈઝીંગ	હફોમથોન	સાથે	સંકવલ્	કરી	બનાવવામાં	
આવે	છ.ે

૪. ઓવાપ્રીમ: 

	 વાનકુવર,	 કેને્ડાની	 સીન્ડલે	 લેબફોરેટરી	 દ્ારા	
્ૈ્ાર	કરવામાં	આવેલ	અને	ભાર્માં	એગ્ી	વેટ	્ામા્મ	
ઓ્	 ગલેક્ફો	 ઇન્ડી્ા	 લીમીટ્ેડ,	 મુંબઇ	 દ્ારા	 વેચવામાં	
આવે	 છ.ે	આ	 સંશ્ેવિ્	 ઘટકમાં	 સાલમફોન	 માછલીનું	
ગફોના્ડફોટટ્ફોપીનરીલીઝીંગ	 અં્ઃસ્તાવની	 પ્વ્કૃવ્	
(આબેહુબ	 એવું)	 બનાવી	 ્ડફોપેમાઈન	 વવરફોધી	 ્તવ	
્ડફોમપેરી્ડફોન	 ના	 વમશ્ણથી	 ્ૈ્ાર	 કરવામાં	 આવે	 છ.ે	
આ	ઘટકનફો	્ડફોઝ	૦.૫	 વમ.ગ્ા.	પ્વ્	કી.ગ્ા.	માછલીને	
આપવામાં	આવે	છ.ે	ઓવાપ્ીમ	પીચ્ુટરી	 કર્ા	ખુબ	
જ	અસરકારક	નીવ્ડ	ેછ.ે	 ્ેના	પકરણામ	સવરૂપે	ખુબ	
જ	સારા	પ્માણમાં	ઈં્ડા	 વવકવસ્	પામે	છ	ે્થા	્લન	
નું	પ્માણ	પણ	ખુબ	સારંુ	જોવા	મળે	છ.ે	હાલ	માં	મતસ્	
બીજ	ઉતપાદન	એકમમાં	 ખુબ	બહફોળા	 પ્માણમાં	આ	
ઘટકનફો	ઉપ્ફોગ	થા્	છ.ે						

૫. ઓવાટાઈડ:

	 ઓવારીમ	 જવેું	 બીજુ	ં ઉતપાદક	 ઘટક	 છ	ે
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ઓવાટાઈ્ડ,	 જમેાં	 ્ડફોપેમાઈન	 વવરફોધી	 ્તવ	 ્રીકે	
પાઈમફોઝાઈ્ડ	 વપરા્	 છ.ે	 બફોમબેની	 હેમફો્ામા્મ	 દ્ારા	
બજારમાં	વેચા્	છ.ે	

૬. ઓવાપેલ:

	 હંગેરીની	 ્ુનીવસથીટી	 દ્ારા	 ્ૈ્ાર	 કરવામા	ં
આવેલ	 ઓવાપેલ	 સસ્ન	 પ્ાણીઓમાંથી	 મેળવેલ	
ગફોના્ડફોટટ્ફોપીન	 રીલીઝીંગ	 અં્ઃસ્તાવની	 પ્વ્કૃવ્માંથી	
પેલેટ	સવરૂપે	બનાવવામાં	આવ	ેછ	ેજનેફો	્ડફોઝ	૧-૨	પેલેટ	
પ્વ્	કી.ગ્ા.	માછલીન	ેઆપવામાં	આવે	છ.ે

૭. વ્રોવા-એફ.એચ.ઃ

	 ભાર્મા	ં વફોકા્ડ્મ	 દ્ારા	 ્ૈ્ાર	 કરી	 વેચવામા	ં
આવ્ા	આ	 ઘટકનફો	 ્ડફોઝ	 ૦.૫	 મી.લી.	 પ્વ્	 કી.ગ્ા.	
માછલીને	આપવામા	ંઆવે	છ.ે	

પ્રેરર્ સંવ્ધ્પન દ્ારા કાપ્પ માછલીઓના પ્રજનનની 
રી્:

•	 પકરપકવ	નર	અને	માદાની	પસંદગી

	� ્ે	્ંદુરસ્	અને	પુખ્	હફોવા	જોઈએ.

	� ૨	થી	૪	વિ્મની	વ્	ધરાવ્ી	હફોવી	જોઈએ.		

	� ૧	 થી	 ૫	 કી.ગ્ા.	 વજન	 ધરાવ્ી	 હફો્	 ્ે	
ઇચછની્	છ.ે	

•		પકરપકવ	નર	અને	માદાન	ેઈનજકેશન	આપવું:

	� પીચ્ુટરીના	 અક્મ	 અથવા	 કૃવત્રમ	 સંશે્વિ્	
ઘટકફો	 (અં્ ઃસ્તાવફો)ન	ે ્ફોગ્	 પસંદગી	 કરેલ	
પુખ્	માછલીના	શરીરમા	ંહાઈપફો્ડરવમક	સફો્	
દ્ારા	આં્ર	પેકટફોરલ	અથવા	આં્ર	માંસલ	
જગ્ા	પર	દાખલ	કરવામા	ંઆવ	ેછે

	� માછલીના	કદ	અને	્ેની	પુખ્્ા	મુજબ	્ડફોઝ	
આપવફો	જોઈએ	જથેી	ખુબ	સારી	રી્ે	સ્ળ્ા	
પૂવ્મક	બીજ	ઉતપાદન	કરી	શકા્.

	� માદાન	ે બે	 ્ડફોઝ	 (પ્થમ	 ૨-૩	 મી.ગ્ા.	 પ્વ્	
કી.ગ્ા.	અને	બીજો	૫-૬	મી.ગ્ા.	પ્વ્	કી.ગ્ા.)	
અને	નરને	એક	્ડફોઝ	આપવામાં	આવે	છ.ે	બે	
્ડફોઝ	વચચે	૬	કલાકનું	અં્ર	રાખવામાં	આવે	
છ.ે				

•	 પ્જનન:

સાંજના	સમ્ે	ઠ્ંડા	્ાપમાનમાં	માછલીઓને	

ઇનજકેશન	 આપ્ા	 બાદ	 પ્જનન	 માટનેા	 ટાંકા	 કે	

મચછરદાની	ના	કાપ્ડમાંથી	બનાવેલ	હાપામાં	મુકવામાં	

આવે	 છ	ે અને	 ્ેને	 ખુબ	 સુક્મ	 કણ	 વાળા	 કપ્ડાથી	

ઢાંકવામાં	આવે	છ.ે	બંને	્ડફોઝ	આપ્ા	બાદ	અ્ડધી	રાત્રે	

અવલફોકન	કર્ા	માછલીઓ	ઈં્ડા	મુક્ી	જોવા	મળશે.	

્ેનુ	ં ્લન	 થઇ	 મફો્ી	 આકારના	 ઈં્ડા	 જોવા	 મળશે.	

કેટલાક	 અ્વલ્	 ઈં્ડા	 પણ	 હફોઈ	 ્ફો	 ્ેને	 દુર	 કરવા	

જરૂરી	છ	ેજથેી	બીજ	ઉતપાદનની	ગુણવત્ા	જળવાઈ	

રહે.	 ત્ારબાદ	 ્ેને	 આગળ	 વવકાસ	 માટ	ે ્ફોગ્	

વા્ાવરણમાં	રાખવામાં	આવે	છ.ે	

	 માછલીના	 પ્ેકર્	 સંવધ્મન	 પર	 અસરકર્ા	

કેટલાક	પકરબળફો	જવેા	કે	્ ાપમાન,	આબફોહવા,	વરસાદી	

વા્ાવરણ,	 પાણીની	 ્ડફોહળાશ,	 સૂ્્મ	 પ્કાશ	 વગેરેને	

ધ્ાનમાં	રાખી	જો	પ્ેકર્	સંવધ્મન	કરવામાં	આવે	્ ફો	ખુબ	

સારી	રી્ે	સ્ળ્ા	પ્ાપ્ત	કરી	શકા્	છ.ે			
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 સામાન્	 રી્ે	 મીઠા	 પાણીમા	ં ઉછરેવામાં	
આવ્ી	 છ	 પ્જાવ્ઓ	 પૈકી	 ભાર્ી્	 મેજર	 કાપ્મ		
્થા	પરદેશી	કાપ્મ	મીઠા	પાણીમાં	ઉછરેા્ી	શ્ેષ્ઠ	અન	ે
્ફોગ્	પ્જાવ્	ગણા્	છ.ે	આ	માછલી	મૂળરૂપ	ેનદીના	
પ્ા્મવરણ	સાથ	ેસંકળા્ેલી	હફો્	છ	ે ્ેમજ	જળાશ્ફો	
અને	 ્ળાવફો	જવેા	 સથા્ી	 પાણીમાં	 ્ેઓ	પકરપકવ્ા	
પ્ાપ્ત	કરે	છ	ે ત્ારે	સંવવધ્મ્	 થા્	છ,ે	 પરં્ુ	 સામાન્	
રી્ે	 બંધી્ાર	 પકરવસથવ્ઓમા	ં પ્જનન	 કર્ી	 નથી.	
્ેથી	કૃવત્રમ	રી્ે	અનુકુલી્	પકરવસથ્ી		ઉતપન્ન	કરીને	
અને	્ેમની	અં્ ઃસ્તાવી	પ્ણાલીને	પ્ેકર્	કરી	ઉત્ેજન	
આપી	 ઈ્ડાં/બચચા	 ઉતપન્ન	 કરવા	 માટ	ે ખાસ	 પ્્તનફો	
કરવામાં	 આવે	 છ.ે	 ્ેના	 કુદર્ી	 રી્ે	 થ્ા	 પ્જનન	
વસવા્ની	 માછલીઓન	ે પ્જનન	 કરવાની	 ્કવનકને	
પ્ેકર્	 સંવધ્મન	 ્રીકે	 ઓળખવામા	ં આવ	ે છ.ે	 પે્કર્	
સંવધ્મન	 ્કનીકફોનફો	 વ્ાપારી	 ધફોરણે	 ઉછરેા્ી	 વવવવધ	
પ્કારની	ગુણવત્ાવાળી	માછલીઓના	બીજ	માટ	ેથા્	
છ.ે	માછલીની	ઇવચછ્	પ્જાવ્ઓના	શુદ્ધ	બીજ	ઉતપન્ન	
કરવાની	આ	સૌથી	વવશ્વસની્	પદ્ધવ્	છ.ે	અગાઉ	આ	
્કનીકીએ	એવા	ક્ેત્રફોમા	ંમફોટાપા્ે	માછલીના	બીજનું	
ઉતપાદન	કરવામાં	 મદદરૂપ	થ્ેલ	છ	ેજ્ાં	 માછલીના	
બીજનું	કુદર્ી	રી્ે	સંગ્હ	શક્	નથી.

સપ્રોનીંગ માટે બ્ીડસ્પની ઓળખ અને પસંદગી:

	 પે્કર્	 સંવધ્મનની	 સ્ળ્ા	 બ્ી્ડસ્મની	 ્ફોગ્	
પસંદગી	 પર	આધાકર્	 છ.ે	 બાહ્	 લક્ણફોના	આધારે	
નર	અને	માદા	ઓળખવામાં	આવ	ેછ.ે	પકરપકવ	નરમા	ં
પેકટફોરલ	મીનપક્ની	ઉપરની	 સપાટી	ખરબચ્ડી	હફો્	
છ	ેજનેી	હાજરી	દ્ારા	માદાથી	અલગ	પા્ડવામા	ંઆવે	

છ.ે	વધુમાં,	નરમાં	્ેનું	પેટ	માદાની	સરખામણીમાં	સપાટ	
હફો્	છ	ેઅને	 નીચેની	બાજુ	ઉપસેલું	 હફો્ું	 નથી	 પરં્ુ	
્ેનાં	 પેટના	 ભાગ	 પર	 થફો્ડ	ુ દબાણ	આપવાથી	 સ્ેદ	
રંગનું	વી્્મ	બહાર	નીકળી	આવે	છ.ે	પકરપકવ	માદાઓમાં	
સફોજાવાળા	ગુલાબી	રંગનું	નરમ	ગભા્મશ્	હફો્	છ.ે	એનલ	
ક્નની	આગળનફો	ઉપસેલફો	ભાગ	પણ	માદા	સંવધ્મકફોની	
પસંદગી	 માટ	ે પકરપકવ્ાની	 વનશાની	 ્રીકે	 ધ્ાનમાં	
લેવામાં	આવે	છ.ે	ગુણવત્ાવાળા	બીજના	ઉતપાદન	માટ	ે
અને	વધુ	સારી	વૃવદ્ધ	માટ,ે	સારી	ગુણવત્ાસભર	પ્જનકફો	
(બ્ી્ડરફો)ની	પસંદગી	કરી	શકા્	છ,ે	જમે	કે,	કેટલા	-૩ 
કકગ્ા	અથવા	્ેથી	વધુ,	રફોહુ,	ગ્ાસ	કાપ્મ	અને	વસલવર	
કાપ્મ	-૨ કકગ્ા	અથવા	્ેથી	વધુ,		વરિગલ	અને	કાલબાસુ	
-૧કકગ્ા	અને	્ેથી	વધુના	વજન	ધરાવ્ા હફોવા	જોઈએ.	

બ્ીડસ્પની જાળવણી

	 ્ામ્મની	 અંદર	 ઉછરેા્ા	 અલગ	 અલગ	
પ્જા્ીના	બ્ી્ડર	સારા	પકરણામ	આપે	છ.ે	સારા	પકરણામફો	
માટ	ેબ્ી્ડસ્મને	્ળાવ	અને	નદીઓમાંથી	પણ	એકવત્ર્	
કરી	શકા્	છ.ે	સંગ્હ	માટનેફો	શ્ેષ્ઠ	સમ્	નવેમબરથી	
માચ્મ	સુધીનફો	છ.ે	પ્જનક	સંગ્હનફો	શ્ેષ્ઠ	દર	પ્વ્	હેકટર	
૧૦૦૦-૧૨૫૦	 કકગ્ા	હફો્	શકે	છ.ે	જ્ાં	કટલા	અન	ે
વસલવર	કાપ્મને	મુખ્	જાવ્ઓ	્રીકે	સંગ્કહ્	કરવામાં	
આવે	છ	ેત્ાં	ઓગવેનીક	ખા્રની	સાથે	ઓછા	્ડફોઝમાં	
સુપર-્ફોસ્ેટ	 (૧૭	  થી	 ૨૦	 કકલફોગ્ામ	 પ્વ્	 હેકટર)	
્ળાવમાં	પખવાક્ડ્ાના	અં્રાલફોમાં	આપી	શકા્	છ.ે	
જ્ાં	મુખ્	પ્જાવ્ઓ	્રીકે	ગ્ાસ	કાપ્મને	્ળાવ/ટાંકીમાં	
સંગ્કહ્	કરવામાં	આવે	છ	ેત્ાં	વન્વમ્પણે	ખા્રની	
જરૂરી્ા્	 રેહ્ી	 નથી.	 વશ્ાળાના	 મકહનાઓમાં	
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્ેઓને	 ્ડબૂેલી	 જળચર	 વનસપવ્ જવેીકે	 હા્ડટ્ીલા	
સેરેટફો્ાઇલમ	વગેરે	સાથે	અને	વસં્ના	આગમન	(ગ્ાસ	
કાપ્મના	વજનના	૧-૨%	દર	પર)	સાથે	પ્જનન	અંગફોનાં	
વવકાસ	માટ	ેવનસપ્ી	સાથે	સંગ્હ	કરી	શકા્	છ.ે	અન્	
પ્જાવ્ઓ	માટ	ેમાછલીના	જથથાના	શરીરના	વજનના	
૧-૨	%	ના	દરે	ચફોખાની	કુસકી	અને	મગ્ળીના	ખફોળ	
સાથે	ભેળવીને	્ૈ્ાર	કરવામાં	આવ્ફો	ખફોરાક	પ્ારંવભક	
્બક્ામાં	 લાભદા્ક	 રહે	 છ.ે	 ્ે	 પછીના	 ્બક્	ે
(વસં્ઋ્ુના	 આગમનથી)	 30%	 પ્ફોટીન	 ધરાવ્ા	
ખફોરાક	માછલી	માટ	ેવધ	ુસારફો		વવકલપ	હફો્	શકે	છ.ે	

	 પકરપકવ	નર	અન	ેમાદા	પ્જનકફોન	ેજુદા	જુદા 
્ળાવફોમાં	અલગ	કરીને	રાખવામાં	આવ	ેછ	ેઅન	ે્ેમની	
સંવધ્મનની	 સીઝન	 પહેલા	 ૧-૨	 મકહના	 અને	 ્ેમની	
આનુવંવશક	પકરવસથવ્ઓ	અને	પકરપકવ્ાના	ં	્બક્ા	
સમ્ાં્રે	 ્પાસવામાં	 આવે	 છ.ે આ	 પ્કી્ા	 થીવનંગ	
્રીકે	પ્ચલી્	છ.ે 

સંવ્ધ્પન ્કનીક: 

	 બુ્્ડરને	 ્ળાવમાંથી	 પકરપકવ	 માછલીઓની	
પસંદગી	 ક્ા્મ	 પછી	 ્ેમને	 વા્ાનુકુલી્	 કરવા	 માટ	ે
આશરે	 ૬-૭	 કલાક	 માટ	ે હાપામા	ં અથવા	 હેચરીમાં	
રાખવામા	ંઆવે	છ.ે	્ ફોગ્	રી્ે	એકલેમેટાઈઝ	થ્ા	પછી	
એક	એક	 બુ્્ડ	 (પ્જનક)	માછલીનુ	ં વજન	કરીને	પછી	
્ેના	વન્્	કરેલ	હફોમથોનલ	્ડફોઝ	પ્માણે	ઇનજકેશન	માટ	ે
્ૈ્ાર	કરવામાં	આવે	છ.ે	

ઇનજકેશન માટે ડ્રોઝ નક્ી કરવા:

	 પીટુ્ટરી	 ગ્ંવથનફો	 ્ડફોઝ	 માછલીના	 શરીરના	
વજનનાં	આધારે	ગણવામા	ંઆવે	છ.ે	પીટ્ુટરી	ગં્વથની	
્ફોગ્	માત્રાનફો	્ડફોઝ	અથવા	એચ.સી.જી.	સાથે	મીક્	કરીને	
નક્ી	કરવું.	મફોટાભાગે	સંવધ્મકફોની	લૈંવગક	પકરપકવ્ાના	
્બક્ાનાં	 આધારે	 અને	 પ્ા્મવરણ	 (આબફોહવા)ની	
વસથવ્ઓ	પર	પણ	અમુક	અંશે	આધાર	રાખે	છ.ે	કાપ્મના	
માદા	સંવધ્મકફો	માટ	ેશરીરના	વજન	કકલફો	દીઠ ૫-૧૦ 

વમવલગ્ામના	પીટ્ુટરી	ગ્ંવથનાં	્ડફોઝ	આપવામા	આવે	છ	ે
જ્ારે	નરમાં	સામાન્	રી્ે	શરીરના	વજન	કકલફો	દીઠ	
૨ એમજી	ની	ઓછી	માત્રાનફો	્ડફોઝ	આપવામાં	આવ	ેછ.ે	
જો	કે,	માદા	માછલીને	પ્ારંવભક	્ડફોઝ	ઇનજકેશન	દ્ારા	
૨-૩	મીલી	પ્વ્	 કકલફોગ્ામ	અને	૬	કલાકના	અં્રાલ	
બાદ	 ૫-૮	 મીલીનફો	 બીજો	 ્ડફોઝ	આપવાથી	 વધુ	 સારા	
પકરણામ	પ્ાપ્ત	કરી	શકા્	છ.ે	જ્ારે	માદાને	બીજો	્ડફોઝ	
આપવાના	સમ્ે	નરને	પ્વ્	કકલફોગ્ામ	વજન	દીઠ	૨-૩	
મીલી	માત્ર	એક	્ડફોઝ	આપવામાં	આવે	છ.ે	બંને	નર	અને	
માદાને	 ઇન્ડફોર	 હેચરીની	અંદરના	ગફોળાકાર	 સપફોનીંગ	
પુલમાં	એક	વનવચિ્	પ્માણમાં	એકસાથે	મૂકવામાં	આવે	
છ.ે

ઇનજકેશનની પદ્ધવ્:

	 માછલીના	 પીટ્ુટરી	 અક્મ/	 ઓવાટાઈ્ડ/
ઓવાપ્ીમનું સના્ુમા	 આપવામા	 આવ્ુ	 ઇનજકેશન	
સામાન્	 રી્ે	 પ્જનક	 માછલીની	 પુછ્ડીના	આગળના	
ભાગમાં	 અથવા	 લેટરલ	 લાઈનની	 નીચેના	 ભાગમાં	
અથવા	 ખભાનાં	 ભાગની	 નજીક	આપવામાં	આવે	 છ.ે	
માછલીને	 ઇંજકેશન	આપવામા	 માટ,ે	 ્ેના	 ભીગ્ડાની	
નીચેના	ભાગમાં	સફો્	નાખવામાં	આવે	છ,ે	જ	ેમાછલીના	
શરીરના	સમાં્ર	ભાગે	દાખલ	કરવામાં	આવે	છ	ેઅને	
ત્ારબાદ	 સના્ુઓમાં	 દાખલ	 કરવામાં	 આવે	 છ.ે	 ૨ 
મીલી	 ગ્ેજ્ુએટ્ેડ	 હા્પફો્ડવમ્મક	 વસરીંજ	 મફોટાભાગની	
માછલીઓને	 ઇનજકેટ	 કરવા	 માટ	ે સૌથી	 અનુકૂળ	 છ.ે	
સફો્ની	 સાઈઝ	 ઇનજકેશન	 માટનેા	 બ્ી્ડરના	 કદ	 પર	
આધારી્	છ.ે

સંવ્ધ્પન માટેનું પયા્પવરણ:

	 હા્પફો્ાઈઝેશન	 એટલેકે	 પ્ેકર્	 સંવધ્મન	
દ્ારા	 થ્ા	 સપફોનીંગની	 સ્ળ્ા	 વા્ાવરણ	 અને	
આબફોહવાકી્	પરીવસથવ્ઓ	પર	આધાકર્	છ.ે	જમેા	
્ાપમાન	સૌથી	મહતવપૂણ્મ	પકરબળફોમાંનું	એક	છ.ે	એવું	
જોવા	મળંુ	છ	ેકે	૨૫0-૨૮ 0સે	્ાપમાન	પ્જનન	માટ	ે
સૌથી	વધુ	અનુકૂળ	રહે	છ.ે	જો	કે,	આ	્ાપમાન	અથવા	
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્ેનાથી	નીચેનાં	્ાપમાન	ેપણ	માછલીને	ઇંજકેશન	આપી	
શકા્	છ.ે	અવન્ંવત્ર્	પકરવસથવ્ઓ	હેઠળ	્લીનીકરણ	
અને	હેવચંગની	ટકાવારી	ખૂબ	સં્ફોિકારક	રહે્ી	નથી.	
૫	-	૯ વમવલગ્ામ/વલટર	ઓવકસજન	ધરાવ્ાં	પાણીના	
વવસજ ્મનમા	ં સપફોનીંગ,	 ઇં્ડાના	 ઉચચ	 ગભા્મધાન	 અને	
્વલ્	ઇં્ડામાંથી	હેચવલંગના	જીવં્	દરમા	ંવધુ	સ્ળ્ા	
મળે	છ.ે

સપ્રોનીંગ અને હેવચંગ:

ઇક્રો-હેચરી-ગ્રોળાકાર સપ્રોનીંગની પૂલ:

	 સપફોનીંગનફો	 પૂલ	 ગફોળાકાર	 વસમેનટ કોંકટેનફો	
બનેલફો	 (૮ મીટર	 વ્ાસ) 	હફો્	છ.ે	્ે	૫૦ ઘન	મીટર	
પાણીની	ક્મ્ા	ધરાવે	છ.ે	પૂલનાં		્વળ્ે	કેનદ્રમા	ંવનકાસ	
માટ	ેઆઉટલેટ	પાઇપ	 (૧૦ સે.મી.	 વ્ાસ)	હફો્	છ	ેજ	ે
ઢફોળાવ	દ્ારા	ઇનક્ુબેશન	ટાંકી	(ઇં્ડા	કલેકશન	ચેમબર)	
્ર્	 દફોરી	 જા્	 છ.ે	 સપફોનીંગ પૂલમા	ં કૃવત્રમ	 નદીના	
પાણીનાં	 પકરભ્રમણ	 માટ	ે દીવાલમા	ં ૪૫0ના	 	 કાટકફોણ	
પર	ત્રાંસા	 ઇનલેટ	 પાઇપની	 રચના	 કરવામા	ંઆવ	ેછ.ે	
પૂલ	 પાણીથી	 ભરવામા	ંઆવે	 છ,ે	 અને	 ્ેમા	ં લગભગ	
૮૦ કકલફો	માદા	અને	૮૦ કકલફો	નર	છફો્ડવામા	ંઆવ	ેછ.ે	
જ્ારે	સંવધ્મકફો	સપાટી	પર	આવવાનુ	ંશરૂ	કરે	છ	ેત્ારે	
વાલવ	ખફોલવામા	ંઆવે	છ	ેજથેી	ગફોળાકાર	પ્વાહ	ઉતપન	
કરવામાં	આવે	 છ	ે ્થા	 પાણીનફો	 પ્વાહ	 લગભગ	 ૩૦ 
મીટર	પ્વ્	 વમવનટના	દરે	રાખવામાં	આવ	ેછ.ે	પ્જનન	
પ્કક્ા	દીઠ	૧૦ વમવલ્ન	ઇં્ડા	ની	ઉપજ	સામાન્	રી્ે	
પ્ાપ્ત	થા્	છ.ે

ઈક્રો-હેચરી-ઇનકયુબેશન પૂલ:

	 સપફોનીંગ	 પૂલમા	ં સપફોનીંગ	થ્ા	 	 પછી	 ્વલ્	
ઇં્ડાને	 ઇનક્ુબેશન	 પૂલ	 (૩ મીટર	 વ્ાસ	 -	 ્ડબલ	
કદવાલવાળા	 ગફોળાકાર	 પૂલ,	 પાણીની	 બાહ્	 પ્વાહની	
વન્મનવાળી	અને	આં્કરક	 કદવાલ	સાથે)	્ર્	દફોરી	
જા્	છ,ે	જ્ાં	વન્મન	ગવ્એ	પાણી	્ડક	વાલવમા	ંજા્	
છ	ે જ	ે વાલવ	 બાહ્	 ચેમબરના	 ફલફોર	 પર	 ઊંધા	ં એલ	

આકારમાં	લગાવેલા	હફો્	છ.ે	પાણીની	ઝ્ડપ	પ્ારંવભક	
્બક્ામાં	 @ ૨.૫ લીટર/સેકન્ડ	  વન્મન	 કારવામાં	
આવે	છ	ેઅને	પછી	૨.૦ વલટર/સેકન્ડનફો	ઘટા્ડફો	થા્	છ.ે	
જ્ારે	ઇં્ડાની	અંદરનાં	ગભ્મમાં	હલન	ચલન	જોવા	મળે	
છ.ે		હેવચંગ	થ્ા	પછી,	પાણીની	સપી્ડ	્રીથી	૩.૦-૩.૫ 
વલટર/સેકન્ડ	પ્માણે	 વધારવામા	આવે	છ	ેઅન	ેજરદી	
કફોિનું	શફોિણ	થા્	ત્ાં	સુધી	લગભગ	ત્રણ	કદવસ	સુધી	
ઇં્ડાને	્ેમાજ	રાખવામાં	આવે	છ.ે

સકયુ્પલર હેચરી – અગતયના મુદ્ા 

�	ચાઇનીઝ	 હેચરીનું	 સથાન	આદશ્મ	 રી્ે	આવથ્મક	

બાંધકામમાં	 ઉંચી	 જમીન	 પર	 હફોવું	 જોઈએ.	

જો	 ઢાળવાળી	 જમીન	 ઉપલબધ	 હફો્	 ્ફો	 સપફોન	

કલેકશન	 ટાંકીના	 ફલફોર	 લેવલને	 ગુરુતવાકિ્મણ	

દ્ારા	પાણી	સહેલા્થી	બહાર	નીકળે	્ે	પ્માણે	

જમીન	સ્ર	પર	ગફોઠવી	શકા્	છ.ે	

�	સપફોનીંગ	 ટાંકીના	 કેનદ્રમાં	 વસથ્	 ઇં્ડા	 ટટ્ાનસ્ર	

આઉટલેટનું	 સ્ર	 હેવચંગ	 ટનેકની	 ટફોચ	 પર	

મધ્વ્થી	ઓવરફલફો	પાઇપના	સ્રથી	૧૦	સે.મી.	

જટેલું	 હફોવું	 જોઈએ.	 આ	 સપફોનીંગ	 ટાંકીમાંથી	

ઇં્ડાને	સંપૂણ્મ	રી્ે	ટાંકીની	બહાર	સથળાં્ર	કરવા	

સક્મ	હશે.

�	હેવચંગ	 ટાંકીમાંથી	 ઓવરફલોં	 ટાંકી	 સપફોનને	

કલેકશન	ટાંકી	પર	પસાર	થવું	જોઈએ	નહીં	પરં્ુ	

ટાંકીની	બહાર	્ેનફો	ઉપ્ફોગ	કરવફો	જોઈએ.

�	ઓવરહેડસ	 પાણીની	 ટાંકીથી	 દરેક ટાંકીઓને	

સવ્ંત્ર	પાઈપ	લાઈન	સુવનવચિ્	કરવા	માટ	ેદરેક	

ટાંકી	માટ	ેઅલગ	પાણી	પુરવઠફો	સથાવપ્	કરવફો	

જોઈએ,	જમે	કે	સપફોનીંગ	ટનેક,	હેવચંગ	ટાંકી	અને	

સપૉન	કલેકશન	ટાંકી.
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સકયુ્પલર હેચરીનું આવથ્પકરણ: 

ક. મૂડી ખચ્પ

ક્રમ વસ્ુ/ખચ્પની વવગ્ ખચ્પ (રૂ.)

અ સથાયી ખચ્પ 

૧. ૧	્ૂટની	ઊં્ડાઈ	સુધી	ખફોદકામ	સકહ્	૨	હેકટરના	પાણીના	્ેલા્ેલ	વવસ્ારમાં	ટાંકીનું	
નવીકરણ

૩૦,૦૦૦/-

૨. ગફોળાકાર	પ્જનન	પૂલ	અને	હેવચંગ	પૂલ

૨.૧ ૮	મીટર	વ્ાસનું	સંવધ્મન	પૂલ ૩૦,૦૦૦/-

૨.૨ ૩ મી	વ્ાસનાં	૩	હેવચંગ	પૂલ	@ રૂ.	૧૫,૦૦૦/-	દીઠ	પૂલ ૪૫,૦૦૦/- 

૩. ૫૦૦૦ ગેલન	ક્મ્ાવાળી	ઓવરહે્ડ	ટનેક ૫૦,૦૦૦/-

૪. ટૂ્બ	વેલ	૮	“x	૬”	x	૨૦૦ ‘ ૨૫,૦૦૦/-

૫. પમપસેટ	(૫ એચપી) ૨૦,૦૦૦/-

૬. જનરેટર	૧૦ કેવીએ	વૈકવલપક	સેટ	સાથે ૫૦,૦૦૦/-

૭. ગા્ડ્મ	શે્ડ	અને	ઓક્સ	રૂમ	 ૨૫,૦૦૦/- 

૮. બુ્્ડ	સટફોક	-૫ ટન ૧,૫૦,૦૦૦/- 

૯. નેટ,	ઉપકરણફો,	હપ	વગેરે	વગેરે	માટ	ેઆકવસમક	ખચ્મ ૩૦,૦૦૦/- 

કુલ	 ૪,૫૫,૦૦૦/- 

બ. ચલી્	ખચ્મ	

૧. પ્રારંવભક મરહના માટે ઉછરે ખચ્પ

૧.૧ ૫ ટન	માછલી	માટ	ે૩%	શરીરના	વજનના	બ્ૂ્ડ	સટફોકને	ખફોરાક	આપવફો		૧૩,૫૦૦	રૂવપ્ા	
કકલફો	કૃવત્રમ	્ી્ડ	(૧૫૦	કકલફોગ્ામ	૩૦	કદવસ	x	૩	 મકહના)	@ રૂ.	૩/	-	પ્વ્	કકલફો.

૪૦,૫૦૦/-

૧.૨ ૨ રક્કફો-કમ-મજૂરનફો	પગાર	@ રૂ.	૪૫૦/માસ ૨,૭૦૦/-

૧.૩ ૩ મકહના	માટ	ેમકહનામા	ં૨ વખ્	નેકટગં	કરવાની	કકંમ્ ૬૦૦/-

કુલ	 ૪૩,૮૦૦/- 

૨. પાંચ મરહના માટે ઓપરેરટંગ ઉછરે ખચ્પ

૨.૧ ૫	ટન	માછલી	માટ	ે૧.૫%	શરીરના	વજનના	બ્ૂ્ડ	માછલીને	ખફોરાક	આપવી	૧૧,૨૫૦ કકગ્ા	
કૃવત્રમ	્ી્ડ	(૭૫	કક.ગ્ા.	૩૦ કદવસ	x	૫ મકહના)	@ રૂ.	૩/કકગ્ા

૩૩,૭૫૦/-

�	દરેક	ટાંકીઓમાં	ઓવકસજનની	માત્રા	જાળવા્	

રહે	્ે	માટ	ેપાણીનફો	છટંકાવ	કરવાની	વ્વસથા	

પ્દાન	કરવામા	આવે	છ.ે	

�	ઇં્ડામા	થ્ુ	નુકસાન	ટાળવા	માટ	ેઇં્ડા	ટટ્ાનસ્ર	

પાઇપને	 હેચીંગ	ટાંકીમાં	નીચે	બાજુ	ટાંકીની	બે	

કદવાલફો	વચચે	સ્ાવ	થા્	્ેમ	ગફોઠવવફો	જોઈએ.

�	સપફોનીંગના	 સમ્ગાળા	 દરવમ્ાન	 પાણીના	

પ્વાહને	 ગફોળાકાર	 બનાવવા	 માટ	ે વત્રજ્ાતમક	

ટાંકીઓની	કદવાલફોને	વત્રજ્ા	વસથવ્માં	સથાવપ્	

પાણીના	ઇનલેટ	પાઇપ	સાથે	પૂરફો	પા્ડવફો	જોઈએ.	

�	જ્ાં	પાણીનફો	પ્વાહ	પકરભ્રમણ	માટ	ેઅપ્ા્મપ્ત	

છ,ે	 ત્ાં	 પકરભ્રમણ	 માટ	ે પૈ્ડાવાળા	 બહુવવધ	

ચેમબરવાળા	હેવચંગ	પુલસનુ	ંવનમા્મણ	કરી	શકા્	

છ.ે	
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૨.૨ ૫ ગાડસ્મ-કમ-લેબરનું	વે્ન	@ રૂ	૪૫૦/મકહના	૫	મકહના	માટે ૧૧,૨૫૦/-

૨.૩ ઇલેવકટટ્ક	પમપ/જનરેટરનું	ઓપરેશન	સમાન	ગુણફોત્ર	૫.૦૦	 કલાક	દીઠ	રૂ.	૫.૦/કલાક.	દૈવનક	
(રૂ.	૫.૦૦	x	૫	કલાક	x	૩૦ કદવસx૫	મકહના)

૩,૭૫૦/-

૨.૪ ૫	 મકહના	માટ	ેવધારાના	શ્મકફો	 ૩૬,૦૦૦/-

૨.૫ 	પીટ્ુટરી	ગ્ંથીઓ,	ઉપકરણફો,	વીજળી	વગેરે	માટ	ેવમવશ્્	ખચ્મ ૧૯,૨૫૦/-

કુલ ૧,૦૪,૦૦૦/-

૩ છલે્ા ૪ મરહના માટે ઉછરે ખચ્પ

૩.૧ ખા્ર,	ચૂનફો	અને	્ળદ્રૂપ્ા	માટ	ે@	રૂ	૪૫૦/-	હે/મકહનફો	 ૩,૬૦૦/-

૩.૨ ૨ ગાડસ્મ-કમ-લેબર	માટ	ેવે્ ન	@ રૂ	૪૫૦/	-	હે/મકહનફો	 ૩,૬૦૦/-

૩.૩ રૂ.	૫૦/મકહનાની	સમ્ાં્રે	નકેટગંની	કકંમ્ ૪૦૦/-

૩.૪ અન્		ખચ્મ ૩૦૦/-

કુલ ૭૯૦૦

કુલ	આવ્્મક	ખચ્મ	(૧+૨+૩) ૧,૫૫,૭૦૦/-

ક એકમ ખચ્પ

૧ મ્ૂડી	ખચ્મ રૂ.૪,૫૫,૦૦૦/-

૨ આવ્્મક	ખચ્મ રૂ.	૧,૫૫,૭૦૦/-

 રૂ.૬,૧૦,૭૦૦/-

ખ.	ઉતપાદન

અ. સથાવપ્ ક્ષમ્ા

કમ	 એકમ કદ નંબર ક્ષમ્ા

૧	 સપફોનીંગ	પૂલ ૮	મીટર	વ્ાસ ૧ ૧૫૦-૨૦૦ કકલફો	બ્ૂ્ડ	માછલી

૨ હેવચંગ	પૂલસ ૩	મીટર	વ્ાસ ૩ ૧૫૦	વલટર	પૂલ	દીઠ	ઇં્ડા	્ વલ્	કરે	છ	ેઅથવા	૩ પુલમાંથી	
૪૫૦ વલટર	્વલ્	ઇં્ડા	માટ	ે૮૦ કકગ્ા	માદા	બ્ૂ્ડ	માછલી	
અથવા	કુલ	બ્ૂ્ડ	માછલીના	૧૬૦	 કકલફોની	જરૂર	પ્ડ	ેછ.ે

બ. સથાવપ્ ક્ષમ્ાની અપેવક્ષ્ ઉપય્રોગી્ા
૧ જૂથના	ંપ્માણમા	ંમાદા	બ્ૂ્ડ	માછલીની	જરૂકર્ા્ ૮૦	કકગ્ા	

૨. એક	ચક	(નર	અથવા	માદા)	માટ	ેબ્ૂ્ડ	માછલીની	જરૂકર્ા્		 ૧૬૦	કકગ્ા

૩. ૫ મકહના	માટ	ેહેચરીની	કુલ	ચકની	સંખ્ા	@ ૫ ચક/મકહના	માટ	ે ૨૫	ચક	

૪. ૫ મકહનામાંટ	ેબ્ૂ્ડ	માછલીની	કુલ	જરૂકર્ા્	(૧૬૦ કકગ્ા/	૨૫	ચક) ૪૦૦૦	કકગ્ા

૫. ૫ મકહનાના	ઓપરેશન	માટ	ેબ્ી્ડરની	આવશ્ક્ા	(૯૦%	બ્ુ્ડ	માછલીને	
પકરપકવ્ા	પ્ાપ્ત	થશે	અને	૯૦%	પકરપકવ	બ્ી્ડરફો	હા્પફોક્ઝેશનને	પ્વ્ભાવ	
આપશે)

૪,૯૪૦ કકગ્ા

૬. માદા	બ્ૂ્ડ	માછલીના	ઈં્ડાના	ઉતપાદનની	સંખ્ા	(@ ૧.૨	 લાખ/કકલફો	માદા,	
૯૦%	ગભા્મધાન	૮૦	%	હેવચંગ	દર)	*	૮૦,૦૦૦	 છે

૮૦,૦૦૦	સંખ્ા	
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૭. એક	જ	ચકમાં	માદા	બ્ૂ્ડ	માછલીથી	ઉતપન	થ્ા	સપૉન	(૮૦	કકગ્ા	x	૮૦,૦૦૦) ૬૪	લાખ	

ક અપવેક્ષ્ આવક
૧. કુલ આવક/ચક્ર
૧.૧ ૫૧.૨ લાખ	મુખ્	કાપ્મ	સપૉન	(૮૦	%	ઉતપાદન)	@ ૨૦૦/લાખના	વેચાણથી રૂ.૧૦,૨૪૦	

૧.૨ ૧૨.૮ લાખ	વવદેશી	કાપ્મ	સપૉન	(પેદાશના	૨૦%)@	૫૦૦/લાખના	વેચાણથી	 રૂ.૬,૪૦૦	

રૂ. ૧૬,૬૪૦
૨ કુલ	આવક	/	મકહનફો	(રૂ	.૧૬,૬૪૦/	x	૫	ચક)	 રૂ.	૮૩,૨૦૦	

૩ ૫	 કા્ા્મતમક	મકહનાની	કુલ	આવક રૂ.૪,૧૬,૦૦૦	

૪. ચફોખખી	આવક	(કુલ	આવક	-	કુલ	આવ્્મક	ખચ્મ) રૂ.૨,૬૦,૩૦૦	
*	માદા	બ્ૂ્ડ	માછલીમા	ંઈં્ડાનું	ઉતપાદન	૨.૦ લાખ/કકલફો	જટેલુ	ંઊંચું	હફોઈ	શકે	છ.ે	જો	 કે	અથ્મશાસ્તના	 હે્ુસર	
સરેરાશ	૧.૨	લાખ/કકલફો	ઈં્ડા	ધ્ાનમા	ંલેવામા	ંઆવેલ	છ.ે

DFK,L BFJFYL YTF OFINFVMo
 � DFK,LDF\ ;C[,F.YL 5RL HFI T[JF 5|M8LG !5 YL ZZ 8SF CMI K[P T[DF\ DG]QIG[ VtI\T p5IMUL V[JF TDFD 

VFJxIS  V[lDGMVl[;0 IMuI 5|DF6DF\ ZC[,F K[P 

 � DFK,LDF\ ZC[,]\ 5|M8LG N}W4 .\0F4 S9M/ VG[ DF\; H[J]\ H CMI K[P 

 � VgI BFn 5NFY"DF\ cc ,FI;LGcc GFDGF VFJxIS V[lDGMV[l;0G]\ 5|DF6 VMK]\ CMI K[ 5Z\T] DFK,LDF\ VF TtJ 
;FZF 5|DF6DF\ p5,aW K[P 

 � DFK,LDF\ V[lDGMV[l;0 H[JF S[ ,LGM,[.S V[l;04 ,LGM,[GLS V[l;04 V[lZRL0MGLS V[l;04 5LPI]PV[P4 .P5LPV[P4 
0LPV[RPV[P JU[Z[ VFJ[,F K[ H[ 5{SL 5LPI]PV[;PV[ ;LZD SM,[:8=M, ,[J, GLR]\ ,FJJF H~ZL K[ VG[ ìNIZMUGF 
NNL" DF8[ OFINFSFZS K[P 

 � 0[SM;F C[ShF V[GM.S V[l;0 H[ DFK,LDF\ IMuI 5|DF6DF\ CMI K[ VG[ T[ DUH XlSTGF lJSF; T[DH IMuI ;\
RF,G DF8[ OFINFSFZS CMI K[P

 � DFK,LDF\ .P5LPV[P CMI K[ H[ :SLG S[g;Z s<I]SM0DF"f DF8[ OFINFSFZS K[P  

 � DFK,LDF\ S[8,FS VUtIGF TtJM H[JF S[ S[l<XID4 D[uG[xID4 OM:OZ;4 S,MZLG4 VFIMl0G4 SM5Z4 SMAF<84 lh\S 
VG[ VFIG" ZC[,F K[ H[ B]A p5IMUL K[P 

 � SM04 C[,LA8 4XFS" H[JL DFK,LVMGF ,LJZDF\ ;FZF 5|DF6DF\ lJ8FlDG cV[c VG[ c0Lc ZC[,]\ K[P

 � DM8F EFUGL DFK,LVMDF\ lJ8FlDG ALv!Z TYF VgI AL ;LZLh  lJ8FlDGM H[JF S[ YFI[DF.G4 ZLAMO,[JLG4 
GFIF;LG4 AFIM8LG4 5[g8MY[lGS V[l;0 JU[Z[ 56 CMI K[P 
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પ્રસ્ાવના

	 કાપ્મ	માછલીઓનુ	ંપ્જનન	્ેમજ	ઈં્ડા	સેવન	
કા્્મ	 પારંપકરક	 રી્ે	 બંધફો	 ્ેમજ	હાપાથી	શરુ	 કરીને	
વ્્મમાન	સમ્મા	ંગફોળાકાર	 વસમેંટ	 હૈચરીમાં	 કરવામા	ં
આવે	છ.ે	આ	હેચરી	એક	જગ્ાએ	સથાપી્	ક્ા્મ	બાદ	
્ેને	 અન્	 જગ્ાએ	 સથળાં્ રી્	 કરવી	 અશક્	 છ.ે	
્ેને	 ધ્ાનમાં	 લઈને	 પકરવહન	 ્ફોગ્	એ્.	આર.	 પી.	
કાપ્મ	હેચરી	વવકસાવવામા	ંઆવેલ	છ.ે	મતસ્	ખ્ેડૂ્ ફોના	
્ળાવ	 પર	જ	બીજ	 ઉતપાદન	 કરી	આપી	 ્ે	 દેશની	
નીલ	કાંવ્માં	મહતવપૂણ્મ	્ફોગદાન	આપી	રહી	છ.ે	દૂર	
દૂર	સથળફો	સુધી	માછલીના	વબ્ારણફોનું	પકરવહન	મોંઘુ	
પ્ડ	ે છ,ે	 	 જ્ારે	આ	એ્.આર.પી.	 કાપ્મ	 હેચરી	 દ્ારા	
પકરવહન	ખચ્મ	ઓછફો	કરી	શકા્	છ.ે	

	 આ	કાપ્મ	હેચરી	સંપણૂ્મ	રૂપે	્ ાઈબર	પલાસટીકની	
(એ્.આર.પી.)	બનેલ	હફો્	છ.ે	 	 કૃવિમાં	 	 પલાસટીકનફો	
ઉપ્ફોગ	 નામની	 અવખલ	 ભાર્ી્	 અનુસંધાન	
પકર્ફોજના	 એ.પી.એ.,	 સી્ા,	 ભુવનેશ્વર	 અં્ગ્મ્	
્ેની	 ક્ડઝાઈન	 ્ેમજ	 ્ેનફો	 વવકાસ	 કરવામા	ં આવેલ	
છ.ે	 વિ્મ	 ર૦૦૬મા	ં સંસથા	 દ્ારા	 ્ેનું	 વ્વસા્ીકરણ	
કરવામાં	આવેલ	 ્થા	આ	સંપણૂ્મ	 હેચરી	 ્ંત્રને	 એવી	
રી્ે	 ક્ડઝાઈન	 ક્ુું	 કે	 ્ેમાં	 ૧૦-૧ર	 કક.ગ્ા.	 વજનની	
કાપ્મ	માછલીઓને	પ્જનન	કરાવી	એક	ચકમાં	૧૦-૧ર	
લાખ	સપફોન	મેળવી	શકા્	છ.ે	ખાલી	સમ્માં	આ	હેચરી	
રંગબેરંગી	 માછલીઓના	 સંવધ્મન	 અથવા	 કફોમન	 કાપ્મ	
માછલીના	પ્જનન	માટ	ેઅથવા	એકત્રીકરણના	હે્ુ	માટ	ે
વાપરી	શકા્	છ.ે	

	 નવી	 વવકસી્	કાપ્મ	 હેચરી	સાથે	સહજ	રી્ે	

ઉપલબધ	હફોમથોન	થકી	ગ્ામીણ	વવસ્ાર	ક્ેત્રે	મતસ્બીજ	
ઉતપાદનની	 વસથ્ીમાં	 બદલાવ	 લાવી	 શકાશે	 અને	
આખરે	 ર૧મી	સદીમાં	આપણા	 દેશમાં	 મતસ્ઉછરેની	
ઉતપાદક્ા	 પણ	 વધશે.	 હેચરી	 એકમ	 સરળ્ાથી	
બેરફોજગાર	 ્ુવકફો,	 ગ્ામપંચા્્ફો,	 કફો-ઓપરેટીવ	
સંસથાઓ	વગેરે	દ્ારા	સવ્ં	અથવા	ભા્ડ	ેઆપી	ચલાવી	
શકા્	છ.ે		્ેની	મુખ્	વવશેિ્ાઓ	નીચે	પ્માણે	છ.ે	

૧	 સહેલાઈથી	્ેનુ	એક	જગ્ાએથી	બીજી	જગ્ાએ	

સથળાં્ર	થઈ	શકે	છ.ે

ર	 ્ેની	ગફોઠવણી	અને	સંચાલન	ખૂબ	જ		સરળ	છ.ે	

૩	 માછલીઓનુ	 પ્જનન	 અને	 સપફોન	 ઉતપાદનમાં	

ઓછા	પાણીનફો	વપરાશ	થા્	છ.ે	

૪	 ્ેનુ	સમારકામ	સરળ		છ.ે	

પ	 ્ેની	સથાપના	માટ	ેઓછી	જગ્ાની	જરૂર	પ્ડ	ેછ.ે

૬	 ઓછુ	ંવજન	

૭	 ૧પ	વિ્મનું	આ્ુષ્

હેચરીનું (ઉતપાદન) વણ્પન

	 આ	 હેચરી	 ્ંત્ર	 મુખ્તવે	 ચાર	 ભાગમાં	

વવભાજી્	કરવામાં	આવે	છ.ે	જમેાં	પ્જનન	/	સપફોનીંગ	

ટાંકી,		હેચીંગ	/	સંવધ્મન	ટાંકી,	સપફોન	એકત્રીકરણ	ટાંકી	

્ેમજ	ઓવરહે્ડ	 ટાંકી	 /	 પાણી	 પૂવ ્્મ	 ્ંત્રનફો	સમાવેશ	

થા્	છ.ે	

MkwðkÌk VkEçkh Ã÷krMxf fkÃko nu[he
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૧. પ્રજનન / સપ્રોનીંગ પૂલ

�	પ્જનન	પૂલ	ર.૧પ	મી.	વ્ાસ,	૦.૯	મી.	ઉંચાઈનફો	

લંબગફોળ	 આકારનફો	 હફો્	 છ.ે	 ્ે	 ૩૪૦૯	 લી.	

પાણીગ્હણ	 કરવાની	 ક્મ્ા	 ધરાવ	ે છ.ે	 (પાણી	

પકરવહન	ક્મ્ા	ર૯પ૦	લી.)

�	પૂલની	નીચેનફો	ઢફોળાવ	સમાન	 (૧:રર)	રી્ે	વચચે	

આવેલ	વનકાસની	બાજુએ,	પૂલની	દીવાલની	જા્ડાઈ	

૪.ર-૬.૦	વમ.મી.		

�	પાણીન	ે ્ેરવવા	 /	 ્ેના	 પ્વાહ	 માટ	ે ૧પ	 મી.લી.	

વ્ાસની	 પાંચ	 પીવીસી	 એલબફો	 પૂલની	 દીવાલની	

સામેની	બાજુએ	સમાન	અં્રે	મૂકવામાં	આવે	છ.ે	્ ે	

જ	બાજુએ	૧પ	×	૭પ	વમ.મી.ની	પ	પીવીસી	વનપપલ	

એલબફો	પણ	મૂકવામાં	આવ	ેછ.ે	એક	જગ્ાએ	રપ	

વમ.મી.	 વ્ાસની	પાઈપ	દીવાલના	્ળી્ે	પાણીના	

પ્વેશ	માટ	ેલગાવવામા	ંઆવેલ	છ.ે	

�	બધીજ	ઈનલેટ	પાઈપ	એકબીજાથી	સંકળા્ેલ	હફો્	

છ	ેઅને	 પાણીના	 પ્વાહના	 વન્ંત્રણ	 માટ	ે બધાને	

વાલવ	લગાવેલા	હફો્	છ.ે	

�	પૂલ	 પર	એક	 કે	 ્ેથી	 વધ	ુ ્ુવારા	 પાણી	 છાંટવા	

્ેમજ	એરેશન	માટ	ેઆપવામા	ંઆવેલ	છ.ે	

�	ઓછામા	ં ઓછા	 ૩.૩	 મી.	 ઊંચાઈએ	 મૂકવામા	ં

આવેલ	 ઓવરહે્ડ	 ટાંકીમાંથી	 હેચરીના	 પૂલમાં	

પાણીની	પૂવ્્મ	સ્્	થ્ા	કરે	છ.ે	

�	આ	પૂલ	૧૦-૧ર	કક.ગ્ા.	કાપ્મ	(મેજર	અને	માઈનર)

ના	પ્જનન	માટ	ેઅનુકૂળ	છ.ે	

�	ઈં્ડા	 એકત્રીકણના	 સમ્ે	 પાણીનફો	 પ્વાહ	

૦.૩પ-૦.૪ર	લી	/	સેકં્ડ	રાખવામાં	આવ	ેછ.ે	

�	પ્જનન	પૂલમા	ંપ્જનનના	એક	ચકમા	ં(સાઈકલમાં)	

સંપૂણ્મ	રી્ે	હેચીંગ	/	ઈં્ડા	સેવન	માટ	ે૭૯પ૪	લી.	

પાણીની	જરૂરી્ા્	રહે	છ.ે		

૨. હેચીંગ/ઈંડા સેવન  ટાંકી 

�	હેચીંગ/	 ઈં્ડા	 સેવન	 ટાંકીનફો	 આકાર	 નળાકાર	
હફો્	 છ	ે જનેફો	 વ્ાસ	 ૧.૪	 મી.,	 લંબાઈ	 ૦.૯૮	
મી.	 અને	 ્ેમાં	 ૧ર૦૦	 લી.	 ઈં્ડા	 રાખી	 શકા્	
છ.ે	(કુલ	૧૪૦૦	લી.	પાણી	ગ્હણ	ક્મ્ા	ધરાવે	
છ.ે)	

�	્ેમાં	 ઈં્ડાસેવન	 એકમ,	 અંદરની	 એ્.આર.પી.	
એકમ,	જળ	પ્વાહ	્ંત્ર	્ેમજ	અન્	સહા્ક	્ંત્ર	
પણ	આવેલ	છ.ે

�	એ્.આર.પી.	પૂલના	અંદરના	ભાગનફો	વ્ાસ	૦.૪	
મી.	્ થા	ઉંચાઈ	૯૦	સે.મી.	હફો્	છ.ે	્ ે	નાઈલફોનના	
૦.રપ	વમ.મી.	મેસ	(કાણાં)	વાળા	બફોલટીંગ	કપ્ડાથી	
ઢકંા્ેલ	 રહે	 છ	ે જનેાથી	 પૂલમાનું	 જરૂરી્ા્થી	
વધારાનું	પાણી	બહાર	નીકળ્ુ	રહે	છ.ે	

�	બ્કના	ચાંચ	જવેા	આકારની	છ	આર.પી.વી.સી.	
(૧પ	વમ.મી.	વ્ાસની)	પાઈપફો	હેચરીના	્ળી્ામાં	
બહાર	અને	અંદરની	ટાંકીમાં	સમાન	અં્રે	૪પ૦ 
અંશ	 પર	 મૂકવામા	ંઆવે	 છ	ે જનેાથી	આવશ્ક	
પાણીનફો	પ્વાહ	બની	રહે	છ.ે	

�	આઉટલેટ	કેનદ્રની	વચચે	્ેમજ	બહારના	ભાગમાં	
પાણીના	વનકાસ	્ેમજ	સ્ાઈના	હે્ુથી	મૂકવામાં	
આવેલ	હફો્	છ.ે	

�	કાપ્મના	ઈં્ડા,	હેચરીના	બહારના	ભાગમાં	મૂકવામાં	
આવે	 છ	ે જ્ાં	 બ્કની	 ચાંચ	 જવેા	 આકારની	
પાઈપ	દ્ારા	પાણીનફો	વનરં્ર	પ્વાહ	ચાલુ	રહે	છ.ે	
જરૂરી્ા્થી	 વધારાનું	 પાણી	 અંદરના	 ભાગમાં	
લગાવવામાં	 આવેલ	 જાળીમાંથી	 બાહ્	 વનકાસ	
દ્ાર	દ્ારા	બહાર	વનકળી	જા્	છ.ે		

�	ઈં્ડા	૧૪-૧૮	કલાકના	સમ્ગાળામા	ંવવકસી	જા્	
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છ.ે	અહીં	્ેન	ે૭ર	કલાક	સુધી	રાખવામાં	આવ	ેછ.ે		

�	હેચીંગ	પૂલમાના	સપફોનન	ેપી.વી.સી.	હૌજ	પાઈપ	
દ્ારા	એકત્રી્	કરી	લેવામાં	આવ	ેછ.ે	આ	હૌજની	
હેચીંગ	ક્મ્ા	૧.૦-૧.ર	લાખ	ઈં્ડા/સાઈકલ	છ.ે	

�	આ	સમ્	દરવમ્ાન	પૂલમાં	પાણીનફો	પ્વાહ	૦.૩-
૦.૪	લી.	/	સેકં્ડ	રાખવામા	ંઆવ	ેછ.ે	

�	પૂલના	 એક	 સંપૂણ્મ	 ચકમાં	 ૧૦૩.૭	 ધન	 લી.	
પાણીની	જરૂરી્ા્	રહે	છ.ે

૩. ઈંડા / સપ્રોન એકરિીકરણ ટાંકી 

�	આ	૧.૦	×	૦.પ	×	૦.પ	મી.	લંબાઈની	લંબચફોરસ	
આકારની	ટાંકી	હફો્	છ.ે	જ	ેરપ૦	લી.	પાણી	સંગ્હ	
કરવાની	ક્ામ્ા	ધરાવ	ેછ.ે	

�	્ેની	 કદવાલની	જા્ડાઈ	 ૩	 વમ.મી.	 ્ેમજ	એંગલ	
રપ	×	રપ	×	પ	મી.	નીચેના	્ળી્ેથી	ચારેબાજુએ	
૦.૩પ	મી.	ઊંચાઈ	પર	લગાવવામાં	આવેલ	છ.ે	

�	ટેંકમા	પાણીની	ઊં્ડાઈ	૦.૪પ	મી.	સુધી	રાખવામાં	
આવેલ	છ.ે	(્ેની	કુલ	પાણી	ગ્હણ		ક્મ્ા	રરપ	
લી.	છ.ે)		

�	વધારાના	પાણીન	ેબહાર	કાઢવા	માટ	ે૬૩	વમ.મી.	
વ્ાસની	 ્ેમજ	 ૧પ૦	 મી.	 મી.	 લંબાઈની	 એક	
પી.વી.સી.	પાઈપ	નીચેના	્ળી્ેથી	૩૮.૭	સે.મી.	
ના	અં્રે	 મૂકવામાં	આવે	 છ.ે	આ	જ	આકારનફો	
સુ્રાઉ	 ઈનર	 હાપા	 હફો્	 છ	ે જનેા	 દ્ારા	 ઈં્ડા	
અથવા	 સપફોન	 પ્જનન	 /	 ઈં્ડા	 સેવન	 ટાંકીમાંથી	
એકત્રી્	કરી	શકા્	છ.ે	

૪. પાણી  સંગ્રહ ટાંકી 

�	હેચરી	 એકમને	 સ્ળ્ાપૂવ્મક	 ચલાવવા	 માટ	ે
ઓછામાં	 ઓછા	 ર૦૦૦	 લી.	 ક્મ્ાની	 ટાંકીની	
જરૂરી્ા્	હફો્	છ.ે	

�	જગ્ાની	ઉપલબધ્ા	મુજબ	૧૦૦૦	લી.	ક્મ્ાની	
ર	ટાંકી	આ	જરૂરી્ા્ન	ેપૂરી	કરી	શકે	છ.ે	

�	પ્જનન	હફોજ	્ેમજ	હેચીંગ	હફોજ	અલગ	અલગ	
રી્ે	અથવા	એક	સાથે		જળભં્ડારણ	ટાંકી	સાથે	
પાઈપ	લાઈન	દ્ારા	જો્ડા્ેલા	રહે	છ.ે	

�	એક	૧.૦	એચ.પી.નફો	પંપ	સેટ	પાણી	સંગ્હ	ટેંકમાં	
પાણી	ભરવા	્ેમજ	હેચરીમાં	પાણીની	સ્્	પવૂ ્્મ	
બનાવી	રાખવા	જરૂરી	છ.ે	

�	પ્જનન	માટ	ેમાછલીની	અનુકુળ	જાવ્	

	 કાપ્મ	 માછલીની	 જાવ્ઓ	 જવેી	 કે	 રફોહૂ,	 કટલા,	
રિીગલ,	કલબાસુ,	વસલવર	કાપ્મ,	ગ્ાસ	કાપ્મ,	કફોમન	
કાપ્મ	વગેરે	માટ	ેઆ	હેચરી	અનુકૂળ	છ.ે	

�	હેચરીના	સંચાલનની	પધધવ્	

�	હેચરીના	સંચાલન	પહેલા	પ્જનન	્ેમજ	હેચીંગ	
પૂલને	 પફોટશેી્મ	 પરમેંગેનેટ	 પ૦	 વમ.ગ્ા./	 ૧	
લી.	 પાણીમાં	ઓગાળી	 ્ેના	 દ્રાવણથી	 જ ં્ ુમુક્	
કરવામાં	 આવે	 છ	ે અને	 ત્ારબાદ	 પાણી	 દ્ારા	
ધફોવામાં	આવે		છ.ે	

�	પ્જનન	પૂલના	 વનકાસ	 દ્ારને	 બંધ	 કરીને	 પાણી	
ભરવામાં	 આવે	 છ.ે	 ્ેના	 અંદર	 માછલીઓને	
અનુકૂવલ્	 કરવા	 માટ	ે ચફોખખફો	 હાપા	 લગાવવફો	
જોઈએ.	

�	સંવધ્મક	માછલીઓની	૧:૧	માં	પસંદગી	કરી,	્ેન	ે
પ્જનન	પૂલમાં	મૂકવી	અને	્ેના	અનુકૂલન	માટ	ે
્ુવારા	મૂકવા.	

�	૧થી	 ર	 કલાકના	 અનુકૂલન	 બાદ	 પ્ત્ેક	 જાવ્	
અનુસાર	 પ્જનકફોને	 ્ફોગ્	 ઉતપ્ેરક	 હફોરમફોનનુ	ં
્ફોગ્	માત્રામાં	ઈનજકે્ન	આપી	્ુવારા	ચલાવવા.	

�	ઈનજકેશન	આપ્ાના	 ૪-પ	બાદ	 પ્જનન	 પૂલમાં	
પાણીના	પ્વાહ	અને	પૂલનફો	વનકાસ	દ્ાર	ખફોલવફો,	
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પાણીને	 પ્જનન	 ટાંકામા	ં ્ફોગ્	 પ્વાહ	 બનાવી	
રાખવફો.	 જો	 માછલીઓએ	 ઈં્ડા	 આપી	 દીધા	
હફો્	્ફો	 ્ેને	 હાપામાંથી	એકત્ર	કરી	ઈં્ડા	 સપફોન	
એકત્રીકરણ	ટાંકીમા	ંમૂકવા.	

�	હેચીંગ	પૂલમા	ંજાળી	્ફોગ્	રી્ે	લગાવવી.	પૂલની	
વચચે	આવેલ	વનકાસ	દ્ાર	પર	પી.વી.સી.ની	૦.૭	
મી.	ઊંચાઈની	પાઈપ	લગાવવી	જથેી	પાણીનું	્ ફોગ્	
સ્ર	જળવાઈ	રહે.	બ્કની	ચાંચ	જવેા	આકાર	
વાળા	વાલવથી	ઈં્ડા	સેવન	એકમમાં	પાણીનફો	પ્વાહ	
ચાલ	ુ કરવફો,	 ઈં્ડાની	 માત્રા	 માપી	 હેચીંગ	 પૂલના	
ઈં્ડા	સેવન	એકમમાં	નાખવાં.	

�	પ્જનન	બાદ	 પ્જનક	માછલીઓન	ેબહાર	 કાઢી	
૧૦૦	 મી.ગ્ા./લી.	 પફોટવેશ્મ	 પરમેંગેનેટના	
દ્રાવણમાં	્ડબૂા્ડી	્ળાવમાં	છફો્ડવી	જોઈએ.	

�	હેચીંગ	પૂલમા	ં ઈં્ડા	છફો્ડ્ા	બાદ	 હેચીંગ	પૂલમાં	
પાણીનફો	 પ્વાહ	 એવી	 રી્ે	 બનાવવફો	 જોઈએ	
જથેી	ઈં્ડા	પાણીમા	ં્ર્ા	રહે	(બેટરીની	મદદથી	
પાણીની	સપાટી	ઉપર	જોઈને	જાણી	શકા્).	ઈં્ડા/	
સપફોનની	 વન્વમ્	દેખભાળ	ખૂબ	જ	જરૂરી	છ.ે	
વચચે	લગાવવામા	ંઆવેલ	જાળીન	ેલાંબા	હાથાવાળા	
બ્શની	મદદથી	અંદરથી	સા્	કર્ા	રહેવુ	ંજઈએ	
નહી્ર	જાળીના	કાણા	બંધ	થઈ	જ્ા	બહાર	જ્ા	

પાણીનફો	પ્વાહ	ઓછફો	થઈ	જા્	છ.ે	

�	ઈં્ડા	 છફો્ડ્ાના	 ૩	 કદવસ	બાદ	 સપફોનને	 હાપાની	
મદદથી	ઈં્ડા/સપફોન	એકત્રીકરણ	ટેંકમાંથી	બાહ્	
વનકાસ	દ્ાર	જ	ે હેચીંગ	પૂલની	બહારની	 કદવાલ	
સાથે	 સંકળા્ેલ	 હફો્	 છ	ે ્ેને	 ખફોલીને	 એકત્રી્	
કરી	લેવામાં	આવે		છ.ે	

�	સપફોન	 બહાર	 કાઢી	 લીધા	 બાદ	 હેચીંગ	 પૂલ	
્ેમજ	 ઈં્ડા/સપફોન	 એકત્રીકરણ	 ટેંકને	 પફોટશેી્મ	
પરમેંગેનેટના	 દ્રાવણ	 અને	 ત્ાર	 બાદ	 ચફોખખા	
પાણીથી	સા્	કરવા	જોઈએ.	

�	પુલ	્ેમજ	ટાંકીને	્ાપથી	બચાવવા	માટ	ેહેચરીને	
છા્ાવાળા	વવસ્ારમાં	રાખવા	જોઈએ.	

હેચરીની  ઉતપાદન ક્ષમ્ા 

	 ૧૦	લાખ	 કે	૧	મીલી્ન	સપફોનના	ઉતપાદન	
માટ	ેએક	પ્જનન	પૂલની	સાથે	એક	હેચીંગ	પૂલ,	્ેવી	
જ	રી્ે	ર૦	લાખ	કે	ર	મીલી્ન	સપફોનના	ઉતપાદનની	
ક્મ્ા	માટ	ેએક	પ્જનન	પૂલ	ની	સાથે	બે	હૈચીંગ	પૂલ	
્ેમજ	૩૦	લાખ	 કે	૩	મીલી્મ	સપફોનના	ઉતપાદનની	
ક્મ્ા	 માટ	ે એક	 હેચીંગ	 પૂલની	 સાથે	 ૩	 હૈચીંગ	 
પૂલ	 જરૂરી	 છ.ે	 એક,	 બે	 અને	 ત્રણ	 મીલી્ન	 સપફોન	
ઉતપાદનની	ક્મ્ાવાળી	હેચરીમાંથી	૧.૦-૧.ર	મીલી્ન	
સપફોન	કમશ:	ચફોથા,	બીજા	અને	પ્ત્ેક	 કદવસ	મેળવી	
શકા્	છ.ે

DFK,LG[ ,F\AF ;DI ;]WL ;FRJJF DF8[GL 5wWlTVM o

!P  ;}I"5|SFXGL DNNYL DFK,LGL ;]SJ6L 

ZP DFK,LG[ DL9FDF\ qDL9FGF N=FJ6DF\ ;FRJJFGL 5wWlT

#P  DFK,LGF VYF6F\ AGFJLG[ ;FRJJFGL 5wWlT

$P  DFK,LG[ W}DF0M VF5LG[ ;FRJJFGL 5wWlT

5P  DFK,LG[ 0aAFDF\ 5[S SZLG[ ;FRJJFGL 5wWlT

&P  DFK,LG[ AZODF\ ;FRJJFGL 5wWlT

*P  DFK,LG[ B]A H GLRF TF5DFG[ sv$__ 0LU|L ;[Pf YLHJJFGL 5|lS|IF wJFZF ;FRJJFGL 5wWlT

(P  DFK,LG[ XLTU'CDF\ sSM<0 :8MZ[HfDF\ ZFBLG[ ;FRJJFGL 5wWlT

)P  DFK,LG[ lO|H 0=F.\U SZLG[ ;FRJJFGL 5wWlTP
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{íMÞ WAuh ík¤kðku çkLkkððk {kxuLke heík

 ©e fu. ðe. xktf  ©e yu[. ðe. Ãkh{kh  ©e Ãke. ðe. Ãkh{kh
{íMÞ rð¿kkLk {nkrðãk÷Þ, sqLkkøkZ f]r»k ÞwrLkðŠMkxe, ðuhkð¤ -362265

VkuLk : (0h86) hh10Ãk3 

 V[S ;FZF VG[ GOFSFZS Dt:I HLJMGF 

pK[Z DF8[ Dt:I T/FJMGL ;\ZRGF VG[ A\WFZ6 

lJQF[G]\ 7FG V[S 5|FYlDS H~ZLIFT AGL ZC[ K[P 

Dt:I pK[Z VG[ 5|HGG G[ wIFGDF\ ZFBL lJlJW 

5|SFZM WZFJTF T/FJM AGFJL XSFI K[  H[JF S[ 

G;"ZL 5Mg04 ZLIZL\U 5Mg0 S[ H[DF\ Dt:I ALH G[ 

VD]S  :TZ ;]WL pK[ZJFDF\ VFJ[ K[P 5|M0SXG 5Mg0 

sT/FJf H[DF\ DFK,LVMGF ArRFG[ JI:S BFJF 

,FIS DFK,L AG[ tIF\ ;]WL pK[Z SZJFDF\ VFJ[ 

K[ TYF lA|0L\U s5|HGGf 5Mg0 S[ H[ DFK,LVMGF 

5|HGG DF8[ p5IMUDF\ ,[JFDF\ VFJ[ K[P   T/FJMGL 

;\bIF VG[ SN4 5|F%T H/;+MT4 DFK,LVMGF SN 

VG[ Dt:I pK[Z GF 5|SFZ p5Z VFWFZ ZFB[ K[P 

 ;FDFgI VFNX" T/FJDF\ 5F6L4 .g,[8 

s5F6L T/FJDF\ NFB, YTM DFU"f GM ;DFJ[X  YFI 

K[P S[8,FS GMGv0=[.G[A, T/FJM 56 CMI K[ H[DF\ 

.G,[8 S[ VFp8,[8 CMTF GYLP T[G[ BF,L SZJFGL 

H~Z ZC[TL GYL VG[ T[ H/:+MT TZLS[ OST 

JZ;FNGF 5F6L 5Z H VFWFZ ZFB[ K[P 

 V[S ;FZL GEL XS[ T[JL Dt:I pK[Z 5wWlT 

v HuIFGL 5;\NUL4 5F6LGL  5|F%ITF4 5F6L TYF 

HDLGGL U]7J¿F 5Z VFWFZ ZFB[ K[P BRF"/ G 

CMI TYF lAG  B[TL,FIS CMI V[JL HDLG GL 5;\

NUL Dt:I pK[Z DF8[ SZL XSFI K[P ;FDFgI ZLT[ SF\

SZLJF/L sU|[J[,Lf VG[ Z[TF/  s;[g0Lf DF8L 5F6LG[ 

HF/JL XSTL  GYL TYF T[DF\YL ;L5[H sGLTZJ]\fGL 

;D:IF 56 ZC[ K[  H[  Dt:I pK[Z DF8[ IMuI GYLP 

Dt:I pK[Z DF8[ S,[IL sRLSFXJF/L DF8Lf TYF  

;L<8  sSF\5JF/Lf DF8LG[ T/FJGL ;\ZRGF VG[  

A\WFZ6 DF8[ 5|YD 5;\NUL VF5JFDF\ VFJ[ K[P  

T/FJGL DF8LGL  pH  56 O/N|]5TF GSSL SZJF 

H~ZL AGL ZC[ K[P ;FDFgI ZLT[ pH  * YL  ) 

IMuI  K[P  VF DF8[ S]NZTL ZLT[ H 5|F%T DF8L  !P5  

DL8Z p\0F.V[YL D[/JLG[ T[GM p5IMU SZL XSFI 

K[P 

•	 T/FJGF 5|SFZ

      T/FJGF 30TZ 5|DF6[  T[G[ A[ EFUDF\ lJEFHLT 

SZJFDF\ VFJ[ K[P 

 !f  BMN[,F T/FJ 

 Zf  5F/ AGFJ[,F T/FJ 

  HIFZ[ HDLGG[ BMNLG[ T/FJGL 5F/ 

AGFJJFDF\ VFJ[ K[ T[G[ BMN[, T/FJ SC[JFI 

K[P HIFZ[ HDLG 5Z AF\W s5F/f AGFJJFDF\ 
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VFJ[ K[ T[G[ 5F/ AGFJ[, T/FJ SC[ K[P  VF 

5|SFZGF\ T/FJDF\ 5F/ AGFJL 5F6LGM ;\U|C 

SZJFDF\ VFJ[ K[P 

•	 T/FJMGL ;\ZRGF

 V[S  GEL XS[ T[JF sJFI[A,f Dt:I  

T/FJGL ;\ZRGF SZTF 5C[,F V[S BF; wIFG[ 

,[JFGL AFAT V[ K[ S[ T/FJGL ;\ZRGFGM 

;DIUF/M pK[ZGF ;DIUF/F SZTF VMKM 

CMI K[P SM. 56 IMuI 5;\N SZ[,L HDLGG[  

_P5 YL ! DL p\0L SZL T[DF\ Dt:I T/FJM 

AGFJL XSFI K[P RMZ; VG[ UM/FSFZ  

T/FJM SZTF ,\ARMZ; T/FJM DM8[ EFU[ 

JW] IMuI U6FJL XSFI SFZ6 S[ ,\ARMZ;  

T/FJMDF\ ;C[,F.YL HF/ sG[8f GM p5IMU 

SZL 5ZL5SJ DFK,LVMG[ ;C[,F.YL ACFZ 

SF-L XSFI K[P ,\ARMZ; T/FJMGM ;C[,F.

