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આ દસ્તાવજેની તૈયાર� 

આ દસ્તાવજે ત્રણ ઇન્ટરનશેનલ પ્લાન ઓફ એકશન (IPOA)સમાવછેે 

− વાઘા (લ�ગ લાઈન) ફ�શ�ગ દરમ્યાન સ�દુ્ર પક્ષીનો આક�સ્મક પકડાશ ઘટાડવા માટ� IPOA 

− શાકર્ના ંસરંક્ષણ અને વ્યવસ્થાપન માટ� IPOA 

− માછ�માર� ક્ષમતા વ્યવસ્થાપન માટ� IPOA 

COFI સભ્યો 1997 દ્વારા ન�� કરવામા ંઆવ્�ુ ંક� કોડ ઓફ કન્ડક્ટ ફોર �રસ્પોન્સીબલ ફ�શર�ઝના ં

સબંિંધત �દુ્દાઓને આધાર� �તરરાષ્ટ્ર�ય કરાર આધા�રત મનેજેમને્ટ માટ� IPOAs િવકસાવવામા ં

આવ્યા હતા. �મા ંઇન્ટરનશેનલ પ્લાન ઓફ એકશનના ંઆ ત્રણ �દુ્દાઓ સ્વ�ૈચ્છક સૌથી મહતવના ં

હતા. �ના માટ� ત્રણ ડો�મુને્ટ બે ઇન્ટરનશેનલ મીટ�ગ દ્વારા ૧૯૯૮ મા એફ.એ.ઓ કમીટ� દ્વારા ન�� 

થયલે. એફએઓ કાઉ�ન્સલ દ્વારા ફ��આુર� 1999 મા ં�ફશર�ઝ પર એફએઓ સિમિતના ત્રેવીસમા સત્ર 

દરમ્યાન સ્વીકારવામા ંઆવ્�ુ ંહ� ુ.ં�ન ે�ુન ૧૯૯૯ મા બહાલી આપવામા ંઆવલે હતી. 

�પાન, નોવ�, અમ�ેરકા ઓફ ધ �નુાઇટ�ડ સ્ટ�ટ્સ ઓફ અમ�ેરકા તમેજ �રુોિપયન કિમશનની સરકાર 

દ્વારા િધરાણ તેમજ �ત�રક બઠેક અન ેમોટા ભાગના પ્રારં�ભક પ્ર�િૃ�ઓ કરવામા ંઆવલે હતી.
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એફ.એ.ઓ. 

વાઘા (લ�ગ લાઈન) 

ફ�શ�ગદરમ્યાનસ�દુ્રપક્ષીનોઆક�સ્મકપકડાશઘટાડવામાટ�ઇન્ટરનશેનલપ્લાનઓફએકશન. 

શાકર્નાસંરંક્ષણઅનવે્યવસ્થાપનમાટ�ઇન્ટરનશેનલપ્લાનઓફએકશન. 

માછ�માર�ક્ષમતાવ્યવસ્થાપનમાટ�ઇન્ટરનશેનલપ્લાનઓફએકશન. 

રોમ, એફ.એ.ઓ. ૧૯૯૯. 32 પી. 

સારાશં 

આ IPOA સીબડર્ એક સ્વ�ૈચ્છક સાધન છે � વાઘા (લ�ગ લાઈન)ફ�શ�ગસલંગ્ન તમામ રા�યોને લા� ુ

પડ� છે. આ ડો�મુને્ટમા અનકે એવી પ્ર�િૃ�ઓ છે �નાથી આક�સ્મક ક�ચ શનેાથી થાય છે અન ેત ે

ઘટાડવા માટ� એક રાષ્ટ્ર�ય યોજના અપનાવવી (NPOA-SEABIRDS), તમેજઉપરોક્ત રાષ્ટ્ર�ય 

યોજનાની સમીક્ષાઓ અન ે�રપો�ટ�ગ જ�ર� છે. આ યોજનાન ેપ્રાધાન્ય આપવા માટ� ક�લને્ડર વષર્મા 

�ચૂવવામા ંઆવ ેછે. 

આ IPOA સીબડર્ આપણન ેવાઘા (લ�ગ લાઈન)�ફશર�ઝ દ્વારા દ�રયાઇ પક્ષીઓનો આક�સ્મક ક�ચ ક�મ 

ઘટાડવો તનેી પણ મા�હતી આપ ેછે. � NPOA-સીબડર્ મા ંસમાવેશ માટ� િવચાર�ુ ંજોઇએ. અહ� વણર્વલે 

સાવચેતીના ંપગલા ંપહ�લેથી જ �ાયં ઉપયોગ થઇ ગયેલ છે અથવા તો  પ્રારં�ભક તબ�ામા ંછે. �ના 

યોગ્ય સા�હત્ય સદંભ� આપવામા ંઆવલે છે. 

આ IPOA-શાકર્ એક સ્વ�ૈચ્છક સાધન છે � શાકર્ માછ�મારો સલંગ્ન તમામ રા�યોન ેલા� ુપડ� છે. આ 

ડો�મુને્ટમા અનકે એવી પ્ર�િૃ�ઓ છે �નાથી આક�સ્મક ક�ચ શનેાથી થાય છે અને ત ેઘટાડવા માટ� 

એક રાષ્ટ્ર�ય યોજના અપનાવવી (NPOA-SHARKS), તમેજઉપરોક્ત રાષ્ટ્ર�ય યોજનાની સમીક્ષાઓ 

અન ે�રપો�ટ�ગ જ�ર� છે. આ યોજનાન ેપ્રાધાન્ય આપવા માટ� ક�લને્ડર વષર્મા �ચૂવવામા ંઆવ ેછે. 

આ IPOA ક�પિેસટ� એક સ્વ�ૈચ્છક સાધન છે � માછ�મારો સલંગ્ન તમામ રા�યોન ેલા� ુપડ� છે. �ના 

પ્રથમ ભાગમા ઇન્ટરનશેનલ પ્લાન ઓફ એકશનના ંિસદ્ધાતંો અન ેઅવકાશ વણર્વ ેછે અન ેIPOA હ�� ુ

વ્યાખ્યાિયત કર� છે. જયાર� બાક�ના ંભાગમા ંતાત્કા�લક �ક્રયાઓ વણર્વ ેછે અન ેઅમલીકરણ પ્રોત્સાહન 

આપવા માટ�ની પદ્ધિતઓ �ચૂવ ેછે. અગત્યની �ક્રયાઓની  અન ેઆકારણી અમલીકરણ પ્રોત્સાહન 

આપ ેછે. �મા ંઅગત્યની �ક્રયાઓમા  માછ�માર� ક્ષમતાના ંમોનીટર�ગ અન ેરાષ્ટ્ર�ય યોજના બનાવી 

તનેા અમલીકરણનો સમાવેશ થાય છે. ઉપરોક્ત દસ્તાવજે માટ� વૈજ્ઞાિનક લખાણ અન ેટ�કિનકલ 

સહકાર, રાષ્ટ્ર�ય, �તરરાષ્ટ્ર�ય �રપો�ટ�ગ અન ેએફએઓ �િૂમકા વણર્વ ેછે. આ યોજનાન ેપ્રાધાન્ય 

આપવા માટ� ક�લને્ડર વષર્મા �ચૂવવામા ંઆવ ેછે. 
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અ�કુ્રમ�ણકા 

      પાના ન. 

વાઘા (લ�ગ લાઈન)ફ�શ�ગ દરમ્યાન સ�દુ્ર પક્ષીનો 

આક�સ્મક પકડાશ ઘટાડવા માટ� ઇન્ટરનશેનલ પ્લાન ઓફ એકશન     ૧  

શાકર્ના ંસરંક્ષણ અન ેવ્યવસ્થાપન માટ� ઇન્ટરનશેનલ પ્લાન ઓફ એકશન    ૧૧ 

માછ�માર� ક્ષમતા વ્યવસ્થાપન માટ� ઇન્ટરનશેનલ પ્લાન ઓફ એકશન    ૧૯ 
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વાઘા (લ�ગ લાઈન)ફ�શ�ગ દરમ્યાન સ�દુ્ર પક્ષીનો આક�સ્મક  

પકડાશ ઘટાડવા માટ� ઇન્ટરનેશનલ પ્લાન ઓફ એકશન  

 

પ�રચય 

1. િવ�મા ંસ�દુ્ર પક્ષીઓવાઘા (લ�ગ લાઈન) આક�સ્મક ર�ત ેપકડાય છે. �ની માછ�માર� ઉત્પાદકતા 

અન ેનફાકારકતાપર પ્રિત�ૂળ અસર પડ� શક� છે. સ�દુ્ર પક્ષીઓનો વાઘા (લ�ગ લાઈન) થી  �તૃ્�દુર 

ઘટાડવા માટ� સરકારો સસં્થાઓ, �બન-સરકાર� સસં્થાઓ અન ેકમિશ�યલ �ફશર� એસોિસએશનો દ્વારા 

પગલાઓં લવેાઅિનવાયર્ છે. 

2. દ�રયાઇ પક્ષીઓનો આક�સ્મક પકડાશ વાઘા (લ�ગ લાઈન)ની ઘણી પદ્ધિતથી થાય છે � નીચ ે�જુબ 

છે: મહાસાગરો ક�ટલાક ચો�સ ભાગોમા ંટ�નુા, સ્વોડર્�ફશ અન ેબીલ ફ�શ; દ�ક્ષણ મહાસાગરમા ં

પટેાગોનીયન �ુથ ફ�શઅન ેઉ�ર મહાસાગર (પિેસફ�ક અન ેએટલા�ન્ટક ઓશન)મા ંહ�રયો, બ્લકે કોડ, 

પિેસ�ફક કોડ, ગ્રીનલને્ડ હ�રયો, હ�ડોક, ટસ્કઅન ેલ�ગ. દ�ક્ષણ મહાસાગરમા ંમોટા ભાગે સ�દુ્ર પક્ષીની 

અલ્બાટ્રોિસસ અન ેપટે્ર�લ્સ �િત પકડાય છે જયાર� ઉ�ર પિેસ�ફક �ફશર�ઝ મા ંઅલ્બાટ્રોસ �લુ, સ�દુ્ર 

પક્ષીની પ્ર�િતઓ મહદ�શ ેપકડાય છે. 

3. દ�ક્ષણ મહાસાગરમા ં માછ�માર� દરમ્યાન દ�રયાઇ પક્ષીઓનો આક�સ્મક ક�ચ ઘટાડવા માટ� 

કન્ઝવ�શન ફોર ધ �ટાકર્ટ�ક મર�ન લીવ�ગ �રસોસર્ (CCAMLR)ના ં 23 સભ્ય દ�શોએસાથે મળ�ને  

૧૯૯૨થી સાવચતેીના ંપગલા ંઅપનાવ્ય હતા. 

4. કન્ઝવ�શન ઓફ સાઉધનર્ બ્લ્�ફુ�ન ટ�નુા (CCSBT)ઓસ્ટ્ર��લયા, �પાન અન ેન્� ુ�ઝલને્ડ એ ૧૯૯૪ 

મા ંબ્લ્��ૂફન ટ�નૂા પકડતીવખત ેવાઘા (લ�ગ લાઈન) દ્વારા કઈ ર�ત ેસ�દુ્ર �પ્ક્ષઓ પકડાય છે અને 

તને ેક�મ ઘટાડ� શકાય છે તેનો અભ્યાસ કય� છે અન ે૧૯૯૫ મા ંCCSBT દ�રયાઇ પક્ષીઓનો આક�સ્મક 

પકડાશ ઘટાડવા માટ� ભલામણો કર� છે.તમેજ આ ભલામણની મા�હતી અન ેસાવચેતીના ંપગલાનંે 

લગતી મા�હતીનો ફ�લાવો કય�..CCSBTનાતંમામ સભ્ય રાષ્ટ્રોએ પક્ષીઓન ેબીક લાગે અન ે�ુર ભાગી 

�ય એવા થાભંલાનો ઉપયોગ ફર�જયાતનોકય� છે �થી તેનો આક�સ્મક પકડાશ ઘટાડ� શકાય. 

5. અમ�ેરકાએ પણ વાઘા (લ�ગ લાઈન) દ્વારા  સ�દુ્ર પક્ષીનો આક�સ્મક પકડાશ ઘટાડવા માટ� િનયમન 

માટ�બરે�ગ સ�દુ્ર/અલ્�શુીયન ટા� ુઅન ેઅલાસ્કાના ંઅખાતમા ંગ્રાઉન્ડ ફ�શની માછ�માર� માટ� 

૧૯૯૭મા કાયદાક�ય પગલા લીધેલા હતા અન ેહ�રયાની માછ�માર� માટ� ૧૯૯૮મા િવિવધ કાયદાક�ય 

પગલા લીધલે. અમ�ેરકાએ હાલમા ંહવાઇયન ટા�મુા વાઘા (લ�ગ લાઈન) દ્વારા સ�દુ્ર પક્ષીઓનો 
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આક�સ્મક ક�ચ ઘટાડવા માટ� પ્રયત્નશીલ છે. અન્ય દ�શોમા ંપણ આજ ર�ત ેસાવચતેીના ંપગલા ં

અપનાવી રહ્યા છે. 

