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પ્રથમ પેજનું લખાણ

દરિયાકાંઠા અને દરિયાઈ જવૈવવવવધતા અને ગુજિાતના ષિતે્ર-સતિીય MPA મેનેજસ્સ માટે સંિક્ષિત વવસતાિ વયવસ્ાપન પિ તાલીમ સંસાધન સામગ્ી

મૉડ્યુલ 1:  દરિયાકાંઠા પિની અને દરિયાઈ જવૈવવવવધતા અને નનવસનતતં્રની સેવાઓનો પરિચય 
મૉડ્યુલ 2:  સમગ્ર પયયાવિણ અને વવકાસના સંદર્ભમાં દરિયાકાંઠા અને દરિયાઈ જવૈવવવવધતા અને નનવસનતતં્રની સેવાઓ
મૉડ્યુલ 3:  વવકાસ અને પયયાવિણ માટેના આયોજનમાં દરિયાકાંઠાની અને દરિયાઈ જવૈવવવવધતા સંિક્ષણ સાથે સંબંધધત ચચતાઓન ેમયુખ્યપ્રવાહ સાથે જોડતાં
મૉડ્યુલ 4:  દરિયાકાંઠા અને દરિયાઈ સંિક્ક્ષત વવસતાિો અને ટકાઉ મત્ય ઉદ્ોગ સંચાલન
મૉડ્યુલ 5: દરિયાકાંઠા અને દરિયાઈ નનવસનતતં્રો, જવૈવવવવધતા અને સંિક્ક્ષત વવસતાિોના સંચાલન માટે શાસન, કાયદો અને નનતીઓ
મૉડ્યુલ 6:  દરિયાકાંઠા અને દરિયાઈ જવૈવવવવધતા અને સંબંધધત મયુદ્ાઓનયુ ંઆકલન અને નનિીક્ષણ
મૉડ્યુલ 7:  દરિયાકાંઠા અને દરિયાઈ સંિક્ક્ષત વવસતાિોના અસિકાિક સંચાલનનયુ ંઆયોજન
મૉડ્યુલ 8:  દરિયાકાંઠા અને દરિયાઈ જવૈવવવવધતાના સંિક્ષણ અને સંચાલન સંબંધધત મયુદ્ાઓ અંગે સંવાદ
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GIZ એ જમ્ભન સિકાિની માલલકીનયુ ંનફાિહહત સાહસ છે જ ેટકાઉ વવકાસમાં સહાય કિે છે.

આ તાલીમ સંસાધન સામગ્રીન ેરાિત સિકાિના પયયાવિણ, વન અને આબોહવામાં ફેિફાિના મતં્રાલયની સાથે રાગીદાિીમાં, ઇંડો-જમ્ભન જવૈવવવવધતા કાય્ભક્રમ હેઠળ, ‘કંઝવવેશન એનડ સસે્ઇનેબલ 
મેનેજમેન્ટ ઑફ એગ્ઝસ્સ્ગ એનડ પોટેંક્શયલ કૉસ્લ અને મિીન પ્રોટેકે્ડ એિીયાઝ (CMPA)’ પ્રોજકે્ના માનવક્ષમતા વવકાસના ઘટક હેઠળ વવકસાવવામાં આવેલ છે. એ CMPA પ્રોજકે્ને પયયાવિણ, 
પ્રકૃતતસંિક્ષણ, ઇમાિત અને આણ્વક સયુિક્ષાના જમ્ભન સિકાિના મતં્રાલય (BMUB) દ્ાિા સેવાિત કિવામાં આવેલ છે જનેે ઇન્ટિનશેનલ કલાઇમેટ ઇનનક્શયેટીવ (IKI) હેઠળ રંડોળ પૂરં પાડવામાં આવેછે. 
એ CMPA પ્રોજકે્ન ેરાિતના ચયુનનદા િાજ્ોમાં અમલમાં લાવવામાં આવેલ છે અને તે વન, મત્યઉદ્ોગ અને માધયમ ક્ષતે્રના હહત ધાિકોની ક્ષમતાના વવકાસ પિ ધયાન કેન્નરિત કિે છે. 

્ડો. શ્ી કં્બોજના માગ્સદશ્સન હેઠળ:
રડિેક્િ, ઇનડો-જમ્ભન જવૈવવવવધતા કાય્ભક્રમ, GIZ રાિત
ડૉ. વીબીમાથયુિ, રડિેક્િ, વાઇલડલાઇફ ઇગસ્સ્ટૂ્ટ ઑફ ઇંરડયા
ડૉ.જ.ે માઇકલવરકલી, ટીમલીડિ, CMPA પ્રોજકે્, ઇનડો-જમ્ભન જવૈવવવવધતા કાય્ભક્રમ, GIZ રાિતના દ્ાિા સંકલન અને 

સકંલલત અને સંપારદત:
ડૉ. નીિજ ખેિા, વરિષઠ સલાહકાિ, ઇનડો-જમ્ભન જવૈવવવવધતા કાય્ભક્રમ, GIZ રાિત
ડૉ. કે. ક્શવાકયુમાિ, વજૈ્ાનનક, વાઇલડલાઇફ ઇગસ્સ્ટ્ૂટ ઑફ ઇંરડયા
ડૉ. સાિંગ કયુલકણણી, દરિયાઈ જીવવવજ્ાની, ઇંરડયન ઇગસ્સ્ટયયુટ ઑફ સ્યુબા ડાઇવવગ એનડ એકવેહટક સપોટ્સ્ભ (IISDA)
ડો. આિ.ડી. કંબોજ, ડાયિેક્િ,ગીિ ફાઉનડેશન

લખાણ અને સંપાદન યોગદાન:
ડૉ. જ.ેએ. જહોનસન, વજૈ્ાનનક ડી, વાઇલડલાઇફ ઇગસ્સ્ટ્ૂટ ઑફ ઇંરડયા; ડૉ. િમશે ધચન્ાસામી, વજૈ્ાનનક સી, વાઇલડલાઇફ ઇગસ્સ્ટ્ૂટ ઑફ ઇંરડયા; ડૉ. ડી. અધવાન, પ્રોજકે્ એસોક્શએટ, વાઇલડ 
લાઇફ ઇગસ્સ્ટ્ૂટ ઑફ ઇંરડયા; ડૉ. પ્રદીપ મહેતા, સશંોધન અને કાય્ભક્રમ સંચાલક, અથ્ભવૉચ ઇગસ્સ્ટ્ૂટ ઑફ ઇંરડયા; શ્ીલ્યુક મેનનડસ, લખેક, રફલ્મકાિ અને તમડીયાની તાલીમ આપનાિ, મયુંબઈ; શ્ીએસ. 
ગોપી રક્રષના વારિયાિ, પ્રાદેક્શક પયયાવિણ સંચાલક, PANOS દક્ક્ષણ એશીયા [મૉડ્યુલ 8]; શ્ી ડેિીલડી’ મોને્ટ, અધયક્ષ, ફૉિમ ઑફ એનવાયિમેન્ટલ જનયાલલસ્્સ ઑફ ઇંરડયા (FEJI) [મૉડ્યુલ 8]; ડૉ. 
ડક્ભ  એસેનડોફ્ભ , પત્રકાિ અને મીરડયા ટે્નિ, જમ્ભની [મૉડ્યુલ 8]; સયુશ્ી અતતયા અનીસ, સંચાિ નનષણાત, ઈનડો-જમ્ભન જવૈવવવવધતા કાય્ભક્રમ, GIZ રાિત; શ્ીસંજય દવે, ચિખા અને શ્ીરિત પટેલ, MASS 
ગયુજિાત [કાચબા ના બચાવ અને ચેિની સામૂદાયયક િોપણીના કેસના અભયાસ]; ડૉ. આિ. િમશે અને ટીમ, NCSCM [નનવસન તતં્રની સેવાઓ, જમીની અને દરિયાઈ નનવસન તતં્રો વચ્ેનો તફાવત, જી.આઈ.
એસ.]; સયુશ્ી હેલલના જોલલી [આર્થક મૂલ્ાંકનની િીતો અને ઉદાહિણો]; સયુશ્ી જાનકી તેલી [વે્લશાક્ભ ના કેસના અભયાસયુ]; 

ર્ડઝાઇન:
ઍસપાયિ રડઝાઇન, નવી રદલલી

અંગ્ેજી થી ગુજિાતીમાં ભાષાંતિ
કટટગએજ ટ્ાસ્સલશેન સર્વલસસ પ્રા. લલતમટેડ. 

ફોટો:

નીિજ ખેિા, જ્ાં સયુધી બીજા કોઈને કે્રરડટ ના અપાયેલ હોય.

દાવો જતો કિવો:
આ તાલીમ સંસાધન સામગ્રીએ પ્રગતતશીલ કાય્ભ છે. આ પ્રકાશનમાં સામેલ સામગ્રીનો માત્ર શૈક્ષન્ણક હેતયુઓ માટે ઉપયોગ કિવાનો છે. તેને સંપારદત, વવકલસત અને સંકલલત કિવાનયુ ંકાય્ભ જમેના નામ 
આપવામાં આવેલ છે તે લખેકો, યોગદાન આપનાિાઓ અને સંપાદકો દ્ાિા કિવામાં આવેલ છે અને તે GIZ અથવા તેના રાગીદાિોના મતંવયોનયુ ંપ્રતતબબબ પાડતયુ ંહોય તેવયું જરિી નથી. એ મયુખ્ય લખાણને તે 
લખાણમાં દશયાવયા મયુજબ, દસતાવેજીત અને પ્રકાક્શત સંદરભો/સંસાધનોમાંથી સજ્ભવામાં અને સંપારદત કિવામાં આવેલ છે. એ મયુખ્ય લખાણને ત્ાિબાદ રફલડ-લેવલના MPA મેનેજસ્ભ, વરિષઠ MPA મેનેજસ્ભ, 
માધયમના વવદ્ાથણીઓ અને તાલીમ આપનાિાઓ માટેની તાલીમ સામગ્રી તિીકે વવકસાવવા માટે સંપારદત કિવામાં આવેલ છે તેમજ તેનયુ ંવૈયકકતકિણ કિવામાં આવેલ છે. આ દસતસવેજના સજ્ભનમાં જરિી 
કાળજી િાખવામાં આવેલી છે છતાં, એમાં આપવામાં આવેલ માહહતી અથવા ઉદાહિણોના અધધકૃતપણા, ખિાપણા, પતૂ્ભતા કે પૂણ્ભતા અંગે પ્રકાશક, સંપાદકો અને લખાણમાં યોગદાન આપનાિાઓ કોઈ 
જવાબદાિી લતેાં નથી. કોઈપણ રૌગોલલક નકશા ફકત માહહતીના હેતયુ માટેજ છે અને તે આતંિિાષટ્ીય સિહદો અને વવસતાિની માન્યતા ધિાવતા નથી, પ્રકાશક નકશાઓની ચોકસાઇ માટે કોઈ દાવો કિતા 
નથી કે તેમાં દશયાવેલી માહહતીના ઉપયોગથી પરિણમતી કોઈપણ  જવાબદાિી ગ્રાહ્ય િાખતા નથી. આ તાલીમ અંગે િહેલાં તમાિા પ્રતતરાવો અથવા સૂચનો neeraj.khera@giz.de પિ મોકલી શકો છો.
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Summary

This is the most comprehensive and time-intensive module of the course, setting the foundation 

of the issues of coastal and marine conservation in the overall development context. This module 

facilitates participants looking into the overall development agenda via Global Sustainable Develop-

ment Goals, the concepts of sustainability, sustainable livelihoods and its interlinkages with the eco-

system services. The module takes a deeper look into the economic values, and threats to coastal 

and marine biodiversity and focuses in detail on the climate change and disaster risk reduction and 

their interrelationship with the coastal and marine biodiversity conservation. To make the learn-

ing easy for participants, this module comprises two very interesting training methods—ecological 

footprint game, and two simulation games on a fictitious countries—Bakul, and Ceebano. 

સારાંશ

સમગ્ર વવકાસના સંદર્ભમાં દરિયાકાંઠા અને દરિયાઇ સંિક્ષણનો આધાિ દશયાવતયુ ંઆ અભયાસક્રમનયુ ંઆ સૌથી વયાપક અને સમય-

સઘન મૉડ્યુલ છે. આ મૉડ્યુલ સહરાગીઓન ેવૈશ્વિક સ્ાયી વવકાસ લક્ષાંક માિફતેસમગ્ર વવકાસના મયુદ્ાન ે–દરિયાકાંઠાની 
સ્સ્િતા, સ્ાયી આજીવવકા અને નનવસનતતં્ર સાથેના તેના આતંરિક જોડાણો અંગેના વવચાિન ેજોવામાં સહાય કિે છે. મૉડ્યુલ 

દરિયાકાંઠા અને દરિયાઇ જવૈવવવવધતાના આર્થક મૂલ્ો અને જોખમો વવશ ેઊંડાણપૂવ્ભક જૂએ છે તેમ જ વાતાવિણમાં ફેિફાિ 

અને આપશ્તિના જોખમના ઘટાડા તથા તેમના દરિયાકાંઠા અને દરિયાઇ જવૈવવવવધતા સંિક્ષણ સાથેના આતંરિક સંબંધો ઉપિ 

ધયાન કેન્નરિત કિે છે. સહરાગીઓન ેમાટે માટે ક્શક્ષણન ેસિળ બનાવવા આ મૉડ્યુલમાં બે ખૂબજ િસપ્રદ તાલીમ પદ્ધતતઓનો 
સમાવશે કિેલ છે – પારિસ્સ્તતક પાદધચહ્ન િમત અને બકયુલ અને સીબાનો – આ કાલપનનક દેશો પિ બે બનાવટી િમતો.

Module 2
Coastal and marine biodiversity 

and Ecosystems Services in 
the overall environment and 

development context

મૉડ્યુલ 2
સમગ્ર પર્યાવરણ અને વવકાસના 

સંદર્ભમાં દરરર્ાકાંઠા અને દરરર્ાઈ 
જવૈવવવવધતા અને નનવસનતતં્રની 

સેવાઓ 

Curriculum on   

Coastal and Marine Biodiversity and Protected Area Management
દરિયાકાંઠા અને દરિયાઈ જવૈવવવવધતા અને સંિક્ષિત વવસતાિના સંચાલન 

પર પાઠ્યક્રમ 

For Field-Level MPA Managers
ફિલ્ડ-લેવલના MPA મેનેજરમાટે
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Acronyms

CBD  Convention on Biological Diversity

CMS  Convention on Migratory Species 

EIA  Environmental Impact Assessment

EMP  Environment Management Plan 

FAO  Food and Agriculture Organization

GCBA  Generational cost benefit analysis 

NBAP  National Biodiversity Action Plan

NEP  National Environment Policy 

SEA  Strategic Environmental Assessment

SLEIAA  State Level Environmental Impact Assessment Authority

મમતાષિિો

CBD જવૈવક વવવવધતા પર સંમેલન- જવૈવક વવવવધતા પર સમમેલન  

CMS સ્થળાંતફરત પ્રજાતતઓ પર સંમેલન

EIA પરયાવરણીર અસરની આકારણી

EMP પરયાવરણ વરવસ્થાપન રોજના

FAO ખાદ્ય અને ખતેી સસં્થા 

GCBA વારસાગત કકમત લાભ વવશલષેણ 

NBAP રાષટ્રીર જવૈવવવવધતા કાર્મ રોજના 

NEP રાષટ્રીર પરયાવરણ રોજના 

SEA વ્યૂહાત્મક પરયાવરણીર આકારણી

SLEIAA રાજ્ય સતરીર પરયાવરણીર અસર આકારણી
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Learning outcomes

After completing this module, the participants are able to

•	 appreciate the concept of sustainability 

•	 appreciate the role that biodiversity elements play in providing livelihoods to the coastal communities

•	 Understand the value of ecosystems and different elements of it, and outline the economic benefits that 

coastal and marine biodiversity provides to different sectors

•	 summarise the threats that different coastal and marine habitats and species face 

•	 demonstrate the role of coastal and marine biodiversity in climate change adaptation and disaster risk reduc-

tion

•	 critically analyse the synergies and trade-offs between climate change adaptation, disaster risk reduction, 

coastal livelihoods and coastal marine biodiversity conservation.

શિક્ષણના પરરણામો

આ મોડ્યુલ પૂરં કયયા પછી, સહરાગીઓ નીચે મયુજબની ક્ષમતા કેળવશે 

•	 સ્સ્િતાના વવચાિન ેસમજવયું

•	 જવૈવવવવધતાના તતવો તટવતણીય સમયુદાયોન ેિોજગાિ પૂર પાડવામાં જ ેભૂતમકા રજવ ેછે તે સમજવયું

•	 નનવસનતતં્ર અને તેના અલગ અલગ તતવોનયુ ંમયુલ્ સમજવયુ ંઅને દરિયાકાંઠા અને દરિયાઇ જવૈવવવવધતા વવભરન્ ક્ષતે્રોને જ ેઆર્થક લારો પૂિા 
પાડે છે તેની રપિેખા બનાવવી

•	 વવભરન્ તટવતણીય અને દરિયાઇ વસવાટો અને પ્રજાતતઓ જ ેજોખમોનો સામનો કિે છે તેનો સાિાંશ

•	 વાતાવિણમાં ફેિફાિના અનયુકયુલન અને આપશ્તિ જોખમના ઘટાડામાં દરિયાકાંઠા અને દરિયાઇ જવૈવવવવધતાની ભતૂમકાનયુ ંનનદશ્ભન 

•	 વાતાવિણમાં ફેિફાિ સાથે અનયુકયુલન, આપશ્તિ જોખમમાં ઘટાડો, તટવતણીય િોજગાિ અને દરિયાકાંઠા અને દરિયાઇ જવૈવવવવધતા સંિક્ષણ 

વચ્ેની એકરપતા અને વયાપાિનયુ ંવવવેચનાત્મક વવશલષેણ. 

Key messages
•	 The eight Millennium Development Goals (MDGs) – which range from halving extreme poverty to halting the 

spread of HIV/AIDS and providing universal primary education, all by the target date of 2015 – form a blue-

print agreed to by all UN member countries and all leading development institutions of the world. MDGs have 

galvanised unprecedented efforts on a global scale to meet the needs of the world’s poorest.

•	 The MDGs have been replaced by the Sustainable Development Goals from 2015. At the Rio+20 meeting, 

two decades after the Earth Summit in Rio de Janeiro in 1992, it was decided to institute Sustainable Devel-

opment Goals (SDGs) from 2015. Targets for achieving these goals have been set for either 2020 or 2030. 

Eradicating poverty was, once again, seen as the greatest challenge to humankind. Changing unsustainable 

patterns of production and consumption and promoting sustainable ones were major priorities, and managing 

the natural resource base was seen as essential to achieving such sustainable practices.

•	 It is estimated that nearly 250 million people live within a swathe of 50 km from the coastline of India who 

are dependent on the rich coastal and marine resources. Therefore, the ecological services of the marine and 

coastal ecosystems of India play a vital role in India’s economic growth and the welfare of citizens.

•	 Today, human activities are threatening the seas and coasts through overfishing, destructive fishing practices, 

pollution and waste disposal, agricultural runoff, invasive alien species and habitat destruction. Global climate 

change will make it worse. Sea levels are already rising and will rise further, water temperature will increase, 

oceans will acidify, and there will be more storms and natural disasters of a severe nature.

•	 Approximately 60% (15 out of 24) of the ecosystem services evaluated in the Millennium Ecosystem Assess-

ment (including 70% of regulating and cultural services) are being degraded or used unsustainably. The loss 

of biodiversity in terms of habitat, species and genetic diversity is enormous.

•	 The consequences of the biodiversity loss and resulting loss of ecosystem services has far reaching impact on 

livelihoods and the overall wellbeing of human communities.

•	 Valuing ecosystem services would provide policy-makers with a strong rationale to improve coastal and marine 

ecosystem management and invest in conservation for its risk management value and economic benefits. 

In order to fully leverage ecological and economic knowledge of ecosystems and services, there is a need to 

generate and provide access to better data regarding ecosystem services.

•	 According to the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), the UN body set up to assess climate 

change, climate change refers to a change in the state of the climate that can be identified (e.g., by using sta-

tistical tests) by changes in the mean and/or the variability of its properties, and that persists for an extended 

period, typically decades or longer. Climate change may be due to natural internal processes or external forc-

ings, such as modulations of the solar cycles, volcanic eruptions, and persistent anthropogenic changes in the 

composition of the atmosphere or in land use.

ચાવીરૂપ સંદેિા
•	 આઠ સહસ્ત્રક વવકાસ લક્ષાંકો (MDGs)–જ ેલક્ક્ષત 2015 ની તાિીખ સયુધીમાં અતતશય ગિીબીન ેઅડધી કિવાથી માંડીને HIV/AIDS ને 

અટકાવવા અને સાવ્ભત્રકે પ્રાથતમક ક્શક્ષણ પ્રદાન કિવા સયુધીની શ્ેણીની બ્યુ પ્રીન્ટ બધા યયુએનના સભય દેશો અને વવવિની બધી જ અગ્રણી 
વવકાસ સંસ્ાઓની સંમતત સાથે તૈયાિ થઇ છે. MDGs એ વવવિના અત્તં ગિીબો માટે થતા પ્રયત્ોન ેવૈશ્વિક સતિે ઉતિેલજત કિી દીધા છે. 

•	 2015	થી MDGs ને ટકાઉ વવકાસ લક્ષાંકો થકી બદલવામાં આવયા છે. 1992 માં િીયો ડી જાનિેોની અથ્ભ સમીટના બે દાયકા પછી 
િીયો+20 મીટીંગમાં, 2015 થી ટકાઉ વવકાસ લક્ષાંકો (SDGs) બનાવવાનયુ ંનક્ી કિવામાં આવયયુ.ં આ લક્ષાંકો પ્રાપત કિવા માટે 2020 

અથવા 2030 ના ધયેય નક્ી કિવામાં આવેલા છે. ગિીબીન ેદૂિ કિવી એ ફિી એકવાિ માનવજાત માટે સૌથી મોટા પડકાિ તિીકે જોવામાં 
આવે છે. ઉતપાદન અને વપિાશની અસ્ાયી પદ્ધતતઓન ેબદલી સ્ાયી પદ્ધતતઓન ેપ્રોત્ાહન આપવાને વધયુ પ્રાથતમકતા મળી અને આવી 
સ્ાયી પદ્ધતતઓન ેપ્રાપત કિવા માટે પ્રાકૃતતક સ્ત્રોતોના મૂળોના વયવસ્ાપનન ેઆવશયક ગણવામાં આવયયુ.ં 

•	 એવો અંદાજ છે કે રાિતમાં લગરગ 250 મીલીયન લોકો તટિેખાના 50 રકમીના પટ્ામાં િહે છે અને દરિયાકાંઠા અને દરિયાઇ સ્ત્રોતો પિ 

નનર્ભિ છે.તેથી રાિતની દરિયાઇ અને દરિયાકાંઠાની જવૈવક સેવાઓ રાિતના આર્થક વવકાસ અને નાગરિકોની સયુખાકાિીમાં મહતવપૂણ્ભ 
ભૂતમકા રજવ ેછે. 

•	 આજ ેમાનવીય પ્રવૃશ્તિઓ, વધયુ પડતી માછીમાિી, વવનાશકાિી માછીમાિીના વયવહાિો, પ્રદૂષણ અને કચિાનો નનકાલ, કૃયષવવષયક ધોવાણ, 

અતતક્રમણ કિનાિી અજાણી પ્રજાતતઓ અને વસાહતોના નનવાસ થકી સમયુરિો અને સમયુરિતટોન ેજોખમમાં મૂકી િહી છે. વૈશ્વિક વાતાવિણમાં 
ફેિફાિ તેને વધયુ બદતિ બનાવશે. સમયુરિના સતિો પહેલેથી જ ઉપિ જઇ િહ્યા છે અને હજી વધયુ ઊંચે જશ,ે પાણીનયુ ંતાપમાન વધશે, મહાસાગિો 
તેજાબી બનશે અને વધયુ તોફાનો અને ગંરીિ પ્રકૃતતની કયુદિતી આપશ્તિઓ આવશે. 

•	 સહસ્ત્રક નનવસનતતં્ર આકાિણીમાં મયુલ્ાંકન કિવામાં આવેલ નનવસનતતં્રની અંદાજ ે60% (24 માંથી 15) સેવાઓ (70% નનયમનકાિી અને 
સાંસૃ્તતક સેવાઓ સહહત) અધ:પતન થઇ િહી છે અથવા નબનટકાઉ િીત ેઉપયોગમાં લેવાઇ િહી છે. વસાહતો, પ્રજાતતઓ અને આનયુવકં્શક 

વવવવધતાની રિક્ષટએ થતયું નયુકશાન અતતશય છે. 

•	 જવૈવવવવધતાના નયુકશાનના દયુષપરિણામો અને પરિણામી નનવસનતતં્રની સેવાઓના નયુકશાનની માનવ સમયુદાયોની સયુખાકાિી અને િોજગાિ પિ 

લાંબાગાળાની અસિો થાય છે. 

•	 નનવસનતતં્રની સેવાઓનયુ ંમયુલ્ાંકન નીતત ઘડનાિાઓન ેદરિયાકાંઠા અને દરિયાઇ નનવસનતતં્ર વયવસ્ાપનમાં સયુધાિો કિવા અને તેના જોખમ 

વયવસ્ાપન મયુલ્ અને આર્થક લારોના સંિક્ષણમાં િોકાણ કિવા માટે એક મજબતૂ તક્ભ  પૂિો પાડશે. 

•	 નનવસનતતં્ર અને સેવાઓના પારિસ્સ્તતક અને આર્થક જ્ાનનો સંપૂણ્ભપણ ેલાર લેવા માટે નનવસનતતં્રની સેવાઓને સંબંધધત વધયુ સાિી માહહતી 
મળેવી તેનો વપિાશ પૂિો પાડવાની જરિ છે. 

•	 વાતાવિણમાં ફેિફાિની આકાિણી માટે સ્પાયેલ સંયયુકત િાષટ્સંઘની સંસ્ા વાતાવિણમાં ફેિફાિ પિની આતંિિાષટ્ીય નામાવલલ 

(ઇન્ટિગવમવેન્ટલ પેનલ ઓન કલાઇમેટ ચેનજ) (IPCC) ના મયુજબ વાતાવિણમાં ફેિફાિ એ વાતાવિણની સ્સ્તતમાં ફેિફાિનો ઉલલખે કિે છે 

જનેે તેના ગયુણધમભોની સિેિાશ અને/અથવા ચલનમાં ફેિફાિ (દા.ત.આંકડાકીય પરિક્ષણોના ઉપયોગ કિીન)ે થી ઓળખી શકાય, અને તે વવસતતૃ 

સમયગાળા માટે ચા્યુ િહે છે, સામાન્ય િીતે દાયકાઓ કે તેથી પણ લાંબા સમય સયુધી. વાતાવિણમાં ફેિફાિ કયુદિતની આતંરિક પ્રરક્રયાઓન ે

લીધે અથવા બાહ્ય પરિબળોને લીધે હોઇ શકે છે જમે કે સૌિચક્રના સંક્રમણ, જવાળામયુખી ફાટવો અને આબોહવાની િચનામાં અથવા જમીનના 
વપિાશમાં સતત થતા માનવીય ફેિફાિો. 



•	 The main characteristics of climate change include rising temperatures, changes in rainfall pattern, 

melting of glaciers and sea ice, sea level rise and an increased intensity and/or frequency of ex-

treme events. These changes in physical processes have impacts on biological and socio-economic 

factors such as shifts in crop growing seasons, food production and food security, changes in 

disease vectors, shifting boundaries of the forests and other ecosystems, and extreme events like 

flooding, droughts and landslides.

•	 Adaptation and mitigation are complementary strategies for reducing and managing the risks of 

climate change. Substantial emissions reductions over the next few decades can reduce climate 

risks in the 21st century and beyond, increase prospects for effective adaptation, reduce the costs 

and challenges of mitigation in the longer term, and contribute to climate-resilient pathways for 

sustainable development.

•	 The goal of climate change adaptation (CCA) planning is to find local or locally adapted sustainable 

solutions for robust and diversified livelihood options, especially in climate-sensitive sectors such as 

agriculture, forestry and tourism.

•	 The livelihoods of the rural poor are affected, in one way or the other, by three major factors, viz, 

climate change, disruption/loss of ecosystem services and disasters.

•	 Though the objective of both CCA and disaster risk reduction is reducing the vulnerability of the 

local communities, some CCA and disaster risk interventions may negatively impact coastal and 

marine biodiversity and habitats and consequently leave people even more vulnerable than before 

to the impacts of natural disasters and vice versa.

•	 Many marine and coastal ecosystems no longer deliver the full suite of ecosystem services that 

humans have come to rely upon due to the existence of trade-offs between the activities of differ-

ent sectors. Trade-offs can be minimized if the primary goal of all the activities in the marine and 

coastal ecosystems is maintaining a sustainable flow of ecosystem services.

•	 વાતાવિણમાં ફેિફાિના મયુખ્ય લક્ષણોમાં તાપમાનમાં વધાિો, વિસાદની પદ્ધતત (પેટન્ભ) માં ફેિફાિ, હહમનદીઓ અને સમયુરિરી બિફ 

પીગળવો, સમયુરિના સતિ ઊંચા જવા અને આતં્તતક ઘટનાઓની આવૃશ્તિ અને/અથવા તીવ્રતામાં વધાિાનો સમાવશે થાય છે. 

રૌતતક પ્રરક્રયાઓમાં આ બદલાવની જવૈવક અને સામાજીક-આર્થક તતવો પિ અસિ થાય છે જમે કે પાક વૃનદ્ધની ઋતયુઓ, ખાદ્ 

ઉતપાદનો અને ખાદ્ સયુિક્ષામાં પલટો, િોગ પ્રસાિકોમાં ફેિફાિ, વનોની સીમાઓ અને અન્ય નનવસનતતં્રની સીમાઓમાં બદલાવ 

અને આતં્તતક ઘટનાઓ જમે કે પૂિ, દૂષ્ાળ અને ભૂસખલન. 

•	 અનયુકયુલન અને શમન એ વાતાવિણમાં ફેિફાિના જોખમોને ઘટાડવા તથા વયવસ્ાપન કિવા માટેની પૂિક વયહૂિચનાઓ છે. 

આગામી થોડા દાયકાઓમાં ઉત્જ્ભનમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો વાતાવિણના જોખમોને 21મી સદી અને તે પછી પણ ઘટાડી શકે, 

અસિકાિક અનયુકયુલનની શક્યતામાં વૃનદ્ધ કિી શકે, લાંબા ગાળે શમન માટેના પડકાિો અને ખચ્ભમાં ઘટાડો કિીન ેટકાઉ વવકાસ 

માટેના વાતાવિણ સ્ાપક માગભો માટે ફાળો આપી શકે. 

•	 વાતાવિણ ફેિફાિ અનયુકયુલન (કલાયમેટ ચેનજ એડેપટેશન) (CCA) આયોજનનો લક્ષાંક નક્િ અને વૈવવધયપૂણ્ભ િોજગાિ 

વવકલપો ખાસ કિીન ેવાતાવિણ માટે સંવેદનશીલ ક્ષતે્રો જમે કે કૃયષ, વન્ય (ફોિેસ્્ી) અને પ્રવાસન માટે સ્ાનનક અથવા સ્ાનનક 

સતિે સવીકાિાયેલા ટકાઉ ઉકેલો શોધવાનો છે. 

•	 ગ્રામીણ ગિીબોની િોજગાિ એક યા બીજી િીત ેત્રણ મયુખ્ય તતવોથી અસિ પામે છે જ ેછે વાતાવિણમાં ફેિફાિ, નનવસનતતં્રની 
સેવાઓમાં રંગાણ/નયુકશાન અને આપશ્તિઓ. 

•	 CCA	અને આપશ્તિના જોખમમાં ઘટાડો એ બંનેનો ઉદે્શય સ્ાનનક સમયુદાયોની નનબ્ભળતા ઘટાડવાનો છે છતાં કેટલાક CCA અને 
આપશ્તિના જોખમમાં ઘટાડાની દિમયાનગીિી દરિયાકાંઠા અને દરિયાઇ જવૈવવવવધતા અને વસાહતોને અવળી અસિ કિી શકે છે 

અને પરિણામે લોકોને ઉલટા કયુદિતી આપશ્તિની અસિ પહેલાની સ્સ્તત કિતા વધયુ નનબ્ભળ અવસ્ામાં મૂકી દે છે. 

•	 ઘણા દરિયાઇ અને દરિયાકાંઠાના નનવસનતતં્રો વવવવધ ક્ષતે્રોની પ્રવૃશ્તિઓ વચ્ેના વયાપાિના અસસતતવના કાિણ ેહવે માનવી જનેા 
પિ આધાિ િાખતો આવયો છે એવી પૂિેપૂિી નનવસનતતં્રની સેવાઓ નથી આપતા. 

કંઇક 
કરો 

ફદવાનાઓ 

$$આર્થીક વૃદ્ધિ

ભલ!ે ્ુવતી, 
ટરીકા કરવી સહેલી 

છે 

અને હંુ 
ધારુ છંુ કે તમને 

બધાને જાણે વવકલપ 
મળરી ગરો છે, મળરો 

તમને? 

તમ ે
તમારંુ કામ 

સંભાળો 

રહસરવાદી 
આર્ર્ક -ઝનયૂનીઓ 

કારમ લોકોને કઇ રીતે 
જીવવું તે કહેતા 

હોર છે 
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2.1 Overall Development 
Context 

2.1.1 Millennium development goals:

At the turn of the millennium eight development goals 

were set before the world taking 1990 as the base 

year. Called the Millenium Development Goals, these 

were established at the Millennium Summit of the 

United Nations in 2000, following the adoption of the 

United Nations Millennium Declaration.

2.1 વવકાસનો એકંદિ 
સંદભ્સ

2.1.1 સહસ્ત્રક વવકાસ લક્ષાંકો:

સહસ્ત્રાબદી બદલાઇ તે સમયે વવવિ સમક્ષ 1990ને પાયાના વષ્ભ તિીકે 

લઇ વવવિ સમક્ષ આઠ વવકાસ લક્ષાંકો સયુયોલજત મૂકવામાં આવયા 
હતા. મીલેનનયમ ડેવલપમેન્ટ ગોલ્સ તિીકે ઓળખાતા આ લક્ષાંકો 
સંયયુકત િાષટ્સંઘની મીલેનનયમ ઉદઘોષણાના સવીકાિન ેઅનયુસિીન ે

2000 માં સંયયુકત િાષટ્સંઘના મીલેનનયમ સમીટમાં સ્ાવપત કિવામાં 
આવયા હતા.



The eight MDGs – which range from halving extreme poverty to halting the spread of HIV/AIDS and 

providing universal primary education, all by the target date of 2015 – form a blueprint agreed to by all 

UN member countries and all the leading development institutions of the world. MDGs have galvanised 

unprecedented efforts on a global scale to meet the needs of the world’s poorest. The eight MDGs are:

1. Eradicate extreme poverty and hunger

2. Achieve universal primary education

3. Promote gender equality and empower women

4. Reduce child mortality by two thirds for children under five (between 1990 and 2015)

5. Improve maternal health

6. Combat HIV and AIDS, malaria and other diseases

7. Ensure environmental sustainability

8. Develop a global partnership for development

2.1.2  What are the Sustainable Development Goals?

The sustainable development goals (SDGs) are a new, universal set of goals, targets and indicators that 

UN member states will be expected to use to frame their agendas and political policies over the next 

15 years. The SDGs follow, and expand on, the Millenium Development Goals (MDGs), which were 

agreed on by governments in 2000 and are due to expire at the end of this year.

Why do we need another set of goals?

There is broad agreement that while the MDGs provided a focal point for governments on which to 

hinge their policies and overseas aid programmes to end poverty and improve the lives of poor people 

– as well as provide a rallying point for NGOs to hold them to account – they have been criticised for 

being too narrow.

The eight MDGs – reduce poverty and hunger; achieve universal education; promote gender equal-

ity; reduce child and maternal deaths; combat HIV, malaria and other diseases; ensure environmental 

sustainability; develop global partnerships – failed to consider the root causes of poverty, or gender 

inequality, or the holistic nature of development. The goals made no mention of human rights, nor 

specifically addressed economic development. While the MDGs, in theory, applied to all countries, in 

reality, they were considered targets for poor countries to achieve, with finance from wealthy states.

Every country will be expected to work towards achieving the SDGs. 

As the MDG deadline approaches, around 1 billion people still live on less then $1.25 a day - the 

World Bank measure on poverty - and more than 800 million people do not have enough food to eat. 

આઠ સહસ્ત્રક વવકાસ લક્ષાંકો (MDGs)–જ ેલક્ક્ષત 2015 ની તાિીખ સયુધીમાં અતતશય ગિીબીન ેઅડધી કિવાથી માંડીને HIV/

AIDS ને અટકાવવા અને સાવ્ભત્રકે પ્રાથતમક ક્શક્ષણ પ્રદાન કિવા સયુધીની શ્ેણીની બ્યુ પ્રીન્ટ બધા યયુએન ના સભય દેશો અને વવવિની 
બધી જ અગ્રણી વવકાસ સંસ્ાઓની સંમતત સાથે તૈયાિ થઇ છે. MDGs એ વવવિના અત્તં ગિીબો માટે થતા પ્રયત્ોન ેવૈશ્વિક સતિે 

ઉતિેલજત કિી દીધા છે. આઠ MDGs છે:

1. અત્તં ગિીબી અને ભૂખમિાન ેજડમૂળથી નાબૂદ કિવા

2. સાવ્ભવત્રક પ્રાથતમક ક્શક્ષણ પ્રાપત કિવયુ ં

3.  જાતીય સમાનતા અને મહહલા સશકકતકિણન ેપ્રોત્ાહહત કિવા

4. પાંચ વષ્ભથી નાના બાળકો માટે બાળ મતૃ્યુદિ બે તતૃ્ાંશ સયુધી ઘટાડવો (1990 થી 2015 સયુધીમાં)

5. માતૃ સવાસ્થ્યમાં સયુધાિો 

6. HIV અને AIDS, મેલેિીયા અને અન્ય િોગો સામે લડત

7. પયયાવિણીય ટકાઉપણાની ખાતિી

8. વવકાસ માટે વૈશ્વિક રાગીદાિીનો વવકાસ

2.1.2  ટકાઉ વવકાસ લક્ષાંકો એટલે શું?

ટકાઉ વવકાસ લક્ષાંકો (SDGs) એ નવા લક્ષો, ધયેયો અને સૂચકોનો સાવ્ભવત્રક સમહૂ છે જ ેયયુએનના સભય િાજ્ોએ આગામી 15 

વષભોમાં તેમના એજનડા, િાજકીય નીતતઓ ઘડવામાં વાપિવાની અપેક્ષા છે. SDGs એ 2000 માં સિકાિો દ્ાિા સંમત થયેલ અને આ 

વષ્ભના અતંમાં નનવૃતિ થનાિ સહસ્ત્રક વવકાસ લક્ષાંકો મીલેનનયમ ડેવલપમેન્ટ ગોલ્સ (MDGs) ને જ અનયુસિશ ેઅને વવસતિશ.ે 

આપણને લક્ષાંકોના અન્ય સમહૂની જરૂિ શા માટે છે?

એવી વયાપક સંમતત છે કે જ્ાં MDGs એ સિકાિોન ેગિીબીનો અંત લાવવા અને ગિીબ લોકોના જીવનમાં સયુધાિો લાવવાની 
તેમની નીતતઓ અને વવદેશી સહાય કાય્ભક્રમોન ેજનેા પિ બંધ બેસાડી શકાય તેવયુ ંકેન્નરિય મયુદ્ો પૂિો પાડ્ો એ જ િીતે નબન સિકાિી 
સંસ્ાઓન ેNGOs ને માટે તેમને જવાબદાિ ઠેિવવા માટેનો મયુદ્ો આપયો હતો – તે ખૂબ જ મયયારદત હોવાની આલોચના થઇ છે. 

આઠ MDGs – ગિીબી અને ભૂખમિામાં ઘટાડો; સાવ્ભવત્રક ક્શક્ષણની પ્રાપપત; જાતીય સમાનતાને પ્રોત્ાહન; બાળ અને માતા 
મતૃ્યુદિમાં ઘટાડો; HIV, મેલેિીયા અને અન્ય િોગો સામે લડત; પયયાવિણીય ટકાઉપણાની ખાતિી; વૈશ્વિક રાગીદાિીનો વવકાસ 

– ગિીબી અથવા જાતીય અસમાનતા અથવા વવકાસની સવ્ભગ્રાહી પ્રકૃતતના મૂળ કાિણન ેસમજવામાં નનષ્ફળ ગયા. જ્ાિે MDGs, 

લસધ્ાંતમાં બધા જ દેશોમાં લાગયુ કિવામાં આવયો ત્ાિે તેમને ગિીબ દેશોએ સમૃધ્ િાજ્ો પાસેના નાણા થકી પ્રાપત કિવા કિવા 
માટેના ધયેયો ગણવામાં આવયા, દિેક દેશ SDGs પ્રાપત કિવા માટે કામ કિે તેવી અપેક્ષા છે. 

MDG ની આખિી તાિીખ આવી િહી છે ત્ાિે 1 બીલીયનની આસપાસ લોકો હજી વવવિ બેંકના ગિીબી પિના માપ રદવસના $ 

1.25 થી ઓછામાં જીવે છે અને 800 મીલીયનથી વધયુ લોકો પાસે ખાવા માટે પૂિતો ખોિાક નથી. 
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SDGs relevant to coastal and marine biodiversity

Goal 12: Ensure sustainable production and consumption.

Target 12.4: By 2020, achieve environmentally sound management of chemicals and all wastes

throughout their life cycle and signifi cantly reduce their release to air, water and soil to minimize their adverse 

impacts on human health and the environment. Marine pollution occurs when harmful impacts arise from 

the entry into the ocean of chemicals; particles; or industrial, agricultural and residential waste or the spread 

of invasive organisms. Most marine pollution originates from the land. It often comes from farm runoff, which 

contains fertilizers and pesticides. The ocean can also be contaminated by excessive inputs of nutrients such 

as untreated sewage and other biological waste. This is a primary cause of eutrophication of surface waters, in 

which excess nutrients, usually nitrogen or phosphorus, stimulate the growth of algae.

Goal 13: Take urgent action to combat climate change and minimize its impacts.

At the UN climate change conference in Copenhagen in 2009, political leaders agreed to limit the tempera-

ture rise to 2°C to contain the catastrophic impacts of climate change. Failure to do so could, among other 

consequences, raise sea levels by up to 1 m, fl ooding low-lying coastal areas, including mega cities such as 

New York and Mumbai, which are located in such areas.

Target 13.1: Strengthen resilience and adaptive capacity to climate-related hazards and natural disasters in all 

countries.

Goal 14: Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources for sustainable develop-
ment.

Target 14.1: By 2025, reduce marine pollution of all kinds, particularly from land-based activities.

Target 14.2: By 2020, manage and protect marine and coastal ecosystems, including by

strengthening their resilience.

Target 14.3: Address the impacts of ocean acidifi cation.

Target14.4: By 2020, regulate fi shing, end overfi shing, illegal fi shing and destructive fi shing

practices and implement management plans to restore fi sh stocks.

Target 14.5: By 2020, conserve at least 10 per cent of coastal and marine areas.

Target 14.6: By 2020, prohibit certain forms of fi sheries subsidies.

Target 14.7: By 2030, increase the economic benefi ts to least developed countries from the sustainable use 

of marine resources, including through management of fi sheries, aquaculture and tourism.

Target 14.a: Increase scientifi c knowledge, develop research capacities and transfer marine technology to 

improve ocean health and enhance the contribution of marine biodiversity to the development of developing 

countries.

Target 14.b: Provide access to marine resources and markets to small-scale artisanal fi shers.

Target 14.c: Ensure the full implementation of international laws.

See more at https://sustainabledevelopment.un.org/sdgsproposal.html. 

SDGs દરિયાકાંઠા અને દરિયાઇ જવૈવવવવધતા સાથે સુસંગતતા

ધયેય 12: ટકાઉ ઉતપાદન અને વપિાશની ખાતિી 

લક્ષાંક 12.4: 2020 સયુધીમાં, િસાયણો અને બધા જ કચિાના પયયાવિણીય િીતે નક્િ વયવસ્ાપન ્પ્રાપત

તેમના સમગ્ર જીવનચક્ર દિમયાન અને તેમની માનવ આિો્ય અને પયયાવિણ પિ થતી વવપિીત અસિોન ેલઘયુતિમ કિવા માટે હવા, પાણી અને 
માટીમાં થતા તેમના ઉત્જ્ભનન ેનો0A82ધપાત્ર િીત ેઘટાડવયુ.ં દરિયાઇ પ્રદૂષણ ત્ાિે થાય છે જ્ાિે િસાયણો, કણો; અથવા ઔદ્ોશ્ગક, 

કૃયષવવષયક અને આવાસી કચિો અથવા અતતક્રમણવાળા સજીવોના સમયુરિમાં પ્રવશેથી નયુકશાનકાિક અસિો ઉદ્રવ ેછે. મોટારાગના દરિયાઇ 

પ્રદૂષણો જમીનમાંથી ઉદ્રવ ેછે. ઘણીવાિ તે ખતેિોના ધોવાણથી આવે છે જમેાં ખાતિો અને કીટનાશકો હોય છે. સમયુરિ પણ પ્રરક્રયા કયયા 
વગિના મળમૂત્ર અને અન્ય જવૈવક કચિા જવેા વધયુ પડતા પોષક તતવોના સ્ત્રાવથી દૂયષત થઇ શકે છે. આ પાણીની સપાટી પિના યયુટ્ોફીકેશનનયુ ં
પ્રાથતમક કાિણ છે જમેાં વધયુ પડતા પોષક રિવયો, સામાન્યત: નાઇટ્ોજન અથવા ફોસ્ફિસ, શેવાળની વૃનદ્ધન ેઉતિેલજત કિે છે. 

ધયેય 13: વાતાવિણમાં ફેિફાિનો સામનો કિવા તેમ જ તેની અસિોન ેલઘુતિમ કિવા તાત્ાલલક પગલા લેવા.

2009 માં કોપનહેગનમાં થયેલ સંયયુકત િાષટ્ સંઘના વાતાવિણમાં ફેિફાિના સંમેલન ખાતે, િાજકીય નતેાઓ વાતાવિણમાં ફેિફાિની 
આપશ્તિજનક અસિોન ેસમાવવા માટે તાપમાનના વધાિાન ે2o સે. સયુધી સીતમત કિવા માટે સંમત થયા હતા. આમ કિવામાં નનષ્ફળ જવાથી, 
અન્ય પરિણામો સાથે, સમયુરિના સતિ 1 મી. સયુધી ઊંચે જઇ, ન્ૂયોક્ભ  અને મયુંબઇ જવેા મોટા શહેિો જ ેનીચાણવાળા દરિયાકાંઠાના વવસતાિોમાં 
આવેલા છે ત્ાં પૂિ લાવી શકે છે. 

લક્ષાંક 13.1: તમામ દેશોમાં વાતાવિણ સંબંધધત જોખમો અને કયુદિતી આફતો સામે અનયુકયુલન અને સ્સ્તતસ્ાપકતાની ક્ષમતાને મજબતૂ 

કિવી. 

ધયેય 14: ટકાઉ વવકાસ માટે મહાસાગિો,સમુદ્ો અને દરિયાઇ સ્ત્રોતોનુ ંસંિષિણ અને ટકાઉ વપિાશ કિવો.

લક્ષાંક 14.1: 2025 સયુધીમાં, બધા જ પ્રકાિના દરિયાઇ પ્રદૂષણો, ખાસ કિીન ેજમીન આધારિત પ્રવૃશ્તિઓમાંથી થતાને ઘટાડવા. 

લક્ષાંક 14.2: 2020 સયુધીમાં, દરિયાઇ અને દરિયાકાંઠાના નનવસનતતં્રનયુ ંસંચાલન અને િક્ષણ તેમની સ્સ્તતસ્ાપકતાન ેમજબતૂ કિીન ેકિવા. 

લક્ષાંક 14.3: મહાસાગિોના તેજાબીકિણની અસિો પિ ધયાન આપવયુ.ં 

લક્ષાંક 14.4: 2020 સયુધીમાં માછીમાિીનયુ ંનનયમન કિવયુ,ં વધયુ પડતી માછીમાિી, ગેિકાયદેસિની માછીમાિી અને ટહસાત્મક માછીમાિીની 
િીતોનો અંત લાવવો અને મત્ય પૂિવઠાન ેપયુન:સ્ાવપત કિવા માટેની વયવસ્ાપન યોજનાઓનો અમલ કિવો. 

લક્ષાંક 14.5: 2020 સયુધીમાં, ઓછામાં ઓછા 10 ટકા દરિયાકાંઠા અને દરિયાઇ વવસતાિોનયુ ંસંિક્ષણ કિવયુ.ં 

લક્ષાંક 14.6: 2020 સયુધીમાં, ચોકક્સ પ્રકાિની માછીમાિી માટેની સબસીડીઓને પ્રતતબંધધત કિવી. 

લક્ષાંક 14.7: 2030 સયુધીમાં, અલપ વવકલસત દેશોમાં માછીમાિી, જળચિ– ઉછેિ અને પ્રવાસનના સંચાલન સહહતના દરિયાઇ સ્ત્રોતોના 
ટકાઉ વપિાશથી આર્થક લારો વધાિવા.

લક્ષાંક 14 અ: વજૈ્ાનનક જ્ાન વધાિવયુ,ં સશંોધન ક્ષમતા વવકસાવી અને દરિયાઇ તકનનકોન ેસમયુરિોના આિો્યન ેસયુધાિવામાં રપાંતિીત કિવી 
અને દરિયાઇ જવૈવવવવધતાનો વવકાસશીલ દેશોના વવકાસમાં ફાળો વધાિવો. 

લક્ષાંક 14 બ: નાના સતિની વવક્શષટ માછીમાિીન ેદરિયાઇ સ્ત્રોતો અને બજાિોની સયુવવધા પૂિી પાડવી. 

લક્ષાંક 14 ક: આતંિિાષટ્ીય કાયદાઓના સંપૂણ્ભ અમલીકિણની ખાતિી. 

વધયુ માટે જૂઓ https://sustainabledevelopment.un.org/sdgsproposal.html 
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2.1.3  What are the 17 SDG goals?
1. End poverty in all its forms everywhere

2. End hunger, achieve food security and improved nutrition, and promote sustainable agriculture

3. Ensure healthy lives and promote wellbeing for all at all ages

4. Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities 

for all

5. Achieve gender equality and empower all women and girls

6. Ensure availability and sustainable management of water and sanitation for all

7. Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all

8. Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive  

employment, and decent work for all

9. Build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialisation, and foster 

innovation

10. Reduce inequality within and among countries

11. Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable

12. Ensure sustainable consumption and production patterns

13. Take urgent action to combat climate change and its impacts (taking note of agreements 

made bythe UNFCCC forum)

14. Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources for sustainable devel-

opment

15. Protect, restore and promote sustainable use of terrestrial ecosystems, sustainably manage 

forests, combat desertifi cation and halt and reverse land degradation, and halt biodiversity 

loss

16. Promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, provide access to 

justice for all and build effective, accountable and inclusive institutions at all levels

17. Strengthen the means of implementation and revitalise the global partnership for sustainable 

development

2.1.4  How were the goals chosen?

Establishing post-2015 goals was an outcome of the Rio+20 summit in 2012, which mandated 

the creation of an open working group to come up with a draft set.

The open working group, with representatives from 70 countries, had its first meeting in March 

2013 and published its final draft, with its 17 suggestions, in July 2014. The draft was presented 

to the UN general assembly in September.

Alongside the open working group, the UN conducted a series of “global conversations”, which 

included 11 thematic and 83 national consultations, and door-to-door surveys. It also launched 

an online My World survey asking people to prioritise the areas they’d like to see addressed in the 

goals. The results of the consultations should have fed into the working group’s discussions.

2.1.3 17 SDG ધયેયો કયા છે?
1. દિેક જ્યાએ ગિીબીન ેતેના બધા જ સવરપોમાં દૂિ કિવી.

2. ભૂખમિો દૂિ કિવો, ખાદ્ સયુિક્ષા અને બહેતિ પોષણ પ્રાપત કિવયુ ંઅને ટકાઉ ખતેીને પ્રોત્ાહન આપવયુ.ં

3. તંદયુિસત જીવનની ખાતિી અને બધી જ વયના બધા માટે કલ્ાણન ેપ્રોત્ાહન આપવયુ ં

4. વયાપક અને ન્યાયપૂણ્ભ ગયુણવતિાયયુકત ક્શક્ષણની ખાતિી અને બધા માટે આજીવન શીખવાની તકોને પ્રોત્ાહન આપવયુ ં

5. જાતીય સમાનતા પ્રાપત કિવી અને મહહલાઓ અને કન્યાઓન ેસશકત કિવા.

6. બધા માટે પાણી અને સવચ્છતાની ઉપલબ્ધતા અને ટકાઉ સંચાલનની ખાતિી કિવી

7. બધા માટે પોસાય તેવી, વવવિસનીય અને ટકાઉ ઉજા્ભની સયુવવધાની ખાતિી. 

8. સતત, વયાપક અને ટકાઉ આર્થક વૃનદ્ધ, પૂણ્ભ અને ઉતપાદક િોજગાિન ેપ્રોત્ાહન અને બધા માટે યો્ય કામ 

9. સ્સ્તતસ્ાપક માળખાની િચના કિવી, વયાપક અને ટકાઉ ઔદ્ોશ્ગકિણન ેપ્રોત્ાહન અને નવીનીકિણનયુ ંપોષણ 

10. દેશો વચ્ેની તેમ જ આતંરિક અસમાનતાને ઘટાડવી. 

11. શહેિો અને માનવ વસાહતોને વયાપક, સલામત, સ્સ્તતસ્ાપક અને ટકાઉ બનાવવા. 

12. વપિાશ અને ઉતપાદનની ટકાઉ પદ્ધતતઓની ખાતિી

13. વાતાવિણમાં ફેિફાિ અને તેની અસિોનો સામનો કિવા તાત્ાલલક પગલા લેવા (UNFCCC મંચ દ્ાિા કિવામાં આવેલા 
કિાિોની નોંધ લતેા) 

14. ટકાઉ વવકાસ માટે મહાસાગિો, સમયુરિો અને દરિયાઇ સ્ત્રોતોનયુ ંસંિક્ષણ કિવયુ ંઅને ટકાઉ વપિાશ કિવો

15. જમીન પિના નનવસનતતં્રનયુ ંિક્ષણ, પયુન:સ્ાપન અને ટકાઉ વપિાશન ેપ્રોત્ાહન, વનોનયુ ંટકાઉ િીત ેસંચાલન, િણન ે

વૃનદ્ધનો સામનો અને જમીન અવમૂલ્નન ેિોકીન ેપલટવયુ ંઅને જવૈવવવવધતાનયુ ંનયુકશાન િોકવયુ.ં

16. ટકાઉ વવકાસ માટે શાંતતપૂણ્ભ અને વયાપક સમાજોને પ્રોત્ાહન આપવયુ,ં બધાને માટે ન્યાયની સયુવવધા પૂિી પાડવી અને 
બધા જ સતિે અસિકાિક, જવાબદાિ અને વયાપક સંસ્ાઓની િચના કિવી. 

17. ટકાઉ વવકાસ માટે અમલીકિણના સાધનોને મજબતૂ કિવા અને વૈશ્વિક રાગીદાિીનો પયુનજી્ભ વીત કિવી. 

2.1.4 ધયેયોન ેકઇ િીતે પસંદ કિવામાં આવયા?

2015 પછીના ધયેયોન ેસ્ાવપત કિવા એ 2012 ની િીયો+20 સમીટનયુ ંપરિણામ હતયુ ંજણેે ઓપન વકકીંગ ગ્યુપની િચનાન ેડ્ાફ્ટ 

સમહૂ સાથે આવવાનયુ ંફિલજયાત બનાવયયુ.ં 

70 દેશોના પ્રતતનનધધઓ સાથેના ઓપન વકકીંગ ગ્યુપની પહેલી બેઠક માચ્ભ 2013 માં મળી અને તેનો આખિી ડ્ાફ્ટ તેના 17 

સૂચનો સાથે જયુલાઇ 2014 પ્રકાક્શત કયભો અને સપટેમબિમાં માં સંયયુકત િાષટ્ સંઘની સામાન્ય સરામાં િજૂ કયભો.

ઓપન વકકીંગ ગ્યુપની સાથે સાથે સંયયુકત િાષટ્ સંઘે ‘વૈશ્વિક ચચયાઓ’ની શ્ેણી ગોઠવી, જમેાં 11 વવષયવાિ અને 83 િાષટ્ીય 

મસલતો અને ઘિ-ઘિ ફિીન ેકિેલી મોજણીઓનો સમાવશે થાય છે. તેણે લોકોને તેઓ ધયેયોમાં સંબોધન થતી જોવા માગતા 
હોય તેવા ક્ષતે્રોની પ્રાથતમકતા વવશે પૂછતી મોજણી મારં વવવિ ઓનલાઇન શર કિી મસલતોના પરિણામો વકકીંગ ગ્યુપની 
ચચયાઓમાં આપી હોવી જોઇએ.





2.2  Interlinkages 
between ecosystem 
services and 
livelihood security 
and overall well-
being of the human 
population

 

2.2.1  What is sustainable livelihood?

A livelihood is a means of making a living, and com-

prises the necessary capabilities, assets (stores, re-

sources, claims and access) and activities required for 

a means of living (Chambers and Conway, 1991). 

Over 500 million people in developing countries 

depend, directly or indirectly, on fisheries and aqua-

culture for their livelihood. There are approximately 

15 million fish-workers employed aboard decked and 

undecked fishing vessels in the marine capture fisher-

ies sector.

A livelihood is sustainable and secure when:

•	 it can cope with and recover from stress and 

shocks,

•	 maintain or enhance its capabilities and assets, 

and 

•	 provide sustainable livelihood opportunities for the 

next generation.

2.2 નનવસનતતં્રની 
સેવાઓ અને 
આજીવીકા સયુરક્ષા 
અને માનવ વસતીના 
એકંદર કલ્ાણ વચ્ ે
આતંરરક જોડાણ 

 

2.2.1 ટકાઉ આજીવવકા એટલે શું? 

આજીવવકા એ વસવાટ કિવા માટેનયુ ંસાધન છે અને જીવવાના સાધનો 
માટે જરિી ક્ષમતાઓ, અસ્યામતો (સંગ્રહ, સ્ત્રોતો, દાવા અને સયુવવધા) 
અને પ્રવૃશ્તિઓની જરિ પડે છે. (ચેમબસ્ભ અને કોનવ,ે 1991) 

વવકાસશીલ દેશોમાં 500 મીલીયનથી વધયુ લોકો તેમની આજીવવકા 
માટે સીધી કે આડકતિી િીત ેમાછીમાિી અને જળચિ-ઉછેિ પિ 

નનર્ભિ છે. વવદેશમાં માછીમાિીના કબજાના દરિયાઇ ક્ષતે્રમાં લાંગિેલા 
કે લાંગયયા વગિના માછીમાિીના જહાજોમાં આશિે 15 મીલીયન 

માછીમાિો નોકિીમાં છે. 

આજીવવકા ટકાઉ અને સયુિક્ક્ષત ત્ાિે છે જ્ાિે: 

•	 તે તણાવ અને આંચકાને પહોંચી વળીને ફિી પ્રાપત થઇ શકે, 

•	 તેની ક્ષમતાઓ અને અસ્યામતોન ેજાળવી િાખે અથવા વધાિે 

અને 

•	 નવી પેઢીને ટકાઉ આજીવવકાની તકો પૂિી પાડે. 



It contributes net benefits to other livelihoods at the local and global levels and in the short and long 

term. 

A livelihood is environmentally sustainable when the natural resources and ecosystem services are be-

ing utilized for livelihood activities at a rate and in a manner that do not pose any threats to the natural 

ecosystems and the ecosystem services. 

The livelihood is socially sustainable, 

when it is able to cope with stress 

(declining resources, climate vari-

ability) and shocks (natural disasters), 

and retain its ability to continue and 

improve, or in other terms, when it 

is less vulnerable to the stresses and 

shocks.

Both aspects of livelihood sustainabil-

ity – social and environmental – are 

fundamentally affected by the type, 

amount and sustainability of the eco-

system services. The consequences 

of biodiversity loss and ecosystem 

disruption, therefore, are often 

harshest for the rural poor, who are 

highly dependent on local ecosystem 

services for their livelihood and who 

are often the least able to access or 

afford substitutes when these become 

degraded. These impacts are highest 

in mountain and coastal communi-

ties; these ecosystems are also one 

of the most vulnerable as far as the 

negative impacts of climate change 

are concerned. In fact, the Millennium 

Ecosystem Assessment has confirmed that biodiversity loss poses a significant barrier to meeting the 

needs of the world’s poorest, as set out in the United Nations Millennium Development Goals 

તે સ્ાનનક અને વૈશ્વિક સતિે ટંૂકા અને લાંબા ગાળાના અન્ય આજીવવકા માટે ચોખખા લારો મળેવવા ફાળો આપે છે.

જ્ાિે કયુદિતી સંસાધનો અને પારિસ્સ્તતક તતં્રની સેવાઓનો આજીવવકા પ્રવૃશ્તિઓ માટે ઉપયોગ થાય છે ત્ાિે આજીવવકા 
પયયાવિણન ેલીધે ટકાઉ હોય છે અને એક િીતે તે કયુદિતી જીવસૃક્ષટ અને પારિસ્સ્તતક તતં્રની સેવાઓ માટે કોઈપણ પ્રકાિના જોખમ 

લાદતો નથી.

જયાિે આજીવવકા તણાવનો સામનો કિવા માટે 

સમથ્ભ હોય એટલે કે આંચકા (કયુદિતી આપશ્તિઓ) 

(સંપશ્તિ, કલાયમેટ વેરિયેનબલીટીમાં ઘટાડો) થતો 
હોય ત્ાિે તેને સયુધાિવા માટે તેની ક્ષમતા જાળવી 
િાખે ત્ાિે આજીવવકા સામાલજક િીતે ટકાઉ બને 
છે અથવા તો અન્ય શબ્ોમાં કહીએ તો જયાિે તે 
તનાવ અને આંચકાઓ સામે ઓછી સંવેદનશીલ 

હોય ત્ાિે પણ તે ટકાઉ કહેવાય છે. 

આજીવવકાની સ્સ્િતા બંને પાસાઓ - સામાલજક 

અને પયયાવિણીય મૂળભતૂ પ્રકાિ, જથથો અને 
પારિસ્સ્તતક તતં્રની સેવાઓ સ્સ્િતા અસિ 

થાય છે. આજીવવકા ટકાઉપણાના સામાલજક 

અને પયયાવિણીય બંને પાસાઓ મૂળભતૂપણે એ 

પ્રકાિ, જથથો અને પારિસ્સ્તતક તતં્રની સેવાઓ 

સ્સ્િતા અસિ થાય છે. જવૈવવવવધતાના નયુકશાન 

અને નનવસનતતં્રના રંગાણન ેપરિણામે ઘણીવાિ 

ગ્રામીણ ગિીબો માટે કહઠન પરિસ્સ્તી ઊરી થાય 

છે. જઓે સ્ાનનક જઓે સ્ાનનક નનવસનતતં્રની 
સેવાઓ પિ પોતાની આજીવવકા માટે નનર્ભિ 

હોય છે અને તેઓ ઘણીવાિ આજીવવકાના બીજા 

વવકલપો અપનાવવા સક્ષમ નથી હોતા તેથી તેઓને 
રાિે નયુકસાન સહન કિવયુ ંપડે છે.નનવસનતતં્રમાં 
આ ઘટાડાની અસિો ખાસ કિીન ેદરિયાઈ અને 
પવ્ભત વવસતાિોમાં વધયુ થાય છે. જ્ાં આબોહવા 
પરિવત્ભનની નકાિાત્મક અસિો હોય છે ત્ાં 
નનવસનતતં્ર વધયુ સંવેદનશીલ હોય છે. હકીકતમાં, 
તમલેનનયમ ઇકોલસસ્મ એસેસમેને્ટ પયુક્ષટ કિી છે 

કે જવૈવવવવધતાનયું નયુકશાન વવવિના સૌથી ગિીબ 

લોકો માટે સંયયુકત િાષટ્સંઘના સહસ્ત્રાબ્ી વવકાસ 

લક્ષાંકો પૂિા કિવામાં નોંધપાત્ર અવિોધ ઉરો કિે છે.

Marine fish and invertebrates are among 
the last sources of wild food on the planet, 
providing over 2.6 billion people with at least 
20% of their average per capita protein 
intake. Moreover, the world’s oceans host 32 
of the 34 known phyla on Earth and contain 
somewhere between 500,000 and 10 million 
marine species. Species diversity is known to 
be as high as 1,000 per square metre in the 
Indo-Pacific Ocean, and new oceanic species 
are continuously being discovered, particularly 
in the deep sea. It is therefore not surprising 
that the genetic resources in the oceans and 
coasts are of actual and potential interest for 
commercial uses.

