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या दस्तावेजाची तयार�  
 
या दस्तावेजामध्ये तीन आंतररािष्ट्रय कारवाईच्या योजनेचा मजकूर समा�वष्ट आहे. 
 

- लाँग लाईन मासेमार�तील समुद्र� प�ांची आकिस्मक पकड कमी   करण्यासाठ� 
आई पी ओ ए  

- शाकर् च्या संर�ण �कंवा व्यवस्थापन हेतू आई पी ओ ए  

- मासेमार� �मतेच्या व्यवस्थापनेसाठ� आई पी ओ ए  
 
आई पी ओ ए �वक�सत केले गेले कारण कॉफ� (COFI)  सदस्यांना 1997 मध्ये अस े
आढळण्यात आले क� जबाबदार�पूणर् मासमेार�च्या आचार सं�हतेशी संबं�धत समस्यांच ेपालन 
करण्यासाठ� आंतरराष्ट्र�य कराराच ेकाह� प्रपत्र असणे आवश्यक आहे. या तीन समस्यांसाठ� 
योग्य अस े साधन म्हणज े स्वैिच्छक आंतरराष्ट्र�य कारवाईची योजना, अस े आढळण्यात 
आले. हे तीन मजकूर, 1998 मध्ये, सवर् एफ ए ओ (FAO) सदस्यांसाठ� खुल्या असणा-या 
दोन आंतरसरकार� बैठक�च्या पाठयक्रमामध्ये �वक�सत केले गेले. आई पी ओ ए, फे्रबुवार� 
1999 च्या सत्रामध्ये एफ ए ओ (FAO) प�रषदे द्वारे मान्यता प्राप्त केले गेले.  
 
जपान, नोव�, संयुक््त राज्य अमे�रकेच्या सरकारने तसेच युरोपीय आयोगान ेआतंर सरकार� 
बैठक�ंसीठ� तसेच अ�धकाशं प्रारं�भक उपक्रमांसाठ� �वत्तसहाय्य परु�वले.  
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एफ ए ओ  

लाँग लाईन मासेमार�तील समुद्र� प�ांची आकिस्मक पकड कमी करण्यासाठ� कारवाईची 
आतंरराष्ट्र�य योजना. शाकर् च्या संर�ण �कंवा व्यवस्थापन हेतू कारवाईची आतंरराष्ट्र�य योजना. 
मासेमार� �मतेच्या व्यवस्थापनेच्या कारवाईची आंतरराष्ट्र�य योजना,रोम, एफ ए ओ 1999. 40 पी.  

 
सारांश 

आई पी ओ ए – समुद्र� प�ी ऐिच्छक साधन आहे जे सवर् अशा राज्यांना लाग ूआहे ज्या राज्यांचे 
मिच्छमार लाँग लाईन मासेमार�मध्ये कायर्रत आहेत. या मजकूरामध्ये उपक्रमांचे संच �दले आहेत 
जे राज्यांनी अमलात आणणे अपे��त आहे. लाँग लाईन मासेमार�तील समुद्र� प�ांची आकिस्मक 
पकड यांच्याशी संब�ंधत समस्या अिस्तत्वात आहेत क� नाह� यांचे मूल्यांकन करणे तसेच लाँग 
लाईन मासेमार�तील समुद्र� प�ांची आकिस्मक पकड कमी करण्यासाठ� रािष्ट्रय कारवाईच्या 
योजनेचा (एन पी ओ ए- समुद्र� प�ी). तसेच राष्ट्र�य पनूरावलोकन आ�ण अहवाल आवश्यकतेच्या 
कृतीचा अवलंब करणे. या कृती शक्यतो केव्हा अमलात आणल्या पा�हजेत यांसाठ� कँल�डर वषर् 
�नद��शत केले पा�हजे  
 
आई पी ओ ए- समुद्र� प�ी योग्य ते उपशमनाच्या उपायांवर सं��प्त स्पष्ट�करण करते. ज्या 
राज्यांनी ठरवले आहे क� त्यांच्या राज्यांना आकिस्मक पकडीच्या समस्या आहेत अशा राज्यांनी 
एन पी ओ ए- समुद्र� प�ांचा �वचार केला पा�हजे.  
 
आई पी ओ ए- शाकर्  ऐिच्छक साधन आहे जे अशा सवर् राज्यांना लागू होते ज्या राज्यांचे 
मिच्छमार शाकर्  मासेमार�मध्ये कायर्रत आहेत. या मजकूरामध्ये उपक्रमांचे संच �दले आहेत. जे 
राज्यांनी अमलात आणणे अपे��त आहे. शाकर् शी संब�ंधत समस्या अिस्तत्वात आहेत क� नाह�त 
याचे मूल्यांकन करुन शाकर् च्या संवधर्न व व्यवस्थापनेसाठ� राष्ट्र�य कारवाईची योजना तसेच 
रािष्ट्रय पनुरावलोकन आ�ण अहवाल आवश्यकतेच्या कृती अमलात आणणे. या कृती शक्यतो केव्हा 
अमलात आणल्या पा�हजेत यासाठ� कैल�डर वषर् �नद��शत केले पा�हजे.  
 
आई पी ओ ए – �मता एक ऐिच्छक साधन आहे. जे अशा सवर् राज्यांना लाग ूहोते ज्या राज्यांचे 
मिच्छमार मासेमार�मध्ये कायर्रत आहेत या मजकूराचा प�हला भाग आतंररािष्ट्रय कारवाईच्या 
योजनेचे स्वरुप आ�ण व्याप्ती स्पष्ट करतो. तसेच �सद्धांतांना अधोरे�खत करुन आई पी ओ ए चे 
उ�द्दष्ट स्पष्ट करते. या मजकूराचे स्मरणपत्र, तत्काल कारवाई स्पष्ट करते आ�ण अमंलबजावणीला 
प्रोत्साहन देणार� प्रणाल� ओळखणे आ�ण तत्काल कारवाईमध्ये मासेमार� �मतेचे मूल्यांकन आ�ण 
देखरेख तसेच रािष्ट्रय योजनेची तयार� व अमंलबजावणी यांचा समावेश होतो. अमंलबजावणीला 
प्रोत्सा�हत करण्यासाठ� असणा-या प्रणाल�ंच्या मजकूरामध्ये शास्त्रीय आ�ण तां�त्रक सहकायर् रािष्ट्रय 
आ�ण आतंरराष्ट्र�य अहवाल आ�ण एफ ए ओ ची भू�मका यांचे स्पष्ट�करण देते. या कृती केव्हा 
अमंलात आल्या पा�हजेत या �वषयाचे कँल�डर वषर् �नद��शत केले पा�हजे. 
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लाँग लाईन मासेमार� पद्धती मधील समुद्र� प�ांची आकिस्मक पकड कमी करण्यासाठ� 
कारवाईची आतंरराष्ट्र�य योजना 

 
प�रचयः  
 
1. जगामध्ये समुद्र� प�ी �व�वध व्यावसा�यक लाँग लाईन मासमेार� पद्धती मध्ये 
आकिस्मक�रत्या पकडले जात आहेत आ�ण अशा प्रकारच्या आकिस्मक पकडीच्या प्रभावामुळे 
�चतंा उत्पन्न होत आहे. समद्र� प�ांच्या आकिस्मक पकडीचा, मासेमार� उत्पादन व लाभ 
यावरह� प्र�तकूल प�रणाम होण्याची शक्यता आहे. ज्या लाँग लाइन मासेमार� पद्धतीमध्ये 
समुद्र� प�ांची आकिस्मक�रत्या पकड होत,े अशा पद्धती मध्ये समुद्र� प�ाचंा मतृ्युदर कमी 
करणा-या उपायांची या�चका ह� सरकार, सरकार� संघटना आ�ण व्यावसा�यक मासेमार� 
संघटनांद्वारे सादर केल� जात आहे.  
 
2. महासागराच्या काह� भागांमध्ये, आकिस्मक�रत्या समुद्र� प�ांची पकड होणा-या लाँग 
लाईन मासेमार�मध्ये टूना, सॉडर् �फश आ�ण �बल �फश, द��ण महासागरामध्ये पटागो�नयन 
टूथ �फश आ�ण उत्तर महासागरामध्ये (पॅ�स�फक आ�ण अंटलां�टक) हॅ�लबट, ब्लॅक कॉड, 
ग्रीन लँड हॅ�लबट, कॉड, हॅडऑक, टस्क आ�ण �लगं यांचा समावशे होतो. वारंवार पकडल्या 
जाणा-या समुद्र� प�ांमध्ये द��ण महासागरामध्ये अलँबँट्रोससे आ�ण पेटे्रल्स, उत्तर 
अटलां�टक महासागरामध्ये उत्तर� फलमासर् आ�ण उत्तर पॅ�स�फक मासमेार�मध्ये गलस ्
आ�ण फलमासर् यांचा समावेश होतो.  
 
3. द��ण महासागरामध्ये व्यावसा�यक मासेमार�मध्ये समुद्र� प�ांची आकिस्मक पकड 
कमी करण्याच्या आवश्यकतेवर प्र�त�क्रया देताना अंटािक्टर्क समुद्र� आयोगान,े समुद्र� प�ाचंी 
आकिस्मक पकड कमी करण्यासाठ� योजन्यात आलेले उपाय, 1992 मध्ये आपल्या 23 
सदस्य देशासंाठ� अवलं�बले. 
 
4. द��ण ब्लू �फन टूनाच्या संर�णाथर् नेमण्यात आलेल्या आयोगाच्या समथर्नाथर् 
ऑस्टे्र�लया, जपान आ�ण न्यूझीलंड यांनी अभ्यास केला आ�ण 1994 पासून द��ण ब्लू 
�फन टूना लाँग लाईन मासमेार�मध्ये समुद्र� प�ांच्या उपशमनाच्या दृिष्टने उपायांचा अवलंब 
केला आ�ण 1995 मध्ये सी सी एस बी ट� न ेलाँग लाईन मासेमार�तील समुद्र� प�ांच्या 
आकिस्मक मतृ्यदरा सोबतच पयार्वरणाशी संबं�धत प्रजातींसाठ� �शफारस पत्र अवलं�बले. हे 
�शफारस मा�हती संग्रहण, उपशमनाचे उपाय त्याचप्रमाणे �श�ण आ�ण मा�हती प्रसारण 
यावर�ल धोरणाच े अनुबंध करते. सी. सी. एस. बी. ट� च्या सवर् सदस्य देशानंी प�ांन 
घाबरवण्यात येणा-या लाईनचा वापर त्यांच्या मासेमार� पद्धती मध्ये अ�नवायर् केला . 
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5.  संयुक्त राज्य अमे�रकेने सुद्धा �व�नमया द्वारे तलमज्जी, लाँग लाईन मासेमार� जेथ े
बेअ�रगं सागर अलु�शयन िव्दप आ�ण 1997 मध्ये अलास्काच्या खाडीमध्ये आ�ण 1998 
मध्ये हॅ�लबँट मासेमार�साठ� �व�वध व्यावसा�यक लाँग लाईन मासमेार� ज्यात समुद्र� प�ांची 
आकिस्मक�रत्या पकड होते तथेे समुद्र� प�ाची आकिस्मक पकड कमी करणा-या उपायांना 
आत्मसात केले आहे. संयुक्त राज्य अमे�रका हवाईन पेलॅिजक लाँग लाईन मासेमार�तील 
समुद्र� प�ांची आकिस्मक पकड कमी करण्यासाठ� सध्या उपाय �वक�सत कर�त आहे. अनेक 
लाँगलाईन मासमेार� करणारे देश अशा प्रकारच ेउपशमनाच ेउपाय आत्मसात करत आहेत.  

 
�नमार्णः 
 
6.  लाँगलाईन मासेमार�तील समुद्र� प�ांच्या आकिस्मक पकडीच्या जागकृतेबद्दल आ�ण 
त्याचा समुद्र� प�ांच्या लोकसंख्येवर होणा-या नकाराथ� प�रणाम ल�ात घेता, माचर् 1997 
मध्ये (कोफ�) (COFI)  मत्स्य व्यवसाय स�मतीच्या 22 व्या अ�धवेशनात एक प्रस्ताव 
मांडण्यात आला क� एफ ए ओ (FAO) त� सल्लांगारांबरोबर अ�त�रक्त अथर् संकल्प 
�नधीचा वापर करुन, अशा प्रकारच्या आकिस्मक पकडीमध्ये कपात करण्यासाठ� पुढ�ल 
कोफ� सत्र सादर करताना मागर्दशर्क तत्वाचंी कृती योजना �वक�सत केल� जाईल.   
 
7. लाँगलाईन मासमेार�मध्ये समुद्र� प�ांची होणार� आकिस्मक पकड कमी करण्याच्या 
दृिष्टने एक आंतरराष्ट्र�य कारवाईची योजना, 25-27 माचर् 1998 मध्ये टो�कयो मध्ये 
झालेल्या एक तां�त्रक कायर् समुहाच्या बैठक� मध्ये �वक�सत करण्यात आल� आ�ण मासेमार� 
�मतेचे, शाकर्  व्यवस्थापन, मासेमार� आ�ण समुद्र� प�ांची लाँगलाईन मासेमार� मध्ये 
होणार� आकिस्मक पकड या�वषयीची सल्ला बैठक 26-30 ऑक्टोबर 1998 मध्ये आ�ण 
याबद्दलची तयार� बैठक 22-24 जलुै 1998 मध्ये रोम येथे संपन्न झाल�.  
 