IPOA-સીબડર્ની શ�આત 

6. માચર્ 1997 મા ંમાછ�માર� સિમિત (COFI) ના ત્રવેીસમા સત્રમા એક દરખાસ્ત એફએઓ એકિનષ્ણાત 

સલાહ આયોજન ન ેપર કરવામા ંઆવી હતી વાઘા (લ�ગ લાઈન)સ�દુ્ર પક્ષીઓનો આક�સ્મક પકડાશ 

અન ેતનેી વસ્તી પર સભંિવત નકારાત્મક અસરોની  ��િૃત માટ� માગર્દિશ�કા બનાવવામા ંઆવી અને 

તનેા માટ� જોઈતા વધારાના ભડંોળની વ્યવસ્થા FAO દ્વારા વધારના ંનાણા કરવામા ંઆવલે હતા. 

7. વાઘા (લ�ગ લાઈન)ફ�શ�ગ દરમ્યાન સ�દુ્ર પક્ષીનો આક�સ્મક પકડાશ ઘટાડવા માટ� ઇન્ટરનશેનલ 

પ્લાન ઓફ એકશન(IPOA-સીબડર્) એ ૨૫-૨૭ માચર્ ૧૯૯૮૧ ના ંરોજ આ ક્ષતે્રના ંતજજ્ઞોની મીટ�ગ દ્વારા 

તયૈાર કરવામા ંઆવલે છે. ત�ુપરાતં શાકર્ના ંસરંક્ષણ અન ેવ્યવસ્થાપન માટ� ઇન્ટરનશેનલ પ્લાન ઓફ 

એકશનમાછ�માર� ક્ષમતા વ્યવસ્થાપન માટ�ઇન્ટરનશેનલ પ્લાન ઓફ એકશન અ�કુ્રમ ે૨૨-૨૪ �ુલાઈ 

૧૯૯૮૨ અન ે ૨૬-૩૦ ઓક્ટોબર ૧૯૯૮૩ ના ં રોજ આ ક્ષતે્રના ં તજજ્ઞોની મીટ�ગ દ્વારા રોમ તયૈાર 

કરવામા ંઆવલે છે. 

IPOA સીબડર્ના ં�ણુધમર્ અને ભિવષ્ય 

8. IPOA સીબડર્ એ એક સ્વ�ૈચ્છક સાધન છે. � કોડ ઓફ કન્ડક્ટ ફોર �રસ્પોન્સીબલ �ફશર�ઝ (CCRF) ના ં

ર�પોટર્  મા �દુા નબંર ૨ (ડ)મા િવસ્�તૃ ર�ત ેવણર્વલે છે. જયાર� તનેો બી� �તરરાષ્ટ્ર�ય �દુા સાથે 

સબધં �દુા નબંર ૩ મા તનેા અથર્ઘટન અન ે ઉપયોગ માટ� વણર્વેલ છે. �ના અમલ માટ� તમામ 

સબંિંધત દ�શોન ેપ્રોત્સા�હત કરવામા ંઆવ ેછે. 

9. IPOA-સીબડર્ એપોતાના દ�શની બોટ, િવદ�શી બોટ, સ�દુ્રમા ં�ુર �ધુી ફ�શ�ગ કરતી બોટ અન ેબી� 

રા�યના ંિવિશષ્ટ આથ�ક ઝોન (EEZ) મા વાઘા (લ�ગ લાઈન) દ્વારા માછ�માર�કરતા તમામ દ�શને 

લા� ુપડ� છે.  

_______________________ 
૧વ� ુિવગત માટ�  “એફ.એ.ઓ.. ટ�કનીકલ વ�ક�ગ �પુ મીટ�ગ ઓન ર�ડકક્શન ઓફ ઇન્સીડ�ન્ટલ ક�ચ ઓફ સી બડર્ ઇન લ�ગ લાઈન 
�ફશર�ઝનો �રપોટર્”  ટો�ો, �પાન, ૨૫-૨૭ માચર્ ૧૯૯૮, એફ.એ.ઓ. �ફશર�ઝ �રપોટર્  ન. ૫૮૫. 
૨વ� ુિવગત માટ� "ર�પોટર્  ઓફ ધ પ્રીપેર�ટર� મીટ�ગ ઓફ ધ કન્સલ્ટન્ટ�શન ઓન ધ મેનેજમેન્ટ ઓફ ફ�શ�ગ ક�પેસીટ�, શાકર્  �ફશર�ઝ 
એન્ડ ઇન્સીડ�ન્ટલ ક�ચ ઓફ સી બડર્ ઇન લ�ગ લાઈન �ફશર�ઝ “ રોમ, ઇટલી, ૨૨-૨૪ �ુલાઈ ૧૯૯૮. એફ.એ.ઓ. ફ�શર�ઝ �રપોટર્  ન. 
૫૮૪.  
૩ વ� ુિવગત માટ� “આ ડો�મુેન્ટ મા સ્ટ�ટ નો અથર્ એફ.એ.ઓ. ના ંમેમ્બર અન ેમેમ્બર ન હોય એમ બ�ે થાય છે. મ્�ટુ�ટ�સ મ્�ટુ�ન્ડ�સ 
પણ સ્ટ�ટ્સથી અલગ ફ�શ�ગ કંપની ક� મેમ્બર થાય છે.  
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IPOA-સીબડર્ની હ�� ુ

10. કોડ ઓફ કન્ડક્ટ ફોર �રસ્પોન્સીબલ �ફશર�ઝ (CCRF) ના ંર�પોટર્  મા �દુા નબંર ૭.૬.૯. અન ે૮.૫ નો 

મદદ લઇ વાઘા (લ�ગ લાઈન) ફ�શ�ગ દરમ્યાન સ�દુ્ર પક્ષીનો આક�સ્મક પકડાશ ઘટાડવા 

માટ�બનાવવામા ંઆવેલ છે. 

IPOA-સીબડર્ની અમલવાર� 

11. IPOA-સીબડર્ના ંઅમલીકરણ માટ� િવિવધ દ�શોમા ંઅનકેિવધપ્ર�િૃ�ઓ હાથ ધરવી જોઈએ.� 

�તરરાષ્ટ્ર�ય સસં્થાઓના ંપ્રયત્ન અન ેજોડાણથીશ� બન ેછે.ઉપરોક્ત પ્ર�િૃ�ઓના ંપ�રણામ દ્વારા 

એક એક્શન પ્લાન બનાવી તેન ેિવિવધ દ�શોમા ંઉપયોગ કર� દ�રયાઇ પક્ષીઓનો આક�સ્મક પકડાશ 

ઘટાડ� શકાય છે. 

12. દર�ક દ�શોએ વાઘા (લ�ગ લાઈન) દ્વારા સ�દુ્ર પક્ષીના આક�સ્મક પકડાશની સમસ્યાની તપાસ કરવી 

જોઈએ.જો આવી કોઈ સમસ્યા હોય તો તનેા માટ� વાઘા (લ�ગ લાઈન) ફ�શ�ગ દરમ્યાન સ�દુ્ર પક્ષીનો 

આક�સ્મક પકડાશ ઘટાડવા માટ� નશેનલ પ્લાન ઓફ એકશન(NPOA-સીબડર્) અપનાવવો જોઈએ. 

(આવા નશેનલ પ્લાન બનાવવા માટ� દરમ્યાન સ�દુ્ર પક્ષીનો આક�સ્મક પકડાશ ઘટાડવા માટ� નશેનલ 

પ્લાન ઓફ એકશન ટ�કનીકલ ડો�મુને્ટ નીચે સામલે છે.) � એક પ્રાદ�િશક પગ�ુ ંછે. NPOA-સીબડર્ના ં

અમલીકરણ માટ� FAO દ્વારાિનષ્ણાતના યાદ�ટ�કિનકલ સહાય �રૂ� પાડવી જોઇએ. 

13. � દ�શ NPOA-સીબડર્ લા� ુપાડવા ઇચ્છતા હોય તણે ેપોતાના િવસ્તારમા ઉપયોગ થતી વાઘા 

(લ�ગ લાઈન) નો અભ્યાસ અન ેતને ભિવષ્યમા કઈ ર�ત ેઆગળ વધાર� શકાય અથવા નવી પદ્ધિતનો 

અભ્યાસ જ�ર� છે. �મા ંવાઘા (લ�ગ લાઈન) સતત દ�ખર�ખ અન ેતમેા ંઆવતી પ્રોબ્લમનપેરે�ગ્રાફ ૧૨ 

દ્વારા િનરાકરણ કર� શકાય અન ેબે વષર્ની �દર એક NPOA-સીબડર્ અમલમા �કુ�ુ ંજોઈએ. 

14. NPOA-સીબડર્ આ આકારણી દર�ક સબંિંધત દ�શનો સમાવશે કરવો જોઇએ. 

15. દર�ક રા�ય તનેા NPOA-સીબડર્ �ડઝાઇન, અમલીકરણ અને મોનીટર�ગ માટ�જવાબદાર છે. 

16. પ્રત્યકે રા�યની વાઘા (લ�ગ લાઇન) �ફશર� અલગઅલગ છે અન ે�ના માટ� અલગથી સાવચતેીના ં

પગલા ંલવેા જ�ર� છે. ટ�કિનકલ અન ેઓપર�શનલ સાવચતેીના ંપગલા ંઘણી જગ્યાએ ઉપયોગ અથવા 

પ્રાયો�ગક ધોરણ ેહાલમા ંચા� ુછે. િવિવધ દ�શો દ્વારા િવકસાવવામા ંઆવલે સાવચતેીના ંપગલા ંઆ 

દસ્તાવજેના ં�ત ેસામલે છે. (દ�રયાઇ પક્ષીઓનો આક�સ્મક પકડાશ ઘટાડવા માટ� નશેનલ પ્લાન ઓફ 

એક્શન પર ટ�કિનકલ ન�ધમા સમાવશે થયલે છે). ઉપરોક્ત મા�હતી દ�શના અિધકારો પર કોઇપણ 
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�તની પ્રિત�ૂળ અસર પહ�ચાડવી નથી.હાલમા ં વપરાતા ક� પ્રાયો�ગક ધોરણ ઉપયોગ થતા 

સાવચેતીના પગલા� ુવણર્ન અન ેચચાર્ એફએઓના ં �ફશર�ઝ સ�ુર્લર ન ં937 મા ંકર�લ છે. 

17. દર�ક દ�શCેOFI ના ં૨૦૦૧ ના ંસત્ર પહ�લા NPOA-સીબડર્ અમલીકરણ શ� કર� દ�� ુ ંજોઈએ. 

18.NPOA-સીબડર્� ુ�લૂ્યાકંન દર�ક દ�શ ેઓછા ખચ� અન ેિનયિમત ર�ત ેઓછામા ંઓછા દર ચાર વષ� 

કર�ુ ંજોઈએ. 

19.દર�ક દ�શ ેપોતાના રાષ્ટ્ર�ય અન ે�તરરાષ્ટ્ર�ય કાયદાન ેધ્યાન ેલઇ તને ે�સુગંત એવા પ્રાદ�િશક અન ે

પટેાપ્રદ�શ �ફશર�ઝ સગંઠનો અથવા તેનો સહકાર લઇ વાઘા (લ�ગ લાઈન) દ્વારા દ�રયાઇ પક્ષીઓનો 

આક�સ્મક ક�ચ ઘટાડવા જોઈએ. 

20. આ IPOA-સીબડર્ના ંઅમલીકરણ માટ� દર�ક દ�શના ંસહકારથી વાઘા (લ�ગ લાઈન) દ્વારા  દ�રયાઇ 

પક્ષીઓનો આક�સ્મક ક�ચ ઘટાડ� શકાય છે. દર�ક દ�શ ેએફએઓ સાથ ેમળ�ન ે�દ્વપક્ષી અન ેબ�ુપક્ષી 

વ્યવસ્થા મારફત ેસશંોધન, તાલીમ અન ેમા�હતી એકઠ� કર� મા�હતી ��ુસ્તકા બનાવવી જોઈએ. 

21. દર�ક રા�યએ NPOA-સીબડર્ આકારણી, િવકાસ અને અમલીકરણની પ્રગિતનો �દ્વવાિષ�ક અહ�વાલ 

એફએઓના ંકોડ ઓફ કન્ડક્ટ ફોર �રસ્પોન્સીબલ �ફશર�ઝન ેઆપવાનો રહ�શ.ે 

એફએઓની �િૂમકા 

22. IPOA-સીબડર્ અમલીકરણ માટ� દર�ક દ�શન ેએફ.એ.ઓ.ની કોન્ફરન્સ �વી િનયિમત પ્ર�િૃ�ઓ દ્વારા 

મદદ કરવામા ંઆવશ.ે 

23. એફએઓ દર�ક દ�શન ેકોન્ફરન્સ સમય ેNPOA-સીબડર્ના ંઅમલીકરણ અને િવકાસ માટ� સમયાતંર�  

ટ�કનીકલ મા�હતી અન ેજ�ર� ભડંોળ ��ંુૂ પાડ� છે.  