Coastal livelihoods activities in India: 
Fisheries, aquaculture, honey collection 
(Sundarbans), Mangrove resptimber products 
related livelihoods
See more at: http:// www.mangrovesforthefuture.org/
countries/members/india/#sthash. ADBzs6Q7.dpuf

દફરરાઈ માછલી અને જળચર પ્રાણીઓનો પૃથવી 
પરના જગંલી ખોરાકના છેલલા સ્ોતોમાં સમાવશે 
ર્ાર છે, જ ે2.6 અબજ લોકોને સરેરાશ માર્ાદીઠ 
પ્રોટટનના ઓછામાં ઓછા 20% પુરા પા્ેડ છે.વધુમાં, 
વવશ્વના મહાસાગરોપૃથવી પરના 34 જાણીતી િારલા 
જાતીમાંર્ી 32ને જાળવે છે અને 500,000 અને 10 
તમલલરન જટેલી દફરરાઈ પ્રજાતતઓન ેસમાવે છે. 
આ પ્રજાતતઓની વવવવધતા ઇનન્ડરન પેલસફિક 
મહાસાગરના ૧૦૦૦ ચોરસ મીટર જટેલી ઉંચી 
હોવાનું માનવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત ખાસ 
કરીને અગાધ સમદુ્રમાં નવી દફરરાઈ પ્રજાતતઓ 
પણ સતત શોધાઈ રહરી છે. તેર્ી જ તેમાં આશ્ચર્મ 
પામવા જવેું કઈ નર્ી કે સમદુ્રો અને દફરરાફકનારાના 
આનુવંશશક સ્તોતોનો વરાવસાયરક ઉપરોગો માટે 
વાસતવવક અને સંભવવત રસ દાખવવામાં આવે. 
ભારતમાં તટવતથી આજીવવકા પ્રવૃનત્તઓ: 
મત્રોદ્યોગ, એ્કવાકલ્ચર, મધ સંગ્રહ (સુંદરવનો)
ચેરના જગંલો અને લાક્ડાના ઉતપાદનો સંબંધધત 
આજીવવકા
http:// www.mangrovesforthefuture.org/ countries/
members/india/#sthash. ADBzs6Q7.dpuf પર વધુ માટહતી 
મેળવો
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2.2.2  Importance of the Ocean as a Life-Support System for Human Societies (IOC/UN-
ESCO, 2011)

Importance / Issues

Communities

Territories & Settlements More than 40% of the world’s population (more than 2.8 billion people) live 
within 100 kilometres of the coast. Rapid urbanisation will lead to more coastal 
mega-cities containing 10 million or more people. Thirteen of the world’s 20 
megacities lie along coasts and nearly 700 million people live in low lying coastal 
areas less than ten metres above sea level. 

In Asia, the coastal mega-cities of Chennai (2005: population 6.9 million), Dhaka 
(12.4 million), Karachi (11.6 million), Calcutta (14.3 million) and Mumbai (18.2 
million) are located only a few metres above sea level. One quarter of Africa’s 
population is located in resource-rich coastal zones and a high proportion of gross 
domestic product (GDP) is exposed to climate influenced coastal risks. 

In West Africa, the 500 kilometres of coastline between Accra (Ghana) and the 
Niger delta (Nigeria) is expected to become a continuous urban megalopolis of 
more than 50 million inhabitants by 2020. In North Africa, the Nile Delta is 
one of the most densely populated areas of the world and is highly vulnerable to 
sea-level rise. It is estimated that by 2050, adverse effects associated with global 
climate change will result in the displacement of between 50 and 200 million 
people globally.

Small Island Developing 
States  (SIDS)

SIDS are among the most vulnerable nations to changing climate and ocean and 
coastal degradation. Activities within the ocean and coastal sector in SIDS are 
important sources of income and foreign exchange. 

For example, in the Seychelles, coastal tourism contributes 46 to 50% of GDP, 
70% of foreign income and employs 20% of the population. In Cape Verde, tour-
ism is the most important economic resource. In Pacific SIDS, fishing can provide 
between 30 and 80% of exports and GDP – an advantage of the very large Exclu-
sive Economic Zones (EEZs) and the economic values they are able to capture; 
e.g. transboundary and highly migratory fisheries such as the tuna fishery.

In the Caribbean and Pacific islands, more than 50% of the population lives 
within 1.5 kilometres of the coast. Almost without exception, international air-
ports, roads and capital cities in the small islands of the Indian and Pacific Ocean 
and the Caribbean are sited along the coast, or on tiny coral islands. The tsunami 
of December 2004 in the Indian Ocean caused massive loss of life, severe dam-
ages to the physical infrastructure of many small islands estimated at USD 470 
million, amounting to 62% of the GDP in the Maldives.

Economic Activities (main 4 sectors)

Fisheries 
& Aquaculture

In 2009, capture fisheries and aquaculture production was approximately 145 
million tonnes, of which marine capture production was 78.6 million tonnes. 
Almost 81%, or 118 million tonnes, of world fish production was destined for hu-
man consumption and provided about 4.2 billion people with more than 15% of 
their average per capita intake of animal protein.

Fish used for human consumption grew by more than 90 million tonnes in the 
period 1960-2009 (from 27 to 118 million tonnes). The share of fishery and 
aquaculture production entering international trade increased from 25% in 1976 
to about 39% in 2009. In 2008 the value of world exports reached a record value 
of USD 102 billion, declining by 6% in 2009. Aquaculture now provides 47% of 
global fish used for human consumption and has been the fastest growing food 
sector for many years.

Employment in fisheries and aquaculture has grown substantially in the last three 
decades, with an average rate of increase of 3.6% per year since 1980. In 2008, 
44.9 million people were employed in capture fisheries or in aquaculture, at 
least 12% of whom were women. For each person employed in capture fisheries 
and aquaculture production, approximately three jobs are produced in secondary 
activities, with an estimated total of more than 180 million jobs in the entire fish 
industry. Employment in the fisheries and aquaculture sectors has grown faster 
than the world’s population and faster than employment in traditional agriculture.

2.2.2 માનવ સમાજ માટે લાઇફ સપોટ્સ  લસસ્મ તિીકે મહાસાગિનુ ંમહતવ  
(IOC/UN- ESCO, 2011)

મહતવ /મુદ્ાઓ 

સમુદારો

પ્રદેશો અને વસાહતો વવશ્વની કુલ વસતીના 40% ર્ી વધુ (2.8 અબજ લોકો કરતાં વધુ) દફરરાફકનારાના 100 ફકલોમીટરની 
અંદર રહે છે. મેગાશહેરોનું અસત્ય ઝ્ડપી શહેરીકરણને લીધે 10 મીલીરન કે તેર્ી વધુ લોકોને સમાવતા 
દફરરાઇ મેગાશહેરો બનશે. વવશ્વના 20 માંર્ી 13 તટટર પ્રદેશો અને લગભગ 700 મીલીરન લોકો 
નીચાણવાળા દફરરાઇ વવસતારોમાં રહે છે જ ેસમદુ્ર સપાટરીર્ી કરતાં દસ મીટર નીચી છે. 

દફરરાઈ મેગા ચેન્ાઇ દફરરાકાંઠાના મેગાશહેરો (2005: વસતી 6.9 તમલલરન), ઢાકા (12.4 તમલલરન), 
કરાચી (11.6 તમલલરન) કલકત્તા (14.3 તમલલરન) અને મુંબઈ (18.2 તમલલરન) સમદુ્ર સપાટરીર્ી માત્ર 
ર્ો્ડા મીટર ઉપર સ્સ્થત ર્રેલ છે. આફરિકાની વસતીનો એક તતૃીરાંશ ભાગ સંસાધન સમધૃિ દફરરાઇ 
ઝોનમાં સ્સ્થત ર્રેલ છે અને ગ્રોસ ્ડોમેસ્સ્ટક પ્રો્ડક્ટ (GDP)નું ઊંચું પ્રમાણ આબોહવાના પ્રભાવને લીધે 
ર્તાં દફરરાઇ જોખમ માટે ખુલ્ુ છે.

પલશ્ચમ આફરિકામાં, અક્રા (ઘાના) અને નાઇજર ્ેડલ્ા (નાઇલજફરરા) વચ્ેનો 500 ફકલોમીટર 
દફરરાફકનારો 2020 સુધીમાં 50 ર્ી વધુ તમલલરન રહેવાસીઓ દ્ારા સતત શહેરી મેગાલોપોલલસ બનવા 
માટે અપેશષિત છે. ઉત્તર આફરિકા માં, નાઇલ ્ેડલ્ા વવશ્વનો સૌર્ી વધુ વસતીગીચતા ધરાવતો વવસતાર 
ધરાવે છે અને તે સમદુ્ર સપાટરીની ઊંચાઈ સબંધે ખયૂબ સંવેદનશીલ હોર છે. એવો અંદાજ છે કે 2050 
સુધીમાં વનૈશ્વકઆબોહવા પફરવત્મન સાર્ ેસંકળારેલ પ્રતતકયૂળ અસરોર્ી વનૈશ્વક રીતે 50ર્ી 200 તમલલરન 
લોકોનું વવસ્થાપન ર્શ ે.

નાના ટાપુઓનો વવકાસ કરતાં 
રાજ્યો (SIDS)

SIDS આબોહવાના પફરવત્મન અને દફરરા અને દફરરાકાંઠાના અધ: પતન માટે ખયૂબ સંવેદનશીલ રાષટ્ો 
છે. SIDS દફરરા અને દફરરાકાંઠાના વવસતારમાની પ્રવૃનત્તઓ આવક અને વવદેશી હંુફ્ડરામણ કમાવવાના 
અગત્યના સ્તોત છે. 

ઉદાહરણ તરીકે, શશેેલ્સમાં, દફરરાઇ પ્રવાસન GDPમાં 46ર્ી 50%, વવદેશી આવક 70% અને 
વસતીની રોજગારી 20% િાળો આપે છે. કેપવદ્મમાં, પ્રવાસન   સૌર્ી મહતવપયૂણ્મ આર્ર્ક સ્ોત છે. 
પેસેફિક SIDSમાં માછીમારી 30 અને 80% વચ્ ેનનકાસ અને GDP પયૂરી પા્ેડ છે – આ ઉપરાંત તેઓ 
ખયૂબ જ મોટા એક્સ્ક્ુશઝવ ઇકોનોતમક ઝોન (EEZs) અને આર્ર્ક કકમતો મેળવવા માટે સમર્્મ છે 
દાખલા તરીકે; ટ્ાનસબાઉન્્ડરી અને ટ્યૂના માછલી જવેી ટહજરતી મત્ર પ્રજાતતઓ.

કેરેદ્બરન અને પલેસફિક ટાપુઓની 50% કરતાં વધુ વસતી ફકનારાના 1.5 ફકલોમીટર અંદર રહે છે. 
અપવાદ વગર, લગભગ ભારતીર અને પ્રશાંત મહાસાગર અને કૅરેદ્બરન નાના ટાપુઓના તમામ આતંર 
રાષટ્રીર એરપોટ્મ , રસતાઓ અને મુખ્ય શહેરો દફરરાફકનારે અર્વા નાના પરવાળા ટાપુ પર હોર છે. હહદ 
મહાસાગરમાં ફ્ડસેમબર 2004ની સુનામીર્ી ખયૂબ મોટરી જાનહાનન અને ઘણા નાના ટાપુઓના ભૌતતક 
આતંરમાળખામાં ગંભીર ખામીઓ સજા્મઈ હતી જનેો માલદીવ માં GDPના 62% રકમ જટેલી એટ્લે કે 
470 તમલલરન ્ડોલર હોવાનો અંદાજ છે 

આર્ર્ક પ્રવૃનત્તઓ (મુખ્ય 4 ષિેત્રો)

મત્ર અને જળચરઉછેર 2009માં દફરરાઈ કેપ્ચર ઉતપાદન 78.6 કરો્ડ ટનના પ્રમાણમાં ફિશરીઝ એન્ડ એ્કવાકલ્ચર પ્રો્ડક્શન 
આશરે 145 તમલલરન ટન હતું, આમ, લગભગ 81%, અર્વા 118 તમલલરન ટન માછલી ઉતપાદન 
માનવ વપરાશ માટે રાખવામા આવે છે જ ેતેમના કુલ લેવાતા પ્રાણી પ્રોટરીનના સરેરાશ માર્ાદીઠના 15% 
કરતાં વધુ છે અને તે લગભગ 4.2 અબજ લોકોને પયૂરંુ પા્ડવામાં આવે છે.

માનવ વપરાશ માટે માછલીનો વપરાશ 1960-2009ના સમરગાળા દરમરાન (27ર્ી 118 
તમલલરન ટન) ર્ઈ ગ્ુ ંહતું એટ્લે કે તેમાં 90 તમલલરન ટન કરતાં વધુ વધારો ર્રો હતો. ફિશરી અને 
ઍ્કવાકલ્ચર પ્રો્્ડક્શન આતંરરાષટ્રીર વેપારમાં દાખલ ર્તાં 1976માં 25%ર્ી 2009 માં 39% સુધી 
વધારો ર્રો હતો. 2008 માં વવશ્વ નનકાસનુ ંમયૂલ્ય 102 અબજ ્ડોલરની રેકો્ડ્મ  કકમત પર પહોંચી ગ્ુ ં
પણ 2009માં તેમાં 6% ઘટા્ડો ર્રો એ્કવાકલ્ચર હવે વનૈશ્વક માનવ વપરાશ માટે 47% માછલી પયૂરી 
પા્ેડ છે અને ઘણા વષષોર્ી સૌર્ી ઝ્ડપર્ી વવકસતા ખોરાકનું ષિેત્ર રહું છે.

ફિશરીઝ એન્ડ એ્કવાકલ્ચર રોજગાર 1980ર્ી દર વષષે 3.6%ના વધારાના સરેરાશ દર સાર્ ેછેલલા 
ત્રણ દારકામાં નોંધપાત્ર રીતે વવકસ્ંુ છે. 2008માં, 44.9 મીલીરન લોકો માછલી પક્ડવામાં અર્વા 
જળચરઉછેરમાં કામ કરતા હતા, જમેાંર્ી ઓછામાં ઓછા 12% સ્તીઓ હતી. માછલી પક્ડવામાં અર્વા 
જળચરઉછેરમાં દરેક વરક્કત માટે, લગભગ ત્રણ ગૌણ પ્રવનૃત્તઓ ઉતપન્ ર્ાર છે જ ેસમગ્ર માછલી 
ઉદ્યોગમાં લગભગ 180 તમલલરન નોકરીઓ ઊભી કરે છે. માછલી પક્ડવામાં અર્વા જળચર ઉછેર ષિેત્ર ે
રોજગાર પરંપરાગત કૃયષ ષિેત્ર કરતાં વધુ ઝ્ડપર્ી વવકસરો છે.
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Importance / Issues

Communities

Tourism While the growth of tourism has been accompanied by significant challenges – 
for instance, in terms ofGreenhouse Gas (GHG) emissions, water consumption, 
discharge of untreated water, waste generation, damage to local terrestrial and 
marine biodiversity, and threats to the survival of local cultures and traditions – 
tourists are driving the greening of the sector, as seen by the recent 20% annual 
growth rate enjoyed by ecotourism; about six times the industry- wide rate of 
growth.

Travel and tourism are human-resource intensive, employing 230 million people or 
8% of the population of developing countries, and it is estimated that one job in 
the core tourism industry creates about one and a half additional or indirect jobs 
in the tourism-related economy. In the Seychelles, coastal tourism contributes 
46 to 50% of GDP, 70% of foreign income and employs 20% of the population. 
In Cape Verde, tourism is the most important economic resource. The downside 
of tourism which many coastal nations are pursuing as the ‘engine of growth’ 
includes capital intensive infrastructure, inadequate services for waste disposal 
and inadequate enforcement of environmental or coastal regulations on construc-
tion and waste minimisation, placing serious pressures on the near shore marine 
ecosystem. Tourism has also frequently been found to displace local people from 
their livelihoods while others benefit from the new activity. This reinforces the 
need for sound planning, regulation and enforcement.

Ports & Infrastructure/ 
Maritime Transport

Ports and associated infrastructure provide significant employment and economic 
benefits to local areas, and also act as the hub for the majority of incoming and 
outgoing ocean commerce. International shipping transports more than 90% of 
global trade and is therefore a crucial underpinning of sustainable development. 
Both developing and developed countries benefit from seaborne trade. The nature 
of shipping is such that developing countries can and do become major partici-
pants in the industry itself generating income and creating wealth by so doing. 
Short-sea-shipping, which encompass the movement of cargo and passengers 
mainly by sea, without directly crossing an ocean, could play a vital role in devel-
oping countries’ future transport systems by creating low carbon supply chains 
and Green Economy jobs. The development of short-sea-shipping can help to 
reduce the growth of road transport, establish a balance between modes of trans-
port, bypass bottlenecks and contribute to green transports as well as improved 
safety and have general positive effects on human health and local ecosystems.

Measures adopted by IMO, or under development, have put shipping companies 
and the industry in general under increasing scrutiny and have increased expecta-
tions regarding reduction of ships’ emissions, including GHGs, prevention of the 
spread of invasive species through ballast water and hulls, and decreased pollu-
tion from ships. While the contribution of shipping to GHG emissions is only 2.7% 
at present, rapid growth of the global economy including exports means this pro-
portion is increasing relative to many other sources. In July 2011, IMO formally 
adopted treaty obligations to reduce GHG emissions from international shipping.

મહતવ /મુદ્ાઓ 

સમુદારો

પ્રવાસન જ્યારે પ્રવાસન ના વવકાસ સામે નોંધપાત્ર પ્ડકારો ઊભા ર્રા છે – ઉદાહરણ તરીકે, ગ્રીન હાઉસ 
ગેસ(GHG) ના શબ્ોમાં કહરીએ તો ઉત્સજ્મનો, પાણીનો વપરાશ, ગંદા પાણી નો સ્ાવ, કચરો પેદા ર્વો, 
સ્થાનનક ષિેવત્રર અને દફરરાઇ જવૈવવવવધતાન ેનુકસાન, અને સ્થાનનક સંસૃ્તત અને પરંપરાઓના અસસતતવ 
માટે જોખમ- હફરત ષિેત્ર તરિ પ્રવાસીઓનો ઝુકાવ તેમજ ઈકો ટુરીઝમ દ્ારા તાજતેરમાં જોવા મળતો 
20% વાર્ષક વૃદ્ધિ દર; જ ેઆ ઉધોગમાં 6 ગણો અને વરાપક વૃધ્ધિ દર છે. 

પ્રવાસ અને પર્મટન માનવ સંસાધનને સઘન બનાવે છે અને 230 તમલલરન લોકો અર્વા વવકાસશીલ 
દેશોની વસતીના 8%ને રોજગાર આપે છે. અને એવો અંદાજ છે કે મુખ્ય પ્રવાસન   ઉદ્યોગની એક નોકરી 
પ્રવાસન   સંબંધધત અર્્મતંત્રમાં વધારાની અર્વા પરોષિ દોઢ નોકરીનું સજ્મન કરે છે. સશેેલ્સમાં, દફરરાઇ 
પ્રવાસન   GDPના 46 ર્ી 50%, વવદેશી આવકમાં 70% િાળો આપે છે અને 20% વસતીન ેરોજગારી 
આપે છે. કેપ વદદેમા પ્રવાસન   સૌર્ી મહતવપયૂણ્મ આર્ર્ક સ્ોત છે.પ્રવાસન  નું નબળું પાસે જને ેઘણા 
દફરરાઇ રાષટ્ો ‘વૃદ્ધિ એસ્નજન’ તરીકે ગણાવે છે. જમેાં પ્રમાણમાં મયૂ્ડરી માગી લે તેવા ઇનરિાસ્્ટ્કચર, કચરા 
નનકાલ માટે અપયૂરતી સેવાઓ અને બાંધકામ અને કચરનું પ્રમાણ ઓછંુ કરવા પર પરયાવરણીર અર્વા 
દફરરાઇ નનરમો, ફકનારા નજીક દફરરાઈ નનવાસનતંત્ર પર ગંભીર દબાણ અંગે અપયૂરતુ ંઅમલીકરણ 
સામેલ છે. આ ઉપરાંત સ્થાનનક લોકોનું આજીવવકા માટે સ્થળાંતર અને અન્ય લોકોનું નવી પ્રવતીમાં 
સામેલગીરીર્ી પણ પ્રવાસન   ઉધોગને અસર પ્ેડ છે. આ તમામ ની ધવનન આરોજન, નનરમન અને 
અમલીકરણ માટે જરૂર છે.

પોટ્સ્મ એન્ડ ઈનરિાસ્્ટ્કચર/ 
મેરીટાઈમ ટ્ાનસપોટ્મ

બંદરો અને તેની સાર્ ેસંકળારેલ આતંરમાળખા સ્થાનનક વવસતારોમાં રોજગારીના નોંધપાત્ર અને આર્ર્ક 
લાભો પયૂરા પા્ેડ છે, અને સમદુ્ર વેપાર ના હબ તરીકે કાર્મ કરે છે. આતંરરાષટ્રીર શીપીંગ વૈનશ્વક વેપારના 
90% કરતાં વધુ ટ્ાનસપોટ્મ  કરે છે અને તેર્ી ધચરસ્થારી વવકાસ માટે એક નનણયારક પાસું બની રહે. 
વવકસીત અને વવકાસશીલ બંને પ્રકારના દેશોને દફરરાઈ માગષે વેપારનો લાભ મળે છે. શીપીંગની પ્રકૃતત 
એવી છે કે વવકાસશીલ દેશો ઉદ્યોગના મુખ્ય સહભાગીઓ બનીને પોતે જ આવક પેદા કરે છે અને આમ 
કરવાર્ી તેઓ સંપનત્તનુ ંસજ્મન કરે છે. સમદુ્ર દ્ારા ટયૂં કંુ શશપપગ, જ ેમુખ્યતવ ેસમદુ્ર પાર કરયા વગર સમદુ્ર 
દ્ારા કાગષો અને મુસાિરોની અવરજવર આવરી લે છે. લો કાબ્મન સપલાર ચેન અને ગ્રીન ઈકોનોમીની 
નોકરીઓ વવકાસશીલ દેશોમાં ભવવષરમાં પફરવહન વરવસ્થા માટે મહતવપયૂણ્મ ભયૂતમકા ભજવી શકે છે. 
સમદુ્રના ટયૂં કા શીપીંગનો વવકાસ માગ્મ પફરવહન વૃદ્ધિ ઘટા્ડવામાં મદદ કરી શકે છે, પફરવહન સ્સ્થતતઓ 
વચ્ ેસતંુલન સ્થાવપત કરે છે અને અવરોધો દુર કરે છે અને હફરત પફરવહનમાં િાળો આપે છે આ ઉપરાંત 
સુરષિા ને ઈમ્પ્ુવ કરે છે અને માનવ આરોગર અને સ્થાનનક પાફરસ્સ્થતતક તંત્ર પર સામાન્ય રીતે હકારાત્મક 
અસરો અપષે છે.

આઇએમઓ દ્ારા અપનાવારેલ પગલાં અર્વા વવકાસ હેઠળ સામાન્ય રીતે શીપીંગ કંપનીઓ અને 
ઉદ્યોગન ેચકાસણી હેઠળ મુકે છે અને જીએચજીએસ સટહત જહાજોના ‘ઉત્સજ્મનના ઘટા્ડા ઉપરાંત 
સ્થીરકભાર(વહાણને સ્સ્થર રાખવા તયળર ેમુકાતું) પાણી અને હુલ્સ (જહાજનું ખોખું)દ્ારા અતતક્રમણ 
કરતી પ્રજાતતઓનો િેલાવો રોકવા અને જહાજો પરર્ી પ્રદયૂષણ ઘટા્ડવા સંબંધધત અપેષિાઓમાં વધારો 
ર્રો છે, ગ્રીનહાઉસ વા્ુઓના ઉત્સજ્મનમાં શીપીંગનો િાળો હાલમાં માત્ર 2.7% છે ત્યારે નનકાસ સટહત 
વનૈશ્વક અર્્મતંત્રનો ઝ્ડપી વવકાસનો અર્્મ એ ર્ાર છે કે આ પ્રમાણ અન્ય ઘણા સ્તોતો સબંધધત પણ વધી 
રહું છે. જુલાઈ 2011 માં, આઇએમઓ એ આતંરરાષટ્રીર શીપીંગ ર્ી ગ્રીનહાઉસ વા્ુઓના ઉત્સજ્મનમાં 
ઘટા્ડો કરવા ઔપચાફરક સંધધ કરી .
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Importance / Issues

Communities

Energy In 2009, offshore fields accounted for 32% of worldwide crude oil production. 
It should rise to 34% in 2025 (that is, 23 million barrels per day) 4 and over 
4,000 wells drilled in the Gulf of Mexico at all depths. New technologies will al-
low greater exploitation of oil and gas at increasing depths in the future. Oil spills 
from oil tankers operating at sea world-wide account for only 7.7% of oil entering 
the marine environment.

Marine energy technologies which exploit the energy of the tides, waves and cur-
rents of the sea, as well as temperature and salinity gradients, for the generation 
of electricity is an emerging source of renewable energy that in principle, exists in 
all the world’s regions. It is however exploitable in practice only at sites that are 
close to demand centres and where, at the same time, damage to local ecosys-
tems can be contained. 

As a result, marine technologies are the least developed of the renewable energy 
technologies and would require much further research and public investment to 
become cost-efficient and scalable.

Offshore wind on the other hand will be a major influence on future renewable 
energy development. As of October 2010, 3.16 gigawatts of offshore wind power 
capacity was operational, mainly in Northern Europe. More than 16 gigawatts 
of additional capacity will be installed before the end of 2014 and the UK and 
Germany will become the two leading markets. Offshore wind power capacity is 
expected to reach a total of 75 gigawatts worldwide by 2020, with significant 
contributions from China and the US. The ever increasing demand for marine 
space to accommodate energy as well as other uses will require the establishment 
of planning and zoning processes such as marine spatial planning within nations’ 
EEZ.

Ecosystem Service

Provisioning Services In addition to producing half of the oxygen in the earth’s atmosphere, marine 
phytoplanktons produce the organic matter that determines the carrying capac-
ity of the ecosystem which sustains the food web up to fish and marine mam-
mals, and ultimately human consumption. Biodiversity and habitat protection 
and restoration are of fundamental importance to maintaining resilience of ocean 
ecosystems.

Regulating services 57% of atmospheric carbon captured by living organisms is captured by marine 
organisms, and of this between 50 and 71% is captured by the ocean’s vegetated 
habitats including mangroves, salt marshes, sea grasses and seaweed, so-called 
blue forests, which cover less than 0.5% of the seabed. Currently the ocean 
absorbs more than 26% of the carbon dioxide emitted to the atmosphere from hu-
man activities, resulting in increased acidity of the ocean. Oceans play a key role 
in atmospheric and climate regulation, while coastal areas provide flood protec-
tion, and erosion control for low lying communities, and act as a sink for waste 
and nutrient disposal. With climate change, a warmer ocean would tend to evapo-
rate more water vapour into the air and to warm the atmosphere, increasing air 
temperature gradients and, consequently winds. In turn, winds push horizontally 
against the sea surface and, in combination with the Coriolis effect due to the 
earth’s rotation, drive ocean surface current and upwelling patterns. In parallel, 
differences in the density of surface waters (driven by the balance between pre-
cipitation, run-off, and evaporation), drive the vertical or ‘thermohaline’ circula-
tion of the deeper oceans. Through this ocean circulatory system, the oceans and 
atmosphere distribute heat and regulate global climate. Sustained observations of 
ocean climate change and variability will provide insight into the future climate 
factors underpinning local sustainable development all over the globe, including 
far from the coast.

Cultural services Coastal areas and marine resources are of substantial cultural and historic signifi-
cance to the communities that inhabit and use them. In developing countries and 
SIDS, they sometimes provide not only the main sources of food, including protein 
and important nutrients from fish, but have been providing settlement areas for 
millennia for many communities in developing countries and SIDS. The aesthetic 
benefit of coastal areas and marine resources provides corresponding tourism ben-
efit in many cases, and although difficult to value in economic terms, is the basis 
upon which some tourism is founded.

મહતવ /મુદ્ાઓ 

સમુદારો

ઉજા્મ 2009 માં, અપતટરીર ષિેત્રો વવશ્વભરમાં ક્રયૂ્ડ તેલ ઉતપાદનનો 32% ટહસસો ધરવતા હતા. 2025 માં 
આ ટહસસો 34% સુધી પહોંચે એવી શક્યતા છે (એટલે કે, ફદવસ દીઠ 23 તમલલરન બેરલ) 4 આ 
માટે મેક્ક્સકોના અખાતમાં અનેક ઊં્ડાણોના 4,000 કુવાઓ ખોદવામાં આવશે. અને ભવવષરમાં નવી 
ટેકનોલોજીને કારણે તેલ અને ગેસનો વધુ પ્રમાણમા ઉપરોગ કરશે જરે્ી ખોદકામના ઊં્ડાણોમાં વધારો 
ર્શે. સમદુ્ર વવશ્વ વરાપી કામ કરતાં ઓઇલ ટેન્કરો માંર્ી તેલનું પ્રસરણ આ તેલના માત્ર 7.7% દફરરાઈ 
પરયાવરણમાં દાખલ ર્ાર છે.

મરીન ઊજા્મ ટેકનોલોજી જ ેભરતી, મોજા, સમદુ્ર પ્રવાહ, તાપમાન અને સમદુ્રના ખારાશ ઘટકોનો ઊજા્મ 
તરીકે ઉપરોગ કરીને વીજળરી ઉતપાદન કરવા માટેનો ઊજા્મ નવીનીકરણીર ઉભરતો સ્તોત છે જો કે આ 
લસધિાંત વવશ્વના તમામ પ્રદેશોમાં જ ેમાંગ કેનદ્રો નજીક છે અર્વા સ્થાનનક પાફરસ્સ્થતતક તંત્રને નુકસાન ર્તુ ં
અટકાવવા માટે વરહવારમાં વાપરવામાં આવે છે.

પફરણામ,ે દફરરાઈ ટેકનોલોજીની નવીનીકરણીર ઊજા્મ ટેકનોલોજી ખયૂબ જ ઓછી વવકસીત છે અને તેના 
માટે વધુ સશંોધન અને જાહેર રોકાણ જરૂરી છે જરે્ી તે વધુ કાર્મષિમ અને ઓછી ખચયાળ બની શકે.

બીજી બાજુ અપટતીર પવનનો ભવવષરમાં નવીનીકરણીર ઊજા્મ વવકાસ પર મોટો પ્રભાવ હશે. ઓક્ટોબર 
2010 સુધીની માટહતી અનુસાર, અપટતીર પવન ઉજા્મ ષિમતા કામગીરી 3.16 ગીગાવોટની હતી, જ ે
મુખ્યતવ ેઉત્તર ્ુરોપમાં છે. અને 2014 ના અતં પહેલાં 16 ગીગાબાઇટ્સની ષિમતા કરતાં વધુ સ્થાવપત 
કરવામાં આવશે અને આ રીતે ્ુકે અને જમ્મની બે અગ્રણી બજારો બની જશે. અપટતીર પવન ઉજા્મની 
ષિમતા ચીન અને અમેફરકાના નોંધપાત્ર રોગદાન સાર્,ે 2020 સુધીમાં વવશ્વભરમાં 75 ગીગાવોટ્સ સુધી 
પહોંચે તેવી શક્યતા સેવાર છે. આ ઊજા્મ માટે દફરરાઈ જગરાઓમા હંમશેાં સતત વધતી જતી માંગ 
તેમજ અન્ય ઉપરોગો જવેા કે EEZ રાષટ્ોની અંદર દફરરાઈ અને અવકાશી આરોજન અને પફરષિતે્રની 
પ્રફક્રરાઓની સ્થાપના માટે જરૂરી છે.

નનવસનતંત્ર સેવા

બચાવ સેવાઓ પૃથવીના વાતાવરણમાંર્ી અ્ડધો ઓક્ક્સજન ઉતપન્ કરવા ઉપરાંત, દફરરાઈ િારટોપલાંકટન કાબ્મનનક 
પદાર્્મ પેદા કરે છે કે જ ેઇકોલસસ્ટમની વહન ષિમતા નક્રી કરે છે જ ેમાછલી અને સસતન દફરરાઈ 
પ્રાણીઓનો ખોરાક ટકાવી રાખે છે અને એ આખરે માનવ વપરાશ માટે જરૂરી છે. જવૈવવવવધતા, વસવાટ 
રષિણ અને પુનઃસંગ્રહ એ સમદુ્ર જીવસૃષષટની સ્સ્થતતસ્થાપકતા જાળવી રાખવા માટે મયૂળભયૂત મહતવ ધરાવે 
છે.

નનરમનકારી સેવાઓ સજીવ દ્ારા 57% વાતાવરણીર કાબ્મનનો ઉપરોગ કરવામાં આવે છે તે દફરરાઈ સજીવ દ્ારા જ 
ઉપરોગ કરવામાં આવે છે. અને તેમાર્ી 50 ર્ી 71% વચ્ ેદફરરાની લીલી વનસપતતઓ દ્ારા, જવેી 
કે સુંદરીવૃષિ, મીઠાની ભેજવાળરી જમીન, સમદુ્ર ઘાસ અને દફરરાઈ વનસપતત સટહત, જ ેબ્ ુજગંલો 
કહેવામા આવે છે અને જ ેસમદુ્રતળની 0.5% કરતાં ઓછી જગરા આવરી લે છે, તેના દ્ારા ઉપરોગમાં 
લેવામાં આવે છે. હાલમાં માનવીર ગતતવવધધર્ી વાતાવરણમાં િેંકાતા કાબ્મન ્ડારોક્સાઇ્ડમાર્ી 26% 
કાબ્મન ્ડારોક્સાઇ્ડનુ ંમહાસાગરો શોષણ કરે છે. અને તણા લીધે સમદુ્રની આમલ્ા વધે છે. મહાસાગરો 
વાતાવરણ અને આબોહવાના નનરમનમાં મુખ્ય ભયૂતમકા ભજવે છે, દફરરાકાંઠાના વવસતારોમાં પયૂર સંરષિણ, 
અને નીચાણવાળા વવસતારના સમુદારો માટે ધોવાણ નનરંત્રણ, અને કચરો અને પોષક નનકાલ માટે એક 
શોષક તરીકેની જરૂફરરાત પયૂરી પા્ેડ છે. આબોહવામાં પફરવત્મનની સાર્,ે ગરમ સમદુ્ર હવામાં જળનું 
વધારે બાષપીભવન કરશે અને વરાળ દ્ારા વાતાવરણને વધારે હયૂં િાળુ ંબનાવીને હવાના તાપમાનમાં 
ઉતારચઢાવ ઉત્તપન્ કરશે પફરણામ ેપવન િયૂં કાશ.ે અને વધુમાં આ પવન પૃથવીના પફરભ્રમણના કારણે 
અને કોફરઓલલસ અસર સાર્ેના સરંોજનમાં, દફરરાની સપાટરી સામે આ્ડા દબાણ સાર્ ેઆ પવનનું 
વહન કરશે જરે્ી વત્મમાન સમદુ્ર સપાટરીની ઊંચાઈની પેટન્મમાં વધારો ર્શ.ે અને તેની સમાંતરમાં સમદુ્ર 
સપાટરીના પાણીની ઘનતામાં તિાવતો ( જ ેવરસાદ અને બાષપીભવન વચ્ેના સતંુલન દ્ારા ર્ાર છે), જ ે
સમદુ્રોના ઊં્ડાણમાં ઊભી અર્વા ‘ગરમ’ પફરભ્રમણ ઉતપન્ કરે છે. સમદુ્રના પફરભ્રમણ તંત્ર દ્ારા, સમદુ્રો 
અને વાતાવરણ ગરમીનું વવતરણ કરે છે અને વૈનશ્વક આબોહવાનું નનરમન કરે છે. સમદુ્રની આબોહવાના 
પફરવત્મન અને ચલનના સતત અવલોકનો, સમગ્ર વવશ્વમાં દફરરા કાંઠાર્ી દયૂર પણ ભવવષરમાં આબોહવાના 
પફરબળોમાં વવકાસ માટે અંદાજો બાંધવા સયૂક્ષ્મદ્રષષટ પયૂરી પા્ેડ છે.

સાંસૃ્તતક સેવાઓ દફરરાકાંઠાના વવસતારોમાં જ ેસમુદારો વસે છે અને જઓે દફરરાઈ સ્તોતોનો ઉપરોગ કરે છે, તેમના માટે 
તેનું નોંધપાત્ર સાંસૃ્તતક અને ઐતતહાલસક મહતવ છે. તે માત્ર વવકાસશીલ દેશોમાં અને SIDS માં ક્યારેક 
ખોરાકનો મુખ્ય સ્તોત, પ્રોટરીન અને માછલી માંર્ી મહતવના પોષક તતવો જ પયૂરા પા્ડતા નર્ી, પરંતુ 
વવકાસશીલ દેશોમાં અને SIDS માં ઘણા સમુદારો માટે સહસ્તાબ્ી માટે વસાહતના વવસતારો પણ પયૂરા 
પા્ેડ છે. દફરરાકાંઠાના વવસતારોમાં અને દફરરાઈ સ્તોતોના સૌંદર્મલષિી લાભ ઘણા ફકસસાઓમાં અનુરૂપ 
પ્રવાસન   લાભ પયૂરો પા્ેડ છે, અને તેમ છતાં તેની આર્ર્ક દ્રષષટએ કકમત કરવી મશુકેલ છે, કારણ કે તે 
કેવા પ્રકારનો પ્રવાસન   ઉદ્યોગ વવકલસત ર્ાર છે તેના પર આધાર રાખે છે. 
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2.2.3  Human well-being, ecosystem services and livelihood sustainability

The Millennium Ecosystems Assessment uses the concept of well-being, which is far more inclusive 

than livelihood (See Figure).

The consequences of the biodiversity loss and resulting loss of ecosystem services has far reaching 

impact on livelihoods and overall wellbeing of human communities. Human well-being has multiple 

constituents, including basic material for a good life, freedom and choice, health, good social relations, 

and security. Well-being is at the opposite end of a continuum from poverty, which has been defined as 

a “pronounced deprivation in well-being.”The constituents of well-being, as experienced and perceived 

by people, are situation-dependent, reflecting local geography, culture, and ecological circumstances.

2.2.3 માનવ સુખાકાિી, ઇકોલસસ્મ સેવાઓ અને આજીવવકાની સ્સ્િતા 

તમલેનનયમ ઇકોલસસ્મસ આકાિણી આજીવવકાના ખ્યાલ કિતાં સયુખાકાિીના ખ્યાલનો વધયુ ઉપયોગ કિે છે.(આકૃતત જયુઓ)

જવૈવવવવધતાને નયુકશાન અને પારિસ્સ્તતક તતં્રની સેવાઓના નયુકશાનન ેપરિણામે આજીવવકાન ેઅસિ કિે છે જથેી અતંે તેની અસિ 

માનવ સમયુદાયોની એકંદિે સયુખાકાિી પિ પહોંચે છે. માનવ સયુખાકાિી એ એક સાિા જીવન, સવતંત્રતા, પસંદગી, આિો્ય માટેની 
મૂળભતૂ સામગ્રી, સાિા સામાલજક સંબંધો અને સયુિક્ષા સહહત અનેક ઘટકો ધિાવ ેછે. સયુખાકાિી એ ગિીબીની વવરદ્ધ છેડે સ્સ્ત હોય 

છે જનેે સયુખાકાિીના નયુકશાન તિીકે વયાખ્યાયયત કિવામાં આવે છે. લોકો દ્ાિા જોવામાં આવેલ અને અનયુરવવામાં આવેલ સયુખાકાિી 
ઘટકો, પરિસ્સ્તત આધારિત હોય છે જ ેસ્ાનનક ભૂગોળ, સંસૃ્તત, અને પારિસ્સ્તતક સંજોગોને પ્રતતબબબીત કિે છે.

Surrounded by the Indian Ocean, the Arabian Sea and the Bay of Bengal, India has over 7500 km of coast-

line, which spans 13 maritime mainland states and union territories (UTs). India has a variety of coastal 

and marine ecosystems that are storehouses of biodiversity. From an economic perspective, these coastal 

and marine ecosystems are of great importance in that they provide a wide range of ecosystem goods and 

services. Approximately 20 per cent of India’s population lives in coastal areas, with a large proportion 

based in coastal urban centres such as Mumbai, Chennai and Kolkata. For those who live along the coastal 

belts, the fi sheries sector is vital, providing employment to over 6 million people, and accounts for 1.07 per 

cent of India’s total GDP. 

See more at http://www.mangrovesforthefuture.org/countries/members/india/#sthash.ADBzs6Q7.dpuf.

રાિતીય મહાસાગિ, અિબી સમયુરિ અને બંગાળની ખાડી દ્ાિા ઘેિાયેલ રાિતનો દરિયારકનાિો 7500 રકલોમીટિ લાંબો છે, જ ે13 

મયુખ્ય દરિયાઇ િાજ્ો અને કેનરિશાલસત પ્રદેશોમાં ફેલાયેલ છે. રાિતના દરિયા રકનાિા અને દરિયાઈ ઇકોલસસ્મ જવૈવવવવધતાના વવવવધ 

રંડાિથી રિપૂિ છે. આર્થક પરિપ્રેક્ષમાં જોઈએ તો આ દરિયા કાંઠો અને દરિયાઈ ઇકોલસસ્મ જીવસૃક્ષટ અને જવૈવક વસતયુઓની વવશાળ 

શ્ેણી માટે સેવા પૂિી પાડે છે માટે તેનયું ખૂબ જ મહતવ છે. મયુંબઇ, ચેન્ાઇ અને કોલકાતા જવેા દરિયા રકનાિાના શહેિન ેકેનરિમાં િાખીન ે

તેના આધારિત પ્રમાણની વાત કિીએ તો રાિતની વસતીના આશિે 20 ટકા લોકો દરિયાઇ વવસતાિોમાં િહે છે એમ કહી શકાય. જઓે 

દરિયાકાંઠાના પટ્ામાં િહે છે તેમના માટે મત્ય ઉદ્ોગ ક્ષતે્ર ખૂબ જ મહતવનો છે જ ેઆશિે 6 તમલલયન લોકો િોજગાિી પૂિી પાડે છે, અને તે 
રાિતની કયુલ GDP માં 1.07 ટકા હહસસો ધિાવ ેછે.

વધયુ વવગતો માટે http://www.mangrovesforthefuture.org/countries/members/india/#sthash.ADBzs6Q7.dpuf જયુઓ.

Approximately 60 per cent (15 out of 24) of the ecosystem services evaluated in the Millennium 

Ecosystem As- sessment (including 70 per cent of regulating and cultural services) are being de-

graded or used unsustainably. Loss of biodiversity, in terms of habitat, species and genetic diversity, is 

enormous. 

The ecosystem services that have been degraded over the past 50 years include capture fisheries, 

water supply, waste treatment and detoxification, water purification, natural hazard protection, regula-

tion of air quality, regula- tion of regional and local climate, regulation of soil erosion, spiritual 

તમલેનનયમ ઇકોલસસ્મ આકાિણીમાં અંદાજ ે60 ટકા (24 માંથી 15) ઇકોલસસ્મ સેવાઓનયુ ંમૂલ્ાંકન (નનયમન અને સાંસૃ્તતક 

સેવાઓના 70 ટકા સહહત) ભ્રષટ અથવા નબનટકાઉક્ષમ ઉપયોગ કિવામાં આવે છે. અને નનવાસસ્ાન, જાતતઓ અને આનયુવંક્શક 

વવવવધતાની રિક્ષટએ જવૈવવવવધતાને પ્રચંડ નયુક્ાન થાય છે. 

Fig: Ecosystem Services and Human Well-being આકૃમત: નનવસનતંત્ર અને માનવ સુખાકાિી 

નનવસનતંત્ર સેવાઓ

સાિીિીતે િહટી શકાય તેના ઘટકો 

ખોિાકની 
જોગવાઈ
તાજુ ંપાણી  
લાક્ંુડ અને િાઈબર 
ઈંધણ

સુિષિા
વરક્કતગત સલામતી 
સ્તોતો મેળવવાની સુનનલશ્ચતતા 
આપનત્તઓ ર્ી સંરષિણ 

સાિી જજદગીમાટે પાયાની 
સામગ્ી 

પયૂરતી આજીવવકા 
પયૂરતો પોષક આહાર 
આશ્રર 
માલસામાન મેળવી શકવો એક વરક્કત જ ેકરી 

શકે અને બની શકે તે 
પ્રાપત કરવાની તક 

પસંદગી અને કાય્સ 
ની સવતંત્રતા 

સ્તોત : તમલેનનરમ એકોલસસ્ટમ એસેસમેન્ટ 

તનદુિસતી
મજબયૂતાઈ 
સારંુ લાગવું
ચોખખા પાણી અને હવાની ઉપલસ્ધિ   

સાિા સામાલજક સં્ંબધો 
સામાલજક બંધનો 
પરસપર આદર 
બીજાઓને મદદ કરવાની શક્કત 

આધાિ આપનાિી  
પોષકતતવોનું ચક્ર 
માટરીનું બનવું 
પ્રાર્તમક ઉતપાદન 

નનયતં્રક   
આબોહવા નનરંત્રણ 
પયૂરનાં  નનરમનો
રોગના નનરમનો 
પાણીનું શુધ્ધિકરણ  

સાંસુ્કમતક
સૌંદર્મ લષિી 
આધરાત્ત્મક 
શૈષિષણક 
મનોરંજક 
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fulfilment, and aesthetic enjoyment. The use of two ecosystem services – capture and fresh water 

fisheries – is now well beyond levels that can be sustained even at current demands, much less future 

ones. At least one quarter of important commercial fish stocks are overharvested (high certainty). The 

quantity of fish caught by humans increased until the 1980s but is now declining because of the short-

age of stocks.

According to UNEP reports, FROM 5 per cent to possibly 25 per cent of global freshwater use exceeds 

long-term accessible supplies. It is now met either through engineered water transfers or overdraft 

of groundwater supplies (low to medium certainty). Some 15-35 per cent of irrigation withdrawals 

exceeds supply rates and are therefore unsustainable (low to medium certainty).

Of the 24 ecosystem services, only 4 have been enhanced in the past 50 years, three of which involve 

food production — crops, livestock, and aquaculture. Terrestrial ecosystems were on average a net 

source of CO2 emissions during the 19th and early 20th centuries due to widespread deforestation, 

but became a net sink around the middle of the last century due to reforestation efforts. Thus, in the 

last 50 years, the role of ecosystems in regulating global climate through carbon sequestration has also 

been enhanced.:

ઇકોલસસ્મ સેવાઓ કે જ ેછેલલા 50 વષભોમાં ભ્રષટ કિવામાં આવી છે તે કેપ્ચિ મત્યોદ્ોગ, પાણી પયુિવઠો, કચિો સાિવાિ અને 
નબનઝેિીકિણ, જળ શયુનદ્ધકિણ, કયુદિતી સંકટથી િક્ષણ, હવાની ગયુણવતિાનયુ ંનનયમન, પ્રાદેક્શક અને સ્ાનનક આબોહવાનયુ ંનનયમન, 

જમીનના ધોવાણનયુ ંનનયમન, અને આધયાપત્મકતાની પરિપૂણ્ભતા, અને સૌંદય્ભલક્ષી આનંદનો સમાવશે થાય છે. માછલી પકડવી અને 
તાજા પાણીનો મત્યઉદ્ોગ, આ બે ઇકોલસસ્મ સેવાઓનો ઉપયોગ એવા સતિે છે જ ેરવવષયના આધાિે નહીં પણ સાિી િીતે વત્ભમાન 

માંગને આધાિે જાળવી શકાય છે, મહતવપૂણ્ભ વયાવસાયયક માછલીઓના ઓછામાં ઓછા ચોથા રાગનો જથથો (જ ેખિેખિ વધયુ છે) 

વધયુ પકડવામાં આવે છે. મનયુષય દ્ાિા પકડવામાં આવતી માછલીઓના જથથામાં 1980 સયુધી વધાિો થયો હતો પિંતયુ હવે જથથાની 
અછતને કાિણ ેતે ઘટી િહયુ ંછે.

UNEP ના અહેવાલ અનયુસાિ લાંબા ગાળાના સયુલર પયુિવઠા કિતાં વૈશ્વિક તાજા પાણીનો ઉપયોગ 5 ટકાથી કદાચ 25 ટકા જટેલો 
વધી શકે છે. તેને હવે પાણી પરિવહનની યોજના દ્ાિા અથવા ભૂજળ પયુિવઠાન ેવધાિે ખેંચીને પૂરં કિી શકાય તેમ છે. (મધયમ અને 
નીચી નનલચિતતા). સસચાઈ માટે પાણીનો ઉપાડ આશિે 15 થી 35 ટકાના દિે વધી ગયો છે માટે તે નબનટકાઉ છે (મધયમ અને નીચી 
નનલચિતતા).

24 ઇકોલસસ્મ સેવાઓ માથી માત્ર 4 જ છેલલા 50 વષ્ભમાં વધાિી દેવામાં આવી છે, જમેાંથી ત્રણમાં ખોિાક ઉતપાદનનો સમાવશે 

થાય છે - પાક, પશયુધન અને જળચિઉછેિ. અને જમીન પિની જવૈ સૃક્ષટમાં વયાપક વનનાબૂદીને કાિણ ે19 મી સદી અને 20 મી 
સદીના પ્રાિંર દિતમયાન સિેિાશ CO2 ઉત્જ્ભનના ચોખખા સ્ત્રોત હતા, પિંતયુ પયુનઃવનીકિણના પ્રયત્ોન ેકાિણ ેછેલલા સદીના મધયની 
આસપાસ તેને સાચવી લેવામાં આવયા હતા. આમ, છેલલા 50 વષભોમાં, કાબ્ભન સંગ્રહ માિફત ેવૈશ્વિક આબોહવાનયુ ંનનયમન કિવા માટે 

જીવસૃક્ષટની ભતૂમકા પણ વધી િહી છે.

Fresh drinking water is increasingly derived from marine waters in many parts of the world. The Arabian 

Gulf has about half of the world’s desalination capacity, with a combined seawater desalination volume ex-

ceeding 11 million m3/day. Some countries are especially dependent on desalination, e.g. 90% of Kuwait’s 

potable water comes from the sea. As desalination technology becomes more affordable and available to 

developing nations and SIDS, we expect to see its adoption increased around the world, thereby decreasing 

fresh water shortages and increasing the need to ensure marine waters are clean. At the same time, saline 

residues from desalination can have local negative impacts on marine ecosystems so proper management 

regimes need to be put in place to minimise these effects. Desalination also tends to be very energy inten-

sive underscoring the need for nations that depend on desalination to also aggressively pursue low carbon 

energy strategies.

Source: IOC/UNESCO, IMO, FAO, UNDP. (2011). A Blueprint for Ocean and Coastal Sustainability. Paris: IOC/UNESCO

દયુનનયાના ઘણા રાગોમાં શયુદ્ધ પીવાનયુ ંપાણી વધાિે ને વધાિે દરિયાના પાણીમાથી મળેવવામાં આવે છે.અિનબયાના આખાતમાં, રદવસના 11 તમલલયન m3થી વધાિે 

જથથાના સંયયુકત દરિયાના પાણીના રડસેલીનશેન સાથે, દયુનનયાની અડધી ડીસેલલનશેન (ખાિાશ દૂિ કિવાની) ક્ષમતા છે. અમયુક િાષટ્ો ખાસ કિીન ેરડસેલીનશેન પિ જ 

આધારિત છે, દા. ત. કયુવતૈનયુ ં90% પીવાનયુ ંપાણી દરિયામાથી આવે છે. જમે જમે રડસેલીનશેન ટેકનૉલોજી વધાિે ને વધાિે વવકાશશીલ િાષટ્ો અને SIDS ને પોષાય 

તેવી અને ઉપલબ્ધ થતી જાય છે, તેમ તેમ અમે આશા િાખીએ છીએ કે તે વધાિે અને વધાિે દયુનનયા આખીમાં અપનાવવામાં આવશે, તેથી શયુદ્ધ પાણીની તંગીમાં 

ઘટાડો થશ ેઅને દરિયાના પાણી શયુદ્ધ િહે તેની કાળજી વધાિે િાખવામાં આવશે. સાથે સાથે, રડસેલીનશેનથી બાકી િહેતા ક્ષાિની સ્ાનનક નનવસનતતં્ર પિ નકાિાત્મક 

અસિ થઈ શકે છે, આથી યો્ય સંચાલન વયવસ્ા તે જ્યાએ ગોઠવવી જોઈએ જથેી આ અસિ ઓછી થઈ શકે. રડસેલીનશેન ને સઘન ઊજા્ભ જોઈએ (ઊજા્ભના 

સ્ત્રોતનો ખૂબ ઉપયોગ) આથી િાષટ્ો જ ેરડસેલીનશેન પિ આધાિ િાખ ેછે તેમણે લો કાબ્ભન ઉજા્ભ વયયુહિચના સઘનપણે અપનાવવી જોઈએ. 

સ્ત્રોત: IOC/UNESCO, IMO, FAO, UNDP. (2011). A Blueprint for Ocean and Coastal Sustainability. Paris: IOC/UNESCO

દફરરાઈ રહેવાસ વાવાઝો્ડા અને 
ધોવાણર્ી દફરરાઈ સમુદાર અને 

શહેરો ને રષિણ આપે છે.

રમણીર દફરરાફકનારો, 
ટાપુઓ, અને પરવાળાના 
ખ્ડકો મનોરંજનની તકો 
આપે છે, જમે કે સુ્બા 

્ડાઇપવગ, સમદુ્ર કેરકકગ 
અને દફરરાઈ સહેલગાહ

દફરરાઈ નનવસનતંત્ર સારે્ 
દફરરાઈઘાસ, ચેર અને મીઠાના ક્ડણ 

કાબ્મન સસક તરીકે કાર્મ કરેછે, જરે્ી 
ગ્રીન હાઉસ ગેસીસ ઘટે છે. 

અપતટરીર ખ્ડકો રેતી બનાવે 
છે અને તીવ્ર વાવાઝો્ડાર્ી 

ફકનારાઓને રષિણ આપે છે.

તંદુરસત પરવાળાના ખ્ડકો 
દફરરાઈ જવૈવવવવધતાના 

હોટસપોટ છેઅને નવી દવાઓ 
અને હેલ્થકેર ઉતપાદનો માટેનો 

સ્તોત હોઈ શકે છે. 
ટકાઉ મત્ર આપણને ખોરાક 
આપે છે નોકરીનું સજ ્મન કરે છે 

અને સ્થાનનક અર્્મતંત્રને આધાર 
આપે છે. 

ચેરના જગંલો અને ષિાર કળણ 
કુદરતી ફિલ્રની જમે કાર્મ કરે 
છે જમે કે હાનનકારક કાંપ અને 

અતતશર પોષકો 

નદીમુખ દફરરાઈ ઘાસ અને ચેરને 
વરવસાયરક રીતે લશષિત માછલી 

અને કવચધારી પ્રાણી પ્રજાતતઓ માટે 
આવાસની નસ્મરી પયૂરી પ્ેડ છે.

મહાસાગરો જટેલો આપણે 
શ્વાસ લઈએ છે તેનું અ્ડધું 
ઓક્સીઝન પેદા કરે છે.

અપતટરીર ઊજા્મ 
શક્કત દફરરાઇ 

વવકાસને આધાર પયૂરો 
પા્ેડ છે
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Valuing the ocean: 

The Boston Consulting Group in collaboration with the Global Change Institute and WWF recently estimated 

that the ocean generates economic benefits worth at least US$2.5 trillion per year. 

The total value of the ocean’s underpinning assets is at least US$24 trillion (Hoegh-Guldberg et al., 2015). 

Underpinning the value estimates are direct outputs (e.g. fishing), services enabled (e.g. tourism, educa-

tion), trade and transportation (coastal and oceanic shipping) and adjacent benefits (e.g. carbon sequestra-

tion, biotechnology)(BCG, 2015). More than two-thirds of this value relies on healthy ocean conditions. 

However, the values highlighted are considered to be vast underestimates. The study did not attempt to 

assess the value of less well understood ecosystems such as seamounts and deep-sea habitats. Moreover, 

the study did not consider the role the ocean plays in atmospheric regulation, carbon storage and planetary 

temperature control – nor its incalculable spiritual and cultural values. The ocean is, of course, infinitely 

valuable: without it, life on Earth simply could not exist. It also has an intrinsic value, irrespective of human 

perceptions. Valuation tools are not about putting a price tag on our ocean assets so they can be commod-

itized, but about enabling decision-makers to make smarter choices so present and future generations can 

continue to enjoy the benefits of a healthy ocean.

 See more at http://www.mangrovesforthefuture.org/countries/members/india/#sthash.ADBzs6Q7.dpuf.

સમદુ્રનું મયૂલ્યાંકન:

વૈશ્વિક ફેિફાિ સંસ્ા અને WWF સાથે મળીને બોસ્ન કસ્સલ્ટિંગ ગ્ૂપ ેતાજતેિમાં અંદાજ કાઢ્ો છે કે સમયુરિ દિ વષવે ઓછામાં ઓછા 2.5 

હટ્લલયન અમેરિકન ડોલિના આર્થક લારો પેદા કિે છે.

સમયુરિની અસ્યામતોની કયુલ કકમતનો અંદાજ ઓછામાં ઓછા 24 હટ્લલયન અમેરિકન ડોલિ છે (Hoegh-Guldberg એટ અલ., 

2015). આ કકમતનો અંદાજ બાંધવા સમયુરિની સીધી પેદાશ કે ઉતપાદન (ઉદાહિણ: માછીમાિી), સરક્રય સેવાઓ (દા.ત. પ્રવાસન, 

ક્શક્ષણ), વેપાિ અને પરિવહન (દરિયાકાંઠા પિ અને દરિયાઈ નૌપરિવહન) અને આડકતિા લારો (ઉદાહિણ : કાબ્ભન સંગ્રહ, 

બાયોટેકનોલોજી) છે. (BCG, 2015) છે. આ મલૂ્ના બે તતૃીયાંશ કિતાં વધયુ એ સવસ્ સમયુરિની શિતો પિ આધાિ િાખે છે.

જો કે, પ્રકાક્શત કિવામાં આવેલ આ મૂલ્ોમાં વવશાળ િીતે ઓછો અંદાજ આંકવામાં આવયો છે. આ અભયાસમાં સમયુરિ માઉન્ટ અને ઊંડા 
સમયુરિના આશ્યસ્ાનોની જીવસૃક્ષટના મલૂ્ની આકાિણી કિવાનો પ્રયત્ કિવામાં આવયો નથી. વધયુમાં, આ અભયાસમાં વાતાવિણ નનયમન, 

કાબ્ભન સંગ્રહ અને પૃથવીના તાપમાનના નનયતં્રણમાં સમયુરિ જ ેભૂતમક રજવ ેછે તે ધયાનમાં લેવામાં આવો નથી કે તેના અગન્ણત આધયાપત્મક 

અને સાંસૃ્તતક મૂલ્ોની પણ ગણતિી કિવામાં આવી નથી. અલબતિ, સમયુરિ અનતં િીતે મલૂ્વાન છે : તેના વગિ પૃથવી પિ જીવન માત્રનયુ ં
અસસતતવ ન હોય શકે. અને તેનયુ ંએક આતંરિક મલૂ્ પણ છે જ ેમાનવીની ધાિણાઓથી પિ છે. આ મૂલ્ાંકન સાધનો અમાિા સમયુરિની 
અસ્યામતો પિ પ્રાઇસ ટેગ મૂકી તેનયુ ંવેપાિીકિણ કિવા માટે નહીં પિંતયુ અમાિા નનણ્ભય ઉતપાદકોન ેસરક્રય િીતે સ્ાટ્ભ  પસંદગીઓ કિવા 
માટે અને રાવવ પેઢીઓ એક સવસ્ સમયુરિના લારોનો આનંદ ચા્યુ િાખી શકે તે માટે કિવામાં આવેલ છે.

વધયુ માટે જૂઓ http://www.mangrovesforthefuture.org/countries/members/india/#sthash.ADBzs6Q7.dpuf.

Given the kind ongoing trend of exploitation of marine resources, WWF came up with One Planet Perspective that 

provides a framework for making better choices for the marine environment. 
દરિયાઈ સ્ત્રોતોનયુ ંશોષણ જ ેપ્રકાિે કિવામાં આવી િહયુ છે તે જોતાં, WWF એ ‘ગ્રહ પરિપ્રેક્ષ’ નો વવચાિ િજૂ કયભો છે કે જ ેદરિયાઈ પયયાવિણ માટે 

સાિી પસંદગી કિવા માટે એક માળખયુ ંપૂરં પાડે છે.

નાણાકટીય 
પ્રવાહ 
પુનઃરદશામાન

સ્ત્રોતોનું 
ન્યાયયક શાસન 

કુદિતી મ્ૂડટીનું સંિષિણ 

વધાિે સારં Produce Better

નનવસનતંત્ર 
અખરં્ડતતા 

જવેવવવવધતા 
સંિષિણ 

ખોિાક, પાણી 
અને શક્તની 

સુિષિા 

કુશળતાપૂવ્સક વધાિે ઉપભોગ કિો

• નનવસનતંત્ર 
સેવાઓ માટે 
ચયૂકવણું 

• હફરત રોકાણ 
• િં્ડ અને 

સબલસ્ડરીનું પુનઃ 
ફદશામાન 

• કુદરતી મયૂ્ડરીનું 
મયૂલ્યાંકન 

• દફરરા શાસન 
• ખોરાક સલામતી 
• સમાજ –

આધાફરત 
 સંચાલન માળખું 
• સશક્કતકરણ /

સલગભેદ મુદ્ાઓ

• દફરરાઈ સંરશષિત ષિેત્રો : દફરરાની નસ્મરી, અને 
કાંટાની સ્સ્થતતસ્થાપકતા 

• પરીસ્થીતતકતંત્રના  કારષો
• નનવસનતંત્ર પુનઃ સ્થાપન 

• ટકાઉ મત્ર
• ટકાઉ દફરરાકાંઠા વવકાસ અને પ્રવાસન   
• ટકાઉ વવકાસ / આતંરમાળખું 

• ટકાઉ દફરરાઈ ખોરાક વપરાશ
• જવાબદાર પ્રવાસન   
• શક્કત અને સામગ્રીનો અસરકારાક ઉપરોગ 
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2.3  What is sustainable 
development?

 

Defined in many ways, the most frequently quoted 

definition is from Our Common Future, also known as 

the Brundtland Report. 

“Sustainable development is development 
that meets the needs of the present 
without compromising the ability of future 
generations to meet their own needs”

It contains within it two key concepts:

•	 the concept of needs, in particular the essential 

needs of the world’s poor, to which overriding 

priority should be given; and

•	 the idea of limitations imposed by the state of 

technology and social organisation on the environ-

ment’s ability to meet present and future needs.”

2.3  ચચિસ્ાયી વવકાસ  
શું છે?

 

આ બાબત ઘણી િીતે વયાખ્યાયયત કિવામાં આવી છે પિંતયુ મોટેરાગ ે

વાિંવાિ ટાંકવામાં આવેલ વયાખ્યા બ્રનડટલૅનડ રિપોટ્ભ  તિીકે જાણીતી છે.

 “ધચરસ્થારી વવકાસ એ એવો વવકાસ છે જ ેતેમની 
જરૂફરરાતો પયૂરી કરવા ભવવષરની પેઢરીઓની 
ષિમતા સારે્ સમાધાન કરયા વવના વત્મમાનની 
જરૂફરરાતન ેપયૂરી કરે”

આ બાબત બે વવરાવના સમાવે છે.:

•	 જરરિયાતોનો ખ્યાલ, ખાસ કિીન ેવવવિના ગિીબ લોકોની 
આવશયક જરરિયાતોનો ખ્યાલ જનેે સૌપ્રથમ અગ્રતા આપવી 
જરિી છે;

•	 વત્ભમાન અને રવવષયની જરરિયાતો પૂિી કિવા માટે પયયાવિણની 
ક્ષમતા પિ ટેકનોલોજીની સ્સ્તત અને સામાલજક સંસ્ા દ્ાિા 
લાદવામાં આવેલ મયયાદાઓ.”



 In the next section, we will explore the concept of current and future needs and its link with the pos-

sible availability of resources for future generations via the concept of Ecological Footprint

2.3.1 Ecological Footprint

2.3.1.1  What is ecological footprint?

The simplest way to define ecological footprint would be to call it the impact of human activities 

measured in terms of the area of 

biologically productive land and water 

required to produce the goods con-

sumed and to as- similate the wastes 

generated. (wwf.panda.org)

The concept of ecological footprint 

was originated by Dr. Bill Rees

1. Which things are included in 
your Ecological Footprint To 

produce Your Food:

•	 Croplands and orchards

•	 Forests

•	 Pastures and rangelands

2. Your energy requirements:

•	 Fuel for your vehicles

•	 Cooking food

3. Your housing requirements:

•	 Bricks, Cement, Land

•	 Electricity, water

આગળના વવરાગમાં આપણે વત્ભમાન અને રવવષયની જરરિયાતોના ખ્યાલ વવષ ેવધયુ જોઈશયુ ંઅને અને પરિસ્સ્તી વવજ્ાનના પદધચન્હ 

ના ખ્યાલ દ્ાિા રાવવ પેઢી માટે સંસાધનોની શક્ય ઉપલબ્ધતા સાથે તેનયુ ંજોડાણ જોઈશયુ ં

2.3.1 પરિસ્સ્મતક પાદચચહન

2.3.1.1 પફરસ્સ્થતતક પાદધચહન શું છે?

પરિસ્સ્તતક પાદધચહન ને વયાખ્યાયયત કિવાનો સિળ િસતો એ છે કે માનવ પ્રવૃતતઓની અસિ કિતાં પગલાઓને જવૈવક ઉતપાદક 

જમીન વવસતાિની રિક્ષટએ અને વસતયુઓ ઉતપારદત 

કિવા જરરિયાત મયુજબના પાણી મયુજબ અને 
પેદા કિેલ કચિાન ેલઈને વયાખ્યાયયત કિાય છે. 

(wwf.panda.org)

પારિસ્સ્તતક પાદધચહનનો ખ્યાલ સૌપ્રથમ 

ડો.નબલ િીસ દ્વ્રાિા વવકસાવાયો હતો. 

1. પારિસ્સ્મતક પાદચચહનમાં જ ેવસ્ુઓનો 
સમાવશે થાય છે તે તમાિો ખોિાક 
ઉતપન્ન કિે છે:

•	 પાકની જમીન અને ફળની વાડીઓ

•	 જગંલો

•	 ગોચિ જમીન અને િેંજની જમીન

2. તમાિી ઉર્્સની જરૂરિયાતો:

• વાહન માટે બળતણ 

• ખોિાક બનાવવા માટે બળતણ 

3. તમાિા ઘિની જરૂરિયાતો:

• ઈંટ, લસમેન્ટ અને જમીન 

• પાણી અને વીજળી 

Economics and Human Development

•	 1.1 billion people surviving on less than $1 per day of income; 70% in rural areas where they are highly de- 

pendent on ecosystem services

•	 Inequality has increased over the past decade. During the 1990s, 21 countries experienced a decline in their 

rankings in the Human Development Index

Access to Ecosystem Services

•	 An estimated 852 million people were undernourished in 2000-02, up 37 million from the period 1997-99 

Per capita food production has declined in sub-Saharan Africa

•	 Some 1.1 billion people still lack access to improved water supply, and more than 2.6 billion lack access to 

improved sanitation

•	 Water scarcity affects roughly 1-2 billion people worldwide

અથ્ભશાસ્ત્ર અને માનવ વવકાસ

•	 1.1	અબજ લોકો દૈનનક માથાદીઠ આવક 1 ડોલિ પિ જીવન ગયુજાિી િહ્યા છે; જમેાંથી 70% ગ્રામીણ વવસતાિોમાં છે જઓે નીવસનતતં્ર પિ 

આધાિ િાખે છે. 