YL VG[ ;Z/TFYL jIJ:YF5G SZL XSFI K[P 

 V[S VFNX" Dt:I T/FJGL ;\ZRGFDF\ 

5F/F sA\W S[ 0F.Sf4 Dt:I 5S0FXGM BF0M 

sCFJ[":8L\U 5L8f4 .G,[84 VFp8,[8 TYF SMZ 

:8=[gR sWFZ[ BMN[,L ;F\S0L 58'Lf GM ;DFJ[X 

YFI K[P 

•	 5F/F (BUNDS) 

 T/FJG[ AFH]VMYL Z1F6 VF5TL ZRGFG[ A\0 

s5F/Ff TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[P ;FDFgI 

ZLT[ T[ +6 5|SFZGF CMI K[P 

(i) D]bI 5F/M VYJF OZTM 5F/M v H[ B]AH 

DM8F lJ:TFZGF Dt:I T/FJM G[ ACFZYL  

RFZ[ AFH]YL 3[Z[ K[ H[DF\ V\NZ ALHF GFGF 

T/FJM GM 56 ;DFJ[X SZL XSFI K[P 

(ii) 5F6LG[ V[S AFH] ZMSJF DF8[ A\WFTM 5F/MP

(iii) A[ GHLSGF T/FJMG[ A[  EFUDF\ JC[\RTM 

VG[ A[ T/FJMG[  V,U SZTM 5F/MPT/FJGF 

p\0F. JF/F EFU SZTF JW] p\RF. WZFJTF 

DHA]T 5F/FG[ D]bI 5F/M SC[JFDF\ VFJ[ K[P 

Dt:I T/FJ DF8[ GM VF0M K[N TYF 5F/F VG[ 

5F6LGL ;5F8L JrR[GL B]<,L HuIF NXF"JTF  

T/FJGL 5F/GM VF0M K[N GLR[ D]HAGL 
VFS'lT DF\ NXF"J[, K[P 
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*   -F/  v :,M5    

      5F/FG]\  8SFp56] VG[ DHA]TL OST DF8LGL U]6J¿F 5Z H VFWFZLT GYL 5Z\T] T[ 5F/FGL ;5F8L 
5ZGL 5CM/F.  (Grown	width)  VG[  5F/FGF -F/  (SLOPE)  5Z 56 VFWFZ ZFB[ K[P 

  DF8LGM 5|SFZ            -F/

!P RLSFXJF/L DF8L  sS,[f    !:!  YL  !: Z 

ZP   VMKL RLSFXJF/L DF8L sS,[ ,MDf       !o5o!  YL Zo! 

#P  DF8L VG[ Z[TLYL DLz    Zo!  YL  Zo5o!

$P  Z[TF/      #o! 

D]bI 5F/F DF8[ 5F6L TZO VG[ T/FJ TZO DF8[ GM -F/ o  

DF8LGM 5|SFZ   5F6LGL TZOGM EFU  SMZM ZC[TM EFU 

;FDFgI ZLT[     $o!    #o!

RLSFXJF/L DF8L    #o!    #o!

 DM8F T/FJDF\ 5F/GL DHA]TF. DF8[ V[S %,[8OMD" AGFJJFDF\ VFJ[ K[ T[G[  ccADcc  SC[JFDF\  VFJ[ 
K[P T/FJGL H[ D]bI 5F/ CMI K[ T[ 5CM/L ZFBJFDF\ VFJ[ K[ H[G[ ,LW[ T/FJDF\ VFJTF JFCGM ;C[,F.
YL VFJL VG[ H. XS[P 

•	 T/FJGL p\RF. 

 T/FJGL p\RF. GSSL SZJF DF8[ GLR[GF ;DLSZ6GM p5IMU SZJFDF\ VFJ[ K[P 

 H	=	Hd	+	Hs	+	Hf  H  = T/FJGL p\RF.

  Hd	= T/FJDF\ 5F6LGL p\RF.

  Hs  =  T/FJDF\ 5F6L GFBLV[ TM 5F6LG[ SFZ6[ DF8L GLR[ A[;L 
HFI H[ T/FJGF\  p\RF. SZTF  Z_ %	  CMI K[P

  Hf  =  T/FJDF\ 5F6LGL p\RF.YL YM0L HuIF BF,L ZFBJFDF\ 
VFJ[ K[ H[GL p\RF. #_v&_ ;[PDLP CMI K[P 

*  T/FJGL AGFJ8    

!P  ;DIo  

 T/FJ AGFJJF DF8[ RLS6L DF8L z[Q9 K[P H[YL RMDF;] 5]~ YFI VG[  HDLG 5MRL CMI 
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tIFZ[ XLIF/FDF\ AGFJJ]\ z[Q9 K[P HM  
T/FJG[ XLIF/FDF\ S[ pGF/FGL X~VFTDF\  G 
AGFJJFDF\ VFJ[ TM hF0  pUL HFI K[  V[8,[ 
T/FJ BMNLG[ 5KL H~ZLIFT D]HA BFTZ  
GFBL  EZL  N[JF CLTFJC K[P 

ZP GLXFG AGFJJF  (Marking the outline) 

 S. HuIFV[YL DF8L BMNJL VG[ S. HuIFV[ 
5F/ AF\WJL T[GL ,F.G NMZL GLXFG  AGFJL 
,[JF  H[G[ ,LW[  VF56G[ T/FJ AGFJ8GL 
;\5}6" ;DH 50[P 

#P BMNSFD 5C[,FG]\ SFD   (Pre-excavation 
work) 

 T/FJDF\ 5MRL  HDLG  K[  T[  ;M{YL  
5C[,F  SF-L  ,[JLP  5K  C/  J0[  HDLGG[ 
5MRL  AGFJJL   VG[   BMNJLP   HM  YM0L  
Z[TF/  HDLG  CMI VG[ V[J]\ ,FU[ S[   
T/FJGL  5F/DF\YL 5F6L   GLS/L HX[ TM  
T/FJGL 5F/[ ccSL 8=[gRcc AGFJJFDF\  VFJ[ K[P  
VF   SLv8=[gR  _P5 YL !P_ DL8Z  5CM/L 
VG[  _P5 DL p\0L CMI K[P H[ 5F6LG[ 5F/DF\YL 
5;FZ YT]\ ZMS[ K[P  

$P  T/FJG]\ BMNSFD VG[ T[GL AGFJ8 o

 H[ V[ZLIF DFS" SZ[, K[ T[ HDLGG[  
BMNM VG[ HIF\ 5F/ AGFJJFGL K[ T[G[ Z_ 
;[PDLP p\R] AGFJMP 5KL DHA]TF. DF8[ T[GF 
5Z ZM,Z R,FJMP VFD V[S 5KL V[S ,[IZ 
AGFJL  T/FJGL 5F/GL p\RF. H~ZLIFT  
D]HA AGFJJFDF\ VFJ[ K[P T/FJ AGFJJFGL 
DF8LDF\ Z5 %		DF8L VG[ Z[TLG]\ DLz64 #5 %  
Z[TL VG[ $_ %	 RLS6L DF8L z[Q9 K[P 

 T/FJGL 5F/G[ ZM,Z J0[ B}A H DHA]
T AGFJL T[G[ ;5F8 AGFJJFDF\ VFJ[ K[ H[G[ 
,LW[ T[GF 5Z BMZFS ,. VFJTF S[ T/FJDF\

YL ArRF VG[ DFK,LqqhL\UF ,. VFJTF HTF 
JFCGM ;C[,F.YL 5;FZ Y. XS[P 

T/FJGL HF/J6L o

!f  T/FJGL OZT[ lNJF, S[ HF/YL O[g;L\U 
SZJFDF\ VFJ[ K[P H[YL ACFZYL SM. ALHF 
5X]VM  VFJL GF XS[ VG[ T[GL p5Z 56 
O[g;L\U SZJFDF\ VFJ[ K[ H[ 51FLVMYL 
Z1F6 VF5[ K[P

Zf T/FJG]\ WMJF6 V8SFJJF DF8[ T/FJGL 
5F/[ JWFZFGF\ 5yYZ S[ ,FS0FGF\ 8]S0F  
T/FJGL 5F/GL ;F.0 5Z ZFBJF H~ZL 
K[P 

#f T/FJGL 5F/G[ G]S;FG SZTF p\NZ4 
SZR,F G[  SFA]DF\ SZJF DF8[ T[GF DF8[GL 
h[ZL NJFGL jIJ:YF SZJL H~ZL K[P 

$f T/FJGL 5F/G[ JFTFJZ6GL V;Z YFI 
K[ V[8,[ ;DIF\TZ[ T/FJGL 5F/ R[S 
SZTF ZC[J]\ VG[ EFZ[ JZ;FNG[ SFZ6[ 
T/FJGL 5F/ T]8L G HFI T[G]\ wIFG 
ZFBJ]\P  p5Z H6FJ[, AFATG]\ wIFG  
T/FJG[ ,F\AF ;DI DF8[ 8SFJL ZFB] K[P  

T/FJGM .G,[8 o 

 .G,[8 K[ V[ T/FJDF\ 5F6LG]\ lGI\+6 SZ[ 
K[P  

!P 5F.5 .G,[8 

ZP S[GF, .G,[8 

 OL0Z R[G, äFZF T/FJDF\ 5F6L KM0JFDF\ 
VFJ[ K[P 

T/FJGM VFp8,[8 o

 T/FJDF\ 5F6LGL p\RF.G[ HF/JL ZFBJFDF\ 
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VG[ CFZJ[:8L\U SZJF DF8[ VFp8,[8GM p5IMU 
YFI K[P 

!P :,].; U[8 (Sluice gate) 

 T[G[  T/FJGL  5F/  5Z  AGFJJFDF\  VFJ[  
K[P  T[G]\  T/LI]  VG[  A[   ;F.0   SM\S|L8YL 
AGFJJFDF\ VFJ[ K[P T[GL AgG[ ;F.0GL lNJF, 
5Z BF\R AGFJJFDF\ VFJ[  K[P  H[GL   V\NZ 
,FS0FGF\ 5F8LIF V[S 5KL V[S UM9JJFDF\ VFJ[ 
K[ VG[ T[GL VFU/ V[S :S|LG 56 ZFBJFDF\
VFJ[ K[P  VF U[8 DF8[ V\H,L4 SF\HLZFD4  D~R] 
GFDGF\ ,FS0F J5ZFI K[P 

:,].; U[8 A[ 5|SFZGF CMI K[P

 !f  AMS; H[JF

 Zf  -F/JF/F

 :,].; U[8GM p5IMU .G,[8 VG[ VFp8,[8 
V[D AgG[ ZLT[ SZJFDF\ VFJ[ K[P 

ZP DMgS

 DMgSDF\ +6 lNJF, VFJ[,L CMI K[ VG[ 
T[GL p\RF. K[ V[ T/FJGL p\RF. H[8,L CMI 
K[P T[GL V\NZ RFZ BF\R AGFJJFDF\ VFJ[ K[P 
T[DF\ A[  BF\R DF\ ,FS0FGF\  5F8LIF GFBL T[GL 
V\NZ DF8L EZJFDF\ VFJ[ K[P tIFZ AFN V[S 
BF\RDF\ HF/L GFBJFDF\ VFJ[ K[P DMgSGL V\NZ 
V[S 5F.5 CMI K[ H[ T/FJGL 5F/DF\YL 5;FZ 
Y. VG[ T/FJGL ACFZ GLS/[ K[P VF 5F.5 
J0[  V[ 5F6LGM  GLSF, SZJFGM CMI K[  tIFZ[ 
J5ZFI K[ VG[ T[ 5F6LG]\ ,[J, HF/JJFDF\ 
56 DNN SZ[ K[P 

 DMgSGM p5IMU OST VFp8,[8 DF8[ H 
SZJFDF\ VFJ[ K[P H[DF\ 5F6LGM S\8=M, SZL  
XSFI K[ VG[ 5F6LG]\ ,[J,  56 HF/JL  XSFI 
K[P   H[DF\ CFJ[":8L\U ;C[,F.YL SZL XSFI K[P

T/FJGF 5|SFZ 

!f G;"ZL T/FJ o 

 V[SYL A[ DCLGF DF8[ $ YL ( DLDLP  
,\AF.GF ArRFG[ pK[ZJF G;"ZL T/FJGM 
p5IMU YFI K[P VF DF8[ ArRF (spawn) G[ V[S 
YL A[ DCLGF DF8[ ZFBJFDF\ VFJ[ K[P G;"ZL  
T/FJGL  ;F.h  $ DL x	!P5  DL  x		!PZ5  
DLP ptTD K[P ,F\AF VG[ ;F\S0F G;"ZL T/FJDF\ 
CFJ[":8L\U ;C[,F.YL SZL XSFI K[P VF HIFZ[ 
ArRF CMI K[  tIFZ[ H EZ[, CMI K[P AFSLGM 
;DI T[G[ BF,L ZFBJFDF\ VFJ[ K[ VYJF TM 
T[GM p5IMU A|]0Z ZFBJFDF\ YFI K[P 

Zf ZLVZL\U T/FJ o

 A[ YL RFZ DCLGF DF8[ Z_v#_ DLPDLP 
GF ArRFG[ pK[ZJF ZLVZL\U T/FJGM p5IMU 
YFI K[ VG[ HIFZ[ !__v!5_ DLPDLP GF  
YFI tIFZ[ T[G[ :8MSL\U T/FJDF\ GFBJFDF\ VFJ[ 
K[P Z_ x	!_	 x	!P*5 DLP T[GF DF8[ ptTD 
;F.h K[P 

#f :8MSL\U T/FJ o

 :8MSL\U T/FJGL ;F.h OLS; GYL CMTLP 
VF56L H~ZLIFT4 T/FJDF\ GFBJFDF\ VFJTL 
DFK,L VG[ T/FJGF D[G[HD[g8 p5Z VFWFZ 
ZFB[ K[P VF 5|SFZGF\ T/FJGL p\0F. ! YL Z 
DL8Z ZFBJFDF\ VFJ[ K[P T[DF\  !__v!5_  
DLP DLP GF ArRF sV\U],LSFf G[ DFS["8 ;F.h  
sDFS["8DF\ J[RF6GL ;F.hf ;]WL pK[ZJFDF\  
VFJ[ K[P 

 VFD4 T/FJGF 30TZ DF8[ VFU/ H6FJ[, 
AWL AFATM wIFGDF\ ZFBJL H~ZL K[P  
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પ્રસ્ાવના 

ભાર્મા	ં મીઠાપાણી	 મતસ્ઉતપાદનમાં	 કાપ્મ	
જાવ્ની	 માછલીઓનુ	ં ્ફોગદાન	 ૮૫%	 થી	 વધારે	 છ.ે	
સામાન્રી્ે	 મીઠાપાણીની	 માછલીનફો	 ઉછરે	 અને	
ઉતપાદન	મુખ્તવે	 કૃવત્રમ	રી્ે	બનાવેલ	્ળાવફો,	ગામ	
્ળાવમા	ં્થા	જળાશ્ફોમાં	થા્	છ.ે	હાલના	સમ્માં	
મતસ્પાલન	 માટનેફો	 વવસ્ાર	 અને	 અત્ારની	 ઉછરે	
પધધવ્મા	ંએકમ	વવસ્ાર	દીઠ	મતસ્	ઉતપાદન	જ	ેરી્ે	
વધી	 રહ્ું	 છ	ે ્ે	 જો્ા	 ભવવષ્મા	ં મતસ્પાલન	 માટ	ે
કાપ્મ	 ્ીંગરલીંગની	માંગ	ખૂબ	જ	 રહેશે.	 મતસ્પાલન	
માટ	ે્ીંગરલીંગનું	્ફોગ્	કદ	૧૦૦	મી.મી.	 (અંદાજી્	
૧૦	ગ્ામ)	ઉપર	હફોવું	જોઇએ.	્ીંગરલીંગનુ	ંઉતપાદન	
બે	્બક્ામાં	કરવામાં	આવે	છ	ે(૧)	નસ્મરી	્બક્ામા	ં
૭ર-૯૬	કલાકવાળા	સપફોનને	હેચરીમાંથી	લાવી	ર૫-૩૦	
મી.મી.	સુધી	૧૫-ર૦	કદવસ	ઉછરેવામા	ંઆવે	છ	ેજનેે	
ફ્ા્	કહે	છ.ે	(ર)	ઉછરે	્બક્ફો	કે	જમેા	ંફ્ા્ને	૧૦૦	
મી.મી.	 સુધી	 ર-૩	 મકહના	 ઉછરેવામાં	 આવે	 છ	ે જનેે	
્ીંગરલીંગ	કહે	છ.ે	

૧. કાપ્પ ફ્ાયબીજન્રો ઉછરે 

કાપ્મ	મતસ્બીજનફો	નસ્મરી	ઉછરે	નાના	કદના	
૦.૦ર-૦.૧૦	 હેકટરના	 ૧.૦-૧.૫	 મી.	 ઉં્ડાઈવાળા	
ખફોદેલા	 ્થા	 વસમેનટના	 ૫૦-૧૦૦	મી.ર	ના	 ૧.૦-૧.ર	
મી.	ઉં્ડાઈવાળા	્ળાવમાં	કરવામાં	આવ	ેછ.ે	નસ્મરી	કાપ્મ	
ઉછરે	નીચ	ેજણાવેલ	પગલા	મુજબ	કરવામા	આવે	છ	ે

૧.૧ ્ળાવની સૂકવણી

	 ્ળાવને	સૂકવી	૧૦-૧૫	કદવસ	સૂ્્મપ્કાશમાં	
રાખવાથી	 રફોગ	 પેદા	 કરનાર	 સૂક્મ	 જ ં્ ુઓ	 અને	
પરફોપજીવીને	મારી	્થા	ઝેરીલા	વા્ુઓનફો	વનકાલ	કરી	
શકા્	છ.ે	

૧.ર ખેડ 

	 ્ળી્ામાં	 ્ીરા્ડફો	 પ્ડ્ા	 ૫	 -	 ૮	 સે.મી.	
ઉં્ડાઈની	ખે્ડ	કરી	૩	-	૧૦	કદવસ	સુધી	્ેની	સુકવણી	
કર્ા	જમીનની	ઉતપાદક્ા	વધારી	શકા્	છ.ે			

૧.૩ ચૂનાન્રો છટંકાવ 

પાણીમાં	પી.એચ.ની	જાળવણી	કરવા	ચૂનાનફો	
છટંકાવ	આવશ્ક	છ.ે	ચૂનાનફો	ઉપ્ફોગ	પાણીના	પી.એચ.	
પર	આધાર	 રાખે	 છ.ે	 સામાન્	 રી્ે	 ચૂનાનફો	 છટંકાવ	
ર૦૦	 કક.ગ્ા./હેકટરના	 દર	પ્માણે	 કરવામાં	આવે	છ.ે	
્ેના	્ા્દા	નીચે	પ્માણે	છ.ે	

�	અમલતવને	દૂર	કરે	છ	ેઅને	પાણી	અને	જમીનની	
પી.એચ.	વધારે	છ.ે	

�	હાવનકારક	વા્ુને	દૂર	કરે	છ.ે	

�	જમીન	 અને	 પાણીમાં	 રહેલ	 જીવાણં	 અને	
પરફોપજીવીનફો	નાશ	કરે	છ.ે	

�	્ડહફોળા	પાણીને	સવચછ	કરે	છ.ે	

૧.૪ ્ળાવમાં પાણી ભરવું 

	 ્ળાવમાં	 જરૂરી	 માત્રામાં	 અને	 ઉચચ	
ગુણવત્ાવાળું	 પાણી	 મતસ્પાલન	 માટ	ે ્ફોગ્	 રહે	 છ.ે	
સામાન્રી્ે	મતસ્	્ળાવ	માટ	ેનદી,	નહેર,	સરફોવર,	
જળાશા્,	કૂવા,	વરસાદનું	પાણી	વગેરે	પાણીના	સ્તફો્	
છ.ે	્ ળાવમાં	પાણી	ગાળીને	ભરવું	જોઇએ	જથેી	પાણીની	
સાથે	આવ્ા	 કીટકફો,	 દે્ડકા	 જગંલી	 માછલી	 વગેરેના	
ઈં્ડા	અને	બચચાંને	આવ્ા	રફોકી	શકા્.	

fkÃko {íMÞ çkesLkku WAuh

 zkì. yu. fu. [kiÄhe   zkì. Mke. fu. r{©k 
ûkurºkÞ MktþkuÄLk fuLÿ, ¼k.f].y.Ãk.-MkeVk, ykýtË, økwshkík - 388001

VkuLk : (0h69h) h63699
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૧.૫ જલીય વનસપવ્ન્રો વનકાલ

	 પાણીમાં	 ઉગવાવાળી	 વનસપવ્ન	ે જલી્	
વનસપવ્	 કહે	 છ	ે ્ેના	 વધારે	 પ્ડ્ાં	 વવકાસથી	 મતસ્	
પાલનમા	ંનીચ	ેમુજબની	સમસ્ા	ઉદભવ	ેછ.ે	

	 પાણીમા	ંરહેલ	ઓકકસજન	અને	પફોિક	્તવફો	લઈ	
લે	છ.ે	

	 સૂ્ ્મપ્કાશને	્ળાવમાં	પ્વેશ્ા	અટકાવે	છ.ે	

	 માછલીના	હલનચલનમા	ંઅ્ડચણ	કરે	છ.ે	

	 માછલીના	દુશમન,	પરફોપજીવી	અન	ેરફોગન	ેઆશ્્	
આપે	છ.ે	

જલી્	વનસપવ્ના	જુદા	જુદા	પ્કારફો	નીચ	ેઅનુસાર	છ.ે

૧.	 પાણીની	 સપાટી	 પર	 ્ર્ી	 વનસપવ્	 :	જળકંુભી,	
અઝફોલા,	લેમના,	પીસટી્ા,	વુલ્ી્ા

૨.		પાણીની	ઉપર	થ્ી	વનસપવ્	:	કમળ,	ટટ્ાપા,	વફોટર	
લીલી,	પીળી	લીલી

૩.		પાણીની	અંદર	થ્ી	વનસપવ્	:	હાઈક્ડટ્લા,	કફોબફોમબા,	
વેલીસનેરી્ા,	સેરેટફો્ાઇલમ,	ચારા

૪.		્ ળાવની	 કકનારે	 રહે્ી	 વનસપવ્	 :	 નાળફો,	
ઘાબાજરી્ુ,	પત્રવેલી,	ચીઢફો,	કસફોલા

૫.		શેવાળ	 /	 લીલ	 :	 સપા્રફોગા્રા,	 ઓ્ડફોગફોની્મ,	
પીથફો્ફોરા

�	જલી્	વનસપવ્ના	વનકાલની	પધધવ્

અ)  હાથથી વનકાલ :	આ	પધધવ્નફો	ઉપ્ફોગ	નાના	અને	
ઓછી	ઉં્ડાઈવાળા	્ ળાવમાં	થા્	છ.ે	આ	પધધવ્મા	ં
આક્ડફો(હુક),	 દફોરી,	 દા્ર્ડ	ુ વગેરેના	 ઉપ્ફોગથી	
જલી્	વનસપવ્નફો	વનકાલ	કરવામાં	આવે	છ.ે	

બ)  યાંવરિક વનકાલ : આ	 પધધવ્નફો	 ઉપ્ફોગ	 મફોટા	
્ળાવમાં	કરવામાં	આવે	છ.ે	વધારે	ખચા્મળ	હફોવાથી	

આ	પધધવ્નફો	ઉપ્ફોગ	ખૂબ	જ	ઓછા	પ્માણમાં	
થા્	છ.ે	

ક)  જવૈવક વનકાલ :	આ	પધધવ્માં	જલી્	વનસપવ્	
ખાવાવાળી	 માછલીઓ	 જવેીકે	 ગ્ાસ	 કાપ્મ,	
્ીલાંપી્ા,	 ગૌરામી,	 પૂંટી્સ	 ગફોનીઓનફોટસ,	
પૂંટી્સ	ઝેર્ડફોની	વગેરેના	ઉપ્ફોગથી	વનસપવ્નફો	
વનકાલ	કરી	શકીએ		છ.ે	

ડ)  રસાયવણક વનકાલ :	 આ	 જલી્	 વનસપવ્ના	
વનવારણ	માટનેી	અસરકારક	અને	ઓછી	ખચા્મળ	
પધધવ્	 છ.ે	 સામાન્રી્ે	 ર,૪-્ડી,	 સા્મેઝીન,	
ગલાઇ	્ફોસેટ,	પેરાકફોટ	વગેરેનફો	જલી્	વનસપવ્ના	
વનકાલ	માટ	ેઉપ્ફોગ	કરવામાં	આવે	છ.ે			

૧.૬ અવનચછનીય માછલીન્રો વનકાલ  

	 અવનચછની્	 માછલી	 (પૂંટી,બાબ્મસ,ઓકકસગે
સટર,ઈસફોમસ,ચેલા)	 કે	 	 વશકારી	માછલી	 (્ડફોક,	ગફોબી,	
માગુર,	 શીંગી,	 પાબદા)	 ્ળાવમાં	 રહેવાથી	 ્ે	 સંવવધ્મ્	
માછલીઓનફો	વશકાર	કરે	છ,ે	્ેમજ	્ેની	સાથે	ખફોરાક,	
પ્ાણવા્ુ	અને	જગ્ા	માટ	ેસપધા્મ	કર્ી	હફોવાથી	સંવવધ્મ્	
માછલીના	જીવં્	દર	પર	અસર	થા્	છ.ે	સામાન્	રી્ે	
્ળાવમાં	નીચે	પ્માણેની	અવનચછની્	માછલીઓ	જોવા	
મળે	છ.ે	

	 સામાન્રી્ે	 મફોટા	 ભાગની	 માછલીઓ	 કાપ્મ	
પ્જનન	 પહેલા	 બીજ	 ઉતપાદન	 કર્ી	 હફોવાથી	આવી	
માછલીઓનફો	સંવવધ્મ્	માછલીના	ઉછરે	પહેલા	 વનકાલ	
કરવફો	જરૂરી	છ.ે	

વનકાલ	પધધવ્	

�	્ળાવની	સૂકવણી	

	 અવનચછની્	માછલીના	 વનકાલ	માટનેી	આ	સૌથી	
ઉત્મ	અને	સરળ	પધધવ્	છ	ેપરં્ુ	આ	પધધવ્નફો	
ઉપ્ફોગ	 ્ક્	 નાના,	 ઓછી	 ઉં્ડાઈ	 વાળા	 અને		
મફોસમી	્ળાવ	માટ	ેકરી	શકા્	છ.ે	
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માછલી નાશક મારિા (રક.ગ્રા./ હેકટર-મી.) અસર (રદવસ)
મહુ્ડાનફો	ખફોળ ર૦૦૦-ર૫૦૦ ર૧
્ડરેીશના	મૂળનફો	પાઉ્ડર ૧૫૦-ર૦૦ ૧૨
બલીચીંગ	પાઉ્ડર ૩૫૦ ૩-૫
્ુકર્ા+બલીચીંગ	પાઉ્ડર ૧૦૦+	૧૭૫ -
વનજ ્મળ	અમફોવન્ા ર૦-૨૪	વમ.ગ્ા./	લી. -

�	વારંવાર	નેટીંગ	કરવું

	 વારંવાર	 નેટીંગ	 કરવાથી	અવનચછવન્	 માછલીનફો	
વનકાલ	કરી	શકા્	છ	ેપરં્ુ	આ	પધધવ્થી	સંપણૂ્મ	
વનવારણ	કરવું	શક્	નથી.	

�	માછલીનાશકનફો	વપરાશ

	 માછલીનાશકના	 વપરાશથી	 અવનચછવન્	
માછલીનું	સંપૂણ્મ	વનવારણ	કરી	શકા્	છ.ે	

૧.૭ ખા્રન્રો વપરાશ

	 ્ળાવમાં	સેવનદ્ર્	અન	ે રાસા્વણક	ખા્રના	
ઉપ્ફોગથી	પલવકની	માત્રા	વધારી	શકા્	છ	ેજ	ેમતસ્	
વબ્ારણનફો	પસંદગીનફો	ખફોરાક	છ.ે	્ ળાવની	ઉતપાદક્ા	
વધારવા	માટ	ેછાણ	@	૫-૬	ટન	/	હેકટર	્થા	મરઘાં	

ખા્ર	@	ર-૩	ટન	/	હેકટર	માછલીના	સંગ્હના	૧૫	
કદવસ	 પહેલા	 ્ળાવમાં	 નાખવામાં	 આવે	 છ	ે ઉપરાં્	
પાણીની	પી.એચ.	ના	આધારે	ચૂનાનફો	છટંકાવ	કરવામાં	
આવે	છ.ે	્ ેમ	જ	્ ળાવની	ઉતપાદક્ા	વધારવા	્ બક્ામાં	
ખા્ર	આપવાની	પધધવ્નફો	ઉપ્ફોગ	કરવામાં	આવે	જ	ે
નીચે	મુજબ	હફો્	છ.ે	

ખા્ર કુલ
(રક.ગ્રા. / હે. )

સંગ્રહના ૩ રદવસ 
પહેલા (રક.ગ્રા./હે.)

સંગ્રહના ૫ રદવસ 
પછી  (રક.ગ્રા./હે.)

સંગ્રહના ૧૦ રદવસ 
પછી  (રક.ગ્રા./હે.)

મગ્ળી/રાઈનફો	ખફોળ	 ૭૫૦ ૩૭૫ ૧૮૭.૫ ૧૮૭.૫

છાણ ર૦૦ ૧૦૦ ૫૦ ૫૦

સીંગલ	સુપર	્ફોસ્ેટ ૫૦ ૨૫ ૧૨.૫ ૧૨.૫

૧.૮ જલીય રકટકન્રો વનકાલ 

	 ્ળાવમાં	 રહેલ	 જલી્	 કકટકફો	 અને	 ્ેના	
બચચાં	સંવવધ્મ્	કાપ્મના	વબ્ારણન	ેમારે	છ	ેઅને	ખાઈ	
જા્	છ	ે્ ેમજ	સંવવધ્મ્	માછલી	સાથે	ખફોરાક	માટ	ેસપધા્મ	
કરે	છ	ેઆમા	મુખ્તવે	નફોટફોનેકટા,	રાનાત્રા,	નેપા	અને	
સા્બીસટરનફો	સમાવેશ	થા્	છ.ે	સામાન્રી્ે	્ળાવમાં	
ખા્રના	વપરાશ	પછી	જલી્	કીટકફોની	સંખ્ામાં	મફોટી	
માત્રામા	ંવધારફો	થા્	છ	ેઆથી	્ળાવમા	ંમાછલી	સંગ્હ	
ક્ા્મ	પહેલા	્ેનું	વનવારણ	કરવું	જરૂરી	છ.ે		

વનકાલ પધ્ધવ્ 

	 ્ળાવમાં	જલી્	કકટકફોના	વનવારણ	માટ	ેસાબુ	
(૧૮	 કક.ગ્ા.)	 +	 ્ેલ	 (૫૬	 કક.ગ્ા.)	 નું	 વમશ્ણ	અથવા	
ક્ડઝલ	 (૭૫	 વલ.)/	 કેરફોસીન	 (૧૦૦	 વલ.)	 +	 ર	 થી	 ૩	
ક્ડટરજનટ	પાઉ્ડર	/હે.	ના	દ્રાવણનફો	ઉપ્ફોગ	કરવફો.	

૧.૯ કાપ્પ સપ્રોનન્રો સંગ્રહ

સામાન્રી્ે	 ૩	 કદવસના	 કાપ્મના	 સપફોનને	
જમીનમાં	 ખફોદેલા	 નસ્મરી	 ્ળાવમાં	 ૩૦-૫૦	 લાખ/
હે.	 અને	 સીમેનટના	 નસ્મરી	 ્ળાવમાં	 ૧-ર	 કરફો્ડ	 /હે.	
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પરરમાણ્રો અનુકુળ મારિા

ઓગળેલ	ઓકકસજન	 ૫-૮	મી.ગ્ા./	વલ.

કુલ	ઓગળેલ	મુક્	કાબ્મન	્ડા્ફોકસાઈ્ડ ૩	મી.ગ્ા./	વલ.

પી.એચ. ૭.૫-૮.૫

કુલ	આલકનીટી ૧૦૦-૧૨૫	મી.ગ્ા./	વલ.

્ફોસ્ેટ ૦.૨-૦.૪	મી.ગ્ા./	વલ.

નાઈટટ્ટે	નાઈટટ્ફોજન	 ૦.૦૬-૦.૧	મી.ગ્ા./	વલ.

પલવકની	ઘન્ા ૧-૧.૫	મી.વલ.

૧.૧૧ પૂરક ખ્રોરાક

	 માછલી	સગં્હના	૧-ર	કદવસ	સુધી	સપફોન	્ળાવમાં	રહેલ	પલવકફો	ખા્	છ.ે	સપફોનના	સારા	વવકાસ	માટ	ે્ેને	
કુદર્ી	ખફોરાક	સાથે	કૃવત્રમ	્થા	પૂરક	ખફોરાક	આપવફો	ખૂબ	જ	જરૂરી	છ.ે

 ખ્રોરાક મારિા (ગ્રા./ લાખ સપ્રોન) રદવસ

મગ્ળી	 /	 રાઈ	 ખફોળ	 :	 ચફોખાની	
કુશકી	(૧	:	૧	)

૬૦૦ પહેલા	૫	કદવસ

૧ર૦૦ લણણી	સુધી

ના	દર	પ્માણે	સગં્હ	કરવામા	ંઆવે	છ.ે	કાપ્મ	સપફોનન	ે
સવારના	 ઠ્ંડા	 વા્ાવરણમાં,	 ઓકકસજન	 બેગમા	ં
્ળાવના	 પાણીમાં	 ૧૦	 મીનીટ	 માટ	ે રાખી	 ્ળાવના	
પાણીના	ભૌવ્ક	વા્ાવરણ	સાથે	અનુકુલન	ક્ા્મ	બાદ	
જ	્ળાવમાં	છફો્ડવા	જોઇએ.

૧.૧૦ કાપ્પ મતસયબીજ ્ળાવમાં સંગ્રહ કયા્પ બાદનું 
વયવસથાપન

	 નસ્મરી	 ્ળાવની	 ્ૈ્ારી	 ક્ા્મ	 પછી	 ્ળાવના	

પાણીની	 ગુણવત્ા	 અને	 ્ળાવમાં	 પલવકની	 ્ફોગ્	
જાળવણી	કરવી	જરૂરી	છ.ે	્ળાવના	પાણીનફો	બદામી	
રંગ	 પ્ાણીજ	 પલવક,	 લીલફો	 ્થા	 ભુરફો	 રંગ	 વનસપવ્	
પલવક	અને	કથથાઈ	રંગ	કાંપ	માટીની	હાજરી	દશા્મવે	છ.ે	
નસ્મરી	્ળાવ	૧	મી.	ઉં્ડાઈનું	હફોવુ	જોઇએ.	

્ળાવના	 પાણીની	 ગુણવત્ાના	 પકરમાણફો	 અને	 ્ેનુ	ં
અનુકુળ	પ્માણ	નીચ	ેમુજબ	હફોવુ	જરૂરી	છ.ે	

ઉપરફોક્	 ટબેલમાં	 જણાવેલ	 ખફોરાક	 સાથે	
વવટામીન	–	મીનરલ	 વમક્ચર	(૧-ર%),	પ્ફો-બા્ફોટીકસ	
(૧%	 ઓછુ)	 વગેરે	 નાંખવાથી	 ખફોરાકની	 ગુણવત્ામા	ં
વધારાની	સાથે	માછલીના	વબ્ારણનફો	વવકાસ	અને	્ેનફો	
જીવં્દર	સુધારી	શકા્	છ.ે	માછલીને	આપવાના	થ્ા	
ખફોરાકના	જથથાને	બે	સરખા	ભાગમાં	વહેંચી	કદવસમા	ં
ર	 વખ્	 ખફોરાક	આપવફો	 જોઇએ.	 ખફોરાક	આપવાનફો	
સમ્	 દરરફોજ	 એક	 સરખફો	 હફોવફો	 જોઇએ.	 સપફોનન	ે

ખફોરાક	 ્ળાવના	 પાણીની	 સપાટી	 પર	છટંકાવ	 કરીન	ે
આપવફો	જોઇએ	અને	્ીંગરલીંગને	વાંસ	સાથે	ટટ્	ેઅથવા	
કફોથળાઓ	બાંધી	ખફોરાક	આપવફો	જોઇએ.			

૧.૧૨ લણણી

	 સામાન્	 રી્ે	 કાપ્મ	 ફ્ા્	 ૧૫-ર૦	 કદવસમાં	
ર૦-ર૫	 મી.મી.	 કદનું	 થા્	 છ.ે	 સારી	 રી્ે	 જાળવણી	
કરેલ	્ળાવમાં	૪૦-૫૦%	માછલીનફો	જીવં્	દર	મળે	
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છ.ે	જૂન-સપટમેબર	સુધી	કાપ્મ	ફ્ા્ના	ઉતપાદનના	ર-૩	
પાક	જમીનમા	ંખફોદેલ	્ળાવમાં	અને	૪-૫	પાક	સીમેનટ	
્ળાવમા	ંકરી	શકા્	છ.ે			

૨. કાપ્પ ફીંગરલીંગ વબયારણન્રો ઉછરે 

	 ્ળાવમાં	્ીંગરલીંગનફો	વવકાસએ	વબ્ારણના	
ઉછરેનફો	 બીજો	 ્બક્ફો	 છ.ે	 સામાન્	 રી્ે	 ્ીંગરલીંગ	
વવકાસના	 ્ળાવનફો	 વવસ્ાર	 ૦.૦૫-૦.૨	 હે.	 સાથ	ે
પાણીની	ઉં્ડાઈ	૧.૫-૨.૦	મી.	હફોવી	જોઇએ.	્ળાવમાં	
ફ્ા્	(ર૦-રપ	મી.મી)	ન	ેર-૩	મકહના	સુધી	ઉછરેવાથી	
્ીંગરલીંગ	(૮૦-૧૦૦	મી.મી)	મળે	છ.ે	

	 નસ્મરી	 ્ળાવ	 ્ૈ્ાર	 કરવા	 માટ	ે જુદા	 જુદા	
પગલા	જવેા	કે	જલી્	વનસપવ્નફો	વનકાલ,	અવનચછની્	
માછલીનફો	 વનકાલ,	ચૂનફો	અન	ેખા્રનફો	ઉપ્ફોગ	જવેી	
પધધવ્ઓનફો	 ઉપ્ફોગ	 ્ીંગરલીંગના	 ઉછરે	 ્ળાવની	
્ૈ્ારી	માટ	ેપણ	કરવામાં	આવે	છ.ે	્ીંગરલીંગના	ઉછરે	
્ળાવમા	ં છાણ	 @	 ૩-૪	 ટન	 /	 હે.	 માછલી	 સગં્હના	
૧	 મકહના	 પહેલા	અને	 	 @	 ૦.૫	 ટન	 /	 હે.	 દર	 ૧૫	
કદવસના	અં્રાલમા	ંસંગ્હ	પછી	નાખવામા	ંઆવે	છ.ે	
જો	 ્ળાવની	 ્ૈ્ારી	 દરમ્ાન	 મહુ્ડાનફો	ખફોળ	 નાખેલ	
હફો્	 ્ફો	 છાણની	 પહેલી	 માત્રા	આપવાની	 જરૂરી્ા્	
નથી.	ઉપરાં્ 	પલવકની	જાળવણી	માટ	ે્ળાવમાં	્ુકર્ા	
(૧૦	 કક.ગ્ા.	 /	 હે.)	 અન	ે સીંગલ	 સુપર	 ્ફોસ્ેટ	 (૧૫	
કક.ગ્ા./	 હે.)	 દર	૧૫	 કદવસના	અં્રાલમાં	 નાખવામા	ં
આવે	છ.ે	

૨.૧ કાપ્પ ફ્ાયન્રો સંગ્રહ 

	 ્ીંગરલીંગ	 ઉતપાદન	 માટ	ે ્ળાવમાં	 ફ્ા્ને	
૧-૩	લાખ/હે.	ના	દરથી	સંગ્હ	કરવા	્ ફોગ્	છ.ે	આજના	
સમ્માં	્ળાવની	પકરવસથવ્ના	આધાર	પર	ભાર્ી્	
પ્મુખ	 કાપ્મ	 અને	 વવદેશી	 કાપ્મનું	 અલગ	 અલગ	 ્થા	
વવવવધ	વમશ્ણમાં	સંગ્હ	કરવામાં	આવે	છ	ેજવેા	કે	:

�	કટલા	 :	 રફોહુ	 :	 રિીગલ	 –	 ૧	 :	 ૧	 :	 ૧	 અથવા	 
ર	:	૪	:	૪	અથવા	૩	:	૪	:	૩

�	વસલવર	કાપ્મ	:	ગ્ાસ	કાપ્મ	:	કફોમન	કાપ્મ	-	૪	:	૩	:	
૩	અથવા	૬	:	૫	:	૫	અથવા	૧	:	૧	:	૧	

�	કટલા	:	રફોહુ	:રિીગલ	:	વસલવર	કાપ્મ	:	ગ્ાસ	કાપ્મ	:	
કફોમન	કાપ્મ	-	૧	:	૧	:	૧	:	૧	:	૧	:	૧

૨.ર પૂરક ખ્રોરાક 

	 સામાન્	 રી્ે	 ્ીંગરલીંગ	 ઉછરે	 માટ	ે નસ્મરી	
ઉછરેની	જમે	જ	પૂરક	ખફોરાક	 (મગ્ળીનફો	 /	 રાઈનફો	
ખફોળ	અને	ચફોખા	 /	ઘઉં	ની	 કુશકી	–	૧	 :	૧)	પ્માણે	
આપવામાં	 આવે	 છ.ે	 સાથે	 ્ીશમીલ,	 સફો્ાબીનનફો	
લફોટ,	વવટામીન-મીનરલ	વમક્ચરનફો	પૂરક	ખફોરાક	્રીકે	
ઉપ્ફોગ	કરવાથી	્ીંગરલીંગનફો	વવકાસ	અને	જીવં્દર	
સુધારી	 શકા્	 છ.ે	 ગ્ાસ	 કાપ્મ	 માટ	ે ્ળાવમાં	 જલી્	
વનસપવ્	જવેી	 કે	 સપા્રફો્ડલેા,	લેમના,	અઝફોલા	અને	
વુલ્ી્ા	વેગેરે	ખફોરાક	્રીકે	આપવામાં	આવે	છ.ે	

ખ્રોરાક મારિા  (કુલ શરીર ભાર) મરહના

મગ્ળી	 /	 રાઇનફો	ખફોળ	 :	ચફોખા	 /	ઘઉં	ની	
કુશકી	(૧	:	૧)

૮	–	૧૦	% પહેલા	મકહના	સુધી

૬-૮	% બીજા	મકહના	સુધી

૪-૬	% ત્રીજા	મકહના	સુધી

દર	મકહનાના	અં્રાલમા	ંમાછલીનુ	ંમૂલ્ાંકન	
કરવાથી	માછલીનફો	વવકાસ	અને	્ ેનું	વજન	જાણી	શકા્	
છ	ેજનેા	આધારે	ખફોરાકનફો	દર	નક્ી	કરવામા	ંઆવે	છ.ે	

૨.૩ પાણીનું વયવસથાપન અને લણણી

	 ્ળાવમાં	પાણીનું	સ્ર	૧.૫-૨.૦	મી.	આખા	
પાક	દરમ્ાન	જાળવી	રાખવુ	જોઇએ	જ	ેબાષપીભવન	
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ફ્ાય ઉતપાદનનું અથ્પશાસ્ત 

કમ વસ્ુ કકંમ્	(રૂવપ્ા)

I ખચ્મ	

i ચલી્	ખચ્મ

૧ ્ળાવનું	ભા્ડું રપ,૦૦૦/-

ર બલીચીંગ	પાઉ્ડર	અને	અન્	ઝેરીલા	રસા્ણ ૩,૦૦૦/-

૩ ખા્ર	(સેવનદ્ર્	અને	રસા્વણક) ૮,૦૦૦/-

૪ સપફોન	(૫૦	લાખ	@	રૂ	૮૦૦૦/	૧૦	લાખ	સપફોન) ૪૦,૦૦૦/-

૫ પૂરક	ખફોરાક	(૭૫૦	કક.ગ્ા.	@	રૂ	૩૫/	કક.ગ્ા.) ર૬,ર૫૦/-

૬ મજૂર	(પ૦	કદવસ	@	રૂ	ર૫૦/	મજૂર) ૧૨,પ૦૦/-

૭ પરચૂરણ	ખચ્મ	 ૧૦,૦૦૦/-

કુલ	ચલી્	ખચ્મ ૧,૨૪,૭પ૦/-

ii કુલ	ખચ્મ

૧ ચલી્	ખચ્મ ૧,૨૪,૭૫૦/-

ર ચલી્	ખચ્મ	પર	વ્ાજ	@	૧ર%/વિ્મ	(એક	મકહના	માટ)ે ૧,ર૪૮/-

સંપણૂ્મ	કુલ	ખચ્મ ૧,ર૫,૯૯૮/-

II એકંદર	આવક	

ફ્ા્નું	વેચાણ	(૩૫%	જીવં્દર-૧૭.૫	લાખ	ફ્ા્)	@	રૂ.	૧૫,૦૦૦/લાખ	ફ્ા્ ર,૬ર,૫૦૦/-

III ચફોખખી	આવક	 ૧,૩૬,૫૦ર/-

IV આવકઃ	બે	પાક/વિ્મ	(૧૩૬૫૦ર	×	ર) ર,૭૩,૦૦૪/-

્ીંગરલીંગ	ઉતપાદનનું	અથ્મશાસ્ત	

કમ વસ્ુ કકંમ્	(રૂવપ્ા)

I ખચ્મ	

i ચલી્	ખચ્મ

૧ ્ળાવનું	ભા્ડું ૨૫,૦૦૦

ર બલીચીંગ	પાઉ્ડર	અને	અન્	ઝેરીલા	રસા્ણ ૩,૦૦૦

અન	ેઝમણથી	ઓછુ	થઈ	જા્	છ.ે	 પાણીની	ગુણવત્ા	
અને	કુદર્ી	ખફોરાકની	માત્રા	્ફોગ્	રફોખવા	માટ	ેથફો્ડા	
થફો્ડા	સમ્ના	અં્ રાલમા	ંચૂનફો	અને	ખા્રનફો	ઉપ્ફોગ	
કરવફો	જોઇએ.	

સામાન્	રી્ે	કાપ્મ	્ીંગરલીંગ	ર-૩	મકહનામાં	
૮૦-૧૦૦	મી.મી.	 કદ	 હફો્	છ.ે	 સારી	 રી્ે	જાળવણી	
કરેલ	્ળાવમાં	૬૦-૭૦%	માછલીનફો	જીવં્	દર	મળે	છ.ે	



43{eXkÃkkýe{kt {íMÞ WAuh

૩ ખા્ર	(સવેનદ્ર્	અને	રસા્વણક) ૮,૦૦૦

૪ ફ્ા્	(૩	લાખ	@	રૂ	૧૫,૦૦૦/	લાખ	ફ્ા્) ૪૫,૦૦૦

૫ પૂરક	ખફોરાક	(૫૦૦૦	કક.ગ્ા.	@	રૂ	૩૫/	કક.ગ્ા.) ૧,૭૫,૦૦૦

૬ મજૂર	(૧૦૦	કદવસ	@	રૂ	ર૫૦/	મજૂર) રપ,૦૦૦

૭ પરચૂરણ	ખચ્મ	 ૧પ,૦૦૦

કુલ	ચલી્	ખચ્મ ર,૯૬,૦૦૦

ii કુલ	ખચ્મ

૧ ચલી્	ખચ્મ ર,૯૬,૦૦૦

ર ચલી્	ખચ્મ	પર	વ્ાજ	@	૧ર%/વિ્મ	(એક	મકહના	માટ)ે ર,૯૬૦

સંપૂણ્મ	કુલ	ખચ્મ ર,૯૮,૯૬૦

II એકંદર	આવક	

્ીંગરલીંગ	નું	વેચાણ	(૬૦%	જીવં્દર-૧.૮	લાખ	્ીંગરલીંગ)	

@	રૂ.	ર/્ીંગરલીંગ

૩,૬૦,૦૦૦

III ચફોખખી	આવક	 ૬૧,૦૪૦

DFK,LDF\YL D/TL VF0 5[NFXMo

!P  XFS" ,LJZDF\YL XFS" ,LJZ VM.,  
ZP  DUZF sXFS"fDFK,LGL 5F\BDF\YL Z[;F 
#P  DUZF DFK,LGF NF\T4 CF0SF\ 
$P  lOX DL, sDFK,LG[ ;]SJLG[ N/TF\ D/TM 5Fp0Zf
5P  lOX 5|M8LG SMg;g8=[8
&P lOX u,]sU\]NZf
*P  DFK,LGL RFD0LDF\YL HL,[8LG
(P  5," V[Xg;
)P  VF.;L\u,F;
!_P SF.8M;FG vSF.8LG
!!P lOX O,[S;
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çknwòríkÞ fkÃko WAuh ÃkØríkyku

 zkì. yu. fu.  [kiÄhe  zkì.Mke. fu. r{©k 
ûkurºkÞ MktþkuÄLk fuLÿ, ¼k.f].yLkw.Ãk.-MkeVk, ykýtË, økwshkík - 388001

VkuLk : (0h69h) h63699

પ્રસ્ાવના 

	 પ્ાચીનકાળથી	 ્ળાવમા	ં વન્ંવત્ર્	
પકરવસથવ્ઓમા	ં મતસ્	 ઉછરે	 કરવામા	ં આવ	ે છ.ે	
બહુજાવ્્	 કાપ્મ	 ઉછરે	 પધધવ્માં	 ્ળાવમાં	 રહેલ	
કુદર્ી	 ખફોરાકનફો	 પૂરે	 પૂરફો	 ઉપ્ફોગ	 કરવા	 જુદા	
જુદા	 ખફોરાક	 ખાવાની	 ટવેવાળી	 માછલીઓન	ે વધુ	
ઉતપાદન	મેળવવા	માટ	ેએકસાથે	ઉછરેવામા	ંઆવ	ેછ.ે	
સામાન્	 રી્ે	 આપણા	 દેશમા	ં ત્રણ	 ભાર્ી્	 પ્મુખ	
કાપ્મ	માછલીની	પ્જાવ્ઓ	કટલા,	રફોહૂ	અને	નગરીનફો	
એક	 સાથ	ેઅથવા	આ	 માછલીઓ	સાથે	 વવદેશી	 કાપ્મ	
માછલીઓ	 વસલવર	કાપ્મ,	ગ્ાસ	કાપ્મ	અને	 કફોમન	કાપ્મ	
એક	સાથ	ેઉછરે	કરવાથી	વધ	ુઉતપાદન	મેળવી	શકા્	
છ.ે	માછલીની	આદ્	અને	ખફોરાકની	પસંદગીન	ેધ્ાને	
રાખી	ત્રણ	અથવા	છ	પ્જાવ્ઓની	પસંદગી	્ળાવના	
અલગ	અલગ	સ્રમાં	રહેલ	કુદર્ી	ખફોરાકનફો	પૂરે	પૂરફો	
ઉપ્ફોગ	કરવાના	હે્ુથી	કરવામાં	આવે	છ.ે	

	 આપણા	દેશના	અલગ	અલગ	ભાગફોમા	ં૦.૦૪	
-	૧૦.૦	હે.	વાળા	૧	-	૪	મી.	પાણીની	ઉં્ડાઈ	ધરાવ્ા	
માટીના	્ળાવમાં	કાપ્મ	માછલીનફો	ઉછરે	કરવામા	ંઆવે	
છ	ેઉપરાં્	કાપ્મ	માછલીના	ઉછરે	માટ	ે૦.૪	-	૧.૦	હે.	
વાળા	૨	-	૩	મી.	વવસ્ાર	ધરાવ્ા	્ ળાવફો	પણ	્ ફોગ્	રહે	
છ.ે	બહુજાવ્	કાપ્મ	માછલીઓના	ઉછરે	 વ્વસથાપનમાં	
પ્ા્મવરણ	 અને	 જીવવવજ્ાનનું	 ્ફોગ્	 સં્ ુલન	 રાખવું	
જોઈએ	જનેે	ત્રણ	ભાગમા	ંવવભાજી્	કરવામા	ંઆવે	છ	ે
જમેકે	માછલીના	સગં્હ	પૂવ્મનું	 વ્વસથાપન,	માછલીના	
સંગ્હ	દરમ્ાનનું	 વ્વસથાપન		અને	માછલીના	સંગ્હ	
પછીનું	વ્વસથાપન.	

માછલીના સંગ્રહ પૂવ્પનું વયવસથાપન

	 આ	ભાગમાં	ઉછરે	કરવાવાળી	માછલીઓના	
ઉંચા	જીવં્	 દર	અને	 સારા	 વવકાસ	માટ	ે ્ળાવમાંથી	
જીલી્	વનસપવ્ઓ	અને	શીકારી	/	નકામી	માછલીઓનફો	
વનકાલ	કરવામાં	આવે	છ.ે	 ્ળાવને	સૂકવ્ા	બાદ	્ેને	
ખ્ેડ	કરવાથી	વબનજરૂરી	જલી્	જીવફો	અને	્ળી્ાની	
માટીમાં	 રહેલ	 ખરાબ	 વા્ુઓનફો	 વનકાલ	 કરી	 શકા્	
છ.ે	 પરં્ુ	 બારમાસી	 ્ળાવની	 સૂકવણી	 શક્	 નથી	
્ેથી	માછલીનફો	સંગ્હ	ક્ા્મ	પહેલા	્ળાવમાંથી	જલી્	
જીવફોનફો	(વનસપવ્	અને		શીકારી	/	નકામી	માછલીઓ)	
વનકાલ	 કરવફો	 જરૂરી	 છ.ે	 જલી્	 વનસપવ્નફો	 વનકાલ	
હાથથી	(હુક,	દફોરી,	દા્ર્ડ	ુવગેરેનફો	ઉપ્ફોગ),	્ાંવત્રક	
રી્ે	(વનસપવ્	કાપવાનું	મશીન),	રસા્વણક	રી્ે	(૨,૪	
-	્ડી,	સા્મેઝીન,	ગલાઈ્ફોસેટ,	પેરાકફોટ	વગેરે	વનસપવ્	
નાશક)	અને	જવૈક	રી્ે	(ગ્ાસ	કાપ્મ,	્ ીલપી્ા,	ગૌરામી,	
વસલવર	 બાબ્મ	 વગેરે	 માછલીઓ)	 કરવામાં	 આવે	 છ.ે	
નકામી	 અને	 શીકારી	 માછલીઓનફો	 વનકાલ	 ્ળાવ	
સૂકવી,	 વારંવાર	 નેટીંગ	 કરી	 અથવા	 માછલી	 નાશક	
(મફોહ્ડાનફો	 ખફોળ,	 ્ડરેીશના	 મૂળનફો	 પાવ્ડર,	 બલીચીંગ	
પાવ્ડર,	વનજળ્મ	અમફોવન્ા	વગેરે)	થી	કરવામાં	આવે	છ.ે	

ખા્રન્રો ઉપય્રોગ

	 ઉછરે	્ ળાવની	ઉતપાદક્ા	સુધારવા	માટ	ે્ ેમા	
સેવનદ્ર્	અને	રસા્ણીક	ખા્રનફો	્ફોગ્	રી્ે	ઉપ્ફોગ	
કરવફો	જોઈએ.		સામાન્	રી્ે	્ળાવમાં	કુદર્ી	ખફોરાક	
્ૈ્ાર	કરવા	માટ	ેછાણ	@	૩	 -	૪	ટન	 /	 હે.	અથવા	
મરઘા	(પફોલટટ્ી)	ખા્ર	@	૧.૫	-	૨	ટન	/	હે.	નફો	ઉપ્ફોગ	
માછલી	 સંગ્હના	 ૧૫	 કદવસ	 પહેલા	 કરવફો	 જોઈએ.	
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અવનચછવન્	માછલીઓનફો	વનકાલ	કરવા	માટ	ેમહુ્ડાના	
ખફોળનફો	ઉપ્ફોગ	ક્થો	હફો્	્ફો	ખા્રનફો	ઉપ્ફોગ	કરવફો	
ન	કરવફો	જોઈએ	કારણ	કે	માછલી	મ્ા્મ	પછી	મહુ્ડાનફો	
ખફોળ	ખા્રના	 રૂપે	 કા્્મ	 કરે	છ.ે	 માટી	અન	ેપાણીની	
પી.એચ.	સુધારવા	માટ	ેમાછલી	સંગ્હના	૩	-	૪	કદવસ	
પહેલા	 પી.એચ.ના	 આધારે	 ચૂનાનફો	 ઉપ્ફોગ	 કરવફો	
જોઇએ.	સામાન્	રી્ે	ચૂનાનફો	છટંકાવ	૨૦૦	કક.	/	હે.ના	
દર	પ્માણે	કરવફો	જોઈએ.

માછલી સંગ્રહ દરમયાનનું વયવસથાપન

	 ્ળાવમાં	કાપ્મ	પ્જાવ્ઓના	સંગ્હની	ઘન્ાનું	

પ્માણ	ઉતપાદન	લક્્,	્ળાવની	ઉતપાદક્ા	અને	વહન	

ક્મ્ા,	ઉછરે	પ્જાવ્ઓ,	્ેની	ખફોરાક	રૂપાં્ર	ક્મ્ા,	

સંગ્હનું	કદ,	ઉછરેનફો	સમ્ગાળફો,	વ્વસથાપનનું	સ્ર	

વગેરે	ઉપર	અવલંબ	ેછ.ે	બહુજાવ્	કાપ્મ	માછલી	ઉછરે	

પધધવ્મા	ંપ્જાવ્ઓનફો	્ળાવમા	ંઉપલી	સપાટી,	મધ્	

ભાગ	અન	ે્ળી્ાના	ભાગમા	ં રહેલ	ખફોરાક	ખાવાની	

માછલીની		આદ્ની	આધારે	સંગ્હ	કરવાથી	્ળાવમાં	

રહેલ	ખફોરાક	ખાવા	માટ	ે્ ેમનામાં	સપધા્મ	ઓછી	થા્	છ.ે		

	 ્ળાવની	 ઉતપાદક્ાના	 આધારે	 માછલીનફો	

સંગ્હ	૩૦	 -	 ૪૦%	ઉપલી	સપાટીવાળી	 (કટલા	અને	

વસલવર	 કાપ્મ),	 ૩૦	 -	 ૩૫%	 મધ્ભાગ	 વાળી	 (રફોહૂ	

અને	 ગ્ાસ	 કાપ્મ)	 અન	ે ૩૦	 -	 ૪૦%	 ્ળી્ાવાળી	

માછલીઓ	 (નગરી	અને	 કફોમન	કાપ્મ)	મુજબ	કરવામા	ં

આવે	 છ.ે	 સારી	 રી્ે	 ્ળાવના	 પાણી	 સાથે	અનુકૂલન	

ક્ા્મ	પછી	૮૦	-	૧૦૦	મી.મી.	(૮	-	૧૦	ગ્ામ)	કદવાળી	

માછલીના	વબ્ારણનફો	્ળાવમા	ંસંગ્હ	કરવફો	જોઈએ.	

સઘન	બહુજા્ી	કાપ્મ	ઉછરેમા	ં૫૦	-	૧૦૦	ગ્ામ	વાળા	

માછલીના	વબ્ારણનફો	્ળાવમા	ંસગં્હ	કરવાથી	સારી	

વૃવધધ	સાથ	ે૯૦%	થી	વધારે	માછલીનફો	જીવં્દર	મેળવી	

શકા્	છ.ે	સામાન્	રી્ે,	૫૦૦૦	્ીંગરલીંગ	/	હે.	ના	

દરથી	સંગ્હ	કરવાથી	૩	-	૫	ટન	/	હે./	વિ્મ	ઉતપાદન,	

૮૦૦૦	-	૧૦૦૦૦	્ીંગરલીંગ	/	હે.	ના	દરથી	સંગ્હ	

કરવાથી	ઉતપાદન	૫	-	૮	ટન	/	 હે.	 /	વિ્મ,	૧૫૦૦૦	

-	૨૫૦૦૦	્ીંગરલીંગ	/	હે.	ના	દરથી	સંગ્હ	કરવાથી	

૧૦	-	૧૫	ટન	/	હે.	/	વિ્મ	ઉતપાદન	મેળવી	શકા્	છ.ે	

મતસ્	 ઉછરેમાં	 ઉતપાદક	 સામગ્ી	અને	 વ્વસથાપનનું	

સ્રના	આધારે	સંગ્હની	માત્રા	વધારી	શકા્	છ.ે				

સંગ્રહ અને વયવસથાપન આ્ધારે ઉછરે પધ્ધવ્ઓ 

	 સંગ્હ	અને	 વ્વસથાપન	આધારે	ત્રણ	પ્કારે	

કાપ્મ	માછલીઓનફો	ઉછરે	કરવામાં	આવે	છ	ેજમેકે	(૧)	

એક	વખ્	સંગ્હ	અને	એક	વખ્	લણણી,	 (૨)	એક	

વખ્	 સંગ્હ	અને	 વધુ	 વખ્	 લણણી	અને	 (૩)	 વધુ	

વખ્	સંગ્હ	અને	વધુ	વખ્	લણણી.	ઉપર	જણાવેલ	

પધધવ્ઓ	 અનુસાર	 માછલીઓનફો	 સંગ્હ	 દર	 અને	

્ેનુ	ં વમશ્ણ	અલગ	અલગ	હફો્	છ.ે	પહેલી	પધધવ્માં	

માછલીઓ	સંગ્હ	૮૦૦૦	-	૧૦૦૦૦	્ીંગરલીંગ	/	હે.,	

જ્ારે	બીજા	નંબરની	પધધવ્માં	પહેલી	પધધવ્	કર્ા	

દફોઢ	ગણફો	વધારે	સંગ્હ	કરી	છ	મકહનાના	ઉછરે	પછી	

૫૦%	માછલીઓની	લણણી	 કરવામાં	આવે	છ.ે	 પરં્ુ	

ત્રીજી	પધધવ્માં	૮૦૦૦	-	૧૦૦૦૦	/	હે.	માછલીઓનફો	

સંગ્હ	 કરી	 છ	 મકહનાના	 ઉછરે	 પછી	 જટેલી	 મફોટી	

માછલીઓની	 લણણી	 કરફો	 ્ેટલી	 જ	 માછલીઓનફો	

સંગ્હ	કરવામાં	આવે	છ	ેઆથી	આ	પધધવ્ને	અવવર્	

ઉછરે	પધધવ્	કહે	છ.ે			

માછલીના સંગ્રહ પછીનું વયવસથાપન

	 આ	 વ્વસથાપનમાં	 સમ્ાં્રે	 ચૂના	 અને	

ખા્રનફો	 ઉપ્ફોગ,	 પૂરક	 ખફોરાકનફો	 વપરાશ,	 પાણીનું	

વ્વસથાપન	અને	આરફોગ્ની	જાળવણી	વગેરે	મહતવના	

પાસાઓ	છ.ે	

ખા્રન્રો ઉપય્રોગ

	 સંગ્હ	 પછી	 સરેરાશ	 ઉતપાકદ્	 ્ળાવમાં	

દર	૧૫	કદવસના	અં્રાલમાં	છાણ	@	૦.૫	ટન	/	હે.,	

્ુકર્ા	 @	 ૧૦	 કક.	 /	 હે.	અને	 સીંગલ	સુપર	 ્ફોસ્ેટ	

@	૧૫	 કક.	 /	 હે.	ના	પ્માણમાં	નાખવા	જોઈએ.	પરં્ુ	
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આ	માત્રા	્ળાવના	પાણીની	ગુણવત્ા	અને	 પલવકફોની	

ઉપલબધ્ા	 પ્માણ	ે બદલવી	 જોઇએ.	 સામાન્	 રી્ે	

સથાવનક	 ઉપલબધ્ાના	 આધારે	 પફોલટટ્ી	 લીટર,	 ભૂ્ંડનુ	ં

છાણ,	બ્કનું	ચરક,	સથાવનક	મળપાણી	વગેરે	સેવનદ્ર્	

ખા્રનફો	 ઉપ્ફોગ	 કરી	 શકા્	છ.ે	 સઘન	 કાપ્મ	 ઉછરે	

્ળાવમા	ં અઝફોલા	 નામક	 નાઈટટ્ફોજન	 સથાપક	 જલી્	

વનસપવ્	પણ	જવૈવક	ખા્ર	રૂપે	@	૪૦	ટન	/	હે.	/	વિ્મ		

પ્માણમા	ંઅઠવાક્ડ્ામાં	 બે	 વાર	 નાખવી	જથેી	 ૧૦૦	

કક.	નાઈટટ્ફોજન,	૨૫	કક.	્ફોસ્રસ,	૯૦	કક.	પફોટશેી્મ	

અને	૧૫૦૦	કક.	સવેનદ્ર્	પદાથથો	પફોિક	દ્રવ્ફોના	રૂપમા	ં

મળે	છ.ે	કાપ્મ	ઉછરેમા	ંબા્ફોગેસ	રગ્ડાનફો	@	૩૦	-	૪૫	

ટન	/	હે.	/	વિ્મ	ઉપ્ફોગ	કરવાથી	્ે	પ્ાણવા્ુનફો	ઓછફો	

ઉપ્ફોગ	કરે	અને	પફોિક	દ્રવ્ફોને	જલદી	મુક્	કરે	છ	ે.	

પૂરક ખ્રોરાકન્રો ઉપય્રોગ

	 સામાન્	 રી્ે	 બહુજાવ્	 કાપ્મ	 માછલી	 ઉછરે	

પધધવ્મા	ંપૂરક	ખફોરાક	્રીકે	્ેલનફો	ખફોળ	(મગ્ળી	/	 

રા્નફો	)	અન	ે્ડાંગરની	કુશકી	૧	:	૧	(વજનના	આધારે)	

પ્માણ	ે ઉપ્ફોગ	 કરવામાં	આવ	ે છ.ે	 પહેલા	 મકહનામાં	

ખફોરાકની	 માત્રા	 સંગ્હના	 કુલ	 શરીરભારના	 ૫%	

ત્ારબાદ	ઓછફો	કરી	૩	-	૧%	પ્માણે	કરવફો.	માછલીના	

કુલ	શરીરભારનફો	અંદાજ	દર	મકહને	ચકાસણી	ધવારા	

અને	 દૈવનક	 આહારની	 નીચે	 પ્માણે	 ગણ્રી	 કરવી	

જોઈએ.					

ખફોરાકની	 જરૂરી્ા્	 /	 કદવસ	 =	 ્ળાવમા	ં રહેલ	

માછલીનફો	કુલ	શરીરભાર	X	ખફોરાકનફો	દર	(%)

જ્ારે,	 માછલીનફો	 શરીરભાર	 =	 સરેરાશ	 માછલીનું	

વજન	X	કુલ	સગં્હી્	માછલીઓ	X	જીવં્દર	(%)

	 સામાન્	 રી્ે	 કાપ્મ	 ઉછરેમા	ં અંદાજી્	

માછલીનફો	કુલ	શરીરભાર	માટ	ે૭૦	-	૮૦%	જીવં્ દર	

ધ્ાનમાં	રાખવામાં	આવે	છ.ે	રફોજના	ખફોરાક	કદવસમા	ં

બે	વાર	ખફોરાક	ટટ્મેાં	લા્ડ	ુ(બફોલ)	બનાવી	મૂકવા	અથવા	

ખફોરાકનુ	ંવમશ્ણ	બફોરીમાં	ભરી	્ળાવમાં	સમાન	અં્રે	

લટકાવવી.	ખફોરાકવાળી	જગ્ાને	શુધધ	અને	ખવનજીકરણ	

કરવા	માટ	ેદર	૧૫	કદવસે	એક	વાર	ચૂનાનફો	ઉપ્ફોગ	

કરવફો	 જોઈએ.	 ગ્ાસ	 કાપ્મ	 સંગ્હ	 કરેલ	 ્ળાવના	

પસંદગી	કરેલ	ખૂણામાં	સંરવક્્	કરેલ	જગ્ામાં	જલી્	

વનસપવ્ઓ	(હાઈ્ડટ્ીલા,	નાજાસ,	સેરેટફો્ાઈલમ,	્ડકવવ્ડ	

વગેરે)	નફો	વન્મી્	ઉપ્ફોગ	કરવફો	જોઈએ.	ગૂટીકાવાળા	

પૂરક	ખફોરાકનફો	ઉપ્ફોગ	કરવાથી	અસરકારક	ઉપ્ફોગ,	

ઓછફો	બગા્ડ	અને	પાણીની	ગુણવત્ા	જાળવી	રાખવામાં	

મદદ	કરે	છ.ે	

એેરેશન (વાયુ વમશ્ણ) અને પાણીની અદલા બદલી 

	 સામાન્	રી્ે	્ળાવમાં	@	૫૦૦૦	-	૧૦૦૦૦	
્ીંગરલીંગ	/	હે.	ના	દરથી	સંગ્હ	કરવાથી	૩	-	૫	ટન	/	
હે.	/	વિ્મ	ઉતપાદન	લક્્	રાખવાથી	્ ળાવમાં	પ્ાણવા્ુની	
અસર	 થ્ી	 નથી.	 પરં્ુ	 સઘન	 સંવધ્મન	 પધધવ્માં	
વધારે	 માત્રામાં	 સંગ્હ	 કરવાથી	 માછલીને	 પ્ાણવા્ુની	
જરૂર	 પ્ડ	ે છ.ે	 ્ળાવમાં	 પ્ાણવા્ુની	 માત્રા	 વધારવા	
માટ	ેપે્ડલવીલ	એરેટર,	એસપીરેટર	અને	સબમવસ્મબલ	
પ્કારના	 એરેટરનફો	 ઉપ્ફોગ	 કરવામાં	 આવે	 છ.ે	 એક	
હેકટર	 વવસ્ારવાળા	 ્ળાવ	 માટ	ે ૪	 -	 ૬	એરેટર	 (૧	
HP)	ની	જરૂકર્ા્	રહે	છ.ે

	 સંવધ્મન	્ળાવમાં	પાણીની	અદલા	બદલી	એક	
મહતવપૂણ્મ	કક્ા	છ	ેજ	ેચ્ાપચ્	કક્ાથી	બહાર	આવેલ	
ઘટકફો	અને	્ળાવમાં	 રહેલ	ખફોરાક	સ્ડવાથી	પાણીની	
ગુણવત્ા	ખરાબ	થ્ા	અટકાવે	છ	ેનહી્ર	માછલીની	
ઓછી	વૃવધધ	અને	રફોગ	થઈ	શકે.	આથી	મુખ્્:	સઘન	
ઉછરે	 પધધવ્માં	 સમ્ાં્રે	 પાણીની	 અદલા	 બદલી	
વવશેિરૂપે	સંવધ્મનના	છલે્ા	્બક્ામાં	કરવી	જરૂરી	છ.ે	
ઓછી	સંગ્હ	ઉછરે	પધધવ્માં	પાણીની	અદલા	બદલી	
કરવી	જરૂરી	નથી	્ક્	પાણીની	્ફોગ્	ઉં્ડાઈ	જાળવી	
રાખવા	પાણી	ભરવું	જરૂરી	છ.ે	નીચે	આપેલ	કફોષ્ઠકમાં	
ઉછરે	માટ	ેપાણી	ગુણવત્ાના	્ફોગ્	પ્માણ	આપવામાં	
આવેલ	છ.ે	
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પાણીના પરરમાણ્રો જરૂરી મારિા

્ાપમાન	(0	સે.) ૨૪	-	૩૦

પારદશ્મક્ા	(સે.મી.) ૪૦	-	૬૦

પી.	એચ.	 ૭.૫	-	૮.૫

ઓગળેલ	પ્ાણવા્ુ	(મી.ગ્ા	/	લી.) >	૪

ઓગળેલ	મુક્	કાબ્મન્ડા્ઓકસાઈ્ડ	(મી.ગ્ા	/	લી.) <	૧૬

કુલ	આલકલીનીટી	(મી.ગ્ા	/	લી.) ૭૫	-	૩૦૦

અમફોની્ા	(મી.ગ્ા	/	લી.) ૦.૦૨	-	૦.૦૫

ઓગળેલ	નાઈટટ્ફોજન	(મી.ગ્ા	/	લી.) ૦.૨	-	૦.૫

ઓગળેલ	્ફોસ્કસ	(મી.ગ્ા	/	લી.) ૦.૨	-	૦.૨

માછલીના આર્રોગયનું વયવસથાપન 

			 ઉછરે	 ્ળાવમાં	 માછલીના	 આરફોગ્	 અને	
વૃવધધની	 દર	 મકહને	 ચકાસણી	 કરવી	 જોઈએ.	 આ	
ચકાસણીમા	ં માછલીની	ચામ્ડી,	ભીંગ્ડા	અને	 પાંખફોનુ	ં
વનરક્ણ,	પરજીવીઓનફો	ચેપ,	જખમ	અને	રક્	સ્તાવફો	
વગેરે	માટ	ેકરવું	જરૂરી	છ.ે	ઉછરે	દરમ્ાન	વશ્ાળાના	
સમ્માં	મુખ્તવે	માછલીઓન	ેEUS	(અલસર)	નફો	ચેપ	
લાગે	 છ.ે	 આ	 રફોગને	 વન્ંવત્ર્	 કરવા	 માટ	ે ્ળાવમા	ં
સી્ેકસ	@	૧	લી.	/	હે.	-	મી.	ના	પ્માણે	ઉપ્ફોગ	કરવફો	
જોઈએ.	ઉછરે	દરમ્ાન	કફોઈ	અન્	રફોગફોનફો	ચેપ	લાગે	
્ફો	 નજીકના	 વવિ્	 વનષણાં્ની	 સલાહ	 લઇ	 સારવાર	
કરવી	જોઈએ.	

માછલીની લણણી અને વેચાણ

	 ્ળાવમાં	 ઉછરેવામાં	 આવ્ી	 માછલીઓ	
સામાન્	રી્ે	૧૦	-	૧૨	મકહનામાં	૦.૮	-	૧.૦	કક.	થ્ા	
લણણી	 ્ફોગ્	 થઈ	જા્	છ.ે	 જ	ે માછલીઓ	બજારમાં	
વેચવા	લા્ક	વજન	પ્ાપ્ત	કરે	્ ેની	્ ળાવમાંથી	સમ્ાં્રે	
લણણી	કરવાથી	અન્	નાની	માછલીઓની	વવૃધધ	થવામાં	
મદદ	મળે	છ.ે	આપણા	દેશમાં	કાપ્મ	માછલીઓમાં	કટલા	
અને	રફોહૂ	માછલીઓને	વધ	ુપસંદ	કરવામા	ંઆવ	ેછ	ેઅન	ે
્ેનફો	અન્	માછલીઓ	કર્ા	૨૦%	વધુ	ભાવ	મળ	ેછ.ે	
્ાજી	માછલીઓનફો	બર્માં	 રાખેલ	માછલીઓ	કર્ા	
દફોઢ	ગણફો	ભાવ	મળ	ેછ.ે	ઉપરાં્ 	સથાનીક	બજાર	ભાવ	
કર્ા	જીવ્ી	માછલીઓનફો	૩૦%	વધારે	ભાવ	મળ	ેછ.ે	

અમુક કાપ્પ માછલીઓ સાથે બીજી માછલીઓની 

પ્રજાવ્ઓનું વમશ્ણ 

કાપ્પ - પંગસ ઉછરે 

	 આનધ્રપ્દેશમાં	 કાપ્મ	 માછલીઓમાં	 રફોહુ	 અને	
કટલાં	સાથે	પંગસ	માછલીઓનું	ઉતપાદન	સ્ળ્ાપૂવ્મક	
થઈ	રહ્ું	છ.ે	આ	પધધવ્માં	રફોહુ	અથવા	કટલા	૧૨૫૦	
નંગ	અને	પંગસ	૧૦,૦૦૦	નંગ/હેકટર	થી	સંગહ	કરી	
શકા્	છ.ે	ઉછરે	દરમ્ાન	માછલીઓને	્ર્ા	ખફોરાક	
સાથે	મગ્ળીનફો	ખફોળ	અને	ચફોખાની	કુસકીના	વમશ્ણને	
ખફોરાક	 ્રીકે	 આપવામાં	 આવે	 છ.ે	 આ	 રી્ે	 ઉછરે	
કરવાથી	કુલ	ઉતપાદન	૧૦	થી	૧૫	ટન/હેકટર	મળે	છ	ે
જમેાં	રફોહુ	અને	કટલા	૧.૫	થી	૨	કી.ગ્ા	અને	પંગસ	
૧.૫	થી	૩	કી.ગ્ા	ના	થઈ	જા્	છ	ે(Naier	and	Salim,	
2007).		

