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১) ভারেের েটেরখা ৭,৫০০ িকেোািিটার িিসৃে , োর িেেে ৫,৪০০িকেোািিটার উপদীপ-উপকূোিেতী ভারে এিং
িািক অংশ দীপসিূহ অথাতৎ আনািান, িনেকাির ও োাকাদীপ। িিেের িাত ০.২৫% উপকূো অঞো িনেেও

ভারেিেেতর উপকূোিেতী এোাকাে ৬৩ িিিোেন িানুে িসিাস কেরন। িিেের োিাট জনসংখোর পাে ১১ % িানুে এই
সি সিুদেটিেতী নীচু অঞেো িসিাস কেরন। সিুদ েটিেতী োজোাগিোেে (োেেশর ৫৯৩ িট োজোার িেেে ৭৩ িট)
োেেশর োিাট জনসংখোর পাে ১৭% িানুে িসিাস করেেন, েটেরখা োথেক িাত ৫০ িকেোািিটার সো ভােে পাে
২৫০ িিিোেেনর কাোকািে িানুে জীিনযাপন করেেন। এই উপকূো ঘন জনিসিেপূণ ত িুমই , কোকাো, োচনাই,
োকািচ, িিশাখাপতনেির িে ৭৭ িট শহরেকও েঁেু ে োেেে।

ি উনিতেত পেোাজন উপকূল ও সামুিিক সমেির রকনােিকেের সিিক ও িীঘেিমোািী
২) ভারেতর আিিক

পিরকলনা। ভারেের উপকূোিেতী অঞেো নানা েরেনর িাোিন , পিাো ৈশোেেণী, সািুিদক ঘাস, োিনাক গল,

িািোোিি, নেী োিাহনা, সিুদ সমৃক উপহে ও অগিি জোজ ও ভূিিজ পাণীর সিাহার , যা এই অঞোেক িনজ
গেনই সিৃদ কেরেে। এই িিশাো পিরেেক উপকূো এোাকার পাে ৬ ,৭৪০ িেত িকেোািিটার জেুি রেেেে নানা

রকেির িাোিেনর জঙো, যা রেেেে সুনরিন ও িভেরকিনকাে, এিট িিেের সিিতৃহৎ িাোিেনর জঙো। এোিাও

রেেেে পিােোর িিশাো ভানার, িাে, সািুিদক পাণী, কচপ, আরও নানা সরীসৃপ নানা েরেনর সািুিদক ঘাস ও
োিনাক গেলর সমার। োেেশর োিশীরভাে পাকৃিেক েোস ও খিনজ োেেোর ভানারও এই সিুদ ও উপকূোিেতী

অঞেো েিিেে আেে। এই উপকূেোর ৩৫ % শোংশ এোাকা িূোেিান খিনজ সািগী ও ভাির খিনজ পোেথত োিাঝাই
হেে আেে। সিুদ ৈসকেে ঝেিা হাওো, িনরির োেউেের িােেেি শিক উৎপোন ও ভিিেেেের সািুিদক োপিিেুেৎ

উৎপােেনর সমািনা োুিকেে আেে। এোিাও ভিন সান, জােীে িা আিজতািেক সাংসৃিেক ও পতোিিক িনেশনত
ত পিরকাঠােিাে সিুদ উপকূেোর ভূিিকা িিশাো ,
িহেসেিও িকেু উপকূো অঞো িচিিে হেেেে। ভারেের অিথক

োযিন, োনৌ-িািনজে, োপেোািোোি িশল, আিোনী িািনেজেও উপকূো ভূিি িেিহে হেে আসেে। এ কারেনই ভারেে

১৯৭ িট িি ও োোট সিুদ িনর েেি উেঠেে, ৩০৮ িট িি িশল সংসা এিং ৭৭ িট উপকূোিেতী নের েেি উেঠেে।
িৎস িশকারও অসংখে িানুেেক রিজ রিটর সনান িেেেেে, োেেশর উপকূোিেতী ৩ ,৬৩৮িট িৎসজীিিেের গােি ও

২২৫১ িট িৎস িনের োকািেক িানুে িাে েের এিং িাে েরার পর িৎস পিিোকরণ িশেলও পাে ১.২ িিিোেন িানুে
আজ কিরতে।

৩) যেই পাকৃিেক সমেে সিৃদ োহাক িা জােীে অথনতীিেেে অিোন রাখুক না োকন , োেেশর সিুদ উপকূোিেতী

অঞো িকন ভােোা োনই। দে নেরিুখী-িশলােন, োনৌ-পিরিহন, সিুেদ িাে েরা, পযটতন িািনজে, খিনেজর জনে সিুদ
িেক ও উপকূেো খনন , খিনজ োেো ও পাকৃিেক েোস উেতাোন , িিিভন েরেনর জোজ পানীর চাে এিং

সামিেকেি োেশাো ইকনিিক োজান সাপেনর হেিাহিিেে িিােে পিরকাঠােিা েঠন ও িনিাতন কােয ,েত

উপকূোিেতী পাকৃিেক সমেের কিেই করেে। িিেে ৪০ িেের ৩৪ % িোনেগাভ ধংস হেেেে ভারেে, পাে ৬৬%
পিাো ৈশোিাোা কিেগস, সািুিদক িােের ভানার পিেিনেে কিেে এিং অোকুিরোি িিস , সািুিদক শশাও দে

অেৃশে হেে যােচ। যিে অিিোেমই এই কে োরাে না করা যাে েেি উপকূোিেতী িানুেের জীিন -জীিিকা, সাসে এিনিক

েীঘেতিোেী অথৈতনিেক উনিের উপরও আশঙার কােোা োিঘ ঘিনেে আসেি।
ি , জনজীিন এিং জীিিকার িনরাপতার অনরাো হেো িঁ াড়ােে। ভারেের উপকূেো োিশ
৪) উপকূেলর অিকো আিিক

ত াক ঘিনেে এেসেে , এরিেেে ২০০৪ সােোর সুনািি, োিশ িকেু সুপার সাইেোান, িেের েেি ন'িটর
িকেু পাকৃিেক েুিিপ
িেো সাইেোােন পচুর পাণ ও সমেের কিে হেেেে। িূোে োিরেদর কারেনই এই পিেকূো আিহাওোর োিাকািিোা

করার কিো উপকূোিেতী গািীন িানুেের কি , পাে োনই িোেোই চেো। সামিেক সিেে উপকূোিেতী অঞেোর দে
ভূিিকে উপকূোিাসীেের চাোিাে ও জীিন জীিিকার উপরও পভাি োিেোেে , পিরেিেশর নানা রকি অিনিনন

এিং অিেিরক সমেের িেিহােরর িেো পথােে িাে েরা োথেকও োরাজোর কেি এেসেে। িিানেে আিহাওোর
পিরিেতন উপকূোিেতী জনসাোরণ ও পিরকাঠােিার উপর িািিে ঝুিঁক ৈেির কেরেে। েেিেণাে সিুদ েেোর

উেেখেযােে িৃিদ োকে করা োেেে, আিহাওোর নানা পিরিেতেনর সিোনুিেতীোরও েীবোর পিরিেতন এিং
িােোিিিজকোো ও িানিিৃিত পিীোেও িেো োকে করা োেেে। িাত এক িিটার সিুদ েেোর িৃিদ িােনই ভারেের
৬০০০ িেত িকেোািিটার এোাকা িনোে পািিে হেি, পাে ৬ োকািট ৩০ োক িানুে যারা নীচু এোাকাে িসিাস কেরন
োরাই সিেচেে োিিশ কিেগস হেিন, িভেট-িািট োিা হেিন। আিহাওোর এই িেো োয িি পিরকাঠােিা িনিাতেন,
িিিনেোেে অিরাে হেে েঁ ািােি, িনর, িশলাোণ ও নানা পিরেেিা।

৫) সামুিিক ও উপকূল সমি আহরেের জনয পিতেোািিতা িৃিি েপেোেে : অথৈতনিেক দে উনিের সেঙ োো

িিিোেে সামিেক কােো নেুন ও িি িি িিিনেোে উপকূো অঞেো ঝাঁিপেে পেিেে , আরও োিিশ িনর সাপেনর
িােেেি োেেশর িূো োকনিিনুর িাইেরর পশােপে অঞেোর অথনতীিেেে পেিশ পথ িহসােিই এইসি িিিনেোে

আসেে। িনিাতন িশেলর অগেিে, অপিরকিলে পযটতন িেিসা, উপকূো অঞেোর আো -শহের, গািীণ জনসিাজেক
আরও োিিশ কের পিরকাঠােিা িনিাতেনর িেেক োঠেো িেেচ। এিনিক োিশ িকেু অপিরকিলে অথৈতনিেক উনিের

কিক
ত ােন এই সি িিিনেোেকারীরা পাকৃিেক সমেের অপিেিহার , অিে-িেিহার এিনিক কিেও করেে। োেেশর
িকেু উপকূো অঞেো িািনিজেকভােি িিিভন েরেনর জোজ পানীর চােের জনে িাসেেের ভারসািেও নষ হেচ।

উপকূেোর নানা পাকৃিেক েুেয াে
ত যথা সাইেোান ইেোিেও িািেে িনেিিে , এখন িূখে িিেে হো এই সি উনিে ও
পেোজনেক কেটা পকৃিের সেঙ িানানসই কের েীঘেতিোেী করা যাে োসটাই িনোতরণ করা।

৬) অতযিিক শতিা-িিভক নীিত, অসমূে ি পািতষািনক কািােমাই সামঞসযপূে ি উনিতর অনরাো: োেেশর উপকূো
অঞেোর পিরচাোনা িজাে রাখেে একিট সংেিদ িিিে ও িসদাি পণেন করার অভাি োেখা যাে। যা পিেষােনর
িহোিিভক হওোেক পিান কের এিং আইন অথনতীিে সি িকেুেেই এই অসহােো পিেিিোে হে। এই নানা
িিভােে িিভক পশাসন উপকূো এোাকা পিরচাোনার িি অিরাে। আিার অংশগহেনর পিরকলনা ও িনজস

িোেনজেিেে িারাক থাকাে িিিনেোেকারীরাও আোাো ভােি কাজ কের। পাশাপািশ আিার উপকূো অঞেো িিিভন

অংশীোেরর পরের িিেরােী এিং পিেেযািেোিূোক সাথত িেতিান। এর কারন হো পিরচাোনা োকেত অংশগহনিূোক
ত উনিে ও োিরদেিূরকরেণর পিিোে োয সি িি োোট িিিনেোে হে সিই
পিরকলনার অভাি। োেেশর আিথক

োৎকিনক, েীঘেতিোেী োােভর কথা অনুসনান কের করা হেনা। উপকূো এোাকার সমািনা , অসুিিো, োর িেো িক
িো হেে পাের এইসি িিেেেণ না কেরই নীিে ও পিরকলনা েৃিহে হে। এর িূো কারন হো উপকূো অঞেোর

পাকৃিেক সমে , পাকৃিেক িীো এিং োর পিেিীো িা পভাি এিং পিরচাোনা সমিকত ে সচ োরনার অভাি।
৭) পিরেিশ সুরকা আইন ১৯৮৬ এর অিেতে োকাষাো োরগেোশন োজান (িস আর োজড) ১৯৯১, োিাোেিক
ভারেের উপকূো অঞোেক িকেু িনেি কানুেনর িনেেি োিেঁে রাখার োচষা করা হেেেে। িকন এই আইন উপকূো

ত িিকােশ যেথষ কাযেতকর নে। এই ১৯৯১ এর
অঞেোর পাকিেক ভারসািে িজাে োরেখ অথৈতনিেক উনেেন ও সািিক
োনািটিিেকশন িেো োজাোর ভাটার পভািজিনে এোাকার োজাোরেরখা োথেক ৫০০ িিটােরর িেেে সিুদ ৈসকেে
োকানরকি িনিাতন ও উনেনিূোক কােজ িিিেিনেেে িেতিান। িিেে েশেক নানা িহো োথেক এই িিিেিনেেে েুেো

োনওোর িা একিট যুিক গাহে সিাোেনর োিী উেঠেে, োসই সেঙ এই আইন ভেঙরও পচুর উোহরণ োচােখর সািেন
এেসেে।

৮) এই সি িিেেে েীঘ ত োরনা োাভ কের ভারে সরকার এক েীঘেতিোেী সুিনিেত ষ সিাোন ও উপকূেোর সিঠক

রকণােিকেণর জনে নেুন জােীে জােীে পিরেিশ নীিে ২০০৫ এ পণেন কেরেেন। ভারে সরকার ইিেিেেেই পথি
পেিত একিট সংঘিদ উপকূো অঞো রকণােিকণ নীিে পনেেন উেেোেী হেেেে। িদেীে পেিত োেেশর েীঘেতিোেের