• આ અસમાનતા છેલલા બે દાયકાથી વધી છે. 1990 ના દાયકા દિતમયાન, 21 દેશોએ માનવ વવકાસ ઇનડેક્સમાં તેમના િેસકિંગમાં ઘટાડાનો 
અનયુરવ કયભો હતો 

નીવસનતતં્ર સેવાઓનો વપિાશ

• એક અંદાજ મયુજબ 852 તમલલયન લોકો માટે વષ્ભ 2000-02માં કયુપોષણથી પીડાતા હતા અને 1997-99ના સમયગાળામાં પેટા સહાિન 

આરરિકા માથાદીઠ અન્ ઉતપાદન 37 તમલલયન થી વધયુ ઘટ્યુ ંહતયુ ં

•	 	લગરગ 1 .1 અબજ લોકો સયુધાિાયેલ પાણી પયુિવઠો વાપિી શકતા નથી અને 2.6 અબજ કિતા વધાિે લોકો સાિી સવચ્છતા સવલતોનો 
અરાવ ધિાવ ેછે . 

• પાણીની તંગી વવવિરિમાં આશિે 1-2 અબજ લોકો અસિ કિે છે

જ
વૈઉતપાદક જ

મીનઉજા્મ્ુ્કત જમીન
જવૈઉતપાદક સ

મુદ્ર

બાંધેલી જમીન

જવૈ વવવવધતા
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4. ખાતિ અને જં્ ુનાશકો

• ઉતપાદન માટે જરિી જમીન 

5. દવાઓ અને િસાયણો 

•	 ઉતપાદન પલાન્ટ 

•	 કાચયુ ંમહટરિયલ 

6. ખોિાકન ેપકે કિવો અને ફ્ટીઝ કિવો 

•	 પેકેસજગ મહટરિયલ 

•	 પેકકગ ને િેરિીજશેન પલાન્ટ 

7. તમે ઉતપન્ન કિેલ કચિો

•	 પેપિ 

•	 પલાસ્સ્ક 

•	 કાચ 

•	 જવૈવક કચિો

2.3.1.2  તમારંુ પાફરસ્સ્થતતક પાદધચહન કેટ્ુ ંમોટંુ છે તેની તમે ગણતરી કરી શકો છો?

આપણે વપિાશ કિતાં હોય તેવા સ્ત્રોતો અને ઉતપારદત કચિાની માપણી કિી આ માપદંડોને અનયુરપ િહીન ેજમીન અથવા સમયુરિ 

વવસતાિોન ેઉતપાદકમાં રપાંતરિત કિી શકાય છે.

 2.3.1.3 પાફરસ્સ્થતતક પાદધચહન કેટ્ુ ંમોટંુ છે એ અંગે આપણે શામાટે જાણવા માંગીએ છીએ?
•	 લસસ્મ વવશલષેણની સિળતા માટે અને માનવી દ્ાિા વપિાતા ઉપલબ્ધ પારિસ્સ્તતક તતં્રની સેવાઓ ના પ્રકાિ સમજવા 

માટે આપણે તે જાણવાની જરિ પડે છે 

•	 નનવસનતતં્ર તતવો સાથે સજીવ સંબંધ સમજવા માટે 

•	 પરિસ્સ્તતક પયુિવઠા વવ માનવ માંગનો વાસતવવક અંદાજ કાઢવા 

ઉદાહિણ 1: માછલી અને ચોખાનયુ ંરોજન િાંધવા માટે એક જવૈઉતપાદન વાળી જમીન અને જવૈઉતપાદન વાળો સમયુરિ જરિી છે અને 
અને જગંલની ‘ઊજા્ભ’ યયુકત જમીન કાબ્ભન પ્રોસેસસગ અને િસોઈ દિમયાન ફેંકાતા કાબ્ભનન ેફિી ગ્રહણ કિવા જરિી છે. 

ઉદાહિણ 2: કાિ ડ્ાઈવ કિવા માટે િોડ, પાર્કગ વગેિે માટે જમીન જરિી છે આ ઉપિાંત જગંલની ‘ઊજા્ભ’ યયુકત જમીન કાબ્ભન 

પ્રોસેસસગ અને પેટ્ોલ વાપિતા થતાં ઉતસિજનન ેફિી ગ્રહણ કિવા જરિી છે વધાિામાં, બાંધકામ અને જાળવણી માટે પણ ઉજા્ભ અને 
મહટરિયલ વપિાય છે.

4. Fertilisers and pesticides

•	 Land required for production plant

5. Drugs and medicines

•	 Production plant

•	 Raw material

6. Packaging and refrigerating the food

•	 Packaging material

•	 Packing and refrigeration plant

7. Waste you generate

•	 Paper

•	 Plastic

•	 Glass

•	 Biological waste

2.3.1.2  Can you calculate how big your ecological footprint is?

We can measure most of the resources we consume and many of the wastes we generate These mea-

surements can be converted to corresponding areas of productive land or sea.

 2.3.1.3 Why would we want to know how big our footprint is? 
•	 To facilitate system analysis and to understand the availably and types of ecosystem services 

being used by human beings

•	 To understand the relationship of organisms with the ecosystem elements 

•	 To have a realistic estimate of the Human demand Vs Ecological supply

Example 1: A cooked meal of fish and rice would require bioproductive land for the rice, a biopro-

ductive sea or river for the fish, and forested ‘energy’ land to re-absorb the carbon emitted during the 

processing and cooking.

Example 2: Driving a car requires built land for roads, parking, and so on, as well as a large amount 

of forested ‘energy’ land to re-absorb the carbon emissions from petrol use. In addition, energy and 

materials are used for construction and maintenance.
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Figure: Ecological footprint, from 1960 to 2050 આકૃતત: પરિસ્સ્તતક પદધચહ્ન, 1960 થી 2050 માટે

1960-2008 
પરીસ્થીતતક પાદ્ચીહ્ન

2008-2050, સ્સ્મત
સામાન્ય રીતે માધરમ બીઝનેસ
 ઝ્ડપી ઘટા્ડો

Y –ધરી s: પૃથવી ગ્રહની સખં્યા, x-ધરી : વષષો



2.3.1.4 દેશો કઇિીતે પરિસ્સ્મતક પાદચચહનની ્ુલના કિે છે?

http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/page/the_ecological_footprint_how_countries_compare

2.3.1.4 How do countries compare on ecological footprint?

http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/page/the_ecological_footprint_how_countries_com-

pare

આકૃતત: પરિસ્સ્તતક દેવાદાિો અને લેણદાિોFigure: Ecological creditors and debtors

આર્ર્ક દેવું

આર્ર્ક જમા

જવૈષિમતા કરતા 50% 
વધુ મોટંુ પદ્ચીહન

જવૈષિમતા કરતા ૦-50% 
વધુ મોટંુ પદ્ચીહન

પદ્ચીહન કરતા ૦-50 % 
મોટરી જવૈષિમતા

પદ્ચીહન કરતા 50 % 
મોટરી જવૈષિમતા

અપયૂરતી માટહતી 



2.3.1.5 How can we reduce our ecological footprint? 2.3.1.5 આપણે કેવીિીતે આપણાં પરિસ્સ્મતક પારદ્ચહનોન ેઘટા્ડટી શકટીએ?

Buy organic 
food

કાબ્ભનનક ખોિાકની 
ખિીદી કિીન ે

Reduce the use 
of fossil fuel 

અસ્શમભતૂ ઇંધણનો 
ઘટાડો કિીન ે

Use less 
packaging

ઓછા પેકેસજગનો 
ઉપયોગ કિીને

Buy fresh 
instead of 
processed food 

પ્રોસેસડ ખોિાકની 
જ્યાએ તાજા 
ખોિાકનો ઉપયોગ 
કિીન ે

Eat less meat માંસાહાિી ના ખાવયુંEat food grown 
locally, rather 
than transported 

બહાિથી મંગાવાયેલ 
ખોિાક કિતાં 
સ્ાનનકવવસતાિનો ખોિાક 
લેવો  

http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/page/personal_footprint/ http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/page/personal_footprint/

Water  Footprint  

•	 http://www.waterfootprint.org/Reports/Hoekstra2008-Ecological-versus-WaterFootprint.
pdf

•	 http://environment.nationalgeographic.com/environment/freshwater/change-the-course/
water-footprint-calculator/

•	 http://www.watercalculator.org/

Carbon  Footprint  

•	 http://www.carbonfootprint.com/calculator.aspx

પાણીના પદચચહનો

•	 http://www.waterfootprint.org/Reports/Hoekstra2008-Ecological-versus-WaterFootprint.
pdf

•	 http://environment.nationalgeographic.com/environment/freshwater/change-the-course/
water-footprint-calculator/

•	 http://www.watercalculator.org/

કા્બ્સન પદચચહન   

•	 http://www.carbonfootprint.com/calculator.aspx



2.4  રકનાિા પિની 
આર્થક પ્રવૃત્તિઓ 

 

2.4.1  ઉધોગો 

બંદિોની હાજિી અને રિફાઈનિીઓ અને ઇંધણના જોડાણો વપિાશ 

સાથે, ઔદ્ોશ્ગક કલસ્િો દરિયારકનાિે વવકસયા છે. 

પિંપિાગત િીતે દરિયારકનાિે નનકાસલક્ષી ઉદ્ોગો સંબંધધત ઔદ્ોશ્ગક 

સંકયુલ પણ બનાવાયા છે. જોકે, સપેક્શયલ ઇકોનોતમક ઝોન એક્ ની 
ઘોષણા સાથે (SEZA-2005) રકનાિા પિ આવા ઝોનની િચના પિ 

ધયાન કેન્નરિત કિાયયુ ંછે.

2014-2015 માટે કેનરિરીય બજટેમાં, કેનરિ સિકાિ ચેન્ાઇ અને 
વવશાખાપટ્નમ વચ્ ેદરિયાઇ ઔદ્ોશ્ગક કોરિડોિ વવકાસ કિવા 
પ્રતતબદ્ધ થઈ છે.

2.4  Economic activities 
on the coast

 

2.4.1  Industries

With the presence of ports, and with access to refiner-

ies and fuel linkages, industrial clusters have devel-

oped along the coast. 

Traditionally there have also been industrial complexes 

related to export-oriented industries along the coast. 

However, with the promulgation of the Special Eco-

nomic Zones Act (SEZA-2005) there is a focus on the 

creation of such zones on the coast.

In the Union Budget for 2014-2015, the Union 

Government committed itself to the development of 

a coastal industrial corridor between Chennai and 

Vishakhapatnam.



2.4.2 Shipbuilding and ship-breaking

If ships are needed to sail the seas, they need to be built and also dismantled when they have com-

pleted their years of sailing. The Indian coast has centres for shipbuilding and ship-breaking.

The four major centres of shipbuilding are in Kochi, Kolkata, Mumbai and Vishakhapatnam.

According to the Strategic Plan document of the Ministry of Shipping, the Union Government’s ef-

forts to strengthen shipbuilding will include measures such as the introduction of a new shipbuilding 

subsidy scheme, grant of infrastructure status to shipbuilding, capital subsidy for adopting world class 

technologies, purchase preference for vessels from Indian shipyards, formulation of a policy to pro-

mote shipbuilding, repair and ancillary unit clusters, and promote the building of ‘green ships’.

The most important ship-breaking centre is at Alang in Gujarat. Valinokkam in Tamil Nadu used to be a 

ship- breaking centre, but not anymore as the activities have been stopped for environmental reasons.

2.4.3 Salt mining

Salt mining is among the oldest industrial activity on the coast. According to the statistics published 

by the office of the Salt Commissioner, India is the third largest salt producer in the world, after China 

and the USA. The average annual production of salt in India is 21.58 million tonnes; the highest ever 

production of 24 million tonnes was recorded during 2009-10 followed by 22.1 million tonnes during 

2012-13.

Gujarat, Tamil Nadu and Rajasthan are surplus salt producing states accounting for about 96 per cent 

of the country’s production. Gujarat contributes 76.7% to the total production, followed by Tamil Nadu 

(11.16 %) and Rajasthan (9.86%). The rest 2.28% production comes from Andhra Pradesh, Maha-

rashtra, Odisha, Karnataka, West Bengal, Goa, Himachal Pradesh, Diu and Daman. On an average 

62% of the total production is from large salt producers followed by small scale producers (28%) and 

the rest by medium scale producers.

Though salt can be produced from sea brine, lake brine, sub-soil brine and rock salt deposits, the 

important source remains sea water evaporation in the coasts. Marine salt works are along the coast of 

Gujarat (Jamnagar, Mithapur, Jhakhar, Chira, Bhavnagar, Rajula, Dahej, Gandhidham, Kandla, Maliya, 

Lavanpur), Tamil Nadu, (Tuticorin, Vedaranyam, Covelong), Andhra Pradesh (Chinnaganjam, Iskapalli, 

Krishnapatnam, Kakinada and Naupada), Maharashtra (Bhandup, Bhayandar, Palghar), Odisha 

(Ganjam, Sumadi) and West Bengal (Contai).

The average annual supplies of salt for human consumption is about 5.9 million tonnes and that for 

industrial consumption is about 10.7 million tonnes. India exports surplus production of salt to the 

tune of about 3.5 million tonnes on an average per year. During the year 2011-12, a record export of 

3.8 million tonnes was achieved primarily due to a surge in demand from China. Other major countries 

importing salt from India include Japan, Bangladesh, Indonesia, South Korea, North Korea, Malaysia, 

UAE, Vietnam and Qatar.

2.4.4 Urban development

Ports led to trade, which in turn led to the creation of urban centres. Chennai, Kolkata and Mumbai 

are three major metropolitan coastal centres that have developed over centuries. These centres in turn 

have been a hub for manufacturing and commerce and have led to the establishment of other urban 

centres along the coast.

2.4.2  જહાજનું નનમમાણ અને જહાજનું ભંગાણ

જો જહાજને સમયુરિની સફિે જવયુ ંજરિી બને તો જહાજનયુ ંનનમયાણ કિવયુ ંજરિી છે એની સાથે તે જ્ાિે પોતાની વષભોની સફિ પિૂી કિે 

ત્ાિે તેનો નાશ કિવો જરિી છે રાિતીય રકનાિો ઘણા જહાજ નનમયાણના અને જહાજ તોડનાિા કેનરિો ધિાવ ેછે.

જહાજ નનમયાણના સૌથી મોટા 4 કેનરિો કોચી કોલકતિા , વવશાખાપટ્નમ અને મયુંબઈ છે. 

ક્શવપગ મતં્રાલયના વયહૂાત્મક યોજના અંગેના દસતાવેજ અનયુસાિ, કેનરિ સિકાિની જહાજ બાંધકામ મજબતૂ કિવાના પ્રયત્ો કિી 
િહી છે જમેાં નવા જહાજ બાંધકામ સબલસડી યોજનાનો પરિચય, જહાજ બાંધકામ માળખાકીય સયુધાિવા ગ્રાન્ટ, વવવિની સૌથી સાિી 
ટેકનોલોજી અપનાવવા માટે મૂડી સબલસડી તેમજ રાિતીય ક્શપયાડ્ભ માં આવતા જહાજોને ખિીદીમાં પસંદગી આપવી, જહાજ 

બાંધકામની નીતતની િચનાન ેપ્રોત્ાહન આપવયુ,ં એકમ કલસ્િન ેિીપેિ અને મિામત કિવી, અને “ગ્રીન શીપ“ ના નનમયાણન ેપ્રોત્ાહન 

ગયુજિાતમાં અલંગમાં સૌથી મહતવપૂણ્ભ જહાજ રંગ કેનરિ છે.તાતમલનાડયુમાં વલીનોક્મ ક્શપબ્રેકકગ કેનરિ તિીકે ઉપયોગમાં લેવાય છે. 

પિંતયુ હવે આ પ્રવૃશ્તિઓ પયયાવિણીય કાિણો માટે બંધ કિવામાં આવી છે.

2.4.3  મીઠાનું ખાણકામ

મીઠાનયુ ંખાણકામ રકનાિાની સૌથી જૂની ઔદ્ોશ્ગક પ્રવૃશ્તિ છે. સોટિં કતમશનિની કચિેી દ્ાિા પ્રકાક્શત આંકડાઓ અનયુસાિ, રાિત 

વવવિમાં ત્રીજા ક્રમનો સૌથી મોટો મીઠાનો નનમયાતા છે જ ેચાઇના અને યયુએસએ પછીના ક્રમે આવે છે. રાિતમાં મીઠાનયુ ંસિેિાશ વાર્ષક 

ઉતપાદન 21. 58 તમલલયન ટન છે; 24 તમલલયન ટન સવભોચ્ ઉતપાદન 2009-10 દિતમયાન િેકોડ્ભ  કિવામાં આવયયુ ંહતયું અને તે વષ્ભ 
2012-13 દિતમયાન 22.1 તમલલયન ટન થઈ ગયયુ ંહતયુ.ં 

ગયુજિાત, તાતમલનાડયુ અને િાજસ્ાનમાં મીઠાનયુ ંઉતપાદન દેશના કયુલ ઉતપાદનના 96 ટકા હહસસો ધિાવતા િાજ્ો છે. કયુલ ઉતપાદનમાં 
ગયુજિાત 76. 7% અને તાતમલનાડયુ (11.16%) અને િાજસ્ાન (9.86%)ફાળો આપે છે બાકીનયુ ં2.28% ઉતપાદન આંધ્ર પ્રદેશ, 

મહાિાષટ્, ઓરિસસા, કણયાટક, પલચિમ બંગાળ, ગોવા, હહમાચલ પ્રદેશ, દીવ અને દમણ માંથી આવે છે. કયુલ ઉતપાદનમાં સિેિાશ 

62% મોટા ઉતપાદકો દ્ાિા અને (28%)  નાના ઉતપાદકોએ દ્ાિા પેદા કિવામાં આવે છે અને બાકીનયુ ંમધયમ પાયે ઉતપાદકો દ્ાિા 
ઉતપારદત થાય છે. 

મીઠયું  દરિયાઈ ખારં પાણી,તળાવનયુ ંખારં પાણી અને ઉપિની માટી માંથી મળતી ખાિાશ અને દરિયાઈ મીઠાની અગાિો માંથી મળેવી 
શકાય છે. જોકે મયુખ્ય સ્ત્રોત દરિયારકનાિાના સમયુરિના પાણીનયુ ંબાષપીરવન િહે છે. દરિયાઇ મીઠયું  ગયુજિાતમાં (જામનગિ, મીઠાપયુિ, 

જાખિ, છીિ, રાવનગિ, િાજયુલા, દહેજ, ગાંધીધામ, કંડલા, માયળયા, લાવાનપયુિ) દરિયારકનાિે પકવાય છે જયાિે તાતમલનાડયુમાં 
(તયુતીકોિીન, વેદાિાન્યામ, કોવેલોંગ), આંધ્ર પ્રદેશ(ચીન્ાગંજમ, ઇસ્ાપલલી રક્રષનાપટ્નમ,્ કારકનાડા અને માનપાડા), મહાિાષટ્માં 
(રાંડયુપ, રાયંદિ, પાલઘિ), ઓરિસસામાં (ગંજમ,સયુમડી) અને પલચિમ બંગાળમાં કોનતાઈમાં પકવવામાં આવે છે. 

માનવ વપિાશ માટે મીઠાનો સિેિાશ વાર્ષક પયુિવઠો 5.9 તમલલયન ટન છે અને ઔદ્ોશ્ગક વપિાશ માટે 10.7 તમલલયન ટન મીઠયું  
વાપિવામાં આવે છે. રાિત દિ વષવે સિેિાશ આશિે 3.5 તમલલયન ટન મીઠાનયુ ંવધયુ પડતયુ ંઉતપાદન નનકાસ કિે છે. વષ્ભ 2011-12 

દિતમયાન 3.8 તમલલયન ટન િેકોડ્ભ  નનકાસ થઇ હતી જનેયુ ંકાિણ ચાઇનાથી માંગ માં વધાિો હતયું રાિત દ્ાિા જ ેઅન્ય અન્ય મોટા 
દેશોમાં મીઠાની નનકાસ થાય છે તેમાં જાપાન, બાં્લાદેશ, ઇનડોનેક્શયા, દક્ક્ષણ કોરિયા, ઉતિિ કોરિયા, મલેક્શયા, યયુએઇ, વવયતેનામ 

અને કતાિનો સમાવશે થાય છે.

2.4.4  શહેિી વવકાસ 

બંદિો થી વયાપાિ વધયો અને તેનાથી શહેિીકિણનો વવકાસ થયો. ચેન્ાઇ, કોલકાતા અને મયુંબઇ ત્રણ મયુખ્ય મેટ્ોપોલલટન દરિયાઇ 

કેનરિો સદીઓથી વવકલસત છે. આ કેનરિો ઉતપાદન અને વેપાિ માટે એક કેનરિ બની િહ્યા છે અને દરિયારકનાિે અન્ય શહેિી કેનરિોની 
સ્ાપના માટે અગ્રણી ભતૂમકા રજવી છે.
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•	 	ભારતમાં વવદેશી પ્રવાસી આગમનની સખં્યા  7.68  તમલલરન
વાર્ષક વૃદ્ધિ દર 10.2%

•	 	ભારતીર રાષટ્રીર પ્રસ્થાનો 18.33 તમલલરન
વાર્ષક વૃદ્ધિ દર 10.3%

• સ્થાનનક પ્રવાસીઓ દ્ારા તમામ રાજ્યો અને કેનદ્રશાલસત પ્રદેશોની મુલાકાત  1282 તમલલરન
વાર્ષક વૃદ્ધિ દર 11.9%

• પ્રવાસન  આવકમાંર્ી મળતું િોરેન એક્સચેનજ 

શબ્ોમાં રૂવપરા  INR 1,23,320 કરો્ડ (#)

વાર્ષક વૃદ્ધિ દર 14.5%

્ડોલર શબ્ોમાં US$ 20.24 અબજ (#)

વાર્ષક વૃદ્ધિ દર 9.7%

•	 No of foreign tourist arrival in India 7.68 million

Annual growth rate 10.2%

•	 No of Indian National Departures from India 18.33 million

Annual growth rate 10.3%

•	 No of Domestic Tourist Visits to all States/UTs 1282 million

Annual growth rate 11.9%

•	 Foreign Exchange Earning from Tourism 

In INR terms INR 1,23,320 Crore  (#)

Annual Growth Rate 14.5%

In US$ terms US$ 20.24 billion (#)

Annual Growth Rate 9.7%

આ વલણ ચા્યુ જ િહયુ ંછે. આંધ્ર પ્રદેશ િાજ્ના 2014 માં તેલંગણા અને આંધ્ર પ્રદેશ માં નદ્રાજીત કિવામાં આવયયુ ંહતયુ.ં 
તેલંગણાએ તેની િાજધાની તિીકે હૈદિાબાદ શહેિમાં િાખવા નનણ્ભય લીધો છે, જ્ાિે આંધ્ર પ્રદેશે દરિયારકનાિે વવજયવાડા, ગયુંટયુિ, 

તેનાલી અને મંગલગીિીનો નવો શહેિી સમહૂ બનાવવા માટે નનણ્ભય લીધો છે.

2. 4. 5 ટુિીઝમ 

મધય 1990 માં, કેિળે આતંિિાષટ્ીય પ્રવાસન   સ્ળ તિીકે િાજ્ન ેપ્રોત્ાહન આપવાનો નનણ્ભય લીધો. તેમનયુ ંઅભરયાન 

“રગવાનનો પોતાનો દેશ”થી ચા્યુ થયયુ ંઅને અડધા દાયકા અંદિ કેિળનો સમગ્ર વવવિમાં શ્ષેઠ સ્ળો વચે્ સમાવશે થયો અને 
કેિળના દરિયારકનાિા અને સંલગ્ન સિોવિમાં પ્રવાહ સાથે, આતંિિાષટ્ીય પ્રવાસન   સ્ળ બની ગયયુ ંછે.

કેિલ ના આતંિ િાષટ્ીય ડેસ્ીનશેન બનવા પહેલા ગોવાએ બીચ પ્રવાસન   માટે આતંિિાષટ્ીય ડેસ્સ્નશેન તિીકે શાસન કયયુું. આ 

ઉપિાંત અન્ય દરિયાઇ િાજ્ો પાસે પણ બીચ પ્રવાસીઓ એક નોંધપાત્ર સખં્યા હોવા છતાં તેઓ મોટેરાગ ેસ્ાનનક દેશી પ્રવાસીઓ 

હતા. એ િાજ્ો જઓેએ દરિયાઈ પ્રવાસન  ને પ્રોત્ાહન આપયયુ ંતેમાં: ગોવા, કેિળ, મહાિાષટ્, તાતમલનાડયુ, ઓરડશા, પલચિમ બંગાળ, 

આંધ્રપ્રદેશ, કણયાટક, આંદામાન અને નનકોબાિ ટાપયુઓ અને લક્ષદ્રીપ ટાપયુઓ સામેલ છે. 

દરિયાઇ પ્રવાસન   અંગે રાિતમાં પ્રવાસન   નોંધપાત્ર ઘટક વધી િહ્યા હોવા છતાં પ્રવાસન   મતં્રાલય વયવસ્સ્ત વગણીકૃત આંકડા 
આપતા નથી. 2013 માં દેશમાં કયુલ પ્રવાસન   ધચત્ર નીચે મયુજબ દશયાવ ેછે.

્બોષિ: પ્રવાસન  2014 વવશ ેમહતવની હકટીકતો

સ્તોત: ભારત પ્રવાસન  આંક્ડા પર એક નજર 2014. www.tourism.nic.in

2.4.6 માછીમાિી

માછીમાિી રાિતમાં એક અગત્નયુ ંક્ષતે્ર છે - તે લાખો લોકોને િોજગાિી પૂિી પાડે છે અને દેશની ખાદ્ સયુિક્ષા માટે ફાળો આપે છે. 

7,000 રકમી લાંબા દરિયારકનાિા અને 2 તમલલયન ચોિસ રકમી એક્સક્યુક્ઝવ ઇકોનોતમક ઝોન (EEZ) અને વયાપક તાજા પાણીના 
સ્ોતો સાથે, માછીમાિી મહતવપૂણ્ભ ભૂતમકા રજવ ેછે. વત્ભમાનમાં, રફશિીઝ એનડ એકવાકલ્ચિ ક્ષતે્ર િાષટ્ીય GDPમાં 1.07 ટકા 
અને અને 5.30 ટકા કૃયષ અને સંલગ્ન પ્રવૃશ્તિઓ માટે યોગદાન આપે છે જ્ાિે દસમી પંચવષણીય યોજના (2002-2007) દિતમયાન 

સિેિાશ આઉટપયુટનયુ ંવાર્ષક મલૂ્ 31,682.50 કિોડ રવપયા િહયુ ંહતયું .

દરિયાઈ મત્ય ખોિાક સયુિક્ષામાં ફાળો આપે છે અને અન્ય આડકતિી િીતે 1.5 તમલલયન લોકોને માછીમાિીથી સીધી િોજગાિી પિૂી 
પાડે છે.

The trend is continuing. The state of Andhra Pradesh was bifurcated into Telangana and Andhra 

Pradesh in 2014. While Telangana decided to keep the city of Hyderabad as its capital, Andhra 

Pradesh has decided to create a new urban agglomeration around Vijayawada, Guntur, Tenali and 

Mangalagiri, all along the coast.

2. 4. 5 Tourism

In the mid-1990s, Kerala decided to promote itself as an international tourism destination. The cam-

paign with the catch-phrase ‘God’s own country’ began and within half a decade Kerala was included 

among the best destinations across the world. The beaches of Kerala, along with the contiguous back-

waters that flow into the sea, became international tourism destination.

Decades before Kerala became an international destination, Goa reigned as an international destina-

tion for beach tourism. The other coastal states too have a significant number of beach tourists, but 

they mostly domestic travellers. States that have been promoting coastal tourism are: Goa, Kerala, 

Maharashtra, Tamil Nadu, Odisha, West Bengal, Andhra Pradesh, Karnataka, Andaman and Nicobar 

islands and Lakshadweep islands.

Even though coastal tourism is growing to be a significant component of tourism in India, the Ministry 

of Tourism statistics do not give disaggregated figures. The total tourism picture for the country in 2013 

reveals the following:

Box: Important Facts About Tourism, 2014

Source: India Tourism Statistics at a Glance 2014. www.tourism.nic.in

2.4.6 Fisheries

Fishery is an important sector in India — it provides employment to millions of people and contributes 

to the country’s food security. With a coastline of over 7,000 km, an Exclusive Economic Zone (EEZ) 

of over 2 million sq km, and with extensive freshwater resources, fisheries play a vital role. At present, 

fisheries and aquaculture contribute 1.07 per cent to the national GDP, and 5.30 per cent to agricul-

ture and allied activities, while the aver- age annual value of output during the Tenth Five Year Plan 

(2002-2007) was Rs 31,682.50 crore.

Marine Fisheries contributes to food security and provides direct employment to over 1.5 million fisher 

people besides others indirectly dependent on the sector.
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According to the census conducted by the Central Marine Fisheries Research Institute (CMFRI) in 

2010, there are 3,288 marine fishing villages and 1,511 marine fish landing centres in 9 maritime 

states and 2 Union territories. The total marine fisherfolk population is about 4 million comprising 

864,550 families. Nearly 61% of the fishers’ families are in the BPL category. The average family size 

is 4.63 and the overall sex ratio is 928 females per 1,000 males. Almost 58% of the fisherfolk are 

educated with varying levels of education. About 38% marine fisherfolk are engaged in active fishing 

with 85% having full time engagement. About 63.6% of the fisherfolk are engaged in fishing and allied 

activities. Nearly 57% of the fisherfolk engaged in fish seed collection are women and 43% are men. 

Among the marine fishers’ households nearly 76% are Hindus, 15% Christians and 9% are Muslims 

while 17% are SC/ST. The Indian coastline can be delineated into 22 zones, based on the ecosystem 

structure and functions. The Indian boat type ranges from the traditional catamarans, masula boats, 

plank-built boats, dug-out canoes, machwas, dhonis to the present day motorised fibre-glass boats, 

mechanised trawlers and gillnetters. In the marine fisheries sector, there are 194,490 craft in the fish-

ery out of which 37% are mechanised, 37% are motorised and 26% are non-motorised. Out of a total 

of 167,957 craft fully owned by fisherfolk 53% are non-motorised, 24% are motorised and 23% are 

mechanised. Among the mechanised craft fully owned by fishers, 29% are trawlers, 43% gillnetters 

and 19% are dolnetters.

India’s marine capture fish production, increased from 520,000 tonnes in 1950 to 3.15 million tonnes 

in 2007. The bulk of the catch comprises oil sardines, followed by penaeid and non-penaeid shrimp, 

Indian mackerel, Bombay duck, croakers, smaller quantities of cephalopods, other sardines and 

threadfin breams. (CMFRI 2008).

2. 4. 7 Ports

India is endowed with an extensive coastline of about 6,000 kms along nine coastal states — Gujarat, 

Maharashtra, Karnataka, Goa and Kerala on India’s western coast and Tamil Nadu, Andhra Pradesh, 

Odisha and West Bengal on the eastern coast. These nine states have in all 12 major and 179 minor 

ports.

Of the 12 major ports, six are located on the west coast (Kandla, Mumbai, Jawarlal Nehru, Mormugao, 

Kochi, New Mangalore) and six on the east coast (Chennai, Tuticorin, Paradip, Vizag, Kolkata, Haldia). 

Four of the major ports — Kolkata, Mumbai, Chennai, and Mormugao — are more than 100 years 

old. Kochi and Vizag ports are more than 50 years old. Kandla, Tuticorin, New Mangalore and Paradip 

ports were built after independence. The Jawaharlal Nehru Port Trust in Navi Mumbai became opera-

tional after 1989.

Out of a total of declared 179 minor ports, including 13 non-working ports, 120 ports (67 per cent) 

belong to west coast states, 24 ports to east coast states and the rest (35) belong to the island Union 

territories. Maharashtra has the highest numbers of both major (2) and minor (53) ports in India fol-

lowed by Gujarat with one major and 40 minor ports. West Bengal is the only maritime state which, 

despite adequate waterfront has no declared minor port.

The globalisation process as part of the economic reforms initiated in 1991 enhanced the importance 

of international trade in the hitherto closed economy of India. During the 1990s a higher growth rate 

was registered in exports when compared to imports. Many of the import restrictions were dismantled.

A significant portion of the international trade was carried out through the ports and this reflected in 

the port capacity utilisation rate, with the ports being used more than they were designed for.

A port grows by virtue of the trade it attracts. A weak growth of foreign trade makes the port system 

volatile which forces the system to concentrate more on coastal trading. In spite of the considerable 

fluctuation of overseas trade through Indian ports from year to year, one sees a picture of general 

 2010 માં સેન્્ટલ મરિન રફશિીઝ િીસચ્ભ (CMFRI) દ્ાિા હાથ ધિવામાં આવેલ વસતી ગણતિી મયુજબ, રાિતમાં કયુલ 3,288 

માછીમાિી કિતા ગામો છે અને 9 દરિયાઇ િાજ્ો અને 2 કેનરિ શાલસત પ્રદેશોમાં 1511 દરિયાઈ માછલી ઉતિાણ કેનરિો છે. કયુલ 

દરિયાઈ માછીમાિી કિતા લોકોની વસતી 4 તમલલયન છે જમેાં 864.550 પરિવાિો સમાવવષટ છે. માછીમાિ ‘પરિવાિો આશિે 61% 

બીપીએલ શ્ેણીમાં આવે છે. સિેિાશ પારિવારિક કદ 4.63 છે અને સમગ્ર સેક્સ િેક્શયો 1000 પયુરષો દીઠ 928 સ્ત્રીઓ છે. 

માછીમાિ કિતા લોકો લગરગ 58% ક્શક્ષણના વવવવધ સતિો સાથે રણ ેછે. 38% દરિયાઈ માછીમાિી સમયુદાય 85% સંપૂણ્ભ 
સમય સાથે સરક્રય માછીમાિીમાં િોકાયેલા છે તેમજ 63.6% માછીમાિો માછીમાિી કે તેને સલગ્ન પ્રવૃતતઓમાં િોકાયેલ છે. 57% 

આસપાસ માછીમાિી સમયુદાયની મહહલાઓ માછલી બીજ સંગ્રહમાં િોકાયેલા છે અને 43% પયુરષો પણ તેમાં િોકાયેલ છે. દરિયાઈ 

માછીમાિોમાં લગરગ 76% હહનદયુઓ છે, 15% ક્રિસતીઓ અને 9% મયુગસલમો છે જયાિે 17% દલલત સમયુદાય (SC/ST) છે. 

રાિતીય દરિયારકનાિો, 22 ઝોનમાં વહેચાયેલ છે જ ેનીવસનતતં્રના માળખા અને કાયભો પિ આધારિત છે. રાિતીય હોડીઓના 
પ્રકાિમાં પિંપિાગત સઢો વાળી બોટ, મસૂલા બોટ, પાહટયાથી બનેલી બોટથી માંડીને, ડગ આઉટ કેનોઇસ, માછીમાિોની બોટ, 

મોટિસાથેની ફાઇબિ ્લાસની બોટ, યાંવત્રક ટ્ોલિો અને શ્ગલનેટિ બોટ. દરિયાઈ માછીમાિી ક્ષતે્રમાં , 194,490 માછીમાિી 
માટેની હોડીઓ છે જમેાં 37% યાંવત્રક 37% મોટિ યયુકત અને 26% નબન મોટિ યયુકત છે. 167,957 યાન સંપૂણ્ભપાન ેમાછીમાિોની 
માલલકીના છે જમેાં 53% નબન મોટિ યયુકત અને 24% મોટિવાળા અને 23% યાંવત્રક છે. માછીમાિોની માલલકીના યાનોમાં 29% 

ટ્ોલિ 43% ગીલનેટિ અને 19% ડોલનેટિ છે. 

રાિતનયુ ંદરિયાઈ માછલી ઉતપાદન 1950 માં 520,000 ટનથી વધી ૨૦૦7 માં 3.15 મીલીયન ટન થઇ ગયયુ ંહતયું. વધાિે પકડવામાં 
આવતી માછલીઓમાં તેલ સાિડીનજ, પેનએડ અને નબન-પેનએડ ઝીંગા, રાિતીય ખાદ્ દરિયાઈ માછલીઓ, બોમબ ેડક, ક્રોકેસ્ભ, 
નાના જથથામાં અન્ય દરિયાઈ પ્રાણીઓ, અન્ય સાિડીનજ અને થ્ેયારદ્ફન બવ્ંસનો સમાવશે થાય છે. (CMFRI 2008).

2. 4. 7 ્ંબદિો

રાિત નવ દરિયાઇ િાજ્ો સાથે 6,000 રકલોમીટિના વયાપક દરિયારકનાિાથી સંપન્ છે — રાિતના પલચિમ રકનાિે ગયુજિાત, 

મહાિાષટ્ કણયાટક ગોવા ને કેિેલા અને તતમલનાડયુ, આંધ્ર પ્રદેશ, ઓરિસસા અને પલચિમ બંગાળ પૂવણીય તટ પિ આવેલા છે. આ નવ 

િાજ્ોમાં 12 મયુખ્ય અને 179 નાના બંદિો છે.

12 મયુખ્ય બંદિોમાંથી છ પલચિમ રકનાિા પિ સ્સ્ત થયેલ છે (કંડલા, મયુંબઇ, જવાહિલાલ નેહર, મોમયુ્ભગાઓ, કોચી, નવયુ ંમેંગલોિ) 

અને છ પૂવણીય (ચેન્ાઈ, તયુતીકોિીન, પાિાદીપ, વવઝાગ, કોલકાતા, હસ્દિયા). ચાિ મોટા બંદિો કોલકાતા મયુબઈ, ચેનની અને મોમયુ્ભગાવ 

છે. જ ે૧૦૦ વષ્ભ કિતા પણ વધયુ જયુના છે. કોચી અને વવઝાગ પોટ્ભ  50 કિતાં વધયુ વષ્ભ જૂના છે. કંડલા, તયુતીકોિીન, ન્ૂ મેં્લોિ અને 
પાિાદીપ બંદિ સવતંત્રતા પછી બાંધવામાં આવયા હતા નવી મયુંબઇ માં જવાહિલાલ નેહર પોટ્ભ  ટ્સ્ 1989 પછી કાય્ભિત થયયુ ંહતયુ.ં

179 નાના બંદિો પૈકી 13 નબન કાય્ભિત બંદિો છે જયાિે 120 બંદિો (67 ટકા) પલચિમ રકનાિાના િાજ્ોને અનયુસિે છે, અને પવૂણીય 

તટીય િાજ્ોમાં 24 બંદિો આવેલ છે જયાિે બાકીના (35) બંદિો ટાપયુના કેનરિશાલસત પ્રદેશોના અનયુસિે છે મહાિાષટ્માં મયુખ્ય (2) 

અને નાના (53) બંદિ આવેલ છે જ ેરાિતમાં સૌથી મોટી સખં્યામાં છે તે પછી ગયુજિાત પાસે એક મયુખ્ય અને 40 નાના બંદિ છે. 

પલચિમ બંગાળ એકમાત્ર દરિયાઇ િાજ્ છે જમેાં પયયાપત વોટિરિન્ટ હોવા છતાં કોઈ નાના પોટ્ભ  જાહેિ થયેલ નથી. 

1991 માં શર થયેલ આર્થક સયુધાિાના રાગ તિીકે અને વૈશ્વિકીકિણની પ્રરક્રયાથી રાિતના અત્ાિ સયુધી બંધ અથ્ભતતં્રમાં 
આતંિિાષટ્ીય વેપાિનયુ ંમહતવ વધયયુ ંછે. 1990 ના દાયકા દિતમયાન આયાતની સિખામણીમાં નનકાસનો ઉચ્ વનૃદ્ધ દિ નોંધાયો હતો. 
આયાત નનયતં્રણો હટાવી લેવાયા હતા. 

આતંિિાષટ્ીય વેપાિનો નોંધપાત્ર રાગ બંદિો દ્ાિા કિાતો હતો અને તે બંદિોની ઉપયોગ દિની ક્ષમતા કિતા વધયુ ઉપયોગ થતા 
પ્રતતબબનબત થયો હતો. અને બંદિો જ ેહેતયુ માટે બનાવાયા હતા તેના કિતા તેનો વધયુ ઉપયોગ થતો હતો.

એક બંદિ હમશે તેના વેપાિની ખૂબીને કાિણ ેઆકર્ષત બને છે. વવદેશી વેપાિની ઓછી વૃનદ્ધ બંદિ વયવસ્ાન ેઅસ્સ્િ બનાવે છે. 

વવદેશી વેપાિની નબળી વૃનદ્ધ બંદિ વયવસ્ાન ેઅસ્સ્િ બનાવે છે જેંથી દરિયાઈ વેપાિ પિ વધયુ ધયાન કેન્નરિત કિવયુ ંજરિી છે. દિ વષવે 
રાિતીય બંદિોમાં વવદેશી વેપાિની નોંધપાત્ર વધઘટ હોવા છતાં, કોઈપણ વયકકત તમામ બંદિો પિ ટ્ારફકની વૃનદ્ધનયુ ંસામાન્ય ધચત્ર 

જ જયુએ છે, ખાસ કિીન ેઉદાિીકિણ પછીના સમયમાં આ બન્યું છે. રાિતીય બંદિો વચ્ ેઅસમાનતાના ઘટાડાનો અથ્ભ કોમોરડટીની 
કકમતમાં ઝડપથી વધાિો નનયંવત્રત કિવાનો હોઈ શકે મોટા બંદિોમાંથી ટ્ારફક ઓછો કિવા નાના બંદિોન ેસયુસજજ કિવાથી િાહત 

મળી શકે.

34



કેનરિ સિકાિે બંદિોના વવકાસ માટે તેનો સપોટ્ભ  ચા્યુ િાખ્યો છે. 2014-2015ના કેનરિરીય બજટેમાં સિકાિે 16 નવા બંદિ વવકાસ 

પ્રોજકે્ કલીયિ કિવાનો નનણ્ભય કયભો છે.

2. 4. 8  દરિયાઈ રકનાિા નજીક નવા પાવિ પલાન્ટ

આર્થક ઉદાિીકિણ ેખાનગી ક્ષતે્રની પાવિ પલાન્ટ સ્ાપવા શક્યતા ઉરી કિી છે, પ્રમાણમાં ઝડપથી પૂવ્ભતૈયાિી અને વીજ ઉતપાદનમાં 
વવવિસનીયતાન ેકાિણ,ે થમ્ભલ પાવિ પલાન્ટ પસંદ કિવામાં આવયો હતો. દરિયારકનાિો આ પાવિ પલાન્ટ સ્ાપવા માટે પસંદગીનયુ ં
સ્ળ બની ગયયુ ંછે. કાિણ કે ફ્યુઅલ સપલાય માટે દિીયાકીનાિો સિળ િહે છે કોલસો, તેલ, નેપ્ા અથવા કયુદિતી ગેસ દિેકની 
સપલાય માટે આ શ્ષેઠ છે. 

આર્થક ઉદાિીકિણ પછી સૌપ્રથમ પ્રાિંભરક ખાનગી પાવિ પલાન્ટ મહાિાષટ્ના િત્ાગીિી લજલલામાં દારોલ ખાતે દારોલ પાવિ 

પલાન્ટ હતો. એવયુ ંનક્ી થયયુ ંહતયુ ંકે પલાન્ટ એનિોન, જનિલ ઇલેક્ક્્ક અને બેચટેલ દ્ાિા બાંધવામાં આવશે, અને એનિોન દ્ાિા 
ચલાવવામાં આવશે.આ પલાન્ટ પિ 1990 માં કામ શર થયયુ ંહતયુ ંએ પછી તે પલાન્ટ િત્ાગીિી ગેસ એનડ પાવિ પ્રાઈવેટ લીમીટેડ 

દ્ાિા ટેઈક ઓવિ કિવામાં આવયયુ ંહતયું. જનેે બે જાહેિ ક્ષતે્રની કંપનીઓ નશેનલ થમ્ભલ પાવિ કોપભોિેશન લલતમટેડ (એનટીપીસી, 
NTPC) અને ઈનનડયા લલતમટેડ ગેસ ઓથોરિટી (ગેઇલ, GAIL) દ્ાિા પ્રોત્ાહન આપવામાં આવયયુ ંછે. 

1,967 મેગાવોટ સ્ાવપત ક્ષમતા સાથે આ પલાન્ટ જટેી, જળિોધક દીવાલને બળતણ આપશે. 

દારોલ પાવિ પલાન્ટ પ્રથમ હતયુ.ં તે પ્રથમ ખાનગી પાવિ પલાન્ટમાંથી એક હતયું જમેાં બળતણ જોડાણ માટે તેની પોતાની ઉતિાણ 

સયુવવધા હતી અને આ પલાન્ટન ેતટીય સમયુદાય અને પયયાવિણીય કાય્ભકિો સાથે સંઘષ્ભ થયો હતો.

દારોલ પાવિ પલાન્ટની સ્ાપના થઈ એ પછી ઘણા થમ્ભલ પાવિ પલાન્ટ દરિયારકનાિે બાંધવામાં અને બાંધવામાં આવયા ને ચા્યુ 
કિવામાં આવયા. ઉદાહિણ તિીકે, 63 પાવિ પલાન્ટ નયુ ંઆંધ્રપ્રદેશના દરિયારકનાિે આયોજન કિવામાં આવયયુ ંહોય એવા અહેવાલો 
છે.આમાંથી મોટારાગના પાવિ પલાન્ટ કેનપટવ પોટ્ભની અથવા અથવા બળતણ જોડાણ માટે જટેી ઉતિાણ સ્ાપી િહ્યા છે. 

2.4.9 તટવતતી ધોિી માગગો – સુવણ્સ ચ્ુરુ્સજ

2000 અને 2004ની વચ્ ેકેનરિ સિકાિે નવી રદલ્ી, કોલકાતા, ચેન્ાઇ અને મયુંબઇ એ ચાિ મયુખ્ય શહેિોન ેજોડતો સયુવણ્ભ ચતયુભયુ્ભજ 

હાઇવે બાંધવા પ્રોજકે્ શર કયભો હતો. તેની ચાિ બાજયુમાંથી એક બાજયુ કોલકાતા ને ચેન્ઈની વચ્ ેપૂવણીય તટમાંથી પસાિ થતી હતી. 
મયુંબઇ અને ગયુજિાતના શહેિો વચ્ે પણ ચાિ િસતા વાળો હાઇવે રકનાિા નજીકથી પસાિ થાય છે.

વધયુ દક્ક્ષણમાં, તતૂીકોિીનથી ચેન્ાઇ જતાં નવો પૂવણીય દરિયારકનાિનો હાઇવે તતમલનાડયુના દરિયાકાંઠે આવેલ શહેિોમાં જોડવામાં 
આવયો છે. એ જ િીતે, પલચિમ તટ સાથે નશેનલ હાઇવે મયુંબઇથી કોચી સયુધી જોડાય છે. આ હાઇવે મયુખ્ય ધમનીની જમે મહતવપૂણ્ભ છે.

 તટવતતી િેલવ ે- કોંકણ િેલવે

રાિતના પલચિમ રકનાિે 1990 સયુધી પયયાપત િેલનયુ ંજોડાણ ન હતયું, જ્ાિે કોંકણ િેલવેએ દરિયારકનાિે મયુંબઇ થી મેંગલોિ સયુધીની ટે્ક 

નાખ્યો.જનેાથી મયુસાફિો માટે નોંધપાત્ર પ્રવાસ સમય ઘટ્ો અને રાડયું  પણ ઓછયુ ં  થયયું

દાયકાઓથી પૂવણીય દરિયારકનાિે િેલવેની કિોડિજજૂ સમાન િેલવેટે્ક ચને્ઈ થી કોલકાતાનો છે. તાજતેિના દાયકાઓમાં ઘણા નવા 
ફીડિ રટથી દરિયારકનાિાના નગિો સયુધી પહોચી શકાય છે.

growth of traffic at all the ports, particularly in the post-liberalisation period. A fall in inequality among 

Indian ports may mean a rapid rise in the value of commodities handled, or an absolute diversion of 

traffic away from the larger to the smaller and better equipped ports.

The Union government continues its support for developing ports. In the Union Budget for 2014-2015, 

the government has decided to clear 16 new port development projects.

2. 4. 8 New power plants near the coast

The economic liberalisation opened up the possibility of establishing power plants in the private sector. 

Due to its relatively quicker gestation and power production reliability, thermal power plants were pre-

ferred. The coasts became the preferred destination for establishing these power plants, since it was 

easier to supply fuel – be it coal, oil, naphtha or natural gas – along the coast.

One of the earliest private power plants to be established after economic liberalisation was the Dabhol 

Power Plant at Dabhol in Ratnagiri district of Maharashtra. The plant was to be built by Enron, General 

Electric and Bechtel, and run by Enron. The work on the plant started in the 1990s. Later, it was taken 

over by Ratnagiri Gasand Power Pvt. Ltd., promoted by two public-sector undertakings the National 

Thermal Power Corporation Ltd. (NTPC) and the Gas Authority of India Ltd. (GAIL).

With an installed capacity of 1,967 megawatts, the plant also has fuel jetty, breakwater and a re-gasifi-

cation facility for liquid natural gas.

The Dabhol Power Plant was a first on many counts. It was among the earliest private power plants; it 

envisaged its own landing facility for fuel linkage. And it also created conflicts with coastal communi-

ties and environment activists.

After the Dabhol Power Plant was established many thermal power plants were built along the coast 

and continue to be built. For instance, it has been reported that 63 power plants are being planned in 

coastal Andhra Pradesh. Most of the power plants are also establishing captive ports or landing jetties 

for fuel linkage.

2.4.9 Coastal highways – the Golden Quadrilateral

Between 2000 and 2004, the Union Government initiated a project to build a Golden Quadrilateral 

highway linking the four major cities of New Delhi, Kolkata, Chennai and Mumbai. One arm of this 

quadrilateral – between Kolkata and Chennai – passes close to the east coast. The section of the quad-

rilateral between Mumbai and the cities in Gujarat also passes close to the coast.

Further south, from Chennai to Tuticorin, a new East Coast highway links the coastal towns of Tamil 

Nadu. Similarly, along the west coast a national highway links Kochi to Mumbai. This highway is being 

widened into a major artery.

 Coastal railways – Konkan Railways

The west coast of India did not have adequate rail connectivity till the 1990s, when the Konkan Rail-

ways laid tracks from Mangalore to Mumbai along the coast. This reduced the travel time considerably 

for passengers and for freight.

The coastal railway backbone in the east coast – linking Chennai with Kolkata – has been in place for 

decades. Many new feeder routes have accessed more coastal towns in recent decades.
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2.4.10 Special economic zones (SEZs) linked to ports

Since the initiation of economic reforms there has been a thrust on exports. Parliament enacted 

the Special Economic Zones Act of 2005 (SEZA) to establish enclaves with policy support for 

manufacturing products for exports. For easy access to shipping, many of them were near coasts 

with access to ports.

By establishing a legal framework for the creation of a geographic area governed by a distinct 

regulatory regime – where taxes and bureaucratic burdens on business activity, especially the 

development of export infrastructure, are substantially reduced – the SEZA signalled a new 

approach to advancing economic reforms. The stated purpose of SEZA was to “provide for the 

establishment, development and management of the Special Economic Zones for the promotion 

of exports and for matters connected therewith or incidental thereto.”

The SEZA was worked upon with alacrity by private sector developers working in collaboration 

with state government agencies. Hundreds of SEZs were approved in the early years. By August 

2011, 133 SEZs out of the 585 formally approved under the SEZA, were operational.

The governmental support for SEZs continues in the Union Budget of 2014, with support for 

establishing SEZs along Kandla and Jawaharlal Nehru Port Trust in Navi Mumbai.

2.4.10 સપેક્શયલ ઇકોનોમમક ઝોન (SEZs) નું ્ંબદિો સાથે જો્ડાણ 

આર્થક સયુધાિાની શરઆતન ેકાિણ ેનનકાસ પિ ઝોક િહ્યો. સંસદમાં 2005માં સપેક્શયલ ઇકોનોતમક ઝોન એક્ (SEZA) 

નનકાસ માટેના ઉતપાદનોન ેટેકો આપવાની નીતત સાથે ઘડવામાં આવયો .ક્શવપગ ના સિળ વપિાશ માટે ઘણા આવા ઝોન 

દરિયારકનાિે અથવા બંદિ નજીક સ્ાપવામાં આવયા છે. 

અલગ નનયમનકાિી શાસન દ્ાિા સંચાલલત રૌગોલલક વવસતાિ ની િચના અને તેને લાગતયુ ંકાનૂની માળખયુ ંસ્ાપવામાં આવયયુ ં
જ્ાં કિવેિા અને નબઝનેસ પ્રવૃશ્તિ પિ અમલદાિશાહીનો બોજો નાખ્યા વગિ ખાસ કિીન ેનનકાસ ઈનરિાસ્્કચિ વવકાસ 

નોંધપાત્ર િીત ેથાય - SEZA આર્થક સયુધાિાનો એક નવો અભરગમનો સંકેત આપે છે. SEZAના જણાવયા મયુજબનો હેતયુ 
“નનકાસ જૂથના પ્રોત્ાહન માટે સપેક્શયલ ઇકોનોતમક ઝોસ્સ દ્ાિા સ્ાપના, વવકાસ અને વયવસ્ાપન પૂિો પાડવાનો છે.”

SEZA માં ખાનગી ક્ષતે્રના વવકાસકતયાઓ અને િાજ્ સિકાિની એજસ્સીઓએ સાથે મળીને ઉત્ાહ સાથે કામ કયયુું હતયુ.ં સેંકડો 
SEZs પ્રાંભરક વષભોમાં મંજૂિ થયા હતા ઓગસ્ 2011 સયુધીમાં 585 માંથી 133 SEZs ઔપચારિક િીતે મંજૂિ થયા હતા 
SEZA હેઠળ તેઓ કાય્ભિત થયા હતા. 

SEZs માટે સિકાિી સહકાિ 2014 ના બજટેમાં ચા્યુ િહ્યો હતો જમેાં કંડલા નજીક અને નવી મયુંબઇ માં જવાહિલાલ નહેર 

પોટ્ભ  ટ્સ્ સાથે SEZs સ્ાપવા માટે ટેકો જાહેિ થયો હતો.



2.5 દરિયારકનાિાનુ ં
આર્થક મહતવ અને 
તેને મૂલ્ય આપવાની 
િીતો 

2.5.1 વવહંગાવલોકન

જૂના જમાનાથી જ મનયુષય પ્રકૃતત અને તેની સેવાઓ તિફ આકર્ષત િહ્યો 
છે.પિંતયુ હવે આપણે ઉત્કાંતતના એવા તબકે્ છીએ જ્ાં વત્ભમાનમાં 
્યુપત થતી પ્રજાતતઓએ ઇતતહાસના તમામ િેકોડ્ભ  રાંગી નાખ્યા છે. 

ટાંકવામાં આવેલ મયુખ્ય કાિણો પૈકી એક ખોટો ઉપયોગ અથવા પ્રકૃતતનયુ ં
શોષણ છે.

નીવસનતતં્રમાં ઘટાડા અને જવૈવવવવધતામાં નયુકશાનના કાિણો તેમજ 

2005 ના તમલેનનયમ ઇકોલસસ્મ આકાિણી દસતાવેજીકિણ કિવામાં 
આવી હતી (MEA 2005), 24 સમાજ અને અથ્ભતતં્ર માટે ઉમેિાયેલ 

વધયુ મૂલ્ો પણ આમાં યાદી થયેલ છે. MEA 2005 નનવસન તતં્રની 
કેટલીક સેવાઓની પણ યાદી સમાવે છે. નીવસનતતં્ર સેવાઓ એ લોકો 
દ્ાિા નીવસનતતં્રમાંથી મળેવાયેલ ફાયદો છે. જમેાં ખોિાક અને પાણી 
જવેી બચાવ સેવાઓ અને પૂિ અને િોગ નનયતં્રણ જવેી નનયમન સેવાઓ, 

સાંસૃ્તતક સેવાઓ જમે કે, આધયાપત્મક મનોિંજન અને સાંસૃ્તતક લારો 
અને આધાિ આપતી સેવાઓ જમે કે પોષક ચક્ર જ ેપૃથવી પિ જીવનની 
સ્સ્તત જાળવી િાખ ેછે.

2.5 The economic 
importance of 
coasts and ways to 
give it value

2.5.1 Overview

From time immemorial human beings have been drawn 

towards nature and its services. But now we are at a 

stage of evolution where the current rate of extinction of 

species has surpassed all records in history. One of the 

main reasons cited is the unwise use or exploitation of 

nature.

The causes of ecosystem degradation and biodiversity 

loss were well documented in the Millennium Ecosys-

tem Assessment of 2005 (MEA 2005),24 which also 

listed the many values nature added to society and the 

economy. MEA 2005 also lists some of the ecosystem 

services. Ecosystem services are the benefits people 

obtain from eco- systems. These include provisioning 

services such as food and water, regulating services 

such as flood and disease control, cultural services 

such as spiritual, recreational, and cultural benefits 

and supporting services such as nutrient cycling that 

maintain the conditions for life on Earth.



On the question of why there is a need for measuring the value of nature, the most imperative answer 

would be that the aim of defining and measuring the value of the natural environment are to better 

inform management choices, and/or influence human behaviour. 

Valuing ecosystem services would provide policy-makers with a strong rationale to improve coastal and 

marine ecosystem management and invest in conservation for its risk management value and econom-

ic benefits. In order to fully leverage ecological and economic knowledge of ecosystems and services, 

there is a need to generate and provide access to better data regarding ecosystem services.

Figure: Ecosystems goods and services and their value

શા માટે કયુદિતનયુ ંમૂલ્ માપવાની જરિ છે એ પ્રશ્નનો સૌથી વધયુ હહતાવહ જવાબ એ હશે કે કયુદિતી પયયાવિણન ેવયાખ્યાયયત કિવાનો 
અને મલૂ્ માપવાનો હેતયુ વધયુ સાિી વયવસ્ાપન પસંદગીઓ જાણવા માટે અને/ અથવા માનવ વત્ભન પિ તેના પ્રરાવન ેજાણવા માટે 

છે. 

નીવસનતતં્ર સેવાઓનયુ ંમૂલ્ાંકન કિવાથી નીતત ઘડવૈયાઓને મજબતૂ તક્ભ  મળશે જનેે લીધે તેઓ દરિયાઇ અને દરિયાઈ નીવસનતતં્રનયુ ં
મેનેજમેન્ટ સયુધાિવા માટે પ્રયાસ કિશ ેઅને તેના જોખમ સંચાલનનયુ ંમૂલ્ અને આર્થક લાર માટે સંિક્ષણમાં િોકાણ કિશ.ે સંપૂણ્ભપણ ે

લાર ઉઠાવવા માટે નનવાસનતતં્રની સેવાઓનયુ ંપરિસ્સ્તતક અને આર્થક જ્ાનહોવયુ ંજરિી છે. નનવાસનતતં્રની સેવાઓ સબંધધત માહહતી 
ઉતપન્ કિવાની અને તેનો વપિાશ પૂિો પાડવાની જરિ છે.

આકૃતત: નનવસનતતં્રના માલ અને સેવાઓ અને તેમની કકમત

Marine and coastal resources provide millions of impoverished people across the globe 
with livelihoods and range of critical ecosystem services like biodiversity, culture to carbon 
storage to flood protection. Coastal and marine ecosystems are among the most productive 
ecosystems in the word, provide many services to human society and are of great economic 
value (UNEP, 2006). The Indian coasts support about 30% of the total 1.2 billion human 
populations.
 (TII, 2014).

દરિયાઈ અને તટવતતી સ્ત્રોતો સમગ્ વવવિમાં લાખો ગિી્બ લોકોને આજીવવકા પૂિી પા્ેડ છે અને 
જટટલ નનવસન તંત્રની સેવાઓ જમે કે કા્બ્સન સંગ્હ સંસૃ્કમતથી માં્ડટીન ેપિૂના િષિણ સુધી આપે 
છે દરિયાઇ અને દરિયાકાંઠાની જીવસકૃ્ષટ સૌથી વધુ ઉતપાદક જીવસકૃ્ષટમાંથી એક છે, જ ેમાનવ 
સમાજ માટે ઘણી સેવાઓ પૂિી પા્ેડ છે અને તેનું મહાન આર્થક મૂલ્ય છે. (UNEP, 2006) 
ભાિતીય દરિયારકનાિા કુલ 1.2 અ્બજ માનવ વસતીમાંથી લગભગ 30%ને આધાિ આપે છે.
 (TII, 2014).

કુલ આર્થક મૂલ્ય

ઉપયોગી મૂલ્ય બ્બન ઉપયોગી મૂલ્ય

સીધા ઉપયોગનું 
મૂલ્ય

સીધા ઉપયોગમાં 
લેવાતા સ્ત્રોત 

સીધા ઉપયોગનું 
મૂલ્ય

પિોષિ િીતે વપિાતા 
સંસાધનો

વવકલપનું મૂલ્ય 
આપણા ભવવષયના 

શક્ય ઉપયોગ

વલસયત મૂલ્ય
ભવવષયની પેઢટી 

દ્ાિા શક્ય 
ઉપયોગ

અસસતતવનું મૂલ્ય
અસસતતવનો હક

• બચાવ 
સેવાઓ(દા.ત. પાણી 
અને માછલી)

• સાંસૃ્તતક અને 
સુખાકારી સેવાઓ 
(દા.ત મનોરંજન)

• નનરમન સેવાઓ 
(ઉ.દા પયૂર નનવારણ, 
પાણી શુદ્ધિકરણ)

• તમામ સેવાઓ 
(આધારભયૂત 
સેવાઓ સહરીત)

• તમામ સેવાઓ 
(આધારભયૂત 
સેવાઓ સહરીત)

• સહારક સેવાઓ 
(દા.ત. પાં્ડા, બલ્ુ 
વે્લ, જગંલી ગરુ્ડ)
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2.5.2  જવૈવવવવધતા અને તેના મૂલ્યાંકનનુ ંઆર્થક મૂલ્ય

આર્થક મૂલ્ાંકન આપણને પયયાવિણ સાથે સંકળાયેલ વવવવધ લારો અને ખચ્ભની સિખામણી કિવા માટે એક તક આપે છે. જ ેતેમને 
માપીને અને સામાન્ય વવરાજકમાં વયકત કિીન ે- નાણાકીય એકમમાં વયકત કિે છે. મયુખ્ય માળખાનો અભરગમ કયુલ આર્થક મલૂ્ 

(TEV)નો છે. જોકે, આ બાબતે અલગ અલગ વવશલષેક દ્ાિા વવિામ અને પરિરાષા અલગ વપિાય છે., પિંતયુ સામાન્યિીત ેજનેો 
સમાવશે થાય છે તેમાં (i) સીધા વપિાશની રકમત (ii) પિોક્ષ વપિાશની રકમત, (iii) વવકલપની રકમતં અને (iv) નબન વપિાશની 
રકમતં હોય છે. પ્રથમ ત્રણને સાથે મળીને “ઉપયોગ કકમત’ તિીકે સામાન્ય િીતે ઓળખવામાં આવે છે

પયયાવિણીય મૂલ્ાંકન મોટેરાગ ેએવી ધાિણા પિ આધારિત છે કે વયકકતઓ પયયાવિણીય લાર માટે રકમત ચયુકવવા તૈયાિ છે અને, 
ઊલટી િીતે કેટલાક લોકો પયયાવિણીય નયુકસાન માટે વળતિ સવીકાિવા તૈયાિ છે. વયકકતગત પસંદગીઓ દશયાવ ેછે જ ેબદલામાં 
પયયાવિણીય સાધનો પિ કકમતો ચૂકવે છે; આ સમાજ પયયાવિણીય સાધનો પિ ચોક્સ કકમતો આંકે છે જમે કે દરિયાકાંઠાના 
વવસતાિોમાં અને પાણીની ગયુણવતિા જવેા પયયાવિણીય અસ્યામતો ફેિફાિો પિ મૂકવામાં આવેલ કકમતનયુ ંમયુરિરીકિણ અત્ાિ સયુધી વધયુ 
જહટલ છે. પયયાવિણીય અથ્ભશાસ્ત્રીઓએ પયયાવિણનયુ ંમૂલ્ાંકન કિવા અનેક બજાિ સ્સ્ત અને નબન બજાિ સ્સ્ત ટેકનનકો અપનાવી 
છે. 

2.5.2.1 પ્રત્યષિ ઉપયોગનું મૂલ્ય 

પ્રત્ક્ષ ઉપયોગનયુ ંમલૂ્ જવૈવક વસતયુઓ અને સેવાઓ જ ેમનયુષયો દ્ાિા સીધો ઉપયોગ થાય છે તેનો સંદર્ભ લે છે. આમાં માંગના મૂલ્ો 
સામેલ છે જમે કે ખાદ્ પદાથભોની લણણી, બળતણ અથવા બાંધકામ માટે લાકડા, અને દવાઓના ઉતપાદન અને ખોિાક વપિાશ માટે 

પ્રાણીઓના ક્શકાિ અને માંગ વગિના ઉપયોગના મૂલ્ો જમે કે મનોિંજન અને સાંસૃ્તતક પ્રવૃશ્તિઓનો આનંદ જમેાં કયુદિતી ઉતપાદનોની 
લણણીની જરિ નથી પ્રત્ક્ષ ઉપયોગ મલૂ્નો ઘણી વખત લોકો દ્ાિા નનવસનતતં્ર ની મયુલાકાત લઈને કે તેમાં િહીનેજ ઉપરોગ 

કિવામાં આવે છે 

2.5.2.2 િોષિ ઉપયોગનું મૂલ્ય 

પિોક્ષ ઉપયોગનયુ ંમૂલ્ નનવસનતતં્રની સેવાઓ માંથી તાિવેલ છે નનવ સનતતં્ર પોતે જ આર્થક લાર પૂિા પાડે છે. ઉદાહિણોમાં 
કયુદિતી પાણી નયુ ંશયુનદ્ધકિણ જ ેઘણી વખત ડાઉનસ્્ીમ લોકો માટે લારો સમાવે છે. અને ચિેના જગંલોનયુ ંતોફાન સામે િક્ષણ કાય્ભ 
જનેાથી દરિયાઇ તમલકતો અને આતંિમાળખારકય સયુવવધામાં લાર મળે છે અને કાબ્ભન સંગ્રહ જ ેસમગ્ર વૈશ્વિક સમયુદાયન ેઆબોહવા 
પરિવત્ભન દ્ાિા લારો આપે છે.