24. દર�ક દ�શ એફએઓન ેCOFI દ્વારા IPOA-સીબડર્ અમલીકરણ પ્રગિત િવશ�ેદ્વવાિષ�ક અહ�વાલ �રુો 

પડવાનો રહ�શ.ે 
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વાઘા (લ�ગ લાઈન) ફ�શ�ગ દરમ્યાન સ�દુ્ર પક્ષીનો આક�સ્મક પકડાશ ઘટાડવા માટ� નેશનલ પ્લાન 

ઓફ એકશન િવકસાવવા માટ�ની ટ�કનીકલ ન�ધ (NPOA-સીબડર્) 

NPOA-સીબડર્ એ ફક્ત માગર્દિશ�કા છે �મા ંબધીજ બાબતનો સમાવશે થાય એ�ુ ંજ�ર� નથી થતો. 

 

આ NPOA-સીબડર્ દર�ક રા�યએ વાઘા (લ�ગ લાઈન) ફ�શ�ગ દરમ્યાનસ�દુ્ર પક્ષીનો આક�સ્મક 

પકડાશ ઘટાડવાએક્શન પ્લાન બનાવવો, ત�ે ુ ંઅમલીકરણ અન ેતે�ુ ંમોનીટર�ગકર�ુ ંજ�ર� છે. 

I.NPOA-સીબડર્��ુલૂ્યાકંન 

1. આ �લૂ્યાકંનનો �ળૂ હ�� ુ�યા ંફ�શ�ગ દરમ્યાન સ�દુ્ર પક્ષીનો આક�સ્મક પકડાશ ઘટાડવા માટ� છે. 

2. આ આકારણીમા ફક્ત સકંલન અન ે�થૃ�રણ �રુ� ુ ંમાયાર્�દત નથી પરં�:ુ 

• NPOA-સીબડર્ જ�ર� �લૂ્યાકંન કરવા માટ�નો માપદંડ છે. 

• ફ�શ�ગ બોટની મા�હતી (સાઇઝને આધાર� ફ�શ�ગ બોટની સખં્યા) 

• ફ�શ�ગના ંપ્રકારની મા�હતી 

• ફ�શ�ગનો િવસ્તાર 

• ફ�શ�ગ કરવા જતા વાઘા (લ�ગ લાઈન) નો પ્રકાર (સીઝન, પ્ર�િતઓ, �ુકની     

સખં્યા/વષર્/�ફશર�) 

• જો �ણતા હોત તો માછ�માર� િવસ્તારોમા ંદ�રયાઇ પક્ષીની વસ્તી 

• દર વષ� �ુલ ક�ટલા પક્ષી આક�સ્મક ર�તે પકડાય છે (પક્ષીની સખં્યા પ્રિત ૧૦૦૦ �ુક/પ્ર�િત/વાઘા 

(લ�ગ લાઈન) ફ�શર�) 

• હાલમા ંસ�દુ્ર પક્ષીનો આક�સ્મક પકડાશ ઘટાડવા કોઈ અસરકારક ઉપાય ઉપયોગમા હોય તો તેની 

િવગત 

• સ�દુ્ર પક્ષીઓનો આક�સ્મક પકડાશની દ�ખર�ખ માટ� હાલમા ંકોઈ કાયર્ક્રમ ચા� ુહોય તેની િવગત 

(િનર�ક્ષક કાયર્ક્રમ, વગેર�) 

• NPOA-સીબડર્ના ંઅમલીકરણ માટ� કોઈ તારણો અને િનવેદન િવકાસાવેલ હોય તો તેની િવગત  

II.NPOA-સીબડર્  

આ NPOA-સીબડર્ નીચ ે�જુબના ં�દુાઓનો સમાવશે થઇ શક� છે: 

1. NPOA-સીબડર્  માટ� સાવચેતીના પગલા 

NPOA-સીબડર્ યોગ્ય સાવચતેીના પગલા હોવા જ�ર� છે. � કાયર્ક્ષમ અન ેઓછા ખચાર્ળ હોવા જ�ર� 

છે. સાવચતેીના ંપગલા ંજો અસરકારક હોય તો તનેો ફાયદો દર�ક દ�શન ેથઇ શક�. �ન ેએક ક� બી� 

પદ્ધિતના ંસયંોજન કર� વાઘા (લ�ગ લાઇન) ફ�શર� માટ� ફાયદાકારક બનાવી શકાય છે.  
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2. NPOA-સીબડર્:સશંોધન અને િવકાસ 

NPOA-સીબડર્ સશંોધન અન ેિવકાસ માટ� પ્લાન બનાવવો જોઈએ, �નો હ�� ુનીચ ે�જુબ છે.: (૧) વ� ુ

વ્યવહા�ુ અન ેઅસરકારક દ�રયાઇ પક્ષી પ્રિતબધંક ઉપકરણનો િવકાસ; (૨) દ�રયાઇ પક્ષીઓનો 

આક�સ્મક પકડાશ ઘટાડવા અન્ય ટ�કનોલો� અને પ્રયાસોનો ઉપયોગ અને (૩) આ સમસ્યાના ંઉક�લ 

માટ� ચો�સ સશંોધન હાથ ધર� યોગ્ય સાવચેતીના ંપગલા ંલેવા જ�ર� છે. 

૩. NPOA-સીબડર્:િશક્ષણ, તાલીમ અને પ્રચાર 

આ NPOA-સીબડર્ વાઘા (લ�ગ લાઈન) દ્વારા દ�રયાઇ પક્ષીઓનો આક�સ્મક પકડાશ ઘટાડવા માટ� 

માછ�મારો, માછ�માર� એસોિસએશનો અન ેઅન્ય સબંિંધત �ૂથોમા ��િૃત વધારવા માટ� છે; નેશનલ 

અન ેઇન્ટરનશેનલ પ્લાન ઓફ એક્શન દ્વારા સ�દુ્ર પક્ષીઓનો આક�સ્મક પકડાશ ઘટાડવાની મા�હતી 

માટ� જ�ર�; અન ેરાષ્ટ્ર�ય ઉદ્યોગ, સશંોધન અન ેતેના પોતાના વહ�વટ વચ્ચ ેNPOA-સીબડર્ 

અમલીકરણ પ્રોત્સાહન આપવા માટ� જ�ર� છે. 

સ�દુ્ર પક્ષીઓનો આક�સ્મક પકડાશ ઘટાડવા માટ� ટ�કિનકલ અથવા નાણાક�ય સહાય િવશ ેમા�હતી �રૂ� 

પાડ� છે. 

ઉપરોક્ત એક્શન પ્લાનમા તેની રચના અને અમલીકરણ માટ�માછ�મારો, ફ�શ�ગ નટે અને 

મનેજેમને્ટન ેલગતા વજૈ્ઞાિનકો, દ�રયાઇ આ�ક�ટ�ક્ટ્સ, જહાજ બનાવનાર, અન ેમત્સ્ય સરંક્ષણવાદ�ઓ 

અન ે અન્ય રસ ધરાવતા સભ્યો માટ�ની મા�હતીનો સમાવશે કર� શકાય. આ કાયર્ક્રમોનો ઉદ�શ્ય  સ�દુ્ર 

પક્ષીઓનોઆક�સ્મક પકડાશ ઘટાડવા માટ� ઉપયોગી સાવચતેીના પગલા લવેા માટ� છે. �ની મા�હતી 

શકૈ્ષ�ણક અભ્યાસક્રમ અન ે િવ�ડઓઝ, હ�ન્ડ�કુ, બ્રોશરો અને પોસ્ટરો દ્વારામાગર્દશર્ન આપી પ્રચા�રત 

કરવા જોઈએ. આ કાયર્ક્રમમા સરંક્ષણ અન ેઆથ�ક લાભ  બનં ેપાસાઓનો સમાવશે થાય છે �થી સ�દુ્ર 

પક્ષીઓનો આક�સ્મક પકડાશ ઘટાડ� શકાય. 

4. NPOA-સીબડર્  મા�હતી એકત્રીકરણ 

ડ�ટા કલકેશન કાયર્ક્રમ દ્વારા િવ�સનીય ડ�ટા એકઠા કર� અન ેયોગ્ય સાવચતેીના પગલાનો ઉપયોગ કર� 

સ�દુ્ર પક્ષીઓનો આક�સ્મક પકડાશ ઘટાડ� શકાય છે. � માટ� માછ�માર� દરમ્યાન તનેા ડ�ટા એકઠા 

કરવા જ�ર� છે.  
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વાઘા (લ�ગ લાઈન) ફ�શ�ગ દરમ્યાન સ�દુ્ર પક્ષીનો આક�સ્મક પકડાશ ઘટાડવા માટ� ક�ટલાક વૈક�લ્પક 

ટ��ક્નકલ અને કાયર્કાર� પગલા ંમાટ�નીટ�કનીકલ ન�ધ  

I. પ�રચય 

સ�દુ્ર પક્ષીઓનો આક�સ્મક ક�ચ ઘટાડવા માટ� સ�દુ્ર પક્ષી અન ે �ુક્સ વચ્ચનેો સપંકર્ ઘટાડવા માટ� 

જ�ર� છે. 

દર�કપગલાનંી  અસરકારકતા અને માછ�મારોન ે થતા  ખચર્ �ૂંકમા ંર�ૂ કરવા જોઈએ. �મા ં 

"અસરકારકતા"  નો અથર્ સ�દુ્ર પક્ષીઓનો આક�સ્મક પકડાશ ઘટાડવો અન ે"ખચર્ " નો અથર્  

પ્રારં�ભક ખચર્ અથવા રોકાણ અન ેઅન્ય ઓપર�શનલ ખચર્ થાય છે. 

હાલ નવા ટ�કિનકલ િવકલ્પો  િવકસાવવામા ંઆવી રહ્યા છે �થી સમય જતા તનેો પણ આ એક્શન 

પ્લાનમા સમાવશે કર� શકાય અને વ� ુસાર� ર�ત ેસ�દુ્ર પક્ષીનો આક�સ્મક પકડાશ ઘટાડ� શકાય. 

વાઘા (લ�ગ લાઈન) દ્વારા સ�દુ્ર પક્ષીઓનો આક�સ્મક પકડાશ ઘટાડવા સાવચતેીના ંપગલાનંી 

અસરકારકતા; અન્ય સાવચતેીના ંપગલા ંઅથવા ઉપકરણોના ંસયંોજન દ્વારા �ધુાર� શકાય છે, �થી 

ત ેદર�ક રા�યન ેફાયદાકારક થાય. 

નીચ ેદશાર્વલે યાદ� ફર�જયાત અથવા વ્યાપક છે�નો નવો ડ�ટા બેઝ એફ.એ.ઓ.િવકસાવશ.ે 

II. ટ�કનીકલ પગલાઓ 

1. �ુકના ંવજનમા ંવધારો  

અ) વાઘા (લ�ગ લાઈન)ના ંવજનમા ંવધારો કરવો 

િસધ્ધાતં: વાઘા (લ�ગ લાઈન)ના ંવજનમા ંવધારોકરવાથી �ુક ઝડપથી �ૂબ ેછે �થી પક્ષીઓનો 

આક�સ્મક પકડાશ ઘટ� છે.  

અસરકારકતા: આ પ્રયત્ન �બુ જ અસરકારક છે.  

ખચર્: ખર�દ� સમય ેતનેા ખચર્મા ંથોડો વધારો થાય છે �થી વજન વધારવા કોઈ અન્ય િવકલ્પ શોધવો 

જોઈએ.  

બ)િશકારન ેલલચાવવા ઠંડો ચારો �કુવો  

િસધ્ધાતં:: િશકારન ેલલચાવવા �કુ�લ ચારો જો ઠંડો હોય તો ત ેઝડપથી �ૂબી �ય છે અથવા તમેા ંચારા 

(માછલી)મા રહ�લ પોટો ફોડ� નાખવામા ંઆવ ેતો ત ેઝડપથી પાણીમા ંજ�ુ ંરહ� છે.  
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અસરકારકતા: સ�દુ્ર પક્ષીનો આક�સ્મક પકડાશ ઘટ� છે અન ેજયાર� માછલીનો પોટો ફોડ� નાખવામા ં

આવ ેત્યાર� ત ેપણ ઝડપથી પાણીમા ં�ૂબી �ય છે.  

ખચર્: ચારાન ેઠં�ું કરવા અન ેપોટાને તોડવાનો ખચર્ વધી �ય છે. 

ક) મશીન દ્વારા વાઘા (લ�ગ લાઈન) વાપરવી 

િસધ્ધાતં: મશીન દ્વારા વાઘા (લ�ગ લાઈન) ઝડપથી સ�દુ્રમા ગોઠવી શકાય છે. �થી સ�દુ્ર પક્ષીઓ 

�ુકમા ંઅટવાઈ નથી જતા. 

અસરકારકતા: મશીન દ્વારા વાઘા (લ�ગ લાઈન) ઝડપથી �ૂબી �ય છે � અસરકારક છે. 

ખચર્: શ�આતમા ંવાઘા (લ�ગ લાઈન) માટ� મશીન ખર�દવા રોકાણ કર�ુ ંઅનીવાયર્ છે.  