�नसगर् आ�ण व्याप्तीः 
 

8.  आइ पी ओ ए समुद्र� प�ी स्वैिच्छक आहे. कलम 2(डी) च्या �वचाराधीन हे 
जबाबदार मत्स्य व्यवसाय आचारसं�हतेच्या चौकट�त स्पष्ट करण्यात आले आहे. 
आचारसं�हतेच्या कलम 3 च्या तरतुद�ची  व्याख्या आ�ण प्रयोग या दस्तावेजासाठ� तसेच 
इतर आंतरराष्ट्र�य उपकरणांशी लागू होतो. सवर् संबं�धत राज्यांना हे कायार्िन्वत करण्यासाठ� 
प्रोत्साहन �दले जात आहे  
 
9.  ज्या राज्यांच्या पाण्यामध्ये लाँग लाईन मासेमार� आपल्या स्वतःच्या �कंवा �वदेशी 
जहाजांद्वारे केल� जात े तसेच जे राज्य खोल समुद्रामध्ये �कवा इतर राज्यांच्या अनन्य 
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आ�थर्क �ेत्रामध्ये लाँगलाईन मासमेार� करतात अशा राज्यांसाठ� आई पी ओ ए, समुद्र� प�ी 
लागू होतो.  
 
उदे्दश्य: 
 

10. लेख 7.6.9 आ�ण आचार सं�हता 8.5 च्या उदे्दशांवर �वशेष ल� क� �द्रत करुन, आइ 
पी ओ ए समुद्र� प�ी चा उदे्दश्य लाँग लाईन मासेमार�तील समुद्र� प�ांची आकिस्मक पकड 
कमी करणे हा आहे. 
 

अंमलबजावणी: 
 

11.  आई पी ओ ए (IPOA)  समुद्र� प�ी ची अमंलबजावणी करण्यासाठ� राज्यांनी काह� 
उपक्रम सचं अमंलात आणणे आवश्यक आहे. हे उपक्रम योग्य प्रकारे आ�ण संबं�धत 
आंतरराष्ट्र�य  सघंटनांच्या संयोगाने अमलात आणावे. या उपक्रम संचाची अचूक संरचना ह� 
समुद्र� प�ांच्या आकिस्मक पकडीच्या मूल्यांकनावर आधा�रत केल� जाईल.  
 
12.  लाँगलाईन मासेमार�तील समुद्र� प�ांच्या आकिस्मक पकडीमुळे समस्या उत्पन्न 
होतात का हे पडताळून पाहण्यासाठ�,ज्या राज्यांमध्ये लाँगलाईन मासेमार� केल� जात ेअशा 
राज्यांनी या मत्स्य व्यवसायाच ेमूल्यांकन केले पा�हज ेआ�ण जर अशा समस्या �नमार्ण 
होत असतील तर मत्स्य व्यवसायातील समुद्र� प�ांची आकिस्मक पकड कमी करण्यासाठ� 
राज्यांनी कारवाईच्या राष्ट्र�य योजनेचा अवलंब करावा. समुद्र� प�ांच्या कारवाईच्या राष्ट्र�य 
योजनेच ेअनुभव �वक�सत करताना प्रादे�शक व्यवस्थापन संस्थने ते योग्य प्रकारे �वचाराधीन 
केले पा�हजे. एफ ए ओ (FAO)  ने त�ाचंी एक याद� आ�ण एन पी ओ ए (NPOA) समुद्र� 
प�ी �वकासासंबंधी तां�त्रक� सहायता यंत्रणा देशाला प्रदान केल� पा�हज.े  
 
13. ज्या राज्यांनी �निश्चत केले आहे क� एन पी ओ ए समुद्र� प�ी ची आवश्यकता 
नाह�, अशा राज्यांनी या �नणर्याचे �नय�मतपणे �वशेषतः त्यांच्या मासेमार�मध्ये झालेल्या 
बदलाचे जस ेक� �वदयमान मासमेार� आ�ण/�कंवा �वकास �वस्ताराच्या बदलाच ेपूनरावलोकन 
करावे. अशा राज्यांनी जर समस्या अिस्तवात आहेत अस ेमान्य केले तर त्यांनी प�रच्छेद-
12 मध्ये वणर्न केलेल्या कायर्पद्धती अनुसरणे आ�ण समुद्र� प�ांच्या कारवाईची राष्ट्र�य 
योजना (एन पी ओ ए समुद्र� प�ी) पुढ�ल दोन वषार्त अमंलात आणल� पा�हजे.  
 
14. प्रत्येक संबं�धत राज्याच्या एन पी ओ ए समुद्र� प�ी चा भाग म्हणून मूल्याकंनाचा 
समावेश केला पा�हजे.  
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15. प्रत्येक राज्य त्यांच्या एन पी ओ ए समुद्र� प�ी च्या रचना, अंमलबजावणी आ�ण 
देखरेखीसाठ� जबाबदार आहे.  
 
16. राज्यांनी मान्य केले आहे क� प्रत्येक लाँगलाईन मासमेार� ह� अिव्दतीय आहे आ�ण 
योग्य उपशमनाच्या उपायांची ओळख ह� संबं�धत मासेमार�च्या जागच्या जागी केलेल्या 
मूल्यधारणेतूनच साध्य करता येईल. काह� लाँगलाईन मासेमार� प�द्धत समुद्र� प�ांची 
आकिस्मक�रत्या पकड होत े अशा प�द्धतीमध्ये ता�ंत्रक आ�ण कायर्रत उपशमनाच े उपाय 
सध्या वापरात आहेत �कंवा �वकासांतगर्त आहेत. �व�वध राज्यांनी �वक�सत केलेले उपाय या 
दस्तावेजाच्या शेवट� एका तां�त्रक ट�पमध्ये सूचीबद्ध आहेत. (लाँगलाईन मासेमार�तील समुद्र� 
प�ांची आकिस्मक पकड कमी करण्याच्या कारवाईच्या राष्ट्र�य योजनेच्या �वकासाची तां�त्रक 
ट�प) ह� सूची हा �कंवा अन्य कोणताह� उपाय �वक�सत करण्यासाठ� �कंवा उपयोग 
करण्यासाठ� राज्यांच्या अ�धकारावर प्र�तकूल प्रभाव पाडत नाह�. एफ ए ओ (FAO) 
माित्स्यक� च्या प�रपत्रक  नं. 137 मध्ये अ�धक व्यापक वणर्न आ�ण उपशमनाचे सध्या 
वापरात असलेले �कंवा �वकासांतगर्त उपायांचे स्पष्ट�करण आ�ण चचार् यांचा समावेश होतो.  
 
17. राज्यांनी समुद्र� प�ांच्या राष्ट्र�य योजनेच्या कारवाईची अंमलबजावणी कोफ�च्या 
2001 सत्राच्या आधी करावी.  
 
18. राज्यांनी समुद्र� प�ांच्या राष्ट्र�य योजनेच्या अंमलबजावणीचे �नय�मतपणे �कंवा दर 
चार वषा�नी, समुद्र� प�ांच्या कारवाईची प�रणामकारकता वाढवण्यासाठ� आ�ण खचार्च्या 
प्रभावी धोरण ओळखण्याच्या हेतनुे त्यांच्या अंमलबजावणीच ेमूल्याकंन करावे.  
 
19. राज्यांनी लाँगलाईन मासेमार�तील समुद्र� प�ांची आकिस्मक पकड कमी करण्यासाठ� 
त्यांच्या �मतेच्या आ�ण आतंरराष्ट्र�य कायदा ससुंगतीच्या चौकट�च्या आत, प्रादे�शक, 
उपप्रादे�शक मत्स्य व्यवसाय संस्था �कंवा व्यवस्था आ�ण माध्यमाचं्या सहकायार्तून, सहकायर् 
करण्याचा प्रयत्न केला पा�हजे.  
 
20. आई पी ओ ए-  समुद्र प�याची (सी बडर्स) अंमलबजावणी करताना जाग�तक 
�नसगार्चा मुद्दा ल�ात घेता ज्या राज्यामंध्ये लाँगलाईन मासेमार� महत्वपूणर् मानल� जाते, 
अशा राज्यांमध्ये लाँगलाईन मासमेार�तील समुद्र� प�ाचंी आकिस्मक पकड कमी करण्याच्या 
दृष्ट�ने सहकायर् करणे आवश्यक आहे. राज्यांनी एफ ए ओ (FAO) च्या माध्यमातून तसचे 
संशोधनातील िव्दप�ीय आ�ण बहुप�ीय व्यवस्था, प्र�श�ण आ�ण उत्पादन मा�हती आ�ण 
जा�हरात सामग्री यांच्या माध्यमातून सहकायर् करण्यासाठ� प्रयत्न केले पा�हजेत. 
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21. राज्यांनी जबाबदार मत्स्य व्यवसाय आचार सं�हतेवर एफ ए ओ ला सादर करण्यात 
येणा-या िव्दवा�षर्क अहवालाचा भाग म्हणून त्यांच्या एन पी ओ ए (FAO) - सी बडर्स च्या 
मूल्यांकन, �वकास आ�ण अंमलबजावणीच्या प्रगतीचा अहवाल सादर करावा.  
 

एफ ए ओ (FAO) ची भू�मका:   
 

22.    एफ ए ओ (FAO), आपल्या प�रषदेने �नद��शत केल्यानुसार आपल्या �नय�मत 
कायर्क्रम उपक्रमाचा भाग म्हणून आइ पी ओ ए सी- बडर्ची अमंलबजावणी करण्यासाठ� 
राज्यांना शक्य �ततक्या प्रमाणात सहकायर् कर�ल. 
 

23.  एफ ए ओ (FAO), आपल्या प�रषदेने �नद��शत केल्यानसुार एन पी ओ ए – सी 
बडर्च्या प्रगती व अमंलबजावणीसाठ� �व�शष्ट, देश तां�त्रक सहाय्य प्रकल्प तसेच �नय�मत 
उपक्रमाच्या �नधीतून आ�ण या कारणासाठ�, संघटनेसाठ� उपलब्ध केलेल्या अ�त�रक्त अथर् 
संकल्पीय �नधीचा वापर करुन शक्य �ततक्या प्रमाणात सहकायर् कर�ल.  
 

24.  एफ ए ओ (FAO), कोफ� (COFI) च्या माध्यमातून आई पी ओ ए – सी बडर् च्या 
अंमलबजावणीच्या �वकासाच्या िस्थतीचा िव्दवा�षर्क अहवाल सादर कर�ल.   
  

लाँगलाईन मासमेार�तील समुद्र� प�ांची आकिस्मक पकड कमी करण्याच्या राष्ट्र�य 
योजनेच्या कारवाईच्या �वकासावर तां�त्रक सूचना   
 

I.  मूल्यांकन 
 

1.  या मूल्यांकनाचा मूख्य उदे्दश्य लागँ लाईन मासमेार�तील समुद्र� प�ांच्या आकिस्मक 
पकडीचे स्वरुप आ�ण प्रमाण �नधार्�रत करणे आहे  

 

2. मूल्यांकनामध्ये संग्रहण व �वश्लेषणाचा समावेश होऊ शकतो, परंत ु त े इतकेच 
मयार्�दत नाह�.  

 

• एन पी ओ ए- सी बडर् च्या मूल्यमापन करण्याच्या गरजेच े�नकष  

• मासेमार� बोट�ची मा�हती (आकारानुसार बोट�ंची सखं्या)  

• मासेमार� पद्धतीची मा�हती ( पेलॅिजक, तलमज्जी पद्धती)  

• मासेमार� �ेत्र  

• लाँग लाईन मासेमार�तील मत्स्य प्रयास (हंगाम, प्रजाती, पकड, गळांची संढया, वषर् 
मासेमार�)  

• मासेमार� �ेत्रातील समुद्र� प�ांच्या लोकसंख्येची िस्थती (�ान असले तर ) 
• समुद्र� प�ांची एकूण वा�षर्क पकड (प्रत्येक 1000 गळांच्या सचंाच्या प्र�त/प्रजाती, 

लाँग लाईन मासेमार�)   
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• अिस्तत्वात आ�ण वापरात असलेले उपशमनाच ेउपाय आ�ण त्यांची प�रणामकारकता  

• समुद्र� प�ांच्या आकिस्मक पकडीवर देखरेख (�नर��क कायर्क्रम इ.)  