ত ও পািেষািনক িেিসা েঠেনর ও জান এিং সকিো িৃিদর উেেোে িনেেেে।
পেোজনগিোেক িাথাে োরেখ আিথক
এই িদেীে পেিরত অগেিের োেকে িিে িোেঙর সহােোে ইিিোা ইিিেেেেড েকাষাল েজান মযােনজেমি েপােজক

(আই িস োজড এি) নােি একিট পকেলর সূচনা করা হেেেে। এই জােীে সেরর পকেল পাথিিক ভােি জােীে সের
এিং িেনিট রােজের উপকূো এোাকার রকণােিকেণর পিরকলনা ও রপােেন োজার োেওো হেি। পাথিিক িোখো ও
পিরকলনা োশে হেে োেেো এিং পেশনতিূোক ভােি এই িেনিট রােজে রপািেে হেো এই পকল োেেশর অনে ন'িট
উপকো
ূ িেতী রাজে ও োকনশািসে অঞেোও রপািেে হেি। এই রপোন ভারে সরকােরর অথত সহােোে এিং

ত পিেষােনর সহােোে সমন হেি। এই পকেলর অিভজো োেেশর অনোনে উপকো
সমিে িকেু অনে আিথক
ূ িেতী
রােজের সিুদ উপকেূ োর সিঠক রকণােিকেণ কাজ োেেি িেো আশা করা যাে।

৯) এই সংঘিদ সুপিরকিলে উপকূো রকণােিকণ পকল উপকূোিেতী ও সািুিদক অঞেোর উনেেন েীঘ ত সিেের

ত পিরকাঠােিা উনেন, কৃিষ , সংসৃিের রকনােিকণ ,
সুিো িেে আনেি। এই এোাকার আথ ত সািািজক িিকাশ, আিথক
ত িিকাশ োিরদ েিূরকরেণ
িাসেেের সংরকণ োেেশর িিকােশও কােজ আসেি। সুিচিিে ও সািঞসেপূণ ত আিথক

কাযেতকরী হেি। এই পকল এিং এেে উিেিখে োয সি সংসােরর সওোো করা হেচ োর িেো উপকূোিাসীেের

ঝুিঁক , পাকৃিেক েুেয াে
ত এিং িিপেের সমািনা , যা আিহাওো পিরিেেতনর জনে িািেে পাের, োর সমািনা হােস
সহােো করেি।।
পকেলর িিিরণ:

১০) এই পকেলর উেেশে হো উপকূো অঞেোর রকনােিকেনর জনে োয নেুন েৃিষভঙী েৃহীে হেেেে োর আেোােক
সিগ উপকূো অঞেোর একিট সােী ও সুিসে উনেন ও রকনােিকণ করার জনে জােীে সেরর সকিো িৃিদেে
ভারে সরকারেক সহােো করা। োেেশর িেনিট রাজে গজরাট, উিিেো ও পিশিিেঙর উপকূো অঞেো

পরীকািূোক ভােি এই েৃিষভঙীেে কাজ করাও পকেলর একিট উেেশে। এই পকেলর চারিট ভাে, পথি ভাে হেোা
জােীে সের োযােেো ও জান িৃিদ এিং অনে িেন ভাে হেোা িেনিট রােজের কেেকিট সানীে সের িিিনেোেের
িােেেি িনজস কিোিৃিদ ও িিিভন োকেতর অেেেন ও পিরকলনার োযৌথ রপােণ।
পথি ভাে: জােীে উপকূো অঞেোর কিো িনিাতন :
১১) পকেলর জােীে ভােে রেেেে- ক) িানিচত ৈেির, এোাকা িননেত, িূো ভূখেনর সেঙ সমৃক উপকূো অঞেোর

িিপে োরখা িচিিে করা; খ) িানিচত িানােনা, িাসেে অনুসাের সিগ ভারেিেেতর উপকূো োরখা িরাির েশক
ত াের

এোাকা িচিিে করা; ে) পিরেিশ িোোেের কিোিৃিদ কের এন িস োজড এ'র সচীিাোে িহসােি পসে করা এিং
োেেশর উপকূো অঞো জেুি ইিেেগেটড োকাষাো োজান িোেনেিে সংিাি পিশকণ োেওো এিং ঘ ) নেুন নোশানাো
োসোর ির সাসেটেনিল োকাষাো োজান িোেনজেিে সাপন করা ও ঐ োকেনর কাজ শর করা।

১২) মানিিত অঙন, িিপি সীমােরখা িনেোি ও িিিিত করা: সািীনাথন কিিিটর সুপািরশ িেো পিরেিশ িোোে

২০০৬ সােো একিট িিেশেজ কিিিট েঠন কেরেে, উপকূো অঞেোর িিপে সীিা িনণেত কের এোাকা িচিিে কের
িানিচত অঙন করার িনেি িনোতরণ করেে। িিেশেজ কিিিট িানিচত অঙেনর একিট িাসিসমে পনা সুপািরশ

কেরেে, িূোে ভূপৃেষর উচো , উপকূেোর োেউেের উচো , িনেিিে েিে পকৃিে অেেেেনর িােেেিই এই িিপেসীিা
োরখা িনোতরণ করা হেি। এই িিেেে িিিভন িিকেলর িিসািরে আেোাচনা ২০০৬ োথেক ২০০৮ পযিত িিিভন সের

আেোািচে হেেেে। পকেলর পসিের সিেেও এই পদিে িনেে ঐকেিেেে োপৌোেে িিেশেজ ও ৈিজািনকেের িনেে
ত িিে অংশীেরেের
োিশ িকেু কিশ
ত াোা আেোজন করা হেেেে। িিেশেজেের িসদাি পকেলর পিেিট রােজের সাথজ

অিিহে করা হেেেে এিং োরাও এই চূিাি পদিেেে সমিে জািনেেেেন। ভারেিেেতর িূো ভূখেনর উপকূো অঞেো
এই িিপে োরখা িানিচেত িনোতরণ করা হেি ১০০ িেেরর িনোর (যার িেেে সিুেদর জোেেোর সমািে উচো িৃিদও
থাকেি) এিং ১০০ িেেরর সমািে ভূিিকেের খিেোন োেেখ। েুিট আোাো োরখােক িিেভােি িিেিচনা কের

সোভােের িেেক এই োরখা িনণেত করা হেি। এিট করা হেি যথািেি- ক) িূো ভূখেনর উপকূেো ০ .৫ িিটার অির

জিরপ ও িডিজটাো োটরান িেডো পসে করা; খ) ১০০ িেেরর োজাোর ভঁাটার ঐিেহািসক েথে সংগহ কের ১০০
িেেরর িনোর জোেো িনণেত করা; ে) ১৯৬৭ সাো োথেক িিিভন িানিচত ও কিৃ তি উপগহ োথেক োোোা িচত

িিেেেণ কের ১০০ িেেরর ভূিিকে োরখার একটা আনাজ করা ; ঘ) িিিভন েথে সংিিোে িিিভন িানিচত ৈেির করা
ও িডিজটাো োটেরন িেডেো িিপেেরখার উেেখ করা এিং ঙ) জনসাোরেণর জাোেথ ত িিপেেরখার োভৌেিোক

িানিচত পকাশ। একিার িিপেেরখা িনিেত ষ হেে োেেোই জিিেেও এই সীিানা িনেেত শি পসর খুিঁট িনিাতন করা হেি।

উেেখে োয রাজস-িানিচত োযগিো সানীে পিরকলনার জনে িেিহে হে োর সেঙ এই োভৌেিোক িানিচেতর সােৃশে

পাওো কিঠন। এই িানিচেতর যথাযথ পচার োসই সেঙ জিিেে িনিিে
ত িিপেসীিার সীিানা িনেেত শক োেেখ িনিাতনকারী
ও িিিনেোেকারীরা োকাথাে িনিাতন করা যােি এিং োকাথাে যােিনা ো িনেজর োচােখ োেেখই িুঝেে পােরন। এরিেো
পিেেকেত িসদাি োনিার জনে িিিনেোেকারীেের িারিার িিিনেোে করেে হেিনা। একিার িানিচত ও িিপেেরখা

িচিিেকরণ হেে োেেো এই োরখা রাজে সের িা সানীে সের সোভােের িেেক কেখািন এোাকা অিিে আই িস োজড
এি পিরকলনা করা েরকার ো িনেেত শ করেি।

১৩) মানিিত িানােনা, িাসতন অনুসাের সশক
ি াতর এলাকা িিিিত করা: সািীনাথন কিিিটর সুপািরশ িেো পকল
পসিের সিে একিট সিীকা করা হেেেে, িাসেে অনুসাের েশক
ত াের এোাকাগিোর (োয গিোর িানিচত িানােনা
ত িিে অংিশোরেের িোৈনকে অনুসাের ১৫িট
হেি) পকৃিে , চিরত ও ৈিিশষ অনুোিন করেে। িিেশেজ ও সাথজ

আোাো েরেনর িাসেে অনুসাের েশক
ত াের এোাকা িচিিে করা ও িানিচত িানােনার িেেক এই সিীকা িেকিনেেত শ

কেরেে। এই িাসেে অনুসাের েশক
ত াের এোাকার আওোে আেস িেতিােন সংরিকে নোশানাো পাকত , অভোরণে
(এইগিোর িানিচত োিাটািুিট ভােি আেে), িাোিন, পিাো ৈশোিাোা, সািুিদক ঘাস ও সািুিদক গেলর আসরণ,

উপকূোিেতী অরণে , সিুদ ৈসকে, িািোোিি, সিুদেেট অিিসে পসরসমৃক পাহাি, োিনাক গল, সিুদ সমৃক
উপহে, নেী োিাহনা এিং এই সি জােোে থাকা োিশ িকেু পানী োযিন িিরো পজািের জোপাই রেঙর োখাোার
কচপ, এিং অেখুরাকৃিে কঁ াকিা। এই সিস পাকৃিেক সমেের ৈিিশষ িনোতরণ করার জনে িিসািরে পিিো

ইিেিেেেই িসরীকৃে হেেেে। এই পিিো অনুসরণ কের িাসেে অনুসাের েশক
ত াের এোাকা িচিিে ও িনোতিরে হেি।

একিার এই েশক
ত াের এোাকা িচিিেকরণ হেে োেেো, এই েশক
ত াের এোাকাগিোর সীিানা োভৌেিোক িানিচেত
(যা িকনা িেিহার করা হেচ িিপেেরখা িনিেত ষ করার জনে) পিেসাপন করা হেি। োকােনা জােোে েশক
ত াের এোাকা
িনিেত ষ হেো, ঐ এোাকা সংোগ অণচোেক (যা োকাষাো িোেনজেিে োজােনর অিভতূক ) িস আর োজড-১ িেো
অিভিহে করা হেি এিং পিরেিশ িেক এই এোাকা সিূেহর রকনােিকেণর োিেত গহন করেি।

১৪) নতুন নযাশানাল ইনিিিেউে ফর েকাষাল েজান মযােনজেমি সাপন : পকেলর পসিে পেিত একিট েেিেণা করা
হেেেে নোশানাো ইনিিিটউট সাপেনর িিেেে। এই সিীকাে আিােের োেেশ আই িস োজড এি এর েকোর

িঁ াকগিোর কথা িিেেেন করা হেেেে। িিজানসমে, আইন সংিাি এিং কািরেির িঁ াক খুেঁজ োির করা হেেেে,
েকোিৃিদর জনে িনিেত ষ িকেু োকত িচিিে করা হেেেে োযিন - পোথিতিেো, রসােন এিং ৈজিিক সিুদ িিজান,
উপকূো ভূেি ও ভূোিিক অঙসংসান , উপকূেোর কািরেির , িাে েরা ও িৎস চাে, উপকূো ও সিুদপৃেষর

সমে, উপকূেোর িাসেে ও পিরেিশ িনণেত , আঞিোক পিরকলনা, িাসেে পিরচাোনা, পিরেিেশর োকৌশোেে

িিেেেণ ও পযাতেোাচনা, ইিেেগেটড োকাষাো োজান িোেনজেিে, সািুিদক এোাকার রকনােিকণ, উপকূো অঞেোর
িািসনােের পথােে আচার আচরণ ঐিেহেশাোী কৃিষ সংসৃিে এিং এই সি সুিদ উপকূোিাসীেের উনেেনর চািহো।
ত চািহো েকো ও িানিসমেের
এর সেঙ শর হেি সকিোর িিেেেণ যােে কের িচিিে করা যাে িিেে

