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પ્રથમ પેજનું લખાણ

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

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

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

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

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

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

રડઝાઇન:
ઍસપાયિ રડઝાઇન, નવી રદલલી

અંગ્ેજી થી ગુજિાતીમાં 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.
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ટંુકસાિ 

આ મોડયયુલ સમયુરિતટવતણીય અને દરિયાઈ નનવસનતતં્રની વયવસ્ા કિવા વૈવવધયતાપૂણ્ભ સંચાલન અને કાનયુન તથા નીતત વવષયક માળખાઓ 

અને ટયું કો ઇતતહાસ આપે છે. સામગ્રીન ેબે વવરાગમાં િજયુ કિવામાં આવી છે. પ્રથમ વવરાગ વૈશ્વિક સંમેલનો અને માગ્ભદશ્ભક િેખાઓ સાથે 
સંબંધધત છેજ ેદરિયાકાંઠાના દેશોને પ્રકૃતત સયુિક્ષા તથા દરિયાકાંઠાના અને સમયુરિરીનનવાસી તથા પ્રજાતતઓના સંિક્ષણ માટે િાષટ્ીય નીતત 

તથાવવધાનો ઘડવાના પ્રારપનો મયુસદ્ો આપે છે. બીજો વવરાગ મયુ� નીતતઓ, રાિતીય કાયદાઓ, નનયમો અને માગ્ભદશ્ભક િેખાઓનયુ ં
વવહંગાલોકન કિાવ ેછે. જ ેસમયુરિ અને દરિયાકાંઠાના જવૈવવવવધતાઓના સિંક્ષણ સંબંધધત છે.

Summary

This module gives an outline and a brief history of the diverse governance, legal and policy frameworks for 

managing coastal and marine ecosystems. The contents are presented in two sections. The first section 

deals with global conventions and guidelines that provide a framework to the maritime countries to draft na-

tional policies and legislation for conservation and management of coastal and marine habitats and species. 

The second section provides an overview of the major policies, law, rules and guidelines in India that relate to 

coastal and marine biodiversity conservation.

Curriculum on   

Coastal and Marine Biodiversity and Protected Area Management

મોડયુલ-5
દરિયાકાંઠા અને દરિયાઈ 

નનવસનતંત્ો, જવૈવવવવધતા અને 
સંિક્ષિત વવસતાિોના સંચાલન માટે 

શાસન, કાયદો અને નનતીઓ

Module 5
Governance, Law and Policy 

Framework for Coastal and Marine 
Biodiversity and Protected Areas

રિલડ-લેવલના MPA મેનેજિમાટે

For Field-Level MPA Managers
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ટંુકાષિિો

ASC એકવાકલ્ચર સ્ટયુવડ્મશીપ કાઉનસી્ 

CBD કનવેન્શન ઓન બારો્ોજીક્ ડારવસસીટી 

CCRF કોડ ઓફ કાઉનસી્ ફોર રીસપોનસીબ્ ફીશરીઝ 

CITES કનવેન્શન ઓફ ઇન્ટરનશેન્ ટે્ડ ઇન એનડેંજડ્મ  સપેસસઝ ઓફ વાઇલડ ફોના એનડ ફ્ોરા 

CMPAs કોસ્ટ્ એનડ મરીન પ્ોટેકટેડ એરીરા 

CRZ કોસ્ટ્ રેગયુ્રાઇઝેશન ઝોન 

CZMA કોસ્ટ્ ઝોન મેનેજમેન્ટ ઓથોરીટી  

DMS ડીપાટ્મમેન્ટ ઓફ મચ્મન્ટ શીપીંગ 

DTEPA દહાણું તાલુકા એનવારરમેન્ટ પ્ોટેકશન ઓથોરીટી 

EEZ એકસકલુઝીવ ઇકોનોમીક ઝોન 

EIA એનવારરમેન્ટ્ ઇમપેકટ એસેસમેન્ટ 

EPA એનવારરમેન્ટ પ્ોટેકશન એકટ 

ESA ઇકો્ોજી સેનસેટીવ એરીરા 

FAO ફુડ એનડ એગ્ીક્ચર્ ઓગગેનાઇઝેશન 

FRA ફોરેસ્ટ રાઇટસ એકટ 

ICRW ઇન્ટરનશેન્ કનવેનશન ફોર ધ રેગયુ્ેશન ઓફ વે્્ીંગ 

ITPGR ઇન્ટરનશેન્ ટ્ીટી ઓન પ્ાન્ટ જનેટટક રીસોસસીઝ ફોર ફુડ એનડ એગ્ીકલ્ચર 

MFRA મરીન ફીશીંગ રેગયુ્શેન એકટ 

SBSTTA સબસીડરી બોડી ઓન સારન્ટીફીક, ટેકનીક્ એનડ ટેકનો્ોજીક્ એડવાઇસ 

UNCCD યુનાઇટેડ નશેનસ કનવશેન ટુ કોમબાટ ડેઝટટીફીકેશન 

UNCLOS યુનાઇટેડ નશેનસ કનવશેન ઓન ધ ્ો ઓફ ધ સી 

UNEP યુનાઇટેડ નશેનસ એનવારરમેન્ટ પ્ોગ્ામ 

UNFCCC યુનાઇટેડ નશેનસ ફે્મવક્મ  કનવશેન ઓન ક્ાઇમેટ ચેનજ 

WHC વલડ્મ  હેરીટેજ કનવશેન 

WWF વલડ્મ  વાઇડ ફંડ ફોર નેચર 

Acronyms

ASC Aquaculture Stewardship Council

CBD Convention on Biological Diversity

CCRF Code of Conduct for Responsible Fisheries 

CITES Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora

CMPAs Coastal and marine protected areas

CRZ Coastal regulation zone

CZMA Coastal Zone Management Authorities 

DMS Department of Merchant Shipping

DTEPA Dahanu Taluka Environment Protection Authority 

EEZ Exclusive economic zone

EIA Environmental impact assessment

EPA Environment  Protection Act

ESA Ecologically sensitive area 

FAO Food and Agriculture Organization

FRA Forest Rights Act 

ICRW International Convention for the Regulation of Whaling 

ITPGR International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture 

MFRA Marine Fishing Regulation Act  

SBSTTA Subsidiary Body on Scientific, Technical and Technological Advice

UNCCD United Nations Convention to Combat Desertification

UNCLOS United Nations Convention on the Law of the Sea

UNEP United Nations Environment Programme

UNFCCC United Nations Framework Convention on Climate Change 

WHC World Heritage Convention 

WWF World Wide Fund for Nature
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ક્શષિણના પરિણામો

આ મોડયયુલ પૂણ્ભ કયયા પછી રાગ લેનાિ નીચે મયુજબ સક્ષમ હશે. 

•	 મયુખ્યરપ આતંિિાષટ્ીય સંમેલનોની રપિેખા આપવી તથા જવૈ વૈવવધતા સંધધ સંબંધે -સામાન્યરપ ે- તથા ખાસ કિીન ેદરિયાકાંઠાનો અને 
સામયુનરિક વૈવવધતા સબંધે

•	 રાિતમાં દરિયાકાંઠાનો તથા સામયુરિરીક જવૈ વૈવવધયતાઓના કાયદાઓ તથા નીતતઓની રપિેખા આપવી.

•	 રાિતમાં સામયુનરિક આિક્ક્ષત વવસતાિની સંચાલન કિતી કાનયુની અને નીતતવવષયક માળખયુ/ંરપિેખા -વવગતવાિસમજાવવી. 

•	 દરિયાકાંઠા અને સામયુનરિક જવૈવૈવવધયતા અને દરિયાઈ સંિક્ક્ષત વવસતાિ(MPA) વયવસ્ાપન માટે યો્ય કાનયુની નીતત ઓળખવાની 
અગત્તા. 

Learning outcomes

After completing this module, the participants are able to

•		 outline	key	International	conventions	and	treaties	relevant	to	biodiversity-	in	general,	and	coastal	and	marine	

biodiversity- in particular;

•	 outline	the	laws	and	policies	relevant	to	coastal	and	marine	biodiversity	in	India;

•	 explain-	in	detail	the	legal	and	policy	framework	in	India	governing	the	Marine	Protected	Areas;

•	 appreciate	the	importance	of	identifying	the	appropriate	legal	regime	for	managing	coastal	and	marine	

biodiversity and MPAs .

મહતવના સંદેશાઓ 
• મોટી સખં્યામાં વૈશ્વિક સંધીઓ, સંમેલનો, સવ જવબદાિી તથા દરિયાકાંઠાનો અને સમયુરિરી પયયાવિણની  

માગ્ભદશ્ભકિેખાકીય લક્ષાંક નક્ી કિવી. નનવાસીઓ તથા પ્રજાતતઓ તથા દેશોને તેમની િાષટ્ીયનીતત ઘડવા  
ઢાંચો આપવો.

• વૈશ્વિક અને િાષટ્ીય સંમેલનોની ઘણી મોટી સતમતીઓ, નીતીઓ તથા કાનયુનો હોવા છતાં કેટલીક સમયુરિરીતટીય તથા દરિયાઈ વસવાટો તથા 
પ્રજાતતઓના પાસાઓ પૂણ્ભ િીત ેઆવિી લેવામાં આવયા નથી. અમલીકિણ, અનયુપાલન અને આ નનયમનોન ેલાદવા તે એક પડકાિ િહે છે. 

• કાનયુની જોગવાઇઓના અમલીકિણ અને અનયુપાલન માટે સ્ાનીક સમયુહો, નાગરિક સમાજ તથા સંચાિ માધયમન ેસાંકળવા અત્તં 

મહતવપૂણ્ભ છે, આનયુસંશ્ગક કાયદાઓનો વવકાસ કિવો અનનવાય્ભ છે. 

Key messages
•	 A large number of global treaties, conventions, self-obligations and guidelines target coastal and marine 

environments, habitats and species, and provide a framework to the countries to frame their national poli-

cies and legislation.

•	 Despite	a	large	body	of	global	and	national	conventions,	policies	and	laws,	several	aspects	of	coastal	and	

marine habitats and species are not fully covered. Implementation, compliance and enforcement of these 

regulations remain a challenge.

•	 For	involvement	of	local	communities,	civil	society	and	media	is	crucial	in	implementation	and	compliance	

of the legal provisions, it is imperative to develop laws thats are inclusive..

મહતવની શિતો 

વૈશ્વિક સંમેલનો; સંધધઓ; બહયુપક્ષીય પયયાવિણ કિાિો; દરિયાઇ અને દરિયાઈ જવૈવવવવધતાના િક્ષણ માટે રાિતીય નીતતઓ અને 
કાયદાઓ; વાઇલડલાઇફ પ્રોટેક્શન એક્ હેઠળ સંિક્ક્ષત વવસતાિો; દરિયાકાંઠાનયું નનયમન ક્ષતે્ર (ઝોન); અને મત્યઉદ્ોગ નીતતઓ.

Key terms

Global conventions; treaties; multilateral environment agreements; Indian policies and laws for the protection 

of coastal and marine biodiversity; protected areas under the Wildlife Protection Act; coastal regulation zone; 

and fisheries policies.





વવભાગ-1

દદરરાકાંઠા અને દદરરાઈ 
નનવસન તંત્ર તથા 
જવૈવૈવવધરનું વૈશ્વિક સંચા્ન

PART 1

Global governance of 
coastal and marine 
ecosystems and biodiversity





5.1  આપણને વૈલવિક સંમેલનો 
સચંધઓ તથા અન્ય 
પ્રરરિયાઓની શા માટે 
જરૂિ છે? 

તંદયુિસત, જવૈ વૈવવધયતાથી સમૃદ્ધ નનવસનતતં્ર દ્ાિા પયુિી પાડવામાં આવતી સેવાઓ 

માનવ સવાસ્થ્યનો પાયો છે. છતાં મીલેનીયમ ઇકો સીસ્મ એસેસમેન્ટ (2015) દ્ાિા 
આંકલન કિાયેલ 24 નનવસનતતં્રમાંથી 15નો ઘટાડો થયો છે. આમાં તાજાપાણીની 
વયવસ્ા, દરિયાઇ મત્ય પેદાશ, આધયાત્મિક અને ધાર્મક મયુલ્વાળી જ્યાઓની સખં્યા 
અને ગયુણવત્ા, પ્રદયુષકોન ેપોતાની મેળે શયુધ્ કિવાની ક્ષમતાવાળયુ ંવાતાવિણ, કયુદિતી 
સંકટ નનયમન, પિાગનયન તથા જીવાત નનયતં્રણ આપતી ખેતતવવષયક નનવસનતતં્રની 
ક્ષમતાની જોગવાઈનો સમાવશે થાય છે. એવી સખં્યાબંધ પ્રજાતતઓ છે જ ેબચેલી 
પ્રજાતતઓના જનીન ઘસાિા સાથે લયુપત થવાના આિે ઊરી છે. એક પરિસ્સ્તતમાં, 
જ્ાિે વસતી વૃનદ્ધ પ્રચંડ છે, મોટા રાગની વસતી કયુદિતી સ્ોતો પિ આધાિ િાખે છે, 

અને મોટારાગની દયુનનયામાં ઝડપી શહેિીકિણ અને ઔદ્ોગીકિણ થવા લાગે છે, આ 

અભતૂપૂવ્ભ જવૈવવવવધતા ઇકોલોજીકલ સયુિક્ષા માટે જ નોંધપાત્ર અવિોધ ગયુમાવતી નથી, 
પણ આબોહવા પરિવત્ભન સાથે અનયુકૂલલત થવાના અને ગિીબી નાબૂદી જવેા યયુનાઇટેડ 

નશેસ્સના મીલેનીયમ વવકાસ લક્ષાંકો હાંસલ કિવા માટે અને પયયાવિણ સ્સ્િતાની 
ખાતિી કિવા માટેના માગ્ભ પણ મળેવે છે.

5.1  Why do we need global 
conventions, treaties and 
other processes?

The services provided by healthy, biodiversity-rich ecosystems 

are the foundation of human well-being. However, out of the 24 

ecosystem services assessed by the Millennium Ecosystem As-

sessment (2005), 15 are in decline. These include the provision of 

freshwater, marine fishery production, the number and quality of 

places of spiritual and religious value, the ability of the atmosphere 

to cleanse itself of pollutants, natural hazard regulation, pollination 

and the capacity of agricultural ecosystems to provide pest control. 

There are a number of species that are on the verge of extinction, 

along with genetic erosion within many of the surviving species. In a 

scenario, when the population growth is enormous, a major part of 

the population depends on natural resources, and rapid urbanization 

and industrialization are taking place in a major part of the world, this 

unprecedented biodiversity loss poses a significant barrier not only to 

ecological security, but also to find ways to adapt to climate change 

and to achieve the United Nations Millennium Development Goals 

like poverty alleviation and ensure environmental sustainability. 



When it comes to finding sustainable solutions, many natu-

ral resources and related environmental problems surpass 

national borders and therefore need international solutions. 

This includes cases of migratory species that are protected in 

one country and hunted in the other; transboundary protected 

areas; responsibility to conserve endemic species; utilization 

of medicinal plant products of one country in other countries; 

and the impacts of climate change on biodiversity, which is 

mainly caused by some industrialized countries while the suf-

ferers are the poor countries that are rich in biodiversity. These 

examples clearly reflect the need for global decision-making 

forums, conventions and treaties to arrive at a consensus on 

finding solutions for biodiversity loss and joint conservation 

strategies.

India was one of the earliest countries to show interest in developing international conventions on the 

environment. 

The 1992 United Nations Conference on Environment and Development held at Rio de Janeiro in Bra-

zil (also known as the Rio Summit) was the landmark in international environmental agreements. This 

major conference was attended by 172 governments, including 116 heads of state. Three framework 

conventions that emerged from the Rio Summit have their relevance to coastal and marine biodiversity. 

They are the Convention on Biological Diversity (CBD), the United Nations Framework Convention on 

Climate Change (UNFCCC) and the United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD).

After 20 years, the Rio+20 Summit was held in Rio de Janeiro in June 2012 to mark the 20th anniver-

sary of the Rio Summit. The theme for the summit was ‘the green economy in the context of sustain-

able development and poverty eradication.’

The Sources of International Law:

The sources of international law consist of ‘hard law’ and ‘soft law’. ‘Hard law’ is basically the treaties 

(also known as conventions, protocols, and agreements), academic texts, judicial decisions, general 

principles of law which are legally binding obligations; whereas rules which are not formally binding per 

se but still play an important role in the field of international environmental law such as declarations, 

charters, etc. are known as ‘soft law’. Soft law informally establishes the acceptable norms of behav-

iour. The traditional sources of international law, together with acts of international organizations and 

taking into account hard law and soft law, have given rise to a large body of international legal obliga-

tions which relate, directly or indirectly, to the protection of the environment.

જયાિે ધચિ:સ્ાયી ઉકેલ શોધવાનયુ ંઆવે છે ત્ાિે કેટલાય કયુદિતી સંસાધનો 
તથા સંબંધધત પયયાવિણીય સમસયાઓ િાષટ્ીય સીમાઓ પાિ કિી જાય છે, 

અને તેથી આતંિિાષટ્ીય ઉકેલની જરિ છે. આમાં દેશાંતિ કિતી પ્રજાતતઓનો 
સમાવશે થાય છે, જનેે એક દેશમાં િક્ષા આપવામાં આવે છે અને બીજા દેશમાં 
ક્શકાિ કિવામાં આવે છે, સિહદપાિ આિક્ક્ષત વવસતાિો (ટ્ાસ્સબાઉનડ્ી સંિક્ક્ષત 

વવસતાિો,) પ્રવાસી પ્રજાતતની સયુિક્ષા જવાબદાિી, એક ઔષધધય છોડની ઉપજનો 
બીજા દેશોમાં ઉપયોગ તથા જવૈવવવવધતા પિ વાતાવિણ પરિવત્ભનની અસિ, 

જ ેમયુખ્યતવ ેઔદ્ોગીક દેશોએ ઉરી કિી છે. જયાિે સહન કિનાિા ગિીબ દેશો 
છે, જ ેજવૈ વૈવવધયતામાં સમૃધ્ છે. આ ઉદાહિણો સપષટ િીતે વૈશ્વિક નનણ્ભય 

કિનાિ મંડળોની, સંમેલનોની તથા સંધધઓની જવૈ વૈવવધયતા નયુકશાન માટે ઉકેલ 

શોધવાના એકમતની તથા સંયયુકત સયુિક્ષા નીતતની જરિીયાત પ્રતતબબનબત કિે છે.

રાિત પયયાવિણ પિ આતંિિાષટ્ીય સંમેલનો વવકાસ કિવામાં િસ દાખવનાિ 

પહેલ કિનાિ દેશમાંનો એક છે. 

પયયાવિણ અને વવકાસ અંગે રિયો ડી જાનેિો બ્ાઝીલ ખાતે મળેલી 1992 યયુનાઇટેડ નેશસ્સ કોન્ફિસ્સ (જણે રિયો સતમટ તિીકે 

પણ ઓળખાય છે) આંતિિાષટ્ીય પયયાવિણીય કિાિોમાં સીમાધચહ્નરપ હતી આ મયુખ્ય કોન્ફિસ્સમાં 116 િાજયના વડાઓ સહહત 

172 દેશોએ હાજિી આપી હતી. ત્રણ માળખાકીય કનવેશન જ ેિીઓ સમીટમાંથી પ્રગટ થયા તેમને દરિયાકાંઠા અને દરિયાઈ જવૈ 

વૈવવધયતા સાથે સંબંધ છે. તેઓ કનવેશન ઓન બાયોલોજીકલ ડાયવસણીટી (CBD) યયુનાઇટેડ નેશસ્સ ફે્મવક્ભ , કનવેન્શન ઓન 

કલાઇમેન્ટ ચેનજ (UNFCCC) તથા યયુનાઇટેડ નેશનસ્સ કનવેન્શન ટયુ કોમબાટ્ભ  ડીસટટીફીકેશન (UNCCD) છે.

20 વષ્ભ પછી,િીઓ +20 સમીટ િીયો ડી જીનેિોમાં જયુન 2012માં િીયો સમીટની 20 મી વષ્ભગાંઠ ની ઉજવણી કિવા યોજાયેલ હતી. 
સમીટનો મયુખ્ય વવષય ‘‘ધચિ:સ્ાયી વવકાસ અને ગિીબી નાબયુદીના સંદર્ભમાં ગ્રીન ઇકોનોમી’’ હતો.

આતંિિાષટ્ટીય કાયદાનો સ્તોત: 

આતંિિાષટ્ીય કાયદાનો સ્તોત ‘‘સખત કાયદા’’ અને ‘‘હળવા કાયદા’’ નો બનેલો છે. સખતકાયદાના પાયારપ ેસંધધઓ (જ ેસંમેલનો, 
પ્રોટોકોલ્સ તથા કિાિો તિીકે જાણીતા છે.) અભયાસક્મી પાઠયપયુસતકો, ન્યાયયક નનણ્ભયો,કાયદાના સામાન્ય લસદ્ધાંતો જ ેકાનયુની િીત ે

જવાબદાિીઓમાં બંધીત કિે છે, જો કે વાસતવમાં નનયમો વવધધવત બાંધતા નથી, છતાં આતંિિાષટ્ીય પયયાવિણીય કાયદાના ક્ષતે્રમાં 
આડકતિી ભૂતમકા રજવ ેછે જવેા કે, જાહેિનામા, ચાટ્ભસ, વગેિે હળવા કાયદા તિીકે જાણીતા છે. હળવા કાયદા અવવધધવત િીતે 
સવીકૃત આચિણના નનયમો સ્ાવપત કિે છે. આતંિિાષટ્ીય સંસ્ાના કાયદાઓ સાથેનો આતંિિાષટ્ીય કાયદાનો પિંપિાગત સ્તોત, 

તથા સખત કાયદા અને હળવા કાયદા ગણતિીમાં લતેા કાનયુની જવાબદાિીઓ લતેી મોટી સતમતતઓનો ઉદય કિેલ છે, જ ેસીધી કે 

આડકતિી િીત ેપયયાવિણની સયુિક્ષા સાથે સંબંધધત છે. 

The problem is pronounced in 
the developing countries, where 
the poorest people largely 
depend on biodiversity for their 
very survival and livelihoods. 
Key development policy objec-
tives in many countries there-
fore must address both: poverty 
reduction and the conservation 
of biodiversity and ecosystem 
services.

આ સમસયા વવકાસશીલ દેશોમાં 
જાહેિ કિવામાં આવી છે, જયાં 
સૌથી ગિી્બ લોકો મહદઅંશે જવૈ 
વૈવવધયતા, જ ેતેમના માટે ટકટી 
િહેવાનું તથા આજીવવકાનંુ એકમાત્ 
સાધન છે.મહતવના વવકાસ નીતત 
તેથી ઘણા દેશોમાં ્બન્ેને સિખી 
કિે: ગિી્બી ઓછી કિવી તથા જવૈ 
વૈવવધયતાનું સંિષિણ અને નનવસનતંત્ 
સેવાઓ. 

How does the treaty/convention process work? 

Once the countries agree upon a treaty or convention text, it is opened for signatures. However, signature itself is 

not consent by the countries to be bound by the treaty. The treaty becomes legally binding on the country when the 

party ratifies or accedes to the treaty. The states that had signed a treaty, when it was open for signature, can ratify it 

(ratification), whereas those states that had not signed the treaty during the time when it was open for signature can 

only accede to it (accession). This usually means that the parliament, senate/congress, or any other body that is the 

house of the people’s representatives in the country gives assent to the government’s decision to abide by the treaty 

or convention. This ensures support for the treaty or convention from all the political parties. Certain countries or or-

ganizations use the terms ‘acceptance’ or ‘approval’ rather than ‘ratification’ for purposes of participation in treaties. 

The legal incidents/implications of ratification, accession, acceptance and approval are the same. A treaty enters into 

force as per the provisions of the treaty, such as a minimum number of states ratifying the treaty .

સંચધ/સંમેલન પ્રરરિયા કેવી િીતે કામ કિે છે? 

એક વખત જ ેતે દેશ સંધધ કે સંમેલનની વવષયવસતયુ ઉપિ કબયુલાત આપે કે તે સહી કિવા માટે તૈયાિ ખયુલલયુ મયુકાય છે. છતાં માત્ર સહી એકલી જ 

સંધધ માટે બંધાવા દેશોની મંજયુિી નથી. સંધધ ત્ાિે જ દેશને કાનયુની બંધનકતયા બને જયાિે પક્ષ સંધધન ેપયુષટી આપે કે માને. િાજયો કે જમેણે સહી માટે 

ખયુલલી મયુકી ત્ાિે સંધધમાં સહી કિી છે તેને પયુષટી કિી શકે છે (પયુષટીકિણ) જયાિે જ ેિાજયોએ, જયાિે તે સહી માટે ખયુલલી મૂકી હતી ત્ાિે સહી 
નથી કિી, ફકત તેને માને છે. (માન્યતા આપવી ) આનો સામાન્ય િીત ેઅથ્ભ એ થાય છે કે પાલયામેન્ટ, સેનેટ / કોંગ્રસે કે કોઇ સતમતી જ ેદેશના લોકોના 
પ્રતતનનધધઓનયુ ંગહૃ હોય, તે સંધી કે કનવેનશન / સંમેલનને બંધાવાના સિકાિનાનનણ્ભયન ેમંજયુિી આપે છે. આ સંધધ કે સંમેલનને બધા િાજકીય પક્ષો 
ટેકાની ખાત્રી આપે છે. કેટલાક ચોક્સ દેશો કે સંસ્ાઓ સંધધમાં રાગ લેવાના હેતયુ માટે ‘માન્ય’ ને બદલે શબ્ાવલી ‘સવીકૃત’ કે ‘મંજયુિ’ નો ઉપયોગ કિે 

છે. કાનૂની બનાવો /અસિોમાં પયુક્ષટની સહમતત, સવીકૃતત અને મંજયુિી બધા સિખા છે. સંધધની જોગવાઈ મયુજબ સંધધ અમલમાં આવે છે, જમે કે ઓછામાં 
ઓછા િાજયો સંધધન ેમાન્ય િાખતા હોય. 



5.2 વૈલવિક કિાિો જ ે
દરિયાકાંઠા અને 
દરિયાઈજવૈવૈવવધયતા 
સાથે સ્ંબચધત છે

5.2.1  કનવેનશન ઓન ્બાયોલોજીકલ ડાઇવસસીટટી (CBD)

આ એક વવસતતૃ બંધનકતયા, વવૈિીક કિાિ છે જ ેજવૈવક વૈવવધયતાના તતવોના સંિક્ષણ 

અને ધચિઃસ્ાયી ઉપયોગ તિફ ધયેય િાખનારુ છે. કનવશેન મયુખ્યતવ ે3 લક્ષો સ્ાપીત 

કિે છે: જવૈવક વૈવવધયતાની સયુિક્ષા, તેના રાગોનો ધચિઃસ્ાયી ઉપયોગ અને આનયુવશંીક 

સશંાધનોના ઉપયોગથી થતાં લારોની સયુચારંુ અને સિખી વહેંચણી.1 આ કનવેન્શનનયુ ં
એક વવગતવાિ વવહંગાલોકન સેકશન 5.3 માં આપેલયુ ંછે. 

5.2 The Global agreements 
that relate to coastal 
and marine biodiversity

5.2.1  The Convention on Biological Diversity (CBD)

This is a comprehensive, binding, global agreement aiming at 

conservation and sustainable use of the elements of biological 

diversity. The convention establishes three main goals: the con-

servation of biological diversity, the sustainable use of its compo-

nents, and the fair and equitable sharing of the benefits from the 

use of genetic resources.1  A detailed overview of this convention 

is provided in section 5.3.

1 The CBD website: http://www.cbd.int 1 ધી સીબીડી વેબ સાઇટ: http://www.cbd.int



5.2.2  The Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Ani-
mals (CMS—also known as the Bonn Convention)

This aims to conserve terrestrial, aquatic and avian migratory species throughout their range, which 

often cross several national borders. It is an intergovernmental treaty, concluded under the aegis of 

the United Nations Environment Programme (UNEP), concerned with the conservation of wildlife and 

habitats on a global scale2.  A secretariat, in Bonn, Germany, under the auspices of UNEP, provides 

administrative support to the convention. The decision-making organ of the convention is the Confer-

ence of the Parties (CoP). A standing committee provides policy and administrative guidance between 

the regular meetings of the CoP. The scientific council, consisting of experts appointed by individual 

member states and by the CoP, gives advice on technical and scientific matters. The Wadden Sea Seal 

Agreement between Germany, Denmark and the Netherlands is a prime example of how the CMS can 

work.3  Since its conclusion in 1990, the population of the common seal has more than quadrupled 

from the estimated 5000 individuals left in 1989.

5.2.3  The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild 
Fauna and Flora (CITES)

Its aim is to ensure that international trade in specimens of wild animals and plants does 
not threaten their survival.4 CITES works by subjecting international trade in specimens of 
selected species to certain controls. All import, export, re-export and introduction from the 
sea of species covered by the convention has to be authorized through a licensing system. 
Each party to the convention must designate one or more management authorities in charge 
of administering that licensing system and one or more scientific authorities to advise them 
on the effects of trade on the status of the species. The CITES secretariat is administered by 
UNEP and is located at Geneva, Switzerland.

5.2.4  The International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and  
Agriculture (ITPGR)

This aims at recognizing the enormous contribution of farmers to the diversity of crops 
that feed the world, establishing a global system to provide farmers, plant breeders and 
scientists with access to plant genetic materials, and ensuring that recipients share ben-
efits they derive from the use of these genetic materials with the countries where they have 
originated.5  The treaty protects Farmers’ Rights, which include the protection of traditional 
knowledge and the right to participate equitably in benefit sharing and in national decision-
making about plant genetic resources.

5.2.5  The Ramsar Convention or the Convention on Wetlands of International 
Importance

This is an intergovernmental treaty that provides the framework for national action and 
international cooperation for the conservation and wise use of wetlands and their resources.6  
The Ramsar Convention is the only global environmental treaty that deals with a particular 
ecosystem. The treaty was adopted in the Iranian city of Ramsar in 1971. The convention 
uses a broad definition of the types of wetlands covered in its mission, including lakes and 
rivers, swamps and marshes, wet grasslands and peatlands, oases, estuaries, deltas and 
tidal flats, near-shore marine areas, mangroves and coral reefs, and human-made sites such 

2 The CMS website: http://www.cms.int
3 http://www.waddensea-secretariat.org/management/seal-management 
4 The CITES website: http://www.cites.org
5 The ITPGR website: http://www.planttreaty.org
6 The Ramsar Convention website: http://www.ramsar.org

5.2.2  વન્ય પ્રાણીઓના દેશાંતિ કિનાિી પ્રજાતતના સિંષિણ પિ કનવને્શન (CMS- લોન 
કનવેન્શન તિીકે જાણીતુ છે) 

આનયુ ંધયેય જમીન, જળ અને હવાઇમાગવે દેશાંતિ કિતી તમામ પ્રકાિની પ્રજાતતનયુ ંસંિક્ષણ છે જ ેવખતોવખત કેટલાય િાષટ્ોની સિહદો 
પાિ કિે છે. આ એક યયુનાઇટેડ નશેસ્સ એનવાયિમેન્ટ પ્રોગ્રામ (UNEP) કવચ હેઠળ સંપન્ થયેલી આતંિસિકાિી સંધધ છે.2 જ ે

વવવિ સતિે વન્યજીવ અને નનવાસીઓના સંિક્ષણ સાથે સંબંધધત છે. UNEP ના આશ્ય હેઠળ બોન જમ્ભનીમાં તેનયુ ંસેકે્રટિીએટ છે, 

જ ેકનવેન્શન માટે વહીવટી સહાય પૂિી પાડે છે. કનવેન્શનની નનણયાયક સંસ્ા કોન્ફિસ્સ ઓફ ધ પાટટીઝ (CoP) છે. જ ેએક સે્નડીંગ 

કમીટી CoP ની નનયમીત બેઠકો વચ્ ેનીતત વવષયક બાબતો અને વહીવટી માગ્ભદશ્ભન પયુિા પાડે છે. વયરકતગત િાજય સભય તથા 
CoP દ્ાિા નનમણયુક થયેલા નનષણાંતોની બનેલી સાયન્ટીફીક કાઉસ્સીલ ટેકનીકલ અને સાયન્ટીફીક બાબતો પિ સલાહ આપે છે. 

જમ્ભની, ડેન્ાક્ભ  અને નેધિલેનડ વચ્ ેથયેલ વડેન સી સીલ એગ્રીમેન્ટ CMS કેવી િીત ેકામ કિે છે તેનયુ ંપ્રમયુખ ઉદાહિણ છે.3 1990 માં 
તેના સમાપન પછી કોમન સીલના લોકો અંદાજીત 5000 વયરકતઓ, જ ે1989 માં હતા તેના4 ગણા કિતા વધયુ છે. 

5.2.3  લુપત થવાના આિે આવી ગયેલ પ્રાણીઓ અને વનસપતતઓ પિ આતંિિાષટ્ટીય 
વયાપાિ કનવને્શન (CITES)

તેનયું ધયેય છે કે વન્યપ્રાણીઓ અને વનસપતતઓ તેમના ટકી િહેવામાં રય હેઠળ ન હોય,CITES નમયુનારપ પસંદ કિેલ 
પ્રજાતતઓને ચોકકસ નનયંત્રણ સયુધી આંતિિાષટ્ીય વયાપાિને આધધન િાખવા કામ કિે છે.  બધી આયાત નનકાસ, 
પયુનઃનનકાસ તથા દરિયાઇ નવી ઓળખાયેલી પ્રજાતતઓ જનેે આ કનવેશનને આવિી લીધી છે.4 તેને લાયસસ્સીંગ 
સીસ્મ દ્ાિા સતાધધકૃત કિવામાં આવે છે. કનવેશનનો દિેક પક્ષ એક કે વધાિે મેનેજમેન્ટ ઓથોિીટી સયુચીત કિશે, જ ે
આ લાયસસ્સીંગ સીસ્મના વહહવટના ઉત્િદાયી હોય અને એક કે બે વવજ્ાની અધધકાિીઓ જ ેપ્રજાતતની સ્સ્તતની 
બાબતમાં વયાપાિી અસિ અંગે સલાહ આપે.CITES સેકે્રટિીઓનો વહહવટ UNEP દ્ાિા કિવામાં આવે છે. અને તે 
જીનીવા સવીતઝિલેનડ ખાતે આવેલ છે.

5.2.4  ઇન્ટિનશેનલ ટ્ટીટટી ઓન પલાન્ટ જનેેટટીક િીસોસ્સ િોિ િુડ એનડ એગ્ીકલ્ચિ  
(ITPGR) 

આનયુ ધયેય ખેડયુતના પ્રચયુિ યોગદાનને માન્ય િાખવાનયું છે તેની પાક વૈવવધયતા, જ ેવવવિને ખવિાવે છે તે માટે વૈશ્વિક 
સીસ્મ સ્ાપવી, જ ેખેડયુતોને, છોડ ઉગાડનાિાઓ તથા વૈજ્ાનનકોને જનેીમયુળ ઉતપતત સામગ્રી પ્રાપય હોય તે સામગ્રી પયુિી 
પાડે અને પ્રાપતકતયાને ખાતિી આપે કે તેઓ આ આનયુવંશીય સામગ્રીમાંથી જ ેલાર મેળવે તે જ ેતે મયુળ ઉતપતત કિનાિ 
દેશને વહેં ચે.5 આ સંધધ ખેડયુતોના હકોનયું િક્ષણ કિે છે, જ ેપિંપિાગત જ્ાનની સયુિક્ષા તથા લાર વહેચવામાં સમાન િીતે 
સહરાશ્ગતા તથા પલાન્ટ જનેેટીક િીસોસણીઝ વવષે િાષટ્ીય નનણ્ભયમાં હકને સમાવે છે. 

5.2.5  િમસાિ કનવને્શન અથવા આતંિિાષટ્ટીય અગત્યતા ધિાવતી જળમય જમીન પિ 
કનવેન્શન 

આ એક આંતિસિકાિ સંધધ છે. જ ેિાષટ્ીય પગલા તથા સંિક્ષણ માટે આંતિિાષટ્ીય સહકાિ પયુિો પાડે છે તથા 
ડહાપણરયભો જળમય જમીનનો ઉપયોગ અને તેના સ્તોતોના સંિક્ષણની રપિેખા પયુિી પાડે છે.6 િમસાિ કનવેન્શન 
એક માત્ર વૈશ્વિક પયયાવિણીય સંધધ છે, જ ેએક ખાસ નનવાસનતંત્ર સાથે કાય્ભ કિે છે. આ સંધધ 1971 માં ઇિાનીયન 
શહેિ િમસાિમાં સવીકાિવામાં આવી હતી. આ કનવેન્શન તેના મીશનમાં આવિેલી જળમય જમીનના પ્રકાિની વવશાળ 
વયાખ્યાનો ઉપયોગ કિે છે, જ ેતળાવો તથા નદીઓ, કાદવ-કીચડ, કાદવવાળી રીની ઘાસવાળી જમીન તથા કોલસાની 
ભયુકીવાળો કાદવ-કીચડ, મરરિરીપ, ખાડી, નદીનયું મયુખ તથા રિતી િહેતી હોય તેવો સમતલ રાગ, સમયુરિકાંઠાનો સામયુનરિક 

2 ધી સીએમએસ વેબસાઇટ: http://www.cms.int
3 http://www.waddensea-secretariat.org/management/seal-management 
4 ધી સીઆઇટીઇએસ વેબ સાઇટ: http://www.cites.org 
5 ધી આઈ ટી પી જી આર વેબ સાઇટ http://www.planttreaty.org 
6 ધી રેમસર કનવેન્શન વેબ સાઇટ: http://www.ramsar.org
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વવસતાિ, ઉષણ કહટબંધ અને પિવાળાના ખડકો, સમયુહ (કોિલ િીફસ) તથા  માનવસજી્ભ ત સ્ળો જવેા કે મત્ય તળાવ, 
ચોખા, મકાઇ, જળાશયો તથા મીઠાનો અગાિ સમાવે છે.

5.2.6  ધ વલડ્સ  હેિીટેઝ કનવેન્શન (WHC)

આ એક માગ્ભની ઓળખ આપે છે જમેાં લોકો પ્રકૃતત સાથે આંતિકાય્ભ કિી શકે તથા બંને વચે્ સંતયુલન માટે પાયાની 
જરિીયાત જાળવી િાખે.7 તે 1972 માં અમલમાં આવયયુ અને પ્રોટેકશન ઓફ વલડ્ભ  કલચિલ તથા નેચિલ હેિીટેજનયુ ં
ચચતન હાથ ધિે છે, જ ેબે અલગ અલગ ચળવળોને એકબીજામાં મેળવીને વવકલસત કિેલ છે. પ્રથમ સાંસૃ્તતક સ્ળો 
ઉપિ ધયાન કેનરિરીત કિે છે અને બીજયુ  પ્રકૃતતના સંિક્ષણ સાથે સંબંધ ધિાવે છે. WHC ની સૌથી નોંધપાત્ર વવક્શષટતા 
એ છે કે તે પ્રકૃતતની સયુિક્ષા અને સાંસૃ્તતક સંપતતનાસંિક્ષણની વવચાિધાિાને એક જ આલેખમાં જોડે છે. આ કનવેનશન 
પ્રાકૃતતક કે સાંસૃ્તતક પ્રકાિના સ્ળોની વયાખ્યામાં આપે છે જ ેવલડ્ભ  હેિીટેજની સૂધચમાં આલેખી શકાય અને િાજ્ના 
પક્ષો વલડ્ભ  હેિીટેજ કમીટીને નનયમીત િીતે તેમના વલડ્ભ  હેિીટેજ સંપતતની સંિક્ષણ સ્સ્તત પિ િીપોટ્ભ  મોકલે તેવી 
જવાબદાિી માટે અનયુબંધીત કિે છે. 

5.2.7  યુનાઇટેડ નશેન્સ ફે્મવક્સ  કનવેન્શન ઓન કલાઇમેટ ચેંજ (UNFCCC) 

આ કલાઇમેટ ચેંજ કનવેન્શન તિીકે પણ જાણીતયુ ં
છે,UNFCCC ‘િીઓ કનવેન્શન’ 1992 માં 
સવીકાિેલા ત્રણ ‘િીઓ અથ્ભ સમીટ’ માનયું એક 
છે.8 તેનયુંરગીની કનવેન્શન, િીઓ કસ્ઝિવેશસ્સ 
ઓન બાયોલોજીકલ ડાઇવસણીટી (CBD) તથા 
યયુનાઇટેડ નેશસ્સ કનવેન્શન ટયુ  કોંબેટ ડેઝટટીફીકેશન 
(UNCCD) છે. UNFCCC 1994 માં અમલમાં 
આવી હતી અને હાલમાં 195 દેશો સમથ્ભકો તિીકે 
છે. UNFCCC નયું વાતાવિણ વયવસ્ામાં ‘રયજનક’ 
માનવ દખલગીિીને અટકાવવાનયું અતત મહતવનયું ધયેય 
છે. કનવેન્શનની અંતતમ નનણયાયક સતમતી COP છે 
જ ેકનવેન્શનના અમલીકિણની સમીક્ષા કિવા વાર્ષક 
િીતે મળે છે. 

વાતાવિણ પિીવત્ભન (કલાઇમેન્ટ ચેનજ) ની 
દરિયાકાંઠાનો તથા સમયુરિરી જવૈ વૈવવધયતા ઉપિ સીધી 
અસિ પડે છે. દરિયાકાંઠાના પ્રદેશોના ઉષણતામાનમાં 
વયાપક ફેિફાિ તથા સમયુરિરી જળનાઉષણતામાનમાં 
ફેિફાિ દરિયાકાંઠાના તથા સામયુરિરીક જવૈ વૈવવધયતાન ે
અસિ કિી શકે છે. બીજી બાજયુ  સમયુરિતટ અને 
સમયુરિમાં જીવજતંયુ અને વનસપતત પ્રજાતતમાં જવૈ 
વૈવવધયતા નનવસનતંત્ર ને સ્સ્િતા આપે છે આમ તેઓ 
કલાઇમેંટ ચેજ (વાતાવિણ પિીવત્ભન) અટકાવે છે અને 
તેમને કલાઇમેંટ ચેનજ સામે જીવવા વધાિે મજબૂત પણ 
બનાવે છે. (કલાઇમેટ ચેંજ એડેપટેશન) 

as fish ponds, rice paddies, reservoirs, and salt pans. The convention secretariat is located 
in Gland, Switzerland.