• एन पी ओ ए- सी बडर्स ् च्या �वकास आ�ण अमंलबजावणीच्या �नष्कषर् आ�ण 
�नणर्या�वषयाचे �वधान    

 

II.  एन पी ओ ए- सी बडर्स- समुद्र� प�ांच्या कारवाईची राष्ट्र�य योजना  
 

एन पी ओ ए- सी बडर्स मध्ये खाल�ल बाबी समा�वष्ट आहेत 
 

1.   उपशमनाच्या उपायांच े�ल�खत �नयम 
 

एन पी ओ ए – सी बडर्स ने उपशमनाचे योग्य उपाय �ल�हले पा�हजे. ह� उपाययोजना 
कायर्�म आ�ण मासेमार�साठ� खचार्च्या दृष्ट�ने प्रभावी �सद्ध होणे आवश्यक आहे. जर 
उपशमनाचे �व�वध उपाय �कंवा साधने एकत्र करुन उपशमनाच्या उपाय योजनांची 
प�रणामकारकता सुधारल� तर प्रत्येक राज्यांना �व�शष्ट लाँगलाईन मासेमार� मध्ये �व�शष्ट 
प�रिस्थतीमध्ये �व�वध उपाययोजनांच्या अमंलबजावणीची गरज परावत�त करणे फायदेशीर 
ठरेल. 
 

2.  संशोधन आ�ण �वकास 

एन पी ओ ए – सी बडर्स मध्ये संशोधन आ�ण �वकासाकर�ता उपाययोजना करणे आवश्यक 
आहे. या बाबीवर ल�य क� �द्रत करुन  

(i)  व्यावहार�क आ�ण प्रभावी समुद्र� प�ांच्या �नवारक साधनांचा �वकास करणे. (ii)  समुद्र� 
प�ांची प्रासं�गक पकड कमी करणा-या इतर तंत्र�ान आ�ण पद्धतींचा �वकास करणे (iii)  
अशा प्रकारच्या समस्या उदभवणा-या लाँगलाईन मासेमार� पद्धतीतील उपशमनाच्या 
उपायांच्या प�रणामकारकतेच ेमूल्यमापन करण्यासाठ� �व�शष्ट संशोधन करणे.  
 

3.  �श�ण, प्र�श�ण आ�ण प्रचार 
 

एन पी ओ ए- सी बडर्स ने कोळी, मासेमार� सघंटना आ�ण इतर संबं�धत गटांमध्ये लाँग 
लाईन मासेमार�तील समुद्र� प�ांची आकिस्मक पकड कमी करण्या�वषयांची जागरुकता 
�नमार्ण करण्यासाठ�, लाँगलाईन मासेमार�तील समुद्र� प�ांची आकिस्मक पकड कमी 
करण्या�वषयी, राष्ट्र�य आ�ण आतंरराष्ट्र�य उपायांच्या कारवाईचे आ�ण राष्ट्र�य उद्योगामंध्ये 
संशोधन आ�ण त्यांच्या स्वतःच्या प्रशासनामध्ये एन पी ओ ए- सी बडर्च्या अंमलबजावणीला 
प्रोत्साहन देण्या�वषयीची, जागरुकता �नमार्ण करण्यासाठ� �नयम �ल�हले पा�हजेत. समुद्र� 
प�ांची आकिस्मक पकड कमी करण्या�वषयीची तां�त्रक �कंवा आ�थर्क मदती�वषयीची मा�हती 
पुरवणे मिच्छमार, मत्स्य व्यवस्थापक, जाळी तंत्र�, सागर� आ�कर् टेक्ट, बोट� बाधंणारे आ�ण 
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संर�णकत� आ�ण इतर इच्छुक लोक यांच्यासाठ� आऊट�रच उपक्रमांची �वशेष रचना व 
अंमलबजावणी करणे. अशा प्रकारच्या कायर्क्रमांच ेल�य, हे समुद्र� प�ांची आकिस्मक पकड 
आ�ण उपशमनाचे उपाय यांसारख्या समस्या समजून घेऊन त्यावर सुधारणा करणे हे असले 
पा�हजे. आऊट�रच कायर्क्रमांमध्ये शै�ा�णक अभ्यासक्रम पोस्टर, मा�हतीपत्रक (Hand Book) 

आ�ण िव्हडीओ यांमधून मागर्दशर्न यांचा समावेश असला पा�हजे. या कायर्क्रमाने अशा 
समस्यांच्या संवधर्नाच्या दोन्ह� पलैूंवर तसेच समुद्र� प�ांमुळे चारा माशाचंे होणारे नुकसान 
कमी करण्यासोबतच अपे��त मासेमार� वाढ�तील कायर्�मता व आ�थर्क लाभ यावर ल� 
क� �द्रत केले पा�हज.े  
 

4.   मा�हती संग्रहण 
  

मा�हती संकलनाच्या कायर्क्रमांमध्ये लाँग लाईन मासेमार�तील समुद्र� प�ांची आकिस्मक 
पकड आ�ण त्यांच्या उपशमनाच्या उपायांची प�रणामकारकता या �वषयांची �वश्वसनीय 
मा�हती गोळा केल� पा�हजे. अशा कायर्क्रमांसाठ� बोट�वर�ल �नर��काचा वापर सुद्धा केला 
जाऊ शकतो. 
 

लाँग लाईन मासेमार�तील समुद्र� प�ांची आकिस्मक पकड कमी करण्याचे काह� वैकिल्पक, 
तां�त्रक आ�ण कायर्रत उपाय यांवर तां�त्रक सचूी 
 

।.   प�रचय 
 

समुद्र� प�ांची आकिस्मक पकड कमी करण्यासाठ�, समुद्र� प�ी व गळाचा चारा यांतील 
चकमक�चंी संख्या कमी करणे आवश्यक आहे. जर का त्यांचा सयंोजनामध्ये वापर केला तर 
या पयार्याचंा उपशमनासाठ� प्रभावीपणे वापर केल्याची न�द असणे आवश्यक आहे.  
 

प्रत्येक उपायांसाठ� प्रभावीपणा आ�ण खचर् थोडक्यात सादर करणे आवश्यक आहे. समुद्र� 
प�ांची आकिस्मक पकड �कती प्रमाणात कमी होत ेयावर “प्रभावीपणा” ची व्याख्या ठरवल� 
जात.े खचर् म्हणजे प्रारं�भक खचर् �कंवा गंुतवणूक आ�ण कोणताह� सुरू असलेला 
व्यवस्थापक�य खचर्.  इतर तां�त्रक पयार्य सध्या �वकासाच्या मागार्वर आहेत आ�ण या 
�ेत्रातील मिच्छमार व सशंोधक उपशमनाच ेनवीन उपाय �वक�सत करू शकतात, जेणेकरून 
उपाययोजनांची मा�हती वेळेनुरुप वाढू शकत.े 
 

जर उपशमनांच्या उपाययोजनांची प�रणामकारकता �व�वध उपाययोजना �कंवा साधने एक�त्रत 
करुन सुधा�रत केल�, तर प्रत्येक राज्यांना �व�वध उपाययोजना ज्या त्यांच्या राज्यांच्या 
प�रिस्थतीसाठ� योग्य आहेत आ�ण त्यांच्या �व�शष्ट लाँगलाईन मासेमार�ची गरज पराव�त र्त 
करते अशा उपाययोजनांची अंमलबजावणी करणे फायदेशीर ठरत.े  
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खाल� �दलेल� याद� अ�नवार्य �कंवा संपूणर् मानल� जाऊ नये आ�ण एफ ए ओ (FAO)  ने 
वापरात असलेले तसेच �वकासांतगर्त असलेल्या मा�हती सकंलनाची देखरेख करावी.  
 

।।.  तां�त्रक उपाय  
 

1.  चा-याचा �व�हत दर वाढवणे  

(a)   लाँग लाईन जाळ्याचे भारांकन करणे  
 

संकल्पनाः- चारायकु्त आकडयाचंी बुडण्याची गती वाढवणे व त्यांचा समुद्र� प�ांसोबत 
संपकार्त येण्याचा काळ कमी करणे  
 

प�रणामकारकताः- अभ्यासातनू असे �सद्ध झाले आहे क� योग्य भारां�कत लाईनचा वापर, 
समुद्र� प�ांमुळे चा-यांच ेहोणारे नकुसान टाळण्यासाठ� अत्यंत प्रभावी आहे. 
 

खचर्ः खचर् म्हणज ेभारा�ंकत सा�हत्याच्या खरेद�चा प्रारं�भक खचर् (जड जाळी �कंवा वजन) 
आ�ण मासेमार�च्या वेळी गमावलेल्या कोणत्याह� वजनाची बदल� असा असू शकतो. 
 

(b) (Thawing) चारा: 
 

संकल्पनाः (ThawingThawing) �कंवा आ�ण (Puncturing) िस्वमबलाड्डर  swimbladder) 
मुळे चारा माशांच्या तरंगण्याच्या समस्येवर मात.  
 

प�रणामकारकताः (Thawed) चारा मासा वापरल्यामुळे समुद्र� प�यांच्या आकिस्मक पकडीचा 
दर कमी होतो. अस ेसुद्धा दशर्वण्यात आले आहे क� चारा मासा with deflated swim bladder 

हा inflated swimbladder पे�ा लवकर बुडतो.  
 

खचर्ः  काह� मासेमार�मध्ये, प्रारं�भक खचार्मध्ये लाईन- से�टगं साधनांच्या खरेद�चा समावेश 
असतो.  
 

2. धबधबा, कूपी �कंवा फनले सारख्या पाणी व्यवस्थेच्या खाल�  
 

संकल्पनाः लाईनची पाण्याच्या खाल� व्यवस्था करुन समुद्र� प�ांचा चारा माशाशी होणारा 
संपकर्  प्र�तबं�धत करणे. 
 

प�रणामकारकताः पाण्याच्या खाल� लाइनची व्यवस्था करण्याची यतं्रणा जर� �वकासाअंतगर्त 
असल� तर� ती अ�धक प्रभावशील आहे. 
 

खचर्ः- प्रारं�भक खचार्मध्ये पाण्याच्या खाल� व्यवस्था करणा-या यतं्रणेच्या खरेद�चा समावेश 
आहे.  
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3.  गळाचा चारा पाण्यात प्रवेश करणा-या �ेत्राच्या आत �कंवा वर प�ांना घाबरवणा-या 
लाईनची व्यवस्था 
 

संकल्पनाः  चारामाशांचा पाण्यात प्रवेश करणा-या �ेत्रामध्ये समदु्र� प�ाचंा होणारा संपकर्  
प्र�तबं�धत करणे.  प�ांना घाबरवण्यात येणा-या लाईनची रचना अशा प्रकारे करणे जेणेकरून 
प�ांचा गळाच्या चारामाशाशी होणारा संपकर्  प्र�तबं�धत होईल. रचनेची वै�शष्टता ह� बोट, 
मासेमार� पद्धत आ�ण स्थान व त्यांची प�रणामकारकता यानुसार बदलणे, िस्टमर (Streamer 

line) व थॉ�ग बॉयस (Thawing buoys)  तंत्र�ानाची उदाहरणे आहेत. 
 

प�रणामकारकताः  प�ांना घाबरवण्यात येणा-या संर��त �ेत्राच्या खाल� करण्यात येणा-या 
चारा माशांच्या �वतरणामळेु समुद्र� प�ांची गळाच्या चा-याशी होणार� उपलब्धता कमी करणे. 
चारामाशांच्या यंत्रणेच्या वापरामुळे �कवा प�ांना घाबरवणा-या लाईनच्या न वापरामळेु �कंवा 
चारामाशांना, प�ानंा घाबरवण्यात येणा-या लाईनच्या संर��त �ेत्रामध्ये न ठेवल्यामुळे �कती 
प्रमाणात चा-याच ेनुकसान होत ेयाचे अद्याप �नवारण केले गेले नाह�.  
 

खचर्ः प�ांना घाबरवणा-या लाईनच्या खरेद�साठ�चा प्रारं�भक खचर् कमी आहे.  
 

4. चारा Casting मशीन/यंत्रणा 
 

संकल्पनाः  प�ांना घावरवण्यात येणा-या लाईनच्या संर��त �ेत्रामध्ये आ�ण जहाजाच्या 
पंख्यामुळे �नमार्ण झालेल्या वादळाच्या �ेत्राच्या बाहेर चारा माशांना ठेवणे.  
 

प�रणामकारकताः  प�ी घाबरवण्याच्या लाईनच्या संर��त �ेत्रांतगर्त करण्यात आलेल्या चारा 
माशांच्या �वतरणामुळे समुद्र� प�ांची गळाच्या चारा माशांशी होणार� उपलब्धता कमी होत.े 
चारा (casting) यंत्रणेच्या वापरामळेु, प�ांना घाबरवण्यात येणा-या लाईनचा वापर न करता 
�कवा चारामाशांना संर��त न केल्यामुळे �कती प्रमाणात चा-याचे नकुसान होते याचे अदयाप 
�ववरण करणे बाक� आहे.  
 

खचर्ः  चारा यंत्रणेच्या खरेद�साठ� जास्त प्रारं�भक खचार्चा समावशे होतो. 
 

5.  प�ांना घाबरवण्यासाठ� वापरण्यात येणारे पडदेः  
 

संकल्पनाः  माशांच्या हॉ�लगंच्या (hauling) वेळी, प�ानंा घाबरवण्यासाठ� वापरण्यात येणा-या 
पडदयाचा वापर करून समुद्र� प�ाचंे गळाचा चारा घेणे नाऊमेद करणे  
 

प�रणामकारकताः  उपख्यानात्मक पुरावा असे सू�चत करतो क� प�ी घाबरवण्यासाठ� 
वापरण्यात येणारे पडदे हॉ�लगं �ेत्रामधील समुद्र� प�ाचंे चारा मासा जप्त करण्यापासून 
परावतृ्त करतात.  
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खचर्ः  साधनासंाठ� कमी खचर्. 
 