2. પાણીની �દર જ વાઘા (લ�ગ લાઈન) સેટ કર� શકાય તેવા મશીનનો વપરાશ 

િસધ્ધાતં: પાણીની �દર જ વાઘા (લ�ગ લાઈન) સટે કર� શકાય તવેા મશીનનો વપરાશ કર� શકાય છે 

પરં� ુહ� તનેી અસરકારકતા વધારવા માટ� સશંોધન હ�ઠળ છે.  

ખચર્: શ�આતમા ંવાઘા (લ�ગ લાઈન) માટ� મશીન ખર�દવા રોકાણ કર�ુ ંઅનીવાયર્ છે.  

૩.વાઘા (લ�ગ લાઇન) વપરાય તે િવસ્તારમા ંપક્ષીઓ ડર� �ય તેવી દોર�નો ઉપયોગ 

િસધ્ધાતં: �યા ંવાઘા (લ�ગ લાઇન) વપરાય ત ેિવસ્તારમા ંપક્ષીઓ ડર� �ય તવેી દોર� વાપરવાથી 

સ�દુ્ર પક્ષીઓ �ુકમા ફસાતા નથી. �ની ડ�ઝાઈન દર�ક બોટ અન ેજગ્યાએ અલગ અલગ હોય છે. 

અસરકારકતા: ઘણા બધા પ્રયોગોને �ત ેએવો િનષ્કષર્ આવ્યો ક� જો વ્યવ�સ્થત ર�ત ેવાપરવામા ંઆવ ે

તો આ પગલા અસરકારક છે.  

ખચર્: પક્ષીઓ ડર� �ય તવેી દોર� ખર�દવા અન ેસટે કરવા �બુ જ ઓ� રોકાણ કર�ુ ંપડ� છે. 

4. બેઈટ કા�સ્ટ�ગ મશીન 

િસધ્ધાતં: સ�દુ્ર પક્ષી ડર� �ય તવેી દોર� લગાડ� અન ેબોટના અવાજથી પક્ષીઓ ન ે�ુર ભગાવવા. 

અસરકારકતા: આવા બઈેટ કા�સ્ટ�ગ મશીન હ� પ્રાયો�ગક  ધોરણ ેવપરાય છે. તને ેજો  સ�દુ્ર પક્ષી ડર� 

�ય તવેી દોર� વગર વાપરવામા ંઆવ ેતો ત ેઅસરકારક નથી અન ેજો દોર� વગર ક�મ વાપર�ુ ંએ 

પ્રાયો�ગક ધોરણ ેછે.  

ખચર્: બઈેટ કા�સ્ટ�ગ મશીન ખર�દવા �બુ જ વ� ુરોકાણ કર�ુ ંપડ� છે. 

5. સ�દુ્ર પક્ષીઓ ડર� �ય એવા પડદાનો ઉપયોગ 

િસધ્ધાતં:  સ�દુ્ર પક્ષીઓ ડર� �ય એવા પડદાનો ઉપયોગ કરવાથી તનેો આક�સ્મક પકડાશ ઘટાડ� 

શકાય છે.  
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અસરકારકતા: આવા પડદાના ઉપયોગથી સ�દુ્ર પક્ષીઓનો આક�સ્મક પકડાશ ઘટાડ� શકાય છે. 

ખચર્: �બુ જ ઓછા ખચર્ સારો ઉપાય છે.  

6.માછલી પકડવા માટ� �ગ (�ૃિત્રમ ચારો) 

િસધ્ધાતં: માછલી પકડવા માટ� �ગ (�ૃિત્રમ ચારો)થી સ�દુ્ર પક્ષીઓ આકિષ�ત થતા નથી. 

અસરકારકતા: નવા બનાવટ� ચારા હ� પ્રાયો�ગક ધોરણ ેવપરાય છે. 

ખચર્: ખચર્ િવશ ેમા�હતી નથી.  

7. �ુકની ડ�ઝાઈનમા ફ�રફાર 

િસધ્ધાતં: સ�દુ્ર પક્ષીઓ ચારાવાળા �ુકન ેખાવાનો પ્રયત્ન કર� અન ેતમેા ંફસાય �ય છે �થી �ુકની 

ડ�ઝાઈનમા ફ�રફાર કરવો આવશ્યક છે.   

અસરકારકતા: નવી �ુકની ડ�ઝાઈનના ંઉપયોગ િવશ ે�રુતી મા�હતી નથી.  

ખચર્: ખચર્ િવશ ેમા�હતી નથી.  

8. ધ્વની પ્રિતબધંક 

િસધ્ધાતં: ધ્વિનના તરંગો �વા ક� લાઉડ સ્પીકર ક� ભયાનક અવાજથી સ�દુ્ર પક્ષીઓન ેડરાવી તને ે�ુર 

ભગવવામા ંઆવ ેછે.  

અસરકારકતા: સ�દુ્ર પક્ષીઓ આવા અવાજોથી ટ�વાઈ ગયા છે �થી અસરકારક નથી. 

ખચર્: ખચર્ િવશ ેમા�હતી નથી.  

9.પાણીના ંધોધમા �ુક સેટ કરવા 

િસધ્ધાતં: પ્રસેરથી પાણીનો ધોધ છોડવાનો �મા ં�ુકન ેસટે કરવાના  

અસરકારકતા: તનેા ઉપર કોઈપણ �ત�ુ ંતારણ કાઢ� શકાય નહ�.  

ખચર્: ખચર્ િવશ ેમા�હતી નથી.  

10. �ુબંક�ય પ્રિતબધંક:  

િસધ્ધાતં: �ુબંક�ય ક્ષેત્ર ઉત્પ� કરવાથી ત ેજગ્યાએ પક્ષીઓ આવતા નથી.  

અસરકારકતા: તનેા ઉપર કોઈપણ �ત�ુ ંતારણ કાઢ� શકાય નહ�.  

ખચર્: ખચર્ િવશ ેમા�હતી નથી.  
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III.વાઘા (લ�ગ લાઇન) ના ંઉપયોગ દરમ્યાન સાવચેતીના પગલા 

1. વાઘા (લ�ગ લાઇન) ની �ૃશ્યતા ઘટાડવી (રાતે્ર સેટ કરવી) 

િસધ્ધાતં: જયાર� ઓછો પ્રકાશ હોય ત્યાર� વાઘા (લ�ગ લાઇન)સટે કરવા �થી પક્ષી તને ેજોઈ ન શક� અને 

તનેો આક�સ્મક પકડાશ અટક�.  

અસરકારકતા: આ પદ્ધિત �બુ જ અસરકારક છે. પરં� ુતનેી અસરકારકતા માછ�માર�ની જગ્યા અન ે

સ�દુ્ર પક્ષીની પ્ર�િત પર િનભર્ર છે. �નૂમ દરમ્યાન તનેી અસરકારકતા ઘટ� છે.  

ખચર્: ઓછા પ્રકાશથી માછલીના ંક�ચમા ફ�રફાર થાય છે. જયાર� બોટમા ંલાઇટ લગાડવા માટ� ન�વો 

ખચર્ થાય છે.  

2. સ�દુ્ર પક્ષી આકષાર્ય તેવી ર�તે બોટમાથંી �ટૂો ન ફ�કવો 

િસધ્ધાતં: સ�દુ્ર પક્ષી આકષાર્ય તેવી બોટનો વપરાશ ઘટાડવાથી સ�દુ્ર પક્ષીનો આક�સ્મક પકડાશ ઘટ� 

છે. બોટમાથંી �ૂટો ક� કચરો સ�દુ્ર પક્ષીઓન ેઓ� ં�કુશાન થાય એ ર�ત ેસ�દુ્રમા નાખવા. �ુટામા પણ 

�ુક ન �ય તેનો ખ્યાલ રાખવો. �ૂટો છે એ ફ�શ�ગ કર�ને પાછા આવતા હોય ત્યાર� નાખવો ક� રાત્રે 

નાખવો. પરં� ુજો �ૂટો ફ�શ�ગ દરમ્યાન નાખવો આવશ્યક હોય તો � સાઈડ �ુક સટે કયાર્ હોય તેની 

િવ�ુધ �દશામા ંનાખવા.  

અસરકારકતા: ઉપરોક્ત બાબતની અસરકારકતામા િવરોધાભાસ જોવા મળે છે.  

ખચર્: ખચર્ �બુ જ ઓછો થાય છે. પરં� ુ�ૂટો કઈ ર�ત ેફ�કો છો એના પર પણ ઘ�ુ ંઆધાર રાખ ેછે.  

૩. ફ�શ�ગ બાન (પ્રિતબધંક) 

િસધ્ધાતં: સ�દુ્ર પક્ષીઓ પ્રજનન ઋ� ુક� ચારો શોધતા હોય ત્યાર� તેનો આક�સ્મક  પકડાશ ઘટાડ� શકાય 

છે. 

અસરકારકતા: �બુ જ અસરકારક છે. (ફ�શ�ગ બોટ ન આવવાન ેલીધ ેતનેી પ્રજનન ઋ� ુદરમ્યાન તને ે

ખોરાક શોધવામા ંઓછો સમય લાગે અન ેતનેા બચ્ચાની સારસભંાળ લઇ શક�.) 

ખચર્: ખચર્ િવશ ેમા�હતી નથી.  

4. તેવા જ માછ�મારને લાયસન્સ આપ�ુ ંજોઈએ � સ�દુ્ર પક્ષીનો પકડાશ ઘટાડવા સાવચેતીના 

પગલાનો ઉપયોગ કર�  

િસધ્ધાતં:  સાવચેતીના પગલા લ ેએવા માછ�મારોન ેલાયસન્સ આપવાથી સ�દુ્ર પક્ષીના આક�સ્મક 

પકડાશની દ�ખર�ખની જ�ર નથી.  

અસરકારકતા: આ �બુ જ અસરકારક હોય શક�. 

ખચર્: ખચર્ િવશ ેમા�હતી નથી.  
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5. પકડાયેલા �િવત સ�દુ્ર પક્ષીઓને છોડ� દ�વા 

િસધ્ધાતં: જયાર� કોઈ સ�દુ્ર પક્ષી �ુક મા ફસાઈ ગયલે હોય અન ેતને ેબોટ પર લાવવામા ંઆવ ેત્યાર� જો 

એ �િવત હોય તો તને ે�ુકમથી કાઢ� �કુ્ત કર�ુ ંપરં� ુતને ે�કુશાન થાય એ�ુ ંન કર�ુ.ં  

અસરકારકતા: આ પદ્ધિતની અસરકારકતા ક�ટલા સ�દુ્ર પક્ષી �ુકમા ં�વતા આવ ેછે તનેા ઉપર આધાર 

રાખ ેછે.  

ખચર્: ખચર્ િવશ ેમા�હતી નથી.  

 

શાકર્ના ંસરંક્ષણ અને વ્યવસ્થાપન માટ� ઇન્ટરનેશનલ પ્લાન ઓફ એકશન 

પ�રચય  

1. સદ�ઓથી પરમપરાગત ર�ત ે માછ�મારો દ�રયા�કનારાના િવસ્તારમાથંી   શાકર્નો િશકાર કરવામા ં

આવતો અન ેહાલ પણ અ�કુ િવસ્તારમા ંકરવામા ંઆવ ેછે. પરં�,ુ તા�તરમા તનેી બી� દ�શના 

માક�ટમા માગં વધતા  સ�દુ્રમા ં�ુર �ધુી જઈન ેઆ�િુનક ઉપકરણો વાપર� શાકર્નો િશકાર કરવામા ં

આવ ેછે. 

2. શાકર્ના ં પકડાશમા ંવધારો થવાથી િવ�ના અનકે સ�દુ્રોના ક�ટલાક િવસ્તારોમા ંઘણી શાકર્ની 

પ્ર�િતઓ ઘટતી �ય છે � �ચ�તાજનક િવષય છે.  પરં� ુપકડાશ પછ� શાકર્ની વસ્તીમા ંવધારો નથી 

થતો. (કારણ ક� શાકર્મા ં�તીય પ�રપક્વતા મોદ� આવ ેછે, ઓછા બચ્ચાન ેજન્મ આપે છે �નો �તૃ્�દુર 

પણ �બુ વધાર� છે) અને જ�ટલ �વનચક્ર (કદ / સકે્સ ઓળખાણ અન ેમોસમી સ્થળાતંર). 

3. હાલના શાકર્ િવશનેા પકડાશના,ં માછ�માર� અન ેતનેા વેપાર તમેજ તનેી �વ િવજ્ઞાન અને �િવક 

ચક્ર િવશ ે�બુ જ ઓછ� મા�હતી છે �થી તનેા અભાવ ેસરંક્ષણ અન ેશાકર્ મનેજેમને્ટમા મોટ�  સમસ્યાઓ 

ઉદભવ ેછે. ઉપરોક્ત સશંોધન અન ેમનેજેમને્ટ માટ� મા�હતી એકઠ� કરવા માટ� પયાર્પ્ત ભડંોળ  

જ�ર� છે. 

4. હાલની સમસ્યાન ેજોતા શાકર્ના પકડાશન ેમેનજે કરવા તનેો પકડાશ અન ે�ુટામા ત�ે ુ ંપ્રમાણ 

ઘટાડ�ુ ંજોઈએ. �ના માટ� તાત્કા�લક પગલા અત્યતં જ�ર� છે.  

