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તાલીમકારોની માર્ગદર્શિકા
ફીલ્ડલેવલ(કે્તરિયસતર)ના એમપીએ મૅનેજરો માટે દરરયાકાઠંા અને દરરયાઈ જૈવવૈતવધયનુ ંજતન તેમ જ સરંક્ક્ત તવસતારોન ુવયવસ્ાપન
સહભારી પદ્ધરતઓ વાપરવી

આઈએસબીએન 978-81-933215-8-4

ડિસેમબર ૨૦૧૬

પ્રકા્નની મારહતી:

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenar-

beit (GIZ) GmbH

ભારત-જમ્ગન જૈવ-રવરવધતાકાર્ગક્રમ
એ-૨/ ૧૮, સફદરજરં એનકલેવ
નવી ડદલહહી- ૧૧૦૦૨૯, ભારત
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E biodiv.india@giz.de
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વાઈલ્ડલાઈફ ઇન્સસટટયટૂ ઑફ ઇન્સ્ડયા 
(્ડબલયઆુઈઆઈ)
પી.ઓ. બૉકસ-૧૮, ચદં્રબની
દેહરાદૂન- ૨૪૮૦૦૧
ઉત્તરાખિ,ં ભારત
ટેલલફોનન.ં + ૯૧- ૧૩૫- ૨૬૪૦૯૧૦
E dwii@wii.gov.in

W www.wii.gov.in

GEER Foundation

Indroda Nature Park, P. O. Sector-7,

Gandhinagar-382007, GUJARAT

T +91-79-23977300 / 309

E dir-geer@gujarat.gov.in

W www.geerfoundation.gujarat.gov.in

જીઆઈઝેિ જમ્ગન સરકારની પોતાની એક લબન-સરકારહી સસં્ા છે જે ટકાઉ રવકાસના ંકારયોને સહાર પરૂહી પાિે છે.

તાલીમકારો માટેની આ માર્ગદર્શિકા ધી હ્યુમન કેપેસીટહી િેવલપમેનટ ઘટક અંતર્ગત બનાવવામા ંઆવી છે, જે કનસવવે્ન એનિ સસટેનેબલ મૅનેજમેનટ ઓફ એગ્ઝસસટિંર 
એનિ પોટેન્શરલ કોસટલએનિ મરહીન પ્ોટેકટેિ એડરઆઝ (સીએમપીએ)ના ભારત-જમ્ગન જૈવ-રવરવધતા કાર્ગક્રમની હઠેળ, પરા્ગવરણ અને આબોહવા પડરવત્ગન 
(કલાઇમેટચેનજ) મતં્ાલર (એમઓઈએફ), ભારત સરકારની ભારીદારહીમા ંછે. સીએમપીએ પ્ોજેકટ, ધી જમ્ગન ફેિરલ મીનીસટ્હી ફોર ઇનવારરનમનટ, નેચર કનસવવે્ન, 
લબલિીંર એનિ નકયયુલ્ીઅર સેફટહી (બીએમયયુબી), જે માટે નાણાકહીર મદદ ઇનટરને્નલ કલાઇમેટ ઇરન્શરડટવ (આઈકેઆઈ) હઠેળ આપવામા ંઆવી હતી. સીએમપીએ 
પ્ોજેકટનયુ ંઅમલીકરણ ભારતના અમયુક પસદં કરેલા ંદડરરાઈ રાજરોમા ંકરવામા ંઆવયયુ ંછે અને તે વન, મતસર અને રમડિરા ક્ેત્ોના ડહતધારકોના ક્મતાવધ્ગન પર ધરાન 
કેસનદ્રત કરે છે.
સીએમપીએ પ્ોજેકટ આંતરરાષ્ટ્હીર આબોહવા પહલે(આઈકેઆઈ) હઠેળ પરૂા ંપાિવામા ંઆવલેા ભિંોળમાં્ ી જમ્ગન ફેિરલ મતં્ાલર, કયુદરત
સરંક્ણ, મકાન અને રવભકત સયુરક્ા (BMUB) દ્ારા ્રૂ કરવામા ંઆવરો છે. સીએમપીએ પ્ોજેકટ ભારતમા ંપસદં કરારેલા ંદડરરાઈ રાજરોમા ંઅમલમા ંઆવી રહ્ો છે 
અને વન, મતસર અને રમડિરા ક્ેત્ોના ંમયુખર ડહતધારકોની રવકરસત ક્મતા પર ધરાન કેસનદ્રત કરે છે.

ના માગ્ગદ ્્ગન્ી  
િૉ. કોનરેિ ઉબેલહોઅર ડિરેકટર ઇનિો –જમ્ગન જૈવ-રવરવધતા કાર્ગક્રમ, જીઆઈઝિે, ભારત
િૉ. વી.બી.માથયુર ડિરેકટર, વાઇલિ લાઇફ ઇનસટહીટયયુટ ઓફ ઇસનિરા
િૉ. જે. માઈકલ વકહીલી, ટહીમ લીિર, સીએમપીએ પ્ોજેકટ, ઈનિો –જમ્ગન જૈવ-રવરવધતા કાર્ગક્રમ, જીઆઈઝેિ, ભારત
િૉ. આર.િહી. કમબોજ, રનરામક, રીર ફાઉનિે્ન 

લેખક (અંગે્જી લખાણ) 
િૉ. નીરજ ખેરા, વડરષ્ઠ સલાહકાર, ઈનિો –જમ્ગન જૈવ-રવરવધતા કાર્ગક્રમ, જીઆઈઝેિ, ભારત
િૉ. નીરજ
િૉ. કે. ર્વકયુમાર, સારસનટસટ,  વાઇલિ લાઇફ ઇનસટહીટયયુટ ઓફ ઇસનિરા
િૉ. સારંર કયુલકણણી, મરહીન બોરોલોજીસટ, ઇનિહીરન ઇનસટહીટયયુટ ઓફ સકયુબા િાઈવીંર એનિ એકવેટહીક સપોટ્ગસ(આઈઆઈએસિહીએ)
િૉ. પ્દહીપમહતેા, સં્ ોધન અને કાર્ગક્રમ વરવસ્ાપક, અ્્ગવૉચ સસં્ા,ભારત

લેખન અને સપંાદનમા ંયોગદાન (અંગે્જી લખાણ) 
િૉ. રમે્ લચન્ાસવામી, વજૈ્ારનક સી, વાઇલિ લાઇફ ઇનસટહીટયયુટ ઓફ ઇસનિરા; િૉ. િહી. અઢવાણ, પ્ોજેકટ એસોરસએટ, વાઇલિ લાઇફ ઇનસટહીટયયુટ ઓફ ઇસનિરા; શ્ી લયુક 
મેનિેસ, લેખક, ડફલમ રનમા્ગતા અને રમડિરા તાલીમકાર, મયુબંઈ; શ્ી એસ. રોપી ડક્રષ્ણ વરહીઅર, પ્ાદેર્ક પરા્ગવરણ મેનેજર, પનોસ સાઉ્ એર્રા; શ્ી િેડરલ િહી’મોનટે, 
અધરક્, ફોરમ ઓફ એનવારરમેનટલ જના્ગલલસટ ઓફ ઇસનિરા(એફઈજેઆઈ); િૉ. િક્ગ એસેનિોફ્ગ , પત્કાર અને રમડિરા તાલીમકાર, જમ્ગની; સયુશ્ીઆરતરા અનીસ, 
કોમમનયયુકે્નસ રનષ્ણાત, ઈનિો –જમ્ગન જૈવ-રવરવધતા કાર્ગક્રમ,જીઆઈઝેિ, ભારત; સયુશ્ી જાનકહી તેલી (વહલે ્ાક્ગની કેસ સટિહી); િૉ. પ્ણબ પાટર, જૈવ-રવવધતા રનષ્ણાત, 
નવી ડદલહહી

ગજુરાતી ભાષાતંર : 
ચરખા ટહીમ, ગયુજરાત

ર્ડઝાઇન બનાવનાર:
PYTranslate, www.pytranslate.com

છબી:
િૉ. નીરજ ખેરા, અનર્ા શ્રે

ર્ડસ્કલેમર:
આ તાલીમકારોની માર્ગદર્શિકાનયુ ંકામ ચાલયુ છે. આ પ્કા્નમાનંી સામગ્ી માત્ ્કૈ્લણક હતે યુ માટે જ વાપરવાની છે. તે, નામ જણાવલેા લેખકો, રોરદાન આપનાર, 
ભાષાતંર કરનાર અને સપંાદકો દ્ારા તરૈાર, સકંલલત અને સપંાડદત કરવામા ંઆવી છે અને જરૂરહી ન્ી કે તે જીઆઈઝેિ  કે તેના ભારીદારો (સા્ી સસં્ાઓ) ના 
દ્રસષ્ટકોણ પ્રતલબંલબત કરતી હોર.માસટર (મળૂ) લખાણ તેમા ંટાકંવામા ંઆવલેા દસતાવેજી અને પ્કાર્ત સદંભયો/સસંાધનોમાં્ ી સપંાડદત કરહીને સવીકારવામા ંઆવયયુ ં
છે. મળૂ લખાણને તરારબાદ તેમાં્ ી રવસતાર સતરના એમપીએ સચંાલકો, વડરષ્ઠ એમપીએ સચંાલકો, આઈએફએસ સહભારીઓ અને પ્ચાર માધરમોના વરવસારરકો, 
રવદ્ા્ણીઓ અને તાલીમકારો માટે તાલીમ સામગ્ી રવકસાવવા સપંાડદત અને ફેરબદલ કરવામા ંઆવલેી છે. જો કે, આ દસતાવજે તૈરાર કરવામા ંરો્ર કાળજી લેવામા ં
આવી છે, છત્તા ંપ્કા્ક, સપંાદકો, રોરદાન આપનાર અને ભાષાતંર કરનાર આવી માડહતી કે તેના ઉદાહરણોની અરધકૃતતા,સતરતા, પરા્ગપતતા અને પણૂ્ગતાની કોઇ 
જવાબદારહી ધરાવતા ન્ી. ભૌરોલલક નક્ા માડહતીના હતે યુ પરૂતા જ છે અને તે આંતરરાષ્ટ્હીર સીમાઓ અ્વા ક્ેત્ની ઓળખ રચતા ન્ી, પ્કા્કો નક્ાની 
ચોકસાઇને લરતો ન તો કોઇ દાવો કરે છે કે ન તો તેમા ંઉપરોરમા ંલેવારેલી માડહતીમાં્ ી પડરણમતી કોઇ જવાબદારહી ધરાવ ેછે. આ તાલીમ સામગ્ીને સયુધારવા માટેના 
કોઇ પણ પ્રતભાવ અને સચૂનો neeraj.khera@giz.de. ખાતે આવકાર્ગ છે. 
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પ્રસતાવના અને ઋણ-સવીકાર
આ તાલીમ સદંભ્ગ-સામગ્ીનો ખરાલ અને રૂપરેખા એક વષ્ગના સમરરાળામા ંરવકસાવવામા ંઆવરા. માળખયુ ં
સ્ારપત કરવામા,ં સામગ્ીનો રવકાસ કરવામા,ં પાઇલટ ટેસટ હા્ ધરવામા ંઅને આ મડટડરરલને સયુધારવામા ંઅને 
પ્કાર્ત કરવામા ંફાળો આપનારા તમામનો અમે આભાર માનીએ છહીએ. 

આ અભરાસક્રમનો રવકાસ ઑકટોબર 2013 અને માચ્ગ 2014 વચચ ેક્મતા-આકારણી ના પડરણામો (સીએનએ)
પર પ્ોજેકટના ભારરૂપ ેરવવધ ક્ેત્ોની ટહીમ દ્ારા કરવામા ંઆવરો હતો: િૉ. વી. બી. માથયુર(વાઇલિ લાઈફ 

ઇગનસટટ્ટૂ ઑફ ઇસનિરા(િબલયયુઆઈઆઈ)ના રનરામક; િૉ. નીરજ ખેરા, વડરષ્ઠ સલાહકાર,જીઆઈઝેિ; િૉ. કે. 

ર્વકયુમાર, િૉ. જે.એ. જહોનસન અને િૉ. રોપી જી.વી. (િબલયયુઆઈઆઈ); શ્ીમાન પીટર બૅનક (ક્મતા રનમા્ગણ 

રનષ્ણાત, જમ્ગની); શ્ીમાન જોરદહીપ ગયુપતા,િેડરલ િહી’મોનટે, શ્ીમાન એસ. રોપીડક્રશ્ા વોડરરર, શ્ીમાન સજંર દવે 
(ચરખા), િૉ. યયુરરાજ રાદવ(બ ેઑફ બૅંરાલ પ્ોજેકટ- બીઓબીપી), શ્ીમાન ્રહીફ ઉદ્હીન- બીઓબીપી, શ્ીમાન 

રાજદહીપ મયુખરજી- બીઓબીપી અને ફહમીદા હનફહી –બીઓબીપી. અમે દરેક વરમકત અને દરેક સસં્ા જેમને આ 

અભરાસમા ંતેમના સલાહ-સચૂનો આપરા ંતે સૌના આભારહી છહીએ. 

રનણા્ગરકો અને એમપીએમૅનેજરના રવરવધ લક્ર જૂ્ માટે આ અભરાસક્રમની રૂપરેખા અને મોિ્યુલરાઇઝ માળખયુ ં
જયુલાઈ 2014મા ં‘જીઆઈઝેિ’અને ‘િબલયયુઆઈઆઈ’ દ્ારા આરોજજત અભરાસક્રમ સવંાદમા ંવન, મતસર અને 
રમડિરા ક્ેત્ની રનષ્ણાતોની એક કયુ્ળ ટહીમ સા્ ેપરામ્્ગમા ંરવકસાવવામા ંઆવયયુ ંહત યુ.ંઆ સવંાદમા ંસરકારહી 
સસં્ાઓમાં્ ી 20 સહભારીઓ,રાજર વન રવભારો, એમપીએમૅનેજરો, દડરરાઈ જીવરવજ્ાનીઓ, ક્મતા-રવકાસ 

રનષ્ણાતો, આંતરરાષ્ટ્હીર સરંઠનો અને વન, મતસર અને રમડિરા કે્ત્ન ેરજૂ કરતી સં્ ોધન સસં્ાઓમાં્ ી હતા. 
આ અભરાસક્રમ રવકાસ સવંાદના તારણમા ંએવી ભલામણ કરવામા ંઆવી કે કે્ત્ સતરના એમપીએ મૅનેજર માટે 

દડરરાકાઠંા અને દડરરાઈ જૈવરવરવધતા અને સરંલક્ત રવસતારનયુ ંસચંાલન માટેનો અભરાસક્રમ 4 અઠવાડિરા સયુધી 
હા્ ધરવામા ંઆવ્.ે અભરાસક્રમની એક રૂપરેખા રવકસાવવામા ંઆવી હતી અને રનષ્ણાતો જેઅભરાસક્રમ માટે 

ફાળો આપી ્કે તેમની રાદહી, સવંાદ વખતે તૈરાર કરવામા ંઆવી હતી.આજના સદંભ્ગમા ંઅભરાસક્રમ માળખા 
પર આધાડરત ક્ેત્- સતરના એમપીએ મૅનેજર દ્ારા જરૂરહી કાર્ગક્મતા સબંોધવા માટે તાલીમ સામગ્ી છ મડહનામા ં
‘જીઆઈઝેિ’અને ‘િબલયયુઆઈઆઈ’દ્ારા એકસા્ ેમકૂવામા ંઆવી હતી. અમે લેખકો, સપંાદકો,ડહતધારકો અને 
રવવચેકોનો તેમના રોરદાન બદલ આભાર માનીએ છહીએ. 

આ અભરાસનયુ ંપાઇલટ રનરહીક્ણ ‘ધી ઇસનિરન ઇગનસટટ્યુટ ઑફ સકયુબા િાઇરવંર એનિ ઍકવેડટક 

સપોરસ્ગ(આઈઆઈએસિહીએ)’, તરકારલી, માલવણ, મહારાષ્ટ્મા ં‘જીઆઈઝેિ’ અને ‘િબલયયુઆઈઆઈ’દ્ારા સયંયુકત 

રહીતે 12 જાનયયુઆરહી- 6 જાનયયુઆરહી 2015ની વચચ ેકરવામા ંઆવયયુ ંહત યુ.ં

આ અભરાસક્રમમા ંરેનજ વન અરધકારહી તેમ જ આંધ્ર પ્દે્, આંદામાન રનકોબાર ટાપયુ, લક્દહીપ, મહારાષ્ટ્ અને 
તારમલનાડયુના વન અરધકારહીઓ દ્ારા હાજરહી આપવામા ંઆવી હતી. તાલીમ ર્ક્ક તેમજ સહભારીઓ, રનષ્ણાતો 
અને ડરસોસ્ગ વરમકતઓ દ્ારા અભરાસક્રમને અતરતં સારહી રહીતે પ્રતસાદ આપવામા ંઆવરો હતો. ચાર સહભારીઓ 

અને પાચં તાલીમ ર્ક્કો સફળતાપવૂ્ગક ખયુલલા પાણીના િાઇવસ્ગ તરહીકે ઉત્તીણ્ગ ્રા હતા, જરારે અનર િાઇવસ્ગ 
તરહીકે ઉત્તીણ્ગ ્રા હતા. અમે દડરરાઈ રાજરોના વન અરધકારહીઓનો આભાર વરકત કરવા ઇચછહીએ છે કે જેમણે 

તેમના રેનજ ઑડફસર અને જરંલ ખાતાના અરધકારહીઓને આ તાલીમ અભરાસમા ંભાર લેવા માટે મોકલરા અને 
જેમને આ અભરાસક્રમ સયુધારવામા ંઆરળ સહકાર આપરો. તાલીમ આપવાની નમનૂારૂપ પદ્ધરત એવી સહભારી 
તાલીમ પદ્ધરતનયુ ંપરહીક્ણ કરવામા ંઆવયયુ ંઅને તેમા ંસયુધારો કરવામા ંઆવરો. તે માટેના મયુખર બે પ્સરંોનો અહીં 
ખાસ ઉલલેખ કરવો જરૂરહી છે અને તેના માટે લેખકો આભારહી છે. 

આ પ્સરંોમા ંપહલેો પ્સરં હતો તાલીમકારોની તાલીમ. જે ગયુજરાત વન ખાતા સા્નેી ભારીદારહીમા ં6-7 

ઑરસટ 2014 દરમરાન રાધંીનરર ખાતે રોજવામા ંઆવી હતી. તાલીમકારોની આ તાલીમમા ંસહભારી ્નારા 
સહભારીઓઃ શ્ી એ.સી. સપંત (રનરામકશ્ી, ગયુજરાત ઇકોલૉજી કરમ્ન); શ્ી જી.આઇ. નાઈક-આઈએફએસ, શ્ી 
એ.એમ. ચૌહાણ, શ્ી િહી.બી.પ્સાદ અને િૉ લબરપન ખોખરહીરા (ગયુજરાત વન રવભાર); સયુશ્ી અવનીએમ.ઋરષ 

(સમાજ્ાસ્તી, બીસીઆરએલઆઈપી, જીએલસી,સાસણ રીર); િૉ. િહી.આધવન (દડરરાઈ રવજ્ાની, દડરરાઈ 

ને્નલ પાક્ગ , જામનરર); સયુશ્ીકાજલ રસંઘ (ગયુજરાત ઇકોલૉજી કરમ્ન); શ્ી એલ.જે.પરમાર (િહીએફઓ, 

પોરબદંર); શ્ી એમ.એમ. ભાલોિહી (િહીએફઓ, દડરરાઈ ને્નલ પાક્ગ , જામનરર); શ્ી એન.એસ. રાદવ, 

આઈએફએસ (સીસીએફ,વનરજીવન ક્રાઇમ); િૉ. પ્દહીપ મહતેા (અ્્ગવૉચસસં્ા, ગયુિરાવં); િૉ.પ્દનરાસાવતં 

(ગયુજરાત ઇકોલૉજી કરમ્ન); િૉ.પ્તયય્ુ  પાટણકારઅને િૉ. રવવકે વેરિા (ગયુજરાત જૈવરવરવધતા બૉિ્ગ); શ્ી 
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Commission); Dr. Pratyush Patankar and Dr. Vivek Vegda (Gujarat Biodiversity Board); Mr. P.T. Shiyani 

(RFO, Marine National Park); Mr. R.D. Kamboj, IFS (CCF, Marine and National Park); Dr. Richa 

Pandey (GIPL); Mr. R.L. Meena, IFS (CCF Wildlife, Junagarh); Dr. Sandeep Kumar (DCF, Sasan Gir, 

Gujarat); Mr. Sanjay Dave (development journalist); Mr. S.J. Pandit (Deputy Conservator of Forests, 

FCA); Mr. S.P. Sisodiya, IFS (Director, LeoGen Project); Ms Sweta Rajpurohit (Manager, GEER 

Foundation); Mr. Uday Vora, IFS, (Principal, Gujarat Forest Training College); and Mr. U.R. Pandya, 

IFS (CCF Wildlife).

The second event was another training-of-trainers workshop conducted during 11–13 September 

2014 at Mumbai. The participants included Mr. Stefan Bannach; Ms Manali Shah; Dr. Anandi 

Mehra (freelance consultant/advisor, Shimla); Mr. Anant Pande (Senior Research Fellow, WII); Dr. 

Dharmendra Verma (Director, Forest Education, MoEFCC); Dr. Meera Iyer (faculty member, CASFOS, 

MoEFCC, Dehradun); Mr. N. Vasudevan, IFS (Chief Conservator Forest & Head—Mangrove Cell, 

Forest Department, Maharashtra); Mr. Naren Pasupalati (Project Scientist, National Centre for 

Sustainable Coastal Management (NCSCM), Chennai); Mr. Nitin H. Kakodkar (Chief Conservator of 

Forests (Education and Training), Forest Department, Mumbai); Dr. Pragati Bhalla (faculty member, 

Development Communication, Jamia Millia Islamia University, Delhi); Ms Priya Narayanan (Project 

Associate/Scientist, NCSCM, Chennai); Dr. Sarang Kulkarni (marine biologist & PADI open water 

scuba instructor, Pune); Dr. Seema Das (Associate Professor, St. Xavier’s College, Mumbai); Mr. 

Sanjay Mali (DFO, Mangrove Cell, Forest Department, Mumbai); Dr. Senthil Kumar, IFS (faculty 

member, Indira Gandhi National Forest Academy (IGNFA), Dehradun); and Ms Sangeetha Rajeesh 

(communications specialist, MSSRF, Chennai).

We are thankful to Mr. Kumaran Sathasivam (Palladium Documentation, Chennai) for helping us with 

the copy editing and proof reading of this resource material. We would like to thank Mr. Sanjay Dave 

and the entire team of Charkha, Gujarat for translation of the English text to Gujarati.

The first author is also thankful to the colleagues at the Indo-German Biodiversity Programme for all 

the support and encouragement provided with technical, administrative and operational matters by  

Mr. Sanjay Nikalje, Mr. P.D. Francis, Ms Madhuri Negi, Ms Clara Mokry, Ms Pratishtha Chhetri and  

Mr. Sarthi Gupta.

The overall framework of the CMPA Project comes from a long-standing cooperation between India 

and Germany in issues related to environmental conservation and biodiversity conservation. The 

authors are thankful for the overall guidance received from Mr. Hem Pande (Additional Secretary, 

MoEFCC) and Dr. J.R. Bhatt (Advisor, MoEFCC). This guidance was invaluable and provided the 

very foundation for the capacity development measures being implemented for the forest, fisheries 

and media sectors through this project. The authors wish to express their gratitude to Dr. V.B. Mathur 

(Director, WII) for providing advice and overseeing the entire process of curriculum development. This 

work would not have been possible without the encouragement and support received from Mr. Edgar 

Endrukaitis (Director, Indo-German Biodiversity Programme) and Dr. Michael Vakily (Team Leader, 

CMPA Project), who shaped and steered a truly participatory approach for capacity development in the 

CMPA Project.

The authors
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પી.ટહી. ર્રાની (આરએફઓ, મરહીન ને્નલ પાક્ગ); શ્ી આર.િહી. કમબોજ, આઈએફએસ (સીસીએફ, મરહીન 

ને્ નલ પાક્ગ); િૉ. ડરચા પાિેં (જીઆઇપીએલ); શ્ી આર.એલ. મીના, આઈએફએસ (સીસીએફ,વાઇલિ લાઈફ, 

જૂનારઢ); િૉ. સદંહીપ કયુમાર (િહીસીએફ, સાસણ રીર, ગયુજરાત); શ્ી સજંર દવે (રવકાસલક્ી પત્કાર - ચરખા); 
શ્ી એસ.જે. પડંિત (વન નારબ સરંક્ક, એફસીએ); શ્ી એસ.પી. રસસોડદરા, આઈએફએસ (રનરામકશ્ી, 
લીઓજેનપ્ોજેકટ); સયુશ્ી સવેતા રાજપયુરોડહત (વરવસ્ાપક, રીરફાઉનિે્ન); શ્ી ઉદર વોરા, આઈએફએસ, 

(આચાર્ગશ્ી ગયુજરાત વન તાલીમ કૉલેજ); અને શ્ી યયુ.આર.પિંરા, આઈએફએસ (સીસીએફ, વાઇલિ લાઈફ).

બીજી ઘટના ફરહી વાર તાલીમકારોની તાલીમ કાર્ગ્ાળા હતી.તેનયુ ંઆરોજન 11-13 સપટેમબર 2014 દરમરાન 

મયુબંઈ ખાતે કરવામા ંઆવલેયુ.ં તેમા ંસામેલ સહભારીઓ હતાઃશ્ી સટેફન બનાચ; સયુશ્ી મનાલી ્ાહ; િૉ. આનદંહી 
મહરેા (ડફ્લાનસ સલાહકાર / સલાહકાર, રસમલા); શ્ી અનતં પાિેં (વડરષ્ઠ સં્ ોધન ફેલો, િબલયયુઆઈઆઈ); 
િૉ.ધમવેનદ્રવમા્ગ (રનરામકશ્ી, વન ર્ક્ણ, ‘વન, પરા્ગવરણ અને આબોહવા પડરવત્ગન મતં્ાલર’); િૉ. મીરા 
ઐરર (ફેકલટહી સભર, સીએએસએફઓએસ, ‘વન, પરા્ગવરણ અને આબોહવા પડરવત્ગન મતં્ાલર’, દેહરાદૂન); 
શ્ી એન વાસયુદેવન, આઈએફએસ (મયુખર વન સરંક્ક અને હિે-ચેર સેલ, વન રવભારમહારાષ્ટ્); શ્ી 
નરેનપશયુપાલાતી(પ્ોજેકટ સારસનટસટ, ટકાઉ દડરરાકાઠંાવરવસ્ાપન માટે ને્નલ સેનટર (એનસીએસસીએમ), 
ચેન્ાઇ); શ્ી નીરતન એચ.કાકોિકર (મયુખર વન સરંક્ક (ર્ક્ણ અને તાલીમ), વન રવભાર, મયુબંઇ); િૉ. 
પ્રરત ભલલા (ફેકલટહી સભર, િેવલપમેનટ કમયયુરનકે્ન, જારમરા રમલલરા ઈસલારમરા યયુરનવરસશિટહી, ડદલહહી); સયુશ્ી 
રપ્રા નારારણન (પ્ોજેકટ ઍસોરસરેટ / સારસનટસટ, એનસીએસસીએમ, ચેન્ાઇ); િૉ.સારંરકયુલકણણી (દડરરાઈ 

જીવરવજ્ાની અને ખયુલલા જળ સકયુબા પ્ર્ક્ક, પયુણે); િૉ. સીમા દાસ (ઍસોરસરેટ પ્ોફેસર, સેનટ ઝેરવરસ્ગ કૉલેજ, 

મયુબંઇ); શ્ી સજંર માલી (િહીએફઓ, સયુદંરહી સેલ, વન રવભાર, મયુબંઇ); િૉ.સેંર્લ કયુમાર, આઈએફએસ (ફેકલટહી 
સભર, ઇસનદરા રાધંી ને્ નલ ફોરેસટ એકેિમી (આઈજીએનએફએ), દહરેાદૂન); અને સયુશ્ીસરંીતા રાજી્ 

(કમયયુરનકે્નસ સપેર્રાલલસટ, એમએસએસઆરએફ, ચેન્ાઇ).

અમે આ સસંાધન સામગ્ીની નકલના સપંાદન અને પ્રરૂફ રહીડિંર માટે અમને મદદ કરવા બદલ શ્ી કયુમારન 
સતરર્વમ (પેલેડિરમ િોક્યુમેનટે્ન, ચેન્ાઇ)ના  આભારહી છહીએ. અમે અંગે્જી લખાણના ગયુજરાતી ભાષાતંર 
માટે શ્ી સજંર દવ ેઅને ચરખા, ગયુજરાતની સમગ્ ટહીમનો આભાર માનીએ છહીએ. 

પ્્મ લેખક,ભારત-જમ્ગન જૈવરવરવધતા કાર્ગક્રમના સા્ીદારો શ્ી સજંર રનકલજે, શ્ી પી.િહી.ફ્ ફ્ામનસસ, સયુશ્ી 
માધયુરહી નેરી, સયુશ્ી કલેરા મોક્રહી, સયુશ્ી પ્રતષ્ઠા ચેટ્હી અને શ્ી સાર્ીગયુપતાનો ટેકરનકલ, વહહીવટહી અને ઑપરે્નલ 

બાબતોમા ંઆધાર અને પ્ોતસાહન પરૂયું પાિવા માટે આભારમાને છે. 

સીએમપીએપ્ોજેકટનયુ ંએકંદર માળખયુ ંપરા્ગવરણીર સરંક્ણ અને જૈવરવરવધતા સરંક્ણ સબંરંધત મયુદ્ાઓ અંરે 

ભારત અને જમ્ગની વચચેના લાબંા સમરના સહકારમાં્ ી આવ ેછે. લેખકો શ્ી હમે પાિેં (અરધક સલચવ, ‘વન, 

પરા્ગવરણ અને આબોહવા પડરવત્ગન મતં્ાલર’) અને િૉ. જે.આર. ભટ્ટ (સલાહકાર, ‘વન, પરા્ગવરણ અને 
આબોહવા પડરવત્ગન મતં્ાલર’) પાસે્ી મળેલા સમગ્ માર્ગદ્્ગન બદલ આભારહી છહીએ.આ માર્ગદ્્ગન અમલૂર 

હત યુ ંઅને આ પ્ોજેકટ દ્ારા વન મતસર અને રમડિરા કે્ત્મા ંલાગયુ પાિવામા ંઆવલેા ક્મતા રવકાસના પડરમાણો 
માટે એક મજબતૂ આધાર પરૂો પાિ્ો. લેખક િૉ. વી.બી. માથયુર(રનરામકશ્ી,િબલયયુઆઈઆઈ)એમલૂરવાન સલાહ 

પરૂહી પાિહી તેમજ સમગ્ અભરાસક્રમની રવકાસ પ્ડક્રરા પર દેખરેખ રાખીને મદદ પરૂહી પાિહી તે બદલ તેમના પ્તર ે

કૃતજ્તા વરકત કરહીએ છહીએ. સીએમપીએ પ્ોજેકટમા ંક્મતા રવકાસ માટે ખરેખર સહભારી અલભરમ રાખીને 
આકાર આપરો અને સયુકાન સભંાળયયુ ંએવા શ્ી એિરર ઍન્રુકૈરતસ (રનરામકશ્ી, ઈનિો-જમ્ગન જૈવરવરવધતા 
કાર્ગક્રમ) અને િૉ. માઈકલ વકહીલી (ટહીમ લીિર,સીએમપીએપ્ોજેકટ) વરર આ કાર્ગ ્ક્ય ના બનયયુ ંહોત.

-લેખકો
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Trainer’s guide navigator

This trainer’s guide facilitates delivery of the modules of ‘Coastal and Marine Biodiversity 

and Protected Area Management for Field-Level MPA managers by trainers and faculty 

members of training institutes, research organizations and other institutions offering 

training courses for managers of protected areas and conservation planners.

This guide serves as an interactive working document. It comprises flexible modules 

that can evolve with use and experience. The training modules and methods can be 

customized to suit the learning objectives, audience, availability of time, availability of 

resources and other factors. It is also possible to include new case studies, relevant 

reading material or training activities as these become available.

The guide consists of three sections:

Section 1: About the curriculum and training resource material

This section provides an overview of the concept of capacity development as 

understood by the team that facilitated this curriculum development, a brief history of 

the development of the curriculum and training material and the pilot testing.

The section then provides an understanding of the expected learning outcomes and 

suggested training schedules.

Section 2: Overview of the modules and session delivery

This section provides an overview of the eight modules—their learning outcomes, 

summaries and the key messages that must go from trainers to the participants. A 

session-wise presentation of contents of the modules and descriptions of the most 

appropriate training methods (methods that have either been tested or are thought to 

be suitable for delivering the contents of the respective modules) are provided. This will 

help the trainers in implementing this curriculum in the most effective way. The trainers 

may like to refer to the “Trainers Guide on Participatory Training Methods” for details of 

training methods. Lists of the main sources and further resources of each module are 

provided in this section itself. 
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તાલીમ ત્ક્કની માગ્ગદત શ્િકા (નેતવગેટર)

આ તાલીમ માર્ગદર્શિકા તાલીમકારો દ્ારા દડરરાકાઠંા અને દડરરાઈ જૈવરવરવધતા અને સરંલક્ત 

રવસતારોના સચંાલનના મોિ્યુલસ ક્ેત્ સતરના મૅનેજર માટે ડિલલવર કરે છે અને અને તાલીમ 

સસં્ાના ફેકલટહી સભરો,સં્ ોધન સસં્ાઓ અને અનર સસં્ાઓ રલક્ત રવસતારના મૅનેજર અને 
સરંક્ણ આરોજકોન ેતાલીમ અભરાસક્રમ પરૂો પાિે છે. 

આ માર્ગદર્શિકા અરસપરસ સડક્રર રૂપે નોંધ પરૂહી પાિે છે. તેમા ંસરળ મોિ્યુલનો સમાવે્  

કરવામા ંઆવરો છે, જેમા ંવપરા્ અને અનયુભવ પ્માણે ફેરફાર કરહી ્કાર છે. તાલીમના મોિ્યુલ 

અને પદ્ધરતઓને ્ીખવાના હતે યુઓ, વાચકો, સમરની સયુલભતા, સાધનસપંરત્તની સયુલભતા, અને 
અનર પડરબળો અનયુસાર બદલી પણ ્કાર છે. તેમાનંવાકેસ-સટિહી, સલં્નવાચંનસમગ્ીત્ાતા
લીમપ્વ્યુરત્તઓનોસમાવે્ કરહી્કાર.

આ માર્ગદર્શિકામા ંત્ણ રવભાર છેઃ

તવભાગ 1: અભયાસક્રમ અને તાલીમ સદંભ્ગ-સામગ્ી

આ રવભાર આ અભરાસક્રમને રવકસાવવામા ંમદદ કરે છે તે ટહીમ દ્ારા સમજાતા ક્મતા રવકાસના 
ખરાલની ઝાખંી, આ અભરાસક્રમના રવકાસની ઝાખંી અને તાલીમ સામગ્ી ત્ા પાઇલટ પરહીક્ણ 

પરૂયું પાિે છે. 

આ રવભાર તરારબાદ અપેલક્ત ર્ક્ણ પડરણામોની સમજ પરૂહી પાિે છે અનેસચૂવલેા તાલીમ 

્ેિ્યુલ પરૂા પાિે છે.

તવભાગ 2: સરિ વહેંચણી અને મો્ડ્લુની ઝાખંી

આ રવભારમા ંકયુલ આઠ મોિયયુલનો સમાવે્  કરવામા ંઆવરો છે- ્ીખવા્ી મળેલા રનષ્કષ્ગ, 
સારાં્ , અને એક ચાવીરૂપ સદેં્ જે દરેક ર્ખાઉ વરમકત્ી લઈને સહભારી સયુધી પહોંચવો 
અરનવાર્ગ છે. મોિ્યુલના ઘટકોની સત્ પ્માણેની રજૂઆત અને રો્ર તાલીમ પદ્ધરતઓનો (તે 
પદ્ધરતઓ જેની ચકાસણી કરવવામા ંઆવી છે અ્વા જે તે મોિ્યુલનયુ ંબધંારણ સમજાવવા માટે 

રો્ર છે.) પણ સમાવે્  કરવવામા ંઆવરો છે. આના કારણે તાલીમા્ણીઓ આ અભરાસક્રમનો 
વધયુ અસરકારક રહીતે અમલ કરહી ્ક્ે. તાલીમા્ણીઓ તાલીમ પદ્ધરતઓની વધયુ માડહતી માટે 

‘સહભારી તાલીમ પદ્ધરતઓ માટેની માર્ગદર્શિકા’ નો ઉપરોર કરહી ્કે છે. આ રવભારમા ંદરેક 

મોિ્યુલ માટેના મયુખર સ્તોત અને આરળ અનર સ્તોતની માડહતી આપવામા ંઆવલેી છે.
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Section 3: Tools and handouts

This section consists of the resources for use during and after the training. These include a 

comprehensive glossary, detailed case studies, handouts, simulation material, references and other 

material. Trainers can customize them and print them out for their own use or for the participants.

The trainers are, however, encouraged to explore new methods and customize the existing methods 

as and when required to enhance the learning experience of the MPA managers. The section ‘How to 

Take Feedback’ and the sample feedback forms in the annexure will help the trainers test the training 

methods and adapt these according to the MPA managers’ feedback and their own experience.
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તવભાગ 3: સાધનો અને હ્ૅસ્ડઆઉટસ 

આ રવભારમા ંતાલીમ દરરમરાન અને તાલીમ પછહીના માડહતી સ્તોતના વપરા્ અંરેની જાણકારહીનો સમાવે્  

કરવામા ંઆવલેો છે. તેમા ંબહોળો ્બદકો્, રવસતતૃ સમીક્ા/કેસ સટિહી, હનેિઆઉરસ, રસમયયુલે્ન મડટડરરલ, 

સદંભ્ગ, અને અનર સદંભ્ગ-સામગ્ીનો સમાવે્  કરવામા ંઆવરો છે. તાલીમા્ણીઓ તેમા ંઉપરોર પ્માણે ફેરફાર કરહી 
્કે છે અને સવ ઉપરોર માટે તેની નકલ પોતાની પાસે રાખી ્કે છે. 

એમપીએ મૅનેજરના ્ીખાઉ અનયુભવ માટે તાલીમા્ણીઓને પહલેે્ી પ્સ્ારપત પદ્ધરતઓમા ંફેરફાર લાવવા 
માટે અ્વા નવી પદ્ધરતઓ ્ોધવા માટે પ્ોતસાડહત કરવામા ંઆવ ેછે. ‘ફહીિબેક કેવી રહીતે લેવો’ તે રવભાર અને 
નમનૂાનયુ ંફહીિબેક ફોમ્ગ તાલીમા્ણીઓને રવરવધ પદ્ધરતઓ ચકાસવા માટે તેમજ એમપીએ મૅનેજરના ફહીિબેક અને 
પોતાના અનયુભવ મયુજબ સવીકારવા માટે મદદ કર્.ે
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SECTION 1

About the curriculum and training 
resource material

This section provides an overview of capacity development as 

understood by the team that facilitated the development of this 

curriculum, a brief history of the development of the curriculum, 

the training material and the pilot testing.

The section then provides an understanding of the expected 

learning outcomes and suggested training schedules.
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તવભાગ 1:

અભયાસક્રમ અને તાલીમ સદંભ્ગ-
સામગ્ી

આ રવભાર આ સમગ્ અભરાસક્રમની સયુરવધા પરૂહી પાિનાર ટહીમ દ્ારા 

સમજાતા રવકાસની ઝાખંી તેમજ આ અભરાસક્રમનો સલંક્પત રવકાસ, અને 

તાલીમ સામગ્ી અને પારલોટ પરહીક્ણ પરૂયું પાિે છે.

તરારબાદ આ રવભાર અપેલક્ત ર્ક્ણ પડરણામો અને સચૂવલેા તાલીમ 

્ેિ્યુલ રવ્નેી સમજ પરૂહી પાિે છે.
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1.1 Why develop a curriculum 
on coastal and marine 
biodiversity?

Capacity development for sustainable and effective 
management of coastal and marine biodiversity and 
protected areas

In coastal areas, a major determinant of well-being and livelihood security 
is the availability of marine and coastal biodiversity resources and access 
to these resources. Loss of biodiversity and the resulting loss of ecosystem 
services, therefore, have far-reaching impacts on livelihoods and the overall 
well-being of coastal communities. 

One of the most effective means of protecting marine and coastal biodiver-
sity is through the establishment and management of marine and coastal 
protected areas (MPAs) and community-involvement in managing the 
coastal and marine ecosystems.

A holistic capacity development system for the MPA managers, ad-
dressing their knowledge, skills and values, is key to developing 
approaches for sustainable and effective management of coastal and 
marine biodiversity.

Capacity development is the process of developing capacities of individuals and 
shaping joint learning processes such that the individuals are enabled to achieve 
sustainable results within their own systems of reference.

Capacity development facilitates change among people in three dimensions: 
knowledge, skills and values/attitudes. A combination of traditional and 
innovative capacity development measures is required to achieve the objectives.
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૧.૧ ્ા માટે દરરયારકનારાની અને 
દરરયાઈ જૈવતવતવધતા અંગે 
અભયાસક્રમ તવકસાવયો?

સરંક્ક્ત તવસતારો અને દરરયારકનારાની અને દરરયાઈ 
જૈવતવતવધતાના ટકાઉ અને અસરકારક વયવસ્ાપન માટે 
ક્મતા તવકાસ
દડરરા ડકનારાના રવસતારોમા,ં સયુખાકારહી અને આજીરવકા સયુરક્ાનયુ ંએક મયુખર પડરબળ 
દડરરાકાઠંા અને દડરરાઈ જૈવરવરવધતા સસંાધનો અને તેની ઉપલબધતાછે. જૈવરવરવધતાના 
નયુકસાનઅનરેનવસનતતં્(ઇકોરસસટમ સરવશિરસસ)ની સેવાઓના નયુકસાન્ી, એકંદરે 
દડરરાકાઠંાના સમયુદારોનીઆજીરવકા અને સયુખાકારહી ઉપર દૂરોરામી પર અસર ્ાર છે. 

દડરરાકાઠંા અને દડરરાઈ રલક્ત રવસતાર (એમપીએ)ની સ્ાપના કરવી તેમ જદડરરાકાઠંા 
અને દડરરાઈ જીવસસૃષ્ટના વરવસ્ાપનમાસં્ારનક સમયુદારનો સડક્રર સમાવે્  
કરવોએદડરરાકાઠંા અને દડરરાઈ જૈવરવરવધતાના ંરક્ણ માટે સૌ્ી અસરકારક રસતો છે.

એમપીએ મૅનેજરો માટે એક સવ્ગગ્ાહહી ક્મતા રવકાસ વરવસ્ા રવકસાવવી તેમ જ 
તેમના ંજ્ાન, કૌ્લર ત્ા મલૂરો રવકસાવવા એ, દડરરાકાઠંા અને દડરરાઈજૈવવૈરવધરનયુ ં
ટકાઉ અને અસરકારક વરવસ્ાપન કરવા માટેના અલભરમો રવકસાવવાની ચાવી છે.

ક્મતા તવકાસ પ્રરક્રયા એ વયક્કતગત તવકાસ અને સયં્ુકત ત્ક્ણને આકાર આપતી 
પ્રરક્રયા છે, જેના્ી પ્રતયેક વયક્કત પોતાના સદંભ્ગ હઠેળ ટકાઉ પરરણામો હાસંલ કરવા 
માટે સક્મ બને છે.ક્મતા તવકાસ લોકોમા ંરિણ સરળ પરરમાણમા ંબદલાવ લાવે છે. 
જ્ાન, કૌ્લય અને મલૂયો/વલણ. પરંપરાગત અને નવીન ક્મતા તવકાસના ંપગલાનં ુ ં
સયંોજન હતેઓુ હાસંલ કરવા માટે જરૂરી છે.
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1.2 The process of 
curriculum development

1.2.1 Context: The Indo-German Biodiversity 

Programme

The Governments of India and Germany are jointly implementing a 

technical cooperation project titled ‘Conservation and Sustainable 

Management of Existing and Potential Coastal and Marine Protected 

Areas (CMPAs)’. The project is supported by the Federal Ministry of 

the Environment, Nature Conservation, Building and Nuclear Safety 

(BMUB), Government of Germany and implemented by GIZ, India 

in partnership with the Ministry of Environment, Forests and Climate 

Change (MoEFCC), Government of India.

The project aims to contribute to conservation of biodiversity 

through participatory approaches in the management of existing 

and potential CMPAs in India. The project activities are being devel-

oped on the following three pillars:

•  Participatory management approaches for conservation of sites

•  Capacity strengthening system for supporting participatory 

management of MPAs

•  Dissemination of information, communication and raising 

awareness

The measures are implemented together with national, sub-national 

and local governments, training and learning organizations and 

experts to achieve specific capacity development objectives. The 

project is engaging with different sectors and stakeholders who are 

crucial for successful management of coastal and marine biodiver-

sity, including the forest, fisheries and media sector.

One of the key capacity development measures is facilitating 

the training institutions of the forest, fisheries and media sectors 

by supporting in integrating coastal and marine biodiversity and 

protected area management relevant issues into their existing 

curriculum and equip the faculty members and training experts with 

the latest and innovative training approaches and methodologies.
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૧.૨ અભયાસક્રમ 
તવકસાવવાની પ્રરક્રયા

1.2.1 સદંભ્ગ: ઇ્સ્ડો- જમ્ગન જૈવતવતવધતા કાય્ગક્રમ

ભારત અને જમ્ગનીની સરકાર વચચ ેસયંયુકત રહીતે તકરનકહી સહકાર પ્ોજેકટ 

‘ સવંધ્ગન ટકાઉ વરવસ્ાપન - હાલના અને સભંરવત દડરરાકાઠંા અને 
દડરરાઈ રલક્ત રવસતાર (એમપીએ)’ના ્ીષ્ગક હઠેળ અમલીકરણ કરવામા ં
આવી રહ્યુ ંછે. આ પ્ોજેકટમા ં‘ફેિરલ રમરનસટ્હી ઑફ એનવારરમેનટ, 

નેચર કનઝવવે્ન, લબસલિિંર એનિ નયયુકલીઅર સૅફટહી, રવનમવેનટ ઑફ 

જમ્ગની’(બીએમયયુબી) સહરોરી છે અને તેનો અમલ ‘જીઆઈઝેિ’દ્ારા 
કરવામા ંઆવી રહ્ો છે, ભારત તેમા,ં ભારત સરકારના ‘પરા્ગવરણ, વન 

અને આબોહવા પડરવત્ગન મતં્ાલર’સા્ ેભારીદારહીમા ંછે

આ પ્ોજેકટનો મયુખર હતે યુ,ભારતમા ંહાલના અને સભંરવત સીએમપીએના 
વરવસ્ાપનમા ંસહભારી અલભરમ મારફતે જૈવરવરવધતાના સરંક્ણ 

માટે ફાળો આપવાનો છે. પ્ોજેકટ પ્વરૃત્તઓ નીચેના ત્ણ પારા પર 

રવકસાવવામા ંઆવી છે:

•  સ્ળોનાસરંક્ણ માટે સહભારી વરવસ્ાપન અલભરમ

•  એમપીએનાસહભારી વરવસ્ાપનનેસહરોર કરવા માટે ક્મતા 
મજબતૂીકરણ વરવસ્ા.

•  માડહતીનો પ્સાર, પ્તરારન (કમયયુરનકે્ન) અને જાગરૃત વધારવી.

આ પરલાઓંનો રાષ્ટ્હીર,પેટા રાષ્ટ્હીર અને સ્ારનક સરકારો, તાલીમ અને 
ર્ક્ણ સસં્ાઓ અને રનષ્ણાતો સા્ ેમળહીન ેચોક્કસ ક્મતા રવકાસના 
હતે યુઓ હાસંલ કરવા માટે અમલ કરવામા ંઆવ ેછે. આ પ્ોજેકટ,વન, મતસર 

અને રમડિરા ક્ેત્ સડહતનારંવરવધ ક્ેત્ો અને ડહતધારકો સા્ ેસલં્ન છે, કે 

જેઓ દડરરાકાઠંા અને દડરરાઈજૈવ રવરવધતાના સફળ વરવસ્ાપન માટે 

મહતતવના છે. ક્મતા રવકાસ માટેનયુ ંમહતતવનયુ ંપરલયુ ંછેવન, મતસર અને 
રમડિરા ક્ેત્નીતાલીમ સસં્ાઓને તેમના હાલના કે સકંલલત દડરરાકાઠંા 
અને દડરરાઈજૈવરવરવધતા અને રલક્ત રવસતાર વરવસ્ાપન સબંરંધત 

મયુદ્ાઓ તેમના અભરાસક્રમમા ંસમારવષ્ટ કરવા માટેની સવલત આપવી 
તેમ જ ફકૅલટહી સભરો અને તાલીમ રનષ્ણાતોન ેતાજેતરના અને નવીન 

તાલીમ અલભરમ અને પદ્ધરતઓ સા્ ેસાધનોની સવલત આપવી.

‘િબલયયુઆઈઆઈ’, ભારતીર વન સેવા અરધકારહીઓ, રાજર વન સેવા 
અરધકારહીઓઅને અનર ચાવીરૂપ ડહતઘારકો જેવા કે કોસટ રાિ્ગ અને 
કસટમસને તાલીમ આપવા માટે અરધકૃત છે. તેમણે તાજેતરમા ંદડરરાકાઠંા 
અને દડરરાઈજૈવરવરવધતા સકંલલત વરવસ્ાપન અને વડરષ્ઠ વન 

અરધકારહીઓ માટે સબંરંધત મયુદ્ાઓ સબંોધવા રવર્ષ્ટરૂપે એક અઠવાડિરાનો 
અભરાસક્રમ ્રૂ કરયો છે. જો કે, ભારતમા ંસીએમપીએના ટકાઉ અને 
અસરકારકવરવસ્ાપન માટે, રવવધ સતરે, વન ત્ા મતસર રવભારના 
અરધકારહીઓ/સટાફના સભરોનયુ ંક્મતા-વધ્ગન કરવા,રવરવધ તબકે્ક ટૂંકા 
રાળાના અભરાસક્રમોની જરૂર છે.
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WII has a mandate to train Indian Forest Service officers, state forest service officers, and other key 

stakeholders such as the Coast Guard and Customs and has recently initiated a one-week refresher 

course exclusively addressing issues related to integrated management of coastal and marine biodi-

versity and targeting senior forest officials. However, there is a need for short-term courses that will 

strengthen the capacity of officials/staff members of the forest and fisheries sectors at various levels to 

manage CMPAs in India sustainably and effectively.

1.2.2 Capacity needs assessment 

The first step in supporting the capacity-development process of the stakeholders relevant to con-

servation and sustainable management of coastal and marine biodiversity and protected areas is to 

assess what key capacities already exist and what additional capacities might be required by specific 

stakeholders to contribute to the project objectives. Capacity needs assessment (CNA) was planned, 

organized and executed under the human capacity development (HCD) component of the project.

The process of CNA was truly participatory and cross-sector in its approach, with the involvement of 

three key sectors of CMPAs in India, namely, the forest, fisheries and media sectors. Institutions as well 

as individual experts participated in the assessment, which was carried out to identify capacity needs 

at the organizational and individual levels. At the individual level, capacities were assessed in the 

knowledge, skills and values dimensions. A special focus of this assessment process was identifying 

capacity needs for enhancing cross-sector and cross-stakeholder cooperation. Three strategic goals 

and 12 activity areas were identified on the basis of the findings of the CNA to implement the HCD 

measures of the project.

A cross-sector brainstorming workshop brought a common understanding of the forest, fisheries  
and media sectors regarding important issues in coastal and marine biodiversity conservation and 

management.

The study established that concepts and issues relevant to coastal and marine biodiversity 
need to be integrated into the existing training curriculum of field-level MPA managers and 
conservation professionals at national and state-level forest training institutions. Further, 
special courses need to be developed for officers currently serving in coastal and marine 
areas.

1.2.3 Curriculum development dialogue

A curriculum development dialogue was jointly organized by GIZ and WII in July 2014 to initiate the 

process of development of a coastal and marine biodiversity curriculum for training managers of 

protected areas. The dialogue was attended by 20 participants from government organizations, state 

forest departments, managers of MPAs, marine biologists, capacity development experts, international 

organizations and research organizations representing the forest, fisheries and media sectors.
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િબલયયુઆઈઆઈ પાસે ભારતીર વન સેવાના અરધકારહીઓ, રાજરના વન સેવા અરધકારહીઓ અને ડહતાધારકો 
જેવા કે તટરક્ક દળ અને કસટમ રવભારને તાલીમ આપવાનો અરધકૃત આદે્ છે. હજી હાલમા ંજ વડરષ્ઠ

અરધકારહીઓ માટે એક સપતાહનો કોસ્ગ ્રૂ કરેલ છે. આ કોસ્ગમા ંદડરરાકાઠંા અને દડરરાઈ જૈવરવરવધતાનયુ ં
એકહીકૃત વરવસ્ાપન જેવો મહતવનો મયુદ્ો આવરહી લેવામા ંઆવરો છે. જોકે, ભારતમા ંસીએમપીએને ટકાઉ 
રહીતે અને અસરકારક રહીતે સચંાલલત કરવા માટે કેટલાક નાના રાળાના કોસ્ગની પણ જરૂડરરાત છે કે જે 
અરધકારહીઓની/જરંલ અને મતસર કે્ત્ના સટાફના સભરોની ક્મતાને મજબતૂ બનાવ.ે

1.2.2 જરૂરી ક્મતાની આકારણી 

દડરરાકાઠંા અને દડરરાઈજૈવવરૈવધરના ટકાઉ વરવસ્ાપન અને પક્કારો સબંરંધત સરંલક્ત રવસતારો માટેના 
સરંક્ણનયુ ંપ્્મ સહારક પરલયુ ંએ જાણવયુ ંછે કે કઈ ચાવીરૂપ ક્મતા પહલેે્ી છે અને કઈ ક્મતા કોઈ ચોક્કસ 

ડહતધારકો દ્ારા પ્ોજેકટ હતે યુઓ અ્વે ફાળો આપવા જરૂરહી હોઈ ્કે છે. જરૂરહી ક્મતાની આકારણી (સીએનએ)નયુ ં
આરોજન કરવામા ંઆવયયુ.ં તેને ઘિવામા ંઆવી અને તેને માનવ ક્મતા રવકાસ (એચસીિહી) પ્ોજેકટ ઘટક હઠેળ 

ચલાવવામા ંઆવી હતી.

સીએનએપ્ડક્રરા ભારતમા ંસીએમપીએનાત્ણ ચાવીરૂપ કે્ત્ો, વન, મતસર અને રમડિરામા ંસામેલરીરહી સા્ ે

ખરા અ્્ગમા ંસહભારી હતી અને તેનો અલભરમ રવરવધ કે્ત્નો હતો. સસં્ાઓ તેમજ વરમકતરત રનષ્ણાતોએ 

આકારણીમા ંભાર લીધો હતો, જે સસં્ાકહીર અને વરમકતરત સતર સયુધી ક્મતાની જરૂર ઓળખવા માટે હા્ 

ધરવામા ંઆવલેી હતી. વરમકતરત સતર પર, ક્મતા, જ્ાન, કયુ્ળતા અને મલૂરોના પડરમાણોમા ંઆકારણી 
કરવામા ંઆવી હતી. આકારણી પ્ડક્રરાનયુ ંરવ્ષે ધરાન રવવધ કે્ત્ અને રવરવધ ભારીદારોનો સહકાર વધારવા 
માટે ક્મતા જરૂડરરાતો ઓળખવા પર હત યુ.ં સીએનએના ંપડરણામો આધાડરત પ્ોજેકટમા ંએચસીિહીના માપદંિો 
અમલમા ંલાવવા માટે ત્ણ વયહૂાતમક ધરેર અને 12 પ્વરૃત્ત રવસતારો ઓળખી કાઢવામા ંઆવરા હતા. રવવધ 

ક્ેત્ રવચારણા કાર્ગ્ાળા્ી દડરરાકાઠંા અને દડરરાઈ જૈવરવરવધતા સરંક્ણ અને સચંાલનના મહતતવના મયુદ્ાને 
લરતી વન, મતસર અને રમડિરા ક્ેત્ની સામાનર સમજણ આવી. 

જયુદા જયુદા ક્ેત્ોના મનન-લચંતન વક્ગ્ોપ્ી જરંલ, મતસર અને રમડિરા ક્ેત્ોની દડરરાકાઠંા અને દડરરાઈ 
જૈવ-રવવધતાના સવધ્ગન અને વરવસ્ાપન રવષે  એક સવ્ગ સામાનર સમજ પેદા ્ઇ.

આ અભયાસ્ી એ વસત ુપ્રસ્ાતપત ્ઈ કે દરરયાકાંઠા અને દરરયાઈ જૈવતવતવધતાને સંબંતધત જરૂરી 
મદુ્ાઓને કે્રિ સતરના એમપીએમૅનેજર, સંરક્ણ તનષણાતો, અને વ્સય તાલીમ સંસ્ાઓના હાલના 
તાલીમ અભયાસમાં સમાતવષટ કરવાની જરૂર છે. વધમુાં, હાલમાં દરરયાકાંઠા અને દરરયાઈ સેવા 
આપતા અતધકારીઓ માટે ખાસ અભયાસક્રમ તવકસાવવાની જરૂર છે. 

1.2.3 અભયાસક્રમ તવકસાવવા માટે સવંાદ

આ અભરાસક્રમ રવકસાવવા માટે સવંાદનયુ ંઆરોજન ‘જીઆઈઝેિ’ અને ‘િબલયયુઆઈઆઈ’દ્ારા સયંયુકત રહીતે 
જયુલાઇ- 2014મા ંરલક્ત રવસતારના તાલીમ મૅનેજર માટે દડરરાકાઠંા અને દડરરાઈ જૈવવરવરવધતાના 
અભરાસક્રમ રવકસાવવાની પ્ડક્રરા ્રૂ કરવા માટે કરવામા ંઆવયયુ ંહત યુ.ં આ સવંાદમા ંસરકારહી સસં્ાઓમાં્ ી 
20 સહભારીઓ,રાજર વન રવભારો, એમપીએમૅનેજરો, દડરરાઈ જીવરવજ્ાનીઓ, ક્મતા રવકાસ રનષ્ણાતો, 
આંતરરાષ્ટ્હીર સરંઠનો ત્ા વન, મતસર અને મીડિરા ક્ેત્નયુ ંપ્રતરનરધતવ કરતી સં્ ોધન સસં્ાઓએ હાજરહી 
આપી હતી.
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A draft curriculum framework, pre-developed by WII and the CMPA project, served as the base docu-

ment for developing further frameworks for different target groups. A plenary discussion on the base 

document resulted in refinement of the specific target groups for whom the curriculum and training 

material needed to be developed. The dialogue reached its first milestone when it identified three tar-

get groups for which the curriculum needed to be adapted. These three groups are the following:

Field-level protected area managers, including Range Forest Officers, Foresters and Forest 
Guards of the coastal states of India.

Management-level protected area managers, including the Chief Conservators of Forests 
(CCFs), Conservators of Forests (CFs) and Divisional Forest Officers (DFOs) of the coastal 
states of India.

Decision-making-level protected area managers, including the Principal Chief Conservators of 
Forests (PCCFs), officials of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEFCC) 
and other key relevant ministries and Directors of the key training institutions in the forest, 
coastal, fisheries and media sectors.

The curriculum development dialogue concluded with specific recommendations regarding the com-

petencies to be addressed by future capacity development programmes, a curriculum framework with 

a modularized structure and proposals relating to the lengths of the training programmes for different 

targets groups.

Curriculum framework for three target groups

Field level MPA managers (4 weeks / 2 weeks)

It was recommended that the course on coastal and marine biodiversity and protected area manage-

ment be of about 4 weeks’ duration. The first week was to provide an overview of the key concepts and 

focus on sharing experiences. The second and third weeks were to focus on field-exposure, methods 

of assessing and monitoring coastal and marine biodiversity, community interactions, etc. The fourth 

week was to focus on effective management planning of coastal and marine biodiversity and protected 

areas and on reflecting on good practices and case studies. However, after the first pilot testing, a 10-

day course preceded by the SCUBA diving training is being considered as an effective option as well.

Senior MPA managers (IFS officers) (3 weeks, in a phased manner, over a 
period of 1 year)

It was recommended that the capacity development programme be carried out over a period of 3 

weeks, in a phased manner, since it may not be practically possible for senior officers to take out time 

at once for 3 weeks. The first one-week training will be organized as a field expedition to selected 

coastal/ marine protected areas to facilitate participants in exploring and understanding coastal and 

marine ecosystems, and also getting a first hand information of various issues and challenges associ-

ated with managing these ecosystems. The second one-week intensive training course will facilitate the 

participants further developing their conceptual and skill base on coastal and marine biodiversity and 

MPAs, differences in managing terrestrial and coastal resources, coastal and marine related laws and 

policies, mainstreaming tools and leadership and communication skills. The third one-week  
specialized training will be focused on effective management of coastal and marine protected area, 

where the participants will specialize in developing management planning and effectiveness evaluation 

of the MPAs.



9

‘િબલયયુઆઈઆઈ’ અને ‘સીએમપીએ’ પ્ોજેકટ દ્ારા અરાઉ્ી જ રવકસાવલેયુ,ં અભરાસક્રમની રૂપરેખાનયુ ંકાચયુ ં
માળખયુ,ંરવરવધ લક્રાકં જૂ્ો માટે વધયુ માળખા રવકસાવવા માટે આધાર-દસતાવેજ તરહીકે કામ લા્યયુ.ંઆધાર-

દસતાવેજ પરની રવરતવાર ચચા્ગન ેપડરણામે,જેમના માટે અભરાસક્રમ અને તાલીમ-સામગ્ી રવકસાવવાની જરૂર 

હતીએવા ંચોક્કસ લક્રાકં જૂ્ તારવવામા ંઆવરા.ં આ સવંાદ તેના પ્્મ રસમાલચનહ સ્ાને તરારે પહોંચરો, જરારે 

તેમાં્ ી ત્ણ લક્ર જૂ્ોનક્કહી કરવામા ંઆવરા.ં આ ત્ણ જૂ્ોનીચ ેમયુજબ છે: 

ભારતનાં દરરયાકાંઠાનાં રાજયોના રેંજ ફૉરેસટ ઑરફસર, ફૉરેસટસ્ગ અને ફૉરેસટ ગા્ડ્ગ  સરહતના કે્તરિય 
સતરના રક્ક્ત તવસતારનામૅનેજરો.

ભારતનાં દરરયાકાંઠાનાં રાજયોના મખુય વન સંરક્કો (સીસીએફસ), વન સંરક્કો (સીએફસ), 
તવભાગીય વન અતધકારીઓ (્ડીએફઓસ) સરહતના મૅનેજમે્સટ સતરના રક્ક્ત તવસતારનામૅનેજરો.

તનણ્ગય સતર રક્ક્ત તવસતાર મૅનેજરમાં જગંલના અગ્ મખુય વન સંરક્ક(પીસીસીએફસ),‘વન, 
પયા્ગવરણ અને આબોહવા પરરવત્ગન મંરિાલય’ ત્ા અ્સય સંબંતધતમંરિાલયોના અતધકારીઓ તેમ જ 
વન, દરરયાકાંઠા, મતસય અને તમર્ડયા કે્રિની તાલીમ-સંસ્ાઓના સંચાલકો. 

મોિ્યુલ આધાડરતમાળખા સા્ ેઅભરાસક્રમનયુમંાળખયુ ંતેમ જ રવરવધ લક્રાકં જૂ્ો માટે તાલીમ- કાર્ગક્રમોની 
લબંાઈ સબંરંધત દરખાસતો વરેરે જેવી, ભરવષ્રના ક્મતા રવકાસ કાર્ગક્રમોએ સબંોધવાની કાર્ગક્મતાઓ અંરે 

ચોક્કસ ભલામણો સા્અેભરાસક્રમ રવકસાવવાનો સવંાદ સમાપત ્રો. 

રિણ લક્ય જૂ્ો માટે અભયાસક્રમનુ ંમાળખું

કે્તરિય સતરના એમપીએમૅનેજરો (૪ અઠવાર્ડયા/ ૨ અઠવાર્ડયા)

એવી ભલામણ કરવામા ંઆવી હતી કે દડરરાકાઠંા અને દડરરાઈ જૈવરવરવધતા અને રલક્ત રવસતારોના 
સચંાલનનો આ અભરાસક્રમ ૪ અઠવાડિરાના સમરરાળા જેટલો હોવો જોઈએ. પહલેા અઠવાડિરામા ંચાવીરૂપ 

ખરાલો આપવામા ંઅને અનયુભવો વહેંચવામા ંધરાન કેસનદ્રત કરવામા ંઆવયયુ ંહત યુ.ં બીજયુ  ંઅને ત્ીજયુ  ંઅઠવાડિયયુ ં
ફહીલિ ઍકસપોઝર,દડરરાકાઠંા અને દડરરાઈ જૈવરવરવધતા આકારણી ત્ા દેખરેખની પદ્ધરત અને સમયુદાર 

સા્નેા સવંાદ વરેરે માટે હત યુ.ં ચોથયુઅંઠવાડિયયુ ંદડરરાકાઠંા અને દડરરાઈ જૈવરવરવધતા અને સરંલક્ત રવસતારોના 
અસરકારક વરવસ્ાપનના આરોજન અને સારાઉંદાહરણો ત્ા કેસ સટિહી ઉપર કેસનદ્રત કરવા માટે હત યુ.ં જો કે, 

પ્્મ પારલોટ પરહીક્ણ પછહી, 10 ડદવસનો કોસ્ગ સકયુબા િાઇરવંર તાલીમ દ્ારા અનયુસરાર છે અને તેને અસરકારક 

રવકલપ રણવામા ંઆવ ેછે.

વરરષઠ એમપીએ મૅનેજસ્ગ (આઈએફએસઅતધકારીઓ) (3 અઠવાર્ડયા, તબક્ાવાર 
રીતે 1 વષ્ગના સમયગાળામા)ં

એવી ભલામણ કરવામા ંઆવી હતી કે ક્મતા રવકાસ કાર્ગક્રમ તબક્કાવાર રહીતે, 3 અઠવાડિરાના સમરરાળામા ં
હા્ ધરવામાઆંવ્,ે કારણકે વડરષ્ઠ અરધકારહીઓ માટે સળંર ૩ અઠવાડિરા સયુધીનો સમર કાઢવો વરવહાડરક 

રહીતે કદાચ ્ક્ય ન બની ્કે. પ્્મ એક અઠવાડિરાની તાલીમ, સહભારીઓને પસદંરીના દડરરાકાઠંા અને 
દડરરાઈઇકોરસસટમ સમજવાની સયુરમતા કરહી આપવા તેમ જ આ ઇકોરસસટમના સચંાલન સા્ ેસકંળારેલા 
રવરવધ મયુદ્ાઓ અને પિકારો રવ્ે માડહતી મેળવવા માટે ડફલિ પર્ગટન તરહીકે આરોજજત કરવામા ંઆવ્.ેબીજયુ  ં
એક અઠવાડિયયુ,ં સઘન તાલીમ અભરાસક્રમ્ી સહભારીઓને આરળ દડરરાકાઠંા અને દડરરાઈ જૈવરવરવધતા 
અને એમપીએ આધાડરત તેમની કલપના અને કૌ્લર આધાડરત રવકાસમા,ં ભરૂમરત અને દડરરાકાઠંાના 
સ્તોતના સચંાલન વચચેનો ફરક,દડરરાકાઠંા અને દડરરાઈ સબંરંધત કારદા અને નીરતઓ,સાધનો અને નેતતૃવ 

અને સવંાદના ંકૌ્લરોને મયુખરપ્વાહમા ંલાવવામા ંસરળતા કરહી આપે છે. ત્ીજા અઠવાડિરાની રવર્ષ્ટ 

તાલીમ,દડરરાકાઠંા અને દડરરાઈ રલક્ત રવસતારોના અસરકારક વરવસ્ાપન પર ધરાન કેસનદ્રત કર્,ે જરા ં
સહભારીઓ એમપીએના અસરકારક મલૂરાકંન અને અસરકારક વરવસ્ાપનનયુ ંઆરોજન રવકસાવવામા ંપારંરત 

્્ે. 
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Decision-makers on MPA management (One day)

It was recommended to organize a one-day dialogue for the senior protected area managers, and 

decision-makers at the Ministries. The contents of the dialogue may cover key and critical aspects of 

coastal and marine biodiversity conservation and management effectiveness of CMPAs, the socio-eco-

nomic issues governing such areas, new approaches to mainstreaming biodiversity into coastal sectors 

and the International geopolitics and policy environment relevant to the Indian coast.

1.2.4 Pilot testing of the curriculum and draft training material for field-level 

MPA managers in 2015

The course was pilot tested during 12 January – 6 February 2015, organized jointly by GIZ and WII at 

the Indian Institute of Scuba Diving and Aquatic Sports (IISDA), Tarkarli, Malvan, Maharashtra.

The course was attended by Range Forest Officers and foresters from Andhra Pradesh, the Andaman 

and Nicobar Islands, Lakshadweep, Maharashtra and Tamil Nadu. The course was received extremely 

well by the participants as well as the trainers, experts and external resource persons. Four partici-

pants and five trainers successfully qualified to become PADI Open Water Divers, while the others 

qualified as divers.

1.2.5  Training of Trainers

Two Training of Trainers (ToT) workshops were conducted to create a pool of trainers who are aligned 

with the approach of the course and are willing to deliver the contents using participatory training 

methods:

1) 6–7 August 2014, Gandhinagar, Gujarat

2) 11–13 September 2014, Mumbai, Maharashtra
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એમપીએ વયવસ્ાપન માટેના તનણ્ગયકતા્ગઓ (એક રદવસ)

મતં્ાલરોના રનણ્ગરકતા્ગઓ અને રલક્ત રવસતારનારસરનરરમૅનેજરોમાટે એક ડદવસીર સવંાદનયુ ંઆરોજન કરવા 
માટે ભલામણ કરવામા ંઆવી હતી. સવંાદના રવષર-વસત યુમા,ં સીએમપીએનીવરવસ્ાપન અસરકારકતા અને 
દડરરાકાઠંા અને દડરરાઈ જૈવરવરવધતા સરંક્ણના ચાવીરૂપ અને મહતતવના ંપાસાઓ, આ પ્કારના રવસતારોના 
રનરમન માટે સામાજજક-આર્શિક મયુદ્ાઓ,દડરરાઈ કે્ત્મા ંજૈવરવરવધતા મયુખર પ્વાહમા ંલાવવા માટેના અલભરમ 

અને આંતરરાષ્ટ્હીર રાજકારણ (Geopolitics)અને ભારતીર દડરરાકાઠંાને લરતી પરા્ગવરણીર નીરતનો સમાવે્  

્ઈ ્કે છે.

1.2.4 અભયાસક્રમનુ ંપાઇલટ પરીક્ણ અને 2015મા ંકે્તરિયસતરનાએમપીએમૅનેજર 
માટેની તાલીમ-સામગ્ીનો કાચો મસુદ્ો

આ અભરાસનયુ ંપાઇલટ પરહીક્ણ ‘ધી ઇસનિરન ઇગનસટટ્યુટ ઑફ સકયુબા િાઇરવંર એનિ ઍકવેડટક સપોરસ્ગ’ 
(આઈઆઈએસિહીએ), તરકારલી, માલવન, મહારાષ્ટ્ ખાતે ‘જીઆઈઝેિ’ અને ‘િબલયયુઆઈઆઈ’ દ્ારા સયંયુકત રહીતે 
તા. 12 જાનયયુઆરહી્ી 6 ફેબ્યુઆરહી, 2015 દરમરાન કરવામા ંઆવયયુ ંહત યુ.ં

આ અભરાસમા ંરૅનજ વન અરધકારહી અને આંધ્ર પ્દે્, આંદામાન રનકોબાર ટાપયુ, લક્દ્દ્પ, મહારાષ્ટ્ અને 
તારમલનાડયુના વન અરધકારહીઓએભાર લીધો હતો. તાલીમકાર તેમજ સહભારીઓ, રનષ્ણાતો અને બહારના 
તજજ્ વરમકતઓ દ્ારા અભરાસક્રમને ખબૂ ઉમળકાભેરઆવકારવામા ંઆવરો હતો. ચાર સહભારીઓ અને પાચં 

તાલીમકારો સફળતાપવૂ્ગક PADIઓપન વૉટર િાઇવસ્ગ તરહીકે, જરારે અનર લોકો િાઇવસ્ગ તરહીકે ઉત્તીણ્ગ ્રા હતા. 

1.2.5  તાલીમકારોની તાલીમ 

અભરાસક્રમના અલભરમ સા્ ેસમંત ્નારા ત્ા સહભારી તાલીમ-પદ્ધરતનો ઉપરોર કરહીને રવષર-વસત યુ અંરે 

તાલીમ આપવા માટે કડટબદ્ધ છે એવા તાલીમકારોની એક કિહી ઊભી કરવા માટે બે વખતતાલીમકારોની તાલીમ 

કાર્ગ્ાળા(ટહીઓટહી) રોજવામા ંઆવી.

1) 6-7 ઑરસટ 2014, રાધંીનરર, ગયુજરાત

2) 11-13 સપટેમબર 2014, મયુબંઈ, મહારાષ્ટ્
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1.3 The curriculum and training 
resource material explained

1.3.1 About the curriculum

The training material is developed by a competent team of experts drawn 

from forest, fisheries and media sectors, bringing in a truly cross-sector 

perspective to the whole process of capacity development. This competen-

cies-based curriculum for field-level MPA managers (Range Forest Officers 

and foresters) is suitable to be delivered as a special certificate course of 

one-month duration. However, in its intensive format, it can also be delivered 

over 10 days’ duration. This course is also suitable for the faculty members of 

training institutions offering courses for field-level MPA managers.

The course is intended to enable participants in developing a sound under-
standing of the concepts and issues related to managing coastal and marine 
biodiversity, coastal and marine protected areas, the ecological and socio-
political context, conservation approaches and legal-policy frameworks of 
terrestrial and coastal–marine protected areas as well as equip them with the 
skills needed to conduct assessments and monitoring of coastal and marine 
habitats and species, prepare field reports and develop operational plans 
(under supervision) for MPAs based on management effectiveness guide-
lines.

 

Competence-based curriculum for the field-level MPA managers

The Special Certificate Course uses a competencies-based curriculum with a strong 
emphasis on field-based exercises using participatory methods of training and learning.

Competencies-based curriculum is a way of approaching professional training that 
places primary emphasis on facilitating the participants in further developing their com-
petencies, which are required to enable them in performing their jobs more efficiently 
and effectively. It aims at preparing people more effectively for real workplaces.
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૧.૩ અભયાસક્રમ અને તાલીમ 
સદંભ્ગ-સામગ્ીની સમજણ

૧.૩.૧ અભયાસક્રમ તવ્ે

આ તાલીમ સામગ્ી વન, મતસર અને રમડિરાના રનષ્ણાતોની સક્મ ટહીમ દ્ારા 
રવકસાવવામા ંઆવી છે, જે ક્મતા રવકાસની સમગ્ પ્ડક્રરામા ંખરેખર જયુદા-ંજયુદા ં
ક્ેત્ોનો દ્રસષ્ટકોણ લાવે છે. ક્ેરત્ર સતરના એમપીએ મૅનેજરો (રૅનજ ફૉરેસટ ઑડફસર 

અને ફૉરેસટર) માટે પડરપણૂ્ગ એવો આ અભરાસક્રમ એક મડહનાના સમરરાળાનો ખાસ 

પ્માણપત્ અભરાસક્રમ તરહીકે રજૂ કરવા રો્ર છે. છતા ંપણ, તેના સઘન માળખામા ં
તે ૧૦ ડદવસના સમરરાળામા ંપણ રજૂ કરહી ્કાર છે. આ અભરાસક્રમ, ક્ેરત્ર 

સતરના એમપીએ મૅનેજરોને તાલીમ આપતી સસં્ાઓના વરાખરાતાઓ (ફકૅલટહી 
મેમબર) માટે પણ ઉપરોરી છે. 

દડરરાકાઠંા અને દડરરાઈ જૈવરવરવધતા,દડરરાકાઠંા અને દડરરાઈ સરંલક્ત 
રવસતારો, પડરમસ્રતકહીર (ઇકોલૉજજકલ) અને સામાજજક-રાજકહીર સદંભ્ગ, સરંક્ણના 
અલભરમો તેમ જ ભરૂમરત ત્ા  દડરરાકાઠંા અને દડરરાઈસરંલક્ત રવસતારોના 
કારદાકહીર-નીરતરત માળખાઓ સા્ ેસકંળારેલા મયુદ્ાઓ અને ખરાલોની 
સમજરવકસાવવી એ આ અભરાસક્રમનો આ્ર છે.ઉપરાતં, વરવસ્ાપનની 
અસરકારકતાની માર્ગદર્શિકાને આધારે એમપીએ માટે અમલીકરણની 
રોજનાઓ(દેખરેખ હઠેળ) રવકસાવવા, ફહીલિ ડરપોટ્ગ તૈરાર કરવા તેમ જ 
દડરરાકાઠંા અને દડરરાઈ વસવાટ ત્ા પ્જારતઓનીઆકારણી અને દેખરેખ હા્ 
ધરવા માટે જરૂરહી આવિતો્ી સહભારીઓને સજજ કરવાનો પણ હતે યુ છે. 
 

કે્તરિય સતરના એમપીએ મૅનેજરો માટે યોગયતા-આધારરત અભયાસક્રમ

ખાસ પ્માણપત્-આધાડરત અભરાસક્રમ, તાલીમ અને ્ીખવા માટેની સહભારી પદ્ધરતનો 
ઉપરોર કરહીને ક્ેત્-આધાડરત કવારતો પર ખાસ ભાર મકૂહીને રો્રતા-આધાડરત 
અભરાસક્રમનો ઉપરોર કરે છે. 

રો્રતા-આધાડરત અભરાસક્રમ એ વરવસારરક તાલીમ મેળવવાનો એક રસતો છે. તે 
સહભારીઓને આરળ તેમની કાર્ગક્મતા રવકસાવવા માટે સરળતા કરહી આપવા પર પ્ા્રમક 
ભાર મકેૂ છે, જે તેમને તેમની નોકરહી વધયુ કયુ્ળતાપવૂ્ગક અને અસરકારક રહીતે કરવા માટે જરૂરહી 
છે. તે લોકોને વાસતરવક કાર્ગક્ેત્ માટે વધયુ અસરકારક રહીતે તરૈાર કરવાનયુ ંલક્ર રાખે છે. 
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1.3.2 An overview of the modularized curriculum

Module 1: An Introduction to Coastal and Marine Biodiversity and 
Ecosystem Services

This module provides the foundation of the course by providing the basic concepts of biodiversity at 

the genetic, species and habitat levels, focussing on the examples and peculiarities of the coastal and 

marine ecosystems. An overview of the concept of the ecosystem services and examples of the four 

types of ecosystem services- provisioning, regulatory, supportive and cultural, are followed by a de-

tailed description of the key coastal and marine habitats and species. The module ends with a discus-

sion on the key differences between the terrestrial and coastal-marine ecosystems.

Module 2: Coastal and marine biodiversity and ecosystems services in the 
overall environment and development context

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

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

participants looking into the overall development agenda via Global Sustainable Development Goals, 

the concepts of sustainability, sustainable livelihoods and its interlinkages with the ecosystem services. 

The module takes a deeper look into the economic values, and threats to coastal and marine biodiver-

sity and focuses in detail on the climate change and disaster risk reduction and their interrelationship 

with the coastal and marine biodiversity conservation. To make the learning easy for participants, this 

module comprises two very interesting training methods—ecological footprint game, and two simula-

tion games on fictitious countries—Bakul, and Ceebano.

Module 3: Mainstreaming coastal and marine biodiversity conservation 
concerns into overall development and environmental planning

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

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

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

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

on the environment and ensure that spatial planning incorporates measures for conservation of coastal 

and marine biodiversity.

Module 4: Coastal and Marine Protected Areas and Sustainable Fisheries 
Management

This module provides much needed information on the basics of fisheries management, principles 

and practices of sustainable fisheries management in and around marine protected areas, and on the 

marine protected areas (MPAs). The modules provides insights into the differences between them 

and terrestrial protected areas, the categories and types of MPAs and their management systems and 

an overview of the elements of sustainable fisheries management. This module covers the key issues 

of fisheries and indigenous communities in the context of MPAs. Apart from providing information on 

different types of MPAs in India and their locations, the module elaborates benefits of and challenges 

for MPAs.
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૧.૩.૨ મો્ડ્લુવાળા અભયાસક્રમની એક ઝાખંી

મો્ડ્લુ૧: દરરયાકાઠંા અને દરરયાઈ જૈવતવતવધતા અને જૈવતરંિ (ઇકોતસસટમ) 
સેવાઓનો પરરચય

આ મોિ્યુલ આનયુવરં્કતા, પ્જારતઓ અને વસવાટ સતરે જૈવરવરવધતા માટે આધારભતૂ સમજો, ઉદાહરણો 
અને દડરરાકાઠંા અને દડરરાઈ જીવસસૃષ્ટની રવર્ષ્ટતા પર ભાર મકૂહીને જૈવરવરવધતા અંરેમળૂભતૂ સમજ 

આપીને અભરાસક્રમનો પારો પરૂો પાિે છે. ઇકોરસસટમ સેવાઓ રવ્નેી રૂપરેખાનો ખરાલ અને ચાર પ્કારની 
ઇકોરસસટમ સેવાઓ જેવી કે - જોરવાઈ, રનરમન, સહારક અને સસંકૃરતના ંઉદાહરણોની ઝાખંી,દડરરાકાઠંા અને 
દડરરાઈરહઠેાણો (આશ્રસ્ાનો) અને પ્જારતઓના રવરતવાર વણ્ગન દ્ારા અનયુસરવામા ંઆવ ેછે. આ મોિ્યુલનો 
અંત ભરૂમરત અને દડરરાકાઠંાની ઇકોરસસટમ વચચેના પારાના તફાવત અંરેની ચચા્ગ્ી ્ાર છે. 

મો્ડ્લુ૨: સમગ્ પયા્ગવરણ અને તવકાસના સદંભ્ગમા ંદરરયાકાઠંા અને દરરયાઈ 
જૈવતવતવધતા અને ઇકોતસસટમ સેવાઓ

આ મોિ્યુલ એ અભરાસક્રમનો સૌ્ી વધયુઊંિાણપવૂ્ગકનયુ ંઅને સમર મારંી લેત યુ ંમોિ્યુલ છે, જે એકંદર રવકાસ 

સદંભ્ગમા ંદડરરાકાઠંા અને દડરરાઈ સરંક્ણ મયુદ્ાઓનો પારો સયુરોજજત કરે છે. આ મોિ્યુલ, સહભારીઓને વૈરવિક 

ટકાઉ રવકાસ લક્રાકંો,ટકાઉપણાની રવભાવનાઓ, ટકાઉ આજીરવકા અને તેનાઇકોરસસટમ સેવાઓ સા્ ેઆંતર 

જોિાણ દ્ારા સમગ્ રવકાસના એજનિા જોવામા/ંસમજવામા ંસરળતા કરહી આપે છે. આ મોિ્યુલ, આર્શિક મલૂરો 
અને દડરરાકાઠંા ત્ા દડરરાઈ જૈવરવરવધતાને ઊંિાણ્ી જોવે છે અને આબોહવા પડરવત્ગન અને આપરત્ત જોખમ 

ઘટાિો અને દડરરાકાઠંા ત્ા અને દડરરાઈ જૈવરવરવધતા સરંક્ણ સા્ ેતેમના આંતડરક સબંધંો પર રવરતવાર 

ધરાન કેસનદ્રત કરે છે. સહભારીઓને આ મોિ્યુલ સરળતા્ી સમજાવવા માટે, મોિ્યુલમા ંબીજી બે રસપ્દ તાલીમ-

પદ્ધરતઓ છેઃઇકોલૉજજકલ ફૂટ રપ્નટ રેમ, અને બે કાલપરનક દે્- બકયુલ અને સીબાનોઅંરેરસમયયુલે્ન રેમ.

મો્ડ્લુ ૩: એકંદર તવકાસ અને પયા્ગવરણીય આયોજનમા ંદરરયાકાઠંા અને 
દરરયાઈજૈવતવતવધતા સરંક્ણની પ્રતતબદ્ધતાને મખુયપ્રવાહમા ંલાવવી

આ મોિ્યુલ સમગ્ રવચારની પષૃ્ઠભરૂમ પરૂહી પાિે છે અને જૈવરવરવધતાને મયુખર પ્વાહમા ંલાવવા માટેના ં
સાધનોનો પડરચર આપે છે. જૈવરવરવધતા સબંરંધત મયુદ્ાઓ દે્ના રવ્ાળ રવકાસ આરોજનનો ભાર બની 
રરા છે, તેની ખાતરહી માટે તેને નીરતઓ, વયહૂરચનાઓ અને ઍક્ન પલાનમા ંસમાવે્  કરવાની જરૂર છે તેમજ 

પ્ોજેકટની પરા્ગવરણ પર અસર સમજવા માટે ત્ા આરોજનનો દડરરાકાઠંા અને દડરરાઈ જૈવરવરવધતા સરંક્ણ 

માટે સમાવે્  ્ાર છે તેની ખાતરહી માટે રવજ્ાન સબંરંધત સાધનોના ઉપરોરની પણ જરૂર છે. 

મો્ડ્લુ ૪: દરરયાકાઠંા અને દરરયાઈ સરંક્ક્ત તવસતારો અને ટકાઉ મતસય 
(રફ્રીઝ)વયવસ્ાપન

આ મોિ્યુલ મતસર વરવસ્ાપનના મળૂભતૂ ખરાલો, ટકાઉ મતસર વરવસ્ાપનના રસદ્ધાતંો ત્ા પ્ણાલીઓ 

અને દડરરાઈ સરંલક્ત રવસતારો (એમપીએ) રવ્ ેજરૂરહી માડહતી પરૂહી પાિે છે. આ મોિ્યુલ દડરરાઈ સરંલક્ત 

રવસતારો અને ભરૂમરતસરંલક્ત રવસતારો વચચેના ભેદભાવ અંરે સકૂ્મ દ્રસષ્ટ,એમપીએ અને તેના વર્ગ ત્ા પ્કારો 
અને તેમની સચંાલન વરવસ્ા, અને ટકાઉ મતસર વરવસ્ાપનના ંતતવોનયુ ંરવહરંાવલોકન પરૂયું પાિે છે. આ 

મોિ્યુલ એમપીએ સદંભ્ગમા ંમતસર અને મળૂરનવાસી સ્ારનક સમયુદારોના ચાવીરૂપ મયુદ્ાઓ આવરહી લે છે. ભારત 

મસ્ત રવરવધ એમપીએ રવ્ેની માડહતી અને તેના ંસ્ળ પરૂા ંપાિવા ઉપરાતં, આ મોિ્યુલ તેના ફારદા અને 
એમપીએના પિકારો રવ્ે રવસતતૃ માડહતી આપે છે.
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Module 5: Governance, law and policies for managing coastal and marine 
ecosystems, biodiversity and protected areas

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

for managing coastal and marine ecosystems. The governance, policies and laws have been presented 

in two sections. The first section deals with global conventions and guidelines that provide a framework 

to the maritime countries to draft national policies and legislation for conservation and management of 

coastal and marine habitats and species. The second section provides an overview of the major poli-

cies, law, rules and guidelines in India 

Module 6: Assessment and monitoring of coastal and marine biodiversity 
and relevant issues

This module has been designed to provide the required information on different coastal and marine 

ecosystems, critical marine habitats, their importance and assessment. It will also help participants in 

identification of species found in coastal and marine ecosystems. This will equip them with assessment 

methodologies of different critical habitats species. This module will be delivered through different 

learning techniques, comprising class room session, and hands-on assessment practice in contained 

pool as well as open-water conditions. Hands on experience will be provided on all important topics 

covered in this module for better understanding of the coastal and marine habitats and the associated 

species. As a part of this module, exposure visits will be organized to beach, intertidal and mangrove 

ecosystems.

Module 7: Effective management planning of coastal and marine protected 
areas

This module provides an overview of the management experiences in terrestrial as well as marine en-

vironments. A description of the elements of management plan and guidelines for effective protected 

area management along with the key indicators form the major part of the learning from this module. 

Case studies help participants in applying concepts and guidelines to the real life cases.

Module 8: Communicating Coastal and Marine Biodiversity Conservation 
and management issues

This module will help field-level managers of marine and coastal protected areas (MPAs) understand 

how media looks at coastal and marine conservation issues. Since conservation is not in the media 

priority and biodiversity conservation come into news only when an event happens, the module will 

help managers to understand how to get develop and maintain their own network on conservation. 

The module will introduce different tools for media relations, their strengths and limitations. It will also 

discuss how to use these tools during a crisis communication situation.
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મો્ડ્લુ ૫: દરરયાકાઠંા અને દરરયાઈઇકોતસસટમ,જૈવતવતવધતા અને સરંક્ક્ત 
તવસતારોનુ ંવયવસ્ાપન કરવાની નીતતઓ, કાયદો અને ્ાસન

આ મોિ્યુલ દડરરાકાઠંા અને દડરરાઈઇકોરસસટમના વરવસ્પન માટે રવરવધ ્ાસન, કારદા અને નીરતરત 

માળખાનો સલંક્પત ઇરતહાસ આપે છે. ્ાસન, નીરતઓ અને કારદાને બે રવભારોમા ંરજૂ કરવામા ંઆવરા છે. 

પ્્મ રવભારમા ંસમાવે્  ્ાર છે વૈરવિક સમંેલનો અને માર્ગદર્શિકાઓ, કે જે દડરરાઈ દે્ોમા,ંદડરરાકાઠંા અને 
દડરરાઈ આશ્રસ્ાનો અને પ્જારતઓના વરવસ્ાપન માટે રાષ્ટ્હીર નીરતઓ અને કારદા ઘિવા માટેનયુ ંએક 

માળખયુ ંપરૂયું પાિે છે. બીજો રવભાર દડરરાકાઠંા અને દડરરાઈ જૈવરવરવધતા સબંરંધત ભારતમા ંમયુખર નીરતઓ, 

કારદા, રનરમો અને માર્ગદર્શિકાની ઝાખંી પરૂહી પાિેછે.

મો્ડ્લુ ૬: દરરયાકાઠંા અને દરરયાઈ જૈવતવતવધતા ત્ા સબંતંધત મદુ્ાઓની 
આકારણી અને દેખરેખ

આ મોિ્યુલ રવરવધ દડરરાકાઠંા અને દડરરાઈ રનવસનતતં્, મહતતવના દડરરાઈ રહઠેણો, તેમના મહતવ અને 
આકારણી અંરે જરૂરહી માડહતી પરૂહી પાિવા માટે તૈરાર કરવામા ંઆવયયુ ંછે. આના્ી સહભારીઓને દડરરાકાઠંા 
અને દડરરાઈરનવસનતતં્મા ંમળતી પ્જારતઓ ઓળખવામા ંપણ મદદ મળ્.ે આ મોિ્યુલ સહભારીઓને 
અલર-અલર મહતતવની પ્જારતઓના ંઆશ્રસ્ાનોની આકારણી માટેની પદ્ધરત માટે સજજ કર્.ે આ મોિ્યુલ 

રવરવધ પદ્ધરતઓ દ્ારા સહભારીઓ સયુધી પહોંચાિવામા ંઆવ્,ે જેમા ંવર્ગખિં સત્, તેમજ કનટેઈન પયુલ તેમ જ 

ખયુલલા ંપાણીમા ંપ્તરક્ આકારણીના અભરાસનો સમાવે્  ્ાર છે.આ મોિ્યુલમા ંદડરરાકાઠંાના અને દડરરાઈ 

આવાસો અને તેની સા્ ેસકંળારેલી પ્જારતઓ જેવા મહતતવના મયુદ્ાઓ માટે રવ્ષે પ્તરક્ અનયુભરૂત કરાવવામા ં
આવ્ ેજે્ી તે અંરે વધયુ સારહી સમજણ રવકસી ્કે. આ મોિ્યુલના ભાર રૂપે રેતાળ દડરરાકાઠંા, આંતરવ્ગરહીર 

રવસતારો અને મેનગ્યુવના રનવસનતતં્ની મયુલાકાત લેવામા ંઆવ્.ે

મો્ડ્લુ ૭: દરરયાકાઠંા અને દરરયાઈ રક્ક્ત તવસતાર માટે અસરકારક આયોજન 

આ મોિ્યુલ ભરૂમર તેમ જ દડરરાઈ પરા્ગવરણમા ંસચંાલન ના અનયુભવોની ઝાખંી પરૂહી પાિે છે. સચંાલન 

આરોજન અંરેના તતતવોનયુ ંવણ્ગન અને અસરકારક રલક્ત રવસતારના આરોજનની માર્ગદર્શિકા તેમજ ચાવીરૂપ 

સકેંતો એ આ મોિ્યુલ ્ીખવામા ંમહતવનો ભાર રચે છે. કેસ સટિહી એ સહભારીઓને વાસતરવક જીવનના પ્સરંોમા ં
રવભાવના અને માર્ગદ્્ગન પ્રોજવામા ંમદદ કરે છે. 

મો્ડ્લુ ૮: દરરયાકાઠંા અને દરરયાઈ જૈવતવતવધતાના સરંક્ણ અને વયવસ્ાપન 
મદુ્ાઓ તવષેની ચચા્ગ

આ મોિ્યુલ ક્ેત્ સતરના એમપીએ મૅનેજરોને દડરરાઈ અને દડરરાઈ સરંક્ણ મયુદ્ાઓ તરફ મીડિરાનયુ ંલક્ર 

સમજવા મદદ કર્.ે આ મોિ્યુલ મૅનેજરોને જ્ાન અને કૌ્લર મેળવવા માટે મદદ કર્ ેજે્ી તેઓ મીડિરા 
સા્ ેસરંક્ણ મયુદ્ાઓ પર અસરકારક રહીતે સકંલલત ્ઈ ્કે કારણકે સરંક્ણ એ મીડિરા માટે અલગ્મતા ન્ી અને 
એમપીએસમાચારમા ંતરારે જ ચમકે છે જરારે કોઈ ઘટના બને. આ મોિ્યુલ મીડિરા સબંધંો, તેમની ્મકત અને 
મરા્ગદાઓ માટે રવરવધ સાધનો સા્ ેપડરચર કરાવ્ ેતેમજ સચંાર પદ્ધરતની કટોકટહી ની પડરમસ્તી દરરમરાન 

આ સાધનોનો ઉપરોર કઈ રહીતે કરવો તે પણ ચચ્ગ્.ે 
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1.3.3 Possible learning outcomes of the training courses 

based on this curriculum

By the end of the course, the participants will be able to:

• Outline concepts and issues related to managing coastal and marine 

biodiversity, and demonstrate the types and relevance of different 

categories of MPAs in different scenarios

• differentiate clearly, between the ecological and socio-political 

context, conservation approaches and legal-policy framework 

between terrestrial and coastal-marine PAs.

• conduct assessment and monitoring of coastal and marine habitats 

and species and prepare field reports

• develop, under supervision, operational plan for MPAs based on 

management effectiveness guidelines

• be open to acquiring more knowledge on coastal and marine 

biodiversity relevant issues
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૧.૩.૩ આ અભયાસક્રમ આધારરત તાલીમ અભયાસના ્ક્ય 

ત્ખાઉ તનષકષ્ગ

આ અભરાસક્રમના અંતે, સહભારીઓ સક્મ હ્:ે 

• દડરરાકાઠંા અને દડરરાઈ જૈવરવરવધતા સા્ ેસકંલલત ખરાલો અને 
મયુદ્ાઓની ઝાખંી આપવા અને રવરવધ દ્ર્શરોમા ંએમપીએ ના રવરવધ વરયો 
સા્ ેસયુસરંતા અને રવરવધ પ્કારોનયુ ંરનદદે્ન કરવા

• ભરૂમર અને કોસટલ- દડરરાઈ પીએ વચચ ેપાડરમસ્રતકહીર, સામાજજક-

રાજકહીર સદંભ્ગ, સરંક્ણ અલભરમ અને કાનનૂી નીરતનયુ ંમાળખયુ ં
જેવીબાબતોમાતંફાવતસપષ્ટ કરવા

• દડરરાકાઠંા અને દડરરાઈ વસાહતો અને પ્જારતઓની આકારણી અને 
રવરનરમન હા્ ધારવા અને ડફલિ ડરપોરસ્ગ તૈરાર કરવા

• આરોજન અસરકારકતા માર્ગદર્શિકા પર આધાડરત એમપીએ માટે દેખરેખ 

હઠેળ ઓપરે્નલ પલાનંનો રવકાસ કરવા

• દડરરાકાઠંા અને દડરરાઈ જૈવરવરવધતા સબંરંધત મયુદ્ાઓ પર વધયુ જ્ાન 
મેળવવા માટે તૈરાર રહવેા
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1.3.4 Training approach and methodology for implementing the curriculum 

The curriculum uses a modularized structure, and modules can be delivered using different training 

methods over appropriate durations.

The modularized structure provides flexibility. The contents, methods and duration of different top-

ics can be modified according to the training needs of the participants.

The curriculum permits a mix of field-based and classroom training sessions to be used, in almost 

equal proportions, to facilitate the participants to apply theoretical information learnt in classroom 

sessions in field conditions and to absorb the experience of local ecological and human communi-

ties.

The course uses participatory training methods for classroom sessions and field exercises. Learning 

through the active involvement of the trainees is facilitated, and it is they who develop the answers. 

The following are some examples of such methods:

• group work and presentations

• dialogue and brainstorming

• Knowledge Café

• Role Play

• simulation (case study simulation/video simulation)

• online games and mind maps

• case studies

• Fish Bowl method of discussion

• icebreakers, energizers and team-building exercises

• Nature walks and contemplation exercises

• Field excursions

• Under-water and coastal surveys
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૧.૩.૪ આ અભયાસક્રમ અમલમા ંલાવવા માટેની પદ્ધતત અને તાલીમ અક્ભગમ 

આ અભરાસક્રમમા ંmodularize માળખાનો ઉપરોર ્રો છે, અને આ મોિ્યુલ ને રવરવધ તાલીમ પદ્ધરતનો 
ઉપરોર કરહીને રો્ર સમરરાળા દરરમરાન ડિલલવર કરહી ્કાર છે,

આ modularize માળખામા ંલવચીકતા છે. સહભારીઓની તાલીમ જરૂડરરાત મયુજબ રવષરવસત યુ, પદ્ધરત અને 
રવરવધ મયુદ્ાઓનો સમરરાળો બદલી ્કાર છે. 

આ અભરાસક્રમ લરભર સરખા પ્માણમા ંક્ેત્ આધાડરત અને વર્ગખિં તાલીમ સત્નયુ ંરમશ્ણ પરૂયું પાિે છે જે્ી 
સહભારીઓ વર્ગખિંમા ં્ીખેલી સૈદ્ધારંતક માડહતી અમયુક પડરમસ્તી મા ંડફલિ મા ંલાગયુ પાિહી ્કે અને સ્ારનક 

ઇકોલોજજકલ અને માનવ વસાહતો નો અનયુભવ પામી ્કે. 

આ અભરાસક્રમ વર્ગખિં સત્ો અને ડફલિ કવારત માટે સહભારી તાલીમ પદ્ધરતઓનો ઉપરોર કરે છે. 

તાલીમા્ણીઓને સડક્રર સહભારીતા દ્ારા ્ીખવાની સરળતા કરહી આપવામા ંઆવ ેછે અને તેઓ જ જવાબ 

તૈરાર કરે છે. અહહી આવી પદ્ધરતના અમયુક ઉદાહરણો આપેલા છે:

• જયુ્ કાર્ગ અને રજૂઆત

• િારલોર અને બ્ેનસટ્ોરમંર

• જ્ાન સત્

• રોલ પલે

• બનાવટ(કેસ સટિહી બનાવટ/ રવિહીરો બનાવટ)

• ઓનલાઈન રમતો અને માઇનિ મેપસ

• કેસ સટિહી

• ચચા્ગ માટે ડફ્ બાઉલ પદ્ધરત

• આઇસબ્કેસ્ગ, એનજા્ગઇઝરઅન ેટહીમ લબસલિિંર મહાવરો

• નેચર વોક અને લચંતન મહાવરો

• ઊંિાપાણી (પણીનીઅંદર) અને દડરરાકાઠંાની મોજણી

• પાણીની અંદર અને દડરરાકાઠંાના સવવેક્ણ
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1.4 Profile of trainers
This guide can be used by an experienced trainer who understands and has knowledge of the funda-

mental concepts and practices of development, environment and biodiversity conservation; and has 

an appreciation for a participatory training approach. The trainer is willing to put in that extra effort to 

orient each module and exercise to maximize the participant’s learning outcomes. 

The basic assumption is that the trainer has been working on such issues in the field and will be able 

to draw on prior knowledge and experience to use and/or adapt the course material and guide the 

participants through the concepts and field methods of coastal and marine biodiversity and CMPA 

management.

It is recommended that the trainer/faculty/members has participated in the “Training of Trainers” 

organized by GIZ or its partners. Please refer to the website of the Indo-German Biodiversity 

Programme to learn more about the Training of Trainers Programme. In case, an external resource 

person is invited to deliver a specific thematic issue, it is recommended to team-up the resource 

person with a trainer who can implement the participatory training methods.
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1.4 તાલીમત્ક્કની પ્રોફાઇલ 
આ માર્ગદર્શિકા એક અનયુભવી તાલલમર્ક્ક દ્ારા વાપરહી ્કાર છે કે જે મળૂભતૂ ખરાલો, રવકાસનો અભરાસ, 

પરા્ગવરણ અને જૈવરવરવધતા સરંક્ણન ેસમજે છે અને તેના રવષ ેજ્ાનઅનેરસ ધરાવ ેછે; અને જે સહભારી 
તાલીમ અલભરમનયુ ંમલૂર સમજે છે. તાલલમર્ક્ક દરેક બાજયુ્ી મોિ્યુલ સમજવા વધારાના પ્રતનો કરવા અને 
સહભારીઓને ર્ખાઉ રનષ્કષ્ગ વધારવા માટેના પ્રાસો કવા માટે તૈરાર છે. 

