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પ્રથમ પેજનયું લખાણ

દરિયાકાંઠા અને દરિયાઈ જવૈવવવવધતા અને ગયુજિાતના 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 કંબોજના 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]; 

રડઝાઇન:
ઍસપાયિ રડઝાઇન, નવી રદલલી

અંગ્ેજી થી ગયુજિાતીમાં ભાષાંતિ
કટટગએજ ટ્ાસ્સલશેન સર્વલસસ પ્રા. લલતમટેડ. 

િોટો:

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.

mailto:neeraj.khera@giz.de


ટંુકસાર

આ મોડયયુલ સમયુરિતટવર્તય અને દરિયાઈ નનવસનતતં્રનયુ ંવયવસ્ાપન કિવા વૈવવધતાપૂણ્ભ સંચાલન અને કાનયુન તથા નીતત વવષયક 

રપિેખાનયુ ંપ્રારપ અને ટયું કો ઇતતહાસ આપે છે. જવૈવવવવધતા સંબંધધત મયુદ્ાઓ અને ચચતાઓન ેદેશમાં બહૃદ વવકાસની આયોજન 

પ્રરક્રયાનો રાગ બને તે સયુનનલચિત કિવા માટે, તેને કાય્ભનીતતઓ, વયહૂિચનાઓ અને કાય્ભ યોજનામાં સામેલ કિવાની જરિ છે. 

પરિયોજનાઓ દ્ાિા પયયાવિણ પિ થઈ શકે તેવી અસિોન ેસમજવા માટે અને એ ખાતિી કિવા માટે કે સ્ળલક્ષી આયોજન 

દરિયાકાંઠાની અને દરિયાઈ જવૈવવવવધતાના સંિક્ષણ માટેના પગલાઓને સમાવવષટ કિે છે, વવજ્ાન-આધારિત સાધનોના 
ઉપયોગની પણ જરિ છે.

Summary

This module provides the conceptual background and introduces the tool for mainstreaming biodi-

versity. To ensure that biodiversity-related issues and concerns become a part of the larger develop-

ment planning process in the country, there is a need to incorporate it into policies, strategies and 

action plan. There is also a need to use science-based tools to understand the impact that projects 

can have on the environment and ensure that spatial planning incorporates measures for conserva-

tion of coastal and marine biodiversity.

Module 3
Mainstreaming Coastal and Marine 

Biodiversity Conservation Concerns 
Into Overall Development and 

Environmental Planning

દરિયાકાંઠા અને દરિયાઇ જવૈવવવવધતા અને સિંક્ષિત વવસતાિના સંચાલન  
પર પાઠ્યક્રમ

Curriculum on   

Coastal and Marine Biodiversity and Protected Area Management

દફલડ-્ેવ્ના MPA રેનેજરરાટેFor Field-Level MPA Managers

3

મૉડ્યુલ 3:
 વવકાસ અન ેપયયાવિણ માટેના આયોજનમાં 

દરિયાકાંઠાની અને દરિયાઇ જવૈવવવવધતા સિંષિણ 
સાથે સંબંધધત ચચતાઓન ેમયુખ્યપ્રવાહ સાથે જોડતાં 
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મમતાષિિો

CBD  કનવેંશન ઑન બાયોલૉલજકલ ડાઇવર્સટી

CMS  કનવેંશન ઑન માઇગ્રેટિી સપીલસઝ

EIA   ઍનવાયન્ભમેન્ટલ ઇમપેક્ અસેસમેન્ટ 

EMP   ઍનવાયન્ભમેન્ટ મેનેજમેન્ટ પલાન 

FAO   ફૂડ ઍનડ એગ્ગ્રકલ્ચિ ઑગવેનાઇઝેશન 

GCBA   જનિેશનલ કૉસ્ બેનીરફટ ઍનાલલલસસ 

MSP  મિીન સપશેલ પલાનનગ 

NBAP   નશૅનલ બાયોડાઇવર્સટી ઍક્શન પલાન 

NEP   નશૅનલ ઍનવાયન્ભમેન્ટ પૉલલસી  

SEA   સે્્ટેજીક ઍનવાયન્ભમેન્ટલ અસેસમેન્ટ 

SLEIAA   સે્ટ લેવલ ઍનવાયન્ભમેન્ટલ ઇમપેક્ અ અસેસમેન્ટ ઑથોરિટી 

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 

MSP Marine Spatial Planning

NBAP  National Biodiversity Action Plan

NEP  National Environment Policy 

SEA  Strategic Environmental Assessment

SLEIAA  State Level Environmental Impact Assessment Authority
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ક્શષિણના પરિણામો 

આ મૉડ્ૂલ પૂણ્ભ કયયા પછી, સહરાગીઓ નીચેની બાબતો માટે સક્ષમ બનશે 

• વવવવધ ક્ષતે્રોમાં અને વવકાસના કાય્ભક્રમોમાં જવૈવવવવધતાન ેમયુખ્ય પ્રવાહમાં લાવવા માટેની જરરિયાતોન ેમૂલવવા

• પયયાવિણીય અસિોની આકાિણી (EIA), વયહૂાત્મક પયયાવિણીય આકાિણી (SEA) અને દરિયાઈ સ્ળલક્ષી આયોજન (MSP) જવેાં 
સાધનોના ઉપયોગનયુ ંપ્રદશ્ભન 

• જવૈવવવવધતાના પ્રશ્ોન ેક્ષતે્રીય અને ક્રોસ ક્ષતે્રીય વયહૂિચનાઓ, યોજનાઓ અને કાય્ભક્રમોમાં મયુખ્ય પ્રવાહમાં લાવવાના વવદ્માન પ્રય�નો અને 
અસિોનયુ ંવવવેચનાત્મક વવશલષેણ 

• જ્ાં દરિયાકાંઠા અને દરિયાઈ જવૈવવવવધતાને મયુખ્ય પ્રવાહમાં લાવવી અતત મહ�વપૂણ્ભ હોય ત્ાં તેમની સમઝણના આધાિે ક્ષતે્રોને અગ્ગ્રમતા 
આપવી. 

Learning outcomes

After completing this module, the participants are able to

•	 appraise the need for mainstreaming biodiversity in different sectors and development programmes

•	 demonstrate the use of tools such as Environmental Impact Assessment (EIA), Strategic Environmental 

Assessment (SEA) and Marine Spatial Planning (MSP)

•	 critically analyse existing efforts and impacts of mainstreaming biodiversity concerns into sectoral and 

cross-sectoral strategies, plans and programmes

•	 prioritize sectors, based on their understanding, where mainstreaming of coastal and marine biodiversity is 

of utmost importance.

મુખ્ય સંદેશાઓ 
• જવૈવવવવધતાના નયુકસાન માટેના મયુખ્ય ચાલકો પિનયુ ંહાલનયુ ંજ્ાન એ તાિણ પિ દોિી જાય છે કે જવૈવવવવધતાના નયુકસાનના ચાલકો મોટારાગ ે

‘હરિત ક્ષતે્ર’ ની બહાિના ક્ષતે્રોમાં સ્સ્ત છે. તેથી, િાષટ્ીય, ક્ષતે્રીય અને વૈગ્વિક સતિે આ ચાલકોની અસિોન ેઓળખવા અને માપવા માટે બધા 
જ ક્ષતે્રોમાં જવૈવવવવધતાને મયુખ્યપ્રવાહમાં લઈ જવા માટે સહાય કિવામાં આવશે. 

•	 ‘મયુખ્ય પ્રવાહમાં લઈ જવાની’ વવરાવનાના કેનરિમાં એ હકીકત િહેલી છે કે કોઇપણ સંબંધની જમે, જવૈવવવવધતા અને અને અન્ય ક્ષતે્રો અને 
પ્રરક્રયાઓની વચ્ેનયુ ંઆતંિ જોડાણ પણ નદ્માગણી પ્રરક્રયા છે, જ્ાં જવૈવવવવધતા અન્ય ક્ષતે્રોની પ્રવૃગ્તિઓન ેઅસિ કિે છે અને/અથવા ચોકક્સ 

ક્ષતે્રની પ્રવૃગ્તિઓ દ્ાિા પ્રરાવવત થાય છે. સંબંધો હકાિાત્મક હોય કે નકાિાત્મક, તે એ વસતયુસ્સ્તત પિ આલશ્ત છે કે જવૈવવવવધતાન ેધયાનમાં 
િાખીને કઈ પ્રવૃગ્તિઓ હાથ ધિવામાં આવી છે. 

• આદશ્ભ િીત,ે જવૈવવવવધતાની નીતતન ેસવતંત્ર નીતતઓ તિીકે ના જોવી જોઇએ પિંતયુ વસતયુત: ક્ષતે્રીય નીતતઓન ેિાષટ્ીય જવૈવવવવધતાના લક્ષોન ે

લાગયુ કિવાના એક સાધન તિીકે જોવી જોઇએ. 

• એ સયુનનલચિત કિવા માટે કે જવૈવવવવધતાને ધયાનમાં િાખીન ેવવકાસનયુ ંઆયોજન અને અમલીકિણ કિવામાં આવે છે, અસિની આકાિણીન ેએક 

મહ�વના સાધન તિીકે ઉપયોગ કિવામાં આવે છે. આમાં EIAનો સમાવશે કિવામાં આવે છે, જ ેકાયદા દ્ાિા સમર્થત રાિતમાં પહેલાં જ એક 

ફિલજયાત જરરિયાત છે, અને SEA, જ ેહજયુ તેનાં શશૈવકાળમાં છે અને સંપૂણ્ભપણ ેસવૈચ્ચ્છક છે. આ બન્ ેધોિણો અને હેતયુઓમાં અલગ પડે 

છે. 

• જવૈવવવવધતા માટે અસિની આગાહી કિતાં સાધનોને વવકસાવવા પિ ધયાન કેનરિણન ેવધાિવાની જરિ છે, જ ેમાત્ર અસિની જવૈવવવવધતા 
માટેની આગાહીની પ્રરક્રયાન ેજ ધોિણસિની નટહ બનાવે પિંતયુ નનણ્ભયકતયાઓન ેપણ જવૈવવવવધતા પિની પરિયોજનાઓની અસિો પિના સચોટ 

નનણ્ભયો લેવામાં મદદરપ બનશે. 

• દરિયાઈ સ્ળલક્ષી આયોજન – મિીન સપાશલ પલાનનગ (MSP) એ દરિયાઈ જ્યાના ઉપયોગના વધયુ તાર્કક સંગઠનની િચના અને સ્ાપના 
કિવા માટેનો અને તેનાં ઉપયોગની વચ્ે આતંિરક્રયા કિવા માટેનો, દરિયાઈ પારિસ્સ્તતકતતં્રના સંિક્ષણની જરિ સાથે વવકાસની માંગોને 
સતંયુલલત કિવા માટેનો, અને એક મયુકત અને આયોજનબદ્ધ િીતે સામાલજક અને આર્થક હેતયુઓન ેહાંસલ કિવાનો એક વયવહાર માગ્ભ છે.  

Key messages
•	 Current knowledge on the main drivers of biodiversity loss leads to the conclusion that most often the drivers 

of biodiversity loss are situated in the sectors outside the ‘green sector’. Therefore, identifying and measuring 

the impact of these drivers at the national, regional, and global level will assist with mainstreaming biodiversity 

into all sectors

•	 At the core of the concept of ‘mainstreaming’ lies the fact that like any relationship, the interlinkage between 

biodiversity and other sectors and processes is also a two-way process, where biodiversity affects the activi-

ties of the other sectors and/or is affected by the activities of a particular sector. Whether the relationship will 

be positive or negative, depends on the degree to which the activities are carried out, keeping biodiversity in 

mind.

•	 Ideally, biodiversity policy should not be seen as independent of sectoral policies, but rather sectoral policies 

should be seen as an instrument to implement national biodiversity goals.

•	 To ensure that development is planned and implemented with biodiversity in mind, impact assessment is be-

ing used as an important tool. This include EIA, which is already a mandatory requirement in India supported 

by law, and SEA, which is still in its infancy and purely voluntary. These two differ in scales and objectives.

•	 There is a need to enhance the focus on developing impact prediction tools for biodiversity, which will not only 

standardize the impact prediction process for biodiversity but will also help the decision makers in making 

accurate decisions on the impacts of projects on biodiversity.

•	 Marine spatial planning (MSP) is a practical way to create and establish a more rational organization of the 

use of marine space and the interactions between its uses, to balance demands for development with the 

need to protect marine ecosystems, and to achieve social and economic objectives in an open and planned 

way.





3.1 ‘મયુખ્ય પ્રવાહમાં 
લાવવયુ’ં એટલે શયુ?ં 

પિંપિાગત િીતે, જવૈવવવવધતાનો વવષય ‘હરિત’ મતં્રાલયો અને 
દેશના વવરાગોથી સંબધંધત હતો અને સૌથી સામાન્ય સાધન 

ચોકક્સ વવસતાિોન ેિક્ક્ષત વવસતાિો તિીકે કિવાનયુ ંહતયુ,ં જનેી અદંિના 
આશ્યસ્ાનોને સિંક્ષણને મહતિમ બનાવવા માટે સચંાલલત કિવાના 
હતાં. જોકે, જવૈવવવવધતાના નયુકસાનના મયુખ્ય ચાલકો પિનયુ ંહાલનયુ ંજ્ાન 

એ તાિણ તિફ દોિી જાય છે કે મોટારાગ ેજવૈવવવવધતાના નયુકસાનકાિક 

ચાલકો ‘હરિત ક્ષતે્ર’ની બહાિ સ્સ્ત છે. 

ઉદાહિણ તિીકે, રાિતમાં ઑલલવ રિડલી કાચબાઓની વસતી સામે 
સૌથી મયુખ્ય જોખમ અનનયંવત્રત અને નબન-ટકાઉક્ષમ દરિયાકાંઠાના 
પ્રવાસનથી, દરિયાકાંઠા વવસતાિોમાં ઔદ્ોગ્ગક વવકાસ જમે કે બંદિોનયુ ં
બાંધકામ, અને પ્રદૂષણથી છે. આ પ્રજાતતઓના સંિક્ષણની વયહૂિચના 
ત્ાં સયુધી ફળદાયી નટહ નીવડે જ્ાં સયુધી પ્રવાસન અને ઔદ્ોગ્ગક 

વવકાસન ેનનયંવત્રત કિવામાં નટહ આવે.  

3.1 What is 
‘mainstreaming’?

Traditionally, the subject of biodiversity was dealt with 

by the ‘Green’ ministries and departments of countries, 

and the most common tool was to designate specific 

areas as Protected Areas, inside which the habitats 

are managed for maximizing conservation. However, 

current knowledge on the main drivers of biodiversity 

loss leads to the conclusion that most often the drivers 

of biodiversity loss are situated in the sectors outside 

the ‘green sector’. 

For example, the main threats to the population of 

Olive Ridley turtles in India are from uncontrolled and 

unsustainable coastal tourism, industrial development 

in coastal zone such as the construction of ports, and 

pollution. A conservation strategy for this species may 

not bear fruits unless and until the tourism and indus-

trial development is regulated, which has to be 

CBD COP 11નું સ્ોગન: “કુદરત સુરક્ષિત હોર તો 
રષિણ કરે છે” …….

જવૈવવવવધતા રાત્ર ત્ારે જ વવકાસ અને રાનવ સરાજોના 
જરૂરી અનુકૂ્નરાં રોગદાન આપી શકે છે જ્ારે તે 
સંરક્ષિત અને સુરક્ષિત હોર, અને જવૈવવવવધતાના 
નુકસાનકારક ચા્કોન ેસંબોધવારાં આવરાં હોર 

Slogan of the CBD COP 11: “NATURE 
PROTECTS IF SHE IS PROTECTED” …….

Biodiversity can contribute to the 
development and necessary adaptation 
of the human societies, only when it is 
conserved and protected, and the drivers of 
biodiversity loss are addressed



carried out by the tourism and industries sector. Therefore, mainstreaming biodiversity concerns into 

the tourism and industrial sector will be one of the important factors for a successful conservation plan 

for the Olive Ridley Turtle.

According to the CBD, “Mainstreaming” means integrating or including actions related to conservation 

and sustainable use of biodiversity in sectoral strategies relating to production sectors (such as agri-

culture, fisheries, forestry and mining), in national plans and programmes (such as poverty reduction 

plans and national sustainable development plans).

At the core of the concept of ‘mainstreaming’ lies the fact that like any relationship, the interlinkage 

between biodiversity and other sectors and processes is also a two-way process, where biodiversity af-

fects the activities of the other sectors and/or is affected by the activities of a particular sector. Whether 

the relationship will be positive or negative, depends on the degree to which the activities are carried 

out, keeping biodiversity in mind.

Ideally, biodiversity policy should not be seen as independent of sectoral policies, 
but rather sectoral policies should be seen as an instrument to implement 
national biodiversity goals.

જનેે પ્રવાસન અને ઔદ્ોગ્ગક ક્ષતે્ર દ્ાિા હાથ ધિવામાં આવવયુ ંજોઇએ. તે િીત,ે જવૈવવવવધતાન ેમયુખ્ય પ્રવાહમાં લઈ આવવાની ચચતા 
એ ઑલલવ રિડલી કાચબા માટેની એક સફળ સંિક્ષણ યોજના માટે પ્રવાસન અને ઔદ્ોગ્ગક ક્ષતે્ર સારં મહ�વના પરિબળોમાંની એક 

બની િહેશ.ે 

CBD અનયુસાિ, “મયુખ્ય પપ્રવાહમાં લઈ આવવાનો” અથ્ભ સંિક્ષણથી સંબંધધત પગલાઓનયુ ંએકત્રીકિણ અથવા સમાવશેન અને 
િાષટ્ીય યોજનાઓ અને કાય્ભક્રમોમાં (જવેાં કે ગિીબી ઘટાડાની યોજના અને િાષટ્ીય ટકાઉક્ષમ વવકાસ યોજનાઓ), ઉ�પાદન ક્ષતે્રોથી 
(જમે કે કૃયષ, મત્યપાલન, વન, અને ખનન) સંબંધધત ક્ષતે્રીય વયહૂિચનાઓમાં જવૈવવવવધતાના ટકાઉક્ષમ ઉપયોગ એવો થાય છે. 

‘મયુખ્ય પ્રવાહમાં લઈ જવાની’ વવરાવનાના કેનરિમાં એ હકીકત િહેલી છે કે કોઇપણ સંબંધની જમે, જવૈવવવવધતા અને અને અન્ય ક્ષતે્રો 
અને પ્રરક્રયાઓની વચ્ેનયુ ંઆતંિ જોડાણ પણ નદ્માગણી પ્રરક્રયા છે, જ્ાં જવૈવવવવધતા અન્ય ક્ષતે્રોની પ્રવૃગ્તિઓન ેઅસિ કિે છે અને/ 
અથવા ચોકક્સ ક્ષતે્રની પ્રવૃગ્તિઓ દ્ાિા પ્રરાવવત થાય છે. સંબંધો હકાિાત્મક હોય કે નકાિાત્મક, તે એ વસતયુસ્સ્તત પિ આલશ્ત છે કે 

જવૈવવવવધતાને ધયાનમાં િાખીન ેકઈ પ્રવૃગ્તિઓ હાથ ધિવામાં આવી છે. 

આદશ્મ રીત,ે જવૈવવવવધતાની નીતતન ેસવતંત્ર નીતતઓ તરીકે ના જોવી જોઇએ પરંત ુવસતતુ: ષિેત્રીર 
નીતતઓન ેરાષટ્રીર જવૈવવવવધતા ્ક્ષોન ે્ાગ ુકરવાના એક સાધન તરીકે જોવી જોઇએ.
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જો જવૈવવવવધતાની ચચતાઓન ેએકંદિ વવકાસ આયોજન, ક્ષતે્રીય 
વયહૂિચનાઓ અને કાનૂની કાય્ભિેખાઓમાં સામેલ કિવામાં આવે તો, 
તેમાં બેવડી અસિ પડશે: 

1. અન્ય ક્ષતે્રોની પ્રવૃગ્તિઓ/ વયહૂિચનાઓ/ કાય્ભનીતતઓની 
નકાિાત્મક અસિોન ેન્ૂનતમ બનાવી શકાશે, જ ેજવૈવવવવધતાના 
સંિક્ષણ તિફ દોિી જશે, ઉદાહિણ તિીકે શહેિી વવકાસ અને 
કૃયષ. 

2. જવૈવવવવધતાનયુ ંસિંક્ષણ ગિીબી નનમૂ્ભલન, આબોહવા પરિવત્ભન 
અનયુકૂલન જવેાં ચોકક્સ ક્ષતે્રોની ટકાઉક્ષમતાને નોંધપાત્ર િીતે 
વધાિે તેમ બની શકે છે.  

If biodiversity concerns are integrated in the overall 
development planning, sectoral strategies and legal 
frameworks, there will be a two-fold impact:

1. Negative impacts of the activities/ strategies/ 
policies of the other sectors can be minimized, 
leading to conservation of biodiversity, for 
example urban development and agriculture.

2. Conservation of biodiversity may significantly 
increase sustainability of certain sectors, viz, 
poverty alleviation, climate change adaptation.



Aichi targets also emphasize the need for mainstreaming biodiversity 

by placing this issue as one of the strategic goals with four targets:

Aichi Biodiversity Targets/ Strategic Goal A: Address the un-

derlying causes of biodiversity loss by mainstreaming biodiversity 

across government and society

Target 1: By 2020, at the latest, people are aware of the values 

of biodiversity and the steps they can take to conserve and use it 

sustainably.

Target 2: By 2020, at the latest, biodiversity values have been 

integrated into national and local development and poverty reduc-

tion strategies and planning processes and are being incorporated 

into national ac- counting, as appropriate, and reporting systems.

Target 3: By 2020, at the latest, incentives, including subsidies, 

harmful to biodiversity are eliminated, phased out or reformed in 

order to minimize or avoid negative impacts, and positive incen-

tives for the conservation and sustainable use of biodiversity 

are developed and applied, consistent and in harmony with the 

Convention and other relevant international obligations, taking into 

account national socio economic conditions.

Target 4: By 2020, at the latest, Governments, business and 

stakeholders at all levels have taken steps to achieve or have 

implemented plans for sustainable production and consumption 

and have kept the impacts of use of natural resources well within 

safe ecological limits.

Goal 3 of the Strategic Plan relates to National Biodiversity Strategies 

and Action Plans (NBSAPs) and the integration of biodiversity 

concerns into relevant sectors. In particular, goal 3.3 states 

“Biodiversity concerns are being integrated into relevant national 

sectoral and cross-sectoral plans, programmes and policies.”

આઇચી લક્ષો આ મયુદ્ાઓન ેચાિ લક્ષો સાથે વયહૂાત્મક લક્ષો તિીકે મૂકીને જવૈવવવવધતાન ે

મયુખ્ય પ્રવાહમાં લઈ જવાની જરિ પિ રાિ મૂકે છે: 

આઇચી જવૈવવવવધતા લક્ષાંકો/ વ્હૂાત્મક લક્ષ A: સિકાિ અને સમાજમાં 
જવૈવવવવધતાને મયુખ્ય પ્રવાહમાં લઈ જવા દ્ાિા જવૈવવવવધતાના નયુકસાનના અતંર્નહહત 

કાિણોન ેસંબોધધત કિવા 

લક્ષ 1:  2020 સયુધીમાં, લોકો ઓછામાં ઓછયુ ં  જવૈવવવવધતાના મૂલ્ો વવશ ેઅને 
તેનાં સંિક્ષણ માટે તેઓ લઈ શકે તે પગલાઓ અને તેના ટકાઉક્ષમ ઉપયોગ માટે તો 
સરાન બન્યાં જ હશે. 

લક્ષ 2:  2020 સયુધીમાં, ઓછામાં ઓછયુ ં  જવૈવવવવધતાના મૂલ્ોન ેિાષટ્ીય અને 
સ્ાનનક વવકાસ અને ગિીબી ઘટાડવાની વયહૂિચનાઓ અને આયોજન પ્રરક્રયાઓમાં 
જોડવામાં આવી હશે અને તેને િાષટ્ીય હહસાબી અને અહેવાલ લખેન પદ્ધતતમાં જ ેિીતે 
યો્ય હશે તે િીતે સંસ્ાવપત કિવામાં આવી હશે. 

લક્ષ 3:  2020 સયુધીમાં, ઓછામાં ઓછયુ ં , જવૈવવવવધતાન ેનયુકસાનકાિક પ્રોત્ાહકોન ે

સબલસડી સહહત તબક્ાવાિ અથવા નકાિાત્મક અસિોન ેટાળવા માટે અથવા 
ન્ૂનતમ કિવા માટે દૂિ કિવામાં આવશે અને જવૈવવવવધતાના સંિક્ષણ અને ટકાઉક્ષમ 

ઉપયોગ માટે સકાિાત્મક પ્રોત્ાહનોન,ે સાતત્પૂણ્ભ અને સંમેલન અને અન્ય સંલ ન્ 

આતંિિાષટ્ીય જવાબદાિી સાથે સંવારદતામાં, િાષટ્ીય, સામાલજક, અને આર્થક 

પરિસ્સ્તતઓન ેધયાનમાં લઈને વવકલસત તેમજ લાગયુ કિવામાં આવશે. 

લક્ષ 4:  2020 સયુધીમાં, ઓછામાં ઓછયુ ં , સિકાિો, કાિોબાિીઓ અને તમામ 

સતિે હહસસેદાિોએ ટકાઉક્ષમ ઉ�પાદન અને વપિાશ માટેની યોજનાઓનો અમલ કયભો 
હશે અથવા તેને હાંસલ કિવા માટેના પગલાઓ લીધાં હશે અને કયુદિતી સંસાધનોના 
ઉપયોગની અસિોન ેસયુિક્ક્ષત નનવસનતતં્રની સીમાઓમાં િાખી હશે.

વયહૂાત્મક યોજનાના લક્ષ 3 િાષટ્ીય જવૈવવવવધતા વયહૂિચનાઓ અને કાય્ભ યોજનાઓ 

(NBSAPs) થી અને સંલ ન્ ક્ષતે્રોમાં જવૈવવવવધતા અંગેની ચચતાઓના એકત્રીકિણથી 
સંબંધધત છે. ખાસ કિીન,ે લક્ષ 3.3 જણાવે છે કે “જવૈવવવવધતાના મયુદ્ાઓનયુ ંસંલ ન્ 

િાષટ્ીય, ક્ષતે્રીય અને ક્રૉસ ક્ષતે્રીય યોજનાઓ, કાય્ભક્રમો અને નીતતઓમાં એકત્રીકિણ 

કિવામાં આવશે.”



“જવૈવવવવધતા નુકસાનના ઘણાં મુખ્ય ચા્કો જવેાં કે 
આબોહવા પદરવત્મન, વસાહતનું નુકસાન અધ: પતન, 
રત્રપા્ન અને દદરરાઈ સંસાધનોનું અતતશોષણ, 
આક્રરક અજાણી પ્રજાતતઓ અને વન્યજીવોનું ગેરકારદેસર 
વેપાર એ સરકારના ચો્કક્સ ષિેત્રો જરે કે વન, રત્રોદ્ોગ, 
પદરવહન, ઉજા્મ, વવ.ની સાથે પ્રત્ષિ રીતે સંબંધધત છે. 
તેથી, આ ચા્કોની અસરોને રાષટ્રીર, ષિેત્રીર અને 
વૈશ્વિક સતરે ઓળખવાથી અને રાપવાથી તરાર ષિેત્રોરાં 
જવૈવવવવધતાન ેમુખ્ય પ્રવાહરાં ્ઈ આવવા રાટે રદદ 
રળરી રહેશ.ે”

“Many of the main drivers of biodiversity loss 
such as climate change, loss and degradation 
of habitat, overexploitation of fisheries and 
marine resources, invasive alien species, 
and illegal trade in wildlife are directly 
related to specific sectors of government 
such as forestry, fisheries, transport, energy, 
etc. Therefore, identifying and measuring 
the impact of these drivers at the national, 
regional, and global level will assist with 
mainstreaming biodiversity into all sectors.”

નનવસનતંત્ર અભભગમ: એક નમૂનારૂપ પરિવત્સન ……

થી→→→→→તિિ  : 

સંિક્ષણ →→→→→ અનયુકૂલનશીલ વયવસ્ાપન 

ક્ષતે્રીય  →→→→→  સંકલલત 

વજૈ્ાનનક  →→→→→  બહયુમયુખીય જ્ાન 

પયયાવિણીય  →→→→→  લોકો અને પયયાવિણ 

ટોચની ડાઉ  →→→→→   બન્ ેરદશાઓ 

રાષટ્રીર  →→→→→  ઉધચત સતિ 

સંિક્ષણવાદી  →→→→→   બધા જ હહસસેદાિો 
પ્રકૃતત  →→→→→  સામાલજક અને પયયાવિણીય સયુખાકાિી

Ecosystem Approach: A paradigm shift……

From→→→→→To : 

Preservation →→→→→ Adaptive Management

Sectoral →→→→→  Integrated

Scientific →→→→→  Multifaceted Knowledge

Environmental →→→→→  People and Environment

Top Dow →→→→→  Both directions

National →→→→→  Appropriate Level

Conservationist →→→→→  all stakeholders

Nature →→→→→  Social and Environmental well-being

નનવસનતંત્ર અભભગમ 

CBDનો આ “નનવસનતતં્ર અભરગમ” – જમીન, પાણી અને જીવવત સંસાધનો જ ેસતંયુલલત િીત ેસંિક્ષણ અને ટકાઉક્ષમ ઉપયોગને 
પ્રોત્ાહહત કિે છે તેના સંકલલત વયવસ્ાપન માટે – એ જવૈવવવવધતાને મયુખ્ય પ્રવાહમાં લઈ જવા માટે ઉપયોગમાં લેવાતી વયહૂિચના 
પણ છે.  

તે જવૈવક સંગઠનોના સતિો પિ કેન્નરિત ઉધચત વજૈ્ાનનક પદ્ધતતઓના અનયુપ્રયોગો પિ આધારિત છે જ ેસજીવો વચે્ની આવશયક 

પ્રરક્રયાઓ, રક્રયાઓ અને પ્રતતરક્રયાઓન ેઅને તેનાં પયયાવિણન ેઆવિી લે છે. તે માન્યતા પૂિી પાડે છે કે મનયુષયો, તેમની સાંસૃ્તતક 

ભરન્તા સાથે, નનવસન તતં્રના અભરન્ ઘટક છે. 

નનવસન તતં્રના અભરગમના નીચેના 10 લસદ્ધાંતો પૂિક અને આતંિજોડાણ ધિાવ ેછે: 

લસદ્ાંત  1: જમીન, પાણી અને જીવવત સંસાધનોના વયવસ્ાપનના ઉદે્શો સામાલજક પસંદગીની એ બાબત છે જમેાં સમાજના તમામ 

સંલ ન્ ક્ષતે્રોનો સમાવશે થાય છે. 

સમાજના જયુદા-જયુદા ક્ષતે્રો નનવસ્ભનતતં્રન ેતેમની પોતાની આર્થક, સાંસૃ્તતક અને સામાલજક જરરિયાતોના સંદર્ભમાં જયુએ છે. જમીન 

પિ િહેતાં સ્ાનનક લોકો અને અન્ય સ્ાનનક સમયુદાયો મહ�વના હહસસેદાિો છે અને તેમનાં હકો અને હહતોન ેમાન્યતા મળવી જોઇએ. 

સાંસૃ્તતક અને જવૈવક ભરન્તા એ બને્ નનવસન અભરગમના મધયસ્ ઘટકો છે. વયવસ્ાપન ેઆને ધયાનમાં લેવયુ ંજોઇએ અને 
યો્ય હોય તે િીતે, સ્ાનનક, િાષટ્ીય, ક્ષતે્રીય અને આતંિિાષટ્ીય સતિે તમામ સંલ ન્ હહસસેદાિોન ેસામેલ કિવા જોઇએ. નનવસન 

તંત્ર અભરગમ અનયુસાિ, કયુદિતી સંસાધનોનયુ ંવયવસ્ાપન, વધાિેલા આતંિ ક્ષતે્રીય સંવાદ અને સતિોની શ્ેણી (સિકાિી મતં્રાલયો, 
વયવસ્ાપન એજસ્સીઓ વવ.) માં સહકાિ માટેની માંગ જણાવે છે. આને કદાચ, ઉદાહિણ તિીકે, સિકાિની અંદિ આતંિ-મતં્રાલય 

સંસ્ાઓની િચના અથવા માહહતી અને અનયુરવોની વહેંચણી માટે નેટવક્ભ ની િચના માિફત પ્રોત્ાહહત કિી શકાય છે. આ 

દૃક્ષટકોણમાં, નનવસનતતં્ર અભરગમન ેિાષટ્ીય જવૈવવવવધતા વયહૂિચનાઓ અને કાય્ભ યોજનાઓના વવકાસ અને સમીક્ષા કિવા માટે 

સંપૂણ્ભપણ ેગણતિીમાં લેવો જોઇએ, અને એ િીત ેતેને કૃયષ, મત્યપાલન, વન અને અન્ય ઉ�પાદન પ્રણાલીમાં સંકલલત કિવો જોઇએ 

જ ેજવૈવવવધતા પિ અસિ ધિાવ ેછે. સામાલજક પસંદગીઓને શક્ય તેટલી સપષટતાથી વયકત કિવી જોઇએ. 

લસદ્ાંત  2: નનવસન તંત્ર અભરગમ,ે જવૈવક ભરન્તાના સંિક્ષણ અને ટકાઉક્ષમ ઉપયોગ તેમજ લારોના ન્યાયી અને સમાન વહેંચણી 
વચ્ ેસતંયુલન અને સંકલનની માંગ કિવી જોઇએ. 

જવૈવક વવભરન્તા તેનાં આતંરિક મૂલ્ અને નનવસન તતં્રને પયુર પાડવા માટે અને અન્ય સેવાઓ કે આખિે જનેાં પિ આપણે સૌ નરીએ 

છીએ તેના માટેની મયુખ્ય ભૂતમકા રજવ ેછે તે કાિણ એમ બને્ માટે મહ�વપૂણ્ભ છે. ભતૂકાળમાં જવૈવક ભરન્તાના ઘટકોનયુ ંવયવસ્ાપન 

સંિક્ક્ષત અથવા નબનસંિક્ક્ષત િીતે કિવામાં એવયુ ંમનોવલણ હતયુ.ં હવે વધયુ લવધચક પરિસ્સ્તતઓ તિફ ખસવાની જરિ છે, જ્ાં 
સંિક્ષણ અને ઉપયોગને સંદર્ભમાં જોવામાં આવે અને સખત િીતે સંિક્ક્ષતથી લઈને માનવ સર્જત નનવસન તતં્રને જાિી િાખવામાં 
પગલાઓની સંપૂણ્ભ શ્ેણીન ેલાગયુ કિવામાં આવે. 

The ecosystem approach

The “ecosystem approach” of the CBD- for the integrated management of land, water and living 

resources that promotes conservation and sustainable use in an equitable way- is also a strategy used 

for mainstreaming biodiversity. 

It is based on the application of appropriate scientific methodologies focused on levels of biological 

organization which encompass the essential processes, functions and interactions among organ- isms 

and their environment. It recognizes that humans, with their cultural diversity, are an integral compo-

nent of ecosystems.

The following 10 principles of an Ecosystem Approach are complementary and inter-linked:

Principle 1: The objectives of management of land, water and living resources are a matter of societal 

choice involving all relevant sectors of society.

Different sectors of society view ecosystems in terms of their own economic, cultural and societal 

needs. Indigenous peoples and other local communities living on the land are important stakeholders 

and their rights and interests should be recognised. Both cultural and biological diversity are central 

components of the ecosystem approach. Management should take this into account and involve all 

relevant stakeholders at the local, national, regional and international level, as appropriate. Manage-

ment of natural resources, according to the ecosystem approach, calls for increased inter-sectoral 

communication and co-operation at a range of levels (government ministries, management agencies, 

etc.). This might be promoted through, for example, the formation of inter-ministerial bodies within 

the government or the creation of networks for sharing information and experience. In this view the 

ecosystem approach should be fully taken into account in developing and reviewing national biodiver-

sity strategies and action plans, and thus be integrated into agriculture, fisheries, forestry and other 

production systems that have an effect on biodiversity. Societal choices should be expressed as clearly 

as possible.

Principle 2: The ecosystem approach should seek the appropriate balance between, and integration 

of,conservation and sustainable use of biological diversity as well as the fair and equitable sharing of 

benefits.

Biological diversity is critical both for its intrinsic value and because of the key role it plays in providing 

the ecosystem and other services upon which we all ultimately depend. There has been a tendency in 

the past to manage components of biological diversity either as protected or non-protected. There is a 

need for a shift to more flexible situations, where conservation and use are seen in context and the full 

range of measures is applied in a continuum from strictly protected to human-made ecosystems.



Ecosystems should be managed for their intrinsic values and for the tangible or intangible benefits for 

humans, in a fair and equitable way. Benefits that flow from the array of functions provided by biological 

diversity at the ecosystem level provide the basis of human environmental security and sustainability. The 

ecosystem approach seeks that the benefits derived from these functions are maintained or restored. In 

particular, these functions should benefit the stakeholders responsible for their production and manage-

ment. [This requires, inter alia: capacity-building, especially at the level of local communities managing 

biological diversity in ecosystems; the proper valuation of ecosystem goods and services; the removal of 

perverse incentives that devalue ecosystem goods and services; and, consistent with the provisions of the 

Convention on Biological Diversity, where appropriate, their replacement with local incentives for good 

management practices.]

Principle 3: Ecosystem management must ensure the sustainable provision of ecosystem goods and 

services. In considering the likelihood or ease of attaining the management objectives, attention should be 

given to the environmental conditions that limit natural productivity, ecosystem structure, functioning and 

diversity, which in turn provide the basis of human environmental security and sustainability. The limits 

to ecosystem functioning may be affected to different degrees by temporary, unpredictable or artificially 

maintained conditions and, accordingly, management should be appropriately cautious.

Principle 4: In order to maintain the provision of ecosystem goods and services, the conservation of eco-

system structure and functioning is a priority target

Ecosystem functioning and resilience depends on a dynamic relationship within species, among species 

and between species and their abiotic environment, as well as the physical and chemical interactions 

within the environment. Although these interactions are not always well understood, ecosystem manage-

ment has to be carried out even in the absence of the full knowledge of functional biodiversity. A much 

better knowledge of ecosystem functions and structure, and the roles of the components of biological 

diversity in ecosystems, is required [, especially to understand: (i) ecosystem resilience and the effects of 

biodiversity loss (species and genetic levels) and habitat fragmentation; (ii) underlying causes of biodiver-

sity loss; and (iii) determinants of local biological diversity in management decisions]. Conservation and, 

where appropriate, restoration of the interactions within and between species and with the environment 

and related processes is of greater significance for the long-term maintenance of biological diversity than 

simply protection of species.

Principle 5: Ecosystem management should be decentralised to the lowest appropriate level taking into 

account the linkages with other levels.

Decentralised systems may lead to greater efficiency, effectiveness and equity. Ecosystem management 

should involve all stakeholders and balance local interests with the wider public interest.

The closer management is to the ecosystem, the greater the responsibility, ownership, accountability, par-

ticipation, and use of local knowledge.

Principle 6: Management decisions should be based on all forms of relevant information, including that 

from all scientific disciplines as well as indigenous and local knowledge, innovations and practices.

Most problems of biological-diversity management are complex, with many interactions, side effects and 

implications. Therefore, information from all sources is critical to arriving at effective ecosystem manage-

ment strategies. A much better knowledge of ecosystem functions and the impact of human use are desir-

able. All relevant information from any concerned area should be shared with all stakeholders and actors, 

taking into account, inter alia, any decision to be taken under Article 8(j) of the Convention on Biological 

Diversity. Assumptions behind proposed management decisions should be made explicit, involve the nec-

essary expertise and checked against available knowledge and views of stakeholders.

નનવસનતતં્રનયુ ંવયવસ્ાપન તેનાં આતંરિક મલૂ્ માટે અને માનવીના મતૂ્ભ કે અમતૂ્ભ ફાયદાઓ માટે, ન્યાયી અને સમાનરપથી થવયુ ંજોઇએ. 

નનવસનતતં્રના સતિે જવૈવક ભરન્તા દ્ાિા પૂિાં પાડવામાં આવેલ કાયભોના ક્રમમાંથી પ્રવાહહત લારો માનવીય પયયાવિણીય સયુિક્ષા અને 
ટકાઉક્ષમતાના આધાિ પૂિાં પાડે છે. નનવસન તંત્ર અભરગમની માંગ છે કે આ કાયભોમાંથી ઉ�પન્ લારોન ેજાળવવામાં આવે અથવા 
પયુન:સ્ાવપત કિવામાં આવે. વવશષે રપથી, આ કાયભો તેનાં ઉ�પાદન અને વયવસ્ાપન માટે જવાબદાિ હહસસેદાિોન ેલાર પહોંચાડતા હોવા 
જોઇએ. [આનાં માટે બીજી બાબતોની સાથોસાથ જરિી છે: ક્ષમતા-નનમયાણ, ખાસ કિીન ેનનવસન તતં્રમાં જવૈ વવભરન્તાન ેસંચાલલત કિતા 
સ્ાનનક સમયુદાયોના સતિે; નનવસનતતં્રની વસતયુઓ અને સેવાઓનયુ ંયો્ય મૂલ્ાંકન; વવકૃત પ્રોત્ાહનોન ેદૂિ કિવા જ ેનનવસનતતં્રની વસતયુઓ 

અને સેવાઓનયુ ંઅવમૂલ્ન કિે છે; અને, જ્ાં યો્ય હોય ત્ાં, જવૈવક ભરન્તા પિના કનવેન્શનની જોગવાઈઓ સાથે સાતત્તા, સાિી 
વયવસ્ાપન વયવસ્ાઓ માટે સ્ાનનક પ્રોત્ાહનો સાથે તેની ફેિબદલી.] 

લસદ્ાંત  3: નનવસનતતં્ર વયવસ્ાપન ેનનવસનતતં્રની વસતયુઓ અને સેવાઓની ટકાઉક્ષમ જોગવાઈને સયુનનલચિત કિવી જરિી છે. વયવસ્ાપન 

ઉદે્શયોન ેમળેવવાની સિળતા અથવા સંરાવનાઓન ેધયાન ેલેવામાં, કયુદિતી ઉ�પાદકતા, નનવસનતતં્રના માળખા, કાય્ભ અને ભરન્તાન ે

મયયારદત બનાવતી પયયાવિણીય સ્સ્તતઓ પિ ધયાન આપવયુ ંજોઇએ, જ ેબદલામાં માનવીય પયયાવિણીય સયુિક્ષા અને ટકાઉક્ષમતાને 
આધાિ પૂિો પાડે છે. નનવસનતતં્રના કાય્ભ કિવાની મયયાદાઓ જયુદા-જયુદા અશંે હંગામી, અણધાિી અથવા કૃવત્રમ િીતે જાળવવામાં આવેલ 

સ્સ્તતઓથી અસિ પામે તેમ બની શકે છે, અને તદાનયુસાિ, વયવસ્ાપન ેયો્ય િીતે ચતેીને િહેવયુ ંજોઇએ. 

લસદ્ાંત  4: નનવસનતતં્રની વસતયુઓ અને સેવાઓની જોગવાઈને જાળવી િાખવા માટે, નનવસનતતં્રના માળખા અને કામગીિીનયુ ંસંિક્ષણ એ 

અગ્ગ્રમ મહ�વ ધિાવતયુ ંલક્ષ છે. 

નનવસનતતં્રની કામગીિી અને સ્સ્તતસ્ાપકતા પ્રજાતતઓની અંદિના, પ્રજાતતઓના પિસપિના અને પ્રજાતતઓની વચે્ના ગતતશીલ 

સંબંધો, અને તેમનાં અજવૈવક પયયાવિણ પિ તેમજ પયયાવિણની અંદિની રૌતતક અને િાસાયન્ણક પ્રતતરક્રયાઓ પિ અવલંબે છે. જોકે, 

આ આતંિરક્રયાઓન ેસદા સાિી િીતે સમજવામાં આવતી નથી, નનવસનતતં્રના વયવસ્ાપનન ેકાય્ભિત જવૈવવવવધતાના સંપૂણ્ભ જ્ાનની 
ગેિહાજિીમાં પણ હાથ ધિવામાં આવવયુ ંજોઇએ. નનવસનતતં્રના કાયભો અને માળખાનયુ ંવધયુ સારં જ્ાન, અને નનવસનતતં્રમાં જવૈ વવવવધતાના 
ઘટકોની ભતૂમકાઓ, જરિી છે, [ખાસ કિીન ેએ સમજવા માટે કે: (i) નનવસનતતં્રની સ્સ્તતસ્ાપકતા અને જવૈવવવવધતા નયુકસાન 

(પ્રજાતતઓ અને આનયુવંક્શક સતિો) અને વસવાટ વવરાજન; (ii) જવૈવવવવવવધતા નયુકસાનની પાછળ િહેલાં કાિણો; અને (iii) વયવસ્ાપન 

નનણ્ભયોમાં સ્ાનનક જવૈવક વવવવધતાના નનણયાયકો]. સંિક્ષણ અને, જ્ાં ઉધચત હોય ત્ાં, પ્રજાતતઓની અંદિ અને વચે્ અને પયયાવિણ 

સાથે અને સંબંધધત પ્રરક્રયાઓ સાથે આતંિરક્રયાઓનયુ ંપયુન:સ્ાપન માત્ર પ્રજાતતઓના સંિક્ષણ કિતાં જવૈવક વવવવધતાની લાંબા ગાળાની 
જાળવણી માટે વધયુ મહ�વનયુ ંછે. 

લસદ્ાંત  5: નનવસનતતં્રના વયવસ્ાપનન ેઅન્ય સતિોના જોડાણોને ગણતિીમાં લઈને સૌથી નીચેના ઉધચત સતિ સયુધી વવકેનરિરીત હોવયુ ં
જોઇએ. 