পেোজনীেো, পািিসােে েকোর সিঠক িেিহােরর জনে পািেষািনক কাঠােিা ও পচিোে আইন নীিের

ত পেোজনীেো যােে কের জান ও সকিো িৃিদ করার
উপেযািেো এিং পাকৃিেক ও অথৈতনিেক সমেগিোর িিেে
ত িিে অংশীোরােের সেঙ আেোাচনা,
োকেত িঁ াক-োিাকরগিো িচিিে করা যাে। এই েেিেনার িোািো, সাথজ
সািীনাথন কিিিটর সুপািরশ োিেন িনেে নোশানাো োসোর ির োকাষাো োজান িোেনজেিে ৈেির হেি এিং

আিজতািেক োকেত োেষ উোহরণগিোেক সািেন োরেখ ভারেিেেত ইিেেগেটড োকাষাো োজান িোেনজেিে করা হেি।
১৫) এই পিেষান ভারেীে পিেেিশ ও পিরেিেশর কথা িাথাে োরেখ উপকূো অঞেোর িনরাপতা ও রকনােিকণ
িিেেে একিট োকনীে েথে ও জান ভানার েেি েুোেি যােে , যেথষ কািরেির েকোর সেঙ হােেকোেি উপকূো
অঞেোর সিসোর পিেিিোন করা যাে, আই িস োজড এি েৃিষভঙীেে পিরচািোে িিিভন পকেলর োেখভাো ও

ত িিে অংশীোরেের নীিেিনোতরেণ পরািশ ত োেওো ও পিরকলনা রপােেণ
িূোোেন করা যাে, সরকার ও িিিভন সাথজ

নজরোির করা যাে, উপকূো রকনােিকেণর আইিন ও িিজানসমে িিেেগিো , উপকূোিাসী , িিেশেজ ও সরকােরর
িােঝ োযােসূত সাপেনর কাজ করা যাে এিং এরা একেযােে কাজ করেে পােরন এিং আই িস োজড এি সংিাি

িোপাের িানুেের িেেে িিোে েেিেনা িশকা এিং সেচেনো সৃিষেে উৎসাহ োেওো যাে (যার িেেে িাসেে সংিাি
পাথিিক জানও যুক হেি)। এই োকেপূরণ করার জনে উপকূো রকনােিকণ িিেেক িিেিােনর এই েেিেনা সংসািট
একিট সশািসে সংসা িহসােি পিেিষে হেি।

১৬) পিরেিশ মনেকর সকমতািৃিি: পিরেিশ িেেকর িেতিান পিরিসিে ও েকোর সেঙ কাজ করার োকেত

পিেিনকোগিো খুিঁটেে োেখার জনে একিট সিীকা করা হেেিেো। এই িিেেেেনর িূো উেেশে িেো এন িস োজড

এি -এর সিচিাোে িহসােি পিরেিশ িেক কেটা উপেযােী ো োেেখ োনওো। আরও একিট িিেেেন কের োেখা হেেেে
োয পিরেিশ িেেকর েকো িৃিদর জনে িক িক পেোজন যােে কের আই িস োজড এি িা সুসংেিঠে ভােি উপকূো
পিরকলনা এিং রপােন (যা এখন ভািা হেচ) করা যাে। োসই জনেই পিরেিশ িেেকর োিেেতর োকেত িক পিরিেতন
হেি োও ভািা হেেেে। এই িিেেেণেক িনভতর কের এিং এন িস োজড এি এ'র সেঙ পরািশ ত কের উপকূোিেতী
রাজেগিোেে এই িিেেে েকো ও কিোিৃিদর পিরকলনা ৈেির করা হেেেে। এই িিেেে িনমিোিখে কাজগিো

িডেসমর ২০০৯ এর িেেে োসের োিোেে হেি - ক) কিীত িনেোেের পসাি (েকো অনুসাের, কােজর িিিরণ সহ

আোাো আোাো িিভােেক কাযেতকরী করেে), যেপািে, অিিেসর সান িনিাতচন ও অনোনে কাজ শর করার

আনুেঙীক িিেেে। খ) িিিনেোে ও কাযেতকরী অেথরত সংসান এিং একিট সিেসারণী পসে কের পািেষািনক

পিরিেতনগিোেক সুিনিশে করা। উেেখে একেরেনর কিো অজতন ও েকো িৃিদ পকল রপোেনর িােেেিই অিজতে
হেি।

১৭) েপােজক মযােনজেমি: এিট কিীত িনেোে ও নোশানাো োপােজক িোেনজেিে ইউিনেটর কােজ সহােো করেি;

ত িেিসাপনা ও িিিিে িজিনস ও িানিসমে সংগহ করার িোেনজেিে এর িেিসা করা; িিিভন েেথের
যেথষ আিথক
আোন পোন ও আর িট আই সংিাি কাজকেিরত রপােণ; গহনেযােেো ও শাসনেে কােেি; েৃেীে পক িেেে

িহসাি পরীকা; রাজেগিোর ও অংশগহনকারীেের িেেে সংেযাে সাপেন ৈিঠক এিং কােজর িিেশে িান িনণেত। আশা
করা যাে োয োপােজক িোেনজেিে ইউিনট যা একিট সশািসে পিেষান িহেসেি আতপকাশ কেরেে ো ভিিেেেে
উপকো
ূ রকণােিকেণর পেোজেন পিরেিশ িেেকর অঙ িহসােি েিেরর কিোিৃিদর পিরকলনােক সাহাযে করেি।
ত িেিসা,
োপােজক িোেনজেিেের জনে ৈেির করা পিরকাঠােিা যথা পেোজনীে সািগী আহরেণর পনা, আিথক

পিরকলনা ও িূোে িনণাতেক িেিসা অথত িেেের িনেি কানুন এিং িহসাি রকা সিই অিরিেতী সের সকিো িৃিদেে
সহােো করেি।
িিতীো ভাি : গজরােে আই িস েজড এম পকেলর রপেরখা:
১৮) পকেলর এই ভােে রেেেে- ক) রাজে সেরর িিিভন সংসােক এিং পিেষানেক এই কােজর উপযুক কের োোোা,
যােে কের পিো আোর অনুসাের (োসিডেিে োসো) উপকূো অঞেোর জনে একিট সুসংহে পিরকলনা (আই িস

োজড এি) ৈেির করা যাে। পসঙেঃ এর িেেে কচ উপসাের অঞোও অিভতুক এিং খ ) িিিনেোেের অগািেকার।
১৯) কেের উপসাির এলাকাো আই িস েজড এম পিরকলনা: িিিভন আিজতািেক অিভজো আিােের িশিখেেেে
উপকূো োজােনর সীিানা িিভাজন োকান পশাসিনক সীিােরখার িেেো পাকৃিেক োরখাদারা িনোতিরে হওো ভােোা।

সোভােের িেেক উপকূেোর সীিানা িনোতিরে হেি িিপেেরখা দারা এিং েটেরখা িরাির আঞিোক পিোর আোর এই

ত িিে অংশীোেররা
সীিানা িনোতরণ করেি। পিরকলনা হেোা িকেু িনেিিে আোাপ আেোাচনার িেিসা করা যােে সাথজ
িনেি কের সরকারেক োেের কথা জানােে পাের। এেে ঐকেিেেের িভিতেে োকান িসদােি োপৌঁোন সমি হেি।
অংশগহনকারীেের িকিেও কািরেির েথে নিথ িনভতর হেি। পাথিিক সেরর পিরকলনার পসিে িহসােি

অংশগহনকারীেের িােেেি উপকূোিাসীেের আথত -সািিজক অিসান িিেেেণ করা হেি োেের পেোজন ও োেভার
কিো কেটা ো িুঝেে। উপকূো অঞেোর োসই সিস জনেোষী যােের সাথত এিং জীিন োরেনর উপকরণ এই
অঞেোর সমেও োর সংরকেনর উপর িনভতরশীো োেেরই এই আেোাচনাে অিভতুক করা হেি। িচিিে

অংশগহনকারীেের েোগিো পিরকলনার সেরও সিিে অংশগহন করেি। সািুিদক পাকৃিেক পিরেিশ ও পিেেিশ
িুঝেে, সমেের অনুোন, উপকূোিাসীেের িিপে ও সঙট , িেতিােন উপকূো ও সািুিদক সমেের উপর িিশ

িািেে থাকা চাপ, োসই সেঙ এই সি সমেের যা অংশগহনকারীরা িেিহার করেেন োর িূোে িনোতরণ করেে িনিেত িষ
িকেু পরািশ ত ও িিেশেজ সহােোও োােেি। এই সিস অংশীোরেের িেেে িিেেেন িনিেতষভােি োেের চািহো,

জরির েরকার, দন, উনেেন সুিিো ও অসুিিো িুঝেে সাহাযে করেি। পিরকলনা পদিেেে িিসৃে িিেেেেণর িােেেি
আই িস োজড এেির সকো আইিন ও পািেষািনক িিেেগিো িুঝেে (যার িেেে সমেের উনেন অিভতুক ),

আঞিোক পিরকলনা, সািািজক সািে ও সিো এিং পিরেিেশর রকা করা সমি হেি। আই িস োজড এি িনেে
অংশীোরেের অঙীকার িিসািরে পচার করা হেি। সি কিট েেোর পরািশ ত োিেন একিট চুিাি আই িস োজড এি

পিরকলনা ৈেির করা হেি। আশা করা যাে োয এই আই িস োজড এি পিরকলনা ২০ োথেক ৩০ িেেরর সানীে ও
পিরকাঠােিােে পিরকলনা িনেে হেি, িকন যািেক ভােি শেুিাত আঞিোক উনেেনর পিরকলনা হেিনা। এই

পিরকলনার িিেেিস অংশগহনকারীেের অঙীকােরর উপর িনভতর করেি যা োকানভােিই িাসেে অনুসাের েশক
ত াের
এোাকােক পভািিে করেি না এিং সািীনাথন কিিিটর সুপািরশেক োিেন চোেি। এই আই িস োজড এি পিরকলনাে
রপােেণর িেিসাপনা, কােজর োেখভাো ও িূোে িনোতরণ, পিরকলনার পযাতেোাচনা, অথত িিেেে িিসািরে পসাি যােে
পসােির িােেেি সমে আেরাহেন আই িস োজড এি পিরকলনা রপােণ করা যাে- এই সিস িিেেই থাকেি।

২০) গজরােের আই িস েজড এম কমতািৃিি: গজরােট এই পকেলর জিি পসে করেে িিিভন েিেরর কিোিৃিদ

োযিন – িন ও পিরেিশ েির (যা এস িস োজড এি এ'র সচীিাোেও), গজরাট রাজে েেূণ িনেেণ পেতে (উপকো
ূ

অঞেো পিরেিশ েেূেনর োেখভাো এিং োেক আটকােে সাহাযে করেি), গজরাট পিরেিশ ও িাসসংসান েেিেনা
িাউেনশন (উপকো
ূ অঞেোর িাসেেের সিীকা ও েেিেনা করার জনে কিো িৃিদ এিং পিাো ৈশোিাোােক

পুনেতঠেনর জনে নেুন পযুিক ) এিং ভাসরাচাযেত ইনিিিটউট অি োেস অোিপেকশনস এন িজও ইনিরেিিটকস
(িজ আই এস সংিাি িানিচতকরণ এিং উপকূো অঞেো িসদাি গহেন সাহাযে করার জনে েথে সিােিশ করা )।
অনে িিভােগিোেক পকেল িেেিেতীকােো সহােো করেে গহন করা হেি।

২১) িিিনেোােির অোিিকার: গজরােটর োকেত অগািেকােরর িভিতেে কচ উপসাের অঞেো সীিািদ যার
িিসািরে িিিরণ নীেচ োেওো হো;ক)উপকূো সমেের সংরকন ও িনরাপতা -(১) গজরাট ইকোিজ কিিশন দারা িাোিন সৃজেন িৃক োরাপন,
(২) িন ও পিরেিশ েির কেতৃক পিাো ৈশোিাোার পুনেতঠন , (৩) োিরীন নোশানাো পাকত কেতৃক িাোিন ও

আেেসো িনিাতেন িনসৃজন, (৪) িন ও পিরেিশ েির কেতৃক পাইেভট পািিোক পাটত নারিশপ িেডো অনুসরেন
দারকােে একিট সিুদ েেিেনা ও েথে োকন সাপন।

খ)পিরেিশ এিং েেূন পিেেরাে িেিসাপনা-(১) জািনের োপৌরসংসা কেতৃক জািনের শহেরর পিরেিশ পিরেশােন
করা।

ে)উপকূোিাসীেের জীিনসংসােনর িনরাপতা -(১) গজরােটর উপকূোিেতী িনাঞো িিহীন গােির িািসনােের

