
अंतरराष्ट्रीय मत्स्यकामगार सहाय्य ट्र्ट (ICSF) 

लघ-ुमत्स्योद्योग मागगदर्गक तत्स्ांव्षयी प्रवर्क्षकाचंे प्रवर्क्षण - राष्ट्रीय कायगर्ाळा  

सकंल्पना टटपणी  

्थळ : अर्ा वन्ास, चने्नइ  

ददनाकं : १३ त े१५ ऑक्टोबर २०२२  

 

१  ओळख: 

२०१४ साली वनमागण झालेल्या “ऄन्न सुरक्षा ् दाटरद्र्य वनमुगलनाच्या संदभागत र्ाश्वत 

लघुमत्स्योद्योगांच्या संरक्षणासाठी ऐवच्िक मागगदर्गक तत्स्े” (SSF guidelines),  या्र 

संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या ऄन्न ् कृषी संघटनेच्या  (FAO) मत्स्योद्योग सवमतीने (COFI ) २०१४ 

सालच्या त्सयांच्या ३१ व्या बैठकीत वर्क्कामोतगब केले  पोषण ् ऄन्न सुरक्षा यामध्ये लघ-ु

मत्स्योद्योगाचे योगदान ऄवधक ्ाढ्ण्याच्या दषृ्टीने एसएसएफ गाइडलाइन्सची 

ऄंमलबजा्णी लक्षणीय ठरेल ऄस े मानले जाते  लघ-ुमत्स्योद्योग मागगदर्गक तत्स्ांव्षयी 

प्रवर्क्षकांचे प्रवर्क्षण करण्याकटरता चेन्नइ1 येथे दद  १३ ते १५ ऑक्टोबर २०२२ दरम्यान 

अयोवजत केलेली राष्ट्रीय कायगर्ाळा म्हणजे एसएसएफ गाइडलाइन्स च्या ऄंमलबजा्णी 

प्रदियेतील एक महत्स्ाचा टप्पा अह े या कायगर्ाळेस अंध्र प्रदरे्, गो्ा, गुजराथ, कनागटक, 

महाराष्ट्र, तामीळनाडू, केरळ, ओवडर्ा ् पविम बंगाल या राज्यातील प्रमुख मत्स्यकामगार 

प्रवतवनधी कायगर्ाळेस ईपव्थत ऄसतील  

२  सदंभग  

८११८ दकमी लांबीची भारतीय दकनारपट्टी ही दरे्ातील ९ दकनारी राज्य े ् ४ 

कें द्रर्ावसत प्रदरे्ातील सागरी मच्िीमारी करणाऱ्या ४ दर्लक्ष स्त्री परुुष ् मुलांचे 

वन्ास्थान अह े सागरी मच्िीमारी च्या क्षेत्रात ऄंदाजे ३००,००० मवच्िमार ना्ा 

अहते ज्यात ६६,००० पारंपटरक ना्ा, १,४०,००० मोटराआज्ड पारंपटरक ना्ा, ् 

खोल समुद्रातील ना्ांसह ७०,००० मेकॅनाआज्ड ना्ांचा समा्ेर् अह े2  

दरे्ाला वनसगागने भरपूर प्रमाणात पाणथळ प्रदरे्, प्र्ाळ भभती, खारफुटी, खाजण, 

नदी-खाडी बहाल केले अहते  तसेच पू ग् दकनाऱ्या्रील व्यापक डले्टा ् पविम 

दकनाऱ्या्रील प्रर््त कॉवन्टनेन्टल र्ेल्फ यामुळे मत्स्योत्सपादन मोठ्या प्रमाणात होउ 

र्कते  या स्ग सागरी ससंाधनांचे व्य््थापन ् योग्य ्ापर व्हा्ा या दषृ्टीने ऄनेक 

                                                           
1 अर्ा वन्ास, रटलँड गेट, ५्ी गल्ली, थाईसंड लाआट्स, चेन्नइ – ६००००६ (दरूध््नी ि  - ०४४-२८३३ ३३११)  
2 हडँबुक ऑफ दफर्रीज ्टॅटटव्टक्स-२०२० ्र अधाटरत  परंतु, सीएमएफअरअय – कें द्रीय सागरी मत्स्योद्योग संर्ोधन कें द्राच्या २०१६ च्या 

जनगणनेतील अकडे्ारी लक्षात घेतल्यास ना्ांची संख्या या संख्येच्या दोन तृतीयांर् ए्ढीच अढळते   