વવકેનરિરીકિણની પ્રણાલીઓ ઉચ્ કાય્ભક્ષમતા, અસિકાિકતા અને સમાનતા તિફ લઈ જાય તેમ બની શકે છે. નનવસન તતં્ર વયવસ્ાપનમાં 
તમામ હહસસેદાિો અને વવસતતૃ જાહેિ હહત સાથે સતંયુલલત સ્ાનનક હહતોનો સમાવશે થવો જોઇએ. 

નનવસનતતં્ર સાથે વયવસ્ાપન જટેલયું નજીક હશે, તેટલી જ જવાબદાિી, માલલકી, જવાબદેયતા, સહરાગ્ગતા અને સ્ાનનક જ્ાનનો ઉપયોગ 

વધયુ હશે. 

લસદ્ાંત  6: વરવસ્ાપન નનણ્મરો તરાર વજૈ્ાનનક ષિેત્રો તેરજ તળપદા અને સ્ાનનક જ્ાન, નાવવન્યો અને સસદ્ાંતો સહહત તરાર 
પ્રકારની સુસંગત રાહહતી પર આધાદરત હોવાં જોઇએ. 

જવૈવક વવવવધતાના વયવસ્ાપનની મોટાં રાગની સમસયાઓ, ઘણી આતંિપ્રરક્રયાઓ, આડ-અસિો અને અસિો સાથે, જહટલ હોય છે. 

તેથી, અસિકાિક નનવસનતતં્ર વયવસ્ાપન વયહૂિચનાઓ પિ પહોંચવા માટે બધા સ્તોતો પાસેથી માહહતી એકવત્રત કિવી નનણયાયક બને છે. 

નનવસન તતં્રના કાયભોનયુ ંવધયુ સારં જ્ાન અને માનવ ઉપયોગની અસિો ઇચ્ચ્છત છે. કોઇપણ સંબંધધત વવસતાિથી બધી જ સયુસંગત માહહતીન,ે 

અન્ય બાબતોની સાથે જવૈવક વવવવધતાના કનવેન્શન ની કલમ 8 (i) હેઠળ લેવામાં આવનાિ કોઇપણ નનણ્ભયન ેગણતિીમાં લઈને, તમામ 

હહસસેદાિો સાથે અને કાય્ભકાિીઓ સાથે વહેંચવી જોઇએ. સૂધચત વયવસ્ાપન નનણ્ભયો પાછળના અનયુમાનોન,ે જરિી તજજ્તા ને સામેલ 

કિીન ેસયુસપષટ કિવા જોઇએ અને હહસસેદાિોના ઉપલબ્ધ જ્ાન અને દૃક્ષટકોણની સામે તપાસવામાં આવવા જોઇએ.



લસદ્ાંત  7: નનવસનતતં્ર વયવસ્ાપનમાં સંલ ન્ આર્થક મૂલ્ો, વવઘ્ો અને તકો સહહત નીચેની બાબતોનો વવચાિ કિવો જરિી છે: 

(a) બજાિની એ વવકૃતતઓના ઘટાડાને કે જ ેજવૈવક વવવવધતાન ેપ્રતતકૂળ િીતે અસિ કિે છે; 

(b) જવૈવવવવધતા સંિક્ષણ અને ટકાઉક્ષમ ઉપયોગને પ્રોત્ાહહત કિવા માટેના પ્રોત્ાહકોની ગોઠવણી; 

(c) વયવહાિક્ષમ હોય ત્ાં સયુધી ખચ્ભ અને લારોનયુ ંઆતંિીકીકિણ. 

જવૈવક વવવવધતા ની સામે સૌથી મોટો ખતિો તેને જમીન ઉપયોગની વૈકક્પક વયવસ્ાઓ સાથે બદલી નાંખવામાં િહેલો છે. આ 

ઘણીવખત બજાિની વવકૃતતઓથી ઉદરવ ેછે, જ ેપ્રાકૃતતક વયવસ્ાઓ અને વસતીનયુ ંમૂલ્ ઓછયુ ં  કિે છે અને ઓછી વૈવવધયપૂણ્ભ 
વયવસ્ાઓન ેજમીનના રપાંતિણ ની તિફેણ કિવા માટે અનયુધચત પ્રોત્ાહનો અને સબલસડીઓ પૂિી પાડે છે. 

ઘણી વખત જઓે સંિક્ષણથી લારાનનવત થાય છે તેઓ સંિક્ષણની સાથે સંકળાયેલ ખચ્ભ ચયુકવતા નથી અને, એ જ િીત,ે જઓે 

પયયાવિણીય કકમતોની િચના કિે છે (દા.ત. પ્રદૂષણ) જવાબદાિીમાંથી છટકી જાય છે. પ્રોત્ાહકોની ગોઠવણી એવા લોકોને પિવાનગી 
આપે છે જ ેલાર માટે સંસાધનોનયુ ંનનયતં્રણ કિે છે અને સયુનનલચિત કિે છે કે જઓે પયયાવિણીય કકમતોની િચના કિે છે તેઓ ચયુકવણી કિે. 

લસદ્ાંત  8: નનવસનતતં્ર વયવસ્ાપન ને આસપાસના અને અન્ય નનવસનતતં્ર પિની એ અસિોન ેવવચાિણામાં લઈને હેતયુઓન ેઅનયુકૂળ 

િહીન ેસ્ળલક્ષી અને લૌરકક ધોિણો પિ હાથ ધિવામાં આવવયુ ંજોઇએ. 

નનવસનતતં્ર અભરગમના અનયુપ્રયોગ એવાં સ્ળલક્ષી અને લૌરકક ધોિણો થી બંધાયેલ હોવો જોઇએ જ ેહેતયુઓન ેયો્ય હોય. નનવસનતતં્ર 

વયવસ્ાપન માટેની સીમાઓ ની વયાખ્યા કામગીિીની િીત ેઉપયોગકતયાઓ, પ્રબંધકો, વજૈ્ાનનકો અને દેશી તેમજ સ્ાનનક લોકો દ્ાિા 
કિવામાં આવશે. નનવસનતતં્રમાં વયવસ્ાપનના હસતક્ષેપો ઘણીવાિ અન્ય નનવસનતતં્ર પિ અજ્ાત અને અણધાિી અસિો ધિાવ ેછે; તેથી, 
સંરવવત અસિોન ેકાળજીપૂવ્ભકની વવચાિણા ને વવશલષેણની જરિ પડે છે. નનવસનતતં્ર અભરગમ જનીનો, પ્રજાતતઓ અને નનવસનતતં્રો ની 
આતંિપ્રરક્રયા અને એકત્રીકિણ દ્ાિા વગણીકૃત જવૈવક વવવવધતાની અધધક્રતમક પ્રકૃતત પિ આધારિત હોય છે. આમાં નવી વયવસ્ાઓ અથવા 
યો્ય સમાધાનો, જો જરિી હોય તો, કિવા માટે નનણ્ભય કિવામાં સામેલ સંસ્ાઓ માટે સંગઠનના માગભોની જરિ ઊરી થાય તેમ બની શકે 

છે. 

લસદ્ાંત  9: નનવસનતંત્ર વરવસ્ાપન ેબદ્ાતા ્ૌદકક ધોરણો અને નનવસન તંત્રની ્ાષિણણકતા પૂરી પાડતી પાછોતરી અસરોને 
ઓળખીને ્ાંબા ગાળાના હેતુઓ સુરોસજત કરવા જોઇએ. 

નનવસનતતં્ર પ્રરક્રયાઓ બદલતા લૌરકક ધોિણો અને પાછોતિી અસિો દ્ાિા વગણીકૃત કિવામાં આવે છે. આ માનવીઓના ટયું કા-ગાળાના 
ફાયદા મળેવવાના અને રવવષયના ફાયદાઓ કિતાં તાત્ાલલક લારો મળેવવાના વલણ સાથે સહજ તકિાિ ઊરી કિે છે. 

લસદ્ાંત  10 : નનવસનતતં્રના વયવસ્ાપન ેપરિવત્ભનની અંતગ્ભત ગતતશીલતા અને નનવસનતતં્રની અચોકક્સતાઓન ેઓળખી 
અનયુકૂલનશીલ વયવસ્ાપન વયહૂિચનાઓ અપનાવવી જોઇએ. 

પ્રજાતતઓના સંઘટન અને વસતીની વવપયુલતા સહહત, નનવસનતતં્ર ફેિફાિ પામે છે. એટલા માટે, વયવસ્ાપન ેપરિવત્ભનોન ેઅનયુકૂળ થવયુ ં
જોઇએ. તેનાં પરિવત્ભનની અંતગ્ભત ગતતશીલતા લસવાય, નનવસનતતં્રો અચોકક્સતાઓની જહટલતા અને માનવીય, જવૈવક અને પયયાવિણીય 

વવસતાિોમાં સંરવવત “આચિયભો” દ્ાિા અતંિાય પામે છે. પિંપિાગત ઉથલપાથલ ધિાવતી પદ્ધતતઓ નનવસનતતં્રના માળખા માટે અને 
કામગીિી માટે મહ�વની હોય તેમ બની શકે છે અને તેને જાળવી િાખવાની અથવા પયુન:સ્ાવપત બનાવી િાખવાની જરિ પડી શકે છે. 

નનવસનતતં્ર અભરગમમાં આવા ફેિફાિો અને ઘટનાઓની અપેક્ષા િાખવા અને સગવડ પૂિી પાડવા માટે અનયુકૂલનશીલ વયવસ્ાપનનો 
ઉપયોગ કિવો જરિી છે અને બળપૂવ્ભકના વવક્પો બની શકે તેમ હોય તેવા કોઇપણ નનણ્ભયો કિવામાં સાવચતે િહેવયુ ંજોઇએ, પિંતયુ એ જ 

સમયે, આબોહવામાં પરિવત્ભન જવેાં લાંબા-ગાળાના ફેિફાિોની સાથે કદમતાલ તમલાવવા માટે નનવાિણના પગલાં વવશ ેવવચાિણા કિવી 
જોઇએ. તેથી, નનવસનતતં્ર વયવસ્ાપનમાં શીખવની પ્રરક્રયાન ેસામેલ કિવી જરિી છે, જ ેપદ્ધતતઓ અને લસદ્ધાંતોન ેઅપનાવવામાં એ 

િીતે મદદરપ બને છે જ ેિીત ેઆ પ્રણાલીઓને સંચાલલત કિવામાં આવે છે અને તેની દેખિેખ કિવામાં આવે છે. કાય્ભનીતત ઘડવામાં અને 
અમલીકિણમાં પણ લવધચકતાની જરિ છે. લાંબા ગાળાના, નબન-લવધચક નનણ્ભયો અપયયાપત અથવા વવધવસંક બની િહે તેવી શક્યતા છે. 

નનવસનતતં્રના વયવસ્ાપનની એક લાંબા-ગાળાના પ્રયોગ તિીકે ક્પના કિવી જોઇએ જ ેપ્રગતત કિતયુ ંજાય તેમ તેનાં પરિણામો પિ નનમયાણ 

પામતયુ ંજાય. આ “કિીન ેશીખવયુ”ં પણ વયવસ્ાપનના પરિણામોને કેવી િીત ેશ્ષેઠ પ્રકાિે દેખિેખ િાખી શકાય અને સ્ાવપત લક્ષોન ેમળેવી 
શકાયા છે કે કેમ તેના વવશેની માહહતી માટેનો મહ�વપૂણ્ભ સ્તોત બની િહેશ ે. આ સંદર્ભમાં, દેખિેખ માટે પક્ષકાિોની ક્ષમતાને સ્ાવપત 

કિવી કે મજબતૂ કિવી એ ઇચ્ચ્છત છે.  

Principle 7: Ecosystem management must consider the relevant economic values, impediments and op-

portunities including:

(a) the reduction of those market distortions that adversely affect biological diversity;

(b) the alignment of incentives to promote biodiversity conservation and sustainable use;

(c) the internalisation of costs and benefits to the extent feasible.

The greatest threat to biological diversity lies in its replacement by alternative systems of land use. This 

often arises through market distortions, which undervalue natural systems and populations and provide 

perverse incentives and subsidies to favour the conversion of land to less diverse systems.

Often those who benefit from conservation do not pay the costs associated with conservation and, similarly, 

those who generate environmental costs (e.g. pollution) escape responsibility. Alignment of incentives al-

lows those who control the resource to benefit and ensures that those who generate environmental costs 

will pay.

Principle 8: Ecosystem management should be undertaken at spatial and temporal scales appropriate to 

the objectives taking into consideration effects on adjacent and other ecosystems.

Application of ecosystem approach should be bounded by spatial and temporal scales that are appropriate 

to the objectives. Boundaries for ecosystem management will be defined operationally by users, manag-

ers, scientists and indigenous and local peoples. Management interventions in ecosystems often have 

unknown or unpredictable effects on other ecosystems; therefore, possible impacts need careful consid-

eration and analysis. Connectivity between areas should be promoted where necessary. The ecosystem 

approach is based upon the hierarchical nature of biological diversity characterised by the interaction and 

integration of genes, species and ecosystems. This may require new arrangements or ways of organisation 

for institutions involved in decision-making to make, if necessary, appropriate compromises.

Principle 9: Ecosystem management should set objectives for the long term recognising the varying tempo-

ral scales and lag effects that characterise ecosystem processes.

Ecosystem processes are characterised by varying temporal scales and lag-effects. This inherently con-

flicts with the tendency of humans to favour short-term gains and immediate benefits over future ones.

Principle 10: Ecosystem management should adopt adaptive management strategies recognising the 

inherent dynamics of change and uncertainties in ecosystems.

Ecosystems change, including species composition and population abundance. Hence, management 

should adapt to the changes. Apart from their inherent dynamics of change, ecosystems are beset by a 

complex of uncertainties and potential “surprises” in the human, biological and environmental realms. 

Traditional disturbance regimes may be important for ecosystem structure and functioning, and may need 

to be maintained or restored. The ecosystem approach must utilise adaptive management in order to 

anticipate and cater for such changes and events and should be cautious in making any decision that may 

foreclose options, but, at the same time, consider mitigating actions to cope with long-term changes such 

as climate change. Therefore, ecosystem management must involve a learning process, which helps to 

adapt methodologies and practices to the ways in which these systems are being managed and monitored. 

There is also a need for flexibility in policy-making and implementation. Long-term, inflexible decisions 

are likely to be inadequate or even destructive. Ecosystem management should be envisaged as a long-

term experiment that builds on its results as it progresses. This “learning-by-doing” will also serve as an 

important source of information to gain knowledge of how best to monitor the results of management and 

evaluate whether established goals are being attained. In this respect, it would be desirable to establish or 

strengthen capacities of Parties for monitoring.



Other integrated approaches, such 
as integrated marine and coastal area 

management, integrated riverbasin 
management, land-use planning, Large 

Marine Ecosystems and integrated 
oceans management also provide for 
sectoral integration in a way that is 

consistent with the ecosystem approach. 
Undertaking coastal management, for 

example, will force all sectors and other 
stakeholders to get together and resolve 
conflicts in order to develop a common 

vision and the associated activities 
required to realize that vision.

અન્ય સંકલલત અભરગમો, જમે કે સંકલલત 
દરિયાઈ અને દરિયાકાંઠાના વવસતાિનયુ ંવયવસ્ાપન, 

સંકલલત નદીક્ષતે્રનયુ ંવયવસ્ાપન, જમીન ઉપયોગ 
આયોજન, મોટા દરિયાઈ નનવસનતતં્રો અને સંકલલત 
મહાસાગિોનયુ ંવયવસ્ાપન પણ સ્ળલક્ષી સંઘટનને 
એ િીતે પયુરં પાડે છે જ ેનનવસનતતં્ર અભરગમ સાથે 
સાતત્પૂણ્ભ હોય. દરિયાકાંઠાના વયવસ્ાપનન ેહાથ 

ધિવા, દાખલા તિીકે, બધાં જ ક્ષતે્રોને અને અન્ય 
હહસસેદાિોન ેએક બીજા સાથે રેગાં મળવા પિ અને 

સમાન દૃક્ષટકોણ અને તે દૃક્ષટકોણન ેમતૂ્ભ સવરપ 
આપવા માટે જરિી સંકલલત પ્રવૃગ્તિઓન ેવવકસાવવા 

માટે ફિજ પાડશે.  
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3.2 મયુખ્ય પ્રવાહમાં લઈ જવાનયુ ંકેવી િીતે 
સ્ાન પામે છે?

3.2.1  સષિમ બનાવતી સ્સ્મતઓ 

જવૈવવવવધતાને મયુખ્ય પ્રવાહમાં લઈ જવા માટે સક્ષમ બનાવતી સ્સ્તતઓમાં આનો સમાવશે થાય છે 

•	 એક સંસ્ાકીય અને કાનૂની કાય્ભિેખા 
•	 એક આયોજન પ્રણાલી 
•	 જ્ાન અને માહહતી 
•	 િાજકીય કહટબદ્ધતા (લસવાય કે તે સમાજને ખિેખિ શયુ ંજોઇએ છે તે પ્રતતનબસ્્બત કિતયુ ંહોય) 

•	 સહરાગ્ગતા 
•	 તકનીકી ક્ષમતા 
•	 જાગૃકતા 
•	 ક્ષતે્રોમાં મયુખ્ય પ્રવાહમાં લઈ જવયુ ં
•	 આજીવવકાઓ સયુનનલચિત કિવી (સમયગાળો, ચોકક્સતા, લાંબા-ગાળાના પરિપ્રેક્ષ) 

•	 સંવાદ અને સહકાિ (ચોકક્સ વજૈ્ાનનકો-પ્રબંધકોમાં) 
•	 િાષટ્ીય જવૈવવવવધતા વયહૂિચના અને કાય્ભ યોજનાઓ - (NBSAPs)

•	 દેખિેખની પ્રણાલી 
•	 ક્ષતે્રીય સહકાિ 

•	 અથ્ભવયવસ્ા અને સામાજીક પ્રોત્ાહનો 

3.2 How does mainstreaming take place?
3.2.1  Enabling conditions 

The enabling conditions for mainstreaming biodiversity include

•	 An institutional and legal framework

•	 A planning system

•	 Knowledge and information

•	 Political commitment (provided it reflects what society really wants)

•	 Participation

•	 Technical capacity

•	 Awareness

•	 Mainstreaming in sectors

•	 Ensuring livelihoods (tenure, certainty, long-term perspective)

•	 Communication and cooperation (in particular scientists-managers)

•	 National Biodiversity Strategy and Action Plans (NBSAPs)

•	 A monitoring system

•	 Regional cooperation

•	 Economic and social incentives

Mainstreaming instrument in India

National Environment Policy

The National Environment Policy (NEP) by the Ministry of Environment Forest 
and Climate Change (MoEFCC) aims at mainstreaming environmental concerns 
into all developmental activities. It emphasises conservation of resources, and 
points that the best way to aid conservation is to ensure that people dependent 
on resources obtain better livelihoods from conservation, than from degradation 
of the resources. It argues that environmental degradation often leads to poverty 
and poor health outcomes among populations.

The policy emphasise on the

 • Important role of human beings in the sustainable development processes

 • The non negotiability and incomparable value of environmental resources

 • Right to development for all

 • Equity in the use of environmental resources and

 • The need for the decentralised and multisectoral approach in dealing.

The objectives of the policy are:

 • Conservation of critical environmental resources

 • Intra-generational equity- Livelihood security for the poor

 • Inter-generational equity

 • Integration of environmental concerns in economic and social development

 • Efficiency in environmental resource use

 • Environmental governance

 • Enhancement of resources for environmental conservation

The document outlines a range of strategies to meet these objectives that aim at:

 • Conservation of existing environmental resources through regulatory reforms

 • Emphasis on education, information, research, capacity building and technological innovations

 • Intersectoral collaboration and periodic evaluations of the existing policies.

ભારતરાં મુખ્ય પ્રવાહરાં ્ઈ જતાં સાધન 

રાષટ્રીર પરયાવરણ નીતત 

પયયાવિણ વન અને વાતાવિણ પરિવત્ભન મતં્રાલય (MoEFCC) દ્ાિા િાષટ્ીય પયયાવિણ નીતત (NEP) 
પયયાવિણીય બાબતોને સમગ્ર વવકાસલક્ષી પ્રવગૃ્તિઓમાં મયુખ્ય પ્રવાહમાં લઈ જવાનયુ ંલક્ષ િાખ ેછે. તે 
સસંાધનોના સિંક્ષણ પિ રાિ મકેૂ છે, અને અગંલૂીનનદદેશ કિે છે કે સિંક્ષણને સહાય કિવાનો શ્ષેઠ 
માગ્ભ એ ખાતિી કિવાનો છે કે સસંાધનો પિ આલશ્ત લોકો સસંાધનોના અવમલૂ્ન કિતાં સસંાધનોના 
સિંક્ષણથી વધયુ સાિી આજીવવકાઓ મળેવશ.ે ત ેએવી દલીલ કિે છે કે પયયાવિણીય અવમલૂ્ન 
ઘણીવાિ વસતીની ગિીબી અને ખિાબ આિો્ય તિફ દોિી જાય છે. 

આ નીતત નીચેની બાબતો પિ રાિ મૂકે છે 

 • ટકાઉક્ષમ વવકાસ પ્રરક્રયાઓમાં માનવીની મહ�વપૂણ્ભ ભૂતમકા પિ 

 • પયયાવિણીય સંસાધનોની નબનવટાવક્ષમતા અને અતૂલનીય મૂલ્ પિ 

 • બધા માટે વવકાસના અધધકાિ પિ 

 • પયયાવિણીય સંસાધનોના ઉપયોગમાં સમાનતા પિ અને 
 • વયવહાિમાં વવકેન્નરિત અને બહયુક્ષતે્રીય અભરગમની જરરિયાત પિ. 

નીતતના ઉદે્શયો આ છે: 

 • ચચતાકાિક પયયાવિણીય સંસાધનોનયુ ંસંિક્ષણ 

 • ગિીબો માટે આતંિ- વશંાનયુગત સમાન-આજીવવકા સયુિક્ષા 
 • આતંિ-વશંાનયુગત સમાનતા 
 • આર્થક અને સામાજીક વવકાસમાં પયયાવિણીય ચચતાઓનયુ ંએકીકિણ 

 • પયયાવિણીય સંસાધન ઉપયોગમાં કાય્ભક્ષમતા 
 • પયયાવિણીય પ્રશાસન 

 • પયયાવિણીય સંિક્ષણ માટે સંસાધનોમાં વધાિો 

આ ઉદે્શોન ેપહોંચી વળવા માટે આ દસતાવજે વયહૂિચનાઓની એક શે્ણીની રપિેખા આપ ેછે જ ેનીચનેી બાબતો પિ લક્ક્ષત છે: 

 • નનયમનકાિી સયુધાિાઓ માિફત પ્રવત્ભમાન પયયાવિણીય સંસાધનોનયુ ંસંિક્ષણ 

 • ક્શક્ષણ, માહહતી, સશંોધન, ક્ષમતા નનમયાણ અને પ્રૌદ્ોગ્ગક નવીનીકિણો પિ રાિ 

 • આતંિ ક્ષતે્રીય સંયોજન અને પ્રવત્ભમાન નીતતઓના સામયયક મૂલ્ાંકનો 
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What can be done to mainstream biodiversity? (Secretariat of the 
Convention on Biological Diversity 2011)

There are several ways for mainstreaming biodiversity into overall development 

planning:

•	 NBSAPs

•	 Institutional and legal frameworks at national level that support integration of 

biodiversity into different policies and plans

•	 Planning system

•	 Knowledge and information systems on biodiversity

•	 Political commitment (provided it refl ects what society really wants)

•	 Participation from all stakeholders in developing programmes for biodiversity 

conservation

•	 Technical capacity development of the sectors responsible for managing 

biodiversity and coastal ecosystems

•	 Integrating coastal and marine biodiversity specifi cally into the strategies and 

plans of the key production sectors

•	 Comprehensive coastal and marine ecosystem monitoring

•	 Regional cooperation among the maritime states

•	 Economic and social incentives for conservation of coastal and marine 

biodiversity

જવૈવવવવધતાને મયુખ્ય પ્રવાહમાં લાવવા માટે શયુ ંકિી શકાય ? (જવૈવક 
વવવવધતા પિના કનવેન્શનનયુ ંસધચવાયલ, 2011)

એકંદિ વવકાસ માટેના આયોજનમાં જવૈવવવવધતાને મયુખ્ય પ્રવાહમાં લઈ આવવા માટેના કેટલાંક િસતાઓ છે: 

•	 NBSAPs

• િાષટ્ીય સતિે સંસ્ાગત અને કાનૂની કાય્ભિેખાઓ જ ેજવૈવવવવધતાને જૂદી જૂદી નીતતઓ અને 
યોજનાઓમાં એકીકિણમાં સમથ્ભન આપે છે

• આયોજન પ્રણાલી 

• જવૈવવવવધતા પિ જ્ાન અને માહહતી પ્રણાલીઓ 

• િાજકીય કહટબદ્ધતા (લસવાય કે તે એ પ્રતતનબસ્્બત કિતયુ ંહોય કે સમાજને ખિેખિ શયુ ંજોઇએ છે) 

• જવૈવવવવધતાના સંિક્ષણના કાય્ભક્રમોન ેવવકલસત કિવામાં બધાં જ હહસસેદાિોની સહરાગ્ગતા

• જવૈવવવવધતા અને દરિયાકાંઠાના નનવસનતતં્રના સંચાલન માટે જવાબદાિ ક્ષતે્રોની તકનીકી ક્ષમતાનો 
કાસ વવકાસ

• દરિયાકાંઠાની અને દરિયાઈ જવૈવવવવધતાનયું એકીકિણ વવશષેરપથી મયુખ્ય ઉ�પાદન ક્ષતે્રોની યોજનાઓ 

અને વયહૂિચનાઓમાં 

• દરિયાકાંઠા અને દરિયાઈ નનવસનતતં્રની વયાપક દેખિખ 

• મૅિીટાઇમ િાજ્ોની વચ્ ેક્ષતે્રીય સહકાિ 

• દરિયાકાંઠાની અને દરિયાઈ જવૈવવવવધતાના સંિક્ષણ માટે આર્થક અને સામાલજક પ્રોત્ાહનો



3.2.2 જવૈવવવવધતાને મયુખ્ય પ્રવાહમાં લઈ જવાથી તે કોના જવેી દેખાય શકે છે? 

(જવૈવક વવવવધતા પિના સંમેલનનયુ ંસધચવાલય 2011)

જવૈવવવવધતાને ક્ષતે્રીય અને/અથવા ક્રૉસ-સેક્ોિલની અંદિ નનલચિતપણ ેસંકલલત કિવામાં આવે છે 

 – નીતત દસતાવેજો 

 – યોજનાઓ અને પગલાં 

 – અંદાજપત્રો 

 – કાયદા 

 – નનદશ્ભકો અને દેખિેખની પ્રણાલીઓ 

જવૈવવવવધતાને ક્ષતે્રોમાં મયુખ્ય પ્રવાહમાં લઈ જવામાં (અને તેથી ઉલટયું) નીચેની બાબતો માટેની વયહૂિચનાઓનો સમાવશે થઈ શકે છે 

1. જવૈવવવવધતા પિ ષિતે્ર જ ેનકાિાત્મક અસિો ધિાવ ેછે તેને ઘટાડવી અને હકાિાત્મક અસિોન ેવધાિવી.   

મત્યપાલનની વયહૂિચનાઓમાં આમાં બાયકૅચને ઘટાડવાના પગલાઓ અથવા દરિયાના તળીયે િહેલા વસવાટો પિ મત્યપાલનની 
પદ્ધતતની અસિોન ેખતમ કિવાના પગલાઓનો સમાવશે થાય તેમ બની શકે છે. કૃયષ વવષયક વયહૂિચનાઓમાં, તેમાં કદાચ 

િાસાયન્ણક ખાતિો અને રકટનાશકોના ઉપયોગને લઘયુતિમ કિવાનો, અને અનયુપ્રયોગન ેશ્ષેઠકિ બનાવવાનો સમાવશે કિવામાં આવી 
શકે છે જ ેભૂગરણીય જળ, આસપાસના વસવાટો અને વન્યજીવન પિની નકાિાત્મક અસિોન ેઘટાડી શકાય અથવા કૃયષ વવષયક 

જવૈવવવવધતા જમેકે આતંિપાક અને ખતેિ પિના સંિક્ષણ અને કૃયષ પાકોના વયવસ્ાપનન ેવધાિી શકાય. 

2. જવૈવવવવધતા અને નનવસનતંત્ર સેવાઓને વધાિી અથવા પયુન:સ્ાવપત કિવી. 

આમાં દરિયાઈ ક્ષતે્રો, સૂકાં પ્રદેશો, વનો અથવા અન્ય ઉ�પાદકીય નનવસનતતં્રોમાં નો-ટેક ઝૉસ્સન ેસ્ાવપત કિવામાં આવે તેમ બની 
શકે છે. મત્યપાલનમાં, જ્ાિે આવાં વવસતાિોન ેએવાં ક્ષતે્રોમાં સ્ાવપત કિવામાં આવે છે જ્ાં માછલી ફિે છે અને ચાિો નીિવામાં 
આવે છે, ત્ાિે આવાં વવસતાિો સામાન્ય િીત ેપાળવામાં આવતી જગંલી પ્રજાતતઓ પિના દબાણને સ્ાનનક િાહત પિૂી પાડે છે. તે 
કદાચ સ્ાનનક છોડ અને પ્રાણીઓની પ્રજાતતઓન ેએવાં વવસતાિોમાં પયુન:િોપણ અને/અથવા પયુન:પરિચયનો સમાવશે કિે છે જ્ાં તેઓ 

નાશ પામી હતી અથવા ક્ષીણ થઈ ગઈ હતી, તેમજ જગંલ સંબંધી પાકના મૂળસ્ાન ેસંિક્ષણની િચના થઈ હતી. 

3. જવૈવવવવધતાના ઉપયોગની પહોંચ અને લાભોથી સ્ાનનક સમયુદાયોન ેસયુિક્ષિત કિવા અને પ્રોત્ાહન આપવયુ,ં અને 
જવૈવવવવધતા વયવથાપન નીમતઓ અને પદ્મતઓની સંિચના અને અમલીકિણમાં તેમની સહભાગીતાને સષિમ કિવી.

વન્ય અને મત્યપાલન વયહૂિચનાઓમાં, આ કેટલાંક ચોકક્સ વવસતાિોન ેસ્ાનનક અને દેશી લોકો દ્ાિા વવક્શષટ ઉપયોગ માટે 

સમાવશે થઈ શકે છે, આવા જૂથો સાથે વવસતાિો અને/ અથવા પ્રજાતતઓનના સંયયુકત વયવસ્ાપન, અને સંસાધનોની સયુલરતાની 
સપષટતા અને એવા વવસતાિોમાં સમયગાળા જ્ાં પિંપિાગત અને ઔપચારિક હકોના અવમૂલ્ન અને ઓવિલેપથી સમયગાળાને 
અસપષટ અને અસયુિક્ક્ષત છોડી દેવાયો હોય. લસવાય કે સ્ાનનક સમયુદાયો અને મૂળ લોકો આ સંસાધનોની ટકાઉક્ષમતાને સંચાલલત 

કિે, આવી વયહૂિચના ગિીબી નનમૂ્ભલન અને માનવીની સયુખાકાિીના સંદર્ભમાં વધયુ વવસતતૃ મહ�વના પરિણામો ધિાવશે.  

3.2.2 What may biodiversity mainstreaming look like?

(Secretariat of the Convention on Biological Diversity 2011)

Biodiversity is explicitly integrated into sectoral and/or cross-sectoral

 – Policy documents

 – Plans and actions

 – Budgets

 – Legislation

 – Indicators and monitoring systems

Mainstreaming of biodiversity into sectors (and vice versa) can include strategies to

1. Reduce the negative and enhance the positive impacts that the sector has on biodiversity.

In fisheries strategies this may involve actions to reduce bycatch or eliminate effects of fishing 

practices on sea bottom habitat. In agricultural strategies, it might involve minimizing the use, and 

optimizing the application, of chemical fertilizers and pesticides so as to reduce negative impacts on 

groundwater, surrounding habitats and wildlife, and strengthening practices that integrate the natural 

processes into production systems or enhance agricultural biodiversity such as intercropping and on-

farm conservation and management of agricultural crops.

2. Enhance or restore biodiversity and ecosystem services.

This may involve establishing no-take zones in marine areas, drylands, forests or other productive 

ecosystems. In fisheries, when such zones are established in areas where fish spawn and feed, the 

areas provide local relief to the pressure on commonly harvested wild species. It might also involve the 

replanting and/or reintroduction of native plant and animal species to areas where they may have been 

depleted or lost, as well as the creation of in situ conservation areas of crop wild relatives.

3. Secure and promote local communities’ access to and benefits from the use of biodiversity, and 
enable their participation in the design and implementation of biodiversity management policies and 
practices.

In forestry and fishery strategies, this could involve reserving certain areas for exclusive use by local 

communities and indigenous people, the joint management of areas and/or species with such groups, 

and the clarification of resource access and tenure in areas where the erosion and overlap of custom-

ary and formal rights have left tenure unclear and insecure. Provided local communities and indig-

enous people manage these resources sustainably, such strategies will have important results in terms 

of poverty reduction and human well-being more broadly.
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Mainstreaming instrument in India:

The National Biodiversity Action Plan (NBAP) 

proposes to design actions based on the 

assessment of current and future needsof 

conservation and sustainable utilization, 

and ofphysical and fiscal instruments, with 

particularreference to implications and 

impact of suchinstruments on short and long 

term basis. Consideringthe multidisciplinary 

nature of biodiversity, the actionsidentified in 

the NBAP are aimed towards integrationof 

the three objectives of the CBD into 

relevantsectoral or cross-sectoral plans, 

programmes andpolicies. The NBAP takes 

into account ecosystemapproach, where 

appropriate, and promotesmainstreaming 

of gender considerations. Thechallenge before India is not only to sustain the effortsof 

the past, but also to further consolidate theendeavour in accordance with a rational 

needassessment.

Key action points vis-à-vis mainstreaming:

 – Develop strong research base on impact assessment and conduct rigorous impact 

assessment of development projects, with a focus on biodiversity and habitats.

 – Integrate biodiversity concerns across development sectors (such as industry, 

infrastructure, power, mining, etc.) and promote use of clean technologies.

 – Accord priority to the potential impacts of development projects on biodiversity 

resources and natural heritage while undertaking EIA. In particular, ancient sacred 

groves and biodiversity hotspots should be treated as possessing incomparable values. 

 – Take steps to adopt and institutionalize techniques for environmental assessment 

of sectoral  policies and programmes to address any potential adverse impacts, and 

enhance potential favourable impacts.

 – Develop and integrate pre-project plans for reallocation and rehabilitation of local 

people likely to be displaced by development projects keeping in view their socio-

cultural and livelihood needs.

 – Give priority to impact assessment of development projects on .wetlands; in particular, 

ensuring that environmental services of wetlands are explicitly factored into cost-

benefit analysis

 – Consider and mitigate the impacts on river and estuarine flora and fauna, and the 

resulting change in the resource base for livelihoods, of multipurpose river valley 

projects, power plants and industries.

 – Promote sustainable tourism through adoption of best practice norms for tourism 

facilities and conservation of natural resources while encouraging multistakeholder 

partnerships favouring local communities

 – Survey and develop a national inventory of toxic and hazardous waste dumps, and 

an online monitoring system for movement of hazardous wastes. Strengthen capacity 

of institutions responsible for monitoring and enforcement in respect of toxic and 

hazardous wastes.

ભાિતમાં મયુખ્ય પ્રવાહમાં લઈ જવા માટેના સાધનો: 

રાષટ્રીર જવૈવવવવધતા કાર્મ રોજના (NBAP) સંરષિણ અને 
ટકાઉષિર વપરાશના હા્ની અને ભાવવ જરૂદરરાતોના, 
અને ભૌતતક અને નાણાકરીર સાધનો ના મૂલ્ાંકન પર 

આધાદરત, તેરજ આવાં સાધનો પર ટંુકા અને ્ાંબા 
ગાળાની અસરો ના આધારે અને પ્રભાવના ચો્કક્સ સંદભ્મ 
સાથે પગ્ાઓની સંરચના કરવાની દરખાસત કરે છે. 

જવૈવવવવધતાની રલ્ટિદડસસપ્નરી પ્રકૃતતન ેવવચારણારાં 
્ઈન,ે NBAP રાં ઓળખી કાઢવારાં આવે્  પગ્ાઓન ે

CBDના ત્રણ ઉદે્શરોન ેષિેત્રીર અથવા ક્રરૉસ-સેક્ટોર્ 

રોજનાઓ, કાર્મક્રરો અને નીતતઓરાં એકરીકૃત કરવા પ્રતે્ 

્ક્ષિત કરવારાં આવરાં છે. NBAP, જ્ાં રોગર હોર ત્ાં, 
નનવસનતંત્રના અભભગરન ેગણતરીરાં ્ે છે, અને ્ૈંશ્ગક 

વવચારણાઓન ેમુખ્ય પ્રવાહરાં ્ઈ જવા રાટે પ્રોત્ાહહત 

કરે છે. ભારત સાર ેરાત્ર ભતૂકાળના પ્રરાસોન ેટકાવી 
રાખવાનો જ પડકાર નથી, પરંતુ એક તાર્કક જરૂદરરાત 

ધરાવતા મૂલ્ાંકનન ેઅનુસરીને પ્રરાસોન ેઆગળ વધારવાનો પણ છે. 

 કાર્મના મુખ્ય મુદ્ાઓ તેરજ મુખ્ય પ્રવાહરાં ્ઈ જવું:

 – અસિ મૂલ્ાંકન પિ એક મજબતૂ સશંોધન આધાિ વવકલસત કિવો અને જવૈવવવવધતા અને વસવાટ પિ ધયાન 

કેં નરિત કિીન ેવવકાસ પરિયોજનાઓના સખત મૂલ્ાંકન હાથ ધિવા. 

 – વવકાસના ક્ષતે્રો (જમેકે ઉદ્ોગ, આતંિમાળખા, પાવિ, ખનન વવ.) માં જવૈવવવવધતાની બાબતોને સંકલલત કિવી 
અને સવચ્છ પ્રૌદ્ોગ્ગકીના ઉપયોગને પ્રોત્ાહન પયુરં પાડવયુ.ં 

 – હાથ ધિતી વખત ેજવૈવવવવધતા સંસાધનો અને કયુદિતી વાિસા પિની પરિયોજનાઓની સંરવવત અસિોન ે

સયુમળેરિી અગ્રતા આપવી. ખાસ કિીન,ે પ્રાચીન પવવત્ર ઉપવનો અને જવૈવવવવધતાના મયુખ્ય સ્ળોન ેઅતૂલનીય 

મૂલ્ો ધિાવતા તિીકે વયવહાિ કિવો. 

 – કોઇપણ સંરવવત પ્રતતકૂળ અસિોના સંબોધન માટે ક્ષતે્રીય નીતતઓ અને કાય્ભક્રમોની પયયાવિણીય આકાિણી 
માટેની તકનીકીઓને અપનાવવા અને સંસ્ાગત કિવા માટેના પગલાં લેવા અને સંરવવત અનયુકૂળ અસિોને 
વધાિવી. 

 – વવકાસ પરિયોજનાઓ દ્ાિા વવસ્ાવપત થવાની સંરાવના ધિાવતા સ્ાનનક લોકોની પયુન:ફાળવણી અને 
પયુન:સ્ાપન માટે તેમની સામાલજક સાંસૃ્તતક અને આજીવવકાની જરરિયાતોન ેધયાનમાં િાખીને યોજના પૂવવેની 
યોજનાઓ વવકલસત કિવી અને સંકલલત કિવી. 

 – જળપલાવવત પ્રદેશો પિની વવકાસ પરિયોજનાઓના અસિ મૂલ્ાંકનન,ે વવશષે રપથી એ ખાતિી કિીન ેકે 

જળપલાવવત પ્રદેશોની પયયાવિણીય સેવાઓને ખચ્ભ લાર વવશલષેણમાં નનલચિતપણ ેવગણીકૃત કિવામાં આવી છે, 

તેને અગ્રતા આપવી. 

 – નદી અને ખાડી ક્ષતે્રના વન્ય અને વનસપતત જગત પિની અસિોન ેઅને બહયુહેતૂક નદી ઘાટી પરિયોજનાઓ, પાવિ 

પલાન્્ટસ અને ઉદ્ોગોના આજીવવકાઓ માટેના સંસાધન આધાિમાં પરિણમતા ફેિફાિન ેવવચાિણામાં લેવા અને 
દૂિ કિવા. 

 – પય્ભટન સયુવવધાઓ માટે શ્ષેઠ પદ્ધતતઓ અને પ્રાકૃતતક સંસાધનોના સંિક્ષણન ેઅપનાવીને જ્ાિે સ્ાનનક 

સમયુદાયોનો પક્ષ લઈને બહયુવવધ હહસસેદાિોની રાગીદાિીન ેપ્રોત્ાહન આપતા હો તે વખતે ટકાઉક્ષમ પય્ભટનન ે

પ્રોત્ાહહત કિવયુ.ં 

 – ઝેિી અને જોખમી કચિાની િાષટ્ીય ઇનવેન્ટિીની, અને જોખમી કચિાની હેિફેિ માટે ઑનલાઇન દેખિેખ 

પ્રણાલીની મોજણી કિવી અને વવકલસત કિવી. ઝેિી અને જોખમી કચિાના સંદર્ભમાં દેખિેખ અને અમલ કિવા 
માટે જવાબદાિ સંસ્ાઓની ક્ષમતાને સશકત બનાવવી. 

રાષટ્રીર જવૈવવવવધતા કાર્મ 
રોજના 



3.3 જાહેિ જાગૃમત અને 
સમથ્સન 

નીતત સ્ાનબદ્ધ હોવાથી સંપૂણ્ભપણ ેએ ખાતિી નથી મળી જતી 
કે ઇચ્ચ્છત અસિ હાંસલ થશે. અહીં, તે નીતતનયુ ંઅસિકાિક 

અમલીકિણ કિવયુ ંએ એક નનણયાયક પરિબળ છે, જ ેત્ાિપછી 
લોકોના સહકાિથી શાલસત થતયુ ંહોય છે. જાહેિ ક્શક્ષણ અને 
જાગૃતત સંિક્ષણ પ્રય�નોને સયુધાિવામાં મહ�વની ભૂતમકા રજવી 
શકે છે (ગયુડેલ 1995). એક ક્શક્ક્ષત અને માહહતગાિ સમાજ 

સંિક્ષણ વવશેના યો્ય અને માહહતગાિ નનણ્ભયો લઈ શકે છે. 

માહહતગાિ નનણ્ભય લેવા માટે, લોકોને જવૈવવવવધતા પિની 
પચિાદભતૂમકાનયુ ંજ્ાન અને માહહતી, તેમનો અવાજ ઉઠાવવા માટે 

એક યો્ય ફોિમ અને સાથે સાથે નીતત પ્રરક્રયાઓની દેખિેખ 

માટે એક કાય્ભતતં્રની જરિ છે. આ જવૈવવવવધતા પ્રત્ ેમતૈ્રીપૂણ્ભ 
કાય્ભનીતતઓ અને કાય્ભક્રમોના અમલીકિણ માટે વધયુ સારં જાહેિ 

સમથ્ભન પ્રાપત કિવામાં મદદરપ બનશે.  

3.3 Public awareness 
and support

Having a policy in place does not fully ensure 

that the desired impact will be achieved. Here, a 

crucial deciding factor is effective implementation 

of that policy, which subsequently is governed by 

public support. Public education and awareness 

can play important roles in improving conservation 

efforts (Goodale 1995). A learned and informed 

society can make sound and informed decisions 

about conservation. In order to make an informed 

decision, the public needs background knowl-

edge and current information on biodiversity, an 

appropriate forum to raise their voice and also a 

mechanism to monitor the policy processes. This 

will help in receiving greater public support for 

implementing biodiversity-friendly policies and 

programmes.



There are a number of factors, which influence the involvement of society in the decision-making pro-

cess, including knowledge on the importance of the issue, ability to analyse policies and envision their 

impacts, capacity to organize them, and enter into a dialogue with the governments.

In order to have an effective stakeholder partnership in a country for achieving the biodiversity targets, 

it is imperative that the awareness level of the people is high, which comes from biodiversity education 

from an early stage.

Promoting and encouraging understanding of the importance of, and the measures required for, the 

conservation of biological diversity, as well as its propagation through media, and the inclusion of these 

topics in educational programmes are some of the steps that countries must take in order to enhance 

awareness (CBD, Article 13, UNEP).

The Millennium Ecosystem Assessment (2005) reinforces the importance of public environmental 

awareness and participation through educational courses or publication of reports as a support system 

to traditional legal enforcement measures. Experts, academics and mass media play important roles 

in enforcement and in increasing public awareness of environmental needs (Rosendal 2000; Wuori 

1997; Somsen 1998; Wolf 2002).

Key measures implementable at the field level
•	 Access to and sharing of information

•	 Sharing and applying existing knowledge, especially local and indigenous

•	 Adapt research better to management needs

•	 Communication between scientists, local communities, media and managers (local languages!!)

પ્રશ્ના મહ�વ પિનયુ ંજ્ાન, નીતતઓનયુ ંપૃથથકિણ કિવાની ક્ષમતા અને તેની અસિોની ક્પના કિવી, તેને સંગહઠત કિવાની ક્ષમતા અને 
સિકાિો સાથે વાતચીતમાં ઉતિવા સહહત એવાં કેટલાય પરિબળો છે, જ ેનનણ્ભય કિવાની પ્રરક્રયામાં સમાજની સામેલગીિીન ેપ્રરાવવત 

કિે છે.