জীিিকার উনেন করেি গজরাট ইেকাোিজ কিিশন, (২) োিরীন নোশানাো পাকত কেতৃক উপকূোিেতী গাি গিোর
িনরাপে এোাকাে ইেকাটু েিরজেির উৎসাহপোন এিং এর িােেেি জীিন সংসােনর উনেন।

২২) অগািেকার িিিনেোে ও কিোিৃিদ এেক অপেরর পিরপূরক এিং একই উেেশে সােন কের। এরা একসােথ

িূোে কেচর উপসাের এোাকা এিং সািিগক ভােি গজরােটর উপকূো ও সািুিদক অঞেোর পিরকলনা োকেত িূো
সিসোগিো িনরসেন কােজ আসেি।
২৩) েপােজক মযােনজেমি: এিট কিীত িনেোে ও োিট োপােজক িোেনজেিে ইউিনেটর কােজ সহােো করেি; যেথষ
ত িেিসাপনা ও িিিিে িসর িে সংিাি েেিেনা; েেথের অিেকার সংিাি কাজকেিরত রপােণ; অিভেযাে
আিথক

গহন ও োর পিেকার িিোেনর িেিসা; গহনেযােেো ও শাসনেে কােেি; কােজর োেখভাো ও িূোে িনোতরণ; েৃিেে

পক িেেে িহসাি পরীকা ও সািািজক নীিরকা; রাজেগিোর ও অংশগহনকারীেের িেেে সংেযাে সাপেন ৈিঠক এিং
কােজর িিেশে িান িনণেত এিং পেোজেন িিেশেজ িোিে গহন করা। আশা করা যাে গজরাট ইেকাোিজ

কিিশেনর আওোে েিঠে োিট োপােজক িোেনজেিে ইউিনট, পকল রপােণকােো পিরেিশ েিেরর অেীন একিট

উপকূো অঞেোর পিরচাোন সংসাে পিরিিেতে হেি। এই রােজের কিোিৃিদ পিরকলনা অনুসাের এই পিরিেতন হেি।
তৃ িতো ভাি : উিড়ষযাো আই িস েজড এম পকেলর রপেরখা:
২৪) পকেলর এই ভােে রেেেে- ক) রাজে সেরর িিিভন সংসা ও এিং পিেষানেক এই কােজর উপযুক কের োোোা,
যােে কের উপকূো অঞেোর পিো আোর অনুসাের এই অঞেোর একিট সুসংহে পিরকলনা (আই িস োজড এি)
ৈেরী করা যাে। এর িেেে পারাদীপ-োিরা এিং আঞিোক উপকূো পিরিসিে সমেকত জান োাভ করা , োসই সেঙ
িিেশে োসো ৈেির কের পারােীপ-োিরা এিং োোপাোপুর-িচলা অঞো অিভতুক। খ ) িিিনেোেের অগািেকার।
ত
২৫) পারািীপ-িামরা এিং েিাপালপুর-িিলা এলাকাো আই িস েজড এম পিরকলনা: িদেীে ভােে িিনে

পিরকলনার অনুরপই এখানকার িিেেিস শেু েিাৎ হো, িভন েরেনর ভূোিিক চিরত অনুযােী েু 'িট আোাো
পিরকলনা ৈেির হেি। এটা িেন রাখেে হেি েু'িট িনিেত ষ উপকূো অঞো একই পিো আোের অিভতুক নে।

২৬) উিড়ষযার আই িস েজড এম কমতািৃিি: উিিেোে এই পকেলর জিি পসে করেে িিিভন েিেরর কিোিৃিদ
করা হেি। েিরগিো হো – িন ও পিরেিশ েির (যা উিিেো এস িস োজড এি এ'র সচীিাোেও), উিিেো রাজে
েেূণ িনেেণ পেতে (উপকূো অঞেোর পিরেিশ েেূেনর োেখভাো এিং োর পিেেরােে সাহাযে করেি ) এিং িচলা
োডেভোপেিে অথিরিট (পজািে ও জোাভূিি সংিাি েেিেনা )। অনে িিভােগিোেক িেেিেতীকােো পকেল
সহােো করেে গহন করা হেি।

২৭) িিিনেোােির অোিিকার: উিিেোে পকেলর অগািেকােরর িভিতেে িিিনেোে হেি িূোে েুিট োকেত যথা ১)
োোপাোপুর-িচলা এিং ২) পারােীপ-োিরা, িিসািরে নীেচ োেওো হো-:

ক) উপকূো সমেের সংরকন ও িনরাপতা - (১) িচলা োডেভোপেিে অথিরিট কেতৃক িিরো পজািের কচপ ও
অনোনে জোজপাণী সংরকন, (২) িন ও পিরেিশ েির কেতৃক িাোিন সৃজন , (৩) সংসৃিে েির কেতৃক

ঐিেহেশীো ভিনগিোর সংসার যােে সাইেোােনর সিে এগিো আেেসো িহসােিও কাজ কের, (৪) জোসমে েির কেতৃক োপনা গােি উপকূোেরখা িনরাপতা িনোতরেণর জনে পাথিিক পকল।

খ) পিরেিশ এিং েেূন পিেেরাে িেিসাপনা- (১) আিাসন ও নেেরানেন েির কেতৃক পারােীপ শহেরর পিরেিশ
পিরেশােন।

ে) উপকূোিাসীেের জীিনসংসােনর িনরাপতা - (১) িৎস েির কেতৃক িচলা হে ও োিহরিাথা অভাোরেণের

কাোকািে এোাকার ৬০ িট িৎসজীিিেের গােির িানুেেক সিেিীত চাোিােে িনেোজন, (২) পযটতন েির কেতৃক

িৎসজীিিেের েোেক োোট আকােরর পযটতন িেিসাে সহেযািেো করা, (৩) িশল েির কেতৃক িৎসজীিিেের িিকল
িেিসা োযিন কেোর িানােনা ইেোিেেে উৎসাহ পোন, (৪) েুেয াে
ত োিাকািিোা েির োয ১৩ িট উপকূোিেতী গােি
োযখােন পূিিতেতী পকল োথেক সাইেোান োশলার িানােনা হেিন, সাইেোান োশলােরর িেিসা করা।

২৮) পাথিিক িিিনেোে ও কিোিৃিদ এেক অপেরর পিরপূরক এিং একই উেেশে সােন কের। এরা একসােথ আই
িস োজড এি পকেল উিিেোর উপকূো অঞেোর রকনােিকেনর কােজ আসেি।

২৯) েপােজক মযােনজেমি: এিট কিীত িনেোে ও োিট োপােজক িোেনজেিে ইউিনেটর কােজ সহােো করেি; যেথষ
ত িেিসাপনা ও িিিিে িসর িে সংিাি েেিেনা; েেথের অিেকার সংিাি কাজকেিরত রপােণ; অিভেযাে
আিথক

গহন ও োর পিেকার িিোেনর িেিসা; গহনেযােেো ও শাসনেে কােেি; কােজর োেখভাো ও িূোে িনোতরণ; েৃিেে

পক িেেে িহসাি পরীকা ও সািািজক নীিরকা; রাজেগিোর ও অংশগহনকারীেের িেেে সংেযাে সাপেন ৈিঠক এিং
কােজর িিেশে িান িনণেত এিং পেোজেন িিেশেজ িোিে গহন করা। আশা করা যাে গজরাট ইেকাোিজ

কিিশেনর আওোে েিঠে োিট োপােজক িোেনজেিে ইউিনট, পকল রপােণকােো পিরেিশ েিেরর অেীন একিট

উপকো
ূ অঞেোর পিরচাোন সংসাে পিরিিেতে হেি। এই রােজের কিোিৃিদ পিরকলনা অনুসাের এই পিরিেতন হেি।
িতু ি ি ভাি : পিিমিেে আই িস েজড এম পকেলর রপেরখা:
৩০) পকেলর এই ভােে রেেেে- ক) রাজে সেরর িিিভন সংসা এিং পিেষানেক এই কােজর উপযুক কের েেি

োোোা, যােে কের আঞিোক পিো আোর অনুসাের একিট সুসংহে পিরকলনা (আই িস োজড এি) ৈেরী করা যাে
এিং খ) িিিনেোেের অগািেকার।

৩১) পিিমিেে আই িস েজড এম পিরকলনা: এর িিেেিস গজরােটর পিরকলনার িেোই, শেু িভন েরেনর
ভূোিিক চিরত অনুসাের এখােন িেন েরেনর উপকো
ূ অঞো যথািেি - সুনরিন োসকর, হোিেো োসকর এিং েীঘাশঙরপুর োসকর- এই পিরকলনাে অিভতক
ু হেি। এখােন িেন রাখেে হেি োয এই িেনিট অঞো িিিভন পিো আোেরর
(োসিডেিে োসেো) অিেতে।

৩২) পিিমিেের আই িস েজড এম' এর কমতািৃিি: পিশিিেঙ এই পকেলর জিি পসে করেে িিিভন েির ও
পিেষােনর কিোিৃিদ করা হেি। েিরগিো হো – পিরেিশ েির (যা প:ি: এস িস োজড এি এ'র সচীিাোেও),

কোকাো িিেিিেোোে (ৈজিরসােন, পিরেিশ িিজান, আিহাওো িিজান, ৈজি-কািরেির িিভাে) এিং ইনিিিটউট
অি এনভােরণেিোো িািডজ অোন ওেেটোোন িোেনজেিে (ভূোিিক , ভূসংসান এিং জোাভূিি সংিাি
েেিেনা এিং একিট োসচােসিী সংসার িােেেি সুনরিন িরেসাসত ইোরিপেটশন োসোেরর কাজ োশে করেে
সহেযািেো করা)। অনে িিভােগিোেক িেেিেতীকােো পকেল সহােো করেে গহন করা হেি।

৩৩) িিিনেোােির অোিিকার: পিশিিেঙ পকেলর অগািেকােরর িভিতেে িিিনেোে হেি িূোে েুিট োকেত যথা ১)
েীঘা-শঙরপুর এিং ২) সুনরিেনর সােরদীেপ, যার িিসািরে োেওো হো-:
ক) উপকূো সমেের সংরকন ও িনরাপতা - (১) িন েিেরর িাোিন সৃজন, (২) োসচ েির কেতৃক পূিিতেতী

অিভজোর িভিতেে েীঘার সিুদ ৈসকেে একিট পাথিিক পকল িহসােি েটেরখা রকা, (৩) সুনরিন উনেন
কেতৃপক কেতৃক সােরদীেপর েিকণ পােি েটেরখা রকা , িহিুখী উেেেশে সাইেোান োসোর িনিাতন) (৪)
জেুোিজকোো সােভত অি ইিনো কেতৃক েীঘার োিরীন অোকুিরেোিিটর পুনিাতসন।

খ) পিরেিশ এিং েেূন পিেেরাে িেিসাপনা- (১) জনসাসে কািরেির েির োথেক েীঘা শহেরর িনকািশ ও পিরেিশ
পিরেশােন িেিসা সাপন, (২) েীঘা-শঙরপুর োডেভোপেিে অথিরিট কেতৃক েীঘা ৈসকে পিরচন করা ও িজতে

পোথত অপসারণ পিিো, (৩) িিশািরজ োডেভোপেিে কেপ ােত রশন কেতৃক িৎস নীোাি োকনিটর উনেন , (৪)
রাজে িিেুেৎ সরিরাহ োকামািনর দারা সাের দীেপর িিেুেোেন ও িডেজো চািোে োপ িিেুেেের িেিহার োরাে
কের জো ও িািটর েেূণ োরাে করা।
ে) উপকূোিাসীেের জীিনসংসােনর িনরাপতা - এই কিক
ত ান সাের দীেপ অনুসৃে হেি যথা- (১) িৎস েিেরর

সহােোে িৎস আহরণ সংিাি পদিের উনেন, (২) িিিভন েরেনর সািািজক সংেঠন কেতৃক পিরচািোে িিিভন
রকি জীিিকাে সহােো করা- িাজার েিরেে োেওো, িন ধংস না কের নানা জীিিকাে উৎসাহ পোন, এোিাও
োোট িােপর পযটতন ও ইেকাটুিরজেি সুনরিন োডেভোপেিে কেপ োত রশন কেতৃক উৎসাহ পোন।

৩৪) পাথিিক িিিনেোে ও কিোিৃিদ এেক অপেরর পিরপূরক এিং একই উেেশে সােন কের। এরা একসােথ আই
িস োজড এি পকেল পিশিিেঙর উপকূো অঞেোর রকনােিকেনর কােজ আসেি।
৩৫) েপােজক মযােনজেমি: এিট কিীত িনেোে ও োিট োপােজক িোেনজেিে ইউিনেটর কােজ সহােো করেি; যেথষ
ত িেিসাপনা ও িিিিে িসর িে সংিাি েেিেনা; েেথের অিেকার সংিাি কাজকেিরত রপােণ; অিভেযাে
আিথক

