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પ્રથમ પેજનયું લખાણ

દરિયાકાંઠા અને દરિયાઈ જવૈવવવવધતા અને ગયુજિાતના ક્ષતે્ર-સતિીય MPA મેનેજસ્સ માટે સંિક્ક્ષત વવસતાિ વયવસ્ાપન પિ તાલીમ સંસાધન સામગ્ી

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

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

્ડો. શ્ી કંબોજના માગ્સદશ્સન હેઠળ:
રડિેક્િ, ઇનડો-જમ્ભન જવૈવવવવધતા કાય્ભક્રમ, GIZ રાિત
ડૉ. વીબીમાથયુિ, રડિેક્િ, વાઇલડલાઇફ ઇગસ્સ્ટૂ્ટ ઑફ ઇંરડયા
ડૉ.જ.ે માઇકલવરકલી, ટીમલીડિ, CMPA પ્રોજકે્, ઇનડો-જમ્ભન જવૈવવવવધતા કાય્ભક્રમ, GIZ રાિતના દ્ાિા સંકલન અને 
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ડૉ. નીિજ ખેિા, વરિષઠ સલાહકાિ, ઇનડો-જમ્ભન જવૈવવવવધતા કાય્ભક્રમ, GIZ રાિત
ડૉ. કે. ક્શવાકયુમાિ, વજૈ્ાનનક, વાઇલડલાઇફ ઇગસ્સ્ટ્ૂટ ઑફ ઇંરડયા
ડૉ. સાિંગ કયુલકણણી, દરિયાઈ જીવવવજ્ાની, ઇંરડયન ઇગસ્સ્ટયયુટ ઑફ સ્યુબા ડાઇવવગ એનડ એકવેહટક સપોટ્સ્ભ (IISDA)
ડો. આિ.ડી. કંબોજ, ડાયિેક્િ,ગીિ ફાઉનડેશન

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

ર્ડઝાઇન:
ઍસપાયિ રડઝાઇન, નવી રદલલી

અંગ્ેજી થી ગયુજિાતીમાં ભાષાંતિ
કટટગએજ ટ્ાસ્સલશેન સર્વલસસ પ્રા. લલતમટેડ. 

િોટો:

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

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

આ મૉડ્યુલ MPAs નાવવસતાિ કક્ષાના વયવસ્ાપકો દરિયાકાંઠા અને દરિયાઇ સંિક્ષણના મયુદ્ાઓન ેપ્રસાિ માધયમો કઇ િીતે 
જૂએ છે તે સમજવામાં મદદ કિશ.ે કાિણકે સંિક્ષણ એ પ્રસાિ માધયમોમાં પ્રાથતમક ક્રમે નથી અને જ્ાિે કોઇ બનાવ બને ત્ાિે જ 

MPAs પ્રસાિ માધયમોમાં આવે છે, આ મૉડ્યુલ સંચાલકોને સંિક્ષણના મયુદ્ાઓ પિ પ્રસાિ માધયમોન ેઅસિકાિક િીતે આકર્ભવાનયુ ં
કૌશલ્ અને જાણકાિી પ્રાપત કિવામાં મદદ કિશ.ે આ મૉડ્યુલ પ્રસાિ માધયમો સાથેના સંબંધો માટેના વવવવધ સાધનો, તેના 

સામરય્ભ અને મયયાદાઓનો પરિચય આપશે. તેમાં સંચાિના સંકટની સ્સ્તીમાં આ સાધનોનો ઉપયોગ કઇ િીત ેકિવો તેની પણ 

ચચયા હશે.

Summary

This module will help field-level MPA managers understand how media looks at coastal and marine 

conservation issues. Since conservation is not in the media priority and MPAs come into news only 

when an event happens, the module will help managers to gain knowledge and skills for effectively 

engaging media on conservation issues. The module will introduce the different tools for media 

relations, their strengths and limitations. It will also discuss how to use these tools during a crisis 

communication situation.

Curriculum on   

Coastal and Marine Biodiversity and Protected Area Management

Module 8
Communicating Coastal and Marine 

Biodiversity Conservation and 
Management Issues 

For Field-Level MPA Managers રિલ્ડ-લેવલના MPA મેનેજિમાટે

મોડ્યુલ 8
દરિયાકાંઠા અને દરિયાઈ જવૈવવવવધતાના સંિક્ષણ 

અને સંચાલન સંબંધધત મયુદ્ાઓ અંગે સંવાદ

દરિયાકાંઠા અને દરિયાઈ જવૈવવવવધતા અને સંિક્ક્ષત વવસતાિના સંચાલન
પર પાઠ્યક્રમ
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મિતાક્ષરો

CBD  કનવેન્શન ઓન બાયોલોજીકલ ડાયવસણીટી

CMS  કનવેન્શન ઓન માઇગ્રેટિી સપેસીસ

EIA  એનવાયિમેન્ટલ ઇમપેક્ એસેસમેન્ટ

EMP  એનવાયિમેન્ટ મેનેજમેન્ટ પલાન 

FAO  ફૂડ એનડએગ્રીકલ્ચિ ઓગવેનાઇઝેશન

GCBA  જનિેશનલ કૉસ્ બેનીફીટ એનાલીસીસ

NBAP  નશેનલ બાયોડાયવસણીટી એક્શન પલાન 

NEP  નશેનલ એનવાયિમેન્ટ પોલલસી

SEA  સે્્ટેજીક એનવાયિમેન્ટ એસેસમેન્ટ

SLEIAA  સે્ટ લેવલ એનવાયિમેન્ટ ઇમપેક્ એસેસમેન્ટ  ઓથોિીટી

Acronyms

CBD  Convention on Biological Diversity

CMS  Convention on Migratory Species 

EIA  Environmental Impact Assessment

EMP  Environment Management Plan 

FAO  Food and Agriculture Organization

GCBA  Generational cost benefit analysis 

NBAP  National Biodiversity Action Plan

NEP  National Environment Policy 

SEA  Strategic Environmental Assessment

SLEIAA  State Level Environmental Impact Assessment Authority
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શશક્ષણના પદરણારો

આ મૉડ્યુલ કયયા બાદ રાગ લેનાિ નીચેની બાબતો માટે સક્ષમ બને છે:

• પ્રખ્યાત પ્રસાિ માધયમોમાં દરિયાકાંઠા અને દરિયાઇ જવૈવવવવધતાના મયુદ્ાઓના પ્રસાિ માધયમોમાં ઓછા વયાપના કાિણોનયુ ંવવશલષેણ કિી શકે

• દરિયાકાંઠા અને દરિયાઇ જવૈવવવવધતા અને MPA સંચાલનના તકનીકી મયુદ્ાઓ અંગે તેમના વવચાિોની સિળ રારામાં આપ લે કિી શકે

• વવવવધ ક્ષતે્રો અને હહતધાિકો સાથે આપલે માટે સંચાિની સાચી િીત પસંદ કિવી.

Learning outcomes

After completing this module, the participants are able to: 

•	 analyse the reason for less coverage of coastal and marine biodiversity issues in the popular media

•	 communicate their ideas and concerns on technical issues on coastal and marine biodiversity and MPA 

management in simple language

•	 choose the right communication methods to communicate with different sectors and stakeholders

મુખ્ય સંદેશ
• એકપક્ષીય નનણ્ભય લેનાિાઓમાં સંિક્ષણના મયુદ્ાઓની અગ્રીમતા અપાવવા તેમ જ નાગરિકો, વવદ્ાથણીઓ, દરિયાકાંઠાના સમયુદાયો અને અન્ય 

પ્રમયુખ હહતધાિકોમાં દરિયાકાંઠા અને દરિયાઇ સંિક્ષણન ેપ્રચલલત અને સવ્ભગત વવરય બનાવવા માટે અહેવાલો અને સંચાિની ઘણી જ  

જરિ છે.

• માત્ર પ્રસાિ માધયમો જ દરિયાકાંઠા અને દરિયાઇ જવૈવવવવધતાના સંિક્ષણના સંદેશો જનતા સયુધી લઇ જવાની ક્ષમતા ધિાવ ેછે.

• જોકે, પ્રસાિ માધયમોમાં સામરય્ભ છે તો મયયાદાઓ પણ છે. સૌથી મહતવની મયયાદા એ છે કે પ્રસાિ માધયમો આકર્ભક શબ્ો સાથે જ કામ કિે 

છે. બીજી મયયાદા એ છે કે એવા અમયુક સમયગાળા હોય છે જ્ાિે પ્રસાિ માધયમોન ેદરિયાકાંઠાના મયુદ્ાઓમાં િસ પડે છે.

• પ્રસાિ માધયમો એ સંિક્ષણની ચળવળમાં એક પ્રમયુખ હહતધાિક છે, જવૈવક વૈવવધયની જાળવણીમાં તેનો ટેકો ખૂબ જ મહતવનો છે. જોકે, પ્રસાિ 

માધયમોના વયાવસાયયકોમાં પૂિતી જાણકાિીના અરાવ ેતેમ જ સંિક્ક્ષત વવસતાિના સંચાલકોની પ્રસાિ માધયમોન ેવધયુ સરક્રયતાથી સાંકળવાની 
અક્ષમતાને કાિણ ેઘણીવાિ તે જટેલયું થવયુ ંજોઇએ તેટલયું થતયુ ંનથી.

• લોકો શામાટે અને કઇ િીતે પ્રાકૃતતક પયયાવિણનયુ ંમયુલ્ સમજ ેતે જાણવાથી પયયાવિણીય સંચાલકોને તેમના સ્ળોનયુ ંવધયુ અસિકાિક િીતે 
સંચાલન કિવામાં મદદ મળી શકે. સામાન્ય સતિે લોકો પ્રકૃતતનયુ ંજવેયુ ંમયુલ્ મૂકે તેવી તેની અસિ આશ્યસ્ાનો  અને પ્રજાતતઓના મહતવના 
સંિક્ષણ પિ થાય છે. જનેા પરિણામે સંિક્ષણ ક્ાં અને કઇિીત ેકિવયુ ંતેને અસિ કિે છે.

• લોકો પ્રકૃતત સાથે કઇ િીત ેવતવે છે તે અંગે સામાજીક પ્રસાિ માધયમો (સોક્શયલ મીરડયા) વવપયુલ જાણકાિી આપી શકે – મોટારાગના લોકો 
કેમિેા લઇને બહાિ જવાનયુ ંપસંદ કિે છે અને ઘણીવાિ તેમના ફોટા નેટવકકીંગ સાઇટ્સ પિ મૂકતા હોય છે. ફલીકિ જવેી વેબસાઇટ્સ પિ 

કયુદિતી પ્રજાતતઓના એવા લાખો ફોટા જોવા મળે જ ેલોકોએ પાડીને તેને જાહેિમાં ઉપલબ્ધ કિાવવાનયુ ંપસંદ કયયુું હોય. આમાંના ઘણા ફોટા 
“જીઓ-ટે્ડ” (એટલે કે જ ેજ્યાએ ફોટો પાડ્ો હોય તેનીપણ નોંધ હોય. મયુલાકાતીઓ આ િીતે ફોટા પાડીને શેિ કિતા હોય તે પછી 
સશંોધકો અને સંિક્ષણવાદીન ેઘણી કકમતી માહહતી આપી શકે. 

• પત્રકાિો સાથે વવશ્ાસ અને વાતચીતનો સતેયુ િચવો જોઇએ. તેનાથી પત્રકાિોમાં MPAs ના મહતવ અંગેની સમજ વધશે તેમ જ કટોકટીની 
પરિસ્સ્તત દિમયાન વાતચીત વધયુ સાિી િીત ેથશે.

Key messages
•	 A lot more needs to be reported and communicated to place the conservation issues on priority among 

decision-makers on one hand, and to make coastal and marine conservation a popular and common topic 

among the citizens, students, coastal communities and other key stakeholders.

•	 Only media has the potential of taking the message on conservation of coastal and marine biodiversity to the 

public. 

•	 The media has strengths, but also limitations. The most important limitation is that the media works with 

catchwords. The second limitation is that there are certain time periods when the media has interest on 

coastal issues

•	 Media is a key stakeholder of the conservation movement, its support is pivotal for saving the biological di-

versity. However, many a times it does not work the way it should for the lack of awareness among the media 

professional and for the inabilities of the protected area managers to engage with media in a more proactive 

way.

•	 Knowing how and why people value the natural environment can help environmental managers manage their 

sites more effectively. At a more general level, the values that people place on nature affect which types of 

habitats and species are deemed important to conserve. This, in turn, affects where and when conservation 

takes place.

•	 Social media can provide great insights into how people interact with nature—most people enjoy the outdoors 

with a camera and often share their photos on networking sites. Websites like Flickr contain millions of pho-

tographs of natural spaces that people have taken and chosen to make publicly available. Importantly, many 

of these photographs are “geo-tagged” (i.e., the location where the photograph was taken is recorded. The 

photos visitors take and share, then, can provide valuable information for researchers and conservationists.

•	 Trust and communication bridges have to be built with journalists. This will help strengthen journalists’ under-

standing of the importance of the MPAs and also help strengthen communication during crisis situations.





8.1 આપણે પ્રસાર િાધ્યિોિાં 
દરર્યાકાંઠાઓ વિશે શા િાટે બહુ 
સાંભળતા નથી?

જો તમે વત્ભમાનપત્ર  ઉપાડો, ઘિે આવતયુ ંકોઇપણ િોજંીદયુ  વત્ભમાનપત્ર અને તેમાં જો તમે સમયુરિ અથવા 
દરિયાકાંઠાને દશયાવતા સમાચાિ શોધો તો તમને ખાસ જોવા ન મળે. તમે કદાચ પહેલા આમ જ અમસતા પાના 
ઉલટાવો, પછી બેબાકળા થઇને જોશો કે ક્ાંક ખૂણામાં, નાની અમથી કાપલી પણ દરિયાઇ મયુદ્ાઓ વવશ ેજો 

હોય તો પણ તમને એ જોવા નહીં મળે.

અલબતિ, એવા પણ રદવસો હોય કે જ્ાિે આવયુ ંના હોય. જમે કે જ્ાિે રાિે ચક્રવાતમાં સેંકડો જીવન હણાઇ 

જાય, અને રિપાઇ ન થઇ શકે એવયુ ંનયુકશાન થાય, આતંિિાષટ્ીય સંસ્ા દ્ાિા સયુનામીની ચતેવણી આપવામાં 
આવી હોય, તેલના સતિના લીધે મિેલી વે્લ માછલીઓ દરિયાકાંઠે ફેંકાઇ ગઇ હોય.

એનો અથ્ભ એ છે કે જ્ાિે કોઇ ‘બનાવ’ બને છે, ત્ાિે પ્રસાિ માધયમો તેની મૂળ હકીકતો અને ચતેવણીઓ, 

જાનહાનનની વવગતો, વહીવટીતતં્ર દ્ાિા લોકોની તેમ જ તમલકતોની સયુિક્ષા માટે કિેલ ગોઠવણો (અથવા તેમાં 
િહેલ ખામીઓ) અને પછી ઘણા વખત પછી તે ક્ષતે્રની મૂળ પરિસ્સ્તતની પ્રાપપત અંગેની સ્સ્તત અંગે અહેવાલ 

આપવાનયુ ંકામ કિે છે. પિંતયુ મોટારાગ,ે તેના પોતાના િાજ્ અથવા દેશના દરિયાકાંઠાની સયુખાકાિી અંગે ઊંડી 
ચચતાન ેલગતી વાતો જટેલી આવવી જોઇએ તેટલી પ્રસાિ માધયમોમાં આવતી નથી.

તો પછી દરિયાકાંઠા અને દરિયાઇ સંિક્ષણના મયુદ્ાઓના પ્રસાિ માધયમોમાં પ્રસાિણનો જ ેવાસતવવક ખાલીપો 
છે તેનયુ ંવવશલરેણ કોઇ કઇ િીત ેકિી શકે? શયુ તેનો અથ્ભ એવો થાય કે દરિયાઇ જવૈવવવવધતાના મયુદ્ાઓ, 

સંઘરભો, લયુપત થતી જતી પ્રજાતતઓ વગેિે અંગે શહેિી કે દરિયાકાંઠા બહાિ વસતા લોકોને સયુસંગત નથી? 
અથવા વધતા જતા સમયુરિના સતિ કે વધતયુ ંતાપમાન આપણે  જ ેસમયુરિ પાસે નથી િહેતા અથવા બદલાતા 
સવરપોની અસિ થઇ શકે એટલા નજીક નથી િહેતા તેમને અસિ નથી કિતા?

તેનો જવાબ માત્ર ‘ના’ કિતાં ઘણો જ જટીલ છે. આ મૉડ્યુલ રાિતીય પ્રસાિણ માધયમોની રિક્ષટથી તેમાં ઊંડા 
ઊતિીન ેતેમાંના કેટલાક કાિણોન ેદૂિ કિવાનો પ્રયત્ન કિશ.ે

8.1 Why we do not hear much 
about the coasts from the 
media?

If you pick up a newspaper, any daily newspaper that comes home, and then if you 

check the number of news items that feature the sea or the coast, you may not find 

many. You would probably first turn the pages first casually, then frantically to look for 

anything that has remotely, even a snippet of news, about marine issues. 

Of course, there would be days when this is not true. Say, when a super-cyclone 

claims hundreds of lives, does irreparable damage, there is a tsunami alert put out by 

an international agency, an oil slick that has thrown up dead whales on the coast. 

That means that whenever there is an ‘event’, the media does its job of reporting 

basic facts and alerts, details of casualties, arrangements (or lack of it) made by the 

administration to safeguard people and property and much later, probably a follow-

up or two of the state of the region on its way to recovery. But by and large, deeper 

concerns related to the coastal health of one’s own state or country do not figure in 

the media as often as they ought to be.

How then does one analyse this virtual blank in media coverage of the coastal and 

marine conservation issues? Does it mean that marine biodiversity issues, conflicts, 

diminishing of species are not relevant to city or non-coastal area dwellers? Or that 

rising sea levels or the increasing temperature do not affect those of us who do not 

live by the sea or live close enough to be impacted by the changing patterns? 

The answer is much more layered than a simple ‘no’. This Module shall attempt to go 

deeper and break down some of those reasons in the Indian media scenario.





8.2 કલપનાશક્તની િ્યયાદા: 
પ્રસાર િાધ્યિો સમદુ્ર 
અને દરર્યાકાંઠા કરતા 
જિીનિાં શા િાટે િધ ુ
રસ છે?

શયુ ંપ્રસાિ માધયમો સમયુરિ કિતાં જમીનને વધયુ પ્રેમ કિે છે? ના, જરિી નથી. શયું 
પ્રસાિ માધયમો જમીનના મયુદ્ાન ેસમયુરિના મયુદ્ા કિતા વધયુ પ્રસાિ કિે છે? પડઘા 
પાડી દેતી ‘હા’

સમયુરિ માટેનો પ્રેમની સામે સમયુરિન ેલગતી બાબતોનયુ ંખિેખિ થતયું પ્રસાિણ વચે્નો 
તફાવત સમજવા માટે ત્ાં સયુધી પાછળ  જવયુ ંપડશે જ્ાંથી  રાિતીય પ્રસાિણ 

માધયમો માટે તેની શરઆત થઇ.

રાિતના અનયુસંધાનમાં પત્રકાિતવનયુ ંસૌથી વહેલયુ સવરપ વત્ભમાનપત્રો જ હતા. 
રાિતીયોનો અંગ્રેજ શાસન સામેનો સવાતતં્ય સંગ્રામ હતો.

લગરગ 20મી શતાબ્બ્ના મધયરાગ સયુધી પ્રસાિ માધયમોમાં એક જ આદેશ 

હતો. તે એ હતો કે સવાતતં્યસંગ્રામમાં જમેણે આગેવાની લીધી હોય તેમના 
શબ્ોન ેસાથે િાખીન ેસહાય કિવી, હકયુમતના અત્ાચાિોના અહેવાલો આપવા 
અને તાજની નીતતઓની આલોચના કિવી. એ લસવાયની કોઇ પણ બાબત જ ેતે 
સમયના વહીવટદાિો અથવા લોકોએ ધયાન આપવાની જરિ હતી તે સપષટ િીતે 
વત્ભમાનપત્રોમાં જ્યાની િીત ેગૌણ ધયાન આપવામાં આવતયુ.ં

8.2 The end of the horizon: 
Why the media is more 
interested with land 
than with the sea and 
the coasts?

Does the media love land more than the sea? Not necessarily. 

Does the media cover land issues more than sea issues?  A 

resounding ‘yes’. 

To understand  the gap between the love for the sea versus the 

actual coverage of matters pertaining to the sea, it is essential 

to go back to where it all began for the Indian media. 

The earliest form of journalism in the Indian context was the 

newspaper, and it had a cause attached to it: The freedom 

struggle of the Indians against the British rulers. 

Almost till the middle of the 20th century, the print media 

therefore had only one mandate. This was to aid the struggle 

for independence of India by carrying the words of those who 

led its struggle, reporting atrocities by the rulers and critiquing 

the policies of the Crown. Any other subject that needed the 

attention of the then-administration or the people was clearly 

given a secondary treatment in the spaces within a newspaper. 



1947 માં સવાતતં્ય મળયા પછી પણ લોકો દ્ાિા આ પોતે લાદેલો આદેશ તેના અંદાજમાં  નજીવા ફેિફાિ સાથે થોડો સમય ચાલયુ 
િહ્યો. હવે પ્રસાિ માધયમો માટે નવી નબનઅનયુરવી સિકાિન ેદયુનનયારિના સાથી દેશો સાથે બિોબિી કિી શકે તે િીતે આતંરિક તેમજ 

બાહ્ય સતિે રાિતનયુ ંઘડતિ કિવામાં મદદ કિવાનો સમય હતો.

આ સમયગાળો 1970 સયુધી ચાલયુ િહ્યો, જણેે કટોકટી જોઇ,  જ્ાિે પ્રસાિ માધયમોનો વવિોધી સૂિવાળો ચહેિો દેખાવાનો શર થયો 
ત્ાિે વત્ભમાનપત્રો અને સામયયકો જ ેત્ાં સયુધી હળવી ભતૂમકામાં હતા, તેમણે સરક્રય િીતે સિકાિન ેસવાલ પૂછવાની અને ટીકા 
કિવાની શરઆત કિી તેમ જ અધૂિી નીતતઓ અને વહીવટમાં ભ્રષટાચાિના આઘાત સહન કિતા સામાન્ય માનવીની વયથાના અહેવાલ 

આપવાના શર કયયા.

આ મયુદ્ાઓથી ઊઠતા સંઘરભો, વવિોધ, ફેક્િી કામદાિોના મયુદ્ા, માનવ અધધકાિનો મોટા પાયે દયુરુપયોગ, ભૂખમિો, દયુકાળ, અછત, 

જલેમાં થતા મતૃ્યુ જવેી વાતોએ પ્રસાિ માધયમોન ેઆકર્રત કયયા. આ બધયુ ંજ  અથવા મોટારાગનયુ ંતો ખરંુ જ જમીન પિ થાય 

છે, દરિયામાં નહીં! તેથી ક્ાંક આની સાથે પ્રસાિ માધયમોએ તેના પોતાના મનથી જ જમીન ને લગતા મયુદ્ાઓન ેવધયુ મહતવ અને 
પ્રાથતમકતા આપવા માંડી જાણે કે લોકોને દરિયાને લગતા મયુદ્ાઓ કિતા એ વધયુ અસિ કિતાં હોય.

જો કે સમયુરિના તમામ અવગયુણો હોવા છતાં પણ તેની અવગણના તો ન જ થઇ શકે. સદીઓથી સમયુરિ ચોકક્સ િહસય ધિાવ ેછે, એક 

પ્રકાિની અજ્ાતપણાની લાગણી. તદયુપિાંત તેની પાસે જઓે િહે છે અને તેના શાંત પાણી જીવલેણ તોફાનમાં બદલાઇ જાય છે તેના 
માટે પણ કંઇ કહેવાતયુ ંનથી. પ્રસાિ માધયમોએ તેથી જ સમયુરિની એક અણધાિી, તોફાની હસતી તિીકે જ ગણતિી કિી છે અને તેને 
લગતા સમાચાિોન ેવાવાઝોડા, સયુનામી, મતૃ્યુના આંકડાની િીતે જ લીધા છે.

1970 ના પાછલા દાયકામાં ટેલીવીઝનની શરઆત, ખાડી યયુદ્ પછી 1990ના દાયકામાં કેબલ ટીવી અને 2000ના દાયકાની 
શરઆતમાં FM િેરડયો પણ દરિયાકાંઠાના સમાચાિોન ેલાગે વળગે છે ત્ાં સયુધી ખાસ કાંઇ બદલાયા નહીં.