6.  कृ�त्रम चारा मासा �कंवा सापळाः 
 

संकल्पनाः  चारा माशांची उपलब्धता �कंवा स्वा�दष्टपणा कमी करणे. 
  

प�रणामकारकताः  नवीन चारा मासा अदयाप �वकासांतगर्त आहे आ�ण त्याची 
प�रणामकारकता अजून �निश्चत करणे बाक� आहे. 
  

खचर्ः  अदयाप माह�त नाह�.  
 

7.  गळांमधील बदलः 
 

संकल्पनाः ज्या गळांच्या पद्धतीच्या वापरामुळे समुद्र� प�ी गळाच्या चा-याला लागून 
पकडण्याची शक्यता कमी होत ेअशा पद्धतीचा वापर करणे  
 

प�रणामकारकताः गळाचा आकार, समुद्र� प�ांचा आकिस्मक पकडीच्या प्रजांतीवर प�रणाम 
करु शकतात  
 

खचर्ः अ�ात  
 

8.  ध्वनी �नवारकः  
 

संकल्पनाः प�ानंा लाँग लाईन पासून परावतृ्ता करण्यासाठ� उच्च वारंवारता, उच्च ध्वनी, 
संकट कॉल यांसारख्या ध्वनी संकेताचा वापर. 
  

प�रणामकारकताः पाश्वर् भूमीचा उच्च आवाज आ�ण अशा प्रकारच्या आवाजांची सवय, समुद्र� 
प�ांमध्ये अ�तशय सामान्य असल्याकारणामुळे यांची प�रणामकारकता कमी आहे. 
 

खचर्ः अ�ात. 
 

9.  पाण्याची तोफः  
 

संकल्पनाः  उच्च दाबाच्या पाण्याचा वापर करुन गळाच्या चारा माशांना लपवणे  
 

प�रणामकारकताः या पद्धतीच्या प�रणामकारकत े�वषयी �निश्चत अनुमान नाह�.  
 

खचर्ः अ�ात  
 

10.  चुंबक�य �नवारकः 
संकल्पनाः चुंबक�य �ेत्र तयार करुन प�ांचे चुंबक�य �रसेप्टसर् अस्तव्यस्त करणे 
  

प�रणामकारकताः प्रात्य��त प्रयोगामध्ये याच्या प्रभावीपणाचा कोणताच सकेंत नाह�  
 

खचर्ः अ�ात  
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।।।.  कायर्रत उपायः  
 

1. चा-याची दृश्यता कमी करणे (रात्रीच्या वेळी व्यवस्था) 
संकल्पनाः अधंारात व्यवस्था करणे व गळाच्या चा-याच ेपाण्यातील प्रद�पन कमी करणे  
 

प�रणामकारकताः ह� पद्धत सवर्साधारणपणे अ�तशय प्रभावी म्हणून प्रचा�लत आहे. परंत ुहा 
प्रभावीपणा माशांच े स्थान, हंगाम आ�ण समुद्र� प�ांच्या प्रजातीप्रमाणे बदल ू शकतो या 
पद्धतीची प�रणामकारकता पौ�णर्मचे्या वेळी कमी अस ूशकते  
 

खचर्ः अंधारामध्ये कराव्या लागणा-या अशा प्रकारच्या लाईन स�ेटगंच्या बंधनामुळे, 
मासेमार�च्या �मतेवर मुख्यतेकरुन छोटया लाँग लाईनवर त्याचा प�रणाम होतो. जहाजावर 
योग्य प्रमाणात प्रका�शत करण्याचा खचर् कमी आहे .  
 

2.  समुद्र� प�ांचे जहाजांच्या प्र�त आकषर्ण कमी करणेः  
 

संकल्पनाः समुद्र� प�ांच ेजहाजाप्र�तचे आकषर्ण कमी केल्यामुळे समुद्र� प�ांची आकिस्मक 
पकड कमी होण्याची संभावना आहे. जहाजातून बाहेर टाकलेल� सामग्री (उदा. बेकार मास,े 
कचरा) एकाच वेळी �कंवा प�ानंा कमीत कमी प्रमाणात उपलब्ध झाल� पा�हजे �कंवा त्यांच े
नुकसान होण्याची सभंावना कमी असल� पा�हजे. यांमध्ये बुडलेले गळ, बेकार मास,े कचरा, 
माशाचंे डोके इत्याद� फेकण्यापासून परावतृ्त करणे याचा समावेश आहे. जर या गोष्ट� 
फेकणे अप�रहायर् असेल तर त ेजहाजाच्या  �वरुद्ध �दशेला (लाईन सेट केल्याच्या) करणे 
गरजेचे आहे जेणे करुन प�ी तेथ ेआक�षर्त होणार नाह�त (उदा. रात्री)  
 

प�रणामकारकताः कचरा �वल्हेवाट करण्याचा मुद्दा जट�ल आहे आ�ण आजपयर्त केलेल्या 
अभ्यासातून �व�वध प्र�क्रयांच्या प�रणामकारकत ेबद्दल परस्पर �वरोधी �नणर्य देण्यात आले 
आहेत. 
 

खचर्ः कमी काह� प�रिस्थतीमध्ये जहाजावर�ल केर कच-याचा समावेश हा केरकचरा 
पुनर्�वघटन तंत्रासोबत जोडला गेला आहे.  
 

3. �ेत्र आ�ण हंगामी बंद 

संकल्पनाः समुद्र� प�ांच्या प्रजननाच्यावेळी �कंवा सक� द्रणावेळी समुद्र� प�ांची आकिस्मक 
पकड कमी करणे  
 

प�रणामकारकताः अन्य समुद्र� प�ांच्या �ेत्रामध्ये मासेमार� बोट�चे �वस्थापन करण्याच्या 
गरजेवर �वचार करताना �ेत्र आ�ण हंगामी बंद (जस ेक� उच्च घनत्व चारा �कंवा �पल्लांच्या 
प्रभावी देखभाल�च्या काळात जवे्हा प्रौढ प�ांना प्रजनन �ेत्रापासून दरू उडण्यासाठ� असणा-
या बंधनामुळे) प�रणामकारक आहे.  
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खचर्ः अ�ात परंतु �ेत्र आ�ण हंगामी मासेमार�वर�ल बंधनाचा मासमेार� �मतवेर प�रणाम 
होऊ शकतो.  
 

4.  ज्या जहाजा ं मध्ये उपशमनाच्या उपायांचा वापर केला जातो व ज्यानंा अनुपालन 
देखरेखीची गरज नाह� अशा जहाजांना परवाना देण्यासाठ� पसंती देणे  

संकल्पनाः ज्या उपशमनाच्या उपायांचा वापर करण्यासाठ� अनुपालन देखरेखीची गरज नाह� 
अशा उपायांना प्रोत्साहन प्रदान करणे.  
 

प�रणामकारकताः उपशमनाच्या उपायांचा वापर करण्यासाठ� प्रोत्सा�हत करणे आ�ण समुद्र� 
प�ांची आकिस्मक पकड कमी करणा-या मासमेार� पद्धतींचा �वकास यांसाठ� प्रभावी असू 
शकते.  
 

खचर्ः अ�ात  
 

5.  िजवंत प�ांना सोडून देणे 

संकल्पनाः खबरदार�च ेसवर् उपाय अवलंबून सदु्धा जर समुद्र� प�ांची आकिस्मक पकड 
झाल�च तर समुद्र� प�ांना बोट�वर िजवंत आणणे व त्यांना पाण्यात िजंवतपणे सोडण्याच े
सवर् वाजवी प्रयत्न केल्याची खात्री करणे आ�ण शक्य असेल तेव्हा गळ काढून प�ांना 
जीवदान देणे  
 

प�रणामकारकताः प�ांना िजवंतपणे बोट�वर आण-याच्या संख्येवरून आ�ण ह� संख्या लाईन 
से�टगंमुळे मेलेल्या प�ांच्या तुलनते कमी असण्यावर प�रणामकारकता अवलंबून आहे. 
 

खचर्ः अ�ात  

 
शाकर् च्या संर�ण तथा व्यवस्थापन हेतु कारवाईची आंतरराष्ट्र�य योजना 

 

प�रचय 
 

1.  शेकडो वषार्पासून पारंपा�रक मिच्छमा-यांनी शाकर् च्या संवधर्नासाठ� �कना-यालगत 
मासेमार� केल� आहे. आ�ण काह� अजूनह� करत आहेत परंतु अ�लकडच्या काह� दशकांमध्ये 
आधु�नक तंत्र�ान व दरू बाजारात प्रवेश यांच्या संयोजनातनू शाकर् च्या उत्पादनामध्ये वाढ 
झाल� आहे तसेच मासेमार�च्या �ेत्राचाह� �वस्तार झाला आहे.  
 

2.  शाकर् च्या वाढत्या पकडीमळेु �चतंा उत्पन्न होत आहे तसेच त्याचा प�रणाम जगाच्या 
महासागरातील अनके �ेत्रातील शाकर् च्या काह� प्रजातीच्या लोकसंख्येवरह� होत आहे. कारण शाकर् च्या 
अनेकदा असणारा साठा भरतीचा जवळचा संबंध, वाढत्या मासेमार�च्या प्र�तसाठा प्र�त पुनर्प्राप्तीचा द�घर् 
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कालावधी (उशीरा ल��गक प�रपक्वतेमळेु अल्प जै�वक उत्पादन, अत्यल्प माशांची �पल्ले, यद्य�प कमी 
नैस�गर्क मतृ्युदर आ�ण गंुतागुतीची �व�शष्ट संरचना (आकार,�लगं �वषमता आ�ण हंगामी स्थलांतर )  
 

3.  शाकर् ची उपलब्ध पकड, प्रयास, ल��डग आ�ण व्यापार यां�वषयीच्या मा�हतीच्या अभावामळेु तसचे 
अनेक प्रजातींच ेजै�वक घटक व ओळख या�वषयीच्या मयार्�दत मा�हतीमळेु तसचे शाकर् �वषयीच्या �ानाची 
सदय मा�हती आ�ण शाकर्  मासेमार�तील कामाच्या पद्धती, शाकर् च्या संवधर्न व व्यवस्थापनामध्ये समस्या 
�नमार्ण करतात. शाकर् च्या �ाना�वषयीचे सदय िस्थतीतील �ान वाढवण्यासाठ� तसेच आवश्यक मा�हती 
संग्रहणाच्या सोयीसाठ� आ�ण संशोधन व व्यवस्थापनेसाठ� पूरेशा �नधीची आवश्यकता आहे  
 

4. प्रच�लत दृश्य असे आहे क� �नद��शत शाकर् च्या पकडीचे आ�ण काह� �व�वध 
प्रजातीचं्या मासेमार�त शाकर् चा ल�णीय अप्रधान म्हणून समावेश होतो, त्यांच े व्यवस्थापन 
करणे गरजेचे आहे. काह� बाबींमध्ये तत्काल व्यवस्थापनेची गरज भासू शकत.े 
  

5. काह� देशांमध्ये शाकर्  पकडीच्या व्यवस्थापनेसाठ� �व�शष्ट योजना आहेत. ज्यामंध्ये 
प्रवेश �नयंत्रण, तां�त्रक उपायामंध्ये शाकर् ची अप्रधान पकड कमी करण्याचे उपाय आ�ण 
शाकर् चा पूणर्पणे वापर करण्यासाठ� समथर्न यांचा समावेश होतो. तथा�प महासागरातील 
शाकर् च े व्यापक �वतरण आ�ण अनेक प्रजातींचे प्रद�घर् स्थलांतरण यांमुळे शाकर्  व्यवस्थापन 
योजनसेाठ� आंतरराष्ट्र�य सहकायर् आ�ण समन्वय स्थापन करणे अ�तशय महत्वपूणर् आहे. 
सदय िस्थतीत प�रणामकारक�रत्या शाकर् च्या पकडीसाठ� क्व�चत काह� आंतरराष्ट्र�य 
व्यवस्थापन यंत्रणा उपलब्ध आहे.   
 

6. आतंर-अमे�रका उष्ण कट�बंधीय टूना आयोग, सागर� शोधासाठ� आतंरराष्ट्र�य प�रषद, 
अटलां�टक टूनाच्या संर�ण हेत ुआंतरराष्ट्र�य आयोग, उत्तर-पिश्चमी अटलां�टक माित्स्यक� 
संस्था, पिश्चम-आ�फ्रक� राज्यांच े उपप्रादे�शक माित्स्यक� आयोग, माित्स्यक� �वकास हेतु 
लॅ�टन अमे�रकन संस्था, �हदं-महासागर टूना प�रषद, द��णी ब्लू �फन टूनाच्या संर�ण हेत ु
प�रषद आ�ण प्रशातं (पँ�स�फक) समूदयातील महासागर�य माित्स्यक� कायर्क्रमांनी शाकर्  
�वषयांची मा�हती गोळा करण्यासाठ� सदस्य देशांना प्रोत्साह�त करण्याचा प्रयत्न सुरु केला 
आहे आ�ण काह� बाबतीत साठा �नधार्रण हेत ु प्रादे�शक मा�हती संकलनाचा �वकास केला 
आहे.  
 