গহন ও োর পিেকার িিোেনর িেিসা; গহনেযােেো ও শাসনেে কােেি; কােজর োেখভাো ও িূোে িনোতরণ; েৃিেে

পক িেেে িহসাি পরীকা ও সািািজক নীিরকা; রাজেগিোর ও অংশগহনকারীেের িেেে সংেযাে সাপেন ৈিঠক এিং
কােজর িিেশে িান িনণেত এিং পেোজেন িিেশেজ িোিে গহন করা। আশা করা যাে ইনিিিটউট অি

এনভােরণেিোো িািডজ অোন ওেেটোোন িোেনজেিেের আওোে েিঠে োিট োপােজক িোেনজেিে ইউিনট,
পকল রপােণকােো পিরেিশ েিেরর অেীন একিট উপকূো অঞেোর পিরচাোন সংসাে পিরিিেতে হেি। এই রােজের
কিোিৃিদ পিরকলনা অনুসাের এই পিরিেতন হেি।

পিরেিশ ও সািািজক পযাত েোাচনা পদিে

৩৬) পিরেিশ ও সামািজক পোািেলািনার জনয সমিকিত সমীকা: পিরেিশ ও িন িেক িনমিোিখে কেগিো

সমিকত ে সিীকা কেরেে যার িোািো পাকৃিেক ও সািািজক পিরেিেশর িূোোেন োিাও এই পকলেক পভািিে

কেরেে। (১) িাসেে অনুসাের েশক
ত াের এোাকার িানিচত িনিাতেন িক পদিে অনুসরণ করা হেি োর েেিেণা। এই

েেিেণা োেেশর এই িিেেে িোপৃে পিেষানগিোর োেেশর েশক
ত াের উপকূো অঞো িনোতরেণ সকিো িনণেতে সাহাযে

কেরেে; (২) ভারেিেেতর উপকূো এোাকার পিরেিশ রকাে িিেে ১০ িেের উপকূো এোাকাে হওো নানা িিিনেোেের
উপেযািেো যাচাই করেে সাহাযে কেরেে। এই সিীকার িেো পূিিতেতী িিিনেোেগিো োথেক িশকা িনেে এই পকেলর
পিরচাোন িেিসা েঠেন সাহাযে করেি (৩) একিট সংেযােকারী িেিসার উপেোেীো িনেে সিীকা করা হে, যা এই

পকেলর একিট পচােরর রণনীিে িনোতরেন সহােো করেি; (৪) উপকূেোর িিপেেরখার িানিচত িনিাতেনর পদিে িনেে
একিট িরেপাটত পকাশ।

৩৭) এোিাও গজরাট, উিিেো ও পিশি িঙও োিশ িকেু আোাো েেিেণা কেরেে, োসগিো হো- (১) রাজে
িভিতক িরেপাটত উপকূো অঞেোর পকৃিে , পিরচাোন িেিসা, পিরিসিে উনেেন িক িক হসেকপ পেোজন ইেোিে

িনেে ৈেির কেরেে; (২) আই িস োজড এি পিরকলনার জনে একিট খসিা িিিে পনেন; (৩) পিেিট িিিনেোেের
অগািেকার িনেে িিসািরে োপােজক িরেপাটত পকাশ পিেিট িিসািরে পকল িিিরেণ পাকৃিেক ও সািািজক পিরেিশ
িূোোেেনর উপর একিট িনিেত ষ িিভাে আেে; (৪) রাজেগিোর উপকূো অঞেো অিিসে িিিভন িাসে (গজরােট

পিাো ৈশোিাোা, পিশিিেঙ িাোিন এিং উিিেোর োকেত উভেই) িনেে আোাো েেিেণা যা ইিেিেেে িূোেিনোতরন
হেে যাওো েেিেণাগিোর পিরপূরকই হেি।

৩৮) আলািা একিে পিরেিশ ও সামািজক পোািেলািনার জনয সমিকিত িেিষো (িেরিিপুরেির োসোর ির

এনভােরনেিে অোন োডেভোপেিে কেতৃক ): এই পকেলর জনে েৃহীে পাকৃিেক ও সািািজক িূোোেন পদিে

একিট সুসংহে েৃিষভঙী িনেে পিরচািোে হেেেে। িৃহৎ ও কুদ োকেত পিরেিশ ও সািািজক িিেেগিোেক িূোোেন

কেরেে, এর সেঙ সমকত যুক িিপেগিো িচিিে কেরেে, এগিো সমািে পভাি এিং োর পিেকার িেিসাগহেনর
সুপািরশ কেরেে। োেেশর োকেত ভারে সরকার একিট শেুিাত িিিেিনেেে সমন িেিসা োথেক আই িস োজড এি
নীিেেে উপকূোপিরচাোন িেিসাে পিরিিেতে হেেেে। যিেও পকলিট নীিে িা আইন সংিাি িিেেে োকানরকি

পিরিেতন ঘটােিন, িকন কাযেতেকেত ইিেিেেে পিরিিেতে নীিে িা িিিেিনেেে রপােেন সাহাযে কেরেে। োসই কারেন িৃহৎ
োকেত, পিরেিশ ও সািািজক িূোোেেনর এই সিীকা কাযে
ত িিিেিনেেে সংিাি উপেযািেো িনেে সিীকা

চািোেেেে। এই সিীকার িেো োকান োকেত োজার োেওোর পেোজন আেে, এই পকেলর িেো িিিেিনেেেের োকেত
সমািে পিরিেতন এিং োসই সংিাি িিপে, নীিে এিং িিিেিনেেেের োকেত পিরিেতন এেন োসই িিপেগিোেক

আটকােনা যাে িকনা- ো সমূণভ
ত ােি পকািশে হেেেে। এই েেিেণার িূো পিেপােেগিো হো (১) উপকো
ূ অঞেোর
পিরকলনার জনে একিট িিেকনীভূে নীিে পনেেনর িেো িাসেে অনুসাের েশক
ত াের এোাকাগিোর িিপে ঘিনেে

আসেে িকনা। িকন নীিের োকেতর পসািিে পিরিেতন িরং এই সি এোাকাগিোেক আের োিশী সংরিকে করেি। (২)
িাসেে অনুসাের েশক
ত াের এোাকাগিোর িচিিেকরণ এিং সীিানা িনোতরেণর পিিোেক পকেলর িােেেি আরও

সুেৃঢ় করা এিং পিরেিশ িেক দারা এগিোর সংরকেনর িেিসা করা। পসঙেঃ এই জােীে েশক
ত াের এোাকাগিোর
িেেে অেনকগিোই িেতিােন সংরিকে নে। আই িস োজড এি েৃিষভঙীর িেো এই জােীে েশক
ত াের এোাকগিোর
ত সংসান করার সুিিো হেি। িেতিােন শেুিাত আইন কের সংরকেনর চাইেে এই জােীে
সংরকেনর োকেত আিথক

িেিসা সুিিোজনক হেি। (৩) আরও একিট িোপার অনুোিন করা োয এই পকেলর িেো উপকো
ূ এিং সািুিদক

অঞেোর সমে িেিহার করার োকেত উপকো
ূ িাসীেের যােে িোঘাে না হে। উেেখে , ঐিেহে এিং পথােেভােি এই

সিস উপকো
ূ িাসীেের জীিনসংসান এই সমেের উপর িনভতরশীো। আিার োেখেে হেি োয এই সিস সমেের উপর
উপকূোিাসীেের অিেকার িিচু েে না হে িা সিােজর উপর েোার িানুেের দারা অিেকৃে না হে। এোিাও ভারে
সরকােরর উপকূো অঞেোর সকো সাথরতকাকারী অংশীোরেের িচিিেকরণ এিং এই কােজ যুক করা সুিনিশে

করেি, (িিেশেেঃ োসই িিপোপন অংশেক যারা উপকূেোর পাকৃিেক সমেের উপর িনভতরশীো )। এর িেো এই

অঞেোর সমেের উপর উপকূোিাসীেের সি এিং ঐিেহেেে িেিহােরর অিেকার আই িস োজড এি পিরকলনাে

অিভতুক হেি এিং পরিেতী োকেত িসদাি োনিার োকেত কাযেতকরী হেি। কুদ সের এই পিরকলনা ৈেরী করার সিে এিং
পাকৃিেক ও সািািজক পিরেিেশর িূোোেেনর সিে পকেলর িেো সানীেভােি োকান িিরপ পিেিিো পিেি িকনা
োও খিেেে োেখা হেেেে। িকভােি এই জােীে িিরপ পিেিিো এিিেে যাওো িা োিাকািিোা করার িেিসাপনার
কথা ভািা হেেেে।

৩৯) ভারেিেেতর িিিভন সংসাে োযখােন উপকূো অঞেোর পিরকলনা সংিাি েেিেনা করা হেেেে োর িিিভন

িিিরেণর পযাতেোাচনা কেরই পাকৃিেক ও সািািজক পিরেিেশর িূোোেন সংিাি িরেপাটত িানােনা হেেেে। পকেলর

অিভতুক অগািেকােরর িভিতেে িিিনেোেগিোর িিশে িিিরণ , রাজেগিোর োকেত পকেলর িিিরণ যার িেেে িনজ

িনজ রােজের িনিেত ষভােি উপকেূ োর সিসোগিো এিং উনেেনর োকেত োেের োৎপযেত িিণে
ত আেে এিং এই সিস
রাজেগিো সরাসির ভােি ভিন ও িিিনেোেের সানগিো পিরেশনত কের পাকৃিেক ও সািািজক পিরেিেশর িূোোেণ
সংিাি িরেপাটত িানােনা হেেেে। এোিাও পোন সাথেতুক অংশীোর এিং এই সিস রাজেগিোর উপকূো অঞো

পিরচাোনার জনে িিরষ আিেকািরক এিং অনোনে সংযুক েির ও পিেষান এিং যারা উপকূো অঞেো কাজ কের

- োেের সিার সােথ আেোাচনার িভিতেেই এই আিেকািরকেের সােথও আেোাচনা করা হেেেে। আই িস োজড এি এর নীিে অনুযােী পাকৃিেক ঝুিঁকগস উপকূোিাসী োযিন আিেিাসী জনজািে এিং ঐিেহেেেভােি িসিাসকারী

িানুেেরাই সি চাইেে োিশী উপকীে হেিন। এই নীিে অনুসরণ করার িেো পাি সুেযাে সুিিোগিো িকভােি সানীে
উপকূোিাসীেের িেেে িেন করা যাে - ো িনেেও িিশেভােি আেোাচনা করা হেেেে।

নীিে, িনেে েনর কাঠােিা এিং সমিে

৪০) সংিিিান অনুসাের: ভারেে িতসেরর েনোিেক িেিসা পচিোে। িাথাে রেেেে োকন সরকার, িােঝ রাজে
সরকার, আর এেকিাের নীেচর সের রেেেে গািীন পঞােেে িেিসা। এরিেেে উেেখেযােে হো সংিিোেন োকনীে ও
রাজে সরকােরর োিেত সমিকত ে িনিেতষ োিোকা িেতিান। ভারেীে সংিিোেন একােশ পেিত োকন ও রােজের এই
পশাসিনক ও সাংিিোিনক সমেকত র উেেখ আেে। সংিিোেনর ২৪৬ নমর োরাে সাংিিোিনক িিেেের িেনিট

োিোকাও োেো আেে যা োকন, রাজে এিং োযৌথ োিোকার কথা িোা আেে। যিে োকান োকেত োকনীে সরাকােরর

আইন োযৌথ োিোকাে অিভতুক োকান িিেেে রাজে সরকােরর আইেনর সােথ িিিাে হে , োস োকেত োকনীে সরকােরর

আইনই পেযাজে হেি। ভারেে পিরেিশ িিিে ও িনেেেন উপকূো রকার িিেেিট িিেশেভােি আোাো গরত োপেেেে।
উপকূোিেতী অঞেো গরত োেওোর জনে োকনীে নীিে ও আইেন এই অঞোেক িনিেতষ োজান িা িোেে ভাে করা

হেেেে। এখােন উেেখেযােে োয উপকূো অঞেোর উনেন ও পিরেিশ সংিাি নীিে ভারেীে সংিিোন অনুসাের এিং
িিিভন আিজতািেক চুিক (োয গিোেে ভারে সরকার অংশীোর) দারা িনেিেে হে। এোিাও আঞিোক উনেেনর