તદયુપિાંત અન્ય એક અતત મહતવનો મયુદ્ો છે: દરિયાઇ મયુદ્ાઓન ેલગતી અધધકૃત માહહતીનો અરાવ. આ ખાસ કિીન ેદરિયાઇ 

વવસતાિોની આગલી હિોળના અહેવાલ પત્રકાિોન ેસમજાઇ શકે એટલા સિળ નથી હોતા. ઘણીવાિ તો આ પત્રકાિો દિેક લખે દીઠ 

મહેનતાણયુ ંમળેવતા ખબિપત્રી હોય છે, નહી કે પ્રસાિ માધયમના કમ્ભચાિી કે જ ેતેમને માન્યતા, પૈસા તેમ જ સિકાિી અધધકાિીઓ, 

દરિયાઇ નનષણાતોન ેઅને માહહતીન ેલગતા ઓનલાઇન સંસાધનો મફતમાં મળેવી આપે.

કેટલાક વવક્શષટ સામયયકો  અને મોડે આવેલી ટેલીવીઝન ચેનલોએ વવનાશ લસવાયના સમયમાં પણ દરિયાઇ પ્રજાતતઓ, માછીમાિ 

સમયુદાયો દ્ાિા સહન કિવામાં આવતા િોદા સંઘરભો, માછીમાિીમાં બદલાતા વલણો ઉપિાંત દરિયાકાંઠાના ધોવાણના લીધે ઓસિતા 
જતા િેતાળ દરિયાકાંઠા વગેિેના અહેવાલો આપીને પ્રશંસનીય કામ કયયુું છે  અને તેનયુ ંએક ઉતિમ ઉદાહિણ NDTV ની ‘રાિતના 
દરિયાકાંઠા બચાવ’ (Save India’s Coasts) ઝંૂબશે હતી, જમેાં ચેનલની ટીમ ે  છ અઠવારડયા માટે બધા જ સમયુરિ તટોનો પ્રવાસ 

કિીન ેસમયુરિતટના મયુદ્ાઓ અને સમસયાઓ વવશે અહેવાલ આપયો હતો.

પિંતયુ હજી દરિયાઇ વવશ્ના દિેક િીત ેબચાવ અને િક્ષણ માટે ઘણા અહેવાલો આપવાની જરિ છે. પત્રકાિતવએ સમયુરિરી મયુદ્ાઓ અને 
તેના પ્રસાિણ પ્રત્ેના વલણમાં વવપયુલ બદલાવ લાવવાની જરિ છે.

After Independence in 1947, this self-imposed mandate continued for a while with a little change in 

outlook. Now it was time for the media to help the fledgling government work towards building India 

both from within as well as externally so it could stand up to the might of its peers across the world. 

This period lasted right upto the 1970s, which saw the Emergency, which is when the anti-establish-

ment face of the media began to show up. Newspapers and magazines, which until then had had a 

milder role, began to proactively question and criticise the government and began to report on the 

sorry state of the common people who had to bear the brunt of flawed policies and corruption in ad-

ministration. 

Conflicts arising out of these issues, protests, factory worker issues, the gross abuse of human rights, 

hunger, starvation, famine, droughts, custodial deaths, were the stories that interested the media. All 

these happen only – or at least mostly – on land, and not the sea! Therefore somewhere along the line 

the media in its own mind has come to prioritise land-related issues as more important for – and as 

more impacting – the people than sea-related concerns.

However the sea – in all its enormity – cannot be ignored either. From centuries, the sea has had a 

certain mystery, a sense of the unknown.  Besides, there is no saying even for those who live by it 

when its calm placid waters can turn into a deathly storm. The media without exception has treated 

the sea therefore as an entity that is unpredictable, wild and ‘treats’ news related to it in those terms – 

of the deaths, cyclones, tsunami toll et al.

The onset of television in the late 1970s, cable TV in the 1990s after the Gulf war, and private FM radio 

in the early 2000s did not change it much as far as coverage of the coast is concerned. 

Besides, there is another crucial factor: The issue of lack of access to authentic information regard-

ing marine issues. It’s not an area easily understood by journalists, especially those in the frontline of 

reporting in the coastal areas. Often, these journalists are only stringers, paid per article and not on 

the roll of a media house which would have given them the credibility, wherewithal and free access to 

government authorities, marine experts and online resources on the matters.

Certain niche magazines – and of late television channels too - have done a stellar job in reporting 

even in non-catastrophic times about marine species, day to day conflicts faced by fishing communi-

ties, changing trends in fishing and impact say of deep sea trawling besides coastal erosion leading 

to depletion of beaches etc. One prime example was NDTV’s ‘Save India’s coasts’ campaign, in which 

a team from the channel travelled across the coast for six weeks and reported about the issues and 

problems being faced by the coasts. 

But a lot more needs to be reported to save and conserve the marine world in every which way. Jour-

nalism needs a sea-change in attitude towards coastal issues and its coverage.
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8.3 પ્રસાર િાધ્યિો શાિાટે 
િહતિના છે?

“માધયમો” એ “મધયમ” શબ્નયુ ંબહયુવચન છે, જનેો અથ્ભ ઓક્સફડ્ભ  ડીક્શનિીની 
વયાખ્યામાં “કંઇક કિવા માટેનયુ ંમાધયમ અથવા સાધન” એવો છે.

માત્ર માધયમો જ દરિયાકાંઠા અને દરિયારદ જવૈવવવવધતાના સંિક્ષણનો સંદેશ જનતા 
અને નનણ્ભય લેનાિાઓ સયુધી લઇ જવા સમથ્ભ છે અને તેથી જ માધયમો સમયુરિ અને 
દરિયાઇ સંિક્ષણ માટે જનતાનો અને સિકાિી નીતતનો  ટેકો સાથે લાવવામાં ચાવીરપ 

ભૂતમકા કિી શકે.

પ્રસાિ માધયમો સીમાઓ પણ ઓળંગી જાય છે. જો સમાચાિ િસપ્રદ અને મહતવના 
હોય તો, તે માત્ર સ્ાનનક માધયમો પૂિતા સીતમત નથી િહેતા. િાજ્-સતિે, િાષટ્ીય 

અને આતંિિાષટ્ીય માધયમો પણ તેને લઇ લશેે. જો સમાચાિની રિશય િજૂઆત થઇ 

શકે તેમ હોય તો TV  ચેનલો તેને ઉપાડી લશેે અને 24X7 પયુનિાવર્તત કિશ ેજથેી 
તેની અસિ વધશે. 

8.3 Why is media 
important?

“Media” is the plural of the word “medium”, which the Oxford 

dictionary defines as “an agency or means to do something.” 

Only media has the potential of taking the message on conserva-

tion of coastal and marine biodiversity to the public and to the 

decision-makers, and therefore media is a key player in gather-

ing public and policy support for coastal and marine conserva-

tion. 

Media also transcends boundaries. If a news item is interesting 

and important, it does not remain confined to local media alone. 

State-level, national and international media outlets pick it up. If 

the news is amenable to visual representation, TV channels pick 

it up and repeat it 24 X 7, thus strengthening its impact. 





8.4 ભારતિાં પ્રસાર િાધ્યિો 
િધતા જા્ય છે

તાજતેિના વરભોમાં માધયમોનયુ ંમહતવ વધતયુ ંજાય છે. રાિતીય વાચક મોજણી (ધ ઇનનડયન 

િીડિશીપ સવવે)1 મયુજબ 2012ના અતંમાં પ્રીન્ટ મીડીયાએ વાર્રક સંધચત વૃનદ્ દિ 0.8%,TV 

એ 5.2%, કેબલ અન ેસટેેલાઇટ 8.9%, િેરડયો 1.9%, સીનમેા 11.6% અન ેઇન્ટિનટે 

24.2% નોંધાવયો છે. તાજતેિના વરભોમાં રાિતમાં મીડીયાની પહોંચનો એકંદિ વધાિો િહ્યો છે.

2012 ના ચોથા વત્રમાલસક ગાળા માટે રાિતીય વાચકોની મોજણીનો અહેવાલ

1 IRS ટોપ્ાઇનના 2012 Q4 રાટેના આંકડા http://mruc.net/sites/default/fi les/IRS%202012%20
Q4%20Topline%20Findings.pdf પર જોઇ શકાર છે.

8.4 Media is growing in India

The media has been growing in importance in the recent years. Accord-

ing to the Indian Readership Survey1 at the end of 2012, the print media 

registered a cumulative annual growth rate of 0.8%, TV of 5.2%, cable 

and satellite of 8.9%, radio of 1.9%, cinema of 11.6% and internet of 

24.2%. There has been an overall growth in media’s reach in the recent 

years in India.

Indian Readership Survey report for the fourth quarter of 2012.

1	 The	IRS	topline	figures	for	2012	Q4	can	be	seen	at	http://mruc.net/sites/default/
files/IRS%202012%20Q4%20Topline%20Findings.pdf
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આમાં દેશમાં સાક્ષિતામાં વૃનદ્ એ સૌથી વધયુ મહતવનયુ ં તતવ છે. રાિતની 2001 અને 2011 ની વસતી ગણતિી ઘણા િાજ્ોમાં, 
ખાસ કિીન ેદેશના મધય રાગમાં આવેલા િાજ્ોમાં સાક્ષિતામાં વધાિો બતાવે છે2

આ એ હકીકત પણ બતાવે છે કે હહનદી માધયમોએ સૌથી વધયુ વૃનદ્ નોંધાવી છે જનેે અન્ય રાિતીય રારાઓના પ્રકાશનોએ  

અનયુસિી છે.

2 એજ્ુકેશન ફોર ઑ્ ઇન ઇનનડરા, http://www.educationforaLLinindia.com/

The most important factor for this is the growth in literacy in the country. Census of India data from 

2001 and 2011, show an increase in literacy in many states, especially those in the middle of the 

country.2

This reflects also in the fact that Hindi media registered the most growth, followed by publishing from 

other Indian languages. 

2	 Education	for	all	in	India,	http://www.educationforallinindia.com/.

મીર્ડયા િીસચ્સ ્યુઝસ્સ કાઉન્સીલ દ્ાિા ‘ભાિતીય વાચક મોજણી

ટોચના 10 દૈનનકો ટોચના 10 અંગ્ેજી દૈનનકો

નાર ભાષા 2012, Q4  
ના વાચકો 

1 દૈનિક જાગરણ હિનદદી 16,370,000
2 દૈનિક ભાસ્કર હિનદદી 14,416,000
3 હિનદદુસ્ાિ હિનદદી 12,246,000
4 મલયાલયા મિોરમા મલ્ાલમ 9,760,000
5 અમર ઉજાજા હિનદદી 8,434,000
6 ધ ટાઇમ્સ ઑફ ઇંડિયા અંગ્રેજી 7,615,000
7 િઇલી થાંનન્ ્મીળ 7,334,000
8 લોકમ્ મરાઠી 7,313,000
9 રાજસ્ાિ પત્રિકા હિનદદી 6,837,000
10 મારિભૂમમ મલ્ાલમ 6,334,000

કયુલ 96,659,000

નાર 2012, Q4  
ના વાચકો

ધ ટાઇમસ ઑફ ઇનનડરા 7,615,000
હહનદુસતાન ટાઇમસ 3,820,000
ધ હહનદુ 2,164,000
ધ ટેસ્ગ્ાફ 1,265,000
ડેક્કન ક્રોનીક્ 1,020,000
DNA 972,000
મુંબઇ રીરર 819,000
ધ ઇકોનોમરક્સ ટાઇમસ 735,000
ધ ટ્ીબ્ુન 671,000
ધ ન્ુ ઇંનનડરન એક્સપ્ેસ 652,000
કયુલ 19,733,000
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8.5 પ્રસાર િાધ્યિોની િ્યયાદાઓ....
અને વિસતાર કક્ષાના 
વ્યિસ્ાપકો િાટે સૂચિતાથ્થ:

8.5.1 શું િ્યયાદાઓ છે?

પ્રસાિ માધયમો પાસે સામરય્ભ છે સાથે મયયાદાઓ પણ છે. સૌથી મહતવની મયયાદા એ છે કે માધયમો 
ધયાનાકર્રત કિતા શબ્ો વડે કામ કિે છે. આપણે કેટલાક ધયાનાકર્રત કિતા શબ્ો જોઇએ જ ે

આપણે માધયમોમાં જ્ાિે પયયાવિણ વવશે વાંચીએ ત્ાિે જોઇએ છીએ. આ કમપયયુટિ જનિેટેડ ટેગ 

કલાઉડ છે જ ેકેટલાક પસંરદત પયયાવિણ લખેોમાંથી બનાવેલ છે.

આમ જો તમે જવૈવવવવધતા, વાતાવિણમાં ફેિફાિ, વવકસતા દેશો, સંિક્ષણ,વાતાવિણમાં ફેિફાિ 

અથવા જવૈવવવવધતા માટે પક્ષોની પરિરદ (CoPs), પાણી, ઉત્સજ્ભન- લક્ષાંકો વગેિે ઉપિ માધયમો 
સાથે વાત કિી િહ્યા છો અને તમે કોિલ બલીચીંગ અથવા માછીમાિીના મયુદ્ા અથવા સયુંદિવનની 
વસાહતોની લયુપતતા વવશ ેવાત કિતા હો તો તેના કિતા જલ્ી માધયમોનયુ ંઆકર્ભણ મળેવી શકશો 

એનો અથ્ભ એ થાય છે કે આપણી માધયમો માટેની વાતયાઓ પત્રકાિોનયુ ંધયાન ખેંચી શકે તેવા ચાવીરપ શબ્ો 
ધિાવતી હોવી જોઇએ એટલ ેકે કોિલ બલીચીંગન ેવાતાવિણમાં ફેિફાિ સાથે જોડવાની જરિ પડશે અને 
સયુદંિવનના વસાહતોની લયુપતતાન ેસમયુરિરીતટના શહેિો પિ વધલેા આપત્તિના જોખમ સાથે જોડવયુ ંપડશે જથેી 
માધયમો દ્ાિા વધયુ મહતવ મેળવી શકાય. 

માધયમોની બીજી પણ એક મયયાદા છે કે  તેનો િસ સમાચાિની ઘટનાઓ સાથે સંલગ્ન હોય છે. બૉલડિ 

ખાતે આવેલ યયુનનવર્સટી ઑફ કૉલોિાડોના સેન્ટિ ફોિ સાયસ્સ એનડ ટેકનોલોજી વતૈ્શ્ક માધયમો 
‘્લોબલ વોમમીંગ’ અને ‘વાતાવિણમાં ફેિફાિ’ ને કઇ િીત ેઆવિે છે તેની દેખિેખ માટે એક સશંોધન 

કિી િહ્યા છે. આ મોજણી વવશ્રિના 50 વત્ભમાનપત્રો પિ તેઓ ખાસ ચાવીરપ શબ્ોન ેકઇ િીતે 
વપિાય છે તેના વવશલરેણ માટે  સતત ચાલી િહી છે. આ 50 માંથી 4 વત્ભમાનપત્રો રાિતના છે – ધ 

હહનદયુ, ઇનનડયન એક્સપ્રેસ, ટાઇમસ ઑફ ઇનનડયા અને હહનદયુસતાન ટાઇમસ.

8.5 Limitations with the 
media….and implications 
for the MPA managers:

8.5.1 What are the limitations?

The media has strengths, but also limitations. The most important limitation is 

that the media works with catchwords. Let us look at some of the catchwords 

that we see in media when reading about environment. This is a computer 

generated tag cloud developed from a number of selected environment sto-

ries.

Thus, if you are talking to the media on biodiversity, climate change, develop-

ing countries, conservation, conference of parties (CoPs to the Climate Change 

or Biodiversity Conventions), water, emission targets, etc., you would get me-

dia attention quicker than when talking about say coral bleaching or fisheries 

issues, or mangrove habitat loss.. 

This means that our stories for the media have to be linked to these keywords to 

get journalists’ attention. That is, coral bleaching will need to be linked to climate 

change, and mangrove habitat loss will need to be linked to the enhanced disaster 

threat to the coastal cities to get higher prominence in the media.

There is another limitation with the media. Its interest is related to news 

events. The Center for Science and Technology of the University of Colorado at 

Boulder, USA, has been carrying out a continuing research on monitoring how 

global media covers ‘global warming’ and ‘climate change’. This is a continu-



2000 થી 2014 નો વૈત્શ્ક આલખે બતાવે છે કે એમાં એવા સમયગાળા છે જ્ાિે માધયમોમાં વાતાવિણમાં ફેિફાિ અને ્લોબલ 

વોમમીંગ પિ તીવ્ર અહેવાલો આવયા હતા તો પ્રમાણમાં શાંત હોય એવા સમયગાળા પણ હતા.3

બધા જ ઉપખંડોમાં માધયમોમાં આ વવશેના સૌથી વધયુ અહેવાલ નવેમબિ ડીસેમબિ 2009માં હતા. જનેયું કાિણ ડેન્ાક્ભ ના કોપનહેગનમાં  
િાખવામાં આવેલ CoP હતયુ ં જ્ાિે વવશ્ આખાનયુ ંધયાન વવશ્ના નતેાઓ ગ્રીન ગેસના ઉત્સજ્ભનન ેઓછયુ  કિવા માટેના સાધનો અંગે 

કોઇ નનણ્ભય લઇ શકશે કે નહીં એના પિ હતયું. બીજા ટોચના મયુદ્ાઓન ે વરષાંનતે જોઇ શકાય છે, જ્ાિે વવશ્ના વવવવધ રાગોમાં વાર્રક 

CoP  િાખવામાં આવે છે.

આમ એ સપષટ છે કે માધયમો વાતાવિણમાં ફેિફાિ અને ્લોબલ વોમમીંગના સમાચાિો માત્ર વાર્રક CoP પહેલા, દિમયાન અને પછી 
જ આપે છે. એટલે ્લોબલ વોમમીંગના લીધે થતા પિવાળા  બલીચીંગની વાતયા CoP  ના સમયે પત્રકાિોન ેઆપવાથી તેની અસિ અન્ય 

કોઇ મહહનામાં આપવા કિતાં વધયુ થશે.

રાિતીય પ્રકાશનોમાં પણ આ જ વલણ જોવા મળે છે4 CoPs દિમયાન તે ટોચ પિ હોય છે.

3	 http://sciencepolicy.colorado.edu/icecaps/research/media_coverage/world/index.html
4	 http://sciencepolicy.colorado.edu/icecaps/research/media_coverage/india/index.html

ing survey of 50 newspapers across the world, to analyse how the keywords are reported. Of the 50 

newspapers, four are from India – The Hindu, the Indian Express, Times of India and the Hindustan 

Times. 

A look at the global chart from 2000 to 2014 shows that there have been periods there have been in-

tense coverage on climate change and global warming in the media, and periods of relative quietness.3

The highest peak for media coverage in all continents was in November-December 2009. It was for the 

CoP held at Copenhagen in Denmark, when the world attention was focused on whether global leaders 

would be able to decide on an instrument to reduce greenhouse gas emissions. The other spikes also 

are during the end of the years, when the annual CoPs are held in different parts of the world. 

Thus, it is clear that media covers news about climate change and global warming just before, dur-

ing and after the annual CoPs. So, presenting the story on corals bleaching due to global warming to 

journalists at the time of the CoPs will have a better impact in the media, than in any other month.

The trend is similar with Indian publications.4 The spikes are during the CoPs. 

3	 http://sciencepolicy.colorado.edu/icecaps/research/media_coverage/world/index.html
4	 http://sciencepolicy.colorado.edu/icecaps/research/media_coverage/india/index.html

2004-2014 રાં વાતાવરણરાં ફેરફાર અને ગ્ોબ્ વોરમીંગનો વવશ્વરાં 
વત્મરાનપત્રોરાં વરાપ

પ્ોટ વવસતારને ઝુર કરવા રાટે ્ક્ીક કરીને ડે્ગ કરો (ખેંચો)

2004-2014 રાં વાતાવરણરાં ફેરફાર અને ગ્ોબ્ વોરમીંગનો વવશ્વરાં 
વત્મરાનપત્રોરાં વરાપ

પ્ોટ વવસતારને ઝુર કરવા રાટે ્ક્ીક કરીને ડે્ગ કરો (ખેંચો)

આફ્ીકા એશશરા ્ુરોપ રધર પૂવવીર દેશો ઉત્તર અરેદરકા
દશક્ષણ અરેદરકા 

ઇનનડરન એક્સપ્ેસ ધ હહનદુ હહનદુસતાન ટાઇમસ ટાઇમસ ઑફ ઇનનડરા
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8.5.2 માધયમોન ેશયુ ંજોઇએ છે અને શયુ ંઆવિી લે છે

8.5.2.1 પત્રકાિોન ેસમજવા

આપણે પત્રકાિો કઇ િીત ેજીવે છે અને વવચાિે છે તે સમમજીએ, જથેી આપણે તે/તેણીનયુ ંધયાન ખેંચી શકીએ. ફીલડમાં જ્ાં દરિયાઇ 

સંિક્ષણ વવસતાિો (MPAs) આવેલા છે, ત્ાં પત્રકાિો થકી જ પ્રાથતમક સંચાિ થાય છે. સામાન્ય િીતે તેઓ સ્ાનનક પત્રકાિ કમ્ભચાિી 
હોય છે, અથવા મોટેરાગ ેફ્ીલાસ્સ પત્રકાિ જઓે વત્ભમાનપત્રો માટે લખતા હોય છે અથવા ટીવી  ચેનલો માટે શયુટ કિતા હોય છે 

અને પ્રત્ેક કામ માટે મહેનતાણયુ ંમળેવતા હોય છે. (પત્રકાિોની બોલચાલમાં આવા વયાવસાયયકોન ે‘સ્્ીનજસ્ભ’ કહે છે.)

આ સ્ાનનક પત્રકાિો માટે, તેમનયુ ંમયુખ્ય ધયાન તેમના કામના ક્ષતે્રની િાજકીય વાતયાઓ પિ હોય છે. તેમનો સામાન્ય સૂિ જીલલા 
કલેક્િ અથવા સ્ાનનક મહેસયુલ કાયયાલય, સ્ાનનક પોલલસ કાયયાલય, પ્રેસ કલબ તિફનો જ હોય છે. સામાન્ય િીત ેતેઓ વન 

કાયયાલયન ેઆવિી લેવા ટેવાયેલ હોતા નથી, લસવાય કે કોઇ માનવ- પ્રાણી વચ્ેની અથડામણ હોય કે દાવાનળ ફાટ્ો હોય. અને 
તેઓ વનોના મયુદ્ાઓ બાબત ખાસ જાણકાિ નથી હોતા, દરિયાકાંઠા અને દરિયાઇ સંિક્ષણના મયુદ્ાઓ અંગે તો એથી ય ઓછી 
જાણકાિી હોય છે. તેમના માટે પિવાળાનયુ ંસંિક્ષણ નનવસનતતં્ર માટે કેમ મહતવનયુ ંછે અથવા મતૃ સતન્ય જળચિ એ સાિા સંકેત કેમ 

નથી એ સમજવયુ ંઘણયુ ંઅઘર હોય છે.

દૂિના છેવાડાના ક્ષતે્રમાં સામાન્ય િીતે યયુવાન અને નબનઅનયુરવી પત્રકાિો હોય છે. તેઓ એકસાથે અનેક વાતયાઓ પિ કામ કિતા હોય 

છે. તેઓ સમય અને સતિા અંગે ખૂબ જ દબાણમાં હોય છે અને તેમના વાતયા વવચાિોન ેતેમના માધયમોના ક્ષતે્રના ચોકીદાિો પાસે માન્ય 

કિાવવા સતત પ્રયત્ન કિતા હોય છે.

આ પરિસ્સ્તતમાં, વવસતાિ કક્ષાના વયવસ્ાપકો માટે શયુ ંમહતવનયુ ંછે તે પત્રકાિો માટે પ્રાથતમકતા નથી હોતી. આપણે દરિયાકાંઠા 
અને દરિયાઇ સંિક્ષણન ેપત્રકાિો માટે િસપ્રદ બનાવવાની િીતો વવશ ેજોઇશયુ.ં પણ એ પહેલા, આપણે સંપાદકોને સમજીએ જ ેકયા 
સમાચાિ છાપવા કે પ્રસારિત કિવા અને તેમને કેટલયું મહતવ આપવયુ ંતે નક્ી કિે છે.

8.5.2.2 સંપાદકોને સમજવા

જો આપણે પત્રકાિોનયુ ંધયાન આકર્રત કિી પણ શકીએ તો પણ આપણી વાત ત્ાિે જ છપાશે અથવા તો પ્રસારિત થશે જો સંપાદક 

તેની ગયુણવતિા માટે સહમત થાય.આમ જો આપણે સંપાદકોના જીવન અને તેમની પ્રાથતમકતાઓન ેસમજીશયુ ંતો તે ઉપયોગી થશે.