2.5.2.3 વવકલપ મૂલ્યો

વવકલપની કકમતો વવકલપ માંથી સાચવીને તાિવેલી છે જથેી કિીન ેઅત્ાિે ના વપિાયેલ રવવષયમાં નનવસનતતં્રના માલ અને 
સેવાઓનો ઉપયોગ થઈ શકે ક્યાં તો પોતાની (વવકલપ કકમત) અથવા અન્ય/વાિસો દ્ાિા (વલસયત કકમત). બચાવ નનયમન અને 
સાંસૃ્તતક સેવાઓ વવકલપ કકમતના તમામ સવરપના રાગ છે પણ એટલા અશંે કે તેઓ અત્ાિે ઉપયોગ માં નથી પિંતયુ રવવષયમાં 
ઉપયોગ કિી શકાય છે.

2.5.3.4 બ્બન-વપિાશ મૂલ્યો

નબન વપિાશના મૂલ્ો લોકો માટે નો આનંદનો સંદર્ભ લે છે જઓે માત્ર એક સ્ત્રોત અસસતતવમાં હોવાથી તેનો આનંદ માણે છે. આ 

પ્રકાિનયુ ંમૂલ્ સમાન્ય િીત ેઅસસતતવના મૂલ્ તિીકે જાણીતયુ ંછે. (અથવા, અમયુક વખત, પિોક્ષ ઉપયોગ કકમત).

2.5.2 Economic value of biodiversity and its valuation

Economic valuation offers a way to compare the diverse benefits and costs associated with ecosystems 

by attempting to measure them and expressing them in a common denominator — typically a 

monetary unit. The main framework used is the Total Economic Value (TEV) approach. The breakdown 

and terminology vary slightly from analyst to analyst, but generally include (i) direct use value, (ii) 

indirect use value, (iii) option value, and (iv) non-use value. The first three are generally referred to 

together as ‘use value’.

Environmental valuation is largely based on the assumption that individuals are willing to pay for 

environmental gains and, conversely, are willing to accept compensation for some environmental 

losses. The individual demonstrates preferences, which, in turn, place values on environmental 

resources. That society values environmental resources is certain; monetizing the value placed 

on changes in environmental assets such as coastal areas and water quality is far more complex. 

Environmental economists have developed a number of market and non- market-based techniques to 

value the environment.

2.5.2.1 Direct use values

Direct use values refer to ecosystem goods and services that are used directly by humans. These 

include the value of consumptive uses such as harvesting of food products, timber for fuel or 

construction, and medicinal products and hunting of animals for consumption, and the value of non-

consumptive uses such as the enjoyment of recreational and cultural activities that do not require 

harvesting of products. Direct use values are most often enjoyed by people visiting or residing in the 

ecosystem itself.

2.5.2.2 Indirect use values

Indirect use values are derived from ecosystem services that provide benefits outside the ecosystem 

itself. Examples include natural water filtration which often benefits people far downstream, the storm 

protection function of mangrove forests which benefits costal properties and infrastructure, and carbon 

sequestration which benefits the entire global community by abating climate change.

2.5.2.3 Option values

Option values are derived from preserving the option to use in the future ecosystem goods and services 

that may not be used at present, either by oneself (option value) or by others/heirs (bequest value). 

Provisioning, regulating, and cultural services may all form part of option value to the extent that they 

are not used now but may be used in the future.

2.5.3.4 Non-use values

Non-use values refer to the enjoyment people may experience simply by knowing that a resource exists 

even if they never expect to use that resource directly themselves. This kind of value is usually known 

as existence value (or, sometimes, passive use value).
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2.5.3 Valuation techniques

There are three families of valuation techniques: market based techniques, revealed preference and 

stated preference.

2.5.3.1 Market-based techniques

These use evidence from markets in which environmental goods and services are traded, markets in 

which they enter into the production functions for traded goods and services, or markets for substitutes 

or alternative resources.

Example: To understand the economic benefits generated from coastal and marine habitats and eco-
systems in Bohol Marine Triangle (BMT) in the Philippines as a basis for sustaining the use of natural 
resources in the area. BMT area has rich biodiversity and the local community is dependent on the 
coastal and marine resources of the area. The study combined market-based valuation of economic 
activities (fisheries, tourism, gleaning, and seaweed farming) and value transfer methods for non-
marketed impacts (biodiversity conservation, flood protection, fish nursery function). The accumulated 
total net benefit for the BMT natural resources over a 10-year period was found to be US$11.54 million 
(with a 10% discount rate). This led to officials in allocating resources for maintaining the ecosystems 
of BMT.

2.5.3.2 Revealed preference methods

These are based on deducing the value of ecosystem services by interpreting observed human behav-

iour.

Example: The decision-makers were faced with the issue of eutrophication in the Stockholm archi-
pelago. They carried out the analysis of the benefits and costs of reducing the eutrophication in the 
Stockholm archipelago. For this evaluation, it was assumed that a reduction in eutrophication would 
lead to an increase in water transparency, which would increase both ecological health and human en-
joyment of the area. It was also assumed that a 40 per cent reduction in nitrogen load was needed to 
achieve a one-metre increase in transparency, through a combination of measures including increased 
sewage water treatment and reduced fertilizer use. The total costs of such measures were estimated to 
be SEK 57 million per year. The benefits of the reduction of eutrophication were estimated to be about 
SEK 60 million per year for recreational benefits (travel cost method) and SEK 500 million per year for 
all conservation benefits (contingent valuation method). However, the analysis indicates that the costs 
of reducing eutrophication could be justified purely by the recreation values and that when taking a full 
range of values into account the benefits could outweigh the costs by a ratio of 8:1 or more.

2.5.3.3 Stated preference techniques

These methods are based on surveys in which people give valuation responses in hypothetical situ-

ations. Some of the popular valuation methods are contingent valuation, choice experiments, value 

transfer.

 

2.5.3 મૂલ્યાંકનની ટેકનનકો

મૂલ્ાંકન ટેકનનકોના ત્રણ પરિવાિો છે: બજાિ આધારિત તકનીકો, જાહેિ થયેલ પસંદગી અને જણાવેલ પસંદગી 

2.5.3.1 ્બર્િ આધારિત તકનીકો

આ ટેસ્કનક બજાિોમાંના પયુિાવાનો ઉપયોગ કિે છે જમેાં પયયાવિણીય સામાન અને સેવાઓનો વેપાિ થાય અને તે બજાિો જમેાં તેઓ 

વેપાિ સામાન અને સેવાઓ માટે ઉતપાદન કાયભોમાં દાખલ થાય અથવા અવેજી અથવા વૈકકલપક સ્ત્રોતો માટેના બજાિો.

ઉદાહિણ: ફિલલપાઈનસમાં દફરરાઈ વત્રકોણ તરીકે ઓળખાતા બાહોલમાં કુદરતી સંસાધનોનો ઉપરોગ ટકાવી રાખવા માટે 
એક આધાર તરીકે આર્ર્ક રીતે તટવતથી અને દફરરાઈ આશ્રરસ્થાનો અને નનવસનતંત્રના પેદા ર્રેલ લાભો સમજવા. BMT 
નો વવસતાર જવૈવવવવધતાર્ી સમધૃિ છે અને સ્થાનનક સમુદાર તટવતથી અને દફરરાઈ સાધનો પર આધાર રાખે છે. આર્ર્ક 
પ્રવૃનત્તઓ જમે કે (મત્ર, પ્રવાસન, કાપણી, અને દફરરાઈ બીજની ખતેી) ના સં્ ુ્કત બજાર આધાફરત મયૂલ્યાંકન અભરાસ અને 
દ્બન માકદે હટગ અસરો માટે મયૂલ્ય ટ્ાનસિર પધિતતઓ (જવૈવવવવધતા સંરષિણ, પયૂર સંરષિણ, માછલીની નસ્મરી કાર્મ). 10 વષ્મના 
ગાળામાં BMT કુદરતી સ્ોતો માટે સંધચત કુલ નેટ લાભ (10% ફ્ડસ્ાઉન્ટ દર સાર્)ે 11.54 તમલલરન ્ડોલર જણારો હતો. 
જનેાર્ી BMT નનવસનતંત્ર માટે સંસાધનો િાળવણી તરિ અધધકારીઓ વળરા.

2.5.3.2 ર્હેિ થયેલ પસંદગીની ટેકનનકો

આ અવલોકન માનવ વત્ભણૂંકના અથ્ભઘટન દ્ાિા નનવસનતતં્ર સેવાઓ કકમત ઘટાડવા પિ આધારિત છે.

ઉદાહિણ: નનણ્મર લેનારાઓને સ્ટોકહોમ દ્વીપસમયૂહ ્ુટ્ોફિકેશનના મુદ્ા અંગે સામનો કરવો પ્ડરો હતો. તેઓ સ્ટોકહોમ 
દ્વીપસમયૂહનુ ં્ુટ્ોફિકેશન ઘટા્ડવા લાભ અને ખચ્મનુ ંવવશલષેણ હાર્ ધા્ુું હતું આ મયૂલ્યાંકન માટે એવું ધારવામાં આવ્ુ ંહતું કે 
્ુટ્ોફિકેશનમાં ઘટા્ડો એ પાણીની પારદશ્મકતામાં વધારો કરે છે, જ ેપફરસ્સ્થતતક આરોગર અને વવસતારના માનવવર આનંદમાં 
વધારો કરશે. એવું પણ ધારવામાં આવ્ુ ંહતું કે નાઇટ્ોજન લો્ડમાં 40 ટકાનો ઘટા્ડો પારદશ્મકતામાં વધારો હાંસલ કરવા માટે 
જરૂરી છે કારણકે ખાતરના ઉપરોગમાં ઘટા્ડો અને ગટરના પાણીના વધારા સામે જરૂરી પગલાં હતા આવા પગલાંનો કુલ ખચ્મ 
દર વષષે 57 તમલલરન SEK  હોવાનો અંદાજ અપારો હતો. જો કે, વવશલષેણ સયૂચવ ેછે કે ્ુટ્ોફિકેશન ઘટા્ડવાનો ખચ્મ SEK 
60 તમલલરન  શધુિ મનોરંજનની કકમતો દ્ારાઅન ેદર વષષે બધા સંરષિણ લાભો (આકસમિક મયૂલ્યાંકન પધિતત)માંર્ી SEK 500 
તમલલરન જટેલો . સરભર ર્ઈ શકશે. તેર્ી જ જ્યારે લાભ માટે ખચ્મ કરવામાં આવતી કુલ રકમનો સરવાળો માં્ડરીએ તો તે 
8:1 ના રેશશરો બતાવશે.

2.5.3.3 જણાવેલ પસંદગીની ટેકનનકો

આ પદ્ધતતઓ સવવેક્ષણ પિ આધારિત છે જમેાં લોકો અનયુમાનનત પરિસ્સ્તતઓમાં મૂલ્ાંકનના જવાબો આપે છે. લોકવપ્રય મૂલ્ાંકન 

પદ્ધતતઓમાંથી અમયુક આકસસ્ક મૂલ્ાંકન, પસંદગીના પ્રયોગો અને મલૂ્નયુ ંટ્ાસ્સફિ છે.
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નીવસનતંત્રો અને જવૈવવવવધતાનું અથ્સશાસ્ત્ર (TEEB)

ચાવીરૂપ ખ્ાલો:

•	 કયુદિતી સંસાધનો લાંબા ગાળાના આર્થક પ્રરાવ માટે મહતવપૂણ્ભ યોગદાન આપતા હોય તેને આર્થક અસ્યામતો તિીકે ધયાનમાં 
લેવા જોઇએ.

•	 આપણે જ ેમાપી શકતા નથી તેને આપણે મેનેજ પણ કિી શકતા નથી. નીવસનતતં્ર સેવાઓનયુ ંનયુકસાન મોટેરાગ ેઅવગણવામાં આવે 
છે, કાિણકે મોટારાગ ેતેમાં જમીન પ્રતતધાિણ અથવા આધયાપત્મક મૂલ્ો છે જ ેજાહેિ માલ અને સેવાઓ છે.

•	 મત્યોદ્ોગ પિ અપાતી સબસીડી અને અસ્શમભતૂ ઇંધણના ઇનડસ્્ીઝ, અને અન્ય સંરવવત હાનનકાિક પ્રવૃશ્તિઓન ેમાપી તેમનો 
વાર્ષક અહેવાલ આપવો જોઇએ; સબલસડીના વવકાિગ્રસત ઘટકોને ઓળખી ઘટાડવા જોઈએ અને છેવટે એકસાથે તબક્ાવાિ 

બહાિ કાઢી નાખવા જોઈએ. 

ત્રણ ત્બકકાઓ:

•	 ઓળખ અને નીવસનતતં્ર સેવાઓ અને તેમની કકમતોના પ્રવાહનયુ ંમાપ કિીન ેદશયાવવયુ ંજોઈએ

•	 યો્યતા પાિખવી, દશયાવાયેલ નીવસનતતં્ર સેવાઓ અને તેની માપવામાં આવેલ કકમતોન ેઅમયુક અથવા તમામને ધયાન ેલેવી જથેી 
કિીન ેતેમની ટકાઉ બચાવની જોગવાઈને પ્રોત્ાહન આપી શકાય. 

•	 લારની વહેંચણી, વવનનયોગ પદ્ધતતઓ એવી િીત ેતૈયાિ કિવામાં આવે કે સંિક્ષણ ખચ્ભ સહન કિી િહેલાઓન ેકબજ ેકિવામાં 
આવેલ નીવસનતતં્ર સેવાઓ લાર મળે. 

[સ્ત્રોત: સયુખદેવ P. 2011.પ્રકૃતત પિ રાવ મયુકવો: જવૈવક પ્રણાલીઓ અને જવૈવવવવધતાના ઉકેલોનયુ ંઅથ્ભશાસ્ત્ર. Vol 1, No. 6.pp. 34-43 - http:// www.

thesolutionsjournal.com/node/823]

The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB) 

Key Concepts:

•	 Natural	resources	make	important	contributions	to	long-term	economic	performance	and	should	be	

considered economic assets.

•	 We	cannot	manage	what	we	do	not	measure.	The	loss	of	ecosystem	services	is	often	overlooked	

because most of them, such as soil retention or spiritual values, are public goods and services.

•	 Subsidies	to	fisheries,	fossil	fuel	industries,	and	other	potentially	harmful	activities	should	be	mea-

sured and reported annually; the perverse components of these subsidies should be tracked, re-

duced, and eventually phased out altogether.

Three stages:

•	 Demonstration,	the	identification	and	measurement	of	the	flow	of	ecosystem	services	and	their	values.

•	 Appropriation,	capturing	some	or	all	of	the	demonstrated	and	measured	values	of	ecosystem	services	

so as to provide incentives for their sustainable provision.

•	 Benefit	sharing,	appropriation	mechanisms	are	designed	in	such	a	manner	that	the	captured	ecosys-

tem services benefits are distributed to those who bear the costs of conservation.

[Source: Sukhdev, P. 2011. Putting a Price on Nature: The Economics of Ecosystems and BiodiversitySolutions. Vol 1, No. 6. 

pp. 34-43 - http:// www.thesolutionsjournal.com/node/823]

પ્રકૃમત પિ મુલ્ય મકુવું ! પવન સુખદેવ TED ટોક  
http://www.youtube.com/watch?v=oU9G2E_RYJo

Put a Value on Nature! Pavan Sukhdev TED Talk  
http://www.youtube.com/watch?v=oU9G2E_RYJo

જવૈવવવવધતાના આર્થક લાભ માટે ધયાન દોિવાના હે્ુ 
સાથેની પ્રથમ વૈલવિક પહેલ - TEEB

“ જવૈવવવવધતાની કકમતોની 
અદ્રશરતા આપણાં અર્્મતંત્રને 
પ્રોત્સાટહત કરતાં કાર્મષિમ સમર 
અર્વા કુદરતી મયૂ્ડરીનો વારંવાર નાશ 
કરે છે..”

પવન સુખદેવ TEEB સશંલષેણ ફરપોટ્મ  
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TEEB-India 

The Ministry of Environment and Forests, Government of India formally initiated the TEEB study in February 

2011. The Minister stated the ministry’s commitment to developing a framework for green national accounts 

by 2015, facilitated by TEEB India. Consultations in February 2011 and September 2011 led to identification 

of three biophysical sectors critical to India. Findings from investigating these sectors were presented in 

an initial assessment and scoping report at COP11, Hyderabad, India (October 2012).  The report lays 

out high level methodology for doing an ecosystem based economic valuation. Current efforts are to bring 

policy relevance to further investigations for TEEB in India, and increase its technical scope from economic 

valuation to a broader recognition of natural capital.

Ecosystem: Forests, Inland wetlands, Coastal and marine ecosystems

•	 TEEB	India	process	aims	to	recognise	and	harness	the	economic	valuation	of	biodiversity	and	

ecosystem services

•	 Action	at	three	levels:

– Policy making

– Business

– Citizen awareness

Three stages:

•	 Demonstration,	the	identification	and	measurement	of	the	flow	of	ecosystem	services	and	their	values.

•	 Appropriation,	capturing	some	or	all	of	the	demonstrated	and	measured	values	of	ecosystem	services	

so as to provide incentives for their sustainable provision.

•	 Benefit	sharing,	appropriation	mechanisms	are	designed	in	such	a	manner	that	the	captured	

ecosystem services benefits are distributed to those who bear the costs of conservation.

TEEB-ભાિત 

પયયાવિણ અને વન મતં્રાલય, રાિત સિકાિ દ્ાિા ઔપચારિક સવરપ ેફેબ્યુઆિી 2011 માં TEEB નો અભયાસ શર કિવામાં આવયો હતો. 
પ્રધાને જણાવયયુ ંહતયુ ંકે 2015 સયુધીમાં ગ્રીન નશેનલ એકાઉન્્ટસ માટે એક માળખયુ ંવવકસાવવા માટે મતં્રાલય પ્રતતબદ્ધ છે જ ેTEEB રાિત 

દ્ાિા થશે. ફેબ્યુઆિી 2011 અને સપટેમબિ 2011 માં થયેલ પિામશ્ભથી રાિત માટે ત્રણ જવૈ રૌતતક નનણયાયક પરિબળોની ઓળખ થઇ . 

આ ક્ષતે્રોમાં તપાસના તાિણો COP11, હૈદિાબાદ, રાિત ખાતે શરઆતના મૂલ્ાંકન અને અવકાશ અંગેના અહેવાલમાં િજૂ કિવામાં આવયા 
હતા (ઓક્ોબિ 2012). આ અહેવાલમાં નનવસનતતં્ર આધારિત આર્થક મૂલ્ાંકન કિવાની ઉચ્ સતિીય પદ્ધતત બહાિ મયુકવામાં આવી 
હતી. રાિતમાં TEEB ની વધયુ તપાસ માટે નીતત સયુસંગતતા લાવવા માટે વત્ભમાન પ્રયાસો કિી િહ્યા છે અને આર્થક મૂલ્ાંકનથી ટેકનનકલ 

અવકાશમાં વધાિો થતા કયુદિતી મૂડીની વયાપક ઓળખ વધશે. 

નનવસનતતં્ર : જગંલો આતંરિક જલપલાવવત વવસતાિો દરિયાકાંઠાની અને દરિયાઈ નનવસનતતં્રો

•	 TEEB	રાિતની પ્રરકયાનો હેતયુ જવૈવવવવધતા અને નનવસનતતં્રની સેવાઓને ઓળખી અને તેનયુ ંઆથણીક મૂલ્ાંકન કિવાનો છે 

•	 ત્રણ સતિે પગલા લેવાશે:

– નીતતનયુ ંઘડતિ 

– વયાપાિ ધંધો 

– નાગરિકોમાં જાગૃતત 

ત્રણ તબક્ા:

•	 ઓળખ અને નીવસનતતં્ર સેવાઓ અને તેમની કકમતોના પ્રવાહનયુ ંમાપ કિીન ેદશયાવવયુ ંજોઈએ

•	 યો્યતા પાિખવી, દશયાવાયેલ નીવસનતતં્ર સેવાઓ અને તેની માપવામાં આવેલ કકમતોન ેઅમયુક અથવા તમામને ધયાન ેલેવી જથેી 
કિીન ેતેમની ટકાઉ બચાવની જોગવાઈને પ્રોત્ાહન આપી શકાય.

•	 લારની વહેંચણી, વવનનયોગ પદ્ધતતઓ એવી િીત ેતૈયાિ કિવામાં આવે કે સંિક્ષણ ખચ્ભ સહન કિી િહેલાઓન ેકબજ ેકિવામાં 
આવેલ નીવસનતતં્ર સેવાઓ લાર મળે



2.6  જવૈવવવવધતા 
અને નનવસનતંત્ર 
સેવાઓનું નકુશાન 

2.6.1  જવૈવવવવધતાના નકુશાનની વત્સમાન સ્સ્મત:

અંદાજીત 60 ટકા (24 માંથી 15) નનવસનતતં્રની સેવાઓ નયુ ંતમલેનનયમ 

નનવસનતતં્ર આકાિણીમાં મૂલ્ાંકન થયયુ ંછે (જમેાં 70 ટકા નનયમનકાિી 
અને સાંસૃ્તતક સેવાઓનો સમાવશે છે).ઘટી ગઈ છે અથવા નબન 

ટકાઉ િીત ેતેનો ઉપયોગ થયો છે માટે અત્ાિે આવાસ, જાતતઓ અને 
આનયુવંક્શક સતિે જવૈવવવવધતાનયું નયુકશાન પ્રચંડ છે. 

નનવસનતતં્ર સેવાઓ જ ેછેલલા 50 વષભોમાં ઘટી છે તેમાં કબજ ેકિાયેલ 

મત્ય, પાણી પયુિવઠો, કચિા અંગે વયવહાિ અને નબનઝેિીકિણ, 

જળ શયુનદ્ધકિણ, કયુદિતી સંકટમાં િક્ષણ, હવાની ગયુણવતિાનયુ ંનનયમન, 

પ્રાદેક્શક અને સ્ાનનક આબોહવાનયુ ંનનયમન, ધોવાણનયુ ંનનયમન, 

આધયાપત્મક પરિપૂણ્ભતા અને સૌંદય્ભલક્ષી આનંદ સામેલ છે. 

2.6  Loss of biodiversity 
and ecosystem 
services

2.6.1  Current status of biodiversity loss:

Approximately 60 per cent (15 out of 24) of the eco-

system services evaluated in the Millennium Ecosystem 

Assessment (including 70 per cent of regulating and 

cultural services) are being degraded or used unsus-

tainably. Loss of biodiversity at habitat, species and 

genetic levels is enormous.

The ecosystem services that have been degraded over 

the past 50 years include capture fisheries, water sup-

ply, waste treatment and detoxification, water purifica-

tion, natural hazard protection, regulation of air quality, 

regulation of regional and local climate, regulation of 

erosion, spiritual fulfilment and aesthetic enjoyment. 



The use of two ecosystem services—capture fisheries and fresh water—is now well beyond levels that 

can be sustained even at current demands, much less future ones. At least one quarter of important 

commercial fish stocks are over- harvested (high certainty). The quantity of fish caught by humans 

increased until the 1980s but is now declining because of the shortage of stocks.

From 5 per cent to possibly 25 per cent of global freshwater use exceeds long-term accessible supply. 

It is now met either through engineered water transfers or overdraft of groundwater supplies (low to 

medium certainty). Some 15–35 per cent of irrigation withdrawals exceed supply rates and are there-

fore unsustainable (low to medium certainty).

Out of 24, only four ecosystem services have been enhanced in the past 50 years, three of which 

involve food production: crops, livestock and aquaculture. Terrestrial ecosystems were on average a 

net source of CO2 emissions during the nineteenth and early twentieth centuries due to widespread 

deforestation, but became a net sink around the middle of the last century due to reforestation efforts. 

Thus, in the last 50 years, the role of ecosystems in regulating global climate through carbon seques-

tration has also been enhanced.

According to the findings of Millennium Ecosystem Assessment”

•	 Over the past 50 years, humans have changed ecosystems more rapidly and extensively than in 

any comparable period of time in human history.

•	 This has resulted in a substantial and largely irreversible loss in the diversity of life on earth.

Unprecedented change in ecosystems

•	 More land was converted to cropland in the 30 years after 1950 than in the 150 years between 

1700 and 1850. 20 per cent of the world’s coral reefs were lost and 20 per cent degraded in the 

last several decades.

•	 35 per cent of the mangrove area has been lost in the last several decades Amount of water in 

reservoirs quadrupled since 1960.

•	 Withdrawals from rivers and lakes doubled since 1960.

Unprecedented change: Biogeochemical Cycles since 1960:

•	 Flows of biologically available nitrogen in terrestrial ecosystems doubled. Flows of phosphorus 

tripled.

•	 > 50 per cent of all the synthetic nitrogen fertiliser ever used has been used since 1985.

•	 60 per cent of the increase in the atmospheric concentration of CO2 since 1750 has taken place 

since 1959.

Significant and largely irreversible changes to species diversity

•	 The distribution of species on earth is becoming more homogenous. Humans have increased the 

species extinction rate by as much as 1,000 times over background rates typical over the planet’s 

history (medium certainty).

•	 10–30 per cent of mammal, bird and amphibian species are  currently threatened with  extinction 

(medium to high certainty).

બે નનવસનતતં્ર સેવાઓનો ઉપયોગ— માછલી પકડવી અને તાજા પાણી —તે હવે તેના સતિ ઉપિાંત થાય છે. જ ેઅત્ાિની માંગ તો 
જાળવી શકે છે પણ રવવષયમાં ઓછયુ  થવાની સંરાવના છે. હાલ, મહતવપૂણ્ભ વયાવસાયયક માછલીનો જથથો ઓછામાં ઓછા એક 

તતૃીયાંશ રાગ વપિાશમાં લઇ લેવાય (ઉચ્ નનલચિતતા છે). મનયુષયો દ્ાિા પકડેલ માછલી જથથો 1980 સયુધી ખયુબ વધાિે હતો પણ 

હવે તેમાં જથથાના અરાવન ેકાિણ ેઘટી િહ્યો છે.

 વૈશ્વિક તાજા પાણીનો ઉપયોગ 5 ટકા થી કદાચ 25 ટકા થાય છે જ ેદશયાવ ેછે કે લાંબા ગાળાની સયુલર પયુિવઠો વધાિે વપિાયેલ 

છે અને હવે તે પાણી ના પરિવહન અથવા ભૂજળ પયુિવઠાથી જ મળેવી શકાય છે (નીચી થી મધયમ ચોક્સતા). સસચાઈથી થતો 
પાણીનો વપિાશથી 15-35 ટકા પાણી વપિાશના પયુિવઠાનો દિ વધી ગયા છે અને તેથી તે નબન ટકાઉ બની છે. (નીચી થી માધયમ 

ચોક્સતા).

24 પૈકી માત્ર ચાિ નનવસનતતં્રની સેવાઓ છેલલા 50 વષ્ભમાં વધી છે. જમેાંથી ત્રણ પાક, પશયુધન અને જળચિઉછેિ દ્ાિા ખોિાકના 
ઉતપાદનમાં સમાવશે કિે છે. ક્ષેવત્રય નનવસનતતં્ર ઓગણીસમી અને વીસમી સદી દિમયાન વયાપક વનનાબૂદીને કાિણેસિેિાશ CO2 

ઉત્જ્ભનમાં ચોખખા સ્ત્રોત હતા પિંતયુ ગઈ સદીની મધયમાં પયુન:વનીકિણના પ્રયત્ો કિવામાં આવતા ચોખખી કાબ્ભનસીંક બન્યા હતા. 
આમ, છેલલા 50 વષભોમાં નનવસનતતં્રની કાબ્ભન સંગ્રહ માિફત ેવૈશ્વિક આબોહવા નનયમન કિવાની ભતૂમકા પણ ઉન્તી પામી હતી 

“તમલેનનયમ નનવસનતતં્ર આકાિણીના તાિણો મયુજબ”

•	 છેલલા 50 વષભોમાં મનયુષયોએ માનવ ઇતતહાસના કોઈપણ સમાન સમયગાળા કિતાં નનવસનતતં્રન ેવધયુ ઝડપથી અને વયાપક 

પણે બદલ્યુ ંછે.

•	 	નનવસનતતં્રના અભતૂપવૂ્ભ પરિવત્ભન કાિણ ેપૃથવી પિની જવૈવવવવધતાના નોંધપાત્ર અને મોટે રાગ ેઅપરિવત્ભનનય નાશ થયો છે. 

નનવસનતતં્ર માં અભતૂપૂવ્ભ પરિવત્ભન

•	 1700	અને 1850 વચ્ેના 150 વષ્ભ માં જટેલી જમીન ખતેી માટે રપાંતરિત થઇ એના કિતાં 1950 પછીના 30 વષ્ભમાં વધયુ 
જમીન ખતેી માટે રપાંતરિત કિવામાં આવી હતી. વવવિના પિવાળાના ખડકો 20 ટકા આપણે ગયુમાવયા હતા અને હવે છેલલા 
કેટલાક દાયકાઓમાં 20 ટકા વધયુ તેમાં ઘટાડો થયો છે. 

•	 છેલલા કેટલાક દાયકાઓમાં 35 ટકા ચેિના જગંલો આપણે ગયુમાવયા અને 1960 થી ચાિ ગણયુ ંવધયું પાણી જળાશયોમાં ગયુમાવયયુ ં
છે. 

•	 1960થી નદીઓ અને સિોવિોમાંથી બમણયુ ંઉલેચાઈ િહયુ ંછે.

અરતૂપૂવ્સ પરિવત્સન: 1960થી ્બાયોકેમમકલ સાયકલ્સ:

•	 ક્ષેવત્રય નનવસનતતં્રમાં જવૈવક િીત ેઉપલબ્ધ નાઇટ્ોજનનો પ્રવાહ બમણો થઇ ગયો છે. તો ફોસ્ફિસનો પ્રવાહ ત્રણ ગણો થયો છે. 

•	 	1985	થી બધા લસન્ેટીક નાઇટ્ોજન ખાતિો જનેો ક્યાિેય ઉપયોગ નહોતો થતો તે 50 ટકાથી વધયુ ઉપયોગ કિવામાં આવે 
છે. 

•	 1750	થી 1959 સયુધી CO2 નો વાતાવિણમાં 60 ટકા વધાિો

પ્રજાતતઓની વવવવધતામાં નોંધપાત્ર અને મોટે રાગ ેઅપરિવત્ભનનય ફેિફાિો

•	 પૃથવી પિ પ્રજાતતઓનયુ ંવવતિણ વધયુ સમસવરાવનયુ ંબની િહયુ ંછે. માનવોએ પ્રજાતતઓના ્યુપત દિમાં વધાિો કયભો છે અને તે પણ 

પૃથવીના આરદકાળના દિોથી 1000 ગણયુ ંવધયુ. (મધયમ ચોક્સતા).

•	 10-30	ટકા સસતન પ્રાણીઓ, પક્ષી અને ઉરયજીવી પ્રજાતતઓ હાલમાં ્યુપત થવા સાથે જોખમમાં છે (માધયમ થી ઊંચયુ ં
જોખમ).
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દરિયાઈ જવૈવવવવધતાના નયુકશાનન ેકાિણ ેવધયુન ેવધયુ ખોિાક અને અન્ય બજાિ અને નબન-બજાિ સેવાઓ પૂિી પાડવાની સમયુરિની 
ક્ષમતા ઘટી છે અને અત્ાિે જવૈવવવવધતાના નયુકશાનનયુ ંવલણ વૈશ્વિક ધોિણ ેગતત પકડી િહયુ ંછે.દરિયાકાંઠાના આવાસો અને વસતીઓ 

અત્ાિે જોખમમાં છે કાિણકે અંદાજીત 20% જટેલા વવવિના પિવાળા નષટ થઇ ચયુક્યા છે અને એ સાથે અન્ય 20% ઘટી િહ્યા છે. 

11. ચિેના જગંલો પણ તેના ભતૂકાળના આવિાયેલ વવસતાિ કિતા અત્ાિે 30 થી 50% જટેલા ઘટી ગયા છે. 12, જવૈવવવવધતાની 
અસિ થતા દરિયાકાંઠા નજીક માછીમાિી માટેના િહેઠાણો અને કાબ્ભન સંગ્રહને પણ સંરવવત અસિ થાય છે. લગરગ સને 1800થી 
દરિયાઈ ઘાસના આશ્યસ્ાનો 29% જટેલા અરિશય થઇ ગયા હોવાનો અંદાજ છે. વવવિના 232 દરિયાઈ પયયાવિણ પ્રદેશો પિ 

80% અતતક્રમણ કિનાિ પ્રજાતતની હાજિી હોવાના અહેવાલ છે જ ેવૈશ્વિક પાયે જવૈવવવવધતાના નયુકશાન અંગે બીજા ક્રમનયુ ંઅતં્ત 

નોંધપાત્ર કાિણ છે અને દરિયાઈ જવૈ અતતક્રમણના દિો દિેક નવ અઠવારડયામાં એક આક્રમણ થાય છે એટલા ઊંચા હોવાનયુ ંનોંધાયયુ ં
છે. નબન-સ્ોતથી થતાં પ્રદૂષણ બાબતે, જવૈ વવવવધતાના અને આવાસ ના નયુકશાન, અને સયુિક્ષા અને પયુનઃ સંગ્રહ વધાિવાના પ્રયાસો 
સામે અને કામ લેવામાં સંસ્ારકય નનલ્રિયતા અને વજૈ્ાનનક સવ્ભસંમતત પડકાિ રપ છે. 

2.6.2 આવાસનું નકુશાન 
•	 વવવિના 14 બાયોમસના અડધા કિતાં વધયુ સપાટી વવસતાિના 20-50 ટકા પહેલાથી જ પાકની જમીનોમાં રપાંતરિત કિવામાં 

આવયા છે. 

•	 વવવિના મયુખ્ય નદીઓમાંથી 60 ટકા નદીઓને બંધો અને ડાયવઝ્ભન દ્ાિા ખંરડત કિવામાં આવી છે પિવાળાના ખડકો 

 60 ટકા તો પહેલેથી જ નષટ થઇ ચયુક્યા છે અથવા તો દક્ક્ષણપૂવ્ભ એક્શયાના ખડકો વવનાશની ધાિ પિ છે. 

•	 પવ્ભતના જગંલોની ઉંચી ઉંચાઈ. ઉષણકહટબંધીય વન

•	 ચેિના જગંલો 

 આરરિકામાં 40 થી 70 ટકા

 70 ટકા એક્શયામાં 

* 85 ટકા રાિતમાં

* 87 ટકા થાઈલેનડમાં

2.6.3 ર્મતઓની લુપતતા
•	 130	પ્રજાતતઓ પૃથવી પિથી દિિોજ ્યુપત થતી જાય છે.

•	 બધી પ્રજાતતઓના 10 અને 20 ટકા આગામી 20 થી 50 વષભો દિમયાન ્યુપત થઇ જશ.ે 

•	 માનવના કાિણ ે્યુપતતા માટે વત્ભમાન અને સંરવવત દિ – પૃષઠભૂતમ ્યુપત દિથી 100 થી 1,000 ગણો છે.

2.6.4 આનુંવાંક્શક જવૈ વવવવધતાનુ ંધોવાણ 
•	 ઉદાહિણ: ચાઇનામાં, સ્ાનનક ચોખાની સખં્યાબંધ જાતો ઉગાડવામાં આવતી હતી જ ે1950માં 46,000 હતી તેમાં ઘટાડો 

થઈને 2006માં 1,000થી માત્ર થોડી વધયુ િહી છે.

 60 થી 70 ટકા જટેલો વવસતાિ કે જ્ાં ચોખાની જગંલી જાતો ઉગાડાય છે તે ક્યાંતો નષટ થઇ જશ ેઅથવા તો તેની ખતેી 
માટે સમર્પત વવસતાિ મોટા પ્રમાણમાં ઘટી જશે.

•	 વવવિના 7,000 પશયુઓની જાતોના 21 ટકા (જમેાંથી 35 પક્ષીઓ અને સસતન પાળતયુ ંપ્રાણીઓની જાતત તિીકે દશયાવેલ છે) 

તેઓને જોખમ હેઠળ તિીકે વગણીકૃત કિવામાં આવે છે. 

The loss of marine biodiversity is increasingly impairing the ocean‘s capacity to provide food and other 

market and non-market services, and the trend of biodiversity loss is accelerating on a global scale. 

Coastal habitats are under pressure, with approximately 20% of the world’s coral reefs lost and another 

20% degraded11. Mangroves have been reduced to 30 to 50% of their historical cover12, impacting 

biodiversity, habitat for inshore fisheries, and carbon sequestration potential. 29% of seagrass habitats 

are estimated to have disappeared since the late eighteen hundreds. Over 80% of the world’s 232 ma-

rine ecoregions reported the presence of invasive species which is the second most significant cause 

of biodiversity loss on a global scale and the marine bio-invasion rates have been reported as high as 

up to one invasion every nine weeks. As with non-point source pollution, the challenge is as much 

institutional inertia as it is scientific consensus in terms of dealing with loss of biodiversity and habitat, 

and increasing both protection and restoration efforts.

2.6.2 Habitat Loss

•	 20-50 per cent of more than half of the world’s 14 biomes surface areas have already been con-

verted to crop- lands.

•	 Some 60 per cent of the world’s major rivers have been fragmented by dams and diversions. Coral 

reefs

 60 per cent are already destroyed or on the verge of destruction Southeast Asia.

•	 High altitude mountain forest. Tropical forest.

•	 Mangroves

 40 and 70 per cent in Africa

 70 per cent in Asia

* 85 per cent in India

* 87 per cent in Thailand.

2.6.3 Species Extinctions
•	 130 species disappear from the earth each day.

•	 Between 10 and 20 per cent of all species will be driven to extinction in the next 20 to 50 years.

•	 The current and impending rate of human-caused extinctions - 100 to 1,000 times the back-

ground extinction rate.

2.6.4 Erosion of Genetic Diversity
•	 Example: In China, the number of local rice varieties being cultivated has declined from 46,000 in 

the 1950s to slightly more than 1,000 in 2006.

 In some 60 to 70 per cent of the areas where wild relatives of rice used to grow, it is either no 

longer found or the area devoted to its cultivation has been greatly reduced.

•	 21 per cent of the world’s 7,000 livestock breeds (amongst 35 domesticated species of birds and 

mammal) are classified as being at risk.
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2.7  MPAs અને 
દરિયાકાંઠાની 
અને દરિયાઈ 
જવૈ વવવવધતા નું 
સંચાલનમાં પ્ડકાિો:

2.7.1 વવહંગાવલોકન:

મહાસાગિો આપણી પૃથવીના 70 ટકા આવિે છે અને 95 ટકા 
જવૈક્ષતે્રનયુ ંપ્રતતનનધધતવ કિે છે. દરિયાઈ અને તેના કાંઠા પિની વસાહતો 
જમેાં પિવાળાના ખડકો, ઉષણ કહટબંધના જગંલો, દરિયાઈ ઘાસની 
પથાિી, ખાડીઓ, જળઉષમા છીરિો, દરિયાઈ પવ્ભતો અને મહાસાગિના 
તળીયે પડેલી પોચી કાંપનો સમાવશે થાય છે. સમયુરિ ખોિાક અને 
પયુન:સજ્ભનના એક મલૂ્વાન સ્ોત કિતાં પણ ક્યાય વધયુ મહતવ ધિાવ ે

છે - તે કાબ્ભનના સૌથીમોટા કયુદિતી જળાશયો પૈકી એક છે. તે વ્યુક્ષો 
કિતા 15 ગણયુ ંવધયુ કાબ્ભન સંગ્રહ કિે છે. – તે જીવાવિણ અને જમીનની 
ચકાસણી કિે છે. અને આબોહવા સતંયુલલત કિવામાં મોટી ભૂતમકા 
રજવ ેછે. દિીયાકાંઠાનયુ ંનનવસનતતં્ર જમે કે ચેિના જગંલો દરિયાઇ 

સમયુદાય અને મેગા દરિયા રકનાિાના શહેિોન ેચક્રવાત તેમજ સયુનામી 
જવેી કયુદિતી આફતો સામે અને સમયુરિ સપાટીમાં વધાિાની અસિ સામે 
િક્ષણ આપે છે અને ખૂબ જ નનણયાયક ભતૂમકા રજવ ેછે.

2.7  Challenges in 
managing coastal 
and marine 
biodiversity and 
MPAs:

2.7.1 Overview:

Oceans cover 70 per cent of our planet and represent 

over 95 per cent of the biosphere. Marine and coastal 

habitats include coral reefs, mangrove forests, sea-

grass beds, estuaries, hydrothermal vents, seamounts 

and soft sediments on the ocean floor deep below the 

surface. The ocean is more than just a valuable source 

of food and recreation - it is one of the largest natural 

reservoirs of carbon. It stores about 15 times more 

CO2 than the terres- trial biosphere and soils, and 

plays a significant role in climate moderation. Coastal 

ecosystems such as mangroves play a very crucial role 

in extending protection to the coastal communities 

and mega coastal cities from natural disasters such as 

tsunamis, cyclones as well as the impacts of a sea level 

rise.



This tremendous wealth of biodiversity and ecosystem services is not infinite. Today, human activities 

are greatly threatening the seas and coasts through overfishing, destructive fishing practices, pollution 

and waste disposal, agricultural runoff, invasive alien species, and habitat destruction. Global climate 

change will make it worse. Sea levels will rise, water temperature will increase, oceans will acidify, and 

there will be more storms and natural disasters (IYB CBD Factsheet on Marine and Coastal Biodiver-

sity).

Coastal habitats are under pressure, with approximately 20 per cent of the world’s coral reefs lost and 

another 20 per cent degraded. Mangroves have been reduced to 30 to 50 per cent of their historical 

cover, impacting biodiversity, habitat for inshore fisheries, and carbon sequestration potential. 29 per 

cent of seagrass habitats are estimated to have disappeared since the late eighteen hundreds Let’s 

take a closer look at how these stress factors generate impacts on the coastal and marine ecosystems 

and consequently on the life and livelihoods of coastal communities.

2.7.2  Unsustainable fishing

There are many inter-related issues affecting the sustainability of fisheries, including overcapacity in 

fishing fleets and a related increase in illegal, unregulated and unreported (IUU) fishing, a failure to 

take into  consideration ecosystem effects of fishing into management plans (e.g. bycatch, discards, 

destructive fishing practices), lack of incentives-based management, weak monitoring, control and sur-

veillance capacity and inability and/or unwillingness to accept short-term costs for long-term benefits. 

The continuing contribution of fisheries to sustainable development depends on the health of function-

ing, productive ecosystems and on their optimal utilisation. 

Coastal fish farming is increasing and will continue to increase and expand in the marine environment 

as the demand for food fish increases and as freshwater becomes more limited. Mariculture with fed 

species, if not managed properly, could impact on biodiversity and ecosystem functions through the 

release of nutrients beyond the recycling capacity of ecosystems and through the release of farmed 

species, diseases and chemicals. The improvement in, and expansion of, green technologies for mari-

culture together with adoption of an ecosystem approach to aquaculture that includes identification 

and management of risks, can ensure sustainable increase in fish production from the seas.

પણ જવૈવવવવધતા અને નનવસનતતં્ર સેવાઓની આ અદભયુત સંપશ્તિ અનતં નથી. આજ,ે અમયુક માનવ પ્રવૃશ્તિઓ જમે કે મોટા 
પ્રમાણમાં વવનાશક માછીમાિી, પ્રદૂષણ અને કચિાના નનકાલ અંગે બેદિકાિી, કૃયષસંબંધી ધોવાણ, આક્રમક અજાણી પ્રજાતત અને 
નનવાસસ્ાનના વવનાશ દ્ાિા દરિયાઅને દરિયારકનાિાન ેજોખમમાં મયુકે છે. એમાં પણ વૈશ્વિક આબોહવા પરિવત્ભન વધયુ પરિસ્સ્તતન ે

ખિાબ કિે છે. સમયુરિની ઉચ્ સપાટી, પાણીનયુ ંતાપમાન વધાિે છે જ ેદરિયાનયુ ંએસીડીકિણ કિશ ેઅને તેથી વધયુ વાઝોડા અને કયુદિતી 
આપશ્તિઓ પેદા થશે. (IYB CBD દરિયાઈ અને દરિયાકાંઠાની જવૈ વવવવધતા અંગે ફેક્શીટ).

વવવિના પિવાળા ખડકો લગરગ 20 ટકા નાશ થઇ જતા અને અન્ય 20 ટકા ઘટી િહ્યા હોવાને લીધે તટીય િહેવાસ જોખમમાં છે. 

ચેિના જગંલો પના 30 થી 50 ટકા જટેલા ઘટી િહ્યા છે તેને કાિણ ેજવૈવવવવધતાની અસિ થતા દરિયાકાંઠા નજીક માછીમાિી માટેના 
િહેઠાણો અને કાબ્ભન સંગ્રહને પણ સંરવવત અસિ થાય છે. લગરગ સને 1800થી દરિયાઈ ઘાસના આશ્યસ્ાનો 29% જટેલા 
અરિશય થઇ ગયા હોવાનો અંદાજ છે.ચાલો આપણે જોઈએ કે કેવી િીતે આ તણાવ પરિબળો દરિયાકાંઠા નનવસનતતં્રન ેઅને દરિયાઈ 

જવૈ વવવવધતાન ેઅસિ કિે છે અને તેના પરિણામે દરિયાઈ સમયુદાયોના જીવન અને આજીવવકા પિ કઈ િીતે અસિ પડે છે. 

2.7.2  બ્બન ટકાઉ માછીમાિી

ઘણા એવા આતંરિક સંબંધ ધિાવતા મયુદ્ાઓ છે જ ેમત્યના ટકાઉપણાને અસિ કિે છે જમેાં માછીમાિી કાફલાઓમાં વધયુ કાય્ભશકકત 

અને તેથી ગિેકાયદેસિ અને જાહેિ ન કિાયેલ (IUU) માછીમાિીમાં વધાિો, માછીમાિી સંચાલન યોજનામાં નનવસનતતં્રન ેધયાન ેના 
લેવાથી થતી અસિો (ઉદાહિણ : bycatch, discards, destructive fishing practices), પ્રોત્ાહનો આધારિત મેનેજમેન્ટનો 
અરાવ, નબળયુ ંનનરિક્ષણ, નનયતં્રણ and તકેદાિીની અક્ષમતા અને લાંબા ગાળાના લાર માટે ટંૂકા ગાળાના ખચ્ભ સવીકાિવાની 
અક્ષમતા અને / અથવા અનનચ્છા સામેલ છે. માછીમાિી ઉધોગનો ટકાઉ વવકાસ સતા યોગદાન વાળી કામગીિી, ઉતપાદક નનવસનતતં્ર 

અને તેમના શ્ષેઠ ઉપયોગ પિ તેમજ આિો્ય પિ આધાિ િાખે છે.

અત્ાિે તટવતણી માછલીની ખતેી વધી િહી છે અને તે દરિયાઈ પયયાવિણમાં વધવાનયુ ંઅને વવસતિણ થવાનયુ ંચા્યુ િહેશ ેકાિણકે 

ખોિાકમાં માછલી લેવાનયુ ંવધી િહયુ ંછે અને તાજા પાણીની માગ વધયુ મયયારદત બની ગઈ છે .દિીયાઈખતેીથી પ્રજાતતઓન ેખોિાક 

મળી િહે છે માટે જો તે યો્ય િીતે સંચાલલત ના થાય તો જવૈવવવવધતા અને નનવસનતતં્રના કાયભો પિ અસિ કિી શકે છે કાિણકે 

નીવસનતતં્રની પયુન: નનમયાણની ક્ષમતા બહાિ તે પોષક ચક્રો ગતતમાન કિે છે અને ખતેી કિેલ પ્રજાતતઓ દ્ાિા તેમજ િોગો અને કેતમકલ 

દ્ાિા પણ તે અસિ કિે છે. ખતેી માટે ગ્રીન ટેકનોલોજી માં સયુધાિો અને વવસતિણ દ્ાિા અને જળચિઉછેિના નનવસનતતં્રનો અભરગમ 

સાથે મળીને અપનાવતા તે ઓળખ અને જોખમ સંચાલનનો સમાવશે કિે છે જથેી દરિયામાં માછલીના ઉતપાદનમાં ટકાઉ વધાિો કિી 
શકાય છે.

્્ડાઇવસ્સ

દ્બાણ પ્રમતભાવ 

િાજ્ય અસિ 

માછીમારી કાિલામા વધુ પ્ડતું રોકાણ
વસતીની વૃદ્ધિ 
આબોહવા 

વધુ પ્ડતી માછીમારી
માછલી પક્ડવી 
વસવાટનો નાશ 
સમદુ્ર તાપમાન અને /  
અર્વા પફરભ્રમણ 
પફરવત્મન તટવતથી વવકાસ

માછીમારી કાિલાની ઘટેલ સાઈઝ
માછીમારી બંધ કરવી 
જાહેર ર્રેલ દફરરાઇ રશષિત વવસતારો
પુનઃસ્થાવપત પરયાવરણ નદીના વહેણ

મોનીટરીંગ

મોનીટરીંગ

બાકરી રહેલ માછીમારી જથર્ાની સાઈઝ 
દફરરાઈ પષિીની સખં્યા
સુધારેલા / સુધારયા વવનાના વસવાટ વવસતાર
સમદુ્ર તાપમાન, પીએચ, દફરરાઇ સતરના પ્રવાહો
ફકનારા માટેના તાજા પાણીના નનકાલના પ્રવાહો

માછીમારી આવકનું નુકશાન 
પ્રવાસન અને સૌંદર્મલષિી મયૂલ્યનું નુકશાન
માછલીની ભરતીમાં ઘટા્ડો 
અવારનવાર ની પરવાળા બલીચીંગ ઘટનાઓ
દફરરાકાંઠા અને દફરરાઈ નીવસનતંત્રમાં પફરવત્મનો 
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વવવિના કયુલ માછલીસ્ોકના આશિે 80 ટકા, જનેા માટે આકાિણી માહહતી ઉપલબ્ધ છે તેઓ સંપૂણ્ભપણ ેશોયષત અથવા વધયુ શોયષત 

છે અને આમ તેને અસિકાિક અને સાવચતેીરયયા મેનેજમેન્ટની જરિ પડે છે. 

યયુનાઇટેડ નશેસ્સ ફૂડ એનડ એગ્રીકલ્ચિ ઓગવેનાઇઝેશન મયુજબ(FAO), મત્યઉદ્ોગ નીચે મયુજબ બદલી શકે અથવા અસિ કિી શકે 

છે:

•	 લક્ષ કિાયેલ સંસાધન (ખાસ કિીન ેજો તેમાં વધયુ માછીમાિી થઇ હોય તો);

•	 પ્રજાતતઓ જો લક્ષ કિાયેલ સંસાધનને સંકળાયેલ હોય અથવા લક્ષ સ્ત્રોત પિ આધાિ િાખતી હોય તો (જમે કે ક્શકાિી 
અથવા ક્શકાિ તિીકે);

•	 નનવસનતતં્ર અંદિના પોષક સંબંધો જમેાં મત્ય સંચાલન કિે છે; 

•	 અને વસાહતો જમેાં માછીમાિી બને છે.

માછીમાિી િાષટ્ોએ વધયુ પડતી માછીમાિીન ેકાિણ ેગયુમાવવાના લાર 50 નબલલયન ડોલિ વાર્ષક આંકી શકાય છે. 

વધયુ પડતી માછીમાિી વવસતાિતા જતાં લક્ષાંરકત પ્રજાતતના જીવરાિન ેઘટાડી શકે છે. જઓે ઇધછ્છત સતિની નીચે જમે કે વધયુમાં વધયુ 
ટકાઉ હોય. 

જ્ાિે ત્ાં ટકાઉ માછીમાિી હોય ત્ાં પ્રજાતતના સંઘટન અને જવૈવવવવધતાના ફેિફાિો દ્ાિા મોટા રદધયાયયુ ંઅને ઊંચી મૂલ્ની ક્શકાિી 
જાતોમાં પ્રગતતશીલ ઘટાડો સાથે થઇ શકે છે. અને નાની અલપજીવી અને નીચલી કકમત ધિાવતી ક્શકાિ બનતી જાતતઓમાં વધાિો 
થાય છે આ પ્રગતતન ે‘ખોિાકની શૃંખલા નીચી કિતી માછીમાિી ‘ તિીકે વણ્ભવી શકાય છે. સઘન માછીમાિી પણ જગંલી વસતતમાં 
જનીન વવવવધતા ઘટાડી શકે છે.

નબન-પસંદગીની માછીમાિી નબન લક્ષ પ્રજાતતઓન ેબાકાત અથવા અન્યથા અટકાવી શકતી નથી તેથી ઓછી વયની માછલી, 
બેક્ન્ક પ્રાણીઓ, દરિયાઇ સસતન પ્રાણીઓ, દરિયાઈ 

પક્ષીઓ, સંવેદનશીલ અથવા નાશપ્રાય પ્રજાતતન ેનોંધપાત્ર િીતે 
પકડી શકે છે.જ ેઘણી વાિ મતૃ થતાં કાઢી નાખવામાં આવી 
શકે છે. જ્ાિે આવી કાઢી નાખવામાં આવતી સમસયાઓન ે

માનવના ખોિાકમાં સંરવવત નયુકસાન તિીકે માપવામાં આવે 
છે. ખાસ કિીન ેસંવેદનશીલ અથવા નાશ:પ્રાય જાતતઓ 

માટે અવક્ષયનયુ ંજોખમ વધી િહયુ ંછે (ઉદાહિણ તિીકે નાના 
લસટેક્શયનો, કાચબા) વગેિે નોંધપાત્ર છે. 

જયાિે ગીલનેટ કે કોઈ વાસણ  જવેી વસતયુ દરિયામાં ડૂબી જાય 

કે ખોવાઈ જાય અને તેનાથી માછલી પકડવાનયું અને માછલીના 
મતૃ્યુ ચા્યુ જ િહે છે. જથેી “ઘોસ્ રફશશગ” બની શકે છે.

સમયુરિ ફલોિ પિ માછલી પકડવા માટે પહોળા મોંવાળી મોટી 
જાળ જ ેદરિયાના તયળયા પિથી હોડી અને અન્ય મોટા શ્ગયિ 

વાળા સાધનો (ઉદાહિણ તિીકે; કાંપ કાઢવાનયુ ંસાધન) નો 
વધયુ કે તીવ્ર ઉપયોગથી ખિાબ પરિણમ આવી શકે છે અને 

સમયુરિતળનયુ ંમાળખયુ,ં નાના પ્રાણીઓના િહેઠાણ અને બેક્ન્ક 

પ્રાણીસૃક્ષટન ેઅસિ કિી શકે છે. આ પ્રવૃશ્તિ ખાસ કિીન ેસંવેદનશીલ પયયાવિણોમાં નયુકસાનકતયા છે, જમેાં લાંબા ગાળાની માછલી 
પકડવાની પહોળા મોંવાળી મોટી જાળ દ્ાિા કે તળકષ્ભણ દ્ાિા થાય છે. 

ડાયનેમાઇટ અને ઝેિ સાથેની માછીમાિી ગંરીિ અને વયાપક પણે અસિ કિે છે જમેાં ખાસ કિીન ેપિવાળાના ખડકો પિ વધયુ અસિ 

થઈ શકે છે.

 About 80 per cent of world fish stocks, for which assessment information is available, are fully ex-

ploited or overexploited and thus require effective and precautionary management 

According to the United Nations Food and Agriculture Organization (FAO), Fishing may alter or affect:

•	 the target resource (especially if it is overfished); 

•	 species associated with or dependent on the target resource (such as predators or prey); 

•	 trophic relationships within the ecosystem in which the fishery operates; and 

•	 habitats in which fishing occurs.

The benefits lost to fishing nations as a consequence of overfishing are in the order of USD 50 billion 

per annum.

Overfishing and excessive fishing can reduce the spawning biomass of target species below desired 

levels such as maximum sustainable or economic yields.

When there is sustained overfishing, changes in species composition and biodiversity can occur with 

a progressive reduction of large, long-lived and high value predator species and an increase in small, 

short-lived and lower value pelagic prey species, a process described as ‘fishing down the food chain’. 

Intensive fishing can also reduce genetic diversity of wild populations.

Non-selective fishing gear that is not modified to exclude or otherwise deter the entanglement of non-

target spe cies may take a significant bycatch of juvenile fish, benthic animals, marine mammals, ma-

rine birds, vulnerable or endangered 

species. These are often discarded 

dead. While bycatch and discard 

problems are usually measured in 

the potential loss of human food, the 

increased risk of depletion for particu-

larly vulnerable or endangered species 

(e.g. small cetaceans, turtles) can be 

significant.

Ghost fishing can occur when certain 

gear such as pots or gillnets have 

either been lost or abandoned at sea 

and, although untended, continue to 

catch and kill fish until the gear falls 

apart.

Impacts on the sea floor  can  result 

from the intense use of trawls and other mobile bottom gear (e.g. dredges) and can change the sea 

floor structure, microhabitats, and benthic fauna. The activity is particularly damaging in sensitive 

environments, par- ticularly in the case of long-term trawling/dredging in the same area.

Fishing with dynamite and poisons can have severe and broad-reaching impacts, particularly on coral 

reefs.

વૈલવિક માછીમાિી અંગેની માટહતી સાથેનો વવ્ડટીયો જોવા નીચેની વે્બસાઇટ પિ જવું  
http://www.globalfishingwatch.org/ 

https://www.youtube.com/watch?v=fn2JXmCUo30

Global Fisheries watch data website and video  
http://www.globalfishingwatch.org/ 

https://www.youtube.com/watch?v=fn2JXmCUo30
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2.7.3 Tourism

Tourism is a double-edged 

activity. It has the potential 

to contribute in a positive 

manner to socio-economic 

achievements but, at the 

same time, its fast and 

sometimes uncontrolled 

growth can be the major 

cause of degradation of the 

environment and loss of 

local identity and traditional 

cultures (Convention on 

Biological Diversity).

Coastal tourism is a key 

component of coastal and marine economies. It is, in many countries, the fastest growing area of 

contemporary tourism, which has placed increasing pressure on the coast.  These are often areas in 

which uses may already be highly concentrated in the form of agriculture, human settlements, fishing, 

industry, etc.

A lack of land-use planning and building regulations in many 

destinations has led to sprawling developments along coast-

lines, leading to habitat fragmentation. The sprawl includes 

tourism facilities themselves and supporting infrastructure such 

as roads, housing, parking, service areas and waste disposal. 

Habitat degradation is an- other negative impact of tourism 

development. For example, coastal wetlands are often drained 

and filled and mangroves cut due to a lack of more suitable 

sites for construction of tourism facilities and infrastructure. Apart from this, many tourism activities 

such as anchoring, snorkeling or sport fishing and tourism related littering can cause direct harm 

to species (e.g. marine mammals) and degradation of marine habitats with subsequent impacts on 

coastal erosion and fisheries.

Tourists and suppliers, often unknowingly, can bring in species (insects, wild and cultivated plants and 

diseases) that are not native to the local environment, which can cause enormous disruption and even 

destruction of eco- systems. Although an important tool for environmental education and increasing 

awareness, wildlife viewing can stress the animals and alter their natural behaviour when tourists come 

too close and create noise, e.g. with their mo- torised vehicles and lights.

The Convention on Biological Diversity (CBD) website contains a very good case study on this topic, 

which can be accessed here http://www.cbd.int/doc/case-studies/tour/cs-tour-pa-01-en.pdf

2.7.3 પ્રવાસન

પ્રવાસન   બેધાિી પ્રવૃશ્તિ છે. તે સંરવવત સામાલજક-આર્થક 

લસનદ્ધઓ માટે હકાિાત્મક િીતે ફાળો આપે છે પિંતયુ, તે જ સાથે 
તેની ઝડપી અને ક્યાિેક અનનયંવત્રત વૃનદ્ધથી પયયાવિણમાં 
ઘટાડાનયુ ંમયુખ્ય કાિણ બને છે અને સ્ાનનક ઓળખ અને 
પિંપિાગત સંસૃ્તતનયુ ંનયુકશાન થઈ શકે છે (જવૈવક વવવવધતા પિ 

સંમેલન).

તટવતણી પ્રવાસન   દરિયાઇ અને દરિયાઈ અથ્ભતતં્ર માટે મયુખ્ય 

ઘટક છે. તે ઘણા દેશોમાં સમકાલીન પ્રવાસન  માં સૌથી 
ઝડપથી વવકસતો વવસતાિ છે જ ેરકનાિે દબાણ વધાિે છે 

અને ઘણીવાિ આ વવસતાિોમાં ઉપયોગો પહેલેથી જ ખૂબ વધયુ 
હોવા છ્તાં તે કૃયષ, માનવ વસાહતો, માછીમાિી, ઉદ્ોગ વગેિે 

સવરપમાં કેન્નરિત કિી શકે છે. 

અનેક સ્ળોએ જમીનના ઉપયોગની યોજના અને મકાન બાંધવા અંગેના નનયમોના અરાવન ેકાિણ ેદરિયાકાંઠા સાથે છયુ ટાછવાયા 
વસહતો બને છે જનેે લીધે વસવાટ વવરાજન થાય છે. આવા ફેલાવથી પ્રવાસન સયુવવધાઓ વધે છે અને િસતા, હાઉસસગ, પાર્કગ, 

સેવા વવસતાિો અને કચિાના નનકાલ અંગેના ઇનરિાસ્્કચિન ેટેકો આપે છે. આવાસમાં ઘટાડાથી પ્રવાસન વવકાસમાં નકાિાત્મક અસિ 

પડે છે. ઉદાહિણ તિીકે, દરિયાઇ જળપલાવવત વવસતાિ ઘણીવાિ નામશષે થઈ જાય છે અને રિી દેવામાં હોય છે અને ચેિન ેપ્રવાસન 

સયુવવધાઓ અને ઇનરિાસ્્કચિ બાંધકામ માટે વધયુ યો્ય સાઇટ્સના અરાવના 
કાિણ ેકાપી નાખવામાં આવે છે. આ ઉપિાંત લંગિ નાખવા, સનોર્કલગ અથવા 
સપોટ્ભ  ફીશીંગ અને પ્રવાસન સંબંધધત અન્ય ગંદકી જવેી પ્રવાસન પ્રવૃશ્તિઓથી 
પ્રજાતતઓન ેસીધા નયુકસાનનયુ ંકાિણ બની શકે છે (ઉદાહિણ તિીકે દરિયાઈ સસતન 

પ્રાણીઓ) અને દરિયાઇ ધોવાણ અને માછીમાિી પિ અનયુગામી અસિ સાથે 
દરિયાઈ આશ્યસ્ાનોમાં ઘટાડો થાય છે. 

પ્રવાસીઓ અને પયુિવઠાકાિો ઘણી વખત અજાણપણે પ્રજાતતઓમાં િોગ લાવી 
શકે છે (જતંયુઓ, જગંલી અને વાવતેિ કિાયેલ છોડ અને િોગો) જઓે સ્ાનનક 

વાતાવિણના વતની િહેવાસી હોતા નથી. જનેાથી પ્રચંડ રંગાણ અને નનવસનતતં્રનો 
પણ નાશ કિી શકે છે. પયયાવિણીય ક્શક્ષણ અને વધતી જાગૃતત માટે એક 

અગત્ના સાધન હોવા છ્તાં જ્ાિે પ્રવાસીઓ તેમની નજીક જાય છે અને અવાજ 

કિે છે તેથી વન્યપ્રાણીઓનયુ ંઅવલોકન પ્રાણીઓ પિ દબાણ લાવે છે અને તેમનયુ ંકયુદિતી વત્ભન બદલી શકે છે. ઉદાહિણ તિીકે 

મોટિવાળા વાહનો અને લાઇટ 

કનવેન્શન ઓન બાયોલોજીકલ ડાઇવર્સટી (CBD) વેબસાઇટ આ મયુદે્ ઘણો સાિો અભયાસ સમાવે છે. જ ેઅહીથી જોઈ શકાય છે 

http://www.cbd.int/doc/case-studies/tour/cs-tour-pa-01-en.pdf

Tourism provides 43% 
of jobs in French coastal  
regions, generating  more 
revenue  than fishing or 
shipping 

(UNEP 2009)

પ્રવાસન, રેિન્ચ દફરરાઇ 
પ્રદેશોમાં 43% નોકરી પયૂરી 
પા્ેડ છે અને માછીમારી અર્વા 
શીપીંગ કરતાં વધુ આવક પેદા 
કરે છે.

(UNEP 2009)

According to the Millennium Ecosystem Assessment, at a conservative estimate, they cover some seven 

per cent of the earth’s surface and deliver 45 per cent of the world’s natural productivity and ecosystem 

services of which the benefits are estimated at USD20 trillion a year (Source: www.maweb.org).

In the past, demand for land, as well as poor understanding of the services provided by wetlands, has re-

sulted in viewing such wetlands as wastelands and hence there has been ‘extensive ‘reclamation’ and con-

version into other land use, especially for settlements and industries. Today, the importance of wetlands, 

especially in terms of the ecosystem services that they provide, is increasingly understood and appreciated.

તમલેનનયમ નનવસનતતં્ર આકાિણી મયુજબ એક રહઢચયુસત અંદાજ મયુજબ તેઓ પૃથવીની સપાટીના લગરગ સાત ટકા આવિી લે છે અને 45 

ટકા વવવિના કયુદિતી ઉતપાદકો અને નનવસનતતં્રની સેવાઓનો લાર આપે છે જ ેએક વષ્ભના 20 હટ્લલયન ડોલિ હોવાનો અંદાજ છે( સ્ત્રોત: 

www.maweb.org).