জনে োযিন নীিেও িিোন রেেেে োেিিন ঐ সিস অঞেোর পিরেিশেক রকা করার জনেও আোাো আইন রেেেে।
৪১) ভারেতর সাকিরত আনজিািতক সমেোাতাপত ও কনেভনশান: ভারে পিরেিশ রকা িিেেে অসংখে

আিজতািেক সেমোেন োযােোন কেরেে ও সিেঝাো পেত সাকরও কেরেে। এই সিস অঙীকারেক রকা করার জনে
অেনেক উেোেও িনেেেে, এই পকল োসই সি সিেঝাো পেত ভারেের সমিের িনেশনত িহসােিও োেখা োযেে পাের।
৪২) উপকূল অঞল ও সামুিিক এলাকা িিষোক জাতীো নীিত : ভারেে রাজে ও োকনীে সের োিশ িকেু উপকূো ও
সািুিদক এোাকা িিেেক নীিে রেেেে। িিিভন সিেে োসগিো ৈেরী করা হেেেে এই সংিাি পোন নীিেগিো হোনোশানাো ওোটার পিোিস ১৯৮৭, ২০০২; নোশানাো িেরি পিোিস ১৯৮৮; ডীপ িস িিিশং পিোিস ১৯৯১;
পিোিস োিটেিে অন অোিাটেিে অি পিোউশান ১৯৯২; টুিরজি পিোিস ১৯৯৮ ; নোশানাো এিগকাোচার
পিোিস ২০০০; োিরীন িিিশং পিোিস ২০০৪; নোশানাো এনভােরনেিে পিোিস ২০০৬; নোশানাো

িরহোিিিোেটশান অোন িরেসটোেিে পিোিস ২০০৭। এই পকেলর োকেত এই নীিেগিো খিেেে োেখা হেেেে যােে
পকেলর সেঙ এগিোর োকান দন না থােক এিং োেখা োেেে োকান দন োনই।

৪৩) আইিন ও িনোমতািনক কািােমা: উপকূো এোাকার জনে োিশ িকেু আইন রেেেে োসগিো হো - োোন

অোকুইিজশন অোক ১৮৯৪ ; ইিনোন িিশািরজ অোক ১৮৯৭, ইিনোন োপাটত স অোক ১৯০৮; োকাষ োডত অোক

১৯৫০; িােচত ে িশিপং অোক ১৯৫৮; েে িেডো টাউন অোন কািি পোিনং অোক ১৯৬০; োিজর োপাটত োাষ অোক
১৯৬৩; ওোইলোাইি োপােটকশন অোক ১৯৭২ (২০০২ সােো সংেশািেে); ওোটার (িপেভনশান অোন কেিাো

অি পিোউশান) অোক ১৯৭৪; োিরীটাইি োজানস অি ইিনো অোক (উপকূেো িাে েরার োকেত িিেেশী জোযােনর
উপর িিিে িনেেে ) ১৯৭৬, সিুেদ িৎস িশকার সংিাি আইন, ১৯৭৮; িন সংরকণ আইন, ১৯৮০ (৮৮' োে

সংেশািেে); এোর (িপেভনশান অোন কেিাো অি পিোউশান) অোক ১৯৮১; এনভােরণেিে োপােটকশন অোক
১৯৮৬; হোজাডতাস ওোি (িোেনজেিে অোন হোনিোং) রোস ১৯৮৯; োকাষাো োরগেোশন োজান

োনািটিিেকশন ১৯৯১; নোশানাো এনভােরনেিে োাইিুেনাো অোক ১৯৯৫; নোশানাো এনভােরনেিে অোেপেোট
অেথািরিট অোক ১৯৯৫; িােোোিজকোো ডাইভািসিতট অোক ২০০২; এনভােরনেিে ইিপোক অেেসসেিে

োনািটিপেকশন ২০০৬; িশিডউল োাইিস অোন আোর োোিডশনাো িেরষ োডােেোারস অোক (িেনর অিেকার

সমিকত ে সীকৃিে ), ২০০৬; নোশানাো িরেসটোিোে অোন িরহোিিিোেটশন পিোিস ২০০৭; ও োপােপাজড োোন
অোকুিজশন অোন িরহোিিিোেটশন অোন িরেসটোেিে িিো। এোিাও রাজেগিোেে রেেেে গজরাট িিশািরজ

অোক ২০০৩; উিিেো োিরীন িিিশং োরগেোশন অোক অোন রোস ১৯৮২ উিিেো পুনিাতসন নীিে; পিশিিেঙ
ওেেি োিঙো োিরীন িিিশং োরগেোশন অোক ১৯৯৩ অোন রোস ১৯৯৫। এই পকেলর পিেিট আইেনর সেঙ
সািঞসেপূণ ত হে, োযখােন োযিট পেযাজে।

৪৪) পকেলর জনয িিিিিি োড়পত: এই পকল পিরকিলে হেেেে োকািাো োরগেোশন োজান োনািটিিেকশন ১৯৯১
এর িনেি োিেন। এোিাও পিেিট রােজের োকেত োিট োকািাো োজান িোেনজেিে অথিরিট িডেসমর ২০০৯ এর

িেেে পকেলর অিভতুক পিেিট অংশেক অনুেিােন োেেি। োোটা পকেলর জনে নোশানাো োকািাো োজান িোেনজেিে
অথিরিট জানুোরী ২০১০ এর িেেে অনুেিােন করেি। পকেলর অিেতে একিট িিেশে কাজ হো উিিেোর পারাদীপ
অঞেো িজতে পোথত দারা জিি উচু করা এিং োর পিরেশােণ করা। এই কােজর জনে এনভােরনেিে ইিপোক

অোেসসেিে োনািটিিেকশন ২০০৬ োিাোেিক িিেশে অনুিিের পেোজন আেে। এই কাজ শর হওোর িহ আেে
২০১০ এর জানুোরী িােসর িেেে এই অনুিিে পাওো যােি।

৪৫) িিশ িযােঙর নীিত পেোাজয: এই পকেলর জনে িনমিোিখে িিেিোেঙর পিরেিশ ও সািািজক রকাকিচ নীিে
পেযাজে হেি- (১) পিরেিেশর পযাতেোাচনা OP 4.01, (২) পাকৃিেক িাসসান OP 4.04, (৩) সেেশী জনেন, OP
4.10, (৪) সাংসৃিেক সমে , OP 4.11, (৫) োসচা পূনিাতসন, OP 4.12, এিং (৬) অরণে, OP 4.36। এই
পকলিট এই সিস নীিের সেঙ সািঞসে োরেখই ৈেরী করা হেেেে।
ত িিে অংশীোরেের পরািেশরত প িিো:
সাথজ

ত িিে অংশীোরেের রাজে ও োকনীে সের নানা আেোাচনা ও ৈিঠেকর পর
৪৬) এই পকেলর ৈিিশষ হো এেে সাথজ
োেের িকিেেক পুঙানুপুঙ িিেেেণ কের োসখান োথেক এর নানা েরেনর গনাগন আহরণ করা হেেেে। এর িেো
পকলিট আরও সিৃদ হেেেে। এর িেেে আেে পাকৃিেক ও সািািজক পিরেিশ িূোোেনকারী িিেশেজেের সেঙ

আেোাচনা, োকনীে ও রাজে সেরর িিিভন েরেনর কিিিটর সেঙ আেোাচনা, খসিা িস এি োজড োনািটিিেকশন
২০০৮ সংিাি িিিভন আেোাচনা োথেকও োিশ িকেু উপাোন সংগহ করা হেেেে।
ি িড়ত অংশীিারেির সেে পরামশগ
৪৭) রােজয িিিনেোােির অোিিকার িনেোও সািজ
ি িল োযভােি সাজােনা হেেেে(১) এক িিশাো অংেশর জনেন, জনজািে এিনিক োিশ িকেু িিেশে ঝুিঁকগস জনেোষীর িানুেেের িসদাি োনওোর
পিিোে সািিো করা োেেে; (২) পকল সেোর আেশপােশ িিিভন জনেোষী এিং পাকৃিেক সমেের িেেে

োযাোেযাে রকা করার িিিভন পদিে খিেেে োেখা হেেেে; (৩) পকেলর িিেেে জনসেচেনো িৃিদ কের এর

সুিোগিো িানুেের কােে োপৌঁেে োেওোর পোস এিং অগািেকােরর িভিতেে িিিনেোে, িিকল, উপকািরো এিং

অিেকার (োযখােন পেযাজে)- ইেোিে সািিগক িিেেে সেচেনো সৃিষ করা হেেেে; (৪) জনেোষীর িোিে (োযখােন
কািরেির ভােি সমি) এিং েৃিষভঙী োজেন িনেে সিসোর সিাোন। এই সিস পিিোর িােেেি আহে িো এই
পকেলর িেেে সিনিিষ করা হেেেে করা হেেেে।
৪৮) িস আর েজড ও িস এম েজড েনািেিফেকশন িিেনর জনয পরামশ ি িলেে: –সািীনাথন কিিিটর িরেপােটত

ত িিে অংশীোরােের সেঙ আেোাচনা কের এিং োসচােসিী
উেেিখে আেে োয এিট পাথিিক সের িিসৃেভােি সাথজ
সংসার সেঙ িিিভন িিেে খিেেে োেেখ ৈেরী হেেেে। োসচােসিী সংসাগিোর সেঙ আেোাচনাে পাথিিক সের উেঠ

এেসেে োয িস আর োজড োনািটিিেকশনিট নানা করােন িহিার িশিথো ও সংেশােন করা হেেেে (পাে ২৫ িার) এিং

পিেিারই োকান উনেনিূোক কিক
ত ােনর জনে এিট করা হেেেে যা োিৌিোক পিরেিশ রকা আইন ১৯৮৬ এর উেেশের
এিং িস আর োজড আইেনর িূো োেকের সেঙ খাপ খােনা। এই োনিটিিেকশনেক সচোর সেঙ ও েৃঢ়োর সেঙ

িোিৎ করার িিেেেও োিশ িকেু পরািশ ত োেওো হেেেে। পরিেতী োনািটিিেকশেন িৎসজীিিেের (যারা এই উপকূেোর
সমেের উপর িনভতরশীো) সাথ ত রকার িিেেিটেে আরও োজার োেওোর কথা িোা হেেেে।

৪৯) এোিাও আর নানা পরািশ ত ও িিিে খসিা োনািটিিেকশেনর জনে পিরেিশ ও িন িেেকর কােে এেস
োপৌেেেে। খসিা িস এি োজড োনািটিিেকশন ২০০৮ এর উপর সংেৃিহে িিিভন পরািশ ত ও িিিেেক খিেেে োেখার
জনে পিরেিশ িেক আিার অেোপক সািীনাথেনর োনেৃেত একিট উচসেরর কিিিট ৈেরী কেরিেো , এই কিিিট

পিরেিশ ও িন িেকেক এই োনািটিেকশেনর নীিে ও আইিন কাঠােিা িনেে পরািশ ত িেেেেে। এর পর পিরেিশ ও িন
িেক খসিািটর উপর একিট পযাতেোাচনা কের িস আর োজড োনািটিিেকশন ১৯৯১ িূো কাঠােিার সেঙ িকেু নেুন

পেোজনীে ও অিেিরক িিেে যুক কের জোিােুর পিরিেতন ও সিুদ েেোর উচো িৃিদ; জন িিেোারেণর চাপ ;
পাকৃিেক সিুদ পসকৃিেক সমে ও জীিৈিিচেতর উপর োয িিরপ পিেিিো ৈেরী করেি , োেক িাথাে োরেখ

উপকো
ূ অঞেোর জনে একিট নেুন োনািটিিেকশন ৈেরী করেি।
৫০) রাজয সেরর আিিকািরকেির সেে খসড়া িস এম েজড েনািেিফেকশন িিষেো আেলািনা: িিিভন রাজে

সরকােরর আিেকািরেকরাও িিজানসমে েথে সহ িিপেেরখার িচিিেকরেণর িিেেিটেে ইিেিাচক িোিে োপশ

কেরেেন। োরা িিজানসমে েেথের উপর িনভতরশীো হিার িেপাের সমিে জািনেেেেন, যিেও িরটাণ ত ইোরভোো
িিেেিট িনেে িিেকত রেেেে। রাজে ও োকন শািসে অঞেোর সরকার োসটিোক োাইেনর পিরিেেত িিপে োরখা
িচিিেকরণ (হোজাডত োাইন) িিেেে োরনােক সােে জািনেেেেন, এিং পাঁচ োথেক েশ িের পর এর একিট