એક સંપાદક માટે તેના પ્રકાશનનો ફેલાવો વધાિવો કે તેની ચેનલની ટીઆિપી  વધાિવી એ જ પ્રાથતમક મહતવ છે. તે એક પેકેજિ છે 

જ ેઅત્તં િસપ્રદ વાતયાઓ મળેવે છે જ ેતેના પ્રસાિ માધયમની અસિમાં વધાિો કિશ.ે માટે તેને એ માટે સહમત કિવા પડે કે વાતયા 
તેના માધયમની દ્્શ્યતા વધાિશ.ે દ્રિશયતાની સાથે પ્રકાશન/ચેનલ માટે સાિી આવક પણ આવે અને એટલે એનો અથવે એ થાય કે 

સંપાદકને તેના માલલક અને અન્ય હહતધાિકો તિફથી દબાણ ઘટે.

સંપાદક માટે પ્રાથતમકતાની આ પધ્ધતતમાં, સંિક્ષણ અને પયયાવિણન ેલગતા મયુદ્ા યાદીમાં આગળ હોવાની શક્તા નથી. તે બહયુવવધ 

મયુદ્ાઓ પિ એકસાથે કામ કિે છે અને આ વવરયો પિના વાતયાના વવચાિો માટે ધયાન આપવાનો સમય ઓછો મળતો હોવાનયુ ંખૂબ જ 

સંરવ છે.

8.5.2 What media wants and covers

8.5.2.1 Understanding reporters

Let us understand how a reporter lives and thinks, so that we can try and get his/her attention. In the 

field, where the marine coastal protected areas (MPAs) are located, the first line of communication 

is through the reporters. These are usually the local staff reporters, or more often freelance reporters 

who write for newspapers or shoot for TV channels and are paid on a per-piece basis (in journalistic 

parlance these professionals are called ‘stringers). 

For these local reporters, the main focus is on political stories from their area of operation. Their 

normal beats consists of the district collectorate or the local revenue office, the local police office, the 

press club, etc. They are usually not accustomed to covering forest offices, unless there is a man-

animal conflict or a major forest fire. And if they are not well aware of covering terrestrial forest issues, 

they are even less aware of coastal and marine conservation issues. It is difficult for them to under-

stand why conserving corals are important for the ecosystem, or why dead dugongs are not a good 

indication. 

The reporters in the far end of the field are usually young and inexperienced. They work on multiple 

stories at the same time. They are hard-pressed for time and energy and constantly trying hard to mar-

ket their story ideas with their media gatekeepers. They work long hours, at least six days of a week, 

and not always well paid.

Given this situation, what is of importance to the managers of MPAs need not be of priority for the re-

porters. We will look at ways of making coastal and marine conservation interesting for journalists. But 

before that, let us understand editors who take decisions on what news to be published or aired and 

what importance is given to them.  

8.5.2.2 Understanding the editors

Even if we manage to catch the attention of the reporters, the story will appear in the publication or will 

be telecast only if the editor is convinced in its merit. Thus, it would help if we can understand the lives 

and priorities of the editors.

Improving the circulation of her publication or improving the TRP of her channel is of prime impor-

tance for an editor. She is a packager who gets the most interesting stories that increases the impact 

of her media outlet. So she has to be convinced that the story will increase visibility for her outlet. With 

visibility comes better income for the publication/channel and that means lesser pressure for the editor 

from the owners and shareholders.

In this scheme of priorities for the editor, issues related to conservation and environment are not likely 

to be high on the list. She deals with multiple issues at the same time, and is very likely to have a short 

attention span for story ideas on these subjects. 
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ઘણીવાિ એવયુ ંબને કે પત્રકાિ માટે કોઇ ચોક્સ દરિયાઇ મયુદ્ો ‘પયયાવિણ/ દરિયાકાંઠા ’નો સૂિ મૂકવા જટેલો િસપ્રદ ન પણ હોય. જો 

મયુદ્ો એવો હોય કે તેનો એક અહેવાલ પોતે જ સમસયાન ેહાઇલાઇટ કિવા પયયાપત હોય તો તે પૂિતયુ ંછે.

જો કે દરિયાઇ સંિક્ષણ અને દરિયાઇ પ્રજાતતઓ, વસાહતો, રય, અસિોન ેલગતા મયુદ્ા આ બધા માટે તે મયુદ્ાન ેપ્રકાશમાં લાવયા 
બાદ તે વવસતાિમાં થયેલ પ્રગતત કે અવગતતનો તાગ મળેવવા સક્ષમ હોય તેવા પ્રચાિ માધયમ દ્ાિા લાંબા સમય સયુધી કવિેજ મળવયુ ં
જોઇએ.આ િીતના વવસતતૃ કવિેજ માટે પત્રકાિ સાથે જ નહી પણ સંપાદક અને અન્ય વરિષઠ કમ્ભચાિીઓ સાથે લાંબા ગાળાના 
જોડાણ જરિી છે. હહમાયત એવી છે કે જમે દિેક પત્રકાિ, કેમેિાની વયકકત, ઉપ- સંપાદક, પેજ લે આઉટ વયકકત, ગ્રાફીક કલાકાિે 

ઉતિમ અહેવાલ લાવવા માટે એકબીજા સાથે સહરાગી થવયુ ંપડે છે તેવયુ ંકંઇક સંપાદકીય લાઇનની લંબાઇ સમાવવષટ કિવી.

સંપાદક પાસેથી એ મયુદ્ા પિનયુ ંમયુલ્ કિાવી લેવયુ ંખાસ મહતવનયુ ંછે કેમ કે તેથી પછી વરિષઠ સતિેથી આવતી અસિોન ેપહોંચી વળવાનયુ ં
શક્ બનશે. તેના પત્રકાિોની દોિવણી સવારાવવક િીત ેજ સંપાદક સયુધી આવે છે અને એટલે જ જ્ાિે સંપાદકને મયુદ્ાની ગંરીિતાની 
જાણકાિી આપવામાં આવે અને તેના વવશે સહમત કિવામાં આવેલ હોય તો તે વધયુ સાિા કવિેજની ખાત્રી આપશે.

There are times when it is not enough for a reporter on the ‘environment/coastal’ beat to be interested 

in a particular coastal issue. If the issue is such that a one-off report itself will suffice for highlighting 

the problem, it is good enough. 

However, marine conservation and issues related to species, habitat, threat, impact – all these need 

long term sustained coverage by the media which ought to be able to track the progress – or con-

tinued deterioration – of that area after the issue was brought to light. This kind of detailed coverage 

needs a longer engagement not just with the reporter but the editor and other senior staff. Advocacy 

is something that needs to embrace the length of the editorial line as every journalist, cameraperson, 

sub-editor, page layout person, graphic artist need to collaborate with one another to bring out the best 

in coverage.

It is especially important to have a buy-in from the editors on the issue as it would the n be possible 

for the effect to trickle down from the senior level. Driving her/his reporters for stories come naturally 

to editors and it is therefore a sort of guarantee that editors when made aware of and when convinced 

about the seriousness of the issue, will ensure better coverage.
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8.6 દરર્યાકાંઠા અને દરર્યાઇ 
િાતયાઓ જ ેપ્રિાર િાધ્યિો 
સાિાન્ય રીતે આપતા હો્ય છે

8.6.1 વયવસાયના સંદભ્સમાં બબદયુઓન ેજો્ડવા

આ વૃતિખંડના આગળના રાગમાં રાિપૂવ્ભક જણાવયા મયુજબના બનાવ આધારિત અહેવાલો જમે કે 

સયુનામી, વવશાળ વાવાઝોડા, તેલ ઢોળાવયુ,ં આતંિિાષટ્ીય સીમા વવવાદ વગેિે જવેા સમયુરિને લગતા 
અમયુક ચોકક્સ મયુદ્ાઓ પિ પ્રસાિ માધયમો  આકર્ભક હોય છે. પાછલા દાયકામાં પયયાવિણીય 

પત્રકાિતવની ગતત પકડવા સાથે ્લોબલ વોમમીંગ, વાતાવિણમાં ફેિફાિ અને તેના લીધે સમયુરિના 
જળના તાપમાનમાં જ ેપ્િાકૃતતક આનયુરાંત્ગક વધાિો થતો દેખાય છે તેના પિ પ્રકાશ ફેંકતો એકદમ 

બદલાવ આવયો છે.

અમયુક મીરડયા હાઉસે પયયાવિણ અને નનવસનતતં્રના વવરયો પિ બબદયુઓ જોડવાની શરઆત પણ 

કિી દીધી છે અને પત્રકાિોએ વવવવધ સીફૂડના વધતી જતી કકમતોન ેલીધે કેટલીક પ્રજાતતઓ પિ 

તોળાતા રય પિ લખેો લખ્યા છે. કેટલાક વર્ભ પહેલા CNN  ના એક વયાપાિી કાય્ભક્રમમાં તેના 
વયાપાિી શોમાંથી એકમાં મધય પૂવણીય સમયુરિમાં થતા શાક્ભ ની ઘાતકી હત્ાન ેજાપાન જવેા દેશોમાં 
શાક્ભ ની પાંખના સયુપની વાનગી માટેની માંગ સાથે સીધી જોડી દીધી હતી. જ્ાિે પ્રસાિ માધયમો 
આવા પ્રકાિના કાય્ભક્રમો બનાવે છે, તે તેને સીધા એવા મયુદ્ા પિ લાવીને મૂકી દે છે કે અમયુક 

પ્રજાતતના વવનાશનો તોળાતો રય માત્ર સમયુરિમાં િહેતા માછીમાિો માટે અભયાસ કિતા દરિયાઇ 

જીવશાસ્ત્રને જ સંલગ્ન નથી પિંતયુ તે દૂિ સૂકી જમીન પિ સીફૂડ આિોગતા દિેકન ેપણ સીધા 
સંલગ્ન છે.

8.6.2 જમીન સંપાદનના સંદભ્સમાં સંઘષ્સ

કેિાલા અને દરિયાકાંઠા નજીકના શહેિી કેનરિોના અપવાદ લસવાય, દરિયાકાંઠામાં પિંપિાગત િીતે 
વસતી ઘનતા દેશના અંદિના પ્રદેશો કિતા ઓછી િહી છે. તેથી વવકાસ માટે જમીન સંપાદનના 
સંદર્ભમાં પિંપિાગત િીતે જમેની પાસે જમીન પ્રાપય છે અને બીજા જમેને જમીન ફાળવવામાં આવી 
િહી છે તેમની વચ્ ેથતા સંઘર્ભ જવેા દરિયાકાંઠામાં જોવા મળતા નથી. જોકે કેનરિ સિકાિના ખાસ 

ઔદ્ોત્ગક પ્રવૃત્તિઓના સંકેન્નરિત કલસ્િ તિીકે સ્ાપેલા વવશરે આર્થક ક્ષતે્રોએ (SEZ) પણ 

આવા સંઘરભો ઊરા કયયા છે.

8.6 The coastal and marine 
stories that the media 
usually covers 

8.6.1 Connecting the dots with reference to trade

Besides the event-based reportage that one has emphasised in the earlier 

parts of this segment such as Tsunami, supercyclones, oil slick, interna-

tional border disputes, the media is of late catching on to certain issues 

pertaining to the sea. With environmental journalism picking up pace in the 

past decade, there has been quite a shift in spotlight onto global warming, 

climate change and what seems the natural corollary – rise in temperature 

of sea waters. 

Also on the subject of environment and ecosystems, a few media houses 

have begun joining the dots and reporters have done pieces on rising 

prices of seafood varieties owing to a threat to some of the species. A busi-

ness programme on CNN did a seamless connection on one of its business 

shows a couple of years ago, on the brutal killing of sharks in the Middle 

Eastern seas owing to the direct demand from countries like Japan for the 

delicacy shark fin soup. When the media does programmes like these, it 

directly drives home the point that the threat of extinction of certain species 

is not just related to the marine biologists who study it or the fisherfolk who 

live off the sea, but is directly related to everyone who consumes seafood  

in faraway drylands as well.

8.6.2 Conflicts with reference to acquisition of land

With the exception of Kerala and near coastal urban centres, the coast 

traditionally has had lower population density when compared to the hin-

terlands. So conflicts with reference to acquisition of land for development 

between the communities that traditionally had access to the land and the 

others for whom the land was being acquired were not frequent on the 

coasts. However, the Union Government’s efforts are establishing special 

economic zones, as concentrated cluster of industrial activity, led to such 

conflicts. 



SEZA નો કધથત િીત ેઉદે્શય “નનકાસન ેપ્રોત્સાહન આપવા તેમ જ તેની સાથે જોડાયેલ બાબતો અથવા અન્ય સંલગ્ન બાબતો માટે 

વવશરે આર્થક ક્ષતે્રો (SEZ) ની સ્ાપના, વવકાસ અને સંચાલન પૂરંુ પાડવયુ.ં”જો આ ઉદે્શયનયુ ંતેના અથ્ભ તથા તેમાં િહેલી રાવના 
મયુજબ પાલન કયયુું હોત તો SEZs ની સ્ાપના માટે તેમણે આટલા વવિોધનો સામનો ન કિવો પડ્ો હોત.5

તેમ છતાં જ્ાિે દરિયાકાંઠાના સમયુદાયોન ેએમ લા્યયુ ંકે સેઝ એ ખાનગી ક્ષતે્રને જમીન રેટ ધિરી દેવાનયુ ંએક માત્ર બહાનયુ ંજ છે તો 
સંઘર્ભ થયા હતા. તેમાં પાછયુ ં  પંચાયત અને મયયુનનલસપાલીટી જવેી સ્ાનનક સવિાજની સંસ્ાઓનયુ સેઝમાં ખાસ નનયતં્રણ ન હોવાની વાતે 
ઉમિેો કયભો અને સમયુદાયોન ેતે નનણ્ભય લેવામાં તેમના મતની અવગણના થઇ હોવાનયુ ંલા્યયુ.ં

ભતૂકાળમાં પણ વવકાસના કાય્ભક્રમો માટે બળપૂવ્ભક જમીન મળેવવાનો પ્રતતકાિ થયાના બનાવો બન્યા છે પણ સેઝ એ આવા વવિોધોન ે

સાંકળીને દેખીતો િાષટ્ીય લક્ષ બનાવી દીધો. સ્ાનનક આંદોલનો, સ્ાનનક સમયુદાયો, પોલલસ અને વહીવટ વચે્ અથડામણો, 
િાજકીય વવિોધો અને સંસદમાં પ્રશ્ો પણ ઊઠ્ા. તેમ છતાં નનદીગ્રામ, પલચિમ બંગાળમાં થયેલ કેમીકલ ક્ષતે્રના સેઝ સામેનો વવિોધ 

અને POSCO ઇનનડયા પ્રા. લલ. સાથે જોડાયેલ સ્ીલ ક્ષતે્રના સેઝ  ને લગતા વવિોધ સૌથી વધયુ દ્્શ્યમાન થયા.

અમયુક સ્ળોએ સ્ાનનક વવિોધીઓએ નશેનલ એલાયસ્સ ઑફ પીપલ્સ મયુવમેન્્ટસ (NAPM), જ ેપયયાવિણીય અને સામાજીક 

સંસ્ાઓનયુ ંજોડાણ છે તેમની સાથે જોડાણ કિીન ેતેમના વવિોધન ેિાષટ્ીય પરિમાણ આપયયુ.ં આમ સ્ાનનક સમયુદાયોએ તેમના 
પ્રતતકાિન ેિાષટ્ીય પરિપ્રેક્ષમાં િાજકીય સવરપ આપયયુ.ં

8.6.3 માછીમાિોના સંઘષ્સ

રાિતમાં પ્રસાિ માધયમોન ેમાટે િસપ્રદ એવા બીજા મયુદ્ા છે માછીમાિોના સંઘર્ભ –આતંિ િાજ્ તેમજ પારકસતાન અને શ્ીલંકા 
જવેા દેશો સાથેના આતંિ-દેશીય મયુદ્ા અને ક્ાિેક તો આતંિ જીલલા પણ! પયયાવિણન ેિાજકીય સીમાઓ લાગયુ નથી પડતી પણ 

પયયાવિણીય પત્રકાિો પયયાવિણના મયુદ્ાઓન ેઅનયુસિતી વખતે સામાન્ય િીતે તેને િાજકીય િંગ લગાવી દેતા હોય છે. અને બે કે વધયુ 
િાષટ્ીય સીમાઓની પાસે હોય તેવા દરિયાકાંઠા અને દરિયાઇ પયયાવિણની વાતયાઓ પિ કામ કિતી વખતે આવયુ ંખાસ બનતયુ ંહોય છે.

આમ પ્રસાિ માધયમોની રાિત પારકસતાન વચ્ેના કચ્છના િણ ક્ષતે્ર અને રાિત શ્ીલંકા વચ્ેના ખાડી ક્ષતે્રની વાતયાઓમાં િાજકીય 

િંગ વધાિે હોય છે. જ્ાિે કોઇ માછીમાિન ેસિહદની પેલે પાિ ધિપકડ કિવામાં આવે ત્ાિે પ્રસાિ માધયમોનયુ ંધયાન આવા 
પયયાવિણીય િીત ેસંવેદનશીલ વવસતાિો પિથી હટી જાય છે. 

‘એ મીરડયા કેપેસીટી નીડ્સ એસેસમેન્ટ ઇન ધ પાકબૅ’6 બતાવેલ કે દરિયાકાંઠા અને દરિયાઇ જવૈવવવવધતાના મયુદ્ાઓ વવશ ેલખતા 
પત્રકાિો માટે રાિત અને શ્ીલંકા વચ્ ેમાછીમાિોના સંઘર્ભ જ મયુખ્ય સમાચાિનો ખૂંટો હતો.

માછીમાિોની અથડામણો થકી પ્રસાિ માધયમોએ પાક ખડી ના નનવસનતતં્ર અને જવૈવક વવવવધતાના સામાજીક અને આર્થક મહતવની 
વાતો પિ નજિ કિી છે. તેણે આ વવસતાિની અનન્ય પ્રજાતતઓ જમે કે સતન્ય જળચિની વસતી પિ તોળાતો રય7 અને દરિયાઈ 

શેવાળ અને Kappaphycus alavarezii જવેા દરિયાઈ ઘાસની  વનસપતત પ્રજાતતઓના જળચિઉછેિથી થતા આવી પ્રજાતતઓના 
અતતક્રમણના લીધે પિવાળા પિ તોળાતા રય વવશ ેઅહેવાલો આપયા છે.8 પ્રસાિ માધયમોએ પિવાળાના નવા પટ્ા9 અને દરિયાઇ 

પ્રજાતતઓની વધતી જતી દાણચોિીના અહેવાલો પણ આપયા છે.10 

કચ્છના િણ અંગેના મયુદ્ામાં પણ પયયાવિણનો આધાિ િહેલો છે.11 પાલ્ક ખાડી ના સંઘર્ભની જમે જ કચ્છના િણમાં થતો સંઘર્ભ 
દરિયાઇ સ્ત્રોતો અને મત્યોદ્ોગમાં આવેલ પડતી છે. ઘણાબધા લોકો ખૂબ જ માછીમાિી કિતા હોવાને લીધે સ્ત્રોતોની અછત ઊરી 
થઈ છે. પ્રદૂરણનયુ ંવધતયુ ંજતયું સતિ, માછીમાિીમાં યતં્રીકિણ અને જળચિ ઉછેિનો પણ આમાં ફાળો છે. ચેિનયુ ંનનકંદન, ક્ષાિમાં અને 
પાણીના તાપમાનમાં ફેિફાિે આ પ્રતતકૂળ અસિમાં વધાિો કયભો છે.

ઘણીવાિ બ્રન્ જીલલાના માછીમાિો વચ્ેની અથડામણ સમાચાિ બની જાય છે. જમે કે કણયાટકકે જ્ાં દક્ક્ષણ કણયાટક જીલલોઅન ે

ખાસ કિીન ેમેં્લોિના માછીમાિો ઘણીવાિ તેમના પડોશી ઉતિિ કણયાટક જીલલાના માછીમાિો સાથે અથડામણમાં આવી જાય છે. 

આમ થવા પાછળના તતવો વપિાશના લીધે તેમના આર્થક સતિમાં તફાવત અને નવી માછીમાિીની પદ્તત થકી સંપત્તિ, અને અલબતિ 

ક્ષતે્રીય મયુદ્ા તો ખિા જ.

5	 જજસકિનસ, રૉબ; કેનેડી, ્ોરેન; અને મુખોપાધરાર, પાર્થા (સંજજજજજ).	2-14.પાવર પોસ્સી અને પ્ોટેસ્ટ: ધ પોસ્ટીક્સ ઓફ ઇનનડરાઝ સપેશશર્ એકોનોરીક ઝોનસ. 
ઑક્સફડ્મ  ્ુનનવર્સટી પે્સ.

6	 જજરા એન., એટ એટ કેપેસીટી ડેવ્પરેન્ટ નીડ્સ ફોર સસે્ટનેબ્ રનેજરેન્ટ ઑફ રરીન એનડ કોસ્ટ્ પ્ોટેકે્ટડ એરીરાઝ ઇન ઇનનડરા: એ ક્રોસ-સેક્ટર એસેસરેન્ટ. 
એનવીસ બુ્ેટીન. 2014-15.	

7	 જજજજટ ડીજડેબલ્ુ. ડુ્ગોન્ગ અનડર વોટર થે્ટ ઇન ગલ્ફ ઑફ રન્ાર. ધ હહનદુ. 8 ઑક્ટોબર 2013.	
8 ઓપ્ી્ી પી. ઇનવેસીવ સીવીડ ડીસ્્ટોઇંગ કોર્ કો્ોનીઝ ઇન ગલ્ફ ઑફ રન્ાર. ધ હહનદુ, 18 રાચ્મ 2011.
9	 જજઇવ પેચ કોર્ ડેસ્કવડ્મ  ઇન પાલ્ક બે. ધ હહનદુ. 5 સપટે. 2014.
10 વશશષઠ એ, ઇ્્ીગ્ ટે્ડ ઑફ રરીન સપેસીસ ઓન શાપ્મ રાઇઝ. રેઇ્ ટુ ડે. 27 એવપ્્ 2014.	
11	 જજપતા સી., શરથા એર. બ્ડ્મ  બોડ્મ સ્મ: કોસ્ટ્ કન્્ીક્્ટસ બીટ્ીન ઇનનડરા એનડ પાદકસતાન, ઇકોનોમરક એનડ પોસ્ટીક્ વી્ક્ી – 3. જુ્ાઈ 2004.

The stated purpose of SEZA was to “provide for the establishment, development and management 

of the Special Economic Zones for the promotion of exports and for matters connected therewith or 

incidental thereto.” If this objective was adhered to in the spirit in which it was meant then the estab-

lishment of SEZs may not have had such severe objections as they faced.5

However, when the coastal communities felt that the SEZs were an excuse to parcel land for the private 

sector there were conflicts. To compound this was the fact that the normal democratic institutions, 

such as the panchayats and municipalities, did not have much control within the SEZs, and thus the 

communities felt disenfranchised with regards to the decisions taken. 

Though there have been different instances of resistance against forcible land acquisition for develop-

ment projects in the past, SEZA created a visible national target for coordinating these protests. There 

were local agitations; confrontation between local communities, police and the administration; political 

protests; and questions in the Parliament. The most visible, however, were the protests against the 

chemical-sector SEZ in Nandigram, West Bengal, and the disputes related to the steel-sector SEZ as-

sociated with POSCO India Pvt. Ltd. 

In some of the locations the local protestors could partner with the National Alliance of People’s Move-

ments (NAPM), a coalition of environmental and social organisations, and give a national dimension 

to their protests. Thus the local communities could politically frame their resistance within a national 

perspective.

8.6.3 Fishworkers conflicts

In India, the other issues that interest the media is of fishworker conflicts, both inter-state and inter-

country like with Pakistan & Sri Lanka, sometimes even inter-districts! Environment does not follow 

political boundaries, but environment journalists usually take political pegs while following environment 

stories. And this is especially so when dealing with coastal and marine environment stories from areas 

that close to two or more national boundaries. 

Thus, media stories from the Rann of Kutch region between India and Pakistan and the Palk Bay 

region between India and Sri Lanka usually have a political peg. Media attention gets diverted to these 

environmentally sensitive areas when there is a story that is caused by fishworker being arrested 

across the border. 

A media capacity needs assessment in the Palk Bay6 showed that the fishermen conflict between India 

and Sri Lanka was the main news peg for journalists to write about coastal and marine biodiversity 

issues. 