મળૂભતૂ ધારણા એ છે કે તાલીમર્ક્ક ક્ેત્ મા ંઆ પ્કારના મયુદ્ાઓ પર કામ કરહી રહ્ો છે અને તે આ અભરાસક્રમ 

સવીકારવા માટે અને/અ્વા વાપરવા માટે અરાઉના જ્ાન અને અનયુભવનયુ ંઆલેખન કરવા અને સહભારીઓને 
સીએમપીએ સચંાલન અને દડરરકાઠંા ત્ા દડરરાઈ જૈવરવરવધતા ની પદ્ધરતઓ અને રવભાવના દ્ારા માર્ગદ્્ગન 

આપવા સક્મ હ્.ે

તે આગ્હણીર છે કે તાલીમર્ક્ક/ ફેકલટહી મેમબસ્ગ એ જીઆઈઝેિ અ્વા તેના ભારીદારો દ્ારા આરોજજત 
“તાલલમર્ક્ક માટેની તાલીમ” મા ંભાર લીધો હોર. તાલીમર્ક્ક માટેની તાલીમ પ્ોગ્ામ રવષે વધયુ જાણવા 
માટે ઇનિો-જમ્ગન જૈવરવરવધતા પ્ોગ્ામ ની વેબસાઇટ ની મયુલાકાત લો. જો બહાર્ી કોઈ ડરસોસ્ગ વરમકતને 
ચોક્કસ રવષરોના મયુદ્ા અંરે ભાષણ આપવા માટે આમરંત્ત કરવામા ંઆવ ેછે તો તે જે-તે ડરસોસ્ગ વરમકતને 
તાલીમ ર્ક્ક, જે સહભારી તાલીમ પદ્ધરતનો અમલ કરાવી ્કે તેમની સા્ ેસરંડઠત કરવા આગ્હણીર છે.
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1.5 Sample training duration 
and schedules

The duration of the entire course will depend on the background 

trainings that the potential participants have already gone through 

(e.g. if they have already taken basic training on biodiversity or not), 
time availability (sometimes due to staff shortage, the staff cannot 

be released for longer duration training). The respective length and 

time for each module within the course will, however, depend on the 

emphasis the institute/trainer wishes to give to a specific topic and 

on the participants’ needs and interests. It is strongly recommended 

that the trainers conduct baselining session (refer to section 2 

for details of this method) on the first day of the course, before 

finalizing the course schedule for a specific group of participants.

There can be several options for delivering this curriculum. We 

provide two samples here:

• One month course, which includes SCUBA diving as part of the 

course

• 10-Day course, preceded by a SCUBA course as an add-on 

course
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1.5 નમનૂા તાલીમ 
સમયગાળો અને 
સમયપરિક

આ સમગ્ અભરાસક્રમનો સમરરાળો એ પષૃ્ઠ તાલીમ કે જેમાં્ ી સમ્્ગ 
સહભારીઓ પહલેે્ી પસાર ્ઈ ચકૂ્યા છે (ઉદા: તેમણે જૈવરવરવધતા પર 

પ્ા્રમક તાલીમ લીધેલી છે કે નહીં), સમર ઉપલબધતા (કોઈવાર સટાફ 

તરંી ના કારણે સટાફને લાબંા સમરરાળા ની તાલીમ માટે છોિહી ્કાર 

નહીં) પર આધાર રાખે છે. અભરાસક્રમ અંદરના દરેક મોિ્યુલની લબંાઈ 

અને સમર કોઈ એક ચોક્કસ રવષર પર સહભારીઓની જરૂડરરાત અને રસ 

મયુજબ જે તે સસં્ા/ તાલલમર્ક્ક કેટલો ભાર આપે છે તેની પર આધાર રાખે 
છે. તે ખબૂ આગ્હણીર છે કે તાલીમ ર્ક્ક કોઈ ચોક્કસ સહભારીઓના 
જયુ્ માટે અભરાસક્રમ નયુ ંર્િ્યુલ નક્કહી કરતા ંપહલેા અભરાસક્રમ ના પહલેા 
ડદવસે બેઝલાઇન સત્(આ પદ્ધરત ની વધયુ માડહતી માટે રવભાર 2 નો સદંભ્ગ 
લો) હા્ ધરે.

આ અભરાસક્રમ ડિલલવર કરવાના અનેક રવકલપો છે. અમે અહહી બે નમનૂા 
પરૂા પાિહીએ છે:

• એક મડહનાનો અભરાસક્રમ, જેમા ંસકબૂા િાઈરવંર નો અભરાસક્રમના 
ભાર રૂપે સમાવે્  ્ાર છે.

• ૧0 ડદવસનો અભરાસક્રમ, જેમા ંસકબૂા િાઈરવંર એિ ઓન અભરાસક્રમ 

તરહીકે ઉમેરાર છે.
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OPTION 1: 10-Day course, preceded by a SCUBA course as an add-on course

Date Module Special Organizational 
requirements, if any

WEEK 0

SCUBA diving course (4 days)

Week 1

Participants arrive at the training venue

Day 1 Welcome &
Introduction 
(morning)

Session on base-lining expectations 
(Afternoon)
An introduction to coastal and marine biodiversity and ecosystem 
services + MPAs

Day 2 Coastal and marine biodiversity and Ecosystems Services in the 
overall environment and development context

A brief excursion to meet 
the local fish workers 
community

From Landscape to Seascape Classroom/ Outdoor

Visit of Resource Persons to the local fish market (morning 6.30-8)

Day 3 Sustainable Fisheries management and MPAs (morning) Expert inputs 

Marine and Coastal Protected Areas (afternoon) Knowledge café/ discussion 

Day 4 Simulation exercise on coastal biodiversity management Classroom/ Outdoor

Visit to coral, mangrove creek area
Reflection on fisheries management (2-5pm) 

Outdoor 
Fish-bowl method

Day 5 Governance, law and policies for managing coastal and marine 
ecosystems, biodiversity and protected areas

Classroom session
[Expert inputs, knowledge 
café]

Day 6 Excursion 

Evening: Participant’s experiences of law enforcement and 
effectiveness, rescue of stranded marine animals

Excursion

Evening get-together
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તવકલપ ૧: ૧0 રદવસનો અભયાસક્રમ, જેમા ંસ્બૂા ્ડાઈતવંગ એ્ડ ઓન અભયાસક્રમ તરીકે

તારીખ મો્ડ્લુ જો કોઈ સસં્ાકીય જરૂરરયાત 
હોય તો

0 અઠવાર્ડયું

સકબૂા િાઈરવંર અભરાસક્રમ (4 ડદવસ)

અઠવાર્ડયુ ં1

સહભારીઓ તાલીમ સ્ળે આવ ેછે 

ડદવસ 1 સવારત અને પડરચર (સવાર) 

બેઝ લાઈનીંર અપેક્ાઓ પર સત્(બપોર)

દડરરાકાઠંા અને દડરરાઈ જૈવરવરવધતા અને ઇકોરસસટમ+ એમપીએ રવષ ે
પડરચર 

ડદવસ 2 સમગ્ પરા્ગવરણ અને રવકાસના સદંભ્ગમા ંદડરરાકાઠંા અને દડરરાઈ 
જૈવરવરવધતા અને ઇકોરસસટમ સેવાઓ 

સ્ારનક માછહીમાર સમયુદાર 
ને મળવા માટે એક સલંક્પત 
પર્ગટન

લેંિસકેપ ્ી લઈને સી સકેપ વર્ગખિં/ આઉટિોર

સ્ારનક માછલી બજાર મા ંડરસોસ્ગ વરમકતની મયુલાકાત (સવારે 6:30- 8) 

ડદવસ 3 ટકાઉ મતસર સચંાલન અને એમપીએ (સવારે) રનષ્ણાત ઈનપયુટ

દડરરાઈ અને કોસટલ રલક્ત રવસતારો (બપોરે) જ્ાન સત્/ ચચા્ગ 

ડદવસ 4 કોસટલ જૈવરવરવધતા સચંાલન પર એક બનાવટહી કવારત વર્ગખિં/ આઉટિોર

પરવાળાની, મેનગ્વૂ ખાિહી રવસતાર ની મયુલાકાત,
મતસર વરવસ્ાપન પરપ્રતભાવ

આઉટિોર
ડફ્બાઉલ પદ્ધરત

ડદવસ 5 દડરરાકાઠંા અને દડરરાઈઇકોરસસટમ, જૈવરવરવધતા અને રલક્ત રવસતારના 
સચંાલન માટે કારદો, નીરત અને અમલ 

વર્ગખાિં સત્ [રનષ્ણાત 
ઈનપયુટ, જ્ાન સત્]

ડદવસ 6 પર્ગટન

સાજં: કારદાનો અમલ અને અસરકારકતા, અસહાર દડરરાઈ પ્ાણીઓના 
રક્ણ અંરે સહભારીઓનો અનયુભવ 

પર્ગટન 

સાજંે રેટ ટરેૂધર
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Date Module Special Organizational 
requirements, if any

Week 2

Day 7 Assessment and monitoring of coastal and marine biodiversity and 
relevant issues: 
- Biodiversity data for decision-making, 
- effective management planning of MPAs,
- conceptual understanding of the assessment and monitoring 
methods, working groups for hand-on experience on developing 
monitoring protocols

Classroom / Outdoor 
sessions

[Expert inputs, 
brainstorming, virtual tour 
of selected areas, Group 
work Fish Bowl] 

Day 8 Demonstration of LIT/video LIT/ Quadrat/Photo method in shallow 
water 

Demonstration of use of methods for Mangroves and estuarine 
ecosystem Assessment and monitoring 

Day 9 LIT/video LIT/ Quadrat/Photo method in Field (coral reef and sea 
grass/seaweed) 

LIT/video LIT/ Quadrat/Photo method in Field (mangroves and 
intertidal ecosystem) 

Data Entry and Analysis (evening)

SCUBA and boat facilities 
in field

Outdoor/ Classroom
Computers/ software

Day 10 Effective management planning of coastal and marine protected areas Classroom session
[Expert inputs, Group work, 
Fish Bowl]

Case studies on MPA management plans and Interpretation of Data 

Media and outreach Classroom/ Outdoor sessions

Feedback and evaluation

Concluding

Certificate Ceremony

Departure of participants



29

તારીખ મો્ડ્લુ જો કોઈ સસં્ાકીય જરૂરરયાત 
હોય તો

અઠવાર્ડયુ ં2

ડદવસ 7 દડરરાકાઠંા અને દડરરાઈ જૈવરવરવધતા અને સબંરંધત મયુદ્ાઓનયુ ંઆકારણી અને 
રવરનરમન 
- રનણ્ગર માટે જૈવરવરવધતા િેટા
- એમપીએમાટે અસરકારક સચંાલન પલારનંર
- આકારણી અને રવરનરમન પદ્ધરતની સૈદ્ધારંતક સમજ,રવરનરમન પ્ોટોકોલ 
રવકસાવવાના પ્તરક્ અનયુભવ માટે વડકિંર ગ્પૂ

વર્ગખિં/ આઉટિોર સત્

[રનષ્ણાત ઈનપયુટ, 
બ્ેઇનસટ્ોરમંર, પસદં કરેલા 
રવસતારોનો કગલપત પ્વાસ,ગ્પૂ 
વક્ગ ડફ્ બાઉલ

ડદવસ 8 છહીછરા પાણીમા ંLIT/ રવિહીરો LIT/ કવોડે્ટ/ ફોટો પદ્ધરત નયુ ંરનદદે્ન

મેનગ્વૂ અને ખાિહી ઇકોરસસટમ આકારણી અને રવરનરમન માટેની પદ્ધરતના 
ઉપરોરનયુ ંરનદદે્ન

ડદવસ 9 ડફલિમા ંLITરવિહીરો/ LITકવાડે્ટ/ફોટો પદ્ધરત(કોરલ રહીફ અને દડરરાઈ ઘાસ/ 
સીવીિ

ડફલિમા ંLITરવિહીરો/ LITકવાડે્ટ/ફોટો પદ્ધરત (મેનગ્વૂ અને આંતરભરતી 
ઇકોરસસટમ)

િેટા એનટ્હી અને રવ્શલેષણ(સાજંે)

ડફલિમા ંસકબૂા અને બોટ 
સરવિ

આઉટિોર/ વર્ગખિં  
કોમપયયુટર/ સૉફટવરે

ડદવસ 10 દડરરાકાઠંા અને દડરરાઈ રલક્ત રવસતારમા ંઅસરકારક સચંાલન આરોજન વર્ગખિં સત્[રનષ્ણાત ઈનપયુટ, 
ગ્પૂ વક્ગ, ડફ્ બાઉલ]

એમપીએવરવસ્ાપન રોજના અને માડહતી અ્્ગઘટન પર કેસ સટિહી

મીડિરા અને આઉટ રહીચ વર્ગખિં/ આઉટિોર સત્

પ્રતસાદ અને મલૂરાકંન

સમાપન

પ્માણપત્ સમારોહ

સહભારીઓ ના પ્સ્ાન
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OPTION 2: One month course, which includes SCUBA diving as part of the course

Date Module Mode/ Method of 
delivery1

WEEK 1

Day 0 Participants arrive at the training venue

Day 1

10.00am Welcome & Introduction, Context and background to 
the course, Meeting the Organizing team

11.00am Experiencing connectedness to nature (Module 9) Outdoor session

12.30-
2pm

Lunch

2.00pm Base-lining expectations of the participants, 
Discussion on the overall course and training 
methods, identify areas to adapt based on 
feedback, Formation of co-management groups from 
participants

5.00pm Identifying the individual customized options for 
sharing knowledge (blog/ videos/ short articles, 
photo stories/ sketches/ many more) (Module 10)

Day 2

9.15-
9.30am

Recap of the previous Day Chosen method 
by the volunteer 
participant /group

9.30-12.30 An introduction to coastal and marine biodiversity 
and ecosystem services (Module 1)

Classroom/ Outdoor 

12.30-2.00 Lunch

2.00-
5.00pm

Facilitating the participants in their work on 
communication tools for sharing knowledge and 
experiences (blog/ videos/ short articles, photo 
stories/ sketches/ many more) (Module 10)

Classroom/ Outdoor 
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તવકલપ ૨: એક માસનો અભયાસક્રમ, જેમા ંસ્બૂા ્ડાઈતવંગનો પણ સમાવે્ ્ાય છે

તારીખ મો્ડ્લુ પદ્ધતત:
1

અઠવાર્ડયુ ં1

ડદવસ 0 ભાર લેનાર પ્રતસપધણીઓ જે તે સ્ળે પહોંચે, 

રદવસ 1 

10.00am સવારત અને પડરચર, અભરાસક્રમ ની પષૃ્ઠ ભરૂમ અને 
સદંભ્ગ ટહીમ સા્ ેમયુલાકાત

11.00am પ્કૃરત સા્ ેજોિાણ નો અનયુભવ (મોિ્યુલ 9) સત્

12.30-
2pm

ભોજન

2.00pm સહભારીઓની બેઝ લાઈન અપેક્ાઓ, એકંદર અભરાસક્રમ 
અને તાલીમ પર ચચા્ગ,પદ્ધરત, પ્રતસાદ આધાડરત રવસતારો 
ઓળખીને સવીકારવા સહભારીઓમાં્ ી સહ- સચંાલન જયુ્ 
ની રચના

5.00pm જ્ાન વહેંચવા માટેના વરમકતરત વૈરવધરપણૂ્ગ રવકલપો 
ઓળખવા રવિહીરો/ટૂંકા અહવેાલ, ફોટો સટોરહી/સકેચ/ અને 
બીજયુ  ંઘણયુ)ં (મોિ્યુલ 10) 

રદવસ 2 

9.15-
9.30am

ડદવસનયુ ંપયુનરાવત્ગન વક સહભારીઓ/ 
જયુ્ દ્ારા પસદં 
કરારેલ પદ્ધરત 

9.30-12.30 કાઠંા અને દડરરાઈઇકોરસસટમ સેવાઓનો પડરચર 1) આઉટિોર

12.30-2.00 ભોજન

2.00-
5.00pm

ઓને તેમના જ્ાન અને અનયુભાવ વહેંચવા માટે સચંાર 
માધરમમા ંસયુરવધા કરહી આપવી. (બલોર/રવિહીરો/ટૂંકા 
લેખો/ ફોટો વાતા્ગ/ સકેચ/ અને બીજયુ  ંઘણયુ)ં (મોિ્યુલ 10)

આઉટિોર
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Day 3

9.15am Recap of the previous Day Chosen method by the volunteer 
participant /group

07.00-
08.00

Visit to jetty to see the new type of trawl nets

09.00-
2.00pm

Excursion on a trawl boat to experience the pilot testing of the 
newly introduced trawl net

3-4 Coastal and marine biodiversity and Ecosystems Services in the 
overall environment and development context (Module 2)

Classroom/ Outdoor 

4.00-6.00 Facilitating the participants in their work on communication 
tools for sharing knowledge and experiences (blog/ videos/ short 
articles, photo stories/ sketches/ many more) (Module 10)

Classroom/ Outdoor 

A brief excursion to meet the local fish workers community 
(Module 2)

Day 4

9.15am Recap of the previous Day Chosen method by the volunteer 
participant /group

9.30-12.30 Coastal and marine biodiversity and Ecosystems Services in the 
overall environment and development context (Module 2)

Classroom/ Outdoor 

Lunch

2.30-4.30 Simulation exercise on coastal biodiversity management 
(Module 2)

Classroom/ Outdoor

5.00-6.00 Formalities for Scuba Diving Course

Day 5

Recap of the previous Day Chosen method by the volunteer 
participant /group

Confined water 1 (2 hr)
Confined water 2 (2 hr)
Scuba Class Room session (2 hr)
(Module 7)

SCUBA facilities

Day 6

Recap of the previous Day Chosen method by the volunteer 
participant /group

Confined water 3 (2 hr)
Confined water 4 (2 hr)
Confined water 5 (2 hr)
Scuba Classroom session (2 hr)
(Module 7)

SCUBA facilities

Day 7

Recap of the previous Day Chosen method by the volunteer 
participant /group

Open water diving1 
Open water diving 2 
Scuba Classroom session
(Module 7)

SCUBA facilities
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રદવસ 3

9.15am આરલા ડદવસનયુ ંપયુનરાવત્ગન સવર ંસેવક સહભારીઓ/ જયુ્ દ્ારા 
પસદં કરારેલ પદ્ધરત 

07.00-
08.00

નવા પ્કારની મોટહી માછલી પકિવાની નેટ જોવા માટે જેટહી ની મયુલાકાત 
લો 

09.00-
2.00pm

નવી નેટ નયુ ંપારલોટ પરહીક્ણ કરવા માટે ટ્ોલ બોટ પર પર્ગટન 

3-4 એકંદર પરા્ગવરણ અને રવકાસના સદંભ્ગમા ંદડરરાકાઠંા અને દડરરાઈ 
જૈવરવરવધતા સેવા(મોિ્યુલ 2) 

વર્ગખિં/ આઉટિોર

4.00-6.00 સહભારીઓને તેમના જ્ાન અને અનયુભવ વહેંચવા માટે સચંાર માધરમ 
મા ંસયુરવધા કરહી આપવી. (બલોર/રવિહીરો/ટૂંકા લેખો/ ફોટો વાતા્ગ/ સકેચ/ 
અને બીજયુ  ંઘણયુ)ં (મોિ્યુલ 10) 

આઉટિોર

માછહીમારો ને મળવા માટે એક સલંક્પત પર્ગટન (મોિ્યુલ 2) y

રદવસ 4

9.15am ડદવસનયુ ંપયુનરાવત્ગન વક સહભારીઓ/ જયુ્ દ્ારા પસદં 
કરારેલ પદ્ધરત

9.30-12.30 રા્ગવરણ અને રવકાસના સદંભ્ગમા ંદડરરાકાઠંા અને દડરરાઈ જૈવરવરવધતા 
સેવા(મોિ્યુલ 2)

આઉટિોર

જન
2.30-4.30 કોસટલ જૈવરવરવધતા સચંાલન પર એક બનાવટહી કવારત 

(મોિ્યુલ 2)
આઉટિોર

5.00-6.00 સકબૂા િાઈરવંર અભરાસક્રમની ઔપચાડરકતા 

રદવસ 5 

આરલા ડદવસનયુ ંપયુનરાવત્ગન સવર ંસેવક સહભારીઓ/ જયુ્ દ્ારા 
પસદં કરારેલ પદ્ધરત

બરંધરાર પાણી 1 (2 કલાક) 
બરંધરાર પાણી 2 (2 કલાક) 
સકબૂા વર્ગ ખિં સત્ (2 કલાક)
(મોિ્યુલ 7)

સકબૂા સયુરવધાઓ

રદવસ 6

આરલા ડદવસનયુ ંપયુનરાવત્ગન સવર ંસેવક સહભારીઓ/ જયુ્ દ્ારા 
પસદં કરારેલ પદ્ધરત

બરંધરાર પાણી 3 (2 કલાક) 
બરંધરાર પાણી 4 (2 કલાક)
બરંધરાર પાણી 5 (2કલાક)
સકબૂા વર્ગ ખિં સત્ (2 કલાક)
(મોિ્યુલ 7)

સકબૂા સયુરવધાઓ

રદવસ 7 

આરલા ડદવસનયુ ંપયુનરાવત્ગન સવર ંસેવક સહભારીઓ/ જયુ્ દ્ારા 
પસદં કરારેલ પદ્ધરત

ખયુલલા પાણીમા ંડબૂકહી 1 
ખયુલલા પાણીમા ંડબૂકહી 2
સકબૂા વર્ગ ખિં સત્
(મોિયયુલ 7)

સકબૂા સયુરવધાઓ 
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WEEK 2

Day 8

9.15am Recap of the previous Day Chosen method by the volunteer 
participant /group

Open water diving 3 and 4 (2hr each)
Scuba Classroom session (2 hr)
Scuba examination (2 hr) (Module 7)

SCUBA facilities

Day 9

This day onwards, the group who clears SCUBA examination can focus on the underwater techniques, and the other 
group can focus more on the coastal techniques. Though, the coastal group will also get the opportunity to learn the 

under-water techniques in the pool demonstration plots

Day 10

6.45- 7.45 Coastal Bird assessment 

6.30 - 8am Visit of Resource Persons to the local fish market 
(Module 4)

8.30-
10.30am

Climate change adaptation and disaster risk reduction: 
interlinkages with coastal and marine biodiversity and protected 
areas (Module 2)

10.45am Recap of the previous Week Chosen method by the volunteer 
participant /group

11am-6pm Sustainable Fisheries management
(Module 4)

Panel Discussion/ Workshop

Day 11

6.30-
7.30am

Excursion to understand fisheries management (Module 4)
Meeting the local fishworkers to understand traditional fisheries 
practices

Vehicles/ Boats for excursion

Recap of the previous Day Chosen method by the volunteer 
participant /group

8.45am 
-3.00pm

Open water diving and fish Identification (Module 4) (1 and 2 
for participants; 3 and 4 for the rest)

Visit to mangrove creek area

Lunch

Outdoor / SCUBA facilities

5-6 pm Reflection session on fisheries management (Module 4) Outdoor

6-8pm SCUBA classroom session

Day 12

Recap of the previous Day Chosen method by the volunteer 
participant /group

7.00am-
02.30pm

7.00 assembly and briefing near the pool
Confined water (Module 7)

POOL facilities

2.30-
4.30pm

Lunch break

4.30-
6.30pm

Contd….(Module 2) Classroom/ Outdoor

Day 13

8.30 Assembly and recap of the previous Day Chosen method by the volunteer 
participant /group

08.30-
02.30

Mainstreaming biodiversity into development planning (Module 3)

2.30-4.00 Communication products
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અઠવાર્ડયુ ં2

રદવસ 8

9.15am આરલા ડદવસનયુ ંપયુનરાવત્ગન સવર ંસેવક સહભારીઓ/ જયુ્ દ્ારા 
પસદં કરારેલ પદ્ધરત

ખયુલલા પામીમા ંડબૂકહી 3 અને 4 (દરેકના 2 કલાક)
સકબૂા વર્ગખિં સત્ (2કલાક)
સકબૂા પરહીક્ા (2કલાક) (મોિ્યુલ 7)

સકબૂા સયુરવધા

રદવસ 9 

આ ડદવસ પછહી જે જૂ્ ેસકબૂા પરહીક્ા પાસ કરહી છે તેઓ પાણીની અંદરની તકનીકો પર ધરાન આપી ્કે છે, અને બીજયુ  ંજયુ્ 
કોસટલ તકનીકો પર વધયુ ધરાન આપી ્કે છે. તેમછતા ંકોસટલ જયુ્ ને પણ પાણીની અંદરની તકનીકો પલૂ રનદ્્ગન પલોટ મા ં

્ીખવા માટેની તક મળ્.ે

રદવસ 10 

6.45- 7.45 દડરરાઈ પક્ી આકારણી 
6.30 - 8am સ્ારનક માછલી બજાર મા ંડરસોસ્ગ વરમકતની મયુલાકાત (મોિ્યુલ 4)
8.30-
10.30am

આબોહવા ફેરફાર અનયુકલૂન અને આપરત્ત જોખમ ઘટાિો: interlinkages 
દડરરાકાઠંા અને દડરરાઈ જૈવરવરવધતા અને રલક્ત રવસતારો સા્ ે
આંતરસબંધં (મોિ્યુલ 2)

10.45am આરલા ડદવસનયુ ંપડરવત્ગન સવર ંસેવક સહભારીઓ/ જયુ્ દ્ારા 
પસદં કરારેલ પદ્ધરત

11am-6pm ટકાઉ મતસર સચંાલન 
(મોિ્યુલ 4)

પેનલ ચચા્ગ / વક્ગ્ોપ

રદવસ 11

6.30-
7.30am

મતસર સચંાલન સમજવા માટે પર્ગટન (મોિ્યુલ 4)
પરંપરારત માછહીમારહી સમજવા માટે સ્ારનક માછહીમાર સા્ ેમયુલાકાત 

પર્ગટન માટે વાહન/ બોટ

આરલા ડદવસનયુ ંપયુનરાવત્ગન સવર ંસેવક સહભારીઓ/ જયુ્ દ્ારા 
પસદં કરારેલ પદ્ધરત

8.45am 
-3.00pm

ખયુલલા પાણીમા ંડબૂકહી અને માછલી ઓળખ (મોિ્યુલ 4) (સહભારીઓ 
માટે 1 and 2; બાકહીના માટે 3 અને 4)

મેનગ્વૂ ખાિહી રવસતારની મયુલાકાત 

બપોરનો અલપાહાર

આઉટદોર/ સકબૂા સયુરવધા

5-6 pm મતસર સચંાલન પર પ્તીભાવ સત્ (મોિયયુલ 4) આઉટિોર
6-8pm સકબૂા વર્ગખિં સત્

રદવસ12 

આરલા ડદવસનયુ ંપયુનરાવત્ગન સવર ંસેવક સહભારીઓ/ જયુ્ દ્ારા 
પસદં કરારેલ પદ્ધરત

7.00am-
02.30pm

7.00 સભા અને બરંધરાર પાણી નજીક પડરષદ 
(મોિયયુલ 7)

પલૂ સયુરવધાઓ 

2.30-
4.30pm

બપોરના અલપાહારનો રવરામ 

4.30-
6.30pm

(મોિ્યુલ 2)ચાલયુ રાખવયું વર્ગખિં/ આઉટિોર

રદવસ 13 

8.30 આરલા ડદવસનયુ ંપયુનરાવત્ગન અને સભા સવર ંસેવક સહભારીઓ/ જયુ્ દ્ારા 
પસદં કરારેલ પદ્ધરત

08.30-
02.30

રવકાસ આરોજનમા ંજૈવરવરવધતા મયુખર પ્વાહ (મોિ્યુલ 3) 

2.30-4.00 સચંાર સાધનો
4.00-8.00 સકબૂા વર્ગખિં



36 TRAINER’S GUIDE:  COASTAL AND MARINE BIODIVERSITY CONSERVATION AND PROTECTED AREA MANAGEMENT FOR FIELD-LEVEL MPA MANAGERS

4.00-8.00 SCUBA classroom

Day 14

11.00am Recap of the previous Day Chosen method by the volunteer 
participant /group

11.15-
12.00pm

Global Governance, law and policies for managing coastal and 
marine ecosystems, biodiversity and protected areas (Module 6)

Classroom session

12.15-1.00
2.00-3.00

The Indian Scenario: Governance, law and policies for managing 
coastal and marine ecosystems, biodiversity and protected areas 
(Module 6)

Classroom session

3.00- 4.00 Experiences from the field on law enforcement (Module 6) Role Play, followed by Fish bowl

6.00pm 
onwards

Evening: Participant’s reflections on law enforcement and 
effectiveness, rescue of stranded marine animals, future 
potential and policy recommendations (Module 6)

Evening get-together

WEEK 3

Day 15

09.00am Recap of the previous Day Chosen method by the volunteer 
participant /group

09.00-
10.00

Marine Protected areas (Module 5) Expert inputs
Discussion 

10.00-
11.00

Introduction to assessment and monitoring of coastal 
and marine biodiversity in the overall context of effective 
management planning of MPAs (Module 7)

2.00-6.00 Field method for assessment of sandy beach fauna (Group1)
Pool training (Group 2)

7.00-8.0 Biodiversity data for decision-making (Module 5 & 7) Fishbowl

Day 16

09.00am Recap of the previous Day Chosen method by the volunteer 
participant /group

09.15-
11.00

Conceptual understanding of the assessment and monitoring 
methods, working groups for hand-on experience on developing 
monitoring protocols (Module 7)

An overview of key methods to be implemented in the comings 
days in the course (Module 7) 

Data Entry and Analysis; Interpretation of data vis-à-vis effective 
management planning of MPAs

Expert inputs

011.30-
1.30pm

Demonstration of use of methods for Mangroves and estuarine 
ecosystem Assessment and monitoring 
(Module 7)

Field session
[GIS maps of the field required]

2.30-5.30 Analysis and interpretation of data from the field (Module 7) Expert inputs
Group work

Day 17

7.45am Recap of the previous Day Chosen method by the volunteer 
participant /group

8.00-12.00 (Contd…) 
Demonstration of use of methods for Mangroves and estuarine 
ecosystem Assessment and monitoring 
(Module 7)

Field session
[GIS maps of the field required]

2.00- 7pm Demonstration of LIT/video LIT/ Quadrat/Photo method in Pool 
(Module 7)

Pool facilities

Day 18
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રદવસ 14

11.00am આરલા ડદવસનયુ ંપડરવત્ગન સવર ંસેવક સહભારીઓ/ જયુ્ દ્ારા 
પસદં કરારેલ પદ્ધરત

11.15-
12.00pm

વૈરવિક ્ાસન,દડરરાકાઠંા અને દડરરાઈ જૈવરવરવધતા,ઇકોરસસટમ અને 
રલક્ત રવસતારો ના સચંાલન માટે કારદા અને નીરતઓ (મોિ્યુલ 6)

વર્ગખિં સત્ 

12.15-1.00
2.00-3.00

ભારતીર પડરદ્ર્શર: વૈરવિક ્ાસન,દડરરાકાઠંા અને દડરરાઈ 
જૈવરવરવધતા,ઇકોરસસટમ અને રલક્ત રવસતારો ના સચંાલન માટે કારદા 
અને નીરતઓ (મોિ્યુલ 6)

વર્ગખિં સત્ 

3.00- 4.00 ક્ેત્મા ંકારદાના અમલીકરણ નો અનયુભવ (મોિ્યુલ 6) રોલ પલે, ડફ્ બાઉલ દ્ારા અનયુસરણ 

6.00pm 
તરાર બાદ

સાજં: કારદાના અમલીકરણની અસરકારકતા પર સહભારીઓનો 
પ્રતભાવ અસહાર દડરરાઈ પ્ાણીનો બચાવ ભરવષ્રમા ંસભંરવત અને 
નીરત ભલામણ (મોિ્યુલ 6) 

સાજંે રેટ ટરેૂધર

અઠવાર્ડયુ ં3 

રદવસ 15 

09.00am આરલા ડદવસનયુ ંપયુનરાવત્ગન સવર ંસેવક સહભારીઓ/ જયુ્ દ્ારા 
પસદં કરારેલ પદ્ધરત

09.00-
10.00

દડરરાઈ રલક્ત રવસતારો (મોિ્યુલ 5) રનષ્ણાત ઈનપયુટ ચચા્ગ 

10.00-
11.00

એકંદર પરા્ગવરણ અને રવકાસના સદંભ્ગમા ંદડરરાકાઠંા અને દડરરાઈ
જૈવરવરવધતા સેવા(મોિ્યુલ 2)

2.00-6.00 રેતાળ પ્ાણી સસૃષ્ટ (જયુ્ 1) અને પલૂ તાલીમ(જયુ્ 2) ની આકારણી માટે 
ક્ેત્ પદ્ધરત 

7.00-8.0 રનણ્ગર માટે જૈવરવરવધતા િેટા (મોિ્યુલ 5 & 7) પડરચરરવરધ

રદવસ 16

09.00am આરલા ડદવસનયુ ંપયુનરાવત્ગન સવર ંસેવક સહભારીઓ/ જયુ્ દ્ારા 
પસદં કરારેલ પદ્ધરત

09.15-
11.00

આકારણી અને રવરનરમન પદ્ધરતની સૈદ્ધારંતક સમજ,રવરનરમન પ્ોટોકોલ 
રવકસાવવાના પ્તરક્ અનયુભવ માટે વડકિંર ગ્પૂ

અભરાસક્રમમા ંઆરામી ડદવસોમા ંઅમલમા ંલાવવાની નમનૂારૂપ 
પદ્ધરતની ઝાખંી (મોિ્યુલ 7)

િેટા એનટ્હી અને રવ્શલષેણ: એમપીએ માડહતી સામસામે અસરકારક 
વરવસ્ાપન આરોજન અ્્ગઘટન

રનષ્ણાત ઈનપયુટ

011.30-
1.30pm

મેનગ્વૂ અને ખાિહી રવસતારની ઇકોરસસટમ આકારણી અને રવરનરમન 
માટેની પદ્ધરત ના ઉપરોરનયુ ંરનદદે્ન (મોિ્યુલ 7) 

[ડફલિના GISનક્ા જરૂરહી]

2.30-5.30 ડફલિ ના િેટા નયુ ંરવ્શલષેણ અને અ્્ગઘટન (મોિ્યુલ 7) રનષ્ણાત ઈનપયુટ 

રદવસ 17

7.45am આરલા ડદવસનયુ ંપયુનરાવત્ગન સવર ંસેવક સહભારીઓ/ જયુ્ દ્ારા 
પસદં કરારેલ પદ્ધરત

8.00-12.00 મેનગ્વૂ અને ખાિહી રવસતારની ઇકોરસસટમ આકારણી અને રવરનરમન 
માટેની પદ્ધરત ના ઉપરોરનયુ ંરનદદે્ન (મોિયયુલ 7)

[ડફલિના GISનક્ા જરૂરહી]

2.00- 7pm  LIT/રવિહીરો /LIT/ કવાડે્ટ/ફોટો પદ્ધરતનયુ ંપલૂ મા ંરનદદે્ન (મોિ્યુલ 7) પલૂ સયુરવધા

રદવસ 18
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7.15am Assembly and recap of the previous Day Chosen method by the volunteer 
participant /group

7.15am 
onwards

Demonstration of LIT/video LIT/ Quadrat/Photo method in Field 
(coral reef and sea grass/seaweed) (Module 7) (group 1)

Open Water Dive 3 (Diving Group)
Mangrove and estuarine survey (Non-Diving Group)

SCUBA facilities in field

5pm-7pm Data Entry and Analysis; Interpretation of data vis-à-vis effective 
management planning of MPAs
(Module 8) (Module 7)

Introducing the simulation game on ecosystem services of Bakul !!

Outdoor/ Classroom
Computers/ software

Day 19

9.15am Recap of the previous Day Chosen method by the volunteer 
participant /group

9.30am- 
12.30

Effective management planning of coastal and marine protected 
areas (Module 8)

Classroom session
[Expert inputs, Group work, Fish 
Bowl]

2.00-
5.00pm

Case studies on MPA management plans and Interpretation of 
Data (Module 8) (Module 7)

PLAN A

Expert inputs followed by 
knowledge Café 

2.00-5pm Open water diving / snorkelling
PLAN B

Day 20 and 21
Ocean Safari

WEEK 4

Day 22

9.15am Recap of the previous Day Chosen method by the volunteer 
participant /group

09.30-
12.30

Effective management planning of coastal and marine protected 
areas: concepts of ecotourism, carrying capacity (Module 8)

Classroom session
[Expert inputs, Group work, 
Knowledge Cafe]

2.30-5.30 Change management, Leadership and Ecological 
Continuousness: A simulation exercise on communication with 
the local communities (Module 9)

Outdoor session

Day 23

9.15am Recap of the previous Day Chosen method by the volunteer 
participant /group

9.30-
11.30am

Change management, Leadership and Ecological 
Continuousness (Module 9)

Classroom/ Outdoor sessions

12.00-5.30
(with lunch 
break)

Effective management planning of coastal and marine protected 
areas (Module 8)

Simulation 

Day 24

9.15am Recap of the previous Day Chosen method by the volunteer 
participant /group

09.30-
12.30

Media and outreach (Module 10) Classroom/ Outdoor sessions

12.30-5.00 Pool/ Open water

5.00-
7.00pm

Change management, Leadership and Ecological 
Continuousness (Module 9)

Classroom/ Outdoor sessions

Day 25
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7.15am સભા અને આરલા ડદવસનયુ ંપયુરનરવત્ગન સવર ંસેવક સહભારીઓ/ જયુ્ દ્ારા 
પસદં કરારેલ પદ્ધરત

7.15am 
તરાર બાદ

LIT/રવિહીરો /LIT/ કવાડે્ટ/ફોટો પદ્ધરતનયુ ંપલૂ મા ંરનદદે્ન (કોરલ રહીફ 
અને દડરરાઈ ઘાસ/ દડરરાઈ લીલ) (મોિ્યુલ 7) (જયુ્ 1)

ખયુલલા પાણીમા ંડબૂકહી 3 (િાઈરવંર જયુ્)
મેનગ્વૂ અને ખાિહી સવવે (નોન િાઈરવંર જયુ્)

ડફલિમા ંસકબૂા સયુરવધા

5pm-7pm િેટા એનટ્હી અને રવ્શલષેણ: એમપીએ માડહતી સામસામે અસરકારક 
વરવસ્ાપન આરોજન અ્્ગઘટન (મોિ્યુલ 8) (મોિ્યુલ 7)

ઇકોરસસટમ પર એક બનાવટહી રમત બકયુલ નો પડરચર

આઉટિોર/ વર્ગખિં કોમપયયુટર/ 
સોફટવરે 

રદવસ 19

9.15am આરલા ડદવસનયુ ંપયુનરાવત્ગન સવર ંસેવક સહભારીઓ/ જયુ્ દ્ારા 
પસદં કરારેલ પદ્ધરત

9.30am- 
12.30

દડરરાકાઠંા અને દડરરાઈ રલક્ત રવસતાર નયુ ંઅસરકારક વરવસ્ાપન 
(મોિ્યુલ 8)

વર્ગખિં સત્
[રનષ્ણાત ઈનપયુટ, જૂ્ કાર્ગ, ડફ્ 
બાઉલ]

2.00-
5.00pm

એમપીએસચંાલન પલાન પર કેસસટિહી અને િેટા નયુ ંઅ્્ગઘટન 
(મોિ્યુલ 8) (મોિ્યુલ 7) 

આરોજન A

જ્ાન સત્ ને અનયુસરહીને રનષ્ણાત ઈનપયુટ

2.00-5pm ખયુલલા પાણીમા ંડબૂકહી/સનોક્ગ લલંર
આરોજન B

રદવસ 20 અને 21
સમયુદ્ર સફારહી

અઠવાર્ડયુ ં4

રદવસ 22

9.15am આરલા ડદવસનયુ ંપયુનરાવત્ગન સવર ંસેવક સહભારીઓ/ જયુ્ દ્ારા 
પસદં કરારેલ પદ્ધરત

09.30-
12.30

દડરરાકાઠંા અને દડરરાઈ રલક્ત રવસતારનયુ ંઅસરકારક સચંાલન: 
ઇકોટયુડરઝમનો ખરાલ, વહન ક્મતા (મોિ્યુલ 8)

વર્ગખિં સત્
[રનષ્ણાત ઈનપયુટ, જયુ્કાર્ગ, જ્ાન સત્]

2.30-5.30 સચંાલન, નેતતૃવ અને ઇકોલોજજકલ ચેતનામા ંબદલાવ: સ્ારનક સમયુદાર 
સા્ ેવાતચીત માટે એક બનાવટહી કવારત (મોિ્યુલ 9)

આઉટિોર સત્

રદવસ 23

9.15am આરલા ડદવસનયુ ંપયુનરાવત્ગન સવર ંસેવક સહભારીઓ/ જયુ્ દ્ારા 
પસદં કરારેલ પદ્ધરત

9.30-
11.30am

સચંાલન, નેતતૃવ અને ઇકોલોજજકલ ચેતનામા ંબદલાવ (મોિ્યુલ 9) વર્ગખિં અને આઉટિોર સત્

12.00-5.30
(ભોજન 
માટેની 
રવશ્ારંત 
સડહત)

દડરરાકાઠંા અને દડરરાઈ રલક્ત રવસતારોનયુ ંઅસરકારક સચંાલન અને 
આરોજન (મોિ્યુલ 8)

રસમયયુલે્ન

રદવસ 24

9.15am આરલા ડદવસનયુ ંપયુનરાવત્ગન સવર ંસેવક સહભારીઓ/ જયુ્ દ્ારા 
પસદં કરારેલ પદ્ધરત

09.30-
12.30

મીડિરા અને આઉટરહીચ (મોિ્યુલ 10) વર્ગખિં અને આઉટિોર સત્

12.30-5.00 પલૂ/ ખયુલલયુ પાણી
5.00-
7.00pm

સચંાલન, નેતતૃવ અને ઇકોલોજજકલ ચેતનામા ંબદલાવ (મોિ્યુલ 9) વર્ગખિં અને આઉટિોર સત્
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07.00-
09.00

Change management, Leadership and Ecological 
Continuousness (Module 9)

Classroom/ Outdoor sessions

11.30-1.30 Media and Outreach  (Module 10) Classroom/ Outdoor sessions

2.30-4.30 Feedback and evaluation Classroom/ Outdoor Session

07.00 
onwards

Dinner

Day 26

10.00-
12.00

Panel Discussion:

A Road map for effective and sustainable management of 
coastal and marine protected areas in India

12.00-
01.00

Certificate Ceremony

1.00pm Lunch

2.00pm 
onwards

Departure of participants and guests
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રદવસ 25

07.00-
09.00

સચંાલન, નેતતૃવ અને ઇકોલોજજકલ ચેતનામા ંબદલાવ (મોિ્યુલ 9) વર્ગખિં અને આઉટિોર સત્

11.30-1.30 મીડિરા અને આઉટરહીચ (મોિ્યુલ 10) વર્ગખિં અને આઉટિોર સત્
2.30-4.30 પ્રતસાદ અને મલૂરાકંન વર્ગખિં અને આઉટિોર સત્

07.00 તરાર 
બાદ

રારત્ ભોજન

રદવસ 26

10.00-
12.00

પેનલમા ંચચા્ગ:

ભારતમા ંદડરરાકાઠંા અને દડરરાઈ સરંલક્ત રવસતારો ના ટકાઉ અને 
અસરકારક વરવસ્ાપન માટે એક માર્ગ નક્ો

12.00-
01.00

પ્માણપત્ સમારંભ

1.00pm બપોરનયુ ંભોજન
2.00pm 
તરાર બાદ

સહભારીઓ અને મહમેાનો ની રવદાર
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SECTION 2

Overview of the modules and session 
delivery 

This section provides an overview of the eight modules with their learning outcomes, 

summaries and the key messages that must go from trainers to the participants. A 

session-wise presentation of contents of the modules and descriptions of the most 

appropriate training methods (methods that have either been tested or are thought 

to be suitable for delivering the contents of the respective modules) are provided. 

This will help the trainers in implementing this curriculum in the most effective 

way. The trainers may like to refer to the “Trainer’s Guide on Participatory Training 

Methods” for details of training methods. Lists of the main sources and further 

resources for each module are provided in this section itself.
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તવભાગ 2

મો્ડ્લુ અને સરિ ર્ડક્લવરી ની ઝાખંી 

આ રવભાર ્ીખવાના રનષ્કષ્ગ, સારાં્  અને નમનૂારૂપ સદેં્ાઓ સા્ ેઆઠ મોિ્યુલ ની 
ઝાખંી પરૂહી પાિે છે જે તાલીમર્ક્ક ્ી સહભારી સયુધી પહોચવયુ ંજ જોઈએ. મોિ્યુલના 
ઘટકોની સત્ મયુજબ રજૂઆત અને સૌ્ી રો્ર તાલીમ પદ્ધરત નયુ ંવણ્ગન (પદ્ધરતઓ છે કે 

જે ક્યા ંતો ચકાસારેલ છે અ્વા સબંરંધત મોિ્યુલો સમારવષ્ટો પહોંચાિવા માટે રો્ર 

માનવામા ંઆવ ેછે) તે પરૂયું પાિે છે. આના્ી તાલીમકારો ને વધયુ અસરકારક રહીતે આ 

અભરાસક્રમ અમલમા ંમકૂવા માટે મદદ મળ્.ે તાલીમકારો તાલીમ પદ્ધરત ના રવરતવાર 

વણ્ગન માટે “સહભારીઓની તાલીમ પદ્ધરત પર તાલીમર્ક્કની માર્ગદર્શિકા” નો સદંભ્ગ લઈ 

્કે છે. આ રવભારમા ંમયુખર સ્તોતો અને વધયુ સાધનોની રાદહી પરૂહી પાિવામા ંઆવ ેછે.
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2.1 Pre-module sessions
It is recommended that before starting the course, the trainers conduct a quick check on 
the level of existing knowledge of the participants and also assess their expectations from 
the course/specific modules. In order to maintain a positive attitude during the entire course 
and right facilitate the participants in understanding coastal and marine issues from a new 
perspective, the trainers are encouraged to spend some time on the connectedness to nature 
session. Here, a sample of such pre-module sessions is provided, which can be customized 
based on the time-availability and also the access to coastal or any natural area. 

2.1.1  Session 0: Introduction: Knowing the participants and their relationship 
with the coastal and marine biodiversity and ecosystems 

 
 Duration: 30 minutes [Outdoor/Indoor session]

This session will be key in facilitating the participants in establishing an emotional connect 
with the coastal and marine biodiversity and its conservation, where they will express their 
identify, experience and interest in the context of coastal and marine ecosystems.

-  take the participants outside in an open space, preferably garden/ beach. Alternatively an 
indoor venue with some windows can also be selected.

- organize the seating arrangement in a closed circle of chairs without any tables if the 
session is being conducted on beach, then all the participants can stand in a circle.

-  spread a selection of post cards on coastal and marine life (also available in the trainers 
kit) on the floor, and request participants to pick a post card that they feel some instant 
association with. At this time, the participants can stand and look around to pick the card, 
and then go back to their seat and sit with their post selected post card.

- Invite participants to share about themselves on the following lines: 

- what attracted them to their selected photo; 

- how do they relate emotionally to the coast and/or sea,

- how are they associated with coast/sea in their professional lives, and 

- what are they looking forward to in this course?
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2.1 તપ્ર મો્ડ્લુ સરિ
તે આગ્હણીર છે કે તાલલમર્ક્ક અભરાસક્રમ ્રૂ કરતા ંપહલેા સહભારીઓની અભરાસક્રમ/ ચોક્કસ 
મોિ્યુલ પ્તરેની અપેક્ાઓની આકરણી કરવા માટે તેમના પ્વત્ગમાન જ્ાન ના સતરની ચકાસણી કરે. 
સમગ્ અભરાસક્રમ દરરમરાન હકારાતમક વલણ જાળવી રાખવા માટે અને રો્ર નવા પડરપે્ક્ર્ી 
સહભારીઓ દડરરાકાઠંા અને દડરરાઈ મયુદ્ાઓ સમજવા માટેના સયુરવધા પરૂહી પાિવા માટે તાલીમ ર્ક્ક ને 
પ્કૃતરત સા્ ેજોિાણ અનયુભવવા ્ોિો સમર વીતાવવા માટે પ્ોતસાડહત કરવામા ંઆવ ેછે. અહહી આવા જ 
એક રપ્ મોિ્યુલ સત્ નો નમનૂો આપવામા ંઆવરો છે, જેને સમર ઉપલબધતા પ્માણે બદલી ્કાર છે અને 
કોઈ કોસટલ અ્વા કોઈ એક કયુદરતી રવસતારનો વપરા્ કરહી ્કાર છે.

2.1.1  સરિ 0: પરરચય: સહભાગીઓની ઓળખાણ અને તેમનો દરરયાકાઠંા અને 
દરરયાઈઇકોતસસટમ સા્ેનો સબંધં

 
 સમયગાળો: 30 તમતનટ [આઉટ્ડોર/ ઈન્ડોર સરિ]

આ સત્ સહભારીઓને દડરરાકાઠંા અને દડરરાઈ જૈવરવરવધતા અને તેના સરંક્ણ સા્ ેભાવનાતમક સબંધં 
સ્ાપવા માટે નમનૂારૂપ બન્,ે જરા ંતેઓ તેમની ઓળખ વરકત કર્,ે અનયુભવ લે્ ેઅને દડરરાકાઠંા અને 
દડરરાઈઇકોરસસટમ ના સદંભ્ગ મા ંરસ વધાર્.ે

-  સહભારીઓને ખયુલલી જ્રામા ંલઈ જાઓ, પ્ાધાનર દડરરાકાઠંો/ બરીચો. વકૈગલપક રહીતે એક અમયુક 
બારહી વાળહી ઈનિોર જ્રા પણ પસદં કરહી ્કાર.

- એક બધં વતયુ્ગળ મા ંટેબલ વરર ખયુર્ીઓ રોઠવો, જો સત્ દડરરાકાઠેં લેવાનયુ ંહોર તો સહભારીઓ એક 
વતયુ્ગળમા ંઊભા રહહી ્કે છે.

-  દડરરાઈ જીવન પરના પસદં કરેલા પોસટ કાિ્ગ(તાલીમ કહીટમા ંપણ ઉપલબધ છે) જમીન પર પા્રો, 
અને સહભારીઓને જે કાિ્ગ સા્ ેતાતકાલલક જોિાણ અનયુભવાર તે ઉઠાવવાનયુ ંકહો. આ સમર,ે 
સહભારીઓ ઊભા ્ઈન ેકાિ્ગ ઉપાિવા માટે આજયુ  બાજયુ  જોઈ ્કે છે, અને પસદં કરેલા કાિ્ગ સા્ ે
પોતાની જ્રાએ બેસી ્કે છે.

- રનમનલલલખત વાત પર પોતાના રવષ ેબોલવા માટે સહભારીઓને આમરંત્ત કરો.

- તેમણે પસદં કરેલા ફોટો તરફ તેઓ ્ા માટે આકષા્ગરા?

- તેઓ દડરરાકાઠંા/ અ્વા દડરરા સા્ ેભાવનાતમક રહીતે કેવી રહીતે જોિાઈ ્કે છે

- કેવી રહીતે તેઓ પોતાની વરવમસરક જીવનમા ંદડરરાકાઠંા/ દડરરા સા્ ેજોિારેલ છે, અને

- તેઓ આ કોસ્ગમા ંઆરળ શયુ ંજોવે છે?
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2.1.2 Session 00: Baselining experiences and expectations

Duration: 30 min /60 min

2.1.2.1 Part-1: What is the collective experience and expertise in this group?

A good way to engage adult audiences seriously is to get information on the participants’ 
experience and expertise on the first day. It is important to know details such as what the 
participants actually know on the topics to be taught during the course, their language skills 
and their interest areas within conservation and MPA management:

- Invite the participants to stand in a group in the middle of the room.

- Ask them, ‘How much do you think you already know about coastal and marine biodiversity?’

- Identify two opposite corners of the room as the two ends of an imaginary scale—
one corner representing ‘I know everything that I need to now’ and the other corner 
representing ‘I don’t know anything on coastal and marine biodiversity.’

- Ask the participants to place themselves on this scale to give their answer. Those who 
think that they know everything that they need to know should stand at the first corner of 
the room, while those who think that they do not know anything should stand at the second 
corner. Those participants who know about coastal and marine biodiversity to some extent 
should place themselves at an appropriate place on this scale. 

- Encourage them to talk to each other to find out their relative placement on the scale.

You can register in your mind, or take a picture of, the relative positions of the participants on 
the scale or write down the names of participants who know much or those who do not know 
anything. At the same time, encourage participants to share their experience (those who place 
themselves relatively high on the scale).

Now, ask the next question and let the participants change their positions according to the 
new question. This method helps the trainer understand the general level of the class—
whether all the participants already know something on the subject, their geographical origins 
(to help pitch the examples), their interest in specific issues (law and policies, invasive 
species, climate change etc) and their language skills. 

If the trainer finds out that four out of 20 participants in the groups, are not very comfortable 
in the language that is expected to be the mode of instruction, the trainer can identify among 
the participants a translator who can help these participants translate the difficult portions 
of the training material during the breaks or as and when required. Similarly, the trainer can 
adapt the training methods and examples for the training to have the greatest impact.
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2.1.2 સરિ 00: બેઝલાઈનીંગ અનભુવો અને અપેક્ાઓ

સમયગાળો: 30 તમતનટ/60 તમતનટ

2.1.2.1 ભાગ-1 આ જૂ્મા ંસામરૂહક અનભુવ અને ્ુ્ળતા શુ ંછે?

પયુખતપ્ેક્કો ને રભંીરતા્ી જોિાવવા માટેનો સારો રસતો પ્્મ ડદવસે સહભારીઓનો અનયુભવ અને 
કયુ્ળતા રવષ ેમાડહતી મેળવવાનો છે. અભરાસક્રમ દરરમરાન ર્ખવાિવામા ંઆવતા રવષરો રવષ ે
સહભારીઓ શયુ ંજાણે છે, તમની ભારા કૌ્લર અને એમપીએ સચંાલન ત્ા સરંક્ણમા ંતેમના રસના 
રવષરો કરા છે તે બધયુ જ રવરતવારે જાણવયુ ંખબૂ જરૂરહી છે.

- રૂમ ની મધરમા ંસહભારીઓને એક જૂ્મા ંઊભા રહવેા માટે આમરંત્ત કરો.

- તમેન ેપયુછો કે, “તમ ેશયુ ંરવચારો છો તમ ેદડરરાકાઠંા અન ેદડરરાઈ જૈવરવરવધતા રવષ ેકેટલયુ ંજાણો છો?”

- રૂમના બે ખણૂાને બે કાલપરનક અંત તરહીકે રજૂ કરો- એક ખણૂો રજૂ કરે છે ‘ મને જરૂર છે તે બધયુ જ મને 
ખબર છે’ અને બીજો ખણૂો રજૂ કરે છે ‘ મને દડરરાકાઠંા અને દડરરાઈ જૈવરવરવધતા રવષ ેકઈ જ ખબર 
ન્ી.’

- સહભારીઓને જવાબ આપવા માટે આ સકેલ પર પોતાની જાતને ઊભા રાખવા માટે કહો. એ લોકો 
કે જેઓ એમ રવચારે છે કે તેઓ બધયુ જ જાણે છે જે તમને જાણવયુ ંજોઈએ તેઓ રૂમ ના પહલેા ખણૂામા ં
ઊભા રહવે યુ,ં જરારે તે લોકો જેઓ એમ માને છે કે તેમણે કઈ જ ખબર ન્ી તેમણે રૂમ ના બીજા ખણૂામા ં
ઊભયુ ંરહવે યુ ંજોઈએ. એ સહભારીઓ કે જેઓ એવયુ ંમાને છે કે તેઓ કૈંક અં્ ેદડરરાકાઠંા અને દડરરાઈ 
જૈવરવરવધતા રવષ ેજાણે છે તેમણે આ સકેલ પર રોરી જ્રાએ ઊભયુ ંરહવે યુ ંજોઈએ.

- તેમને આ સકેલ પર પોતાની સબંરંધત જ્રા ્ોધવ માટે એક બીજા સા્ ેવાત કરવા માટે પ્ોતસાડહત 
કરો.

તમે સકેલ પર સહભારીઓના સ્ાન તમારા મનમા ંનોંધી ્કો છો અ્વા ફોટો લઈ ્કો છો અ્વા જે 
સહભારીઓ ઘણયુ ંજાણે ચહ ેઅ્વા કશયુ ંન્ી જાણતા તેમના નામ લખી ્કો છો. આ જ સમરે સહભારીઓને 
તેમનો અનયુભવ વહેંચવા માટે પ્ોતસાડહત કરો(એ લોકો જે પ્માણમા ઉચચ સકેલ પર ઊભા છે).

હવ ેઆરામી પ્શ્ પયુછો અને સહભારીઓને નવા પ્શ્ અનયુસાર પોતાનયુ ંસ્ાન બદલવા દો. આ પદ્ધરત 
્ી તાલીમ ર્ક્કને વર્ગનયુ ંસામાનર સતર સમજવામા ંમદદ કરે છે- કે બધા જ સહભારીઓ રવષર રવષ ે
પહલેે્ી જ કૈંક જાણે છે, તમણયુ ંભૌરોલલક ઉદરમ સ્ાન(મદદ માટે ઉદાહરણો ટાકંો), ચોક્કસ મયુદ્ાઓ મા ં
તેમનો રસ(કારદો અને નીરતઓ, આક્રમક જાતો, આબોહવા ફેરફાર વરેરે), અને તેમનયુ ંભાષા કૌ્લર.

જો તાલીમર્ક્ક ને ખબર પિે કે 20 માં્ ી 4 સહભારીઓને સચૂનાની ભાષા સા્ ેબહયુ ફાવટ ન્ી, તો 
તાલીમ ર્ક્ક સહભારીમાં્ ી કોઈ એક દયુભારષરો ્ોધી ્કે છે જે જરૂર હોર તરારે રવરામ દરરમરાન અનર 
સહભારીને તાલીમ મડટડરરલમન્ી અઘરા ભાર સમજાવી ્કે છે. તેમજ તાલલમર્ક્ક વધયુ સારહી અસર 
માટે તાલીમ પદ્ધરત અને ઉદાહરણોને તાલીમ માટે સવીકારહી ્કે છે.
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2.1.2.2  Part-2: Cross-checking learning outcomes and schedule

As the most important principle of a participatory approach to training, the participants must 
be fully aware of and agreed to the expected learning outcomes from the course and also the 
schedule that will be used to help them achieving these learning outcomes. Therefore, it is 
crucial for the trainer to invest sometime in holding a dialogue with the participants on their 
expected learning outcomes and their suggestions on the course schedule.

What are we going to learn from this one month course?
- You would required soft boards, cards, marker pens and pins to conduct this session using 

a visualization method.
- Write down the learning outcomes of the overall course, as well as each module on 

different colour cards.
-  Pin the cards while reading them out.
-  ask for volunteers to share their views on the learning outcomes
-  facilitate a dialogue among the participants on any additional learning outcomes required

How are we going to learn in this one month course?

-  Place the contents of each Week on cards (4 long cards); place the contents of each 
module on cards (10 rectangular cards); - Place the contents of field-visits on cards (3-4 
oval shaped cards)

-  get the opinion of participants on the overall schedule; ask them to share their views 
on anything that they are not comfortable with; try to explain the reason for the specific 
module/ activity, when raised a question; take a majority vote if a genuine problem in the 
schedule is hinted at, and see how it can be adapted; involve participants in adapting the 
schedule (e.g. if they are not comfortable with the schedule of the field visit, then explain 
to them the arrangements and appointments already made for the field visit, and ask their 
support in how to modify the plan; if they want to add some new topics to the curriculum, 
ask them to identify a timeslot in the schedule, and also if there is someone among 
the participants who can serve as a resource person to explain the topic to the fellow 
participants).

2.1.3 Session 000: Connectedness to nature

Duration: Can vary from 30 minutes [Video/photo slide show with 
background music] to 2-3 hours [a visit to a nearby coast and reflection]

Details on conducting this session are provided in the Trainer’s Guide on Participatory Training  
Methods
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2.1.2.2  ભાગ-2 ્ીખવાના તનષકષ્ગ અને સમય પરિક નુ ંક્રોસ ચેરકંગ

તાલીમ માટે સહભારી અલભરમના સૌ્ી મહતવપણૂ્ગ રસદ્ધાતં તરહીકે સહભારીઓ અભરાસક્રમના અપેલક્ત 
પડરણામો અને આ પડરણામો હાસંલ કરવા માટે ઉપરોરી એવયુ ંસમર પત્ક્ી પડરલચત અને સમંત 
હોવા જોઈએ. તે્ી તે મહતવનયુ છે કે તાલીમર્ક્ક સહભારીઓ સા્ ેતેમના અપેલક્ત પડરણામો અને 
અભરાસક્રમ ર્િ્યુલ પર તેમના સચૂનો માટે સવંાદ માટે ્ોિો સમર ફાળવ.ે

અમે આ એક મરહનાના અભયાસક્રમમાં્ ી શુ ં્ીખવાના છે?
- તમે એક દ્ર્શર પદ્ધરતનો ઉપરોર કરહીને આ સત્ હા્ ધરવા માટે સોફટ બોિ્ગ, માક્ગર પેન અને રપન ની 

જરૂર પિ્.ે
- સમગ્ અભરાસક્રમના ર્ખાઉ રનષ્કષ્ગ લખો તેમજ દરેક મોિ્યુલને અલર અલર રંરના કાિ્ગમા ંલખો.
-  કાિ્ગ વાચંતી વખતે તેને પીન કરો.
-  સવરસંેવકોને ર્ખાઉ રનષ્કષ્ગ અંરે તેમના રવચારો વહેંચવા કહો.
-  જરૂરહી કોઈ પણ વધારાના ર્ક્ણ પડરણામો પર સહભારીઓને સવંાદ સાધવા કહો.

આપણે આ એક મરહનાનો અભયાસક્રમ કેવી રીતે ત્ખીશુ?ં

-  દરેક અઠવાડિરાની માડહતી ને કાિ્ગ પર મકૂો(4 લાબંા કાિ્ગ); કાિ્ગ પર દરેક મોિ્યુલની માડહતી મકૂો(10 
લબંચોરસ કાિ્ગ); ડફલિ રવલઝટની માડહતી કાિ્ગ પર મકૂો(3-4 અંિાકાર કાિ્ગ)

-  સમગ્ પડરર્ષ્ટ પર સહભારીઓનો અલભપ્ાર મેળવો; જરારે કોઈ પ્શ્ ઊભો ્ાર તરારે ચોક્કસ 
મોિયયુલ/ પ્ડક્રરા માટે કારણ સમજાવો; જો ર્િ્યુલ મા ંકોઈ વાસતરવક સમસરા ઊભી ્ાર તો બહયુમતી 
લો અને જયુઓ કે તેને કેવી રહીતે સવીકારહી ્કાર છે; ર્િ્યુલ સવીકારવામા ંસહભારીઓને ્ામેલ કરો 
(જો તેઓ ડફલિ રવલઝટ ના ર્િ્યુલ સા્ ેઅનયુકળૂ ન્ી, તો તેમને ડફલિ રવલઝટ માટે અરાઉ્ી કરેલી 
વરવસ્ા અને આરોજજત મયુલાકાત રવષ ેસમજાવો અને તેમને આરોજન ને બદલવા માટે સહકાર 
આપવા કહો; જો તેમને અભરાસક્રમ મા ંકોઈ નવા મયુદાનો ઉમેરો કરવો હોર તો, તેમને ર્િ્યુલ 
માં્ ી સમર ્ોધવા કહો અને તેમને પયુછો કે સહભારીઓમાના કોઈ ડરસોસ્ગ વરમકત તરહીકે બાકહીના 
રવદ્ા્ણીઓન ેજો તે રવષર સમજાવી ્કે તેમ છે).

2.1.3 સરિ 000: પ્ર્તૃતિ સા્ે જો્ડાણ

સમયગાળો: 30 તમતનટ્ી [તવ્ડીયો/ પષૃઠભતૂમ સગંીત સા્ે ફોટો સલાઇ્ડ ્ો] 2-3 
કલાક સધુી બદલાઈ ્કે છે [નજીકના દરરયારકનારની મલુાકાત અને પ્રતીભાવ]

આ સત્ લેવાની માડહતી સહભારીઓની સહભારી તાલીમ પદ્ધરત અંરેની માર્ગદર્શિકામા ંઆપેલ છે.
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2.1.4 Session 0000: Establishing Co-management task forces 60 minutes

 Duration: 60 Minute

To facilitate a true participatory approach to training and learning, it is important for the 
participants to feel themselves as a part of the decision-making processes vis-a-vis course 
delivery schedule. An effective way to do this is include them in the discussions on the 
overall management of the course. This session can be combined with the session 00, if time 
permits, or can be conducted at the end of Day 1 when the participants are more in tune with 
the schedule and the overall requirements etc.

-  request participants to organize themselves as paired group, and share with their partner, 
the contribution that they can make to the course, in terms of supporting to organize 
a field visit/ volunteering as a resource person for a particular topic in the curriculum, 
moderating a group discussion/ any such activity. See the picture here for an example of 
the possible co-management teams that a training course may require. This is an example 
from the RFO training course held at Tarkarli during Jan-Feb 2015.

-  place a pin board or a flip chart and request participants to write their names and the 
contribution that they want to make on card and pin it on the board

-  finalize their contribution on a sheet of paper, and distribute to them later/ next day; 

-  organize the schedule of meetings to have discussions with the co-management teams on 
their respective tasks
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2.1.4 સરિ 0000: વયવસ્ાપન કારી દળોનુ ંઅતધસ્ાપન 60 તમતનટ

 સમયગાળો: 60 તમતનટ

તાલીમ અને ર્ક્ણ માટે એક સાચા સહભારી અલભરમની સયુરમતા એ છે કે રનણ્ગર લેવાની પ્ડક્રરામા ં
અલબત્ત અભરાસક્રમનયુ ંર્િ્યુલ ડિલલવર કરવામા ંસહભારીઓ પોતાને એક ભાર સમજે. આમ કરવાનો 
એક અસરકારક રસતો એ છે કે તેમનો અભરાસક્રમ ના એકંદર સચંાલનમા ંસમાવે્  કરવો. જો સમર હોર 
તો આ સત્ ને સત્ 00 સા્ ેજોિહી ્કાર છે અ્વા પહલેા ડદવસના અંતે આ સત્ લઈ ્કાર છે જરારે 
સહભારીઓ એકંદર જરૂડરરાત અને ર્િ્યુલ વરેરે સા્ ેવધયુ અનયુરૂપતામા ંહોર.

-  સહભારીઓને રવનતંી કરો કે તેઓ જોિહી મા ંવહેંચાઈ જાર અને અભરાસક્રમના ચોક્કસ રવષર માટે 
ડરસોસ્ગ વરમકત તરહીકે એક ડફલિ રવલઝટ નયુ ંઆરોજન કરવા માટે, આ પ્કારની જયુ્ ચચા્ગ / અ્વા કોઈ 
પણ પ્ડક્રરા મા ંમધરસ્ી તરહીકે સહારક દ્રસષ્ટએ સવગૈચછક કેટલો ફાળો આપી ્કે છે તે પોતાના સા્ી 
સા્ ે્રે કરે. આ અભરાસક્રમમા ંજરૂર પિનારહી ્ક્ય સહ સચંાલન ની ટહીમના ઉદાહરણ માટે અહહી 
આપેલ લચત્ જયુઓ. આ ઉદાહરણ જાનયયુઆરહી-ફેબ્યુઆરહી 2015 મા ંલેવારેલ તારકલી RFO તાલીમ 
પદ્ધરતનયુ ંઉદાહરણ છે.

-  ફફલપચાટ્ગ  પર એક રપનબોિ્ગ મકૂો અને સહભારીઓને એક કાિ્ગ પર તેમનયુ ંનામ અને તેમાનયુ ંરોરદાન 
લખવા કહો અને તેને રપન વિે બોિ્ગ પર લરાવો.

-  એક કારળ પર તેમનયુ ંરોરદાન નક્કહી કરો, અને બીજા ડદવસે તેનયુ ંરવતરણ કરો;

-  તેમના લારતા ંવળરતા કારયો માટે સહસચંાલન ટહીમ સા્ ેચચા્ગ કરવા માટેની બેઠકોનયુ ંઆરોજન કરો.
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2.2 MODULE 1 
An Introduction to Coastal and Marine Biodiversity 
and Ecosystem Services
After completing this module, the participants will be able to

• explain the term ‘Biodiversity’ and describe different aspects of the concept;

• illustrate different types of coastal and marine habitats and species

• outline different types of ecosystem services arising out of coastal and marine biodiversity;

• understand the ecological basis for conserving coastal and marine biodiversity;

• express the differences between terrestrial and coastal ecosystems with clear examples;

• explain the key differences between landscapes and seascapes; and appreciate the difference in socio-
economic and political contexts of terrestrial and coastal-marine ecosystems and their management.

Summary

This module provides the foundation of the course by providing the basic concepts of biodiversity at the genetic, 

species and habitat levels, focussing on the examples and peculiarities of the coastal and marine ecosystems. An 

overview of the concept of the ecosystem services and examples of the four types of ecosystem services- provi-

sioning, regulatory, supportive and cultural, are followed by a detailed description of the key coastal and marine 

habitats and species. The module ends with a discussion on the key differences between the terrestrial and 

coastal-marine ecosystems.

Key messages
1. ‘Biological diversity or biodiversity refers to the diversity of life in all its forms and at all levels of organization.’ 

The levels of biodiversity are the diversity within a species (genetic diversity), the diversity of species (species 

diversity) and the diversity of ecosystems (habitat or ecosystem diversity). Each of the three levels can be 

described further: What types of elements are there and in what numbers (compositional biodiversity), how 

they are arranged (structural biodiversity) and what role they play in the system (functional biodiversity).

2. Ecosystems provide a variety of benefits to people, including provisioning, regulating, cultural and supporting 

services, known as ‘Ecosystem Services.’

3. Biodiversity is the foundation of resilient ecosystems supporting a vast array of ‘functions.’ Genetic, species 

(animal and plant) and habitat diversities have important roles to play in provision of ecosystem services.

4. Changes in biodiversity can influence all these functions (e.g., pollination, nutrient cycling) and the products 

arising out of these (e.g., food, medicinal plants).

5. One of ways to measure and monitor biodiversity is by using surrogates, which is based on certain 

assumptions that the conservation benefits of surrogate species extend to a larger set of species and/ or 

habitats. These are called “Conservation Shortcuts” and include umbrella, flagship, keystone and indicator 

species. 

6. There are several types of coastal ecosystems in India: inland freshwater wetlands, inland brackish water 
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2.2 મો્ડ્લુ 1
દરરયાકાઠંા અને દરરયાઈ જૈવ તવતવધતા અને 
ઇકોતસસટમ સતવશિસ પરરચય
આ મોિ્યુલ પરૂયું કરા્ગ બાદ સહભારીઓ સક્મ હ્ે

• જૈવરવરવધતા’ ્બદ સમજાવવા અને આ કોનસપેટના રવરવધ પાસાઓ વણ્ગવા

• રવરવધ દડરરાકાઠંા અને દડરરાઈ વસાહતો અને પ્જારતઓનયુ ંસલચત્ વણ્ગન કરવા

• દડરરાકાઠંા અને દડરરાઈ જૈવરવરવધતામાં્ ી ઉઠતી અનર ઇકોરસસટમ સરવશિસની રૂપરેખા જણાવવા

• દડરરાકાઠંા અને દડરરાઈ જૈવરવરવધતાના સરંક્ણનયુ ંજૈરવક મહતવ સમજવા

• સપષ્ટ ઉદાહરણો સા્ ેભરૂમર અને તડટર ઇકોરસસટમ વચચેનો ફરક વરકત કરવા

• લેનિ સકેપ અને સી સકેપ વચચેનો ચાવીરૂપ તફાવત સમજાવવા; ભરૂમર અને કોસટલ ત્ા દડરરાઈ જીવસસૃષ્ટ અને 
તેમના વરવસ્ાપન અંરે સામાજજક-આર્શિક અને રાજકહીર સદંભ્ગના તફાવતની પ્્સંા કરવા

સારાં્ :

આ મોિ્યુલ આનયુવરં્ક, જારતઓ અને વસવાટ સતરે જૈવરવરવધતા માટે આધારભતૂ સમજો, ઉદાહરણો અને દડરરાકાઠંા અને 
દડરરાઈ જીવસસૃષ્ટની રવર્ષ્ટતા પર ફોકસ કરહીને જૈવરવરવધતા માટે આધારભતૂ સમજો આપીને અલબત્ત પારો પરૂો પાિે 

છે. ઇકોરસસટમ સેવાઓ રવ્ેની રૂપરેખાનો ખરાલ અને ચાર પ્કારની ઇકોરસસટમ સેવાઓ જેવી કે - બચાવ, રનરમનકારહી, 
સહારક અને સસંકૃરતના ઉદાહરણોની ઝાખંી દડરરાકાઠંા અને દડરરાઈ આશ્રસ્ાનો અને જારતઓના રવરતવાર વણ્ગન દ્ારા 
અનયુસરવામા ંઆવ ેછે. આ મોિ્યુલનો અંત ભરૂમર અને તડટર ઇકોરસસટમ વચચેના પારાનો તફાવત અંરેની ચચા્ગ્ી ્ાર છે.

ચાવીરૂપ સદેં્
1. ‘જૈરવક રવરવધતા કે જૈવરવરવધતા તેના તમામ સવરૂપમા ંઅને સજીવબધંારણના તમામ સતરે જીવન રવરવધતાનો ઉલલેખ 

કરે છે.’ જૈવરવરવધતાનાત્ણસતરોઃ એક જજારતની (આનયુવરં્ક રવરવધતા) અંદર રવરવધતા, અલરઅલરજારતઓવચચ ે

રવરવધતા (જારત રવરવધતા) અને પાડરમસ્રતકહીર રવરવધતા. ત્ણેર સતરોનયુ ંઆરળ વણ્ગન કરહી ્કાર છે: કરા પ્કારના 
તતવો છે અને કેટલી સખંારામા ંછે(રચનાતમક જૈવરવરવધતા), તેમણે કેવી રહીતે રોઠવવામા ંઆવરા છે? (માળખાકહીર 

જૈવરવરવધતા), અને તે વરવસ્ામા ંશયુ ંભરૂમકા અદા કરે છે (રવધેરાતમક જૈવરવરવધતા).

2. ઇકોરસસટમ લોકોને અનેક ફારદા પરૂા પાિે છે જેમકે બચાવ રનરમન, સાસંકૃરતક અને સહારક સેવાઓ જે ઇકોરસસટમ 

સેવાઓ તરહીકે ઓળખાર છે.

3. જૈવરવરવધતા મસ્રતસ્ાપક જીવસસૃષ્ટનો પારો છે જે અનેક કારયોને સહારતા કરે છે. આનયુવરં્ક, પ્જારતઓ (પ્ાણી અને 
વનસપરત) અને વસવાટની રવરવધતા એ ઇકોરસસટમ સેવાઓની વરવસ્ામા ંમહતવપણૂ્ગ ભરૂમકા ભજવે છે.

4. જૈવરવરવધતામા ં્તા ફેરફારો આ બધા કારયો અસર કરહી ્કે છે(ઉ.દા. પરારનરન, પોષક ચક્ર) અને તેમા્ી ્તા ં
ઉતપાદનો (ઉ.દા. ખોરાક, ઔષરધર છોિ).

5. જૈવરવરવધતા માપવાનો અને મોનીટર કરવાનો એક રસતો છે પ્રતરનરધનો ઉપરોર, જે ચોક્કસ ધારણાઓ પર આધાડરત 

છે કે પ્રતરનરધતવ પ્જીતોનયુ ંસરંક્ણ કરવા્ી મોટા સમહૂના વસવાટ અને પ્જારતઓને ફારદો ્ાર છે. આને “સરંક્ણ 

્ૉટ્ગકરસ” કહવેામા ંઆવ ેછે જેમા ંછત્, મયુખર, કહીસટોન અને સચૂક પ્જારતઓ સમાવે્  ્ાર છે.

6. ભારતમા ંઅલર અલર પ્કારની ઇકોરસસટમ છે: અંતદદે્ીર મીઠા પાણીના વટેલેંિ, અંતદદે્ીર ખારા પાણીના વટેલેંિ, 

ખિહી વટેલેંિ,દડરરાઈ માટહી, રેતી ટેકરાઓ, ખિકાળ ડકનારા, ઉષ્ણ કડટબધં જરંલો, પરવાળાના ખિકો અને અનર તડટર 

અને દડરરાઈ જીવસસૃષ્ટ.
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1. wetlands, estuarine wetlands, coastal mudflats, sand dunes, rocky shores, mangrove forests, coral reefs and 

other coastal and marine ecosystems.

2. Marine and terrestrial ecosystems are different with respect to the aquatic medium in which all marine organisms 

exist. Water unites, land divides—there are no discrete boundaries in marine ecosystems as seen on land.

Key words

Biological diversity; genetic, species and ecosystem diversity; keystone, umbrella, indicator and flagship species; 
provisioning, regulating, supportive and cultural ecosystem services; mangroves, wetlands, seagrasses and coral 

reefs.
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7. દડરરાઈ અન ેભરૂમર જૈવ સસૃષ્ટ એ જળચર મધરમ ્ી અલર પિે છે કે જેમા ંબધા જ દડરરાઈ સજીવો અમસતતવ ધરાવ ેછે. પાણી 
ભેરા કરે છે જરારે ભરૂમ છૂટા પાિે છે- દડરરાઈ જીવસસૃષ્ટમા ંજમીન પર જોવા મળતી કોઈ અલર સીમાઓ ન્ી.

ચાવીરૂપ ્બદો

જૈરવક રવરવધતા; આનયુવરં્ક, જારતઓ અને ઇકોરસસટમ રવરવધતા; કહી સટોન, છત્, સચૂક અને મયુખર જાતો; બચાવ રનરમન, 

સહારક અને સાસંકૃરતક ઇકોરસસટમ સેવાઓ; ઉષ્ણ કડટબધં, ભીની જમીન,દડરરાઈ ઘાસઅને પરવાળાના ખિકો.
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2.2.1 Session 1:  What is biodiversity? Habitat, species and genetic 
diversity; keystone, flagship and umbrella species

Topics to be discussed Duration: 2 hours
• The definition of biodiversity. Levels of biodiversity—genetic, species and habitat diversity. An 

overview of spatial and temporal relevance of biodiversity.

• How species diversity contributes to ecosystem resilience and resistance. How genetic diversity is 

the basis of food security. How habitat diversity maintains ecosystem services.

• What are conservation shortcuts? An overview of the keystone, umbrella, flagship and indicator 

species of the coastal and marine ecosystems

• A game to demonstrate the elements of an ecosystem and their interdependence (described 

below in this box)

Methods: 

Interactive lecture, followed by playing of a game on interdependence 

Material required: 

PowerPoint presentation, a ball of wool for the game 

The woollen string ball game to emphasise the interdependence of everyone in the web 
of life

• The trainer requests the participants to come at an open space in the room or outside and form a closed 

circle. 

• The trainer holds one end of the soft woollen string from the ball and says his/her name and something 

about herself in one line. She then tosses the woollen ball holding on to the end of the string in one finger 

connecting her to the person who now has the woollen ball.

• Participants when receive the woollen ball hold it slightly with their finger and say their name and one line 

about themselves, and toss the woollen ball to the next participant thus connecting the participants with the 

woolen sting. Alternatively, everyone can also say one key term that influenced them the most in the previ-

ous session; this way this game can also be a recap of the previous session. This goes on for some time till all 

participants have the woollen string forming a large web connecting each and everyone.

• The trainer now asks them to tug towards outside. Participants will feel that there will be sturdiness in the 

structure of the web when they tug it outside.

• Now the trainer will ask a few participants to remove the string from his/her finger At this time, when the group 

tugs outwards, the web gets destabilized and loosens up due to the absent participants. 

• The trainer now asks more participants to leave the web by removing their finger from the string.

• This time when the trainer asks the participant to tug on the web, the web breaks down. The trainer facili-

tates the participants to reflect on the situation for a few seconds. The trainer then shares with participants 

the analogy of the web created by wollen string with the web of life and ecosystems. The trainer shares that 

the web was strong in the first round because everyone was holding the front, but crumbled upon in the next 

rounds due to missing anchors, similarly in nature the ecosystems are stable and resilience by presence of 

various species and habitats who have a specific role to play, but the absence of even few species or habitat 

can lead to loss of ecosystem and the benefits that we obtain from such ecosystems. This chaos in nature is 

caused through unsustainable methods practised by humans is explained by the trainer.

• Thus the message is given to the participants that every species and habitat is important in an ecosystem 

and loss of it will lead to long term and broader negative impacts on the ecosystem and ultimately to human 

beings.
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2.2.1 તવભાગ:1 જૈવતવતવધતા શુ ંછે? વસાહત, પ્રજાતત, અને અનવુતં્ક 

તવતવધતા, કી સટોન, મખુય અને છરિ જાતતઓ

ચચા્ગમા ંઆવરી લેવાના મદુ્ાઓ સમયગાળો: ૨ કલાક
• જૈવરવરવધતાની વરાખરા. જૈવરવરવધતાના સતરો- આનયુવરં્ક, પ્જારત અને વસાહતી રવરવધતા. 

જૈવરવરવધતાના અવકા્ી અને સમર અનયુરૂપતાનયુ ંએક રવહરંાવલોકન.

• કેવી રહીતે પ્જારત રવરવધતા મસ્રતસ્ાપકતા અને અવરોધ ઇકોરસસટમ માટે ફાળો આપે છે. કેવી રહીતે 

આનયુવરં્ક રવરવધતા ખાદ્ સયુરક્ા આધાર છે. કેવી રહીતે વસવાટ રવરવધતા ઇકોરસસટમ સેવાઓ જાળવી રાખે 

છે.

• સરંક્ણ ્ૉટ્ગકરસ શયુ ંછે? તડટર અને દડરરાઈ જીવસસૃષ્ટ, કહીસટોન, છત્, મયુખર અને સચૂક પ્જારતઓની ઝાખંી

• એક રમત ઇકોરસસટમ તતવો અને તેમના અનરોનર દ્ા્ગવવા માટે (આ બૉકસમા ંનીચે વણ્ગવારેલ છે)

પદ્ધતત:

પારસપડરક લેકચર અને તરારબાદ અનરોનરાશ્ર પર રમત

જરૂરી સાધન સામગ્ી:

પાવરપોઈંટ પે્ઝનટે્ન, રમત માટે એક ઊનનો દિો

જીવનની જાળમા ંદરેકનુ ંઅ્સયો્સયાશ્રયનુ ંઅગતય સમજાવવા ઊનના દ્ડાની રમત

• તાલીમ ર્ક્ક સહભારીઓન ેરૂમ મા ંએક ખયુલલી જ્રામા ંઅ્વા બહાર એક બધં વતયુ્ગળ બનાવવા માટે રવનતંી કરે છે.

• તાલીમર્ક્ક પોચા ઊનના દિામાં્ ી એક દોરહી પોતાના હા્મા ંપકિે છે અને તેનયુ/ંતેણીનયુ ંનામ બોલ ેછે અને તેના રવષ ે

અમયુક ્બદ કહ ેછે. તેણી હવ ેએક આંરળહીમા ંદોરહીનો છેિો પકિહીને ઊનનો દિો ઉછાળે છે અને હવ ેજેની પાસે ઊનનો 
દિો છે તેની સા્ ેજોિાર છે.

• સહભારીઓ પાસ ેજરારે ઊનનો દિો આવ ેછે તરારે તઓે તને ેઆંરળહી્ી પકિ ેછે અન ેપોતાનયુ ંનામ અન ેપોતાના રવષે 

એક વાક્ય કહ ેછે, અન ેઆરામી સહભારીન ેત ેઆપ ેછે આ રહીત ેઊનની દોરહી્ી સહભારીઓ જોિાર છે. વકૈગલપક રહીતે 

દરેક જણ આરળના સત્મા ંતમેણે લારેલો સૌ્ી પ્ભાવી ચાવીરૂપ ્બદ બોલીસ ્કે છે અન ેઆ રહીત ેઆ રમતમા ં
અરાઉના સત્નયુ ંસકેં્પ પણ ્ઈ ્કે છે. આ રમત તરા ંસયુધી ચાલે છે જરા ંસયુધી હાજર દરેક સહભારીના હા્મા ંદરેક ની 
જોિતી એક મોટહી જાળહી ઊનની દોરહી ના આવી જાર.

• હવ ેતાલીમ ર્ક્ક તેમને બહારની તરફ ખેંચવાનયુ ંકહ ેછે. સહભારીઓને એવયુ ં્ાર છે કે જાળના બધંારણ મા ંબહાર 

ખેંચવાના લીધે મજબતૂ ્ઈ જ્ે.

• હવ ેતાલીમ ર્ક્ક તમેાના અમયુકને પોતાની આંરળહી પર્ી દોરહી હટાવવાનયુ ંકહ ેછે. અન ેઆ વખત ેકે જરારે આખયુ ંજયુ્ 

બહાર ખેંચાર છે, સહભારીઓની રેરહાજરહી ના કારણે આખયુ ંજાળં અમસ્ર ્ઈ જાર છે અન ેજાળં ઢહીલયુ ં્ઈ જાર છે.

• તાલીમ ર્ક્ક હજયુ  ્ોિા વધયુ સહભારીઓને તેમની આંરળહી પર્ી દોરહી દૂર કરવાનયુ ંકહ ેછે.

• અને આ વખતે જરારે તાલીમ ર્ક્ક તેમણે બહાર ખેંચવાનયુ ંકહ ેછે, જાળં તટૂહી જાર છે. તાલીમ ર્ક્ક સહભારીઓને 
્ોિા સમર સયુધી આમા ં્વા પાછળના કારણ પર પ્તીભાવ આપવાનયુ ંકહ ેછે. તાલીમ ર્ક્ક તરારબાદ સહભારીઓને 
ઊનના દોરા્ી રચારેલ જાળા ંઅને ઇકોરસસટમ ત્ા જીવનના જાળા ંવચચનેી સમરૂપતા સમજાવે છે. તાલીમર્ક્ક 

તરારબાદ તેમણે સમજાવ ેછે કે પહલેા રાઉનિ મા ંજાળં મજબતૂ હત યુ ંકારણકે દરેક જણે દોરહી પકિેલી હતી પરંત યુ બીજા 

રાઉનિમા ંઅનર સહભારીઓની રેરહાજરહીના કારણે તે તટૂહી રયયુ,ં તે જ રહીતે પ્કૃરત્તમા ંરવરવધ પ્જારતઓ અને વસવાટ 

કે જેમની ચોક્કસ ભરૂમકા છે તેના કારણે ઇકોરસસટમ મસ્ર છે પણ આમાની ્ોિહી પણ વસાહતો કે પ્જારતઓની 
રેરહાજરહીમા ંઇકોરસસટમને તેમજ તેમાં્ ી આપણને ્તા ંલાભોન ેનયુક્ાન ્ઈ ્કે છે. પ્કૃરત્તમા ંઆ અંધાધયુની માણસ 

દ્ારા કરવામા ંઆવતી લબન ટકાઉ પદ્ધરતઓ્ી સજા્ગર છે આ વાત તાલીમ ર્ક્ક દ્ારા સમજાવવામા ંઆવ ેછે.

• આ રહીતે સહભારીઓને સદેં્ો આપવામા ંઆવ ેછે કે ઇકોરસસટમમા ંદરેક પ્જારત અને વસવાટ મહતવનો છે અને 
તેના નયુક્ાન્ી ઇકોરસસટમ અને અંતે માણસ પર લાબંા રાળાની અને નકારાતમક અસરો ્્.ે
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2.2.2 Session 2:  Why is Biodiversity Important? Ecosystem services: 
provisioning, regulating, supporting and cultural ecosystem 
services

Topics to be covered: Duration: 2hrs/ 4hrs
-  What are different types of ecosystem Services?
-  Detailed discussion on the four types of ecosystem services: provisioning, regulating, supporting 

and cultural 

Methods:

-  The contents are delivered via a PPT

-  The trainer plays a film on ecosystem services 

-  The participants are provided with hand-outs on different types of ecosystem services

-  Participants read the hand-outs and reflect for a few minutes

-  Participants then share their personal views on the ecosys-

tem services they are dependent on, in the form of a fish-

bowl method

Material required:

PowerPoint presentation, video documentary (see box), Internet 

connection and projector with sound system 

A film on ecosystem services

People all around the world have taken Mother Nature for granted. What we casually term air, 

water, food etc. are ecosystem services Mother Nature provides. This film’s narrative delves into 

the services Mother Nature provides which we take for granted. This film also provides a hint of 

a dystopian period.

Nature is the biggest job recruiter, service provider and producer of the planet. The movie Ecosystem Services 

talks about the various services that Mother Earth provides to all her inhabitants for free. The dependence of 

every species for its survival on Earth is based largely on these services, which are taken for granted by the 

most invasive species of all— we humans. From the food that we eat to the water we drink, from the air we 

breathe to the fuel for our travel, from the dress we wear to the culture and religion we practice, it all depends 

and is made possible by the services and resources that Mother Earth provides. It is this species disregard for 

these, priceless services that hits back hard on them. The movie shows the exhaustion of the services and their 

availability in different time zones, 2050 and 2015, respectively, which brings in a conscious appreciation 

in the mind of the person who travels to these time zones. This fills her or his heart with appreciation and 

gratitude towards her or his source of survival and ONLY home.

https://www.youtube.com/watch?v=GGuedS9-ew4 

2.2.3 Session 3:  From landscape to seascape: What is coastal and marine 
biodiversity?

Topics to be discussed  Duration: 2 Hours + Field sessions for species 
 identification

• Different types of terrestrial and coastal and marine biomes and habitats

• Detailed account of the types of different coastal and marine habitats and species and their key 

characteristics

• Magnitude and extent of the coastal and marine ecosystems and species in India

• Case studies of some known habitats and species

• What are the differences between the terrestrial and coastal and marine ecosystems?- ecological, 

socio-economic and political-security context

Methods

The contents are delivered via a PowerPoint presentation.

This is followed by a video documentary about different coastal 

habitats and species.

The participants are facilitated to identify key habitats and 

species of the coastal and marine areas, especially the area 

where the training course is being conducted. This can be 

done via using a slide-show of pictures of different species and 

habitats, using printed post-cards with species pictures and names during the breaks, guiding the 

participants in conducting internet browsing to see the pictures of various coastal and marine species. 

The participants can then be taken for an expedition in the nearby coastal area, and for snorkeling 

/ diving if possible (usually the curriculum framework recommends that the participants undergo a 

SCUBA diving course before the course begins). The purpose of this exercise of habitat and species 

identification is to make the participants familiar with the key coastal and marine habitats and species, 

and make them comfortable in engaging in the upcoming sessions on coastal and marine habitats and 

species.

Material required
• PowerPoint presentation, video documentary (see box), Internet connection and projector (op-

tional) post cards with pictures of coastal and marine habitats and species, species identification 

guide, photo side show.    

Mangroves: Guardians of the Coast

Guardians of our Coast showcases the fascinating web of life that surrounds these tidal forests. The movie 
highlights the unique collaboration between governments, regional and local institutions, NGOs and local 
communities, in efforts to save these vulnerable ecosystems and restore them to their former glory. 

https://www.youtube.com/watch?v=4SY7X9zdZ-U

[Mangrove for the Future (MFF), IUCN]

[Refer to the “Trainer’s 
Guide on Participatory 
Training Methods” for 
further details on this 
participatory training 
method]
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2.2.3 તવભાગ 3:  લેં્ડસકેપ્ી લઈને સી સકેપ: તરટય અને દરરયાઈ જૈવતવતવધતા 
શુ ંછે?

ચચા્ગના મદુ્ાઓ  સમયગાળો: 2 કલાક+ પ્રજાતત ઓળખ માટે રફલ્ડ સે્ન
• અલર અલર પ્કારના ભરૂમર અને તડટર ત્ા દડરરાઓ બારોમ અને વસાહતો

• રવરવધ તડટર અને દડરરાઈ આશ્રસ્ાનો અને પ્જારતઓની રવરતવાર માડહતી અને તેમના ચાવીરૂપ 

લક્ણો

• તડટર અને દડરરાઈ ઇકોરસસટમ અને પ્જારતઓનો ભારતમા ંરવસતાર અને હદ.

• કેટલાક જાણીતા આવાસો અને પ્જારતઓની કેસ સટિહી.

• ભરૂમર અને તડટર ત્ા દડરરાઈ ઇકોરસસટમ વછે શયુ ંતફાવત છે? ઇકોલોજીકલ સામાજજક-આર્શિક અને 
રાજકહીર-સયુરક્ા સદંભ્ગ

પદ્ધતત

રવષર વસત યુ પાવર પોઈનટ પ્ેસનટે્ન દ્ારા આપવામા ંઆવ ેછે.

એના પછહી જયુદા જયુદા દડરરાકાઠંાના મળૂરનવાસીઓ અને પ્જારતઓ 
પરનયુ ંરવિહીરો દસતાવજેીકરણ બતાવવામા ંઆવ ેછે.

સહભારીઓને તડટર અને દડરરાઈ રવસતારોમા ંચાવીરૂપ આશ્રસ્ાનો 
અને પ્જારતઓ ઓળખવામા ંસરળતા કરહી આપવામા ંઆવ ેછે ખાસ 

કરહીને તે રવસતારમા ંજરા ંઆ તાલીમ અભરાસ હા્ ધરવામા ંઆવરો 
છે. આ કરહી ્કાર રવરવધ પ્જારત અને તેમના વસવાટના લચત્ો નો 
સલાઇિ ્ો બનાવીને, રજાઓ દરરમરાન પ્જારતઓના નામ સડહત 

લચત્ો સા્ ેપોસટકાિ્ગ છપાવીને, સહભારીઓને રવરવધ પ્જારતઓ અને 
વસાહતો ના ફોટોસ બતાવવા માટે ઇનટરનેટ બ્ાઉલઝંર અંરે માર્ગદ્્ગન 

આપીને. તરારબાદ સહભારીઓને નજીકના દડરરાકાઠંાના રવસતારમા ં્ૈક્લણકપ્વાસ માટે,સનોક્ગ લલંર /્ક્ય હોર 

તો િાઈરવંર (સામાનર રહીતે અભરાસક્રમનયુ ંમાળખયુ ંઆગ્હ રાખે છે કે સહભારીઓ અભરાસક્રમલણ ્રૂઆત કરતા ં
પહલેા સકબૂા િાઈરવંર નો કોસ્ગ કરે) માટે લઈ જઈ ્કાર છે. રનવાસસ્ાન અને પ્જારત ઓળખની આ કવારતનો 
હતે યુ છે સહભારીઓને ચાવીરૂપ તડટર અને દડરરાઈ પ્જારત તેમજ રનવાસસ્ાન સા્ ેપડરલચત કરવા અને તેમને 
આરળના સત્ માટે તડટર અને દડરરાઈ પ્જારત અને વસાહતો આરામ્ી સાકંળવા.

સાધન સામગ્ી
• પાવરપોઈંટ પે્ઝનટે્ન, રવિહીરો િોક્યુમેનટરહી(બોકસમા ંજયુઓ), ઇનટરનેટ જોિાણ અને પ્ોજેકટર (વકૈગલપક), 

તડટર અને દડરરાઈ પ્જારતઓ અને વસાહતો ના ફોટો વાળા પોસટકાિ્ગ, પ્જારત ઓળખ માર્ગદર્શિકા, ફોટો 
સલાઇિ ્ો.

મેંગ્વૂસ: કાઠંાના સરંક્ક

આપણા ંકાઠંાના રક્કો ભરતીના જરંલો ની આસપાસ રચાત યુ ંજીવનનયુ ંરસપ્દ જાળં બતાવે છે. આ ડફલમ, સરકાર, 
પ્ાદેર્ક અને સ્ારનક સસં્ાઓ, એનજીઓ અને સ્ારનક સમયુદારો વચચ ેઆ સવંદેન્ીલ રનવસનતતં્ સાચવવા અને 
તેમને તેમના મળૂરૂપે પયુનઃસ્ારપત કરવા માટે પ્રતનો અને અનનર સહરોર પ્કાર્ત કરે છે.

https://www.youtube.com/watch?v=4SY7X9zdZ-U

[ભતવષય માટે મખુતરિકોણ પ્રદે્ની ફળદ્પુ જમીન (MFF), IUCN]

આ સપંણૂ્ગ ક્સટે્સટ ની 
રજૂઆત પાવર પોઈ્સટ 
પે્રઝ્સટે્ન દ્ારા કરવામા ં
આવ્ે. [આ સહભાગી 
તાલીમ પદ્ધતત માટે સદંભ્ગ 
લો “સહભાગી તાલીમ 
પદ્ધતત માટે તાલીમા્થીની 
માગ્ગદત્શિકા”]
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2.3 MODULE 2
Coastal and marine biodiversity and Ecosystems 
Services in the overall environment and 
development context

Learning outcomes

After completing this module, the participants will be able to:

• appreciate the concept of sustainability 

• appreciate the role that biodiversity elements play in 

providing livelihoods to the coastal communities

• Understand the value of ecosystems and different 

elements of it, and outline the economic benefits that 

coastal and marine biodiversity provides to different 

sectors

• summarise the threats that different coastal and marine 

habitats and species face 

• demonstrate the role of coastal and marine biodiversity 

in climate change adaptation and disaster risk reduction

• critically analyse the synergies and trade-offs between 

climate change adaptation, disaster risk reduction, 

coastal livelihoods and coastal marine biodiversity 

conservation.

Summary

This is the most comprehensive and time-intensive 

module of the course, setting the foundation of the issues 

of coastal and marine conservation in the overall develop-

ment context. This module facilitates participants looking 

into the overall development agenda via Global Sustain-

able Development Goals, the concepts of sustainability, 

sustainable livelihoods and its interlinkages with the 

ecosystem services. The module takes a deeper look into 

the economic values, and threats to coastal and marine 

biodiversity and focuses in detail on the climate change 

and disaster risk reduction and their interrelationship 

with the coastal and marine biodiversity conservation. 

To make the learning easy for participants, this module 

comprises two very interesting training methods—ecologi-

cal footprint game, and two simulation games on fictitious 

countries—Bakul, and Ceebano.

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

spread of HIV/AIDS and providing universal primary education, all by the target date of 2015—form a blueprint 

agreed to by all the countries and all the leading development institutions. They have galvanized unprecedented 

efforts to meet the needs of the world’s poorest.

The MDGs have been replaced by the Sustainable Development Goals from 2015.

• At the Rio+20 meeting, two decades after the Earth Summit in Rio de Janeiro in 1992, it was decided to institute 

Sustainable Development Goals (SDGs) from 2015. Targets for achieving these goals have been set for either 

2020 or 2030. Eradicating poverty was, once again, seen as the greatest challenge to humankind. Changing 

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

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

• It is estimated that nearly 250 million people live within 50 km of the coastline in India and are dependent on the 

rich coastal and marine resources. Therefore, the ecological services of the marine and coastal ecosystems play a 

vital role in India’s economic growth and the welfare of its citizens.

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

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

climate change will make matters worse. Sea levels will rise, water temperatures will increase, oceans will become 

acidified and there will be more storms and natural disasters.
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2.3 મો્ડ્લુ 2
સમગ્ પયા્ગવરણ અને તવકાસના સદંભ્ગમા ં
દરરયાકાઠંા અને દરરયાઈ જૈવતવતવધતા અને 
ઇકોતસસટમ સેવાઓ.

્ીખવાના ંપરરણામ

આ મોિ્યુલ પરૂયું કરા્ગ બાદ સહભારી સક્મ હ્:ે

• મસ્રતાનો ખરાલ વખાણવા (તેનયુમંહતતવસમજવા)

• જૈરવરવધતાના ઘટકો દ્ારા તડટર સમયુદારોને પરૂહી પાિવામા ં
આવતી જીવતંતાની ભરૂમકા ની કદર કરવા

• ઇકોરસસટમ અને તેના જયુદા જયુદા ઘટકોની ડકંમત સમજવા અને 
જયુદા જયુદા ક્ેત્ો મા ંદડરરાકાઠંા અને દડરરાઈ જૈરવરવધતા ્ી 
્તા ંઆર્શિક ફારદાની રૂપરેખા સમજવા

• અલર અલર કોસટલ અને દડરરાઈ વસાહતો અને પ્જારતઓ 

દ્ારા સામનો કરવામા ંઆવતા ભરનયુ ંસકેં્પીકરણ

• આબોહવા ફેરફાર અનયુકલૂનમા ંદડરરાકાઠંા અને દડરરાઈ 

જૈવરવરવધતાનયુ ંભરૂમકા રનદ્્ગન અને આપરત્ત જોખમ ઘટાિો

• રવવચેનાતમક આબોહવા ફેરફાર અનયુકલૂન, આપરત્ત જોખમ 

ઘટાિો, દડરરાઈ આજીરવકા અને દડરરાઈ જૈવરવરવધતા 
સરંક્ણ વચચ ેએકરૂપતા અને વપેારનયુ ંરવ્શલેષણ.

સારાં્

આ મોિ્યુલ એ અભરાસક્રમનો સૌ્ી વધ ૂવરાપક અને સમર 

મારંી લેત યુ ંમોિ્યુલ છે જે એકંદર રવકાસ સદંભ્ગમા ંતડટર અને 
દડરરાઈ સરંક્ણ મયુદ્ાઓ પારો સયુરોજજત કરે છે. આ મોિ્યુલ 

સહભારીઓને સાવ્ગભૌરમક ટકાઉ રવકાસ લક્રાકંો, મસ્રતા 
રવભાવનાઓ, ટકાઉ આજીરવકા અને તેનયુ ંઇકોરસસટમ સેવાઓ 

સા્ ેઆંતર જોિાણ દ્ારા સમગ્ રવકાસના એજનિા જોવામા/ં
સમજવામા ંસરળતા કરહી આપે છે. આ મોિ્યુલ આર્શિક મલૂરો 
અને કોસટલ ત્ા દડરરાઈ જૈવરવરવધતામા ંઊંિાણ્ી જોવે 
છે અને આબોહવા પડરવત્ગન અને આપરત્ત જોખમ ઘટાિો 
અને કોસટલ અને દડરરાઈ જૈવરવરવધતા સરંક્ણ સા્ ે

તેમના આંતરહીક સબંધંો પર રવરતવાર ધરાન કેસનદ્રત કરે છે. 