જવૈવવવવધતા લક્ષાંકોન ેહાંસલ કિવા માટે દેશમાં હહસસેદાિોની અસિકાિક રાગીદાિી ધિાવવા માટે, એ હહતાવહ છે કે લોકોની 
જાગૃતતનયુ ંસતિ ઉચ્ હોય, જ ેવળેાસિ જવૈવવવવધતાના ક્શક્ષણમાંથી આવે છે.

જવૈવક વવવવધતાના સંિક્ષણના મહ�વ વવશેની સમજણ, અને તેનાં માટે જરિી પગલાઓને પ્રોત્ાહહત કિવા અને ઉતિેજન આપવા માટે, 

તેમજ મીરડયા દ્ાિા તેનાં પ્રચાિ માટે, અને આ વવષયોના શૈક્ષન્ણક કાય્ભક્રમોમાં સમાવશેન એ કેટલાંક એવા પગલાં છે જ ેજાગૃકતા 
વધાિવા માટે દેશોએ લેવા જરિી છે (CBD, કલમ 13, UNEP). 

ધ તમલેનનયમ ઈકોલસસ્મ એસેસમેન્ટ (2005) જાહેિ પયયાવિણીય જાગૃતતના મહ�વ અને પિંપિાગત કાનૂની સશકકતકિણના 
પગલાઓની સમથ્ભન પ્રણાલી તિીકે અહેવાલોના પ્રકાશન અથવા શૈક્ષન્ણક અભયાસક્રમો માિફત સહરાગ્ગતાન ેબળવતિિ બનાવે 
છે. તજજ્ો, વવદ્ાનો અને સમહૂ પ્રત્ાયનના માધયમો સશકકતકિણમાં અને પયયાવિણીય જરરિયાતોની જાહેિ જાગૃકતાને વધાિવામાં 
મહ�વની ભૂતમકા રજવ ેછે (િોસેંડલ 2000; વયુઓિી 1997; સોમસેન 1998; વયુલ્ફ 2002). 

ષિતે્રીય સતિે અમલી બનાવવા યોગય મયુખ્ય પગલાઓ 
• માહહતીની અને તેની વહેંચણી માટેની સયુલરતા 

• વવદ્માન જ્ાન, ખાસ કિીન ેસ્ાનનક અને તળપદા જ્ાનની વહેંચણી અને લાગયુ કિવયુ ં

• વયવસ્ાપનની જરરિયાત મયુજબ સશંોધનને વધયુ સાિી િીતે અપનાવવયુ ં

• વજૈ્ાનનકો, સ્ાનનક સમયુદાયો, મીરડયા અને પ્રબંધકો (સ્ાનનક રાષાઓ!!) વચ્ ેસંવાદ  
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કેસ સ્ડટી : પવૂ્સ ગોદાવિી નદીની ખાડટીનયુ ંનનવસનતંત્ર (EGREE) 
અને સસધયુદયુગ્સ તટોમાં ઉતપાદન ષિતે્રોમાં દરિયાકાંઠાની અને દરિયાઈ 
જવૈવવવવધતાના સિંષિણન ેમયુખ્ય પ્રવાહમાં લઈ જવયુ ં

ગોદાવિી ચેિવનોની ફિત ેઆવેલ EGREE એ રાિતમાં પૂવ્ભ તટની સાથે ચેિવનોનો બીજો સૌથી મોટો વવસતાિ છે. આ 

વવસતાિ વનસપતત અને પ્રાણીઓની વવવવધતામાં સમદૃ્ધ છે , અને તટીય િેખાના સંિક્ષણ, આજીવવકાન ેટકાવી િાખવા અને 
કાબ્ભન સસક સેવાઓ જવેાં નોંધપાત્ર નનવસનતતં્રીય અને આર્થક લારોની િચના કિે છે. આ 119 પક્ષીઓની નોંધાયેલી 
પ્રજાતતઓની વસતી સાથેનો એક મહ�વપૂણ્ભ પક્ષી વવસતાિ (IBA) છે, જમેાંથી 50 સ્ાનાંતિણ કિનાિી પ્રજાતતઓ છે. તેની 
િાષટ્ીય અને વૈગ્વિક જવૈવવવવવધતાની નોંધપાત્રતાને જોતાં, EGREE ક્ષતે્રના એક રાગન ેકોકિગા વન્યજીવન અરયાિ્ય 

તિીકે િાજ્પવત્રત કિવામાં આવયો છે. આ વવસતાિની જવૈવવવવધતાની નોંધપાત્રતાની સાથે સાથે, તે જબિદસત આર્થક 

મહ�વ પણ ધિાવ ેછે. છેલલાં અમયુક દશકો EGREE માં ઝડપી આર્થક પરિવત્ભનો અને મોટા પાયે ઉ�પાદન પ્રવૃગ્તિઓના 
સાક્ષી િહ્યાં છે. આ ભૂ-પરિદૃશય/ દરિયાઈ પરિવશેમાં કાય્ભિત પ્રમયુખ ઉ�પાદન ક્ષતે્રોમાં મત્યપાલન, જળચિ ઉછેિ, 

મીઠાના અગિો, તેલ અને વાયયુ સશંોધન, ખાતિો, ખાદ્ તેલ, ચોખાની પેદાશો, પય્ભટન અને બંદિો જવેી ઉ�પાદન પ્રવૃગ્તિઓ 

છે. વધયુમાં, સ્ાનનક ગ્રામવાસીઓ દ્ાિા ચેિવનો અને દરિયાઈ સંસાધનો પિ અવલંબન જોવા મળે છે. આ પ્રવગૃ્તિઓ 

EGREE ના એકંદિ નનવસનતતં્રના સંઘટનને, ખાસ કિીન ેચેિવનોના નનવસનતતં્રની સાથે સ્ાનનક લોકોની આજીવવકાઓ 

પિની સંકળાયેલી અસિોન ેપ્રરાવવત કિે છે. આ જોડાણમાં, આ UNDP- GEF માં હસતક્ષેપ જવૈવવવવધતા સિંક્ષણન ે

(1) EGREE ક્રૉસ-સેક્ોિલ આયોજન જ ેજવૈવવવવધતા સંિક્ષણ વવચાિણાઓન ેમયુખ્ય પ્રવાહમાં લઈ જાય છે, (2) 

જવૈવવવવધતા-મતૈ્રીપૂણ્ભ ક્ષતે્ર આયોજનના અમલીકિણ માટે ક્ષતે્રીય સંસ્ાઓની ક્ષમતામાં વધાિા, અને (3) સમયુદાયોની 
સયુધાિેલી આજીવવકા અને પ્રાકૃતતક સંસાધનોના ટકાઉક્ષમ ઉપયોગ માિફત EGREEના ઉ�પાદન ક્ષતે્રોમાં મયુખ્ય પ્રવાહમાં 
લઈ જવાનયુ ંલક્ષ િાખે છે. પરિયોજનાના અતં સયુધીમાં, એવી આશા િાખવામાં આવે છે કે EGREEના ઓછામાં ઓછાં 
80,000 હેકે્િમાં ઉ�પાદન પ્રવૃગ્તિઓન ેજવૈવવવવધતા સંિક્ષણ ઉદે્શયોની સાથે મયુખ્ય પ્રવાહમાં પ્રવાહહત કિવામાં આવશે, 
જ ેઆ વવસતાિના સામાલજક આર્થક સયુખાકાિીમાં યોગદાનની સાથે સાથે કેટલીક વૈગ્વિક િીતે નોંધપાત્ર પ્રજાતતઓની 
સંિક્ષણ રપિેખાન ેસયુધાિશ.ે આ પરિયોજનાના રાગ તિીકે, કાકીનાડા ખાતે આ વવસતાિના તમામ હહસસેદાિોની મદદથી 
આ પરિયોજનાને અમલીકૃત બનાવવા માટે EGREE ફાઉનડેશનની સ્ાપના કિવામાં આવી. આંધ્ર પ્રદેશનો િાજ્ વન 

વવરાગ અમલીકિણ એજસ્સી છે, જ્ાિે પયયાવિણ, વન અને વાતાવિણ પરિવત્ભન મતં્રાલય, રાિત સિકાિ, સમગ્ર 

કાય્ભક્રમન ેરાિતમાં સયુલરતા પ્રદાન કિશ.ે રાિતીય વન્યજીવ સંસ્ા આ કાય્ભક્રમની નૉલેજ પાટ્ભનિ છે. 

એ જ િીતે, આ જ UNDP-GEF મિીન પ્રોગ્રામનો સસધયુદયુગ્ભ દરિયાકાંઠાના અને દરિયાઈ નનવસનતતં્ર (SCME) માં પણ 

અમલ કિવામાં આવી િહ્યો છે. મહાિાષટ્ િાજ્, રાિતના કયુલ રૌગોલલક વવસતાિના લગરગ 10 ટકા વવસતાિની સાથે, 
એકંદિ પ્રજાતતની વવવવધતા અને કયુદિતી સંસાધનોમાં ટોચના પાંચ િાજ્ોમાંનયુ ંએક છે. દરિયાકાંઠાનો વવસતાિ, જ ેઅંદાજ ે

720 રકલોમીટિની સીમા ધિાવ ેછે અને ‘કોંકણ’ તિીકે જાણીતો છે, તે તેની સમદૃ્ધ વવવવધતા અને વવક્શષટ સંસૃ્તત 

માટે ઓળખવામાં આવે છે. સમગ્ર તટ પિ ઘણાં જ મહ�વના સ્ળો આવેલા છે. સસધયુદયુગ્ભ દરિયાકાંઠાનયું અને દરિયાઈ 

નનવસનતતં્ર (SCME), જમેાં માલવણ દરિયાઈ અરયાિ્ય (MMS) અને ચેિવન આિક્ક્ષત વનોનો સમાવશે થાય છે 

તેમાંનયુ ંએક છે. SCME ત્રણ વવક્શષટ સ્ળોથી ઘેિાયેલયુ ંછે: (1) માલવણ દરિયાઈ અભયાિ્ય, (2) વેંગયુલયા િૉક્સ ખાતેના 
નદ્પસમહૂો અને (3) એગં્ગ્રયા તટ. માલવણ દરિયાઈ અભયાિ્ય માંથી દરિયાઈ છોડવાઓ અને પ્રાણીઓની કયુલ 367 

પ્રજાતતઓ અહેવાલલત થઈ છે, જમેાંથી 10 અથવા વધયુ પ્રજાતતઓ દરિયાઈ સતનધાિી પ્રાણીઓની છે. બન્ટ્ભ  નદ્પ સહહત 

વેંગયુલયા િૉક્સ ખાતેના નદ્પસમહૂો, IBA સાઇટ છે અને આઠ દરિયાઈ પક્ષીઓની પ્રજાતતઓની સંવનન કૉલોની તિીકે 

જાણીતી છે. એગં્ગ્રયા તટ, વવજયદયુગ્ભના રકનાિાઓથી 105 રકમી દૂિ સ્સ્ત છે, જ ેએક અડધો ડૂબેલો ઉચ્પ્રદેશ છે. આ 

સ્ળના છૂટાછવાયા સવવેક્ષણો સૂચવે છે કે આ વવસતાિ પિવાળા અને ખનનજ ધાતયુના િેશાના નનવસનતતં્રમાં સમદૃ્ધ છે અને 
શાક્ભ  તેમજ વે્લ પ્રજાતતઓના સંવનન માટે એકત્ર થવાનયુ ંસ્ળ છે. મહાિાષટ્ િાજ્નયુ ંચેિવનોનયુ ંસેલ એક ‘ફીલડ યયુનનટ’ની 
સાથે આ કાય્ભક્રમનયુ ંસંકલન કિે છે જને ેવવશષે રપથી આ પરિયોજના માટે સ્ાવપત કિવામાં આવયયુ ંછે. આ પરિયોજનાની 
પ્રમયુખ પ્રવૃગ્તિઓમાંથી એક આ વવસતાિના દરિયાકાંઠાની અને દરિયાઈ જવૈવવવવધતાના સિંક્ષણમાં સ્ાનનક સમયુદાયોન ે

સામેલ કિવાની છે જથેી તેમની સામાલજક આર્થક સ્સ્તત વધયુ સાિી બને. 

Case study: Mainstreaming coastal and marine biodiversity 
conservation into production sectors in East Godavari River Estuarine 
Ecosystem (EGREE) and Sindhudurg coasts

EGREE encompassing the Godavari mangroves is the second largest area of mangroves along 

the east coast of India. The area is rich in plant and animal diversity, and generates significant 

ecological and economic benefits such as shoreline protection, sustaining livelihoods and 

carbon sink services. It is an Important Bird Area (IBA) with a recorded population of 119 

bird species, of which 50 are migratory. In recognition of its national and global biodiversity 

significance, a part of the EGREE area is gazetted as Coringa Wildlife Sanctuary. In addition 

to the biodiversity significance of the area, it is also of enormous economic significance. The 

last few decades have witnessed rapid economic changes and emergence of large scale 

production activities in EGREE. The main production sectors operating in the landscape/

seascape are fisheries, aquaculture, salt pans, manufacturing activities such as oil and 

gas exploration, fertilizers, edible oil, rice products, tourism and ports. In addition, there is 

dependency on the mangroves and marine resources by local villagers. These activities are 

impacting the overall ecological integrity of the EGREE, particularly the mangrove ecosystems, 

with associated impacts on the livelihoods of local people. In this connection, the UNDP-

GEF intervention aims to mainstream biodiversity conservation into the production sectors 

of EGREE through (1) Cross-sectoral planning in the EGREE that mainstreams biodiversity 

conservation considerations, (2) Enhanced capacity of sector institutions for implementing 

biodiversity-friendly sector plans and (3) Improved community livelihoods and sustainable 

natural resource use. By project end, it is anticipated that production activities in at least 

80,000 ha of the EGREE mainstream biodiversity conservation objectives, in turn improving 

the conservation prospects of several globally significant species apart from contributing to 

the socioeconomic well-being of the region. As part of this project, EGREE Foundation has 

been established at Kakinada to implement this project with the help of all stakeholders of the 

region. The State Forest Department of Andhra Pradesh is the implementing agency, whereas 

the Ministry of Environment, Forests and Climate Change, Government of India, is facilitating 

the entire programme in India. The Wildlife Institute of India is the knowledge partner of this 

programme.

Similarly, the same UNDP-GEF Marine Programme is also being implemented in the 

Sindhudurg coastal and marine ecosystem (SCME). The state of Maharashtra, with an 

extent of nearly 10 per cent of the total geographical area of India, is among the top five 

states in overall species diversity and natural resources. The coastal region, having an extent 

of approximately 720 km and popularly known as ‘Konkan,’ is known for its rich diversity 

and distinct culture. There are many important sites all along the coast. The Sindhudurg 

coastal and marine ecosystem (SCME), which includes Malvan Marine Sanctuary (MMS) 

and mangrove reserved forests, is one of among them. The SCME encompasses three 

distinct sites: (1) Malvan Marine Sanctuary, (2) the archipelago at Vengurla Rocks and (3) 

Angria Bank. A total of 367 species of marine plants and animals have been reported from 

Malvan Marine Sanctuary, including 10 or more species of marine mammal. The archipelago 

at Vengurla Rocks, including Burnt Island, is an IBA site and is known to have breeding 

colonies of eight tern species. Angria Bank, located 105 km from the shores of Vijaydurg, is 

a submerged plateau. Sporadic surveys of the site suggest that the area is rich in diversity of 

corals and reef ecosystems and a congregating site for breeding sharks and whale species. 

The Mangrove Cell of the State of Maharashtra is coordinating this programme with help of a 

‘Field Unit’ that has been established exclusively for this project. One of the major activities 

of the project is to involve the local communities in conservation of coastal and marine 

biodiversity in the region so that their socioeconomic condition improves further.





3.4 કાનૂની સાધનો 

કાનૂની સાધનો, જ ેપ્રદેશો અને દેશોને જવૈવવવવધતાના પ્રશ્ોને જયુદા જયુદા ક્ષતે્રો અને 
કાય્ભક્રમોના કાયભોમાં સંકલલત કિવામાં મદદ કિે છે, અને અસિોન ેન્ૂનતમ બનાવવામાં 
મદદ કિે છે. 

3.4 Legal instruments

Legal instruments, which help the regions and countries in integrat-

ing biodiversity concerns into functioning of different sectors and 

programmes, and helps in minimizing the impacts. 

મહતવના કેંદ્રીય અધધનનયમો અને નનયમો  
જવૈવવવવધતા સંરષિણ પ્રત્ ેસં્ગનતા ધરાવતાં અને જ્ાં જવૈવવવવધતાન ેસંકસ્ત કરવી 
જોઇએ 

•		 મત્યપાલન અધધનનયમ, 1897.

•		 વવનાશક જતંયુઓ અને કીટક અધધનનયમ, 1914.

•		 રાિતીય વન અધધનનયમ, 1927.

•		 કૃયષ પેદાશો (વગણીકિણ અને વવપણન) અધધનનયમ, 1937.

•		 રાિતીય કૉફી અધધનનયમ, 1942

•		 આયાત અને નનકાસ (નનયતં્રણ) અધધનનયમ, 1947.

•		 િબિ (ઉ�પાદન અને વવપણન) અધધનનયમ, 1947.

•		 ચા અધધનનયમ, 1953.

•		 ખનન અને ખનનજ વવકાસ (નનયમન) અધધનનયમ, 1957

•		 પશયુઓ પ્રતે્ની કૂ્રિતા નનવાિણ અધધનનયમ, 1960.

•		 કસ્્સ અધધનનયમ, 1962.

•		 એલચી અધધનનયમ, 1965.

•		 નબયાિણ અધધનનયમ, 1966.

•		 પેટન્ટ અધધનનયમ, 1970.

•		 વન્યજીવન (સંિક્ષણ) અધધનનયમ, 1972.

•		 દરિયાઈ પેદાશોની નનકાસ વવકાસ અધધકૃતત અધધનનયમ, 1972.

•		 જળ (પ્રદૂષણ નનવાિણ અને નનયતં્રણ) અધધનનયમ, 1974.

•		 તમાકયુ બૉડ્ભ  અધધનનયમ, 1975.

•		 ટેરિટૉરિઅલ વૉટિ, કૉલન્ટનેન્ટલ શેલ્ફ, એક્લ્યુક્ઝવ ઈકોનૉતમક ઝૉન એનડ અધિ મેિીટાઇન ઝૉસ્સ 

ઍક્, 1976.

•		 જળ (પ્રદૂષણ નનવાિણ અને નનયતં્રણ) સેસ અધધનનયમ, 1977.

•		 મિેીટાઇમ ઝૉસ્સ ઑફ ઇનનડયા (િે્યયુલશેન એનડ રફશશગ બાય ફૉિેન વેસલ્સ) ઍક્, 1980.

•	 વન (સંિક્ષણ) અધધનનયમ, 1980.

•		 વાયયુ (પ્રદૂષણનયુ ંનનવાિણ અને નનયતં્રણ) અધધનનયમ, 1981.

•		 	કૃયષ અને પ્રોસેસડ ફૂડ પ્રૉડક્્સ નનકાસ વવકાસ સતિામંડળ અધધનનયમ, 1985/ 1986.

•		 પયયાવિણ (સંિક્ષણ) અધધનનયમ, 1986.

•		 સપાઇસ બૉડ્ભ  અધધનનયમ, 1986.

•	 િાષટ્ીય ડેિી વવકાસ બૉડ્ભ , 1987.

•		 જોખમી સૂક્ષ્મ જીવ/ જનીની િીતે એચ્નજનનયડ્ભ  જીવાણયુંઓ અથવા કોષોના ઉ�પાદન, વપિાશ/આયાત/

નનકાસ અને સંગ્રહ માટેના નનયમો, 1989

•		 વવદેશી વયાપાિ (વવકાસ અને નનયમન) અધધનનયમ, 1992.

•		 વનસપતતની જાતોનયુ ંસંિક્ષણ અને ખેડૂતના અધધકાિો (PPVFR) અધધનનયમ, 2001

•		 જવૈવક વવવવધતા અધધનનયમ, 2002

•		 પલાંટ કવૉિન્ટાઇન (રાિતમાં આયાત પિના નનયમનો) આદેશ, 2003

•		 જવૈવક વવવવધતા નનયમો, 2004

•		 ધ ફૂડ સેફ્ી ઍનડ સ્ાનડડ્સ્ભ ઍક્, 2006

•		 અનયુસૂધચત જનજાતત અને અન્ય પિંપિાગત વનવાસીઓ (વન અધધકાિોની ઓળખ) અધધનનયમ, 2006.

Important Central Acts and Rules having 
Relevance to Biodiversity Conservation and where biodiversity should be integrated

•	 Fisheries	Act,	1897.

•	 Destructive	Insects	and	Pests	Act,	1914.

•	 The	Indian	Forest	Act,	1927.

•	 Agricultural	Produce	(Grading	and	Marketing)	Act,	1937.

•	 Indian	Coffee	Act,	1942

•	 Import	and	Export	(Control)	Act,	1947.

•	 Rubber	(Production	and	Marketing)	Act,	1947.

•	 Tea	Act,	1953.

•	 Mining	and	Mineral	Development	(Regulation)	Act,	1957

•	 Prevention	of	Cruelty	to	Animals	Act,	1960.

•	 Customs	Act,	1962.

•	 Cardamom	Act,	1965.

•	 Seeds	Act,	1966.

•	 The	Patents	Act,	1970.

•	 Wildlife	(Protection)	Act,	1972.

•	 Marine	Products	Export	Development	Authority	Act,	1972.

•	 Water	(Prevention	and	Control	of	Pollution)	Act,	1974.

•	 Tobacco	Board	Act,	1975.

•	 Territorial	Water,	Continental	Shelf,	Exclusive	Economic	Zone	and	other	Maritime	

Zones Act, 1976.

•	 Water	(Prevention	and	Control	of	Pollution)	Cess	Act,	1977.

•	 Maritime	Zones	of	India	(Regulation	and	Fishing	by	Foreign	Vessels)	Act.	1980.

•	 Forest	(Conservation)	Act,	1980.

•	 Air	(Prevention	and	Control	of	Pollution)	Act,	1981.

•	 Agricultural	and	Processed	Food	Products	Export	Development	Authority	Act,	

1985/ 1986.

•	 Environment	(Protection)	Act,	1986.

•	 Spices	Board	Act,	1986.

•	 National	Dairy	Development	Board,	1987.

•	 Rules	for	the	manufacture,	use/import/export	and	storage	of	hazardous	microor-

ganisms/ genetically engineered organisms or cells, 1989 

•	 Foreign	Trade	(Development	and	Regulation)	Act,	1992.

•	 Protection	of	Plant	Varieties	and	Farmers'	Rights	(PPVFR)	Act,	2001

•	 Biological	Diversity	Act,	2002

•	 Plant	Quarantine	(Regulation	of	Import	into	India)	Order,	2003

•	 Biological	Diversity	Rules,	2004

•	 The	Food	Safety	and	Standards	Act,	2006

•	 Scheduled	Tribes	and	Other	Traditional	Forest	Dwellers	(Recognition	of	Forest	

Rights) Act, 2006. 



3.5 Impact assessment as a legal 
instrument for mainstreaming 
biodiversity
One legal instrument specifically of relevance to mainstreaming biodiversity is impact assessment. In 

the following section, we discuss two forms of impact assessment: Environmental Impact Assessment 

(EIA), which is already a mandatory requirement in India supported by law, and Strategic Environmen-

tal Assessment (SEA), which is still in its infancy and purely voluntary. These two differ in scales and 

objectives.

To ensure that development is planned and implemented with biodiversity in mind, impact assess-

ment is being used as an important tool. The major conventions on biodiversity—CBD, the Ramsar 

Convention and the Convention on Migratory Species—recognize impact assessment as an important 

decision-supporting tool to help plan and implement development with biodiversity ‘in mind.’

The CBD requires parties to apply impact assessment to projects (EIA) as well as to programmes, 

plans and policies (SEA), which have potential negative impact on biodiversity. The impact assessment 

should ideally address biodiversity conservation, sustainable use and equal benefit-sharing issues 

at the three levels, viz, habitat, species and genetic diversity. Some of the areas where integration of 

biodiversity may yield significant positive results are urban development, combating climate change, 

forestry, fisheries, trade, biotechnology, tourism, energy and climate change, and poverty reduction.

3.5.1 Environmental impact assessment (EIA)

EIA is a planning tool used to predict and evaluate the potentially significant impacts of proposed 

action and provide a mitigation plan for minimizing adverse impacts for making decisions on the 

proposed project/program/policy. It is a procedure to know the positive and negative aspects of a pro-

posed activity including the natural, social and economic aspects. It is a decision-making process to 

take a decision whether a developmental project must start or not.

The International Association for Impact Assessment (IAIA) defines EIA as ‘the process for identify-
ing, predicting, evaluating and mitigating the biophysical, social and other relevant effects of 
development proposals prior to major decisions being taken and commitments made.’ In environ-

mental cases the purpose of the assessment is to ensure that decision makers consider the ensuring 

environmental impacts when deciding whether a project should be allowed to proceed or not. The EIA 

includes likely adverse effects on human beings, vegetation cover, animal kingdom, air, water, land 

and property. 

The EIA is a tool that seeks to 

ensure sustainable development 

through the evaluation of those im-

pacts arising from a major activity 

(policy, project or programme and 

plan) that are likely to have envi-

ronmental effects. The purpose of 

EIA is to ensure the protection and 

conservation of the  environment 

and natural resources including 

3.5 જવૈવવવવધતાને મયુખ્ય પ્રવાહમાં લઈ 
જવા માટે કાનનૂી સાધન તિીકે અસિનયુ ં
મૂલ્ાંકન
જવૈવવવવધતાને મયુખ્ય પ્રવાહમાં લઈ જવા માટે વવશષે સંબંધ ધિાવતયુ ંએક કાનૂની સાધન એ અસિનયુ ંમૂલ્ાંકન છે. નીચેના વવરાગમાં, 
આપણે અસિ મૂલ્ાંકનના બે સવરપોની ચચયા કિીશયુ:ં પયયાવિણીય અસિ મૂલ્ાંકન (EIA), જનેે કાયદા દ્ાિા રાિતમાં પહેલાં જ એક 

ફિલજયાત જરરિયાત તિીકે સમથ્ભન આપવામાં આવયયુ ંછે, અને વયહૂાત્મક પયયાવિણીય મૂલ્ાંકન (SEA), જ ેહજયુ તેના શશૈવકાળમાં 
છે અને સંપૂણ્ભપણ ેસવૈચ્ચ્છક છે. આ બને્ માપમાં અને ઉદે્શોમાં જયુદાં પડે છે. 

એ ખાતિી કિવા માટે કે વવકાસનયુ ંઆયોજન અને અમલીકિણ જવૈવવવવધતાન ેધયાનમાં િાખીન ેકિવામાં આવે છે, અસિના 
મૂલ્ાંકનનો ઉપયોગ એક મહ�વના સાધન તિીકે કિવામાં આવે છે. જવૈવવવવધતા પિના મયુખ્ય સંમેલનો – CBD, િામસિ સંમેલન 

અને યાયાવિ પ્રજાતતઓ પિના સંમેલનમાં – અસિ મૂલ્ાંકનન ેજવૈવવવવધતાને ‘ધયાનમાં િાખીન’ે વવકાસની યોજના અને અમલીકિણન ે

મદદ માટેના એક મહ�વના નનણ્ભય-સમથ્ભન સાધન તિીકે જોવામાં આવયયુ ંછે. 

CBDમાં પરિયોજનાઓ (EIA) માં તેમજ કાય્ભક્રમો, યોજનાઓ અને કાય્ભનીતતઓ (SEA) માં પક્ષકાિો એ અસિના મૂલ્ાંકનોન ેલાગયુ 
કિે તેમ ઇચે્છ છે, જ ેજવૈવવવવધતા પિ સંરવવત નકાિાત્મક અસિ ધિાવ ેછે. એક આદશ્ભ િીતે અસિનયુ ંમૂલ્ાંકન જવૈવવવવધતાના 
સંિક્ષણ, ટકાઉક્ષમ ઉપયોગ અને સમાન લાર-વહેંચણી મયુદ્ાઓન ેત્રણ સતિો પિ સંબોધધત કિતયુ ંહોવયુ ંજોઇએ, એટલે કે વસવાટ, 

પ્રજાતતઓ અને વશંીય વવવવધતા. જ્ાં જવૈવવવવધતાનયુ ંસંકલન નોંધપાત્ર હકાિાત્મક પરિણામો નનપજાવ ેતેમ બની શકે છે તેવાં 
વવસતાિોમાં શહેિી વવકાસ, આબોહવા પરિવત્ભનની સામે લડત કિવી, વન્યશાસ્ત, મત્યોદ્ોગ, વેપાિ, બાયોટેકનોલૉજી, પય્ભટન, 

ઉજા્ભ અને આબોહવા પરિવત્ભન અને ગિીબી નનમૂ્ભલનનો સમાવવષટ છે. 

3.5.1 પયયાવિણીય અસિ મૂલ્ાંકન (EIA)

EIA એ સૂધચત પગલાઓની સંરવવત નોંધપાત્ર અસિોની આગાહી અને મૂલ્ાંકન માટે ઉપયોગમાં લેવાતયુ ંઆયોજન સાધન છે અને 
સૂધચત પરિયોજના/ કાય્ભક્રમ/ કાય્ભનીતત પિ નનણ્ભય લેવા માટે પ્રતતકૂળ અસિોન ેલઘયુતિમ બનાવવા માટેની ઉપશમન યોજના પૂિી પાડે 

છે. તે સૂધચત પ્રવૃગ્તિના પ્રાકૃતતક, સામાલજક અને આર્થક પાસાઓ સહહત સકાિત્મક અને નકાિાત્મક પાસાઓને જાણવાની પ્રરક્રયા છે. 

તે વવકાસ પરિયોજનાને શર કિવી જરિી છે કે નટહ તેના માટેનો નનણ્ભય લેવાની પ્રરક્રયા છે. 

અસિ મૂલ્ાંકન માટેનયુ ંઆતંિિાષટ્ીય સંગઠન (IAIA) EIA ની વયાખ્યા આ િીતે કિે છે ‘પ્રમયુખ નનણ્ભયો લેવામાં આવે અને 
કહટબદ્ધતાઓ કિવામાં આવે તે પૂવવે ઓળખ માટેની, આગાહી કિવા માટેની, મૂલ્ાંકન કિવાની અને જવૈરૌતતક, સામાલજક અને 
અન્ય સંલ ન્ અસિોની વવકાસ દિખાસતોના શમન માટેની પ્રરક્રયા’ પયયાવિણીય રકસસાઓમાં મૂલ્ાંકનનો હેતયુ એ સયુનનલચિત કિવાનો 
છે કે જ્ાિે પરિયોજનામાં આગળ વધવાની મંજૂિી આપવી કે નટહ તે નનણ્ભય લેવામાં આવે ત્ાિે નનણયાયકો એ પયયાવિણીય અસિોની 
ખાતિીની વવચાિણા કિે. EIA માણસો, વનસપતત આવિણ, પ્રાણીજગત, હવા, પાણી, જમીન અને તમલકતો પિ સંરવવત પ્રતતકૂળ 

અસિોનો સમાવશે કિે છે.  

EIA એક સાધન છે જ ેએવી પ્રમયુખ પ્રવૃગ્તિ (કાય્ભનીતત, પરિયોજના, અથવા કાય્ભક્રમ અને યોજના) માંથી ઉદરવતી એ અસિોના 
મૂલ્ાંકન માિફત ટકાઉક્ષમ વવકાસની ખાતિી 
માંગે છે જ ેપયયાવિણીય અસિો ધિાવતી 
હોવાની સંરાવના છે. EIAનો હેતયુ અનનયંવત્રત 

વવકાસની સામે પયયાવિણ અને પ્રાકૃતતક 

સંસાધનો સહહત માનવ સવાસ્થ્યના પાસાઓના 
ના સંિક્ષણ અને બચાવ કિવાનો છે.  

Link to the global convention

Rio Principle 17 states, ‘EIA as national instrument, shall be 
undertaken for the proposed activities that are likely to have 
a signifi cant adverse impact on the environment and are 
subject to a decision of a competent national authority.’

વૈલવિક સંમેલનની કડટી 

રિઓ લસદ્ધાંત 17 જણાવે છે, EIA એક િાષટ્ીય સાધન તિીકે, એવી સધૂચત 
પ્રવૃગ્તિઓ માટે હાથ ધિવામાં આવશે કે જ ેપયયાવિણ પિ નોંધપાત્ર પ્રતતકૂળ 
અસિો ધિાવવાની સંરાવના હોય અને સક્ષમ િાષટ્ીય સતિામંડળના નનણ્ભયન ે
આધીન િહેશ.ે’
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તે પ્રકૃતતએ અપેક્ક્ષત, સહરાગ્ગતાપૂણ્ભ અને વયવસ્સ્ત છે અને બહયુવવધ અનયુશાસન ઇનપયુટ પિ અવલંબે છે. 

EIA માટેના કાનૂની આધાિો 

ટકાઉક્ષમ વવકાસ માટે પ્રાકૃતતક સંસાધનોના શ્ષેઠતમ ઉપયોગને સયુનનલચિત કિવા માટે EIA એક મહ�વપૂણ્ભ વયવસ્ાપન સાધન છે. 

આપણાં દેશમાં 1978-79માં નદી ઘાટી પરિયોજનાઓના અસિ મૂલ્ાંકન સાથે આ રદશામાં શરઆત કિવામાં આવી હતી, અને 
ત્ાિબાદ ઉદ્ોગ, થમ્ભલ પાવિ પરિયોજનાઓ અને ખનન યોજનાઓ જવેા અન્ય વવકાસના ક્ષતે્રોન ેઆવિી લેવા માટે તકોને વધાિવામાં 
આવી હતી. પયયાવિણીય વવગતો અને વયવસ્ાપન યોજનાઓના સંગ્રહને સયુલર બનાવવા માટે, માગ્ભદર્શકાઓ બનાવવામાં આવી 
અને સંબંધધત કેંરિ અને િાજ્ સિકાિોના વવરાગોમાં પ્રસારિત કિવામાં આવી. પયયાવિણીય સંિક્ષણ અધધનનયમ, 1986 હેઠળ ર. 

50 કિોડ અને વધયુના િોકાણોન ેસામેલ કિતી વવકાસની પ્રવૃગ્તિઓની 29 શ્ેણીઓન ેEIA એ હવે ફિલજયાત બનાવી છે. 

ધ એનવાય્ભનમેન્ટલ કકલયિસ્સ િેગયુલશેન, 2006 EIA થી સંબંધધત 1994ની અધધસૂચનાના અધધક્રમણમાં છે. તેને પયયાવિણ સિંક્ષણ 

નનયમો, 1986ના નનયમ 5(3)(d) સાથે વાંચનમાં િાખીન ેકલમ 3(1) અને (2)(V) દ્ાિા આપવામાં આવેલ સતિાઓનો ઉપયોગ 

કિીન ેજાિી કિવામાં આવયાં છે. નનયમનો જણાવે છે કે આ અધધસૂચનાના સમયે નવી પરિયોજનાઓનયુ ંનનમયાણકાય્ભ અને પ્રવૃગ્તિઓ 

અથવા વવદ્માન પરિયોજનાઓનયુ ંવવસતિણ અથવા આધયુનનકીકિણ તે જાહેિ થવાની તાિીખે અને તે તાિીખથી (14 સપટે્બિ 2006) 

કેનરિ સિકાિ પાસેથી અથવા આ નનયમન હેઠળ િચવામાં આવેલ િાજ્ સતિીય પયયાવિણીય અસિ મૂલ્ાંકન સતિામંડળ (SLEIAA) 

પાસેથી પૂવ્ભ પયયાવિણીય કકલઅિસ્સ વવના હાથ ધિી શકાશે નટહ. પરિયોજનાઓની ત્રીસ જયુદી જયુદી શ્ેણીઓન ેકેનરિ સિકાિ પાસેથી 
કકલઅિસ્સ લેવાની જરિ પડશે. તેમાંથી કેટલાંક ઑફશૉિ અને ઑનશોિ તેલ અને વાયયુ સશંોધનો, ખનન, ઍિપોટ્ભ , નદી ઘાટી, 
સોડા ઍશ ઉદ્ોગ, કીટનાશક ઉદ્ોગ અને કૉમપલેક્ષ, િાસાયન્ણક ખાતિ, સંકલલત પેઇન્ટ ઉદ્ોગ અને અન્ય ઘણાં બધા છે. 

રાિતમાં EIA મોડેલ ને અપનાવવાના કાિણોમાંથી એક રોપાલ ગેસ હોનાિત છે, જ ેવવવિની સૌથી ખિાબ ઔદ્ોગ્ગક હોનાિત 

તિીકે જાણીતી છે. સમય જતાં, લોકો પણ આ જરરિયાતો વવશે સરાન બન્યાં છે, અને કેનરિ સિકાિે 1994માં એક અધધસૂચના 
સાથે ત્ાિપછીની પરિયોજના માટે EIA પ્રસતયુત કયયુું. ધ એનવાય્ભનમેન્ટલ કકલયિસ્સ િેગયુલશેન, 2006 EIA થી સંબંધધત 1994ની 
અધધસૂચનાના અધધક્રમણમાં છે. તેને એનવાય્ભનમેન્ટલ કકલયિસ્સ િેગયુલશેન, 1986ની કલમો 3(1) અને (2)(V) દ્ાિા આપવામાં 
આવેલ સતિાઓનો ઉપયોગ કિીન ેજાિી કિવામાં આવી છે. નનયમનો જણાવે છે કે આ અધધસૂચનાના સમયે નવી પરિયોજનાઓનયું 
નનમયાણકાય્ભ અને પ્રવૃગ્તિઓ અથવા વવદ્માન પરિયોજનાઓનયું વવસતિણ અથવા આધયુનનકીકિણ તે જાહેિ થવાની તાિીખ ેઅને તે 
તાિીખથી કેનરિ સિકાિ પાસેથી અથવા આ નનયમન હેઠળ િચવામાં આવેલ િાજ્ સતિીય પયયાવિણીય અસિ મૂલ્ાંકન સતિામંડળ 

(SLEIAA) પાસેથી પૂવ્ભ પયયાવિણીય કકલઅિસ્સ વવના હાથ ધિી શકાશે નટહ.

3.5.2 દરિયાકાંઠાની EIA પરિયોજનાઓ: ક્ા નનદદેશોનયુ ંધયાન િાખવાનયુ ંછે? 

દરિયાકાંઠાના નનયમન વવસતાિ (CRZ) અધધસૂચના 1991ની જોગવાઈઓ મયુજબ દરિયાકાંઠાના િાજ્ોએ દરિયાકાંઠાના વવસતાિોની 
વયવસ્ાપન યોજનાઓ બનાવવાની જરિ પડશે, જમેાં જયુદી જયુદી પ્રવૃગ્તિઓ માટે દરિયાકાંઠાના વવસતાિોની ઓળખ અને તેનયુ ંવગણીકિણ 

કિવયુ ંઅને મંજૂિી માટે તેમને મતં્રાલયન ેિજૂ કિવાની જરિ પડશે. 

દરિયાકાંઠાના પયયાવિણન ેિક્ષવા અને સંિક્ષણ કિવાના હેતયુસિ, મતં્રાલય ેદરિયાઓ, ખાડીઓ, અખાતો, દલદલો, નદીઓ અને 
બંધધયાિ પાણીઓના તટપ્રદેશોની જાહેિાત કિી છે જ ેરિતી રક્રયા (જમીન તિફી) દ્ાિા, CRZ તિીકે ઉચ્ રિતી િેખા અને આતંિ 

રિતી વવસતાિથી 500 મીટિ સયુધી પ્રરાવવત થયા છે. આ અધધસૂચના પયયાવિણ સંિક્ષણ અધધનનયમ, 1986ની કલમ 3(1) અને 
કલમ 3(2)(V), અને પયયાવિણ સંિક્ષણ નનયમો, 1986ના નનયમ 5(3)(d) હેઠળ જાિી કિવામાં આવયા હતાં. અધધસૂચન નીચેની 
બાબતો પિ પ્રતતબંધો ફિમાવ ેછે. 

1. ઉદ્ોગોના સયુયોજન કિવા પિ અને વવસતિણ પિ 

2. CRZમાં કામગીિીઓ અથવા પ્રરક્રયાઓ પિ  

human health aspects against uncontrollable development. It is anticipatory, participatory and system-

atic in nature and relies on multidisciplinary input.

The legal basis for EIA

EIA is an important management tool for ensuring optimal use of natural resources for sustainable 

development. A beginning in this direction was made in our country with the impact assessment 

of river valley projects in 1978–79, and the scope has subsequently been enhanced to cover other 

developmental sectors such as industries, thermal power projects and mining schemes. To facilitate 

collection of environmental data and preparation of management plans, guidelines have been evolved 

and circulated to the concerned central and state government departments. EIA has now been made 

mandatory under the Environmental Protection Act, 1986, for 29 categories of developmental activities 

involving investments of INR 50 crores and above.

The Environmental Clearance Regulation of 2006 is in supersession of the notification of 1994 relating 

to EIA. It has been issued in the exercise of the powers conferred by Section 3(I) and (2)(V) of the En-

vironmental Protection Act, 1986, read with Rule 5(3)(d) of the Environment Protection Rules, 1986. 

The regulation provides that construction of new projects and activities or expansion or modernization 

of existing projects at the time of this notification will not be undertaken on and from the date of its 

publication (14 September 2006) without the prior environmental clearance from the central govern-

ment or by the State Level Environmental Impact Assessment Authority (SLEIAA) duly constituted 

under this regulation. Thirty different categories of projects require clearance from the central govern-

ment. Some of them are offshore and onshore oil and gas exploration, mining, airport, river valley, soda 

ash industry, pesticide industry and complex, chemical fertilizer, integrated paint industry and many 

others.

One of the reasons to adopt the EIA model in India is the Bhopal gas catastrophe, known to be the 

world’s worst industrial disaster. In the course of time, the public also became aware of the require-

ments, and the central government with a notification in 1994 introduced EIA for the projects cited 

therein. The Environmental Clearance Regulation of 2006 is in supersession of the notification of 1994 

relating to EIA. It has been issued in the exercise of the powers conferred by sections 3(I) and (2)(V) of 

the Environment Protection Act, 1986. The regulation provides that construction of new projects and 

activities or expansion or modernization of existing projects at the time of this notification will not be 

undertaken on and from the date of its publication without the prior environmental clearance from the 

central government or by the SLEIAA duly constituted under this regulation.

3.5.2 EIA of coastal projects: What are the indicators to look out for?

Coastal states are required to prepare Coastal Zone Management Plans as per the provisions of the 

Coastal Regulation Zone (CRZ) Notification 1991, identifying and categorizing the coastal areas for dif-

ferent activities and submit them to the ministry for approval. 

For the purpose of protecting and conserving the coastal environment, the ministry declares coastal 

stretches of seas, bays, estuaries, creeks, rivers and backwaters which are influenced by tidal action 

(on the landward side), up to 500 metres from the high tide line and the intertidal zone as the CRZ. 

This notification was issued under Section 3(I) and Section 3(2)(V) of the Environment Protection Act, 

1986, and Rule 5(3)(d) of the Environmental Protection Rules, 1986. The notification imposes restric-

tions on the

1. Setting up and expansion of industries

2. Operations or processes in the CRZ
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Based on the environmental results and the probable perturbations due to the proposed project, the 

impact of various activities on marine ecology will be assessed during construction as well as opera-

tional phases of the project. Suitable mitigation measures in terms of the marine environmental man-

agement plan will be suggested to minimize the adverse impact identified.

Severity of impacts of infrastructure development in the coastal zone varies widely depending on many 

factors such as the extent, period and type of disturbance, manmade perturbations, capacity of the 

receiving water to assimilate requirements for assessing such impacts as general baseline information. 

Tides will be assessed with available data in the area. The currents will be measured at the proposed 

release location for around one week. Water quality would be assessed at several locations to evolve 

a general background for the coastal sea off the project site. Intertidal and subtidal sediments off the 

project site would be studied for texture, selected metals (chromium, iron, cobalt, nickel, copper, zinc, 

lead, cadmium and mercury), organic carbon, phosphorous and pH. The status of flora and fauna of 

the project area would be established based on phytoplankton pigments, population and genetic diver-

sity, zooplankton biomass, population and growth diversity, fisheries, mangroves and intertidal corals.

3.5.3 Biodiversity in EIA: Challenges and way forward

The inclusion of biodiversity in EIA is a two-way process. It not only draws on information on biodiver-

sity but also generates useful biodiversity data. There is no debate on the immediate need for biodiver-

sity conservation, although debate regarding the best methodology to address biodiversity continues. 

The focus of discussion is on the best ways to address this problem. The main difficulties in inclusion 

of biodiversity in EIA include:

•	 absence or inadequate representation of the effect on ecosystem functions due to lack of biodiver-

sity data;

•	 ill-defined baseline ecosystem conditions;

•	 lack of consideration of cumulative effects of projects;

•	 inadequate mitigation and postmonitoring;

•	 lack of quality control; and

•	 poor stakeholder participation.

There is a need to enhance the focus on developing impact prediction tools for biodiversity, which will 

not only standardize the impact prediction process for biodiversity but will also help the decision mak-

ers in making accurate decisions on the impacts of projects on biodiversity.

Second, a standardized approach for biodiversity monitoring based on scientific criteria and carefully 

selected indicators is also needed.

Third, the task of transferring the knowledge and information related to good practices in biodiversity 

impact prediction and monitoring methods needs to be undertaken by the established scientific orga-

nizations.

Fourth, adapting a long-term and more sustainable approach to impact assessment, which provides 

information on the potential risks at an early stage itself, and increasing the time and cost efficacy of 

mitigation measures. One such tool is SEA.