5.2.6  The World Heritage Convention (WHC)

This recognizes the way in which people interact with nature, and the fundamental need to 
preserve the balance between the two.7  It came into force in 1972 and concerns itself with 
the Protection of the World Cultural and Natural Heritage developed from the merging of two 
separate movements, the first focusing on the preservation of cultural sites, and the other 
dealing with the conservation of nature. The most significant feature of WHC is that it links 
the concepts of nature conservation and the preservation of cultural properties in a single 
document. The convention defines the kind of natural or cultural sites which can be consid-
ered for inscription on the World Heritage List, and stipulates the obligation of States Par-
ties to report regularly to the World Heritage Committee on the state of conservation of their 
World Heritage properties.

5.2.7  The United Nations Framework 
Convention on Climate Change  
(UNFCCC) 

Also known as the Climate Change 
Convention, the UNFCCC is a ‘Rio 
Convention,’ one of three adopted at the 
‘Rio Earth Summit’ in 1992.8 Its sister 
Rio Conventions are the Convention 
on Biological Diversity (CBD) and the 
United Nations Convention to Combat 
Desertification (UNCCD). The UNFCCC 
entered into force in 1994 and currently 
has 195 countries as parties. Preventing 
‘dangerous’ human interference with the 
climate system is the overarching aim 
of the UNFCCC. The ultimate decision-
making body of the convention is the 
CoP, which meets annually to review the 
implementation of the convention.

Climate change has direct impact on 
coastal and marine biodiversity. Change 
in the ambient temperature of the coastal 
region and the water in the sea can affect 
the coastal and marine biodiversity. On 
the other hand, the diversity of species of 
flora and fauna in the coasts and the seas 
gives stability to the ecosystem, thereby 
preventing climate change (climate 
change mitigation) and also making it 
more robust to deal with climate change 
(climate change adaptation).

7 The WHC website: http://whc.unesco.org/en/convention/
8 The UNFCCC website: http://www.unfccc.int

સવ્સ સામાન્ય લસધ્ાંત પણ જવા્બદાિીઓ અલગ અલગ: 
UNFCCC 

લસધ્ાંત ‘સંયયુકત પણ જવાબદાિીઓ અલગ અલગ’ માનવીઓના 
સવ્ભસામાન્ય વાિસાના ખ્યાલમાંથી વવકસાવયો છે અને 
આતંિિાષટ્ીય કાયદામાં સમાનતાના સામાન્ય લસધ્ાંતનયું એલાન 
છે. આ લસધ્ાંત વવૈિીક પયયાવિણીય સમસયાઓમાં વવકસીત અને 
વવકાસશીલ દેશોના યોગદાનના ઐતતહાસીક તથા તેમની આ 
સમસયા સામે લડવા જ ેતે ઇકોનોમીક અને ટેકનીકલ ક્ષમતાના 
તફાવતની ઓળખ આપે છે. તેમની સવ્ભ સામાન્ય/સંયયુકત 
જવાબદાિીઓ હોવા છતાં વવકસીત અને વવકાસશીલ દેશો વચ્ે 
દશયાવેલ જવાબદાિીમાં અગત્ના તફાવતો અસસતતવ ધિાવે છે. 
િીઓનયું એલાન જણાવે છે કે, ‘‘વવૈિીક પયયાવિણીય અક્રતમકતામાં 
તફાવતીય યોગદાન જોતા, િાજયોને સવ્ભસામાન્ય/સંયયુકત પિંતયુ 
અલગ અલગ જવાબદાિીઓ છે.

વવકસીત દેશો તેમનો સમાજ વૈશ્વિક પયયાવિણ પિ તેમને દબાવ 
કિે છે, તે જોતાં આતંિિાષટ્ીય લક્ષરપ ધચિ:સ્ાયી વવકાસની 
જવાબદાિી, જ ેતેઓ લે છે, તે તથા ટેકનોલોજીઓની અને 
તેમના હાથ નીચેના નાણાકીય સ્તોતોની જવાબદાિી ઉપાડી લે.’’ 
આવી જ કંઇક રાષા ફે્મવક્ભ  કનવેન્શન ઓન કલાઇમેટ ચેનજમાં 
અસસતતવ ધિાવ ેછે; સમથ્ભકોએ કલાઇમેટ સીસ્મની સયુિક્ષા 
માટે ‘સમાનતાના ધોિણ ેતથા સામાન્ય પિંતયુ અલગ અલગ 
જવાબદાિીઓ તથા જ ેતે ક્ષમતા મયુજબ’ કામ કિવયુ ંજોઇએ. સવવે 
માટેના લસધ્ાંત પિંતયુ અલગ અલગ જવાબદાિીઓ બે પાયાના 
તતવો સમાવે છે. પ્રથમ, પયયાવિણ કે તેના રાગની િાષટ્ીય, 
પ્રાદેક્શક અને વૈશ્વિક સતિે સયુિક્ષા માટે િાજયોની સામયુહહક 
જવાબદાિી સાથે સંબંધધત છે. બીજી, જયુદા જયુદા સંજોગો 
ગણતિીમાં લેવાની જરિીયાત, ખાસ કિીન ેવવક્શષટ સમસયાન ે
ઉકેલવાનયુ ંયોગદાન તથા તેની તથા જોખમ અટકાવવાની, 
ઘટાડવાની અનેનનયતં્રીત કિવાની ક્ષમતા.

The Principle of Common But Differentiated 
Responsibilities: UNFCCC

The principle of ‘common but differentiated responsibility’ 
evolved from the notion of the ‘common heritage of man-
kind’ and is a manifestation of general principles of equity 
in international law. The principle recognises historical 
differences in the contributions of developed and developing 
States to global environmental problems, and differences in 
their respective economic and technical capacity to tackle 
these problems. Despite their common responsibilities, im-
portant differences exist between the stated responsibilities 
of developed and developing countries. The Rio Declaration 
states: “In view of the different contributions to global envi-
ronmental degradation, States have common but differenti-
ated responsibilities.

The developed countries acknowledge the responsibility that 
they bear in the international pursuit of sustainable develop-
ment in view of the pressures their societies place on the 
global environment and of the technologies and financial 
resources they command.” Similar language exists in the 
Framework Convention on Climate Change; parties should 
act to protect the climate system “on the basis of equality 
and in accordance with their common but differentiated 
responsibilities and respective capabilities.” The principle 
of common but differentiated responsibility includes two 
fundamental elements. The first concerns the common 
responsibility of States for the protection of the environment, 
or parts of it, at the national, regional and global levels. The 
second concerns the need to take into account the different 
circumstances, particularly each State’s contribution to the 
evolution of a particular problem and its ability to prevent, 
reduce and control the threat.

7 ડબલ્ુએચસી વેબસાઇટ: http://whc.unesco.org/en/convention/
8 યુએનએફસીસીસી વેબસાઇટ: http://www.unfccc.int
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5.2.8  United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD)

Established in 1994, UNCCD, with 195 parties, is the sole legally binding international 
agreement linking the environment and development to sustainable land management. The 
convention addresses specifically the arid, semiarid and dry subhumid areas, known as the 
drylands, where some of the most vulnerable ecosystems and peoples can be found. The 
UNCCD is particularly committed to a bottom-up approach, encouraging the participation 
of local people in combating desertification and land degradation. The UNCCD secretariat 
facilitates cooperation between developed and developing countries, particularly around 
knowledge and technology transfer for sustainable land management.

As the dynamics of land, climate and biodiversity are intimately connected, the UNCCD col-
laborates closely with the other two Rio Conventions—the CBD and the UNFCCC —to meet 
these complex challenges with an integrated approach and the best possible use of natural 
resources. The CoP is established by the convention as the supreme decision-making body, 
and it comprises all parties to the convention. The CoP has two subsidiary bodies: the Com-
mittee on Science and Technology acting as a platform for scientific collaboration under the 
UNCCD, and the Committee for the Review of the Implementation of the Convention, which 
is a standing subsidiary body to assist in regularly reviewing the implementation of the con-
vention. The 10-year strategy to enhance the implementation of the convention defines the 
focus areas of both subsidiary bodies for the period 2008–2018.

5.2.9  Hyogo Framework for action (for Disaster Risk Management)

The Hyogo Framework for Action addresses the challenges posed by natural and man-made 
disasters. It presents the priorities that the participating states to the Hyogo Conference in 
Japan should develop and where focus should be given for the years 2005 to 2015 with 
respect to disaster prevention and preparedness.

Among the guiding principles of the Framework of Action are the following:

i. The primary responsibility of the state to ensure ‘sustainable development and for taking effective 

measures to reduce disaster risks.’

ii. Establishment of an ‘integrated, multi-hazard approach’ and gender-sensitive framework taking 

into consideration ‘cultural diversity, age and vulnerable groups’ in considering the state policies 

towards disaster risk preparedness and management.

iii. Empowerment of ‘communities and local authorities’ in disaster risk reduction and management.

iv. Promotion of the ‘culture of prevention.’

The Hyogo Framework of Action further identified the ‘gaps and challenges for the coming 
years’ as well as the corresponding priorities for action that the participating states must 
emphasize.

5.2.10  The United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)

This convention lays down a comprehensive regime of law and order in the world’s oceans and seas 

establishing rules governing all uses of the oceans and their resources.9  It enshrines the notion that all 

problems of ocean space are closely interrelated and need to be addressed as a whole. UNCLOS en-

tered into force in 1994 and has 162 parties as signatories. It deals with navigational rights, territorial 

sea limits, economic jurisdiction, legal status of resources on the seabed beyond the limits of national 

jurisdiction, passage of ships through narrow straits, conservation and management of living marine 

9 The UNCLOS website: http://www.un.org/depts/los/index.htm

5.2.8  યુનાઇટેડ નશેન્સ કનવશેનનો િણ આગળ ન વધે તે સામેની લડાઈ (UNCCD)

1994માં UNCCD ની 194 સમથ્ભકો સાથે સ્ાપના થઇ, તે એકમાત્ર પયયાવિણ અને ધચિઃસ્ાયી ભૂતમવયવસ્ાપનન ે
જોડતી આંતિિાષટ્ીય કિાિથી બાંધતી સંસ્ા છે. આ કનવેન્શન સપષટરપે નનજ ્ભળ, નનજ ્ભળ જવેી તથા એકદમ સયુકી, 
ઝાકળવાળી, રીની જમીન, સયુકી જમીન તિીકે ઓળખાતી જમીનો, જયાં સંવેદનશીલ નનવસનતંત્ર તથા લોકો મળી આવે 
છે તે ઠીક કિે છે. UNCCD ખાસ કિીને બોટમ-અપ એપ્રોચ (સામાન્ય માણસ સયુધી પહોચી શકાય તેવી), િણનો અટકાવ 
તથા જમીનની દયુદ્ભશા સામે લડવા સ્ાનનક લોકોને રાગ લેવા ઉત્ાહહત કિવા કામ કિે છે. UNCCD સધચવાલય 
વવકસીત અને વવકાસશીલ દેશો વચ્ે સહકાિ સિળ બનાવે છે. ખાસ કિીને ધચિઃસ્ાયી જમીન વયવસ્ાપન માટે જ્ાન અને 
ટેકનોલોજીને ટ્ાસ્સફિ કિે છે.

જમીનની ગતતશીલતા, કલાઇમેટ (વાતાવિણ) અને જવૈ વૈવવધયતા એકદમ નજીકથી જોડાયેલા છે, તેથી UNCCD અન્ય બે 
િીઓ કનવનેશસ્સ,CBD અને UNFCCC, સવ્ભતોમયુખી સમીપતા અને શકય પ્રાકૃતતક સ્તોતોના ઉત્મ ઉપયોગ માટે આ જટીલ 
પડકાિોન ેઝીલવા નજીકથી સહકાિ સાધે છે. CoP કનવેન્શન દ્ાિા સૌથી ઉચ્ નનણયાયક સતમતી તરિકે સ્પાયેલી છે અને 
તે કનવને્શન બધા સમ્ભથકોની બનેલી છે. CoP ને બે સહાયક સતમતીઓ છે: UNCCD હેઠળ સાયંહટરફક સહયોગ માટેના 
પલેટફોમ્ભ તિીકે કામ કિતી સંસ્ા કતમટી ઓફ સાયસ્સ એનડ ટેકનોલોજી તથા કમીટી ફોિ િીવયયુ ઓફ ધ ઇમપલીમેને્ટશન ઓફ 
ધ કનવેન્શન, જ ેનનયતમત િીતે કનવેન્શન અમલીકિણમાં મદદ કિવા માટેની સે્નનડગ સહાયક સતમતી છે. 10 વષણીય વયયુહિચના 
કનવને્શનનયુ ંઅમલીકિણ આગળ વધાિવા બંને સબસીડીઅિી સતમતીના 2008-2018 ના સમય માટેનો ધયાન કેન્નરિત કિવાનો 
વવસતાિ નક્ીકિે છે. 

5.2.9  હયોગો ફે્મવક્સ  િોિ એકશન (ડટીઝાસ્િ િીસ્ક મેનેજમેન્ટ માટે) 

હયોગો ફે્મવક્ભ  ફોિ એકશન, કયુદિતી અને માનવસજી્ભ ત આફતના પડકાિો ઠીક કિે છે. તે હયોગો કોન્ફિસ્સ જાપાનમાં 
રાગ લેતા િાજયોને વવકાસ કિવા માટે પ્રાથતમકતા આપવા કહે છે,અને 2005 થી 2015 ના વષભો માટે કયુદિતી આફત 
અટકાવવા તથા તૈયાિ િહેવા કયાં ધયાન કેનરિરીતકિવયું? તે અંગે માગ્ભદશ્ભનઆપે છે. 

હયોગો ફે્મવક્ભ  ઓફ એકશનના માગ્ભદશ્ભક લસધ્ાંતો નીચે મયુજબ છે:

i. “િાજયોની પ્રાથતમક જવાબદાિી તિીકે ધચિ:સ્ાયી વવકાસ અને આફતના જોખમો ઘટાડવા અસિકાિક પગલા લેવાની ખાત્રી”

ii. ‘‘એક સવ્ભતોમયુખી “બહયુવવધ જોખમકાિક અભરગમ’’ તથા િાજયની નીતીનીસ્ાપના કિવી આફતના જોખમસામે તૈયાિી 
િાખવીઅન ેતેનયું વયવસ્ાપન કિવયુ ંતેમજસાંસૃ્તતક વૈવવધયતા, ઉમિ અને અતતસંવેદનશીલ ગ્યુપન ેધયાનમાં િાખી જોખમ સજજતા 
અને સંચાલનની નીતતઓમાં સામેલ કિવા. 

iii. આફતનયુ ંજોખમ ઘટાડવા તથા વયવસ્ાપનમાં ‘સમયુદાય સમયુહો તથા સ્ાનનક સતાનયુ’ં સશરકતકિણ કિવયું

iv. ‘નનવાિણ સંસૃ્તત’ને પ્રોત્ાહન આપવયુ.ં 

હાઇગો ફે્મવક્ભ  ઓફ એકશને ‘‘આવનાિ વષભો માટે આગળની િક્ષા અને પડકાિોતેમજ કાય્ભ માટે સમરપી પ્રાથતમકતાઓ 
ઓળખી કાઢી છે જમેાં રાગ લેવા માટે િાજયો પિરાિ મયુકવામાં આવયો છે. 

5.2.10  ધ યુનાઇટેડ નશેન કનવને્શન ઓન ધ લો ઓિ ધ સી (UNCLOS) 

આ કનવેન્શન વવવિ માટે સમયુરિોના બધાં ઉપયોગો તથા સ્ોતોના સંચાલન કિતા નનયમો સ્ાપી  વવવિના સમયુરિોના કાયદા અને 
વયવસ્ાની એકવવસતતૃ શાસન પધ્તતબનાવ ેછે.9 તે એ ખ્યાલ પ્રતતષઠાવપત કિે છે કે સમયુરિની પ્રજાતતની બધી સમસયાઓ એકદમ 

પિસપિ સંબંધ ધિાવ ેછે, અને એક ગણીને વયવહાિ કિવાની જરિ છે. UNCLOS 1994 માં અમલમાં આવી અને તેને 162 સહી 
કિનાિ દેશના સમથ્ભકો છે. તે નૌકાપરિવહન, પ્રાદેક્શક દિીયાઇ સીમા, આર્થક ન્યાયપરિસીમા, િાષટ્ીય ન્યાયયક પરિસીમાની મયયાદા 
બહાિ સમયુરિ સતહ પિના સંસાધનોની કાનયુની સ્સ્તત, સાંકડા દરિયાઇમાગ્ભ દ્ાિા વહાણની જળયાત્રા, 

9 યુએનસીએ્ઓએસ વેબસાઇટ: http://www.un.org/depts/los/index.htm
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જીવતં સામયુનરિ  સંસાધનોનયુ ંસંિક્ષણ અને વયવસ્ાપન, સમયુનરિ પયયાવિણનયુ ંસંિક્ષણ, સમયુનરિ સશંોધન પ્રશાસન અને િાજયો વચે્ 

વવવાદોના સમાધાન માટે બંધનકતયા એક કાય્ભપધ્તત અપનાવે છે. 

5.2.11  એક જગયાએ જ વસતી માછલીનો જથથો તથા વધુ પ્રવાસી માછલીના જથથા પિ 
કનવેન્શન,

આ કિાિ એગ્રીમેન્ટ ફોિ ધી ઇમપલીમેને્ટશન ઓફ ધ પ્રોવવઝસ્સ ઓફ ધ UNCLOS 1992 તિીકેજાણીતો છે, જ ેસે્્ડલીંગ 

મત્યધન અને એકદમ ઝડપી દેશાંતિ કિનાિ મત્યધન સંબંધધત છે.10 તે ઊંડા પાણીની અને દેશાંતિ કિતી મત્ય પકડ પિ નનયમન 

લાદીને ઝડપથી ઘટતા જતા મત્ય સંસાધનોનયુ ંજતન અને વયવસ્ાપનનો સાવધાનીપૂણ્ભ દક્ષટકોણ સ્ાવપત કિે છે. 

5.2.12  લંડન કનવને્શન અથવા અથવા કચિા તથા અન્ય પદાથ્સ િેંકટીન ેદરિયાઈ પયયાવિણના 
પ્રદૂષણને અટકાવવા અંગે કનવશેન

માનવ ગતતવવધધઓથી સમયુનરિ પયયાવિણનયુ ંિક્ષણ કિવાનયુ ંઆ સૌથી પહેલયુ વૈશ્વિક કનવેન્શન છે, જ ે1975થી અમલમાં આવેલ છે.11 

તે સમયુરિરી પ્રદયુષણના બધા સ્ોતોના નનયતં્રણન ેઅસિકાિક પ્રોત્ાહન આપે છે અને કચિો તથા અન્ય વસતયુઓ ફેંકીને સમયુરિનયુ ંપ્રદયુષણ 

અટકાવવાના બધા વયવહારિક પગલા લે છે. હાલમાં આ કનવશેનના 87 િાજયો સમથ્ભક છે. 

5.2.13  જોખમી કચિો અને તેના નનકાલ અંગે ટ્ાન્સ ્બાઉનડ્ટી મુવમેન્ટ પિ ્ેબઝલ કનવેન્શન 
(સંમેલન) 

આ કનવેન્શનન ેજોખમી અને અન્ય કચિા પિની સૌથી વયાપક વવૈિીક પયયાવિણીય સંધધ ગણવામાં આવે છે.12 તે બેઝલ સવીતઝિલેનડ 

ખાતે 1989 માં સવીકાિાયયુ હતયું. તેને 170 સભયદેશો છે. તે માનવ સવાસ્ય તથા પયયાવિણ, વસતી, વયવથાપન, ટ્ાસ્સબાઉનડ્ી 
મયુવમેન્ટ અને જોખમી અને અન્ય કચિા નનકાલથી થતી ખિાબ અસિો સામે િક્ષણ કિવાનયુ ંધયેય િાખે છે. 

5.2.14  ધી િુડ એનડ એગ્ીકલ્ચિલ ઓગગેનાઇઝેશન (FAO) કોડ ઓિ કનડકટ િોિ 
િીસપોન્સી્બલ િટીશિીઝ (CCRF)

ધચિસ્ાયી મત્યપાલનન ેપ્રોત્ાહહત કિવા માટે 1995 માં યયુનાઇટેડ નશેસ્સના 170 થી વધાિે FAO સભય દેશોએ CCRF સવીકાિી 
હતી.13 આ સહંહતા સવસૈછિક છે, અન ેદિેક મત્ય ઉદ્ોગ તથા જળકૃયષ કિતા તથા સકંળાયલેા દેશ રલ ેતેઓ ભતૂમ વવસતાિનાં કે 

સમયુરિનાં હોય ત ેધયાનમાં લીધા વવના તને ેધયયેમાં િાખ ેછે. આ આચાિ સહંહતાના લસધ્ાંતોના સંગ્રહ, કાય્ભ માટે લક્ષ અન ેઘટકો, 
સિકાિોની તેમના ઉદ્ોગો અન ેમાછીમાિ સમહૂોના સહકાિથી આચાિ સહંહતાનો અમલ કિવાની જવાબદાિી છે.

5.2.15  જવા્બદાિીસહ ઝીંગાખતેીના આતંિિાષટ્ટીય લસધ્ાંતો14

યયુનાઇટેડ નશેસ્સ, વલડ્ભ  બેંક, એશીયા પેસેફીક એકવા કલચિ નેટવક્ભ , યયુએન એનવાયિમેન્ટપ્રોગ્રામ અને વલડ્ભ  વાઇડ ફનડ ફોિ 

નેચિ (wwf) ઝીંગાની જળખતેી તથા પયયાવિણીય સહાયતા સંઘ માટે રાગીદાિી કિી છે. સાત વષ્ભ પછી, 800 થી વધાિે 

રાગ લેનાિાઓના સહકાિ સાથે તથા 120 િીસચ્ભસ્ભદ્ાિા 40 કેસ સ્ડીના પ્રકાશન પછી આ સંધધ, ધી ફયુડ એનડ એગ્રીકલ્ચિ 

ઓગવેનાઇઝેશન, કોડ ઓફ કનડકટ ફોિ િીસપોસ્સીબલ ફીશિીઝ (CCRF),FAOની રફશિીઝ કમીટી દ્ાિા સવીકાિાયા હતા અને 
2006 માં પ્રકાક્શત કિાયા હતા.

resources, protection of the marine environment, a marine research regime, and a binding procedure 

for settlement of disputes between states.

5.2.11  Agreement on straddling fish stocks and highly migratory fish stocks

This agreement is officially known as the Agreement for the Implementation of the Provisions of the 

UNCLOS of 1992 related to the conservation and management of straddling fish stocks and highly 

migratory fish stocks.10  It sets out a precautionary approach to the preservation and management of 

rapidly dwindling fisheries resources, by regulating the catch of deep-water and migratory species, 

including tuna, swordfish and cod stocks.

5.2.12  The London Convention or the Convention on the Prevention of Marine 
Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter

This is one of the first global conventions to protect the marine environment from human activities and 

has been in force since 1975.11  It promotes the effective control of all sources of marine pollution and 

takes all practical steps to prevent pollution of the sea by dumping of wastes and other matter. Cur-

rently, 87 states are parties to this convention.

5.2.13  The Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of 
Hazardous Wastes and their Disposal

This convention is considered to be the most comprehensive global environmental treaty on hazard-

ous and other wastes.12  It was adopted in 1989 in Basel, Switzerland. It has 170 member countries 

and aims to protect human health and the environment against the adverse effects resulting from the 

generation, management, transboundary movement and disposal of hazardous and other wastes.

5.2.14  The Food and Agriculture Organization (FAO) Code of Conduct for 
Responsible Fisheries (CCRF)

To promote long-term sustainable fisheries, more than 170 member countries of the FAO of the United 

Nations adopted the CCRF in 1995.13  The code is voluntary and aims at everyone working in, and 

involved with, fisheries and aquaculture, irrespective of whether they are located in inland areas or in 

the oceans. The code of conduct consists of a collection of principles, goals and elements for action, 

and governments, in cooperation with their industries and fishing communities, have the responsibility 

to implement the code.

5.2.15  International Principles for Responsible Shrimp Farming14 

The FAO of the United Nations, the World Bank, the Network of Aquaculture Centres of Asia Pacific, 

the UN Environment Programme and the World Wide Fund for Nature (WWF) have partnered to form 

the Shrimp Aquaculture and the Environment Consortium. After seven years, with the cooperation of 

more than 8000 participants and the publication of 40 case studies by 120 researchers, the consor-

tium’s International Principles for Responsible Shrimp Farming were adopted by the FAO’s Committee 

on Fisheries and published in 2006.

10	 http://www.un.org/depts/los/fish_stocks_conference/fish_stocks_conference.htm	
11 The London Convention website: http://www.imo.org/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/Convention-

on-the-Prevention-of-Marine-Pollution-by-Dumping-of-Wastes-and-Other-Matter.aspx
12 http://www.basel.int
13	 FAO	CCRF	website:	http://www.fao.org/fishery/code/en
14	 FAO,	NACA,	UNEP,	WB,	WWF:	International	Principles	for	Responsible	Shrimp	Farming	http://www.fao.org/fi/

oldsite/eims_search/1_dett.asp?calling=simple_s_result&lang=en&pub_id=212124		 
WWF: Farmed Shrimp http://www.worldwildlife.org/industries/farmed-shrimp 
Naturland	Organic	Aquaculture	http://www.naturland.de/certifiedorganicaquaculture.html

10 http://www.un.org/depts/los/ Fi sh_stocks_conference / Fi sh_stocks_conference.htm
11 ્નડન કનવેન્શન વેબસાઇટ: http://www.imo.org/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/Convention-on-the-Prevention- 
  of-Marine-Pollution-by-Dumping-of-Wastes-and-Other-Matter.aspx
12 http://www.basel.int 
13 એફએઓ સીસીઆરએફ વેબસાઇટ: http://www.fao.org/fi shery/code/en
14  એફએઓ, એનએસીએ યુએનઇપી, ડબલ્ુપી, ડબલ્ુડબલુ્એફ: જવાબદાર જંીગા ફાર્મગ માટે આતંરરાષટ્ીર સસદ્ાંતો Farming  

http://www.fao.org/fi /oldsite/eims_search/1_dett.asp?calling=simple_s_result&lang=en&pub_id=212124 
ડબલ્ુડબલુ્એફ: ઉછેરવામાં આવતા ઝીંગા http://www.worldwildlife.org/industries/farmed-shrimp 
કુદરતી જમીન પર સજીવ જળચર ઉછેર http://www.naturland.de/certifi edorganicaquaculture.html
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These standards address wetland conversion and deforestation, antibiotic use and biodiversity issues. 

They also establish a maximum for the use of forage fish in dietary fishmeal use. For the first time in 

any aquaculture standards, they require periodic and well-documented community engagement work-

shops to address conflict resolution and focus on social impacts both on the farm and in the surround-

ing community.

The principles are:

•	 Comply	with	all	applicable	national	laws	and	local	regulations

•	 Site	farms	in	environmentally	suitable	locations	while	conserving	local	biodiversity,	natural	habitat	

and ecosystem function

•	 Develop	and	operate	farms	with	consideration	for	surrounding	communities

•	 Operate	farms	with	responsible	labour	practices

•	 Manage	shrimp	health	in	a	responsible	manner

•	 Manage	broodstock	(mature	fish	for	breeding)	origin,	stock	selection	and	effects	of	stock	manage-

ment

•	 Use resources in an environmentally efficient and responsible manner

A shrimp aquaculture certification audit manual is now under development. Field testing of the 

standards will be undertaken before the standards and manual are handed over to the Aquaculture 

Stewardship Council (ASC). This extra step of field testing is necessary due to the widely diverse farm 

scale, ranging from farms owned by very small producers to multinational companies. 

આ ધાિાધોિણો જળમયી ભતૂમન ેપરિવત્ભન તથા વનવવછેિદન અને એલન્ટબાયોહટકનો ઉપયોગ, જવૈ વૈવવધયતાની સમસયાન ેઠીક 

કિે છે. તે ખોિાકી માછલીનો ખાવા માટેના મત્યખોિાકના અધધકતમ પરિમાણનો ઉપયોગ સ્ાવપત કિે છે. જળકૃયષના ધોિણોમાં 
પ્રથમવાિ તે સામયયક િીતે તથા સંઘષ્ભ નીવાિવા અને સામાજીક અસિો, બંને, ફામ્ભ પિ અને આજયુબાજયુના સમયુહો પિ ધયાન કેનરિરીત 

કિવા યો્ય કાગળો /પયુિાવાઓ સાથેના સમયુહોનયુ ંજોડાણ માંગે છે. 

લસધ્ાંતો : 

• લાગયુ પડતા િાષટ્ીય અને સ્ાનનક કાયદાનયુ ંઅનયુપાલન. 

• જયાિે સ્ાનનક જવૈવૈવવધયતાનયુ ંસંિક્ષણ કિવાનયુ ંહોય, પ્રાકૃતતક નનવાસીનયુ ંસંિક્ષણ કિવાનયુ ંહોય તથા નનવસનતતં્રનયુ ંકાય્ભ હોય 

ત્ાિે સાઇટ ફામ્ભ યો્ય પયયાવિણીય સ્ળે હોવયુ ંજોઇએ. 

• આજયુબાજયુના સમયુહોન ેધયાનમાં લઇ ફામ્ભનો વવકાસ કિવો તથા ચલાવવયુ.ં 

• ફામ્ભ જવાબદાિીપૂવ્ભક મજયુિ પ્રથા સાથે ચલાવવયુ.ં 

• જવાબદાિ િીતે ઝીંગાના સવાસ્યની વયવસ્ા કિવી. 

• મૂળ બીજ માટેની મત્ય માતાઓની,મત્યધણ પસંદગી અને ધણ પિ અસિોનયુંવયવસ્ાપન. 

• સ્તોતોનો પયયાવિણીય અસિ અને જવાબદાિ િીતરાત સાથે ઉપયોગ કિવો. 

ઝીંગાની જળખતેીનયુ ંપ્રમાણીકિણ ઓડીટ મેન્યુઅલ હાલમાં વવકાસ હેઠળ છે. ધાિાધોિણના રફલડ ટેસ્ીંગ સ્ાનડડ્ભ  અને મેન્યુઅલ 

એકવાકલ્ચિ સ્યુવડ્ભ શીપ કાઉન્શીલ (ASC) ને સોપવામાં આવે તે પહેલા હાથ પિ લેવામાં આવશે. આરફલડ ટેસ્ીંગનયુ ંવધાિાનયુ ંપગલયુ 
વવશાળ વૈવીધયતા ધિાવતા ફામ્ભનો પરિમાણ, નાના ઉતપાદકોથી માંડીને મલ્ીનશેનલ કંપનીઓની માલીકીને કાિણ ેજરિી છે. 



કેસ સ્ડટી : ્બાંગલાદેશમાં ચિે નનવસનતંત્ તથા ઝીંગાની ખતેી 

દક્ક્ષણ પલચિમ બાંગલાદેશમાં તટીય આજીવવકા મોટે રાગે પ્રાકૃતતક સ્તોતો ચેિના જગંલો માંથી (ઇમાિતી લાકડયુ, બળતણનયું લાકડયું , મધ 

અને અન્ય જળ પ્રજાતી) ખેતીવાડી તથા મત્યોદ્ોગો પિ આધાિીત છે. રકનાિા બાંધવા તથા વવકાસના િોકાણો પછી પ્રચંડ પયયાવિણીય 

ફેિફાિો થયા છે. જબિજસત પૂિના બનાવમાં મૃત્યુ ઘટયા છે. તેમ છતાં મોટા રાગના લોકોની જીવન પરિસ્સ્તીમાં એકંદિે સયુધાિા થયેલ 

નથી. 

ઝીંગા પાલનની ઉદગમ સમસયા તિીકે જમીની ઉપયોગમાં ફેિફાિ સાથે સંકળાયેલ (મકાઇની ખતેીમાં હિીફાઈ અને ચેિ વવસતાિ પિ 

અતતક્રમણ) આર્થક ફેિફાિ તથા સામાલજક હોડ, નનણ્ભય બનાવવા તથા નીતત ઘડવામાં ચાલયુ પડકાિો ઓળખાયા છે. 

ઝીંગાની ખતેીની બીજા પ્રકાિની આજીવવકાઓ પિ થતી નકાિામિક અસિોન ેકેમ પહોંચી વળવયુ ંતેસવાલ સમજવો જરિી છે તથા સમાન 

લારો અને ગિીબી નાબયુદ કિવી તે અંગે વયરકત કે સમયુહનો પ્રશ્ન િાક્ષટ્ય સતિના આતંિવવરાગ નનણ્ભય તિીકે સમજવામાં આવે. તે સ્તોતો 
પિ દબાવ લાવવાના સંદર્ભમાં, વૈશ્વિક બજાિ પરિવત્ભન તથા કલાઇમેટ ચેનજ (વાતાવિણ પરિવત્ભન) સંબંધધત જોખમોના સંદર્ભમાં સમજવામાં 
આવે. 

છેક 1990 પહેલાથી જગંલી ઝીંગાનો જથથોશ્ીમપ (ઝીંગા) ફાર્મગની ઉપજ સમયુનરિ ઝીંગા કિતાં આગળ નીકળી ગઇ છે. આ ઉપિાંત ઝીંગા 
ઉછેિની વૃધ્ધ્ પાછળ મયુખ્ય ચાલકબળ વાન્ણજય કે નનકાસ-તિફી ધંધો છે જણેે બે દશકામાં અન્ય સ્ાનનક ખેતતવવષયક પ્રવૃતતમાંથી 
મજયુિીને બીજી તિફ ખસેડી દીધી. જો કે ઝીંગા ઉછેિમાં વૃનદ્ધ થવાનયુ ંચાલયુ િા�યું છે. સમય જતાં વધયુ મોટો વવસતાિ ગ્રહણ કિતા (હાલમાં 
વવસતાિનો 90 ટકા) આ પેદાશ વાયિસ એટેક તથા પાણીની ખાિાશમાં વધાિો,AILA સાયકલોન પછી દરિયાઇ રકનાિાન ેઅસિ અને 
1990 માં લાગવગ ધિાવતા લોકો દ્ાિા શર કિેલા દિવાજાના ગેિ કાયદેસિ બાંધકામોને કાિણ ેઆશિે 30% ઘટી છે.

2009 માં બાં્લાદેશ વોટિ ડેવલોપમેન્ટ બોડ્ભ  દ્ાિા બધા ગિેકાયદે જળદ્ાિ બંધ કિવા માટે તથા ઉપજની ઘટ ઓછી કિવા, ખતેીની સીમા 
મયયાદા બાંધવા માટે નવો નનયમન દાખલ કિવામાં આવયો. અગાઉના નનણ્ભયની ખાિાશ નનયતં્રણ પિ સકાિામિક અસિ પડી જો કે લોકોએ 

ઝીંગા ઉછેિ માટે ખારુ પાણી પાઇપલાઇનથી વવતરિત કિવાનયુ ંશર કયયુું. પાછલા નનણ્ભયનો લોકો તથા ઝીંગા સ્તોતો પિ સકાિામિક અસિો 
પડી. ઝીંગા ઉછેિમાં વૈવવધય લાવવા 2000 પહેલાથી નીચી ઉતપાદન ખચ્ભવાળી આતંિિાષટ્ીય માંગની વૃધ્ધ્થી આ વવસતાિમાં કિચલા 
સંવધ્ભન તથા સંગ્રહ પ્રવૃતત ઝડપથી વવસતિી છે. 

[સ્તોત: https://www.weadapt.org/knowledge-base/adaptation-decision-making/shrimp-aquaculture-

inbangladesh] 

Case Study: Mangrove ecosystem and shrimp aquaculture 
in Bangladesh

Coastal livelihoods in Southwest Bangladesh are largely dependent on its natural resources of mangrove 

forest (timber, wood fuel, honey, fish and other aquatic species) agriculture and marine fisheries. Follow-

ing construction of the coastal embankment and other development investment, there have been drastic 

environmental changes. Loss of life in major flooding events has been reduced. However, this has not led to 

overall improvements in the living condition of the majority of people.

The issue of the emergence of shrimp farming, associated land-use changes (competition with paddy farm-

ing and encroachment upon mangrove areas), ecological changes and social contestation has been identi-

fied as an ongoing challenge for decision-making and policy formulation.

The question of how to mitigate negative impacts of shrimp farming on other kinds of livelihood, and obtain 

equitable benefits and alleviate poverty, should be understood as an intersection of individual, community 

and national-level decision-making. It must also be understood in the context of increasing pressure on 

resources, global market changes and climate change-related hazards.

Since the early 1990s, shrimp farming has surpassed marine shrimp harvesting due to rapid wild shrimp 

stock decline. The main driver behind the growth of shrimp cultivation is commercial, export-oriented busi-

ness, which in two decades has displaced labour from other local agricultural activities. Although shrimp 

farming continues to grow, occupying a larger area over time (currently 90 per cent of the area), productiv-

ity has decreased in about 30 per cent due to virus attacks and an increase of salinity in water after the 

cyclone AILA affected the embankment and illegal construction of gates started in the 1990s by influential 

people at that time.

In 2009, a new regulation was introduced by the Bangladesh Water Development Board to close all illegal 

sluice gates and limit the boundaries of farming to reduce production loss. The former decision had positive 

effects on salinity control, although people started circulating saline water for shrimp farming over pipelines. 

The latter decision had positive impacts on people and on the shrimp resource. To complement and diver-

sify shrimp farming, crab cultivation and collection has expanded rapidly in the area since the early 2000s 

supported by an increase in international demand accompanied with low production costs.

[Source: https://www.weadapt.org/knowledge-base/adaptation-decision-making/shrimp-aquaculture-in-

bangladesh]



5.2.16  International Convention for the Regulation of Whaling (ICRW), 1946

One international convention which specifically addressed the whaling issue is the ICRW, 1946. The 

ICRW began as a whaling club, established ‘to provide for the proper conservation of whale stocks and 

thus make possible the orderly development of the whaling industry,’ whilst taking into account the 

need to safeguard whale resources from overfishing and achieve optimum level of whale stocks without 

causing widespread economic and nutritional distress in the context of an international system of regu-

lation. The convention was adopted in 1946 and came into force in 1948. It was amended in 1956.

The main objective of the convention is to protect all species of whales from overfishing and safeguard 

for future generations the great natural resources represented by whale stocks. It also aims to establish 

a system of international regulation for whale fisheries to ensure proper conservation and development 

of whale stocks. It will also serve as an agency for the collection, analysis and publication of scientific 

information related to whales and whaling.

5.2.17:  International Convention for the Prevention of Pollution from Ships 
(MARPOL)

   The International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL) is the main interna-

tional convention covering prevention of pollution of the marine environment by ships from operational 

or accidental causes.

The Convention includes regulations aimed at preventing and minimizing pollution from ships - both 

accidental pollution and that from routine operations - and currently includes six technical Annexes. 

Special Areas with strict controls on operational discharges are included in most Annexs.

5.2.16  વે્લનો ક્શકાિ કિવા અંગે આતંિિાષટ્ટીય કનવેન્શન (ICRW) 1946 

ICRW દ્ાિા 1946 માં મળેલ એક આતંિિાષટ્ીય કનવેન્શનમાં ખાસ કિીન ેવે્લ માછલીની સમસયા ધયાન ેલેવાઈ છે. ICRW વે્લ 

કલબ તિીકે શર થઈને, “વે્લના ઘણનયુ ંયો્ય સંિક્ષણ કિીન ેઆવી િીત ેવે્લીંગ ઇનડસ્્ીઝનયુ ંક્રતમક શકય વવકાસ બનાવવાની 
જોગવાઇ” માટેસ્પાઈ હતી જવેે્લના સ્તોતોની ઓવિફીશીંગ સલામતીની જરિીયાત ગણતિીમાં લે અને વે્લ ધણ માટે ઇષટતમ 

સતિ આતંિિાષટ્ીય નનયમનના સંદર્ભમાં વવશદ આર્થક અને પોષણ સંબંધે સંકટ ઉભયુ ન કિે. આ કનવેન્શન 1946 માં સવીકાયભો અને 
1948 માં અમલમાં આવયો. તે 1956 માં સયુધાિાયો હતો. 

આ કનવને્શનનો મયુખ્ય ઉદેશ વે્લની બધી પ્રજાતતન ેઓવિ ફીશીંગ સામે િક્ષણ આપવાતથા રાવવ ઉતપતત માટે વે્લનો રવય પ્રાકૃતતક 

સ્તોત સલામત િાખવાનો છે. તે વે્લ ઉછેિ માટે યો્ય સંિક્ષણ અને વે્લના ધણના વવકાસ માટે આતંિિાષટ્ીય નનયમન પધ્તતની 
સ્ાપના કિવા તિફ પણ ધયેય િાખે છે. તે સંગ્રહ, પૃથથકિણ અનેવે્લ અને તેના વયાપાિી ઉછેિ સંબંધે વજૈ્ાનીક માહહતીના પ્રકાશન 

માધયમ તિીકે પણ સેવા આપશે. 

5.2.17:  વહાણોથી પયયાવિણ પ્રદૂષણ અટકાવવા માટે આતંિ િાષટ્ટીય કનવને્શન (MARPOL)

ઇન્ટિનશેનલ કનવેન્શન ફોિ વપ્રવેન્શન ઓફ પોલ્યુશન ફ્ોમશીપ (MARPOL) કામકાજ દિમયાન કે અકસ્ાતી કાિણોસિ વહાણ 

દ્ાિા સમયુરિરી પ્રદયુષણ અટકાવને આવિી લતેયુ ંએક મયુખ્ય આતંિિાષટ્ીય કનવેન્શન છે. 

કનવને્શન વહાણનયુ ંપ્રદયુષણ, બન્ ેિીત,ે અકસ્ાતથી કે િોજજદા કામકાજથી અટકાવવા અને ઓછયુ  કિવાનયુ ંધયેય િાખતા નનયમનો સમાવે 
છે, તથા હાલમાં છ ટેકનીકલ પરિક્શષટ સમાવે છે. મોટા રાગના પરિક્શષટોમાં કાય્ભકાિી રડસચાજ ્ભ પિ સખત નનયતં્રણ સાથેના ખાસ 

વવસતાિો સમાવેલ છે.