ભતૂકાળમાં જમીનની માંગ તેમજ જળપલાવવત વવસતાિ દ્ાિા પૂિી પાડવામાં આવેલ સેવાઓ અંગે નબળી સમજ હતી જનેા કાિણ ે

જળપલાવવત જમીન પડતિ જમીનોમાં પરિણમી છે અને તેથી વયાપક અન્ય જમીનનો ઉપયોગ ખાસ કિીન ેવસાહતો અને ઉદ્ોગો માટે 

નવપ્રાપપત ‘અને રપાંતિ કિીન ેકિવામાં આવી છે. આજ,ે જળપલાવવત વવસતાિનયુ ંમહતવ વધયયુ ંછે ખાસ કિીન ેનનવસનતતં્ર સેવાઓની રિક્ષટએ 

વધયુન ેવધયુ સમજી ચૂક્યા છીએ અને પ્રશંસા મળેવી છે.
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ગ્ેટ લકે્સમાં સ્સ્િકભાિ જળ વયવસ્ાપન

વવદેશી તાજા પાણીના બંદિોમાંથી આવેલ આક્રમક વનસપતતઓ અને પ્રાણીઓ સૌથી વધયુ ગ્રટે લેક્સ ના તાજા પાણીમાં ખીલે તેવી શક્યતા છે. 

સ્સ્િકરાિ પાણીની અદલાબદલી કે જ્ાં જહાજોના કૂ્ર મેમબિ સફિ દિતમયાન દરિયાઈ ખાિા પાણીની ટાંકીઓ સાથે બીજા જહાજોની સ્સ્િકરાિ 

પાણીની ટાંકીઓનો દરિયાઇ બંદિ પાણી સાથે વવનનમય કિે છે તેનાથી પ્રજાતતઓના આક્રમણનયું જોખમ ઘટે છે કાિણકે તેનાથી રૌતતકિીત ે

ટાંકીમાંથી દરિયાઇ સજીવો દૂિ થઈ જાય છે. બીજયુ  ંએ કે દરિયાઇ પાણીના ઊંચા ખાિાશ વગિનયુ ંપાણી ટાંકી માંથી ના દૂિ કિાયેલ ઘણા દરિયાઇ 

સજીવો માટે પ્રતતકૂળ બનશે 

ત્રીજયુ  ંએ કે મધય-મહાસાગિના અત્તં ખાિા પાણીમાં િહેતા કોઇપણ દરિયાઈ સજીવ સ્સ્િકરાિ ટાંકીમાં ટકી િહે તેવી શક્યતા ઓછી છે જો 

એક દરિયાઇ બંદિમાં છોડી મૂકવામાં આવે તો પણ. વૈશ્વિક સતિે સ્સ્િકરાિ પાણીની અદલાબદલી ગ્રેટ લેક્સમાં આક્રમણ કિી પ્રજાતતઓનયુ ં
જોખમ ઘટાડવા માટે ખાસ કિીન ેઅસિકાિક છે.

1959 અને 2010 વચ્ ેઓછામાં ઓછા 56 નબન-મૂળની જળચિ જાતતઓ ગ્રેટ લેક્સમાં હોવાના અહેવાલ હતા, જમેાંથી 34 સમયુરિપાિ કિતાં 
આવા ક્શવપગ માટે જવાબદાિ હતા. ઉદાહિણ તિીકે, સ્સ્િકરાિ પાણી મૂળ વેકટિ(વાહક) છે જનેા દ્ાિા ઝેબ્રા અને કવો્ગા જવેા કવચવાળા 
મૃદયુકાય પ્રાણીઓ, ટ્યુબનોઝ અને ગોળ ગોનબસ, પાણીના કાંટાળા ચાંચડ જવેા જતંયુ અને લાલા ઝીંગા ગ્રટે લેક્સમાં પરિવહન થાય છે. તેમના 
મૂળથી પરિધચત હોવાથી, આ જળચિ આક્રમણકાિો નદી પદ્ધતત દ્ાિા તળાવથી તળાવ વધયુન ેવધયુ ફેલાય છે અન્ય િીત ેકહીએ તો માછીમાિીના 
ઉપયોગમાં લેવાતા સાધનો જમે કે ચાિો નાખવાની બાલટી , જાળ અથવા સઢ જ ેયો્ય િીત ેસાફ નથી થતાં તેમના દ્ાિા ફેલાય છે. 

1989 અને 1993 વચ્ ેસ્સ્િકરાિ પાણી વવનનમય સવૈસચ્છક હતો. 1993 માં, ગ્રટે લેક્સ માટે નીમાયેલા જહાજો દ્ાિા સ્સ્િકરાિ પાણીનો 
લોડ બદલવાનયુ ંફિલજયાત બન્યુ ંહતૂ થવા મધય-મહાસાગિ થી ખાિા પાણી સાથે પોટ્ભ  નજીક બદલી શકાય તેવી વયવસ્ા ગોઠવાઈ હતી (ઓછામાં 
ઓછા 200 માઇલ અપતટીય અને પાણી ઓછામાં ઓછા 2000 મીટિ ઊંડયું  હોય ત્ાં).

2006 માં, કેનેડાએ સ્સ્િકરાિ ટેકિંો ખાલી કિવા અંગે જહાજોને નવો માપદંડ ઉમયેભો જથેી નબન મૂળ જાતતઓ નયું આગમન અટકાવી શકાય. 

વધયુમાં મધ દરિયે સ્સ્િકરાિ પાણી વવનનમયના નવા નનયમો મયુજબ ખાલી ટાંકીઓ ફલશ અથવા મધય સમયુરિમાં ધોવામાં આવે જથેી કોઈપણ 

બચેલ સજીવ પણ ખાિા પાણીમાં જ િહી જાય. 

આ નનયમનો સઘન નનિીક્ષણ અને અનયુપાલનના પ્રયાસો દ્ાિા આધાિભતૂ છે. બધા જહાજો કેનેડાના વવક્શષટ આર્થક ઝોન સેન્ટ લોિેસ્સ સી વે 
માં દાખલ થશે અને તેને કેનેડા ટ્ાસ્સપોટ્ભ  અથવા US કોસ્ ગાડ્ભ  દ્ાિા પિીક્ષણ કિવામાં આવેછે. જ્ાિે તેઓ મોન્્ટીયલના બંદિે દાખલ થશે તો 
પહેલા આ નનયમનયુ ંપાલન કિવયુ ંપડશે.દિ વષવે 3 ટકા કિતાં વધયુ જહાજો અસંગત િહેશ.ેઅને દિેક જહાજ ેપ્રરક્રયા શર કિતાં પહેલા યો્ય પગલાં 
લેવાની જરિ પડશે. આ કાય્ભક્રમન ેઅસિકાિક સંચાલન અને નદ્પક્ષીય નનયમનકાિી સહકાિના મોડેલ તિીકે વવવિરિમાં નવાજવામાં આવયો છે.

સ્ત્રોત:કેને્ડા સિકાિ, માછીમાિી અને દરિયાઓ 
http://www.dfo-mpo.gc.ca/science/publications/article/2011/06-13-11-eng.html

Ballast water management in the Great Lakes 

Invasive plants and animals from foreign freshwater ports are those most likely to thrive in the fresh waters of 

the Great Lakes. Ballast water exchange, where ships’ crews exchange coastal port water in ships’ ballast tanks 

with oceanic salt water during the voyage, is used to reduce the risk of species invasions by physically removing 

coastal organisms from the tanks. Second, the high salinity of the ocean water would be inhospitable for many 

coastal organisms that had not been removed from tanks.

Third, any marine organisms drawn into the ballast tanks along with salt water in mid-ocean are unlikely to 

survive if released in a coastal port. Used globally, ballast water exchange is particularly effective for reducing the 

risk of invasion to freshwater ports such as those in the Great Lakes.

Between 1959 and 2010, at least 56 non-native aquatic species were reported in the Great Lakes, with 34 of 

them attributed to transoceanic shipping. For example, ballast water is the original vector by which Zebra and 

Quagga mussels, Tubenose and Round gobies, spiny water fleas and Blood Red Shrimp were transported to the 

Great Lakes. Since their original introduction, these aquatic invaders have spread further through river systems 

and from lake to lake by other means such as on fishing equipment, in bait buckets, or on the hulls of recre-

ational boats that may not have been cleaned properly. 

Between 1989 and 1993, ballast water exchange was voluntary. In 1993, it became mandatory for ships des-

tined for the Great Lakes to exchange ballast water loaded at or near a port with salt water from mid-ocean (at 

least 200 miles offshore and in water at least 2000 m deep).

In 2006, Canada added a new measure for ships with empty ballast tanks to help prevent the arrival of non-

native species. In addition to mid-ocean ballast water exchange, the new regulations require that empty tanks be 

flushed or rinsed in mid-ocean to make sure any leftover organisms are also given the salt water treatment.

These regulations are supported by intensive inspection and compliance efforts. All vessels entering the St. 

Lawrence Seaway from outside Canada’s Exclusive Economic Zone are inspected by Transport Canada or the 

U.S. Coast Guard under a unique binational inspection programme when they reach the Port of Montreal. Annu-

ally, no more than 3 per cent of vessels are non-compliant, and all of these ships are required to take corrective 

actions before proceeding. The programme has been heralded around the world as a model of effective manage-

ment and bilateral regulatory cooperation.

Source: Government of Canada, Fisheries and Oceans, 
 http://www.dfo-mpo.gc.ca/science/publications/article/2011/06-13-11-eng.html

પાણીની સ્સ્થરતા જાળવવા માટે 
મોટાભાગના વરાપારી જહાજો પાસે 
સ્સ્થરકભાર પાણીની ટેન્કો હોર છે. જ ે
પાણી સાર્ ેભરવામાં આવે છે અર્વા 
સુરશષિત રીતે તેમના લો્ડની વહેંચણી ર્ાર 
એ રીતે સતંુલન કરવામાં આવે છે અર્વા 
કાગષો અર્વા બળતણ ઘટા્ડો સરભર 
કરવા માટે વાપરવામાં આવે છે.જોકે, આ 
સ્સ્થરકભાર પાણી એકવાર એક બંદરે 
ભરયા પછી બીજા બંદરે જ ખાલી કરી 
શકાર છે. નટહતર અજાણતાંમાં દ્બન-મયૂળ 
વતની જાતતઓ જ ેતે પાણી સમાવી છે તે 
મુ્કત ર્ઈ જવાનો ભર હોર છે. 

To ensure stability on the water, 
most large commercial vessels 
have ballast tanks that can be 
filled with water or emptied 
to safely balance the weight 
distribution of their load or to 
compensate for reductions in 
cargo or fuel. However, ballast 
water taken on board in one port 
may be released in another port, 
inadvertently releasing non-
native species that the water 
may contain. 
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2.7.4 Loss of native habitats and species and threat from invasive alien species

Alien invasive species are alien species that invade new habitat; that is, they become established in 

natural or semi-natural ecosystems or habitats, are agents of change and threaten native biological 

diversity.

Over 80 per cent of the world’s 232 marine eco-regions reported the presence of invasive alien species 

which is the second most significant cause of biodiversity loss on a global scale; and marine bio-

invasion rates have been reported to be as high as up to one invasion every nine weeks (IOC/UNESCO, 

IMO, FAO, UNDP, 2011). Ballast water from the ships plays a major role in the spread of invasive spe-

cies. Visit Module 5 for information on impacts of ballast water on spreading invasive alien species and 

the possible solution.

In order to find a solution to the problem of alien invasive, the Global Invasive Species Programme 

(GISP) has been designated as an international thematic focal point for invasive alien species under 

the clearing-house mechanism of the CBD.

2.7.5 Pollution

More than 80 per cent of all marine pollution originates from land-based sources which are primar-

ily industrial, agricultural and urban. Pollution in all its forms – air, water, chemical, sewage and 

municipal solid waste – ultimately enters the ocean through water channels. The disposal of waste is 

also a serious constraint to sustainable development. Agricultural practices, coastal tourism, port and 

harbour developments, damming of rivers, urban development and construction, mining, fisheries, 

aquaculture, and manufacturing, among others, are all sources of marine pollution threatening coastal 

and marine habitats. The occurrence of marine and coastal hypoxic areas or ‘dead zones’ has been 

increasing at a massive rate in recent years.

In addition to land based and marine pollution, plastic materials and other litter are widespread in 

the ocean. Much of the trash that enters the ocean is made up of plastics: plastic bags, food packag-

ing, and straws and lids from our to-go cups. In the ocean, these plastics break down into tiny, toxic 

particles that are ingested by marine life, which in turn is consumed by us. This plastic may be from 

tourists or from the municipal waste of local populations dumped in the coastal waters or from ships 

dumped in the open sea.

2.7.6 Marine debris

Solid materials, typically waste, that has found its way to the marine environment is called marine 

debris. Plastic and synthetic materials are the most common types of marine debris and cause the 

most problems for marine animals and birds. At least 267 different species are known to have suffered 

from entanglement or ingestion of marine debris, including seabirds, turtles, seals, sea lions, whales 

and fish.

The scale of contamination of the marine environment by plastic debris is vast. It is found floating in all 

the world’s oceans, everywhere, from polar regions to the equator. The seabed, especially near coastal 

regions, is also contaminated – predominantly with plastic bags. Plastic is also ubiquitous on beaches 

everywhere from populous regions to the shores of very remote uninhabited islands.

2.7.4 મૂળ આશ્યસ્ાનો અને પ્રર્મતઓનુ ંનકુશાન અને આક્રમક અર્ણી પ્રર્મતનુ ંજોખમ

આક્રમક અજાણી પ્રજાતત કયુદિતી અથવા આંક્શક કયુદિતી નનવસનતતં્રમાં સ્ાવપત થાય છે અથવા તેઓ વસવાટોમાં સ્ાવપત થવાથી 
પરિવત્ભનના એજન્ટ બનીને મૂળ જવૈવક વવવવધતાન ેજોખમમાં મયુકે છે. 

વવવિના 232 દરિયાઈ પયયાવિણ પ્રદેશોમાં 80 ટકા આક્રમક અજાણી પ્રજાતતની હાજિી હોવાના અહેવાલ છે જ ેવૈશ્વિક સે્લ પિ બીજા 

ક્રમે જવૈવવવવધતાના નયુકશાનનયુ ંઅત્તં નોંધપાત્ર કાિણ છે અને દરિયાઈ જવૈ અતતક્રમણ દિ નવ અઠવારડય ેએકવાિ આક્રમણથાય 

છે એટલો ઊંચો હોવાનયુ ંનોંધવામાં આવયયુ ંછે (IOC/UNESCO, IMO, FAO, UNDP, 2011). જહાજો પિનયુ ંસ્સ્િકરાિ પાણી 
અતતક્રમણ કિતી પ્રજાતતઓનો ફેલાવો કિવામાં મયુખ્ય ભતૂમકા રજવ ેછે. આક્રમક અજાણી પ્રજાતતના ફેલાવો કિવામાં સ્સ્િકરાિ 

પાણીની ભતૂમકા પિ જાણકાિી માટે અને તેના શક્ય સંરવવત ઉકેલ માટે મોડ્યુલ 5ની મયુલાકાત લો

આ આક્રમક અજાણી પ્રજાતતનો ફેલાવો િોકવા વૈશ્વિક આક્રમણકાિી પ્રજાતતઓ કાય્ભક્રમ (GISP) બનાવાયો છે અને CBD ના 
કલીયકિગ હાઉસ પદ્ધતત હેઠળ આક્રમક અજાણી પ્રજાતત અંગે ઉકેલો શોધવા માટે આતંિિાષટ્ીય વવષયોમાં કેનરિરીય બબદયુ બનાવાયયુ ં
છે. 

2.7.5 પ્રદૂષણ

તમામ દરિયાઇ પ્રદૂષણમાં 80 ટકા કિતાં વધયુ જમીન આધારિત ઉદ્રવ ેછે જ ેમયુખ્યતવ ેઔદ્ોશ્ગક કૃયષ અને શહેિી છે. હવા, પાણી, 
િસાયણ, ગટિ અને મયયુનનલસપલ ઘન કચિો જવેા તમામ સવરપે િહેલ પ્રદૂષણ આખિે તો પાણી ચેનલો માિફત ેસમયુરિમાં જ પ્રવશેે 
છે. કચિાનો નનકાલ પણ ટકાઉ વવકાસ માટે એક ગંરીિ અવિોધ છે. કૃયષ પદ્ધતતઓ, દરિયાઇ પ્રવાસન , બંદિનો વવકાસ, નદીઓ 

પિ ડેમ બાંધવા, શહેિી વવકાસ અને બાંધકામ, ખાણકામ, મત્યોદ્ોગ, એકવાકલ્ચિ, અને ઉતપાદન વગેિે દરિયાઇ અને દરિયાઈ 

આશ્યસ્ાનો માટે જોખમી દરિયાઇ પ્રદૂષણના બધા સ્ોતો છે. આથી જ દરિયાઈ અને દરિયાઇ હાઇપોક્ક્સક વવસતાિો અથવા ‘ડેડ 

ઝોન’ ની ઘટના તાજતેિના વષભોમાં જગંી દિે વધી િહી છે.

જમીન આધારિત દરિયાઈ પ્રદૂષણની સાથે પલાસ્સ્ક સામગ્રી અને અન્ય કચિા સમયુરિમાં વયાપકપણ ેઠલવાય છે. એમાં પણ સૌથી 
વધયુ કચિો પલાસ્સ્કનો હોય છે. પલાસ્સ્ક બેગ, ખોિાક પેકેસજગ, અને સ્્ો અને ઢાંકણ જવેી વસતયુઓ તેમાં વધયુ હોય છે. સમયુરિમાં, 
આ પલાસ્સ્ક નાના ઝેિી કણો માં તૂટી જાય છે અને તે દરિયાઈ જીવો ખાઈ જાય છે અને આખિે એ દરિયાઈ જીવોનો ખોિાક આપણે 
ખાઈએ છીએ આ પલાસ્સ્ક પ્રવાસીઓનયુ ંઅથવા દરિયાઇ પાણીમાં ફેંકવામાં આવેલ સ્ાનનક વસતીનો મયયુનનલસપલ કચિો કે પછી 
મધદરિયે જહાજમાંથી ફેંકવામાં આવતા કચિા હોઈ શકે છે.

2.7.6 દરિયાઈ કાટમાળ

ઘન પદાથભો, ખાસ કિીન ેકચિો જ ેદરિયાઇ પયયાવિણમાં ઓગળતો નથી અને એમ જ િહે છે તેને દરિયાઈ કાટમાળ કહેવામાં આવે 
છે. પલાસ્સ્ક અને કૃવત્રમ સામગ્રી દરિયાઈ કાટમાળનો સૌથી સામાન્ય પ્રકાિ છે અને દરિયાઇ પ્રાણીઓ અને પક્ષીઓ માટે સૌથીવધયુ 
સમસયાઓ પેદા કિે છે. ઓછામાં ઓછી 267 અલગ અલગ પ્રજાતતઓ અને દરિયાઇ પક્ષીઓ જમે કે કાચબા, સીલ, દરિયાઈ સસહ, 

વે્લ અને માછલી વગેિે દરિયાઈ કાટમાળ લેવાથી પીડાતા હોવાનયુ ંમાનવામાં આવે છે.

પલાસ્સ્કના કચિા દ્ાિા મોટાપાયે દરિયાઈ પયયાવિણ પ્રદૂષણ થાય છે. તે વવષયુવવૃતિથી ધ્યુવીય વવસતાિો સયુધી તમા વવવિના 
મહાસાગિોમાં તિતયુ જોવા મળે છે. ખાસ કિીન ેદરિયાઇ વવસતાિો નજીક હોય તેવા સમયુરિતળ પણ મયુખ્યતવ ેપલાસ્સ્ક બેગ સાથે દૂયષત 

છે. પલાસ્સ્ક બીચ જવેી જ્યાઓએ પણ વયાપકપણ ેદેખાય છે.અને ગીચ વસતી ધિાવતા વવસતાિોથી ખૂબ દૂિસ્ નનજ ્ભન ટાપયુના 
રકનાિા પિ પણ તે અસસતતવમાં છે.
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2.7.6.1 દરિયાઈ કાટમાળના સ્ત્રોતો

એવયુ ંસ્ાવપત થઈ ચૂકયુ ંછે કે તમામ દરિયાઇ કાટમાળમાં 80 ટકા કિતાં વધયુ જમીન આધારિત હોય છે અને અન્ય 20 % દરિયા 
આધારિત સ્ત્રોતોમાંથી પેદા થાય છે. આ સ્ત્રોતોન ેચાિ મયુખ્ય જૂથો માં વગણીકૃત કિી શકાય:

•	 દફરરા ફકનારે પ્રવાસન સંબંધધત કચરા: આ કચિામાં બીચ પ્રવાસીઓના ખોિાક અને પીણા પેકેસજગ, લસગાિેટ અને પલાસ્સ્ક 

બીચ િમકડાંનો સમાવશે થાય છે.

•	 ગટર આધાફરત કચરો: આમાં વિસાદના પાણીની ગટિો અને સંયયુકત ઉરિાતી ગટિોનો સમાવશે થાય છે જ ેપોતાનો કચિો 
સીધો દરિયામાં વહાવી દે છે અથવા રાિે વિસાદ દિમયાન નદીમાં ચાલ્ો જાય છે. આ કચિો પાણીમાં શેિીની મળ-મૂત્ર જવેી 
ગંદકી, કોનડોમ અને લસિીંજ જવેો કચિો તેમની સાથે લઇ જાય છે.

•	 માછીમારી આધાફરત કાટમાળનો કચરો : આ કાટમાળમાં બાઈટ બોક્સમાંથી માછીમાિીની લાઇન અને જાળી, માછીમાિીના 
વાસણો અને સે્્વપગ બેનડનો સમાવશે થાય છે જ ેવયવસાયયક માછીમાિી બોટ દ્ાિા આકસસ્ક ખોવાઈ જાય છે અથવા 
ઇિાદાપૂવ્ભક સમયુરિમાં નાખવામાં આવે છે

•	 જહાજો અને હો્ડરીઓનો કચરો: આમાં એ કચિાનો સમાવશે થાય છે જ ેબોટ દ્ાિા આકસસ્ક ખોવાઈ જાય છે અથવા 
ઇિાદાપૂવ્ભક સમયુરિમાં નાખવામાં આવે છે.

•	 મોટા પ્રમાણમાં દ્બન-કાબ્મનનક કચરો જમેાં પલાસ્સ્ટક અને લસન્ેટરીક્સનો સમાવશે ર્ાર છે. જ ેવધયુ વવકલસત ઔદ્ોશ્ગક 

દેશોમાં ઉતપાદન થાય છે. તેનાથી વવપિીત િીતે ઓછા વવકલસત અને વધયુ ગ્રામીણ અથ્ભતતં્રમાં સામાન્ય િીતે આ નબન- 

વવઘટનક્ષમ સ્ાયી કચિો ખૂબ નાના પ્રમાણમા ઉતપન્ થાય છે. જોકે, રવવષયમાં, ઓછા વવકલસત દેશો પણ વધયુ ઔદ્ોશ્ગક 

બનતા એ શક્ય છે કે તેઓ પણ વધયુ પલાસ્સ્ક અને લસન્ેહટક કચિો પેદા કિે અને આનાથી વધયુ દરિયાઈ પયયાવિણના પ્રદૂષણનયુ ં
જોખમ વધશે.

2.7.6.2 દરિયાઈ વન્યજીવનને નકુસાન

અગન્ણત દરિયાઈ પ્રાણીઓ અને પક્ષીઓ દરિયાઈ કાટમાળમાં ફસાઇ જાય છે અથવા તેને ગળી લે છે. આ તેમને ગંરીિ નયુકસાનનયુ ં
કાિણ બની શકે છે અને ઘણી વખત તેમના મતૃ્યુમાં પરિણમે છે.

દરિયાઈ કાટમાળમાં ગૂંચવણ

દરિયાઈ કાટમાળમાં જ ેગૂંચવણ પેદા કિવા માટે જાણીતા છે તેમાં ત્જી દેવાયેલ માછીમાિી શ્ગયિનો સમાવશે થાય છે જમે કે 

માછલી પકડવા માટેની જાલીઓ અને મોનોરફલમેંટ લાઇન અને લસક્સ પેક િીંગો તેમજ માછીમાિી બાઈટ બોક્સ અને બેનડ સે્્વપગ. 

આ કચિાથી ડૂબવયુ,ં ગૂંગળામણ, વિાસમાં અવિોધન, ભૂખમિો, ખોિાકની કાય્ભક્ષમતા ઘટવી અને ઇજાઓ દ્ાિા મતૃ્યુ થઇ શકે છે. 

ખાસ કિીન ેસીલ અને સમયુરિ સસહ અસિગ્રસત વધયુ થાય છે એનયુ ંકાિણ કદાચ તેમના પયયાવિણમાં પદાથભોની તપાસની ખૂબ જ લજજ્ાસયુ 
સવરાવ છે. કયુલ વસતીના 7.9 ટકા પ્રાણીઓ આવી િીત ેફસાઈ જતાં હોવાનયુ ંનોંધાયયુ ંછે. 

વધયુમાં, કેટલાક રકસસાઓમાં આવી િીતે પ્રાણીઓની ગૂંચવણ પહેલેથી જ ઘટેલી વસતીની પયુનઃપ્રાપપત માટે ખતિારપ છે. સીલ અને 
સમયુરિ સસહની અંદાજ ે58 ટકા પ્રજાતતઓન ેઆ ગૂંચવણ દ્ાિા અસિ થવા માટે જાણીતા છે જમેાં હવાઇયન મોંક સીલ, ઓસે્્લલયન 

સમયુરિ સસહ, ન્યુઝીલેનડની ફિ સીલ અને દક્ક્ષણ મહાસાગિમાં અન્ય પ્રજાતતઓનો સમાવશે થાય છે.

વે્લ, ડોસ્ફિન, કાચબા, મંટીસ અને અન્ય દરિયાઇ પક્ષીઓએ કચિામાં અથવા કાટમાળમાં ગૂંચવાઇને જીવ ગયુમાવયા હોવાના 
અહેવાલ છે. વે્લ અને ટટ્ભલની વવવવધ પ્રજાતતઓ પલાસ્સ્કના કચિામાં અટવાઈ ગયા હોવાનયુ ંજાણવામાં આવયયુ ંછે. ગૂંચવણને 
કાિણ ેના કાચબા કે સમયુરિગાય ગયુમ થઈ િહી છે અથવા ઇજા સાથે મળી આવે છે. દરિયાઇ પક્ષીઓનો પ્રજાતતઓન ેપણ અસિ થઇ 

છે. ખિાબ અવસ્ામાં િહેલા માછીમાિીના કાટમાળ જવેા સાધનો પણ પિવાળાના ખડકોને નયુકસાન કિે છે જ્ાિે જાળ અને લાઇન 

ખડકને અવિોધ ેછે તો તે રાંગી જાય છે.

 છેલલ,ે કાઢી નાંખવામાં આવેલ અથવા ખોવાઇ ગયેલ માછીમાિીની જાળ અને લાઇન માછલી પકડવાનયુ ંચા્યુ િાખે છે પણ તેઓનો 
ઉપયોગ થતો નથી. આ ઘટનાને ”ઘોસ્ રફશશગ” કહે છે અને તેનાથી દરિયાઈ સજીવ મોટા જથથામાં પકડાઈ શકે છે. પરિણામે, તે 
કેટલાક વવસતાિોમાં માછલીના જથથાના સંિક્ષણ બાબતે ચચતાનો વવષય બની ગયો છે અને મત્યોધોગ માટે આર્થક નયુકસાન થયયુ ંછે.

2.7.6.1 Sources of marine debris

It has been estimated that around 80 per cent of marine debris is from land-based sources and the 

remaining 20 per cent is from ocean based sources. The sources can be categorised into four major 

groups:

•	 Tourism related litter at the coast: This includes litter left by beach goers such as food and bev-

erage packaging, cigarettes and plastic beach toys.

•	 Sewage related debris: This includes water from storm drains and combined sewer overflows 

which discharge waste water directly into the sea or rivers during heavy rainfall. These waste wa-

ters carry with them garbage such as street litter, condoms and syringes.

•	 Fishing related debris: This includes fishing lines and nets, fishing pots and strapping bands from 

bait boxes that are lost accidentally by commercial fishing boats or are deliberately dumped into 

the ocean.

•	 Wastes from ships and boats: This includes garbage which is accidentally or deliberately dumped 

overboard.

•	 Huge volumes of non-organic wastes, including plastics and synthetics, are produced in more 

developed, industrialised countries. Conversely, in less developed and more rural economies, 

generally a much smaller amount of these non-biodegradable persistent wastes are produced. 

However, in the future, as less developed countries become more industrialised, it is likely that 

they will also produce more plastic and synthetic wastes and this will increase further the threat of 

pollution of the marine environment.

2.7.6.2 Harm to marine wildlife

Countless marine animals and sea birds become entangled in marine debris or ingest it. This can 

cause them serious harm and often results in their death.

Entanglement in marine debris

Marine debris which is known to cause entanglement includes derelict fishing gear such as nets and 

mono-fila- ment lines and also six-pack rings and fishing bait box strapping bands. This debris can 

cause death by drowning, suffocation, strangulation, starvation through reduced feeding efficiency, 

and injuries. Particularly affected are seals and sea lions, probably due to their very inquisitive nature 

of investigating objects in their environment. Entanglement rates in these animals of up to 7.9 per cent 

of a population have been recorded.

Furthermore, in some instances entanglement is a threat to the recovery of already reduced popula-

tion sizes. An estimated 58 per cent of seal and sea lion species are known to have been affected by 

entanglement including Hawaiian monk seals, Australian sea lions, New Zealand fur seals and other 

species in the Southern Ocean.

Whales, dolphins, porpoises, turtles, manatees and seabirds have all been reported to have suffered 

from entanglement. Many different species of whale and turtle have been reported to have been 

tangled in plastic. Manatees have been found with scars or missing flippers due to entanglement. 

species of seabirds are also known to have been affected. Derelict fishing gear also causes damage to 

coral reefs when nets or lines get snagged by the reef and they break off.

Finally, discarded or lost fishing nets and pots can continue to trap and catch fish even when they  are 

no longer in use. This phenomenon is known as ghost fishing and can result in the capture of large 

quantities of marine organisms. Consequently, it has become a concern with regard to conservation of 

fish stocks in some areas and has resulted in economic losses for fisheries.
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Ingestion of marine debris

Ingestion of marine debris is known to particularly affect sea turtles and seabirds but is also a problem 

for marine mammals and fish. Ingestion is generally thought to occur because the marine debris is 

mistaken for prey and most that is erroneously ingested is plastic of different types including plastic 

bags, plastic pellets and fragments of plastic that have been broken up from larger items. The biggest 

threat from ingestion occurs when it blocks the digestive tract or fills the stomach, resulting in malnu-

trition, starvation and possibly death.

Studies show that a high proportion (about 50 to 80%) of sea turtles found dead, are known to have 

ingested marine debris. This can have a negative impact on turtle populations. In young turtles, a 

major problem is dietary dilution in which debris takes up some of the gut capacity and threatens their 

ability to take on necessary quantities of food. For seabirds, 111 out of 312 species are known to have 

ingested debris and it can affect a large percentage of a population (up to 80%). Moreover, plastic 

debris is also known to be passed to the chicks in regurgitated food from their parents. One harmful 

effect from plastic ingestion in birds is weight loss due, for example, to a falsely sated appetite and 

failure to put on adequate fat stores for migration and reproduction.

Potential invasion of alien species

Plastic debris which floats on the oceans can act as rafts for small sea creatures to grow and travel on. 

Plastic can travel for long distances and therefore there is a possibility that marine animals and plants 

may travel to areas where they are non-native. Plastic with different sorts of animals and plants have 

been found in the oceans in areas remote from their source. This represents a potential threat for the 

marine environment should an alien species become established. It is postulated that the slow speed 

at which plastic debris crosses oceans makes it an ideal vehicle for this. The organisms have plenty of 

time to adapt to different water and climatic conditions.

2.7.6.3 Marine debris around the world

Many studies have been carried out in different countries and oceans estimating the quantity of plastic 

on beaches, the sea floor, in the water column, and on the sea surface. Most of these studies have 

focused, partially for reasons of practicality, on large (macro) debris. A limited body of literature also 

exists concerning small to microscopic particles (micro debris).The results show that marine debris is 

ubiquitous in the world’s oceans and shorelines. Higher quantities are found in the tropics and in the 

mid-latitudes compared to areas towards the poles. It has been noted that high quantities are often 

found in shipping lanes around fishing areas and in oceanic convergence zones.

Floating marine debris: Studies on different areas of the marine environment reported quantities of 

floating marine debris that were generally in the range of 0-10 items of debris per sq km . Higher val-

ues were reported in the English Channel (10-100+ items/sq km) and Indonesia (more than 4 items in 

every sq m ). Floating micro debris has been measured at much higher levels: the North Pacific Gyre, 

a debris convergence zone, was found to contain maximum levels, that when extrapolated represent, 

near to a million items per square kilometre.

Seafloor debris: Research has shown that marine debris was present on the seafloor in several loca-

tions in European waters, and also in the United States, Caribbean and Indonesia. In European waters, 

the highest quantity recorded was 101,000 items/sq km and in Indonesia the equivalent of 690,000 

items/sq km .

Shoreline Debris: Surveys of shorelines around the world have recorded the quantity of marine debris 

either as the number of items per km of shoreline or the seven number of items per square metre of 

દરિયાઈ કાટમાળ ગળટી જવાની ઘટના

દરિયાઈ કાટમાળ ગળી જવાની ઘટનાઑ થી ખાસ કિીન ેસમયુરિ કાચબા અને દરિયાઇ પક્ષીઓ જીવ ગયુમાવ ેછે પણ દરિયાઈ સસતન 

પ્રાણીઓ અને માછલી માટે પણ હવે એક સમસયા બની ગઈ છે.દરિયાઈ કાટમાળ અને કચિાન ેગળી જવાની ઘટનાના કાિણ એ છે કે 

તે અજાણતા પ્રાણીનો ક્શકાિ કિે છે અને પલાસ્સ્ક બેગ, પલાસ્સ્ક ગોળીઓ અને પલાસ્સ્કની મોટી વસતયુઓ તૂટી ગયેલ ટયુકડાઓમાં 
ફેિવાઇ જાય છે અને પછી તે પ્રાણીઓ ગળી જાય છે. તેનયુ ંસૌથી મોટયું  જોખમ એ છે કે તે પ્રાણીઓના પાચનતતં્રને બલોક કિે છે અને 
પેટને રિી દે છે જથેી કૂપોષણ, ભૂખમિો અને શક્ય મતૃ્યુ થાય છે.

એક અભયાસ દશયાવ ેછે કે ઊંચા પ્રમાણ માં (લગરગ 50 થી 80%) સમયુરિ કાચબા મતૃ હાલતમાં મળી આવયા હતા જ ેઆવો 
કાટમાળ ગળી જવાને લીધે મતૃ્યુ પામયા હતા. જ ેકાચબાની વસતી પિ નકાિાત્મક અસિ કિી શકે છે. યયુવાન કાચબાઓની મોટી 
સમસયા આહાિ મંદન છે જમેાં કચિો આતંિડાની ક્ષમતા ઓછી કિે છે અને જરિી માત્રામાં તેમનો ખોિાક લેવાની ક્ષમતા જોખમમાં 
મયુકે છે. દરિયાઇ પક્ષીઓમાં 312માંથી 111 પ્રજાતતઓ કચિો ગળી જવા માટે જાણીતી છે અને તે વસતીની મોટી ટકાવાિીન ેઅસિ 

કિી શકે છે (80% સયુધી). વધયુમાં પલાસ્સ્કનો કાટમાળ માતવપતાથી તેમના બચ્ા સયુધી પહોચે છે અને તેઓ પણ તેને ખોિાક સમજી 

ગળી લે છે. પક્ષીઓ પલાસ્સ્ક ગળી જવાથી વજન ઓછયુ ં  થાય છે આથી તેઓને હાનનકાિક અસિ થાય છે, ઉદાહિણ તિીકે, ખોટી 
િીતે ભૂખ તૃપત થવાને લીધે સ્ળાંતિ અને પ્રજનન માટે પયયાપત ચિબી તેઓ મળેવી શકતા નથી.જનેે કાિણ ેનયુકસાન થાય છે. 

અર્ણી પ્રર્મતનુ ંસંભવવત અમતક્રમણ

પલાસ્સ્કનો કાટમાળ જ ેમહાસાગિો પિ તિે છે તે નાના દરિયાઈ જીવોને વૃનદ્ધ પામવા અને મયુસાફિી કિવા માટે તિાપો તિીકે કામ કિે 

છે. પલાસ્સ્ક લાંબા અતંિની મયુસાફિી કિી શકે છે અને તેથી એક શક્યતા એવી પણ છે કે દરિયાઈ પ્રાણીઓ અને છોડ અજા્યા 
વવસતાિોમાં મયુસાફિી કિી શકે છે વવવવધ પ્રકાિના પ્રાણીઓ અને છોડ પલાસ્સ્ક સાથે તિીન ેતેમના સ્ોત પિથી મહાસાગિોના દૂિસ્ 

વવસતાિોમાં મળી આવયા છે. આમ આજની પ્રજાતતના આવા આક્રમણથી દરિયાઈ પયયાવિણ માટે સંરવવત ખતિો બની શકે છે. એવયુ ં
માનવામાં આવે છે કે જ ેધીમી ઝડપથી પલાસ્સ્ક કાટમાળ મહાસાગિોન ેપાિ કિે છે તે આ માટે એક આદશ્ભ વાહન છે. આથી જ ેતે 
સજીવને વવવવધ પાણી અને આબોહવાની સ્સ્તત સવીકાિવા માટે પયુષ્ળ સમય મળી િહે છે.

2.7.6.3 વવવિમાં દરિયાઈ કાટમાળ 

અલગ અલગ દેશો અને મહાસાગિોમાં હાથ ધિાયેલ ઘણા અભયાસો દરિયારકનાિા, સમયુરિતળ પાણીના સતંર, અને સમયુરિ સપાટી 
તેમજ બીચ પિના પલાસ્સ્ક જથથાનો અંદાજ કાઢે છે. જમેાં મોટા રાગના અભયાસોએ આંક્શક કાય્ભદક્ષતાના કાિણો પિ વધયુ ધયાન 

કેન્નરિત કયયુું છે,અમયુક મયયારદત સાહહત્માં માઇક્રોસ્ોવપક કણો (માઇક્રો કચિો) વવષે ચચતા વયકત કિવામાં આવી છે. પરિણામો દશયાવ ે

છે કે દરિયાઈ કાટમાળ વવવિના મહાસાગિોમાં અને દરિયાકાંઠાઓમાં સવ્ભવયાપી છે. જોકે વવષયુવવૃતિીય અને મધય અક્ષાંશોમાં ધ્યુવો 
તિફના વવસતાિોની તયુલનામાં ઉચ્ માત્રામાં જોવા મળે છે. એવયુ ંનોંધવયુ ંજોઈએ કે ઉચ્ માત્રા વાિંવાિ માછીમાિી વવસતાિોમાં અને 
ક્શવપગ લેન આસપાસ અને દરિયાઈ કનવઝ્ભસ્સ ઝોનમાં જોવા મળે છે .

તિતો દરિયાઈ કાટમાળ: વવવવધ વવસતાિો પિ દરિયાઈ પયયાવિણમાં તિતા દરિયાઈ કાટમાળના અભયાસ દ્ાિા જાણવા મળયયુ ં
છે કે તિતો દરિયાઈ કાટમાળ દિ ચોિસ રકલોમીટિ દીઠ 0-10 રંગાિ વસતયુઓની િેનજ લઈને તિે છે. ઇંગલલશ ચેનલમાં ઊંચા 
આંકડાહોવાના અહેવાલ હતા (10-100+ વસતયુઓ/સ્વેિ. રકમી) અને ઇંડોનકે્શયામાં (4 વસતયુઓ/સ્વેિ.રકમી). તિતો સૂક્ષ્મ 

કાટમાળ ખૂબ ઊંચા સતિે માપવામાં આવયો છે: ઉતિિ પેલસરફક ગેિે જ ેએક કાટમાળ સંિક્ક્ષત ઝોન છે તે મહતિમ સતિ સમાવે છે અને 
તે એક ચોિસ રકલોમીટિ દીઠ એક તમલલયન વસતયુઓ જટે્યું છે.

સમદુ્તળનો કચિો: સશંોધન દશયાવ ેછે કે દરિયાઈ કાટમાળ યયુિોપીયન પાણીમાં અનેક સ્ળોએ સમયુરિતળ પિ હાજિ છે આ ઉપિાંત 

યયુનાઇટેડ સે્ટ્સ, કેિેનબયન અને ઇનડોનકે્શયામાં પણ તેજોવામાં આવે છે. યયુિોપીયન પાણીમાં સૌથી વધયુ જથથો િેકોડ્ભ  101000 

વસતયુઓ /પ્રતત ચોિસ રક.મી. તિતી હતી અને ઇંડોનેક્શયામાં 690,000 વસતયુઓ /પ્રતત ચોિસ રક.મી. તિતી હતી. 

દરિયારકનાિાઓ પિનો કાટમાળ: વવવિમાં દરિયારકનાિાઓના સવવેક્ષણોમાં િેકોડ્ભ  થયયુ ંછે કે દરિયાઈ કાટમાળનો જથથો કયાં તો 
વસતયુઓની સખં્યાન ેરકનાિાઓ રક.મી. દીઠ માપે છે અથવાતો સાત વસતયુઓની સખં્યાન ેકાંઠાના ચોિસ રકમી દીઠ માપવામાં આવે છે. 

ઇંડોનેક્શયામાં આનયુ ંસૌથી ઊંચયુ ંપ્રમાણ હતયું (મીટિ દીઠ 29.1 વસતયુઓ) અને લસલસલીમાં (231 વસતયુઓ મીટિ દીઠ).
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2.7.6.4 ઉકેલો

એવી અનેક વૈશ્વિક આતંિિાષટ્ીય અને 
િાષટ્ીય સખં્યાબંધ પહેલો છે જનેયુ ંદરિયાઈ 

કાટમાળથી મહાસાગિોનયુ ંિક્ષણ કિવા 
માટે લક્ષ છે.જમેાં જહાજોના કાટમાળના 
નનવાિણ માટે ઇન્ટિનશેનલ કનવને્શન 

અગ્રેસિ છે (MARPOL).

દરિયાઈ કાટમાળ નનવાિણ માટે લેવામાં 
આવતા અન્ય પગલાંમાં દરિયાકાંઠાને અને 
સમયુરિતળો શયુધ્ કિવાની કામગીિીનો 
સમાવશે થાય છે તેમજ આ બાબતે 
શાળાઓ અને જાહેિજનતાન ેક્શક્ષણ 

આપવાના કાય્ભક્રમનો સમાવશે થાય છે. 

આમ તો ઉપિમયુજબના પગલાં દરિયાઈ 

કાટમાળને િોકવા અથવા સમસયા ઘટાડવા 
માટે મહતવપૂણ્ભ છે પિંતયુ આખિી ઉકેલ 

“ઝીિો વેસ્” ના ખ્યાલ સાથે જવાબદાિ 

કચિાના નનવાિણ અને કાટમાળ બનતો 
અટકાવવા માટેની વયહૂિચના અમલમાં 
મૂકવાની છે. આવી વયહૂિચનામાં 
સમાવશે પામતા પગલાઓ કચિાનો 
ઘટાડો, પયુનઃઉપયોગ અને રિસાયકકલગ 

તેમજ કચિો પેદા કિવા અંગે નનમયાતાની 
જવાબદાિી અને ઈકો રડઝાઇનનો સમાવશે 

થાય છે. છેવટે, આનાથી પલાસ્સ્ક અને 
લસન્ેટીકના ઉપયોગમાં ઘટાડો થશે તેનો 
અથ્ભ એ થાય કે તે ખૂબ જ જરિી હોય તો 
જ ઉપયોગમાં લેવામાં આવે અને તે ફિીથી 
રિસાયકલ થઈ શકે એવી િીતે િચના 
કિવી જરિી છે. એ શક્ય છે કે જ્ાિે 

પલાસ્સ્ક વાપિવયુ ંખૂબ જરિી જ બની ગયયુ ં
હોય ત્ાિે જવૈ વવઘટનીય પલાસ્સ્ક વાપિી 
શકાય છે પિંતયુ તેઓ કયુદિતી વાતાવિણમાં 
નબન જોખમી પદાથભો ઝડપથી તોડવા 
માટે જાણીતા હોય તેને એક પયયાવિણીય 

વવકલપ તિીકે ના જોઈ શકાય..

shoreline. The highest values 

reported were for Indonesia (up 

to 29.1 items per m) and Sicily 

(up to 231 items per m).

2.7.6.4 Solutions

There are a number of global, 

international and national initia-

tives in place that are aimed at 

protecting the oceans from ma-

rine debris. The most far reach-

ing of these is the International 

Convention for the Prevention of 

Pollution from Ships (MARPOL).

Other measures to address 

marine debris include manual 

clean-up operations of shore-

lines and the sea floor as well 

as school and public education 

programmes.

While the above measures are 

important for preventing or 

reducing the problem of marine 

debris, the ultimate solution to 

waste prevention is to implement 

a responsible waste strategy, with 

the concept of “Zero Waste” . 

Such a strategy encompasses 

waste reduction, reuse and 

recycling as well as producer 

responsibility and ecodesign. 

Ultimately, this would mean 

reduction of the use of plastics 

and synthetics such that they 

are only used where absolutely 

necessary and where they have 

been designed for ease of recy-

cling within the existing recovery 

infrastructure. It is possible that 

biodegradable plastics could be 

used where plastic was deemed 

necessary but could not be seen 

as an environmentally sound 

alternative unless they are known 

to break down rapidly to non- 

hazardous substances in natural 

environments.

અમાિા કચિાની કદરૂપી મુસાફિી
દરિયાઈ કચિો એ અમાિા િોસજદા જીવનના કચિા કે જ ેસમયુરિમાં તેનો માગ્ભ બનાવે છે. જમીન પિનો કચિો ઝિણા અને નદીઓ સાથે વહેતા વહેતા સમયુરિના પાણીમાં રળે છે. એકવાિ 
એ સમયુરિમાં ઠલવાય પછી તે સૌથી દૂિસ્ સમયુરિ સ્ળોએ તેના મૂળ સ્ળેથી હજાિો માઇલ દૂિ જાય છે અને તે િસતામાં વવનાશ કિે છે. દિ વષવે, આ કચિો હજાિો દરિયાઈ પ્રાણીઓ 
અને સમયુરિ પક્ષીઓનયું મતૃ્યુ નનપજાવે છે અને પિવાળાના ખડકોને બંધ કિે છે તેમજ જહટલ વાતાવિણમાં પ્રદૂષણ ઉમિેે છે. તે અમાિા દરિયારકનાિા અને મનપસંદ મનોિંજન સાઇટ્સને 
પણ ગંદયુ કિે છે. તેના સ્ત્રોતો અને અસિો વવશે વધયુ સાિી િીતે માહહતી મળેવવા ફેિફાિો અને ઇનરિાસ્્કચિ અને તમામ સતિે કચિો વયવસ્ાપન કિવાની નીતતઓ અત્તં મહતવપૂણ્ભ 

છે. આ માટે કોણ જવાબદાિ છે? આપણે બધા જ જવાબદાિ છીએ. માટે આપણે સાથે મળીને તેને અટકાવી અને આપણાં વપ્રય સવચ્છ, સવસ્ સમયુરિને મદદ કિી શકીએ છીએ.

સ્યુબા ડાઇવસ્ભ દરિયામાં ઠાલવતાં કચિાના આક્રમણનો સામનો કિી િહ્યા છે અને જળસૃક્ષટને બચાવવા અમે 
પાણીની અંદિનો કચિો દૂિ કિી િહ્યાં છીએ. અને તેના ફેિફાિની અસિ માટેની માહહતી મળેવીએ છીએ. આપણે 
સાથે મળીને જમીન પિથી સમયુરિમાં જતાં કચિાને િોકવા માટે પ્રયત્ો કિી શકીએ છીએ અને સ્ાનનક ઉકેલો માટે 

સમયુદાયને જાણ કિી શકીએ છીએ.

www.projectware.org પિ ચળવળમાં સામેલ થાઓ

વાર્ષક પલાસ્સ્ટક ઉતપાદન અને પલાસ્સ્ટકનો ઉપરોગ 
1950 માં 1.5 તમલલરન ટનર્ી 2009 માં 

230 મમલલર્ન ટન  
ર્રો છે.

6 મમલલર્ન ટન  
સમદુ્રવી કચરો દર વષષે આપણા સમદુ્રમાં 

દાખલ ર્ાર છે

90 ટકા  
તરતો દફરરાઈ 

કાટમાળ 
પલાસ્ટરીકનો હોર છે. 

નૉર્્મન િુલામર એક દફરરાઇ પષિી)
નું સશંોધન દશયાવે છે દફરરાકાંઠે મતૃ 

પ્ેડલા પષિીઓના પેટમાં  
95 ટકા પલાસ્ટિક  

હતું 

અંદાજીત  
50000 થી 90000  

વચ્ે ઉત્તરી સીલ દફરરાઈ 
કાટમાળ માં િસાઈન ેદર વસષેહ 

મતૃ્ ુપામે છે. 

ઉત્તર પેલસફિક સેન્્ટલ ગરરેના 
અભરાસ દરતમરાન  

35 ટકા  
દફરરાઇ સયૂક્ષ્મજીવો ખાતી માછલી 
પલાસ્સ્ટક ખાઈને મતુૃ્ પામી હતી 

અહેવાલ મુજબ  
260 થી વધયુ પ્રજામતઓ 

દફરરાઈ કાટમાળમાં િસાઈન ેકે 
તેન ેગળરીન ેમતૃ્ ુપામી છે. 

70 ટકા  
જટેલો દફરરાઈ કચરો 

સમદુ્રતલ પર બેસી ગરો 
હોવાનો અંદાજ છે. 
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2.8  દરિયાકાંઠાનું નનચોવણ

દરિયાકાંઠાનયું ‘નનચોવણ’ એ શબ્ જ્ાિે દરિયાકાંઠા ના િહેવાસો એક નનલચિત સીમા તિફ 

બંધાયેલ હોય ત્ાિે જ ેબને છે એ વણ્ભન કિવા જાણીતો છે. જમે કે સમયુરિ રદવાલ અને 
દરિયાની સપાટીમાં વધાિો અને / અથવા વાવાઝોડામાં વધાિો છે. તે નનવાસસ્ાનના 
અસિકાિક બે દળો વચ્ ેનનચોવાઈ ગયો છે અને જથથો / અથવા ગયુણવતિામાં ઘટાડો થયો 
હતો. 

મેગા દરિયા રકનાિાના શહેિો આનયુ ંસારં ઉદાહિણ છે જ્ાં જ્ાં દરિયારકનાિા પિની 
તમલકતના િક્ષણ માટે દરિયાઈ દીવાલ બાંધવામાં આવે છે. આ દરિયાઇ રદવાલ મોજણી 
ઊજા્ભન ેબાંધી દે છે અને વધયુન ેવધયુ સંકયુ ધચત ઝોનમાં કચિા પરિવહન પ્રરક્રયાઓ દ્ાિા 
ધોવાણ તીવ્ર બને છે. આખિે બીચ ધીમે ધીમે અદશય થાય છે અને સીધા મોજા આવી 
દરિયાઈ દીવાલને રટકાય છે. અને જ્ાં આવી રદવાલ ઝોનમાં હાજિ નટહ હોય ત્ાં પાણી 
શહેિમાં પૂિની પરિસ્સ્તત હોય ત્ાિે પ્રવશેે છે અને નયુકસાન થાય છે. 

તાજતેિના એક અંદાજમાં જાણવા મળયયુ ંછે કે વૈશ્વિક મહાસાગિોન ેઓછામાં ઓછા 
40 ટકા માનવ પ્રવૃશ્તિઓથી ‘રાિે અસિ’ થઈ છે. જનેાથી દરિયારકનાિા નજીક સ્સ્ત 

બહયુમતી વસાહતો સાથે ટકાઉ વવકાસ પિ સીધી અસિ ધિાવ ેછે. તટવતણી અને દરિયાઈ 

જવૈ વવવવધતાનો આ ‘તનાવ’ ક્યાં તો અપૂિતી માહહતીના કાિણ ેવવકાસ પામયો છે કે જ ે

વવવવધ દરિયાકાંઠાના વવસતાિોમાં કામકિતી તટવતણી ભૂસતિશાસ્ત્ર એજસ્સીઓ અને તેમની 
પ્રરક્રયાઓન ેકાિણ ેછે, અથવા વયાપાિી હહતોન ેકાિણ ેઇિાદાપૂવ્ભક આવયુ ંકિાઇ િહયુ ંછે. 

2.8  Coastal squeeze

Coastal squeeze is the term used to describe what happens to coastal 

habitats that are trapped between a fixed landward boundary, such 

as a sea wall and rising sea levels and/or increased storminess. The 

habitat is effectively ‘squeezed’ between the two forces and dimin-

ishes in quantity and/or quality.

Prominent sites to observe coastal squeeze are the mega coastal cit-

ies, where seawalls are constructed to protect property along retreat-

ing beaches. These seawalls confine the wave energy and intensify 

erosion by concentrating the sediment transport processes in an in-

creasingly narrow zone. Eventually, the beach disappears, leaving the 

seawall directly exposed to the full force of the waves, and wherever 

the seawall is not present in this zone, water enters cities leading to 

urban flooding situations.

One recent estimate found that at least 40 per cent of the global 

oceans are ‘heavily affected’ by human activities. This has a direct 

impact on sustainable development, with the majority of human 

settlements located on or near the coasts. Many of these ‘stresses’ 

to coastal and marine biodiversity develop either due to insufficient 

information that different agencies working in the coastal areas have 

on coastal geology and processes, or are intentional due to commer-

cial interests.

કેસ સ્ટ્ડરી અહરી જોઈ શકાર છે.  

http://repository.tudelft.nl/view/ir/uuid%3Ae23ef22d-
172a-4c22-9a2b-477d8d294466/ 

See a case study here  

http://repository.tudelft.nl/view/ir/uuid%3Ae23ef22d-
172a-4c22-9a2b-477d8d294466/ 

દફરરાકાંઠાનું “નનચોવણ”

ખારાશ દફરરાફકનારાનું ધોવાણ કરે છે

ખારાશ ફકનારા તરિ આગળ વધે છે

ખારાશ ફકનારા તરિ આગળ વધે છે

ખારાશ 

દફરરાઈ 
દીવાલ

“નનચોવાઈ” 
વવસતાર

દફરરાઈ દીવાલ ટહજરતને અટકાવે છે

દફરરાઈ દીવાલ સારે્ 

દફરરાઈ ફદવાલ વગર





2.9 આ્બોહવા 
પિીવત્સન શુ ંછે? 
આ્બોહવા પિીવત્સન 
દરિયાકાંઠાની અને 
દરિયાઈ જીવસૃક્ષટ પિ 
કેવીિીતે અસિ કિે છે.

2.9. 1  વવહંગાવલોકન

તમલેનનયમ ઇકોલસસ્મ આકાિણી મયુજબ, આબોહવા પરિવત્ભન સદીના 
અંત સયુધીમાં જવૈવવવવધતાના નયુકશાનનયુ ંસૌથી નોંધપાત્ર ડ્ાઈવિ બને તેવી 
શક્યતા છે. તે નવા જોખમો બનાવશે જમે કે હહમનદીમાં ઘટાડો, સમયુરિ 

સપાટીની ઊંચાઈમાં વધાિો અને આવત્ભન અને ઉગ્રતામાં રાિે વાતાવિણ 

ઘટનાઓ જ ેપહેલાં ક્યાિેય ન જોઇ હોય. કેટલાક વવસતાિોમાં વધાિે 

વિસાદ, વધયુ પૂિ અને ભૂસખલન થશે જથેી કૃયષમાં, શહેિી વસાહતો, 
વાન્ણજ્ અને પરિવહનમાં મોટેપએ નયુકસાન થશે. આબોહવા પરિવત્ભનના 
પરિણામ રપ,ે હાલની આપશ્તિમાં વધયુ જોખમ ઊભયુ ંથશે અને આ જોખમ 

પહેલાંના લાખો અસિગ્રસત લોકોને વધયુ હાનન પહોચાડશે. 

2.9 What is climate 
change? How 
climate change 
impacts coastal and 
marine ecosystems

2.9. 1  Overview

According to the Millennium Ecosystem Assessment, 

climate change is likely to become one of the most 

significant drivers of biodiversity loss by the end of 

the century. It will create new hazards such as glacier 

recession, sea level rise and extreme weather events 

in frequency and intensity, never seen before. Greater 

rainfall in some areas will trigger more floods and land-

slides, with consequent disruption to agriculture, urban 

settlements, commerce and transport. Climate change 

will, therefore, further aggravate the existing disaster 

risks and vulnerabilities and expose millions of people 

never affected before to risks, around the world.



A projected sea-level rise of 88 cm over the 21st century could lead to the loss of 13 per cent of 
mangrove area in 16 pacific island countries or territories, with losses as high as 50 per cent on 
some islands.

In addition to affecting individual species and ecosystem health, climate change will also impact eco-

system services (Figure). These include provisioning services such as food and raw materials, which 

may improve in the short term in boreal regions and decline elsewhere; regulating services such as 

flood control and coastal protection which are expected to be particularly impacted by the degradation 

of coral reefs and wetlands; and cultural services including traditional livelihoods.

A study by the World Bank revealed that coral reef degradation attributable to climate change in 
Fiji is expected to cost between USD 5 million and USD 14 million a year by 2050.

Figure: Biodiversity and climate change have a two-way relationship. 

First, there is ample evidence that climate change affects biodiversity. On the other hand, biodiversity 

can support efforts to reduce the negative effects of climate change. Conserved or restored habitats 

can remove carbon dioxide from the atmosphere, thus helping to address climate change by storing 

carbon (for example, reducing emissions from deforestation and forest degradation). Moreover, con-

serving intact ecosystems, such as mangroves, for example, can help reduce the disastrous impacts of 

climate change such as flooding and storm surges.

21 મી સદીમાં સમુદ્ સપાટટીની ઊંચાઈ અંદાજ ે88 સે.મી. જટેલી વધી શકે છે જથેી તે 16 પેલસરફક દેશોના ટાપુ અને ઉષણ 
કટટ્ંબધ વવસતાિમાં 13 ટકા નકુશાન તિફ દોિી શકે છે અને કેટલાક ટાપુઓને તો 50 ટકા જટેલુ વધુ નકુસાન પણ થઈ 
શકે છે.

વયકકતગત પ્રજાતતઓ અને નનવસનતતં્રના આિો્ય પિ થતી માઠી અસિ ઉપિાંત, આબોહવા પરિવત્ભન નનવસનતતં્રની સેવાઓને પણ 

અસિ કિે છે (આકૃતત). આમાં ખોિાક અને કાચા માલ જવેી સેવાઓનો સમાવશે થાય છે, જ ેઉતિિી પ્રદેશોમાં ટંૂકા ગાળામાં ઇમપવૃ 

થશે અને બીજી જ્યાઓએ ઘટશે. ; પૂિ નનયતં્રણ અને દરિયાઇ િક્ષણ જવેી નનયમન સેવાઓ જ ેખાસ કિીન ેપિવાળાના ખડકો અને 
જળપલાવવત વવસતાિોમાં ઘટાડા જવેી અસિ કિે તેવી અપેક્ષા છે; અને પિંપિાગત આજીવવકા સહહત સાંસૃ્તતક સેવાઓ પણ તેનથી 
ઘટી શકે છે. 

વલ્ડ્સ  ્ેબન્ક દ્ાિા એક અભયાસમાં ર્હેિ થયું હ્ુ ંકે ફટીજીમાં આ્બોહવા પરિવત્સનન ેઆભાિી પિવાળા ખ્ડકોમાં ઘટા્ડો એ 
2050 સુધીમાં લગભગ અંદાલજત 5 મમલલયન ્ડોલિ અને 14 મમલલયન ્ડોલિ સુધી રકમતંમાં ઘટશે.

આકૃતત: જવૈવવવવધતા અને આબોહવા પરિવત્ભનન ેબે માગણીય સંબંધ હોય છે.

પ્રથમ, પયુિતા પ્રમાણમાં પયુિાવા છે કે આબોહવા પરિવત્ભન જવૈવવવવધતા પિ અસિ કિે છે. તો બીજી બાજયુ જવૈવવવવધતા આબોહવા 
પરિવત્ભન નકાિાત્મક અસિો ઘટાડવા આધાિ આપી શકે છે. સચવાયેલ અને પયુનઃસ્ાવપત આશ્યસ્ાનો વાતાવિણમાંથી કાબ્ભન 

ડાયોક્સાઇડને દૂિ કિી શકે છે અને આમ તે કાબ્ભન ને સંગ્રહહત કિીન ેઆબોહવા પિીવત્ભન કિી શકે છે (ઉદાહિણ તિીકે વનનાબૂદી 
અને વન અધઃપતનથી ઉત્જ્ભનમાં ઘટાડો). વધયુમાં, અકબંધ િહેલ નનવસનતતં્રના સંિક્ષકો જમે કે ઉદાહિણ તિીકે ચેિ પૂિ અને 
તોફાનમાં થતો વધાિો જવેી આબોહવા પરિવત્ભનની વવનાશક અસિો ઘટાડવા માટે મદદ કિી શકે છે.

પિ અસિ

આરોગર કૃયષ જગંલ

સમદુ્ની ઊચી સપાટટી

કિા પ્ડવા

તાપમાન

સંભવવત આ્બોહવા પરિવત્સનની અસિો

પાણીના સ્તોતો દફરરાકાંઠાના વવસતાર 
પ્રજાતતઓ અને 
કુદરતી વવસતાર 

હવામાન સંબંધધત 
મતૃ્ુ, ચેપી રોગો
હવાની ગુણવત્તા 
શ્વસન માંદગીઓ 

સ્તોત: ્ુનાઇટે્ડ સે્ટટ્સ એનવારમષેન્ટલ પ્રોટેકશન એજનસી (EPA)

પાકની ઉપજ માટે 
સસચાઈની માંગણીઓ 

જગંલની રચના
જગંલનો ભૌગોલલક 

વવસતાર
જગંલનું આરોગર અને 

ઉતપાદકતા 

પાણી પુરવઠો 
પાણીની ગુણવત્તા

પાણી માટે હરીિાઈ

બીચનું ધોવાણ 
તટવતથી જમીનો પર 

જળપ્રલર
દફરરાકાંઠે વસતા 

સમુદારોનું રષિાણ કરવા 
માટે વધારાનો ખચ્મ

વસવાટ અને 
પ્રજાતતઓનું નુકસાન 

ક્રારોસ્ારર: 
ટહમનદીઓનું ઓગળવું 
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2.9.2 આ્બોહવા પરિવત્સનનુ ંમૂળરતૂ વવજ્ાન 

વાતાવિણમાં CO2 પ્રમયુખ કાબ્ભન ગેસ છે. વધાિાના ટે્સ થતાં ગેસમાં તમથેન અને કાબ્ભન મોનોક્સાઇડ અને હાઇડ્ોકાબ્ભન હોય છે એ 

ઉપિાંત નાના પ્રમાણમાં કાળા કાબ્ભન એિોસોલ અને કાબ્ભનનક સંયોજનોનો સમાવશે થાય છે. 

પાર્થવ જવૈક્ષતે્ર વનસપતતના વસવાટના બાયોમાસમાં, કચિા અને મતૃ જવૈવક જમીનમાં, રીની જમીનમાં, જૂની જમીનમાં, કાબ્ભનનક 

જમીનમાં અને પમયારિોસ્ જમીનમાં. 

કાબ્ભનનક તમશ્ણમાં કાબ્ભનનો સમાવશે ધિાવ ેછે ઔદ્ોશ્ગક યયુગની શરઆત થઈ ત્ાિથી, મનયુષયો અસ્શમભતૂ ઇંધણોને બાળીને ઊજા્ભ 
ઉતપાદન કિી િહ્યા છે (કોલસો,તેલ, અને ગેસ), આ પ્રરક્રયાથી વાતાવિણમાં CO2નયુ ંમોટયું  પ્રમાણ છૂટે છે. નૃવશંશાસ્ત્રીય નો બીજો 

મયુખ્ય સ્ત્રોત CO2 ના વાતાવિણમાં ઉત્જ્ભનનયુ ંકાિણ જમીનના ઉપયોગમાં ફેિફાિો છે (મયુખ્યતવ ેવનનાબૂદી), જ ેજમીનમાં કાબ્ભન 

સંગ્રહ અંગે વૈશ્વિક ચોખખો ઘટાડો થવાનયુ ંકાિણ બને છે, અને ભતૂકાળમાં જમીન વપિાશ માં ફેિફાિમાંથી પયુનઃપ્રાપપત થયેલ જમીન 

કાબ્ભન માં ચોખખા લારનયુ ંકાિણ બની શકે છે.

યયુનાઇટેડ નશેસ્સ રેિમવક્ભ  કનવેન્શન ઓફ કલાઈમેટ ચેંજ અનયુસાિ (UNFCCC), આબોહવા પરિવત્ભન સીધી િીતે અથવા આડકતિી 
િીતે માનવ પ્રવૃશ્તિન ેઆરાિી છે તે વૈશ્વિક વાતાવિણ ની િચના બદલે છે અને કયુદિતી આબોહવાની વવવવધતા ઉપિાંત તયુલનાત્મક 

સમયગાળામાં અવલોકન કિી આબોહવા પરિવત્ભનના આ વણ્ભનમાં, શબ્, આબોહવા ચલન, સિેિાશ સ્સ્તત અને અન્ય આંકડા 
વવવવધતા સંદર્ભ લે છે (જમે કે પ્રમાણભતૂ વવચલનો અને અત્ંતતક આંકડા) લૌરકક અને સ્ાનનક સે્લ પિ વૈયકકતક હવામાન 

ઘટનાઓ પિ આધાિ િાખે છે. વવવવધતા વાળી આબોહવા (આતંરિક ચલન) અંદિ કયુદિતી આતંરિક પ્રરક્રયાઓન ેકાિણ ેહોઈ શકે છે 

અથવા કયુદિતી કે માનવ સર્જત બાહ્ય દબાણયયુકત (પરિબળોની વવવવધતા) હોય શકે છે. (UNFCCC 2001).