5. અ�કુ દ�શોમા ંશાકર્ના ંપકડાશ માટ� ચો�સ વ્યવસ્થાપન યોજના હોય છે � �તગર્ત શાકર્ના 

િનયતં્રણ, શાકર્ સ�ંણૂર્ ઉપયોગ, શાકર્ �ુટામા  ઘટાડો અન ેત ેઆધાર વ્�હૂરચના ઘડ� ટ�કિનકલ પગલા ં

લવેામા ંઆવ ેછે. પરં� ુશાકર્ સ�દુ્રના િવિવધ િવસ્તામા ંસ્થળાતંર કર� છે �થી તેના મેનજેમને્ટ માટ�  
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�તરરાષ્ટ્ર�ય સહકાર અને સકંલન જ�ર� છે હાલમા ઘણા અસરકારક પગલા દ્વારા  શાકર્નો પકડાશના ં

મનેજેમને્ટ થાય છે. 

6. હાલમા ંધ ઇન્ટર અમ�ેરકન ટ્રોિપકલ ટ�નુા કિમશન, ઇન્ટરનશેનલ કાઉન્સીલ ફોર એક્સ્પ્લોર�શન 

ઓફ ધ સી, ધ ઇન્ટરનશેનલ કમીશન ફોર ધ કન્ઝવ�શન ઓફ એટલા�ન્ટક ટ�નુા,ં ધ સબ-ર�ઝીઓનાલ 

�ફશર�ઝ કિમશન ઓફ વસે્ટ આ�ફ્રકન સ્ટ�ટ્સ, ધ લ�ેટન અમ�ેરકન ઓગ�નાઈઝશેન ઓફ ફ�શર� 

ડ�વલપમને્ટ, ધ ઇન્ડ�યન ઓશન ટ�નુા ંકિમશન, ધ કિમશન ફોર ધ કન્ઝવ�શન ઓફ સાઉથનર્ બ્લ્��ૂફન 

ટ�નૂા અન ેધ ઓશીએનીક �ફશર�ઝ પ્રોગ્રામ ઓફ ધ પસે�ેફક કમ્�િુનટ� �વી યોજનાઓ દ્વારા શાકર્ના ં

પકડાશની મા�હતી એકઠ� કર� તેના મેનજેમને્ટ� ુકામ  શ� ક�ુ�  છે. 

7.શાકર્ના ંપકડાશથી ત ેિવસ્તારમા ંથતી તનેી સભંિવત નકારાત્મક અસરો ચ�તાજનક છે. � 

િવશનેીન�ધ માચર્ ૧૯૯૭ મા એફએઓ દ્વારા યો�યલે �ફશર�ઝ સિમિત (COFI)ના ંબાવીસમા ંસત્રમા ં

િનષ્ણાત સલાહ લઇ અન ેવધારા�ુ ંભડંોળ  આપી અન ેઆવતા સત્રમા ંશાકર્ના સરક્ષણ અન ે

વ્યવસ્થાપન માટ� માગર્દિશ�કા િવકસાવવા�ુ ંન�� થ�ુ.ં 

8. શાકર્ના ંસરંક્ષણ અન ેવ્યવસ્થાપન માટ�  ઇન્ટરનશેનલ પ્લાન ઓફ એક્શન(IPOA-શાક્સર્) શાકર્ના 

સરક્ષણ અન ેમેનજેમને્ટ માટ� ૨૩-૨૭ અિપ્રલ ૧૯૮૪ ટો�ો ખાત ેરચના કર�લ૪. જયાર� માછ�માર� 

ક્ષમતા વ્યવસ્થાપન માટ�  ઇન્ટરનશેનલ પ્લાન ઓફ એકશન રોમ ખાત ે૨૬-૩૦ ઓક્ટોબર ૧૯૯૯ 

જયાર� વાઘા (લ�ગ લાઈન) દ્વારા સ�દુ્ર પક્ષીના આક�સ્મક પકડાશ ઘટાડવા માટ� ઇન્ટરનશેનલ પ્લાન 

ઓફ એક્શન ૨૨-૨૪ �ુલાઈ ૧૯૮૫ ની રચના કર�લ છે૫.   

9. IPOA-શાકર્ના �ણુધમર્ અન ેભિવષ્ય, િસધ્ધાતં, હ�� ુઅન ેતનેા અમલીકરણ માટ�ની પ્ર�ક્રયા  

દશાર્વલે છે 

IPOA-શાકર્ના ં�ણુધમર્ અને ભિવષ્ય 

10. IPOA-શાકર્  એ સ્વચૈ્છ�ક છે ફર�યાત નથી. તને ેકોડ ઓફ કન્ડક્ટ ઓફ �રસ્પોન્સીબલ �ફશર�ઝના ં

આટ�કલ ન. ૨ (ડ) ઉપરથી બનાવવામા ંઆવ્યા છે. જયાર� આટ�કલ ન. ૩ એ તનેો બી� �તરરા�ષ્ટ્રય 

સસં્થા સાથ ેસબધંન ેદશાર્વ ેછે. બધા દ�શો IPOA-શાકર્  અપનાવ ેત ેમાટ� તને ેપ્રોત્સા�હત કરવામા ંઆવ ેછે.  

_______________________ 
૪ વ� ુિવગત માટ�: એફ.એ.ઓ. ટ�કનીકલ વ�ક�ગ �પુનો શાકર્ના સરક્ષણ અને મેનેજમેન્ટનો ર�પોટર્ , ટો�ો, �પાન, ૨૩-૨૭ એિપ્રલ, ૧૯૯૮. એફ.એ.ઓ. ર�પોટર્  ન. ૫૮૩.  

૫વ� ુિવગત માટ�: માછ�માર� ક્ષમતા વ્યવસ્થાપન, શાકર્ �ફશર�ઝ અને વાઘા (લ�ગ લાઈન) દ્વારા સ�દુ્ર પક્ષીનો આક�સ્મક પકડાશ, રોમ, ઈટાલી, ૨૨-૨૪ �ુલાઈ, 

૧૯૯૮. એફ.એ.ઓ. ર�પોટર્ ન. ૫૮૪. 

૬ આ ડો�મેુન્ટમા ં“દ�શ” નો અથર્ એફ.એ.ઓ.ના ંસભ્ય અને �બન સભ્ય દ�શ એવો થાય છે અને માછ�માર� કરતી દર�ક સસં્થાને લા� ુપડ� છે. 
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11. આ ડો�મુને્ટમા “શાકર્” નો અથર્ ફક્ત શાકર્  નહ� પરં� ુશાકર્ , ર�અન ેકાયમરેા (ક્લાસ: 

કોન્ડ�રકથાય્સ)નો પણ સમાવેશ થાય છે. જયાર� “શાકર્નો પકડાશ”નો અથર્ તનેો આિથ�ક ઉપા�નની 

દ્રષ્ટ�એ, �ૂટા તર�ક� અન ેમનોરંજન માટ� થતો તેનો પકડાશ એવો થાય છે.  

12. IPOA-શાકર્  બ� ેવ્યવસાિયક ર�ત ેઅન ે�ૂટાની ર�ત ેપકડાશ થાય છે. 

IPOA-શાકર્ના ંહ��ઓુ: 

1૩. સહભા�ગતા: � દ�શમા ંશાકર્નો પકડાશથી તેની વસ્તી પર અસર થતી હોય તવેા દર�ક દ�શ આ 

પ્લાનમા ભાગ લઇ શક� છે.  

14. સાતત્ય�ણૂર્ વસ્તી: કોઇપણ માછલી�ુ ંસરક્ષણ અન ેમનેજેમને્ટ સાર� ર�ત ેથઇ શક� અન ેતનેી વસ્તી 

જળવાઈ રહ� ત ેમાર� સાવચેતીના પગલા લવેા �બુ જ આવશ્યક છે. 

15.સામા�જક આિથ�ક અન ેપોષણક�ય બાબતો: ક�ટલાક િવસ્તારોમા ંમાછ�મારની આવક ઓછ� હોય છે 

તને પોષણક્ષમ ખોરાક મળતો નથી તનેા માટ� રો� અને ખોરાક માર� ફક્ત શાકર્ પર જ િનભર્ર રહ�� ુ ં

પડ� છે.  આવા સ્થાિનક સ�દુાયોના ં  ખોરાક, રોજગાર અન ેઆવક માટ� શાકર્� ુ ંસચંાલન અને સરંક્ષણ  

અન ેવ્�હૂરચનાઓનો સમાવશે કરવો જ�ર� છે જ�ર� છે. 

IPOA-શાકર્નો ઉદ�શ્ય: 

16. IPOA-શાકર્નો �ખુ્ય ઉદ�શ એ છે ક� ત ેતનેા સરક્ષણ અન ેમનેેજમને્ટથી લાબંા ગાળે તેની વસ્તી 

જળવાઈ રહ� અન ેમાછ�મારોન ેફાયદો થાય. 

IPOA-શાકર્� ુઅમલીકરણ 

17. IPOA-શાકર્  એવા બધા દ�શન ેલા� ુપડ� છે � પોતાના દ�શની ક� િવદ�શની બોટ દ્વારા શાકર્ના ફ�શ�ગ 

સાથ ેસકંળાયલે છે. 

18. દર�ક દ�શ ેશાકર્ના પકડાશન ેઘટાડવા નશેનલ પ્લાન ઓફ એક્શન (શાકર્  પ્લાન) અપનાવવો જોઈએ 

�મા ંફક્ત શાકર્ન ેજ પકડતા અથવા શાકર્ન ેઆડકતર� ર�ત ેપકડતા માછ�મારન ેરોકવા જોઈએ. શાકર્  

પ્લાનની મા�હતી આ સાથ ેપ�રિશષ્ટ-૧ સામલે છે. જયાર� શાકર્  પ્લાન બનાવવામા ંઆવ ેત્યાર� બધા જ 

પ્રદ�શ ન ેલા� ુપડ� તવેો પ્લાન બનાવવો જોઈએ. 

19. શાકર્  પ્લાન બનાવવો, અમલીકરણ અન ેત�ે ુમોનીટર�ગ થાય એ બધા દ�શની જવાબદાર� છે. 

20. COFI દ્વારા ૨૦૦૧ મા બનાવલે શાકર્  પ્લાન બધા માટ� મદદ�પ થઇ શક� છે. 
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21. બધા દ�શોએ િનયિમત ર�ત ેશાકર્ની વસ્તી િવશેની મા�હત એકઠ� કરવી જોઈએ �થી શાકર્  પ્લાન સાર� 

ર�ત ે િવકસાવી શકાય. �ના અમલીકરણ માટ� કોડ ઓફ કન્ડક્ટ ઓફ �રસ્પોન્સીબલ �ફશર�ઝના ં

આટ�કલ ન.૬.૧૩  મા િવસ્�તૃ મા�હતી આપલે છે. �માથંી દર�ક દ�શન ેલગતા �દુાઓ શાકર્  પ્લાનમા 

સાકંળવા જોઈએ.શાકર્  આકારણીનો અહ�વાલ અન ે�ચુનો પ�રિશષ્ટ-૨મા સામલે છે. આ આકારની માટ� 

ફ�શ�ગ પકડાશની મા�હતી, પ્ર�િત ઓળખવાની ર�ત અિત આવશ્યક છે. દર�ક દ�શ ેએકઠ� કર�લ મા�હતી 

પોતાના દ�શના એક્સપટર્ની સાથ ેઅન ેએફ.એ.ઓ. સાથ ેચચર્ કરવી જોઈએ �થી તે�ુ ંઅમલીકરણ 

સાર� ર�ત ેથઇ શક�.તા�ુપ્રણ એક દ�શમાથંી બી� દ�શમા ંસ્થળાતર�ત થતી શાકર્ િવશ ેપણ મા�હતી જ�ર� 

છે. 