कायदरे्ीर द्ता्ेज, जसे, कायद,े ऄवधसूचना, प्रर्ासकीय अदरे्, सूचना, मागगदर्गक 

तत्स्े, धोरण,े ऄवधवनयम, आ  ईपलब्ध अहते   

मत्स्योद्योग ् सागरी वनसगग््ती व्षयक जबाबदारी कें द्र ् राज्य े यांच्यामध्य े

व्भागली गेली अह े कें द्र सरकारच्या मत्स्योद्योग, पर्ुसं्धगन ् दगुधव्य्साय 

मंत्रालयाच्या मत्स्योद्योग व्भागाकड े एकमे् अर्थथक क्षेत्रातील (EEZ) 

मत्स्योद्योगाची जबाबदारी अह े तर राज्य सरकारकड े प्रादवेर्क जलार्यांच्या 

मयागदतेील मच्िीमारीची जबाबदारी अह े कें द्र सरकारच्या मत्स्योत्सपादन ् 

मच्िीमाराचं्या कल्याणाकटरता ऄसलले्या ऄनेक योजनांची ऄंमलबजा्णी राज्य 

सरकारच्या मत्स्योद्योग व्भागाद्वारे करण्यात येते   

संरक्षण मतं्रालयाच्या ऄखत्सयारीतील आंवडयन को्ट गाडगस, त्सयांच्या ऄन्य 

जबाबदऱ्यांसह, मवच्िमारांना संरक्षण ् सकंटकालीन सहाय्य पुरव्तात ् भारतीय 

सागरी जलक्षेत्रात परदरे्ी ना्ांना मच्िीमारी करण्यापासून रोखतात  पयाग्रण, ्ने 

् ्ाता्रण बदल मंत्रालय(MoEFCC)  दकनारी ् सागरी जै््ैव्ध्याचे ् 

पयाग्रणाचे संरक्षण ् जतन करत े पृथ््ी व्ज्ञान मंत्रालयाकड े एकमे् अर्थथक 

क्षेत्रातील (EEZ) सागरी पयाग्रणाचे संरक्षण, जतन ् जपणूक याबरोबरच, तांवत्रक 

व्कास, ससंाधन गणना, तसेच सागर ् सागरी संसाधनांर्ी संबंवधत धोरणे ् कायद े

वनमागण करण्याकटरता ऄथग कवमटी (पृथ््ी सवमवत)  गटठत करण्याची जबाबदारी 

अह े  

ऄनेक अंतरराष्ट्रीय कायदरे्ीर द्ता्ेज दखेील भारताने ऄंवगकारले अहते  ईदा  

१९८२ चा संयुक्त राष्ट्रसघंाचा समुद्री कायदा करार (LOSC), १९७१ चा पाणथळ प्रदरे् 

करार (the Ramsar Convention), १९७३ चा धोका ऄसलले्या जंगली प्राणी ् ्न्पती 

प्रजातींचा अंतरराष्ट्रीय व्यापार करार (CITES, or the Washington Convention), १९७९ 

चा ्थलांतर करणाऱ्या जंगली प्राणी प्रजातींचे सं्धगन करार (CMS, or Bonn 

Convention), ् १९९२ चा जै्व्व्धता सं्धगन करार (CBD) ज्यामध्ये १९९५ साली 

जकाताग मॅन्डटे नामक सागरी जै्व्व्धतेचा मुद्दा दखेील जोडण्यात अला   

 

३  पाश्वगभमूी  

ही कायगर्ाळा २०१९ मध्ये चेन्नइ यथे ेसागरी मत्स्योद्योगाचे राष्ट्रीय धोरण याव्षयी 

झालेल्या कायगर्ाळेतून वमळालेले प्रवतसाद ् सूचना, तसेच ऄन्य मवच्िमार संघटना ् 

नागरी सं्था/सघंटनांसोबत झालेल्या चचाग या्र अधाटरत अह े फेब्रु् ारी २०२१ 

मध्ये गो्ा यथेे झालेल्या राष्ट्रीय मत्स्यकामगार सघंटनेच्या (NFF) एका 

कायगिमादरम्यान अयसीएसएफ ने राष्ट्रीय पातळी्रील प्रवर्क्षकाचें प्रवर्क्षण 

कायगर्ाळेची कल्पना मांडली  त्सयाचे ््ागत झाले ् एनएफएफ च्या प्रवतवनधींनी 

कायगर्ाळेत समाव्ष्ट करण्याकटरता व्व्ध व्षयांची वर्फारस केली: १  दकनारी ् 



सागरी प्रदरे्ांतील मोठ्या व्कास प्रकल्पांच्या ऄनुषंगाने (ज्यामध्ये तेल ् ्ायु र्ोध 