વહાણમાંથી કચિાના નનકાલ પિ MAPROL ના નનયતં્ણ નનયમો15

MAPROL એનેક્ષ-V નો નનયમન-8 વહાણમાંથી પ્રદયુષણ અટકાવવા માટે આતંિિાષટ્ીય કનવેન્શન વહાણમાંથી મોટારાગના કચિા  
નનકાલની મનાઇ ફિમાવ ેછે. ખયુલલા દરિયામાં નનયતં્રણ કિવયુ ંઅઘર છે. ખાસ કિીન ેસસતા શીપ િજીસે્શન આપનાિ નાના િાજયો  
(ફલેગ ઓફ કનવીનીઅસ્સ) સાયપ્રસમાં ડીપાટ્ભમેન્ટ ઓફ મચ્ભન્ટ શીપીંગ (DMS), છતાં બધા વહાણો (િાષટ્ીય અને વવદેશી) પિ અક્રતમક 

ઇસ્સપેક્શન સાઇપ્રસના પોટ્ભ  એિીયામાં તેમજ વવદેશમાંના સાઇપ્રસ વહાણો (લગરગ 1000 નો વવદેશ જતા વહાણનો કાફલો) નયું  
ઇસ્સપેક્શન કિે છે. 

વયવહાિીક િીત,ે અધધકાિીઓ વહાણનો કચિા નનકાલ આયોજન, કચિાની નોંધપોથી તપાસે છે અને આગળના પોટ્ભ  દ્ાિા અપાયેલી કચિા  
નનકાલ િસીદોનયુ ંપ્રમાણીકિણ કિે છે. તેઓ એ પણ તપાસે છે કે રેગો કિેલો કચિો બાંધેલો છે અને બિાબિ અલગ કિેલો છે તથા  
પ્રમાણીકિણ કિેલ છે કે નહીં, નાવવકગણ અને મયુસાફિોની નોંધ માટે કચિાના નનકાલમાં જરિ મયુજબ પલેકાડ્ભ  પ્રદશણીત કિવામાં આવયા છે  

કે નહહ. ઇન્ેસપકશન DMS ના મિીન સવવેયિો દ્ાિા કે 14 સવતંત્ર દસ્સપીકટિો, જઓે વવવિના 12 બંદિો ઉપિ નનમાયેલા છે, તેમના દ્ાિા  
કિવામાં આવે છે. તેમજ કાંઠા પિ જળયાત્રા કિનાિા નાના યાત્રાળયુ વહાણો પણ નનયમીત તેનેલાગયુ પડતા િાષટ્ીય જરિીયાતોના અનયુપાલન  

માટે તપાસવામાં આવે છે. 

Control of MARPOL rules on garbage discharge from ships15 

Regulation 8  of Annex V of MARPOL—the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships—

prohibits most garbage discharges from ships. To control this on the open seas is complicated, especially for 

small states offering cheap ship registers (Flags of Convenience). The Department of Merchant Shipping (DMS) 

in Cyprus, however, performs random inspections on all ships (national and foreign) within the port areas of Cy-

prus, as well as inspections of Cypriot ships abroad (a fleet of about 1000 foreign-going ships).

Practically, the officers check the ship’s garbage management plan, the garbage record book and verify the 

existence of garbage disposal receipts from previous ports. They also check that garbage collected is stowed 

and segregated properly, and they verify that placards to notify the crew and passengers on the requirements for 

disposal of waste are displayed as required. The inspections are performed by Marine Surveyors of the DMS or by 

14 independent Inspectors, who have been appointed in 12 ports around the world. Also small passenger ships 

engaged in coastal navigation are checked regularly for compliance with the applicable national requirements.

15	 IMO	http://www.imo.org/,	MARLISCO	http://www.marlisco.eu/bp36.en.html?articles=implementation-of-marpol-
annex-v-in-cyprus-cyprus

15  IMO http://www.imo.org/, MARLISCO http://www.marlisco.eu/bp36.en.html?articles=implementation-of-marpolannex-v-in-
cyprus-cyprus
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Other countries, offering cheap ship registers, however, are not able to execute such controls. And 

some countries have not even signed or ratified the MARPOL rules on garbage discharge, amongst 

them Nepal, a new entry into the flag of convenience business, and the United States.

અન્ય દેશો માટે, સયુલર શીપ િજીસ્્શેન આપતા આવા નનયતં્રણો અમલમાં મયુકવા સક્ષમ નથી. અને ઘણા દેશોએ કચિા નનકાલ 

ઉપિના MARPOL નનયમોમાં સહી પણ નથી કિી કે પયુક્ષટ પણ નથી આપેલ જમેાં નેપાળ, ફલેટ ઓફ કનવીનીયસ્સ બીઝનેસમાં એક 

નવો પ્રવશે, તથા યયુનાઇટેડ સે્ટસ આવેલા છે.

કચિાનો પ્રકાિ વહાણ ખાસ વવસતાિ ્બહાિ વહાણ ખાસ વવસતાિ અંદિ ઓિ શોિ પલેટિોમ્સ અને 
પલેટિોમ્સ અંદિ 5૦૦ મીટિ

 ખોરાકીકચરોચુરો કરેલો કે
 દળેલો

 નિકાલિોપરવાિો િજીકિી
 ભૂમીથી અિે રસ્ામાં 23
 એિએમ

 નિકાલિી પરવાિગી િજીકિી
  23≥ભૂમીથી કે રસ્ામાં 
 એિએમ

 નિકાલ પરવાિગી િજીકિી
2 એિએમ1≥ભૂમીથી 

 ખોરાકી કચરો ચુરો િ કરેલ
 કે િહિ દળેલો

 નિકાલિો પરવાિો િજીકિી
 2 એિએમ1≥ભૂમીથી કે રસ્ામાં નિકાલિી મિાઇ છે નિકાલિી મિાઇ છે 

 ટીંકોક્ - અવશષે-કારગોમાં
ીણાપ ુલ ેયોધ

 નિકાલિો પરવાિો િજીકિી
2 એિએમ1≥ભૂમીથી કે રસ્ામાં 

નિકાલિી મિાઇ છે નિકાલિી મિાઇ છે 

 ટીંકોક્ ષ ેશવઅ- -કારગોમાં
 ીણાપ ુલ ેયોધ

નિકાલિી ખાસ સંજોગોમાં 
પરવાિગી 11≤2 એિ.એમ. નિકાલિી મિાઇ છે 

 ડેકમાં રિેલા અિે બિારિી
 સપાટી પર રાખેલાકલીિીંગ
 એજન્ટ અિે એડીટીવવાળુ
 પાણી

નિકાલિી પરવાિગી છે

 નિકાલિી ખાસ સંજોગોમાં
 .એમ.2 એિ1≤પરવાિગી 1 નિકાલિી મિાઇ છે

 ડેકમાં રિેલા અિે બિારિી
 સપાટી પર રાખેલા
 કલીિીંગ એજન્ટ અિે
 એડીટીવવાળુ ધોયેલુ પાણી

નિકાલિી પરવાિગી છે નિકાલિી મિાઇ છે

 કાગગોરૂપે બોડ્ડ  ઉપરિા
 પ્ાણીઓિા િાડપીંજર જ ે
 જળયાત્ા દરમયાિ મરી
 ગયા િોય

 નિકાલિી પરવાિગી િજીકી
 ભૂમમથી શકય ્ેટલુ દુર અિે
 રસ્ામાં

નિકાલિી મિાઇ છે નિકાલિી મિાઇ છે

 અન્ય કચરો, પલાસ્ીક,
 ઘરેલુ કચરો બળેલું ્ેલ,
 ધોવામાં ,સ્મશાિિી રાખ
 ,લીધેલુ પાણી ,કામ કરેલુ
 ફિશીંગ ગીઅર

નિકાલિી મિાઇ છે નિકાલિી મિાઇ છે નિકાલિી મિાઇ છે

 કચરાનું મમશ્રણ  જયારે કચરો મમશ્રી્ થયેલો િોય કે અન્ય પદાથગોમાં ભળી ગયેલો િોય કે જુદી જ નિકાલિી જરૂીરીયા્
 .કડક નિયમોિી જરૂરીયા્ લાગુ પડશ ે,િોય

સુધાિેલ MARPOL પરિક્શષટ –પ મુજ્બ કચિા નનકાલ પ્રાવધાનનું સાદુ વવહંગાલોકન  
(ઠિાવ MEPC 201 (62)) જ ેતા. 1 જાનુ્, 2૦13 ના િોજ દાખલ કિવામાં આવયો હતો.

કચિા નનકલના જ ેતે જરૂિી નનયમોના સંપૂણ્સ અવતિણ માટે સુધાિેલ MARPOL પરિક્શષઠ – 5 નો સંદભ્સ લો અને વધુ વવગતવાિ  
માગ્સદશ્સન માટે MARPOL નું અમલીકિણ કિવા પરિક્શષઠ-5 [ ઠિાવ MEPC 218 (63 )]2012 ની માગ્સ દર્શકા મુજ્બની સલાહ અનુસિો

1.  પદાથભો સમયુરિરી પયયાવિણને નયુકશાન ન કિતા હોવા જોઇએ. 

2.   નનયમન 0.12 MARPOL પરિક્શષટ-5 મયુજબ નનકાલ (એ) િવાના થયાના બંને બંદિો તથા મંજીલ પહેલાનયું બંદિ સપશેયલ એિીયામાં 
આવતા હોય તો વહાણ વચે્ના ખાસ એરિયા બહાિ મયુસાફિી નહહ કિી શકે (નનયમન 6.1.2.2 અને (બી) આ બંદિ પિ પયુિતી િીસેપ્શન 
ફેસીલીટી પ્રાપય નહી હોય તો (નનયમન 6.1.2.3) 
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િાષટ્ટીય ષિતે્ાચધકાિ ્બહાિના વવસતાિમાં સમદુ્રી જવૈીક વવવવધતા 

તાજતેિના વષભોમાં આતંિિાષટ્ીય સમહૂો દરિયાઈ નનવાસનતતં્ર દ્ાિા પૂિી પડાતી સેવાઓની હાિમાળા તથા મહાસાગિ ઉપિની અને સમયુરિ અંદિના 
નનવાસનતતં્ર સામે િાષટ્ીય ક્ષતે્રાધધકાિથી પિ છે, એટલે કે મધદિીય ેઅને ‘‘વવસતાિમાં” ઉતિોતિજાગતૃ બની છે. મધદરિયે દરિયાના બધા પ્રાદેક્શક 

દરિયા કે િાજયના આતંિીક જળો કે િાજયના દ્રીપીય પાણી UNCLOS (આટટીકલ-86) મયુજબ જ ેવવક્શષટ ઇકોનોમીક ઝોનમાં (EEZ) સમાવેલા 
નથી, તે પાણીઓનારાગો છે. આ એરિયા િાષટ્ીય ક્ષતે્રાધધકાિ મયયાદાથી ઉપિ (UNCLOS આટટીકલ-1) મયુજબ સમયુરિ સતહ તથા મહાસાગિ 

સતહ તથા તેની ડૂબેલી ભૂતમ છે. 

આ એિીયા બીયોનડ નશેનલ જયયુિીડીશકશન (ABNJ) િાષટ્ીય ક્ષતે્રાધધકાિ બહાિનો વવસતાિ આપણા મહાસાગિોની 64 ટકા સપાટી આવિી 
લે છે. અને લગરગ 9૦ ટકા ઉપિ વોલ્યુમ પયુર પાડે છે. તેઓ 200 નોટીકલ માઇલના તટીય િાજયોમાં EEZ (અથવા તેનો પ્રાદેશીક સમયુરિ જો 

િાજયએ EEZ ના હકનો ઉપયોગ ન કયભો હોય તો) વોટિ કોલમ ધિાવ ેછે, એટલે કે મધદરિયે,પિંતયુ ઊંડી દિીયાઇ સપાટી, સાગિ સપાટી અને 
ડૂબેલી ભૂતમ જ ેિાષટ્ીય ક્ષતે્રાધધકાિન ેઆધધન નથી (UNCLOS દ્ાિા ‘‘વવસતાિ” તિીકે વયાખ્યાયીત કિેલ છે.) તે પણ સમાવે છે. 

UNCLOS ને મોટારાગના યયુએન સભય િાજયો દ્ાિા માન્ય િાખવામાં આવેલ છે. USA તેમજ અગત્ના મત્યોધોગ ધિાવતા દેશો પેર અને 
વેનેઝયુએલા જો કે હજયુ જોડાયા નથી. 

મિીન પ્રોટેકટેડ એિીયાઝ (MPAs) ની સ્ાપના જ્ાં માનવીય પ્રવૃતત એકદમ મયયાદીત છે તે મહાસાગિોન ેઆિક્ષવાનયુ ંતથા સંિક્ષણ કિવાનયુ ંએક 

અગત્નયુ ંપગલયુ ંછે. સમયુરિરી પ્રજાતતઓ અન્ય પ્રજાતતઓ તથા તેના નનવાસીઓ, ઉંડા પાણીના નનવાસીઓ જવેા કે દરિયામાનાં પહાડોઠંડા પાણીના 
પિવાળા સાથે ગયુંચવણરયભો સંબંધ ધિાવ ેછે.અને હાઇડ્ોથમ્ભલ જવાળામયુખી માગ્ભ અજ્ાત મોટાજવૈ વૈવવધયતા કોષ ધિાવ ેછે, અને ઝડપી દેશાંતિ 

કિતી મત્યધણ અને સસતન પ્રાણીઓન ેસહાિો આપે છે. ABNJ માં જયાં ઘણયુ ંકિીન ેનનવસનતતં્રની ખાસ વવક્શષટતાઓ અને કામગીિી વવશ ે

ખયુબ ઓછયુ ં  જ્ાન છે – તે MPAsઓ જવૈ વૈવવધયતાની રિપાઈ ન થાય તેવા નયુકશાન સામે આ જ્ાન મળેવીને અગત્નીસલામતી બની શકે છે. 

અહીં MPAs આિક્ષણ માટેની રક્રયાવવધધ પયુિી પાડી શકે. જ ેમાત્ર જાણીતી હોય તેવી જ નહી પિંતયુ જ ેરવવષયમાં અગત્ની રક્રયાવવધધ તિીકેબહાિ 

આવે તેવી પણ હોય.

1982 ના UNCLOS-III મયુજબ દિેક િાજય માટે સમયુરિનો ચોકકસ વવસતાિ નકકી કિવા સમયુરિ નીચે મયુજબના રાગોમાં વવરાજીત કિવામાં 
આવેલો છે. 

1. પ્રાદેક્શક સમયુરિની િેખા 

Marine biological diversity beyond areas of national jurisdiction

In recent years, the international community has become increasingly aware of the range of services provided by 

marine ecosystems and of the rich biodiversity of pelagic and benthic ecosystems beyond the limits of national 

jurisdiction, namely in the high seas and the Area. The high seas are all parts of the sea that are not included in 

the exclusive economic zone (EEZ), in the territorial sea or in the internal waters of a state, or in the archipelagic 

waters of an archipelagic state, according to the UNCLOS (Article 86). The Area is the seabed and ocean floor 

and subsoil thereof, beyond the limits of national jurisdiction (UNCLOS, Article 1).

‘Areas beyond national jurisdiction’ (ABNJ) cover some 64 per cent of the surface of our oceans and provide 

over 90 per cent of its volume. They comprise the water column beyond the 200-nautical-mile EEZ of coastal 

states (or its territorial sea if a coastal state has not exercised its right to an EEZ), i.e., the high seas, but also 

include areas of the deep seabed, ocean floor and subsoil that are not subject to national jurisdiction (defined as 

‘the Area’ by the UNCLOS).

UNCLOS has been ratified by most UN member states. The United States of America as well as important fish-

ing nations Peru and Venezuela, however, have not yet joined.

The establishment of Marine Protected Areas (MPAs), where human activities are severely limited, is an impor-

tant measure for protecting and conserving the oceans. Marine species depend on complex relationships with 

other species and their habitats; deep sea habitats such as seamounts, cold-water coral formations and hydro-

thermal vents hold large reservoirs of unknown biodiversity and support highly migratory fish stocks and marine 

mammals. In ABNJ—where often little is known about the specific features and functioning of ecosystems—

MPAs can be an important safeguard against irreversible biodiversity loss. Here MPAs can provide a mechanism 

for protecting not just what is known at present to be important, but what may turn out to be important in the 

future.

According to the UNCLOS III of 1982, the sea is divided into 

the following sectors to define the definite areas of sea for 

each state. These are:

1. Baseline

2. Internal water

3. Territorial sea

4. Contiguous zone

5. Exclusive economic zone

6. High sea

7. Continental shelf

The Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea, 

Office of Legal Affairs, as the secretariat of UNCLOS and 

the substantive entity servicing the General Assembly in its 

consideration of the law of the sea and ocean affairs, has 

a mandate to provide a range of legal and technical ser-

vices, such as information, advice and assistance as well 

as conducting research and preparing studies with a view 

to promoting a better understanding of UNCLOS and the 

implementing Agreements, their wider acceptance, uniform 

and consistent application and effective implementation, 

including in relation to marine biodiversity beyond areas of 

national jurisdiction.
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/7/7d/Zonmar-en.svg

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/7/7d/Zonmar-en.svg

2. આતંિીક જળ 

3. પ્રાદેક્શક જળ 

4. સંલગ્ન ઝોન 

5. વવક્શષટ આર્થક ક્ષતે્ર 

6. મધ ્દરિયો 
7. દ્રીપસમહૂ 

મહાસાગિના પ્રશાસન માટેના વવરાગોન ેતથા સમયુરિરી કાયદો કાનયુની 
પ્રવાસનની કચેિીન ેUNCLOS ના સધચવાલય તિીકે સવતંત્ર ઓળખ સાથે 
જનિલ એસેમબલીન ેસાગિ અને મહાસાગિના કાનયુન વવચાિવામાં સેવા 
આપવી, જ ેકાનયુની અને ટેકનીકલ સેવાઓ જવેી કે માહહતી સલાહ અને મદદ 

કિવી,સશંોધન હાથ પિ લેવયુ, UNCLOS ઉપિ વધયુ સાિી સમજણને દક્ષટમાં 
િાખી અભયાસ તૈયાિ કિાવવો, કિાિનયુ ંઅમલીકિણ કિાવવયુ,ં વવશદ સસવકૃતત 

અપાવવી, સવ્ભસામાન્ય અને સાતત્પૂણ્ભ ઉપયોગ કિાવવો અને અસિકાિક 

અમલ કિાવવો, િાષટ્ીય ક્ષતે્રાધધકાિ બહાિના વવસતાિો સંબંધે સમયુરિરી 
જવૈવૈવવધયતા હોય તે અંગે આદેશો અપાયાછે. 

ખંદડર છાજ્ી

આતંર રાષટ્ીર જળ (ક્ેવત્રર 
જળ બહાર) 

વવશશષટ આર્થક ક્ેત્ર (200 નોટટક્ 
માઇલ્સ)

 નનકટવતસી ક્ેત્ર  
(12 નોટટક્ માઇલ્સ )

ક્ેવત્રર જળ /પાણી 
(12 નોટટક્ માઇલ્સ)

આતંર પ્દેશ જળ 

જમીન

જળની સીમા રેખા (સરેરાશ છીછરા 
જળનું ચચહ્ન)

પ્દેશશક સમદુ્રના 
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5.3  જવૈવક વૈવવધયતા 
પિ કનવેન્શન: એક 
વવહંગાલોકન 

5.3.1 કનવેન્શન વવશ:ે 

આ કનવેન્શન ેપયુનઃસ્ાપીત કયયુું કે િાજયો (દેશો)ને તેમના જવૈવક સ્તોતો 
પિ સવભોપિી અધધકાિ છે. CBD ના ઉદેશો નીચેની જોગવાઇઓ સંબંધે 
સમજવામાં આવે છે

1. જવૈવક વૈવવધયતાનયુ ંસંિક્ષણ
2. તેના રાગોનો ધચિઃસ્ાયી ઉપયોગ તથા 
3. આનયુવશંીક સ્તોતોના ઉપયોગથી ઉરા થતા લારા-લારોની સયુચાર 

અને સમાન વહેંચણી, આનયુવાંશીક સ્તોતોની યો્ય િીતે પ્રાપતી, 
સંબંધીત ટેકનોલોજી ટ્ાસ્સફિ, આ બધા સ્તોતો ઉપિ એકંદિે બધા 
હકકો અને ટેકનોલોજીઓ તથા નાણાં રંડોળનો પણ સમાવશે 

થાય છે. 

5.3  Convention on 
Biological Diversity: 
An overview

5.3.1 About the convention

The convention reaffirmed that states (countries) have 

sovereign right over their biological resources. The ob-

jectives of the CBD, to be pursued in accordance with 

its relevant provisions, are

1. conservation of biological diversity;

2. sustainable use of its components; and

3. fair and equitable sharing of the benefits arising 

out of the utilization of genetic resources, including 

by appropriate access to genetic resources and by 

appropriate transfer of relevant technologies, taking 

into account all rights over those resources and to 

technologies, and by appropriate funding.



A total of 196 countries are parties to this convention. Being a party to the convention brings certain 

obligations, such as that each party must develop national strategies, plans or programmes for the 

conservation and sustainable use of biological diversity or adapt for this purpose existing strategies, 

plans or programmes which shall reflect, inter alia, the measures set out in this convention relevant to 

the Contracting Party concerned, and integrate, as far as possible and as appropriate, the conservation 

and sustainable use of biological—diversity into relevant sectoral or cross-sectoral plans, programmes 

and policies.

5.3.2  Convention protocols

Cartagena Protocol on Biosafety to the Convention on Biological Diversity

On 29 January 2000, the Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity adopted a 

supplementary agreement to the convention known as the Cartagena Protocol on Biosafety. The protocol 

seeks to protect biological diversity from the potential risks posed by living modified organisms (LMOs) 

resulting from modern biotechnology, by establishing a procedure to ensure that countries are provided 

with the information necessary to make informed decisions before importing LMOs. To facilitate the ex-

change of information on LMOs and to assist countries in the implementation of the protocol, the protocol 

also establishes a biosafety clearing-house.

Nagoya protocol on access and benefit sharing

The Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits 

Arising from their Utilization (ABS) to the CBD is a supplementary agreement to the CBD. It provides 

a transparent legal framework for the effective implementation of the third objective of the CBD, ‘the 

fair and equitable sharing of benefits arising out of the utilization of genetic resources.’ The Nagoya 

Protocol on ABS was adopted on 29 October 2010 in Nagoya, Japan, and came into force in October 

2014.16 

5.3.3  Mechanism for implementation

There are various ways and means, for implementing the convention. These mechanisms include 

National Biodiversity Strategies and Action Plans prepared and implemented by each party for main-

streaming biodiversity in sectoral policies and programmes. Each party submits national reports to pro-

vide information on the measures taken for the implementation of the convention. The clearing-house 

mechanism seeks to support the convention’s thematic and cross-cutting programmes of work (PoWs) 

by promoting cooperation, exchanging information and developing a network of partners.

Since the CBD is a framework international convention, to make it legally effective in the member 

countries, there is need to have a national legislation for conservation of biological diversity. India was 

the first country to develop and enact such a legislation. The Biological Diversity Act of 2002 was en-

acted to make the principles of CBD legally effective in India.

5.3.4  Strategic plan and programmes

Triggered by the unprecedented loss of biodiversity and emerging appreciation of the urgency with 

which the issue needs to be addressed, heads of states, at the CoP of the CBD in the year 2002, com-

mitted ‘to achieve, by 2010, a significant reduction of the current rate of biodiversity loss at the global, 

regional and national level, as a contribution to poverty alleviation and to the benefit of all life on Earth’

16	 Closing	remarks	by	the	Executive	Secretary	of	CBD	at	CoP-12,	held	at	Pyeongchang,	Republic	of	Korea,	17	October	
2014. Available at http://www.cbd.int/doc/speech/2014/sp-2014-10-17-cop12-npmop1-en.pdf

આ કનવેન્શનના કયુલ 196 દેશો સમથ્ભકો છે. કનવેન્શનના સમથ્ભક તિીકે કેટલીક ચોકકસ જવાબદાિીઓ લાવે છે. જવેી કે દિેક 

સમથ્ભકે િાષટ્ીય વયયુહિચના વવકસાવવી, જવૈ વૈવવધયતાન ેસંિક્ષણ આપવા માટે તથા જવૈ વૈવવધયતાનો ધચિ:સ્ાયી ઉપયોગ માટે 

આયોજનો કે કાય્ભક્રમો,આ હેતયુ માટે હાલની વયયુહિચના અનયુકૂળ બનાવવી, જ ેતે કોન્્ટાકટ પાટટીન ેલગતા પલાન કે પ્રોગ્રામ જ ેઆ 

કનવેન્શનમાં સ્ાપીત કિેલા હોય તેના પગલાઓ અસિ-પિસ પ્રતતબબનબત થાય, શક્ય હોયતેટલા અને યો્ય હોય તે - સંિક્ષણ અને 
જવૈ વૈવવધયતાનો ધચિ:સ્ાયી ઉપયોગ સંબંધે વવરાગીય અને અતંિ વવરાગીય પલાન, પ્રોગ્રામ અને પોલલસી સંકલલત કિવામાં આવે-

5.3.2  કનવેન્શન ક્શષટાચાિો 

કાટ્સજનેા પ્રોટોકોલ જવૈસલામતીથી જવૈવૈવવધયતા પિ કનવેન્શન 

29 જાન્યુ. 2000 ના િોજ જવૈવક વવૈવધયતા ઉપિના કનવને્શનના સમથ્ભકોની સરાએ કાટ્ભજનેા પ્રોટોકોલ જ ેકાટ્ભજનેા પ્રોટોકોલ ઓન 

બાયોસેફ્ી તિીકે જાણીતો છે, તેનો એક પયુિક કિાિ સવીકાયભો. આ પ્રોટોકોલ જવૈવક વવવવધતાને આધયુનનક બાયોટેકનીકલના પિીણામ 

સવરપ લીવીંગ મોડીફાઇડ ઓગવેનીઝમ (LMOs) દ્ાિા ઉરા થયલેા પણૂ્ભ સરંવીત જોખમો સામે એક પ્રણાલી સ્ાપીન ેસંિક્ષણની માંગ 

કિે છે, જથેી દેશોને જરિી માહહતી મળે અને LMOs આયાત કિતા પહેલા તેઓ નનણ્ભય લઇ શકે. LMOs પિની માહહતીની આપ-લે 
સિળ બનાવવા અને દેશોને પ્રોટોકોલનો અમલ કિવામાં મદદરપ થવા આ પ્રોટોકોલ બાયોસેફટી કલીયિીંગ હાઉસની પણ સ્ાપના કિે 

છે. 

લાભાલાભ સુધી પહોંચવા અને વહેચણી કિવા માટે નાગોયા પ્રોટોકોલ,

એકસેસ ટયુ જનેેટીક િીસોસણીઝ એનડ ધી ફેિ એનડ ઇકવીટેબલ શેિીંગ ઓફ બેનેફીટસ આિઇજજગ ફ્ોમ ધેયિ યયુહટલીજશેન (ABS)

ટયુ CBD નો આ એક પયુિક કિાિ છે. તે CBD નો ત્રીજો ઉદે્શ ‘‘ધી ફેિ એનડ ઇકવીટેબલ શેિીંગ ઓફ બેનીટીફસ એિાઇઝીન્ગ 

આઉટ ઓફ ધી યયુિીલીઝેશન ઓફ જનેેટીક િીસોસણીઝ” ના અસિકાિક અમલ માટે પાિદશ્ભક કાનયુની રપિેખા પયુિી પાડે છે. ABS 

પિનોનાગોયા પ્રોટોકોલ 29 ઓકટો. 2૦10 માં નાગોયા જાપાન ખાતે સવીકાિાયો અને ઓકટો. 2014 માં અમલમાં આવયો હતો.16 

5.3.3  અમલીકિણ કાય્સિીતત

કનવેન્શનનયુ ંઅમલીકિણ કિવા જયુદાજયુદા ઘણા િસતાઓ અને સાધનો છે.આ કાય્ભિીતતવવરાગીય નનતીઓ અને કાય્ભક્રમોમાં 
જવૈવવવવધતાને મયુખ્ય દિેક ધાિામાં લાવવા દિેક દેશ દ્ાિા તૈયાિ કિેલ અને અમલમાં મયુકેલ િાષટ્ીય જવૈ વૈવવધયતા નીતત તથા 
એકશન પલાસ્સનો સમાવશે કિે છે. દિેક પાટટી કનવેન્શનના અમલ માટે લીધેલા પગલાની માહહતી આપવા િાષટ્ીય અહેવાલ િજયુ કિે 

છે. કલીઅિીંગ હાઉસ કાય્ભિીતી કનવેન્શન વવષયક અને ક્રોસ કટટગ-પ્રોગ્રામ ઓફ વક્ભ  (PoWs) વવષયક- માં સહકાિ, માહહતી  
આપ-લે તથા પાટ્ભનિોનયુ ંનેટવક્ભ  વવકસાવવા મદદ માંગે છે. 

CBD આતંિિાષટ્ીય કનવેન્શન ઢાંચો હોવાથી તેને સભય દેશોમાં એક કાયદેસિની અસિવાળયુ ંબનાવવા જવૈ વૈવવધયતા સંિક્ષણ માટે 

એક િાષટ્ીય વવધાનની જરિ છે. રાિત પ્રથમ દેશ હતો જણેે આવા વવધાનનો વવકાસ કયભો અને કાનયુન ઘડયો. જવૈવવવવધતા એકટ 

2002 રાિતમાં CBD ના લસધ્ાંતોન ેકાયદેસિ િીત ેઅસિકાિક બનાવવા ઘડાયો હતો. 

5.3.4  વયહુિચનાત્મક આયોજનો અને કાય્સરિમો 

અભતૂપૂવ્ભ જવૈ વૈવવધયતાના નયુકશાનથી શર થયેલ તથા તાત્ાલીકતાની સમજણ ઊરી કિીન ેઆ સમસયા ધયાન ેલેવાની જરિ છે, 

આ ઉદે્શ સયુધી 2૦10 સયુધીમાં પહોંચવાનયુ ંધયેય િાખીન,ે વવૈિીક, પ્રાદેશીક અને િાષટ્ સતિે જવૈ વૈવવધયતાનો નયુકશાનમાં હાલના દિમાં 
નોંધપાત્ર ઘટાડો કિવા તથા ગિીબી હટાવવાના  યોગદાનરપ ેતથા પૃથવી પિના સવ્ભ જીવોના કલ્ાણ માટેના પ્રયત્ોના રાગરપ ે

િાજયના વડાઓએ CBD ની CoP 2002 માં 2010 સયુધીમાં આ લસધ્ કિવા વચન આપયયુ હતયુ.ં 

16  ઓક્ટોબર 2014 ના રોજ કોદરરા દરપબ્્ક, પીરોનચેંગ ખાતે રોજારે્ી કોપ 12 પર સીબીડીના એક્કઝક્ુટટવ સચચવ દ્ારા ્ક્ોઝીંગ ટીપ્પણી,  
http://www.cbd.int/doc/speech/2014/sp-2014-10-17-cop12-npmop1-en.pdf પર ઉપ્બ્ધ
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તેથી જાપાનમાં નવયુ વયયુહિચનામિક આયોજન CBD, CoP-10 માં સવીકાિાયયુ ંહતયુ ંજ ેઆઇચી જવૈ વૈવવધયતા લક્ષાંકો પણ સમાવે છે. 

્લોબલ જવૈવવવવધતા આઉટલયુક (2010)ની ત્રીજી આવૃતતના સશંોધનો અને રલામણોએ (2011-2020) ના વયયુહામિક આયોજન 

તતવોના નનરપણમાં યોગદાન આપેલ છે. 

with the aim of reaching this objective by 2010. This commitment is known as the biodiversity 2010 

target. However, in 2010, the global community acknowledged that it had failed to achieve the target.

A new strategic plan, therefore, has been adopted in the CBD CoP-10 in Japan, which also includes 

the Aichi Biodiversity targets. The findings and recommendations of the third edition of the Global 

Biodiversity Outlook (2010) have contributed to the formulation of the elements of the strategic plan 

(2011–2020).

ભાિત માટે િાષટ્ટીય જવૈ વૈવવધયતા લક્ષાંકો

2020 સયુધીમાં

•	 2020	સયુધીમાં, દેશની વસતીઓનો એક સયુચક રાગ, ખાસ કિીન ેયયુવાનો, જવૈ વૈવવધયતાના મયુલ્ો સમજ ેતથા સંિક્ષણ અને 
ધચિ:સ્ાયી ઉપયોગ માટે તેઓ પગલા લે તેવયુ ંલક્ષ િખાયયુ ંછે. 

•	 2020	સયુધીમાં, જવૈ વૈવવધયતા મયુલ્ોન ેિાષટ્ીય અને િાજયના આયોજન પ્રક્રીયા વવકાસ કાય્ભક્રમ અને ગિીબી નનવાિણ 

વયયુહિચનામાં સંકલલત કિવામાં આવે. 

•	 2020	સયુધીમાં, પ્રાકૃતતક નનવાસીઓનો દયુગતણીનો દિ ઘટાડવા, વવરાજન િોકવા તથા પ્રાકૃતતક નનવાસીઓન ેથયેલયુ નયુકશાન 

નક્ી કિી પયયાવિણીય સયુધાિા તથા માનવ સવાસ્ય માટે જ ેતે જ્યાએ જ ેતે પગલા લેવા. 

•	 2020	સયુધીમાં, વવદેશી અજાણી હયુમલાખોિ પ્રજાતતઓ તથા તેનો માગ્ભ ઓળખવામાં આવે અને તેની વયવસ્ા કિવા 
વયયુહિચના ઘડવામાં આવે જથેી પ્રાથતમકતારપ બહાિનીઅજાણી પ્રજાતતઓની વયવસ્ા થઇ શકે. 

•	 2020	સયુધીમાં, ધચિઃસ્ાયી ખતેીવવષયક વનઉદ્ોગ અને મત્ય ઉદ્ોગ વયવસ્ાના પગલા સવીકાિવામાં આવે.

•	 2020	સયુધીમાં, જમીન પિની જવૈ અને અતંદદેશીય જળ હેઠળ પરિસ્સ્તતકીય િીત ેપ્રતતનનધધરપ વવસતાિોમાં તથા 
સમયુર્િતટીય અને સમયુરિરી ઝોન ખાસ કિીન ેજ ેપ્રજાતતઓ જવૈવવવવધતા અને નીવસનતતં્રની સેવાઓ માટે ખાસ અગત્ના છે 

તેમનયુ આિક્ષીત ધચન્હવાળા વવસતાિન ેપાયે અને વયવસ્ાન ેપાયે તથા એિીયાબેઝડ અન્ય સંિક્ષણ પગલાને પાયેઅસિકાિક 

િીતે અને સમાન િીત ેસંિક્ષણ થાય. તથા વવશાળ લેનડસે્પ અને સીસે્પમાં સંકલીત કિવામાં આવે જ ેદેશનો 20% થી 
વધાિે રૌગોલીક વવસતાિ આવિી લે. 

•	 2020	સયુધીમાં, વાવતેિ કિાયેલ છોડની વશંીય વૈવવધયતા, ફામ્ભ લાઇવ સ્ોક, અને તેમના વનીય સંબંધીઓ, સામાલજક-

આર્થક તેમજ સાંસૃ્તતક િીતે મયુલ્વાન પ્રજાતતઓ સહહતનેજાળવવામાં આવે તથા અનયુવશંીય ઘસાિો ઓછામાં ઓછો 
કિવા તથા તેમની અનયુવશંીય સલામતી માટે વયયુહિચના વવકસાવવામાં આવે અને અમલમાં મયુકવામાં આવે. 

•	 2020	સયુધીમાં, નનવસનતતં્ર સેવાઓ ખાસ કિીન ેપાણીને લગતી, માનવ આિો્ય, આજીવીકા તથા સવાસ્યન ેલગતી 
ગણવામાં આવેલ છે, અને તેમના સલામતી માટેના પગલા, મહહલાઓ અને સ્ાનીક સમયુહોની જરિીયાતો ધયાન ેલઇ, ખાસ 

કિીન ેજ ેગિીબ અને સંવેદનશીલ વવરાગ છે તેની જરિન ેધયાન ેલતેા તેના પગલાં ઓળખાયા છે.

•	 તેમની 2015 સયુધીમાં આનયુવશંીય સ્તોતો સયુધીની પહોંચ તથા સયુચાર અને નાગોયા પ્રોટોકોલ મયુજબ ઉપાયોમાંથી ઉરા થતા 
લારોની સમાન વહેંચણી કાયયાનવીત તથા િાષટ્ીય વવધાન સાથે સાતત્પૂણ્ભ કિવી. 

•	 2020	સયુધીમાં, અસિકાિક રાગીદાિીયયુકત અને તાજતેિનો િાષટ્ીય જવૈ વૈવવધયતા એકશન પલાન જયુદી જયુદી શાસન 

પ્રણાલી સતિે કાયયાનવીત કિવામાં આવે.

•	 2020	સયુધીમાં, િાષટ્ીય પહેલ, સમયુહોનયુ ંજવૈ વૈવવધયતા સંબંધધત પાિંપાિીક જ્ાન ઉપયોગ લઈને, આ જ્ાનને િાષટ્ીય 

વવધાન તથા આતંિિાષટ્ીય જવાબદાિીઓ અનયુસાિ સયુિક્ષીત િાખવાનયુ ંધયાનમાં િાખીન ેસયુદઢકિવામાં આવે. 

•	 2020	સયુધીમાં, નાણાકીય, માનવીય અને 2011-2020 જવૈવવવવધતાની વયહૂિચનાની યોજનાનયુ ંઅસિકાિક િીતે 
અમલીકિણ સિળ બનાવવા ટેકનીકલ સ્તોતોની તકોની પ્રાપયતા વધાિવી તથા િાષટ્ીય લક્ષાંકો ઓળખવા અને સંસાધન 

એકત્રીકિણની વયહૂિચના સવીકાિવી.

National Biodiversity Targets for India

By 2020

•	 By	2020,	a	significant	proportion	of	the	country's	population,	especially	the	youth,	is	aware	of	

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

•	 By	2020,	values	of	biodiversity	are	integrated	in	national	and	state	planning	processes,	devel-

opment programmes and poverty alleviation strategies

•	 Strategies	for	reducing	rate	of	degradation,	fragmentation	and	loss	of	all	natural	habitats	are	

finalized and actions put in place by 2020 for environmental amelioration and human well-

being.

•	 By	2020,	invasive	alien	species	and	pathways	are	identified	and	strategies	to	manage	them	

developed so that populations of prioritized invasive alien species are managed

•	 By	2020,	measures	are	adopted	for	sustainable	management	of	agriculture,	forestry	and	fish-

eries.

•	 Ecologically	representative	areas	under	terrestrial	and	inland	water,	and	also	coastal	and	

marine zones, especially those of particular importance for species, biodiversity and ecosystem 

services, are conserved effectively and equitably, based on protected area designation and 

management and other areabased conservation measures and are integrated into the wider 

landscapes and seascapes, covering over 20% of the geographic area of the country, by 2020.

•	 By	2020,	genetic	diversity	of	cultivated	plants,	farm	livestock,	and	their	wild	relatives,	includ-

ing other socioeconomically as well as culturally valuable species, is maintained, and strategies 

have been developed and implemented for minimizing genetic erosion and safeguarding their 

genetic diversity.

•	 By	2020,	ecosystem	services,	especially	those	relating	to	water,	human	health,	livelihoods	and	

well-being, are enumerated and measures to safeguard them are identified, taking into account 

the needs of women and local communities, particularly the poor and vulnerable sections.

•	 By	2015,	Access	to	Genetic	Resources	and	the	Fair	and	Equitable	Sharing	of	Benefits	Aris-

ing from their Utilization as per the Nagoya Protocol are operational, consistent with national 

legislations.

•	 By	2020,	an	effective,	participatory	and	updated	national	biodiversity	action	plan	is	made	

operational at different levels of governance

•	 By	2020,	national	initiatives	using	communities'	traditional	knowledge	relating	to	biodiversity	

are strengthened, with the view to protecting this knowledge in accordance with national legis-

lations and international obligations.

•	 By	2020,	opportunities	to	increase	the	availability	of	financial,	human	and	technical	resources	

to facilitate effective implementation of the Strategic Plan for Biodiversity 2011-2020 and the 

national targets are identified and the Strategy for Resource Mobilization is adopted.



The strategic plan adopts five strategic goals and 20 headline Aichi biodiversity 
targets for 2020 as organized below

Strategic goal A: Address the underlying 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 de-

velopment and poverty reduction strategies and planning processes and are being incorporated into 

national accounting, 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 incentives 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 socioeco-

nomic conditions.

Target 4 : By 2020, at the latest, governments, businesses 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.

Strategic goal B: Reduce the direct pressures on biodiversity and promote 
sustainable use

Target 5 : By 2020, the rate of loss of all natural habitats, including forests, is at least halved and where 

feasible brought close to zero, and degradation and fragmentation is significantly reduced.

Target 6 : By 2020, all fish and invertebrate stocks and aquatic plants are managed and harvested sus-

tainably, legally and by applying ecosystem-based approaches, so that overfishing is avoided, recovery 

plans and measures are in place for all depleted species, fisheries have no significant adverse impacts 

on threatened species and vulnerable ecosystems and the impacts of fisheries on stocks, species and 

ecosystems are within safe ecological limits.

Target 7 : By 2020, areas under agriculture, aquaculture and forestry are managed sustainably, ensur-

ing conservation of biodiversity.

Target 8 : By 2020, pollution, including from excess nutrients, has been brought to levels that are not 

detrimental to ecosystem function and biodiversity.

Target 9 : By 2020, invasive alien species and pathways are identified and prioritized, priority species 

are controlled or eradicated, and measures are in place to manage pathways to prevent their introduc-

tion and establishment.

Target 10 : By 2015, the multiple anthropogenic pressures on coral reefs, and other vulnerable ecosys-

tems impacted by climate change or ocean acidification are minimized, so as to maintain their integrity 

and functioning.

Strategic goal C: To improve the status of biodiversity by safeguarding 
ecosystems, species and genetic diversity

Target 11 : By 2020, at least 17 per cent of terrestrial and inland water, and 10 per cent of coastal and 

marine areas, especially areas of particular importance for biodiversity and ecosystem services, are 

2020 માટે નીચે ગોઠવયા મુજ્બ, વયહૂત્મક યોજના પાંચ વયહૂાત્મક લક્ષ ને 20 એઇચી 
હેડલાઇન જવૈવવવવધતા લક્ષો સવીકાિે છે.