આબોહવા લસસ્મ પિ માનવનો પ્રરાવ સપષટ છે અને અત્ાિે તાજતેિના ગ્રીનહાઉસ વાયયુઓના નૃવશંશાસ્ત્રીય પ્રદૂષણ ઇતતહાસમાં 
સૌથી વધયુ છે. તાજતેિના પયયાવિણના ફેિફાિોથી માનવ અને કયુદિતી લસસ્મો પિ વયાપક અસિ પડી છે.તાજતેિના દાયકાઓમાં 
વાતાવિણના ફેિફાિોથી બધા ખંડોમાં અને મહાસાગિો તિફ કયુદિતી અને માનવ લસસ્મો પિ અસિ થઇ છે. હાલ જ ેઅસિો 
આપણને દેખાઈ િહી છે તે વાતાવિણના ફેિફાિન ેકાિણ ેછે, તેના કાિણ ગમે તે હોય પણ સાચી વાત એ છે કે આબોહવાપરિવત્ભન 

માટે કયુદિતી અને માનવ લસસ્મો સંવેદનશીલતા દશયાવ ેછે.

2.9.2 Basic science of climate change

In the atmosphere, CO2 is the dominant carbon bearing trace gas. Additional trace gases include 

methane and carbon monoxide and still smaller amounts of hydrocarbons, black carbon aerosols and 

organic compounds.

The terrestrial biosphere reservoir contains carbon in organic compounds in vegetation living biomass, 

in dead organic matter in litter and soils, old soil carbon in wetland soils, and in permafrost soils.

Since the beginning of the Industrial Era, humans have been producing energy by burning of fossil 

fuels (coal, oil and gas), a process that is releasing large amounts of CO2 into the atmosphere. The 

second major source of anthropogenic CO2 emissions to the atmosphere is caused by changes in land 

use (mainly deforestation), which causes globally a net reduction in land carbon storage, although 

recovery from past land use change can cause a net gain in in land carbon storage in some regions.

According to the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), climate 

change refers to a change of climate that is attributed directly or indirectly to human activity that alters 

the composition of the global atmosphere and that is in addition to natural climate variability observed 

over comparable time periods. In this description of climate change, the term, climate variability, 

refers to variations in the mean state and other statistics (such as standard deviations and statistics of 

extremes) of the climate on all temporal and spatial scales beyond those of individual weather events. 

Variability may be due to natural internal processes within the climate system (internal variability) or 

variations in natural or man-made external forcing factors (external variability) (UNFCCC 2001).

Human influence on the climate system is clear, and recent anthropogenic emissions of greenhouse 

gases are the highest in history. Recent climate changes have had widespread impacts on human and 

natural systems. In recent decades, changes in climate have caused impacts on natural and human 

systems on all continents and across the oceans. Impacts are due to observed climate change, irre-

spective of its cause, indicating the sensitivity of natural and human systems to changing climate.

વરસાદ અને બરિ 
પા્ડવાની પેટન્મમાં 

િેરિાર

મજબયૂત 
તોિાનો

પરવાળાઓને 
નુકસાન

પ્રાણીઓની  ટહજરત અને 
જીવન ચક્રમાં િેરિારો

ઊંચું તાપમાન વાળરી રેતી વધુ 
ગરમીના મોજા પેદા કરે છે.

ઊંચી સમદુ્રની 
સપાટરી

વધારે દુકાળ અને 
જગંલમાં આગ

હયૂં િાળા 
સમદુ્ર

ઓછો 
બરિ

પરમારિોસ્ટ નું 
પીગળવું

છો્ડના જીવનચક્રમાં 
િેરિાર 
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Anthropogenic greenhouse gas emissions have increased since the pre-industrial era, driven largely by econom-

ic and population growth and are now higher than ever. This has led to atmospheric concentrations of carbon 

dioxide, methane and nitrous oxide that are unprecedented in at least the last 800,000 years.

Their effects, together with those of other anthropogenic drivers, have been detected throughout the climate 

system and are extremely likely to have been the dominant cause of the observed warming since the mid-20th 

century.

માનવીય પ્રવૃશ્તિઓના કાિણ ેગ્રીનહાઉસ ગેસના ઉત્જ્ભનમાં પૂવ્ભ-ઔદ્ોશ્ગક યયુગથી વધાિો થયો છે,અને હવે આર્થક પ્રગતી થતા તેમજ વસતીમાં 
વૃનદ્ધ થતા ક્યાિેય ના હતો એટલો વધાિો થયો છે. જનેાથી કાબ્ભન ડાયોકસાઇડ, તમથેન અને નાઇટ્સ ઓક્સાઇડનયુ ંવાતાવિણીય સંકેનરિરીકિણ 

થયયુ ંછે જ ેઓછામાં ઓછા છેલલા 800,000 વષ્ભમાં અભતૂપૂવ્ભ છે.

અન્ય નૃવશંશાસ્ત્રીય ડ્ાઈવિો સાથે મળીને તેમની અસિો આબોહવામાં મળી આવી છે. અને તેથી જ 20મી સદીના મધયથી અનયુરવવામાં આવે્ યુ ં
વોર્મગ અત્તં પ્રબળ બને તેવી શક્યતા છે.

Some key terms

•	Hazard.  It is the potential occurrence of a natural or human-induced physical event or trend or physi-

cal impact that may cause loss of life, injury or other health impacts, as well as damage and 

loss to property, infrastructure, livelihoods, service provision, ecosystems and environmental 

resources. In this report, the term ‘hazard’ usually refers to climate-related physical events or 

trends or their physical impacts.

•	Exposure.  The presence of people, livelihoods, species (or ecosystems), environmental functions, 

services and resources, infrastructure or economic, social or cultural assets in places and 

settings that could be adversely affected.

•	Vulnerability.  The propensity or predisposition to be adversely affected. Vulnerability encompasses a variety 

of concepts and elements including sensitivity or susceptibility to harm and lack of capacity 

to cope and adapt.

•	Impacts.  Effects on natural and human systems. In this report, the term ‘impacts’ is used primarily to 

refer to the effects on natural and human systems of extreme weather and climate events 

and of climate change. Impacts generally refer to effects on lives, livelihoods, health, ecosys-

tems, economies, societies, cultures, services and infrastructure of the interaction of climate 

changes or hazardous climate events occurring within a specific time period on an exposed 

society or system. Impacts are also referred to as consequences and outcomes. The impacts 

of climate change on geophysical systems, including floods, droughts and sea-level rises, are 

a subset of impacts called ‘physical impacts.’

ર્ો્ડાક ચાવીરૂપ શબ્ો 

•	જોખમ સંરવવત મતૃ્યુ, ઈજા અથવા અન્ય આિો્ય અસિોના નયુકસાનનયુ ંકાિણ બની શકે તેમજ સંરવવત કયુદિતી અથવા માનવ-

પ્રેરિત રૌતતક ઘટના અથવા વલણ અથવા જો સંરવવત શાિીરિક અસિની ઘટના બને તો તે જોખમ કહેવાય છે. તેમજ 

જો તમલકત, ઇનરિાસ્્કચિ, આજીવવકા, સેવા જોગવાઈઓ અને પયયાવિણીય સાધનોનયુ ંનયુકસાન થાય તો પણ તેણે જોખમ 

કહેવાય છે. જોકે આ અહેવાલમાં, ‘જોખમકાિક’ શબ્ સામાન્ય િીત ેઆબોહવા સંબંધધત રૌતતક ઘટનાઓ અથવા 
વલણો અથવા તેમના રૌતતક અસિોનો ઉલલખે કિે છે.

•	પ્રગટરીકરણ  પ્રગટીકિણ લોકો, આજીવવકા, પ્રજાતતઓ (અથવા નનવસનતતં્ર), પયયાવિણીય કાયભો, સેવાઓ અને સાધનો, 
ઈનરિાસ્્કચિની હાજિી અથવા એવા સ્ાનો કે જનેાથી આર્થક, સામાલજક અથવા સાંસૃ્તતક સંપશ્તિ પિ પ્રતતકૂળ અસિ 

થઇ શકે છે.

•	સંવેદનશીલતા  કયુદિતઝોક અથવા વલણ પિ પ્રતતકૂળ અસિ થઇ છે. નબળાઈના ખ્યાલો અને વવવવધ તતવો જવેા કે સંવેદનશીલતા 
અથવા નયુકસાનની સંરાવનાઓનોસામનો કિવા અને સવીકાિવાની ક્ષમતાનો અરાવનો સમાવશે થાય છે.

•	અસરો કયુદિતી અને માનવવય વયવસ્ા પિ થતી અસિો. આ િીપોટ્ભમાં ‘અસિ’ શબ્ આત્ંતતક હવામાન અને આબોહવાની 
ઘટનાઓ તેમજ કયુદિતી અને માનવ લસસ્મો પિ આબોહવા પરિવત્ભનની અસિના સંદર્ભ માટે મયુખ્યતવ ેવપિાય છે. આવી 
અસિો સામાન્ય િીત ેજીવન, આજીવવકા, આિો્ય, નનવસનતતં્ર, અથ્ભતતં્ર, સમાજ, સંસૃ્તતઓ, પિ અસિ કિે છે અને 
આબોહવામાં ફેિફાિોની રક્રયાપ્રતતરક્રયાનયુ ંમાળખયુ ંઅથવા જોખમી આબોહવાની ઘટનાઓ એક ખયુલલા સમાજ અથવા 
લસસ્મ પિ ચોક્સ સમયગાળામાં બની િહી છે. આવી અસિોન ેપરિણામો અને તાિણો તિીકે પણ ઓળખવામાં આવે 
છે.ભરૂૌમીતકીય લસસ્મો પિ આબોહવા પરિવત્ભનની અસિો જમે કે પૂિ, દયુષ્ાળ અને સમયુરિ સતિમાં વધાિો એ આવી 
અસિોનયુ ંપેટાજયુથ છે જનેે રૌતતક અસિો કહેવાય છે

Changes in many extreme weather and climate events have been observed since about 1950. Some 

of these changes have been linked to human influences, including a decrease in cold temperature 

extremes, an increase in warm temperature extremes, an increase in extreme high sea levels and an 

increase in the number of heavy precipitation events in a number of regions (IPCC, 2014).

Human influence has been detected in warming of the atmosphere and the ocean, in changes in the 

global water cycle, in reductions in snow and ice, in global mean sea level rise, and in changes in some 

climate extremes. This evidence for human influence has grown since IPCC Assessment Report 4. It is 

extremely likely that human influence has been the dominant cause of the observed warming since the 

mid-20th century. Continued emissions of greenhouse gases will cause further warming and changes 

in all components of the climate system. Limiting climate change will require substantial and sustained 

reductions of greenhouse gas emissions. The global ocean will continue to warm during the 21st cen-

tury. Heat will penetrate from the surface to the deep ocean and affect ocean circulation (IPCC, 2013).

IPCC (2014) studies have confirmed, continued emission of greenhouse gases will cause further 

warming and long-lasting changes in all components of the climate system, increasing the likelihood 

of severe, pervasive and irreversible impacts for people and ecosystems. Climate change will amplify 

existing risks and create new risks for natural and human systems. Risks are unevenly distributed and 

are generally greater for disadvantaged people and communities in countries at all levels of develop-

ment Limiting climate change would require substantial and sustained reductions in greenhouse gas 

emissions which, together with adaptation, can limit climate change risks  (IPCC, 2014).

હવામાન અને આબોહવાની ઘટનાઓમાં ફેિફાિો 1950થી નોંધવામાં આવયા છે.જમેાંથી ઘણા માનવ પ્રવૃતતની અસિન ેઆરાિી છે. 

જમેાં ઠંડા તાપમાનમાં અત્તં ઘટાડો, ગિમ તાપમાનમાં અસહ્ય વધાિો અને ઉચી જતી અને વધતી જતી સમયુરિની સપાટી અને આ 

પ્રદેશોમાં સખં્યાબંધ રાિે વિસાદની ઘટનાઓની સખં્યામાં વધાિો સામેલ છે. (IPCC, 2014).

વાતાવિણ અને દરિયાના વોર્મગ માનવ પ્રરાવન ેકાિણ ેથાય છે, વૈશ્વિક પાણીની સાયકલમાં પરિવત્ભન,બિફવષયા અને બિફમાં 
ઘટાડો. વૈશ્વિક સમયુરિરી સતિમાં સિેિાશ વધાિો અને અમયુક આબોહવાની ચિમસીમાની ફેિફાિો વગેિે મયુખ્ય છે. માનવ પ્રરાવના આ 

પયુિાવા IPCC એસેસમેન્ટ રિપોટ્ભ  4માં નોંધાયા છે. એવી અત્તં શક્યતા છે કે 20 મી સદીના મધય થી અનયુરવવામાં આવે્ યુ ંવોર્મગ 

નયું પ્રબળ કાિણ માનવ પ્રરાવ છે. ગ્રીનહાઉસ વાયયુઓના સતત ઉત્જ્ભનથી વધયુ વોર્મગ થશે અને આબોહવા લસસ્મના તમામ 

ઘટકોમાં ફેિફાિો થશે. આબોહવા પરિવત્ભનન ેમયયારદત કિવા ગ્રીનહાઉસ ગેસના ઉત્જ્ભનમાં નોંધપાત્ર અને ટકાઉ ઘટાડાની જરિ 

પડશે. વૈશ્વિક મહાસાગિ 21મી સદી દિતમયાન હજયુ પણ ગિમ થશે આ ગિમી સપાટી પિથી ઊંડા સમયુરિન ેરેદીન ેસમયુરિ પરિભ્રમણ 

પિ અસિ કિશ ે(IPCC, 2013).

IPCC (2014) અભયાસમાં સાનબત થયયુ ંછે કે ગ્રીનહાઉસ વાયયુઓના સતત ઉત્જ્ભનથી આબોહવા લસસ્મના તમામ ઘટકોનયુ ંવધયુ 
વોર્મગ થશે અને તેમાં લાંબા સમયના ફેિફાિો થશે જથેી લોકો અને નનવસનતતં્ર માટે ગંરીિ વયાપક અને અપરિવત્ભનનય અસિોની 
શક્યતાઓ વધી જાય છે. આબોહવામાં પરિવત્ભન હાલનયુ ંજોખમ વધયુ પ્રસાિી શકે છે અને કયુદિતી અને માનવ લસસ્મો માટે નવા 
જોખમો હજયુ પણ વધાિશ.ે જોખમો અસમાન િીત ેવવતિીત થાય છે અને સામાન્યિીત ેવંધચત અને પ્રતતકયુળ પરિસ્સ્તત વાળા લોકો અને 
સમયુદાયો માટે વધયુ હોય છે. જો વવકાસના તમામ સતિે આબોહવા પરિવત્ભન માયયારદત કિવામાં આવે તો ગ્રીનહાઉસ ગેસનયુ ંઉત્જ્ભન 

ઓછયુ  થશે. જ ેઅનયુકૂલન સાથે મળીને આબોહવા પરિવત્ભનનયુ ંજોખમ મયયારદત કિી શકે છે (IPCC, 2014).
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2.9.3 આ્બોહવા પરિવત્સન અને ગલો્બલ વોર્મગ વચ્ ેશું તફાવત છે?
આબોહવા પરિવત્ભન એ માનવ કાયભો દ્ાિા થતો વૈશ્વિક હવામાન ઢાંચાઓમાં લાંબા ગાળાનો બદલાવ છે; તે ગિમી કે ઠંડીનો સમાવશેક 

નથી.

વનનાબૂદી અથવા ગ્રીન હાઉસ વાયયુઓના વધાિા જવેા વવવવધ ઘટકોમાંથી પરિણમતા કોઇપણ ફેિફાિનો આબોહવા પરિવત્ભન 

સમાવશે કિે છે.્લોબલ વોર્મગ એક પ્રકાિનયુ ંઆબોહવા પરિવત્ભન છે અને તે પૃથવીની સપાટીની વધતી જતી ઉષણતાનો સંદર્ભ આપે 
છે.

“્લોબલ વોર્મગ” પૃથવીના લાંબા ગાળાની ઉષણતાનો સંદર્ભ આપે છે.વૈશ્વિક ઉષણતામાન, 2૦મી સદીની શરઆત તથા વધયુ જાણીતી 
િીતે 1970 ના પાછલા ગાળાનયુ ંસાિી િીતે દસતાવેજી વધાિો દશયાવ ેછે. વવવિરિમાં 1880 થી (20 મી સદીનો મધયકાળ (1951-

1980) ની આધાિ િેખાના સંદર્ભમાં) સપાટીનયુ ંસિેિાશ ઉષણતામાન આશિે 0.8 ડીગ્રી સેન્ટીગ્રેડ (1.4 ડીગ્રી ફેિનહીટ) વધયયુ ંછે.

“આબોહવા પરિવત્ભન” ્લોબલ વોર્મગનો સમાવશે કિે છે પણ આપણા ગ્રહ પિ બનતા બદલાવોની વવશાળ પંકકતનો સંદર્ભ આપે 
છે. આમાં વધતી દરિયાઇ સપાટીઓ, હહમપવ્ભતોનયુ ંઓગળવયુ,ં ગ્રીનલેનડ, એન્ટાટટીકા અને આક્ભ ટીક્ાં વધતયુ ંજતયુ ંબિફનયુ ંપીગળવયુ ં
અને ફૂલો/વૃક્ષોન ેખીલી ઉઠવાના સમયમાં બદલાવ જવેા બધા ્લોબલ વોર્મગના પરિણામો છે જ ેલોકો દ્ાિા અસ્શમભતૂ બળતણને 
બાળવાથી અને ગિમી છોડતા ગેસોને હવામાં છોડવાને કાિણ ેમયુખ્ય િીત ેથાય છે.”્લોબલ વોર્મગ” અને ‘’આબોહવા પરિવત્ભન” 

શબ્ો કેટલીક વાિ એકબીજા માટે વપિાય છે, પિંતયુ ચોક્સાઇથી જોઇએ તો તે થોડીક જયુદી જયુદી વસતયુઓનો સંદર્ભ આપે છે.

[સ્ત્રોત: NASA http://climate.nasa.govt./faq/ ]

2.9.4 આ્બોહવા પરિવત્સન: જોયેલી અસિો, સંવેદનશીલતા અને અભભદશ્સન (ખુલલુ ંથવુ ં)

2.9.4.1 સામાન્ય અસિો

આબોહવા પરિવત્ભનના મયુખ્ય લક્ષણો- વધતયુ ંઉષણતામાન, વિસાદ આવવાના ઢાંચામાં બદલાવો, ્લેક્શયસ્ભ અને દરિયાઇ બિફનયુ ં
પીગળવયુ,ં દરિયાની સપાટી વધવી અને આત્ંતતક ઘટનાઓની તીવ્રતા અને /અથવા આવત્ભનમાં વધાિો વવ. નો સમાવશે કિે છે. 

રૌતતક પ્રરક્રયાઓમાંના આવા બદલાવોની અસિ, પાક વવકસાવવાની ઋતયુઓ, અન્ ઉતપાદન અને અન્ સયુિક્ષા, િોગચાળાના પરિમાણ 

અને રદશા સૂચકો, જગંલોની બદલાતી સીમાઓ,અન્ય નનવસન તતં્રો અને જળપ્રલયો, દયુષ્ાળો અને ભૂસખલનો જવેા અન્ય આત્ંતતક 

બનાવોમાંના પરિવત્ભનો, જવૈવક અને સામાલજક-આર્થક ઘટકો પિ પડે છે.

IPCC.ના પાંચમા અહેવાલ મયુજબ, હાલના દશકાઓમાં, આબોહવા પરિવત્ભન ેબધા ભૂખંડો તથા સમયુરિો અને માનવતતં્રો પિ કયુદિતી 
અસિ પાડી છે. 

•	 ઘણા ક્ષતે્રોમાં બેફામ દોડ અથવા બિફના ઓગળવાથી જળવયવસ્ામાં ફેિફાિ થયા છે, જનેાથી પાણીના જથથા તથા ગયુણવતાની 
રિષટીએ પાણીના સ્ત્રોતોન ેઅસિ થઇ છે.

•	 જમીન પિના ઘણા શયુધધપાણી અને દરિયાઇ પ્રજાતતઓએ, ચાલી િહેલા આબોહવા પરિવત્ભનની પ્રતતરક્રયા રપ ેતેઓનો 
રૌગોલલક વવસતાિ, ઋતયુની કામગીિીઓ, હહજિતના ઢાંચા, વવપયુલતા અને પ્રજાતતઓની અિસપિસની પ્રતતરક્રયાઓ બદલી છે.

•	 ્લોબલ વોર્મગના પરિણામે કેટલાક ક્ષતે્રોમાં આબોહવા પરિવત્ભન ઘઉં, જયુવાિ, ચોખા અને સોયાનબનના પાકો પિ નકાિાત્મક 

અસિ કિે છે.

•	 ્લોબલ વોર્મગન ેપરિણામે કેટલાક ક્ષતે્રોમાં ઉષણતામાન સંબંધધત મતૃ્યુદિ વધયો છે અને ઠંડી આધારિત મતૃ્યુદિ ઘટ્ો છે.

1950થી ઘણી હવામાન અને આબોહવાની આતં્તતક ઘટનાઓમાં પરિવત્ભનો જોવા મળયા છે. આત્ંતતક ઠંડા ઉષણતામાનમાં ઘટાડો, 
આત્ંતતક ગિમ ઉષણતામાનમાં વધાિો, દરિયાની ઉંચી સપાટી અને ઘણા વવસતાિોમાં રાિે ધાંધલધમાલની ઘટનાઓ સહહત માનવ 

અસિો સાથે આમાનાં કેટલાક પરિવત્ભનો જોડાયેલા છે.

2.9.3 What’s the difference between climate change and global warming?

Climate change is the shift in long-term, global weather patterns due to human action; it’s not 

exclusive to warming or cooling.

Climate change includes any change resulting from different factors, like deforestation or an 

increase in greenhouse gases. Global warming is one type of climate change, and it refers to the 

increasing temperature of the surface of Earth.

“Global warming” refers to the long-term warming of the planet. Global temperature shows a well-

documented rise since the early 20th century and most notably since the late 1970s. Worldwide, 

since 1880 the average surface temperature has gone up by about 0.8 °C (1.4 °F), relative to the 

mid-20th-century baseline (of 1951-1980).

“Climate change” encompasses global warming, but refers to the broader range of changes that 

are happening to our planet. These include rising sea levels, shrinking mountain glaciers, accel-

erating ice melt in Greenland, Antarctica and the Arctic, and shifts in flower/plant blooming times. 

These are all consequences of the warming, which is caused mainly by people burning fossil 

fuels and putting out heat-trapping gases into the air. The terms “global warming” and “climate 

change” are sometimes used interchangeably, but strictly hey refer to slightly different things.

[ Source: NASA http://climate.nasa.gov/faq/ ]

2.9.4 Climate change: Observed impacts, vulnerability and exposure

2.9.4.1 General impacts:

The main characteristics of climate change include rising temperatures, changes in rainfall 

patterns,melting of glaciers and sea ice, sea-level rises and an increased intensity and/or frequency of 

extreme events. These changes in physical processes have impacts on biological and socioeconomic 

factors such as shifts in crop-growing seasons, food production and food security, changes in disease 

vectors, shifting boundaries of forests and other ecosystems and extreme events such as flooding, 

droughts and landslides.

According to the fifth report of the IPCC, in recent decades, climate change has caused impacts on 

natural and human systems on all continents and across the oceans.

•	 In many regions, changing precipitation or melting snow and ice is altering hydrological 

systems,affecting water resources in terms of quantity and quality.

•	 Many terrestrial, freshwater and marine species have shifted their geographic ranges, seasonal 

activities, migration patterns, abundance and species interactions in response to ongoing climate 

change.

•	 Climate change has negatively affected wheat, maize, rice and soybean yields in many regions 

and in the global aggregate.

•	 There has been increased heat-related mortality and decreased cold-related mortality in some 

regions as a result of warming.

Changes in many extreme weather and climate events have been observed since about 1950. Some 

of these changes have been linked to human influences, including a decrease in cold temperature 

extremes, an increase in warm temperature extremes, an increase in extreme events, high sea levels 

and an increase in the number of heavy precipitation events in a number of regions.
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‘Vulnerability is the degree to which a system is susceptible to, or unable to cope with, adverse effects 

of climate change, including climate variability and extremes.’ Vulnerability, therefore, is a function of 

the character, magnitude and rate of climate variation to which a system is exposed, its sensitivity and 

its adaptive capacity (IPCC 2007). The lower the adaptive capacity of a system, the higher will be its 

vulnerability to the negative impacts of climate change.

Vulnerability is also governed by the stability and resilience of local ecosystems. The more stable and 

resilient an ecosystem is, the lesser vulnerable the communities will be. Therefore, protection, restora-

tion or establishment of biologically diverse ecosystems that provide important goods and services may 

constitute important adaptation measures to increase the adaptive capacities of the population. Main-

taining biodiversity is an important component of adaptation as biodiversity contributes to the provision 

of many ecosystem services.

Increased exposure to extreme weather events and natural disasters and their impacts on ecosystems 

are cited among the five tipping points through which climate change impacts human development 

(UNDP 2007). With the current trends, the average global temperature could rise by 2°C to 3°C within 

the next 50 years or so, leading to many severe impacts, often mediated by water. These impacts will 

be manifested in the coastal and marine environment as a rise in the sea level, violent storm surges, 

ocean acidification, coral bleaching and heat stress. Crippled functionalities of ecosystems, declining 

crop yields, floods during the wet season and a reduction in the off-season water supply are other pos-

sible impacts.

Fluctuating weather patterns are inducing changes in the distributions and ranges of species and are 

disrupting the natural balances of many ecosystems. As a result, the goods and services they provide 

to humans will be affected drastically. Invasive species, with shorter life cycles and higher reproductive 

capacities, are more likely to survive climate change, leading to their proliferation, often at the cost of 

native species. Changes in the distribution of species can also expand the ranges of disease vectors, 

such as mosquitoes, which can have insidious implications for human health.

2.9.4.2 Impact on coral reefs:

Coral reefs are critical to the fi sheries and protect coasts from wave action and erosion (Middleton 

1999; Ruddle et al 1988). However, they are undergoing rapid destruction (due to a number of factors 

including destructive fi shing techniques and reef mining for calcium carbonate production, ocean 

acidifi cation due to higher CO2 levels in the atmosphere, siltation as a result of deforestation, sedi-

mentation, marine pollution with contaminants, freshwater dilution, subaerial exposure and disease), 

and global warming and climate change are posing an additional emerging and severe threat to al-

ready stressed coral reefs. The rising sea level and changed weather patterns, such as altered El Niño 

and La Niña events, are already affecting coral reefs. In 1998, the tropical sea surface temperatures 

(SSTs) were the highest on record (the culmination of a 50 year trend), and coral reefs suffered the 

most extensive and severe bleaching (loss of symbiotic algae) and death on record. As a result of this 

El Niño event, 16 per cent of the world’s coral reefs and 50 per cent of those in the Indian Ocean were 

destroyed (Wilkinson 2004). As such, reef communities have been altered in the region. Although 

healthy reefs are likely to be able to adapt to projected sea level changes, coral reefs that are already 

stressed by other human activities and threats will not (UNISDR/UNDP 2012a, 2012b).

2.9.4.3 Impact on Mangroves

Mangroves are restricted to the intertidal zone along the coasts and are becoming increasingly 

depleted due to anthropogenic pressures. They are also extremely vulnerable to the effects of climate 

change, such as rising sea levels, resulting in loss of habitat and changes in salinity, changes in 

precipitation and wave climates and an increase in the frequency of natural disasters. The 6000 km2 

extent of mangrove forest called the Sunderbans (literally, beautiful forests), a UNESCO World 

“આબોહવા પરિવત્ભનશીલતા અને આતં્તતકતા સહહત આબોહવા પરિવત્ભનની પ્રતતકૂળ અસિોન ેપહોંચી વળવા માટે અસમથ્ભ 
એવી પ્રરક્રયાની ગ્રહણશીલતાનયુ ંપરિમાણ એટલે સંવેદનશીલતા.” તેથી સંવેદનશીલતા એ લક્ષણ,પરિણામ અને આબોહવા 
પરિવત્ભનશીલતાના દિનયુ ંકાય્ભ કિે છે, જમેાં તેની સંવેદનશીલતા તથા અનયુકૂલન સમથ્ભતા (IPCC 2007) ની પ્રરક્રયા ખયુલલી થઇ 

છે. કોઇ એક પ્રરક્રયાની વધાિે ઓછી અનયુકૂલન સમથ્ભતા હોય તો આબોહવા પરિવત્ભનની નકાિાત્મક અસિો માટે તે વધાિે ઉંચી 
સંવેદનશીલ હશે.

મૂળભતૂ નનવસન તતં્રોની સ્સ્િતા અને સ્સ્તતસ્ાપકતા દ્ાિા પણ સંવેદનશીલતાનયુ ંનનયમન થાય છે. કોઇ નનવસન તતં્ર જટે્યુ ંવધાિે 

સ્સ્િ અને સ્સ્તતસ્ાપક હશે, ત્ાંના સમયુદાયો તેટલા ઓછા સંવેદનશીલ હશે. તેથી સંિક્ષણ, પયુનઃસ્ાપન અથવા જવૈવક િીતે 
પ્રતતકૂળ નનવસન તતં્રની સ્ાપના કે જ ેઅગત્ના માલસામાન અને સેવાઓ પૂિી પાડે છે તે, વસતીની અનયુકૂલન ક્ષમતાઓને વધાિવા 
માટે અગત્ના અનયુકૂલન માપદંડોની િચના કિી શકે છે. જવૈ વવવવધતા જાળવી િાખવી તે અનયુકૂલનનો એક અગત્નો ઘટક છે કેમ કે 

તે જવૈ વવવવધતાના નનવસનતતં્રની ઘણી સેવાઓની જોગવાઇઓ માટે ફાળો આપે છે.

આત્ંતતક આબોહવાની ઘટનાઓ અને કયુદિતી આપશ્તિઓના વધતા જતા ખયુલલાપણા અને નનવસન તતં્રો પિ તેઓની અસિોન ેપાંચ 

માગ્ભદશ્ભક સયુચનોમાં ટાંકવામાં આવી છે, જનેા દ્ાિા આબોહવા પરિવત્ભન માનવ વવકાસન ેઅસિ કિે છે (UNDP 2007 ). હાલના 
વલણો સાથે હવે પછીના 50 વષભોમાં વૈશ્વિક ઉષણતામાનમાં એકંદિે 2-થી ૩ ડીગ્રી સેન્ટીગ્રેડ જટેલો વધાિો થઇ શકે છે અને તેથી 
પાણી દ્ાિા મોટેરાગ ેમનમાં ધાિેલી ઘણી ગંરીિ અસિો પડી શકે છે. દરિયાઇ સપાટીમાં વધાિો, ટહસક તોફાની મોજાઓ, દરિયાનયુ ં
એલસડીકિણ, પિવાળાનયુ ંસફેદીકિણ અને ગિમી તણાવ તિીકે આ અસિો દરિયાકાંઠા અને દરિયાઇ વાતાવિણમાં અભરવયકત થશે. 

ઘટતયુ ંજતયું પાકોનયુ ંઉતપાદન, જલપલાવવત ઋતયુ દિમયાન જળપ્રલયો અને ઓફ-સીઝનમાં પાણીના પૂિવઠામાં ઘટાડો તથા તેવી અન્ય 

અસિો, નનવસન તતં્રોની કાય્ભક્ષમતાઓન ેઅપંગ બનાવશે. 

બદલ્ા કિતા આબોહવાના ઢાંચાઓ, પ્રજાતતઓની વહેંચણી અને વવસતાિ તથા ઘણા નનવસન તતં્રોના કયુદિતી સમતોલનના વવધવંસમાં 
બદલાવો પેદા કિે છે, જનેા પરિણામે માલસામાન અને સેવાઓ કે જ ેતેઓ માનવોને પૂિી પાડે છે તે સખત િીતે અસિ પામશે. 
અતતક્રમણ કિનાિ પ્રજાતતઓ, ટંૂકયું  જીવન અને ઉંચી પ્રજનનક્ષમતાઓ સાથે તેઓની વવપયુલતાન ેકાિણ ેમૂળભતૂ પ્રજાતતઓના રોગ ે

મોટેરાગ ેઆબોહવા પરિવત્ભનન ેબચાવશે. પ્રજાતતઓની વહેંચણીના બદલાવો પણ મચ્છિો જવેા િોગચાળાના વાહકોના વવસતાિન ે

વધાિશ,ે જનેી પાસે માનવ તંદયુિસતી માટે દગાખોિ અસિો હશે.

2.9.4.2 પિવાળાના ખ્ડકો પિ અસિો

મત્ય ઉદ્ોગ માટે પિવાળાના ખડકો નનણયાયક છે અને દરિયાકાંઠાને મોજાઓની ગતતવવધધ તથા ધોવાણથી બચાવે છે (તમડલેટન 

1999; રડલ એટ અલ 1988). તેમછતાં,કેલ્શિયમ કાબભોનેટના ઉતપાદન માટે માછીમાિીની વવનાશક યયુકકતઓ તથા પિવાળાના 
ખડકોનયુ ંખોદકામ, વાતાવિણમાંના કાબ્ભન ડાયોકસાઇડના ઉંચા સતિન ેકાિણ ેદરિયાનયુ ંઅલસડીકિણ, વનનાબૂદીના પરિણામરપ ે

તળીયે રેગો થતો કાદવ, સેડીમેંટેશન, અશયુધ્ધ્ઓ સાથે દરિયાઇ પ્રદયુષણ, શયુધ્ પાણીની મંદતા, હવા વવષયક અભરદશ્ભન અને િોગ 

દ્ાિા તેનો ઝડપી વવનાશ થઇ િહ્યો છે.અને ્લોબલ વોર્મગ તથા આબોહવા પરિવત્ભન પહેલેથી તણાવ ધિાવતા પિવાળાના ખડકો 
માટે ગરંીિ ધમકી અને વધાિાનયુ ંઅભરદશ્ભન િજૂ કિે છે. દરિયાઇ સપાટીનો વધાિો, બદલાયેલા આબોહવાના ઢાંચાઓ જવેા કે 

વાિાફિતી આવતી El Niño and La Niña ઘટનાઓ પણ પિવાળાના ખડકોને અસિ કિે છે.1998 માં, ઉષણકહટબંધીય દરિયાની 
સપાટીના ઉષણતામાનો (SSTs) િેકોડ્ભ માં સૌથી ઉંચા હતા (50 વષ્ભના વલણોની મયયાદામાં) અને પિવાળાના ખડકોએ સૌથી વધયુ 
તીવ્ર અને ગંરીિ લ્બલચચગ (શેવાળના સહજીવનની ઉણપ) અને િેકોડ્ભ  પિ મતૃ્યુ સહન કયયા હતા. આ El Niño પરિણામરપ,ે વવવિના 
પિવાળાના ખડકોના 16% અને રાિતીય સમયુરિમાંના પિવાળાના ખડકોના 50%નો નાશ થયો હતો (વવસ્કિંસન 2004 ). તંદયુિસત 

પિવાળાઓ કે જ ેપહેલેથી માનવની અન્ય કાય્ભવાહીઓથી તણાવમાં હતા અને ધમકી ન હતી તે દરિયાની સપાટીના બદલાવોને 
સવીકાિવા માટે સમથ્ભ બની ગયા હતા (UNISDR/UNDP 2012a, 2012b).

2.9.4.3 ચેિના વૃષિો પિ અસિ

ચેિના વૃક્ષો સમગ્ર દરિયાકાંઠાના આતંિજયુવાળી ક્ષતે્ર સયુધી સીતમત છે અને તે માનવીય દબાણને કાિણ ેવધાિે િીતે ઘટતા જાય 

છે.તેઓ પણ આબોહવા પરિવત્ભનથી અત્તં સંવેદનશીલ છે, જમે કે દરિયાઇ સપાટીમાં વધાિો અને પરિણામે વસાહતોમાં ઘટાડો 
તથા ક્ષારિયતમાં બદલાવ, બેફામ દોડ અને મોજાઓની આબોહવાના બદલાવો અને કયુદિતી આપશ્તિઓના આવત્ભનમાં વધાિો. ચેિના 
વૃક્ષોના 600 ચોિસ રક.મી.ના જગંલોના વવસતાિન ેસયુંદિવન કહેવાય છે (શાભબ્ક અથ્ભ અનયુસાિ, સયુંદિ જગંલો), UNESCO વલડ્ભ  
હેિીજટે 
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સાઇટ અનયુસાિ રાિત અને બંગલા દેશના સમગ્ર દરિયાકાંઠા એ વવવિનયુ ંસૌથી મોટયું  આવયુ ંજગંલ છે (અલલસન 1998). દરિયાની 
સપાટીના વધાિાના પરિણામરપ ેઆ બે દેશોના દરિયાકાંઠાના આ ક્ષતે્રમાં ચેિ વૃક્ષોનો 75 રક.મી2 (1.25 ટકા) નો વવસતાિ પૂિથી 
ડૂબવાને કાિણ ેખોવાયેલો છે. ‘આબોહવા પરિવત્ભન અને વવવિની ધિોહિ પિના મયુદ્ાના અભયાસો’ ના મથાળાવાળો યયુનેસ્ોનો એક 

અહેવાલ (2007 માં પબલીશ થયેલ) વણ્ભવ ેછે કે દરિયાની સપાટીનો 45 સે.મી.(18 ઇંચ) નો વધાિો, (જ ેIPCC મયુજબ 21 

મી સદીના અંત સયુધીમાં નાશ થઇ શકે છે), સયુંદિવનો પિ અન્ય તણાવો સાથે જોડાયેલો ચેિવૃક્ષોનો3/4 રાગનો નાશ થઇ શકે 

છે.વાઘ, યયુિોપીય-એક્શયન જળ નબલાડી, દરિયાઇ કાચબાની પાંચ પ્રજાતતઓ અને ખાડી પ્રદેશના મગિમચ્છો તથા મોટી સખં્યામાં 
કવચધારિઓ અને માછલીઓ જવેી અસખં્ય પ્રજાતતઓ માટે ચિેવૃક્ષોના જગંલો ઘિ છે. દરિયાઇ સપાટીના 1 મીટિ વધાિા સાથે 
આ સયુંદિવનો અરિષય થઇ શકે છે, જ ેઆ વસાહતોમાંના વાઘ અને અન્ય પ્રજાતતઓના વવનાશમાં પરિણામી શકે છે (સસ્થ એટ અલ 

1998).

2.9.4.4 દરિયાઇ ઘાસ પિ અસિ 

આબોહવા પરિવત્ભનમાંથી પરિણમેલા પાણીના ઉંચા ઉષણતામાનો દરિયાઇ ઘાસના વવકાસ, પયુનઃઉતપાદન અને સામાન્ય 

ચયાપચયશાસ્ત્રને અસિ કિશ,ે જ્ાિે વધેલી એલસડીટી તેઓના ઉતપાદનન ેઅસિ કિશ ે(બોક્ભ  અટ અલ 2008; શોટ્ભ  અને નેકલ્સ 

1999). તોફાનોની વધેલી સખં્યા પણ દરિયાઇ ઘાસના મેદાનોના રૌતતક નયુકસાનમાં પરિણમશે અને પાણીની અસવચ્છતામાં વધાિો 
પ્રકાશસશંલષેણ માટે પ્રકાશની ઉપલબ્ધતાને અસિ કિશ ે(Bjork et al 2008).

2.9.4.5 િેતીના મેદાનો પિ અસિ 

િેતીના મેદાનો ઘણા કાિણોસિ સાફ કિવામાં આવે છે. બીચ ઝંૂપડીઓ તથા બીચ િેસ્ોિન્ટ જવેા બાંધકામો ઘણીવાિ ગેિકાયદેસિ 

િીતે બાંધવામાં આવે છે, જ ેિેતીના મેદાનોનો નાશ કિે છે. જ્ાિે કૃવત્રમ ગ્રીનબેટિંની સ્ાપના અથવા ચિેવૃક્ષોનો પયુનઃઉછેિ 

કિવામાં આવે છે ત્ાિે િેતીના મેદાનોને સપાટ કિવા અથવા નયુકસાન કિવયુ ંતે એક મોટો ખતિો છે. ક્વ્સસલગ પાઇન (કેસયયુિીના 
ઇકકવસેટીફોલલયા) નયું વાવતેિ કિવામાં આવે છે ત્ાિે દરિયાઇ કાચબાઓને તેઓના ઘિ બનાવવાથી િોકવાની વધાિાની મયુશકેલી 
ઉરી થાય છે (ચૌધિી એટ અલ 2003).

જમીન અથવા બીચમાંથી િેતીને કોઇપણ િીત ેહટાવવી તે િેતીના મેદાનોને અસિ કિે છે (સાલ્મ એટ અલ 2000). જ્ાિે ત્ાં 
દરિયાકાંઠાનયું ધોવાણ થાય છે ત્ાિે જોખમમાં નાખેલા દરિયાઇ કાચબાઓની ઘિ બનાવવાની આદતોને ધછન્ભરન્ કિી નાખે છે. 

રાિતમાં ઓડીશા, આંધ્રપ્રદેશ અને કેિાલાના સમગ્ર દરિયાકાંઠામાં ઓલલવ િીડલ ેકાચબા (લેવપડોકોલલક્સ ઓલલવાલસયા) દ્ાિા ઘિ 

બનાવવાના બીચોને ગંરીિ નયુકસાન થાય છે (ચૌધિી એટ અલ 2003). િેતીના મેદાનો અને બીચો જનેો પય્ભટકો વવસતતૃ ઉપયોગ કિે 

છે તેમાં મોટેરાગ ેતેનો મનોિંજન માટે ઉપયોગ થાય છે.

િેતીના મેદાનની વનસપતતઓન ેઅતતશય િીતે કચડી નાખવી તે વનસપતત સૃષટીના મતૃ્યુનયુ ંકાિણ બને છે અને મેદાનોની જ્યાઓના 
ધોવાણમાં પરિણમી શકે છે (UNISDR/UNDP 2012a, 2012b).

2.9.4.6 મીઠાની ભેજવાળટી જમીન પિ અસિ

મીઠાયયુકત રેજવાળી જમીન એ એવો વવસતાિ છે કે કે જ્ાં દરિયાઈ પાણી અમયુક સમય માટે િાખવામાં આવે છે. તેથી આ 

વવસતાિોમાં અતંદદેશીય પ્રદયુષકો સંગ્રહહત થાય છે તેવયું કામ કિે છે. આ વધાિાના પોષક-અને મીઠાની રેજવાળી જમીન કૃયષ ક્ષતે્ર માટે 

એક ખાસ સમસયા છે, કાિણ કે તે યયુટ્ોરફકેશન તિફ દોિી જાય છે. ઔદ્ોશ્ગક પ્રદયુષકો, જવેા કે, પાિો, સીસયુ ંઅને એલ્યુતમનનયમ 

જવેા ઝેિી િસાયણો, જ ેવનસપતત, પ્રાણીસૃક્ષટ અને મનયુષય માટે ઘાતક અસિો ઊરી કિવાનયુ ંકાિણ હોઈ શકે છે.

મીઠાની રેજવાળી જમીન િસતા, િહેણાંક સમયુદાયો અને ઉદ્ોગો બનાવવા માટેની સામગ્રીથી રિવામાં આવે છે. પરિણામે તે 
નનવાસસ્ાનના વવનાશ પૂિ, એલલવશેન, જમીનનો પ્રકાિ અને વનસપતત અને પ્રાણીઓના સમયુદાયો બદલે છે. આદશ્ભિીત,ે મીઠાની 
રેજવાળી જમીન પયયાવિણીય પરિસ્સ્તત સાથે બદલાય છે. ઘણી મીઠાની રેજવાળી જમીન વધી િહેલા સમયુરિ અને નનલચિત પૂિની 
સંિક્ષણ રદવાલો વચ્ ેદબાણમાં િહે છે. કાિણ કે મીઠાની રેજવાળી જમીન પાર્થવ અને જલીય આશ્યસ્ાનોનયુ ંએક અનન્ય તમશ્ણ 

છે, માટે જમીન અને સમયુરિની આક્રમક જાતોની સયુખાકાિી માટે તે જોખમરપ સાનબત થાય છે. (UNISDR/UNDP 2012a, 

2012b).

Heritage Site, along the coast of India and Bangladesh is the largest such forest in the world (Allison 

1998). As a result of rising sea levels, 75 km2 (1.25 percent) of the mangroves in this tract along 

the shores of the two countries has been lost due to inundation. A UNESCO document titled ‘Case 

Studies on Climate Change and World Heritage’ (published in 2007) stated that a 45-centimetre 

(18-inch) rise in the sea level (which is likely by the end of the 21st century according to the IPCC), 

combined with other stresses on the Sunderbans, could lead to the destruction of three-quarters of its 

mangroves. Mangrove forests are home to a number of species such as the critically endangered tiger, 

the Eurasian otter, five species of marine turtle and the estuarine crocodile and to large numbers of 

crustaceans and fishes. With a 1-m rise in the sea level, the Sunderbans are likely to disappear, which 

may result in the extinction of the tiger as well as the other species in these habitats (Smith et al 1998).

2.9.4.4 Impact on Sea grasses

Higher water temperatures resulting from climate change will affect the growth, reproduction and gen-

eral metabolism of sea grasses, while increased acidity will affect their productivity (Bjork et al 2008; 

Short and Neckles 1999). Increased numbers of storms will also result in physical damage to sea grass 

meadows and increase the turbidity of the water, affecting the availability of light for photosynthesis 

(Bjork et al 2008).

2.9.4.5 Impact on Sand dunes

Sand dunes are cleared for many reasons. Structures such as beach huts and beach restaurants are 

often built illegally, destroying sand dunes. There is a great danger that sand dunes will be levelled 

or damaged when artificial green belts are established or mangrove replanting is undertaken. When 

exotic species such the whistling pine (Casuarina equisetifolia) are planted, additional problems, such 

as the prevention of marine turtles from nesting, also ensue (Choudhury et al 2003).

Any removal of sand—inland or from a beach—affects sand dunes (Salm et al 2000). When there is 

coastal erosion, the nesting habits of endangered marine turtles are disrupted. In India, there is severe 

damage to the nesting beaches of the olive ridley turtle (Lepidochelys olivacea) along the coasts of Odi-

sha, Andhra Pradesh and Kerala as a result of sand and mineral mining on beaches (Choudhury et al 

2003). Recreation is a major use of sand dunes and beaches, these being used extensively by tourists.

Excessive trampling of sand dune vegetation causes death of the flora and can result in erosion of 

dune sites (UNISDR/UNDP 2012a, 2012b).

2.9.4.6 Impact on Salt marshes

Salt marshes are areas where water is retained for some time. They therefore act as areas where 

inland pollutants are stored. Excess nutrients—from the agriculture sector—are a particular problem 

in salt marshes because they lead to eutrophication. Industrial pollutants may contain toxic chemicals 

such as mercury, lead and aluminium, which cause lethal and chronic risks to the fl ora, the fauna and 

humans.

Salt marshes get filled with dredged material to create roads, residential communities and businesses. 

The resulting habitat destruction alters the fl ooding regime, elevation soil type and plant and animal 

communities. Ideally, salt marshes shift with changing environmental conditions. Many salt marshes 

are being ‘squeezed’ between the rising sea and fi xed fl ood defence walls. Because salt marshes are 

a unique mixture of both terrestrial and aquatic habitats, invasive species from the land and sea pose 

threats to their well-being (UNISDR/UNDP 2012a, 2012b).
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2.9.4.7  Impact on Coastal wetlands, including estuaries, deltas, salt marshes and 
mudflats

Coastal wetlands are associated with deltas, estuaries, lagoons and sheltered bays (Bird 1992). They 

are affected by rising sea levels and sedimentation. The Great Rann of Kutch, in Gujarat is a huge 

area of seasonal salt lakes that supports large populations of various species, including the largest 

population of the greater flamingo (Phoenicopterus roseus) in Asia (Ali 1985; Bapat 1992), and is the 

only place where Indian wild asses (Equus hemionus khur) may be observed. With a sea level rise, 

these salt marshes and mudflats are likely to be submerged (Bandyopadhyay 1993), which will result 

in a reduced extent of the habitat available for breeding flamingoes and lesser floricans (Sypheotides 
indicus) (Sankaran et al 1992) and a loss of habitat for wild asses. Changes in river water discharges 

resulting from climate change may also affect the wetlands associated with deltas. As such, plant and 

animal species that inhabit these coastal wetlands are also threatened. Mudflats in the intertidal zone 

are habitats of several migratory birds, which are also threatened by climate change (UNISDR/UNDP 

2012a).

2.9.4.8 Impact on Wave climates

Ocean currents are driven by heat and salinity (which together determine density) and are, as such, 

affected significantly by global warming. This will have repercussions for the weather patterns and  cli-

mates of continents (particularly coastal regions), which are maintained by wave currents. Changes in 

near-shore currents can also have profound impacts on coastal ecosystems through altered transport 

and retention of sediments and nutrients (UNISDR/UNDP 2012a).

2.9.4.7 ખા્ડટીઓ, ્ેડલ્ા, ષિાિ કળણો અને ગાિાના મેદાનો સટહત દરિયાકાંઠાના 
જલપલાવવત વવસતાિો પિ અસિ 

દરિયાકાંઠના જલપલાવવત વવસતાિો ડેટિંા, ખાડીઓ, લગૂનો અને આલશ્ત અખાતો સાથે જોડાયેલા છે (બડ્ભ  ૧૯૯૨). તેના પિ વધતી 
દરિયાઇ સપાટી અને સેડીમેંટેશનની અસિ થાય છે. ગયુજિાતમાં કચ્છનયુ ંમોટયું  િણ એક મોટયું  મોસમી મીઠાનયુ ંસિોવિ છે જ ેએક્શયામાં 
મહાન ફલેમમગોની સૌથી વવશાળ વસતી સહહત જયુદી જયુદી પ્રજાતતઓની વસાહતોને ટેકો આપે છે (અલી ૧૯૮૫, બાપટ ૧૯૯૨) અને 
તે એકમાત્ર જ્યા છે જ્ાં રાિતીય જગંલી ગધેડાઓ (એકયુસ હેતમનસ) જોવામાં આવે છે. દરિયાઇ સપાટીના વધાિા સાથે આ 

ક્ષાિ કળણો અને ગાિાના મેદાનો ડૂબેલા િહી શકે છે (બંદોપાધયાય ૧૯૯૩), જ ેફલેમમગો અને લેસિ ફલોરિકેસ્સ (લસફોટાઇડ્સ 

ઇંડીક્સ) ના ઉછેિ માટે વસાહતોમાં ઘટાડો કિી શકે છે (સંકિણ એટ અલ ૧૯૯૨) અને જગંલી ગધેડાઓની વસાહતોના નયુકસાનમાં 
પરિણમી શકે છે.આબોહવા પરિવત્ભનના પરિણામે નદીના પાણીના નનકાલોમાંના ફેિફાિો દેટિંા સાથે જોડાયેલા જલપલાવવત વવસતાિોન ે

પણ અસિ કિે છે. આ િીતે વૃક્ષો અને પ્રાણીઓની પ્રજાતતઓ જ ેઆવા દરિયાકાંઠામાં વસવાટ કિે છે તેઓ માટે પણ જોખમ હોય 

છે. આતંિજવાળી ક્ષતે્માંના ગાિાના મેદાનો કે જ ેકેટલાક હહજિતી પક્ષીઓના વસવાટો હોય છે તેઓ માટે પણ આબોહવા પરિવત્ભન 

જોખમકાિક બને છે UNISDR/UNDP 2012a, 2012b).

2.9.4.8 મોર્ઓની આ્બોહવા પિ અસિ 

ગિમી અને ક્ષાિીયતા દ્ાિા દરિયાના પ્રવાહો ચાલે છે (જ ેસાથે મળીને ઘનતા નક્ી કિે છે) અને તે ્લોબલ વોર્મગ દ્ાિા વવક્શષટ 

િીત ેતેવી જ અસિ કિે છે. આ આબોહવાના ઢાંચાઓ અને ખંડો (ખાસ કિીન ેદરિયાકાંઠાના વવસતાિો)ની આબોહવા માટે પ્રતતરક્રયા 
આપી શકે છે, જ ેમોજાઓના પ્રવાહોને જાળવે છે. દરિયાકાંઠા નજીકના પ્રવાહોમાંના ફેિફાિો ત્ાંના નનવસન તતં્ર પિ બદલાયેલા 
પરિવહન અને સેડીમેંટેશન તથા પોષકોની જાળવણી દ્ાિા ઘેિી અસિ કિે છે UNISDR/UNDP 2012a, 2012b.



2.9.5 આ્બોહવા પરિવત્સનનુ ંકેવી િીતે વયવસ્ાપન કિી શકાય? આ્બોહવા પરિવત્સન શમન 
અને અનકૂુલન! 

આબોહવા પરિવત્ભન અથવા ્લોબલ વોર્મગ, વાતાવિણમાં ગ્રીનહાઉસ વાયયુઓની સંકેં નરિયતાના વધાિાન ેકાિણ ેથાય છે. આબોહવા 
પરિવત્ભનનયુ ંવયવસ્ાપન કિવા માટે બે િસતાઓ છે. પહેલો િસતો છે- આવા વાયયુઓના સ્ત્રાવમાં ઘટાડો કિવો (શમન) અને બીજો 

િસતો છે- તેની સાથે િહેવા માટે જીવનશૈલી સવીકાિવી અથવા બદલાવવી. UNFCC મયુજબ, કાબ્ભન ડાયોકસાઇડ (CO2), તમથેન 

(CH4), નાઇટ્સ ઓક્સાઇડ (N2O), પેિરફલ યયુિોકાબ્ભસ્સ (N2O), હાયડ્ો ફલ્યુિો કાબ્ભસ્સ (N2O) અને સફિિ હેકઝા ફલ્યુિાઇડ 

(SF6) આવા મયુખ્ય વાયયુઓ છે.

2.9.5.1 આબોહવા પફરવત્મન શમન

શમન એક માનવીય હસતક્ષેપ છે જ ેસ્ત્રાવના સ્ત્રોતોન ેઘટાડવા અથવા ગ્રીનહાઉસ વાયયુઓન ેધીમે ધીમે ટપકવાના વધાિા માતે તૈયાિ 

કિવામાં આવે છે. ઉતપાદન કિતા ઉદ્ોગો, પરિવહન અને બાંધકામમાં ઉજા્ભક્ષમ યયુકકતઓના ઉપયોગ દ્ાિા આવયુ ંકિી શકાય છે. 

વૃક્ષોના જીવન દ્ાિા કાબ્ભન ડાયોકસાઇને જપત કિીન ેવાતાવિણમાં ગ્રીનહાઉસ વાયયુઓની જલદતાને ઘટાડી શકાય છે, જથેી વનીકિણ 

અને સામયુદાયયક વૃક્ષાિોપણો કાબ્ભન ડાયોકસાઇડને જપત કિવામાં મદદ કિી શકે છે. વાતાવિણમાં ગ્રીનહાઉસ વાયયુઓના સ્ત્રાઅનયુ ં
શમન અને સ્સ્િ કિવયુ ંતે UNFCC સીનયું લક્ષ હતયુ.ં અધધવશેનના શબ્ો આ િીતે વંચાય છે: આ અધધવશેન અને કોઇપણ સંબંધધત 

કાયદેસનયા સાધનોના અંતતમ લક્ષો છે કે પક્ષોના અધધવશેન, તેની સંબંધધત જોગવાઇઓ મયુજબ વાતાવિણમાં એક સતિ સયુધી 
ગ્રીનહાઉસ વાયયુઓની જલદતા સ્સ્િ િાખવી કે જ ેઆબોહવા તતં્રનાં ખતિનાક માનવીય વાયયુ જલદતાને બચાવી શકે તે હાંલસલ કિવયુ.ં 
નનલચિત સમય ગાળામાં મળેવે્યુ ંઆવયુ ંસતિ આબોહવા પરિવત્ભનન ેકયુદિતી િીતે નનવસન તંત્ર સવીકાિી શકે તેટ્યું પયયાપત હોવયુ ંજોઇએ, 

અન્ ઉતપાદનન ેજોખમ ન હોવાની ખાતિી આપે અને ટકાઉપણાની િીત ેઆર્થક વવકાસન ેવધાિવા સમથ્ભ બનાવે. 

ક્યોટો પ્રોટોકોલ, જ ેUNFCC ની અંદિ તૈયાિ કિે્યુ ંએક સાધન છે જણેે વવકાલસત દેશો માટે સ્ત્રાવના ઘટાડાના અંકડાઓ માટે 

પ્રતતબધ્તા નક્ી કિી છે. તે કહે છે:

એનેક્ચિ-૧માં સમાવવષટ પક્ષો, વયકકતગત અથવા સંયયુકત, ચોક્સ કિશ ેકે તેની યાદીમાં નક્ી કિેલા ગ્રીનહાઉસ 
વાયયુઓના સ્ત્રાવોની સમકક્ષ માનવીય કાબ્ભન ડાયોકસાઇડનો કયુલ સ્ત્રાવ તેઓ માટે મયુકિિ કિેલા જથથાઓથી વધવો ન 
જોઇએ, એનેક્સચિ-એ મયુજબ તેઓના સ્ત્રાવના જથથાની મયયાદા અને ઘટાડા માટેની પ્રતતબધ્તાઓ તથા આ લખેની 
જોગવાઇઓ મયુજબ પ્રતતબધ્ કિેલા સમય 2008 થી 2012 માં આવા વાયયુઓના કયુલ સ્ત્રાવો ૧૯૯૦ના સતિો કિતા 
૫% નીચે લઇ જવાના હેતયુ સાથે ગણતિીપૂવ્ભક અનયુસિવયુ ંજોઇએ.

િીડ્યુસડ એતમશસ્સ રિોમ ડીફોિેસે્્શન એનડ ફોિેસ્ ડીગ્રેડેશન (REDD) એક કાય્ભક્રમ છે કે જણેે વષ્ભ ૨૦૦૯માં ડેનમાક્ભ માં કોપનહેગન 

ખાતે પક્ષોનયુ ંઅધધવશેન (CoP) આયોલજત કયયુું હતયુ.ં REDD દ્ાિા વવકલસત દેશો, વવકાસશીલ દેશોને તેઓનયુ ંગ્રીન આવિણ વધાિવા 
માટે આર્થક ટેકો આપશે. આ કોપનહેગન એકોડ્ભ  આ િીતે કહે છે:

વનનાબૂદી અને વનોના અવમૂલ્નથી થતા સ્ત્રાવન ેઘટાડવા માટેની નનણયાયક ભૂતમકાન ેઅમે ઓળખીએ ધછએ અને 
ગ્રીનહાઉસ વાયયુઓનો સ્ત્રાવન ેજગંલો દ્ાિ દૂિ કિવા માટે આગલ વધાિવાની જરરિયાત તથા REDD. સહહત એક 
યાંતતક પધ્તતની તાત્ાલલકસ્ાપના દ્ાિા આવી કાય્ભવાહહઓ માતે હકાિાત્મક પ્રોત્ાહનો પૂિા પાડવાની જરરિયાત માટે 
સંમત છીએ, વવકલસત દેશોમાંથી આર્થક સ્ત્રોતોની ગતતશીલતાન ેસમથ્ભ બનાવવાનયુ ંઅને અમે માનીએ છીએ.

2.9.5.2 આ્બોહવા ફેિફાિ અનકૂુલન (CCA)

આબોહવામાં ફેિફાિ એ પરિસ્સ્તતક પ્રરક્રયાઓ, જવૈવવવવધતા, આનયુવંક્શક સાધનો, અને નનવસનતતં્રની સેવાઓ માથી તાિવેલ 

લારો પિ આધાિ િાખે છે. માનવ અને કયુદિતી લસસ્મોમાં આ પ્રતતકૂળ સંજોગોનો સામનો કિવાની ક્ષમતા હોય છે પણ આબોહવામાં 
પરિવત્ભન ચા્યુ િહે તો આ ક્ષમતા સાથે અનયુકૂલન જાળવી િાખવયુ ંજરિી બને છે. (IPCC, 2012)

2.9.5 How can climate change be managed? Climate change mitigation and adaptation !

Climate change, or global warming, is caused by increases in the concentrations of greenhouse gases 

in the atmosphere. There are two ways in which climate change can be managed. One is to reduce 

the emission of these gases (mitigation). The other way is to change or adapt our lifestyles to live with 

it. The main greenhouse gases, according to the UNFCCC, are carbon dioxide (CO2), methane (CH4), 

nitrous oxide (N2O), perfl uorocarbons (PFCs), hydrofl uorocarbons (HFCs) and sulphur hexafl uoride 

(SF6).

2.9.5.1 Climate change mitigation

Mitigation is a human (anthropogenic) intervention that is designed to reduce the sources of emission 

or enhance the sinks of greenhouse gases. This can be through the use of energy-efficient technolo-

gies in manufacturing industry, transport and construction. Increased sequestration (capturing) of 

carbon dioxide by plant life can also reduce the greenhouse gas concentration in the atmosphere. So 

afforestation and community plantations can help sequester carbon dioxide. The aim of the UNFCCC 

was to mitigate and stabilize the emission of greenhouse gases in the atmosphere. The text of the con-

vention reads thus: The ultimate objective of this Convention and any related legal instruments that the 

Conference of the Parties may adopt is to achieve, in accordance with the relevant provisions of the 

Convention, stabilization of greenhouse gas concentrations in the atmosphere at a level that would pre-

vent dangerous anthropogenic interference with the climate system. Such a level should be achieved 

within a time frame sufficient to allow ecosystems to adapt naturally to climate change, to ensure that 

food production is not threatened and to enable economic development to proceed in a sustainable 

manner.

The Kyoto Protocol, an instrument that was designed within the UNFCCC, set a commitment figure 

foremission reduction for developed countries. It states:

The Parties included in Annex I shall, individually or jointly, ensure that their aggregate 
anthropogenic carbon dioxide equivalent emissions of the greenhouse gases listed in Annex 
A do not exceed their assigned amounts, calculated pursuant to their quantified emission 
limitation and reduction commitments inscribed in Annex B and in accordance with the pro-
visions of this Article, with a view to reducing their overall emissions of such gases by at least 
5 per cent below 1990 levels in the commitment period 2008 to 2012.

Reduced Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD) is one programme that was 

introduced for mitigation at the Conference of Parties (CoP) held at Copenhagen in Denmark in 2009.

Through REDD, developed countries can financially support developing-country partners in increasing 

their green cover. The Copenhagen Accord reads thus:

We recognize the crucial role of reducing emission from deforestation and forest degradation 
and the need to enhance removals of greenhouse gas emission by forests and agree on the 
need to provide positive incentives to such actions through the immediate establishment of 
a mechanism including REDD-plus, to enable the mobilization of financial resources from 
developed countries.

2.9.5.2 Climate change adaptation (CCA)

Climate change is altering ecological systems, biodiversity, genetic resources, and the benefi ts derived 

with ecosystem services. Human and natural systems have a capacity to cope with adverse circum-

stances but, with continuing climate change, adaptation will be needed to maintain this capacity 

(IPCC, 2012)
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Adaptation is “the process of adjustment to actual or expected climate and its effects. In human 

systems, adaptation seeks to moderate harm or exploit benefi cial opportunities. In natural systems, 

human intervention may facilitate adjustment to expected climate and its effects...” Adaptation involves 

reducing risk and vulnerability; seeking opportunities; and building the capacity of nations, regions, cit-

ies, the private sector, communities, individuals, and natural systems to cope with climate impacts, as 

well as mobilizing that capacity by implementing decisions and actions (Tompkins et al., 2010)

Natural systems have the potential to adapt through multiple autonomous processes (e.g., phenology 

changes, migration, compositional changes, phenotypic acclimation, and/or genetic changes), and 

humans may intervene to promote particular adjustments such as reducing non-climate stresses or 

through managed migration (see Section 4.5). But successful adaptation will depend on our ability to 

allow and facilitate natural systems to adjust to a changing climate, thus maintaining the ecosystem 

services on which all life depends.

Adaptation requires adequate information on risks and vulnerabilities in order to identify needs and ap-

propriate adaptation options to reduce risks and build capacity. In framing an approach to adaptation, 

it is important to engage people with different knowledge, experience, and backgrounds in tackling and 

reaching a shared approach to addressing the challenges (Preston and Stafford Smith, 2009;Tompkins 

et al., 2010; Fünfgeld and McEnvoy, 2011; Eakin et al., 2012) Initially, identifying needs was most 

often based on impact assessments (or risk-hazard approaches), but social vulnerability or resilience-

assessments are increasingly being used (Fünfgeld and McEnvoy, 2011; Preston et al., 2011b).

Adaptation needs refer to circumstances requiring information, resources, and action to ensure safety 

of populations and security of assets in response to climate impacts. Adaptation options are the array 

of strategies and measures available and appropriate to address needs. Because identifying needs 

and selecting and implementing options require the engagement of individuals, organizations, and 

governments at all levels, a range of actors need to be involved in these processes to avoid the risks of 

maladaptation.

Various types of adaptation can be distinguished, including anticipatory, autonomous and planned 

adaptation.

•	  Anticipatory adaptation takes place before impacts of climate change are observed—this is also 

referred to as proactive adaptation.

•	  Autonomous adaptation does not constitute a conscious response to climatic stimuli but is trig-

gered by ecological changes in natural systems and by market or welfare changes in human 

systems, and this is also referred to as spontaneous adaptation.

•	  Planned adaptation is the result of a deliberate policy decision based on awareness that condi-

tions have changed or are about to change and that action is required to return to, maintain or 

achieve a desired state. 

 So, what does adaptation mean in terms of action?