કાપ્પ - મીઠા પાણી ના જીંગા ઉછરે

	 આ	ઉછરે	પધધવ્માં	૫૦	થી	૧૦૦	ગ્ામવાળા	
રફોહુ	 અને	 કટલા	 અનુકમે	 	 ૨૯૬-૨૪૭૧	 અને	 ૫૦-
૨૪૭/હેકટરના	દર	મુજબ	મીઠા	પાણીના	જીંગા	(૨	થી	
૫	ગ્ા)	૭૪૧-૭૪૧૩/હેકટરની	સાથે	 ્ળાવમાં	સંગ્હ	
કરી	શકા્	છ.ે	ઉછરે	દરમ્ાન	ખફોરાક	સાથે	પલવકફોનુ	ં
ઉતપાદન	કરવા	માટ	ેસેનદ્રી્	અને	રસા્વણક	ખા્રનફો	
ઉપ્ફોગ	 કરવામાં	આવે	 છ.ે	આ	 રી્ે	 ઉછરે	 કરવાથી	
કાપ્મનુ	ં ૧.૮૪૫	 ટન	 અને	 જીંગાનું	 ૦.૬૨૮	 ટન	 પ્વ્	
હેકટર	ઉતપાદન	મળે	છ	ે(FAO,	2013).

	 જો	કાપ્મ	-	જીગંા	ઉછરેમાં	પાણી	(૨	-	૫	પીપીટી)	
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ક્રોષ્ઠક : બહુજાવ્ કાપ્પ ઉછરેની જુદી જુદી પધ્ધવ્ઓ 

પધધવ્ઓ પ્જાવ્ઓ સગં્હ	ઘન્ા

(્ીંગરલીંગ	

/	હે.)

ખા્ર	/	ચૂનાનફો	

વપરાશ	(પ્વ્	હે.)

ખફોરાક

(પ્વ્	કદવસ)

વ્વસથાપન	

પધધવ્

ઉછરેનફો	

સમ્ગાળફો	

(મકહના)

સરેરાશ	

ઉતપાદન

(ટન	/	હે.	/	

વિ્મ)

ઓછી	

ઉતપાદક	

સામગ્ી

૩	-	૬	

પ્જાવ્ઓ	

૩૦૦૦	 -	

૫૦૦૦

છાણ	૧૦	-	૫૦	ટન	

/	 પફોલટટ્ી	 ખા્ર	 ૩	

-	 ૫	 ટન,	 ્ુરી્ા	 ૨	

વકવંટલ,	સીંગલ	સુપર	

્ફોસ્ેટ	૩	વકવંટલ

ખફોરાકની	જરૂર	

નથી.

ખા્રનફો	વપરાશ,	

૧.૫	-	૨.૫	મી.	

પાણીની	ઉં્ડાઈની	

જાળવણી	

૧૦	-	૧૨ ૧	-	૨

મધ્મ	

ઉતપાદક	

સામગ્ી

૩	-	૬	

પ્જાવ્ઓ	

૫૦૦૦	 -	

૧૦૦૦૦	

છાણ	૧૦	-	૫૦	ટન	

/	 પફોલટટ્ી	 ખા્ર	 ૩	

-	 ૫	 ટન,	 ્ુરી્ા	 ૨	

વકવંટલ,	સીંગલ	સુપર	

્ફોસ્ેટ	૩	વકવંટલ	

્ડાંગરની	કુશકી	

અને	્ેલનફો	

ખફોળ	@	કુલ	

શરીરભારના	

૨	-	૩%	

૧.૫	-	૨.૫	મી.	

પાણીની	ઉં્ડાઈની	

જાળવણી,	

ત્રણ	મકહનાના	

અં્રાલમાં	ચૂનાનફો	

ઉપ્ફોગ	૧૦૦	કક.	

/	હે.	

૧૦	-	૧૨ ૩	-	૬

વધ	ુઉતપાદક	

સામગ્ી

૩	-	૬	

પ્જાવ્ઓ	

૧૫૦૦૦	 -	

૨૫૦૦૦

સેનદ્રી્	 ખા્રનફો	

ઓછફો	 વપરાશ,	

જવૈવક	 ખા્ર	 સાથે	

અઝફોલા,	 સીંગલ	

સુપર	્ફોસ્ેટ

્ડાંગરની	કુશકી,	

્ેલનફો	ખફોળ,	

વવટામીન	અને	

મીનરલસ	

વમશ્ણ	@	કુલ	

શરીરભારના	

૨	-	૩%	

વા્ુવમશ્ણ,	છલે્ા	

સમ્માં	પાણીની	

અદલા	બદલી,	

ત્રણ	મકહનાના	

અં્રાલમાં	ચૂનાનફો	

ઉપ્ફોગ	૧૦૦	

કક.	/	હે.,	૨.૦	-	

૨.૫	મી.	પાણીની	

ઉં્ડાઈની	જાળવણી

૧૦	-	૧૨	

(સમ્ાં્રે	

લણણી)

૧૦	-	૧૫

થફો્ડુ	ંખારૂ	હફો્	્ફો	કાપ્મ	માછલીઓ	સાથે	ખારા	પાણીના	
જીંગાં	 (ટાઈગર	અને	 વાનનામાઇ	 વજગંા)	 નુ	ં ઉતપાદન	
કરી	શકા્	છ	ેઆવી	ઉછરે	પધધવ્	આનધ્રપ્દેશ	અને	
્ાવમલના્ડમુાં	કરવામાં	આવ	ેછ.ે	આનધ્રપ્દેશમા	ંકટલાં	
(૧૦	-	૨૦	ગ્ા)	રફોહંુ	(૬	-	૨૦	ગ્ા	)	વરિગલ	(૧૦૦	ગ્ા)	
અને	ટાઈગર	જીગંાં	(૨	-	૫	ગ્ા)	અનુકમ	ે૪૯૪	-	૨૯૬૫,	
૬૨	-	૯૮૮,	૧૨૩૫,	અને	૩૦૮૮	થી	૧૨૩૫૫/હેકટર	
સંગહ	કરવામાં	આવ	ેછ.ે	ઉછરે	દરમ્ાન	ખફોરાક	સાથે	

પલવકફોનુ	ંઉતપાદન	કરવા	માટ	ેસેનદ્રી્	અને	રસા્વણક	
ખા્રનફો	 ઉપ્ફોગ	 થા્	 છ.ે	આ	 રી્ે	 ઉછરે	 કરવાથી	
કાપ્મ	 માછલીઓનું	 ૨.૭૫૭	 ટન	અને	 ટાઈગર	જીગંાંનું	
૦.૯૧૪/હેકટર	સરેરાશ	ઉતપાદન	મેળવી	શકા્	છ.ે

	 આના	 વસવા્	કાપ્મ	માછલી	સાથે	વાન્નામાઇ	
જીંગા,	આમૂર	કાપ્મ,	 વ્લાંવપ્ા	 (નર),	માઇનફોર	 	 કાપ્મ	
વગેરે	માછલીઓનફો	ઉછરે	કરી	શકા્	છ.ે		
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મળપાણી	

આધારી્	

૩	-	૬	

પ્જાવ્ઓ	

+	બાટા	

અને	રેબા	

૩ ૦ ૦ ૦ ૦	

-	 ૫૦૦૦૦	

(૨-	૪	વખ્	

સ મ ્ ાં ્ રે	

સગં્હ)

સથાનીક	મળપાણી	 ખફોરાકની	જરૂર	

નથી.

સ્્	સંગ્હ	અને	

સ્્	લણણી	

(૧૦૦	-	૨૦૦	

ગ્ા.	કદવાળી),	

૦.૭	-	૧.૫	મી.	

પાણીની	ઉં્ડાઈની	

જાળવણી

૮	-	૧૦ ૨	-	૫

૩	-	૭
 ખફોરાકનફો

ઉપ્ફોગ

વનસપવ્	

આધારી્

૫૦%	ગ્ાસ	

કાપ્મ	અને	

૫૦%	અન્	

પ્જાવ્ઓ	

૪૦૦૦	 -	

૫૦૦૦

૧૫	 કદવસના	

અં્રાલમાં	૩	વકવંટલ	

સીંગલ	સુપર	્ફોસ્ેટ	

અને	ચૂનફો	 ૧૦૦	 કક.	

/	ત્રણ	મકહના

જલી્	

વનસપવ્ઓ	

(હાઈ્ડટ્લેા,	

નાજાસ,	

સેરેટફો્ાઈલમ,	

્ડકવવ્ડ)	

૧.૫	-	૨.૫	મી.	

પાણીની	ઉં્ડાઈની	

જાળવણી

૧૦	-	૧૨ ૩	-	૪

કાપ્મ	સાથે	

ઝીંગા	

૨	-	૩	કાપ્મ	

પ્જાવ્ઓ	

+	ઝીંગા

કાપ્મ	 ૫૦૦૦	

+	 ઝીંગા	

૧૦૦૦૦	 -	

૧૫૦૦૦	

છાણ	૧૦	-	૫૦	ટન	

/	 પફોલટટ્ી	 ખા્ર	 ૩	

-	 ૫	 ટન,	 ્ુરી્ા	 ૨	

વકવંટલ,	સીંગલ	સુપર	

્ફોસ્ેટ	૩	વકવંટલ	

્ડાંગરની	કુશકી	

અને	્ેલનફો	

ખફોળ	@	કુલ	

શરીરભારના	

૨	-	૩%	

૧.૦	-	૧.૫	મી.	

પાણીની	ઉં્ડાઈની	

જાળવણી

૧૦	-	૧૨ માછલી	૩	

-	૪

ઝીંગા	૦.૩	

-	૦.૫	

yLkw¼ð ðŠ{fBÃkkuMx {u¤ðku
(çkkÞkuxufLkku÷kuS îkhk WíÃkkrËík MkurLÿÞ ¾kíkh)

ykýtË f]r»k ÞwrLkðŠMkxe îkhk WíÃkkrËík

Ãku®føk Mk{Þu ðsLk  Ãk0 rf÷ku (¼usÞwõík)

: MktÃkfo :
Ãkþw MktþkuÄLk fuLÿ

ðŠ{fBÃkkuMx ÞwrLkx, ðuxhLkhe fku÷us, ykf]Þw, ykýtË-388110 VkuLk : (0h69h) h9011h

ðu[ký rft{ík : ` 300/-
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બહુજા્ીય માછલી ઉછરેમાં આવક અને ખચ્પ (૧ હે. ્ળાવ માટે)

ક્રમ વસ્ુ રકંમ્ (રૂવપયા)

૧ ખચ્મ

અ વસથર	મૂ્ડી

્ળાવનું	ભા્ડું ૫૦,૦૦૦/-

સાધનફો	(નેટ,	ખફોરાકના	ટફોપલા,	્ડફોલફો	વગેરે) ૨૫,૦૦૦/-

પાણીનફો	પંપ ૨૫,૦૦૦/-

ઉપ	સરવાળફો	(અ) ૧,૦૦,૦૦૦/-

બ વસથર	મૂ્ડી	પર	વ્ાજ	(૧૦%) ૧૦,૦૦૦/-

ઉપ	સરવાળફો	(અ	+	બ) ૧,૧૦,૦૦૦/-

ક ચલી્	ખચ્મ

બલીચીંગ	પાઉ્ડર	(૩૭%	કલફોકરન) ૫,૦૦૦/-

્ીંગરલીંગ	(૮,૦૦૦	નંગ	@			પ	/	નંગ) ૪૦,૦૦૦/-

ખા્ર ૨૫,૦૦૦/-

માછલી	ખફોરાક	(૬,૦૦૦	કક.ગ્ા.	@	રૂ.	૩૦	/	કક.ગ્ા.)	 ૧,૮૦,૦૦૦/-

મજૂરફોનું	વે્ન	(૧પ૦	કદવસ	@	રૂ.	૧૨૦	/	કદવસ)	 ૧૮,૦૦૦/-

અન્	ખચ્મ ૨૦,૦૦૦/-

ઉપ	સરવાળફો	(ક) ૨,૮૮,૦૦૦/-

્ડ કુલ	મ્ૂડી	(અ	+	બ	+	ક) ૩,૯૮,૦૦૦/-

ર આવક	(	૫૦૦૦	કક.ગ્ા.	@	રૂ.	૧૧૦	/	કક.ગ્ા.) ૫,૫૦,૦૦૦/-

ન્ફો	(ઈ	-	્ડ) ૧,૫૨,૦૦૦/-
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{eXkÃkkýeLkk Íªøkk WAuh

 zkì. yuMk. S. Mkku÷tfe  zkì.ykh. ðe. çkkuhe[ktøkh  ©e su. yu[. ¼è 
{íMÞ rð¿kkLk {nkrðãk÷Þ, Lk.f].Þw., LkðMkkhe - 3964Ãk0

f]r»k rð¿kkLk fuLÿ, yk.f].Þw., Ëuðkíks - 387h40  VkuLk : (0h697) h340h7

મીઠાપાણીના ઝીંગા બહુ જ મૂલ્વાન ખફોરાક 

છ ેઅને ્ેની દેશ અને પરદેશમાં બહુ સારી માંગ છ.ે	

આવા ઝીંગાની અમકુ જા્ ભાર્માં જોવા મળ ેછ.ે	

્ેમાં ઝ્ડપથી વવકાસ પામ્ી મકેફોબ્ેકી્મ રફોઝનબગથી 

(સકેમપી અથવા મહાઝીંગા)	 અને મકેફોબ્ેકી્મ 

માલકમસફોની	 (ભાર્ી્ નદીના ઝીંગા)	 નફો સમાવેશ 

થા્ છ.ે	આ ઝીંગાની જા્ફો ઝ્ડપી વવકાસ દર,	માછલી 

સાથે સુસંગ્્ા,	 રફોગ સામે ટકી રહેનાર,	 ્ાપમાન 

અને ખારાશના વવશાળ ્ેર્ાર સહન કરનાર વગેરે 

લાક્ણીક્ાઓ ધરાવ્ી હફોવાથી ્ે એકલા ઉછરે 

અથવા માછલીની સાથે ઉછરે કરવા માટ ેઆદશ્મ છ.ે	

મીઠાપાણીના ઝીંગાની ઉછરે કરવાની ્કનીક 

એક ન્ાકારક વ્વસા્ છ.ે	 	 સામાન્ રી્ે મીઠા 

પાણીના ઝીંગાનફો ઉછરે ત્રણ પધધવ્થી થા્ છ.ે	

(૧)	વવસ્ૃ્

(ર)	અધ્મસઘન 

(૩)	સઘન 

આ ઉપરાં્  ઝીંગાને ગામ ્ળાવ,	્ડમે,	નાના 

જળાશ્,	સીમેનટની ટાંકી,	પેન અથવા પાંજરામાં સંગ્હ 

કરીને પણ ્ ેનફો ઉછરે કરવામા ંઆવે છ.ે	પરં્ુ જમીનમાં 

્ળાવ બનાવી ્ેમા	ં“મકેફોબ્ેરી્મ રફોઝનબગથી”	જા્ના 

ઝીંગા બીજ સંગ્હ કરીને ઉછરે કરવાથી સૌથી વધારે 

્ા્દફો થા્ છે

જીવવવજ્ાન: 

 મીઠાપાણીના ઝીંગા પ્ફોન અને દકર્ાના 

ઝીંગા શ્ીમપ નામથી ઓળખા્ છ.ે	મીઠાપાણીના ઝીંગા 

એ નદીના ઉપરના ભાગમાં એટલ ે કે આં્રસથલી્ 

મીઠા પાણીના વવસ્ારફો જવેા કે નદી,	્ળાવફો,	 કેનાલ,	

જળાશ્ફો અને ભાંભરાપાણીના વવસ્ારફોમાં મળી 

આવે છ.ે	 મીઠાપાણીના ઝીંગા આછા વાદળી રંગના,	

માથા(કેરાપેસ)ની લંબાઇ કુલ શરીરની લંબાઈ થી અધથી 

હફો્ છ.ે	 પુખ્ નર ઝીંગા સામાન્ રી્ે માદા કર્ાં 

મફોટાં કદના હફો્ છ ેઅને ્ેના પગની બીજી જો્ડ લાંબી,	

જા્ડી અને ચીપી્ાવાળી હફો્ છ.ે	નરનું માથું મફોટુ ંઅને 

પેટ સાક્ડુ ંહફો્ છ.ે	જ્ારે માદાનંું માથું નાનું અને ્ેના 

પગની બીજી જો્ડ બહુ જ નાની હફો્ છ.ે	પુખ્ માદા 

માં માથાથંી છા્ી સુધીનફો નીચેની બાજુનફો ભાગ કેસરી 

રંગના ઇં્ડાથી ભરેલફો હફો્ છ.ે	

 પ્જનન વખ્ે માદા નરમ કવચવાળી અને નર 

કઠણ કવચવાળફો હફો્ છ.ે	પ્જનન મફોટાભાગે વરસાદી 

ઋ્ુમાં થા્ છ.ે	ઈં્ડા આપવાની ક્મ્ા માદાના કદ પર 

આધાર રાખે છ.ે	રફોઝનબગથી જા્ની પુખ્ માદા એક 

વખ્માં ૮૦૦૦૦ થી ૧૦૦૦૦૦ જટેલાં ઈં્ડા આપે 

છ.ે	 ઈં્ડા સેવનનફો સમ્ગાળફો સરેરાશ ૨૦ કદવસનફો 

હફો્ છ.ે	 નર અને માદાનું નદીના ઉપરના ભાગમાં 

(ઉપરવાસ)	સંવવન થ્ા બાદ ઈં્ડા વાળી માદા ધીમે 

ધીમે નદીના નીચેના ભાગ ્ર્ એટલકેે મુખ વત્રકફોણ 
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પ્દેશના	 (ખા્ડી)	 ભાંભરા પાણીમાં સથળાં્ ર કરે છ,ે	

જ્ાં ્ે ઈં્ડામાથંી બચચાને જનમ આપે છ.ે	આ નવા 

જનમલેા બચચાંને	 ’’લાવા્મ’’	કહે છ.ે	આ ્ાજા જનમલેા 

લાવા્મ પૂછ્ડીના સહારે સકી્ અને ઉલટા ્ર્ાં હફો્ છ ે

અને જીવવાં માટ ેભાંભરાપાણીની જરૂર રહે છ.ે	લાવા્મને 

વવકસી્ અંગ ધરાવ્ા બચચાં અથવા પફોસટ લાવા્મમાં 

રૂપાં્ ર થ્ાં ૧૧ જટેલી અવસથાઓમાંથી પસાર 

થવું પ્ડ ેછ ેજ ેમાટ ેએક થી બે અઠવા્ડી્ા સુધીનફો 

સમ્ લાગે છ.ે	 ત્ારબાદ ્ે નદીના ઉપરના ભાગ 

્ર્ સથળાં્ ર કરે છ ેઅને પુખ્ અવસથા સુધી મીઠા 

પાણીમાં રહે છ.ે	પુખ્ અવસથામાં આવ્ાં ્રી પાછા 

્ેઓ પ્જનન કરે છ.ે	આમ ્ ેઓનું એક જવૈવક ચક પૂણ્મ 

કરે છ.ે	આ જવૈવક ચક દરમ્ાન ઝીંગા નીચે મુજબની 

અવસથામાંથી પસાર થા્ છ.ે		

પુખ્ ઝીંગા  ઈંડા લાવા્પ પ્રોસટ લાવા્પ 

જુવનેાઈલ પુખ્ ઝીંગા

  આ ઝીંગા નીશાચર હફો્ છ ેઅને 

છા્ામા ંઅને સુરવક્્ સથાનફોમાં સવારે જોવા મળ ેછ.ે	્ ે 

બહુ જ ્ડહફોળા્લેા પાણીમાં મળી આવે છ ેઅને બધાજ 

પ્કારના ખફોરાક પર નભે છ.ે	્ેના ખફોરાકમા ંપાણીના 

કીટકફો અને ્ેના લાવા્મ,	લીલ,	બીજ,	્ળ,	નાના મદૃુકા્ 

પ્ાણીઓ,	 કવચવાળા પ્ાણી અને માછલી ્થા બીજા 

પ્ાણીઓના અવશેિફોનફો સમાવેશ થા્ છ.ે

 મીઠાપાણીના ઝીંગાના ઉછરે માટનેું ્ળાવ 

બનાવવા અને ્ેનું સ્ળ્ાપૂવ્મક સંચાલન કરવા નીચે 

વણ્મવવામાં આવેલ ્કનીકફો જરૂરી છ.ે

૧. મીઠા પાણીના ઝીંગા ઉછરે માટે સથળની પસંદગી:-

 સથળની પસંદગી માટ ે આબફોહવાની 

પકરવસથવ્	 (્ાપમાન,	 વરસાદનું પ્માણ,	બાષપીભવન,	

સૂ્્મપ્કાશ,	 હવાની ઝ્ડપ વગેરે),	 જમીનનફો પ્કાર,	

પાણીની ઉલબધ્ા,	એપ્ફોચ રફો્ડ જવેા પકરબળફો ધ્ાનમાં 

લેવા જરૂરી છ.ે	આવી જગ્ા પ્દિુણ અને પૂરથી મુક્ 

હફોવી જોઈએ.	સમથળ અથવા થફો્ડા ઢાળવાળી જમીન 

્ફોગ્ સથળ છ.ે	નીચાણવાળી જમીન,	પાણીથી ભરેલ 

વવસ્ાર,	 ખારાશ અને અમલી્ વવસ્ારમા ં ઝીંગાના 

્ળાવનું બાંધકામ કરી શકા્ છ.ે	બીજા પકરબળફો જવેા 

કે પાણીના વનકાલની વ્વસથા,	 અનુભવી અને વબન 

અનુભવી માણસફોની ઉપલબધ્ા,	 વવજળી વગેરે પણ 

્ફોગ્ સથળની પસંદગી વખ્ે ધ્ાનમાં રાખવામા ંઆવે 

છ.ે

૨. જમીન અને પાણીની ગુણવત્ા:

 ઝીંગા ઉછરે માટ ેઆદશ્મ જમીન કાંપ અને 

ચીકણી માટીનું વમશ્ણ અથવા રે્ાળ-	ગફોરા્ડુ ંપ્કારની 

કે જમેાં ૬૦% રે્ી અને ૪૦% ચીકણી માટીની બનેલી 

રે્ાળ માટી પાણીની સારી સગં્હ ક્મ્ા ધરાવે છ.ે 

વધુ રે્ાળ અથવા કાકરા ંઅને રે્ીનું વમશ્ણ ધરાવ્ી 

જમીન અ્ફોગ્ છ.ે	ચીકણી અથવા કાંપવાળી અથવા 

બંનેનું વમશ્ણ સાથે થફો્ડીક રે્ી વાળી જમીનમાં પાણી 

સંગ્હ કરવાની ક્મ્ા સારી હફો્ છ.ે	 ્ ેજાબી ગંધકવાળી 

માટી ઝીંગાના ઉછરે માટ ેઅવગણવી જોઈએ. 

 મીઠાપાણીના ઝીંગાનું પફોસટલાવા્મ થી 

વેચાણલા્ક કદ સુધી ઉછરે કરવા મીઠાપાણીનફો 

ઉપ્ફોગ થા્ છ.ે	પરં્ુ ્ેનફો ઓછી ખારાશવાળા (૧૦ 

પી.પી.ટી. સુધી)પાણીમાં ઉછરે કરી શકા્ છ.ે જમેાં ૨ 

પીપીટી સુધી ખારાશ ઉછરે માટ ે્ફોગ્ છ.ે	પાણી દરેક 

જા્ના પ્દિુણથી મકુ્ હફોવું જોઈએ. ઉછરે દરમી્ાન 

પી.એચ.,	 ્ાપમાન અને પ્ાણવા્ુનું પ્માણ નીચે 

મુજબના કફોષ્ક મુજબ જાળવવું જોઈએ.	
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જમીન

પરરમાણ અનુકૂળ દર 
માટીનફો	પ્કાર ચીકણી	રે્ાળ	માટી	

રે્ી	:	કાંપ:	ચીકણી	માટી	 ૪૦	:	૩૦:	૩૦	%

પી.એચ.	 ૬.પ	થી	૭.૦ 
સનેદ્રી્	કાબ્મન ૧	-૧.પ	%

 હાજર	્ફોસ્રસ ૩	-૬	મી.ગ્ા/	૧૦૦	ગ્ામ	માટી 
હાજર	નાઈટટ્ફોજન રપ-પ૦	મી.ગ્ા./	૧૦૦	ગ્ામ	માટી

હાજર	પફોટશેી્મ ૧-	ર%

પાણી

્ાપમાન ર૮-૩૧0 સે

પી.એચ. ૭.૦-૮.પ

ઓગળેલ	ઓકકસજન ૩-૭	પી.પી.એમ.

ખારાશ ૧૦	પી.પી.ટી.થી	ઓછી

આલકલીનીટી	 ૨૫-૬૦	પી.પી.એમ

કુલ	હા્ડ્મનેસ ૩૦-૧પ૦	પી.પી.એમ.

રંગ આછફો	લીલફો

્ડહફોળાશ ૨૫-૪૦	સે.મી.

લફોહ	 ર	પી.પી.એમ.	થી	ઓછું
એમફોની્ા	 ૦.૩	પી.પી.એમ.	થી	ઓછુ	ં

નાઇટટ્ાઇટ	 ૨.૦	પી.પી.એમ.	થી	ઓછુ	ં

નાઇટટ્ટે	 ૧૦	પી.પી.એમ.	થી	ઓછું

ક્રોષ્ટક: મીઠાપાણીના ઝીંગાના ઉછરે માટે અનુકૂળ જમીન અને પાણીની ગુણવત્ાની જરૂરીયા્

૩. ્ળાવનું બા્ંધકામ: 

	 ઝીંગા	ઉછરે	માટ	ેલંબચફોરસ	્ળાવફો	૦.ર	થી	
૧.૦	 હેકટરના	 ્ફોગ્	 છ.ે	 ્ળાવમા	ં પાણીની	 સરેરાશ	
ઉં્ડાઈ	૦.૯	મીટર,	ઓછામા	ંઓછી	૦.૭પ	અન	ેવધુમા	ંવધ	ુ
૧.ર	મીટર	હફોવી	જોઈએ.	ઓછી	ઉં્ડાણવાળા	્ળાવમા	ં
પાણીનું	્ાપમાન	ઝ્ડપથી	વધી	જા્	છ	ેઅને	વનસપવ્	
ઉગી	 નીકળે	 છ.ે	 જ્ારે	 વધારે	 ઉં્ડાણવાળા	 ્ળાવની	
જાળવણી	કઠીન	હફો્	છ.ે	પૂર	વખ્ે	પાણીની	વધુમાં	વધ	ુ
સપાટી	કે	દુકાળ	વખ્ે	પાણીની	ઓછામા	ંઓછી	સપાટી	
નકકી	કરેલ	્ળાવના	સથળની	આસપાસના	વવસ્ારની	
વવગ્	પાળાની	ઉંચાઈ	અને	ખફોદવાની	ઉં્ડાઈ	નકકી	કરે	
છ.ે	

	 ્ળાવનાં	પાળા	મજબૂ્	બાંધવા	અને	્ ળાવની	
માટીમાં	 રે્ીની	 ટકાવારીના	 આધારે	 પાળાનફો	 ઢાળ	
રાખવફો.	અંદરના	અને	બહારના	પાળાનફો	ઢાળ	ર.પ:	૧ના	
પ્માણમાં	રાખવા	જોઈએ.	પાણીની	સપાટીથી	૬૦	સે.મી.	
ઉપર	 સુધી	 પાળાની	 ઉંચાઈ	 હફોવી	 જોઈએ.	 ઉછરેના	
્ળાવફોના	્વળ્ાનફો	ઢાળ	પાણીના	વનકાલ	્ર્	હફોવફો	
જોઈએ.	પાળાની	મજબૂ્ી	માટ	ે્ેમને	બરાબર	્ૈ્ાર	
કરવા	અને	્ ેનાં	ઉપર	ઘાંસ	કે	બાગા્્ી	પાકફો	ઉગા્ડવા.	
્ળાવના	 વવસ્ાર	પ્માણે	૧	થી	૩	મીટર	કે	્ેથી	વધુ	
પહફોળાઈ	જરૂરી	છ.ે	જથેી	કરીને	્ેના	ઉપર	વાહન	પણ	
ચલાવી	 શકા્.	 ્ળાવની	 રચના	 અને	 આકાર	 પાણી	
ભરવા	અને	 વનકાલ	કરવાની	વ્વસથા	ધ્ાને	લઈ	કરી	
શકા્	છ.ે
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૪. પાણી ભરવા અને વનકાલની વયવસથા

								બાંધેલા	્ળાવફો	ગમે	ત્ારે	સહેલાઈથી	પાણી	
ભરી	અને	વનકાલ	કરી	શકે	્ ેવા	હફોવા	જોઈએ.	જમીનની	
અંદરનું	પાણી	્ળાવ	માટ	ે્ફોગ્	છ	ેજ	ેપ્દુિણરકહ્	
હફો્	છ	ેપરં્ુ	્ેમાં	ઓકકસજનનું	પ્માણ	ઓછુ	ંહફોવાથી	
આવું	પાણી	પાણીની	સપાટીથી	ઉપર	આપવું	જોઈએ.	જો	
કેનાલનું	પાણી	વાપરવામા	ંઆવ	ે્ફો	વશકારી	માછલીના	
લાવા્મ	 અન	ે ઈં્ડાન	ે રફોકવા	 ઝીણી	 ગળણીવાળી	 જાળી	
વાપરવી	જોઈએ.	 ્ળાવનું	 પાણી	એક	 ્ર્થી	 લાવવું	
અને	વવરુધધ	કદશામા	ંપાણીનફો	વનકાલ	થા્	્ ેવી	વ્વસથા	
કરવી.	 અમુક	 સમ્ગાળા	 દરવમ્ાન	 ્ળાવનુ	ં પાણી	
ભરવા	અને	પાણી	બદલાવવા	્ફોગ્	ઉં્ડાઈવાળુ	ંબફોરનુ	ં
પાણી	અન	ે પંપનફો	 ઉપ્ફોગ	જરૂરી	 છ.ે	 સાપ્તાકહક	 કે	
પખવા્ડી્ાના	ધફોરણે	પાણીનફો	બદલાવ	જરૂરી	છ	ેઅને	
્ે	 માટ	ે પૂર્ી	 ્ૈ્ારી	 કરી	 રાખવી.	 ્ળાવમાં	 વનકાલ	
કરેલ	પાણી	પાછુ	ં્ળાવમાં	દાખલ	ન	થા્	્ેની	કાળજી	
લેવી.	આ	માટ	ે ્ળાવના	 ્ળી્ાનફો	 ્ફોગ્	 ઢાળ	હફોવફો	
જરૂરી	છ.ે	

પ. ઝીંગા ઉછરેના વયવસથાપનની રી્્રો:  

	 ઝીંગા	ઉછરેમાં	સૌથી	પહેલાં	બે	મકહના	માટ	ે
પફોસટ	લાવા્મ	(૮	થી	૧૦	મી.ગ્ા.)	થી	જુવેનાઈલ	(૧	ગ્ામ	
થી	મફોટાં)	નફો	ઉછરે	અને	ત્ારબાદ	ગ્ફો	આઉટ	્બકકા	
માટ	ેજુવેનાઈલ	થી	મફોટા	કદના	ઝીંગાનફો	ઉછરે	કરવામા	ં
આવે	 છ.ે	 ઝીંગા	 ઉછરેની	 ્કનીક	 નીચે	 પ્માણેના	
્બકકાઓ	ધરાવે	છ.ે	

૧.	્ળાવની	્ૈ્ારી	

ર.	હરી્	અને	વશકારી	પ્ાણીઓનફો	વનકાલ

૩.	ખા્રનફો	ઉપ્ફોગ	

૪.	ઝીંગાને	છુપવા	માટનેા	આશ્્સથાનની	ગફોઠવણ	

પ.	ઝીંગાના	બીજનફો	સંગ્હ	

૬.	ખફોરાકનું	વ્વસથાપન	

૭.	પાણીની	ગુણવત્ા	અને	વ્વસથાપન	

૮.	સમ્ાં્રે	ઝીંગાના	વવકાસનું	માપન	

૯.	રફોગનું	વન્ંત્રણ	

૧૦.	હાવવેસટીંગ	(લણણી)

૬. નસ્પરી અને ગ્ર્રો આઉટ ઉછરે ્ળાવ્રોની ્ૈયારી:

	 ્ળાવના	 પાળા	 મરામ્	 કરી	 મજબૂ્	
કરવા	 જોઈએ.	 ્ળાવફો	 સુકવી	 અને	 બધી	 હાવનકારક	
માછલીઓને	 મારવા	 ્ળાવનું	 ્વળ્ું	 સૂ્્મપ્કાશની	
હાજરીમાં	 અઠવાક્ડ્ા	 માટ	ે ખુલ્ુ	 રાખવું.	 માટીની	
પી.એચ.ની	 ચકાસણી	 કરી	 જરૂરી્ા્	 પ્માણે	 ચૂનાનફો	
છટંકાવ	કરવફો.	જો	પી.એચ.	૬.પ-૭.૦ની	વચચે	હફો્	્ફો	
ર૦૦	કક.	ગ્ા./	હેકટર	ચૂનફો	વાપરી	શકા્.	

	 ચુનફો	 નાખ્ા	 બાદ	 ્ળાવમાં	 પાણી	 ભરવું	
જોઈએ,	સામાન્	રી્ે	 ‘નસ્મરી	્ળાવ’	ની	ઉં્ડાઈ	૧.૦	
થી	 ૧.પ	 મીટર	 અને	 ‘ગ્ફો	 આઉટ	 ્ળાવ’	 ની	 ઉં્ડાઈ	
૧.પ	થી	ર.૦	મીટર	રાખવી	જોઈએ.	જો	પાણીની	ઉં્ડાઈ	
૧.પ	મીટરથી	ઓછી	હશે	્ફો	સુ્્મપ્કાશ	્વળ્ા	સુધી	
પહોંચશે	 જને	ે લીધે	 પાણીનું	 ્ાપમાન	 વધશે	 ્ેમજ	
્ળાવના	 ્વળ્ા	 ઉપર	 વનસપવ્	 ઉગશે	 	 અને	 ્ેની	
માઠી	અસર	ઝીંગાના	વવકાસ	પર	થશે.

	 હાવનકારક	 માછલીઓનાં	 વનકાલ	 માટ	ે
્ળાવમાં	પાણી	લે્ી	વખ્ે	ઝીણી	કાણાવાળી	જાળીનફો	
ઉપ્ફોગ	હી્ાવહ	અને	લાભદા્ી	છ.ે	જનેાથી	હકર્	
અને	 વશકારી	 માછલીઓના	 લાવા્મ	 અને	 ઈં્ડાનફો	 પ્વેશ	
રફોકી	 શકા્.	 એ	 વસવા્	 મહુ્ડાના	 ખફોળનફો	 ઉપ્ફોગ	
રપ૦૦	 કક.પ્વ્	 હેકટર	પણ	કરી	શકા્.	આ	 વસવા્	
બલીચીંગ	પાવ્ડરનફો	ઉપ્ફોગ	પણ	કરી	શકા્.	(ર૦૦-
૩૦૦	કકલફો	પ્વ્	હેકટર)	

	 ખા્રની	 જરૂરી્ા્	 ઝીંગાપાલનમાં	 નહીંવ્	
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જટેલી	 હફો્	 અને	 ્ે	 પણ	 પાણી	આછા	 લીલા	 રંગનુ	ં
જાળવી	રાખવા	પૂર્ુ	જ.	્ ળાવમાં	પાણી	ભ્ા્મ	બાદ	્ ેમા	ં
કુદર્ી	ખફોરાક	ઉતપન	કરવા	માટ,ે	્ેમા	ંજવૈવક	ખા્ર	
(છાણ)	પ૦૦	કકલફો	પ્વ્	હેકટર	્ થા	રાસા્વણક	ખા્ર	
(સીંગલ	સુપર	્ફોસ્ેટ)	પ૦	કકલફો	પ્વ્	હેકટર	નાખવા	
જોઈએ.	ત્ાર	બાદ	ત્રણ	થી	ચાર	કદવસ	માં	પાણીનફો	રંગ	
આછફો	લીલફો	થશ	ેએટલે	કે	્ે	પાણીમા	ંકુદર્ી	ખફોરાક	
જવેા	કે,	વનસપવ્	જન્	પલવક	અને	પ્ાણીજન્	પલવક	
ઉતપન્ન	થશ	ેઅને	પાણીની	્ડહફોળાશ	૪૦	થી	૬૦	સે.મી.	
જટેલી	થશ	ેઅને		આ	્ળાવ	ઝીંગાબીજના	સંગ્હ	માટ	ે
્ૈ્ાર	થઈ	જશે.

	 ્ળાવના	પાણીની	પારદશ્મક્ા	સચચી્ડીસકની	
મદદથી	 દર	 ર-૩	 કદવસે	 ્પાસવી	 જોઈએ.	 નસ્મરી	
્ળાવમા	ં લગભગ	 ૧૦%	 ્ળાવની	 સપાટી	 ઈકફોનથી્ા	
(જળકંુભી)	જવેી	 ્ર્ી	 વનસપવ્	 વ્ડ	ે ઢાંકવી	જોઈએ	
જનેાથી	 પફોસટ	 લાવા્મનફો	 જીવં્દર	 સુધરે	 છ.ે	 આવી	
વનસપવ્ઓને	્ળાવમાં	 ્ેલા્ી	રફોકવા	્ેને	પી.વી.સી.	
પાઈપ	કે	વાંસની	અંદર	રાખી	શકા્.

	 ઝીંગાના	 બીજનફો	 ્ળાવમા	ં સંગ્હ	 કર્ાં	
પહેલા	્ેમા	્ૂટલેા	પી.વી.સી.	પાઈપના	ટકુ્ડા,	 વચનાઈ	
માટીના	 પાઈપ,	 ટા્ર,	 ઈંટફો,	 ઝા્ડી	 ઝાંખરા,	 વગેરે	 ‘	
સેલટર	અથવા	આશ્્સથાન’	 ્રીકે	 ગફોઠવવામાં	આવે	
છ.ે	જથેી	‘મફોલટીંગ’	પામેલા	ઝીંગા	્ેમા	આશ્્	પ્ાપ્ત	
કરી	 શકે	અને	અન્	ઝીંગાનફો	 વશકાર	 થ્ાં	અટકાવી	
શકા્.	

	 ્ળાવને	દરેક	વખ્ે	પાકની	લણણી	ક્ા્મ	પછી	
આ	રી્ે	્ૈ્ાર	કરવું	જથેી	્ેની	ઉતપાદ્ા	વધે	છ.ે

૭. બીજ સંગ્રહ-

	 ્ંદુરસ્	ઝીંગાના	બીજનફો	ઘેરફો	રંગ		હફો્	છ	ે
જ્ારે	 નબળા	 બચચાનંફો	 રંગ	 સહેજ	 ્ીકકફો	 હફો્	 છ.ે	
રફોઝનબગથીનફો	આગળનફો	ભાગ	જનેે	રફોસટટ્મ	કહેવા્	્ે	
ચપપુ	આકારનફો	 ઉપરની	 ્ર્	 વળેલફો	જોવા	 મળ	ે છ.ે	

નસ્મરી	્ળાવમાં	હેચરીમાથી	લાવેલ	પફોસટ	લાવા્મ	(૮	થી	
૧૦	મી.ગ્ા.	વજન	અને	૧૦	થી	૧ર	મીમી	લંબાઈ)	નફો	
ર.૦૦	લાખ	પફોસટ	લાવા્મ/	 હેકટર	પ્માણે	સંગ્હ	કરવફો	
જનેફો	૪	થી	૫	અઠવા્ડી્ા	માટ	ે૪૦	થી	૫૦	મીમી	કે	
૧-૩	ગ્ામના	જુવેનાઇલ	અવસથા	સુધી	ઉછરે	કરવામાં	
આવે	છ.ે

	 ગ્ફો	આઉટ	્ળાવમાં	જુવેનાઈલ	(૧	ગ્ામ	થી	
મફોટાં)નફો	સંગ્હ	વહેલી	સવારે	અથવા	મફો્ડી	સાંજ	ે૩૦-
૩પ	સે.મી.	પારદશ્મક્ાવાળા	પાણીમાં	કરવામાં	આવે	છ.ે	
ગ્ફો	આઉટ	્ળાવમાં	એકાકી	ઉછરે	માટ	ે૨૦૦૦૦	થી	
૪૦૦૦૦	જુવેનાઈલ/	હેકટર	જટેલફો	જથથફો	સંગ્હ	કરવફો	
જ્ારે	 માછલી	 સાથે	 ૫૦૦	 થી	 ૨૫૦૦	 જુવેનાઈલ/
હેકટર	નફો	સંગ્હ	કરવફો.	જો	્ળાવમાં	પાણીનું	ભરિણ	
અને	ઓકસીજન	પૂરા	પા્ડવાના	સાધનફો	હફો્	્ફો	વધુ	
સંગ્હ	શક્	છ.ે	

	 ગુજરા્	રાજ્માં	હાલમાં	કફોઈ	મીઠાપાણીનાં	
ઝીંગાના	બીજનું	ઉતપાદન	થ્ુ	ન	હફોવાથી	ઝીંગાના	બીજ	
બીજા	રાજ્ફોમાંથી	મંગાવી	શકા્.	આ	વસવા્	દવક્ાણ	
ગુજરા્ના	 ્ાપી	 નદીના	 કકનારે	 કેટલાક	 વવસ્ારમાં	
અમુક	 માછીમાર	 ભાઈઓ	જગંલી	 મતસ્બીજ	 પક્ડી	
વેંચાણ	કરે	છ.ે	

						ઝીંગાના	બીજને	્ળાવમાં	છફો્ડ્ાં	પહેલાં	્ેમને	
્ળાવના	પાણીની	અનુકુળ્ા	કેળવા્	્ે	માટ	ેઝીંગાના	
બીજને	 કફોથળી	 સહી્	 ્ળાવના	 પાણીમાં	 ્ડબુા્ડવા.	
૧૦-૧પ	 મીનીટ	 પછી	 કફોથળીમાનાં	 પાણીનું	 અને	
્ળાવનું	પાણીનું		્ાપમાન	એક	સરખું	થઈ	જશે	ત્ારે	
આ	 કફોથળી	 એક	 પછી	 એક	 ખફોલવી.	 થફો્ડુકં	 ્ળાવનું	
પાણી	કફોથળીમાં	 રે્ડવું.	થફો્ડીક	ક્ણફો	પછી	પાછુ	ંથફો્ડકુ	
પાણી	 રે્ડવું	 અને	 પછી	 ધીમેથી	 કફોથળીમાંના	 ઝીંગાનાં	
બચચાંને	 ્ળાવમાં	 વહે્ાં	 કરવા.	 આ	 રી્ે	 ્ળાવનાં	
પાણીનફો	પી.એચ.	અને	્ાપમાન	જ	ેહેચરીનાં	પાણીથી	
અલગ	હફો્	છ,ે	્ે		ઝીંગાના	બચચા	સહન	કરી	શકશે	
અને	બચચા	મરી	જવાની	સંભાવના	ધટશે.	આ	પ્કક્ા	
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્ળાવમા	ંએક	ચફોરસ	આકારની	નેટમાં	કરવાથી	્મને	
પણ	અંદાજો	રહેશ	ેકે	્મફોએ	ચફોકકસપણે	કેટલાં	બીજ	
્ળાવમા	ંનાખ્ા	છ.ે

૮. નસ્પરી અને ગ્ર્રો આઉટ ઉછરે ્ળાવમાં બીજ 
સંગ્રહ કયા્પ બાદનું વયવસથાપન:

૮.૧. ખ્રોરાકનું વયવસથાપન:

							આશરે	ર૦૦-૩૦૦	કકલફો	/હેકટર/	વિ્મ	ઉતપાદન	
્ફો	માત્ર	કુદર્ી	ખફોરાકથી	જ	મળી	રહે	છ.ે	પરં્ુ	વધુ	
ઉતપાદન	 મેળવવા	 સારી	 ગુણવત્ાનફો	 પૂરક	 ખફોરાક	
આપવફો	જરૂરી	છ.ે	આ	ખફોરાક	આપણે	જા્ે	્ળાવની	
જગ્ાએે	 જ	 બનાવી	 શકીએ	 છીએ	 અથવા	 ્ફો	 કફોઈ	
સારી	 કંપની	પાસેથી	 પેલેટના	 સવરૂપમાં	 મેળવી	શકા્	
છ.ે	સામાન્	રી્ે	માછલી	કે	ઝીંગાનફો	ચુરફો	(્ીશ	મીલ)	
પફોલટટ્ી	્ી્ડ	જો્ડ	ેઉમેરી	પેલેટ	સવરૂપે	વાપરવાથી	સારી	
સ્ળ્ા	પ્ાપ્ત	થ્ેલ	છ.ે

	 નસ્મરી	્ ળાવમાં	્ ફોગ્	રી્ે	બનાવેલ	દાણાદાર	
અને	ભુકકફો	કરેલ	ખફોરાક	(પ્ફોટીન-૩પ%,	લીપી્ડ	૮%)	
પહેલા	પખવા્ડી્ે	૧૦૦%	જથથા	પ્માણ	ેઅને	ત્ારબાદ	
પ૦%	 ઘટા્ડીન	ે સમ્ાં્રે	 ્બકકાવાર	આપી	 શકા્.	
ખફોરાક	દરરફોજ	બ	ેવખ્	સવારે	અને	સાંજ	ે ્ેલાવીને	
આપવફો.	દાણાદાર	ખફોરાકની	ગેરહાજરીમા	ંમગ્ળીનફો	
ખફોળ	અને	્ડાંગરની	કુશકી	મીક્	કરી	આપી	શકા્.	

	 ઉછરે	દરવમ્ાન	આ	ઝીંગા	સથાવનક	માવલકી	
માટ	ે લ્ડ	ે છ.ે	આમ	 મફોટા	 ઝીંગા	 ્ાક્વર	 હફો્	 ્ેનું	
વચ્મસવ	રહે	છ	ેઅન	ેનાના	ઝીંગાનફો	ખફોરાક	પણ	ઝૂંટવી	
લે	છ.ે	મફોલટીંગની	પ્કક્ા	વખ્ે	પફોચા	પ્ડલેા	ઝીંગા	પણ	
આવા	મફોટા	ઝીંગાનફો	વશકાર	બને	છ.ે	આમ	છવેટ	ેચાર	
મહીનાના	અં્ ે	નાની	અને	મફોટી	સાઈઝના	ઝીંગા	જોવા	
મળે	છ.ે	લણણી	વખ્ે	 વવવવધ	સાઈઝના	ઝીંગા	જોવા	
મળશે.	જમેા	ંસારી	ગુણવત્ાવાળા	ઝીંગા	લીલા	 રંગના	
અને	ભભકાદાર	બલુ	 રંગના	પીળા	ચીપી્ાવાળા	હફો્	
છ.ે

૧)	બુલ	નર	જ	ેનર	ઝીંગામાંના	પ૦%	જટેલા	હફો્	છ.ે		

ર)	નાના	નર	જનેે	રનટસ	કહેવા્	છ.ે	

૩)	માદા

૪)	પફોચા	કવચવાળા	ઝીંગા

								આમ	નર	ઝીંગાનફો	વવકાસ	જુદફો	જુદફો	હફો્	છ	ે
અને	્ે	સવભાવવક	છ.ે	માદાનફો	વવકાસ	અંકદરે	સરખફો	
હફો્	છ.ે

		 ગ્ફો	 આઉટ	 ્ળાવમાં	 ્ફોગ્	 રી્ે	 બનાવેલ	
ખફોરાક	(૨-૩	મી.મી.)	શરૂઆ્માં	વજનના	૧૦%	અને	
પછી	 ઘટા્ડીને	 વજનના	 પ%	 ઉછરેના	 અં્	 સુધીમાં	
આપવફો.	 ખફોરાકમાં	 રપ-૩પ%	 પ્ફોટીન	જાળવવું	 જરૂરી	
છ.ે	 ખફોરાક	 ગફોળા	 બનાવી	 આપવાની	 ભલામણ	 હફો્	
ઉપરફોક્	 પ્માણમાં	 રાત્રી	 દરમ્ાન	 વધારે	 ખફોરાક	
આપવફો	જોઈએ.	વહેલી	સવારે	અને	સાંજ	પછી	ખફોરાક	
આપવફો	કહ્ાવહ	છ.ે	

								ઝીંગાના	બચચાને	વધૂ	પ્ડ્ફો	ખફોરાક	ન	નાખવફો.	
ઝીંગાના	 ખફોરાકનું	 પ્માણ	 ચકાસવા	 અલગ	 અલગ	
ખૂણામાં	૩-૪	્ી્ડ(ચેક)	ટટ્	ેરાખવી.

૮.૨ મ્રોલટીંગ: 

	 સામાન્	રી્ે	ઝીંગા	અમુક	ચફોકકસ	સમ્ાં્રે	
લગભગ	 પખવા્ડીએ	 ્ેની	 પરનું	 કવચ	 (સેલ)પાણીમાં	
છફો્ડશે	અને	 ્ેના	બદલે	 નવુ	 કવચ	ધારણ	કરશે	આ	
પ્કક્ાને	 ‘મફોલટીંગ’	 કહેવામા	ં આવે	 છ.ે	 જનેાથી	 ્ેનું	
કદ	 વધે	 છ.ે	 મફોલટીંગ	 દરમ્ાન	 પાણીમાં	 કેલશી્મનું	
પ્માણ	જાળવવું	 જરૂરી	છ.ે	આ	માટ	ે પ૦	 કકલફો	 ચૂનફો	
પ્વ્	અઠવાક્ડ્ે	અથવા	 ૧૦૦	 કકલફો	 પ્વ્	 પખવાક્ડ્ે	
નાંખવફો	જથેી	ઝીંગાના	મફોલટીંગ	દરમ્ાન	્ેના	પર	કવચ	
ઝ્ડપથી	આવશે	અને	્ેને	હાવનકારક	જીવાણંના	ચેપથી	
રક્ાણ	મળશે.

 ૮.3. પાણીનું વયવસથાપન 

							 ઉછરે	 દરમ્ાન	 પી.એચ.,	 ્ાપમાન	 અને	
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પ્ાણવા્ુનું	પ્માણ	જાળવવું	અને	નોંધ	રાખવી	જોઈએ.	
આ	સાથ	ેઝીંગા	બીજ	સંગ્હની	્ારીખ	અને	 પ્માણ,	
દૈવનક	 ખફોરાકનું	 રજીસટર,	 લણણીની	 ્ારીખ	 અને	
ઉતપાદન	વગેરના	રેકફો્ડ્મ	રાખવા.	

	 વધારે	 પલવકની	 હાજરીથી	 ઓછફો	 થ્ેલ	
ઓગળેલ	 ઓવકસજન	 મૃત્ુદર	 વધારે	 છ.ે	 વધારામા	ં
વરસાદી	 કે	 સ્્	 વાદળ	 છા્ાં	 વા્ાવરણથી	આવી	
પકરવસથ્ી	વધુ	 વણસ	ેછ.ે	્ર્	જ	પાણીનફો	બદલાવ	
અથવા	 એરેશનાનફો	 ઉપ્ફોગ	 આ	 મુશકેલી	 વનવારે	
છ.ે	એરેશન	 ૮	 કલાક/કદવસ	આપવું.	 પાણીની	 વધારે	
પારદશ્મક્ાથી	 ઉદભવેલ	 ્ળી્ાની	 લીલને	 લીધે	
ઝીંગાના	જથથામા	ંઘટા્ડફો	થા્	છ.ે	સમ્ાં્રે	ખા્રના	
ઉપ્ફોગથી	 પારદશ્મક્ા	 ૩૦-૪૦	 સે.મી.	 સુધી	 ટકી	
રહે્ા	આ	મુશકેલી	દૂર	કરી	શકા્.	પાણીનુ	ંઝમણ	અને	
બાષપીભવનથી	થ્ી	 પાણીની	અછ્ન	ેપહફોચી	 વળવા	
પખવા્ડીએ	એક	વાર	પાણી	ભરવુ	ંજોઈએ.	

૮.૪ સેમપલીંગ: 

	 દર	 પંદર	 કદવસના	 ગાળ	ે ઝીંગાનફો	 વવકાસ	
્પાસવા	 વન્મી્	 સેમપલીંગ	 કરવું.	 મફોટી	 કાણાવાળી	
કાસટનેટના	ઉપ્ફોગથી	મફોટા	ક્ડાણા	ઝીંગાની	આંશીક	
લણણી	કરવાથી	ઉતપાદનમા	ંવધારફો	કરી	શકા્	છ	ેઅન	ે
નાના	ઝીંગાનફો	વવકાસ	સુધરે	છ.ે	

૮.  લણણી અને લણણીની રી્  

	 ઉછરેનફો	 સમ્ગાળફો	 ઉછરે	 પધધવ્ના	 પ્કાર	
મુજબ	 ૬	 થી	 ૧૨	 મકહનાનફો	 હફો્	 છ.ે	 સામાન્	 રી્ે	
એકાકી	ઉછરે	માં	૬	થી	૮	મકહના	જ્ારે	માછલી	સાથ	ે
વમશ્	ઉછરેમા	ં૮	થી	૧૨	મકહનાનફો	હફો્	છ.ે	ઝીંગાનફો	
સરેરાશ	 વવકાસ	 ઉછરેનફો	 સમ્ગાળફો,	 સંગ્હ	 દર,	
પાણીની	ગુણવત્ા,	ખફોરાક	વગેરેના	આધારે	૫૦	ગ્ામ	
થી	 ૨૦૦	 ગ્ામ	 સુધીનફો	 થઈ	 શકે	 છ.ે	 વ્વસથાપનની	
રી્ફોને	આધારે		૫૦	થી	૭૦%	જટેલફો	જીવં્દર	મળ	ેછ.ે	

	 રા્ના	સમ્ે	્ળાવના	પાણીનુ	ંલેવલ	ધટા્ડવું	

અને	 વહેલી	 સવારે	 લણણી	 કરવી.	 લણણી	 ઓછા	
સમ્માં	 સંપૂણ્મ	 કરવી.	 પાણી	ખાલી	 ક્ા્મ	 બાદ	બાકી	
રહેલા	ઝીંગાને	હાથેથી	વીણી	લેવા.	લણણી	વખ્ે	કેરેટ	
બફોક્,	બર્,	સા્	પાણી	વગેરેની	પૂર્ી	વ્વસથા	કરવી	
અને	બજાર	ભાવ	જોઈ	્ે	પ્માણે	લણણી	કરવી.

	 લણણી	બે	રી્ે	અને	અલગ	ઉછરે	પધધવ્	દ્ારા	
કરવામાં	આવે	છ.ે	લણણી	એક	સાથે	૪	મહીના	પછી	
કરવી	જનેે	બેચ	કલચર	કહેવા્	છ.ે	અથવા	દર	મકહને	
મતસ્જાળ	વ્ડ	ેઝીંગાનફો	થફો્ડફો	જથથફો	કાઢી	લેવામાં	આવે	
છ	ે અને	 દરેક	 વખ્ે	 ્ળાવમાં	 નવા	 બચચાંનફો	 સંગંહ	
કરવામાં	આવે	છ.ે	

						આ	વસવા્	કલ	હાવવેસટીંગની	પધધવ્	બહુ	પ્ચવલ્	
છ.ે	આ	પધધવ્માં	મહીના	પછી	મફોટા	ઝીંગાની	લણણી	
કરવામાં	આવે	છ.ે	્ ક્	મફોટી	સાઈઝના	ઝીંગા	પક્ડવામા	
આવે	છ.ે	અને	બાકીના	નાના	પાછા	્ળાવમાં	રાખવામાં	
આવે	છ.ે	આમ	વારંવાર	દર	બે	મહીના	ક્ા્મ	પછી	આઠ	
મહીનાના	અં્ે	આખ	ુ્ળાવ	ખાલી	કરી	આખા	સટફોકની	
લણણી	કરવામાં	આવે	છ.ે

	 લણણી	થ્ેલ	ઝીંગાને	બરાબર	પાણીથી	ધફોઈ,	
બર્	સાથે	૧:૧	ના	પ્માણમાં	પલાસટીકની	કેરેટ	અથવા	
ઇનસ્ુલેટ્ેડ	બફોકસમાં	મુકી	પ્ફોસેસીંગ	પલાનટ	કે	બજારમાં	
મફોકલવા	જોઈએ.

૯. ઝીંગાના ઉછરે દરમયાન ધયાનમાં રાખવાના 
મુદ્ાઓ :-

(અ)		્ ળાવની	્ર્ે	૬૦	સે.મીટર	ની	ઉંચાઈવાળી	વા્ડ	
બનાવવી	જનેફો	થફો્ડફોક	ભાગ	જમીનમાં	 દટા્ેલફો	
રાખવફો	આમ	 કરવાથી	 માગુર,	 વસંઘી	અને	 ્ડફોક	
જવેી	 માછલીઓથી	 રક્ણ	 મળશે.	 ્ળાવની	
જગ્ામાં	 લાઈટ	 ગફોઠવાથી	 ચફોરીન	ે પણ	 ્ડામી	
શકા્.

(બ)		ઝીંગાને	 ્ળાવના	 પાળા	 ઉપર	 ચ્ડી	 જવાની	
આદ્	હફો્	છ.ે	્ેથી	પાળાની	્ર્ે	જાળીની	વા્ડ	
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૧૦. અથ્પકરણ 

ક્રમ વવગ્ રકમ  (રૂવપયા)

૧. ખચ્પ  

અ ચલી્ ખચ્પ  

૧ ્ળાવનું	ભા્ડ	ુ ૨૫,૦૦૦/-

૨ ઝીંગાનુ	ંવબ્ારણ	(૪૦૦૦૦	નંગ	@	૧.૫૦	રૂ./	નંગ ૬૦,૦૦૦/-

૩ ખા્ર	અને	ચૂનફો	 ૧૦૦૦૦/-	

૪ પુરક	ખફોરાક	૩૦૦૦	કકગ્ા	@	૩૦	રૂ./	કકગ્ા ૯૦,૦૦૦/-

૫ મજૂર	(૯	મકહના	@	૨૦૦૦		રૂ./મકહના	વ્વસથાપન	અન	ેલણણી	માટ)ે ૧૮,૦૦૦/-

૬ ્ડીઝલ	ખચ્મ	્ેમજ	લણણી	ખચ્મ ૧૦,૦૦૦/-

૭ અન્	ખચ્મ	 ૧૦,૦૦૦/-

કુલ ચલી્ ખચ્પ ૨,૨૩,૦૦૦/-

 બ કુલ ખચ્પ  

૧ ચલી્	ખચ્મ	 ૨,૨૩,૦૦૦/-

૨ ચલી્	ખચ્મ	પર	વ્ાજ @ ૧૨% પ્રવ્ વિ્પ ૬ મરહના માટે ૧૩,૩૮૦/-

કુલ સરવાળ્રો  ૨,૩૬,૩૮૦/-

 ૨. આવક  

મફોટા	ઝીંગાનું	વેચાણ	@	૪૨૦	રૂ./કકગ્ા	(૧૦૦૦	કકગ્ા) ૪,૨૦,૦૦૦

નાના	ઝીંગાનું	વેચાણ	@	૧૨૦	રૂ./કકગ્ા	(૫૦૦	કકગ્ા) ૬૦,૦૦૦

કુલ	 ૪,૮૦,૦૦૦

૩.  ચ્રોખખી આવક (આવક	–	કુલ	ખચ્મ) ૨,૪૩,૬૨૦/-

આવક ખચ્પ ગુણ્રો્ર ૨.૦૩

ગફોઠવવી	જરૂરી	છ.ે	

(ક)		 ઝીંગાના	્ળાવના	પાણીની	ધન્ા	અને	લીલફો	રંગ	
જાળવી	રાખવફો	જનેાથી	ઝીંગામા	ંસવજાવ્	ભક્ણ	
અથવા	કેનાબલીસમ	ઓછુ	ંથશે.	

(્ડ)		 ઝીંગાના	ખફોરાકને	ભેજથી	રક્ણ	આપવા	સવચછ	
અને	 સૂકી	 જગ્ામાં	 સગં્હ	 કરવફો	 જોઈએ.	આ	

જગ્ા	 રસા્ણફો,	 મતસ્જાળ	 વગેરે	 વસ્ુઓ	
રાખવામાં	પણ	કામ	લાગશે.	(નોંધ:-રસા્ણફો	અને	
અખાધ	 સામગ્ીઓ	 ખફોરાકથી	 દૂર	 અલગ	 અને	
લેબલ	કરેલી	રાખવી).

(ઇ)		 રાત્રી	 દરમ્ાન	 ટફોચ્મ	 લાઈટવ્ડ	ેઝીંગાનું	 વનરક્ણ	
કરફો.
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 ©e su. yu[. ¼è  zkì. yu. fu. [kiÄhe  
f]r»k rð¿kkLk fuLÿ, yk.f].Þw., Ëuðkíks - 387h40 VkuLk : (0h697) h340h7

ûkurºkÞ MktþkuÄLk fuLÿ, ¼k.f].yLkw.Ãk., MkeVk, ykýtË - 388001

પ્રસ્ાવના:

 ભાર્માં મીઠાપાણીની માછલીના ઉછરે દ્ારા 
થ્ાં કુલ મતસ્ઉતપાદનમા ં મફોટભેાગે કાપ્મનફો ્ાળફો 
સવવશેિ છ.ે	આ ઉપરાં્  કેટ્ીશ પ્કારની માછલીઓના 
ઉછરેનું ચલણ પણ દેશમાં વધી રહ્ુ ં છ ે આવી 
માછલીઓ ્ેના સવાદને કારણે ગ્ાહકફોની પસંદ બનેલી 
છ.ે	્ેમ છ્ાં વ્વસા્ીક રી્ે મફોટા પ્માણમાં આવી 
માછલીઓનફો ઉછરે નથી થઈ રહ્ફો.	જમેાં દેશ બહારથી 
ઉછરે માટ ે લાવેલ પંગેશી્સ માછલી અપવાદરૂપ 
છ.ે		થફો્ડી દેશી માછલીઓ જવેી કે માગુર,	સીંઘી અને 
પાબદાની પ્ા્ફોવગક અને નાના પા્ે ઉછરેની પધધવ્ઓ 
ભાર્ની અમકુ સંશફોધન સંસથાઓ દ્ારા વવકસાવવામાં 
આવેલ છ.ે	હાલમા ંભાર્ સરકાર દ્ારા મતસ્ ઉછરેની 
પધધવ્ઓના વૈવવધ્કરણના ભાગરૂપે કેટ્ીશ ઉછરેને 
રાષ્ ટ્ી્ પ્ાધાન્્ા ્રીકે નક્ી કરવામા ંઆવેલ છ.ે	

૧. માગુર 

 આ માછલી ્ેના સારા સવાદ માટ ે સૌથી 
વધુ જાણી્ી છ.ે	 ્ે વા્ુ શ્વસની હફોવાથી,	 ખરાબ 
ગુણવત્ાવાળા પાણીમાં પણ ટકી રહે છ.ે	આ માછલીને 
બહુજ વધારે સંગ્હ દરે ઉછરેી શકા્ છ.ે	 ્ે જીવં્ 
વસથવ્માં વેચી શકા્ી હફોવાથી ્ેના કાપ્મ કર્ાં ભાવ 
વધુ ઉપજ ેછ.ે	

૧.૧ સંગ્રહ કયા્પ પહેલાનું વયવસથાપન: 

૧.૧.૧. જગયાની પસંદગી: 

	� ્ળાવ નીચાણવાળા વવસ્ારમા ં ખફોદેલું ન 

હફોવું જોઈએ કારણકે ત્ાં વરસાદની મફોસમમા ં
પાણી ભરાઈ જવાનફો ખ્રફો રહે છ.ે	

	� પાણીની ઝમણ દ્ારા થ્ી ઘટ જાણવા જમીનનું 

પૃથથકરણ કરવું જોઈએ.	

	� કાપવાળું ્ળી્ું ્ળાવના બાંધકામ કરવા 

્ફોગ્ છ ેઅને રે્ીવાળી જમીન સવીકારી નથી.	

	� ્ળાવનું બાંધકામ હુ્ાળા વા્ાવરણવાળા 

વવસ્ારમા ંકરવું કે જ્ા ંહવાનું ્ાપમાન ૨૫ 

–	૩૦૦ સે.	રહે્ું હફો્.	

	� પાણી કફોઈપણ જા્ના પ્દિૂણ થી મુક્ હફોવું 

જોઈએ.	

૧.૧.૨. ્ળાવનું બા્ંધકામ

	� સારા વ્વસથાપન માટ ેઉછરે ્ળાવફો ૦.૦૨ 

થી ૦.૧ હેકટરના હફોવા જોઈએ.	

	� ્ળાવના પાળાનફો ઢાળ ૧:૨ કે ૧:૩ રાખવફો.	

	� ્ળાવની જમીન કાંપી્ લફોમી હફોવી વધુ સારંુ 

છ.ે	

	� ્ળાવની અંદરની બાજુઓ પથથરથી ચણ્ર 

કરેલી હફોવી જોઈએ.	

	� પાણીની ઊં્ડાઈ ૧ મીટર સુધી જળવાવી 

જોઈએ.		
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પકરમાણફો	 ઇષ્્મ	માત્રા	

પાણીનુ	ં્ાપમાન	(0 સે) ર૬-૩૧	

ઓગળેલ	ઓકકસજન	(પી.પી.એમ.) ૩-૭	

કાબ્મન	્ડા્ફોકસાઈ્ડ	(પી.પી.એમ.) <૧૫

પી.એચ. ૭.૩-૮.પ

આલકલીનીટી	(પી.પી.એમ.) ૬૦-૨૦૦	

કુલ	હા્ડ્મનેસ	(પી.પી.એમ.) ૭૦-૧૮૦	

એમફોની્ા	(પી.પી.એમ.) <૦.૧	

નાઇટટ્ાઇટ	(પી.પી.એમ.) <૦.૦૫	

૧.૧.૩ ્ળાવની ્ૈયારી: 

	� ્ળાવની સુકવણી અથવા મહુ્ડા ખફોળ 
અથવા બલીચીંગ પાવ્ડરનફો ઉપ્ફોગ વશકારી 
અને અણગમ્ી માછલીઓના વનકાલ માટ ે
સવથોત્મ રી્ફો છ.ે	

	� મહુ્ડાનફો ખફોળનફો ૨૫૦૦ કકગ્ા/હેકટર/મીટર 
ઊં્ડાઈ અથવા બલીચીંગ પાવ્ડરનફો ૩૫૦ 
કકગ્ા/હેકટરના દરે ઉપ્ફોગ કરી શકા્.	

	� જમીન અને પાણીની પીએચના આધારે ચૂનાનફો 
ઉપ્ફોગ કરવફો.	જો જમીનની પીએચ ૬.૦ થી 
વધુ હફો્ ્ફો એગ્ીકલચરલ ચૂનફો ૨૦૦-૨૫૦ 
કકગ્ા/હેકટરનફો છટંકાવ કરવફો.	

૧.૨ માછલીન્રો સંગ્રહ: 

	� સામાન્ રી્ે,	માંગુર ઉચીર માટ ે૫૦,૦૦૦ 
થી ૭૦,૦૦૦ નંગ	 /	 હેકટર જટેલફો વધુ 
સંગ્હદરની ભલામણ કરવામા ંઆવે છ.ે	પરં્ુ 
માછલીના સારા વવકાસ માટ ેઓછફો સંગ્હ દર 
અપનાવી શકા્ છ.ે	

	� મફોટા કદના બચચાં	 (૩-૫ ગ્ામ)નફો સંગ્હ 
કરવાથી સારફો જીવં્દર અને વવકાસ જોવા 
મળ ેછ.ે	

	� માગુર વા્ુ શ્વસની છ ે ્ે વન્મી્ રી્ે 
હવામાનફો પ્ાણવા્ુ લેવા માટ ેપાણીની સપાટી 
પર આવ્ી હફો્ છ.ે	્ેની આ વ્્મણૂક વશકારી 
પક્ીઓને આકિવે છ.ે	આથી,	માછલીને પક્ીથી 
રક્ણ આપવા ્ળાવને ્ફોગ્ જાળીથી ઢાંકવું 
જોઈએ.	

૧.૩ ઉછરેનુ ંવયવસથાપન: 

૧.૩.૧ પાણીની ગુણવત્ાનું વયવસથાપન: 

	� પાણીની ગુણવત્ાનું વ્વસથાપન સ્ળ્ાપૂવ્મક 
ઉછરેના સંચાલનમાં ખૂબ જ મહતવ છ.ે	
માછલીની ચ્ાપચ્ની કક્ાથી ઉતપન્ન 
થ્ાં માળ અને વધારાના ખફોરાકનફો ્ળાવના 
્ળી્ે સંચ્ થ્ાં ઉછરે ્ળાવનું પ્ા્મવરણ 
પ્દવુિ્ થા્ છ.ે	જનેાથી પ્ાણવા્ુની અછ્ 
સજા્મ્ા રફોગ અને મતૃ્ુ થવાની ઘટનાઓ 
વધવાની શક્્ાઓ રહે છ.ે	

	� આથી પાણીને જરૂરી્ા્ મુજબ ૨૦-૩૦%	
બદલાવું જોઈએ જથેી નેચે મુજબના કફોષ્ક 
અનુસાર પાણીની ગુણવત્ાના પકરમાણફો ્ેના 
ઇષ્્મ સ્રે જાળવી શકા્.	
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ક્રોષ્ટક: ર્રોગ અને ્ેનું વનવારણ

ર્રોગ ર્રોગકારક લક્ષણ્રો વનયંરિણના પગલાં 

એરફોમફોની્ાસીસ	 એરફોમફોનાસ	
હાઈ્ડટ્ફો્ીલા	

એરફોમફોનાસ	પંકટટેા

પાંખના	મૂળ,	મોંની	અનાદર	અને	
આસપાસ	લાલાસ	જોવા	મળવી.	
રક્સ્તાવ	થવફો.	

ઓવકસટટેટ્ાસા્કલીન	૫૦-૭૦	
વમગ્ા/કકગ્ા	વજનભાર	પ્માણે	
૧૦	કદવસ	માટ	ેખફોરાક	સાથે	
આપવું.	

જળફોદર	 એરફોમફોનાસ	
હાઈ્ડટ્ફો્ીલા	

શરીરના	પફોલાણમાં	પ્વાહી	જમા	
થવું.	અંદરના	અંગફોમા	રક્સ્તાવ	
થવફો.

પફોટશેી્મ	પરમેંગેનેટ	૫-૧૦	
પીપીએમનફો	છટંકાવ	કરવફો.		

એડવડસથીલફોસીસ	 એ્ડવ્ડ્મસીએલા	ટા્ડા્મ	 બહુજ	દુબ્મળ્ા,	લફોહી	ઓછુ	ં
થવું,	ચામ્ડી	ખરવી,	વા્ુ	ભરેલ	
્ફોલ્ીઓ	થવી	જમેાથી	ખુબજ	
દુગંધ	આવવી.		

ઓવકસટટેટ્ાસા્કલીન	ખફોરાક	
સાથે	૫૦-૬૦	વમગ્ા/	કુલ	
વજનભાર/કદવસ	પ્માણે	૧૦	
કદવસ	માટ	ેઆપવું.

૧.૩.૨ ખ્રોરાકનું વયવસથાપન:

	� ્ીશમીલ	 ધરાવ્ફો	 સં્ફોજી્	 ખફોરાક	 (૩૦-
૩૨%	 પ્ફોટીન)	 માગુરના	 વવકાસ	 માટ	ે ્ફોગ્	
પફોિણ	પ્દાન	કરે	છ.ે	

	� માગુર	 ્ીંગરલીંગને	 ખફોરાક	 કદવસમાં	 બે	
વાર	૩-૫%	શરીરના	 કુલ	વજનભાર	પ્માણે	
ખફોરાકની	 બેગમાં	 ભરી	 ્ળાવના	 જુદાજુદાં	
ભાગફોમા	ં રાખવામા	ંઆવ	ેછ	ેજથેી	 બચચાંમાં		
એકબીજા	સાથે	ખફોરાક	માટ	ેસપધા્મ	ન	થા્.	

	� ખફોરાકનફો	 બગા્ડ	 અટકાવવા	 ખફોરાકનફો	 દર	
મકહનાના	 સેમપલીંગ	 અને	 ખફોરાક	 ખાવાના	
દરના	આધારે	બદલ્ફો	રહેવફો.	

	� ICAR-	 CIFA	 દ્ારા	 માગુરના	 જુદી	 જુદી	
અવસથા	 માટ	ે સટાટ્મર-એમ,	 સી્ામાં	 જવેા	
ખફોરાક	્ૈ્ાર	કરવામા	ંઆવેલ	છ.ે	

	� ્ીશમીલ	 ધરાવ્ા	 વ્વસા્ીક	 ખફોરાક	
બજારમાં	ઉપલબધ	છ	ેજ	ેમાગુરના	ઉછરે	માટ	ે
પણ	ઉપ્ફોગી	છ.ે	

૧.૩.૩ ર્રોગનું વયવસથાપન:

	� માગુરમા	ં રફોગના	 કારણ	 માટ	ે બેકટરેી્ા	
મહતવનફો	ભાગ	ભજવે	 છ	ેજનેાથી	 બહફોળા	
પ્માણમાં	નુકશાન	થા્	છ.ે	

	� બેકટરેી્ાને	 કારણે	 થ્ું	 મૃત્ુદર	 ઘણીવાર	
પ્ા્મવરણી્	્ણાવ	સાથે	જો્ડા્ેલ	હફો્	છ.ે	

	� ્ળાવના	 પાણીમાં	 વધુ	 પ્માણમાં	 રહેલ	
કાબથોદી્	કચરાને	લીધે	માગુરમાં	બેકટરેી્ા	
કે	્ૂગ	થી	થ્ાં	રફોગ	થઈ	શકે	છ.ે	

૧.૪ ઉતપાદન અને લણણી: 

	� માગુર	 ૧૦-૧૨	 મહીનાના	 ઉછરે	 ગાળામાં	
બજારમાં	વેચવાલા્ક	કદ	(૧૦૦-૧૫૦	ગ્ામ)	
પ્ાપ્ત	કરી	લે	છ.ે	

	� લણણી	્ળાવનું	બધુ	પાણી	ખાલી	કરી	અને	
માછલીને	હાથેથી	પક્ડી	કરવામાં	આવે	છ.ે

	� ૧૦-૧૨	 મકહનામા	ં ૨-૩	 ટન/હેકટર	 જટેલું	
ઉતપાદન	મેળવી	શકા્	છ.ે	
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મીનપક્	અને	
પુંછનફો	સ્ડફો		

એરફોમફોનાસ	
લીકવી્ેસી્નસ	

એરફોમફોનાસ	
્ફોમથીકનસ	

એરફોમફોનાસ	
ફલૂરેસનસ	

મીનપક્	અને	પુંછ	ધીરેધીરે	ખરી	
પ્ડાવી,	મીનપક્ની	બહારની	ધાર	
સ્ેદ	પ્ડવી.	