પયયાવિણીય પરિણામો અને સૂધચત પરિયોજનાના કાિણ ેસંરવવત અવિોધો પિ આધારિત, દરિયાઈ નનવસનતતં્ર પિની વવવવધ 

પ્રવૃગ્તિઓની અસિન ેપરિયોજનાના નનમયાણ કાય્ભ અને કામગીિીના તબક્ાઓ દિતમયાન આકાિવામાં આવશે. દરિયાઈ પય્ભવિણીય 

વયવસ્ાપન યોજનાના સંદરવે ઓળખી કાઢવામાં આવેલ પ્રતતકૂળ અસિન ેન્ૂનતમ બનાવવા માટે ઉપશમનના યો્ય પગલાઓનયુ ં
સૂચન કિવામાં આવશે. 

દરિયાકાંઠાના વવસતાિમાં આતંિમાળખાના વવકાસની અસિોની તીવ્રતા વવસતતૃ િીતે ઘણાં બધા પરિબળો જમે કે વવક્ષપેની હદ, 

સમયગાળો અને પ્રકાિ, માનવસજી્ભ ત અવિોધો, પ્રાપત થતાં પાણીની ક્ષમતા પિ નનર્ભિ િહીન ેઆવી અસિોની સામાન્ય આધાિિેખીય 

માહહતી તિીકે આવી અસિોના મૂલ્ાંકન માટે જરિરિયાતોન ેઆત્મસાત કિવા માટે ભરન્ હોય છે. રિતીનયુ ંમૂલ્ાંકન એ વવસતાિમાં 
ઉપલબ્ધ વવગતો સાથે કિવામાં આવશે. પ્રવાહોને લગરગ એક અઠવારડયા માટે સૂધચત છયુ ટાં કિાયેલા સ્ળ ખાતે માપવામાં 
આવશે. પરિયોજનાના સ્ળની બાજયુમાં તટીય સમયુરિ માટે એક સામાન્ય પચિાદભૂન ેવવકસાવવા માટે કેટલાંક સ્ળો પિ પાણીની 
ગયુણવતિાની આકાિણી કિવામાં આવશે. સંઘટન, પસંદગીની ધાતયુઓ (ક્રોતમઅમ, આયન્ભ, કૉબાલ્ટ, નનકલ, તાંબયુ, જસત, સીશયુ,ં 
કૅડતમયમ અને પાિો), જવૈવક કાબ્ભન, ફૉસ્ોિસ અને pH માટે પરિયોજનાના સ્ળની બાજયુના આતંિરિતી અને પેટારિતીના કાંપનો 
અભયાસ કિવામાં આવશે. પરિયોજના વવસતાિની વન્ય સૃક્ષટ અને વન્યજીવ સૃક્ષટની સ્સ્તતન ેફાઇટોપલાંકટોન િંગરિવયો, વસતી 
અને જનીન વવવવધતા, ઝૂપલાંકટોન બાયોમાસ, વસતી અને વૃનદ્ધ વવવવધતા, મત્યોદ્ોગ, ચિેવનો અને આતંિરિતી પિવાળાઓ પિ 

આધારિત સ્ાપના કિવામાં આવશે. 

3.5.3 EIA માં જવૈવવવવધતા: પડકાિો અને આગળનો માગ્સ 

EIAમાં જવૈવવવવધતાનયું સમાવશેન નદ્-માગણી પ્રરક્રયા છે. તે માત્ર જવૈવવવવધતા પિની માહહતી પિથી લેવાતયુ ંનથી પિંતયુ ઉપયોગી 
જવૈવવવવધતા વવગતોની પણ િચના કિે છે. જવૈવવવવધતા સંિક્ષણની તાત્ાલલક જરરિયાત પિ કોઈ વાદવવવાદ નથી, જોકે 

જવૈવવવવધતાના સંબોધન માટેની શ્ષેઠ પદ્ધતતના સંબંધમાં વાદવવવાદ જાિી છે. ચચયાનયુ ંધયાન કેનરિણ આ સમસયાના સંબોધન માટેના 
શ્ષેઠ માગ્ભ પિ છે. EIA માં જવૈવવવવધતાના સમાવશેનની મયુખ્ય મયુશકેલીઓમાં નીચેની બાબતોનો સમાવશે થાય છે: 

• જવૈવવવવધતા વવગતોના અરાવના લીધે નનવસનતતં્રની કામગીિીઓ પિની અસિોની ગેિહાજિી અથવા અપયયાપત પ્રતતનનધધ�વ; 

• ખોટી િીત ેવયાખ્યાયયત આધાિિેખીય નનવસનતતં્રની પરિસ્સ્તતઓ; 

• પરિયોજનાઓની સંધચત અસિોની વવચાિણાનો અરાવ; 

• અપયયાપત ઉપશમન અને પચિાત દેખિેખ; 

• ગયુણવતિા નનયતં્રણનો અરાવ; અને 

• હહસસેદાિોની ઓછી સહરાગ્ગતા. 

જવૈવવવવધતા માટે અસિની આગાહી કિતા સાધનોને વવકલસત કિવા પિ ધયાન વધાિવાની જરિ છે, જ ેમાત્ર જવૈવવવવધતા માટે 

અસિની આગાહી પ્રરક્રયાન ેજ ધોિણસિની નહીં બનાવે પિંતયુ જવૈવવવવધતા પિની પરિયોજનાઓની અસિો પિના સચોટ નનણ્ભયો 
લેવામાં નનણયાયકોને પણ મદદરપ બનશે. 

બીજયુ ,ં જવૈવવવવધતાની દેખિેખ માટે વજૈ્ાનનક માપદંડો પિ આધારિત એક ધોિણસિના અભરગમ અને સંરાળપૂવ્ભક પસંદ કિેલા 
નનદશ્ભકોની પણ જરિ પડશે. 

ત્રીજયુ ,ં સ્ાવપત વજૈ્ાનનક સંગઠનો દ્ાિા જવૈવવવવધતા અસિ આગાહીમાં શ્ષેઠ લસદ્ધાંતોથી સંબંધધત જ્ાન અને માહહતીન ેતબદીલ 

કિવાના કાય્ભ અને દેખિેખની પદ્ધતતઓન ેહાથ ધિવાની જરિ પડશે. 

ચોથયુ,ં અસિના મૂલ્ાંકનમાં લાંબા ગાળાના અને વધયુ ટકાઉક્ષમ અભરગમન ેઅપનાવવા, જ ેતેની જાતે આગળના તબકે્ સંરવવત 

જોખમ પિની માહહતી ઉપલબ્ધ કિાવશ,ે અને ઉપશમનના પગલાઓનો સમય અને ખચ્ભની ક્ષમતામાં વધાિો કિશ.ે આ પ્રકાિનયુ ંએક 

SEA સાધન છે.
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કેસ સ્ડટી: ભાિતમાં EIAની અંદિ જવૈવવવવધતાનયુ ંસમાવશેન: 

રાિતમાં EIA અભયાસોના જવૈવવવવધતા સમાવશેનની સ્સ્તતન ેઆકાિવા માટે, નીચે મયુજબના સાત માપદંડો અને લક્ષણોની 
વયાખ્યા કિતાં 30 પ્રશ્ોના સંપયુટનો ઉપયોગ કિીન ેજયુદાં જયુદાં ક્ષતે્રો (પરિવહન, પાવિ, શહેિી વયવસ્ાપન, વવ.) માંથી 22 EIA 

અહેવાલોનયુ ંમૂલ્ાંકન કિવામાં આવયયુ ંછે: 

કોષઠક 1. ભાિતમાં EIA અહેવાલોના નમૂનાનયુ ંમૂલ્ાંકન કિવા માટે ઉપયોગમાં લેવાતા માપદંડો અને લષિણો 

માપદંડો લષિણો/ પ્રશ્ો 

અસર વવસતાર તેરજ 
જવૈવવવવધતા પર પૂરતી 
રાહહતી એકત્ર કરવારાં 
આવી છે. 

1 શું સ્ળના નક્ારાં દશયાવાતા જાણીતા જવૈવવવવધતા વવસતાર, શહેરી વવસતાર, અન્ય ઔદ્ોશ્ગક સંસ્ાપનો 
અને પદરરોજનાઓ અને દદરરાકાંઠાના વવસતાર./ ભતૂળ પરના પાણીના સ્તોતો/ નનવસન તંત્રની દૃણષટએ 
સંવેદનશી્ વવસતારો, વવ. ઉપ્બ્ધ છે? 

2 જ્ાં એક રોટા વવસતારરાં જવૈવવવવધતાની અસરો થવાની સંભાવના છે ત્ાં, શું જવૈવવવવધતાની અસરોને 
ધરાનરાં રાખીને અસર હેઠળના વવસતારનુ ંવણ્મન કરવારાં આવ્ુ ંછે? 

આધારરેખીર અભરાસ 
સાચી અસર આગાહરી રાટે 
આધાર પૂરો પાડે તેટ્ો 
સવ્મગ્ાહરી છે. 

3 શું પદરરોજના દ્ારા અસર થવાની સંભાવના ધરાવતાં જવૈવવવવધતાના ઘટકોને અસરોની આગાહરી રાટે પરયાપત 
રીતે ઓળખવારાં અને વણ્મવારાં આવરાં છે ? 

4 શું રાહહતીરાં સૂધચત પદરરોજના વવસતારની અંદર વવદ્રાન સ્ાનનક અને જોખરરાં હોર તેવી પ્રજાતતઓની 
રાદીનો સરાવશે થાર છે? 

5 જ્ાં ્ાગ ુથવાપાત્ર છે, શું ત્ાં આધારરેખીર વવગતો રોસરી વૈવવધરો, દા.ત. પ્રજાતતઓ, સ્ળાંતર રાગગો, ઈંડા 
મૂકવાના અને સંવધ્મન ષિેત્રો સહહત વન્ય અને પ્રાણી સૃણષટની ઓળખ તરેજ ગણતરી કરવારાં આવી છે? 

6 શું અસરગ્સત વવસતારરાં ઉપસ્સ્ત જવૈવવવવધતાના તતવોના રહતવન ેઆકારવારાં અને વણ્મવવારાં આવરાં છે? 
7 શું અભરાસન ેહાથ ધરવારાં જવૈવવવવધતાના તજજ્ોન ેસારે્ કરવારાં આવરા હતાં? 
8 શું પ્રાથતરક જવૈવવવવધતા વવગતોના સંક્નની પદ્તત MoEFની રાગ્મદર્શકાઓની પુણષટ કરે છે? 
9 શું ગૌણ વવગતોના સ્તોતોનો સંદભ્મ ્ેવારો હતો? 
10 શું આધારરેખીર જવૈવવવવધતાની વવગતોના તફાવતો અને રરયાદાઓ દશયાવવારાં આવરાં છે અને તેની સાથે 

વરવહાર રાટેના રાધરરોન ેસરજાવવારાં આવરાં છે? 

જવૈવવવવધતા પરના 
તરાર ઘટકો પરની બધી 
જ સભંવવત અસરોની 
આગાહરી કરવારાં આવી છે. 

11 જવૈવવવવધતાની અસરોને અસરકારક રીતે સંબોધધત કરવા રાટે, એ હહતાવહ છે કે જવૈવવવવધતાની 
અસરોને નનવસનતંત્રની અસરોની વવસતતૃ શ્ેણીરાં ભેગી કરવારાં ન આવે. તેથી, તે ચચતાનો વવષર હોત જો 
જવૈવવવવધતાની અસરોને અ્ગ વવભાગરાં વણ્મવારાં આવી હોત. 

12 શું જવૈવવવવધતાની પ્રત્ષિ અસરોને રોગર રીતે વણ્મવારાં આવી છે? 
13 શું જવૈવવવવધતા પરની પરોષિ, ગૌણ અને સંધચત અસરોને રોગર રીતે વણ્મવારાં આવી છે?
14 શું હવા, ઘોંઘાટ અથવા જળ પ્રદૂષણના ્ીધ ેજવૈવવવવધતા પરની ટંુકા-ગાળા/ ્ાંબા-ગાળાની અસરોને 

વણ્મવારાં આવી છે? 
15 શું અસરોની નોંધપાત્રતાને આકારવારાં આવી છે? 
16 શું જવૈવવવવધતા પરની અસરો તરાર ત્રણ સતરોન ેએટ્ ેકે નનવસન તંત્ર, પ્રજાતતઓ અને જનીન સતરન ેઆવરી 

્ ેછે? 
17 શું જવૈવવવવધતાની અસરોની આગાહરી સખં્યાત્મક સંદભ્મરાં કરવારાં આવી હતી? 
18 શું જવૈવવવવધતાની અસરોની આગાહરી ગુણાત્મક સંદભ્મરાં કરવારાં આવી હતી?
19 અસરોને ઓળખવા રાટે ઉપરોગરાં ્ેવારે્ી પદ્તતઓ/ અભભગરો અને તેને ઉપરોગરાં ્ેવા રાટેના તાર્કક 

આધારોને વણ્મવારાં આવરા હતાં? 

નનણ્મર ્ેવારાં હહસસેદારોન ે
અસરકારક રીતે સારે્ 
કરવાના પ્રરાસ કરવારાં 
આવરો

20 શું પદરરોજનાના સંવેદનશી્ હહસસેદારોની ઓળખ કરવારાં આવી હતી? 
21 શું ચચયારાં ભાગ ્ેવા રાટે હહસસેદારોન ેજાણ કરવા રાટેના અસરકારક પગ્ાં ્ેવારાં આવરા હતાં? 
22 શું અસરગ્સત નનવસન તંત્ર દ્ારા પૂરી પાડવારાં આવે્ હા્ની અને સંભવવત પાદરસ્સ્તતકરીર સેવાઓની 

હહસસેદારો સાથે એ નક્રી કરવા રાટે કે આ સેવાઓના મલૂ્ સરાજ રાટે પ્રતતનનધધતવ કરે છે, રોગર રીતે ચચયા 
કરવારાં આવી હતી? 

23 શું ઉપશરન રોજનારાં જવૈવવવવધતાની અસરો બાબતે ્ોકોની ચચતાઓન ેપરયાપત રીતે સંબોધધત કરવારાં આવી 
હતી ? 

જવૈવવવવધતાના ્ઘુત્તર 
નુકસાન સાથે વવકલપો 
ઉપ્બ્ધ છે

24 શું વૈકસ્લપક ઉકે્ો/ સ્ળોની જવૈવવવવધતા અસરોને વણ્મવારાં અને સૂધચત વવકાસ સાથે અને શૂન્ય-વવકલપ 
વવકાસરાં સંભાવવત પદરસ્સ્તતઓ સાથે સરખાવવારાં આવી હતી? 

આગાહરી કરવારાં આવે્ 
અસરો રાટેના અસરકારક 
ઉપશરન પગ્ાઓ સૂધચત 
કરવારાં આવરાં છે. 

25 શું ઉપશરન એ પદરરોજનાના વવકાસની શરૂઆતથી પદરરોજનાની સંરચનાનો ભાગ હતું? 
26 શું ઉપશરનના પગ્ાઓન ેજવૈવવવવધતાની અસરોને સંબોધવા રાટે દરેક સતરે એટ્ે કે, વશંીર / પ્રજાતત / 

ભૂ-દૃશરો અને બધાં જ રાળખાઓ વૃષિો/ છોડ/ જડરીબુટ્ીઓ તેરજ પાર્થવ જવૈવવવવધતાના સતરે સૂધચત કરવારાં 
આવરા હતાં ? 

27 શું ઉપશરનના પગ્ાઓની અસરકારકતાને સંબોધવારાં આવી હતી અને તફાવતોની ઓળખ કરવારાં આવી 
હતી? 

Case Study: Inclusion of biodiversity into EIA in India:

To assess the status of biodiversity inclusion in EIA studies in India, 22 EIA reports were evaluated 

from different sectors (transport, power, urban management, etc.) using a set of seven criteria and 

30 questions defining attributes, as follows:

Table 1. Criteria and attributes used for evaluating a sample of EIA reports in India

Criteria Attribute/Question
Enough 
information on the 
impact area vis-
à-vis biodiversity 
has been 
gathered

1 Is the location map showing known biodiversity area, urban area, other industrial 
establishments and projects and distance from coastal area/surface water bodies/
ecologically sensitive areas, etc. available?

2 Has the impact area been described keeping in mind the biodiversity impacts, wherever 
biodiversity impacts are likely to occur over a larger area?

Baseline study is 
comprehensive 
enough to provide 
a basis for correct 
impact prediction

3 Have the components of the biodiversity likely to be affected by the project been 
identified and described sufficiently for the prediction of impacts?

4 Does the information include listings of endemic and endangered species present within 
the proposed project area?

5 Where applicable, does the baseline data identify and enumerate flora and fauna 
including seasonal variables, e.g. species, migration routes, spawning and breeding 
grounds?

6 Has the importance of biodiversity elements present in the impact area been assessed 
and described?

7 Were biodiversity experts involved in conducting the study?

8 Does the method of collection of primary biodiversity data conform to the guidelines of 
MoEF?

9 Have sources of secondary data been referred to?

10 Are gaps and limitations of the baseline biodiversity data indicated and means to deal 
with them explained?

All the possible 
impacts on all 
components of 
biodiversity are 
predicted

11 In order to effectively address biodiversity impacts, it is imperative that biodiversity 
impacts are not merged within the broader category of ecological impacts, or merely 
as impact on flora and fauna. Therefore, it was a matter of concern if the biodiversity 
impacts were described in a separate section.

12 Are direct biodiversity impacts described appropriately?

13 Are indirect, secondary and cumulative biodiversity impacts described appropriately?

14 Are short-term/long-term impacts on biodiversity due to air, noise or water pollution 
described?

15 Has the significance of the impacts been assessed?

16 Does the impact on biodiversity cover all the three levels, viz. ecosystem, species and 
genetic level?

17 Are the biodiversity impacts predicted in quantitative terms?

18 Are the biodiversity impacts predicted in qualitative terms?

19 Are the methods/approaches used to identify the impacts and the rationale for using 
them described?

An effort 
is made to 
effectively involve 
stakeholders in 
decision making

20 Were vulnerable stakeholders of the project identified?

21 Were effective measures taken to inform stakeholders for participation in the discussion?

22 Were current and potential ecological services provided by the affected ecosystem 
discussed appropriately with the stakeholders to determine the values these services 
represent for society?

23 Were concerns of public regarding biodiversity impacts adequately addressed in the 
mitigation plan?

Alternatives with 
least biodiversity 
damage are 
available

24 Have biodiversity impacts of the alternative solutions/sites been described and 
compared with the proposed development and with the likely future conditions in zero-
option development?

Effective 
mitigation 
measures for the 
predicted impacts 
are proposed

25 Is mitigation a part of the project design from the start of the development of the project?

26 Are mitigation measures proposed to address the biodiversity impacts at all levels, i.e. 
genetic/species/landscape and all structures trees/shrubs/herbs as well as temporal 
biodiversity?

27 Is effectiveness of the mitigation measures addressed and gaps identified?



Criteria Attribute/Question
An effective 
biodiversity 
monitoring plan is 
in place

28 Is a monitoring plan for biodiversity impact proposed?

29 Are details of the criteria and indicators to be used during the monitoring available in the 
report?

30 Have the limitations in monitoring biodiversity been identified and addresse

Each attribute was scored on a scale of 0 to 1, where 0 = the attribute was not met in the report, 0.5 

= the attribute was only partially met in the report and 1 = the attribute was fully met in the report. 

Both authors evaluated each report to ensure consistency in the evaluation and as a quality-control 

measure. The point scores were used to generate a Biodiversity Inclusion Index (BII) using the fol-

lowing formula, which is modified from Atkinson et al (2000) and Soderman (2005):

BII = A + 0.5B / 30

where A = number of attributes fully met, B = number of attributes partially met and 30 = total num-

ber of attributes.

Using the above formula, the BIImax has a value of 1, that is a case where all the attributes are met 

completely. The BII allowed for easy comparison of the status of biodiversity inclusion between the 

EIA reports studied. However, while using an index is useful for overall comparison, comparing over-

all scores can hide differences in the relative strengths/weaknesses of the different EIAs.

Results indicated that in most cases biodiversity-related information was either missing or described 

in a superficial way. 

Major limitations in the current practices are poor description of indirect, secondary and cumulative 

biodiversity impacts, and lack of representation of all the three levels (habitat, species and genetic) 

and forms (compositional, structural and functional) of biodiversity in impact prediction as well as in 

mitigation measures and monitoring plans. 

None of the reports received a Biodiversity Inclusion Index score of >0.75, while approximately 63% 

of reports scored 0.50–0.75 and 37% <0.50.

[Source: Khera and Kumar, 2010]

 માપદંડો લષિણો/ પ્રશ્ો 

જવૈવવવવધતની દેખરેખ 
રાટેની એક અસરકારક 
રોજના સ્ાનબદ્ કરવારાં 
આવી છે 

28 શું જવૈવવવવધતા અસર રાટે દેખરેખની રોજના નું સૂચન કરવારાં આવ્ુ ંછે? 

29 શું દેખરેખ વખતે ઉપરોગરાં ્ેવાના રાપદંડો અને નનદશ્મકોની વવગતો અહેવા્રાં ઉપ્બ્ધ છે? 

30 શું જવૈવવવવધતાની દેખરેખરાં રરયાદાઓન ેઓળખવારાં તેરજ સંબોધવારાં આવી છે? 

દિેક લક્ષણને 0 થી 1 ના સે્લ પિ માપવામાં આવયયુ ંહતયુ,ં જ્ાં 0 = લક્ષણ અહેવાલમાં મળતયુ ંઆવતયુ ંનહોતયુ,ં 0.5 = લક્ષણ 

માત્ર આંક્શક િીતે અહેવાલમાં મળતયુ ંઆવતયુ ંહતયુ,ં અને 1 = લક્ષણ સંપૂણ્ભ િીત ેઅહેવાલને મળતયુ ંઆવતયુ ંહતયુ.ં બન્ે લખેકોએ 

મૂલ્ાંકનમાં સાતત્ની ખાતિી કિવા માટે અને ગયુણવતિા-નનયતં્રણના પગલા તિીકે દિેક અહેવાલનયુ ંમૂલ્ાંકન કયયુું હતયુ.ં નીચેના 
સૂત્રનો ઉપયોગ કિીન ેબાયોડાઇવર્સટી ઇંકલ્યુઝન ઇંડેક્સ (BII)ની િચના કિવા માટે પૉઇન્ટ સ્ોસ્ભનો ઉપયોગ કિવામાં આવયો 
હતો, જ ેએટરકસ્સન એટ અલ (2000) અને સોડિમેન (2005) માંથી સયુધાિવામાં આવયયુ ંહતયુ:ં 

BII = A + 0.5B / 30

જ્ાં A = સંપૂણ્ભ મળતા આવતાં લક્ષણોની સખં્યા, B = આંક્શક િીત ેમળતા આવતાં લક્ષણોની સખં્યા અને 30 = લક્ષણોની કયુલ 

સખં્યા છે. 

ઉપિોકત સૂત્રનો ઉપયોગ કિીન,ે BIImax 1 નયુ ંમૂલ્ ધિાવ ેછે, તે એક એવો કેસ છે જ્ાં બધાં જ લક્ષણો સંપૂણ્ભ િીતે મળે છે. 

BII અભયાસ કિવામાં આવેલ EIA અહેવાલોની વચ્ ેજવૈવવવવધતાના સમાવશેનની સ્સ્તતની સિળ સિખામણી માટેની અનયુમતત 

આપે છે. તેમ છતાં, ઇનડેક્સનો ઉપયોગ કિતી વખતે તે એકંદિ સિખામણી માટે ઉપયોગી છે, એકંદિ સ્ોસ્ભની સિખામણી જયુદાં 
જયુદાં EIAsની સાપેક્ષ તાકાતો/ નબળાઈઓમાં તફાવતોને છયુ પાવી શકે છે. 

પરિણામો સૂચવે છે કે મોટારાગના રકસસાઓમાં જવૈવવવવધતા-સંબંધી માહહતી કાં તો ખૂટતી હતી અથવા ઉપિછલલી િીતે 
વણ્ભવામાં આવી હતી.  

હાલના અભયાસોમાં મોટારાગની મયયાદાઓ અપ્રત્ક્ષ, ગૌણ અને સંધચત જવૈવવવવધતા અસિોનયુ ંખિાબ વણ્ભન હતી, અને તમામ 

ત્રણેય સતિો (વસવાટ, પ્રજાતતઓ અને વશંીયતા) અને અસિની આગાહીમાં જવૈવવવવધતાના સવરપો (િચનાત્મક, માળખાકીય અને 
કાયયાત્મક) તેમજ ઉપશમન અને દેખિેખની યોજનાઓમાં છે તે િીત ેપ્રતતનનધધ�વનો અરાવ હતો.  

એકપણ અહેવાલમાં જવૈવવવવધતા સમાવશેન ઇંડેક્સમાં સ્ોિ >0.75 નહોતો, જ્ાિે અંદાજ ે63% અહેવાલોએ 0.50-0.75 

અને 37% <0.50 નો સ્ોિ કયભો હતો. 

[સ્તોત: ખેિા ઍનડ કયુમાિ, 2010] 



3.5.4 ભાિતમાં પરિયોજનનાની EIAમાં પગલાં 

બધી જ પરિયોજનાઓ અને પ્રવૃગ્તિઓન ેસંરવવત અસિોની સ્ાનનક હદ અને માનવ સવાસ્થ્ય અને પ્રાકૃતતક તેમજ માનવસજી્ભ ત 

સંસાધનો પિ સંરવવત અસિના આધાિે વવસતતૃ િીતે ‘એ’ અને ‘બી’ વગ્ભમાં વગણીકૃત કિવામાં આવી છે. નનયમનના ફકિા 7 અનયુસાિ, 

જનેા તબક્ાઓ નીચે મયુજબ છે:

1. પરિયોજનાની દિખાસત 

 કોઇપણ પ્રમયુખ વવકાસ પરિયોજના પિ શર કિવામાં આવતી કોઇપણ હહમાયત વવશે પરિયોજનાની દિખાસત િજૂ કિીન ેઅસિ 

મૂલ્ાંકન એજસ્સી (IAA) ને લેક્ખતમાં જાણ કિવામાં આવશે. પરિયોજનાની દિખાસતમાં ઉપલબ્ધ હોય તેવી બધી જ સંલ ન્ 

માહહતી સહહત આગામી તબક્ા, જ ેતપાસનો તબક્ો હશે, તેમાં જવા માટે જમીન-વપિાશના નક્શાનો સમાવશે કિવામાં 
આવશે. પરિયોજનાની દિખાસતની િજૂઆત EIA પ્રરક્રયાની શરઆત થઈ હોવાનયુ ંદશયાવ ેછે. 

2. તપાસ

 તપાસ એ જોવા માટે કિવામાં આવે છે કે શયુ ંવૈધાનનક અધધસૂચનાઓ મયુજબ પરિયોજનાને પયયાવિણીય કકલઅિસ્સની જરિ છે. 

3. વવકલપોની તક ઊભી કિવી અને વવચાિણા 

 તક ઊરી કિવી એ EIAના સંદર્ભની શિતોની વવગત તૈયાિ કિવાની પ્રરક્રયા છે. તેને પરિયોજનાના હહમાયતી સાથેના પિામશ્ભમાં 
અને માગ્ભદશ્ભનમાં, જો જરિી હોય તો, IAA માંથી, પિામશ્ભકાિ સાથે કિવાની હોય છે. MoEFCC એ જયુદાં-જયુદાં ક્ષતે્રો માટે EIA 

અભયાસોમાં સંબોધવામાં આવનાિ નોંધપાત્ર મયુદ્ાઓની રપિેખાઓ આપતી માગ્ભદર્શકાઓ પ્રકાક્શત કિી છે. માપી શકાય તેવી 
અસિોન ેતીવ્રતા, વયાપ, આવત્ભન અને સમયગાળાના આધાિે મૂલ્ાંરકત કિવાની હોય છે, અને માપી ન શકાય તેવી અસિો 
(જમેકે સૌંદય્ભલક્ષી અને મનોિંજક મૂલ્) માટે, મહ�વન ેસામાન્યપણે સામાલજક આર્થક માપદંડો માિફત નક્ી કિવામાં આવે 
છે. જ ેવવસતાિોમાં પરિયોજના નોંધપાત્ર અસિ ધિાવતી હોય શકે છે તેની ઓળખ થઈ ગયા પછી, તેમની આધાિિેખીય સ્સ્તત 

સંચાલલત કિવામાં આવે છે અને ત્ાિબાદ આના સંદર્ભમાં સૂધચત પરિયોજનાના નનમયાણ અને કામગીિીની આગાહી કિવી 
જોઇએ. 

4. આધાિિેખીય વવગતોનયુ ંએકત્રીકિણ 

 આધાિિેખીય વવગતો ઓળખી કાઢવામાં આવેલ અભયાસ વવસતાિના પ્રવત્ભમાન પયયાવિણીય દિજ્જાનયુ ંવણ્ભન કિે છે. સ્ળ-

લક્ષી પ્રાથતમક વવગતોન ેજો ઉપલબ્ધ હોય તો, ગૌણ વવગતો દ્ાિા ઓળખી કાઢવામાં આવેલ માપદંડો માટે સંચાલલત અને પૂિક 

કિવા જોઇએ. 

5. અસિોની આગાહટી, મૂલ્ાંકન અને વવકલપોની આકાિણી 

 અસિોની આગાહી એ પરિયોજના તેમજ તેનાં વવક્પોના નોંધપાત્ર પાસાઓના પયયાવિણીય પરિણામોનયુ ંમેવપગ કિવાનો માગ્ભ 
છે. દિેક પરિયોજના માટે, સંરવવત વવક્પોની ઓળખ કિવી જોઇએ અને પયયાવિણીય લક્ષણોની સિખામણી થવી જોઇએ. 

વવક્પો પરિયોજનાના સ્ળ અને પ્રરક્રયાની તકનીકીઓ એમ બને્ન ેઆવિી લતેી હોવી જોઇએ. ત્ાિબાદ વવક્પોન ેમોટા 
પ્રમાણમાં સમયુદાયના શ્ષેઠ પયયાવિણીય મહતિમ આર્થક લારોની પસંદગી માટે ક્રમાંરકત કિવા જોઇએ. 

6. પયયાવિણીય વયવસ્ાપન યોજના (EMP)

 એક વખત વવક્પોની સમીક્ષા થઈ જાય પછી, પસંદ કિાયેલા વવક્પ માટે ઉપશમન યોજના તૈયાિ કિવી જોઇએ અને 
પયયાવિણીય સયુધાિાઓ માટે સમથ્ભનન ેમાગ્ભદર્શત કિવા માટે EMP સાથે પૂિક બનાવવી જોઇએ. કકલઅિસ્સ સ્સ્તતઓન ે

સંચાલલત કિવા માટે EMP એક નનણયાયક નનવશે છે અને, તેથી EMPમાં સંચાલનની વવગતોનો સમાવશે થવો જોઇએ. 

3.5.4 The steps in the EIA of a project in India

All the projects and activities are broadly categorized into ‘A’ or ‘B’ category on the basis of spatial ex-

tent of potential impacts and potential impact on human health and natural and manmade resources. 

According to para 7 of the regulation, there are following stages:

1. Project proposal

 Any proponent embarking on any major development project will notify the Impact Assessment 

Agency (IAA) in writing by the submission of a project proposal. The project proposal will include 

all relevant information available including a land-use map in order for it to move to the next stage, 

which is screening. The submission of a project proposal signifies the commencement of the EIA 

process.

2. Screening

 Screening is done to see whether a project requires environmental clearance as per the statutory 

notifications.

3. Scoping and consideration of alternatives

 Scoping is a process of detailing the terms of reference of EIA. It has to be done by the consultant 

in consultation with the project proponent and guidance, if need be, from the IAA. The MoEFCC 

has published guidelines for different sectors, outlining the significant issues to be addressed in 

the	EIA	studies.	Quantifiable	impacts	are	to	be	assessed	on	the	basis	of	magnitude,	prevalence,	

frequency and duration, and for nonquantifiable impacts (such as aesthetic or recreational value), 

significance is commonly determined through the socioeconomic criteria. After the areas where 

the project could have significant impact are identified, the baseline status of these should be 

monitored and then the likely changes in these on account of the construction and operation of 

the proposed project should be predicted.

4. Baseline data collection

 Baseline data describe the existing environmental status of the identified study area. The site-

specific primary data should be monitored for the identified parameters and supplemented by 

secondary data if available.

5. Impact prediction, evaluation and assessment of alternatives

 Impact prediction is a way of mapping the environmental consequences of the significant aspects 

of the project and its alternatives. For every project, possible alternatives should be identified and 

environmental attributes compared. Alternatives should cover both project location and process 

technologies. Alternatives should then be ranked for selection of the best environmental optimum 

economic benefits to the community at large.

6. Environment Management Plan (EMP)

 Once alternatives have been reviewed, a mitigation plan should be drawn up for the selected 

option and supplemented with an EMP to guide the proponent towards environmental improve-

ments. The EMP is a crucial input to monitoring the clearance conditions, and therefore details of 

monitoring should be included in the EMP.

અચો્કક્સતાઓને જોતાં અને જાહેર આરોગર અને પરયાવરણનંુ રષિણ કરતા હોર તવેાં પગ્ાઓને સચંાસ્ત કરવા રાટે રષિણાત્મક નનણ્મરો ્વેા 
રાટે સાવચતેીભરગો અભભગર જરૂરી છે. આંતરરાષટ્રીર ષિતે્ર ેસાવચતેીભરયા સસદ્ાંતોની સૌથી રહતવની અભભવરક્કતઓરાંની એક 1992 ની સં્ ્ુકત 

રાષટ્ોના પરયાવરણ અને વવકાસ રાટેના સરંે્ નરાંથી દરઓ જાહેરનામુ ંછે, જને ેએજનડા 21 તરીકે પણ ઓળખવારાં આવ ેછે. સાવચતેીભરયા સસદ્ાંતોનો 
અનુપ્રરોગ સ્ાનનક હહસસદેાર/ તજજ્ો સાથનેા પરારશ્મરાં ઉપ્બ્ધ એવી શ્ષેઠ નવી રાહહતી રળેવી ન શકાર અને/ અથવા એકવત્રત ન કરી શકાર ત્ાં 
સધુી વવકાસની સરંતતને વવ્બંબત કરવાની ગણુવત્તાને રાન્યતા આપ ેછે. ત ેપરયાવરણ (કૂની અને દડક્સન 2006) ન ેગભંીર અથવા પ્ટાવી ન શકાર 

તવેા નુકસાનના જોખરને દૂર રાખવા રાટે પ્રોત્ાહહત પગ્ાનો ઉપરોગ કરે છે. એક રીત ેઆ સસદ્ાંત પરયાવરણ રાટેના જોખરોની અપષેિા અન ેરોકવા 
રાટે ‘છટકરી જવાનો રાગ્મ’ અને રોગર અને અસરકારક ઉપશરનને વવકસસત કરવા રાટે ‘ખરીદીનો સરર’ પરૂો પાડે છે. 

A precautionary approach is necessary to make preventive decisions in the face of uncertainty and to drive actions that 

will protect public health and the environment. One of the most important expressions of the precautionary principle 

internationally is the Rio Declaration from the 1992 United Nations Conference on Environment and Development, 

also known as Agenda 21. Application of the precautionary principle recognizes the merit of delaying development 

consent until the best available information can be obtained through consultation with local stakeholders/experts and/

or new information can be consolidated. Its use promotes action to avert risks of serious or irreversible harm to the 

environment (Cooney and Dickson 2006). The principle in a way provides an ‘escape route’ to anticipate and prevent 

threats to the environment and ‘buy time’ for developing appropriate and effective mitigation.
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7. EIA report

 An EIA report should provide clear information to the decision maker on the different environ-

mental scenarios without the project, with the project and with project alternatives. The proponent 

prepares a detailed project report and provides information in a logical and transparent manner. 

The IAA examines if procedures have been followed as per MoEF notifications.

8. Public hearing

 After completion of the EIA report, the law requires that the public must be informed and con-

sulted on a proposed development. The State Pollution Control Boards will conduct the public 

hearing before the proposals are sent to MoEF for obtaining environmental clearance. Any one 

likely to be affected by the proposed project is entitled to have access to the executive summary of 

the EIA. The affected persons may include a) Bona fide local residents; b) Local associations; c) 

Environmental groups active in the area; and d) Any other person located at the project site/sites 

of displacement. They are to be given an opportunity to make oral/written suggestions to the State 

Pollution Control Board as per Schedule IV.

9. Decision-making

 The decision-making process involves consultation between the project proponent (assisted by a 

consultant) and the impact assessment authority (assisted by an expert group if necessary). The 

decision on environmental clearance is arrived at through a number of steps including evaluation 

of EIA and EMP.

10. Monitoring the clearance conditions

 Monitoring has to be done during both the construction and operation phases of a project. It 

is done not just to ensure that the commitments made are complied with, but also to observe 

whether the predictions made in the EIA reports are correct or not. Where the impacts exceed the 

predicted levels, corrective action should be taken. Monitoring also enables the regulatory agency 

to review the validity of predictions and the conditions of implementation of the EMP. The project 

proponent, IAA and Pollution Control Boards should monitor the implementation of conditions. 

The proponent is required to file once in six months a report demonstrating the compliance to 

IAA.

7. EIA અહેવાલ

 EIA અહેવાલ પરિયોજના વવના, પરિયોજના સાથે અને પરિયોજનાના વવક્પો સાથે જયુદાં જયુદાં પયયાવિણીય પરિદૃશયો પિ 

નનણયાયાકોન ેસપષટ માહહતી પૂિી પાડતો હોવો જોઇએ. હહમાયતી વવગતવાિ પરિયોજના અહેવાલ તૈયાિ કિે છે અને તાર્કક અને 
પાિદશ્ભક િીત ેમાહહતી પૂિી પાડે છે. IAA એ પરિક્ષણ કિે છે કે શયુ ંપ્રરક્રયાઓન ેMoEF અધધસૂચનાઓ મયુજબ અનયુસિવામાં 
આવી છે. 

8. જાહેિ સયુનાવણી

 EIA અહેવાલને પૂણ્ભ કયયા પછી, કાનૂની િીતે એ જરિી છે કે લોકોને જાણ કિવામાં આવે અને સૂધચત વવકાસ વવશ ેતેમની સાથે 
પિામશ્ભ કિવામાં આવે. િાજ્ના પ્રદયુષણ નનયતં્રણ બૉડ્ભ  પયયાવિણીય કકલઅિસ્સ મળેવવા માટે દિખાસતન ેMoEF ને મોકલી 
આપે તે પહેલાં જાહેિ સયુનાવણી હાથ ધિશ.ે સૂધચત પરિયોજનાથી અસિ પામવાની શક્યતા ધિાવતી કોઇપણ વયકકત EIAના 
કાય્ભકાિી સાિાંશની સયુલરતા માટેની લાયકાત ધિાવ ેછે. અસિગ્રસત લોકોમાં a) વવવિાસ પાત્ર સ્ાનનક િહીશો; b) સ્ાનનક 

સંગઠનો; c) વવસતાિમાં સરક્રય પયયાવિણીય જૂથો; અને d) વવસ્ાપનના પરિયોજના સ્ળ/ સ્ળો પિ સ્સ્ત કોઇપણ વયકકતનો 
સમાવશે થાય તેમ બની શકે છે. તેઓને અનયુસૂધચ IV મયુજબ િાજ્ પ્રદયુષણ નનયતં્રણ બૉડ્ભ  સમક્ષ મૌક્ખક/ લેક્ખત સૂચનો 
કિવાની તક આપવામાં આવવી જોઇએ. 

9. નનણ્સય – પ્રરક્રયા

 નનણ્ભય કિવાની પ્રરક્રયામાં પરિયોજનાના હહમાયતી (પિામશ્ભદાતા દ્ાિા સમર્થત) અને અસિ મૂલ્ાંકન સતિામંડળ (જો જરિી 
હોય તો તજજ્ જૂથ દ્ાિા સમર્થત) વચ્ ેપિામશ્ભનો સમાવશે થાય છે. પયયાવિણીય કકલઅિસ્સ પિના નનણ્ભય પિ EIA અને 
EMPના મૂલ્ાંકન સહહત સખં્યાબંધ પગલાઓ માિફત લેવામાં આવયાં છે. 

10. ક્લઅિન્સ સ્સ્મતઓનયુ ંસંચાલન કિવયુ ં

 પરિયોજનાના નનમયાણ અને કામગીિી એમ બને્ તબક્ાઓ દિતમયાન સંચાલન કિવાનયુ ંિહે છે. તેને માત્ર એ ખાતિી કિવા માટે 

જ કિવામાં નથી આવતયુ ંકે કહટબદ્ધતાઓનયુ ંપાલન કિવામાં આવી િહયુ ંછે, પિંતયુ એ નનિીક્ષણ માટે પણ કિવામાં આવે છે કે 

EIA અહેવાલોમાં કિવામાં આવેલ આગાહીઓ સાચી છેકે નહીં. જ્ાં અસિો આગાહી કિવામાં આવેલ સતિોથી વધી જાય છે, 

ત્ાં સયુધાિાત્મક પગલાં લેવા જોઇએ. સંચાલન નનયમનકાિી એજસ્સીઓન ેઆગાહીઓની માન્યતા અને EMPના અમલીકિણની 
સ્સ્તતઓની સમીક્ષા કિવા માટે પણ સક્ષમ બનાવે છે. પરિયોજનાના હહમાયતી, IAA અને પ્રદયુષણ નનયતં્રણ બૉડ્સવે 
સ્સ્તતઓના અમલીકિણનયુ ંસંચાલન કિવયુ ંજોઇએ. હહમાયતીએ IAAના અનયુપાલનન ેપ્રદર્શત કિતો એક અહેવાલ છ મહહનામાં 
એકવાિ િજૂ કિવો જોઇએ.  

Cost–benefit analysis

The cost–benefit effect simply compares all the expected present and future benefits of a project or policy with its 

present and future costs. It evaluates the practicability and viability of the project in relation to economic gains and the 

likely adverse effects of the project on the environment. Now it is felt that real value must be given to environmental 

components which must be recognized and considered in EIA. ‘Direct value’ must be given to the natural forces like 

air, water, vegetation cover; commercial or noncommercial, for example, output of a forest would include both lumber 

(commercial) and recreational amenity value (noncommercial). The ‘indirect value’ like the ecological functions of 

the ecosystem, such as climate stabilization and nitrogen fixation, must also be considered in cost–benefit effects. 

Recently, an innovative new approach has been evolved to be considered in EIA, known as the generational cost–

benefit analysis. This approach discounts net benefits from the perspective of progeny involved. This approach was 

adopted by the courts also.

ખચ્સ લાભ પૃથથકિણ 

ખચ્ભ-લાર અસિ એક સાદી િીતે પરિયોજના અથવા નીતતના તમામ અપેક્ક્ષત હાલના અને રાવવ લારોન ેઅને રાવવ ખચ્ભની સિખામણી કિે છે. તે 
આર્થક ફાયદાઓના સંબંધમાં પરિયોજનાની વયાવહારિકતા અને સદ્ધિતાનયુ ંઅને પયયાવિણ પિ પરિયોજનાની સંરવવત પ્રતતકૂળ અસિોનયુ ંમૂલ્ાંકન કિે 

છે. હવે એવયુ ંજણાયયુ ંછે કે વાસતવવક મૂલ્ પયયાવિન્ણય ઘટકોને આપવી જરિી છે જને ેEIAમાં માન્યતા અને વવચાિણા હેઠળ લેવા જરિી છે. ‘પ્રત્ક્ષ 

મૂલ્’ કયુદિતી બળો, જમે કે હવા, પાણી, વનસપતત આવિણ, વાન્ણકજ્ક અથવા નબનવાન્ણકજ્ક, ઉદાહિણ માટે, વનોનયુ ંઆઉટપયુટ બન્ ેજગંલી 
લાક્ાઓનો (વાન્ણકજ્ક) અને મનોિંજક સયુવવધા મૂલ્ (નબનવાન્ણકજ્ક) નો સમાવશે કિી શકે છે. ‘અપ્રત્ક્ષ મૂલ્’ જવેાં કે નનવસનતતં્રના જવૈવક 

વવજ્ાન રક્રયાકલાપો, જમે કે આબોહવાની સ્સ્િતા અને નાઇટ્ોજન રફક્સશેન, ને પણ ખચ્ભ-લાર અસિોમાં વવચાિણામાં લેવયું જરિી છે. હાલમાં, EIA માં 
વવચાિણામાં લેવા માટેનો એક નાવવન્યસરિ નવો અભરગમ વવકલસત કિવામાં આવયો છે, જ ેપેઢીગત ખચ્ભ-લાર વવશલષેણ તિીકે ઓળખાય છે. આ 

અભરગમ સામેલ પેઢીના પરિપ્રેક્ષથી ચોખખા લારોન ેઓછાં કિે છે. આ અભરગમન ેઅદાલતો દ્ાિા પણ અપનાવવામાં આવયો છે. 
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3.6 વ્હૂાત્મક 
પયયાવિણણય 
મૂલ્ાંકન (SEA) 

3.6.1  SEA શયુ ંછે?

SEA ‘વવશલષેણાત્મક અને સહરાગી અભરગમો કે જ ેપયયાવિણીય 

વવચાિણાઓન ેનીતતઓ, યોજનાઓ અને કાય્ભક્રમોમાં સંકલલત કિવા માંગે 
છે અને આર્થક અને સામાલજક ગણતિીઓ સાથેના આતંિ-જોડાણોનયું 
મૂલ્ાંકન કિવાનયુ ંલક્ષ િાખે છે’ તેની શ્ેણીન ેસંદર્રત કિે છે. SEA ને 
અભરગમોના એક પરિવાિ તિીકે વણ્ભવી શકાય છે જ ેએકલ, નનલચિત 

અને આદેશાત્મક અભરગમનો ઉપયોગ કિવાન ેબદલે વવવવધ સાધનોનો 
ઉપયોગ કિે છે. એક સાિા SEAને અપનાવવામાં આવે છે અને તેને જ ે

સંદર્ભમાં લાગયુ કિવામાં આવે છે તે િીતે તૈયાિ કિવામાં આવે છે. આને 
વધતાં જતાં સંકલનની અખંરડતતા તિીકે વવચાિી શકાય છે: અખંરડતતાના 
એક છેડા પિ, પ્રમયુખ લક્ષ આર્થક અને સામાલજક બાબતોની સાથે સાથે 
પયયાવિણન ેવયહૂાત્મક નનણ્ભય કિવામાં એકીકૃત કિવાનયુ ંછે; બીજા છેડે, 

પયયાવિણીય, સામાલજક અને આર્થક પરિબળોને સવ્ભગ્રાહી ટકાઉક્ષમતા 
મૂલ્ાંકનમાં સંપૂણ્ભ એકીકિણ કિવા પિ રાિ મૂકવામાં આવે છે. 