् र्ोषण) लघ-ुमत्स्यकामगारांचे हक्क,  २  हगंामी मच्िीमारी बंदीच्या काला्धीत 

मत्स्यकामगारांचे ईपजीव्का संरक्षण, ३  ्ाढत्सया आंधन दकमातींचा मुकाबला 

करण्याकटरता सबवसडी मान्य होण े  

राष्ट्रीय लघ-ुमत्स्यकामगार संघटनेर्ी (NPSSFW) चचाग केल्या्र ऄसे सुचव्ण्यात 

अले की प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजने (PMMSY) ऄंतगगत ऄसलेल्या व््ध योजनांचे 

परीक्षण करून, लघ-ुमत्स्यकामगार ् मवच्िमार (स्त्री ् पुरुष) यांना या योजनांचा 

फायदा, व्र्ेषतः ्थावनक पातळी्र, कसा करून घेता येइल ह े ्पष्ट करण्यात या् े 

यावर््ाय ऄसेही सुचव्ले गेल ेकी दकनारी ् सागरी राष्ट्रीय ईद्यानांसारख्या सरंवक्षत 

क्षेत्रांज्ळ राहणाऱ्या लघु-मत्स्यकामगार ् मवच्िमारांची ईपजीव्का कर्ी सुरवक्षत 

करता येइल याव्षयी चचाग होण े दखेील अ्श्यक अह े (ईदा  सुंदरबन राष्ट्रीय 

ईद्यानातील खारफुटीचे जंगल)   

मोठ्या प्रमाणा्रील व्कास प्रकल्पांच्या संदभागत एसएसएफ गाइडलाइन्स तिार ् 

तंटे वन्रणांकटरता कायदरे्ीर ् प्रर्ासकीय प्रदिया ईपलब्ध ऄसण्याकड ेलक्ष ्धेून 

घेत े तसेच बावधत मत्स्यकामगार ् मवच्िमार यांना योग्य ती भरपाइ, 

नुकसानभरपाइ ् न्याय्य पूतगता ददली जाण्याची मागणी करत े(पटरच्िेद ५ ११)  लघ ु

मत्स्यकामगारांचे बेताल ईच्चाटन केले जाउ नय े् त्सयांच्या कायदरे्ीर ्ापरावधकारांचे 

ईल्लघंन होउ नये कक्ा त्सया्र  गदा अणली जाउ नय ेयाची खातरजमा करण्याचा 

एसएसएफ गाइडलाइन्सचा प्रयत्न अह े लघ ु मत्स्यकामगारांच्या तिार 

वन्ारणाकटरता र्ासनाने वनःपक्षपाती ् कायगक्षम न्यावयक ् प्रर्ासकीय यंत्रणा 

ईपलब्ध करून द्या्ी (पटरच्िेद ५ ११)  

संरवक्षत क्षते्रे ् ईपजीव्का पयागयांच्या बाबतीत, संरवक्षत क्षेत्रांसह व्य््थापन 

पद्धतीची अखणी, वनयोजन ् ऄंमलबजा्णी करण्यामध्ये लघु मत्स्योद्योग 

समुदयांचा सहभाग ऄसला पावहजे ऄसा अग्रह एसएसएफ गाइडलाइन्स मध्य े

धरललेा अह े (पटरच्िेद ५ १५)  हगंामी मच्िीमारी बंदीच्या काला्धीत 

मत्स्यकामगारांना ईपजीव्का गम्ा्ी लागल्याबद्दल सामावजक सुरक्षेच्या योजनांचे 

क्च ईपलब्ध करून दतेा येइल (पटरच्िेद ६ ३)  त्सयाचबरोबर, ऄवतक्षमता्ाढ ् 

ऄवतमच्िीमारीला प्रोत्ससाहन दणेाऱ्या अर्थथक योजनांव्षयी (ईदा  सबवसडी) 

धोक्याचा आर्ारा दखेील एसएसएफ गाइडलाइन्स मध्ये ददला गेला अह े (पटरच्िेद 

५ २०)   