્ફોરમેલીન	અને	મેલેકાઈટ	ગ્ીન	
(૧:૪૦)	નફો	૧:૧	ના	ભાગ	મુજબ	
વમશ્	કરી	રફોગીષ્ઠ	માછલીને	
્ડબૂા્ડવી;	્ફોમા્મલ્ડીહાઈ્ડ	
૨૦પીપીએમ		

એપીઝુ્ ાટીક	
અલસરેટીવ	
વસન્ડટ્ફોમ	

એ્ેનફોમાઈસીસ	
ઇનવે્ડનસ

એરફોમફોનાસ	
હાઈ્ડટ્ફો્ીલા	

શરીર	પર	ચાંદા	પા્ડવા,	ઘણી	
જગ્ાએ	રક્સ્તાવ	થવફો.	
બેકટરેી્ા	અને	્ૂગનફો	ચેપ	
લાગવફો.	

સી્ેકસ	૫૦૦	મીલી/હે.	થી	
રફોગનું	૩-૭	કદવસમાં	વન્ંત્રણ	
થા્	છ.ે	

૧.૫ માગુર ઉછરેનું અથ્પકરણ:	(એક	હેકટર,	ઇજારાવાળુ	ં્ળાવ,	પ્વ્	વિ્મ)		

ક્રમ વવગ્ રકમ  (રૂવપયા)
૧. ચલી્	ખચ્મ	  
૧ ્ળાવનું	ભા્ડ	ુ ૧૦,૦૦૦/-
૨ માગુરનું	વબ્ારણ	(૫૦૦૦૦	નંગ	@	૫.૦	રૂ./	નંગ ૨,૫૦,૦૦૦/-
૩ ખા્ર	અન	ેચૂનફો	 ૫૦૦૦/-	
૪ પુરક	ખફોરાક	૫૦૦૦	કકગ્ા	@	૨૦	રૂ./	કકગ્ા ૧,૦૦,૦૦૦/-
૫ મજૂર	(૩૦૦૦	રૂ./મકહના	વ્વસથાપન	અને	લણણી	માટ)ે ૩૬૦૦૦/-
૬ લણણી	ખચ્મ ૫,૦૦૦/-
૭ અન્	ખચ્મ	 ૫૦૦૦/-

કુલ ચલી્ ખચ્પ ૪,૧૧,૦૦૦/-
 બ કુલ	ખચ્મ  

૧ ચલી્	ખચ્મ	 ૪,૧૧,૦૦૦/-
૨ ચલી્	ખચ્મ	પર	વ્ાજ	@	૧૩%	પ્વ્	વિ્મ	 ૫૩,૪૩૦/-

કુલ સરવાળ્રો  ૪,૬૪,૪૩૦/-
 ૨. આવક  

માગુરનું	વેચાણ	@	૨૫૦	રૂ./કકગ્ા	(૨૦૦૦	કકગ્ા) ૫,૦૦,૦૦૦

૩.  ચ્રોખખી આવક (આવક	–	કુલ	ખચ્મ) ૩૫,૫૭૦/-
આવક ખચ્પ ગુણ્રો્ર ૧.૦૮

(સ્તફો્:	નેશનલ	્ીશરીઝ	્ડવેલપમેનટ	બફો્ડ્મ,	હૈદરાબાદ)
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૨. પંગેશીયસ

 ભાર્મા	ં પંગેશી્સની	 એક	 માત્ર	 પ્જાવ્	

Pangasius pangasius	 જોવા	 મળ	ે છ	ે જ	ે મફોટભેાગ	ે

નદીના	 મુખ	 આગળની	 ખા્ડી	 એટલે	 કે	 એસચુરીમાં	

મળી	 આવે	 છ.ે	 જ્ારે	 ઉછરે	 માટ	ે 	 પંગેશી્સની	

પરદેશી	 પ્જાવ્ Pangasianodon hypophthalmus 

હાલમાં	 પ્ચલી્	 છ.ે	 આ	 માછલીન	ે ભાર્માં	 પંગસ	

અને	 થાઈલેન્ડમાં	 સૂચી	 કેટ્ીશ	 ્રીકે	 ઓળખવામા	ં

આવે	છ	ેજનેે	પ્થવાર	વિ્મ	૧૯૯૭મા	ંબાંગલાદેશમાથી	

પવચિમ	બંગાળમા	ં લાવવામાં	આવી	હ્ી.	આ	ઉપરાં્ 	

આંધ્રપ્દેશમા	ંજ્ારે	ભાંભરા	પાણીના	ઝીંગામા	ંવા્રસ	

ને	કારણે	નુકશાન	થવા	લાગ્ું	ત્ારે	ત્ાના	ઘણાં	ખે્ડૂ્ ફો	

એ	 ઝીંગા	 ઉછરેના	 વ્વસા્ને	 ત્જી	 પંગસ	 ઉછરેને	

પ્ાધાન્	આપ્ું.	 ત્ારથી	 ્ેનફો	 ઉછરે	 ભાર્માં	 ઘણી	

જગ્ાએ	કરવામાં	આવે	છ.ે	

૨.૧ સથળની પસંદગી:

	� પાણીનફો	પ્ા્મપ્ત	પુરવઠફો	મળી	રહે	

	� પ્દૂિણથી	મુક્		

	� કફોઈ	પણ	જા્ના	ખલેલ	થી	મુક્	

	� ચફોરીથી	ભ્	મુક્		

૨.૨ ્ળાવની ્ૈયારી:

	� ્ળાવને	 સુકવવું	 જથેી	 ઝેરી	 વા્ુઓ	 અને	
એમફોની્ાની	અસર	નાબૂદ	થશે.	

	� વધારાના	 કીચ્ડ	 અન	ે કચરાને	 દૂર	 કરી	
લણણીમા	ં સરળ્ા	 ખા્ર	 ્ળાવનફો	 ઢાળ	
વનકાસ	દ્ાર	્ર્	કરવફો.		

	� પાણીનફો	વનકાલ	શક્	ન	હફો્	્ફો	ટી	સી્ડ	કેક	
કે	બલીચીંગ	પાવ્ડર	વ્ડ	ેવશકારી	કે	અણગમ્ી	
માછલીઓનફો	વનકાલ	કરવફો.	

	� જમીનની	પીએચની	ચકાસણી	કરી	જરૂરી્ા્	
મુજબ	ચૂનાનફો	છટંકાવ	કરવફો.	

	� પાણીના	 પ્વેશ	 અને	 વનકાલ	 દ્ાર	 પર	
અણગમ્ી	 માછલીઓના	 પ્વેશને	 રફોકવા	
નાના	કદની	જાળી	રાખવી.	

	� ્ળાવમાં	૧.૫	થી	૨	મીટર	ઊં્ડાઈ	સુધી	પાણી	
ભરવું.	

	� કુદર્ી	 ખફોરાકના	 ઉતપાદન	 માટ	ે પૂર્ા	
પ્માણમાં	ખા્ર	નાખવું.	

૨.૩ ઉછરે ્કનીક: 

૨.૩.૧ સંગ્રહ:

	 પંગસનફો	 સંગ્હ	 વહેલી	 સવારે	 અથવા	 મફો્ડી	

સાંજ	ે કરવફો.	 ્ીંગરલીંગને	 ઉછરેના	 પાણીથી	 ્ફોગ્	

રી્ે	અનુકુલી્	 ક્ા્મ	 બાદ	જ	છફો્ડવા.	એકાકી	 ઉછરે	

્ળાવમાં	સંગ્હનફો	દર	૨	થી	૪	નંગ	પ્વ્	ચફોરસ	મીટર	

(૬	થી	૮	સેમી)	અને	પાણીની	ઊં્ડાઈ	૧.૫	થી	૨	મીટર	

રાખવી.	 જ્ારે	બહુજા્ી	 કાપ્મમાં	 ૨૮૦૦	નંગ	 પંગસ,	

અને	 કટલા,	 રફોહુ,	ગ્ાસ	કાપ્મ	અને	 કફોમન	કાપ્મનફો	 દર	

૩૦૦	નંગ	પ્માણે	રાખી	કુલ	૪,૦૦૦	નંગ	પ્વ્	એકરનફો	

સંગ્હ	કરી	શકા્.	

	 પાંજરામાં	૧૫	થી	૩૦	નંગ	પ્વ્	ઘન	મીટર	

અને	પાણીની	ઊં્ડાઈ	૫	મીટર	રાખવી	જ્ારે	ટાંકીમાં	

૧૦	થી	૧૫	નંગ	પ્વ્	ઘન	મીટર	અને	પાણીની	ઊં્ડાઈ	

૫	મીટર	રાખવી.	

૨.૩.૨ ખ્રોરાકનું વયવસથાપન:

	� જ્ારે	્ળાવમાં	માછલીની	ઘન્ા	વધુ	હફો્	છ	ે

ત્ારે	 કુદર્ી	ખફોરાક	ઉપરાં્,	પૂરક	ખફોરાક	

જો	 પૂરફો	 પા્ડવામાં	 આવે	 ્ફો	 ્ે	 વૃવદ્ધ	 અને	

ઉતપાદનમાં	વધારફો	કરવામાં	મદદરૂપ	થા્	છ.ે
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	� પ્ારંવભક	 ્બક્ા	 દરવમ્ાન	 પરંપરાગ્	

ખફોરાક	જવેાકે	ચફોખાની	કુશકી	અને	મગ્ળીના	

ખફોળનું	વમશ્ણ	૧:	૧	ના	દરમા	ંવમવશ્્	કરી	

પાવ્ડર	સવરૂપમા	ંઆપવામા	ંઆવ	ેછ.ે	જ્ારે	

્ર્ફો	 ખફોરાક	 સરેરાશ	 કુલ	 વજનભારના	

૧૦%પ્માણ	ેઅને	ચાર	મકહના	બાદ	ઘટા્ડીને	

૫%	પ્માણે	આપી	શકા્.	

	� માછલીઓના	 સારા	 વવકાસ	 માટ,ે	 ્ર્ફો	

ખફોરાક	 ્ેલાવીને	અથવા	્ર્ી	વાંસની	રીંગ	

બનાવી	્ેમા	ંઆપવામાં	આવે	છ.ે

	� ઓછા	સગં્હ	 દરમા	ં બા્ેલી	 મકાઇનફો	 ચૂરફો,	

બા્ેલી	 ચફોખાની	 કુશકી,	 મીઠાઈના	 કચરાની	

આ્ડપેદાશ,	સૂકી	માછલીનફો	ચૂરફો,	સફો્ાબીન,	

રસફો્ડાનફો	 કચરફો,	 ચફોખા	 અન	ે ભૂસુ	ં આપી	

શકા્	છ	ેઅથવા	ઓછી	માત્રામાં	કૃવત્રમ	્ી્ડ	

આપી	શકા્	છ.ે

	� શાકભાજીનફો	 કચરફો,	 એઝફોલા,	 કેળાના	 પાન		

અને	નરમ	છફો્ડ	ઉછરેા્ી	કાપ્મન	ેઆપી	શકા્	

છ.ે

ક્રોષ્ટક-૨.૧: ૧૦૦૦ ફીંગરલીંગ માટે ખ્રોરાકની જરૂરીયા્

સમયગાળ્રો મારિા (રકગ્રા) 

પહેલા	૩	મકહના	 ૦.૨૫-	૦.૬	

૪-	૬	મકહના ૦.૮૫-૧.૫	

૭-૯	મકહના ૧.૭૫-૨.૫	

૧૦-૧૨	મકહના ૩.૦-૩.૭૫	

૨.૩.૩ પાણીનું વયવસથાપન

થ્રોડાક મહતવના પાણીના પરરમાણ્રો નીચે મુજબ છ.ે 

પાણીનું	્ાપમાન	 ર૬-૩૦	0સે

ઓગળેલ	ઓકકસજન	 ૦.૧	વમગ્ા/	લીટર	

પી.એચ. ૬.૫-૭.પ

ખારાશ	 <૨	પી.પી.ટી

પાણીની	ઊં્ડાઈ	 ૧.૫	થી	૨

આ	 માછલી	 હવામાથી	 શ્વાસ	 લે્ી	 હફોવાથી	 ઓછાં	

ઓગળેલ	ઓકકસજનમાં	ટકી	રહે	છ.ે	

૨.૩.૪ સેમપલીંગ અને રેક્રોડ્પની વનભાવણી: 

	 માછલીની	 વૃવધધ	 અને	 ખફોરાક	 આપવાનફો	

દર	નક્ી	કરવા	વન્મી્	સેમપલીંગ	કર્ાં	રહેવું.	આ	

ઉપરાં્	 ્ળાવની	 રફોજની	 કામગીરી,	 ખફોરાક,	 ખા્ર,	

દવાનફો	 જથથફો	 અને	 વપરાશની	 વવગ્ફો	 વગેરેની	 નોંધ	

કર્ાં	 રહેવી.	 ઉતપાદનની	 માકહ્ી,	 સંગ્હ	 દર	 અને		

પાણીના	પકરમાણફોની	નોંધ	પણ	કરવી	જથેી	નુકશાન	કે	

સ્ળ્ાના	કારણફો		જાણી	શકા્.	

૨.૩.૫ લણણી:

	 આશરે	 ૮	 થી	 ૧૨	 મકહનામાં	 ૮૦%	

જીવં્દર	 મળે	 છ	ે અને	 જ્ારે	 એક	 માછલીનું	 વજન 

૭૦૦-૮૦૦ ગ્ામનુ	ંથઈ	જા્	છ.ે	બહુજા્ી	કાપ્મ	ઉછરે	

માં	 ૬૦-	 ૬૫%	 જીવં્દર	 પ્ાપ્ત	 કરી	 શકા્	 છ.ેજમેાં	

કટલા	૦.૭૫-	૧.૦	કકગ્ા,	રફોહુ	૦.૬-૦.૯	કકગ્ા,	ગ્ાસ	

કાપ્મ	૧.૦-૧.૬	કકગ્ા,	કફોમન	કાપ્મ	૦.૬-૦.૯	કકગ્ા	અને	

પંગસ	૦.૭-૦.૮	કકગ્ાપ્વ્	હેકટર	વૃવદ્ધ	જોવા	મળી	શકે	

છ,ે	અને	૬	ટનનું	ઉતપાદન	મળી	શકે	છ.ે	જ્ારે		એકાકી	

ઉછરે	માં	આશરે	૧૭	ટન	માછલીનું	ઉતપાદન	મેળવી	

શકા્	છ.ે
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૨.૪ પંગસ ઉછરેનું અથ્પકરણ

૨.૪.૧. એકાકી ઉછરે (પ્રવ્ એકર) 

ક્રમ વવગ્ રકમ  (રૂવપયા)

ક. ચલી્	ખચ્મ

૧ ્ળાવની	્ૈ્ારી ૨,૦૦૦/-

૨ ચૂનફો	અને	ખા્ર	 ૬,૫૦૦/-

૩.	 ્ીંગરલીંગ	૮૦૦૦	@	૫.૦	રૂ./	નંગ ૪૦,૦૦૦/-

૪ ્ર્ફો	પુરક	ખફોરાક	૮.૪	ટન	@	૩૦	રૂ./	નંગ ૨,૫૨,૦૦૦/-

૫ અન્	ખચ્મ	અને	લણણી	 ૧૦,૦૦૦/-

કુલ	 ૩,૧૮,૫૦૦/-	

ખ. આવક	  

માછલીનુ	ંઉતપાદન	૭	ટન	@	૮૦	રૂ./	કકગ્ા	 ૫,૬૦,૦૦૦/-

ગ ચફોખખી	આવક	(ખ-ક) ૨,૪૧,૫૦૦/-

આવક ખચ્પ ગુણ્રો્ર ૧.૭૬ 

૨.૪.૨. કાપ્પ સાથે પંગસન્રો ઉછરે (પ્રવ્ એકર) 

ક્રમ વવગ્ રકમ  (રૂવપયા)
ક. ચલી્	ખચ્મ

૧ ્ળાવની	્ૈ્ારી ૨,૦૦૦/-

૨ ચૂનફો	અને	ખા્ર	 ૬,૫૦૦/-

૩.	 પંગસ	્ીંગરલીંગ	૨૮૦૦	@	૫.૦	રૂ./	નંગ ૧૪,૦૦૦/-

૪ કાપ્પ	્ીંગરલીંગ	૧૨૦૦	@	૨.૦	રૂ./	નંગ ૨૪૦૦/-

૫ પુરક	ખફોરાક	૭૨૦	કકગ્ા	ચફોખાની	કુશકી	@	૧૬	રૂ./	કકગટ્રા	 ૧૧,૫૨૦/-

૬ અન્	ખચ્મ	અને	લણણી	 ૧૦,૦૦૦/-

કુલ	 ૭૧,૬૨૦/-	

ખ. આવક	  
માછલીનુ	ંઉતપાદન	૨.૫	ટન	@	૮૦	રૂ./	કકગ્ા	 ૨,૦૦,૦૦૦/-

ગ ચફોખખી	આવક	(ખ-ક) ૧,૨૮,૩૮૦/-
આવક ખચ્પ ગુણ્રો્ર ૧.૭૯

(સ્તફો્:	્ુવનવસથીટી	ઓ્	એગ્ીકલચરલ	સા્નસીસ,	બેંગલફોર)
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૩. પાબદા

	 ઓમપફોક	 બા્મેક્ુલેટસ	 અથવા	 પાબદા	

હવામાથી	શ્વાસ	ન	લે્ી	 વબલ્ી	વગ્મની	માછલી	છ.ે	્ે	

ઇન્ડી્ન	 બટર	 ્ીશ	 ્રીકે	 પણ	ઓળખા્	 છ.ે	 આ	

માછલી	એશી્ા	ખં્ડમાં	મળી	આવે	છ	ેઅન	ેભાર્ના	

પૂવ્મ	અને	ઉ્રપૂવ્મ	રાજ્ફોમાં	પથરા્ેલી	છ.ે	્ે	મફોટભેાગે	

નદી,	કેનાલ,	જીલ,	સરફોવર	અન	ેટાંકીઓમા	ંજોવા	મળ	ે

છ	ેઅને	્ે	નદી	જવેા	મફોટા	જળસ્તફો્ફોમા	ંપ્જનન	કરે	છ.ે	

	 દેશમા	ંપાબદા	માછલીને	વધ	ુલફોકફો	પસંદ	કરે	

છ	ેકારણકે	્ેનું	માંસ	નરમ,	કાંટા	વગરનુ	ં	અને	પફોિક	

્તવફોથી	ભરપૂર	હફો્	છ.ે	આ	ઉપરાં્ 	માછલી	સશક્,	

આસાનીથી	પક્ડી	્ેમજ	્ેન	ેજીવં્	વસથવ્મા	ંપકરવહન	

કરી	શકા્	છ	ેઆથી	્ેનફો	બજારભાવ	વધુ	મળે	છ	ેઅને	

મીઠાપાણીના	 મતસ્	 ઉછરે	 માટનેી	 ખાસ	 પસંદગીની	

જાવ્	્રીકે	ઓળખા્	છ.ે	 ્ેનફો	ઉછરે	દેશના	 વવવવધ	

વવસ્ારફોમા	ંકરી	શકા્	છ.ે	

૩.૧ ઉછરે ્કનીક્રો: 

૩.૧.૧ સંગ્રહ કયા્પ પૂવવેનું વયવસથાપન: 

	 ખફોદેલ	્ ળાવફો	(૦.૦૫	થી	૦.૨	હેકટર)	કે	જમેાં	

પાણીની	ઊં્ડાઈ	ઓછામાં	ઓછી	૦.૭૫-૧.૦	મીટર	૮-૯	

મહીના	 સુધી	 રહે્ી	 હફો્	 ્ેવા	 ્ળાવ	 પાબદા	 ઉછરે	

માટ	ેસુ્ફોગ્	છ.ે	વશકારી	અને	અણગમ્ી	માછલીઓ	

વારંવાર	જાળ	મારી	દૂર	કરવી.	્ેના	૩-૪	કદવસ	બાદ	

ચૂનફો	(૨૦૦	કકગ્ા/હેકટર),	્ાજુ	ં	ગા્નુ	ંછાણ	૫૦૦૦	

કકગ્ા/હેકટરના	દરે	છાટવું.	 રાસા્ણીક	ખા્રફો	જરૂર	

પડ્ે	જ	વાપરવા.	આ	માછલી	માટ	ે કુદર્ી	 રહેઠાણ	

ઊભું	કરવા	ખા્ર	નાખ્ાના	૪-૫	કદવસ	બાદ	્ ળાવના	

પાણીના	 ૧૫	 થી	 ૨૫	%	 વવસ્ારમાં	 પાણીની	 સપાટી	

પર	 જળકંુભી	 કે	 હાઈ્ડટ્ીલા	 જવેી	 ્ર્ી	 કે	 ્ડબૂેલી	

વનસપવ્ઓ	રાખવી	જોઈએ.		

૩.૧.૨ સંગ્રહ: 

	 ખા્ર	 નાખ્ાના	 અઠવા્ડી્ા	 બાદ,	 વહેલી	

સવારે	 ્ળાવમાં	 ૬૦,૦૦૦-	 ૮૦,૦૦૦	 નંગ	 /	 હેકટર	

એકાકી	 ઉછરે	 માટ	ે અને	 ૨૦૦૦૦-૨૫૦૦૦	 નંગ	 /	

હેકટર	 બહુજા્ી	 કાપ્મ	 ઉછરે	 માટ	ે માછલીનફો	 સંગ્હ	

કરવફો.	સંગ્હ	વખ્ે	માછલીનું	કદ	૬	સે.મી.	અથવા	૧	

ગ્ામ	હફોવું	જોઈએ.	કાપ્મ	માછલી	સાથે	પાબદાંનું	 વમશ્	

ઉછરે	કરવાથી	એકાકી	ઉછરે	કર્ાંવધુ	ઉતપાદન	મળે	

છ.ે	 જમેાં	 ્ળાવનું	 સં્ુલન	અને	 પાણીની	 ગુણવત્ાની	

જાળવણી	થ્ી	રહે્ી	હફો્	છ.ે	

૩.૧.૩ સંગ્રહ બાદનું વયવસથાપન: 

	 બજારમાં	મળી	રહે્ા	ખફોરાકના	સસ્ાં	ઘટકફો	

દ્ારા	 ૩૦%	 પ્ફોટીન	 ધરાવ્ફો	 પૂરક	 ખફોરાક	 બનાવીને	

ખવ્ડાવી	 શકા્	 છ.ે	 ખફોરાકન	ે કદવસમાં	 ૨	 થી	 ૩	

વખ્	 સવારે	 અને	 સાંજ	ે શરૂઆ્માં	 માછલીના	 કુલ	

વજનભારના	૯-૮	%	અને	ત્ારબાદ	ધીરેધીરે	ઘટા્ડી	

૫-૩%	 સુધી	 કરી	 ્ેલાવીને	 આપવફો.	 ખફોરાકનફો	 દર	

માછલીના	ખાવાના	દર,	કદ	અને	ઋ્ુ	પ્માણે	બદલ્ફો	

રહેવફો.	મહીને	ગા્નું	છાણ	૨૫૦૦	કકગ્ા/હેકટર	પ્માણે	

નાખ્ા	રહેવું.	જો	પાણીની	્ડહફોળાશ	૨૦	સેમી	થી	ઓછી	

થા્	્ફો	ખફોરાક	આપવાનફો	બંધ	કરવફો	અથવા	ઓછફો	

આપવફો	અને	પાણીનફો	બદલાવ	કરવફો.	આ	માછલી	૮-૯	

મહીનામાં	બજારમાં	વેચવાલા્ક	૫૦-૬૦	ગ્ામ	કદની	

થઈ	જા્	છ.ે	
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 ૩.૨ પાબદાનું કાપ્પ સાથે ઉછરેનું અથ્પકરણ:	(૦.૧	હેકટર	ઇજારાવાળું	્ળાવ,	પ્વ્	વિ્મ)		

ક્રમ વવગ્ રકમ  (રૂવપયા)
ક. સથા્ી	ખચ્મ	

૧ ્ળાવનું	ભા્ડ	ુ(૦.૧	હેકટરપ્વ્	વિ્મ) ૫,૦૦૦/-

૨ ્ેનસીંગ	જાળી	અને	કવર	જાળી	 ૩,૦૦૦/-

૩.	 પાણીનફો	પંપ	અને	અન્	સાધનફો	 ૩૦,૦૦૦/-

કુલ	 ૩૮,૦૦૦/-	

ખ. ચલી્	ખચ્મ	  
૧ ્ળાવની	્ૈ્ારી	અને	જાળવણી	(૦.૧	હેકટર) ૩,૦૦૦/-

૨ કાપ્મનું	વબ્ારણ	(૫૦૦	નંગ	@	૫.૦	રૂ./	નંગ) ૨,૫૦૦/-

૩ પાબદાનુ	ંવબ્ારણ	(૨૦૦૦	નંગ	@	૪.૦	રૂ./	નંગ) ૮,૦૦૦/-	

૪ પુરક	ખફોરાક	 ૨૦,૦૦૦/-

૫ અન્	ખચ્મ ૨,૫૦૦/-

કુલ ચલી્ ખચ્પ ૩૬,૦૦૦/-
ગ ચલી્	ખચ્મ	પર	વ્ાજ	@	૧૫%	પ્વ્	વિ્મ ૫,૭૦૦/-
ઘ સથા્ી	ખચ્મ	પર	ઘસારફો	@	૧૦%	પ્વ્	વિ્મ ૩,૮૦૦/-
ચ. કુલ સરવાળ્રો  (ખ+ગ+ઘ) ૪૫,૫૦૦/-
છ. પાબદાનું	વેચાણ-	૧૦૦	કકગ્ા@	૪૦૦	રૂ./કકગ્ા	 ૪૦,૦૦૦/-

કાપ્મનું	વેચાણ	૩૫૦	કકગ્ા@	૧૩૦	રૂ./કકગ્ા ૪૫,૫૦૦/-

કુલ આવક ૮૫,૫૦૦/-

જ.  ચ્રોખખી આવક (છ-ચ) ૪૦,૦૦૦/-
આવક ખચ્પ ગુણ્રો્ર ૧.૮૮

(સ્તફો્:	નેશનલ	્ીશરીઝ	્ડવેલપમેનટ	બફો્ડ્મ,	હૈદરાબાદ)
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 zkì. yu. fu. [kiÄhe  ©e su. yu[. ¼è 
ûkurºkÞ yLkwMktÄkLk fuLÿ, ¼k.f].yLkw.Ãk.-MkeVk, ykýtË - 388001

f]r»k rð¿kkLk fuLÿ, yk.f].Þw., Ëuðkíks-387240 VkuLk : (0h697) h340h7

પ્રસ્ાવના 

	 આપણા	દેશમાં	મીઠાપાણીના	મતસ્	પાલનમા	ં
કાપ્મની	 બહુજાવ્	 ઉછરે	 એક	 મુખ્	 ભાગ	 છ	ે જમેા	ં
ભાર્ી્	પ્મુખ	કાપ્મ	 (કટલા,	 રફોહૂ	અને	 નગરી)	અને	
્ેટલા	જ	પ્માણમા	ં વવદેશી	કાપ્મ	 (વસલવર	કાપ્મ,	ગ્ાસ	
કાપ્મ	 અને	 કફોમન	 કાપ્મ)	 વગેરે	 વધ	ુ વવૃધધ	 દરવાળી	
માછલીઓનફો	ઉછરે	કરવામા	ંઆવે	છ.ે	ઉચચ	ગુણવત્ાનુ	ં
વબ્ારણ,	ખફોરાક	અને	ખા્ર	આ	ત્રણ	ઘટકફોનફો	્ફોગ્	
રી્ે	ઉપ્ફોગ	કરવાથી	કાપ્મ	માછલીનું	સ્ળ	ઉતપાદન	
કરી	શકા્	છ.ે	 	અધ્મ	સઘન	મતસ્	ઉછરે	પધધવ્મા	ં
્ળાવમા	ંખા્ર	નાખી	ઉતપાકદ્	કરેલ	કુદર્ી	ખફોરાક	
માછલીઓ	 માટ	ે પૂર્ફો	 નથી	આથી	 માછલીની	 સારી	
વૃવધધ	 કરવા	 માટ	ે ્ળાવના	 પાણીમાં	 રહેલ	 કુદર્ી	
ખફોરાક	સાથ	ે્ફોગ્	પફોિણવાળફો	પૂરક	ખફોરાક	આપવફો	
જરૂરી	છ.ે	્ ળાવમા	ંસામાન્	રી્ે	બે	પ્કારના	ખફોરાકનફો	
ઉપ્ફોગ	કરવામાં	આવે	છ	ે(૧)	કુદર્ી	ખફોરાક	અને	(ર)	
પૂરક	ખફોરાક

કુદર્ી ખ્રોરાક 

	 કુદર્ી	ખફોરાક	્ળાવમા	ંનૈસવગ્મક	રી્ે	મળી	
આવે	છ	ેજમેા	ંઅવશિેફો,	જીવાણ,	પલવકફો,	કી્ડા,	જીવ્ડા	
(કીટકફો),	ગફોકળગા્,	જલી્	વનસપવ્ઓ	અને	 નાની	
માછલીઓનફો	 સમાવેશ	 થા્	 છ.ે	 ્ળાવમાં	 કુદર્ી	
ખફોરાકનું	વધુ	પ્માણ	સેનદ્રી્	અને	રાસા્ણીક	ખા્ર,	
ચૂનાનફો	ઉપ્ફોગ	અને	્ળાવના	પાણીની	ગુણવત્ા	ઉપર	
અવલંબે	છ.ે	બહુજાવ્	ઉછરે	પધધવ્માં	 માછલીઓની	
ખફોરાક	 ખાવાની	 આદ્ના	 આધારે	 ્ેમન	ે શાકાહારી	
અને	મીશ્ાહારી	એમ	બે	ભાગમાં	વેંહચવામાં	આવ	ેછ.ે	

શાકાહારી	માછલીઓ	ખફોરાક	્રીકે	વનસપવ્	ઘટકફોને	
પસંદ	 કરે	 છ.ે	 જમેાં	 વસલવર	 કાપ્મ	 (વનસપવ્	 પલવકફો)		
અને	 ગ્ાસ	 કાપ્મ	 (મફોટી	 વનસપવ્)	 જ્ારે	 મીશ્ાહારી	
માછલીઓ	જુદા	જુદા	કુદર્ી	ખફોરાકન	ેપસંદ	કરે	છ.ે	
જમેાં	 કટલા	 (પ્ાણીજ	 પલવક),	કફોમન	કાપ્મ	 (્ળી્ાના	
જીવફો)	 અને	 નગરી	 (્ળી્ાના	 અવશેિ	 ઘટકફો)નફો	
સમાવેશ	થા્	છ.ે	

પૂરક ખ્રોરાક    

	 મતસ્પાલનમાં	 ્ળાવમાં	 કુદર્ી	 ખફોરાકના	
ઉતપાદન	માટ	ેખા્રનફો	ઉપ્ફોગ	કરવામાં	આવે	છ	ેપરં્ુ	
સંવ્મવધ્	માછલીના	્ ફોગ્	વવકાસ	માટ	ેકુદર્ી	ખફોરાકની	
સાથે	 પૂરક	ખફોરાક	આપવફો	જરૂરી	 હફો્	છ.ે	સામાન્	
રી્ે	બહુજાવ્	કાપ્મ	ઉછરેમાં	ખફોળ	અન	ે્ડાંગરની	કુશકી	
ભેગી	કરી	ખફોરાક	્રીકે	આપવમાં	આવે	છ	ેપરં્ુ	વધુ	
પ્માણમાં	માછલીઓનફો	સંગ્હ	કરેલ	્ ળાવમાં	માછલીની	
્ફોગ્	વૃવધધ	માટ	ેજુદા	જુદા	ખફોરાકના	ઘટકફોની	પસંદગી	
કરી	બનાવેલ	સં્ુવલ્	ખફોરાક	આપવમાં	આવે	છ.ે	જુદા	
જુદા	દેશ	અને	પ્દેશમાં	ખફોરાકના	ઘટકફોમાં	રહેલ	પફોિક	
્તવફોની	જરૂરી્ા્	 જુદી	 જુદી	 હફો્	છ	ેજ	ે પ્ાદેવશક	
વા્ાવરણ,	 લણણીના	 સમ્ેની	 અવસથા,	 લણણીના	
સમ્ે	્ેની	પ્કક્ા	પધધવ્	અને	સંગ્હ	ઉપર	અવલંબે	
છ.ે	

મતસ્	ખફોરાકમાં	ઉપ્ફોગમાં	લેવામાં	આવેલ	પ્ફોટીન	અને	
ઉજા્મના	પરંપરાગ્	મુખ્	ઘટકફો	નીચ	ેમુજબ	છ.ે		

૧)	પ્ાણીજન્	ઘટકફો:	મીટ	મીલ,	મીટ	અને	બફોન	મીલ	
વમશ્ણ,	પફોલટટ્ી	આ્ડપેદાશનફો	મીલ,	બલ્ડમીલ	
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(ર)	વનસપવ્જન્	ઘટકફોઃ	ખફોળ,	કઠફોળ,	અનાજ	અન	ે
્ેની	આ્ડપેદાશફો

મતસય ખ્રોરાકના ઘટક્રોની પસંદગીના માપદંડ  

	 ધણા	બધા	ખફોરાકના	ઘટકફો	ઉપલબધ	છ	ેપરં્ુ	
ખફોરાકના	ઘટકફોની	પસંદગી	નીચે	આપેલ	માપદ્ંડફો	ઉપર	
આધાર	રાખે	છ.ે	

(૧)		ખફોરાકના	 ઘટકફોની	 ઉપલબધ્ાઃ	 શક્	 હફો્	 ્ફો	
ખફોરાકના	 ઘટકફોની	 ઉપલબધ્ા	આખા	 વિ્મ	 માટ	ે
હફોવી	જોઇએ.	

(ર)		ખફોરાકના	 ઘટકફોની	 કકંમ્ઃ	 ખફોરાકના	 ઘટકફો	
કકંમ્મા	ંસસ્ા	હફોવા	જોઇએ.	

(૩)	 સંભાળ	 અન	ે પ્કક્ાઃ	 ખફોરાક	 બનાવ્ા	 પહેલા	
અને	્ે	દરમ્ાન	ખફોરાકના	ઘટકફોની	સંભાળ	અને	
પ્કક્ા	ઓછામાં	ઓછી	હફોવી	જોઇએ.	

(૪)	પફોિણ	મૂલ્ઃ	જ	ેખફોરાકના	ઘટકફોમાં	પ્ફોટીનનુ	ંપ્માણ	
વધુ	અને	રેસાનુ	ંપ્માણ	ઓછુ	ંહફો્	્ેવા	ખફોરકનું	
પફોિણ	મૂલ્	વધારે	હફો્	છ.ે	

(૫)		પફોિક	પ્વ્રફોધક	પકરબળફોઃ	ખફોરાકના	ઘટકફોમા	ંઆ	
પકરબળફો	 ધરાવ્ફો	 ખફોરાક	 માછલીને	 આપવાથી	
્ેનફો	 વવકાસ	અવરફોધા્	છ	ેઅને	 ્ેનુ	ં મૃત્ુ	 પણ	
થઈ	શકે	છ.ે	

(૬)		ખફોરાકના	ઘટકફોની	્ાજગીઃ	ખફોરાકના	ઘટકફો	્ાજા	
અને	 ્ેમાથી	 ગંદી	 વાસ	 ન	આવવી	જોઇએ.	આ	
ઘટકફોમા	ંભેજની	માત્રાનુ	ંપ્માણ	૧૦	-	૧૩%	હફોવું	
જોઇએ	અન	ે્ેનાથી	વધ	ુભેજનું	પ્માણ	રહેવાથી	
્ેના	પર	્ૂગ	આવી	શકે	છ.ે	

મતસય ્ળાવમાં માછલીને પ્રોિક ્તવ્રોની જરૂરીયા્

પ્ર્રોટીન 

	 પ્ફોટીન	એ	માછલીની	 પેશીઓમા	ં રહેવાવાળફો	
મહતવપૂણ્મ	સનેદ્રી્	પદાથ્મ	છ	ેજનેી	સરેરાશ	કુલ	માત્રા		

૬૫	-	૭૫%	(સુકા	વજનના	આધારે)	હફો્	છ.ે	પ્ફોટીન	
પ્ાથમીક	રી્ે	પાણી,	કાબ્મન	અને	નાઇટટ્ફોજનનફો	બનેલ	
હફો્	 છ	ે જ	ે પાચન	 સમ્ે	 ્ૂટીને	 જુદા	 જુદા	અમીનફો	
એસી્ડમાં	રૂપાં્રી્	થા્	છ.ે	જનેફો	ઉપ્ફોગ	માછલીની	
વુવધધ,	 પ્જનન,	 મરામ્	 અને	 સ્તાવ	 પ્કક્ામાં	 થા્	
છ.ે	 પ્ફોટીન	 પ્ાણીજન્	 ઉપપદાથથો,	 ્ેલજન્	 બીજ	
અને	્ેના	ખફોળમા	ંમળી	આવે	છ.ે	નાની	અને	પ્જનક	
માછલીઓને	પ્ફોટીનની	જરૂરી્ા્	વધુ	રહે	છ.ે	સામાન્	
રી્ે	માછલીઓન	ે૨૫	-	૩૦%	પ્ફોટીનવાળા	ખફોરાકની	
જરૂરી્ા્		હફો્	છ.ે	

ચરબી 

	 ચરબીએ	 ઉજા્મ,	આવશ્ક	 ્ેટી	એસી્ડ	અને	
્ફોસ્ફોલીપી્ડસનફો	 મહતવપૂણ્મ	 સ્તફો્	 છ.ે	 ચરબી	 દ્રાવ્	
સટરેફોલ	અને	વવટામીનને	શરીરમાં	શફોિવામાં	મદદ	કરે	
છ.ે	 કફોશીકાની	 સંરચના	 અને	 ્ેના	 પટલમાં	 ચરબીની	
મહતવની	 ભૂમીકા	 રહે	 છ.ે	 સામાન્	 રી્ે	 કાપ્મ	 અને	
ઝીંગાના	 ખફોરાકમા	ં ચરબીની	 માત્રા	 ૭	 -	 ૯%	 હફોવી	
જોઈએ.	

કાબબોદી્  પદાથબો

	 કાબથોદી્	 પદાથથો	 જવેાકે	 સટાચ્મ,	 સુગર	
(ખાં્ડ)	 અને	 સેલ્ુલફોઝએ	 પ્ાથવમક	 રી્ે	 પાણી	 અને	
કાબ્મનથી	બનેલા	હફો્	છ.ે	્ે	માછલીની	જાળવણી	અને	
રફોજબરફોજની	 કક્ા	 માટ	ે જરૂરી	 ઉજા્મ	 પૂરી	 પા્ડ	ે છ.ે	
કાબથોદી્	 પદાથથોની	ખફોરાકમાં	 માત્રા	ભાર્ી્	 પ્મુખ	
કાપ્મ	 માટ	ે ૨૨	 -	 ૨૬%	અને	 કફોમન	 કાપ્મ	 માટ	ે ૩૦	 -	
૪૦%	જરૂરી	છ.ે		

ઉજા્પ 

	 ઉજા્મ	પફોિક	ઘટક	નથી	પરં્ુ	્ે	પ્ફોટીન,	ચરબી	
અને	 કાબથોદી્	 પદાથ્મના	 ચ્ાપચ્ની	 કક્ા	 દરમ્ાન	
્ૈ્ાર	થા્	છ.ે	પ્ફોટીન,	ચરબી	અને	કાબથોદી્	પદાથ્મથી	
અનુકમે	૫.૬,	૯.૪	અને	૪.૧	કક.	કેલેરી	કુલ	ઉજા્મ	મળે	
છ.ે	
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ક્રોષ્ઠક - ૧ : સામાનય રી્ે ઉપય્રોગમાં લેવામાં આવ્ા ખ્રોરાકના ઘટક્રો અને ્ેનું રાસાયણીક બં્ધારણ

ઘટક્રો પ્રોિક ્તવ્રોનું બં્ધારણ (% સૂકૂ)

ભેજ કાચું 
પ્ર્રોટીન

કાચું ફેટ રેસા પાચય 
કાબબોદી્ 
પદાથબો

રાખ

પ્રાણી જનય

મગ્ળીનફો	ખફોળ	 ૭	-	૧૦ ૪૦	-	૪૩ ૪	-	૮	 ૬	-	૭ ૩૦	-	૩૩ ૮	-	૧૦

સફો્ાબીન	ખફોળ ૮	-	૧૦ ૫૦	-	૫૫	 ૧	-	૨ ૪	-	૫ ૩૦	-	૩૨ ૫	-	૮

ચફોખા	પફોલીશ ૮	-	૧૨	 ૧૨	-	૧૮ ૧૨	-	૧૪	 ૭	-	૧૦	 ૪૦	-	૪૮	 ૫	-	૮

ચફોખા	કુશકી ૭	-	૧૦	 ૧૨	-	૧૬	 ૧૨	-	૧૪	 ૮	-	૧૨ ૪૦	-	૪૫ ૫	-	૮

્ેલ	વગરની	કુશકી ૮	-	૧૦	 ૧૫	-	૧૮ ૧	-	૨	 ૧૦	-	૧૫ ૪૫	-	૫૦	 ૮	-	૧૨

્લનફો	ખફોળ	 ૭	-	૧૦ ૩૫	-	૪૨	 ૩	-	૬ ૧૦	-	૧૫	 ૪૦	-	૪૮ ૧૦	-૧૩

રાઈનફો	ખફોળ	 ૮	-	૧૦	 ૨૫	-	૩૮ ૬	-	૯ ૧૦	-	૧૬ ૩૫	-	૪૦ ૧૦	-	૧૨

કપાસનફો	ખફોળ ૭	-	૧૦	 ૩૨	-	૩૫ ૬	-	૮ ૧૨	-	૧૬ ૩૫	-	૪૦	 ૮	-૧૨

સૂ્્મમુખીનફો	ખફોળ ૧૦	-	૧૨ ૩૦	-	૩૨ ૪	-	૮	 ૧૫	-	૧૮ ૩૦	-૩૫ ૮	-	૧૦

મકાઈનફો	લફોટ ૧૦	-	૧૨ ૫	-	૬	 ૩	-	૪ ૨	-	૩ ૭૦	-	૮૦ ૨	-૩

ઘઉંનફો	લફોટ ૧૦	-	૧૫ ૮	-	૧૧ ૨	-૪ ૧	-	૪ ૬૫	-	૮૦ ૧	-૩

સાબુદાણાનફો	લફોટ ૧૦	-	૧૨ ૩	-૬	 ૨	-	૩	 - ૭૫	-	૮૨ ૨	-૩

વનસપવ્ જનય 

્ીશ	મીલ	 ૮	-	૧૦ ૪૫	-	૬૫	 ૮	-૧૨ - -

ઝીંગા	મીલ ૧૦	-	૧૫ ૨૨	-	૩૪ ૨	-	૭ - -

રેશમના	કફોશેટાનું	મીલ	 ૮	-	૧૦ ૪૦	-૪૫	 ૧૫	-	૨૫ - - -

બલ્ડ	મીલ	 ૧૦	-	૧૫ ૮૫	-	૯૦ ૧	-૨ - - -

મીટ	મીલ	 ૮	-	૧૦ ૫૦	-	૭૦ ૪	-	૯ - - ૧૦	-	૧૫

(સ્તફો્:	હેન્ડબુક	ઓ્	્ીશરીઝ	એન્ડ	એકવાકલચર,	૨૦૧૩)	

વવટામીન અને વમનરલસ

	 વવટામીન	અન	ેવમનરલસની	જરૂરી્ા્	મતસ્	
ખફોરાકમા	ંઓછી	રહે	છ.ે	 વવટામીન	માછલીના	 વવકાસ	

અને	 રફોગપ્વ્કારક	 ્રીકે	 મદદ	 કરે	 છ.ે	 વમનરલસ	
શરીરમાં	 ચ્ાપચ્	 કક્ામાં	 ક્ારનુ	ં સં્ુલન	 અને	
સંરચનાતમક	કક્ાઓમાં	મદદ	કરે	છ.ે		
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મતસય ખ્રોરાકમાં ઉમેરા્ા વ્ધારાના ઘટક્રો

	 ખફોરાકના	 ઘટકફોથી	 મહતવના	 પફોિક	 ્તવફો	
મળે	 છ	ે પરં્ુ	 ખફોરાકની	 ગુણવત્ા,	 વધુ	 ટકાવાની	
ક્મ્ા,	સુરવક્્્ા	વગેરે	માટ	ેખફોરાકના	ઘટાકફોની	સાથે	
અન્	પફોિક	ઘટકફો	પણ	ખફોરાકમા	ંઉમેરવા	જરૂરી	છ.ે	
્ેમાં	 (૧)	 ખફોરાકના	 પફોિક	 ઘટકફો	 જાળવવાનફો	 પદાથ્મ	
(પ્વ્ઓકકસકારક	 પદાથ્મ), (ર) ખફોરાક	 બાંધવાવાળફો	
પદાથથો	 (બાઇન્ડરસ્મ),	 (૩)	 વૃવધધકારક	 પદાથથો	 (ગ્ફોથ	
પ્મફોટસ્મ	અને	અં્ઃસ્તાવફો),	(૪)	ખફોરાક	લેવા	અને	્ેની	
પસંદગીવાળા	પદાથથો	(આકિ્મક	પદાથથો),	(૫)	આવશ્ક	
પફોિક	ઘટકફો	(વવટામીનસ,	વમનરલસ,	અમીનફો	એસી્ડસ,	
કફોલેસટટ્ફોલ	અને	્ફોસ્ફોલીપી્ડસ).	

મતસય ખ્રોરાકની રચના

	 ખફોરાકની	 રચના	 એ	 એક	 એવી	 પ્કક્ા	

છ	ે જનેાથી	 ્ફોગ્	 ખફોરાકના	 સ્તફો્ફોની	 પસંદગી	 કરી	

શકા્	છ.ે	 કૃવત્રમ	ખફોરાકની	રચનામા	ંમાછલીની	જુદી	

જુદી	 અવસથાએ	 માછલીની	 જરૂરી	 પફોિક	 ્તવફોની	

જરૂરી્ા્ની	માકહ્ી	હફોવી	જોઇએ.	પ્ફોટીન,	આવશ્ક	

એમીનફો	એસી્ડસ,	આવશ્ક	્ ેટી	એસી્ડસ	અન	ેઉજા્મની	

સં્ુવલ્	 રચના	 માટ	ે પી્રસનસ	 સકવેર	 પધધવ્નફો	

ઉપ્ફોગ	 કરવામાં	આવે	છ.ે	આ	પધધવ્થી	 માછલીનફો	

સં્ુલી્	પફોિક્તવફો	આધાકર્	અને	જરૂરી્ા્	મુજબ	

સરળ્ાથી	કૃવત્રમ	ખફોરાક	બનાવી	શકા્	છ.ે	

ખફોરાકની	 રચના	માટ	ે નીચે	આપેલ	પ્ાથવમક	માકહ્ી	

જરૂરી	છ.ે	

�	સંવવધ્મ્	પ્જાવ્ને	જોઈ્ા	પફોિક	્ તવફોની	જરૂરી્ા્

�	પ્જાવ્ની	ખફોરાક	ખાવાની	આદ્

�	ખફોરાકના	ઘટકફોની	ઉપલબધ્ા,	કકંમ્	અને	પફોિક	

્તવફોની	રચના

�	સંવવધ્મ્	 માછલીની	 અલગ	 અલગ	 ખફોરાકના	

ઘટકફોમાંથી	પફોિક	્તવફો	લેવાની	ક્મ્ા

�	અપેવક્્	ખફોરાકનફો	વપરાશ	

�	ખફોરાકમાં	વધારાના	ઘટકફોની	જરૂરી્ા્

�	ઉવચ્	ખફોરાક	પ્કક્ાની	પધધવ્

ઉદાહરણ ્રીકે

	 ધારફોકે	કાપ્મ	માછલી	માટ	ે્ડાંગરની	કુશકી	અને	

સફો્ાવબન	 મીલથી	 ૨૭%	 પ્ફોટીન્ુક્	 કૃવત્રમ	 ખફોરાક	

બનાવવાનફો	હફો્	્ફો	કાગળમાં	એક	ચફોરસ	બનાવફો	્ેના	

્ડાબી	બાજુ	ખફોરાકના	સ્તફો્માં	રહેલ	પ્ફોટીનની	ટકાવારી	

લખફો.	આપણી	 જરૂરી્ા્	 મુજબ	 પ્ફોટીનની	 ટકાવારી	

મધ્માં	લખફો	ત્ાર	બાદ	જરુરી્ા્	મુજબના	પ્ફોટીનની	

ટકાવારીને	ખફોરાકના	સ્તફો્માં	રહેલ	ટકાવારીમાથી	બાદ	

કરી	્ેને	ચફોરસની	જમણી	બાજુ	લખફો.	

 

	 કાપ્મ	માછલી	માટ	ેર૭%	પ્ફોટીન	રહેલ	કૃવત્રમ	

ખફોરાક	 બનાવવા	 માટ,ે	 ૧૭/૩૫.૮	 ્ડાંગરની	 કુશકીન	ે

૧૮.૮/૩૫.૮	સફો્ાબીન	મીલમાં	વમકસ	કરવી	પ્ડશે.	

્ડાંગરની	કુશકી	(૧૭/૩૫.૮)	X	૧૦૦	=	૪૭.૫%	અને	

સફો્ાબીન	મીલ	(૧૮.૮/૩૫.૮)	X	૧૦૦	=	૫૨.૫%

	 આમ	૨૭%	પ્ફોટીન	રહેલ	૧૦૦	કક.ગ્ા.	કૃવત્રમ	

ખફોરાક	બનાવવા	માટ	ે૪૭.૫	કક.ગ્ા.	્ડાંગરની	કુશકીની	

સાથે	૫૨.૫	કક.ગ્ા.	સફો્ાબીન	મીલનું	વમશ્ણ	બનાવવું	

પ્ડશે.			
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ક્રોષ્ઠક - ૨ ફ્ાય   

ઘટક્રો વમશ્ણ (%)

સફો્ાવબન	મીલ ૨૩

મીગ્ળફોની	ખફોળ ૨૬

્ીશ	મીલ ૧૬

્ડાંગરની	કુશકી ૩૩

વવટામીન-મીનરલ	વમશ્ણ ૧

 ક્રોષ્ઠક - ૩ ફીંગરલીંગ અને મ્રોટી માછલી માટે

ઘટક્રો વમશ્ણ (%)

સફો્ાવબન	મીલ ૨૫

મીગ્ળફોની	ખફોળ ૨૫

્ીશ	મીલ ૭

્ડાંગરની	કુશકી ૩૫

વવટામીન-મીનરલ	વમશ્ણ ૧

વનસપવ્	્ેલ	 ૫

માછલીનું	્ેલ ૨

ક્રોષ્ઠક – ૪: ફામ્પમાં ખ્રોરાક બનાવવા માટે ઉપય્રોગમાં આવેલ અમૂક ખ્રોરાક ઘટક્રો અને ્ેનું પ્રમાણ 

ખફોરાકના	ઘટકફો પ્માણ કાચું	પ્ફોટીન	(@) કાચી	ચરબી	(@)

મગ્ળીનફો	ખફોળ	:	્ડાંગરની	કુશકી ૫૦	:	૫૦ ૨૫ ૮.૫

રા્નફો	ખફોળ	:	્ડાંગરની	કુશકી ૬૦	:	૪૦ ૨૫ ૭.૦

સફો્ાબીન	ખફોળ	:	્ડાંગરની	કુશકી ૭૦	:	૩૦ ૨૪ ૧૦.૦

રા્નફો	ખફોળ	:	અળસીનફો	ખફોળ	:	્ડાંગરની	કુશકી ૪૫	:	૧૫	:	૪૦ ૨૪ ૧૦.૦

્લનફો	ખફોળ	:	્ડાંગરની	કુશકી ૬૦	:	૪૦ ૨૫ ૭.૦

ક્રોષ્ઠક – ૫: કાપ્પ માછલીમાં પ્રોિક ્તવ્રોની જરૂરીયા્ અનુસાર ખ્રોરાકની રચના

પ્રોિક ્તવ્રો પ્રોિક ્તવ્રોની જરૂરીયા્ (%)
ફ્ાય અને ફીંગરલીંગ વવકાસશીલ માછલી પ્રજનક માછલી

પ્ફોટીન ૪૦-૪૫ ૩૫-૪૦ ૩૦

કાબથોકદ્	પદાથ્મ	 ૨૨-૨૬ ૧૫-૨૦ ૧૦-૧૫

ચરબી ૬-૮ ૫ ૫

વવટામીનસ ૧ ૧ ૧

મીનરલસ ૧ ૧ ૧

ચ્ાપચ્	ઉજા્મ	(કકલફો	કૈલરી) ૩૧૦ ૨૮૦ ૨૮૦

મતસય ખ્રોરાક બનાવવ્રો 

	 સામાન્	 રી્ે	 મતસ્	્ામ્મમા	ંખફોરાક	પાઉ્ડર	અને	 કણકના	 રૂપમાં	આપવામાં	આવે	છ	ે પરં્ુ	 દાણા	 /	
ગુટીકાવાળફો	ખફોરાક	પાઉ્ડર	અને	કણકથી	સારંુ	પકરણામ	આપે	છ.ે	ખફોરાકની	ગૂટીકા	બાનાવવા	માટ	ેજરૂરી	મશીન	
નાના	કદમાં	આજના	સમ્માં	બજારમા	ંઉપલબધ	છ.ે	

ભાર્ીય પ્રમુખ કાપ્પ માછલીની જુદી જુદી અવસથા અનુરૂપ અમૂક ખ્રોરાકની રચના 



73{eXkÃkkýe{kt {íMÞ WAuh

ખ્રોરાક બનાવવાની રી્ 

(૧)	્ફોગ્	માત્રામા	ંસામગ્ી	/	પદાથથો	લઈ	્ેનફો	ચૂરફો	કરી	
બરાબર	મીકસ	કરવા.

(ર)	નાનું	ગ્ાઇન્ડર	કે	પલવરાઈઝર	મશીનનફો	ખા્ડવા	અને	
બરફોબર	મીકસ	કરવા	ઉપ્ફોગ	કરી	શકા્.

(૩)	 ર	 -	 ૩%	 પ્માણે	 મેંદફો	 કે	 સટાચ્મ	 બાઈન્ડર	 ્રીકે	
નાખફો.

(૪)	અપાચક	ઘટાકફોને	ઓછા	કરવા	થફો્ડુકં	પાણી	નાખી	
વમશ્ણને	બા્વું.

(૫)	 મીશ્ણને	 ઠ્ંડ	ુ પા્ડી,	 ૧%	 વીટામીન	અને	 મીનરલ	
નાખફો.

(૬)	જોઈ્ી	માત્રામાં	પાણી	નાખી	કણક	બનાવવફો.

(૭)	આ	કણકન	ેસેવ	પા્ડવાના	મશીનમાં	નાખફો.

(૮)	 ખફોરાકના	 ્ફોગ્	 કદની	 જાળી	 પસંદ	 કરી	 ્ેના	
ગાઠી્ા	પા્ડફો.

(૯)	્્ડકામાં	સુકવી	ત્ાર	બાદ	માછલીઓને	ખફોરાકમાં	
આ્ફો.

(૧૦)	લાવા્મ	અને	્રુણ	માછલીઓને	ખાં્ડીને	/	પાવ્ડર	
કરીન	ેખફોરાક	આપફો.

(૧૧)	ખફોરાકન	ેહવા	ચુસ્	્ડબબામાં	બંધ	કરફો	જથેી	ભેજ	
ન	લાગે	અને	સુકફો	જળવાઈ	રહે.	

ખફોરાકના	ઘટકફો	 પેલેટાઈઝર ્ૈ્ાર	ખફોરાક

મતસય ખ્રોરાકનું વયવસથાપન

	 મતસ્પાલનમા	ં ખે્ડૂ્ ને	 સૌથી	 વધુ	 ખચ્મ	
માછલીના	 ખફોરાકનફો	 થા્	 છ.ે	 ્ફોગ્	 ખફોરાક	
વ્વસથાપનથી	કુલ	સંવધ્મન	ખચથો	ઓછફો	કરી,	્ળાવનુ	ં
વા્ાવરણ	 ્ફોગ્	 રાખી	 ્ંદુરસ્	 રી્ે	 વવકાસ	 વાળી	
માછલી	મેળવી	શકા્	છ.ે	ઉત્મ	ખફોરાક	વ્વસથાપનમા	ં
ખફોરાકની	 ્ફોગ્	 પસંદગી,	 ખફોરાક	 આપવાની	 ઉવચ્	
પધધવ્,	ખફોરાકનંુ	્ફોગ્	પ્માણ	અને	સમ્	્થા	ખફોરાક	
ખચ્મની	ગણ્રી	વગેરે	ઘટકફો	મહતવના	છ.ે	

ખ્રોરાક આપવાની ્કનીક

	 માછલી	ઉછરેમાં	્ ફોગ્	વૃવધધ	અને	ઉત્મ	ખાધ્	
ખફોરાકની	 કા્્મક્મ્ા	 માટ	ે ્ફોગ્	 ખફોરાક	 આપવાની	
્કનીક	જવેી	કે	ખફોરાકનફો	દર,	ખફોરાકની	આવૃવત્	અને	
ખફોરાકની	પધધવ્	ખૂબ	જ	મહતવની	છ.ે	

 ખ્રોરાકન્રો દર

	 સંવધ્મક	માછલી	માટ	ેઉપલબધ	રહેલ	ખફોરાકના	
જથથાને	ખફોરાકનફો	દર	કહે	છ.ે	
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ખ્રોરાકની આવૃવત્ 

	 માછલીન	ે કદવસમાં	 કેટલીવાર	 ખફોરાક	
આપવામા	ં આવે	 છ	ે ્ેને	 ખફોરાકની	 આવૃવત્	 કહે	 છ.ે	
વારંવાર	 ખફોરાક	 આપવાથી	 ભૂખમરફો	 અને	 વવકાસ	

અટકવફો	દૂર	થા્,	સમાન	વૃવધધ	થઈ	શકે	અને	ખફોરાકનફો	
બગા્ડ	ઓછફો	કરી	શકા્	છ.ે	સામાન્	રી્ે	માછલીને	
કદવસમાં	 બે	 વાર	 અને	 ્ેની	 શરૂઆ્ની	 અવસથામાં	
વારંવાર	ખફોરાક	આપવાથી	ઉત્મ	વૃવધધ	થવામાં	મદદ	
મળે	છ.ે		

ક્રોષ્ઠક - ૬ કાપ્પ માછલી પાલનમાં ્ેની જુદી જુદી અવસથા અનુરૂપ ખ્રોરાકની અનુસૂવચ

અવસથા સપ્રોન - ફ્ાય ફ્ાય - ફીંગરલીંગ મતસય પાલન
સંવધ્મન	સમ્ ૧૫	કદવસ ૬૦	-	૯૦	કદવસ ૧૦	-	૧૨	મકહના

ખફોરાકની	માત્રા પહેલા	 અઠવાક્ડ્ે	
શરૂઆ્ના	 કુલ	
વજનભારના	૪	ગણા,	બીજા	
અઠવાક્ડ્ે	શરૂઆ્ના	કુલ	
વજનભારના	૮	ગણા

૬	-	૮%	કુલ	વજનભાર	પ્માણે	
પહેલા	 ૩૦	 કદવસ,	 ૫	 -	 ૬%	
કુલ	વજનભાર	પ્માણે	૩૦	 -	
૬૦	કદવસ	માટ,ે	૩	-	૪%	કુલ	
વજનભાર	પ્માણે	 ૬૦	 -	૯૦	
કદવસ	માટ	ે

મફોટી	માછલીનફો	ઉછરે	૧૦	-	૧ર	
મકહના,	૩	-	૫%	કુલ	વજનભાર	
પ્માણે	૧	મકહના	માટ,ે	૧	-	૩%	
કુલ	વજનભાર	પ્માણે	આગળના	
મકહનાઓ	માટ	ે

ખ્રોરાકનું કદ 

	 ખફોરાકનફો	આકાર	હંમેશા	પ્ાણીના	મોંના	ગાળા	
બરાબર	હફોવફો	જોઇએ	અને	્ેથી	્ૈ્ાર	કરેલ	ખફોરાકના	
દાણાનફો	 આકાર	 વવકસી્	 માછલીના	 મોંના	 ગાળા	

બરાબર	રાખવામાં	આવે	છ.ે	રજકણ	કે	સુક્મ	કણફો	જો	
હશે	્ફો	કદાચ	ચૂઈમાં	અવરફોધ	ઉતપન્ન	કરીને	માછલીને	
મફોટુ	ંનુકસાન	પહોંચા્ડી	શકે	છ	ેઆથી		ખફોરાકના	કણફો	
અને	 દાણાનફો	 આકાર	 માછલીની	 વવવવધ	 અવસથાએ	
નીચે	મુજબ	રાખવા.

માછલીની અવસથા કણ અને દાણાન્રો આકાર
સપફોન	(૫	-	૬	મી.મી.) ૦.૫	મી.મી.	વ્ાસનફો	પાવ્ડર	કરેલ	સૂકફો	ખફોરાક

ફ્ા્	(૨૦	-	૨૫	મી.મી.) <૦.૫	-	૦.૮	મી.મી.	કણ

્ીંગરલીંગ	(૮૦	-	૧૫૦	મી.મી.) ૧.૫	-	૨	મી.મી.	વ્ાસના	દાણા

મફોટી	માછલી	(>	૧૫૦	મી.મી.) ૨.૫	-	૩.૦	મી.મી.	વ્ાસના	સૂકા	દાણા	

ખ્રોરાક આપવાની રી્ 

�	સપફોન	અને	ફ્ા્ને	સૂક્મ	ભૂકાવાળફો	ખફોરાક	્ ળાવની	
સપાટીમા	ંચફો્ર્	્ેલાવીને	આપવફો.

�	્ ીંગરલીંગના	 ઉછરેના	 પહેલા	 મકહન	ે પ૦%	
ખફોરાક	ભુક્ફો	કરેલ	આપવફો	અને	બાકીનફો	ખફોરાક	
ખફોરાકની	ટટ્મેા	ંકણક	બનાવી	આપવફો.	

�	બીજા	 અને	 ત્રીજા	 મકહને	 ખફોરાકન	ે ટટ્મેાં	 અથવા	
ટફોપલીમા	ંભરીને	આપવફો.

�	મફોટી	માછલીઓના	ઉછરે	દરમ્ાન	ખફોરાકને	નાના	

કાણાવાળી	પફોલીથીન	બેગમાં	(૧૫	-	૨૦	કક.ગ્ા.	/	
બેગ)	ભરીને	વાંસના	થાંભલા	સાથે	બાંધીને	પાણીમાં	
લટકાવવફો	 અથવા	 ખફોરાકના	 દાણાને	 ્ર્ી	 ફ્ેમ	
અને	્ડીમાન્ડ	્ી્ડર	ધવારા	પણ	આપી	શકા્.		

સારાંશઃ 

	 ઉત્મ	સં્ુવલ્	ખફોરાક	 ્ફોગ્	 સમ્ે	 ઉવચ્	
માત્રામાં	 આપવાથી	 ઉતપાદનમાં	 વધારફો,	 ્ંદુરસ્	
માછલીની	 લણણી	 અને	 ્ળાવમાં	 આરફોગ્પ્દ	
વા્ાવરણ	જાળવી	રાખવામાં	મદદરૂપ	જવેા	્ા્દાઓ	
થા્	છ.ે	
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પ્રસ્ાવના : 

	 જમીનએ	્ળાવના	વા્ાવરણનફો	સંપણૂ્મ	ઘટક	
છ	ે્ે	્ળાવમાં	માછલીના	જવૈવક	ઉતપાદનમાં,		પફોિણ	
પહોંચા્ડવામાં,	્ળાવમાં	જવૈવક	ખનીજ	્તવફોને	એકઠા	
કરવા	 અને	 પફોિક	 ્તવફોનફો	 પાણીની	 અંદર	 સંગ્હ	
ઉપરાં્	વધારફો	કરવા	જવેા	અલગ	અલગ	ક્થો	કરે	છ	ે
અને	્ેમાંથી	ઓકકસજન	્ેમજ	પફોિણ	મેળવે	છ.ે	્ેથી	
પાણીનફો	જથથફો	અને	ગુણવત્ા	મતસ્ઉતપાદનનુ	ંભાવવ	
નક્ી	કરે	છ.ે	પાણીના	ભૌવ્ક	અને	રાસા્વણક	ગુણધમથો	
જવેા	 કે	 ્ાપમાન,	 પારદશ્મક્ા,	 સાંદ્ર્ા,	 ઓગળેલ	
ઓકકસજન,	 છુટફો	 કાબ્મન	 ્ડા્ફોકસાઈ્ડ,	આલકલી્્ા	
અને	 ઓગળેલા	 પફોિક	 ્તવફો	 જવેા	 કે	 નાઈટટ્ફોજન,	
્ફોસ્રસ,	 પફોટશેી્મ,	 કેલશી્મ,	 મેગે્શી્મ	 અને	
સીલીકા	 પાણીમાં	 ઉછર્ી	માછલીઓ	પર	અસર	કરે	
છ.ે	 ્ળાવના	 પાણીની	 ગુણવત્ાનફો	આધાર	 ્વળ્ાની	
નીચે	જમા	થ્ા	કાંપના	રસા્ણ	અને	જીવ	પર	હફો્	છ.ે	
આથી	્ળાવની	ઉતપાદક્ાનફો	આધાર	જમીનની	ઘણી	
બધી	ભૌવ્ક	અને	રાસા્વણક	લાક્વણક્ાઓ	પર	નભે	
છ	ેજ	ેનીચે	મુજબ	છ.ે

જમીનનું બં્ધારણ

	 જમીનની	 રચનામાં	 રે્ી,	 કાંપ	 અને	 સખ્	
ચીકણી	 માટી	 પ્માણસર	 હફો્	 છ	ે જ્ારે	 જમીનના	ં
આ	ત્રણ	મૂળ	સૂક્મ	કણ	સંબવધ્	પ્માણમા	ંહફો્	્ેન	ે
જમીનનું	બંધારણ	કહે	છ.ે	જમીનના	બંધારણનું	મહતવ	
દશા્મવવામા	ંપાણીની	સંગ્હ	શકક્	ઉપરાં્ 	ચૂનફો	અન	ે
ખા્રનું	માપ	પણ	અસર	કરે	છ.ે	જમીનમા	ં૬૦%	અન	ે
્ેથી	વધારે	રે્	હફો્	્ેમાં	પાણી	્ેમજ	પફોિક	્તવફોનફો	

સંગ્હ	 લાંબા	 સમ્	 સુધી	 થઈ	 શક્ફો	 નથી	 આવી	
જમીનનફો	 સુધારફો	 વધુ	 જવૈવક	 ખા્ર	જવેા	 કે	 ગા્નું	
છાણ,	 મરઘાંનુ	 ખા્ર,	 લીલફો	 પ્ડવાશ	અને	 ખા્રથી	
કરી	 શકા્	 ૬૦%	 	 કર્ાં	આછી	 રે્વાળી	જમીનમાં	
ખા્રની	જરૂરી્ા્	રે્ાળ	જમીન	કર્ાં	ઓછી	હફો્	
છ.ે		

્ળાવની ઉંમર

	 નવું	બનાવેલ	્ળાવમાં	પફોિક	્તવફો	જવેા	 કે	

નાઇટટ્ફોજન,	્ફોસ્રસ,	પફોટાશની	ઉણપ	સાથે	્વળ્ામાં	

પફોચફો	કાંપ	ઓછફો	હફોવાથી	બીનઉતપાદક	બની	જા્	છ	ે

જ્ારે	બીજી	બાજુ	વધુ	જુના	્ળાવમાં	કાંપની	ઉં્ડાઈ	

૧	મી.	કર્ા	વધુ	હફોવાથી	પફોિક	્તવફો	કાંપની	બહાર	

આવી	શક્ા	ન	હફોવાથી	ઉતપાદન	ઘટ	ેછ.ે	આથી	વધુ	

જુના	 ્ળાવમા	ં ઉતપાદન	 વધારવા	 કાંપ	 દૂર	 કરવાની,	

ચૂનફો	 નાંખવાની	 અને	 ્વળ્ાને	 જક્ડી	 રાખવાની	

જરૂરી્ા્	 પ્ડ	ે છ	ે અને	 નવા	 ્ળાવમાં	 ઉતપાદક્ા	

વધારવા	 રાસા્વણક	 ્ેમજ	 જવૈવક	 ખા્રનફો	 ઉમેરફો	

અને	ચૂનફો	નાખવાની	જરૂરી્ા્	પ્ડ	ેછ.ે	

કાપંની ઉંડાઈ 

	 પફોચા	 કાંપનું	 આવરણ	 બનવું	 એ	 જમીનના	

મૂળ	બંધારણ,	રસા્ણ	અને	જવૈવક	્ેમજ	રાસા્વણક	

કાંપના	 સૂક્મ	 કણફો	 પર	 આધાકર્	 હફો્	 છ.ે	 કાંપની	

ઉં્ડાઈ	૨૫	સે.મી.	સુધી	ધરાવ્ા	્ળાવની	ઉતપાદક્ા	

વધી	શકે	છ	ેપરં્ુ	કાંપની	ઉં્ડાઈ	વધુ	થવાથી	માછલીનું	

ઉતપાદન	ઘટ	ેછ.ે	
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જમીનની પી.એચ.