Identifying needs stemming from climate risks and vulnerabilities provides a foundation for selecting 

adaptation options. Over the years, a number of categories of options have been identified. These op-

tions include a wide range of actions that are organized into three general categories:

Structural/physical:
•	 Engineered and built environment: Sea walls and coastal protection structures, flood levees and 

culverts, water storage and pump storage, sewage works, improved drainage, beach nourishment, 

flood and cyclone shelters, building codes, storm and waste water management, transport and 

road infrastructure adaptation, floating houses, adjusting power plants and electricity grids

અનયુકૂલન એ “વાસતવવક અથવા અપેક્ક્ષત આબોહવા અને તેની અસિો સામે સમાયોજન કિવાની પ્રરક્રયા છે. માનવ પ્રરક્રયામાં, 
અનયુકૂલનએ નયુકસાન અથવા લારદાયી તકોને સંયતમત કિવાની ઘટના છે. જ્ાિે કયુદિતી વયવસ્ામાં, માનવીય હસતક્ષેપ એ અપેક્ક્ષત 

આબોહવા અને તેની અસિો માટે સમયોજનની સયુવવધા પૂિી પાડી શકે છે ... “ અનયુકૂલનમાં જોખમ અને નબળાઈ ઘટાડવાનો સમાવશે 

થાય છે; જમેાં તકો ઊરી કિવી, અને દેશો, પ્રાંત, શહેિો, ખાનગી ક્ષતે્ર, સમયુદાયો, વયકકતઓમાં આબોહવાની અસિોનો સામનો 
કિવા માટે નૈસર્ગક ક્ષમતાનયુ ંનનમયાણ કિવયુ ંતેમજ નનણ્ભયો અને કાયભોના અમલીકિણ દ્ાિા ક્ષમતા અને ગતતશીલતા ઊરી કિવી તેનો 
સમાવશે થાય છે (ટોવમકિંસ એટ અલ, 2010)

નૈસર્ગક પ્રરક્રયાઓ સંરવવત બહયુવવધ સવાયતિ માિફતે આ સવીકાિવાની ક્ષમતા ધિાવ ેછે (દા.ત., ફીનોલોજી ફેિફાિો, સ્ળાંતિ, 

િચનાત્મક ફેિફાિો ફેનોહટપીક આબોહવાના ફેિફાિો, અને / અથવા આનયુવંક્શક ફેિફાિો), અને મનયુષય, આ સમાયોજનને પ્રોત્ાહન 

આપવા માટે નબન-આબોહવાનયુ ંતણાવ ઘટાડવા માટે સ્ળાંતિ દ્ાિા ખાસ ગોઠવણો કિીન ેદિતમયાનગીિી કિી શકે છે (વવરાગ 4.5 

જયુઓ). પિંતયુ સફળ અનયુકૂલન માટે બદલાતી આબોહવા માટે નૈસર્ગક સિળતા સતંયુલલત કિવાની અમાિી ક્ષમતા પિ આધાિ િાખે છે 

આમ નનવસનતતં્રની સેવાઓ જાળવી િાખવી એ અમાિા બધાના જીવન જાળવવા માટે જરિી છે.

અનયુકૂલન ક્રમમાં જરરિયાતો અને યો્ય અનયુકૂલન વવકલપોનો જોખમો ઘટાડવા અને ક્ષમતા ઓળખવા માટે જોખમ અને નબળાઈની 
પયયાપત જાણકાિી હોવી જરિી છે. અનયુકૂલન માટે એક અભરગમ ઘડવા, તેને હાથ ધિવા અને તેના પડકાિોન ેસંબોધવા માટે વવવવધ 

અભરગમ, વવવવધ જ્ાન, વવવવધ અનયુરવ, અને પૃષઠભૂતમ ધિાવતા લોકો સાથે સંલગ્ન મહતવનો રાગ રજવ ેછે. (પ્રેસ્ન અને સે્ફોડ્ભ  
સસ્થ, 2009;. ટોવમકિંસ એટ અલ, 2010; ફન્્લડ અને મેકેવોય 2011;. એકીન એટ અલ, 2012) શરઆતમાં, આ જરરિયાતો 
ઓળખવા માટે મોટે રાગ ેઅસિ આકાિણી (અથવા જોખમ સંકટ અભરગમ) પિ આધાિ િાખવામાં આવતો હતો, પિંતયુ હવે 
સામાલજક નબળાઈ અથવા સ્સ્તતસ્ાપકતા આકાિણીઓનો વધયુન ેવધયુ ઉપયોગ કિવામાં આવે છે. (ફંૂગરફલડ અને મેકેવોય 2011;. 

વપ્રસ્ન એટ અલ, 2011b).

અનયુકૂલન માટે જરરિયાતોમાં આબોહવા પિ અસિ કિતાં સંજોગોની જરિી માહહતી, સ્ત્રોતો, અને વસતી અને અસ્યામતોની સયુિક્ષા 
સલામતીની ખાતિી માટેનો સંદર્ભ લેવામાં આવે છે. અનયુકૂલનના વવકલપો ઉપલબ્ધ વયહૂિચનાઓ અને યો્ય જરરિયાતોન ેસંબોધવા 
માટેના પગલાંની ગોઠવણી છે. કાિણ કે જરરિયાતો ઓળખવા અને અમલીકિણના વવકલપો પસંદ કિવા તમામ સતિે વયકકતઓ, 

સંસ્ાઓ, અને સિકાિોના સહકાિની જરિ છે, ખિાબ અનયુકૂલનનયુ ંજોખમ ટાળવા માટે આ પ્રરક્રયા સાથે સંકળાયેલા દિેક જાતના 
લોકોના સાથની જરિ છે.

અનયુકૂલનન ેઆગોતર અનયુકૂલન, સવાયતિ અનયુકૂલન અને આયોજીત અનયુકૂલન જવેા વવવવધ પ્રકાિે નામાંરકત કિીન ેઅલગ કિી શકાય 

છે. 

•		 આગોતર અનયુકૂલન આબોહવાના પરિવત્ભનની અસિોનયુ ંઅવલોકન કયયા પહેલા કિવામાં આવે છે – તેને સરક્રય અનયુકૂલન તિીકે 

પણ ઓળખવામાં આવે છે.

•		 સવાયતિ અનયુકૂલન એ આબોહવાની ઉતિેજનના સરાન પ્રતતરાવથી નહીં પિંતયુ કયુદિતી લસસ્મોમાં પરિસ્સ્તતક ફેિફાિ અને 
માનવ લસસ્મોમાં બજાિ અથવા કલ્ાણ ફેિફાિો થવાથી થાય છે, અને તેને સવયંભ ૂઅનયુકૂલન તિીકે પણ ઓળખવામાં આવે 
છે.

•		 આયોજીત અનયુકૂલન એ એક ઇિાદાપૂવ્ભકની નીતત નનણ્ભય પરિણામ છે જ ેએવી જાગૃતત કે પરિસ્સ્તત બદલાઈ ગયેલ છે અથવા 
બદલવવાની છે અને તે એવી રક્રયા છે જ ેઇસચ્છત સ્સ્તત જાળવવા અથવા પ્રાપત કિવા માટે જરિી છે તેના પિ આધારિત છે. 

 તેથી, રક્રયાની દ્ક્ષટએ અનકૂુલનનો શું અથ્સ છે?

આબોહવા જોખમ અને નબળાઈઓને કાિણ ેઉદરવતી જરરિયાતો ઓળખવા અને અનયુકૂલન વવકલપો પસંદ કિવા માટે એક પાયો 
પૂિો પાડે છે. અનેક વષભોથી અનેક વવકલપોની શ્ેણી ઓળખવામાં આવી છે. આ વવકલપોમાં રક્રયાઓની એક વયાપક શ્ેણીનો સમાવશે 

થાય છે જનેયુ ંસામાન્ય િીત ેત્રણ વગભોમાં આયોજન કિવામાં આવે છે: 

માળખાકરીર / ભૌતતક:
• ઇજનેિી અને ્બનાવેલ પયમાવિણ: દરિયાની રદવાલો અને દરિયાઇ સયુિક્ષા માળખાં, પૂિ તટબંધ અને ગિનાળા, પાણીનો 

સંગ્રહ અને પંપ સંગ્રહ, ગટિ કામ, સયુધાિેલ ડે્નેજ, દરિયારકનાિાની સંરાળ, પૂિ અને ચક્રવાતના આશ્યસ્ાનો, નબલડીંગ કોડ, 

તોફાન અને ગંદા પાણીનયુ ંવયવસ્ાપન, પરિવહન અને માગ્ભ ઇનરિાસ્્કચિ અનયુકૂલન, તિતા ઘિો, પાવિ પલાન્ટ અને વીજળી ગ્રીડ 

વયવસ્સ્ત કિવા. 
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• ટેકનોલોજીકલ દિમમયાનગીિીનો ઉપયોગ કિીન ેકિવામાં આવ્ુ ંઅનકૂુલન: નવો પાક અને પશયુ જાતો, આનયુવંક્શક 

યયુરકતઓ, પિંપિાગત ટેકનોલોજી અને પદ્ધતતઓ, કાય્ભક્ષમ સસચાઇ, પાણીની બચતની ટેકનોલોજી, વિસાદના પાણીની 
ઉપજ, કૃયષ સંિક્ષણ, ખોિાક સંગ્રહ અને જાળવણીની સયુવવધાઓ, સંકટ આલખેન અને દેખિેખ ટેકનોલોજી, વહેલી 
ચતેવણીની પ્રણાલીઓ, અલગીકિણ ઉભયુ કિવયુ,ં યાંવત્રક અને નનલ્રિય ઠંડક, નવીનીકિણીય ઊજા્ભ ટેકનોલોજી, બીજી પેઢીના 
બાયોફ્યુઅલસ.

• નનવસનતંત્ર આધારિત અનકૂુલન : પરિસ્સ્તતક પયુનઃસંગ્રહ, રીનીજમીન અને પયુિનયુ ંસંિક્ષણ અને પયુનઃસંગ્રહ, જવૈવક વવવવધતા, 
વનીકિણ અને પયુનઃવનીકિણ, ઉષણ કહટબંધના જગંલનયુ ંસંિક્ષણ, ઝડપથી ફેલાતી આગને િોકવી અને નનયત આગમાં ઘટાડો, 
લીલા ઇનરિાસ્્કચિ (દા.ત., છાંયો વૃક્ષો, લીલી છત), વધાિે માછીમાિી પિ નનયંવત્રત, મત્ય સહ-સંચાલન, સ્ળાંતિમાં મદદ 

કિવી અથવા વવસ્ાવપતનયુ ંસંચાલન, પરિસ્સ્તતક કોરિડોિ, ભતૂપૂવ્ભ મૂળ સ્ાન ેસંિક્ષણ અને બીજ બેકિંો, સમયુદાય- આધારિત 

કયુદિતી સંસાધન વયવસ્ાપન, અનયુકૂલનશીલ જમીનના ઉપયોગનયુ ંસંચાલન. 

• મહતવની સેવાઓ પૂિી પા્ડટીન ેઅનકૂુલન કિવુ ં: સામાલજક સયુિક્ષા જાળ અને સામાલજક િક્ષણ, ખોિાક બેકિંો અને વધતાં 
ખોિાકનયુ ંવવતિણ, મયયુનનલસપલ સેવાઓ, પાણી અને સવચ્છતા, િસીકિણ કાય્ભક્રમો, આવશયક જાહેિ આિો્ય સેવાઓ, જમેાં 
પ્રજનન સવાસ્થ્ય સેવાઓ અને ઉન્ત કટોકટીની તબીબી સેવાઓ, આતંિિાષટ્ીય વેપાિ.

સામાલજક 
• સં્ંબચધત ક્શષિણની તાલીમ આપીને અનકૂુલન: ક્શક્ષણ અંગે જાગૃતત વધાિવી અને સંકલલત ક્શક્ષણ આપવયુ,ં ક્શક્ષણમાં 

સલગ સમાનતા, વવસતિણ સેવાઓમાં સંકલન, સ્ાનનક અને પિંપિાગત જ્ાનની આપલે કિવી, અનયુકૂલન આયોજનમાં સંકલન 

કિવયુ,ં સહરાગી રક્રયા સશંોધન અને સામાલજક ક્શક્ષણ, સમયુદાય સવવેક્ષણ, જ્ાનની આપલે અને શીખવાના પલેટફોમ્ભનયુ ંસંકલન, 

આતંિિાષટ્ીય પરિષદો અને સશંોધન નેટવક્ભ , મીરડયા દ્ાિા સંચાિ.

• માટહતી આધાિમાં વધાિો કિીન ેઅનકૂુલન : સંકટ અને નબળાઈનયુ ંઆલખેન, આિો્યની વહેલી ચતેવણીની પદ્ધતતઓ 

સહહત વહેલી ચતેવણી અને પ્રતતરાવ પદ્ધતતઓ, વયવસ્સ્ત દેખિેખ અને રિમોટ સેસ્સીંગ, સયુધાિેલ આગાહી સહહત 

આબોહવાની સેવાઓ, આબોહવાના દૃશયો, સમાંતિ માહહતી સમહૂો, સંકલલત સવદેશી આબોહવાના અવલોકનો, સમયુદાય 

આધારિત ઝંૂપડપટ્ીઓમા સયુધાિો અને સહરાગી દૃશય વવકાસ સહહત સમયુદાય આધારિત અનયુકૂલન યોજના. 

• વત્સણકૂ ફેિફાિ માિફતે અનકૂુલન: આવાસ, ઘિગથથયુ તૈયાિી અને સ્ળ ખાલી કિાવવાનયુ ંઆયોજન, એકાંત અને સ્ળાંતિ, 

જનેી માનવ આિો્ય અને માનવ સયુિક્ષા પિ અલગ અસિ છે, જમીન અને જળ સંિક્ષણ, આજીવવકાની વવવવધતા, પશયુધન અને 
જળચિઉછેિ વયવહાિમાં બદલાવ, પાકની ફેિબદલી, ખતેી માટેની પદ્ધતત બદલવી, પેટન્ભ, ખજૂિોનયુ ંવાવતેિ, વવકલપો, સામાલજક 

નેટવક્સ્ભ પિ નનર્ભિતા

સંસ્ાકટીય
• આર્થક સાધનો દ્ાિા અનકૂુલનન : કિ અને સબલસડી સહહતના નાણાકીય પ્રોત્ાહનો, ઇનડેક્સ આધારિત હવામાન વીમા 

યોજનાઓ, આપશ્તિ બોનડ, િીવોલવીંગ રંડોળ, નનવસનતતં્રની સેવાઓ માટે ચૂકવણી, પાણી દિ, બચત જૂથો, માઇક્રોફાઇનાસ્સ, 

આકસસ્ક આપશ્તિ રંડોળ, િોકડ પરિવહન

• કાયદાઓ અને નનયમો દ્ાિા અનકૂુલન : જમીન વવરગોના કાયદાઓ, મકાન ધોિણો, સયુખાકાિી, પાણીના નનયમો અને કિાિ, 

આપશ્તિના જોખમમાં ઘટાડાને આધાિ આપવા માટેના કાયદા, વીમાં ખિીદીન ેપ્રોત્ાહહત કિવા માટેના કાયદાઓ, તમલકત 

અધધકાિો અને જમીન મયુદત સયુિક્ષા વયાખ્યાયયત કિવી, સંિક્ક્ષત વવસતાિો, દરિયાઇ િક્ક્ષત વવસતાિો, માછીમાિી કવોટા, પેટન્ટ 

પયુલ અને ટેકનોલોજી હસતતાિણ,

• સિકાિી નીમતઓ અને કાય્સક્રમો : િાષટ્ીય અને પ્રાદેક્શક અનયુકૂલન યોજનાઓ જમેાં મયુખ્યધાિામાં આબોહવાના પરિવત્ભનનો 
સમાવશે થાય છે, પેટા િાષટ્ીય અને સ્ાનનક અનયુકૂલન યોજનાઓ, શહેિી સયુધાિ કાય્ભક્રમો, મયયુનનલસપલ પાણી વયવસ્ા 
કાય્ભક્રમો, આપશ્તિ આયોજન અને સજજતા, શહેિ-સતિની યોજનાઓ, લજલલા સતિની યોજના, સેક્િ યોજના, જ ેસંકલલત જળ 

સ્ત્રોત સંચાલન કિી શકે, જમીન અને જળવવરાજક સંચાલન, સંકલલત તટવતણીય ક્ષતે્ર સંચાલન, અનયુકૂલનશીલ સંચાલન, 

નનવસનતતં્ર આધારિત સંચાલન, ટકાઉક્ષમ વન સંચાલન, મત્ય વયવસ્ાપન, અને સમયુદાય આધારિત અનયુકૂલન 

•	 Adaptation using technological interventions: New crop and animal varieties, genetic techniques, 

traditional technologies and methods, efficient irrigation, water saving technologies, including 

rainwater harvesting, conservation agriculture, food storage and preservation facilities, hazard 

mapping and monitoring technology, early warning systems, building insulation, mechanical and 

passive cooling, renewable energy technologies, second-generation biofuels

•	 Ecosystem-based adaptation: Ecological restoration , including wetland and floodplain conserva-

tion and restoration, conserving biological diversity, afforestation and reforestation, conservation 

and replanting mangrove forest, bushfire reduction and prescribed fire, green infrastructure (e.g., 

shade trees, green roofs), controlling overfishing, fisheries co-management, assisted migration or 

managed translocation, ecological corridors, ex situ conservation and seed banks, community-

based natural resource management, adaptive land use management

•	 Adaptation through increasing supply of key services: Social safety nets and social protection, 

food banks and distribution of food surplus, municipal services including water and sanitation, 

vaccination programs, essential public health services, including reproductive health services and 

enhanced emergency medical services, international trade

Social
•	 Adaptation through imparting relevant education: Awareness raising and integrating into 

education,gender equity in education, extension services, sharing local and traditional knowledge, 

including integrating into adaptation planning, participatory action research and social learning, 

community surveys, knowledge-sharing and learning platforms, international conferences and 

research networks, communication through media

•	 Adaptation through enhancing the information base: Hazard and vulnerability mapping, early 

warning and response systems, including health early warning systems, systematic monitoring and 

remote sensing, climate services, including improved forecasts, downscaling climate scenarios, 

longitudinal data sets, integrating indigenous climate observations, community-based adaptation 

plans, including community-driven slum upgrading and participatory scenario development 

•	 Adaptation through behavioral change: Accommodation, household preparation and evacua-

tion planning, retreat and migration, which has its own implications for human health and human 

security, soil and water conservation, livelihood diversification, changing livestock and aquaculture 

practices, crop-switching , changing cropping practices, patterns, and planting dates, silvicultural 

options, reliance on social networks

Institutional
•	 Adaptation through Economic instruments: Financial incentives including taxes and 

subsidies,insurance including index-based weather insurance schemes, catastrophe bonds, 

revolving funds, payments for ecosystem services, water tariffs, savings groups, microfinance, 

disaster contingency funds, cash transfers

•	 Adaptation through Laws and regulations: Land zoning laws, building standards, easements, 

water regulations and agreements, laws to support disaster risk reduction, laws to encourage 

insurance purchasing, defining property rights and land tenure security, protected areas, marine 

protected areas, fishing quotas, patent pools and technology transfer,

•	 Government policies and programs: National and regional adaptation plans, including main-

streaming climate change; sub-national and local adaptation plans, urban upgrading programs, 

municipal water management programs, disaster planning and preparedness, city-level plans, 

district-level plans, sector plans, which may include integrated water resource management, 

landscape and watershed management, integrated coastal zone management, adaptive manage-

ment, ecosystem-based management, sustainable forest management, fi sheries management, 

and community-based adaptation
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Selecting adaptation options:

Considerations when selecting adaptation options:

•	 Effective in reducing vulnerability and increasing resilience

•	 Efficient (increase benefits and reduce costs)

•	 Equitable, especially to vulnerable groups

•	 Mainstreamed /integrated with broader social goals, programs, and activities

•	 Stakeholder participation, engagement, and support

•	 Consistent with social norms and traditions

•	 Legitimacy and social acceptability

•	 Sustainable (environmental and institutional sustainability)

•	 Flexible and responsive to feedback and learning

•	 Designed for an appropriate scope and time frame

•	 Likely to avoid maladaptive traps

•	 Robust against a wide range of climate and social scenarios

•	 Resources available (including information, fi nance, leadership, management capacity

•	 Need for transformative changes considered

•	 Coherence and synergy with other objectives, such as mitigation

Adaptation can contribute to the well-being of populations, the security of assets and the maintenance 

of eco-system goods, functions and services now and in the future. Adaptation is place- and context 

specific. Adaptation can reduce the risks of climate change impacts, but there are limits to its effec-

tiveness, especially with greater levels and rates of climate change. Taking a longer-term perspective 

in the context of sustainable development increases the likelihood that more immediate adaptation 

actions will also enhance future options and preparedness.

Mitigation, in the near-term and through the century, can substantially reduce climate change impacts 

in the latter decades of the 21st century and beyond. Benefi ts from adaptation can be realized even 

now in addressing current risks and can be realized in the future for addressing emerging risks. Ad-

aptation and mitigation are complementary strategies for reducing and managing the risks of climate 

change. Substantial emission reduction over the next few decades can reduce climate risks in the 21st 

century and beyond, increase prospects for effective adaptation, reduce the costs and challenges of 

mitigation in the longer term and contribute to climate-resilient pathways for sustainable development.

અનકૂુલન વવકલપો પસંદ કિવા:

જ્ાિે અનયુકૂલન વવકલપો પસંદ કિો તો આ મયુદ્ાઓ ને ધયાનમાં િાખો:

• નબળાઈ ઘટાડવા અને સ્સ્તતસ્ાપકતા વધાિવામાં અસિકાિક હોય 

• કાય્ભક્ષમ (લારો વધાિવામાં અને ખચ્ભ ઘટાડવામાં)

• ન્યાયપૂણ્ભ હોય, ખાસ કિીન ેનબળા જૂથો માટે

• મયુખ્યધાિા / વયાપક સામાલજક ધયેયો, કાય્ભક્રમો, અને પ્રવૃશ્તિઓ સાથે સંકલલત હોય

• સે્કહોલડિ રાગીદાિી, જોડાણ, અને આધાિ

• સામાલજક ધોિણો અને પિંપિાઓ સાથે સયુસંગત

• કાયદેસિતા અને સામાલજક સવીકાય્ભતા

• સ્સ્િતા (પયયાવિણીય અને સંસ્ાકીય સ્સ્િતા)

• લવચીક અને પ્રતતરાવ અને ક્શક્ષણ માટે જવાબદાિ

• યો્ય ગયુંજાશ અને સમય સાથે િચાયેલ

• નબનઅનયુકૂલનીય સિસામાન ટાળે તેવી શક્યતા ધિાવો હોય

• આબોહવા અને સામાલજક દૃશયોની વવશાળ શ્ેણી સામે ખડતલ

• ઉપલબ્ધ સંસાધનો (માહહતી, નાણા, નતેતૃવ, સંચાલન ક્ષમતા સહહત)

• ટ્ાસ્સફોમવેહટવ ફેિફાિો પણ ગણવાની જરિ છે

• સયુસંગતતા અને શમનના અન્ય હેતયુઓ

અનયુકૂલન વસતી અસ્યામતો, સયુિક્ષા, ઇકો લસસ્મ સામાન, કાયભો અને સેવાઓની જાળવણી અને સયુખાકાિી માટે વત્ભમાનમાં અને 
રવવષયમાં ફાળો આપી શકે છે. અનયુકૂલન –એ ચોક્સ સ્ાન અને સંદર્ભ છે. અનયુકૂલન આબોહવામાં પરિવત્ભનની અસિોનયુ ંજોખમ 

ઘટાડી શકે છે, પિંતયુ તેની એક અસિકાિકતા મયયાદા છે, ખાસ કિીન ેવધાિે સતિ અને આબોહવા પરિવત્ભન દિ સાથે તેની મયયાદા છે. 

ટકાઉ વવકાસના સંદર્ભમાં લાંબા ગાળાના પરિપ્રેક્ષમાં કે જ ેવધયુ તાત્ાલલક અનયુકૂલન રક્રયાઓ પણ રવવષયમાં વવકલપો અને સજજતા 
વધાિવાની શક્યતા વધી જાય છે.

ઉપશમન, એ નજીકના ગાળામાં અને આ સદી દિતમયાન આબોહવાના પરિવત્ભનની અસિો 21 મી સદીમાં અને બાદમાં પણ નોંધપાત્ર 

િીતે ઘટાડી શકે છે. અનયુકૂલન થી થતાં ફાયદા સાથે વત્ભમાન જોખમો સમજવા જોઈએ અને રવવષયમાં ઊરિતાં જોખમોનો પણ 

ખ્યાલ િાખવો જોઈએ. અનયુકૂલન અને ઉપશમન, એ આબોહવાના પરિવત્ભનનયુ ંજોખમ ઘટાડવા અને વયવસ્ા કિવા માટેની પિૂક 

વયહૂિચના છે.આગામી થોડા દાયકાઓમાં નોંધપાત્ર ઉત્જ્ભન ઘટાડો, 21 મી સદીમાં અને તે પછી આબોહવાના જોખમ ઘટાડી શકે 

છે. અસિકાિક અનયુકૂલન માટે રવવષયના ખચ્ભમાં ઘટાડો, અને લાંબા ગાળે શમનના પડકાિો ઘટાડવા અને ટકાઉ વવકાસ માટે 

આબોહવાના સ્સ્તતસ્ાપક માગભોમાં ફાળો આપે છે.

Video of “Climate Change 2014: Synthesis Report”,  
a report of the Intergovernmental Panel on Climate Change  
https://www.youtube.com/watch?v=TrF042fGfQM

“આ્બોહવા પિીવત્સન 2014: સશંલષેણ રિપોટ્સ”, આ્બોહવા પરિવત્સન પિ આતંિસિકાિ પેનલના અહેવાલનો 
વવ્ડટીયો નીચની લલન્ક પિ જુઓ
https://www.youtube.com/watch?v=TrF042fGfQM
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2.9.5.3 ઇકોલસસ્મ આધારિત અનકૂુલન

 ઇકોલસસ્મ આધારિત અનયુકૂલન (EBA) -જ ેએકંદિે અનયુકૂલન વયહૂિચનાના રાગ તિીકે જવૈવવવવધતા અને પારિસ્સ્તતક તતં્રની 
સેવાઓનો ઉપયોગ કિીન ેલોકોને આબોહવાની પ્રતતકૂળ અસિો માટે મદદ કિે છે અનયુકૂલન એક અભરન્ અભરગમનો ફેિફાિ બનતો 
જાય છે. ઘણી વખત, જ્ાિે આબોહવા સંબંધધત ધમકીઓ સાથે સામનો કિવો પડ્ો હતો, ત્ાિે પ્રથમ વવચાિણા તિીકે અનયુકૂલન 

એસનજનનયડ્ભ  અને તકનીકી અભરગમ અપનાવવામાં આવે છે. જો કે, તે કયુદિતી ક્ષમતા સાથે કામ કિે છે અને આવા દરિયાઇ અને 
વેટલેનડની જાળવણી અને પયુનઃસ્ાપના તિીકે ઇકોલોજીકલ વવકલપો, શોષણ અથવા શહેિી અને ગ્રામીણ વવસતાિોમાં આબોહવાના 
પરિવત્ભનની અસિ નનયંવત્રત કિવા માટે અનયુકૂળ કાય્ભક્ષમ અને અસિકાિક સાધન બની શકે છે.

 દરિયાઇ સમયુદાયનો અને ઇનરિાસ્્કચિના નયુકસાન સામે એક બફિ તિીકે ઉષણ કહટબંધ અને રેજવાળી જમીનનો ઉપયોગ સાિી િીતે 
સશંોધન અને યો્ય સ્ળોએ શાિીરિક અને આર્થક િીત ેઅસિકાિક હોવાનયુ ંજાણવા મળયયું છે. તેઓ પણ જવૈવવવવધતાના સહ લારો 
પૂિા પાડે છે માછલી નસ્ભિીમાં આધાિ, અને કાબ્ભન સંગ્રહની કકમત હોઈ શકે છે. શહેિી વવસતાિમાં અનયુકૂલન એક ઉદાહિણ હોઈ શકે 

છે ન્યુ યોક્ભ  લસટી એક સયુસ્ાવપત વોટિશેડ િક્ષણ માિફત ેતેના પાણીના પયુિવઠા ખચ્ભન ેઅસિકાિક િીતે ગાળણ પલાન્ટ બાંધવા માટે 

કાય્ભક્રમ કિવાની અપેક્ષા ધિાવ ેછે.

 જો કે, ત્ાં જમીનનો ઉપયોગ સંબંધધત વેપાિ ન કિતાં લોકો અને સામાલજક, આર્થક અને પયયાવિણીય પ્રવૃશ્તિઓ માટે જ્યાની 
ઉપલબ્ધતા છે. ઉદાહિણ તિીકે, દરિયાઇ સયુિક્ષા માટે અસિકાિક વેટલેનડ બફિ કદાચ વન્યજીવન મૂલ્ો અને મનોિંજનના રોગ ે

કાંપ સંચય પિ રાિ જરિ પડી શકે છે. વધયુમાં, તે માનવામાં આવે છે કે ઇકોલસસ્મ આધારિત અભરગમ ઘણી વખત સામાન્ય િીત ે

સંસ્ાઓ, ક્ષતે્રોમાં અને સમયુદાયોના સમગ્ર સહકાિ વવના જરિી અમલ કિવાનયુ ંવધયુ મયુશકેલ છે, અને તેના લારો પણ એ જ િીતે 
વવશાળ સહરાગીઓ સમહૂ તિફ ફેલાય છે. તેમ છતાં, ઇકોલસસ્મ આધારિત અનયુકૂલન આબોહવાના ફેિફાિના અનયુકૂલન માટે સૌથી 
ટકાઉ વવકલપ હોઈ શકે એવયુ ંલાગે છે. 

2.9.5.3 Ecosystem-Based Adaptation

 Ecosystem-based adaptation (EBA)—which is the use of biodiversity and ecosystem services as part 

of an overall adaptation strategy to help people to adapt to the adverse effects of climate change—is 

becoming an integral approach to adaptation. Often, when faced with climate-related threats, first 

consideration is given to engineered and technological approaches to adaptation. However, working 

with nature’s capacity and pursing ecological options, such as coastal and wetland maintenance and 

restoration, to absorb or control the impact of climate change in urban and rural areas can be efficient 

and effective means of adapting.

 The use of mangroves and salt marshes as a buffer against damage to coastal communities and 

infrastructure has been well researched and found to be effective both physically and financially in 

appropriate locations. They can also provide biodiversity co-benefits, support fish nurseries, and have 

carbon sequestration value. An example of adaptation in an urban area can be that New York City has 

a well-established program to enhance its water supply through watershed protection that is cost-effec-

tive compared to constructing a filtration plant.

 However, there are trade-offs relating to land use and the availability of space for people and social, 

economic, and environmental activities. For example, providing an effective wetland buffer for coastal 

protection may require emphasis on silt accumulation possibly at the expense of wildlife values and 

recreation. Moreover, it is considered that ecosystem-based approaches are often more difficult to 

implement as they usually require cooperation across institutions, sectors, and communities, and their 

benefits are also spread across a similarly wide set of stakeholders. Nevertheless, ecosystem based 

adaptation seems to be the most sustainable option of climate change adaptation.

 

અનકૂુલન અને ઉપશમનના ઘણા વવકલપો આ્બોહવાના પરિવત્સનમાં મદદ કિી શકે છે, પિં્ ુ
કોઈ એક વવકલપ પિૂ્ુ ંનથી. અસિકાિક અમલીકિણ એ ્બધી નીમતઓ અને સહકાિ પિ 
આધાિ િાખ ેછે અને સંકલલત પ્રમતભાવો અને અન્ય સામાલજક હે્ુઓ જ ેઅનકૂુલન અને 
ઉપશમનની ક્ડટી માિફતે જો્ડાયેલા છે તેના દ્ાિા મદદ કિી શકાય છે.

Many adaptation and mitigation options can help address climate change, but no single 
option is sufficient by itself. Effective implementation depends on policies and cooperation 
at all scales and can be enhanced through integrated responses that link adaptation and 
mitigation with other societal objectives.
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2.10 Disaster Risk 
Reduction

2.10.1 Basics of Disaster risk reduction

The term ‘disaster,’ meaning ‘bad star’ in Latin, is de-

fined as an impact of a natural or human-made hazard 

that causes human suffering or creates human needs 

that the victims cannot meet without assistance. The 

word’s root is from astrology and implies that when a 

star is in a bad position, a bad event is about to hap-

pen. In a recent document published by the United 

Nations Development Programme (UNDP) in the 

Americas, a disaster is defined as ‘a social crisis situa-

tion occurring when a physical phenomenon of natural, 

socionatural or anthropogenic origin negatively impacts 

vulnerable populations ... causing intense, serious and 

widespread disruption of the normal functioning of the 

affected social unit.’

2.10 આપત્તિ જોખમમાં 
ઘટા્ડો

2.10.1 આપત્તિ જોખમમાં ઘટા્ડાના આધાિરતૂો

લેહટનમાં, “ખિાબ રવવષય”નો અથ્ભ વાળા “ડીઝાસ્િ” શબ્ની 
વયાખ્યા આ િીત ેકિવામાં આવી છે- માનવોને પીડા આપતા કયુદિતી 
અથવા માનવસર્જત સંકટોની અસિ કે જનેાથી માનવી પોતાની 
જરરિયાત કોઇની મદદ વવના ના પૂિી કિી શકે. આ શબ્નયુ ંમૂળ 

જ્ોતતષશાસ્ત્રમાંથી આવે્યુ ંછે અને સયુચન કિે છે કે જ્ાિે રવવષય 

ખિાબ સ્સ્તતમાં હોય, એક ખિાબ ઘટના બનવાની હોય છે. યયુનાઇટેડ 

નશેસ્સ ડેવલોપમેન્ટ પ્રોગ્રામ (UNDP) એ અમેરિકામાં પ્રકાક્શત 

દસતાવેજમાં, ‘જ્ાિે એક કયુદિતની રૌતતક ઘટના, સામાલજક-કયુદિતી 
અથવા માનવશાસ્ત્રીય મૂળ, સંવેદનશીલ વસતીઓ પિ અસિગ્રસત 

સામાલજક એકમની કામગીિીમાં વવચે્છદ ઉરી કિતી તીવ્ર, ગંરીિ 

અને બહોળા પ્રમાણમાં નકાિાત્મક અસિ કિે છે તેનાથી બનતી એક 

સામાલજક કટોકટીની પરિસ્સ્તત તિીકે “ડીઝાસ્િ”ની વયાખ્યા કિી છે’.



India’s Disaster Management Act 2005 defines ‘disaster’ as ‘a catastrophe, mishap, calamity or grave. 

occurrence in any area, arising from natural or man-made causes, or by accident or negligence which 

results in substantial loss of life or human suffering or damage to, and destruction of, property, or dam-

age to, or degradation of, environment, and is of such nature or magnitude as to be beyond the coping 

capacity of the community of the affected area.’ Officially, the United Nations defines ‘disaster’ as ‘the 

occurrence of sudden or major misfortune which disrupts the basic fabric and normal functioning of 

the society or community.’

With growing populations and infrastructure, the world’s exposure to natural hazards is witnessing a 

steep increase. This is particularly true as the fastest population growth is in coastal areas (with greater 

exposure to floods, storms and tidal waves). To make matters worse, any land remaining available for 

urban growth is generally risk prone, for instance, floodplains or steep slopes subject to landslides. The 

accompanying graphs show a steep increase in the frequency of disasters in recent years. This raises 

several questions.

•	 Is the increase due to a significant improvement in access to information?

•	 What part does population growth and infrastructure development play?

•	 Is climate change behind the increasing frequency of natural hazards?

There are many reasons for the escalation in the frequency of disasters, such as new settlement pat-

terns, population growth, increased rural-to-urban migration, emerging poverty levels and trends, the 

impact of development processes, new forms of vulnerabilities related to technological and industrial 

developments, emergence of virulent biological threats, ecological degradation, phenomena such as El 

Niño/La Niña, climate change and the potential for rising sea levels, affecting the patterns and intensity 

of hydro-meteorological hazards.

રાિતનો ‘ડીઝાસ્િ મેનેજમેન્ટ એક્-2005 ‘કયુદિતી અથવા માનવસર્જત કાિણોથી ઉરી થતી અને કોઇપણ વવસતાિમાં આવતી 
એક અણધાિી આપશ્તિ, દયુઘ્ભટના, હોનાિત તિીકે “ડીઝાસ્િ”ની વયાખ્યા કિે છે. અધધકૃત િીત,ે ’યયુનાઇટેડ નશેસ્સ’ અકસ્ાત અથવા 
બેદિકાિી કે જનેા પરિણામે જીવોની નોંધપાત્ર નયુકસાની અથવા માનવ પીડા અથવા તમકિંતોનયુ ંનયુકસાન, વવનાશ અથવા વાતાવિણ અને 
આવા કયુદિતી સ્ત્રોિોનયુ ંનયુકસાન અથવા અવમૂલ્ન અથવા અસિગ્રસત વવસતાિના સમયુદાયની સવભોચ્ સમથ્ભતા બહાિના પરિમાણો, 
સમાજ અથવા સમયુદાયની સામાન્ય કામગીિીઓ તથા મૂળભતૂ તાણાવાણાઓનો નાશ કિતયુ ંમોટયું  બદનસીબ અથવા ઝડપથી બનતી 
ઘટના તિીકે “ડીઝાસ્િ”ની વયાખ્યા કિે છે.’ ’

વવવિમાં વસતી તથા સાધનસામગ્રીઓની વૃધ્ધ્ થતાં કયુદિતી નયુકસાનોમાં બહેદ વધાિો થયો છે. (દિીયાકાંઠાના વવસતાિોમાં જળપ્રલયો, 
તોફાનો અને રિતી-ઓટના મોજાઓમાં થતા વધાિા) સાથે વસતીઓ વધી િહી છે, જથેી ખાસ કિીન ેઆ સાચયુ ંછે અને આ બાબતોને 
વધયુ ખિાબ બનાવે છે, શહેિી વવકાસ માટેની વધેલી કોઇપણ જમીન સામાન્ય િીત ેજોખમકાિક છે, ઉદાહિણ તિીકે , અનાજના મેદાનો 
અથવા સીધા ઢાળો ભૂસખલન વવષયના છે. અટહ જોડેલા ગ્રાફ, હાલના વષભોમાં આપશ્તિઓના આવત્ભનમાં થયેલા વધાિાન ેદશયાવ ેછે. 

આથી કેટલાક પ્રશ્નો ઉરા થાય છે:

•	 માહહતી મળેવવામાંના એક મહતવના સયુધાિાન ેકાિણ ેશયુ ંઆ વધાિો થયો છે?

•	 વસતી વધાિો અને સાધનસામગ્રીઓની વૃધ્ધ્ શયુ ંરાગ રજવ ેછે?

•	 કયુદિતી આફતોના વધતા આવત્ભન પાછળ શયુ ંઆબોહવા ફેિફાિ છે?

આપશ્તિઓના આવત્ભનના ક્રમશઃ વધાિા માટે ઘણા કાિણો છે, જવેા કે નવી ગોઠવણીના નમયુનાઓ, વસતી વધાિો, ગામડાઓમાંથી 
શહેિમાં થતી વધાિે હહજિત, ગિીબી સતિો અને વલણોનયુ ંઉરિી આવવયુ,ં વવકાસ પ્રરક્રયાઓની અસિ, પ્રૌદ્ોશ્ગક અને ઐદ્ોશ્ગક 

વવકાસો સંબંધધત સંવેદનશીલતાના નવા રપો, ઉરિી આવેલી પ્રાણઘાતક જવૈવક ધમકીઓ, પારિસ્સ્તતક અવમલૂ્ન, El Niño/

La Niña, જવેી ઘટનાઓ, અબહૂવા ફેિફાિ અને જળ-હવામાનશાસ્ત્રને લગતા નયુકસાનોની તીવ્રતા તથા નમયુનાઓન ેઅસિ કિતા 
દરિયાના નોંધપાત્ર વધેલા સતિો વવ.

1   પાણી અને આ્બોહવા સં્ંબચધત (એ)
(્બી)
(સી)
(્ડટી)
(ઈ)
(એફ)
(જી)
(એચ)
(આઇ)
(જ)ે
(કે)

જળપ્રલયો અને નનકાલતંત્ર વયવસ્ાપન
વાવાઝો્ડાઓ
વવનાશક ચક્રવાતો અન ેપ્રચં્ડ તોફાનો
કિાઓનુ ંતોફાન
વાદળનુ ંફાટવું
ગિમી તથા ઠં્ડટીના મોર્ઓ
ટહમપ્રપાત
દુષ્ાળો
સમુદ્ ધોવાણ
મેઘગજ ્સના અન ેવીજળટી
સુનામી

2.  જવૈવક સં્ંબચધત આપત્તિઓ (એ) 
રૂસખલન

(એ)
(્બી)
(સી)
(્ડટી)

રૂસખલન
ધિતીકંપો
્ેડમની નનષ્ફળતાઓ/ ્ેડમ ્ટુટી જવા.
નાની આગ

3.  િાસાયણણક, ઔદ્ોત્ગક અન ે
અણશુક્ત સં્ંબચધત આપત્તિઓ

(એ)
(્બી)

િાસાયણણક અને ઔદ્ોત્ગક આપત્તિઓ
અણશુક્તની આપત્તિઓ

4. અકસ્ાત સં્ંબચધત આપત્તિઓ (એ)
(્બી)
(સી)
(્ડટી)
(ઈ)
(એફ)
(જી)
(એચ)
(આઇ)
(જ)ે
(કે)

જગંલોની આગ
શહેિોમાં આગ
ખાણો ભિાઇ જવી
તેલ પ્રસિણ
મોટટી ઇમાિતોનુ ં્ુટટી પ્ડવું
શ્ેણી્બધ્ધ ્બોમ્બ ધ્ડાકાઓ
ઉત્સવો સં્ંબચધત આપત્તિઓ
ઇલક્ે્ટટીકસીટટી સં્ંબચધત આપત્તિ અને આગ
હવાઇ, રૂમાગતીય અને િેલવ ેઅકસમાતો
્બોટોનુ ંઉંધું વળટી જવું
ગામ્ડાઓની આગ

5. જવૈવક આપત્તિઓ (એ)
(્બી)
(સી)
(્ડટી)

જવૈવક આપત્તિઓ અને સકં્રાત્મક િોગચાળો
ઉપદ્વકાિક હુમલાઓ
પશુઓનો સકં્રાત્મક િોગચાળો
ખોિાકની ઝેિી અસિ
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2.10. 2 Types of natural and non-natural disasters
Disasters are often classified according to their causes (natural vs human-made) and speed of 

onset(sudden vs slow) 

2.10.2.1 Classification by cause
•	 Natural disasters. These types of disasters are caused by biological, geological, seismic, hydro-

logic or meteorological conditions or processes in the natural environment, e.g., cyclones, earth-

quakes, tsunami, floods, landslides and volcanic eruptions. 

•	 Human-made disasters. These are disasters or emergency situations of which the principal, direct 

causes are identifiable human actions, deliberate or otherwise. Apart from technological disasters, 

this mainly involves situations in which civilian populations suffer casualties and loss of property, 

basic services and means of livelihood as a result of war, civil strife or other conflicts, or policy 

implementation. In many cases, people are forced to leave their homes, giving rise to congrega-

tions of refugees or externally and/or internally displaced persons as a result of civil strife, an 

airplane crash, a major fire, an oil spill, an epidemic, terrorism, etc.

2.10.2.2 Classification by speed of onset
•	 Sudden onset. The disaster happens with little or no warning, and there is minimal time to pre-

pare, for example, an earthquake, a tsunami, a cyclone, a volcanic eruption.

•	 Slow onset. These adverse events are slow to develop: first, the situation develops; the second 

level is an emergency; the third level is a disaster. Examples are droughts, civil strife and epidem-

ics.

Figure: Trends in natural disasters (Source: Centre for Research on the Epidemiology of Disasters)

2.10. 2 કુદિતી અને કૃવત્રમ આપત્તિઓના પ્રકાિો
‘ડીઝાસ્સ્ભ’ને મોટેરાગ ેતેના કાિણો અને હયુમલાની ગતત (અણધાિી અથવા ધીમી) પ્રમાણે વગણીકૃત કિવામાં આવે છે.

2.10.2.1 કાિણો દ્ાિા વગતીકિણ
•	 કુદિતી આપત્તિઓ. કુદરતી વાતાવરણની આ પ્રકારની આપનત્તઓ, ઉદાહરણ તરીકે, વાવાઝો્ડાઓ, ધરતીકંપો, સુનામી, 

જળપ્રલરો, ભયૂસખલન અને જવાલામુખી િાટવા જવેી જવૈવક, ભૌગોલલક, ધરતીકંપ સંબંધધત, જળ સંબંધધત અર્વા 
હવામાન શાસ્ત સંબંધધત પફરસ્સ્થતતઓ અર્વા પ્રફક્રરાઓન ેકારણે ર્તી હોર છે. 

•	 માનવસર્જત આપત્તિઓ. આવી આપનત્તઓ અર્વા કટોકટરીની પફરસ્સ્થતતઓ કે જનેા મુખ્ય અને સીધા કારણો એવા 
માનવ કારષોન ેઓળખી શકાર તેવા છે અર્વા ઇરાદાપયૂવ્મકના છે. પ્રૌદ્યોનગક આપનત્તઓર્ી અલગ આ મુખ્યતવ ેએવી 
પફરસ્સ્થતતઓનો સમાવશે કરે છે કે જમેાં નાગફરકોની વસતીઓ, ્ુધિ, સમાજના સંઘષ્મ. અર્વા મતભેદો અર્વા નીતતના 
અમલીકરણના પફરણામરુપ ેઆજીવવકાના સાધનો અને મયૂળભયૂત સેવાઓ, જાનહાનન તર્ા તમલ્કતોના નુકસાનને સહન કરે 
છે. ઘણા કેસોમાં, હવાઇ જહાજનું તયૂટરી પ્ડવુ,ં વવશાળ આગ લાગવી, તેલ પ્રસરણ, સંક્રામક રોગચાળો અને આતંકવાદના 
પફરણામ ેબાહ્ય અને/અર્વા આતંફરક રીતે એકત્ર ર્વામાં વધારો કરતા વવસ્થાવપત વરક્કતઓ અર્વા નનરાલશ્રતો 
મજબયૂરીર્ી પોતાના ઘરો છો્ડરી દે છે.

2.10.2.2 હુમલાની ઝ્ડપ દ્ાિા થ્ુ ંવગતીકિણ
•	 ઓચચતો હુમલો. આ આપશ્તિ બહયુ ઓછી અથવા નહહવત ચતેવણી સાથે આવે છે અને તૈયાિી કિવા માટે ઘણો ઓછો સમય 

િહે છે. ઉદાહિણ તિીકે, ધિતીકંપ, સયુનામી. વાવાઝોડયું , જવાળામયુખી ફાટવો.

•	 ધીમો હુમલો. આ વવિોધી ઘટનાઓ વધવા માટે ધીમા છે: પહેલા પરિસ્સ્તત વવકસ ેછે; બીજા સતિે એક કટોકટી ઉરી થાય છે 

અને ત્રીજા સતિે આપશ્તિ આવે છે. દયુષ્ાળો, સામાલજક ઘષ્ભણો અને સંક્રાત્મક િોગચાળો તેના ઉદાહિણો છે.

આકૃતત: કયુદિતી આપશ્તિઓના પ્રવાહો (સોસ્ભ: સશંોધન આપશ્તિનયુ ંિોગશાસ્ત્ર કેનરિ)

આબોહવા

કુદરતી 
વવવવધતા

નૃવશંીર 
આબોહવા 
પફરવત્મન

આપનત્તનું 
જોખમ

આબોહવ 
પફરવત્મનનું 
અનુકુલન 

આપનત્ત 
જોખમનું 

વરવસ્થાપન 

વવકાસ 

ગ્રીનહાઉસ ગેસના ઉત્સજ્મન 

આપનત્ત

હવામાન અને 
આબોહવાની 

ઘટનાઓ

સંવેદનશીલતા

અનાવરણ

75



2.10.3 Emerging trends in disaster impacts, hazards and vulnerability patterns
•	 More than 90 per cent of natural disaster-related deaths are in developing countries.

•	 The global trend is of fewer deaths but higher economic losses due to disasters.

•	 Hazards and vulnerability are constantly shaped by dynamic and complex socioeconomic and 

ecological processes and get compounded by stresses within individual societies.

Figure: the Trends of Climatic events over the years.

2.10.3 આપત્તિની અસિો, નકુસાનો અને સંવેદનશીલતાના નમુનાઓમાં ઉભિી આવતા વલણ
•	 કયુદિતી આપશ્તિ સંબંધધત મતૃ્યુઓના 90%થી વધયુ મતૃ્યુઓ વવકાસશીલ દેશોમા થાય છે.

•	 આપશ્તિઓન ેકાિણ ેઓછા મતૃ્યુઓ પણ વધાિે આર્થક નયુકસાનો થતા હોવાનયુ ંવૈશ્વિક વલણ છે.

•	 ગતતશીલ, જટીલ સામાલજક-આર્થક તથા પારિસ્સ્તતક પ્રરક્રયાઓ દ્ાિા નયુકસાનો અને સંવેદનશીલતા સતત બની િહે છે અને 
વયકકતગત સોસાયટીઓની અંદિ તનાવો દ્ાિા સંયયુકત બને છે.

આકૃમત: વષ્સ દિમયાન આ્બોહવાના વલણો.

દર વષ્મની સખં્યાબધિ 
ઘટનાઓ 

તમામ આપત્તિઓ

નોંધારેલ જોખમી ઘટનાઓની સખં્યામાં 
વધારો કદાચ માટહતી વપરાશના નોંધપાત્ર 
સુધારાઓ અને વસતી વૃદ્ધિને કારણે છે 
પરંતુ ધરતીકંપ ની સરખામણીમાં પુર અને 
ચક્વાતોની ઘટના વધુ નોંધાર છે. તેર્ી હવે 
આપણે સવાલ ઉઠાવવો જ જોઈએ કે શું 
ગલોબલ વોર્મગ કુદરતી આિતોના આવત્મનને 
અસર કરે છે?

અહેવાલ મુજબની 
ઘટનાઓની 
સખં્ામાં વલણ 

તમામ આપનત્તઓમાં 
સમાવશે ર્ાર છે: 
દુકાળ, ધરતીકંપ, 
આત્યંતતક તાપમાન, 
પયૂર, જતંુ ઉપદ્રવ, 
જવાળામુખી િાટરી 
નીકળવો, મોજામાં જગંી 
ઉછાળો જગંલી આગ, 
પવનનું તોિાન.

ધરતીકંપો 

પુર 

ચક્રવાતો 

ધરતીકંપો 

ધરતીકંપ વવરુધિ આબોહવાર્ી 
ઉતપન્ ર્રેલ આપનત્તઓ 
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2.10.4 The disaster continuum and the context of coastal and marine biodiversity 
conservation
Disaster management can be defined as the body of policy and administrative decisions and opera-

tional activities that pertain to the various stages of a disaster at all levels. There are three key stages of 

activity in disaster management.

2.10.4 .1. Before a disaster strikes (pre-disaster)
Activities taken to reduce human and property losses caused by the hazard and ensure that these 

losses are also minimized when the disaster strikes. Risk reduction activities are taken up in this 

stage. They are termed mitigation and preparedness activities. Stable and healthy coastal and marine 

habitats such as mangroves, coral reefs and sea grasses are key in ensuring the pre-disaster mitigation 

and preparedness activities against coastal disasters.

2.10.4.2. During a disaster (disaster occurrence)
Activities taken to ensure that the needs of affected people are met and suffering is minimized. Activi-

ties carried out during this stage are called emergency response activities.

2.10.4.3. After a disaster (post-disaster)
Activities undertaken for early recovery and efforts undertaken to ensure that the earlier vulnerable 

conditions do not prevail again. These are called response and recovery activities.

A ‘disaster’ occurs when a ‘hazard’ impacts on ‘vulnerable’ people. The combination of hazards, 

vulnerability and inability to reduce the potential negative consequences of risk results in disasters. 

The vulnerability of local communities increases due to the negative impacts of climate change and 

therefore leaves these communities at a higher risk of disasters. Similarly, a community that is more 

prone to recurring disasters will be more vulnerable to the impacts of climate change.

2.10.4 અવવિત આપત્તિ અને તટટીય તથા દરિયાઇ જવૈ વવવવધતા સિંષિણનો સંદભ્સ
નીતત અને વહીવટીય નનણ્ભયો તથા સંચાલન કામગીિીઓ અને બધા સતિે જયુદા જયુદા તબક્ાઓન ેલગતા એકમ તિીકે આપશ્તિ 

વયવસ્ાપનની વયાખ્યા કિી શકાય છે. આપશ્તિ વયવસ્ાપનમાં કામગીિીઓના ત્રણ તબકાઓ છે.

2.10.4.1. આપત્તિ ત્રાટકે એ પહેલા (આપત્તિ પવૂવે) 
સંકટને કાિણ ેમાનવ અને તમલકતનયુ નયુકસાન ઘટાડવા માટે પ્રવૃશ્તિઓ કિવામાં આવે અને એ પણ ખાતિી કિવામાં આવે કે જ્ાિે 

આપશ્તિ ત્રાટકે ત્ાિે પણ નયુકસાન ઘટાડી શકાય. આવા સમયે જોખમમાં ઘટાડો થાય એવી પ્રવૃશ્તિઓ કિવામાં આવે છે. તેને જોખમ 

ઘટાડવા અને તૈયાિીની પ્રવૃશ્તિઓ તિીકે ઓળખવામાં આવે છે. સ્સ્િ અને સવસ્ દરિયા રકનાિા અને દરિયાઈ આશ્યસ્ાનો, જમે 

કે ચિેના વૃક્ષ, પિવાળાના ખડકો અને સમયુરિ ઘાસ એ આપશ્તિ પૂવ્ભના ઉપશમન માટે અને દરિયાઇ આફતો સામે સજજતાની પ્રવૃશ્તિઓ 

માટે મયુખ્ય ચાવીરપ છે.

2.10.4.2. આપત્તિ દિમયાન (આપત્તિ હોય ત્યાિે)
અસિગ્રસત લોકોની જરરિયાતોન ેચોક્સ કિવા તથા નયુકસાની ઓછી કિવાની કાય્ભવાહીઓ કિવી જોઇએ. આ તબકે્ કિવામાં 
આવતી કામગીિીઓ “કટોકટી સમયની પ્રતતરક્રયાત્મક કામગીિીઓ” કહેવાય છે.

2.10.4.3. આપત્તિ ્બાદ (આપત્તિ પછીની)
વહે્યુ ંપયુનઃસ્ાપન અને પહેલાની સંવેદનશીલ પરિસ્સ્તતઓ ફિીથી પ્રરાવવત ન કિે તે ચોક્સ કિવા માટે લેવાતા પ્રયત્ોની 
કાય્ભવાહીઓન ે“પ્રતતરાવ ‘ અને ‘પયુનઃપ્રાપપત’ કાય્ભવાહીઓ કહેવાય છે. જ્ાિે “સંવેદનશીલ” લોકો પિ ‘નયુકસાન’ અસિ કિે છે ત્ાિે 

તે એક “આપશ્તિ” બને છે. નયુકસાનો, સંવેદનશીલતા અને સંરવવત નકાિાત્મક પરિણામોના જોખમને ઘટાડવા માટેની અસમથ્ભતાનયુ ં
તમશ્ણ આપશ્તિમાં પરિણમે છે.

સ્ાનનક સમયુદાયોની સંવેદનશીલતા, આબોહવા ફેિફાિોની નકાિાત્મક અસિોન ેકાિણ ેવધે છે અને તેથી આવા સમયુદાયોન ેઆપશ્તિના 
સૌથી ઉંચા જોખમે છોડી દેવામાં આવે છે. તેવી જ િીત ેફિીથી આપશ્તિન ેઆવવાના વલણવાળો સમયુદાય આબોહવા ફેિફાિની અસિો 
માટે વધયુ સંવેદનશીલ હશે.

માપવા માટેનો નક્શો નર્ી 

એવપ્રલ 

મે 

જુલાઇ 

સપટેમબર 

ઓક્ટોબર 

નવેમબર 

ફ્ડસેમબર 

અસરગ્રસત વવસતારો 

સુનામી માટેના સંવેદનશીલ 
તટટર ષિેત્ર 

કૉપીરઈટ © Compare tnfobase fM. LW. 2005

ભારતનો દશયાવતો નક્શો 
ચક્રવાત પ્રવણ ષિેત્ર
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2.10.5 Hazard profile of India
India is one of the 10 most disaster-prone countries in the world. The country is prone to disasters due 

to a number of factors, both natural and human induced, including adverse geoclimatic conditions, 

topographic features, environmental degradation, population growth, urbanization, industrialization 

and nonscientific development practices. These factors, either by themselves or by accelerating the 

intensity and frequency of disasters, are responsible for a heavy toll of human lives and for disrupting 

the support system in the country.

The basic reason for the high vulnerability of the country to natural disasters is its geographical 

features. The five distinctive regions of the country, i.e., the Himalayan region, the alluvial plains, the 

desert, the hilly part of the peninsula and the coastal zone, have their own specific problems. While the 

Himalayan region is prone to disasters such as earthquakes and landslides, the plains are affected by 

floods almost every year. The desert is affected by droughts, while the coastal zone is susceptible to 

cyclones.

The geotectonic features of the Himalayan region and adjacent alluvial plains make the region sus-

ceptible to earthquakes, landslides, water erosion, etc. Peninsular India is considered to be the most 

stable portion, but occasional earthquakes in the region show that geotectonic movements are still 

going on within its depth.

Floods top the list of disasters in India on an annual basis. The protection mechanisms in the country 

against these floods are inadequate. The western part of the country, including Rajasthan, Gujarat and 

some parts of Maharashtra, are hit very frequently by droughts. Around 68 per cent of the land area in 

India is prone to drought. Of this, 35 per cent receives rainfall of 750–1125 mm a year and is consid-

ered drought prone, and 33 per cent receives less than 750 mm and is considered chronically drought 

prone. If the monsoon is poor, drought spreads to other parts of the country as well.

India is exposed to 10 per cent of the world’s tropical cyclones. About 71 per cent of this area is in 

10 states (Gujarat, Maharashtra, Goa, Karnataka, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, West Bengal, Kerala, 

Orissa, Puducherry). Other factors such as the increasing pressure exerted by the population, de-

teriorating environmental conditions, deforestation, unscientific and unplanned development, faulty 

agricultural practices and grazing, unplanned urbanization and construction of large dams, are also 

responsible for the increased impacts and frequency of disasters in the country.

In recent years, India has been witnessing an ascending trend in the occurrence of heat and cold 

waves, especially in the wake of the climate change phenomenon. Uttar Pradesh and Bihar rank the 

highest in terms of casualties on account of cold waves in India, primarily due to a slow pace of devel-

opment and a lack of adequate and appropriate shelters for workers and farmers.

Thunderstorms and hailstorms usually affect the central, northern, northeastern and northwestern 

parts of the country.

India has been divided into four seismic zones according to the maximum intensity of earthquake 

expected. Of these, Zone V is the most active one, comprising all of Northeast India, the northern por-

tion of Bihar, Uttarakhand, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Gujarat and the Andaman and 

Nicobar Islands. Six major earthquakes struck different parts of India between 1995 and 2010.

As far as man-made disasters are concerned, it is estimated that currently there are over 1949 indus-

trial units in India that are considered to represent major accident hazards, besides many more small 

and medium industrial units.

2.10.5 ભાિતના નકુસાનનું િેખાચચત્ર
સૌથી વધયુ આપશ્તિ વલણ ધિાવતા વવવિના 10 દેશોમાંથી રાિત એક દેશ છે. કયુદિતી અને માનવસર્જત- બન્ ેપ્રકાિની પ્રતતકૂળ 

ભૂસતિ આબોહવાની પરિસ્સ્તતઓ, રૌગોલલક વલણો વાતાવિણનયુ ંઅવમૂલયન, વસતી વધાિો, શહેિીકિણ, ઔદ્ોશ્ગકિણ અને 
અવજૈ્ાનનક વવકાસની કામગીિીઓ સહહત ઘણા ઘટકોને કાિણ ેશક્ય આપશ્તિવાળો દેશ છે. આપશ્તિઓના આવત્ભન અને તીવ્રતાના 
સતત વધાિાન ેકાિણ ેઅથવા કાં તો તેઓ આપમળેે આવા ઘટકો દેશની ટેકાના વયવસ્ાતતં્રનો વવચે્છદ અને માનવજીવનના મોટા 
પ્રમાણના મતૃ્યુદિ માટે જવાબદાિ છે.

કયુદિતી આપશ્તિઓ માટે દેશની ઉંચી સંવેદનશીલતા માટેનયુ ંમૂળભતૂ કાિણ તેના રૌગોલલક ઘટકો છે. દેશના પાંચ જયુદા જયુદા ક્ષતે્રો 
એટલે કે હહમાલયન ક્ષતે્ર, ફળરિ યુપ મેદાનો, િણપ્રદેશો, દ્રીપકલપનો પવ્ભતીય વવરાગ અને તટીય ક્ષતે્રન ેપોતાના પ્રશ્નો હોય છે. જ્ાિે 

હહમાલયન ક્ષતે્ર ધિતીકંપો અને ભૂસખલન જવેી આપશ્તિઓ માટેનયુ ંવલણ ધિાવ ેછે, ફળરિ યુપ મેદાનો લગરગ પ્રતે્ક વષવે જળપ્રલયોનો 
રોગ બને છે. િણપ્રદેશો દયુષ્ાળોથી અસિગ્રસત િહે છે, જ્ાિે તટીય ક્ષતે્ર વાવાઝોડા માટે ગ્રહણશીલ હોય છે.

હહમાલયન ક્ષતે્ર અને પાસેના ફળરિ યુપ મેદાનોના રૌગોલલક કાિણો તે ક્ષતે્રોન ેધિતીકંપો, ભૂસખલનો, પાણીના ધોવાણો વવ. માટે 

ગ્રહણશીલ બનાવે છે. દ્રીપકલપીય રાિતન ેસૌથી વધયુ સ્સ્િ રાગ માનવામાં આવે છે, પણ ક્ષતે્રમાંના પ્રસંગોપાત ધિતીકંપો હજયુ પણ 

તેની ઉંડાઇમાં થતી રૌગોલલક હહલચાલો દશયાવ ેછે. 

વાર્ષક ધોિણ ેરાિતમાં આપાશ્તિઓની યાદીમાં જળપ્રલયો સૌથી ઉપિ છે. આ જળપ્રલયો સામે બચાવની યાંવત્રક પધ્તતઓ 

અપયયાપત છે. િાજસ્ાન, ગયુજિાત અને મહાિાષટ્ના કેટલાક વવસતાિો સહહત દેશનો પલચિમ વવસતાિ દયુષ્ાળથી ગ્રસત થાય છે.રાિતના 
લગરગ 68% જમીનનો વવસતાિ દયુષ્ાળ માટે ગ્રહણશીલ છે. આમાંથી 35% વવસતાિોમાં વાર્ષક 750-1125 મી.મી.વિસાદ પડે 

છે અને તેને દયુષ્ાળ જવેયુ ંમાનવામાં આવે છે. અને 33% વવસતાિોમાં 750 મી.મી.કિતા ઓછો વિસાદ પડે છે અને લાંબા સમયના 
દયુષ્ાળ માટે ગ્રહણશીલ માનવામાં આવે છે. જો ચોમાસયુ ંનબળયુ ંિહે તો દેશના અન્ય રાગોમાં પણ દયુષ્ાળ ફેલાય છે.

વવવિના ઉષણ કટીબંધના વાવાઝોડાઓના 10% રાિતમાં આવે છે. આ વવસતાિનો લગરગ 71% રાગ 1૦ િાજ્ોમાં છે (ગયુજિાત, 

મહાિાષટ્, ગોવા, કણયાટક, તાતમલનાડયુ, આંધ્રપ્રદેશ, પલચિમ બંગાળ, કેિાલા, ઓરિસસા, પોંડેચિી). પયયાવિણની પારિસ્સ્તતઓન ે

બગાડતયુ ંવસતી દ્ાિા અપાતયુ ંવધતયુ ંજતયું દબાણ, વનનાબૂદી, અવૈ્યાનનક અને અનાયોલજત વવકાસ, કૃયષ તથા ગોચિની ખોટી 
કામગીિી, આયોજન વવનાનયુ ંશહેિીકિણ અને વવશાલ ડેમોનયુ ંનનમયાણ જવેા અન્ય ઘટકો પણ દેશમાં આપશ્તિઓના વધતા આવત્ભન અને 
અસિો માટે જવાબદાિ છે. 

હાલના વષભોમાં, રાિતમાં ખાસ કિીન ેઆબોહવા ફેિફાિ ઘટનાઓને કાિણ ેગિમી અને ઠંડીના મોજાઓ આવવાના ચડતા વલણો 
જોવામાં આવે છે.શરઆતમાં વવકાસની ધીમી ગતત અને કામદાિો તથા ખેડૂતો માટે યો્ય અને પયયાપત આશ્યસ્ાનોની ઉણપને 
કાિણ ેરાિતના ઉતિિપ્રદેશ તથા નબહાિ ઠંડીના મોજાઓને કાિણ ેથતી જાનહાનનની યાદીમાં સૌથી મોખિે છે.

મેઘગજ ્ભનાઓ અને કિાના તોફાનો સામાન્ય િીતે દેશના મધય, ઉતિિ, ઉતિિ-પૂવણીય અને ઉતિિ-પલચિમી રાગોન ેઅસિ કિે છે.

ધિતીકંપોની સૌથી વધયુ તીવ્રતાની શક્યતા મયુજબ રાિતન ેચાિ ધિતીકંપવાળા વવસતાિોમાં વહેંચી દીધયુ ંછે. જ ેપૈકી, “વી” ક્ષતે્ર સૌથી 
વધયુ સરક્રય છે જમેાં આખયુ ંઉતિિ રાિત, નબહાિના ઉતિિીય રાગ, ઉતિિાખંડ, હહમાચલ પ્રદેશ, જમમયુ અને કાશમીિ, ગયુજિાત તથા 
આંદોમાન-નનકોબાિ ટાપયુઓ સમાવવષટ છે. વષ્ભ 1995 અને 2010 વચ્ ેરાિતના જયુદા જયુદા રાગોમા 6 મોટા ધિતીકંપો આવયા છે.