સહભારીઓને આ મોિ્યુલ સરળતા્ી સમજાવવા માટે આ 

મોિ્યુલ મા ંબીજી બે રસપ્દ તાલીમ પદ્ધરત છે- ઇકોલોજજકલ 

ફૂટ રપ્નટ રેમ, અને બે કૃરત્મ દે્- બકયુલ અને ceebano પર 

વે્ભષૂા રમત.

ચાવીરૂપ સદેં્
• આઠ રમલેરનરમ રવકાસ લક્રાકંો(MDGs), જે રરહીબી અિધી કરવા્ી લઈને HIV/AIDSનો પ્સાર અટકાવવો અને વરૈવિક 

પ્ા્રમક ર્ક્ણ પરૂયું પાિવાનો સમાવે્  ્ાર છે, આ બધયુ જ 2015 ની લક્ર તારહીખ સયુધીમા-ં બધી જ અગ્ણી રવકાસ લક્ી 
સસં્ાઓ અને બધા જ દે્ોની સવ્ગસમંરત ્ી એક બલયયુરપ્નટ રચાર છે.તેમણે રવવિના સૌ્ી રરહીબ ની જરૂડરરાતો પરૂહી કરવા 
માટે અભતૂપવૂ્ગ પ્રાસો હા્ધરા્ગછે. MDG ને 2015 ના ટકાઉ રવકાસ લક્રાકંો દ્ારા બદલવામા ંઆવરા છે.

• ડરરો + 20 બેઠકમા,ં 1992 મા ંડરરો િહી જેનેડરરો ની અ્્ગસરમટ પડરષદમા ંબે દારકા પછહી, 2015 ના ટકાઉ રવકાસ 

લક્રાકંો(SDG) ની સસં્ા નક્કહી કરવામા ંઆવી હતી. આ લક્રાકંો 2020 અ્વા 2030 સયુધી રસધધ ્ાર એ રહીતે સેટ કરવામા ં
આવરા છે. રરહીબી નાબદૂ કરવી એ ફરહી એક વાર માનવજાત માટે મોટો પિકાર હતો. ઉતપાદન અને વપરા્ ની લબન ટકાઉ 

ભાત બદલવી અને ટકાઉ રા્ીની વદૃ્દ્ધ એ પ્ા્રમક જરૂડરરાતો હતી, અને અને કયુદરતી સ્તોત આધાર વરવસ્ા આવા ટકાઉ 

પ્્ાઓને પ્ાપત કરવા માટે જરૂરહી જોવામા ંઆવી હતી.

• એવો અંદાજ છે કે લરભર 250 રમલલરન લોકો ભારતમા ંદડરરાડકનારાની 50 ડકમી અંદર રહ ેછે અને સમદૃ્ધ કોસટલ અને 
દડરરાઈ સસંાધનો પર આધાર રાખે છે. તે્ી દડરરાઈ અને તટવતણી ઇકોરસસટમ ની ઇકોલોજજકલ સેવાઓ નારડરકોના 
કલરાનમા ંઅને ભારતની આર શ્િક વદૃ્દ્ધ મા ંમહતવનો ભાર ભજવે છે.

• આજે માનવપ્વરૃત્ત જેવી કે મોટા પ્માણમા ંoverfishing, રવના્ક માછહીમારહી વરવહાર, પ્દૂષણ અને કચરો રનકાલ, 

કૃરષસબંધંી ધોવાણ, આક્રમક અજાણી પ્જારતના અને રનવાસસ્ાનના રવના્ વરેરે દડરરા અને દડરરાકાઠંાને સૌ્ી વધયુ 
પ્માણમા ંહારન પહોંચે છે. વૈરવિક આબોહવા પરહીવત્ગન આ બાબતને વધયુ ખરાબ બનાવ્.ે સમયુદ્રની સપાટહીમા ંવધારો ્્ે, 

પાણી તાપમાન વધારો ્્ે, સમયુદ્રો acidified બની જ્ ેઅને તરા ંવધયુ તોફાનો અને કયુદરતી આપરત્તઓ હ્.ે
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• Approximately 60 per cent (15 out of 24) of the ecosystem services 

evaluated in the Millennium Ecosystem Assessment (including 70 

per cent of regulating and cultural services) are being degraded or 

used unsustainably. The loss of biodiversity at the habitat, species 

and genetic levels is enormous.

• The consequences of the biodiversity loss and resulting ecosystem 

services loss have a far-reaching impact on the livelihoods and over-

all well-being of human communities.

• Valuing ecosystem services will provide policymakers with a strong 

rationale to improve coastal and marine ecosystem management 

and invest in conservation for its risk management value and 

economic benefits. In order to fully leverage the ecological and 

economic knowledge of ecosystems and services, there is a need 

to generate and provide access to better data regarding ecosystem 

services.

• According to the Intergovernmental Panel on Climate Change 

(IPCC), the UN body set up to assess climate change, climate 

change refers to a change in the state of the climate that can be 

identified (e.g., by using statistical tests) by changes in the mean 

and/or the variability of its properties, and that persists for an ex-

tended period, typically decades or longer.

• Climate change may be due to natural internal processes or ex-

ternal forcings, such as modulations of the solar cycles, volcanic 

eruptions, and persistent anthropogenic changes in the composition 

of the atmosphere or in land use.

• The main characteristics of climate change include rising tem-

peratures, changes in rainfall pattern, melting of glaciers and sea 

ice, sea level rise and an increased intensity and/or frequency of 

extreme events. These changes in physical processes have impacts 

on biological and socio-economic factors such as shifts in crop 

growing seasons, food production and food security, changes in 

disease vectors, shifting boundaries of the forests and other ecosys-

tems, and extreme events like flooding, droughts and landslides.

• Adaptation and mitigation are complementary strategies for reduc-

ing and managing the risks of climate change. Substantial emis-

sions reductions over the next few decades can reduce climate 

risks in the 21st century and beyond, increase prospects for 

effective adaptation, reduce the costs and challenges of mitigation 

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

sustainable development.

• The goal of climate change adaptation (CCA) planning is to find 

local or locally adapted sustainable solutions for robust and diversi-

fied livelihood options, especially in climate-sensitive sectors such 

as agriculture, forestry and tourism.
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• રમલેરનરમ ઇકોરસસટમ આકારણી મલૂરાકંન મયુજબઅંદાજે 60 ટકા 
ઇકોરસસટમ સેવાઓ (૨૪માં્ ી૧૫; જેમા૭૦ટકારનરમન અનેસાસંકૃરતક 

સેવાઓનોસમાવે્ ્ાર)નો ભ્રષ્ટ અ્વા લબનટકાઉરહીતે ઉપરોર કરવામા ં
આવ ેછે.વસવાટ, જારતઓ અને આનયુવરં્ક સતરે જૈવરવરવધતાનેપ્ચિં 

નયુક્ાન ્ઈરહ્યુછેં.

• જૈવરવરવધતા નયુક્ાન અને ઇકોરસસટમ સેવાઓના નયુક્ાન ના 
પડરણામોની આજીરવકા અનેમાનવસમયુદારોની સયુખાકારહી પર દૂરોરામી 
અસર હોર છે.

• ઇકોરસસટમ સેવાઓનયુ ંમલૂરાકંન એ નીતી ના ઘિવરૈાને દડરરાકાઠંા અને 
દડરરાઈઇકોરસસટમ સચંાલન સયુધારવામામદદરૂપ્્અેનેમજબતૂ તાડકકિક 

આધાર પરૂો પાિ્ ેઅને આર્શિક લાભ અને જોખમ સચંાલન મલૂરો માટે 

સરંક્ણપરૂયુંપાિ્.ે ઇકોલોજજકલ અને ઇકોરસસટમ ની સેવાઓના સપંણૂ્ગ લાભ 

માટે ઇકોરસસટમ સેવાઓની સારહી માડહતી મેળવવી અને પરૂહી પાિવી જરૂરહી 
છે.

• ઈનટરરવનમવેનટલપેનલ ફોરકલારમેટચેનજ (આઇપીસીસી) કેજેઆબોહવા 
પડરવત્ગન આકારણી કરવા માટેયયુએનની સયુરોજજતસસં્ાછેતેનેઅનયુસાર,

આબોહવા પરહીવત્ગન એટલે કેકોઇસ્ળના આબોહવાનાપડરબળોનીસરેરા
્મસફેંરફાર અને / અ્વા તેના ગયુણધમયોમા ંફેરફારો (દા.ત., આંકિાકહીર 

પરહીક્ણો ઉપરોર કરહીને) જે લાબંા સમરરાળા સયુદ્દ્ધ રહ,ે ખાસ કરહીને 
દારકા સયુધી અ્વા વધયુ લાબંા સમર સયુધી ચાલયુ રહ.ે

• આબોહવા પરહીવત્ગન આંતડરક કયુદરતી પ્ડક્રરાઓ અ્વા બાહ્ દબાણ, 

જેવા કે સૌરચક્ર મા ંફેરફારો, રવાળામયુખી ફાટવો અને વાતાવરણ ની રચના 
અ્વા જમીનના ઉપરોરમા ંસતતમનવસજણીત ફેરફારોદ્ારા્ારછે.

• આબોહવા પરહીવત્ગન ના મયુખર લક્ણો મા ંતાપમાનમા ંવધારો, વરસાદ 

પેટન્ગમા ંફેરફાર, ડહમનદહી અને દડરરાઈ બરફનયુ ંઓરાળવયુ,ં દડરરાઈ 

સપાટહીમા ંવધારો અને તીવ્રતા(આબોહવાનાપડરબળોની) વધારો અને/ 
અ્વા આતરરંતક ઘટનાઓની આવરૃત્તમા ંવધારો વરેરેનો સમાવે્  ્ાર 

છે. ભૌરતક પ્ડક્રરાઓમા ંપડરવત્ગનોની અસર જૈરવક અને સામાજજક- આર્શિક 

પડરબળો જેવા કે લણણી ની ઋતયુ, ખાદ્ ઉતપાદન અને ખાદ્ સયુરક્ા, રોર 

પ્સારક ફેરફારો,જરંલ અને અનર ઇકોરસસટમનયુ ંસીમા ંસ્ળાતંર અને 
આતરરંતક ઘટનાઓ જેવી કે પરૂ, દયુ ષ્કાળ અને ભસૂખલન વરેરે નો સમાવે્  

્ાર છે.

• અનયુકલૂન અને ઉપ્મન એ આબોહવા પરહીવત્ગન ના જોખમ સચંાલલત 

કરવા માટેની એક પરૂક વયયુહરચના છે. આરામી ્ોિા દારકાઓમા ં
નોંધપાત્ ઉતસર્જન ઘટાિો, 21 મી સદહીમા ંઆબોહવા જોખમ ઘટાિહી ્કે છે 

ઉપરાતં અસરકારક અનયુકલૂન ની ્કરતો વધારહી ્કે છે, લાબંા સમર 

માટે ઉપ્મનના પિકારો ઝીલવામાટેનોખચ્ગ ઘટાિે છે અને ટકાઉ રવકાસ 

માટે આબોહવા મસ્રતસ્ાપક મારયો આપે છે.

• આબોહવા પડરવત્ગન અનયુકલૂન (CCA) આરોજનનો ધરેર છે મજબતૂ અને 
રવરવધ આજીરવકા રવકલપો માટે સ્ારનક અ્વા સ્ારનક રહીતે અનયુકલૂલત 

ટકાઉ ઉકેલો ્ોધવા, ખાસ કરહીને આબોહવા સવંદેન્ીલ ક્ેત્ો જેવા કે 

કૃરષ, વનસવંધ્ગન અને પ્વાસન.
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• The livelihoods of the rural poor are affected, in one way or the 

other, by three major factors, viz, climate change, disruption/loss 

of ecosystem services and disasters. 

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

reducing the vulnerability of the local communities, some CCA and 

disaster risk interventions may negatively impact coastal and ma-

rine biodiversity and habitats and consequently leave people even 

more vulnerable than before to the impacts of natural disasters 

and vice versa.

• Many marine and coastal ecosystems no longer deliver the full 

suite of ecosystem services that humans have come to rely upon 

due to the existence of trade-offs between the activities of different 

sectors. Trade-offs can be minimized if the primary goal of all the 

activities in the marine and coastal ecosystems is maintaining a 

sustainable flow of ecosystem services.

Key terms
Millennium Development Goals; Sustainable Development Goals; threat 

to marine biodiversity; invasive species; coastal pollution; marine debris; 
economics, ecosystems and biodiversity sustainable development; 
ecosystem services; livelihood security; ecosystem valuation; coastal 

infrastructure development; threats to coastal and marine biodiversity, 

climate change adaptation, climate change mitigation, disaster risk, 

synergies and trade-offs.
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• ગ્ામીણ રરહીબ આજીરવકા પર એક અ્વા બીજી રહીતે મયુખર ત્ણ 

પડરબળો્ી અસર ્ાર છે જેવા કે, આબોહવા પરહીવત્ગન,ઇકોરસસટમ 

સેવાઓનો રવના્/ નયુક્ાન એટને કયુદરતીહોનારતો.

•  CCA અને આપરત્ત જોખમ ઘટાિો બનંેનાહતે યુસ્ારનક સમયુદારોની નબળાઈ 

ઘટાિવાનો છે તેમ છતા ંઅમયુક CCA અને આપરત્ત જોખમ ્ોધ્ી 
દડરરાકાઠંા અને દડરરાઈ જૈવરવરવધતા અને વસાહતો પર નકારાતમક 

અસર કરે છે અને પડરણામે કયુદરતી આપરત્તની અસરોમા ંલોકોને પહલેા 
કરતા ંનબળા બનાવે છે અને તે્ી ઊલટયું પણ બને.

• ઘણી દડરરાઈ અને કોસટલ ઇકોરસસટમ સેવાઓ કે જેના પર રવરવધ 

ક્ેત્ની પ્વરૃત્તઓ વચચનેા વપેારના અમસતતવના કારણે માનવી જેના 
પર આધાડરત છે તેનો સપંણૂ્ગ સયટૂ ડિલલવર કરતા ંન્ી. વપેારને ઘટાિહી 
્કાર છે જો દડરરાઈ અને કોસટલ ઇકોરસસટમની બધી જ પ્વરૃત્તઓનો 
મયુખર ધરેર એ ઇકોરસસટમ સેવાઓનો ટકાઉ પ્વાહ જાળવવનો હોર.

ચાવીરૂપ ્બદો
રમલેરનરમ રવકાસ લક્રાકંો; ટકાઉ રવકાસ લક્રાકંો; દડરરાઈ બારોિારવરસશિટહી 
જોખમ; આક્રમક જાતો; દડરરાઈ પ્દૂષણ; દડરરાઈ કાટમાળ; અ્્્ગ ાસ્ત, 

પરા્ગવરણતતં્ અન ેટકાઉ રવકાસ જૈવરવરવધતા; ઇકોરસસટમ સવેાઓ; 
આજીરવકા સયુરક્ા; ઇકોરસસટમ મલૂરાકંન; દડરરાઈ ઈનફ્ાસટ્કચર રવકાસ; 
દડરરાઈ અન ેદડરરાઈ બારોિારવરસશિટહી જોખમ, આબોહવા પડરવત્ગન 

અનયુકલૂન, આબોહવા પડરવત્ગન ્મન, આપરત્ત જોખમ, એકરૂપતા અને વપેાર



66 TRAINER’S GUIDE:  COASTAL AND MARINE BIODIVERSITY CONSERVATION AND PROTECTED AREA MANAGEMENT FOR FIELD-LEVEL MPA MANAGERS

2.3.1 Session 1:  Overall development context and concept of sustainability

Topics to be discussed Duration: 1 hr/ 4 hr
• The Millennium Development Goals (MDGs), Sustainable Development Goals (SDGs) and sus-

tainable development

• The concept of sustainability is discussed via the example of ecological footprint

• How are the SDGs dependent on ecological resources?: Human well-being, ecosystem services 

and livelihood sustainability

Methods
• An interactive lecture using PPT 

• A discussion with the participants on their food, mode of transportation etc to facilitate their practi-

cal understanding of the concept of ecological footprint. 

• Participants can also undertake the online test on their individual ecological footprint, as given in 

this section of their handbooks, and reflect on their connectedness to nature via their food.

• The ecological footprint activity can be repeated every day, reflecting on different consumables, 

such as clothes and stationery items, transportation and means of entertainment.

Material required

PowerPoint presentation, film on ecological footprint, flip chart or Pinboard and cards for documenting 

the discussion on ecological footprint 

A film on ecological footprint

Do you think we will be able to survive in the growing years? Do you think Earth will be able to satisfy us with our 
advancing demands every day when we humans are given choices: What to wear? What to eat? Which mobile phone 
to purchase? Which shoes to brandish? How to get entertained? 

Every choice we make leaves a mark, a footprint on our planet. It would be catastrophic for us if we do not think 
before making a choice. How much of the Earth’s resources are we consuming? Does the Earth have the capacity to 
support our need, or is it just getting eaten up every day by us?

The answer is presented in the term ecological footprint. The movie talks about the different lifestyles of us humans 
and the number of Earths needed to sustain each lifestyle.

Watch the film here: https://www.youtube.com/watch?v=nxWAeOG6VPE
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2.3.1 સરિ 1:  એકંદરે તવકાસ સદંભ્ગ અને કસ્રતા ખયાલ

ચચા્ગના મદુ્ા સમયગાળો 1 કલાક/ 4 કલાક
• રમલેરનરમ રવકાસ લક્રાકંો (એમિહીજી), ટકાઉ રવકાસ લક્રાકંો (એસિહીજી) અને ટકાઉ રવકાસ

• ઇકોલોજજકલ ફૂટરપ્ટં ના ઉદાહરણ દ્ારા મસ્રતાની રવભાવનાની ચચા્ગ કરવી

• એસિહીજી કેવી રહીતે જૈરવક સ્તોત પર નભે છે? માનવજાત,ઇકોરસસટમ સેવાઓ અને ટકાઉ આજીરવકા

પદ્ધતત
• પીપીટહી નો ઉપરોર કરહીને એક પારસપડરક લેકચર

• ઇકોલોજજકલ ફૂટરપ્ટંની પ્ારોલરક રવભાવના સરળતા્ી સમજાવવા સહભારીઓ સા્ ેતેમના ખોરાક, 

પડરવહન પ્કાર વરેરે પર ચચા્ગ.

• સહભારી પોતાની વરમકતરત ફૂટરપ્ંટ માપવા માટે તેમની પયુમસતકામા ંઆપેલા આ રવભાર અનયુસાર 

ઓનલાઈન ટેસટ પણ લઈ ્કે છે અને તેનયુ ંપ્કૃરત્ત સા્ ેજોિાણ પોતાના ખોરાક દ્ારા દ્ા્ગવી ્કે છે.

• આ ઇકોલોજજકલ ફૂટરપ્ટં પ્ડક્રરા દરરોજ અલર અલર ઉપભોજર જેવા કે કપિા,ં સટે્નરહી વસત યુઓ, 

પડરવહન અને મનોરંજન ના ઉપલક્રમા ંવારંવાર કરહી ્કાર છે.

જરૂરી સાધન સામગ્ી

પાવરપોઈંટ પ્ેઝનટે્ન,ઇકોલોજજકલ ફૂટરપ્ંટ પર ડફલમ, ફફલપચાટ્ગ , પીનબોિ્ગ, અને ઇકોલોજજકલ ફૂટરપ્ંટ પરની 
ચચા્ગના દસતાવેજીકરણ માટે કાિ્ગ.

ઇકોલોજજકલ ફૂટતપ્રંટ પરની રફલમ

તમે માનો છો કે આપણે આ આરળ વધતા ંસમરમા ંજીવવા માટે સક્મ હોઈશયુ?ં તમે માનો છો કે પથૃવી આપણને રોજ બરોજની 
આરોતરહી જરૂડરરાતો પરૂહી કરવા સક્મ હ્?ે: જેમકે શયુપહરેવયુ?ં શયુ ંખાવયુ?ં કરો મોબાઈલ ફોન ખરહીદવો? કરા બટૂ ખરહીદવા? 
મનોરંજન કહી રહીતે મેળવવયુ?ં

આપણે જે પણ પસદંરી કરહીએ છે તે આ ગ્હ પર એક છાપ છોિે છે. આપણે જો પસદંરી કરતા ંપહલેા ના રવચારહીએ તો એ આપણા ં
માટે આપરત્તજનક બન્ે. આપણે પથૃવીના કેટલા સ્તોતનો ઉપરોર કરહીએ છે? શયુ ંપથૃવી પાસે આપની જરૂડરરાત પોષવાની ક્મતા 
છે? કે તે આપણા ંદ્ારા રોજબરોજ ખાલી ્ઈ રહહી છે?

આ બધા જ જવાબો ઇકોલોજજકલ ફૂટરપ્ંટ ્બદ મા ંછે. આ ડફલમ આપણા ંમનયુષ્રની રવરવધ જીવન્ૈલી અને આ ્લૈી ટકાવી રાખવા 
માટે આપણને કેટલી પથૃવી ની જરૂર પિ્ ેતેની વાત કરે છે.

Watch the film here: https://www.youtube.com/watch?v=nxWAeOG6VPE
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2.3.2 Session 2: Value of Biodiversity and ecosystem services and its 
economic valuation

Topics to be discussed Duration: 1 hr/ 4 hrs
• Value of coastal marine biodiversity and ecosystem services for key production sectors

 - an overview of the the value of biodiversity and ecosystem services (direct, indirect)

 - valuation methods and techniques

• TEEB: The economics of ecosystems and biodiversity

• Coasts and key production sectors

 - Coastal industries: aquaculture, ship breaking, salt mining

 - Coastal cities: urban development; urban development near ports—the case of a new capital 

for the state of Andhra Pradesh, which will be located near the coast; the case of the Mumbai 

floods

 - Tourism

 - Fisheries

 - Other forms of infrastructure development along the coast: New power plant, Coastal high-

ways and railways—the case of Konkan Railways, More trade, bigger ports needed, Special 

economic zones (SEZs) linked to ports (JNPT in Mumbai, Vallarpadam in Kochi)

Methods
• Interactive lecture, followed by the Video of TED Talk 

(see box below)

• The topic on “coasts and key production sectors” can be 

given to participants as a handout a day before the session.

• Knowledge Cafe: Participants are formed into groups and 

are given one example of coastal and marine biodiversity 

each (e.g. a nearby mangrove, a mudflat, a particular fish 

found in that area etc), and they can work towards identify-

ing value of the resource, and then arriving at a rupee value 

of the resource. All the groups get a chance to present their case, as well as get a chance to learn 

the cases given to others, in the form of a Knowledge Cafe.

• A brief field expedition to a nearby mangrove area or fish-market to discuss and analyse the value 

of one habitat or species as perceived by the coastal communities..

Material required
• Training handbook

• PowerPoint presentation

• Flipcharts and marker pens to be kept on different tables for the knowledge cafe

Put a Value on Nature! Pavan Sukhdev TED Talk

Every day, we use materials from the Earth without thinking, for free. But what if we had to pay for their true 
value, would it make us more careful about what we use and what we waste? Think of Pavan Sukhdev as nature’s 
banker – assessing the value of the Earth’s assets. Eye-opening charts will make you think differently about the 
cost of air, water, trees.teebweb.org TED Talk at TED Global 2011 - Filmed July 2011

http://www.youtube.com/watch?v=oU9G2E_RYJo

[Refer to the “Trainer’s 
Guide on Participatory 
Training Methods” for 
further details on this 
participatory training 
method]



69

2.3.2 સરિ 2:  ઇકોતસસટમ સેવા અને જૈવતવતવધતાનુ ંમલૂય અને તેનુ ંઆત્શિક 

મલૂયાકંન

ચચા્ગના મદુ્ા સમયગાળો 1 કલાક /4 કલાક
• દડરરાકાઠંા અને દડરરાઈ જૈવરવરવધતાનયુ ંચાવીરૂપ ઉતપાડદત કે્ત્ો માટે મલૂર

 - જૈવરવરવધતા અને ઇકોરસસટમ સેવાઓના મલૂરો (પ્તરક્, પરોક્) પર એક નજર

 - મલૂરાકંન પદ્ધરત અને ટૅમકનક

• ટહીઇઇબી જૈવરવરવધતા અને ઇકોરસસટમનયુ ંઅ્્્ગ ાસ્ત

• દડરરાડકનારો અને ચાવીરૂપ ઉતપાડદત ખેતરો

 - દડરરાકાઠંાના ઉદ્ોરો: જળચર સસંકૃરત, વહાણ તોિકામ, મીઠયુ ં ખાણકામ

 - દડરરાકાઠંાના ્હરે: ્હરેહી રવકાસ, પોટ્ગ  નજીક ્હરેહીકરણ; આંધ્રપ્દે્ની નવી રાજધાનીનો કેસ જે 

દડરરાકાઠંા નજીક હ્,ે મયુબંઈ પરૂ નો કેસ

 - પ્વાસન

 - ડફ્રહીઝ

 - દડરરાડકનારા પર અનર ઇનફ્ાસટ્કચર રવકાસ; નવો પાવર પલાનટ, કોસટલ હાઇવ ેઅને રેલવે – કોનકન 

રેલવે નો ડકસસો, વધયુ વપેાર, મોટા પોટ્ગ  ની જરૂડરરાત, રવર્ષ્ટ આર્શિક ઝોન (SEZ) નયુ ંપોટ્ગ  સા્ ે

જોિાણ(મયુબંઈ મા ંજેએનપીટહી, કોચીમા ંવલલરપાદમ)

પદ્ધતત
• પારસપડરક લેકચર, તરારબાદ રવિહીરો TED ટોક (નીચે આપેલ 

બોકસ જયુઓ)

• રવદ્ા્ણીઓન ેસત્ની ્રૂઆતમા‘ં દડરરાકાઠંો અને ચાવીરૂપ 

ઉતપાડદત ક્ેત્’ રવષર ની હનેિઆઉરસ સત્ ના એક ડદવસ અરાઉ 

આપી ્કાર છે.

• જ્ાન કાફે: સહભારીઓને જૂ્મા ંવહેંચવામા ંઆવ ેછે અને દરેક 

ને દડરરાકાઠંા અને દડરરાઈ જૈવરવરવધતાનયુ ંઉદાહરણ આપવામા ં
આવ ેછે. (ઉદા. નજીકના મેનગ્વૂસ, મિફલેટ, નજીકના રવસતારમા ં
મળતી કોઈ એક માછલી વરેરે), અને સહભારીઓ સ્તોતનયુ ંમલૂર 

ઓળખીને તે તરફ કામ કરહી ્કે છે અને તરારબાદ તેનયુ ંરૂરપરામા ંમલૂર આંકે છે. જ્ાન કાફે ના સવરૂપમા ંદરેક 

જૂ્ન ેપોતાનો કેસ રજૂ કરવાનો તેમજ બીજાના કેસ સાભંળવાનો તેમજ તેમાં્ ી ્ીખવાનો મોકો મળે છે.

• નજીકના ઉષ્ણકડટબધં રવસતારમા ંઅ્વા માછલી બજારમા ંચચા્ગ કરવા માટે તેમજ દડરરાઈ સમયુદારો 
દ્ારા જોવામા ંઆવતી એક પ્જારત અ્વા એક વસાહતનયુ ંમલૂર સમજવા અને રવ્શલષેણ કરવા માટે ડફલિ 

અલભરાન.

જરૂરી સાધન સામગ્ી
• તાલીમ પયુમસતકા

• પાવર પોઈનટ પ્ેઝનટે્ન

• જ્ાન કાફે માટે ફફલપ ચાટ્ગ  અને માક્ગર પેન જયુદા જયુદા ટેબલ પર રાખવી.

પ્ર્તૃતિનુ ંમલૂય કરો! પવન સખુદેવ ટે્ડ ટોક
આપણે રોજબરોજના જીવનમા ંપથૃવીના ઘણા બધા ઘટકો મફતમા ંવાપરહીએ છે પરંત યુ જો આપણે એની ડકંમત ચકૂવવી પિે તો 
શયુ ંઆપણે વધયુ કાળજીપવૂ્ગક શયુ ંવાપરહીએ છે અને શયુ ંબરાિહીએ છે તે રવચારહીશયુ?ં પવન સયુખદેવ નો કયુદરત ના વરવસ્ાપક તરહીકે 
રવચાર કરો: પથૃવીના અસકરામતોની ડકંમત આકારણી. આ આંખો ખોલી નાખે એવો ચાટ્ગ  તમને હવા, પાણી,ઝાિ વરેરેની ડકંમત 
રવષ ેજયુદહી રહીતે રવચારતા કરહી મકૂ્.ે ટેિ વૈરવિક 2011 દરરમરાન teebweb.org ટેિ ટોક – ડફલમાકંન જયુલાઈ 2011

http://www.youtube.com/watch?v=oU9G2E_RYJo

[આ સહભાગી તાલીમ 
પદ્ધતત માટે સદંભ્ગ લો 
“સહભાગી તાલીમ પદ્ધતત 
માટે તાલીમા્થીની 
માગ્ગદત્શિકા”]
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 - Overfishing

 - Tourism

 - Invasive species; including case study 

on ballast water management

 - Pollution

 - Climate change and extreme weather 

events

 - Coastal squeeze, erosion and accretion

 - Poaching and smuggling of species

 - Marine debris

[Refer to the “Trainer’s 
Guide on Participatory 
Training Methods” for 
further details on this 
participatory training 
method]

2.3.3 Session 3: Loss of biodiversity and ecosystem services

Topics to be discussed Duration: 2 hrs/ 5 hrs
• Status of ecosystems services -Millennium ecosystem assessment 

• Understanding the context in DPSIR framework

• A detailed account of the threats to coastal and marine biodiversity

• The root cause of conflicts: Trade-offs between different ecosystem services

Methods
• PowerPoint presentations for providing an overview of 

the issues

• Participants can be facilitated to individually present a prioritized 

list of threats that their respective MPAs/ areas face. The soft board 

and cards can be used by the participants to place their prioritized 

list and present it to the group (Brain writing method). 

• Videos are helpful in projecting the issues of threats etc as it 

becomes easy for students to assimilate information and see 

it in a visually appealing way. Use the videos provided below as well as in the PowerPoints to break 

the monotony of the sessions. The participants can be encouraged to watch the videos in their 

free time in the evening

• A fishbowl discussion, on the topic of “trade-offs between ecosystem services”, will help partici-

pants in consolidating their views on the issue

Material required 
• PowerPoint presentations

• Videos

• Pinboard, card, and pins for brain-

writing

LOREN LEGARDA: Philippine Marine Biodiversity Documentary 
In a bid to raise awareness about the current condition of the country’s marine life and underwater resources, 
Senator Loren Legarda, Chair of the Senate Committee on Environment and Natural Resources, launched a video 
documentary on Philippine marine biodiversity. This video documentary is the third collaboration between Legarda 
and internationally acclaimed director Brillante Mendoza, following “Buhos” and “Ligtas”. Also featured are 
marine videos taken by underwater videographer Robert “Bobbit” Suntay. The project was executed in partnership 
with the Department of Environment and Natural Resources (DENR) and the Philippine Information Agency (PIA). 

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

This film will also serve as a precursor to the next two modules – Module 3 and Module 4 
 

Global Fishing Watch | Technology Illuminating the Global Fishing Fleet 
Global Fishing Watch is a technology partnership between SkyTruth, Oceana and Google, designed to show all 
of the trackable fishing activity in the ocean. This prototype uses AIS (Automatic Identification System) data to 
visualize the movements of global commercial fishing fleet. 

https://www.youtube.com/watch?v=fn2JXmCUo30 
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 - વધયુ પિત યુ ંડફર્ંર 
 - પ્વાસન
 - આક્રમક પ્જારતઓ તેમજ નીરમ પાણી 

વરવસ્ાપન પર કેસ સટિહી
 - પ્દૂષણ

 - આબોહવા પડરવત્ગન અન ેઆતરરંતક 
હવામાન ઘટના

 - દડરરાકાઠંાનયુ ંસકંોચાવયુ,ં ધોવાણ અને 
અલભવગૃધધ

 - દડરરાઈ પ્જારતઓની દાણચોરહી 
 - દડરરાઈ કાટમાળ 

[આ સહભાગી તાલીમ 
પદ્ધતત માટે સદંભ્ગ લો 
“સહભાગી તાલીમ પદ્ધતત 
માટે તાલીમા્થીની 
માગ્ગદત્શિકા”]

2.3.3 સરિ 3:  જૈવતવતવધતા અને ઇકોતસસટમ સેવાઓનો તવના્

ચચા્ગના મદુ્ા સમયગાળો 2કલાક/ 5 કલાક
• ઇકોરસસટમ સેવાઓની મસ્રત – રમલેરનરમ ઇકોરસસટમ આકારણી

•  DPSIR ફે્મવક્ગ  ના સદંભ્ગ મા ંસમજ

• દડરરાકાઠંા અને દડરરાઈ જૈવરવરવધતા ના ભરસ્ાનો રવષ ેરવરતવાર ચચ્ગ.

• સઘંષ્ગ ્વાના મળૂ: અલર અલર ઇકોરસસટમ વચચ ેવપેાર

પદ્ધતત
• આ મયુદ્ાની ઝાખંી આપતયુ ંપાવર પોઈનટ પ્ેઝનટે્ન

• સહભારીઓન ેતમેના સબંરંધત રવસતારો/એમપીએ મા ંસામનો 
કરવા પિતા ંભર ની અગ્તા રાદહી પ્સત યુત કરવા માટે સરળતા 
કરહી ્કાર છે.

• ભરસ્ાનો વરેરે ને લરતા મયુદ્ાઓ દ્ા્ગવવા માટે રવિહીરો 
મદદરૂપ બને છે કારણકે તે રવદ્ા્ણીઓન ેમાડહતી આતમસાત 

કરવામા ંમદદ કરે છે. સત્ ની એકરૂપતા ટાળવા માટે નીચે 
આપેલ રવિહીરો તેમજ પાવર પોઈનટ નો ઉપરોર કરો. રવદ્ા્ણીઓન ેતેમના સાજંના ફાજલ સમરમા ંઆ 

રવિહીરો જોવા 
માટે ઉતસાડહત કરહી ્કાર છે.

•  ‘ઇકોરસસટમ સેવાઓ રવષ ેવપેાર’ એ રવષર પર ડફ્ બાઉલ ચચા્ગ, રવદ્ા્ણીઓના આ મયુદ્ા પર રવચારો વધયુ 
મજબતૂ બનાવ્.ે

જરૂરી સાધન સામગ્ી
• પાવરપોઈંટ પ્ેઝનટે્ન

• રવિહીરો

• પીનબોિ્ગ, કાિ્ગ અને બ્ેન રાઇડટંર માટે પીન

લોરેન લેગા્ડા્ગ: રફક્લતપન દરરયાઈ જૈવતવતવધતા પર ્ડોક્મેુ્સટરી
દે્ની દડરરાઈ જીવસસૃષ્ટ અન ેપાણીની નીચેના સસંાધનોની વત્ગમાન મસ્ત અંરે જાગરૃત ફેલાવવા માતનેી મારંણીમા ંપરા્ગવરણ 
અને કયુદરતી સસંાધનોની સનેટે કરમટહીના ચેર પસ્ગન સનેટેર લોરેન લેરાિા્ગ એ ડફલલરપન દડરરાઈ જીવરવરવધતા પર એક 
દસતાવજેી રવિહીરો નયુ ંપ્્ેપણ કયયુું. આ રવિહીરો દસતાવજેીકરણ એ લેરાિા્ગ અન ેઆંતરરાષ્ટ્હીર ખરારત પામલેા ડિરેકટર Brillante 
મેનિોઝા તરારબાદ “Buhos” અન ે“Ligtas”વચચે નો ત્ીજો સહરોર છે તમેજ પાણીની અંદરના રવિહીરો એ videographer રોબટ્ગ  
“Bobbit” Suntay દ્ારા લેવામા ંઆવરા છે. આ પ્ોજેકટ પરા્ગવરણ અન ેકયુદરતી સસંાધન રવભાર (DENR) અન ેડફલલરપન 
માડહતી સસં્ા (PIA) ની ભારીદારહી સા્ ેઅમલમા ંઆવરો હતો.

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

આ ડફલમ આરામી બે મોિ્યુલો માટે પણ પયુરોરામી તરહીકે સેવા આપ્-ે મોિ્યુલ3 અને મોિ્યુલ 4
 

વૈતવિક મતસયઉદ્ોગ વોચ | ટેકનોલોજી વૈતવિક માછીમારીનો અજવાળે છે
વરૈવિક મતસરઉદ્ોર વોચ SkyTruth, Oceana અને Google ની વચચ ેટેકનોલોજીની ભારીદારહી છે જે દડરરામા ંતમામ trackable 
માછહીમારહી પ્વરૃત્ત બતાવવા માટે રચારેલ છે. આ પ્ોટોટાઈપ વૈરવિક વરવસારરક માછહીમારહી કાફલાની હલનચલન સલચત્ જોવા 
માટે એઆઇએસ (ઓટોમડેટક આઈિેસનટડફકે્ન રસસટમ) નો ઉપરોર કરે છે.

https://www.youtube.com/watch?v=fn2JXmCUo30 
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2.3.4 Session 4: What is climate change? How does climate change impact 
coastal and marine ecosystems?

Topics to be discussed  Duration: 2 hrs
• What climate variability and climate change are

• Overview of the science of climate change—greenhouse gases, emissions, etc.

• Potential impacts of climate change, with special focus on and details of

 - the impact of climate change on fish species, their movements along the coast, the availability 

of fish and the associated livelihoods

 - extreme events

 - the impact on ecosystem services

 - the Indian coast and its vulnerability to climate change.

• Concepts of exposure, sensitivity, impacts, adaptive capacity and vulnerability; differential vulner-

ability

• Statistics of climate change, impacts on different ecosystems and communities

• Climate change management—concepts of mitigation and adaptation, potential and residual im-

pacts, different types of adaptation (spontaneous, planned, anticipatory)

• Role of traditional knowledge in climate change adaptation

• Examples of possible adaptation activities, e.g., policy-based, behavioural, management

• Concept of ecosystem-based adaptation

Methods
• Interactive session using PowerPoint presentation, 

• Play a doodle film on climate change adaptation 

• Fishbowl method at the end of the session to facilitate par-

ticipants in sharing their perceptions on various aspects of 

climate change and its interlinkages with their own work.

Material
• PowerPoint presentation

• Doodle film (Bonn perspectives: ‘It’s time for decisions now’) 
http://www.youtube.com/watch?v=l-oAECOCk9Q 

• Flip chart/ cards to document the fishbowl discussions 

[Refer to the “Trainer’s 
Guide on Participatory 
Training Methods” for 
further details on this 
participatory training 
method]
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2.3.4 સરિ 4:  આબોહવા પરરવત્ગન શુ ંછે? આબોહવાના ફેરફાર તરટય અને 

દરરયાઈ જીવસનૃષટને કેવી રીતે અસર કરે છે?

ચચા્ગના મદુ્ાઓ  સમયગાળો 2 કલાક
• આબોહવા ફેરફારો અને આબોહવા પડરવત્ગનો કરા કરા છે?

• આબોહવા પરહીવત્ગનના રવજ્ાન ની ઝાખંી- ગ્ીનહાઉસ વાયયુઓ, ઉતસર્જન વરેરે

• આબોહવા પડરવત્ગનની સભંરવત અસરો, સા્ ેસા્ ેનીચે આપેલ મયુદ્ાઓની ખાસ ધરાન અને જાણકારહી

 - આબોહવા પરહીવત્ગન ની માછલીની પ્જારતઓ પર અસર, તેમની કાઠંા પરની હલન ચલન, 

માછલીઓની ઉપલબધતા અને તેની સા્ ેજોિારેલ આજીરવકા

 - આતરરંતક ઘટનાઓ

 - ઇકોરસસટમ સેવાઓ પર અસર

 - ભારતનો દડરરાડકનારો અને આબોહવા ના પડરવત્ગનની નબળાઈ

• રનરચછાદન, સવંદેન્ીલતા, અસરો, અનયુકલૂન્ીલ ક્મતા અને નબળાઈની રવભાવના, રવભેદક નબળાઈ

• આબોહવા પડરવત્ગન આંકિા, રવરવધ પરા્ગવરણતતં્ અને સમયુદારો પર અસર

• આબોહવા પરહીવત્ગન આરોજન - ્મન અને અનયુકલૂનની રવભાવના, સભંારવત અને ્ષે અસરો, 
અનયુકલૂનના રવરવધ પ્કારો (સવરભં,ૂ આરોજન, આરોતરા)

• આબોહવા ફેરફાર અનયુકલૂનમા ંપરંપરારત જ્ાન ની ભરૂમકા

• ્ક્ય અનયુકલૂન પ્વરૃત્તઓના ઉદાહરણો, દાખલા તરહીકે, નીરત આધાડરત, વત્ગણકૂ, વરવસ્ાપન

• ઇકોરસસટમ આધાડરત અનયુકલૂન રવભાવના

પદ્ધતત
• પાવરપોઈંટનો ઉપરોર કરહીને પારસપડરક લેકચર

• આબોહવા પરહીવત્ગન અનયુકલૂન પર એક ડિૂલ ડફલમ બનાવો

• સત્ના અંતે રવદ્ા્ણીઓન ેઆબોહવા પડરવત્ગન રવરવધ પાસાઓ 

અને પોતાના કામ સા્ ેતેનયુ ંજોિાણ અંરેની ધારણાઓ વહેંચવા 
માટે ડફ્ બાઉલ પદ્ધરત

સાધન સામગ્ી
• પાવરપોઈનટ પ્ેઝનટે્ન

• ડિૂલ ડફલમ (બોન ની ધારણાઓ્ી: ‘હવ ેરનણ્ગર લેવાનો સમર છે ‘) 
http://www.youtube.com/watch?v=l-oAECOCk9Q 

• ડફ્બાઉલ ચચા્ગન ેદસતાવેજ કરવા માટે ફફલપ ચાટ્ગ / કાિ્ગ

[આ સહભાગી તાલીમ 
પદ્ધતત માટે સદંભ્ગ લો 
“સહભાગી તાલીમ પદ્ધતત 
માટે તાલીમા્થીની 
માગ્ગદત્શિકા”]
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2.3.5 Session 5:  Disaster risk reduction and Trade-offs

Topics to be discussed  Duration: 1 hr
• Natural vs man-made disasters

• The disaster continuum—disaster management cycle and the role of MPAs

• Overview of and statistics about the natural and human-induced disasters affecting the coasts

• Governance issues in disaster management—early warning, evacuation, natural disaster risk 

reduction, disaster-proof constructions, relief and rehabilitation

• Natural disasters and climate change

• The linkage between biodiversity, disasters, climate change and coastal livelihoods: Coastal liveli-

hoods, concept of sustainability of livelihoods and ecosystem services

 - Trade-offs with MPAs and coastal marine biodiversity to adapt to climate change, e.g. sea-

walls, aquaculture as livelihood strategy under CCA, casuarina plantations as bioshield 

 - Synergies: communities and their preparedness for natural disasters, e.g. the Asian tsunami 

and cyclone, storm surges; lessons learnt from previous natural disasters—linkagaes to man-

groves as bioshield

Methods
• Interactive session using PowerPoint presentation

• Fishbowl method to discuss and share experiences among the participants and resource persons 

on specific incidents when they have experienced some form of synergies or trade-offs between 

the efforts towards climate change management, disaster risk reduction and protected area man-

agement in the coastal areas

Material
• PowerPoint presentation

• Flipchart or Pinboard and cards for fishbowl discussion
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2.3.5 સરિ 5:  આપતતિ જોખમ ઘટા્ડો અને વેપાર

ચચા્ગના મદુ્ાઓ   સમયગાળો 1 કલાક
• પ્કૃરત્ત રવરયુદ્ધ માનવસજર્જત આપરત્તઓ

• આપરત્તઓની અખડંિતતા(સતત આવવયુ)ં- આપરત્ત વરવસ્ાપનના ચક્ર અને એમપીએ ની ભરૂમકા

• દડરરાડકનારાને અસર કરતી કયુદરતી અને માનવ-પ્ેડરત આપરત્તઓ રવ્નેા આંકિાની ઝાખંી

• આપરત્ત વરવસ્ાપનના ્ાસન મયુદ્ાઓ – અરમચેતી, રવરેચન, કયુદરતી આપરત્ત જોખમ ઘટાિો, આપરત્ત 

સાલબતી બાધંકામો, રાહત અને પયુનવ્ગસન

• ્ુદરતી આપતતિઓ અને આબોહવા પરરવત્ગન

• જૈવરવરવધતા, આફતો, આબોહવા પડરવત્ગન અને દડરરાઈ આજીરવકા વચચ ેજોિાણ: દડરરાઈ આજીરવકા, 
મસ્રતાની રવભાવના અને ઇકોરસસટમ સેવાઓ

 - આબોહવા પડરવત્ગન અનયુકળૂતા માટે એમપીએ અને દડરરાઈ જૈવરવરવધતા સા્ ેવપેાર, ઉદા તરહીકે 

સમયુદ્ર ડદવાલો, CCA હઠેળ આજીરવકા વયહૂરચના તરહીકે એકવાકલચર, જૈવ રક્ક (bioshield)તરહીકેસરયુના 
વ્યુક્ોનયુ(ંcasuarinas)વાવેતર

 - એકરૂપતા: સમયુદારો અને કયુદરતી આપરત્તઓ માટે તેમના સજજતા, ઉ.દા. એર્રન સયુનામી અને 
ચક્રવાત, તોફાન ્તો વધારો; અરાઉની કયુદરતી આપરત્ત પાસે્ી ર્ખેલા પાઠ – મેંગ્વૂ સા્ ેજૈવ રક્ક 

તરહીકે જોિાણ

પદ્ધતત
• પાવરપોઈનટ પે્ઝનટે્નનો ઉપરોર કરહીને પારસપડરક લેકચર

• કોઈ ચોક્કસ ઘટના કે જેમા ંસહભારીઓ અને ડરસોસ્ગ વરમકતએ આબોહવા પરહીવત્ગન આરોજન તરફના 
તેમના પ્રતનો, આપરત્ત જોખમ ઘટાિો અને દડરરાઈ રવસતારમા ંરલક્ત રવસતાર વરવસ્ાપન વચચ ેવપેાર 

જેવી બબતોમા ંકોઈ એકરૂપતાનો અનયુભવ કરયો હોર તો તેમના અનયુભવો વહચેવા માટે ડફ્ બાઉલ પદ્ધરતનો 
ઉપરોર.

સામગ્ી
• પાવર પોઈનટ પે્ઝનટે્ન

• ડફ્બાઉલ ચચા્ગ માટે ફફલપચાટ્ગ  અ્વા પીનબોિ્ગ
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2.3.6 Session 6: Understanding ecosystem services in a development 
context: Seeing the links between ecosystem services and 
human well-being 

Simulation exercise on Ecosystem Services: Bakul
 Duration: 4 hrs

This is a simulation exercise involving the fictitious country of Bakul, The country of Bakul has been 

“created” for the purpose of illustrating how an Ecosystem Services approach can be applied. It is a 

fictitious place, the conditions that are described draw heavily on experiences gained from the real 

world.

The Bakul simulation has been adopted in this training, from an existing publication of GIZ, “Integrat-

ing Ecosystem Services into Development Planning

A stepwise approach for practitioners based on the TEEB approach”. This guide on Integrating Ecosys-

tem Services into Development Planning (IES) aims to assist advisors, project staff and development 

planners in partner countries in recognising the links between nature and development. The IES guide 

consists of six-step approach towards decision making based on Integrated Ecosystem Services. For 

the purpose of the current curriculum, we have chosen the step 2 of this guide where the participants 

will be able to identify various ecosystem services of Bakul and engage in a discussion to prioritize 

these ecosystem services.

Methods

In this simulation, the participants play the roles of different stakeholders as mentioned in the back-

ground information on Bakul Provincial Development Plan. Participants are given time to prepare for their 

roles so that they are able to assimilate their knowledge on ecosystem services in the context of Bakul.

• The trainer provides an overview of the simulation in class-room sitting, and hands them the 

handout on general information on the fictitious country and the situation, a day or two before the 

simulation.

• The participants get a day or two to read and understand the country, state, situation and stake-

holders

• In the next session, the participants are given the roles of different stakeholders, as per the 

simulation game. If the number of participants is more than the roles in the simulation game, then 

the trainer can make teams. The trainer may use her/his discretion in assigning the roles based 

on the individual capabilities and personality, to make the simulation game more real-life like and 

interesting.

• Participants are provided with the working material, i.e. the flipcharts with the ecosystem services 

matrix/ A3 size printed sheets of the matrix on the flipchart boards for them to work on.

• The groups work on identifying and prioritizing the ecosystem services

• Role Play / Plenary discussion: A role play can be organized by the trainer where the development 

committee meets and how different stakeholder discuss and debate on getting their ideas listed 

in the development plan. (If the time does not permit, the the role play can be committed and the 

group can directly go to the plenary session. However, it is recommended to manage the time in a 

way that there is possibility of getting the role play implemented even if for a brief period.)

• At the end, the trainer asks participants to come out of their roles and sit together in a circle, in a 

place other than this board room setting (This step is very important, as some participants might 
get attached to their roles and fail to discuss their observations objectively)
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2.3.6 સરિ 6:  તવકાસ સદંભ્ગમા ંઇકોતસસટમ સેવાઓની સમજ:ઇકોતસસટમ 
સેવાઓ અને માનવ સખુાકારી વચચેની ક્ડીઓ

ઇકોતસસટમ સેવાઓ પર તસમયલેુ્ન તાલીમ: બ્ુલ
 સમયગાળો 4 કલાક

આ એક બનાવટહી તાલીમ છે જેમા ંકૃરત્મ દે્ બકયુલ નો સમાવે્  કરવામા ંઆવરો છે. ઇકોરસસટમ સેવાઓનો 
અલભરમ કેવી રહીતે લાગયુ પાિહી ્કાર છે તે દ્ા્ગવવા માટે બકયુલ દે્ ‘બનાવવામા’ં આવરો છે. આ એક કૃરત્મ દે્ 

છે, તેમા ંજે ્રતો વણ્ગવલે છે તે વાસતરવક રવવિમા ંપ્ાપત અનયુભવો પર ભારે દોરે છે.

બકયુલ રસમયયુલે્ન જે આ તાલીમ મા ંલેવામા ંઆવયયુ ંછે તે જીઆઈઝેિના હાલના પ્કા્ન “રવકાસ આરોજન મા ં
ઇકોરસસટમ સેવાઓનયુ ંસકંલન” માં્ ી લેવામા ંઆવયયુ ંછે.

 “TEEB અલભરમ પર આધાડરત પ્ેકટહી્નસ્ગ માટે એક તબક્કાવાર અલભરમ” રવકાસના આરોજનમા ંસકંલલત 

સેવાઓ પર આધાડરત આ માર્ગદર્શિકાનો હતે યુ છે પ્કૃરત્ત અને રવકાસ વચચેની કિહી ને ઓળખવા માટે ભારીદાર 

દે્ોમા ંસલાહકારો, પ્ોજેકટ સટાફ અને રવકાસ આરોજનમા ંમદદ કરવાનો છે. આ IES માર્ગદ્્ગકમા ંસકંલલત 

ઇકોરસસટમ સરવશિસીસ આધાડરત રનણ્ગર કરવા માટે 6 પરલાનો અલભરમ છે. વત્ગમાન અભરાસક્રમ હતે યુ માટે અમે 
આ માર્ગદર્શિકાનયુ ંબીજયુ  ંપરલયુ ંપસદં કયયુું છે કે જરા ંસહભારીઓ બકયુલ ની રવરવધ ઇકોરસસટમ ઓળખવા માટે 

સમ્્ગ હ્ ેઅને આ ઇકોરસસટમ ને મહતવ આપવા માટેની ચચા્ગ મા ંજોિાવવા માટે સક્મ હ્.ે

પદ્ધતત

બકયુલ પ્ારંતર રવકાસ રોજનાની પષૃ્ઠભરૂમ માડહતીમા ંઉલલેખ કરા્ગ મયુજબ સહભારીઓ રવરવધ ભારીદારોની 
ભરૂમકા ભજવ ેછે. આ ભરૂમકા માટે તરૈાર ્વા સહભારીઓને સમર આપવામા ંઆવ ેછે જે્ી તઓે બકયુલ સદંભ્ગમા ં
ઇકોરસસટમ સવેાઓનયુ ંજ્ાન ગ્હણ કરવા સક્મ બન.ે

• તાલીમ ર્ક્ક વર્ગખિં બેઠકમા ંરસમયયુલે્નની ઝાખંી પરૂહી પાિે છે, અને તેમણે બનાવટહી દે્ અને તેની 
પડરમસ્તી અંરેની સામાનર માડહતી રસમયયુલે્ન ના એક અ્વા બે ડદવસ પહલેા હનેિ આઉરસ ના સવરૂપ મા ં
આપે છે. 

• સહભારીઓને દે્, રાજર, પડરમસ્તી અને ભારીદારો રવષ ેવાચંવા અને સમજવાના એક-બે ડદવસ મળે છે.

• આરામી સત્મા ંરસમયયુલે્ન રમત પ્માણે સહભારીઓને રવરવધ ભારીદારોનીભરૂમકા આપવામા ંઆવ ેછે. 

જો રસમયયુલે્ન રમતની ભરૂમકા કરતા ંસહભારીઓની સખંરા વધયુ હોર તો તાલલમર્ક્ક જયુ્ પાિહી ્કે છે. 

રસમયયુલે્ન રમતને વધયુ વાસતરવક અને રસપ્દ બનાવવા માટે તાલલમર્ક્ક વરમકતરત ક્મતાઓ અને 
વરમકતતવ પર આધાડરત ભરૂમકા તેને/તેણીને સોંપી ્કે છે.

• સહભારીઓને કાર્ગ સામગ્ી આપવામા ંઆવ ેછે, જેમકે ઇકોરસસટમ સેવાઓ માટે મેડટ્કસ સા્ ેફફલપચાટ્ગ , 
તેમણે કામ કરવા માટે A3 કદની ફફલપ ચાટ્ગ  બોિ્ગ પર મયુડદ્રત મેડટ્કસ ્ીરસ.

• જૂ્ ઇકોરસસટમ સેવાઓને ઓળખવા અને અલગ્મતા આપવા માટે કામ કરે છે.

• ભરૂમકા ભજવવી, સપંણૂ્ગ ચચા્ગ: રોલ પલ ેએ તાલીમર્ક્ક દ્ારા આરોજજત ્ઈ ્કે છે, કે જરા ંરવકાસ સરમરત 

મળે છે અને અલર અલર ભારીદારો પોતાના રવચારોન ેરવકાસ આરોજન મા ંસ્ાન અપાવવામા ંમાટે કેવી 
રહીતે ચચા્ગ કરે છે તેણી ચચા્ગ કરહી ્કાર છે. (જો સમર ઓછો પિેતો રોલ પલ ેને પ્રતબદ્ધ કરહી ્કાર અને જૂ્ 

સીધયુ ંજ પણૂ્ગ સત્મા ંજઈ ્કે છે. તેમછતા ંપણ ભલ ેટૂંકા સમરરાળા માટે પણ જો રોલ પલ ેની ્ક્યતા હોર 

તો તેનો અમલ કરવો જોઈએ.)

• અંતે તાલલમર્ક્ક સહભારીઓને તેમની ભરૂમકામાં્ ી બહાર આવવાનયુ ંકહ ેછે અને બોિ્ગરૂમ સેડટંર 
રસવારની અનર જ્રાએ એક વત યુ્ગળમા ંબેસવાનયુ ંકહ ેછે. (આ પરલયુ ંબહયુ જ મહતવનયુ છે કારણકે ઘણા 
સહભારીઓ તેમની ભરૂમકા સા્ે જોિારલા રહ ેછે અને તેમના રનરહીક્ણોને તટસ્ રહીતે ચચ્ગવામા ંરનષ્ફળ 
જાર છે.)
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The ultimate purpose of this game is to understand the coastal and marine ecosystem services and 

their linkage with the overall development. The trainer must steer the plenary discussions in a way that 

all the participants are able to share:

• their perspective on the issue that was discussed and

• how they felt challenged by a different perspective

Then lead a discussion to converge various perspectives to the common agenda of human wellbeing 

and a balanced approach. 

Material required: 

Bakul Simulation handouts or Ceebano Simulation handout (Section 6)

Important: In such simulation games, there is no concluding remark by the trainer. The only 
objective to be achieved by the trainer is to steer the process in a way that the participants 
get to know the issues at hand, and everyone gets a chance to share their perspective in the 

plenary.

There is another simulation exercise – “Prioritizing climate change adaptation 
measures: Development planning in the state of Ceebano”, which required the 
same process as the simulation of Bakul, following the specific instructions 
provided in the Handout in Section 6
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આ રમત નો અંરતમ હતે યુ છે દડરરાકાઠંા અને દડરરાઈ જૈવરવરવધતા અને એકંદર રવકાસ સા્ ેતેના 
આંતરજોિાણને સમજવયુ.ં સહભારીઓને બધા જ સહભારીને જે રહીતે ફાવ ેતે રહીતે સમગ્ ચચા્ગ કરવી જોઈએ.

• જે મયુદ્ો ચચ્ગવામા ંઆવરો હતો તેના પર તેમનયુ ંપડરપ્ેક્ર અને

• તેમને જયુદા જયુદા પડરપ્ેક્ર્ી કેવી રહીતે પિકાર લા્રો

તરારબાદ રવરવધ દ્રસષ્ટકોણો્ી માનવ કલરાણ માટે સામાનર કાર્ગસલૂચ અને સતં યુલલત અલભરમ તરફ ચચા્ગન ેદોરહી 
જાવો.

જરૂરી સાધન સામગ્ી:

બકયુલ રસમયયુલે્ન હનેિઆઉરસ અને ceebano રસમયયુલે્ન હનેિઆઉટ(સત્ 6)

મહતવની નોંધ: આ પ્રકારની તસમયલેુ્નની રમતમા ંતાલીમત્ક્ક દ્ારા કોઈ રીમાક્ગ  કરવામા ં
આવતા ન્ી. તાક્લમત્ક્કનુ ંએકમારિ લક્ય એ જ છે કે સહભાગીઓ સમજી ્કે અને દરેક જણને 

અંતે પોતાનો પરરપે્રક્ય મકૂવાનો મોકો મળે તે રીતે મદુ્ાને આગળ વધારવો.

આવી જ એક અ્સય તસમયલેુ્ન તાલીમ છે- “આબોહવા ફેરફાર અનુ્ લૂન 
પગલાનં ુ ંમહતવ વધારવુ:ં ceebano રાજયમા ંતવકાસ આયોજન કરવુ.ં” જેમા ંબ્ુલ 
તસમયલેુ્નની જેવી જ પ્રરક્રયા ચહ ેઅને તેના ચોક્સ સચૂનો સરિ 6 ની હ્ેસ્ડઆઉટસ 
મા ંપરૂા પા્ડવામા ંઆવેલ છે.
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2.4 MODULE 3
Mainstreaming coastal and marine biodiversity 
conservation concerns into overall development 
and environmental planning
Learning outcomes

After completing this module, the participants will be able to:

• appraise the need for mainstreaming biodiversity in 

different sectors and development programmes

• demonstrate the use of tools such as environmental 

impact assessment (EIA), strategic environment 

assessment (SEA) and marine spatial planning (MSP)

• critically analyse existing efforts and impacts of 

mainstreaming biodiversity concerns into sectoral and 

cross-sectoral strategies, plans and programmes

• prioritize sectors, on the basis of their understanding, 

where mainstreaming of coastal and marine biodiversity is 

of utmost importance.

Summary

This module provides the conceptual back-

ground and introduces the tool for mainstream-

ing biodiversity. To ensure that biodiversity-

related issues and concerns become a part of 

the larger development planning process in the 

country, there is a need to incorporate it into 

policies, strategies and action plan. There is 

also a need to use science-based tools to un-

derstand the impact that projects can have on 

the environment and ensure that spatial plan-

ning incorporates measures for conservation of 

coastal and marine biodiversity.

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

of biodiversity loss are situated in the sectors outside the ‘green sector’. Therefore, identifying and measur-
ing the impact of these drivers at the national, regional, and global level will assist with mainstreaming 
biodiversity into all sectors

•	 At the core of the concept of ‘mainstreaming’ lies the fact that like any relationship, the interlinkage be-
tween biodiversity and other sectors and processes is also a two-way process, where biodiversity affects the 
activities of the other sectors and/or is affected by the activities of a particular sector. Whether the relation-
ship will be positive or negative, depends on the degree to which the activities are carried out, keeping 
biodiversity in mind.

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

•	 To ensure that development is planned and implemented with biodiversity in mind, impact assessment is being 
used as an important tool. This include EIA, which is already a mandatory requirement in India supported by law, 
and SEA, which is still in its infancy and purely voluntary. These two differ in scales and objectives.

•	 There is a need to enhance the focus on developing impact prediction tools for biodiversity, which will not 
only standardize the impact prediction process for biodiversity but will also help the decision makers in mak-
ing accurate decisions on the impacts of projects on biodiversity.

•	 Marine spatial planning (MSP) is a practical way to create and establish a more rational organization of the use 
of marine space and the interactions between its uses, to balance demands for development with the need to 
protect marine ecosystems, and to achieve social and economic objectives in an open and planned way.

Key terms

Mainstreaming biodiversity, Environmental Impact Assessment (EIA) Strategic Environmental Assessment (SEA), 
Marine Spatial Planning (MSP).
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2.4 મો્ડ્લુ 3
એકંદર તવકાસ અને પયા્ગવરણીય આયોજનમા ં
દરરયાકાઠંા અને દરરયાઈ જૈવતવતવધતા 
સરંક્ણની ક્ચતંાને મખુય ધારામા ંલાવવુ.ં
્ીખવાના ંપરરણામો:

આ મોિ્યુલ પરૂયું કાર્ગ બાદ સહભારીઓ નીચેની બાબતોમા ંસક્મ હ્:ે

• રવરવધ ક્ેત્ોમા ંઅને રવકાસ કાર્ગક્રમોમા ંજૈવરવરવધતા ને મયુખર 

ધારામા ંલાવવા માટેની જરૂડરરાત મલૂવવા

• રવરવધ સાધનનો ઉપરોરનયુ ંરનદ્્ગન કરવા જેમકે પરા્ગવરણીર 

અસરનયુ ંઆકલન (ઇઆઇએ), વયહૂાતમક પરા્ગવરણીર આકારણી 
(SEA) અને દડરરાઈ અવકા્ી આરોજન (MSP)

• રવવચેનાતમક રહીતે ક્ેત્ીર અને ક્રોસ ક્ેત્ીર વયહૂરચના, 
રોજનાઓ અને કાર્ગક્રમો મા ંજૈવરવરવધતાને મયુખર ધારામા ં
લાવવા માટેના પ્રાસોનયુ ંપ ૃ્ ક્કરણ કરવા.

• ક્ેત્ોન ેતેમની સમજણતાને આધારે પ્ા્રમકતા આપવી જરા ં
દડરરાકાઠંા અને દડરરાઈ જૈવરવરવધતા ને મયુખર પ્વાહમા ં
લાવવી અતરતં મહતવની હોર.

સારાં્
આ મોિ્યુલ કાલપરનક પષૃ્ઠભરૂમ પરૂહી પાિે છે અને 
જૈવરવધતાને મયુખર પ્વાહમા ંલાવવા માટેનયુ ંસાધન 

પડરચર આપે છે. જૈવરવરવધતા સબંરંધત મયુદ્ાઓ 

દે્ના રવ્ાળ રવકાસ આરોજનનો ભાર બની રરા 
છે તેની ખાતરહી માટે તેને નીરતઓ, વયહૂરચનાઓ 

અને એક્ન પલાન મા ંસમાવે્  કરવાની જરૂર છે.. 

તેમજ પ્ોજેકટની પરા્ગવરણ પર અસર સમજવા 
માટે અને અવકા્ી આરોજનનો દડરરાકાઠંા અને 
દડરરાઈ જૈવરવરવધતા સરંક્ણ માટે સમાવે્  ્ાર 

છે તેની ખાતરહી માટે રવજ્ાન સબંરંધત સાધનનોના 
ઉપરોરની પણ જરૂર છે.

ચાવીરૂપ સદેં્
• જૈવરવરવધતાને નયુક્ાન કરતા ંમયુખર પડરબળો રવષેનયુ ંવત્ગમાન જ્ાન તે રનષ્કષ્ગ તરફ લઈ જાર છે કે મોટા ભારે 

જૈવરવરવધતાને નયુક્ાન કરતા ંપડરબળો ‘લીલા કે્ત્(ગ્ીન સેકટર)’ ની બહાર મસ્ત હોર છે. તે્ી આ પડરબળોન ે
ઓળખવા્ી અને તેમની રાષ્ટ્હીર, પ્ાદેર્ક અને વૈરવિક સતરે અસર માપવા્ી બધા જ ક્ેત્ોમા ંજૈવરવરવધતા ને મયુખર 
પ્વાહ મા ંલાવવામા ંમદદ ્્ે.

•  ‘મયુખર પ્વાહ’ મા ંલાવવા માટેની રવભાવનામા ંએ હકહીકત છે કે અનર કોઈ સબંધંની જેમ જ જૈવરવરવધતા અને અનર ક્ેત્ 
અને પ્ડક્રરા એ પણ દ્દ્મારણીર પ્ડક્રરા છે. જેમા ંજૈવરવરવધતા એ અનર ક્ેત્ની પ્વરૃત્ત પર અસર કરે છે અ્વા તે ક્ેત્ની 
પ્વરૃત્ત દ્ારા અસર ્ાર છે. આ સબંધં સકારાતમક હ્ ેકે નકારાતમક તે જૈવરવરવધતાને મરજમા ંરાખીને જે પ્વરૃત્તઓ હા્ 
ધરવામા ંઆવ ેછે તેના પ્માણ પર આધાર રાખે છે.

• આદ્્ગરહીતે, જૈવરવરવધતા નીરતને સવતતં્ અ્વા ક્ેરત્ર નીરત તરહીકે ન જોવવાવી જોઈએ પરંત યુ કે્ત્ીર નીરતઓ રાષ્ટ્હીર 
જૈવરવરવધતા હાસંલ કરવાના હતે યુના અમલના એક સાધન તરહીકે જોવાવવી જોઈએ. રવકાસનયુ ંઆરોજન અને અમલ 
એ જૈવરવરવધતાને મનમા ંરાખીને કરાયયુ ંછે તેની ખાતરહી માટે અસર આકારણીનો એક અરતરના સાધન તરહીકે ઉપરોર 
કરવામા ંઆવ ેછે.

• આમા ંઈઆઈએ નો સમાવે્  ્ાર છે જે પહલેા્ી જ ભારતમા ંફરજજરાત કારદા દ્ારા આધારભતૂ છે, તમેજ SEA જે હજયુ પણ 
તનેા પ્ા્રમક તબક્કામા ંછે અન ેતનેો કેવળ સવગૈચછક છે સમાવે્  ્ાર છે. આ બનં ેસતર અન ેહતે યુમા ંઅલર પિે છે.

• જૈવરવરવધતા માટે અસર આરાહહી સાધનો રવકસાવવા પર ધરાન કેસનદ્રત વધારવા માટે જરૂર છે, તેના્ી માત્ આરાહહી 
અસર પ્ડક્રરા પ્માલણત નહીં ્ાર પરંત યુ તે રનણા્ગરકને પ્ોજેકટની જૈવરવરવધતા પર અસર માટેના રનણ્ગરો લેવા માટે પણ 
મદદ કર્.ે

• દડરરાઈ જ્રા અન ેતેના ઉપરોર વચચ ેઆંતરજોિાણ કરવા, દડરરાઈ જીવસસૃષ્ટ રક્ણ કરવાની જરૂર સા્ ેરવકાસ માટે 
મારં સતં યુલન કરવા, અને એક ખયુલલયુ ંઅન ેઆરોજજત રહીતે સામાજજક અન ેઆર્શિક ઉદે્્ો હાસંલ કરવાની જરૂર અ્વે દડરરાઈ 
અવકા્ી આરોજન (MSP) એ વધયુ તક્ગસરંત સસં્ા બનાવવા માટે અન ેસ્ારપત કરવા માટે નો પ્ારોલરક અલભરમ છે.

ચાવીરૂપ ્બદો

જૈવરવરવધતા ધારો, પરા્ગવરણ પર અસર આકારણી (ઇઆઇએ) વયહૂાતમક પરા્ગવરણીર આકારણી (સમયુદ્ર),દડરરાઈ સપે્લ 

આરોજન (MSP).
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2.4.1 Session 1:  What is mainstreaming? Why mainstream?

Topics to be discussed  Duration: 30 minutes
• Facilitate the participants, through a game, in relating to the real-world situation and reflect on the 

challenges in front of them as MPA /conservation manager. The last part of the game brings out 

the importance of mainstreaming biodiversity, as the solution.

Methods
• Start with a game: ‘Turtles on a Beach.’ [detailed method in the box below]

• PowerPoint Presentation

• Knowledge Cafe: Where exactly mainstreaming is required? In this knowledge cafe, the trainer 

can divide the participants in groups. Each group shall be given details of a ongoing flagship 

scheme on livelihoods, infrastructure development etc. Each group shall brainstorm the areas 

in that scheme where biodiversity conservation is affected, and therefore needs to be addressed 

while implementing the scheme. The knowledge cafe will be played by letting each participant 

discuss the schemes of other groups as well. 

Material required:
• Powerpoint presentation

• Flipchart and markers for the Knowledge Cafe

Turtles on a Beach

The instructor separates the students into two groups. Group 1 plays the role of turtles and forms 70 per cent 

of the class, while the remaining 30 per cent plays the role of obstacles. Members of Group 1, playing the role 

of turtles, are given the task of slowly stepping toward one end of the room, each holding in front a single pen 

in one hand. Group 2 is instructed to take away the pens from Group 1 or stand in their path or both, making 

the turtles slowly turn away and then continue their journey toward one end of the room. Once the students of 

Group 1 have their pens taken away from them, they slow ste p to get another pen and repeat the process for 

some time.

Once the game begins, the instructor will notice some of the students grabbing more pens or even not allow-

ing other students to pass at all in the excitement. The instructor reassures the students about their roles, and 

the game continues. The instructor should only stop the game when some amount of frustration is noticed in 

Group 1 or when the game reaches a tipping point.

At this point the instructor should ask the students to stop briefly, reflect on the situation and narrate their 

experience. Typically the students come up with their personal experience of frustration during the game. The 

instructor then relates the game to the real-world situation and helps students reflect on the challenges faced 

by the protected area manager/conservation manager, who is responsible for conservation of turtles but has 

little or no control over the threats faced by the turtles. These threats are pollution, physical obstacles and 

strangling in fishing nets and are due to some activities of various sectors, e.g., the fisheries, shipping, tourism 

and coastal afforestation.

The game resumes with new roles assigned by the instructor. Some of the inhibitors turn protectors, and they 

help the turtles reach their destination.
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2.4.1 સરિ 1:  મખુય પ્રવાહધારા શુ ંછે? ્ા માટે મખુય પ્રવાહધારા?

ચચા્ગમા ંઆવરી લેવાના મદુ્ાઓ  સમયગાળો: 30 તમતનટ
• સહભારીઓ માટે એક રમત જે સબંરધત હોર એમપીએમૅનેજરના રૂપમા ંતેમની સામે વાસતરવક જીવનની 

પડરમસ્તી અને પિકારો હોર. આ રમતના છેલલા ભારમા ંજૈવરવરવધતાને મયુખરપ્વાહમા ંમહતવ આપવાનનો 
ઉકેલ બહાર આવે છે.

પદ્ધતત
• રમત ્રૂ કરો: ‘ દડરરાકાઠંાના કાચબાઓ’ [આ રવષેની રવસતતૃ માડહતી નીચે બોકસમા ંઆપેલ છે]

• પાવરપોઈનટ પ્ેઝનટે્ન

• જ્ાન કાફે: મયુખર પ્વાહની જરૂર ર્ા્્ગ રહીતે ક્યા ંછે? આ જ્ાન કાફે મા ંતાલીમર્ક્ક સહભારીઓને જૂ્મા ં
વહેંચી ્કે છે. દરેક જૂ્ન ેઆજીરવકા પર ચાલયુ મયુખર રોજના, ઇનફ્ાસટ્કચર િેવલપમેનટ વરેરે રવરતો 
આપવામા ંઆવ્.ે દરેક જૂ્જરા ંજૈવરવરવધતા સરંક્ણ અસર પામે છે રવસતારો(રોજનાઓ)મા ંડદમાર 

(brainstorm)કસ્,ે રવચાર રવમ્્ગ કર્ ેઅને તે્ી આ રોજના અમલમા ંમયુમકત વખતે તે મયુદ્ા સબંોધવાની 
જરૂર છે. જ્ાન કાફેમા ંદરેક સહભારીને અનર જૂ્ની રોજનાની ચચા્ગ કરવાનો મોકોક આપવામા ંઆવ્.ે

જરૂરી સાધન સામગ્ી:
• પાવરપોઈનટ પ્ેઝનટે્ન

• જ્ાન કાફે માટે ફફલપચાટ્ગ  અને માક્ગર

દરરયાકાઠંાના કાચબા

પ્ર્ક્ક રવદ્ા્ણીઓન ેબે જૂ્મા ંવહેંચે છે. વર્ગમાં્ ી 70% રવદ્ા્ણીઓએ કાચબાની ભરૂમકા કરે છે અને બાકહી વધેલા 30% 

અવરોધની ભરૂમકા ભજવે છે. જૂ્ 1 ના સભરો જે કાચબાની ભરૂમકા ભજવે છે તેમને વર્ગના એક છેિા તરફ ધીરે ધીરે 

ચાલવાનયુ ંકહવેામા આવ ેછે, દરેકના હા્મા ંએક પેન આપવામા ંઆવ ેછે. જયુ્ 2 ના સભરોન ેતેમના રસતામા ંઊભયુ ંરહવેાનયુ 
અને તેમના હા્માં્ ી પેન લઈ લેવાનયુ ંઅ્વા બનેં કરવાની સચૂના આપવામા ંઆવ ેછે, કાચબા તેમની તરફ સહજે જોવે 
છે અને તરારબાદ વર્ગના છેિા તરફ પોતાની રરત ચાલયુ રાખે છે. જયુ્ ૧ ના રવદ્ા્ણીઓના હા્માં્ ી એક વાર પેન લેવાઈ 

રરા બાદ તેઓ બીજી પેન લેવા તરફ માિંરરત ચાલયુ રાખે છે અને ્ોિહી વાર સયુધી આ પ્ડક્રરા ચાલયુ રાખે છે.

એક વાર રમત ્રૂ ્ઈ રરા બાદ પ્ર્ક્ક નોંધે ચહ ેકે અમયુક રવદ્ા્ણીઓ વધયુ પેન લે છે અને ઉતસાહ \મા ંઅનર 

રવદ્ા્ણીઓન ેપસાર પણ ન્ી ્વા દેતા. પ્ર્ક્ક રવદ્ા્ણીઓન ેતેમની ભરૂમકા રવષ ે્કંા દૂર કરે છે અને રમત ચાલયુ રાખે 
છે. પ્ર્ક્કે રમત તરારે જ બધં કરાવવી જોઈએ જરારે રમત તેના અંરતમ તબક્કામા ંઆવ ેતરારે જયુ્ 1 મા ંહતા્ા નોંધાર.

આ તબક્કામા ંપ્ર્ક્કે સલંક્પતમા ંરવદ્ા્ણીઓન ેરમત બધં કરવા કહવે યુ ંજોઈએ, અને પડરમસ્તી પર પ્કા્ પાિહીને પોતાના 
અનયુભવો વણ્ગવવા કહવે યુ ંજોઈએ. સામાનર રહીતે રમત દરરમરાન રવદ્ા્ણીઓ પોતાના અંરત અનયુભવમા ંહતા્ જણાર 

છે. પ્ર્ક્ક તરારબાદ રમતને વાસતરવક દયુ રનરા સા્ ેસરખાવે છે અને રવદ્ા્ણીઓને રલક્ત રવસતારના મૅનેજર/ સરંક્ણ 

મૅનેજર કે જે દ્ારા કાચબાના સરંક્ણ માટે જવાબદાર છે પણ કાચબા દ્ારા સામનો કરવામા ંઆવતા ભર પર ્ોિો અ્વા 
જરા પણ કાબ ૂન્ી, તેમને સામનો કરવા પિતા ંપિકારો પર પ્કા્ ફેંકવાનયુ ંકહ ેછે. આ પિકારો છે પ્દૂષણ, અવરોધક, 

અને માછલી ડફર્ંર નેટ મા ંગ ૂરંળાવવયુ ંઅને રવવીધ ક્ેત્ ની પ્વરૃત્તઓ. ઉદા. ડફ્રહી, ર્રપંર, પડરવહન અને વનીકરણ.

રમત પ્ર્ક્ક દ્ારા અપારેલ નવી ભરૂમક દ્ારા ફરહી ્રૂ ્ાર છે. આમાના કેટલાક અવરોધકો હવે સરંક્કો બને છે અને 
કાચબા ને તેના મયુકામ સયુધી પહોંચવામા ંમદદ કરે છે.
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2.4.2 Session 2:  Basic concepts and instruments of mainstreaming

Topics to be discussed  Duration: 1 hr
• What is meant by the term ‘mainstreaming?’ Why is mainstreaming required?

• What is an ‘ecosystem approach’ and its principles

 - How does mainstreaming takes place? and overview of the enabling conditions, some con-

crete examples on how mainstreaming will look like in the real world, 

 - Public awareness and support as mainstreaming tool

Methods:
• Interactive lecture

• Discussion on the case studies in the form of Fish-Bowl or Knowledge Cafe 

Material required:
• Powerpoint presentation

• Flipchart and markers for the Knowledge Cafe 
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2.4.2 સરિ 2:  મખુય પ્રવાહો માટેના સાધનો અને મળૂભતૂ ખયાલો

ચચા્ગના મદુ્ાઓ  સમયગાળો: 1 કલાક
•  ‘મયુખર પ્વાહો’ એ ્બદ દ્ારા શયુ ંસમજાર છે? ્ માટે તે જરૂરહી છે?

•  ‘ઇકોરસસટમ અલભરમ’ શયુ ંછે? અને તેના રસદ્ધાતંો શયુ ંછે?

 - મયુખર પ્વાહો કેવી રહીતે કામ કરે છે? અને સડક્રર ્રતોની ઝાખંી, મયુખર પ્વાહો વાસતરવક દયુ રનરામા ંકેવા 
દેખા્ ેપર કેટલાક નક્કર ઉદાહરણો,

 - જાહરે જાગરૃત અને મયુખર પ્વાહ સાધન માટે સહારતા

પદ્ધતત:
• પરસપડરક લેકચર

• ડફ્ બાઉલ ના સવરૂપમા ંજ્ાન કાફે મા ંકેસ સટિહી પર ચચા્ગ

જરૂરી સાધન:
• પાવરપોઈનટ પ્ેઝનટે્ન

• જ્ાન કાફે માટે ફફલપચાટ્ગ  અને માક્ગર
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2.4.3 Session 3: Impact assessment as a legal instrument for mainstreaming 
biodiversity

Topics to be discussed  Duration: 1 hr/ 2 hrs
• What is EIA, and why is it important?

• When is an EIA required?

• The legal basis of EIA: The EIA notification within the Environment Protection Act

• The process of EIA: screening, scoping, impact assessment, stakeholder consultation, environ-

ment management plan

• How to assess the extent to which biodiversity is included in the EIA process?

• How is the environmental impact of a project on the coast assessed?

• What is Strategic environment assessment (SEA) ? Why is required? how is it different from an 

EIA? How is SEA conducted?

• Marine spatial planning (MSP) ? Why do we need MSP? and the process of MSP.

• Use of GIS and remote sensing to support the mainstreaming tools

Methods 
• Interactive lecture using the PowerPoint presentation

Material required 
• PowerPoint presentation

2.4.4 Session 4:  Sectoral standards, codes of conduct, guidelines, 
certification schemes and good practices as 
mainstreaming tools

Topics to be covered:
• Difference between standards, guidelines, code of conduct and good practices

• Marine products certification: an overview of the Marine Stewardship Council

• Using mainstreaming tools to make our surroundings inhabitable: Clean beach certification, 

• Using mainstreaming tool to bring in a balance between conservation and development: Eco-

tourism guidelines, urban biodiversity, integrating biodiversity into the fisheries sector etc.

Methods:
• Interactive lecture with short films on various subjects as covered in this session

Material required:
• PowerPoint Presentation, Case studies as handouts, Projector with sound system to play the films
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2.4.3 સરિ 3:  જૈવતવતવધતા મખુય પ્રવાહ માટે કાયદાકીય સાધન તરીકે અસર 
આકારણી

ચચા્ગના મદુ્ાઓ  સમયગાળો: 1કલાક/ 2 કલાક
• ઈઆઈએ શયુ ંછે, અને તે ્ા માટે મહતવનયુ છે?

• ઇઆઇએ ની જરયુર ક્યારે પિે છે?

• ઈઆઈએ ના કારદાકહીર આધારસતભં: પરા્ગવરણ રક્ણ ધારાની અંતર્ગત ઈઆઈએ જાહરેનામયું

• ઈઆઈએની પ્ડક્રરા: તપાસ, અવકા્, અસર આકારણી, ભારીદારોનયુ ંપરામ્્ગ, પરા્ગવરણીર વરવસ્ાપન 

પલાન

• ઈઆઈએ પ્ડક્રરામા ંક્યા ંસયુધી જૈવરવરવધતાનો સમાવે્  ્રેલ છે તેનયુ ંમલૂરાકંન કેવી રહીતે કરવયુ?ં

• દડરરાકાઠેં પ્ોજેકટની પરા્ગવરણીર અસરનયુ ંમલૂરાકંન કેવી રહીતે કરવામા ંઆવ ેછે?

• વયહૂાતમક પરા્ગવરણ આકારણી (SEA) શયુ ંછે? તે ્ા માટે જરૂરહી છે? તે ઈઆઈએ કરતા ંકેવી રહીતે અલર પિે 

છે?SEA કેવી રહીતે સચંાલલત કરવામા ંઆવ ેછે?

• દડરરાઈ અવકા્ી આરોજન સયુધીની (MSP)? આપણે ્ા માટે એમએસપી જરૂર છે? અને MSP પ્ડક્રરા.

• મયુખર પ્વાહ ના સાધનોમા ંસહારતા માટે જીઆઇએસ અને ડરમોટ સેમનસિંર નો ઉપરોર.

પદ્ધતત
• પાવર પોઈનટ પે્ઝનટે્ન નો ઉપરોર કરહીને પારસપડરક લેકચર

જરૂરી સાધન સામગ્ી
• પાવરપોઈનટ પ્ેઝનટે્ન

2.4.4 સરિ 4:  કે્રિીય ધોરણો, આચાર, માગ્ગદત્શિકા કોડસ,પ્રમાણપરિ 

યોજનાઓ અને પ્રવારહત સાધનો તરીકે સારો મહાવરો

ચચા્ગના મદુ્ાઓ:
• ધોરણો, માર્ગદર્શિકા, આચાર સડંહતા અને સારા મહાવરા વચચ ેતફાવત

• દડરરાઈ ઉતપાદનો પ્માણન: દડરરાઈ સટેવાિ્ગ્ીપ કાઉમનસલની ઝાખંી

• આપણી આસપાસના વસવાટને મયુખર ધારાના સાધનોની મદદ્ી રો્ર બનાવવા: સવચછ ડકનારનયુ ં
પ્માણપત્,

• મયુખર પ્વાહ મા ંસાધનોની મદદ્ી સરંક્ણ અને રવકાસની વચચ ેસતં યુલન રાખવયુ.ં ઇકો પ્વાસન 

માર્ગદર્શિકા, ્હરેહી જૈવરવરવધતા, મતસર કે્ત્મા ંવરેરે જૈવરવરવધતાનયુ ંસકંલન વરેરે.

પદ્ધતત:
• આ સત્મા ંઆવરહી લેનારા રવરવધ રવષરો પર બનાવલે એક ્ોટ્ગ  ડફલમ સા્ ેએક પારસપડરક લેકચર

જરૂરી સાધન સામગ્ી:
• પાવરપોઈંટ પે્ઝનટે્ન, હનેિઆઉરસના સવરૂપમા ંકેસ સટિહી, ડફલમ પલ ેકરવા માટે સાઉનિ રસસટમ સા્ ે

એક પ્ોજેકટર.
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2.4.5 Session 5: Exercise to analyse an EIA report using a set of biodiversity 
criteria

Topics to be discussed  Duration: 2 hrs 
 (The case studies to be provided to the participants a day before)

• What does an EIA report looks like? What are the different sections of an EIA report?

• To what extent is biodiversity included in the EIA process in India?

Method (case study analysis)
• The participants come prepared in the session, as they were given the EIA report, in groups, and the 

biodiversity criteria handout in the previous session/ a day before and they had enough time to read it.

• Each group analyses the information in the EIA report and points out the relevance, efficiency and 

context of the report. 

• The participants then make a case for or against the report in a brief presentation with regard to 

the inclusiveness of biodiversity.

Material required
• An EIA report from an area known to the trainer (preferably).

• The Handout in Section 6, providing a checklist of biodiversity inclusiveness indicators that will be 

used by the participants to analyse the EIA report.1

2.4.6 Session 6:  Role play to highlight the stakeholder consultation process 
in the EIA process

Topic to be discussed  Duration: 2 hrs

EIA process and role-interest of various stakeholders in it

Methods

A role play will be conducted as follows:

• The trainer provides students with a handout, showing a fictitious case of an island called Texel, 

marked on a map. The map also has details of the zonation plan of the island, indicating the pro-

tected areas, human settlements and other geographic details.

• The trainer divides the class into five groups:

 - The EIA consultant group (state-level EIA agency)

 - The state and district administration

 - The Ministry of Environment, Forests and Climate Change and the state-level national parks 

division

 - The local community and NGOs

 - An infrastructure development group that is preparing for a major port project that will cover 

half the island

• The groups work on the following activities.

1  Neeraj Khera and Ajay Kumar (2010) Inclusion of biodiversity in environmental impact assessments (EIA): a case study 
of selected EIA reports in India. Impact Assessment and Project Appraisal. 28 (3): 189-200.
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2.4.5 સરિ 5:  જૈવતવતવધતા સમહૂ માપદં્ડની મદદ્ી ઈઆઈએ અહવેાલના 
તવશલેષણનો મહાવરો

ચચા્ગના મદુ્ાઓ  સમયગાળો 2 કલાક
 (સહભારીઓને એક ડદવસ પહલેા કેસ સટિહી આપી દેવયુ)ં

• ઈઆઈએ અહવેાલ કેવા લારે છે?ઈઆઈએ અહવેાલના જયુદા જયુદા કરા ભાર છે?

• કઈ હદ સયુધી ભારતમા ંઇઆઇએ પ્ડક્રરા જૈવરવરવધતા સમાવવામા ંઆવલે છે?

પદ્ધતત (કેસ સટ્ડી તવશલેષણ)
• સહભારીઓન ેએક ડદવસ પહલેા / અરાઉના સત્મા ંજૈવરવરવધતા માપદંિની હનેિઆઉરસ આપવામા ંઆવલે 

હોવા્ી તમેણે વાચંવાનો પરૂતો સમર મળે છે અન ેઆ સત્ માટે તઓે તરૈારહી કરહીન ેઆવ ેછે.

• દરેક જયુ્ ઈઆઈએ અહવેાલની માડહતી નયુ ંરવ્શલેષણ કરે છે અને માડહતી અને સયુસરંતતા, કાર્ગક્મતા અને 
અહવેાલ સદંભ્ગમા ંરનદદે્ કરે છે.

• સહભારીઓ પછહી અ્વા જૈવરવરવધતા અંતભા્ગવ બાબતે સલંક્પત પ્સત યુરત મા ંઅહવેાલ સામે કેસ બનાવે છે.

જરૂરી સાધન સામગ્ી:
• તાલલમર્ક્કના જાણીતા રવસતારનો ઈઆઈએ અહવેાલ.

• સત્ 6 મા ંઆપેલ હનેિઆઉરસ મયુજબ ઈઆઈએ અહવેાલને રવ્શલેષણ....1

2.4.6 સરિ 6:  ઈઆઈએ પ્રરક્રયામા ંભાગીદારોની પરામ ્્ગ પ્રરક્રયા પ્રકાત્ત 
કરવા માટે રોલ પલે

ચચા્ગના મદુ્ાઓ  સમયગાળો: 2 કલાક

ઈઆઈએ પ્ડક્રરા અને રવરવધ ભારીદારોની રસપ્દ ભરૂમકા

પદ્ધતત

રોલ પલેનયુ ંઆચરણ નીચે આપરા મયુજબ ્્.ે

• તાલલમર્ક્ક રવદ્ા્ણીઓન ેએક હનેિઆઉટ આપ્ ેજેમા ંએક ટેકસેલ નામના ટાપયુનો એક કૃરત્મ કેસ હ્ ેજે 

નક્ા પર દ્ા્ગવલે હ્.ે નક્ામા ંટાપયુના ઝોને્ન પલાન પણ હ્,ે જેમા ંરલક્ત રવસતારો, માનવ વસાહતો 
અને અનર ભૌરોલલક રવરતો દ્ા્ગવલે હ્.ે

• તાલીમર્ક્ક વર્ગને પાચં જૂ્મા ંવહેંચે છે:

 - ઇઆઇએ સલાહકાર ગ્યુપ (રાજર સતરહીર ઇઆઇએ એજનસી)

 - રાજર અને જજલલા વહહીવટ

 - પરા્ગવરણ, વન અને આબોહવા પરહીવત્ગન મતં્ાલર અને રાજર સતરના રાષ્ટ્હીર ઉદ્ાનો રવભાર

 - સ્ારનક સમયુદાર અને એનજીઓ

 - એક ઈનફ્ાસટ્કચર રવકાસ જૂ્ છે કે જે એક મેજર પોટ્ગ  પ્ોજેકટ માટે તૈરારહી કરે છે તે અિધા ટાપયુ કવર 

કર્.ે

• જૂ્ નીચે આપેલ પ્વરૃત્ત પ્માણે કાર્ગ કર્.ે

1 નીરજ ખેરા અને અજર કયુમાર (૨૦૧૦) ઇનકલય્ુ ન ઓફ બારોિાઈવસણીટહી ઇન એનવારરમેનટલ ઈમપકેટ અસેસમેનટ (ઇઆઇએ): એ કેસ 
સટિહી ઓફ રસલેકટેિ ઈઆઈએ ડરપોટ્ગસ ઇન ઇસનિરા. ઈમપકેટ અસેસમેનટ એનિ પ્ોજેકટ અપ્ેસલ. ૨૮ (૩): ૧૮૯-૨૦૦.
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 - The local community looks for potential areas for their activities, such as fishing, drying, 

agriculture, shrimp farming, constructing residences, repairing boats repairing boats, and 

demarcates these on their map.

 - The infrastructure development group plots on the map the areas of development that will 

potentially be most profitable, e.g., coastal roads, highways, ports and residential towers.

 - The administration group have 5-year plans and chart land use: schools, hospitals, roads, jet-

ties and transport and communication networks.

 - The Ministry of Environment, Forests and Climate Change and the state-level national parks 

division identify and demarcate MPAs on the basis of the biodiversity of the area.

 - The EIA agency prepares the reports for the infrastructure development group for their activi-

ties.

• After the group work, the trainer calls for a 10-minutes break. During this break, the members 

of the EIA group the consult the rest of the groups to understand the potential impacts of the 

proposed infrastructure projects on the ecology and the socioeconomic condition of the local com-

munity. 

• The EIA group then finalizes its report.

• All the groups are invited to a stakeholder workshop that is to take place in the district collector’s 

office. They enact the scene at the meeting\.

 - The EIA consultants present the EIA report and seek comments from the stakeholders pres-

ent. Apart from the groups mentioned, the stakeholders at the meeting include:

 - Representatives of the gram panchayat

 - school teachers

 - fish workers

 - boat owners

 - health workers.

 - The EIA agency presents the report, and the stakeholders discuss it. 

 - The stakeholders seek more information on the possible impacts and the mitigation plan of 

the project. The trainer gives 15–20 minutes for this discussion.

Expected Outcome

The project will only go forward if it is signed by 50 per cent of those present. The trainer encour-

ages the participants to take an informed decision on the basis of all the parameters mentioned in the 

foregoing.

Material required
• Case study discussions and role play instructions handouts

• Maps, provided in Section 6—The trainer should make four prints of this map on an A3 size sheet.
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 - સ્ારનક સમયુદારો તેમની પ્વરૃત્તઓ જેવી કે માછહીમારહી, સકૂવણી, કૃરષ, ઝીંરા ઉછેર, રહઠેાણો બાધંવા 
બોટ, બોટની મરમમત, અને આ બધાનયુ ંનક્ા પર સીમાકંન માટે સભંરવત રવસતાર ્ોધે છે.

 - નક્ા પર ઈનફ્ાસટ્કચર િેવલપમેનટ જૂ્ સભંરવત રવસતાર આલેખે છે કે જે સૌ્ી વધયુ નફાકારક હોર કે, 

દા.ત., દડરરાઈ રોિ, હાઇવ,ે બદંરો અને રહણેાકં રવસતારોમા ંટાવર.

 - વહહીવટ જૂ્ પાસે પચંવષણીર રોજનાઓ અને ચાટ્ગ  જમીન હોર છે જેમકે ્ાળાઓ, હોમસપટલો, રોિ, જેટ-

સબંધંો અને પડરવહન અને સચંાર નેટવકસ્ગ

 - પરા્ગવરણ, વન અને આબોહવા પરહીવત્ગન મતં્ાલર અને રાજર સતરના રાષ્ટ્હીર ઉદ્ાનો રવભાર 

રવસતારની જૈવરવરવધતાના આધારે એમપીએ ને ઓળખી અને નક્ા સીમાકંન કરે છે.

 - ઈઆઈએ એજનસી તેમની પ્વરૃત્તઓ માટે ઈનફ્ાસટ્કચર િેવલપમેનટ જૂ્ માટે અહવેાલો તૈરાર કરે છે.

• જૂ્ કામ કરા્ગ પછહી, તાલીમર્ક્ક 10 રમરનટ રવરામ માટે કહ ેછે. આ રવરામ દરરમરાન, ઇઆઇએ જૂ્ના 
સભરો ઇકોલોજી અને સ્ારનક સમયુદાર સામાજજક આર્શિક મસ્રત પર સલૂચત ઈનફ્ાસટ્કચર પ્ોજેકટ સભંરવત 

અસરો સમજવા માટે જૂ્ો બાકહીના જૂ્ સ્ ેસપંક્ગ  કરે છે.

• ઈઆઈએ જયુ્ તરારબાદ અહવેાલ તૈરાર કરે છે.

• દરેક જયુ્ન ેજજલલા કલેકટરની ઓડફસ કે જરા ંભારીદારોની વક્ગ્ોપ ્વાની છે તરા ંઅમતં્ીત કરવામા ંઆવ ે

છે. અને તરા ંસભામા ંતેઓ દ્ર્શર ઘિે છે.

 - ઈઆઈએ સલાહકારો ઈઆઈએ અહવેાલ રજૂ કરે છે અને હજાર ભારીદારો પાસે્ી ડટપપણી લે છે. 

ઉલલેલખત જયુ્ ઉપરાતં સભામા ંભારીદારોમા ંહાજર હોર છે.

 - ગ્ામ પચંારત પ્રતરનરધઓ

 - ્ાળા ર્ક્કો

 - માછલી કામદાર

 - બોટ માલલકો

 - આરો્ર કામદારો.

 - ઇઆઇએ એજનસી અહવેાલ રજૂ કરે છે, અને સહભારીઓ ચચા્ગ કરે છે.

 - ડહતધારકો ્ક્ય અસરો પર વધયુ માડહતી અને પ્ોજેકટ ્મન રોજના મારેં છે. તાલીમર્ક્ક આ ચચા્ગ 
માટે 15-20 રમરનટ આપે છે.

ધારેલા તનષકષ્ગ

આ પ્ોજેકટ તરારે જ આરળ જાર છે જો તે હાજર સહભારીઓમાં્ ી 50% દ્ારા સાઇન ્ાર. તાલીમર્ક્ક આરળ 

ઉલલેખ કરયો તે પડરમાણોને આધારે એક જાણકાર રનણ્ગર લેવા માટે સહભારીઓને પ્ોતસાડહત કરે છે.

સાધન સામગ્ી
• કેસ સટિહી ચચા્ગઓ અને રોલપલ ેસચૂનોના હનેિઆઉરસ

• સત્ 6 મા ંઆપરા મયુજબ નક્ો – તાલીમર્ક્કે આ નક્ાની A3 સાઇઝ મા ં4 રપ્નટ કરવી જોઈએ.
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2.5 MODULE 4
Coastal and Marine Protected Areas and 
Sustainable Fisheries Management

Learning outcomes

After completing this module, the participants will be able to:

• explain the term ‘Protected Area’ and describe different 

types of natural protected areas based on their manage-

ment and resources uses

• differentiate between the key characteristics and factors 

governing a terrestrial protected area and an MPA

• describe different types of management models for MPAs 

and challenges associated with each outline the key prin-

ciples of sustainable fisheries management

• explain the difference between small-scale and commer-

cial fisheries and their respective relevance to coastal and 

marine biodiversity

• appreciate the intricate relationship of fishing and biodi-

versity conservation

• appreciate the role of sustainable fisheries in ensuring 

effective conservation of coastal and marine

Summary

This module provides much needed infor-

mation on the basics of fisheries manage-

ment, principles and practices of sustainable 

fisheries management in and around marine 

protected areas, and on the marine protected 

areas (MPAs). The modules provides insights 

into the differences between them and terres-

trial protected areas, the categories and types 

of MPAs and their management systems and 

an overview of the elements of sustainable 

fisheries management. This module covers 

the key issues of fisheries and indigenous 

communities in the context of MPAs. Apart 

from providing information on different types 

of MPAs in India and their locations, the 

module elaborates benefits of and challenges 

for MPAs.

Key messages
1. A clearly defined geographical space, recognised, dedicated and managed, through legal or other effective 

means is mandatory to achieve the long-term conservation of nature with associated ecosystem services and 

cultural values.

2. One of the most effective means for protecting marine and coastal biodiversity is through the establishment 

and proper management of Marine Protected Areas (MPAs). Marine Protected Areas cover many different 

types of protection. Some are “no-take zones or protected zones” that are essential to enable fish stocks to 

recover while others allow multiple use of their resources. MPAs protect key ecosystems such as coral reefs. 

Not only do they act as safe breeding ground for fish, they also generate tourism, which in turn bring jobs. 

Creating more Community Managed MPAs would enhance the fl ow of benefits to local people.

3. India has designated four legal categories of protected areas viz. National Parks, Wildlife Sanctuaries, 

Conservation Reserves and Community Reserves. India has created a network of PAs representing all its 

10 biogeographic regions. A total of 693 protected areas have been established comprising, 103 National 

Parks, 525 Wildlife Sanctuaries, 61 Conservation Reserves and 4 Community Reserves, besides designating 

26 wetlands as Ramsar sites

4. In India, PAs that fall-in whole or in part-within swath of 500 m from the high tide line and to marine envi-

ronment are included in the Marine Protected Area Network. Based on this definition, there are 24 Marine 

Protected Areas present in the Peninsular India and more than 100 MPAs in its islands. Of the 24 MPAs 
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2.5 મો્ડ્લુ 4
દરરયાકાઠંા અને દરરયાઈ સરંક્ક્ત તવસતારો અને 
ટકાઉ રફ્રીઝ વયવસ્ાપન
્ીખવાના તનષકષ્ગ

આ મોિ્યુલ પરૂયું કરા્ગ બાદ સહભારીઓ નીચેની બાબતો માટે સક્મ હ્,ે

•  ‘રલક્ત રવસતાર’ ્બદ ને સમજાવવા અને જયુદા જયુદા પ્કારના 
કયુદરતી રલક્ત રવસતારને તેમના મેનેજમેંટ અને સ્તોતના ં
વપરા્ મયુજબ વણ્ગવવા.

• ચાવીરૂપ લક્ણો અને ભરૂમર રલક્ત રવસતાર સચંાલલત 

પડરબળો અને એમપીએ વચચ ેતફાવત કરવા

• દરેક રૂપરેખા સા્ ેસકંળારેલ એમપીએ માટે વરવસ્ાપન 

મોિલ અને પિકારો રવરવધ પ્કારના ટકાઉ મતસર 

વરવસ્ાપનના ચાવીરૂપ રસદ્ધાતંોનયુ ંવણ્ગન કરવા

• દડરરાકાઠંા અને દડરરાઈ બારોિારવરસશિટહી નાના પારે 
અને વરાપારહી મતસર અને તેમની અનયુરૂપતા વચચ ેતફાવત 

સમજાવવા

• માછહીમારહી અને જૈવરવરવધતા સરંક્ણ વચચનેા જડટલ સબંધંની 
કદર કરવા

• દડરરાકાઠંા અને દડરરાઈના અસરકારક સરંક્ણમા ંટકાઉ 

ડફ્રહીઝની કદર કરવા

સારાં્

આ મોિ્યુલ મતસર વરવસ્ાપનના મળૂભતૂ 

ખરાલો,ટકાઉ મતસર વરવસ્ાપન ના રસદ્ધાતંો 
અને પ્ણાલીઓ અને દડરરાઈ રલક્ત રવસતારો 
(એમપીએ) રવષ ેજરૂરહી માડહતી પરૂહી પાિે છે. આ 

મોિ્યુલ તે અને ભરૂમર રલક્ત રવસતાર વચચેના 
ભેદભાવ અંરે સકૂ્મ દ્રસષ્ટ,એમપીએ અને તેના 
વર્ગ ત્ા પ્કારો અને તેમની સચંાલન વરવસ્ા, 
અને ટકાઉ મતસર વરવસ્ાપનના તતવોના 
રવહરંાવલોકન પરૂૂ પાિે છે. આ મોિ્યુલ એમપીએ 

સદંભ્ગમા ંમતસર અને સ્ારનક સમયુદારો ચાવીરૂપ 

મયુદ્ાઓ આવરહી લે છે. ભારત મસ્ત રવરવધ 

એમપીએ રવષેની માડહતી અને તેના સ્ળ પરૂા 
પાિ્ા ઉપરાતં આ મોિ્યુલ તેના ફારદા અને 
એમપીએના પિકારો રવષ ેરવસતતૃ માડહતી આપે 
છે.