વયહૂાત્મક લક્ષ એ: જવૈવવવવધતા ને સિકાિ અને સમાજ વચ્ ેમુખ્ય ધાિામાં લાવી 
જવૈવવવવધતા ગુમાવવાના મૂળભતૂ કાિણો ધયાન ેલેવા.

લક્ષાંક 1: 2020 સયુધીમાં મોડયુ ન થાય તેમ લોકો જવૈ વૈવવધયતાની અગત્તા વવશે જાગૃત બને તથા પગલાઓ તેઓ સયુિક્ષા 
કિવા અને ધચિઃસ્ાયી ઉપયોગ માટે લેવા.

લક્ષાંક 2: 2020 સયુધીમાં મોડયુ ન થાય તેમ જવૈ વૈવવધયતાનયુ ંમૂલ્ િાષટ્ીય અને સ્ાનનક વવકાસ, ગિીબી નાબૂદી નીતત  

અને આયોજન પ્રરક્રયામાં સંકલલત કિવામાં આવે અને િાષટ્ીય હહસાબોમાં એક યથાયો્ય અને િેપોર્ટગ લસસ્મ તિીકે સમાવી  
લેવામાં આવે.

લક્ષાંક 3: 2020 સયુધીમાં બહયુ મોડયુ નહહ તેમ પ્રોત્ાહક િકમ, સબસીડી સહીત, જ ેજવૈવવવવધતાને નયુકશાનકાિક હોય તે કાઢી 
નાખવી. નેગેટીવ અસિ ઓછામાં ઓછી કિવાકેનનવાિવાહટાવવી કે ફિી ઘડવી અને પોઝીટીવ પ્રોત્ાહનો િાષટ્ીય સામાલજક આર્થક 

સ્સ્તી ગણતિીમાં લઇ કનવેન્શન અને અન્ય જવાબદાિી સાથે સાતત્પૂણ્ભ અને સંગત મયુજબ, સંિક્ષણ કિવા અને જવૈવવવવધતાનો 
ધચિઃસ્ાયી ઉપયોગ કિવા, વવકસાવવામાં તથા લાગયુ પાડવામાં આવે. 

લક્ષાંક 4: 2020 સયુધીમાં બહયુ મોડયુ ન થાય તેમ સિકાિો, વયાપાિીઓ અને હહતધાિકો બધા સતિે લસધ્ કિવા કે ધચિઃસ્ાયી 
ઉતપાદન અને વપિાશ માટે પલાન અમલ કિવાના પગલા લે અને પ્રાકૃતતક સ્તોતોના ઉપયોગોની અસિ સલામત પરિસ્સ્તતક મયયાદામાં 
િાખે. 

વયહૂાત્મક લક્ષ્બી: જવૈ વૈવવધયતા પિ સીધો દ્બાવ ઘટાડવો તથા ચચિસ્ાયી ઉપયોગને 
પ્રોત્ાહન / વેગ આપવો. 

લક્ષાંક 5: 2020 સયુધીમાં, બધા પ્રાકૃતતક નનવાસીઓનો નયુકશાનદિ, વન સહહત, ઓછામાં ઓછો અડધો બને અને જયાં શકય હોય 

ત્ાં શૂન્ય સયુધી લાવવો દયુગ્ભતત અને વેિણ-છેિણ નોંધપાત્ર િીત ેઘટે.

લક્ષાંક 6: 2020 સયુધીમાં, વધયુ મત્યધન અને કમજોિ મત્યધન અને જળના છોડનયુ ંવયવસ્ાપન કિવામાં આવે, કાયદેસિ અને 
નનવસન તંત્ર આધાિીત અભરગમ બનાવી ધચિ:સ્ાયી બને તે િીત ેલણણી કિવામાં આવે જથેી ઓવિ ફીશીંગ નનવાિી શકાય, બધી 
ખતમ થવાના આિે ઉરેલી પ્રજાતતઓની પયુન:પ્રાત્પતના આયોજનો અને પગલાઓ તેની જ્યા લે, મત્યોઉદ્ોગમાં રય નીચે આવી 
ગયેલ પ્રજાતત તથા અતતસંવેદનશીલ નનવસન તંત્ર પિ નોંધનીય માઠી અસિ ન પડે અને મત્યોઉદ્ોગમાં મત્યધણ,પ્રજાતતઓ અને 
નનવસન તંત્ર તેની સલામત પારિસ્સ્તતક મયયાદામાં િહે. 

લક્ષાંક 7: 2020 સયુધીમાં, ખતેી હેઠળનો વવસતાિ જળખતેી અને વનઉદ્ોગનયુંધચિઃસ્ાયી િીતે જવૈ વૈવવધયતાના સંિક્ષણની ખાત્રી 
સાથે વયવસ્ાપન કિવામાં આવે.

લક્ષાંક 8: 2020 સયુધીમાં, પ્રદયુષણ, વધયુ થતો પોષક આહાિ સહહત, સતિ મયુજબ લાવવામાં આવે, જ ેનનવસન તતં્રકામકાજ અને 
જવૈવવવવધતાને હાનીકાિક ન હોય. 

લક્ષાંક 9: 2020 સયુધીમાં, આક્રમણકાિી બહાિની પ્રજાતતઓ અને તેના માગ્ભ ઓળખવામાં આવે અને પ્રાથતમકતા આપવામાં આવે. 
આવી પ્રાથતમક પ્રજાતતનયુ ંનનયતં્રણ કિવામાં આવે તથા નાબયુદ કિવામાં આવે, માગભોનયુ ંવયવસ્ાપન કિવા જ ેતે જ્યાએ જ-ેતે પગલા 
લઈ તેનો પ્રવશે અને સ્ાપન અટકાવવામાં આવે. 

લક્ષાંક 10: 2015 સયુધીમાં, વવવવધ માનવસજી્ભ ત પિવાળાપૃષઠ પિ દબાણો, અને વાતાવિણ પિીવત્ભનથી અન્ય અતતસંવેદનશીલ 

નનવસન તંત્ર પિની અસિ કે દરિયામાંએલસડના ફેલાવાની અસિ ઓછામાં ઓછી કિવામાં આવે જથેી અખંડતા અને કાય્ભશીલતા 
બની િહે. 

વયહૂાત્મક લક્ષ સી: નનવસન તંત્ પ્રજાતી અને અનુવશંીય વૈવવધયતા સલામત િાખીન ે
જવૈવવવવધતાની સ્સ્તત ્બદલવી. 

લક્ષાંક 11: 2020 સયુધીમાં, ઓછામાં ઓછા 17 ટકા પૃથવીય અને નદી- જળાશયોના પાણી, 10 ટકા દરિયાકાંઠાના અને દરિયાઈ 

વવસતાિ, ખાસ કિીન ેજ ેતે જવૈવવવવધતા અને નનવસન તતં્રસેવાઓ માટે અગત્તા ધિાવતા વવસતાિોન,ે અસિકાિક અને સમાન િીતે



વયવસ્ાપન, અન્ય અસિકાિક એિીયા બેઇઝડ સંિક્ષણ પગલા સાથે આિક્ક્ષત વવસતાિની પારિસ્ીતતકીય વવજ્ાન પ્રતતનનધધતવવાળી 
બિાબિ જોડાયેલી સીસ્મ દ્ાિા સયુિક્ષીત કિાય અને વવશાળ ભૂમીદશયો તથા સાગિ દશયો સંકલીત કિવામાં આવે.

લક્ષાંક 12: 2020 સયુધીમાં, લયુપતતાના રય નીચે આવી ગયેલી જાણીતી પ્રજાતતઓની લયુપતતાઅટકાવવી તથા સિંક્ષણ સ્સ્તત, ખાસ 

કિીન ેજ ેવધયુ ગતતથી ઘટી િહી છે તેને, સયુધાિવામાં આવે અને ધચિઃસ્ાયી બનાવવામાં આવે. 

લક્ષાંક 13: 2020 સયુધીમાં,કેળવેલા છોડવાઓની આનયુવશંીય વૈવવધયતા તથા ફામ્ભમાં ઉછેિ કિેલા અને ઘિેલયુ બનાવેલા પ્રાણીઓ 

અને તેના વનીય સાબંધધક પ્રાણીઓ અન્ય સામાલજક આર્થક કેળવણી કિીન ેમયુલ્વાન બનાવેલ પ્રજાતતઓનયુ ંજતન કિવામાં આવે તથા 
આનયુવશંીય ઘસાિો ઓછામાં ઓછો કિવો તથા તેની આનયુવશંીય વૈવવધયતા સલામત િાખવા તેવી વયયુહિચના વવકસાવવામાં આવે અને 
અમલમાં મયુકવામાં આવે. 

વયહૂાત્મક લક્ષ ડટી: નનવસન તંત્ સેવાઓ અને જવૈ વૈવવધયતાના લાભાલાભ ્બધા સુધી 
વવસતાિવા.

લક્ષાંક 14: 2020 સયુધીમાં, નનવસન તંત્ર જ ેઆવશયક સેવાઓ પયુિી પાડે છે, સંબધીત પાણી સેવા સહહત આિો્ય, આજીવવકા અને 
સવાસ્યના યોગદાનવાળી, મહહલાઓની જરિીયાતો સવદેશી તથા સ્ાનીક અને સમયુહો ગિીબો અને અતતસંવેદનશીલન ેધયાન ેલઈ 

પયુનઃસ્ાપીત કિવી તથા સલામત િાખવી. 

લક્ષાંક 15: 2020 સયુધીમાં, નનવસન તતં્રની સ્સ્તતસ્ાપકતા તથા કાબ્ભન સ્ોક પ્રત્ ેજવૈવવવવધતાનયું યોગદાન સંિક્ષણ અને 
પયુનઃસ્ાપન દ્ાિા વવસતાિ પામી છે, ઓછામાં ઓછી 15 ટકા બગડી ગયેલી નનવસન તંત્ર ને પયુનઃસ્ાપીત કિવા સહહત, અને તેમ કિીન ે

વાતાવિણ પિીવત્ભનના શમનમાં યોગદાન આપવયુ,ં અનયુકયુલન બનાવવયુ અને િણ બનવા સામે બાથ રીડવી.

લક્ષાંક 16: 2015 સયુધીમાં ABS ઉપિનો નાગોયા પ્રોટોકોલ અમલમાં હોય અને િાષટ્ીય વવધાન સાથે સાતત્પૂણ્ભ  
કાયયાનવીત હોય. 

વયહૂાત્મક લક્ષ ઇ : સહભાગીતાયકુત આયોજન, જ્ાન-વ્યવસ્ાપન અને ષિમતા નનમયાણ દ્ાિા 
અમલીકિણ વવસતાિવુ.ં 

લક્ષાંક 17: 2015 સયુધીમાં, દિેક પક્ષ ેઅસિકાિક સહરાગીતાયયુકત અને તાજતેિની િાષટ્ીય જવૈવવવવધતાના વયયુહામિક તથા 
રક્રયામિક યોજના પલાન વવકસીત કિેલ હોય,નીતત સાધન તિીકે સવીકાયભો હોય અને શર કયભો હોય. 

લક્ષાંક 18: 2020 સયુધીમાં, પાિંપાિીક જ્ાન નવીનીકિણ અને સવદેશી અને સ્ાનીક સમયુહ, સંિક્ષણ અને જવૈવવવવધતાના 
ધચિઃસ્ાયી ઉપયોગ સંબંધધત તથા તેના જવૈવક સંસાધનોનો પ્રથાગત વવક્શષટ ઉપયોગ, િાષટ્ીય વવધાન અને આતંિિાષટ્ીય 

જવાબદાિીઓન ેઆધધન, સન્ાનવો, અને પૂણ્ભ િીત ેસંકલીત કિવામાં આવે તથા બધા સતિે સવદેશી અને સ્ાનીક સમયુહોના પૂણ્ભ અને 
અસિકાિક સહરાગીતા સાથે કનવેન્શનના અમલીકિણમાં પ્રતતબબનબત થાય. 

લક્ષાંક 19: 2020 સયુધીમાં, જ્ાન, વવજ્ાનનો પાયો અને જવૈવવવવધતા સંબંધધત ટેકનોલોજી તેનયુ ંમયુલ્,કાય્ભ, સ્ાન અને વલણ તથા 
તેના ગયુમાવવાના માઠા પિીણામો સયુધાિવામાં આવે, વવશદ િીત ેવહેચવામાં આવે અને ટ્ાસ્સફિ કિવામાં આવે તથા ઉપયોગમાં લેવામાં 
આવે. 

લક્ષાંક 20: 2020 સયુધીમાં, બહયુ મોડયુ ન થાય તેમ, 2011-2020 નાજવૈવવવવધતાની વયહૂામિક યોજનાનો અસિકાિક િીત ેઅમલ 

કિવા, બધા સાધનોમાંથી નાણાકીય સંસાધનોનયુ ંએકત્રીકિણ અને સંસાધન એકત્રીકિણ વયયુહમાં સમમીલીત અને સવ્ભમાન્ય પ્રરક્રયા 
મયુજબ હાલના સતિેથી મજબયુત િીત ેવધવયુ ંજોઇએ. આ લક્ષાંક સ્તોતોની જરિીયાતની અનનચિીતતાન ેઆંકલનમાંફેિફાિન ેઆધધન, જ ે

સમથ્ભકો દ્ાિા વવકસીત કિવામાં આવે તથા િીપોટ્ભ  કિવામાં આવે. 

કનવેન્શનના સમથ્ભકોન ેતેમના તેમની પોતાના લક્ષાંક સાનયુકૂળ માળખામાં નકકી કિવા, િાષટ્ીય જરિીયાતો અને પ્રાથમીકતાઓ ગણતિીમાં લઇને 
આમતં્રીત કિવામાં આવે છે, જયાિે વવૈિીક લક્ષાંકો લસધ્ કિવા િાષટ્ીય યોગદાન અને 11 મી CoP મીટીંગમાં તેના પિ અહેવાલ ધયાનમાં િાખે. 
સમથ્ભક દેશો આ માહહતી તેમના િાષટ્ીય જવૈવવવવધતા વયયુહ અને એકશન પલાનમાં સમાવે તેવયુ ંપણ આમંત્રણ છે. 

conserved through effectively and equitably managed, ecologically representative and well-connected 

systems of protected areas and other effective area-based conservation measures, and integrated into 

the wider landscapes and seascapes.

Target 12 : By 2020, the extinction of known threatened species has been prevented and their conser-

vation status, particularly of those most in decline, has been improved and sustained.

Target 13 : By 2020, the genetic diversity of cultivated plants and farmed and domesticated ani-

mals and of wild relatives, including other socioeconomically as well as culturally valuable species, is 

maintained, and strategies have been developed and implemented for minimizing genetic erosion and 

safeguarding their genetic diversity.

Strategic goal D: Enhance the benefits to all from biodiversity and ecosystem 
services

Target 14 : By 2020, ecosystems that provide essential services, including services related to water, and 

contribute to health, livelihoods and well-being, are restored and safeguarded, taking into account the 

needs of women, indigenous and local communities, and the poor and vulnerable.

Target 15 : By 2020, ecosystem resilience and the contribution of biodiversity to carbon stocks has 

been enhanced, through conservation and restoration, including restoration of at least 15 per cent of 

degraded ecosystems, thereby contributing to climate change mitigation and adaptation and to combat-

ing desertification.

Target 16 : By 2015, the Nagoya Protocol on ABS is in force and operational, consistent with national 

legislation.

Strategic goal E: Enhance implementation through participatory planning, 
knowledge management and capacity building

Target 17 : By 2015, each party has developed, adopted as a policy instrument, and has commenced 

implementing an effective, participatory and updated national biodiversity strategy and action plan.

Target 18 : By 2020, the traditional knowledge, innovations and practices of indigenous and local com-

munities relevant for the conservation and sustainable use of biodiversity, and their customary use of 

biological resources, are respected, subject to national legislation and relevant international obligations, 

and fully integrated and reflected in the implementation of the convention with the full and effective 

participation of indigenous and local communities, at all relevant levels.

Target 19 : By 2020, knowledge, the science base and technologies relating to biodiversity, its values, 

functioning, status and trends, and the consequences of its loss, are improved, widely shared and 

transferred, and applied.

Target 20 : By 2020, at the latest, the mobilization of financial resources for effectively implementing 

the Strategic Plan for Biodiversity 2011–2020 from all sources, and in accordance with the consoli-

dated and agreed process in the Strategy for Resource Mobilization, should increase substantially from 

the current levels. This target will be subject to changes contingent to resource needs assessments to 

be developed and reported by parties.

Parties to the convention are invited to set their own targets within this flexible framework, taking into account na-
tional needs and priorities, while also bearing in mind national contributions to the achievement of the global targets, 
and report thereon to the 11th meeting of the CoP. Parties are also invited to incorporate this information in their 
national biodiversity strategy and action plan.



The CoP has established seven thematic PoWs, which correspond to some of the major biomes on the 
planet. Each programme establishes a vision for, and basic principles to guide, future work. They also 
set out key issues for consideration, identify potential outputs, and suggest a timetable and means for 
achieving these. Implementation of the work programmes depends on contributions from parties, the 
secretariat, relevant intergovernmental and other organizations. Periodically, the CoP and the Subsidiary 
Body on Scientific, Technical and Technological Advice (SBSTTA) review the state of implementation of 
the work programmes. These seven PoWs are agricultural biodiversity, dry and sub-humid lands biodiver-
sity, forest biodiversity, inland waters biodiversity, island biodiversity, marine and coastal biodiversity, and 
mountain biodiversity.

5.3.5  Programme of Work (PoW) on coastal and marine biodiversity

Marine and coastal biological diversity was an early priority for the CoP, when on the request of CBD 
CoP-1, SBSTTA produced recommendation I/8 on scientific, technical and technological aspects of the 
conservation and sustainable use of marine and coastal biological diversity in its first meeting. At CBD 
CoP-2, the Ministerial Statement on the Implementation of the Convention on Biological Diversity referred 
to the new global consensus on the importance of marine and coastal biological diversity as the ‘Jakarta 
Mandate on Marine and Coastal Biological Diversity.’ The PoW aims to assist the implementation of the 
Jakarta mandate at national, regional and global levels. More details on this PoW are given here.

As part of its Jakarta mandate on marine and coastal biodiversity, the CBD is committed to a series of 
specific goals including the development of a global system of marine and coastal protected areas, the 
establishment and implementation of a global programme of making fisheries and mariculture sustain-
able, blocking the pathways of invasions of alien species, increasing ecosystem resilience to climate 
change, and developing, encouraging and enhancing the implementation of wide-ranging integrated 
marine and coastal area management (IMCAM) that includes a broad suite of measures at all levels of 
society.

Apart from the thematic programme areas, there are other cross-cutting issues that are of relevance to 
all thematic areas such as climate change, tourism, communication, education and public awareness, 
invasive alien species, protected areas and other important issues, details of which can be found here.

CoP એ સાત PoWs સ્ાપી છે, જ ેગ્રહ પિ કેટલીક મયુખ્ય પરિસિતતં્ર ને અનયુરપ છે. દિેક કાય્ભક્રમ એક દયુિદશણીતા માગ્ભદશ્ભક પાયાના 
લસધ્ાંતો રાવવકાય્ભ સ્ાપ ેછે. તે મહતવના સમસયાઓન ેવવચાિણા કિવા બહાિ લાવે છે. સંરવીત પેદાશો ઓળખ ેછે. અને સમયપત્રક 
તથા આ પ્રાપત કિવાના માગભો સયુચવ ેછે. વક્ભ  પ્રોગ્રામનયુ ંઅમલીકિણ સમથ્ભક દેશોના યોગદાન સધચવાલય, આતંિ શાસકીય અને અન્ય 
સંસ્ાઓ પિ આધાિ િાખે છે. CoP અને વજૈ્ાનનક ટેકનીકલ અને ટેકનોલોજીકલ સલાહની પેટા સમીતી (SBSTTA) વક્ભ  પ્રોગ્રામ 
અમલીકિણની સ્સ્તતની સામયયક સમીક્ષા કિે છે. આ સાત powખતેી વવષયક જવૈ વૈવવધયતા સયુકી અને ઝાકળયયુકત જમીન જવૈ 
વૈવવધયતા વન જવૈ વૈવવધયતા નદી જળાશયો જવૈ વૈવવધયતા દરિયાકાંઠાનો અને સમયુરિરી જવૈ વૈવવધયતા તથા પવતણીય જવૈ વૈવવધયતા છે. 

5.3.5  દરિયાકાંઠાનો અને સમદુ્રી જવૈ વૈવવધયતા પિ પ્રોગ્ામ ઓિ વક્સ  

જ્ાિે CBD ની વવનતંીથી CoP-1, SBSTTA એ તેની પ્રથમ તમટીંગમાંI/8 સમયુરિ અને દરિયાકાંઠાનો જવૈ વૈવવધયતાના ધચિઃસ્ાયી 
ઉપયોગના વજૈ્ાનીક ટેકનીકલ અને ટેકનોલોજીકલ મયુદાઓની રલામણો િજયુ કિીત્ાિે સમયુરિ અને સમયુરિતટીય જવૈ વૈવવધયતા CoP માટે 
વહેલાની પ્રાથતમકતા હતી. CBD CoP-2 ખાતે કનવેન્શન ઓન બાયોલોજીકલ ડાયવસણીટીના અમલીકિણ પિ તમનનસ્્ીયલ સે્ટમેને્ટ 
મિીન અને કોસ્લ બાયોલોલજકલની અગત્તા પિ નવા વૈશ્વિક એકમતનો “જાકાતયા મેનડેટ ઓન મિીન એનડ કોસ્લ બાયોડાયસણીટી” 
તિીકે ઉલલખે કયભો. PoW જાકાતયા મેનડેટના અમલીકિણન ેિાષટ્ીય, પ્રાદેશીક અને વવૈિીક સતિે મદદ કિવાનો ઉદેશ િાખે છે. PoW ઉપિ 
વધાિાની વવગતો નીચે આપી છે. 

દરિયાઈ અને દરિયાકાંઠા પિની જવૈવવવવધતાઉપિ જાકાતયા મેનડેટના એક રાગરપ,ે CBD ખાસ લક્ષો પ્રતત દરિયાઈ અને દરિયાકાંઠાના 
સંિક્ક્ષત વવસતાિ વચનબધ્ છે. ્લોબલ સીસ્મના વવકાસ સહીત,મિીન અને બાયોડાઈવર્સટી પિ જાકાતયા મેનડેટના રાગ રપે,CBD 
શ્ેણીબધ્ ખાસ લક્ષો સ્ાવપત કયયા છે. જમેકે દરિયાઈ અને દરિયાકાંઠાના સંિક્ક્ષત વવસતાિની વૈશ્વિક વયવસ્ા, દરિયાકાંઠાઓનો 
વવકાસ, રફશિીઝ અને મેિીકલ્ચિન ેધચિઃસ્ાયી બનાવવા ્લોબલ પ્રોગ્રામની સ્ાપનાકિવી અને અમલીકિણ કિવયુ,ં અજાણી પ્રજાતતના 
આક્રમણના માગ્ભ બંધ કિવા, નનવસન તતં્રસ્સ્તતસ્ાપકતા વધાિવી તથા વવશદ હાિમાળા ધિાવતો સંકલીત દરિયાઈ અને દરિયાકાંઠા 
વવસતાિના સંચાલનને (IMCAM) ને વવકસીત કિવો, દરિયાઈ અને દરિયાકાંઠાના એરિયાનો વવકાસ કિવો, પ્રોત્ાહન આપવયુ તથા 
અમલીકિણ (IMCAM) નયું વવસતિણ કિવયુ,ં જ ેસમાજના બધા સતિે પગલાઓનો વવશદ સમયુહ સમાવે છે.

વવષય વસતયુ કાય્ભક્રમ વવસતાિથી અલગ બીજી ઘણી ક્રોસ કટટગ બાબતો છે જ ેવવષય વસતયુ વવસતાિ જવેા કે કલાઇમેટ ચેનજ, ટયુરિઝમ, 
કોમયયુનનકેશન, એજ્યુકેશન અને લોક જાગૃતત, આક્રમણ કિતી બહાિની પ્રજાતતઓ, આિક્ક્ષત વવસતાિ અને અન્ય અગત્ની બાબતો જનેી 
વવગત નીચે જોઇ શકાય છે. 

Protected areas as defined by the CBD

Substantiating the principles of sustainable development and precautionary principle articulated in the Rio declaration, the 
CBD is the main international legal instrument for the conservation of biological diversity. India has ratified the CBD. The 
CBD recognizes protected areas as a fundamental tool for safeguarding biodiversity.

The term ‘protected area’ is defined in Article 2 of the CBD as ‘a geographically defined area, which is designated or regu-
lated and managed to achieve specific conservation objectives.’

Article 8 contains specific references to protected areas by encouraging parties to

 • Establish a system of protected areas or areas where special measures need to be taken to conserve biological diversity;

 • Develop, where necessary, guidelines for the selection, establishment and management of protected areas or areas 
where special measures need to be taken to conserve biological diversity;

 • Regulate or manage biological resources important for the conservation of biological diversity whether within or outside 
protected areas, with a view to ensuring their conservation and sustainable use;

 • Promote environmentally sound and sustainable development in areas adjacent to protected areas with a view to 
furthering protection of these areas;

 • Cooperate in providing financial and other support for in-situ conservation, particularly to developing countries.

While the definition of ‘protected areas’ is applicable for both terrestrial and marine areas, the legal tools and techniques 
for marine biodiversity conservation are much less advanced than for terrestrial environments. This is despite the fact that 
the oceans make up about 70 per cent of our world in terms of surface area, and comprise more than 90 per cent of the 
planet’s biologically useful habitat. In addition, oceans perform vital ecosystem functions. Further, these ecosystems are 
under ever-increasing threat from activities within and outside these ecosystems. The Millennium Ecosystem Assessment, 
the first global assessment of the health of the planet’s ecosystems, found that marine and coastal systems are among the 
most threatened on the planet.

CBD ની વયાખ્યા મુજ્બ પ્રોટેકટેડ એિીયા (આિષિીત વવસતાિ)

ધચિઃસ્ાયી વવકાસના લસધ્ાંતોન ેપ્રમાન્ણત કિતા અને િીઓ જાહેિનામામાં વયકત થયેલા સાવધાનીના લસધ્ાંતો પ્રમાન્ણત કિનાિ CBD, જવૈવવવવધતાસંિક્ષણ 
માટેનયુ ંમયુખ્ય આતંિિાષટ્ીય કાનયુની સાધન છે. રાિત ેCBD ને પયુક્ષટ આપેલ છે. CBD જવૈવવવવધતાની સલામતી માટેના પાયાના સાધન તિીકે સંિક્ક્ષત 
વવસતાિન ેમાન્ય કિી આપે છે. 

‘‘પ્રોટકેટેડ એરિયા‘‘ શબ્ાવલી CBD ના આટટીકલ-િ માં ‘‘રૌગોલીક વયાખ્યાયીત વવસતાિ તિીકે વયાખ્યાયીત કિવામાં આવી છે, જ ેખાસ સંિક્ષણના ઉદે્શની 
પ્રાપતી માટેની પ્રાધધકૃત કે નનયમન અને વયવસ્ાપન સાધન છે.” 

આટટીકલ-8 સંિક્ક્ષત વવસતાિનોખાસ સંદરભો ધિાવ ેછે જ ેસમથ્ભકોન ેપ્રોત્ાહન આપે કે 

 • સિંક્ક્ષત વવસતાિ કે વવસતાિોની એક લસસ્મ સ્ાપવી કે જયાં જવૈવવવવધતા ન ેિક્ષવા ખાસ પગલા લવેા જરિી છે. 

 • સિંક્ક્ષત વવસતાિ કે વવસતાિોની જયાં જરિી હોય ત્ાં પસદંગી માગ્ભદશણીકા વવકસાવવી, સ્ાપના કિવી અને વયવસ્ાપન કિવયુ ંકે જયાં જવૈવવવવધતાન ેિક્ષવા 
ખાસ પગલાની જરિ છે. 

 • જવૈવક સસંાધનોનયુ ંનનયમન કે વયવસ્ાપન કિવયુ ંજ ેજવૈવક વવવવધતા માટે અગત્ના હોય રલ ેત ેસિંક્ક્ષત વવસતાિ અદંિ હોય કે બહાિ હોય તનેા સિંક્ષણ 
અને ધચિ:સ્ાયી ઉપયોગની ખાતિીિહે તમે જવૈવવવવધતા સસંાધનોનયુ ંનનયમન કે વયવસ્ાપન. ત ેખાત્રીને રિક્ષટમાં િાખીને કિવયુ ંજ ેજવૈવવવવધતાના સિંક્ષણ માટે 
અગત્ના હોય, 

 • સિંક્ક્ષત વવસતાિના આજયુબાજયુના એિીયામાં પયયાવિણીય િીત ેમજબયુત અને ધચિઃસ્ાયી વવકાસને પ્રોત્ાહન આપવયુ ંતથા આગળ પણ આ એિીયાન ેવધયુ સયુિક્ષા 
મળે ત ેરિક્ષટમાં િાખવયુ.ં

 • નાણાકીય અને અન્ય યથા સ્ાનીય સંિક્ષણ માટે સહાય આપવામાં સહકાિ આપવો, ખાસ કિેને વવકાસશીલ દેશોને .

જયાિે સંિક્ક્ષત વવસતાિની વયાખ્યા બન્,ે જમીની તથા સમયુરિરી વવસતાિન ેલાગયુ પડે છે, ત્ાિે દરિયાઈ જવૈવવવવધતા સંિક્ષણ માટેના કાનયુની સાધનો અને ટેકનીકો 
જમીની પયયાવિણના સાધનોકિતા ઘણા ઓછા આધયુનનકછે. એ હકીકત હોવા છતાં કે મહાસાગિો સપાટી વવસતાિના અથ્ભમાં તે દયુનીયાના 7૦ ટકા બનાવે છે 
અને 9૦ ટકાથી વધાિે ગ્રહના જવૈીક ઉપયોગી નનવાસીઓ ધિાવ ેછે. વધાિામાં મહાસાગિો નનવસન તતં્રના અતત મહતવપૂણ્ભ કામો કિે છે. આ નનવસનતતં્રની 
અંદિની અને બહાિની પ્રવૃતતના સતત વધતા જતા રય હેઠળ છે. મીલેનીયમ નનવસન તતં્ર એસેસમેન્ટ, ગ્રહની નનવસન તતં્ર આિો્યના પ્રથમ ્લોબલ 
એસેસમેન્ટને જાણવા મળયયુ કે મિીન અને કોસ્લ લસસ્મ ગ્રહ પિ સૌથી વધયુ રયગ્રસત છે



ભાગ-2

દરિયાઈ અને દરિયાકાંઠાની 
જવૈવવવવધતા ને જ ેભાિતીય 
કાયદાઓ અને નીતતઓન ે
સ્ંબચધત છે

PART 2

Indian laws and policies 
that relate to coastal and 
marine biodiversity





5.4  ભાિતીય ્ંબધાિણમાં 
જવૈ વૈવવધયતા 

પયયાવિણનયુ ંસામાન્ય અથ્ભમાં આિક્ષણ અને સંિક્ષણ અને ખાસ અથ્ભમાં જવૈવક 

વૈવવધયતા માટે બંધાિણમાં દેશ અને નાગરિકની પ્રતતષઠાવપત કિેલી ફિજો છે. 

• આટટીકલ 48 એ – જ ેપયયાવિણના આિક્ષણ અને સયુધાિણન ેતથા 
વન્ય સલામતી અને વન્ય પ્રાણી અને સ્સ્તતઓન ેસંબંધધત છે, “િાજ્ 

પયયાવિણનયુ ંઆિક્ષણ કિવા અને સયુધાિવા અને વનતથા દેશના વન્ય 

જીવનને સલામત િાખવા પ્રયત્ કિશ.ે”

• આટટીકલ 51 એ, જ ેરાિતની દિેક નાગરિકની પાયાની ફિજો 

સાથે સબંધધત છે, પેટા ફકિા (g) માં જણાવે છે કે, ‘રાિતના દિેક 

નાગરિકની ફિજ િહેશ ેકે પ્રાકૃતતક પયયાવિણનયુ,ં વન, તળાવો, નદીઓ, 

અને વન્ય પ્રાણીઓ સહહતનયુ ંિક્ષણ કિે અને સયુધાિે અને તમામ સજીવો 
પિ કરુણા િાખ.ે

5.4  Biodiversity in the 
constitution of India

The protection and conservation of the environment in 

general and the biological diversity in particular is a duty 

enshrined in the constitution for the state and the citizen.

•	 Article	48A,	which	deals	with	the	protection	and	im-

provement of environment and safeguarding of forests 

and wildlife, states, ‘The State shall endeavour to 

protect and improve the environment and to safeguard 

the forests and wildlife of the country.’

•	 Article	51A,	which	deals	with	the	fundamental	duties	

of every citizen of India, states in subpara (g), ‘It shall 

be the duty of every citizen of India to protect and im-

prove the natural environment including forests, lakes, 

rivers and wild life, and to have compassion for living 

creatures.’





5.5  િાષટ્ટીય પયયાવિણ 
નીતત 

2006 માં રાિત સિકાિ દ્ાિા જાહેિ કિેલી િાષટ્ીય પયયાવિણ 

નીતતના નીચે મયુજબના ઉદેશો છે17: 

1.  જોખમ હેઠળના પયયાવિણીય સસંાધનોનંુ સિંષિણ. જોખમ 

હેઠળના પરિસ્સ્તતક તંત્રતથા સંસાધનોની તથા અમલૂ્ 

કયુદિતી અને માનવ સર્જત વાિસની સયુિક્ષા કિવી જ ેજીવનના 
સહાિામાટે, આજીવવકા માટે, આર્થક વૃનદ્ધ માટે અન ેએક 

વવશદ માનવ સવસ્થ્ય વવચાિવસતયુ માટેજરિી છે. 

2.  હાલના જીવનમાં સમાનતા: ગિી્બો માટે આજીવવકાની 
સલામતી. પયયાવિણ સંસાધનો સયુધી સમાન પહોંચની ખાતિી 
આપવા દિેક વવરાગની ગયુણવત્ા માટે અને ખાસ કિીન ે

ગિીબ સમહૂોને જ ેઆજીવવકા માટે સૌથી વધયુ પયયાવિણ 

સંસાધનો ઉપિ આધારિત છે તેમને સંસાધનસયુધીસલામત 

પહોંચની હૈયા ધાિણ આપો.

5.5  National 
Environment Policy

The National Environment Policy, announced by 

the Indian government in 2006, has the following 

objectives17: 

1. Conservation of critical environmental resourc-
es. To protect and conserve critical ecological 

systems and resources, and invaluable natural 

and man-made heritage, which are essential for 

life support, livelihoods, economic growth and a 

broad conception of human well-being.

2. Intragenerational equity: livelihood security for 
the poor. To ensure equitable access to envi-

ronmental resources and quality for all sections 

of society, and in particular, to ensure that poor 

communities, which are most dependent on 

environmental resources for their livelihoods, 

are assured secure access to these resources.

17 The National Environment Policy, 2006. Available at http://env-
for.nic.in/sites/default/files/introduction-nep2006e.pdf

17  રાષટ્ીર પરયાવરણ નીતત, 2006 http://envfor.nic.in/sites/default/ 
files/introduction-nep2006e.pdf પર ઉપ્બ્ધ



3. Intergenerational equity. To ensure judicious use of environmental resources to meet the needs 

and aspirations of the present and future generations.

4. Integration of environmental concerns into economic and social development. To integrate environ-

mental concerns into policies, plans, programmes, and projects for economic and social develop-

ment.

5. Efficiency in environmental resource use. To ensure efficient use of environmental resources in the 

sense of reduction in their use per unit of economic output to minimize adverse environmental 

impacts.

6. Environmental governance. To apply the principles of good governance (transparency, rationality, 

accountability, reduction in time and costs, participation, and regulatory independence) to the 

management and regulation of use of environmental resources.

7. Enhancement of resources for environmental conservation. To ensure higher resource flows, compris-

ing finance, technology, management skills, traditional knowledge, and social capital, for environ-

mental conservation through mutually beneficial multistakeholder partnerships between local com-

munities, public agencies, the academic and research community, investors, and multilateral and 

bilateral development partners.

3.  વશં પિંપિાગત સમાનતા. પયયાવિણના સંસાધનોની ન્યાયયક ઉપયોગની હાલની અને રવવષયની પ્રજાની જરરિયાતો અને 
આશાઓની ખાતિી આપવી.

4.  આર્થક અને સામાલજક વવકાસમાં પયયાવિણીય ચચતનોનુ ંસકંલન. આર્થક અને સામાલજક વવકાસ માટે નીતતઓમાં, 
પલાનમાં, પ્રોગ્રામમાં અને પ્રોજકેટમાં પયયાવિણીય ચચતનોનયુ ંસંકલન કિવયુ.ં

5. પયયાવિણીય સંસાધનોના ઉપયોગમાં કાય્સદષિતા. પયયાવિણીય સંસાધનોની તેમના દિ, આર્થક પેદાશ દીઠ ઉપયોગમાં 
ઘટાડાથી માંડી ખિાબ પયયાવિણીય અસિ ઓછામાં ઓછી કિવા સયુધી કાય્ભદક્ષ ઉપયોગની ખાતિી આપવી.

6. પયયાવિણીય સંચાલન. મેનેજમેન્ટને સયુ-સંચાલનના લસધ્ાંતો લાગયુ પાડવા (પાિદર્શતા,ન્યાયયતા, જવાબદાિી, સમય અને 
ખચ્ભમાં ઘટાડો, સહરાશ્ગતા અને નનયમાનયુસાિ સવતંત્રતા) તથાપયયાવિણીય સંસાધનોના ઉપયોગમાં નનયમન.

7. પયયાવિણીય સિંષિણ માટે સંસાધનોનું વવસતિણ. સ્ાનનક સમહૂ, લોક સંસ્ા, શૈક્ષન્ણક અને સશંોધક સમહૂો, 
િોકાણકતયાઓ અને બહયુદેશીય તથા નદ્દેશીય વવકાસ સહરાગીઓ વચ્ ેઅિસ પિસ લારકતયા, બહયુ હહતધાિક સહરાશ્ગતા 
દ્ાિા પયયાવિણીય સંિક્ષણ માટે નાણાકીય, ટેકનોલોલજકલ, મેનેજરિયલ ભસ્લ, પાિંપારિક જ્ાન,અને સામાલજક મૂડીના બનેલ 

ઊંચાસંસાધનપ્રવાહની ખાતિી આપવી.
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‘સંિક્ક્ષત વવસતાિ નો કસ્સેપટ પાિંપારિક િીતે વવકલસત થયો છે અને 
પૃથવીય વવસતાિના સંદર્ભમાં લાગયુ પાડવામાં આવેલ છે. દરિયાઈ 
નનવાસનતંત્રના કામકાજ વવષે વૈજ્ાનનક સમાજ હજયુ  બાલ્વસ્ામાં 
છે અને ઘણા દેશોમાં MPAs નયું કાનૂની માળખયુંવેિ વવખેિ અને વેિણ 
છેિણ હોવાનયું ચાલયુ છે. સમયુરિ અને સમયુરિ તટમાં ‘સંિક્ક્ષત વવસતાિ’ 
ની જરરિયાત આંતિિાષટ્ીય સમૂહો દ્ાિા ચોક્સપણેવૈજ્ાનનક 
િીતે ,જ્ાનની િીતે , વયવસ્ાપનના સંદર્ભમાં ઓળખાઇ ગયેલ છે.

The concept of ‘protected areas’ has been traditionally 

developed and applied in the context of terrestrial 

areas. The scientific understanding about the 

operation of marine ecosystems is in its infancy, and 

the legal framework for MPAs in many countries 

continues to be dispersed and fragmented. The 

need for protected areas in the marine and coastal 

context, developed in the context of specific, scientific 

knowledge and management challenges has been 

recognized by the international community.





5.6  MPAs ના સંદભ્સમાં વન્ય 
જીવન (સિંષિણ) ધાિો, 
1972 (WPA) : 

WPA‘સંિક્ક્ષત વવસતાિ’ તિીકેસંપૂણ્ભિીત ેઓળખાવવાના અનેજાહેિ કિવાનયુ ં
પ્રશાસન છે.તેમાં સમયુરિરી વનસપતત અને પ્રજાતી ખાસ િીતે ઓળખવામાં આવી 
હતી અને ઉદેશોના પત્રક અને વાઇલડ લાઈફ (પ્રોટેકશન) એમેનડમેન્ટ એક્ 
1991 (મેહિા 2012) માં પ્રતતબબનબત કિવામાં આવી હતી.

ધ એમેનડમેન્ટ ઓફ ધ વાઇલડ લાઈફ પ્રોટેકશન એક્ 2002 સેક્શન 24 

દ્ાિા સમાવીને ‘સંિક્ક્ષત વવસતાિ’ ની વયાખ્યા દાખલ કિી. વયાખ્યા હેઠળ 

સંિક્ક્ષત વવસતાિ એટલે કે કાયદાના સેક્શન 18,35,36 એ અને 36 સી 
નીચે જાહેિ કિેલ નશેનલ પાક્ભ , (િાષટ્ીય ઉદ્ાન), અભયાિ્ય, સિંક્ષણ માટે 

આિક્ક્ષત કે સમહૂો માટે આિક્ક્ષત વવસતાિ. પ્રથમ નોધવાનો મયુદ્ો એ છે કે આ 

વયાખ્યા વવસતતૃ વયાખ્યા નથી. 

ઊલટાની તે સંિક્ક્ષત વવસતાિની ફકત ચાિ કેટેગિીઓ દશયાવ ેછે, જ ેકાયદા 
નીચે ખાસ વયાખ્યાયયત કિવામાં આવી છે- િાષટ્ીય ઉદ્ાન,અભયાિ્ય, 

સંિક્ષણ માટે આિક્ક્ષત કે સમહૂો માટે આિક્ક્ષત વવસતાિ. દિેક કેટેગિી માટે 

ઢંઢેિો, સંચાલન માળખયુ,ં સમાયેલા અધધકાિો, પ્રતતબંધો, જવાબદાિીઓ, 

વાઇલડ લાઈફ પ્રોટેકશન એક્ 1972 માં દશયાવયા છે. આ વવરાગમાં, 
સંિક્ક્ષત વવસતાિની દિેક કેટેગિી અને તેનો અથ્ભ અનેવયવહારિકતા મિીન 

એરિયાના સંદર્ભમાં તપાસવામાં આવી છે.