পযাতেোাচনা হওোরও পেোজন অনুভূে হেেেে। োিিশর ভাে উপকূোিেতী রাজেগিো িেতিান িস আর োজড িনেিেক
িকেু পেোজনীে পিরিেতন কের িজাে রাখার সুপািরশ কেরেে। সািীনাথন িরেপােটত উেেিখে 'পািটত িসেপটির

িোেনজেিে' এর উপর রাজে ও োকনশািসে অঞেোর পিেিনিেরা োজার িেেেেেন। িিপে োরখা িচিিেকরণ িা িস

এি োজড োনািটিিেকশন োকনীে সরকার কেতৃক রপািেে হিার পূেিইত হওোর েরকার িেো োরা িেন কেরেেন। রাজে

সরকার ও োকন শািসে অঞোগিো সানীে সরকােরর সােথত োেের হােে আরও কিো আই িস োজড এি অনুসাের
োেওোর োিি োরেখেে। োসই সেঙ রাজে সেরর উপকূো রকনােিকণ অথিরিট আরও শিকশাোী করার িিেেে োজার

োেওো হেেেে। পিরেিশ ও িন িেেকর কােে রাজে ও োকন শািসে অঞোগিো খসিা িস এি োজড োনািটিিেকশন
িনেে পরািশ ত ও আপিত জািনেেেে এিং পরিেতী পেেকেপর জনে অেপকা করেে।

৫১) পসািিত িস এম েজড েনািেিফেকশন িনেো পিরেিশ ও িন মনক িনোুক েসোেসিী সংসার সেে আেলািনা:

েে জো
ু াই োথেক আেষ ২০০৮ পযিত োসোর ির এনভােরণেিে এডুেকশন (িস ই ই) ১৩ িট উপকূোিেতী রাজে ও

োকনশািসে অঞেো ৩৫ িট িেিিিনিে ৈিঠেকর আেোজন কেরেে। সানীে পিেিনিেরা ও োসচােসিী সংেঠনগিোও
এই ৈিঠকগিোেে অংশগহন কেরিেো। এই িনেে একিট িরেপাটত োসেেমর ২০০৮ এ পিরেিশ ও িন িেেক জিা

পেিেে। োসোেরর িরেপাটত অনুসাের োয সি িুখে িিেেগিো উেঠ এেসেে ো হেোা- (১) োকাষাো োরগেোশন োজান োক

োরেখ িেেে উনেেনর িিেেিট যুক করা; (২) োসট িোক োাইন, িাসসংসান অনুসাের েশক
ত াের এোাকা িনোতরণ, আই
িস োজড এি, পণাোী ও িেিসাপনা সমিকত ে িিেেে আরও অেনক সচ োরনা সৃিষ; (৩) িস আর োজড

োনািটিিেকশন ১৯৯১ এর উনিে ও এর উোঙনেক শািস োযােে করা ও অিিোেম এর িেিসাপনােক োাগ করা,

পসঙে িস আর োজড োনািটিিেকশেনর িেেেই এই জােীে িেিসা োনিার যেথষ সুেযাে রেেেে; (৪) খসিা িস এি

ত িিে অংশীোর িিেশেে সানীে িািসনােের যুক করা; (৫) এই নেুন
োজড োনািটিিেকশন ২০০৮ ৈেরী করেে সাথজ
পণাোীর অিভতূিকেে সানীে িানুেের কথা না োভেি যােে কেপ ােত রট কিক
ত ানেক আইনিসদ করা িা োেশাো ইকনিিক
োজানেক গরত োেওো না হে োস িিেেে সািোনো অিোমন করা; (৬) সানীে পশাসন ও রাজে সরকারেক যেথষ
গরত িেেে িস এি োজড োনািটিিেকশন ২০০৮ এ সি েরেনর পিরকলনার সিে পােশ রাখার পেচষা, িেিসাপনার
পদিে ও পিরকাঠােিা সৃিষ করা যােে কের সানীে িািসনােের োিৌিোক অিেকার সুরিকে হে এিং সানীে

জনপিেিনিেরা িিেশেেঃ পঞােেে সেসেরা এোাকার পিরেিশ এিং উনেন সংিাি পিরকলনা ও রপােেন অংশ
গহন করেে পাের; (৭) উপকূো এর পিরেিশ রকাে ও উপকূোিাসীেের োিৌিোক অিেকার , কৃিষ সংসৃিে ও জীিন
জীিিকা রকার পেে একিট পশাসিনক িিোন িা আইন পণেেনর পেোজনীেো। এই আইন পণেেনর জনে সংিেষ
এোাকার িনিাতিচে জনপিেিনিেরা িিোনসভাে উপকূো সংিাি নীিেগিো িনেে আেোাচনা করেিন।

৫২) পকেলর িিষোিস িনেো পিরেিশ ও িন মনেক আেলািনা: পিরেিশ ও িন িেক কেতৃক পকেলর নানা িিেেিস ও
উপকূো রকার নানা িেক িনেে আেোাচনা ও িে িিিনিেের আেোজন কেরেে। যার িেেে আেে িিপেেরখা

িচিিেকরেনর পদিে ও উপাোন, িাসেে অনুসাের েশক
ত াের এোাকার িনিাতচন (িক িক িিেেের উপর িনভতর কের

এই কাজ করা হেি এিং ভারেিেেতর উপকো
ূ ভােেক সুসংহেভােি পিরচাোনা করার িেো সকিো। এর জনে

একিট জােীে সেরর কিশ
ত াোার আেোজন ও োিশ িকেু োেশী ও িিেেশী িিেশেজেের সিাহাের িেেজ ঝি োোোা

আেোাচনা ও োিশ িকেু আঞিোক কিশ
ত াোার আেোজন করা হেেেে। এোিাও পকেল অংশগহনকারী িেনিট রাজে
ত িিে অংশীোরেের সেঙও োিশ িকেু আেোাচনা
যথািেি গজরাট, উিিেো ও পিশিিেঙর পিেিনিে ও সাথজ

ত িিে অংশীোরেের িেেে সিনে সােেনর জনেই এগিো আেেিজে
হেেেে। রাজে সরকােরর নানা সংসা ও সাথজ
হেেেে। োয সিস িিিভন িিেে এই েরেনর আেোাচনাগিোেে উেঠ এেসেে, পকল ৈেরী করার সিে, রাজেসেরর
রপােেন সংসাগিো িাসি সমে ভােি পকেলর িেেে অিভতুক কেরেে।

৫৩) পকেলর িিষোিস িনেো েোািােোাি িিষোক িিেশষজেির কতিৃক আেলািনা : পকেলর সচো ও উপকূো এোাকার
িানুেেের িেেে এর গহনেযােেো িািােে এিং সাথহতিিে অংশীোরেেরও সানীে অিেিাসীেের সেঙ একিট িদিুখী
োযাোেযাে িেিসা কােেি করেে পিরেিশ ও িন িেক িনযুক পরািশেতাোরা পকেলর িিেেিস িনেে িিসািরে

আেোাচনা কেরেেন। এই আেোাচনার িূো োকে িেো পকল সংিাি ভুো োরনা কািটেে োোোা এিং সুসংহে

পিরকলনা িা আই িস োজড এি সমেকত সেচেনো িৃিদ িদিুখী আেোাচনার িােেেি পকল আিেকািরকেের পকল
ৈেরী ও রপােেন সাহাযে করা, োকনীে, রাজে এিং সানীে সেরর পকল রপােনকারী সংসাগিোেক গরতপূণ ত

োযাোেযাে িেিসা কােেি করেে সাহাযে করা; পকল ৈেরী এিং রপােেনর সিে জনসাোরণেক জানােনা এিং

পকেল সচো আনার োেকে োসই সিস পিিো ও পদিে গহেন সাহাযে করা; এই আেোাচনাে যা উেঠ এো- (১)
সকো সংিােপেত িস এি োজড খসিা োনািটিিেকশন এিং আই িস োজড এি িপ িনেে খুি অলই খির হেেেে; (২)
অেনক িনেিই উপকূো এোাকার সারারণ িানুেের োিােেিে হেিন ও িিেশেেঃ িৎসজীিি িানুেের ভািনা িচিারও

ত া;
পিেিোনও হেিন; (৩) এই পকেলর িেো োয োেের জীিন জীিিকা রকা পােি এই িিোসেযােেো অজতেন িেথে
(৪) িস আর োজড কোটােরী োথেক িস এি োজড োজােন পিরিেতেনর েথে িনেে সানীে অিেিাসীেের িেেে োোঁোসা;

ত া িিচাের ঘাটিে, পকল রপােেণ সচোর উপরও োজার োেওোর কথা িোা হেেেে।
(৫) িিিভন অিভেযােের যাথাথে
ত িিে অংশীোরেের িেেে োযাোেযােের অভািিট গরত সহকাের উেঠ এেসেে।
এই আেোাচনা োথেক িিিভন সাথজ

৫৪) পিরেিশ ও সমাজ িিষেো পকল িনেো িতনিে রাজযর সেে আেলািনা: পরািশেতাোেের (িস ই িড) রাজে সেরর
ত িিে অংশীোরেের োযিন িৎসেজীিি, োনৌকাে
নানা েির যথা িন, পিরেিশ, িৎসে, জোসমে ইেোিে এিং সাথজ
কিরতে েিিক, অনোনে উপকূোিাসীেের সেঙ আেোাচনা কেরেেন। িূো উেেশে হো পকল এোাকাে পিরেিশ ও
সািািজক সিসোগিো খুেঁজ োির কের োর পিেিিোন করা। এই োকেত িূো সিসো োযগিো িনোতিরে হেেেে-

ক) গজরাে: (১) শহেরর িেোা জো জিা করা, োশােন এিং িনরাপে িনেতিেনর সিে জািনেেরর পসািিে
সুেোেরজ োীটেিে পােের িােেেি জোাভূিি ও জিির েেূণ ; (২) এসিটিপ, োোিেরটরী ভিন ইেোিে িনিাতেনর

জনে জো, িােু ও শব েেূেনর সিসোগিোর সুষু সিাোন ; (৩) পকেলর জিিিটেে সানীে অিেিাসীরা োিআইিন
ভােি োভাে করে; এক িরশেির জনে চাোিাে করে; যিেও এখন োরা োসচাে উেঠ োেেেন; িকন ো িনেি
ত ািািজক
োিেন িোিপিদ করা পেোজন; (৪) িাোিন সৃজন, িিিভন ইেকািসেিি পণেন ও নানা আথস

ত িরে অংশীোরেের িেেে দন সৃিষ করেে পাের; (৫) পিাো পিেসাপেন
উনেনিূোক কিক
ত ান িিিভন সাথজ
ৈশোিাোা ও পাথিিক িাসসংসােন িকেু সিসো োেখা িেেে পাের এর িেো িেতিান পিাো ৈশোিাোার িৃিদ

পিেহে হেে পাের এিং োকান একিট পজািের কেতৃেতর িেো জীিৈিিচত নষ হেে পাের ; (৬) েেূণ যিে পিেেরাে
না করা যাে পিেসািপে পজািের অিসেতর সঙট োেখা িেেে পাের; (৭) ইেকাটু েিরজেির কাজ যিে সিঠক ভােি

পিরকিলে ও রপািেে না হে েেি জো, িােু ও শব েেূণ ঘটেি এিং জীিৈিিচেত সিসো োেখা োেেি ; (৮)
িোনেগােভর সিঠক রকনােিকন না হেো সানীে িকেু পজািের কিের সমািনা আেে ; (৯) ইেকাটু েিরজেির
সেঙ িঠক ঠাক িিপণেনর িেিসাও চাই।

খ) উিড়ষযা: (১) উপকূো রকার োিেেে িিিভন সিে ৈসকেে িািো িোেে ভের িাঁে ৈেির হে এর িেো উপকূেোর
ভূচিরেতর কিে এিং কােে িপেঠর অনে অরিকে ৈসকেের সািেেতর কিে করেে পাের ; (২) পিেরকা ও

োোিেরটরী সহ নানা কারেন োয সি িনিাতন হেচ োসগিো যিে সিঠক সােন সিঠক ভােি না হে, িনিাতনকােো জো,
িােু ও শব েেূেণর সমািনা থাকেি ; (৩) িনিাতনকাযেত িঠক ভােি িা পিরকিলে হেো রাসাে সািিেক িাোর সৃিষ
ত িিে অংশীোরেের
করেে পাের; (৪) িিিভন ইেকািসেিি পণেন ও নানা উনেনিূোক কিক
ত ান িিিভন সাথজ

িেেে দন সৃিষ করেে পাের; (৫) ইেকাটু েিরজেির কাজ যিে সিঠক ভােি পিরকিলে ও রপািেে না হে েেি জো