Through the fishermen conflict stories, the media has looked at stories on the social and economic 

significance of the ecosystem and the biological diversity of the Palk Bay. It has reported stories on the 

threats to the population of unique species of the region such as the dugong7 and threats to corals due 

to an aquacultured species of sea weed, Kappaphycus alvarezii, turning into an invasive species.8 The 

media reported about the discovery of new coral patches9 and increased smuggling of marine spe-

cies.10

5	 Jenkins,	Rob;	Kennedy,	Loraine;	and	Mukhopadhyay,	Partha	(editors).	2014.	Power	policy	and	protest:	The	politics	of	
India’s	special	economic	zones.	Oxford	University	Press.

6	 Khera	N,	et	al.	Capacity	development	needs	for	sustainable	management	of	marine	and	coastal	protected	areas	in	
India:	A	cross-sector	assessment.	Envis	Bulletin.	2014;15.

7	 Scott	DJW.	Dugong	under	threat	in	Gulf	of	Mannar.	The	Hindu.		8	Oct	2013.
8	 Oppili	P.	Invasive	seaweed	destroying	coral	colonies	in	Gulf	of	Mannar.	The	Hindu.		18	Mar	2011.
9	 Live	patch	corals	discovered	in	Palk	Bay.	The	Hindu.		5	Sep	2014.
10	 Vashishtha	A.	Illegal	trade	of	marine	species	on	a	sharp	rise.	Mail	Today.		27	Apr	2014.

24



8.6.4 CRZ સંઘષષો 

પાછલા થોડાક વરભોમાં બીજી ખાસ વાતોમાં સમયુરિના ધોવાણના લીધે અરિશય થતી જતી તટિેખા અને દરિયાકાંઠાના પ્રવાસન ઉપિ 

સીધી અસિ, સિકાિની વવવાદાસપદ CRZ ની નીતતઓ, દરિયાઇ નનયમન ક્ષતે્ર (કોસ્લ િે્યયુલેટિી ઝોન) જ ેમોટારાગ ેઉદ્ોગોની 
વધાિે તિફેણ કિીન ેમાછીમાિ સમયુદાયોન ેવવસ્ાવપત કિતયુ ંલાગે છે તેને લગતી હતી.

પયયાવિણીય કાય્ભક્રમો તો પણ પ્રસાિ માધયમોની અત્તં સવારાવવક પસંદગી છે પછી તે ટેલલવીઝન હોય કે છાપેલ.  પયુરુરો અને 
મહહલાઓના જમેણે પરિયોજનાની વવિોધમાં વલણ લીધયું છે તેના રિશયો જટેલયું વધાિે તો બીજયુ  ંકાંઇપણ પ્રસાિ માધયમોમાં વધાિે 

િસ જગાડી શકવાની નથી. વયાજબી િીતે અસિગ્રસતોના હેતયુસિ લેવા ઉપિાંત વવિોધ કિતા લોકો શાંત અબોલ સમયુરિ કિતાં વધાિે 

પ્રરાવી રિશય આપવામાં મદદ કિે છે!

8.6.5 દરિયાકાંઠાનયું પ્રવાસન

સમયુરિ વવશ ેકંઈક એવયુ ંછે જ ેઅનનવાય્ભ, અતત-પ્રેિણાદાયી હોય છે ચાહે તમે એને કેટલીયે વાિ જયુઓ. અને જઓે તેના દરિયા રકનાિાથી 
દૂિ િહે છે તેમના માટે તો તે ચયુંબક બની શકે છે. 

દરિયાકાંઠાના પ્રવાસનના મથાળા હેઠળ મજા, િહસય અને સાહસ આ બધાનો રેગો સૂમળે સાધી શકાય છે. દરિયા રકનાિા (બીચ) 

ના સ્ળ અને તેની બનાવટના આધાિે રકનાિાની આ જ્યાઓન ેસાહસી િમતોના ક્ષતે્રો અથવા ધાર્મક અને સાંસૃ્તતક કેનરિો તિીકે 

વવકસાવી શકાય.

પ્રસાિ માધયમોમાં પ્રવાસન અને પ્રવાસનના લીધે ઊરા થતા સંસાધનોના સંઘરભોની ઘણી વાતો છે. 

કણયાટકે તેના દરિયાકાંઠાના જીલલાના પરિપથ ને પ્રવાસન ક્ષતે્ર તિીકે વવકસાવી એક િસપ્રદ દાખલો બેસાડ્ો છે. દક્ક્ષણ કન્ડા 
જીલલાની સાથે સાથે, ઘણા જૂના અને જાણીતા મરંદિો જાજિમાન દરિયાની લગોલગ આવેલા છે. એમાંથી એક વવશ્ની સૌથી ઊંચી 
શીવની મૂર્ત છે જ ેજોવા માટે પ્રવાસીઓ ટોળે વળે છે જોડે તેનાથી નાના શહેિની આવક અને સમૃધ્ધ્ધમાં વધાિો કિે છે. પૂવણીય કાંઠે 

ઑિીસાના વવખ્યાત મંદીિોના નગિ કોનાક્ભ  જનેયુ ંવવશ્- પ્રલસધ્ધ મંરદિ દરિયાની બાજયુમાં જ છે. નૈસર્ગક સૌંદય્ભ ધિાવતા રકનાિા જોવાની 
જ ેમજા છે તેથી ત્ાં અદભયુત બીચ/ િમતગમતના સ્ળ બનવાની અને િાજ્ના રંડોળમાં ખૂબ જ જરિી એવી આવક મળેવવાની 
વવપયુલ ક્ષમતા છે. 

There is an environmental basis for the Rann of Kutch issue.11 Like in the conflict in the Palk Bay, the 

fishermen conflict in the Rann of Kutch is related to a decline in fisheries and marine resources. Too 

many people fishing too much has resulted in the resource crisis. Growing level of pollution, mecha-

nised fishing and aquaculture have also contributed to this. Destruction of mangroves, changes in 

salinity and water temperature have further added adverse impact. 

Sometimes the conflict between fishermen of different districts makes news. As in the case of Karna-

taka where fishermen of Dakshina Kannada district and Mangalore in particular have often clashed 

with those from the neighbouring Uttara Kannada district. The factors causing this vary from difference 

in their economic strata by access to and wealth from newer fishing methods, as also territorial issues. 

8.6.4 CRZ conflicts

The other big stories in the past few years have been related to vanishing coastlines due to sea erosion 

and the direct effect on coastal tourism; the government’ s contentious policies of CRZ, the Coastal 

Regulatory Zone, that seemingly favours industry while further displacing fishermen communities.

Environmental projects though are the most natural choice of media, whether television or print. 

Nothing seems to arouse the interest of the media as much as visuals of men and women who have 

taken a stance against the project. Besides rightfully taking up the cause of those affected, it helps that 

protesting people make for stronger visuals than just a calm unspeaking sea!

8.6.5 Coastal tourism

There is something about the sea that is compelling, awe-inspiring no matter how many times you look 

at it. And for those who live far away from its shores, the sea can be a magnet.

It is this combined element of fun, mystery and adventure that can be harnessed under the banner of 

coastal tourism. Depending on the location of the beaches and the nature of their formation, the places 

in the shore area can be developed into adventure sport zones or religious and cultural centres. 

There are many stories on tourism, and also on the resource conflicts that tourism generates in the 

media. 

Karnataka has set an interesting example by developing its coastal district circuit as tourist zones.  All 

along the Dakshina Kannada coast, many old renowned temples stand in the backdrop of the majestic 

sea. One of them is considered the world’s tallest Shiva statue and tourists flock to see this, adding 

to the revenue and prosperity of the small town.  On the east coast,  Odisha’s famous temple town 

of Konark which has the world-renowned temple is by the sea-side. Pristine white beaches that are 

a delight to watch have the potential to be a great beach/sports destination and earn much required 

revenue for the State’s coffers.

11	 Gupta	C,	Sharma	M.	Blurred	borders:	Coastal	conflicts	between	India	and	Pakistan.	Economic	and	Political	Weekly.		
3	Jul	2004.
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8.7 દરિયાકાંઠાના મયુદ્ાઓ પિ 
પ્રસાિ માધયમોન ેકઈ િીતે 
આકર્ષત કિવા?

1991 માં જ્ાિે આર્થકસયુધાિાની શરઆત થઈ ત્ાિથી પ્રસાિ માધયમો દેશમાં થતા આર્થક વવકાસ 

વવશ ેઅહેવાલ આપતા આવયા છે. આમ દરિયાકાંઠા અને દરિયાઇ સંિક્ષણનયુ ંમહતવ પ્રસાિ માધયમો 
આગળ િજૂ કિવા માટે સંિક્ષણથી હકાિાત્મક આર્થક અસિો થતી હોવાની વાત પિ રાિ આપવાની 
જરિ છે.

પ્રસાિ માધયમોન ેટકાઉપણાના વવચાિનો પરિચય કિવાથી મદદ થશે. તેની સાથે સંિક્ષણ દ્ાિા આપી 
શકાતી નનવસનતતં્રની સેવાઓના મહતવન ેઉમિેવાથી તે વધયુ મજબતૂ થશે. 

સવારાવવક જ છે કે કોઇ સંદર્ભ વવના િજૂઆત કિવાથી આ વવચાિો પ્રસાિ માધયમોન ેઅસિ કિશ ે

નહહ. પ્રસાિ માધયમો જ્ાિે કોઇ ઘટના કે મયુદ્ાન ેઆવિી લતેા હોય ત્ાિે તેમનો પિીચય આપી 
શકાય. દા.ત. જો વત્ભમાનપત્રમાં વનવવરાગ દ્ાિા પાલ્ક ખાડીની આતંિિાષટ્ીય સીમા પાિથી દરિયાઇ 

કાકડી (sea cucumber) ની ચોિી કિતી દાણચોિોની જાળ તોડવાના સમાચાિ આવે, તો એ જ 

સમય છે એ વાત કિવાનો કે ખાડીના નનવસનતતં્રમાં તેની નનવસનતતં્રની સેવાઓમાં પ્રાણીઓ જીવનના 
કેવા જાળા ગૂંથે છે અને તેની શરઆતનયુ ંમૂળ ક્ાં છે જનેા થકી તેની ટકાઉ િીતે ઉછેિ થઈ શકે. 

સ્સ્િતા અને વહનક્ષમતાના વવચાિનો પરિચય ત્ાિે પણ આપી શકાય જ્ાિે પ્રસાિ માધયમોમાં 
બેજવાબદાિ પ્રવાસનના લીધે િમણીય બીચો નાશ પામતા હોવાની વાતો આવતી હોય.

8.7.1 સ્સ્િતાનો વવચાિ

જ્ાિે દરિયાકાંઠા પાસે વવકાસ થાય છે ત્ાિે વાિંવાિ જ ેસવાલો પૂછવામાં આવે છે તે છે કે અતતશય 

એટલે કેટલયુ,ં વવકાસ ક્ાિે બંધ થવો જોઇએ અને વવકાસ કિવાનયુ ંક્ાં સયુધી સ્સ્િ છે?

સ્સ્િતાના ત્રણ બહોળા અબ્રગમો આર્થક, પારિસ્સ્તીક અને સામાજીક- સાંસૃ્તતક હોવાનયુ ંજણાવે 
છે.12 આર્થક અબ્રગમ આવકના મહતિમ પ્રવાહ પિ લક્ષ િાખે છે જ ેતમલકતોના સ્ોકની જાળવણી 
કિવાની સાથે પણ ઊરી કિી શકાય. સ્સ્િતા પ્રતે્ પારિસ્સ્તીક અબ્રગમ જવૈવક અને રૌતતક 

પદ્તતઓની સ્સ્િતા જયુએ છે. અહીં શહેિો જવેા માનવ સર્જત પયયાવિણો સહહત કયુદિતી પદ્તતઓ 

અને પેટા પદ્તતઓની સ્સ્તતસ્ાપક અને ગતીશીલ ક્ષમતાને જાળવી િાખવા બદલાવ સવીકાિવા પિ 

રાિ આપવામાં આવે છે. સ્સ્િતા માટેનો સામાજીક-સાંસૃ્તતક અબ્રગમ સામાજીક અને સાંસૃ્તતક 

પદ્તતઓની સ્સ્િતા અને સંઘર્ભમાં ઘટાડાને જાળવી િાખવા પિ વધયુ ધયાન આપે છે.પેઢીઓ વચે્ના 
તથા આતંરિક સમાનતાના વવચાિો આ અબ્રગમ માટે જટીલ છે.

12	 જજનાસીંગે એર. 1993. પરથાવરણીર, અર્્મશાસ્ત અને સ્થિર વવકાસ. વવશ્વ બેંક પ્કાશન

8.7 How to get media attention 
on coastal issues? 

Since 1991, when economic reforms were initiated, the main theme of media 

reporting has been economic development in the country. Thus, to present the 

importance of coastal and marine conservation to the media, there is a need 

to emphasize that conservation has positive economic impacts. 

It would help to introduce the concept of sustainability to the media. This can 

be strengthened with the importance of ecosystem services that conservation 

can provide.

Obviously these concepts will not have an impact with the media if presented 

without a context. They can be introduced when the media is covering an 

event or an issue. For instance, if there is newspaper coverage on the forest 

department breaking a smuggling ring that has been stealing sea cucumber 

across the international border in Palk Bay, that is the time to talk about what 

role the animal plays in the web of life in the bay ecosystem, its ecosystem 

services, and what is the threshold to which it can be harvested sustainably. 

The concepts of sustainability and carrying capacity can also be introduced 

when there are media stories of virginal beaches getting destroyed due to ir-

responsible coastal tourism. 

8.7.1 The concept of sustainability 

When there are developments along the coast, the questions that are often 

asked are: how much is too much, when should development stop, and till 

when is it sustainable to develop?

The three broad approaches to sustainability are said to include the economic, 

the ecological and socio-cultural.12 The economic approach to sustainability 

aims at the maximum flow of income that can be generated while maintaining 

the stock of assets. The ecological approach to sustainability seeks stabil-

ity of biological and physical systems. The emphasis here is to preserve the 

resilience and dynamic ability of natural systems and sub-systems, including 

man-made environments like cities, to adapt to change. The socio-cultural 

12	 Munasinghe	M.	1993.	Environmental	economics	and	sustainable	development.	World	Bank	
publications.



દરિયાકાંઠા માટે આનો શયુ ંઅથ્ભ થાય? જ્ાં કયુદિતી અસ્યામતોની પયુન:જનનની ક્ષમતાથી વધયુ અવક્ષય થતો હોય ત્ાં વવકાસ ેતેની 
સીમા ન લાંઘવી જોઇએ. તે િહેઠાણ અને જીવન સવરપો વચ્ેની સમતયુલાનો નાશ કિે છે અને આ પેઢીમાં વધંચત િહેલા તેમ જ 

રવવષયની પેઢી માટે કોઈ સંસાધનો િહેતા નથી.

જવૈવક વવવવધતા સંમેલન (કનવને્શન ઑફ બાયોલોજીકલ ડાયવસણીટી (CBD)જવૈ વવવવધતાના ટકાઉ વપિાશની વયાખ્યા આ િીતે 
આપે છે13 “ટકાઉ વપિાશ’ એટલે જવૈવક વવવવધતાના ઘટકોનો વપિાશ એવી િીતે અને એવા દિે કિવો જથેી તે લાંબા ગાળાના જવૈવક 

વવવવધતાના ઘટાડા તિફ ન દોિી જાય, એ િીતે વત્ભમાન અને રાવવ પેઢીની સંરવવત જરરિયાતો અને આકાંક્ષાઓન ેજાળવી િાખવી.”

8.7.2 નનવસનતંત્રની સેવાઓ: બચાવ, નનયમન, સહાયક અને સાંસ્કકૃમતક નનવસનતંત્રની 
સેવાઓ

તમલેનનયમ નનવસનતતં્ર આકાિણી 2015 (ધ તમલેનનયમ ઇકોલસસ્મ એસેસમેન્ટ 2015)14 (MEA) નનવસનતતં્રની સેવાઓને 
લોકોએ મળેવેલ નનવસનતતં્રના લારો તિીકે વયાખ્યાયયત કિે છે. તેઓ પ્રજાતતઓની એકબીજા સાથેની રક્રયા પ્રતતરક્રયાઓ અને 
રૌતતક વાતાવિણ વચ્ેની કડીને તેમ જ સંપત્તિ, પોરણ અને સલામતીના રપમાં લોકોની સયુખાકાિી માટે આ કાયભોની ઉપયોત્ગતાન ે

સમજાવે છે. નનવસનતતં્ર લોકોને બચાવ, નનયમન, સાંસૃ્તતક અને સહાયક સેવાઓ સહહત લોકોને વવવવધ લારો આપે છે.

અહેવાલ નનવસતંતં્રન ેવનસપતત, પ્રાણીઓ અને જીવાણયુ સમયુદાયો તેમ જ તેના નનર્જવ પયયાવિણન ેકાયયાત્મક એકમ તિીકે રક્રયા 
કિતા વયાખ્યાયયત કિે છે. જવૈવવવવધતા એ સ્સ્તતસ્ાપક નનવસનતતં્રન ેસહાયક એવા વવશાળ ‘કાયભો’ ની હાિમાળાનો પાયો છે. 

આનયુવંક્શક પ્રજાતતઓ (પ્રાણીઓ અને વનસપતત) અને િહેઠાણની વવવવધતાનો નનવસનતતં્રન ેકાયષાંનનવત િાખવામાં મહતવની ભૂતમકા 
રજવવાની છે જમે કે વવકાસન ેસરક્રય કિવો અથવા જાતતઓ અને જાતોની પ્રાકૃતતક ઉત્કાબ્નત જ ેવવવવધ પયયાવિણીય પરિસ્સ્તતઓ: 

ખોિાકની જોગવાઇ, સામગ્રીની બાંધણી, ઊજા્ભ અને ઔરધો; અને કાયભો જમે કે ફલીકિણ, કચિામાં રપાંતિણ, પાણીની ગાળણરક્રયા 
અને બીયાિણ તથા પોરક તતવોની વહેંચણી આ બધાથી સમૃદ્ બને છે. જવૈવવવવધતામાં ફેિફાિ આ બધા કાયભો (દા.ત. ફલીકિણ, 

પોરણચક્ર) અને આ બધાથી ઉદ્્રવતા ઉતપાદનો (દા.ત. ખોિાક, ઔરધધય વનસપતતઓ) ને પ્રરાવવત કિી  શકે છે. જો કે જીવનની 
વવવવધતા અને સજીવ પ્રજાતતઓ વચ્ ેકોઇપણ માનવીય સંબંધથી સવતંત્ર એવા સવારાવવક મૂલ્ો છે, આપણે મૂલ્ોન ેમાનવીના 
સંદર્ભમાં મૂલ્ો વવશ ેચચયા કિીશયુ ંએટલે કે નનવસનતતં્રની સેવાઓ, એક વવચાિ જ ેજવૈ વવવવધતાની “ઉપયોત્ગતા” અબ્રવયકત કિવા 
માટેનયુ ંમયુખ્ય માળખયુ ંછે. નનવસનતતં્રની સેવાઓનો વવચાિ લોકોનયુ ંપ્રકૃતત પિ અવલંબન અને તેનો સામાજીક અને આર્થક બંને િીતે શયું 
અથ્ભ થાય તેની ચચયાન ેપ્રોત્સાહહત કિવાના ઉપાય તિીકે પ્રચલલત થતો જાય છે.

13	 http://www.cbd.int/convention/articles.shtml?a=cbd-02
14	 જજમર્ેનનરર ઇકોસસસ્ટર એસેસરેન્ટ 2015. ઇકોસસસ્ટર એનડ વે્- બીઇંગ: સશં્ેષણ : 1stએનડ પ્ેસ વોશીંગટન ડીસી. 

approach to sustainability focuses on maintaining the stability of social and cultural systems and the 

reduction of conflict. The concepts of inter- and intra-generational equity are critical to this approach.

What does this mean for the coasts? Development should not cross the boundary where it depletes the 

natural assets beyond the point of their regenerative capacity, it destroys the balance between the life 

forms and the habitats, and leaves no resources for the deprived in this generation and those of future 

generations.

The Convention on Biological Diversity (CBD) defines sustainable use of biodiversity thus.13 “Sustain-

able use” means the use of components of biological diversity in a way and at a rate that does not lead 

to the long-term decline of biological diversity, thereby maintaining its potential to meet the needs and 

aspirations of present and future generations.

8.7.2 Ecosystem Services: provisioning, regulating, supporting and cultural ecosystem 
services

The Millennium Ecosystem Assessment of 200514 (MEA) defines Ecosystem services as the benefits 

people obtain from ecosystems. They illustrate the link between interactions of species with each other 

and physical environment, as well as the usefulness of these functions for the well-being of people, in 

terms of wealth, nutrition and security. Ecosystems provide a variety of benefits to people, including 

provisioning, regulating, cultural, and supporting services. 

The report defines ecosystems as a dynamic complex of plant, animal and microorganism communi-

ties and their non-living environment interacting as a functional unit. Biodiversity is the foundation of 

resilient ecosystems supporting vast array of ‘functions’. Genetic, species (animal and plant) and habi-

tat diversity have important roles to play in the ecosystem functioning, such as enabling the develop-

ment or natural evolution of breeds and races that thrive under a variety of environmental conditions; 

provision of food, building materials, energy and medicines; and functions such as pollination, waste 

assimilation, water filtration and distribution of seeds and nutrients. Changes in biodiversity can influ-

ence all these functions (e.g. pollination, nutrient cycling) and products arising out of these (e.g. food, 

medicinal plants). While the variety of life and diversity of living species has an intrinsic value indepen-

dent of any human concern, here, we will discuss the value in relation to human beings i.e. ecosystem 

services, a concept which is the principal framework for expressing the “usefulness” of biodiversity. 

The concept of Ecosystem Services is becoming popular as a way to encourage discussion about the 

dependence of people on nature and what this means both socially and economically. 

13	 http://www.cbd.int/convention/articles.shtml?a=cbd-02
14	 Millennium	Ecosystem	Assessment,	2005.	Ecosystems	and	Human	Well-being:	Synthesis.
	 Island	Press,	Washington,	DC.
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8.8 પ્રસાર િાધ્યિો સાથે સંબંધ 
િાટે વ્હૂાત્મક સંિાર

પ્રસાિ માધયમો સાથે અસિકાિક સંબંધો માટે બનાવ બને અથવા મયુદ્ો ઊઠે એ પહેલાથી જ 

યો્ય પત્રકાિ સાથે સંચાિનો સતેયુ બનાવી િાખવો જરિી છે. અગાઉથી જ વવશ્ાસનો સંબંધ 

બનાવવો જનેે જ્ાિે કોઇ બનાવ બને અથવા કટોક્ી ઊરી થાય ત્ાિે કામમાં લઇ શકાય. 

MPA માટે માધયમો સાથેના સંબંધો તેમની વયહૂાત્મક સંચાિ નીતતનો રાગ હોવા જોઇએ.

વયહૂાત્મક સંચાિમાં સાચો સંદેશ સાચા લોકોને સાચા માધયમથી અને યો્ય સમયે જણાવવાનો 
સમાવશે થાય છે.

8.8.1 િાર સસદ્ાંતો:

વયહૂાત્મક સંચાિના ચાિ લસદ્ાંતો છે:15

1. પ્રચાિ માધયમોન ેશયુ ંજોઇએ છે તે સમજવયુ.ં આપણી પાસે આ માહહતી છે તો ચાલો 
પ્રસાિ માધયમોમાં આપી દઇએ એટલયુ ંકહેવયુ ંપૂિતયુ ંનથી. પ્રસાિ માધયમો દ્ાિા આ માહહતી 
વપિાવાનયુ ંનહહવત છે. એના બદલે પ્રસાિ માધયમોન ેશયુ ંજોઇએ છે એ સમજવાનો પ્રયત્ન કિી 
એમને એ પૂરંુ પાડવયુ ંજોઇએ. આમ, જો પાલ્ક ની ખાડીમાં તેલ ઢોળાયયુ ંહોય અને પ્રસાિ 

માધયમોન ેતાત્ાલલક ખાડીના નનવસનતતં્ર વવશ ેલખવાની જરિ હોય, તો MPA સંચાલકો 
આ તકનો લાર લઇ નનવસનતતં્રની વવક્શષટતા અને તેના સંિક્ષણની જરરિયાતન ેસપષટ િીતે 
િજૂ કિવાની સ્સ્તતમાં હોવા જોઇએ.