22. શાકર્-પ્લાનનો �ખુ્ય હ�� ુનીચે �જુબ છે: 

• કોઈપણ ર�તે કર�લ શાકર્નો પકડાશ લાબંા ગાળે તેમા ંનકારાત્મક અસર તો નથી ફ�લાવતા તેની 

ખાત્રી કરવી; 

• શાકર્ની વસ્તી, િનવાસસ્થાનને �કુશાન કરતી બાબતો એકઠ� કરવી અને નકારાત્મક બાબતો પર 

પગલા લેવા �થી લાબંે ગાળે તેનો ફાયદો થાય; 

• શાકર્ની કોઈપણ પ્ર�િત નાશ થવાને આર� હોય તો તેને શોધી તેને બચાવવા માટ� પગલા લેવા; 

• શાકર્  પ્લાન બનાવવા માટ� િશક્ષણ, સશંોધન, મેનેજમેન્ટ અને વેપાર કરતા દર�ક વ્ય�ક્તઓ સાથે 

મળ� તેના મતંવ્યો સામેલ કરવા જોઈએ; 

• શાકર્નો આક�સ્મક પકડાશ ઘટાડવો; 

• �વિવિવધતા અને પા�ર�સ્થિતક તતં્રની રક્ષણ થાય તે માટ� યોગદાન આપ�ુ ંજોઈએ; 

• કોડ ઓફ કન્ડક્ટ ઓફ �રસ્પોન્સીબલ ફ�શર�ઝના ંઆટ�કલ નબંર ૭.૨.૨.(ગ) �જુબ શાકર્ના ં

�તૃદ�હનો બગાડ ઓછામા ંઓછો થાય તેની ખાત્રી કરવી જોઈએ; 

• શાકર્ના ં�તૃદ�હનો સ�ંણુર્ ઉપયોગ થવો જ�ર� છે; 

• દર�ક શાકર્ની પ્ર�તીના પકડાશની માહતી એકઠ� કરવી અને તે�ુ ંમોનીટર�ગ થ�ુ ંજોઈએ; 

• દર�ક શાકર્  પ્ર�િતની ઓળખ અને તેના વેપાર િવશે મા�હતી હોવી જ�ર� છે; 

23. દર ચાર વષ� શાકર્  પ્લાન� ુમોનીટર�ગ થ�ુ ંજોઈએ �થી ક�મ શાકર્  પ્લાન વ� ુફાયદાકારક અન ે

ઓછો ખચાર્ળ બનાવી શકાય તનેી મા�હતી એકઠ� કર� શકાય; 

24.શાકર્  પ્લાનની સતત સિમક્ષ જ�ર નથી પરં� ુતનેા પકડાશ અન ેવેપાર િવશ ેસતત મા�હતી એકઠ� 

કરવી અનીવાયર્ છે;  

25. દર�ક દ�શ ેપોતાની ક્ષમતા અન ે�તરરાષ્ટ્ર�ય િનયમ �જુબ પોતાના િવસ્તારમા ંશાકર્  પ્લાન માટ� 

સહકાર આપવો.  
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26. � દ�શો વચ્ચ ેશાકર્�ુ ંસ્થળાતર થાય છે તેવા દર�ક દ�શ ેસરક્ષણ અન ેમનેજેમને્ટના ંપગલા લેવા. 

27. દર�ક દ�શ એફ.એ.ઓ.નો સહયોગ લઇ સશંોધન, ટ્ર�ન�ગ, મા�હતી ઉત્પાદન અન ેિશક્ષણ સામગ્રી 

િવકસાવવી જોઈએ 

28. દર�ક દ�શ ેશાકર્ પ્લાનનીઆકારણી, િવકાસ અન ેઅમલીકરણની પ્રગિતની મા�હતી દર બ ેવષ� 

એફ.એ.ઓ.ના ંકોડ ઓફ કન્ડક્ટ ઓફ �રસ્પોન્સીબલ �ફશર�ઝ આપવી.  

એફ.એ.ઓ.ની �િૂમકા 

29. એફ.એ.ઓ. એ પોતાના IPOA-શાકર્  પ્રોગ્રામ �તગર્ત દર�ક દ�શમા ંશાકર્-પ્લાન� ુઅમલીકરણ કઈ 

ર�ત ેથઇ શક� તનેા િવશ ેમા�હતી �રૂ� પડ� છે.  

30. એફ.એ.ઓ. શાકર્  પ્લાન માટ� કોન્ફરન્સ કર� છે અન ેતનેા િવકાસ અન ેઅમલીકરણ માટ� શાકર્  પ્લાન 

દ્વારા દર�ક દ�શન ેમા�હતગાર કર� છે. ત�ુપરાતં જ�ર પડ� ેજો શાકર્  પ્લાન માટ� વ� ુભડંોળની જ�ર હોય 

તો એ પણ ��ુૂ પાડ� છે. એફ.એ.ઓ. દર�ક દ�શન ેતનેા એક્સપટર્  દ્વારા શાકર્  પ્લાનના અમલીકરણ માટ� 

મા�હતી �રૂ� પાડ� છે. 

૩1. એફ.એ.ઓ. COFI ના ંર�પોટર્  દ્વારા IPOA-શાકર્  પ્રો�ક્ટમા ંક�ટલી પ્રગિત છે તદેર બ ેવષ� ચકાસ ેછે 
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પ�રિશષ્ટ ૧ 

શાકર્  પ્લાન માટ� જ�ર� �ચુનો 

I. �વૂર્�િૂમકા 

જયાર� શાકર્  પ્લાન દ્વારા શાકર્�ુ ંમેનેજમને્ટની વાત આવ ેત્યાર� શાકર્ના પકડાશ, સરક્ષણ અન ેમનેજેમને્ટ 

માટ� �બુ જ ઓછ� મા�હતી છે � એકઠ� કરવી અન ેતનેો ઉપયોગ જ�ર� છે. 

• શાકર્ને ઓળખવા અને તેના વગ�કરણને લગર� સમસ્યા િવકટ છે 

• શાકર્ના પકડાશના, બદંર ઉપર થતા લે�ન્ડ�ગના ંઅને શાકર્ને ક�ટલા ંપ્રયત્ન થાય છે તેના િવશેની 

મા�હતી અ�રૂતી છે 

• પકડ�ા પછ� શાકર્ને ઓળખવામા ં�શુ્ક�લી થાય છે 

• તેના �વનચક્ર અને �િવક જ્ઞાન �બુ જ ઓ� ંછે 

• સશંોધન અને મેનેજમેન્ટ માટ� �રુ�ુ ંભડંોળ નથી  

• એક દ�શમાથંી બી� દ�શમા ંસ્થળાતંર કરતી શાકર્  િવશે અ�રૂતી મા�હતી છે 

• ઘણી �ળમા ંએક કરતા વ� ુપ્ર�િતઓ પકડાય છે તેમાથંી શાકર્ની મા�હતી એકઠ� કરવી અઘર� 

બાબત છે 

II. શાકર્  પ્લાનમા સમાિવષ્ઠ િવષયવસ્� ુ

શાકર્ના સરક્ષણ અન ેમનેજેમને્ટ માટ� ટ�કનીકલ મા�હતી એફ.એ.ઓ. દ્વારા બનાવવામા ંઆવી  છે. 

ત�ુપરાતં શાકર્  પ્લાનના ંિવકાસ અન ેઅમલીકરણનો પણ સમાવશે થાય છે. �ની મા�હતી નીચ ેદશાર્વલે 

િવગત પર આપવામા ંઆવશ.ે 

• દ�ખર�ખ અને િનયતં્રણ 

• શાકર્ના પકડાશની મા�હતી એકઠ� કર� અને તેના �થૃ�રણ દ્વારા  

• શાકર્  પર સશંોધન 

• શાકર્ના ંબચાવ માટ� માણસો તૈયાર કરવા 

• મેનેજમેન્ટ માટ�ના પગલા�ુ ંઅમલીકરણ થાય એ ચકાસ�ુ ં

શાકર્  પ્લાનમા નીચનેી બાબતોનો સમાવશે થયલે હોવો જોઈએ:  

અ. હાલની પ�ર�સ્થિત 

• હાલની શાકર્ની વસ્તી 

• તને ેલગતી માછં�મારં��ુ ંમહતવ 

• મનેજેમને્ટ કરવા માટ�ના પગલા અન ેતનેી અમલવાર� 
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બ. શાકર્  પ્લાનનો હ�� ુ

ક. શાકર્ પ્લાનની હ��નુ ેપહોચી વળવા જ�ર� પગલા. ��ુ ંઉદાહરણ નીચ ે�જુબ છે: 

• શાકર્  પકડતી બોટ ઉપર સ�ંણુર્ િનયતં્રણ 

• �યા ંશાકર્ની વસ્તી ઘટ� ત્યા ંતેના પકડાશ પર પ્રિતબધં �કુવો 

• પકડાયેલ શાકર્ના ંબધા ભાગનો સ�ંણુર્ ઉપયોગ થાય એની ચકાસણી 

• શાકર્નો ડ�ટા કલેક્શન અને મોનીટર�ગ િસસ્ટમ �ધુારવી જોઈએ 

• બધા માછ�માર શાકર્ની બધી પ્ર�િતઓ ઓળખી શક� તે માટ� તેને ટ્ર�ન�ગ આપવી 

• � શાકર્  િવશે ઓછ� મા�હતી હોય તેના પર સશંોધન કર�ુ ં 

• • શાકર્નો વેપાર અને ઉપયોગ કઈ ર�તે થાય એ મા�હતી એકઠ� કરવી
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પ�રિશષ્ટ ૨ 

શાકર્  �લૂ્યાકંન ર�પોટર્મા જ�ર� બાબતો 

શાકર્  �લૂ્યાકંન �રપોટર્મા નીચ ે�જુબની બાબતનો સમાવશે કરવો જોઈએ: • 

• �તૂકાળ અને હાલની �સ્થતી:  

• શાકર્નો પકડાશ સીધો ક� આડકતર� ર�તે થાય તેની િવગત 

• ઉપયોગીતા: શાકર્ના શર�રની ઉપયોગીતા અને તે�ુ ંઆિથ�ક મહતવ 

• શાકર્ની હાલની પ�ર�સ્થિત  

• હાલમા ંમેનેજમેન્ટ માટ�ના પગલા: 

• માછ�મારને શાકર્ના ફ�શ�ગ પર પ્રિતબધં 

• ટ�કનીકલ પગલા (�ુટામા શાકર્�ુ ંપ્રમાણ ઘટાડ�ુ,ં તેના ંમાટ� ચોમાસામા ં  ફ�શ�ગ બધં રાખ�ુ ંઅને 

તેના ંમાટ� અભયારણ્ય બનાવ�ુ)ં 

• અન્ય પાસાઓ 

•મોનીટર�ગ, િનયતં્રણ અને દ�ખર�ખ 

• મેનેજમેન્ટ માટ� લીધેલ પગલાની અસરકારકતા 

• હાલના મેનેજમેન્ટ માટ� લીધેલ પગલામા ફ�રફાર કર� તેને �ધુારવા
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માછ�માર� ક્ષમતા વ્યવસ્થાપન માટ�ઇન્ટરનેશનલ પ્લાન ઓફ એકશન 

પ�રચય 

1. કોડ ઓફ કન્ડક્ટ ઓફ �રસ્પોન્સીબલ �ફશર�ઝનો ધ્યાન ેલઇ અન ેતનેો સાતત્ય�ણૂર્ માછ�માર� માટ�નો 

હ�� ુજોતા માછ�માર� ક્ષમતા વ્યવસ્થાપન અત્યતં જ�ર� છે. વ� ુપડતી માછ�માર�ન ેલીધ ેદ�રયામા ં

મત્સ્ય સસંાધન ઉપર �બુ જ માથંી અસર થઇ છે �થી માછલીના ઉત્પાદન ઘટાડો અન ેઆિથ�ક �ુવ્યર્ય 

થયો છે.  

2. કોડ ઓફ કન્ડક્ટ ઓફ �રસ્પોન્સીબલ �ફશર�ઝ આપણન ેવ� ુપડતી માછ�માર� અટકાવવા અન ેલાબંા 

ગાળે થતી તનેી ખરાબ અસર અટકાવી સાતત્ય�ણૂર્ માછ�માર� શીખવ ેછે. 

3. �ફશર�ઝ કમીટ�એ (COFI)૧૯૯૭ ના ંછેલ્લા સત્રમા ંએફ.એ.ઓ.ન ેવ� ુપડતી માછ�માર� રોકવા માટ� 

િવનતંી કર�. �થી એફ.એ.ઓ.એ ટ�કનીકલ એક્સપટર્ન ેબોલાવી ૧૫-૧૮એિપ્રલ ૧૯૯૮ ના રોજ લા 

જોલ્લા, અમ�ેરકા ખાત ેબનાવ્�ુ.ં ત્યાર બાદ ૨૨-૨૪ �ુલાઈ ૧૯૯૮ અન ેપછ� ૨૬-૩૦ ઓક્ટોબર 

૧૯૯૮મ રોમ ખાત ેફર� મીટ�ગ ગોઠવી.   

ભાગ I –ઇન્ટરનેશનલ પ્લાન ઓફ એકશનના ં�ણુધમર્ અને ભિવષ્ય  

4. ઇન્ટરનશેનલ પ્લાન ઓફ એકશન સ્વ�ૈચ્છક છે ફર�યાત નથી. તને ેકોડ ઓફ કન્ડક્ટ ઓફ 

�રસ્પોન્સીબલ �ફશર�ઝના ંઆટ�કલ ન. ૨ (ડ) ઉપરથી બનાવવામા ંઆવ્યા છે. જયાર� આટ�કલ ન. ૩ એ 

તનેો બી� �તરરા�ષ્ટ્રય સસં્થા સાથ ેસબધંન ેદશાર્વ ેછે. આ મા�હતી બધા દ�શો અપનાવ ેત ેમાટ� તને ે

પ્રોત્સા�હત કરવામા ંઆવ ેછે. 

5. કોડ ઓફ કન્ડક્ટ ઓફ �રસ્પોન્સીબલ �ફશર�ઝ અપનાવ્�ુ ંહોય એવા દર�ક દ�શન ે૭ લા� ુપડ� છે. દર�ક 

દ�શ અન ેતનેા પ્રદ�શ૮ �તરરાષ્ટ્ર�ય િનયમોની મયાર્દામા ંરહ�ન ેઉપરોક્ત મનેજેમને્ટ કરવા�ુ ંરહ�શ.ે 

6. ઇન્ટરનશેનલ પ્લાન ઓફ એક્શન �ફશર�ઝના ંસરક્ષણ અન ેમેનજેમેન્ટ માટ� છે. 