7. शाकर् च्या वाढत्या पकडीबाबतची �चतंा आ�ण त्याचा शाकर् च्या लोकसंख्येवर�ल 
नकाराथ� प�रणाम यांची न�द करुन माचर् 1997 मध्ये एफ ए ओ (FAO) च्या मत्स्य  

व्यवसाय स�मतीच्या 22 व्या अ�धवेशनात एक प्रस्ताव मांडण्यात आला क� एफ ए ओ 
(FAO) त� सल्लागारांबरोबर अ�त�रक्त अथर् संकल्प �नधीचा वापर करुन शाकर् च्या संवधर्न 
व व्यवस्थापनेसाठ� मागर्दशर्क तत्वांची कृतीयोजना स�मतीच्या पुढ�ल सत्रामध्ये मांडणे.  
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8.  शाकर् च्या संवधर्न तसचे व्यवस्थापन हेत ुकारवाईची आंतरराष्ट्र�य योजना, शाकर् च्या 
संवधर्न व व्यवस्थापनेच्या तां�त्रक कायर् समुहाच्या 23-27 ए�प्रल 1998 मध्ये टो�कयो मध्ये 
झालेल्या बैठक�त �वक�सत झाल� आ�ण मासेमार� �मतेचे व्यवस्थापन, शाकर्  लाँग लाईन 
मासेमार�तील समुद्र� प�ाचंी आकिस्मक पकड यावर�ल सल्ला बैठक 26-30 ऑक्टोबर 1998 
मध्ये रोम मध्ये संपन्न झाल� आ�ण या�वषयीची तयार� बैठक 22-24 जुलै 1998 मध्ये 
रोम मध्ये झाल�.  
 

9.  या दस्तावेजामध्ये दशर्�वल्याप्रमाणे आई पी ओ ए (IPOA) - शाकर्  मध्ये स्वरुप व 
व्याप्ती, तत्वे, उदे्दश आ�ण अमंलबजावणी करण्याच्या प्र�क्रया (संलग्नक समावेश) यांचा 
समावेश आहे.  
 

10.  आई पी ओ पी (IPOA) – शाकर्  ऐिच्छक आहे. कलम 2 (डी) च्या �वचाराधीन हे 
जबाबदार मत्स्य व्यवसाय आचारसं�हतेच्या चौकट�त स्पष्ट करण्यात आले आहे. आचार 
सं�हतेच्या कलम (3) च्या तरतदु�, या दस्तावेजाच्या व्याख्या आ�ण प्रयोग तसेच त्याचा 
इतर आंतरराष्ट्र�य उपकरणांशी असलेला संबंध यांच्याशी लागू होतो. सवर् संबं�धत राज्यांना 
हे कायार्िन्वत करण्यासाठ� प्रोत्साहन �दले जात आहे.   
 

11. या दस्तावेजाच्या उदे्दश हेतू, शाकर् च्या व्याख्येच्या अंतगर्त शाकर् च्या सवर् प्रजाती, 
स्केटस, रेज आ�ण कायमेराज- Chimacras (Class- chondryhthyes) चा समावेश होतो. तसचे 
शाकर्  पकड या व्याख्येअतंगर्त अप्रधान, व्यावसा�यक, मनोरंचनासाठ� पकडल्या जाणा-या 
शाकर् चा समावेश होतो  
 

12.  आई पी ओ ए (IPOA) – शाकर्  मध्ये दोन्ह� ल�य आ�ण गैरल�य पकड यांचा 
समावेश होतो.  
 

मागर्दशर्क तत्वेः 
 

13.  भागीदार�. ज्या राज्यांचा माशाचं्या प्रजातीच्या �कंवा साठ्यांच्या मतृ्युदरामध्ये 
योगदान आहे त्या राज्यांनी या व्यवस्थापने मध्ये सहभागी झाले पा�हजे. 
 

14.  कायमस्वरुपी साठा. प्र�तबंधात्मक उपायांचा वापर करुन मासेमार�च्या प्रत्येक 
साठयाचा मतृ्युदर संवधर्न पातळीच्या आत ठेवणे हे व्यवस्थापन आ�ण संवधर्न धोरणाच े
उ�दद्ष्ट असले पा�हज े 
 

15. पौिष्टक आ�ण सामािजक आ�थर्क �वचार. व्यवस्थापन आ�ण सवंधर्नाच्या उ�दद्ष्ट 
आ�ण धोरणानंी हे समजून घेतले पा�हज े क� काह� कमी उत्पन्न व अन्नाची कमतरता 
असलेल्या �ेत्रांमध्ये �कंवा देशामंध्ये शाकर् ची पकड हा अन्न, रोजगार आ�ण उत्पन्नाचा एक 
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पारंपा�रक आ�ण अ�तमहत्वचा स्त्रोत आहे. अशा पकडीच ेव्यवस्थापन, स्था�नक समूदयाला 
अन्न, रोजगार व उत्पन्नाचे �नरंतर स्त्रोत पुरवण्यासाठ� शाश्वतीच्या आधारावर केले पा�हजे. 
 

उदे्दश  
 

16.  आई पी ओ ए (IPOA) – शाकर् चा उदे्दश्य शाकर् चे संवधर्न आ�ण व्यवस्थापन करणे व 
त्यांचा द�घर्काल�न वापर करणे हा आहे. 
 

17.  आई पी ओ ए (IPOA) – शाकर्  अशा राज्यानंा लागू होतो, ज्या राज्यांच्या पाण्यामध्ये 
त्यांच्या स्वतःच्या �कंवा परदेशी जहाजाकंडून शाकर् ची पकड केल� जाते तसेच महासागरामध्ये 
ज्या राज्यांच्या जहाजांकडून शाकर् ची पकड केल� जात.े  
 

18. राज्यांनी जर त्यांच्या जहाजांना शाकर्  पकडीसाठ� �नद��शत केले असेल �कंवा त्यांची 
जहाजे जर गैर�नद��शत मासेमार�मध्ये �नय�मतपणे शाकर् ची पकड करत असतील तर अशा 
राज्यांनी शाकर्  साठयाच्या संवधर्न व व्यवस्थापनेसाठ� कारवाईच्या राष्ट्र�य योजनेचा अवलंब 
करावा. शाकर्  योजनेसाठ� सुचवलेले मुदे्द प�र�शष्ट-अ मध्ये आढळले आहेत. शाकर्  योजनेसाठ� 
सुचवलेले मुदे्द प�र�शष्ट- अ मध्ये आढळले आहेत. शाकर्  योजना �वक�सत करताना 
उपप्रादे�शक आ�ण प्रादे�शक मत्स्य व्यवसाय व्यवस्थापन संस्थचेा अनुभव योग्य प्रकारे 
�वचारात घेतला पा�हजे.  
 

19.  प्रत्येक राज्य त्यांच्या शाकर्  योजनेच्या अंमलबजावणी आ�ण देखरेखीसाठ� जबाबदार 
आहे.  
 

20.  प्रत्येक राज्यांनी 2001 च्या कोफ� (COFI) सुत्रानुसार शाकर्  योजनेसाठ� प्रयत्न केला 
पा�हजे. 
 

21  प्रत्येक राज्यांनी शाकर्  योजनेच्या �वकासाची गरज आहे का हे ठरवण्यासाठ� 
मासेमार�च्या दृष्ट�ने शाकर्  साठ्याच्या िस्थतीचे �नय�मत मलू्यांकन केले पा�हजे. हे 
मूल्यांकन जबाबदार मासेमार�च्या आचारसं�हतेच्या कलम 6.13 च्या मागर्दशर्नान े केले 
पा�हजे. हे मूल्यांकन प्रत्येक सबंं�धत राज्याच्या शाकर्  योजनेचा भाग म्हणून न�द�वले 
पा�हजे. शाकर्  मूल्यांकन अहवालाचे सू�चत मुदे्द प�र�शष्ट-ब मध्ये आढळून आले आहेत. 
सूसंगत मा�हतीचे संकलन, व्यावसा�यक मा�हतीचा समावेश, सधुा�रत प्रजातींची ओळख 
यांच्याशी संबं�धत मा�हती, भरपूर  प्रमाणात �नद�शकांची स्थापना या बाबी मूल्यांकनासाठ� 
अ�नवायर् ठरतात राज्यांनी संग्रह�त केलेल� मा�हती संबं�धत उपप्रादे�शक आ�ण प्रादे�शक 
माित्स्यक� संख्या आ�ण एफ ए ओ (FAO) च्या चौकट�त योग्य प्रकारे उपलब्ध करुन देणे 
आ�ण चचार् करणे ट्रान्सबाऊंडर�, स्टँ्रड�लगं, अत्यंत स्थलांतर�त आ�ण महासागरातील 
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शाकर् च्या साम्यांशी संबं�धत मा�हती संग्रहण आ�ण साठयाच्या �नधार्रणाची मा�हती सहभाजन 
प्रणाल� या�वषयाचंे आतंरराष्ट्र�य सहकायर् �वशेषतः महत्वपूणर् आहे.  
 

22.  शाकर्  योजनांच ेउ�द्दष्ट खाल�ल प्रमाणेः- 
 

• �नद��शत आ�ण गैर�नद��शत मासमेार�मध्ये शाकर् ची पकड शाश्वत आहे हे सू�निच्छत 
करणे 

• शाकर् च्या लोकसंख्येला असणा-या धोक्याचंे मूल्यांकन करणे, गंभीर प्राकृ�तक स्थान 
ठरवणे आ�ण संर��त करणे आ�ण जै�वक शाश्वता व प्रादे�शक द�घर्काल�न आ�थर्क 
वापरांच्या तत्वासंोबत सुसंगत धोरणांची अंमलबजावणी करणे. 

• असुर��त आ�ण धोक्यात असलेल्या शाकर् ना ओळखणे व त्यांना �वशेष ल� पुरवणे  

• राज्यातंगर्त आ�ण राज्यामंधील सशंोधन, व्यवस्थापन आ�ण शै��णक पुढाकारातील सवर् 
भागदारकांचा समावशे असलेल्या सल्ल्याच ेस्थापन आ�ण प्रभावी समन्वयाच्या चौकट�चा �वकास 
करणे  

• न वापरलेल्या प्रासं�गक शाकर् ची पकड कमी करणे  
• जैव�व�वधतेतील आ�ण पयार्वरणातील रचना आ�ण कायार्च्या संर�णासाठ� योगदान 

देणे  
• जबाबदार मासमेार� पद्धतीच्या आचार सं�हतेच्या कलम 7.2.2 (जी) च्या अनुसार 

शाकर्  पकडीमधील कचरा कमी करणे. (उदा. पखं काढलेल्या शाकर्  धारणेची 
आवश्यकता) 

• मेलेल्या शाकर् चा पूणर्पणे वापर करण्यासाठ� प्रोत्साहन देणे 
• सुधार�त प्रजाती सुलभीकरणः शाकर्  पकडीवर देखरेख आ�ण शाकर् च्या �व�शष्ट पकड 

आ�ण लँडीगची मा�हती �वक�सत करणे  
 

�व�शष्ट प्रजातीच्या जै�वक आ�ण व्यापारा�वषयीची मा�हतीची ओळख आ�ण अहवाल सुधारणे  
 

23. ज्या राज्यांमध्ये शाकर्  योजनेची अंमलबजावणी होते अशा राज्यांनी �नय�मतपणे 
�कंवा �कमान दर चार वषा�नी प्रभावी धोरण तसचे वाढती प�रणामकता ओळखण्याच्या हेतुन े
अंमलबजावणीच ेमूल्याकंन केले पा�हजे.  
 

24.  ज्या राज्यांनी असे ठर�वले आहे क� शाकर्  योजनेची आवश्यकता नाह� अशा राज्यांनी 
या �नणर्याच े �नय�मतपणे, �वशषेतः त्यांच्या मासमेार�त झालेल्या बदलांचे, कमीत कमी 
पकड करुन लँ�डगं आ�ण व्यापारा�वषयीची मा�हती गोळा करून पुनरावलोकन केले पा�हज.े  
 

25.  राज्यांनी आंतरराष्ट्र�य कायदयाच्या सुसंगत व त्यांच्या संबं�धत चौकट�च्या �मतेच्या 
आत प्रादे�शक आ�ण उपप्रादे�शक मत्स्य व्यवसाय संख्या �कंवा व्यवस्था यांच्या 
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माध्यमातनू, शाकर्  साम्याच्या शाश्वतीची खात्री देऊन तसेच शक्य तेथे उपप्रादे�शक आ�ण 
प्रादे�शक शाकर्  योजनांचा �वकास ल�ात घेऊन सहकायर् केले पा�हज.े 
 

26. दोन �कंवा अ�धक राज्याकंडून जेथे ट्रान्सबाऊंडर�, स्टॅ्रड�लगं, अत्यंत स्थलांतर�त 
आ�ण महासागरातील साठयाच े शोषण केले जात े अशा राज्यानंी साठयाच े प्रभावी संवधर्न 
आ�ण व्यवस्थापन सु�निश्चत करण्यासाठ� प्रयत्न केले पा�हजे. 
 