SEA ને નીતતઓ, યોજનાઓ અને કાય્ભક્રમોની િચના અને તેમની સંરવવત 

વવકાસ અસિકાિકતા અને ટકાઉક્ષમતા એમ બન્ ેમાટે મદદરપ બનવા 
માટે નનણ્ભય લેવાની પ્રરક્રયાના ખૂબ આગળના તબકે્ જ લાગયુ કિી 
દેવામાં આવે છે. આ SEAને વધયુ પિંપિાગત પયયાવિણીય મૂલ્ાંકન 

સાધનો, જમે કે EIAથી જયુદયું પાડે છે જ ેપયયાવિણીય જોખમો અને ચોકક્સ 

પરિયોજનાઓની તકોને સંબોધવાનો સાનબત થયેલો ટે્ક િેકૉડ્ભ  ધિાવ ેછે 

પિંતયુ તેને ઓછી સિળતાથી નીતતઓ, યોજનાઓ અને કાય્ભક્રમો સાથે લાગયુ 
કિવામાં આવયાં છે. SEA એ EIA અને અન્ય મૂલ્ાંકન અભરગમો અને 
સાધનો માટે એક અવેજી નથી પિંતયુ શયુરેચ્છાઓ છે.  

3.6 Strategic 
Environmental 
Assessment (SEA)

3.6.1  What is SEA?

SEA refers to a range of ‘analytical and participatory 

approaches that aim to integrate environmental con-

siderations into policies, plans and programmes and 

evaluate the inter-linkages with economic and social 

considerations.’ SEA can be described as a family of 

approaches which use a variety of tools, rather than a 

single, fixed and prescriptive approach. A good SEA is 

adapted and tailor-made to the context in which it is ap-

plied. This can be thought as a continuum of increasing 

integration: at one end of the continuum, the principal 

aim is to integrate environment, alongside economic and 

social concerns, into strategic decision-making; at the 

other end, the emphasis is on the full integration of the 

environmental, social and economic factors into a holistic 

sustainability assessment.

SEA is applied at the very earliest stages of decision-

making both to help formulate policies, plans and 

programmes and to assess their potential development 

effectiveness and sustainability. This distinguishes SEA 

from more traditional environmental assessment tools, 

such as the EIA, which have a proven track record in 

addressing the environmental threats and opportunities 

of specific projects but are less easily applied to policies, 

plans and programmes. SEA is not a substitute for, but 

complements, EIA and other assessment approaches 

and tools.



Table 2.1. SEA and EIA compared

EIA SEA

Applied to specific and relatively short-term (life-cycle) 
projects and their specifications.

Applied to policies, plans and programmes with a broad 
and long-term strategic perspective.

Takes place at early stage of project planning once 
parameters are set. Considers limited range of project 
alternatives.

Ideally, takes place at an early stage in strategic plan-
ning. Considers a broad range of alternative scenarios.

Usually prepared and/or funded by the project propo-
nents.

Conducted independently of any specific project propo-
nent.

Focus on obtaining project permission, and rarely with 
feedback to policy, plan or programme consideration.

Focus on decision on policy, plan and programme impli-
cations for future lower-level decisions.

Well-defined, linear process with clear beginning and end 
(e.g. from feasibility to project approval).

Multi-stage, iterative process with feedback loops.

Preparation of an EIA document with prescribed format 
and contents is usually mandatory. This document pro-
vides a baseline reference for monitoring.

May not be formally documented.

Emphasis on mitigating environmental and social 
impacts of a specific project, but with identification of 
some project opportunities, off-sets, etc.

Emphasis on meeting balanced environmental, social and 
economic objectives in policies, plans and programmes. 
Includes identifying macro-level development outcomes.

Limited review of cumulative impacts, often limited to 
phases of a specific project. Does not cover regional-
scale developments or multiple projects.

Inherently incorporates consideration of cumulative 
impacts.

કોષઠક 2.1. SEA અને EIAની સિખામણી 

EIA SEA

ચો્કક્સ અને પ્રરાણરાં ટંુકા-ગાળાની (જીવન-ચક્ર) પદરરોજનાઓ અને 
તેનાં વવસતતૃ વવગત-વણ્મનોન ે્ાગ ુપાડવારાં આવે છે. 

વવસતતૃ અને ્ાંબા-ગાળાના વ્ૂહાતમ્ક પદરપ્રેક્ષ સાથે નીતતઓ, રોજનાઓ 
અને કાર્મક્રરોન ે્ાગ ુપાડવારાં આવે છે. 

એક વખત રાપદંડો સુરોસજત થઈ જાર પછી પદરરોજનાના આરોજનના 
પ્રારંભના તબકે્ સ્ાન ્ે છે. પદરરોજના વવકલપોની રરયાદદત શ્ેણીન ે
વવચારણારાં ્ે છે. 

આદશ્મ રીતે, વ્હૂાત્મક આરોજનરાં અગાઉના તબકે્ સ્ાન પાર ેછે. 
વૈકસ્લપક પદરદૃશરોની વવસતતૃ શ્ેણીન ેવવચારણારાં ્ ેછે. 

સારાન્ય રીતે પદરરોજનાના હહરારતીઓ દ્ારા તૈરાર અને/અથવા 
નનધધરન કરવારાં આવે છે. 

કોઇપણ પદરરોજના હહરારતી દ્ારા સવતંત્ર રીતે હાથ ધરવારાં આવે છે. 

પદરરોજનાની પરવાનગી રેળવવા પર ધરાન કેણનદ્રત રહે છે અને ક્ારેક જ 
નીતત, રોજના અથવા કાર્મક્રરના પ્રતતભાવની ગણતરી સાથે. 

ભવવષરના નનમ્ન-સતરીર નનણ્મરો રાટે નીતત, રોજના અને કાર્મક્રર 
અર્ીકરણ પરના નનણ્મર પર ધરાન કેંદ્રરીત કરે છે 

સપષટ પ્રારંભ અને અતં સાથે સુ-વરાખ્યાયરત, રેખીર પ્રદક્રરા (દા.ત. 
પદરરોજનાની રંજૂરીથી વરવહારષિરતા સુધી.) 

બહુવવધ-તબક્ા, પ્રતતભાવ લુપ્સ સાથે પુનરાવતતીત પ્રદક્રરા. 

EIA દસતાવેજની સાથે નનધયાદરત ફરૉરમેટ અને વવષરવસતુઓની તૈરારી 
ફરસજરાત છે. આ દસતાવેજ સંચા્ન રાટેની આધારરેખીર સંદભ્મ પૂરાં 
પાડે છે. 

ઔપચાદરક રીતે દસતાવેજીકરણ ન થ્ુ ંહોર તેર બની શકે છે. 

ચો્કક્સ પદરરોજનાની પરયાવરણીર અને સારાસજક અસરો પરંતુ કેટ્ીક 
પદરરોજના તકોની ઓળખ, ઑફ-સેટ્સ વવ. સાથેના ઉપશરન પર ભાર 
મૂકે છે. 

નીતતઓ, રોજનાઓ અન ેકાર્મક્રરોરાં સતંસુ્ત પરયાવરણણર, સારાસજક 
અન ેઆર્થક ઉદે્શોને પહોંચી વળવા પર ભાર મકેૂ છે. વવશાળ સતર પર 
વવકાસના પદરણારોની ઓળખ કરવાનો સરાવશે કરે છે. 

સંધચત અસરોની રરયાદદત સરીષિા, ઘણીવાર ચો્કક્સ પદરરોજનાના 
તબક્ાઓ સુધી રરયાદદત. ષિેત્રીર-રાપના વવકાસો અથવા બહુવવધ 
પદરરોજનાઓન ેનથી આવરી ્તેુ.ં 

સવાભાવવક રીતે સંધચત અસરોની વવચારણાન ેસરાવવષટ કરે છે. 

3.6.2 Why SEA?

Applying SEA to development cooperation has benefits for both decision-making procedures and 

development outcomes. It provides the environmental evidence to support more informed decision-

making, and to identify new opportunities by encouraging a systematic and thorough examination of 

development options. SEA helps to ensure that the prudent management of natural resources and 

the environment provides the foundations for sustainable economic growth which, in turn, supports 

political stability. SEA can also assist in building stakeholder engagement for improved governance, 

facilitate transboundary cooperation around shared environmental resources, and contribute to conflict 

prevention.

SEA is a continuous, iterative and adaptive process focussed on strengthening institutions and gov-

ernance. It is not a separate system, nor a simple linear, technical approach. Instead, it adds value 

to existing country systems and reinforces their effectiveness by assessing and building capacity for 

institutions and environmental management systems.

Where SEA is applied to plans and programmes, a structured approach to integrating environmental 

considerations can be used. Key stages for carrying out an SEA on the level of plans or programmes 

include establishing the context, undertaking the needed analysis with appropriate stakeholders, 

informing and influencing decision-making, and monitoring and evaluation. SEA applied at the policy 

level requires a particular focus on the political, institutional and governance context underlying 

decision-making processes.

3.6.3 How is SEA conducted?

Some examples of tools that could be used in SEA

Tools for ensuring full stakeholder engagement:

•	 Stakeholder analysis to identify those affected and involved in the PPP decision

•	 Consultation surveys

•	 Consensus building processes

3.6.2 SEA શા માટે?

SEA ને વવકાસ સહકાિમાં લાગયુ કિવાથી નનણ્ભય કિવાની પ્રરક્રયાઓ અને વવકાસના પરિણામો એમ બન્ેન ેલાર થયો છે. તે વધયુ 
સયુમાહહતગાિ નનણ્ભય લેવાને સમથ્ભન પયુરં પાડવા માટે, અને વવકાસના વવક્પોના પરિક્ષણ માિફત અને વયવસ્સ્ત પ્રોત્ાહન 

દ્ાિા નવી તકોને ઓળખવા માટે પયયાવિણીય પયુિાવા ઉપલબ્ધ કિાવ ેછે. SEA એ ખાતિી આપવા માટે મદદ કિે છે કે પ્રાકૃતતક 

સંસાધનો અને પયયાવિણનયુ ંસમજદાિ વયવસ્ાપન ટકાઉક્ષમ આર્થક વૃનદ્ધ માટેનો પાયો પૂિો પાડે છે જ,ે તેનાં બદલામાં, િાજકીય 

સ્સ્િતાન ેસમથ્ભન આપે છે. SEA સયુધાિેલ પ્રશાસન માટે હહસસેદાિોના સમાવશેનને િચવા માટે પણ સહાયક બની શકે છે, વહેંચેલા 
પયયાવિણીય સંસાધનોની આસપાસ ટ્ાંસ બાઉનડ્ી સહકાિન ેસયુલરતા આપે છે અને વવવાદન ેઅટકાવવામાં યોગદાન આપે છે. 

SEA સંસ્ાઓ અને પ્રશાસનને સશકત બનાવતી એક સતત ચાલયુ િહેતી, પયુનિાવત્ભતતત અને અનૂકિણીય પ્રરક્રયા છે. તે અલગ 

પ્રણાલી નથી, કે ના તો એક સાદી િેખીય, તકનીકી અભરગમ છે. તેની બદલે, તે દેશની પ્રવત્ભમાન પ્રણાલીઓમાં મૂલ્નો ઉમિેો કિે છે 

અને મૂલ્ાંકન દ્ાિા તેમની અસિકાિકતાન ેપયુનગ્ભહઠત કિે છે અને સંસ્ાઓ અને પયયાવિણીય વયવસ્ાપન પ્રણાલીઓ માટે ક્ષમતા 
નનમયાણ કિે છે. 

જ્ાં SEAને યોજનાઓ અને કાય્ભક્રમોમાં લાગયુ કિવામાં આવયયુ ંછે, ત્ાં એક પયયાવિણીય વવચાિણાઓન ેસંઘહટત કિવા માટેના એક 

સંગહઠત અભરગમનો ઉપયોગ કિી શકાય છે. યોજનાઓ અથવા કાય્ભક્રમોના સતિ પિ SEAને હાથ ધિવા માટેના મયુખ્ય તબક્ાઓમાં 
સંદર્ભની સ્ાપના કિવી, યો્ય હહસસેદાિો સાથે જરિી વવશલષેણન ેહાથ ધિવયુ,ં નનણ્ભય કિવાની પ્રરક્રયાન ેમાહહતી પૂિી પાડવી અને 
પ્રરાવવત કિવી, અને દેખિેખ અને મૂલ્ાંકનનો સમાવશે થાય છે. નીતત સતિ પિ લાગયુ કિવામાં આવેલ SEA માં નનણ્ભય લેવાની 
પ્રરક્રયાઓમાં અતંર્નહીત િાજકીય, સંસ્ાગત અને પ્રશાસનનક સંદર્ભ પિ ચોકક્સ ધયાન કેનરિણની જરિ િહે છે. 

3.6.3 SEA ને કેવી િીતે હાથ ધિવામાં આવે છે?

SEA માં ઉપયોગ કિી શકાય તેવા સાધનોના કેટલાંક ઉદાહિણો

હહસસેદાિોની સંપૂણ્ભ સામેલગીિીન ેસયુનનલચિત કિવા માટેના સાધનો:  

• જઓે PPP નનણ્ભયમાં અસિગ્રસત અને સામેલ છે તેવાં હહસસેદાિોની ઓળખ માટેનયુ ંવવશલષેણ 

• પિામશ્ભ મોજણીઓ 

• સવ્ભસંમતત સાધવાની પ્રરક્રયાઓ
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પયયાવિણીય અને સામાલજક આર્થક અસિોની આગાહી માટેના સાધનો: 

• પ્રત્ક્ષ પયયાવિણીય અસિોનયુ ંનમૂનાકિણ અથવા આગાહી 

• મેહટ્લસસ અને નેટવક્ભ  વવશલષેણ 

• સહરાગ્ગતાપૂણ્ભ અથવા કસ્સલટેહટવ તકનીકો 

• વવશલષેણ, આયોજન અને માહહતી પ્રસતયુતતકિણ માટેના એક સાધન તિીકે GISs 

વવક્પોના વવશલષેણ અને સિખામણી કિવા માટેના સાધનો: 

• પરિદૃશય વવશલષેણ અને બહયુવવધ માપદંડ પૃથથકિણ 

• જોખમનયુ ંવવશલષેણ અથવા આકાિણી 

• ખચ્ભ-લાર વવશલષેણ 

• અગ્ગ્રમતાઓની ઓળખ માટે અભરપ્રાય મોજણીઓ 

3.6.4 SEAના મૂળભતૂ પગલાઓ 

1. SEA માટે સંદર્ભની સ્ાપના 

 a.  તપાસ 

 b.  હેતયુઓ સયુયોલજત કિવા 

 c.  હહસસેદાિોની ઓળખ કિવી 

2. SEAનયું અમલીકિણ કિવયુ ં

 a.  સ્ોવપગ – તક શોધવી 

 b.  આધાિિેખીય વવગતો એકત્ર કિવી 

 c.  વવક્પોની ઓળખ કિવી 

 d.  તકોને કેવી િીતે વધાિવી અને નકાિાત્મક અસિોનયુ ંઉપશમન કિવયુ ંતે ઓળખવયુ ં

 e.  અહેવાલ લખેન 

3. નનણ્ભય કિવાની પ્રરક્રયાન ેમાહહતી આપવી 

 a.  રલામણો કિવી 

 b.  સંચાિ 

4. દેખિેખ (સંચાલન) અને મૂલ્ાંકન (આકાિણી) 

Tools for predicting environmental and socioeconomic effects:

•	 Modelling or forecasting of direct environmental effects

•	 Matrices and network analysis

•	 Participatory or consultative techniques

•	 GISs as a tool to analyse, organize and present information

Tools for analysing and comparing options:

•	 Scenario analysis and multicriteria analysis

•	 Risk analysis or assessment

•	 Cost–benefit analysis

•	 Opinion surveys to identify priorities

3.6.4 Basic Steps of SEA

1. Establishing the context for SEA

 a.  Screening

 b.  Setting objectives

 c.  Identifying stakeholders

2. Implementing the SEA

 a.  Scoping

 b.  Collecting baseline data

 c.  Identifying alternatives

     d.  Identifying how to enhance opportunities and mitigate negative impacts

 e.  Reporting

3. Informing decision-making

 a.  Making recommendations

 b.  Communication

4. Monitoring and evaluation
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3.7 Marine Spatial Planning (MSP)1

What is marine spatial planning?

Marine spatial planning (MSP) is a practical way to create and establish a more rational organization of 

the use of marine space and the interactions between its uses, to balance demands for development 

with the need to protect marine ecosystems, and to achieve social and economic objectives in an open 

and planned way.

Marine spatial planning (MSP) is a public process of analyzing and allocating the spatial and temporal 

distribution of human activities in marine areas to achieve ecological, economic, and social objectives 

that are usually specified through a political process. It is important to remember that we can only plan 

and manage human activities in marine areas, not marine ecosystems or components of ecosystems. 

We can allocate human activities to specific marine areas by objective, e.g., development or preserva-

tion areas, or by specific uses, e.g., wind farms, offshore aquaculture, or sand and gravel mining.

Characteristics of effective marine spatial planning

•		 Ecosystem-based,	balancing	ecological,	economic,	and	social	goals	and	objectives	toward	sustain-

able development

•			 Integrated,	across	sectors	and	agencies,	and	among	levels	of	government

•			 Place-based	or	area-based

•			 Adaptive,	capable	of	learning	from	experience

•			 Strategic	and	anticipatory,	focused	on	the	long-term

•			 Participatory,	stakeholders	actively	involved	in	the	process

Source: UNESCO, 2009

1 Source: UNESCO 2009

3.7 દરિયાઈ સ્ળલષિી આયોજન - મિીન 
સપાશયલ પલાનનગ (MSP)1

દરિયાઈ સ્ળલષિી આયોજન શયુ ંછે? 

દરિયાઈ સ્ળલક્ષી આયોજન (MSP) એ દરિયાઈ નનવસનતતં્રના સંિક્ષણ સાથે વવકાસની માંગને સતંયુલલત કિવા માટે અને એક મયુકત 

તેમજ આયોલજત િીતે સામાલજક અને આર્થક હેતયુઓન ેહાંસલ કિવા માટે દરિયાઈ જ્યાના ઉપયોગના વધયુ તાર્કક સંગઠન અને તેનાં 
ઉપયોગોની વચ્ેની આતંિરક્રયાઓની િચના અને સ્ાપના માટેનો એક વયવહારિક માગ્ભ છે.

દરિયાઈ સ્ળલક્ષી આયોજન (MSP) એ નનવસનતંત્રીય, આર્થક, અને સામાલજક હેતયુઓ હાંસલ કિવા માટે દરિયાઈ વવસતાિોમાં 
માનવીય પ્રવગૃ્તિઓનયુ ંસ્ળલક્ષી અને પાર્થવ વવતિણને વવશલયેષત અને સોંપણી કિવાની જાહેિ પ્રરક્રયા છે જ ેસામાન્યપણ ેએક િાજકીય 

પ્રરક્રયા દ્ાિા નનર્દષટ કિવામાં આવ ેછે. એ યાદ િાખવયુ ંજરિી છે કે આપણે માત્ર દરિયાઈ વવસતાિોમાં માનવીય પ્રવૃગ્તિઓનયુ ંઆયોજન અને 
સચંાલન કિી શકીએ છીએ, દરિયાઈ નનવસનતંત્રો કે નનવસનતંત્રોના ઘટકોને નહીં. આપણે હેતયુઓ દ્ાિા ચોકક્સ દરિયાઈ વવસતાિોમાં 
માનવીય પ્રવગૃ્તિઓની સોંપણી કિી શકીએ છીએ, દા.ત. વવકાસ અથવા સિંક્ષણ વવસતાિો, અથવા ચોકક્સ ઉપયોગો દ્ાિા દા.ત. વવનડ 

ફા્સ્ભ, ઑફશોિ એકવાકલ્ચિ, અથવા િેતી અને ગાંગળ િેતીનયુ ંખનન. 

અસિકાિક દરિયાઈ સ્ળલક્ષી આયોજનની લાક્ષન્ણકતાઓ 

•	 નનવસનતંત્ર આધારિત, નનવસનતંત્રીય, આર્થક અને સામાલજક લક્ષો અને હેતયુઓન ેટકાઉક્ષમ વવકાસ તિફ સંતયુલલત કિવયુ ં

•	 સંઘહટત, ક્ષતે્રો અને એજસ્સીઓની વચ્ ેઅને સિકાિના વવભરન્ સતિોની વચ્ ે

•	 સ્ળ-આધારિત અથવા વવસતાિ આધારિત 

•	 અનયુરવોમાંથી શીખવા માટે સક્ષમ, અનયુકૂલનશીલ 

•	 વયહૂાત્મક અને અપેક્ક્ષત, લાંબા-ગાળા પિ કેનરિરીત 

•	 સહરાગીતાપૂણ્ભ, પ્રરક્રયામાં હહસસેદાિોની સરક્રય સામેલગીિી 

સ્તોત: યયુનેસ્ો, 2009

1 સ્તોત: યયુનેસ્ો, 2009 

CASE STUDY

Integration of Biodiversity Aspects in Strategic Environmental Assessment of Nepal Water 
Plan and Environmental Impact Assessment of Operational Forest Management Plans in Nepal

This case study focuses on inclusion of biodiversity aspects in the Strategic Environmental Assessment (SEA) report 
of the Nepal Water Plan (NWP) finalised in July 2003, and separate plan-level Environmental Impact Assessment 
(EIA) reports of the Operational Forest Management Plan (OFMP) of Bara, Rautahat, and Dhanusha districts 
prepared in 1995, 1996 and 2000 respectively. The EIA report of OFMPs is taken into consideration as they are of 
plan level impact assessment. Nepal has prepared OFMPs of 20 Terai districts, and has included EIA as a separate 
chapter with a view to inform the decision-makers and the implementers to integrate environmental aspects including 
biodiversity conservation during their implementation (of OFMPs). The EIA report of OFMPs has more or less similar 
contents, issues, impacts, mitigation measures and monitoring requirements. The NWP is of national character, and 
OFMPs are location specific, i.e., within the administrative jurisdiction of the District Forest Office. The districts are 
the	administrative	units	of	His	Majesty's	Government	of	Nepal	(HMGN).	Each	District	Forest	Office	administers	forest	
conservation and management activities including biodiversity aspects in forests, protected areas and wetlands. At 
present,	about	39.6%	of	Nepal's	total	area	(of	147,181	km2)	is	under	forest	cover	and	the	forestry	organisations	
administer it. The plan level EIA has been conducted only for the forestry sector. The SEA of NWP is the first of its 
kind in the water resources sector. http://www.eia.nl/nceia/pdfs/sea/casestudies/15_nepal_water_plan.pdf 

[Source: Upreti/CBD, 2005]

કેસ સ્ડટી 

નેપાલ જળ યોજનાની વ્હૂાત્મક પયયાવિણીય આકાિણીમાં અને નેપાલમાં કાયયાનવયન વન વયવસ્ાપન 
યોજનાઓના પયયાવિણીય અસિ આકાિણીમાં જવૈવવવવધતાના પાસાઓનયુ ંસંઘટન 

આ કેસ સ્ડી જયુલાઈ 2003 માં નક્ી કિવામાં આવેલ નેપાલ વૉટિ પલાન (NWP)ના વયહૂાત્મક પયયાવિણીય આકાિણી (SEA) અહેવાલમાં 
જવૈવવવવધતા પાસાઓના સમાવશેન પિ અને અનયુક્રમ ે1995, 1996 અને 2000માં તૈયાિ કિવામાં આવેલ બાિા, િાઉતાહત, અને ધનયુષા લજલલાની 
કાયયાનનવત વન વયવસ્ાપન યોજના (OFMP)ના પયયાવિણીય અસિ આકાિણી (EIA) યોજના-સતિન ેઅલગ કિવા પિ કેંરિરીત છે. OFMPs ના EIA 
અહેવાલને વવચાિણામાં લેવામાં આવયાં છે કેમકે તે યોજના સતિીય અસિ આકાિણીઓ છે. નેપાલે 20 તળેટી લજલલાઓના OFMPs તૈયાિ કયયા 
છે, અને નનણ્ભયકતયાઓન ેઅને અમલકતયાઓન ેતેમના અમલીકિણ (OFMP ના) દિતમયાન જવૈવવવવધતા સંિક્ષણ સહહત પયયાવિણીય પાસાઓને 
સંઘહટત કિવા માટે માહહતગાિ કિવાના દૃક્ષટકોણથી EIAનો સમાવશે કયભો છે. OFMPsનો EIA અહેવાલ ઓછાં વતિા અશંે સમાન વવષયવસતયુઓ, 
પ્રશ્ો, અસિો, ઉપશમનના પગલાઓ અને દેખિેખની જરરિયાતો ધિાવ ેછે. NWP િાષટ્ીય ચરિત્ર ધિાવ ેછે, અને OFMPs સ્ળલક્ષી છે, એટલે કે, 
લજલલા વન કચેિીના વહીવટી કાય્ભક્ષતે્રની અંદિ. લજલલાઓ નેપાલના િાજાની સિકાિના (HMGN) વહીવટી એકમો છે. દિેક લજલલા વન કચેિી વન 
સંિક્ષણ અને વયવસ્ાપન પ્રવૃગ્તિઓ સહહત વનના જવૈવવવવધતાના પાસાઓનો, સંિક્ક્ષત વવસતાિો અને રેજયયુકત જમીનોનો વહીવટ કિે છે. હાલમાં, 
નેપાલના કયુલ વવસતાિ (147,181 રકમી2) નો 39.6% વન આવિણ અને તેનો વહીવટ કિતા વન્ય સંગઠનો હેઠળ છે. યોજના સતિીય EIA માત્ર વન્ય 
ક્ષતે્ર માટે જ યોજવામાં આવયા છે. NWPનયું SEA જળ સંસાધનોના ક્ષતે્રોમાં તેનાં પ્રકાિનયુ ંસવ્ભપ્રથમ હતયુ.ં http://www.eia.nl/nceia/pdfs/sea/
casestudies/15_nepal_water_plan.pdf  

[સ્તોત: ઉપિેટી/CBD, 2005] 
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આપણને દરિયાઈ સ્ળલષિી આયોજનની જરૂિ શા માટે પડે છે?

મોટારાગના દેશોએ સખં્યાબંધ માનવીય પ્રવૃગ્તિઓ જમે કે મેરિટાઇમ પરિવહન, તેલ અને વાયયુ વવકાસ, ઑફશોિ નવસજ્ભન યો્ય 

ઉજા્ભ, ઑફશોિ એકવાકલ્ચિ અને કચિાના નનકાલ માટે પહેલાં જ દરિયાઈ જ્યાની િચના કિી છે અથવા તો તેનાં રાગ પાડી દીધાં 
છે. જોકે, સમસયા એ છે કે સામાન્ય િીતે આ ક્ષતે્રથી ક્ષતે્ર, અને રકસસાથી રકસસાના આધાિે અન્ય માનવીય પ્રવગૃ્તિઓ કે દરિયાઈ 

પયયાવિણ બન્ેમાંથી કોઇના પિની અસિોન ેવવચાિણામાં લીધાં વવના કિવામાં આવે છે. પરિણામસવરપ, આ પરિસ્સ્તત મયુખ્ય બે 
પ્રકાિના સંઘષ્ભ તિફ દોિી જાય છે: 

•		 માનવ ઉપયોગમાં સંઘષભો (ઉપયોગકતયાના ઉપયોગકતયાની સાથેના સંઘષભો);  

•		 માનવીય ઉપયોગો અને દરિયાઈ પયયાવિણ વચ્ેના સંઘષભો (વપિાશકતયા-પયયાવિણ સંઘષભો). 

આ સંઘષભો એવી જરિી નનવસનતતં્ર સેવાઓ ઉપલબ્ધ કિાવવાની સાગિની ક્ષમતાને નબળી પાડે છે જનેા પિ માનવીઓ અને પૃથવી 
પિના અન્ય તમામ જીવો નનર્ભિ કિે છે. વધયુમાં, આ પરિસ્સ્તતમાં નનણ્ભયકતયાઓ સામાન્યપણે દરિયાઈ પયયાવિણના રાવવ માટે વધયુ 
ઇચ્ચ્છત હોય તેવાં પગલાઓ તિફ દોિી જઈ શકે છે તેવી યોજના અને આકાિ આપવાની પસંદગી કિતાં માત્ર ઘટનાઓને પ્રતતરક્રયા 
આપીને પયુરં કિે છે, ઘણી વખત જ્ાિે તે ખૂબ જ મોડયું  થઈ ગયયુ ંહોય છે. તેનાથી વવપિીત, દરિયાઈ સ્ળલક્ષી આયોજન એ 

રવવષય-લક્ષી પ્રરક્રયા છે. તે તમને આ બન્ ેપ્રકાિના સંઘષભોન ેસંબોધવાનો અને જરિી નનવસનતતં્ર સેવાઓને જાળવી તેમજ િક્ષણ 

કિવા માટેની યો્ય વયવસ્ાપન વયહૂિચનાઓ પસંદ કિવાનો માગ્ભ પ્રસતયુત કિી શકે છે. 

સ્તોત: UNESCO, 2009

MPAs ની િચના એ એક એવયુ ંપગલયુ ંછે જ ેકદાચ સમગ્ર દરિયાઈ વવસતાિોના વયવસ્ાપન માટે એક વવસતતૃ સ્ળલક્ષી આયોજન 

પ્રરક્રયામાંથી પરિણમે. અન્ય પગલાઓમાં ક્શવપગ લેસ્સની િચના અને દરિયાના પેટાળમાં કેબલ્સ નબછાવવા માટેના માગભો સયુનનયોલજત 

કિવાનો સમાવશે કિાય તેમ બની શકે છે. 

દરિયાઈ સંસાધનોનો ટકાઉક્ષમ ઉપયોગ કેવી િીત ેકિવામાં આવે તે માટેના સયુમાહહતગાિ અને સંકલલત નનણ્ભયો લેવા માટે MSP 

દરિયાના બહયુવવધ વપિાશકાિો (દા.ત. ઉજા્ભ, ઉદ્ોગ, સિકાિ, સંિક્ષણ અને મનોિંજન) ને એક સાથે લાવી મૂકે છે. 

દરિયાઈ વવસતાિનયુ ંવધયુ વયાપક ધચત્ર િચવા માટે - એ ઓળખવા કે ક્યાં અને કેવી િીત ેદરિયાના વવસતાિનો ઉપયોગ કિવામાં આવે 
છે અને ક્યા પ્રાકૃતતક સંસાધનો અને વસવાટો વવદ્માન છે, તે નક્શાઓનો ઉપયોગ કિે છે. તેનો મયુખ્ય ઉદે્શ આપણાં સમયુરિોનયુ ં
સમગ્રતામાં એક ન્યાયોધચત અને ટકાઉક્ષમ ઉપયોગની યોજના બનાવવાનો છે અને નનવસનતતં્ર, આર્થક અને સામાલજક હહતોન ે

સતંયુલલત કિવાનો છે. 

દરિયાઈ વવસતાિોના ભવવષયના વકૈલલપક દૃક્ષટકોણ 

શયુ ંથાય જો આપણે કશયુ ંજ ના કિીએ?

આગામી 20 વષભોમાં, સમયુરિના ઘણાં વવસતાિોમાં માનવ પ્રવૃગ્તિઓ નોંધપાત્ર િીતે વધાિો ધિાવશ.ે પિંપિાગત ઉપયોગો, જમે કે 

દરિયાઈ પરિવહન, િેતી અને ગાંગળ િેતીની ખનન, અને દરિયાઈ મનોિંજનનયુ ંમહ�વ વધશે. તેલ અને વાયયુ વવકાસ આગળ વધવાનો 
ચાલયુ િહેશ ેઅને તેની ઘણી કામગીિીઓ સાથેના વધયુ ઉંડા ઑફશોિ કેવળ દરિયાના પેટાળમાં થશે. મત્યોદ્ોગ, ઘટતા જતાં 
જથથાઓન ેલીધે અને સમયુરિની જ્યા માટેની સપધયાના કાિણ ેવધયુ પ્રતતબંધધત વવસતાિોમાં વવદ્માન િહેવાનયુ ંચાલયુ િહેશ,ે પિંતયુ નનમ્ન 

સતિોએ. સમયુરિના નવા ઉપયોગોમાં, દા.ત. ઑફશોિ િીન્યુએબલ એનજી્ભ  અને ઑફશોિ એકવાકલ્ચિ, જ્યા માટેના પિંપિાગત 

ઉપયોગો સાથે સપધયા કિશ.ે આબોહવા પરિવત્ભન સયુધાિેલ પ્રજાતતઓનયુ ંવવતિણ અને વસવાટો ધિાવશ;ે સમયુરિનયુ ંવધતયુ જતયું 
એલસડીકિણ કેટલીક પ્રજાતતઓના અચ્સત�વ વવશેની નવી ચચતાઓ ઊરી કિશ.ે ઘણાં વવસતાિોમાં, સમયુરિની તંદયુિસતી વવશ ેવધતી 
જતી લોક ચચતા પ્રકૃતતના સંિક્ષણ માટે નોંધપાત્ર વવસતાિોન ેબાજયુ પિ મૂકવા તિફ દોિી જશ.ે માનવ પ્રવૃગ્તિઓ વચે્ના સંઘષભોમાં 
વધાિો થશે, દા.ત. વવનડ ટબયાઇસ્સ સાથે જહાજોની અથડામણ કદાચ ઉદરવ ેતેમ બની શકે છે, તેમજ વેવ પાક્સ્ભ અને સફ્ભ સ્ભ અને 
ખલાસીઓ વચ્ેના સંઘષ્ભ પણ ઉદરવી શકે છે. 

સ્તોત: UNESCO, 2009

Why do we need marine spatial planning?

Most countries already designate or zone marine space for a number of human activities such as 

maritime transportation, oil and gas development, offshore renewable energy, offshore aquaculture and  

waste disposal.  However, the problem is that usually this is done on  a  sector-by-sector, case-by-case 

basis without much consideration of effects either on other human activities or the marine environ-

ment. Consequently, this situation has led to two major types of conflict: 

•		 Conflicts	among	human	uses	(user-user	conflicts);	

•		 Conflicts	between	human	uses	and	the	marine	environment	(user-environment	conflicts).

These conflicts weaken the ability of the ocean to provide the necessary ecosystem services  upon 

which humans and all other life on Earth depend. Furthermore, decision-makers in this situation 

usually end up only being able to react to events, often when it is already too late, rather than hav-

ing the choice to plan and shape actions that could lead to  a more desirable  future of the marine 

environment. By contrast, marine spatial planning is a future-oriented process. It can offer you a way 

to address both these types of conflict and select appropriate management strategies to maintain and 

safeguard necessary ecosystem services.

Source: UNESCO, 2009

The creation of MPAs is one measure that might result from a wider spatial planning process for the 

management of entire marine areas. Other measures may include the designation of shipping lanes 

and setting aside tracts for laying undersea cables.

MSP brings together multiple users of the ocean (e.g., energy, industry, government, conservation 

and recreation) to make informed and coordinated decisions about how to use marine resources 

sustainably.

It uses maps to create a more comprehensive picture of a marine area—identifying where and how 

an ocean area is being used and what natural resources and habitats exist. Its principal objective is to 

plan the equitable and sustainable use of our oceans as a whole, and balance ecological, economic 

and social interests.

Alternative visions of the future of marine areas

What if we do nothing?

In the next 20 years, human activities in many areas of the ocean will have increased significantly.  

Traditional uses, such as marine transportation, sand and gravel mining, and marine recreation will 

continue to grow in importance.  Oil and gas development will continue to push further and deeper 

offshore with many of its operations occurring only underwater.  Fisheries, will continue to exist, but 

at lower levels, due to the diminished stocks, and in more restricted areas because of competition for 

ocean space.  New uses of the ocean, e.g., offshore renewable energy and offshore aquaculture, will 

compete with traditional uses for space. Climate change will have modified species distributions and 

habitats; increasing ocean acidification will raise new concerns about the survival of some species. In 

many areas, increasing public concern about the health of the ocean will lead to significant areas set 

aside for nature conservation.  Conflicts among human activities will increase, e.g., collisions of ships 

with wind turbines might occur, as might conflicts between wave parks and surfers and sailors.

Source: UNESCO, 2009
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Alternatively, what might marine spatial planning produce?

In the next 20 years, our oceans could be very different. We could have achieved a vision of clean, 

safe, healthy, productive and biologically diverse oceans.  Ecosystem-based, marine spatial planning of 

human activities could result in society gaining more benefits from the use of the marine environment 

than previously, while its natural diversity is better protected. Climate change will drive change both 

in the environment itself and the way in which people use it. Offshore renewable energy development 

will be commonplace and carbon capture and storage in the ocean could be underway. The cumula-

tive environmental effects of using the marine environment will be managed through integrated MSP 

and account will be taken of the changing acidity and temperature that will already be affecting our 

oceans and seas. We will be responding to this through MSP so that the integrity of marine ecosystems 

is conserved.

We will be using the sea for a variety of reasons, delivering greater economic and social benefits.  How-

ever, MSP means that activities in the marine environment will co-exist and that the effects of different 

activities on each other and the cumulative effects on the environment as a whole will be taken into 

account and managed consistently. Marine industries will have access to certain places, generating 

wealth for the nation. Consumers of marine products, including offshore renewable energy or seafood, 

will expect these to have been produced sustainably, and marine industries will ensure that the envi-

ronmental and social effects of their operations are acceptable. 

Our seas will be cleaner and healthier than they are now and they will be ecologically diverse and 

dynamic. Ecosystems will be resilient to environmental change so that they

Deliver the products and  services we need for present and future generations. Representative, 

rare, vulnerable and valued species and habitats will be protected.   Spatial and other management 

measures will be in place to make sure that there is no net loss of biodiversity as a result of human 

activities. Spatial management measures, such as a representative and ecologically coherent network 

of well-managed marine protected areas, will help deliver this and in some cases enable ecosystems 

to recover from previous damage. Fish stocks will be caught sustainably, with access to them shared 

between commercial and recreational fishermen. In the long term, management of human activities 

in the marine environment will be implemented to secure long-term  benefits for the whole of society 

and nature.  Sustainable marine development Could be the outcome (Modified from:  Department of 

Environment, Food, and Rural Affairs (Defra), 2009.  Our seas—a shared resource—high level marine 

objectives.  Defra: London.  12 p.)

Source: UNESCO, 2009.

What are the benefits of marine spatial planning?

When developed properly, marine spatial planning can have significant economic, social, and environ-

mental benefits. Table 2 below shows some of the most important benefits of marine spatial planning.

•	 Identification of biological and ecological important areas

•	 Biodiversity objectives incorporated into planned decision-making

•	 Identification and reduction of conflicts between human use and nature

•	 Allocation of space for biodiversity and nature conservation

•	 Establish context for planning a network of marine protected areas

•	 Identification and reduction of the cumulative effects of human activities on marine ecosys-

tems

વકૈલલપક િીતે, દરિયાઈ સ્ળલષિી આયોજન શયુ ંપેદા કિી શકે? 

આગામી 20 વષભોમાં, આપણાં સમયુરિો નબલ્યુલ જયુદાં હોય શકે છે. આપણે સવચ્છ, સયુિક્ક્ષત, આિો્યપ્રદ, ઉ�પાદકીય અને જવૈવક 

િીતે વૈવવધયસરિ સમયુરિો હાંસલ કિી શક્યા હોઇ શકીશયુ.ં નનવસન-તંત્ર આધારિત, માનવ પ્રવૃગ્તિઓનયુ ંદરિયાઈ સ્ળલક્ષી આયોજન 

અગાઉ કિતાં દરિયાઈ પયયાવિણના ઉપયોગથી સમાજને વધયુ લારો પ્રાપત થવામાં પરિણમી શકશે, જ્ાિે તેની કયુદિતી વૈવવધયતા 
વધયુ સાિી િીત ેસંિક્ક્ષત હશે. આબોહવા પરિવત્ભન પયયાવિણમાં અને લોકો જ ેિીત ેતેનો ઉપયોગ કિે છે તે બન્ેમાં પરિવત્ભનનયુ ંચાલક 

બનશે. ઑફશોિ િીન્યુએબલ ઉજા્ભ વવકાસ એક સામાન્ય સ્ાન હશે અને સમયુરિમાં કાબ્ભન કૅપ્ચિ અને સંગ્રહ કિવાનયુ ંચાલયુ હોઇ શકે 

છે. દરિયાઈ પયયાવિણનો ઉપયોગ કિવાની સંધચત પયયાવિણીય અસિોએ સંઘહટત MSP માિફત સંચાલલત કિવામાં આવશે અને 
બદલતી જતી અ્લતા અને તાપમાન કે જ ેપહેલાં જ આપણાં સમયુરિો અને સાગિોન ેઅસિ પહોંચાડી િહયુ ંછે તેનયુ ંધયાન િાખવામાં 
આવશે. આપણે આ બધાનો પ્રતતરાવ MSP માિફત આપીશયુ ંજથેી દરિયાઈ નનવસનતતં્રોની સંઘહટતતા સિંક્ક્ષત િહે. 

આપણ ેવવવવધ કાિણોસિ દરિયાનો ઉપયોગ કિીન,ે વધયુને વધયુ આર્થક અને સામાજીક લારો પહોંચાડીશયુ.ં જોકે, MSPનો અથ્ભ 
એમ થાય છે કે દરિયાઈ પયયાવિણમાં પ્રવગૃ્તિઓ સહ-વવદ્માન િહેશ ેઅને એ કે જયુદી જયુદી પ્રવગૃ્તિઓની એક બીજા પિની અસિો અને 
સમગ્રતામાં પયયાવિણ પિની સધંચત અસિોન ેગણતિીમાં લેવાશ ેઅને સાતત્તાપૂણ્ભ સચંાલન કિવામાં આવશ.ે દરિયાઈ ઉદ્ોગો િાષટ્ 

માટે સપંગ્તિનયુ ંનનમયાણ કિીન,ે ચોકક્સ સ્ળો સયુધી સયુલરતા ધિાવતા હશ.ે ઑફશોિ િીન્યુએબલ ઉજા્ભ અથવા દરિયાઈ ખોિાક સહહત 

દરિયાઈ પદેાશોના ઉપરોકતાઓ, આ બધાની સાતત્પૂણ્ભ પદેાશ થતી િહે તેવી અપકે્ષા િાખ ેછે, અને દરિયાઈ ઉદ્ોગો એ વાતની 
ખાતિી આપશ ેકે તેમની કામગીિીઓની પયયાવિણીય અને સામાજીક અસિો સવીકાય્ભ છે. 

આપણાં સમયુરિો અત્ાિે છે તેનાં કિતાં વધયુ ચોખખાં અને આિો્યપ્રદ હશે અને તે પારિસ્સ્તતકીય િીતે વૈવવધયસરિ અને ગતતશીલ 

બનશે. નનવસનતતં્રો પયયાવિણીય ફેિફાિ પ્રત્ ેસ્સ્તતસ્ાપક હશે જથેી તે 

આપણને વત્ભમાન અને રાવવ પેઢીઓ માટે જરિી છે તેવી પેદાશો અને સેવાઓ પહોંચાડે. પ્રતતનનધધ, જૂજ, સંવેદનશીલ અને મૂલ્વાન 

પ્રજાતતઓ અને વસવાટો સંિક્ક્ષત હશે. માનવ પ્રવૃગ્તિઓના પરિણામસવરપ જવૈવવવવધતાન ેચોખખયુ ંનયુકસાન નથી થઈ િહયુ ંતેની 
ખાતિી આપવા માટે સ્ળલક્ષી અને અન્ય વયવસ્ાપન પગલાઓ સ્ાનબદ્ધ કિાયેલા હશે. સ્ળલક્ષી વયવસ્ાપનના પગલાં, 
જવેાં કે સયુપ્રબંધધત દરિયાઈ સંિક્ક્ષત વવસતાિોનયુ ંપ્રતતનનધધ અને પારિસ્સ્તતકીય સયુસંગત માળખયું, આ પહોંચાડવા માટે મદદ કિશ ે

અને કેટલાંક રકસસાઓમાં નનવસનતતં્રન ેઅગાઉના નયુકસાનમાંથી પયુન:સ્ાવપત થવામાં સક્ષમ બનાવશે. માછલીઓને, વાન્ણકજ્ક 

અને આનંદ-પ્રમોદ માટે માછીમાિી કિતાં લોકો વચ્ ેવહેંચણી કિીન ેતેમને સયુલર બનાવીને, સાતત્પૂણ્ભ િીતે પકડવામાં આવશે. 

લાંબા ગાળામાં, સમગ્ર સમાજ અને પ્રકૃતત માટે લાંબા ગાળાના લારો સયુનનલચિત કિવા માટે દરિયાઈ પયયાવિણમાં માનવ પ્રવગૃ્તિઓના 
વયવસ્ાપનન ેલાગયુ કિવામાં આવશે. ટકાઉક્ષમ દરિયાઈ વવકાસ તેનયુ ંપરિણામ હોય શકે છે. (રડપાટ્ભમેન્ટ ઑફ એનવાય્ભનમેન્ટ, ફૂડ, 

એનડ રિલ અફેયસ્ભ (ડેફ્ા), 2009. અવિ સીઝ – અ શેયડ્ભ  િીસૉસ્ભ – હાઇ લેવલ મિીન ઑબજકે્ક્વસ. ડેફ્ા: લંડન. 12 પી. માંથી 
સયુધાિેલ) 

સ્તોત: UNESCO, 2009.