5.6  Wildlife (Protection) 
Act, 1972 (WPA) in the 
context of MPAs

The WPA lays down the overall regime of identifying and no-

tifying areas as ‘protected areas.’ The need to protect marine 

flora and fauna was specifically recognized and reflected in 

the statement of objects and reasons of the Wildlife (Protec-

tion) Amendment Act, 1991 (Mehra 2012).

The amendment of the Wildlife Protection Act in 2002, intro-

duced the definition of ‘protected area’ through the inclu-

sion of Section 2(24). Under the definition, a protected area 

means ‘a national park, a sanctuary, a conservation reserve 

or a community reserve notified  under sections 18, 35, 36A 

and 36C of the act.’ The first point to take note of is that the 

definition is not an inclusive definition. Rather, it specifies 

only four categories of protected areas, which are specifically 

defined under the act—national parks, sanctuaries, conser-

vation reserves and community areas.

The procedural requirements for declaration, governance 

structures, entailing rights, restrictions and obligations 

for each category are outlined in the Wildlife (Protection) 

Act, 1972 Protection Act. In this section, each category of 

‘Protected Areas,’ and their implications and applicability are 

examined in the context of marine areas.



5.6.1  Sanctuaries18 

Areas of ‘adequate ecological, faunal, floral, geomorphological, natural or zoological significance’ can be 

declared as sanctuaries for the purpose of protecting, propagating or developing wildlife or its environ-

ment.19  

Under Chapter IV of the Wildlife Protection Act, there is a set of procedures for areas falling within any 

reserve forest20  or territorial waters,21 and a separate procedure for all other areas. In terms of procedural 

requirements for the declaration of sanctuaries, they have been broadly classified and discussed as under.

•	 Areas	not	comprising	territorial	waters	(and	reserve	forests).	Sec-

tion 18(1) of the Wildlife Protection Act states, ‘The State Govern-

ment may, by notification, declare its intention to constitute any area 

other than an area comprised within any reserve forest or the territo-

rial waters as a sanctuary.’ For such areas, the state government first 

declares its intention to notify an area as a sanctuary. Thereafter, the 

district collector is responsible for determining the existence, nature 

and extent of rights claimed by any person in or over the notified 

area, and accepts, rejects or compensates for the claims. 

 

The act also includes provisions for adequate notice in regional 

languages, so that the affected people can meaningfully assert their 

claims. The act clearly requires that the collector has to pass an 

order in respect of every claim raised—whether it admits or rejects the claim. Further, the state govern-

ment also has the responsibility for making alternate arrangements of fuel, fodder and other forest 

produce in the interim period, till the final settlement of claims. 

 

•	 Areas	comprising	territorial	waters.	For a sanctuary comprising these areas, only a summary proce-

dure under subsection (b) of Section 26A is provided. For such areas, the state government can issue 

a notification specifying the limits of the area and declare it to be a sanctuary from a specific date. 

For territorial waters, the state government is required to obtain the prior concurrence of the central 

government. 

 

Section 26, states that ‘the limits of the territorial waters to be included in the sanctuary shall be deter-

mined … after taking adequate measures to protect the occupational interests of the local fishermen.’ 

However, there is no requirement of publication of any declaration of the intention to notify a marine 

area as a sanctuary, or consultation with local communities before declaring an area as a sanctuary. 

5.6.2  National Parks22 

Areas of ecological, faunal, floral, geomorphological or zoological association or importance may be de-

clared as national parks for protecting, propagating or developing wildlife, or its environment.

The proviso to subsection (1) of Section 35 states that where any part of the territorial waters is proposed to 

be included in a national park, only the provisions of Section 26A will apply. For other areas, subsection (1) 

of Section 35 outlines the ordinary procedure for declaring the intention of the state government to demar

18	 A	sanctuary	is	defined	under	Section	2(26)	as	‘an	area	declared	as	a	sanctuary	by	notification	under	the	provisions	under	
Chapter	IV	of	this	Act	and	shall	also	include	a	deemed	sanctuary	under	subsection	(4)	of	section	66.’

19	 Section	38(1)	of	the	WPA.
20	 ‘Reserve	forest’	as	declared	by	state	governments	under	the	Indian	Forest	Act,	1927.
21	 Territorial	waters’	as	defined	under	Section	3	of	the	Territorial	Waters,	Continental	Shelf,	Exclusive	Economic	Zone	and	

other	Maritime	Zones	Act,	1976.
22	 A	national	park	is	defined	under	Section	2(21)	of	the	Wildlife	Protection	Act	as	an	area	declared,	whether	under	Section	

35	or	Section	38,	or	deemed,	under	subsection	(3)	of	Section	66,	to	be	declared	a	national	park.

5.6.1  અભયાિણય18

‘પૂિતી પરિસ્સ્તતક, જીવ સૃક્ષટ, વનસપતત સૃક્ષટ, ભૂિચનાકીય પ્રકૃતત કે જીવશાસ્ત અથ્ભના વવસતાિન ેિક્ષણ આપવા, પ્રસાિણ કિવા કે 

વન્ય જીવન વવકસાવવા કે તેનયુ ંપયયાવિણ વવકસાવવા અરયાિ્ય તિીકે જાહેિ કિી શકાય.

વાઇલડ લાઈફ પ્રોટેકશન એક્ના ચેપટિ – IV હેઠળ અનામત વન કે20 પૃથવીય જળ21 હેઠળ આવતા વવસતાિો માટે પ્રરક્રયાનો એક સંપયુટ 

છે, અને બીજા બધા વવસતાિ માટે એક અલગ પ્રરક્રયા છે. પ્રરક્રયારકય અથ્ભની જરરિયાત મયુજબ અરયાિ્ય જાહેિ કિવા તેમનો નીચે મયુજબ 

વવશદિીતે વગણીકૃત અને ચચ્ભવામાં આવયા છે: 

• એ વવસતાિ જ ેપ્રાદેક્શક જળધિાવતા નથી (તથા અનામત જગંલો). વાઇલડ લાઈફ પ્રોટેકશન એક્ સેક્શન 18 (1) જણાવે છે 

કે ‘િાજ્ સિકાિ નોહટરફકેશન દ્ાિા કોઈ પણ એરિયા જ ેઅનામત વન કે પૃથવીય જળમાં 
આવેલો હોય તે ઉપિાંત અરયાિ્ય તિીકે તેને બંધાિણયયુકત બનાવવા ઇિાદો જાહેિ 

કિશ’ે. આવા એરિયા માટે િાજ્ સિકાિ પહેલા એરિયાને અરયાિ્ય તિીકે નોહટફાઈ 

કિવા તેનો ઇિાદો જાહેિ કિશ.ે તે પછી રડસ્સ્્ક્ કલેક્િ તેના અસસતતવ, પ્રકાિ અને 
કોઈ વયકકતએ સૂધચત વવસતાિમાં કે દાવો કિેલ હોય તો તેના અધધકાિોની સીમા નક્ી 
કિવા જવાબદાિ છે અનેદાવો સવીકાિે છે કે નકાિે છે કે વળતિ આપે છે. 

 

કાયદો પ્રદેક્શક રાષામાં પૂિતી નોહટસનો પણ સમાવશે કિે છે જથેી અસિ પામેલા 
લોકો અથ્ભપૂણ્ભ િીત ેતેમના દાવાની ચોક્સઈ કિી શકે. કાયદો સપષટ િીતે માગે છે કે 

દિેક ઊરા થયેલા દાવા સંબંધે કલેકટિે હયુકમ પસાિ કિવો પડે – જ ેતે સવીકાિે કે નકાિે. ઉપિાંત, દાવાના અંતતમ સમાધાન સયુધી 
બળતણ, ઘાસચાિો અને અન્ય વનીય પેદાશોની વૈકક્પક વયવસ્ા કિવાની િાજ્ સિકાિની જવાબદાિી છે.  

 

• પ્રાદેક્શક જળ ધિાવતા વવસતાિો. આ વવસતાિ ધિાવતા અરયિ્ય માટે સેક્શન 26 એ ની સબ-સેક્શન (બી) હેઠળ ફકત 

સાિાંશ પ્રરક્રયા પૂિી પાડવામાં આવેલ છે. આવા વવસતાિ માટે િાજ્ સિકાિ વવસતાિની મયયાદા દશયાવતયુ નોહટરફકેશન બહાિ પડી 
શકે છે અને ચોક્સ તાિીખથી તે અરયાિ્ય હોવાનયુ ંજાહેિ કિે છે. પ્રાદેક્શક જળ માટે િાજ્ સિકાિન ેકેનરિ સિકાિની પવૂ્ભ સહમતી 
મળેવવાની િહેશ.ે 

 

સેક્શન 26 જણાવે છે કે ‘અરયાિ્યમાં સમાવવાની પ્રાદેક્શક જળની સીમા સ્ાનનક માછીમાિોના વયાવસાયયક હહતો િક્ષવાના પિૂતા 
પગલાં લીધા પછી નનર્ણત કિવામાં આવશે’. તેમ છતાં, અરાિ્ય તિીકે જાહેિ કિતાં પહેલા દરિયાઈ વવસતાિન ેઅરયાિ્ય જાહેિ 

કિવાનાકોઈ ઇિાદાન ેપ્રલસદ્ધ કિવાની કે સ્ાનનક સમહૂોની સલાહ-સૂચનની જરિ નથી.

5.6.2  િાષટ્ટીય ઉદ્ાનો22 

પરિસ્સ્તતકીય વવસતાિ, જીવ સૃક્ષટ, વનસપતત, ભૂિચનાકીય કે પ્રાણીય સૃક્ષટ સાથે સંકળાયેલા વવસતાિ િાષટ્ીય ઉદ્ાન તિીકે સયુિક્ષા 
આપવા, પ્રસાિણ કિવા કે વન્યજીવન કે તેના પયયાવિણનો વવકાસ કિવા જાહેિ કિવામાં આવે.

સેક્શન 35ના સબ સેક્શન (1) ની જોગવાઈજણાવે છે કે જ્ાં પ્રાદેક્શક જળનો કોઈ રાગ િાષટ્ીય ઉધાનમાં સમાવાની પ્રસતાવના હોય 

ત્ાિે સેક્શન 26એ સેક્શન 35 નયુ ંસબ સેક્શન (1) ની જોગવાઈ લાગયુ પડશે. અન્ય વવસતાિ માટે િાજય સિકાિનો િાષટ્ીય

Sanctuaries can be de-
clared by the state gov-
ernment or by the central 
government in respect 
of any land transferred 
to it by the state govern-
ment. The procedure for 
declaration as well as the 
implications of such dec-
laration are the same.19

અરયાિ્ય િાજ્ સિકાિકે કેનરિ 
સિકાિ દ્ાિા તેને િાજ્ સિકાિે 
તબદીલ કિેલ જમીનના સંબંધે 
જાહેિ થઈ શકે. જાહેિ કિવાની 
પ્રરક્રયા તેમજ આવી જાહેિાતની 
અસિ સિખી છે.19

18  અભરારણરની વરાખ્ા પ્કરણ IV હેઠળની જોગવાઈઓ હેઠળ સૂચના દ્ારા અભરારણર તરીકે જાહેર કરવામાં આવે્ ા વવસતાર તરીકે ક્મ 2 (26) 
હેઠળ આપવામાં આવે્ી છે અને ક્મ 66 ની પેટાક્મ (4) હેઠળ માનવામાં આવતા અભરારણરનો પણ સમાવશે થશે

19 ‘સંરશક્ત વન’ ની ક્મ 38 (1).
20  ‘સંરશક્ત વન’ હેઠળ રાજ્ય સરકારો દ્ારા જાહેર થરે્ તરીકે, ભારતીર વન અચધનનરમ, 1927.
21  પ્ાદેશશક પાણી, કોન્ટીનેન્ટ્ શેલ્ફ, એક્સ્કલુશઝવ ઇકોનોતમક ઝોન અને અન્ય દદરરાઇ ઝોન એક્ટ, 1976 ની ક્મ 3 હેઠળ વરાખ્ા આપવામાં આવે્ 

પ્ાદેશશક પાણી.
22  રાષટ્ીર ઉદ્ાનની જાહેર કરે્ વવસતાર તરીકેની વરાખ્ા, વન્યજીવ સંરક્ણ ધારાની ક્મ 2 (21) હેઠળ આપવામાં આવે્ી છે, જ ેક્મ 35 અથવા ક્મ 38 

હેઠળ હોર, અથવા ક્મ 66 હેઠ્ માનવામાં આવે્  હોર રાષટ્ીર ઉદ્ાન તરીકે જાહેર કરવામાં આવે છે.
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ઉદ્ાન વવસતાિ તિીકેનો ઇિાદો જાહેિ કિવાની સામાન્ય પ્રરક્રયા દશયાવ ેછે, અને 
સેક્શન (3) જણાવે છે કે સેક્શન 19-26એ હેઠળ લાગયુ પડતી અસસતતવમાં 
િહેલા અધધકાિોના નનણ્ભય અને સમાધાન માટેની પ્રરક્રયા નશેનલ પાક્ભ ન ેપણ 

લાગયુ પડશે. 

તેથી પ્રદેક્શક જળને અરયાિ્ય તિીકે જાહેિ કિવાની પ્રરક્રયામાં આવી જ 

સમસયાની ઓળખ થઈ છે જ ેનેશનલ પાક્ભ ને પણ લાગયુ પડે છે. સેક્શન 35 

ની સબ સેક્શન (3) માં અહી વધાિાની સપષટતા છે. જ ેજણાવે છે કે જ્ાિે 

કોઈ એરિયાનો નેશનલ પાક્ભ  તિીકે જાહેિ કિવાનો ઇિાદો હોય ત્ાિે, અસસતતવ 

ધિાવતા અધધકાિોના નનણ્ભય કિવા અને સમાધાન કિવા પ્રરક્રયાની જોગવાઈઓ 

આવા વવસતાિમાં આવેલી કોઈ જમીનના સબંધે જ ફકત લાગયુ પડે છે. 

અરયાિ્ય અને િાષટ્ીય ઉદ્ાન વચ્ ેપ્રાથતમક તફાવત એ છે કે િાષટ્ીય ઉદ્ાનના કેસમાં પ્રસતાવના હેઠળ િાષટ્ીય ઉદ્ાનમાં 
સમાવવાની જમીનના બધા અધધકાિો િાજ્ સિકાિન ેઆપવાના આવે છે. અરયાિ્યમાં, બીજી બાજયુ, કલકે્િ ચીફ વાઇલડ 

વોડદેનની સલાહ સૂચન સાથે અરયાિ્યમાં આવેલી કોઈ પણ જમીનની સીમામાં કે તેની ઉપિ કોઈ પણ વયકકતના અધધકાિો ચાલયુ 
િહેવા બાબતની પિવાનગી આપી શકે છે.23

 

5.6.3  પ્રકૃતત સંિષિણ માટે અનામત 

પ્રકૃતત સંિક્ષણ માટે અનામત અને સમહૂો માટે અનામત વવચાિ વસતયુ મયુદ્ો વાઇલડ લાઈફ પ્રોટેકશન એક્ 2003 માંસયુધાિો દાખલ 

થવાથી આવયો. બંન્ેનાઉદેશો લોકોની સામાલજક આર્થક સ્સ્તત અને વન્ય જીવન સંિક્ષણ સયુધાિવી તે હતા. પ્રકૃતત સંિક્ષણ એવા 
વવસતાિો છે કે જ ેિાજ્ સિકાિની માલલકીના છે અને સંિક્ક્ષત વવસતાિ પાસે કે જોડાયેલા હોય છે.

માપદંડદશયાવ ેછે કે પ્રકૃતત સંિક્ષણ અનામત ‘કોઈ પણ એરિયા’ 
માં હોય શકે અને તેનો હેતયુ ભૂતમદશય, સમયુરિદશય, વનસપતત, 

જીવ સૃક્ષટ અને તેમના નનવાસીઓન ેિક્ષણ’ આપવાનો હોય છે, 

તેથી પ્રકૃતત સંિક્ષણ અનામત વવસતાિ ટેકનનકલી કોસ્લ કે મિીન 

વવસતાિ સમાવે. 

આવા વવસતાિોના વહીવટના હેતયુ માટે, કાયદો જોગવાઈ કિે છે 

કે િાજ્ સિકાિે સંિક્ષણ અનામત મેનેજમેન્ટ કતમટીનયુ ંબંધાિણ 

કિવાનયુ ંહોય છે, જ ેઅસિગ્રસત વવસતાિની ગ્રામ પંચાયત અને નબન 

સિકાિી સંસ્ાઓ સમાવે છે.

5.6.4  કૉમયનુનટટીિીઝવ્સ

કૉમયયુનનટી િીઝવ્ભ હમણાં જ દાખલ થયેલવવરાવનાછે જ ેફકત 

જમીન સંદરવે છે. છતાં,કૉમયયુનનટી િીઝવ્ભ વવચાિવસતયુ જમીન 

સંબંધધત હોવાથી તેનેસમયુરિરી કૉમયયુનનટી િીઝવ્ભ સીમામાં િજૂ 

કિવામાં આવશેનહીં. 

cate an area as a national park, and subsection (3) states 

that the procedure for determination and settlement of exist-

ing rights applicable for sanctuaries under Sections 19–26A 

would apply to national parks as well.

Therefore, the same issues identified in the process of declar-

ing territorial waters as sanctuaries are applicable for national 

parks as well. This is further clarified in subsection (3) of Sec-

tion 35, which mentions that when an area is intended to be 

declared as a national park, the provisions of the procedure 

for determination and settlement of existing rights are appli-

cable only ‘in relation to any land in such area.’

The primary difference between sanctuaries and national 

parks is that in the case of national parks, all rights in respect 

of lands proposed to be included in the national park have to 

be vested in the state government. In a sanctuary, on the oth-

er hand, a collector may allow, in consultation with the Chief 

Wildlife Warden, the continuance of any right of any person in 

or over any land within the limits of the sanctuary.23 

5.6.3  Conservation reserve

The concepts of conservation reserves and community re-

serves were introduced through the amendment of the Wildlife 

Protection Act in 2003. Both aimed at twin objectives of improving the socioeconomic conditions of 

people as well as conservation of wildlife. Conservation reserves are areas which are owned by the 

state government and are adjacent to, or link, too 

protected areas.

Since the criteria indicate that a conservation 

reserve can be ‘any area,’ and that the purpose is 

to protect ‘landscapes, seascapes, flora, fauna and 

their habitat,’ a conservation reserve could techni-

cally include a coastal and marine area.

For the purpose of administration of such areas, the 

act provides that the state government is to consti-

tute a conservation reserve management commit-

tee, which includes representation of the village 

panchayats of the affected areas and nongovern-

mental organizations.

5.6.4  Community Reserve

Community reserve, also a recently introduced 

concept, pertains only to land. However, the 

concept of community reserves is related to land, 

and marine areas would not be included within the 

scope of community reserves.

23	 This	is	permissible	under	Section	24(2)(c)	of	the	Wildlife	Protection	Act,	which	has	been	specifically	excluded	in	Sec-
tion	35	in	respect	of	national	parks.

િાષટ્ીય ઉદ્ાન િાજ્ સિકાિકે 
કેનરિસિકાિ દ્ાિા તેને િાજ્ સિકાિે 
તબદીલ કિેલ જમીનના સંબંધે જાહેિ 
થઈ શકે છે. િાજ્ સિકાિદ્ાિા િાષટ્ીય 
ઉદ્ાન તિીકે જાહેિ કિવાની પ્રરક્રયાની 
સેક્શન 35, સેક્શન 38(2) હેઠળ 
જોગવાઈ છે જ ેકેનરિ સિકાિદ્ાિા, 
િાષટ્ીય ઉદ્ાન માટે જાહેિ થયેલ 
જોગવાઈના સંદરવે એક સિખી લાગયુ 
પડે છે.

A national park can be 
declared by the state 
government, or by the central 
government in respect of 
any land transferred to it 
by the state government. 
The procedure for declaring 
an area as a national park 
by a state government is 
provided under Section 35. 
Section 38(2), applicable 
for a national park declared 
by the central government, 
refers to the same provisions. 
The procedure for the 
declaration of a national 
park is substantially similar 
to the procedure relating to 
sanctuaries, and follows a 
similar differentiation between 
areas comprising reserve 
forests and territorial waters 
and all other areas.

િાષટ્ીય ઉદ્ાનસેક્શન 36 એ સબ સેક્શન (1) 
આવા જાહેિનામા માટે સ્ાનનક સમહૂો સાથે સલાહ 
સૂચનની જોગવાઈ કિે છે. ઉપિાંત કોઈ એરિયાનયુ ં
કોંજિવશેનરિજવ્ભ તિીકે જાહેિ નામયુ ંબહાિ પડેતે 
અરયાિ્ય કે નશેનલ પાક્ભ  કિતાં પિવાનયયુકત 
પ્રવ્રતત પિ પ્રતતબંધના અથ્ભમાં ઘણયુ ંબધયુ ઓછયુ ં  કડક 
છે.તે મોટે રાગ ેઅધધકાિો પિ પ્રતતબંધ કિતાં 
જવાબદિી અનેપારિસ્સ્તતકઅનયુકૂળ વત્ભણૂક  
સંબંધે છે.

Subsection (1) of section 36A provides 
for consultation with local communi-
ties for such a declaration. Further, the 
implications of declaration of an area as a 
conservation reserve are far less stringent 
than for a sanctuary or a national park in 
terms of the restrictions on permissible 
activities. It mostly relates to responsible 
and ecologically benign behaviour within 
the area, rather than a restriction of 
rights.

િાજ્ સિકાિ કોઈ પણ ખાનગી કે સમહૂની જમીનનયુ ં
જાહેિનામયુ ંબહાિ પાડી શકે કે જ્ાં વયકકતઓ કે 
સમહૂ સવેછિાએવન સૃક્ષટ અને જીવ સૃક્ષટ,પિંપિા, 
સંસૃ્તત, અને વવસતાિ સંબંધધત પ્રણાલીઓનયુ ંિક્ષણ 
કિવા માગતયુ ંહોય. આ કાયદો આવા વવસતાિના 
વહીવતા માટેકૉમયયુનનટી રિઝવ્ભ મેનેજમેંન્ટ કતમટીની 
જોગવાઈનયુ ંબંધાિણ ઘડે છે.

The state government may notify 
any private or community land as a 
community reserve where individuals 
or any community volunteers to protect 
the flora and fauna, traditions, cultures 
and practices related to the area. The 
act provides for the constitution of 
a Community Reserve Management 
Committee for the administration of 
such areas.

23  વાઇલડ્ાઇફ પ્ોટેક્શન એક્ટની ક્મ 24 (2) (સી) હેઠળ આ સવીકાર્મ છે, જ ેરાષટ્ીર ઉદ્ાનોની બાબતમાં ક્મ 35 માં ખાસ કરીને બાકાત કરવામાં આવે્ છે.
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5.6.5  Activities permissible under various conservation levels

Table 1: Matrix of marine activities that may be appropriate for MPAs under the WPA

Activity type National park Sanctuary Community  
reserve

Conservation 
reserve

Research: nonextractive Y (with permission) Y Y Y

Nonextractive traditional use N N Y

Nonextractive recreation, e.g., tourism Y (with restrictions)

Shipping (except as may be 
unavoidable under international 
maritime law)

N N NA NA

Traditional fishing/collection in accor-
dance with cultural tradition and use

N Y

Untreated waste discharge N N N N

Fishing/collection: long-term and sus-
tainable local fishing

Harbours, ports, dredging N N

Mining (seafloor as well as sub-seafloor) N N

Renewable energy generation, e.g., 
windmills

N N NA NA

5.6.5  જુદા જુદા પ્રકૃતત સંિષિણ વવસતાિ હેઠળ પિવાના યકુત પ્રવૃતતઓ:

ટે્બલ 1 : દરિયાઈ પ્રવૃતતઓ જ ેWPA હેઠળ MPAs ઓ માટે યોગય હોય

પ્રવ્રતત નશેનલ પાક્સ  અભયાિણય કૉમયુનનટટી 
િીઝવ્સ

સંિષિણિીઝવ્સ

સશંોધન – બબન- ખોદકામ (નોન-એક્્ાક્ક્ટવ) હા (પરવાનગીથી) હા હા હા 

નોન એક્્ાક્ક્ટવ પારંપાદરક ઉપરોગ ના ના હા 

બબન- ખોદકામ – મનોરંજન –એટ્ે કે ટુરીઝમ હા (પરવાનગીથી)

વહાણવટુ- (સસવાર કે તે આતંર રાષટ્ીર મેરીટાઇમ 
કારદા મુજબ અનનવાર્મ હોર

ના ના ્ાગ ુનથી પડતું ્ાગ ુનથી પડતું 

પારંપાદરક મછીમારી / સાંસ્કૃતતક પ્ણા્ી મજુબ 
સગં્હ અને ઉપરોગ

ના હા 

કાચો કચરાનો નનકા્ ના ના ના ના 

માછીમારી /સંગ્હ - ્ાંબા ગાળાનો અને 
ચીર:સ્ારી સ્ાનનક માછીમારી

હાબ્મર, પોટ્મ  અને ડે્જજગ ના ના 

ખાણ ખોદ્દવી (સી ફ્ોર અને સબ સી ફ્ોર) ના ના 

પુન:પ્ાપર ઉજા્મનુ ંઉતપાદન એટ્ે કે પવન ચક્ીઓ ના ના ્ાગ ુનથી પડતું ્ાગ ુનથી પડતું
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5.7  MPAs ના સંદભ્સમાં 
પયયાવિણ 
(સિંષિણ) કાયદો 
(EPA) 1986

EPA 1986 પયયાવિણના સંિક્ષણ માટે વવધાનોની છત્રી છે અને 
કેનરિ સિકાિન ેપયયાવિણના જયુદા જયુદા મયુદ્ાઓન ેઠીક કિવા વવશદ 

સત્ા આપે છે.

સંયયુકત સિકાિ, ખાસ કિીન ેપયયાવિણ, વન્ય અને વાતાવિણ 

પિીવત્ભન મતં્રાલય (MoEFCC) સેક્શન 3ની ઘણી વવક્શષટ સત્ા 
િાખ ેછે. તે જણાવે છે કે, ‘આ કાયદાની જોગવાઈઓને આધીન, કેનરિ 

સિકાિન ેએવા બધા પગલાં લેવાની સત્ા હશે કે જ ેપયયાવિણન ે

િક્ષવા કે તેનીગયુણવત્ા સયુધાિવા અને અટકાવવા, નનયતં્રણ 

કિવા અને પયયાવિણીય પ્રદૂષણ દૂિ િાખવાના હેતયુ માટે જરિી 
કે સમયોધચત જણાય. તે સપષટ િીત ેજણાવે છે કે કેનરિ સિકાિન ે

‘વવસતાિો કે જમેાં કોઈ પણ ઉદ્ોગો, કામકાજો, કે પ્રરક્રયાઓ 

કે ઉદ્ોગોવગ્ભના કામકાજો કે પ્રરક્રયાઓ’ હોયતેની પિ પ્રતતબંધ 

લાદવાની સત્ા છે.

5.7  Environment 
(Protection) Act 
(EPA), 1986 in the 
context of MPAs

The EPA, 1986, is the umbrella legislation for the 

protection of the environment, and allows the central 

government wide-ranging powers to address differ-

ent aspects of the environment.

The Union Government, especially the Ministry of 

Environment, Forest and Climate Change (MoEFCC), 

draws much of its executive powers from Section 3. 

It states, ‘Subject to the provisions of this Act, the 

Central Government shall have the power to take all 

such measures as it deems necessary or expedient 

for the purpose of protecting and improving the qual-

ity of the environment and preventing, controlling 

and abating environmental pollution.’ It specifically 

mentions that the central government has the power 

to impose ‘restriction on areas in which any indus-

tries, operations, or processes or class of industries, 

operations or processes.’



The Environment (Protection) Rules, 1986, further elaborate the power of the central govern-
ment to impose prohibitions and restrictions. Under Rule 5, the central government may take into 
consideration the following factors while prohibiting or restricting the location of industries and 
carrying on of processes and operations in different areas. They are

•	 The biological diversity of the area, which, in the opinion of the central government needs to be 

preserved.

•	 Net adverse environmental impact likely to be caused by an industry, process or operation pro-

posed to be prohibited or restricted.

•	 Proximity to a protected area under the Ancient Monuments and Archaeological Sites and 

Remains Act, 1958, or a sanctuary, national park, game reserve or closed area notified as such 

under the WPA, or places protected under any treaty, agreement or convention with any other 

country or countries or in pursuance of any decision made in any international conference, as-

sociation or other body.

•	 Any other factor as may be considered by the central government to be relevant to the protection 

of the environment in an area.

From time to time, the central government, through the MoEFCC, has notified ‘Eco-Sensitive Zones.’ In 

declaring an area as an ecologically sensitive area (ESA), a draft notification is published inviting objec-

tions and suggestions from all persons likely to be affected by the notification.

The government of India has specific criteria for declaration of ESAs. These are areas where there are 

imminent possibilities of permanent and irreparable loss of extant life forms from the world, or signifi-

cant damage to the natural processes of evolution and speciation.

There are 13 principal parameters for assessing ecological sensitivity, which are categorized in three 

broad ways. They are

•	 Species based

1. Endemism

2. Rarity

3. Endangered species

4. Centres of evolution of domesticated species

•	 Ecosystem based

5. Wildlife corridors

6. Specialized ecosystems

7. Special breeding site/area

8. Areas with intrinsically low resilience

9. Sacred groves

10. Frontier forests

•	 Geomorphological features based

11. Uninhabited islands in the sea

12. Steep slopes

13. Origins of rivers

The MoEFCC has declared ESAs under the EPA, 1986. One of the first instances of the use of these 

legal provisions by the central government was Murud-Janjira, a coastal village in Raigad District of 

Maharashtra, in 1989. The notification currently prohibits the location of industries in the region (ex-

cept industries linked with tourism, for which environmental impacts are to be assessed) to preserve 

the mangrove ecosystem of Murud. However, the specific term ‘ESA’ was not used in that notification.

પયયાવિણનો (સંિષિણ) ધાિો 1986 આગળ ઉપિ મનાઈ િિમાવવાની અને પ્રતત્ંબધ મકૂવાની કેનદ્ સિકાિની સત્ાન ે
વવસતતૃ િીતે જણાવે છે.નનયમ 5 હેઠળ, કેનદ્ સિકાિ જુદા જુદા વવસતાિમાં ઉદ્ોગોના સ્ાનો અને પ્રરરિયાઓ પાિ પાડવા 
તથા કામકાજો કિવા મનાઈ િિમાવતી વખતે અને પ્રતત્ંબધ લાદતી વખતે નીચેના પરિ્બળો વવચાિણામાં લશેે :

• તેઓ આ વવસતાિની જવૈ વૈવવધયતા જ,ે કેનરિ સિકાિના મંતવય મયુજબ,જતન કિવાની હોય તે કિશ.ે 

• મનાઈ ફિમાવવામાં આવનાિ કે પ્રતતબંધ મૂકવામાં આવનાિ ઉદ્ોગ, પ્રરક્રયા, કામકાજદ્ાિા ઊરીથનાિી ચોખખી પયયાવિણીય 

ખિાબ અસિ ને અટકાવશે. 
• પ્રાચીન સ્ાિક અને પયુિાતાતતવક સ્ાનો અને અવશષેો કાયદો 1958હેઠળ આિક્ક્ષત વવસતાિ કે અરયિ્ય, િાષટ્ીય ઉદ્ાન, 

િમત-ગમત અનામત વવસતાિ,WPA હેઠળઆબંધધત વવસતાિ તિીકે જાહેિ થયેલોહોય કે બીજા કોઈ દેશ કે દેશો સાથે સંધધ, 

કિાિ, કનવેન્શનહેઠળ આિક્ક્ષત જ્યા કે કોઈ આતંિિાષટ્ીય કોન્ફિસ્સ,સંસ્ા કે અન્ય સતમતત સાથે સમજૂતીના નનણ્ભય મયુજબ 

તેની સમીપહોય તો. 
• અન્ય પિીબળો જ ેઆ વવસતાિ માટે પયયાવિણ આિક્ષણ સંબંધે કેનરિ સિકાિ દ્ાિાવવચાિણામાં હોય તે લક્ષમાં િાખશે. 

સમયાંતિે કેનરિ સિકાિે MoEFCC દ્ાિા ‘ઇકો સેધ્સ્સહટવ ઝોન’ તિીકે નોહટફાઈ કિેલ છે.ઇકોલોલજકલીસેધ્સ્સહટવ એરિયા (ESA) 

તિીકે જાહેિ કિતાં પહેલા આવા નોહટરફકેશનથી અસિ પામી શકે તેવી બધી વયકકતઓ પાસેથી વાંધાઓ અને સૂચનો આવકિતા 
ડ્ાફ્ નોહટરફકેશન પ્રલસધ્ કિવામાં આવે છે.

રાિત સિકાિ પાસે ESAs જાહેિનામયુ ંબહાિ પાડવા માટે ખાસ માપદંડ છે. એવા વવસતાિો કે જ્ાં કાયમી અને કે દયુનનયામાંથી 
વત્ભમાન જીવસ્સ્તતઠીક ન થઈ શકે તેવા નયુકશાનનીનજીકમાં જશક્યતાઓ િહેલી છે કે પ્રાકૃતતક વશંીય મૂલ્ની કે પ્રજાતતકીય 

પ્રાકૃતતક પ્રરક્રયાન ેનોંધપાત્ર હાનન પહોંચે. 

પરિસ્સ્તતક સંવેદનશીલતાનયુ ંઆંકલન કિવાના મયુખ્ય 13 માપદંડો છે, જનેે 3 વવસતતૃ િીતેવગણીકૃત કિવામાં આવયા છે. તેઓ છે

• પ્રજાતત આધારિત
1. રૌગોલલક વવક્શષટતા 
2. દયુલ્ભરતા 
3. લૂપતપ્રાય પ્રજાતતઓ
4. પાલતયુ પ્રજાતતઓના ઉત્કાંતત કેનરિો 

• નનવસનતતં્ર આધારિત 

5. વન્યજીવન કોરિડોિ
6. ખાસ નનવસનતતં્ર
7. ખાસ પ્રજનન સ્ળો / વવસતાિ 

8. પ્રકૃતતગત નીચી સ્સ્તત સ્ાપકતા સાથેના વવસતાિો 
9. પવવત્ર વૃક્ષ અને વનિાઇઓ 

10. સીમાવતણી પ્રદેશના જગંલો 

• ભૂિચનાકીય વવક્શષટ્તા આધારિત 

11. નનજ ્ભન સમયુરિ નદ્પો 
12. ઢાળવાળા પ્રદેશો 
13. નદીઓના મયુળ/ઉતપતત કેનરિ

પયયાવિણ, જગંલ અને વાતાવિણ પરિવત્ભન મતં્રાલયે MoEFCC ઇકોલોલજકલીસેધ્સ્સહટવ એરિયાઓ (ESAs) એનવાઇિન્ેંટ 

પ્રોટેક્શન એક્ (EPA) 1986 હેઠળ જાહેિ કિેલ છે .સૌ પ્રથમ આ કાનૂની જોગવાઈઓનો ઉપયોગ કેનરિ સિકાિ દ્ાિા થયો હોય 

તેવા બનાવોમાંનો એક બનાવ 1989 માં મહાિાષટ્ના િાઈગઢ લજલલાનયુ ંરકનાિા પિનયુ ંગામ મયુરુદ – જજંીિામાં બન્યો હતો. હાલ આ 

પ્રદેશમાં ઉદ્ોગ માટે નોહટરફકેશન બહાિ પડયયુ ંછે કે મયુરદના ચિેના નનવસનતતં્રનયુ ંજતન કિવા અહી ઉધોગ સ્ાપવાની મનાઈ ફિમાવ ે

છે (લસવાય કે પ્રવાસન સાથે ઉદ્ોગ સંકળાયેલો હોય જનેે માટે પયયાવિણીય અસિોનયુ ંઆંકલન કિવાનયુ ંછે). જો કે આ નોહટરફકેશનમાં 
સપષટ અથ્ભ ઇકોલોલજકલી સેધ્સ્સહટવ એરિયા ‘ESA’ વપિાયો ન હતો.
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ઇકોલોલજકલીસેનન્સટટવ એરિયાઓ (ESAs) એક અગત્યનું સંિષિણાત્મક સાધન છે. છતાં ઇકોલોલજકલીસેનન્સટટવ 
એરિયાઓ( ESAs) આિક્ષિત વવસતાિ તિીકેના અથ્સમાં ન લેવામાં આવે તે એ હકટીકતની દ્ક્ષટએ કે િકત મયયારદત સખં્યામાં 
જ પ્રવૃતતઓની મનાઈ હોય શકે. છતાં પણ ઇકોલોલજકલીસેનન્સટટવ એરિયાઓનો (ESAs)વવકલપ, નીચેના કાિણોસિ 
તપાસવો યોગય છે: 

• નશેનલ પાક્ભ  અને અરયાિ્યના જાહેિનામાની સિખામણીમાં આ જાહેિનામાની પ્રરક્રયા ઘણી સાદી અને ઝડપી છે. 

• જ ેતે વવસતાિમાં ખાસ જોખમો/રય ઓળખી શકાય અને બધા પ્રકાિની પ્રવૃશ્ત્ઓ પિ મનાઈ ફિમાવવાન ેબદલે ફકત યો્ય 

પ્રતતબંધો જ લાદવામાં આવે. 

• એ હકીકતની દક્ષટએ કે વસતયુત:નબન ઔદ્ોશ્ગક કે બાંધકામ પ્રવૃતત પિ કોઈ પ્રતતબંધ ન લાદવામાં ન આવે જનેી િોજગાિ ઉપિ 

મયયારદત અવળી અસિ હોય. 

•	 	નશેનલ પાક્ભ  અને અરયાિ્યને અડીને આવેલા વવસતાિો ઇકોલોલજકલી સેધ્સ્સહટવ એરિયા- ESAs -તિીકે જાહેિ કિી 
શકાય.આ તેના બદલામાંતે આિક્ક્ષત વવસતાિ આજયુ બાજયુ ઉરય વવસતાિ બનાવવામાં મદદરપ બનશે, આમ આિક્ષણનયુ ંએક 

વધાિાનયુ ંપડ પૂરંુ પાડશે. 

• સ્ાનનક િહેવાસીઓના હાલના અધધકાિો મોટે રાગ ેઅસપશૃય િાખવામા આવે. 

રાિતન ેઘણો મયયારદત શાંત દરિયાઇ કાંઠા વવસતાિ છે અને દિેક રદવસ ેવધાિે અને વધાિે સેધ્સ્સહટવ ઝોનમાં મંજૂિ પ્રોજકેટ થતાં 
જાય છે. એવી પરિસ્સ્તતમાં કે જ્ાિે WPA હેઠળ નશેનલ પાક્ભ  અને અરયાિ્યનયું જાહેિનામયુ ંબહાિ પાડવયુ ંશક્ય ન હોય ત્ાિે તે 
જરિી છે કે ESA નીસિખામણી રપ ેહળવા વવક્પ ગંરીિતાથી શોધવામાં આવે.

The notification of ESAs is an important conservation tool. However, ESAs cannot be termed as 
protected areas in view of the fact that only limited numbers of activities are prohibited in such 
areas. Nevertheless, the option of ESAs is worth exploring for the following reasons:

•	 The process of declaration is much simpler and quicker as compared to declaration of national 

parks and wildlife sanctuaries.

•	 The specific threats in a particular area can be identified and only appropriate restrictions im-

posed rather than prohibiting all kind of activities.

•	 They have a limited adverse impact on livelihoods in view of the fact that virtually no restrictions 

are imposed on the nonindustrial or construction activities.

•	 The areas adjoining national parks and sanctuaries can be declared as ESAs. This in turn will help 

create a buffer zone around the protected areas, thus providing an additional layer of protection.

•	 The existing rights of local residents are largely untouched.

India has very limited undisturbed coastal stretches, and each day more and more projects are being 

approved in the sensitive zones. In situations where declaration of national parks and sanctuaries un-

der the WPA, is not possible, it is essential that the relatively softer option of ESA be seriously explored. 

બીજો ઇકોલોલજકલી સેધ્સ્સહટવ એરિયા ESA દહાણયુ,ં મહાિાષટ્.1988માં મયુંબઈ સબબ્ભન ઈલે. સપલાય લી. મહાિાષટ્ના દહાણયુ ંતાલયુકામાં 
5૦૦ મેગા વોટનો થમ્ભલ પાવિપલાન્ટ નાખવા ઊરી થઈ હતી. તેના પયયાવિણીય ખિાબ પરિણામોથી ચતેી ગયેલા િહેવાસીઓએ મયુંબઈ 

હાઇકોટ્ભમાં િીટ વપહટશન દાખલ કિી. મયુંબઈ હાઇ કોટ્ભ  અને પછી સયુપ્રીમ કોટદે તેમના જ ેતે હયુકમમાં થમ્ભલ પાવિ પલાન્ટ ઊરો કિવા પિવાનગી 
આપી. છતાં સ્ાનનક ગૃપ્સ જવેા કે દહાણયુ ંતાલયુકા પયયાવિણ િક્ષણ ગૃપ મયુંબઈ પયયાવિણ એકશન ગૃપ જવેા ગૃપ્સની મદદથી ESA જાહેિ 

કિવા જનમત તૈયાિ કયભો.. જાહેિનામયુ ં1991માં બહાિ પડ્યુ ંપિંતયુ માત્ર થમ્ભલ પાવિ પલાન્ટની પિવાનગી મળી ગયા પછી અને પ્રથમ વખત 

આવા જાહેિનામામાં ‘પારિસ્સ્કીકમજોિ વવસતાિ’ શબ્ વપિાયો.