27. राज्यांनी सशंोधन, प्र�श�ण आ�ण मा�हती व शै��णक सा�हत्य उत्पादनातून एफ ए 
ओ (FAO) च्या सहकायार्ने आतंरराष्ट्र�य व्यवस्थेच्या माध्यमातून सहकायर् करण्यासाठ� 
प्रयत्न केले पा�हज.े  
 

28. राज्यांनी एफ ए ओ (FAO) ला जबाबदार मत्स्य व्यवसाय आचार सं�हतेवर सादर 
करण्यात येणा-या त्यांच्या व्दैवा�षर्क अहवालाचा भाग म्हणून शाकर् च्या योजनेच्या �वकास, 
मूल्यांकन आ�ण अमंलबजावणीच्या प्रगतीचा अहवाल सादर करणे.   
 

एफ ए ओ (FAO) ची भू�मकाः- 
 

29.  एफ ए ओ (FAO), आपल्या प�रषदेन े�नद��शत केल्यानुसार आपल्या �नय�मत कायर्क्रम उपक्रमाचा 
भाग म्हणून आई पी ओ ए – शाकर् ची अंमलबजावणी करण्यासाठ� शक्य �ततक्या प्रमाणात सहकायर् कर�ल.  
 

30.  एफ ए ओ (FAO) ने आपल्या प�रषदेने �नद��शत केल्यानुसार एन पी ओ ए – 
शाकर् चा �वकास आ�ण अंमलबजावणीसाठ�, �व�शष्ट देश तां�त्रक सहाय्य प्रकल्प तसेच 
�नय�मत उपक्रमाच्या �नधीतून आ�ण या कारणासाठ� संघटनसेाठ� उपलब्ध केलेल्या 
अ�त�रक्त अथर्संकल्पीय �नधीचंा वापर करुन शक्य �ततक्या प्रमाणात सहकायर् कर�ल.  
 

31.  एफ ए ओ (FAO) कोफ� च्या माध्यमातून आइ पी ओ ए – शाकर् च्या 
अंमलबजावणीच्या �वकासाच्या िस्थतीचा िव्दवा�षर्क अहवाल सादर कर�ल.  
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प�र�शष्ट अ  

शाकर्  योजनेतील सू�चत मुदे्द 
 
।. पाश्वर्भूमी 
 

शाकर्  मासमेार�चे व्यवस्थापन करताना, शाकर्  �वषयीच े�ान आ�ण शाकर्  पकडीच्या 
कायर्पद्धती  या शाकर् च्या संवधर्न आ�ण व्यवस्थापनेमध्ये समस्या �नमार्ण करु शकतात हे 
�वचाराधीन असणे महत्वाचे आहे.  
 

• वग�करण �व�ानासंबंधीच्या समस्या 
• शाकर् ची पकड, प्रयास आ�ण लँडींग�वषयांची अपूर� मा�हती  

• ल��डग नंतर प्रजाती ओळखण्यामध्ये आलेल्या समस्या  

• जै�वक आ�ण पयार्वरणा�वषयांची अपुर� मा�हती  

• संशोधन आ�ण व्यवस्थापनेसाठ� असणारा अपुर� �नधी  

• ट्रान्सबाऊन्डर�, स्टँ्रड�लगं, अत्यंत स्थलांतर�त आ�ण महासागरातील शाकर् चा साठा 
या�वषयींच्या गोळा केलेल्या मा�हतीमध्ये समन्वयाचा अभाव 

• �व�वध प्रजातीची मासेमार� ज्यांमध्ये शाकर्  पकडले जातात, त्यामध्ये शाकर् च े
व्यवस्थापन करण्याच ेउ�द्दष्ट साध्य करण्यामध्ये आलेल्या समस्या.  

 
।।.  शाकर्  योजनेचे मुदे्दः- 
एफ ए ओ (FAO) च्या �वकासांतगर्त शाकर् च्या संवधर्न व व्यवस्थापने�वषयांचे तां�त्रक 
मागर्दशर्न, शाकर्  योजनचेा �वकास आ�ण अंमलबजावणी या दोन्ह� �वषयीचे स�वस्तर ता�ंत्रक 
मागर्दशर्न पुरवणे. 
  
�नम्न�ल�खत मुद्दयांवर मागर्दशर्न �दले जाईल  
 

• देखरेख  

• मा�हती सकंलन आ�ण �वश्लेषण  

• संशोधन 

• मानवी �मतेची इमारत  

• व्यवस्थापनेच्या उपायांची अंमलबजावणी  
 
शाकर्  योजनेमध्ये खाल�ल गोष्ट� अंतभूर्त असाव्यात 
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ए(A).  प्रचा�लत िस्थतीच ेवणर्नः 
 

• शाकर्  साठा, लोकसखं्या 
• संबं�धत मासमेार� आ�ण 

• व्यवस्थापनेची चौकट आ�ण त्याची अंमलबजावणी 
 
बी (B)  शाकर्  योजनेची उ�द्दष्टे. 
 
सी (C)   उ�द्दष्ट साध्य करण्याची �नती. �नम्न�ल�खत ल�णीय उदाहरणे समा�वष्ट केल� 
जाऊ शकतात  
 

• मासेमार� जहाजांचा शाकर्  साठयाशी येणा-या संबंधावर �नयंत्रण आणणे  

• कुठल्याह� प्रकारच्या शाकर्  मध्ये जेथे पकडीची शाश्वता नाह� तेथ ेमाित्स्यक� प्रयास  

• शाकर् च्या पकडीचा वापर सुधारणे  

• शाकर्  मासमेार� �वषयांची मा�हती संकलन आ�ण देखरेख सुधारणे  

• ज्या शाकर्  प्रजाती�वषयी अत्यल्प मा�हती आहे त्या�वषयींच्या सशंोधनासाठ� सु�वधा 
उपलब्ध करण्यासाठ� प्रोत्साहन देणे. 

• शाकर् चा वापर आ�ण व्यापार �वषयीची मा�हती �मळवणे.  
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प�र�शष्ट- ब 

 
शाकर्  मूल्याकंनाच्या अहवाला�वषयी सूचवलेले मुदे्द 

 
शाकर्  मूल्याकंन अहवालामध्ये इतर बाबी ंबरोबर खाल�ल गोष्ट�ंचा समावेश असावा. 

• यासाठ� मागील आ�ण सध्या, काल 

• �नद��शत आ�ण गैर�नद��शत माित्स्यक�, प्रयास, सवर् प्रकारची माित्स्यक�  

• उत्पादनः- शार��रक आ�ण आ�थर्क  

• साठयाची िस्थती  

• व्यवस्थापनाच ेवतर्मान उपाय 

• मत्स्य साठयाच्या प्रवशेाजवळ �नयंत्रण  

• तां�त्रक उपाय (अप्रधान पकड कमी करण्यासाठ� उपाय, अभयारण्याचंे 
अिस्तत्व आ�ण हंगामी बंद यांचा समावेश) 

• इतर  

• देखरेख, �नयंत्रण आ�ण �नगराणी  

• व्यवस्थापनेच्या उपायांची प�रणामकारकता  

• व्यवस्थापनेच्या उपायांतील शक्य असलेले बदल  
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मासेमार� �मतेच्या व्यवस्थापनेच्या कारवाईची आंतरराष्ट्र�य योजना 
 
प�रचय 
 

1. जबाबदार�पूणर् मासेमार�ची आचारसं�हता आ�ण शाश्वत मासेमार� यांच्या एकूण 
उदे्दशांसंदभार्त जाग�तक मासमेार�तील वाढत्या मासेमार�च्या �मतमुेळे �चतंा वाढत चालल� 
आहे. वाढती मासेमार� �मता ह� एक समस्या आहे जी दसु-यांमध्ये म्हणजेच अ�तमासमेार�, 
सागर� मत्स्य संसाधनातील पतन, संभाव्य उत्पादन आ�ण महत्वपूणर् आ�थर्क कचरा कमी 
करण्यासाठ� महत्वपूणर् योगदान देते. 
 

2. आचारसं�हता अस ेप्रदान करत ेक� अ�त मासेमार� �मता थांबवण्यासाठ� �कंवा नष्ट 
करण्यासाठ� उपाय योिजले पा�हजेत व हे सु�निश्चत केले पा�हजे क� मासेमार� प्रयासाची 
पातळी ह� मत्स्य संसाधनांचा शाश्वत वापरासोबत वाजवी आहे. 
  

3. 1997 मध्ये अं�तम सत्रामध्ये, मत्स्य व्यवसाय स�मतीन ेकोफ� (COFI) ने मासमेार� 
�मते�वषयीच्या समस्या संबो�धत करण्यासाठ� याचना केल�. एफ ए ओ (FAO) न ेमत्स्य 
�मतेच्या व्यवस्थापनेसाठ� एका तां�त्रक कायर्समूहाचे 15-18 ए�प्रल 1998 मध्ये ला जोला, 
USA मध्ये आयोजन केले. त्या सोबतच एफ ए ओ (FAO) ची सल्ला बैठक 26-30 
ऑक्टोबर 1998 मध्ये रोम मध्ये झाल� ज्याची तयार� बैठक 22-24 जुलै 1998 मध्ये 
झाल�.  
 

भाग-। कारवाईच्या आंतरराष्ट्र�य  योजनेचे स्वरुप आ�ण प्राप्ती 
 

4.  कारवाईची आंतरराष्ट्र�य योजना ऐिच्छक आहे कलम 2 (डी) च्या �वचाराधीन हे 
जबाबदार मत्स्य व्यवसाय आचारसं�हतेच्या चौकट�त स्पष्ट करण्यात आले आहे. कलम 3 
च्या तरतुद�ची व्याख्या कारवाईच्या आंतरराष्ट्र�य योजनेचा तसेच इतर आतंरराष्ट्र�य 
उपकरणांशी लागू होत.े   
 

5.  हा दस्तावेज, आचारसं�हता लागू करण्यासाठ� सवर् राज्यांना बां�धल आहे. राज्य 
आ�ण प्रादे�शक मत्स्य व्यवसाय संस्थांनी हा दस्तावेज �नय�मतपणे कारवाईची आंतरराष्ट्र�य 
योजना आ�ण त्यांचा इतर आतंरराष्ट्र�य उपकरणाशंी असलेला संबंध यांना लागू केला 
पा�हजे.  
 

6.  कारवाईच्या आंतरराष्ट्र�य योजनेमध्ये मत्स्य संवधर्न आ�ण शाश्वत व्यवस्थापन या 
घटकांचा समावेश आहे.   
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भाग-।। उदे्दश आ�ण तत्व े
 

7. राज्य आ�ण प्रादे�शक मत्स्य व्यवसाय संस्थांसाठ� कारवाईच्या आंतरराष्ट्र�य 
योजनेचा तत्काल उदे्दश्य हा जाग�तक स्तरावर मासेमार� �मतेच ेकायर्�म न्यायसंगत आ�ण 
पारदशर्क व्यवस्थापन मुख्यत्वेकरून 2003 पयर्त परंतु 2005 च्या आत करणे हा आहे. 
राज्य आ�ण प्रादे�शक मासेमार� संस्थांना सध्या अ�त�मतेच्या समस्यानंी गाठले आहे. 
ज्यामध्ये द�घर्काल�न शाश्वत �टकाव करण्यासाठ� त्यांनी वतर्मान िस्थतीमध्ये प�रणाम 
झालेल्या मत्स्य व्यवसायाच्या मासेमार�ची �मता मयार्�दत केल� पा�हज ेआ�ण हळुहळु कमी 
केल� पा�हजे. जथेे द�घर्काल�न शाश्वत प�रणाम साध्य करायचा आहे तेथ े राज्य आ�ण 
प्रादे�शक मत्स्य व्यवसाय संस्थांनी द�घर्काल�न शाश्वतीच े उ�द्दष्ट �मळवण्यासाठ� आ�ण 
�मतेतील वाढ टाळण्यासाठ� खबरदार� घेतल� पा�हजे.  
 

8. वर�ल उ�द्दष्टे चार प्रमुख धोरणांशी संबं�धत �क्रया मा�लका माध्यमातून साध्य करता येऊ 
शकेल.  
 

i) मत्स्य �मतेचे राष्ट्र�य, प्रादे�शक आ�ण जाग�तक मूल्यांकन आ�ण मत्स्य �मतेची 
देखरेख सधुारण्यासाठ� आचार  

 

ii) प्रभावीपणे मत्स्य �मतेच े व्यवस्थापन करण्यासाठ� आ�ण �कना-याजवळील 
मासेमार�साठ� आवश्यक असलेले तत्काल उपाय त्वर�ल अमलात आणण्यासाठ� 
राष्ट्र�य योजना तयार करणे व त्याची अंमलबजावणी करणे.  

 

iii) प्रादे�शक आ�ण जाग�तक पातळीवर मासेमार� �मतेच े व्यवस्थापन सुधारण्यासाठ� 
प्रादे�शक मत्स्य व्यवसाय संस्था आ�ण इतर संबं�धत यंत्रणेची बळकट� करणे. 