દરિયાઇ સ્ળલષિી આયોજનના લાભો શયુ ંછે? 

જ્ાિે યો્ય િીતે વવકસાવવામાં આવે ત્ાિે, દરિયાઈ સ્ળલક્ષી આયોજન નોંધપાત્ર આર્થક, સામાજીક, અને પયયાવિણીય લારો 
ધિાવ ેછે. નીચેનયુ ંકોષઠક 2 દરિયાઈ સ્ળલક્ષી આયોજનના કેટલાંક સૌથી મહ�વના લારો દશયાવ ેછે. 

• મહ�વના જવૈવક અને પારિસ્સ્તતકીય વવસતાિોની ઓળખ 

• જવૈવવવવધતાના ઉદે્શોન ેઆયોજનબદ્ધ નનણ્ભય પ્રરક્રયામાં સંસ્ાવપત કિવા માં આવે છે 

• માનવ વપિાશ અને પ્રકૃતત વચ્ેના સંઘષભોની ઓળખ અને ધટાડો કિવો 
• જવૈવવવવધતા માટે જ્યાની ફાળવણી અને પ્રકૃતતનયુ ંસંિક્ષણ 

• દરિયાઈ િક્ક્ષત વવસતાિોના માળખાના આયોજન માટે સંદર્ભની સ્ાપના 
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• દરિયાઈ નનવસનતતં્રો પિ માનવ પ્રવૃગ્તિઓની સંધચત અસિોની ઓળખ અને ઘટાડો 
• નવા ખાનગી ક્ષતે્રના િોકાણો માટેના ઇચ્ચ્છત વવસતાિોની સયુલરતા માટેની વધયુ ચોકક્સતા, 20-30 વષભોમાં વાિંવાિ ઋણ 

ચયુકવવા 
• વવકાસના સમાન વવસતાિની અંદિ બંધ બેસતા ઉપયોગોની ઓળખ 

• બંધ બેસતા ન હોય તેવા ઉપયોગોની વચ્ ેસંઘષ્ભમાં ઘટાડો 
• નવી અને બદલાતી જતી માનવ પ્રવૃગ્તિઓ સહહત ઉદરવતી તકનીકીઓ અને તેની સાથે સંકળાયેલી અસિો માટે આયોજન 

કિવા સયુધાિેલી ક્ષમતા 
• માનવ પ્રવૃગ્તિઓની કામગીિીઓ દિતમયાન વધયુ સાિી સયુિક્ષા 
• સંસાધનો અને જ્યાના કાય્ભક્ષમ ઉપયોગ માટે પ્રોત્ાહન 

• પિતમટ અને લાઇસસ્સ આપવાની પ્રરક્રયાઓમાં સ્્ીમલાઇનનગ અને પાિદશ્ભકતા 
• સમયુદાય અને નાગરિકની સહરાગ્ગતા માટે સયુધાિેલી તકો  
• સમયુરિતટ પિ સમયુદાયો અને અથ્ભવયવસ્ાઓ (દા.ત. િોજગાિ, આવકનયુ ંવવતિણ)” માટે સમયુરિની જ્યાની ફાળવણી પિના 

નનણ્ભયની અસિોની ઓળખ (દા.ત. ચોકક્સ ઉપયોગ માટે બંધ વવસતાિો, સંિક્ક્ષત વવસતાિો) 
• સાંસૃ્તતક વાિસાની ઓળખ અને વધયુ સાિી િીતે સંિક્ષણ 

• સમયુરિના ઉપયોગ (દા.ત. સમયુરિ એક ખયુલલી જ્યા તિીકે) થી સંબંધધત સામાલજક અને ધાર્મક મૂલ્ોની ઓળખ અને 
સાચવણી 

સ્તોત: UNESCO, 2009

હહસસેદાિોની સહભાગગતા 

દરિયાઇ સ્ળલક્ષી આયોજન (MSP) ના વવકાસમાં પ્રમયુખ હહસસેદાિોન ેસામેલ કિવા સખં્યાબંધ કાિણોસિ આવશયક છે. આમાંથી, 
સૌથી વધયુ મહ�વનયુ ંકાિણ એ છે કે MSP બહયુવવધ ઉદે્શો (સામાલજક, આર્થક અને પારિસ્સ્તતકી) ને હાંસલ કિવાનયુ ંલક્ષ ધિાવ ેછે 

અને તેથી MSP વવસતાિમાં ઉદરવતી ઘણી બધી અપેક્ષાઓ, તકો અથવા સંઘષભોન ેપ્રતતનબસ્્બત કિતયુ ંહોવયુ ંજોઇએ.  

હહસસેદાિોની સામેલગીિીની તક અને સીમા દેશકાળ પ્રમાણે રાિે માત્રામાં ભરન્ હોય છે અને ઘણીવાિ સાંસૃ્તતક િીતે પ્રરાવવત હોય 

છે. હહસસેદાિોની સામેલગીિીનયુ ંસતિ એ સહરાગ્ગતા માટે મહદઅશંે િાજકીય અથવા કાનૂની જરિીયાતો પિ આધારિત હોય છે જ ે

પહેલાં જ તમાિા દેશમાં પ્રવતવે છે.  

સામાન્ય િીત ેકહીએ તો, તમામ વયકકતઓ, જૂથો અથવા સંગઠનો જ ેએક યા બીજી િીત ેઅસિગ્રસત છે, સામેલ છે અથવા MSP માં 
િસ ધિાવ ેછે તેમને હહસસેદાિ ગણી શકાય. જોકે, ખોટી ક્ષણે અથવા ખોટા સવરપમાં ઘણા બધાં હહસસેદાિોન ેસામેલ કિવા એ ખૂબ 

સમય માંગી લે છે 

અને અપેક્ક્ષત કે ઇચ્ચ્છત પરિણામોથી તમને વવચલલત કિી શકે છે. 

હહસસેદાિોન ેઅસિકાિક િીતે (દા.ત. અપેક્ક્ષત પરિણામો તિફ દોિી જવા) અને કાય્ભક્ષમ િીતે (દા.ત. ઓછાં ખચવે અપેક્ક્ષત પરિણામો 
પેદાં કિવા) સામેલ કિવા માટે, તમાિે ત્રણ મહ�વના પ્રશ્ોની વવચાિણા કિવાની જરિ પડશે  

1. કોને સામેલ કિવા જોઇએ? 

2. હહસસેદાિોન ેક્યાિે સામેલ કિવા જોઇએ?

3. હહસસેદાિોન ેકેવી િીતે સામેલ કિવા જોઇએ? 1

સ્તોત: UNESCO, 2009

•	 Greater certainty of access to desirable areas for new private sector investments, frequently 

amortized over 20-30 years

•	 Identification of compatible uses within the same area of development

•	 Reduction of conflicts between incompatible uses

•	 Improved capacity to plan for new and changing human activities, including emerging tech-

nologies and their associated effects

•	 Better safety during operation of human activities

•	 Promotion of the effcient use of resources and space

•	 Streamlining and transparency in permit and licensing procedures

•	 Improved opportunities for community and citizen participation

•	 Identification of impacts of decisions on the allocation of ocean space (e.g., closure areas for 

certain uses, protected areas) for communities and economies onshore (e.g., employment, 

distribution of income)”

•	 Identification and improved protection of cultural heritage

•	 Identification and preservation of social and spiritual values related to ocean use (e.g., the 

ocean as an open space)

Source: UNESCO, 2009

Stakeholder Participation 

Involving key stakeholders in the development of marine spatial planning (MSP) is essential for a 

number of reasons. Of these, the most important is because MSP aims to achieve multiple objectives 

(social, economic and ecological) and should therefore reflect as many expectations, opportunities or 

conflicts occurring in the MSP area. 

The scope and extent of stakeholder involvement differs greatly from country to country and is often 

culturally influenced. The level of stakeholder involvement will largely depend on the political or legal 

requirements for participation that already exist in your country. 

Generally speaking, all individuals, groups or organizations that are in one way or another affected, 

involved or interested in MSP can be considered stakeholders. However, involving too many stakehold-

ers at the wrong moment or in the wrong form can be very time consuming

And can distract you from the expected or anticipated result.

To involve stakeholders effectively (e.g., leading toward expected results) and efficiently (e.g., produc-

ing expected results at least-cost), you need to consider three important questions 

1. Who should be  involved?

2. When should stakeholders be involved?

3. How should stakeholders be involved? 1

Source: UNESCO, 2009
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3.8 GIS and remote sensing

Marine protected areas (MPAs) are important tools for the conservation of marine 

biodiversity but their designation and effective monitoring require frequent, compre-

hensive, reliable data. Remote sensing (RS), as demonstrated for terrestrial protect-

ed areas, has the potential to provide key information to support MPA management. 

RS to monitor biodiversity surrogates, e.g. ecological (e.g., primary productivity) and 

oceanographic (e.g., Sea Surface Temperature) parameters that have been shown to 

structure marine biodiversity. RS has the potential to inform marine habitat mapping 

and monitoring, and can be used to track anthropogenic activities and its impacts on 

biodiversity in MPAs. RS shows great promise to support wildlife managers in their 

efforts to protect marine biodiversity around the world, in particular when such infor-

mation is used in conjunction with data from field surveys (Kachelriess et al 2014). 

GIS for Ocean Conservation Marine habitats and the life they contain are threatened 

by global warming, extreme weather, natural and man-made pollution, overharvest-

ing, and additional human disturbances. GIS technology is a tool that helps conser-

vationists acquire, manage, analyze, and visualize spatial and thematic oceanic data 

through map generation. It is used around the world to map marine habitats; water 

quality; species distribution, population, and behavior; pollution; fishing grounds; 

and other factors that impact marine life. ESRI’s ArcGIS software suite is a tool 

that can show at-risk areas in danger of biodiversity loss, habitat degradation, and 

resource depletion. It also acts as an aid in monitoring and examining the effective-

ness of conservation practices and protected areas to ensure the preservation of the 

earth’s oceans (ESRI, 2007).

By integrating common database operations such as query and statistical analysis 

with maps, a GIS enables management of location-based information. Tools for dis-

play and analysis of various statistics help in linking databases and maps to create 

dynamic displays. Thus, distribution of population, vegetation, animal ranges, hu-

man–animal interactions, animal migration and transboundary movement of animals 

are but a few examples of what can be displayed. The emphasis is on developing 

digital spatial databases, using the datasets derived from precise navigation and 

imaging satellites, aircrafts, digitization of maps and transactional databases. Tools 

to visualize, query and overlay various databases in ways not possible with traditional 

spreadsheets make GIS valuable for explaining events, predicting outcomes and 

planning strategies.

3.8 જી.આઈ.એસ. અને િીમોટ 
સેનન્સગ 

દરિયાઈ જવૈવવવવધતાના સંિક્ષણ માટે દરિયાઈ સંિક્ક્ષત વવસતાિો (MPAs) મહ�વના સાધનો છે પિંતયુ તેમની 
િચના અને અસિકાિક સંચાલન માટે સમયાંતિે, વયાપક, વવવિસનીય વવગતોની જરિ પડે છે. િીમોટ સેનસ્સગ 

(RS), જ ેિીતે પાર્થવ સંિક્ક્ષત વવસતાિો માટે પ્રદર્શત કિવામાં આવે છે, MPA વયવસ્ાપનન ેસમથ્ભન માટેની 
મહ�વની માહહતી પૂિી પાડવાની શક્યતા ધિાવ ેછે. જવૈવવવવધતાન ેસંચાલલત કિવા માટે RS એવાં માપદંડોને, 
દા.ત. પારિસ્સ્તતકી (દા.ત. પ્રાથતમક ઉ�પાદકતા) અને સમયુરિવવજ્ાન (દા.ત. દરિયાઈ સપાટીનયુ ંતાપમાન) 

અવેજી તિીકે લે છે જનેે દરિયાઈ જવૈવવવવધતાના માળખા માટે દશયાવવામાં આવયાં હોય છે. RS દરિયાઈ 

વસવાટના મવેપગ અને સંચાલનને માહહતી આપવાની સંરાવના ધિાવ ેછે, અને MPAs માં નૃવશંશાસ્તીય 

પ્રવૃગ્તિઓન ેઅને જવૈવવવવધતા ટે્ક કિવા માટે ઉપયોગમાં લઈ શકાય છે. RS સમગ્ર વવવિમાં દરિયાઈ 

જવૈવવવવધતાના સંિક્ષણ માટે વન્યજીવન પ્રબંધકો દ્ાિા કિવામાં આવતાં પ્રયાસોમાં સમથ્ભન પયુરં પાડતયુ ંહોવાનયુ ં
જોવા મળે છે, ખાસ કિીન ેજ્ાિે આ પ્રકાિની માહહતીન ેક્ષતે્રીય મોજણીઓમાંથી મળતી વવગતો સાથેના 
જોડાણમાં ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે (Kachelriess et al 2014).

સમયુરિરી સંિક્ષણ માટે જી.આઈ.એસ. દરિયાઈ વસાહતો અને તેમાં નનહહત જીવન ્લોબલ વૉર્મગ, તીવ્ર 

વાતાવિણ, કયુદિતી અને માનવ-સજી્ભ ત પ્રદૂષણ, વધયુ પડતી પેદાશો, અને અતતરિકત માનવ વવક્ષેપો દ્ાિા 
જોખમનો સામનો કિી િહ્યાં છે. જી.આઈ.એસ. ટેકનોલૉજી એ એવયુ ંસાધન છે જ ેનક્શાની િચના દ્ાિા 
સ્ળલક્ષી અને વસતયુવવષયક દરિયાઈ માહહતીનયુ ંસંપાદન, સંચાલન, પૃથથકિણ અને કા્પનનક ધચત્ર ઊભયુ ં
કિવામાં સંિક્ષણવાદીઓને મદદ કિે છે. તેને દરિયાઈ વસવાટો; પાણીની ગયુણવતિા; પ્રજાતતઓના વવતિણ, 

વસતી અને વત્ભણૂક; પ્રદૂષણ, મત્યપાલન માટેના સ્ળો; અને દરિયાઈ જીવનને અસિ કિતાં અન્ય પરિબળોને 
જાણવા માટે વવવિરિમાં ઉપયોગ કિવામાં આવે છે. ESRI’s ArcGIS સોફ્વેિ સયયુટ એ સાધન છે 

જ ેજવૈવવવવધતાનયું નયુકસાન, વસવાટના અવમૂલ્ન અને સંસાધનોના અવક્ષયના જોખમ હેઠળ હોય તેવાં 
વવસતાિોન ેદશયાવી શકે છે. તે સંિક્ષણ પદ્ધતતઓની અસિકાિકતાના સંચાલન અને તપાસમાં અને સિંક્ક્ષત 

વવસતાિોન ેપૃથવીના સમયુરિોના સંિક્ષણન ેસયુનનલચિત કિવાના સાધન તિીકે પણ કાય્ભ કિે છે (ESRI, 2007). 

સામાન્ય વવગતોના આધાિન ેસંઘહટત કિીન ેજમે કે પ્રશ્ો અને નક્શાઓ સાથે આંકડાકીય વવશલષેણ, 

જી.આઈ.એસ. સ્ળ-આધારિત માહહતીના વયવસ્ાપનન ેસક્ષમ બનાવે છે. વવવવધ આંકડાઓના નનદશ્ભન 

અને વવશલષેણ માટેના સાધનો વવગતોના આધાિો અને નક્શાઓન ેગતતશીલ નનદશ્ભનો િચવામાં મદદરપ થાય 

છે. આ િીતે, વસતીનયુ ંવવતિણ, વનસપતત, પશયુઓની શ્ેણી, માનવ-પ્રાણી આતંિરક્રયાઓ, પશયુઓના સ્ળાંતિ 

અને સીમાઓની વચ્ ેપ્રાણીઓની હેિફેિ એ નનદશ્ભન કિી શકાય તેનાં થોડાં ઉદાહિણ માત્ર છે. ચોકક્સ 

માગ્ભનનદશ્ભન અને ઇમેસજગ ઉપગ્રહો, ઍિક્રાફ્્સ, નક્શાઓનયુ ંરડલજટાઇઝેશન અને ટ્ાંઝેક્શનલ ડેટાબકે્ઝસ 

માંથી લેવામાં આવેલ ડેટાસેટ્સનો ઉપયોગ કિીન,ે રડલજટલ સ્ળલક્ષી વવગતોના આધાિ વવકલસત કિવા 
પિ રાિ મૂકવામાં આવે છે. વવવવધ વવગતોના આધાિન ેક્પનાતીત કિવા, તેનાં વવશ ેપૂછપિછ કિવા અને 
ઓવિલ ેમાટેના સાધનો જ ેપિંપિાગત સપ્રેડશીટ્સ સાથે શક્ય ન હોય તે ઘટનાઓને વણ્ભવા, પરિણામોની 
આગાહી કિવા અને વયહૂિચનાના આયોજન માટે જી.આઈ.એસ. ને મૂલ્વાન બનાવે છે.



કેસ સ્ડટી  

ઉષણકહટબંધીય દરિયાકાંઠા પિ િીમોટ સેનન્સગ 
અને જી.આઈ.એસ. કેસ-સ્ડટીઝ 

િીમોટ સેનસ્સગ અને જી.આઈ.એસ. નો ઉપયોગ ચેિ વનોના અભયાસ માટે 

(દા.ત. િામચંરિન અને અન્ય, 1998), સીગ્રાસ બેડ્સ (દા.ત. ફ્યયુ્ભસન અને 
કૉફ્ભ મેકિ, 1997; દાહદૌહ-્યયુબસ અને અન્ય, 1999; પાસ્ાલલની , 2001) 

અને પિવાળા (દા, ત, હોલડન અને લીડ્્યયુ, 1999; લ્યુનબન અને અન્ય, 

2001). બલાસ્ો અને અન્ય, (1998) એ જયુદા-જયુદા ચેિ સશંોધન ખતિોમાં 
વવવવધ િીમોટ સેનસ્સગ તકનીકીઓની અનયુકૂળતાની સમીક્ષા કિી હતી અને 
નનિાકિણ આપયયુ ંહતયુ ંકે ચેિ વનોની ઘનતા, રફનોલૉજી, હાઇડ્ોલૉજીકલ 

સ્સ્તત, માનવ અસિ, ઉંચાઈ અને ફલોરિનસ્ક્સની તપાસ માટે ઍરિઅલ 

ફોટોગ્રાફી એ સૌથી વધયુ ઉધચત છે. િીમોટ સેનસ્સગ તકનીકીમાં નવીનીકિણ 

છતાંય, ઍરિઅલ ફોટોગ્રાફી ઘણીવાિ પસંદગીની તકનીકી બની િહે છે 

(િામસ ેઅને લેઇન, 1997; દાહદૌહ-્યયુબસ અને અન્ય, 1999; કૅડમોન અને 
હિાિી-કે્રમિ , 1999; મ્બી અને અન્ય, 1999; દાહદૌહ-્યયુબસ અને અન્ય, 

2000b; હહપ્ા અને અન્ય, 2000; મેસ્સન, 2001; કૌવૌડ અને અન્ય, 

2001; લ્યુનબન અને અન્ય, 2001; વેિહેરડન અને અન્ય, 2002; સયુલૉન્ગ 

અને અન્ય, 2002)., મોટાં મેંગ્રો ઍસે્બલેલજસના અભયાસમાં પણ, ઉચ્ 

સ્ળલક્ષી િીઝોલ્યુશન સાથેની વવગતો વનસપતત માળખાની ગતતશીલતાઓ 

પિની સંલ ન્ વવગતોન ેસપષટ કિે તેમ બની શકે છે (દાહદૌહ-્યયુબસ અને 
અન્ય, 2000b). આવા પરિણામોને વનસપતત માળખાઓના રાવવ ફેિફાિોની 
આગાહી કિવા માટે ઉપયોગમાં લેવામાં આવે તેમ બની શકે છે (દાહદૌહ-

્યયુબસ, 2001).  

CASE STUDY 

Remote sensing and GIS case-studies on 
tropical coasts

Remote sensing and GIS have been used to study mangrove 

forests (e.g. Ramachandran et al., 1998), seagrass beds 

(e.g. Ferguson and Korfmacher, 1997; Dahdouh-Guebas 

et al., 1999; Pasqualini, 2001) and coral reefs (e.g. 

Holden and Ledrew, 1999; Lubin et al., 2001). Blasco 

et al. (1998) reviewed the suitability of various remote 

sensing technologies in different mangrove research fields 

and concluded that aerial photography is best suited for 

investigating the density, phenol- ogy, hydrological status, 

human impact, height and floristics of mangrove forests. 
Despite innovations in remote sensing technology, aerial 

photographs often remain as the preferred technology 

(Ramsey and Laine, 1997; Dahdouh-Guebas et al., 1999; 
Kadmon and Harari-Kremer, 1999; Mumby et al., 1999; 

Dahdouh-Guebas et al., 2000b; Hyyppa et al., 2000; 

Manson, 2001; Chauvaud et al., 2001; Lubin et al., 2001; 

Verheyden et al., 2002; Sulong et al., 2002). Also in the 

study of larger mangrove assemblages, data with a high 

spatial resolution may reveal relevant details on vegetation 

structure dynamics (Dahdouh-Guebas et al., 2000b). Such 

results may be used to predict future changes in vegetation 

structure (Dahdouh-Guebas, 2001).

“િીમોટ સેનન્સગ હવાઈ જહાજ અથવા ઉપગ્હો પિ 
સેન્સસ્સનો ઉપયોગ કિીન ેપૃથવીના માપ બનાવવાની 
કળા અને વવજ્ાન છે. આ સેન્સસ્સ છબબના સવરૂપમાં 
વવગતો એકઠટી કિે છે અને તે છબીઓમાં િેિિાિ, 
તેનયુ ંવવશલષે અને અવલોકન કિવાની વવક્શષઠ 
ષિમતાઓ પૂિી પાડે છે. િીમોટ સેનન્સગ ેખતિનાક 
અથવા દયુગમ્સ વવસતાિો પિની વવગતોન ેએકઠટી 
કિવાનયુ ંશક્ બનાવ્યુ ંછે. િીમોટ સેન્સડે કલપનાઓન ે
જી.આઈ.એસ.ની અંદિ સંઘહટત કિવામાં આવે છે.” 

“Remote sensing is the art and science of 
making measurements of the earth using 
sensors on airplanes or satellites. These 
sensors collect data in the form of images 
and provide specialized capabilities for 
manipulating, analysing, and visualizing 
those images. Remote sensing makes it 
possible to collect data on dangerous or 
inaccessible areas. Remote sensed imagery 
is integrated within a GIS.”



Figure: Map of Gahirmatha coast showing the study area for coastal erosion/accretion. આકૃમત: દદરરાકાંઠાના ધોવાણ/ અભભવબૃદ્ રાટેના અભરાસ વવસતારન ેદશયાવતો ગહહરરથા તટનો નક્ો 

CASE STUDY: Use of GIS and Remote Sensing

Areal Extent of Erosion and Accretion in and around the Gahirmatha Coast, NW of Bay of Bengal by 
Remote Sensing and GIS Analysis of Multi-Temporal Satellite Imagery

The shoreline morphology change due to erosion and deposition is a major concern for coastal 

zone management. In the present study, a highly dynamic coast of Gahirmatha on Bay of Bengal 

in northeast India is experiencing active erosion, which is mainly wave and tide erosion related 

hazard threat ending human habitation and sustainability of the coast. In this study, high resolu-

tion satellite imagery of time series provided detailed sequence of coastal morphology and their 

changes in all respects. Comparison study of relative shoreline positions on time series satellite 

data spanning three decades from 1973 to 2004 covering for the years of 1973, 1983, 1987, 

1990, 1998, 2000 and 2004, provided regional changes with accelerated erosion and accretion. 

The result of the studies have revealed that the areas of severe erosion found along the coast 

are confined to the promontories of the present day mouths itself of the Baitrani at Dhamra and 

Brahmani at Maipura inlets. In this background, it is significant to understand the magnitude of 

factors that are responsible for prograding or retrograding of coast. The present study is an at-

tempt in this direction.

Source: Veeraanarayanaa, B., K. Ravikumar, T. Ramesh, M. Venkateswararao, P. N. Sridhar, 

(2015). Balabathina,  International Journal of Geosciences, Vol. 6, pg. 705-719.

કેસ સ્ડટી: GIS અને િીમોટ સેનન્સગનો ઉપયોગ 

મલ્ટી-ટૅમપોિલ સેટેલાઇટ ઇમેજિીના િીમોટ સેનન્સગ અને GIS વવશલષેણ દ્ાિા ગહહિમથા દરિયાકાંઠા, બંગાલની 
ખાડટીમાં અને તેની આસપાસ ધોવાણ અને અભભવૃબદ્ના ષિતે્રીય અશં 

ધોવાણ અને જમાવના લીધે રકનાિાઓના આકાિવવજ્ાનમાં થતાં ફેિફાિ દરિયાકાંઠાના વવસતાિોના વયવસ્ાપન માટે એક મોટી 
ચચતાનો વવષય છે. વત્ભમાન અભયાસમાં, ઉતિિપૂવ્ભ રાિતમાં બંગાલની ખાડીમાં સ્સ્ત ગહહિમથાનો ઉચ્ ગતતશીલ સાગિતટ 

સરક્રય ધોવાણ અનયુરવીિ િહ્યો છે, જ ેમયુખ્યત: તિંગો અને રિતીના લીધે થતાં ધોવાણ સંબંધી આપગ્તિના જોખમ છે જ ે

માનવ વસવાટ અને દરિયાકાંઠાની ટકાઉક્ષમતાને ખતમ કિે છે. આ અભયાસમાં, સમય શૃંખલાની ઉચ્ િીઝોલ્યુશન ધિાવતી 
સેટેલાઇટ ઈમેજિી એ દરિયાકાંઠાના આકાિવવજ્ાનની અને તમામ સંદર્ભમાં તેનાં ફેિફાિોની વવગતવાિ શૃંખલા પૂિી પાડી છે. 

વષ્ભ 1973, 1983, 1987, 1990, 1998, 2000 અને 2004ને આવિી લતેી 1973 થી 2004 સયુધીના ત્રણ દશકના 
સમયગાળાની સમય શૃંખલા ઉપગ્રહ વવગતો પિ સાપેક્ષ તટિેખીય સ્સ્તતનો તયુલનાત્મલ અભયાસ, વેગીલા ધોવાણ અને 
અભરવૃનદ્ધ સાથેના ક્ષતે્રીય ફેિફાિો દશયાવ ેછે. અભયાસના પરિણામો દશયાવ ેછે કે તટની સાથે આવેલ તીવ્ર ધોવાણના વવસતાિો 
માઇપયુિા ઇનલેટ્સ ખાતે ધામિા અને બ્રહ્ાણી ખાતે બતૈિણીના વત્ભમાનના પોતાના મયુખમાં જ ઊંચા ભૂક્શિની હદમાં છે. આ 

પચિાદભૂમાં, દરિયાકાંઠાના પ્રોગ્રેકડગ અથવા િેટ્ોગ્રેકડગ માટે જવાબદાિ છે તેવાં પરિબળોની તીવ્રતાને સમજવી નોંધપાત્ર છે. 

હાલનો અભયાસ તે રદશામાં કિવામાં આવેલ એક પ્રયત્ન છે.

સ્તોત: વીિનાિાયણા, બી.કે. િવવકયુમાિ, ટી. િમેશ, એમ. વેંકટેવિિિાવ, પી.એન. શ્ીધિ, (2015). બાલાબાધથના 
ઇંટિનશેનલ જન્ભલ ઑફ જીઓસાયસસઝ, વૉલ્યુ.6, પેજ 705-719.
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 ધામરા નદી 

 ધામરા દ્વિપ્મહૂ 

  બંગાળની ખાડી

 ્ૉર્્્સ આઇલેનડ, 
વ્ીલર એ્ડી  

 માઇપુરા દ્વિપ ્મહૂ 
 લૉન્ગ આઇલેનડ 

 કણણ
કા રેત
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પર 

 અભ્ા્ કે્ત્ર 

 બંગાળની ખાડી 



નીચે ઉલ્ેક્ખત ફ્ો ચાટ્મ  (આકૃતત) થીરૅહટક ્ેરર તૈરારી રાટે અપનાવવારાં આવે્ પદ્તતન ેસરજાવ ેછે. The below mentioned flow diagram (Figure ) explains the methodology adopted for thematic layer 

preparation.
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વવગતોનું એકવત્રકરણ 

સૅ્નનગ 

ભૂ  સંદભતીકરણ 

DEM રચના 

ડેટા બેઝ 

ષિેવત્રર કાર્મ 

સુધારો 

ઉપગ્હ છબીઓ 

છબીઓનું અથ્મઘટન 

ડેટા ઇંહટગ્શેન  
જી.આઈ.એસ.

ડેટા એનાસ્સસસ ્ેનડસ્ાઇડ 
સસપેકે્ટબબસ્ટરી રૅપ્સ 

ઇનપુટ ડેટા વપ્રપરેશન 
ઈવેન્ટ રેપપગ અને 

કંટ્ોલ્ગ પેરારીટસ્મ 
એટ્ે કે ડે્નેજ પેટન્મ, 

જીરો્રૉજીક્, વેજીટેશન 

જી.આઈ.એસ. આક્મ / રાહહતીરાં 
ઇનપુટ 

સંપાદન 

ટોપો્રૉજી જનરેશન 

ટ્ાંસ્રૉરમેશન અને પ્રોજકે્ન 

અસાઇનનગ વેઇટેજ 

થીરેહટક રૅપ્સનું ઓવર્ેઇંગ 

્ુનનરન/ ઇંટરસેક્ન 

કમપોક્ઝટ કવરેજ 

વગતીકરણ 

દડઝો્વ્ડ રૅપ 
રીઝટિ હેઝાડ્મ  

રૅપ 

ભૌગોસ્ક નક્ાઓ



Morphological changes of coast during 1973-2003. 1973-2003 દિતમયાન દરિયાકાંઠાના આકાિ વવજ્ાન-વવષયક ફેિફાિો.
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મૅનગ્રોવ (ચેર) માછલીઓના ્મુદા્નું પૂર મહા્ાગર નદી જળ 
સે્લ 

જમીન

પાલ્રોસ્ાંડડ્સ  નહેર

રેતી 

દ્વિપ્મહૂ 
ભેજ ધરાવતી જમીન 
ભ્રષર કળણ 



3.9 આર્થક અને 
નાણાકટીય સાધનો 

આર્થક અને નાણાકીય સાધનોમાં આર્થક મૂલવણી, 
નયુકસાનકાિક સબલસડીઓ અને અન્ય પ્રોત્ાહનો જ ે

જવૈવવવવધતા, હકાિાત્મક પ્રોત્ાહનના પગલાં જવેાં કે 

નનવસનતતં્રની સેવાઓ માટેની ચૂકવણીઓ, કિવેિાઓ, 

વપિાશકતયા શયુલ્ો અને અન્ય ગેિપ્રોત્ાહનો જ ેપ્રદૂષણકતયા- 
ચયુકવ ેલસદ્ધાંતન ેલાગયુ પડે છે, તેને નયુકસાનકતયા હોય, તેનો 
સમાવશે થાય છે.  

3.9 Economic and 
financial tools

Economic and financial tools include 

economic valuation, removal, phasing out 

or reform of harmful subsidies and other 

incentives that are harmful to biodiversity, 

positive incentive measures such as payments 

for ecosystem services, taxes, user fees and 

other disincentives that apply the polluter-pays 

principle.





3.10 ષિેવત્રય ધોિણો, 
આચાિસંહહતાઓ, 
માગ્સદર્શકાઓ, 
પ્રમાણણકિણની યોજનાઓ 
અને શ્ષેઠ પદ્મતઓ 

3.10.1  એક વવહંગાવલોકન 

ધોરણો એ નીતતની એવી રાગ્મદર્શકાઓ છે, જ ેપરયાવરણ પર રાનવ પ્રવશૃ્ત્તઓની 
અસરન ેનનરંવત્રત કરે છે. ધોરણો ઇચ્છિત સ્સ્તતન ેનનર્દષટ કરે તેર બની શકે છે 
(દા.ત. તળાવનુ ંpH 6.5 અને 7.5 ની વચ્ ેહોવુ ંજોઇએ.) અથવા ફેરફારન ેરરયાદદત 
બનાવી શકે છે (દા.ત. ચેર વનોના 50% કરતાં વધુન ેનુકસાન ન કરવારાં આવ ેતેર 
બનવુ ંજોઇએ). 

રાગ્મદર્શકાઓ સવૈચ્છિક અને વરવહાદરક સ્ાહ અન ેચો્કક્સ પ્રદક્રરાઓ કેવી 
રીત ેહાથ ધરવી જોઇએ તેની મુખ્ય પ્રવાહ પૂરો પાડે છે. રાગ્મદર્શકાઓ, ઉદાહરણ 
તરીકે CBD પર્મટન રાગ્મદર્શકાઓ, સારાન્યપણ ેસાપેષિ રીતે સારાન્ય હોર છે અને 
સખં્યાબંધ સંજોગોરાં ્ાગ ુકરી શકાર છે. 

આચાર સંહહતાઓ ખૂબ વવગતવાર હોર શકે છે, અને ટકાઉષિર સંસાધન ઉપરોગન ે
સુનનસચિત કરવાના દૃણષટકોણ સાથ ેજવાબદાર પદ્તતઓ રાટેની વત્મણકૂના ધોરણો 
સુરોસજત કરે છે. ષિેત્ર ્ષિી આચાર સંહહતાનુ ંએક સારં ઉદાહરણ જવાબદાર 
રત્રપા્ન રાટે FAO આચાર સંહહતા છે. 

સારી પદ્તતઓ (અથવા શ્ષેઠ વરવહારો) એ દક્રરાઓના અનૌપચાદરક ઉદાહરણો છે 
જ ેચો્કક્સ ટકાઉષિર ્ક્ષોન ેહાંસ્ કરવા રાટે હાથ ધરી શકાર છે, અથવા એ 
મુદ્ાઓ જ ેઆ અંતતર પ્રતે્ ધરાનરાં રાખવાની જરૂર છે. ટકાઉષિર રત્રપા્નથી 
સંબંધધત પરંપરાગત જ્ાનન ેસાચવી રાખવા રાટેની સારી પદ્તતઓ, અથવા સમુદાર-
આધાદરત દદરરાકાંઠાના પર્મટન રાટેના શ્ષેઠ સસદ્ાંતો કેટ્ાંક ઉદાહરણોરાંથી એક 
છે.  

3.10 Sectoral standards, 
codes of conduct, 
guidelines, certification 
schemes and good 
practices

3.10.1  An overview:

Standards are policy guidelines that regulate the effect of human 
activity upon the environment. Standards may specify a desired 
state (e.g. lake pH should be between 6.5 and 7.5) or limit altera-
tions (e.g. no more than 50% of mangrove forest may be dam-
aged). 

Guidelines provide voluntary and practical advice and streamlining 
on how to undertake particular processes. Guidelines, for example 
the CBD Tourism guidelines, are usually relatively general and can 
be applied to a number of circumstances. 

Codes of Conduct can be very detailed, and set out standards of 
behaviour for responsible practices with a view to ensuring sustain-
able resource use. A good example of a sector specific code of 
conduct is the FAO Code of Conduct for Responsible Fisheries. 

Good practices (or best practices) are informal examples of actions 
that can be undertaken to achieve certain sustainability goals, or 
points that need to be kept in mind towards this end. The best 
practices for conserving traditional knowledge related to sustain-
able fisheries, or good practices for community-based coastal tour-
ism are some of the examples.



3.10.2 Marine products certification:

The Marine Stewardship Council (MSC) is an international non-profit organisation established to ad-

dress the problem of unsustainable fishing and safeguard seafood supplies for the future. Our vision is 

for the world’s oceans to be teeming with life – today, tomorrow and for generations to come. Through 

our certification and ecolabelling program, we’re helping to create a more sustainable seafood market. 

We run the only certification and ecolabelling program for wild-capture fisheries that meets best prac-

tice guidelines set by both the United Nations Food & Agriculture Organization and ISEAL, the global 

membership association for sustainability standards. By being part of this program fisheries, retailers 

and food processors from around the globe are helping to safeguard seafood supplies (MSC Global 

Impacts Summary Report, 2015).

The marine stewardship council’s fishery certifica-

tion programme and seafood ecolabel recognizes 

and rewards sustainable fishing. It is a global 

organization working with fisheries, seafood com-

panies, scientists, conservation groups and the 

public to promote the best environmental choice 

in seafood (http://www.msc.org/).

India is one among the top ten fish producing 

countries in the world contrlbuting over 5% (7.5 million t) of the world fish production. The marine 

fisheries sector contributes nearly 50% of the total fish production and the total export of seafood 

during 2008-09 was estimated at 6,02,835 t at a value of Rs. 8608 crores. The estimated manpower 

employed in the marine fisheries sector in 2005 has been 1.24 million and in addition an almost equal 

number has been reported to be involved in the harvest and Post-harvest activities including market-

ing. In the last five decades, the technological advancements fostered by fisheries research in the 

harvest and pos ~harvest sectors have accelerated the process of transformation of a traditional sub-

stance level marine fisheries sector into a market driven multi-crore rupee industry (Pillai and Ganga 

2010 ),

In the context of globalization and challenges of global competition in trade and economics, there 

is urgent need for policy interventions at the state and national levels which will ensure sustainable 

exploitation of the marine resources as well as better livelihood opportunities for the fisherfolk. It is 

also necessary to encourage and facilitate resource management initiatives from within the fishworker 

communities themselves. Fisheries management is a continuous and interactive process, where, 

economic, social and ecological costs and benefits are to be understood and interventions designed. 

According to Hillborn (2002), the key to successful fisheries management is not confined to better sci-

ence, more reference points and precautionary approaches but rather in implementing better systems 

of marine governance which provides incentives for all the stakeholders (fishworkers. scientists and 

managers) to make decisions that will be in their interest as well as contribute to societal goats (Pillai 

and Ganga 2010 ),

3.10.2 દરિયાઈ પેદાશોનયુ ંપ્રમાણીકિણ:

ધ મિીન સ્્યયુવડ્ભ શીપ કાઉનસ્સલ (MSC) એક આતંિિાષટ્ીય નબન-નફાકાિક સંગઠન છે જનેી સ્ાપના નબનટકાઉક્ષમ માછીમાિીની 
સમસયાઓના સંબોધન માટે અને રવવષય માટે દરિયાઈ ખોિાકની આપૂર્તની િક્ષા માટે કિવામાં આવી હતી. અમારં લક્ષ વવવિના 
દરિયાઓ– આજ, કાલ અને આવનાિી પેઢીઓ સયુધી જીવનથી રિપૂિ હોય તેનાં માટેનયુ ંછે. અમાિા પ્રમાણીકિણ અને ઈકોલેબસલગ 

કાય્ભક્રમ માિફતે, અમે વધયુ ટકાઉક્ષમ દરિયાઈ ખોિાક માટેના બજાિની િચના કિવામાં મદદ પૂિી પાડી િહ્યાં છીએ. અમે માછીમાિી 
માટેનો એકમાત્ર પ્રમાણીકિણ અને ઈકોલેબસલગ કાય્ભક્રમ ચલાવી િહ્યાં છીએ જ ેસંયયુકત િાષટ્ના અન્ અને કૃયષ સંગઠન અને 
ISEAL – ટકાઉક્ષમ ધોિણો માટેની વૈગ્વિક સભયપદ ધિાવતયુ ંસંગઠન, એમ બન્ ેદ્ાિા સયુયોલજત કિવામાં આવેલ શ્ષેઠ લસદ્ધાંતોની 
માગ્ભદર્શકાઓને અનયુસિે છે. આ કાય્ભક્રમનો રાગ હોવાથી, વવવિરિમાંથી મત્યપાલન, છયુ ટક વેપાિીઓ અને ફૂડ પ્રૉસેસસ્ભ દરિયાઈ 

ખોિાકની આપૂર્તન ેિક્ષવામાં મદદ કિી િહ્યાં છે (MSC ્લોબલ ઇમપેક્્સ સમિી િીપૉટ્ભ , 2015). 

ધ મિીન સ્્યયુવડ્ભ શીપ કાઉનસ્સલ્સ રફશિી સર્ટરફકેશન પ્રોગ્રામ 

અને સીફૂડ ઈકોલેબલ ટકાઉક્ષમ મત્યપાલનન ેમાન્યતા અને 
પારિતોયષક આપે છે. તે એક વૈગ્વિક સંગઠન છે જ ેદરિયાઈ 

ખોિાકમાં શ્ષેઠ પયયાવિણીય પસંદગીને પ્રોત્ાહહત કિવા માટે 

મત્યપાલકો, સીફૂડ કંપનીઓ, વવજ્ાનીઓ, સંિક્ષણ જૂથો અને 
લોકો સાથે કામ કિે છે (http://www.msc.org/). 

રાિત વવવિના માછલી પકવતાં ટોચના દસ દેશોમાંથી એક છે 

જ ેવવવિમાં માછલીના ઉ�પાદનના 5% (7.5 તમલલઅન ટન) 

કિતાં વધયુનયુ ંયોગદાન આપે છે. મિીન મત્ય ઉદ્ોગ ક્ષતે્ર કયુલ 

માછલી ઉ�પાદનના લગરગ 50% નયુ ંયોગદાન આપે છે અને 2008-09 દિતમયાન દરિયાઈ ખોિાકની કૂલ નનકાસ ર. 8608 

કિોડના મલૂ્ની 6,02,835 ટન અંદાજવામાં આવી હતી. વષ્ભ 2005માં મિીન મત્ય ઉદ્ોગ ક્ષતે્રમાં અંદાજ ે1.24 તમલલઅનનયુ ં
માનવબળ િોજગાિ પા્યયુ ંહતયુ ંઅને તે લસવાય લગરગ સમાન સખં્યા લણણી અને લણણી પચિાતની પ્રવૃગ્તિઓ સહહત માકદે ટટગમાં 
સામેલ હોવાનયુ ંઅહેવાલલત છે. છેલલાં પાંચ દશકોમાં, લણણી અને લણણી પચિાતના ક્ષતે્ર ેમત્ય ઉદ્ોગ સશંોધન દ્ાિા કિવામાં 
આવેલ ટેકનોલૉલજકલ સયુધાિાઓએ પિંપિાગત પદાથ્ભ સતિના મિીન મત્ય ઉદ્ોગ ક્ષતે્રન ેબજાિ દ્ાિા ચાલલત મલ્લ્ટ-કિોડ રવપયાના 
ઉદ્ોગમાં તબદીલ કિવાની પ્રરક્રયાન ેવેગવાન બનાવી છે (વપલલાઈ અને ગંગા 2010), 

વૈગ્વિકિણ અને વેપાિ તેમજ અથ્ભવયવસ્ાઓમાં વૈગ્વિક સપધયાના પડકાિોના સંદર્ભમાં, િાજ્ અને િાષટ્ીય સતિોએ નીતત હસતક્ષેપોની 
તાતી જરિ છે જ ેદરિયાઈ સંસાધનોના ટકાઉક્ષમ શોષણ અને માછીમાિો માટે આજીવવકાની વધયુ સાિી તકોને સયુનનલચિત કિશ.ે 

માછીમાિોના તેમનાં પોતાના સમયુદાયોની અંદિથી સંસાધન વયવસ્ાપનની પહેલોને પ્રોત્ાહહત અને સયુલર કિવી પણ આવશયક છે. 

મત્ય ઉદ્ોગ વયવસ્ાપન એક સતત ચાલતી અને આતંિરક્રયા ધિાવતી પ્રરક્રયા છે, જ્ાં, આર્થક, સામાલજક અને પારિસ્સ્તતકીય 

ખચ્ભ અને લારોન ેસમજવાના છે અને હસતક્ષેપોની સંિચના કિવાની છે. હહલબૉન્ભ (2002) અનયુસાિ, સફળ મત્ય ઉદ્ોગ 

વયવસ્ાપનની ચાવી માત્ર વધયુ સાિાં વવજ્ાન, વધયુ સંદર્ભ બબદયુઓ અને સાવચતેીના અભરગમમાં જ છયુ પાયેલી નથી, પિંતયુ દરિયાઈ 

પ્રશાસનની વધયુ સાિી પ્રણાલીઓના અમલીકિણમાં છે જ ેતમામ હહસસેદાિો (મત્ય કામદાિો, વવજ્ાનીઓ અને પ્રબંધકો) ને તેમનાં 
હહતમાં હોય તેવાં તેમજ સામાલજક સયુખાકાિી માં યોગદાન આપવા માટેના નનણ્ભયો લેવા માટે પ્રોત્ાહકો પિૂાં પાડે છે (વપલલાઈ અને 
ગંગા 2010),  

Marine Stewardship Council (MSC)

Our fisheries, our future. Sustainable fishing in 

the developing world

https://www.youtube.com/

watch?v=Vq5I3pNCUzY 

મિીન સ્્ટ્યુવડ્સ શીપ કાઉનન્સલ્સ  (MSC)

અમાિી રફશિીઝ, અમારં રવવષય. વવકાસશીલ વવવિમાં 
ટકાઉક્ષમ રફશશગ 

https://www.youtube.com/

watch?v=Vq5I3pNCUzY 
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3.10.3 સવચ્છ તટ પ્રમાણીકિણ:

ધ કકલન બીધચઝ કોલલશન (CBC) દરિયાકાંઠાના સંગઠનો અને વવવિરિમાં સવચ્છ, આિો્યપ્રદ અને સયુ-સંચાલલત સાગિ તટો 
ને પ્રોત્ાહન પયુરં પાડવા માટે કહટબધ્ધ વયકકતઓનયુ ંએક માળખયુ ંછે. CBC એ બલ્યુ વેવ ઍધથક્સ અને બલ્યુ વેવ સર્ટરફકેશનની 
વવરાવનાનો પ્રાિંર કયભો હતો.   