ચાવીરૂપ સદેં્
1. સપષ્ટ રહીતે વરાખરારરત ભૌરોલલક જ્રા, માનર સમરપશિત અને વરવસ્ારપત, કાનનૂી કે અનર અસરકારક માધરમ મારફતે 

સકંળારેલ ઇકોરસસટમ સેવાઓ અને સાસંકૃરતક મલૂરો સા્ ેપ્કૃરત લાબંા રાળાની સરંક્ણ હાસંલ કરવા માટે ફરજજરાત છે.

2. દડરરાઈ અને કોસટલ જૈવરવરવધતાના રક્ણનો સૌ્ી અસરકારક રસતો છે દડરરાઈ સરંલક્ત રવસતાર એમપીએ નયુ ંસ્ાપન અને 
તેનયુ ંરો્ર સચંાલન. દડરરાઈ રલક્ત રવસતારો ઘણા ંરવરવધ પ્કારના રક્ણ આવરહી લે છે. ઘણા ‘નો ટેકસ અ્વા રલક્ત રવસતારો’ 
છે જે મતસર સટોક પયુનઃપ્ાપત કરવા માટે છે જરારે બીજા તેમના સસંાધનોના બહયુરવધ ઉપરોર માટે પરવાનરી આપે છે. એમપીએ 

પરવાળાના ખિકોની ચાવીરૂપ જીવસસૃષ્ટને રક્ણ આપે છે. તેઓ માત્ માછલીઓ માટે સયુરક્ા સવંધ્ગન જમીન તરહીકે વત્ગતા 
ન્ી પરંત યુ તે પ્વાસનને પણ વધારે છે જેના બદલામા ંરોજરારહી આવ ેછે.સમયુદાર સચંાલલત એમપીએવધયુ બનાવવા્ી સ્ારનક 

લોકોને ફારદો વધ્ે.

3. ભારતે સરંલક્ત રવસતારોને ચાર કાનનૂી વરયોમા ંરનયયુકત કરેલ છે જેમકે: ને્નલ પાક્ગસ,વનરજીવન અભરારણર, સરંક્ણ 

અનામતો (કનઝવવે્ન ડરઝવ્ગ) અને પ્ાદેર્ક અનામત (કમયયુનીટહી ડરઝવ્ગ). ભારતે તેના 10 જૈવભૌરોલલક રવસતારોને રજૂ કરતા ં
પીએ નયુ ંએક નેટવક્ગ  બનાવયયુ ંછે. કયુલ મળહીન ે693 રલક્ત રવસતારોની સ્ાપના કરવામા ંઆવી છે જેમા ં103 ને્નલ પાક્ગસ, 525 

વનર જીવન અભરારણર, 61 સરંક્ણ અનામતો અને 4 સમયુદાર અનામતોનો સમાવે્  ્ાર છે, આ ઉપરાતં 26 વટેલેનિને 
રામસર સાઇરસ તરહીકે રનયયુકત કરવામા ંઆવી છે.

4. ભારતમા ંપીએ જેનો આખો ભાર અ્વા અમયુક ભાર ઉચચ ભરતી રેખાની 500 મીટર પહોળાઈમા ંઅને દડરરાઈ પરા્ગવરણમા ં
આવ ેછે તેનો દડરરાઈ સરંલક્ત રવસતાર નેટવક્ગમા ંસમાવે્  કરવામા ંઆવ ેછે. આ વરાખરાને ધરાનમા ંરાખતા,ભારતીર 

દ્દ્પકલપમા ં24 દડરરાઈ રલક્ત રવસતાર છે અને તેના ટાપયુઓ પર 100 કરતા ંવધયુ એમપીએ છે. દ્દ્કલપના 24 એમપીએ 

માં્ ી મન્ાર દડરરાઈ ને્ નલ પાક્ગ , સયુદંરવન ને્નલ પાક્ગ , કચછ ને્નલ પાક્ગ  અખાત, ભીતરકલણકાને્નલ પાક્ગ , 
કોરીંરાવાઇલિલાઇફ અભરારણર, લચલલકાવનરજીવન અભરારણર અખાતમા ંઅનનર દડરરાઈ જૈવરવરવધતા છે અને આ 

એમપીએની આસપાસ રહતેા સ્ારનક સમયુદારોને રવ્ાળ માત્ામા ંસેવાઓ પરૂહી પાિે છે.
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1. in the peninsula, Gulf of Mannar Marine National Park, Sundarbans 

National Park, Gulf of Kutchch National Park, Bhitrakanika National 

Park, Coringa Wildlife Sanctuary, Chilika Wildlife Sanctuary have unique 

marine biodiversity and provide a range of services to local communities 

around these MPAs

2. Protected Area managers face a wide range of challenges, from lack of 

governmental funding and support, to antagonism from local communi-

ties. With good communication and awareness programmes, this trend 

could be reversed. Involving the local communities in the management 

of marine protected areas would help generate sustainable livelihoods 

through revenue from fishing and tourism

3. India has vast potential for fisheries in view of our long coastline of 

about 8,000 kms apart from the inland water resources and India is the 

second largest producer of fish in the world contributing to about 5.43% 

of global fish production. It has been recognized as a powerful income 

generator and is a source of cheap protein besides being a source of 

foreign exchange earner.  
Under an Ecosystem Approach to Fisheries, the usual concern of 

fisheries managers – the sustainability of targeted species – is extended 

to address the sustainability of ecosystems upon which the fisheries 

depend, which include people and fish stocks. Ecosystem Approach 

addresses both human and ecological well-being and merges two para-

digms: protecting and conserving ecosystem structure and functioning; 
and fisheries management that focuses on providing food, income and 

livelihoods for humans.

4. The main challenges facing marine fisheries development in the country 

include development of sustainable technologies for capture fisheries, 

yield optimization, infrastructure for harvest and post-harvest opera-

tions, landing and berthing facilities for fishing vessels and uniform 

registration of fishing vessels.

5. Artisanal fishing (or small-scale fisheries), uses small inshore vessels 

and/or fixed gear (e.g., coastal traps, gill nets and cast nets) and whose 

purpose is to catch fish and other organisms for their won consumption 

and sale (Pauly 2013). Commercial fishing is the activity of catching 

fish and other seafood for commercial profit, mostly from wild fisheries. 

It provides a large quantity of food to many countries around the world, 

but those who practice it as an industry must often pursue fish far into 

the ocean under adverse conditions. Large-scale commercial fishing is 

also known as industrial fishing.

Key terms

Marine protected areas; participatory management; stakeholders’ consulta-

tion; sustainable fisheries management.



95

1. સરંલક્ત રવસતાર મેનેજસ્ગ, સરકારહી ભિંોળ અને આધારનો અભાવ, સ્ારનક 

સપંક્ગવરવહાર સબંધંો ્ી દયુ ્શમનાવટ જેવા પિકારોની રવ્ાળ શ્ેણીનો સામનો 
કરે છે. સારા સચંાર માધરમો અને જાગરૃત કાર્ગક્રમો સા્,ે આ વલણને ઉલટાવી 
્કાર છે. દડરરાઈ સરંલક્ત રવસતારોના મેનેજમેંટમા ંસ્ારનક સમયુદારોની 
સિંોવણી કરવા્ી મતસર ઉદ્ોર અને પ્વાસનમા ંઆવક્ી ટકાઉ આજીરવકા 
પેદા કરવામા ંમદદ ્્.ે

2. અંતદદે્ીર જળ સપંરત્ત ઉપરાતં ભારત પાસે લરભર 8000 ડકમી જેટલો લાબંો 
દડરરાડકનારો છે જે મતસર ઉદ્ોર માટે રવ્ાળ ક્મતા ધરાવ ેછે અને ભારત 

રવવિમા ં5.43% જેટલા માછલીના વૈરવિક ઉતપાદન ફાળા સા્ ેબીજા ક્રમનો 
સૌ્ી મોટો માછલી ઉતપાદક દે્ છે. તેને એક ્મકત્ાળહી આવક જનરેટર 

તરહીકે રણવામા ંઆવયયુ ંછે અને તે રવદે્ી હયુડંિરામણ કમાવી આપનાર રસવાર 

પ્ોટહીનનો સસતોસ્તોતપણ છે. ડફ્રહીઝ માટે એક ઇકોરસસટમ અલભરમ હઠેળ, 

મતસર મૅનેજરો સામાનર લચંતા - લક્રાકં પ્જારતઓની મસ્રતા - જીવસસૃષ્ટ 

જેના પર મતસર આધાર રાખે છે, જેમા ંલોકો અને માછલી ના જથ્ાનો સમાવે્  

્ાર છે તેનયુ ંટકાઉ ઇકોરસસટમ માટે રવસતરણ કરેલયુ ંછે ઇકોરસસટમ અલભરમ 

માણસ અને પડરમસ્કહીર સયુખાકારહી બનંેને સબંોધે છે અને બે કોષ્ટકોને ભેળવી 
દે છે જેમકે: રક્ણ અને ઇકોરસસટમ માળખયુ ંઅને કામરીરહી સરંક્ક; અને મતસર 

સચંાલન જે ખોરાક, આવક અને મનયુષ્રો માટે આજીરવકા પરૂહી પાિવા પર ધરાન 

કેસનદ્રત કરે છે.

3. દે્મા ંદડરરાઈ માછહીમારહી રવકાસ સામેના મયુખર પિકારોમા ંસમાવે્  ્ાર 

છે, માછલી પકિવા માટે ટકાઉ ટેકનોલોજીનો રવકાસ, ઉપજ ઓસપટમાઇઝે્ન, 

માછહીમારહી જહાજો અને માછહીમારહી જહાજો યયુરનફોમ્ગ રજીસટે્્ન માટે લણણી 
અને પોસટ હાવવેસટ કામરીરહી, ઉતરાણ અને રોદહી અરધકારહી સયુરવધાઓ માટે 

ઈનફ્ાસટ્કચર.

4. રવર્ષ્ટ માછહીમારહી (અ્વા નાના પારે માછહીમારહી) દડરરાકાઠંા નજીકના નાના 
જહાજો અને/ અ્વા રનરત લરરર (દા.ત., દડરરાઈ સરસામાન, લરલ જાળહી 
અને કાસટ જાળહી) વાપરે છે કે જેનો ઉપરોર માછલી અને અનર જીવો પકિહીને 
વચેવા માટે ્ાર છે. (pauly 2013). વરવસારરક માછહીમારહી એ વરાપાડરક નફા 
માટે માછલી અને અનર દડરરાઈ ખોરાક મોટાભારે અરનરચિત ખયુલલા રવસતારમા ં
માછહીમારહી પ્વરૃત્ત છે. તે રવવિના ઘણા દે્ોમા ંખોરાકનો એક રવ્ાળ જથ્ો 
પરૂો પાિે છે, પણ જે લોકો એનો ઔદ્ોલરક ઉપરોર કરે છે તેમણે પ્રતકળૂ 

પડરમસ્રતઓ હઠેળ દૂર સમયુદ્રમા ંમાછલી પકિવી જોઈએ. મોટા પારે વરાપારહી 
માછહીમારહી ઔદ્ોલરક માછહીમારહી તરહીકે પણ ઓળખાર છે.

ચાવીરૂપ ્બદો

દડરરાઈ રલક્ત રવસતારો; સહભારી વરવસ્ાપન; સહભારીઓનયુ ં‘કનસલટે્ન; ટકાઉ 

ડફ્રહીઝ વરવસ્ાપન
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2.5.1 Session 1: What are marine protected areas (MPAs)? 

Topics to be discussed:  Duration: 1 hr/ 3 hrs
• What are protected areas?

• Why are protected areas important? (biodiversity wealth, ecosystem services, the social and eco-

nomic roles played by the MPAs)

• What are MPAs? MPAs in the overall context of coastal and marine ecosystem services, coastal 

livelihoods, climate change and disasters

• How are MPAs different from terrestrial protected areas? What are the various kinds of MPAs? Is 

managing the MPAs different from managing terrestrial protected areas? What are the conflicts 

that arise in MPAs? How are they different from the conflicts in terrestrial protected areas? What 

are the soft laws related to MPAs?

Methods
• Interactive lecture using PowerPoint presentation

Material required 
• PowerPoint presentation

• Video links

• Handouts on MPAs

2.5.2 Session 2: How are MPAs managed?

Topics to be discussed Duration: 1 hr/ 2 hrs
• Where are the MPAs in India located? How much area do the MPAs cover? The history of MPAs 

in India, legally protected areas under national law (reserved forests, wildlife sanctuaries, national 

parks, community reserves, conservation reserves, new categories (biodiversity heritage sites, 

biosphere reserves), cultural landscapes (World Heritage sites, sacred groves)

• Some famous MPAs in other parts of the world

• An overview of the guidelines for MPAs

• General structure of the plan of an MPA (MPA management plan)

• Why inclusive management of MPAs is important and relevant

• Institutional setup for managing MPAs in India

• Examples of MPA management: the case of the Gulf of Mannar Marine National Park, the case of 

an urban MPA- Thane creek, in Mumbai

Methods
• Interactive lecture using the PowerPoint presentation

Material required 
PowerPoint presentation, video links
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2.5.1 સરિ 1:  દરરયાઈ સરંક્ક્ત તવસતારો (એમપીએ) શુ ંછે?

ચચા્ગના મદુ્ાઓ:  સમયગાળો 1 કલાક
• રલક્ત રવસતારો શયુ ંછે?

• ્ા માટે રલક્ત રવસતાઓ મહતવના છે?(જૈવરવરવધતા સપંરત્ત, પડરમસ્રત તતં્ની સેવાઓ, એમપીએ ની 
સામાજજક અને આર્શિક ભરૂમકા)

• એમપીએ શયુ ંછે?દડરરાઈ અને કોસટલ ઇકોરસસટમ સેવાઓ,દડરરાઈ આજીરવકા, આબોહવા પડરવત્ગન અને 
આપરત્તઓના એકંદર સદંભ્ગમાએંમપીએ.

• ભરૂમર રલક્ત રવસતાર કરતા ંએમપીએ લેવી રહીતે અલર પિે છે?એમપીએ ના અલર અલર પ્કારો કરા 
છે? શયુ ંભરૂમર રલક્ત રવસતાર ના સચંાલન કરતા ંએમપીએ નયુ ંસચંાલન જયુદયુ ં પિે છે?એમપીએમા ંકરા કરા 
પ્કારના સઘંષ્ગ જોવા મળે છે? ભરૂમર રલક્ત રવસતારો કરતા ંતે કેવી રહીતે અલર પિે છે?એમપીએ ને લરતા 
હળવા કાનનૂ કરા છે?

પદ્ધતત:
• પાવરપોઈનટ પ્ેઝનટે્નનો ઉપરોર કરહીને એક પારસપડરક લેકચર

જરૂરી સાધન સામગ્ી
• પાવરપોઈનટ પ્ેઝનટે્ન

• રવિહીરો લલંકસ

• એમપીએ પર હનેિઆઉરસ

2.5.2 સરિ 2:  એમપીએ નુ ંસચંાલન કેવી રીતે ્ાય છે?

ચચા્ગના મદુ્ાઓ સમયગાળો 1 કલાક / 2 કલાક
• ભારતમા ંએમપીએ કઈ જ્રાએ મસ્ત છે?એમપીએ કેટલો રવસતાર આવરે છે? ભારતમા ંએમપીએ નો 

ઇરતહાસ, રાષ્ટ્હીર કારદા હઠેળ કાનનૂી રહીતે રલક્ત રવસતારો (અનામત જરંલ, વનરજીવન અભરારણર, 

રાષ્ટ્હીર ઉદ્ાનો, સમયુદાર અનામત, સરંક્ણ અનામત, નવા વરયો (જૈવરવરવધતા હડેરટેજ સાઇરસ, 

બારોસસફરર અનામતો), સાસંકૃરતક લેનિસકેપસ (વલિ્ગ હડેરટેજ સાઇરસ, પરવત્ ઉપવનો)

• રવવિના અનર ભારમા ંકેટલાક પ્ખરાત એમપીએ

• એમપીએs માટે માર્ગદર્શિકા ઝાખંી

• એક એમપીએ (એમપીએવરવસ્ાપન પલાન) રોજના ના સામાનર માળખા

• ્ા માટે એમપીએમેનેજમેંટનો સમાવે્  સબંરંધત અને મહતવનો છે?

• ભારતમા ંએમપીએs વરવસ્ા કરવા માટે સસં્ાકહીર સયુરોજન

• એમપીએ સચંાલનના ઉદાહરણો: મન્ાર અખાત દડરરાઈ ને્નલ પાક્ગનો ડકસસો, ્હરેહી એમપીએ- મ ૂબંઈમા ં
્ાણે ક્રહીક ડકસસો

પદ્ધતત
• પાવરપોઈનટ પ્ેઝનટે્નનો ઉપરોર કરહીને પારસપડરક લેકચર

જરૂરી સાધન સામગ્ી
પાવરપોઈનટ પ્ેઝનટે્ન, રવિહીરો લલંકસ
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2.5.3 Session 3:  Sustainable fishing practices in and around MPAs

Topics to be covered  Duration: 2 hr/ 4 hrs
• How do the practices of fisheries affect coastal and marine biodiversity in general and the man-

agement of MPAs in particular?

• What are the methods used to monitor the fishing practices in and around MPAs?

• Global good practices on sustainable fishing concept of stock and Maximum Sustainable Yield 

(MSY), population dynamics,

Methods
• Interactive lecture using the PowerPoint presentation

• Play the video of Global Fishing Watch: Global Fisheries Watch data Web site (http://www.global-

fishingwatch.org/) and video (https://www.youtube.com/watch?v=fn2JXmCUo30)

Global Fishing Watch is the product of a technology partnership between SkyTruth, Oceana and 
Google that is designed to show all the fishing activity in the ocean that can be tracked. This inter-
active Web tool—currently in the prototype stage—is being built to enable anyone to visualize the 
global fishing fleet in space and time. Global Fishing Watch will reveal the intensity of the fishing 
effort around the world, one of the stressors contributing to the precipitous decline of our fisheries.

• End the session with a Fishbowl for brainstorming about the ways and methods of fishing prac-

tices, their impacts, coastal livelihoods and other issues from different perspectives

Material required 
• Training Handbook

• PowerPoint presentation

• Video links

• Instructions for Fishbowl

• Field excursion to a fisheries village/ fish-market and, if possible, the participants can be taken to 

a fishing vessel like a trawler to get the first-hand experience of fishing practices and associated 

livelihood issues

2.5.4 Session 4: Challenges and trade-offs with the protection-oriented 
coastal management

Topics to be discussed  Duration: 1hr/2hrs
• Overfishing and associated practices and issues

• An ecosystem approach to fisheries- some good practices

• Participatory planning of MPAs keeping in mind the fisheries practices

Methods
• Interactive lecture using PowerPoint presentation to provide an overview

• A game to demonstrate an enabling environment for effective management of MPAs (see box on 

next page).

• Fishbowl method where participants and resource persons discuss conservation-livelihood issues 

in the context of MPAs
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2.5.3 સરિ 3:  એમપીએ ની અંદર અને આસપાસ ટકાઉ માછીમારી મહાવરો

ચચા્ગના મદુાઓ  સમયગાળો 2 કલાક/ 4 કલાક
• માછહીમારહીની રહીતો સામાનર રહીતે દડરરાકાઠંા અને દડરરાઈ બારોિારવરસશિટહી અને ખાસ કરહીને 

એમપીએવરવસ્ાપન પર કેવી રહીતે અસર કરે છે?

• એમપીએ નીઅંદર અને આસપાસ માછહીમારહી વરવહાર મોનીટર કરવા માટે શયુ ંપદ્ધરત છે?

• સટોક અને મહત્તમ ટકાઉ પેદા્(MSY), વસતી રરત્ીલતા માટે ટકાઉ માછહીમારહી પર વૈરવિક સારો મહાવરો

પદ્ધતત
• પાવર પોઈનટ પ્ેઝનટે્નનો ઉપરોર કરહીને પારસપડરક લેકચર

• ્લોબલ ડફર્ંર વોચનો રવિહીરો પલે કરવવો: વૈરવિક મતસર િેટા વેબસાઇટ (http: //www.global-fi 

shingwatch.org/)અને રવિહીરો (https://www.youtube.com/watch?v=fn2JXmCUo30)

્લોબલ ડફર્ંર વોચ એ સકારટ્રુ્,ઓર્રના અને ગરૂલ વચચે ની તકનીકહી ભારીદારહીની ઉપજ છે જે 
દડરરામા ં્તી બધી જ ડફર્ંર એસકટરવટહી જે ટે્ક કરહી ્કાર છે તે બતાવવા માટેરચારેલ છે. આ આંતર 
સડક્રર વબે સાધન, જે હાલમા ંનમનૂા તબકે્ક છે- તે વરૈવિક માછહીમારહી કાફલાને કોઈ પણ સમર અને કોઈ 
પણ જ્રાએ્ી કોઈ પણ વરમકત જોઈ ્કે તે માટે સડક્રર કરવામા ંઆવી છે. વૈરવિક મતસરઉદ્ોર વોચ 
રવવિમા ંમાછહીમારહી પ્રાસ તીવ્રતા જાહરે કર્,ેમાછહીમારહી પ્રાસ તીવ્રતા એ રવવિમા ંમતસરઉદ્ોર પર 
તીવ્ર અસર કરત યુ ંપડરબળ છે.

• મારયો અને માછહીમારહી વરવહાર, તેમની અસરો, દડરરાઈ આજીરવકા અને અનર મયુદ્ાઓ રવરવધ દ્રસષ્ટકોણ્ી 
પદ્ધરતઓ અંરે રવચારણાની માટે ડફ્બાઉલ સા્ ેસત્નો અંત કરો.

જરૂરી સાધન સામગ્ી
• તાલીમ પયુમસતકા

• પાવરપોઈનટ પ્ેઝનટે્ન

• રવિહીરો લલંકસ

• ડફ્બાઉલ માટે સચૂનો

• મતસર રામ/ માછલી માકદેટ મા ંડફલિ પર્ગટન, અને જો ્ક્ય હોર તો સહભારીઓને માછહીમારહી પ્રાસો અને 
તેની સા્ ેસકંળારેલા રવરવધ મયુદ્ાઓના અનયુભવ માટે હોિહી જેવા માછહીમારહી જહાજ પર લઈ જઈ ્કાર છે 

જે્ી તેઓ તેના રવષ ેજાણી ્કે.

2.5.4 સરિ 4: રક્ણ લક્ી દરરયાઈવયવસ્ાપનના પ્ડકારો અને વેપાર

ચચા્ગના મદુ્ાઓ  સમયગાળો: 1 કલાક / 2 કલાક
• વધયુ પિતી માછહીમારહી (ઓવર્ગફહીર્નર)સા્ે સકંળારેલી આદતો અને મયુદ્ાઓ

• માછહીમારહી માટે એક ઇકોરસસટમ અલભરમ: કેટલાક સારહી પધધરતઓ

• માછહીમારહી વરવહારને ધરાનમા ંરાખીને એમપીએ સહભારી આરોજન

પદ્ધતત
• ઝાખંી પરૂહી પાિવા માટે પાવરપોઈનટ પ્ેઝટેં્નનો ઉપરોર કરહીને એક પારસપડરક લેકચર

• એમપીએના અસરકારક સચંાલન માટે સડક્રર પરા્ગવરણ દ્ા્ગવવા માટે એક રમત

• ડફ્બાઉલ પદ્ધરત જરા ંસહભારીઓ અને સસંાધન વરમકતઓ એમપીએસદંભ્ગમા ંસરંક્ણ-આજીરવકા મયુદ્ાઓ 

પર ચચા્ગ કર્.ે
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Game of MPA management

In this game two situations were created. In one situation the stakeholders of the MPA were given a set 

of instructions on their roles.

The first situation

The actors were the following:

1.  MPA manager

2.  Tourist

3.  Industrialist

4.  Representative of the local community

5.  Fish workers

6.  Researchers

7.  Poachers

They were given these instructions

MPA manager

You are an MPA manager.

You have no scientific staff for carrying out a detailed assessment and monitoring of your MPA.

You have poor relations with the local community.

You think that people from the local community have no right in the MPA.

Tourist

You are a tourist. Go inside the MPA and enjoy yourself without caring for the ecosystem.

Industrialist

You are an industrialist.

You own a petrochemical plant at the periphery of the MPA.

Representative of the local community

You are a representative of the local community.

Talk to the MPA manager and ask for your traditional rights.

Fish workers

You are a fish worker, and you have been fishing inside the MPA for a long time.

Go inside the MPA and start fishing.

Researchers

You are a researcher.

You study corals inside the MPA.

You do not give data to the MPA manager.

Poacher

You are a poacher.

Go inside the MPA and steal corals and shells.
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એમપીએ મેનેજમેંટ પર રમત

આ રમતમા ંબે પડરમસ્રતઓ બનાવવામા ંઆવી હતી. એક પડરમસ્તીમા ંએમપીએ ના સહભારીઓને તેમની 
ભરૂમકા અંરે સચૂના આપવામા ંઆવી હતી.

પહલેી પરરકસ્તી

અલભનેતા નીચે મયુજબ હતા

1.  એમપીએ મૅનેજર

2.  પ્વાસી

3.  ધધંાદારહી

4.  સ્ારનક સમયુદારનો પ્રતરનરધ

5.  માછહીમાર

6.  સં્ ોધક

7.  પોચર

તેમને નીચે મજુબ સચૂનો આપવામા ંઆવયા હતા 

એમપીએ મૅનેજર

તમે એમપીએમૅનેજર છો

તમારહી પાસે તમારા એમપીએ ની દેખરેખ માટે અને રવરતવાર આકારણી માટે કોઈ વજૈ્ારનક સટાફ ન્ી. તમારા 
સ્ારનક સમયુદાર સા્ ેનબળા સબંધંો છે.

તમે એમ માનો છો કે સ્ારનક સમયુદારના લોકોનો એમપીએ મા ંકોઈ હક ન્ી.

પ્રવાસી

તમે એક પ્વાસી છો એમપીએમા ંજવો અને એકોરસસટમની પરવા કરા્ગ રવના મજા માણો.

ધધંાદારી

તમે એક ધધંાદારહી છો.

તમારો એમપીએ ની આસપાસ એક પેટ્ોકેરમકલ પલાનટ છે.

સ્ાતનક સમદુાયના પ્રતતતનતધ

તમે એક સ્ારનક સમયુદારના પ્રતરનરધ છો.

એમપીએમૅનેજર સા્ ેવાત કરો અને તમારા પરંપરારત હકોની મારંણી કરો.

માછીમારો

તમે એક માછહીમાર છો અને તમે એમપીએ મા ંઘણા લાબંા સમર્ી માછહીમારહી કરો છો.

એમપીએ મા ંજાઓ અને માછહીમારહી ્રૂ કરો.

સં્ ોધક

તમે એક સં્ ોધક છો.

તમે એમપીએમા ંપરવાળાનો અભરાસ કરો છો.

તમે એમપીએ મૅનેજરને તમારા િેટા ન્ી આપતા.

પોચર

તમે એક પોચર છો.

તમે એમપીએ મા ંજાઓ છો અને પરવાળા અને ્ખંની ચોરહી કરહી લો છો.

તમે 10 રણાર તરા ંસયુધી ચોરહી કરહી ્કો છો અને તરારબાદ જ તમે તમારહી ચોરારેલી વસત યુ સા્ ેભારી ્કો છો.
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You can only steal by counting till 10, and only then can you walk away with your stolen items.

The second situation

The second situation had the following roles:

1.  MPA manager

2.  Tourists

3.  Industrialist

4.  Representative of a local community

5.  Fish workers

6.  Researchers

7.  Poacher

They were given these instructions:

MPA manager

You are an MPA manager.

You have monitored data scientifically in your MPA.

You have a consensus on fishing rights with the local community.

You have been able to involve the local community in your MPA planning.

Tourists

You are a responsible tourist.

You care about the damage caused to the habitat because of your tourism activity.

You report to the MPA manager when you spot a poacher and any illegal activity.

Industrialist

You are an industrialist.

You own a petrochemical plant at the periphery of the MPA.

Your plant has a responsible environment plan and a strong CSR policy.

Representative of the local community

You are a representative of the local community representative.

You support this MPA as you are dependent on the ecosystem services for subsistence and your liveli-

hood.

Fish workers

You are a fish worker, and you conduct fishing activities outside the boundary of the MPA.

You do not fish in the breeding season.

Researchers

You are a researcher, and you study corals inside the MPA.

You give data to the MPA manager for effective management.

Poacher

You are a poacher.

Go inside the MPA and steal corals and shells.

You can only steal by counting till 10, and only then you can walk away with your stolen items.
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બીજી પરરકસ્તી

બીજી પડરમસ્તીમા ંનીચે જણાવરા પ્માણે ભરૂમકા હતી:

1.  એમપીએ મૅનેજર

2.  પ્વાસી

3.  ધધંાદારહી

4.  સ્ારનક સમયુદારનો પ્રતરનરધ

5.  માછહીમાર

6.  સં્ ોધક

7.  પોચર

તેમણે નીચે જણાવરા મયુજબ સચૂનો આપવામા ંઆવલેા હતા:

એમપીએ મૅનેજર

તમે એમપીએ મૅનેજર છો

તમે તમારા એમપીએ મા ંવજૈ્ારનક ઢબે િેટા મોનીટર કરા્ગ છે.

તમે એક સ્ારનક સમયુદાર સા્ ેમાછહીમારહી અરધકારો પરસવ્ગસમંરત છે.

પ્રવાસી

તમે એક જવાબદાર પ્વાસી છો.

તમે તમારહી પ્વાસન પ્વરૃત્ત ્ી વસાહતો ને ્તા ંનયુક્ાન રવષ ેસભાન છો. તમે એમપીએ મૅનેજર ને જાણ કરો છો 
જરારે તમને કોઈ પોચલ અ્વા કોઈ રેરકાનનૂી પ્વરૃત્ત રવષ ેજાણ ્ાર છે.

ધધંાદારી

તમે એક ધધંાદારહી વરમકત છો.

એમપીએ ની આસપાસ તમારો એક પેટ્ોકેરમકલ પલાનટ છે.

તમારા પલાનટ પાસે જવાબદાર પરા્ગવરણીર રોજના અને મજબતૂ સીએસઆર નીરત છે.

સ્ાતનક સમદુાયના પ્રતતતનતધ

તમે એક સ્ારનક સમયુદાર ના પ્રતરનરધ છે.

તમે આ એમપીએ પર આધાડરત છો કારણકે તમે રનવા્ગહ અને તમારા આજીરવકા માટે ઇકોરસસટમ સેવાઓ પર 

આધાર રાખો છો.

માછીમારો

તમે એક માછહીમાર છો અને તમે એમપીએ ની સીમા ની બહાર માછહીમારહી પ્વરૃત્તઓ હા્ ધરો છો.

તમે સવંધ્ગન મોસમ મા ંમાછહીમારહી કરતા ંન્ી.

સં્ ોધક

તમે એક સં્ ોધક છો અને તમે એમપીએની અંદર પરવાળાનો અભરાસ કરો છો.

તમે અસરકારક વરવસ્ાપન માટે એમપીએ મૅનેજર ને તમારા િેટા આપો છો.

પોચર

તમે એક પોચર છો.

એમપીએની અંદર જાઓ અને પરવાળા, ્ખંની ચોરહી કરો.

તમે 10 રણાર તરા ંસયુધી ચોરહી કરહી ્કો છો અને તરારબાદ જ તમે તમારહી ચોરારેલી વસત યુ સા્ ેભારી ્કો છો.
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How to conduct this game

• The trainer asks for volunteers for each role. Each actor is given the instructions for the first sce-

nario as confidential instructions, though the roles being evident.

• The trainer creates the situation by identifying the MPA boundary in the room. These can be 

marked by a circle of chairs or a chalk mark on the floor.

• The trainer then asks the MPA manager to stand inside the MPA boundary, while all the others 

remain outside the MPA.

• The trainer indicates when to begin the game, and each actor takes up his or her role after clearly 

understanding the part.

• Five minutes into the game, the trainer asks everyone to freeze in whatever position he or she is.

• It has been observed that at this stage in the game, there is a chaos in the group

• The trainer then asks everyone to assess their positions and talk about their experience with the 

others. For example, the MPA manager explains to the observers and the trainers the activities of 

the different actors inside the MPA and how easy or difficult it was to deal with all those present.

• The trainer now gives the confidential instructions for the second situation to the same actors. The 

trainer repeats the game with these new instructions, where the boundaries of MPA are more clear 

and stakeholders are more positive and supportive towards MPA management and comply with 

the guidelines and policies for MPA management.

• At the end of the second cycle, the trainer asks everyone to assess their positions and talk about 

their experience with everyone, explaining the difference between the first and second situations. 

Additional information is provided by the trainer to ensure that there is a clear distinction between 

the two situations. In the first situation, the MPA manager is faced with challenges, and hence the 

management is not effective. In the second situation, the participatory processes and stakeholder 

engagement are in place, and therefore the MPA is effectively managed.

Material required

Handout, PowerPoint presentation, video links, cards and pen



105

આ રમત કેવી રીતે રમવી?
• તાલીમર્ક્ક દરેક ભરૂમકા માટે સવરસંેવકો માટે પછેૂ છે. દરેક અલભનેતાને ભરૂમકા સપષ્ટ હોવા છતા ંપહલેા દૃ્શર 

માટે ગયુપત સચૂનો આપવામા ંઆવ ેછે.

• તાલીમ ર્ક્ક ઓરિામા ંએમપીએ સીમા બનાવીને એક પડરમસ્રત ઊભી કરે છે. આ સીમા ખયુર્ીઓ્ી વતયુ્ગળ 

બનાવીને અ્વા ચોક વિે જમીન પર લચદ્નિત કરહી ્કાર છે.

• તાલીમર્ક્ક એમપીએ મૅનેજર ને આ સીમાની અંદર ઊભા રહવેા કહ ેછે જરારે બાકહીના બધા સીમાની બહાર ઊભા 
રહ ેછે.

• તાલીમર્ક્ક રમત ક્યારે ્રૂ કરવી તેનો સકેંત આપે છે અને દરેક કતા્ગ પોતાની ભરૂમકા બરાબર સમજરા બાદ તે 
ભજવે છે.

• રમત ્રૂ ્રાની પાચં રમરનટ બાદ તાલીમર્ક્ક દરેકને પોત ેજે મસ્રત મા ંહોર ત ેમસ્રત મા ંમસ્ર ્ઈ જવાનયુ ંકહ ેછે.

• તેવ યુ ંજોવામા ંઆવયયુ ંકે આ તબકે્ક રમતમા ંઅંધાધ ૂધંી સજા્ગર છે.

• તરારબાદ તાલીમર્ક્ક સૌને પોતાની પડરગસથત આકારણી કરવાનયુ ંકહ ેછે અને પોતાના અનયુભવ બીજા સા્ ે

વહેંચવાનયુ ંકહ ેછે. ઉદાહરણ તરહીકે એમપીએ મૅનેજર તાલીમા્ણીઓને અને રનરહીક્કોને એમપીએ ની અંદરના 
અલર અલર કતા્ગઓની ભરૂમકા રવ્ ેઅને આ બધાની હાજરહી સા્ ેવરવહાર કરવો કેટલો સરળ અ્વા અઘરો 
હતો તે સમજાવ ેછે.

• તાલીમર્ક્ક હવ ેએ જ અલભનેતાઓને બીજી પડરમસ્તી માટે ગયુપત સચૂનો આપે છે. તાલીમર્ક્ક હવ ેઆ નવા 
સચૂનો સા્ ેરમત ્રૂ કરે છે જરા ંએમપીએ ની સીમાઓ વધયુ સપષ્ટ છે, અન એભારીદારો એમપીએ ના સચંાલન 

તરફ વધયુ સહારક અને હકારાતમક છે અને એમપીએ વરવસ્ાપન માટે માર્ગદ્્ગન અને નીરતઓનયુ ંપાલન કરે છે.

• બીજા રાઉનિના અંતે તાલલમર્ક્ક દરેકની પોતાની પડરમસ્રત ની આકારણી કરવા કહ ેછે અને એકબીજા સા્ ે

પોતાનો અનયુભવ વહેંચવા કહ ેછે અને પહલેી અને બીજી પડરમસ્તી વચચનેો ભેદ સમજાવવા કહ ેછે.

બનેં પડરમસ્રત વછે સપષ્ટ તફાવત છે તે વાતની ખાતરહી કરાવવા માટે તાલીમર્ક્ક દ્ારા વધારાની જાણકારહી 
આપવામા ંઆવ ેછે. પહલેી પડરમસ્રતમા ંએમપીએ મૅનેજર ઘણા બધા પિકારો નો સામનો કરે છે તે્ી સચંાલન એટલયુ ં
અસરકારક નહોત યુ.ં જરારે બીજી પડરમસ્રતમા ંસહભારી પ્ડક્રરા અને ભારીદારોનયુ ંસ્ાન તેમની જ્રાએ હત યુ ંતે્ ી 
એમપીએ નયુ ંસચંાલન અસરકારક રહીતે ્યયુ.ં

જરૂરી સાધન સામગ્ી

હનેિઆઉરસ, પાવરપોઈંટ પ્ેઝનટે્ન, રવિહીરો લલંકસ, કારસ્ગ, અને પેન
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2.6 MODULE 5
Governance, Law and Policies for Managing Coastal 
and Marine Ecosystems, Biodiversity and Protected 
Areas

Learning outcomes

After completing this module, the participants will be 

able to:

• outline key Global conventions and treaties relevant 

to biodiversity- in general, and coastal and marine 

biodiversity- in particular

• outline the laws and policies relevant to coastal and 

marine biodiversity in India

•  explain- in detail- the legal and policy framework in 

India governing the MPAs

• appreciate the importance of identifying the appro-

priate legal regime for managing MPAs

Summary

This module gives an outline and a brief history of 

the diverse governance, legal and policy frameworks 

for managing coastal and marine ecosystems. The 

contents are presented in two sections. The first 

section deals with global conventions and guidelines 

that provide a framework to the maritime countries to 

draft national policies and legislation for conservation 

and management of coastal and marine habitats and 

species. The second section provides an overview 

of the major policies, law, rules and guidelines in 

India that relate to coastal and marine biodiversity 

conservation.

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

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

cies and legislation.

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

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

regulations remain a challenge.

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

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

Key terms

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

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

fisheries policies.
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2.6 મો્ડ્લુ 5
તનયરંિણ, કાયદો અને દરરયાકાઠંા અને 
દરરયાઈઇકોતસસટમ,જૈવતવતવધતા અને સરંક્ક્ત 
તવસતારોનુ ંસચંાલન કરવાની નીતતઓ.

્ીખવાના તનષકષ્ગ

આ મોિ્યુલ પરૂયું કરા્ગ બાદ, સહભારીઓ સક્મ હ્:ે

• સામાનર રહીતે જૈવરવરવધતા સા્ ેસકંળારેલ ચાવીરૂપ 

વૈરવિક સમંેલનો અને સરંધઓ અને રવ્ેષ રહીતે દડરરાકાઠંા 
અને દડરરાઈ જૈવરવરવધતા ની રૂપરેખા સમજાવવા

• ભારતમા ંદડરરાકાઠંા અને દડરરાઈ જૈવરવરવધતા સા્ ે

સકંળારેલ કારદા અને નીરતઓની રૂપરેખા સમજાવવા

• ભારત સચંાલલત એમપીએ મા ંકારદા અને નીરત નયુ ં
ફે્મવક્ગ  રવરતવાર રહીતે સમજાવવા

• એમપીએ સચંાલન કરવા માટે રો્ર કાનનૂી ્ાસન 

ઓળખવાના મહતવની કદર કરવા

સારાં્

આ મોિ્યુલ દડરરાકાઠંા અને દડરરાઈઇકોરસસટમ ના 
સચંાલન માટે રવરવધ ્ાસન, કાનનૂી અને નીરત માળખાનો 
સલંક્પત ઇરતહાસ આપે છે. સમારવષ્ટોને બે રવભારમા ં
રજૂ કરવામા ંઆવ ેછે. પ્્મ રવભારમા ંવૈરવિક સમંેલનો 
અને માર્ગદર્શિકાનોસમાવે્ ્ાર છે જેમાદંડરરાઈ દે્ોમા ં
એક સરંક્ણ માળખયુ ંઅને દડરરાકાઠંા અને દડરરાઈ 

આશ્રસ્ાનો અને પ્જારતઓના વરવસ્ાપન માટે રાષ્ટ્હીર 

નીરતઓ અને કારદા ઘિવા પરૂહી પાિે છે. અને બીજો 
રવભાર ભારતમા ંદડરરાકાઠંા અને દડરરાઈ જૈવરવરવધતા 
સબંરંધત મયુખર નીરતઓ, કારદા, રનરમો અને માર્ગદર્શિકા 
ની ઝાખંી પરૂહી પાિે છે.

ચાવીરૂપ સદેં્
• મોટહી સખંરામા ંવૈરવિક સરંધઓ, સમંેલનો, સવ જવાબદારહી અને માર્ગદર્શિકા,દડરરાકાઠંા અને દડરરાઈ પરા્ગવરણ, 

આશ્રસ્ાનો અને પ્જારતઓ અને તે દે્ન ેરાષ્ટ્હીર નીરતઓ અને કારદા ઘિવા માટે માળખયુ ંપરૂયું પાિે છે.

• વૈરવિક અને રાષ્ટ્હીર સમંેલનો, નીરતઓ અને કારદાઓ હોવા છતા ંદડરરાકાઠંા અને દડરરાઈ આશ્રસ્ાનો અને 
પ્જારતઓ ના ઘણા પાસા આવસેષ્ટત ્તા ંન્ી. અમલીકરણ, પાલન અને આ રનરમનો અમલ એક પિકાર રહ ેછે.

• કાનનૂી જોરવાઈ ના અમલીકરણ અને પાલન માટે સ્ારનક સમયુદારો, નારડરક સમાજ અને મીડિરાનીભરૂમકાઆવ્શરક 

છે, કારદા કે જે આ બધી જ વસત યુનો સમાવે્  કરે છે તે રવકસાવવા આદે્ાતમક છે.

ચાવીરૂપ ્બદો

વૈરવિક સમંેલનો; સરંધઓ; બહયુપક્ીર પરા્ગવરણ કરાર; ભારતીર નીરતઓ અને દડરરાકાઠંા અને દડરરાઈ બારોિારવરસશિટહી 
રક્ણ માટે કારદા; વાઇલિલાઇફ પ્ોટેક્ન એકટ હઠેળ સરંલક્ત રવસતારો; કોસટલ રે્યયુલે્ન ઝોન; અને મતસર નીરતઓ.
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2.6.1 Session 0: Role play: Courtroom scene to simulate the compliance 
and enforcement of legislation

Topics to be discussed  Duration: 1 hr/ 3 hr

The participants are given a fictitious case where some environmental norms have been broken by 

an industry in a coastal area, as a background. Participants play the courtroom scene before sessions 

1 and 2. After the trainer completes sessions 1 and 2 as described above, the courtroom scene is 

repeated. Now, participants have information on the laws and policies and they get time to prepare. 

If the trainer does not have sufficient time, then it is recommended to run the role play only once as 

session 3 only. However, it is strongly recommended to run it twice to experience the benefits that a 

good understanding of law and policies can bring to a MPA manager.
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2.6.1 સરિ 0: રોલ પલે: પાલન અને કાયદા અમલીકરણ અનકુરણ માટે 
કોટ્ગરૂમ દ્રશય

ચચા્ગના મદુ્ાઓ  સમયગાળો: 1 કલાક/3 કલાક

સહભારીઓને એક બનાવટહી કેસ આપવામા ંઆવ ેછે જરા ંપષૃ્ઠભરૂમ તરહીકે કોસટલ રવસતાર મા ંકોઈ ઉદ્ોર દ્ારા 
કેટલાક પરા્ગવરણીર ધોરણો તટૂહી રરા છે. સહભારીઓ સત્ 1 અને 2 પહલેા કોટ્ગરૂમ દ્ર્શર ભજવે છે. ઉપર 

જણાવરા મયુજબ તાલીમા્ણી સત્ 1 અને 2 પરૂયું કરે તરારબાદ કોટ્ગરૂમ દ્ર્શરનયુ ંપયુનરાવત્ગન કરવામા ંઆવ ેછે. હવ ે

સહભારીઓ પાસે કારદા અને નીરત રવષ ેમાડહતી છે અને તેમને તૈરારહી કરવા માટે પરૂતો સમર મળે છે.

જો સહભારીઓ પાસે પરૂતો સમર ના હોર તો એ આગ્હણીર છે કે સત્ 3 મા ંઆપરા મયુજબ ફકત એક જ વાર રોલ 

પલ ેકરવામા ંઆવ.ે જો કે કારદા અને નીરત રવષેની સારહી સમજણ એમપીએ મૅનેજર ને કેટલા ફારદા કરાવી ્કે 

છે તેનો અનયુભવ કરવા માટે રોલ પલ ેબે વાર કરવયુ ંએ આગ્હણીર છે.
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2.6.2 Session 1: The global context and genesis of environmental 
conventions: Global governance of coastal and marine 
biodiversity

Topics to be discussed Duration: 1 h/ 3 hrs
• Relevance of field-level MPA manager’s understanding of global and national governance, policies 

and legislation

• A brief background to the global environmental conventions

• An overview of the key global conventions and treaties related to coastal ecosystems and biodiver-

sity:

 - CBD

 - UNFCCC

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

(CITES)

 - The Convention on Wetlands of International Importance (the Ramsar Convention)

 - The United Nations Convention on the Law of the Seas (UNCLOS)

 - Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals (CMS, or Bonn Conven-

tion)

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

 - FAO Code of Conduct for Responsible Fisheries

 - UNESCO World Heritage Convention

 - Hyogo Framework for Action

 - Agreement on Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks

 - Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter 

(The London Convention)

 - The Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and 

their Disposal

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

• New and emerging issues such as “Areas beyond national jurisdiction (ABNJ)” 

• Aichi Biodiversity Targets: Global as well as Indian targets

Methods
• Start the session with a documentary on MPAs, underwater diversity, threats and solutions:

 - LOREN LEGARDA: Philippine Marine Biodiversity Documentary: In a bid to raise awareness on 

the current condition of the country’s marine life and underwater resources, Senator Loren 

Legarda, Chair of the Senate Committee on Environment and Natural Resources, launched a 

video documentary on Philippine marine biodiversity. This video documentary is the third col-

laboration between Legarda and internationally acclaimed director Brillante Mendoza follow-

ing “Buhos” and “Ligtas”. Also featured are marine videos taken by underwater videographer 

Robert “Bobbit” Suntay. The project was done in partnership with the Department of Environ-

ment and Natural Resources (DENR) and the Philippine Information Agency (PIA).threats 

faced by coastal and marine ecosystems 

https://www.youtube.com/watch?v=8-D3z3t-0Dw
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2.6.2 સરિ 1: પયા્ગવરણીય સમેંલનોની ઉતપતતિ અને વૈતવિક સદંભ્ગ: દરરયાકાઠંા 
અને દરરયાઈ જૈવતવતવધતાનુ ંવૈતવિક ્ાસન

ચચા્ગના મદુ્ા સમયગાળો: 1 કલાક/ 3 કલાક
• ક્ેત્ સતર એમપીએ મેનજર ની વૈરવિક અને રાષ્ટ્હીર ્ાસન, નીરત અને કારદા અંરેની સમાજ સા્નેી 

અનયુરૂપતા

• ્લોબલ પરા્ગવરણીર સમંેલનોની સલંક્પત પષૃ્ઠભરૂમ

• કોસટલ ઇકોરસસટમ અને જૈવરવરવધતા સા્ ેસકંળારેલ વૈરવિક સમંેલનો અને સરંધઓની ઝાખંી

 - CBD

 - UNFCCC

 - વાઇલિ ફૌના એનિ ફલોરાની ના્પ્ાર પ્જારત ના આંતરરાષ્ટ્હીર વપેાર પર સમંેલન (CITES)

 - આંતરરાષ્ટ્હીર મહતવ ધરાવતા વટેલેનિઝ પર સમંેલન (રામસર કનવને્ન)

 - દડરરાઈ કારદા પર સયંયુકત રાષ્ટ્સઘં સમંેલન (UNCLOS)

 - જરંલી પ્ાણીઓ રારાવર પ્જારતઓ સરંક્ણ (CMS, અ્વા Bonn સમંેલન) પર સમંેલન

 - વહાણ્ી ્તા ંપ્દૂષણ રનવારણ માટે આંતરરાષ્ટ્હીર સમંેલન(MARPOL)

 - જવાબદાર ડફ્રહીઝ માટે આચાર FAO કોિ

 - યયુનેસકો વલિ્ગ હડેરટેજ સમંેલન

 - ડક્રરા માટે હ્ોરો ફે્મવક્ગ

 - સટે્િલીંર(સ્ારી)માછલી અને ખબૂ રારાવર માછલીના સટોકસ રવસતરણ પર કરાર

 - કચરાના િમમપિંર અને દડરરાઈ પ્દૂષણના રનવારણ અને અનર બાબતો પર સમંેલન(લિંન સમંેલન)

 - જોખમી કચરો અને તેમના અનર રનકાલ ના ટ્ાનસબાઉનડ્હી ચળવળો રનરતં્ણ પર બેસલ સમંેલન

 - વહલે રનરમન માટે આંતરરાષ્ટ્હીર સમંેલન (ICRW), 1946

• નવા અને ઊભરતા મયુદ્ાઓ જેમકે “રાષ્ટ્હીર અરધકારકે્ત્ બહારના રવસતારો (ABNJ)

•  Aichi જૈવરવરવધતા લક્રાકં: વૈરવિક તેમજ ભારતીર લક્રો

પદ્ધતત
• સત્ની ્રૂઆત એમપીએ, પાણીની નીચેની જૈવરવરવધતા, જોખમો અને ઉપાર પર પર એક િોક્યુમેનટરહી 

સા્ ેકરો.

 - લોરેન LEGARDA: રફક્લપાઈન દરરયાઈ બાયો્ડાયવતસશિટી ્ડોક્મેુ્સટરી: દે્ની વત્ગમાન દડરરાઈ જીવન 

અને ભરૂમર જળના સ્તોત ની પડરમસ્રત અંરે જાગરૃત વધારવા માટે સેનેટર લોરેન Legarda, કે જે 

પરા્ગવરણ અને કયુદરતી સસંાધનો ની સેનેટ કરમટહી ના ચેર પસ્ગન છે તેમણે ડફલલપાઈન ની દડરરાઈ 

જૈવરવરવધતા પર એક રવિહીરો દસતાવેજીનો આરંભ કરયો. આ રવડિઓ દસતાવેજી Legarda અને 
આંતરરાષ્ટ્હીર ખરારતપ્ાપત ડિરેકટર Brillante મેનિોઝા વચચ ેત્ીજા સહરોર છે “Buhos” અને “Ligtas”. 

તેમ જ અંિરવોટર રવડિઓગ્ાફર રોબટ્ગ  “Bobbit” Suntay દ્ારા લેવામા ંદડરરાઈ રવડિઓઝ પણ છે. 

પ્ોજેકટ પરા્ગવરણ રવભાર અને નેચરલ ડરસોરસશિસ (DENR) અને ડફલલપાઈન માડહતી એજનસી (PIA) 
સા્ ેભારીદારહીમા ંકરવામા ંઆવરો હતો.દડરરાકાઠંા અને દડરરાઈઇકોરસસટમ દ્ારા સામનો કરવામા ં
આવતા જોખમો.

https://www.youtube.com/watch?v=8-D3z3t-0Dw
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• Interactive session with PowerPoint presentation to cover the information on global conventions

• End the session with a Knowledge Café 

Material required 
• AV system for the documentary 

• PowerPoint presentation with several beaks and interactions in between. A few minutes break 

is recommended for allowing the participants to absorb the information and reflect on it, after 

discussing each convention/law.

• Handouts, pens, cards, and flipcharts for Knowledge Café

Material Required:
• Handouts on Role Play (see section 3)

• Flipchart for process documentation

• Cards/ sticky paper and pens for the participants to use as badges depicting their respective roles
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• વરૈવિક સમંેલનો પર જાણકારહી આવરહી લેવા માટે પાવરપોઈનટ પ્ેઝનટે્ન સા્ ેએક પારસપડરક સત્

• જ્ાન સત્ સા્ ેસત્ ની સમાગપત

જરૂરી સાધન સામગ્ી
• િોક્યુમેનટરહી માટે AV રસસટમ

• પારસપડરક ચચા્ગ અને રવરામ સા્ ેપાવરપોઈનટ પ્ેઝનટે્ન. ્ોિા રમરનટ નો રવરામ આગ્હણીર છે કે જે્ી 
સહભારીઓ દરેક સમંેલનો/કારદા સમજરા બાદ માડહતી સમજીને એની પર પોતાના રવચાર વરકત કરહી ્કે.

• હનેિઆઉરસ, પેન, કાિ્ગ, અને જ્ાન સત્ માટે ફફલપચાટ્ગ

જરૂરી સાધન સામગ્ી
• રોલ પલ ેમાટે હનેિઆઉરસ(સત્ 3 જયુઓ)

• પ્ડક્રરા દસતાવેજી માટે ફફલપચાટ્ગ

• કાિ્ગ, સટહીકહી પેપર સહભારીઓને તેમની લારતી વળરતી ભરૂમકા દ્ા્ગવવા માટે લબલલા તરહીકે વાપરવા માટે
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2.6.3 Session 2: Policies, law and guidelines at national level

Topics to be discussed  Duration: 2hr/ 6hr
• An overview of the Indian policies and legislation relevant to coastal and marine biodiversity, eco-

systems and protected areas:

 - Wildlife (Protection) Act, 1972 and MPAs

 - Environment Protection Act (1986) and MPAs

 - Ecosensitive Zones

 - Biological Diversity Act, 2002 and MPAs

 - Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006

 - Biosphere Reserves

 - The Water (Prevention and Control of Pollution) Act

 - Coastal Regulation Zone Notification, 2011

 - Wetlands (Conservation and Management) Rules, 2010

 - The Indian Fisheries Act

 - The National Action Plan on Climate Change

• Concept of territorial waters and the exclusive economic zone

• New developments in the legal coverage for MPAs (This will introduce the participants to the need 

for and availability of flexible legal mechanisms to engage local communities into conservation of 

coastal and marine biodiversity in India.)

 - Biodiversity Heritage Sites

 - State-level notifications

• Description of institutional framework for implementation, effecting compliance and enforcement 

of key laws and policies in coastal and marine areas

• Some important cases related to coastal and marine biodiversity 

Methods
• PowerPoint presentation with several beaks and interactions in between. A few minutes break 

is recommended for allowing the participants to absorb the information and reflect on it, after 

discussing each convention/law.

• Give time for private study to participants.

• After the break, organize a structured quiz, after dividing the participants into four groups.

 - The quiz will help the participants in remembering and retaining the overview information for 

each convention and law such as the full name, a bit of history and the scope. Retaining this 

information is very useful for the field-level MPA managers.

Material required 
• PowerPoint presentation

• Flip charts, and seating arrangement for the quiz
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2.6.3 સરિ 2: રાષટ્ીય સતરે નીતત, કાયદા અને માગ્ગદત્શિકા

ચચા્ગના મદુ્ા  સમયગાળો: 2 કલાક/ 6 કલાક
• દડરરાકાઠંા અને દડરરાઈ જૈવરવરવધતા,ઇકોરસસટમ અને રલક્ત રવસતારો સા્ ેસકંળારેલ ભારતીર નીરત 

અને કારદા ની ઝાખંી

 - વનરજીવન(રક્ણ) એકટ, 1972 અને એમપીએ

 - પરા્ગવરણ રલક્ત એકટ (1986) અને એમપીએ

 - ઇકોસેમનસડટવ રવસતારો

 - જૈવરવરવધતા એકટ, 2002 અને એમપીએ

 - અનયુસયુલચત જારત અન ેઅનર પરંપરારત વન રનવાસીઓ (વન અરધકાર માનરતા)એકટ, 2006

 - બારોસસફરર (ડરઝવ્ગ)અનામતો

 - પાણી (રનવારણ અને પ્દૂષણ રનરતં્ણ) એકટ

 - કોસટલ રે્યયુલે્ન ઝોન સચૂન, 2011

 - વટેલેનિઝ (સરંક્ણ અને વરવસ્ાપન) રનરમો, 2010

 - ભારતીર ડફ્રહીઝ એકટ

 - કલારમેટ ફેરફાર પર ને્નલ એક્ન પલાન

• પ્ાદેર્ક પાણી અને રવર્ષ્ટ ઇકોનોરમક રવસતાર ની રવચારધારા

• એમપીએ માટે કાનનૂી કવરેજ ની નવી પ્રરત (આના્ી સહભારીઓ પડરલચત ્્ ેભારતમા ંદડરરાકાઠંા 
અને દડરરાઈ જૈવરવરવધતાના સરંક્ણ મા ંસ્ારનક સમયુદાઓનાસમાવે્  માટેની લવચીક કાનનૂી પદ્ધરતની 
ઉપલબધતા અને જરૂડરરાત)

 - જીવરવરવધતા હડેરટેજ સાઇરસ

 - રાજર કક્ાના સચૂનાઓ

• દડરરાકાઠંા અને દડરરાઈ રલક્ત રવસતારોમા ંઅમલીકરણ, અસરકારક પાલન અને ચાવીરૂપ કારદા અને 
નીરતઓના અમલ માટેના સસં્ાકહીર માળખાનયુ ંરવરતવાર વણ્ગન

• કેટલાક મહતવપણૂ્ગ દડરરાકાઠંા અને દડરરાઈ જૈવરવરવધતાસબંરંધત ડકસસાઓ 

પદ્ધતત
• અનેક રવરામ અને પ્રતડક્રરા સા્ ેપાવરપોઈનટ પ્ેઝનટે્ન.. ્ોિા રમરનટ નો રવરામ આગ્હણીર છે કે જે્ી 

સહભારીઓ દરેક સમંેલનો/કારદા સમજરા બાદ માડહતી સમજીને એની પર પોતાના રવચાર વરકત કરહી ્કે.

• સહભારીઓને વરમકતરત અભરાસ માટે સમર આપવો.

• રવરામ બાદ સહભારીઓને ચાર સરખા ભારમા ંવહેંચી એક સરંડઠત મકવઝનયુ ંઆરોજન કરો.

 - આ મકવઝ્ી સહભારીઓને મદદ ્્ ેદરેક સમંેલનો અને કારદા અંરેની ઝાખંી રાદ રાખવામા જેમકે 

આખયુ ંનામ, ્ોિોક ઈરતહાસ અને અવકા્. આ જાણકારહી જાળવવી ક્ેત્ સતર ના એમપીએ માટે ખબૂ 

મદદરૂપ છે.

સાધન સામગ્ી
• પાવરપોઈનટ પ્ેઝનટે્ન

• ફફલપચાટ્ગ  અને મકવઝ માટે બેઠક વરવસ્ા
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2.6.4 Session 3:  Role play: Courtroom scene to simulate the compliance 
and enforcement of legislation

Topics to be discussed  Duration: 1 hr/ 3 hr

The participants are given a fictitious case where some environmental norms have been broken by 

an industry in a coastal area, as a background. Participants play the courtroom scene before session 

1 and 2. After the trainer completes sessions 1 and 2 as described above, the courtroom scene is 

repeated. Now, participants have information on the laws and policies and they get time to prepare. 

The courtroom scene will be played by the participants, preferably in presence of an environmental 

law expert.

The case as the background for the role play:

Water World is a large entertainment park that exists on an island and is owned by Bharti Industries. 

This water park is built on mangrove land belonging to the local indigenous community. The indig-

enous community were promised jobs and compensations but never received the full compensation 

and were provided menial jobs.

The community head has approached an NGO for assistance. The NGO has taken their case and 

approached the courts. The NGO has named Bharti Industries and the Municipal Corporation in their 

petition. The forest department is assisting the NGO in their appeal. Present in the court are a political 

party leader, a marine scientist, an environment management consultant and the press. The courtroom 

will be presided over by a three-member bench of judges.

The process

There are two situations in this simulation. 

• In the first situation (Session 0), the participants are given the case details and have to assume 

various roles.

 - Half of the participants are given the roles as described in the case above, viz. NGO represen-

tative, judges, Municipal corporation representatives etc. 

 - Half of the group is given the role of observers to report on the ongoing case.

 - They enact the court scene without sufficient knowledge about the various acts and conven-

tions. 

 - After the courtroom scene, the participants are given a few minutes to reflect on their own 

views, ideas and feelings on the case, their own performance, on other’s performance etc, 

and to put it down on a piece of paper for their own reading. They don’t need to share it with 

others or the trainer.

• The trainer delivers sessions 1 and 2 and organizes a quiz, in their respective time-frames

• In the second situation (Session 3), the participants are given the case details again and they 

resume the same roles as they had in session 0

 - The courtroom scene is repeated withexactly the same set of persons playing the same role.

 - The trainer ensures that the participants playing the role of judges are proactive throughout 

and ask relevant questions to the clients specifically on the laws, acts and conventions they 

are basing their arguments on. If required, the trainer can supply questions on small chits to 

the judges to ensure the effectiveness of this process.



117

2.6.4 સરિ 3:  રોલ પલે: કાયદાના અમલીકરણ અને પાલન માટે બનાવટી 
કોટ્ગરૂમ દ્રશય

ચચા્ગના મદુ્ાઓ  સમયગલો: 1કલાક/ 3 કલાક

સહભારીઓને એક બનાવટહી કેસ આપવામા ંઆવ ેછે જરા ંપષૃ્ઠભરૂમ તરહીકે કોસટલ રવસતાર મા ંકોઈ ઉદ્ોર દ્ારા 
કેટલાક પરા્ગવરણીર ધોરણો તટૂહી રરા છે. સહભારીઓ સત્ 1 અને 2 પહલેા કોટ્ગરૂમ દ્ર્શર ભજવે છે. ઉપર 

જણાવરા મયુજબ તાલીમા્ણી સત્ 1 અને 2 પરૂયું કરે તરારબાદ કોટ્ગરૂમ દ્ર્શરનયુ ંપયુનરાવત્ગન કરવામા ંઆવ ેછે. હવ ે

સહભારીઓ પાસે કારદા અને નીરત રવષ ેમાડહતી છે અને તેમને તૈરારહી કરવા માટે પરૂતો સમર મળે છે. કોટ્ગરૂમ 

દ્ર્શર એ સહભારીઓ દ્ારા ્ઈ ્કે તો પરા્ગવરણીર કારદા રનષ્ણાત ની હાજરહીમા ંભજવા્.ે

રોલ પલે ની પષૃઠ ભતૂમ માટે એક કેસ

વોટરવલિ્ગ એ એક મોટો મનોરંજન પાક્ગ  છે જેની માલલકહી ભારતી ઈનિસટ્હીઝ ની છે અને જે એક ટાપયુ પર અમસતતવ 

ધરાવ ેછે. આ વોટરપાક્ગ  મેનગ્વૂ જમીન પર બાધંવામા ંઆવરો છે જેનો સબંધં સ્ારનક દે્ી સમયુદાર સા્ ેછે. 

આ દે્ી સમયુદાર ને નોકરહી અને વળતર માટે વચન આપવામા ંઆવયયુ ંહત યુ ંપણ તેમણે ક્યારેર સપંણૂ્ગ વળતર ના 
મળયયુ ંઅને તેમને હલકા દરજજાની નોકરહી પરૂહી પાિવામા ંઆવી.

આ સમયુદારના વિાએ સહાર માટે એનજીઓ નો સપંક્ગ  કરયો છે. એનજીઓ એ તેમનો કેસ લીધો છે અને કોટ્ગ  
નો સપંક્ગ  કરયો છે. એનજીઓ એ તેમની અરજીમા ંભરતી ઈનિસટ્હી અને મયયુરનરસપલ કોપયોરે્ન નયુ ંનામ આપયયુ ં
છે. જરંલ ખાત યુ ંએનજીઓ ને તેમની અરજીમા ંમદદ કરે છે. કોરટમા ંહાજર છે એક રાજકહીર પક્ના નેતા, 
એક દડરરાઈ વજૈ્ારનક, પરા્ગવરણીર વરવસ્ાપન સલાહકાર અને પ્ેસ. કોટ્ગરૂમ મા ંપ્મયુખ પદનયુ ંરનરમન 

નરારમરૂતશિઓની બેનચના ત્ણ સભરો દ્ારા કરવામા ંઆવ્.ે

પ્રરક્રયા

આ બનાવટહી પ્ડક્રરામા ંકયુલ બે પડરમસ્રત છે

• પહલેી પડરમસ્રતમા ં(સત્ 0), સહભારીઓને કેસ અંરેની જાણકારહી આપવામા ંઆવ ેછે અને તેમણે રવરવધ 

ભરૂમકા ગહૃહીત કરવાની છે.

 - અિધા સહભારીઓને ઉપર જણાવલે કેસમા ંવણ્ગવરા મયુજબ ભરૂમક આપવામા ંઆવ ેછે જેમકે એનજીઓ 

પ્રતરનરધ, નરારાધી્ો, મયયુરનરસપલ કોપયોરે્ન પ્રતરનરધઓ વરેરે.

 - અિધા જયુ્ ને ચાલી રહલે કેસ ના અહવેાલ માટે રનરહીક્ક ની ભરૂમક આપવામા ંઆવ ેછે.

 - તેઓ રવરવધ ધારા અને સમંેલનો અંરેની પરૂતી જાણકારહી વરર કોટ્ગ  રૂમ નયુ ંદ્ર્શર ભજવે છે.

 - કોટ્ગરૂમ દ્ર્શર પરૂયું ્રા બાદ સહભારીઓને તેમના પોતાના મતંવરો, રવચારો અને કેસ પ્તર ેતેમની 
લારણી, તેમના પોતાના પ્ભાવ, અનર કામરીરહી માટે ્ોિો સમર આપવામા ંઆવ ેછે જે્ી તેઓ 

તેમના પોતાના વાચંન માટે કારળના એક ટયુકિા પર લખી ્કે. તેમને આ અનર સા્ ેઅ્વા 
તાલીમર્ક્ક સા્ ેવહેંવાની જરૂર ન્ી.

• સત્ 1 અને 2 પરૂયું કરા્ગ બાદ જે તે સામના માળખા મયુજબ તાલલમર્ક્ક એક મકવઝ નયુ ંઆરોજન કરે છે.

• બીજી પડરમસ્રત મા ં(સત્3) સહભારીઓને કેસ અંરેની બધી જ માડહતી ફરહી્ી આપવામા ંઆવ ેછે અને 
તેઓ સત્ 0 મા ંહતો તે મયુજબ તેમની તે જ ભરૂમકા પયુનઃ ભજવે છે.

 - કોટ્ગરૂમ દ્ર્શરનયુ ંબરાબર એ જ ભરૂમકા ભજવી વરમકતઓ સમાન સમહૂ સા્ ેપયુનરાવત્ગન કરવામા ંઆવ ે

છે.

 - તાલીમર્ક્ક ખાતરહી કરે છે કે સહભારી જેમને નરારાધી્ ની ભરૂમકા ભજવી છે તેઓ સમગ્ પ્ડક્રરા 
દરરમરાન સડક્રર હતા અને તેઓ અસીલ ને ખાસ કરહીને તેમની દલીલો નો આધાર કારદા, ધારા અને 
સમંેલનો સબંરંધત પ્શ્ો પછૂતા ંહતા. જો જરૂર હોર તો તાલલમર્ક્ક નાનકિહી ચબરખીમા ંપ્શ્ો લખીને 
પ્ડક્રરા ની અસરકારકતા વધારવા માટે નરારાધી્ને આપી ્કે છે.
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• A fishbowl session is organized where the participants, who played the active roles, share their 

experiences on the case and their own performance in an objective manner, and they also share 

how they felt- in the first vs third round. The participants who were observers share their observa-

tions if they noticed change in the arguments presented by the active participants in session 0 

and session 3.

The outcomes and learning

This role play helps MPA managers in associating relevant laws and policies with issues pertaining to 

coastal and marine areas that they come across. It helps them experience the benefits that a good 

understanding of law and policies can bring to a MPA professional.

Material Required:
• Handouts on Role Play (see section 3)

• Flipchart for process documentation

•  Cards/ sticky paper and pens for the participants to use as badges depicting their respective roles
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• ડફ્બાઉલ સત્ નયુ ંઆરોજન કરવામા ંઆવ ેછે કે જેમા ંસહભારીઓ કે જેમણે સડક્રર ભરૂમકા ભજવી છે તેઓ 

કેસને લારતો તેમનો અનયુભવ અને રનરપેક્ રહીતે પોતાના અલભનર રવ્નેા અનયુભવ વહેંચે છે અને તેઓ તે 
પણ કહ ેછે કે તેમને પહલેા અને ત્ીજા રાઉનિ વચચનેો તફાવત કેવો લા્રો?સહભારીઓ કે જે રનરહીક્ક હતા 
તેમણે સત્ 0 અને સત્ 3 મા ંસડક્રર સહભારીઓ દ્ારા પ્સત યુત દલીલ મા ંકોઈ ફેરફાર નોંધરો હોર તો તેના 
રવષ ેવાત કરે છે.

્ીખવાના તનષકષ્ગ

આ રોલ પલ ેએમપીએ મૅનેજર ને તેમની જાણમા ંઆવલે કોસટલ અને દડરરાઈ રવસતાર સા્ ેલરતા મયુદ્ાઓ 

સબંરંધત કારદા અને નીરતઓ જાણવામા ંમદદ કરે છે. તે તેમને એ સમજવામા ંમદદ કરે છે કે કારદો અને 
નીરતની સારહી સમજ એક એમપીએ ને વરાવસારરક લાભ અપાવી્કે છે.

જરૂરી સાધન સામગ્ી
• રોલ પલ ેપર હનેિઆઉરસ (રવભાર 3 જયુઓ)

• દસતાવેજ ની પ્ડક્રરા માટે ફફલપચાટ્ગ

• કાિ્ગ, સટહીકહી પેપર સહભારીઓને તેમની લારતી વળરતી ભરૂમકા દ્ા્ગવવા માટે લબલલા તરહીકે વાપરવા માટે
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2.7 MODULE 6
Assessment and Monitoring of Coastal and Marine 
Biodiversity

Learning outcomes

After completing this module, the participants will 

be able to:

• Identify key coastal and marine ecosystem 

and species in India

• Describe the key assessment and monitoring 

methods used for coastal and marine habitats 

and species

• Appreciate the magnitude and distribution 

of coastal and marine biodiversity- a 

global overview, in India, and an in-depth 

understanding of their State

• Conduct under-water / coastal survey to moni-

tor marine and coastal habitat features and 

species

• Report based on the monitoring data

Summary

This module has been designed to provide the required 

information on different coastal and marine ecosystems, 

critical marine habitats, their importance and assessment. 

It will also help participants in identification of species 

found in coastal and marine ecosystems. This will equip 

them with assessment methodologies of different critical 

habitats species. This module will be delivered through 

different learning techniques, comprising class room 

session, and hands-on assessment practice in contained 

pool as well as open-water conditions. Hands on experi-

ence will be provided on all important topics covered in 

this module for better understanding of the coastal and 

marine habitats and the associated species. As a part of 

this module, exposure visits will be organized to beach, 

intertidal and mangrove ecosystems.

Key messages

• While the focus on global and ecosystem processes is indeed imperative, controlled field experiments and 

carefully designed surveys and monitoring programs could be completely misinterpreted if analysis of data 

obtained via scuba is not also incorporated. 

• Scuba created a scientific revolution by providing direct access to underwater habitats composing a large 

part of the biosphere. While there have been many important specific advances, we believe that the over-

arching benefit of scuba for marine population, community, and ecosystem ecology has been to facilitate the 

direct observation and manipulations of individual organisms and their surrounding conditions.
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2.7 મો્ડ્લુ 6
દરરયાકાઠંા અને દરરયાઈ જૈવતવતવધતા ની 
આકારણી અને તવતનયમન

્ીખવાના તનષકષ્ગ

આ મોિ્યુલ પયુરયુ કરા્ગ બાદ સહભારીઓ સક્મ હ્:ે

• ભારતની નમનૂારૂપ દડરરાકાઠંા અને 
દડરરાઈઇકોરસસટમ અને પ્જારતઓને ઓળખવા

• દડરરાકાઠંા અને દડરરાઈ વસાહતો અને 
પ્જારતઓ માટે વપરાતી નમનૂારૂપ આકારણી અને 
રવરનરમન પદ્ધરત વણ્ગવવા

• દડરરાકાઠંા અને દડરરાઈ જૈવરવરવધતાનાપ્માણ 

અને રવતરણ નોંધવા- ભારતમા ંવૈરવિક ઝાખંી અને 
તેમના રાજરોની રહન સમજ

• કોસટલ અને દડરરાઈ વસાહતો ના લક્ણો અને 
પ્જારતઓના રવરનરમન માટે ભરૂમર જળ/ કોસટલ 

ની મોજણી કરવા

• આધારભતૂ માડહતી પર એક અહવેાલ તૈરાર 

કરવા

સારાં્

આ મોિ્યુલ રવરવધ કોસટલ અને દડરરાઈ જીવસસૃષ્ટ, જડટલ 

દડરરાઈ વસવાટો, તેમના મહતવ અને આકારણી પર જરૂરહી 
માડહતી પરૂહી પાિવા માટે તૈરાર કરવામા ંઆવયયુ ંછે. આના્ી 
સહભારીઓને દડરરાકાઠંા અને દડરરાઈઇકોરસસટમ મા ંમળતી 
પ્જારતઓ ઓળખવામા ંપણ મદદ મળ્.ે આ મોિ્યુલ તેમણે 

અલર અલર જડટલ પ્જારતઓના આશ્રસ્ાનો ની આકરણી 
માટેની પદ્ધરત માટે સજજ કર્.ે આ મોિ્યુલ રવરવધ પદ્ધરત દ્ારા 
સહભારીઓ સયુધી પહોચિવામા ંઆવ્ે જેમા ંવર્ગખિં સત્ નો 
સમાવે્  ્ાર છે તેમજ કંટેંિ પલૂ તેમજ ખયુલલા પાણી મા ંહેંરસ 

ઓન આકારણીનો અભરાસ. દડરરાકાઠંા અને દડરરાઈ વસાહતો 
અને તેની સા્ ેસબંરંધત પ્જારતઓની સારહી સમજણ માટે આ 

મોિયયુલમા ંમહતવના બધા જ મયુદ્ાઓમા ંપ્તરક્ અનયુભવ પરૂો 
પાિવામા ંઆવ્.ે

ચાવીરૂપ સદેં્

• ્લોબલ અને ઇકોરસસટમ પ્ડક્રરા પર ધરાન કેસનદ્રતકરવયુ ંખરેખર ડહતાવહ છે, જો સકયુબા મારફતે મેળવી માડહતીના 
રવ્શલેષણનો સમાવે્  ન્ારતો રનરરંત્ત ક્ેત્ પ્રોરો અને કાળજીપવૂ્ગક તૈરાર કરેલાસવવેક્ણો અને મોનીટરીંર 

કાર્ગક્રમો સપંણૂ્ગપણે ખોટયું અ્્ગઘટન કરહી ્કે છે.

• સકબૂા ્ી ખરેખર વજૈ્ારનક ક્રારંત ્ઈ છે કારણકે તેના્ી અંિરવોટર વસાહતો કે જે જીવવારણ નો મોટો ભાર બનાવે 
છે તેનાસયુધીપહોંચવાનો માર્ગ મોકળોકરે છે. જરારે તેના ખબૂ મહતવના ચોક્કસ એિવામનસસ પણ છે,અમે માનીએ છહીએ 

કે સકયુબા િાઈરવંરના સવાુંરી લાભોમા ંદડરરાઈ વસતી, સમયુદાર, અને ઇકોરસસટમ ઇકોલોજીનયુ ંપ્તરક્ રનરહીક્ણ અને 
સજીવોનયુ ંઅને તેમના આસપાસના પરા્ગવરણનયુ ંરવ્શલે્ણ રણાવી ્કાર.
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2.7.1 Session 1:  Conceptual background to assessment and monitoring

Topics to be covered: Duration: 2 Hours
• Why assessment and monitoring is required ad how does it contribute to effective management of 

coastal and marine protected areas and conservation planning

• Difference between Inventory, assessment and monitoring

• Critical Habitat Assessment & Monitoring- basics and definitions

• Biodiversity data for decision-making, effective management planning of MPAs and relevance of 

data and information,

Methods:
• Interactive lecture 

• Expert inputs in a brainstorming session on the need for collecting biodiversity data for effective 

management of coastal and marine protected areas

Materials:
• PPT

2.7.2 Session 2: Planning for assessment and monitoring 

Topics to be covered: Duration: 6/8hrs
• Defining the objectives of research and monitoring

• Examples of research and monitoring in MPAs

• Getting familiar with critical habitats and species

Methods:
• Interactive lecture

• Virtual tour on Internet or field excursion to at least one critical habitat as discussed in the class-

room session

• Group work on species identification, followed by a quick competition to identify species and 

habitats

Material required:
• Pictures of various species and habitats for the identification session
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2.7.1 સરિ 1:  આકારણી અને મોનીટરીંગ માટે કલપનાતમક પષૃઠભતૂમ

ચચા્ગના મદુાઓ સમયગાળો 2 કલાક
• આકારણી અને મોરનટડરંર કેમ જરૂરહી છે અને કોસટલલ અને દડરરાઈ રલક્ત રવસતારોના અસરકારક સચંાલન 

અને સરંક્ણ પલારનંરમા ંતે કેવી રહીતે ફાળો આપે છે?

• રાદહી, આકારણી અને મોરનટડરંર વચચેનો ફરક

• જડટલ રનવાસસ્ાન આકારણી અને મોરનટડરંર- મળૂભતૂ પારા અને વરખરા

• જૈવરવરવધતા માડહતી, રનણ્ગરો લેવા માટે,એમપીએ ના અસરકારક સચંાલન માટે અને સબંરંધત માડહતી અને 
િેટા માટે

પદ્ધતત:
• પારસપડરક લેકચર

• બ્ેનસટોરમિંર સે્ ન મા ંકોસટળ અને દડરરાઈ રલક્ત રવસતારોના અસરકારક સચંાલન માટે જૈવરવરવધતા 
માડહતી ની જરૂડરરાત પર રનષ્ણાત ઈનપયુટ

સાધન સામગ્ી:
•  PPT

2.7.2 સરિ 2: આકારણી અને મોતનટરરંગ નુ ંપલાતનંગ

ચચા્ગના મદુ્ા: સમયગાળો: 6/8 કલાક
• સં્ ોધન અને મોરનટડરંર ના ઉદે્્ો ને વરાખરારરત કરવા

• એમપીએ મા ંસં્ ોધન અને મોરનટડરંર ના ઉદાહરણો

• જડટલ રનવાસસ્ાનો અને પ્જારત સા્ ેપડરચર મેળવવો

પદ્ધતત:
• પારસપડરક લેકચર

• વર્ગખિં સત્મા ંચચરા્ગ મયુજબ ઓછામા ંઓછહી એક જડટલ વસાહત પર ઈંટરનેટ ના મધરમ ્ી કાલપરનક ટરૂ 

અ્વા ડફલિ પર્ગટન

• પ્જારત ઓળખ માટે જયુ્ કાર્ગ તરારબાદ પ્જારત અને વસાહતો ઓળખવા માટે ઝિપ્ી એક સપધા્ગ.

જરૂરી સાધન સામગ્ી
• ઓળખ સત્ માટે રવરવધ પ્જારતઓ અને વસાહતો ના લચત્
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2.7.3 Session 3: Conducting the assessment

Topics to be covered: Duration: 10hrs/ 16 hrs
• Assessment and monitoring methods for key coastal habitats and species

 - Estuarine ecosystem

 - Assessment of mangrove habitat

 - Assessment methods of sea turtles

 - Assessment methods of coastal birds

• Assessment and monitoring of key marine habitats and species

 - Sea grass habitat assessment

 - Coral reef assessment

 - Fish diversity assessment

Methods:
• Interactive lectures at the beginning of each field session

• Demonstration of Line Intercept Transact (LIT)/video LIT/ Quadrat/Photo method in shallow water 

• Demonstration of use of methods for Mangroves and estuarine ecosystem Assessment and moni-

toring 

• LIT/video LIT/ Quadrat/Photo method in Field (coral reef and sea grass/seaweed) using SCUBA 

diving or snorkeling 

• LIT/video LIT/ Quadrat/Photo method in Field (mangroves and intertidal ecosystem) 

• Data Entry and Analysis methods

Material required:
• PPT

• Pool facilities for demonstration in contained facility

• SCUBA and boat facilities for filed demonstration 

• Computers/ software for data analysis
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2.7.3 તવભાગ 3: આકલન માટેની તૈયારી

ચચા્ગમા ંઆવરી લેવાના મદુ્ા: સમયગાળો 10 કલાક/16 કલાક
• ચાવીરૂપ તટહીર રહવેાસ અને જારતઓ માટે આકારણી અને મોનીટરીંર પદ્ધરતઓ

 - ખાિહી ઇકોરસસટમ

 - દડરરાઈ કાચબા માટે આકારણી પદ્ધરત

 - તડટર પક્ીઓ માટે આકારણી પદ્ધરત

 - દડરરાકાઠંાના પક્ીઓની આકારણીની પદ્ધરતઓ

• ચાવીરૂપ દડરરાઈ રહવેાસ અને જારતઓનયુ ંમોરનટડરંર અને આકારણી

 - દડરરાઈ ઘાસરનવાસસ્ાન આકારણી

 - કોરલ રહીફ આકારણી

 - માછલી રવરવધતા આકારણી

પદ્ધતત:
• દરેક ક્ેત્ સત્ ્રૂઆતમા ંઇનટરેસકટવ વરાખરાન

• છહીછરા પાણીમા ંલાઇન ઈનટરસેપટટ્ાનસેકટ (LIT) / રવડિઓ એલઆઇટહી / કવૉડે્ટ / ફોટો પદ્ધરત રનદ્્ગન

• ઉષ્ણ કડટબધં અને ખાિહીના ઇકોરસસટમ આકારણી અને મોનીટરીંર માટે પદ્ધરતઓનો ઉપરોર રનદ્્ગન

• ક્ેત્ (કોરલ રહીફ અને દડરરાઈ ઘાસ / સીવીિ)મા ં/ રવડિઓ એલઆઇટહી / કવૉડે્ટ / ફોટો પદ્ધરત સકયુબા િાઇરવંર 

અ્વા સનોક્ગ લલનર (snorkeling)મદદ્ી

• એલઆઈટહી/રવિહીરો એલઆઈટહી./ઓઠયુ ં/ડફલિમા ંફોટો પદ્ધરત (મેનગ્વૂસ અને આંતરભરતી ઇકોરસસટમ)

• િેટા(માડહતી)ની એનટ્હી અને પથૃ્કરણની પદ્ધરતઓ

જરૂરી મટીરીયલ
• પીપીટહી

• સમારેલ સયુરવધામા ંપ્દ્્ગન માટે પલૂની સયુરવધા

• ડફલિ પ્દ્્ગન માટે સકયુબા અને બોટની સયુરવધા

• પથૃ્કરણ માટે કોમપયયુટર/સોફટવરે
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Learning outcomes

After completing this module, the participants will be able to:

•  Outline the key elements of a MPA management plan

• Describe in detail the steps involved in developing a MPA 

management plan

• Define management effectiveness withexamples

• Appreciate management effectiveness in the ecological, 

social and economic context

• develop operational plan for MPA management based on 

the principles of management effectiveness

• conduct – in teams and under supervision- management 

effectiveness evaluation.

2.8 MODULE 7
Effective Management Planning of Coastal and 
Marine Protected Areas

Key messages
• An MPA must have clearly defined objectives against which its performance is regularly checked, and a 

monitoring programme to assess management effectiveness. Management should be adaptive, meaning that 

it is periodically reviewed and revised as dictated by the results of monitoring

• Effective management of MPAs requires continuous feedback of information to achieve objectives. The man-

agement process involves planning, design, implementation, monitoring, evaluation, communication and ad-

aptation. Evaluation consists of reviewing the results of actions taken and assessing whether these actions are 

producing the desired outcomes. Evaluation is a routine part of the management process and is something 

that most managers already do. The evaluation of management effectiveness builds on this existing routine.

• Evaluation is a routine part of the management process and is something most managers already do. The 

evaluation of management effectiveness builds on this existing routine

• Management Effectiveness can be measured in three distinct ways: - Biophysical indicators, social indicators 

and governance indicators

• Involving local communities (and other stakeholders) is essential in MPA management. It is particularly im-

portant in the marine environment to collaborate with those using the neighbouring sea areas because of the 

inter-connected nature of the sea in which actions in one area impinge on another.

Key terms

Effectiveness evaluation, Management effectiveness evaluation (MEE), monitoring and indicators

Summary

This module provides an overview of the 

management experiences in terrestrial as well 

as marine environments. A description of the 

elements of management plan and guidelines 

for effective protected area management along 

with the key indicators form the major part of 

the learning from this module. Case studies 

help participants in applying concepts and 

guidelines to the real life cases.
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્ીખવાના પરરણામ

આ મોિ્યુલ પરૂયું કરા્ગ બાદ સહભારી સક્મ હ્:ે

• એક એમપીએ વરવસ્ાપન આરોજનની ચાવીરૂપ રૂપરેખા 
દ્ા્ગવવા

• એમપીએ મેનેજમેંટ આરોજનમા ંસકંળારેલા એક એક પરલાન ે

રવરતવારે સમજાવવા

• સચંાલનની અસરકારકતા ઉદાહરણ સા્ ેસમજાવવા

• જૈરવક, સામાજજક અને આર શ્િક સદંભવે સચંાલનની 
અસરકારકતાની કદર કરવા.

• સચંાલન અસરકારકતા રસદ્ધાતંો પર આધાડરત એમપીએ 

વરવસ્ાપન માટે ઓપરે્નલ રોજના રવકાસ કરવા

• સચંાલન- ટહીમમા ંદેખરેખ રાખવી અને સચંાલન વરવસ્ા 
મલૂરાકંન કરવયુ.ં

2.8 મો્ડ્લુ 7
દરરયાકાઠંા અને દરરયાઈ રક્ક્ત તવસતાર માટે 
અસરકારક આયોજન

ચાવીરૂપ સદેં્
• એક એમપીએ પાસે તેની કામરીરહી રનરરમત રૂપે ચકાસવા માટે સપષ્ટ હતે યુઓ હોવા જરૂરહી છે, અને સચંાલન વરવસ્ાની 

અસરકારકતાના મલૂરાકંન માટે એક મોનીતડરંર પ્ોગ્ામ હોવો જરૂરહી છે. સચંાલન અનયુકલૂન્ીલ હોવયુ ંજોઈએ, જેનો અ્્ગ 
છે કે મોનીટરીંર પડરણામો પ્માણે તેની સમરાતંરે સમીક્ા અને પયુનરાવત્ગન ્વયુ ંજોઈએ.

• એમપીએના અસરકારક સચંાલન હતે યુઓ હાસંલ કરવા માટે માડહતી સતત પ્રતસાદ જરૂરહી છે. વરવસ્ાપન પ્ડક્રરામા ં
આરોજન, ડિઝાઇન, અમલીકરણ, દેખરેખ, મલૂરાકંન, સચંાર અને અનયુકલૂન નો સમાવે્  ્ાર છે. મલૂરાકંન લેવામા ં
લીધેલા પરલાઓની સરમક્ા અને અને શયુ ંઆ પરલાઓ્ી ઇગચછત પડરણામો આવ ેછે તે આકારણીનો સમાવે્  ્ાર 

છે. મલૂરાકંન વરવસ્ાપન પ્ડક્રરા એક રનરરમત આરોજન પ્ડક્રરાનો રનરરમત ભાર છે અને તે એવી પ્ડક્રરા છે જે મોટા 
ભારના મૅનેજરો પહલેે્ી કરે જ છે. વરવસ્ાપન અસરકારકતા મલૂરાકંન આ વત્ગમાન રનતરક્રમ પર બને છે.

• વરવસ્ાપન અસરકારકતા ત્ણ અલર રહીતે માપી ્કાર છે: - જૈવભૌરતક રવજ્ાન સકેંતો, સામાજજક સકેંતો અને ્ાસન 

સચૂકાકંો દ્ારા.

• સ્ારનક સમયુદારો(અને અનર ભારીદારો) નો સમાવે્  કરવો એ એમપીએ આરોજન માટે ખબૂ જરૂરહી છે. દડરરાઈ 

પરા્ગવરણ માટે પાિો્ી દડરરાઈ રવસતારો વાપરતા લોકો સા્નેો સહરોર ખાસ કરહીને મહતવનો છે કારણકે દડરરાની 
આંતડરક જોિાણ પ્કૃરતના કારણે એક રવસતારની પ્ડક્રરાની અસર બીજે ટકરાર છે.

ચાવીરૂપ ્બદો:
અસરકારકતા મલૂરાકંન, વરવસ્ાપન અસરકારકતા મલૂરાકંન (MEE), મોનીટરીંર અને સચૂકો

સારાં્ :

આ મોિ્યુલ ભરૂમર તેમજ દડરરાઈ પરા્ગવરણમા ં
સચંાલન ના અનયુભવોની ઝાખંી પરૂહી પિે છે. 

સચંાલન આરોજન અંરેના તતતવોનયુ ંવણ્ગન 

અને અસરકારક રલક્ત રવસતારના આરોજનની 
માર્ગદર્શિકા તેમજ ચાવીરૂપ સકેંતો એ આ મોિ્યુલ 

્ીખવામા ંમહતવનો ભાર રચે છે. કેસ સટિહી એ 

સહભારીઓને વાસતરવક જીવનના પ્સરંોમા ં
રવભાવના અને માર્ગદ્્ગન પ્રોજવામા ંમદદ કરે છે.
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2.8.1 Session 1: Guidelines and framework for preparing management 
plans for coastal and marine protected areas

Topics to be covered: Duration: 2 Hrs
• Lessons from Wildlife Management

• Lessons from Marine Protected Areas Management

• Developing MPA management planning: contents of an MPA management plan based on IUCN 

guidelines for Marine protected areas

Methods:
• Interactive lecture for the lessons from existing management strategies

• For the MPA management plan, the participants an be divided into groups based on their choice 

of the area for which they would like to develop a management plan. During the entire module, 

the participants work on this chosen area to apply various concepts and principles of effective 

management planning and evaluation. The division of groups must be flexible. If there is a par-

ticipant, who wishes to work on her/his MPA alone, it can be facilitated.

Material required:
• PPT

• Existing management plans and additional information on the chosen MPAs for group work

• Handouts of the MPA content framework

• Flipchart and marker pens

A Game to understand the importance of an effective management planning

• The trainer takes coloured cards of varying colours and sizes, and uses varying coloured marker to make 

any symbol on each card, before cutting each card into more than 3-4 pieces with the help of a pair of 

scissors. 

• The cards are spread on the floor. - --The trainer retains some of the pieces with her/him, and gives these 

to the co-trainers or some participants 

• The participants are invited to pick any card randomly.

• The task ahead for the participants to find out their group participants who will have the pieces to com-

plete the card.

• The role of the co-trainers or the participants who were given some pieces by the trainer would be pas-

sive in the beginning, i.e. let others find out which piece they have. Even when their group seeks their 

cooperation to join the pieces together, they will be completely non-cooperative and will try to negotiate in 

lieu of giving their piece. 

The participants are invited to reflect on their experience. The trainers facilitates the discussion on the follow-

ing lines:

• The role of even a seemingly neutral and small stakeholder becomes important.

• Negotiation skills are a very important skill set for conservation managers.
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2.8.1 તવભાગ 1: દરરયાકાઠંા અને દરરયાઈ રક્ક્ત તવસતારના મેનેજમેંટ પલાન 
તૈયાર કરવા માટે માગ્ગદત્શિકા અને ફે્મવક્ગ

આવરી લેવાના મદુ્ાઓ: સમયગાળો 2 કલાક
• વાઈલિ લાઈફ મેનેજમેંટમાં્ ી પાઠ

• દડરરાઈ રલક્ત રવસતાર મેનેજમેંટના પાઠ

• એમપીએ મેનેજેમેંટ પલાનીંરનો રવકાસ-દડરરાઈ રલક્ત રવસતારો માટે આઇયયુસીએન માર્ગદર્શિકા પર 

આધાડરત એક એમપીએ વરવસ્ાપન પલાનની રવરતો

પદ્ધતત:
• વત્ગમાન વરવસ્ાપન વયહૂરચના બોધપાઠ માટે ઇનટરેસકટવ લેકચર

• એમપીએ મનેેજમેંટ પલાન માટે સહભારીઓને તઓે જે રવસતારમા ંવરવસ્ાપન રોજના નો રવકાસ 

કરવા મારંતા હોર ત ેપસદંરી મયુજબ તમેણે રવરવધ જૂ્ોમા ંરવભાજજત કરહી ્કાર છે. આ સમગ્ મોિ્યુલ 

દરરમરાન સહભારીઓ આ પસદં કરેલા રવસતાર પર રવરવધ કોનસપેટ લાગયુ કરવા માટે અન ેઅસરકારક 

વરવસ્ાપન આરોજનના રસદ્ધાતંો અન ેમલૂરાકંનો પર કામ કરે છે. જૂ્ોનયુ ંઆ રવભાજન લવચીક હોવયુ ંજરૂરહી 
છે. જો કોઈ સહભારી પોતાના એમપીએ પર એકલો કામ કરવા ઈચછે છે તો તને ેત ેસયુરવધા અપાર છે.

જરૂરી સાધન સામગ્ી:
• પીપીટહી

• પહલેે્ી પ્રતસ્ારપત વરવસ્ાપન રોજનાઓ અને ગ્પૂ વક્ગ  માટે પહલ્ી પસદં કરેલા એમપીએ પર વધયુ 
માડહતી

• એમપીએ કનટેનટ ફે્મ વક્ગ  ની હનેિઆઉરસ

• ફફલપચાટ્ગ  અને માક્ગર પેન

અસરકારક વયવસ્ાપન યોજનાનુ ંમહતવ સમજવા માટેની ગેમ

• તાલીમ ર્ક્ક અલર અલર રંરો અને સાઇઝના કાિ્ગ લે્ ,ે અને દરેક ટયુકિાને કાતરની મદદ્ી 3-4 ્ી વધયુ ટયુકિામા ં
કાપતા પેહલા દરેક કાિ્ગ પર અલર રંરની માક્ગર્ી એક અલર પ્રતક બનાવ્.ે

• હવ ેકાિ્ગન ેજમીન પર ફેલાવવામા ંઆવે છે. તાલીમ ર્ક્ક પોતાની પાસે કાિ્ગના ્ોિા ટયુકિા રાખ્ ેઅને બાકહીના 
ટયુકિા સહ તાલીમા્ણીને અ્વા સહભારીઓને આપ્.ે

• સહભારીઓને રેંિમલી કોઈ એક કાિ્ગ પસદં કરવા માટે બોલવાર છે.

• સહભારીઓનયુ ંઆરળનયુ ંકાર્ગ હવ ેપોતાના ગ્પૂમાં્ ી કોની પાસે કાિ્ગ પરૂયું કરવા માટેના બાકહીના ટયુકિા છે તે ્ોધવાનયુ ં
છે.

• સહ તાલીમા્ણી અ્વા સહભારીઓ જેમને તાલીમ ર્ક્ક દ્ારા કાિ્ગના ્ોિા ટયુકિા આપવામા ંઆવલેા તેમની ભરૂમકા 
્રૂઆતમા ંરનસષ્ક્રર રહે્ ે. એટલે કે તેમની પાસે કરા ટયુકિા છે તે તેમણે જાતે ્ોધવા દો. અને તેમના જૂ્ ટયુકિાઓ 

એકસા્ ેજોિાવા માટે તેમના સહકાર મારે છે, તેઓ સપંણૂ્ગપણે લબન સહકારહી હ્ ેઅને તેમના ભાર આપવાની બદલે 
વાટાઘાટ કરવાનો પ્રાસ કર્.ે

સહભારીઓને તેમના અનયુભવો કહવેા માટે આમરંત્ત કરવામા ંઆવ ેછે. તાલીમ ર્ક્ક નીચે આપેલ મયુદ્ાઓ પર ચચા્ગ 
કર્.ે

• તટસ્ અને નાના લારતા ંભારીદારોની ભરૂમકા પણ મહતવની બની જાર છે.

• સરંક્ણ મૅનેજરો માટે વાટાઘાટ કયુ્ળતા ખબૂ જ મહતવપણૂ્ગ સયુરોજજત કૌ્લ છે.
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2.8.3 Session 3: MPA governance: ways of interaction, Cooperation with 
NGO sector, MPA and local communities, Working with 
cultural and religious leaders

Topics to be covered: Duration: 2/4 hrs
•  Why involve local communities?

•  Key steps in receiving community support

•  Choosing the type of management partnership most suitable to the situation

•  Case studies

Methods:
• Participants are given a day's time to prepare

• A Fishbowl can be organized where participants are able to share their views and critically analyse 

together various forms of community involvement 

• The trainer can also pick one case study on governance, and implement a role play on it by giving 

various roles to participants. 

Material required:
• PPT

• A Case study

• Flipchart, cards and pens for Knowledge Cafe

2.8.2 Session 2:  Guidelines and framework for evaluating management 
effectiveness of coastal and marine protected areas

Topics to be discussed: Duration: 2/4 hrs
• What is management effectiveness? Why evaluate management effectiveness?

• Framework for evaluating management effectiveness: The Management Cycle, 

• Detailed discussion on all six elements are important in developing an understanding of how ef-

fectively protected areas are being managed

• Special discussion on the proposed Minimum Standards for Protected Area Management, and 

indicators for evaluating effectiveness- ecological, socio-economic and governance

• Implementing evaluation

Methods:
• Interactive lecture

• A Knowledge Cafe, where groups work on evaluating the effectiveness of their MPAs using the 

effectiveness indicators

Material required:
• PPT

• Flipchart, cards and pens for Knowledge Cafe
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2.8.3 તવભાગ 3: એમપીએ ્ાસન: વાતચીતના રીતો, એનજીઓ સા્ે સહકાર, 
એમપીએ અને સ્ાતનક સમદુાય સાસં્તૃતક અને ધાતમશિક નેતાઓ 
સા્ે કાય્ગ કરવુ.ં

આવરી લેવાના મદુ્ાઓ: સમયગાળો: 2/4 કલાક
• સ્ારનક સમયુદારોનો સમાવે્  ્ા માટે કરવો?

• સમયુદારોનો સહકાર મેળવવા માટે ચાવીરૂપ પરલાં

• પડરમસ્તી ને અનયુરૂપ મેનેજમેંટ ભારીદારહી પસદં કરવી.

• કેસ સટિહી

પદ્ધતત:
• સહભારીઓને તરૈારહી માટે એક ડદવસનો સમર આપવામા ંઆવ ેછે.

• એક ડફ્બાઉલનયુ ંઆરોજન કે જરા ંસહભારીઓ તેમના રવચારો પ્દર્શિત કરહી ્કે અને સમયુદારોના 
સમાવે્ ના રવરવધ રૂપો અંરે રવ્શલેષણ કરહી ્કે.

• તાલીમ ર્ક્ક એ ્ાસન પર એક કેસ સટિહીઓ પસદં કરહી ્કે અને તેના પર રોલ પલેનયુ ંઆરોજન કરહી 
સહભારીઓને રવરવધ ભરૂમકા આપી ્કે.

સાધન સામગ્ી:
• પીપીટહી

• એક કેસ સટિહી

• ફફલપ ચાટ્ગ , કાિ્ગ, અને જ્ાન કાફે માટે પેન

2.8.2 તવભાગ 2:  દરરયાકાઠંા અને દરરયાઈ સરંક્ક્ત તવસતારો માટે પ્રબધંક 
અસરકારકતા વધારવા માટે માગ્ગદત્શિકા અને ફે્મવક્ગ .

ચચા્ગના મદુ્ાઓ: સમયગાળો 2/4 કલાક
• પ્બધંક અસરકારકતા શયુ ંછે? પ્બધંક અસરકારકતા વધારવી કેમ જરૂરહી છે?

• પ્બધંક અસરકારકતા વધારવા માટે ફે્મવક્ગ : પ્બધંક ચક્ર

• કેટલી અસરકારક રહીતે સરંલક્ત રવસતારોનયુ ંસચંાલન ્ાર છે તે સમજવા માટે અને તેને રવસતારવા માટે 

જરૂરહી એવા 6 મહતવના ઘટકો રવષ ેરવસતતૃ ચચા્ગ.

• રલક્ત રવસતાર વરવસ્ાપન માટે સલૂચત લઘયુત્તમ ધોરણો માટે ખાસ ચચા્ગ, અને જૈરવર, સામાજજક-આર્શિક 

અને રવન્ગનસ અસરકારકતા વધારવા માટેના સચૂકાકંો

• મલૂરાકંનનયુ ંઅમલીકરણ

પદ્ધતત:
• પરસપર રસપ્દ લેકચર

• જ્ાન કાફે,જરા ંઅસરકારક સચૂકાકંોની મદદ્ી એમપીએ મેનેજસ્ગની અસરકારકતા વધારવા માટે ગ્પૂ કામ 

કરતા ંહોર.

સાધન સામગ્ી:
• પીપીટહી

• ફફલપ ચાટ્ગ , કાિ્ગ, અને જ્ાન કાફે માટે પેન
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2.9 MODULE 8
Communicating Coastal and Marine Biodiversity 
Conservation and Management Issues 
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 commu-

nicate with different sectors and stakeholders

Summary

This module will help field-level MPA managers under-

stand how media looks at coastal and marine conser-

vation 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 knowl-

edge and skills for engaging media effectively on con-

servation 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.