 

_______________________ 
૭  આ ડો�મુેન્ટમા ં“દ�શ” નો અથર્ એફ.એ.ઓ.ના ંસભ્ય અને �બન સભ્ય દ�શ એવો થાય છે અને માછ�માર� કરતી દર�ક સસં્થાન ે

લા� ુપડ� છે. 

૮ આ ડો�મુેન્ટમા ં�યા ંપ્રદ�શ શબ્દ વપરાય છે ત્યા ંતેના પ્રદ�શ અને તેના ભાગનો સમાવેશ થાય છે. 
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ભાગ II –માછ�માર� ક્ષમતા વ્યવસ્થાપનનોહ�� ુઅને ઉદ�શ્ય 

7.ઇન્ટરનશેનલ પ્લાન ઓફ એકશનનો �ખુ્ય હ�� ુએ છે ક� અનકે દ�શ અન ેપ્રદ�શમા ંત ે૨૦૦૩ પહ�લા 

ફ�લાઈ જ�ુ ંજોઈએ અન ે૨૦૦૫ થી મો�ું ન થ�ુ ંજોઈએ. બધા દ�શ પ્રદ�શમા ંઆ મહતવનો પ્ર� છે �થી 

�બુ જ અસરકારક અન ે ઉ�ચત પગલાઓ અનીવાયર્ છે �થી લાબંા ગાળે તનેી નકારાત્મક અસર ન પડ�. 

8. ઉપર દશાર્વલે હ��ઓુ પ્રાપ્ત કરવા ચાર �ખુ્ય બાબતો છે: 

અ. માછ�માર� ક્ષમતાના ંસરક્ષણ માટ� દર�ક દ�શ અને પ્રદ�શમા ંતે�ુ ંઅમલીકરણ થ�ુ ંજોઈએ; 

બ. વ� ુપડતી માછ�માર� રોકવા માટ� �રંુત નેશનલ પ્લાન ઓફ એક્શન બનાવવો જોઈએ; 

ક.પોતાના પ્રદ�શથી ચા� ુકર�ને �રુા દ�શ અને િવદ�શમા ફ�લાય �થી વ� ુપડતી માછ�માર� રોક� 

શકાય.  

ડ. ઘણી સ્થળાતંર કરતી માછલીઓ, �ુર �ધુી થતી માછ�માર�, સરહદ� િવવાદ માટ� �રંુત પગલા 

લેવા જ�ર� છે.  

એકબી�ન ે�રુક હોય ત�ેુ ંપદ્ધિતથી ઇન્ટરનશેનલ પ્લાન ઓફ એક્શન� ુઅમલીકરણ થઇ શક�: �મા ં

વ� ુપડતી માછ�માર� િવશ ે��િૃત, િશક્ષણ, �તરરાષ્ટ્ર�ય ટ�કનીકલ સહકાર અન ેસકંલનથી થઇ શક�.   

9. નીચનેા �દુાઓ ધ્યાન ેલઇ કોડ ઓફ કન્ડક્ટ ફોર �રસ્પોન્સીબલ �ફશર�ઝ� ુવ� ુપડતી માછ�માર� 

રોકવા માટ� જ�ર� છે. 

૧. સહભા�ગતા: ઇન્ટરનશેનલ પ્લાન ઓફ એક્શન સી�ુ ંજ ક� પછ� બી� દ�શ સાથ ેભાગીદાર� 

કર�ન ેતથા એફ.એ.ઓ.ના ંસહકારથી અમલીકરણ થઇ શક� છે. ઉપરોક્ત અમલીકરણ કર�લ 

�દુ્દાઓ એફ.એ.ઓ.ન ે�ણ કરવાની રહ�શ.ે એફ.એ.ઓ. પણ તનેી અમલવાર� માટ� સતત 

માગર્દશર્ન આપશ.ે 

૨. તબ�ાવાર અમલીકરણ: માછ�માર� ક્ષમતા વ્યવસ્થાપન માટ� દ�શ અન ેપ્રાદ�િશક પ્લાન 

ત્રણ તબ�મા ંકરવાની રહ�શ.ે �મા પ્રથમ તબ�ામા ં �લૂ્યાકંન અન ેતપાસ કરવી જોઈએ. 

(પ્રાથિમક તબ�ાની તપાસ વષર્ ૨૦૦૦ ના ં�તભાગ �ધુીમા ં�રૂ� થઇ જવી જોઈએ). બી� 

તબ�ામા ંતને ેમનેેજમને્ટના ંપગલા (� વષર્ ૨૦૦૨ ના ં�તભાગ �ધુીમા ં�રુા થઇ જવા 

જોઈએ). ત્રી� તબ�મા ંસમયાતંર�  તમેા ંજ�ર �જુબ ફ�રફાર કરવો. ઉપરોક્ત વણર્વલે બધા 

જ �દુ્દાઓનો વષર્ ૨૦૦૫ પહ�લા અમલવાર� થવી જોઈએ.  

૩. સાવધાની�વૂર્કનો અ�ભગમ: માછ�માર� ક્ષમતા વ્યવસ્થાપનમા દ�શના ંઅન ેિવદ�શના 

બધા જ પ�રબળો ધ્યાનમા લવેા 

૪. સરક્ષણ: માછ�માર� ક્ષમતા વ્યવસ્થાપન દ્વારા સરક્ષણ અન ેલાબં ેગાળે મત્સ્ય અન ેતેના 
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દ�રયાય પયાર્વરણ માટ� સાવચતેીના પગલા લવેા આવશ્યક છે. માછ�માર� દરમ્યાન �ૂટો 

ઘટાડવો અન ેચો�સ માછલી જ પકડાય તવેી ફ�શ�ગની પદ્ધિત વાપરવી જોઈએ �થી 

પયાર્વરણ અન ેમાછલી બ�ને ેઓ� ં�કુશાન થાય. 

૫. અગ્રતાક્રમ: માછ�માર� ક્ષમતા વ્યવસ્થાપનમા �ૂટો ઘટાડવા માટ� વ� ુપડતી માછ�માર� 

ઘટાડવા સૌથી વ� ુઅગ્રતા આપવી જોઈએ. 

૬. નવી ટ�કનોલો�: માછ�માર� ક્ષમતા વ્યવસ્થાપન માછલી પકડવામા ંનવી પદ્ધિતનો 

ઉપયોગ કરવો જોઈએ �થી પયાર્વરણન ેસૌથી ઓ� ં�કુશાન �ય. 

૭. ચપળતા: માછ�માર� ક્ષમતા વ્યવસ્થાપનમા જયાર� કોઈ પગલા અસરકારક હોય ત્યાર� 

તનેો ઉપયોગ કરવો અન ેબીનઅસરકારક પગલા ન લવેા ક� � માછ�મારના સામા�જક અન ે

આિથ�ક વ્યવહારમા અસર કરતા હોય. 

૮. પારદશર્કતા: ઇન્ટરનશેનલ પ્લાન ઓફ એક્શન અસરકારક ર�ત ેકોડ ઓફ કન્ડક્ટ ફોર 

�રસ્પોન્સીબલ �ફશર�ઝના ંઆટ�કલ નબંર ૬.૧૩ અ�સુાર હોવો જોઈએ. 

10. ઈન્ટરનશેનલ પ્લાન ઓફ એક્શન� ુઅમલીકરણ કોડ ઓફ કન્ડક્ટ ફોર �રસ્પોન્સીબલ �ફશર�ઝના ં

આટ�કલ નબંર ૫ પ્રમાણ ેિવકિસત દ�શોએ પોતાની ક�પેસીટ� વધાર� પોતાની નવી જ ફ�શર� િવકસાવવી 

ક� પછ� �ુરના િવસ્તારમા ંફ�શ�ગ કર�ુ ં�યા ંિવકાસશીલ દ�શો ક� અિવકિસત દ�શો પહંોચી ન શક� પરં� ુ

�તરરાષ્ટ્ર�ય િનયમોન ેઆધીન. 

ભાગ III –માછ�માર� ક્ષમતા વ્યવસ્થાપન માટ�જ�ર� પ્ર�ક્રયાઓ 

િવભાગI: માછ�માર� ક્ષમતા મોનીટર�ગ અને આકારણી  

માછ�માર� ક્ષમતા� ુમાપન  

11. દર�ક દ�શ ેમાછ�માર� ક્ષમતાના ંપાયાના િસધાતંો સમજવામા ંસહકાર આપવો �થી તને ેઅ��ુપ 

પગલા લઇ શકાય.  

12. દર�ક દ�શન ેએફ.એ.ઓ. દ્વારા માછ�માર� ક્ષમતા િવષય ઉપર ૧૯૯૯ પહ�લા માગર્દશર્ન લઇ મા�હતી 

એકઠ� કર� ત�ેુ ંિવશ્લષેણ કર� પ્રાથિમક તપાસ કરવી જોઈએ �ન ેદર�ક દ�શ, પ્રદ�શ અન ેિવદ�શમા 

ફ�લાવ�ુ ંજોઈએ.  

માછ�માર� દરમ્યાન થતી સમસ્યાઓ અન ેતને ેલગતાસાવચતેીના પગલા  

13. દર�ક દ�શ ેવષર્ ૨૦૦૦ પહ�લા માછ�માર� ક્ષમતાને લગતી પ્રાથિમક તપાસ �રૂ� કરવાની રહ�શ.ે �ના ં

િસધ્ધાતં અન ે�લૂ્યાકંન સમયાતંર� કર�ુ ંજોઈએ. 
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14. દર�ક દ�શ પોતાની મત્સ્યક્ષતે્ર ે� � પગલા જ�ર� છે ત ે૨૦૦૧ પહ�લા ��ંુૂ કરવા�ુ ંરહ�શ ે�ન ેલગતા 

�ધુારા વધારા પણ ધ્યાનમા ંલવેા. 

15. દર�ક દ�શ ેસૌપ્રથમ તો પોતાના કોઈ પ્રદ�શથી માછ�માર� ક્ષમતા માર� પ્રાથિમક તપાસ શ�ુ કરવી 

અન ેત્યારબાદ તને ે�રુા દ�શમા ફ�લાવવી. ત�ુપરાતં ત�ેુ ંએફ.એ.ઓ. �વી સસં્થા સાથ ેસકંલન કર� 

એકથી બી� દ�શમા ંસ્થળાતંર કરતી માછલી િવશ ેમા�હતી એકઠ� કરો તેન ેલગતા મનેેજમને્ટના ંપગલા 

તાત્કા�લક લવેા. 

ફ�શ�ગ બોટનો મા�હતી એકઠ� કરવી:  

16. દર�ક દ�શ ેએફ.એ.ઓ.ન ેપોતાના દ�શમા ંવપરાતી ફ�શ�ગ બોટ િવશેની મા�હતી �રૂ� પાડવી. 

17. દર�ક દ�શ ેપણ પોતાના દ�શમા ંઉપયોગ થતી ફ�શ�ગ બોટ િવશ ેમા�હતી રાખવી �થી જ�ર પડ� ેતનેો 

ઉપયોગ થઇ શક�. 

18. �તરરાષ્ટ્ર�ય સ્તર� દ�રયામા ં�ુર �ધુી માછ�માર� થાય છે તનેા સરક્ષણ અન ેમનેજેમને્ટ માટ� દર�ક 

દ�શ ેવષર્ ૨૦૦૦ પહ�લા ફ�શ�ગ બોટની મા�હતી એકઠ� કર� એફ.એ.ઓ.ન ે�રૂ� પાડવી. ત ેઉપર 

એગ્રીમને્ટ પણ કર�ુ.ં 

ભાગ II: નેશનલ પ્લાન ઓફ એક્શન બનાવવા માટ� જ�ર� બાબતો  

નેશનલ પ્લાન અને નીિત બનાવવી 

19. દર�ક દ�શ ેમાછ�માર� ક્ષમતા વ્યવસ્થાપન માટ� નશેનલ પ્લાન ઓફ એકશનની આકારણી કરવી 

�થી દ�શના દ�રયાય �ુદરતી સપંિતન ેબચાવી શકાય. 

20. માછ�માર� ક્ષમતા વ્યવસ્થાપન માટ� એક પદ્ધિતસર અન ેચો�સ યોજના બનાવવી �ની િનયિમત 

ર�ત ેઆકારણી થવી જોઈએ �થી �ુદરતી સપંિતન ેસાચવી શકાય. 

21. દર�ક દ�શ ેઆ પ્લાન અપનાવવો જોઈએ અન ેતને ે૨૦૦૨ �ધુીમા ંઅમલીકરણ શ�ુ કર� દ��ુ ંજોઈએ. 

લાબંા ગાળે માછ�માર� પર ખરાબ અસર ન થાય ત ેમાટ� જ�ર� પગલાઓ લવેા. �ના માટ� તાત્કા�લક 

ધોરણ ેપગલા લવેા અનીવાયર્ છે �થી વ� ુપડતી માછ�માર� અટકાવી શકાય. 