બલ્યુ વેવ સાગિતટો અને ગતંવયસ્ાનો સંપૂણ્ભ ઈકો-કૉસ્લ અનયુરવનયુ ંપ્રતતનનધધ�વ કિે છે. એ િીત,ે તે સવચ્છ, સયુિક્ક્ષત અને આર્થક 

િીતે સમૃદ્ધ થતી સાગિતટીય સમયુદાયોન ેસમથ્ભન આપે છે અને ટકાઉક્ષમ સાગિતટોની ખાતિી આપતાં 7 બલ્યુ વેવ નૈતતકતાઓ 

વવકલસત કિી છે. બલ્યુ વેવ કાય્ભક્રમ સાગિતટો માટેનયુ ંપ્રથમ િાષટ્ીય પયયાવિન્ણય પ્રમાણીકિણ છે. બલ્યુ વેવ પ્રમાણીકિણ પ્રરક્રયા 
ખડતલ, તંદયુિસત અને ગતતશીલ સાગિતટોન ેજાળવવામાં મદદ માટે સંિધચત કિવામાં આવી છે. 

3.10.3 Clean Beach Certification:

The Clean Beaches Coalition (CBC) is a network of coastal organizations and individuals committed to 

promoting clean, healthy and well managed beaches around the world. CBC has pioneered the con-

cept of Blue Wave Ethics and Blue Wave Certification.  

Blue Wave beaches and destinations represent the complete eco-coastal experience. As such, it 

supports clean, safe and economically thriving beach communities and have developed the 7 blue 

wave ethics ensure sustainable beaches. The Blue Wave program is the first national environmental 

certification for beaches. The Blue Wave certification process is designed to help maintain robust, 

healthy, and vibrant beaches. 

કેસ સ્ડટી: ટબાતાહા િીિ નશેનલ મિીન પાક્સ , રિલલવપન્સ માટે વપિાશકતયા િટી પ્રણાલી  

ટબાતાહા િીફ નશેનલ મિીન પાક્ભ  (33, 200 હેક્િ) સયુલયુ સમયુરિમાં પાલાવાન નદ્પની બાજયુમાં 
સ્સ્ત છે. આ પાક્ભ નયુ ંસંચાલન NIPAS ઍક્ અનયુસાિ કિવામાં આવે છે, જમેાં સ્ળ વયવસ્ાપન 
યોજનાના અમલીકિણ માટે બહયુવવધ-ક્ષેવત્રય વહીવટી મંડળ (અથવા PAMB) ની િચના કિવાની 
જરિ પડે છે. જોકે, પાક્ભ ના સંિક્ષણ અને સંચાલન માટે સિકાિી રંડોળ હંમશેા અપૂિતયુ ંહોય છે. 
પ્રીતમઅમ ગયુણવતિા અને સ્યુબા ડાઇવવગ માટે ટબાતાહાની લોકવપ્રયતા હોવા છતાં, તેના જવૈવવવવધતા 
મૂલ્ન ેઓછયુ ં  જ અંદાજવામાં આવયયુ ંછે. પાક્ભ ના મનોિંજન મૂલ્ન ેવધાિવા માટે અને એ જ વખતે તેની 
પારિસ્સ્તતકી અખંડતાને જાળવી િાખવા માટે, બૉડ્ભ  દ્ાિા, ડાઇવવગ સમયુદાય અને અન્ય હહસસેદાિો 
અને NGOsના સહકાિમાં એક એવી વપિાશકતયા ફી પ્રણાલી વવકલસત કિી છે જ ેપય્ભટનમાંથી 
મનોિંજક લારોન ેશે્ષઠ િીતે ઝડપી અને ચલણમાં મૂકી શકે છે. વષ્ભ 1999 માં વવસલગનેસ-ટયુ-
પે અભયાસમાં દશયાવાયયુ ંહતયુ ંકે સિેિાશ ડાઇવિ મયુલાકાત દીઠ $41 ચયુકવવા તૈયાિ હતો. આ 
પરિણામોનો ઉપયોગ કિીન,ે એક ટયુ-ટાયડ્ભ  પ્રાઇસસગ સ્ીમ વવકસાવવામાં આવી હતી જનેાં મયુજબ 
સ્ાનનક ડાઇવસ્ભ પ્રવશે માટે $25 અને વવદેશી ડાઇવસ્ભ $50 ચયુકવશ.ે આ કલેક્શન લસસ્મ પાક્ભ  
સયુપરિને્ટનડેંટ હેઠળ ટબાતાહા મેનેજમેન્ટ ઑરફસ દ્ાિા સંચાલલત કિવામાં આવે છે અને સંિક્ક્ષત 
વવસતાિોમાં ફી નક્ી કિવા પિની સિકાિી માગ્ભદર્શકાઓની સાથે અનયુપાલનમાં છે (DENR-DAO 
2000-51). ડાઇવવગ ફીમાંથી વષ્ભ 2000 થી લઈને અત્ાિ સયુધીમાં આ પાકદે 9.3 તમલલઅન 
રફલલપાઇન પીસો (PHP) (અંદાજ ેUS $186 000) જટેલી કયુલ આવક ઊરી કિી છે. વષ્ભ 
2004માં, PHP 2.5 તમલલઅનની આવક (અંદાજ ેUS $50 000) પ્રવશે ફી અને દંડમાંથી ઊરી 
થઈ હતી જ ેટબાતાહાના સંિક્ષણ માટેના PHP 6 તમલલઅનના વાર્ષક ખચ્ભના 41 ટકાને આવિી 
લેવા માટે પૂિતી હતી. આ અનયુરવ જવૈવવવવધતામાંથી લાંબા-ગાળાના લારોની સાથે સમાધાન 
ન કિવા માટે સાવધાન િહીન ેલાંબા ગાળા માટેના ટકાઉક્ષમ MPAs ને નાણાકીય સહાય માટે 
વપિાશકતયા ફી લસસ્મન ેસંસ્ાગત બનાવવાના કાિોબાિી અભરગમન ેઅપનાવવાના મહ�વન ેદશયાવ ે
છે (સ્તોત: ટોંગસન અને ડાઈલજકો, 2004). 

CASE STUDY: USER FEE SYSTEM FOR THE TUBBATAHA REEF NATIONAL MARINE 
PARK, PHILIPPINES  

The Tubbataha Reef National Marine Park (33,200 hectares) is located off Palawan Island in the 

Sulu Sea. The Park is managed in accordance with the NIPAS Act, which requires the creation of 

a multi-sectoral governing body (or PAMB) to ensure the implementation of the site management 

plan. However, government funds to protect and manage the Park have always been insufficient. 

Despite the premium quality and popularity of Tubbataha for scuba diving, its biodiversity value 

has been grossly underestimated. To enhance the Park’s recreational value and at the same time 

maintain its ecological integrity, the Board, in cooperation with the diving community and other 

stakeholders and NGOs, developed a user fee system that would best capture and monetize the 

recreational benefits from tourism. A willingness-to-pay study in 1999 showed that an average div-

er was willing to pay $41 per visit. Using these results, a two-tiered pricing scheme was developed 

whereby local divers pay $25 and foreign pay $50 for entrance. The collection system is managed 

by the Tubbataha Management Office under a park superintendent and is consistent with the gov-

ernment’s guidelines on determining fees in protected areas (DENR-DAO 2000-51). The Park has 

generated a total income of Philippine Peso (PHP) 9.3 million (approximately US $186 000) from 

diving fees since 2000. In 2004, an income of PHP 2.5 million (approximately US $50 000) from 

entrance fees and fines was enough to cover 41 percent of the annual core costs of PHP 6 million 

to protect Tubbataha. The experience shows the importance of adopting a business approach to 

instituting user fee systems for long-term sustainable financing of MPAs while being careful not to 

compromise the long-term benefits from biodiversity. (Source: Tongson and Dygico, 2004).
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3.11 Incorporating biodiversity into 
policies, plans and programmes of 
Key Relevant Sectors

3.11.1 Poverty alleviation

Since the poor are particularly dependent on the goods and services supplied by biodiversity, and the 

poorest and biodiversity-rich areas of the world largely overlap, geographical development strategies 

that ignore their protection undermine poverty alleviation and are therefore counterproductive. For this 

reason, it is crucial for development and poverty alleviation strategies and programmes to prioritize 

biodiversity (CBD cross-cutting programme on biodiversity and development). The imperative to inte-

grate biodiversity concerns into development plans and policies of relevant sectors and programmes 

is enshrined in the CBD and other biodiversity conventions, and reinforced by the findings of Millen-

nium Ecosystem Assessment (2003) and Global Biodiversity Outlook (CBD 2006). In 2007, the 2010 

biodiversity target was integrated into the Millennium Development Goals as target 7 B4, which was 

a clear indication of the perceived contribution that biodiversity may provide for achieving the global 

development goals.

3.11.2 Urban development

Another sector is urban development, which is becoming more and more important for mainstreaming 

biodiversity, not only because of the increase in the proportion of the world’s population and more con-

centrated human assemblages in the urban areas, but also because these urban areas are expanding 

into the natural ecosystems in the peri-urban areas. Ecosystems in urban areas are, most often, in a 

highly fragmented and stressed form and are therefore not able to meet the tremendously increas-

ing demand for the ecosystem services required by city dwellers—in the form of clean air and water, 

spiritual and stress-releasing activities, and most importantly, disaster risk reduction.

According to CBD’s Cities and Biodiversity Outlook, by 2050 almost three billion additional people will 

inhabit the world’s cities and the world will have undergone the largest and fastest period of urban 

expansion in history.

While discussing cities, it is important to bear in mind that 13 out of the 20 most populated cities in 

the world in 2005 are port cities. Port cities are highly vulnerable to natural disasters like cyclones and 

urban flooding, which are becoming more frequent due to climate change. A study published by OECD 

focussing on the threats from coastal flooding in 136 port cities around the world concludes that by the 

2070s, the total population exposed could grow more than three-fold to around 150 million people due 

to the combined effects of climate change (sea level rise and increased storminess), subsidence, pop-

ulation growth and urbanization. About 38 per cent of the port cities studied in this paper are found in 

Asia. Realizing the need to conserve biodiversity in the cities and also to involve local governments and 

other stakeholders in this process, several initiatives have been taken under the umbrella of CBD.

3.11 જવૈવવવવધતાન ેપ્રમયુખ સંલગ્ન 
ષિતે્રોની કાય્સનીમતઓ, યોજનાઓ અને 
કાય્સક્રમોની અંદિ સમાવશે કિવો 

3.11.1 ગિીબી નનમૂ્સલન 

કેમ કે, ગિીબો ખાસ કિીન ેજવૈવવવવધતા દ્ાિા આપૂર્ત કિવામાં આવતી વસતયુઓ અને સેવાઓ પિ નનર્ભિ હોય છે, અને વવવિના સૌથી 
ખિાબ અને જવૈવવવવધતાથી સમૃદ્ધ વવસતાિો મોટારાગ ેઓવિલૅપ કિતી હોવાથી, રૌગોલલક વવકાસની વયહૂિચનાઓ જ ેતેમના 
સંિક્ષણન ેઅવગણે છે તે ગિીબી નનમૂ્ભલનન ેપ્રચ્છન્ િાખે છે અને તેથી નબન-ઉ�પાદક હોય છે. આ કાિણસિ, વવકાસ અને ગિીબી 
નનમૂ્ભલનની વયહૂિચનાઓ માટે અને કાય્ભક્રમોન ેજવૈવવવવધતાન ેપ્રાથતમકતા (જવૈવવવવધતા અને વવકાસ પિનો CBD ક્રોસ-કટટગ 

કાય્ભક્રમ) આપવી નનણયાયક હોય છે. જવૈવવવવધતાની બાબતોને સંલ ન્ ક્ષતે્રો અને કાય્ભક્રમોની વવકાસ યોજનાઓ અને કાય્ભનીતતઓમાં 
સંકલલત કિવા યો્ય પગલાઓને CBD અને અન્ય જવૈવવવવધતા કનવેંશસ્સમાં સંગ્રહવામાં આવયાં છે, અને તમલેનનયમ ઈકોલસસ્્સ 

અસેસમેન્ટ (2003) અને ્લોબલ બાયોડાઇવર્સટી આઉટલયુક (CBD 2006) ના તાિણો દ્ાિા પ્રબલલત કિવામાં આવયાં છે. વષ્ભ 
2007માં, જવૈવવવવધતાના 2010ના લક્ષાંકન ેતમલેનનયમ ડેવલપમેન્ટ ગોલ્સમાં 7 B4 તિીકે સંઘહટત કિવામાં આવયાં હતા, જ ે

વૈગ્વિક વવકાસ લક્ષોન ેહાંસલ કિવા માટે જવૈવવવવધતા આપી શકે તેવાં દેખીતા યોગદાનનો સપષટ સંકેત હતો. 

3.11.2 શહેિી વવકાસ 

અન્ય એક ક્ષતે્ર શહેિી વવકાસ છે, જ ેજવૈવવવવધતાને મયુખ્ય પ્રવાહમાં લાવવા માટે વધયુને વધયુ મહ�વપણૂ્ભ બનતયુ ંજાય છે, માત્ર વવવિની 
વસતીના પ્રમાણમાં વધાિો થવાના કાિણે, અને શહેિી વવસતાિોમાં વધયુ સઘન પ્રમાણમાં માનવીઓની ગીચતાના કાિણ ેજ નહીં, પિંતયુ એ 

કાિણસિ પણ ખરં કે આ શહેિી વવસતાિો કયુદિતી નનવસન તંત્રોમાં આસપાસના શહેિી વવસતાિોમાં વવસતિી િહ્યાં છે. શહેિી વવસતાિોમાં 
નનવસન તતં્રો, ઘણી વખત, ખબૂ જ ઉચ્પણે વવરાલજત અને તાણયયુકત સવરપમાં હોય છે અને તેથી શહેિી લોકો દ્ાિા – સવચ્છ હવા 
અને પાણી, આધયાલ્ત્મક અને તાણ-મયુકત કિતી પ્રવગૃ્તિઓ, અને સૌથી મહ�વનયુ,ં આપગ્તિના જોખમના ઘટાડાના સવરપમાં –નનવસનતતં્રની 
જરિી સવેાઓ માટેની જબિદસત િીત ેવધતી જતી માંગન ેપહોંચી વળવા માટે સક્ષમ નથી. 

CBDના શહેિો અને જવૈવવવવધતા દૃક્ષટબબદયુ અનયુસાિ, 2050 સયુધીમાં લગરગ ત્રણ નબલલયન અતતરિકત લોકો વવવિના શહેિોમાં 
વસવાટ કિશ ેઅને વવવિ ઇતતહાસમાં શહેિી વવસતિણના સૌથી મોટાં અને સૌથી ઝડપી સમયગાળામાંથી પસાિ થશે. 

શહેિોની ચચયા કિીએ છીએ ત્ાિે, એ ધયાનમાં િાખવયુ ંજરિી છે કે 2005માં 20માંથી 13 સૌથી ગીચ વસતી ધિાવતાં શહેિો 
બંદિ ધિાવતા શહેિો છે. બંદિ ધિાવતાં શહેિો વાવાઝોડાં અને શહેિી પૂિ જવેી કયુદિતી આપગ્તિઓ સામે અતત સંવેદનશીલ છે, 

જ ેઆબોહવામાં ફેિફાિના કાિણ ેવધયુ આવત્ભનયયુકત બની િહ્યાં છે. OECD દ્ાિા પ્રકાક્શત વવવિના 136 બંદિ ધિાવતા શહેિોમાં 
દરિયાકાંઠાના પૂિથી થતાં જોખમો પિ કેનરિરીત એક અભયાસમાં તાિણ આપવામાં આવયયુ ંછે કે આબોહવા પરિવત્ભનની સંયયુકત અસિો 
(દરિયાના સતિમાં વધાિો અને વધી ગયેલા તોફાનો)ના લીધે 2070ના દશક સયુધીમાં, આબોહવા પરિવત્ભન (સમયુરિ સતિમાં વધાિો 
અને વધેલી તોફાની ગતતવવધધઓ) ની સંયયુકત અસિોના લીધે સંસગ્ભમાં આવેલ કયુલ વસતી ત્રણ ગણી વધીને લગરગ 150 તમલલયન 

જટેલી થઈ જશ,ે જ ેવસતીની વૃનદ્ધ અને શહેિીકિણન ેઓછયુ ં  કિશ.ે આ પત્રમાં અભયાસ કિાયેલા બંદિ ધિાવતા 38 ટકા શહેિો 
એક્શયામાં છે. શહેિોમાં જવૈવવવવધતાના સંિક્ષણની જરરિયાતની પ્રતીતત અને સ્ાનનક સિકાિો અને અન્ય હહસસેદાિોન ેઆ પ્રરક્રયામાં 
જોડવા માટે પણ, CBD ની છત્રછાયા હેઠળ કેટલીક પહેલો કિવામાં આવી છે.  
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શહેિી જવૈવવવવધતા  
આપણાં શહેિોના હરિત ભવવષયન ેસયુિક્ષિત બનાવવયુ ં [સ્તોત: ખેિા 2013]

ઝડપથી વવક્તાં શહેરી વવસતારરોમાં, પ્રદૂષણ અને કચરાનું વ્વસ્ાપન નાગરરકરોના આરરોગ્ અને જીવનની એકંદર ગુણવત્ાની ્ામે 
એક ગંભીર જોખમ ઊભું કરે છે. આબરોહવા પરરવત્સન અને આપત્ત્ઓની કરવામાં આવેલ આગાહી ઓની અ્રરો માત્ર ્મસ્ાને વધારે 
છે, ખા્ કરીને દરર્ાકાંઠાના મહાકા્ શહેરરો અને પવ્સતી્ મથકરોમાં. શહેરી જવૈવવવવધતા દ્નવ્નતતં્ર ્ેવાઓની જોગવાઇઓ શહેરી 
સૂક્ષ્મ આબરોહવા, જાહેર આરરોગ્ અને નાગરીકરોના જીવનની એકંદર ગુણવત્ાને બચાવવા તરફ દરોરી જવામાં ્રોગદાન આપે છે. જોકે, શહેરી 
જવૈવવવવધતાના ્ંરક્ણની ્ાથે કેરલાંક પડકારરો ્ંકળા્ેલા છે તેમ છતાં એવા ઘણાં ્ફળ ઉદાહરણરો અને ્ારી પહેલરો પણ છે. એ દ્નણ્સ્ 
આપણાં પર અવલંબે છે કે – આપણાં શહેરરો મારે હરરત ભવવષ્ને સુરક્ક્ત બનાવવા મારે શહેરી જવૈવવવવધતાના ઘરક તત્વરોને આપણે કઈ 
રીતે ્ંરક્ક્ત અને જાળવવા માંગીએ છીએ. 

ભૌતતક પ્યાવરણ ્ાથે માનવના ્ંબંધરો ઘણાં પરરમાણરો અને પા્ાઓ ધરાવે છે. આ ્ંબંધરો જીવનને આધાર પૂરરો પાડતાં દ્નવ્નતતં્ર 
્ેવાઓના સવરૂપમાં પરોતાની જાતે જ પ્રતતપારદત કરે છે કે આપણે સ્સ્ર અને અખંડ દ્નવ્નતતં્રરોમાંથી મળેવીએ છીએ. દ્નવ્નતતં્રની 
્ેવાઓ જોગવાઈકરણ (લાકડંુ, ઘા્ચારરો, ખરોરાક, ઇંધણ મારેનું લાકડંુ, ઔષધધ્ છરોડવાઓ વવ.) દ્ન્મનકારી (હવાની ગુણવત્ાની 
જાળવણી, આબરોહવાનું દ્ન્મન, કાબ્સન ્ંગ્હ, માનવ રરોગરોનું દ્ન્તં્રણ, રકરાણંુ અને રરોગનું દ્ન્તં્રણ, પાણીનું શુદ્ધિકરણ, કુદરતી આપત્ત્ અને 
આફતરોના જોખમમાં ઘરાડરો, આબરોહવાનરો બચાવ, પરાગન્ન, વવ.) ્ાંસ્કૃતતક (આધ્ાત્મિક અને ક્શક્ણ ્ેવાઓ, ્ૌંદ્્સલક્ી મૂલ્રો, વવ.) 
અને આધારભૂત ્ેવાઓ (જળ-ચક્ર, વ્વારની જોગવાઈ કરવી, વાતાવરણી્ પ્રાણવાયુનું ઉતપાદન, વવ.). ્હહતના એ લાભરો છે જનેે લરોકરો 
દ્નવ્નતતં્ર પા્ેથી મળેવે છે. આ જીવનને આધાર પૂરરો પાડતી પારરસ્સ્તતકી ્ેવાઓને રકાઉક્મ આધારે માત્ર તરો જ સુદ્નશ્ચિત કરી શકા્ છે 
જો દ્નવ્નતતં્રરો સ્સ્ર અને સ્સ્તતસ્ાપક હરો્. 

તરો, શું છે જ ેદ્નવ્નતતં્રની સ્સ્રતા અને એકંદર તંદુરસતીને નક્ી કરે છે?......... તે ્જીવરોમાં રહેલી વવવવધતા અને પરરવત્સનક્મતા છે જ ે
દ્નવ્નતતં્રરોને સ્સ્રતા અને સ્સ્તતસ્ાપકતા પૂરી પાડે છે. જવૈવવવવધતા – દ્નવ્નતતં્રની કરરોડરજજૂ – તમામ સ્તરોતરોમાંથી ્જીવરોની વચ્ેની 
સ્સ્તતસ્ાપકતા છે, અને પારરસ્સ્તતકી જહરલતાઓના તેઓ ભાગ છે. ્જીવરોની પરરવત્સનક્મતા – અથવા જવૈવવવવધતા – જુદાં જુદાં સતરરોએ 
પ્રવતતે છે જમે કે વ્વાર, પ્રજાતતઓ અને જનેેહરક અથવા વવવવધતાના સતરે પણ. 

જ્ારે આપણે દ્નવ્નતતં્ર ્ેવાઓની કલપના કરીએ છીએ ત્ારે, આપણાં મારે લીલાછમ વન, એક વવશાળ તળાવ, ્મુદ્ર અને અન્ય તરીકે 
આ ્ેવાઓના સ્તરોતની કલ્પ્ા કરવી ખૂબ જ સવાભાવવક છે. એ જ રીતે, જવૈવવવવધતાની પરરકલપના વાઘ, બાગ-બગીચાઓ, વે્લ માછલીઓ, 
પાકરોની વવવવધતા અને અન્ય તરીકે પણ કરવામાં આવે છે. આ બધું જ ઠીક છે, અને નૈ્ર્ગક દ્નવ્નતતં્રરો અને પ્રજાતતઓ અને માનવ જીવન 
મારે તેમના મહતવને ્ાદ કરવાથી શરૂ કરીને આપણાં વવચારરોની શરૂઆત કરવી એ ખૂબ જ સવાભાવવક છે ... પરંતુ ચચતાની શરૂઆત ત્ારે 
થા્ છે જ્ારે વવચારરોની શકૃંખલા શહેરી દ્નવ્નતતં્રરો અને શહેરી જવૈવવવવધતાના મલૂ્ને માન્યતા આપ્ા વવના અતં પામે છે! હકીકત એ છે 
કે શહેરી દ્નવ્નતતં્રરો એ શહેરી વવસતારરોમાં રહેનારા લરોકરોનરો કુદરતની ્ાથેનરો ્ૌથી નજીકનરો હરો્ તેવરો ્ંબંધ હરો્ શકે છે. શહેરી જીવન 
વવતાવનારા લરોકરો વિારા જરૂરી મરોરાભાગની દ્નણયા્ક અને જીવનને ્મથ્સન આપનારી દ્નવ્નતતં્ર ્ેવાઓ જવેી કે સવચ્છ હવા અને રરોગ-મુકત 
પ્યાવરણનું ્રોગદાન શહેરી જવૈવવવવધતા વિારા પુરં પાડવામાં આવે છે. 

શહેરી ભૂદૃશ્માં મરોજૂદ કુદરતી દ્નવ્નતતં્રરોના પૉકેર્્ના ભભન્ન કદ માનવ પ્રવકૃત્ત્ઓ વિારા ખૂબ જ પ્રભાવવત હરો્ છે, અને ્ામાન્ય રીતે તેને 
શહેરી ખુલ્લી જગ્ાઓ તરીકે ્ંદર્ભત કરવામાં આવે છે. શહેરી ખુલ્લી જગ્ાઓમાં હરર્ાળી જગ્ાઓ જવેી કે શહેરી ઉદ્ાનરો, કુદરતી વન્ય 
વવસતારરોના અવશષેરો, એવેન્ુ વકૃક્ારરોપણરો વવ. તેમજ જળાશ્રોનરો ્માવશે થા્ છે. શહેરી ખુલ્લી જગ્ાઓને હવા અને પાણીના શુદ્ધિકરણ, 
પ્યાવરણી્ પ્રદૂષણની અ્રરોના ઉપશમન, કાબ્સન ્ંગ્હ, સૂક્ષ્મ આબરોહવાના દ્ન્મન (ખા્ કરીને હરરત આવરણ વિારા તાપમાનમાં ઘરાડરો), 
મનરોરંજક મૂલ્, શહેરી વન્યજીવન મારે વ્વાર, ઉપચારામિક મૂલ્, ્હહત દ્નવ્નતતં્રની ્ેવાઓ પૂરી પાડવા મારે ઓળખવામાં આવે છે 
તેમજ વધુ પ્રમાણમાં ્રોગ, ચાલવા અને અન્ય રરોજજદા વ્ા્ામરો મારે ઇચ્ચ્છત વાતાવરણ પુરં પાડવા મારે ઓળખવામાં આવે છે. ભવવષ્માં, 
નવી જીવનશૈલીઓ, મૂલ્રો અને પ્રકકૃ તત પ્રત્ેના વલણ અને રકાઉક્મતાના ્ામાક્જક અને સ્ળલક્ી અમલીકરણરો શહેરી ખલુ્લી જગ્ાઓ 
મારેની હજુ વધુ ઉચ્ માંગ તરફ લઈ જશે. જોકે, શહેરી ખુલ્લી જગ્ાઓ અથવા પૂરતાં વકૃક્ાવરણરોની ઉપસ્સ્તત એ ખાતરી કરાવવામાં તેની 
પરોતાની રીતે પ્યાપત નથી કે તે શહેરી લરોકરોને દ્નવ્નતતં્રની ્ેવાઓ ઉપલબ્ધ કરાવવાનું ચાલુ રાખશે. તેમની પરોતાની રકાઉક્મતા તેમજ 
જ ેહેતુઓ મારે તેમને ્ંરક્ણ માં રાખવામાં આવ્ાં છે એરલે કે, દ્નવ્નતતં્રની ્ેવાઓની જોગવાઇઓ મારે પારરસ્સ્તતકી શ્્ધિાંતરો પર 
આધારરત શહેરી ખુલ્લી જગ્ાઓનું આ્રોજન અને વ્વસ્ાપન આવશ્ક છે. તેથી, શહેરી જવૈવવવવધતાનું ્ંરક્ણ અને વ્વસ્ાપન, શહેરી 
ખુલ્લી જગ્ાઓ અને તેમાંથી પરરણમતી દ્નવ્નતતં્રની ્ેવાઓને રકાવી રાખવા મારે મહતવના છે. 

URBAN BIODIVERSITY 
Securing a green future of our cities [Source: Khera 2013]

In the fast-developing urban areas, pollution and waste management pose a serious threat to the 
health and overall quality of life of citizens. Predicted impacts of climate change and disasters 
only escalate the problem, especially in coastal megacities and hill stations. Urban biodiversity 
contributes to provisioning of ecosystems services leading to amelioration of urban microclimate, 
public health, and enhancement of the overall quality of life of citizens. Though there are several 
challenges associated with conserving urban biodiversity, there are many successful examples and 
good initiatives as well. The decision lies on us- in which way we want to conserve and maintain 
the elements of urban biodiversity for securing a green future for our cities

Relationship of human beings with the physical environment has many dimensions and facets. This 

relationship manifests itself in the form of life-supporting Ecosystem Services that we derive from the 

stable and intact ecosystems. Ecosystem services are the benefits that people obtain from the eco-

systems, including provisioning (timber, fodder, food, fuelwood, medicinal plants etc), regulating (air 

quality maintenance, climate regulation, carbon sequestration, regulation of human diseases, pest and 

disease control, water purification, natural hazard and disaster risk reduction, climate amelioration, 

pollination etc), cultural (spiritual and education services, aesthetic value etc), and supporting services 

(water cycling, provisioning of habitat, production of atmospheric oxygen etc). These life-supporting 

ecological services can be ensured on a sustainable basis only if the ecosystems are stable and resil-

ient.

So, what determines the stability and overall health of the ecosystems?......... It’s the variety and 

variability among living organisms that provides stability and resilience to the ecosystems. Biodiver-

sity—the backbone of ecosystems—is the variability among living organisms from all sources, and the 

ecological complexes of which they are part. The variability of living elements -or biodiversity- exists at 

different levels such as habitat, species and also at the genetic or variety level.

When we visualize the Ecosystem Services, it is very natural for us to imagine the source of these 

services as a lush green forest, a huge clear water lake, ocean and so on. Similarly, Biodiversity is 

perceived as tiger, orchids, whales, crop varieties and so on. All this is fine, and it is very natural to 

start our thinking from the pristine ecosystems and species and recognize their importance for hu-

man lives……the worry begins when this trail of thought ends without recognizing the value of urban 

ecosystems and urban biodiversity ! The fact is that the urban ecosystems are the closest relationship 

that the urban dweller can have with nature. Most of the critical and life-supporting ecosystem services 

needed by the urban dwellers such as clean air and a disease-free environment are being contributed 

by urban biodiversity. 

Varying sizes of pockets of natural ecosystems present in the urban landscape are heavily influenced 

by human activities, and commonly referred to as Urban open spaces. Urban open spaces include 

greenspaces such as urban parks, remnants of the natural forested areas, avenue plantations etc., as 

well as water bodies. Urban open spaces have been recognized for providing ecosystem services, in-

cluding air and water purification, mitigation of the impact of environmental pollution, carbon seques-

tration, regulation of micro climate (especially temperature reduction by the green cover), recreational 

value, habitat for urban wildlife, therapeutic value, as well as an increasingly recognized desired 

surrounding for yoga, walk and other daily exercises. In future, social and spatial implications of new 

lifestyles, values, and attitudes to nature and sustainability will lead to even higher demands for urban 

open spaces. However, the presence of urban open spaces or an adequate tree cover is not in itself 

sufficient for ensuring that the urban openspaces areas will continue to provide the ecosystem services 

to the urban dwellers. Planning and management of urban open spaces based on ecological principles 

is essential for their own sustainability as well as to fulfil the objectives for which they are being 



protected i.e. provision of ecosystem services. Conservation and management of urban biodiversity is, 

therefore, important for sustaining urban open spaces and the resulting ecosystems services.

In the urban context, habitat biodiversity would mean presence of different types of habitats like 

wetlands, rivers, forests, gardens, open greens, homestead gardens and roadside plantings. Different 

types of habitats are required to maintain the flow of various ecosystem services. For examples, a very 

important ecosystem service is reduction of disaster risk, which essentially means that a network of 

greenspaces, avenue plantation, wetlands and river flood plain reduce the flow of water and absorb 

excess water in case of heavy rainfall and reduce the threat of a flash flood or general urban flooding. 

Species biodiversity- different types of species of plants, animals, birds, insects, amphibians- is essen-

tial for maintaining the required stability and resilience in the urban ecosystems. High species biodiver-

sity acts as an insurance against changes in climate and species loss due to anthropogenic pressure; 

even if some species do not survive, others will be present in the ecosystem to quickly take up the 

task of the lost species, a function referred to as ‘ecological niche’. A good example for the importance 

of maintaining different species in the urban ecosystems is the relationship between mosquitos and 

frogs; arguably, the loss of frog due to their habitat loss is one of the main reasons for the exponentially 

growing mosquito population in the urban areas in several parts of India.

Presence of structural form of biodiversity such as various layers of vegetation like trees, shrubs, herbs, 

grasses and creepers, have their own roles to play in the ecosystem by virtue of the strata they occupy 

in a particular ecosystem. Differential species interactions that take place between different elements 

of biodiversity over different spaces and time in an urban setting result in the variety of functions that 

take place in an ecosystem. These set of functions are the basis for all the ecosystem services pro-

vided by the ecosystem.  

Urban biodiversity has its own set of challenges and management methods. The urban ecosystems 

differ from the natural ones in the fact that there are numerous ‘stressors’ affecting biodiversity and 

consequently the ecosystem stability in urban areas. The most important stressors are fragmentation of 

natural habitats by transportation corridors, residential and shopping complexes as well as continuous 

anthropogenic pressures in the form of vehicular pollution, toxicity due to solid and liquid waste, and 

manipulation of habitats and species composition by human activities. The stress on urban biodiversity 

leads to inhibited ecosystem services, which has a far reaching effect on changing the perception of 

citizens towards the relevance of urban ecosystems and biodiversity. A declined interest in managing 

urban biodiversity further reduces the effectiveness of the urban open spaces in providing the required 

ecosystem services. This vicious cycle can only be put to an end by managing the urban open spaces 

and urban biodiversity with a long term planning in a way that the ecosystem services from urban open 

spaces and biodiversity can be effectively optimized.  

There is mounting evidence cross the globe that urban biodiversity and healthy urban ecosystems con-

tribute to health and overall wellbeing of the citizens, and accordingly the urban local governments and 

citizens are coming together to act for conserving biodiversity and urban ecosystems. A very successful 

example is the “Healthy Parks, Healthy People” initiative in Victoria, Australia, aiming at emphasizing 

the value of visiting parks and natural open spaces for the benefits they provide as healthy places for 

body, mind, and soul. In New York, the MillionTreesNYC initiative for greening the city is implemented 

with partnership of public and private sector. The main objective of the project Life+ in Europe is to 

increase nature and biodiversity protection in urban areas and by local authorities.

In order to provide forum for experience sharing, there are several global initiatives focusing on the is-

sue. The Global Partnership on Cities and Biodiversity under the umbrella of the global Convention on 

Biological Diversity (CBD) bring focus to urban biodiversity and engaging citizens and local authorities 

for conserving this important resource. Local Action for Biodiversity (LAB) is a global urban biodiversity 

programme coordinated by ICLEI – Local Governments for Sustainability; recently, LAB India pro

શહેિી સંદર્ભમાં, વસવાટ જવૈવવવવધતાનયું તા�પય્ભ જળપલાવવત સ્ળો, નદીઓ, વનો, ઉદ્ાનો, ખયુલલાં હરિયાળા મેદાનો, ઘિઆંગણાના 
બગીચાઓ અને િસતાઓની બાજયુમાં કિવામાં આવેલ વૃક્ષાિોપણો જવેી જયુદી જયુદી પ્રકાિની વસવાટોની ઉપસ્સ્તત થાય છે. જયુદા જયુદા 
પ્રકાિના વસવાટોને વવભરન્ નનવસનતતં્ર સેવાના પ્રવાહને જાળવી િાખવાની જરિ પડે છે. ઉદાહિણ તિીકે, એક ખૂબ જ મહ�વની 
નનવસનતતં્ર સેવા આપગ્તિના જોખમને ઘટાડવાની છે, જ ેઆવશયકપણે એવો અથ્ભ ધિાવે છે કે હરિયાળી જ્યાઓ, એવેન્યુ પલાંટેશન, 
જળપલાવવત જમીનો અને નદીના ફલડ પલેઇસ્સ પાણીના પ્રવાહને ઘટાડે છે અને રાિે વિસાદના રકસસામાં વધાિાના પાણીને શોષી લે છે 
અને ફલશે ફલડ અથવા સામાન્ય શહેિી પૂિના જોખમને ઘટાડે છે. 

પ્રજાતતઓની જવૈવવવવધતા- વનસપતતઓ, પ્રાણીઓ, પક્ષીઓ, જીવાતો, ઉરયજીવીઓની વવવવધ પ્રકાિની પ્રજાતતઓ – શહેિી 
નનવસનતતં્રોમાં સ્સ્તિતા અને સ્સ્તતસ્ાપકતાને જાળવા િાખવા માટે આવશયક છે. જવૈવવવવધતાની ઉછ પ્રજાતતઓ આબોહવામાં 
ફેિફાિો અને નૃવશંશાસ્તીય દબાણના લીધે પ્રજાતતઓના નયુકસાનની સામે વીમાની જમે કામ કિે છે; અમયુક પ્રજાતતઓ ટકી ન શકે 
તેમ છતાં પણ, નયુકસાન પામેલ પ્રજાતતઓના કાય્ભને ઝડપથી પોતાના હાથમાં લઈ લેવા માટે નનવસનતતં્રમાં ઉપસ્સ્ત િહેશે, જનેે 
‘પારિસ્સ્તતકી વવક્શષટ’ તિીકે સંદર્રત કિવામાં આવે છે. શહેિી નનવસનતતં્રોમાં જયુદી જયુદી પ્રજાતતઓને જાળવી િાખવના મહ�વનયું સારં 
ઉદાહિણ મચ્છિો અને દેડકાં વચ્ેનો સંબંધ છે; તાર્કક િીતે, વસવાટના નયુકસાનના લીધે દેડકાઓનયું નયુકસાન રાિતમાં ઘણાં શહેિી 
વવસતાિોમાં ઝડપથી વનૃદ્ધ પામતી મચ્છિોની વસતીના મયુખ્ય કાિણોમાંનયું એક છે. 

માળખા સવરપની જવૈવવવવધતાની ઉપસ્સ્તત જમે કે વકૃ્ષો, ઔષધીય છોડ, વનસપતત, ઘાસ અને વેલ જવેાં વનસપતતના વવભરન્ સતિો, 
ચોકક્સ નનવસનતતં્રમાં તેઓ ધાિણ કિે છે તેવાં સતિો દ્ાિા નનવસનતતં્રમાં તેમના પોતાની ભતૂમકા રજવવાની હોય છે. વવરેદક 
પ્રજાતતઓની રક્રયા-આતંિરક્રયાઓ કે જ ેશહેિી વયવસ્ામાં જયુદા-જયુદા સ્ળો અને સમય પિ જવૈવવવવધતાના જયુદા જયુદા તત્વોની વચે્ 
સ્ાન પામે છે તે નનવસનતતં્રમાં સ્ાન પામે છે જ ેવવવવધ પ્રકાિના કાયભોમાં પરિણમે છે. કામગીિીઓના આ સંપૂટ નનવસનતતં્ર દ્ાિા 
ઉપલબ્ધ કિવામાં આવતી નનવસનતતં્ર સેવાઓ માટેનો આધાિ છે. 

શહેિી જવૈવવવવધતા તેનાં પોતાના પડકાિો અને વયવસ્ાપનની પદ્ધતતઓ ધિાવે છે. શહેિી નનવસનતતં્રો પ્રાકૃતતક કિતાં એ હકીકતે 
જયુદાં પડે છે કે તેમાં જવૈવવવવધતાને અસિ કિતાં અસખં્ય ‘સે્્સસ્ભ’ હોય છે અને પરિણામે શહેિી વવસતાિોમા નનવસનતતંની સ્સ્િતા. 
સૌથી મહ�વના સે્્સસ્ભ પરિવહન કૉરિડોસ્ભ, આવાસીય અને શૉવપગ પરિસિો દ્ાિા પ્રાકૃતતક વસવાટોનયું સતિીકિણ તેમજ વાહનોના 
પ્રદયુષણના સવરપમાં સતત નૃવશંશાસ્તીય દબાણો, ઘન અને પ્રવાહી કચિાના લીધે ઝેિીપણયું, અને માનવ પ્રવગૃ્તિઓ દ્ાિા વસવાટો અને 
પ્રજાતતઓના સંઘટનની સાથેના કયુશળ વયવહાિ છે. શહેિી જવૈવવવવધતા પિનો તણાવ નનયષદ્ધ નનવસનતતં્ર સેવાઓ તિફ દોિી જાય છે, જ ે
શહેિી નનવસનતતં્ર અને જવૈવવવવધતાના સયુસંગતતા પ્રતે્ નાગરિકોના દૃક્ષટકોણને બદલવા પિ લાંબા ગાળાની અસિો ધિાવે છે. શહેિી 
જવૈવવવવધતાના સંચાલનમાં ઘટતો જતો િસ જરિી નનવસનતતં્ર સેવાઓ પૂિી પાડવામાં શહેિી ખયુલલી જ્યાઓની અસિકાિકતાને ઘટાડે 
છે. આ વવષચક્રનો અતં ફકત શહેિી ખયુલલી જ્યાઓ અને શહેિી જવૈવવવવધતાને લાંબા ગાળાના એવાં આયોજન સાથે કે જ ેશહેિી ખયુલલી 
જ્યાઓ અને જવૈવવવવધતામાંથી નનવસનતતં્રની સેવાઓ શ્ષેઠકિ બનાવી શકે. 

વૈગ્વિક સતિે એવાં અઢળક ઉદાહિણો છે કે શહેિી જવૈવવવવધતા અને આિો્યપ્રદ શહેિી નનવસનતતં્રો આિો્યમાં અને નાગરિકોની 
એકંદિ સયુખાકાિીમાં યોગદાન આપે છે, અને તે િીતે શહેિી સ્ાનનક સિકાિો અને નાગરિકો જવૈવવવવધતા અને શહેિી નનવસનતતં્રના 
સંિક્ષણ માટે કાય્ભ કિવા માટે એકબીજાની સાથે આગળ આવે છે. એક ખૂબ જ સફળ ઉદાહિણ વવક્ોરિયા, ઑસે્્લલયામાં લેવામાં 
આવેલ “આિો્યપ્રદ ઉદ્ાનો, તંદયુિસત લોકો” પહેલનયું છે, જ ેશિીિ, મન અને આત્મા માટે આિો્યપ્રદ સ્ળોના તેઓ જ ેલારો ઉપલબ્ધ 
કિાવે છે તેના માટે પ્રાકૃતતક ખયુલલી જ્યાઓ અને ઉદ્ાનોની મયુલાકાત લેવાના મૂલ્ પિ રાિ મૂકવા પિ લક્ક્ષત છે. ન્ૂયૉક્ભ માં, શહેિને 
હરિયાળયું બનાવવા માટે લોકો અને ખાનગી ક્ષતે્રની રાગીદાિીમાં MillionTreesNYC પહેલને લાગયુ કિવામાં આવી છે. યૂિોપમાં લાઇફ 
+ પરિયોજનામો મયુખ્ય ઉદે્શ શહેિી વવસતાિોમાં અને સ્ાનનક સતિામંડળો દ્ાિા પ્રકૃતતને વધાિવાનયું અને જવૈવવવવધતાના સિંક્ષણનો છે. 

અનયુરવની વહેંચણી માટે ફોિમ ઉપલબ્ધ કિાવવા, આ બાબત પિ ધયાન કેન્નરિત કિતી ઘણી વૈગ્વિક પહેલો છે. વગૈ્વિક કનવેન્શન ઑન 
બાયોલૉલજકલ ડાઇવર્સટી (CBD) ના છત્ર હેઠળ શહેિો અને જવૈવવવવધતા પિ વૈગ્વિક રાગીદાિીએ શહેિી જવૈવવવવધતા પિ ધયાન 
કેંરિરીત કયયુું છે અને આ મહ�વના સંસાધનના સંિક્ષણ માટે નાગરિકો અને સ્ાનનક સતિામંડળોને સામેલ કિે છે. જવૈવવવવધતા માટે સ્ાનનક 
પગલાં (LAB) એ ICLEI - ટકાઉક્ષમતા માટેની સ્ાનનક સિકાિ દ્ાિા સંકલલત કિવામાં આવેલ વૈગ્વિક શહેિી જવૈવવવવધતા કાય્ભક્રમ છે; 
તાજતેિમાં, LAB ઇંરડયા કાય્ભક્રમનો શયુરાિંર કિવામાં આવયો, જમેાં શહેિી જવૈવવવવધતાને િક્ષવા માટે પ્રતતબદ્ધ શહેિોના વૈગ્વિક નેટવક્ભ ને 
જોડવામાં આવયયું છે. રાિતમાં આ શહેિો હૈદિાબાદ, થાણે, રદલલી-એનસીટી, ગયુંટયુિ, ક્શમલા, અનતંપયુિ લજલલો, કયુરનેગલા, માતાલે અને 
વાિાણસી છે. 



શહેિી જવૈવવવવધતાના સિંક્ષણ અને વયવસ્ાપન માટેની વયહૂિચનાઓ પિના પ્રવત્ભમાન જ્ાન પિ આધારિત, નીચેના ચાિ પરિબળો 
મહ�વના નનણયાયક પરિબળો તિીકે સપષટ િીતે આગળ ઉરેલાં જણાય છે:  

• વવકાસશીલ તેમજ વવદ્માન શહેિી વવસતાિોમાં ખૂલલી જ્યાઓની ઓળખ અને સંિક્ષણનો વયહૂાત્મક અભરગમ અત્તં 

મહ�વનો છે, કેમ કે આ ખયુલલી જ્યાઓ શહેિી જવૈવવવવધતા સંિક્ષણના બીજક તિીકે કાય્ભ કિે છે. શહેિી નનવસનતતં્રોમાં 
જવૈવવવવધતાનયું સંિક્ષણ માત્ર ખયુલલી જ્યા પયુિતયું સીતમત નથી, પિંતયુ ખયુલલી જ્યાની બહાિની પ્રવૃગ્તિઓ દ્ાિા ખૂબ જ પ્રરાવવત 

હોય છે. વવસતાિ આધારિત સંિક્ષણ વયહૂિચનાઓ, તેથી, પરિણામ લાવવા માટે મયુશકેલ હોય છે, લસવાય કે જવૈવવવવધતાન ે

ક્ષેવત્રય આયોજનમાં અને શહેિી વવકાસની યોજના અને નીતતઓમાં સંઘહટત કિવામાં ન આવે. આ સંદર્ભમાં સે્્ટેજીક 

એનવાય્ભનમેન્ટ અસેસમેન્ટ (SEA) અને ધ ઈકોનૉતમક ઑફ ઈકોલસસ્્સ ઍનડ બાયોડાઇવર્સટી (TEEB) જવેા નવાં સાધનો 
અત્તં ઉપયોગી છે. 