જ્ાં સયુધી માનવસર્જત આપશ્તિઓન ેસંબંધ છે, તેવયુ ંઅનયુમાન કિવામાં આવયયુ ંછે કે રાિતમાં ઘણા નાના અને મધયમ સતિના 
ઔદ્ોશ્ગક એકમો ઉપિાંત અકસ્ાતના નયુકસાનો કિતા 1949 કિતા વધયુ મોટા ઔદ્ોશ્ગક એકમો હોવાનયુ ંમાનવામાં આવે છે.
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2.11  આ્બોહવા પિીવત્સન 
અન ેતેના આપત્તિ 
જોખમ: કેવી િીતે 
તેઓ દરિયાકાંઠા અને 
દરિયાઈ જીવવૈવવધતા 
અન ેદરિયાઇ કાંઠાની 
આજીવવકા સાથે 
સ્ંંબચધત છે

2.11.1 એક્બીર્નો આતંિીક સં્ંબધ
જવૈવવવવધતાના નયુકશાન અને નનવસનતતં્રના ઘટાડાના પરિણામોને લીધે 
ઘણી વખત ગ્રામીણ ગિીબોન ેવધયુ નયુકશાન થાય છે. જ ેલોકો પોતાના 
જીવનનનવયાહ માટે નનવસનતતં્રની સેવાઓ પિ આધાિ િાખે છે, અને 
જઓે વાિંવાિ ઍક્સેસ ગયુમાવ ેછે અથવા નનવસનતતં્રની સેવાઓની 
અવેજીમાં અન્ય ઉપાયોનો ઉપયોગ કિવામાં ઓછા સક્ષમ છે.

2.11  Climate change 
and disaster risk: 
How they relate to 
coastal and marine 
biodiversity and 
coastal livelihoods

2.11.1  The interrelationship
Consequences of biodiversity loss and ecosystem 

degradation are often harshest for the rural poor, who 

are highly dependent on ecosystem services for their 

livelihoods and who are often the least able to access 

or afford substitutes for the lost ecosystem services. 



The Millennium Ecosystem Assessment (2005) has confirmed that biodiversity loss poses a signifi-

cant barrier to meeting the needs of the world’s poorest, as set out in the United Nations Millennium 

Development Goals. Impacts of biodiversity loss and ecosystem degradation are highest in mountain 

and coastal communities, and these ecosystems are also one of the most vulnerable ecosystems as far 

as the negative impacts of climate change are concerned.

Climate-related hazards affect poor people’s lives directly through impacts on livelihoods, reduc-
tions in crop yields, or destruction of homes and indirectly through, for example, increased food 
prices and food insecurity

The livelihoods of rural poor are, therefore, greatly affected, in one or the other way by three major 

factors — climate change, ecosystem services and disasters. In the recent past, climate change has 

emerged as one of the most serious threats to the existence of human societies, impacting communi-

ties with far-reaching consequences on their lives and livelihoods, especially in developing countries. 

Climate studies show that the best possible scenario of controlling the greenhouse gases emissions will 

still leave us with at least 1.8 degrees Celsius temperature rise by 2100, which means that while on the 

one hand mitigation is an important aspects of managing climate change, countries must start plan-

ning towards adaptation, i.e. strategies to cope with this temperature rise on the other hand.

તમલેનનયમ નનવસનતતં્ર આકાિણી (2005) એ પયુક્ષટ કિી છે કે જવૈવવવવધતાનયુ ંનયુકશાન એ સંયયુકત િાષટ્સંઘ સહસ્ત્રાબ્ી વવકાસ 

લક્ષાંકો નક્ી કિવામાં વવવિના સૌથી ગિીબ જરરિયાતો માટે નોંધપાત્ર અવિોધ ઉરો કિે છે જવૈવવવવધતાનયું નયુકશાન અને 
નનવસનતતં્રના ઘટાડાની અસિો, પવ્ભત અને દરિયાઇ સમયુદાયમાં સૌથી વધયુ જોવા મળે છે અને આ નનવસનતતં્ર સૌથી વધયુ નનબ્ભળ 

નનવસનતતં્ર પૈકીનયુ ંએક છે જ ેઆબોહવાના પરિવત્ભનની નકાિાત્મક અસિોથી ચચતતત છે.

આબોહવા સંબંધધત જોખમો ગરીબ લોકોના જીવન પર સીધી આજીવવકા પર અસર કરે છે જમેાં પાકની ઉપજમાં ઘટા્ડો, અર્વા 
ઘરોનો વવનાશ, જનેી અસર દ્ારા અને આ્ડકતરી રીતે ખોરાકના ભાવમાં વધારો અને ખોરાકની અસુરષિા જવેા પફરબળો પર 
અસર કરે છે.

એના પરિણામ રપ ેગ્રામીણ ગિીબની આજીવવકા પિ મોટા પ્રમાણમાં અસિ થાય છે, તેના ત્રણ મયુખ્ય પરિબળો છે, - વાતાવિણમા 
ફેિફાિ, નનવસનતતં્ર સેવાઓ અને આપશ્તિઓ.  તાજતેિના ભતૂકાળમાં, આબોહવાનયુ ંપરિવત્ભન એ માનવ સમાજોના અસસતતવ માટે 

સૌથી ગંરીિ ધમકી તિીકે ઉરિી આવયો છે, તે તેમના જીવન અને આજીવવકા પિ દૂિોગામી પરિણામો સાથે સમયુદાયો પિ અસિ 

કિે છે અને ખાસ કિીન ેવવકાસશીલ દેશોમાં. આબોહવાના અભયાસો દશયાવ ેછે કે ગ્રીનહાઉસ વાયયુઓ નનયંવત્રત કિવાના શક્ય શ્ષેઠ 

પ્રયત્ો પછી પણ ઉત્જ્ભન ઈસવીસન 2100 ની શરઆતમાં ઓછામાં ઓછા 1.8 રડગ્રી સેગલ્સયસ તાપમાનમાં વધાિા તિફ દોિી 
જશ.ે જનેો અથ્ભ છે કે એક બાજયુ દેશોએ તાપમાનનયુ ંશમન કિવા માટે અને બીજી બાજયુ આ તાપમાનમાં થતા વધાિાનો સામનો કિવા 
માટે આબોહવાના પરિવત્ભનની વયવસ્ાના મહતવપૂણ્ભ પાસાઓ સાથે અનયુકૂલન અને વયહૂિચનાનયુ ંઆયોજન શર કિવયુ ંજ જોઈએ.

Value of Ecosystem Services in Disaster Risk Management: Some Examples

•	 In	the	Maldives,	degradation	of	protective	coral	reefs	necessitated	the	construction	of	artificial	break-

waters at a cost of US$ 10 million per kilometer (SCBD, 2009).

•	 In	Vietnam,	the	Red	Cross	began	planting	mangroves	in	1994	with	the	result	that,	by	2002,	some	

12,000 hectares of mangroves had cost US$1.1 million for planting but saved annual levee main-

tenance costs of US$ 7.3 million, shielded inland areas from a significant typhoon in 2000, and 

restored livelihoods in planting and harvesting shellfish (Reid and Huq, 2005; SCBD, 2009).

•	 In	the	United	States,	wetlands	are	estimated	to	reduce	flooding	associated	with	hurricanes	at	a	value	

of US$ 8,250 per hectare per year, and US$ 23.2 billion a year in storm protection services (Costan-

za et al., 2008).

•	 In	Orissa,	India,	a	comparison	of	the	impact	of	the	1999	super	cyclone	on	409	villages	in	two	tahsils	

with and without mangroves showed that villages that had healthy stands of mangroves suffered 

significantly less loss of lives than those without (or limited areas) healthy mangroves, even though 

all villages had the benefit of early warnings and accounting for other social and economic variables 

(Das and Vincent, 2009).

આપનત્ત જોખમ વરવસ્થાપનમાં ઇકોલસસ્ટમ સેવાઓનું મયૂલ્ય: કેટલાક ઉદાહરણો

•	 માલદીવમાં, િક્ષણાત્મક પિવાળાના ખડકોની અધોગતત અટકાવવા જરિી કૃવત્રમ બ્રેકવોટસ્ભનયુ ંબાંધકામ 10 તમલલયન અમેરિકન 

ડોલિ પ્રતત રકલોમીટિના ખચવે કિવામાં આવયયુ ં(SCBD, 2009) 

•	 વવયતેનામમાં િેડક્રોસ ે1994 માં સયુંદિીવૃક્ષનયુ ંવાવતેિ શર કયયુું, પરિણામે 2002 સયુધીમાં 12,000 હેક્િમાં સયુંદિીવૃક્ષનયુ ંવાવતેિ 

કિવા 1.1 તમલલયન અમેરિકન ડોલિનો ખચ્ભ કયભો હતો. પિંતયુ તેના કાિણ ેતટબંધની જાળવણી માટે થતો 7.3 તમલલયન અમેરિકન 

ડોલિનો વાર્ષક લેવી ખચ્ભ બચાવયો હતો, 2000 માં નોંધપાત્ર ટાયફૂનથી ઇનલેનડ વવસતાિોનયુ ંિક્ષણ કિવા અને છીપની વાવણી 
અને લણણી કિીન ેઆજીવવકા પયુનઃસ્ાવપત કિી (િીડ અને હક, 2005; SCBD, 2009).

•	 અમેરિકામાં વેટલેનડમાં અંદાલજત વાવાઝોડા સાથે સંકળાયેલ અને પૂિથી બચવા માટે દિ વષવે 8,250 અમેરિકન ડોલિ પ્રતત 

હેક્િની કકમત અને વાર્ષક 23.2 અબજ અમેરિકન ડોલિ તોફાનના િક્ષણની સેવાઓ માટે ખચ્ભ કયયા (કોસ્ઞ્ા એટ અલ., 

2008).

•	 રાિતના ઓરિસસામાં, બે તહેલસલમાં 409 ગામોમાં 1999 માં રયંકિ ચક્રવાતની અસિની સિખામણી કિતાં જ ેગામોમાં 
સયુંદિીવૃક્ષ હતા તેમાં આવા વૃક્ષો ન ધિાવતા (અથવા મયયારદત વવસતાિોમાં વૃક્ષો હતા) ગામોની સિખામણીમાં જીવનનયુ ંનોંધપાત્ર િીતે 
ઓછયુ ં  નયુકશાન થયયુ ંહતયુ.ં જો કે બધા ગામો વહેલી ચતેવણી અને અન્ય સામાલજક અને આર્થક પરિવત્ભનશીલ લારો ધિાવતા હતા 
(દાસ અને વવસ્સેન્ટ, 2009)
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અમત ઉષણ આ્બોહવા, દુષ્ાળો, પૂિો, વાવાઝો્ડાઓ અને જગંલોની આગ જવેા આ્બોહવા સં્ંબચધત હાલના 
પરિણામોની અસિો, નનવસન તંત્રનું પરિવત્સન, અનાજ ઉતપાદન તથા પાણીના જથથાનો વવધવંસ, માળખાકટીય 
સાધનો અને વસવાટોનું નકુસાન, વવકૃત મનોદશા અને નમૈતકતા તથા માનલસક તંદુિસતી અને માનવ કલ્યાણ 
માટેના પરિણામોનો સમાવશે કિે છે. દેશોના વવકાસના ્બધા સતિો માટે, કેટલાક ષિતે્રોમાં હાલની આ્બોહવાની 
પરિવત્સનશીલતા માટે સુસજજ િહેવાની નોંધપાત્ર ઉણપ સાથે આવી અસિો સુસંગત છે. (IPPC)

આબોહવા ફેિફાિ અનયુકૂલનના આયોજનનયુ,ં ખાસ કિીન ેકૃયષ, જગંલો તથા પ્રવાસન જવેા આબોહવા સંવેદનશીલ ક્ષતે્રોમાં ખડતલ 

અને બહયુવવધ આજીવવકાના વવકલપો માટે સ્ાનનક અથવા સ્ાનનકો દ્ાિા સવીકાિેલા સ્સ્િ ઉકેલો શોધવાનયુ ંલક્ષ છે. તટવતણી 
વવસતાિોમાં, કયુદિતી આપશ્તિઓના ઉંચા સતિના જોખમોને કાિણ ેતેઓની આજીવવકાઓ માટે, દિીયાકાંઠામાં માનવ વસતીની ગીચતા, 
માછીમાિી ક્ષતે્રમાં મહહલાઓની મજબતૂ ભતૂમકા, સ્ાનનક સમયુદાયોની નનબ્ભળતામાં ઉમેિો, કયુદિતી તટવતણી વસવાટોના રોગ ેરકનાિા 
પિ પ્રદયુષણ ફેલાવતા ઉદ્ોગોની ગીચતા વવ. જવેા આવા વવસતાિોના અજોડ પડકાિોન ેકાિણ ેઅનયુકૂલનની જરરિયાત વધી જાય છે. 

તેથી આવા વવસતાિોના એકંદિે માનવ કલ્ાણ અને તટવતણી વવસતાિના સમયુદાયોની આજીવવકાની ખાતિીના િક્ષણ માટે આબોહવા 
ફેિફાિ અનયુકૂલન કિવયુ ંતે ઘણયુ ંસયુસંગત છે.

Impacts from recent climate-related extremes, such as heat waves, droughts, floods, 
cyclones, and wildfires, include alteration of ecosystems, disruption of food production 
and water supply, damage to infrastructure and settlements, morbidity and mortality, 
and consequences for mental health and human well-being. For countries at all levels of 
development, these impacts are consistent with a significant lack of preparedness for current 
climate variability in some sectors (IPCC)

The goal of climate change adaptation planning is to find local or locally adapted sustainable solutions 

for robust and diversified livelihood options, especially in climate-sensitive sectors like agriculture, 

forestry, tourism etc. In the coastal areas, the need for adaptation becomes further high due to the 

unique challenges that these areas face for their livelihoods in terms of higher risk of natural disasters, 

high concentration of human population on the coastline, stronger role of women in the fisheries sec-

tor, concentration of polluting industries on the coast at the expense of natural coastal habitats adding 

to the vulnerability of the local communities, etc.

Therefore, adapting to climate change is of high relevance for protecting livelihood security of commu-

nities in coastal areas and overall well-being of such areas.

 

આકૃમત: તટવતતી નનવસન તંત્ર, આ્બોહવા ફેિફાિ અને ટકાઉ આજીવવકા વચ્ેના આતંરિક સં્ંબધન ેસમજવા માટેનું કાલપનનક માળખું.Figure: Conceptual Framework to understand interrelationship between coastal ecosystems, climate change and 
sustainable livelihood
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2.11.2 Synergies and Trade-offs: climate change, disaster risk, coastal and marine biodiver-
sity and rural livelihoods
Though the objective of both climate change adaptation and disaster risk reduction is reducing the 

vulnerability of the local communities, some climate change adaptation and disaster risk interventions 

may unintentionally leave people more vulnerable than before to the impacts of natural disasters and 

vice versa.

This is not because of lack of understanding of the interlinkages between climate change and disas-

ters. At the framework level, international conventions and national policies on climate and disaster 

do recognise the linkages between climate change adaptation and disaster risk reduction. There is 

also no dearth of scientific evidence that different elements of biodiversity and ecosystem services are 

the foundation of livelihoods of human communities (MEA, 2005) and also reduce the vulnerability of 

human communities to the negative impacts of climate change and disasters (IPCC 2007). The chal-

lenge, however, lies in identifying the activities and strategies that may be mutually beneficial (inter-

linkages), or may diminish the efforts of the other sectors (trade-offs) in a particular context. It may not 

be possible to develop a global equation on the interlinkages between various sectoral strategies as the 

linkages may be highly context specific.

For environmental sustainability, livelihoods can be categorised broadly into three categories based on 

the level of utilisations of natural resource base. The first category can be of those livelihood activities 

that do not harm natural resources; the second category of livelihood activities would be where the live-

lihood activities strive to maintain the existing natural resource base. And the third category capitalises 

on the opportunities created by cli- mate variability and change. Livelihood activities falling under these 

three categories bring synergies with climate change adaptation efforts, while all other activities that 

negatively affect the quantity or quality of biodiversity and other ecological resources, will disrupt the 

ecosystem balance, and subsequently decreases the ability of the ecosystems to regulate the disaster 

risk. This renders the livelihoods socially unsustainable.

This delicate relationship between livelihoods and ecosystem stability is further stressed when the 

ecosystems and human communities are impacted by climate change and variability. The greatest 

impact of climate change is on biodiversity and disruption of ecosystem services. However, the impacts 

of climate change on ecosystems and their services will not be distributed equally around the world. 

Dry lands, mountain regions and Mediterranean regions are likely to be more vulnerable than others 

(Gitay et al., 2001) and ecosystem degradation is largest in these regions (Hassan et al., 2005, cited 

from IPCC 2007). The threat is also greater in communities and areas that have a high dependency 

on the natural resources for their lives and livelihoods. Rural populations living in the coastal areas of 

developing countries are, therefore, among the most vulnerable group of communities due their high 

vulnerability and low adaptive capacities.

2.11.2 તાલમેલ અને વવકલપ –વવનનમય: આ્બોહવા ફેિફાિ, આપત્તિઓનું જોખમ, તટવતતી અને 
દરિયાઇ જવૈ વવવવધતા તથા ગ્ામીણ આજીવવકાઓ:
આબોહવા ફેિફાિ અનયુકૂલન અને આપશ્તિઓના જોખમનો ઘટાડો- બને્ના ઉદે્શો સ્ાનનક સમયુદાયોની નનબ્ભળતા ઘટાડે છે. આબોહવા 
ફેિફાિ અને આપશ્તિ જોખમોમાંના કેટલાક હસતક્ષેપો લોકોને અજાણતા કયુદિતી હોનાિતોની અસિોથી પહેલા કિતા વધયુ નનબ્ભળ 

બનાવી શકે છે અથવા તેનાથી ઉટિંયું  પણ કિી શકે છે.

આ આબોહવા ફેિફાિ અને હોનાિતો વચ્ેના આતંરિક જોડાણોને સમજવાની ખામીનયુ ંકાિણ નથી. માળખાકીય સતિે આતંિિાષટ્ીય 

અધધવશેનો અને િાષટ્ીય નીતતઓએ આબોહવા ફેિફાિ અનયુકૂલન અને હોનાિત જોખમના ઘટાડા વચ્ેના જોડાણોની કડીઓને 
ઓળખી છે. ત્ાં વૈ્યાનનક પયુિાવાની અછત પણ નથી કે જવૈ વવવવધતા અને નનવસન તતં્રની સેવાઓના વવવવધ તતવો માનવ 

સમયુદાયોની આજીવવકાઓનો પાયો છે. (MEA 2005) અને આબોહવા ફેિફાિ તથા હોનાિતોની નકાિાત્મક અસિોન ેકાિણ ેઉરી 
થતી માનવ સમયુદાયોની નનબ્ભળતાન ેપણ ઘટાડે છે. (IPCC 2007). તેમછતાં, પિસપિ લારદાયી બની શકે તેવી કામગીિીઓ અને 
વયયુહિચનાઓન ેઓળખવાનો પડકાિ છે અથવા એક ખાસ સંદર્ભમાં અન્ય ક્ષતે્રો (વવકલપ -વવનનમય)ના પ્રયત્ોન ેઘટાડે છે. વવવવધ 

ક્ષતે્રીય વયયુહિચનાઓ વચ્ેના આતંરિક જોડાણો પિ એક વૈશ્વિક સમીકિણ વવકસાવવયું શક્ય ન હોય શકે કેમ કે જોડાણો ઉચ્ સતિના 
વવક્શષટ સંદર્ભ હોઇ શકે.

પયયાવિણની સ્સ્િતા માટે, વવશાળ રિષટીએ આજીવવકાઓન ેકયુદિતી સ્ત્રોતોના થતા ઉપયોગોના પ્રમાણ આધાિ પિ ત્રણ વગભોમાં 
વગણીકૃત કિી શકાય છે. પહેલો વગ્ભ તેવા લોકોનો છે જ ેલોકો પોતાની આજીવવકાની કામગીિીઓથી કયુદિતી સ્ત્રોતોન ેનયુકસાન કિતા 
નથી; બીજા વગ્ભમાં લોકો પોતાની આજીવવકાની કામગીિીઓથી હાલના કયુદિતી સ્ત્રોતોન ેજાળવી િાખવા પ્રયત્ કિે છે. અને ત્રીજો 

વગ્ભ, આબોહવાની અસ્સ્િતા અને બદલાવ દ્ાિા િચાતી તકો પિ મૂડી બનાવે છે. આ ત્રણ વગભોની અંદિ પડતી આજીવવકાઓ માટેની 
કામગીિીઓ આબોહવા ફેિફાિ અનયુકૂલનના પ્રયત્ો સાથે તાલમેલ જાળવે છે., જ્ાિે બાકીની બધી કામગીિીઓ જવૈ વવવવધતા તથા 
અન્ય પરિસ્સ્તતવાળા સ્ત્રોતોના જથથા અને ગયુણવતિાન ેનકાિાત્મક અસિ કિે છે. જથેી નનવસન તતં્રના સમતોલપણાને ખલેલ પહોંચાડે 

છે અને છેવટે આપશ્તિના જોખમોનયુ ંનનયમન કિવા માટે નનવસન તતં્રની સમથ્ભતા ઘટાડે છે. આનાથી આજીવવકાઓ સામાલજક િીત ે

અસ્સ્િ બને છે.

આજીવવકાઓ અને નનવસન તતં્રની સ્સ્િતા વચ્ેનો આ નાજયુક સંબંધ વધયુ ખેંચાય છે જ્ાિે આબોહવા ફેિફાિ અને પરિવત્ભનશીલતા 
દ્ાિા નનવસન તતં્રો અને માનવ સમયુદાયોન ેઅસિ થાય છે. આબોહવા ફેિફાિની સૌથી વધયુ અસિ જવૈ વવવવધતા અને નનવસન તતં્રની 
સેવાના વવચે્છદ પિ થાય છે. તેમછતાં, આબોહવા ફેિફાિના નનવસન તતં્રો અને તેની સેવાઓ પિની અસિો વવવિમાં એકસમાન િીતે 
વહેંચાયેલી હશે નહહ. સૂકી જમીનો, પવ્ભતીય ક્ષતે્રો અને ભૂમધય સમયુરિના તટવતણી પ્રદેશો બીજા કિતા વધયુ નનબ્ભળ બને છે (શ્ગતય 

એટ અલ, 2001 ) અને આવા ક્ષતે્રોમાં નનવસન તતં્રનયુ ંઅવમૂલ્ન સૌથી વધયુ હોય છે (હસન એટ અલ,2005 , IPPC. 2009 માં 
કહે્યુ)ં. પોતાના જીવનનો અને આજીવવકાઓ માટે કયુદિતી સ્ત્રોતો પિ આધાિવૃતત ધિાવતા સમયુદાયો અને વવસતાિો માટે પણ આ એક 

પડકાિ છે. વવકાસશીલ દેશોના તટવતણી પ્રદેશોમાં િહેતી ગ્રામીણ વસતીઓ, તેઓની વધયુ નનબ્ભળતા અને અનયુકૂલનની ઓછી સમથ્ભતાન ે

કાિણ ેસૌથી નનબ્ભળ સમયુહોમાંનો એક સમયુહ છે.



2.11.3 આપત્તિના જોખમોનો ઘટા્ડો અને આ્બોહવા ફેિફાિના અનકૂુલન સાથે તાલમેલ અને 
વવકલપ -વવનનમય
અભયાસો દશયાવ ેછે કે આપશ્તિ જોખમોના ઘટાડા માટેની કાયમી વયયુહિચનાઓ આજીવવકાઓન ેવધયુ સાિી બનાવવા માટે મદદ કિે છે 

(પોમેિોય એટ અલ 2006 ). આપશ્તિ જોખમોના ઘટાડાની વયયુહિચનાઓ તટવતણી વસતીની અનયુકૂલન સમથ્ભતાની વૃધ્ધ્નો સમાવશે 

કિે છે, જ ેવધયુ સાિી સંચાિ પધ્તત તથા જાગૃતત દ્ાિા આજીવવકાના વવકલપોમાં પણ વધાિો કિે છે (પોમેિોય એટ અલ 2006; 

IPCC 2012). વધાિેલી અનયુકૂલન સમથ્ભતા સાથે તટવતણી વસતી આબોહવા ફેિફાિની નકાિાત્મક અસિોથી ઓછી નનબ્ભળ બને છે.

જ્ાિે આપશ્તિ જોખમોના ઘટાડાની મોટારાગની કાય્ભવાહીઓ દરિયાઇ અને તટવતણી પ્રતતબંધધત વવસતાિો તથા તટવતણી સમયુદાયોની 
આજીવવકાઓ સાથે તાલમેલ બેસાડે છે તો તે ચોક્સ વવકલપ -વવનનમય કાય્ભવાહહઓ છે, જવેી કે વાવાઝોડાથી બચવા માટે 

કેઝ્યુિીના ઇકકવસેટીફોલલઆ સાથે તટીય િેખા પિ આશ્યપટ્ી બનાવવી (NDMA. 2૦૦૦), અહેવાલ મયુજબ જનેે કાિણ ેબીચોના 
ઘટાડાથી દરિયાઇ કાચબાઓના ઘિ બનાવા પિ પ્રતતકૂળ અસિ પડી છે (બા્યુ 2008). કટાક્ષ િીતે, અત્ાિ સયુધીમાં જવૈ િક્ષણ 

તિીકે થોડી આશ્યપટ્ી ઉછેિવાનયુ ંપણ શક્ય બન્યુ ંનથી. નનવસન તતં્રની સેવાઓ પિની અસિો આધારિત પ્રાથતમકતા મયુજબની 
કાય્ભવાહીઓન ેમદદ કિતી તેની સેવાઓ વવકલપ -વવનનમયના રિશયોન ેટેકો આપતો આ દાખલો છે.

આબોહવા ફેિફાિની જોયેલી અને અનયુમાનનત અસિોના પ્રકાશમાં દરિયાઇ તથા તટવતણી જવૈ વવવવધતાનો પડકાિ વધયુ ઉન્ત છે. 

તટવતણી પયુિ તથા અન્ય આત્ંતતક ઘટનાઓ જવેા કયુદિતી આપશ્તિના જોખમોના વધાિાથી આબોહવા ફેિફાિથી તટવતણી નનવસન 

તંત્ર પિ સૌથી વધયુ નકાિાત્મક અસિો થાય છે (IPCC 2012). આબોહવા ફેિફાિની નકાિાત્મક અસિો સામે લોકો તથા સાધન 

સામગ્રીઓની નનબ્ભળતા ઘટાડવા માટે અનયુકૂલન એક અગત્ની વયયુહિચના છે. CCA ના હસતક્ષેપો િહેવાસીઓ અને પ્રવાસન 

સગવડતાઓના પડકાિન ેઘટાડે છે તેથી પ્રવાસન ની તકો વધે છે (વેિી એટ અલ 2007). તેમછતાં, કૃયષ વવષયક કામગીિીઓ તથા 
જળચિ ઉછેિ માટે જમીનના ઉપયોગમાં સયુધાિો કિવા જવેા અનયુકૂલનના વવકલપો સાથે વવકલપ -વવનનમય જોવા મળી શકે છે, જ ે

વસવાટની ઉણપમાં પરિણમે છે અને સ્ાનનક આજીવવકાઓન ેઅસિ કિે છે, અને અતંે આબોહવા ફેિફાિ તથા કયુદિતી આપશ્તિઓની 
નકાિાત્મક અસિોથી તટવતણી સમયુદાયોન ેવધયુ સંવેદનશીલ બનાવે છે.

તેવી જ િીત,ે CCA ના વવકલપો (દરિયાઇ રદવાલો, પયુિ માટેના દિવાજાઓ અને રિતી-ઓટ માટેના અતંિાયો તથા ધસી આવતા 
ખાિા પાણી માટેના અતંિાયો), િક્ષણાત્મક મજબતૂ સાધન સામગ્રીઓ તિીકે િક્ષણ કિવામાં નબન-અસિકાિક િહ્યા હોવાનો અહેવાલ 

છે અને તેને બદલે તટિેખાના સંકોચનને કાિણ ેવસવાટની ઉણપ માટે રાગ રજવતા કયુદિતી આપશ્તિના જોખમોને વધાિે છે (નોગ 

એટ અલ 2004; િોશલ-નેવોલ એટ અલ 2005). ખોટા અનયુકૂલન તિીકે કહેવાતી (બટ્ભન 1996), આવી CCA ની વયયુહિચનાઓ, 

જવૈ વવવવધતા અને નનવસન તતં્રની લાંબા ગાળાની સ્સ્િતા સાથે સમાધાન કિે છે, તેઓ ફકત આપશ્તિનયુ ંજોખમ જ વધાિતા નથી પણ 

વસતીની આજીવવકાની તકોને ઘટાડે છે અને આબોહવા ફેિફાિ તેઓને વધયુ સંવેદનશીલ બનાવે છે.

2.11.3 Synergies and trade-offs with disaster risk reduction and climate change adaptation
A number of studies indicate that sustainable strategies for disaster risk reduction help improve liveli-

hoods (Pomeroy et al 2006). Disaster risk reduction strategies involve enhancement of the adaptive 

capacity of the coastal population, which also increases the livelihood options through better com-

munication and awareness (Pomeroy et al 2006; IPCC 2012). The coastal population, with enhanced 

adaptive capacities, is also less vulnerable to the negative impacts of climate change.

While most of the DRR activities are synergistic with the objectives of marine and coastal protected 

areas and the livelihoods of coastal communities, there are certain activities with trade-offs, such 

as shelterbelt plantation on the shoreline with Casuarina equisetifolia for cyclone protection (NDMA 

2008), which reportedly has adverse effects on the nesting of sea turtles by causing beaches to shrink 

(Balu 2008). Ironically, it has also not been possible so far to establish the effectiveness of thin shelter-

belt plantations as bio-shields (Forbes & Broadhead 2007). This example supports the need to build 

scenarios of ecosystem services trade-offs, which will help prioritise activities based on their impacts 

on ecosystem services.

Threats to marine and coastal biodiversity are further enhanced in light of the observed and predicted 

impacts of climate change. Climate change will have heightened negative impacts on the coastal 

ecosystems by increasing the risk of natural disasters such as coastal flooding and other extreme 

events (IPCC 2012). Adaptation is an important management strategy for reducing the vulnerability 

of people and infrastructure to the negative impacts of climate change. CCA interventions reduce the 

threats to habitats and tourism infrastructure and therefore enhance tourism opportunities (Parry et al 

2007). However, trade-offs can be seen with the adaptation options such as modification of land use 

for agricultural practices and aquaculture, which may lead to habitat loss and degradation, spread of 

invasive alien species and coastal pollution – changes that may result in loss of fisheries, affecting local 

livelihoods and ultimately leaving the coastal communities more vulnerable to the negative impacts of 

climate change and natural disasters than before.

Similarly, protective hard infrastructure raised as CCA option (such as seawalls, floodgates and tidal 

barriers and saltwater-intrusion barriers) have been reported to be ineffective in extending protection, 

rather enhancing the risk of natural disasters and contributing to habitat loss due to coastal squeeze 

(Knogge et al 2004; Rochelle- Newall et al 2005). Such CCA strategies, termed as mal-adaptation 

(Burton 1996), may compromise biodiversity and ecosystem stability in the long term; they not only 

increase disaster risk, but also diminish livelihood opportunities of the population and make them more 

vulnerable to climate change.



2.11.4 Marine and coastal protected areas and livelihood security
Coastal communities, especially those in the developing countries, depend largely on fisheries for their 

livelihoods (Pérez 2010; Koziell 2001). With the increasing population, the need for fish catch is also 

increasing. Marine and coastal protected areas play a crucial role in maintaining the fish population in 

the sea and help meet the increasing demand for fish and support coastal livelihoods. These pro-

tected areas, if partially or entirely closed to fishing, have proved to be very effective in association with 

conventional fisheries management in rebuilding damaged fish stocks and in giving all stocks some 

stability. In several regions, fish stocks have increased rapidly following the establishment of marine 

protected areas (MPAs). Far from hurting the fishing industry, MPAs have led to enhanced catches, 

hence providing a direct economic benefit. The larger stocks inside the reserves export their offspring 

to fishing grounds through ocean currents. Juveniles and adults may also emigrate from the re- serves, 

so boosting fisheries nearby (Kelleher 1999).

Certain livelihood activities negatively affect marine and coastal habitats and species and thus hinder 

the sustainability of MPAs. The use of two ecosystem services “capture fisheries and freshwater” is 

now well beyond levels that can be sustained even at current demands, much less future ones (MEA 

2005). The role of the shipping industry in spreading invasive alien species is known to threaten sever-

al ecosystems (IOC/UNESCO, IMO, FAO and UNDP 2011). Tourism is emerging as another important 

livelihood activity among coastal communities. The values of tourism increase when the areas receive 

some degree of protection. Marine and coastal protected areas, therefore, are instrumental in bringing 

income to the coastal communities in the form of tourism. Coastal tour- ism is a double-edged activity: 

on one hand it has the potential to contribute to socio-economic achievements and, on the other hand, 

its fast and uncontrolled growth can be the major cause of degradation of the coastal environment and 

loss of local identity and traditional cultures (SCBD 2004).

A very important issue, when discussing trade-offs, is the perceived loss of livelihood opportunity of 

the coastal populations due to restricted resource use in a marine protected area. The designation and 

expansion of protected areas apparently have also brought associated social and ecological costs and 

can threaten the long-term viability of the protected areas themselves (Pimbert and Jules 1997). This 

lack of livelihood security and loss of trust ultimately undermine conservation objectives as the rates of 

extraction intensify in areas surrounding the marine and coastal protected areas.

2.11.4 દરિયાઇ અને તટટીય સંિક્ષિત વવસતાિો અને આજીવવકાની સુિષિા
તટીય સમયુદાયો, ખાસ કિીન ેવવકાસશીલ દેશોના, તેઓની આજીવવકાઓ માટે મોટેરાગ ેમત્યોદ્ોગ પિ આધાિ િાખે છે (પિેેઝ 

2010; કોઝેલ 2001). વસતી વધાિા સાથે, માછલી પકડવાની જરરિયાત પણ વધી છે. દરિયાઇ અને તટીય સિંક્ક્ષત વવસતાિો 
MPAs સમયુરિમાં માછલીની વસતી જાળવી િાખવા, વધી િહેલી માછલીની માંગને પૂિી પાડવા અને તટીય આજીવવકાઓન ેટેકો 
આપવામાં એક અગત્ની ભૂતમકા રજવ ેછે. આ સંિક્ક્ષત વવસતાિો MPAS, જો આંક્શક અથવા સંપૂણ્ભિીત ેમાછીમાિી માટે બંધ 

કિવામાં આવે, નયુકસાન પામેલા માછલીના જથથાન ેફિીથી ઉરો કિવા અને બધા જથથાન ેથોડીક સ્સ્િતા આપતા પિંપિાગત 

મત્યોદ્ોગ સંચાલન સાથેના સહકાિમાં ઘણા અસિકાિક સાનબત થયા છે. કેટલાક ક્ષતે્રોમાં, દરિયાઇ સંિક્ક્ષત વવસતાિો (MPAS) 

ની સ્ાપનાન ેકાિણ ેમત્ય જથથો ઝડપથી વધયો છે. મત્યોદ્ોગન ેનયુકસાન કયયા વવના, દરિયાઇ સંિક્ક્ષત વવસતાિોએ (MPAS) 

માછીમાિીન ેવધાિી છે, જનેાથી સીધો આર્થક લાર પૂિો પાડ્ો છે. દરિયાના પ્રવાહો દ્ાિા માછીમાિી બંધ િહેવાની ઋતયુ માટે નનયયાત 

અનામત જથથામાં મોટો જથથો િાખવામાં આવે છે. બાળકો અને વયસ્ો પણ અનામત વવસતાિમાંથી હહજિત કિે છે જથેી બાજયુની 
માછીમાિીન ેવેગ આપી શકાય (કેલલોહિ 1999).

આજીવવકાની કેટલીક કાય્ભવાહીઓ નકાિાત્મક િીતે દરિયાઇ અને તટીય વસવાટો તથા પ્રજાતતઓન ેઅસિ કિે છે અને આ િીતે 
દરિયાઇ સંિક્ક્ષત વવસતાિોના ટકાઉપણાને અવિોધ ેછે. બે નનવસન તતં્રોની સેવાઓનો ઉપયોગ “મત્યોદ્ોગ અને તાજાપાણીને 
પકડો” હવે એક ઉચ્ સતિે છે, જનેયુ ંએકવખત ઘણયુ ંઓછયુ ં  રવવષય હતયુ ંતે હાલની માંગોએ પણ ટકાઉ િહી શકે છે (MEA 2005). 

કેટલાક નનવસન તતં્રોને ધમકીરપ અજાણી અતતક્રમણ કિનાિ પ્રજાતતના ફેલાવામાં ક્શવપગ ઉદ્ોગોની ભૂતમકા જાણીતી છે. ( IOC/ 

UNESCO, IMO FAO અને UNDP 2011). તટીય સમયુદાયોમાં પય્ભટન, એક બીજી અગત્ની આજીવવકાની કામગીિી તિીકે 

ઉરિી આવેલ છે. જ્ાિે કોઇ વવસતાિો િક્ષણનો કેટલોક દિજજો મળેવે છે ત્ાિે પય્ભટનનયુ ંમલૂ્ વધે છે. તેથી દરિયાઇ અને તટીય 

સંિક્ક્ષત વવસતાિો, તટીય સમયુદાયો માટે પય્ભટનના રપમાં આવક મળેવવામાં સાધન બને છે.તટીય પય્ભટન બે-ધાિી કાય્ભવાહી છે; 

એક બાજયુ તેની પાસે સામાલજક-આર્થક ઉપલસ્બ્ધઓમાં ફાળો આપી શકવા ક્ષમતા છે અને બીજી બાજયુ પાિંપારિક સંસૃ્તતઓ અને 
સ્ાનનક ઓળખાણની ઉણપ તથા તટીય વાતાવિણના અવમૂલ્ન માટે તેનો ઝડપી અને નનિંકયુશ વવકાસ મયુખ્ય કાિણ બની શકે છે 

(SCBD 2004).

જ્ાિે વવકલપ -વવનનમયની ચચયા કિીએ છીએ, દરિયાઇ સંિક્ક્ષત વવસતાિમાં સ્ત્રોતોના મયયારદત ઉપયોગને કાિણ ેતટીય વસતીઓની 
આજીવવકાની તકનો દેખીતો ઘટાડો એ એક અગત્નો મયુદ્ો છે સંિક્ક્ષત વવસતાિોનો દિજજો તથા વવસતિણ ેદેખીતી િીતે સામાલજક 

અને પારિસ્સ્તતક િીત ેજોડાયેલી કકમતો લાવી છે અને સંિક્ક્ષત વવસતાિોની લાંબા ગાળાની સધ્િતા તેઓને પોતાને માટે પડકાિ 

બની શકે છે (વપમબટ્ભ  અને જયુલ્સ 1997). દરિયાઇ અને તટીય સંિક્ક્ષત વવસતાિોની આજયુબાજયુના વવસતાિોમાં નનષ્ણ્ભના દિો તીવ્ર 

બનવાથી આજીવવકા સયુિક્ષાની આ ખામી અને વવવિાસની ખોટ અતંે સંિક્ષણ ઉદે્શોની ઉપેક્ષા કિે છે.
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2.11.5 આ્બોહવા ફેિફાિ અનકૂુલન અન ેઆજીવવકાઓમાં શક્ય તાલમલે અન ેવવકલપ-વવનનમય
આબોહવા ફેિફાિ અનયુકૂલન,ે સામાલજક અને પયયાવિણ િીતે ટકાઉ આજીવવકાઓ દ્ાિા લોકોની અનયુકૂલનશીલતાની સમથ્ભતાઓ 

વધાિવી જોઇએ અને એક બાજયુ સ્સ્તતસ્ાપક નનવસન તંત્ર તથા આજીવવકાની વયયુહિચનાઓ અને જવૈ વવવવધતા અને નનવસન તતં્રની 
સ્સ્તતસ્ાપકતા વચ્ ેકોઇપણ શક્ય “વવકલપ -વવનનમય”ને ઓળખવો જોઇએ.

અભયાસો આગાહી કિે છે કે આબોહવા ફેિફાિ ઘણા નનવસન તતં્રોન ેપ્રતતકૂળ િીત ેઅસિ કિશ,ે ખાસ કિીન ેતટીય અને દરિયાઇ 

નનવસન તતં્રો અને સૌથી સંવેદનશીલ વવસતાિો છે તટીય વવસતાિો. આબોહવા ફેિફાિથી લોકોના આજીવવકા તતં્રોમાંના તનાવની 
અસિોન ેવવશાળ રિષટ્ીમાં સમજ્ા નથી તટીય નનવસન તતં્રમાં િહેતા લોકોની સંવેદનશીલતાના વવક્શષટ સવરપનયુ ંજ્ાન છૂટયુંછવાયયુ ં
છે. તેમછતાં, તેવયુ ંઅનયુમાન કિવામાં આવે છે કે તટીય વસતી, ખાસ કિીન ેગિીબો, સાપેક્ષ િીતે તેઓની આજીવવકાઓ, કયુદિતી 
આપશ્તિઓનયુ ંઉંચયુ ંજોખમ અને આત્ાંતતક ઘટનાઓ માટે મત્યોદ્ોગ જવેા આબોહવા સંવેદનશીલ ક્ષતે્રો પિ િાખતા વધયુ આધાિ અને 
અનયુકૂલનશીલતાની ઓછી સમથ્ભતાઓન ેકાિણ ેઆબોહવા ફેિફાિની પ્રતતકૂળ અસિ માટે વધયુ સંવેદનશીલ છે. 

જ્ાિે આબોહવા ફેિફાિ અનયુકૂલનની વયયુહિચનાઓ જવૈ વવવવધતા પિની લાંબા ગાળાની નકાિાત્મક અસિો દ્ાિા સમયુદાયોની 
આપશ્તિ જોખમની સંવેદનશીલતા વધાિી શકે છે ત્ાિે “વવકલપ -વવનનમય” થાય છે. તેવી જ િીતે, કેટલીક આજીવવકામાંના હસતક્ષેપો 
અજાણતા આબોહવા ફેિફાિની અસિોની પહેલા કિતા વધયુ સંવેદનશીલતામાં લોકોને છોડી દે છે. ઉદાહિણ તિીકે આબોહવા ફેિફાિ 

અનયુકૂલન હેતયુ માટે પવ્ભતીય ભૂપ્રદેશમાં ગામના િસતાઓ જવેા ગ્રામીણ સાધનસામગ્રીનો વવકાસ આપશ્તિઓન ેફિીથી નોતિે છે, જો 

તે પવ્ભતની જમીન ખસકવાના નયુકસાનન ેગણતિીમાં ન લીધયુ ંહોય. “વવકલપ-વવનનમય”નો બીજો વવસતાિ જગંલ અને બાગબગીચાના 
ક્ષતે્રમાં હોઇ શકે, જ્ાં મોટા પ્રમાણમાં એક-પ્રજાતતના વાવતેિો, ખાસ કિીન ેપિદેશી પ્રજાતતઓ, જમીન ધોવાણનયુ ંજોખમ અને પિદેશી 
ઉપરિવી આક્રમણ અને જમીનના પોષક તતવોના અસતંયુલનમાં વહી શકે છે.

અનયુકૂલન કેં નરિત કામગીિીઓ ઉપિાંત ત્ાં કેટલાક શમન પ્રયત્ો છે કે જનેી જોખમ ઘટાડાના પ્રયત્ો પિ એક નકાિાત્મક અસિ છે. 

કાબ્ભન વયવસાયમાંની નવી તકો, ઉપલબ્ધ જમીનમાં, જમેાં મોટેરાગ ેપિદેશી પ્રજાતતઓ સામેલ છે અને ઘણી વાિ એક-સંસૃ્તતના 
સવરપનયુ ંહોય તેવયુ ંવાવતેિ વધાિવા પ્રોત્ાહહત કિે છે. આ ઘટના એક બાજયુ તે લેંનડસે્પમાં નનવસન તતં્રનયું માળખયુ ંઅને સેવાઓનો 
વવચે્છદ કિી શકે છે અને બીજી બાજયુ વધયુ યો્ય અનયુકૂલનના વવકલપો માટે જમીનનો ઉપયોગ કિવાની તકને દૂિ લઇ જાય છે. અન્ય 

ક્ષતે્રીય કામગીિીઓન ેકાિણ ેજ્ાિે આપશ્તિ જોખમ વધી શકે છે ત્ાિે “વવકલપ-વવનનમય’ પણ જોઇ શકાય છે, જ ેએક નનવસન 

તતં્રમાં અનયુકૂલનના પ્રયત્ોન ેઅટકાવે છે. ઉદાહિણ તિીકે, બહેદ ઢાળવાળી જમીન પિ વાવતેિ અથવા બાંધકામની કામગીિી, પવ્ભતીય 

વવસતાિોમાં જમીન ધોવાણ અને લેનડસલાઇડમાં વધાિો કિી શકે છે, જનેે કાિણ ેઆજીવવકાની સયુિક્ષા અને તે વવસતાિના એકંદિ 

વવકાસના જોખમો વધે છે.

ઉપિ મયુજબની આબોહવા ફેિફાિ અનયુકૂલન/ શમન વયયુહિચનાઓ જવૈ વવવવધતા અને નનવસન તતં્રની લાંબા સમયની સ્સ્િતા 
સાથે સમાધાન કિે છે. આ ફકત આપશ્તિ જોખમ જ વધાિતયુ ંનથી, પણ આબોહવા ફેિફાિ માટે તેઓને વધયુ સંવેદનશીલ બનાવતી 
આજીવવકાની તકો ઘટાડે છે.

2.11.5 Possible synergies and trade-offs in Climate Change Adaptation and Livelihoods
Climate change adaptation must enhance adaptive capacities of people through socially and envi-

ronmentally sustainable livelihoods and resilient ecosystems on one hand and recognise any possible 

trade-offs between livelihood strategies and biodiversity and ecosystem resilience.

Studies forecast that climate change will adversely affect many ecosystems particularly the coastal and 

marine ecosystems and the most vulnerable areas are coastal areas. The implications of stress from 

climate change on people’s livelihood systems are not widely understood. Knowledge on special forms 

of vulnerability of people living in coastal ecosystems is sparse. However, it is predicted that the coastal 

population, particularly the poor, is relatively more vulnerable to the adverse impact of climate change 

due to their low adaptive capacities and greater dependence on climate-sensitive sectors like fisheries 

for their livelihoods and heightened risk of natural disasters and extreme events.

Trade-offs can be seen when climate change adaptation strategies may increase the vulnerability of 

communities to disaster risk, via long-term negative impacts on biodiversity. Similarly, some livelihood 

interventions can unintentionally leave people more vulnerable than before to the impacts of climate 

change. For example, rural infrastructure development such as village roads in hilly terrain, aiming 

at climate change adaptation may lead to recurring disasters, if the landslide hazard of that hill is not 

taken into account. Another area of trade-off can be in the forestry and horticulture sector, where 

large-scale single-species plantations, especially with exotic species may run into the risk of soil ero-

sion, exotic pest invasion and soil nutrient imbalance.

Apart from adaptation focused activities, there are certain mitigation efforts that may have a negative 

impact on risk reduction efforts. The new opportunities in carbon trading encourage raising plantations 

on the available land, which consist of mostly exotic species, and very often in the form of monocul-

ture. This phenomenon may disrupt the ecosystem structure and services in that landscape on the 

one hand, and take away the opportunity to use that land for more sustainable adaptation options on 

the other hand. Trade-offs can also be seen when disaster risk may increase due to other sectoral ac-

tivities, which may hamper adaptation efforts in an ecosystem. For example, plantation or construction 

activity on a steep slope may lead to soil erosion and landslide in the hill areas, leading to increased 

risks for livelihood security and overall development of the area.

The above climate change adaptation/mitigation strategies may compromise biodiversity and ecosys-

tem stability in the long term. This not only increases disaster risk, but also diminish livelihood oppor-

tunities of the population, making them further vulnerable to climate change.
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2.12 મૂળ કાિણ: જુદા 
જુદા નનવસન તંત્રોની 
સેવાઓ વચે્  
વવકલપ –વવનનમય

સ્સ્િ અને જવૈ વવવવધતાવાળા નનવસન તતં્રો અનેકવવધ સેવાઓ પૂિી 
પાડે છે જ ેઅનેકવવધ માગવે પિસપિ અસિ કિે છે. આ નકાિાત્મક 

અને હકાિાત્મક એમ બને્ન ેલગતી નનવસન તતં્રની સેવાઓ બનાવે છે. 

નનવસન તતં્રની કેટલીક સેવાઓ હકાિાત્મક િીતે સહ-ચલન કિે છે 

(એક સેવામાં વધાિાનો અથ્ભ બીજી સેવામાં પણ વધાિો) અને બીજી 

સેવાઓ નકાિાત્મક િીતે સહ-ચલન કિે છે (એક સેવામાં વધાિાનો 
અથ્ભ બીજી સેવામાં ઘટાડો). અન્ય નનણ્ભયાત્મક નનવસન તતં્રોની તે જ 

સેવાઓ કે જ ેતે જ નનવસન તતં્રોએ પૂિી પાડેલી છે તેના પિની શક્ય 

અસિોમાંથી જયુદા પાડીને એક જ નનવસન તતં્રની સેવા પિ ધયાન કેં નરિત 

કિવયુ ંતે એક સંઘષ્ભ અને વહીવટીય નનષ્ફળતાની પરિસ્સ્તતન ેઉરી કિે 

છે (એલ્મકકવસ્ એટ અલ 2011).

2.12 The root cause: 
Trade-offs between 
different ecosystem 
services

Stable and bio-diverse ecosystems provide multiple 

services, which interact in multiple ways. This makes 

the ecosystem services relate to each other either 

negatively or positively. Some ecosystem services 

co-vary positively (an increase in one service means 

another also increases) and others co-vary negatively 

(an increase in one service means another decreases). 

Focusing on one ecosystem service in isolation from 

the possible impacts on other critical ecosystems 

services provided by the same ecosystem leads to a 

situation of conflict and management failure (Elmqvist 

et al 2011).



Marine and coastal ecosystems around the world are experiencing an increasing demand for their 

diverse ecosystem services, required for different sectors such as fisheries, tourism, biodiversity con-

servation, climate change adaptation, disaster risk reduction, and so on. The viability of many activities 

of these sectors is dependent on the services provided by the same ecosystem. In such situations, 

progress towards one objective such as increasing fish production has often been at the cost of other 

objectives such as conserving biological diversity or improving water quality (MEA 2005), and this is 

known as a ‘trade-off ’. These trade-offs exist even within the ‘green sector’.

Significant co-benefits, synergies, and trade-offs exist between mitigation and adaptation and among 

different adaptation responses; interactions occur both within and across regions (very high confi-

dence). Increasing efforts to mitigate and adapt to climate change imply an increasing complexity of 

interactions, particularly at the inter- sections among water, energy, land use, and biodiversity, but tools 

to understand and manage these interactions remain limited. Examples of actions with co-benefits 

include (i) improved energy efficiency and cleaner energy sources, leading to reduced emissions of 

health-damaging climate-altering air pollutants; (ii) reduced energy and water consumption in urban 

areas through greening cities and recycling water; (iii) sustainable agriculture and forestry; and (iv) 

protection of ecosystems for carbon storage and other ecosystem services. 

Way forward:
Stable ecosystems are the foundation for achieving the goals of reduced vulnerability, and higher 

adaptive capacities towards climate and disaster risk reduction. In the coastal ecosystems, the role 

of biodiversity and ecosystem services is further critical due to high dependence of communities on 

natural resources for livelihoods. Adopting an ecosystem approach in the overall development planning 

should be top priority for the region. Conservation of ecosystems and biodiversity provide multiple 

benefits in the long run, and will automatically minimise the trade-offs between actions of various 

sectors. Adopting ‘no regrets’ measures, such as planting mangroves to stabilise coastal land and 

climate-proofing key investments, can go a long way towards reducing vulnerability.

Sectoral studies on assessing the combined vulnerability (DFID 2004) and cumulative risk due to cli-

mate change and disasters, and identifying sector-specific synergies and trade-offs and their long-term 

impact on the coastal and marine ecosystems are immediately needed in the country. This will not only 

help each sector identify climate related disaster risk to their activities but will also facilitate the state 

governments in prioritising coastal conservation action at the vulnerable locations and ecosystems.

It is important that the education and trainings of relevant stakeholders include this concept, so that 

a strong support system is created that ensure the success of various government interventions. The 

school and college curriculum must include coastal and marine biodiversity issues as an integrated 

concept in the subject of environmental/ ecological sciences. Climate change and disaster manage-

ment trainings must have coastal and marine biodiversity management as an integrated concept, and 

vice versa.

It is high time to invest in infrastructure, human capacity and information networks at international, na-

tional and regional levels, which are required for efficient vulnerability and risk assessment, early warn-

ing and preparedness planning in the region and also timely rehabilitation and reconstruction work.

Many marine and coastal ecosystems no longer deliver the full suite of ecosystem services upon which 

humans have come to rely (Mengerink et al 2009) due to the existence of trade-offs between the 

activities of different sectors. Trade-offs can be minimised if the primary goal of all the activities in the 

marine and coastal ecosystems is maintaining a sustainable flow of ecosystem services (Rosenberg 

2005; MEA 2005). An inclusive approach to marine and coastal protected area management, com-

prising the following pathways could possibly lead to sustainable management of marine and coastal 

protected areas in general and enhancing support from the coastal communities in particular.

Placing ecosystem services at the centre of all the strategic development planning in marine and 
coastal ecosystems may support decision-makers in framing policies, plans and programmes with 
‘biodiversity in mind’.

વવવિમાં દરિયાઇ અને તટીય નનવસન તતં્રો, મત્યોદ્ોગ, પય્ભટન, જવૈ વવવવધતા સંિક્ષણ, આબોહવા ફેિફાિ અનયુકૂલન, આપશ્તિ 

જોખમનો ઘટાડો અને તેવા અન્ય ક્ષતે્રો માટે જરિી એવી વવષમ નનવસન તતં્રની સેવાઓ માટે વધતી માંગનો અનયુરવ કિે છે. 

આવા ક્ષતે્રોની ઘણી કામગીિીઓની સધ્િતા તે જ નનવસન તંત્ર દ્ાિા પૂિી પાડવામાં આવતી સેવાઓ પિ પિાધીન હોય છે. આવી 
પરિસ્સ્તતમાં, માછલીઓના ઉતપાદનના વધાિા જવેા એક લક્ષ તિફનો વવકાસ મોટે રાગ ેજવૈવક વવવવધતાનયુ ંિક્ષણ અથવા પાણીની 
ગયુણવતિામાં સયુધાિા (MEA 2005) જવેા બીજા કોઇ લક્ષોના રોગ ેથતો હોય છે અને તેને “વવકલપ -વવનનમય” તિીકે ઓળખવામાં 
આવે છે. આવા “વવકલપ -વવનનમય” “ગ્રીન ક્ષતે્રો”ની અંદિ પણ અસસતતવ ધિાવ ેછે.

વવક્શષટ સહલારો અને વવકલપ -વવનનમય- શમન અને અનયુકૂલન વચ્ ેઅસસતતવ ધિાવ ેછે અને જયુદા જયુદા અનયુકૂલન પ્રત્ાઘાતોમાં 
ક્ષતે્રોની અંદિ અને વચ્ ેબન્ેમાં પિસપિ અસિોની જહટલતાન ેસયુધચત કિે છે, ખાસ કિીન ેઆતંરિક ક્ષતે્રોમાં પાણી, ઉજા્ભ, જમીનનો 
ઉપયોગ અને જવૈ વવવવધતા, પણ આ પિસપિની અસિો માટેના સાધનો અને સંચાલન મયયારદત િહે છે. સહલારો સાથેની 
કાય્ભવાહીઓના ઉદાહિણો (i) સયુધાિેલી ઉજા્ભ ક્ષમતા અને વધયુ શયુધ્ ઉજા્ભના સ્ત્રોતો, તંદયુિસતીન ેનયુકસાન કિનાિા, આબોહવા ફેિફાિ 

કિતા હવાના પ્રદયુષકોના સ્ત્રાવોન ેઘટાડવા (ii) પાણીને ફિીથી ઉપયોગમાં લઇને હરિત શહેિો દ્ાિા શહેિી વવસતાિોમાં ઉજા્ભ અને 
પાણીના વપિાશન ેઘટાડવો (iii) ટકાઉ કૃયષ અને જગંલો અને (iv) કાબ્ભન સંગ્રહ તથા નનવસન તતં્રની સેવાઓનયુ ંિક્ષણ.

આગળનો માગ્સ:
ઘટતી સંવેદનશીલતાના લક્ષો મળેવવા માટે સ્સ્િ નનવસન તતં્રો અને આબોહવા તથા આપશ્તિ જોખમોના ઘટાડા તિફની ઉચ્ 

અનયુકૂલન સમથ્ભતાઓ પાયારપ છે. તટીય નનવસન તતં્રો, જવૈ વવવવધતા અને નનવસન તતં્રની સેવાઓની ભૂતમકા, કયુદિતી સ્ત્રોતો 
પિ પોતાની આજીવવકા માટે આશ્યવૃશ્તિ િાખતા સમયુદાયોન ેકાિણ ેવધયુ નનણયાયક છે.સવવાંગી વવકાસના આયોજનમાં ક્ષતે્ર માટે 

નનવસન તતં્રના અભરગમનો સવીકાિ સૌથી વધયુ અગ્રતાક્રમે હોવો જોઇએ. નનવસન તતં્રો અને જવૈ વવવવધતાનયુ ંસંિક્ષણ લાંબા સમયમાં 
અનેકવવધ લારો પૂિા પાડશે અને જયુદા જયુદા ક્ષતે્રોની કામગીિીઓ વચ્ ે“વવકલપ -વવનનમય”ને આપમળેે ઓછા કિશ.ે તટીય જમીન 

અને આબોહવા ટકી શકે તેવા ચાવીરપ િોકાણોન ેસ્સ્િ કિવા માટે ચેિ વૃક્ષોના વાવતેિ જવેા “રદલગીિી નહહ” માપદંડને અપનાવીને 
સંવેદનશીલતાને ઘટાડવા તિફ એક લાંબા િસત ેજઇ શકાશે.

સંયયુકત સંવેદનશીલતા (DFID  2004) ની આકાિણી પિના ક્ષતે્રીય અભયાસો અને આબોહવા ફેિફાિ તથા આપશ્તિઓન ેકાિણ ે

થતયુ ંસંધચત જોખમ, અને ક્ષતે્રીય વવક્શષટ તાલમેલ તથા વવકલપ -વવનનમયન ેઅને તટીય તથા દરિયાઇ નનવસન તતં્રો પિ તેઓની 
લાંબા ગાળાની અસિોન ેઓળખવાની દેશમાં તાત્ાલલક જરરિયાત છે. આનાથી આબોહવા સંબંધધત આપશ્તિ જોખમને ઓળખવાની 
કામગીિીઓ માટે દિેક ક્ષતે્રન ેફકત મદદ જ નહહ મળે પણ સંવેદનશીલ સ્ળો અને નનવસન તતં્રો પિ તટીય સંિક્ષણની કામગીિીઓન ે

પ્રાથતમકતા આપવાનયુ ંિાજ્ સિકાિો માટે સિળ પણ બનશે.

આ અભરગમ સહહત સંબંધધત હહતધાિકોનયુ ંક્શક્ષણ અને તાલલમો અગત્ના છે, જથેી એક મજબતૂ ટેકો આપનાિી વયવસ્ા બની 
શકે. શાળાઓ અને કોલેજોના અભયાસક્રમોમાં પયયાવિણ/ જવૈવકવવજ્ાન ના વવષયમાં એક સમસ્નવત અભરગમ તિીકે તટીય અને 
દરિયાઇ જવૈ વવવવધતાના મયુદ્ાઓનો સમાવશે કિવો જોઇએ. આબોહવા ફેિફાિ અને આપશ્તિ સંચાલન તાલલમો પાસે સમસ્નવત 

અભરગમ તિીકે તટીય અને દરિયાઇ જવૈ વવવવધતા સંચાલન હોવયુ ંજોઇએ અને તેનાથી ઉટિંયું  પણ હોવયુ ંજોઇએ.

ઘણા દરિયાઇ અને તટીય નનવસન તતં્રોએ તેઓની સેવાઓનયુ ંપૂણ્ભ સવરપ જદિીથી િજયુ કિવાનયુ ંછે જનેા પિ વવવવધ ક્ષતે્રોની 
કામગીિીઓ વચ્ે વવકલપ -વવનનમયના અસસતતવન ેકાિણ ેમાણસોએ વવવિાસ િાખવો જોઇશે (મેને્િીકિં એટ અલ 2009). જો 

નનવસન તતં્રની સેવાઓનો ટકાઉ પ્રવાહ જાળવી િાખવા માટે દરિયાઇ અને તટીય નનવસન તતં્રોની બધી કામગીિીઓ પ્રાથતમક લક્ષ 

હોય તો વવકલપ -વવનનમયન ેઓછો કિી શકાય છે (િોસેંબગ્ભ 2005 , એમ.ઇ.એ. 2005). દરિયાઇ અને તટીય સંિક્ક્ષત વવસતાિોના 
સંચાલન માટેનો એક સમાવશેક અભરગમ, ખાસ કિીન ેતટીય સમયુદાયોના સામાન્ય અને વધતા જતા ટેકા સાથે દરિયાઇ અને તટીય 

સંિક્ક્ષત વવસતાિોના ટકાઉ સંચાલનને વધાિે તેવા મૂળ િસતાઓનો સમાવશે કિે છે.

દફરરાઇ અને તટરીર નનવસન તંત્રોમાં વવકાસના બધા આરોજનના કેંદ્રમાં નનવસન તંત્રની સેવાઓને મયૂકવી તે ‘જવૈ વવવવધતાન ે
મગજમાં રાખવા’ સાર્ ેનીતતઓ, રોજનાઓ અને કાર્મક્રમોન ેબનાવવા માટે નનણ્મર લેનારાઓને ટેકો આપી શકે છે.
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Further Resources

BBC Human Planet ep 1 of 8 Oceans pt 14 HD nature documentary, http://www.youtube.com/ 

watch?v=Mugl3av42Bk 

Concerned Citizens Commission Report: ‘Mumbai Marooned’; also National Geographic channel docu-

mentary, https://www.youtube.com/watch?v=uvIuroTz8Gw 

Website of Indo-German Biodiversity Programme, http://www.indo-germanbiodiversity.com/index. 

php?r=project/view&id=2

UN International Strategy for Disaster Risk Reduction (2004): Terminology of Disaster Reduction. www. 

unisdr.org/eng/library/lib-terminology-eng%20home.htm

IPCC Special Report on Managing the Risks of Extreme Events and Disasters to Advance Climate 

Change Adaptation. https://www.youtube.com/watch?v=VIGeHzuwFSQ

IPCC Fifth Assessment Report - Working Group II - Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and 

Vulnerability. https://www.youtube.com/watch?v=jMIFBJYpSgM

Climate Change 2013: The Physical Science Basis. The IPCC has produced a video on its Fifth Assess-

ment Report (AR5). The fi rst part on the Working Group I contribution to AR5 is now available. The 

other parts will be released with the successive approvals of the other two Working Group contributions 

and the Synthesis Report in the course of 2014. https://www.youtube.com/watch?v=6yiTZm0y1YA

Website of Indo-German Biodiversity Programme http://www.indo-germanbiodiversity.com/index. 

php?r=project/view&id=2

વધાિાના સંસાધનો

BBC ના હયુમન પલેનટે અંગ ેએવપસોડ 1 થી 8 સમયુરિો pt 14 HD નચેિ ડોકયુમંને્ટિી, http://www.youtube.com/

watch?v=Mugl3av42Bk

જાગતૃ નાગરિકો કતમશન રિપોટ્ભ : ‘મયુબંઇ મરનડ ‘તમેજ નશેનલ લજયોગ્રારફક ચનેલની દસતાવેજી રફલ્મ https://www.you-

tube.com/watch?v=uvIuroTz8Gw

રાિત-જમ્ભન જવૈવવવવધતા કાય્ભક્રમ વેબસાઇટ,http://www.indo-germanbiodiversity.com/index. php?r=project/

view&id=2

UN ની આપશ્તિ જોખમ ઘટાડવાની ઈન્ટિનશેનલ સે્્ટેજી (2004): આપશ્તિ વયવસ્ાપન ઘટાડાની પરિરાષા. www. unisdr.

org/eng/library/lib-terminology-eng%20home.htm

IPCC આતં્તતક ઘટનાઓ અન ેદયુઘ્ભટનાઓના જોખમોનયુ ંમનેજેમને્ટ કિવા આબોહવા અનયુકૂલન પરિવત્ભન પિ સપેક્શયલ રિપોટ્ભ . 
https://www.youtube.com/watch?v=VIGeHzuwFSQ

IPCC પાંચમો એસેસમને્ટ રિપોટ્ભ  - વકકીંગ ગ્યુપ II દ્ાિા આબોહવા પરિવત્ભન 2014: અસિો, અનયુકૂલન, અન ેસંવદેનશીલતા. 
https://www.youtube.com/watch?v=jMIFBJYpSgM

આબોહવા પરિવત્ભન 2013: રફક્ઝકલ સાયસં બસેીસ. IPCC એ તનેા પાંચમા એસેસમને્ટ રિપોટ્ભ  પિ એક વવરડઓનયુ ંનનમયાણ 

કયયુું છે (AR5). વર્કગ ગ્યુપ 1 ના યોગદાન વાળો પહેલો રાગ હવ ેઉપલબ્ધ છે. અન્ય રાગો બ ેવર્કગ ગ્યુપના યોગદાન અન ે

2014 દિતમયાનના સશંલષેણ રિપોટ્ભ  વાળા છે ત ેક્રતમક મજૂંિીઓ સાથ ેિજૂ કિવામાં આવશ.ે https://www.youtube.com/

watch?v=6yiTZm0y1YA

રાિત-જમ્ભન જવૈવવવવધતા કાય્ભક્રમ ની વેબસાઇટ http://www.indo-germanbiodiversity.com/index. 

php?r=project/view&id=2
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