2. વવભાલજત કિવા કિતાં સંપૂણ્સત: િાખવયુ ંવધયુ સારં છે. પ્રસાિ માધયમોના સંબંધમાં 
કોઇપણ સમયે બહોળા ધચત્રન ેસમજવયુ ંઅઘર છે. પરિસ્સ્તત બદલાય, ઘટનાઓ કે 

કટોકટી બની શકે છે. જ્ાિે આવયુ ંકંઇક બને ત્ાિે આપણે અગાઉથી પ્રસાિ માધયમો સાથે 
સંબંધોનો સતેયુ બાંધીને િાખ્યા હોય તો તેના મહતવનો ખ્યાલ આવે છે. જો આપણે અગાઉથી 
પત્રકાિોનો વવશ્ાસ બનાવીને િાખ્યા હોય, તો તેઓ કટોકટી દિમયાન પણ આપણા શબ્ો 
પિ વવશ્ાસ કિશ.ે માટે પત્રકાિો સાથે સતેયુ બાંધવાનો નાનો અમથો પ્રયાસ પણ જરરિયાતના 
સમયે એ માટે કિેલ િોકાણ (પ્રયત્ન) કિતાં ઘણયુ ંવધાિે વળતિ આપે છે. વયહૂાત્મક સંચાિના 
રાગ રપ ેપ્રસાિ માધયમો સાથેના સંબંધની સંપૂણ્ભ અસિ આ સંબંધોનો સતેયુ િચવા માટે 

કિેલ નાના પ્રયત્નોરપી િોકાણોના સિવાળા કિતાં વધયુ જ હોય છે. 

 દાખલા તિીકે, જો MPA પાલ્ક ખાડીના સંચાલક પત્રકાિોન ેમન્ાિના અખાતના કોઇ ટાપયુ 
પિ અગાઉ લઇ ગયા હોત તો પત્રકાિોન ેવાતાવિણમાં ફેિફાિથી સમયુરિના સતિમાં વધતી 
અસિ વવશ ેલખવામાં અથવા વાવાઝોડા કે સયુનામી દિમયાન ઉછળતા ઊંચા રિતીના 
મોજાંની અસિ વવશ ેલખવામાં મદદરપ થાત. પરિણામે, પત્રકાિોન ેમાટે એ પાિખવયુ ંસહેલયુ ં
થાત કે સામાન્ય કિતા એક મીટિ ઊંચા મોજા ંટાપયુઓ પિ નયુકશાન કિી શકે અને સંચાલકો 

15	 જજરીરર,એસ. ગોપા્દક્રશ્ા, રીદડરા રે્શેનસ: પ્ીનસીપા્ ટુલ્સ, રેર્ડ્સ એનડ એર્ીક્સ

8.8 Strategic communication 
for media relations

For effective media relations there is a need to build communication 

bridges with appropriate journalists before an event happens or an issue 

arises. A relationship of trust has to be built beforehand, which can be 

tapped into when an event happens or a crisis develops. Media relations 

have to be a part of strategic communication policy for the MPA.

Strategic communication involves communicating the right message to the 

right people through the right medium at the appropriate time.

8.8.1 Four principles:

There are four principles to strategic communication:15

1. Understand what the media needs. It is not enough to say that we have 

this information, let us give it to the media. This information is unlikely 

to be used by the media. Instead, it helps to make an effort to under-

stand what the media needs and provide it to them. Thus, if there is 

an oil slick in Palk Bay and suddenly the media has the need to write 

about the ecosystem of the bay, the MPA managers should be in a 

position to use this window of opportunity to articulate the uniqueness 

of the ecosystem and the need to conserve it. 

2. The whole is more than the sum of the parts. In media relations it is 

difficult to understand the larger picture at any given point of time. 

Situations change, events and crises can happen. It is when these 

developments take place that we realise the importance of media 

relations bridges that we have built and laid in place beforehand. If 

we have built trust beforehand with the journalists, they will trust our 

words even during a crisis. So every small bit of effort we have made 

to build bridges with journalists has a higher payback than what was 

invested in times of need. The whole impact of media relations as 

part of strategic communication is more than the sum of the parts we 

would have invested in building these bridges. 

 For instance, if the MPA managers at Palk Bay had taken the journal-

15	 Warrier,	S.	Gopikrishna.	Media	relations:	Principal	tools,	methods	and	ethics.



માટે આ નયુકશાનન ેિોકવયુ ંઅઘર છે. તેનાથી આવી ઘટનાઓ પછી સામાન્ય િીતે MPA સંચાલકોની લાપિવાહીન ેલીધે નયુકશાન 

થયયુ ંહોવાનયુ ંકહેતા હોવાની વાતો જ ેઆવે છે તેને ટાળી શકાય.

3. પયુલ ઉપિ અનઅપેક્ક્ષત ટ્ારિક વહે છે. MPA સંચાલકોએ ક્ાિેય પત્રકાિો સાથે સંચાિના વવશ્ાસયુ સતેયુ િચવાની કોઇપણ 

સ્સ્તતન ેટાળવી ન જોઇએ.અગાઉથી પત્રકાિો સાથે આ પયુલો બનાવયા હશે તો જ પત્રકાિ જાણશે કે એક્સ સંચાલક વવશ્ાસપાત્ર 

માહહતીનો સ્ત્રોત છે. આનાથી એ પાકયું  થશે કે જ્ાિે પણ પત્રકાિન ેતે સંચાલકના કામને લગતી કોઇ વાતયાન ેઅનયુસિવાની 
આવશે તો તે પત્રકાિ તે સંચાલકનો જ સંપક્ભ  કિશ.ે સંચાિના સતેયુ બનાવ બને ત્ાિે કે કટોકટીના સમયે ન બનાવી શકાય. 

એ પહેલાથી બનાવવા વધાિે સાિા, અને અચાનક જ્ાિે જરિ પડે ત્ાિે અનપેક્ક્ષત િીતે જ પયુલ પિ ટ્ારફક આવવા માંડશે. 
િાષટ્ીય અને આતંિિાષટ્ીય પ્રસાિ માધયમો માટે પયયાવિણીય લખેો લખતા ઘણા પત્રકાિો ઘણીવાિ તેમના લખેોની કડી સ્ાનનક 

વાતયાઓમાંથી મળેવતા હોય છે. એટલે આપણે જો સ્ાનનક પત્રકાિો સાથે આપણા સંબંધો બનાવયા હોય તો, આપણને નશેનલ 

જીયોગ્રાફીકમાંથી MPA વવશ ેલખવા માગતા હોવા અંગેનો ફોન પણ આવી શકે છે.

4. વ્હૂાત્મક સંચાિ એ પ્રરરિયા છે ઉતપાદન નહીં. જો આપણે પ્રરરિયા બિાબિ કિીએ તો આપણે પરિણામ સારૂ હોવાની 
આશા િાખી શકટીએ. પ્રસાિ માધયમના સંબંધમાં કાિણ અને અસિ વચ્ ેતત્ાલ કડી દેખાવી કાયમ શક્ નથી. આમ, 

દિેક વખતે આપણે પત્રકાિ સાથે વાત કિીએ ત્ાિે આપણને વાતયા ન પણ દેખાય. પણ દિેક વખતે આપણે પત્રકાિ સાથે વાત 

કિીન ેસંચાિની પ્રરક્રયામાં િોકાણ કિીએ છીએ, ત્ાિે આપણે ઉતપાદન (જ્ાિે પણ બનાવ બને ત્ાિે તેના સમાચાિ કવિેજ) 

હકાિાત્મક હોવાની આશા િાખી શકીએ.

ists to one of the Gulf of Mannar islands earlier, it would help the journalists to write about the 

impact of sea level rise due to climate change, or the impact of high tidal waves during a cyclone 

or tsunami. As a result, it would be easier for the journalists to appreciate that a wave that is one 

metre higher than usual can cause damage to the islands, and it is difficult for the managers to 

prevent this damage. This can avoid the kind of stories that come routinely after such events that 

state the damage has happened because of the MPA managers’ neglect.

3. Traffic flows on bridges unexpectedly. MPA managers should never avoid any situation that can 

help them build trusted communication bridges with journalists. Only when these bridges are built 

beforehand does the journalist know that manager X is a trustworthy source of information. This 

will ensure that whenever the journalist has to follow a story that is related to the manager’s work, 

the journalist would get in touch with the manager. The communication bridges cannot be built at 

the time of an event or a crisis. It is better to build them earlier, and suddenly when there is need, 

traffic will flow on the bridge unexpectedly. Many journalists following environmental stories for the 

national and international media often take their story leads from local stories. So if we have built 

our bridges with the local journalists, we may even receive that unexpected call from National Geo-

graphic wanting to write about our MPA. 

4. Strategic communication is a process and not a product. If we do the process right, we can ex-
pect the result to be positive. In media relations it is not always possible to see an immediate link 

between cause and effect. Thus, every time we talk to a journalist, we many not see a story. But 

every time we talk we talk with a journalist and invest in the process of communication, we can 

expect the product (the coverage whenever that happens) to be positive.
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8.9  પ્રસાર િાધ્યિો સાથે સંલગ્ન 
રહેિાના પ્રણાસલકાગત અને 
સિ્ય ેપારખેલા સાધનો

8.9.1  અખબાિી યાદી અથવા અખબાિી નનવેદન

પ્રસાિ માધયમોના સંબંધો માટે અખબાિી યાદી અથવા અખબાિી નનવેદન મયુખ્ય સાધન છે. તે MPA  

સંચાલકો પત્રકાિોન ેશયુ ંજણાવવા માંગે છે તે એકદમ સપષટ કિશ.ેઅખબાિી યાદી સંચાિમાં િહેલી 
સંરદ્ધતાન ેટાળવામાં મદદ કિે છે.

અખબાિી નનવેદન બે પાનાથી વધયુ ન હોવયુ ંજોઇએ. તે એક મયુખ્ય મયુદ્ા પિ જ કેન્નરિત હોવયુ ંજોઇએ. 

તેમાં બે કે ત્રણ પૂિક વવચાિો હોઇ શકે, પણ અખબાિી નનવેદનનયુ ંમયુખ્ય કેનરિ એક જ વવચાિ ઉપિ હોવયુ ં
જોઇએ. તે પત્રકાિોના બધા જ તાત્ાલલક સવાલોના જબાબ આપતા હોવા જોઇએ એટલે કે તે કોણ, 

ક્ાં, ક્ાિે, શયુ ંઅને કઇ િીત ે(5Ws and 1H) નો જવાબ આગળના ફકિામાં આપતા હોવા જોઇએ. 

અખબાિી નનવેદનનો મયુખ્ય હેતયુ પત્રકાિોન ેસિળ અને સપષટ વાતયા લખવામાં મદદ કિવાનો હોવાથી, 
તેને વત્ભમાનપત્રમાં જ ેિીતે સમાચાિ લખાય છે તે બિાબિ એ જ સવરપ ેલખાવયુ ંજોઇએ. અતં્ત 

મહતવના ફકિા આગળના રાગમાં અને ઓછા મહતવના અતંમાં હોવા જોઇએ.આ એ િીત છે જનેે 
પત્રકાિાતવની રારામાં ‘ઊંધો વપિામીડ’ કહે છે.

સિળ, સપષટ કત્ભરિ પ્રયોગમાં લખાયેલા વાક્ો અખબાિી યાદીની અસિકાિકતા વધાિશ.ેવવક્શષટ 

(સાંકેતતક) રારાનો ઉપયોગ ટાળો. દાખલા તિીકે, જો તમે CBD – CoP કહો તો તે સમજાવો કે તે 
કોંફિસ્સ ઑફ પાટટીઝ ટયુ ધ કનવેન્શન ઓન બાયોલોજીકલ ડાયવસણીટી માટે છે. CBD માટેની એક 

લીટી પણ મદદરપ થશે કેમ કે અખબાિી યાદી મળેવનાિ ઘણા પત્રકાિો પયયાવિણીય પત્રકાિતવમાં 
વવશરેજ્ હોય તે જરિી નથી.

અખબાિી યાદીમાં ઓછામાં ઓછા એક સંબંધધત અધધકાિીન ંઅવતિણ ટાંકવયુ ંજોઇએ દાખલા તિીકે 

MPAના નનયામક. તેમાં એક અધધકાિીનયુ ંનામ અને સંપક્ભ ની વવગતો હોવી જોઇએ જનેો પત્રકાિો વધયુ 
વવગતો માટે સંપક્ભ  કિી શકે. આ નનયામક જ હોવા જરિી નથી પણ એ અધધકાિી જનેે નનયામકે પ્રસાિ 

માધયમો માટે પ્રવકતા તિીકે નામાંરકત કયયા હોય.

8.9  Conventional and time-
tested tools for engaging 
with the media 

8.9.1  Press release or press statement

A written press release or a press statement is the primary tool for media 

relations. It will articulate in black and white what the MPA managers want to 

communicate to the journalists. A press release helps avoids ambiguities in the 

communication.

A press release should preferably not more than two pages. It should focus 

with not more than one main idea. There can be two or three supplementary 

ideas, but the focus of the press release on one main idea. It should answer 

all the immediate questions of the journalists – i.e., it should answer the who, 

where, when what, why and how (5Ws and 1H) in its lead paragraph. 

Since the main purpose of a press release is to help the journalists write a 

clear, straightforward story, it should be written in the same form in which a 

news report is written in a newspaper. The most important paragraphs should 

be the early ones and the less important ones in the end. This is what is known 

as ‘the inverted pyramid’ style of writing in journalistic parlance. 

Writing in simple, straight sentences in an active voice will increase the ef-

fectiveness of the press release. Avoid jargon. For instance, if you say CBD-

CoP, explain that it stands for the conference of parties to the Convention on 

Biological Diversity. One line on what the CBD is will also be helpful, since 

many of the journalists who receive the press release need not be specialising 

in environmental journalism.

The press release should quote at least one official concerned, for instance the 

director of the MPA. It should also have the name and contact details of one 

official whom the journalists can contact for further information. This need not 

be that of the director, but that of the official whom the director has nominated 

to be the spokesperson with the media. 



અખબાિી યાદી અખબાિી મીટીંગમાં ધયાન કેન્નરિત કિવા માટેનયુ ંએક મહતવનયુ ંસાધન પણ છે. અખબાિી મીટીંગમાં પત્રકાિોન ે

આવતાવેંત જો અખબાિી યાદી આપી દેવામાં આવે તો તેઓને જાણ થઇ જશે કે મીટીંગ શેના પિ કેન્નરિત હશે. તેનાથી એવા સવાલોને 
ટાળવામાં મદદ મળશે જ ેઅન્યથા સપશણીન ેિહી જતા હોય.

જો દિેક MPA અખબાિી યાદીની વહેંચણીની યાદી બનાવે તો તે મદદરપ થશે.આ પત્રકાિોના ઇમેલ એડે્સ અને ફેક્સ નંબિોની યાદી 
હોઇ શકે છે અને જ્ાિે પ્રસાિ માધયમન ેઆપવા જવેા સમાચાિ હોય ત્ાિે MPA અખબાિી યાદી મોકલી શકે. MPA ના મયુખ્ય 

કાયયાલયમાં જ વહેંચણીની પદ્તત ઊરી કિવાથી એ સયુનનલચિત થશે કે MPA સંચાલકોની બીજી જ્યાએ બદલી થવા છતાંપણ 

પત્રકાિો સાથે સંચાિની પ્રરક્રયા ચાલયુ િહેશ.ે

નીચેનયુ ંધચત્ર અખબાિી યાદીના લાક્ષન્ણક મયુદ્ાઓ દશયાવ ેછે.

8.9.2 પ્રેસ િીટીંગ (Press meeting)

આ એવી મીટીંગ છે જ્ાં MPA નનયામક અથવા અન્ય નનયયુકત અધધકાિી, બીજા વરિષઠ પદાધધકાિીઓની સાથે અથવા વગિ 

વાતચીત માટે મળે છે. વાતચીત 30 થી 90 મીનીટની વચ્ેના કોઇપણ સમયગાળા માટે હોઇ શકે અને તે એક મયુખ્ય વવચાિ તથા તેને 
અનયુસિતા ત્રણેક પૂિક વવચાિો અબ્રવયકત કિવામાં મદદ કિશ.ે

પ્રેસ મીટીંગને હાથ પિના મયુદ્ા પિ કેન્નરિત િાખવા માટે અખબાિી યાદી તૈયાિ કિવી જરિી છે.જો તમે પૂવ્ભભૂતમકાની માહહતી આપવા 
માંગતા હોવ તો, પૂવ્ભભૂતમકાની અલગ નોંધ તૈયાિ કિી શકાય.અખબાિી યાદી અને પૂવ્ભભૂતમકાની નોંધ એ બે અલગ દસતાવેજો છે 

અને અલગ છતાં સહાયક કાયભો કિે છે.

આપણે આને ઉદાહિણ સાથે સમજાવીએ.જો મન્ાિના અખાતના નશેનલ પાક્ભ ના MPA સંચાલકોએ  દરિયાઇ ઘાસના અતતક્રમણના 
લીધે ઉદરવતી સમસયાઓ અંગે પત્રકાિો સાથે વાત કિવા માટે પ્રેસ મીટીંગ બોલાવી હોય તો, અખબાિી યાદી સમસયાઓ અને 
MPA સંચાલકો દ્ાિા સૂચવેલા ઉપાયો વવશે જણાવતી હોવી જોઇએ. પૂવ્ભભૂતમકાની નોંધ મન્ાિના અખાત – પાલ્ક ખાડી વવસતાિમાં 
સંિક્ષણના પ્રયત્નો અને કઇિીત ેનશેનલ પાક્ભ  અને હાલના શાસન માળખાની િચના કિવામાં આવી તેનો ઇતતહાસ જણાવી અખબાિી 
યાદીને ટેકો આપી શકે.

પૂવ્ભભૂતમકાની નોંધ લખવામાં ઊંધા પીિામીડની િીત જ ેઅખબાિી યાદી માટે આવશયક છે તેને અનયુસિવાની જરિ નથી. પણ 

પૂવ્ભભૂતમકાની નોંધ પણ સિળ, સપષટ િીતે કત્ભરિ પ્રયોગમાં લખવી જરિી છે. અખબાિી યાદીની જમે જ પૂવ્ભભૂતમકાની નોંધ પણ 

મયુદ્ાઓન ેજહટલ બનાવવા કિતાં સપષટ કિવાનો હેતયુ ધિાવ ેછે. માટે સાંકેતતક કે વવક્શષટ રારાનો ઉપયોગ ટાળવો જ જોઈએ.

એક સાિી પ્રેસ મીટીંગ 40:60 સંચાિ નમૂનાને અનયુસિે છે. પ્રેસ મીટીંગ સવાગત અને હાથ પિના મયુદ્ાની એક ઝડપી િજૂઆત (પાવિ 

પોઇન્ટ નહીં) થી થાય છે. આ િજૂઆતમાં પ્રેસ મીટીંગ માટે ફાળવેલ સમયના 40% થી વધયુ સમય ન લેવાવો જોઇએ. બાકીના 60% 

પત્રકાિોના પ્રશ્ો અને તેને અનયુસિતા પૂિક સમજૂતી માટે ખયુલલી િાખવી જોઇએ. આમ, જો પ્રેસ મીટીંગ એક કલાક માટે ગોઠવેલી 
હોય, તો શરઆતની િજૂઆત સાથેની 40 મીનીટ પ્રશ્ોતિિી માટે બાજયુ પિ િાખતા 20 મીનીટમાં પૂિી થઇ જવી જોઇએ. 

A press release is also an important tool for giving a focus to a press meeting. If the press release is 

given to the journalists as soon as they come for the press meeting, they know what the meeting would 

focus on. This would help avoiding questions that would otherwise go off at a tangent.

It would help if each MPA creates a distribution list for press releases. This can be a list of fax numbers 

or email addresses of journalists, and the MPA can send a press release when there is a news to report 

to the media. Establishing a distribution system at the MPA headquarters will ensure that the process 

of communicating with journalists continue even after MPA managers get transferred to other postings.

The following graphic illustrates the typical components of a press release. 

8.9.2 Press meeting

This is a meeting where the MPA director or other assigned officials, with or without other senior func-

tionaries, meet the journalists to have an interaction. The interaction can last anywhere between 30 to 

90 minutes, and would help convey one main idea followed by up to three supplementary ideas.

Preparing a press release is essential for keeping the press meeting focused on the issue at hand. If 

you want to give background information, then a separate background note can be prepared. A press 

release and a background note are two different documents that serve different but supportive func-

tions. 

Let us illustrate this with an example. If the MPA managers of the Gulf of Mannar National Park have 

called a press meeting to talk to journalists about the problems caused by the invasive sea weed Kap-
paphycusalvarezii, then the press release should talk about the problem and the solution suggested 

by the MPA managers. The background note can support this press release by giving a history of the 

conservation efforts in the Gulf of Mannar-Palk Bay area and how the National Park and the present 

governance structure came into being. 

A background note need not follow the inverted pyramid style of writing, which is mandatory for a 

press release. But the background note also needs to be written in simple, straight style in active voice. 

Like the press release, a background note is also intended to clarify issues rather than complicate 

them. So avoiding jargon is a must.

A good press meeting follows a 40:60 communication model. The press meeting is begun with a 

welcome and a quick presentation (not PowerPoint) of the issue at hand. This presentation should not 
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બહયુવવધ સંદેશાઓ સાથે પ્રેસ મીટીંગને જહટલ કિવાથી કંઇ નથી વળતયું. માટે શરઆતના િજૂઆતના તબક્ામાં હાથ પિના મયુખ્ય 

મયુદ્ા વવશે બોલનાિ એક મયુખ્ય વકતા હોવા જોઇએ. બે જટેલા અન્ય  પૂિક વકતા િજૂઆતો કિી શકે (આ કિવયુ ંજ આવશયક નથી). 
તેમની િજૂઆત હાથ પિના મયુખ્ય મયુદ્ામાં ઉમિેો કિતા હોવા જોઇએ.

એનો અથ્ભ એ કે  દરિયાઈ ઘાસ  માટેની મીટીંગ દિમયાન, વકતાઓમાંથી કોઇ એકે અચાનક શ્ીલંકાની મત્ય નૌકાઓ રાિતીય 

દરિયામાં ઘૂસી આવવા વવશે વાત ન કિવા લાગવી જોઇએ. આનાથી પ્રેસ મીટીંગ માટેના મયુખ્ય સંદેશને ગૂંચવી નાખશે. પ્રેસ મીટીંગના 
પિસપિ વાતચીતના રાગમાં પ્રત્રકાિો રાિત અને શ્ીલંકાના માછીમાિો વચ્ ેથતી અથડામણો વવશ ેપૂછી શકે છે. એ વખતે જવાબ 

આપતી વખતે મયુદ્ાન ેલઇ શકાય.

જો આપણે શરઆતની િજૂઆત દિમયાન સંદેશાઓને ગૂંચવી નાખીશયુ,ં તો બીજા રદવસ ેવત્ભમાનપત્રોમાં જ ેવાતયા આવશે તે કંઇક 

આવા મથાળા સાથે આવવાનો રય છે: “MPA નનયામક કહે છે શ્ીલંકાના માછીમાિો મન્ાિના અખાતમાં ઉતપાત મચાવી િહ્યા છે”. 

અલબતિ આપણે આપણી પ્રેસ મીટીંગ દ્ાિા આવયુ ંકહેવા નહોતા ગયા અને MPA સંચાલકો તિીકે આપણે આવા અહેવાલોની પ્રસાિ 

માધયમોમાં અસિ વવશે જાણીએ છીએ.

કોઇ કટોકટી કે કંઇક તાત્ાલલક જણાવવાનયુ ંન હોય તો, પ્રેસ મીટીંગ વવધાનસરા કે સંસદનયુ ંસત્ર ચાલતયુ ંહોય ત્ાિે ન િાખવી 
જોઇએ. એ સમયગાળા દિમયાન પ્રસાિ માધયમો સાથે વાત કિવાનો અધધકાિ ચૂંટાયેલા ધાિાસભયો પાસે છે.

પત્રકાિો, ખાસ કિીન ેજઓે દૈનનક વત્ભમાનપત્રો અને ટીવી/િેરડયો ચેનલો સાથે કામ કિે છે, તેઓ જવૈવક ચક્રને અનયુસિે છે જ ેઅન્ય 

નનયતમત કચેિીએ જનાિા કિતાં અલગ હોય છે. તેમના રદવસો મોડા શર થાય છે અને સાંજ ેમોડે સયુધી, તેઓ તેમની વાતયાના સમાચાિ 

ફાઇલ કિે ત્ાં સયુધી લંબાતા હોય છે. શ્ષેઠ સમયગાળો કાં તો 1100 થી 1300 જનેા પછી બપોિનયુ ંરાણયુ ં(લંચ) અથવા 1500 થી 
1700 અને તેના પછી ચાનો છે.