• ઉપલબ્ધ ખયુલલી જ્યાઓન ેસમૃદ્ધ પારિસ્સ્તતકી લસદ્ધાંતોના આધાિે સંચાલલત કિવી જરિી છે. ખયુલલી જ્યાઓમાં આવેલ 

વસવાટો અને પ્રજાતતઓની વવવવધતાની જાળવણી, જવૈવવવવધતાના માળખાગત લક્ષણોને જાળવવા, અને વનસપતતની 
અસામાન્ય પ્રજાતતઓનો પ્રતતબંધધત ઉપયોગ કેટલીક મયુખ્ય વયહૂિચનાઓ છે. સાથે જ, પ્રાકૃતતક વવવવધતાનયુ ંએક ચોકક્સ 

સતિ ઉદાહિણ તિીકે, શહેિી બગીચાઓ – કે જમેાં શહેિી વવસતાિમાં બધાં જ બગીચાઓને સમાન વયવસ્ાપન પ્રશાસન હેઠળ 

લાવવા કિતાં જાળવવાની જરિ છે અને પ્રજતતઓના સંઘટન વચ્ ેપ્રવતવે છે. હરિયાળા નતેવક્ભ  અને માગ્ભની બાજયુમા એવેન્યુ 
પલાંટેશસ્સ, નાળાઓ, અને સમયુદાય અને ઘિ-આંગણાના બગીચાઓ વવ. માિફત એકંદિ શહેિી વવસતાિની સયુધાિણા શહેિોમાં 
‘જવૈવવવવધતા જ્યા; ને વવસતાિવા માટે નનણયાયક બની િહેશ.ે 

• નનવસનતતં્રોના નનયતમત સંચાલન લાગયુ કિવામાં આવેલ સંિક્ષણ વયહૂિચનાઓની વયસ્ાપન અસિકાિકતાન ેમાપવા માટે, 

અને તે મયુજબ અપનાવવા માટે મહ�વપૂણ્ભ છે. તેથી, શહેિી જવૈવવવવધતાન ેસંચાલલત કિવી એ ઘણાં શહેિોમાં એક મહ�વપૂણ્ભ 
વયહૂિચના અને પ્રવૃગ્તિ છે. શહેિી પારિસ્સ્તતકીન ેસંચાલન કિવા માટેના સૌથી સામાન્ય સૂચકો પક્ષીઓ છે, કેમ કે તેઓ નાના 
અમસતાં પયયાવિણીય ફેિફાિ પ્રતે્ સંવેદનશીલ હોય છે અને તેથી વવવવધ પ્રકાિની પયયાવિણીય સમસયાઓના અભયાસ માટે 

ઉપયોગી નમૂનાઓ છે. પક્ષીઓની પ્રજાતતઓની વસતીમાં અપ્રાકૃતતક ફેિફાિ શહેિી પયયાવિણમાં પારિસ્સ્તતકી અસતંયુલનનો 
નનદદેશ પૂિો પાડે છે અને નાગરિકોને ‘વહેલાંસિ ચતેવણી’ પૂિી પાડે છે. આમ, શહેિી વવસતાિોમાં પક્ષીઓની પ્રજાતતઓની 
વસતીન ેજાળવવી એ પણ શહેિી નનવસનતતં્રના વયવસ્ાપનમાં આર્થક િીતે વયવહાિક્ષમ વવક્પ છે. શહેિી જવૈવવવવધતાના 
સૂચકોનયુ ંનનયતમત સંચાલન કિવયુ ંએ પણ શહેિી નનવસનતતં્રો પિ આબોહવા પરિવત્ભનની અસિોન ેસંચાલલત કિવા માટે સઘન 

િીતે ઉપયોગી છે. 

• નાગરિકોની સામેલગીિી એ વવવિના ઘણાં શહેિોમાં શહેિી જવૈવવવવધતાના સફળ સંિક્ષણ વયવસ્ાપનમાં સૌથી મહ�વના 
પરિબળોમાંથી એક છે. નનવસનતતં્ર સેવાઓના-વેપાિ જ ેિીત ેખયુલલી જ્યાઓમાં સંચાલલત થતાં હોય તે િીત ેપ્રવતવે છે; 

ઉદાહિણ તિીકે, એક બગીચો જનેયુ ંસંચાલન જ્યાન ેચાલવા અને િમતો માટે શ્ષેઠકિ બનાવવા થાય છે તે છોડપાનની ઓછી 
ઘનતા અને આવિણ ધિાવતો હશે અને ઓછી શીતળ અસિ તિફ દોિી જશ.ે નાગરિક જૂથો અને સંગઠનો જવૈવવવવધતાના 
સંિક્ષણ અને નનવસનતતં્રની સેવાઓની જોગવાઈ કિવા માટે ખયુલલી જ્યાના આયોજન અને સંચાલનમાં મધયસ્ મંચ પિ હોવાં 
જરિી છે. નાગરિકોની સામેલગીિી ખાસ કિીન ેજ્ાિે શહેિી જવૈવવવવધતાના સંચાલનની વાત આવે છે ત્ાિે નનણયાયક બને છે.  

ઘિ ચકલી (Passer domesticus) ઐતતહાલસક સમયથી માનવીની સાથે િહેવા માટે જાણીતી છે, અને એ િીતે પારિસ્સ્તતકીની 
ગયુણવતિાના સાિાં સૂચક તિીકેની ગિજ સાિે છે. તાજતેિમાં વવવિના ઘણાં રાગોમાંથી તેની વસતીમાં મોટા ઘટાડાના અહેવાલ આવયાં હતાં. 
ઘણાં અભયાસો અને પહેલોને હવે આ પ્રજાતત પિ કેન્નરિત કિવામાં આવયાં છે, માત્ર તેની વસતીને પયુન:સ્ાવપત કિવા માટે જ નટહ પિંતયુ 
તેના ઘટાડાના કાિણો જાણીને માનવ વસતી માટે પણ કંઈક તાગ મળેવી શકાય તે માટે. આ પ્રજાતતમાં થયેલ ઘટાડાના અહેવાલ રાિતના 
રદલલી1 અને અન્ય રાગોમાંથી પણ પ્રાપત થયાં છે. જ્ાિે તેનાં ઘટાડાના કાિણો હજયુપણ સ્ાવપત2  કિવાના બાકી છે, ઘણાં પગલાઓ 
માટેની પહેલ3  વસતીના પયુનસ્યાપન માટેના માગ્ભ ખોલી દેશે. રદલલી સિકાિે ઘિ ચકલીને રદલલીનયું િાજ્ પક્ષી જાહેિ કિીને એક મહ�વનયું 
પગલયું રયયુું છે. આ બધયું જ નનલચિતપણે માત્ર શહેિી જવૈવવવવધતાના જયુદા-જયુદા ઘટક ત�વોના મહ�વને જ પ્રતતનબસ્્બત નથી કિતયું, પિંતયુ 
સમયસિના પગલાં લેવા માટે સક્ષમ બનવા નનયતમત સંચાલનની જરરિયાત પણ દશયાવે છે. 

gramme was launched, which joins a global network of cities committed to conserving urban biodi-

versity. In India, these are cities of Hyderabad, Thane, Delhi-NCT, Guntur, Shimla, Anantapur District, 

Kurunegala, Matale and Varanasi.

Based on the existing knowledge on strategies for urban biodiversity conservation and management, 

following four factors clearly stand out as critically important:

•	 A strategic approach to identify and protect open spaces in the developing as well as existing ur-

ban areas is extremely important, as these open spaces act as nucleus of urban biodiversity con-

servation. Conservation of biodiversity in urban ecosystems is not confined merely to open spaces, 

but is greatly affected by activities outside the open spaces. Area based conservation strategies, 

therefore, would be difficult to yield result unless and until urban biodiversity is integrated in the 

regional planning and urban development plans and policies. New tools such as Strategic Envi-

ronment Assessment (SEA) and the Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB) would be 

extremely useful in this context.

•	 The available open spaces must be managed based on sound ecological principles. Maintenance 

of diversity of habitats and species across open spaces, maintaining structural features of biodi-

versity, and restricted use of exotic species of plants are some of the key strategies. Also, a certain 

level of natural diversity exists between- for example, among urban parks- that needs to be main-

tained rather than bringing all the parks in an urban area under a similar management regime and 

species composition. Amelioration of the overall urban area through green networks and channels 

in the form of road-side avenue plantations, streams, and community and home-stead gardens 

etc would be critical in expanding the ‘biodiversity space’ in the cities. 

•	 Regular monitoring of ecosystems is important to measure the management effectiveness of the 

conservation strategies applied, and to adapt accordingly. Monitoring urban biodiversity is there-

fore an important strategy and activity in many of the cities. Most commonly used indicators for 

urban ecological monitoring are birds, as they are sensitive to even small environmental changes 

and thus useful models for studying a variety of environmental problems. An unnatural change 

in the population of a bird species provides an indication of an ecological imbalance in the urban 

environment and provides an ‘early warning’ to the citizens. Thus maintaining the populations of 

bird species in urban areas is also an economically viable option for urban ecosystem manage-

ment. Regular monitoring of urban biodiversity indicators is also immensely useful for monitoring 

the impacts of climate change on urban ecosystems.

•	 Engagement of citizens has been one of the most important factors in successful conservation 

management of urban biodiversity in many cities of the World. Ecosystem services trade-offs exist 

in the way open spaces are managed; for example, a park managed to optimize space for walk 

and sports would have less plant density and cover leading to reduced cooling effect. Citizens 

groups and associations must be at the centre stage to plan and manage the open spaces for con-

serving biodiversity and for optimum provisioning of ecosystem services. Involvement of citizens is 

especially critical when it comes to monitoring urban biodiversity.      

The House Sparrow (Passer domesticus) is known to co-occur with humans since historic times, and 

thus serves as a good indicator of the ecological quality. Recently a major decline in its population 

was reported from many parts of the World. Several studies and initiatives are now focussing on this 

species, not only to restore its population but also to look into the reasons of its decline to get a clue 

for human populations as well. Decline in this species was also reported from Delhi1 and other parts 

in India. While the reasons of its decline are yet to be established2, a great deal of initiatives3  pave the 

way for restoring the population. Delhi Government has taken an important step by declaring the 

1 
2  http://neerajkhera.blogspot.in/2013/05/rock-pigeon-new-dominant-in-cities.html
3  http://www.citizensparrow.in/

1

2http://neerajkhera.blogspot.in/2013/05rock-pigeon-new-dominant-in-citieS.htmL
3http://www.citizensparrow.in//

http://neerajkhera.blogspot.in/2013/05/rock-pigeon-new-dominant-in-cities.html
http://www.citizensparrow.in/


House Sparrow as the State Bird of Delhi. All this explicitly reflects not only the importance of different 

elements of urban biodiversity, but also the need for regular monitoring to be able to take timely action.

Management of urban biodiversity is not a new concept. Historically, the foremost criteria for human 

settlements used to be presence of clean water bodies and healthy ecosystems. The high-paced 

development of human settlements and the changing relationship of humans with nature have posed 

a challenge today on the urban managers to find new and innovative ways to sustain healthy urban 

ecosystems. Predicted impacts of climate change and ever increasing threat from natural disasters only 

add to this challenge. Investing in urban biodiversity seems to be the future right now to tackle the situ-

ation and to continue to receive the ecosystem services for our own health and overall wellbeing.

Cities and Biodiversity Outlook (CBO) brings into sharp focus not only the extraordinary wealth of urban 

biodiversity but also its role in generating ecosystem services upon which large and small urban popu-

lations and communities rely for their food, water, and health. It makes a strong argument for greater 

attention to be paid by urban planners and managers to the natural or nature-based assets within their 

metropolitan boundaries as one way toward realizing a range of targets established both pre- and post-

Rio+20. In partnering with cities, the CBD has also recognized their potential for assisting in meeting 

the 20 strategic Aichi Biodiversity Targets by 2020 that were agreed upon by governments at the 2010 

meeting of the Convention in Nagoya, Japan.

શહેિી જવૈવવવવધતાનયું વયવસ્ાપન નવી વવરાવના નથી. ઐતતહાલસક િીતે, માનવ વસાહતો માટે ઉપયોગમાં લેવાયેલ સૌપ્રથમ માપદંડ એ 
સવચ્છ જળાશયો અને આિો્યપ્રદ નનવસનતતં્રોની ઉપસ્સ્તત હતી. માનવ વસાહતોનો ઉચ્-ગતતએ વવકાસ અને પ્રકૃતત સાથે માનવીના 
બદલાતા જતાં સંબંધોએ આજ ેશહેિી પ્રબંધકો પિ આિો્યપ્રદ શહેિી નનવસનતતં્રોને ટકાવી િાખવા માટેના નવા અને નવીનતાપૂણ્ભ માગભો 
શોધવા સામે એક મોટો પડકાિ લાવી મૂક્યો છે. આબોહવા પરિવત્ભનની આગાહી કિવામાં આવેલ અસિો અને કયુદિતી આફતોના ક્યાિેય 
ન હોય તે ઝડપે વધતા જોખમો માત્ર આ પડકાિોમાં ઉમિેો કિે છે. પરિસ્સ્તતનો સામનો કિવા માટે અને આપણાં પોતાના સવાસ્થ્ય અને 
એકંદિ સયુખાકાિી માટે નનવસનતતં્રની સેવાઓ પ્રાપત કિવાનયું ચાલયુ િાખવા માટે શહેિી જવૈવવવવધતામાં િોકાણ કિવયું એ હાલમાં રવવષયની 
વાત જણાય છે. 

લસટીઝ ઍનડ બાયોડાઇવર્સટી આઉટલૂક (CBO)એ માત્ર શહેિી જવૈવવવવધતાની અસામાન્ય સંપગ્તિને જ તીવ્ર ધયાન કેં નરિત નથી કિી 
પિંતયુ મોટી અને નાની શહેિી વસતી અને સમયુદાયો અન્, પાણી અને આિો્ય માટે અવલંબન કિે છે તેવી નનવસનતતં્રની સેવાઓ ઊરી 
કિવામાં તેની ભતૂમકામાં પણ ધયાન કેં નરિત કયયુું છે. તે શહેિી આયોજનકાિો અને પ્રબંધકો દ્ાિા તેમની મહાનગિીય સીમાઓની અંદિ 
કયુદિત અથવા કયુદિત-આધારિત અસ્યામતો પિ રિયો +20 પવૂવે અને પચિાત બને્ વખતે સ્ાવપત કિવામાં આવેલ લક્ષાંકોની શ્ેણીને 
સમજવાના એક માગ્ભ તિીકે વધયુ ધયાન આપવાની એક મજબતૂ દલીલ પ્રસતયુત કિે છે. શહેિોની સાથેની રાગીદાિીમાં, CBD એ 2020 
સયુધીમાં 20 વયહૂાત્મક આઇચી જવૈવવવવધતાના લક્ષાંકોને પહોંચી વળવામાં સહાયક બનવાની તેમની સંરાવયતાને માન્યતા આપી હતી 
જનેા પિ નાગોયા, જાપાનમાં સંમેલનની 2010ની બેઠક ખાતે સિકાિો દ્ાિા સંમતત સાધવામાં આવી હતી. 



જવૈવવવવધતાને મત્યપાલન ષિતે્રની અંદિ સંઘહટત કિવાનયુ ંએક સારંૂ ઉદાહિણ: 

સેન્્ટલ ઇગસ્સ્ટ્ૂટ ઑફ રફશિીઝ ટેકનોલૉજી (CIFT’s) ની સેતમપેલાલજક ટ્ૌવલ લસસ્મ (SPTS) 

SPTS ને CIFT ના રફશશગ ટેકનોલૉજી વવરાગના વવજ્ાનીઓ દ્ાિા બૉટમ ટ્ૌવવલગના એક વવક્પ તિીકે વવકલસત કિવામાં આવયયુ ંહતયુ,ં દરિયાના 
પેટાળ પિ ઉચ્ અસિો ઊરી કિે છે અને સાથે જ નબનપસંદગીકાિક પણ છે. આ ગીઅિ પ્રણાલીને ઉષણકહટબંધીય રડમસ્ભલ અને સેતમપેલાલજક 

રફનરફશ અને સેફાલોપોડ સંસાધનોની જવૈવક, વત્ભણૂક અને વવતિણ લાક્ષન્ણકતાઓ અને રાિતીય સમયુરિમાં કાય્ભિત, લઘયુ-સતિની તમકેનાઇઝ્ડ ટ્ૌવલિ 

ફલીટની તકનીકી ક્ષમતાઓને વવચાિણામાં લઈને વવકલસત અને શ્ષેઠકિ બનાવવામાં આવી છે. આ પ્રણાલી ચાિ-પૅનલ સેતમપેલાલજક ટ્ૌવલ સાથે 
ડબલ બ્રાઇડલ્સ, આગળના વજનો અને લંબવત િીતે બહહગભોળ ઉચ્ પાસા ગયુણોતિિ 

ધિાવતા ઑટ્ટિ બૉડ્સ્ભ જ ેપસંદગીથી ઝડપથી તિતી રડમસ્ભલ અને સેતમપેલાલજક 

રફનરફશ અને સેફાલોપૉડ્સને લણી શકે છે, જ ેસામાન્ય િીતે પિંપિાગત િીતે બૉટમ 

ટ્ૌવલ્સની પહોંચની બહાિ હોય છે, હાલમાં રાિતમાં વાન્ણકજ્ક ટ્ૌવલ મત્ય 

ઉદ્ોગમાં ઉપયોગ થાય છે. ઇંરડયન િેંજિ ફૉિેસ્ ઑરફસસ્ભ – દરિયાકાંઠાના અને 
દરિયાઈ જવૈવવવવધતા અને MPA વયવસ્ાપન પિના WII-GIZ તાલીમ કાય્ભક્રમના 
સહરાગીઓ – CIFT દ્ાિા વવકલસત કિવામાં આવેલ નવી જ પ્રસતયુત કિાયેલી 
SPTS અંગે મેનગ્રોવ સેલ મહાિાષટ્ અને UNDP-GEF પરિયોજના ટીમ (માલવણ 

જટે્ટી, મહાિાષટ્, જાન્યુઆિી 2015) સાથે માહહતી મળેવી િહ્યાં છે.

A good example of integrating biodiversity concern into fisheries sector:

Central Institute of Fisheries Technology’s (CIFT’s) semipelagic trawl system (SPTS)

SPTS was developed by scientists of the Fishing Technology Division of CIFT as an alternative to bottom 

trawling, which causes high impacts on the sea bottom and also is nonselective. This gear system has been 

developed and optimized taking into consideration the biological, behavioural and distribution characteristics 

of tropical demersal and semipelagic finfish and cephalopod resources and the technical capabilities of the 

small-scale mechanized trawler fleet, operating in Indian waters. The system consists of a four-panel semi-

pelagic trawl with double bridles, front weights and vertically 

cambered high aspect ratio otter boards that can selectively 

harvest fast-swimming demersal and semipelagic finfishes 

and cephalopods, which are generally beyond the reach of 

conventional bottom trawls, currently used in commercial trawl 

fisheries in India. Indian Ranger Forest Officers—participants 

of the WII-GIZ training course on coastal and marine biodiver-

sity and MPA management—getting information on the newly 

introduced SPTS developed by CIFT, along with the team of 

Mangrove Cell Maharashtra and UNDP-GEF project team 

(Malvan Jetty, Maharashtra, January 2015)

3.11.3 મત્યપાલન અને એ્વાકલ્ચિ 

મત્યપાલન અને એકવાકલ્ચિ વાન્ણકજ્ક િીત ેઉ�પારદત કિવામાં આવતાં માછલીઓના જથથા, અને નબનલક્ક્ષત પ્રજાતતઓ અને 
વસવાટો બન્ ેપિ હાનનકાિક અસિો ધિાવ ેછે. અહીં કેટલાંક ઉદાહિણો આપવામાં આવયાં છે કે કેવી િીત ેમત્યપાલન એક પ્રવગૃ્તિ 

તિીકે જવૈવવવવધતા પિ નકાિાત્મક અસિ ધિાવી શકે છે: 

• દરિયાના પેટાળ અને દરિયાઈ વન્ય સૃક્ષટને પ્રમયુખ અડચણના કાિક તિીકે ટૌવલ નેટ્સના ઉપયોગને અહેવાલલત કિવામાં 
આવયો છે. 

• નબનલક્ક્ષત પ્રજાતતઓ પિ નકાિાત્મક અસિો 

 – માછીમાિી માટે ગ્ગલનેટ્સનો ઉપયોગ મોટી માછલીની પ્રજાતતઓના બાળ-ક્શશયુઓન ેઅકસ્ાત ેપકડવા તિફ દોિી જઈ 

શકે છે

 – નાના ગેજની ગ્ગલનેટ્સનો ઉપયોગ બાળ-ક્શશયુ માછલીઓને અકસ્ાત ેપકડવા તિફ દોિી જાય છે. 

 – નદીના મયુખ પિ ગ્ગલનેટ્સન ેગોઠવવાથી મોટા જથથામાં માછલીને પક્વા તિફ દોિી જાય છે જમેાં નબનલક્ક્ષત 

પ્રજાતતઓનો પણ સમાવશે થાય છે જ ેવસતીના ઘટાડા તિફ દોિી જાય છે.

 – વાન્ણકજ્ક વપિાશ માટે નાના કદના મૃદયુકાય પ્રાણીઓન ેપકડવાથી, વસતીના સતિોમાં ઘટાડો અને પ્રજનન સફળતાને 
અસિ પડે છે. 

• માછીમાિી માટે વવસ્ોટકો અને ઝેિનો ઉપયોગ જલીય પ્રાણી સૃક્ષટના વવશાળ પાયે નબનપસંદગીકાિક મતૃ્યુનયુ ંકાિક બને છે 

અને પિવાળાના ખડકોના વવધવંસનયુ ંકાિણ બને છે.

સંયયુકત િાષટ્ના અન્ અને કૃયષ સંગઠનની જવાબદાિ મત્યપાલન માટેની આચાિ સંહહતા, જ ેપ્રકૃતતગત િીત ેહજયુ પણ સવચૈ્ચ્છક છે, 

એ ખાતિી કિવા માંગે છે કે મત્યપાલન ક્ષતે્ર પોતાની જાતે જવૈવવવવધતા પ્રત્ ેમતૈ્રીપૂણ્ભ મત્યપાલન અભયાસો માટે કહટબદ્ધ કિે. 

3.11.3 Fisheries and aquaculture

Fisheries and aquaculture have had damaging impacts on both commercially harvested fish stocks, 

and nontarget species and habitats. Here are some examples of how fisheries as an activity can have a 

negative implication on biodiversity:

•	 The use of trawl nets has been reported to cause major disturbances to ocean floor and benthic 

fauna

•	 Negative impacts on nontarget species

 – Use of gillnets for fishing may lead to accidental capture of juvenile individuals of large fish 

species

 – Use of small gauge gillnets leads to increased accidental capture of juvenile fish

 – Placement of gillnets across river mouths leads to massive catch, including nontarget species, 

leading to population decline

 – Capture of undersized individuals of molluscs for commercial utilization, reduction of popula-

tion levels and breeding success

•	 Use of explosives and poisons for fishing causes massive and unselective mortality of aquatic 

fauna and has led to the destruction of coral reefs

The Code of Conduct for Responsible Fisheries, of the Food and Agriculture Organization of the United 

Nations, which is still voluntary in nature, seeks to ensure that the fisheries sector commits itself to 

biodiversity-friendly fisheries practices.
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3.11.4 Shipping and trade

Threat to coastal marine biodiversity also comes from invasive alien aquatic species, especially in geo-

graphically and evolutionary isolated ecosystems, such as small island developing states.

Risks are increasing due to growing global trade, transport, tourism and climate change. One specific 

case is where the shipping industry is responsible for the spread of invasive species carried by the 

ships in the ballast water. Ballast water is the water that a ship pumps into tanks in the hull to add 

weight and improve stability. The ballast water is pumped in or discharged at ports to balance the load 

that the ship has taken in or delivered.

Thus, the ballast water that has been sucked in at one port could be discharged in another port in 

another continent. In the process the ship can take in aquatic species from one location and discharge 

it in the other. Problem arises if any of the aquatic species thus taken in turns hypercompetitive in the 

new environment and destroys other species populations. In other words, the imported species turns 

into an invasive species.

In this case, biodiversity concerns are being integrated in the shipping sector via the Ballast Water 

Management Convention,1 adopted in 2004, which aims at preventing the spread of harmful aquatic 

organisms from one region to another, by establishing standards and procedures for the management 

and control of ships’ ballast water and sediments. Under the convention, all ships in international traffic 

are required to manage their ballast water and sediments to a certain standard, according to a ship-

specific ballast water management plan.

3.11.5  Tourism

Tourism is one of the world’s fastest growing industries. It also a source of increasing stress on fragile 

ecosystems. Its social, economic and environmental impacts are immense and complex, not least 

because tourism concentrates on vulnerable natural and cultural sites. The challenge is therefore to 

ensure that tourism is developed in harmony with environmental considerations.

The CBD Guidelines on Biodiversity and Tourism Development are a comprehensive instrument 

developed within the framework of the Convention on Biological Diversity to achieve more sustainable 

tourism development.

They are conceived as a practical tool providing technical guidance to policy makers, decision makers 

and managers with responsibilities covering tourism and/or biodiversity, whether in national or local 

government, the private sector, indigenous and local communities,  nongovernmental organizations and 

other organizations, on ways of working together with key stakeholders involved in tourism and biodiver-

sity (CBD 2004).

Marine and coastal tourism Coastal and maritime tourism can also provide a trade opportunity for 

developing countries to conserve and protect ecosystems and species. Instead of overexploiting marine 

resources, marine and coastal areas can be used for sustainable tourism and recreation. If carefully 

designed, activities such as surfing, wind surfing and sea kayaking can be developed into sustainable 

tourist attractions (Ghosh 2011). Marine Protected Areas (MPAs) are another way that marine regions 

can develop a sustainable tourism industry by catering for activities such as recreational fishing, whale 

watching and scuba diving. MPAs serve to conserve resources and consequently benefit surrounding 

areas through protecting species migration and enhanced recruitment. MPAs have grown in popularity 

3.11.4 ક્શપપગ અને વેપાિ

દરિયાકાંઠાની દરિયાઈ જવૈવવવવધતાના જોખમ અતતક્રમણ કિનાિી અજાણી જલીય પ્રજાતતઓ તિફથી પણ આવે છે ખાસ કિીન ે

રૌગોલલક િીતે અને ઉત્કાંતીની િીતે એકલા-અટયુલા નનવસનતતં્ર, જમે કે નાના નદ્પમાં વવકસતા િાજ્ો.

વધતા જતાં વૈગ્વિક વેપાિ, પરિવહન, પય્ભટન અને આબોહવાના પરિવત્ભનના લીધે જોખમો વધી િહ્યાં છે. એક ખાસ રકસસો જ્ાં 
નીિમના પાણીમાં વહાણો દ્ાિા ખેંચાઈ આવતી અતતક્રમણ કિનાિ પ્રજાતતના વવસતાિ માટે ક્શવપગ ઉદ્ોગ જવાબદાિ છે. નીિમ પાણી 
એ પાણી છે જ ેવજન ઉમિેવા અને સ્સ્િતાન ેસયુધાિવા માટે વહાણ દ્ાિા ખેંચીને ટાંકીઓમાં રિવામાં આવે છે. નીિમ જળને વહાણે જ ે

વજન અંદિ લીધયું હોય છે અથવા વવતિીત કયયુું હોય છે તેને સતંયુલલત કિવા માટે અંદિ ખેંચવામાં આવે છે અથવા કાઢી નાંખવામાં આવે 
છે. 

આમ, નીિમ પાણી જનેે એક બંદિ પિ અંદિ ખેચવામાં આવયયુ ંહોય છે તેને બીજા બંદિ પિ અન્ય ખંડમાં કાઢવામાં આવે છે. આ 

પ્રરક્રયામાં વહાણ એક સ્ળ પિથી જલીય પ્રજાતતઓન ેલઈ આવી શકે છે અને તેને અન્યમાં કાઢી નાંખે છે. સમસયા ત્ાિે સજા્ભય છે 

જો એ િીતે લેવામાં આવેલ જલીય પ્રજાતત નવા વાતાવિણમાં ઉચ્ િીતે સપધયાત્મક બની જાય અને અન્ય પ્રજાતતઓની વસતીનો નાશ 

કિે. બીજી િીત ેકહીએ તો, આયાત કિવામાં આવેલ પ્રજાતત અતતક્રમણ પ્રજાતતમાં બદલાય જાય છે.

આ રકસસામાં, જવૈવવવવધતાની બાબતોને 2004માં અપનાવવામાં આવેલ બલાસ્ વૉટિ મેનેજમેન્ટ કનવેંશન,2 માિફતે ક્શવપગ ક્ષતે્રમાં 
સંઘહટત કિી દેવામાં આવી છે, જ ેવહાણોના નનિમ જળ અને કાંપોના નનયતં્રણ અને વયવસ્ાપન માટે ધોિણો અને પ્રરક્રયાઓ સ્ાવપત 

કિીન,ે એકથી બીજા ક્ષતે્રમાં નયુકસાનકાિક જલીય જીવાણયુંના વવસતાિન ેિોકવા માટે લક્ક્ષત છે. સંમેલન હેઠળ, આતંિિાષટ્ીય ટ્ારફકમાં 
હોય તેવાં તમામ જહાજોએ તેમના નીિમ જળ અને કાંપનયુ,ં જહાજ-લક્ષી નીિમ જળ વયવસ્ાપન યોજના અનયુસાિ, ચોકક્સ ધોિણો 
સયુધી સંચાલન કિવાની જરિ છે.

3.11.5  પય્સટન 

પય્ભટન એ વવવિનાં સૌથી ઝડપથી વૃનદ્ધ પામતા ઉદ્ોગોમાંનો એક છે. તે નાજયુક નનવસનતતં્રો પિના વધતા જતાં તણાવનો પણ એક 

સ્તોત છે. તેની સામાલજક, આર્થક અને પયયાવિણીય અસિો સઘન અને જહટલ છે, ઓછી નથી કાિણ કે પય્ભટન સંવેદનશીલ પ્રાકૃતતક 

અને સાંસૃ્તતક સ્ળો પિ ધયાન કેન્નરિત કિે છે. તેથી એ સયુનનલચિત કિવયુ ંકે પયયાવિણનો વવકાસ પયયાવિણીય વવચાિણાઓની સાથે 
સંવારદતામાં કિવામ ંઆવયો છે એ પડકાિ છે. 

જવૈવવવવધતા અને પય્ભટન વવકાસ પિની CBD માગયાર્શકાઓ વધયુ ટકાઉક્ષમ પય્ભટન વવકાસ હાંસલ કિવા માટે જવૈવક વવવવધતા પિના 
સંમેલનની કાય્ભિેખાની અંદિ વવકલસત કિવામાં આવેલ એક વયાપક સાધન છે. 

તેમને નીતત િચનાકાિો, નનણ્ભયકતયાઓ અને પય્ભટન અને/અથવા જવૈવવવવધતાને આવિી લતેી જવાબદાિીઓ સાથેના પ્રબંધકોને 
તકનીકી માગ્ભદશ્ભન પૂરં પાડતાં વયાવહારિક સાધન તિીકે વવચાિવામાં આવે છે, પછી તે િાષટ્ીય અથવા સ્ાનનક સિકાિ, ખાનગી 
ક્ષતે્ર, તળપદા અને સ્ાનનક સમયુદાયો, નબનસિકાિી સંગઠનો અને અન્ય સંગઠનોમાં, પય્ભટન અને જવૈવવવવધતામાં સામેલ પ્રમયુખ 

હહસસેદાિો સાથે મળીને કાય્ભ કિવાના માગવે હોય (CBD 2004). 

દરિયાઈ અને દરિયાકાંઠાનયું પય્ભટન – દરિયાકાંઠાના અને દરિયાઈ પય્ભટન વવકાસશીલ દેશો માટે નનવસનતતં્રો અને પ્રજાતતઓને સાચવી 
િાખવા અને સંિક્ષણ માટે વેપાિની તક પણ પૂિી પાડી શકે છે. દરિયાઈ સંસાધનોનયું વધયુ પ્રમાણમાં શોષણ કિવા કિતાં, દરિયાઈ અને 
દરિયાકાંઠાના વવસતાિોને ટકાઉક્ષમ પય્ભટન અને મનોિંજન માટે ઉપયોગ કિી શકાય છે. જો કાળજીપવૂ્ભક સંિચના કિવામાં આવે તો, 
સર્ફગ, વવનડ સર્ફગ અને સી કાયાકકગ જવેી પ્રવૃગ્તિઓને ટકાઉક્ષમ પય્ભટક આકષ્ભણમાં વવકસાવી શકાય છે (ઘોષ 2011). દરિયાઈ 
સંિક્ક્ષત વવસતાિો (MPAs) અન્ય માગભો છે દરિયાઈ ક્ષતે્રોને મનોિંજક માછીમાિી, વે્લ દશ્ભન અને સ્યુબા ડાઇવવગ જવેી પ્રવગૃ્તિઓ પ્રસતયુત 
કિીને એક ટકાઉક્ષમ પય્ભટન ઉદ્ોગ તિીકે વવકસાવી શકાય છે. MPAs સંસાધનોને સાચવી િાખવાની ગિજ સાિે છે અને પરિણામરપે 
પ્રજાતતઓના સ્ાનાંતિણને િક્ષીને અને વધાિેલી નનમણૂક માિફતે આસપાસના વવસતાિોને લાર પહોંચાડે છે. હાલના વષભોમાં પય્ભટકોમાં 
MPAsની લોકવપ્રયતામાં વધાિો થયો છે (આસ અને અન્ય. 2008; હોયટ 2001; હૉસલગવથ્ભ અને વપચિ 2002 । UNEP 2013). 

2  નીરર જળ વરવસ્ાપન સંરે્ન વેબસાઇટ (ધ બે્ાસ્ટ વરૉટર રેનેજરેન્ટ કનવેન્શન વેબસાઇટ), http://www.imo.org/OurWork/Environment/Bal-
lastWaterManagement/Pages/Default.aspx

2  The Ballast Water Management Convention website, http://www.imo.org/OurWork/Environment/BallastWater-
Management/Pages/Default.aspx
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કેસ સ્ડટી: પય્સટન 

સ્ાનનક એજનડા 21 અને િીસોટ્સ નો કાયાકલપ (સપેન)  

કાચ્લવયાની નગિપાલલકા માલોકયા, બાલલએરિક નદ્પ, સપેનના દક્ક્ષણ રકનાિે સ્સ્ત છે, અને અંદાજ ે1.6 તમલલયન વાર્ષક 
પ્રવાસીઓની મયુલાકાત સાથે એક લોકવપ્રય િીસોટ્ભ  ગતંવયસ્ળ િહયું છે. તાજતેિના દશકોમાં નબનટકાઉક્ષમ પય્ભટન વૃનદ્ધ, 
સ્ાનનક સંસાધનો પિ માનવ દબાણ અને પયયાવિણીય અવમૂલ્નના કાિણે, 1988 અને 1991ની વચે્ આ વવસતાિમાં 
પય્ભટન 20% જટેલયું ઘટી જવા પા્યયું છે. આનાં પ્રતતરાવરપે ઉદ્ોગ, સિકાિ અને સમયુદાયના પ્રતતનનધધઓની એક સ્ાનનક 
ફોિમ દ્ાિા, કાચ્લવયા ક્ષતે્રના રવવષયના સંઘહટત ટકાઉક્ષમ વવકાસ માટે, પય્ભટન ક્ષતે્ર પિ ચોકક્સ રાિ મૂકતાં એક સ્ાનનક 
કાય્ભ યોજનાની શરઆત કિી છે. પરિણામ એ આવયયું કે કાચ્લવયા સ્ાનનક એજનડા 21 કાય્ભ યોજનાને, 1997માં મંજૂિ કિવામાં 
આવી. 2000ના દશકની મધયમાં સિકાિ બદલાઇ હોવા છતાં, યોજનાના ત�વો, અને વનૃદ્ધને નનયતં્રક નીતત સાધનો 2008માં 
પણ અમલમાં છે. આ યોજનામાંથી સખં્યાબંધ પયયાવિણીય સંિક્ષન પગલાંઓ પરિણ્યાં છે જમેાં સામેલ છે: અગાઉ શહેિી 
વવકાસ માટે ફાળવવામાં આવેલ 1700 હેક્િ જમીનને નબનવગણીકૃત કિવામાં આવી, અને નબનટકાઉક્ષમ િીસોટ્ભ  રવનોને 
દૂિ કિવામાં આવયાં; મિીન પાક્ભ  અને પાર્થવ સંિક્ક્ષત વવસતાિોની િચના; દરિયાના કાંપ નનક્ભ ષનનો અતં, જનેો અગાઉ તટોની 
પયુન:િચના માટે ઉપયોગ કિવામાં આવતો હતો; અને િીસાઇકકલગ અને શહેિી કચિાને ઘટાડવાની યોજનાનયું અમલીકિણ. 
પયયાવિણીય હવાઈમથક શયુલ્ને શર કિવાની યોજનાઓ, જોકે, પય્ભટન વેપાિ અને સ્ાનનક િહેવાસીઓના પ્રબલ 
પ્રતતિોધના કાિણે પાછો ખેંચવો પડ્ો હતો (UNEP & UNWTO 2005 I CBD 2009). 

CASE STUDY: Tourism 

Local Agenda 21 and resort rejuvenation (Spain) 

The municipality of Calvià is situated on the south coast of Mallorca, Balearic Islands, Spain, 

and has been a popular resort destination with approximately 1.6 million annual tourist visits. 

Following unsustainable tourism growth in recent decades, high human pressure on local 

resources and environmental degradation, tourism dropped off in the area by 20% between 

1988 and 1991. In response to this a local forum of industry, government and community 

representatives, initiated a local action plan for the future integrated sustainable development 

of the Calvià region, with a particular emphasis on the tourism sector. The outcome was the 

Calvià Local Agenda 21 Action Plan, approved in 1997. Despite government changes in the 

mid-2000s, elements of the Plan, and growth regulating policy tools are still in effect in 2008. 

A number of environmental protection measures have resulted from the Plan including: the 

de-classification of 1700 hectares of land previously allocated for urban development, and 

removal unsustainable resort buildings; creation of a marine park and te0rrestrial protected 

areas; cessation of sea dredging, previously used to regenerate beaches; and implementa-

tion of recycling and urban waste reduction plans. Plans to institute an environmental airport 

fee, however, had to be scaled back due to strong resistance from the tourism trade and local 

residents. (UNEP & UNWTO 2005 | CBD 2009).

પય્ભટન ઉદ્ોગ નનવસનતતં્ર સેવાઓની વવસતતૃ વવવવધતા પિ નનર્ભિ છે. દરિયાકાંઠાના વવસતાિોમાં પય્ભટન પ્રવૃગ્તિઓ ઘણી વખત વવભરન્ 
દરિયાઈ સ્તોતો જવેાં કે પિવાળાના ખડકો, વે્લ માછલીઓ અને પક્ષી જગત પિ ધયાન કેં નરિત કિે છે, અને તિણ અને સ્યુબા ડાઇવવગ 
જવેી પ્રવૃગ્તિઓ માટે સવચ્છ જળ સંસાધનોની જરિ ધિાવે છે. વન્યજીવન દશ્ભનની આસપાસ ફિતાં પય્ભટન (દા.ત. સફાિી) ને પ્રજાતતઓની 
વસતીને સમથ્ભન આપવા માટે અખંડ અને તંદયુિસત નનવસનતતં્રની જરિ પડે છે. િાષટ્ીય ઉદ્ાનો ઘણી વખત વન્ય અને પવ્ભતીય વવસતાિોમાં 
સ્સ્ત હોય છે અને પય્ભટકોને મનોિંજક, શૈક્ષન્ણક અને સાંસૃ્તતક અનયુરવો માટેની તકો પૂિી પાડવા માટે કાય્ભિત નનવસનતતં્રની સેવાઓ 
પિ અવલંબે છે (CBD 2009). 

પ્રકૃતત-આધારિત પય્ભટન અને ડાઇવ પય્ભટન પિવાળાના ખડકોનયુ ંવધયુ પ્રમાણમાં આર્થક મૂલ્ ઉ�પાદન કિે છે – અંદાલજત $30 

નબલલયન દિ વષવે. અભયાસો સૂચવે છે કે પય્ભટન ગતંવયો તિીકે દરિયાકાંઠાના નનવસનતતં્રોના આર્થક મૂલ્ સ્ાનનક પયયાવિણીય 

પરિસ્સ્તતઓ સાથે સશકતપણ ેઆતંિસંબંધ ધિાવ ેછે. પિવાળાના નનવસનતતં્રોનયુ ંઅવમૂલ્ન થતયું જાય છે તેમ, પ્રકૃતત- આધારિત 

પય્ભટન ઉદ્ોગ જોખમમાં મૂકાતો જાય છે. ઉદાહિણ તિીકે, જમૈકા અને બાબયાડોસમાં પિવાળાના ખડકોની બિબાદી, મયુલાકાતોના 
નાટકીય ઘટાડામાં અને આવકની ખોટ પરિણમી છે, જ ેબદલામાં સામાલજક અશાંતત તિફ દોિી ગઈ છે (MEA 2005). પિવાળાના 
ખડકોનયુ ંમૂલ્ અંદાલજત િીતે વષ્ભદીઠ યયુએસ $100,000 અને $600,000 પ્રતત ચોિસ રકલોમીટિની વચે્ આંકવામાં આવયયુ ંહતયુ.ં 
તે દિતમયાન, તેમને િક્ષણ પયુરં પાડવાનો અંદાલજત ખચ્ભ, દરિયાઈ િક્ક્ષત વવસતાિના વયવસ્ાપન ખચ્ભ માિફત, વષ્ભદીઠ માત્ર યયુએસ 

$775 પ્રતત ચોિસ રકલોમીટિનો થાય છે (UNEP- WCMC 2006 | CBD 2009). 

પય્ભટન પિંપિાગત િીતે સંિક્ક્ષત વવસતાિો માટે નાના સહાયનો સ્તોત િહયુ ંછે, અને આ યોગદાન વધી િહયુ ંછે (જયુઓ ઈગલ્સ અને 
હહલલેલ 2008). CBDના મહ�વાકાંક્ષી સંિક્ક્ષત વવસતાિ લક્ષાંકોન ેયાદ કિીએ તો (અનયુક્મ ે2010 અને 2015 સયુધીમાં કાયદેસિ 

િીતે સંિક્ક્ષત તમામ સંબંધધત નનવસનતતં્રોના 10% થી 12% વચ્ેના, પાર્થવ અને દિીયાઈ નનવસનતતં્રો માટે, જયુઓ SCBD 

2006), અને ઉપલબ્ધ અને જરિી સંસાધનો વચ્ેના રંડોળીય તફાવતો, ઘણાં CBD પક્ષકાિો વળતિો, આકષ્ભણો અને ઉપકિણો, 
માકદે ટટગ, અને પાક્ભ  એજસ્સીઓની ક્ષમતા નનમયાણ માિફત સંસાધનોના પ્રવાહને પય્ભટનથી સંિક્ક્ષત વવસતાિો તિફ વધાિવાનો પ્રસતાવ 

કિી િહ્યાં છે. વવકાસશીલ ગતંવયોમાં મયુલાકાતમાંથી મળતી આવકો અને પય્ભટન રાગીદાિીઓન ેવવશષે રપથી રંડોળના સ્તોત તિીકે 

લક્ક્ષત કિવામાં આવી િહ્યાં છે (CBD 2009). 

amongst tourists in recent years (Aas et al. 2008; Hoyt 2001; Hollingworth and Pitcher 2002 | UNEP 

2013). 

The tourism industry is dependent on a wide variety of ecosystem services. Tourist activities in coastal 

areas often focus on diverse marine resources such as coral reefs, whales, and birdlife, and require 

clean water resources for activities such as swimming and scuba diving. Tourism revolving around 

wildlife viewing (e.g. safari) requires intact and healthy ecosystems in order to support species popula-

tions. National parks are often located in forested and mountainous areas and rely on the services of 

functioning ecosystems to provide visitors with opportunities for recreational, educational, and cultural 

experiences (CBD 2009).

Nature-based tourism and dive tourism produce much of the economic value of coral reefs—an 

estimated $30 billion each year. Studies indicate that the economic value of coastal ecosystems as 

tourism destinations is strongly correlated to local environmental conditions. As reef ecosystems are 

degraded, nature-based tourism industries stand at risk. Destruction of coral reefs in Jamaica and 

Barbados, for example, has resulted in dramatic declines in visitation and revenue loss, which in turn 

has led to social unrest (MEA 2005). The value of coral reefs is estimated between US$100,000 and 

$600,000 per square kilometre a year. Meanwhile, the estimated costs of protecting them, through the 

management costs of a marine protected area, is just US$775 per square kilometre per year (UNEP-

WCMC 2006 | CBD 2009).

Tourism has traditionally been a source of financing for protected areas, and this contribution is grow-

ing (see Eagles and Hillel 2008). Recognising the CBD’s ambitious protected area targets (between 10 

and 12% of all relevant ecosystems legally protected by 2010 and 2015, respectively for terrestrial and 

marine ecosystems, see SCBD 2006), and the funding gaps between available and needed resources, 

many CBD Parties are proposing to increase the flow of resources from tourism to protected areas 

through concessions, enhancement of attractions and equipment, marketing, and capacity building 

for park agencies. Visitation revenues and tourism partnerships are particularly targeted as funding 

sources in developing destinations (CBD 2009).
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