 

iv) प्रमुख ट्रान्स बाऊंडर�, स्टॅ्रड�लगं, अत्यंत स्थलांतर�त आ�ण महासागरातील 
मासेमार�साठ� आवश्यक असलेल्या तत्काल उपायांची त्वर�त कारवाई करणे.  

 

ह� धोरणे पूरक यंत्रणांच्या अंमलबजावणीतून कारवाईच्या आंतरराष्ट्र�य योजनेची 
अंमलबजावणी, जागरुकता �नमार्ण आ�ण आंतरराष्ट्र�य स्तरावर शै��णक, तां�त्रक सहकायर् 
आ�ण समन्वय यांच्या प्रोत्साहनासाठ� राब�वण्यात येतील.   
 

9. मासेमार� �मतचेे व्यवस्थापन जबाबदार मत्स्य व्यवसाय आचारसं�हतेवर आधार�त  

असले पा�हजे आ�ण खाल�ल मुख्य तत्वे आ�ण पद्धती �वचाराधीन असल� पा�हजे.  
 

i)  सहभागः- कारवाईच्या आंतरराष्ट्र�य योजनेची अंमलबजावणी राज्यांकडून प्रत्य�पणे 
�कंवा इतर राज्यांच्या सहकायार्तनू �कंवा एफ ए ओ (FAO) च्या माध्यमातनू इतर 
योग्य आंतर सरकार� संस्थांच्या माध्यमातनू ज्यामध्ये प्रादे�शक मत्स्य व्यवसाय 
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संस्थांचा समावेश होतो त्याद्वारे कायार्िन्वत केल� पा�हज.े या कारवाईला प�रणाम 
देण्यासाठ� आ�ण ज्या कृतीची अमंल-बजावणी करायची आहे त्याबद्दलची एफ ए ओ 
(FAO) ला मा�हती देण्यासाठ� राज्य आ�ण प्रादे�शक मत्स्य व्यवसाय संस्थांना 
प्रोत्सा�हत केले पा�हज.े 

 

ii)  टप्या टप्याने अंमलबजावणीः- मासेमार� �मतचेे व्यवस्थापन राष्ट्र�य आ�ण प्रादे�शक 
योजनेच्या आधारावर खाल�ल तीन टप्यांमध्ये साध्य केले पा�हजे. मूल्यांकन आ�ण 
�नदान (प्राथ�मक �वश्लेषण) 2000 च्या अखेर पयर्त पूणर् करणे ) व्यवस्थापनेच े
उपाय अमलात आणणे (प्राथ�मक पावले 2002 च्या अखेरपयर्त अंमलात आणणे 
आ�ण अशा मूल्याकंनाच े �नयतकाल�क समायोजन आ�ण उपायांच े �नदान योग्य 
प्रकारे करणे. राज्यांनी आ�ण प्रादे�शक मत्स्य व्यवसाय संस्थांनी ह� पावले आ�ण 
कारवाईच्या आंतरराष्ट्र�य योजनामध्ये सू�चत केलेले पूरक उपाय याचंी अंमल-
बजावणी 2005 पय�त केल� पा�हजे.  

 

iii)   समग्र दृिष्टकोनः मत्स्य �मतेच्या व्यवस्थापनेचा �वचार करताना राष्ट्र�य आ�ण 
आंतरराष्ट्र�य या दोन्ह� पाण्यातील �मतेवर ज े घटक प�रणाम करतात त्या सवर् 
घटकांचा �वचार केला पा�हज.े 

 

iv)   संवधर्नः माशांच्या साठयाचे सवंधर्न आ�ण शाश्वत वापर, सागर� पयार्वरणाच्या 
संर�णांसाठ�  योजलेले प्र�तबंधात्मक उपाय, अप्रधान कचरा कमी करणे, �व�शष्ट 
आ�ण पयार्वरण पूरक मासेमार� पद्धती, सागर� पयार्वरणातील जैव �व�वधतेचे संर�ण 
करणे आ�ण �चतंेत असलेल्या �व�शष्ट प्रजातीच्या पयार्वरणाचे संर�ण करणे, या 
सवर् बाबीचंा �वचार माित्स्यक� �मतेच्या व्यवस्थापनेची रचना करताना करण्यात 
यावा.  

 

v)   प्राधान्यः ज्या मासमेार�मध्ये मूलतः असमान अ�तमासेमार� होत आहे अशा पद्धतीना 
मासेमार� �मतचेे व्यवस्थापन करताना प्राधान्य देणे गरजेचे आहे.  

 

vi)  नवीन तंत्र�ानः मासेमार�च्या सवर् �ेत्रातील पयार्वरणपूरक आ�ण �वक�सत तंत्र�ान 
या सवर् बाबी �वचाराधीन करुन मासेमार� �मतेच्या व्यवस्थापनेची रचना करावी.  

 
vii)   ग�तशीलताः मासेमार� �मतचेे व्यवस्थापन करताना मासेमार� �मतचे्या प्रभावी 

वापराला प्रोत्साहन आ�ण जेव्हा ते शाश्वतीच्या दृष्ट�ने नकारात्मक प�रणाम दशर्�वत े
तेव्हा गतीशीलता कमी केल� पा�हजे आ�ण इतर मासेमार� व्यवसायातील सामािजक 
आ�थर्क काम�गर�वर ल� �दले पा�हजे.  
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viii)   पारदशर्कताः आचार सं�हतेच्या 6.13 च्या कलमानुसार कारवाईच्या आंतरराष्ट्र�य 
योजनेची अंमलबजावणी पारदशर्क पद्धतीन ेझाल� पा�हजे.  

 

10.  �वक�सत देशांची �मता वाढवण्याच्या दृष्ट�ने, त्याचंी स्वतःची मासमेार� पद्धत 
सुधारण्यासाठ� तसचे महासागरातील मासमेार�मध्ये सहभागी होण्यासाठ� अशा मासेमार� 
पद्धतीच्या प्रवेशाचा समावेश त्याचे कायदेशीर अ�धकार आ�ण आंतरराष्ट्र�य कायदयांतगर्त 
बंधने यानुसार आचार सं�हतेच्या �वशेषतः कलम 5 च्या आधारावर कारवाईच्या आतंरराष्ट्र�य 
योजनेची अंमलबजावणी केल� पा�हजे.  
 

भाग 3 – तत्काल कारवाई 
 

सत्र- । मासेमार� �मतचेे मूल्याकंन आ�ण देखरेख मत्स्यन �मतेच ेमापन 
 

11.  राज्यांनी मासेमार� �मतेच े मापन आ�ण देखरेखीशंी संबं�धत असलेल्या मूलभूत 
समस्या चांगल्या प्रकारे समजून घेण्यासाठ�, राष्ट्र�य, प्रादे�शक आ�ण जाग�तक पातळीवर 
समिन्वत प्रयत्न आ�ण संशोधनाचे समथर्न केले पा�हज.े  
 

12.  मासेमार� �मतेचे मापन आ�ण व्याख्या तसेच मा�हती संग्रहण आ�ण �वश्लेषण हेतु 
तां�त्रक मागर्दशर्नावर 1998 मध्ये यथासंभव होणा-या एफ ए ओ (FAO) च्या तां�त्रक� 
सल्ल्याद्वारे राज्यांनी संस्थांच े समथर्न केले पा�हज े या सल्लामसलतीचा प�रणाम परत्व े
राष्ट्र�य, प्रादे�शक आ�ण जाग�तक पातळीवर मासेमार� �मतेच्या प्राथ�मक मूल्याकंनासाठ� 
�व�शष्ट मागर्दशर्न पूरवते, याची न�द केल� पा�हज.े  
 

मासेमार� आ�ण बोट�संाठ� त्वर�त आवश्यक असलेल्या उपायांच े�नदान आ�ण ओळख  
 

13.  राज्यांनी प्राथ�मक मासेमार�च्या सवर् बोट�ंच्या संदभार्त राष्ट्र�य पातळीवर�ल मासेमार� 
�मतेच ेप्राथ�मक मूल्यांकन 2000 च्या अखेर पयर्त अद्यावीत केले पा�हजे.   
 

14.  राज्यांनी, राष्ट्र�य माित्स्यक� तसचे बोट� ज्यानंा त्वर�त उपायांची आवश्यकता आहे 
त्यांची पद्धतशीरपणे ओळख 2001 च्या अखेरपयर्त केल� पा�हजे आ�ण वळेोवेळी या 
�वश्लेषणाच� सुधारणा केल� पा�हज.े 
 

15.  राज्यांनी ट्रान्सबाऊंडर�, स्टँ्रड�लगं, अत्यंत स्थलांतर�त आ�ण महासागरातील मासमेार� 
तसेच प्रादे�शक आ�ण जाग�तक मासेमार� आ�ण बोट�ंना लागणा-या त्वर�त उपायांची ओळख 
करण्यासाठ� मासेमार� �मतचेे समान मूल्यांकन करणा-या संस्थासंोबत प्रादे�शक पातळीवर 
(संबं�धत मासेमार� संस्थांच्या आत �कंवा त्यांच्या सहकायार्ने) आ�ण जाग�तक पातळीवर 
(एफ ए ओ (FAO) च्या सहकायार्ने) आपापल्या चौकट�मध्ये सहकायर् केले पा�हजे.  
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मासेमार� बोट�ंच्या न�द�ची स्थापना  
 

16.  राज्यांनी मासेमार� बोट�ची न�द ठेवण्यासाठ� योग्य प्रकारे आ�ण सुसंगत मानकांच्या 
�वकासासाठ� एफ ए ओ (FAO) ला समथर्न केले पा�हजे. 
 

17.  राज्यांनी मासेमार� बोट�ंची योग्य आ�ण सुसंगत राष्ट्र�य न�द राखण्यासाठ� �वकास 
केला पा�हजे तसेच ह� मा�हती �मळवण्यासाठ� आवश्यक असलेल्या अट� �नद��शत केल्या 
पा�हजेत  
 

18. करार अमलात आणण्याची वाट पाहताना, महासागरातील मासमेार� बोट�च ेआंतरराष्ट्र�य संवधर्न 
आ�ण व्यवस्थापनांच्या उपायांच ेपालन (अनुपालन करार) करण्यासाठ� समथर्न करताना राज्यांनी एफ ए 
ओ (FAO) च्या माध्यमातनू 2000 च्या अखेरपयर्त महासागरातील मासेमार� बोट�चंी, अनुपालन 
करारामध्ये �नद��शत केल्यानुसार आतंरराष्ट्र�य न�द ठेवणे. 
 

19. राज्यांनी मासेमार� �मतेवर प�रणाम करणा-या �व�वध ससंाधन व्यवस्थापनेच्या 
दृिष्टकोनातून, मासेमार� �मतचेे व्यवस्थापन करताना, राष्ट्र�य योजनेचा �वकास, 
अंमलबजावणी आ�ण देखरेख केल� पा�हज.े 
 

20.  राज्यांनी मासेमार� �मतेचे पद्धतशीरपणे आ�ण अचकूपणे देखरेख करण्यासाठ� आ�ण 
उपलब्ध मासमेार� संसाधने तसेच व्यवस्थापनांच्या उदे्दशासंोबत कोणत्याह� प्रकारचा 
असमतोल पडताळून पाहण्यासाठ� साधनांचा �वकास केला पा�हजे.  
 

21. राज्यांनी मासेमार� �मतेच्या व्यवस्थापनेच्या राष्ट्र�य योजनेचा 2002 च्या 
अखेरपयर्त �वकास केला पा�हजे व आत्मसात केल� पा�हजे तसेच त्याचे सावर्ज�नक�करण 
केले पा�हजे आ�ण आवश्यकता असेल तर शाश्वतीच्या दृष्ट�कोनातून मासमेार� �मतचेा इतर 
उपलब्ध संसाधनांशी समतोल राखण्यासाठ�, मासेमार� �मता कमी केल� पा�हजे. आ�ण हे 
मासेमार� साठयाच्या मूल्यांकन आ�ण ज्या बाबींना त्वर�त उपायाचंी गरज आहे त्याकड ेल� 
देण्याच्या तत्वावर आधार�त असले पा�हजे तसचे ज्या साठयाची ल�णीय�रत्या 
अ�तमासेमार� केल� जात ेत्या मासेमार� साठयांच्या व्यवस्थापनेसाठ� त्वर�त पावले उचलल� 
पा�हजेत. 
 

22. राज्यांनी राष्ट्र�य योजनेचा �वकास करताना आ�थर्क सामािजक गरजा, तसेच 
मासेमार� समुदयाला रोजगाराच े पयार्यी स्त्रोत ज े मासेमार� �मता कमी करण्याच े ओझ े
सहन करु शकतात अशा गोष्ट� अंतभूर्त करुन त्या �वचाराधीन असणे आवश्यक आहे.  
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23. जेव्हा असे आढळून आले क� मत्स्य �मतेच्या व्यवस्थापनेच्या राष्ट्र�य योजनचेी 
आवश्यकता नाह� तेव्हा राज्यांनी सु�निश्चत केले पा�हज े क� मासेमार� व्यवस्थापनेमध्ये 
मासेमार� �मतचेी बाब ह� सातत्याने उदे्दशून आहे.  
 

24. राज्यांनी दर चार वषार्नी प�रणामकारकता वाढवण्यासाठ� तसचे प्रभावी धोरण 
ओळखण्याच्या हेतुने त्यांच्या राष्ट्र�य योजनेची पडताळणी केल� पा�हजे. 
 