	 ્ળાવની	 ઉતપાદક્ાને	 અસરકર્ું	 ્ે	
અગત્નું	પકરબળ	છ	ેજો	જમીનની	પી.એચ.	૭.૦	હફો્	
્ફો	 ્ે	 ્ટસથ	અન	ે ૭	 કર્ા	 વધ	ુ કે	ઓછી	 હફો્	 ્ફો	
્ે	અનુકમે	આલકલાઈન	 કે	એસી્ડીક	હફો્	છ.ે	જમીન	
અને	 પાણી	 બન્નેની	 પી.એચ.ની	 પ્વ્કક્ા	 માછલીના	
્ળાવમા	ંથફો્ડીક	એસી્ડીકથી	થફો્ડીક	આલકલાઈન	હફો્	
્ફો	્ે	્ફોગ્	છ.ે	વધુ	એસી્ડીક	અથવા	વધુ	આલકલાઈન	
્ળાવની	જમીન	સામાન્	રી્ે	 વબન	્ળદ્રુપ	હફો્	છ.ે	
સામાન્	રી્ે	એવું	ધ્ાનમાં	આવેલ	છ	ેકે	જો	્ળાવની	
જમીનની	 પી.એચ.	 ૫.૫	 કર્ા	 ઓછી	 અથવા	 ૮.૫	
કર્ા	વધુ	હફો્	્ફો	્ે	 વબનઉતપાદક,	૭.૫	-	૮૫	વધુ	
ઉતપાદક	અને	૬.૫-	૭.૫	ઉતપાદક	હફો્	છ.ે	

ઓગવેવનક કાબ્પન

	 ઓગવેવનક	કાબ્મન	જીવાણ	માટ	ેશવક્ના	સ્તફો્	
્રીકે	 કા્્મ	 કરે	 છ.ે	 ્ે	 ઘણી	 બણી	 જીવરાસા્વણક	
પ્કક્ાઓ	 દ્ારા	 પફોિક	 ્તવફો	 છુટા	 કરે	 છ.ે	 માછલી	
ઉછરે	કર્ા	ં્ળાવમા	ંસેવનદ્ર્	કાબ્મનનુ	ંપ્માણ	લગભગ	
૦.૫%	(ઓછુ)	થી	૨.૫	(વધુ)	હફો્	છ.ે	વિ્મ	પ્વ્	હેકટર	
૫	-	૨૦	ટન	જટેલુ	ંસવેનદ્ર્	ખા્ર	ઉમેરવાથી	જમીનમાં	
ઓગવેવનક	 કાબ્મન	 વધારી	 શકા્	 છ.ે	 મતસ્	 ઉતપાદન	
માટ	ેસેવનદ્ર્	કાબ્મન	૨.૫%	થી	વધ	ુ્ફોગ્	નથી	કારણ	
કે	 એમ	 થવાથી	 જીવાણનફો	 જથથફો	 વધી	જા્	 છ	ેઅને	
પાણીની	અંદર	ઓકકસજનમાં	ઘટા્ડફો	થા્	છ.ે	

ઉપલબ્ધ નાઇટ્્રોજન અને ફ્રોસફરસ

	 નાઇટટ્ફોજનની	 ઉપલબધ્ા	 અન	ે રાસા્વણક	
સવરૂપ	ખે્ીની	સાથે	જળ	પેદાશ	માટ	ેજવૈવક	પદાથ્મના	
સમુહના	 વવકાસ	 ્ેમજ	 કુદર્ી	સજીવ	મતસ્	ખફોરાક	
માટ	ેઅગત્નું	છ.ે	પ્ફોટીનના	ઉતપાદન	માટ	ેનાઈટટ્ફોજન	
જરૂરી	 છ.ે	 ્ુકર્ા,	 એમફોવન્ા	 સલ્ેટ,	 કેલશી્મ	
એમફોની્મ	નાઈટટ્ટે	વગેરે	નાઈટટ્ફોજન	્ુક્	રાસા્વણક	
ખા્રફો	છ.ે	ગા્નું	છાણ	અને	બીજા	જવૈવક	ખા્રફોમાં	

નાઈટટ્ફોજન	હફો્	છ.ે	્ળાવમાં	જવૈવક	પદાથ્મના	સમુહના	
ઉતપાદન	 માટ	ે ્ફોસ્રસ	 જરૂરી	 છ.ે	 સુપર	 વસંગલ	
્ફોસ્ેટ,	 ્ડા્	અમફોવન્મ	 ્ફોસ્ેટ	અને	 જવૈવક	ખા્ર	
વગેરે	્ફોસ્રસના	મુખ્	સ્તફો્	છ.ે	

	 ્ળાવની	ઉતપાદક્ાનફો	આધાર	પાણીની	ઘણી	
બધી	 ભૌવ્ક	 અને	 રાસા્વણક	 લાક્ણીક્ાઓ	 પર	
આધાર	રાખ	ેછ	ેજ	ેનીચે	મુજબ	છ.ે	

(૧) ્ાપમાન:  

 માછલી	 ઠ્ંડા	 લફોહીવાળું	 સજીવ	 હફોવાથી	
સસ્નવગ્મના	 પ્ાણીઓની	 જમે	 શરીરના	 ્ાપમાનને	
જાળવી	રાખવા	સમથ્મ	નથી.	આથી	્ ેના	શરીરનું	્ ાપમાન	
પાણીના	્ાપમાન	જટેલ	ુજ	હફો્	છ.ે	્ાપમાનમાં	૧૦૦ 
સે.	 નફો	 વધારફો	 થ્ાં	 માછલીની	 ચ્ાપચ્ની	 કક્ા	
બમણી	થઈ	જા્	છ.ે	આથી	્ાપમાન	માછલીની	પ્વૃવત્,	
વ્્મન,	ખફોરાક,	વ્રૂવધધ	અને	પ્જનન	ક્મ્ા	પર	અસર	
કરે	 છ.ે	 ્ાપમાન	 વધે	 ્ફો	 પ્ાણવા્ુ	 અને	 ખફોરાકની	
જરૂકર્ા્	વધી	જા્	છ	ેઅને	 વવકાસ	ઝ્ડપી	થા્	છ.ે	
વશ્ાળામાં	કાપ્મ	માછલીનફો	ખફોરાક	ઘટી	જા્	છ	ેઅને	
વવકાસ	દર	ધીમફો	પ્ડ	ેછ.ે	ઉનાળામા	ંપાણીનું	્ાપમાન	
વધે	ત્ારે	ચ્ાપચ્ની	કક્ામાં	વધારફો	થ્ાં	માછલીને	
વધુ	માત્રામાં	ખફોરાકની	જરૂર	પ્ડ	ેછ.ે	

	 ઓકકસજનની	 દ્રાવ્્ા	 વધુ	 ્ાપમાને	 ઘટ્ી	
હફોવાથી	ઉનાળામાં	સામાન્	રી્ે	ઓકકસજન	પાણીમાં	
ઓછફો	હફો્	છ.ે	ઠ્ંડા	પાણી	અને	ગરમપાણીની	માછલી	
માટ	ેઅનુકૂળ	્ ાપમાનની	હદ	અનુકમે	૧૪-૧૮૦	સે.	અને	
ર૪-૩૦૦	સે.	હફો્	છ.ે	કાપ્મ	અને	કેટ	્ીશ	્ાપમાનના	
્ેર્ારને	વધારે	માત્રામાં	સહન	કરી	શકે	છ.ે	બપફોરના	
સમ્ે	 શાં્	 અને	 ગરમ	 વા્ાવરણમાં	 પે્ડલ	 વહીલ	
એરેટરનફો	 ઉપ્ફોગ	 કરવાથી	 ્ળાવમાં	 જોવા	 મળ્ા	
સપાટી	 પરના	 ગરમ	 પાણી	 સાથે	 ્ળી્ાનું	 ઠ્ંડ	ુ પાણી	
વમશ્	થ્ાં	્ળાવમાં	એક	સરખું	્ાપમાન	જળવાઈ	રહે	
છ.ે	 ્ળાવની	 પાળે	 થફો્ડા	 અં્રે	 વૃક્ફો	 વાવવાથી	 પણ	
આવા	સ્રીકરણમાં	ઘટા્ડફો	કરી	શકા્	છ.ે
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(૨) ઓગળેલ ઓરકસજન (પ્રાણવાયુ): 

 માછલી	 શ્વસન	 માટ	ે પાણીમા	ં ઓગળેલ	
ઓકકસજનનફો	 ઉપ્ફોગ	 કરે	 છ.ે	 સામાન્	 રી્ે	
ઓકકસજન	 જલી્	 વનસપવ્	 અને	 ્ા્ટફોપલાનકટન	
દ્ારા	થ્ી	પ્કાશ	સંશ્ેિણની	કક્ા,	પવન	અન	ે્રંગ	
દ્ારા	પાણીમાં	દાખલ	થા્	છ.ે	્ળાવમા	ંરહેલ	વનસપવ્	
અને	્ા્ટફોપલાનકટન	સવારે	ઓકકસજન	પેદા	કરે	છ	ે
અને	માછલી	્ેનફો	ઉપ્ફોગ	કરે	છ.ે	રાત્રે	માછલી	અન	ે
વનસપવ્	એમ	બંને	દ્ારા	ઓકકસજનનફો	ઉપ્ફોગ	થ્ફો	
હફોવાથી	સુ્થોદ્	સુધી	્ેનું	પ્માણ	ઉત્રફોત્ર	ઘટ્ુ	જા્	
છ.ે	

	 મફોટા	ભાગની	માછલીઓ	માટ	ેપાણીમા	ંદ્રાવ્	
ઓકકસજનનું	 પ્માણ	 પ	 મીગ્ા/લીટર	 મા્કસર	 છ.ે	

્ેમ	છ્ાં	માંગુર,	સીંઘી	જવેી	માછલી	હવામાંથી	શ્વસન	
કર્ી	હફોવાથી	ઓછા	ઓકકસજનમાં	પણ	ટકી	રહે	છ.ે	
ઘણી	માછલી	પાણીમાં	દ્રાવ્	ઓકકસજન		૩	મીગ્ા./લી.	
ને	સહન	કરી	શક્ી	હફોવા	છ્ાં	્ેનફો	વવકાસ	રૂંધા્	છ.ે	

મતસ્	ઉછરે	્ળાવમાં	કદવસથી	રા્	સુધીમાં	
ઓકકસજનની	માત્રામાં	મફોટફો	્ ેર્ાર	જોવા	મળે	છ.ે	આખફો	
કદવસ	અને	રા્	ઓગળેલા	ઓકકસજનની	માત્રાની	રેનજ	
૨.૦	 -	૧૨.૦	 વમ.ગ્ા/લી.	હફો્	છ	ેપરં્ુ	મતસ્	ઉછરે	
્ળાવના	પાણીમાં	્ેની	માત્રા	૩.૫	વમ.ગ્ા/લી	થી	ઓછી	
ન	 હફોવી	 જોઈએ.	 ઓકકસજન	 ઈલેકટટ્ફો્ડથી	 પાણીની	 
અંદર	અથવા	લેબફોરેટરીમાં	વવનકલર	પધધવ્થી	પાણીના	
નમુનાનું	ક્કસીંગ	ક્ા્મ	પછી	ઓકકસજનની	માત્રા	માપી	
શકા્	છ.ે	

મીઠાપાણીની માછલીમાં જોવા મળ્ી ઓરકસજનની સામાનય અસર્રો:

ઓગળેલ ઓરકસજનની 
મારિા (મીગ્રા/લીટર)

અસર

૦.૩-૧.૦ થફો્ડા	કલાકફો	કે	કદવસફોમા	ંમફોટાભાગની	માછલી	મૃત્ુ	પામ	ેછ.ે

૧.૦-	પ.૦ વૃવધધ,	ખફોરાકના	રૂપાં્રણ	અને	રફોગને	સહન	કરવા	માટ	ેથફો્ડા	પ્માણમાં	
પ્ાણઘા્ક

પ.૦	થી	વધુ સામાન્	વૃવધધ	માટ	ેઅનુકુળ
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ઓરકસજનને વ્ધારવા નીચે મુજબ  પગલાં લઈ 
શકાય.  

�	 ્ળાવના	 પાણીની	સપાટી	 પર	 વાંસ	 વ્ડ	ે મારવું.	
(છબછબી્ાં	 બફોલાવવા)	 ્ળાવમા	ં એક	 છ્ેડાથી	
બીજા	છ્ેડા	સુધી		નેટ	મારવી.	

�	 પંપ	કે	મફોટરની	મદદથી	પાણી	ઉંચાઈથી	વારંવાર	
્ળાવમાં		ઉમેરવું.	

�	એરેટરનફો	ઉપ્ફોગ	કરવફો.

�	 પ્વ્	 હેકટર	 દીઠ	 ૫૦	 કક.ગ્ા.	 ચૂનફો	 નાખવાથી,	
૧૦	 કક.ગ્ા.	 સીંગલ	 સુપર	 ્ફોસ્ેટ	 પ્વ્	 હેકટર	
છાંટવાથી	 થફો્ડા	 ઘણા	 અંશે	 માછલીનુ	ં મરણ	
અટકાવી	શકા્	છ.ે	

અગતયના સુચન્રો: 

�	 વધુ	માત્રામાં	સંગ્હી્	મતસ્	બીજવાળા	્ળાવમાં	
સવારે	૯	થી	૧૦	અને	સાંજ	ે૪	થી	પ	વાગ્ે	જ	
ખફોરાક	આપવફો	કારણકે	્ ે	દરમ્ાન	ઓકકસજનનું	
પ્માણ	સારૂ	હફોવાથી	માછલી	ખફોરાક	સારી	રી્ે	
લઈ	શકે	છ.ે

�	ખા્રનફો	 ્ફોગ્	 માત્રામાં	 ઉપ્ફોગ	 કરવફો	
કારણકે	 ્ેના	 વવઘટન	દરમ્ાન	 કાબ્મનીક	 પદાથ્મ		
ઓકકસજન	વાપરે	છ	ેજથેી	ઓકકસજનનું	પ્માણ	
ઘટી	જશે.

(૩) કાબ્પન ડાય્રોકસાઈડ (CO
2
)

	 આ	 વા્ુ	 રંગહીન	 અને	 ગંધ	 વવહીન	 છ	ે જ	ે
પ્ાણીઓ	 અને	 બેકટરેી્ાની	 ઉચછવાસની	 કક્ાથી	
બહાર	 નીકળે	 છ.ે	 વનસપવ્	 આ	 વા્ુનફો	 ઉપ્ફોગ	
પ્કાશસંશ્ેિણની	 કક્ામાં	 કરી	 ઓકકસજન	 અને	
કાબ્મનથી	સમૃધધ	પદાથ્મ	પેદા	કરે	છ.ે	

પ્રકાશ સંશે્ષણ  (પ્રકાશ અને કલ્રોર્રોફીલની હાજરીમાં) 

કાબ્પન ડાય્રોકસાઈડ + પાણી →→ ઓરકસજન + કાબ્પનીક દ્રવય્રો

CO
2

H
2
O O

2
C
6
H
12

O
6

શ્વસન રક્રયા

કાબ્પનીક દ્રવય્રો + ઓરકસજન → કાબ્પન ડાય્રોકસાઈડ + પાણી 
C
6
H
12

O
6

O
2

CO
2

H
2
O

	 રાત્રે	 	 વનસપવ્	 કદવસ	 દરમ્ાન	 બનેલ	
ખફોરાકનફો	ઉપ્ફોગ	કરે	છ.ે	આ	સમ્ે	વધ	ુઓકકસજન	
વપરા્	છ	ેઅને	કાબ્મન	્ડા્ફોકસાઈ્ડ	કદવસ	કર્ા	રાત્રી	
દરમ્ાન	વધુ	માત્રામા	ંપાણીમા	ંદાખલ	થા્	છ.ે	આવી	
વસથવ્મા	ંઓકકસજનનું	પ્માણ	ઘટ્ા	માછલીની	શ્વસન	
કક્ા	રૂધંા્	છ	ેઅન	ેવહેલી	સવારે	્ાપમાનમા	ંવધારફો	
થ્ાં	આ	વસથવ્	વધુ	વણસે	છ.ે	

	 મફોટાભાગની	 માછલી	 કાબ્મન	 ્ડા્ફોકસાઈ્ડના	

ર૦	મીગ્ા/લીટર	માત્રાને	સારી	રી્ે	સહન	કરી	શકે	છ.ે	
કાબ્મન	્ડા્ફોકસાઈ્ડ	પાણીમાં	્ર્	ભળી	જ્ફો	હફોવાથી	
્ે	પાણીના	પીએચ	અને	આલકલીનીટી	પર	પણ	અસર	
કરે		છ.ે	

(૪) પીએચ (pH) : 

	 ્ે	પાણીમાં	રહેલ	હાઈ્ડટ્ફોજન	આ્નની	માત્રા	
સુચવે	છ	ેઅને	પાણી	કેટલુ	્ેજાબી	્થા	ક્ારવાળું	છ	ે્ે	
જણાવે	છ.ે	પીએચ	માત્રા	૦	થી	૧૪	ની	હફો્	છ.ે	્ેમાં	
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૭	્ટસથ	અંક	છ.ે	જ્ારે	હાઈ્ડટ્ફોજન	આ્ન	(H+)	વધુ	
હફો્		ત્ારે	પીએચ	૭	કર્ાં	નીચે	અન	ેપાણી	અમલી્	
હફો્	છ.ે		પાણીમા	ંહાઈ્ડટ્ફોકસીલ	આ્ન	(OH-)	ની	વધુ	
માત્રા	વધ	ુક્ાર	સુચવ	ેછ.ે	

	 કાબ્મન	 ્ડા્ફોકસાઈ્ડ	 ્ેજાબી	 ગુણ	 ધરાવ	ે છ	ે
અને	 પાણીના	 પીએચ	 ને	 ઘટા્ડ	ે છ.ે	 પાણીનફો	 પીએચ	
માછલીની	ચ્ાપચ્	અન	ે	શારીરીક	પ્કક્ા	ને	અસર	
કરે	છ.ે	આ	ઉપરાં્ 	પાણીમા	ંપફોિક્તવફોની	ઓગળવાની	
કક્ા	અને	પાણીની	્ળદ્રુપ્ા	પર	પણ	નોંધપાત્ર	અસર	
કરે	છ.ે	

pH ની માછલી ઉપર અસર્રો 

pH અસર્રો

૪ એસી્ડ	મૃત્ુ	વબંદુ

૪-૬ ધીમી	વૃવધ્ધ

૬-૯ વવકાસ	માટ	ેશ્ેષ્ઠ

૯-૧૧ ધીમફો	વૃવધ્ધ,	દર,	લાંબા	ગાળા	સુધી	
પ્ાણઘા્ક

૧૧	થી		વધુ ક્ારી્	મૃત્ુ	વબંદુ

	 પીએચ	ની	્ફોગ્	માત્રા	કર્ાં	વધ	ઘટ	થવાથી	
ચુંઈમા	ં ચીકણા	 પદાથ્મનફો	 વધારફો,	 આંખની	 કીકી	 અને	
્ડફોળામાં	 નુકસાન,	 ્રવામાં	 અસામાન્	 વ્્મન	 અને	
વનસપવ્	 ્ેમજ	 પ્ાણીજ	 પલાનકટનની	 ઓછી	 વૃવધ્ધ 
અથવા	મરણ	જવેા	લક્ણફો	જોવા	મળ	ેછ.ે	

�	માછલીમાં	્ાણ,	રફોગ	થવાની	સંભાવનામા	ંવધારફો	
ઓછુ	ંઉતપાદન	સ્ર	અને	ધીમફો	વવકાસ	દર	જવેી	
પેટા	અસરફો	જોવા	મળે	છ.ે	

�	કેવલશ્મ	કાબથોનેટ	 (એગ્ીકલચર	લાઈમ)	CaCo
3
,	

કેવલશ્મ	હાઈ્ડટ્ફોકસાઈ્ડ	(સલેક	લાઈમ),	Ca(OH
2
),	

કેવલશ્મ	ઓકસાઈ્ડ	(કવીક	લાઈમ)	CaO,	અથવા	
્ડફોલફોમાઈટ	CaMg(co

3
)
2  
સામાન્રી્ે	ઉપ્ફોગમાં	

આવ્ા	ચુનાના	પ્કાર	છ.ે	

�	એગ્ીકલચર	જીપસમ	 (CaSO
4
)	 ક્ાર્ુક્	 પીએચ	

સુધારવા	ઉપ્ફોગી	છ.ે	

�	ખા્ર	 નાખવાના	 થફો્ડા	 અઠવાક્ડ્ા	 પહેલાં	 અને	
મતસ્બીજ	સંગ્કહ્	કર્ા	પહેલાં	ચુનાનફો	ઉપ્ફોગ	
કરવફો.

(૫) કુલ આલકલીનીટી: 

 આલકલીનીટી	એ	પાણીની	પીએચ	માં	વધારફો	
ક્ા્મ	 વગર	 એસી્ડને	 ્ટસથ	 કરવાની	 ક્મ્ા	 છ.ે	 આ	
પરીમાણ	કાબથોનેટ	અને	બા્કાબથોનેટનું	માપ	છ.ે	પાણીમાં	
કાબથોનેટ	અને	બા્	કાબથોનેટ	ક્ારફોની	માત્રા	દશા્મવે	છ.ે	

	 ઓછી	 આલકલીનીટી	 (ર૦	 મીગ્ા/લી.	 કર્ાં	
ઓછી)	વાળાં	્ળાવના	પાણીમાં	ક્ારફોન	ે્ટસથ	કરવાની	
ક્મ્ા	 ઓછી	 હફોવાથી	 ્ે	 વરસાદ	 આવ્ા	 અથવા	
વાનસપવ્ક	 પલવકમાં	 વધારફો	 થ્ાં	 પીએચમાં	 થ્ી	
વધઘટ	ઉપર	ખુબ	જ	સંવેદનશીલ	હફો્	છ.ે	આ	બદલાવ	
માછલીની	સંખ્ા	માટ	ેહાનીકારક	બની	શકે	છ.ે	ઓછી	
આલકલી્્ામાં	 માછલીને	ચાંદા	 પ્ડવાનફો	 રફોગ	અથવા	
ચામ્ડીનફો	રફોગ	થવાની	શક્્ાઓ	છ.ે	૩૦૦	મીગ્ા/લીટર	
કર્ાં	વધુ	ક્ારવાળા	્ળાવફો	પણ	બીન	્ળદ્રુપ	હફો્	છ.ે	
પાણીની	માછલી	માટ	ેઆદશ્મ	કુલ	આલકલીનીટીની	માત્રા	
૬૦-૩૦૦	મીગ્ા/લીટર	છ.ે	ચૂનફો	નાખવાથી	આલકલી્્ા	
વધારી	અથવા	સુધારી	શકા્	છ.ે 

પાણીન્રો રંગ: 

 ્ે	 પાણીની	 પારદશ્મક્ા	 અથવા	 ્ડહફોળાશ	
સૂચવે	છ.ે	વાનસપવ્ક	પલવક,	બેકટરેી્ા	અને	ઓગળેલા	
કાબ્મનીક	 દ્રવ્ફો	 પાણીને	 રંગીન	 બનાવે	 છ.ે	 જ્ારે	
વાનસપવ્ક	પલવક	વધારે	હફો્	ત્ારે	પાણી	્ડહફોળુ	લીલુ	
અથવા	્પખીરી્ા	રંગનું	બને	છ.ે	વાનસપવ્કપલવકથી	
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થ્ી	 ્ડહફોળાશ	 માછલીના	 ઉછરે	 માટ	ે ્ફોગ્	 છ.ે	 જ	ે
પ્ાણીજ	પલવક	માટ	ેઆહાર	પૂરફો	પા્ડ	ેછ	ેઅને	્ળાવમાં	
ઓકકસજનનું	 પ્માણ	વધારી	અને	એમફોની્ાનું	 પ્માણ	
ઘટા્ડી	પાણીની	ગુણવત્ા	સુધારે	છ.ે	

	 માટીના	કણફો	દ્ારા	થ્ી	્ડહફોળાશ	્ા્દાકારક	
નથી.	જથેી	પૂર્ફો	પ્કાશ	ન	મળવાથી	આલગીનફો	વવકાસ	
થ્ફો	નથી	અન	ેઓગળેલ	ઓકકસજનની	માત્રા	ઘટ	ેછ.ે	
વધુ	પ્માણમા	ં પાણીમાં	 માટીના	કણફો	માછલીની	ચૂઈને	
નુકસાન	 પહફોચા્ડ	ે છ.ે	 કાદવવાળા	 પાણીમા	ં બલુ	 ગ્ીન	
આલગીનફો	સારફો	વવકાસ	થા્	છ.ે	આવા	પાણીમા	ંઉછરેલ	
માછલીનફો	સવાદ	સારફો	રહે્ફો	નથી.	

	 સચચી	્ડીસક	એ	પાણીની	પારદશ્મક્ા	માપવાનુ	ં
પ્માણભૂ્ 	સાધન	છ.ે	્ડીસકનફો	વ્ાસ	ર૦	સે.મી.	હફો્	છ	ે
અને	સામસામા	ભાગમા	ંકાળા	અને	સ્ેદ	રંગમા	ંરંગેલી	
હફો્	છ.ે	આ	્ડીસક	દફોર્ડા	સાથ	ેજો્ડલેી	હફો્	છ	ેજમેાં	
સેનટીમીટરમા	ંમાપ	આંકેલું	હફો્	છ.ે	આ	્ડીસકન	ેસૂ્્મની	
પાછળ	પીઠ	રાખી	પાણીમા	ંઉ્ારવી	અન	ે્ેને	ઉપરથી	
જોવી	જ્ારે	્ડીસક	દેખા્ી	બંધ	થા્	ત્ારે	્ર્જ	્ેની	
ઉં્ડાઈ	નોંધી	લેવી.   

સચચી	્ડીસકનું	
માપ	(સે.મી.)

સૂચન

ર૦	 સે.મી.	 કર્ા	ં
ઓછુ	

્ળાવમા	ં કફોહવાશ	 ખૂબ	 જ	 વધુ	
છ.ે	 વહેલી	 સવારે	 ઓકકસજનની	
અછ્	વ્ા્મ્.	પાણીની	્ળદ્રપુ્ા	
ઓછી	થશે.	

ર૦-૩૦	સે.મી. ્ડફોહળાશ	વધુ	પ્ડ્ી	છ.ે

૩ ૦ - ૪ પ	
સે.મી.	

જો	વનસપવ્	પલવક	વધ	ુહફો્	્ફો,	
્ળાવ	સારી	વસથવ્માં	છ.ે	

૪પ-૬૦	સે.મી. વનસપવ્	પલવકની	માત્રા	અપૂર્ી	
છ.ે

૬૦	સે.મી.	થી	વધુ પાણી	ખૂબ	જ	પારદશ્મક	છ.ે	જલી્	
વનસપવ્માં	 વધારફો	 થઈ	 શકે.	
્ળાવની	ઉતપાદક્ા	અપૂર્ી	છ.ે	

	 મતસ્ઉછરેમા	ં સચચી	 ્ડીસકનુ	ં માપ	 ૪૦-૬૦	
સે.મી.	આવકા્્મ	છ.ે	 પાણીના	 કણફોથી	બનેલ	 ્ડહફોળાશ	
વન્ંવત્ર્	કરવા	છાવણ્ું	ખા્ર	પ૦૦-૧૦૦૦	 કક.ગ્ા./
હેકટર,	 જીપસમ	 (રપ૦-પ૦૦	 કક.ગ્ા./	 હેકટર)	 અથવા	
એલ્ુવમની્મ	સલ્ેટ/	એલમ/	્ટક્ડી	રપ-પ૦	કક.ગ્ા./
હેકટરનફો	ઉપ્ફોગ	કરી	શકા્.

(૬) કુલ હાડ્પનેસ (કુલ કઠીન્ા / નકકર્ા)

	 પાણીનું	 સખ્પણં	 મુખ્તવે	 કેલશી્મ	 અને	
મેગ્ેશી્મ	્ ેમજ	અન્	સં્ફોજનફો	જવેા	કે	એલ્ુવમવન્મ,	
લફોખં્ડ,	મેંગેનીઝ,	જસ્	વગેરેનુ	ંમાપ	છ.ે	સામાન્	રી્ે	
૦-૭પ	મી.ગ્ા.	/	લીટર	માપનું	પાણી	હલકંુ	કે	ક્ાર	વવનાનું	
હફો્	છ.ે	જ્ારે	૧પ૦-૩૦૦	મી.ગ્ા./લીટર	અને	૩૦૦	
મી.ગ્ા./	લીટર	પાણી	અનુકમે	કઠીન	અને	વધુ	કઠીનપણં	
દશા્મવે	છ.ે	

 � ૬૦	મી.ગ્ા.	/લીટર	માત્રા	્ળાવની	ઉતપાદક્ા	માટ	ે
્ફોગ્	 છ	ે અને	 માછલીને	 પીએચની	 વધઘટ	 સામે	
રક્ાણ	આપે	છ.ે	

 � ૬૦	 મી.ગ્ા./લીટર	 કર્ાં	ઓછી	 માત્રા	 માછલીમાં	
્ાણ	ઉભું	કરે	છ.ે	

	 મતસ્ઉછરે	 માટ	ે આદશ્મ	 માત્રા	 ૭પ-૩૦૦	
મી.ગ્ા./લીટર	 હફો્	 છ.ે	 જો	 હા્ડ્મનેશ	 ઓછી	 હફો્	 ્ફો	
્ડફોલફોમાઈટ	ચુનાથી	સુધારી	શકા્	છ.ે		

(૭) એમ્રોવનયા :-

	 પાણીમાં	 કુલ	 એમફોવન્ાની	 માત્રા	 NH
3
	 અને	

NH
4 
ની	બનેલી	હફો્	છ.ે	વધુ	NH

3
	વાળુ	પાણી	માછલી	

માટ	ે ઝેરી	 છ.ે	 વધુ	 પીએચ	અને	 વધારે	 ્ાપમાને	 ્ેનું	
પ્માણ	વધી	જ્ંુ	હફો્	છ.ે	
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એમ્રોવનયાનું 
પ્રમાણ 

(મી.ગ્રા./લીટર)

અસર 

૦.૦ર-૦.૦પ માછલી	માટ	ેસલામ્	માત્રા

૦.૦પ-૦.૪	 માછલીની	 જા્ી	 પ્માણે	 ઓછા	 વત્ા	
પ્માણમાં	પ્ાણ	ઘા્ક 

૦.૪-ર.પ મફોટાભાગની	માછલી	માટ	ેપ્ાણ	ઘા્ક

�	એરેશન	 દ્ારા	 ઓકકસજન	 વધારવાથી	 અને	
પીએચ	ઓછફો	થવાથી	ઝેરી	અસર	ઓછી	થા્	છ.ે

�	 ્ંદુરસ્	 પલવકની	 માત્રા	 પાણીમા	ં એમફોની્ા	
દુર	કરે	છ.ે	્ળાવમાં	છાણ	નાખ્ા	પહેલાં	 ્ેને	
સૂકવવાથી	્ેમાંથી	એમફોની્ા	વા્ુનફો	નીકાલ	થા્	
છ.ે	

�	જીઓલાઈટને	 રે્ી	 સાથે	 વમશ્	 કરી	 ્ળાવમાં	
છાંટવાથી	્ વળ્ામા	ંરહેલ	એમફોવન્ા	છૂટફો	પ્ડ	ેછ.ે	

�	 પાણીમાં	 ૧ર૦૦-૧૮૦૦	 કક.ગ્ા./હે.	 મીઠુ	ં
ઉમેરવાથી	પાણીમાં	એમફોવન્ાની	ઝેરી	અસર	દૂર	
કરી	શકા્	છ.ે	એમફોવન્ાનુ	ંપ્માણ	ઘટા્ડવા	માટ	ે
્ફોમવેલીનનફો	પણ	ઉપ્ફોગ	કરી	શકા્	છ.ે

(૮) ઓગળેલ પ્રોિક ્તવ્રો

	 ્ંદુરસ્	જવૈવક	પદાથથોના	સમુહના	ઉતપાદન	

માટ	ે ઓગળેલા	 પફોિક	 ્તવફો	 જવેા	 કે	 નાઇટટ્ફોજન,	
્ફોસ્રસ,	સીલીકફોન	અને	સૂક્મ	્તવફો	જરૂરી	છ.ે	જવૈવક	
અને	રાસા્વણક	ખા્રના	ઉપ્ફોગથી	જવૈવક	પદાથથોના	
સમૂહની	 ્ંદુરસ્ી	 જાળવી	 	 શકા્	 છ.ે	 ખા્રનુ	ં
સમ્પત્રક	નસ્મરી,	ઉછરે	અને	વવકાસ	કર્ા	્ળાવફોમાં	
જુદુ	જુદ	ુહફો્	છ	ે

૮.૧	નસ્મરી	્ળાવમાં	ખા્ર	આપવાનફો	સમ્ગાળફો		

	 નસ્મરી	્ળાવફોની	્ળદ્રપુ્ા	સુધારવા	મુખ્તવે	
કાબથોદી્	 છાણ	અને	 રાસા્ણીક	 ખા્રફોનફો	 ઉપ્ફોગ	
થા્	છ.ે

૧.		 માટીની	 પી.એચ.	 પ્માણે	 પહેલા	 ્ળાવમાં	 ચૂનફો	
છાંટવફો.

૨.		 બચચા	નાખ્ા	પહેલા	્ ળાવફોની	કુદર્ી	્ ળદ્રપુ્ા	
સુધારવા	ગા્નું	છાણ	@	૫-૬	ટન/હેકટર	અથવા	
મરઘાનું	ચરક	@	૨-૩	ટન/હેકટરનફો	ઉપ્ફોગ.

૩.		 ્બક્ાવાર	છાણ	નાખવાના	સમ્ગાળામાં	૭૫૦	
કકગ્ા.	 સીંગ	ખફોળ/	 રા્નફો	ખફોળ,	 ૨૦૦	 કકગ્ા.	
ગા્નું	 છાણ	 અને	 ૫૦	 કકગ્ા.	 સીંગલ	 સુપર	
્ફોસ્ેટ	 પ્વ્	 હેકટરે	 નીચે	 દશા્મવેલ	 વવભાજી્	
માત્રામાં	 આપવાની	 પધધવ્થી	 મહ્મ	 કુદર્ી	
મતસ્	ખફોરાકનું	ઉતપાદન	મળે	છ.ે

નસ્પરી ્ળાવ્રોમાં ખા્ર આપવાન્રો સમયગાળ્રો
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૮.૨ રીયરીંગ ્ળાવ્રોમાં ખા્ર આપવાન્રો સમયગાળ્રો

•	 મરઘાનું	ચરકના	ઉપ્ફોગ	વખ્ે	્ેની	માત્રા	ગા્ના	છાણ	કર્ાં	અ્ડધી	રાખવી.

૮.૩ સટ્રોકીંગ ્ળાવમાં ખા્ર આપવાન્રો સમયગાળ્રો 

	 ્ળાવની	માટીમા	ંપફોિક	્તવફોની	વસથ્ી	પ્માણે	્ેન	ેઓછુ,ં	મધ્મ	અને	વધારે	્ળદ્રપુ	્ળાવમાં	વગથીકૃ્	
કરી	શકા્	છ:ે

 પરીમાણ્રો ્ળાવ્રોની ફળદ્રપુ્ાન્રો પ્રકાર  
ઓછુ ં મધયમ વ્ધારે 

હાજર	નાઇટટ્ફોજન	(મી.ગ્ા./૧૦૦	ગ્ા) <	૨૫ ૨૫-૫૦ >	૫૦

હાજર	્ૉસ્રસ	(મી.ગ્ા./૧૦૦	ગ્ા) <	૩ ૩-૬ >૬

ઓગવેનીક	કાબ્મન	(%) <૦.૫ ૦.૫-૧.૫ >	૧.૫

પી.એચ <૫.૫ ૫.૫	–	૬.૫ ૬.૫	-	૭.૫

મતસય ્ળાવમાં ચૂનાન્રો છટંકાવ 

ચુનાની	માત્રા	જમીનની	પી.એચ.	અને	જમીનની	બનાવટ	ઉપર	આધાર	રાખે	છ.ે

મતસય ્ળાવમાં ચુનાના ઉપય્રોગન્રો દર

જમીનની પી.એચ જમીનની પરીવસથ્ી
ચુનાની મારિા (રકગ્રા/હેક.)

રે્ાળ જમીન ચીકણી જમીન કાળી જમીન
૫.૦-૬.૦
૬.૦-	૬.૫
૬.૫-	૭.૫

મધ્મ	્ેજાબી	
જરાક	્ેજાબી
્ટસથની	નજીક

૬૦૦
૫૦૦
૨૦૦

૧૨૦૦
૧૦૦૦
૪૦૦

૧૮૦૦
૧૫૦૦
૬૦૦
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૮.૪ ગ્ર્રો- આઉટ કાપ્પ ્ળાવ્રો માટે ખા્ર આપવાન્રો માપદંડ

પ્રોિક ્તવ્રોની જરૂરરયા્ 
(રકગ્રા/હેક/વિ્પ)

્ળાવ્રોન્રો પ્રકાર  

ઓછુ ં મધયમ વ્ધારે 

ગા્નું	છાણ ૧૦,૦૦૦-	૧૨,૦૦૦ ૮,૦૦૦-	૧૦,૦૦૦ ૫,૦૦૦	-૮,૦૦૦

્ફોસ્રસ ૧૦૦-૧૨૫	 ૭૫-	૧૦૦	 ૫૦-૭૫

સીંગલ	સુપર	્ફોસ્ેટ ૬૨૫-૭૮૦ ૪૭૦-	૬૨૫ ૩૧૩-૪૭૦

નાઇટટ્ફોજન ૨૦૦-૨૫૦ ૧૫૦-૨૦૦ ૧૦૦-૧૫૦

્ુરી્ા ૪૩૫-૫૪૫ ૩૨૨-૪૩૫ ૨૧૮-૩૨૨

બચચા	 નાખવાના	 આ્ફોજનના	 પખવા્ડી્ા	 પહેલા	
પા્ાની	માત્રામાં	કુલ	કાબથોદી્	છાણ	૨૦-૩૦%	આપવું	
બાકીનું	સમાન	ધફોરણે	બે-બે	મહીન	ેઆપવું.

	 વાિથીક	 માત્રાના	 રાસા્ણીક	 ખા્રફોને	 ૨૪	
ભાગમા	ંવવભાજી્	કરી	દર	પખવા્ડીએ	આપવું.

જો	 ્ળાવમાં	 બલૂમ	 દેખા્	 ્ફો	 રાસા્ણીક	 ખા્રફોનફો	
ઉપ્ફોગ	્ે	સમ્	દરવમ્ાન	ટાળવફો.	 

	 મતસય ખ્રોરાકના સજીવ્રોના ટકાઉ ઉતપાદન 
માેના માપદંડ્રો

વાનસપવ્ક પલવકન્રો વનકાલ: અવનચછની્	 લીલન	ે
રસા્ણફો	જવેા	 કે	 કફોપર	સલ્ેટ@	 ૦.૨-	 ૦.૫	 પી.પી.
એમ.	 અથવા	 સીમેઝાઇન	 અથવા	 ્ડા્ુરફોન	 @	 ૦.૩	
પી.પી.એમ અથવા	૫૦૦	નંગ	વસલવર	કાપ્મ	(૫૦૦	ગ્ામ)	
/હેકટર	નાખવાથી	વન્ંત્રણમાં	લઈ	શકા્	છ.ે

કલ્રોરીનન્રો ઉપય્રોગ:	 ્ળાવમાં	 કલફોરીનનફો	 ઉપ્ફોગ	
માછલી	 માટ	ે નુકશાનકારક	 છ.ે	 ્ળાવના	 ્વળ્ાને, 
નવા	ભરેલા	અને	બચચા	સંગ્હ	ક્ા્મ	વગરના	્ળાવને	

જ ં્ ુરહી્	કરવું	શક્	છ.ે	શેિ	કલફોરીન	થફો્ડા	કદવસફોમાં	
કુદર્ી	રી્ે	 વબનઝેરી	બને	છ	ેઅને	્ળાવમાં	જોખમ	
વગર	માછલીનફો	સંગ્હ	કરી	શકા્	છ.ે		

પાણીન્રો બદલાવ: જ્ારે	પાણીમાં	વધારે	પફોિક	્તવફો	

અને	પલવક	હફો્	જનેા	કારણે	પાણીની	ગુણવત્ા	બગ્ડ	ે

છ	ે ત્ારે	 પાણીનફો	 બદલાવ	 કરવફો	 જોઈએ.	 વારંવાર	

પાણીનફો	બદલાવ જરૂરી	નથી	કારણકે	્ળાવ	આપમેળે	

કાબ્મન,	નાઇટટ્ફોજન	અને	્ૉસ્રસ	ઉતપન્ન	કરવા	સમથ્મ	

છ.ે	

સારાંશ: 

	 મતસ્	ઉછરેમાં	્ળાવનું	વ્વસથાપન	મુખ્તવે	

ખા્રની	જરૂરી્ા્,	્ેનફો	્ફોગ્	ઉપ્ફોગ	્થા	સારી	

જમીન	અને	 પાણીની	ગુણવત્ા	 પર	આધાર	 રાખે	છ.ે	

પાણીની	ગુણવત્ા	માછલીની	્ંદુરસ્ી	માટ	ેજરૂરી	છ.ે	

જનેા	માટ	ેજુદા	જુદા	પરીમાણફોને	સમજવા	જરૂરી	છ.ે	

જથેી	 ્ેનુ	ં વ્વસથાપન	્ફોગ્	સમ્ે	 કરી	શકા્	અને	

માછલીનું	સારુ	ઉતપાદન	મેળવી	શકા્.

	 કુલ	ચુનાની	માત્રા	માંથી	૪૦%	માત્રા	બચચા	
નાખ્ા	પહેલા	અન	ેબાકીનફો	ત્ારબાદ	વવભાજી્	દરમાં	
આપી	શકા્	

	 જ્ારે	 પાણીની	 કુલ	 આલકલીવનટી	 ૪૦	
મી.ગ્ા/હે.	 કર્ાં	ઓછી	 હફો્	 ત્ારે	 ચૂનાનફો	 ઉપ્ફોગ	
્ા્દાકારક	છ.ે
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મતસ્ઉછરેમાં	રફોગ	એ	મુખ્	ખ્રફો	છ.ે	રફોગની	
સમસ્ા	ને	લીધ	ેઉતપાદન	ખચ્મમાં	૧૦-૧૫%નફો	ઘટા્ડફો	
થઈ	 શકે	 છ	ે આથી,	 રફોગનફો	 ્ેલાવફો	 રફોકવા	 ્ળાવમા	ં
ધ્ાન	આપવું	જરૂરી	બની	જા્	છ.ે	

મફોટભેાગ	ે્ળાવમા	ંથ્ા	ંખરાબ	વ્વસથાપનને	
લીધે	 જ	 માછલીનફો	 મૃત્ુદર	 જોવા	 મળ્ફો	 હફો્	 છ.ે	
્ળાવનું	 વા્ાવરણ	 અને	 મુખ્તવે	 ્ળાવમા	ં પાણીની	
ગુણવત્ા,	માછલીના	મૃત્ુદર	અને	ચેપનફો	્ેલાવફો	થવામાં	
અગત્નફો	ભાગ	ભજવે	છ.ે	

માછલીઓમાં ર્રોગ થવાના સંભવવ્ કારણ્રો  

•	 ્જમાન-પરફોપજીવી-પ્ા્મવરણની	અસમ્ુલા

•	 ઉછરે	 વખ્ે	 લેવા્ી	 વનષકાળજી	 (આસપાસની	
પકરવસથવ્મા	ં વવસંગ્્ા	જવેી	 કે	્ાપમાનની	વધુ	
પ્ડ્ી	 વધઘટ,	 ઓકકસજનમા	ં ઘટા્ડફો,	 પાણીનુ	ં
પ્દૂિણ,	નેવત્રલ	વા્ુઓમા	ંવધારફો	્ ેમજ	અવન્વમ્	
અને	અપૂર્ફો	ખફોરાક)

•	 પરદેશી	 માછલીઓના	 આગમનથી	 જીવાણઓનફો	

થ્ફો	્ેલાવફો

•	 રફોગ	 કે	 રફોગના	 જીવાણઓ	 ધરાવ્ા	 પ્જનકફોનફો	
ઉપ્ફોગ

•	 રફોગના	 લક્ણફો	 કે	 રફોગના	 જીવાણઓ	 ધરાવ્ા	
બચચાંનફો	સંગ્હ	

સામાનય રી્ે જોવા મળ્ાં ર્રોગ 

	 સામાન્	રી્ે	મતસ્	રફોગફો	મુખ્તવે	બે	વગથોમાં	
વવભાજી્	કરી	શકા્	છ.ે	

૧.		ચેપ	જન્	રફોગફો	:	બેકટરેી્ા,	્ુગ,	પરફોપજીવ	અને	
વવિાણ			

૨.		બીન	ચેપી	રફોગફો	:	પ્ા્મવરણમાં	બદલાવ,	કુપફોિણ,	
્ણાવ,	ભૌવ્ક	અસરફો,	વારસાગ્,	પ્દૂિકફો	વગેરેને	
લીધે	થા્	છ.ે

મત્ઉછરે	 વખ્ે	 જોવા	 મળ્ાં	 મુખ્	 રફોગફો	
મુખ્તવે	પરજીવી,	 ્ુગ	અને	બેકટરેી્ા	અને	પ્ા્મવરણ	
દ્ારા	થ્ાં	હફો્	છ	ેજ	ેનીચે	મુજબ	છ.ે	

પરજીવીથી થ્ાં ર્રોગ્રો ફુગથી થ્ાં ર્રોગ બેકટેરીયાથી થ્ાં 
ર્રોગ

પયા્પવરણીય ર્રોગ 

આગ્ુલીસીસ સેપ્ફોલેગ્ી્ાસીસ ્ીન	અને	ટઈેલ	રફોટ ગેસ	બબલ	્ડીસીસ
કફોસટી્ાસીસ બે્નકી્ફોમા્કફોસીસ	(ગીલ	રફોટ) કફોલમનરીસ બ્ાઉન	બલ્ડ	્ડીસીસ
લનથી્ાસીસ એપીઝુઆટીક	અલસરેટીવ	સીન્ડટ્ફોમ એ્ડવ્ડ્મસીલફોસીસ પ્ા્મવરણી્	હીપફોકકસઆ
વહાઇટ	સપફોટ	્ડીસીઝ ઈકથ્ફો્ફોનફોસીસ	્ડીસીઝ	 ્ડટ્ફોપસી	(જલફોદર) એમફોવન્ા	પફોઈઝનીંગ	
્ડકેટાઈલફોગા્રસ/	
ગા્રફો્ડકેટાઈલસ

અલસર(ચાંદા	પ્ડવા)

વવબ્ીઓસીસ
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મતસય્ળાવમાં ર્રોગ કે ચેપના મહતવના લક્ષણ્રો 

જુદા	ં જુદાં	 રફોગફોને	 કારણે	 માછલીમા	ં નીચે	 મુજબના	
સામાન્	લક્ણફો	જોવા	મળ	ેછ.ે	

�	ભુખ	ન	લાગવી.	

�	માછલીનફો	વવકાસ	ન	થવફો

�	વારંવાર	્ળાવની	પાણીની	સપાટી	પર	આવી	શ્વાસ	
લેવફો

�	્ રવાની	કક્ા	અસામાન્	થવી	

�	શરીરન	ેકફોઈ	સખ્	વસ્ુ	સાથે	ઘસવું.

�	પાણીની	સપાટીપર	જુદી	જુદી	વસથવ્માં	્રવું

�	પાંખ	અને	પુછ્ડી	ખવા્	જવી.

�	માછલીની	ગવ્	મંદ	પ્ડવી.

�	શરીર	અને	ચૂઈમાં	લાંલ	ચાઠાં	

માછલીના સામાનય ર્રોગ્રો અને ્ેનું વનયંરિણ

ર્રોગનું નામ ર્રોગકારક જીવાણુ ર્રોગના લક્ષણ્રો વનયંરિણ

આંખનફો	રફોગ	 બેકટરેી્ા,	વવિાણ,	

્ુગ,	ક્ારેક	બધા	

મળીને

માછલીની	આંખ,	ઓપટીક	નવ્મ	અને	

મગજને	ચેપની	અસર	થા્	છ.ે	જ	ે

આંખના	કફોવન્મ્ાને	અસર	કરે	છ	ે

અને	અપારદશ્મક	બનાવી	દે	છ.ે	પછી	

આઈબફોલ	કફોહવા્	જા્	છ	ેઅને	

માછલી	મૃત્ુ	પામે	છ.ે	

૦.૧	પી.પી.એમ.	પફોટશેી્મ	પરમેંગેનેટના	

દ્રાવણથી	્ળાવ	ચેપ	રહી્	કરવુ	ં

ત્ારબાદ	૩૦૦	પી.પી.એમ.	ચુનફો	છાંટવફો	

અને	પ્ાણવા્ુનું	પ્માણ	જાળવવું.

કફોલમનરીસ	અથવા	

કફોટન	વુલ	્ડીસીઝ	

્લેકસીબેકટર	

કફોલમનરીસ	નામના	

બેકટરેી્ા

શરીરપર	સ્ેદ-ભુખરા	રંગની	છારી,	

ક્ારેક	અમુક	ભાગ	લાલ	રંગનફો	

જોવા	મળે	જ	ેઆગળ	જ્ાં	શરીરમા	ં

લાલ	ચાંઠા	જોવા	મળે.	ચૂઈ	પર	પીળા	

કે	ભૂખરા	્ડાઘાં,	માથા	પરની	ચામ્ડી	

ખવાઈ	જવી

રફોગવાળી	માછલીને	પ	પી.પી.એમ.	

પફોટશેી્મ	પરમેંગેનેટના	દ્રાવણમાં	ર	

મીનીટ	માટ	ેરાખવી.	પાણીની	ગુણવત્ા	

સુધારવી.	

્ડટ્ફોપસી	(જલફોદર) બેકટરેી્ા	 શરીર	ઉપરના	ભીંગ્ડા	બહાર	ઉપસી	

આવ	ેઅને	કાટખુણે	થઈ	જા્	છ.ે	

શરીરપર	સફોજા	્થા	ચાઠાં	પ્ડવા,	પેટ	

્ુલી	જવું.	ખફોરાક	લેવાનું	બંધ	થઈ	

જાવું.	

્ળાવના	પાણીને	એક	પી.પી.એમ.	

પફોટશેી્મ	પરમેંગેનેટના	દ્રાવણ	દ્ારા	

ચેપરહી્	કરવું	અથવા	પ	પી.પી.એમ.	

પફોટશેી્મ	પરમેંગેનેટના	દ્રાવણમાં	ર	

મીનીટ	્ડીપ	ટટ્ીટમેનટ	આપવી.

ચાંદા	પ્ડવા	(અલસર) બેકટરેી્ા	 શરૂઆ્માં	ચામ્ડી	પર	ચાંદા	પ્ડ,ે	

ધીરે	ધીરે	ચાંદાનફો	વવસ્ાર	વધે	છ	ે

અનેઅંદરની	માંસપેશીઓ	દેખાવા	મા્ડ	ે

છ.ે	

વધુ	પ્ડ્ી	રફોગગ્સ્	માછલીઓનફો	નાશ	

કરવફો	્ળાવના	પાણીને	૦.પ	પી.પી.

એમ.	પફોટશેી્મ	પરમેંગેનેટના	દ્રાવણથી	

ચેપમુક્	કરવું.	ખફોરાક	સાથે	૧૦-૧ર	

કદવસ	માટ	ેસલ્ા્ડી્ેઝીન	(૧૦૦	મી.ગ્ા/

કક.ગ્ા)	અથવા	ટરેામા્સીન	(૭૫-૮૦	

મી.ગ્ા/કક.ગ્ા)	આપવું.
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્ીન	અને	ટઈેલ	રફોટ	 સ્ુ્ડફોમફોનાસ	
બેકટરેી્ા	

શરૂઆ્માં	પાંખના	છ્ેડાના	ભાગે	
સ્ેદ	લાઈન	દેખા્	છ.ે	જ	ેધીરે	ધીરે	
આગળ	પ્સરે	છ	ેઅને	આંખફોમાંથી	
્ાં્ણા	નીકળી	જીણ્મ	થઇ	જા્	છ	ેછલેે્	
ખરી	પ્ડ	ેછ.ે	

પ	પી.પી.એમ.	પફોટશેી્મ	પરમેંગેનેટના	
દ્રાવણથી	ર	મીનીટ	્ડીપ	ટટ્ીટમેનટ	આપવી	
્ળાવનું	પાણી	પ્દૂિી્	હફો્	્ફો	પાણી	
બદલવું	જોઈએ.	પાણીની	ગુણવત્ા	
સુધારવી	જોઇએ.		

સેપ્ફોલેગ્ીઆસીસ સપ્ફોલેગ્ી્ા	્ુગ માછલી	ઉપર	ભુખરા	-કથથાઈ	રંગનુ	ં
રૂ	જવેુ	ંપ્ડ	જોવા	મળ	ેછ	ેઅને	એમાંથી	
લફોહી	વહે	છ.ે	જ્ડબાના	હા્ડકા	દેખાવા	
માં્ડ	ેછ	ેઅને	અંધતવ	આવે	છ	ેપાંખફોના	
મૂળનફો	રંગ	ર્ાશ	પ્ડ્ફો	થઈ	જા્	છ.ે	
શરીરમાં	ઉજર્ડા	પ્ડવાથી	ચેપ	લાગે	
છ.ે

૩-૪%	મીઠાના	અથવા	૧૬૦	મી.ગ્ા./
લીટર	પફોટશેી્મ	પરમેંગેનેટના	દ્રાવણમાં	
પાંચ	કદવસ	બાથ	આપવફો.	૧-ર	મી.ગ્ા/
વલટર	મેલેકાઇટગ્ીન	નફો	અ્ડધાથી	એક	
કલાક	સુધી	બાથ	આપવફો.	અસરગ્સ્	
્ળાવમાં	ર૦	મી.લી/વલટર	્ફોમવેલીન	
નાખવું.	પાણીની	ગુણવત્ા	અને	માછલીની	
સંગ્હ	ક્મ્ા	જાળવી	રાખવી.	

ગીલ	રફોટ	 બ્ેનકીઓમા્સીસ	
નામની	્ુગ

્ુગના	રેસાઓ	માછલીની	ચુઇમા	
આવેલ	રક્વાકહનીઓમાં	અટકાવ	કરે	
છ	ેઅને	આજુબાજુની	પેશીન	ેમૃ્પા્	
બનાવે	છ	ેજનેાથી	ચુઇની	પેશીઓનુ	ં
વવઘટન	થ્ાં	રંગ	પીળફો-ભુરફો	બની	
જા્	છ.ે

્ળાવમાં	૫૦-૧૦૦	કક.ગ્ા/હે.ના	દરે	ચુનફો	
નાખવફો.	મ્ા્મદી્	અસરવાળા	્ળાવ	માટ	ે
૩	થી	પ%	મીઠાના	દ્રાવણમાં	પ	થી	૧૦	
મીનીટનફો	બાથ	આપવફો	અથવા	પ	પી.પી.
એમ.	પફોટશેી્મ	પરમેંગેનેટના	દ્રાવણમાં	
પ	થી	૧૦	મીનીટનફો	બાથ	આપવફો.	વધુ	
પ્ડ્ફો	કચરફો	કે	વનસપવ્	દ્ારા	પાણીમાં	
થ્ું	પ્દૂિણ	રફોકવું.	

ઈકથ્ફોપથીરીઆસીસ	 પરજીવી	
ઇકકથ્ફોપથીરી્સ	
મલટી્ીલીસ			

ચામ્ડી,	પાંખના	રેસા	અને	ચુઇના	
બાહ્	આવરણ	પર	સ્ેદ	દાણા	જોવા	
મળે,	ચેપી	માછલીઓ	્ેના	શરીરન	ે
સખ્	પદાથ્મની	સપાટી	પર	ઘસ્ા	કરે	
છ.ે	

ચેપવાળી	માછલીઓને	ર%	મીઠાના	
દ્રાવણમાં	અથવા	૧:પ૦૦૦	પ્ામાણના	
્ફોમથોલીનના	દ્રાવણમાં	૧	કલાક	માટ	ે
૭	થી	૧૦	કદવસ	સુધી	બાથ	આપવફો	
અસરગ્સ્	્ળાવને	ર૦૦	કક.ગ્ા./હે.	
કળીચુનાથી	ચેપમુક્	કરવું.	

ટટ્ા્કફો્ડીનીઆસીસ	 પરફોપજીવી	પ્જીવ ચામ્ડી	અને	ચુઇની	આસપાસ	
પરફોપજીવીનફો	હુમલફો	જોવા	મળે	વધુ	
પ્ડ્ા	ચીકણા	સ્તાવને	લીધે	આછા	
પીળા	રંગનું	આવરણ	જોવા	મળ	ેજનેે	
લીધે	શ્વાસ	લેવામાં	મુશકેલી	પ્ડ.ે	

ર-૩%	મીઠાના	દ્રાવણમાં	અથવા	૪	પી.પી.
એમ.	પફોટશેી્મ	પરમેંગેનેટમાં	૫-૧૦	
મીનીટ	માટ	ેબાથ	આપવફો.	અસરગ્સ્	
્ળાવમાં	રપ	પી.પી.એમ.	્ફોમવેલીનથી	
સારવાર	કરવી.	પાણીની	સારી	ગુણવત્ા	
જાળવી	રાખવી.	

્ડકેટા્લફોગા્રસ	અને	
ગા્રફો્ડકેટા્લસ

પરજીવી	કૃવમ	
ગાઈરફો્ડકેટાઈલસ	
અને	
્ડકેટાઈલફોગાઈરફોસીસ	
(વવધવ	પત્રી)	
(મફોનફોજીની્ન	
ટટ્ીમેટટ્ફો્ડ)

ચુઇ,	પાંખ	અને	ચામ્ડીને	અસર	કરે	
છ.ે	વવકાસમા	ંઘટા્ડફો	થા્	છ.ે	ચુઇમા	ં
પરફોપજીવીનફો	હુમલફો	થા્	ત્ારે	
બળ્રાને	લીધ	ેચુઇની	સપાટી	પર	વધુ	
ચીકણ	પ્વાહી	છફો્ડવાથી	માછલીનું	
મૃત્ુ	થા્	છ.ે	

૩-૫%	મીઠાના	દ્રાવણમાં	૫	થી	૧૦	
મીનીટ	બાથ	આપવફો.	૧૦૦	પી.પી.એમ.	
્ફોમવેલીનનફો	બાથ	આપવફો,	્ળાવ	ર૫	
પી.પી.એમ.	્ફોમવેલીન	અથવા	૪	પી.પી.
એમ.	પફોટશેી્મ	પરમેંગેનેટ	થી	ચેપ	મુક્	
કરવું.
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બલેક	સપફોટ	 પરફોપજીવી	
(્ડા્જનેી્ન	ટટ્ીમેટટ્ફો્ડ)

માછલીના	સમગ્	શરીર	પર	૧-૩	
મીમી.	કદના	નાના	કાળારંગના	્ડાધા	
અથવા	સીસટ	જોવા	મળ	ેછ.ે	આંખને	
નુકસાન	થવાથી	અંધાપફો	આવે	છ.ે	

્ળાવમાં	શંખ-છીપલા	દુર	કરવા.	
૩:૧,૦૦,૦૦૦	પી્ડટ્ીક	એસી્ડના	દ્રાવણમાં	
૧	કલાક	્ડીપ	સારવાર	આપવી	જોઇએ.		

આગ્ુ્મલસ	લનથી્ફોસીસ	
અગા્મસીલફોસીસ	

આગ્ુ્મલસ/લનથી્ા	
પરફોપજીવી	(સંવધપાદ)

આ	પરફોપજીવી	નરી	આંખે	માથાં,	ચુઇ,	
પાંખ	અને	શરીરના	અન્	ભાગફો	પર	
ચોંટલેા	દેખી	શકા્	છ.ે	શરીરપર	લાલ	
કકનારવાળું	ચાંદ	ુપ્ડ	ેછ.ે	

્ળાવમાં	આગ્ુ્મલસનફો	ઉપદ્રવ	ખુબ	જ	
વધી	ગ્ફો	હફો્	્ેમાંથી	માછલી	કાઢી	લઈ	
અને	પાણી	કાઢી	નાખી	્ળી્ુ	સુકાવા	દેવુ	
જોઇએ.	ઓછા	ઉપદ્રવ	વખ્ે	પ	પી.પી.
એમ.	પફોટશેી્મ	પરમેંગેનેટની	સારવાર	
આપવી.	દર	અઠવાક્ડ્ાના	અં્રે	બુટફોક્	
૩૫	મી.લી./હે./મીટરના	પ્માણમાં	
૩	વખ્	અથવા	માછલીના	વજનના	
પ્માણમાં	૦.પ	મી.ગ્ા./કક.ગ્ા	પ્માણે	
આઈવરમેકટીન	આપવું.

એપીઝુઆટીક	
અલસરેટીવ	સીન્ડટ્ફોમ

અજ્ા્	જીવાણ	્ુગ	
(એ્ાનફોમા્સીસ)

બહુ	જ	ખ્રનાર	રફોગ	છ.ે	મફોટભેાગે	
વશ્ાળામાં	વધુ	જોવા	મળ	ેછ.ે	
ચામ્ડીના	ભાગ	પર	મફોટા	લાલ	કે	
ભુખરા	રંગના	ચાંદા	જોવા	મળ	ેછ.ે	
્ુગનફો	્ેલાવફો	અંદર	સુધી	થા્.	
ચામ્ડી	પર	સફોજા	અને	ચાંદા	જવેા	
જખમ	જોવા	મળે	છ.ે	

ર૦૦	કક.ગ્ા./હે.	કળીચુનફો	અથવા	સી્ાક્	
૧	વલટર/હે/મીટર	

ગેસ	બબલ	 પાણીમા	ંગેસનું	વધુ	
પ્માણ

શરીરના	પફોલાણમાં	પરપફોટા	્ૈ્ાર	
થા્	છ.ે	પાંખફોની	વચચવેાળી,	પાછળની	
અને	પૂછ્ડીની	પા્ળી	પેશીઓમા	ં
પરપફોટા	જોવા	મળ	ેછ,ે	

્ાતકાલીક	ધફોરણે	પાણીની	્ેરબદલી	
કરવી,	્ળાવમાં	લીલ	અને	વનસપવ્ની	
માત્રા	ઘટા્ડવી.	

બ્ાઉન	બલ્ડ	્ડીસીસ નાઇટટ્ાઇટ	ની	ઝેરી	
અસર

ચુઇ	ભુરા	રંગની	જોવા	મળ	ેછ,ે	
માછલીઓ	પાણીની	સપાટી	પર	આવે	
છ	ેઅથવા	પાણીના	પ્વેશ	દ્ાર	પાસે	
ભેગી	થા્	છ.ે		

પાણીમાં	નાઇટટ્ાઇટના	પ્માણને	આધારે	
ર૫-૫૦%	પાણીની	્ેરબદલી	કરવી,	
એરેશનની	માત્રામાં	વધારફો	કરવફો,	
ખફોરાકની	માત્રામાં	ઘટા્ડફો	કરવફો.			

પ્ા્મવરણી્	
હીપફોકકસઆ

પાણીમા	ંઓકકસજનની	
ઓછી	માત્રા

વધુ	મૃત્ુદર	ખાસ	કરીન	ેમફોટી	
માછલીઓમાં,	માછલી	પાણીની	સપાટી	
પર	આવે	છ	ે્થા	પાણીના	પ્વેશ	દ્ાર	
પાસ	ેભેગી	થા્	છ.ે		

પ્ાણવા્ુ્ુક્	પાણી	પુરૂ	પા્ડવું	્ેમજ	
્ાંવત્રક	સાધન	જવેા	કે	પે્ડલ	વહીલ	
એરી્ેટર	અને		એર	પંપ	દ્ારા	એરેશન	
પુરૂ	પા્ડવું.	પાણીની	ગુણવત્ાની	ચકાસણી	
કરવી.	

પફોિણ	સબંધી	રફોગ	 ખફોરાક	ઓછફો	મળવફો	
કે	સં્ ુલી્	ખફોરાકનફો	
અભાવ

વજન	ઓછુ	ંથવું	અને	વવકાસ	ઓછફો	
રહેવફો

્ાજો	અને	જીવં્	ખફોરાક	આપવફો

આનુવંશીક	/	
વારસાગ્	સમસ્ા	
કે	વીટામીન	‘સી’	ની	
આહારમાં	ઉણપથી		
થ્ા	રફોગ	

વારસાગ્	કે	પફોિણનફો	
વવકાર

હા્ડકામાં	વવકૃવ્ જો	આ	રી્ે	વવકૃવ્	સમૂહમા	ંજોવા	
મળે	્ફો	બચચાં	આપનાર	માછલીઓન	ે
અલગ	કરી	દેવી	અને	બન	ે્ફો	ખફોરાકમાં	
વીટામીન	‘સી’ની	માત્રાની	ચકાસણી	
કરવી.
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મતસ્ઉછરે	વખ્ે	કરવાના	અને	ન	કરવાના	કા્થો

•	 પાણીની	ગુવણત્ાની	્ફોગ્	જાળવણી	

•	 ચુનાનફો	છટંકાવ	અને	ખા્રનફો	ઉપ્ફોગ	્ફોગ્	

રી્ે	કરવફો	

•	 ્ળાવના	 વા્ાવરણન	ે શુધધ	 કરવા	 વધારાનફો	

ચુનફો	્ા્દાકારક	રહે	છ.ે	

•	 ્ફોગ્	સગં્હ	ક્મ્ા	

•	 સમ્ફોલ	આહારની	વ્વસથા	

•	 ત્રીમાસીક	સેમપલીંગ	કરવું	

•	 ્ળાવના	 પાણીમાં	ખરાબ	 વાસ	ન	આવે	 ્ેનું	

ધ્ાન	રાખવું.	

•	 અણગમ્ી	માછલી	અને	શંખને	દૂર	કરવા	

•	 ઉછરેની	કામગીરીની	વચચેના	ખાલી	સમ્ગાળા	

દરમ્ાન	 ્ળાવન	ે ચેપ	 મુક્	 કરવા	 સુકવવા	

દેવા.	

•	 ્ળાવમાં	 ગુણવત્ાવાળા	 કે	 પ્માણી્	 કરેલ	

વબ્ારણનફો	સંગ્હ	કરવફો.	

•	 જો	 ્રલીંગનફો	 સંગ્હ	 કરવફો	 હફો્	 ્ફો	 ્ેમને	

પહેલેથી	જ	પરજીવીનાશક	દવાથી	ચેપ	મુક્	

કરેલ	્ળાવમાંથી	જ	લેવા.	

•	 જ્ારે	 પાણીની	 ગુણવત્ા	 સારી	 હફો્	 અને	

્ળાવમાં	પુર્ા	પ્માણમા	ંખફોરાક	હફો્	ત્ારે	

જ	માછલીનફો	સંગ્હ	કરવફો.	

•	 સેમપલીંગ	 વખ્ે	 રફોગવાળી	 માછલીન	ે દૂર	

કરવી.	

•	 ઉછરે	સમ્ગાળા	દરમ્ાન	એકાં્રે	પાણીની	

ગુણવત્ાની	ચકાસણી	કર્ા	રહેવી.	

•	 જલી્	વનસપવ્નફો	નીકાલ	કરવફો	અન	ેલીલનફો	

ઉપદ્રવ	થ્ાં	રફોકવફો.	

•	 ચેપી	 ્ળાવમાં	 ઉપ્ફોગમાં	 લીધેલ	જાળ	અને	

અન્	 સામગ્ીનફો	 બીજા	 ્ળાવમાં	 ઉપ્ફોગ	

ટાળવફો.	

•	 પક્ીઓ,	 કુ્રા	 અને	 માછલી	 ખાનાર	 અન્	

પ્ાણીઓને	્ળાવમાં	આવ્ા	રફોકવા.	

•	 ્ળાવમાંથી	 કાઢવામાં	 આવેલ	 વનસપવ્ઓ	

અને	શંખની	સુકવણી	કરવી.	

•	 મૃ્ 	 માછલીને	 ્ળાવની	 હદથી	 દૂરના	 સથળે	

બાળી	અથવા	કલફોરીનથી	સા્	કરવી.	

•	 મૃ્ 	 માછલીને	 ્ળાવની	 પાળે	 રાખી	 મુકવી	

નહી.	

•	 ્ળાવમાં	 વૃક્ફોના	 પાંદ્ડા	 ન	 પ્ડ	ે ્ેનુ	ં ધ્ાન	

રાખવું.	

•	 રફોગીષ્ઠ	 માછલીને	 જીવં્	 વસથવ્માં	 નજીકની	

રફોગ	વનદાન	ચકાસણી	શાળામાં	ચકાસણી	અને	

માગ્મદશ્મન	માટ	ેમફોકલવી.	

સારાંશ : 

રફોગનફો	અટકાવ	અને	વન્ંત્રણ	મુખ્તવે	સચફોટ	

વનદાન,	અટકાવવાના	ઉપા્	અને	સારવાર	જવેા	પકરબળફો	

પર	આધાર	રાખે	છ.ે	એક	જાણી્ી	વા્	છ,ે	‘’સારવાર	

કર્ા	રફોગને	અટકાવવફો	વધુ	સારફો’’.	્ ે	મુજબ	માછલીના	

પ્જનન	અને	ઉછરેના	વ્વસથાપન	હે્ુઓ	હફોવા	જોઇએ.	

્ા્મમમાં	નવી	માછલીઓના	પ્વેશની	ચકાસણી	બરાબર	

થવી	જોઇએ.	માછલીની	સારી	્ંદુરસ્ી	રાખવા	ખફોરાક	

આપવાના	 સમ્ે	 ્ેનુ	ં વન્વમ્	 વનરીક્ણ	 કર્ાં	 રહેવુ	ં

જરૂરી	છ.ે	જ્ારે	વધુ	પ્માણમાં	રફોગ	જોવા	મળે	ત્ારે	

ઉછરે	કર્ા	લફોકફોએ	્ ર્	જ	સથાવનક	માછલીના	રફોગના	

વનષણાં્	કે	સંસથાનફો	સંપક્મ	કરવફો	જોઇએ	જથેી	રફોગવાળી	

માછલી	અને	પાણીના	નમૂનાઓનું	પકરક્ણ	થઈ	શકે.	



89{eXkÃkkýe{kt {íMÞ WAuh

Mktfr÷ík {íMÞ Ãkk÷Lk

 ©e Ãke. Ãke. Ãkxu÷   ©e su. yu[. ¼è   zkì. S. S. Ãkxu÷  
f]r»k rð¿kkLk fuLÿ, LkðMkkhe f]r»k ÞwrLkðŠMkxe, LkðMkkhe-3964Ãk0

f]r»k rð¿kkLk fuLÿ, ykýtË f]r»k ÞwrLkðŠMkxe, Ëuðkíks - 387h40 VkuLk : (0h697) h340h7

 બે	કે	વધ	ુ્ામથીગ	પધધવ્ને	જ્ારે	એક	બીજા	

સાથે	સાંકળીને	કરવામાં	આવ	ે્ેન	ેસંકવલ્	ખે્ી	કહી	

શકા્.	આ	પધધવ્મા	ં	જ્ારે	મતસ્	ઉછરે	મુખ્	ઘટક	

હફો્	ત્ારે	્ેને	સંકવલ્	મતસ્	પાલન	કહેવામા	ંઆવે	

છ.ે

 આ	 પધધવ્	 સામાન્	 રી્ે	 મીઠા	 પાણીના	

મતસ્	ઉછરે	સાથ	ેસંકળા્ેલી	છ.ે	મતસ્	ઉછરેન	ેકૃવિ, 

બાગા્્	્ થા	પશુપાલન	સાથે	કરવામાં	આવે	્ ફો	ઓછા	

જોખમે	વધ	ુઉતપાદન	્થા	આવક	મળે	છ	ેઅને	એક	્ા	

બીજી	ખે્ીના	જવૈવક	કચરાનુ	ંકે	આ્ડ	પેદાશનું	જવૈવક	

વવઘટકફો	 દ્ારા	 વવઘટન	 થઈ	 અન્	 પાક	 માટ	ે પફોિક	

્તવફો	(ખફોરાક)	પુરફો	પા્ડ	ેછ	ેઅને	છવેટ	ેકાબ્મવનક	કચરફો	

માછલીના	સવરૂપમાં	પ્ફોટીન	સભર	ખફોરાકમાં	પકરણમે	

છ.ે	

 આમ	સંકવલ્	 મતસ્	 ઉછરે	 પધધવ્	 જવૈવક	

કચરાનું	 કરસા્કલ	 ્થા	 ઉપલબધ	 ઉછરે	 જગ્ાનફો	

મહત્મ	ઉપ્ફોગ	કરી	વધ	ુન	ેવધ	ુમતસ્,	મરઘા,ં	ઈં્ડા,ં	

બ્ક,	પીંગ(ભૂં્ડ)	ખે્ી	્થા	બાગા્્ી	પાકફો	ઉતપન્ન	

કરવાની	 ઉત્મ	 પધધવ્	 છ.ે	 ચીન,	 મલેશી્ા,	 જમ્મની	

્થા	હંગેરી	જવેા	દેશફોમા	ંઆ	પધધવ્	ખૂબ	જ	પ્ચવલ્	

અને	વવકસેલ	છ	ેઅને	ટકાઉ	આં્ રદેશી્	મતસ્	ઉછરે	

્રીકે	સવીકારેલ	છ.ે

સંકવલ્	મતસ્	ઉછરથી	થ્ા	લાભ	:

(૧)	ખે્ીના	કચરાનફો	સંપૂણ્મ	વપરાશ

(ર)	 રફોજગાર	માટનેી	નવી	્કફો	વધે	

(૩)	ખે્ડૂ્ ફોના	 પકરવાર	 માટ	ે ખફોરાકની	 પૌવષ્ક્ાના	

સ્રમાં	વધારફો

(૪)	એક	 ખે્ીમાં	 નુકશાન	 થા્	 ્ફો	 બીજી	 ખે્ીમાં	

આવક	થવાને	કારણે	નુકશાનીમાં	ઘટા્ડફો	થશે.	

(૫)	અમુક	વવસ્ારફોમાં	જમીન	સુધારણા	થઈ	શકે	અને	

ઓછી	જમીનનફો	વધુમાં	વધુ	ઉપ્ફોગ	

(૬)	 અસરકારક	 અને	 આવથ્મક	 રી્ે	 પ્ા્મવરણનું	

વ્વસથાપન	થા્

સંકવલ્ મતસય ઉછરેના પ્રકાર્રો :

સંકવલ્	મતસ્	ઉછરેના	મુખ્તવે	બે	પ્કારફો	છ.ે	

૧.	ખે્ી	આધારી્	માછલી	ઉછરે	

૨.	પશુ	આધારી્	માછલી	ઉછરે

૧.	ખે્ી આ્ધારી્ માછલી ઉછરે: 

૧.૧	્ડાંગરની	ખે્ ી	સાથે	મતસ્	ઉછરે

 એક	 અંદાજ	 મુજબ	 ્ડાંગરએ	 દુવન્ાના	

અંદાજી્	 ૧.૬	 અબજ	 લફોકફોનફો	 મુખ્	 ખફોરાક	 છ.ે	

૯૦%થી	વધુ	ચફોખાનું	ઉતપાદન	એવશ્ાના	દેશફોમાં	થા્	

છ	ેઅને	 ્ડાંગરની	ખે્ ી	ગ્ામ્	ખે્ડૂ્ ફોનુ	ંજીવન	જીવવા	

માટનેું	મુખ્	સાધન	છ.ે	સામાન્	રી્ે	્ડાંગરના	ખે્ રફોમાં	

વિ્મના	૩-૮	માસ	સુધી	પાણી	રહે્ુ	હફો્	છ	ેઅને	આવા	
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ખે્રફો	્ડાંગર	સાથ	ેવધારાનફો	મતસ્	ઉછરે	કરવાની	્ક	

આપે	 છ.ે	 ઘણા	ખે્રફોમાં	 ્ડાંગરની	 લણણી	 બાદ	 પણ	

પાણી	 રહે્ુ	 હફોઈ,	 મતસ્	 ઉછરે	 કરી	 બીન	 સીઝનમાં	

રફોજગારીની	્ક	પૂરી	પા્ડ	ેછ.ે	દવક્ણ	ગુજરા્માં	પણ	

જ્ા	ં્ડાંગરની	ખે્ી	થા્	છ	ેઅન	ેવિ્મમાં	૬	થી	૮	માસ	

સુધી	પાણી	રહે્ુ	હફો્	ત્ાં	આ	પધધવ્	અપનાવવાથી	

ખે્ી	ઉપરાં્	મતસ્પાલનથી	વધારાનું	આવથ્મક	ઉપાજ ્મન	

મેળવી	શકા્	છ.ે 

 ્ડાંગરની	 ખે્ી	 સાથે	 જ્ારે	 મતસ્	 પાલન	

કરવાનુ	 થા્	 ત્ારે	 ્ડાંગરના	ખે્રફોમાં	 ્ેર્ાર	 કરવા	

જરૂરી	 છ.ે	 ્ેના	 ્ર્ે	 મજબુ્	 પાળફો	 (Dike)	 ્ૈ્ાર	

કરવફો	જોઈએ.	

	 આ	પ્કારની	ખે્ી	્ડાંગરવાળી	જમીનફોમા	ંનીચે	

મુજબના	પ્કારફો	મુજબ	કરી	શકા્	છ.ે	

(૧)		પકરવમવ્	 પ્કાર	 :	 ્ડાંગરની	 ખે્ી	 માછલીના	

્ળાવના	વચચેના	ભાગમા	ંકરવામા	ંઆવે	છ.ે	

(૨)		મધ્	 ્ળાવ	 પ્કાર	 :	 ્ડાંગરની	 ખે્ી	 માછલીના	

્ળાવની	્ર્ે	કરવામા	ંઆવ	ેછ.ે	

(૩)		આજુ	 બાજુ	 ખા્ડાવાળી	 પધધવ્	 :	 સામાન્	

ઢફોળાવવાળી	જમીનફોમાં	એક	અથવા	બન્ને	બાજુ	

સમાં્ રે	 નાના	 ખા્ડા	 કરવામા	ંઆવે	 છ.ે	 જ્ારે	

્ડાંગરને	કાપવાનફો	સમ્	આવે	ત્ારે	ખે્રનુ	ંપાણી	

સૂકાઈ	જા્	છ.ે	આ	સમ્ે	બધી	માછલીઓ	ચારે્	

્ર્	કરેલ	ખા્ડામાં	ચાલી	જા્	છ.ે

	 આવી	ઉછરે	પ્ણાલીમાં	્ડાંગરની	લાંબી	અથવા	

ઉં્ડા	 પાણીમાં	 ઉગ્ી	જા્ને	જ	પસંદ	 કરવામાં	આવે	

છ.ે	 જવેી	 કે	 પાણીધન,	 જલમગ્,	 સી.આર.-૨૬૦૭૭, 

્ુલસી,	 જલધી-૧,	 જલધી-૨,	 જ્ા,	 ગુજ ્મરી	 વગેરે.	