Key messages
• A lot more needs to be reported to save and conserve the marine world in every which way. Journalism 

needs a sea-change in attitude towards coastal issues and its coverage.

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

the public. And when the public is interested, they would enthuse/persuade/force the policy makers to be 

interested in the issue.

• 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 envi-

ronmental issues, and you need to catch those periods to ride in with the journalists’ attention. There are two 

other limitations – what you are communicating has to catch the reporter’s attention, and it has to further 

catch the attention of the editor.

• 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 conserva-

tion takes place.

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

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

of photographs of species and habitats 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 informa-

tion for researchers and conservationists.

• Trust and communication bridges have to be built with journalists. This will help strengthen MPA manager’s 

understanding of the ways and means to strengthen communication with media during crisis situations.

Key terms

Media priorities; reaching the public and policy makers through the media; media for outreach; print, 
electronic and online media; the Indian Readership Survey (IRS)/TRP ratings; editorial policies; varied 
presentation styles for different media; media campaigns.
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૨.૯ મો્ડ્લુ ૮
દરરયાકાઠંા અને દરરયાઈ જૈવતવતવધતાના 
સરંક્ણ અને વયવસ્ાપન મદુ્ાઓ તવષેની ચચા્ગ
અભયાસના પરરણામો

આ મોિ્યુલ ભણરા બાદ સહભારીઓ નીચે દ્ા્ગવલે મયુદ્ાઓ 

ચચ્ગવા સક્મ હ્:ે

• લોકરપ્ર માધરમોમા ંદડરરાઈ અને દડરરાઈ 

બારોિારવરસશિટહી મયુદ્ાઓના ઓછા કવરેજ માટે કારણોનયુ ં
રવ્શલેષણ

• સરળ ભાષામા ંદડરરાકાઠંા અને દડરરાઈ જૈવવૈરવધર અને 
એમપીએ વરવસ્ાપન પર તેમના રવચારો અને ટેકરનકલ 

મયુદ્ાઓ રવષ ેવાતચીત

• રવરવધ ક્ેત્ોમા ંઅને ડહતધારકો સા્ ેવાતચીત કરવા માટે 

સાચી સચંાર પદ્ધરતઓની પસદંરી

સારાં્

આ મોિ્યુલ કે્ત્ સતરના એમપીએ મનૅજેરોને દડરરાકાઠંા અને 
દડરરાઈ સરંક્ણ મયુદ્ાઓ તરફ મીડિરાનયુ ંલક્ર સમજવા મદદ 

કર્.ે આ મોિ્યુલ મનૅજેરોને જ્ાન અન ેકૌ્લર મળેવવા 
માટે મદદ કર્ ેજે્ી તઓે મીડિરા સા્ ેસરંક્ણ મયુદ્ાઓ પર 

અસરકારક રહીત ેસકંલલત ્ઈ ્કે કારણકે સરંક્ણ એ મીડિરા 
માટે અલગ્મતા ન્ી અન ેએમપીએસમાચારમા ંતરારે જ ચમકે 

છે જરારે કોઈ ઘટના બને. આ મોિ્યુલ મીડિરા સબંધંો, તમેની 
્મકત અન ેમરા્ગદાઓ માટે રવરવધ સાધનો સા્ ેપડરચર 

કરાવ્ ેતમેજ સચંાર પદ્ધરતની કટોકટહી ની પડરમસ્તી દરરમરાન 

આ સાધનોનો ઉપરોર કઈ રહીત ેકરવો ત ેપણ ચચ્્ગ .ે

ચાવીરૂપ સદેં્
• દરેક ્ક્ય રહીતે દડરરાઈ સસૃષ્ટ બચાવવા અને સરંલક્ત કરવા માટે ઘણી બધી વાતનો અહવેાલ બનાવવો જરૂરહી છે. 

પત્કારતવને દડરરાઈ મયુદ્ાઓ અને તેના કવરેજ તરફનયુ ંવલણ બદલવાની જરૂર છે.

• માત્ મીડિરા પાસે દડરરાકાઠંા અને દડરરાઈ જૈવરવરવધતા સરંક્ણ અંરેનો સદેં્ લોકો સયુધી પહોચાિવાની ક્મતા છે. 

અને જરારે જનતાને આ બાબતમા ંરસ પિ્ ેતરારે તેઓ નીરત ઘિવાઇરાઓને આ બાબતમા ંરસ લેવા માટે ઉતસાડહત 

કર્/ેસમજાવ્/ે દબાણ કર્.ે

• મીડિરા પાસે તાકાત છે પણ તેની મરા્ગદા પણ છે. મીડિરાની સૌ્ી મોટહી મરા્ગદા છે તે સચૂક ્બદ પર કાર્ગ કરે છે. બીજી 

મરા્ગદા છે પરા્ગવરણ સબંરંધત મયુદ્ા અંરે રસ લેવા માટે મીડિરા પાસે ચોક્કસ સમરરાળો હોર છે, અને તમારે આ સમર 

દરરમરાન પત્કારનયુ ંધરાન ખેંચવા માટે તેમની સા્ ેવાટાઘાટો કરવી પિે છે. આના રસવાર બીજી બે અનર મરા્ગદા છે- 

તમે જે મયુદે્ જે વાતચીત કરહી રહ્ા છો તેના પર પત્કાર નયુ ંધરાન ખેંચાવવયુ ંઅને તરારબાદ સપંાદક નયુ ંધરાન દોરાવવયુ.ં

• પરા્ગવરણના પ્બધંકો ને તેમની સાઇટ વધયુ અસરકારક રહીતે ચલાવવા માટે લોકોનયુ ંપરા્ગવરણનયુ ંમલૂર આંકવયુ ંકેટલયુ ંઅને 
્ા માટે જરૂરહી છે ત્ા તે કેટલયુ મદદરૂપ છે તે જાણવયુ.ં વધયુ સામાનર સતરે, કરા આશ્રસ્ાનો અને પ્જારતઓનયુ ંસરંક્ણ 

્્,ે તે લોકો પ્કૃરતનયુ ંકેટલયુ ંમલૂરાકંન કરે છે તે બાબત પર આધાર રાખે છે. આ બાબત નક્કહી કરે છે કે ક્યા ંઅને ક્યારે 

સરંક્ણ ્્ે.

• લોકો પ્કૃરત સા્ ેકેવી રહીતે ઇનટે્કટ કરે છે તે બાબતે સોર્રલ મીડિરા મહતવની જાણકારહી પરૂહી પિહી ્કે છે. 

મોટાભારના લોકો કેમેરા સા્ ેલઈને ફરવાનયુ ંપસદં કરે છે અને તેના ફોટોસ પણ નેટવડકિંર સાઇરસ પર ્રે કરે છે. 

ફફલકાર જેવી વબેસાઇટમા ંપ્જારતઓ અને તેમના આશ્રસ્ાનોના એવા લાખો ફોટોગ્ાફસ છે જે લોકોએ પાિ્ા છે અને 
તેમને જાહરેમા ંઉપલબધ બનાવવાનયુ ંપસદં કયયુું છે. મહતવની વાત એ છે કે આમાના ંઘણા ફોટોગ્ાફસ ‘જીઓટે્િ’ છે 

(એટલે કે જે જ્રા પર ફોટો લેવારો હોર તેની વત્તા ઓછા દસ મીટરમા ંનોંધ). આ ફોટો ના મયુલાકાતીઓ તેને ્રે કરે છે 

અને પછહી સં્ ોધનકરતા ંઅને સરંક્ણવાદહીઓન ેમહતવની માડહતી પરૂહી પિહી ્કે છે.

• પત્કારો સા્ ેરવવિાસ અન ેવાતચીતના સતે યુ બનાવવા જરૂરહી છે. આમ કરવા્ી એમપીએ મનેજસ્ગ ન ેકટોકટહી ની 
પડરમસ્તી દરરમરાન મીડિરા સા્ ેવાતચીત કરવા માટેની સમજ અન ેરસતાઓ મજબતૂ બન્ે.

ચાવીરૂપ ્બદો

મીડિરા પ્ા્રમકતાઓ; મીડિરા મારફતે જાહરે અને નીરત ઘિવરૈાઓ પહોંચરા; સયુધી પહોંચવા માટે સમહૂ માધરમો 
(રમડિરા); રપ્નટ, ઇલેકટ્ોરનક અને ઓનલાઇન રમડિરા; ભારતીર વાચકો સવવે (આઇઆરએસ) / TRP રેડટં્સ; સપંાદકહીર 
નીરતઓ; રવરવધ મીડિરા માટે રવરવધ રજૂઆત પ્કારો; મીડિરા ઝબંે્ .
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A film on MEDIA reporting on coastal and marine biodiversity

The media are the most powerful entity on Earth because they control the minds of the masses. The dereliction 
in media towards nature has led to limited awareness among us, which has had a dreadful impact.  Nature is the 
most precious gift to us and its significance is experienced every day. If the media decide to prioritize the nature’s 
momentousness, mountains can be moved for affinity towards nature. The movie talks about the same.

https://www.youtube.com/watch?v=REykwMordm0

2.9.1 Session 1:  An introduction into the existing coverage of coastal and 
marine issues by media and related issues

Topics to be discussed  Duration: 1 hrs/
• Why we do not hear much about the coasts from the media? Why the media is more interested 

with land than with the sea and the coasts?

• Why is engaging with media an important issue to be considered by the MPA managers?

• An overview of the growth of media, and an insight into how media works, its limitations and chal-

lenges.

• Principles of Strategic communication for media relations, and tools for engaging media- tradi-

tional as well as new and social media

• Case studies to understand role of media in highlighting conservation issues.

Methods
• Powerpoint presentation

• A short film 

• An Internet browsing session to explore further on the case studies presented in the handbook

Materials
• Powerpoint presentation

• Film on media reporting
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દરરયાકાઠંા અને દરરયાઈ જૈવતવતવધતા પર મીર્ડયાના અહવેાલ અંગેની એક રફલમ
મીડિરા એ પ્જાના મન રનરરંત્ત કરવા માટેનયુ ંસૌ્ી ્મકત્ાળહી હર્રાર છે. પ્કૃરત તરફની મીડિરાની ઉપેક્ાના ંકારણે આપની 
વચચ ેમરા્ગડદત પ્માણમા ંજાગરૃત ફેલાવી છે જેની ખબૂ ભરાનક અસર ્ઈ છે. પ્કૃરત એ આપણા ંમાટે ખબૂ જ ડકમતી દેન છે અને 
તેનયુ ંમહતવ રોજબરોજના જીવનમા ંઅનયુભવાર છે. જો મીડિરા પ્કૃરતના મહતવ ને પ્ા્રમકતા આપવાનયુ ંનક્કહી કરે તો પ્કૃરત તરફ 
પહાિોને(રમે તેને) પણ આકરષશિત કરહી ્કાર. આ ડફલમ આ જ વસત યુ કહ ેછે.

https://www.youtube.com/watch?v=REykwMordm0

૨.૯.૧ તવભાગ ૧:  મીર્ડયા દ્ારા દરરયાકાઠંા અને દરરયાઈ મદુ્ાઓ પર પ્રવત્ગમાન 
કવરેજનો પરરચય અને અ્સય મદુ્ાઓ

ચચા્ગના તવષયો  સમયગાળો ૧ કલાક
• આપણે મીડિરા તરફ્ી ્ માટે કોસટલ અંરે વધયુ સાભંળતા ન્ી? ્ માટે મીડિરાને દડરરા અને તટહીર 

પ્દે્ કરતા ંભમૂીર પ્દે્ો મા ંવધયુ રસ છે?

• ્ા માટે એમપીએ મેનેજસ્ગ મહતવના મયુદ્ાઓ માટે મીડિરા સા્ ેસકંલલત ્વા માટે પ્ાધાનર આપે છે?

• મીડિરાની વદૃ્દ્ધ પર એક નજર, મીડિરાની પદ્ધરત રવષ ેએક સમજ, તેની મરા્ગદાઓ અને પિકારો

• મીડિરા સબંધંો માટે વયહૂાતમક સચંાર રસદ્ધાતંો, અને નવા અને સોર્રલ મીડિરા સા્ ેસકંળાવવા માટેના 
સાધનો.

• સરંક્ણ મયુદ્ાઓ હાઇલાઇટ કરવામા ંમીડિરાની ભરૂમકા રવષ ેસમજણ.

પદ્ધતત
• પાવરપોઈંટ પ્ેઝનટે્ન

• એક ્ોટ્ગ  ડફલમ

• પયુસતકમા ંઆપેલ કેસ સટિહીમા ંઆરળ સં્ ોધન માટે ઇનટરનેટ બ્ાઉલઝંર સત્

સામગ્ી
• પાવરપોઈંટ પ્ેઝનટે્ન

• મીડિરા અહવેાલ પર એક ડફલમ.
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2.9.2 Session 2: How to make the communication products for enhanced 
visibility of coastal and marine conservation issues?

Topics to be discussed  Duration: 1 hr/ 2 hrs
• Writing skills: from self documentation to reports, blogs, and scripts for short conservation films 

• Establishing and maintaining social media platforms such as Facebook, Blog and posting educa-

tional content on coastal and marine issues.

• Making films using mobile phone or camera

Methods
• Hands-on work on writing session

• Field visit for shooting of videos and capturing photographs

• Interviews to get information for the media products

• Editing sessions with computer and Internet for finalizing films, blogs, and social media platforms.

Materials required
• Individual mobile phones/ camera for photos/ videos

• Paper, pen for writing sessions

• Computer and Internet for social media platforms

Assignment
•  Participants work on any topic of their interest on one type of new media, i.e. Video, blog, Facebook 

page/posts on the course Facebook page, work on a press release etc. and present their products 

in a final session organized in the form of a workshop.
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૨.૯.૨ તવભાગ ૨: દરરયાકાઠંા અને દરરયાઈ સરંક્ણ મદૂ્ાઓની ઉન્નત દૃશયતા માટે 
સચંાર ઉતપાદનો કેવી રીતે બનાવવા?

ચચા્ગ ના તવષયો  સમયગાળો: ૧/૨ કલાક
• લેખન કૌ્લર: સવ દસતાવેજીકરણ ્ી માિંહીને અહવેાલ, બલો્સ, અને ટૂંકા સરંક્ણ ડફલમો માટે સસક્રપટો

• ફેસબકૂ, બલોર જેવા સામાજીક માધરમોની સ્ાપના અને જાળવણી કરવી અને દડરરાકાઠંા અને દડરરાઈ 

મયુદ્ાઓને લરતી ્ૈક્લણક પોસટ મકૂવી.

• મોબાઈલ ફોનના કેમેરાનો ઉપરોર કરહીને ડફલમ બનાવવી.

પદ્ધતત
• લેખન સત્ માટે પ્તરક્ સામગ્ી - અનયુભવ

• ફોટોગ્ાફસ કે શડૂટંર માટે ડફલિની મયુલાકાત

• મીડિરાના ઉતપાદનો રવ્ે માડહરત મેળવવા માટે ઇનટરવયયું

• ડફલમ, બલોર અને સોર્રલ મીડિરા પલેટફોમ્ગન ેફાઇનલાઈઝ કરવા માટે કમપયયુટર અને ઈનટરનેટનો 
ઉપરોર કરહીને એડિડટંર સત્ કરવયુ.ં

જરૂરી સાધન સામગ્ી
• ફોટો/ રવિહીરો માટે વરમકતરત મોબાઈલ ફોન.

• લેલખત સત્ માટે કારળ,પેન.

• સોર્રલ મીડિરા પલેટફોમ્ગ માટે કમપયયુટર અને ઇનટરનેટ.

અસાઇનમેંટ
•   સહભારીઓ,તેમના રસ મયુજબ કોઈ પણ એક પ્કારના માધરમ પર કામ કરહી ્કે છે, ઉદાહરણ તરહીકે રવિહીરો/

બલોર, ફેસબકૂ પેજ/ ફેસબકૂ પેજ પર પોસટ, પ્ેસ રહીલીઝ પર કામ વરેરે. અને આ બધયુ જ કામ એક વક્ગ્ોપના 
સવરૂપમા ંછેલલા સત્મા ંરજૂ કરવયુ.ં
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SECTION 3

Tools and handouts

This section provides the formats for various handouts and instructions to 

be provided during sessions. The trainers can customize and take printouts 

for their own use or for the participants, as the case may be. 
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તવભાગ ૩

સાધનો અને હ્ેસ્ડઆઉટસ

આ રવભારમા ંસત્ દરરમરાન પરૂા પાિવામા ંઆવલેા રવરવધ handouts અને સચૂનો 
માટે બધંારણો પરૂયું પાિે છે. તાલીમા્ણી તેને પોતાની જરૂડરરાત મયુજબ બદલી ્કે છે 

અને જરૂડરરાત મયુજબ તેની રપ્નટ આઉટ કાઢહીને વાપરહી ્કે છે.
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3.1 Participant Feedback: Daily reflection

Handout on reflections: Formats for participants to capture experiences

Session What is easy for me? What is challenging 
for me?

What do I want to change 
in training methods/ daily 
schedule/ etc.*

Conclusions – what do 
I want to do with my 
insights?

* “No sessions after lunch” is not a valid option J
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૩.૧ સહભાગીઓનો પ્રતતભાવ: દરરોજનુ ં
પ્રતતક્બંબ

પ્રતતક્બંબના હ્ેસ્ડઆઉટસ: સહભાગીઓનો અનભુવ જાણવા માટેનુ ંફોમમેટ

સરિ મારા માટે શુ ંસરળ હત ુ?ં મારા માટે શુ ં
પ્ડકારજનક હત ુ?ં

દરરોજના સમયપરિક/ તાલીમ 
પદ્ધતત વગેરેમા ંમારે શુ ંબદલાવ 
લાવવો છે?

તનષકષ્ગ: હું મારી સમજણ 
સા્ે શુ ંકરવા માગં ુછુ?

** ‘બપોરના ભોજન પછહી કોઈ સત્ ન્ી’ એ કોઈ માનર રવકલપ ન્ી J
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3.2 Participant Feedback: End of the 
course 

 “A sample feedback form for Module 1. Similar structure can be used 

for all modules”

Dear participant,

Thank you for your participation in the course on “Coastal and Marine Biodiversity Conservation and 

Protected Area Management for Field-Level MPA Managers”. 

We request your support in contributing to further improvement of the curriculum, and Training mate-

rial. To help us further enhance the alignment of such course with your needs and the needs of the 

future course participants, we would request you to participate in this survey and share your experi-

ence and any suggestions you might have for improvements.

Please read the following statements and indicate your level of agreement by marking the appropriate 

box. 

You have six possible answers ranging from “totally disagree” to “totally agree”. 

If you cannot answer or do not wish to, please tick the “no answer” box.

Thank you for your help and support!

Your trainer
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૩.૨ સહભાગીઓનો પ્રતતસાદ: 
અભયાસક્રમનો અંત

 મો્ડ્લુ ૧ માટે નમનૂારૂપ પ્રતીભાવ ફોમ્ગ. આ ફોમ્ગનો સામા્સય રીતે આની 
બધા જ મો્ડ્લુ માટે ઉપયોગ કરી ્કાય છે.

વહાલા સહભાગી,

‘દડરરાકાઠંા અને દડરરાઈ જૈવ રવરવધતા સરંક્ણ અને ડફલિ સતર ના એમપીએ મૅનેજર માટેનયુ ંસરંલક્ત રવસતારોનયુ ં
મેનેજમેંટ’ મા ંસહભારી ્વા બદલ આપનો આભાર.

અમે આ અભરાસક્રમમા ંઅને ર્ક્ણ મડટડરરલમા ંઆરળ સયુધારા માટે તમને સહકારની રવનતંી કરહીએ છહીએ. 

અમને આરળ આવા કોસ્ગ માટે તમારહી તેમજ ભરવષ્રના સહભારીઓની જરૂડરરાત મયુજબ મદદ કરવા માટે અમે 
તમને આ સવવે મા ંસહભારી બનવા માટે ત્ા તમારો અનયુભવ વહેંચવા માટે તેમજ કોઈ સયુધારા સયુચવવા માટે 

રવનતંી કરહીએ છહીએ.

મહરેબાની કરહીને નીચે આપેલ રનવદેનો વાચં્ો અને તમારહી સમંરતનયુ ંસતર રો્ર ખાનામા ંપ્તીત કરહીને 
જણાવ્ો.

જો તમે જવાબ આપવા સક્મ ના હોવ તો મહરેબાની કરહીને “કોઈ જવાબ નહીં” ખાનામા ંરન્ાની કર્ો.

તમારા સહકાર અને મદદ બદલ આભાર.

તમારો તાલીમ ર્ક્ક

તમારા ંતાલીમકાર
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1. Working and learning methods

Self-assessment: How far do you think you have achieved the learning outcomes 

of Module 1?

Learning outcomes Degree of achievement
Perfectly Easily To some 

extent
Not so well cannot

I am able to:
explain the term ‘Biodiversity’ and describe different 
aspects of the concept
illustrate different types of coastal and marine 
habitats and species
outline different types of ecosystem services arising 
out of coastal and marine biodiversity;
understand the ecological basis for conserving 
coastal and marine biodiversity;
express the differences between terrestrial and 
coastal ecosystems with clear examples;
explain the key differences between landscapes 
and seascapes; and appreciate the difference 
in socioeconomic and political contexts of 
terrestrial and coastal-marine ecosystems and their 
management.

The content and outcomes of the individual 

sessions were clear throughout.

Participants were able to bring their own 

experience and examples into the sessions

The material (e.g., presentation, handbook, 

handouts etc.) helped me to understand the 

content better.

The working and learning methods were 

appropriate to the tasks and suitably varied.

I could relate the examples to the context of my 

own work and life.

Totally
disagree

Totally
agree

No  
answer
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૧. તાલીમ અને કાય્ગ પદ્ધતત

સવ-અવલોકન: તમે શુ ંમાનો છો તમે ક્યા ંસધુી મો્ડ્લુ ૧ ના ત્ખાઉ પરરણામો પ્રાપત 

કયા્ગ છે?

તાલીમ તનષકષ્ગ તસદ્દ્ધ સતર

સપંણૂ્ગપણે સરળતા્ી અમયુક અં્ે એટલી સારહી 
રહીતે નહીં

અસક્મ
હું કરી ્કવા માટે સક્મ છંુ

જૈવરવરવધતા ્બદ સમજાવો અને આ રવભાવનના અલર 
અલર પાસા દ્ા્ગવો

રવરવધ દડરરાકાઠંા અને દડરરાઈ પ્જારતઓ અને તેમના 
રહઠેાણ સલચત્ સમજાવો.

દડરરાકાઠંા અને દડરરાઈ જૈવરવરવધતામાં્ ી આરળ 
આવતી અલર અલર પ્કારની રનવસનતતં્ની સરવશિસની 
રૂપરેખા

દડરરાકાઠંા અને દડરરાઈ જૈવ રવરવધતાના સરંક્ણ માટે 
જૈરવક પારાઓની સમજણ

સપષ્ટ ઉદાહરણો સા્ ેભરૂમર અને કોસટલ રનવસનતતં્ 
વચચેનો ભેદ અલભવરકત કરો.

લેંિસકેપ અને સીસકેપ વચચેનો ચાવીરૂપ તફાવત સમજાવો; 
તેમજ સામાજજક આર શ્િક અને રાજકહીર સદંભ્ગમા ંભરૂમર અને 
દડરરાઈ રનવસનતતં્ અને તેના મેનેજમેંટનયુ ંમલૂરાકંન કરો.

દરેક વરમકતરત સત્ દરરમરાન રનષ્કષ્ગ અને મયુદ્ા 
સપષ્ટ હતા.

સહભારીઓ સત્ દરરમરાન પોતાના અનયુભવો અને 
ઉદાહરણો રજૂ કરવા સક્મ હતા.

મડટડરરલ (ઉદા. પ્ેઝટેં્ન, હનેિ બકૂ, હનેિ આઉરસ 

વરેરે) દ્ારા મને મયુદ્ાઓસારહી રહીતે સમજવામા ંમદદ 

મળહી.

તાલીમ અને ર્ક્ણ પદ્ધરત કાર્ગની સા્ ેરો્ર અને 
અનયુકળૂ રહીતે અલર હતી.

હયુ ંઉદાહરણોને મારા પોતાના કાર્ગ અને જીવન સા્ ે

સાકંળહી ્ક્યો.

પણે અસમંત સપંણૂ્ગ સમંત કોઈ જવાબ  
નહીં

No  
answer
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What competences or expertise have you acquired in addition to the training course’s explicit outcomes?

Knowledge:

 .......................................................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................................................

Skills:

 .......................................................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................................................

Values

 .......................................................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................................................
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તમે તાલીમ કોસ્ગ ના રનરચિત પડરણામ ઉપરાતં શયુ ંસપધા્ગતમકતા અન ેકયુ્ળતા હસતરત કરહી છે??

જ્ાન:

 .......................................................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................................................

કૌ્લ:

 .......................................................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................................................

મલૂરો

 .......................................................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................................................
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3.3 Module-wise handouts
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3.3 મો્ડ્લુ પ્રમાણે હ્ેસ્ડ આઉટસ
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Handout 1: Discussion topics for Knowledge Cafe (Module 4)
• What are the special assessments that have to be carried out for coastal and marine projects?

• What are the existing efforts and status of achievement in our country for mainstreaming 

biodiversity concerns into sectoral and cross- sectoral strategies, plans and programmes?

• If you were asked to prioritize, which sectors do you consider the most important for 

mainstreaming marine and coastal biodiversity concerns in your state/ range/ MPA?

• Do you know of good examples, where you can see the successful efforts towards main- streaming 

biodiversity?
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હ્ેસ્ડ આઉટ 1: જ્ાન કાફે માટે ચચા્ગના મદુ્ાઓ (મો્ડ્લુ ૪)
• દડરરાકાઠંા અને દડરરાઈ પ્ોજેકટ માટે હા્ ધરવામા ંઆવ્ ેતે ખાસ મલૂરાકંનો શયુ ંછે?

• આપણા દે્મા ંક્ેત્ીર અને પાર ક્ેત્ીર વયહૂરચના, રોજનાઓ અને કાર્ગક્રમો મા ંજૈવરવરવધતાને લરતા 
વત્ગમાન પ્રાસો અને રસદ્દ્ધ મસ્રત શયુ ંછે?

• જો તમને પ્ા્રમકતા આપવાનયુ ંકહવેામા આવયયુ ંહોર તો તમારા મતે તમારા રાજર/રેનજ/એમપીએ માં્ ી 
કોને દડરરાઈ અને કોસટલ જૈવ રવરવધતા માટેની મયુખર રવચારધારા માટે મહતવના રણો?

• તમે સારા ઉદાહરણો જાણો છો?જરા ંતમે જૈવરવરવધતાને મયુખર ધારા તરફ લઈ જવામા ંસફળ પ્રતનો જોઈ 

્કો છો?
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Handout 2: Checklist of biodiversity inclusiveness indicators (Module 3)

Source: Adapted from Neeraj Khera and Ajay Kumar (2010) Inclusion of biodiversity in environmental impact 

assessments (EIA): a case study of selected EIA reports in India. Impact Assessment and Project Appraisal. 

28 (3): 189-200

Criteria Attribute/Indicator

Enough 
information on the 
impact area vis-à-
vis biodiversity has 
been gathered

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

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

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

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

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

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

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

7 Were biodiversity experts involved in conducting the study?
8 Does the method of collection of primary biodiversity data conform to the guidelines of 

MoEF?
9 Have sources of secondary data been referred to?
10 Are gaps and limitations of the baseline biodiversity data indicated and means to deal with 

them explained?
All the possible 
impacts on all 
components of 
biodiversity are 
predicted

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

12 Are direct biodiversity impacts described appropriately?
13 Are indirect, secondary and cumulative biodiversity impacts described appropriately?
14 Are short-term/long-term impacts on biodiversity due to air, noise or water pollution 

described?
15 Has the significance of the impacts been assessed?
16 Does the impact on biodiversity cover all the three levels, viz. ecosystem, species and genetic 

level?
17 Are the biodiversity impacts predicted in quantitative terms?
18 Are the biodiversity impacts predicted in qualitative terms?
19 Are the methods/approaches used to identify the impacts and the rationale for using them 

described?
An effort 
is made to 
effectively involve 
stakeholders in 
decision making

20 Were vulnerable stakeholders of the project identified?
21 Were effective measures taken to inform stakeholders for participation in the discussion?
22 Were current and potential ecological services provided by the affected ecosystem discussed 

appropriately with the stakeholders to determine the values these services represent for 
society?

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

Alternatives with 
least biodiversity 
damage are 
available

24 Have biodiversity impacts of the alternative solutions/sites been described and compared 
with the proposed development and with the likely future conditions in zero-option 
development?
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હ્ેસ્ડ આઉટ 2: જૈવ-તવતવધતાની અક્ભવયાપકતા દ્ા્ગવતા સચૂકો (મો્ડ્લુ ૩)

સ્તોત: નીરજ ખેરા અને અજર કયુમાર (૨૦૧૦) ઇનકલય્ુ ન ઓફ બારોિાઈવસણીટહી ઇન એનવારરમેનટલ ઈમપેકટ 
અસસેમેનટ (ઇઆઇએ): એ કેસ સટિહી ઓફ રસલેકટેિ ઈઆઈએ ડરપોટ્ગસ ઇન ઇસનિરા. ઈમપેકટ અસેસમેનટ એનિ પ્ોજેકટ 
અપ્સેલ. ૨૮ (૩): ૧૮૯-૨૦૦. માં્ ી

માપદંિ લક્ણ/સચૂક

અસર પામતા 
રવસતાર ની સામે 
જૈવ-રવરવધતા 
રવષેની પરૂતી 
માડહતી

1 શયુ ંજ્રાનો નક્ો જાણીતા જૈવ-રવરવધતાનો રવસતાર, ્હરેહી રવસતાર, અનર ઔદ્ોલરક પેઢહીઓ 
અને દડરરાકાઠંા રવસતાર/સપાટહી પરના જળા્રો/ ઇકોલોજીની રહીતે સવંદેન્ીલ રવસતારો, વરેરે 
બતાવ ેછે અને એ ઉપલબધ છે?

 2 શયુ ંજૈવ-રવરવધતાને ધરાનમા ંરાખીને અસર પામેલા રવસતાર, કે જરા ંજૈવ-રવરવધતાની અસરો 
્વાની ્ક્યતાઓ છે એવા મોટા રવસતારને વણ્ગવવામા ંઆવરો છે?

સાચી અસરની 
આરાહહી માટેનો 
આધાર પરૂો પાિવા 
પરૂતો બેઝલાઈન 
અભરાસ વરાપક છે.

3 નક્કહી કરવામા ંઆવલેા પ્ોજેકટ્ી જૈવ-રવરવધતાના ઘટકો અસર પામવાની ્ક્યતાઓ છે અને 
અસરોની આરાહહી માટે પરૂતા પ્માણમા ંવણ્ગવવામા ંઆવલે છે?

4 શયુ ંમાડહતીમા ંસલૂચત પ્ોજેકટ રવસતારમા ંમૌજૂદ રોર અને જોખમમા ંમયુકારેલી પ્જારતઓની રાદહીનો 
સમાવે્  કરવામા ંઆવરો છે?

5 જરા ંલાગયુ પિત યુ ંહોર તરા,ં શયુ ંબેઝલાઈન માડહતીમા ંમોસમી ચલો તેમજ વનસપરત અને 
પ્ાણીસસૃષ્ટની ઓળખ અને રણતરહીનો સમાવે્ ્ાર છે, દા.ત. પ્જારતઓ, સ્ળાતંર મારયો, 
માછલીઓના બચચા/ઈંિા અને સવંધ્ગન?

6 શયુ ંઅસર પામેલ રવસતારમા ંમૌજૂદ  જૈવ-રવરવધતાના તતવોના મહતવની આકારણી અને વણ્ગન 
કરવામા ંઆવયયુ ંછે?

7 અભરાસ કરતી વખતે શયુ ંજૈવ-રવરવધતાના રનષ્ણાતોને સામેલ કરવામા ંઆવરા હતા?ં
8 શયુ ંજૈવ-રવરવધતાની પ્ા્રમક માડહતી ભેરી કરતી વખતે એમઓઈએફની માર્ગદર્શિકા મયુજબની 

પદ્ધરત્ી ભરેી કરવામા ંઆવી હતી?
9 શયુ ંરૌણ માડહતીના સ્તોતોનો પણ ઉપરોર કરવામા ંઆવરો છે?
10 શયુ ંજૈવ-રવરવધતાની પ્ા્રમક માડહતીની મરા્ગદાઓ અને ત્યુટહીઓ સચૂવવામા ંઆવી છે અને એને 

િહીલ કરવાના ઉપારો સમજાવવામા ંઆવરા છે?

જૈવ-રવરવધતાના 
બધા ઘટકો પર 
્ઇ ્મકત ્ક્ય 
અસરોની આરાહહી 
કરવામા ંઆવી છે.

11 જૈવ-રવરવધતાની અસરોને અસરકારક રહીતે સબંોધવા માટે, એ ડહતાવહ છે કે જૈવ-રવરવધતાની અસરોને 
વાતાવરણીર અસરોની વરાપક અસરો સા્ ેન મેળવી દેવામા ંઆવ,ે અ્વા માત્ વનસપરત અને 
પ્ાણીસસૃષ્ટ પરની અસર તરહીકે ન રણવામા ંઆવ.ે તે્ી, એ લચંતાનો રવષર હોવા્ી જૈવ-રવરવધતાની 
અસરોને અલર રવભારમા ંવણ્ગવવામા ંઆવી છે.

12 શયુ ંજૈવ-રવરવધતાની સીધી અસરો રો્ર રહીતે વણ્ગવવામા ંઆવી છે?
13 શયુ ંજૈવ-રવરવધતાની આિકતરહી, રૌણ અને સલંચત અસરો રો્ર રહીતે વણ્ગવવામા ંઆવી છે?
14 શયુ ંહવા, અવાજ અ્વા પાણીના પ્દૂષણની જૈવ-રવરવધતા પર ટૂંકા/લાબંા રાળાની અસરો 

વણ્ગવવામા ંઆવી છે?
15 શયુ ંઅસરોના મહતવની આકરણી કરવામા ંઆવી છે?
16 શયુ ંજૈવ-રવરવધતા પરની અસરમા ંત્ણેર સતરનો સમાવે્ ્ાર છે, જેમકે, ઇકોરસસટમ, પ્જારતઓ 

અને આનયુવારં્ક સતર?
17 શયુ ંજૈવ-રવરવધતાની અસરોની માત્ાતમક દ્રસષ્ટએ આરાહહી કરવામા ંઆવ ેછે?
18 શયુ ંજૈવ-રવરવધતાની અસરોની ગયુણાતમક દ્રસષ્ટએ આરાહહી કરવામા ંઆવ ેછે?
19 શયુ ંઅસરોને ઓળખવા માટે વપરાતી પદ્ધરતઓ/અલભરમો અને એને વાપરવાના તાડકકિક આધાર 

વણ્ગવવામા ંઆવરા છે?

રનણ્ગરની પ્ડક્રરામા ં
ડહતધારકોને 
અસરકારકરહીતે 
સામેલ કરવા માટેનો 
પ્રતન કરવામા ં
આવરો છે.

20 શયુ ંપ્ોજેકટના સવંદેન્ીલ ડહતધારકોને ઓળખવામા ંઆવરા હતા?ં
21 શયુ ંચચા્ગમા ંભાર લેવા અંરે ડહતધારકોને માડહતરાર કરવા માટે અસરકારક પરલા ંલેવામા ંઆવરા 

હતા?ં
22 શયુ ંઅસર પામેલી ઇકો રસસટમ દ્ારા પરૂહી પાિવામા ંઆવતી વત્ગમાન અને સભંરવત ઈકોલોજીકલ 

સેવાઓની ડહતધારકો સા્ ેરો્ર રહીતે ચચ્ગવામા ંઆવી હતી જે્ી આ સેવાઓ સમાજ માટે કેટલી 
મલૂરવાન છે એ નક્કહી કરહી ્કાર?

23 ્મનની રોજનામા ંજૈવ-રવરવધતાની અસરો રવ્નેી લોકોની લચંતાઓ પરા્ગપતપણે સબંોધવામા ં
આવી હતી?
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Effective mitigation 
measures for the 
predicted impacts 
are proposed

25 Is mitigation a part of the project design from the start of the development of the project?
26 Are mitigation measures proposed to address the biodiversity impacts at all levels, i.e. 

genetic/species/landscape and all structures trees/shrubs/herbs as well as temporal 
biodiversity?

27 Is effectiveness of the mitigation measures addressed and gaps identified?
An effective 
biodiversity 
monitoring plan is 
in place

28 Is a monitoring plan for biodiversity impact proposed?
29 Are details of the criteria and indicators to be used during the monitoring available in the 

report?

30 Have the limitations in monitoring biodiversity been identified and addressed?
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જૈવ-રવરવધતાને 
ઓછામા ંઓછ ં
નયુકસાન પહોંચાિે 
એવા રવકલપો 
ઉપલબધ છે.

24 શયુ ંવકૈગલપક ઉપાર/જ્રાઓની જૈવ-રવરવધતાની અસરો વણ્ગવવામા ંઆવી છે અને સચૂવારેલ 
રવકાસ સા્ ેત્ા ભરવષ્રમા ંશનૂર રવકાસ રવકલપની પડરમસ્રતની સભંાવના સા્ ેતેની સરખામણી 
કરવામા ંઆવી છે?

આરાહહી મયુજબની 
અસરો માટે 
અસરકારક 
ઉપ્મનના ઉપારો 
સચૂવવામા ંઆવ ેછે

25 શયુ ં્મન પ્ોજેકટ રચનાની ્રૂઆત્ી જ એનો એક  ભાર હતો?
26 શયુ ંજૈવ-રવરવધતાની અસરોને સબંોધવા માટે ્મનના પરલાઓં તમામ સતરે, એટલે કે 

આનયુવરં્ક/પ્જારતઓ/જમીનનો ભાર અને બધા માળખાઓં વકૃ્ો/ છોિવાઓ/ વનસપરતઓ તેમજ 
સમરને લરતી જૈવ-રવરવધતા વરેરે સચૂવવામા ંઆવલે છે?

27 શયુ ં્મનના પરલાઓંની અસરકારકતા સબંોધવામા ંઆવી હતી અને રાબિાઓંને ઓળખવામા ં
આવરા હતા?ં

અસરકારક જૈવ-
રવરવધતા દેખરેખ 
રોજના બનાવવામા ં
આવ ેછે

28 જૈવ-રવરવધતાની અસરોનયુ ંરનરહીક્ણ કરવાની રોજના સચૂવવામા ંઆવી છે?
29 રનરહીક્ણ કરતી વખતે વાપરવાના સચૂકો અને માપદંિો રવ્નેી માડહતી અહવેાલમા ંજણાવવામા ં

આવી છે?

30 શયુ ંજૈવ-રવરવધતાના રનરહીક્ણની મરા્ગદાઓ ઓળખવામા ંઅને સબંોધવામા ંઆવી છે?
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Handout 6: General Instructions for the simulation exercise (Module 2)

Simulation exercise – Prioritizing 
climate change adaptation measures

Development planning in the state of Ceebano1

Part A2

General instructions

[to be handed over to the participants a week or two before the simulation 
exercise is to be conducted]

1 This simulation exorcise is adapted from “Climate Change Negotiation Role-Play: Prioritizing Climate Change 
Adaptation Measures- Agricultural Planning in the Bien Gio River Delta” developed by Elizabeth Fierman under the 
supervision of David Fairman, David Plumb, Lawrence Susskind, Philip Angell, and Kelly Levin, for the the Harvard 
Law School teaching materials & publications available at https://www.pon.harvard.edu/shop/prioritizing-climate-
change-adaptation-measures/

2 Please see the methods section in the relevant session of the Module 7 to see the relevance of Part A and Part B of 
this simulation handout.
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હ્ૅસ્ડઆઉટ 6: તસમયલેુ્ન એકસરસાઈઝ માટેની સામા્સય મારહતી (મો્ડ્લુ ૨)

તસમયલેુ્ન એકસરસાઈઝ - ્કલાઇમેટ 
ચે્સજ અનફુૂલન કાયયોની પ્રાધા્સયતા

સીબાનો રાજયના તવકાસનુ ંઆયોજન2

ભાગ-અ (A)3

સામા્સય મારહતી

(સહભારીઓને આ સામગ્ી રસમયયુલે્ન પ્ડક્રરા ્રૂ કરવાના 
એક કે બે સપતાહ પહલેા આપી દેવી)

2 રસમયયુલે્ ન એકસરસાઈઝ “કલાઈમેટ ચેનજ નેરોસીએ્ન રોલ-પલે: પ્ારોરહીટાઈલઝંર કલાઈમેટ ચેનજઍિપટે્નમેઝસ્ગ – એગ્ીકલચરલ 
પલારનંર ઇન ધી બીન રહીવર િેલટા” માં્ ી અનયુરૂપ બનાવવામા ંઆવયયુ ંછે જેની રચના િેરવિ ફહીરરમેન, િેરવિ પલબં, લાવરેનસ 
સસકાઈનિ, ડફલલપ એનજેલ અને કેલલી લેરવનના દેખરેખમા ંએલીઝાબે્ ફહીરરમેને હાવ્ગિ્ગ લૉ સકયુલ માટે કરવામા ંઆવી છે.  ર્ક્ણની 
સામગ્ી અને પ્કા્નો https://www.pon.harvard.edu/shop/prioritizing-climatechange-adaptation-measures/ પર જોવા 
મળ્.ે

3 મોિ્યુલ ૭ના સબંરંધત સત્ના પદ્ધરત રવભારના ભાર અ અને ભાર બ ના સીમયયુલંે્નના હનૅિઆઉટ જયુઓ.



158 TRAINER’S GUIDE:  COASTAL AND MARINE BIODIVERSITY CONSERVATION AND PROTECTED AREA MANAGEMENT FOR FIELD-LEVEL MPA MANAGERS

Simulation instructions

Dear participants,

We are going to play this simulation game on the Development Planning in the fictitious state of Cee-

bano for PRIORITIZING CLIMATE CHANGE ADAPTATION MEASURES.

Where am I?

You are in the state of Ceebano!

On the next pages, you will see detailed description of the state of Ceebano, its economy, agriculture, 

environment and all the relevant information that you would require to get to know Ceebano. Please 

familiarize yourself with Ceebano.

What is the situation?

The simulation situation

Meeting Participants with the Chief Minister

The Chief Minister has asked representatives of eight department and organizations to participate in 

this consultative priority setting process. S/he has hired a professional facilitator to ensure the discus-

sions are productive and to help the group reach agreement. Brief introductions to the participants are 

provided below:

Planning and Development Department – The state government authority with broad influence on all 

matters related to development. This department is considered one of the most powerful government 

agencies.

Environment and forest department – The state government authority on all matters relating to the 

environment, biodiversity and natural resources, including climate change. This agency was in charge 

of producing the State Climate Change Report.

Agriculture, fisheries and Rural Affairs department– The state government authority on all matters 

relating to rural affairs, including agriculture and fisheries. This department has a strong presence 

throughout Ceebano via its local offices.

Kiew Mountain Provinces Coalition – A coalition of the six provincial governments representing differ-

ent districts of Ceebano. Provincial governments are charged with implementing state policies within 

their provinces. They have some autonomy in adapting state policies to local realities, but cannot devi-

ate from state mandates.

University of Thoy Bat (UTB) Hydrology and Meteorology Research Institute – A highly respected 

scientific institute focusing on Ceebano’s water resources and weather patterns. One of its programs 

focuses specifically on climate change impacts in the state.

Ceebano National University (RNU) Agriculture and Fisheries Research Institute – A highly respect-

ed scientific institute focusing on agriculture and fisheries technologies. Technical experts from this 

institute often work with farmers in Ceebano.

Ceebano Farmers Union – An organization representing farmers in Ceebano, including both rice and 

fish farmers. Its mandate is primarily to communicate relevant government policies to farmers, 
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તસમયલેુ્ન માટે સચૂના:

તપ્રય સહભાગી,

આપણે એક રસમયયુલે્નની રમત, કાલપનીક રાજર સીબાનોમા ં“આબોહવા પડરવત્ગન/ કલાઇમેટ ચેનજ અનયુફૂલન 

કારયોની પ્ાધાનરતા”, રમીએ છહીએ.

હું ક્યા ંછંુ ?

તમે સીબાનો રાજરમા ંછો.

આરળના પાનામા ંસીબાનો રાજરનયુ ંરવસતતૃ વણ્ગન, તેનયુ ંઅ્્ગતતં્, ખેતીવાિહી, પરા્ગવરણ અને તમામ સબંરંધત 

માડહતી જોવા મળ્ે, જેની તમને સીબાનોને જાણવા માટે જરૂર પિ્.ે કૃપા કરહીને સીબાનો સા્ ેપડરચર કેળવી 
લે્ો.

પરરકસ્તત શુ ંછે?

તસમયલેુ્ન પરરકસ્તત

સહભાગીની મખુયમરંિી સા્ે મલુાકાત

મયુખરમતં્ીએ આઠ ખાતા અને સસં્ાઓના પ્રતરનરધઓને અગ્ીમતાના ધોરણો નક્કહી કરવા માટેની સલાહ 

સચૂનની પ્ડક્રરામા ંભાર લેવા માટે બોલાવરા છે. ચચા્ગન ેપડરણામલક્ી અને સામાનર સહમતી સયુધી પહોંચે તે 
હતે ય્ુ ી મયુખરમતં્ીએ પ્ોફે્નલ ફેસીલીટેટરને પણ હાજર રાખરા છે. સહભારીઓની સલંક્પત ઓળખાણ નીચે 
મયુજબ છે.

આરોજન અને રવકાસ ખાત યુ.ં – આરોજન અને રવકાસને લરતી તમામ બાબતોન ેઅસર કરત યુ ંરાજર સરકારનયુ ં
ખાત યુ ંછે જે બધા ખાતાઓમાનયુ ંએક ્મકત્ાળહી ખાત યુ ંરણાર છે.

પરા્ગવરણ અને વન ખાત યુ:ં – પરા્ગવરણ,જૈવ રવરવધતા, પ્ાકૃરતક સ્તોત અને હવામાન પડરવત્ગન રવષરક સત્તા 
ધરાવત યુ ંરાજર સરકારનયુ ંખાત યુ, રાજરના હવામાન પડરવત્ગનનો અહવેાલ બનાવવા માટે પણ જવાબદાર છે.

ખેતી મતસર ઉદ્ોર અને ગ્ામીણ બાબતો અંરેનયુ ંખાત યુ:ં– મતસર ઉદ્ોર અને ખેતી સડહતની તમામ ગ્ામીણ 

બાબતોન ેલરતયુ ંખાત યુ.ં સમગ્ સીબાનોમા ંપોતાની સ્ારનક ઓડફસો ધરાવત યુ ંહોવા્ી ભારે વર ધરાવ ેછે.

કહીવ પવ્ગતાળ પ્ાતંોનયુ ંજોિાણ: – સીબાનો રાજરની ૬ પ્ાદેર્ક સરકારોનયુ ંજોિાણ, જે સીબાનોના જયુદા જયુદા 
જીલલાઓનયુ ંપ્રતરનરધતવ કરે છે. રાજર સરકારો કેનદ્રની નીરતઓ પર પોતાના રાજરમા ંઅમલ કરે છે. કેનદ્રની 
નીરતઓના અમલીકરણમા ંસ્ારનક વાસતરવકતાઓ પ્માણે ્ોિો ફેરફાર કરવાની કેટલીક સવતતં્તા છે. પણ 

કેનદ્રના આદે્ન ેઅવરણી ્કાતો ન્ી.

જળ ્ાસ્ત અને વાયયુ ્ાસ્ત સં્ ોધન સસં્ાન ્ોર બૅટ રવવિ રવદ્ાલર: – ખબૂ જ સનમાનનીર વજૈ્ારનક 

સસં્ા જે સીબાનોના જળ સ્તોત અને હવામાનની રચના પર ધરાન આપે છે. તેના કાર્ગક્રમ પૈકહી એક એ પણ છે કે 

વાતાવરણમા ંઆવતા પલટાની દે્ પર ્તી અસર પર નજર રાખવી.

સીબાનો રાષ્ટ્હીર યયુરનવરસશિટહી (આર એન યયુ) ખેતીવાિહી અને મતસર ઉદ્ોર સં્ ોધન સસં્ાન: – ખબૂ જ 

સનમાનનીર સસં્ા જે ખેતીવાિહી અને મતસર ઉધરોરની ટેકનોલોજી પર કામ કરે છે. આ સસં્ાના કાર્ગકયુ્ળ 

રનષ્ણાતો અવાર નવાર સીબાનોમા ંખેડતૂો સા્ ેપણ કામ કરે છે.

સીબાનો ખેડતૂ સઘં/મિંળ: – ખેડતૂોનયુ ંપ્રતરનરધતવ કરતી સસં્ા, જેમા ંચોખાના ખેડતૂ અને માછહીમારોને પણ 

આવરહી લેવારા છે. તેનયુ ંપ્ા્રમક કાર્ગ કેનદ્રની લાગયુ પિતી નીરતઓને ખેડતૂો સયુધી પહોંચાિવાનયુ ંછે. ્ક્ય હોર તરા ં
સયુધી આ સઘં ખેડતૂોના પ્શ્ો અને આકાકં્ાઓને કેનદ્ર સયુધી પણ પહોંચાિે છે.
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although when possible it strives to convey farmer concerns and perspectives to government authori-

ties as well.

Secretariat, Global Fund for Climate Change Adaptation – The Secretariat is in charge of managing 

day-to-day operations at the Global Fund, including mobilizing resources and managing donations. 

The Global Fund is eager to see Ceebano receive the $500 million.

Professional Facilitator – The facilitator has been hired to help participants prioritize the various adap-

tation approaches, and has no influence or stake in the decisions taken today.

What am I supposed to do?

You will be assigned to one of the roles introduced in the second section of this handout. You will also 

receive confidential instructions (after assignment of your role) that provide a more thorough introduc-

tion to the role you are playing, including your interests and initial positions. You should not contradict 
what is in your confidential instructions, but feel free to improvise beyond them as the process evolves. 
In fact, improvisation is encouraged.

You will not tell or show your confidential instructions to anyone else except other members of your own 
small group.

Please review your confidential instructions and reflect upon the role you will play, including how it will 

shape your perspective on the issues at hand. If you have any questions or concerns, please feel free 

to raise them. The group will then convene for to discuss how to prioritize the donated funds.

Tasks before the Chief Minister and her/his team of ministers/ experts/NGOs

The group must discuss the following adaptation strategies and identify which ones enjoy the widest 

support:

• Man-Made Protective Infrastructure

• Forest Restoration

• New Agricultural Technologies and Techniques

• Development of Non-Agricultural Sectors

• Resettlement

When discussing each of these adaptation strategies, consider the following criteria:

• What are the long-term and short-term implications of these approaches for Ceebano?

• How do these approaches address the main climate change problems, i.e. erratic rainfall as well 

as flood and landslide threats to Ceebano?

Important
• You will likely have your own opinions on the questions this exercise raises, but you are urged to 

stay true to your roles as described in your confidential instructions. 

• One goal of an exercise like this is to allow participants the chance to think beyond their usual 

biases and experiences, and put themselves in “the shoes of” other stakeholders. 

• The debrief at the end of the exercise will provide you an opportunity to step out of your ‘simula-

tion’ character and relate the lessons you learned to the actual everyday situations you face.
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હવામાન પડરવત્ગન મયુજબ બદલાવ લાવવા માટેના વૈરવિક કાર્ગનયુ ંસલચવાલર: – આ સલચવાલર વૈરવિક કોષના 
રોજબરોજના કાર્ગની વરવસ્ા માટે જવાબદાર છે. તે પોતાની આવકના સ્તોતને સભંાળે છે અને દાનની રકમની 
વરવસ્ા કરે છે. વૈરવિક કોષ સીબાનોને વારષશિક ૫૦ કરોિ યયુએસ િોલર મળે તે માટે ઉતસયુક છે.

પ્ોફે્નલ ફેસીલીટેટર: – ભાર લેનારાઓ માટે કોઈ હતે યુને અગ્ીમતા આપવા ચચા્ગ રવચારણાને સયુરમ અને 
પડરણામલક્ી બનાવવા પ્ોફે્નલ ફેસીલીટેટરની રનમણયુકં કરવામા ંઆવે છે. આજની ચચા્ગમા ંપ્ોફે્નલ 

ફેસીલીટેટર ચચા્ગન ેપ્ભારવત ન્ી કરતા અને કોઈનો પક્ પણ લેતા ંન્ી.

મારે શુ ંકરવુ ંજોઈએ ?

આપેલા હ્ેસ્ડઆઉટસના બીજા પરરત્ષટમા ંદ્ા્ગવેલ કોઈપણ એક પારિ તમારે ભજવવાનુ ંછે.પારિ મળયા પછી 
તમારા રસના તવષય અને હોદ્ાને અનસુારપારિને લગતી કેટલીક ખાનગી મારહતી પણ આપવામા ંઆવ્ે. જે્ી 
તમારા પારિની ઓળખ સહજ બને. તમારી ખાનગી મારહતી તવરુદ્ધ તમારે કશુ ંકરવાનુ ંન્ી જેમ જેમ કાય્ગ આગળ 
વધતુ ંજાય તેમ તેમ તમે તમારી પે્રરણા મજુબ આગળ વધવા સવતરંિ છો. હકીકતમા ંતો તમે આગળ વધો તે માટે 
તમને પ્રોતસાહન આપવામા ંઆવે છે.

તમારા તસમીત ગ્પુના સભયો તસવાય અ્સય કોઈને પણ આ ખાનગી મારહતી બતાવવાની કે તે તવ્ે કંઈ કહવેાનુ ં
ન્ી. તમારી ખાનગી મારહતી અને તમારા પારિ ઉપર ફરી દ્રનષટપાત કરો કે તમે તમારા હા્ ઉપરના પક્ોને 
કેવી રીતે જવાબી આકાર આપ્ો? તમારા મનમા ંકોઈ પ્રશ્ન હોય તો તે પછૂવા તમે સવતરંિ છો. આ ગ્પુ, દાનમા ં
આવેલા ફં્ડનુ ંઅક્ગ્મતાના ધોરણ પર ચચા્ગ કરવા ફરી ભેગુ ં્્ે.

આ અલભરમ સીબાનમા ંમયુખર હવામાન પડરવત્ગનના પ્શ્ો અરતવસૃષ્ટ, પરૂ અને ભસૂખલન જેવા ભરાનક સજંોરો 
માટે શયુ ંકરહી ્ક્.ે

મખુયમરંિી અને તેમના મરંિીમ્ંડળ / તનષણાતો ક્બનસરકારી સસં્ાઓ સામેના 
પ્ડકારો:

ગ્યુપના લોકોએ રનમન લલલખત અનયુકયુલનની પદ્ધરતઓ પર ચચા્ગ કરવી જ જોઈએ અને કંઈ પદ્ધરતને સૌ્ી વધયુ ટેકો 
મળે છે તે જોવયુ ંજોઈએ.

• માનવ સજર્જત બાધંકામ

• જરંલોનો પયુનરયુદ્ધાર

• નવતર ખેતી રવજ્ાન અને આધયુરનક ટેકનીકો

• લબનખેતી આધાડરત રવભારોનો રવકાસ

• પયુનઃવસવાટ

જરારે દરેક અનયુકલૂન વયહૂરચનાની ચચા્ગ ્ાર તરારે, નીચેના માપદંિોને ધરાનમા ંરાખો:

• અનયુકયુલનની આ પદ્ધરતઓ પર ચચા્ગ કરતી વખતે રનમન લલલખત મયુદ્ાઓને ધરાનમા ંલેવા (૧) આ 

અલભરમ્ી સીબાનો પર લાબંા અને ટૂંકા રાળાની શયુ ંઅસર પિ્?ે

• આ અલભરમ સીબાનોમા ંહવામાન પડરવત્ગનના મયુખર પ્શ્ો: અરતવસૃષ્ટ, પરૂ અને ભસૂખલન જેવા ભરાનક 

સજંોરો માટે શયુ ંકરહી ્ક્.ે

અગતયનુ:ં
• ્ક્યછેકેઆએકસસા્ગઇઝમાઉંદભવલેાપ્શ્ોમાટેતમારાપોતાનાઅલભપ્ારપણહોર. આપનેરવનતંીછેકેઆપનેઆ

પેલાખાનરીસચૂનોનેસતરરનષ્ઠ વળરી રહે્ ો.

• આ એકસસા્ગઇઝનો એક ઉદે્્ એ પણ છે કે દરેક સહભારી પોતાના પવૂ્ગગ્હો અને અનયુભવો્ી અલર રહહીને 
રવચારે અને બીજા લોકોના સ્ને પોતાની જાતને મકૂહીને રવચારે.

• આ એકસસા્ગઇઝ તમને એક તક પરૂહી પાિે છે કે તમે (બનાવટહી રમત) રસમયયુલે્ન રમતમાં્ ી બહાર આવીને, 
તમે ્ીખેલા પાઠને પોતાની રોજીંદા અસલ જીવનમા ંપણ અમલમા ંલાવો.
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About Ceebano

Introduction and background

Ceebano is a state in a developing country called Taxum in South Asia with a rapidly growing agricul-

ture-oriented economy. The country’s most important livelihood activities are agricultural, especially 

rice, Fisheries products, especially fresh-water fish, and handicraft items. Ceebano is now the fifth 

biggest rice producer and third biggest chillies exporter in the world; currently, approximately 70% of 

rice produced in Ceebano is sold for export. This represents a striking change from three decades ago, 

when Ceebano experienced widespread food shortages and was a net importer of food.

Despite a sharp decline in poverty rates in recent years, rural areas remain poorer and less developed 

than urban areas. Many rural population, especially young people, are moving to Taxum’s metro cities 

and pursuing work in non-agricultural sectors. The state government has begun setting policies aimed 

at shifting the economy’s base from pure agriculture to diversified agriculture and power generation 

from hydro resources, both to alleviate rural poverty and to make the state more competitive nationally 

and globally. Under these policies, rice and chillies exports are expected to remain important for Cee-

bano’s economy, but industrial exports are expected to eventually surpass rice exports in value. More 

rice will be sold on the domestic market to protect national food security, which remains a government 

priority. Last year agriculture contributed 50% to the state GDP.

The Kiew mountain range

The Kiew is a major mountain range in the North part of the country and a global biodiversity hotspot. 

This region is home to almost 20 million people, or about 25% of Taxum’s population. The region, com-

monly referred to as the North Mountain, is composed of ten primarily rural provinces. The state of 

Ceebano lies in the middle of this region. Major city in the state, Thoy Bat City, is becoming an increas-

ingly important industrial, distribution, and commercial center.

Ceebano lies at medium to high elevation – much of it lies at more than 1500 meter above sea level. 

Land in the mountain range is heavily utilized for agriculture and, increasingly, plantations for carbon 

sequestration. Mining, landslides, and earthquake are adding to the vulnerability of the natural ecosys-

tems in the state. 

Over 60% of the crop area in Ceebano is under rainfed agriculture. Rice is the most important crop 

grown in the state, although chilly farming and fisheries has been gaining importance, in part because 

fish is a more lucrative product for the farmers. The natural resources of the state are subjected to 

degradation and loss due to deforestation, unsustainable agricultural practices, fragmentation and 

degradation which ultimately impact the biodiversity as well as critical ecosystem services. Increase in 

human and livestock population, increased extraction of fuel wood, lack of land ownership rights, con-

version of natural forests into plantations for horticultural crops, mining, overgrazing, and forest fire are 

the major causes of deforestation in the state. Many agriculture and horticulture fields have been cre-

ated through the removal of moist deciduous and evergreen forests of the state as well as filling up of 

the wetlands; an estimated 200,000 hectares of forests have been removed for agriculture alone. Due 

to the hilly terrain, cultivation of crops along the slopes and overgrazing by livestock, the soil resources 

of the region are subjected to erosion and loss.

Approximately 100,000 additional hectares of wetlands have been removed for other purposes, includ-

ing road and a new Halley pad construction and the creation of agricultural land, leaving approximately 

15% of the original forest remaining in the state today.

Climate conditions in the state do pose challenges to food production. Like the rest of Taxun, the state 

has two seasons: a rainy season and a dry season. Rain fall is critical for the crops, although intense 
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સીબાનો તવ્ે:

પરરચય અને બૅકગ્ાઉ્સ્ડ:

દલક્ણ એર્રાના ટેકસમ નામના રવકાસ્ીલ દે્મા ંસીબાનો ખેતી આધારહીત અ્્ગતતં્ ધરાવત યુ ંરાજર 
છે. ટેકસમની મયુખર જીવાદોરહી ખેતી છે. ચોખા અને મતસર ઉદ્ોર ખાસ કરહીને તાજા પાણીની માછલી અને 
હસતઉદ્ોરની વસત યુઓ. સીબાનો હાલમા ંચોખાની રનકાસ કરત યુ ંદયુ રનરાનયુ ંપાચંમા ંનબંરનયુ ંઅને મરચાની રનકાસ 
કરત યુ ંત્ીજા નબંરનયુ ંરાજર છે. વત્ગમાનમા,ં સીબાનોએ સવઉતપાદહીત ચોખાનો ૭૦ ટકા ડહસસો રનકાસ માટે 
વચેરો. ત્ીસ વષ્ગ પહલેા સીબાનોમા ંઅન્ની તરંી હતી અને સમગ્ ખાદ્ સામગ્ી આરાત કરવી પિતી હતી 
તેની સામે આ એક સબળ પડરવત્ગન છે.

રત વષયોમા ંરરહીબી આંકમા ંતીવ્ર ઘટાિો નોંધારો છે. છતા ંગ્ામર રવસતારો ્હરેહી રવસતારો કરતારંત 

વષયોમા ંરરહીબી આંકમા ંતીવ્ર ઘટાિો નોંધારો છે. છતા ંગ્ામર રવસતારો ્હરેહી રવસતારો કરતા ંવધયુ રરહીબ અને 
અલપરવકસીત રહ્ા છે. ઘણી ગ્ામર વસતી ખાસ કરહીને યયુવા વર્ગ મોટા ્હરેો તરફ સ્ળાતંર કરે છે. અને તરા ં
બીજા લબનખેતી રવષરક કામમા ંલારી જાર છે. રાજર સરકાર પોતાની અ્્ગવરવસ્ા, ખેતી પ્ધાનતામાં્ ી 
ખેતી આધારહીત રવરવધ ઉદ્ોરો અને જળસ્તોતમાં્ ી વીજળહી ઉપાર્જન તરફ વાળહી રહહી છે. આ પ્રોજન ગ્ામીણ 

રરહીબી દૂર કરવા અને રાજરને રાષ્ટ્હીર અને વૈરવિક ધોરણે વધયુ કાર્ગક્મ બનાવવા માટે છે. આ અનવરે ચોખા 
અને મરચાનંી રનકાસ સીબાનોની અ્્ગવરવસ્ા માટે અરતરની રહે્ ે. મલૂરની દ્રસષ્ટએ ઔદ્ોલરક રનકાસ, ચોખાની 
રનકાસને આંબી જ્.ે અન્ પરૂવઠો જાળવી રાખવા ચોખાને સ્ારનક બજારમા ંજ વચેવામા ંઆવ્.ે અન્ પરૂવઠો 
સરકારનયુ ંઅગ્ીમ કાર્ગ છે. રરા વષવે રાજરના જીિહીપીમા ંખેતીવાિહીનો ફાળો ૫૦ ટકા હતો.

કીવ પવ્ગતમાળા:

કહીવ, દે્ના ઉત્તર ભારમા ંઆવલેી મયુખર પવ્ગતમાળા છે અનેરવવિ સતરે જૈવ રવરવધતા માટે ઘણયુ ંઉપરોરી છે. 

ટેકક્મની કયુલ વસતીનો ૨૫ ટકા ભાર એટલે કે બે કરોિ લોકો અહીં વસે છે. સામાનર રહીતે તેને ઉત્તરહીર પવ્ગતમાળા 
કહવેાર છે. તેમા ંકયુલ ૧૦ ગ્ામીણ પ્ાતં છે. સીબાનો તેના કેનદ્રમા ંછે. તેનયુ ંમયુખર ્હરે ્ૉર બેટ ઉદ્ોર, વપેાર અને 
વહેંચણી માટે ઉત્તરોત્તર અરતરનયુ ંકેનદ્ર બની રહ્યુ ંછે.

સીબાનો મધર્ી ઉચચ ઉંચાઈ પર આવલેયુ ંછે. તેનો મોટો ભાર સમયુદ્રની સપાટહી્ી લરભર ૧૫૦૦ મીટર ઉંચે 
આવલેો છે. પવ્ગતમાળાની જમીનનો ઉપરોર ખેતીવાિહી અનેબહોળો ઉપરોર કાબ્ગન્ોષણ (વાતાવરણ માં્ ી 
કાબ્ગન િારોકસાઇિ દૂર કરવા)માટે વનસપરતઓને ઉરાિવામા ં્ાર છે. ખાણ ઉદ્ોર ભસૂખલન અને ભકંૂપ 

રાજરના પરા્ગવરણને વધયુ નબળં બનાવે છે.

પાક માટેનો લરભર ૬૦ ટકા રવસતાર વરસાદ આધારહીત ખેતી કરે છે. ચોખા સૌ્ી અરતરનો પાક છે. જો કે મતસર 

ઉધરોર અને મરચાની ખેતી પણ અરતરના બનતા જાર છે. મસતર ઉદ્ોર ખેડતૂો માટે વધયુ નફાકરક અને આકષ્ગક 

ઉતપાદન છે રાજરના કયુદરતી સ્તોત ગયુણવત્તા અને જથ્ાની દ્રસષ્ટએ ઘટતા જાર છે. કારણ જરંલોનો ના્, ખેતીનયુ ં
અણધિ આરોજન, જમીન રવભાજન વરેરે આ વસત યુઓ જૈરવક વૈરવધર અને પરા્ગવરણ સેવાઓને માઠહી અસર કરે 

છે. મનયુષ્ર અને પ્ાણીઓનો વસતી વધારો જલાઉ લાકિાની જમીન માલલકોની માલલકહી હક્કના કારદાનો બરીચા 
બનાવવા, ખાણ ઉદ્ોર, વધારે પિતા રૌચર બનાવવા, વનની આર વરેરે રાજરમા ંજરંલોનો ના્ ્વાના 
મયુખર કારણ છે. ખાણ ઉદ્ોર, ભયુસખલન અને ધરતીકંપ રાજરના પરા્ગવરણને વધયુ નબળં બનાવે છે.

ઘણા ખેતરો અને વાિહીઓ હરંામી અને કારમી લીલાછમ જરંલોન ેખતમ કરહીને ભીની જમીનોને પયુરહી નાખંીને 
બનાવી નખંારા છે. એક રણતરહી મયુજબ ૨૦૦૦ હકેટર વન ફકત ખેતી માટે સાફ કરહી નાખંવામા ંઆવયયુ ંછે. પહાિહી 
ઢોળાવ, ઢાળ પરની ખેતી અને પશયુધનન ેવધયુ પિતા ચરાવવાને લીધે આ ક્ેત્ના માટહીના સ્તોત ઘસાતા અને 
ઘટતા જાર છે.

એકંદરે વધારાની એક લાખ હકેટર ભીની જમીન બીજા હતે યુઓ માટે વપરાઈ છે. જેમા ંસિક હલેીપેિના બાધંકામ 

અને જમીનને ખેતી લારક બનાવવાનો સમાવે્  ્ાર છે. રાજરમા ંઆજે આ્રે ૧૫ ટકા અસલ વન બાકહી રહ્યુ ંછે.

આબોહવાની પડરમસ્રત રાજરમા ંઅન્ સામગ્ી ઉતપાદન માટે પિકારરૂપ રહહી છે. દા.ત. ટેકસમના બીજા 

રાજરોની જેમ અહીં પણ બે ઋતયુઓ છે. એક વષા્ગઋત યુ અને બીજી સયુકહી ગ્ીષ્મ ઋતયુ. પાક માટે વરસાદ મયુ્શકેલી 
ભરયો છે. અરતવસૃષ્ટ અને વાવાઝોિા – મોટા પરૂ લાવી ્કે છે. પરૂને લીધે પાક, મકાનો અને જરૂરહી બાધંકામનો 
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rains and storm systems can cause major floods that destroy crops, homes, and infrastructure. By 

contrast, during the dry season water scarcity in the state poses significant challenge for not only for 

agriculture but also for hydroelectric power production as well as overall activities of the population, 

specifically drinking water. It is widely agreed in the State and by the international scientific community 

that the Ceebano state is one of the areas most vulnerable to climate change, especially the impacts of 

erratic rainfall and extreme events.

The state is expected to face increased frequency and magnitude of natural disasters like landslides 

and flash floods, as well as GLOF (Glacial Lake Outburst) in some of the higher areas of the state.

State Climate Change report

Recently, the government released the State Climate Change Report, which highlights the serious risks 

posed by climate change impacts on Ceebanoa. The report outlines various scenarios for temperature 

change, precipitation change, and sea level rise, based on high, medium and low greenhouse gas 

emissions trajectories for the rest of the 21st century. The government has selected the medium emis-

sions scenarios for use as the basis for creating climate change adaptation policies and plans. Never-

theless, the government recognizes that these are simply scenarios; the future will depend on a variety 

of critical determinants, such as future emissions reductions.

The report confirms that extreme events of landslide and flash floods as well as drought are the most 

dramatic threat to Ceebano, although temperature and precipitation changes will have significant 

impacts on the state as well. Cold waves, snow storms and avalanches are also likely to increase with 

higher precipitation in the North region. Apart from the climate-induced extreme event, earthquake 

is one of the most significant threats to the state, especially in the South region, which fall under the 

most vulnerable category as per the national classification.

The report confirms that the climate models predict 1.5-3.00C increase in temperature; and 250-

500mm increase in precipitation in the North region, while a decline of 300-400mm rainfall is pre-

dicted for certain pockets of the South region.

The report shows that Climate variability and climate change could impact agriculture, water resources 

and forest sectors. 

The Global Fund for Climate Change Adaptation

A large multilateral organization has established a Global Fund for Climate Change Adaptation. The 

Global Fund will invest in activities that make developing countries more resilient and prepared for 

climate change. Given the vulnerability of Ceebano to climate change rise, as described in the National 

Climate Change Report, the Secretariat has decided to allocate US$500 million specifically for use in 

the Ceebano state. The centre has also decided to match up equal funding for the state Ceebano for 

adapting to climate change. 

Payments from the Fund are conditioned on recipient governments setting priorities for how the funds 

will be allocated. This priority-setting process must include consultations with various parties, including 

implementing state government authorities, scientists, and citizens groups, such as farmer representa-

tives. The Global Fund has said it will prefer to support initiatives that have the widest support among 

the different parties being consulted.

The Global Fund is ready to disburse the funds as soon as Ceebano’s government conducts its con-

sultation process and develops its priorities. It has also indicated that it is not likely to make a second 

donation to Ceebano in the near future.
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રવના્ સજા્ગર છે. તે્ ી રવપરહીત ઉનાળામા ંપાણી અછત, રાજરમા ંખેતીવાિહી જ નહીં. જળરવદ્યુત ઉતપાદન અને 
પ્જાની સમગ્ પ્વરૃત્ત સામે નોંધપાત્ પિકારરૂપ બને છે. ખાસ કરહીને પીવાનયુ ંપાણી મેળવવયુ વધયુ મયુ્શકેલ બને છે. 

આંતરરાષ્ટ્હીર રવજ્ાન સરમરત અને રાજર એ બાબત માટે એકમત છે કે હવામાન પડરવત્ગન્ી અસરગ્સત ્નાર 

ક્ેત્ોમાં્ ી સીબાનો સૌ્ી વધયુ અસરગ્સત ્ાર છે. ખાસ કરહીને ક્રતગ્સત વરસાદ અને બીજા કાબ ૂબહારના 
સજંોરો્ી.

રાજરમા ંકયુદરતી આફતો જેવી કે ભસૂખલન, અચાનક આવતા ંપરૂ, તેમજ ઉંચાણવાળા રવસતારોમા ંડહમનદહીનયુ ં
ફાટવયુ,ં વરેરેનો વધતો વરાપ અને પયુનરાવત્ગનની ્ક્યતાઓ તોળાઈ રહહી છે.

રાજયમા ંહવામાન પરરવત્ગનનો અહવેાલ:

હાલમા ંસરકારે હવામાન પડરવત્ગન અહવેાલ બહાર પાિ્ો છે. સીબાનો પર હવામાન પડરવત્ગનના રભંીર જોખમો 
દ્ા્ગવ ેછે. તેમા ંગ્ીન હાઉસ રેસ ફેલાવવાના ઉંચા, મધરમ અને નીચા પ્માણ(ટે્જેકટડરસ) પર આધાડરત સમયુદ્રની 
સપાટહીનયુ ંઉંચે આવયુ,ં ઉષ્ણતામાનમા ંપડરવત્ગન, અવક્ેપનમા ંફેરફાર વરેરે ૨૧મી સદહીના બાકહીના વષયોમા ં
આવનારહી મસ્રતની સભંરવત રૂપરેખા આપી છે. સરકારે ગ્ીન હાઉસ રેસની મધરમ કક્ાની અસરને પ્માણભતૂ 

રણી હવામાન પડરવત્ગન સામેની પ્ોજેકટ અને નીરત ઘિહી છે.

છતા ંસરકાર સરૂવડદત છે કે ભારવનો આધાર કઠોર રનણ્ગરો પર જ રહે્ ે. જેવા કે ભારવ ગ્ીન હાઉસ રેસને કાબમૂા ં
રાખવો.

આ અહવેાલ દ્રઢતા્ી માને છે કે ભરૂમસખલન, ઘોિાપયુર તેમજ દયુ ષ્કાળ સીબાનો માટે બહયુ મોટા ભર છે. જો કે 

ઉષ્ણતામાન અને વરસાદમા ંફેરફાર પણ રાજરપર નોધપાત્ અસર કરહી ્કે છે. ઉત્તર ક્ેત્મા ંવધયુવરસાદને લીધે, 

સખત ઠંિહી, ડહમપ્પાત, ડહમ સખલન વરેરે બધી ્કે છે. હવામાન સજણીત આવી હોનારતોના સજંોરો રસવાર 

ભકંૂપ પણ રાજર માટે મોટયું જોખમ છે. ખાસ કરહીને દલક્ણના ક્ેત્મા ંજે રાષ્ટ્હીર વરણીકરણમા ંસવંદેન્ીલછે તે 
વર્ગમા ંજ રણાર છે.

અહવેાલ દ્ા્ગવ ેછે કે આદ્્ગ હવામાનની ભરવષ્રવાણી મયુજબ ઉત્તરકે્ત્મા ંઉષ્ણાતામાનમા ં૧.૩ ્ી ૩ સે. સયુધીનો 
વધારોત્ાવરસાદમા ં૨૫૦-૩૦૦ મીમી સયુધીનો વધારો જરારે દલક્ણ કે્ત્ના કેટલાક ભારમા ંવરસાદમા ં૩૦૦ 

્ી ૪૦૦ મી.મી. જેટલો ઘટાિો રહે્ ે રહે્ ે.

અહવેાલ દ્ા્ગવ ેછે કે હવામાનમા ંફેરફાર અને પડરવત્ગન ખેતી વાિહી, જળસ્તોત અને જરંલો પર માઠહી અસર કરહી 
્કે છે.

હવામાન પરરવત્ગન અન ૂ્ ુલન ફં્ડ:

એક રવ્ાળ બહયુપક્ીર સસં્ાએ હવામાન પડરવત્ગન અનયુકયુલન માટે વૈરવિક ફંિ ઉભયુ ંકયયુું છે. આ વૈરવિક ફંિ એવી, 
પ્વરૃત્તમા ંરોકાણ કર્ ેજે રવકસતા દે્ોન ેહવામાન પડરવત્ગન માટે તૈરાર કરે અને વધયુ મસ્રત સ્ાપક બનાવે 
છે. રાષ્ટ્હીર હવામાન પડરવત્ગન અહવેાલમા ંદ્ા્ગવરા મયુજબ સીબાનોની હવામાન પડરવત્ગન સામેની નબળાઈ/

સવંદેન્ીલતા વધતી જોઈને સલચવાલર ે૫૦ કરોિ યયુએસ િોલર ખાસ સીબાનો રાજર માટે ફાળવરા છે. કેનદ્રએ 

પણ એટલી જ રકમ સીબાનોને હવામાન પડરવત્ગન અનયુકલૂન માટે આપી છે.

લોન લેનાર સરકાર અગ્ીમતાના ધોરણે આ ફંિ ક્યા ંવાપર્ ેતે નક્કહી કરવયુ ંતે ફિં મળવાની ્રત છે. આ નક્કહી 
કરવા રવલભન્ પક્ો, સબંરંધત રાજરોના સત્તારધકારહીઓ, વજૈ્ારનકો, નારડરકો, સરંઠનો, ખેડતૂ પ્રતરનરધઓ 

એ બધાનો સમાવે્  કરહી તેમના સલાહ સચૂન મયુજબ કાર્ગ કરવામા ંઆવ.ે વૈરવિક ફંિે કહ્યુ ંછે કે જેને સલાહકાર 

સમહૂમાં્ ી સૌ્ી વધયુ ટેકો મળ્ે તે કામને પોતે ટેકો આપવાનયુ ંપસદં કર્.ે

સીબાનોની સરકાર પોતાની સલાહકાર સરમરત બેસાિહી અગ્ીમતાના ધોરણ નક્કહી કરહી લે કે, તરત જ વૈરવિક ફંિ 

નાણા ંઆપી દેવા તૈરાર છે. તેમણે એ પણ જણાવી દહીધયુ ંછે કે નજીકના ભરવષ્રમા ંસીબાનોને બીજયુ  ંદાન નહીં મળે.
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The question: What should the priorities be for allocating the donated funds?

Ceebano’s Chief Minister has asked a group of representatives from relevant government line depart-

ments, traditional governance structures, the scientific community, and the farmers union to meet and 

discuss recommendations for prioritizing the donated funds.

The Chief Minister wants to know where the group can find areas of agreement. He is asking the group 

to focus its discussion on the implications and potential outcomes of each approach. He is not asking 

the group to set specific funding levels for each priority, as he plans to make those decisions. He wants 

the recommendations by the end of today’s meeting.

In preparation for the meeting, the Planning and Development department of the state of Ceebano has 

outlined five categories of adaptation approaches for the group to consider; these approaches are de-

scribed below. They can be prioritized as meeting participants see fit. Other options can be presented 

as well. The Planning and Development department estimated how much each option would cost to 

make a meaningful investment.

A)  Man-Made Protective Infrastructure: Dams, dykes, levees and 
embankments and boulder netting on road-sides

Funds can be used to invest in protective infrastructure, such as dams, dykes, levees and embank-

ments and boulder-netting on road sides. These types of infrastructure can protect existing land, 

homes, farms, and businesses from floods and landslides by creating a defense against the flood water 

and material from landslide.

Protective infrastructure requires regular maintenance, and can be breeched or destroyed during 

major landslides or floods. In fact, some argue that building this type of infrastructure can decrease 

disaster preparedness by providing a false sense of security. There are already over 350 kilometers of 

dykes, levees and embankments in the Kiew Mountain range, most of which require at least some de-

gree of repair and/or improvement; improvements include strengthening and, in some cases, increas-

ing height.

There is ongoing discussion among scientists about the environmental impacts of protective infrastruc-

ture. There is evidence that this type of infrastructure can increase erosion and damage ecosystems 

and habitats. However, there is uncertainty regarding extent of these effects.

Cost Estimate for a Meaningful Investment: At least $250 million.

B)  Natural Protective Infrastructure: Forest restoration

Funds can be used to restore evergreen and deciduous forests, which used to grow across much of 

the Ceebano’s geographical area. Forests provide natural protection against floods and landslides, and 

provide habitat to many species, including the endemic species that are flagship to the Ceebano being 

a global biodiversity hotspot. 

Many scientists emphasize that unlike man-made infrastructure like dikes and embankments, forests 

both provide protection and are beneficial to the environment. Nevertheless, researchers are currently 

studying the magnitude of floods and landslides Ceebano’s forests could tolerate before losing their 

ability to perform their natural functions and eventually becoming uprooted.

Over three quarters of Ceebano’s forests have been destroyed, in large part to make room for agricul-

ture and infrastructure. Replanting forests would therefore mean finding solutions for required agri
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એક પ્રશ્નનઃ દાનમા ંઆવેલા નાણાનંી ફાળવણી માટે અગ્ીમતાનુ ંધોરણ શુ ં?

સીબાનોના મયુખરમતં્ીએ સબંરંધત સરકારહી કચેરહી, વજૈ્ારનક સમહૂ અને ખેડતૂ સઘંના પ્રતરનરધઓને મયુલાકાત માટે 

બોલાવી, પ્ાપત નાણાને અગ્ીમતા મયુજબ ફાળવવા, તેમની સા્ ેચચા્ગ કરહી.

મયુખરમતં્ી જાણવા ઈચછે છે કે આ સરમરતના સભરો કરા કરા ક્ેત્ ઉપર સમંરત સાધી ્કે છે, તે આ સરમરતન ેદરેક 

અલભરમના અમલ અને પડરણામ પર ધરાન કેસનદ્રત કરવા કહ ેછે. દરેક અગ્ીમતા માટે રવર્ષ્ટ સપાટહી નક્કહી 
કરવાનયુ ંન્ી કહતેા કારણ કે તે બધા રનણ્ગરો તે પોતે જ લે છે. આજની સાજં પહલેા તેમને બધી ભલામણો જોઈએ 

છે.

સીબાનોના આરોજન અને રવકાસ રવભારે આ લોકોને, અનયુકયુલન અલભરમના પાચં વર્ગ, ધરાનમા ંલેવા કહ્યુ ં
છે. અલભરમ નીચે દ્ા્ગવરા છે. સભામા ંસહભારી, સભર રો્ર લારે તે રહીતે અગ્ીમતા આપી ્કે. બીજા અનર 

રવકલપ પણ રજૂ કરહી ્કા્.ે આરોજન અને રવકાસ રવભારે દરેક રવકલપમા ંઅ્્ગપણૂ્ગ રોકાણ માટે કેટલયુ ંખચ્ગ ્્ે 

તેનો અંદાજ આપરો.

(અ)  માનવસજજિત રક્ણાતમક બાધંકામ: Dams, dykes, levees andembankments 
and boulder netting on road-sides

બધં, રક્ણાતમક પાળ બાધંવી, નદહીના બધં, ડકનારાનયુ ંરક્ણ, રસતાની લરોલર આવલેા પથ્રોન ેવધારે ઘસાતા 
રોકવા પથ્રોન ેજાળહી લરાવવી, સરકહી પિતા રોકવા, આ પ્કારના પારાના નાના નાના બાધંકામ, જમીન, ઘર, 

ખેતરો તેમજ ધધંા વપેારને ભસૂખલન્ી બચાવે છે.

રક્ણાતમક બાધંકામને રનરરમત માવજતની જરૂર પિે છે. ભસૂખલન કે પરૂ્ી તેને ક્રત પહોંચે છે કે તેનો ના્ 

્ાર છે. કેટલાક એવી દલીલ કરે છે કે આ પ્કારના બાધંકામ સલામતીનો ભ્રમ ઉભો કરે છે અને તે્ી સકંટ 

સામેની તરૈારહીમા ંખોટ પેદા ્ાર છે. અતરારે 350 ડક.મી. કરતા વધારે dykes, levees and embankments કહીવ 

પવ્ગતમાળામા ંછે. તેમાના મોટા ભારન ેકંઈક ને કંઈક સમારકામ કે સયુધારણાની જરૂરછે. સયુધારણા એટલે તેને વધયુ 
મજબતૂ બનાવવો. કેટલાકમા ંતેની ઉંચાઈ વધારવી.

રક્ણાતમકબાધંકામોની પરા્ગવરણ પર માઠહી અસર રવ્ ેવજૈ્ારનકોમા ંચચા્ગ ચાલે છે. તે બાબતના પણ પરૂાવા 
છે કે જો કે આ પ્કારના બાધંકામ વાતાવરણને ક્રતગ્સત કરે છે, ઘસારો વધારે છે, તરાનંા વાસીઓને નયુકસાન 

પહોંચાિે છે. આ પ્કારની આિઅસરનયુ ંપ્માણ કેટલયુ છે તે રવષ ેમતભેદ છે.

અ્્ગપણૂ્ગ મિૂહીરોકાણ માટે ખચ્ગનો અંદાજ: ઓછામા ંઓછ ં૨૫ કરોિ યયુ.એસ. િોલર.

(બ)  પ્રા્તૃતક રક્ણાતમક બાધંકામ:

જરંલોના પયુનઃ સ્ાપન, લીલાછમ બારમાસી અને પાનખર જરંલો ઉભા કરવા માટે ફિં વાપરહી ્કાર. સીબાનોના 
મોટા ભારના ભૌરૌલલક ક્ેત્મા ંઆ જરંલો અમસતતવમા ંહતા જ. જરંલ પરૂ અને ભસૂખલન સામે કયુદરતી રક્ણ 

આપે છે. અને અંખર પ્ાણીઓને રહઠેાણ પયુરયું પાિે છે. આ પ્દે્મા ંજ ખાસ જોવા મળતા જીવોનો પણ સમાવે્  

્ાર છે. જે સીબાનોને વરૈવિક જૈવ વૈરવધરનયુ ંઅરતરનયુ ંકેનદ્ર બનાવે છે. ઘણા વજૈ્ારનકો ભારપવૂ્ગક કહ ેછે કે માનવ 

સજર્જત બાધંકામ્ી રવપરહીત, જરંલો રક્ણ આપે છે અને પરા્ગવરણને પણ ફારદો પહોંચાિે છે. સં્ ોધકો, 
સીબાનોના જરંલો કયુદરતી કાર્ગ કરવાની પોતાની ક્મતા ખોતા પહલેા ંઅને ઉખિહી જતા પહલેા કેટલા પ્માણમા ં
પરૂ અને ભસૂખલનના ઝાટકા સહન કરહી ્કે છે તેનો અભરાસ કરહી રહ્ા છે.

ખેતી અને બાધંકામ માટે જ્રા કરવા સીબાનોના પોણા ભારના જરંલોનો ના્ ્રો છે. જરંલોનયુ ંપયુનવ્ગસન 

કરવાનો અ્્ગ એ પણ છે કે ખેત ઉતપાદનની જરૂડરરાત માટે પણ ઉકેલ ્ોધવો પિ્ ેઅને પરા્ગવરણલક્ી અસર 

માટે પણ કાર્ગવાહહી નક્કહી કરવી પિ્ે. જે્ી જરંલોન ેહવ ેપછહી્ી નયુકસાન ન ્ાર. અ્્ગસભર રોકાણનો અદાજં 

૧૫ કરોિ િોલર.
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culture production, and also putting in place effective environmental impact assessment guidelines to 

avoid further loss of forests.

Cost Estimate for a Meaningful Investment: At least $150 million.

C)  New Agricultural Technologies and Techniques

Funds can be used to invest in the development of new agricultural technologies and techniques. 

These technologies and techniques could help protect food security and farmers’ livelihoods by 

helping adapt mountain agriculture to changing climate conditions. The Planning and Development 

department has recommended focusing on biotechnology, water management technologies, and crop 

integration techniques.

Research suggests that biotechnology can be used to develop rice varieties that tolerate higher salinity 

and water levels while still producing high yields. There are also technologies being developed to better 

utilize water resources, such as improved water harvesting and well design methods. Research on new 

agricultural technologies has slowly begun in Taxum, and is moving more quickly in some other parts 

of the country. If these technologies were developed elsewhere, there is no guarantee that they would 

be quickly or cheaply transferred to Ceebano, therefore it is important to develop these technologies in 

Ceebano itself.

While there is some evidence of direct negative environmental impacts of genetically modified foods, 

some have suggested that consumers might also resist purchasing genetically modified foods because 

of perceived health and environmental issues. This could lower the profitability of crops as well accep-

tance levels among local communities and limit Ceebano’s food security programme. Crop integration 

techniques are already being used in the state. In particular, some farmers now use integrated fish-rice 

farming systems, as well as System of Rice Intensification (SRI). Bringing this and other techniques 

to scale in the state could help farmers in certain areas adapt to changing rainfall and temperatures, 

allowing them to increase their incomes and protect against risks to one crop or the other.

Abandoning intensive rice cultivation would, however, decrease overall annual yields in the short 

term. Research is still being conducted on the environmental impacts of this type of crop integration, 

although the current research suggests that when done correctly, it is ecologically sustainable. Bringing 

crop integration to scale in the state would involve constructing necessary infrastructure, such as fish 

farms and buffer zones to separate crops, and would in many cases require training for farmers. 

These technologies and techniques could help protect agriculture, allowing food production in the 

state to continue, but only in areas not expected to be submerged or heavily flooded. They would 

not, however, protect population themselves from direct climate impacts like landslides, floods, and 

droughts.

Cost Estimate for a Meaningful Investment: At least $250 million.

D)  Development of Non-Agricultural Sectors

Funds can be used to diversify rural livelihoods by investing in the development of nonagricultural 

industries. This strategy would allow development in the state to continue and could protect jobs in the 

long term, compensating for large losses of agricultural land and jobs from climate change.

Development of non-agricultural industries is expected to reduce food production by diverting land and 

resources away from agriculture. On the other hand, alternative industries would provide non-agricul-

tural jobs that could increase local incomes, create jobs, and potentially entice young people to remain 

in the state. This approach would involve capital investments, investments in training and education 
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અ્્ગપણૂ્ગ રોકાણ માટે ખચ્ગનો અંદાજ: ઓછામા ંઓછો ૧૫૦ લાખ િૉલર

(ક)  ખેતીનીનવીવૈજ્ાતનકપદ્ધતતઓ:

ખેતીની નવી વજૈ્ારનક પદ્ધરતઓના રવકાસ માટે પણ રોકાણ કરહી ્કાર. આ પદ્ધરતઓ અન્ સયુરક્ામાટે તેમજ 

ખેડતૂની આજીરવકાને પણ મદદરૂપ છે, જે પવ્ગતીર ખેતી ત્ા પડરવત્ગન સા્ ેઅનયુકયુલન કરવા્ી મળહી ્કે. 

આરોજન અને રવકાસ રવભારની ભલામણ હતી કે જીવરવજ્ાન, જળ વરવસ્ારવજ્ાન સા્ ેપાક સકંલનની રહીતો 
ઉપર ધરાન કેનદ્રીત કરવયુ.ં

સં્ ોધન એવયુ ંદ્ા્ગવ ેછે કે વજૈ્ારનક પદ્ધરત્ી ચોખાની નવી જાતો પેદા કરહી ્કાર છે, જે ખારયું અને પ્માણ કરતા 
વધારે પાણી સહન કરહી ્કે છે અને વધારે ઉપજ આપે છે. એવી વજૈ્ારનક પદ્ધરતઓનો રવકાસ ્ઈ રહ્ો છે જે્ી 
જળસ્તોતોનો વધયુ સારો ઉપરોર ્ઈ ્કે છે. દા.ત. જળ સચંરમા ંસયુધારા અને કવૂાની રચનાની નવતર પદ્ધરત. 

ટેકસમમા ંખેતીવાિહીની નવતર પદ્ધરતઓ પર ધીરે ધીરે સં્ ોધન ચાલયુ ્યયુ છે અને એ દે્ના કેટલાક ભારોમા ં
ઝિપ્ી ચાલી રહ્યુ છે. આ પદ્ધરતઓને, અનર કોઈ જ્રાએ રવકસાવીને સીબાનોમા ંસસતામા ંઅને ઝિપ્ી 
લાવીએ તો પણ ટે સફળ ્્ે એવી ખાતરહી ન્ી એટલે આ પદ્ધરતઓને સીબોનોમા જ રવકસાવવી જરૂરહી છે.

અનયુવારં્ક રહીતે ્ોિા બદલારેલા અન્ની પ્તરક્ નકારાતમક અસર પરા્ગવરણ પર ્ાર છે તેવા કેટલાક 

પરૂાવા છે. એટલે કેટલાક લોકોએ સચૂવયયુ ંછે કે ઉપભોકતા આરો્ર અને પરા્ગવરણીર પ્શ્ોની જાણકારહી બાદ 

્ોડયુ  ંબદલારેલી અન્ સામગ્ી ખરહીદવાનયુ પસદં ન કરે તો પાકની નફાકારકતા અને સવીકૃરત સ્ારનક લોકોમા ં
ઓછહી રહ,ે તે્ી સીબાનોનો અન્ સયુરક્ા પ્ોજેકટ સીરમત ્ઈ જાર. હાલમા ંરાજરમા ંપાક સરંોજન પદ્ધરતઓ 

ઉપરોરમા ંલેવાર છે. ખાસ કરહીને કેટલાક ખેડતૂો ચોખા અને માછલીની સયંયુકત ખેતી કરે છે. સા્ ેસા્ ેચોખાનો 
પાક વધારવાની પદ્ધરત પર પણ અમલ કરે છે. આવી અને અનર પદ્ધરતઓ રાજરમા ંલાવવા્ી વરસાદ ત્ા 
ઉષ્ણતામાનના પડરવત્ગન સા્ ેઅનયુકયુલનમા ંમદદરૂપ ્ાર છે. તેના્ી આવક વધે છે અને પાક પર આવતા 
જોખમો સામે રક્ણ આપે છે.

જો કે ટૂંકા રાળે, સઘન ચોખા ઉતપાદનની મનાઈ કરવા્ી કયુલ ઉપજમા ંઘટાિો ્ાર. આ પ્કારના સયંયુકત પાક 

ઉપર વાતાવરણની અસર રવ્ે સં્ ોધન ચાલયુ છે. વત્ગમાન સં્ ોધન દ્ા્ગવ ેછે કે આ પ્કારના પાક જો સાચી 
રહીતે કરવામા ંઆવ ેતો હવામાનની દ્રસષ્ટએ લાબં યુ ટકહી ્કે છે. સયંયુકત ખેતીને અમલમા ંલાવવા્ી રાજરને જરૂરહી 
બાધંકામ માટે અવકા્ મળ્ે જેવા કે માછલી ઉછેર તળાવ, બે જયુદા જયુદા પાકને અલર રાખવા વચચ ેઆિ્ો 
બનાવવી વરેરે. ઘણા ખેડતૂોને નવા ર્ક્ણની આવ્શરકતા રહ ેછે.

આ વજૈ્ારનક અલભરમ અને પદ્ધરત ખેતી સરંક્ણ અને અન્ ઉતપાદન ્ઇ ્કે છે. પરંત યુ એજ ક્ેત્મા ંજે ભારે 

પરૂ્ી પ્ભારવત ના ્તા ંહોર. જો કે આ અલભરમ પ્જાને સીધી હવામાનની અસરો જેવા કે ભસૂખલન, પરૂ અને 
દયુ ષ્કાળ્ી રક્ણ આપી ્કતા ન્ી. અ્્ગસભર રોકાણનો અંદાજ, ઓછામા ંઓછા, ૨૫ કરોિ િોલર.
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(્ડ)  ક્બનખેતી કે્રિનો તવકાસ:

લબન ખેતી રવષરક ઉદ્ોરોમાફંંિનયુ ંરોકાણ કરહીને ગ્ામીણ આજીરવકામા ંરવરવધતા લાવી ્કાર. લાબંા રાળે આ 

વયહૂરચના રાજરના રવકાસને ચાલયુ રાખ્,ેઆજીરવકા ટકાવવી અને આબોહવા પડરવત્ગન અને ખેતીની જમીન 

છહીનવાઈ જવાને લીધે ્રેલ નોકરહીઓના નયુકસાનને ભરપાઈ કરહી ્ક્.ે લબનખેતી ઉદ્ોર, જમીન અને બીજા 

સ્તોત ને ખેતીની ડદ્ામા ંવળહીન ેઅન્ ઉતપાદનમા ંઘટાિો ્ઇ ્કે છે. સા્ ેસા્ ેવકૈગલપક ઉદ્ોરો બીનખેતીની 
નોકરહીઓ્ી સ્ારનક આવકો ત્ા નવા કામ મળ્ ેઅને જે્ી યયુવાધન રાજરમા ંજ રહવેા લલચા્.ે આ 

અલભરમમા ંમિૂહીરોકાણ, ર્ક્ણમા ંરોકાણ, લોકોમા ંહનૂ્ર કળા વરેરેમા ંરોકાણ અને વાહન વરવહારનો બયુરનરાદહી 
બાધંકામ જેવા કે સિક, રેલવે, રવમાન મ્ક અને પયુલ વરેરેનો સમાવે્  ્ાર છે. કેટલીક વસતીને ઔદ્ોલરક અને 
વરાપારહી ક્ેત્મા ંફરહી વસાવવાની જરૂર પિ્ ેતેના્ી બાધંકામને વધયુ વેર મળ્.ે

આરોજન અને રવકાસ રવભારે જમીનના વરાપક ઉપરોર માટેનયુ ંફંિ પણ ઉમેરવા સલાહ આપી છે. જે્ી ્ક્ય 

હોર તે જ્રાઓનો રવકાસ સાધી ્કાર. તોર કેટલાક એવી દલીલ કરે છે કે મોટા પરૂ અને ભસૂખલનન ેલીધે 

રાજરની વધતી જતી નબળાઈ(વલનરેલબલલટહી)ને લીધે ઔદ્ોલરક ક્ેત્ અને તેને સબંરધત બાધંકામ બહયુ મલૂરવાન 

નહીં રહ.ે
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for population, and investments in transportation infrastructure like road, rail, airport and bridges. 

Some population would need to be relocated for construction of industrial and commercial zones and 

supporting infrastructure. 

The Planning and Development department has recommended including funds for a comprehensive 

land use plan, to ensure that new developments are sited in viable areas. Still, some argue that there is 

little value in developing industrial zones and related infrastructure in the state because of increasing 

vulnerability from intense floods and landslides. 

Others have expressed concern that existing industries and urban areas are already causing major 

habitat loss and pollution, particularly in water used downstream for drinking and agriculture. They 

caution against creating more pollution that could harm remaining agricultural areas and the environ-

ment.

Cost Estimate for a Meaningful Investment: At least $350 million.

E)  Resettlement

Funds could be used to resettle population away from areas predicted to experience intense flood-

ing or extremely vulnerable to landslides. This approach would help prepare for the abandonment of 

the areas most vulnerable to climate change, leaving adaptation efforts to focus on areas that can be 

“saved.”

This investment would involve helping population in targeted areas move and find livelihoods in new 

areas, as well as an education campaign to inform them about the need to relocate. Investing in relo-

cation now could make the resettlement of millions of population more orderly. It would also help the 

government prepare for consequences related to relocation, such as higher infectious disease inci-

dence due to increased population density.

Many population are not prepared to abandon their land and farms, and would regard the intangible 

costs of this approach as very high. Many government officials have expressed concern about the po-

litical difficulties of asking people to leave their homes and land without an imminent, pressing threat 

to their safety.

Cost Estimate for a Meaningful Investment: At least $150 million.
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બીજાએ લચંતા વરકત કરહી છે કે, રવદ્માન ઉદ્ોરો અને ્હરેહીકરણ રહવેાની જ્રાની અછત અને પ્દૂષણ ફેલાવી 
રહ્ા છે, ખાસ કરહીને પીવાનયુ ંપાણી અને ખેતીનયુ ંનયુક્ાન કરહી રહ્ા છે બાકહીના કે્ત્ોમા ંખેતી અને પરા્ગવરણના 
નયુકસાન સામે તેમણે ચેતવણી પણ આપી છે.

અ્્ગસભર મિૂહી રોકાણ ઓછા ઓછા ૩૫ કરોિ િોલર.

ચોખા એ રવવિમા ંસૌ્ી વધયુ ખવાતો ખોરાક છે. આ કારણે જ ચોખાની રવરવધ જાતો રવકસાવવા માટે ટેકો રવચારહી 
રહ્ા છો. આ જાતો પણ એવી કે જે અરનરરમત વરસાદની સા્ ેઉંચયુ તાપમાન સહહી કરહી ્કે અને વધયુ ઉપજ પણ 

આપી ્કે. વૈરવિક ફાળાના દાનનો ઉપરોર કરહીને ખેતીને વધયુ ખમી ્કે તેવી બનાવી ્કાર. આ માટે સં્ ોધનો 
કરવા્ી સીબાનોના વજૈ્ારનકો અને બયુદ્દ્ધજીવીઓની પ્રતષ્ઠામા ંવધારો ્્.ે (આની સા્ ેસા્ ેફાળાની પણ). આ 

વાત દે્ના રવકાસમા ંવધયુ મિૂહી રોકાણ ખેંચી લાવી ્કે છે.

સીબાનોની સરકારે અનયુકલૂન સાધવા રવષ ેજે અલભરમ અપનાવરો છે તે વાત ઉપર તમે ઉગ્ દ્રસષ્ટકોણ નડહં 
અપનાવો.

તમારા મયુખર રસના રવષરો અને ્રૂઆતની પ્ા્રમકતાઓ વરકત કરવાની સા્ ેઆજે તમે તમારા 
સહકાર્ગકરોની સા્ ેબધી વયહૂરચનાઓની ચચા્ગ કરાવની પ્ોજેકટ બનાવો. તેમ છતા ંજો તમને સતંોષ ન ્ાર 

કે, સચૂનો અન્ સયુરક્ાનો બચાવ કરવા માટે પરૂતા છે, તો તમારહી પાસે કાર્ગકારહી રનદદે્કશ્ીને એ સચૂન કરવા 
રસવાર રસતો ન્ી કે, તેઓએ દાનની જે વાત આરળ ધરહી છે તે પાછહી ખેંચી લે.
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(ઈ)  પનુનઃવસન:

ઘણા પરૂ આવતા હોર અ્વા ખબૂ નબળહી ભસૂખલનવાળહી જમીન્ી દૂર લોકોનો પયુનઃ વસવાટ કરાવવા માટે ફંિ 

વાપરહી ્કાર. આ અલભરમ પરા્ગવરણ પડરવત્ગન સામે ઝૂકહી જતા નબળા ક્ેત્ોન ેપ્રતબરંધત કરવા અને બચાવી 
્કાર તેવા ક્ેત્ોન ેમાટે અનયુકયુલનના પ્રતનો ને કેનદ્રીત કરવા માટે મદદરૂપ ્ાર છે. આ મિૂહીરોકાણ, ઉદે્્ીત 

ક્ેત્ોમાં્ ી લોકોને નવા ક્ેત્ોમા ંજઈ આજીરવકા મેળવવા અને સા્ ેસા્ ેબીજે વસવાટ કરવાની આવ્શરકતા 
રવ્ે તેમને ર્લક્ત કરવાના હોર છે. પયુનઃવ્ગસનમા ંમિૂહી રોકાણ લાખો લોકોના પયુનઃવ્ગસનન ેરનરરમત બનાવે છે. 