25. मासेमार� �मतेच्या व्यवस्थापनेच्या राष्ट्र�य योजनेचा �वकास करताना राज्यांनी सवर् 
शक्य प�रणामाचंा �वचार करणे गरजेच ेआहे. अ�तमासमेार�मुळे आवश्यक असलेल्या शाश्वत 
व्यवस्थापनेमध्ये अनुदान, �व�वध घटक तसेच अ�तमासेमार� आ�ण अशाश्वत मासेमार�वर 
सकारात्मक �कवा तटस्थ प�रणाम करणा-या अनुदानाच्या योगदानाचा समावेश होतो . 
 

26. राज्यांनी, पांरपा�रक मासेमार�ला योग्य न्याय देऊन सवर् घटक, ज्यामध्ये अनुदान 
आ�ण आ�थर्क लाभाशं आ�ण इतर घटक ज े प्रत्य� �कंवा अप्रत्य�पणे अ�तमासेमार� 
�मतेला कारणीभूत आहेत आ�ण ज्यामुळे सागर� जैव संसाधनांची शाश्वता कमी होत ेत्या 
सवर् घटकांना कमी करुन उत्तरोत्तर काढून टाकले पा�हजे.  
 

प्रादे�शक �वचारः 
 

27.  राज्यांनी प्रादे�शक मत्स्य व्यवसाय संस्था �कंवा व्यवस्था आ�ण इतर माध्यमाच्या 
सहकायार्तून मासमेार� �मतेच्या प्रभावी व्यवस्थापनेची सु�निश्चती करण्याच्या दृष्ट�न ेयोग्य 
तेथे सहकायर् केले पा�हजे.  
 

28. राज्यांनी एफ ए ओ (FAO) आ�ण संशोधन, प्र�श�ण आ�ण मा�हती व शै��णक 
सा�हत्याच्या उत्पादनाच्या आतंरराष्ट्र�य व्यवस्थतेून मासेमार� �मतेच्या प्रभावी 
व्यवस्थापनेला प्रोत्साहन देण्यासाठ� सहकायर् केले पा�हज.े  
 

कलम-3 आंतरराष्ट्र�य �वचार  
 

29.  राज्यांनी मासेमार� �मतेच्या व्यवस्थापनेशी संबं�धत आ�ण �वशेषतः अनुपालन करार 
आ�ण 10 �डस�बर 1982 च्या संयुक्त राष्ट्र संघाच्या सागर� कायदयाच्या प्रथेनुसार 
तरतुद�च्या अंमलबजाणीच्या करारानुसार स्टँ्रड�लगं मत्स्य साठे आ�ण अत्यंत स्थलांतर�त 
मत्स्य साठयांच्या संवधर्न आ�ण व्यवस्थापनेशी संबं�धत आंतरराष्ट्र�य करारामध्ये भाग 
घेण्याचा �वचार केला पा�हज.े  
 

30. राज्यांनी, सवर् प्रादे�शक संस्थामंध्ये त्याचं्या कायर्पद्धतीनुसार आपापसात समन्वय 
आ�ण मा�हतीची देवाणघेवाण करण्यासाठ� समथर्न केले पा�हज. 
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31.  राज्यांनी त्याचं्या महासागरातील मासमेार�मध्ये समावेश असलेल्या जहाजांच्या 
मत्स्यन व्यवस्थापनसेाठ� पावले उचचल� पा�हजेत आ�ण इतर राज्यांना त्यांच्या 
महासागरातील साठयाच्या अ�तमासेमार�ला लागू झालेल� मासेमार� �मता कमी करण्यासाठ� 
योग्य प्रकारे सहकायर् केले पा�हज.े 
  

32.  राज्यांनी शक्य तेथे प्रादे�शक माित्स्यक� संस्था आ�ण एफ ए ओ (FAO) च्या 
सहकायार्तून महासागरातील तसचे �कना-यावर�ल, त्यांच्या जहाजांवरुन केलेल्या, पकडीच्या 
मा�हतीच्या संग्रहणामध्ये सुधारणा केल� पा�हज.े 
 

33.  राज्यांनी अशा राज्यांच्या समस्यांचे �नवारण करण्याची गरज ओळखल� पा�हजे ज े
राज्य मासमेार� जहाजासंबंधी झ�डा राज्यांच्या रुपात आंतरराष्ट्र�य कायदयांतगर्त त्यांची 
जबाबदार� पूणर् करत नाह�त आ�ण जे राज्य त्यांच्या अ�धकार �ेत्रात प्रभावीपणे प्रयोग करत 
नाह�त आ�ण ज्यांची जहाजे आंतरराष्ट्र�य कायदयांच्या संगत �नयमांचे आ�ण आंतरराष्ट्र�य 
संर�ण आ�ण व्यवस्थापन उपायांचे उल्लंघन करतात �कंवा हानी पोहचवतात. राज्यांनी, 
अशी झ�डा राज्ये मासेमार� �मतचे्या व्यवस्थापनेसाठ� प्रादे�शक प्रयत्नांमध्ये योगदान देतात 
याची सु�निश्चती करुन बहुप�ीय सहकायार्ला समथर्न �दले पा�हजे.  
 

34.  राज्यांना प्रादे�शक मासेमार� संस्थांचा �कंवा व्यवस्थेचा सदस्य बनवण्यासाठ� 
प्रोत्साहन �दले पा�हज े�कंवा अशा संस्थांनी �कंवा व्यवस्थापनेन ेत्यांच्या जहाजासंाठ� स्थापन 
केलेले संवधर्न आ�ण व्यवस्थापनचेे उपाय लागू करण्यासाठ� सहमत केले पा�हजे.  
 

35.  राज्यांनी एफ ए ओ (FAO) च्या मदतीन े अनुपालन कराराच्या कलम 6च्या 
सुसंगतीप्रमाणे प्रादे�शक माित्स्यक� संस्था आ�ण व्यवस्थांनी लागू केलेल्या संवधर्न आ�ण 
व्यवस्थापन उपायांचे पालन न करणा-या जहाजांच्या मासेमार� पद्धतीच्या मा�हतीच्या 
देवाणघेवाणीसाठ� प्रोत्साहन �दले पा�हजे.  
 

36.  अनुपालन करारामध्ये प्रवेश करण्यासोबतच राज्यांनी कराराच्या कलम-3 च्या तरतुद� 
लागू करण्यासाठ� प्रयत्न केला पा�हजे.  
 

37.  राज्यांनी सू�निश्चत केले पा�हज े क� दसु-या राज्यांच्या अ�धकार �ेत्रामध्ये त्या 
राज्यांच्या संमंती�शवाय आ�ण औपचा�रक अ�धकृतते �शवाय �मतेचे हस्तातंरण केले जात 
नाह� आहे. 
  

38. राज्यांनी त्यांच े झ�डा राज्य म्हणून कतर्व्याच े पालन करताना,आचार-सं�हतेच्या 
जबाबदार मासमेार�च्या अंतगर्त �वसंगत मानल्या जाणा-या झ�डा धारण करणा-या जहाजांच े
महासागरातील स्थानांतरण टाळले पा�हजे.  
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कलम- IV: मूख्य आतंरराष्ट्र�य मासेमार�साठ� आवश्यक असणा-या त्वर�त उपायांसाठ� 
तत्काल �क्रया  
 

39.  राज्यांनी मासेमार�साठ� आवश्यक असणा-या मासेमार�च्या �मतेच्या व्यवस्थापनेसाठ� 
आ�ण प्राधान्याने ट्रान्सबाऊंडर�, स्टँ्रड�लगं, अत्यंत स्थलातंर�त आ�ण महासागरातील साठे 
ज्यांची ल�णीय�रत्या अ�तमासमेार� होत े त्यांवर त्वर�त ल� देण्यासाठ� तत्काल पावले 
उचल� पा�हजे.  
 

40.  राज्यांनी त्यांच्या संबं�धत पूरक चौकट� अतंगर्त, वैयिक्तक, िव्दप�ीय आ�ण 
बहुप�ीय रुपामध्ये, कारवाईच्या आंतरराष्ट्र�य योजनेचा इतर संबं�धत तरतुद� �वचारात 
घेऊन, व्यवस्थापन धोरणांच्या भाग म्हणून संसाधनानंा लागू केलेल्या जहाजांची �मता 
हळूहळू कमी करण्यासाठ� अ�तमासेमार� केलेले साठे शाश्वत पातळीवर पुनर्संच�यत 
करण्यासाठ� योग्य प्रकारे कायर् केले पा�हजे. 
 

i)  अ�त मत्स्यन साठयाची पकड करणा-या जहाजाचे आ�थर्क महत्व आ�ण साठयाची 
िस्थरता तसेच आ�थर्क व्यवहाय�तेशी सुसंगत एका पातळीवर या जहाजांना सी�मत 
करण्याची आवश्यकता आहे. 

 

ii)   मासेमार�च्या साठयाची िस्थती ल�ात घेता पूणर्पणे शो�षत �कंवा अ�तशोषण 
झालेल्या मासेमार�च्या अ�त�मतचेे हस्तांतरण �नयंत्रण करण्यासाठ� योग्य उपायांचा 
वापर.  

 

भाग - IV: अंमलबजावणीला प्रोत्साहन देणार� यंत्रणा  
 

41.  राज्यांनी मासमेार�च्या �मतेच्या बदलामळेु येणारा खचर् आ�ण कायदा यांच्या 
गरजेतून तसेच माशांच्या �मतेच्या व्यवस्थापनेची गरज म्हणून राष्ट्र�य, प्रादे�शक आ�ण 
जाग�तक पातळीवर जागरुकता वाढवण्यासाठ� मा�हती कायर्क्रमांचा �वकास करावा. 
 

वै�ा�नक आ�ण तां�त्रक सहकायर्ः 
 

42.  राज्यांनी मत्स्यन �मतेच्या व्यवस्थापनेशी संबं�धत बाबींवर वै�ा�नक आ�ण तां�त्रक� 
मा�हतीची देवाणघेवाण करण्यासाठ� समथर्न केले पा�हज े आ�ण वतर्मान प्रादे�शक आ�ण 
जाग�तक फोरा चा वापर करुन जाग�तक व्यापक उपलब्धतेला प्रोत्साहन �दले पा�हज.े  
 

43. राज्यांनी मासेमार� �मतेच्या व्यवस्थापनेशी संबं�धत बाबींवर �वक�सत देशांना 
प्र�श�ण आ�ण संस्थात्मक बळ देण्यासाठ� प्रोत्साहन �दले पा�हज ेआ�ण आ�थर्क, तां�त्रक 
आ�ण इतर मदत प्रदान करण्यासाठ� �वचार केला पा�हज.े 
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न�दणी 

44. राज्यांनी, आचार सं�हतेवर  एफ ए ओ (FAO) ला आपल्या व्दैवा�षर्क योजनेच्या
अहवालाचा भाग म्हणून मासमेार� �मतेच्या व्यवस्थापन हेतु आपल्या योजनांच्या
मूल्यांकन, �वकास आ�ण अंमलबजावणीच्या  प्रगतीचा अहवाल सादर केला पा�हजे.

एफ ए ओ (FAO) ची भू�मकाः-

45. एफ ए ओ (FAO) आपल्या प�रषदेने �नद��शत केल्याप्रमाणे, शक्य �ततक्या प्रमाणात
अ�त�मतेमध्ये योगदान देणा-या घटक ओळखण्याच्या उदे्दशान,े उदा. इनपूट आ�ण आऊटपूट
वर बंधन, अशाश्वत मासेमार� व्यवस्थापनेच्या पद्धती आ�ण अ�त�मतेमध्ये योगदान देणा-
या �नधीतून पुढ�ल �वश्लेषणाला आधारभूत ठेवून सवर् संबं�धत मा�हती गोळा कर�ल.

46. एफ ए ओ (FAO), आपल्या प�रषदेने �नद��शत केल्यानुसार आपल्या �नय�मत
कायर्क्रम उपक्रमाचा भाग म्हणून राज्यांना त्यांच्या मासमेार� �मतेच्या व्यवस्थापनेच्या
राष्ट्र�य योजनेच्या अंमलबजावणीला सहकायर् कर�ल.

47. एफ ए ओ (FAO), आपल्या प�रषदने �नद��शत केल्यानुसार मासेमार� �मतेच्या
व्यवस्थापनेच्या राष्ट्र�य योजनेच्या �वकास आ�ण अमंलबजाणीसाठ�, �व�शष्ट देश तां�त्रक
सहाय्य प्रकल्प तसचे �नय�मत उपक्रमाच्या �नधीतनू आ�ण या कारणासाठ� संघटनेसाठ�
उपलब्ध केलेल्या अ�त�रक्त अथर्संकल्पीय �नधीचा वापर करुन शक्य �ततक्या प्रमाणात
सहकायर् कर�ल .

48. एफ ए ओ (FAO), कोफ� (COFI) च्या माध्यमातून आंतरराष्ट्र�य योजनेच्या
अंमलबजावणीच्या �वकासाच्या िस्थतीचा िव्दवा�षर्क अहवाल सादर कर�ल.
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