જ્ારે	 માછલીઓની	 પ્જાવ્ઓ	 જવેી	 કે	 ભાર્ી્	

પ્મુખ	કાપ્મ,	્ડફોક,	્ીલાપી્ા,	માગૂર,	કફોઈ,	વસલવર	કાપ્મ,	

ગ્ાસ	કાપ્મ,	કફોમન	કાપ્મ	વગેરેનફો	ઉછરે	કરી	શકા્.	આ	

પધધવ્માં	 પણ	 ્ડાંગરના	 પાણી	ભરેલ	ખે્ રમાં	 ગા્-

ભેંસનું	છાણ	અંદાજી્	પ૦૦૦	કકગ્ા/હેકટરના	દર	થી	

નાખવામાં	આવે	છ.ે		

	 ગ્ાસ	 કાપ્મ	 અને	 કફોમન	 કાપ્મ	 માછલીઓ	

્ડાંગરનાં	 છફો્ડના	 કુમળા	 પણથો,	 પાણીમાં	 રહેલ	શેવાળ	

વગેરે	 વનસપવ્ને	 ખફોરાક	 ્રીકે	 ઉપ્ફોગ	 કરે	 છ.ે	

ભાર્ી્	 મેજર	 કાપ્મ	 (કટલા,	 રફોહુ,	 વરિગલ)ના	 સારા	

વવકાસ	માટ	ેરાઈસ	બ્ાન	(ચફોખાની	કૂસકી)	ઓઈલ	કેકસ	

(મગ્ળીનફો	ખફોળ,	કપાસ	ખફોળ)ને	ત્રણ	થી	ચાર	કલાક	

પાણીમાં	 પલાળી	 માછલીના	શરીરના	 વજનના	 ર-૩%		

પ્માણે	આપવફો	જોઈએ.	આ	પધધવ્માં	્ડાંગરના	બે	પાક	

લે્ા	આશરે	૯૦૦૦	 કક.ગ્ા.	અને	માછલીનું	ઉતપાદન	

આશરે	૧	હે.	માં	૧૦૦૦	કક.ગ્ા.	મળે	છ.ે

ડાંગર સાથે મતસયપાલન સાથે થ્ા લાભ્રો:

(૧)		 માછલી	 ઉતપાદન	 માટ	ે કફોઈ	 વધારાના	 ખચ્મની	

જરૂર	પ્ડ્ી	નથી.

(ર)		 માછલીઓ	 ધવારા	 છફો્ડવામાં	 આવેલ	 મળમૂત્ર	

્ડાંગરના	છફો્ડ	માટ	ેખા્રનુ	ંકામ	કરે	છ.ે	

(૩)		 ્ડાંગરના	છફો્ડને	 કીટકફોથી	 વધારે	 નુકશાન	 થા્	

છ.ે	 આવા	 કીટકફોને	 માછલીઓ	 ખાઈ	 જા્	 છ	ે

એટલે	્ેના	 વન્ંત્રણ	માટ	ેકીટનાશક	દવાઓનફો	

ખચ્મઓછફો	થા્	છ.ે	

(૪)		 માછલીઓ	 ખફોરાકની	 શફોધમાં	 ખે્રની	 માટીને	

ખફોદે	 છ	ે જથેી	 ્ડાંગરના	 પાકને	 લાભ	 થા્	 છ.ે	

સાથે	સાથે	નીંદામણ	પર	પણ	વન્ંત્રણ	રહે	છ.ે	

(૫)		 માછલીના	ઉછરેન	ે કારણે	 ્ડાંગરના	ઉતપાદનમાં	

૫	-	૧૫%	નફો	વધારફો	કરી	શકા્	છ.ે	
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ગેરલાભ્રો 

(૧)		 પાણીની	 ઉં્ડાઈ	ઓછી	 રહે્ા	 માછલીનફો	 ઉછરે	

અટકે	છ.ે	

(૨)		 ્ડાંગરમા	ંવપરા્ા	વનસપવ્નાશકફો	કે	કકટનાશકફો	

માછલી	માટ	ે હાનીકારક	હફોવાથી	્ેનફો	 વપરાશ	

ન	કરવફો	જનેા	લીધે	્ડાંગરના	ઉતપાદનમાં	અસર	

પ્ડ	ેછ.ે	

(૩)		 બદલા્ા	્ ાપમાન	અને	ઓગળેલ	ઓકકસજનની	

માત્રા,	 અપુર્ી	 જગ્ા	 અને	 માછલી	 ખાનાર	

પક્ીઓની	હાજરીન	ેલીધે	માછલીના	ઉતપાદનમા	ં

૨૦	-	૬૦%	સુધી	ઘટા્ડફો	થઈ	શકે	છ.ે	

 હાલમા	ંપ્ગવ્શીલ	કૃવિ	વવસ્ારફોમાં	ધીરે	ધીરે	

્ડાંગર	 સાથ	ે મતસ્પાલનની	 પ્વૃવત્	ઓછી	 થ્ી	 જા્	

છ	ેજનેા	બદલે	્ડાંગર	મતસ્ના	વારા્ર્ી	ઉછરે	્ર્	

ધ્ાન	કેવનદ્ર્	થઈ	રહ્ું	છ.ે	

૧.૨ બાગાય્ સાથે મતસયપાલન 

	 બાગા્્	સાથે	મતસ્	પાલન	પધધવ્માં	્ળ, 

્ૂલ	અન	ેશાકભાજીની	ખે્ ી	્ ળાવના	પાળાપર	કરવામા	ં

આવે	છ.ે	બાગા્્ી	પાકફોનું	ઉતપાદન	કરવા	્ળાવની	

અંદર	અન	ેબહારના	પાળા	્ેમજ	આસપાસનફો	વવસ્ાર	

પસંદ	કરવામા	ંઆવ	ેછ.ે	પાક	 /	છફો્ડની	પસંદગી	આ	

પધધવ્મા	ંમુખ્	માપદં્ડ	છ.ે	છફો્ડ	મુખ્તવે	નાનફો,	મફોસમી, 

બારમાસી	લાભપ્દ	અને	ઓછફો	છા્્ડફો	આપનાર	હફોવફો	

જોઈએ.	્ળપાકફોમા	ંકેરી,	કેળાં,	પપૈ્ા,	નાળી્ેરી,	લીંબુ	

વગેરે	 અને	 શાકભાજી	 પાકફોમાં	 રીંગણ,	 ટમેટાં,	 દુધી, 

મરચી,	 ગાજર,	 કાક્ડી,	 કાંદા,	 ભાજી,	 વટાણાં,	 કફોબી, 

ભીં્ડા,	 ્ુલકફોબી	વગેરે	્ેની	ઋ્ુ	અનુસાર	આખુ	ંવિ્મ	

વાવી	શકા્	છ.ે	પાળાં	પર	્ૂલફોનું	વાવે્ ર	પણ	ઉપ્ફોગી	

છ.ે	 ગુલાબ,	 ચમેલી,	 ગલગફોટા,	 સેવં્ી	 વગેરે	 ્ૂલફોનફો	

ઉપ્ફોગ	કરી	્ળાવની	સુંદર્ામા	ંવધારફો	અને	ખે્ડૂ્ ની	

આવકમાં	 વધારફો	 કરી	શકા્	છ.ે	આ	સંકવલ્	ઉછરે	

પધધવ્માં	 માત્ર	મતસ્ઉછરે	 કર્ાં	 ૨૦	 -	 ૨૫%	વધુ	

આવક	મળે	છ.ે	

જલીય વનસપવ્ સાથે મતસયઉછરે

	 ્ડકવી્ડ	અને	એઝફોલામાં	પ્ફોટીનનું	પ્માણ	(	૩૫	

-	૪૫%)	વધુ	અને	વલગ્ીનનું	પ્માણ	(૨	-	૩%)	ઓછુ	ં

હફો્	છ	ેજથેી	માછલીમાં	્ે	સહેલાઈથી	પચી	જા્	છ.ે	

બહુજા્ી્	કાપ્મ	ઉછરેમાં	૫૦%	ગ્ાસકાપ્મ	અને	૫૦%	

બીજી	પાંચ	માછલીઓનફો	૬૦૦૦	-	૮૦૦૦	ફ્ા્	/	હે.	

પ્માણે	સંગ્હ	કરવાથી	૫	-	૬	ટન	/	હે.	ઉતપાદન	મળે	

છ.ે	એઝફોલાનફો	૪૦	ટન	/	હે.	/	વિ્મ	ઉપ્ફોગ	કરવાથી	૧	

હેકટર	બહુજાવ્	ઉછરે	્ળાવ	માટ	ેજરૂરી	પફોિક	્તવફો	

(૧૦૦	કક.ગ્ા.	નાઈટટ્ફોજન,	૨૫	કક.ગ્ા.	્ફોસ્રસ,	૯૦	

કક.ગ્ા.	 પફોટાશ)	અને	સેનદ્રી્	પદાથ્મ	 (૧૫૦૦	 કક.ગ્ા.)	

્ફોગ્	માત્રામાં	મળી	રહે	છ.ે		

	 ખે્ી	 સાથે	 મતસ્પાલનમાં	 મશરૂમ	 મતસ્	

ઉછરે	 પધધવ્,	 રેશમ	ઉતપાદન	મતસ્	ઉછરે	 પધધવ્, 

ઘાસચારા	ઉતપાદન	સંકલન	વગેરેનફો	પણ	સમાવેશ	થા્	

છ.ે	્ળાવના	પાળાનફો	ઉપ્ફોગ	કઠફોળ	અને	્ેલીબી્ા	

પાકફો	 ઉગા્ડવા	 પણ	 કરી	 શકા્.	 જલી્	 રફોક્ડી્ા	

પાકફો	જવેા	કે	મખના	અને	સીંગફો્ડા	સાથે	વા્ુશ્વસની	કે	

માંસાહારી	માછલીઓનું	સંકલન	કરી	શકા્	છ.ે 

૨. પશુ આ્ધારી્ માછલી ઉછરે

 આખી	 દુવન્ામાં	 મતસ્	 ઉછરે	 માટ	ે ગા્	 -	

ભેંસના	છાણનફો	ઉપ્ફોગ	એ	સામાન્	અપનાવેલ	પધધવ્	

છ.ે	ગા્-ભેંસનું	છાણ	સરળ્ાથી	ઉપલબધ	થા્	છ.ે	એક	

અંદાજ	મુજબ	૪૦૦-૪પ૦	કકગ્ા.	વજન	ધરાવ્ી	એક	

્ંદુરસ્	ગા્	અંદાજી્	૪પ૦૦-પ૦૦૦	 કકગ્ા.	 છાણ	

્થા	 ૩૭૦૦-૪૦૦૦	 લીટર	 મૂત્ર	 પ્વ્	 વિ્મ	 ઉતપન્ન	 

કરે	છ.ે
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 	ગા્નું	છાણ	માછલી	ઉછરે	માટ	ેઉત્મ	છ.ે	

કારણ	 કે	 ્ેનફો	ઘણફો	ખરફો	ભાગ	ગા્ના	પેટમા	ં રહેલ	

સુક્મ	જીવફો	દ્ારા	વવઘટ્ી	થ્ેલ	હફો્	છ.ે	્ેથી	મતસ્	

્ળાવમા	ંછાણના	વવઘટન	માટનેી	જવૈવક	પ્કક્ામાં	ખૂબ	

જ	ઓછી	માત્રામા	ંઓકકસજનની	જરૂર	પ્ડ	ેછ.ે	્ેથી	

માછલી	ઉછરે	માટ	ેજરૂરી	ઓકકસજન	ઉપલબધ	રહે	છ	ે

અને	પાણીની	ગુણવત્ા	સારી	રહે	છ.ે	ગા્નું	છાણ	પફોિક	

્્વફોથી	 ભરપુર	 હફોવાથી	 માછલીના	 કુદર્ી	 ખફોરાક	

એવા	સૂક્મ	વનસપવ્	જન્	પલવકફો	પુષકળ	માત્રામાં	વધે	

છ.ે	્ે	પ્ાણીજન્	સૂક્મ	જીવજ ં્ ુઓન	ેઆધાર	આપે	છ	ે

અને	છવેટ	ેમાછલીને	સરળ્ાથી	ખફોરાક	મળી	રહે	છ.ે	

	 કટલા	 અને	 વસલવર	 કાપ્મ	 જવેી	 વમશ્ાહારી	

માછલીઓના	ઉછરે	માટ	ેગા્નુ	ંછાણ	અને	મૂત્ર	ખૂબ	જ	

ઉપ્ફોગી	નીવ્ડ	ેછ.ે	આ	પધધવ્માં	ગા્	ભેંસનફો	વા્ડફો/

્બેલફો,	 ્ળાવના	 પાળા	 ઉપર	 ઉપલબધ	 જમીનમા	ં કે	

્ળાવની	સાવ	નજીક	હફોવફો	જોઈએ	જથેી	પશુઓ	દ્ારા	

ઉતસજ ્મન	થ્ું	છાણ-મુત્ર	ઓછી	મજુરીએ	એકત્રી્	કરી	

અથવા	પાણીથી	ધફોઈ	્ળાવમાં	નાખી	શકા્	છ.ે	પ	થી	

૬	ગા્ના	એકમ	દ્ારા	ઉત્પન	થ્ું	છાણ	એક	હેકટરના	

્ળાવમા	ંમતસ્	ઉછરે	કરવા	માટ	ેપુર્ુ	છ.ે

ગા્ફોના	 ખફોરાકમા	ં વધેલ	 ઘાસ,	 નાના	 નાના	

અનાજના	્થા	છણના	કણફો	વગેરે	્ળાવમા	ંજ્ાં	ગ્ાસ	

કાપ્મ,	 કટલા,	 કફોમન	 કાપ્મ,	 માછલીઓ	 ખફોરાક	 ્રીકે	

ઉપ્ફોગ	કરે	છ	ેઅન	ેમાછલીનફો	શાકરરીક	વવકાસ	થા્	

છ.ેખફોરાક	 કે	 ખા્રનફો	 ઉપ્ફોગ	 ક્ા્મ	 વસવા્	આશરે	

૪૦૦૦	થી	૪પ૦૦	કકગ્ા.	પ્વ્	હેકટરે	મતસ્	ઉતપાદન	

અને		વિવે	વધારાનું	૯૦૦૦	કક.ગ્ા.	દૂધ	મેળવી	શકા્	છે

પ્રોલટ્ી (મરઘાં) વ મતસય ઉછરે 

 ગ્ામ્	સ્રે	પશુપાલન	બાદ	મરઘા	ંપાલન	સાથે	

માછલીના	ઉછરેને	એક	પ્મુખ	સથાન	આપવામા	ંઆવે	

છ.ે	મરઘાંના	મળમાં	૨%	નાઈટટ્ફોજન,	૧.૨૫%	્ ફોસ્રીક	

એસી્ડ	 અને	 ૦.૭૫%	 પફોટાશ	 હફોવાથી	 ્ે	 માછલીના	

્ળાવ	માટ	ેઅસરકારક	ખા્ર	છ.ે	મરઘાં	ઉછરે	માટ	ે

ખફોરાકનફો	ખચ્મ	વધુ	કરવામાં	આવ્ફો	ન	હફોવાથી	વસમાં્	

ખ્ેડૂ્ ફો	 ્ેને	 આસાનીથી	 અપનાવી	 શકે	 છ.ે	 ભાર્માં	

આ	 પ્ણાલી	 આંધ્રપ્દેશ,	 વબહાર,	 હરી્ાણા,	 કેરાલા,	

પવચિમ	બંગાળ,	ઉત્રપ્દેશ,	મહારાષ્ ટ્,	ઓ્ડીસસા	અને	

્ાવમલના્ડમુાં	કરવામાં	આવે	છ.ે	

દવક્ણ	 ગુજરા્નાં	 ગ્ામ્	 ્ળાવફોમાં	 આ	

વ્વસા્ની	 ઉત્મ	 ્કફો	 રહેલ	 છ.ે	 કારણ	 કે,	 આ	

વવસ્ારમાં	મરઘાં,	ઈં્ડાં	અને	માછલીની	ખૂબ	જ	માંગ	

રહે્ી	હફોઈ	્ાતકાલીક	્ૈ્ાર	બજાર	મેળવી	વધુ	આવક	

ખ્ેડૂ્ 	 મેળવી	શકે	છ.ે	આ	 વ્વસા્ની	સ્ળ્ા	 માટ	ે

ખ્ેડૂ્ ને	 મરઘાં	 ઉછરે	 અને	 મતસ્ઉછરેનફો	 બહફોળફો	

અનુભવ,	 કા્્મક્ામ્ા	 ્થા	 ધંધા	 પ્ત્ેની	 રૂચી	 અને	

ધગશ	ખૂબ	જ	જરૂરી	છ.ે

(અ) મરઘાં ઉછરે

	 મરઘાં	 સાથે	 માછલી	 ઉછરે	 માટ	ે બ્ફોઈલર	

અને	લે્ર	એમ	બન્ને	જા્ના	મરઘીના	બચચાં	ઉછરેી	

શકા્	છ.ે	આ	પધધવ્માં	મરઘાંના	બચચાંન	ેપેન	(વા્ડા)	

કે	 પાંજરામાં	 મતસ્	 ્ળાવ	 નજીક	 રાખવામાં	 આવે	

છ.ે	મરઘાંના	બચચાંનફો	 વ્વવસથ્	ઉછરે	માટ	ે વા્ડા	 કે	

પીંજરામાં	 ભફો્્ળી્ે	 વનસપવ્	 જન્	 સૂકા	 કચરાનફો	

ઉપ્ફોગ	કરી	ગાદી	(Deep	Litter)		બનાવવામાં	આવે	

છ.ે	સૂકા	ઘાસનાં	બારીક	ટકૂ્ડા,	ઘઉંનું	ભૂસું,	લાક્ડાનફો	

વહેર,	મગ્ળીનાં	્ફો્રા	વગેરે	ન	ે૬	થી	૭	આવરણમાં	

વા્ડાના	ભોં્્ળી્ે	પાથરી	ગાદી(લીટર)	સૂકા	હવામાન	

દરમ્ાન	 ્ૈ્ાર	 કરવામાં	 આવે	 છ.ે	 ગાદી	 (લીટર)ના	

બંધારણમાં	સૂક્મ	બેકટરેી્ાની	જવૈવક	પ્કક્ા	થા્	છ.ે	

બે	માસ	સુધી	આ	ગાદીમાં	સૂક્મ	બેકટરેી્ાની	જવૈવક	

કક્ાથી	્ેનાં	જવૈ	રાસા્વણક	બંધારણમાં	્ેર્ાર	થા્	

છ.ે	જ	ેમરઘાનાં	બચચાનંા	વવકાસ	માટ	ેજરૂરી	છ.ે	
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	 રફો્ડ	આઈલેન્ડ	અથવા	લેગહફોન્મ	જા્ના	પક્ી	

બીજા	 કર્ા	ં વધ	ુ પસંદ	 કરવામા	ં આવ	ે છ.ે	 ્ેઓન	ે

૦.૩-	૦.૪	વગ્મ	સે.મી.	જગ્ા	પ્વ્	પક્ીની	જરૂર	પ્ડ	ે

છ.ે	 ખફોરાક	 આપવા	 ્થા	 ખફોરાકનફો	 બગા્ડ	 રફોકવા	

હફોપર	 (દાણા	ઓરવાનું	 ગળણી	જવેું	 સાધન)	 વપરા્	

છ.ે	મરઘાંના	પક્ીઓને	 ્ેની	વ્	અનુસાર	જુદાં	 જુદાં	

પ્કારના	 ખફોરાક	 આપવામા	ં આવ	ે છ.ે	 એક	 હેકટર	

્ળાવન	ે્ળદુ્રપ	કરવા	૨૫૦	લે્ ર	અને	૪	જુથના	૨૦૦	

બ્ફોઈલરની	હગાર	આખા	વિ્મ	માટ	ેપરૂ્ી	છ.ે			

(બ) માછલીન્રો ઉછરે

	 એક	વિ્મ	દરમ્ાન	ઉછરે	માટ	ે્ળાવમાં	કટલા,	

કફોમનકાપ્મ,	 વસલવરકાપ્મ	 અન	ે ગ્ાસકાપ્મના	 ૫૦૦૦	 -	

૬૦૦૦	 ્ીંગરલીંગ	 પ્વ્	 હેકટર	 સગં્હ	 કરી	 શકા્.	

માછલીનફો	 સંગ્હ	 દર	 મરઘા	ં અન	ે ઉછરે	 સમ્ગાળા	

મુજબ	હફોવફો	જોઈએ.	મરઘા	ંસાથે	મતસ્ઉછરેના	૧૨	

મકહનાના	 અં્ે	 ૪૨,૦૦૦	 ઈં્ડા	 અન	ે ૨૦૦	 મરેલા	

પક્ીઓ	 સાથ	ે માછલીનું	 ઉતપાદન	 લગભગ	 ૪૦૦૦	

કક.ગ્ા.	/	હે.	મેળવી	શકા્	છ.ે	

ફાયદાઓ 

(૧)		મરઘાંનું	 ખા્ર	 ઘણં	 જ	અસરકારક	 ખા્ર	 છ	ે
આથી	 ્ળાવના	 પાણીન	ે ્ળદ્રુપ	 કરવા	 કફોઈપણ	
જા્ના	રાસા્વણક	ખા્રની	જરૂર	પ્ડ્ી	નથી.	
જનેાથી	 માછલી	 ઉછરેના	 ખચ્મ	 પર	 કાપ	 મૂકી	
શકા્.

(ર)		 માછલી	 માટ	ે કફોઈપણ	જા્ના	 કૃવત્રમ	 ખફોરાકની	
જરૂર	પ્ડ્ી	નથી.	

(૩)		પ્વ્	પક્ી	ખફોરાકની	ખરીદી	અને	વપરાશ	ઓછફો	
થા્	છ.ે	

(૪)		મરઘાંના	 બચચાં	 આસાનીથી	 ઉપલબધ	 છ	ે અને	
્ેની	્ળદ્રુપ્ા	સહેલાં	અને	સસ્ા	વ્વસથાપનથી	
વધારી	શકા્	છ.ે	

ગેરફાયદા

(૧)		મરઘાંના	બચચાંન	ેસમ્ાં્રે	્પાસ	કર્ા	રહેવુ	ં

અને	રફોગગ્સ્	પક્ીઓને	અલગ	કરવા	નહી્ર	

્ે	આખા	જથથાનફો	નાશ	કરી	નાખશે.	

(૨)		મરઘાંના	એક	જથથાના	સંગ્હ	અને	બીજા	જથથા	

વચચે	પૂર્ફો	સમ્	આપવફો	જથેી	ઘરનું	સમારકામ	

અને	્ેને	જ ં્ ુમુક્	કરી	શકા્.

૨.૩ બ્ક ઉછરે સાથે મતસયપાલન 

  આ	પધધવ્	ચીન,	રવશ્ા,	જમ્મની,	મલેવશ્ા,	

પફોલેન્ડ	જવેા	દેશફોમાં	વવકસેલ	છ	ેઅને	ખૂબ	જ	પ્ચવલ્	

છ.ે	બ્ક	માત્ર	્ ેના	હલેસાવાળા	પગથી	પાણીને	ઉ્ડા્ડ્ુ	

જ	નથી	પરં્ુ	જલી્	વનસપવ્,	જલી્	કીટકફો,	છીપલાં,	

દે્ડકા	 વગેરે	 આરફોગીને	 ્ેનું	 વન્ંત્રણ	 પણ	 કરે	 છ.ે	

જ્ારે	 બ્કની	 ચરક	 સીધી	 પાણીમાં	 ભળી	 વવઘટ્ી	

થ્ા	 નાઈટટ્ફોજન,	 ્ફોસ્રસ,	 કાબ્મન	 જવેા	 પફોિક્તવફો	

સરળ્ાથી	 પાણીમાં	 ઉપલબધ	 બને	 છ.ે	 જ	ે કુદર્ી	

ખફોરાક	(વનસપવ્જન્	પલવકફો	+	પ્ાણીજન્	પલવકફો)ના	

ઉતપાદનને	પ્ેરે	છ	ેઅને	્ ળાવમાં	માછલી	માટનેફો	કુદર્ી	

ખફોરાક	્ૈ્ાર	થા્	છ	ેસાથે	સાથે	બ્કાંનુ	ંપાણીમાં	્ેની	

પાંખફોથી	થ્ંુ	હલન-ચલન	ઓકકસજન	ઉમેરે	છ.ે	આમ	

આ	પધધવ્થી	બ્કના	ઈં્ડાં,	માંસ	સાથે	મતસ્	ઉતપાદન	

કરી	ખ્ેડૂ્ 	વધુ	ને	વધુ	આવક	કમાઈ	શકે	છ.ે		

બ્ક પક્ષીની પસંદગી 

	 ઈન્ડી્ન	રનસ્મ	એ	બ્કની	સુધારેલ	જા્	છ.ે	

્દ્ઉપરાં્	ખાખી	કેમપબેલ	પણ	પુષકળ	ઈં્ડાં	આપનારી	

જા્	 છ.ે	 બ્કન	ે રહેવા	 માટ	ે કફોઈપણ	 વબનઉપ્ફોગી	

ઘરને	બ્કઘરમાં	્ેરવી	શકા્	જમેા	્ે	રા્વાસફો	કરી	

શકે.	બ્ક	દીઠ	૦.૩	-	૦.૫		ચફો.મી.	જગ્ા	પૂરી	પા્ડવી.	

એક	 હેકટર	 મતસ્	 ્ળાવને	 ્ળદ્પુ	 કરવા	અંદાજી્	

૪૦૦-પ૦૦	 નંગ	 બ્ક	 પક્ી	 પુર્ા	 છ.ે	 એક	 વિ્મના	
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અં્ે	આ	જા્ની	ઉછરે	પધધવ્માં	હેકટર	દીઠ	૩૪૦૦	-	

૪૦૦૦	કક.ગ્ા.	મતસ્	ઉતપાદન,	૧૮૦૦૦	-	૧૮૫૦૦	

ઈં્ડા	અને	૬૦૦	કક.ગ્ા.	બ્કનું	માંસ	મળે	છ.ે	

ફાયદાઓ 

(૧)		બ્કનું	 ચરક	મતસ્	્ળાવ	માટ	ેજરૂરી	ખા્ર	

પૂરુ	પા્ડ	ેછ	ેએટલે	અન્	કફોઈ	ખા્રના	ખચ્મની	

જરૂરી્ા્	પ્ડ્ી	નથી.	

(૨)		બ્કફોના	 હલનચલનથી	 મતસ્્ળાવના	 પાણીમા	ં

પ્ાણવા્ુ	 (ઓકકસજન)	ભળે	છ.ે	અને	 ્ળાવના	

કકનારાને	હલાવ્ા	રહે્ા	હફોવાથી	પફોિક	્તવફોને	

પાણીમા	ંઓગળવામાં	મદદ	કરે	છ.ે	

(૩)		બ્ક	પફો્ાની	મફોટાભાગની	પફોિણની	જરૂરી્ા્ફો	

મતસ્	 ્ળાવમાંના	 જીવજ ં્ ુ,	 શેવાળ,	 દે્ડકાના	

બચચાં,	છીપલા,	નાની	માછલીઓમાથી	મેળવી	લે	

છ.ે	

(૪)		મતસ્્ળાવ	બ્કફોન	ે સારુ	 વા્ાવરણ	 પૂરુ	 પા્ડ	ે

છ.ે	બ્ક	પાલન	માટ	ેવધારાની	જમીનની	જરૂર	

રહે્ી	નથી.	

ગેરફાયદા 

(૧)		 ્ળાવમાં		્ીંગરલીંગ	૧૦	સે.મી.થી	મફોટા	કદના	

જ	સંગ્હ	કરવા	નહી્ર	બ્ક	્ીંગરલીંગને	ખાઈ	

જશે.	

(૨)		 ખફોરાકની	શફોધમા	ંબ્કફો	ક્ારેક	્ ળાવની	પાળને	

નુકસાન	કરે	છ.ે	આ	મુશકેલીને	્ફોગ્	મરામ્થી	

દૂર	કરી	શકા્	છ.ે

૨.૪ માછલી સાથે ભુંડનું પાલન

	 આ	 પ્ણાલીના	 બીજા	 કર્ાં	 વધુ	 ્ા્દા	 છ.ે	

૩૦	 -	 ૩૫	ભું્ડનફો	 બગા્ડ	 ૧	 ટન	એમફોની્મ	સલ્ેટ	

ઉતપન્ન	કરી	શકે	છ	ેઅને	૪૦	-	૪૫	ભું્ડ	એક	હેકટર	

્ળાવના	પાણીને	બહુજા્ી્	ઉછરે	માટ	ે્ળદ્રપુ	કરવા	

પૂર્ા	છ.ે	દરેક	ભું્ડને	૩	-	૪	ચફો.મી.	જગ્ાની	જરૂર	પ્ડ	ે

છ.ે	આ	પધધવ્	ખાસ	કરીન	ેચીન,	્ાઈવાન,	વવએટનામ, 

થાઈલેન્ડ,	મલેશી્ા,	હંગરી	અને	થફો્ડા	્ુરફોપી્	દેશફોમાં	

પ્ચવલ્	છ.ે	વાઈટ	્ ફોક્મશા્ર,	હેમપશા્ર	અને	લેન્ડરેસ	

માછલી	સાથે	ભું્ડના	ઉછરે	માટ	ેપ્ચવલ્	જા્ફો	છ.ે	ભું્ડને	

ચફોખખા	ઘરની	જરૂર	રહે	છ	ેજ	ેપ્વ્કૂળ	વા્ાવરણથી	

પૂર્ુ	 રક્ણ	આપે	છ.ે	ભું્ડન	ે ્ડાંગરની	 કુશકી,	 પફોલીશ	

ચફોખા,	ઘઉંની	કુશકી,	ભાંગેલી	મકાઈ,	મગ્ળીનફો	ખફોળ, 

માછલીનફો	ચૂનફો,	મીનરલ-વમક્ચર,	મીઠુ	ંવગેરે	ભેળવેલફો	

ખફોરાક	આપવફો	જોઈએ.	બગ્ડલેા	શાકભાજી	પણ	આપી	

શકા્.	આ	પ્ણાલી	ધવારા	૩૦૦૦	-	૪૦૦૦	કક.ગ્ા.	/	

હે.	 /	વિ્મ	માછલી,	૪૫૦૦	 કક.ગ્ા.	 /	વિ્મ	ભુ્ંડનું	માંસ	

અને	૮૦૦	ભું્ડના	બચચાં	દરેક	વિ્મ	મળી	રહે	છ.ે	

૨.૫ બકરા સાથે મતસય પાલન

	 બકરાનું	 મળ	 ખૂબ	 જ	 સારુ	 સેવનદ્ર્	 ખા્ર	

કહેવા્	 છ.ે	 જમેાં	 સેવનદ્ર્	 કાબ્મન	 ૬૦%,	 નાઈટટ્ફોજન	

૨.૭%,	્ફોસ્રસ	૧.૭૮%	અને	પફોટાશ	૨.૮૮%	હફો્	

છ.ે	જ્ારે	મૂત્ર	પણ	નાઈટટ્ફોજન	અને	્ ફોસ્રસથી	ભરપૂર	

હફો્	 છ.ે	 એક	 હેકટર	 ્ળાવ	 માટ	ે ૫૦	 -	 ૬૦	 બકરા	

પ્ા્મપ્ત	છ.ે	બકરાને	સૂકુ,	સલામ્	અને	આરામદા્ક	

્થા	વધુ	પ્ડ્ી	ગરમીથી	રક્ી્	ઘર	આપવું	જોઈએ.	

બકરીની	જા્ફો	જવેી	કે	જમના	પરી,	બીટલ,	બાબ્મરી	દૂધ	

માટ	ેઅને	બંગાળ,	સીરફોહી,	્ડકેની	માંસ	માટ	ેઉપ્ફોગી	

છ.ે	બકરી	પસંદગીનફો	ખફોરાક	લે	છ	ેઅને	નેપી્ર	ઘાસ, 

ચફોળી,	સફો્ાબીન,	મલબેરી	વગેરે	ખા્	છ.ે	આ	પ્કારનફો	

સંકવલ્	 ઉછરે	 ૩૫૦૦	 -	 ૪૦૦૦	 કક.ગ્ા.	 માછલી	

/	 હે.	 /	 વિ્મ	 કૃવત્રમ	ખફોરાક	અને	ખા્ર	વગર	મેળવી	 

શકા્	છ.ે	
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સંકવલ્ મતસયપાલનનું અથ્પકરણ (મતસય, મરઘાં, બ્કાઉછરે, ગાય, ખે્ી, બાગાય્)

વવસ્ાર	 	 : ૧	હેકટર

્ળાવની	સાઈઝ	 : રપ૦૦	ચફો.મી.

ગા્-શે્ડ	+	ગફોબરગેસ	પલાનટ : પ૦	ચફો.મી.

બાગા્્	વવસ્ાર : ર૦૦૦	ચફો.મી.

ખે્ ી	વવસ્ાર	 : ૪૭પ૦	ચફો.મી.

અ. મૂડી ર્રોકાણ ખચ્પ (રૂા. લાખમાં)

્ળાવ	બાંધકામ	 	 : ૩.૦૦

મરઘા	ંશે્ડ		 : ૦.૩૦

ગા્-શે્ડ	+	ગફોબરગેસ	પલાનટ	 	 : ૦.૭૦

્ામ્મ	્ેનસીંગ	 	 : ૧.પ૦

મજુર	ઘર	 : ર.૦૦

ગા્	(નંગ-ર)	 : ૦.૭૦

કુલ ખચ્પ : ૮.ર૦

બ. ઓપરેશન ખચ્પ (રૂા. લાખમાં)

મતસ્	બચચાં	 : ૦.૩૦

પૂરક	મતસ્	આહાર	 : ૦.પ૦

મરઘાં	બચચાં	+	આહાર	 : ૦.ર૦

ગા્	પૂરક	આહાર	 : ૦.૩૦

ખે્ીવા્ડી	વબ્ારણ,	દવા,	બાગા્્	રફોપા	વગેરે : ૦.પ૦

પાણી	પુરવઠા	ખચ્મ	 : ૦.ર૦

મૂ્ડી	રફોકાણ	વ્ાજ	અને	લફોન	હપ્તા	 : ૧.ર૦

કુલ ખચ્પ : ૩.ર૦

ઉતપાદન આવક (રૂા. લાખમાં)  

ખે્ી	પાકફો	+	બાગા્્	 	 : ૩.૦૦

દૂધ : ૦.પ૦	

મતસ્	ઉતપાદન	 	 : ર.પ૦

ઈં્ડા,ં	માંસ	વગેરે	 : ૦.પ૦

કુલ આવક : પ.પ૦

ચ્રોખખ્રો નફ્રો : ૨.૩૦ 

	 આ	ઉપરાં્ 	ત્રણ	સભ્ફોને	પફોિણ્ુક્	ખફોરાક	(દૂધ,શાકભાજી,માછલી,	ઈં્ડાં	વગેરે	્થા	રસફોઈ	માટ	ેગફોબર	
ગેસ)
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zkì. yu. fu. [kiÄhe  zkì. þi÷u»k Mkkih¼ 
ûkurºkÞ MktþkuÄLk fuLÿ, ¼k.f].yLkw.Ãk.-rMkVk, ykýtË, økwshkík - 388001 VkuLk : (0h69h) h63699

¼k.f].yLkw.Ãk.-rMkVk, ¼wðLkuïh, ykuzeMkk - 7Ãk100h VkuLk : (0674) h46Ãk4h1

પ્રસ્ાવના 

 આપના	 દેશમાં	 નવ	 રતનફો	 જવેા	 કે	 માણેક,	

મુક્ા/મફો્ી,	વવધૃમમ/પ્વાર,	મરકટમ/પન્ના,	પુષપરાજ,	

વ્રજરમ/હીરા,	નીલમ,	ગફોમીદ,	વૈદકૂર્ાનું	વવશેિ	મહતવ	

છ.ે	 સામાન્	 રી્ે	 આ	 મફો્ીનું	 સથાન	 હીરાના	 પછી	

આવે	 છ.ે	 મફો્ી	 એક	 કુદર્ી	 રતન	 છ.ે	 જ	ે શંખલાની	

(મફોલસક)	 જાવ્ઓ	 દ્ારા	 બનાવવામાં	આવ	ે છ.ે	 જમેા	ં

મુખ્તવે	દકર્ાઈ	શંખલા	અને	મીઠા	પાણીના	છીપફોનફો	

સમાવેશ	થા્	છ.ે	કુદર્ી	મફો્ીનું	વનમા્મણ	જો	કફોઈ	બાહ્	

કણ	આકવસમક	રી્ે	છીપના	શરીરમા	ંદાખલ	થા્	છ	ે

અને	્ે	બહાર	વનકળી	શક્ું	નથી	ત્ારે	બાહ્	કણમાં	

એક	ઉ્ેજના	અને	ગરમી	મેહસૂસ	થા્	છ	ે્ેના	કારણ	ે

છીપના	સુરક્ાશકી્	વવવશષ્/ખાસ	પદાથ્મ	છફો્ડ	ેછ	ે્ેને	

નેકર	નામે	ઓળખા્	છ.ે	આ	પદાથ્મ	છીપની	રક્ા	માટ	ે

બાહ્	કણની	ઉપર	વનરં્ર	નેકરના	સ્ર	લગાવે	છ.ે	જ્ાં	

સુધી	આ	બાહ્	કણ	શરીરની	અંદર	રહે	છ	ેત્ાં	સુધી	આ	

પ્કક્ા	ચાલ	ુરહે	છ	ેઅને	શરીરનફો	એક	ભાગ	બની	જા્	

છ.ે	આ	રી્ે	નેકરના	વધારે	સ્રફોથી	એક	સુંદર	મફો્ી	

્ૈ્ાર	થા્	છ.ે	જ્ારે	સંવવધ્મ્	મફો્ી	કુદર્ી	મફો્ીની	

જમે	જ	્ૈ્ાર	થા્	છ	ેપરં્ુ	આ	ઉછરે	પધધવ્મા	ંબાહ્	

કણને	(ન્ુવકલ્સ	અથવા	વવશેિ	આકૃવ્)	છીપની	અંદર	

વવશેિ	જગ્ાએ	દાખલ	કરવામા	ંઆવે	છ	ેઆ	છીપફોન	ે

્ફોગ્	સમ્	સુધી	્ળાવમા	ંરાખીન	ેમફો્ી	્ૈ્ાર	કરી	

શકા્	છ	ે.	

	 ભાર્	 દેશમા	ં દરી્ાઇ	 અને	 મીઠા	 પાણીના	

વા્ાવરણમાં	 રહેલ	 અમુક	 મફોલસકન	 પ્જાવ્ઓમાંથી	

ગુણવત્ાવાળા	 મફો્ીનફો	 ઉછરે	 કરી	 શકા્	 છ.ે મીઠા	

પાણીમાં	 લેમેવલ્ડનેસ	 માવજ ્મનાલીસ,	 એલ.	 કફોકરઆનસ	

અને	 પેરેસી્ા	 કફોરુગટા	આ	 ત્રણ	 મહતવપૂણ્મ	 છીપની	

પ્જાવ્ઓથી	સારી	 ગુણવત્ાવાળા	 મફો્ી	 ઉતપન્ન	 કરી	

શકા્	છ	ે(જાનકીરામ	અને	વત્રપાઠી	૧૯૯૨).

મીઠા પાણીના છીપમાંથી મ્રો્ીનું ઉતપાદન

	 મફો્ીના	ઉતપાદનની	્કનીકન	ેનીચે	પ્માણેના	

મૂળભૂ્	પગલાંઓમાં	વહેંચવામાં	આવે	છ.ે

૧. મીઠા પાણીમાં છીપન્રો સંગ્રહ:

	 ્ળાવ,	 નદી,	 ્ડમે,	સરફોવરફો,	જળાશ્	વગેરે	

જવેા	મીઠા	પાણીના	સ્તફો્ફોથી	્ંદુરસ્	છીપફોનફો	સંગ્હ	

કરવફો	જોઇએ.	આ	છીપફોને	હાથથી	પક્ડીને	પાણી	ભરેલ	

્ડફોલ	અથવા	કનટનેર	(ટાંકી)	માં	રાખવા	જોઈએ.	મફો્ી	

ઉછરે	 માટ	ે ઉપ્ફોગમાં	 લેવામાં	 આવ્ી	 છીપનું	 કદ	

(લંબાઈ)	૮	સે.મી.	થી	વધારે	હફોવુ	જોઇએ.
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૨. શસ્તરક્રયા પવૂવેનું અનુકૂલન: 

 સંગ્હ	કરેલ	છીપફોન	ેજૂના	પાણીના	નળના	નીચે	

ભી્ડભા્ડવાળી	 પકરવસથવ્મા	ં ૧	 છીપ/લીટર	 ઘન્ાથી	

સંગ્હ	કરવા	જોઇએ.	શસ્તકક્ા	પવૂ્મ	અનુકૂલન	કરવાથી	

છીપની	અંદર	રહેલ	એ્ડકેટર	સના્ુ	નરમ	થા્	છ	ેજ	ે

શસ્તકક્ા	સરળ	રી્ે	થવામા	ંમદદ	કરે	છ.ે

૩. છીપની શસ્તરક્રયા

 છીપમા	ંશસ્તકક્ા	જગ્ાના	આધારે	ત્રણ	પ્કારે	

કરી	શકા્	છ.ે	જમેા	ંમેનટલ	કેવવટી,	મેનટલ	ટીશ્ુ	અન	ે

ગફોના્ડલ	 (જનનગં્વથ)મા	ં શસ્તકક્ા	 દ્ારા	 પ્ત્ારફોપણ	

કરવામાં	આવે	છ.ે	છીપની	શસ્તકક્ા	કરવા	માટ	ેઅમુક	

સામગ્ી	જરૂરી	 છ	ેજમેાં	 ખાસ	 કરીન	ે ક્ડઝાઇન	 કરેલ	

શસ્તકક્ાના	ઓજાર,	 ન્ુવકલ્સ	બી્ડ	 (નાનફો	 મણકફો)	

અથવા	ક્ડઝાઇન	આકૃવ્	જ	ેસામાન્	રી્ે	છીપ	અથવા	

કેવલશ્મ્ુક્	 સામગ્ીથી	 બનાવવામાં	 આવ	ે છ	ે ્થા	

છીપ	નફો	સમાવેશ	થા્	છ.ે	

૩.૧ મેનટલ કેવવટી પ્રતયાર્રોપણ: 

	 આ	 પધધવ્માં	 છીપમા	ં રહેલ	 બે	 બાજુ	

સપેકુલમની	મદદથી	વધારેમાં	વધારે	૧	સે.મી	ખફોલવામાં	

(છીપનીબંને	બાજુને	હાવન	પફોહચડ્ા	વગર)	આવ	ેછ.ે	

ત્ાર	 પછી મેનટલ	 કેવવટીની	 અંદરની	 બાજુમાં	 ્ફોગ્	

જગ્ા	 બનાવી	 ્ેમા	ં ગફોળ	 માણેક	 (૪-૬	 મી.મી.વ્ાસ	

રહેલ)	 અથવા	 આકૃવ્	 (ગણેશ,	 બુધધ,	 કફોસ,	 ચંદ્ર,	

સાઈબાબા	 વગેરેની	 આકૃવ્)	 અંદર	 નાખીન	ે મેનટલ	

ટીશ્ૂને	 શસ્તકક્ા	ઓજારથી	 બંધ	 કરવામાં	આવે	 છ.ે	

આકૃવ્ના	 પ્ત્ારફોપણ	 કર્ી	 વખ્ે	એ	 ધ્ાન	 રાખવું	

જોઇએ	કે	આકૃવ્નું	મુખ	મેનટલની	સામન	ેહફોવુ	ંજોઈએ.		

૩.૨ મેનટલ ટીશયુ પ્રાતયાર્રોપણ: 

	 આ	પધધવ્મા	ંછીપફોને	દા્ા	અને	પ્ાવપ્તક્ા્મ	

છીપ	બે	ભાગમાં	અલગ	કરવામાં	આવે	છ.ે	આ	પધધવ્ની	

શરૂઆ્માં	 દા્ા	છીપમાથી	મેનટલ	ટીશ્ુને	 કાઢી	્ેને	

રીબન	 પટ્ટી	 આકારે	 કાપવામાં	 આવે	 છ.ે	 ત્ાર	 પછી	

્ેન	ેભીના	લાક્ડાના	ટકુ્ડા	ઉપર	રાખી	૨	x	૨	મી.મી.	

આકારના	 નાના	 ટકુ્ડાઓ	 બનાવવામાં	 આવે	 છ	ે જનેે	

ગ્ાફટ	ટકુ્ડા	કહે	છ.ે	આ	પધધવ્માં	પ્ાવપ્તક્ા્મ	છીપમાં	

નફોન-ન્ુવકલ્ેટ્ેડ	અને	 ન્ુવકલ્ેટ્ેડ	 ્રીકે	 પ્ત્ારફોપણ	

કરી	શકીએ	છીઈએ.	પહેલા	પ્કારમાં	પ્ાવપ્તક્ા્મ	છીપને	

ખફોલી	(૧	સે.મી.)	અને	અંદરની	બાજુમાં	ઉપરના	સ્ર	

પર	રહેલ	પફોસટકેર્ર	પલ્ી્લ	મેનટલમાં	જગ્ા	(પફોકેટ)	

બનાવીને	 ્ેમાં	 ગ્ાફટના	 ટકુ્ડા	 દાખલ	 કરવામાં	આવે	

છ.ે	 ન્ુવકલ્ેટ્ેડ	પ્કારમાં	ગ્ાફટના	 ટકુ્ડા	નાખ્ાં	 પછી	

નાના	ન્ુવકલ્સ/માણેક	(૨	મી.મી.વ્ાસવાળા)	પફોકેટમાં	

દાખલ	 કરવામાં	 આવે	 છ.ે	 આ	 બંને	 પ્કક્ામાં	 ખાસ	

કરીન	ે 	 કાળજી/ધ્ાન	 રાખવી	 જોઇએ	 કે	 પફોકેટમાથી	

ગ્ાફટ	અથવા	ન્ુવકલ્સ/માણેક	બહાર	ન	આવી	જા્.	

૩.૩ ગ્રોનાડલ (જનનગ્રંવથ) પ્રતયાર્રોપણ: 

	 આ	 પધધવ્માં	 ગ્ાફટ	 બનાવવાની	 કે	 ્ૈ્ાર	

કરવાની	પ્કક્ા	મેનટલ	ટીશ્ુ	પ્ાત્ારફોપણમાં	દશા્મવેલ	

રી્	પ્માણે	જ	કરા્	છ.ે	પ્થમ	છીપને	ખફોલી	(૧	સે.મી.)	

અને	 છીપના	શરીરમાં	 રહેલ	જનનગ્ંવથ	 (ગફોના્ડ)	 ના	

કકનારે	 કાપફો	 મૂકવામાં	આવે	 છ	ે ત્ાર	 પછી	આ	કાપ	

કરેલ	જગ્ાની	અંદર	ગ્ાફટના	ટકુ્ડા	નાખી	પછી	નાના	

ન્ુવકલ્સ/માણેક	(૨	મી.મી.વ્ાસવાળા)	દાખલ	કરીને	

્ેન	ે બંધ	 કરવામાં	આવે	 છ.ે	આ	 શસ્તકક્ા	 દરમ્ાન	

એ	 ધ્ાન	 રાખવું	 જોઈએ	 કે	 ન્ુવકલ્સ	 બહારના	

એપીથેવલ્લ	 સ્રને	 સપશ્મ	 કરે	 અને	 આ્ર્ડા	 ને	

નુકશાન	ન	થા્.

૪. સજ ્પરી પછીની કાળજી: 

	 પ્ત્ારફોપણ	કરેલ	છીપફોને	૨	નંગ	પ્વ્	ના્લફોન	

બેગ	(૩૦	સે.મી.x	૧૨	સે.મી.)	માં	ભરીને	સજ ્મરી	પછી	



98 {eXkÃkkýe{kt {íMÞ WAuh

કાળજી	માટનેા	એકમમાં	૭	થી	૧૦	 કદવસ	માટ	ેછીપ	

ખફોલવાની	 બાજુ	 ઉપર	 રહે	 ્ે	 રી્ે	 રાખવી	 જોઇએ.	

પ્ત્ારફોવપ્	છીપફોમાં	બહારના	ચેપ/રફોગનું	સંકમણ	ન	

થા્	્ે	માટ	ેછીપફોને	એવનટબા્ફોકટકની	સારવાર	આપવી	

જોઇએ.	છીપફોના	પ્ત્ારફોપણના	 	૩	 -	૪	 કદવસ	પછી	

કુદર્ી	ખફોરાક	(લીલ)	આપવામા	ંઆવ	ે	છ.ે	આ	એકમને	

દરરફોજ	્પાસ	કરીને	મરેલા	અને	ન્ુવકલ્સનફો	ત્ાગ	

કરેલ	છીપ	ને	એકમની	બહાર	કાઢી	લેવામાં	આવે		છ.ે

૫. ્ળાવમાં મ્રો્ી ઉછરે: 

	 સજ ્મરી	પછી	છીપફોની	કાળજી	પછી	પ્ત્ારફોવપ્	
છીપફોને	 પ્ા્મપ્ત	 કુદર્ી	ખફોરાકવાળા	 ્ળાવમાં	 સંગ્હ	
કરવામાં	આવ	ેછ.ે	્ ળાવમાં	વાસ	અથવા	પીવીસી	પાઇપ	
પર	છીપ	રાખેલ	ના્લફોન	બેગને	 (૨	છીપ	પ્વ્	બેગ)	
દફોરીથી	 બાધીન	ે ૧	 મીટર	 ઊં્ડાઈએ	 પાણીમા	ં રાખવી	
જોઇએ.	્ળાવમા	ંમફો્ીના	ઉછરે	માટ	ેછીપફોની	સંગ્હ	
ઘન્ા	 ૨૫૦૦૦/એકરના	 પ્માણમાં	 રાખવી	 જોઇએ.	
ઉછરે	 દરમ્ાન	 ્ળાવમા	ં લીલનું	 વનરં્ર	 ઉતપાદન	
કરવા	માટ	ેસમ્ાં્રે	ખા્રનફો	ઉપ્ફોગ	કરવફો.	ઉછરે	
દરમ્ાન	 સમ્ાં્રે	 ના્લફોનની	 થેલીની	 સા્	 સ્ાઈ	
સાથે	થેલીમા	ંમરેલ	છીપફોને	બહાર	કાઢવા	જરૂરી	છ.ે		

૬. મ્રો્ીની લણણી:	

	 સામાન્	 રી્ે	 ૧૨	 -	 ૧૮	 મકહનાના	
ઉછરેગાળામાં	છીપમાં	મફો્ી	્ૈ્ાર	થઈ	જા્	છ.ે	જીવવ્	
છીપમાંથી	 મફો્ીને	 મેનટલ	 ટીશ્ુ	 અથવા	 જનનગ્ંવથ	
(ગફોના્ડ)થી	બહાર	કાઢી	શકા્	છ	ેપરં્ુ	મેનટલ	કેવવટી	
પધધવ્માં	 ્ૈ્ાર	 કરેલ	 મફો્ીને	 બહાર	 કાઢવા	 માટ	ે
છીપફોન	ેમારવા	પ્ડ	ેછ.ે	મેનટલ	કેવવટી	પધધવ્થી	અ્ડધા	
મફો્ી	અને	આકૃવ્વાળા	 મફો્ી	 મળે	 છ.ે	 મેનટલ	 ટીશ્ુ	
પધધવ્થી	નાના,	અવન્વમ્	અથવા	ગફોળ	આકારવાળા	
મફો્ી	 મળી	શકે	છ.ે	જનનગ્ંવથ	 (ગફોના્ડ)	 પ્ત્ારફોપણ	
પધધવ્થી	મફોટા,	અવન્વમ્	અથવા	ગફોળ	આકારવાળા	
મફો્ી	મેળવી	શકા્	છ.ે

સારાંશ: 

	 ભા.કૃ.અનું.પ	 -	 કેવનદ્ર્	મીઠાપાણી	જીવપાલન	
અનુસંધાન	સંસથા,	ભુવનેશ્વર	ખા્ે	મેળવેલા	પ્ા્ફોવગક	
પકરણામફોના	આધારે,	 એક	 છીપમાં	 બે	 બાજુ	આકૃવ્	
પ્ત્ારફોપણ	 કરી	અને	 ્ળાવમાં	 છીપફો	 ૨૫૦૦૦નંગ/
એકરથી	સંગ્હ	કરવાથી	્ૈ્ાર	ક્ડઝાઇન	મફો્ીથી	ખ્ેડૂ્ 	
એક	 વિ્મમાં	 રૂવપ્ા	 ૨.૦૦	 લાખની	 ચફોખખી	 આવક	
મેળવી	શકે	છ.ે
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•  «kæÞkÃkf, s{eLk rð¿kkLk yLku f]r»k hMkkÞý rð¼køk, çkt. y. f]r»k {nkrðãk÷Þ, ykýtË f]r»k 

ÞwrLkðŠMkxe, ykýtË-388110 VkuLk : (0h69h) hhÃk740

• «kæÞkÃkf, s{eLk rð¿kkLk yLku f]r»k hMkkÞý rð¼køk, f]r»k {nkrðãk÷Þ LkðMkkhe f]r»k ÞwrLkðŠMkxe 

LkðMkkhe-3964Ãk0 VkuLk : (0h637) h8h766 yuûk. 301

• «kæÞkÃkf, s{eLk rð¿kkLk yLku f]r»k hMkkÞý rð¼køk, f]r»k {nkrðãk÷Þ, MkhËkh f]r»kLkøkh Ëktíkeðkzk 

f]r»k ÞwrLkðŠMkxe, MkhËkh f]r»kLkøkh-38ÃkÃk06 S. çkLkkMkfktXk 

 VkuLk : (0h748) h78417

• «kæÞkÃkf, s{eLk rð¿kkLk yLku f]r»k hMkkÞý rð¼køk, f]r»k {nkrðãk÷Þ, sqLkkøkZ f]r»k ÞwrLkðŠMkxe 

sqLkkøkZ-36h001 VkuLk : (0h8Ãk) h670h89 yuûk. 304
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{eXkÃkkýeLke htøkeLk {kA÷eykuLkku WAuh : yuf Mkt¼rðík ÔÞðMkkÞ

zkì. yu. fu. [kiÄhe zkì. yuMk. fu. Mðk# 
ûkurºkÞ MktþkuÄLk fuLÿ, ¼k.f].yLkw.Ãk.-rMkVk, ykýtË, økwshkík - 388001 VkuLk : (0h69h) h63699

¼k.f].yLkw.Ãk.-rMkVk, ¼wðLkuïh, ykuzeMkk - 7Ãk100h VkuLk : (0674) h46Ãk4h1

પ્રસ્ાવના

સુશફોભી્	 રંગીન	 માછલીઓ	 એટલે	
અવનવી	 લાક્ણીક્ાવાળી	 આકિ્મક	 રંગબેરંગી	
માછલીઓ.	 જનેે	 આનંદ	 માણવા	 કે	 મનફોરંજન	 માટ	ે
એકવેરી્મ	 (માછલીઘર)	 કે	 બગીચાના	 ્ળાવમાં	
બંધી્ાર	પકરવસથવ્માં	પાળવામાં	આવે	છ.ે	આ	રંગીન	
માછલીઓની	 સુંદર્ા,	 ્ેની	 ચપળ્ા,	 ્રવાની	 છટા, 
ખફોરાક	 લેવાની	 રી્ભા્	 વગેરે	 ્ેન	ેઆકિ્મણનું	 કેનદ્ર	
બનાવ	ેછ.ે	આ	સાથ	ે્ેનું	પાલન	અને	વેપાર	પણ	આવક	
માટનેફો	 સ્તફો્	 પૂરફો	 પા્ડ	ે છ.ે	 માછલી	 રાખવાનફો	આવફો	
આનંદી્	શફોખ	દુવન્ામા	ં ્ફોટફોગ્ા્ી	 પછી	બીજા	કમ	ે
આવે	છ.ે	

રંગીન માછલી રાખવાના ફાયદા 

�	્ ે	 કુદર્ી	વા્ાવરણ	ઉભુ	કરે	છ	ેઅને	ઘરના	
અંદરના	દેખાવને	સુધારે	છ.ે	

�	એકવેરી્મ	ઘરમા	ંશાં્ ી,	સુમેળ	અને	માનસીક	
રાહ્	લાવ	ેછ.ે	

�	માછલીની	 શાં્	 અને	 મફોહક	 હીલચાલ	 મનના	
્ાણ	અને	માનસીક	દબાણને	દુર	કરે	છ.ે	

�	માનસીક	 અપંગ	 બાળકફો	 માટ	ે માછલી	 અને	
જલી્	સજીવફો	સારા	પાલ્ંુ	પ્ાણીઓ	છ.ે	

�	એકવેરી્મની	અંદરનુ	ંરંગીન	અન	ેઉતસાહવાળું	
જીવન	 માણસના	જીવનમા	ં ખુશી	અને	 ઉલ્ાસ	
ભરી	દે	છ.ે	

રંગીન માછલીઓના વયાપારની વસથવ્

આજના	 સમ્માં	 રંગીન	 માછલીઓના	
ઉછરેનફો	 ઉદ્ફોગ	 વવશ્વમાં	 લાખફો	 ્ડફોલરનફો	 છ.ે	 વવશ્વમાં	
રંગીન	 માછલીઓનફો	 છૂટક	 વ્ાપાર	 અંદાજી્	 ૮	
અબજ	અમેરીકન	્ડફોલરથી	વધુ	છ	ેજ્ારે	માછલીઘર, 
માછલીઘરની	સાધન	સામગ્ી,	ખફોરાક,	વનસપવ્	વગેરેનફો	
અંદાજી્	વ્ાપાર	૨૦	અબજ	અમેરીકન	્ડફોલર	છ.ે	આ	
કે્ત્રમાં	વનકાસ	કર્ા	અગ્ેસર	દેશફોમાં	સીંગાપુર	પ્થમ	
ત્ાર	બાદ	હોંગકોંગ,	મલેશી્ા,	થાઈલેન્ડ,	્ ીલીપાઈનસ, 
શ્ીલંકા,	 ્ાઈવાન,	 ઈન્ડફોનેશી્ા	 અને	 ભાર્	 વગેરે	
દેશફોનફો	સમાવેશ	થા્	છ.ે	

ભાર્	દેશમાં	રંગીન	માછલીઓનફો	વ્ાપાર	રૂ.	
૩૦૦	કરફો્ડનફો	છ	ેજમેાં	વનકાસ	વ્ાપાર	રૂ.	૫.૧૭	કરફો્ડ	
છ.ે	દેશમાં	લગભગ	પ,૦૦૦	થી	વધુ	રંગીન	માછલીઓની	
દુકાન	અને	એટલી	જ	સંખ્ામાં	 રંગીન	 માછલીઓના	
ઉતપાદન	્ુવનટ	છ.ે	આજના	સમ્માં	અંદાજ	ે દેશના	
૨%	ઘરફોમાં	માછલીઘર	રાખવામાં	આવે	છ.ે	

મીઠાપાણીની રંગીન માછલીઓ

મીઠા	 પાણીની	 રંગીન	માછલીઓના	 પ્જનન, 
ઉછરે	અને	વ્વસા્માં	દેશી	સાથે		વવદેશી	માછલીઓનુ	
્ફોગદાન	વધુ	છ.ે		

સવદેશી રંગીન માછલીઓ

 આપણા	દેશમાં	સવદેશી	રંગબેરંગી	માછલીઓ	
વવપુલ	પ્માણમાં	્થા	વૈવવધ્થી	ભરપુર	જોવા	મળે	છ.ે	
હાલમાં	 મીઠાપાણીની	 રંગીન	 માછલીઓના	 બજારમાં	
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સથાનીક	 માછલીઓની	 ૯૦%	 વનકાસ	 દેશના	 પવચિમ	
ઘાટ	અને	ઉત્ર-પૂવથી્	ભાગફોમાંથી	વ્ાપક	રી્ે	પક્ડીને	
કરવામાં	આવે	છ.ે	જમેાં	વમસ	કેરલા,	્ફોર	સપફોટ	બાબ્મ,	
મલાબાર	બાબ્મ,	નારા્ણી	બાબ્મ,	ઝેબ્ા	્ડનેીઓ,	સટટ્ીપ	
લફોચ,	ટાઈગર	લફોચ,	્ડવેીલ	કેટ્ીશ,	રે્ડ	પંચેકસ,	હાઈ	
્ીન	ગલાસ	્ીશ,	બેન્ડ્ેડ	ગફોરામી,	ટા્ર	ટટ્કે	ઈલ,	વગેરે	
માછલીઓનફો	્ાળફો	વધુ	છ.ે	

વવદેશી રંગીન માછલીઓ

જ	ે રંગીન	 માછલીઓને	 બહારના	 દેશફોમાંથી	
ભાર્મા	ંદાખલ	કરવામા	ંઆવે	છ	ે ્ેવી	માછલીઓને	
વવદેશી	કે	આંગ્ુક	માછલીઓ	કહેવામા	ંઆવે	છ.ે	આવી	
મફોટાભાગની	માછલીઓ	અહીની	આબફોહવાન	ેઅનુરૂપ	
થવા	અને	અહીંના	પાણીમા	ંપ્જનન	કરવાને	સક્મ	છ.ે	
જમેાં	ગપપી,	મૌલી,	ગફોલ્ડ	્ીશ,	એનજલ	્ીશ,	ઓસકર	
કીકલી્ડ,	 ્ડીસકસ,	 કફોઈ,	 ્લાવર	 હફોન્મ,	 સી્ામીઝ	
્ાઈટીંગ	્ીશ,	બલેક	ઘફોસટ,	ટટેટ્ામાછલીઓ,	પેરફોટ	્ીશ,	
અરફોવાના,	સકર	ક્શ	વગેરેનફો		સમાવેશ	થા્	છ.ે	

રંગીન માછલીઓને પ્રજનનની રી્ભા્ પ્રમાણે 
મુખયતવે બે વગ્પમાં વગગીકૃ્ કરવામાં આવે છ.ે 

(૧)	જીવં્	બચચાને	જનમ	આપનાર:	આવી	માછલીઓ	
સીધા	જ	બચચાને	જનમ	આપે	છ.ે	 ્ેમાં	ગપપી,	મૌલી, 
પલટેી	અને	સવફો્ડ્મટલેનફો	સમાવેશ	થા્	છ.ે

(ર)	 ઈં્ડા	 આપનાર:	 મફોટા	 ભાગની	 ઉષણ	 કટીબંધની	
માછલીઓ	 ઈં્ડા	 મુક્ી	 માછલીઓ	 છ.ે	આ	 સમુહની	
માછલીઓમાં	ગફોલ્ડ્ીશ,	એનજલ	્ીશ,	બાબ્મ,	 ટટેટ્ાસ, 
ગૌરામી	વગેરેનફો	સમાવેશ	થા્	છ.ે

મીઠાપાણીની રંગીન માછલીઓનું પ્રજનન

રંગીન	 માછલીઓનુ	ં પ્જનન	ધંધાની	 દ્મવષ્એ	
મફોટા	પા્ા	પર	મફોટા	્ળાવફોમા	ંઅને	નાના	પા્ા	પર	
વ્કક્ગ્	 રી્ે	 શફોખ	 માટ	ે કરી	 શકા્	 છ.ે	 રંગીન	
માછલીઓ	મફોટભેાગ	ેસહેલાઈથી	ઉતપન્ન	કરી	શકા્	છ	ે

અને	વ્ાપારીક	રી્ે	જાણી્ી	જા્ફો	ઈં્ડા	આપનાર	અને	
બચચાંને	જનમ	આપ્ી	માછલીઓના	સમૂહમાં	આવે	છ.ે		

૧. બચચાંને જનમ આપ્ી માછલીનું પ્રજનન 

આ	માછલીઓમાં	પલેટી	અને	સવફો્ડ્મ	્ીશ	૬	-	
૮	અઠવાક્ડ્ા,	મૌલી	૧૨	-	૧૬	અઠવાક્ડ્ા	અને	ગપપી	
૬	 -	 ૧૦	અઠવાક્ડ્ામાં	 પ્જનન	 ્ફોગ્	 થઈ	જા્	છ.ે	
નર	માછલીના	ગફોનફોપફો્ડી્મ	નામક	શરીરના	અંગથી	
શુકાણઓ	માદા	 માછલીના	 શરીરમાં	 પ્વેશે	 છ.ે	 જ્ાં	
ગભ્મધાન	 પછી	 ગભ્મનફો	 વવકાસ	 ્રુણ	 અવસથા	 સુધી	
થા્	છ.ે	ગભ્મધાનના	૪	અઠવાક્ડ્ામાં	્રુણ	મુક્	રી્ે	
્રે	છ.ે	 પ્જનન	માટ	ે પ્જનન	 ટાંકીમાં	 મફોટી	સંખ્ામાં	
અથવા	 એકાદી	 ગભ્મવ્ી	 માદા,	 પલાસટીકના	 નાના	
કાણાંવાળા	કનટનેર	અથવા	જાળીવાળા	 વપંજરા	અથવા	
જલી્	 વનસપવ્ને	 રાખવામાં	આવે	 છ	ે જથેી	 પ્જનન	
પછી	નાના	બચચાં	 વપંજરાની	જાળીમાંથી	બહાર	આવી	
જશે	અને	પ્જનક	માછલીઓ	વપંજરામા	ંરહેશ	ેઅથવા	
બચચાં	જલી્	વનસપવ્ના	પાંદ્ડામાં	સં્ાઈ	જશે	જથેી	
પ્જનક	 માછલીઓ	 ્ેમને	 ખાઈ	 શકે	 નહી.	 જ્ારે	
પ્જનક	 માદા	 માછલી	 બચચાં	 આપવાની	 બંધ	 કરીદે	
્ફો	પ્જનન	ટાંકીમાંથી	બહાર	કાઢી	 જુદી	 ટાંકીમાં	 ્ેન	ે
રાખી	સં્ુવલ્	આહાર	આપવફો	જોઈએ.	બચચાંને	પણ	
જુદી	ટાંકીમાં	રાખી	્ેને	કુદર્ી	અને	અન્	્ૈ્ાર	કરેલ	
ખફોરાક	આપવફો	જોઈએ.	

૨. ઈંડા આપ્ી રંગીન માછલીઓનું પ્રજનન

૨.૧ ગ્રોલડ ફીશ, ર્રોઝી બાબ્પ અને ટાઈગર બાબ્પ

 ગફોલ્ડ	 ્ીશ	 અને	 બાબ્મ	 જવેી	 પ્જનક	
માછલીઓના	 નર	અને	 માદાને	 પ્જનનના	 ૧	 મકહના	
પહેલા	અલગ	અલગ	ટાંકીમાં	રાખી	્ેને	 કુદર્ી	અને	
સં્ુવલ્	 આહાર	 આપવફો	 જોઈએ.	 એક	 ્ૂટ	 પાણી	
ભરેલ	પ્જનન	ટાંકીમાં	પ્જનન	માટ	ે પલાસટીક	અથવા	
ના્લફોનની	પટ્ટી	મૂકવી	ત્ાર	બાદ	્ ેમાં	૧	:	૧	અથવા	૨	
:	૧	(નર	:	માદા)	પ્માણમાં	પ્જનક	માછલીઓને	છફો્ડવી.	
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પ્જનન	પછી	પ્જનક	માછલીઓન	ેટાંકીથી	બહાર	કાઢી	
અલગ	 ટાંકીમા	ં રાખી	 ્ેની	 પ્જનન	 પછી	 સારી	 રી્ે	
કાળજી	 લેવી	જોઈએ.	 પ્જનન	 ટાંકીમાં	 સફોનેરી	 રંગના	
ઈં્ડા	 પલાસટીક	અથવા	 ના્લફોનની	 પટ્ટી	 ઉપર	ચોંટલેા	
જોવા	મળશ	ેજમેા	ં્ે	ઈં્ડામાંથી	બચચાં	બહાર	આવ	ેછ.ે	
પ્જનનના	૩	કદવસ	પછી	બચચાનંે	ઈન્ુસફોરી્ા	અથવા	
નાના	 રફોટી્ર	 નામક	 કુદર્ી	 ખફોરાક	 ૧	 અઠવાક્ડ્ા	
સુધી	આપવફો.	ત્ાર	બાદ	્ેમન	ેભૂકફો	કરેલ	ખફોરાક	અન	ે
મફોઈના	્થા	્ડે્ ની્ા	જવેા	પ્ાણીજ	પલવકફોન	ેખફોરાક	
્રીકે	 ૧૫	 કદવસ	 સુધી	 આપવફો.	 પંદર	 કદવસ	 પછી	
્ેમને	મફોટી	સંવધ્મન	ટાંકીમાં	સથળાં્ રી્	કરવા	જોઈએ.	
ત્રણ	થી	ચાર	મકહનામાં	્ ે	વેચવાલા્ક	કદના	બની	જા્	
છ.ે	

૨.૨ એનજલ ફીશ

	 એનજલ	 માછલીની	 પ્જનક	 જો્ડીને	 કાંચની	
ટાંકીમાં	પ્ાણ	વા્ુ	અને	પાણીની	ગુણવત્ાનું	વ્વસથાપન	
કરી	પ્જનન	માટ	ેરાખવી.	આ	ટાંકીમા	ંઈં્ડા	માટ	ેકાચની	
પટ્ટી	ત્રાસી	કરી	મૂકવી	જનેી	ઉપર	માદા	માછલી	એક	
રેખામા	ંઈં્ડા	મૂકવા	લાગ	ેછ	ેઅને	્ર્	જ	નર	વી્્મ	
છફો્ડ્ફો	જા્	છ	ેજથેી	ઈં્ડાનું	્લન	થ્ું	જા્	છ.ે	આ	
પ્કક્ા	સંપણૂ્મ	ઈં્ડા	મૂકા્	ત્ા	સુધી	થા્	છ.ે	સામાન્	
રી્ે	 ૫૦૦	 -	 ૭૦૦	 ઈં્ડામાંથી	 પાણીના	 ્ાપમાનના	
આધારે	૩૬	-	૪૮	કલાકમાં	બચચાં	બહાર	આવી	જા્	
છ.ે	 આ	 સમ્માં	 પાણીમાં	 પ્ાણવા્ુની	 પુર્ી	 માત્રા	
એરેટરની	 મદદથી	આપવી	જોઈએ.	 ત્રણ	ચાર	 કદવસ	
પછી	બચચાં	 પાણીમા	ં મુક્	રી્ે	 ્રે	છ	ેજનેે	ખફોરાક	
સવરૂપે	આટથીમી્ાના	બચચાં	આપવા.	જ્ારે	બચચાં	૮	
-	૧૦	મી.મી.ના	થઈ	જા્	ત્ાર	બાદ	્ેનફો	સંવધ્મન	માટ	ે	
વસમેનટની	ટાંકીમા	ંસગં્હ	કરવફો	જોઈએ.	

૨.૩ ગૌરામી અને ફાઈટર ફીશ

	 ગફોરામી	 અને	 ્ાઈટર	 ્ીશના	 પ્જનકફોન	ે
કુદર્ી	અને	પ્ાણીજ	પ્ફોટીનની	વધુ	માત્રાવાળફો	સં્ ુવલ્	
આહાર	આપી	પ્જનન	માટ	ે્ૈ્ાર	કરવા	જાઈએ.	આ	

માછલીઓ	 પ્જનનના	 સમ્માં	 પાણીની	 સપાટી	 પર	
વવવવધ	કદ	અને	જા્ડાઈના	પરપફોટાંના	માળા	બનાવે	છ.ે	
પ્જનન	 ટાંકીમાં	એક	 ્ૈ્ાર	 નર	અને	 કેળાના	 પાંદ્ડા	
રાખવા	 જમેાં	 નર	 લાળની	 મદદથી	 પાંદ્ડાની	 નીચે	
પરપફોટાંના	માળા	બનાવે	છ	ેત્ાર	બાદ	્ૈ્ાર	માદાને	
પ્જનન	 ટાંકીમાં	 મૂકી	 ટાંકીને	 ઢાંકવી	 જોઈએ.	 ઈં્ડા	
આપવાના	 સમ્	 દરમ્ાન	 નર	 માદાના	 શરીર	 ્ર્ે	
લપેટાઈ	જા્	છ	ેમાદા	દબાઈ	જ્ા	્ે	થફો્ડા	થફો્ડા	કરી	
ઈં્ડા	બહાર	છફો્ડ	ેછ.ે	નર	પાણીમાં	્ે	વખ્ે	શુકાણઓ	
છફો્ડ	ેછ	ેઅને	બહાર	્લીકરણ	થા્	છ.ે	આ	સમ્ે	નર	
્ડબુી	જ્ાં	ઈં્ડાને	પફો્ાના	મોંમા	લઈ	માળામાં	રાખે	છ.ે	
પ્જનન	 કક્ા	પૂણ્મ	થ્ા	બાદ	માદાને	 ટાંકીમાંથી	કાઢી	
લેવી	જોઇએ.	ઈં્ડાને	નર	સાચવે	છ	ે્ે	માળાની	મરામ્	
અને	ઈં્ડાને	માળામાંથી	નીચે	સરક્ાં	અટકાવે	છ.ે	નર	
માછલી	બચચાં	મુક્	રી્ે	્રે	ત્ા	સુધી	્ેમની	સંભાળ	
રાખે	છ	ેત્ાર	બાદ	્ેમને	અલગ	ટાંકીમાં	રાખી	સં્ુવલ્	
આહાર	આપવફો	જોઈએ.	દસ	થી	બાર	કદવસના	બચચાંનફો	
મફોટી	ટાંકીમાં	સંગ્હ	કરવફો	જોઈએ	જ	ે૩	-	૪	મકહનામાં	
વેચવાલા્ક	કદના	બની	જા્	છ.ે

રંગીન માછલીન્રો ઉછરે

	 મીઠા	 પાણીની	 રંગીન	 માછલીના	 ઉછરે	 માટ	ે
અલગ	 અલગ	આકારવાળી	 કાચની	 ટાકી,	 વસમેનટની	
ટાકી,	માટીના	કંુ્ડા,	માટીના	્ ળાવ	વગેરે	પ્થમ	રી્ે	જરૂર	
રહે	છ.ે	સામાન્	રી્ે	રંગીન	માછલીઓના	પ્જનન	અને	
ઉછરેના	નાના	એકમ	માટ	ેપ્જનનની	વસમેનટ	ટાકી	(૬’x 
૩’x	૧’૬’’),	ઉછરે	ટાકી	(૬’x	૪’x	૨’),	પ્જનક	ટાકી	
(૬’x	૪’x૨’)	અને	બચચાનંી	ઉછરે	ટાકી	(૪’x	૧’૬’’x 
૧’)	્ફોગ્	રહે	છ	ેસાથે	સાથે	જુદા	જુદા	આકારવાળી	
કાચની	ટાંકી	પણ	પ્જનન	માટ	ેઉપ્ફોગમાં	લઈ	શકા્	
છ.ે	નાના	આકારવાળા	માટીના	્ળાવ	(૦.૦૫	હેકટર)	
પણ	ઉછરે	માટ	ે લઈ	શકીએ	છીએ.	આ	સાથે	 રંગીન	
માછલીના	 ઉછરે	 ્ામ્મમાં	ઓવકસજન,	 દવાઓ,	 ઉચચ	
ગુણવત્ાવાળા	 પાણીના	 સ્્	 પુરવઠફો,	 વીજળીની	
વનરં્ર	 સુવવધા,	 સારવાર	એકમ	 વગેરે	 જવેી	 સુવવધા	
હફોવી	જોઇએ.	
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રંગીન માછલીન્રો ખ્રોરાક

 સ્ળ્ાપવૂ્મક	 રંગીન	 માછલીઓનફો	 ઉછરે	

કરવા	માટ	ેકુદર્ી	ખફોરાક	સાથે	કુવત્રમ	(્ૈ્ાર)	ખફોરાક	

આપવફો	 જરૂરી	 છ.ે	 કુદર્ી	 ખફોરાકમા	ં જીવં્	 ખફોરાક	

એટલે	 કુદર્ી	રી્ે	મળ્ાં	પફોિણથી	ભરપૂર	સજીવફો.	