છતાં 1996માં તેઓ સયુપ્રીમ કોટ્ભનો હયુકમ લાવયા કે આખિેદહાણયુ ંESA જાહેિનામાના અનયુપાલનનયુ ંનીિીક્ષણ કિવા દહાણયુ ંતાલયુકા 
એનવાયિનમેંટ પ્રોટેકશન ઓથોિીટી (DTEPA)ઘડવયુ.ં DTEPA એ સરક્રયતાથી પ્રદેશમાં પ્રસતાવવક વવકાસ કાય્ભક્રમોની પયયાવિણીય અસિ 

તપાસી. અને ખાતિી મળેવી કે થમ્ભલ પાવિ પલાન્ટમાં ફ્લ્યુ ગેસ ડી-સલફ્યુિાઇઝેશન પલાન્ટ નખાય અને દહાણયુંમાં પોટ્ભની સ્ાપના અટકાવી. 
દહાણયુ ંતાલયુકા એનવાયિનમેંટ પ્રોટેકશન ઓથોિીટીની ભતૂમકા એ હકીકતથી સિળ બની હશે કે તેને દહાણયુંનેસલામત િાખવા શાસનામિકસત્ા 
છે- તે સિકાિી નનયતં્રણ હેઠળ આવતયુ ંનથી અને તે માત્ર સયુપ્રીમ કોટ્ભન ેજ જવાબ આપશે. (કપૂિ 2009).

The second ESA in Maharashtra is Dahanu. In 1988, the Mumbai Suburban Electric Supply Limited pro-

posed to set up a 500-MW thermal power plant in Dahanu Taluka of Maharashtra. Alarmed by its environ-

mental consequences, the residents of Dahanu filed a writ petition in the Mumbai high court. The Mumbai 

high court and later the supreme court permitted the setting up of the thermal power plant in their respective 

orders. However, local groups like the Dahanu Taluka Environment Protection Group with assistance from 

groups like the Mumbai Environmental Action Group lobbied for the declaration of the area as an ESA. The 

notification was issued in 1991, but only after the thermal power plant was permitted; also it was the first time 

that the term ‘ecologically fragile area’ was used in such a notification.

However, it took a supreme court order in 1996 to finally constitute the Dahanu Taluka Environment 

Protection Authority (DTEPA) to monitor the compliance of the Dahanu ESA Notification. The DTEPA has 

actively examined the environmental impact of proposed development projects in the region, and has 

ensured the installation of a flue gas de-sulphurization plant in the thermal power plant and prevented 

the establishment of a port in Dahanu. The DTEPA’s role may have been facilitated by the fact that it has 

executive powers to safeguard Dahanu—it is not under governmental control and is answerable only to the 

Supreme Court (Kapoor 2009).
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5.8  Biological Diversity Act, 
2002 in the context of 
MPAs

The Act parliament of India enacted the Biological Diversity Act, 2002, 

to meet its obligations under the CBD. The act contains provisions 

aimed at the preservation of biological diversity in India, and establish-

ing a mechanism for equitable sharing of benefits arising out of the 

use of traditional biological resources and knowledge.

‘Biological diversity’ has been defined as ‘the variability among living 

organisms from all sources and the ecological complexes of which 

they are part, and includes diversity within species or between species 

and of eco systems’ (Section 2(b)).

In terms of delineating protected areas, the act gives powers to the 

state government under Section 37 to establish Biodiversity Heritage 

Sites. This can be done by issuing a notification in consultation with 

the local bodies. Further, the state government can frame schemes 

for compensating or rehabilitating any person or section of people 

economically affected by such notification, and also frame rules for the 

management and conservation of the heritage sites.

According to the factsheet on the status of implementation of the Bio-

logical Diversity Act, as on December 2011, four Biodiversity Heritage 

Sites have been notified.24

The Biodiversity Act also provides for the constitution of local-level 

Biodiversity Management Committees (BMCs) for, inter alia, promoting 

conservation and sustainable use of biological diversity.25  India has 

32,796 BMCs. 

24 Biodiversity—future secured. Report of the National Biodiversity Authority. Avail-
able at http://nbaindia.org/uploaded/pdf/Fact%20Sheets.pdf

25 Section 41, Biodiversity Act.

5.8  MPAsના સંદભ્સમાં  
જવૈ વૈવવધયાતા  
ધાિો 2002

CBD હેઠળ જવાબદાિીઓન ેપહોંચી વળવા રાિતની કાયદા સંસદે જવૈ વૈવવધયાતા ધાિો 
2002 બનાવયો છે. આ કાયદો રાિતમાં જવૈ વૈવવધયાતાનયુ ંજતન કિવાનો ઉદેશ િાખીન ે

જોગવાઈઓધિાવ ેછે અને પાિંપારિક જવૈ વૈવવધયાતા સંસાધનોમાંથી ઊરા થતાં લાર અને 
જ્ાનની સમાન વે્ચણી માટે એક કાય્ભિીતત સ્ાપ ેછે.

 જવૈ વૈવવધયાતાની વયાખ્યા છે‘બધા સ્ોતો અને પાિીસ્ીતીકી તમશ્તાઓમાં જીવભરન્તા 
જનેા તેઓ એક રાગ છે અને પ્રજાતતઓમાં કે પ્રજાતતઓ વચ્ ેઅને પાિીસ્ીતીકી તતં્રની 
વૈવવધયાતા સમાવે તે’(સેક્શન 2 (બી) 

સંિક્ક્ષત વવસતાિના વણ્ભનના અથ્ભમાં, આ ધાિો સેક્શન 37 હેઠળ િાજ્ સિકાિન ે

બાયોડાયર્સટી હેરિટેજ સાઇટ સ્ાપવાની સત્ા આપે છે. આ સ્ાનનક સતમતતઓ સાથે 
સલાહ સૂચન કિીન ેનોહટરફકેશન આપીને થઈ શકે. ઉપિાંત, િાજ્ સિકાિ કોઈ આર્થક 

િીતે અસિ પામેલ વયકકત કે લોકોના રાગન ેવળતિ આપવા કે પયુન:સ્ાવપત કિવા માટે 

યોજનાઓ ધડી શકે અને હેરિટેજ સાઇટના સંિક્ષણ અને વયવસ્ાપન માટે નનયમો પણ ઘડી 
શકે.

જવૈ વૈવવધયતા ધાિાની અમલનીસ્સ્તત પિના હકીકત પત્રક મયુજબ, રડસેમબિ 2011 ના 
િોજચાિ બાયોડાઇવર્સટી હેરિટેજ સાઇટો નયુ ંજાહેિનામયુ ંબહાિ પડ્યુ ંછે.24 

જવૈ વૈવવધયતા ધાિો સ્ાનનક સતિના બીજા વવષયો સાથે, સંિક્ષણન ેપ્રોત્ાહન આપવા અને 
જવૈ વૈવવધયતાનો ધચિ:સ્ાયી ઉપયોગ કિવા બાયોડાઇવર્સટી મેનેજમેન્ટ કતમટી (BMCs) 

ઘડવાનીજોગવાઈ કિે છે.25  રાિતમાં 32,796 બાયોડાઇવર્સટી મેનેજમેંન્ટ કતમટીઓ 

(BMCs) છે. 

 

24  જવૈવવવવધતા ભવવષરના સુરશક્ત. રાષટ્ીર જીવવવવવધતા ઓથોદરટીનો અહેવા્.  
http: //nbaindia.org/uploaded/pdf/Fact%20Sheets.pdf પર ઉપ્બ્ધ

25 વવભાગ 41, જવૈવવવવધતા એક્ટ.



5.9  MPAs ના સંદભ્સમાં 
અનુસુચચત જનજાતત 
અને અન્ય પાિંપારિક 
વનવાસીઓ (વનીય 
અચધકાિ માન્યતા) 2006

તાજતેિમાં ઘડાયેલો અનયુસયુધચત જનજાતત અને અન્ય પાિંપારિક વનવાસીઓ (વનીય 

અધધકાિ માન્યતા) 2006 અથવા ફોિેસ્ િાઈટ્સ એક્ એક સીમાધચહન રપ વવધાન છે, જ ે

વનીયઅધધકાિોનતેથા વનીય જમીનમાં ધંધો કિવા વનવાસીઓ અનયુસયુધચત જનજાતતન ેતથા 
અન્ય વનવાસીઓને જઓે પેઢી દિ પેઢીથી વનમાં િહે છે પિંતયુ જમેના હકો નોંધવામાં આવયા 
નથી તેમના ધંધાને માન્યતા આપે છે. 

તે વનીય હકો નોંધવા તે એક ઢાંચો પણ પૂિો પાડે છે. ધાિા હેઠળ માન્યહકો ધચિ:સ્ાયી 
ઉપયોગ, જવૈ વૈવવધયતાનયુ ંસંિક્ષણ અને પારિસ્સ્તતક સમતયુલા જાળવવાની જવાબદાિી તથા 
સત્ા પીએન સમાવે છે, તેમ કિીન ેઆજીવવકા અને ખોિાકની સલામતીની ખાત્રી મળેવીને વનનયુ ં
સંિક્ષણ પ્રશાસન મજબતૂ બનાવવયુ.ં 

વનીય હકો સમહૂના ઉપયોગ અંગેના કે પ્રાકૃતતક પેદાશો પિ માલલકી હકો જવેી કે મત્ય.

ધાિા હેઠળના નનયમો પાિંપારિક માછીમાિી મેદાનો વનીય હકના પયુિાવાતિીકેની નનણયાયકતાના 
સમાવશેની જોગવાઈ કિે છે. આ સયુંદિવન, ટાઈગિ િીઝવ્ભ પલચિમ બંગાળના માછીમાિ સમયુહ 

માટે અગત્નયુ ંહોય શકે.

5.9  Scheduled Tribes and 
Other Traditional Forest 
Dwellers (Recognition of 
Forest Rights) Act, 2006 in 
the context of MPAs

The recently enacted Scheduled Tribes and Other Traditional Forest 

Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006, or FRA, is a landmark 

legislation, in that it recognizes and vests forest rights and occupation 

in forest land on forest-dwelling Scheduled Tribes and other traditional 

forest dwellers who have been residing in such forests for generations but 

whose rights could not be recorded.

It also provides for a framework for recording forest rights. The recognized 

rights under the act include the responsibility and authority for sustain-

able use, conservation of biodiversity and maintenance of ecological bal-

ance, thereby strengthening the conservation regimes of the forests while 

ensuring livelihoods and food security. 

Forest rights include the community rights of use or entitlements for 

natural products such as fish. The rules under the act make provisions for 

the inclusion of traditional fishing grounds as evidence for determination 

of forest rights. These could be of importance to the fishing communities 

living in the Sundarbans Tiger Reserve area in West Bengal.



Biosphere Reserves

In addition to the types of protected areas under the legal provisions, India has also announced ‘Biosphere Re-

serves.’ UNESCO in its Man and Biosphere programme initiated the concept of biosphere reserves. These are repre-

sentative parts of natural and cultural landscapes extending over large areas of terrestrial or coastal/marine ecosys-

tems or a combination of the two. Biosphere reserves do not have a separate legal status. It is viewed in the broader 

approach of resource management and development planning from the perspective of conservation of biodiversity. 

India recognizes coasts as one of its 10 biogeographic zones.26

A Case of Gulf of Mannar National Park (GOMNP) and Biosphere Reserve

There are instances where a national park or a sanctuary is part of a larger biosphere reserve. An example of 
this is the Gulf of Mannar National Park. In 1986, the Gulf of Mannar region was declared as a marine 
national park by a Government of Tamil Nadu notification under the Wildlife Protection Act. The area of 
the GOMNP is 560 sq km. It includes 21 islands, bordering the districts of Tuticorin and Ramanathapuram. 
The example of this national park highlights issues of rights and access of fishworkers to their traditional 
fishing grounds and the problems that arise in the declaration of an area as a marine national park. The park and 
its 10-km buffer zone were declared a biosphere reserve in 1989.

Although the national park was declared 20 years ago, there was no restriction on fishing until recently. It is 
only since 2002 that restrictions on accessing fishing grounds have been put in place and enforced by the forest 
department (Rajagopalan 2008). Demarcation buoys were deployed in 2006 around the islands, and fishworkers 
are now not allowed to fish inside the waters demarcated by the buoys. For the fishing community here, this 
has meant denial of access to their primary fishing grounds. This has led to regular confrontation and conflicts 
between the fishing community and forest guards. 

The fishing community around the national park have from time to time implemented self-regulation, 
demonstrating that there is knowledge of the declining health of the marine ecosystem, such as a ban on 
collection of turtle eggs and a restriction on the number of days when seaweeds can be collected. These 
regulations are enforced by a guard from within the community, appointed by the villagers. The regulations are 
being strictly observed, especially as there are penalties for violation, including handing over of violators to the 
forest guards.

While fishing is considered as one of the major threats to the marine resources of the GOM area, there are other 
developmental activities that pose threats to the biodiversity of the area, such as the upcoming Sethusamudram 
canal project, and other industrial projects on the Tuticorin coast. These development structures may be outside 
of the protected area but pose a threat to the coral reefs and seagrass ecosystem of the park.

If we look from the conservation point of view, biosphere reserves serve as a limited conservation tool in view of 
the fact that they have no legal backing. In addition, unlike tiger reserves and other protected areas, financial 
support from the central government is also very limited.

[Source: The International Collective in Support of Fishworkers (ICSF) http://www.icsf.net/]

26 Protection, development, maintenance and research in biosphere reserves in India. Guidelines issued by the Minis-
try	of	Environment	and	Forests	(2007).	Available	at	envfor.nic.in/divisions/csurv/BR_Guidelines.pdf

જીવ સૃક્ષટ માટે અનામતો

કાનૂની જોગવાઈ હેઠળ સંિક્ક્ષત વવસતાિના પ્રકાિો ઉપિાંત રાિત ેપણ જીવ સૃક્ષટ માટે અનામતોઘોયષત કિી છે. UNESCO એ તેના માનવ અને 
જીવસૃક્ષટ કાય્ભક્રમમાં જીવસૃક્ષટ અનામતની વવરાવના શર કિી છે. આ બધા પૃથવીય કે સમયુરિ તહટય/સમૂરિરી નનવાસનતતં્રના જબિદસતવવસતાિમાં 
પથિાયેલા પ્રાકૃતતક અને સાંસૃ્તતકના ભતૂમદ્્શયોના પ્રતતનનધધરપ રાગો છે કે બંનેનયુ ંતમશ્ણ છે.જીવાવિણ અનામતોને અલગ કાનૂની પ્રતતષઠા અપાઇ 

નથી. તેને જવૈ વૈવવધયતા સંિક્ષણના પરિપેક્ષમાં સંસાધન સંચાલન અને વવકાસ યોજનાની વવશદ રિક્ષટથી જોવામાં આવે છે. રાિત સમયુરિ રકનાિાઓન ે

તેના 10 માના એક જવૈ રોગોલલક ઝોન તિીકે ઓળખ ેછે.26 

ગલ્ફ ઓિ મન્ાિ નશેનલ પાક્સ  (GOMNP) નો એક રકસસો અને જીવાવિણઅનામત 

એવા ઘણા બનાવો છે કે જ્યાં નશેન્ પાક્મ  કે અભરારણર મોટા એવાજીવાવરણ અનામતનો એક ભાગ છે. આનું એક ઉદાહરણ ગલ્ફ ઓફ 
મન્ાર નશેન્ પાક્મ  છે. 1986માં ગલ્ફ ઓફ મન્ાર પ્દેશ રાષટ્ીર સમદુ્ર ઉદ્ાન (મદરન નશેન્ પાક્મ ) તરીકે વાઇલડ ્ાઈફ પ્ોટેકશન એક્ટ 
હેઠળ તાતમ્નાડંુ સરકાર દ્ારા જાહેર કરવામાં આવરો હતો. ગલ્ફ ઓફ મન્ારનો વવસતાર 560 કી.તમ. છે.તે તતુીકોરીન અને રામનાથપુરમ 
સજલ્ાની હદ બનાવતા 21 ટાપુઓ ધરાવે છે. આ નશેન્ પાક્મ નુ ંઉદાહરણ હકોની સમસરાઓ અને મત્ર કામદારોના તેમના પારંપાદરક મત્ર 
મેદાનોમાં પ્વશે-હક્ અને મરીન નશેન્ પાક્મ  જાહેર કરવામાં ઊભી થતી સમસરાઓ પર પ્કાશ પાડે છે. આ પાક્મ  અને તેના 10 કી.તમ. ઉભર 
વવસતાર જીવાવરણ અનામતતરીકે 1989માં જાહેર કરવામાં આવરા હતા. 

જોકે નશેન્ પાક્મ  20 વર્મ પહે્ા જાહેર કરારો હતો. તાજતેરના સમર સુધી માછીમારીનો પ્તતબંધ ન હતો. 2002 થી જ મત્ર કામદારોના 
પ્વશે-હક્ પર પ્તતબંધ મૂકવામાં આવરો છે. (રાજગોપા્ન 2008) ટાપુઓની આજુબાજુ સીમાચચહ્ન બૉરાઓ 2006માં મૂકવામાં આવરા હતા 
અને મત્ર કામદારોને અત્ારે પ્વશેની રજા આપવામાં આવતી નથી અને બૉરાઓ દ્વ્ારા બનાવે્ા સીમા-ચચહ્નની અંદરના જળમાં માછીમારી 
કરવા દેવામાં આવતી નથી. અહીના માછીમારો માટે આનો અથ્મ એ થરો કે તેમના પ્ાથતમક માછીમારીની જગરાઓમાં પ્વશે-હક્નો ઇનકાર. આ 
બાબત માછીમાર સમહૂ અને વન સંરક્કો વચ્ ેનનરતમત સંઘર્મ અને અથડામણ તરફ દોરી ગઇ.

નશેન્ પાક્મ  આજુબાજુના માછીમાર સમહૂોએ સમર ેસમર ે- મરીન નનવસનતંત્રમાંદી પડી રહી છે તેવા દેખાવો કરીને- સવ-નનરમનનો અમ્ 
કરયો, જવેા કે કાચબાના ઈંડા ભેગા કરવા પર પ્તતબંધ અને શેવાળ વીણવાના દદવસોની સખં્ામાં મરયાદા. આ નનરમનોનુ ંપા્ન ગામ્ોકો દ્ારા 
નનમારે્ા સમહૂના જ ગાડ્મ  દ્ારા કરવવામાં આવે છે. નનરમનોનુ ંકડકાઈથી પા્ન કરવવામાં આવે છે, ખાસ તો એ કે નનરમભંગ માટે દંડ છે, 
નનરમ ભંગ કરનારને ફોરેસ્ટ ગાડ્મ ન ેસોંપવામાં આવે તે સટહત. 

માછીમારી GOM વવસતારના દદરરાઈસશંાધનો માટે મોટો ભર ગણવામાં આવે છે. અન્ય કેટ્ીક વવકાસની પ્વકૃતતઓ છે, જ ેવવસતારની 
જવૈવવવવધતા સામે જોખમ ઊભું કરે છે, જવેી કે સતેુ સમદુ્રમ કેના્ પ્ોજકેટ અને અન્ય તતુીકોરીન દકનારા ઉપર ઔદ્ોશ્ગક પ્ોજકે્ટ્વસ. આ 
વવકાસ માળખાઓ સંરશક્ત વવસતારની બહાર હોર શકે પરંતુ પાક્મ ની પરવાળા ચટ્ાનો અને સામદુ્રરી ઘાસના નનવસનતંત્ર માટે જોખમ ઊભું કરે છે. 

જો આપણે સંરક્ણના દષષટ બબદુથી જોઈએ તો જીવાવરણ અનામત એક મરયાદદત સંરક્ણ સાધન તરીકેઠીક છે, એવીહકીકત ધરાનમાં રાખીને કે 
તેને કોઈ કાનૂની પીઠબળ નથી. ઉપરાંત ટાઈગર રીઝવ્મ અને અન્ય સંરશક્ત વવસતારની જમે, કેનદ્ર સરકાર તરફથી નાણાકીર સહારો પણ ઘણો 
મરયાદદત છે. 

[સ્તોત: The International Collective in Support of Fishworkers (ICSF) http://www.icsf.net/]

26  બારોસ્ફિરરમાં રક્ણ, વવકાસ, જાળવણી અને સશંોધન ભારતમાં અનામત છે. પરયાવરણ અને વન (2007) મતં્રા્ર દ્ારા જારી માગ્મદર્શકા. envfor.nic.in/
divisions/csurv/BR_Guidelines.pdf પર ઉપ્બ્ધ



5.10  કોસ્લ િેગયુલશેન ઝોન 
(CRZ) નોટટરિકેશન

િક્ક્ષત ક્ષતે્રો એ માત્ર કાંઠાળ અન ેદરિયાઇ નનવસનતતં્ર નયુ ંએક પાસયુ ંછે. 

‘નનવસનતતં્ર એપ્રોચ’ હેઠળ કાંઠાળ અન ેદરિયાઇ જવૈવવવવધતાના સિંક્ષણ માટે 

કાંઠાળ અન ેદરિયાઇ નનવસનતતં્રમાં પ્રવશૃ્ત્ઓન ેનનયંવત્રત કિવા જવેા અન્ય 

િસતાઓ પણ છે.

આ બાબતમાં રાિતના સદંર્ભમાં પયયાવિણ િક્ષણ કાયદા હેઠળ CRZ 

નોહટરફકેશન એ મયુખ્ય સાધન છે.બીજયુ  ંનોંધપાત્ર પાસયુ ંછે દરિયારકનાિા આગળ 

માછીમાિી પિ પ્રતતબંધ. આ વવરાગમાં આ બ ેપાસાંઓની ચચયા કિવામાં આવી છે.

5.10  Coastal Regulation 
Zone (CRZ) notification

Protected areas are only one aspect of protection of the coast-

al and marine ecosystem. There are other ways of conserving 

coastal and marine biodiversity under the ‘ecosystem approach’ 

such as regulating the activities in coastal and marine ecosys-

tems.

The main instrument regarding this in the Indian context is 

the CRZ Notification under the Environment Protection Act. 

The other significant aspect is the restrictions on fishing along 

coastal areas. These two aspects are discussed in this section.



5.10.1  CRZ Notification, 2011

The CRZ Notification, 2011, issued under the provisions of the EPA, 1986, supersedes the CRZ No-

tification of 1991. The CRZ Notification, 2011, was an outcome of detailed deliberation and consulta-

tion. The CRZ Notification has specific provisions with respect to protection of marine areas. The CRZ 

Notification is based on the classification of coastal areas into different categories. It is not a hierarchi-

cal classification, but rather a classification based on the geographical locations. One of the stated 

objectives of the CRZ Notification is to ‘conserve and protect coastal stretches, its unique environment 

and its marine areas.’ Further, it is stated that the purpose is to ensure livelihood security to the fisher 

communities and other local communities in coastal areas.

The main objectives of the CRZ Notification, 2011, are

•	 To ensure livelihood security to the fishing communities and other local communities living in the 

coastal areas;

•	 To conserve and protect coastal stretches; and

•	 To promote development in a sustainable manner based on scientific principles, taking into ac-

count the dangers of natural hazards in the coastal areas and sea level rise due to global warming.

The CRZ Notification imposes a range of restrictions and regulations in relation to various activities 

in the various categories. The CRZ Notification can be viewed as a significant legal instrument that 

provides for restrictions on the setting and expansion of industries, operations and processes in coastal 

stretches including creeks and the landward sides of the creek.

The CRZ Notification requires that the high tide line (HTL) be demarcated throughout the country by a 

demarcating authority which is authorized by the MoEFCC.

The CRZ Notification essentially regulates construction activities in the CRZ areas.

5.10.2  General prohibitions under CRZ

The general prohibition and regulations are mentioned in para 3 of the notification. It specifically 

prohibits the setting up of new industries and expansion of existing industries. However, the prohibition 

is not absolute, and certain industries and activities are allowed in CRZ. These include projects of the 

Department of Atomic Energy, power generation by nonconventional energy sources and setting up of 

desalination plants in areas other than CRZ.

In addition, reconstruction, repair works of dwelling units of local communities including fisher com-

munities, fish drying and setting up hatchery are allowed. However, setting up and expansion of fish 

processing units including warehousing is specifically prohibited. Further, there is a restriction on 

reclamation, bunding or disturbing the natural course of seawater. However, there are exceptions to 

this rule, and construction and modernization of ports, harbours, jetties, sea link, etc., is permissible. 

Similarly, based on Environmental Impact Assessment (EIA) studies, measures for control of erosion, 

clearing of waterways, etc., are also allowed. Mining of sand, rock and substrata material is prohibited. 

However, extraction of rare minerals not available outside CRZ areas as well as oil and natural gas 

extraction is allowed.

5.10.3  General regulation under CRZ

The CRZ Notification stipulates that clearance ‘shall’ be given for any activity within the CRZ only if it 

requires waterfront and foreshore facilities.

5.10.1  CRZ નોટટરિકેશન, 2011

પયયાવિણ િક્ષણ ધાિા, 1986 હેઠણ બહાિ પાડવામાં આવેલ CRZ નોહટરફકેશન, 2011 એ CRZ નોહટરફકેશન 1991ને અતતક્રમ ે

છે. CRZ નોહટરફકેશન, 2011 વવગતવાિ ચચયા વવચાિણા અને સલાહ સૂચનની ફલશ્યુતત હતી. CRZ નોહટરફકેશનમાં દરિયાઈ 

વવસતાિના િક્ષણ સંબંધધત સપષટ જોગવાઈઓ છે.CRZ નોટીફકેશન એ તટપ્રદેશના વવવવધ કક્ષાનાં વગણીકિણ પિ આધારિત છે.તે 
કોઈ પિંપિાગત વગણીકિણ નથી, પિંતયુ રૌગોલલક સ્સ્તત આધારિત વગણીકિણ છે.તેના જણાવેલ હેતયુ પૈકીનો એક તટપટ્ી તેનયું અનયુપમ 

વાતાવિણ અને દરિયાઈ વવસતાિનાં િક્ષણ અને જાળવણી છે.વધયુમાં જણાવયયુ ંછે કે તેનો હેતયુ માછીમાિ પ્રજા અને તટપ્રદેશની અન્ય 

પ્રજાના જીવનનનવયાહની કાળજી લેવાનો છે.

CRZ નોહટરફકેશન, 2011ના મયુખ્ય ઉદેશ નીચે મયુજબ છે

•	 		માછીમાિ પ્રજા અને તટપ્રદેશની અન્ય પ્રજાના જીવનનનવયાહની કાળજી લેવી.

•	 કાંઠાળપટ્ીનયુ ંજતન અને િક્ષણ કિવયુ.ં

•	 તટપ્રદેશની કયુદિતી આફતો અને વૈશ્વિક ઉષણતાન ેલીધે દિયાઈ સપાટીમાં વૃનદ્ધનાં જોખમો ધયાનમાં લઈ વજૈ્ાનનક લસદ્ધાંતો પિ 

આધારિત ટકાઉ િીતે વવકાસવૃનદ્ધ.

CRZ નોહટરફકેશન વવવવધ પ્રવૃશ્ત્ઓની વવવવધ કક્ષાએ શ્ેણીબદ્ધ નનયતં્રણ લાદે છે. CRZ નોહટરફકેશનન ેખાડીઓ, ખાડી વવસતાિની 
જમીનો સહહતની કાંઠાળપટ્ી પિ ઉદ્ોગોની સ્ાપના, વવકાસ,સંચાલન અને પ્રરક્રયા પિ નનયતં્રણ મૂકતા મહતવના કાનૂની શસ્ત તિીકે 

જોઈ શકાય.

CRZ નોહટરફકેશન દ્ાિા એવયુ ંઅપેક્ક્ષત છે કે MoEFCC દ્ાિા અધધકૃત સીમાંકન સત્ાધધકાિી દ્ાિા દેશરિમાં ઉચ્ રિતી િેખા 
(HTL) નયુ ંસીમાંકન થવયુ ંજોઈએ.

CRZ નોહટરફકેશન CRZ વવસતાિમાં બાંધકામ પ્રવૃશ્ત્ઓ પિ જરિી નનયમન મૂકે છે.

5.10.2  CRZ હેઠળ સામાન્ય પ્રતત્ંબધ 

સામાન્ય પ્રતતબંધ અને નનયતં્રણ નોહટરફકેશનના ફકિા-3માં દશયાવેલ છે. તે નવા ઉદ્ોગોની સ્ાપના અને પ્રવત્ભમાન ઉદ્ોગોના 
વવસતિણ પિ સપષટ િીતે પ્રતતબંધ મૂકે છે. તેમ છતાં પ્રતતબંધ પૂણ્ભ નથી અને કેટલાક ઉદ્ોગો અને પ્રવૃશ્ત્ઓનો CRZમાં પ્રવેશ માન્ય 

છે. જમેાં અણયુઊજા્ભ, અપ્રણાલલકાગત ઊજા્ભસ્તોત દ્ાિા વવદ્યુત ઉતપાદનના વવરાગો અને CRZ લસવાયના વવસતાિમાં ક્ષાિમયુકકતના 
પલાન્ટ સ્ાપવાનો સમાવશે થાય છે.

વધયુમાં માછીમાિ પ્રજા સહહતના સ્ાનનક લોકોના કામ કિતાં એકમોનયુ ંસમાિકામ, પયુન્ભિચના, માછી સૂકવણી અને મત્યઉછેિ માન્ય 

છે. તેમ છતાં ગોદામો સહહતના માછલીના પ્રોસેજસગ એકમોની સ્ાપના અને વવકાસ સપષટપણ ેપ્રતતબંધધત છે. વધયુમાં દિીયાઈ 

પાણીના કયુદિતી વહેણ પિ બંધન કિતાં ડેમ બાંધવા, ભૂમીકિણ કે વવતિણ પિ પ્રતતબંધ છે. આમ છતાં આ નનયમન ેઅપવાદ છે, અને 
બંદિ, જટે્ી, પોટ્ભ , સમયુરિકડીઓવગેિે બાંધવાનયુ ંકે નવીનીકિણ કિવાની છૂટ છે. તે જ પ્રમાણે પયયાવિણ પ્રરાવ આકાિણી (EIA) ના 
અભયાસ આધાિીત ધોવાણ અંકયુશ, જળમાગ્ભનયુ ંશયુનદ્ધકિણ વગેિે કિવાની છૂટ છે. િેતી ખડક કે નનમ્નભૂસતિનયુ ંખાણકામ પ્રતતબંધધત 

છે. તેમ છતાં CRZ વવસતાિની બહાિ અપ્રાપય ખનીજ તેમજ તેલ અને કયુદિતી ગેસના ક્ષાિકામની છૂટ છે.

5.10.3  CRZ હેઠળ સામાન્ય નનયતં્ણ 

CRZ નનદદેશ કિે છે કે રકનાિા અથવા રિતી ઓટ વચ્ેના સમયુદ્્દેશની સયુવવધા માટે જરિી જણાય તેવી કોઈ પ્રવશૃ્ત્ માટે મંજૂિી 
આપવામાં આવશે.
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5.10.4  તટપ્રદેશ સંચાલન યોજના (CZMP)

CRZ નોહટરફકેશન CZMP તૈયાિ કિવાની જોગવાઈ કિે છે. એવી સપષટ જોગવાઈ કિવામાં આવે છે કે તમામ દિીયા રકનાિાના 
િાજ્ો અને કેનરિશાલસત પ્રદેશોએ જાન્યુઆિી 2013 સયુધીમાં તેઓના સંબંધધત પ્રદેશોમાં CRZ વવસતાિ નનધયાિીત અને વગણીકૃત કિતી 
CZMP તૈયાિ કિી નાંખવાની િહેશ.ે27 CRZ નોહટરફકેશનમાં દશયાવેલ તમામ પ્રવૃશ્ત્ઓનયુ ંનનયમન િાજ્ સિકાિ, કેનરિશાલસત પ્રદેશ 

વહીવટ,સ્ાનનક સત્ાધધકાિી કે માન્ય સીઝેડએમપી દ્ાિા માન્ય માળખાં હેઠળની સંબંધધત કાંઠાળ પ્રદેશસંચાલન સત્ાધધકાિીએ 

કિવાનયુ ંિહેશ.ે

5.10.5  CRZ નોટટરિકેશનનો અમલ

CRZ નોહટરફકેશન અને તેના અમલ સંબંધધત બાબતોના ઉલલંઘનના રકસસામાં પયયાવિણ િક્ષણ ધાિા EPA, 1986 ની જોગવાઈઓ 

લાગયુ પડશે.

નોહટરફકેશન લાગયુ કિવાની પ્રાથતમક જવાબદાિી િાજ્ સિકાિ અથવા કેનરિશાલસત પ્રદેશ કાંઠાળ ક્ષતે્ર પ્રબંધસત્ાધધકાિીની િહેશ.ે

5.10.6  CRZ વવસતાિનુ ં2011 નોટટરિકેશન હેઠળ નનધયાિણ અને વગસીકિણ

1. CRZ પ્રથમ (પરિસ્સ્તતકટીય સંવેદનશીલ)

પરિસ્સ્તતકીય સંવેદનશીલતા અને રૌગોલલક લક્ષણો જ ેદિીયાની યથાસ્સ્તત જાળવી િાખવા મહતવનો રાગ રજવે છે.

i. ચરે, જો ચરેનો વવસતાર 1000 ચોરસ મીટરથી વધ ુહોર તો 50 મીટરનો અવકાશ વવસતાર પરૂો પાડવામાં આવશે.

ii. પરવાળાં,પરવાળાંની કરાડ (ધાર) અને સાથેની જવૈવવવવધતા. 

iii. રેતીના ઢુવા

iv. કીચડ કે જ ેજવૈવક સદક્રર હોર,

v. નશેન્ પાક્મ ,મરીન પાક્મ ,અભરારણર,રશક્ત વન. જગં્ી પ્ાણી આવાસ અન ેWPA વન સંરક્ણ ધારો,1980 ની અથવા 
જવૈ ક્તે્ર અનામત વવસતાર સટહત EPA, 1986ની જોગવાઈ હેઠળ રશક્ત.

- ક્ાર કળણ

- કાચ ા્ના ક્ારા

- નાળ-કરચ્ાની વસાહત

- દરીરાઈ ઘાસની જમીન

- પક્ીઓના માળાની જગરા

- પરુાતતવની દ્રષષટએ મહતવની ઈમારતો અન ેવારસાગત સ્ાનોનો વવસતાર

vi. ભરતી (HTL) અને ઓટ (LTL) રેખા વચ્ેનો વવસતાર

2. CRZ નદ્તીય (્બાંધકામવાળો વવસતાિ)

કાથાના વવસતાિ સયુધી કે નજીક વવકલસત વવસતાિ કે જ ેમયયુનનલસપલ હદમાં આવતો હોય.

5.10.4  Coastal Zone Management Plan (CZMP)

The CRZ Notification provides for the preparation of a CZMP. It is specifically provided that all coastal 

states and union territories shall by January 2013 prepare a CZMP identifying and classifying CRZ 

areas in their respective territories.27 All developmental activities mentioned in the CRZ Notification 

shall be regulated by the state government, union territory administration, local authority or the 

concerned coastal zone management authority within the framework of the approved CZMPs.

5.10.5  Implementation of the CRZ Notification

Violations of the CRZ Notification and compliance-related issues will attract the provisions of the EPA, 

1986. 

The enforcement of the notification shall be the primary responsibility of the state government or union 

territory coastal zone management authority. 

5.10.6  Identification and classification of CRZ areas under the 2011 
notification

1. CRZ-I (ECOLOGICALLY SENSITIVE)

Ecologically sensitive areas and the geomorphological features that play a primary role in maintaining the 

integrity of the coast

i. Mangroves, in case mangrove area is more than 1000 square metres, a buffer area of 50 
metres shall be provided

ii. Corals and coral reefs and associated biodiversity

iii. Sand dunes

iv. Mudflats which are biologically active

v. National parks, marine parks, sanctuaries, reserve forests, wildlife habitats and other 
protected areas under the provisions of WPA, the Forest (Conservation) Act, 1980, or the 
EPA, 1986, including biosphere reserves encompassing

- Salt marshes

- Turtle nesting grounds

- Horseshoe crabs habitats

- Seagrass beds

- Nesting grounds of birds

- Areas or structures of archaeological importance and heritage sites

vi. The area between the low tide line (LTL) and the HTL.

2. CRZ-II (BUILT-UP AREA)

Areas which are developed up to or close to the shoreline and falling within municipal limits.

27  Para	5	(vi)	of	the	EIA	Notification,	2011. 27  EIA સૂચના, 2011 નો પેરા 5 (vi).
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3. CRZ-III (RURAL AREA)
CRZ-III areas are those areas that are relatively undisturbed and do not fall under either category I or II 

and also include rural and urban areas that are not substantially developed.

4. CRZ-IV (WATER AREAS UPTO THE TERRITORIAL WATERS AND THE TIDAL-INFLUENCED WATER 
BODIES)

The aquatic area from the LTL up to territorial limits is classified as CRZ-IV including the area of the 

tidal-influenced water body.

Activities permitted in different zones

CRZ-I

1. No new construction shall be permitted in CRZ-I except

•	 Projects	relating	to	the	Department	of	Atomic	Energy;	pipelines,	conveying	systems	including	

transmission lines; 

•	 Facilities	that	are	essential	for	activities	permissible	under	CRZ-I;

•	 Installation	of	weather	radar	for	monitoring	of	cyclone	movement	and	prediction	by	the	Indian	

Meteorological Department;

•	 Construction	of	trans-harbour	sea	link	and	roads	on	stilts	or	pillars	without	affecting	the	tidal	

flow of water, between LTL and HTL;

•	 Development	of	a	greenfield	airport	already	permitted	at	only	Navi	Mumbai.

2. Between LTL and HTL in areas which are not ecologically sensitive, the following may be permitted

•	 Exploration	and	extraction	of	natural	gas;

•	 Construction	of	dispensaries,	schools,	public	rain	shelter,	community	toilets,	bridges,	roads,	

jetties, water supply, drainage, sewerage which are required to meet the needs of traditional 

inhabitants living within the biosphere reserves after obtaining approval from the concerned 

Coastal Zone Management Authority (CZMA);

•	 Salt	harvesting	by	solar	evaporation	of	seawater; 

•	 Desalination	plants;

•	 Storage	of	nonhazardous	cargo	such	as	edible	oil,	fertilizers	and	foodgrain	within	notified	

ports;

•	 Construction	of	trans-harbour	sea	links,	roads	on	stilts	or	pillars	without	affecting	the	tidal	flow	

of water.

CRZ-II

Buildings are permissible on the landward side of the existing road, authorized structure or hazard line 

where there are no authorized structures. Other activities such as desalination plants and storage 

of nonhazardous cargo are also permissible. The floor space index and floor area ratio for construction 

projects shall be as on February 1991 except for those specified in the CRZ Notification, 2011, which 

is mainly for slum redevelopment and redevelopment of dilapidated structures.

3. CRZ તૃતીય (ગ્ામય વવસતાિ)

CRZ- III, એટલે એ વવસતાિ કે જ ેપ્રથમ કે નદ્તીય કક્ષામાં ફાળવેલ ન હોય અથવા આવતો જ ન હોય અને ગ્રામય અને પયુિતા 
પ્રમાણમાં વવકલસત ન હોય તેવા શહેિી વવસતાિમાં આવેલ હોય.

4. CRZ ચતુથ્સ (પાણી છવાયેલ અને ભિતીના પાણીની અસિ હેઠળનો પાણી વવસતાિ) 

ઓટની સીમાથી પ્રરાવગ્રસત કદ સયુધીની રિતીના અસિગ્રસત જળાશયો સહહતનો વવસતાિ CRZ ચતયુથ્ભ તિીકે વગણીકૃત છે.

વવવવધ પ્રદેશોમાં િાળવાયેલ પ્રવૃત્ત્ઓ

CRZ-I

1. કોઈપણ નવા બાંધકામની મંજૂિી આપવામાં આવશ ેનહહ લસવાય કે –

• પ્રક્પ અણયુઊજા્ભ,પાઈપલાઈન, ટ્ાસ્સતમશન લાઈન સહહતની વાહન વયવસ્ાના ખાતાને લગતયુ ંહોય.

•	 CRZ	પ્રથમ હેઠળ માન્ય પ્રવશૃ્ત્ માટે સયુવવધા જરિી હોય.

• રાિતીય હવામાન ખાતા દ્વ્રાિા વાવાઝોડાંની ગતતવવધધ અને પયુવ્ભધાિણા માટે હવામાન િડાિ મકૂવા.

• એલટીએલ અને એચટીએલ વચ્ ેરિતીના પાણીને અસિ થયા વવના ટેકા (સ્ીલ્) અથવા થાંરલા પિ ટ્ાંસ હાબ્ભિ સી 
લીંક અથવા િસતાનયુ ંબાંધકામ.

• માત્ર નવી મયુબંઈમાં પિવાનગી આપલે હિીત ભૂતમ હવાઈમથકનયુ ંવવકાસકામ.

2. પયયાવિણીય સંવેદનશીલ ન હોય તેવા એલટીએસ તથા એચટીએલ વવસતાિમાં નીચેની પ્રવૃશ્ત્ને પિવાનગી છે.

• કયુદિતી ગેસ સશંોધન ક્ષાિકામ 

• સંબંધધત દરિયાઈ સંચાલન સત્ા (CZMA) ની મંજૂિી મેળવી જવૈ ક્ષતે્ર અનામત વવસતાિમાં પ્રણાલલકાગત િીતે િહેતા 
વસાહતીઓની જરુિીયાત માટે દવાખાનયું, શાળા, જાહેિ વિસાદી આશ્ય,જાહેિ શૌચાલય,પયુલ, િસતા, જળપયુિવઠો, 
ગટિ વયવસ્ા વગેિે સ્ાપવા. 

• દરિયાઈ પાણીના સૌિ બાષપીરવન દ્ાિા ક્ષાિ અંકયુશ.

• ખાિાશ દૂિ કિવાની પ્રરક્રયાને લગતા પલાન્ટ,

• ખાધતેલ િાસાયન્ણક ખાતિ અનાજ જવેા બીનજોખમી માલનો નક્ી કિેલ બંદિો પિ સંગ્રહ. 

• રિતીના પાણીને અસિ થયા વવના ટેકા (સીલ્)અથવા થાંરલા પિ ટ્ાસ્સ હાબ્ભિ સી.લીંક અથવા િસતાનયું બાંધકામ.