પયુનઃવસવાટમા ંઆવતા સકંટોમા ંકાર્ગ કરવામા ંપણ સરકારને મદદ મળે છે. દા.ત. રીચ વસતીમા ંચેપી રોરોનયુ ં
પ્ાધાનર વધયુ હોર છે.

ઘણા લોકો પોતાની જમીન અને વાિહીઓ છોિવા તૈરાર ન્ી હોતા અને આ અલભરમના ખચા્ગ ખબૂ વધી જાર છે. 

ઘણા સરકારહી ઓડફસરો, લોકોને પોતાના ઘર અને જમીન તરારવા માટે, અને તેમની સલામતી સામેના જોખમના 
સમજાવવામા ંઆવતી રાજકહીર મયુ્શકેલી/લચંતા વરકત કરે છે. અ્્ગસભર રોકાણના ખચ્ગનો અંદાજ, ઓછામા ંઓછો 
1.5 કરોિ િોલર.

અ્્ગપણૂ્ગ રોકાણ માટે ખચ્ગનો અંદાજ: ઓછામા ંઓછો ૧૫૦ લાખ િૉલર
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Handout 7: Confidential instructions for the simulation exercise

Simulation exercise: Prioritizing 
climate change adaptation 

measures

Development Planning in the state of Ceebano

Part B1

Confidential instructions for each group

[to be handed over to the participants a one or two days before the simulation exercise is to 
be conducted]

1  Please see the methods section in the relevant session of the Module 7 to see the relevance of Part A and Part B of 
this simulation handout.
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હ્ૅસ્ડઆઉટ૬: તસમયલેુ્ન એકસરસાઈઝ માટેની સામા્સય મારહતી (મો્ડ્લુ ૨)

તસમયલેુ્ન એકસરસાઈઝ - ્કલાઇમેટ 
ચે્સજ અનફુૂલન કાયયોની પ્રાધા્સયતા

સીબાનો રાજયના તવકાસનુ ંઆયોજન

ભાગ-બ (B)૧૧4

સામા્સય મારહતી

(સહભારીઓને આ સામગ્ી રસમયયુલે્ન પ્ડક્રરા ્રૂ કરવાના એક કે બે સપતાહ પહલેા આપી દેવયુ)ં

4  ૧૧ભાર અ અને ભાર બ ના સદંભ્ગ માટે મોિ્યુલ ૭ના સદંલભભિત ભારના પદ્ધરત ભારમા ંજયુઓ
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Agriculture, Fisheries, and Rural Affairs Ministry: Confidential instructions

You are the Principal Secretary of Agriculture, Fisheries and Rural Affairs, the state government 

Department with authority on all matters relating to agriculture and rural issues. You are trained as an 

agronomist.

You often work closely with the Ceebano provinces, both through the Department’s provincial of-

fices and by collaborating directly with provincial leaders. You also collaborate often with international 

donors interested in agriculture and rural development. You are originally from Ceebano, where your 

parents were once farmers.

While you have many concerns about the impacts of climate change on Ceebano, the following is 
most important to you:

• Your top interests are to protect agricultural jobs and food security

Given these interests, your initial thought is that the top priorities are:

1. Investment in protective infrastructure

2. Investment in new agricultural technologies and techniques

Below are some additional thoughts:

You believe that farming is vital for Ceebano. Today, Ceebano relies on agriculture and fisheries for 

both domestic food security and for export income, and the majority of Ceebano population depend 

on agriculture for their livelihoods. Given these current needs, you think it is clear that this group must 

prioritize protecting food production, especially in the short-term but also in the long-term.

You support making a large investment in protective infrastructure for the following key reasons:

• Infrastructure is a proven way of providing protection. It is therefore logical to build and repair the 

infrastructure necessary to protect existing hills, land and farms.

• Ceebano population will appreciate government efforts to protect them. It is unconscionable to ask 

them to simply abandon their land.

• The government has explicitly recognized that the Climate Change Report scenarios are uncer-

tain. The possibility that areas predicted to be affected by erratic rainfall, floods and landslides 

could actually remain viable for population and for agriculture and fisheries means they should be 

protected, not abandoned.

• Environmental impacts associated with man-made infrastructure are of less concern than the 

potential for climate change to cause devastating losses in life, widespread hunger, and major 

damage to Ceebano’s economy.

• Forests aid siltation and mitigate the effects of storms and surges, but man-made infrastructure is 

a better defense against landslides and floods.

You think investing in new agricultural technologies and techniques is an important way to protect 

agriculture itself in the long-term, especially because:

• If farmers are to adapt over time to changes like increased flooding and temperature variations 

without sacrificing food security and their traditional livelihoods, new agricultural technologies and 

techniques are necessary.

• It is an added benefit that crop integration, especially integrated rice and SRI can increase farm-

ers’ incomes.
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ખેતીવા્ડી મતસય ઉદ્ોગ અને ગ્ામય બાબતોનુ ંપ્રધાનમ્ંડળ: ખાનગી સચૂનાઓ:

તમે ખેતીવાિહી, મતસર ઉદ્ોરઅન ેગ્ામર બાબતો અંરેના મયુખર સલચવ છો. રાજર સરકારો તેમને ખેતીવાિહી અને 
ગ્ામીણ બાબતોના રવષરમા ંતમામ સત્તા આપી છે. તમે કૃરષ અ્્્ગ ાસ્તમા ંર્લક્ત છો.

તમે સીબાનો પ્ાતંમા ંપ્ારંતર કચેરહીઓ અને પ્ારંતર નેતાઓ સા્ ેપ્તરક્ મળહીન ેઘણયુ ંકામ કરેલયુ ંછે. તમે મળૂ 

સીબાનોના જ વતની છો. તમારા માતા-રપતા અહહી ખેડતૂ હતા.

તમે સીબાનોના આબોહવા પરરવત્ગન તવ્ે ક્ચંતતત છો. તનમનક્લક્ખત મદુ્ા તમારે માટે સૌ્ી વધારે અગતયના છે.

• તમારો મયુખર રસ છે ખેતીલક્ી કામ અને અન્ સયુરક્ા

આ રસ સા્,ે તમને પહલેો રવચાર આવે કે તમારહી મયુખર ટોચની પ્ા્રમકતાઓ છે:

1. તમને સૌ્ી વધયુ રસ કૃરષ કામ અને અન્ રનભ્ગરતાનયુ ંરક્ણ કરવામા ંછે.

2. આ રસ દ્ા્ગવરા બાદ તમારહી અગ્ીમતા –

• રક્ણાતમક બાધંકામમા ંરોકાણ

• નવતર કૃરષ પદ્ધરત અને હનૂ્રમા ંરોકાણ

નીચે કેટલાક વધારાના રવચારો આપરા છે. સીબાનો માટે કૃરષ અરતઆવ્શરક છે તેમ તમે માનો છો. આજે ઘર 

આંરણે અન્ સયુરક્ા અને રનકાસની આવક પર સીબાનો રવવિાસ રાખે છે. સીબાનોની બહયુમરત પોતાની આજીરવકા 
માટે કૃરષ પર આધાર રાખે છે. આ જરૂડરરાતો પડરપ્ેક્રમા,ં તમારા રવચાર મયુજબ, આ સમહૂ ેખાસ કરહીને ટયુંકારાળા 
માટે અને લાબંા રાળા માટે પણ અન્ ઉતપાદનન ેબચાવવાના પ્રાસોન ેઅગ્તા આપવી જોઈએ, એ ચોખખી વાત 

છે.

તમે રક્ણાતમક બાધંકામમા ંરોકાણને નીચેના કારણોસર ટેકો આપો છો.

• બાધંકામ, રક્ણ માટે ઉપરોરી પયુરવાર ્રેલો રસતો છે. એટલે રક્ણાતમક બાધંકામ કરવા અને તેનયુ ં
સમારકામ કરવયુ ંએ ટેકરહીઓ અને જમીન તેમજ વાિહીઓને રક્વા માટે તક્ગસરંત રહીતે આવ્શરક છે.

• સીબાનોની પ્જા આ રહીતે રક્ણ કરવા બદલ સરકારની કદર કર્.ે પોતાની જમીન તરારી દેવાનયુ ંરહવે યુ ં
અરૂલચકર છે.

• સરકારે અનયુભવયયુ છે કે આબોહવા પડરવત્ગન અહવેાલનયુ ંલચત્ણ અચોક્કસ છે. જે ક્ેત્ો માટે અમસ્ર વરસાદ, 

પરૂ અને ભસૂખલનની ભરવષ્રવાણીઓ હોર છે તે રવસતારો પણ વાસતવમા ંવસતી, ખેતી અને મતસર ઉદ્ોર 

માટે જીવતં રહ ેછે. અ્ા્ગત તેમને રક્ણ આપવયુ ંજોઈએ નહીં કે તરજી દેવા જોઈએ.

• માનવ સજર્જત બાધંકામને લીધે ્તા ંપરા્ગવરણના નયુકસાનો, પરા્ગવરણ પડરવત્ગનના ભારે નયુકસાનો, જેમા ં
જાનહારનઓ, ભખૂમરો અને સીબાનોને આર્શિક ફટકો, જેવા નયુકસાનો કરતા ઘણા ઓછા હારનકારક રહ ેછે.

• જરંલો, કાપં ભરહી દે છે. અને તોફાનોને અને મોજાંઓની અસરોને ્ાતં કરે છે. પણ માનવસજર્જત બાધંકામ, 

ભસૂખલન અને પરૂ સામે વધયુ સારયું રક્ણ છે.

તમે માનો છો કે નવતર કૃરષ પદ્ધરતઓ અને હનૂ્ર લાબંારાળે ખેતરને બચાવવા માટે અરતરનો માર્ગ છે. કારણ કે,

• જો ખેડતૂોને વધતા જતા પરૂ અને ઉષ્ણતામાનના ફેરફારને, અન્ સરંક્ણ અને ડરવાજ મયુજબની આજીરવકાનયુ ં
બલલદાન આપરા વરર, અનયુકળૂ ્વયુ ંહોર તો નવી કૃરષ વજૈ્ારનક પદ્ધરતઓ અને આવિત/હયુન્ર જરૂરહી છે.

• પાક સરંોજન ખાસ કરહીને સઘન ચોખા અને એસઆરઆઈ ખેડતૂોની આવક વધારહી ્કે છે.
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You would not necessarily oppose development of non-agricultural sectors, particularly if you could be 

convinced that this would benefit farmers and raise their incomes, but this option is not your prefer-

ence. 

Similarly, you realize that resettlement may become necessary, but you would prefer to focus on pro-

tecting existing homes and farms first.

Today you plan to constructively discuss all strategies with your colleagues, while clearly expressing 
your core interests and initial priorities.
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જરૂરહી ન્ી કે તમે લબનખેતી રવષરક રવકાસનો રવરોધ કરો જો તમને ખાતરહી ્ાર કે તેના્ી ખેડતૂોની આવક 

વધ્ ેઅને તેમને લાભ ્્ે,જોકે આ રવકલપ આ તમારહી પસદંરીનયુ ંન્ી.

તેવી જ રહીતે તમે જણો છો કે પયુનઃવ્ગસન આવ્શરક બની જઈ ્કે પણ હાલ અમસતતવમા ંછે તે ઘરો અને ખેતરોને 
બચાવવા પર ધરાન કેનદ્રીત કરવાનયુ ંવધયુ પસદં કર્ો.

આજે, તમે રચનાતમક રીતે આ બધી વયહૂરચનાની તમારી સા્ીદારો સા્ે ચચા્ગ કર્ો જયા ંતમે સપષટ રીતે, 
તમારા મખુય રસના તવષય અને તમારી આરંક્ભક અગ્ીમતા દ્ા્ગવ્ો.
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Development planning in the state of Ceebano

Ceebano National University Agriculture and Fisheries Research Institute: Confidential 
instructions

You are the Director of the Agriculture and Fisheries Research Institute at Ceebano National University 

(RNU). 

You are trained in agricultural engineering, and you have expertise in irrigation systems and plant 

breeding. 

You have been working to make the institute a leader in agricultural research and technology 

development. 

You are originally from the northern hills of Taxum, but you did your doctoral work in Ceebano and you 

often work with farmers there.

While you have many concerns about the impacts of climate change on the state, the following is most 
important to you:

• Your top interest is to protect food production in the state in the long-term.

• Your second most important interest is to ensure that the group is careful to protect the environ-

ment, especially since the long-term viability of agriculture depends on high quality water and soil.

Given these interests, your initial thought is that the top priorities are:

1. Investment in new agricultural technologies and techniques

2. Investment in forest restoration, particularly as an alternative to man-made infrastructure

Below are some additional thoughts:

You believe that agriculture in the state is vital for Ceebano’s food security and economy, and you also 

know how important it is to the existing way of life in the state.

You view new agricultural technologies and techniques as a good strategy for adapting agriculture to 

changing climate conditions in the long-term, and believe this approach would have the following key 

benefits:

• The proposed technologies and techniques can help farmers adapt to changing salinity and water 

levels, hopefully while still producing high yields. This would allow farmers to feed themselves and 

the rest of Ceebano despite climate change impacts.

• Crop integration can protect against risks to one crop or the other and boost farmers’ incomes.

• Your institute is already developing the proposed technologies, and with funding could certainly 

speed up its work.

• Developing technologies in Ceebano could avoid costly technology transfer issues.

You realize that infrastructure is necessary to protect state population and farms, but you are con-

cerned about the environmental impacts of man-made infrastructure. You know it is not realistic to op-

pose all efforts to construct infrastructure, but you would rather see the group focus on forest restora-

tion as a protective measure.

You are even more concerned about the possibility of developing non-agricultural industries that would 

pollute water and land in the state and ultimately harm agriculture as a result.
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સીબાનો રાજયમા ંતવકાસ આયોજન:

સીબાનો રાનષટ્ય તવવિ તવદ્ાલય અને મતસય ઉદ્ોગ સં્ ોધન સસં્ાનનઃ ખાનગી સચૂનાઓ:

તમે કૃરષ અને મતસર ઉદ્ોર સં્ ોધન સસં્ાન સીબાનો રાસષ્ટ્ર રવવિ રવદ્ાલરના રનરામક છો. (આરએન યયુ)

તમે કૃરષ ઈજનેરહીમા ંર્લક્ત છો અને રસંચાઈ અને ઝાિ રોપવામા ંરનષ્ણાત છો. સસં્ાને, કૃરષ સ્ોધન અને હનૂ્ર 

રવકાસમા ંઅગે્સર બનાવવા ખબૂ મહનેત કરહી છે. અસલમા ંટેકસમના ઉત્તરહીર પવ્ગત રવસતારમાં્ ી આવો છો. 
પણ તમે તમારયું પી.એચ.િહી.નયુ ંકાર્ગ સીબાનોમા ંકયયુું છે. સીબાનોના ખેડતૂો સા્ ેપણ તમે કામકરો છો.

આબોહવા પરરવત્ગન સા્ે તમે ઘણી રીતે સકંળાયેલા છે. પણ નીચેના મદુ્ા ખબૂ અગતયના છે.

• લાબંારાળા સયુધી અન્ ઉતપાદનન ેબચાવી રાખવામા ંતમને મયુખરતવે રસ છે.

• તમારો દ્દ્તીર રસનો રવષર એ છે કે ખાતરહી ્ઈ જાર કે તમારયું ગ્યુપ પરા્ગવરણને બચાવવા ઉતસયુક છે. ખાસ 

કરહીને કૃરષ ક્ેત્નયુ ંજીવન જરારે ઉંચી ગયુણવત્તાના પાણી અને માટહી ઉપર આધાડરત છે.

આ પસદંરી દ્ા્ગવરા પછહી તમારા પ્ારંલભક રવચાર પ્માણે સૌ્ી વધયુ અગ્ીમતા નીચે દ્ા્ગવરામયુજબ છે.

1. જરંલપયુનવ્ગસન સૌ્ી વધારે જોખમમા ંહોર એવી વસતીનયુ ંપયુન:વસન

2. જરારે કૃરષ ટેકનોલોજી અને ટેકનીકમા ંરોકાણ અને પરા્ગવરણ પર એની અસરના સસંોધન માટે પણ ફંિ 

મળતયુ ંહોર ખાસકરહીનેમાનવસર્જનબાધંકામનારવકલપતરહીકે.

નીચે કેટલાક વધારાના રવચાર છે.

તમે મો છો કે સીબાનો અન્ સરંક્ણ અ અ્્્ગ તં્ માટે કૃરષ અનરાવ્શરક છે. તમે એ પણ જાણો છો કે હાલની જીવન 

પદ્ધરત માટે તે કેટલયુ ંઅરતરનયુ ંછે.

તમે કૃરષ રવજ્ાનકળા હનૂ્રમા ંનારવનરનયુ ંએક વયહૂરચના તરહીકે, રવંરાવલોકન કરો છો. આબોહવા પડરવત્ગનની 
પડરમસ્રતઓમા ંલાબંા રાળા માટે અનયુકલૂન માટે આ વયહૂરચના સારહી છે અને માનો છો કે આ અલભરમના 
રનમનલલલખત લાભ છે.

• આ કૃરષ કળા અને હનૂ્ર જેની દરખાસત કરહી છે, ખેડતૂોને પાણીનયુ ંસતર ઉંચયુ લાવવા અને ખાસ દૂર કરવા 
ઉપરોરી ્ઈ ્કે. આ્ા રાખીએ કે તે સારો નફો પણ રળે. આ રહીતે ખેડતૂ પોતાને બાકહીના સીબાનોને, 
આબોહવા પડરવત્ગન ્ાર તો ખવિાવી ્કે.

• પાક સરંોજન, એક કે બીજા પાકને જોખમ્ી બચાવે છે અને ખેડતૂની આવક વધારે છે.

• આપની સસં્ા, કહવેામા ંઆવલે કૃરષ રવજ્ાનની પદ્ધરત અને હનૂ્રનો રવકાસ સાધી રહહી છે. એનયુ ંફિં મળે તો 
ચોક્કસ પણે કાર્ગને વેર મળહી ્કે.

• સીબાનોમા ંજ વજૈ્ારનક પદ્ધરતઓનો રવકાસ કરવા્ી બહાર્ી તેવી પદ્ધરતઓને સ્ાન ફેર કરાવવાનયુ ંમોટયું 
ખચ્ગ બચી જાર.

તમેજાણોછોકેબાધંકામરાજરનીજનતાઅનેખતરાનેરક્વામાટેઆવ્શરકછે. પણતમેમાનવસજર્જતરચનાઓનાપરા્ગવ
રણપરનાનયુકાસનનેકારણેલચંતતછો. તમેજાણોછોરચનાતમકબાધંકામનાપ્રાસોનોરવરોધ કરવો એ સાચયુ ંન્ી. પણ 

તમારે એ જોવયુ ંજોઈએ કે એ સાચયુ ંન્ી પણ તમારે એ જોવયુ ંજોઈએ કે તમારયું ગ્યુપ જરંલોના પયુનવ્ગસન પર ધરાન 

કેનદ્રીત કરે.
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While you understand that resettlement of mountain population will probably be necessary, you have 

trouble accepting the idea of simply abandoning pieces of the state. You are quite sure that most of the 

farmers you work with feel the same way.

Today you plan to constructively discuss all strategies with your colleagues, while clearly expressing 
your core interests and initial priorities.
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બીન કૃરષ ઉદ્ોરોનો રવકાસ, રાજરમા ંજમીન અને પાણીનયુ ંપ્દૂષણ કરે અને કૃરષને નયુકસાન પહોંચાિે તેની 
તમને લચંતા છે. તમે સમજો છો કે પવ્ગત પર રહનેાર વસતીનયુ ંપયુન:વસન જરૂરહી બન્,ે પણ રાજરના ટયુકિા એમ 

સરળતા્ી છોિહી દેવાનો રવચાર સવીકારવામા ંતમને તકલીફ છે. તમે જાણો છો કે તમે જેમની સા્ ેકામ કરો છો 
એવા મોટા ભારના ખેડતૂોને પણ આવી જ તકલીફ ્્.ે

આજે તમે તમારા સહકાય્ગકરો સા્ે બધી વયહૂરચનાઓની રચનાતમક રીતે ચચા્ગ કરવાની યોજના બનાવો છો અને 
તમારી મખુય પ્રા્તમકતાઓ અને રસ પણ સપષટ રીતે વય્કત કરો છો.
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Development planning in the state of Ceebano

Environment and forest department: Confidential instructions

You are the Principal Secretary of the Environment and forest department and are in charge of climate 

change policy matters. You hold degrees in ecology and environmental management. Although you are 

originally from the Western part of Ceebano, you did your academic work at the University of Thoy Bat 

and maintain a strong professional relationship with research institutions there.

While you have many concerns about the impacts of climate change in Ceebano, the following is most 
important to you:

• Your top interest is to ensure that efforts to adapt to climate change do not cause further damage 

to the environment.

• Your second most important interest is to protect agriculture and food security in a sustainable 

way.

Given these interests, your initial thought is that the top priorities are:

1.  Forest restoration

2.  Resettlement for the most vulnerable population

3.  Investment in agricultural technologies and techniques, as long as research on their environmen-

tal impacts is also funded.

Below are some additional thoughts:

While you agree that it is important to protect land, population and farms where possible, you are wor-

ried that building extensive man-made infrastructure will harm the environment. You prefer focusing 

on forest restoration and resettlement for the following key reasons:

• Man-made infrastructure can damage eco-systems, particularly due to the negative environmental 

impacts due to trade-off with other ecosystem services, pollution due to construction material and 

process. It damages soil fertility and harms habitats, in turn endangering a variety of species (and 

also harming agriculture).

• By contrast, forests are a natural protection mechanism, and provide habitat to many species, and 

conservation of other habitats such as wetlands supporting fisheries activities, which means they 

are a more sustainable alternative to existing fisheries activities.

• Science clearly predicts that ultimately, some areas of the state will be severly affected by erratic 

rainfall, floods and landslides. Constructing infrastructure in these areas is not a viable long-term 

adaptation approach and could ultimately put population even more at risk.

• By planning for resettlement early, the government can mitigate environmental risks, like in-

creased demand on wastewater treatment systems, associated with increased population density 

elsewhere.

In sum, forests would provide some short/medium-term protection for the population of state, while 

resettling the most at-risk populations is the best long-term protection plan.

With regard to protecting agriculture and food security in a sustainable way, you are pleased that 

the current research suggests that the new technologies and techniques being discussed today do 

not cause environmental damage. You will encourage funding this approach, as long as research on 

related environmental impacts is also funded.
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સીબાનો રાજયમા ંતવકાસની યોજના:

પયા્ગવરણ અને વન તવભાગ ખાનગી સચૂનાઓ 

તમે પરા્ગવરણ અને વન રવભારના મયુખર સલચવ છો. આની સા્ ેતમે હવમાનમા ં્તા ફેરફારોને લરતી નીરત 

રવષરક બાબતોનો હવાલો પણ ધરાવો છો. તમે પરા્ગવરણ રવજ્ાન તેમજ પરા્ગવરણને લરતા વરવસ્ાપનના 
રવષરોમા ંસનાતક પણ છે. અમ તો તમે સીબાનોના પરચિમી ભારમાં્ ી આવો છો, તમે ર્ક્ણ ્ૉર બેટની 
યયુરનવસણીટહીમા ંમેળવલે છે. એટલા માટેજ તરાનંી સં્ ોધન સસં્ાઓ સા્ ેતમારો એક મજબતૂ વરવસારરક સબંધં 

પણ છે.

એમ તો હવામાનમા ંફેરફારોની સીબાનો ઉપર માઠી અસરો તવ્ે ક્ચંતા કરવા માટે તમારી પાસે ઘણા બધા મદુ્ા છે. 
નીચે જણાવેલ મદુ્ાઓ તમારા માટે ખબૂ જ મહતવના છે.

• હવામાનમા ં્તા ફેરફારો સા્ ેઅનયુકલૂન સાધવાના પ્રતનો્ી પરા્ગવરણને કાઈંક વધયુ નયુકસાન ના ્ઈ 

જાર તે સયુરનરચિત કરવયુ ંતે તમારા માટે મયુખર મયુદ્ો છે.

• તમારા માટે બીજો મહતવનો મયુદ્ો છે ખેતી અને ખાદ્ સયુરક્ાનયુ ંરક્ણ કરવયુ ંતે પણ ખબૂ જ ટકાઉ રહીતે

ઉપરોકત બાબતો સા્ ેતમારે ડહત સબંધં છે તે ધરાનમા ંરાખીને તમારહી ્રૂઆતની પ્ા્રમકતાઓ નીચે મયુજબ 

છે:

1.  જરંલોનયુ ંપયુનઃ સ્ાપન

2.  ભર હઠેળ જીવતા લોકોનો પયુનઃ વસવાટ.

3.  ખેતીન ેલરતી તકનીકહી બાબતોમા ંરોકાણ કરવયુ ંતે પણ તરા ંસયુધી કે જરા ંસયુધી તેમની પરા્ગવરણ ઉપર ્તી 
અસરો રવ્ે ્તા સં્ ોધનો માટે પણ પરૂતા પૈસા ફાળવવામા ંઆવ.ે

નીચે અમયુક વધારાના રવચારો વણ્ગવલે છે.

તમે એ વાત્ી તો સમંત છો જ કે જરા ંપણ ્ક્ય હોર તરા ંભરૂમ, વસતી અને ખેતીનયુ ંરક્ણ કરવયુ ંખબૂ જ મહતવનયુ ં
છે. તમને એક વાતની લચંતા સતાવી રહહી છે કે વધયુ પિતયુ ંમાનવ સજર્જત લઘયુત્તમ માળખયુ ંઉભયુ ંકરવામા ંઆવ ેતો 
પણ પરા્ગવરણને નયુકસાન પહોંચી ્કે છે. તમે જરંલોની પયુનઃ સ્ાપના અને પયુનઃવસવાટ ઉપર તમારયું ધરાન 

કેસનદ્રત કરો તે પણ નીચે જણાવેલ કારણોસર

• માનવ રનરમશિત માળખયુપંરા્ગવરણનેનયુકસાન પહોંચાિ્,ે બાધંકામને લરતા સામાન અને પ્ડક્રરાઓ્ી પ્દૂષણ 

ફેલાર છે. તે જમીનની ફળદ્ યુપતાને ઘટાિે છે તેની સા્ ેસા્ ેજીવોના રનવાસ સ્ાનને પણ નયુકસાન પહોંચાિે 

છે. પડરણામે ઘણા બધા જીવોના અમસતતવ ઉપર જોખમ ઉભયુ ં્ાર છે. (અને ખેતીને પણ નયુકસાન પહોંચે છે.)

• દેખીતી રહીતે જ જરંલો એક પ્કારનયુ ંસરંક્ણાતમક માળખયુ ંછે, તે ઘણા બધા જીવોન ેરનવાસસ્ાન પયુરયું પાિે 

છે. બીજા અમયુક રનવાસ સ્ાનોનયુ ંરક્ણ કરે છે. જેવા કે વધયુ પાણીવાળા રવસતારોમા ંમતસરોદ્ોર્ી સબંરંધત 

કારયોને ટેકો પરૂો પાિે છે. જેનો અ્્ગ ્ાર છે કે, વત્ગમાન મતસરોદ્ોરન ેલરતા કામો કરતા તે વધયુ ટકાઉ 

રવકલપ છે.

• વજૈ્ારનક ભરવષ્રવાણી પ્માણે રાજરના કેટલાક રવસતારો ખામીયયુકત વરસાદ, પરૂ અને ભયુસખલન્ી બહયુ 
વધારે માઠહી અસર ભોરવ ેછે. રચનાતમક બાધંકામ કરવા અસરકારક લાબંારાળાનયુ ંઅનયુકયુલનનો અલભરમ 

ન્ી. અંતમા ંઆ અલભરમ પ્જાને વધારે જોખમમા ંમકૂહી ્કે છે.

• પયુનવ્ગસનનયુ ંવહલેાસર આરોજન કરહી સરકાર, પરા્ગવરણના જોખમની તીવ્રતા ઘટાિહી ્કે છે. જેમ કે, બીજે 

ક્યાકં વસતી વધવાને પડરણામે ઉભી ્તી રદંા પાણીના રનકાલની સમસરા.

ટૂંકમા ંજરંલો ટૂંકા તેમજ મધરમરાળા માટે રાજરની વસતીને સરંક્ણ આપે છે. જરારે જોખમમા ંહોર તેવી 
વસતીનયુ ંપયુનઃવ્ગસન શ્ષે્ઠ લાબંારાળાનયુ ંસરંક્ણ છે. કૃરષ અને અન્ સરંક્ણના મસ્ત રહીતે ટકે એના પડરપ્ેક્રમા ં
તમને આનદં ્્ે કે હાલના સં્ ોધનો દ્ા્ગવ ેછે કે નવી વજૈ્ારનક પદ્ધરતઓ અને કળાઓ જેમની આજે ચચા્ગ છે તે 
પરા્ગવરણને નયુકસાનકારક ન્ી. તમે આ અલભરમન ેફિં મળવાને પ્ોતસાહન આપ્.ે જરા ંસયુધી પરા્ગવરણને માઠહી 
અસર કરતા સબંરંધત પડરબળો પર સં્ ોધનન ેફંિ મળતયુ ંરહ ેતરા ંસયુધી.
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You are concerned about the potential environmental damage from building new infrastructure and 

developing non-agricultural industries. You would want the group to find ways to address these envi-

ronmental concerns before agreeing to infrastructure and non-agricultural industries as options.

Today you plan to constructively discuss all strategies with your colleagues, while clearly expressing 
your core interests and initial priorities.
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નોંધપાત્ પરા્ગવરણનયુ ંનયુકસાન જે બાધંકામ અને ઉદ્ોરોન ેલીધે ્ાર છે. તેની તમને લચંતા છે. બાધંકામ અને 
લબનકૃરષ ઉદ્ોરન ેરવકલપ તરહીકે અપનાવતા પહલેા આ પરા્ગવરણ રવષરક લચંતાઓ રવષ ેમાડહતી આપવાનયુ ંઅને 
તેના ઉકેલ ્ોધવાનયુ ંતમારા ગ્યુપન ેકહવે યુ ંતમને રમ્.ે

આજે તમે રચનાતમક રીતે બધી વયહૂરચના તવ્ે ચચા્ગ કર્ો અ તેમા ંતમે તમારા ચોખખા રસના તવષયો અને 
પ્રારંક્ભક અક્ગ્મતા તવ્ે સપષટ સમજાવ્ો.
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Development planning in the state of Ceebano

Ceebano Farmer’s Union: Confidential instructions

You are the Director of the Ceebano Farmer’s Union. Your family has been farming for generations in 

one of the Ceebano provinces that the government predicts will be heavily affected by floods and land-

slides. Your farm primarily produces rice, which you both sell to exporters and use to feed your own 

family. You also grow a variety of fruits. You are considering moving to fish farming, however, especially 

because last year flood damaged almost half of your rice and fruit crops.

This is the first time you have been invited to present the union’s views directly to government officials; 
more often, you present government views to your members. So, you feel the need to be careful not to 

upset the government when presenting your ideas. 

While you have many concerns about the impacts of sea level rise on the state, the following is most 
important to you:

• Your primary interest is to protect agricultural jobs, farmers’ land and homes, and your traditional 

way of life.

Given this interest, your initial thought is that the top priorities are:

1.  Investment in man-made protective infrastructure

2.  Investments in new agricultural technologies and techniques

Below are some additional thoughts:

Like the other farmers in the union, you are extremely worried about losing your source of livelihood 

and way of life. You know that the children of many farmers want to move to cities, but most of the 

farmers you know do not want to leave their land or move to industrial jobs.

You think investing in man-made protective infrastructure and new agricultural technologies and tech-

niques would provide the following key benefits:

• Infrastructure is a proven way to protect farmers from flooding and landslides, as you have seen 

in your own experience. Since climate change will make these problems worse, it makes sense to 

invest in more infrastructure.

• Many union members would be willing to give up limited amounts of land for protective measures.

• Forest restoration may be another good protection strategy, but your fish farming members have 

major concerns about having to relocate to make room for forests. You would need to ensure that 

farmers would be compensated for any relocation costs.

• New technologies and techniques will help farmers like you deal with changing temperatures 

and rainfall as well as new pests and diseases. In the long-term, these strategies are necessary if 

agriculture is to adapt to climate change.

• Many farmers already want to integrate their crops, but don’t have enough money to make the 

necessary land conversions or get the training they need to adopt SRI.

The proposed technologies all sound important to you, although you do want to make sure that new 

technologies do not increase farmers’ input costs.
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સીબાનો રાજયમા ંતવકાસની યોજના

સીબાનો ખેડતૂ મ્ંડળ(યતુનયન) ખાનગી સચૂનાઓ

તમે સીબાનો ખેડતૂ યતુનયનના તનયામક છો. સરકારે સીબાનોના જે પ્રાતંમા ંઅતત ભારે પરૂ અને ભસૂખલન ્્ે 
એવી આગાહી કરી છે એ પ્રાતંમા ંતમારંુ ્ુટંુબ પેઢીઓ્ી ખેતી કરત ુ ંઆવયુ ંછે. તમારા ંખેતરમા ંમખુયતવે ચોખાનુ ં
ઉતપાદન ્ાય છે જેમાં્ ી તમે ્ો્ડો ભાગ ્ુટંુબ માટે રાખો છો અને બાકીનો ભાગ તનયા્ગત કરનારને વેચો છો. તમે 
તવતવધ ફળોનુ ંપણ ઉતપાદન કરો છો. તમે માછલી ઉછેર તરફ જવાનુ ંપણ તવચારી રહ્ા છો, જો કે, ગયા વષમે પરૂને 
કારણે તમારો ચોખા અને ફળોનો અ્ડધો પાક નકુ્ાન પામયો. સરકારી અતધકારીઓ સામે તમારા દ્રનષટકોણને 
પ્રસતતુ કરવા માટે પહલેીવાર તમને આમતંરિત કરવામા ંઆવયા ંછે; મોટા ભાગે, તમે સરકારનો દ્રનષટકોણ તમારા 
સભયો સમક્ પ્રસતતુ કરતા હોવ છો. આ્ી, સરકાર નાખુ્  ન ્ાય એ માટે પોતાના તવચારો રજૂ કરતી વખતે તમે 
તકેદારી રાખવાનુ ંતવચારો છો. રાજયમા ંવધતા જતા ંદરીયાઈ સતરની અસરો તવષે તમે ક્ચંતતત છો, નીચે જણાવેલ 
બાબતો તમારા માટે ખબૂ મહતવની છે:

• તમારો પ્ા્રમક રસ ખેતીલક્ી કામ, ખેડતૂની જમીન અને ઘર ત્ા જીવન જીવવાની તમારહી પરંપરારત 

રહીતને સયુરલક્ત કરવામા ંછે.

આ રસ મયુજબ, તમારા ંપ્ારંલભક રવચારો એ છે કે ટોચની અગ્તાએ નીચેની વસત યુઓ આવ:ે

1.  માનવસજર્જત રક્ણાતમક માળખાઓમા ંરોકાણ

2.  નવી કૃરષ ટેકનોલોજી અને ટેકનીકમા ંરોકાણ

નીચે અમયુક વધારાના રવચારો પણ છે:

યયુરનરનના અનર ખેડતૂોની જેમ, તમે તમારહી આજીરવકા અને જીવન જીવવાની રહીત છહીનવાઈ જવાના િર્ી 
બહયુ લચંરતત છો. તમે જાણો છો કે ઘણા ખેડતૂોના બાળકો ્હરેમા ંજવા મારેં છે, પણ તમે જાણતા હોર એવા ઘણા 
ખેડતૂો એમની જમીન છોિહીને જવા ન્ી મારંતા કે ઔદ્ોલરક નોકરહી કરવા ન્ી મારંતા.

તમે રવચારો છો કે માનવસજર્જત રક્ણાતમક માળખાઓમા ંરોકાણ અને નવી કૃરષ ટેકનોલોજી અને ટેકનીકમા ં
રોકાણ્ી નીચે મયુજબના ચાવીરૂપ ફારદાઓ ્્:ે

• માળખાકંહીર વરવસ્ા એ પરૂ અને ભસૂખલન્ી ખેડતૂોને સયુરલક્ત કરવાનો પરખારેલો રસતો છે, જે તમે 
તમારા પોતાના અનયુભવમા ંજ જોયયુ ંછે. આબોહવામા ં્તો બદલાવ આ સમસરાને વધારે ખરાબ બનાવે છે, 

આ્ી માળખાકહીર વરવસ્ામા ંરોકાણ કરવાનયુ ંવરાજબી કારણ છે.

• યયુરનરનના ઘણા બધા સભરો સયુરક્ાના પરલા ંમાટે ્ોિહી જમીન આપી દેવા તૈરાર હ્.ે

• વનને બચાવવા એ પણ સયુરક્ા માટેની એક સારહી પદ્ધરત છે, પણ વન માટે જ્રા બનાવવા માછલી 
ઉછેરના સભરોન ેબીજી જ્રાએ સ્ળાતંર કરવાની જરૂર પિ્ ેજે એમના માટે લચંતાની બાબત છે. ખેડતૂોને 
સ્ળાતંરની રો્ર ભરપાઈ કરહી આપવામા ંઆવ ેએની તમારે ખાતરહી કરવી પિ્.ે

• બદલતા ંતાપમાન અને વરસાદ તેમજ નવા ંજતં યુના્ક અને રોરોની સામે લિવામા ંનવી ટેકનોલોજી અને 
ટેકનીક ખેડતૂોને મદદ કર્.ે અરર આબોહવામા ં્તા પડરવત્ગન સા્ ેખેતીનયુ ંઅનયુકલૂન સાધવયુ ંહ્ ેતો 
લાબંા રાળે, આ વયહૂરચનાઓ જરૂરહી ્ઈ પિ્.ે

• ઘણા ખેડતૂો પહલેે્ી જ એમના પાકને સકંલલત કરવા મારેં છે, પણ એમની પાસે જમીન રૂપાતંરણ કરવા 
માટેના પરૂતા પૈસા ન્ી અ્વા એસઆરઆઈ પદ્ધરત વાપરવા માટેની તાલીમ ન્ી.

સચૂવવામા ંઆવલેી ટેકનોલોજી તમને મહતવની લરતી હોર પણ તમે એ વાતની પણ ખાતરહી કરવા મારંતા હો કે 

નવી ટેકનોલોજીના કારણે ખેડતૂની ઇનપયુટનો ખચ્ગ વધી ન જાર.
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You have serious concerns about resettlement and development of non-agricultural sectors, since 

these seem like strategies for abandoning agriculture in the state. Your key concerns are:

• Most farmers you know do not want to move or give up their land.

• Even the government recognizes that the Climate Change Report scenarios are uncertain. Why 

force farmers to abandon their land for something that might not happen?

• Development of non-agricultural sectors might be a good idea in principle, but farmers are tired of 

being asked to give up their land for industrial development, especially for industries that pollute 

land and water.

Today you plan to constructively discuss all strategies with your colleagues, while clearly expressing 

your core interests and initial priorities.
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લબન-ખેતીકહીર ક્ેત્ોનો રવકાસ અને પયુનવસ્ગન બાબતે તમારહી રભંીર લચંતાઓ છે, કારણકે આના્ી રાજરમા ં
ખેતીને છોિહી દેવાની વયહૂરચના હોર એવયુ ંલારે છે. તમારહી મયુખર લચંતાઓ છે:

• તમે જાણો છો એમાનંા મોટા ભારના ખેડતૂો એમની જમીન છોિહીને જવા ન્ી મારંતા અ્વા જમીન જવા 
દેવા ન્ી મારંતા.

• સરકાર પણ એ વાત માને છે કે આબોહવામા ંપડરવત્ગનના અહવેાલની મસ્રત અરનરચિત છે. જે કદાચ ન પણ 

બને એવી વસત યુ માટે ખેડતૂોને પોતાની જમીન છોિહી દેવા માટે શયુ ંકામ દબાણ કરવયુ ંજોઈએ? 

• લબન-ખેતીકહીર ક્ેત્ોનો રવકાસ એ સૈદ્ધારંતક રહીતે એક સારો રવચાર હોઈ ્કે, પણ ઔધોલરક રવકાસ માટે 

પોતાની જમીન આપી દેતા ંહવ ેખેડતૂો ્ાકહી રરા છે, ખાસ કરહીને, પાણી અને જમીનનયુ ંપ્દૂષણ કરતા ં
ઉદ્ોરો.

આજે તમે તમારા ંસહકાર્ગકરો સા્ ેબધી વયહૂરચનાઓની રચનાતમક ચચા્ગ કરવાનયુ ંઆરોજન કરો, અને તમારો 
રસ અને પ્ારંલભક અગ્તાઓ પણ સપષ્ટપણે જણાવો.
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Development planning in the state of Ceebano

Global Fund for Climate Change Adaptation Secretariat: Confidential instructions

You are the Deputy Executive Director of the Global Fund Secretariat. 

The Secretariat manages the Global Fund’s day-to-day operations, including mobilizing resources and 

managing donations. 

You are not from Ceebano, but many years ago you were Ceebano state project director for a large 

multilateral organization. 

You have a firm understanding of the Global Fund’s internal politics and priorities, but you are also 

familiar with the needs and challenges in Ceebano. You have a degree in development economics.

Today’s meeting is extremely important to your office because if it goes smoothly, it will lead to the first 

payment from the Fund. You and the Executive Director do not want to see any delays or mistakes that 

could put future donations at risk.

While you have many concerns about the impacts of climate change on the state, the following is most 
important to you:

• You want to ensure that Ceebano complies with the Global Fund consultation requirements by 

listening to all voices at today’s meeting, and identifying priorities that have the greatest level of 

agreement.

• You want to ensure that protecting against risks to agricultural production and ensuring long-term 

food security are core priorities.

Given these interests, your initial thought is that Ceebano’s top priorities should include:

1.  Investment in new agricultural technologies and techniques.

Below are some additional thoughts:

It is natural that some parties will have more influence than others. If, however, you see that any 

participants and/or their opinions are completely ignored at today’s meeting, you will have to report to 

the Executive Director that Ceebano did not comply with the Global Fund rules and is ineligible for the 

donation. You will push for the group to reach consensus on its priorities.

One of the key reasons for the creation of the Global Fund is donor countries’ concern about threats to 

international food security from climate change. Therefore, it is vital to the future of the Fund that long-

term food security be a focus of today’s discussion (this is also beneficial for Ceebano, since you know 

food security is a big domestic concern there).

You believe that investing in new agricultural technologies and techniques is the best strategy for pro-

tecting food security for the following key reasons:

• The proposed technologies and techniques all sound like promising methods for adapting agricul-

ture in the state to changing climate conditions. In the long-term, this type of adaptation will be 

vital for protecting food production.

• Keeping food production as high as possible in the face of climate change increases the likelihood 

that Ceebano can feed itself and still export to other states.
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સીબાનો રાજયમા ંતવકાસની યોજના

આબોહવા પરરવત્ગનના અનુ્ લૂન માટે વૈતવિક મ્ૂડી (ફં્ડ) સક્ચવાલય: ખાનગી સચૂના

તમે વરૈવિક મિૂહી સલચવાલરના નારબ કાર્ગપાલક રનરામક છો.

સલચવાલરમા ંવરૈવિક મિૂહીના રોજ-બરોજના ઓપરે્નનયુ ંસચંાલન ્ાર છે, જેમા ંસસંાધનો ઉભા કરવા અને 
દાનની રકમનયુ ંસચંાલન જેવી પ્વરૃતઓનો સમાવે્  ્ાર છે.

તમે સીબાનોના વતની ન્ી, પણ ઘણા વષયો પહલેા ંસીબાનો રાજરના મોટા બહયુપક્ીર સસં્ાના રોજના રનરામક 

હતા.ં

તમે વરૈવિક મિૂહીના આંતડરક રાજકારણ અને પ્ા્રમકતાઓ રવષ ેદૃઢ સમજણ ધરાવો છો, પણ તમે સીબાનોની 
જરૂરહીરાતો અને પિકારો્ી પણ વાકેફ છો. તમે રવકાસકહીર અ્્્ગ ાસ્તમા ંસનાતક છો.

આજની રમડટંર તમારહી કચેરહી માટે ખબૂ મહતવની છે કારણકે જો એ સરળતા્ી પરૂહી ્્ ેતો એના્ી મિૂહીમાં્ ી 
પહલેયુ ંચકૂવણયુ ંમળ્ે. તમે અને કાર્ગપાલક રનરામક કોઈ જાતનો રવલબં અ્વા ભલૂ જોવા ન્ી મારંતા જેના્ી 
ભરવષ્રના દાન પર કોઈ જોખમ ઉભયુ ં્ાર.

રાજય પર આબોહવા પરરવત્ગનની અસરો તવષે તમારી ઘણી ક્ચંતાઓ છે, જેમાં્ ી નીચે જણાવેલ સૌ્ી મહતવની 
છે:

• આજની મીટીંરમા ંબધાની વાત સાભંળહીન ેસીબાનો વૈરવિક મિૂહી કનસલટે્નની જરૂડરરાતોને અનયુરૂપ હોર 

એની તમે ખાતરહી કરવા ંમારંો છો, અને કઈ પ્ા્રમકતાઓ પર સૌ્ી વધારે સહમતી સાધી ્કાઈ છે એ પણ 

ઓળખવા મારંો છો.

• ખેતીકહીર ઉતપાદનના જોખમો સામે સયુરક્ા અને લાબંા રાળાની અન્ સયુરક્ાની ખાતરહી, આ બનંે મયુખર 

પ્ા્રમકતાઓ હોર એની તમે ખાતરહી કરવા મારંો છો.

આ રસ મયુજબ, તમારો પ્ારંલભક રવચાર એ છે કે સીબાનોની ટોચની પ્ા્રમકતાઓમા ંઆ વસત યુઓ હોવી જોઈએ:

1.  નવી ખેતીલક્ી ટેકનોલોજીઓ અને ટેકનીકોમા ંરોકાણ

કેટલાક વધારાના રવચારો નીચે જણાવેલ છે:

એ તો કયુદરતી જ છે કે કેટલાક પક્નો પ્ભાવ અનર કરતા ંવધારે હ્.ે જો કે, તમે જયુઓ કે કોઈ સહભારી 
અને/ અ્વા એમના અલભપ્ારો આજની મીટીંરમા ંસપંણૂ્ગપણે અવરણવામા ંઆવ ેછે તો તમારે કાર્ગપાલક 

રનરામકને કહવે યુ ંપિ્ ેકે સીબાનો વૈરવિક મિૂહીના રનરમોન ેઅનયુરૂપ ન્ી અને એ્ી દાન માટે અપાત્ છે. એમની 
પ્ા્રમકતાઓ રવષ ેસવ્ગસમંતી સાધવા માટે તમે જૂ્ન ેદબાણ કર્ો.

વૈરવિક મિૂહી ઉભી કરવા માટેનયુ ંએક મયુખર કારણ છે દાન આપતા દે્ોન ે્તી આબોહવા પડરવત્ગન્ી ઉભા ્તા 
આંતરરાષ્ટ્હીર અન્ સયુરક્ાના જોખમ રવષેની લચંતા. આ્ી, મિૂહીના ભરવષ્ર માટે એ મહતવનયુ ંછે કે લાબંા રાળાની 
અન્ સયુરક્ા આજની ચચા્ગનો મયુદ્ો રહ(ેઆ સીબાનો માટે પણ ફારદાકારક છે, કારણકે તમે જાણો છો કે અહહી અન્ 

સયુરક્ા એ મોટહી ઘરેલયુ ંલચંતા છે)

અન્ સયુરક્ા માટે નવી ખેતીલક્ી ટેકનોલોજી અને ટેકનીકોમા ંરોકાણ કરવયુ ંએ ઉત્તમ વયહૂરચના છે એમ તમે માનો 
છો એના કારણો નીચે મયુજબ છે:

• સચૂવવામા ંઆવલે ટેકનોલોજી અને ટેકનીક, આબોહવા પડરવત્ગન સામે રાજરની ખેતીમા ંઅનયુકલૂન 

સાધવાની ઘણી આ્ાસપદ પદ્ધરતઓ લારે છે. લાબંા રાળે, અન્ ઉતપાદન માટે આ પ્કારનયુ ંઅનયુકલૂન બહયુ 
મહતવનયુ ંબની જ્ે.

• આબોહવા પડરવત્ગનના સદંભવે અન્ ઉતપાદનન ેરાખી ્કાર એટલયુ ંઉચચ રાખીએ તો કદાચ એવયુ ંપણ બને કે 

સીબાનો પોતાના ંપરૂતી અન્ સયુરક્ા કરહીને પછહી અનર રાજરોમા ંરનરા્ગત પણ કરે.
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• You particularly think support developing rice varieties that can tolerate erratic rainfall and higher 

temperatures while still producing high yield, since rice is one of the most widely consumed foods 

in the world.

• Using the Global Fund donation for cutting edge research on how to make agriculture more sus-

tainable would boost the reputation of Ceebano’s scientists and intellectual community (as well as 

the Fund!). This, in turn, could lead to further investment in the country’s development.

You will not take a strong stand on the other adaptation approaches that Ceebano’s government has 

outlined, although personally you think infrastructure and forests could be very important for protecting 

farms and farmers, and therefore food security.

Today you plan to constructively discuss all strategies with your colleagues, while clearly 
expressing your core interests and initial priorities.

However, if you are not satisfied that the recommendations go far enough to protect food secu-
rity, you will have no choice but to recommend to the Executive Director that the donation offer 
be rescinded.
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• અરનરરમત વરસાદ અને ઊંચા તાપમાનને સહન કરહીને પણ વધારે ઉપજ આપી ્કે એવી ચોખાની જાતો 
રવકસાવવાને તમે ટેકો કરો છો, કારણકે ચોખા આખી દયુ રનરામા ંવધારેમા ંવધારે વપરાત યુ ંધાનર છે.

• વરૈવિક મિૂહીના દાનને ખેતીને વધારે ટકાઉ કેવી રહીતે બનાવી ્કાર એવા સસંોધન માટે વાપરવા્ી 
સીબાનોના વજૈ્ારનકો અને બયુદ્ધહીરામી લોકોની ્ાખમા ંવધારો ્્ ે(અને મિૂહીમા ંપણ!). બદલામા,ં દે્ના 
રવકાસમા ંવધારે રોકાણ પણ કરહી ્કે.

તમે સીબાનોની સરકારે દ્ા્ગવલે એકરૂપતાના અનર અભીરમો બાબતે મજબતૂ સટેનિ નડહ લો, જો કે વરમકતરત 

રહીતે તમે માનો છો કે માળખા અને જરંલ, ખેતર અને ખેડતૂોને સયુરલક્ત રાખવા માટે તેમજ અન્ સયુરક્ા માટે ઘણા 
મહતવના હોઈ ્કે.

આજે તમે તમારા ંસહકાય્ગકરો સા્ે બધી વયહૂરચનાઓની રચનાતમક ચચા્ગ કરવાનુ ંઆયોજન કરો, 
અને તમારો રસ અને પ્રારંક્ભક અગ્તાઓ પણ સપષટપણે જણાવો.

જો કે, જો તમે ભલામણો્ી સતંષુટ ન હો, જો તમને એવુ ંન લાગતુ ંહોય કે આના્ી અન્ન સરુક્ા ્્ે, 
તો તનયામકને દાનની રકમને રદબાતલ કરવાની ભલામણ કયાાં તસવાય તમારી પાસે બીજો કોઈ રસતો 
ન્ી.
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Development planning in the state of Ceebano

Planning and Development Department: Confidential instructions

You are Principal Secretary of Planning and Development, the state authority with broad influence on 

all matters related to development. You have a close relationship with the Minister of Planning and 

Development, who has sent you to represent him at today’s meeting. You are trained as an economist, 

and much of your work at the department relates to development in Ceebano.

While you have many concerns about the impacts of erratic rainfall on increased flood and landslide 

events in Ceebano, the following is most important to you:

• Your top interest is to ensure continued development, modernization, and poverty reduction in the 

state over the long term.

• Your second most important interest is to protect existing land, farms and population, as well as 

future development.

• One of your interests in protecting land is to ensure long-term food security for Ceebano.

• It is also important to you to meet the donor’s requirements and provide the Chief Secretary with 

recommendations that enjoy wide support from this group.

Given these interests, your initial thought is that the top priorities are:

1. Development of non-agricultural sectors

2. Investment in protective infrastructure

Below are some additional thoughts:

In your view, investing in the development of non-agricultural sectors would have the following key 

benefits:

• It is a long-term strategy to compensate for the eventual loss of agricultural land and jobs due to 

climate change 

• Young workers could be enticed to stay in the state. This would reverse current trends and help 

keep the state productive in the long run.

• Industrial and service sector jobs can be up to 2.5 times more lucrative than agricultural jobs.

• Comprehensive land use planning can help ensure that new industries and related infrastructure 

are sited in areas that are not expected to be affected by floods and landslides.

• This approach would complement existing national development plans, which already emphasize 

shifting Ceebano’s economic base from agriculture to industry.

You know that some farmers would need to be relocated for the construction of industrial and com-

mercial zones, but you regard this as a necessary short-term sacrifice.

With regard to protective infrastructure, you understand that some areas of the state will eventually be 

affected, but you think it would be politically difficult to justify abandoning parts of the state before the 

need to do so is very clear. Therefore, you think that:

• Limited funds should be invested in protecting highly vulnerable areas in the short-term, primarily 

by improving existing protective infrastructure.

• More funds should be invested in infrastructure to protect areas predicted to be viable in the long-

term, to protect land for food production, as well as for future industrial and

• commercial zones.
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સીબાનો રાજયમા ંતવકાસ આયોજન:

આયોજન અને તવકાસ તવભાગ: ખાનગી રાખાની સચૂનાઓ:

રાજરમા ંરવકાસ સબંરંધત બાબતોમા ંસત્તામિંળ ખબૂ જ વધારે વર ધરાવે છે. આ સત્તામિંળના આરોજન 

અને રવકાસ રવભારના તમે મયુખર સચીવ છો. આરોજન અને રવકાસ મતં્ીસા્ ેતમારા ખબૂ જ રનકટના સબંધંો 
છે. આજની મીટીંરમા ંતેમણે જ તમને તેમના પોતાના પ્રતરનરધ તરહીકે મોકલરા છે. તમે અ્્્ગ ાસ્તી તરહીકેની 
તાલીમ લીધેલ છે. તેમજ તમારયું મોટા ભારનયુ ંકાર્ગ સીબાનોમા ંરવકાસ સા્ ેસબંરંધત છે. સીબાનોમા ંઅરનરમીત 

વરસાદની માઠહી અસરના કારણે પરૂ અને ભસૂખલનની ઘટનાઓ વધી રઈ છે.

આ તવ્ે તમારી ક્ચંતાઓ ઘણી વધારે છે. તેમ છતાયં નીચે લખેલ તવગત તમારા માટે ખબૂ જ મહતવ ધરાવે છે:

• તમને મયુખરતવે રાજરમા ંઅરવરત રવકાસ, આધયુરનકહીકરણ અને રરહીબીમા ંઘટાિો ્ાર તેમા ંરસ છે. હાલમા ં
અમસતતવ ધરાવતી ભરૂમ, ખેતી તેમજ વસતીનયુ ંરક્ણ કરવયુ.ં તેની સા્ ેસા્ ેભારવ રવકાસ પણ તે તમારા 
રસના રવષરમા ંબીજા ક્રમે છે.

• ભરૂમ સરંક્ણમા ંરસ લેવાની સા્ ેસા્ ેસીબાનો માટે લાબંારાળાની ખાદ્ સયુરક્ા સયુરનરચિત કરવી તે પણ 

તમારા રસનો રવષર છે.

• દાતાની જરૂડરરાતો પરૂહી કરવાની સા્ ેસા્ ેમયુખર સલચવશ્ીન ેએવા સચૂનો પણ આપવા કે જેમા ંઆ સમહૂ 

તરફ્ી બહોળો ટેકો સામેલ હોર.

• આ રસની વસત યુઓનો છે જ. તે સા્ ેતમારો પ્ા્રમક રવચાર એ છે કે,

ઉચચ પ્ા્રમકતાઓ નીચે મયુજબ છે.

1. લબન-ખેતી સબંરંધત ક્ેત્ોનો રવકાસ

2. સરંક્ણાતમક લઘયુત્તમ માળખામા ંમિૂહીરોકાણ.

અમયુક વધારાના રવચારો નીચે મયુજબ છે:

તમારા મત મયુજબ બીન-ખેતીકહીર ક્ેત્ોમા ંમિૂહીરોકાણ કરવા્ી નીચે મયુજબ ચાવીરૂપ લાભ મળહી ્કે.

• હવામાનના ફેરફારના કારણે ્તી ઘટનાઓના કારણે ખેતીલારક જમીનો અને ખેતી આધાડરત નોકરહીઓમા ં
જે ઘટાિો ્ાર છે તે, નયુકસાનની ભરપાઈ કરવા માટે લાબંા રાળાની વયહૂરચના બનાવવી.

• યયુવાન કામદારો રાજરમા ંસ્ારી રહ ેતે માટે પ્લોભનો આપી ્કાર છે. આમ કરવા્ી વત્ગમાન વલણાને 
ઉલટાવી ્કા્ ેઅને લાબંા રાળે રાજરન ેફળદ્પૂ રાખી ્કા્.ે

• ઔદ્ોલરક અને સેવા ક્ેત્ી નોકરહીઓ ખેતીકહીર કે્ત્ની નોકરહીઓ કરતા અઢહીરણી વધયુ લાભદારક હોઈ ્કે 

છે.

• જે રવસતારોમા ંપરૂ અને ભસૂખલનની સભંાવના ઓછહી હોર તેવા રવસતારોમા ંવરાપક ભરૂમ ઉપરોર આરોજન 

દ્ારા નવા ઉદ્ોરો અને તેમના્ી સબંરંધત લઘયુત્તમ માળખયુ ંસ્ારી ્કાર છે.

• આ અલભરમ પહલેા્ી જ સીબાનોના આર્શિક પારાને ખેતી તરફ્ી ઔદ્ોલરક કે્ત્ો તરફ વાળવા ઉપર ભાર 

મકેૂ છે. આ અલભરમ જ રાસષ્ટ્ર રવકાસ આરોજનનો પરૂક બન્.ે

તમે એ જાણો છો કે, ઔદ્ોલરક અને વરાવસારરક કે્ત્ોના રનમા્ગણના કારણે અમયુક ખેડતૂોનયુ ંસ્ાનાતંરણ જરૂરહી 
બન્.ે પરંત યુ અને તમે ટૂંક સમર માટેનયુ ંજરૂરહી બલલદાન સમજો.

રક્ણાતમક માળખાઓના સદંભ્ગમા ંતમે સમજો છો કે રાજરના અમયુક રવસતારો અસર પામ્ ેપણ તમે રવચારો છો 
કે રાજકહીર રહીતે રાજરના અમયુક રવસતારને છોિહી દેવો રો્ર નડહ રણાર. આ્ી તમે રવચારો છો કે:

• વધારે જોખમ ધરાવતા રવસતારોમા ંટૂંકા રળાના રક્ણાતમક માળખાઓ બનાવવા જેમા ંસૌ્ી પહલેા ંજે 

માળખાઓ છે એમને સયુધારવા.

• લાબંા રાળામા ંજે રવસતારોમા ંજોખમ વધવાનયુ ંછે એવી જ્રાઓએ વધારે ફંિ વપરાવયુ ંજોઈએ જેમકે અન્ 

ઉતપાદન માટે જમીન ત્ા ભરવષ્રના ઔધોલરક અને વરાપાડરક રવસતારો.

• તમને માનવીએ બનાવલે લઘયુત્તમ માળખામા ંવધયુ રવસતારો છે. પરંત યુ જો તમને ખાતરહી ્ઈ જાર કે 

જરંલોની પયુનઃ સ્ાપના છે તો તમે જરંલોની પયુનઃપ્સ્ાપના કરવાનો રવરોધ નડહં કરો.
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You have more faith in man-made infrastructure, but you would not oppose forest restoration if you 

were convinced this would be an effective protection strategy.

Today you plan to constructively discuss all strategies with your colleagues, while clearly expressing 
your core interests and initial priorities. You are eager to see the group find areas of agreement to pres-
ent to the Global Fund, and are genuinely interested to know what other people around the table think 
about appropriate priorities.
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આજે તમારા મયુખર રસના રવષરો અને ્રૂઆતની પ્ા્રમકતાઓ સપષ્ટ રહીતે વરકત કરો. 

તમારા સહકાય્ગકરો સા્ે બધી વયહૂરચનાઓની રચનાતમક રીતે ચચા્ગ કરી લો. વૈતવિક ફાળાની સામે સમંતતના 
તવસતારો સમહૂ ્ોધી કાઢે છે. તે જોવા તમે આતરુ છો. અને મેજની આજુબાજુ બેઠેલા લોકો શુ ંતવચારી રહ્ા છે તે 
જાણવામા ંતમે ખરેખરો રસ ધરાવો છો.
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Development planning in the state of Ceebano

Ceebano Provinces Coalition: Confidential instructions

You are the Chief of Thoy Bat Province, and are currently the Chairman of the Ceebano Provinces 

Coalition (the chair rotates among the 10 provinces every two years).

During your four years as Chief of Thoy Bat Province, your main priority has been developing the prov-

ince into an agriculture marketing center. You are trained in business administration, and have lived in 

Thoy Bat Province for your entire life.

Today you must balance your role as Chief of Thoy Bat Province with the overall perspective of the 

Provinces Coalition. Thoy Bat Province is the most rapidly developing province in the state, and is also 

one of the provinces least vulnerable to climate change. As Chief of Thoy Bat Province, you want to 

push forward with development. Other provinces, however, have other key concerns.

While the provinces have many concerns about the impacts of climate change on Ceebano, they agree 

that the following is most important:

• Your top interest is to prepare for economic and job losses due to sea level rise.

• Your second most important interest is to provide immediate protection to at-risk areas and popu-

lation.

Given these interests, your initial thought is that the top priorities are:

1. Development of non-agricultural sectors

2. Investing in protective infrastructure and mangrove restoration

3. Improving Ceebano’s warning and forecasting systems

Below are some additional thoughts:

Erratic rainfall and extreme events are expected to damage agriculture in all of the provinces. 

Loss of agricultural land and jobs would mean increased poverty rates and decreased revenues.

The provinces support developing non-agricultural sectors as a strategy for mitigating these impacts, 

for the following key reasons:

• Industrial and service sector jobs can be up to 2.5 times more lucrative than agricultural jobs.

• Diversifying livelihoods would give state population the option of continuing with traditional farming 

practices where possible or moving to different livelihoods without necessarily needing to leave the 

state altogether.

• Young people could be enticed to stay in the state, which would keep families closer together and 

keep the region productive in the long-term.

• Provinces do not have the resources to begin this type of development process.

• Improved transportation infrastructure would be an important additional benefit in terms of devel-

oping and modernizing the state.
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સીબાનો રાજયમા ંતવકાસનુ ંઆયોજન:

સીબાનોના પ્રાતંનો જો્ડાણ: ખાનગી રાખવાની સચૂનાઓ:

તમે ્ોર બેટ પ્ાતંના પ્મયુખ છો. આની સારો સા્ ેસીબાનોના પ્ાતંનો જે સમારમ છે તેના પણ પ્મયુખ છો. (આ 

પ્મયુખ પદ આ દસે રાજરોની વચચ ેદર બે વરસે બદલાત યુ ંરહ ેછે.)

તમે વપેાર વરવસ્ાપનમા ંસનાતક સયુધીની તાલીમ લીધેલ છે. તમે તમારયું અતરાર સયુધીનયુ ંઆખયુ ંજીવન ્ાર બેટ 

રાજરમા ંજ રવતાવલે છે. તમારા ્ૉર બેટ રાજરના પ્મયુખ તરહીકેના ચાર વષ્ગ દરમરાન તમારે રાજરને ખેતીકહીર 

તેમજ ખરહીદ વચેાણનયુ ંકેનદ્ર બનાવવાનયુ ંરહ ેછે.

આજે તમારે તમે ્ૉર બેટ રાજરના પ્મયુખ છો તે ભરૂમકા ખબૂ જ સતં યુલન સા્ ેરનભાવવાની છે આની સા્ ેતમારે 

તમારા રાજરોના જોિાણના ડહતોને નયુકસાનના ્ાર તે વાત પણ રાદ રાખવાની છે. રાજરમા ં્ૉર બેટ પ્ાતં 

સૌ્ી વધયુ ઝિપ્ી રવકાસ સાધી રહલે પ્ાતં છે. સા્ ેએક ખાસીરત એ પણ છે કે હવામાનમા ં્તા ફેરફારની 
માઠહી અસરો સૌ્ી ઓછહી આ રાજરને ્ાર છે. ્ૉર બેટ રાજરના પ્મયુખ તરહીકે તમારયું કાર્ગ રવકાસ કચૂન ેઆરળ 

ધપાવાવનયુ ંછે. તમે તેમ પણ બીજા રાજરો પાસે બીજા લચંતાના રવષરો છે.

સીબાનો ઉપર ્તી હવામાનના ફેરફારની માઠી અસરો તવ્ે બીજા રાજયોની ક્ચંતાઓ જુદી જુદી છે તેમ છતા ં
નીચે વણ્ગવેલ મદુ્ાઓ ખબૂ મહતવના છે તે વાત ઉપર આ લોકો પણ સમંત ્ાય છે:

• સમયુદ્રનયુ ંસતર વધવા્ી જે આર્શિક તેમજ નોકરહીઓના નયુકસાનો ્ાર છે તેના માટે તૈરારહી કરવી.

• તમારો બીજો સૌ્ી વધયુ મહતવનો રવષર છે ભરજનક હાલતમા ંજીવતા રવસતારો અને પ્જાઓને રક્ણ પયુરયું 
પાિવયુ.ં

આ રસના રવષરો ધરાનમા ંરાખીને તમારહી ્રૂઆતની પ્ા્રમકતાઓ આ છે:

1. લબનખેતીકહીર ક્ેત્ોનો રવકાસ

2. રક્ણાતમક લઘયુત્તમ માળખામા ંતેમજ મેનગ્ોવના વકૃ્ો ફરહી ઉરાિવામા ંરોકાણ કરવયુ.ં

3. સીબાનોના હવામાનના વતા્ગરાને અને ચેતવણી આપવાના તતેં્ વધયુ સારયું બનાવવયુ.ં

નીચે કંઈક વધારાના રવચારો લખેલ છે:

મોટા ભારના પ્ાતંોમા ંઅરનરરમત વરસાદ અને આતરરંતક ઘટનાઓના કારણે ખેતીને નયુકસાન ્વાની સભંાવના 
રહ ેછે.

ખેતીની જમીનને નયુકસાન ્વાના કારણે અને નોકરહીઓ જવાના કારણે આવકોમા ંઘટાિો ્્ ેઅને રરબીનો દર 

વધ્ે.

આમાઠહીઅસરોનેઓછહીકરવામાટેનીવયહૂરચનાતરહીકેરાજરોનીચેજણાવલે કારણો્ી લબન ખેતીકહીર કે્ત્ોનો રવકાસ 

કરવાની વાતને ટેકો આપે છે.

• ઔદ્ોલરક અને સેવા ક્ેત્ોની નોકરહીઓ ખેતીકહીર ક્ેત્ોની નોકરહીઓ ખેતીકહીર ક્ેત્ોની નોકરહીઓ કરતા 
અઢહીરણી વધયુ નફાકારક હોઈ ્કે છે.

• આજીરવકાના સ્તોતો વધતા રાજરની પ્જાને બીજો એક લાભ એ ્્ ેકે જરા ંસયુધી ્ક્ય હોર તરા ંસયુધી આ 

લોકો પોતાનો પારંપડરક ખેતીનો વરવસાર ચાલયુ રાખી ્ક્.ે મજબરૂહીના કારણે જરૂર પિ્ ેતેઓ પોતાના 
રાજરમાં્ ી સ્ળાતંર કરા્ગ રવના પણ બીજા પ્કારની રોજી મેળવી ્ક્.ે

• યયુવાનોન ેપોતાના રાજરમા ંજ સ્ારી રહવેા માટે એક પ્કારનયુ ંપ્લોભન રહે્ ે. આના કારણે પડરવારો 
વીખરાતા અટક્ ેલાબંા રાળે રાજરની ઉતપાદકતા જળવાઈ રહે્ ે.

• પ્ાતંોની પોતાની પાસે એવા સ્તોતો ન્ી કે જેની મદદ્ી તેઓ એકલે હા્ ેઆ પ્કારની પ્ડક્રરા ્રૂ કરહી ્કે.

• રાજરોનો રવકાસ અને આધયુરનકહીકરણ ્વાના કારણે એક વધારાનો લાભ એ ્્ ેકે રાજરમા ંવાહન 

વરવહારનયુ ંલઘયુત્તમ માળખયુ ંખબૂ જ સયુધરહી જ્.ે
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The provinces also feel strongly that their population must be kept as safe as possible as quickly as 

possible. Protective infrastructure, including mangroves, and improved warning and forecasting sys-

tems would provide the following key benefits:

• Both man-made and natural protective infrastructure is proven to provide protection. Some infra-

structure could be constructed/repaired quickly for short-term protection.

• Focusing on protective infrastructure will buy time for the government to consider alternative 

adaptation approaches.

• Improving Ceebano’s warning and forecasting systems would ensure that state population is 

quickly and easily informed of weather events like storm surges, which will get worse with climate 

change.

Today you plan to constructively discuss all strategies with your colleagues, while clearly expressing the 
Provinces’ core interests and initial priorities.
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રાજરો પણ ખબૂ દ્રઢપણે એવયુ ંમાને છે કે, તેમની પ્જાને વહલેામા ંવહલેી તકે વધયુ અને વધયુ સલામત રાખવામા ં
આવ.ે

રક્ણાતમક લઘયુત્તમ માળખયુ ંકે જેમા ંમેનગ્ોપના વકૃ્ો અને વધયુ સયુધારેલી હવામાનના વતા્ગરા તેમજ ચેતવણીની 
પદ્ધરતઓ નીચે મયુજબના લાભ આપી ્કે છે:

• એ વાત પરૂવાર ્ઈ ચકેૂલી છે કે માનવ રનરમશિત અને કયુદરતી તેમ બનેં રક્ણાતમક લઘયુત્તમ માળખા રક્ણ 

પયુરયું પાિે છે. અમયુક લઘયુત્તમ માળખાનયુ ંટૂંકારાળા માટે ખબૂ જ ઝિપ્ી રનમા્ગણ કે સમારકામ કરહી ્કાર છે.

• રક્ણાતમક લઘયુત્તમ માળખા ઉપર ધરાન કેનદ્રીત કરવા્ી અનયુકયુલન સાધવાના વકૈગલપક અલભરમ રવષ ેચચા્ગ 
રવચારણા કરવા માટે સરકારને સારો એવો સમર પણ મળહી જ્.ે

• સીબાનોની ચેતવણી અને હવામાનની વતા્ગરાની પદ્ધરતઓ સયુધારવા્ી એ સયુરનરચિત કરહી ્કા્ ેકે રાજરની 
પ્જાને સરળતાપવૂ્ગક ઝિપ્ી વાવાઝોિા જેવી હવામાન સબંરંધત ઘટનાઓ રવષ ેમાડહતરાર કરહી ્કાર 

આવી ઘટનાઓ આબોહવામા ં્તા ફેરફાર સા્ ેખબૂ વણસી જાર છે.

આજે તમે તમારા સહકાય્ગકરો સા્ે બધી વયહૂરચનાઓની રચનાતમક રીતે ચચા્ગ કરવાની યોજના બનાવો છો અને 
તમારી મખુય પ્રા્તમકતાઓ અને રસ પણ સપષટ રીતે વય્કત કરો છો.
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Development planning in the state of Ceebano

University of Thoy Bat Hydrology and Meteorology Research Institute: Confidential instructions

You are the Director of the Hydrology and Meteorology Research Institute at the University of Thoy Bat. 

You have degrees in hydrology and mountain engineering. 

Your institute has often collaborated with the Environment and forest department, including by provid-

ing technical advice on the recent State Climate Change Report. Your institute has been observing 

hydrological processes and weather data for years now, and you have personally observed a decline 1 

meter water table and drying up of springs in the past decade.

While you have many concerns about the impacts of climate change on the state and on Ceebano, the 
following is most important to you:

• Your top interest is to ensure that the parties are realistic and pragmatic about dealing with the 

impacts of sea level rise, especially by considering the short, medium and longterm effects of both 

sea level rise and strategies to adapt to it.

• Your second most important interest is to find ways to protect state population from harm in the 

short, medium and long-term.

Given these interests, your initial thought is that the top priorities are:

• Improving the government forecasting and warning systems as a short-term protection mechanism

• Investing in protective infrastructure and forest restoration as medium-term protection strategies

• Resettlement for the most at-risk mountain populations as a long-term protection strategy

Below are some additional thoughts:

You believe it is vital that the group thinks about climate change impacts – and strategies for dealing 

with it - in terms of short-term, medium-term, and long-term needs and impacts. You think the three 

above priorities are an example of this, for the following key reasons:

•	 Short-term protection: forecasting and warning systems

 - Forecasting and warning systems provide short-term protection by quickly and effectively 

warning population about climate events like floods and landslides, which are likely to worsen 

with climate change induced erratic rainfall.

 - Ceebano’s hydro-meteorological centers have improved greatly in recent years, but you 

believe that further improvements would save many lives in the short-term, even while other 

adaptation strategies are pursued.

 - You think that effective improvements could be quickly made for $50 million.

•	 Medium-term protection: man-made infrastructure and forests

 - These types of infrastructure are proven to provide protection, and could be constructed/

grown in the short and medium term.

 - However, it is not clear that infrastructure and forests can survive increasingly intense climate 

change impacts, including landslides and floods, so these may not be viable long-term strate-

gies.

 - You believe strongly that the scope of any investment in man-made infrastructure must be 

limited. It is not pragmatic to erect infrastructure that will be destroyed within a few decades.
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સીબાનો રાજયમા ંતવકાસની યોજના

્ોય બેટ હાઇડ્ોલોજી એ્સ્ડ મીટીઓરલોજી રીસચ્ગ ઇ્સસટીટયટુ: ખાનગી સચૂનાઓ

તમે યયુરનવસણીટહી ઓફ ્ોર બેટની હાઇડ્ોલોજી અને મીટહીરહીઓલોજી સં્ ોધન સસં્ાના રનરામક છો.

તમારહી પાસે હાઇડ્ોલોજી અને પવ્ગત એનજીનરરીંરની િહીગ્ી છે.

તમારહી સસં્ાએ ઘણી વાર પરા્ગવરણ અને વન રવભાર સા્ે સહરોર કરયો છે, જેમા ંતાજેતરના રાજર 
પરા્ગવરણ બદલાવના રહીપોટ્ગમા ંટેકનીકલ સલાહ પરૂહી પાિવાનો પણ સમાવે્ ્ાર છે. તમારહી સસં્ા ઘણા 
વષયો્ી હાઇડ્ોલોજીકલ પ્ડક્રરાઓ અને હવામાનની માડહતીનયુ ંરનરહીક્ણ કરતા ંઆવરા છે, અને તમે પોતે ૧ 
મીટર પાણીની સપાટહીનયુ ંસતર નીચે જતા ંરહતે યુ ંઅને છેલલા દ્કામા ંઝરણા ંસકૂાતા ંજોરા ંછે.

જો કે તમને રાજર  પર અને સીબાનો પર ્તી આબોહવા પડરવત્ગનની અસરો રવષે તમે લચંરતત છો, પણ 
નીચેનયુ ંતમારા ંમાટે સૌ્ી મહતવનયુ ંછે:

• તમારો પ્ા્રમક રસનો રવષર એ નક્કહી કરવયુ ંછે કે દડરરાની વધતી સપાટહીની અસરો સામે લિવા 
માટે પક્ો વાસતરવક અને વરવહાડરક હોર, ખાસ કરહીને વધતી  જતી દડરરાઈ સપાટહી અને એની સા્ ે
અનયુકલૂન સાધવા માટેની વયહૂરચના બનંેની ટૂંકા, મધરમ અને લાબંા રાળાની અસરોને ધરાનમા ંલે.

• ટૂંકા, મધરમ અને લાબંા રાળામા ંરાજરની પ્જાને ્તા ંકોઈ નયુકસાન્ી સયુરલક્ત કરવા માટેના રસતા 
્ોધવા એ તમારા માટે મહતવનો રસનો રવષર છે.

આ રસને જોતા,ં તમારા ંપ્ારંલભક રવચારો મયુજબ તમારહી ટોચની અગ્તાઓ છે:

• ટૂંકા રાળાની સયુરક્ા પદ્ધરત તરહીકે સરકારની આરાહહી કરવાની અને ચેતવણી આપવાની રસસટમને 
સયુધારવી

• મધરમ રાળાની સયુરક્ા પદ્ધરત તરહીકે રક્ણાતમક માળખાઓ અને વન પયુન:સગં્હમા ંરોકાણ કરવયુ ં

• લાબંા રાળાની સયુરક્ા વયહૂરચના તરહીકે સૌ્ી વધારે જોખમ ધરાવતા ંપહાિહી રવસતારના લોકોનયુ ં
પ યુનવ્ગસવાટ

નીચે અમયુક વધારાના રવચારો આપેલા છે:

તમે માનો છો કે જૂ્ આબોહવા પડરવત્ગનની અસરો અને એની સામે લિવાની ટૂંકા, મધરમ અને લાબંા 
રાળાની જરૂડરરાતો અને અસરોની વયહૂરચના રવષે રવચારે એ મહતવનયુ ંછે. તમે રવચારો છો નીચે જણાવેલ 
ચાવીરૂપ કારનો માટે, ઉપર જણાવલેી ત્ણ અગ્તાઓ એના ઉદાહરણ છે:

• ટૂંકા રાળાની સયુરક્ા રોજના: આરાહહી અને ચેતવણીની રસસટમ

 - આરાહહી અને ચેતવણીની રસસટમ લોકોને આબોહવાની કેટલીક ઘટનાઓ જેમકે, પરૂ અને ભસૂખલન 
કે જે આબોહવા પડરવત્ગન પ્ેડરત અરનરરમત વરસાદ દ્ારા વધારે ક્ળહી ્કે છે, એના રવષે જલદહી 
અને અસરકારક રહીતે ચેતવણી આપી ટૂંકા રાળાની સયુરક્ા આપે છે.

 - સીબાનોનયુ ંહાઇડ્ો-રમટહીડરઓલોજજકલ કેનદ્ર છેલલા ં્ોિાક વષયોમા ંમોટા પારે સયુધરહી રયયુ ંછે, પણ તમે 
માનો છો કે હજી સયુધારો ્ાર તો ટૂંકા રાળામા ંઘણા જીવ બચાવી ્કા્ે, ભલે અનર અનયુકલૂન 
વયહૂરચનાઓ પણ વાપરવામા ંઆવતી હોર.

 - તમે રવચારો છો કે ૫૦ મીલીરન િૉલરમા ંજલદહી અસરકારક સયુધારો લાવી ્કાર છે 

• મધરમ રાળાની સયુરક્ા રોજના: માનવ સજર્જત માળખાઓ અને જરંલો 

 - આ પ્કારના માળખાઓ સયુરક્ા આપવા માટે સાલબત ્રેલા હોર છે અને ટૂંકા અને મધરમ રાળામા ં
બાધંકામ કરહી ્કાર છે/ઉરાિહી ્કાર છે.

 - જો કે, એ સપષ્ટ ન્ી કે માળખાઓ અને જરંલો, પરૂ અને ભસૂખલન જેવી તીવ્ર આબોહવા 
પડરવત્ગનની અસરો સામે ટકહી ્કે કે કેમ, આ્ી આ લાબંા રાળા માટેની નભી ્કે એવી વયહૂરચના 
રણી ્કાર નડહ.
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•	 Long-term protection: resettlement

 - Resettlement is the most realistic long-term strategy for protecting at-risk mountain popula-

tions. It is clear that some areas of the state will be so overwhelmed by floods and landslides 

that they are not worth protecting.

 - You realize this is hard for many population and officials to accept, but there is no avoiding 

this reality. The longer the government waits to invest in resettlement, the less orderly and 

more dangerous it will become.

You will not oppose the other proposed strategies as long as you are convinced that investments in 

them are pragmatic.

Today you plan to constructively discuss all strategies with your colleagues, while clearly expressing 

your core interests and initial priorities.
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 - તમે ભારપવૂ્ગક એવયુ ંમાનો છો કે માનવ સજર્જત માળખાઓમા ંકરવામા ંઆવતા રોકાણનો અવકા્ 
મરા્ગડદત હોવો જોઈએ. ્ોિાક દ્કાઓમા ંજ ના્ પામ્ ેએટલે એવા માળખાઓ ઉભા કરવા એ 
વરવહાડરક ન્ી.

• લાબંા રાળાની સયુરક્ા રોજના: પયુનવ્ગસવાટ

 - જોખમ ધરાવતા ંપહાિહી રવસતારના લોકોની સયુરક્ા માટે પયુનવ્ગસવાટ એ સૌ્ી વધારે વાસતરવક 
લાબંા રાળાની વયહૂરચના છે. એ સપષ્ટ છે કે રાજરના અમયુક રવસતારો પરૂ અને ભસૂખલન્ી વધારે 
પ્ભારવત ્્ે કે એમનયુ ંરક્ણ કરવયુ ંરો્ર નડહ રહ.ે

 - તમે જાણો છો કે ઘણી બધી પ્જા અને અરધકારહીઓ માટે આ સવીકારવયુ ંઅઘરયું છે પણ આ 
વાસતરવકતાનો સામનો કરાું રસવાર છૂટકો ન્ી. પયુનવ્ગસવાટમા ંરોકાણ કરવામા ંસરકાર જેટલી 
વધારે રાહ જોવે એટલયુજં એ અવરવમસ્ત અને જોખમકારક બન્ે.

જરા ંસયુધી તમને લારે કે બીજી વયહૂરચનાઓમા ંકરવામા ંઆવતયુ ંરોકાણ વરવહાડરક છે તરા ંસયુધી તમે 
સચૂવવામા ંઆવતી અનર વયહૂરચનાઓનો રવરોધ નડહ કરો.

આજે તમે તમારા ંસહ-કમ્ગચારહીઓ સા્ ેબધી  જ વયહૂરચનાઓની રચનાતમકરહીતે ચચા્ગ કરવા ધારો છો, જેમા ં
તમારા ંરસ અને ્રયુઆતની અગ્તાઓ રવષે તમે સપષ્ટપણે જણાવી દેવા મારંો છો.
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Handout 8: Role Play to reflect on the significance of knowledge on law and 
policies for the Field-Level MPA Managers: (Module 5)

Dear Participants,

Your background information:

• Water World is a large entertainment park that exists on an island and is owned by Bharti Indus-

tries.

• This water park is built on mangrove land belonging to the local indigenous community. 

• The indigenous community were promised jobs and compensations but never received the full 

compensation and were provided menial jobs.

• Unhappy with the entire situation, the community head has approached an NGO for assistance. 

• The NGO has taken up their case and approached the court. 

• The NGO has named Bharti Industries and the Municipal Corporation in their petition. 

• The forest department is supporting the NGO in their appeal. 

Your present day situation:

• You have a court hearing session today.

• Present in the court are the following

 - Lawyer on behalf of Bharti Industries

 - Lawyer on behalf of NGO

 - Representatives of Bharti Industries

 - The NGO

 - Forest Department officials

 - Representatives of Indigenous community

 - Representative of Municipal Corporation

Apart from the above, also present are:

 - A political party leader,

 - A marine scientist, 

 - An environment management consultant 

And

 - Representatives of a newspaper

 - Representatives of a few TV channels

 - Independent environmental journalists

The case will be heard by a three-member bench of judges.
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હ્ેસ્ડ આઉટ : ૮, કે્રિ-સતરરય MPA પ્રબધંકો માટે કાયદા અને નીતતઓના 
જ્ાનનુ ંમહતવ કેટલુ ંછે, તે દ્ા્ગવતો વાતા્ગલાપ (મો્ડ્લૂ ૫)

રપ્ર પ્રતસપધણીઓ,

તમારહી પચિાદભનૂી માડહતી:

• વોટર વલિ્ગ એ એક મોટો મનોરંજન પાક્ગ છે, જે ટાપયુ પર આવલેો છે અને ભારતી એનટરપ્ાઈઝ તેની 
માલલકહીના હકો ધરાવે છે.

• આ વોટરપાક્ગ સ્ારનક લોકોની, મયુખરત્કોણ પ્દે્ની ફળદ્ યુપ જમીન પર બનાવવામા ંઆવરો છે.

• અહીંની સ્ારનક પ્જાને રો્ર વળતર અને રોજરાર માટે વચનો આપવામા ંઆવરા ંહતા,ં પરંત યુ, તેમને 
પરેૂપરૂયું વળતર ક્યારેર અપાયયુ ંન્ી અને નરણર કહહી ્કાર, તેવી રોજરારહી આપવામા ંઆવી છે.

• આ પડરમસ્રતના કારણે દયુ ઃખી ્ઈને આ સ્ારનક સમાજના નેતાએ લબનસરકારહી સસં્ા (NGO)ની મદદ 
મારંી છે.

• આ NGOએ આ કેસને હા્ પર લીધો છે અને અદાલતનો સપંક્ગ સાધરો છે.

• આ NGOએ તેમની રપટહી્નમા ંભારતી એનટરપ્ાઈઝ અને મયયુરનરસપલ કોપયોરે્નનો ઉલલેખ કરયો છે.

• આ બાબતમા ંજરંલ ખાત યુ ંNGOને ટેકો જાહરે કરહી રહ્યુ ંછે.

તમારી હાલની કસ્તત :

• આજે તમારા કેસ માટે તમારે અદાલતની સયુનાવણીમા ંપહોંચવાનયુ ંછે.

• અદાલતમા ંનીચે જણાવલેા મહાનયુભાવો હાજર છે.

 - ભારતી ઈનિસટ્હીઝ તરફ્ી એક વકહીલ

 - NGO તરફ્ી એક વકહીલ

 - ભારતી ઈનિસટ્હીઝના પ્રતરનરધઓ

 - NGOના પ્રતરનરધઓ

 - જરંલ ખાતાના અરધકારહીઓ

 - સ્ારનક સમાજના પ્રતરનરધઓ

 - મયયુરનરસપલ કોપયોરે્નના પ્રતરનરધઓ

આ રસવાર તરા ંઉપમસ્ત હોર, તેવા અનર મહાનયુભાવો:

 - રાજકહીર પક્ના એક નેતા

 - સમયુદ્રી રવજ્ાનના જ્ાતા હોર, તેવા એક વજૈ્ારનક

 - એક પરા્ગવરણ રનરમન કનસલટનટ

અને

 - અખબારના પ્રતરનરધઓ

 - અમયુક ટહી.વી. ચેનલના પ્રતરનરધઓ

 - સવતતં્ રહીતે કામ કરતા પરા્ગવરણ રવષરક પત્કારો

આ કેસમા ંદલીલો સભંાળવાનયુ ંકાર્ગ ત્ણ નરારાધી્ સભરોની બનેલી એક બેંચ દ્ારા કરવામા ંઆવ્.ે
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Your Task: Preparation: (15 min)

• Some of you can assume the roles of the stakeholders present in the course

• Some of you can assume the role of media professionals as mentioned above

• Rest of you will be present as observers

• You will be given 15 minutes to prepare for your chosen role. You are free to act as per your un-

derstanding of the case based on the background information given above

The Act: (15 min)

• The judges will be seated and will request the lawyers to start the proceedings

• There will 15 minutes of time for the courtroom session

The reflection (10 min)

• Reflection on the case, on the proceedings, on the presentation of case, on various stakeholders 

involved, and the individual take-away lesson/emotion.
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તમારંુ કાય્ગ: તૈરારહી : (૧૫ રમરનટ)

• તમારામાં્ ી કેટલાક આ કેસના ડહતધારકોની ભરૂમકા ભજવી ્ક્.ે

• તમારામાં્ ી કેટલાક અહીં ઉપર જણાવલેા મીડિરાકમણીઓની ભરૂમકા પણ ભજવી ્ક્.ે

• આ રસવારના તમે સૌ દ ્્ગક તરહીકે ઉપમસ્ત રહે્ ો.

• તમને તમારહી ભરૂમકા તરૈાર કરવા માટે ૧૫ રમરનટ આપવામા ંઆવ્ે. તમે આ કેસ અંરે ઉપર જણાવલેી 
માડહતી પ્માણે તમારહી સમજ મયુજબ આ ભરૂમકા ભજવવા માટે મયુકત છો.

એકાકંી : (૧૫ તમતનટ)

• નરારાધી્ો તેમનયુ ંસ્ાન ગ્હણ કર્ ેઅને વકહીલોને તેમની દલીલોની રજૂઆત કરવા માટે રવનતંી કર્.ે

• અદાલતની આ બેઠકનો સમર ૧૫ રમરનટ છે.

તેની પ્રતતરક્રયાઓ : (૧૦ તમતનટ )

• આ કેસ અંરે જાણકારહી, તેની કાર્ગવાહહી, કેસની રજૂઆત, કરા કરા ડહતધારકો તેની સા્ ેસકંળારેલા છે, 
તે અંરેની માડહતી તેમજ આ આખા ડકસસામાં્ ી મળતો પદા ્્ગ પાઠ.
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3.4 General Case studies
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૩.૪ સામા્સય કેસ સટ્ડી 
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Case study: 

Campaigning to save the Whale Shark along the 
coastline of Gujarat

Wildlife Trust of India’s (WTI) whale shark campaign in 2004 called “Vali” – motivated fishers across 

the Saurashtra-Veraval-Jamnagar coast for protecting Whale Sharks; stop illegal hunting; finning and 

illegal trade practices. The campaign influenced the Government of Gujarat to adopt the Whale Shark 

as its mascot and being able to effectively conserve the Whale Sharks along the Gujarat coast.

1.  Background information 

Gujarat coast is host to the largest fish in the world – The Whale Shark which migrates from 

Australia and South East Asia. This fish visits the coast of Gujarat to breed. In 2001 Mr. Mike Pandey’s 

film “Shores of Silence bought to light the fact that whale sharks we killed in large numbers along the 

coast of Gujarat, mainly because to harvest their livers which were used for waterproofing the fishing 

boats. These whale sharks were not protected since a lot about them was still unknown. WTI along 

with Mike Pandey subsequently lobbied with the MoEF for the whale shark to be brought under the 

Schedule I of the Wildlife (Protection) Act of India in 2001—the highest level of protection to a species. 

In the year 2002 due to the efforts by India and Philippines, the fish was included in Appendix II of 

the CITES (Convention on International Trade in Endangered Species). A campaign to save the whale 

shark was thus launched in 2004 to build awareness on its protected status and illegal killings among 

the local fishing community in order to stop the killings and to urge the general public of Gujarat to 

protect it. The Save the Whale Shark Campaign was launched as a multi-pronged campaign with sup-

port from two corporate houses in Gujarat that had manufacturing units on the coast. The campaign 

adopted a strategy of soliciting the support of a popular religious leader –Morari Bapu, who equated 

the fish to an incarnation of a Hindu deity and accorded it a status of a beloved daughter coming 

home. A life-sized inflatable model, a street play in the local language, theme-based painting competi-

tions in schools, fetes with the whale shark conservation theme, an educational film and public events 

all worked together to take the campaign from an awareness campaign to a Pride campaign. A series 

of adoptions of the whale shark as the city mascot by municipal corporations saw the involvement of 

decision makers and government bodies. Awareness among the fishing community built up to a level 

where hunters turned protectors and instances were recorded where fishermen cut their fishing nets to 

release trapped whale sharks. 

2.  General description of project/initiative/effort

Purpose/objectives: 

• Conservation of Whale Shark

• Awareness Campaign regarding conservation of whale shark among coastal as well mainland com-

munities

Implementing entity / partners

• Wildlife Trust of India (WTI), Tata Chemical Limited (TCL), International Fund for Animal Welfare 

(IFAW) and Gujarat State Forest Department

• Project/initiative duration 

• Phase I: 2004 -2008 Phase II 2008 onwards
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કેસ સટ્ડી:

ગજુરાતના દરરયાકાઠંા સા્ેની વહલે ્ાક્ગ ને બચાવવા 
માટેની ઝબેં્

વાઇલિલાઈફ ટ્સટ ઓફ ઇસનિરાની ૨૦૦૪મ ્રયુ કરારેલ વહલે ્ાક્ગ ઝબંે્ જેનયુ ંનામ “વાલી” - એ સૌરાષ્ટ્-
વરેાવળ-જામનરરના દડરરા ડકનારાના માછહીમારોને વહલે ્ાક્ગના રક્ણ માટે પ્ોતસાડહત કરાું; રેરકાનનૂી 
ર્કાર; પકિવી અને રેરકાનનૂી વેપાર રોકવો. ઝબંે્ ેગયુજરાત સરકારને પ્ભારવત કરહી કે વહલે ્ાક્ગને 
પોતાના મેસકોટ તરહીકે અપનાવ ેઅને ગયુજરાતના આખા દડરરા ડકનારે વહલે ્ાક્ગન યુ ંઅસરકારક રહીતે સવધ્ગન 
્ાર.

૧.  પવૂ્ગભતૂમકાની મારહતી

ગયુજરાતનો દડરરાકહીનારો મોટામા ંમોટહી માછલી- વહલે ્ાક્ગ , ધરાવતો ડકનારો છે, વહલે ્ાક્ગ ઓસટે્લલરા અને 
દક્ીણ પવૂ્ગ એર્રા્ી સ્ળાતંર કરહીને અહીં આવ ેછે. આ માછલી ગયુજરાતના દડરરાડકનારાની મયુલાકાત 
બચચા ંપેદા કરવા માટે લે છે. ૨૦૦૧મા ંમાઈક પાિેંની ડફલમ “્ોર ઓફ સારલનસ”્ી એ વાત પ્કા્મા ં
આવી કે ગયુજરાતના દડરરાડકનારે વહલે ્ાક્ગ માછલીને મોટા પ્માણમા ંમારહી નાખવામા ંઆવ ેછે. કારણ એ છે 
કે આ માછલીના રપત્તા્ર્ી માછહીમારો હોિકામા ંપિેલા કાણા બરૂહી ્કાર છે. આ વહલે ્ાક્ગન યુ ંરક્ણ નહત યુ ં
્ત યુ ંકારણકે એના રવ્ેની ઘણી માડહતી લોકોને ખબર ન હતી. િબલયયુટહીઆઈ અને માઈક પાિેં એ ભેરા મળહીને 
વહલે ્ાક્ગને વાઇલિલાઈફ (સયુરક્ા) અરધરનરમ ૨૦૦૧ ્ીિ્યુલ ૧ - કે જે મહત્તમ સતરની સયુરક્ા છે એ  હઠેળ 
લાવવા માટે એમઓઈએફ સા્ ેચચા્ગ-મસલત કરહી. ભારત અને ડફલીપીનસના પ્રતનોને કારણે ૨૦૦૨મા,ં 
આ માછલીને સીઆઈટહીઈએસ(કનવને્ન ઓન ઇનટરને્નલ ટે્િ ઇન એનિેનજર સપીસીઝ)ના એપેનિહીકસ 
૨ મા ંસમાવવામા ંઆવી. આમ, ૨૦૦૪મા ંવહલે ્ાક્ગને બચાવવા માટેની ઝબંે્  ્રયુ કરવામા ંઆવી જેમા ં
એના સરંલક્ત દરજજા અને હતરા અટકાવવા માટે સ્ારનક માછહીમાર સમયુદારમા ંદ્ારા ્તી રેરકાનનૂી હતરા 
તેમજ સામાનર લોકોને વહલે ્ાક્ગન યુ ંરક્ણ કરવા માટે રવનતંી કરવી, વરેરે રવષે જાગરૃત લાવવાનયુ ંકામ ્રયુ 
્યયુ.ં વહલે ્ાક્ગ બચાવો ઝબંે્ બહયુ-પાખંી ઝબંે્  તરહીકે ્રયુ કરવામા ંઆવી જેમા ંગયુજરાતની બે કોપયોરેટ 
સસં્ાઓનો સા્ સાપંિ્ો કે જેમના દડરરાડકનારે ઉતપાદન એકમો હતા.ં આ ઝબંે્મા ંલોકરપ્ર ધારમશિક નેતા 
મોરાડરબાપયુની મદદ લેવાનો વયહૂ અપનાવવામા ંઆવરો, જેમણે માછલીને ડહંદયુ  દેવી તરહીકે ઓળખાવીને 
વહાલસોરી પયુત્ી રપતાના ઘરે પાછહી ફરે, તેવી ઘટના તરહીકે આલેખી. માછલીના મળૂ કદનયુ,ં હવા ભરેલયુ ં
મોિેલ, સ્ારનક ભાષામા ં્ેરહી નાટકો, ્ાળાઓમા ંઆ ચોક્કસ રવષર પરની લચત્ સપધા્ગઓ, વહલે ્ાક્ગના 
જતન  અંરેના શે્ણીબદ્ધ કાર્ગક્રમો, તે અંરેની એક ્ૈક્લણક ડફલમ તેમજ રવરવધ જાહરે કાર્ગક્રમોના આરોજન 
દ્ારા વહલે ્ાક્ગના જતનના આ કાર્ગને જાગરૃત માટેની ઝબંે્્ી આરળ વધીને એક રૌરવભરહી ઝબંે્ ના 
સતર સયુધી લઈ જવામા ંઆવી. મયયુરનરસપલ કોપયોરે્ન દ્ારા વહલે ્ાક્ગને ્હરેના પ્તીક તરહીકે શ્ેણીબદ્ધ રહીતે 
રજૂ કરવામા ંઆવી, તેના્ી સરકારહી તતં્ તેમજ આખરહી રનણ્ગર લેનાર સત્તાધી્ો પણ વહલેના સરંક્ણ માટે 
કડટબદ્ધ છે, તે ફલલત ્યયુ.ં માછહીમાર સમાજમા ંઆ જાગરૃત એ હદ સયુધી લાવવામા ંઆવી કે જેઓ ર્કારહી 
હતા, તે જ હવ ેતેમના રક્ક બનરા. એવા પણ બનાવો નોંધારા છે, જરા ંઆકમસમક રહીતે જાળમા ંફસારેલી 
વહલે ્ાક્ગને બચાવવા માટે ્ઈને માછહીમારોએ પોતે જ પોતાના હા્ે પોતાની માછલા ંપકિવાની જાળ કાપી 
નાખંી હોર અને આમ, પોતાનયુ ંન યુકસાન વઠેહીને પણ વહલેને સમયુદ્રના પાણીમા ંમયુકત કરહી દહીધી હોર.

૨.  પ્રોજે્કટ/પહલે/ પ્રયતન તવ્ેનુ ંસામા્સય તવવરણ

હતે યુ/ઉદે્્ો:

• વહલે ્ાક્ગન યુ ંસવધ્ગન

• દડરરાકાઠંાના ંઅને રામમા ંરહતેા ંસમયુદારો સા્ ેવહલે ્ાક્ગ સવધ્ગન માટેની જાગરૃત ઝબંે્

અમલીકરણ કરતી સસં્ા/ભારીદાર

• વાઈલિલાઈફ ટ્સટ ઓફ ઇસનિરા (િબલયયુટહીઆઈ), ટાટા કેરમકલ લલમીટેિ(ટહીસીએલ), ઇનટરને્નલ ફંિ 
ફોર અનીમલ વલેફેર (આઈએફએિબલયયુ)અને ગયુજરાત રાજર જરંલ રવભાર
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3.  Process of implementation 

The fishing community was involved in the process through a mass awareness campaign with the 

help of local religious leader preaching regarding Save the Whale Shark. Both the quantitative and 

qualitative analysis was carried out as baseline survey to get an understanding of the awareness levels 

of whale shark amongst citizens both urban and coastal. The survey was carried our in three levels 

Children (8 -14 year of age), Young adults (15-24 years) and Adults (24 -55 years). Amongst the 

fishermen, Boat / Trawler Owners, Fishermen and Labourers who cut / clean the fish were all surveyed 

to get an overview of their understanding / awareness of whale shark. This initial survey revealed that 

citizens of Gujarat State had limited knowledge of fundamental aspects of the whale shark, calling for a 

vigorous campaign.

The baseline survey revealed that a multi-pronged campaign aimed at generating pride among the 

inland urban centres regarding whale shark – the world biggest fish, building awareness on the pro-

tected status of the shark and ban on hunting among coastal fishing communities would be effective. 

The pre campaign visits revealed that most of the fishermen along the coast of veraval –mangrol were 

Kolis and Kharwas who were non-Muslims. Thus it was decided to involve a Hindu religious leader, 

saint, preacher, and social reformer – Shri Morari Bapu to campaign for the conservation of these spe-

cies. Shree Morari Bapu with over more than 600 kathas (religious discourses) to his credit on Lord 

Rama, Krishna and the Scriptures championed the cause of conservation of the Whale Shark in his 

own inimitable style. This evoked great media interest, and made people sit up take notice when he 

talked about saving the Whale Shark. Two corporate houses Tata Chemical Limited and Gujarat Heavy 

Metals Limited funded the campaign. TCL also got completely involved in providing manpower, money 

and logistical support to conduct the campaign.

Various tools like a series of painting competitions amongst the children on the theme of SAVE the 

WHALE SHARK, was conducted after disseminating information in schools on the species and need 

for its protection. A street play in Gujarati, was scripted with the message of Morari Bapu forming the 

basic storyline of the play. Morari Bapu compared the Whale Share to “Vhali” (beloved) here in the 

context of beloved daughter who comes to parents place to deliver a child. He said when a daughter 

comes to her parents place to deliver a child, she is given utmost care. Similarly Whale Shark comes 

to the coast to give birth to the children, hence she is like the daughter who has come to her par-

ents place for childbirth and utmost care should be given to her and she should be protected and 

not hunted. This message created a huge impact on the local fishermen and instead of hunting they 

started protecting this endangered species. 