પ્રેસ મીટીંગ પત્રકાિોન ેસિળતાથી સયુલર હોય એવા કેનરિ સ્ાન ેગોઠવવી એ મહતવનયુ ંછે. કલેક્િ કચેિીમાં આવેલ જીલલા જનસંપક્ભ  
અધધકાિીની કચિેીઓ અથવા પ્રેસ કલબ એવા સ્ળો છે જ્ાં પત્રકાિો સિળતાથી આકરયાઇન ેઆવે છે. જો પ્રેસ મીટીંગ MPA કચેિી 
ખાતે કે જ ેમયુખ્ય શહેિી કેનરિની બહાિ હોય ત્ાં ગોઠવાઇ હોય તો સીટી સેન્ટિથી અનયુકયુળ વાહનવયવહાિની ગોઠવણ કિવી પડશે.

8.9.3 પ્રસાર િાધ્યિોનો પ્રિાસ

દિેક માટે જોવયુ ંએટલે માનવયુ,ં પણ પત્રકાિો માટે તે ખાસ. આમ દરિયાકાંઠા અને દરિયાઇ જવૈવવવવધતાના સંિક્ષણના મહતવ વવશ ે

વાત કિતી વખતે, પત્રકાિોન ેMPA ના પ્રવાસે લઇ જવાથી તેની અસિ કચેિીમાં પ્રેસ મીટીંગ િાખવા કિતાં ઘણી વધાિે જ થશે. 

સામાન્ય િીતે એક રદવસનો પ્રવાસ પત્રકાિોન ેMPA સંચાલકોને સામનો કિવા પડતા મયુદ્ા અને પડકાિો સાિી િીતે સમજવામાં મદદ 

કિે છે.

પ્રસાિ માધયમોનો પ્રવાસ વવશ્ાસ વવકસાવી, સંબંધો બાંધીને ગેિસમજો દૂિ કિે છે. તે MPA સંચાલકો દ્ાિા હાથ ધિવામાં આવતી 
પ્રવૃત્તિઓના સાિી િીતે જણાવવામાં મદદ કિે છે.

જ્ાિે MPA સંચાલકો અને પત્રકાિો જીપમાં ખાડા ટેકિાવાળા જગંલના િસત ેસવાિી કિીન ેજતા હોય અથવા ઉછળતા મોજાઓ પિ 

હોડીમાં હંકાિીન ેજતા હોય ત્ાિે તેમની વચ્ે એક ખાસ બંધન બની જાય છે. કયુદિતી વાતાવિણમાં બનેલ આ સંબંધ સામાન્યત: વરભો 
સયુધી યાદ િહે છે અને કટોકટીની પરિસ્સ્તત દિમયાન વવશ્ાસ અંકે કિવામાં તાત્ાલલક મદદરપ થશે.

take more than 40% of the time allocated for the press meeting. The remaining 60% should be kept 

open for journalist’ questions and the supplementary explanations that would follow. Thus, if a press 

meeting is scheduled for an hour, the initial presentation should end in 20 minutes, with 40 minutes 

kept aside for questions and answers. 

It pays not complicate a press meeting with multiple messages. So in the initial presentation phase 

there should be one main speaker, speaking about the main issue at hand. Up to two other supporting 

speakers can make presentations (this is not a must). Their presentation should add to the main issue 

at hand. 

This means that during a press meeting on Kappaphycus, one of the speakers should not suddenly 

talk about Sri Lankan fishing vessels getting into Indian waters. This will confuse the main message for 

the press meeting. During the interactive part of the press meeting the journalists may ask about the 

conflict between Indian and Sri Lankan fishermen. The issue can be taken up and answered then.

If we confuse the messages during the initial presentation, there is the danger of newspapers running 

a story the next day with the headline that may read something like this: “Sri Lankan fishermen caus-

ing havoc in Gulf of Mannar says MPA director.” Certainly, this is not what we set out to communicate 

through our press meeting, and as MPA managers we know the impact of such reports in the media.

Unless there is a crisis or something urgent to be communicated, a press meeting should not be held 

during the period when the State Assembly or the Parliament is in session. The privilege of talking to 

the media during those periods rests with the elected legislators.

Journalists, especially those working with daily newspapers and TV/radio channels, follow a biological 

cycle that is different from that of other regular office goers. Their days starts late and extends late into 

the evening, till they file their news stories. Thus a press meeting scheduled to start at 0900h is guar-

anteed to have poor attendance. The best time slots are either from 1100 to 1300 followed by lunch, 

or from 1500 to 1700 followed by tea.

It is important to organise the press meeting at a central location, easily accessible to journalists. The 

offices of the district public relations officer in the collectorate or the press club are places to which 

journalists gravitate to easily. If a press meeting is being organised at the MPA office, which is outside 

the main urban centre, then convenient transport would need to be organised from the city centre.

8.9.3 Media tour

Seeing is believing for everybody, but more so for journalists. Thus when talking about the importance 

of conservation of coastal and marine biodiversity, the impact of taking the journalists on a tour to the 

MPA will be far higher that holding a press meeting in an office.A one-day tour usually helps journalists 

to appreciate better the issues and challenges that MPA managers face. 

A media tour develops trust, builds relationships and removes misconceptions. It helps in improved 

reporting of activities being carried out by the MPA managers. 

A special bonding develops between the MPA managers and journalists when riding together in a jeep 

on a bumpy forest road or sailing in a boat rolling on the waves. This relationship built in a natural 

environment is usually remembered over years, and will immediately help in building a trust quotient 

that will come in useful during crisis situations.
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8.9.4 પ્રસાિ માધયમોની કાય્સશીબીિ

પ્રસાિ માધયમોની કાય્ભશીબીિ એ એક અથવા બે રદવસીય પ્રસંગ છે જમેાં વગ્ભખંડ (કલાસરમ) મીટીંગ અને ફીલડ પ્રવાસ બંને હોય 

છે. પ્રસાિ માધયમોની કાય્ભશીબીિ દિમયાન અનેકવવધ નનષણાતો પત્રકાિો સાથે વાતચીત કિી શકે છે અને પત્રકાિોન ેમયુદ્ાન ેતેની 
બધી જ જહટલતાઓ સાથે સમજવામાં મદદ કિી શકે છે. દાખલા તિીકે, MPA વવશેની પ્રસાિ માધયમોની કાય્ભશીબીિ માટે MPA 

સંચાલકો ઉપિાંત દરિયાઇ જીવવવજ્ાનીઓ અને અથ્ભશાસ્ત્રીઓન ેપણ નનષણાત વયકકત તિીકે આમતં્રી શકાય.

પ્રેસ મીટીંગથી વવરુદ્, પ્રસાિ માધયમોની કાય્ભશીબીિમાં ફાયદો એ છે કે પત્રકાિ – સહરાગીઓ સાવચતેીપવૂ્ભક પસંદ કિી 
શકાય. 20 થી 25 ની આસપાસ પત્રકાિો એ પ્રસાિ માધયમોની કાય્ભશીબીિ માટે અસિકાિક સહરાગીતા છે. પ્રસાિ માધયમની 
કાય્ભશીબીિ શહેિી કેનરિથી દૂિ અને MPA ની નજીક ગોઠવવી મદદરપ થાય છે. તેનાથી સત્રો દિમયાન પડતા વવક્ષપેોન ેિોકી 
શકાશે.

8.9.5 પ્રસાિ માધયમોની િેલોશીપ (અધયયન વકૃત્તિ)

પ્રસાિ માધયમ ફેલોશીપ એ િસ લેનાિ પત્રકાિોન ેદરિયાકાંઠા અને દરિયાઇ જવૈવવવવધતા સંિક્ષણન ેલગતી વાતયાઓની શ્ેણી ચાલયુ 
િાખવા માટેની નાણાકીય સહાય છે. સામાન્ય િીત ેપ્રસાિ માધયમની ફેલોશીપ પ્રસાિ માધયમની કાય્ભશીબીિની સાથે શર થાય છે. 

કાય્ભશીબીિ પછી, પ્રસાિ માધયમ ફેલો તેની/તેણીની ફેલોશીપના વવરયન ેસયુસંગત હોય તેવી વાતયાઓન ેઅનયુસિે છે.

પ્રસાિ માધયમની ફેલોશીપ પત્રકાિોન ેતેમના અહેવાલો થકી દરિયાકાંઠા અને દરિયાઇ જવૈવવવવધતાની સમજ મજબતૂ કિવામાં 
મદદ કિે છે. ફેલો જ ેનનષણાતો સાથે કામ કિે છે તેમની સાથેના તે/તેણીના સંબંધો તેમના વયવસાયયક કાિકીદરી દિમયાન લાંબા 
ગાળા સયુધી ટકી િહે છે.

8.9.4 Media workshop

A media workshop is a one or two-day event that has both classroom meetings and field tour. 

Multiple experts can interact with the journalists during a media workshop and thus can help 

journalists understand an issue in all its complexities. For instance, for a media workshop about a 

MPA, marine biologists and economists can also be invited as expert resource persons in addition to 

the MPA managers.

The benefit of a media workshop, as against a press meeting, is that journalist-participants can be 

carefully selected. About 20 to 25 journalists is an effective participation for a media workshop. It 

helps to organise a media workshop away from the urban centre and closer to the MPA. This will 

prevent distractions during the sessions.

8.9.5  Media fellowship

A media fellowship is financial support for interested journalists to pursue a series of stories related 

to coastal and marine biodiversity conservation. A media fellowship usually starts with a media 

workshop. After the workshop, the media fellow follows stories of his/her accord related to topic of 

the fellowship. 

Media fellowships help journalists to strengthen their understanding on coastal and marine 

biodiversity through their reporting. A fellow’s relationship with the experts he/she works with usually 

lasts for a long period during their professional career.



8.10 ઓન લાઇન મી્ડટીયા સાથે 
દયુનનયાન ેસાંકળવી

8.10.1 સોક્શયલ મી્ડટીયા પલેટિોમ્સનયુ ંવવહંગાવલોકન

વત્ભમાન સમયમાં સંચાિમાં બલો્સ, ટ્ીટિ, ફેસબયુક, લીંક્ડઇન બહયુ જ સામન્ય િીતે વપિાતા શબ્ો 
બની ગયા છે. આમાંના દિેક સોક્શયલ મીડીયાના સાધનોની પ્રસાિ માધયમો અને પ્રસાિ માટેની 
તેમની મજબતૂાઇ અને નબળાઇઓ છે. તેઓ સમય અને સ્ળની મયયાદાઓથી બહાિ આવી ગયા 
છે એટલે કે તેઓનો ઉપયોગ ઉપખંડો સયુધી પહોંચવા માટે કિી શકાય છે અને તે લાંબા સમય માટે 

સાયબિસપેસમાં પણ િહી શકે છે તેથી પત્રકાિો અને બીજા જઓેને વરભો પછી MPAs માં િસ પડ્ો 
છે તેમના દ્ાિા ઉલલખે થઇ શકે છે.

બલો્સ અતત અંગત સંચાિ વતૃાંત છે, જ ેઅનૌપચારિક િીત ેવાતો કહેવા માટે વાપિી શકાય. 

વાતયાઓ વવજ્ાન, પયયાવિણ, સમાજ, િાજકાિણ, અથ્ભતતં્ર વગેિે સમગ્ર વવરયો અને વવશરેતાઓ 

બદલીને કહી શકાય છે. બલો્સન ેફેસબયુક, લીંક્ડઇન અને ટ્ીટિ પિ પ્રમોટ કિી શકાય છે.

ટ્ીટિ માઇક્રો-બલોગીંગ છે જ ેતાજતેિના વરભોમાં આતંિિાષટ્ીય સતિે મહતવનયુ ંબની ગયયુ ંછે. ટ્ીટ્સ 

એ 140 અક્ષિની લંબાઇ સયુધીના ટંૂકા સંદેશા છે. તેમની સંક્ક્ષતપતા જ તેમની અસિ છે. બલો્સની 
હાયપલીંકને ટ્ીટ કિી શકાય. હાલના વરભોમાં, ઘણા પત્રકાિો માટે ટ્ીટ્સ માહહતી માટેનો પ્રાથતમક 

સ્ત્રોત બની ગયા છે.

8.10 Linking to the world with 
online media

8.10.1 Overview of social media platforms:

Blogs, Twitter, Facebook, LinkedIn have become common terms used in 

communication in the present day. Each of these social media tools have 

their strength and weaknesses for reaching out to the media and outreach. 

They overcome the limitation of time and space, i.e., they can be used to 

reach across continents, and they also stay in cyberspace for a long time, so 

can be referred to by journalists and others who are interested in MPAs years 

later.

Blogs are very personal communication narratives, which can be used to 

tell stories informally. Stories can be told that can move across themes and 

specializations – science, environment, society, politics, economy, etc. Blogs 

can be promoted on Facebook, LinkedIn and Twitter.

Twitter is micro-blogging that has become internationally important in the 

recent years. Tweets are short messages – 140 characters long. Their brevity 

is their impact. Hyperlinks for blogs can be Tweeted. In the recent years, 

Tweets have become a primary source of information for many journalists. 

સંિક્ષણ ક્ષતે્રમાં કામ કિતી સૌથી અગ્રણી સંસ્ાઓમાંની એકકસ્ઝવવેશન ઇન્ટિનશેનલ (CI), એ 

સંિક્ષણની પ્રવૃત્તિઓ માટે રંડોળ ઊભયુ કિવા # ગીવીંગ ટ્યુઝડે ઝયુંબશે સાથે રાગીદાિી કિી છે. 

આ રદવસ યયુનાઇટેડ સે્ટ્સમાં દિ નવેમબિમાં થતી થેન્ક્સ ગીવીંગ ઉજવણી પછીના મંગળવાિનો 
ઉલલખે કિે છે. #ગીવીંગ ટ્યુઝડે ઝયુંબશે લોકોને જણાવેલ તાિીખ ેસારં કાય્ભ કિવા પ્રોત્સાહહત કિે 

છે, જમે કે પૈસાનયુ દાન કિવયુ ંઅથવા સવૈચ્ચ્છક પ્રવૃત્તિ કિવા માટે તૈયાિી બતાવવી. ગયા વરવે CI  એ 

ફેસબયુક, ટ્ીટિ, ટમબલિ અને પ્રીન્ટિેસ્ જવેી વવવવધ સોશીયલ મીડીયા સાઇટ્સનો ઉપયોગ તેની 
પોતાની #ગીવીંગ ટ્યુઝડે ઝયુંબશેના સંચાિ માટે કયભો હતો. CI એ પ્રકૃતત આપણને આપી છે, હવે 
પાછયુ ં  આપવાનો સમય છે એવી થીમથી પ્રેરિત સંદેશાઓ મોટારાગ ેફોટા બનાવયા હતા.

નેટીઝસ્સન ેતેઓ સીઆઇ  ની #ગીવીંગ ટ્યુઝડેમાં રાગ લઇ શકે તે માટે ત્રણ વવકલપો આપવામાં 
આવયા હતા. પહેલો સીઆઇ  ની વવવવધ સંિક્ષણ પહેલોને ટેકો આપવા પૈસા દાન કિવાનો હતો. 
બીજો તેમના ઔપચારિક ટ્ીટિ એકાઉન્ટને ફોલો કિવયુ ંઅને/અથવા તેમનયુ ં#ગીવીંગ ટ્યુઝડે હેશ ટેગ 

વાપિવયુ,ં અને પિોપકાિવૃત્તિ અને સંિક્ષણ પિની ઓનલાઇન ચચયામાં જોડાવયું. અને છેલલો સીઆઇ  

ના ગ્રીન જીવન (ગ્રીન લીવ) ના સામાન્ય પગલામાંથી કેટલાક માટે અિજી કિવી જમે કે વાહન ઓછા 
ચલાવવા, વધયુ ગ્રીન ખોિાક લેવો, અન્ય બધીજ વસતયુઓન ેિીસાયકલ કિવા પોતે તેમ જ અન્યોન ે

સાંકળવા.

Conservation International (CI), one of the most prominent organizations 

working in the conservation arena, partnered with the #GivingTuesday move-

ment to raise funds for conservation activities. The day refers to the Tuesday 

after Thanksgiving celebration in the United States held every November. The 

#GivingTuesday movement encourages people to do a good deed on the said 

date, such as donate money to charity or sign up for volunteering activities. 

Last year, CI used various social media sites like Facebook, Twitter, Tumblr 

and Pinterest to communicate its own #GivingTuesday campaign. CI crafted 

messages, mostly photographs, inspired by the theme Nature gives to us, 
it’s time to give back.

Netizens were given three options on how they can participate in CI’s #Giv-

ingTuesday. First is by donating money to support CI’s various conservation 

initiatives. Second is by following their official Twitter account and/or by using 

the hashtag #GivingTuesday, and joining the online conversation on philan-

thropy and conservation. And last is by applying some of CI’s simple steps to 

live green such as drive less, eat greener, recycle everything else, get involved 

locally, and others.



ફેસબયુક નનયંવત્રત જૂથો બનાવવાની છૂટ આપે છે જથેી MPAs વવશે જાણવામાં િસ ધિાવતા પત્રકાિો અને નનષણાતોન ેરેગા કિી 
શકાય. આ જૂથો દ્ાિા નનષણાતો 
અને પત્રકાિો વાતયાઓ અને વાતયાના 
વવચાિોની આપલે કિી શકે.

જોકે આપણે એ યાદ િાખવાની જરિ છે 

કે સોશીયલ મીડીયા એ અનૌપચારિક 

પ્રસાિ માધયમ છે. સોશીયલ મીડીયા 
સાથે સંકળાવા માટે સંચાિ પ્રત્ેના 
વલણમાં બદલાવ લાવવો પડશે, કેમ કે 

MPA સંચાલકો પણ  સખત ટીકા અને 
વવવેચનનો ક્શકાિ થઇ શકે છે.

8.10.2  સોશી્યલ િીડી્યા 
સંિાલકોન ેતેિની ભૂમિ સંરક્ક્ષત 
રાખિાિાં કઇ રીતે િદદ કરી શકે?

સોશીયલ મીડીયા લોકો કઇ િીતે 
કયુદિત સાથે તાદાત્ય કેળવે તેમાં 
ઘણી જ જાણકાિી પૂિી પાડી શકે 

છે – મોટારાગના લોકો કેમિેા સાથે 
બહાિ જવાની મજા માણતા હોય છે 

અને ઘણીવાિ તેમના ફોટો નેટવકકીંગ 

સાઇટ્સ પિ શેિ કિતા હોય છે. 

ફલીકિ જવેી વેબસાઇટ્સ  પ્રાકૃતતક 

જ્યાઓના લાખો ફોટાઓ ધિાવ ેછે 

જ ેલોકોએ લીધા છે અને જાહેિમાં 
ઉપલબ્ધ કિાવવાનયુ ંપસંદ કયયુું હોય. 

ખાસ મહતવનયુ ંછે કે આમાંના ઘણા 
ફોટોગ્રાફ્સ “જીઓ-ટે્ડ” હોય છે 

(એટલે કે ફોટોગ્રાફ જ્ાં લીધો હોય તે 
સ્ળ નોંધેલયુ ંહોય 10 મીટિ  સયુધીના 
વવસતાિના હોય) મયુલાકાતીઓએ ફોટો 
લે અને શેિ કિે, તે પછી સશંોધકો અને 
સંિક્ષકોન ેમયુલ્વાન માહહતી પૂિી પાડી 
શકે છે.

  

Facebook permits creation of closed groups that can bring together experts and journalists who are 

interested in knowing about 

MPAs. Through these groups, 

experts and journalists can 

exchange stories and story 

ideas.

However, we need to re-

member, social media is an 

informal media. Involving with 

social media would require 

a change in attitude towards 

communication, since MPA 

managers can also be vulner-

able to strong criticism and 

critiquing.

8.10.2  How social media can help 
the managers in conserving their 
sites?

Social media can provide 

great insights into how people 

interact with nature—most 

people enjoy the outdoors with 

a camera and often share their 

photos on networking sites. 

Websites like Flickr contain 

millions of photographs of nat-

ural spaces that people have 

taken and chosen to make 

publicly available. Importantly, 

many of these photographs 

are “geo-tagged” (i.e., the 

location where the photograph 

was taken is recorded, give or 

take 10 meters). The photos 

visitors take and share, then, 

can provide valuable infor-

mation for researchers and 

conservationists.

  

સામાજીક મીર્ડયા અને વેબનયું જીવન:
સારાજીક રીદડરા કઇ રીતે સરંક્ષણ સંદેશા 

ફે્ાવવારાં રદદ કરે છે

તે લોકોન ેજો્ેડ છે અન ેજવૈવવવવધતાન ેલગતા મયુદ્ાઓ 
પિ ચચયા માટેની તકો સજ જે છે.

ત ેસંરક્ષણ રાટે 
જનતાનો ટેકો રેળવવા 
રાટેનંુ શક્કતશાળી 
સાધન છે.

તે પોસાર તેવુ ંહોવાર્ી, જરેની પાસે 
જાગૃમત વધારવાના કાર્મક્રરો રાટે 
ઘણીવાર રરથાદદત બજટે હોર છે  તેવી 
સંરક્ષણ અને સરકારી સંથિાઓ રાટે તે 
નોંધપાત્ર રદદરૂપ છે. 

જ ેરીત ેસારાજીક રીદડરા 
કૂદકે ને ભસૂકે વધી રહુ ંછે 
ત ેસંરક્ષણના સદેંશાઓ રાટે 
પ્કે્ષકોની સંખ્યારાં વધારો 
્ાવી શકે છે.

સારાજીક રીદડરા 
અન્ય સચંાર ચેન્ો 
દ્ારા શેર ર્રે્  
સદેંશાઓની પૂર્ત 
પણ કરે છે.

પક્ષી બચાવો! ટ્ીટ! 

ટ્ીટ!
આ પાિેવાને  ના અ્ડો

પક્ષી બળ
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https://www.youtube.com/watch?v=8-D3z3t-0Dw


એક અભરાસ સૂચવે છે કે સોશીર્ રીડીરા વેબસાઇટ્સ પર અપ્ોડ કરે્ી તસવીરો કકરતી ડેટા 
ધરાવે છે જ ેપ્ાકૃમતક જગરાઓના સંરક્ષણ અને વરવથિાપન રાટે વાપરી શકાર.

જીઓટે્ડ તસવીિો ફોટો જ્ાં લીધેલો તે ચોકક્સ સ્ળ જણાવે છે અને લોકો કઇ િીત ેપયયાવિણ સાથે વાતયાલાપ કિતા હતા તે 
પણ ઉમયેયુું

આ ડેટા નનવસનતતં્રોના સંચાલક મંડળને જાણ કિવામાં મદદ કિી શકે તેવી માહહતી પૂિી પાડવા માટે સંકલલત કિી શકાય.

[સ્ત્રોત: સેલ્ી-હેલપ ફોિ કસ્ઝવવેશન એરિયાઝ, માક્ભ  કનવેિ પયયાવિણ ખબિપત્રી, બીબીસી નૂ્ઝ, 11 ડીસેમબિ 2014. 

વવજ્ાન અને પયયાવિણ વવરાગમાએથી, સંપૂણ્ભ લખે માટે આ લીંક જૂઓ: http://www.bbc.com/news/sસીઆઇence-

environment-30435350

અસરકારક સંચા્ન આરોજન રાટે સોશીર્ રીડીરાના ઉપરોગની કેસ સ્ટડી

લોકો સીંગાપોિના ચેિ વવશ ેશયુ ંવવચાિે છે?

સીંગાપોિ એ દક્ક્ષણ પૂવણી એક્શયામાં આવેલ એક નાનો દ્રીપ શહેિ-િાજ્ છે. ઐતતહાલસક રિક્ષટએ દ્રીપનો 13% રાગ ચેિના 
જગંલો કે જ ેછીછિા, કાંપવાળા પાણીમાં થતા દરિયાકાંઠાના જગંલો છે તેનાથી આચ્છારદત હતો. 1965માં સીંગાપોિ સવતતં્ર 

થયયુ,ં ત્ાિથી ઝડપી વસતી વધાિો અને શહેિીકિણ ેમૂળ ચેિના 90% નો નનકંદન તિફ દોિી ગયેલ છે. હવે સીંગાપોિમાં ચિેના 
જગંલોના માત્ર થોડા નાના ટૂકડા જ િહ્યા છે જ ેમાત્ર વયવસ્ાવપત પ્રાકૃતતક આિક્ક્ષત ઉદ્ાનો અને જાહેિ બગીચાઓ દ્ાિા જ 

ઉપલબ્ધ છે.