CRZ-II

હાલના િસતા અધધકૃત બાંધકામ અથવા જોખમી િેખા જ્ાં અધધકૃત બાંધકામ ન હોય ત્ાં બાંધકામની છૂટ છે.ડીસેલશેન (ક્ષાિમયુકકત)

પલાન્ટસ અન ેબીન જોખમી માલના સગં્રહની પણ છૂટ છે. CRZ 2011માં નક્ી કિેલ હોય એ બાંધકામ યોજનાઓ ત ેલસવાય ફ્લોિ 

સપસે ઈનડેક્સ અન ેફ્લોિ એિીયા િેશીયો ફેબ્યુઆિી, 1991મયુજબનો િહેશ.ે જ ેમયુખ્યતવ ેપછાત પયુન્ભવવકાસ અન ેજજ્ભિીત બાંધકામના 
પયુન્ભવવકાસ માટે હોય.
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CRZ-III

CRZ- III જાહેિાત 1991ની યાદી મયુજબની તમામ છૂટપાત્ર પ્રવૃશ્ત્ઓ જાહેિાતમાં કાયમ િાખવામાં આવી છે. એચટીએલ થી ૦ 

થી 200 મીટિ વચ્ેનો વવકાસ ઝોન ( NDZ)જ્ાં કોઈ બાંધકામની છૂટ નથી. માત્ર ખતેી, બાગકામ,બગીચા,ઘાસભતૂમ,ઉદ્ાન,ખેલ 

મેદાન વનપેદાશ, અણયુઊજા્ભના ખાતાની યોજના,અલભય ખનીજનયુ ંખાણ કામ, દિીયાઈ પાણીમાંથી મીઠયું  પકવવાના પેદાશ અને પ્રવાહી 
કયુદિતી ગેસ મળેવવા સંગ્રહ કિવા અને િીસેસીફીકેશન (પયુન:વાયયુકિણ) પ્રણાલલકાગત ઊજા્ભસતોત્રમાંથી ઊજા્ભ ઉતપન્ કિવા અને 
કેટલીક જાહેિ સયુવવધાની પ્રવૃશ્ત્ માટે છૂટ છે.

એચટીએલ થી 200થી 500 મીટિ વચ્ ેસ્ાનનક પ્રજાના ઘિો બાંધવા અને સમાિકામ,નવીમયુંબઈમાં હિીત ભૂમી હવાઈમથક સહહત 

પ્રવાસ યોજનાઓ,પેટ્ોલલયમ પેદાશ અને કયુદિતી ગેસ મળેવવા સંગ્રહ કિવા અને ડીગેસીફીકેશન (વાયયુ સવરુપ ફેિ),બીનજોખમી માલ 

સંગ્રહનો કિવો અને ક્ષાિ દૂિ કિવાના પલાન્ટ અને નબન પ્રણાલલકાગત ઊજા્ભસ્તોતમાંથી ઊજા્ભ ઉતપન્ કિવાની છૂટ છે.

CRZ-IV

CRZ ચતયુથ્ભ વવસતાિમાં સ્ાનનક પ્રજા દ્ાિા કિવામાં આવતી પ્રણાલલકાગત અને આનયુસંશ્ગક પ્રવૃશ્ત્ પિ કોઈ નનયતં્રણ નથી.તેમ છતાં 
આ વવસતાિમાં બેકાળજી ગ્રસત ગટિ,પ્રવાહી કે ઘન કચિો િહેવા કે જમા થવા દેવામાં આવશે નહી. શહેિમાંથી ઉતપન્ થતાં ગટિ કચિા 
અંગે સઘન યોજના આ જાહેિનામયુ ંન જાહેિ થયાની તાિીખથી એક વષ્ભમાં તૈયાિ કિવાની િહેશ ેઅને ત્ાિબાદ બે વષ્ભમાં અમલમાં 
મૂકવાની િહેશ.ે

આંદામાન-નનકો્બાિ અને લષિદ્રીપ ટાપુઓનાં િષિણ માટે ઇપીએ, 1986 હેઠળ અલગથી આઇલેનડ પ્રોટેક્શન ઝોન 
નોટટરિકેશનનો અલગ મુસદ્ો ્બહાિ પાડવામાં આવેલ છે. 

એમપીએને અનયુલક્ષીન ેCRZ પૈકી CRZ પ્રથમ અને CRZ ચતયુથ્ભ સંબંધધત છે. વધયુમાં રાિે ‘સંવેદનશીલ દરિયાઈ વવસતાિ’ પણ 

સંબંધધત છે.

5.10.7  માછીમાિ પ્રજાના લાભ માટે 2011 નોટટરિકેશનમાં સમાવવષટ નવી જોગવાઇઓ 

માછીમાિ પ્રજા પ્રણાલલકાગત િીત ેકાંઠાળ પ્રદેશમાં િહેતી હોઈ તઓેન ેCRZ નોહટરફકેશન, 2011 નો મયુસદ્ો તયૈાિ કિતી વખત ે

પ્રાથતમક મહતવ આપવામાં આવલે છે. નોહટરફકેશનમાં જણાવલે હેતયુઓ પકૈીનો એક નીચ ેમયુજબ છે.‘‘માછીમાિ પ્રજા અન ેસ્ાનનક પ્રજાના 
જીવનનનવયાહની સલામતીની કાળજી લવેી અન ેકાંઠાળ પ્રદેશમાં કયુદિતી આફતો અન ેવશૈ્વિક ઉષણતાને લીધ ેદરિયાની સપાટીની વનૃદ્ધનાં 
જોખમો ધયાનમાં લઈ વજૈ્ાનનક લસદ્ધાંતો પિ આધારિત કાયમી િીત ેવવકાસ વનૃદ્ધ કિવી.’’

માછીમાિ પ્રજાને લગતી 2011ના નોહટરફકેશનની જોગવાઇઓ નીચે મયુજબ છે:

1.  CRZ વવસતાિમાં નીચેની બાબતો અંગે 12 સામૂનરિક માઇલનો જળવવસતાિ અને રિતીના અસિગ્રસત જળવવસતાિનો 
સમાવશે કિવામાં આવેલ છે.

	 •  દયુલ્ભક્ષ સેવવામાં આવેલ ગટિ અને પ્રવાહી તથા ઘન કચિાના નનકાલ પિ અંકયુશ િાખવો કાિણ કે તે માછલી અને 
પયયાવિણ પદ્ધતત માટે જોખમ ઊભયુ ંકિે છે. 

	 •  પિવાળાં અને પિવાળાંના ખડકો અને સંલગ્ન જવૈવવવવધતાઓ સામયુનરિક અરયાિ્ય અને ભૂ-પૃષઠની અનામત 

દરિયાઇ ઘાસનાં મેદાન કે જ ેમાછલીઓ અને મત્યોદ્ોગ માટે ઇંડા સેવવા, ઉછેિવા અને વૃનદ્ધ માટે મેદાનો પિૂા પાડે 

છે, તેવા દરિયાઇ વવસતાિનયુ ંજતન અને િક્ષણ કિવયુ.ં

CRZ-III

All permissible activities for CRZ-III as listed in the CRZ Notification, 1991, are retained in the notifica-

tion. Between 0 and 200 metres from HTL is a No Development Zone (NDZ) where no construction 

shall be permitted. Only certain activities relating to agriculture, horticulture, gardens, pasture, parks, 

playfield, forestry, projects of Department of Atomic Energy, mining of rare minerals, salt manufacture 

from seawater, facilities for receipt, storage, regasification of petroleum products and liquefied natural 

gas, facilities for generating power by nonconventional energy sources and certain public facilities may 

be permitted in this zone.

Between 200 and 500 metres of HTL, construction and repair of houses of local communities, tourism 

projects including a greenfield airport at Navi Mumbai, facilities for receipt, storage, degasification of 

petroleum products and liquefied natural gas, storage of nonhazardous cargo, desalination plants, and 

facilities for generating power by nonconventional energy sources are permissible.

CRZ-IV

In CRZ-IV areas, there is no restriction on the traditional fishing and allied activities undertaken by 

local communities. However, no untreated sewage, effluents or solid waste shall be let off or dumped in 

these areas. A comprehensive plan for treatment of sewage generated from the city must be formulated 

within a period of one year from the date of issue of this notification and be implemented within two 

years thereafter.

A separate draft Island Protection Zone Notification has been issued for protection of the islands of 
Andaman & Nicobar and Lakshadweep under EPA, 1986.

With respect to MPAs, the CRZ categories which are relevant are CRZ-I and CRZ-IV. In addition, new 

categories such as ‘Critical Vulnerable Coastal Area’ are also relevant.

5.10.7  New provisions contained in the 2011 notification to benefit the 
fisherfolk community

Since the fishing communities traditionally live in the coastal areas, they have been given primary im-

portance when drafting the CRZ Notification, 2011. One of the stated objectives of the notification is ‘to 

ensure livelihood security to the fisher communities and other local communities, living in the coastal 

areas … and to promote development through sustainable manner based on scientific principles tak-

ing into account the dangers of natural hazards in the coastal areas, sea level rise due to global warm-

ing.’

The following are the provisions in the 2011 notification that address the issues relating to fishermen com-

munity:

1. Water area up to 12 nautical miles and the tidal-influenced water bodies have been included under 

the CRZ areas in order to

•	 Control the discharge of untreated sewage and effluents and the disposal of solid wastes as 

such activities endanger the fish and their ecosystem

•	 Conserve and protect habitats in the marine area such as corals and coral reefs and associ-

ated biodiversity, marine sanctuaries and biosphere reserves, and seagrass beds, which act 

as spawning, nursery and rearing grounds for fish and fisheries
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 Regulate activities in the marine and coastal waters 

such as dredging, sand mining, discharge of waste 

from ships, construction like groynes (barriers in the 

sea to prevent erosion), breakwaters, etc., including 

reclamation which have serious impacts on fishing 

and allied activities

•	 Enable	studies	of	the	coastal	and	marine	waters	with	

regard to the impact of climate change and the oc-

currence of disasters which have serious impacts on 

the livelihood and property of the fisherfolk commu-

nities. It may be noted that no restrictions are being 

imposed on any fishing activities and allied activities 

of the traditional fishing communities in this area.

2. At several coastal stretches of the country, the fisher-

men and their dwelling units are in danger due to erosion 

which is occurring primarily due to man-made activities. 

The development of such man-made foreshore activi-

ties shall be regulated after identifying and demarcating the coast as falling in the high eroding 

category, the medium eroding category or the stable sites category.

3. While preparing the CZMPs, the infrastructures essential for fishing communities must be clearly 

demarcated and fishing zones in the water bodies and the fish breeding areas shall also be clearly 

marked.

4. The 2011 notification requires the Coastal Zone Management

5. Authorities to invite comments on the draft CZMP from stakeholders. This will ensure that for the 

first time, local communities, including fishermen communities, will have a say in the preparation 

of the CZMPs.

6. The notification allows infrastructural facilities for the local fishing communities to be constructed 

in the CRZ-III area.

7. Reconstruction and repair works of dwelling units of local  communities including fisheries in ac-

cordance with local Town and Country Planning  Regulations have been made permissible.

8. In CRZ-III areas where 0–200 metres is a NDZ, to meet the demands of dwelling units of tradi-

tional coastal communities including fisherfolk, the NDZ has been reduced to 100 metres. Hence, 

dwelling units of such communities can be constructed 100–200 metres from the HTL along the 

seafront with the approval of the state government and the MoEFCC.

• દરિયાઇ અને રકનાિાના જળવવસતાિમાં ડે્ગગગ, િેત ખનન, વહાણના 
કચિાનો નનકાલ, પયુિતા (ધોવાણ અટકાવવા દરિયામાં તૈયાિ કિાતા 
અવિોધો)નયુ ંબાંધકામ, જળ અવિોધો વગેિેની િીકલેમશેન સહહતની 
પ્રવૃશ્ત્ઓ કે જનેી માછીમાિી અને અન્ય પ્રવૃશ્ત્ઓ પિ ગંરીિ અસિ 

થાય છે, તેનયુ ંનનયમન કિવયુ.ં

• માછીમાિ પ્રજાના જીવનનનવયાહ અને તમલકત અસિકતયા હવામાનમાં 
ફેિફાિ અને આપશ્ત્ની સંરાવનાઓન ેઅનયુલક્ષીન ેકાંઠાળ અને 
દરિયાઇ પાણીના અભયાસન ેપ્રોત્ાહન આપવયુ.ં એ ધયાનમાં લેવાનયુ ં
િહે છે કે આ વવસતાિમાં તેની પ્રણાલલકાગત માછીમાિ પ્રજા દ્ાિા 
કિવામાં આવતી કોઈ પણ માછીમાિી કે અન્ય આનયુસંશ્ગક પ્રવૃશ્ત્ પિ 

કોઈ નનયતં્રણ નથી.

2. દેશની કેટલીક દરિયાઇ પટ્ી પિના માછીમાિો અને તેમનાં િહેઠાણ એકમો 
પ્રાથતમક િીતે માનવસર્જત પ્રવૃશ્ત્ના કાિણ ેઉદરવતાં ધોવાણને લીધે 
જોખમમાં છે. આવી માનવસર્જત તટ પ્રદેશની પ્રવૃશ્ત્ઓ રકનાિાના પ્રદેશની 
ઉચ્ ધોવાણ કક્ષા, મધયમ ધોવાણ કક્ષા અને સતંયુલલત જ્યાની કક્ષામાં 
નનલચિત થયા અને િેખાંકન થયા બાદ ખ્યાલમાં આવશે.

3 CZMPs તૈયાિ કિતી વખતે માછીમાિ પ્રજા માટે જરિી પાયાની સયુવવધાઓ સપષટપણ ેદશયાવવાની િહેશ.ે અને જળપ્રદેશમાં 
માછીમાિ ક્ષતે્ર અને મત્યઉછેિ વવસતાિ પણસપષટપણ ેદશયાવવાનો િહેશ.ે

4. 2011ના નોહટરફકેશન માટે કાંઠાળ ક્ષતે્રનો પ્રબંધ સંચાલન જરિી છે.

5. સત્ાધધકાિીઓએ સીઝેડએમપીના મયુસદ્ા પિ હહતધાિકોની હટપ્પણી મંગાવવાની િહેશ.ે જથેી પ્રાથતમક તબક્ાની CZMP 

તૈયાિ કિતી વખતે માછીમાિ પ્રજા સહહતની સ્ાનનક પ્રજાના સૂચનો છે કે કેમ એ નક્ી કિવાનયુ ંિહેશ.ે

6. નોહટરફકેશન, CRZ તતૃીયના વવસતાિમાં સ્ાનનક માછીમાિ પ્રજા માટે પાયાની સયુવવધાઓનાં બાંધકામ માટે પિવાનગી આપે છે.

7. સ્ાનનક શહેિ અને ગ્રામય આયોજન નનયમન મયુજબ માછીમાિી સહહતની સ્ાનનક પ્રજાના િહેઠાણના એકમોની પયુન:િચના અને 
સમાિકામન ેમંજૂિી આપવામાં આવેલ છે.

8. CRZ તૃતીયનો વવસતાિ જ્ાં 0-200 મીટિ એનડીઝેડ છે, ત્ાં માછીમાિ પ્રજા સહહતના પિંપિાગત કાંઠાળ વવસતાિની 
પ્રજાના િહેઠાણના એકમોની માંગને પહોંચી વળવા NDZ ઘટાડીને 100 મીટિ કિવામાં આવેલ છે. જથેી િાજ્ સિકાિ 

અને MoEFCC ની મંજૂિી લઈ દરિયાકાંઠાને સમાંતિ એચટીએલથી 100-200 મીટિમાં આવી પ્રજાના િહેઠાણનયુ ં
બાંધકામ કિી શકાય.

Greater Mumbai: For 
the traditional fishing 

communities (viz., the Kolis) 

living in Koliwadas Greater 

Mumbai, a provision has 

been provided, wherein the 

area concerned shall be 

mapped and declared as 

CRZ-III, and development 

including construction and 

reconstruction can be taken 

up as per local town and 

country planning regulations.

બહૃદ મું્બઈ: બકૃહદ મુંબઈના 

કો્ીવાડામાં રહેતી પ્ણાસ્કાગત 

માછીમાર પ્જા, (દા.ત. કો્ી) 

માટે જોગવાઈ કરવામાં આવે્ છે 

કે જ્યારે સંબચંધત વવસતાર CRZ- 

III તરીકે આકકૃત અને જાહેર 

કરવામાં આવે ત્ારે બાંધકામ 

અનેપુન: રચના સટહતની વવકાસ 

પ્વકૃશ્ત્ત સ્ાનનક શહેર અને ગ્ામર 

આરોજન નનરમન મુજબ કરવાનું 

રહેશે.

Goa: The government of Goa shall survey and map the fishing villages all along the Goa coast and 
all facilities required for fishing and allied activities shall be provided. As per the CRZ Notification, 
1991, expansion/reconstruction/repair of dwelling units of local communities in CRZ areas was 
viewed as violations of the notification if the requisite permission had not been taken from the 
authorities. Such units (approx.. 5000) were ordered to be demolished by the Hon’ble High Court of 
Mumbai. However, the 2011 notification provides that reconstruction and repair of the structures of 
local communities shall also be permissible in CRZ areas.

ગોવા: ગોવા સરકાર સવગેક્ણ કરશ ેઅને સંપૂણ્મ ગોવાના દકનારે માછીમારી કરતાં ગામનો નક્શો બનાવશે અને બધી 
માછીમારીઅને અન્ય સબંચધત પ્્તતઓ માટે સગવડતાઓ આપવામાં આવશે. CRZ નોટટદફકેશન 1991 મુજબ સ્ાનનક 
સમહૂના CRZ માં આવે્ા રહેણાક ઘરોનું વવસતરણ/પુન: બાંધકામ/મરામત નોટટદફકેશનના ભંગ તરીકેજોવામાં આવશે, જો 
સત્તા પાસેથી પરવાનગી નહીં ્ીધી હોર તો. માનનીર મુંબઈ હાઇકોટટે આવા ઘરો (અંદાજ ે5000 ) પાડી નાખવા માટે હુકમ 
કરયો હતો. છતા,2011 નોટટદફકેશન જોગવાઈ કરે છે કે સ્ાનનક સમહૂોના માળખાના પુન:બાંધકામ અને મરામત પણ CRZ 
એરીરામાં પરવાનગી પાત્ર બનશે. 
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આકૃતત: દરિયારકનાિે વવવવધ CRZ પરિષિતે્ો
(સ્તોત: http://www.kadamenviro.com/CRZ-Clearance.html)

Figure: Different CRZ ZONES along the coast
(Source: http://www.kadamenviro.com/CRZ-Clearance.html)
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5.11 Environmental 
Impact Assessment 
(EIA) Notification, 
1994

EIA is an important management tool for ensuring 

optimal use of natural resources for sustainable de-

velopment. 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 EPA, 1986, for 29 catego-

ries of developmental activities involving investments of 

Rs. 50 crores and above.

5.11 એનવાયન્સમેન્ટલ 
ઇમપકે્ટ અસેસમેન્ટ
(EIA) નોટટીિટીકેશન, 
1994

EIA ટકાઉ વવકાસ માટે કયુદિતી સશંાધનોના શ્ષેઠ ઉપયોગની ખાતિી 
કિવા માટે એક મહતવપૂણ્ભ વયવસ્ાપન સાધન છે. આપણા દેશમાં આ 

રદશામાં શરઆત 1978-79 માં ઈમપેક્ ઓફિીવિ વેલી પ્રોજકે્ની 
સાથેકિવામાં આવી હતી, અને આ કાય્ભક્ષતે્રન ેઉદ્ોગ, થમ્ભલ પાવિ 

પ્રોજકે્ અને ખાણકામ યોજનાઓ જવેા અન્ય વવકાસલક્ષી ક્ષતે્રોને 
આવિી લેવા વધાિવામાં આવયો છે. પયયાવિણીય માહહતીઅન ે

વયવસ્ાપન યોજનાઓની તૈયાિીના સંગ્રહની સયુવવધા આપવા, 
માગ્ભદર્શકા વવકસાવવામાં આવી છે અને સંબંધધતકેનરિ અને િાજ્ 

સિકાિના વવરાગોમાં વવતરિત કિવામાં આવી છે. EIA હવે ર. 50 

કિોડ અને તેનાથી વધયુના િોકાણન ેસમાવતી વવકાસલક્ષી પ્રવશૃ્ત્ઓની 
29શ્ેણીઓ માટે EPA, 1986 હેઠળ ફિલજયાત કિવામાં આવી છે.





5.12  Wetlands (Conservation and 
Management) Rules, 2010

Wetlands are areas of land where the water level remains near or above the surface of 

the ground for most of the year. The association of human and wetlands is ancient, with 

the first signs of civilization originating in wetland habitats such as the flood plains of the 

Indus, the Nile Delta and the Fertile Crescent of the Tigris and Euphrates rivers. Wetlands 

cover about 6% of the earth’s land surface. There are several kinds of wetlands such as 

marshes, swamps, lagoons, bogs, fens and mangroves. They are home to some of the 

richest, most diverse and fragile of natural resources. As they support a variety of plant 

and animal life, biologically they are one of the most productive ecosystems.

India has a wealth of wetland ecosystems distributed in different geographical regions. 

Most of the wetlands in India are directly or indirectly linked with major river systems 

such as the Ganges, Cauvery, Krishna, Godavari and Tapti. India has totally 27, 403 

wetlands, of which 23,444 are inland wetlands and 3,959 are coastal wetlands. Accord-

ing to the Directory of Asian Wetlands (1989), wetlands occupy 18.4% of the country’s 

area (excluding rivers), of which 70 % are under paddy cultivation. In India, out of an es-

timated 4.1 mha (excluding irrigated agricultural lands, rivers, and streams) of wetlands, 

1.5 mha are natural, while 2.6 mha are manmade. The coastal wetlands occupy an 

estimated 6,750 sq km, and are largely dominated by mangrove vegetation. About 80% 

of the mangroves are distributed in the Sunderbans of West Bengal and the Andaman 

and Nicobar Islands, with the rest in the coastal states of Orissa, Andhra Pradesh, Tamil 

Nadu, Karnataka, Kerala, Goa, Maharashtra and Gujarat.

India’s wetlands are generally differentiated into 8 categories depending on their regional 

presence (Scott, 1989):

•	 The	reservoirs	of	the	Deccan	Plateau	in	the	south,	together	with	the	lagoons	and	other	

wetlands of the southwest coast

•	 The	vast	saline	expanses	of	Rajasthan,	Gujarat	and	the	Gulf	of	Kutch

•	 The	freshwater	lakes	and	reservoirs	from	Gujarat	eastwards	through	Rajasthan	(Keo-

ladeo Ghana National Park) and Madhya Pradesh

•	 The	delta	wetlands	and	lagoons	of	India’s	east	coast	(Chilka	Lake)

•	 The	freshwater	marshes	of	the	Gangetic	Plains	and	the	floodplains	of	the	Brahmapu-

tra

•	 The	marshes	and	swamps	in	the	hills	of	northeast	India	and	the	Himalayan	foothills

•	 The	lakes	and	rivers	of	the	mountain	region	of	Kashmir	and	Ladakh

•	 The	mangroves	and	other	wetlands	of	the	Andaman	and	Nicobar	Islands.

Many people consider wetlands as unproductive areas and hence destroy or drain them 

for developmental activities. However, the importance and usefulness of wetlands was 

first brought to the notice of the world through a Convention on Wetlands held at the 

Iranian city Ramsar, in the year 1971.

Wetland Conservation and Management Rules ensure better management, conservation 
and prevention of degradation of existing wetlands.

5.12  જલપલાવવત વવસતાિ (સિંષિણ 
અને સંચાલન) રૂલ્સ, 2010

જલપલાવવત વવસતાિ એ જમીનનો એવો રાગ છે, જ્ાં વષ્ભના મોટારાગ ેપાણીનયુ ંસતિ જમીનની સપાટી નજીક કે 

જમીનથી ઉપિ િહે છે. માનવ અને આવા વવસતાિનો સંબંધ અત્તં પ્રાચીન છે. જળપલાવવત વવસતાિમાં વસવાટ 

સાથે માનવ સભયતાના ઉદરવનયુ ંપ્રથમ ધચહ્ન ઇનડસનાં પૂિ પ્રરાવવત મેદાનો, નાઇલનો મયુખપ્રદેશ અને હટશ્ગ્રસ અને 
યયુફે્ટીસ નદીઓનો અધ્ભચરંિાકાિ ફળરિ યુપ પ્રદેશ છે. જળપલાવવત વવસતાિ એ પૃથવીના ભૂ-રાગનો લગરગ 6% 

રાગ િોકે છે. જળપલાવવત વવસતાિનીરેજવાળી જમીન, રેજવાળી પોચી જમીન, સિોવિો, કળણ, ફેસ્સ અને ચિેનાં 
જગંલો જવેા અનેક પ્રકાિો છે. આ પ્રદેશો અતત સમૃદ્ધ, સૌથી વૈવવધયપૂણ્ભ એવા કેટલાક કયુદિતી સશંાધનોનયુ ંઘિ છે. 

જ ેિીત ેતેઓ વન્ય અને પ્રાણીસૃક્ષટના વૈવવધયન ેપોષે છે, જવૈીય િીતે તે સૌથી ફળરિ યુપ નનવસનતતં્ર છે.

રાિત તેના વવવવધ રૌગોલલક ક્ષતે્રોમાં વહેંચાયેલી સમૃદ્ધ જળપલાવવત વવસતાિનનવસનતતં્ર ધિાવ ેછે. રાિતની 
મોટારાગની જળપલાવવત વવસતાિ સીધી કે આડકતિી િીતે ગંગા, રક્રષના, ગોદાવિી અને તાપી જવેી મોટી નદીઓ 

સાથે જોડાયેલી છે. રાિત કયુલ 27,403 જળપલાવવત વવસતાિ ધિાવ ેછે, જમેાંથી 2,3444 એ આતંરિક 

જળપલાવવત વવસતાિ છે, જ્ાિે 3,959 કાંઠાળ જળપલાવવત વવસતાિ છે. રડિેક્િી ઓફ એક્શયન જળપલાવવત 

વવસતાિ (1989) મયુજબ જળપલાવવત વવસતાિ એ દેશના સમગ્ર વવસતાિનો 18.4% રાગ (નદીઓ લસવાય) િોકે 

છે, જમેાંથી 70% માં ડાંગિનો પાક લેવાય છે. રાિતમાં, અંદાલજત 4.1 mha (સીંચાઇયયુકત ખતેીની જમીનો, 
નદીઓ, ઝિણાં લસવાય) જળપલાવવત વવસતાિમાંથી 1.5 mha કયુદિતી છે, જ્ાિે 2.6 mha માનવસર્જત 

છે.કાંઠાળ જળપલાવવત વવસતાિલગરગ 6,750 ચો.રક.મી. જટેલો વવસતાિ િોકે છે અને એમાંય મોટારાગમાં 
ચિે વનસપતત છવાયેલી છે. લગરગ 80% જટેલાં ચેિવનો પલચિમ બંગાળનાં સયુંદિવનો અને આંદામાન-નનકોબાિ 

ટાપયુઓમાં વહેંચાયેલાં છે, જ્ાિે બાકીના ઓરિસસા, આંધ્રપ્રદેશ, તાતમલનાડયુ, કણયાટક, કેિાલા, ગોવા, મહાિાષટ્ 

અને ગયુજિાત જવેા કાંઠાળ િાજ્ોમાં છે.

રાિતીય જળપલાવવત વવસતાિ સામાન્ય િીત ેતેની ક્ષતે્રીય ઉપસ્સ્તતના આધાિે 8 વગભોમાં વવરાલજત કિવામાં 
આવેલ છે (સ્ોટ, 1989)

•	 શ્ેણીઓમાં વહેંચવામાં ડેક્નના ઉચ્પ્રદેશનાં જળાશયો, ખાિાં પાણીનાં સિોવિો સાથે અને દક્ક્ષણ-પલચિમ 

કાંઠાના અન્ય જળપલાવવત વવસતાિ.

•	 કછિની ખાડી, ગયુજિાત અને િાજસ્ાનમાં ફેલાયેલો ખાિોપાટ.

•	 િાજસ્ાન (કીઓ-લાડેઓ ઘાના નશેનલ પાક્ભ ) થઈને ગયુજિાત અને મધયપ્રદેશનાં મીઠાં પાણીનાં સિોવિો અને 
જળાશયો.

•	 રાિતના પલચિમ કાંઠાના નદીના મયુખવત્રકોણીય જળપલાવવત વવસતાિ અને ખાિાં પાણીનાં સિોવિો (ધચલ્ા 
સિોવિ).

•	 ગંગાનાં મેદાનોની મીઠાં પાણીની રેજવાળી જમીન અને બ્હ્મપયુત્રાનાં પૂિવાળાં મેદાનો.

•	 ઉત્િ-પલચિમ રાિતની ટેકિીઓ અને હહમાલયની તળેટીમાં રેજવાળી જમીન અને કળણભૂતમ.

•	 કાશમીિ અને લદ્ાખના પહાડી પ્રદેશોનાં સિોવિો અને નદીઓ.

•	 આંદામાન-નનકોબાિ ટાપયુઓના ચિે જગંલો અને અન્ય જળપલાવવત વવસતાિ. 

ઘણા લોકો જળપલાવવત વવસતાિ ને નબનઉપયોગી વવસતાિ માને છે, અને તેથી વવકાસકીય કામગીિી માટે તેમનો 
નાશ કિી નાખે છે. જોકે, 1971માં ઇિાનના િમસાિ શહેિમાં જળપલાવવત વવસતાિપિ યોજાયેલા સંમેલનમાં 
પહેલીવાિ જળપલાવવત વવસતાિનયુ ંમહતવ અને તેની ઉપયોગીતા વવવિ સામે આવી હતી. 

જળપ્ાવવત વવસતાર સંરક્ણ અને સંચા્ન કારદોવત્મમાન જળપ્ાવવત વવસતારના સુચારુ વહીવટ, સંરક્ણ 
અને તેના ઘસારાને અટકાવવાનું સુનનસચિત કરે છે.



Under the EPA, 1986 (29 of 1936), the central government has identified certain wetlands for conser-

vation and management under its conservation programme and provides financial and technical as-

sistance to the state governments and union territory administrations for various conservation activities 

through approval of the Management Action Plans.

Wetlands are critical for human development and wellbeing, especially in India where a large number 

of people are dependant on them for drinking water, food and livelihood. Despite their immense impor-

tance, wetlands are one of the most degraded ecosystems globally. Research suggests that over-ex-

ploitation of fish resources, discharge of industrial effluents, fertilizers and pesticides and uncontrolled 

siltation and weed infestation, among other reasons, have wiped out or severely damaged over 1/3rd 

of India’s wetlands.Wetland conservation has been accorded a high priority in India. Since 1987, the 

National Wetlands Conservation Programme of India has been financially supporting wetland conserva-

tion activities all over India. Under the Programme 115 wetlands have been identified for conservation 

and management till date. India is also a party to the Ramsar Convention under which 25 wetlands 

from India are included in the list of wetlands of international importance.

‘Wetland’ means an area of marsh, peatland or water, natural or artificial, permanent or temporary, 

with water that is static or flowing, fresh, brackish or salt, including areas of marine water, the depth 

of which at low tide does not exceed six meters, and includes 

all inland waters such as lakes, reservoirs, tanks, backwaters, 

lagoons, creeks, estuaries and man-made wetlands and the 

zone of direct influence on wetlands, that is to say the drain-

age area or catchment region of the wetlands as determined 

by the authority, but does not include main river channels, 

paddy fields and the coastal wetland covered under the noti-

fication of the Government of India in the Ministry of Environ-

ment and Forests, dated February 1991.

Based on the significance of the functions performed by the 

wetlands for overall well-being of the people and for determin-

ing the extent and level of regulation, the following wetlands 

shall be regulated under these rules, namely

•	 wetlands	categorized	as	Ramsar	Wetlands	of	Internation-

al Importance under the Ramsar Convention as specified 

in the schedule

•	 wetlands	in	areas	that	are	ecologically	sensitive	and	

important, such as national parks, marine parks, sanc-

tuaries, reserved forests, wildlife habitats, mangroves, 

corals, coral reefs, areas of outstanding natural beauty or 

historical or heritage areas and the areas rich in genetic 

diversity

•	 wetlands	recognized	as	or	lying	within	a	UNESCO	World	

Heritage Site

•	 high-altitude	wetlands	or	high-altitude	wetland	complex-

es at or above an elevation of 2500 metres with an area 

equal to or greater than five hectares

•	 wetlands	or	wetland	complexes	below	an	elevation	of	

2500 metres with an area equal to or greater than 500 

ha

•	 any	other	wetland	as	so	identified	by	the	authority	and	

thereafter notified by the central government under the 

provisions of the act for the purposes of these rules.

The Wetlands (Conservation and Management) 

Rules, 2010 is a positive step towards conservation 

of wetlands in India. The Ministry of Environment 

and Forests, recognising the importance of 

having a legal framework for the preservation 

and management of wetlands in India, drew up 

a draft Regulatory Framework drawing upon the 

recommendation of a wide spectrum of experts and 

stakeholders. The draft was also made available 

for public comment on the Ministry’s website and 

all comments and suggestions received from the 

general public with regard to the draft framework 

were considered, and where possible, included in 

the Wetland Rules.Under the Rules, wetlands have 

been classified for better management and easier 

identification. Central Wetland Regulatory Authority 

has been set up to ensure proper implementation 

of the Rules and perform all functions for 

management of wetlands in India. Apart from 

necessary government representatives, the 

Authority shall have a number of expert members 

to ensure that wetland conservation is carried out in 

the best possible manner.In order to ensure there 

is no further degradation of wetlands, the Rules 

specify activities which are harmful to wetlands 

such as industrialisation, construction, dumping 

of untreated waste, reclamation etc. and prohibit 

these activities in the wetlands. Other activities such 

as harvesting, dredging etc may be carried out in 

the wetlands but only with prior permission from the 

concerned authorities (MoEF & IWP, 2010).

EPA, 1986 (1936 નો 29મો) હેઠળ, કેનરિ સિકાિે ચોક્સ જળપલાવવત વવસતાિ ને તેનાં સંિક્ષણ કાય્ભક્રમ હેઠળ સંિક્ષણ અને 
વહીવટ માટે અલગ તાિવયાં છે. અને મેનેજમેન્ટ એક્શન પલાનની મંજૂિી દ્ાિા િાજ્ સિકાિો અને કેનરિશાલસત પ્રદેશોને વવવવધ 

સંિક્ષણ યોજનાઓ માટે નાણાંકીય અને યાંવત્રકી સહાય પૂિી પાડી છે.

જળપલાવવત વવસતાિ એ માનવ વવકાસ અને કલ્ાણ માટે નનણયાયક છે, ખાસ કિીન ેરાિતમાં, જ્ાં વવશાળ સખં્યામાં લોકો 
પીવાના પાણી, ખોિાક અને આલજવવકા માટે તેમના પિ નનર્ભિ છે. તેમના પયુષ્કળ મહતવ છતાં, વૈશ્વિક િીતે જળપલાવવત વવસતાિ એ 

નનમ્ન નનવસનતતં્ર માની એક છે. સશંોધન દશયાવ ેછે કે મત્યસંપશ્ત્નયુ ંવધયુ પડતયુ ંશોષણ, ઉદ્ોગોનયુ ંગંદયું પાણી અને જતંયુનાશકો અને 
અમયયારદત કાંપ અને ઘાસના ઉપરિવ અને અન્ય કાિણોન ેલીધે રાિતના 1/3 જટેલાં જળપલાવવત વવસતાિનયુ ંધોવાણ થયયુ ંછે, કે 

તેમને ગંરીિ નયુકસાન થયયુ ંછે. રાિતમાં જળપલાવવત વવસતાિનાં સંિક્ષણન ેઉચ્ પ્રાથતમકતા અપાઇ િહી છે. 1987થી રાિતનો 
િાક્ષટ્ય જળપલાવવત વવસતાિ સંિક્ષણ કાય્ભક્રમ સમગ્ર રાિતમાં જળપલાવવત વવસતાિ સંિક્ષણ પ્રવૃશ્ત્ઓન ેઆર્થક મદદ કિે છે. આ 

કાય્ભક્રમ હેઠળ આજરદન સયુધી 115 જળપલાવવત વવસતાિન ેસંિક્ષણ અને સંચાલન માટે અલગ તાિવવામાં આવયાં છે. રાિતમાં 25 

જળપલાવવત વવસતાિ, જ ેઆતંિિાક્ષટ્ય સતિે મહતવના જળપલાવવત વવસતાિની યાદીમાં છે, તેના હેઠળ રાિત પણ િામસાિ સંમેલનનો 
એક રાગ છે.

‘જળપલાવવત વવસતાિ’ એટલે ઘાસવાળી કે રીની જમીન કે પાણી, કયુદિતી કે કૃવત્રમ, સ્ાયી કે અસ્ાયી, સ્ીિ કે વહેતાં પાણીવાળો, 
મીઠયું , ખારંુ કે મીઠાયયુકત, દરિયાઇ પાણીના વવસતાિન ેસમાવતો,ઓટના સમયે 6 મીટિથી ઓછી ન હોય તેટલી ઊંડાઈ અને 
તળાવ, જળાશયો, ટાંકીઓ, બંધધયાિ પાણી, સિોવિો, ખાડીઓ, નદીમયુખ અને માનવસર્જત જળપલાવવત વવસતાિ અને જળપલાવવત 

વવસતાિ પિના સીધા પ્રરાવવત ક્ષતે્રો, મતલબ કે તતં્ર દ્ાિા નનધયારિત કિાયેલો 
જળપલાવવત વવસતાિનો પાણી-નનકાલનો વવસતાિ કે નદી કાંઠાનો વવસતાિ, 

પિંતયુ ફેબ્યુઆિી 1991ના રાિત સિકાિના પયયાવિણ અને જગંલ મતં્રાલયના 
નોહટરફકેશન હેઠળ નદીની મયુખ્ય શાખાઓ, ડાંગિનાં ખતેિો અને કાંઠાળ 

જળપલાવવત વવસતાિનો સમાવશે થતો નથી.

સમગ્રપણે માનવકલ્ાણ અને ક્ષતે્રની નનણયાયકતા માટે અને નનયમની કક્ષા 
મયુજબ જળપલાવવત વવસતાિ દ્ાિા લસદ્ધ થતા હેતયુઓના આધાિે નીચે મયુજબના 
જળપલાવવત વવસતાિનયુ ંઆ કાયદા હેઠળ નનયમન થાય છે –

•	 આ કાયદામાં ઠિાવયા મયુજબ િામસાિ સંમેલન હેઠળ આતંિિાક્ષટ્ય મહતવ 

ધિાવતા િામસાિ જળપલાવવત વવસતાિ મયુજબ જળપલાવવત વવસતાિનયુ ં
વવરાગીકિણ કિવામાં આવયયુ ંછે.

•	 પયયાવિણની રિક્ષટએ સંવેદનશીલ અને મહતવના વવસતાિો, જવેા કે િાષટ્ીય 

ઉદ્ાનો, દરિયાઇ ઉદ્ાનો, અરયાિ્યો, સંિક્ક્ષત વનો, પ્રાણીસૃષટીના 
આવાસો, મેંગ્રોવ્ઝ, પિવાળાના ખડકો, અરિભતૂ કયુદિતી સૌંદય્ભ ધિાવતા 
વવસતાિો કે ઐતતહાલસક કે િક્ક્ષત સ્ાિકોના વવસતાિો અને આનયુવંક્શક 

વૈવવધય ધિાવતા વવસતાિો.

•	 UNESCO	વલડ્ભ  હેરિટેજ સાઇટ હેઠળ આવતા જળપલાવવત વવસતાિ. 

•	 દરિયાઇ સપાટીથી 2500 મીટિ કે તેથી ઊંચા, અને 5 હેક્િ કે તેથી 
વધયુ મોટાં, ઊંચાઇ પિ આવેલા જળપલાવવત વવસતાિ કે જળપલાવવત 

વવસતાિનયુ ંમાળખયુ.ં

•	 દરિયાઇ સપાટીથી 2500 મીટિ નીચે આવેલા અને 500 ha કે તેથી વધયુ 
મોટા જળપલાવવત વવસતાિ કે જળપલાવવત વવસતાિનયુ ંમાળખયુ.ં

•	 આ નનયમોના હેતયુઓ માટેના કાયદાની જોગવાઇ હેઠળ, વહીવટી તતં્ર 

અને એ પછી રાિત સિકાિ દ્ાિા પ્રમાન્ણત થયેલા અન્ય કોઈ પણ 

જળપલાવવત વવસતાિ.

જળમય જમીન (સંિક્ષણ અને વયવસ્ાપન) નનયમ 2010 રાિતમાં 
જળમય જમીનના સંિક્ષણતિફ એક સકાિામિક પગલયુ ંછે. તમનનસ્સ્્ 

ઓફ એનવાયિનમેંન્ટ અને ફોિેસે્ રાિતમાં જળમય જમીનના 
જતન અને વયવસ્ાપનના એક કાનૂની ઢાંચાની અગત્તા ઓળખીને 
એક મયુસદ્ારપ નનયમન કિતો ઢાંચો નનષણાતો અને હહત ધાિકોની 
એક વવશાળ શ્ેણીની રલામણો પિ બનાવયો.મયુસદ્ો તમનનસ્સ્્ની 
વેબસાઇટ ઉપિ પણ જાહેિ ટીકા હટપ્પણ માટે પ્રાપય બનાવયો હતો 
અને જાહેિ જનતા તિફથી ડ્ાફ્ ફે્મ વક્ભ  સબંધે મળેલી બધી ટીકા 
હટપ્પણીઓ તથા સયુજાવો ધયાનમાં લેવામાં આવયા હતા અને જ્ાં 
શક્ય હતયુ ંત્ાં જલપલાવવત વવસતાિના નનયમોમાં સમાવવામાં આવી 
હતી. નનયમો હેઠળ જલપલાવવત વવસતાિો વધાિે સાિા વયવસ્ાપન 

માટે તથા સહેલી ઓળખ માટે વગણીકૃત કિવામાં આવયા છે. 