આવા	 જીવં્	 સૂક્મ	 સજીવફોન	ે ્ફોગ્	 સમ્ે	 ચફોકકસ	

માત્રામા	ં આપવામા	ં આવે	 ્ફો	 રંગીન	 માછલીઓના	

બચચાંમાં	સારામા	ંસારફો	જીવં્ 	દર	અને	વવકાસ	મેળવી	

શકા્	છ.ે	આવા	સૂક્મ	સજીવફોમા	ંલીલ,	ઈન્ુસફોરી્ા, 

રફોટી્ર,	કલે્ડફોસેરનસ,	આટથીમી્ા	નફોપલી્ા,	ટ્ુબ્ેક્	

વમ્મ,	બલ્ડ	વમ્મ	વગેરેનફો	સમાવેશ	થા્	છ.ે	સામાન્	રી્ે	

કુવત્રમ	ખફોરાક	બનાવવા	ંવનસપવ્જન્	પદાથથો	(્લનફો	

ખફોળ,	્ડાંગરની	 કુશકી,	ઘઉંનફો	લફોટ,	વગેરે)	પ્ાણીજન્	

પદાથથોનફો	 (્ીશમીલ,	 ઝીંગાનું	 મીલ,	 લીવર	 મીલ, 

રેશમના	કી્ડાના	કફોસેટાનુ	ંમીલ	વગેરે)	સમાવેશ	થા્	છ.ે	

આની	સાથ	ેવીટામીન	-	મીનરલ	મીક્ચર,	પ્ફોબા્ફોટીક, 

વનસપવ્જન્	અને	પ્ાણીજ	્ેલ	પણ	ઉમેરવામા	ંઆવ	ે

છ.ે	આ	રી્ે	બનાવેલ	 રંગીન	માછલીઓના	ખફોરાકમાં	

્ફોગ્	માત્રમા	ંપ્ફોટીન,	ચરબી,	વીટામીન	અને	ખનીજ્તવ	

રહેવાથી	માછલીઓના	સારા	વવકાસ	અને	જીવં્દર	વધુ	

રહે	છ.ે

પાણીનું વયવસથાપન

 રંગીન	 માછલીઓના	 ઉતપાદનમા	ં ્ફોગ્	

ગુણવત્ાવાળું	 પાણીનુ	ં વ્વસથાપન	 કરવું	 જરૂરી	 છ	ે

કેમ	 કે	 આ	 માછલીઓ	 વવવવધ	 પકરમાણફો	 પ્ત્ે	 બહુ	

સંવેદનશીલ	હફો્	છ.ે	સામાન્	રી્ે	આ	માછલીઓ	માટ	ે

પાણીના	્ાપમાન	(૨૮-૩૦૦	સે.),	ઓગળેલ	પ્ાણવા્ુ	

(૪	મી.ગ્ા/લી.),	પીએચ	(૭	–	૮.૫)	 ,	મુક્	કલફોરીન	

(૦	મી.ગ્ા/લી),	એમફોવન્ા	(૦.૦૨	મી.ગ્ા/લી)	અન	ેઆ	

સાથે	 રંગીન	 માછલીની	 પ્જાવ્ની	 પસંદગી	 અનુસાર	

પાણીની	 કકઠન્ા	 અને	 અલકવલનીટીની	 માત્રા	 અલગ	

અલગ	રહે્ી	હફો્	છ.ે	

માછલીને થ્ાં ર્રોગ્રોનું વયવસથાપન

 રંગીન	 માછલીઓના	 પ્જનન	 અને	 ઉછરે	

એકમમાં	રફોગફોના	ચેપ	પાણીની	ગુણવત્ા	અને	બહારથી	

આવેલ	માછલીની	વસથવ્ની	ઉપર	વનભ્મર	કરે	છ.ે	સામાન્	

રી્ે	રંગીન	માછલીઓમાં	સ્ેદ	્ડાઘ,	ક્ન	રફોટ,	્ડટ્ફોપસી, 

કફોટન	વૂલ	્ડીવસઝ,	પરજીવી	ચેપ	વગેરે	રફોગફો	જોવા	મળે	

છ.ે	 ્ે	માટ	ે રંગીન	માછલીના	આરફોગ્ના	 વ્વસથાપન	

માટ	ે સામાન્	 રી્ે	 મીઠુ	ં@	 ૧૫-	 ૩૦	ગ્ા/	 લી.	 (૩૦	

સેકં્ડ),	 વમવથલીન	 બલૂ	 @	 ૨.૫	 ગ્ા/	 લી.,	 પફોટવેશ્મ	

પરમેંગેનેટ	૦.૫	–	૧	ગ્ા/	લી.	(૧	વમવનટ)	ઉપ્ફોગ	કરી	

શકા્		છ.ે	રંગીન	માછલીઓને	્ૂગ	અને	જીવાણ	દ્ારા	

થ્ાં	રફોગનું	વન્ંવત્ર્	કરવા	માટ”ેCIFACURE”	નામની	

દવા	સી્ા	દ્ારા	વવકવસ્	કરવામાં	આવી	છ.ે

સારાંશ

	 રંગીન	 માછલીને	 ઘરમાં	 રાખવાના	 વધ્ા	

શફોખને	 ધ્ાને	 રાખી	આવથ્મક	 દ્રવષ્એ	મહતવની	 રંગીન	

માછલીઓનું	 સ્ળ	 પ્જનન	 અને	 ઉવચ્	 સંવધ્મન	

પધધવ્થી	 સથાવનક	અને	 વનકાસ	 માકવેટમાં	 ્ેને	 સહજ	

રી્ે	ઉપલબધ	કરી	શકા્	છ.ે	રંગીન	માછલીના	ક્ેત્રનફો	

વવકાસ	 કરવા	 માટ	ે રાષ્ ટ્ી્	 માવતસકી	 વવકાસ	 વનગમ	

(NFDB),	હૈદરાબાદ	અને	સામુદ્રી	પેદાશ	વનકાસ	વવકાસ	

પ્ાવધકરણ	(MPEDA),	કફોચી	વગેરે	સરકારી	સંસથાઓ	

જુદી	જુદી	્ફોજના	દ્ારા	મદદ	કરે	છ.ે	હવે	સમ્	આવી	

ગ્ફો	છ	ેકે	રંગીન	માછલીના	ઉછરેથી	આપણફો	દેશ	વવશ્વ	

બજારમાં	સપધા્મ	કરી	શકે.	નાના	ઉછરે	એકમમાં	બચચાંન	ે

જનમ	 આપ્ી	 રંગીન	 માછલીઓનફો	 રૂ.	 ૭૫,૦૦૦/-	

રફોકાણ	(મૂ્ડી	રફોકાણ	રૂ.	૫૦,૦૦૦/-	અને	ચલી્	ખચા્મ	

રૂ.	૨૫,૦૦૦/-)	કરવાથી	વિ્મમાં	રૂ.	૫૦,૦૦૦	/-	જટેલી	

આવક	મેળવી	શકા્	છ.ે
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Ãkktshk ÃkØrík Úkfe {íMÞ WAuh
zkì. yuMk. ykh. ÷uLzu zkì. Ãke. su. {nezk zkì. yuMk. ykE. ÞwMkwVÍkÞ

{íMÞÃkk÷Lk rð¼køk, fk{½uLkw ÞwrLkðŠMkxe, økktÄeLkøkh
{íMÞkiãkuøk ¾kíkw, økktÄeLkøkh 

{íMÞ rð¿kkLk {nkrðãk÷Þ, sqLkkøkZ f]r»k ÞwrLkðŠMkxe, ðuhkð¤ VkuLk : (0h86) hh10Ãk3

ગુજરા્માં	 મીઠા	 પાણીનફો	 વવશાળ	જળસ્ફો્	
આવેલફો	છ	ેજનેફો	મફોટફો	વવસ્ાર	ગામ	્ળાવફો,	જળાશ્ફો	
અને	 ટાંકીઓ	 હેઠળ	આવેલફો	 છ.ે	આવા	 ગામ	 ્ળાવફો	
માછલીનું	 ઉતપાદન	 વધારી	 માછલી	 અને	 મતસ્ફોદ્ફોગ	
ઉતપાદનફોની	 વવકાસની	 માંગ	 પૂરી	 કરવા	 માટ	ે પુષકળ	
ક્મ્ા	ધરાવે	છ.ે

ફીશ કેજ કલચર શું છ ે? 

જળરાશીમા	ંબંઘી્ાર	પાંજરા	ગફોઠવી	્ ેમાં	માછલીઓને	
ઉછરે	કરવાની	૫ઘ્	ઘવ્ન	ે્ીશ	કેઇજ	કલ્	ચર	કહેવામા	ં
આવે	છ.ે

ફીશ કેજ કલચર શા માટે?

જ-ે્ે	વવસ્ારમા	ંજળરાશીઓ	ખુબજ	મફોટી	હફોઈ,મફોટા	
જળસ્તફો્ફોમા	ં આવથ્મક	 દ્રષ્ીએ	 માછલી	 ઉછરે	 કરવી	
કે	 માછલી	 પક્ડવી	 પ્માણમાં	 અઘરી	 હફો્	 છ.ે	આવી	
જળરાશીમા	ં કેજ	 કલચર	 કરવામાં	 આવે	 ્ફો	 એકમ	
વવસ્ાર	દીઠ	માછલીનું	સારુ	ઉતપાદન	મળી	શકે.

જગયાની પસંદગી: 

	 કેજ	 કલચર	 સામાન્	 રી્ે	 ગામ	 ્ળાવફો,	
સરફોવરફો,	નદીઓ,	જળાશ્ફોમા	ંજુદા	જુદા	પરીબળફોન	ે
ધ્ાને	રાખી	જગ્ા	પસંદ	કરવામાં	આવ	ેછે

•	 જળાશ્ફો	/	સરફોવરફોમાં	સરળ	કામગીરી,સલામ્ીના	
હે્ુઓ	 માટ	ે અને	 ્કરારથી	 દૂર	 રહેવા	 માટ	ે
પાંજરાના	 સથાપન	 પહેલાં	 જળસ્તફો્નુ	ં સંપુણ્મ	
સવવેક્ણ	કરવું	જરૂરી	છ.ે	

•	 ્ફો્ાની	 અને	 વધુ	 પ્ડ્ા	 મફોઝા	 /	 પવન	આવ્ા	
હફો્	્ેવી	જગ્ા,પ્દૂવિ્	પાણીવાળી	જગ્ા,	વધારે	

ઘાસ/વનસપવ્ના	 ઉપદ્રવ	 વાળી	 જગ્ા,	 ઓછી	
ઉં્ડાઈવાળી	 જગ્ા,	 ગીચ	 વસ્ી,	 ્ડમે,	 પ્વાસન	
સથળફો	 અને	 પ્દૂવિ્	 ઉદ્ફોગફોની	 નજીકની	 જગ્ા	
ટાળવી	જોઇએ.

•	 કેજ	 ને	 ઇનસટફોલ	 કરવા	 માટ	ે પુર્ી	 ઉં્ડાઈ	 વાળી	
જગ્ા,	ઝ્ડપથી	વહે્ું	ન	હફો્	અને	ખુબ	જ	વસથર	
ન	રહે્ું	હફો્	્ ેવા	પાણીવાળી	જગ્ા	હફોવી	જોઈએ.	

•	 કેજ	મુકવામા	ંઆવેલ	હફો્	્ ેવી	જગ્ા	કે	જળરાશી	
મુખ્	રસ્ાઓ	સાથે	સારી	રી્ે	જો્ડા્ેલ	હફો્	એવી	
પસંદ	કરવી	જોઈએ	જથેી	ત્ાં	માછલીનફો	ખફોરાક,	
માછલીનું	 વબ્ારણ	 ્થા	 અન્	 સાધન	 સામગ્ી	
સહેલાઈથી	પહફોચા્ડી	શકા્.		

ફીશ કેજ ના પ્રકાર્રો અને બનાવટ માટે મટીરીયલસ 
કેવા પ્રકારના હ્રોય?

કેજ	બે	પ્કારના	હફો્	છ.ે	૧.	્ ીકસ/વસથર	કેજ	૨.	્ ર્ા	
કેજ.	

ફીકસ કેજ ને	જ-ે્ે	જળરાશી	માં	કેજના	મટીરી્લ	થી	
જળરાશીના	્ળી્ા	સાથે	્ીકસ	ગફોઠવેલ	હફો્	છ.ે	

જ્ારે	્ ર્ા કેજ	જ	ે્ ે	જળરાશીમાં	્ ર્ા	હફોઈ	્ ે	રી્ે	
એંકર/લંગરથી	ગફોઠવેલ	હફો્	છ.ે	

સામાન્	રી્ે	્ીશ	કેજ	બનાવવા	માટ	ેવાંસ,	
એચ.્ડી.પી.ઈ.,	 પીવીસી	 કે	 મેટલના	 પાઈપફોનફો	 	 ્થા	
નેટીંગ	માટ	ેએચ્ડીપીઈ	કે	ના્લફોન	(૫	મીમી	થી	૧૦	
મીમી	મેસ	સાઈઝ	)ની	જાળીનફો	ઉપ્ફોગ	કરવામાં	આવે	
છ.ે	 કેજ	ને	 પાણીમાં	 ્ર્ા	 રાખવા	માટ	ે પલાસટીક	ના	
ખાલી	બેરલફો	કે	મફોટા	ફલફોટ/બફો્ાં	નફો	ઉપ્ફોગ	કરવામાં	



104 {eXkÃkkýe{kt {íMÞ WAuh

આવે	છ	ે્થા	કેજને	એક	જગ્ાએ	વસથર	રાખવા	માટ	ે
જરુરી	લફોખં્ડના	એંકર/લંગરનફો	ઉપ્ફોગ	કરવામા	ંઆવે	
છ.ે	 કેજ	 સામાન્	 રી્ે	 ગફોળ,	 ચફોરસ,	 કે	 લંબચફોરસ	
આકારમાં	 બનાવવામા	ં આવે	 છ.ે	 જનેફો	 વવસ્ાર	 ૩૦	
ચફો.મી.	થી	૭૦	ચફો.મી.	અને	ઉં્ડાઈ	૨.૫	મી.	થી	૫	મી.	
સુધી	હફો્	છ.ે	

કેજ કલચર માટે કઇ પ્રજા્ીની માછલીઓ અનુકુળ 
હ્રોય શકે?

સામાન્	્ 	રી્ે	અમુક	પ્જાવ્ની	માછલીઓ	કે	
જ	ેઓછી	 જગ્	્ ાના	 બંઘી્ાર	 વા્ાવરણમા	ં અનુકુળ	
રહીને	 પફો્ાના	 શરીરનફો	 વવકાસ	 કરી	 શકે	 ્ેવી	
માછલીઓનફો	ઉછરે	કેઇજ	કલ્	ચર	૫ઘ્	ઘવ્માં	કરવામા	ં
આવે	છ.ે	ઉદહારણ	્રીકે	્ાજ ે્ રના	વિથોમા	ંપાંજરામા	ં
સંખ્ાબંધ	માછલીની	પ્જાવ્ઓનફો	ઉછરે	થા્	છ.ેજમેાં	
વવદેશી	માછલીઓની	પ્જાવ્ઓ	જવેી	કે	પંગસ,	વગફટ	
્ીલાપી્ા,	 કફોમનકાપ્મ,	 સવદેશી	 માછલીઓ	 જવેી	 કે	
રફોહુ,	કટલા,	લેબીઓ	બાટા,	કાલબાસુ,	રેબા,	કેટ્ીશની	
વેરા્ટીઓ	જવેી	 કે	માગુર,	 વસંધી,	પાબદા	અને	મીઠા	
પાણીના	ઝીંગા	એમ.	રફોઝનબગથી	(મહાઝીંગા)	અને	એમ.	
માલકમસફોની	 (નદીના	 ઝીંગા)	 જવેી	 પ્જા્ીઓનફો	 કેજ	
કલચરમા	ંઉછરે	કરી	શકા્.

	 પંગાસ	 અન	ે વ્લાપી્ા	 જવેી	 માછલીઓ	
પ્વ્કૂળ	પકરવસથવ્	સહેલાઈથી	 વેઠી	શકે	 ્ેવી	 પ્કૃવ્	
ધરાવ્ી	 હફોવાના	 કારણે	 પાંજરામા	ં ઉછરે	 માટ	ે ્ફોગ્	
સાવબ્	થઇ	રહી	છ.ે	સવદેશી	માછલીઓનફો	હજુ	પણ	
સારી	 રી્ે	 પાંજરામા	ં ઉછરે	 થઇ	 શક્ફો	 નથી.	 પરં્ુ	
ICAR-CIFRI	સંસથા	દ્ારા	ઊચું	આવથ્મક	મુલ્	ધરાવ્ી	
મહતવપુણ્મ	 સવદેશી	 માછલીઓની	 પ્જાવ્ઓના	 કેજ	
ઉછરેની	પધધવ્ઓના	વવકાસ	માટ	ેવવવવધ	પ્્ાસફો	થઈ	
રહ્ા	છ.ે

કેજ કલચર સીસટમ કેટલા પ્રકારના હ્રોય છ?ે

કેજ	કલચર	વસસટમ	મુખ્તવે	બે	પ્કારના	હફો્	છ.ે

૧. નસ્પરી/ રીયરીંગ માટેના કેજ- 

	 આ	પ્કારના	કેજમાં	નાની	સાઈઝની	માછલીઓ	
(	૫	મીમી	થી	૧૦	મીમી	)	નફો	ગ્ફો	આઉટ	કેજ	માં	ઉછરે	
કરવા	 હે્ુસર	થફો્ડા	સમ્	માટ	ેઉછરે	કરવામાં	આવે	
છ.ે	ઉછરે	નફો	સમ્ગાળફો	માછલીની	પ્જાવ્ઓ	પ્માણે	
અલગ	અલગ	૪૫	થી	૬૦	દીવસ	નફો	હફો્	છ.ે	ઉછરેના	
સમ્ગાળા	બાદ	માછલીની	સાઈઝ	૫૦	મી	મી	થી	૬૦	
મીમી	થા્	છ.ે	્ે	માછલીઓને	આગળના	ઉછરે	માટ	ેગ્ફો	
આઉટ	કેજમા	મુકવામાં	આવે	છ.ે	આવા	પ્કારના	કેજમાં	
નેટની	મેસ	સાઈઝ	૨	મીમી	થી	૫	મીમી	સુધીની	હફો્	
છ	ેઅને	સટફોકીગ	સાઈઝ	૧૫૦	થી	૨૦૦	નંગ	/	ચફો.મી.	
રાખવામાં	આવે	છ.ે	

૨. ગ્ર્રો આઉટ કેજ:

 	 આ	 પ્કારના	 કેજમાં	 નસ્મરી/	 રી્રીંગ	
કેજમાંથી	ઉછરે	પામેલી	થફો્ડી	મફોટી	સાઈઝની	માછલીઓ	
(	૫૦	થી	૬૦	મીમી)	નફો	સંગ્હ	કરવામાં	આવે	છ.ે	્ેમનફો	
ઉછરે	જ્ા	સુધી	માછલી	બજારમાં	વેચવા	લા્ક	કદની	
(	૮૦૦	ગ્ામ	થી	૧.૨	કીલફો)	થા્	ત્ાં	સુધી	કરવામાં	
આવે	છ.ે	આવા	પ્કારના	કેજમાં	નેટની	મેસ	સાઈઝ		૫	
મીમી	થી	૧૦	મીમી	સુધીની	હફો્	છ	ેઅને	સંગ્હ	દર	૪૦	
થી	૫૦	નંગ	/	ચફો.મી.	રાખવામાં	આવે	છ.ે

કેજમાં મતસયબીજન્રો સંગ્રહ કેવી રી્ે કરવ્રો 
જોઇએ?

	 માછલીઓનફો	સંગ્હ	કર્ા	પહેલાં	્ ે	સારી	રી્ે	
અનુકુવલ્	થવી	જોઇએ.	જો	માછલીઓનું	ઓવકસજન	
સાથે	 પફોવલથીન	 બેગમાં	 પકરવહન	 કરવામાં	આવે,	 ્ફો	
પફોલીથીન	બેગને	થફો્ડા	સમ્	માટ	ેકેજની	અંદર	રાખી	
મુકવી	જોઈએ	અને	 ત્ારબાદ	માછલીઓને	બેગમાંથી	
બહાર	લાવવી	જોઇએ.

	 કેજ	ઉછરેમાં	સ્ળ્ા	માટ	ે્ ફોગ્	સંગ્હ	ઘન્ા	
રાખવી	મહતવની	છ.ે	પાંજરામાં	ખફોટી	સંગ્હ	ઘન્ાને	
કારણે	 ભી્ડ,રફોગની	 ઘટના	 અને	 ત્ારબાદમૃત્ુદરને	
કારણે	પાંજરામાં	ઉછરેને	નુકસાન	પહફોચે	છ.ે	

પાંજરામાં	 જુદી-જુદી	માછલીઓની	સંગ્હ	ઘન્ા	 કદ	
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પ્માણ	ેજુદી-જુદી	જોવા	મળ	ેછ.ે	જમે	કે,	કટલા,	રફોહુ,	
વરિગલ	ફ્ા્	૧૦	થી	૨૦	એમ.એમ	સાઇઝની	૨૦૦	થી	
૩૦૦	નંગ	પ્વ્	ઘન	મીટર	પાંજરામાં	સગં્હ	કરવામા	ં
આવે	 છ.ે	 જ્ારે	 માગુર,	 વસંઘી	 જવેી	 ૭૫	 થી	 ૧૦૦	
એમ.એમની	સાઇઝવાળી	માછલીઓ	૫૦	થી	૬૦	નંગ	
પ્વ્	ઘન	મીટરે	સંગ્હવામાં	આવે	છ	ે્થા	પંગાશી્સ	
અને	્ીલાપી્ા	જવેી	માછલીઓ	૩૦	થી	૪૦	નંગ	પ્વ્	
ઘન	મીટરે	સગં્હ	કરવામાં	આવ	ેછ.ે		

કેજમાં રહેલ માછલીઓને કેવા પ્રકારન્રો ખ્રોરાક 
આપવામાં આવે છ?ે

કફોઈ	 પણ	 ઉછરે	 વ્વસથામા	ં મુખ્	 ખચ્મ	
ખફોરાકનફો	હફો્	છ.ે	સારંુ	ઉતપાદન	અન	ેમહત્મ	લાભ	
લેવા	માટ	ે્ફોગ્	ખફોરાકની	જરૂકર્ા્	રહે	છ.ે	 કેજમા	ં
માછલીના	 વબ્ારણ	 નફો	 સગં્હ	 ક્ા્મ	 બાદ,	 કેજ	 માં	
કુદર્ી	 રી્ે	 ઉપલબધ	 હફો્	 ્ેવફો	 ખફોરાક	 બહુ	ઓછા	
પ્માણમા	ંહફોવાથી,	્ ેને	એવા	કૃવત્રમ	રી્ે	બનાવેલ	પેલેટ્ેડ	
ખફોરાકની	જરુરી્ા્	રહે	છ.ે	જમેા	જરુરી	માત્રામાં	અન	ે
ચફોક્સ	 પ્માણમા	ં પ્ફોટીન	 (૨૫%	 થી	 ૩૦%),	 ચરબી	
(	 ૧૪%	થી	 ૧૬%)	 ઉપલબધ	હફો્.	 	 કદવસ	 દરમ્ાન	
જરુરી	ખફોરાકનફો	જથથફો	ગણ્રી	ક્ા્મ	બાદ	્ેમન	ે૫	(	
પાંચ)	ભાગમાં	વહેચી,	કદવસમાં	૫	(પાંચ)	અલગ	અલગ	
સમ્ે	ખફોરાક	નાખવફો	જોઇએ.	

કેજમાં રહેલ માછલીઓના ઉછરે દરમયાન ્ેમની 
સવાસ્થય જાળવણી કેવી રી્ે કરવી જોઇએ?

પાંજરાની	આસપાસની	જગ્ા	અને	માછલીના	
જથથાની	 વન્વમ્	 ્ફોગ્	 જાળવણી	 લેવી	 જોઈએ.	
વન્વમ્	રી્ે	પાંજરાને	દર	અઠવા્ડી્ે	નરમ	બ્શ	વ્ડ	ે
સા્	કરવું	જોઈએ.	જથેી	ચોંટલેા	જીવફો	અને	કાંપને	લીધે	
થ્ફો	અવરફોધ	 દૂર	 કરી	 શકા્.	જો	 વનસપવ્	 પાંજરા	
નજીક	જોવા	મળે	્ ફો	્ ેન	ે્ ર્	જ	દૂર	કરવી.	મૃ્ 	માછલી	
જોવા	મળે	્ફો	્ેને	્ર્	જ	દૂર	કરવી	જોઈએ.	વશકારી	
માછલી	દ્ારા	્ાટલેી	જાળી,	્ૂટલે	દફોરાઓ,	લંગર	અને	
સીંકરને	વન્વમ્	્ પાસવા	જોઈએ	અન	ે્ ર્	જ	જરૂરી	
સુધારાતમક	પગલા	ંલેવા	જોઈએ.

ખાસ	 કરીને	 પાણીમાં	 રહેલ	 ઓવકસજન,	
એમફોવન્ા,	 	 પી.એચ.	 અને	 ્ફોસ્ેટ	 જવેા	 પાણીની	
ગુણવત્ાને	જાળવી	રાખે	્ ેવા	પરીબળફોની	દેખરેખ	કરવી	
જોઇએ.	ખફોરાક	આપવા	દરમ્ાન	માછલીના	આરફોગ્ની	
ચકાસણી	 વન્વમ્પણે	 લેવી	 જોઈએ,	 જમેાં	 માછલીનું	
સપાટી	પર	્રવું,	શરીર	પર	વધારે	વચકાશની	હાજરી,	
ઝખમ,	ઉપસેલી	આંખ,	ચામ્ડી	પર	રૂ	જવેી	રચના	અને	
્ૂટલે	 પાંખનફો	સમાવેશ	 થા્	છ.ે	જરૂર	જણા્	 ત્ારે	
રફોગપ્વ્રફોધક	સારવારના	્ફોગ્	પગલાં	લેવા	જોઈએ.

માછલીઓની લણણી કેવી રી્ે કરવી જોઇએ?

પાંજરામાં	 માછલીના	 ઉછરેનફો	 સમ્ગાળફો	
સામાન્	 રી્ે	 આઠથી	 દસ	 મકહનાનફો	 હફો્છ.ે	 જ્ારે	
માછલી	૧	થી	૧.૫	કકલફોગ્ામના	કદ	સુધી	પહફોચે	ત્ારે	
લણણી	કરવી	જોઇએ.	પાંજરામાંથી	અંદાવજ્	૪	થી	૬	
ટન	જટેલુ	ંઉતપાદન	મેળવી	શકા્	છ.ે	લણણી	કરવાના	
બે	 કદવસ	પહેલા	ખફોરક	બંધ	 કરવફો	જોઈએ.	ઉછરેના	
સમ્ગાળા	દકરમ્ાન	એનટીબા્ફોટીકનફો	ઉપ્ફોગ	થ્ફો	
હફો્	્ફો,	થફો્ડા	સમ્	પછી	લણણી	કરવી	જોઇએ.

જો	 ઉછરે	 મફોટા	 પા્ે	 થ્ફો	 હફો્	 ્ફો	 ્ફોગ્	
લણણીના	 સાધનફો,	 માછલીઓનફો	 સંગ્હ	 થઇ	 શકે	
્ેવફો	 સટફોર,	 બર્	 બનાવવાનું	 મશીન,	 પકરવહન	 માટ	ે
ઇનસ્ુલેટ્ેડ	વાહન	અને	બજાર	સાથે	સંકલન	હફોવું	જરૂરી	
છ.ે

કેજ કલચરમાં કેવા પ્રકારના સલામ્ી પગલાં લેવા 
જોઇએ?

કેજ	 કલચરમાં	 માછલી	 ઉછરેના	 સથળે	 કામ	
કરવુ	ં જોખમી	 છ.ે	 ક્વ્ઓ	 અને	 જીવનનું	 નુકશાન	
અટકાવવા	સાવચે્ી	લેવી	આવશ્ક	છ.ે	લાઇ્	સેવવંગ	
ક્ડવાઇસ	 પૂર્ી	 સંખ્ામાં	 દરેક	 સથળે	 ઉપલબધ	 હફોવા	
જોઇએ.	ઇમરજનસી	મે્ડીકલ	કીટ	સાઇટ	પર	ઉપલબધ	
હફોવી	જોઈએ.	અકસમા્	થવાની	સંભાવના	હફો્	્ે	રી્ે	
પાંજરામાં	કામ	કરનારા	વ્વક્એ	હંમેશાં	લાઈ્	જકેેટ	
પહેરવા	 જોઇએ.	 પાંજરાના	 સથાપન	 દરમ્ાન	 ્ફોગ્	
સલામ્ીના	પગલાં	આવશ્ક	છ.ે
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જળાશયમાં વવસ્ાર પ્રમાણે કેટલી સંખયામાં કેજ 
ઇનસટ્રોલ કરવા જોઇએ?

જળાશ્ના	પફોિક	્ તવફોના	આધારે,	NFDB	એ	
જળાશ્ફોના	વવસ્ારના	આધારે	સથાવપ્	થ્ાં	પાંજરાની	
સંખ્ાને	મ્ા્મકદ્	કરવા	માટ	ેમાગ્મદશ્મન	આપેલ	છ.ેજ	ે
મુજબ	૧૦૦૦	હેકટરથી	ઓછા	જળવવસ્ાર	ધરાવ્ા	
જળાશ્માં	 કેજ	 ઇનસટફોલેશનની	 મંજુરી	 ના	 આપવા	
જણાવેલ	છ.ે	્ેમજ	૧૦૦૦	થી	૨૦૦૦	હેકટર	વાળા	
જળાશ્માં	 ૫૦૦	 નંગ	 કેજ	 ઇનસટફોલ	 કરવા	 અને	
૧૦૦૦૦	થી	 વધુ	 હેકટરના	જળાશ્માં	 ૫૦૦૦	નંગ	
કેજ	ઇનસટફોલ	કરવા	માગ્મદશ્મન	આપેલ	છ.ે

ફીશ કેજ કલચર ના ફાયદાઓ

	� કફોઈ	 પણ	 અનુકુળ	 હફો્	 ્ેવી	 જળરાશી/	
જળસ્તફો્મા	ં ્ીશ	 કેજ	 કલચર	 કરી	 શકા્	 છ.ે	
જમેકે	્ળાવ,	સરફોવરફો,	નદીઓ,	જળાશ્	વગેરે

	� માછલી	ઉછરે	માટ	ે્ ળાવના	બાંધકામ	અને	આં્ર	
માળખાકી્	 સુવવધાના	 ખચ્મની	 સરખામણીમા	ં
ઓછા	ખચ્મથી	કરી	શકા્	છ.ે

	� અન્	્ીશ	કલચર	પે્કટીસની	સાપેક્માં	પાંજરામા	ં
્ીશ	કલચર	ની	કામગીરી	ખુબજ	સહેલી	છ.ે	કેજ	
કલચર	દરમી્ાન	ખફોરાક	આપ્ી	વખ્ે	માછલીના	
વ્્મન	પરથી,	માછલીની	પરીસથીવ્	વવિે	સહેલાઈ	
થી	અંદાજો	મેળવી	શકા્	છ.ે	

	� કેજ	 કલચરમા	ં માછલી	 ્ૈ્ાર	 થ્ા	બાદ	 ્ેમની	
લણણી	કરવી	ઘણી		સહેલી	છ.ે

	� કેજ	 કલચરના	 ઉપ્ફોગમા	ં લેવામા	 આવેલ	
જળરાશીનફો	અન્	ઉપ્ફોગ	પણ	કરી	શકા્	છ	ે
જમેકે	્ીશીંગ,	બફોટીંગ,	સવીમીંગ,	 વસંચાઈ,	ઢફોરફો	
ને	પાણી	વપવ્ડાવવુ	વગેરે.

ફીશ કેજ કલચર ના ગેરફાયદાઓ

	� કેજ	કલચરમાં	ઉછરે	કરવામા	ંઆવ્ી	માછલીઓન	ે
પફોિક	 ્તવફોથી	 ભરપુર	 ્થા	 જરુરી	 જથથામા	ં

સમ્સર	ખફોરાકની	જરુરી્ા્	 રહે	છ.ે	જો	આ	
બાબ્નુ	 ધ્ાન	 રાખવામાં	 ન	 આવે	 ્ફો	 ધારેલું		
ઉતપાદન	મળી	શક્ુ	નથી.

	� કેજ	 કલચર	 સીસટમમાં	 ઘણી	 વખ્	 પાણીની	
ગુણવત્ા	 બગ્ડી	 શકે	 છ.ે	 પાણીમા	 રહેલ	
ઓકસીજનનુ	પ્માણ	ઘટી	શકે	અને	એમફોની્ાનુ	
પ્માણ	વધી	શકે	છ.ે	આ	ઉપરાં્	જો	જળરાશીમા	
પાણીનફો	જથથફો	ઓછફો	હફો્	્ ફો,	સમગ્	જળરાશીમાં	
ઉછરે્ા	અન્	માછલી	પર	પણ	વવપરી્	અસર	
પ્ડ	ેછ.ે

	� કેજ	કલચરમાં	જો	બરાબર	રી્ે	ધ્ાન	રાખવામાં	
ન	આવે	્ફો	રફોગ	થવાની	પણ	સંભાવના	વધી	જા્	
છ.ે	 આ	 ઉપરાં્	 કેજની	 બહાર	 અન્	 જાવ્ની	
માછલીમાં	જો	રફોગ	જોવા	મળે,	્ફો	 કેજમાં	રહેલ	
માછલીમાં	પણ	રફોગ	આવી	શકે	છ.ે

	� કેજ	કલચરમાં	માછલીની	ચફોરી	કરવી	ખુબ	આસાન	
હફોઈ	સહેલાઈથી	ચફોરી	થઈ	શકે	છ.ે	

	� જો	 કેજની	બરાબર	જાળવણી	 કરવામાં	 ન	આવે	
્ફો	કાચબા,	સાપ	્થા	અન્	શીકારી	માછલીઓ	
કેજમાં	પ્વેશી	કેજમાં	રહેલ	માછલીઓને	નુકશાન	
પહફોચા્ડી	શકે	છ.ે

કેજ કલચરની વૈવશ્વક સફળ્ા

પાંજરા	 જુદીજુદી	 મતસ્ફોદ્ફોગને	 લગ્ી	
પ્વૃવત્ઓમાં	છલે્ા	૨૦૦	વિથોથી	એવશ્ામાં	ઉપ્ફોગમાં	
લેવામાં	 આવે	 છ.ે	 છલે્ા	 બે	 દશકાથી	 પાંજરા	 ઉછરે	
્કવનક	 જુદાજુદા	 જળસ્ફો્માંથી	 માછલીનું	 ઉતપાદન	
વધારવા	ખૂબજ	લફોકવપ્્	બની	છ.ે	આજ	ે૬૨	દેશફોમાં	
સ્ળ્ાપુવ્મક	પાંજરામાં	મતસ્	ઉછરે	કરવામાં	આવે	છ	ે
અને	૨૪	લાખ	ટન	જટેલુ	ંમાછલીનું	ઉતપાદન	પાંજરામાં	
કરવામાં	આવે	છ.ે	પાંજરા	ઉછરે	હેઠળ	માછલીની	જા્ફો	
જવેીકે	 પંગસ,	 ્ીલાપી્ા	 અને	 કફોમન	 કાપ્મની	 વધારે	
પસંદગી	કરવામાં	આવે	છ.ે
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પ્રસ્ાવના

	 મીઠા	 પાણીની	 માછલીનું	 ઉતપાદન	સામાન્	
રી્ે	 નદી,	જળાશ્,	 કુદર્ી	્ળાવફોમાં	 થા્	છ.ે	આ	
ઉપરાં્	 વૈજ્ાવનક	 પદ્ધવ્ઓ	 દ્ારા	 જળાશ્માં,	 નાની	
વસંચાઈ	ટાંકીઓ	પાણીથી	ભરાઈ	રહે્ા	વવસ્ારફો,	ગામ	
્ળાવફો	અન	ેજમીન	ઉપર	્ ળાવ	બનાવી	ઉછરે	કરવામા	ં
આવે	 છ.ે	 જ્ારે	 નદીના	 બીન	 ઉપ્ફોગી	 કે	 છીછરા	
વવસ્ારમા	ંપેન	બનાવી	માછલીઓ	ઉછરે	કરવામા	ંઆવે	
છ.ે	આ	પદ્ધવ્ને	પેન	ઉછરે	કહેવા્	છ.ે	પેન	એક	વસથર	
બંધ	પ્ણાલી	છ	ેજનેું	્ળી્ુ	પ્ાકૃવ્ક	હફો્	છ	ેઅને	્ેની	
બાજુઓ	લાક્ડા	અથવા	જાળીથી	બનાવવામાં	આવ	ેછ.ે	

પેન	 ઉછરે	 કરવા	 માટ	ે ભીની	 જમીન,	 નદી	
કે	 જળાશ્ની	 પ્ડ્ર	 જમીનન	ે કફોઈ	 પણ	 પ્કારમા	ં
બદલવી	પ્ડ્ી	નથી	્થા	્ળાવના	કાંઠ	ેઆવેલા	નાના	
ઝા્ડ	અથવા	વનસપવ્	વવગેરે	ન્ડ્ા	નથી	જ	ેસામાન્	
રી્ે	્ળાવમા	ંજોવા	મળે	છ.ે	આ	પેન	ઉછરે	દ્ારા	ઓછા	
ખચવે	વધુ	ઉતપાદન	મેળવી	શકા્	છ.ે	્ળાવમા	ંમતસ્	
ઉછરે	 માટ	ે વધુ	 મુ્ડી	 રફોકાણ	 કરવ	ુ પ્ડ	ે છ	ે કારણ	 કે	

્ેમાં	માછલીનફો	ખફોરાક	મોંધફો	અને	જરૂરી્ા્	પ્માણે	
દવાઓનફો	ઉપ્ફોગ	થ્ફો	હફો્	છ.ે	જ્ારે	પેન	પધધવ્	
વધુ	 ન્ાવાળી	 છ	ે અને	 ઓછા	 જોખમે	 માછલીઓનું	
ઉતપાદન	કરવામાં	આવે	છ.ે	

(૧) પેન કલચર માટે સથળ પસંદગી

પેન ઉછરે	 કર્ાં	 પહેલા	 સથળ	પસંદગી	 કરવી	
ખુબજ	અવનવા્્મ	છ,ે	માછલી	ઉછરે	કરવા	માટ	ેજ્ાં	
પાણીની	ગુણવ્ા	સારી	 હફો્,	 પાણીનું	 સ્ર	ઓછામાં	
ઓછુ	ં૧	થી	ર	મીટર	હફો્,	પાણી	ઓછામાં	ઓછા	૪	
થી	૮	મકહના	સુધી	રહે્ુ	હફો્	અને	સરકારની	શર્ફોને	
ધ્ાને	રાખી	જગ્ાની	પસંદગી	કરવી	જોઈએ.

	� પેન	 કલચર	માટ	ે સથળ/જગ્ા	શાં્	અને	છીછરફો	
કાંઠફો	 હફો્	 ત્ાં	 ્ેમજ	 શાં્	 પાણી	 હફો્/	 શાં્	
નદી	હફો્	્થા	્ાજા	પાણીનું	્ળાવ	હફો્	જ	ેનીચે	
પ્માણેની	ગુણવ્ા	ધરાવ્ુ	હફો્	ત્ા	કરવુ	જોઈએ.

	� ્ીવ્ર	પવન	અને	વવનાશક	્રંગ	અને	વધુ	નુકશાન	
કર્ા	મફોજા	ન	હફોવા	જોઈએ.

	� પાણીનફો	પ્વાહ	૧૦–ર૦	સીએમ/	સેકન્ડવાળફો	અને	
સારી	ગુણવ્ાવાળું	પાણી	હફોવુ	જોઈએ.

	� જમીન	ક્ડક	કાદવવાળી	હફોવી	જોઈએ	્થા	્ળી્ુ	
રે્ાળ	અને	ઉબ્ડ–ખાબ્ડ	ન	હફોવુ	જોઈએ.

	� પાણીના	મફોજા	કે	ધુળ	ન	ઉ્ડ્ી	હફો્	અને	પાણીના	
પકરમાણફોમાં	વધુ	બદલાવ	ન	થ્ફો	હફો્.	

	� પેન	કલચરમાં	વપરા્ુ	પાણી	ખે્ીમાં	કે	ઉદ્ફોગમાં	ન	
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વપરા્ુ	હફો્	્ેવ	ુસથળ	પસંદ	કરવું.

	� ્ીવ્ર	પવનથી	ઉભા	થ્ા	મફોજા,	પાણીના	પ્વાહને	
્ડહફોળું	કરે	છ,ે	જનેી	સીધી	અસર	ઉછરે	કરવામા	ં
આવ્ી	 માછલીઓન	ે થા્	 છ,ે	 જનેા	 કારણે	
માછલીઓના	જીવં્દરમા	ંઘટા્ડફો	આવે	છ.ે

	� પ્ાણવા્ુનુ	પ્માણ	પ	થી	૭	પી.પી.એમ.	રહે્ુ	હફો્	
્ેવું	સથળ	પસંદ	કરવુ.	

	� પાણીનફો	પી.એચ.	૬.પ	થી	૮.પ	હફોવફો	જોઈએ.	જો	
પાણીનફો	આ	આંક	ઉંચફો	હફો્	્ ફો	માછલીના	મૃત્ુદર	
વધુ	હફોઈ	છ,ે	મફોટા	ખ્ડકફો	હફો્	(ખનીજવાળા)	્ફો	
વા્ાવરણને	દૂવિ્	કરે	છ.ે

	� પાણીની	 ઉં્ડાઈ	 ૧.પ	 મીટર	 થી	 ઓછી	 હફોવી	 ન	
જોઈએ.	ઓછામા	ંઓછી	ઉં્ડાઈ	૧.પ	થી	૨.૨	મીટર	
હફોવી	જોઈએ.

	� ખફોરાકનફો	 દર	 અને	 આકાર,	 સંગ્હની	 ઘન્ા,	
વશકારી	માછલીઓન	ુવન્ંત્રણ,	શેવાળ	અન	ેછીપની	
ગંદકી	વગેરે	જવેા	જવૈવક	પકરબળફો	ધ્ાનમાં	રાખવા	
જોઇએ.		

	� પેન	ઉછરેનું	 સથળ	ભી્ડવાળુ	 (વસ્ીવાળુ)	અથવા	
ક્વશંગ	માટનેી	બફોટ	રાખવામા	આવ્ી	હફો્	્ેવી	
જગ્ાએ	ન	હફોવુ	જોઈએ.

	� માછલી	વજનમાં	ઓછામાં	ઓછી	રપ૦	ગ્ામ	થવી	
જોઈએ	 (જ	ે માછલીની	 પ્જાવ્ઓ	 ઉપર	આધાર	
રાખે	છ)ે.	

	� સારફો	વવસ્ાર	હફોવફો	જોઈએ	કે	જ્ાં	બજાર,	રફો્ડ,	
વવજળી,	 ટલેી્ફોનની	 સુવવધા,	 બાંધકામ	 સામગ્ી	
અને	અન્	 ઉપ્ફોગી	 વસ્ુઓ	સસ્ી	અન	ે સારી	
હાલ્મા	ંમળી	રહેવી	જોઈએ.

(૨) પ્રજાવ્ની પસંદગી: 

પ્જાવ્ની	પસંદગી	માટ	ેનીચે	મુજબના	માપદ્ંડફો	ધ્ાનમાં	

રાખવા	જોઇએ.

૧)		 મ્ા્મકદ્	પાણીમાં	ઝ્ડપી	વવકાસ.

ર)		 પફોલીકલચરમાં	બીજી	પ્જાવ્ઓ	સાથે	હળીમળીને	
રહે.				

૩)		 માછલીના	વબ્ારણની	ઉપલબધ્ા.

૪)		 સહન	શકક્	(્ે	વધારે	ઘન્ામાં	રહી	શકે	અને	
રફોગફો	સામે	લ્ડી	શકે	્ેવી	હફોવી	જોઇએ)	.	

૫)		 અનુરૂપ	ખફોરાકની	ઉપલબધ્ા.

૬)		 બજાર	કકંમ્	અને	્ેની	માંગ.

	 પલવકફો,	 ઉપઅવશેિ	 ઘટકફો	 અને	 ્ળી્ામાં	
રહેલ	ખફોરાક	 ખાવાવાળી	 માછલીઓ	 પેન	 ઉછરે	 માટ	ે
સૌથી	્ફોગ્	રહે	છ.ે	જવલ્	વનસપવ્ના	વન્ંવત્ર્	કરવા	
માટ	ેવનસપવ્	ખાવાવાળી	માછલીઓ	પણ	ઉછરે	કરી	
શકા્	છ.ે	વધુ	કુદર્ી	ઉતપાદક્ા	વાળા	મીઠા	પાણીના	
કે્ત્રમાં	ભાર્ી્	મુખ્	કાપ્મ,	 વવદેશી	 કાપ્મ,	 ્ીલપી્ા,	
બાબ્મ,	સામાન્	કાપ્મ,	ઈલ,	કેટક્શ	વગેરે	પ્જાવ્ઓનફો	
ઉછરે	 કરી	 શકા્	 છ.ે	 ઓછી	 કુદર્ી	 ઉતપાદક્ા	
ધરાવ્ા	 મીઠાપાણીના	 ક્ેત્રમાં	 પંગસ,	 માગૂર,	 ઝીંગા	
વગેરે	પ્જાવ્ઓનફો	ઉછરે	કરી	શકા્	છ.ે

	 કાપ્મ	 ઉછરેમા	 મફોટા	 કદવાળા	 ્ીંગરલીંગ	
(૧૦૦	-	૧૫૦	મી.મી.)	નફો	સંગ્હ	કરવફો	હી્ાવહ	છ	ે
અને	 ઝીંગા	 ઉછરે	 માટ	ે ૬૫	 -	 ૭૦	 મી.મી.	 (૪	 ગ્ામ)	
કદવાળા	ઝીંગ	સંગ્હ	કરવા	્ફોગ્	છ.ે	સારુ	ઉતપાદન	
મેળવવા	માટ	ેસંગ્હની	ઘન્ા	્ફોગ્	હફોવી	જરૂરી	છ.ે	
કાપ્મના	 એકપ્જાવ્	 ઉછરે	 માટ	ે સુચી્	 સંગ્હ	 ઘન્ા	
૪૦૦૦	-	૫૦૦૦	્ીંગરલીંગ	/	હે.	છ.ે	વમશ્	ઉછરેમાં	
કાપ્મ	અને	ઝીંગાની	ઘન્ા	અનુકમે	૩૦૦૦૦	-	૪૦૦૦૦	
્ીંગરલીંગ	/	હે.	અને	ઝીંગાની	ઘન્ા	૧૦૦૦	-	૨૦૦૦	
નંગ	/	હે.	જટેલી	હફો્	છ.ે	પાણીની	ઉપલબધ્ા	મુજબ	
પેન	ઉછરે	આખા	વિ્મ	દરમ્ાન	થઇ	શકે	છ.ેપસંદ	કરેલ	
પ્જાવ્ઓના	 ઉછરેના	 સમ્ગાળાને	 આધારે	 વિ્મમાં	
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થ્ેલા	ઉતપાદનની	સંખ્ા	અલગ	અલગ	હફો્	છ.ે

(૩) પેનની રડઝાઈન અને પ્રકાર 

૩.૧ પેનનું કદ અને આકાર:

	 માછલીના	પેનની	ક્ડઝાઈન	સાદી	અન	ેઓછા	
ખચ્મવાળી	 હફો્	 છ.ે	 પેનનફો	 આકાર,	 ક્ડઝાઈન	 અને	
વવસ્ાર	 ્ેના	 સંવધ્મન	 પધધવ્	 ઉપર	 વનભ્મર	 કરે	 છ.ે	
સામાન્	રી્ે	પેનનફો	આકાર	ગફોળ,	ચફોરસ,	લંબચફોરસ	
અથવા	 બહુકફોણી્	 વગેરે	આકારફો	 લણણીના	આધારે	
હફો્	 છ.ે	 ભાર્માં	 લંબચફોરસ	 આકારના	 પેન	 વધુ	
પ્માણમા	ંઉપ્ફોગ	થા્	છ.ે	

પેનનું	 કદ	 ભૌવ્ક	 પકરબળફો	 જવેા	 કે	
જગ્ા,	 પાણીની	 ઉં્ડાઈ	 અને	 ઉછરે	 કરવામા	ંઆવ્ી	
માછલીઓની	 જા્ફોના	 આધારે	 હફો્	 છ.ે	 ઉત્મ	
વ્વસથાપન	માટ	ે્ેનફો	વવસ્ાર	૦.૧-૦.૨	હેકટર	હફોવફો	
જોઇએ	 ઉપરાં્	 વ્વસા્ીક	 રી્ે	 પેનનુ	ં કદ	 ૧	 -	 ૫	
હે.	સુધી	હફો્	છ.ે	પેનની	જાળીની	ઉંચાઈ	સામાન્	રી્ે	
જાળીની	ઉંચાઈ	પાણીના	સ્રથી	પ૦	સે.	મીટર	ઉપર	
હફોવી	જોઇએ.	ઉપરાં્	પેનની	ઉંચાઈ	સવં્મવધ્	માછલીના	
સવભાવ	ઉપર	પર	આધાર	રાખ	ેછ.ે	પેનની	કદવાલને	૩૦	
સે.મી.	જમીનની	નીચે	સુરવક્્	રાખવી	જોઈએ.

૩.૨ ફ્ેમ:  

	 વાંસ	 સસ્ા	 અને	 સામાન્	 રી્ે	 ્મામ	

રાજ્ફોમાં	 મળી	 રહે્ા	 હફોવાથી	 સૌથી	 વધુ	 ્ફોગ્	છ.ે	
ગેલવેનાઈઝ્ડ	લફોખં્ડની	 પાઈપના	 ફ્ેમનફો	 ઉપ્ફોગ	પણ	
લફોખં્ડની	જાળી	સાથે	કરી	શકા્	છ	ેકારણે	કે	્ે	ટકાઉ	
અને	્ેનફો	લાંબા	સમ્	સુધી	ઉપ્ફોગ	કરી	શકા્	છ	ે
પરં્ુ	પેન	બનાવ્ી	વખ્ે	સામગ્ીના	ખચ્મ	ઉપર	પણ	
ધ્ાન	આપવું	જરૂરી	છે

૩.૩ આવરણ (વસક્રન): 

	 પેનની	સકીન	બે	ભાગ	કરેલ	વાંસ	(	૫૦	-	૭૦	
મી.મી.	પહફોળાઈ)	સાથે	કાથી	/	ના્લફોનની	દફોરી	(	૩	
મી.મી.)	અથવા	એચ્ડીપીઈથી	બનેલ	જાળીનફો	ઉપ્ફોગ	
કરીન	ે બનાવી	 શકા્	 છ.ે	 વધારે	 સુરક્ા	 માટ	ે વાંસની	
સકીનની	 અંદરની	 બાજુ	 ના્લફોન	 અથવા	 વેલફોનની	
જાળીનફો	 ઉપ્ફોગ	 કરી	 શકા્	 છ.ે	 ્ળી્ાની	 વસથવ્,	
પાણીનફો	પ્વાહ,	પવનફો	વેગ	વગેરે	ના	આધારે	૩	-	૪	
મીટર	અથવા	વધુના	અં્રાલફો	પર	ઉભા	વાંસ	મૂકવા	
જોઈએ.	 એચ.્ડી.પી.ઈ.	 (H.D.P.E.)	 ની	 ગાંઠ	 વગરની	
જાળીને	 વધુ	 પસંદ	 કરવામાં	આવે	 છ	ે કારણ	 કે	 ્ેનફો	
ઉપ્ફોગ	કરવફો	સરળ	અને	્ે	વધુ	સમ્	સુધી	ટકે	છ.ે	
જાળીના	કાણાનું	કદ	શક્	હફો્	્ફો	૧૦	મી.મી.	થી	વધુ	
ન	હફોવી	જોઈએ	(સંગ્હ	કરેલ	માછલીના	કદના	આધારે).	
૪	 -	 ૫	 મી.મી.	 જા્ડાઈ	 ધરાવ્ી	 એચ્ડીપીઈ	 દફોરીને	
જાળીના	 ્ળી્ા	 અને	 ઉપરની	 બાજુ	 ખેંચીને	 બાંધવી	
જોઇએ.	્વળ્ામાં	દફોરી	૩	-	૪	મીટરની	અં્રાલ	પર	
આંટીઓ	લગાવી	ને	વાંસની	ખાંચ	સાથે	બાંધવા	જરૂરી	
છ.ે	આ	વ્વસથા	જાળી	૩૦	સે.મી.	જટેલી	માટીમાં	રહી	
શકે	્ે	રી્ે	કરવી	જોઈએ.	

	 પેનની	રચના	પાણીના	સ્તફો્ફોની	લાક્વણ્ા	પણ	

આધાર	રાખે	છ.ે	પેનની	રચના	પાણીના	સ્તફો્ફો	મુજબ	બે	

પ્કારે	કરી	શકા્	છ.ે	

૧)	 નાની	 નદી,	 નહેર	 માટઃે	આકૃવ્	 (૧)	 માં	 દશા્મવ્ા	

મુજબ	નાની	નદી	અથવા	નહેરમાં	વાંસના	લાક્ડાની	ફ્ેમ	

પર	જાળી	બાંધી	પેન	બનાવી	શકા્	છ.ે
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ર)	્ડમે,	સરફોવર	માટઃે	આકૃવ્	(ર)	માં	દશા્મવ્ા	મુજબ	
્ડમે	અથવા	સરફોવરના	 કફોઇ	એક	ખૂણામા	ં ત્રણ	બાજુ	

અથવા	વચચે	ચારે્	બાજુ	બંધ	કરી	પેન	બનાવી	શકા્	
છ.ે	

આકૃવ્	૧ આકૃવ્	ર

(૪) વાંસના પેનની બનાવટની પધ્ધવ્ઓ 

	 જાળીને	નુકસાન	થ્ુ	અટકાવવા	માટ	ેવાંસની	
્ીક્ણ	ગાંઠફોને	કાઢી	નાખવી	જોઈએ.	બહારની	ગાંઠફોને	
છીણીના	 ઉપ્ફોગ	 દ્ારા	 પણ	 દૂર	 કરવામા	ં આવ	ે છ.ે	
વાંસના	 નીચેના	 ભાગનફો	 વ્ાસ	 ૧૦	 સે.મી.,	 ઉપરના	
ભાગનફો	વ્ાસ	૩	સે.મી.	અને	્ેની	લંબાઈ	૧૦	-	૧૨	
મીટરથી	હફોવી	જોઈએ.	્ાજા	વાંસનફો	ઉપ્ફોગ	ન	કરવફો	
જોઈએ	કારણ	કે	્ે	પાણીમાં	જલદી	બગ્ડ	ેછ.ે	

	 પેનના	બાંધકામ	પહેલા	વાંસન	ેમાટીમા	ંપસંદ	
કરેલ	 જગ્ાના	 ચાર	 ખૂણામા	ં સારી	 રી્ે	 બેસા્ડવા	
જોઈએ.	 બાકીના	 વાંસને	 (૧/૪	 ભાગ)	 ૩	 મીટરના	
અં્રાલમા	ં ્ળી્ામાં	 જ્ડવા	 જોઈએ.	 ત્ારબાદ	
પાણીની	એક	મીટર	ઉપર	વાંસને	આ્ડીરી્ે	દર	મીટરે	
ઉપરના	ભાગમા	ંબાંધવા.	લાંબી	વાંસ	અને	વાંસ	વસકનફો	
એવી	રી્ે	રાખવામાં	આવ	ેછ	ેકે	્ળાવના	્વળ્ે	કફોઈ	
જગ્ા	ખુલ્ી	ન	રહે.	ભાગ	કરેલ	વાંસ	(૧/૨)	વસકનની	
બાહ્	સપાટી	સાથ	ેબંધા્ેલ	હફોવા	જોઈએ.	 વાંસના	
થાંભલાના	 બધા	 ખૂણાને	 સારી	 રી્ે	 દફોરીથી	 બાંધવા	
જોઈએ.	 પેનની	 રચનામા	ં ઉપ્ફોગમાં	 આવેલ	 વાંસન	ે
બીજા,	ત્રીજા	અને	ચફોથા	થાંભલાને	માટીમાં	્ફોગ્	રી્ે	
જ્ડવા	જોઈએ.	આગળના	સથાને	રચનાન	ેસથાનાં્ કર્	
કરીને	થાંભલાનું	આગળનું	સેટ	ઉભું	કરવામા	ંઆવશે.	

વસકન	મુખ્	ફ્ેમની	અંદર	મૂકવામાં	આવે	છ	ેઅને	કાથીનાં	
દફોર્ડા	 સાથે	 જો્ડાવામાં	 આવે	 છ.ે	 સહા્ક	 થાંભલાને	
વધારાની	 સુરક્ા	 માટ	ે ૪૫	 ક્ડગ્ી	 મુખ્	 થાંભલા	 પર	
જો્ડા્ેલા	રાખવામાં	આવે	છ.ે

(૫) માછલીનું ઉતપાદન અને વયવસથાપન :

	 ભાર્માં	મફોટા	ભાગે	ભાર્ી્	મેજર	કાપ્મની	
ઉતપાદક્ામાં	વૃવધધ	માટ	ેમફોટા	જળાશ્ફોમાં	ઉછરેવામાં	
આવે	છ.ે	પેનમાં	કાપ્મ	્ ીંગરલીંગ	ઉછરે	કરવામાં	આવ્ી	
રી્ફોમાં	ત્રણ	મુખ્	પગલાંઓનફો	સમાવેશ	થા્	છ	ેજમે	
કે	 સંગ્હ	 પૂવ્મ,	 સંગ્હ	 દરમ્ાન	 અને	 સંગ્હ	 બાદનું	
વ્વસથાપન.

૫.૧ સંગ્રહ પૂવ્પનું વયવસથાપન

	 ખેંચવાવાળી	 જાળી	 અને	 ્ેકણી	 જાળીનફો	
ઉપ્ફોગ	 કરીને	 પેનમાંથી	 વબનજરૂરી	 સજીવફોનફો	
વારંવાર	નેકટગં	ધવારા	વનકાલ	કરવામાં	આવે	છ.ે	પેનમાં	
શરૂઆ્માં	૨૦૦	-	૩૦૦	કક.ગ્ા.	/	હે.	સંગ્હના	સા્	
કદવસ	પહેલા	અને	ત્ાર	બાદ	દરેક	મકહને	૫૦	-	૭૦	
કક.ગ્ા.	/	હે.	માત્રામાં	ચૂનાનફો	ઉપ્ફોગ	કરવામાં	આવે	છ.ે	

૫.૨ સંગ્રહ દરમયાનનું વયવસથાપન

	 પલવકફો,	 ્ળી્ાના	 અવશેિફો	 અને	 ્ળી્ાનફો	
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ખફોરાક	 ખાવાવાળી	 પ્જાવ્ઓ	 પેન	 ઉછરે	 માટ	ે સૌથી	
્ફોગ્	છ.ે	ક્ંગરલીંગના	ઉતપાદન	માટ	ેભાર્ી્	મુખ્	
કાપ્મ	(કટલા	-	૩૫%,	રફોહૂ	-	૩૫%	અન	ેનગરી	-	૩૦%)	
ફ્ા્	(૨૦	-	૩૦	મી.મી.	કદવાળા)	નફો	સંગહ	૫	-	૭.૫	
લાખ	/	હે.ની	માત્રામા	ંકરવફો	જોઈએ.	

	 પેન	ઉછરે	જળાશ્ની	કુદર્ી	ઉતપાદક્ાનફો	
વધુ	પ્માણમા	ંઉપ્ફોગ	કરે	છ.ે	જો	વધુ	સંખ્ામાં	સંગ્હ	
ક્થો	હફો્	્ફો	માછલીની	પફોિણની	જરૂકર્ા્ને	પહોંચી	
વળવા	 કુદર્ી	ખફોરાક	સાથે	 પૂરક	ખફોરાક	આપવામા	ં
આવે	છ.ે	ચફોખાની	કુશકી	અને	મગ્ળી	/	રાઈનફો	ખફોળ	
પૂરક	ખફોરાક	્રીકે	૧	:	૧	ના	ગુણફોત્રમા	ંકદવસમા	ંબે	
વાર	કુલ	શરીરના	વજનના	@	૮	-	૫%	આપવામા	ંઆવ	ે
છ.ે	 ખફોરાક	 માટ	ે ટટ્	ે નફો	 ઉપ્ફોગ	 કરવફો	જોઈએ.	જથેી	
ઝ્ડપી	અને	સસ્ી	રી્ે	ખફોરાક	આપી	શકા્,	જ	ે્ા્દા	
કારક	છ.ે	

૫.૩ સંગ્રહ બાદનું વયવસથાપન

	 માછલીની	 જુદી	 જુદી	 પ્જાવ્ઓની	 વવૃધધ	
અને	આરફોગ્ની	 વસથવ્ની	 ચકાસણી	 સમ્ાં્રે	 (દર	
૧૫	 કદવસે)	 કરવી	જોઈએ.	 પાણીની	 પીએચ,	 વવઘ્ુ્	
વાહક્ા,	TDS,	કકઠન્ા,	Ca,	Mg,	P

2
O

5
,	NO

3
	અને	

પ્ાથવમક	 ઉતપાદનની	 દ્રવષ્એ	 પાણીની	 ગુણવત્ામાં	
સુધારફો	 ક્ા્મ	 પછી	 છાણ	 અને	 ચૂનાનફો	 ઉપ્ફોગની	
પ્કક્ામાં	પાણીની	ગુણવત્ા	સુધરશે.	માછલીના	વવકાસ	
માટ	ે ખફોરાકનુ	ં વનરીક્ણ	 કરવુ	 અને	 વન્મી્	 જરૂરી	
ખફોરાક	પુરફો	 પા્ડવફો.	 રફોજ	 વનરીક્ણ	કરવુ	અને	 નેટન	ે
સવચછ	રાખવી.	ઉ્ડ્ા	પક્ીઓથી	સુરક્ા	આપવી	્ેમજ	
કાદવવાળી	જમીન	દુર	કરવી.

	 માછલીનફો	 જથથફો	 માકવેટમાં	 લઈ	 જવા	 ્ફોગ્	

થા્	્ેમજ	ત્ારે	સારફો	ભાવ	ક્ારે	છ	ે્ે	નકકી	કરી	

લણણી	 કરવી	 જોઈએ	 જથેી	 મહ્મ	 ન્ફો	 થઈ	 શકે.	

માછલી	અને	ઝીંગાની	લણણી	વારંવાર	જાળીના	ઉપ્ફોગ	

દ્ારા	 કરવામાં	આવે	છ.ે	ઝીંગાની	લણણી	માટ	ે કૃવત્રમ	

પ્કાશની	 મદદથી	 નેકટગં	 કરવામાં	આવે	 છ.ે	 એકવાર	

જાળીના	ઉપ્ફોગથી	ઝીંગાને	પક્ડવા	મુશકેલ	છ.ે	સંપૂણ્મ	

લણણી	માટ	ેઘણા	કદવસફો	માટ	ેનેકટગંનું	પુનરાવ્્મન	કરવું	

જરૂરી	 છ.ે	 લણણી	 સામાન્	 રી્ે	 ખેચવાવાળીજાળી,	

ે્ંકણીજાળી	અથવા	અન્	જાળીની	મદદથી	કરી	શકા્	

છ.ે	લણણીનું	કદ	બજાર	આધાકર્	છ	ેજમે	કે	માછલીની	

લણણી	અથવા	ઝીંગાની	બજારની	માંગ	મુજબ	અને	વધુ	

સારા	ભાવ	મેળવવા	માટનેી	સવીકા્્મ્ા	આધારી્	છ.ે	

ફાયદા અને ગેરફાયદા

ફાયદા ગેરફાયદા

૧)	જગ્ાનફો	સઘન	વપરાશ

ર)	 વશકારી	 માછલી	અન	ેઅવનચછવન્	માછલીઓથી	

સવં્મવધ્	માછલીઓન	ુસુરવક્્	પાલન	

૩)	સરળ્ાથી	લણણી

૪)	 ખુલ્ા	 પાણીના	 સ્તફો્ફોમાં	 વવદેશી	 માછલીઓનુ	ં

સુરવક્્	પાલન	

૫)	કુદર્ી	ખફોરાકની	ઉપલબધ્ા	અને	પાણીનફો	સહજ	

વવવનમ્	

૧)	ઓકકસજન	અને	પાણીના	પ્વાહની	વધુ	જરૂરી્ા્

ર)	કૃવત્રમ	ખફોરાક	ઉપર	અવલંબન

૩)	પાણીના	સ્તફો્ફોમાં	રહેલ	પફોિક	્તવફોની	વસથવ્

૪)	નકહ	વપરા્ેલ	ખફોરાક	અને	મળ	દ્ારા	થ્ું	પ્દૂિણ	

૫)	રફોગનફો		જલદી	્ેલાવફો

૬)	નૈસ્મવગક	પાણીના	બહુવવધ	વપરાપશથી	થ્ફો	સંઘિ્મ	/

્કરાર
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	 	 	 	 	 	 	મૂલ્	વધ્મન	 (વેલ્ુ	એ્ડીશન)	એવી	ઉમેરવાની	
પ્કી્ા	 જ	ે એક	 અથવા	 બીજી	 રી્ે	 મૂળ	 પ્ફો્ડકટમાં	
બદલાવ	કરે	જથેી	વેંચાણ	વખ્ે	વધારે	કીંમ્	મળે.

મૂલયવવ્ધ્્પ  પ્ર્રોડકટની ઉપય્રોગી્ા :

 � અત્ારના ્ુગમા	ં “માઈકફોવેવેબલ”	 પ્ફો્ડકટની 
માકવેટ વધ્ી જા્ છ,ે	 જ્ા ં લફોકફો સુપર માકવેટ 
અને મફોટા સટફોરમાથંી માઈકફોવેવેબલ પ્ફો્ડકટ જ ે
્ક્ ફ્ા્ કરવાથી ખાઈ શકા્ છ.ે	અેવા સમ્ 
ભાર્માં ઝ્ડપથી આવી રહ્ફો છ.ે

 � નફોકરીઓમાં મકહલા વગ્મનું વધ્ું જ્ું પ્માણ,	
્ેઓને જમવાનું બનાવવાનફો સમ્ ઓછફો આપે છ.ે

 � આ્ડપેદાશફો	(બા્ પ્ફો્ડકટ),	કુટા માછલીઓ અથવા 
નકામી માછલીઓ,	ઓછા ભાવવાળી માછલીઓનાં 
માંસનફો ઉપ્ફોગ કરી શકા્ છ.ે	 ્ુટલેાં ઝીંગાનફો 
ઉપ્ફોગ બેટર અને બ્ે્ડ્ેડ પ્ફો્ડકટ બનાવવામાં 
અથવા સુરમી માંથી બન્ા ઝીંગાની પ્ફો્ડકટમા ં
કરી શકા્.

 � બેટરીંગ અને બ્ે્ડ્ેડની પ્કી્ામા ં ્ેલનાં શફોિણ 
્ેમજ સુકી બ્ે્ડનાં કણફોના લીધે પ્ફો્ડકટમાં ૧૦-
૫૦%	વજનમાં વધારફો થા્ છ.ે

મૂલયવવ્ધ્્પ  પ્ર્રોડકટને લી્ધે થ્ાં ફાયદાઓ :

										મૂલ્વવધ્મ્	પ્ફો્ડકટ,	એ	એક	્ર્	પકાવી	
શકા્,	્ર્	ખા્	શકા્,	સવચછ	રી્ે	બનાવેલ	પૌષ્ીક	
અને	સારા	ંઆકિથી્	પેકેજીંગમા	ંપેક	કરેલી	પ્ફો્ડકટ	છ.ે

 � રફોવજદંા	 જીવનમાં	 ખફોરાક	 બનાવવાનાં	 સમ્માં	
એકદમ	ઘટા્ડફો	કરે	છ.ે

 � થીઝેલા	પ્ફો્ડકટને	 પીગાળવું,	 ્રી	પ્ફોસેસીંગ	કરવું	
્ેમજ	્રી	પેકેજીંગ	કરવું	વગેરે	ટાળી	શકા્	છ.ે	
જથેી	પ્ફો્ડકટનફો	સવાદ	અને	સુગંધમાં	નુકસાન	થ્ું	
નથી.

 � સામાન્	રી્ે	રફો-મટીરી્લસ	પ્ફોસેસીંગની	્ુલનામાં	
મૂલ્વવધ્મ્	પ્ફો્ડકટ	વધારે	્ા્દાકારક	છ.ે

 � મતસ્	બગા્ડ	ઓછફો	 થ્ફો	 હફોઈ	 વધારે	 ઉતપાદન	
મેળવી	શકા્	છ.ે

બેટડ્પ અને બ્ેડેડ પ્ર્રોડકટ્રો :

 બેટડ્પ અને બ્ેડેડ પ્ર્રોડકટ્રો	 એ	 મૂલ્વધ્મનનું	
મુખ્	પાસું	 છ.ે	 પ્ફો્ડકટને	બેટર	અને	બ્ે્ડના	 કણફો	 વ્ડ	ે
કફોટીંગ(કવર)	 કરીને	 બનાવવામાં	 આવે	 છ,ે	 જથેી	
પ્ફો્ડકટમાં	 કદમાં	 વધારફો	 થા્	 છ	ે અને	 બનાવવાની	
કકંમ્માં	ઘટા્ડફો	થા્	છ.ે

	 સામાન્	 રી્ે	 બેટર	 ઘઉંનફો	 લફોટ	અને	 પાણી	
૧:૧૫	થી	૧:૨	ની	માત્રા	ધરાવે	છ.ે	 પ્ફો્ડકટ	ઉપરનફો	
થર	 બેટરની	 ઘટ્ા	 પ્માણે	 વધારી	 શકા્	 છ	ે અથવા	
વારંવાર	બેટરીંગ	અને	બ્ે્ડીંગ	પ્કક્ાથી	થઇ	શકે	છ.ે	
ઘણી	વખ્	પ્ફો્ડકટ	ઉપર	સુકા	લફોટ	વ્ડ	ે્ડસટીંગ	(કફોરા	
લફોટ	વ્ડ	ેકવર	કરવું)	કરીને	પછી	બેટરીંગ	કરવામાં	આવે	
છ.ે	 જરૂકર્ા્	 મુજબ	બેટરના	 દ્રાવણમાં	 મરી-મસાલા	
નાખવામાં	આવે	છ.ે

	 સામાન્	રી્ે	બ્ે્ડ્ેડની	પ્કક્ામાં	સુકી	બ્ે્ડના	
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કણફો	 (ભુકફો),	 રવફો	અથવા	 બન્નેનુ	ં વમશ્ણનફો	 ઉપ્ફોગ	
કરવામાં	આવે	છ.ે	જ	ેપ્ફો્ડકટને	ફ્ા્	કર્ા	જામી	જા્	
છ.ે	ત્ારબાદ	પ્ફો્ડકટને	્ર્	જ	થીઝવવામાં	આવ	ેછ	ે
અને	ખા્ા	પહેલા	પુરેપુરી	પકાવવામાં	આવે	નકહ	ત્ાં	
સુધી	નીચા	્ાપમાનમાં	સંગ્કહ્	કરવામા	ંઆવ	ેછ.ે

બેટર	અને	બ્ે્ડ્ેડ	પ્ફો્ડકટફો	નીચે	મુજબ	આપેલી	છ.ે

૧) રફશ પ્ર્રોડકટની વેરાયટી:

a) રફશ રફલેટ:

	 	 	 	 	 	 	 	 ચામ્ડી	 વવનાની	 માછલીની	 ક્લેટને	 થફો્ડફો	
સમ્	મીઠાવાળા	પાણીમાં	રાખી	બ્ે્ડના	કણફો	વ્ડ	ેકવર	
કરવામાં	આવે	છ.ે	આ	બ્ેટ્ડ્મ	અને	બ્ે્ડ્ેડ	 ક્લેટને	ફ્ા્	
કરવામાં	આવે	છ.ે	

b) રફશ રફંગર:      

													કાંટા	વવનાના	માછલીના	માંસન	ે૧%	મીઠા	
સાથે	વમકસ	કરીને	બલફોકના	આકારમા	ંનીચા	્ ાપમાનમાં	
થીઝવવામા	ં આવે	 છ.ે	 આ	 બલફોકન	ેઆપણી	આંગણી	
(ક્ંગર)	ની	સાઇઝમા	ંસરખા	માપમા	ં(૫/૮	x	૫/૮	x	
૩”)	કાપફો	અને	બેટર	અને	બ્ે્ડના	કણફો	વ્ડ	ેકફોટીંગ	કરફો.	
ત્ારબાદ	ફ્ા્	કરીને,	થીઝવીન	ેપેકીંગ	કરફો.	

c) રફશ કટલેટ:

ક્શ	કટલેટ		માછલીના	બા્ેલા	માંસમાંથી	બનાવવામાં	
આવે	 છ.ે	 બા્ેલા	 માંસ	 સાથે	 બટટેા,	 ફ્ા્	 ્ડુગંળી,	
મસાલા	 વગેરે	 વમકસ	 કરીન	ે 	 ગફોળ	 આકાર	 (૪૦	
ગ્ામ)	મા	ંબનાવવામા	ંઆવ	ેછ.ે	આ	આકારમા	ંબનેલા	
કટલેટને	બેટર	અને	બ્ે્ડીગ	કરીન	ેફ્ા્	કરવામાં	આવે	
છ.ે	

d) રફશ બગ્પર (રફશ પેટીશ)

ક્શ	બગ્મર	બનાવવામા	ંઓછા	્ેલવાળી	્ેમજ	સ્ેદ	
માંસ	ધરાવ્ી	માછલીનફો	ઉપ્ફોગ	થા્	છ.ે	માછલીના	

બા્ેલા	માંસને	 	બા્ેલા	બટટેા,	થફો્ડાક	મસાલા	વગેરે	
વમકસને	 ગફોળાકાર	 આકારમાં	 બનાવીને	 બેટર	 અને	
બ્ે્ડીંગ	પ્કક્ા	કરવામાં	આવે	છ.ે	

૨) ઝીંગાની પ્ર્રોડકટ:	

નીચે	મુજબની	ઝીંગાની	અલગ	અલગ	બેટર	

અને	બ્ે્ડીંગ	કરેલી	પ્ફો્ડકટ	છ.ે

 � બેટ્ડ્મ	અને	બ્ે્ડીંગ		PUD		ઝીંગા

 � બેટ્ડ્મ	અને	બ્ે્ડીંગ	PD	ઝીંગા

 � બેટ્ડ્મ	અને	બ્ે્ડીંગ	Butterfly	ઝીંગા

 � બેટ્ડ્મ	અને	બ્ે્ડીંગ	રાઉન્ડ	ટલે	ઓન	ઝીંગા

૩) છીપલાની પ્ર્રોડકટ:

	 	 	 	 	 	 	 	છીપલાનફો	ઉપ્ફોગ	લફોકફો	આહાર	્રીકે	લે	

છ.ે	છીપલામાંથી	નીકળ્ા	ખાવા	લા્ક	ખીમાને	કફોટ્ેડ	

પ્ફો્ડકટ	બનાવીને	મૂલ્	વધ્મન	કરી	શકા્.	છીપલામાંથી	

માંસ	 કાઢીને	 મીઠાવાળા	 પાણીમાં	 બા્વામાં	આવે	 છ.ે	

ત્ારબાદ	્ેના	પર	બેટ્ડ્મ	અને	બ્ે્ડીંગ	વ્ડ	ેકફોટીંગ	કરીને	

ફ્ા્	કરવામાં	આવે	છ.ે

માછલીના માંસ/ખીમામાંથી બન્ી પ્ર્રોડકટ:

       માછલીના	માંસને	કાંટા,	ચામ્ડી	વગેરે	દુર	કરીન	ે

્ેમાંથી	અલગ-અલગ	પ્ફો્ડકટ	બનાવી	શકા્.	માછલીના	

માંસને	પાણી	વ્ડ	ેધફોવાથી	્ેમાંથી	્ેલ	્ેમજ	રંગ	વગેરે	

દુર	થા્	અને	આવા	સ્ેદ	માંસમાં	કા્ફોપ્ફોટકેટનટ	જવેા	

પ્દાથથો	 નાખી	 લાંબફો	 સમ્	 ટકાવવામાં	આવે	 છ,ે	 ્ેન	ે

સુરમી	કહે	છ.ે	ત્ારબાદ	આ	સુરમી(ધફોવા્ેલ	માછલીનું	

માંસ)	 ને	 થીઝવવા	આવે	છ.ે	આ	સુરમીમાંથી	અલગ-

અલગ	પ્ફો્ડકટ	બનાવવામાં	આવે	છ.ે

									સુરમીને	બીજી	સામગ્ી	્ેમજ	સવાકદષ્	મસાલા	
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વમકસ	કરીને	પકાવવામા	ંઆવ્ી	પ્ફો્ડકટફો	નીચે	મુજબ	

છ.ે	

 � કામાબફોકફો	-	વરાળથી	બા્ેલ	પ્ફો્ડકટ	

 � ચીકુવા		-	શેકવું	

 � ક્શ	સૌસેજ	-ઉંચા	્ાપમાન	ેપકાવેલ	

 � હેમપેન	-	બા્ીને	બનાવવું

સુરમીમાંથી બન્ી બનાવટી પ્ર્રોડકટ્રો:

        સુરમીમાંથી	વરાળથી	બા્ેલ	કામાબફોકફોમાં	બીજી	

પ્ફો્ડકટનફો	સવાદ	ધરાવ્ફો	મસાલફો	નાખી	બન્ી	બનાવટી	

પ્ફો્ડકટફોને	“એનાલફોગ	પ્ફો્ડકટ”	કહે	છ.ે

ઝીંગાની પ્ર્રોડકટ:

ન્રોબાશી (ખેચાયેલા ઝીંગા):   ઝીંગાન	ે્ફોલીન	ેઅંદરની	

વેન	 દુર	 કરફો.	 ત્ારબાદ	 નીચેની	 બાજુથી	 થફો્ડા	 થફો્ડા	

અં્રે	કટ	આપીને	ઉપરથી	દબાવફો,	જથેી	્ ેની	લંબાઇમાં	

૧-૨	સેમી	નફો	વધારફો	થા્	છ.ે

સુસી (બટરફલાય ઝીંગા) : 

 ઝીંગાનું	માથુ	ંઅને	અંદર	વેન	દુર	કરી,	સા્	

પાણીથી	ધફોઇ	નાખફો.	બામબુની	લાક્ડી	માથાના	ભાગથી	

અંદર	જવા	દફો	અને	્ેને	પુંછ્ડીના	ભાગેથી	બહાર	

કાઢફો.	ત્ારબાદ	૧	%		મીઠાવાળા	પાણીમા	ં૨-૫	

મીનીટ	બાકી	નાખફો.	પકા્ેલ		ઝીંગામાંથી	લાક્ડી	દુર	

કરી	્ફોલી	નાખફો.	નીચેની	બાજુએ	થફો્ડી	કટ	આપીન	ે

બટર્લા્નફો	આકાર	આપફો.