અમે તપાસેલા ચાિ ચિેના વવસતાિોમાંના 700 ફોટોગ્રાફ્સમાં, દિેક ચિેના વવસતાિમાં લીધેલ ફોટોગ્રાફ્સના પ્રકાિમાં અમને 
નોંધપાત્ર તફાવતો જોવા મળયા. દિેક ચેિની સાઇટ પિ લીધેલ ફોટોગ્રાફના પ્રકાિ મોટારાગ ેઆસપાસના પ્રાણીઓ, છોડવા અને 
માનવસજી્ભ ત લક્ષણો જવેા કે આિામગહૃો અને પાટીયાના િસતા પિ આધાિ િાખતા હતા. દાખલા તિીકે,અમે જોયયુ ંકે સન્ી બયુલોહ 

ખાતે વન્ય સૃક્ષટ અને છોડના ફોટોગ્રાફ્સ વધાિે પ્રમાણમાં હતા. આનાથી એવી સમજ આવે છે કે અભયાસ કિેલ વવસતાિોમાંથી 
સન્ી બયુલૉહ સૌથી વવશાળ અવવચ્ચ્છન્ ચિેનો અખંડ વવસતાિ ધિાવ ેછે અને વન્ય સૃક્ષટ જોવા માટે પ્રાકૃતતક આિક્ક્ષત અને ઘણા 
આિામ ગહૃો િાખ ેછે.

જીયો-ટેગીંગની ઉચ્ ચોક્સાઇએ અમને લોકો એક ચિેના વવસતાિમાં પયયાવિણ સાથે કઇ િીતે વતવે છે તેની તપાસ પણ કિવા 
દીધા. છેક  જાવા ખાતે ચેિ જ ેિાષટ્ીય ઉદ્ાન નનયામક (નશેનલ પાક્સ્ભ બૉડ્ભ ) દ્ાિા જાળવવામાં આવે છે, અમે જોયયુ ંકે સમયુરિરી 
પાટીયાની પગદંડી પિ રા્ય ેજ વન્ય સૃક્ષટના ફોટોગ્રાફ્સ લેવાયા છે. આ આચિય્ભજનક હતયુ ંકેમ કે પાટીયાની પગથી લોકોને 
ઓછી રિતીમાં કિચલા અને મડસ્ીપિ માછલીઓ જવેા પ્રાણીઓ જોવા જવા દેવા માટે જ બનાવી હતી. આણે અમને 
મયુલાકાતીઓ આ દયુલ્ભર પ્રાણીઓના ફોટા કેમ નહી લતેા હોય તે પૂછવા માટે દોયયા – શયુ ંતેમને આની જાણકાિી નથી કે માત્ર તેઓને 
િસ નથી? 

અમારંુ સશંોધન અમને સજીવોની વવપયુલતા વધાિવા માટે િહેઠાણો સયુધાિીન,ે સંલગ્ન પ્રજાતતઓ પ્રત્ ેધયાન દોિતી માહહતી આપતા 
પાહટયા અને ધચહ્ોમાં સયુધાિા કિીન ેઅથવા મયુલાકાતીઓ પ્રાણીઓની વવવવધતાન ેવધયુ સાિી િીત ેસમજી શકે એ માટેની હકીકતો 
અને માહહતી પૂિી પાડીને મયુલાકાતીઓ અને આ પ્રાણીઓ વચ્ે અન્યોન્ય રક્રયા વધાિવા પ્રોત્સાહહત કિે છે. 

એ જ િીતે વન્યજીવન સંચાલકો સોશીયલ મીડીયામાંથી શોધી કાઢેલા ડેટાનો ઉપયોગ વધયુ સાિી િીતે આયોજન કિવા અને 
પ્રાકૃતતક વવસતાિોન ેમાળખયું પૂરંુ પાડી મયુલાકાતીઓન ેતેમને સોથી વધયુ િસ હોય તે પ્રકાિની પ્રકૃતત સાથે અન્યોન્ય રક્રયા કિવાની 
છૂટ આપવા માટે ચલાવવા જોઇએ –અહીં વણ્ભવેલી પદ્તત નૂ્યોક્ભ ના સેન્્ટલ પાક્ભ  માટે જટેલી અનયુકયુળ છે એટલી જ તે 
સીંગાપોિના સન્ી બયુલોહ આિક્ક્ષત જલપલાવવત વવસતાિ માટે પણ છે. 

સ્ત્રોત: HIPPO Reads http://read.hipporeads.com/social-media-as-a-conservation-tool/

Images uploaded to social media websites hold valuable data that could be used to help 
protect or manage natural spaces, a study has suggested.

Geotagged images provided a precise location of where the photo was taken and how people were 

interacting with the environment, it added.

This data could be collated to provide information that could help inform the management of ecosys-

tems.

[ Source: Selfie-help for conservation areas, By Mark Kinver Environment reporter, BBC News, 11 

December 2014. From the section- Science & Environment, See this link for full article http://www.

bbc.com/news/science-environment-30435350 

Case study of use of social media for effective management planning

What do people think of Singapore’s mangroves?

Singapore is a small island city-state in Southeast Asia. 13% of the island was historically covered 

with mangrove forests, which are coastal forests that grow in shallow, muddy water. Since Singapore 

became independent in 1965, rapid population growth and urbanization has led to the loss of 90% 

of the original mangroves. Only a few small patches of mangrove forest now remain in Singapore, 

which are only accessible through managed interactions in nature reserves and public parks.

In the 700 photographs from the four mangrove areas we examined, we found there were signifi-

cant differences in the types of photographs taken at each mangrove. The type of photograph taken 

at each mangrove site depended largely on the surrounding animals, plants, and the presence of 

man-made features such as rest shelters and boardwalks. For example, we found there was a higher 

percentage of wildlife and plant photographs at Sungei Buloh. This makes sense given that of the 

studied areas, Sungei Buloh has the largest continuous area of continuous mangrove and holds a 

Nature Reserve and several shelters for viewing wildlife.

The high precision of geo-tagging also allowed us to investigate how people interacted with the en-

vironment within one mangrove area. At Chek Jawa, a mangrove that is maintained by the National 

Parks Board, we found that photographs of wildlife were rarely taken on the ocean boardwalk. This 

was surprising, since the boardwalk was constructed to allow people to see animals like crabs and 

mudskipper fish at low tide. This led us to ask why visitors may not be taking photographs of these 

rare organisms—are they not aware of them or just not interested?

Our research inspires us to increase the interactions between visitors and these animals by improv-

ing the habitat to increase the abundance of organisms, updating signs and information boards that 

draw attention to the relevant species, or providing facts and information that help visitors better 

appreciate the animal diversity.

Wildlife managers can likewise use data mined from social media to better plan and run nature areas 

by providing the infrastructure to allow visitors to interact with the types of nature that they are most 

interested in—the method described here is just as suitable for New York’s Central Park as it is for 

Singapore’s Sungei Buloh Wetland Reserve.

[Source: HIPPO Reads  http://read.hipporeads.com/social-media-as-a-conservation-tool/ ]
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https://www.youtube.com/watch?v=DKHdqMgf848
https://www.youtube.com/watch?v=AuFjoV5ipo4
https://www.youtube.com/watch?v=AuFjoV5ipo4


8.10.3 સોશીયલ મી્ડટીયા અને આતંિિાષટ્ટીય સંિક્ષણ સંસ્ાઓ:

પયયાવિણ સંિક્ષણ ઉપિ કામ કિતી ઘણી અગ્રણી સંસ્ાઓ અને સિકાિી કચિેીઓ સોશીયલ મીડીયાની લોકવપ્રય પ્રવૃત્તિમાં 
જોડાયા છે. વવશ્ વન્યજીવન રંડોળ (The World Wildlife Fund (WWF)) વવશ્ની સૌથી મોટી પયયાવિણીય સખાવાતી 
સંસ્ાએ તેની સંચાિની ઝયુંબશેન ેઆગળ ધપાવવા માટે સોશીયલ મીડીયા સાધનોને કામે લગાડ્ા છે. સંસ્ાનયુ ંએવયુ ંમાનવયુ ંછે કે 

સોશીયલ મીડીયાએ એમને તક આપી છે. “સમથ્ભકોન ેસાંકળવા અને નવા શ્ોતાઓ સયુધી પહોંચવા એક િીતે તેઓ ભતૂકાળમાં તેઓ 

કદી ભતૂકાળમાં કિી શક્ા નથી” નવયુ ંમાધયમ લોકોને વાતયાલાપ શર કિવાની છૂટ આપે છે અને અંગત જોડાણો લોકોને સંસ્ાના 
કામકાજના મયુદ્ા વવશ ેવધયુ જાગતૃ અને વયસત બનાવે છે. WWF ગવ્ભથી જણાવે છે કે તેની વેબસાઇટ તેનો પાયો છે, બલોગ તેનયુ ં
પોરડયમ અને સોશીયલ નેટવકકીંગ સાઇટ્સ તેના મેગાફોસ્સ છે.

બીજી સંસ્ાઓ પણ સોશીયલ મીડીયાનો ઉપયોગ તેમની સંચાિની વયહૂિચનાની પૂિવણી માટે કિે છે. 2010 માં સંયયુકત િાષટ્ 

સંઘના પયયાવિણ કાય્ભક્રમ – વવશ્ સંિક્ષણ દેખિેખ કેનરિ (UNEP-WC-MC), એ આતંિિાષટ્ીય પ્રાકૃતતક સંિક્ષણ સંગઠનની સાથે 
મળીને Protectedplanet.net ની શરઆત કિી. આ વેબસાઇટ, ઇન્ટિેક્ીવ, સોશીયલ મીડીયા આધાિીત સાઇટ સામાન્ય 

જનતાને ફોટોગ્રાફ્સ અપલોડ કિવાની, દેખાતા વન્યજીવન િેકોડ્ભ  કિવાની અને િક્ક્ષત વવસતાિોની મયુલાકાતોની સમીક્ષાઓ આપવાની 
છૂટ આપે છે.

લોકજાગૃતત ઊરી કિવાના તેના સામરય્ભ લસવાય, સોશીયલ મીડીયા એક લાંબા ગાળાના વધયુ અસિકાિક સાહસો માટેનયું મંચ પયુિવાિ 

થયયુ ંછે. વવવવધ આતંિિાષટ્ીય સંસ્ાઓ, શૈક્ષન્ણક અને સશંોધન સંસ્ાઓના અનયુરવો દશયાવ ેછે કે સોશીયલ મીડીયા નાગરિક 

વવજ્ાન અને ક્રાઉડસોસમીંગ, રંડોળ ઊભયુ કિવા અને કાય્ભક્રમોનો અમલ કિે શકે છે.

WII-GIZ ના દરિયાકાંઠા અને દરિયાઇ જવૈવવવવધતા પિના અભયાસરિમનયુ ંિેસબયુક પાનયું

8.10.3 Social media and International conservation organizations:

Many prominent organizations and government agencies working on environmental conservation have 

joined the social media bandwagon. The World Wildlife Fund (WWF), the world’s largest environmental 

charity organization, employs social media tools to boost its communication campaigns. The organiza-

tion believes that social media has given them the opportunity “to engage supporters and reach new 

audiences in a way they have not ever been able to in the past.” The new media allows open dialogue 

and personal connection making the people more engaged and aware of the organization’s agenda. 

WWF proudly shares that its website is its home base, the blog its podium, and social networking sites 

its megaphones.

Other organizations are also using social media to complement their communication strategies.  In 

2010, the United Nations Environment Programme-World Conservation Monitoring Centre (UNEP-WC-

MC), together with the International Union for Conservation of Nature, launched Protectedplanet.net. 

The website, an interactive, social media-based site, allows the general public to upload photographs, 

record wildlife sightings, and contribute reviews of visits to protected areas.

Beyond its power to create public awareness, social media is proven to be a platform for long-term and 

high-impact initiatives. Experiences of various international organizations and academic and research 

institutions show that the social media can carry citizen science and crowdsourcing, fund raising, and 

enforcement programmes.

Facebook page of the WII-GIZ course on coastal and marine biodiversity
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િન્યજીિનનો અિલ હિ ેિા્યરલ થઈ રહ્ો છે.
વન્યજીવન માટે કૂ્રિતાની ઘટનાઓ સોશીયલ મીડીયા અત્ાચાિન ેસિળતાથી પ્રેિી શકે. આ દશયાવ ેછે કે સંિક્ષણ કાય્ભ માટે લોક 

સમથ્ભન મળેવવામાં સોશીયલ મીડીયા કેટલયુ ંશકકતશાળી છે. વન્યજીવન સહંાિ અને ગેિકાયદે વેપાિની અનેક ઘટનાઓ ફેસબયુક અને 
ટ્ીટિ પિ વાયિલ થઇ હતી. તેણે પણ આ બનાવોને સંલગ્ન કાયદેસિના પગલા લેવા સતિાધધકાિીઓન ેપ્રેયયા હતા.

ફીલીપીસ્સની વન્ય પક્ષી કલબના (Wild Bird Club of the Philippines (WBCP)) ઔપચારિક ફેસબયુક પેજમાં કલબ 

નનયતમત િીત ેવન્યજીવન ખાસ કિીન ેપક્ષીઓના ક્શકાિ અને ગેિકાયદે વયાપાિના બનાવો પોસ્ કિે છે. આમાંના કેટલાક બનાવોમાં 
ઓનલાઇન સાઇટથી સાત મહહનાના ગરુડ ઘયુવડનયુ ંવેચાણ, ફીલીપીન ગરુડના ગિેકાયદે પરિવહનની છૂટ આપતી એિલાઇન કંપની 
તેમ જ સંવેદનશીલ અને િક્ક્ષત ફીલીપીની જગંલી બતકોની સિકાિી ઔપચારિક કતલનો સમાવશે થાય છે. આમાંની મોટારાગની 
ફેસબયુક પોસ્ નશેનલ ટેલલવવઝન નેટવક્સ્ભ અને બ્ોડશીટ વત્ભમાનપત્રો દ્ાિા લેવામાં આવી હતી. તાજતેિમાં જ, WCBP એ ઉતિિી 
ફીલીપીસ્સના એક સ્ાનનક ક્શકાિીનયુ ંધચત્ર પોસ્ કિેલ જણેે એક મતૃ યયુવા હોન્ભબીલ પક્ષીન ેબતાવેલ જનેે તેણે કધથતરપ ેએિગનથી 
વીંધી નાખેલ. DENR એ તાત્ાલલક ક્ષતે્રમ ંગેિકાયદે પક્ષીઓના ક્શકાિના અહેવાલોમાં ધયાન આપેલયુ.ં

ગયા વરવે નવેમબિમાં વવન્ેસ્િ ડેડ્લી પેસનની અમેરિકન હોસ્ મેલીસા બેક્ેન ેતેના ટ્ીટિ એકાઉન્ટ પિ તેનો તેણે દક્ક્ષણ આરફ્કામાં 
ગોળી માિીન ેહત્ા કિી દીધેલ સસહની પાછળ ઘૂંટણરેિ બેઠેલો અને હાથમાં િાયફલ સાથે હસતો ફોટો પોસ્ કિીન ેઓનલાઇન 

સમયુદાયન ેછંછેડયો હતો. 485,000 થી વધયુ નેટીઝસ્સ ેદક્ક્ષણ આરફ્કાની સિકાિન ેસંબોધીને બેક્ેનન ેઅસવીકાય્ભ વયકકત બનાવવા 
માટે Change.org પિ ઓનલાઇન અિજી પિ હસતાક્ષિ કયયા હતા. ફેસબયુક પિ “મેલીસા બેક્ેનન ેિોકો Stop Melissa 

Bachman” પેજ ે368,000 થી વધયુ લાઇક્સ મળેવયા હતા.

Wildlife enforcement is now viral
Events of cruelty to wildlife can easily spur social media outrage. This shows how powerful social media 

is in raising public support for conservation action. Several events of wildlife slaughter and illegal trade 

were viral in Facebook and Twitter. These also led the authorities to take legal actions regarding the 

incidents.

In the official Facebook page of Wild Bird Club of the Philippines (WBCP), the Club regularly posts 

incidents of poaching and illegal trade of wildlife particularly birds. Some of these incidents include 

an online site selling a seven-month old Eagle Owl, an airline company allowing illegal transport of the 

Philippine Eagle, and a government official killing the vulnerable and protected Philippine wild ducks. 

Most of these Facebook posts were picked up by national television networks and broadsheets. Re-

cently, WCBP posted a picture of a local hunter in Northern Philippines who displayed a dead juvenile 

hornbill he allegedly shot with an air gun. The DENR immediately looked into the reports of illegal bird 

hunting in the region.

In November last year, Melissa Bachman, an American TV host of Winchester Deadly Passion, trig-

gered the online community by posting in her Twitter account a photo of her kneeling and smiling 

with a rifle in hand, behind a lion she had shot and killed in South Africa. More than 485,000 neti-

zens signed an online petition on Change.org addressed to the government of South Africa to make 

Bachman a persona non grata. A “Stop Melissa Bachman” page on Facebook generated more than 

368,000 likes.



આ વર્ભની શરઆતમાં જાપાનની તઇજી ગયુફામાંની પિંપિાગત ડોલ્ીનના ક્શકાિ સોશીયલ મીડીયા પિ છવાયેલા િહ્યા હતા. વવવવધ 

હેશટે્સ જમે કે #weet4taiji, #HelpCoveDolphins, અને #weet4dolphins ટ્ીટિ પિ ડોલ્ીનની આ સામયુહહક સહંાિ વવશ ે

જાગૃતત લાવવા ચાલેલા. સીએનએન દ્ાિા સોશીયલ મીડીયાનો આ આક્રોશ ઉપાડવામાં આવયો અને આ વવવાદન ેઆતંિિાષટ્ીય 

પ્રસાિ માધયમોમાં ઉંચે લઇ જવામાં આવયો.

ફેસબયુકમાં, લોકો તેમને રાવનાત્મક સતિે અસિ કિતાં મયુદ્ા પિ પ્રતતરક્રયા આપવાની વધાિે શક્તા છે. મલેક્શયાના સંિક્ષણ 

જીવવવજ્ાનીઓના જૂથ િીમબાના અનયુરવ મયુજબ, અગોચિ લાંબા ગાળાના સંિક્ષણ મયુદ્ાઓ (દા.ત. વનનાબૂદી, ગેિકાયદે વન્યજીવનો 
વેપાિ)ની સિખામણીએ નૈતતક અત્ાચાિનયુ ંકાિણવાળા (દા.ત. પ્રાણીઓનો ગિેઉપયોગ) સંિક્ષણના મયુદ્ા સોશીયલ નેટવકકીંગ 

સાઇટ્સ પિ સહેલાઇથી વાઇિલ થાય છે. તેના ઔપચાિીક ફેસબયુક પેજ પિ આ જૂથે એક સ્ાનનક પ્રવાસ સંચાલક (ટયુિ ઓપિેટિ) 

નો સનોિકેલસ્ભ લયુપત થતા ગ્રીન ટટ્ભલ (Chelonia mydas)ને પજવણી કિતા હોય એવો ફોટો શેિ કયભો. પ્રાણીની પજવણીનયુ ંનનરપણ 

કિતી આ પોસ્ વાઇિલ થઇ, અને પ્રસાિ માધયમોનયુ ંધયાન દોયયુું. આના અતંે મલશેીયન મત્ય વવરાગન ેબનાવની તપાસ કિવા દોયયા 
અને ટયુિ ઓપિેટિે જાહેિ માફી માગવી પડી હતી. 

[સ્તોત: ASEAN Centre for biodiversity http://www.aseanbiodiversity.org/index. php?option=com_
content&view=article&id=713:communicating-biodiversity-in-the-era-of-social- 
media&catid=1:news&Itemid=109 ]

Early this year, the traditional dolphin hunt in Taiji Cove in Japan was a trending topic in social media. 

Various hashtags such #tweet4taiji, #HelpCoveDolphins, and #tweet4dolphins trended on Twitter to 

raise awareness about this mass slaughter of dolphins. The social media outrage was picked up by 

CNN, and elevated the controversy in the international media.

In Facebook, people are more likely to respond on issues affecting them on the emotional level. In the 

experience of Rimba, a group of conservation biologists in Malaysia, it is easier for conservation issues 

that cause moral outrage (e.g. animal abuse) to become viral on social networking sites compared to 

intangible long-term conservation issues (e.g. deforestation, illegal wildlife trade). On its official Face-

book page, the group shared a local tour operator’s photograph of snorkelers harassing an endangered 

green turtle (Chelonia mydas). The post depicting animal abuse went viral, and drew the attention of 

the media. This eventually led to the Malaysian Fisheries Department investigating the incident, and 

the tour operator issued a public apology. 

[Source: ASEAN Centre for biodiversity http://www.aseanbiodiversity.org/index.
php?option=com_content&view=article&id=713:communicating-biodiversity-in-the-era-of-social-
media&catid=1:news&Itemid=109 ]
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http://www.youtube.com/watch?v=l-oAECOCk9Q
http://www.youtube.com/watch?v=l-oAECOCk9Q
http://www.youtube.com/watch?v=l-oAECOCk9Q


કેટલાક જવૈવવવવધતા બલોગસ:

[સ્તોત: The Pimm Group http://thepimmgroup.org/919/best-biodiversity-blogs/]

ધ સ્ટીકટી ટન્ગ

http://thestickytongue.com

ધ સ્ીકી ટન્ એ જવૈવવવવધતા અને સંિક્ષણની માહહતી અને ક્શક્ષણ આપતો કાલપનનક અને વવધચત્ર અબ્રગમ ધિાવ ેછે. બલોગ 

હર્પટોલોજી પિ કેન્નરિત છે. પણ તેનો ફોટો ઓફ ધ ડે વાનકયું વિ આઇલેનડ મામભોટથી (ઉતિિ અમેરિકાનયુ ંએક સૌથી દયુલ્ભર પ્રાણી) ગરંીિ 

િીત ેલયુપત થતા લોડ્ભ  હૉવ આઇલેનડ સ્ીક જતંયુ સયુધી કંઇપણ હોઇ શકે છે. બલોગની લેક્ખકા કેનડેસ હસ્સેન છે. તેણીને “માત્ર સિીસૃપો માટે 

જ નહીં પિંતયુ વન્યજીવન સંિક્ષણ અને પશયુ અધધકાિના બધા જ પ્રકાિો માટે ઉત્ટતા છે.” તેનો બલોગ પયયાવિણવાદ અને સરક્રયતાવાદ પિ 

ઉપદેશ નથી આપતો. બલે્ક તેણી માહહતી અને ક્શક્ષણ આપવા માતે ઘણીવાિ મયુદ્ાન ેિમૂજના સપશ્ભ સાથે િજૂ કિે છે. એને આવય ેહજી તો 
થોડો જ સમય થયો છે, પણ તેનો પ્રચાિ  ઝડપથી વધયો છે.

ધ આટ્સિૂલ અમીબા

http://theartfulamoeba.com

જનેીફિ ફે્ઝિ બૌલડિ, કોલાિાડોમાં િહેતી વવજ્ાન લેક્ખકા છે. તેને “જવૈવવવવધતા’ શબ્પ્રયોગ પસંદ નથી કાિણકે “તે લોકોને વવરયથી 
દૂિ લઇ જાય છે.” અને “ઘણી બધી વાિ તે પ્રજાતતઓની વવપયુલતા વવશેના કંટાળાજનક મતંવયો માટે વપિાય છે”. જનેીફિે કોનવેલ 

યયુનનવર્સટીમાંથી જીવવવજ્ાનમાં પદ્તતસિ અને જવૈવક વવવવધતા પિ કેન્નરિત સનાતકની પદવી લીધેલ છે. તેણીએ ફૂગ વવજ્ાનમાં કેન્નરિત 

પલાન્ટ પેથોલોજી (કોિનેલમાંથી જ) અનયુસનાતકની પદવી , અને MIT માંથી વવજ્ાન લખેનમાં અનયુસનાતકની પદવી લીધી છે.

આયલેન્ડ બાયો્ડાયવસસીટટી િેસ

http://islandbiodiversityrace.wildlifedirect.org

આયલેનડ બાયોડાયવસણીટી િેસ દ્રીપોમાંથી પ્રમાણમાં ઝડપથી લયુપત થતી પ્રજાતતઓના કાિણ ેદ્રીપોની જવૈવવવવધતાની 
સંવેદનશીલતાને હાઇલાઇટ કિે છે. બલોગ ગીનીના અખાતના દ્રીપો મયુખ્યતવ ેસાઓ ટોમને કેન્નરિત કિે છે. તેમાં લખે લખનાિ/ ફાળો 
આપનાિ અબ્રયાનન ેરંડોળ કેલલફોનણીયા એકેડમી ઑફ સાયસ્સીસ, ધ િીપબલીક ઑફ સાઓ ટોમ એનડ પ્રીસ્સીપ સિકાિ અને 
બીજા દ્ાિા પૂરુ પાડવામાં આવે છે. બલોગ કેન્યા અને યયુ.એસ. માં નોંધાયેલ આરફ્કી સંિક્ષણવાદી ડૉ. િીચાડ્ભ  લીકે દ્ાિા સ્પાયેલ 

ચેિીટેબલ સંસ્ા વાઇલડલાઇફ ડાયિેક્ (WildlifeDirect) ચલાવે છે.