To reach out to the masses and connect them with the whale shark, a 40ft life size inflatable model 

that looked exactly like a whale shark, in form feature, colour shape and size was ordered to be fabri-

cated. This model was used as backdrop for street play in various locations and it drew huge crowds. 

This inflatable model turned out to be a huge success in reaching out to the masses and passing on 

the message of whale shark conservation.

While the campaign by a religious leader, the inflatable whale shark and other community awareness 

programs succeeded in most places, in some places like Rupen they did not go down well and drew 

mixed responses. The fisheries department thought that the message conveyed by the street play may 

not have been in the interest of the fishermen as it would affect their livelihood. The ban on whale 

shark fisheries had affected the fishing community because whale shark used to fetch them a lot of 

money. Fishermen to save the whale shark at times had to incur losses upto Rs. 40,000/ because they 

had to cut the nets completely to save this gigantic fish. At times small boats got damaged due the 

sheer size of this gigantic fish, but the impending penalty made the fishermen incur losses and fishing 

community was not conserving the species voluntarily.
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• પ્ોજેકટ/પહલેની અવરધ

• ફેઝ ૧: ૨૦૦૪-૨૦૦૮ ફેઝ ૨: ૨૦૦૮ ્ી

3.  પ્રરક્રયાનુ ંઅમલીકરણ

વહલે સરંક્ણની આ પ્ડક્રરામા ંમાછહીમાર સમાજને જોિવા માટે સ્ારનક ધારમશિક નેતાની મદદ લેવામા ંઆવી, 
જે્ી તેઓ વહલે બચાવો ઝબંે્ અંરે તેમને સમજાવ ેઅને જાગરૃત લાવી ્કે. ્હરેહી તેમજ દડરરાકાઠંાના 
રવસતારમા ંવસતા નારડરકો વહલે ્ાક્ગ અંરે કેટલી જાણકારહી ધરાવ ેછે, તે સમજવા માટે એક આધારભતૂ 
સવવેક્ણ કરવામા ંઆવયયુ ંઅને પછહી તેનયુ ં ગયુણાતમક તેમજ જથ્ાતમક પથૃ્કરણ કરવામા ંઆવયયુ.ં આ સવવેક્ણ 
રત્સતડરર હત યુ ં- બાળકો (૮-૧૪ વષ્ગની વર) પયુખત યયુવાનો (૧૫-૨૪ વષ્ગની વર) અને આધેિ (૨૪-૫૫ 
વષ્ગની વર). માછહીમારો તેમજ માછલા ંપકિવા માટેની નૌકાઓના માલલકો, પકિારેલા ંમાછલાઓંને સાફ 
કરહીને કાપનાર વરવસારરકો વરેરે સૌનો આ સવવેક્ણમા ંસમાવે્  કરારો હતો, જે્ી ્ાક્ગ રવ્ ેતેઓ કેટલયુ ં
જાણે છે, તેનો ક્યાસ કાઢહી ્કાર. આ સવવે્ી જાણવા મળયયુ ંકે વહલે ્ાક્ગ અંરે ગયુજરાતના નારડરકોનયુ ંજ્ાન 
મરા્ગડદત છે, તે્ ી એક જબરજસત ઝબંે્ની તાતી જરૂડરરાત છે.

આ પ્ા્રમક સવવેક્ણ્ી જણાયયુ ંકે એવયુ ંરત્પાલંખયયુ ંઅલભરાન ચાલયુ કરવયુ ંઅસરકારક નીવિ્,ે જેમા ંએક તરફ 
દડરરાકાઠંા્ી અંદર આવલેા ં્હરેહી કેનદ્રોમા ંવહલે ્ાક્ગ રવવિની સૌ્ી મોટહી માછલી હોવા બદલ રૌરવની 
લારણી પેદા કરવામા ંઆવે, બીજી તરફ દડરરાકાઠંાના માછહીમાર સમાજમા ંવહલેના સરંક્ાતમક દરજજા અંરે 
જાગરૃત લાવવામા ંઆવ ેઅને તેના ર્કાર પર પ્રતબધં છે, તે બાબતે તેમને સાવધ કરવામા ંઆવ.ે આ 
અલભરાન ્રૂ કરતા ંઅરાઉ દડરરાકાઠંાની મયુલાકાત લેતા ંજાણવા મળયયુ ંકે વેરાવળ-મારંરોળના દડરરાકાઠંાના 
રવસતારમા ંમોટા ભારની વસતી લબનમયુમસલમ એવા કોળહી અને ખારવા કોમની છે. તે્ી ડહંદયુ  ધમ્ગના ધારમશિક 
નેતા, ઉપદે્ક, ક્ાકાર અને સામાજજક નવજાગરૃતના દ્ોતક એવા શ્ી મોરાડરબાપયુને આ મતસરપ્જારતના 
સરંક્ણની ઝબંે્મા ંસામેલ કરવાનો રનણ્ગર લેવારો. મોરાડરબાપયુ પાસે તો ૬૦૦્ી પણ વધારે રામ, કૃષ્ણ 
અને અનર પૌરાલણક ક્ાઓનો ખજાનો છે. તેમણે તેમની આરવી ્લૈીમા ંવહલે ્ાક્ગના સરંક્ણ માટે અનયુરોધ 
કરયો, જેની સચંાર માધરમોએ નોંધ લીધી, એટલયુ ંજ નહીં, જરારે તેઓ વહલેના સરંક્ણની વાત કરતા, 
તરારે લોકો તેને એકધરાન બનીને સાભંળતા ્રા. આ ઝબંે્ને તાતા કેરમકલ લલરમટેિ અને ગયુજરાત હવેી 
મેટલસ લલરમટેિ તરફ્ી નાણાકહીર ભિંોળ પરૂયું પાિવામા ંઆવયયુ.ં TCL તરફ્ી પણ નાણાકહીર બાબત, માનવ 
સસંાધન સબંધંી તેમજ સચંાલન જેવી બાબતોમા ંસહકાર મળરો.

્ાળાઓમા ંવહલેની પ્જારતના સરંક્ણ અંરેની માડહતીનો જોર્ોર્ી પ્ચાર કરા્ગ બાદ તે જ ્ાળાઓના 
બાળકોમા ં‘વહલે ્ાક્ગને બચાવો’ રવષર પર લચત્કામ હરહીફાઈ શ્ેણીનયુ ંઆરોજન કરવામા ંઆવયયુ.ં મોરારહીબાપયુ 
આ અંરે જે વાતા્ગ કહતેા, તેના ક્ાવસત યુ પર આધાડરત ્રેહી નાટક રજૂ કરવામા ંઆવયયુ.ં મોરાડરબાપયુએ ‘વહલે’ 
્બદને ‘વહાલી’ ્બદ સા્ે સાકંળહીને એવયુ ંલારણીમર લચત્ ઊભયુ ંકયયુું હત યુ ંકે જેમ પયુત્ી સયુવાવિ માટે પોતાના 
રપરરે આવ ેછે, તેમ વહલે પણ સતંરતજનન માટે દડરરાકાઠેં આવ ેછે. જેમ માતારપતા રપરરે આવલેી રભ્ગવતી 
પયુત્ીની શે્ષ્ઠ કાળજી લે છે, તે જ રહીતે વહલે ્ાક્ગ બચચાનંે જનમ આપવા માટે દડરરાકાઠંાના પ્દે્મા ંઆવ ે
છે, તે્ ી તે પણ પ્સરૂત માટે રપરરે આવલેી પયુત્ી સમાન જ રણાર. તેની પણ સારામા ંસારહી કાળજી લેવાવી 
જોઈએ અને તેનયુ ંસરંક્ણ કરવયુ ંઘટે. તેનો ર્કાર તો કદહીર ન કરાર. સ્ારનક માછહીમારો પર આ રજૂઆતની 
ઘરેહી અસર પિહી. પછહી્ી તેઓ લયુપત પ્ાર: બનેલી આ પ્જારતનો ર્કાર કરવાના બદલે તેની રક્ા કરવા 
લા્રા.

જનસમયુદાર સયુધી ઝિપ્ી પહોંચવા માટે અને વહલે ્ાક્ગ સા્ે તેમને લારણીના તાતંણે જોિવા માટે વહલે 
્ાક્ગન યુ ંહવા્ી ભરેલયુ ં૪૦ ફૂટ લાબં યુ ંમોિેલ તૈરાર ક્રરવા માટે અપાયયુ,ં જે રંરરૂપમા ંઆબેહબૂ વહલે જેવયુ ંજ 
દેખાત યુ ંહત યુ.ં આ મોિેલનો ્ેરહી નાટકોની પચિાદભમૂા ંઉપરોર કરવામા ંઆવરો અને જનમેદની ભેરી કરવામા ં
તે ખબૂ સફળ રહ્યુ.ં વહલે ્ાક્ગના સરંક્ણનો સદેં્ બહૃદ જનસમયુદાર સયુધી પહોંચાિવામા ંઆ મોિેલ અતરતં 
સફળ રહ્યુ.ં

એક તરફ આ ઝબંે્ને ધારમશિક ક્ાકારના સહકાર્ી અને વહલેના નરનાકષ્ગક મોિેલ્ી ઘણો વેર મળરો અને 
મોટા ભારના રવસતારમા ંવહલે અંરેની સામાજજક જાગરૃતના કાર્ગક્રમો સફળ રહ્ા, તો બીજી તરફ રૂપેણ જેવા 
સ્ળોએ સહજે રમશ્ પ્રતસાદ મળરો અને ધારહી સફળતા ન મળહી. તરાનંા મતસરોદ્ોર ખાતાને લા્યયુ ંકે આ ્ેરહી 
નાટકો્ી તો માછહીમારોની આજીરવકા પર જ ફટકો પિ્,ે તે્ી તે તેમના ડહતમા ંન્ી. વહલે ્ાક્ગના ર્કાર 
પર પ્રતબધં આવવા્ી તરાનંા માછહીમાર સમાજને સારયું એવયુ ંન યુકસાન ્યયુ ંહત યુ,ં કારણકે વહલે ્ાક્ગમાં્ ી તેમને 
ભારે કમાણી ્તી હતી. બીજી તરફ વહલે ્ાક્ગને બચાવવા માટે ક્યારેક તો તેમણે પોતાની માછલા ંપકિવાની 
જાળ પણ આખેઆખી કાપી નાખંવી પિતી, જેની ડકંમત લરભર ૪૦,૦૦૦ રૂરપરા જેટલી ્તી. ક્યારેક આ 
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The whale shark has been adopted by many cities as the city’s mascot, including Porbandar, Diu, 

Ahmedabad etc. This was just the raise awareness amongst one and all regarding the importance of 

this endangered species

After the campaign the first fisherman who cut his net to save the whale shark was honored publicly 

by Shri Morari Bapu in one of his kathas. Tata Chemicals Limited also rewarded some fishermen with 

cash prizes as compensation for cutting their nets and saving the whale shark. 

Altough the fishermen were motivated enough to cut the nets and suffer monetary loss incurred in 

releasing the trapped fish, the lure of easy cash in poaching could be deterrent in whale shark con-

servation. Thus a proposal for compensating the fishermen whose livelihood depended on their nets 

was forwarded by the Forest Department in May 2006 and accepted by the Government in December 

2006. A compensation of Rs. 25,000 has been fixed for each fishing net that was damaged while sav-

ing the whale shark.

4.  Outputs and outcomes

The campaign has produced the following impacts:

• Whale Shark hunting completely stopped along the Gujarat coast.

• The fisher community has accepted the importance of conserving Whale Sharks and how their 

efforts towards its conservation are valued by society, government and religious leaders. They feel 

valued and therefore motivated to continue conserving Whale Sharks, event hough this may be a 

income loss for them.

• Government has become highly sensitized to fishers needs and proactive to adopt novel tech-

niques of campaigning by adopting Whale Shark mascots along the coastal districts and providing 

full support to the NGOs and environmentalists campaign movement.

• Religious leaders have been able to influence the citizens to draw their attention to Whale Shark 

conservation and use the positive emotions, faith towards protecting marine biodiversity and 

wildlife.

• Demonstration about the behaviour and characteristics of the Whale Shark through life-size mod-

els helped in drawing mass attention to unique features of marine life and perceiving connection 

of humans and impact on whale sharks. Such models had huge impact in communicating the 

conservation message and having a multiplier effect. This was an innovative part of the campaign.

• Media coverage could be drawn towards marine biodiversity conservation and other issues of the 

fishers, which also helped in creating debates across various levels of the society and therefore 

generate more public interest and engagement for conservation issues.

5.  Discussion 

The campaign worked effectively due to initial ground survey and assessment of perception of various 

stakeholders, particularly fishers towards the whale shark conservation and other marine biodiversity 

utilization issues. This helped to segregate stakeholders and bring out customized messages that were 

relevant to the specific coastal area and stakeholder. A key triggering factor for the success was the 

involvement of the religious leaders to talk about whale shark conservation. This immensely attracted 

mass attention and channelized their good faith towards conservation efforts. The Government also 

was a key actor towards the campaigns success, particularly in announcing compensation packages 

for fishers who lost nets while saving whale sharks and valuing fishers efforts by publicly acknowledg-

ing their efforts and rewarding them for it. This increased confidence amongst the fishers and the 

perceived their efforts for the larger good of the society and whale shark. The positive response of the 

citizens from the society in valuing fishers as important part of their society and particularly for conser
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મહાકાર માછલીના કારણે તેમની હોિહીઓને પણ નયુકસાન ્ત યુ.ં સજાના િર્ી માછહીમારો આ પ્કારની ખોટ તો 
સહહી લેતા. છતા,ં આ પ્જારતના સરંક્ણ માટે સવેચછાએ પ્રતન કરતા નહીં.

પોરબદંર, દહીવ અને અમદાવાદ જેવા ્હરેોમા ં્હરેના પ્તીક તરહીકે વહલે ્ાક્ગને સવીકારવામા ંઆવી છે. 
લોકો લયુપત પ્ાર: ્વા આવલેી આ પ્જારતનયુ ંમહતવ સમજે અને તેઓ વહલેના સરંક્ણ માટે જાગરૃત બતાવ,ે 
તે જ તેનો એકમાત્ ઉદે્્શર છે.

આ ઝબંે્ બાદ સૌ પ્્મ જે માછહીમારે વહલે ્ાક્ગને બચાવવા માટે પોતાની જાળ કાપી નાખંી હતી, તેનયુ ં
જાહરેમા ંમોરાડરબાપયુના હસત ેતેમની એક ક્ાના કાર્ગક્રમ દરરમરાન સનમાન કરવામા ંઆવયયુ.ં તાતા કેરમકલસ 
તરફ્ી પણ વહલેને બચાવવા માટે જાળ કાપી નાખંનાર માછહીમારોને રોકિ રકમ ઇનામમા ંઆપવામા ંઆવી, 
જે્ી તેમનયુ ંઆર્શિક નયુકસાન સરભર ્ઈ ્કે.

વહલેને બચાવવા માટે આર્શિક નયુકસાન સહહીને જાળ કાપવાનયુ ંપસદં કરવા માટે માછહીમારોને પરૂતા પ્ોતસાડહત 
કરવામા ંઆવરા છે, છતા,ં રેરકારદે વહલે પકિવામા ંતેમને જે મોટો આર શ્િક ફારદો દેખાતો, તે વહલે ્ાક્ગના 
સરંક્ણમા ંબાધક બની ્કે તેમ હતો. તેને ધરાનમા ંરાખીને માછહીમારોની આજીરવકાની જીવાદોરહી સમાન 
તેમની જાળના વળતર પેટે તેમને અમયુક રકમ આપવાની દરખાસત જરંલ ખાતા તરફ્ી મે, ૨૦૦૬મા ંરજૂ 
કરવામા ંઆવી, જેને સરકારે ડિસેમબર, ૨૦૦૬મા ંસવીકારહી લીધી. વહલે ્ાક્ગને બચાવવા જતા ંજાળ કાપવી 
પિે, તો વળતર પેટે રૂ. ૨૫,૦૦૦ આપવાનયુ ંનક્કહી કરવામા ંઆવયયુ.ં

૪.  આઉટપટુસ અને આઉટકમ

આ ઝબંે્ ેનીચે પ્માણેની અસરો પેદા કરહી છે:

• ગયુજરાતના દડરરા કાઠેં વહલે ્ક્ગનો ર્કાર કરવાનયુ ંસપંણૂ્ગપણે બધં ્ઇ રયયુ ંછે.
• માછહીમાર સમયુદારે વહલે ્ાક્ગના સરંક્ણના મહતવને સવીકારહી લીધયુ ંછે. તેઓ સમજી રરા છે કે સરંક્ણ 

માટેના તેમના આ પ્રતનોને સમાજ, સરકાર તેમજ ધારમશિક નેતાઓ કેટલા સનમાનની નજરે જોઈ રહ્ા 
છે. તેમનયુ ંપણ સમાજમા ંઊંચયુ ંમલૂર અંકાર છે, તે હકહીકત્ી તેઓ વાકેફ ્રા છે અને તેમણે ખોટ સહન 
કરહીને પણ વહલે ્ાક્ગને બચાવવાનયુ ંતેમનયુ ંકાર્ગ ચાલયુ રાખયયુ ંછે.

• સરકાર માછહીમારોની જરૂડરરાતો માટે લચંરતત છે અને પોતાના તરફ્ી સડક્રર પ્રતનો કરહી રહહી છે. તેમની 
આ નીરત દડરરાકાઠંાના જજલલાઓના પ્તીક તરહીકે વહલે ્ાક્ગની પસદંરી્ી માિંહીને આ ઝબંે્ સા્ ે
સકંળારેલા તમામ NGO અને પરા્ગવરણવાદહીઓને પણૂ્ગ સહકાર આપવામા ંદ્રસષ્ટરોચર ્ાર છે.

• ધારમશિક નેતાઓ વહલે ્ાક્ગ સરંક્ણ તરફ નારડરકોનયુ ંધરાન દોરવામા ંધારહી સફળતા મેળવી ્ક્યા છે 
અને દડરરાઈ જૈવવરૈવધર અને સજીવસસૃષ્ટના સરંક્ણ માટે લોકોની લારણીઓ અને શ્દ્ધાનો સકારાતમક 
ઉપરોર કરહી રહ્ા છે.

• વહલેના મળૂ કદના મોિેલ દ્ારા વહલેના વત્ગન તેમજ લાક્લણકતાઓને પ્તરક્ રહીતે બતાવવામા ં
આવરા,ં તેનો ફારદો એ ્રો કે સામાનર જનતાને સમયુદ્રી જીવનની રવર્ષ્ટતાઓની જાણકારહી મળહી, તે 
રવ્ેષતાઓનો મનયુષ્ર સા્ેનો સબંધં અને વહલે પર તેની અસરો અંરે પણ માડહતી મળહી. આ મોિેલના 
કારણે વહલેના સરંક્ણનો સદેં્ લોકો સયુધી પહોંચાિવામા ંખબૂ મદદ મળહી. ઝબંે્નો આ એક નવતર 
પ્રોર હતો.

• સમયુદ્રી જૈવ વરૈવધરના સરંક્ણ તેમજ માછહીમારોની રવરવધ સમસરાઓ તરફ સચંાર માધરમોનયુ ંધરાન 
દોરાયયુ,ં જેના કારણે સમાજના અલરઅલર સતરે તે અંરે ચચા્ગઓ ્વા લારી. પડરણામે, સરંક્ણના આ 
મયુદ્ા અંરે સામાનર જનતામા ંપણ જજજ્ાસા અને રસ જા્રા.ં

૫.  ચચા્ગ

આ ઝબંે્ અસરકારક સાલબત ્ઈ, કારણકે પ્ારંલભક સવવેક્ણનયુ ંકાર્ગ સયુદંર રહીતે કરવામા ંઆવયયુ ંહત યુ ંતેમજ 
વહલે ્ાક્ગના સરંક્ણ અને સમયુદ્રી જૈવ વરૈવધરના ઉપભોર અંરેની બાબતો પર અલરઅલર ડહતધારકો (ખાસ 
કરહીને માછહીમારો)ની ભાવનાઓ/લારણીઓનો ખરો ક્યાસ કાઢવામા ંઆવરો હતો. આ સવવેની મદદ્ી આ 
ડહતધારકોને વરણીકૃત કરવામા ંઆવરા અને દડરરાકાઠંાના ચોક્કસ રવસતારોમા ંજે તે ડહતધારકોને અનયુરૂપ બને, 
તે પ્કારના સદેં્ાઓ તૈરાર કરવામા ંઆવરા. ધારમશિક નેતાઓનો આ ઝબંે્ મા ંસમાવે્ અને વહલે સરંક્ણ 
અંરેના એમના ્બદો એ આ સફળતાની ચાવી સમાન પરલયુ ંહત યુ.ં તેના કારણે લોકોનયુ ંએકદમ ધરાન ખેંચાયયુ ં
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vation of whale shark, helped create mass positive ambience and good will for whale shark conserva-

tion. This is important to sustain the campaign movement and not depend only on legal provisions to 

enforce conservation laws. The entire campaign was successful as it could sustain the motivation of 

citizens to volunteer actively and debate on whale shark conservation. The public attention and keep-

ing the topic under constant debate in the media was instrumental in strengthening the fishers and 

government efforts towards the whale shark conservation.

6.  Recommendations/conclusions 

The support and physical presence of the revered spiritual leader Shri Morari Bapu, proved to be most 

effective in catalyzing media hits and bringing the stakeholders community state government officials 

and enforcement agencies under a common umbrella, all working towards the cause of saving the 

whale shark.Considering the large faith following of several religious leaders in India and along the 

coast, it may be a good strategy to involve religious leaders in marine biodiversity conservation and 

campaigns.
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અને ખબૂ ઉદાત્ત ભાવના સા્ ેતેઓ સરંક્ણના પ્રતનોમા ંસડક્રર બનરા. આ ઝબંે્ની સફળતામા ંસરકારનો 
પણ ઘણો મોટો ફાળો હતો. મયુખરતવે જે માછહીમારોએ વહલે ્ાક્ગને બચાવવા માટે પોતાની જાળ કાપી હોર, 
તેને વળતર આપવાનો સરકારનો રનણ્ગર તેમજ જાહરેમા ંતેમનયુ ંસનમાન કરહીને કદર કરવાની પહલે એ 
પ્્સંનીર બાબતો હતી. તેના્ી માછહીમારોનો રવવિાસ વધયુ મજબતૂ બનરો અને તેઓ જોઈ ્ક્યા કે તેમના 
પ્રતનો્ી બહૃદ જનડહતને તેમજ વહલે ્ાક્ગને સીધો લાભ મળહી રહ્ો છે. વહલેના સરંક્ણ માટે જવાબદાર અને 
મહતવના ડહસસા તરહીકે માછહીમારોને સનમાન આપવામા ંસમાજે આપેલા ઉમળકાભરા્ગ પ્રતભાવ્ી સદભાવભયયુું 
વાતાવરણ રચાયયુ ંઅને વહલે ્ાક્ગના સરંક્ણ માટેનો અનયુકળૂ માહોલ પેદા ્રો. આ ઝબંે્ને સતત ચાલયુ 
રાખવા માટે આ પ્કારની પડરમસ્રત સર્જવી ખબૂ જરૂરહી હતી, જે્ી વહલેના સરંક્ણ માટે માત્ કારદાકહીર 
ર્ક્ાતમક પરલાનંો સહારો ન લેવો પિે. આ આખી ઝબંે્ સપંણૂ્ગપણે સફળ ્ઈ, કારણકે તેને પ્ોતસાહનના 
રૂપમા ંનારડરકોનો સવચેછાએ અપાતો સહકાર મળવા લા્રો હતો. વહલે ્ાક્ગના સરંક્ણનો મયુદ્ો ચોરે ને ચૌટે 
આપોઆપ ચચા્ગવા લા્રો હતો. આ મયુદ્ા પર સતત લોકોનયુ ંધરાન રહ્યુ ંઅને સચંાર માધરમોમા ંઅરવરતપણે 
ચચા્ગઓ ચાલયુ રહહી, તેના કારણે વહલે ્ાક્ગના સરંક્ણ માટે સરકાર તેમજ માછહીમારોએ કરેલા પ્રતનો રંર 
લાવરા.

૬.  ભલામણો/તનષકષ્ગ

જાણીતી આધરાજતમક રવભરૂત એવા શ્ી મોરાડરબાપયુની પ્તરક્ હાજરહી તેમજ તેમના સહકારના કારણે સચંાર 
માધરમોનયુ ંધરાન ખેંચવામા ંએકદમ સફળ રહહી. એટલયુ ંજ નહીં, સમાજના અલર અલર ડહતધારકો્ી લઈને 
સરકારહી અમલદારો અને અમલીકરણ માટેની મધરસ્ી સસં્ાઓને એક છત નીચે એકઠા કરવાનયુ ંકામ પણ 
તેમના કારણે સરળ બની રયયુ.ં તેમની રાહબરહી હઠેળ સૌ વહલે ્ાક્ગના સરંક્ણના કાર્ગમા ંએકજયુટ ્ઈ ્ક્યા.ં 
ભારતની સામાનર જનતાને ધારમશિક નેતાઓમા ંજે શ્દ્ધા છે, તે જોતા ંધારમશિક નેતાઓને સમયુદ્રી જૈવ વરૈવધરના 
સરંક્ણ માટેની ઝબંે્મા ંઆવરહી લેવા એ એક સયુદંર વયહૂ રણી ્કાર.

સદંભયો

ગયુજરાત િબલયયુટહીઆઈમાં્ ી - રૂપા રાધંી ચૌધરહી, ધીરે્ જો્ી, અરનરયુદ્ધ મયુખજણી, રવવેક તલવાર અને રવવકે 
મેનન

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-in-
dia-2/
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Case study: 

Urban Flooding in Mumbai - July 20051

Source: This case study is reproduced here from the document, “Reporting 
Disaster and Disaster Preparedness – A Training Handbook”

1 Harpreet Kaur, N. Firdaus, P. Chatterjee (Authors), D. Asendorpf, J. Gupta, N. Khera, P. Bank (Editors) (2012): Reporting 
Disaster and Disaster Preparedness – A Training Handbook; 133 pages, published by GIZ. Available on-line from 
http://www.igep.in/live/hrdpmp/hrdpmaster/igep/content/e48745/e50194/e51519/Media_and_DRR_Training_
Handbook_GIZ_2012.pdf

TRAINING METHODS

Training technique:  Group work

Resources required:  Paper, pen, flip charts, white board, bold marker audio-visual equipment, 
projector, screen

Divide trainees into groups and assign a case study (Sikkim earthquake, Mumbai floods, 

Jaitapur nuclear power plant) to each group. Introduce briefly each case study and assess 

how much trainees know about the mentioned bases. Also, briefly touch upon the coverage 

of disasters in the media. Give trainees the material to read overnight and ask each group to 

present case study in the next session on the following points:

n Introducing the case study

n Facts and figures

n Losses – human, economic, infrastructure etc

n Relief and rescue

n Coverage of disaster in the media – pre, during and post

n Do’s and Don’t’s Best practices 

In the next session, ask each of the groups to present their case study and be a facilitator to 

further focus group discussion. End of each case study, ensure that the trainees understand 

Dos and Don’ts of reporting disaster.

S
TE

P
S
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કેસ સટ્ડી:
મુબંઈમા ં્હરેી તવસતારમા ંપરૂ - જુલાઈ ૨૦૦૫5

સ્તોત: આ કેસ સટ્ડી અહીં “રીપોટટીંગ ્ડીસાસટર એ્સ્ડ ્ડીસાસટર પ્રીપે્ડ્ગનેસ - એ 
ટે્નીંગ હ્ેસ્ડબકુ”માં્ ી ટાકંવામા ંઆવી છે.

5 Harpreet Kaur, N. Firdaus, P. Chatterjee (Authors), D. Asendorpf, J. Gupta, N. Khera, P. Bank (Editors) (2012): Reporting 
Disaster and Disaster Preparedness – A Training Handbook; 133 pages, published by GIZ. Available on-line from 
http://www.igep.in/live/hrdpmp/hrdpmaster/igep/content/e48745/e50194/e51519/Media_and_DRR_Training_
Handbook_GIZ_2012.pdf

તાલીમની પદ્ધરતઓ

તાલીમની ટેકનીક:  જૂ્ કાર્ગ

જરૂરહી સાધનો:  કારળ, પેન, ફલીપ ચાટ્ગસ, સફેદ બોિ્ગ, બોલિ માક્ગર, દ્ર્શર શ્ાવર સાધન, પ્ોજેકટર, 
સક્રહીન 

તાલીમા્ણીઓને જૂ્મા ંવહેંચી નાખંો અને દરેક જૂ્ને કેસ સટિહીનયુ ંકામ સોંપી દો. (રસજક્કમ ભકંૂપ, 
મયુબંઈ પરૂ, જૈતાપયુર અણય્ુ મકત પલાનટ) તેમને સલંક્પતમા ંદરેક કેસ સટિહીનો પડરચર આપો અને 
તાલીમા્ણીઓ તેમના રવ્ ેકેટલયુ ંજાણે છે, તેનો ક્યાસ કાઢો. માધરમો દ્ારા આ આફતોનયુ ં કેવી 
રહીતે કવરેજ કરવામા ંઆવયયુ,ં તે મયુદ્ાને પણ અછિતો સપ્ણી લો. તાલીમા્ણીઓને એક રાત માટે 
વાચંન સામગ્ી વાચંવા માટે આપો અને દરેક જૂ્ને બીજા સે્નમા ંનીચેના મયુદ્ાઓને આવરહી લે, 
તેવી રહીતે કેસ સટિહી રજૂ કરવા માટે કહો.

n કેસ સટિહીની પ્સતાવના

n વાસતરવકતાઓ અને આંકિાઓ

n નયુકસાન - માનવીર, આર્શિક, માળખાકહીર

n રાહત અને બચાવ

n મીડિરામા ંદયુઘ્ગટનાની માડહતી લેવી - પહલેા,ં દરમરાન અને પછહી

n કરો અને ન કરો શે્ષ્ઠ મહાવરો

પછહીના સે્નમા ંદરેક જૂ્ન ેતેમનો કેસ સટિહી રજૂ કરવા માટે કહો અને સામડૂહક ચચા્ગ માટેનયુ ંરો્ર 

વાતાવરણ પરૂયું પાિો. દરેક કેસ સટિહીના અંતે એ બાબતનો ખાસ ખરાલ રાખો કે તાલીમા્ણીઓ 

આફતના સમરે શયુ ંકરવયુ ંઅને શયુ ંન કરવયુ,ં તે મયુદ્ાઓને સારહી રહીતે સમજી લે.

પ
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Introduction and Context

Flooding in urban areas can be caused by flash floods, or coastal floods, or river floods, but there 

is also a specific flood type that is called urban flooding, caused by lack of drainage. As there is 

little open soil in a city that can be used for water storage nearly all the precipitation needs to be 

transported to surface water bodies or the sewage system. High intensity rainfall can cause flood-

ing when the city sewage system and draining canals do not have the necessary capacity to drain 

away the water. Water may even enter the sewage system in one place and then get deposited 

somewhere else in the city on the streets (http://www.floodsite.net/juniorfloodsite/html/en/student/

thingstoknow/hydrology/urbanfloods.html)

Urbanisation is rapidly increasing throughout the world, and India is not an exception (UNES-

CAP, 2009). There is large scale migration to cities and towns. In India, in 1901 there were 1,827 

urban agglomerations with a population of 25.85 million which was 10.84 per cent of the then 

total population, whereas as per 2001 census there were 3,768 urban agglomerations covering a 

population of 285.4 million which works out to about 27.8 per cent of the country’s population. As 

per the same census the cities (population of one million and above) account for 37.8 per cent of 

the total urban population of the country. There are now 35 metropolitan cities with a population 

of one million or more each as compared to 12 such cities in 1981. These 35 cities account for 

roughly one-tenth of country’s total population. There are six mega cities with a population of five 

million or more each. This clearly indicates shift from rural areas to urban areas. It is estimated 

that by year 2050 about 60-70 per cent of population will migrate to cities. With increasing urban-

isation, the problems associated with it are more visible. One such challenging problem is urban 

flooding and urban floods (UNESCAP, 2009 http://www.unescap.org/idd/events/2009_EGM-DRR/

India-Apte-Innovative-ways-of-managing-Urban-Floods-comments-final.pdf). Though urban 

flooding has been experienced over decades in India but sufficient attention was not given to plan 

specific efforts to deal with it (NDMA, 2010). In the past, any strategy on flood disaster manage-

ment largely focused on riverine floods affecting large extents of rural areas. Mumbai floods of July 

2005 turned out to be an eye-opener. Realising that the causes of urban flooding are different and 

so also are the strategies to deal with them, NDMA has for the first time decided to address urban 

flooding as a separate disaster delinking it from floods. NDMA commenced its efforts to formulate 

the Flood Guidelines in 2006 and released them in 2008. Even while the Flood Guidelines were 

under preparation, efforts commenced to formulate these Urban Flood Guidelines in August 2007.

(http://ndma.gov.in/ndma/guidelines/Management_Urban_Flooding.pdf)

Floods in Mumbai

The monsoon often wreaks havoc in Mumbai, bringing with it potential for floods. When particu-

larly heavy rainfall coincides with a high tide on the Arabian Sea, the water has nowhere to go 

and the entire city floods. This happens about one to three times a year. Even a normal monsoon 

shower can cause mayhem in Mumbai (Win, 2010). This was especially highlighted when Mum-

bai, a teeming city of more than 15 million people, was brought to a standstill on 26 July 2005. 

The city experienced the eighth heaviest recorded 24-hour rainfall figure of 994 mm and the rain 

intermittently continued the next day. 644 mm was received within the 12-hour period between 
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પવૂ્ગભતૂમકા અને સદંભ્ગ

્હરેહી રવસતારમા ંવધયુ પિતા વરસાદના કારણે અચાનક નીચાણના ભારોમા ંપરૂની આફત આવી ચિે, 

દડરરાડકનારાના રવસતારમા ંવધયુ પિતી ભરતીના કારણે પરૂની મસ્રત સજા્ગર અ્વા નદહીના સામાનર પરૂ હોર. 

તે ઉપરાતં પણ ્હરેોમા ંપરૂનયુ ંઅનર એક કારણ છે પાણીના રો્ર રનકાલની અસરકારક ડે્નેજ વરવસ્ાનો 
અભાવ. પાણી જમીનમા ંઉતરહી ્કે, તેવી ખયુલલી જમીન ્હરેોમા ંભા્રજે બચી છે, તે્ી વરસાદનયુ ંબધયુ ંજ પાણી 
તળાવ કે સરોવર જેવી જ્રાએ એકઠયુ ં ્ાર અને બાકહીનયુ ંબધયુ ંપાણી જમીનમા ં્ોષાવાના બદલ ેસીધયુ ંરટરમા ંજ 

વહહી જાર. આવા સજંોરે જો ્હરેની ડે્નેજ વરવસ્ા અને પાણીના રનકાલ માટેની પ્ણાલી પાસે જો વધયુ પાણીના 
રનકાલની ક્મતા ન હોર, તો ભારે વરસાદ્ી પાણી જમા ્ાર અને પરૂની મસ્રત સજા્ગર. આ પણ પાણીના 
રનકાલ માટેની પ્ણાલીમા ંજ પ્વે્ી જાર અને ્હરેની રલીઓમા ંજમા ્ઈ જાર, તેવયુ ંપણ બને. (http://
www.floodsite.net/juniorfloodsite/html/en/student/thingstoknow/hydrology/urbanfloods.html)

સમગ્ રવવિમા ંભારે વેર્ી ્હરેહીકરણ ્ઈ રહ્યુ ંછે અને ભારત પણ તેમાં્ ી બાકાત ન્ી. (UNESCAP, 2009). 
રામિામંાં્ ી નાનામોટા ્હરેો તરફ ભારે ધસારો ્ઈ રહ્ો છે. ભારતમા ં૧૯૦૧મા ં૧,૮૨૭ ્હરેહી વસાહતો હતી 
અને તેની વસતી  ૨,૫૮,૫૦,૦૦૦ હતી. જે તે સમરની કયુલ વસતીના ૧૦.૮૪ ટકા જેટલી હતી. જરારે ૨૦૦૧ની 
વસતી રણતરહી મયુજબ ૩,૭૬૮ ્હરેહી વસાહતોમા ં૨૮,૫૪,૦૦,૦૦૦ લોકો વસે છે, જે દે્ની કયુલ વસતીના 
લરભર ૨૭.૮ ટકા જેટલી ્ઈ. આ વસતી રણતરહી મયુજબ ્હરેોમા ં(જેની વસતી દસ લાખ કરતા ંવધયુ હોર) 
દે્ના ્હરેોમા ંવસતા ્હરેહી લોકોના ૩૭.૮ ટકા લોકો વસે છે. હવે તો ૩૫ મેટ્ોપોલલટન અને ્હરેો એવા ં
છે, જેની વસતી દસ લાખ કરતા ંવધયુ હોર. ૧૯૮૧ના વષ્ગમા ંઆ પ્કારના ંમાત્ ૧૨ જ ્હરેો હતા.ં દે્ની કયુલ 

વસતીનો દસમો ભાર તો દે્ના આ ૩૫ ્હરેોમા ંજ સમારેલો છે. દરેક મહાનરર પચાસ લાખ્ી પણ વધયુ વસતી 
ધરાવત યુ ંહોર, તેવા ં૬ મહાનરરો દે્મા ંછે, જે સપષ્ટપણે દ્ા્ગવ ેછે કે માનવપ્વાહ ગ્ામર રવસતારમાં્ ી ્હરેહી 
રવસતાર તરફ વહહી રહ્ો છે. એક અંદાજ મયુજબ ૨૦૫૦ સયુધીમા ં૬૦-૭૦ ટકા વસતી ્હરેો તરફ ચાલી નીકળહી હ્ે. 
્હરેહીકરણમા ંવધારો ્વા્ી તેની સા્ે સકંળારેલી સમસરાઓ ઊિહીને આંખે વળરે છે. આવો જ એક પિકારરૂપ 

પ્શ્ છે ્હરેહીકરણના કારણે ઉદભવતી પરૂની સમસરા. (UNESCAP, 2009 http://www.unescap.org/idd/

events/2009_EGM-DRR/India-Apte-Innovative-ways-of-managing-Urban-Floods-comments-final.

pdf). આમ તો આ પ્કારના ંપરૂની સમસરા ભારત માટે દારકાઓ જૂની છે, પરંત યુ, તેના રનરાકરણ માટે આજ 

સયુધી પરૂત યુ ંલક્ આપવામા ંઆવયયુ ંન્ી. (NDMA, 2010)ભતૂકાળમા ંપરૂની સમસરા માટે જરારે પણ કોઇક વયહૂ 

રચના તૈરાર કરવામા ંઆવી, તરારે નદહીઓના પરૂને જ ધરાન પર લેવાયયુ ંહત યુ,ં જે વધયુ તો ગ્ામર રવસતારોને 
વધયુ પ્ભારવત કરત યુ ંહત યુ.ં જયુલાઈ, ૨૦૦૫ના ંમયુબંઈના પરેૂ આપણી આંખ ઊઘાિહી નાખંી. જરરે એ સમજાયયુ ંકે 

્હરેમા ંઆવતા પરૂના ંકારણો અલર છે, તે્ ી તેના રનવારણના ઉપારો અલર રવચારવા પિ્ે, તરારે સૌ પ્્મ 

વાર NDMA એ નક્કહી કયયુું કે આ પરૂને નદહીના પરૂના બદલ ેએક અલર પ્કારના પરૂ તરહીકે ઓળખવયુ ંપિ્ે. 
NDMAએ આ પ્કારના ંપરૂ અંરે ડદ્ા રનદદે્ો તરૈાર કરવાની ્રૂઆત કરહી અને તેને ૨૦૦૮મા ંજાહરે કરવામા ં
આવરા. જરારે આ ડદ્ા રનદદે્ો તરૈાર ્ઈ રહ્ા હતા, તરારે ઓરસટ ૨૦૦૭મા ં્હરેહીકરણના લીધે પેદા ્તી 
પરૂની સમસરા માટે આ ડદ્ા રનદદે્ોન ેઆકાર આપવાનયુ ંકાર્ગ ચાલયુ જ હત યુ.ં

(http://ndma.gov.in/ndma/guidelines/Management_Urban_Flooding.pdf)

મયુબંઈમા ંપરૂ

મયુબંઈમા ંચોમાસાની ઋતયુ ભારે પરૂની મસ્રત સજણીને હાહાકાર ફેલાવી દે છે. તેમા ંપણ જરારે ભારે વરસાદની 
સા્ ેઅરબી સમયુદ્રમા ંભરતીનો સમરરાળો હોર, તરારે તો પાણી ક્યારં જઈ ્કતયુ ંન્ી અને ્હરેમા ંજમા 
્ઈન ેપરૂની મસ્રત સજણી દે છે. દર વષવે બે્ી ત્ણવાર આમ બને છે. ચોમાસાના સામાનર વરસાદમા ંપણ 

મયુબંઈ ્હરેમા ંપરૂ આવી જાર છે. (Win, 2010) ૨૬ જયુલાઈ, ૨૦૦૫ના રોજ દોઢ કરોિની વસતી ધરાવતા 
આ ્હરેનયુ ંજનજીવન પરૂના કારણે તદ્ન ્ભંી રયયુ,ં તરારે આ સમસરા પ્કા્મા ંઆવી. તે ડદવસે ચોવીસ 

કલાકમા ં૯૯૪ રમમી જેટલો રવક્રમજનક વરસાદ પિ્ો, જે આ ્હરેના ઇરતહાસમા ંઆઠમી વારનો રેકોિ્ગ 
હતો. આ વરસાદહી ઝાપટા ંબીજા ડદવસે પણ ચાલયુ રહ્ા.ં સવારના આઠ્ી સાજંના આઠ સયુધીના ૧૨ કલાકમા ં
૬૪૪ રમમી વરસાદ પિ્ો. મયુબંઈના આ વરસાદના કારણે અકસમાત મોતની ભરાનક કહાણીઓ સાભંળવા 
મળહી, તો બીજી તરફ વાહન વરવહાર ્ભંી જવાના કારણે લોકો કલાકોના કલાકો ચાલીને ઘરે પહોંચરા. 
નોકરહી ધધંા અ્વે નીકળેલા સવજનો સમરસર ઘરે ન પહોંચતા ંકયુટયુ ંબીજનોના જીવ પિહીકે બધંાઈ રરા હતા.
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8 am and 8 pm. Macabre tales of death and deprivation 

slowly emerged from Mumbai’s water world as stranded 

people attempted dramatic long walks home and families 

waited to hear from loved ones who left for work (Indian 

Express, 2005). The rains slackened between 28 and 30 

July but picked up in intensity on 31 July. Other places to 

be severely affected were Raigad, Chiplun, Khed, Ratnagiri 

and Kalyan in Maharashtra and the state of Goa. 

The floods were caused by incessant rains coupled with 

high tide. Several low-lying areas and large portions of 

suburban railway tracks in the metropolis were inundated 

(PTI, 2005). Flooding in the June-September monsoon 

season is common in Mumbai, which is surrounded on three sides by sea, but July 2005’s rains 

highlighted the vulnerability of the city’s infrastructure. The floods that occurred in Mumbai on July 

26, 2005 were aggravated by three main factors. The first was the poor and inadequate drainage 

system of Mumbai, which was not capable of carrying even half the amount of water on the day 

the disaster took place in the city. The second factor that had an adverse impact on the situation 

was the rapid growth and development of the northern suburbs which lacked proper control and 

planning on the part of the city’s municipal authorities. Third, the mangroves that existed along the 

banks of the River Mithi and the Mahim Creek had been destroyed indiscriminately to make way 

for the construction of new buildings (Blurtit), so there was nowhere to absorb the excess water. 

The flood shut down Mumbai, snapped communication lines, closed airports and marooned thou-

sands of people.  At least 87 people were killed in two days and another 130 were feared buried 

in landslides, according to authorities and news reports 

(breakingnews.ie, 2005). India’s then Home Minister Shivraj 

Patil, on 27 July 2005, told Parliament that “about 5.6 

million people in 16,000 villages had been hit by the heavy 

seasonal rains that had washed away tens of thousands of 

homes, along with roads, railway tracks and bridges. More 

than 76,000 farm animals have perished and more than 

1.72 million acres of crops had been destroyed by the swirl-

ing flood waters.”

With the heavy rainfall, the sewage system overflew - con-

taminating water lines. There were concerns that large amounts of debris and animal carcasses 

might lead to outbreaks of disease. Reports in the media warned of the threat of waterborne 

diseases, and hospitals and health centres geared up to distribute free medicines to check any 

outbreak. Losses to the state and private business in the city in July were estimated at more than 

20 billion rupees (Reuters, 2010). 

This is so common that many 
don’t even count it as flooding.

“When it’s small, you say 
waterlogging. When it rises to 
your chest, head, you call it 
flooding,” said Mumbai-based 
environmentalist Girish Raut. 

Hanna Win

23 June 2010
http://www.globalpost.com/dispatch/
india/100622/mumbai-rains-floods-mon-
soon-season-urban-disaster-management

Lakhs of commuters had a harrowing experience as they either took an inordinate amount of time reaching their 
homes or, in many cases, had to stay put in their offices due to non-availability of public transport, including 
the lifeline – suburban railway’s western, central and harbour lines. Roads in the city were choca-bloc with 
thousands of vehicles stuck at various points. Not just the BEST buses, thousands of cars and other vehicles 
were also submerged in water at various places across the city, prompting the drivers to abandon them on the 
spot for the night. 

PTI
27 July 2005

http://www.expressindia.com/news/fullstory.php?newsid=51561

Meanwhile, a senior relief official, Krishna 
Vats, said the number of casualties might rise 
again as bodies buried by landslides are still 
being recovered. 

“We need to restore the water supply and 
electricity supply and telecommunications and 
we need to disinfect water — so the hygiene 
and sanitation are some of the important con-
siderations right now in terms of restoring the 
situation,” he said. 
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(ઇસનિરન એકસપ્ેસ, ૨૦૦૫) આ વરસાદ ૨૮-29 જયુલાઈ 

દરરમરાન સહજે મદં પિ્ો, પણ ફરહી તેણે ૩૧ જયુલાઈના 
રોજ જોર પકિ્યુ.ં અનર અસરગ્સત રવસતારોમા ંમહારાષ્ટ્ 

રાજરના રારરઢ, લચપલયુન, ખેિ, રતનાલરરહી અને કલરાણ 

ઉપરાતં રોવા રાજર પણ સામેલ હતા.ં

આ પરૂનયુ ંકારણ મય્ુ ળધાર વરસાદ ઉપરાતં તે જ સમર ે

આવલેી દડરરાની ભરતી હત યુ.ં નીચાણવાળા રવસતારોમા ં
તેમજ આ મેટ્ોપોલલટન ્હરેના પરાઓંમા ંરેલવેના 
પાટાઓ પણ પાણીમા ંરત્ગ ્ઈ રરા હતા. (PTI, 2005) 
ત્ણેર બાજયુ્ી સમયુદ્ર્ી ઘરેારેલા મયુબંઈમા ંજૂન્ી 
સપટેમબર દરરમરાન પરૂ આવવાની ઘટના સામાનર છે, 

પરંત યુ, જયુલાઈ, ૨૦૦૫ના પરૂના કારણે મયુબંઈ ્હરેના 
ઈનફ્ાસટ્કચરમા ંરહલેી ખામીઓ બહાર આવી, જયુલાઈ ૨૬, 

૨૦૦૫ના મયુબંઈના આ પરૂને ભીષણ બનાવવામા ંમયુખર ત્ણ પડરબળોએ ભાર ભજવરો. મયુબંઈની લબસમાર 

અને અપરૂતી ડે્નેજ રસસટમ – જે તે ડદવસે વરસેલા કયુલ વરસાદહી પાણીના અિધા જથ્ાનો પણ રનકાલ ન 

કરહી ્કહી. ઉત્તર મયુબંઈના ંપરાઓંનો અતરતં ઝિપી રવકાસ એ પરૂનયુ ંબીજયુ  ંકારણ હત યુ,ં જેના આિેધિ અને 
અરવચારહી રવકાસ પર અંકયુ્ રાખવાનયુ ંઅને સયુરો્ર આરોજન કરવાનયુ ંમયુબંઈની મયયુરનરસપાલીટહી ચકૂહી 
રઈ. ત્ીજયુ  ંકારણ એ હત યુ ંકે મીઠહી નદહીના કાઠેં અને માડહમની ખાિહીના ડકનારે આવલેા ંબારેમાસ લીલા ંરહતેા ં
જરંલોન ેકાપીને મકાનોનયુ ંબાધંકામ કરવામા ંઆવયયુ ંહત યુ.ં (BLurtit)તે્ી, વધારાના પાણીને જમીનમા ં
્ોષાવા માટે ખયુલલી જમીન જ મળે, તેમ નહોતી. 

આ પરૂ્ી મયુબંઈ સપંણૂ્ગપણે ્ભંી રયયુ,ં રાતારાત ઠપપ ્ઈ રરો, રવમાની મ્કો બધં કરવા ંપિ્ા ંઅને 
હજાઓની સખંરામા ંલોકો અટવાઈ રરા. બે ડદવસમા ંઓછામા ંઓછા ૮૭ મોત ્રા.ં ભસૂખલન્ી ૧૩૦ 

લોકો દબારાની આ્કંા હતી. (breakingnews.ie,2005) તે સમરના 
ભારતના ગહૃપ્ધાન ર્વરાજ પાડટલે સસંદમા ંકહ્યુ,ં “૧૬૦૦૦ 

રામિાઓંના ૫૬,૦૦,૦૦૦ લોકો આ અરતવસૃષ્ટનો ભોર બનરા છે. આ 

પરૂમા ંહજારોની સખંરામા ંઘરો, પાકા રસતાઓ, રેલવનેા પાટા અને પયુલો 
સયુદ્ધા ંતણાઈ રરા છે. ૭૬૦૦૦ જેટલા ંદૂધાળા ંપશયુઓ તણાઈ રરા ંછે 

અને ૧૭,૨૦,૦૦૦ એકર જમીનમા ંપ્રારેલો ઊભો પાક ના્ પામરો 
છે.”

ભારે વરસાદના કારણે ્હરેની સયુએઝ રસસટમનયુ ંરદંયુ ં પાણી છલકાઈને 
પીવાલારક પાણીની લાઈનમા ંભળહી જતા ંતે પાણી પણ દૂરષત 

્ઈ રયયુ.ં પરૂના કારણે ્રેલી રદંકહી અને પશયુઓના મતૃદેહોના 
સિવાના કારણે રોરચાળો ફેલાવાનો ભર પણ હતો. સચંાર માધરમોએ 

પાણીજનર રોરચાળો ફેલાવાની આ્કંા પણ ઉઠાવી હતી. દવાખાના ંઅને આરો્ર કેનદ્રો રોરચાળો રોકવા 
માટે આરોતરહી દવાઓના રવતરણમા ંલારી રરા ંહતા.ં આ જયુલાઈ માસમા ંરાજર સરકાર તેમજ ્હરેના 
સવતતં્ વરાવસારરકોને કયુલ મળહીન ેઆ્રે ૨૦૦૦ કરોિ રૂરપરાનયુ ંનયુકસાન ્યયુ ંહોવાનયુ ંઅંદાજ છે. (Re-

uters,2010)
મયુબંઈના પરૂની અસરો ભારતના અનર પ્દે્ોમા ંપણ અનયુભવાઈ હતી. સયુરતનો હહીરા ઉદ્ોર તેમજ કાપિ 
ઉદ્ોર મયુબંઈ સા્ ેરાઢ રહીતે સકંળારેલો હોવા્ી તેને ભારે ફટકો પિ્ો હતો. ટ્ાનસપોટ્ગ  ્ક્ય ન બનવા્ી 

આ એટલયુ ંસામાનર છે કે ઘણા એને પરૂ 
તરહીકે રણતા પણ ન્ી.

“જરારે એ નાનયુ ંહોર તરારે તમે એને 
પાણી ભરાયયુ ંછે એમ કહો. જરારે તમારહી 
છાતી કે મા્ા સયુધી આવવા લારે તરારે 
તમે એને પરૂ કહો છો;” મયુબંઈ મસ્ત 
પરા્ગવરણવાદહી રીરહી્ રાઉત કહ ેછે.

હન્ા રવન
૨૩ જૂન ૨૦૧૦
http://www.globalpost.com/dispatch/in-
dia/100622/mumbai-rains-floods-monsoon-
season-urban-disaster-management

લાખો પ્વાસીઓને ત્ાસદારક અનયુભવો ્રા. કા ંતો એમને ઘરે પહોંચવામા ંલબનજરૂરહી રહીતે વધારે સમર લારે એમ હત યુ ં
અ્વા ઘણા ડકસસામા ંલોકોને તેમની ઓડફસમા ંરહહી જવયુ ંપિ્યુ.ં કેમ કે જાહરે પડરવહનવરવસ્ા ખોરવાઈ રઈ હતી, જેમા,ં 
મયુબંઈની જીવાદોરહી સમાન લોકલ ટે્ઈનની પરચિમ, સેનટ્લ  અને હાબ્ગર લાઈનસનો પણ સમાવે્  હતો. રવરવધ સ્ળોએ અટકહી 
પિેલા ંહજારો વાહનોને લીધે ્હરેના રસતાઓ જામ ્ઇ રરા હતા. ્હરેના રવરવધ રવસતારોમા ં‘બેસટ’ની બસો જ નડહ, હજારો 
રાિહીઓ અને બીજાં વાહનો પાણીમા ંરરકાવ ્ઇ રરા ંહતા ંઅને તેના ચાલકોને તરા ંજ રાત વીતાવવાની ફરજ પિહી હતી.

પીટહીઆઇ
૨૭ જયુલાઈ ૨૦૦૫

http://www.expressindia.com/news/fullstory.php?newsid=51561

દરમરાન, વડરષ્ઠ રાહત અરધકારહી ડક્રશ્ા વતસ ેજણાવયયુ ં
હત યુ ંકે ભસૂખલન્ી દબાઈ રરેલા ંલોકોને ્ોધવામા ં
આવી રહ્ા ંછે એટલે મતૃકોનો આંક હજી વધવાની 
્ક્યતા છે.

તેમણે ઉમેયયુું હત યુ ંકે પાણી ત્ા વીજળહીનો પરૂવઠો, 
ટેલીફોન લાઈનસ પવૂ્ગવત ્ાર તેવા પ્રતનોની 
સા્ ેપીવાના પાણીને શયુદ્ધ કરવાની તાતકાલલક જરૂર 
છે. જે્ી જનજીવન પાટે ચિે એ માટે સફાઈ અને 
આરો્ર એ અતરારના સહય્ુ ી અરતરના બે મયુદ્ા છે.
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The financial ramifications of the Mumbai floods were felt in other parts of India as well. The Surat 

based diamond and textile industry, which has close trade links with Mumbai, was dealt a severe 

blow as disruption of transport hit domestic trading and exports consignments withestimated 

losses of around Rs 300 crore. “Non-fulfilment of commitments and blocked payments on busi-

ness deals has badly affected the diamond trade, which is heavily dependent on Mumbai,” said 

Pravin Nanavati of Gujarat Hira Bourse (TNN, 2005). 

The Government response was seen with the deployment of 5,000 personnel of the armed forces 

for relief and rescue work in areas like Badalpur, Ambarnath, Ulhasnagar, Kalyan and Dom-

bivili areas in the neighbouring Thane district. These operations were being supervised by Chief 

Minister Vilasrao Deshmukh (breakingnews.ie, 2005). Mumbai’s Police Commissioner A.N. Roy 

stated, “Never before in Mumbai’s history has this happened, our first priority is to rescue people 

stranded in the floods” (Tribune, 2005). A fire-fighter undertaking rescue operations in northern 

Mumbai narrated, “It was terrible to pull out little babies from under boulders and mud. The very 

young and the old just didn’t make it” (BBC, 2005).

Prime Minister Manmohan Singh undertook an aerial survey of affected districts like Thane, Rai-

garh etc. After touring the rain ravaged areas he announced emergency aid totalling Rs 700 crore 

for the Maharashtra government (AFP, 2005).

In the post-flood scenario the Prime Minister stated, 

“Mumbai deserves more attention” (Reuters, Calls for better 

government echo in flood-hit Mumbai, 2005). The Chitale 

Committee, a fact finding team, was appointed to study the 

deluge of 2005 and it recommended a contour mapping ex-

ercise for the city that could be used to aid the Brihanmum-

bai Municipal Corporation’s (BMC) planned flood modelling 

system which would help the civic body predict and plan for 

future flood situations. However, Madhav Chitale, chief of 

the fact finding committee, lambasted the BMC for failing to 

learn lessons from the 2005 deluge. Calling the efforts taken 

by the civic administration ”inadequate”, Chitale said that 

safety of the people of Mumbai cannot be guaranteed as the 

civic body doesn’t have basic topographical survey maps 

(Desai, 2008).

The state government also allocated over Rs 1,600 crore for cleaning up the Mithi river and wid-

ening its banks for the purpose of controlling floods. “We have increased the capacity 2-2.5 times. 

There is siltation that keeps taking place, so we have to keep desilting,” said Rahul Asthana, 

Metropolitan Commissioner, MMRD (Limaye, 2011). 

Coverage of urban floods in the media – before/during/after 

The July 2005 Mumbai floods were covered widely by both 

national and regional media. News reports varied from causes of 

floods, how it was a mix of natural and man-made disaster (un-

planned city) to impact of floods on people, business, city etc., 

how people suffered and struggled to reach their destinations, 

government’s response to the floods and how city responded, 

(lack of) preparedness for such disasters. In this context, 

examples of news/media reports are illustrated from the point of 

view of good reporting or bad reporting.

…the efforts taken by the civic 
body to tackle the floods in the 
city during monsoon are inad-
equate. “‘We’re not prepared to 
cope with floods in future and at 
an extremely nascent stage,” he 
said.

Shweta Desai, Indian Express

28 September 2008 
http://www.expressindia.com/latest-
news/two-years-on-civic-body-yet-to-

implement-chitale-committee-rec-
ommendations/366615/

Angles to look for:

• Overall loss – human 
life and resources

• Disease outbreak

• Economic dimension

• Education 



227

દે્મા ંઅને દે્ની બહાર રનકાસ ્નારો માલ પહોંચાિહી ્કારો નહીં અને અંદાજે ૩૦૦ કરોિ રૂરપરાનયુ ં
નયુકસાન ્યયુ.ં “સયુરતનો હહીરા ઉદ્ોર ઘણા ભારે મયુબંઈ પર આધાડરત હોવા્ી સમરસર વારદો પાળહી ્કારો 
નહીં અને વરાવસારરક લેવિદેવિમા ંનાણાની ચકૂવણી ન ્ઈ ્કહી, તે્ી તેને ભારે આર્શિક નયુકસાન ્યયુ.ં” 
તેમ ગયુજરાત હહીરા બયુસ્ગના શ્ી પ્વીણ નાણાવટહીએ જણાવયયુ ંહત યુ.ં (TNN, 2005)

બાદલપયુર, અંબરના્, ઉલહાસનરર, કલરાણ, િોમબીવલી અને બાજયુમા ંઆવલેા ્ાણે જજલલાના અનર 
સ્ાનો પર સરકારે તરત જ રાહત અને બચાવ કારયો માટે લ્શકરના ૫૦૦૦ જવાનોને તહનેાત કરહી દહીધા 
હતા.ં આ બચાવકાર્ગ મયુખરમતં્ી રવલાસ રાવ દે્મયુખની સીધી દેખરેખ હઠેળ ્યયુ ંહત યુ.ં (breakingnews.ie, 
2005)મયુબંઈના પોલીસ કરમ્નર એ.એન. રોરે રનવદેન આપયયુ ંહત યુ ંકે મયુબંઈના ઇરતહાસમા ંઆવયુ ંઅરાઉ 
ક્યારેર બનયયુ ંન્ી. પરૂમા ંફસારેલા લોકોને બચાવીને સહહીસલામત ખસેિવા, તે જ અમારહી પ્ા્રમકતા હતી. 
(Tribune, 2005) ઉત્તર મયુબંઈમા ંબચાવકાર્ગ કરતા ંઅમ્ન્મન દળના એક કાર્ગકરે બચાવકાર્ગને વણ્ગવતા ં
જણાવયયુ ંહત યુ ંકે કાદવ અને ખિકની નીચે ફસારેલા ંનાના ંબાળકોને બહાર કાઢવા,ં એ ખરેખર મયુ્શકેલ કામ હત યુ.ં 
જે બહયુ નાના હતા ંઅ્વા જે બહયુ વદૃ્ધ હતા,ં તેઓ તો જાતે બહાર આવી ્કે તેમ હતા ંજ નહીં. (BBC, 2005)

તે સમરના વિાપ્ધાન મનમોહન રસંઘ ે્ાણે, રારરઢવરેરે અસરગ્સત જીલલાઓનયુ ંરવહરંાવલોકન કયયુું. 
વરસાદ્ી તારાજ ્રેલા રવસતારોની મયુલાકાત લીધા બાદ તેમણે મહારાષ્ટ્ની રાજર સરકારને કયુલ ૭૦૦ 
કરોિ રૂરપરાની મદદ જાહરે કરહી હતી. (AFP,2005)

પરૂ પછહી વિાપ્ધાને રનવદેન આપયયુ ંહત યુ ંકે મયુબંઈ તરફ વધયુ 
ધરાન આપવયુ ંપિ્.ે (Reuters, Calls for better government 
echo in flood-hit Mumbai, 2005). આ જળપ્લરની તલસપ્ણી 
તપાસ માટે લચતલ ેકરમટહી નીમવામા ંઆવી હતી. તેણે સમગ્ 
મયુબંઈનો એવો નક્ો તૈરાર કરવાની જરૂડરરાત પર ભાર મકૂ્યો 
હતો, જેના્ી બહૃદમયુબંઈ મયયુરનરસપલ કોપયોરે્ન (BMC) ને 
પરૂની મોિેલ રસસટમ તૈરાર કરવામા ંમદદ મળે અને તેના દ્ારા 
ભરવષ્રમા ંપરૂના પ્ભાવ અંરેની આરોતરો અંદાજ મળહી ્કે, 
જે રો્ર આરોજન કરવામા ંસહારરૂપ બને. આમ છતા,ં આ 
કરમટહીના અધરક્ શ્ી માધવ લચતલ ેBMCની ઝાટકણી કરતા ં
કહ્યુ ંહત યુ ંકે ૨૦૦૫ના આ પરૂ પછહી પણ BMCએ કોઈ બોધપાઠ 
લીધો ન્ી. આ આફત સમરે નારડરક પ્્ાસને પરૂતા ંપરલા ં
ઉઠાવરા ં નહોતા.ં તેમણે તો તરા ંસયુઘી કહ્યુ ંહત યુ ંકે પ્્ાસન પાસે 
પારાનો કહવેાર, તેવો એક ટોપોગ્ાડફકલ નક્ો પણ તૈરાર ન 
હોર, તરારે મયુબંઈવાસીઓની સલામતીની કોઈ ખાતરહી આપી ન 
્કાર.”(Desai, 2008)

મીઠહી નદહીની સફાઈ માટે તેમજ પરૂ્ી બચવા માટે તેના ડકનારાઓ પર ખોદકામ કરાવીને તેને વધયુ 
પહોળા બનાવવા માટે રાજર સરકારે રૂ. ૧૬૦૦ કરોિ્ી પણ વધયુ રકમ ફાળવી દહીધી હતી., મેટ્ોપોલલટન 
કરમ્નર (MMRD) શ્ી રાહયુલ અસ્ાનાએ જણાવયયુ ંહત યુ ંકે તેમણે કહ્યુ ંહત યુ ંકે આ ખોદકામ દ્ારા નદહીની પાણી 
સમાવવાની ્મકતમા ંબે્ી અઢહી રણો વધારો ્રો છે. પરંત યુ, સતત ખનનની પ્ડક્રરા ચાલયુ હોવા્ી તે રેતીને 
હટાવવાનયુ ંકામ પણ સતતના ધોરણે કરવાનયુ ં્્.ે” (Limaye, 2011).

મીર્ડયામા ં્હરેમા ંઆવેલ પરૂ તવષે મારહતી - પહલેા/ંદરમયાન/પછી

જયુલાઈ ૨૦૦૫મા ંમયુબંઈમા ંઆવલેા પરૂને સ્ારનક તેમજ રાષ્ટ્હીર 
સચંાર માધરમોએ સારયું એવયુ ંકવરેજ પરૂયું પાિ્યુ ંહત યુ.ં આ અહવેાલો 
રવવધ પ્કારના હતા. પરૂના ંકારણો; આ માનવસજર્જત આફતના 
મળૂમા ંઆરોજનરવહહીન રવકાસ; જનજીવન, કારોબાર તેમજ ્હરે  
પર તેની અસરો; લોકોએ વઠેવી પિેલી અરવિો; પડરચાલનની 
તકલીફો; સરકારનો પરૂ દરરમરાનનો અલભરમ અને ્હરેનો 
પ્રતભાવ, આ પ્કારની આફત્ી બચવા માટેની પવૂ્ગતૈરારહીનો 
અભાવ જેવા મયુદ્ાઓ આવરહી લેવારા હતા.  આ સદંભ્ગમા ંસમાચારો/ 
અહવેાલોને સારા કે નબળા પત્કારતવની દ્રસષ્ટએ મલૂવીને અમયુક 
ઉદાહરણો આપવામા ંઆવરા ંછે.

ચોમાસા દરમરાન ્હરેમા ંઆવતા ં
પરૂને પહોંચી વળવા માટેની 
મહાનરરપાલલકાની કામરીરહી 
અપરૂતી રહહી હતી. તેમણે જણાવયયુ ં
હત યુ ંકે “ભરવષ્રમા ંતેમજ  સાવ 
આરંભના તબકે્ક પરૂને પહોંચી વળવા 
માટે અમે સજજ ન્ી.”

વિતેા દેસાઈ, ઇનિહીરન એકસપ્ેસ

૨૮ સપટેમબર ૨૦૦૮ 
http://www.expressindia.com/latest-
news/two-years-on-civic-body-yet-to-

implement-chitale-committee-recom-
mendations/366615/

ધરાન રાખવાના દ્રસષ્ટકોણ:

• એકંદરે નયુકસાન - માનવ 
જીવન અને સસંાધનો

• રોરચાળો ફાટહી નીકળવો

• આર્શિક પાસયું

• ર્ક્ણ 



228 TRAINER’S GUIDE:  COASTAL AND MARINE BIODIVERSITY CONSERVATION AND PROTECTED AREA MANAGEMENT FOR FIELD-LEVEL MPA MANAGERS

It is very important to note that urban floods have different aspects and they can be covered 

from various possible angles. There are certain factors essential to cause a flood – these can be 

incessant rains, breach in a dam, unplanned city drainage and sanitation system. And once a 

flood maroons an area, the dangers don’t end with the receding of the flood waters. There is loss 

of life and property; always a danger of epidemic and spread of communicable diseases and the 

possible blockage of the existing drainage system. As such it is a job of the reporter to look for the 

various possible angles before, during and after the floods. 

Before a flood is caused, a reporter can focus on stories pertaining to unplanned and unorganized 

cities, the flawed drainage and sanitation system. For example:

City floods due to poor planning
http://vietnamnews.vnagency.com.vn/Social-Isssues/212243/City-floods-due-to-poor-planning.html

Urban experts have rejected suggestions that the worsening of HCM City’s chronic flood situation is due to cli-

mate change, blaming it instead on rapid urban development and unplanned construction.

… This was due to rapid urban development which caused an encroachment into drainage systems and pre-

vented rainwater from seeping into the soil due to the extensive cementing around the city.

…”The only way to effectively resolve the flooding is by good urban management,” former member of the city 

People’s Council, Dang Van Khoa, said.

Unplanned urbanization of Dhaka city: increase of rainfall induced flood vulnerability
http://dspace.bracu.ac.bd/handle/10361/223

…In recent years Dhaka City is facing extensive water logging during the monsoon (May to October) as a com-

mon and regular problem of the city like water pollution, traffic congestion, air and noise pollution, solid waste 

disposal, black smoke etc.

… Management of drainage system of Dhaka City is presently a challenge for the urban authorities because of 

rapid growth of population and unplanned development activities. Therefore, a close coordination among urban 

authorities and agencies and collaboration between public and private sectors is needed for effective manage-

ment and sustainable operation of urban drainage system. It ascertain the inherent causes of such water logging 

and its effects on the city life from the perception of authorities of different development organizations, experts 

and people living in different parts of Dhaka City.

Preparing hospitals for disaster management
http://www.thehindu.com/news/cities/Thiruvananthapuram/article2683623.ece

Workshop being held in five disaster-prone cities in country

There was hardly any audience in the hall when the workshop on preparing hospitals for disaster management 

began at the Peroorkada District Hospital on Friday morning.

But the doctors and paramedical staff who started trickling in about half-an-hour later remained glued to their 

seats till 1.30 p.m. when the technical session ended.

“Till date, disaster management did not hold any meaning for us. We are now very conscious about the need for 

an emergency plan and the level of preparedness that we should have as hospital staff,” one of the participants 

said.
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અહીં એ નોંધવયુ ંબહયુ મહતવનયુ ંરણા્ ેકે ્હરેહીકરણને લીધે આવતા પરૂના ંરવરવધ પાસા ંછે અને તેને 
સમજવા માટે દરેક ્ક્યતાઓને આવરહી લેવી પિે. પરૂના કારણરૂપ કેટલાકં પડરબળો છે – જેમકે ધોધમાર 
વરસાદ, બધંનયુ ંતટૂવયુ,ં ્હરેની કોઈ પ્કારના આરોજન વરરની ડે્નેજ રસસટમ તેમજ પીવાલારક પાણીની 
લાઈનો. અને એકવાર પરૂ આવ,ે પછહી પાણી ઓસરહી રરા બાદ પણ ખતરો ટાળહી ્કતો ન્ી. જાનમાલને 
નયુકસાન ્ાર, ઉપરાતં, ચેપી રોરોના ફેલાવાનો ભર રહ.ે વળહી, હાલની ડે્નેજ વરવસ્ામા ંકચરો ભરાઈ 
જવા્ી અવરોધ ઊભો ્વાની સભંાવના રહ.ે હકહીકતમા,ં પત્કારની એ ખરહી ફરજ છે કે તે અહવેાલ તૈરાર 
કરતી વખતે પરૂ પહલેાનંી, પરૂ દરરમરાનની તેમજ પરૂ પછહીની બધી જ પડરમસ્રતઓને લક્મા ંલે.

પરૂ આવ,ે તે પહલેા ંપત્કાર ્હરેના આરોજનરવહહીન રવકાસ, ખામીભરહી ડ્ેનેજ લાઈન તેમજ ચોખખા 
પાણીની લાઈનમા ંરહહી રરેલી ત્યુડટઓને લરતી બાબતોને કેનદ્રમા ંરાખીને અહવેાલ લખી ્કે.

ખરાબ આયોજનના ંકારણે ્તા ં્હરેી પરૂ
http://vietnamnews.vnagency.com.vn/Social-Isssues/212243/City-floods-due-to-poor-planning.html

્હરેહી રવકાસના તજજ્ોએ ્હરેમા ંવારંવાર આવતા પરૂની પાછળના કારણ તરહીકે આબોહવામા ં્રેલા ફેરફારને નકારહી 
કાઢ્ો છે અને કહ્યુ ંછે કે અતરતં ઝિપી ્હરેહી રવકાસ અને તેનયુ ંઢંરધિા વરરનયુ ંઆરોજન જ આ પરૂ માટે જવાબદાર છે.

....અતરતં ઝિપી રવકાસના ભારરૂપે જે બાધંકામો ્રા,ં તેના કારણે ડે્નેજ રસસટમ પર ભારણ વધયયુ ંઅને ખયુલલી જમીન 
પર બાધંકામનયુ ંદબાણ વધતા ંતેની પર રસમેનટનયુ ંસતર આવી રયયુ ંઅને પહલેા ંજે વરસાદહી પાણી જમીનમા ં્ોષાઈ 
જત યુ,ં તે હવ ે્ક્ય ન રહ્યુ.ં

...”્હરેહીકરણને લીધે આવતા પરૂને અટકાવવાનો એક જ ઉપાર છે અને તે છે સયુરો્ર ્હરેહી આરોજન” રસટહી રપપલસ 
કાઉમનસલના પવૂ્ગ સભર િારં વાન ખોઆએ જણાવયયુ ંહત યુ.ં

ઢાકા ્હરેનુ ંક્બનયોજનાકીય ્હરેીકરણ: વધારે વરસાદ ્વા્ી પરૂની ્ક્યતા વધે છે
http://dspace.bracu.ac.bd/handle/10361/223

છેલલા ્ોિા વષયો્ી ઢાકા ્હરેમા ંપાણી ભરાવાની સમસરા વકરહી રહહી છે.(મે્ી ઓકટોબર દરરમરાન)આ ઉપરાતં, 
્હરેની રોજબરોજની સમસરાઓ જેવી કે પાણીનયુ ંપ્દૂષણ, ટ્ાડફકની સમસરા, હવા અને ધવરનનયુ ંપ્દૂષણ, ઘન કચરાનો 
રનકાલ, કાળા ધયુમાિાની સમસરા વરેરે તો જાણે સામાનર બની રરા ંછે.

....રો્ર આરોજનના અભાવ અને ્હરેની વસતીમા ં્તા અમરા્ગડદત વધારાના કારણે ઢાકા ્હરેની ડે્નેજ રસસટમનયુ ં
રો્ર સચંાલન એ તો ્હરેના સત્તાવાહહીતતં્ માટે પિકાર બની રરો છે. આ મયુદે્ અસરકારક સચંાલન ્ઈ ્કે અને 
્હરેહી ડે્નેજ રસસટમ રો્ર રહીતે કારા્ગમનવત રહ,ે તે માટે એ જરૂરહી છે કે ્હરેનયુ ંસત્તાવાહહીતતં્ અને એજનસીઓ તેમજ 
જાહરે અને ખાનરી ક્ેત્ો સહભારી બનીને એકદમ સાતતરપવૂ્ગક કામ કરે, આમ કરવા્ી ્હરેના સત્તાવાહહીતતં્્ી 
માિંહીને રવકાસને લરતી રવરવધ સસં્ાઓ, તજજ્ો અને ઢાકા ્હરેની જનતાની નજરે આ પ્કારની પાણી જમા ્વા 
પાછળના ંકારણો કરા ંછે અને તેની ્હરે પર શયુ ંઅસર પિે છે, તે સપષ્ટ ્્.ે

હોકસપટલોને આફત તનવારણ માટે તૈયાર કરવા
http://www.thehindu.com/news/cities/Thiruvananthapuram/article2683623.ece

આફતનો ભર ધરાવતા દે્ના મયુખર પાચં ્હરેોમા ંવક્ગ્ોપનયુ ંઆરોજન કરવયું

શયુક્રવારની સવારે જરારે પેરૂકિા જજલલા હોમસપટલમા ંઆફત સમરના પ્બધં માટે તૈરાર કરવાના હતે ય્ુ ી વક્ગ્ોપ રોજારો, 
તરારે સભાખિંમા ંઉપમસ્તોની નજીવી સખંરા જોવા મળહી.

આમ છતા,ં તબીબો અને તેમનો સહારક પેરામેિહીકલ સટાફ, જે કાર્ગક્રમ ્રૂ ્રાના અધા્ગ કલાક પછહી ધીરેધીરે જમા ્રો 
હતો, તે ટેકરનકલ સે્ ન પરૂયું ્યયુ,ં તરા ંસયુધી છેક ૧:૩૦ વા્રા સયુધી બેઠો.

“આજ સયુધી આફત દરરમરાનનો પ્બધં એટલે શયુ,ં તે અ્્ગ ક્યારેર અમારા માટે સપષ્ટ નહોતો ્રો. હવ ેઅમે આપાતકાલીન 
પડરમસ્રત માટે આરોતરયું આરોજન કરવા માટે અને આવી પડરમસ્રતમા ંહોમસપટલ સટાફને વધયુ સારહી રહીતે તૈરાર કરવા અંરે 
ઘણા જાગતૃ બનરા છહીએ.” આ વક્ગ્ોપમા ંભાર લેનારનયુ ંઆ મતંવર હત યુ.ં
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“Hospitals are the lifelines where people would be brought in huge numbers when a disaster – floods, earth-

quakes, major fire, landslips, terrorist attacks or tsunami – strikes. Hospitals should be structurally safe to 

withstand a disaster such as earthquake, but more importantly, a hospital should be able to function even after a 

disaster,” pointed out Hari Kumar, president, Geo Hazards Society.

The workshop on hospital safety, first of a series of workshops for hospitals being held in five Indian cities, was 

organised at the behest of the WHO, by the Institute of Land and Disaster Management in collaboration with the 

Geo Hazards Society, a global partner of WHO.

After a flood, the reporter must watch out for effects like spread of communicable diseases, sanitation and 

health in the flood-hit areas, or problems faced by the people. For example:

Bangkok floods lead to disease fears
http://www.theaustralian.com.au/news/world/bangkok-floods-lead-to-disease-fears/story-e6frg6so-1226191691063

But health officials warn against a spread of disease, even as the waters recede.

Rekha Hanvesakul, a doctor at BNH Hospital in Bangkok, says Thailand’s health system is facing a major test to 

cope with the floods’ aftermath.

“It’s definitely a big challenge because of the quantity or mass of water that’s coming through. I don’t think we’ve 

ever had to deal with such large amounts of water,” Dr Rekha told AAP.

“If it’s one or two days people can manage to deal with this. (But) because the quantity of or mass of water is 

so huge and a lot of people are living under these conditions for long periods of time disease becomes a real 

issue,” she said.

Doctors are already warning people, especially women, of the dangers of infection from water contaminated 

by animal urine that can lead to leptospirosis, with symptoms of fever, headache, nausea and vomiting. Other 

causes of concern include cholera and gastrointestinal diseases, such as typhoid. BNH also warns of poisonous 

snakes, scorpions and centipedes in the water.

“Of course things like typhoid, which again comes from salmonella bacteria, unclean food, water, unhygienic 

methods, not washing your hands after going to the bathroom or defecating in flood waters just because there 

are no toilets,” she said.

 

Will Thailand’s Floods Bring Disease?
http://thaifinancialpost.com/2011/11/16/will-thailands-floods-bring-disease/

Thai health authorities are on alert for outbreaks of disease as massive floods across the central plains show 

signs of receding. Medical specialists are especially concerned for communities inundated over several weeks, 

raising concerns of outbreaks of dengue fever, cholera and typhoid.

Mopping up in Mumbai
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(05)67196-6/fulltext

…Devastating floods and a death toll exceeding 1000 have made sanitation–and Mumbai’s decrepit drainage 

system–a political issue in India. As waterborne diseases continue to claim lives a month after the deluge, 

…A month after unprecedented rains lashed the teeming metropolis of Mumbai, killing more than 1000 and 

paralysing India’s commercial and entertainment capital, policy-makers are, at long last, making the link be-

tween drains and disaster.
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“પરૂ, ભકંૂપ, મોટા પારા પરની આર, ભસૂખલન, આતકંવાદહી હયુમલો કે સયુનામી જેવી અણધારહી આફત સમર ેમોટહી સખંરામા ં
લોકોને દવાખાને લાવવા પિે છે, તે્ ી દવાખાનયુ ંએ જીવાદોરહીનયુ ંકામ કરે છે. આ દવાખાનાનં યુ ંબાધંકામ એટલયુ ંમજબતૂ તો 
હોવયુ ંજોઈએ, જે ભકંૂપનો આંચકો સહન કરહી લે, પણ તે ઉપરાતં, વધયુ મહતવનયુ ંતો એ છે કે આ પ્કારની આફત બાદ પણ તે 
કારા્ગમનવત રહહી ્કે, તે મસ્રતમા ંહોર.” જીઓ હઝેાિ્ગઝ સોસારટહીના પ્મયુખ હડરકયુમારે જણાવયયુ.ં

ભારતના ંપાચં ્હરેોમા ંરોજાનારા વક્ગ્ોપની શ્ેણીનો પહલેો વક્ગ્ોપ હોમસપટલની સયુરક્ા પર રોજારો હતો, જે WHOના 
સચૂન મયુજબ ઇનસટહીટયયુટ ઓફ લેનિ એનિ ડિઝાસટર મેનેજમેનટ અને WHOના વૈરવિક ભારીદાર એવી જીઓ હઝેાિ્ગઝ 

સોસારટહીના સયંયુકત ઉપક્રમે રાખવામા ંઆવરો હતો.

પત્કારે પરૂ પછહી તેની અસરો જેમકે પરૂગ્સત રવસતારોમા ંચેપી રોરોનો ફેલાવો, સવચછતા અને આરો્ર તેમજ જનતાની 
અસયુરવધાઓ જેવા મયુદ્ાઓને લક્મા ંરાખવા પિે.

બેંગકોકમા ંઆવેલા પરૂ રોગચાળાના ભય તરફ લઇ જાય છે
http://www.theaustralian.com.au/news/world/bangkok-floods-lead-to-disease-fears/story-e6frg6so-1226191691063

પરૂનયુ ંપાણી ઓસરા્ગ પછહી પણ આરો્ર અરધકારહીઓ તો રોરચાળાના ફેલાવા અંરે ચેતવણી આપે છે જ.

બેંરકોકમા ંBNH હોમસપટલના િોકટર રેખા હનવસેકયુલના જણાવરા મયુજબ પરૂ બાદની પડરમસ્રતને ્ાળે પાિવી એ 

્ાઈલેનિના આરો્રતતં્ માટે એક કસોટહી સમાન છે.

“પાણીનો આટલો રવ્ાળ જથ્ો ્હરેમા ંઘસૂી આવ,ે તે ખરેખર એક મોટો પિકાર બની રહ ેછે. મને લારે છે કે આવી 
જળબબંાકાર પડરમસ્રત પહલેા ંક્યારેર ઊભી ્ઈ નહોતી.” િૉ. રેખાએ AAPને જણાવયયુ ંહત યુ.ં

“જો એક-બે ડદવસ સયુધી આવી પડરમસ્રતનો સામનો કરવાનયુ ં્ાર, તો લોકો તે કરહી ્કે. પરંત યુ, આટલા બધા પાણી વચચ ે

અને આ પ્કારની રવષમ પડરમસ્રતમા ંલાબંો સમર રહવેાનયુ ં્ાર, તો રોરચાળો બહયુ મોટહી સમસરા બની ્કે છે.”તેમણે 

જણાવયયુ ંહત યુ.ં

પ્ાણીઓના મતૂ્્ી દૂરષત પાણીના ઉપરોર્ી લેપટોસપારરોરસસ નામના રોરનયુ ંજોખમ રહ ેછે, જે અંરે િોકટરો લોકોને, 
ખાસ કરહીને સ્તીઓને સતત ચેતવણી આપતા રહ ેછે. તાવ, મા્ાનો દયુ ઃખાવો, ઊબકા અને ઉલટહી તેના ંસામાનર લક્ણો છે. 

કોલેરા, અને જઠર તેમજ આંતરિાનં ેલરતા રોરો, જેમકે ટાઈફોઈિ તરફ પણ ધરાન આપવયુ ંજરૂરહી બને છે. આ ઉપરાતં, 

BNH પાણીમા ંજોવા મળતા ઝેરહી સાપ, વીંછહી અને કાનખજૂરા્ી બચવાનયુ ંપણ સચૂવે છે.

“હા, એ વાત પણ ખરહી છે કે ટાઈફોઈિ(જે સેમોનેલા બેકટેડરરા્ી ્ાર છે)નો ફેલાવો પાણી અને આહારની અશયુદ્દ્ધ, 

ખાનપાનની અસવચછતાભરહી રહીતભાત, મળમતૂ્ના તરાર બાદ સારહી રહીતે હા્ ન ધોવાની આદત અને પરૂના પાણીમા ંઆ 

બધી જ રદંકહીનયુ ંભળવયુ ં– આ કારણે ્ાર છે અને આબધી સમસરાના મળૂમા ંઆપણે તરાનંો સવચછ ્ૌચાલરોનો અભાવ 

કારણભતૂ છે” તેમણે જણાવયયુ ંહત યુ.ં
 

શુ ં્ાઈલે્સ્ડનુ ંપરૂ રોગચાળો લાવ્ે?
http://thaifinancialpost.com/2011/11/16/will-thailands-floods-bring-disease/

્ાઈલેનિની મધરના મેદાનોમાં્ ી પરૂનયુ ંપાણી જેવયુ ંઓસરવા લારે કે તરત જ ્ાઈ આરો્રતતં્ રોરચાળાનો સામનો કરવા 
માટે એકદમ ખિે પરે તૈરાર ્ઈ જાર છે.ઘણા ંઅઠવાડિરા સયુધી પરૂના પાણીમા ંરત્ગ હોર, તેવા રવસતારોમા ંિેન્યયુ, કોલેરા 
અને ટાઈફોઈિના રોરચાળોનો ખતરો હોવા્ી તરાનંી જનતા પરતવ ેતબીબી તજજ્ો વધયુ ધરાન આપે છે.

મુબંઈમા ંમેપીંગ
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(05)67196-6/fulltext

....રવના્કારહી પરૂના કારણે મતૃકાકં ૧૦૦૦્ી પણ ઉપર જવાના કારણે મયુબંઈની સવચછતા તેમજ તરાનંી લબસમાર ડે્નેજ 
રસસટમ એ ભારતમા ંએક રાજકહીર મયુદ્ો બની રરા ંછે. વળહી, આ આફતના એક મડહના પછહી પણ પાણીજનર રોરચાળાને 
કારણે મતૃકાકં વધતો જ રહ્ો હતો.

.....ભતૂકાળમા ંક્યારેર ન આવી હોર, તેવી આ અરતવસૃષ્ટએ મયુબંઈને ઘમરોળહી નાખંયયુ,ં ૧૦૦૦ લોકોનો ભોર લીધો અને 
દે્ના આર શ્િક પાટનરર અને મનોરંજનની મહાનરરહી એવા આ ્હરેને તદ્ન પારમાલ કરહી દહીધયુ,ં તેના એક મડહના 
બાદ, અંતેસત્તાધી્ોને આ ડે્નેજ રસસટમ અને આ માનવ સજર્જત આફત વચચેનો સીધો સબંધં સમજારો.
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Big rain brings urban flooding
http://www.nation.com.pk/pakistan-news-newspaper-daily-english-online/Regional/Lahore/24-Jul-2011/Big-rain-brings-

urban-flooding

The City received another heavy downpour on Saturday, putting the routine life to a standstill by causing urban flood-

ing. The experts have forecast more rains during the next couple of days. 

Short bursts of heavy downpour at noon submerged roads and streets in many localities into knee-deep water. It took 

the WASA employees hours to drain out the rainwater. Massive traffic jams were witnessed on a number of important 

arteries till the evening. 

The Lahorites witnessed its worst gridlock – from Shah Alam Market to Chungi Amir Sidhu – and many smaller traffic 

jams on several of its other roads on Saturday as heavy down-pours lashed the City yet again. The commuters on the 

main road into the City waited for hours for the traffic mess to clear.

…The premier sanitation agency WASA failed to clear inundated rainwater from roads and streets even hours after 

stoppage of rains. The situation was worst at Liberty Market, Centre Point, Firdous Market, Shadman, Qartaba Chowk,

Bangkok after the floods
http://www.bangkokpost.com/news/local/263713/bangkok-after-the-floods

It is strange but true that despite repeated warnings, there are still residents of Bangkok’s inner city who remain in 

denial about the watery woes threatening to engulf them. They say they have stayed dry before, so see no cause for 

concern. By contrast, others have emptied the shelves of supermarkets in panic-buying sprees and then retreated to 

high ground or fled the capital. A third group has behaved more rationally by taking the necessary precautions and 

adopting a commendably far sighted approach. In their view, every disaster brings an opportunity and, on this occa-

sion, it is to metaphorically wash away the sins, clutter and mistakes of the past and make all 1,570 square kilometres 

of Bangkok a better place to live in future.

Journalists can also follow-up to check whether governments have learned any lessons after a flood and what their 

plans to prevent such floods in future are.

Lessons to be learned from SE Asia floods

“The UN secretary general, Ban Ki-moon, visiting Thailand, said he had, “emphasized the importance of learning 

lessons from this mega flooding”. Ban was en route to the Durban climate change conference where he is calling for a 

$100bn fund to help developing countries mitigate the impact of global warming.

While individual events such as the flooding in south-east Asia can’t be causally linked to climate change, they do 

demonstrate the impact that an increased frequency of weather extremes will have on countries in the region. With sea 

level rises also likely to present a serious risk of urban flooding around the world, Bangkok’s experience could serve as 

a template for future disaster management.

Unicef’s Thomas said so far he’d been impressed by the government’s response. “Given the amount of water, the 

authorities have done a pretty good job,” he said. However, the real test will begin when the flood waters start to recede 

and those displaced have to return home”
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વધ ુવરસાદ ્હરેમા ંપરૂ લાવે છે
http://www.nation.com.pk/pakistan-news-newspaper-daily-english-online/Regional/Lahore/24-Jul-2011/Big-rain-brings-

urban-flooding

્રનવારે ફરહી ્હરે અરતવસૃષ્ટની ઝપટમા ંઆવી રયયુ ંઅને ્હરેહીકરણને લીધે ફરહી પરૂ આવયયુ,ં જે્ી જનજીવન ્ભંી રયયુ.ં 
રનષ્ણાતોએ આરામી બે ડદવસોમા ંહજયુ  વધયુ ભારે વષા્ગની આરાહહી કરહી છે.

બપોરના સમર ેઆવલેા ધોધમાર વરસાદના ંઝાપટાનંા કારણે રસતાઓ અને ્રેહીઓમા ંઘ ૂટંણ સયુધીના ંપર પાણી ભરાઈ રરા.ં આ 

વરસાદહી પાણીનો રનકાલ કરવામા ંWASA કમ્ગચારહીઓને કલાકો લારી રરા. ્હરેની ધોરહી નસસમા મારયો પર સાજં સયુધી ટ્ાડફક 

જામ રહ્ો.

્રનવારે ભારે વરસાદના કારણે ્ાહ આલમ માકદેટ્ી ચયુરંી આરમર રસધયુ સયુધી તેમજ અનર અનેક નાનીમોટહી રલીઓમા ંટ્ાડફક 

જામ ્ઈ રરો, તે કદાચ લાહોરહીઓનો ટ્ાડફક જામ સબંધંી સૌ્ી ખરાબ અનયુભવ હ્.ે ્હરેમા ંપ્વે્વાના મયુખર માર્ગ પરનો ટ્ાડફક 

હટાવવામા ંજ ટ્ાડફક કમ્ગચારહીઓને કલાકો લારી રરા હતા.

વરસાદનયુ ંપાણી ઓસરા્ગ પછહી પણ ્હરેની સવચછતા માટે જવાબદાર એજનસી WASA પરૂગ્સત રવસતારોમાં્ ી પાણીનો રનકાલ 
કરવામા ંરનષ્ફળ રઈ. લલબટટી માકદેટ, સેનટર પોઈનટ, ડફરદૌસ માકદેટ, ્ાદમાન અને કરતબ ચોકની હાલત તો રવ્ેષ બદતર 
હતી.

પરૂ પછીનુ ંબેંગકોક
http://www.bangkokpost.com/news/local/263713/bangkok-after-the-floods

રવલચત્ હોવા છતા ંએ હકહીકત છે કે વારંવારની ચેતવણી પછહી પણ બેંરકોક ્હરેના અંતડરરાળ રવસતારના રહવેાસીઓ પરૂના 
પાણીની આરોતરહી જાણ કરવા છતા ંતરાં્ ી ખસવાનયુ ંનામ લેતા નહોતા. અરાઉ તે રવસતારમા ંપરૂની સમસરા ન સજા્ગઈ હોવા્ી 
તેમણે આ ચેતવણી તરફ દયુલ્ગક્ સેવયયુ ંહત યુ.ં તે્ ી ઊલટયું, અનર કેટલાક લોકોએ રઘવાટમા ંઆવી જઈને સયુપર માકદેટમાં્ ી મોટા 
પ્માણમા ંજરૂરહી ચીજવસત યુઓનો જથ્ો ખરહીદહી લીધો હતો અને ઊંચાણવાળા રવસતારમા ંખસી રરા હતા અ્વા ્હરેની બહાર 

ચાલરા રરા હતા. લોકોના ત્ીજા સમહૂ ેવધયુ સમજદાર અલભરમ બતાવરો હતો. તેમણે પવૂ્ગતરૈારહીના ંજરૂરહી પરલા ંલીધા ંઅને 
અરમચેતી દાખવી. તેમના મત મયુજબ, દરેક આફત પોતાની સા્ ેનવી તક લઈને આવ ેછે. પરૂની આ ઘટનાએ જાણે કે ્હરેના ં
બધા ંપાપો, રદંકહી અને ભલૂોને સાફ કરહી નાખંરા ંછે અને બેંરકોકનો ૧,૫૭૦ ચોરસ ડકલોમીટરનો રવસતાર ભરવષ્રના સયુદંર 

નવસર્જન માટે તૈરાર કરહી દહીધો છે.

સરકારે પરૂની આફત પછહી તેમાં્ ી કંઈ બોધપાઠ ગ્હણ કરયો છે કે નહીં, ભરવષ્રમા ં્હરેો આ પ્કારના પરૂનો ભોર ન બને, તે અંરે 

આરોજન કયયુું છે કે નહીં, તે મયુદ્ાઓ પર પત્કાર સતત નજર રાખીને તપાસ કરતા રહહી ્કે.

એસઈ એત્યાના પરૂ પર્ી ્ીખવાના પાઠ

UN ના જનરલ સેકે્રટરહી, બાનકહી મનૂે ્ાઈલેનિની મયુલાકાત દરરમરાન આ રવના્કારહી પરૂની આફતમાં્ ી બોધપાઠ ્ીખવાની 
બાબતના મહતવ પર ભાર મકૂ્યો હતો. તેઓ િરબનમા ંરોજાનારહી કલારમેટ ચેનજ કોનફરનસમા ંભાર લેવા જઈ રહ્ા હતા, જરા ં
તેઓ ્લોબલ વોરમિંર્ી અસરગ્સત રવકાસ્ીલ દે્ો માટે દસ હાજર કરોિનયુ ંભિંોળ ઉઘરાવવા માટે ટહલે નાખંવાના હતા.

આમ તો દલક્ણ એર્રાના એકલદોકલ પરૂના ડકસસાઓને આબોહવાના પડરવત્ગન સા્ ેસીધી રહીતે સાકંળહી ન ્કાર, છતા ંઆ 

ડકસસાઓ તે તરફ તો અંગયુલલરનદદે્ કરે છે જ કે હવામાનમા ંવધી રહલેી  રવષમતાઓની  રવપડરત અસરો તે પ્દે્ પર પિ્ ેજ. 

દડરરાની સપાટહી ઊંચી આવવાના કારણે પણ દયુ રનરાભરના ડકનારાના ્હરેો પર પરૂનો ખતરો તોળાઈ રહ્ો છે. બેંરકોકના પરૂનો 
અનયુભવ એ ભરવષ્રની આફત સમરે રનરમન માટેનો એક નમનૂો બની ્કે તેમ છે.

યયુરનસેફ તરફ્ી ્ોમસ ેજણાવયયુ ંહત યુ ંકે અતરાર સયુધીના સરકારના પ્રતભાવ્ી તેઓ પ્ભારવત છે. વળહી પાણીની રવપયુલ માત્ાને 
ધરાનમા ંલેતા ંસત્તાધી્ોએ ઘણયુ ંસારયું કામ કરહી બતાવયયુ ંછે. આમ છતા,ં પરૂના ંપાણી ઓસર્ ેઅને ઘર છોિહીને સલામત સ્ળે 

રરેલા લોકો ફરહી પાછા ફર્,ે તરારે જ ખરહી કસોટહી ્રૂ ્્.ે
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Did Mumbai learn nothing from 2005?
http://infochangeindia.org/Urban-India/Cityscapes/Did-Mumbai-learn-nothing-from-2005.html

Although the realisation that Mumbai’s mangroves have to be preserved has sunk in after the disastrous floods 

of 2005, nothing concrete has been done about it. Now there are plans to build a new airport that, environ-

mentalists say, will result in an estimated 170 hectares of mangroves being destroyed. And the diversion of two 

rivers.

When the rains set in, people in cities like Mumbai and Kolkata worry every day about the prospect of wading 

through flooded streets. They ask themselves whether they will get through another monsoon without experienc-

ing the kind of disaster Mumbai faced in 2005. Have any lessons been learned? 

A crucial message that came through a disaster like the one in 2005 – forced by nature but compounded by hu-

man folly – was the importance of allowing nature to play the role it always has in mediating between large quan-

tities of water and the ability of the soil to absorb it. Urbanisation inevitably forces the paving over of open spaces 

and dirt stretches. As a result, an important method of absorption of rainwater and its runoff is destroyed.

The other natural ‘drain’ that cities, particularly those located near the sea, have are mangroves – unique wet-

lands that act as a check for excess water from rising seas encroaching landwards, while draining out excess 

rainwater even during heavy showers. Yet urbanisation is increasingly killing this valuable resource. 

Its value, of course, goes beyond its function as a natural drain. Mangroves are repositories of important biodi-

versity, both flora and fauna. They attract birds and insects, as well as aquatic life. They spawn vegetation that is 

unique and sturdy as it is able to withstand strong tides and denudation. They survive in a unique combination 

of saline and fresh water.

Although the realisation has sunk in, particularly in the case of Mumbai, following the 2005 flooding, that man-

groves must be protected, the reality is that nothing is being done about it. ‘Protection’ is an aim, a desire that is 

not backed by concrete plans, by vigilance that would ensure that the wetlands survive urbanisation’s onslaught.

To remain on lookout for such stories, a reporter needs to rely on different sources of information. For example, 

after the floods recede, the reporter can watch out for the people admitted in the hospital and check from the 

doctors or hospital administration whether there has been any sudden increase in inflow of a particular type of 

patient. 

As far as the floods are concerned or for that matter any other disaster, one of the major challenges for a re-

porter is to get the facts right. Though the official sources are seen as reliable but in case of floods, it is possible 

that the government officials may try a cover-up or downplay the gravity of the situation. In such circumstances, 

a journalist has to make extra effort to be accurate while reporting about the floods. He can rely on several 

sources both official and unofficial. These include the government officials, hospital administration or doctors, 

the credible NGOs that have a wide network of volunteers and professionals, police and the victims. But since 

there is always a possibility of conflicting figures from different sources, it is essential for a reporter to give the 

information provided by different sources but with proper attribution.
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શુ ંમુબંઈ ૨૦૦૫ પર્ી કંઈ ન ્ીખયુ?ં
http://infochangeindia.org/Urban-India/Cityscapes/Did-Mumbai-learn-nothing-from-2005.html

૨૦૦૫ના પરૂ સમર ેમયુબંઈના ંબારેમાસ લીલા ંરહતેા ંજરંલોનયુ ંજતન કરવયુ ંજરૂરહી છે એ વાતનયુ ંભાન તો ચોક્કસ ્યયુ ંહત યુ,ં પણ 

પછહી તે ભલૂાઈ રયયુ ંહત યુ.ં તે અંરે પછહી્ી કંઈ જ નક્કર કામ ્યયુ ંન્ી. હવ,ે તે સ્ાન પર નવયુ ંએરપોટ્ગ  બનાવવાની રોજના 
મકૂવામા ંઆવી છે. પરા્ગવરણરવદોનયુ ંમાનવયુ ંછે કે તેમ કરવા્ી લરભર ૧૭૦ એકર જમીનમા ંપ્રારેલા ંબારેમાસ લીલા ં
જરંલોની ના્ ્્ે અને બે નદહીઓનો માર્ગ બદલવાનો ્્.ે

વરસાદ અટકે, પછહી મયુબંઈ અને કલકત્તા જેવા ્હરેોમા ંલોકો લચંતા કરે છે કે આ પરૂ પછહી રસતા અને ્રેહીઓમા ંભરારેલા ં
પાણીની વચચે્ી કેમ માર્ગ કાઢહીશયુ?ં તેઓ મનોમન સવાલ કરે છે કે ૨૦૦૫મા ંમયુબંઈના પરૂની જે રવના્કતા જોઈ, તેવયુ ંહવ ે

પછહીના ચોમાસામા ંતો નહીં બને ને? શયુ ંકોઈ બોધપાઠ ્ીખવામા ંઆવરો છે ખરો?

૨૦૦૫ની પરૂની આફત એ આમ તો કયુદરતી આફત જણાતી હતી, પણ તેમા ંમાનવની ભલૂોનયુ ંપણ ઘણયુ ંમોટયું પ્દાન હત યુ.ં 
તરાર બાદ આપણને એક મહતવનો સદેં્ મળરો. જરારે પાણીના રવ્ાળ જથ્ા અને તેને ્ોષી લે, તેવી ખયુલલી જમીન 

વચચેનયુ ંસતં યુલન કયુદરત આબાદ રહીતે જાળવી ્કે છે, તરારે કયુદરતના એ કામમા ંખલેલ ન કરવી, એ જ ્ાણપણ છે. 

્હરેહીકરણના કારણે ખયુલલી જમીન રસમેનટ અ્વા પેવરો્ી ઢંકાતી જાર છે અને એટલે વરસાદહી પાણી, જે પહલેાનંા 
જમાનામા ંજમીન પર પિહીને સીધયુ ંજમીનમા ંજ ્ોષાઈ જતયુ,ં તે હવ ેસદંતર બધં ્ઈ રયયુ ંછે.

દડરરા ડકનારે વસેલા ં્હરેો માટે વરસાદહી પાણીના રનકાલ માટે કયુદરત ેરોઠવલેી બીજી એક ઉત્તમ વરવસ્ા એટલે તરા ં
આવલેા ંબારેમાસ લીલા ંજરંલો. આ જરંલો એક તરફ દડરરાના પાણીની સપાટહીને વધતી અટકાવ ેછે અને ભારે વરસાદ 

દરરમરાન ઘણયુ ંબધયુ ંપાણી પોતે ્ોષી લઈને ્હરેોને પરૂ્ી બચાવે છે. આમ છતા,ં ્હરેહીકરણની આંધળહી દોટ આ જરંલોનો 
કચચરઘાણ વાળવાનયુ ંબધં કરતી ન્ી.