નનયમોના બિાબિ અમલીકિણની ખાતિી અને વેટલેનડના 
મેનેજમેંન્ટના બધા કામ કાજ માટે રાિતમાં સેંટ્લ વેટલેનડ 

િે્યયુલેટિી ઓથોિીટી સ્ાપવામાં આવી છે. જરિી સિકાિી 
પ્રતતનનધધઓ બાદ કિતાં, ઓથોિીટીમાં સખં્યાબંધ નનષણાત સભયો 
હશે, એવી ખાતિી સાથે કે જલપલાવવત વવસતાિનયુ ંસંિક્ષણ શક્ય 

ઉત્મ િીત ેપાિ પડે. એવી ખાતિી સાથે કે જલપલાવવત વવસતાિની 
આગળ પિ દયુગ્ભતત ન થાય તે માટે નનયમો એવી પ્રવૃતતઓ સપષટ 

કિે છે કે જ ેજલપલાવવત વવસતાિન ેનયુકશાનકાિક હોય, જવેી કે 

જલપલાવવત વવસતાિમાં ઔદ્ોગીકિણ, બાંધકામ, ફેં કેલો કચિો, 
કૃવત્રમ િીત ેબનાવેલી જમીન વગેિે તથા જલપલાવવત વવસતાિમાં 
આવી પ્રવૃતતઓ િોકવી. અન્ય પ્રવૃતતઓ જવેી કે લણણી, ડી-ગ્રેડડગ 

વી. વેટલેનડમાં કિવામાં આવે પિંતયુ સંબંધધત સત્ા પાસેથી પૂવ્ભ 
મંજૂિી સાથે (MoEF & IWP, 2010).
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Case Study: Integrated management planning for Chilika Lake 

Chilika Lake provides a range of ecosystem services which form the base of ecological security of the 

entire region and livelihoods of dependent communities. Being a dynamic ecosystem, the wetland is 

also subject to influence from various natural as well as human factors. Integrated management of 

Chilika and its catchments is crucial for maintaining the rich biological diversity and productivity of 

the wetland ecosystem as well as to achieve wise use of resources by communities.

Chilika was designated as a Wetland of International Importance under the Ramsar Convention in 

1981. This designation marks the commitment of the Government of India to undertake measures for 

ensuring	its	wise	use.	Wise	use	of	wetlands	is	'the	maintenance	of	their	ecological	character,	achieved	

through	implementation	of	ecosystem	approaches,	within	the	context	of	sustainable	development'.	

Ecological	character	is	'the	combination	of	ecosystem	components,	processes	and	benefits	/	services	

that	characterize	the	wetland	at	any	given	point	of	time'.	Subsequent	to	its	designation	as	a	Ramsar	

site, Chilika was included in the Montreaux Record in 1993. Montreaux Record is the list of Ramsar 

sites where change in ecological character has occurred, is occurring, or is likely to occur as a result 

of technological development, pollution, or other human interference. This inclusion was due to the 

rapid degradation of the lake since the 1950s which led to major decline in fisheries, invasive weeds 

proliferation and an overall shrinkage in area and volume, ultimately impacting the livelihoods of 

dependent communities. Realizing the problems of Chilika Lake, Government of Orissa created the 

Chilika Development Authority (CDA) in 1992 for restoration of the ecosystem. CDA undertook several 

measures for lake remediation, most important of which was a major hydrological intervention in the 

form of a opening a new mouth to the lake in 2000. This helped improve salinity levels, enhance fish 

landing, decrease of invasive species and improve livelihoods of communities dependant on its re-

sources for sustenance. Chilika was removed from the Montreaux Record in 2001 and the restoration 

recognized with a Ramsar Award to the CDA in 2002.

The Ramsar Advisory Mission recommended formulation of a single management plan with widely 

agreed goals and objectives to restore ecological character of the lake while providing economic 

benefits to the local communities. Similar recommendations were also given by the Governing Body 

of CDA. Wetlands International - South Asia (WISA) was entrusted with the task of development of 

an integrated management planning framework of Chilika through financial support under the Small 

Grants Fund (SGF) for Wetland Conservation and Wise Use of the Ramsar Convention. WISA de-

veloped a draft framework which was presented at a consultation workshop held on 23-24 October 

2009 at Bhubaneswar, Orissa. Several constructive comments were received by the stakeholders on 

the draft framework. This article summarizes the framework for integrated management planning of 

Chilika Lake.

[Source: Kumar and Pattnaik 2010]

કેસ સ્ડટી: ચચલલકા સિોવિ માટે સંકલલત વયવસ્ાપન આયોજન 

ધચલલકા સિોવિ નનવસનતતં્રની સેવાઓની એક શ્ેણી પ્રદાન કિે છે જ ેઆખા પ્રદેશની પારિસ્સ્ક તતં્રની સલામતીનો પાયો બનાવે 
છે, તથા આધારિત સમહૂની આજીવવકા બનાવે છે. ગતતશીલ નનવાસનતતં્ર હોવાથી, વેટલેનડ જયુદા જયુદા પ્રાકૃતતક તેમજમાનવીય 

પરિબળોની અસિન ેઆધીન છે. ધચલલકાનયુ ંસંકલલત મેનેજમેંન્ટ અને તેની રિપૂિ જવૈવવવવધતા જાળવવા માટેની આવિા ક્ષતે્ર, 

જલપલાવવત વવસતાિના નનવસનતતં્રની ઉતપાદકતા તેમજ સમહૂો દ્ાિા સ્ોતોનો ડહાપણયયુકત ઉપયોગ લસધ્ કિવા માટે અતત 

અગત્ની છે. 

ધચલલકા આતંિિાષટ્ીય અગત્તા સાથેના એક જળપલાવવત વવસતાિ તિીકે િેમસિ કનવને્શન 1981 હેઠળ નામોરદષટ થયયુ હતયું. 
આ નામોરદષટતા રાિત સિકાિની તેના ડહાપણયયુકત ઉપયોગ હાથ ધિવાની પ્રતતબધ્તા ધચહહ્નત કિે છે. જળપલાવવત વવસતાિનો 
ડહાપણયયુકત ઉપયોગ.તેના નનવસનતતં્ર અભરગમના અમલીકિણ દ્ાિા પ્રાપત કિેલ પારિસ્સ્તતક ધચહ્નો અનેધચિ:સ્ાયી વવકાસના 
સંદર્ભમાં’‘ - છે. પારિસ્સ્તતક તતં્રના ધચહ્નો/લાક્ષન્ણકતા ‘નનવસનતતં્રનારાગો - પ્રરક્રયા અને લાર/સેવાનયુ ંતમશ્ણ - જ ેકોઈ 

પણ આપેલા સમયે વેટલેનડના ધચહ્નો /લાક્ષન્ણકતા ધિાવ’ે તે છે. િેમસિ સાઇટની જમે નામોરદષટ થયા પછી, ધચલલકા સિોવિ 

મોંન્્ટીયોક્સ િેકોડ્ભ  પિ 1993 માં સમાવાયયુ.ં મોંન્્ટીયોક્સ િેકોડ્ભ  િેમસિ સાઇટોની એક સૂધચ છે કે જ્ાં પારિસ્સ્તતક ધચહ્નો/
લાક્ષન્ણકતા, ટેકનોલોલજકલ વવકાસ કે માનવ દખલગીિીના પરિણામે થયા છે, થઈ િહ્યા છે કે થવામાં છે. આ સિોવિનયુ ંસમાવશેન 

1950 ના દશકાથી ઝડપી દયુગ્ભતતન ેકાિણ ેહતયુ,ં જ ેમાછીમાિીમાં મોટા ઘટાડા, આક્રમક શેવાળ પ્રસિણ અને એક એકંદિ વવસતાિ 

અને વોલ્ૂમ/કેપેલસટીનયુ ંસંકોચાઇ જવા તિફ દોિી ગઈ, જ ેઅતંે આધારિત સમહૂોની આજીવવકા ઉપિ અસિ કિે છે. ધચલલકા 
સિોવિની સમસયા સમજાતા ઓરિસસા સિકાિે ધચલલકા ડેવલપમેંન્ટ ઓથોરિટી (CDA) 1992 માં નનવસનતતં્રપયુન:સ્ાવપત કિવા 
ઊરી કિી. CDA સિોવિના ઉપાય માટે કેટલાય પગલાઓ હાથ ધયયા, તેમાનયુ ંસૌથી અગત્નયુ ં2000 માં સિોવિનયુ ંનવયુ ંમયુખ 

બનાવવાના રપમાં જળવવજ્ાન સંબંધી દખલગીિી હતી. આ બાબતોએ ખાિાશનયુ ંસતિ સયુધાિવામાં, રફશ લેનડીગ વવસતિણ, આક્રમક 

પ્રજાતતઓમાંઘટાડો અને ટકી િહેવા માટે સશંાધન પિ આધાિીત સમહૂોની આજીવવકા સયુધાિવામાં મદદ કિી.2001માં ધચલલકાન ે

મોંન્્ટીયોક્સ િેકોડ્ભ  પિથી દૂિ કિવામાં આવયયુ ંઅને 2002 માં પયુન:સ્ાપના િેમસિ ઍવોડ્ભ  ટૂ ધ સીડીએ તિીકે ઓળખાણી. 

િેમસિ એડવાઈઝિી તમશન ેવવશાળ સહમત લક્ષો અને ઉદેશો સાથે સિોવિના પારિસ્સ્તતક લક્ષણ સ્ાનનક સમહૂોને આર્થક 

લારો આપવા સાથે પયુન:સ્ાપવા જસગલ મેનેજમેંન્ટ પલાન િચવાની રલામણ કિી.આવી જ રલામણો CDA ની સંચાલક સતમતતએ 

કિી હતી. જળપલાવવત વવસતાિ ઇન્ટિનશેનલ-સાઉથ આરફ્કા (WISA) ને ધચલીકાના સંકલલત મેનેજમેંન્ટ પલાનનગ ફે્મવક્ભ ના 
વવકાસનયુ ંકામ સ્ોલ ગ્રાન્ટ ફંડ (SGF) હેઠળ વેટલેનડ સંિક્ષણ અને િેમસિ કનવેન્શનનો ડહાપણ યયુકત ઉપયોગ કિવા નાણાકીય 

સહાય સાથે સોંપવામાં આવયયુ.ં WISA એ મયુસદ્ારપ ફે્મવક્ભ નો વવકાસ કયભો જ ે23-24 ઓક્ોબિ 2009 ના િોજ યોજાયેલ 

કસ્સલે્શન વક્ભ શોપ, ભયુવનવેિિ, ઓરિસસા ખાતે િજૂ કયયુું. મયુસદ્ારપ ફે્મવક્ભ  પિ હહતધાિકોન ેકેટલીય િચનામિક વવવેચનાઓ મળી 
હતી.આ લખે ધચલલકા સિોવિના સંકલલત મેનેજમેંન્ટ પલાનનગ ફે્મવક્ભ નો ટંૂકો સાિ આપે છે. 

(સૌજન્ય : કયુમાિ અને પટ્નાયક 2010)





5.13  Fisheries regulation 
in India

Fisheries management in India can be categorized into 

management of fisheries in the EEZ and in the territo-

rial waters. According to the Constitution of India, the 

central government has jurisdiction over the fisheries in 

the EEZ, while the state governments have jurisdiction 

over fisheries in the territorial waters.

The central government has jurisdiction over fisheries in 

the EEZ. Marine fisheries contribute to food security and 

provide direct employment to over 1.5 million fishwork-

ers besides others indirectly dependent on the sector. 

Fishing is an important sector in India. It provides em-

ployment to millions of people and contributes to food 

security of the country. With a coastline of 7500 km, an 

EEZ of over 2 million sq km, and with extensive freshwa-

ter resources, fisheries play a vital role.

5.13  ભાિતમાં  
માછીમાિીનુંનનયમન

રાિતમાં માછીમાિી સંચાલન EEZ માં રફશરિઝ ઓફ મેનેજમેન્ટમાં અને 
પ્રાદેક્શક પાણીમાં વગણીકૃત કિી શકાય છે. રાિતના બંધાિણ અનયુસાિ, 

કેનરિ સિકાિ EEZ મત્ય ઉદ્ોગ પિ અધધકાિક્ષતે્ર ધિાવ ેછે, જ્ાિે 

િાજ્ સિકાિો પ્રાદેક્શક પાણીમાં મત્ય ઉદ્ોગ પિ અધધકાિક્ષતે્ર  

ધિાવ ેછે.

કેનરિ સિકાિ EEZ મત્ય ઉદ્ોગ પિ અધધકાિક્ષતે્ર ધિાવ ેછે. દરિયાઈ 

મત્ય ઉદ્ોગ ખાદ્ સયુિક્ષા માટે ફાળો આપે છે અને 1.5 તમલલયન કિતાં 
વધયુ માછીમાિોન ેસીધી િોજગાિી પૂિી પાડે છે. ઉપિાંત અન્ય લોકો પિોક્ષ 

િીત ેઆ ક્ષતે્ર પિ આધાિ િાખે છે. મત્યઉદ્ોગ રાિતમાં એક અગત્નયુ ં
ક્ષતે્ર છે. તે લાખો લોકોને િોજગાિી પૂિી પાડે છે અને દેશના ખાદ્ સયુિક્ષા 
માટે ફાળો આપે છે. 7500 રકમી દરિયારકનાિા સાથે, 2 તમલલયન ચોિસ 

રકમી EEZ સાથે, અને વયાપક તાજા પાણીના સ્તોતની સાથે મત્ય ઉદ્ોગ 

એક મહતવપૂણ્ભ ભૂતમકા રજવ ેછે.



5.13.1  Important union-level legal and policy frameworks for fisheries 
management

Comprehensive Marine Fishing Policy, 2004

The Comprehensive Marine Fishing Policy, 2004, seeks to bring the traditional and coastal fishermen 

in focus together with stakeholders in the deep-sea sector so as to achieve harmonized development of 

marine fishery both in the territorial and extraterritorial waters of our country.

The policy objectives are: 

(1)  to augment marine fish production of the country up to the sustainable level in a responsible man-

ner so as to boost export of seafood from the country and also to increase per capita fish protein 

intake of the masses, 

(2)  to ensure socioeconomic security of the artisanal fishermen whose livelihood solely depends on 

this vocation and 

(3)  to ensure sustainable development of marine fisheries with due concern for ecological integrity 

and biodiversity.

The main aim of the policy is to ensure sustainable development of marine fisheries with due concern 

for ecological integrity and biodiversity. The policy calls for adopting fisheries management regimes 

such as registration of fishing vessels, observation of closed fishing seasons, proscription of destruc-

tive fishing methods, implementation of mesh size regulations, reduction of bycatch and discards and 

establishing an effective monitoring, control and surveillance mechanism. The guideline specifically 

calls for compliance with the CCRF and other international rules and regulations in the management of 

fish stocks. Besides these, a uniform fishing holiday is declared every year in the EEZ along east and 

west coasts. A national committee has also been constituted to effectively implement the provisions of 

the 1995 CCRF.

Fisheries development and planning is undertaken through the Five-Year Plans formulated by the 

government since 1951. The initial Five-Year Plans, starting from the 1950s, focused more on the 

‘development’ of the sector, and on increasing production, while it was only in the ninth and tenth Five-

Year Plan period that the need for conservation and management was explicitly recognized.

Guidelines for fishing operations in Indian EEZ

The Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries under the Ministry of Agriculture vide 

Public Notice in 2006 decided to allow the operation of Deep Sea Fishing Vessels in Indian Exclusive 

Economic Zone under Joint Venture. For this the proposals are subjected to certain guidelines which 

shall be considered merit-wise by the Inter-Ministerial Empowered Committee on Marine Fisheries.

Other Indian Legal Instruments at central level, relevant and important for fisheries and fisheries man-

agement, are

•	 Indian Fisheries Act 1897

•	 Maritime Zones of India (Regulation of Fishing by Foreign Vessels) Act, 1981, and the Maritime 

Zones of India (Regulation of Fishing by Foreign Vessels) Rules, 1982

•	 Coastal Aquaculture Authority Act 2005

•	 Marine Products Export Development Authority Act, 1972

•	 Merchant Shipping Act 1958

•	 The Territorial Waters, Continental Shelf, Exclusive Economic Zone And Other Maritime Zones Act 

1976 

5.13.1  મત્ય ઉદ્ોગ વયવસ્ાપન માટે મહતવના યુનનયન લેવલ કાનૂની અને નીતત માળખા

વવસતતૃ દરિયાઈ મત્યઉદ્ોગ નીતત, 2004

વવસતતૃ દરિયાઈ મત્યઉદ્ોગ નીતત, 2004, ઊંડા સમયુરિ ક્ષતે્રમાં હહતધાિકો સાથે પિંપિાગત અને દરિયાઇ માછીમાિોન ેલાવવાને 
સાથે માગે છે, જથેી કિીન ેઆપણા દેશના પ્રાદેક્શક અને વધાિાના પ્રાદેક્શક પાણીમાં દરિયાઈ માછીમાિીનો સંકલલત વવકાસ હાંસલ 

કિી શકાય.

આ નીતતના હેતયુઓ છે:

(1)  જવાબદાિ શૈલીમાં ટકાઉ સતિ સયુધી દેશના દરિયાઈ મત્ય ઉતપાદનમાં વધાિો કિવો જથેી દેશમાંથી સીફૂડના નનકાસન ે

પ્રોત્ાહન મળે અને લોકોના માથાદીઠ મત્ય પ્રોટીન સેવનમાં પણ વધાિો થાય, 

(2)  કાિીગિ માછીમાિોની સામાલજક આર્થક સયુિક્ષાની ખાતિી કિવા માટે કે જનેી આજીવવકા માત્ર આ વયવસાય પિ જ આધાિ િાખે 

છે, અને 

(3)  જવૈવક અખંડીતતા અને જવૈવવવવધતા માટે યો્ય ચચતા સાથે દરિયાઈ માછીમાિીના ટકાઉ વવકાસની ખાતિી કિવી.

આ નીતતનો મયુખ્ય હેતયુ જવૈવક અખંડીતતા અને જવૈવવવવધતા માટે યો્ય ચચતા સાથે દરિયાઈ માછીમાિીના ટકાઉ વવકાસની ખાતિી 
કિવા માટેનો છે. નીતત માછીમાિી વયવસ્ાપન પ્રથા અપનાવવા જણાવે છે, જમે કે માછીમાિી જહાજોની નોંધણી, બંધ માછીમાિી 
ઋતયુઓનયુ ંનનિીક્ષણ, વવનાશક માછીમાિી પદ્ધતતઓ પિ પ્રતતબંધ, જાળીના માપના નનયમોનયુ ંઅમલીકિણ, નકામી અને કાઢી નખાયેલી 
પેદાશોનો ઘટાડો જવેા અને અસિકાિક દેખિેખ નનયમન અને અધધક્ષણ પદ્ધતત સ્ાવપત કિવી. માગ્ભદર્શકા ખાસ કિીન ેમત્ય 

જથથામાં સીસીઆિએફ અને અન્ય આતંિિાષટ્ીય નનયમોના પાલન માટે જણાવે છે. આ ઉપિાંત, પૂવ્ભ અને પલચિમ દરિયારકનાિે EEZ 

માં દિ વષવે જાહેિ એક સમાન માછીમાિી િજાઓ જાહેિ કિવામાં આવે છે. 1995 સીસીઆિએફની જોગવાઈઓના અસિકાિક િીતે 
અમલ માટે એક નશેનલ કતમટીની પણ િચના કિવામાં આવી છે.

માછીમાિી વવકાસ અને આયોજન 1951 થી સિકાિ દ્ાિા ઘડવામાં આવેલ પંચવષણીય યોજનાઓ દ્ાિા હાથ ધિવામાં આવે છે, 

1950 થી શર થતી પ્રાિંભરક પંચવષણીય યોજનાઓએ, ક્ષતે્રના વવકાસ પિ અને વધતા ઉતપાદન પિ વધયુ ધયાન કેન્નરિત કયયુું, જ્ાિે તે 
માત્ર નવમી અને દસમી પંચવષણીય યોજના હતી જનેી સંિક્ષણ અને વયવસ્ાપન માટેની જરરિયાતન ેનનલચિતપણ ેમાન્યતા આપવામાં 
આવી હતી.

ભાિતીય EEZ માછીમાિી કામગીિી માટે માગ્સદર્શકા

2006 માં હેઠળ જાહેિ નોહટસ દ્ાિા કૃયષ મતં્રાલય હેઠળ પશયુપાલન, ડેિી ઉદ્ોગ અને મત્ય ઉદ્ોગના વવરાગ ેસંયયુકત સાહસ હેઠળ 

રાિતીય વવક્શષટ આર્થક ઝોનમાં ઊંડા દરિયાઈ માછીમાિી જહાજોની કામગીિીન ેપિવાનગી આપવાનયુ ંનક્ી કયયુું. આ માટે દિખાસતો 
ચોક્સ માગ્ભદર્શકાને આધીન છે, કે જ ેદરિયાઈ માછીમાિી અંગે આતંિ મતં્રાલય સતિીય કતમટી દ્ાિા ગયુણવત્ા મયુજબ નક્ી કિવામાં 
આવશે.

કેનરિરીય સતિે મત્યોદ્ોગ અને મત્ય વયવસ્ાપન માટે સયુસંગત અને મહતવપૂણ્ભ અન્ય રાિતીય કાનૂની સાધનો છે-

•  ઇનનડયન રફશિીઝ એક્ 1897

• રાિતીય નૌકા ઝોન (વવદેશી જહાજો દ્ાિા માછીમાિી નનયમન) એક્, 1981, અન ેરાિતીય નૌકા ઝોન (વવદેશી જહાજો દ્ાિા 
માછીમાિી નનયમન) રલ્સ, 1982

• કોસ્લ એકવાકલ્ચિ ઓથોરિટી એક્ 2005

• મરિન પ્રોડક્્સ એક્સપોટ્ભ  ડેવલપમેન્ટ ઓથોરિટી એક્, 1972

• મચ્ભન્ટ શીપીંગ એક્ 1958

• ધ ટેિેટોિીયલ વોટસ્ભ, કોન્ટીનને્ટલ શલે્ફ, એક્સકલયુક્ઝવ ઇકોનોતમક ઝોન એનડ અધિ મિેીટાઈમ ઝોસ્સ એક્ 1976
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5.13.2  State-level fisheries management

At the state level, fisheries management is undertaken mainly through licensing, prohibitions on 

certain fishing gear, regulations on mesh size and establishment of closed seasons and areas, under 

the Marine Fishing Regulation Act (MFRA).

Zones are demarcated by each state based on distance from the shoreline (from 5 km to 10 km) or on 

depth. These inshore zones, where trawling and other forms of mechanized fishing are not permitted, 

are perhaps the most important space-based fisheries management measure in place.

Fisheries within the 12-mile territorial limits are managed under the MFRA of the maritime states of 

India. Some of the important management measures adopted under the MFRA are prohibitions on 

certain fishing gear, regulations on mesh size, establishment of closed seasons and areas, demarca-

tions of zones for no-trawling, besides other measures such as use of turtle excluder devices, and 

designation of no-fishing areas.

5.13.2  િાજ્ય કષિાના મત્યોદ્ોગનુ ંસંચાલન

િાજ્ સતિે મત્ય સંચાલન મિીન ફીશીંગ િે્યયુલશેન એક્ (MFRA)હેઠળ માછીમાિી બંધ હોય તેવી ઋતયુઓ અને વવસતાિોની 
મશે સાઈઝ અને સ્ાપના પિ ચોક્સ માછીમાિી શ્ગયિ, નનયમનો અંગે પિવાના, પ્રતતબંધો દ્ાિા મયુખ્યતવ ેમાછીમાિી સંચાલન હાથ 

ધિવામાં આવે છે. 

પરિક્ષતે્રો દિેક િાજ્ દ્ાિા રકનાિાઓથી અતંિ પિ આધારિત (5 રકમી થી 10 રકમી સયુધી) અથવા ઊંડાઈએ સીમાંરકત કિવામાં આવે 
છે. આ દરિયાકાંઠા નજીકના પરિક્ષતે્રો, જ્ાં હોડી અને અન્ય યાંવત્રક સવરપ ેમાછીમાિીની પિવાનગી નથી, કદાચ સૌથી મહતવનયુ ંજ્યા 
આધારિત રફશિીઝ મેનેજમેન્ટ પગલયુ ંછે. 

12-માઇલ પ્રાદેક્શક હદની અંદિ માછીમાિી રાિતના દરિયાઇ િાજ્ો MFRA હેઠળ સંચાલલત કિવામાં આવે છે. MFRA હેઠળ 

અપનાવેલા કેટલાક મહતવપૂણ્ભ વયવસ્ાપન પગલાંચોક્સ માછીમાિી શ્ગયિ પિ પ્રતતબંધો, મશે સાઈઝ અંગેના નનયમો, બંધ ઋતયુઓ 

અને વવસતાિોની સ્ાપના, માછીમાિી નનષેધ માટે પરિક્ષતે્રોનયુ ંલસમાંકન, આ ઉપિાંત ટટ્ભલ એક્સકલયુડિ ઉપકિણો, અને માછીમાિી 
નનષેધ વવસતાિોનયુ ંવગણીકિણ વગેિે જવેા પગલાં અપનાવવામાં આવેલા છે.
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5.14  Institutional 
framework

The MoEFCC is the nodal agency at the central 

level responsible for biodiversity and wildlife 

conservation and preservation. The Coast 

Guard (Department of Defence, Ministry of De-

fence) is responsible for enforcement of some 

of the regulations in MPAs, especially in territo-

rial waters. There are other research institutes 

under the Ministry of Science and Technology, 

and the Ministry of Agriculture, that are also 

responsible for undertaking research activi-

ties on coastal and marine ecosystems. At the 

state level, the Department of Forests is the 

nodal agency under the MoEFCC, responsible 

for managing protected areas (PAs).

5.14  સંસ્ાકટીય  
માળખું

MoEFCC જવૈવવવવધતા અને વન્યજીવન સંિક્ષણ અને 
જાળવણી માટે જવાબદાિ કેનરિરીય સતિની નોડલ એજસ્સી છે. 

કોસ્ ગાડ્ભ  (સંિક્ષણ વવરાગ, સંિક્ષણ મતં્રાલય) ખાસ કિીન ે

પ્રાદેક્શક પાણીમાં MPAs માં કેટલાક નનયમોના અમલ માટે 

જવાબદાિ છે. વવજ્ાન અને ટેકનોલોજી મતં્રાલય, અને કૃયષ 

મતં્રાલય હેઠળની અન્ય સશંોધન સંસ્ાઓ પણ દરિયાકાંઠા 
અને દરિયાઈ જીવસૃક્ષટ પિ સશંોધન પ્રવશૃ્ત્ઓ હાથ ધિવા 
માટે જવાબદાિ છે. િાજ્ સતિે, વન વવરાગ MoEFCC 

હેઠળ િક્ક્ષત વવસતાિ (PAs) સંચાલન માટે જવાબદાિ 

નોડલ એજસ્સી છે.



Figure 2: Laws under the purview of different ministries in India 

Source: TERI: Review of Marine and Coastal Policies in India, available at: http://www.teriin.org

The departments of Fisheries, under various state governments, are responsible for managing fisheries 

resources through enacting legislation and regulations, and are also responsible for the welfare of fish-

ing communities. As seen in the case of the Gahirmatha (Marine) Wildlife Sanctuary, Odisha, the State 

Fisheries Department has, since 2003, been bringing out regulations every year, notifying the closed 

areas and periods for fishing, to protect turtle-congregation areas.

It is worth noting the role that the Supreme Court of India plays in ensuring implementation of the 

legislation discussed earlier. Some important supreme court case judgements are primarily concerned 

with the implementation of the WPA and the Forest (Conservation) Act, 1980, especially relating to the 

settlement of rights and activities permitted in PAs. The supreme court has also set up new authorities 

and committees such as the Central Empowered Committee (CEC).

Notable for fishing communities is the CEC’s 2004 report on protection of Olive Ridley sea turtles in 

Odisha, and the interim order issued by the supreme court regarding non-forestry use of the reserved 

forest in Jambudwip island in the Bay of Bengal (Rajagopalan 2008).

•	 Coastal	Regulation	Zone	Notification,	1991
•	 Forest	(Conservation)	Act,	1980
•	 Water	(Prevention	&	Control	of	Pollution)	Act,	1974	
•	 Hazardous	Waste	Management	Act,	1989
•	 Environmental	Impact	Assessment	Notification,	1994	
•	 Environmental	Protection	Act,	1986
•	 The	Indian	Wildlife	(Protection)	Act,	1972
•	 Biological	Diversity	Act,	2002

•	 Deep Sea Fishing Policy, 1991
•	 Indian Fisheries Act, 1987
•	 Marine Fisheries Regulation Acts

•	 Indian Ports Act, 1908 
•	 Major Port Trust Act, 1963 
•	 Merchant Shipping Act, 1958

•	 Coast Guard Act,1978
•	 Maritime Zones Act, 1976
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આકૃતત 2: ભાિતમાં વવવવધ મતં્ાલયોના કાય્સષિતે્ હેઠળ કાયદાઓ

સ્તોત: ટીઈઆરઆઈ: ભારતમાં દદરરાઇ અન ેદદરરાકાંઠાની નીતતઓની સમીક્ા: http://www.teriin.org પર ઉપ્બ્ધ.

વવવવધ િાજ્ સિકાિો હેઠળ, મત્યોદ્ોગના વવરાગો કાયદા અને નનયમો ઘડીને માછીમાિી સ્તોતોન ેસંચાલલત કિવા માટે જવાબદાિ 

છે, અને માછીમાિી સમયુદાયોના કલ્ાણ માટે પણ જવાબદાિ છે. ગહીિમાથા (દરિયાઇ) વન્યજીવન અરયાિ્ય, ઓરિસસાના કેસમાં 
જોયા મયુજબ, િાજ્ મત્યોદ્ોગ વવરાગ, કાચબાના જૂથ વવસતાિોનયુ ંિક્ષણ કિવયુ,ં બંધ વવસતાિો અને માછીમાિી માટેના સમયને સધૂચત 

કિતાં 2003 થી દિ વષવે નનયમો બહાિ પાડે છે.

રાિતની સવભોચ્ અદાલતે અગાઉ ચચયા કિેલા કાયદાના અમલીકિણની ખાતિી કિવામાં રજવેલી ભતૂમકા નોંધનીય છે. કેટલાક 

મહતવપૂણ્ભ સયુપ્રીમ કોટ્ભ  કેસ ચયુકાદા, ખાસ કિીન ેહક્ોના સમાધાન પીએમાં મંજૂિ થયેલ પ્રવૃશ્ત્ઓન ેલગતા, મયુખ્યતવ ેડબલ્યુપીએ અને 
વન (સંિક્ષણ) અધધનનયમ, 1980 ના અમલ સાથે સંબંધધત છે. સયુપ્રીમ કોટદે સેન્્ટલ એમપાવડ્ભ  કતમટી (CEC) જવેી નવી સત્ા અને 
સતમતતઓની પણ િચના કિી છે.

માછીમાિી સમયુદાયો માટે નોંધપાત્ર ઓરિસસામાં ઓલલવ િાએડલી સમયુરિ કાચબાના િક્ષણ અંગેના સીઇસી 2004 ના અહેવાલ છે, 

અને બંગાળની ખાડીમાં (િાજગોપાલન 2008) માં જાબંયુદ્રીપ ટાપયુમાં અનામત જગંલના નબન-જગંલ ઉપયોગ અંગે સયુપ્રીમ કોટ્ભ  દ્ાિા 
વચગાળાનો આદેશ આપવામાં આવેલો છે.

• કોસ્ટ્ રેગયુ્શેન ઝોન નોટટદફકેશન, 1991
• વન (સંરક્ણ) અચધનનરમ, 1980
• વોટર (પ્દુરણનુ ંનનવારણ અને નનરમન) એક્ટ, 1974
• જોખમી કચરા વરવસ્ાપન અચધનનરમ, 1989
• એનવારન્મમેન્ટ્ ઇમપકે્ટઅસેસમેન્ટનોટટદફકેશન, 1994
• એનવારન્મમેન્ટ્ પ્ોટેક્શન એક્ટ, 1986
• ભારતીર વન્યજીવ (સંરક્ણ) અચધનનરમ, 1972
• બારો્ોજીક્ ડાઇવર્સટી એક્ટ, 2002

• ડીપ સી ફીસીંગ પો્ીસી, 1991
• ઇશ્નડરન દફશરીઝ એક્ટ, 1987
• મદરન દફશરીઝ રેગયુ્ેશન એક્ટ્વસ

• ઇશ્નડરનપોટ્વસ્મ એક્ટ, 1908 
• મેજર પોટ્મ  ટ્સ્ટ એક્ટ, 1963 
• મચ્મન્ટ શીપીંગ એક્ટ, 1958

• કોસ્ટ ગાડ્મ  એક્ટ, 1978
• મેરીટાઈમ ઝોન એક્ટ, 1976

“પરયાવરણ મતં્રા્ર, વન અને 
વાતાવરણ પદરવત્મન “
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Figure 3: Institutional map for different laws on coastal and marine issues in India

Source: TERI: Review of Marine and Coastal Policies in India, available at: http://www.teriin.org

The legal instruments and tools available for creation and protection of marine areas are diverse. The 

wildlife, coastal, environment, forest and the fisheries laws afford different levels of protection and con-

servation to marine areas. However, no single instrument on its own can ensure effective protection. 

A lot depends on the local situation, i.e., the nature of threats, the perception of the communities 

living in and around the existing and proposed marine areas. The tendency to create MPAs, without 

effective ground-level assessment, will be counterproductive.

The fact is that coastal areas are under increased threat on account of massive industrialization; 

coastal communities are already struggling to ensure the protection and access to traditional fishing 

grounds. Port projects, petrochemical complexes, power projects and tourism projects, among a range 

of other commercial activities, have created a challenging environment for those who depend on the 

marine areas for their livelihood. Any policy to create new MPAs and strengthen new MPAs must be 

alive to this reality in the coastal areas.

આકૃતત 3: ભાિતમાં દરિયાકાંઠા અને દરિયાઈ મુદ્ાઓ પિ વવવવધ કાયદા માટે સસં્ાકટીય નકશો. 
સ્તોત: ટીઈઆરઆઈ:ભારતમાં દદરરાઇ અન ેદદરરાકાંઠાની નીતતઓની સમીક્ા: http://www.teriin.org પર ઉપ્બ્ધ. 

દરિયાઈ વવસતાિોના સજ્ભન અન ેિક્ષણ માટે ઉપલબ્ધ સાધનો અન ેઓજાિો વવવવધ છે. વન્યજીવન, દરિયાઇ, પયયાવિણ, વન અને 
મત્યઉદ્ોગ કાયદાન ેદરિયાઈ વવસતાિોમાં િક્ષણ અન ેસિંક્ષણના વવવવધ સતિો પોષાઈ શકે છે. જો કે, કોઈપણ એક સાધન તનેી 
પોતાની િીત ેઅસિકાિક િક્ષણની ખાતિી આપી શકતયુ ંનથી. સ્ાનનક પરિસ્સ્તત પિ ઘણો આધાિ છે, જમે કે જોખમનયુ ંસવરપ, અને 
વત્ભમાન અન ેસધૂચત દરિયાઈ વવસતાિોમાં અન ેતનેી આસપાસ િહેતા સમયુદાયોની માન્યતા પિ આધાિ િાખ ેછે. અસિકાિક જમીન 

સતિની આકાિણી વગિ, MPAs બનાવવા માટેનયુ ંવલણ, નબનઉતપાદક બનશ.ે

હકીકત એ છે કે દરિયાકાંઠાના વવસતાિો વયાપક ઔદ્ોશ્ગકિણના કાિણ ેવધતા જતા જોખમ હેઠળ છે; િક્ષણ અન ેપિંપિાગત 

માછીમાિી ધોિણોના ઉપયોગની ખાતિી કિવા માટે દરિયાકાંઠાના સમયુદાયો પહેલથેી સઘંષ્ભ કિી િહ્યા છે. અન્ય વયાપાિી પ્રવૃશ્ત્ઓની 
શ્યુખંલા વચ્,ે પોટ્ભ  પ્રોજકે્, પટ્ેોકેતમકલ સકંયુલ, પાવિ પ્રોજકે્ અન ેપ્રવાસન પ્રોજકેે્ પોતાની આજીવવકા માટે દરિયાઈ વવસતાિો પિ 

આધાિ િાખતા લોકો માટે પડકાિરપ વાતાવિણનયુ ંસજ્ભન કયયુુંછે. નવા MPAs બનાવવા અન ેનવા MPAs ન ેમજબતૂ કિવાની કોઈપણ 

નીતતએ દરિયાકાંઠાના વવસતાિોમાં આ વાસતવવકતાને જીવતં કિવી જ જોઈએ.

ઇશ્નડરન પોટ્મ   
એક્ટ, 1908

વાઈલડ્ાઈફ પ્ોટેક્શન 
એક્ટ, 1972

સને્ટટ્રલ

રાજ્ય

સ્ાનિક

ફોરેસ્ટ કૉનવઝગેશન 
અચધનનરમ, 1980

ઇશ્નડરન દફશરીઝ એક્ટ, 1897

બારો્ોજીક્ 
ડાઇવર્સટી એક્ટ, 
2002

વોટર (વપ્વેન્શન 
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1974
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સીઝેડએમપી

એનસીઝેડએમએ

સીપીસીબી

એનબીએ

ઇમપેક્ટ એસેસમેન્ટ 
એજનસી

એમએફઆરએ 
1978
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એક્ટ, 1958

મેરીટાઈમસ ઝોન 
એક્ટ 1976

કોસ્ટ ગાડ્મ  
એક્ટ, 1978
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The coastal and marine areas prove to be challenging areas to apply conventional conservation laws 

and policy in view of the fact that wildlife conservation laws have been framed keeping in view the 

terrestrial issues and concerns. As is evident in the case of the WPA, the act as well as its various pro-

visions are geared to the creation of protected areas within terrestrial landscape. Through subsequent 

amendments, certain provisions have been incorporated to include coastal and marine areas within 

its scope. However, treating marine areas as equivalent to Reserve Forest is problematic both from the 

perspective of community rights as well as long-term conservation goals. The CRZ Notification offers 

some degree of protection to coastal and marine areas. The provisions of the EPA, 1986, and specifi-

cally the power to declare areas as ESAs, offer scope since its adverse impact on livelihood needs to 

traditional communities is minimal while at the same time achieving broad biodiversity conservation 

goals.

In addition to the creation of MPAs and declaration of ESAs, there should be an effective focus on em-

powering citizens so that compliance with the law is enhanced. At the end of the day, unless local and 

other concerned citizens and groups take an active and vigilant role in conserving coastal and marine 

biodiversity, new legal and policy measures are unlikely to bear positive results. There is thus a need 

for engaging local communities and media for building awareness on existing policy and legal regime.

ભૂતમગત મયુદ્ાઓ અને ચચતાઓન ેધયાનમાં લઈને ઘડવામાં આવેલા વન્યજીવન સંિક્ષણ કાયદાઓની હકીકતને જોતાં પિંપિાગત 

કાયદાઓ અને નીતત લાગયુ કિવા માટે દરિયાકાંઠાના અને દરિયાઈ વવસતાિો પડકાિજનક વવસતાિો તિીકે સાનબત થાય છે. WPA 

ના રકસસામાં જોવા મળે છે તે મયુજબ, કાયદો તેમજ તેની વવવવધ જોગવાઈઓ પ્રાદેક્શક ભતૂમની અંદિ સંિક્ક્ષત વવસતાિોના સજ્ભનન ે

ધયાનમાં િાખીન ેબનાવવામાં આવેલ છે. અનયુગામી સયુધાિા માિફત,ે અમયુક ચોકક્સ જોગવાઈઓ તેના કાય્ભક્ષતે્રની અંદિ દરિયાકાંઠાના 
અને દરિયાઈ વવસતાિોનો સમાવશે કિવા સંકલલત કિવામાં આવેલ છે. જો કે, દરિયાઈ વવસતાિોન ેસામયુદાયયક અધધકાિો તેમજ લાંબા 
ગાળાના સંિક્ષણ ધયેયો બંને દક્ષટકોણથી અનામત વનની સમકક્ષ ગણના કિવી સમસયારપ છે. CRZ નોહટરફકેશન દરિયાકાંઠાના 
અને દરિયાઈ વવસતાિન ેઅમયુક પ્રમાણમાં િક્ષણ આપે છે. EPA, 1986 ની જોગવાઈઓ, અને ખાસ કિીન ેઈએસએ તિીકે વવસતાિોન ે

જાહેિ કિવાની સત્ા, અવકાશ આપે છે, કાિણ કે પિંપિાગત સમયુદાયો માટે આજીવવકા જરરિયાતો પિ તેની પ્રતતકૂળ અસિ ન્ૂનતમ 

છે. જ્ાિે તે જ સમયે વયાપક જવૈવવવવધતા સંિક્ષણ ધયેયો લસદ્ધ કિે છે.

MPAs ના સજ્ભન અને ઈએસએ ની ઘોષણા ઉપિાંત, નાગરિકોને સશકત બનાવવા અંગે અસિકાિક ધયાન કેન્નરિત કિવયુ ંજોઈએ 

જથેી કાયદાનયુ ંપાલન વવસતતૃ થાય. છેવટે, જ્ાં સયુધી સ્ાનનક અને અન્ય જાગતૃ નાગરિકો અને જૂથો દરિયાઇ અને દરિયાકાંઠાની 
જવૈવવવવધતાના સંિક્ષણમાં સરક્રય અને જાગ્રત ભૂતમકા નહીં રજવ,ે ત્ાં સયુધી નવા કાનૂની અને નીતત પગલાં હકાિામિક પરિણામો 
આપે તેની શક્યતા નહહવત છે. આમ, હાલની નીતત અને કાનૂની શાસન અંગે જાગૃતત નનમયાણ માટે સ્ાનનક સમયુદાયો અને મીરડયાન ે

જોડાવાની જરિ છે.
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Food for thought:

•	 What	are	the	most	relevant	biodiversity	conventions	

and treaties for Indian coastal areas?

•	 Which	Indian	law/policy/guideline	is	the	most	crucial	

for your state?

•	 How	good	is	the	coordination	between	different	conventions	and	treaties,	

when it comes to their implementation at the national level?

•	 Do	you	see	any	need	for	special	policy	framework	for	supporting	conser-

vation of coastal and marine biodiversity?

વવચાિ માટે આહાિ:

• રાિતીય દરિયાકાંઠાના વવસતાિો માટે સૌથી સયુસંગત જવૈવવવવધતા 
સંમેલનો અને સંધધઓ કઈ છે?

• તમાિા િાજ્ માટે કયો રાિતીય કાયદો / નીતત / માગ્ભદર્શકા સૌથી 
નનણયાયક છે?

• િાષટ્ીય સતિે તેમના અમલીકિણની બાબત આવે ત્ાિેવવવવધ સંમેલનો અને સંધધઓ વચે્નયુ ં
સંકલન કેટલયુ ંસારં નનવડે છે?

• તમ ેદરિયાકાંઠા અને દરિયાઈ જવૈવવવવધતાના સહાયક સંિક્ષણ માટે વવશષે નીતત માળખાની 
જરરિયાત જયુઓ છો?
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