એગ્ીકલ્ચિ બાયો્ડાયવસસીટટી વેબબલોગ

http://agro.biodiver.se

મોટારાગ ેપ્રાકૃતતક પ્રજાતતઓ અને વસવાટોને સંબંધધત જવૈવવવવધતાની વાતો હોય છે. ધ એગ્રીકલ્ચિ બાયોડાયવસણીટી બલોગ અપ્રાકૃતતક 

પદ્તતની ખતેીમાં જવૈવવવવધતાને હાઇલાઇટ કિે છે. આ અગત્નયુ ંછે કાિણકે પ્રાકૃતતક જવૈવવવવધતાને જાળવી િાખવા માટે વાિંવાિ 

ટાંકવામાં આવતયુ ંકાિણ છે નવી આનયુવંક્શક તતવનો સ્ત્રોત પૂિો પાડવો જ ેવયવહારુ પ્રસતયુતતા, મયુખ્યતવ ેકૃયર ક્ષતે્રમાં ધિાવતી હોય. સાઇટના 
લખેકો લયુઇગી ગિીનો અને જિેેમી શેફ્ભ સ, બંનેવયવસાયયકરપ ેજવૈવવવવધતામાં સંકળાયેલા છે. તેમનો ધયયે તેઓ ઇન્ટનેટ પિ કૃયર વવરયક 

જવૈવવધતાના વવચાિન ેકોઇક િીતે સંબંધધત કંઇપણ મળે તો તેને એકવત્રત કિી એક જ્યાએ મૂકવાનો છે. લયુઇગી ગિેનો વૈત્શ્ક પાક 

જવૈવવવવધતા  ટ્સ્ (Global Crop DiversityTrust) ખાતે વરિષઠ વવજ્ાન સહનનદદેશક છે તેમ જ FAO અને IBPGR માટે 1984 થી 
1988 સયુધી નનષણાત તિીકે સેવાઓ આપી હતી. જિેેમી શેફસ બાયોડાયવસણીટી ઇન્ટિનશેનલખાત ેલોકસંપક્ભ ની જવાબદાિી સરંાળે છે. તે 
મયુરિા, િેરડયો અને ટી.વી. માટે વવજ્ાન લખેક અને સંપાદક તિીકે વયાપક અનયુરવ ધિાવ ેછે.

ઓહટીયો બ્્ડસ્સ એન્ડ બાયો્ડાયવસસીટટી

http://jimmccormac.blogspot.com

તમે ઓહહયોન ેજવૈવવવવધતાના હોટસપોટ તિીકે ન વવચાિી શકો, પણ જીમ મેકકોમવેક એ તેના િાજ્ના સૌંદય્ભ અને જવૈવવવવધતાને હાઇલાઇટ 

કિવાનયુ ંસયુંદિ કામ કયયુું છે. મેકકોમવેકે આઠ વર્ભની ઉંમિથી કયુદિતી ઇતતહાસનો અભયાસ કયભો છે. તેનો ધયેય વધયુ લોકોને પ્રકૃતતમાં િસ લતેા 
કિવાનો છે. આમ કિવામાં તે કહે છે, “આપણામાંથી જટેલા વધયુ કાળજી લશેે,આપણયુ ંકયુદિતી વવશ્ ટકી િહેવાની વધયુ શક્તા િહેશ.ે”

Some Biodiversity Blogs:

[Source: The Pimm Group http://thepimmgroup.org/919/best-biodiversity-blogs/ ]

The Sticky Tongue

http://thestickytongue.com

The Sticky Tongue is a quirky, imaginative approach to informing and educating about biodiversity and 

conservation. The blog focuses on herpetology. But its Biodiversity Photo of the Day can be anything frm 

the Vancouver Island Marmot (one of the rarest animals in North America) to the critically endangered Lord 

Howe Island Stick Insect. The blog’s author is Candace Hansen. She has “a passion not just for reptiles 

but also for all forms of wildlife conservation and animal rights.” In particular, her blog does not preach 

environmentalism and activism. Rather, she presents the issues, often with a touch of humor, to inform and 

educate. It’s only been online a short while, but its traffic has grown fast.

The Artful Amoeba

http://theartfulamoeba.com

Jennifer Frazer is a science writer living in Boulder, Colorado. She dislikes the term “biodiversity” because “it 

turns people off to the subject” and “It’s too often used for boring platitudes about species richness.” Jen-

nifer has a bachelor’s degree in biology with a concentration in systematics and biotic diversity from Cornell 

University. She also has a master’s degree in plant pathology with a concentration in mycology (also from 

Cornell), and a master’s degree in science writing from MIT.

Island Biodiversity Race

http://islandbiodiversityrace.wildlifedirect.org

Island Biodiversity Race highlights the vulnerability of island biodiversity due to the relatively rapid loss 

of species from islands. The blog focuses on islands in the Gulf of Guinea, primarily Sâo Tomé. The 

contributors provide an account of expeditions funded by the California Academy of Sciences, the Re-

public of São Tomé and Príncipe government and others. The blog is hosted by WildlifeDirect, a Kenya 

and US registered charitable organization founded and chaired by African conservationist Dr Richard 

Leakey.

Agricultural Biodiversity Weblog

http://agro.biodiver.se

Mostly, talk of biodiversity concerns natural species and habitats. The Agricultural Biodiversity Weblog 

highlights biodiversity in a non-natural system — agriculture. This is important because an oft-cited reason 

for preserving natural biodiversity is to provide a source for new genetic material that could have practical 

applications, primarily in agriculture. The site’s authors are Luigi Guarino and Jeremy Cherfas, both profes-

sionally involved in biodiversity. Their goal is to collect in one place anything they find on the Internet that 

relates somehow to the notion of agricultural biodiversity. Luigi Guarino is Senior Science Coordinator at the 

Global Crop Diversity Trust and served as a consultant for the FAO and IBPGR from 1984 to 1988. Jeremy 

Cherfas is responsible for public relations at Biodiversity International. He has extensive experience as a sci-

ence writer and editor, for print, radio and TV.

Ohio birds and biodiversity

http://jimmccormac.blogspot.com

You don’t think of Ohio as a biodiversity hotspot, but Jim McCormac does a nice job of highlighting his 

state’s natural beauty and biodiversity. McCormac has made a study of natural history since the age of eight. 
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http://theartfulamoeba.com/
http://islandbiodiversityrace.wildlifedirect.org/
http://agro.biodiver.se/
http://jimmccormac.blogspot.com/
http://www.cbd.int/biosafety
http://www.mangrovesforthefuture.org/grants/small-grant-facilities/india/an-assessment-of-the-past-and-present-distribution-status-of-the-whale-shark-rhincodon-typus-along-the-west-coast-of-india-2/
http://en.wikipedia.org/wiki/National_Assessment_and_Accreditation_Council
http://en.wikipedia.org/wiki/Indo-Gothic
http://xaviers.edu/


્ેડવી્ડ વવધાઉટ બો્ડ્સ સ્સ

http://www.davidwithoutborders.com

બલોગના લખેકો ડેવીડ એમીય  અને ડેવીડ ફેબે્ગ પોતાને જવૈવવવવધતાના શોધકો બોલાવે છે. તેઓ “જવૈવવવવધતા અને ટકાઉ/ સ્સ્િ 

વવકાસના મયુદ્ાઓ પિની એકદમ વત્ભમાન માહહતી સ્ાનનક ઉદ્ોગ સાહલસકો, વવજ્ાનીઓ અને સમયુદાયો પાસેથી રેગી કિવા” ફોટા અને 
વીરડયોઝનો ઉપયોગ કિે છે. તેઓ જયુલાઇ 2011 માં તેમના વવશ્ પ્રવાસ દિમયાનથી બલોગીંગ કિે છે.

બાયો્ડાયવસસીટટી મીર્ડયા એલાયન્સ

http://biodiversitymedia.ning.com

આ સોશીયલ નેટવક્ભ  સાઇટ IIED, IUCN અને Intranews દ્ાિા પત્રકાિોન ેજવૈવવવવધતા વજૈ્ાનનકો સાથે જોડવામાં મદદ કિવા 
માટે બનાવવામાં આવેલ હતી. તેમનો ધયેય પ્રસાિ માધયમોમાં જવૈ વવવવધતાના મયુદ્ાઓનયુ ંકવિેજ સખં્યા અને ગયુણવતિામાં વધાિવાનો 
છે.તમાિે સભય બનવા માટે નોંધણી કિવી પડે છે. સભયો બલોગ વવરાગનો ઉપયોગ સમાચાિ, વવચાિો અને પ્રકાશનો શિે કિવા કિી 
શકે તેમજ ફોટા અને અન્ય વેબસાઇટ્સ અથવા એટેચમન્ે્ટસની લીંકનો પણ સમાવશે કિી શકે.

2010 ઇન્ટિનશેનલ ઇયિ ઑિ બાયો્ડાયવસસીટટી ઑસે્્લીયા

http://www.biodiversity2010.org.au

આ સાઇટ ઓસે્્લલયામાં બનતા બનાવો માટેનયુ ં“જવૈવવવવધતા કેનરિ”છે. તે ઓસે્લલયન મયયુઝીયમ નનયામકોની (CAMD) સરાના 
આતંિાષટ્ીય જવૈવવવવધતા કાય્ભક્રમ વર્ભનો રાગ છે. સાઇટ અન્યો માટે જવૈવવવવધતાને પ્રોત્સાહન આપતા સમાચાિો અને ઘટનાઓ, 

કથાઓનયુ ંપ્રદશ્ભન અને વવચાિો શેિ કિવા અને બનાવો અને સ્ત્રોતો મળેવવાનયુ ંસ્ળ છે.તે ચયુસતિીત ેબલોગ નથી તેમ છતાં તે અત્તં 

સાિી સાઇટ છે.

મોન્ગાબે.કોમ

http://www.mongabay.com

મોન્ાબ ે(Mongabay) અમાિી યાદીમાં સૌથી પ્રખ્યાત વેબસાઇટ છે. 1999 થી તે વિસાદી વનસંિક્ષણના સમાચાિો અને 
સરક્રયતાવાદન ેસમર્પત છે. જવેવવવવધતાના નયુકશાન વવશ ેજણાવવામાં તેણે સારંુ કામ કયયુું છે. સ્ાપક હદેટ્ એ. બટ્લિ જીવવવજ્ાનની 
પૃષઠભતૂમ નથી ધિાવતા પણ તેમણે લખેક અને સહ-લખેક તિીકે લખેલા અનેક લખેો વજૈ્ાનનક સામયયકોમાં પ્રકાક્શત થયા છે. 

સાઇટના અબાઉટ  પેજ પ્રમાણે, સાન ફ્ાસ્સીસ્ો ક્રોનનકલ, ટાઇમ મેગેઝીન, ધ વોલ સ્્ીટ જન્ભલમાં સાઇટ દશયાવવામાં આવેલ છે 

અને અસખં્ય અન્ય સંસ્ાઓન ેસલાહ અને સહાય આપવામાં આવેલ છે.

માઇગશેન્સ

http://migration.wordpress.com

આ બલોગ એક અમેરિકન પિમાણયુ જીવવવજ્ાની ડેન હભોડસ જ ેસાયપ્રસ પ્રજાસતિાક્ાં સ્ળાંતિીત થઇ ગયા છે તેનયુ ંસજ્ભન છે. લાંબા 
સમયથી પક્ષીનીિીક્ષક હોવાથી ડેન સાયપ્રસ પક્ષીજીવન (બડ્ભ લાઇફ સાયપ્રસ) ના પ્રખિ સમથ્ભક છે અને આ બલોગ હવે મોટારાગ ે

સાયપ્રસની પ્રકૃતતન ેલગતા મયુદ્ા ઉપિ જ વધાિે કેન્નરિત હોય છે. ડેન જવૈવવવવધતાન ેલગતા મયુદ્ા તેની પોસ્માં વાિંવાિ આવિી લે છે. 

ધ બાયો્ડાયવસસીટટી રૂિ @ NUS

http://nusbiodiversity.wordpress.com

સીંગાપોિ િાષટ્ીય મહાવવદ્ાલય (National University of Singapore) જવૈવક વવજ્ાન વવરાગ ખાતે જવૈવવધતા સશંોધન ફોકસ 

ગ્યુપના કમ્ભચાિી અને વવદ્ાથણીઓ વવશેના સમાચાિ આપતી સાઇટ છે.

બાયો્ડાયવસસીટટી હેિીટેજ લાયબે્િી

http://biodiversitylibrary.blogspot.com

મોટા પ્રાકૃતતક ઇતતહાસ સંગ્રહસ્ાનના બાિ પયુસતકાલયો, બોટેનીકલ પયુસતકાલયો અને સશંોધન સંસ્ાઓ એ બાયોડાયવસણીટી  
હેિીટેજ લાયબ્ેિી સ્ાપવા માટે જોડાણ કયયુું છે. જનેી પોસ્્સમાં જવૈવવવવધતાના ઇતતહાસ અને સાહહત્માં અસતવયસત અને અસંગત 

His goal is to get more people interested in nature. In doing so, he says, “The more of us who care, the more 

likely that our natural world will survive.”

David Without Borders

http://www.davidwithoutborders.com

Blog authors David Aimé and David Fabrega call themselves explorers of biodiversity. They use images and 

video to “gather the most current information from local entrepreneurs, scientists, and communities on bio-

diversity and sustainable development topics.” They’re blogging during their around the world trip planned 

to be completed in July 2011.

Biodiversity Media Alliance

http://biodiversitymedia.ning.com

This social network site was created IIED, IUCN and Internews to help connect journalists with the 

biodiversity scientists. Its goal is to increase the quantity and quality of coverage of biodiversity issues 

in the media. You need to register to become a member. Members can use the blog section to share 

news, thoughts, ideas and publications, as well as include photos and links to other websites or attach-

ments.

2010 International Year of Biodiversity Australia

http://www.biodiversity2010.org.au

The site is a “biodiversity hub” for events in Australia. It is a part of the Council of Australasian Mu-

seum Directors (CAMD) International Year of Biodiversity project. The site is a venue for others to pro-

mote biodiversity news and events, showcase stories, and share ideas and find events and resources. 

Although it is not a blog in the strict sense, it is a great site!

Mongabay.com

http://www.mongabay.com

Mongabayis the most popular website in our list. Since 1999 it has been dedicated to rainforest 

conservation news and activism. It has done a good job reporting on biodiversity loss.Founder Rhett 

A. Butler does not have a biology background but he has authored or co-authored several papers 

published in peer-reviewed scientific journals. According to the site’s About page, the site has been 

featured in the San Francisco Chronicle, Time Magazine, The Wall Street Journal and has provided 

advice and assistance to numerous other organizations.

Migrations

http://migration.wordpress.com

This blog is the work of Dan Rhoads, an American molecular biologist who has moved to the Republic 

of Cyprus and now works in the biotech sector. As a longtime birdwatcher, Dan is an ardent supporter 

of the work of BirdLife Cyprus, and this blog now focuses mostly on topics relating to the nature of 

Cyprus. Dan frequently covers biodiversity issues in his posts.

The Biodiversity crew @ NUS

http://nusbiodiversity.wordpress.com

A news site about staff and students in the biodiversity research focus group at the Department of 

Biological Sciences, National University of Singapore.
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માહહતી હોય છે, જમે કે બયુક ઑફ ધ વીક અને આકયાઇવસન ેલગતી લીંક્સ જમે કે મેમિીઝ ઑફ ધ ટોિ-િે બોટેનીકલ કલબ. 1899-

1902 અને જન્ભલ ઓફ ધ એક્શયાટીક સોસાયટી ઓફ બેન્ાલ. વો. 3 (1907).

ઝીિો િેસ

http://www.zero-race.com

ઝીિો િેસ બલોગ શૂન્ય ઉત્સજ્ભન કિતી (zero emission) ગાડીઓની80 રદવસની વવશ્રિના શિતન ેઅનયુસિે છે. આમ તો બલોગ 

જવૈવવવવધતા વવશ ેનથી, પણ આ શિતનો ધયેય ‘જવૈવવવવધતા િક્ષણ માટે જાગતૃતા વધાિવા’ નો છે. “ઇલેક્્ીક ગાડી અને પયુન:પ્રાપય 

ઉજા્ભઓ જવૈવવવવધતાના િક્ષણમાં સહાય માટેના ઉકેલ આપે છે તે દશયાવવા “દિેક ગાડીને વાતાવિણમાં ફેિફાિના કાિણ ેરયગ્રસત 

એવી પ્રજાતતઓના નામ અને લોગો છે”

Biodiversity Heritage Library

http://biodiversitylibrary.blogspot.com

Twelve major natural history museum libraries, botanical libraries, and research institutions have joined 

to form the Biodiversity Heritage Library. Posts are a hotchpotch of quirky insights into the literature 

and history of biodiversity, such as Book of the Week and links to archives such as Memoirs of the 

Torrey Botanical Club. 1899-1902 and Journal of the Asiatic Society of Bengal. v.3 (1907).

Zero Race

http://www.zero-race.com

The Zero Race Blog follows zero emission cars in an around the world in 80 days race. The blog is not 

about biodiversity as such, but the race aims to ‘raise awareness for Biodiversity Protection. “Each car 

has the name and the logo of a species that is threatened by climate change,” to show “that electric 

cars and renewable energies provide a solution to help protect biodiversity.” 

http://www.zero-race.com/


Main sources
BBC Science & Environment, http://www.bbc.com/news/science-environment-30435350

Role & Impact of Media in spreading awareness of energy conservation : A comparative study of Print 

& Electronic media http://www.ripublication.com/ijesdmspl/ijesdmv4n3_20.pdf 

The Pimm Group http://thepimmgroup.org/919/best-biodiversity-blogs/

ASEAN Centre for biodiversity http://www.aseanbiodiversity.org/index.php?option=com_content&view=

article&id=713:communicating-biodiversity-in-the-era-of-social-media&catid=1:news&Itemid=109

HIPPO Reads  http://read.hipporeads.com/social-media-as-a-conservation-tool/ 

Bhatia, S., 2015. Catalysing Awareness — How Mumbai’s Media represents its Leopards, Conservation 

India: Enabeling conservation action. Retrieved on 26th September 2015 from http://www.conserva-

tionindia.org/articles/mumbai-media-leopards]

Riverbank Studios Retrieved on 01st October 2015 from http://www.riverbankstudios.com/doc_shores_

of_silence.htm

Further Resources
Otter conservation in India: Can mass media play a role – Ashgar Nawab & Parkishit Gautam | http://

www.moef.nic.in/sites/default/files/nlcp/C-%20Biodiversity/C-37.pdf

Media has uncommon opportunities for promoting biodiversity conservation | http://www.icrisat.org/

newsroom/news-releases/icrisat-pr-2012-media15.htm

Environmentalism and the Mass Media: The North/South Divide, Chapman et al, Routledge, 2003

Understanding the Role of Representations of Human–Leopard Conflict in Mumbai through Media-

Content Analysis - Saloni Bhatia, Conservation Biology, 2013  http://www.conservationindia.org/wp-

content/files_mf/Bhatia-et-al-2013_leopards-and-mass-media_conbio-1.pdf

Can Mass media help in Conserving Mahseer & Riverine Ecosystem? - Nishikant Gupta, 26 
JUNE,2014 http://www.indiawilds.com/diary/can-mass-media-help-in-conserving-mahseer-riverine-
ecosystem/

Recommendations from the Workshops Communication for Biodiversity Conservation Education for 

Sustainable Future – International Conference 18-20 Jan 2005, Ahmedabad 

Media’s Role, Responsibility In Covering Sustainable Development  http://www.un.org/press/en/2002/

ENVDEV619.doc.htm 

Media in Support of Sustainable Development and a Culture of Peace, UNESCO 2015. http://www.

unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/San-Jose/pdf/Book_UNESCO_Media_and_Develop-

ment_May_2015_01.pdf 

Role of the Media in Achieving a Sustainable Society, Tim Bodt http://www.bhutanstudies.org.bt/publi-

cationFiles/ConferenceProceedings/MediaAndPublicCulture/M-21.pdf

Media coverage of nature conservation and protection in Nigeria National Parks http://www.academic-

journals.org/journal/IJBC/article-full-text-pdf/EFFD8CA11656

The role of print media in the campaign for Water conservation: a content analysis of the daily nation 

newspaper http://erepository.uonbi.ac.ke/xmlui/handle/11295/3460 

મયુખ્ય સ્તોત
બીબીસી વવજ્ાન અને પયયાવિણhttp://www.bbc.com/news-environment-30435350

િોલ & ઇમપેક્ ઓફ મીડીયા ઇન સપ્રેડીંગ અવેિનેસ ઓફ એન જણી કસ્ઝવવેશન : મયુરિા અને ઇલેક્્ોનનક પ્રસાિ માધયમો વચે્નો 
તયુલનાત્મક અભયાસ http://www.ripublication.com/ijesdmspl/ijesdmv4n3_20.pdf

ધ પીમ ગ્યુપ http://thepimmgroup.org/919/best-biodiversity-blogs/

એક્શયન (ASEAN) સેન્ટિ ફોિ બાયોડાયવસણીટી http://www.aseanbiodiversity.org/index.

php?option=com_content&view= article&id=713:communicating-biodiversity-in-the-era-of-me-

dia&catid=1:news&Itemid=109

હહપ્ો (HIPPO) િીડ્સ http://read.hipporeads.com/media-as-a-conservation-tool/

રાટીયા એસ., 2015. કેટલાઇઝીંગ અવેિનેસ — હાઉ મયુંબઇસ મીરડયા િીપ્રેઝન્્ટસ ઇટ્સ લેપડ્્ભ , કસ્ઝવવેશન ઇનનડયા: ઇનેબલીંગ 

કસ્ઝવવેશન એક્શન. 26 મી સપટેમબિ 2015ના િોજ http://www.conserva-tionindia.org/articles/mumbai-media-

leopards માંથી મળેવયયુ.ં

િીવિબેન્ક સ્યુડીયોઝ 01 લી ઑક્ોબિ 2015ના િોજ http://www.riverbankstudios.com/doc_shores_ of_silence.

htm માંથી મળેવયયુ.ં 

વધાિાના સંસાધનો
અધર કનઝવવેશન ઇન ઇનનડરા: કેન રાસ રીદડરા પ્ે અ રો્ – અસગર નવાબ એનડ પાકકીશીત ગૌતર http://www.moef.
nic.in/sites/default/files/nlcp/C-%20Biodiversity/C-37 .pdf  

રીદડરા હેઝ અનકોરન ઓપોર્ુ્મનીટીઝ ફૉર પ્રોટીંગ બારોડારવસવીટી કનઝવવેશન http://www.icrisat.org/newsroom/
news-releases/icrisat-pr-2012-media15.htm 

એનવારરવેન્ટા્ીઝર એનડ ધ રાસ રીદડરા: ધ નોર્્મ/સાઉર્ ડીવાઇડ, ચેપ્ેન એટ અ્. રૉટ્્ેજ, 2003

અનડરસે્ટનડીંગ ધ રો્ ઑફ રીપ્ેઝને્ટશનસ ઑફ હુરન-્ેપડ્મ  કન્્ીકૈ્ટન મુંબઇ થ્ ુરીદડરા-કને્ટન્ટ એના્ીસીસ – સ્ોની 
ભાટીરા, કનઝવવેશન બારો્ોજી, 2013 http://www.conservationindia.org/wp-content/files_mf/Bhatia-et-
al-2013_leopards-and-mass-media_conbio-1.pdf 

કેન રાસ રીદડરા હેલપ ઇન કનઝવમીંગ રાહસીર એનડ રીવરીન ઇકોસીસ્ટર?- નીશીકાનત ગુપતા, 26 જૂન,2014 http://www.
indiawilds.com/diary/can-mass-media-help-in-conserving-mahseer-riverine- ecosystem/ 

ધ વક્મ શોપ્સ કમ્ુનીકેશનસ ફોર બારોડારવસવીટી કનઝવવેશન એજુ્કેશન ફૉર સસે્ટનેબ્ ફ્ુચર – ઇન્ટરનશેન્ કોન્ફરનસ 18-
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