लघ ु मच्िीमारांचे, मत्स्यकामगारांच्यााा समुदायांचे, व्र्ेषतः मवहलाचें, सागरी 

मत्स्योद्योग संसाधानां्रील तसेच लघु मच्िीमारी क्षेत्र े ् त्सयांच्या अजूबाजूच्या 

क्षेत्रां्रील पारंपटरक ऄवधकारांसह ऄसललेे ्ापरावधकार ओळखून, त्सयांची नोंदणी 

करून त्सयांना कायद्याद्वारे सरुवक्षत करून त्सयांचा अदर केला गेला पावहजे ऄस े



एसएसएफ गाइडलाइन्स मध्ये नमूद केले गेले अह े त्सयाचप्रमाणे समुदावयकपणे 

्ापरल्या ् व्य््थापन केल्या जाणाऱ्या सा ग्जवनक मालकीच्या ससंाधानांची 

र्ासनाने दखल घेउन त्सयांचे संरक्षण केले पावहजे (पटरच्िेद ५ ६)  यावर््ाय, 

र्ासनाने लघ ुमत्स्योद्योगांना राष्ट्रीय ऄखत्सयारीत ऄसलले्या जलार्यांमध्ये मासेमारी 

करण्याचा प्राधान्यिम मान्य केला पावहजे तसचे लघ ुमत्स्योद्योगांकटरता व्र्ेष क्षेत्र 

वनमागण केले पावहजे   

 

४  कायगर्ाळेच ेसाध्य  

या कायगर्ाळेद्वारे मत्स्यकामगारांच्या सं्था / संघटना ् समुदाय-व्थत सं्थांची 

एसएसएफ गाइडलाइन्स व्षयीची समज ्ाढ्ून, धोरण,े कायद े् लघ ुमत्स्योद्योग 

समुदायांचे जी्न ् ईपजीव्केच्या प्रश्ांव्षयी ्ाटाघाटी करण्याच्यााा त्सयांच्या 

क्षमतेत ्ाढ होण ेऄपेवक्षत अह े   

 

५  कायगर्ाळेची ईदद्दष्ट े

 एसएसएफ गाइडलाइन्सर्ी सुसंगत राहून लघु मच्िीमारांना, 

मत्स्यकामगारांच्यााा समुदायांना, व्र्ेषतः मवहलांना, सागरी ् दकनारी 

मत्स्योद्योग ससंाधने ् त्सयांच्या अजूबाजूची क्षेत्रे, ्थावनक ् राष्ट्रीय 

पातळी्र ्ापरावधकारांचे योग्य वनयंत्रण करून न्याय्य पद्धतीने ईपलब्ध 

करून दणे्याव्षयी ऄसलले्या सम्या समजून घेणे   

 लघु मत्स्योद्योग कामगारांच्या जी्न ् ईपजीव्केर्ी संबंवधत ऄसलले्या 

सध्याच्या योजना ् ऄवधकार समजून घेणे  

 अंतरराष्ट्रीय द्ता्ेजाचं्या लघु मत्स्योद्योग कामगारां्र होणाऱ्या 

पटरणामांव्षयी चचाग करणे  (ईदा  मत्स्योद्योग सबवसडी व्षयी WTO 

करार). 

 
 

 

६  कायगपद्धती  

कायगर्ाळेत ्ापरलेली संसाधने मत्स्यकामगार संघटनांच्या गरजा लक्षात घेउन 

वनमागण केली गेली अहते  प्रत्सयक्ष कृती ् गटातील ईपिम ह े सहभागींचे प्रश् 

सोडव्ण्यात प्रवर्क्षकांना मदत होण्याच्या दषृ्टीने अखल े गेल े अहते  पाश्वगभूमी 

सांगणारे द्ता्ेज ् पॉ्र पॉआंट सादरीकरण व्षयाची ओळख ् समज 

्ाढण्याकटरता ्ापरले जातील  प्रवर्क्षकांचे प्रवर्क्षण करणाऱ्या या कायगर्ाळे पिात 

भारतातील वनरवनराळ्या दकनारपट्टी्रील राज्यांमध्ये प्रवर्वक्षत प्रवर्क्षकांद्वारे एक 

दद्सीय क्षमताबांधणी कायगर्ाळा घेतल्या जातील   



 

७  ऄपवेक्षत वनष्पत्ती  

एसएसएफ गाइडलाइन्स च्या संदभागने र्ाश्वत लघु मत्स्योद्योग संरवक्षत करण्याकटरता 

लघ ु मवच्िमार समुदायांच्या कृवतर्ील ह्तक्षेप करण्याच्या क्षमता  व्कवसत 

झालेल्या ऄसतील   

 

ऄवधक मावहतीकटरता सपंकग :  

वन्देदता श्रीधर  

अयसीएसएफ ट्र्ट, १ ला मजला 

२२, ्ेंकटरथीनम नगर  

ऄद्यार, चने्नइ – ६०००२०  

मोबाइल ि  – ९८८४६ ७३७७१  

इमले – icsf@icsf net  

दरूध््नी ि  – ०४४ – २४४५ १२१६  

 

 

 

 