22. જયાર� આવો નશેનલ પ્લાન ઓફ એક્શન બનાવી રહ્ય હોય ત્યાર�  માછ�મારના ંસામા�જક અન ે

આિથ�ક પ�રબળો ધ્યાન ેલવેા અન ેમાછ�મારો માટ�  બી� રોજગાર�ની તકો ઊભી કરવી �થી માછ�માર� 

પર બોજો ઘટાડ� શકાય. 
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23. જયાર� એ� ુલાગે ક� નશેનલ પ્લાન ઓફ એક્શન જ�ર� નથી ત્યાર� પણ દ�રયાય �ુદરતી સપંિતની 

દ�ખર�ખ માટ� પગલા તો લેવા જ. 

24.દર�ક દ�શ ેમાછ�માર� ક્ષમતા� ુ�લૂ્યાકંન ઓછા ખચ� અન ેિનયિમત ર�ત ેઓછામા ંઓછા દર ચાર 

વષ� કર�ુ ંજોઈએ. 

માછ�માર� ક્ષમતા વ્યવસ્થાપન માટ� સબિસડ� અને અન્ય આિથ�ક લાભ 

25. જયાર� માછ�માર� ક્ષમતા વ્યવસ્થાપન માટ� નશેનલ પ્લાન ઓફ એક્શન બનાવવામા ંઆવ ેત્યાર� 

બધા જ પાસાઓનો સમાવેશ થવો જોઈએ. �મા ંસબિસડ�નો પણ સમાવશે થાય છે. � વ્ય�ક્તઓ 

ફ�શીર�ઝ મેનજેમને્ટ માટ� સા�ુ કામ કર� તને ેપ્રોત્સાહન માટ� સબિસડ� આપવી જોઈએ.  

26. દર�ક દ�શમા ંફ�શ�ગન ેપ્રોત્સાહન આપવા માટ� ઘણી યોજનાઓ ચાલતી હોય છે �મા ંસરકાર 

સબિસડ� આપ ેછે �થી વ� ુમાછ�માર� થાય. પરં� ુજયાર� આવો પ્લાન ઓફ એક્શન બનાવવામા ંઆવ ે

ત્યાર� આવી સબિસડ� બધં કરવી �થી દ�રયાય પયાર્વરણ પર ભાર ઓછો કર� શકાય. પરં� ુઆમા ં

પરંપરાગત માછ�માર� કરતા નાના માછ�મારન ે�કુશાન ન થાય તનેી ચોકસાઈ લવેી. 

માછ�માર� ક્ષમતા વ્યવસ્થાપન માટ�ની પ્રાદ�િશક બાબતો 

27. સારા �ફશર�ઝ મનેજેમને્ટ માટ� દર�ક દ�શ અન ેતનેા પ્રદ�શ ેજ�ર જણાય ત્યા ંસહકાર આપવો જોઈએ.  

28. દર�ક દ�શ એફ.એ.ઓ.નો સહયોગ લઇ સશંોધન, ટ્ર�ન�ગ, મા�હતી ઉત્પાદન અન ેિશક્ષણ સામગ્રી 

િવકસાવવી જોઈએ 

ભાગ III: �તરરાષ્ટ્ર�ય બાબતો: 

29. દર�ક દ�શના ંમાછલીના ંજથ્થા અન ેસ્થળાતંર કરતી માછલીનો જથ્થા� ુસરક્ષણ અન ેમેનજેમને્ટ 

માટ� દર�ક દ�શ ે�નુાઇટ�ડ નશેન કન્વને્શન લો ઓફ સી � ૧૦ ડ�સમે્બર ૧૯૮૨ થી અમલમા ંછે ત�ે ુ

પાલન કર�ુ ં�થી માછ�માર� ક્ષમતા વ્યવસ્થાપન સાર� થઇ શક�. 

30. દર�ક દ�શ ેબી� દ�શ ક� પ્રદ�શનો સહકાર લઇ ક� આપીન ેસાર� ર�ત ેમાછ�માર� ક્ષમતા વ્યવસ્થાપન 

કર� શક� છે. 

31. દર�ક દ�શ દ્વારા સ�દુ્રમા ંપોતાની હદમા ં�ુર �ધુી ફ�શ�ગ કરવામા ંઆવ ેછે તમેા ંવ� ુપડતી 

માછ�માર� અટકાવવી જોઈએ. � માટ� તવેી ફ�શ�ગ બોટ માટ� િનયતં્રણ જ�ર� છે. 
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32. દર�ક દ�શ ેપોતાના દર�ક પ્રદ�શમા ફ�શ�ગન ેલગતા ડ�ટા એકઠા કરવા માટ� એક િસસ્ટમ તયૈાર કરવી 

જોઈએ અન ેજ�ર પડ� ેએફ.એ.ઓ.ની મદદ લવેી �થી કામ સરળ અને સાર� ર�ત ેથઇ શક�. 

૩૩. � દ�શ �તરરાષ્ટ્ર�ય ફ�શ�ગના ંિનયમો�ુ ંપાલન નથી કરતો અથવા તો પોતાના દ�શમા ંપણ આવા 

કોઈ િનયમો ન હોય તને ેબી� દ�શોએ સહકાર આપી તનેા દ�શમા ંપણ આવા િનયમો ઘડવા અન ેતે�ુ ં

પાલન થાય તવેા યોગ્ય પગલા લેવા માગર્દશર્ન આપ� ુજોઈએ. 

34. દર�ક દ�શ �તરરા�ષ્ટ્રય સસં્થા સાથ ેજોડાય અન ે�ફશર�ઝ� ુમેનજેમને્ટ અન ેસરક્ષણ સાર� ર�ત ે

થાય ટ� માટ� દર�ક દ�શન ેપ્રાત્સાહન આપ�ુ ંજોઈએ.  

35. � દ�શ સરક્ષણ અને મનેેજમને્ટમા પગલા નથી લતેા તનેે એફ.એ.ઓ. દ્વારાિવિવધ મા�હતી 

િવિનમય અન ેમાગર્દશર્ન આપ�ુ ંજોઈએ અન ેતને ેપ્રોત્સાહન આપ�ુ ંજોઈએ. �નો સમાવેશ કોડ ઓફ 

કન્ડક્ટ ઓફ �રસ્પોન્સીબલ �ફશર�ઝના ંઆટ�કલ નબંર ૪ મા થાય છે. 

36. કોડ ઓફ કન્ડક્ટ ઓફ �રસ્પોન્સીબલ �ફશર�ઝના ંઆટ�કલ નબંર ૩ �જુબ એગ્રીમને્ટ બનાવ�ુ ં�થી 

મનેજેમને્ટ સાર� ર�ત ેથઇ શક�. 

37. એક દ�શના ંએક્શન પ્લાનની મા�હતી તનેી સહમતી વગર બી� દ�શન ેન આપવી. સૌપ્રથમ 

સબંિધત દ�શની પરવાનગી લઇ પછ� મા�હતી બી� દ�શન ેઆપવી. 

38. દર�ક દ�શ ેકોડ ઓફ કન્ડક્ટ ઓફ �રસ્પોન્સીબલ �ફશર�ઝ� ુપાલન કર�ુ ંઅન ે� ત ેદ�શના ફ�શ�ગન ે

લગતા િનયમો પાડવા અન ેબી� દ�શની સીમામા ફ�શ�ગ ન કર� તનેી તક�દાર� રાખવી. 

ભાગ IV: �તરરાષ્ટ્ર�ય માછ�માર�ની સમસ્યાના ંિનરાકરણ માટ� ઉપયોગી તાત્કા�લક પગલાઓ 

39. દર�ક દ�શ ેસૌપ્રથમ �તરરાષ્ટ્ર�ય �ફશર�ઝના ંિનયમો� ુપાલન કર�ુ.ં ત�ુપરાતં એકથી બી� 

દ�શમા ંસ્થળાતંર કરતી માછલીના ંફ�શ�ગ િવશ ેમા�હતી એકઠ� કરો તેન ેલગતા મેનજેમને્ટન ેઅગ્રતા 

આપવી. 

40. ઇન્ટરનશેનલ પ્લાન ઓફ એક્શનમા દર�ક દ�શ પોતાની ર�ત ેક� એક અથવા બી� દ�શ સાથ ેમળ�ને 

દ�રયાય પયાર્વરણન ેસરક્ષણ૯ માટ� સહકાર આપવ જોઈએ. અન ે� પ્રજતીઓ વ� ુપડતી પકડાઈ છે 

તનેા મનેેજમને્ટ માટ� પણ આ એક્શન પ્લાનમા યોગ્ય પગલા છે � નીચ ે�જુબ છે. 

___________________________ 
૯માછ�માર� સરક્ષણના ંપગલાઓ દર�ક િવસ્તારમા ંઅલગ અલગ હોય છે. �મ ક� મોટા સ્તર� ટ�નુાની વાઘા (લ�ગ લાઈન) ફ�શ�ગમા ૨૦-૩૦ % નો ઘટાડો ન�ધાયો છે (વ� ુ

મા�હતી માટ� �ુઓ એફ.ઓ.દ્વારા પ્રકાિશત માછ�માર� ક્ષમતા વ્યવસ્થાપન, લા જોલ્લા, અમે�રકા, ૧૫-૧૮ અિપ્રલ, ૧૯૯૮. એફ.એ.ઓ. �ફશર�ઝ ર�પોટર્ ૫૮૬).  
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અ. � પણ આિથ�ક ર�ત ેઉપયોગી માછલીની પ્ર�િતઓ વ� ુપડતી પકડાઈ ગઈ છે અન ેતનેા 

મનેજેમને્ટ માટ� પગલા લવેા અન ેતેમા ંથતા આિથ�ક �કુશાન િવશ ેપણ મા�હતી એકઠ� કરવી. 

બ.  � દ�શની વ� ુપડતી માછ�માર� થઇ છે ત ેદ�શમા ંસાવચતેીના પગલા લવેા અત્યતં આવશ્યક છે.  

ભાગ IV– એક્શન પ્લાનના ંઅમલીકરણ માટ��મુાળ�ુ ં

41. દર�ક દ�શ ેએક મા�હતી પ્રોગ્રામ બનાવવો જોઈએ � દ�શ, પ્રદ�શ અન ે�તરરાષ્ટ્ર�ય કક્ષાએ 

માછ�માર� ક્ષમતા વ્યવસ્થાપન માટ� ઉપયોગી હોય. તનેો ખચ� અન ેતેના ફાયદા િવશ ેપણ મા�હતી 

આપતો હોવો જ�ર� છે. 

માછ�માર� ક્ષમતા વ્યવસ્થાપન માટ� વૈજ્ઞાિનક અને ટ�કનીકલ સહકાર. 

42. દર�ક દ�શ ેમાછ�માર� ક્ષમતા વ્યવસ્થાપન વજૈ્ઞાિનક અન ેટ�કનીકલ બાબતોન ેપ્રસા�રત કરવી 

જોઈએ �થી બી� દ�શ અન ેપ્રદ�શન ેતનેો લાભ મળે. 

43. માછ�માર� ક્ષમતા વ્યવસ્થાપન માટ� ટ્ર�ન�ગ, કોઈ નવી સસં્થાનો સમથર્ન, આિથ�ક, ટ�કનીકલ અન ે

અન્ય જ�ર� બાબતો �રૂ� પાડવી જોઈએ. 

માછ�માર� ક્ષમતા વ્યવસ્થાપન� ુ�રપોટ�ગ 

44. દર�ક દ�શ ેપ્લાન ઓફ એક્શનની પ્રગતી, િવકાસ અન ેઅમલીકરણની મા�હતી દર બ ેવષ� 

એફ.એ.ઓ.ન ેઆપવાની રહ�શ.ે 

એફ.એ.ઓ.ની �િૂમકા 

45. એફ.એ.ઓ. કોન્ફરન્સ, સબંિંધત મા�હતી, જ��રયાતો , �ફશર�ઝ મનેેજમને્ટ પદ્ધિત અન ેસબિસડ� 

દ્વારા પ્લાન ઓફ એક્શનની સફળતા માટ� મદદ કર� છે.  

46. એફ.એ.ઓ. તનેી કોન્ફરન્સ, િનયિમત પ્ર�િૃતઓ દ્વારા દર�ક દ�શમા ંનશેનલ પ્લાન ઓફ એક્શન� ુ

અમલીકરણ થાય ત ેમાટ� માગર્દશર્ન આપ ેછે.  

47. એફ.એ.ઓ. દર�ક દ�શન ેટ�કનીકલ મા�હતી દ્વારા અન ેજ�ર� ભડંોળ ��ંુૂ પાડ� છે અન ેજો જ�ર� હોય તો 

વધારા�ુ ંભડંોળ પણ ��ુૂ પાડ� છે.  

48. એફ.એ.ઓ. એ �ફશર�ઝ કમીટ� (COFI) દ્વારા ઇન્ટરનશેનલ પ્લાન ઓફ એક્શનના ંઅમલીકરણનો 

�દ્વવાિષ�ક �રપોટર્  મળેવ ેછે. 
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