સકુવર ઝીંગા:

 ્ફોલેલા	ઝીંગાને	“U”	આકારમા	ંપક્ડીન	ે

બામબુની	લાક્ડીને	અંદર	જવા	દફો.	આ	રી્ે	૪-૫	

ઝીંગાને	ગફોઠવફો	જનેે	સકુવર	ઝીંગા	કહે	છ.ે

બારબેકયું:

 ્ફોલેલા	 ઝીંગામાં	 બામબુની	 લાક્ડીને	 માથાથી	

અંદર	નાંખીને	પુંછ્ડી	સુધી	જવા	દફો.

મતસય સલાડ:

 મતસ્	સલા્ડ	એક	્ર્	જ	પીરશી	શકફો	્ેવી	

મુલ્વધથી્	પ્ફો્ડકટ	છ.ે	માછલીની	્ીલેટ,	ટકુ્ડા,	બા્ેલા	

ઝીંગા	અને	બા્ેલા	છીપલાનફો	આવી	પ્ફો્ડકટ	બનાવવા	

માટ	ેસુસંગ્	છ.ે	મુખ્	સામગ્ી	્રીકે	પકાવેલ/બા્ેલ	

માછલી	 (૩૫-૪૦%)	 સમારેલ	 સલા્ડ	 (૨૫-૩૦%),	

પકા્ેલ	 ઘઉંની	 સેવ(૧૫-૨૦%)	 અને	 થફો્ડી	 માત્રામાં	

્ડુગંળી,	 કચુંબર,	 મરચું,	 મરી	 અને	 લીંબુનફો	 રસ	 આ	

પ્ફો્ડકટન	ેનીચા	્ાપમાને	સંગ્હ	કરવામાં	આવે	છ.ે

જીવ્ી માછલીઓ:

 હાલમાં	 આં્રરાષ્ ટ્ી્	 કક્ાએ	 જીવ્ી	

માછલીઓ(વામ,	 ટીલાપી્ા)	 ્ેમજ	 ઝીંગા,	 કરચલા,	

છીપલા	વગેરેની	માંગ	વધ્ી	જા્	છ.ે	જીવ્ી	માછલીઓ	

ગ્ાહકન	ે૧૦૦	%	ગુણવત્ા	પુરી	પા્ડ	ેછ.ે

માછલી/ઝીંગાની ક્રોટેડ પ્ર્રોડકટ બનાવટ 

	� રફલેટીંગ	:	આખી	માછલીમાંથી	ચામ્ડી	્ેમજ	કાંટા	

રકહ્	ક્લેટ	બનાવવી.

	� 	ઠ્ંડ	ુબલાચીંગ:	ક્લેટન	ે૫%	મીઠાવાળા	પાણી	જમેાં	

0.૧%	સાઇટટ્ીક	એવસ્ડ	હફો્	્ેમાં	 ૩-૫%	 વમનટ			

રાખફો.	

	� પ્રી-ડસટીંગ:	સુકા	લફોટ	વ્ડ	ેક્લેટને	કવર	કરફો.	

	� બેટરીંગ:	બેટરની	સામગ્ી	પાવ્ડરનું	મીક્ણનફો	એક	

ભાગ	અને	બે	ભાગ	પાણી	વ્ડ	ેબેટરનુ	ંઘટ	મીક્ણ	

બનવફો.

	� બે્ડીંગ:	 ક્લેટને	બેટરના	મીક્ણમાં	દુબાડ્ાં	પછી	
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બ્ે્ડ/ટફોસટનાં	ભુકા	ંવ્ડ	ેકવર	કરવું.

	� વપ્ર- ફ્ાયીંગ:	બ્ે્ડીંગ	પછી	ક્લેટને	વેજીટબેલ	્ેલમાં	

૨0-૩0	સેકન્ડ	સુધી	 ફ્ા્(્્ડવું)	 કરવું.	 (્ાપમાન	

૧૮૦-૨૦૦0સે)

	�  થ્ીઝવવુ:ં	નીચા	્ાપમાન	વ્ડ	ેપ્ફો્ડકટન	ેવરિઝવફો.

	�  પેકેઝીંગ:	ટટ્	ેપેક	કરીને	પફોલીથીનમા	ંપેકેઝીંગ	કરફો.	

	�  સટ્રોરેઝ:	નીચા	્ાપમાન	ેપ્ફો્ડકટને	સટફોર	કરફો.

બેટર બનાવવાની સામગ્રી: 

ક્રમ નં. મટીરીયલ વજન
૧ મે્ડાનફો	લફોટ ૫૦૦	ગ્ામ

૨ મકાઇનફો	લફોટ ૫૦	ગ્ામ

૩ ચણાની	દાળ ૫૦	ગ્ામ

૪ મીઠું ૭.૫	ગ્ામ

૫ હળદર ૧.૨૫	ગ્ામ

૬ સફો્ડી્મ	ટટ્ા્પફોલી્ફોસ્ેટ ૨.૫	ગ્ામ

ઝીંગાનું અથાણું

 � નાની સાઈઝનાં ઝીંગાનફો ઉપ્ફોગ ઝીંગાનાં અથાણં બનાવવામાં થા્ છ.ે	

ઝીંગાનાં અથાણાં માટેની સામગ્રી:-

ક્રમ 
નં.

મટીરીયલ વજન ક્રમ 
નં.

મટીરીયલ વજન

૧ ઝીંગા	(્ફોલેલા) ૧૦૦૦	ગ્ામ	 ૮ મીઠા	લીમ્ડાનફો	પાઉ્ડર ૪૦૦	ગ્ામ

૨ હળદર ૫	ગ્ામ	 ૯ મેથી ૨.૭	ગ્ામ

૩ મીઠું સવાદ	અનુસાર	 ૧૦ લસણ ૨૦૦	ગ્ામ

૪ મળી	(્ીખા)	પાઉ્ડર સવાદ	અનુસાર ૧૧ વસંગ	્ેલ	 ૨૦૦	મી.લી.

૫ મરચાનફો	ભુકફો ૩૫	ગ્ામ	 ૧૨ ગલેસી્લ	એસેકટક	એવસ્ડ

૬ લીલા	મરચા ૫૦	ગ્ામ ૧૩ વવનેગાર	(૧.૫%	એસેકટક	એવસ્ડ) ૩૦૦	મી.લી.

૭ આદુ ૧૫૦	ગ્ામ ૧૪ ખાં્ડ ૫	ગ્ામ

રી્ ઃ	 આખા	 ઝીંગાન	ે બરફોબર	 પાણી	 વ્ડ	ે ઘફોઈને,	

ઉપરના	્ ફો્રા	(કવચ)	છફોલી	નાંખફો.	આ	્ ફોલેલા		ઝીંગા	

હળદર	 ્ેમજ	 ૩%	 મીઠુ	ં વ્ડ	ે વમકસ	 કરફો	અને	 ૧-૨	

કલાક	 સુકવવા	 માટ	ે રહેવા	 દફો.	 ત્ાર	 બાદ	ઓછામા	ં

ઓછા	 ્ેલમાં	 ઝીંગાને	 ફ્ા્	 કરીન	ે સાઈ્ડમાં	 રાખફો.	

ઝીંગાને	ફ્ા્	ક્ા્મ	બાદ	વધેલાં	્ેલમા	ંલસણ,	આદ	ુઅન	ે

લીલા	મરચાન	ેબ્ાઉન	થઇ	જા્	ત્ાં	સુધી	ફ્ા્	કરીને	

ધીમા	્ાપ	ેવમકસ	કરફો.	ચુલા	પરથી	વમકસરન	ેઉ્ારીન	ે

ફ્ા્	કરેલા	ઝીંગા	સાથે	બરફોબર	વમકસ	કરફો.	 વમકસર	

ઠ્ંડ	ુથ્ા	બાદ	વવનેગાર,	ખાં્ડ	અને	બાકીનું	મીઠુ	ંવમકસ	

કરફો.	જો	જરૂરી	હફો્	્ફો,	૧%	એસેકટક	એવસ્ડ	ઉમેરીને	

લાંબા	સમ્	સુધી	રાખી	શકા્.	

	 	 	 	 	 	 	ચફોખખી	અને	સા્	બફોટલમાં	ઝીંગાનું	અથાણં	
બરફોબર	 ભરીને	 ્ેલ	 વ્ડ	ે ઉપરના	 ભાગને	 ઢાંકી	 દફો.	
ફલેવકસબલ	 સટને્ડીગ	 પાઉચનફો	 ઉપ્ફોગ	 પણ	 કરી	
શકા્.	
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મતસય અથાણું

ર્રો-મટીરીયલ:-

      માછલીઓ જવેી કે ધફોમા,	ભુનગર,	બાંગા્ડા,	નાના 

ગેદરા વગેરે જવેી ઓછી કકંમ્વાળી માછલીઓનું 
મતસ્ અથાણ ંબનાવીને વેલ્ ુએ્ડીશન કરવામા ંઆવે 
છ.ે	

સામગ્રી:-

ક્રમ નં. મટીરીયલ વજન

૧ માછલી	(સુધારેલી	અને	નાના-	નાના	ટકુ્ડાંમાં	કાપેલી) ૧૦૦૦ ગ્રામ 

૨ રા્	 ૧૦ ગ્રામ

૩ લીલા	મરચા	(નાના	ટકુ્ડાં) ૫૦ ગ્રામ

૪ લસણ	(્ફોલેલા) ૮૦ ગ્રામ

૫ આદ	ુ(્ફોલેલા	અને	છુ્ંડફો	કરેલ) ૮૦ ગ્રામ

૬ મરચાનફો	પાઉ્ડર ૩૫ ગ્રામ

૭ હળદર	પાઉ્ડર ૨ ગ્રામ

૮ ્ેલ	 ૨૦૦ ગ્રામ

૯ વવનેગાર ૪૦૦ મી.લી.

૧૦ મીઠું ૧૦૦ ગ્રામ

૧૧ ખા્ંડ ૧૦ ગ્રામ

બનાવવાની રી્:

	� આખી માછલીને પાણી વ્ડ ેબરફોબર સા્ કરફો.	

માછલીને ક્લટે સવરૂપમાં સુધારફો.

	� સુધારેલ	 (કાંટા ્ેમજ ્ીનને દુર કરેલ)	

માછલીઓના નાના-નાના ટકુ્ડાંને ૩%	મીઠાં સાથે 

સારી રી્ે વમકસ કરીને બે કલાક માટ ે રાખફો.	

ઓછા મીઠાંવાળી ્ેમજ થફો્ડીક સુકા્લેી મતસ્નફો 

ઉપ્ફોગ પણ કરી શકા્.	 આ માછલીઓના 

ટકુ્ડાંઓને ઓછામાં ઓછા ્ેલમાં ફ્ા્ કરીને 

સાઈ્ડમાં રાખફો.

	� લસણ,	આદુ અને લીલા મરચાન ે્ેલમાં ફ્ા્ કરફો 

જ્ા ં સુધી લાઈટ બ્ાઉન રંગમાં ્રે.	 મરચાનફો 

પાઉ્ડર ્ેમજ હળદર પાઉ્ડર ફ્ા્ વમકસર સાથે 

વમકસ કરફો.

	� બાકીની સામગ્ી મીઠુ,ં	ફ્ા્ કરેલી માછલીનાં ટકુ્ડાં 

વમકસર સાથે વમકસ કરફો.	 વવનેગાર ઉમરેીને ઠ્ંડ ુ

કરવા માટ ેરાખફો.	 વમકસર ઠ્ંડ ુકા્્મ બાદ ખાં્ડને 

બરફોબર વમકસ કરફો.	 આ વમકસરને એકથી બે 

કદવસ આથફો આવે ત્ાં સુધી રાખફો.

પેરકંગ :

	 છલે્ે અથાણાને ચફોખખી સા્ કરેલી બરણીમાં 

અથવા ્ફો ફલેવકસબલ ઉભા રહી શકે ્ેવા પાંઉચમા ં

ભરી શકા્.	 પેકકંગ વખ્ે ઉપરનફો  ભાગ ્ેલથી 

ઢકા્ેલું રહે ્ે રી્ે જરૂરી ્ેલ ઉમરેવું જોઈએ.
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સામગ્રી :

ક્રમ નં. મટીરીયલ વજન
૧ બા્ેલ	માછલીનું 	માંસ ૧૦૦૦	ગ્ામ	

૨ મીઠુ	ં ૨૫	ગ્ામ	(સવાદ	અનુસાર)

૩ ્ેલ	 ૧૨૫	મી .લી .

૪ લીલા	મરચા	 ૧૫	ગ્ામ

૫ આદ	ુ ૨૫	ગ્ામ

૬ ્ડુંગળી ૨૫૦	ગ્ામ

૭ બટેટ ા	 (બા્ેલા) ૫૦૦	ગ્ામ

૮ પેપર	(્ીખા)	પાઉ્ડર	 ૩	ગ્ામ	(સવાદ	અનુસાર)

૯ લવીંગ	(પાઉ્ડર) ૩	ગ્ામ

૧૦ ્જ (પાઉ્ડર) ૨	ગ્ામ

૧૧ હળદર	 ૨	ગ્ામ

૧૨ ઈં્ડા ૪	નંગ	

૧૩ સુકી	બ્ે્ડ	પાઉ્ડર	 ૨૦૦	ગ્ામ

રફશ કટલેટસ 

        ક્શ કટલટેસ એ એક મતસ્ કફોટ્ેડ પ્ફો્ડકટની 

જ વેરા્ટી છ.ે	 ક્શ કટલટેસ ને રે્ડી ટ ુઇટ કે ફ્ા્ 
્રીકે ઉપ્ફોગમા ંલઇ શકા્ છ.ે

બનાવટની રી્:-

	� માછલીના	ંમાંસને	ગરમ	પાણીમા	ં૨૦	વમનીટ	
માટ	ેબા્ફો.

	� પાણીન	ેઅલગ	કરફો	(જો	આખી	્ીશ	હફો્	
્ફો,	આં્ર્ડા,	ચામ્ડી,	ભીંગ્ડા	્ેમજ	કાંટા	
(હા્ડકા)	દૂર	કરવા).

	� બા્ેલી	માછલીના	માંસમા	ંમીઠુ	ંઅને	હળદર	
ભેળવફો.

	� નાની	સુધારેલી	્ડુગંળીન	ેબ્ાઉન	થઈ	જા્	ત્ાં	
સુધી	ફ્ા્	કરફો.	મરચા	્ેમજ	આદ	ુસાં્ળફો.	
અં્ે	બા્ેલા	માંસને	બરફોબર	ભેળવી	દફો.

	� બા્ેલા		બટટેા	્ેમજ	મસાલાન	ેમાંસ	સાથે	
વમકસ	કરફો.

	� ભેળવેલ	જથથામાંથી	૪૦	ગ્ામનફો	માવાને	ગફોળ,	

લંબગફોળ	અથવા	કદલ	આકારમાં		શેપ	આપફો.

	� ઈં્ડાના	 દ્રાવણમાં	 ્ડબુા્ડફો	 અને	 સુકી	 બ્ે્ડ	

પાઉ્ડરમાં	 કફોટીંગ	 કરફો.	 અને	 ્ડીપ	 ફ્ીઝરમાં	

સટફોર	કરફો.

	� રિફોઈંગ	કરીને	્ેલમાં	ફ્ા્	કરફો.	

ફીશ વફેર 

     	્ીશ	વે્ર	એ	એક	સૂકવેલ	રે્ડી	 ્ંુ	ફ્ા્	એન્ડ	

સવ્મ	(સીધી	્ળી	અને	ખાઈ	શકા્)	્ેવી	પ્ફો્ડકટ	છ	ેકે	

જમેાં	 કાબથોકદ્	એ	મુળ	પદાથ્મ	છ.ે	બીજી	સામગ્ીઓ	

જવેી	 કે	 મીઠુ	ં અને	 મસાલાઓ	 ઉમેરવામાં	 આવે	 છ.ે	

માકવેટમાં	મળ્ાં	નકહવ્	પ્ફોટીન	ધરાવ્ા	વે્ર	કર્ા	

્દન	 અલગ	 જ	 ઉતપાદન	 છ.ે	 ક્શ	 વે્ર	 મતસ્નાં	
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પાઉ્ડરમાંથી	 બન્ા	 હફોવાથી	 પ્ફોટીનથી	 ભરપુર	 હફો્	

છ.ે	પ્ફોટીનની	માત્રા	નાના	બાળકફો	ની	વવૃધધમાં	મહતવનફો	

્ાળફો	પુરફો	પા્ડ	ેછ.ે	ક્શ	વે્રન	ેઅલગ-અલગ	રંગ	વ્ડ	ે

આકિથી્	બનાવી	શકા્	છ.ે	

સામગ્ી:-

ચફોખખું	કરેલુ	ંમાછલીનું	માંસ	 	 ૨	કક.ગ્ા.

મકાઈનફો	લફોટ																							 ૧	કક.ગ્ા.

	ટપેી્ફોકા	સટાચ્મ	(સાબુ	દાણા)							 ૨	કક.ગ્ા.

મીઠુ	ં																													 	 ૫૦	ગ્ામ

પાણી																													 	 ૩-૫	લીટર

બનાવવાની રી્:-

	� માછલીના	 માંસને	 મશીનની	 મદદથી	 ૧૦	
વમવનટમાં	૧	લીટર	પાણીમાં	એકરૂપ	કરવું.

	� ્ેમાં	મકાઈનફો	લફોટ,	ટપેી્ફોકા,	મીઠુ	ંઅને	બાકીનું	

પાણી	ઉમેરી	એક	કલાક	માટ	ેવમકસ	કરવું.

	� કાચા	 માલને	 હવે	એલ્ુવમવન્મ	 ટટ્મેાં	 પા્ળું	

(૧-૨	મી.મી.	જા્ડાઈનું)	સ્ર	બનાવી	અને	૫	

વમનીટ	માટ	ેવરાળમાં	બા્વું.

	� સામાન્	રૂમનાં	્ાપમાને	ઠ્ંડ	ુપ્ડવા	મુકવું.

	� પાકા	માલને	મનગમ્ાં	આકારમાં	કાપી	અને	

્્ડકામાં	અથવા	 કૃવત્રમ	્ડટ્ા્રમાં	૧૦%	ભેજ	

રહે	ત્ાં	સુધી	સુકવવું.

	� પ્ફો્ડકટન ેહવે	 પફોલીથીન	બેગ	અથવા	 કાચની	

બફોટલમાં	સીલ	કરી	અને	સુકી	જગ્ાએ	સંગ્હ	

કરવફો.

	� આ	 પ્ફો્ડકટન	ે બે	 વિ્મ	 સુધી	 સારી	 સથી્ીમાં	

સંગ્હ	કરી	શકા્	છ.ે
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yktíkhËuþeÞ {íMÞkuãkuøk {kxu MkhfkheLke ¾kíkkfeÞ ÞkusLkkyku

 ©e ykh. Ãke. Mk¾hu÷eÞk   fw. Ãke. ðe. Lkkheøkhk  ©e{rík yuLk. yuLk. Ãkhe¾ 
{ËËLkeþ {íMÞkuãkuøk rLkÞk{fLke f[uhe,	ykýtË -388001

VkuLk : (0h69h)  h63409

પ્રસ્ાવના : 

 ભૂ્કાળમાં	 આં્ રદેશી્	 માછીમારીન	ે
દીવાસવપન	જવેી	માનવામા	ંઆવ્ી	હ્ી	અને	્ે	માત્ર	
માછલાં	 પક્ડવાની	 માછીમારી	 હ્ી.	 આ	 પ્કારની	
માછીમારી	 મફોટાભાગ	ે દકર્ાઇ	 કાંઠાના	 લફોકફો	 દ્ારા	
જ	કરવામા	ંઆવ્ી.	 નદીઓમાંથી	 પક્ડવામા	ંઆવ્ી	
માછલીઓને	લીધે	મતસ્	ઉતપાદન	વધારવા	માટનેફો	નવફો	
માગ્મ	ખુલલફો	થ્ફો	છ	ેજમેા	ંનીચ	ેમુજબની	પધધવ્ઓનફો	
સમાવેશ	થા્	છ.ે	

•	 જળાશ્ફોમા	કરવામા	આવ્ી	માછીમારી	(ક્શ	

બીજનફો	સંગ્હ)

•	 ્ડમેના	નીચાણવાળા	પ્વાહમા	કરવામા	આવ્ી	

માછીમારી

•	 ્ળાવફો	અને	સાંસકૃવ્ક	પરમપરાગ્	માછીમારી

હે્ુઓ	 :	 મતસ્બીજ	 ઉતપાદન	 અને	 આં્રદેશી્	
મતસ્ફોદ્ફોગના	સાધનફો	વધારવા.

મતસયબીજ ઉછરે :

ગ્ામ્	કક્ાએ	બેરફોજગાર	્ ુવાનફોને	મતસ્બીજ	
ઉછરે	કા્્મકમ	્ળે	સાંકળી	રફોજગારી	ઉભી	કરી	શકા્	
્ે	 હે્ુથી	 રાજ્ના	 જુદા	 જુદા	 જીલ્ાઓમા	ં આવેલ	
ખા્ાકી્	્ીશ્ામ્મ	્થા	મફોસમી	્ળાવફોમાં	મતસ્બીજ	
ઉછરેના	 કા્્મકમ	 જવેા	 કે	 સપફોનથી	 ફ્ા્,	 ફ્ા્થી	
્ીંગરલીંગ,	 ્થા	 સપફોનથી	 ્ીંગરલીંગ	 સુધીના	 ઉછરે	
માટ	ેમતસ્બીજ	ઉછરે	કા્્મકમમા	ંસાંકળી	મતસ્બીજ,	
ખફોરાક,	ખા્ર	્ થા	અન્	જરૂરી્ા્	મુજબનફો	સરંજામ	

ખા્ા	્ ર્થી	્ ાળવવામાં	આવે	છ.ે	લાભાથથી	્ ર્થી	જ	ે
્ે	સથળે	મતસ્બીજનફો	ઉછરે	થ્ા	પછી	ખા્ાને	પર્	
આપવામાં	આવે	છ.ે	 ્ે	માટ	ેખા્ા	્ર્થી	મહેન્ાણં	
ચુકવવામાં	આવે	છ.ે	જનેા	નીચે	મુજબના	દર	સાથે	પેટન્મ	
વન્્	કરવામાં	આવેલ	છ.ે

કમ કા્્મકમની	વવગ્	 રીકવરીનફો	
દર	

નવા	
સુચવા્ેલ	

દર	

૧ સપફોનથી	ફ્ા્	
૩.૦૦	લાખ	

૩૦% ૭૦/-

ર ફ્ા્થી	ક્ંગરલીંગ	
ર.૦૦	લાખ 

૩પ% ૧પ૦/-

૩ સપફોનથી	ક્ંગરલીગ	
પ.૦૦	લાખ

૧ર% ૧૮૦/-

બ્રોટ/નેટ ઉપર સહાય :

	 જળાશ્ના	 ઈજારદારશ્ીઓ	 ્ર્થી	

મચછીમારી	 કરવા	 માટ	ે બફોટ	અને	જાળ	ઉપર	સહા્	

આપવાની	આ	્ ફોજના	છ.ે	ટીન	બફોટ	નેટનાં	એક	્ ુવનટની	

કકંમ્	રૂા.૧પ,૦૦૦/-	છ.ે	જમેાં	ટીન	બફોટની	કકંમ્	રૂા.	

૧૦,૦૦૦/-	્ થા	જાળફોની	કકંમ્	રૂા.પ૦૦૦/-	ની	રહેશે.	

	 એ્.આર.પી	બફોટ	નેટનાં	એક	્ુવનટની	કકંમ્	

રૂા.૩૦,૦૦૦/-	 છ.ે	 જમેાં	 એ્.આર.પી	 બફોટની	 કકંમ્	

રૂા.રપ,૦૦૦/-	 ્થા	 જાળફોની	 કકંમ્	 રૂા.પ૦૦૦/-	 છ.ે	

સંપૂણ્મ	્ ુવનટના	બદલે	્ ક્	બફોટ	અથવા	જાળની	ખરીદી	

કરવામાં	આવે	્ફો	પણ	ખરીદ	કકંમ્ના	પ૦%ના	ધફોરણે	

્ેના	ઉપર	વન્માનુસાર	સહા્	મળવાપાત્ર	રહેશે.
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મતસયબીજ સંગ્રહ માટે સહાય :

	 જળરાશીમા	ં મતસ્ફોદ્ફોગ	 પ્વૃવ્નાં	 વવકાસ	
માટ	ેજળાશ્	ઈજારાનીવ્ન	ેધ્ાને	રાખીન	ેવન્્	દરે	
સંગ્હ	કરવામાં	આવ્ા	મતસ્બીજની	થ્ી	કકંમ્	્થા	
પકરવહન	ખચ્મ	સકહ્	થ્ી	 કુલ	 કકંમ્	પર	પ૦%	ના	
ધફોરણે	 સહા્	 આપવામા	ં આવે	 છ	ે ્થા	 અનુસવુચ્	
જાવ્/અનુસુવચ્	જનજાવ્ના	ંઈજારદારફોન	ેમતસ્બીજ/
ઝીંગાબીજ	 ખરીદી	 ઉપર	 ૧૦૦%	 સહા્	 આપવામા	ં
આવે	છ.ે

મરહલાઓને માછલી વેંચાણ પ્ર્રોતસાહન માટે સહાય:

	 મકહલાઓ	 દ્ારા	 માછલી	 વેંચાણ	 માટ	ે
સાધનફોનાં	રૂપમા	ંઈનસ્ુલેટ્ેડ	બફોકસ,	રેંક્ડી,	સાદ	ુબફોકસ	
્થા	 વજન	 કાટાંનફો	 પૂણ્મ	 ્ુવનટ	 અથવા	 આ	 સાધનફો	
મકહલા	લાભાથથી	્ર્થી	ખરીદવામા	ંઆવ	ે્ફો	 ્ુવનટ	
કફોસટ	રૂા.૧૦,૦૦૦/-ની	મ્ા્મદામાં	પ૦%	ના	ંધફોરણ	ેરૂા.
પ૦૦૦/-	સુધી	સહા્	આપવામા	ંઆવે	છ.ે

મતસયબીજ પરીવહન માટે પલાસટીક ક્રટેની ખરીદી 
ઉપર સહાય:

	 ખા્ાનાં	 મતસ્બીજ	ઉતપાદન	 કેનદ્રફો	ખા્ેથી	
રાજ્માં	આવેલ	્ ળાવફો/	જળાશ્ફોનાં	ઈજારદારશ્ીઓન	ે
પફો્ાના	 ખાનગી	 વાહનફોમાં	 મતસ્બીજનાં	 પરીવહન,	
પેકીંગ	 માટ	ે પલાસટીકના	ં કટેનફો	 ઉપ્ફોગ	 કરવા	 સારુ	
પલાસટીક	 કટેની	ખરીદી	 ઉપર	 ્ુવનટ	 કફોસટ	 રૂા.૬૦૦/-
ની	મ્ા્મદામાં	પ૦%નાં	ધફોરણ	ેસહા્	આપવામા	ંઆવે	
છ,ે	મહત્મ	૭પ	નંગ	પલાસટીક	કટેની	મ્ા્મદામાં	સહા્	
મળવાપાત્ર	છ.ે

રંગીન માછલીઓ માટેની ગૃહ હેચરીની સથાપનાની 
સહાય.:

	 રાજ્મા	ં રંગીન	 માછલીઓ	 માટનેી	 ગૃહ	
હેચરીની	 સથાપના	 માટ	ે ૩૦%ની	 મેચીંગ	 સહા્ની	
્ફોજના	હેઠળ	બાંધકામ	માટનેા	નકશા	અંદાજો	વસંચાઈ	

ખા્ાના	ઈજનેર	પાસે	કરાવવામાં	આવે	છ	ેઅને	રંગીન	
માછલીઓ	 માટનેા	 રી્રીંગ	 પફોન્ડની	 સંપૂણ્મ	 સંકલી્	
્ુવનટની	મહત્મ	ખચ્મ	મ્ા્મદા	રૂા.૧.પ૦	લાખની	રહેશે.	
જનેી	મ્ા્મદામાં	અને	થ્ેલ	ખચ્મ	સામે	એન.એ્.્ડી.બી.	
દ્ારા	 મળેલ	 પ૦%	સહા્	 ઉપરાં્	 ૩૦%	 ના	 ધફોરણે	
મેચીંગ	સહા્	ખા્ા	દ્ારા	મંજુર	કરવામાં	આવે	છ.ે

રીયરીંગ સપેશ ડેવલપમેનટ :

	 રાજ્માં	 આ	 ્ફોજના	 હેઠળ	 જળાશ્ફોમાં	
રી્રીંગ	સપેશ	્ડવેલપમેનટ	માટ	ેબાંધકામ	માટનેા	નકશા	
અંદાજો	 ્ાલુકા	 પંચા્્/જીલ્ા	 પંચા્્ના	 ઈજનેર	
પાસે	 કરાવવામા	ં આવે	 છ.ે	 રી્રીંગ	 સપેશ	 વવકાસના	
ખફોદકામ/સુધારાની	વધુમાં	વધુ	 ્ુવનટ	કફોસટ	રૂા.૪.૦૦	
લાખ/હેકટર	જળવવસ્ાર	લેખે	ખચ્મ	કરવામાં	આવે	છ.ે

પેટ્્રોલીંગ કમ ફીશ કલેકશન બ્રોટ ખરીદ કરવા 
સહાય:

	 જળાશ્માં	માછીમારી	કરવા	માટ	ે્ થા	ઈજારે	
રાખેલ	જળાશ્માં	 ચફોરી	અટકાવવાના	 હે્ુથી	 ્ેમજ	
પક્ડા્ેલ	 માછલીના	 જથથાને	 ્ાજ ે્ ાજી	 બજારમાં	
પહફોચા્ડી	પફોિણક્મ	ભાવ	મળી	રહે	્ે	હે્ુથી	પ૦%ના	
સહા્ના	ધફોરણે	પેટટ્ફોલીંગ	કમ	્ીશ	કલેકશન	બફોટ	્થા	
મતસ્	 પરીવહન	 માટ	ે વાહન	 માટ	ે સહા્	 રાખવામાં	
આવેલ	છ.ે	પેટટ્ફોલીંગ	કમ	્ીશ	કલેકશન	બફોટની	્ુવનટ	
કફોસટ	રૂા.પ.૦૦	લાખ	રહેશે.	જનેા	ઉપર	પ૦%	સહા્ના	
ધફોરણ	ે રૂા.ર.પ૦	લાખ	અથવા	ખરીદ	 કકંમ્ના	પ૦%	
બેમાંથી	જ	ેઓછુ	હફો્	્ ે	સહા્	મળવાપાત્ર	રહેશે.	ર૦૦	
હેકટરથી	ઉપરના	એ્.આર.એલ.	ધરાવ્ા	જળાશ્ના	
ઈજારદારને	જ	આ	કંમપફોનનટનફો	લાભ	મળવાપાત્ર	રહેશે.	

	 અનુસુવચ્	જા્ીના	ઈજારદારને	પેટટ્ફોલીંગ	કમ	
્ીશ	 કલેકશન	બફોટની	 ્ુવનટ	 કફોસટ	 રૂા.	 પ.૦૦	 લાખ	
રહેશે.	જનેા	ઉપર	૭પ%	સહા્ના	ધફોરણ	ેરૂા.	૩.૭પ	
લાખ	અથવા	ખરીદ	કકંમ્ના	૭પ%	બેમાંથી	જ	ેઓછુ	
હફો્	્ે	સહા્	મળવાપાત્ર	રહેશે.	મતસ્	પરીવહન	માટ	ે
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્ફોર	 વહીલર	 વાહનની	 ્ુવનટ	 કફોસટ	 રૂા.	 ૬.૦૦	 લાખ	
રહેશે.	જનેા	ઉપર	૭પ%	સહા્ના	ધફોરણે	૪.પ૦	લાખ	
અથવા	ખરીદ	 કકંમ્ના	૭પ%	બેમાંથી	જ	ેઓછુ	ંહફો્	
્ે	સહા્	મળવાપાત્ર	રહેશે.	મતસ્	પરીવહન	માટ	ેરિી	
વહીલર	વાહનની	 ્ુવનટ	કફોસટ	રૂા.	ર.૦૦	લાખ	રહેશે.	
જનેા	ઉપર	૭પ%	સહા્ના	ધફોરણે	૧.પ૦	લાખ	અથવા	
ખરીદ	કકંમ્ના	૭પ%	બેમાંથી	જ	ેઓછુ	ંહફો્	્ે	સહા્	
મળવાપાત્ર	રહેશે.

	 આ	સહા્	રાજ્માં	આવેલ	અન	ેમતસ્	ખે્ડુ્ 	
વવકાસ	સંસથા	હેઠળ	મતસ્	ઉછરે	હેઠળ	આવરી	લીધેલ	
ગામ	્ળાવ/ખાનગી	્ળાવના	નોંધા્ેલા	લાભાથથીઓને	
એરેટર	્ુવનટની	ખરીદી	ઉપર	જ	મળવાપાત્ર	થશે.	આ	
્ફોજના	હેઠળ	એરેટરની	્ુવનટ	કફોસટ	રૂા.પ૦,૦૦૦/-ની	
મ્ા્મદામા	ંખરીદ	કકંમ્ના	પ૦%	લેખે	સહા્	મળવાપાત્ર	
છ.ે	જ	ે ્ે	 લાભાથથીઓએ	એરેટરની	ખરીદી	 ઉતપાદક,	
સરકાર	માન્	સંસથા	અથવા	કંપનીના	અવધકૃ્	વવકે્ ા	
પાસેથી	જ	કરવાની	રહેશે.

ભાર્ીય મેજરકાપ્પ માછલીઓના હેચરી યવુનટ.: 

	 ભાર્ી્	મેજરકાપ્મ	 માછલીઓના	ઉતપાદન/
ઉછરે	 માટનેી	 સુવવધાઓ	 ઉભી	 કરવા	 માગ્ા	 હફો્	
્ેવા	લાભાથથીઓને	પૂણ્મ	સંકવલ્	હેચરી	્ુવનટ	મહત્મ	
ખચ્મ	મ્ા્મદા	રૂા.૧ર.૦૦	લાખની	રહેશે.	જનેી	મ્ા્મદામાં	
અથવા	ખરેખર	થ્ેલ	ખચ્મના	બેમાંથી	જ	ેઓછા	હફો્	
્ેના	પ૦%	ખા્ાકી્	સહા્	પેટ	ેચુકવવામાં	આવ	ેછ.ે

અનુસવુચ્ જાવ્નાં લ્રોક્રોને ્ાલીમની ય્રોજના:

	 મતસ્ફોદ્ફોગ	 ખા્ા	 ્ર્થી	 અનુસુવચ્	
જાવ્નાં	 ્ુવાનફોને	 આં્રદેશી્	 મતસ્ફોદ્ફોગની	 ૧૦	
કદવસની	ટૂકંાગાળાની	્ાલીમ	આપવામાં	આવે	છ.ે	અને	
પ્ત્ેક	 ્ાલીમાથથીને	 દવૈનક	 રૂા.૧રપ/-	 લેખે	 સટાઈપેન્ડ	
આપવામા	ંઆવે	છ.ે

નવા ્ળાવ બાં્ધકામની ય્રોજના:

	 આ	 ્ફોજનામાં	 નવા	 ્ળાવ	 બાંધકામ	 માટ	ે
જનરલ	લાભાથથીને	 હેકટર	દીઠ	્ુવનટ	કફોસટ	રૂા.૭.૦૦	
લાખના	૪૦	ટકા	સહા્	ઓછામાં	ઓછી	૦.પ	હેકટર	
્થા	વધુમાં	વધુ	ર	હેકટર	્ થા	વધુમાં	વધુ	ર	હેકટર	માટ	ે
૬૦	ટકા	સહા્	આપવામાં		આવશે.

	 નવા	મતસ્	્ળાવફોના	બાંધકામ	માટનેી	્ુવનટ	
કકંમ્	 રૂા.૭.૦૦	 લાખ	 પ્વ્	 હેકટરની	 રહેશે.	 જમેાં	
જનરલ	 લાભાથથીને	 ્ુવનટ	 કકંમ્ના	 ૪૦	 ટકા	 લેખે	
વધુમાં	વધુ	ર.૮૦	લાખ	અથવા	થ્ેલ	ખચ્મના	૪૦	ટકા	
્થા	 અનુસુવચ્	 જનજાવ્/જાવ્ના	 લાભાથથીને	 ્ુવનટ	
કકંમ્ના	૬૦	ટકા		લેખે	વધુમાં	વધુ	રૂા.૪.ર૦	લાખ	પ્વ્	
હેકટરની	મ્ા્મદામાં	અથવા	ખરેખર	થ્ેલ	ખચ્મના	૬૦	
ટકા		બે	માંથી	જ	ેઓછુ	હફો્	્ ે	સહા્	મળવા	પાત્ર	થશે.

ગામ ્ળાવ સુ્ધારણા અંગેની ય્રોજના:

	 આ	્ફોજના	્ળે	્ળાવ	સુધારણા	માટ	ેપ્વ્	
હેકટરના	્ ુવનટ	કફોસટ	રૂા.૩.પ૦	લાખની	મ્ા્મદામાં	રાજ્	
સરકારશ્ીના	 ્ં્ડમાંથી	પ્વ્	 હેકટર	રૂા.રપ,૦૦૦/-	ની	
મ્ા્મદામાં	ગામ	્ળાવ	સુધારણા	માટ	ે૪૦૦	હેકટર	નફો	
વવસ્ાર	આવરી	લેવામાં	આવશે.	આ	્ફોજનાનફો	લાભ	
આછામાં	ઓછુ	ંબે	હેકટર	એરી્ા	ધરાવ્ાં	્ળાવ	્થા	
વધુમાં	 વધુ	 વીસ	 હેકટર	 ધરાવ્ાં	 ગામ	 ્ળાવફો	 સુધી	
મ્ા્મદી્	રહેશે.				

ઈનપુટ સબસીડી ની ય્રોજના:

	 ગામ	 ્ળાવ,	 ખાનગી	 ્ળાવના	 એક	 હેકટર	
દીઠ	્ ુવનટ	કફોસટ	રૂા.૧.પ૦	લાખના	૪૦	ટકા	લેખે	ઈનપુટ	
સહા્	 રૂા.૬૦,૦૦૦/-,	 અનુસુવચ્	 જા્ી/જન	 જા્ી,	
મહીલા	 લાભાથથીઓ	 અને	 ્ેઓની	 મં્ડળીઓને	 ્ુવનટ	
કફોસટના	૬૦	ટકા	લેખે	રૂા.૯૦,૦૦૦/-	્થા	મતસ્ફોદ્ફોગ	
સહકારી	 મં્ડળીઓને	 ્ુવનટ	 કફોસટના	 પ૦	 ટકા	 લેખે	
રૂા.૭પ,૦૦૦/-	ઈનપુટ	સહા્	આપવાનું	સુચવેલ	છ.ે	આ	
લાભ	વધુમાં	વધુ	૧૦	હેકટર	સુધીનાં	અસરકારક	જળ	
વવસ્ાર	ધરાવ્ાં	લાભાથથીને	જ	આપવામાં	આવશે.
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પગડીયા માછીમાર્રોને સહાય :

	 પગ	ેચાલીન	ેમાછીમારી	કરવા	જ્ા	માછીમારફોને	
માછીમારી	કરવા	માટ	ેસાઈકલ	રૂા.૩,૦૦૦/-,	જાળ	રૂા.	
૩,૦૦૦/-,	ઈનસ્ુલેટ્ેડ	બફોકસ	રૂા.૧પ૦૦/-,	વજન	કાટફો	
રૂા.પ૦૦/-	 કુલ	 મળીને	 ્ુવનટ	 કફોસટ	 રૂા.૮,૦૦૦/-	 ના	
૯૦%	લેખ	ેરૂા.૭ર૦૦/-	ની	મહ્મ	સહા્	આપવામા	ં
આવે	છ.ે

કેજ ખરીદી માટે સહાય :

	 ્ીશ	કેજ	કલચરનું	માપ	૬	મી	×	૪	મી	×	૪	
મી,	 ની	 કકંમ્,	 મતસ્બીજ	અને	 ્ેન	ેઆપવાના	 થ્ા	
ખફોરાક	(્ીશ	્ી્ડ)	પેટ	ેથ્ેલ	ખચ્મ	પૈકી	જ	ેઓછુ	હફો્		
્ે	સહા્	પ્વ્	લાભાથથીન	ેરૂા.૩.૦૦	લાખ	્ ુવનટ	કફોસટની	
મ્ા્મદામા	ં૪૦	ટકા	લેખ	ેમહ્મ	રૂા.૧.ર૦	લાખ	અથવા	
ખરેખર	કકંમ્ના	૪૦	ટકા	સહા્	રૂા.	૦.૬૦	લાખ	અને	
પ્વ્	કેજ	મતસ્બીજ	ની	્થા	્ીશ	્ી્ડની	કુલ	્ુવનટ	
કફોસટ	રૂા.૧.પ૦	લાખના	૪૦	ટકા	રૂા.	૬૦	લાખ	એમ	કુલ	
રૂા.૧.ર૦	લાખ	સહા્	ગણ્રી	મા	ંલેવાની	રહેશે.

	 અનુસવુચ્જા્ી,	જન	જાવ્,	મહીલા	લાભાથથી	
અને	્ેઓની	સહકારી	મ્ંડળીને	્ુવનટ	કકંમ્	રૂા.૩.૦૦	

લાખની	 મ્ા્મદામાં	 ૬૦	 ટકા	 લેખે	 સહા્	 મળવાપાત્ર	
રેહેશે.

સહાય મેળવવા માટે જરૂરી ડ્રોકયુમેનટની વવગ્ :

-	આધાર	કા્ડ્મની	નકલ

-	રેશન	કા્ડ્મની	નકલ

-	ચુંટણી		કા્ડ્મની	નકલ

-	બેંક	પાસબુકની	નકલ

-	્ળાવના	ઈજારા	હુકમની	નકલ

-	્ળાવના	ઈજારાની	રકમ	ભ્ા્મની	પહોંચની	નકલ

-	પગ્ડી્ા	સહા્	માટ	ે:	પગ્ડી્ા	લા્સનસ

-	મકહલાઓને	માછલી	વેંચાણ	પ્ફોતસાહન	માટ	ેસાધન	
સહા્	:	મકહલા	માછલી	વેંચાણ	લા્સનસ

નોંધ	 :	 જ	ે ્ે	 સહા્	 મેળવવા	 માટ	ે http://ikhedut.
gujarat.gov.in	પર	ઓનલાઈન	અરજી	કરી	અરજીની	
નકલ	અત્રેની	કચેરીમાં	કદન-૭	માં	રજુ	કરવાની	રહેશે.

મતસય વશક્ષણ માટે ફીશરીઝ ક્રોલેજ  
ગુજરા્મા	ંમતસ્	વશક્ણ	માટ	ેવેરાવળ	અને	નવસારી	ખા્ે	્ીશરીઝ	કફોલેજ	આવેલી	છ.ે	જમેાં	મેરીટ	ધફોરણ	ેધફો.	
૧૨	સા્નસમાં	બા્ફોલફોજી	(જીવવવજ્ાન)	વવિ્	સાથે	ઉવ્્મણ	થ્ેલ	વવદ્ાથથી-	વવદ્ાથથીનીઓને	પ્વેશ	આપવામાં	આવે	
છ.ે	આ	સના્ક	કક્ાનફો	અભ્ાસકમ	૪	વિ્મ	(૮	સેમેસટર)નફો	છ.ે	આ	અભ્ાસકમ	બાદ	રફોજગારીની	વવશેિ	્કફો	
રહેલી	છ.ે	્ેનફો	અનુસના્ક	અભ્ાસકમ	પણ	આવે	છ.ે	

મતસય વશક્ષણ અંગેની વવશેિ મારહ્ી માટે નીચે મુજબ સંપક્પ કરવ્રો. 

ક્રોલેજ ઓફ ફીશરીઝ 
જુનાગઢ	કૃવિ	્ુવનવવસ્મટી	

્ડફો.	રાજનેદ્ર	ભુવન	રફો્ડ,	વેરાવળ-	૩૬૨	૨૬૫	
વજ.	ગીર	સફોમનાથ	

્ફોન:	૦૨૮૬-	૨૨૧૦૫૩
ઇ-મેલ:	cofvrl@yahoo.co.in

ક્રોલેજ ઓફ ફીશરીઝ સાયનસ
નવસારી	કૃવિ	્ુવનવવસ્મટી	
નવસારી-	૩૯૬	૪૫૦	

્ફોન:	૦૨૬૩૭-૨૮૨૨૯૯,	૨૮૨૯૬૪	
ઇ-મેલ:	rvb_swm@nau.in

deanveterinary_navsari@yahoo.com
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ગુજરા્ સરકારના મતસય્રોદ્્રોગ ખા્ાની કચેરીઓની મારહ્ી  

૧.	 મતસય્રોદ્્રોગ કમીશનરશ્ીની કચેરી 
્ડફો.	જીવરાજ	મહે્ા	ભવન,	બલફોક	નંબર-૧૦,	ત્રીજો	માળ,	ગાંધીનગર-૩૮૨	૦૧૦	
ટવેલ્ફોન	નં–	૨૩૨૫૩૭૩૬	

૨.	 નાયબ મતસય્રોદ્્રોગ વનયામકશ્ી 
ઓ-૨,	ન્ુ	મેનટલ	હફોવસપટલ	કમપાઉન્ડ,	અસારવા,	અમદાવાદ-૩૮૦	૦૧૬	
ટવેલ્ફોન	નં–	૦૭૯-૨૨૬૮૨૩૧૧	

મદદનીશ મતસય્રોદ્્રોગ વનયામકશ્ી
મતસ્	 ભવન,	 ઓપન	 એર	 વથ્ેટર,	 કાંકરી્ા,	
પુષપકંુજ,	 અમદાવાદ-૩૮૮	 ૦૨૨.	 ટવેલ્ફોન	 નં	 –	
૦૭૯-૨૫૪૩૦૯૭૫

મદદનીશ મતસય્રોદ્્રોગ વનયામકશ્ી
બલફોક	 નંબર-	 સી	 ૧,	 બહુમાળી	 ભવન,	 ત્રીજો	
માળ,	હીમ્નગર-૩૮૩	૦૦૧,	વજ.	સાબરકાંઠા.	
ટવેલ્ફોન	નં	–	૦૭૭-૨૨૪૦૧૪૩

મતસય્રોદ્્રોગ અવ્ધક્ષકશ્ી 
એ્-૪,૫,	પ્થમ	માળ,	જીલ્ા	સેવા	સદન-૨,	જોરાવર	
પેલેસ,	 પાલનપુર	 ૩૮૫	 ૦૦૧,	 વજ.	 બનાસકાંઠા.	
ટવેલ્ફોન	નં-	૦૨૭૪૨-૨૫૩૫૨૯	

મદદનીશ મતસય્રોદ્્રોગ અવ્ધક્ષકશ્ી (સી.) 
પેટટ્ફોલ	 પંપ,	 બસ	 સટને્ડની	 પાસે,	 સટટે	 હાઇવે,	
ખે્ડબ્હ્ા-૩૮૩	૨૫૫,	વજ.	સાબરકાંઠા.	

મતસય્રોદ્્રોગ અવ્ધક્ષકશ્ી 
ટી-૫,	બલફોક	નંબર-૨,	ત્રીજો	માળ,	બહુમાળી	ભવન,	
મહેસાણા-	 ૩૮૪૦૦૧.	 ટવેલ્ફોન	 નં-	 ૦૨૭૬૨-
૨૨૧૦૭૫

મદદનીશ મતસય્રોદ્્રોગ અવ્ધક્ષકશ્ી (સી.) 
મતસ્ફોદ્ફોગ	 ખા્ું,	 હાઇવે	 રફો્ડ,	 પ્ાંવ્જ-
૩૮૩૨૦૫,	વજ.	સાબરકાંઠા.

મદદનીશ મતસય્રોદ્્રોગ અવ્ધક્ષકશ્ી (સી.) 
બલફોક	 નંબર-૨,	 પ્થમ	 માળ,	 મધ્સથ	 કચેરી,	
રાજમહેલ	રફો્ડ,	પાટણ-	૩૮૪૨૬૫.		

મતસય્રોદ્્રોગ અવ્ધક્ષકશ્ી
ધરફોઇ	 કફોલફોની,	 વા્ા	 ખેરાલુ-	 ૩૮૪૩૬૦,	 ્ા.	
સ્લાસણા,	વજ.	મહેસાણા

મતસય્રોદ્્રોગ અવ્ધક્ષકશ્ી
બી-૧૨,	ઉતસવ	વેલી	ટાઉનશીપ,	મેધરજ	બા્પાસ	
ચફોક્ડી	પાસે,	મેધરજ	રફો્ડ,	મફો્ડાસા-	૩૮૩૩૧૫	

૩.	 નાયબ મતસય્રોદ્્રોગ વનયામકશ્ી 
ગવન્મમેનટ	 કરવજ્ફોનલ	ઓ્ીસ	 વબલ્ડીંગ,	 પ્થમ	 માળ,	 ખાદી	 ગ્ામફોદ્ફોગ	ભં્ડાર,	 રાવપુરા,	 વ્ડફોદરા-	
૩૯૦૦૦૧.	ટવેલ્ફોન	નં.	૦૨૬૫-૨૪૩૧૧૯૪,	૨૪૨૫૯૮૮

મદદનીશ મતસય્રોદ્્રોગ વનયામકશ્ી
આઈ	બલફોક,	રૂમ	નં.	૯૨૦,	નવમફો	માળ,	કુબેરભવન,	
કફોઠી	કમપાઉન્ડ,	વ્ડફોદરા-	૩૯૦૦૦૧.	ટવેલ્ફોન	નં.	
૦૨૬૫-૨૪૨૩૯૪૭	

મદદનીશ મતસય્રોદ્્રોગ વનયામકશ્ી
સેનટટ્લ	 વેર	 હાઉવસંગ	 ગફો્ડાઉન	 સામે,	 બફોરસદ	
રફો્ડ,	આણંદ-	૩૮૮૦૦૧	.	ટવેલ્ફોન	નં.	૦૨૬૯૨-	
૨૬૩૪૦૯
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મદદનીશ મતસય્રોદ્્રોગ વનયામકશ્ી
મતસ્બીજ	 ્ામ્મ,	 નહેર	 કફોલફોની	 પાસે,	 ઉમરવા્ડા-	
૩૯૩૧૨૦	્ા.	અંકલેશ્વર,	વજ.	ભરૂચ

મદદનીશ મતસય્રોદ્્રોગ વનયામકશ્ી
ક્શ	 ્ામ્મ	 કફોલફોની	 પાસે,	 આઈ.ટી.	 આઈ.ની	
પાછળ,	ગફોધરા-૩૮૯૦૦૧,	વજ.	પંચમહાલ	
ટવેલ્ફોન	નં.	૦૨૬૭૨-૨૬૫૭૦૫,	૨૬૫૯૯૧

મદદનીશ મતસય્રોદ્્રોગ વનયામકશ્ી
વહીવટી	સંકુલ,	બલફોક-એ,	વવંગ-૪,	કેવ્ડી્ા	કફોલફોની-	
૩૯૩૧૫૧,	્ા.	નાંદફોદ,	વજ.	નમ્મદા	
ટવેલ્ફોન	નં.	૦૨૬૪૦-૨૩૨૩૮૫

મતસય્રોદ્્રોગ અવ્ધક્ષકશ્ી
૬૯/૭૦,	 બહુમાળી	 ભવન,	 બીજો	 માળ,	
મહાવવદ્ાલ્	રફો્ડ,	રાજપીપળા-૩૯૩૧૪૫,	વજ.	
નમ્મદા	ટવેલ્ફોન	નં.	૦૨૬૪૦-૨૨૨૪૩૧	

મતસય્રોદ્્રોગ અવ્ધક્ષકશ્ી
બહુમાળી	મકાન,	બલફોક	નં.	૫,	ભફો્્ળી્ે,	ગા્ત્રી	
નગર	પાસે,	ભરૂચ-૩૯૨૦૦૧.	
ટવેલ્ફોન	નં.	૦૨૬૪૨-૨૪૦૪૫૩	

મતસય્રોદ્્રોગ અવ્ધક્ષકશ્ી
સરદાર	પટલે	ભવન,	બલફોક	નં.	્ડી,	રૂમ	નં.	૧૧૭,	
ન્ડી્ાદ-૩૮૭૦૦૧,	વજ.	ખે્ડા.		
ટવેલ્ફોન	નં.	૦૨૬૮-૨૫૬૯૨૫૭	

મદદનીશ મતસય્રોદ્્રોગ અવ્ધક્ષકશ્ી (સી)
મતસ્	બીજ	્ામ્મ,	હાઇવ	ેરફો્ડ,	વલંગ્ડા-૩૮૮૨૨૦,	
્ા.	ઉમરેઠ,	વજ.	આણંદ

મતસય્રોદ્્રોગ અવ્ધક્ષકશ્ી 
કદવ્ડા	કફોલફોની,	બલફોક	નં.	૨૯,	ક્ડાણા-૩૮૯૨૪૦,	
્ા.	ક્ડાણા,,	વજ.	પંચમહાલ	

મતસય્રોદ્્રોગ અવ્ધક્ષકશ્ી 
જીલ્ા	 સેવા	 સદન,	 બલફોક	 નં.	 ૨૦૩,૨૦૪,૨૦૫,	
છાપરી,	ઝાલફોદ,	દાહફોદ-૩૮૯૧૫૧	,	વજ.	દાહફોદ.	
ટવેલ્ફોન	નં.	૦૨૬૭૩-૨૩૯૦૩૭	

મતસય્રોદ્્રોગ અવ્ધક્ષકશ્ી 
પાનમ,	વજ.	પંચમહાલ

મતસય્રોદ્્રોગ અવ્ધક્ષકશ્ી 
નવાપુરા	 બ્ાહ્ણની	 વા્ડીની	 બાજુમાં.	
છફોટાઉદેપુર-૩૯૧૧૬૫,	વજ.	છફોટાઉદેપુર

૪. નાયબ મતસય્રોદ્્રોગ વનયામકશ્ી 
જીલ્ા	સેવા	સદન,	બી	બલફોક,	પ્થમ	માળ,	અઠવાલાઇનસ,	સુર્-	૩૯૫૦૦૧,	ટવેલ્ફોન	નં.	૦૨૬૧-	
૨૪૬૧૮૬૩	

મદદનીશ મતસય્રોદ્્રોગ વનયામકશ્ી
સી-૬,	બહુમાળી	મકાન,	છઠ્ફો	માળ,	નાનપુરા,	સુર્-
૩૯૫૦૦૧.	ટવેલ્ફોન	નં.	૦૨૬૧-૨૪૬૦૭૮૨

મદદનીશ મતસય્રોદ્્રોગ વનયામકશ્ી
આં્રસથલી્	 મતસ્	 બીજ	 ઉતપાદન	 કેનદ્ર,	
ઉકાઈ-	૩૯૪૬૮૦	્ા.	સફોનગઢ,	વજ.	્ાપી.	
ટવેલ્ફોન	નં.	૦૨૬૨૪-૨૯૫૪૪૯	

મદદનીશ મતસય્રોદ્્રોગ વનયામકશ્ી
બહુમાળી	મકાન,	પાંચમફો	માળ,	વલસા્ડ-	૩૯૬૦૦૧.		
ટવેલ્ફોન	નં.	૦૨૬૩૨-૨૫૪૨૦૪	

મદદનીશ મતસય્રોદ્્રોગ વનયામકશ્ી
જીલ્ા	 સેવા	 સદન,	 સી	 બલફોક,	 બીજો	 માળ,	
નવસારી-	 ૩૯૬૪૪૫.	 ટવેલ્ફોન	 નં.	 ૦૨૬૩૭-
૨૩૪૭૭૫
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મતસય્રોદ્્રોગ અવ્ધક્ષકશ્ી 
મતસ્ફોદ્ફોગ	 ્ાલીમ	 સંકુલ,	 સીવીલ	 કફોટ્મ	 કચેરીની	
સામે,	ઉમરગામ-૩૯૬૧૭૦,	વજ.	વલસા્ડ	

મતસય્રોદ્્રોગ અવ્ધક્ષકશ્ી 
મધુબન	 કફોલફોની,	 મધુબન	 વા્ા	 વાપી,	 ્ા.	
ધરમપુર-	૩૯૬૦૫૦,	વજ.	વલસા્ડ

૫.	 નાયબ મતસય્રોદ્્રોગ વનયામકશ્ી 
જૂની	કલેકટર	ઓ્ીસ	કમપાઉન્ડ,	જીલ્ા	સેવા	સદન-૧,	રાજકફોટ-	૩૬૦૦૦૧	ટવેલ્ફોન	નં.	૦૨૮૧-
૨૪૭૬૦૨૦	

મદદનીશ મતસય્રોદ્્રોગ વનયામકશ્ી
બલફોક	નં.	એસ-૧૫,	બહુમાળી	ભવન,	
ભાવનગર-૩૬૪૦૦૧		ટવેલ્ફોન	નં.	૦૨૭૮-
૨૪૨૭૫૬૭	

મતસય્રોદ્્રોગ અવ્ધક્ષકશ્ી 
બહુમાળી	ભવન,	બલફોક	નં.એ,	રૂમ	નં.	૨૦૨,	
બીજો	માળ,	ખેર્ડી	રફો્ડ,	સુરેનદ્રનગર-૩૬૩૦૦૧	
ટવેલ્ફોન	નં.	૦૨૭૫૨-૨૮૩૪૩૬	

મદદનીશ મતસય્રોદ્્રોગ વનયામકશ્ી
કલેકટર	ઓ્ીસ	કમપાઉન્ડ,	રાજકફોટ-	૩૬૦૦૦૧			
ટવેલ્ફોન	નં.	૦૨૮૧-૨૪૭૯૫૦૮	

મદદનીશ મતસય્રોદ્્રોગ વનયામકશ્ી
પવાંચક્ી	સામે,	કચછવમત્ર	રફો્ડ,	કેમપ	એકર્ા,	
ભુજ	(કચછ)-	૩૭૦૦૦૧		ટવેલ્ફોન	નં.	૦૨૮૩-
૨૨૫૩૭૮૫	

૬.	 નાયબ મતસય્રોદ્્રોગ વનયામકશ્ી 
મતસ્ફોદ્ફોગ	ખા્ંુ,	ગુજરા્	રાજ્,	ક્શરીઝ	કફોલફોની,	રાજનેદ્રભુવન	રફો્ડ,	વેરાવળ	–	૩૬૨૨૬૫	

મદદનીશ મતસય્રોદ્્રોગ વનયામકશ્ી
બંદર	એરી્ા,	રણબાર,	વેરાવળ-	૩૬૨	૨૬૭			
ટવેલ્ફોન	નં.	૦૨૮૭૬-૨૪૭૨૮૨,	૨૪૭૩૦૮

મદદનીશ મતસય્રોદ્્રોગ વનયામકશ્ી
લાઇટ	હાઉસ	રફો્ડ,	જા્રાબાદ,	વજ.	અમરેલી-	
૩૬૫	૫૪૦		

મદદનીશ મતસય્રોદ્્રોગ અવ્ધક્ષકશ્ી (સી) 
સરદાર	બાગ,	બીજો	માળ,	બહુમાળી	ભવન,	
જુનાગઢ-	૩૬૨	૦૦૧	

મદદનીશ મતસય્રોદ્્રોગ અવ્ધક્ષકશ્ી (સી) 
બંદર	રફો્ડ,	સલા્ા-	૩૬૧૩૧૮	વજ.	જામનગર	

મદદનીશ મતસય્રોદ્્રોગ વનયામકશ્ી
મતસ્	વવલા-૧,	સુમર	કલબ	રફો્ડ,	સા્	રસ્ા,	
જામનગર-	૩૬૧	૦૦૫

મતસય્રોદ્્રોગ અવ્ધક્ષકશ્ી
બંદર	વવસ્ાર,	માંગરફોળ-	૩૬૨	૨૨૫	,	વજ.	
જુનાગઢ		ટવેલ્ફોન	નં.	૦૨૮૭૮-૨૨૨૧૬૯	

મદદનીશ મતસય્રોદ્્રોગ વનયામકશ્ી
જૂની	કફોટ્મ	કમપાઉન્ડ,	પફોરબંદર-	૩૬૦	૫૭૫			
ટવેલ્ફોન	નં.	૦૨૮૬	૨૨૪૨૪૯૧	

મતસય્રોદ્્રોગ અવ્ધક્ષકશ્ી
નવી	બજાર,	ઓખા	પફોટ્મ-	૩૬૧૩૫૦,	્ા.	
દ્ારકા,	વજ.	દેવભૂવમ	દ્ારકા
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ગુજરા્મા	ં્ીશરીઝન	ેલગ્ી	ભાર્	સરકારની	સંસથાઓ

ક્ેવત્ર્	સંશફોધન	કેનદ્ર,	ભા.કૃ.અનુ.પ.	–	કેવનદ્ર્	

મીઠાપાણી	જીવપાલન	અનુસંધાન	સંસથાન	(CIFA),	

એટીક,	આણંદ	કૃવિ	્ુવનવસથીટી,	બફોરસદ	ચફોક્ડી,	

આણંદ-૩૮૮૦૦૧,	ગુજરા્	

્ફોન:	૦૨૬૯૨-	૨૬૩૬૯૯

ઇ-મેલ-	cifagujarat@gmail.com  

વેરાવળ	ક્ેવત્ર્	કેનદ્ર,	ભા.કૃ.અનુ.પ.	–	કેવનદ્ર્	સમુદ્રી	

માવતસ્કી	અનુસંધાન	સંસથાન(CMFRI),	

ભી્ડી્ા	પલફોટ,	બી.એમ.જી.	્ીશરીઝ,	

વેરાવળ-૩૬૨૨૬૯

્ફોન:૦૨૮૭૬	૨૩૧૮૬૫

	ઇ-મેલ-	cmfrivrl@yahoo.co.in     

        veraval.cmfri@icar.gov.in  

વ્ડફોદરા	સંશફોધન	કેનદ્ર,	ભા.કૃ.અનુ.પ.	–	કેવનદ્ર્	

આં્રસથલી્	માવતસ્કી	અનુસંધાન	સંસથાન	(CIFRI),	
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માવતસ્કી	પ્ફોદ્ફોવગકી	સંસથાન	(CIFT),	

મતસ્	ભવન,	ભી્ડી્ા	પલફોટ,	બી.એમ.જી.	્ીશરીઝ,	

વેરાવળ-૩૬૨૨૬૯,	

્ફોન:૦૨૮૭૬	૨૩૧૨૯૭	

ઇ-મેલ-	veravalcift@gmail.com 

નવસારી	સંશફોધન	કેનદ્ર,	ભા.કૃ.અનુ.પ.	–	કેવનદ્ર્	

ભાંભરાપાણી	જીવપાલન	અનુસંધાન	સંસથાન	(CIBA),	

નવસારી	કૃવિ	્ુવનવસથીટી,	

નવસારી-૩૯૬	૪૫૦
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વેરાવળ	–	૩૬૨	૨૬૬	

્ફોન:	૦૨૮૭૬	૨૪૧૪૨૯	

ઇ-મેલ-	ro.ver@mpeda.gov.in 

સમદુ્રી	ઉતપાદ	વન્ા્મ્	વવકાસ	પ્ાધીકરણ	(MPEDA),		
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પહેલફો	માળ,	શાંવ્	કફોમપલેક્-3,	વા્ડી	પલફોટ,		

ટકેફોન	કફોમપલેક્ની	સામે,	પફોરબંદર–	૩૬૦	૫૭૫	

્ફોન:	૦૨૮૬૨	૨૧૦૦૭૪		
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પ્ાદેશીક	વવભાગ	

એક્ા	વબલ્ડીંગ	નં	૧,	ત્રીજો	માળ,	એચ્ડીએ્સી	બેનક	

ઉપર,	્ીથલ	રફો્ડ,	વલસા્ડ	–	૩૯૬	૦૦૧		

્ફોન:	૦૨૬૩૨	૨૫૩૭૪૦		

ઇ-મેલ-	ro.val@mpeda.gov.in 
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{eMk fuhk÷k ç÷uf MÃkkux çkkçko LkkEV Veþ

MðËuþe {eXkÃkkýeLke htøkeLk {kA÷eyku

¼khíkeÞ hkuÍe çkkçko LkkhkÞýe çkkçko çkuLzuz økkihk{e

zðkVo økkihk{e {ýeÃkwh çkkçko {÷kçkkh zuLkeÞku

ÍuhzLk fkÃko huzøkeÕz ðkÞku÷ux þkfo nkEVeLk çkkçko

huELkçkku MLkuf nuz MxTÙeÃz ÷ku[ {÷kçkkh çkkçko



økkuÕz Veþ ykuMfkh zeMfþ

ÃkhËuþe {eXkÃkkýeLke htøkeLk {kA÷eyku

yuþeÞLk yuhkuðkLkk V÷kðh nkuLko ç÷uf ½kuMx

MkeÕðh zku÷h Veþ MkeÞk{eÍ VkExh Veþ økÃÃke

yuLs÷ Veþ fkuE fkÃko økúeLk  xuhh

rLkÞkuLk xuxTÙk MkŠÃk xuxTÙk ÷u{Lk xuxTÙk



{ku÷e Mðkuzo xuE÷ Ã÷uxe

xkEøkh çkkçko Ve÷k{uLx çkkçko ðezku xuxTÙk

zeMfþ  Veþ ykuMfkh Veþ Ãk÷o økkihk{e

Úkúe MÃkkuxuz økkihk{e rfMkªøk økkihk{e yuhkuðkLkk

ykuhuxMk fef÷ez ç÷w Ãkt[uûk þwçkLkfeLk økkuÕz Veþ

ÃkhËuþe {eXkÃkkýeLke htøkeLk {kA÷eyku



çkå[ktLku sL{ ykÃkíke {kA÷eLkk «sLkLk {kxuLkk Ãkªshk  yLku s÷eÞ ðLkMÃkríkðk¤e xktfe

økkuÕz Veþ Lkh «sLkLk xktfe LkkÞ÷kuLkLke Ãkèe Ãkh [kutxu÷k #zk

yuLs÷ Veþ - Lkh yLku {kËk{kt íkVkðík fk[Lke Ãkèe{kt [kuxu÷kt #zk Lkh îkhk #zkLkwt V÷Lk

VkExh Veþ - Lkh yLku {kËk{kt íkVkðík Lkh-{kËkLkwt «sLkLk {k¤k{kt hnu÷ #zk



 પી�યુટરી �ંથીને એકિ�ત કરવાની રીત

�ે�રત સંવધ�ન માટે વપરાતા કૃિ�મ અંતઃ�ાવ 



�પોન�ગ માટે �ીડસ�ની ઓળખ ઼�ીડસ�ને વાતાનુકિલત કરવા માટેના હાપાુ

ઇ�જ�ેશનની પ�િત ઇકો-હેચરી-ગોળાકાર �પોન�ગની પૂલ

ઈકો-હેચરી-ઇ��યુબેશન પૂલ માછલીના �ડા



MkwðkÌk VkEçkh Ã÷krMxf fkÃko nu[he



MkõÞowo÷h fkÃko nu[he



જળકભીું પી�ટીયા લેમનાઅઝોલા

કમળ ટ�ાપા પીળી લીલીવોટર લીલી

હાઈ�ડ�લા કોબો�બા સેરેટોફાઇલમવેલીસનેરીયા

નાળો ઘાબાજરીયુ ચીઢોપ�રવેલી

s÷eÞ ðLkMÃkrík



�પાયરોગાયરા ઓડોગોનીયમ

ગોબી પૂંટી ગૌરામી

�લાસ �ફશ મીઠાપાણીની શાક� માછલી ચેલા

નોટોનેકટા સાયબી�ટરનેપારાના�ા

yrLkåALkeÞ {kA÷eyku

s÷eÞ fexfku



�ાય ફ�ગરલ�ગ

હાથથી ફેલાવીને ભીના કણકના લાડ બનાવીનેુ ડીમા�ડ ફીડર

થાંભલા સાથે બેગ બાંધીને બેગ લટકાવીને તરતી �ેમ

¾kuhkf ykÃkðkLke  swËe swËe heíkku



રોહ ુ

(Labeo rohita)

કટલા 

(Catla  catla)

�ીગલ 

(Cirrhinus mrigala)

�ાસ કાપ� 

(Ctenopharyngodon idella)

િસ�વર કાપ� 

(Hypophthalmichthys molitrix)

કોમન કાપ� 

(Cyprinus carpio)

કલબાસુ 

(Labeo calbasu)

પાબદા 

(Ompok bimaculatus)

માગુર 

(Clarias batrachus)

લેબીયો �ી��ીએટસ 

(Labeo fimbriatus)

મરેલ 

(Channa striatus)

મીઠા પાણીના િઝંગા

(Macrobrachium rosenbergii)



આંખનો રોગ ડ�ો�સી (જલોદર)

કોટન વુલ ડીસીઝ ફીન અને ટેઈલ રોટ

સે�ોલે�ીઆસીસ ગીલ રોટ

ઈક�યોપથીરીઆસીસ આનુવંશીક કે વીટામીન 'સી' ની ઉણપ 



ટ�ાયકોડીનીઆસીસ એપીઝુઆટીક અ�સરેટીવ સી�ડ�ોમ

ડેકટાયલોગાયરસ અને ગાયરોડેકટાયલસ �લેક �પોટ

આ�યુ�લસ લન�યા

ગેસ બબલ �ાઉન �લડ ડીસીસ



ડાંગરની ખેતી સાથે મ��ય ઉછરે

બાગાયત સાથે મ��યપાલન 

જલીય વન�પિત સાથે મ��યઉછરે



પો�ટી (મરઘાં) વ મ��ય ઉછરે �

બતક ઉછરે સાથે મ��યપાલન 

માછલી સાથે ભુંડનું પાલન બકરા સાથે મ��ય પાલન



�ફશ �ફલેટ  �ફશ �ફગરં

�ફશ કટલેટ �ફશ બગ�ર (�ફશ પેટીશ)

બેટડ� અને �ેડ�ગ  PUD  ઝ�ગા a) બેટડ� અને �ેડ�ગ PD ઝ�ગા

બેટડ� અને �ેડ�ગ Butterfly ઝ�ગા બેટડ� અને �ેડ�ગ રાઉ�ડ ટેલ ઓન ઝ�ગા

�ફશ �ોડકટની વેરાયટી

ઝીંગાની �ોડ�ટ



કામાબોકો

સુરમીમા�થી બનતી બનાવટી �ોડ�ટો

માછલીના મા�સ/ખીમામા�થી બનતી �ોડ�ટ

ચીકવાુ

.  �ફશ સૌસેજ હેમપેન

કરચલો  (કરચલાનો કલો) ઝ�ગા

છીપ લોબ�ટર



 નોબાશી (ખેચાયેલા ઝ�ગા)

ઝીંગાની �ોડ�ટ

સુસી (બટર�લાય ઝ�ગા): બારબે�યું

 ઝ�ગાનું અથા�ં મ��ય અથા�ં

�ફશ કટલેટસ 

ફીશ વેફર 
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