વળહી, આ જરંલો વરસાદહી પાણીના રનકાલ માટેની કયુદરતી વરવસ્ા કરતા ંક્યારં રવ્ષે છે. મયુખરત્કોણપ્દે્ના ંઆ જરંલો 
વનસપરત અને પ્ાણીસસૃષ્ટની જૈવ રવરવધતા જાળવવામા ંમદદ કરે છે. આ જરંલો કંઈ કેટલારં પક્ીઓ, જીવજતં યુઓ તેમજ 

જળચરોનયુ ંરનવાસસ્ાન હોર છે. વળહી, અહીં જોવા મળતી વનસપરતઓએ ભારે ભરતી અને ઓટનો સામનો કરવાનો ્તો 
હોવા્ી તે એકદમ મજબતૂ અને રવર્ષ્ટ હોર છે. એટલયુ ંજ નહીં, આ વનસપરતઓની અનર એક રવ્ષેતા એ છે કે તે ખારા 
પાણી તેમજ મીઠા પાણી- એમ બનેં પ્કારના વાતાવરણને સહહી ્કે છે.

મયુબંઈના ડકસસામા ં૨૦૦૫ના પરૂ પછહી મયુખરત્કોણપ્દે્ના બારેમાસ લીલા ંરહતેા ંજરંલોના સરંક્ણનયુ ંમહતવ સમજાઈ રયયુ ં
હોવા છતા ંએ હકહીકત છે કે તે બાબતે કશયુ ંજ નક્કર કરવામા ંઆવયયુ ંનહોત યુ.ં સરંક્ણ તો માત્ એક ખરાલ કે ઇચછા બનીને રહહી 
રરો છે, પણ તે માટે એવયુ ંકંઈ આરોજન કરવામા ંઆવયયુ ંન્ી, જે્ી ્હરેહીકરણનો ભોડરંર આ જરંલોન ેભરખી જતો અટકે.

આ પ્કારના બનાવોને ્ોધવા માટે પત્કારે માડહતી માટેના રવરવધ સ્ોતો પર આધાર રાખવો પિે. ઉદાહરણ તરહીકે પરૂના ં
પાણી ઓસરા્ગ બાદ પત્કાર પરૂગ્સત રવસતારોમાનંી હોમસપટલની મયુલાકાત લઈ ્કે અને તરાનંા િોકટરો અને હોમસપટલના 
સચંાલકો પાસે્ ી એ પ્કારની માડહતી મેળવી ્કે કે હાલમા ંકોઈ ચોક્કસ રોરના દદટીઓની સખંરામા ંનોંધપાત્ વધારો ્રો 
છે કે નહીં.

જરા ંસયુધી પરૂને કે કોઈ પણ કયુદરતી આફતને લારે વળરે છે, તરા ંસયુધી પત્કાર સામે એક મોટો પિકાર છે – સાચી 
માડહતી મેળવવી. આમ તો આધારભતૂ સતૂ્ોન ેરવવિસનીર રણી ્કાર, પરંત યુ, પરૂ જેવી આફત સમર ે્ક્ય છે કે સરકારહી 
અરધકારહીઓ ઢાકંરપછોિો કરવાની વરૃત્ત બતાવે અ્વા પડરમસ્રતની રભંીરતા ઓછહી બતાવવાનો પ્રાસ કરે. તે સજંોરે, 

પત્કારે તો પરૂ અંરેની ચોક્કસ માડહતી મેળવવા માટે વધયુ મહનેત કરવાની રહ.ે તે આધારભતૂ સતૂ્ો ઉપરાતં, માડહતીના 
અનર સ્ોતો પાસે્ ી જાણકારહી મેળવી ્કે, જેમા ંસરકારહી અરધકારહીઓ, હોમસપટલના સચંાલકો, િોકટરો, રવવિસનીર 

લબનસરકારહી સસં્ાઓ, પોલીસ અને પીડિતોનો સમાવે્  ્ાર છે. છતા,ં અલરઅલર સ્ોતો પાસે્ી માડહતી એકઠહી કરવામા ં
આંકિાકહીર રવસવંાડદતાનો ભર રહ ેછે, તે્ ી પત્કાર માટે એ જરૂરહી છે કે તે ભલ ેઅલરઅલર સ્ોતો પાસે્ી મળેલી માડહતી 
રજૂ કરે, પણ સા્ ેતે માડહતીના મળૂનો પણ ઉલલેખ અચકૂ કરે.
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Example 1: 
Facts are sacred, and so is balance

Example II: 
Using personal story to tell about 
bigger events

Record rains in Mumbai, death toll is 8
AP WEDNESDAY, JULY 27, 2005 

The reporter has started the news report with a clear beginning and established the context 

“The strongest rain ever recorded in India shut down the financial hub Mumbai, snapped communication lines, 

closed airports and marooned thousands of people, officials said on Wednesday. At least 87 people were killed in two 

days of crippling rains and another 130 were feared buried in landslides, according to authorities and news reports.” 

The reporter has relied on different sources of information to ensure accuracy and explains the extent of dam-

age caused and relief and response measures taken up by the government and state authorities. The director of 

the meteorological department was interviewed to bring in expert’s comments, while the Home Minister (official 

source) was interviewed to comprehend the damage caused and response measures taken up by the govern-

ment. General public was interviewed to explain the suffering of people, while state level officers were quoted to 

illustrate the measures taken up by the local administration for relief and rescue operations. 

India’s Home Minister Shivraj Patil… said about 5.6 million people in 16,000 villages had been hit by the heavy 

seasonal rains that had washed away tens of thousands of homes, along with roads, railway tracks and bridges. 

More than 76,000 farm animals have perished and over 1.72 million acres of crops had been destroyed by the 

swirling flood waters, Patil said.

“We were stuck in a bus all through the night with nothing to eat or drink. It was impossible to get out because 

there was water all around,’’ said government employee Yamini Patil

Wading all night through Mumbai
http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/4724245.stm

The reporter here has used the personal account of Anjali Krishnan, a Mumbai based advertising professional, 

describing her night-long trek home through neck-deep water in the flooded city. Though the news report primarily 

focused on how floods impacted Anjali Krishnan and her efforts to reach home amidst difficult circumstances, it is 

also the story of millions of people living in the city. Some excerpts: 

…I had driven out of home for a business meeting in Mumbai on an overcast rainy afternoon on Tuesday… I was 

on the way to Bandra when I joined a queue of cars, and instantly realised that the rain had thrown the traffic out 

of gear… No big deal, I thought. It happens every monsoon. …It was half past four in the afternoon. I had already 

spent an hour and a half trying to negotiate through the traffic. For the next 10 hours, till two in the morning on 

Wednesday, I was stranded in my car. 

… As the hours passed, I realised that I had gotten myself in a big mess – Mumbai had been inundated, every-

thing had come to a halt, there were power outages 

…The rain was slapping ferociously on the wind screen, the sky was inky black, there was darkness all around, and the 

city’s cheery FM stations spewed romantic Bollywood rain songs on the car radio. They had seen us in the car and were 

offering some snacks….We were famished and took up the offer. They took us to half constructed building nearby and 

fed us….There was a school bus packed with children nearby – the men had dropped some snacks for the trapped stu-

dents...Around three in the morning, we decided to finally begin our long march home through the swirling, near neck-

deep water. …It was still pouring, and we couldn’t hold our umbrellas in the gale. There were broken bottles floating all 

around. I saw two Mercedes Benz cars and a Toyota Lexus floating in the water…We crossed dark homes, and shops 

and police stations. We met a lot of friendly firemen trying to keep order, but not a single policeman on the way – 
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ઉદાહરણ ૧: 
વાસતતવકતાઓ ્ડરાવનારી છે, અને 
સમતલુા પણ

ઉદાહરણ ૨: 
મોટી ઘટનાઓ તવષે કહવેા માટે પોતાની 
અંગત ક્ા વાપરવી

મુબંઈમા ંવધમુા ંવધ ુવરસાદ, મતૃય ુઆંક ૮
એપી બયુધવાર, જયુલાઈ ૨૭, ૨૦૦૫

Record rains in Mumbai, death toll is 8
AP WEDNESDAY, JULY 27, 2005 

પત્કારે સપષ્ટ ્રૂઆત સા્ ેસમાચાર ્રૂ કરા્ગ અને રો્ર સદંભ્ગ બાધંરો.

ભારતમા ંઅતરાર સયુધીના નોંધારલેા સહય્ુ ી ભારે એવા આ વરસાદે આર્શિક રાજધાની મયુબંઈન ેઠપપ કરહી દહીધી હતી, ટેલીફોન 

લાઇનોન ેખોરવી દહીધી હતી, એરપોટ્ગસ બધં ્ઈ રરા ંહતા ંઅન ેઅરધકારહીઓએ જણાવરા મયુજબ હજારો પ્વાસીઓ રઝળહી પિ્ા 
હતા. સત્તાવાર સતૂ્ો અન ેસમાચારના અહવેાલો મયુજબ, બ ેડદવસના ભારે વરસાદમા ંકમસ ેકમ ૮૭ લોકો મતૃયયુ પામરા હતા, બીજા 

૧૩૦ લોકો ભસૂખલનમા ંદટાઈ રરાની ભીરત સવેાર છે.

ચોકસાઈની ખાતરહી માટે પત્કારે માડહતીના રવરવધ સ્ોતો ઉપર આધાર રાખરો હતો, અને નયુકસાનનો વરાપ ત્ા સરકાર 

અને રાજરના ંતતં્ો દ્ારા હા્ ધરારેલા ંરાહતકામો સમજાવરા ંહતા. રનષ્ણાતના ંમતંવર જાણવા માટે હવામાન રવભારના 
વિાની મયુલાકાત લેવામા ંઆવી હતી, જરારે નયુકસાનના આંકિા અને સરકારની રાહત કામરીરહીની રવરતો જાણવા, ગહૃપ્ધાન 

(સત્તાવાર સ્ોત) ની મયુલાકાત લેવામા ંઆવી હતી. નારડરકોની તકલીફો જાણવા તેમની મયુલાકાત પણ લેવામા ંઆવી 
હતી. ઉપરાતં, સ્ારનક વહહીવટહીતતં્ દ્ારા હા્ ધરારેલી રાહત અને બચાવ કામરીરહીનયુ ંલચત્ દ્ા્ગવવા માટે રાજરસતરના 
અરધકારહીઓને ટાકંવામા ંઆવરા હતા.

ભારતના ગહૃપ્ધાન ર્વરાજ પાડટલે જણાવયયુ ંહત યુ ંકે : ૧૬૦૦૦ રામિાઓંના ૫૬,૦૦,૦૦૦ લોકો આ અરતવસૃષ્ટનો ભોર બનરા 
છે. આ પરૂમા ંહજારોની સખંરામા ંમકાનો, પાકા રસતાઓ, રેલવનેા પાટા અને પયુલો સયુદ્ધા ંતણાઈ રરા છે. ૭૬૦૦૦ જેટલા ં
દૂધાળા ંપશયુઓ તણાઈ રરા ંછે અને ૧૭,૨૦,૦૦૦ એકર જમીનમા ંપ્રારેલો ઊભો પાક પરૂ્ી ના્ પામરો છે.

“ અમે આખી રાત બસમા ંફસાઈ રરા હતા. અને કશયુ ંજ ખાવા-પીવાનયુ ંનહોત યુ.ં બસમાં્ ી બહાર નીકળવયુ ંઅ્ક્ય હત યુ ંકેમ કે 

ચારે તરફ પાણી હત યુ.ં” - સરકારહી કમ્ગચારહી રારમની પાટહીલે જણાવયયુ.ં

આખી રાત મુબંઈમા ંવરસાદના ંપાણીમાં
http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/4724245.stm

અહીં પત્કારે અંજલલ ડક્રશ્નનો અંરત અનયુભવ ઉપરોરમા ંલીધો છે. તેઓ મયુબંઈમા ંરવજ્ાપન ક્ેત્ના ંવરાવસારરક છે.  તેઓ 
પરૂગ્સત ્હરેમા,ં રળા સયુધીના ંપાણીમા ંઆખી રાત ચાલીને કેવી રહીતે ઘરે પહોંચરા ંએની વાત છે. અલબત્ત, અંજલલ ડક્રશ્ન કપરા 
સજંોરોમા ંઘરે કેવી રહીતે પહોંચરા ંઅને પરૂની તેમના ઉપર શયુ ંઅસર ્ઈ, એ બાબત ઉપર જ અહવેાલનયુ ંપ્્રમક ફોકસ રહ્યુ ંહોવા 
છતા,ં ્હરેમા ંરહતેા લાખો લોકોની આ વાત છે. કેટલાક અં્:

ઘરેારેલા વરસાદવાળહી, મરંળવારની મોિહી બપોરે હયુ ંમયુબંઈ ખાતેની મારા વરાપારને લરતી એક રમડટંર માટે ઘરે્ી કાર 
લઈને નીકળરો. રાિહીઓની લાબંી કતારમા ંહયુ ંજોિારો તરારે બાનદ્રાના રસતે હતો. અચાનક મને ખરાલ આવરો કે વરસાદે 
ટ્ાડફકનો પ્વાહ અટકાવી દહીધો હતો.“એમા ંકંઈ મોટહી વાત ન્ી.” મેં રવચાયયુું. આવયુ ંતો દરેક ચોમાસામા ં્ાર છે. તરારે 
બપોરે સાિા ચાર વા્રા હતા. મે ટ્ાડફકમા ંએક કલાક કાઢહી નાખરો હતો અને તેમાં્ ી બહાર નીકળવાના પ્રતનો કરતો હતો. 
પછહીના દસ કલાક સયુધી, એટલે કે બયુધવારની વહલેી સવારના બે વા્રા સયુધી હયુ ંમારહી રાિહીમા ંફસારેલો રહ્ો. 

કલાકો પસાર ્તા રરા, અને મને ખરાલ આવરો કે હયુ ંએક મોટહી ઝઝંટમા ંફસારેલો છ.ં મયુબંઈ જેવા ંવરસત મહાનરરમા ંબધયુ ં
જ જાણે ્ભંી રયયુ ંહત યુ.ં વીજળહી જતી રહહી હતી.

રવનિસક્રહીન ઉપર વરસાદ જોર્ી ઝીંકાતો હતો, આકા્ ્ાહહી જેવયુ ંઘરેયું કાળં લારત યુ ંહત યુ,ં ચારેબાજયુ રાઢ અંધકાર ફેલારલેો હતો અને 
કારના રેડિરો ઉપર ્હરેના ંઉતસાહહી એફ એમ સટે્નસ બોલીવયુિના ંરોમસેનટક વરસાદહી રીતો વહાવી રહ્ા ંહતા.ં તમેણે અમન ેકારમા ં
જોરા ંઅન ેનાસતાની ઓફર કરહી. અમ ેભખૂરા ં્રા ંહતા ંએટલે એ ઓફર સવીકારહી લીધી. તઓે અમન ેનજીકના ંઅિધા ંબધંારેલા ં
મકાન પાસ ેલઇ રરા ંઅને ખવિાવયયુ.ં બાળકો્ી ખીચોખીચ ભરારેલી એક સકલૂબસ પણ તરા ંઉભી હતી. ત ેભાઈએ વરસાદમા ં
સપિારલેા ંએ બાળકોન ેપણ નાસતો આપરો. છેવટે સવારના ત્ણ આસપાસ અમે ઘર તરફની લાબંી કચૂ ્રૂ કરવાનયુ ંનક્કહી કયયુું. જે 
ઘમૂરહી ખાતા,ં રળા ંસયુધી આવતા ંપાણીમાં્ ી કરવાની હતી. હજી વરસાદ ચાલયુ જ હતો અન ેઅમ ેજોર્ી ફંૂકાતા પવનમા ંઅમારહી 
છત્ીઓ પકિહી ્કતા ંનહોતા.ં તટેૂલી બોટલો ચારે બાજયુ તરતી હતી. મેં બે મસણીિહીઝ બેનઝ કાર અને ટોરોટા લેકસસ પાણીમા ંતરતી 
જોઈ. અમે અંધાડરરા ંઘરો, દયુકાનો અને પોલીસ સટે્ન પસાર કરાું. અમ ેરસતામા ંઘણા બધા ફારરમનેન ેમળરા, જેઓ બહયુ જ 
મતૈ્ીપણૂ્ગ રહીત ેવરવસ્ા જાળવવવાની કામરીરહી કરતા હતા. પણ આખા રસત ેએક પણ પોલીસ ના જોવા મળરો. 
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Example III: 
Statistical detail 
with clarity

Example IV:  
A good example  
of a follow-up story

…Soon, it became a long, happy, wet trek as can only happen in Mumbai….Our fellow travellers, boys and girls, 

men and women, young and old, chanted hymns, sang songs, cracked jokes...Others cracked the night’s best 

silly jokes – whenever they would come across a car floating in the middle of the road, they would shout: “No 

parking! No parking please! This is a traffic offence!” …”Don’t feel ashamed, madam. Hold my hand. Bindaas 

pakro (Hold me coolly),” said a young man in the queue lending a helping hand to a girl.

Mumbai begins to count losses from rains
http://www.expressindia.com/news/fullstory.php?newsid=51995

This news report explains the impact of floods on various aspects including animals, human beings, business 

etc. A lot of statistical detail has been incorporated in this news report, but the reporter has managed to stay 

away from generalizations and has provided accurate information (at least according to the official sources). 
Some excerpts:

…Heavy rains and floods in Maharashtra last week have caused losses of at least 150 billion rupees ($3.5 bil-

lion), early government estimates say.

Accuracy is the key here. The reporter has quoted official sources of information but also use the word ‘early’ 

leaving scope of further additions/deletions based on accurate information. 

Small businesses have lost an estimated 10 billion rupees, an industry body said. Pfizer Ltd, the Indian unit of 

the world’s largest drug maker, estimated its flood losses at 1 billion rupees. 

Note the use of terms such as ‘estimated’ and the substantiating example from Pfizer. 

At least 942 people drowned, died in landslides or were electrocuted in floodwater in Maharashtra, including 

429 in Mumbai. Union Home Minister Shivraj Patil said on Tuesday some 100 people were missing. About 300 

cases of cholera, gastroenteritis and dysentery have been reported in the state. Hundreds of medical teams have 

been deployed across Maharashtra to treat the injured, distribute chlorine tablets for contaminated water and 

cremate the dead. Patil said 1,200 buffalos and 15,000 sheep and goats died in the floods in Mumbai.

The statistics used are clear, with official figures in exact numbers. That makes the report clear.

Disease fears after India monsoon
http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/4726645.stm

This is a perfect example of kind of follow-up stories that can be done immediately after a disaster. The reporter 

has explained the impact of floods and how people suffered on the first 2-3 days, and efforts put in by the 

government agencies to tackle the situation. Also, the news report presents problems that could follow after the 

disaster has hit. It therefore, becomes a warning to the general public to take care so that they don’t get caught 

by the diseases due to contaminated water. 

…Authorities in India are racing against time to prevent epidemics as the death toll from a monsoon reaches 

800 in Mumbai (Bombay) and surrounding areas. There are concerns that large amounts of debris and animal 

carcasses might lead to outbreaks of disease.
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ઉદાહરણ ૩: 
આંક્ડાકીય મારહતી 
સપષટતા સા્ે વાપરવી

ઉદાહરણ ૪: 
ફોલો અપ ક્ાનુ ંસારંુ 
ઉદાહરણ

જલદહી જ એ એવો લાબંો, ભીનો અને ખય્ુ રમજાજ રસતો બની રરો જે માત્ મયુબંઈમા ંજ સભંવી ્કે. અમારા સા્ી 
પ્વાસીઓ, છોકરાઓ અને છોકરહીઓ, સ્તીઓ અને પયુરયુષો, યયુવાન અને વદૃ્ધ, મતં્ો બોલતા, રીતો રાતા અને જોકસ 
કહતેા...કેટલાક એ રાતના સૌ્ી વાડહરાત એવા જોકસ કહતેા હતા. જરારે પણ તેઓ રસતાની વચચે રાિહી તરતી જયુવે કે 
તરત જ બમૂો પાિે : નો પાડકિંર ! નો પાડકિંર પલીઝ !! આ ટ્ાડફકને લરતો ગયુનો છે !! “ લબલકયુલ ્રમા્ો નડહ મેિમ, 
મારો હા્ પકિો. લબનધાસત પકિો.” લાઈનમા ંઉભેલી એક છોકરહીને મદદનો હા્ લબંાવતા ંએક યયુવાને કહ્યુ.ં

મુબંઈ વરસાદના કારણે ્યેલા નકુસાનને ગણે છે 
http://www.expressindia.com/news/fullstory.php?newsid=51995

સમાચારનો આ અહવેાલ પરૂની અસરના ંરવરવધ પાસારંવષે જણાવે છે, જેમા ંપ્ાણીઓ, માનવ, વરવસારો વરેરેનો સમાવે્  

્ાર છે. અહવેાલમા ંઘણીબધી આંકિાકહીર રવરતો પણ આવરહી લેવામા ંઆવી છે, પત્કાર  સામાનરીકરણ કરવા્ી દૂર 

રહહીને ચોક્કસ અને સચોટ માડહતી આપી ્ક્યા છે. (કમ સે કમ અરધકૃતસ્ોત મયુજબ) કેટલાકઅં્ :

સરકારના પ્ા્રમક અંદાજ મયુજબ, રરા અઠવાડિરે મહારાષ્ટ્મા ંઆવલેા ભારે વરસાદ અને પરૂને લીધે ૧૫૦ હજાર 
કરોિ રૂરપરાનયુ ંન યુકસાન ્યયુ ંછે. ( ૩.૫ લાખ િોલર)

ચોકસાઈ અહીં મયુખર બાબત છે. પત્કારે માડહતીના અરધકૃતસ્ોતન ેટાકંવાની સા્,ે “પ્ા્રમક” ્બદનો ઉપરોર 

કરહીને,ચોક્કસ માડહતીના આધાર ઉપર બીજા ઉમેરા કે સયુધારા માટેનો અવકા્ ખયુલલો રાખરો છે.

એક ઉદ્ોરગહૃ ેજણાવયયુ ંહત યુ ંકે નાના વરવસારોએ અંદાજે ૧૦૦૦ કરોિ  રૂરપરા ગયુમાવરા છે. ફાઈઝર લલ., દયુ રનરાની સહય્ુ ી 
મોટહી ડ્ર બનાવનારહી કંપનીનાભારતીર એકમે  પરૂને લીધે તેમને ્રેલા નયુકસાનનો અંદાજ ૧૦૦ કરોિ રૂરપરા જેટલો 
આંક્યો છે.

“અંદાજજત” જેવા ં્બદોનો ઉપરોર અને તેને પરૂક એવયુ ંફહીઝરનયુ ંઉદાહરણ નોંધવયુ.ં

મહારાષ્ટ્મા ંઆવલેા ંપરૂમા,ં કમ સે કમ ૯૪૨ જેટલા લોકો ડબૂી રરા, ભસૂખલન કે વીજ્ોકને લીધે મતૃયયુ પામરા. જેમાં્ ી 
૪૨૯ જેટલા તો માત્ મયુબંઈના હતા. ગહૃમતં્ી ર્વરાજ પાટહીલે મરંળવારે જણાવયયુ ંહત યુ ંકે આ્રે ૧૦૦ જેટલા લોકો ગયુમ 

છે. રાજરમા ંકોલેરા અને ઝાિા-ઉલટહીના આ્રે ૩૦૦ જેટલા કેસ નોંધારા છે. ઈજાગ્સતોન ેસારવાર આપવા, રદંા પાણીની 
સફાઈ માટે કલોરહીનની રોળહીની વહેંચણી કરવા અને  મતૃકોના અંરતમ સસંકાર માટે સમગ્ મહારાષ્ટ્મા ંસો જેટલી આરો્ર 

ટહીમોની રનમણયુક કરવામા ંઆવી છે. શ્ી પાટહીલે વધયુમા ંજણાવયયુ ંહત યુ ંકે મયુબંઈમા ંઆવલેા ંપરૂમા ં૧૨૦૦ જેટલી ભેંસો અને 
૧૫૦૦૦ જેટલા ંઘટેા-ંબકરા ંમતૃયયુ પામરા ંહતાં

ઉપરોરમા ંલેવારેલા આંકિા એકદમ સપષ્ટ અને અરધકૃત હોવાની સા્સેા્ ેચોક્કસ પણ છે. જે અહવેાલને સપષ્ટ અને સચોટ 

બનાવે છે.

ભારતીય ચોમાસા પછી રોગચાળાનો ્ડર
http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/4726645.stm

Disease fears after India monsoon
http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/4726645.stm

આપરત્ત પછહી તરતના સમરરાળામા ંકરાતી ફોલોઅપ સટોરહીઝનયુ ંઆ સચોટઉદાહરણ છે. પત્કારે પરૂની અસરો અને 
્રૂઆતના ૨-૩ ડદવસમા ંલોકો કેવી રહીતે હરેાન ્ાર છે, પડરમસ્રતને કાબમૂા ંલાવવા સરકારહી તતં્ દ્ારા કેવા ંપરલા ંલેવાર 

છે તેની રવરતવાર વાત કરહી છે. ઉપરાતં, આપરત્ત પછહી કેવી મયુ્શકેલીઓ ઉભી ્ઇ ્કે છે તે પણ અહવેાલમા ંરજૂ કરવામા ં
આવયયુ ંછે. જે મયુખર બાબત છે. કેમ કે આ માડહતી નારરહીકો કાળજી રાખે તે માટેની એક ચેતવણી બની રહ ેછે. જે્ી અશયુદ્ધ 

પાણી્ી ્તા રોરો્ી બચી ્કે છે.

મયુબંઈ અને તેના આસપાસના રવસતારોમા ંચોમાસામાએં મરણઆંક ૮૦૦ સયુધી પહોંચી રરો છે. ભારતીર સત્તાવાળાઓએ 
રોરચાળો ફાટહી નીકળતો અટકાવવા સમર સા્ ેસપધા્ગ કરહી રહ્ા છે.  રેસ લરાવી છે. કાટમાળ ત્ા પશયુઓના 
મતૃદેહોના બહયુ મોટા જથ્ાને લીધે રોરો ફાટહી નીકળવાની ્ક્યતા રહ ેછે.
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Example V: 
Going beyond the 
obvious

Example VI:  
Disaster  
preparedness

This news report is a creative critique of the response of politicians in the field of relief work after the Mum-
bai floods. It analyses how actual relief work on the ground gets sidelined by politicians. The politics of flood 
work are effectively revealed. The headline is a reference to the famous book by P. Sainath Everybody Loves a 
Good Drought which exposes the politics of drought relief. It is an innovatively used headline. An illustrative 
excerpt from the report:

...Having sniffed a never-again opportunity, politicians of every hue have jumped into Torrential Tuesday’s 
relief operations. And what better way to begin than to claim credit for free wheat, rice and kerosene sent 
by the state government. In Kherwadi’s shanty colonies in Bandra (East), those picking up their apportioned 
relief also had a receipt thrust into their hands, with their name and address scrawled in. ‘‘From Govt of 
Maharashtra, arranged by Prof J C Chandurkar (MLA),’’ it said.

US NRIs collect funds for Mumbai flood victims
http://www.hindustantimes.com/US-NRIs-collect-funds-for-Mumbai-flood-victims/Article1-34883.aspx

This is again an example of a good follow up story after a disaster However, this story could have been writ-
ten in a better way to show how Maharashtrians living in the US are concerned about the situation back 
home. And being thousands of kilometres away, how they have joined hands to help their families and com-
munities in Mumbai. The reporter could have taken a case study that would have made this report far more 
interesting.

Mumbai: Everybody loves a good flood
http://www.expressindia.com/ews/fullstory.php?newsid=52222

Now, a mock drill on flood preparedness
http://www.indianexpress.com/news/now-a-mock-drill-on-flood-preparedness/580105/

This is a good example of both – a report on disaster preparedness and a follow-up report. Even though five 
years have passed since 2005 Mumbai floods, the reporter has taken that story as a base to explain the 
mock drill that the government is planning in Mumbai.

Learning Outcome:

At the end of each case study, the participants,

- will have an in-depth understanding of the type of media coverage that has taken place in some 
disasters in India

- will be able to appreciate the good practices on role of media in pre, during and post- disaster 
coverage.
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ઉદાહરણ ૫: 
સપષટરીતે દેખીત ુ ંછે 
એના્ી પણ આગળ જવું

ઉદાહરણ ૬: 
દુઘ્ગટના માટેની 
તૈયારી

મયુબંઈના ંપરૂ પછહી ્રેલા ંરાહતકામો માટેના રાજકારણીઓના પ્રતભાવ માટે, આ અહવેાલ એક સરસ મલૂરાકંન બની રહ ે
છે. તે રવ્શલેષણ કરહી બતાવે છે કે પરૂગ્સત રવસતારોમા ં્રેલયુ ંખરેખરયું રાહતકામ રાજકારણીઓ દ્ારા કેવી રહીતે બાજયુ  પર 
હિસેલી દેવામા ંઆવ ેછે. પી. સાઇંના્ના પ્ખરાત પયુસતકનો સદંભ્ગ હિેલાઈનમા ંછે : બધાને સારો દયુ કાળ રમ ેછે, જે દયુ કાળ 
રાહતકામનયુ ંરાજકારણ ખયુલલયુ ંપાિે છે.  આ મૌલલક રહીતે વપરારેલી હિેલાઈન છે. અહવેાલનો લચત્ાતમક અં્:

ફરહી ના મળે તેવી તકની વાસ આવી જતા,ં દરેક બાજયુ્ી, દરેક પ્કારના રાજકારણીઓ પરૂ પછહીના ંરાહતકામોમા ંકદૂહી પિ્ા 
છે. અને રાજર સરકાર દ્ારા મોકલવામા ંઆવતા ંમફત ઘઉં, ચોખા અને કેરોસીન માટેનો ર્ લેવા્ી ્રૂઆત કરવી, 
એના્ી વધયુ સારો રસતો બીજો કરો હોઈ ્કે ! બાનદ્રા (પવૂ્ગ)મા ંખેરવાિહીની ્ારંત કોલોનીમા ંજેમણે રાહતની વસત યુઓ લીધી, 
તેમના હા્મા ંએક પહોંચ પણ આપવામા ંઆવી. જેમા ંતેમના ંનામ અને સરનામાની સા્ ેલખેલયુ ંહત યુ ંકે : “ મહારાષ્ટ્ 
સરકાર તરફ્ી, પ્ો. જે.સી. ચાદંયુ રકર ( એમ.એલ.એ.) દ્ારા વરવસ્ા કરવામા ંઆવી.”

અમેરરકાના ક્બન તનવાસી ભારતીયો મુબંઈ પણૂ્ગ ભોગી માટે ભ્ંડોળ એકઠંુ કરે છે 
http://www.hindustantimes.com/US-NRIs-collect-funds-for-Mumbai-flood-victims/Article1-34883.aspx

આપરત્ત પછહીની સારહી ફોલોઅપ સટોરહીનયુ,ં આ વધયુ એક ઉદાહરણ છે. અલબત્ત, આ સટોરહી હજી વધયુ સારહી રહીતે લખી ્કહી હોત, 
એ દ્ા્ગવવા કે યયુએસમા ંરહતેા મહારાષ્ટ્હીરનો વતનની પડરમસ્રત માટે કેવી રહીતે રનસબત ધરાવ ેછે. હજારો ડકલોમીટર દૂર 
હોવા છતા,ં મયુબંઈમા ંરહતેા તેમના પડરવારો અને સમાજને મદદરૂપ ્વા કેવી રહીતે ખભેખભા મીલાવીને કામ કયયુું. રહીપોટ્ગ રે 
એકાદ કેસસટિહી લીધી હોત તો આ રહીપોટ્ગન ેવધયુ જીવતં અને રસપ્દ બની ્ક્યો હોત.

મુબંઈ: બધાને સારંુ પરૂ ગમે છે
http://www.expressindia.com/ews/fullstory.php?newsid=52222

હવે, પરૂની તૈયારીરૂપે મોક કવાયત
http://www.indianexpress.com/news/now-a-mock-drill-on-flood-preparedness/580105/

આપરત્તની પવૂ્ગતૈરારહી ઉપરનો અહવેાલ અને ફોલોઅપ રહીપોટ્ગ , એમ બનંે માટેનયુ ંઆ એક સરસ ઉદાહરણ છે. ૨૦૦૫મા ં
આવલેા ંમયુબંઈ પરૂને પાચં વષ્ગ ્ઇ રરા ંછે, તરારે રહીપોટ્ગ રે તે સટોરહીને આધાર બનાવીને સરકાર દ્ારા મયુબંઈમા ંઆરોજજત 
મોક ડ્હીલને રવરતવાર સમજાવી છે.

્ીખવાના પડરણામો:

દરેક કેસ સટિહીના અંતમા,ં સહભારી,

- ભારતમા ં્રેલ કોઈ દયુઘ્ગટના સમર ે્રેલ રમડિરા કવરેજના પ્કાર રવષ ેઊંિાણ પવૂ્ગકની સમજ આવ્ ે

- દયુઘ્ગટનાના પહલેા,ં દરમરાન અને પછહીના કવરેજમા ં મીડિરાની ભરૂમકા અંરેના સારા મહાવરાની રો્ર 
મલૂવણી કરહી ્ક્ ે
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3.5 Documents and 
handouts for the 
coastal expedition
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3.૫ દરરયાકાઠંાના પ્રવાસ 
માટે દસતાવેજો અને 
હ્ેસ્ડ આઉટસ



Handout 9: A sample liability release form for the participants of coastal 
expeditions

Participant agreement

Liability Release, Assumption of Risk, and Indemnity Agreement

I understand that the training course [Special Certificate Course on Coastal and Marine Biodiversity 

and Protected Area Management] in which I will participate from January 12 2015 to February 6 

2015, involves inherent and other risks. Those risks include (but are not limited to) those associated 

with being in the outdoors and under pool and open sea conditions, such as slipping or falling on the 

ground or into the water, drowning, encounters with wildlife or harmful plants, and water-borne illness. 

I understand these and other risks not listed above can, in extreme and unlikely circumstances, cause 

or lead to death, injury, illness, property damage, or disability. I agree to assume all the risks of my 

activities whether inherent or not and whether mentioned above or not.

In exchange for being able to participate in this programme, I, on behalf of myself, my child, my heirs, 

executors, administrators, sponsors, successors, and/or assigns, agree and hereby do forever release, 

waive, and discharge Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH), 
which includes its employees, cooperating institutions, and other persons acting under their direction 

and control (collectively “GIZ”) from and agree to defend and indemnify (meaning to pay or reimburse 

these parties for money they are required to pay, including attorney’s fees and costs) and hold each of 

them harmless against, and Wildlife Institute of India(WII), Dehradun any and all liabilities they may 

jointly or severally incur in respect to any claim, suit, or cause of action, including expenses of litiga-

tion, brought by or on behalf of me, my child, a family member, personal representative, estate, or any 

other person, on account of any personal injury, death, loss of health, financial loss or damage to prop-

erty, including any such injury, loss or damage resulting from the negligence of GIZ and WII, directly or 

indirectly sustained by me, my child, a family member, a co-participant, or any other person as a result 

of my participation in the Special Certificate Course or the use of equipment or facilities. This release 

is intended to be enforced to the fullest extent allowed by law and includes any type of suit. However, I 

do not release GIZ and WII from liability caused by the gross negligence or wanton or reckless miscon-

duct.

I agree that GIZ and WII have the unrestricted right to use any photos or video taken of me or that I 

provide to GIZ and WII for marketing materials or other purposes without compensation to or prior 

authorization from me.

I hereby confirm that I have read and understood the contents of this form.

Participant name _______________________________________________

Date of birth (ie 30.06.1965) _______________________________________________

Mobile phone number _______________________________________________

Name and phone number of emergency contact ________________________________________

______________________________________________________________________________

Signature of participant ________________________________

Date (dd/mm/yyyy) ________________________
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હ્ેસ્ડ આઉટ૯: દરરયા કાઠંાના પ્રવાસના સહભાગીઓ માટે સેમપલ લાયેબીલીટી રીલીઝ 
ફોમ્ગ

સહભાગીઓનો કરાર

લાયેબીલીટી રીલીઝ, જોખમની ધારણાઓ, અને ઈજા અંગેનો કરાર

હયુ ંસમજયુ  છ ંકે ૧૨ જાનયયુઆરહી,૨૦૧૫્ી ૬ ફેબ્યુઆરહી, ૨૦૧૬ દરમરાન હયુ ંજે તાલીમ કોસ્ગમા ંસહભારી બનયુ ંછ,ં 

( સપેર્અલ સટટીફહીકેટ કોસ્ગ ઓન કોસટલ એનિ મરહીન બારોિારવસણીટહી એનિ પ્ોટેકટેિ એડરરા મેનેજમેનટ) 
તેમા ંકયુદરતી અને અનર જોખમો રહલેા ંછે. પાણીની અંદર અને બહાર, ખયુલલા દડરરામા ંહોવાની મસ્રત જેવયુ ં
તમામ જોખમોમા ંસામેલ છે, તેમા ંજમીન અ્વા પાણીમા ંલપસવયુ ંકે પિહી જવયુ,ં ડબૂી જવયુ,ંજરંલી પ્ાણીઓ કે 

નયુકસાનકારક વનસપરતઓનો સામનો, પાણીજનર બીમારહી/રોરોનો સમાવે્  ્ાર છે. હયુ ંએ સમજયુ  ંછ ંકે આ રાદહીમા ં
આવલેા ંઅને ના આવલેા ંઅનર જોખમો, તેની રભંીર અને અણરમતી મસ્રતમા,ં મ્રતયયુ, ઈજા, લબમારહી, રમલકતને 
નયુકસાન કે અપરંતા સયુધી જઈ ્કે છે. હયુ ંમારહી પ્વરૃત્તઓ સા્ ેસકંળારેલા અને આ રાદહીમા ંસામેલ હોર કે ના હોર 

તેવા ંતમામ જોખમોન ેસવીકારયું છ.ં

આ કાર્ગક્રમમા ંસહભારી ્ઈ ્કવાના બદલામા ંહયુ,ં મારહી જાત, મારા ંબાળકો, મારા વારસદારો, પ્બધંકો, 
વરવસ્ાપકો, પ્રોજકો,ઉત્તરારધકારહીઓ, અને/અ્વા રનયયુકતો વતી સમંત ્ાઉં છ ંઅને કારમ માટે રેઝેલ્ાફટ 

ફહીર ઈન ્ટરના્નલ ઝજામેનાબા્ગઈત (જી.આઈ.ઝેિ) જી.એમ.બી.એચ) ને મયુકત કરયું છ,ં બાજયુએ રાખયુ ંછ ં

અને બોજમયુકત કરયું છ.ં આમા ંતેના કમ્ગચારહીઓ, સહરોરી સસં્ાઓ, અને તેમના રનદદે્ન તેમજ રનરતં્ણમા ં
(સામડૂહકપણે ‘જી.આઈ.ઝેિ.’) કાર્ગ કરતી વરમકતઓનો સમાવે્  ્ાર છે. હયુ ંતેમનો બચાવ કરવા તેમજ ક્રતપરૂતશિ 
કરવા (એટલે કે તેમણે ચકૂવવાના ં્તા ંવકહીલની ફહી તેમજ અનર ખચ્ગ સડહતના ંનાણા ંચકૂવવા કે ભરપાઈ 

કરહી આપવા) તેમજ તે દરેકને સલામત રાખવા માટે સમંત ્ાઉં છ.ં તેમજ વાઈલિલાઈફ ઈન ્સટહીટ્ટૂ ઑફ 

ઈન ્િહીરા (િબલય.ૂ આઈ.આઈ.) દહરેાદૂનની કોઈ પણ અને તેમની સયંયુકત કે અલર અલર તમામ જવાબદારહીનો 
સમાવે્  ્ાર છે, જેમા ંકોઈ દાવો, મયુકદ્મો, કે કાર્ગવાહહીનો ખચ્ગ,જેમા ંમારા દ્ારા, મારા બાળક, પડરવારજન, 

અંરત પ્રતરનરધ, સપંરત્ત, કે અનર કોઈ દ્ારા વરમકતરત ઈજા, મતૃયયુ, સવાસથરનયુ ંનયુકસાન,આર્શિક નયુકસાન કે 

સપંરત્તને નયુકસાન, જેમા ંજી.આઈ.ઝેિ. અને િબલય.ૂઆઈ.આઈ.ની ઉપેક્ાને પડરણામે ્રેલી ઈજા, નયુકસાન કે 

હારનનો સમાવે્  ્ાર છે, રવ્ેષ સડટકિડફકેટ કોસ્ગમા ંમારા ભાર લેવાના કે ઉપકરણ રા સયુરવધાઓના ઉપરોરન ે

પડરણામે મારા દ્ારા, મારા બાળક,કોઈ પડરવારજન, સહભારી, કે અનર કોઈ પણ વરમકત પ્તરક્ કે પરોક્ રહીતે 
તે ભોરવવામા ંઆવ્.ે આ મયુમકત કારદા તેમજ કોઈ પણ પ્કારના દાવામાં્ ી મહત્તમ હોર એ રહીતે અમલી 
્ાર એવા આ્ર્ી છે. અલબત્ત, જી.આઈ.ઝેિ. અને િબલય.ૂઆઈ.આઈ.ને ઘોર ઉપેક્ા કે બદઈરાદો કે બેપરવા 
રેરવત્ગણ ૂકં ્કહી પેદા ્રેલી જવાબદારહીમાં્ ી હયુ ંમયુકત કરતી/કરતો ન્ી.

હયુ ંએ માટે સહમરત આપયુ ંછ ંકે મેં લીધેલા કે જીઆઈ ઝિે અને િબલયયુ આઈઆઈને આપેલા ફોટોઝ અને રવડિરોઝ 

તેઓ માકદેડટંર માટે અ્વા અનર કોઈ હતે યુ માટે, મને કોઈ વળતર આપરા રવના કે મારહી સહમરત લીધા રવના 
વાપરહી ્કે છે.

આ્ી હયુ ંખાતરહી આપયુ ંછ ંકે મેં આ ફોમ્ગની બધી જ રવરત વાચંી અને સમજી છે.

સહભાગીનુ ંનામ _______________________________________________

જ્સમ તારીખ (દા.ત. ૩૦.૦૬.૧૯૬૫) _______________________________________________

મોબાઈલ ફોન નબંર _______________________________________________

સકંટ સમયે સપંક્ગ  કરવા માટેના વયક્કતનુ ંનામ અને ફોન નબંર _________________________________

______________________________________________________________________________

સહભાગીની સહી ________________________________

તારીખ (તારીખ/મરહનો/વષ્ગ) ________________________
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Handout 10: Expedition handout for follow-up action

Personal learning review

Guide for participants: 

An integral part of any learning programme is the opportunity to stop for a moment and reflect on everything 

you have learnt so far: explore your experience and its meaning for you, take stock of your learning to date and 

think about what you want from the remainder of the programme. 

You may wish to involve other people. Having someone else ask you questions offers different perspectives and 

can help you elicit your learning and insights, challenge your assumptions, make new connections and identify 

areas to stretch yourself. You could ask different people, depending upon what you need one person may give 

you encouragement and build your confidence around something, whereas someone else may challenge you 

to really stretch yourself and go beyond what you thought was possible. Yet another person could give you a 

totally different way of seeing things. Think about what would best support your learning and seek out people 

accordingly. 

The following questions are set out as a guide for your reflection. They should be helpful, not restrictive, and 

you may wish to consider other questions as well along the way.

My learning so far…

What experiences during the field progarmme so far have had the greatest impact on me? What stands 
out? What will I remember most? 

What has been my biggest highlight? What made it a highlight for me? What was important about it?
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હ્ેસ્ડ આઉટ ૧૦: ફોલો અપની પ્રરક્રયા માટે પ્રવાસ હ્ેસ્ડ આઉટ

અંગત ્ીખની સમીક્ા

સહભાગીઓ માટે માગ્ગદ ્્ગન

્ીખવા માટેની કોઈ પણ પ્ડક્રરામા,ં એક ક્ણ માટે ્ોભીન ેઅતરાર સયુધી આપણે જે ્ીખરા ંછહીએ એના માટે પયુનઃ રવચાર 

કરવાની તક એ એની પારાની બાબત છે. તમારા અનયુભવની ખોજ કરવી અને એનો તમારા માટેનો અ્્ગ સમજવો. અતરાર 

સયુધીની તમારહી ્ીખ રાદ કરવી અને એ રવચારવયુ ંકે હજી શયુ ં્ીખવા સમજવાનયુ ંબાકહી રહ ેછે.

તમે અનર લોકોને સામેલ કરવા માટે ઈચછ્ો. અનર એવી વરમકત કે જે તમને પ્શ્ો પછૂહીન ેજયુદા ંજયુદા ંદૃસષ્ટલબંદયુ  સપષ્ટ 

કરવામા ંમદદ કરે, તમારહી ્ીખન ેબહાર લાવે, તમારહી ધારણાઓ અને માનરતાઓને પિકારે, નવા ંજોિાણો ઉભા ંકરે, 

તમારહી જાતનો વરાપ વધારવા નવા નવા મયુદ્ાઓ ઓળખાવી આપે, તમે અલર અલર લોકોને પછૂહી ્કો છો કે જેઓ તમને 
પ્ોતસાહન આપે, કોઈ મયુદ્ા માટે તમારામા ંઆતમરવવિાસ ઉભો કરે, જરારે કોઈ તમને પિકાર પણ આપે કે જે્ી તમે તમારહી 
જાતનો વરાપ વધારહી ્કો અને તમે તમે જે ્ક્યતાઓ રવષ ેરવચારો છો એના્ી પણ આરળ રવચારવા પ્ેરે. કોઈક તમને 
રવરવધ બાબતોન ેજોવાના સાવ જ અલર માર્ગબતાવે. એ રવચારો કે તમને ્ીખવા માટે સૌ્ી સરસ રહીતે શયુ ંમદદરૂપ ્ઈ 

્કે અને તે મયુજબના લોકોને ્ોધો.

નીચેના પ્શ્ો તમારા પ્રતભાવો માટે માર્ગદર્શિકા તરહીકે રાખવામા ંઆવરા છે. તે તમને મદદરૂપ ્્,ે હતોતસાહ નડહ કરે. 

તમે આ પ્શ્ોમાં્ ી પસાર ્તી વખતે બીજા પ્શ્ો માટે પણ રવચાર્ો.

અતયાર સધુીની મારી ્ીખ

અતયાર સધુીના રફલ્ડના કાય્ગમા ંએવો કયો અનભુવ રહ્ો, જેણે મારી ઉપર સહુ્ ી વધ ુઅસર કરી? શુસંપષટ ્યુ?ં 
સહુ્ ી વધ ુયાદગાર શુ ંરહુ?ં

મારી સહુ્ ી મોટી હાઈલાઈટ કઈ છે? એ મારા માટે હાઈલાઈટ ્ા માટે છે? એના માટે એટલુ ંમહતતવનુ ંશુ ંછે?
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What has been my biggest challenge? What made it challenging? What happened?

When have I been furthest outside my comfort zone? What did I learn from the experience?

When was I inspired most? What inspired me? What was I inspired to do?
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મારો સહુ્ ી મોટો પ્ડકાર કયો રહ્ો? એવુ ંશુ ંહત ુ ંકે જેણે એ બાબતને પ્ડકારરૂપ બનાવી? શુ ં્યુ ંહત ુ?ં

મારી અંદરના સતુવધાકે્રિમાં્ ી હું કયારે બહાર હતી/હતો? એ અનભુવમાં્ ી શુ ં્ીખવા મળયુ?ં

મને ક્યારે સહુ્ ી વધ ુપે્રરણા મળી? કઈ બાબતે મને પે્રરણા આપી? મને શુ ંકરવા માટેની પે્રરણા મળી?
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How am I progressing with my learning outcomes? Which ones am I achieving? Which ones I still need 
to do more on?
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મારી ્ીખના તારણો સા્ે હું કેવી રીતે પ્રગતત કરંુ છંુ? કઈ બાબતમા ંમને સફળતા મળી છે? કઈ બાબત માટે મારે 
હજી વધ ુકામ કરવુ ંપ્ડ્ે?
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What more I want from the rest of the programme?

What else? What other thoughts do I want to discuss or record?
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બાકી રહતેા કાય્ગક્રમમાં્ ી હું હજી શુ ંમેળવવા માગુ ંછંુ?

હજી બીજુ ંશુ?ં હજી બીજા કયા તવચારો હું ચચ્ગવા કે નોંધવા માગુ ંછંુ?
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Handout 11: Expedition handout for follow-up action

Looking into the future

Objectives

• Explore what being a field-level MPA manager for coastal and marine ecosystems mean to you. 

Articulate your personal vision as a forest and biodiversity practitioner (now) and as a field-level 

MPA managers equipped with necessary knowledge and skills on coastal and marine biodiversity 

conservation (in the near future).

• Generate ideas and possibilities for actions.

Myself as a forest and biodiversity practitioner

What do I think is important about MPAs?

Why is it important for me to be work in the area of conservation

What could be my unique contribution to conservation of biodiversity?
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હ્ેસ્ડ આઉટ ૧૧: ફોલો અપની પ્રરક્રયા માટે પ્રવાસ હ્ેસ્ડ આઉટ

ભતવષય તરફ જોવું

ઉદે્્ો

• કોસટલ અને મરહીન ઈકોરસસટમના ફહીલિ સતરના એમપીએ મેનેજર હોવયુ ંએટલે તમારા માટે શયુ ંઅ્્ગ ધરાવ ેછે 

તે કહો. જરંલ અને બારોિારવરસશિટહી તાલીમા્ણી ( અતરારે) તરહીકે અને કોસટલ અને મરહીન  બારોિારવરસશિટહી 
માટે જરૂરહી જ્ાન અને કયુ્ળતાઓ સા્નેા ફહીલિ સતરના એમપીએ મેનેજર ( નજીકના ભરવષ્રમા ં)  તમારયું 
અંરત/ વરમકતરત રવઝન વરકત કરો.

• પરલાઓં માટે રવચારો અને ્ક્યતાઓ પેદા કરવી

હું એક જગંલ અને જૈવ -તવતવધતા પે્ર્કટી્નર તરીકે

એમપીએ બાબતે હું શુ ંતવચારંુ છંુ એ મહતવનુ ંછે?

સવંધ્ગનના તવસતારમા ંકામ કરવુ ંએ મારી માટે મહતવનુ ંકેમ છે?

જૈવ-તવતવધતાના સવંધ્ગનમા ંમારંુ અનોખુ ંપ્રદાન શુ ંહોઈ ્કે?
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What impact do I want to have as a conservation manager over the next 12 months? What difference do I 
want to make?

 My vision as a field-level MPA managers equipped with necessary 

knowledge and skills on coastal and marine biodiversity conservation

The group of participants and experts would have discussed on many issues and ideas, during this 

course, relevant to conservation of coastal and marine biodiversity. Have a look at the Ideas bank and 

review all the ideas. Then write down here all the ideas that motivate and excite you or you think you 

may want to do something on those lines when you go back to your field area.

Later, you elaborate on these ideas to convert them into action points- on the next page.

My vision as a a field-level MPA managers equipped with necessary knowledge and skills on coastal 
and marine biodiversity conservation.
 — Ayn Rand
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સવધ્ગન મેનેજર તરીકે આવતા ૧૨ મરહનામા ંહું કેવી અસરો ઉભી કરવા માગંુ ંછંુ? હું શુ ંફેર ઈચછંુછંુ?

 દરરયાકાઠંા અને દરરયાઈ જૈવ-તવતવધતા સવંધ્ગન તવ્ેના જરૂરી જ્ાન અને 

કૌ્લયો્ી સજજ રફલ્ડ સતરના એમપીએ મેનેજર તરીકે મારી દૂરદ્રનષટ/

તવચારસરણી

આ કોસ્ગ દરમરાન કોસટલ અને મરહીન બારો િારવરસશિટહીને સબંરંધત ઘણા બધા મયુદ્ાઓ અને રવચારો ઉપર 

સહભારીઓ અને રનષ્ણાતોના જૂ્ ેચચા્ગ કરહી. આ રવચારોની બેનક ઉપર એક નજર કરો અને તે તમામ રવચારોનયુ ં
પયુનઃ મલૂરાકંન કરો. અને પછહી અહહી એ તમામ રવચારો લખો, જે તમને પ્ોતસાડહત કે ઉત્તજેજત કરે છે. અ્વા તમે 
તમારા કાર્ગક્ેત્મા ંપરત ફરહીને જેના ઉપર કશયુ ંકામ કરવા મારો છો.

પછહી, તમે આ રવચારોન ેરવસતાડરત કરો છો જે્ી એમને પરલાઓંમા ંબદલી ્કાર - આરળના પાના ંપર

દડરરાકાઠંા અને દડરરાઈ જૈવ-રવરવધતા સવંધ્ગન રવ્નેા જરૂરહી જ્ાન અને કૌ્શલરો્ી સજજ ડફલિ સતરના 
એમપીએ મેનેજર તરહીકે મારહી દૂરદ્રસષ્ટ/રવચારસરણી
 — અરાન રેનિ
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Coastal and marine champions in action

Vision without action is merely a dream. Action 
without vision just passes the time. Vision with 
action can change the world.
 —Joel Barker

n Set your personal goals as a coastal and ma-

rine champion.

n Build an action plan to achieve your goals.

 My top three goals for achieving my vision

“Use the boxes below to write down your SMART goals for next one year/ five years, matching actions 

that you plan to take up, an idea of the timelines (by when will you start working on this action, and 

when are you likely to finish). Please use the spaces for structuring your own story of achieving your 

goals.

1

2

3

Setting smart goals

S Specific

M Measurable

A Achievable

R Realistic

T Timely
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દરરયાકાઠંા અને દરરયાઈ તવસતારમા ંપગલા ંલેતા ંચેકમપયનો

કાર્ગ રવનાનયુ ંરવઝન કેવળ સવપન છે. રવઝન રવનાનયુ ં
કાર્ગ કેવળ સમર પસાર કરવા પરૂત યુ ંછે. કાર્ગ સા્ેનયુ ં
રવઝન દયુ રનરા બદલી ્કે છે.
 - જોએલ બાક્ગર

n દડરરાકાઠંા અને દડરરાઈ રવસતારના ચેમમપરનન ે

તમારયું ધરેર બનાવી દો.

n તમારા ંધરેરન ેમેળવવા માટે આરોજન કરો

 મારી દૂરદ્રનષટને મેળળવા માટે મારા મખુય રિણ ધયેયો

નીચે આપેલા ંખાનાઓંનો ઉપરોર કરહીને, આવતા ંએક વષ્ગ/ પાચં વષ્ગનયુ ંતમારા ં“સમાટ્ગ” લક્ર લખો, તમે કરવા 
ધારેલા ંપરલા ંલખો, સમરરાળા રવષ ેલખો. ( તમે આ તે માટે ક્યારે કામ કરવાનયુ ં્રૂ કર્ો અને ક્યારે પરૂયું 
કર્ો.) તમે લક્રોન ેકઈ રહીતે રસધધ કર્ો તે માટેની તમારહી પોતાની વાત રવષ ેલખવા તરા ંઆપેલી ખાલી જ્રા 
વાપર્ો.

1

2

3

સમાટ્ગ  ધયેયો બનાવવાં
S ચોક્કસ

M માપી ્કાર એવા

A મેળવી ્કાર એવા

R વાસતરવક

T સમરસર
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Acronyms

ABNJ Areas beyond national jurisdiction 

ASC  Aquaculture Stewardship Council

BMT  Bohol Marine Triangle 

CBD  Convention on Biological Diversity

CBOs  Community-based organizations

CBRN Chemical, biological, radiological and nuclear

CCAMLR  Commission on the Conservation of Antarctic Marine Living Resources

CCMNC  Cabinet Committee on Management of Natural Calamities

CCRF  Code of Conduct for Responsible Fisheries 

CCS Cabinet Committee on Security

CDV  Civil Defence Volunteer

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

CMFRI  Central Marine Fisheries Research Institute 

CMPAs  Coastal and marine protected areas 

CMS  Convention on Migratory Species 

COP  Conference of the Parties 

CRF  Calamity Relief Fund

CRZ  Coastal Regulation Zone

CSO Central Statistical Organization

CSR Corporate social responsibility

CWC  Central Water Commission

CWDS  Cyclone Warning Dissemination System

CWS  Cyclone Warning Centres

CZMA  Coastal Zone Management Authorities 

DDMA District Disaster Management Authority

DEOC District Emergency Operation Centre

DM Disaster management

DMS  Department of Merchant Shipping

DOD Department of Ocean Development

DR Disaster risk

DRDO Defence Research and Development Organization

DRS  Disaster reduction strategies

DRR Disaster risk reduction

DTEPA  Dahanu Taluka Environment Protection Authority 

EEZ  Exclusive Economic Zone

EIA  Environmental impact assessment

EMP  Environment Management Plan 

ENVIS  Environmental Information System
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સજં્ા
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EoH  Enhancing Our Heritage project

EPA  Environment Protection Act

ERSST  Extended reconstructed sea surface temperature

ESA  Ecologically sensitive area 

ESF Emergency Support Function

FAO  Food and Agriculture Organization

FRA  Forest Rights Act 

FSI  Forest Survey of India

GCBA  Generational cost benefit analysis 

GEC  Gujarat Ecology Commission

GEF Global Environment Facility

GIS  Geographic Information System

GISP  Global Invasive Species Programme 

GoI Government of India

GOM  Gulf of Mannar 

GOMNP  Gulf of Mannar National Park 

GPS Global Positioning System

GSI Geological Survey of India

HFL Highest flood level

HLC High-level committee

HPC High-powered committee

IBA  Important Bird Area

ICCAs  Indigenous peoples and community-conserved territories and areas 

ICMAM  Integrated coastal and marine area management

ICMBA  Important Coastal and Marine Biodiversity Areas

ICRW  International Convention for the Regulation of Whaling 

ICS Incident Command System

ICT Incident Command Team

ICZM  Integrated coastal zone management

IDKN India Disaster Knowledge Network

IDRN India Disaster Resource Network

IMC  Inter-ministerial Committee

IMCAM  Integrated marine and coastal area management 

IMD  India Meterological Department

IMG Inter-ministerial Group

INCOIS  Indian National Centre for Ocean Information Services 

IOC  Integrated Operations Centre 

IPCC  Intergovernmental Panel on Climate Change

IT  Information technology

ITK  Indigenous technical knowledge

ITPGR  International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture 

IUCN  International Union for Conservation of Nature 

LMMA  Locally managed marine area 
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MCPAs Marine and coastal protected areas 

MEA  Millennium Ecosystem Assessment

MFRA  Marine Fishing Regulation Act 

MHA Ministry of Home Affairs

MMS  Malvan Marine Sanctuary 

MoES Ministry of Earth Sciences

MPA  Marine protected area 

MTHL  Mumbai Trans Harbour Link 

NBAP  National Biodiversity Action Plan

NCC National Cadet Corps

NCCF National Calamity Contingency Fund

NCMC National Crisis Management Committee

NCSCM  National Centre for Sustainable Coastal Management

NDEM National Database for Emergency Management

NDMA  National Disaster Management Authority

NDMF National Disaster Mitigation Fund

NDRF National Disaster Response Force

NEC National Executive Committee

NEOC National Emergency Operation Centre

NEP  National Environment Policy 

NGOs  Non-governmental organizations

NIDM National Institute of Disaster Management

NITs  National Institutes of Technology

NOAA  National Oceanic and Atmospheric Administration 

NSDI National Spatial Data Infrastructure

NSS National Service Scheme

NYKS Nehru Yuva Kendra Sangathan

PA  Protected area

PPP  Public-private partnership

PRIs  Panchayati Raj Institutions

QRT Quick Response Team

R&D Research and development

RAPPAM Rapid Assessment and Prioritization of Protected Area Management

REDD  Reduced Emissions from Deforestation and Forest Degradation 

RRC Regional Response Centre

SAC  Space Applications Centre

SAR Search and rescue

SASE Snow and Avalanche Study Establishment

SBSTTA  Subsidiary Body on Scientific, Technical and Technological Advice

SCME  Sindhudurg Coastal and Marine Ecosystem

SDGs   Sustainable Development Goals

SDMA State Disaster Management Authority

SDRF State Disaster Response Force
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SEA  Strategic Environmental Assessment

SEC State Executive Committee

SEOC State Emergency Operation Centre

SEZA  Special Economic Zones Act 

SLEIAA  State Level Environmental Impact Assessment Authority 

SOPs Standard operating procedures

SSC  Species Survival Commission 

TEV  Total Economic Value

TILCEPA Theme on Indigenous and Local Communities, Equity and Protected Areas (of IUCN)

TNC The Nature Conservancy

ULBs Urban local bodies

UN United Nations

UNCCD  United Nations Convention to Combat Desertification

UNCLOS  United Nations Convention on the Law of the Sea 

UNEP United Nations Environment Programme

UNFCCC  United Nations Framework Convention on Climate Change

UNISDR United Nations International Strategy for Disaster Reduction

UT  Union territory

WCMC  World Conservation Monitoring Centre

WCPA  World Commission on Protected Areas (of IUCN)

WDPA World Database on Protected Areas

WHC  World Heritage Convention 

WII  Wildlife Institute of India

WMO World Meteorological Organization

WWF Worldwide Fund for Nature
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Glossary

Access to genetic resources and benefit sharing (ABS) 

The fair and equitable sharing of the benefits arising out of the utilization of genetic resources is one 

of the three objectives of the Convention on Biological Diversity. The Conference of the Parties to the 

Convention on Biological Diversity adopted The Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and 
the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from their Utilization to the Convention on Biologi-
cal Diversity at its tenth meeting on 29 October 2010 in Nagoya, Japan. The objective is to share 

the benefits arising from the utilization of genetic resources in a fair and equitable way, including by 

appropriate access to genetic resources and by appropriate transfer of relevant technologies, taking 

into account all rights over those resources and to technologies, and by appropriate funding, thereby 

contributing to the conservation of biological diversity and the sustainable use of its components. 

Biodiversity 

The variability among living organisms from all sources including terrestrial, marine and other aquatic 

ecosystems, and the ecological complexes of which they are part; this includes diversity within species, 

between species, and of ecosystems.

Biodiversity can be described as “the diversity of life on Earth” and is essential for the functioning of 

ecosystems that underpin the provisioning of ecosystem services that ultimately affect human well be-

ing.

Capacity development

Capacity Development is a process, which enables individuals, organizations and societies as a whole 

to shape their own development sustainably and adapt to changing conditions. In order to trigger 

sustainable changes in social systems, capacity development always addresses three levels – the indi-

vidual, the systems of reference, and the systemic level. Systems of reference denote the individual’s 

immediate sphere of influence, and can be an organization, a company, a network or an informal 

community. Systemic level refers to the enabling environment where the individuals and systems of 

reference interact and grow.

Coastal and marine biodiversity

The oceans cover 70% of the planet’s surface area, and marine and coastal environments contain 

diverse habitats that support an abundance of marine life. Life in our seas produces a third of the 

oxygen that we breathe, offers a valuable source of protein and moderates global climatic change. 

Some examples of marine and coastal habitats include mangrove forests; coral reefs; sea grass beds; 
estuaries in coastal areas; hydrothermal vents; and seamounts and soft sediments on the ocean floor a 

few kilometres below the surface.

Coastal Regulation Zone (CRZ)

Under the Environment Protection Act, 1986 a notification was issued in February, 1991, for regulation 

of activities in the coastal area by the Ministry of Environment and Forests (MoEF). As per the notifica-

tion, the coastal land up to 500m from the High Tide Line (HTL) and a stage of 100m along banks of 

creeks, estuaries, backwater and rivers subject to tidal fluctuations, is called the Coastal Regulation 

Zone(CRZ). CRZ along the country has been placed in four categories. The above notification includes 

only the inter-tidal zone and land part of the coastal area and does not include the ocean part. The 
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્બદસકૂ્ચ
આનવુતં્ક સસંાધનો અને લાભની વહેંચણી સધુીની પહોંચ(એબીએસ)

પરંપરારત સસંાધનોના ઉપરોર્ી બહાર આવતા ફારદાઓ રવષ ેતટસ્ અને તાડકકિક આપ-લે બારોલોજીકલ 

િારવરસશિટહીના સેરમનારના ત્ણ હતે યુઓમાં્ ી એક હતે યુ હતો. ૨૯ ઓકટોબર, ૨૦૧૦ના નરોરા, જાપાન ખાતે 
આરોજજત તેમની દસમી મીટીંરમા,ં સહભારી રવરવધ જૂ્ોએ ‘નરોરા પ્ોટોકોલ ઓન એકસેસ ટયુ જેનેટહીક 

રહીસોસણીસ એનિ ધ ફેર એનિ ઇમકવટેબલ ્ેડરંર ઓફ બેનીડફરસ અરાઈઝીંર ફ્ોમ ધેર યયુટહીલાઈઝે્ન ટયુ ધ 

કનવને્ન ઓન બારોલોજીકલ િારવરસશિટહી’નો ઉપરોર કરયો હતો. પરંપરારત સસંાધનોના ઉપરોર્ી બહાર 

આવતા ફારદાઓ રવષ ેતટસ્ અને તાડકકિક આપ-લે કરવાના હતે યુ સા્ ેપરંપરારત સસંાધનોને રો્ર રહીતે 
મેળવવા, તેને બધંબેસતી ટેકનોલોજીમા ંરો્ર રહીતે બદલવા,તે સસંાધનો અને ટેકનોલોજી ઉપરના તમામ 

અરધકારોને ધરાનમા ંલેવાનો  સમાવે્  ્તો હતો, જે્ી જૈરવક રવરવધતાની જાળવણી અને તેના ઘટકોનો સતત 

ઉપરોર કરહી ્કાર.

જૈવ-તવતવધતા

ધરતી, દડરરાઈ તેમજ અનર જલીર પ્ણાલલમાનંા તમામ સ્ોતના સજીવોની , તેમજ તેઓ જે ઇકોલોજીકલ 

જડટલતાનો ડહસસો છે, તેની પડરવત્ગન્ીલતા; આમા ંપ્જારતઓમાનંી, રવરવધ પ્જારતઓ વચચેની તેમજ 

ઇકોરસસટમની રવરવધતાનો પણ સમાવે્  ્ાર છે.

બારો િારવરસશિટહીને “ પથૃવી ઉપરના સજીવોની રવરવધતા” કહહી ્કાર. છેવટે માનવજાતના શ્રેને અસર કરતી 
ઇકોરસસટમની જોરવાઈન ેમજબતૂ કરતી ઈકોરસસટમની કાર્ગપ્ણાલલ માટે તે આવ્શરક છે.  આખરે

્ક્કત તવકાસ

ક્મતાઓનો રવકાસ એક પ્ડક્રરા છે, જે વરમકતઓ, સસં્ાઓ અને સમાજોને તેમના રવકાસના ટકાઉપણાને 
આકાર આપવા અને બદલતી પડરમસ્રતઓનો સવીકાર કરવા સક્મ બનાવે છે. સામાજજક વરવસ્ામા ંટકાઉ 

પડરવત્ગનની ્રૂઆત કરવા, ક્મતાઓનો રવકાસ ત્ણ સતરે કામ કરે છે : વરમકતરત રહીતે, સદંભ્ગની પ્ણાલલ, અને 
પ્ણાલલના સતરે. સદંભ્ગની પ્ણાલલ વરમકતનો તરતનયુ ંપ્ભાવક્ેત્ સચૂવે છે, અને તે કોઈ સસં્ા, કંપની, નેટવક્ગ  કે 

અનૌપચાડરક સમયુદારપણ હોઈ ્કે છે. પ્ણાલલના સતરનો સદંભ્ગ છે એવા માહોલને દૃઢહીભતૂ કરવોકે, જરા ંવરમકત 

અને સદંભ્ગની પ્ણાલલ રવષ ેચચા્ગ ્ાર અને તેનો રવકાસ પણ ્ાર.

દરરયાકાઠંા અને દરરયાઈ જૈવ-તવતવધતા

પથૃવીની સપાટહીનો ૭૦ % રવસતાર સમયુદ્ર આવરહી લે છે અને મરહીન અને કોસટલ પરા્ગવરણ રવરવધ પ્જારતઓ 

ધરાવ ેછે, જે સમયુદ્રી જીવોરૂપી રવપયુલ સમદૃ્દ્ધને સહારરૂપ છે. આપણે વિાસ લેવા માટે જે પ્ાણવાયયુ વાપરહીએ છહીએ, 

તેનો ત્ીજો ભાર આપણા સમયુદ્રોમા ંરહતેા સજીવો ઉતપન્ કરે છે. પ્ોટહીનનો સમદૃ્ધ સ્ોત પરૂો પાિે છે અને વૈરવિક 

હવામાનમા ંઆવતા ફેરફારોને સતં યુલલત કરે છે. ચેરહીરાના જરંલો, પરવાળાનંા ખિકો, સમયુદ્રી ઘાસ, સમયુદ્રી ખાિહી, 
સમયુદ્રી પહાિો, સપાટહી્ી અમયુક ડકલોમીટર નીચે સમયુદ્રની સમતળ જ્રા ઉપર ફેલારેલો નરમ કાપં તેના કેટલાકં 

ઉદાહરણો છે.

દરરયાકાઠંા તનયમન તવસતાર (સીઆરઝે્ડ)

પરા્ગવરણ રક્ણ કાનનૂ, ૧૯૮૬ અંતર્ગત ફેબ્યુઆરહી, ૧૯૯૧મા ંપરા્ગવરણ અને વન મતં્ાલર દ્ારા તટહીર 

રવસતારની રરતરવરધઓના રનરમન માટે એક સચૂના જારહી કરવામા ંઆવી હતી. તે મયુજબ, વધયુ ભરતીની રેખા 
(એચ.ટહી.એલ.-હાઈ ટાઈિ લાઈન)્ી ૫૦૦ મી. સયુધીનો તટહીર રવસતાર અને ખાિહીના કાઠેં ૧૦૦ મી. નો રવસતાર, 

નદહીનયુ ંમયુખ, બૅકવોટર અને નદહીઓ ભરતીઓટની અમસ્રતા મયુજબ દડરરાકાઠંા રનરમન રવસતાર (સી.આર.ઝેિ.) 
તરહીકે ઓળખા્ે. દે્ભરમા ંસી.આર.ઝેિ.ને ચાર શ્ેણીમા ંમકૂવામા ંઆવરો છે. આ સચૂનામા ંકેવળ તટહીર 

રવસતારના આંતર-ભરતીઓટ ક્ેત્ અને જમીનના ભારનો સમાવે્  કરવામા ંઆવરો છે અને તેમા ંદડરરાના 
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notification imposed restriction on the setting up and expansion of industries or processing plaits etc. 

in the said CRZ.

Coastal resources

Any physical or virtual entity of limited availability that provides a benefit.

Coastal Zone Management

A continuous and dynamic process by which decisions are made for the sustainable use, development 

and protection of coastal and marine areas and resources. ICM acknowledges the interrelationships 

that exist among coastal and ocean uses and the environments they potentially affect 

Conference of the Parties (COP) to the Convention on Biological Diversity

The Conference of the Parties is the governing body of the Convention, and advances implementation 

of the Convention through the decisions it takes at its periodic meetings. To date the Conference of the 

Parties has held 11 ordinary meetings, and one extraordinary meeting (the latter, to adopt the Biosafe-

ty Protocol, was held in two parts). From 1994 to 1996, the Conference of the Parties held its ordinary 

meetings annually. Since then these meetings have been held somewhat less frequently and, following 

a change in the rules of procedure in 2000, will now be held every two years. The Eleventh meeting 

of the Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity was be held in Hyderabad, 

India (18 - 20 October 2012). The Twelfth meeting of the Conference of the Parties will take place in 

Pyeongchang, Republic of Korea (6 - 17 October 2014).

Critical habitat

Defined under the Endangered Species Act, critical habitat is “the specific areas within the geographic 

area occupied by a species on which are found those physical and biological features essential to the 

conservation of the species, and that may require special management considerations or protection; 
and specific areas outside the geographic area occupied by a species at the time it is listed, upon 

determination that such areas are essential for the conservation of the species.”

Ecosystem(s)

A dynamic complex of plant, animal, and microorganism communities and their non-living environ-

ment interacting as a functional unit. (MA, 2005a) For practical purposes it is important to define the 

spatial dimensions of concern.

Ecosystem services 

The direct and indirect contributions of ecosystems to human wellbeing. The concept ‘‘ecosystem 

goods and services’’ is synonymous withecosystem services.

Ecosystem services are processes by which the environment produces benefits useful to people, akin 

to economic services. 

Ecosystem management/environment management

An approach to maintaining or restoring the composition, structure, function, and delivery of services 

of natural and modified ecosystems for the goal of achieving sustainability. It is based on an adaptive, 

collaboratively developed vision of desired future conditions that integrates ecological, socioeconomic, 
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ભારનો સમાવે્  ન્ી. કર્ત સી.આર.ઝેિ.મા ંકોઈ પણ ઉદ્ોરો કે પ્ોસેરસંર રવસતાર સ્ાપવા અને રવસતારવા 
પર રનરતં્ણ મકૂવામા ંઆવયયુ ંછે.

દરરયાકાઠંાના સસંાધનો

કોઈપણ ભૌરતક કે વાસતરવક અમસતતવ ધરાવતી વસત યુની મરા્ગડદત ઉપલબધતા કે જે લાભ પરૂો પાિતી  હોર

દરરયાકાઠંાના તવસતારનુ ંવયવસ્ાપન

એક સતત અને રરત્ીલ પ્ડક્રરા, જેના તટહીર અને દડરરાઈ રવસતારો અને સ્ોતોના રક્ણના સતત ઉપરોર, 

રવકાસ અને રક્ણ માટેના ંરનણ્ગરો લેવામા ંઆવ ેછે. આઈ.સી.એમ. તટહીર અને દડરરાઈ ઉપરોરો અને તે અસર 

કરતા હોર એ સભંરવત પરા્ગવરણમા ંવચચ ેઅમસતતતવ ધરાવતા આંતરસબંધંનો સવીકાર કરે છે.

પાટટીઓની કો્સફર્સસમા ંજૈતવક તવતવધતા તવ્ે સવ્ગ સામા્સય સમંતત

પાટટીઓની કોન ્ફરનસ અરધવે્ નનયુ ંસચંાલન કરનાર ઘટક છે, અને સામરરક મીટીંરોમા ંલેવારેલા રનણ્ગરો દ્ારા 
અરધવે્ નના અમલીકરણને તે આરળ વધારે છે.આજ સયુધીમા ંપાટટીઓની કોન ્ફરન ્સે ૧૧ સાધારણ મીટીંરો 
અને એક અસાધારણ મીટીંર(બારોસેફટહી પ્ોટોકોલન ેઅપનાવવા માટે તે બે ભારમા ંબોલાવાઈ હતી.) રોજી છે.  

૧૯૯૪ ્ી ૧૯૯૬ સયુધીમા ં પાટટીઓની કોન ્ફરન ્સે તેની સાધારણ મીટીંરો વારષશિક ધોરણે રોજી છે. તરાર્ી આ 

મીટીંરો કંઈક વધયુ અંતરાલે રોજાર છે અને ૨૦૦૦મા ંપદ્ધરતના રનરમમા ંપડરવત્ગનને પરલ ેહવ ેતે દર બે વરસે 
રોજા્.ે પાટટીઓની કોન ્ફરન ્સની અલરરારમી મીટીંર બારોલોજજકલ િાઈવરસશિટહીના અરધવે્ નમા ંહૈદરાબાદ, 

ભારત ખાતે રોજાઈ હતી. (૧૮-૨૦ ઓકટોબર, ૨૦૧૨). પાટટીઓની કોન ્ફરન ્સની બારમી મીટીંર પોંરચેંર, 

ડરપફબલક ઑફ કોરહીરા ખાતે રોજા્.ે (૬-૧૭ ઓકટોબર, ૨૦૧૪).

જોખમી મળૂતનવાસી વસતી

એન ્િે નજિ્ગ સપીસીઝ એકસટ અંતર્ગત જોખમગ્સત આવાસ એટલે ‘ભૌરોલલક રવસતારમા ંપ્જારતઓ દ્ારા રોકારેલો 
એવો રવર્ષ્ટ રવસતાર કે જેની પર એ પ્જારતની જાળવણી માટે આવ્શરક ભૌરતક અને જૈરવક રવ્ષેતાઓ 

હોર, અને તેનયુ ંરવ્ેષ વરવસ્ાપન કે રક્ણ કરવાની જરૂર હોર; તેમજ નોંધણીના સમર ેપ્જારતઓ દ્ારા 
રોકારેલાભૌરોલલક રવસતારની બહારના એમ નક્કહી કરેલા રવર્ષ્ટ રવસતારો કે જે પ્જારતની જાળવણી માટે 

આવ્શરક છે.

ઇકોતસસટમ(સ)

વનસપરત, પ્ાણીઓ અને સકૂ્મ જીવોના સમયુદારો અને તેમના રનજણીવ પરા્ગવરણનયુ ંરરત્ીલ સકંયુલ,જે કાર્ગરત 

એકમ તરહીકે ડક્રરાઓ કરે છે. (એમ.એ.2005a). વરાવહાડરક હતે યુઓ માટે રનસબતના ંસ્ારનક પાસાઓંને 
વરાખરારરત કરવા ંજરૂરહી છે.

ઇકોતસસટમ સેવાઓ

માનવકલરાણ માટે ઈકોરસસટમનયુ ંપ્તરક્ અને પરોક્ પ્દાન. ‘ઈકોરસસટમ ચીજો અને સેવાઓ’નો રવચાર 

ઈકોરસસટમ સેવાઓનો સમાના્ણી છે.

ઈકોરસસટમ સેવાઓ એટલે એવી પ્ડક્રરાઓ કે જેના દ્ારા પરા્ગવરણ એવા લાભ આપે છે કે લોકોને આર્શિક 

સેવાઓની સમકક્ ઉપરોરી ્ાર છે.

ઇકોતસસટમ વયવસ્ાપન/ પયા્ગવરણ વયવસ્ાપન

સાતતર પ્ાપત કરાવવાના હતે યુ માટે કયુદરતી અને પડરવતણીત ઈકોરસસટમના સરંોજન, બધંારણ, કાર્ગ તેમજ 

પહોંચને જાળવવા કે પયુન:સ્ાપન કરવાનો અલભરમ. પરા્ગવરણીર, સામાજજક-આર્શિક, અને સસં્ાકહીર 

દૃસષ્ટકોણનયુ ંસરંોજન કરતી અનયુકલૂન્ીલ, સામડૂહક રહીતે રવકસાવલેી દૃસષ્ટની ઈગચછત ભારવ ્રતો પર આધારહીત 

છે. તેને ભૌરોલલક માળખામા ંલાગયુ પાિવામા ંઆવ ેછે, અને પ્ા્રમક ધોરણે કયુદરતી ઈકોલોજજકલ સરહદ ્કહી 
વરાખરારરત કરવામા ંઆવ ેછે. (એમ.એ.2005a).
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and institutional perspectives, applied within a geographic framework, and defined primarily by natural 

ecological boundaries. (MA, 2005a)

Geographic Information System (GIS) 

A system of hardware, software, and procedures designed to support the capture, management, 

manipulation, analysis, modeling, and display of spatially referenced data for solving complex planning 

and management problems.

Governance (of ecosystems)

The process of regulating human behavior in accordance with shared ecosystem objectives. The term 

includes both governmental and nongovernmental mechanisms.

Integrated coastal zone management

ICZM is a dynamic, multidisciplinary and iterative process to promote sustainable management of 

coastal zones. It covers the full cycle of information collection, planning (in its broadest sense), 
decision making, management and monitoring of implementation. ICZM uses the informed 

participation and cooperation of all stakeholders to assess the societal goals in a given coastal area, 

and to take actions towards meeting these objectives. ICZM seeks, over the long-term, to balance 

environmental, economic, social, cultural and recreational objectives, all within the limits set by natural 

dynamics. ‘Integrated’ in ICZM refers to the integration of objectives and also to the integration of the 

many instruments needed to meet these objectives. It means integration of all relevant policy areas, 

sectors, and levels of administration. It means integration of the terrestrial and marine components of 

the target territory, in both time and space.

Invasive species

Invasive species are those that are introduced—intentionally or unintentionally—to an ecosystem in 

which they do not naturally appear and which threaten habitats, ecosystems, or native species. These 

species become invasive due to their high reproduction rates and by competing with and displacing 

native species, that naturally appear in that ecosystem. Unintentional introduction can be the result 

of accidents (e.g. when species escape from a zoo), transport (e.g. in the ballast water of a ship); 
intentional introduction can be the result of e.g. importing animals or plants or the genetic modification 

of organisms.

Marine protected area

An area of sea (or coast) especially dedicated to the protection and maintenance of biological diversity, 

and of natural and associated cultural resources, and managed through legal or other effective means.

Any area of the marine environment that has been reserved by federal, state, territorial, tribal, or local 

laws or regulations to provide lasting protection for part or all of the natural and cultural resources 

therein.

Natural capital (NC)

An economic metaphor for the limited stocks of physical and biological resources found on earth. (MA, 

2005b)
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ભૌગોક્લક મારહતી તસસટમ (જીઆઈએસ)

આરોજન અને વરવસ્ાપનની જડટલ સમસરાઓને ઉકેલવા માટે સ્ારનક સાદંલભભિક માડહતીને પ્ાપત કરવા, 
વરવસ્ાપન કરવા, ફેરફાર કરવા, રવ્શલેષણ, મોિેલીંર અને પ્દ્્ગનન ેસહારરૂપ બનાવવા માટે તૈરાર કરવામા ં
આવલેી હાિ્ગવરે, સોફટવરે અને પ્ડક્રરાઓની પ્ણાલલ.

્ાસન વયવસ્ા(ઇકોતસસટમની)

સહભારી ઈકોરસસટમના હતે યુઓ સા્ ેસયુસરંત માનવીર રરતરવધીઓના રનરમનની પ્ડક્રરા. આમા ંસરકારહી અને 
લબનસરકારહી પ્ણાલલનો સમાવે્  ્ાર છે.

સગુ્ત્ત દરરયાકાઠંા તવસતાર વયવસ્ાપન

આઈ.સી.ઝેિ.એમ. તટહીર રવસતારોના સાતતરપણૂ્ગ રવકાસને ઉત્તજેન આપતી એક રરત્ીલ, બહયુપડરમાણીર અને 
પયુનરાવરતશિત પ્ડક્રરા છે. તેમા ંમાડહતી એકઠહી કરવાનયુ,ં આરોજન (વરાપક અ્્ગમા)ં, રનણ્ગર, અમલનયુ ંવરવસ્ાપન 

અને દેખરેખના પણૂ્ગ ચક્રને આવરહી લેવામા ંઆવ ેછે. આઈ.સી.ઝેિ.એમ. રનધા્ગરહીત તટહીર રવસતારમા ંસામાજજક 

ધરેરન ેપ્ાપત કરવામા ંતમામ સહભારીઓની સહભાલરતા અને સહકારનો ઉપરોર કરે છે. તેમજ આ હતે યુઓને 
પણૂ્ગ કરવા પરલા ંલે છે. લાબંે રાળે આઈ.સી.ઝેિ.એમ. કયુદરતી રરત્ીલતા દ્ારા રનધા્ગરહીત મરા્ગદાઓમા ં
સતં યુલલત પરા્ગવરણ, આર્શિક, સામાજજક, સાસંકૃરતક અને મનોરંજનના હતે યુને પણૂ્ગ કરવા ઈચછે છે. આઈ.સી.ઝેિ.

એમ.મા ં‘એકહીકરણ’નો સદંભ્ગ છે આ હતે યુઓને પણૂ્ગ કરવા માટેના હતે યુઓનયુ ંતેમજ અનર ઘણા ંસાધનોનયુ ંએકહીકરણ. 

તેનો અ્્ગ છે વહહીવટના ંતમામ નીરત ક્ેત્ો, રવભારો અને સતરોનયુ ંએકહીકરણ. તેનો અ્્ગ છે સમર અને સ્ળના 
સદંભવે રનધા્ગરહીત પ્દે્મા ંપ્ાદેર્ક અને દડરરાઈ ઘટકોનયુ ંએકહીકરણ.

આક્રમણ કરનારી પ્રજાતતઓ

આક્રમણ કરનારહી પ્જારતઓ એટલે ઈકોરસસટમમા ંઈરાદાપવૂ્ગક કે ઈરાદા રવના આવતી પ્જારત, જરા ંતેઓ કયુદરતી 
રહીતે દેખાતી ન્ી અને તેઓ આવાસ, ઈકોરસસટમ, કે મળૂભતૂ પ્જારતઓ માટે જોખમરૂપ હોર છે. પોતાના ઉંચા 
પ્જનનદરન ેકારણે, અને જે તે ઈકોરસસટમમા ંકયુદરતી રહીતે ્તી સ્ારનક પ્જારતઓ સા્ ેસપધા્ગ કરહીને તેમને 
તરેિહી મકૂવાને કારણે આ પ્જારતઓ આક્રમણ કરનારહી બની છે. ઈરાદા રવના તેમનયુ ંઆરમન આકમસમક (જેમ 

કે, કોઈ પ્જારત પ્ાણીબારમાં્ ી છટકહી જાર), પડરવહન (જેમ કે, વહાણના ભિંકહીરાના પાણીમા)ં; દ્ારા હોઈ 

્કે. આંતરરાષ્ટ્હીર આરમન અમયુક પડરણામોને લઈને હોઈ ્કે, જેમ કે, પ્ાણી કે વનસપરતની આરાત અ્વા 
સજીવોનયુ ંજરનનીક પડરવત્ગન.

દરરયાઈ સરંક્ક્ત તવસતાર

જૈરવક રવરવધતા, કયુદરતી અને સલં્ન સાસંકૃરતક સ્ોતોના રક્ણ અને જાળવણી માટે રવ્ષે રહીતે સમરપશિત 

દડરરાનો (અ્વા કાઠંાનો) રવસતાર, જેનયુ ંકાનનૂી કે અનર પ્ભાવક સાધનો ્કહી વરવસ્ાપન ્તયુ ંહોર.

દડરરાઈ પરા્ગવરણનો કોઈ પણ રવસતાર કે જે સમવારી, રાજર, પ્ાદેર્ક, જારત કે સ્ારનક કાનનૂ રા રનરમન 

્કહી રક્ારેલો હોર, જેનો હતે યુ તરાનંા આંર્ક કે તમામ કયુદરતી અને સાસંકૃરતક સ્ોતોન ેસદા રક્ણ પરૂયું પાિવાનો 
હોર.

્ુદરતી મ્ૂડી(એનસી)

પથૃવી પર મળહી આવતા ભૌરતક અને જૈરવક સ્ોતોના મરા્ગડદત જથ્ા માટેનયુ ંઆર્શિક રૂપક. (એમ એ, 2005b)
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Ocean acidification 

Ocean acidification is an observable and predictable consequence of increasing atmospheric CO2 

concentrations2 now and in the future, given the well-known physio-chemical pathways and reactions 

of CO2 as it dissolves in seawater. However, given the nascent recognition of ocean acidification as a 

global threat, the resulting impacts on marine species and ecosystem processes are still poorly under-

stood1. The predicted consequences for marine plants and animals, food security and human health 

are profound, including disruption to fundamental biogeochemical processes, regulatory ocean cycles, 

marine food chains and production, and ecosystem structure and function2, 3. 

Participatory rural appraisal (PRA)

PRA is a relatively new and different approach for conducting action-oriented research in developing 

countries. PRAs are used to help involve villagers and local official leaders in all stages of development 

work, from the identification of needs and decision making to the assessment of completed projects. 

The term can be used to describe any new methodology which makes use of a multidisciplinary team. 

Rapid rural appraisal is a quicker approach that may or may not be participatory.

Vulnerability

The degree to which a community, population, species, ecosystem, region, agricultural system, or 

some other quantity is susceptible to, or unable to cope with, adverse effects of climate change.

Wetlands

Wetlands are areas where water is the primary factor controlling the environment and the associated 

plant and animal life. They occur where the water table is at or near the surface of the land, or where 

the land is covered by water.The Ramsar Convention takes a broad approach in determining the wet-

lands which come under its aegis. Under the text of the Convention (Article 1.1), wetlands are defined 

as: “areas of marsh, fen, peatland or water, whether natural or artificial, permanent or temporary, 

with water that is static or flowing, fresh, brackish or salt, including areas of marine water the depth of 

which at low tide does not exceed six metres”. Five major wetland types are generally recognized: 

• marine (coastal wetlands including coastal lagoons, rocky shores, and coral reefs);

• estuarine (including deltas, tidal marshes, and mangrove swamps);

• lacustrine (wetlands associated with lakes);

• riverine (wetlands along rivers and streams); and

• palustrine (meaning “marshy” - marshes, swamps and bogs).

1 Kleypas, J. A., Buddemeier, R. W., Archer, D., Gattuso, J. P., Langdon, C., Opdyke, B. N. (1999). Geochemical Conse-
quences of Increased Atmospheric Carbon Dioxide on Coral Reefs. Science, Vol 284:118-120.

2	 EUR-OCEANS.	(2007).	Fact	Sheet	7:	Ocean	Acidification	–	the	other	half	of	the	CO2	problem.	www.eur-oceans.eu/
KTU

3 GC(52)/INF/3 (2008). Nuclear Technology Review 2008.
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દરરયાનુ ંતેજાબીકરણ

Oદડરરાનયુ ંતેજાબીકરણ જોઈ ્કાર તેમજ અનયુમાન કરહી ્કાર એવયુ ંપડરણામ છે, જે અતરારે અને ભારવમા,ં 
વાતાવરણમા ંવધતા CO2 ના પ્માણ 2  આધાડરત છે. CO2 ના જાણીતા ભૌરતક-રાસારલણક માર્ગ અને 
પ્રતડક્રરાઓ મયુજબ તે દડરરાના પાણીમા ંઓરળહી જાર છે. જો કે, દડરરાના તેજાબીકરણની વૈરવિક જોખમ તરહીકે 

્રેલી ઓળખ નવીસવી હોવા્ી દડરરાઈ પ્જારતઓ અને ઇકોરસસટમની પ્ડક્રરાઓ પરના ંતેના ંપડરણામોનો 
પ્ભાવ હજી ઝાઝો સમજારો ન્ી.

દડરરાઈ વનસપરતઓ અને પ્ાણીઓ, ખોરાકની સલામતી તેમજ માનવ સવાસથર માટે અનયુમાન કરહી ્કાતા ં
પડરણામ બહયુ તીવ્ર હોર છે, જેમા ંમળૂભતૂ જૈવભરૂાસારલણક પ્ડક્રરાને, રનરમનકારહી દડરરાઈ ચક્રને, દડરરાઈ 

આહાર કિહી અને ઉતપાદનન ેતેમજ ઈકોરસસટમના બધંારણ અને કાર્ગને ખલેલ પહોંચવાનો સમાવે્  ્ાર છે.1, 2. 

પાટટીસીપેટરી રૂરલ અપે્રસલ(પીઆરએ)

રવકાસ્ીલ દે્ો માટે કારા્ગનમયુખ સં્ ોધન માટે PRA (ભારીદારહી ગ્ામીણ મલૂરાકંન) એ તદ્ન નવો અને 
અનોખો અલભરમ છે. PRAના ઉપરોર્ી ગ્ામર પ્જા અને સ્ારનક નેતાઓનો રવકાસ કાર્ગના દરેક તબકે્ક 
(આવ્શરકતાઓને ઓળખવા્ી લઈને રનણ્ગર લેવાના દરેક મયુદે્; માત્ એટલયુ ંજ નહીં, પડરરોજનાની સમાગપત 
બાદ તેના આકલન સમરે પણ) સમાવે્ કરહી ્કાર છે. રવકાસની એવી એવી કોઈ પણ પદ્ધરત, જેમા ંલભન્ 
લભન્ ્ાખાઓ એકઠહી ્ઈને એક જૂ્ તરહીકે સા્ ેમળહીને કોઈક કામ કરે, તેના માટે આ ્બદ પ્રોજી ્કાર 
છે. એક તવડરત ભારીદારહી ગ્ામીણ મલૂરાકંન એ એવયુ ંઝિપી મલૂરાકંન છે, જેમા ંભારીદારહી હોર કે ન પણ 
હોર.

તનબ્ગળતા

સમયુદાર, વસતી, પ્જારત, ઈકોરસસટમ, પ્દે્, ખેતીવાિહીની પ્ણાલલ કે અનર જથ્ો જેના પ્તર ેસવંદેન્ીલ હોર, 

અ્વા તેને પહોંચી વળવા અક્મ હોર એવી માત્ા, હવામાન પડરવત્ગનની રવપરહીત અસરો.

વેટલે્સ્ડસ

વટેલેન ્રસ એટલે કે આદ્ર્ગભરૂમ એવા રવસતાર છે કે જરા ંપરા્ગવરણ અને સબંરંધત વનસપરત તેમજ પ્ાણીજીવનન ે

રનરતં્ીત કરનાર મયુખર પડરબળ પાણી છે. જળસતર જમીનની સપાટહી પર કે પાસે હોર, અ્વા જમીન પાણી્ી 
આચછાડદત હોર તરા ંતે બને છે. રામસર અરધવે્ ન પોતાના તાબામા ંઆવતા વટેલેન ્િ નક્કહી કરવા બાબતે 
બહોળો અલભરમ લે છે. અરધવે્ ન (પડરચછેદ ૧.૧) મયુજબ, વટેલેનિ એટલે: ‘કળણ, નીચાણવાળહી ભેજયયુકત 

જમીન, પીટલેન ્િ કે પાણી, તે નૈસલરભિક હોર કે કૃરત્મ, કારમી હોર કે કામચલાઉ, એવા પાણી સા્નેી જમીન, જરા ં
પાણી મસ્ર હોર કે વહતે યુ,ં તાજયુ ,ં સહજે ખારયું, વધયુ ખારયું, દડરરાના પાણીના એવા રવસતારનો તેમા ંસમાવે્  ્ાર છે 

કે જરા ંઓછહી ભરતી છ મીટર્ી વધયુ ન હોર.” મયુખરતવે પાચં પ્કારના વટેલેન ્િની ઓળખ કરવામા ંઆવી છે:

• મરહીન (તટહીર આદ્ર્ગભરૂમ, જેમા ંતટહીર સરોવરો, ખિકાળ ડકનારાઓ અને પરવાળાનંા ંખિકોનો સમાવે્  ્ાર 

છે.)

• એસચયુરાઈન (મયુખરત્કોણ પ્દે્ો, ભરતીઓટવાળો કળણપ્દે્ અને મેન ્ગ્ોવની ભેજયયુકત જમીનો)  

• લેકટ્હીન (સરોવરો સા્ ેસકંળારેલા આદ્ર્ગ પ્દે્ો)

• રહીવરાઈન (નદહી અને ઝરણાઓંની આદ્ર્ગભરૂમ); અને

• પેલટ્હીન (એટલે કે- કળણયયુકત- કળણ, ભેજયયુકત અને નરમ પ્દે્ો)

1	 EUR-OCEANS.	(2007).	Fact	Sheet	7:	Ocean	Acidification	–	the	other	half	of	the	CO2	problem.	www.eur-oceans.eu/
KTU

2 GC(52)/INF/3 (2008). Nuclear Technology Review 2008.
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Ecological footprint 

measures the amount of biologically productive land and sea area required to produce all the resourc-

es a population consumes and to absorb its waste. The ecological footprint takes every year’s techno-

logical advances into account.

Biocapacity 

is shorthand for renewable biological capacity, the ability of an ecosystem to regenerate useful biologi-

cal resources and absorb wastes generated by humans. It is measured in global hectares.

Global hectares 

are hectares of biologically productive land and sea area with world average bioproductivity. The eco-

logical footprint is measured in global hectares. A hectare is about 2.5 acres.

Mainstreaming 

means integrating or including actions related to conservation and sustainable use of biodiversity in 

sectoral strategies relating to production sectors (such as agriculture, fisheries, forestry and mining) 
and in national plans and programmes (such as poverty reduction plans and national sustainable 

development plans).

Wider landscape and seascape 

includes the array of land and water uses, management practices, policies and contexts that have an 

impact within and beyond protected areas and that limit or enhance protected area connectivity and 

the maintenance of biodiversity.

Environmental impact assessment (EIA) 

is the process of identifying, predicting, evaluating and mitigating the biophysical, social and other rel-

evant effects of development proposals prior to major decisions being taken and commitments made.

Marine spatial planning (MSP) 

is a process of analysing and allocating parts of three-dimensional marine spaces (or ecosystems) to 

specific uses or objectives to achieve ecological, economic and social objectives that are usually speci-

fied through a political process.

Strategic environmental assessment (SEA) 

refers to a formal, systematic process to analyse and address the environmental effects of policies, 

plans, programmes and other strategic initiatives.

A geographic information system (GIS) 

is a computer system designed to capture, store, manipulate, analyse, manage and present all types of 

spatial or geographical data.

Remote sensing 

largely refers to the use of aerial sensor technologies for scanning the Earth using satellites or high-

flying aircraft in order to obtain information about it.
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ઈકોલોજીકલ પગલાં

માનવવસતી દ્ારા વપરાતા ંઅને તેના કચરાને ્ોષી લેતા તમામ સ્ોતોન ેપેદા કરવા માટે જરૂરહી જૈરવક ઉતપાદક 

જમીન અને દડરરાના રવસતારનો જથ્ો માપે છે. ઈકોલોજીકલ પરલામા ંદરેક વરસે ્રેલી ટેકનોલોજીની 
પ્રરતન ેધરાનમા ંલેવામા ંઆવ ેછે.

જીવનક્મતા

પરંપરારત જૈરવક ક્મતા માટેનો સચોટ માર્ગ, ઉપરોરી જૈરવક સ્ોતનયુ ંપયુન:સર્જન કરવાની તેમજ માનવસજર્જત 

કચરાને ્ોષવાની એક ઈકોરસસટમની ક્મતા છે. તે વૈરવિક હકેટરમા ંમાપવામા ંઆવ ેછે.

વૈતવિક હ્ેકટર

એટલે વરૈવિક સરેરા્ જૈવઉતપાદકતા સા્નેી જૈરવક ઉતપાદક જમીન અને દડરરાના રવસતારના હકેટર. 

ઈકોલોજીકલ પરલા ંવરૈવિક હકેટરમા ંમાપવામા ંઆવ ેછે. એક હકેટર આ્રે ૨.૫ એકરનો હોર છે.

મખુય પ્રવાહમા ંલાવવું

એટલે કે ઉતપાદન ક્ેત્ો (જેમ કે, ખેતી, મતસરોદ્ોર, વન અને ખાણ) તેમજ રાષ્ટ્હીર રોજનાઓ અને કાર્ગક્રમો 
(જેમ કે, રરહીબી ઘટાિવાના કાર્ગક્રમો અને રાષ્ટ્હીર સ્ારી રવકાસ કાર્ગક્રમો) સા્ ેસકંળારેલી ક્ેત્સબંધંી 
કાર્ગનીરતઓમા ંજૈવરવરવધતાની જાળવણી અને સતત ઉપરોર સબંધંી કારયોનયુ ંએકહીકરણ અને સમાવે્ .

પહોળં જમીન અને દરરયાઈ ક્ચરિ

જમીન અને પાણીની વપરા્નો દેખાવ, વરવસ્ાપનની પદ્ધરતઓ, નીરતઓ અને સરંલક્ત રવસતારો અને એની 
મરા્ગદાની અંદર અને એના ઉપર ્તી અસરોનો સદંભ્ગ અ્વા સરંલક્ત રવસતારોનયુ ંજોિાણ વધારવયુ ંઅને જૈવ-

રવરવધતાનો રનભાવ કરવો, નો સમાવે્  ્ાર છે.

પયા્ગવરણીય અસરોનુ ંઆકારણી(ઈઆઈએ)

મોટા રનણ્ગરો લેવાર અને પ્રતબદ્ધતાઓ લેવાર એ અરાઉ રવકાસની દરખાસતોની જૈવભૌરતક, સામાજજક તેમજ 

અનર સબંરંધત અસરો ઓળખવા, આરાહહી કરવા, મલૂરાકંન કરવા અને ઘટાિવાની પ્ડક્રરા છે.

દરરયાઈ અવકા્ી યોજના (એમએસપી)

એટલે સામાનર રહીતે રાજકહીર પ્ડક્રરાઓ્ી સપષ્ટ કરવામા ંઆવતા; ઈકોલોજીકલ, આર્શિક અને સામાજજક ઉદે્્ો 
મેળવવા ત્ીપરહીમાણીર દડરરાઈ જ્રાઓ (અ્વા ઇકોરસસટમ)ના ભારોનયુ ંરવ્શલેષણ અને વહચેણી, કરવાની 
પ્ડક્રરા છે.

વયહૂાતમક પયા્ગવરણીય આકારણી (એસઈએ)

નીરતઓ, રોજનાઓ, કાર્ગક્રમો અને અનર વયહૂાતમક પહલેોની પરા્ગવરણીર અસરોને સબોધવા અને રવ્શલેષણ 

કરવા માટે ઔપચાડરક, વરવમસ્ત પ્ડક્રરાનો ઉલલેખ કરે છે.

ભૌગોક્લક મારહતી તસસટમ (જીઆઈએસ)

એ એક કમપયયુટર રસસટમ છે જે બધા પ્કારની અવકા્ી અ્વા ભોરોલીક માડહતી પકિવા, સઘંરવા, બદલવા, 
રવ્શલષેણ કરવા, સચંાલન કરવા અને રજૂઆત કરવા માટે બનાવવામા ંઆવી છે.

રીમોટ સે્સસીંગ

મોટા ભારે ઉપગ્હ અ્વા ઉચે ઉિતા રવમાનનો વિે પથૃવીના સકેનીર માટે એડરરલ સેનસર ટેકનોલોજીનો માડહતી 
મેળવવા માટે ઉપરોર કરવાનો ઉલલેખ છે
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Notes, observations, thoughts
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નોંધ, અવલોકનો, તવચારો
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