(োনৌকা োথেক োেো জেো িিেশ) , িােু ও শব েেূণ ঘটেি এিং জীিৈিিচেত সিসো োেখা োেেি ; (৬)

ইেকাটু েিরজেির সেঙ িঠক ঠাক িিপণেনর ও েকো িৃিদর িেিসাও চাই (৭) িাোিন সৃজন যিে িঠক ভােি না হে

সানীে অেনক পজািের কিে হেে পাের; (৮) ইেকাটু েিরজি এোাকাে কিঠন িজতে অপসারনেক সিচাইেে োিিশ
পাোনে িেেে হেি; (৯) কিঠন িজতে পিরিহেনর সিে কাোকািে এোাকাে েেূণ েিােে পাের।

ে) পিিমিে: (১) শহেরর িেোা জো জিা করা, োশােন এিং িনরাপে িনেতিেনর সিে সুেোেরজ োীটেিে
পােের িােেেি জোাভূিিেে জিির েেূণ , পােিতেতী এোাকার ভূেভতস জেো েেূণ হেে পাের ; (২) উপকূো রকার
োিেেে িিিভন সিে ৈসকেে িািো িোেে ভের িাঁে ৈেির হে, এর িেো উপকূেোর ভূচিরেতর কিে এিং কােে

িপেঠর অনে অরিকে ৈসকেের সািেেতর কিে করেে পাের; (৩) আরিসিস এর িােেেি িনরপতা িিোন সািুিদক
ৈজিৈিিচেত এিং অথৈতনিেক কিক
ত ােন িোঘাে করেে পাের; (৪) িনকািশ িেিসা িনিাতন, এস িট িপ,

ইেোকিোিিেকশন ও ইেকাটু েিরজেির কাজ যিে সিঠক ভােি পিরকিলে ও রপািেে না হে েেি জো, িােু ও শব
েেূণ ঘটেি; (৫) িনিাতনকাযেত িঠক ভােি িা পিরকিলে হেো রাসাে সািিেক িাোর সৃিষ করেে পাের; (৬) কারা

ত সংসােনর িােেেি কারা
োোকান ইেোিের িােেেি পুনিাতসন পােিন, ইেকাটু েিরজি, িনসৃজন এিং িিকল আিথক
ত িিে অংশীোরেের িেেে দন হেে পাের; (৭) ইেকাটু েিরজেির সেঙ িঠক
োাভিান হেি, ো িনেে িিিভন সাথজ

িেো িিপণেনর ও েকো িৃিদর িেিসাও চাই; (৮) িনােেনর কাজ িঠক ভােি না হেো অেনক সানীে পজািের
কিের সমািনা থাকেি; (৯) িােের পাইকারী িাজার োথেক জোাজিি েেূণ হেে পাের; (১০) ইেকাটু েিরজেির

কাজ যিে সিঠক ভােি পিরকিলে ও রপািেে না হে েেি জো, িােু ও শব েেূণ ঘটেি এিং জীিৈিিচেত সিসো
োেখা োেেি; (১১) উৎসেির সিে পযটতক সিােি এিং কিঠন িজতে অপসারণ ইেোিের কারেন েেূন হে, এরজনে
িিেশে উেোে োনওো েরকার।

৫৫) গজরাে, উিড়ষযা ও পিিমিেে েসোেসিী সংসা, িিিভন েিাষী, ও িিেশষজেির সেে পিরেিশ ও িন মনক

এিং আরও অিতিরক আেোাচনা: এই পিেিট রােজের রাজোণীেে িিিভন োসচােসিী সংসা ও িিেশেজেের সেঙ

যেথষ আোাপ আেোাচনা হেেেে। সিেতিাট ১২২ িট োসচােসিী সংসা ও োোষী সংসার (জােীে সের ৮৬ িট, গজরােট
২২ িট, উিিেোে ১৪ িট এিং পিশিিেঙ ১৮ িট) এিং ১১৮ জন িিেশেজেের সেঙ জানুোরী োথেক োসেেমর ২০০৮

ত িিে অংশীোরেের সেঙ আরও একিট আেোাচনা
এর িেেে আেোাচনা হেেেে। পকল চুিাি রপ োেওোর আেে সাথজ
যথািেি নো িেিে, োনীনের , ভূিেনের ও কোকাোে িডেসমর ২০০৯ োথেক জানুোরী ২০১০ এ অনুিষে হেি।
এোিাও িনরির আেোাচনা পকল চোাকােো ঘটেেই থাকেি।
িিকল পযাত েোাচনা

৫৬) িিকল পোািেলািনা সমে পকেলর পিরকলনাো োুক করা হেোেে: (১) পকলেক এভােি সাজােনা হেি যােে খুি
কি িিিনেোেে উপকূোিাসীেের আথত -সািািজক িনরাপতা পোন করা যাে, িাসসােনর িনরাপতা োেওো যাে, েেূণ

িনেেন করা যাে, যােে পিরেিশ ও িন িেেকরও যেথষ অিভজো রেেেে। উপকূো অঞেোর সমেের েীঘেতিোেের

উপর োকে োরেখ এই পকল করা হেি (োযিন পিাো ৈশোিাোােক রকা করা যােি না যিে না ঐ অঞেো িেোা জেোর
িনসাশন থািােনা যাে।) ভারে সরকােরর পসািিে সংসাের যােে সাে না োেে এিং অল িকেু োকেত হেোও

অিেকােরর সীিানা োঙন কের কাজ করেি। (োযিন পিরেিশ িেেকর শহরাঞেোর িনকাশী িেিসা আেতােীন নে িা
অনে অনোনে িিেে োযগিোর জনে উপকূেোর পিরেিশ নষ হেচ ); (২) পকেলর িসংহভাে িিিনেোেই উপকূো

অঞেোর িনরাপতা রকনােিকেনর পিরকাঠােিা েিেে ও োযােসূত-িূোক সকিো িৃিদেে িেে করা হেি। (৩)

শেুিাত পকলিটেক পিশকণ, জনসেচেনো িৃিদ ও িূোে জােীে সের যেটা সমি রাজেগিোর উপকূো অঞেোর

সংরকেন আোাো িিডউো ৈেির করার িেেে সীিািদ রাখা। এিট পিরেেক হেেেে কারন উপকূো অঞেো এিট খুি
সািানেই কােজ আসেি িেো। োোিা আিজতািেক সেরর িেো আই িস োজড এি পনা োথেকও সের যােি এিং
ভারে সরকােরর এই জােীে কােজর জনে অনুেরােও কেরিন।
৫৭) িতনিে রাজয িনিািিন, উপকূল িনিািিন এিং িিিনেোােির অোিিকার : রাজে ও সানীে সের উপকূো অঞেোর

িিেকনীভূে পিরচাোন িেিসােক িাথাে োরেখ ভারে সরকার োয ইচা এিং আগহ পকাশ কেরিেো - োর িভিতেেই
এই িনিাতচন করা হেেেে। ভারেে ভূিি ও জো উভেই রােজের িিেে , আর ভারে সরকােরর িিেকনীকরণ নীিেেক
সািেন োরেখ শেু িাত জােীে সের োকানরকি সংরকন িা উনেেনর োেকে পিরকলনা করা যাে না। োোিা োকন
নীিে ও আইন পণেন করেে পাের, িকন ো োাগ করা সানীে পশাসেনর হােে, আই িস োজড এি পিরকলনা

রপােন করার জনে োকান পকল কখনই সািোেিিনে হেে পােরনা যিেনা রাজে / সানীে সের এর উেেোে না োনওো
হে। আর আিজতািেক অিভজোে োেখা োেেে োয আই িস োজড এি এর োকেত সানীে পশাসনেক যুক না করেো
এই পিরকলনা সিো হেনা। োই এই পকেল রাজেগিোেকও পাোনে োেওো হেেেে।
ত িিে অংশীোরেের সেঙ আেোাচনা িিেিচনা কের করা
৫৮) িিিনেোেের অগািেকার িঠক করার আেে সংিেষ সাথজ
হেেেে। এখােনই উেঠ এেসেে োয িাসেে ও সাংসৃিেক ঐিেেহের সংরকন , উপকূোিাসীেের জীিিকার উনেেনর

সােথত কাযেতকোাপ, পথােে জীিিকা যারা িেেোেেন েেের জনে িিকল জীিিকার পথ োেখােনা এিং পিরেিশ েেূণ
িনেেন িা িন করা। এর জনে োজার োেওো হেেিেো িিিভন োকেতর িেেে সিনে সাপন, োোষীেে অংশগহন

সুিনিশে করা, িোঙ ৈিেিে েরূ করা এিং োিরদ সহ অনে সিসোগিোেক খুেঁজ োির করা। িিিনেোেের অগািেকােরর
ত ও িানি সমেের যথাথত িিিনেোে
পিেিট িিেেই িঠক করা হেেেে যােে কের পাকৃিেক পিরেিশেেএিং আিথক

সংিাি িেকগিো সচভােি পিেভাে হে। এই পকেলর িিকলগিো িনমিোিখে িিেেগিোর উপর িভিত কের খিেেে
োেখা হেেেে: ক) োয সিস রাজেগিো পাথিিক ভােি িনযাতিচে হেেেে। োসগিোেে অেনক োিশী পকৃিেেে জিটোো িেতিান
যার িেেে অেনক দন িিরাজিান। িেো অেনকেিশী িিরপ পিেিিো িেতিান।

খ) পাথিিক িিিনেোেগিো োিেে োনওো হেেেে োসই সি জােোেেই োযখােন িিিভন োকেতর িেেে সিনেসূত
খুিই েৃঢ়। যা পািেষািনক িেিসাপনা এিং পযাতি জান ভানারেক অিভষ আই িস োজড এেি রপািের সহােো
করেি।
ে) রাজে সরকারগিোই পিরেিেশর নানা সিসো িিেিচনা কের এিং অগােকােরর িভিতেে িনিেতষ উপকূো অঞো
িনিাতচন কেরেেন।

পিরেিশ ও সািািজক িেিসাপনার পিরকলনা:
৫৯ একিট িিসািরে পিরেিশ ও সািািজক িেিসাপনার পিরকলনা ৈেির করা হেেেে িরেপািটত ং এর োিেত ও পকেলর
নানা িিেেিসর উপর নজরোিরর িিেেিটেক িাথাে োরেখ। পিেিট উপিিভােেক এিন ভােি সাজােনা হেেেে যােে
কের েীঘেতিেিে সুিো োাভ করা যাে এিং পিেষানগিোও সােী হে এিং িিরপ পিেিিো িন করা যাে। এই

পিরকলনাে রেেেে (১) কিা নজরোির যােে অপাসিঙক িিেেের অিোরণা না হে; (২) সুষু সিাোন ও িেিসাপনার
পিরকলনা; (৩) েৃিেে পেকর িােেেি িিচার ও নজরোির যার িেেে সািািজক িিেেগিোও োেখা হেি ; (৪)
অিভেযােের সিাোন পিিো; (৫) যেথষ িেে িরাে; (৬) পকল রপােেণ যেথষ কিীত িনেোে।

৬০) পকেলর অেসজাো পিরেিশ সমনীো িিষেোর সমনো: এই পকল উপিরিেিখে িিিভন পিরেিশেে ও সািািজক
সিসোগিোেে ভারে সরকােরর উপকূো রকার ভূিিকার কথা িাথাে োরেখ পিরকিলে হেেেে। োই আশা করা যাে
সািিগক ভােি এই পকেলর পিরেিশেে িিরপ পভাি পিেি না। এই পকল উপকারী এিং েীঘেতিোেী হেি। ো
সেিও সানীে োকেত সিঠক পিরকলনার অভােি পাকৃিেক সমেের কিে হওোর সমািনা থাকেে। োই পকল

পিরকলনার সিেই ভােোা কের োেেখ োনওো হেেেে যােে োকান কাজই োযন পিরেিশেক কিে না কের িা কিেকর
পভাি োরাে করা যাে। পিেিট উপ-িিভােের কাযেতকোাপও েীঘ ত সিে েের যােে উপকাের আেস এিং

পিেষানগিোর যােে িহিেন পথ চোাে কাযেতকরী হে োস কথা িাথাে োরেখ সাজােনা হেেেে। উপকূো এোাকার

পাকৃিেক ঐিেেহের কথা িাথাে োরেখ িিিনেোেের পিরকলনা করা হেেেে। উপকূো অঞেোর যথাথত পিরচাোন িেিসা ,
পাকৃিেক সমে , োর কাযেতকািরো এিং োেের অিোেনর উপর িনভতর করেে পকলিটর পিরেিশেে উপেযািেো।
৬১) পাকৃিতক িাসসান , জাতীো উদান, িনযপােী অভোারেয: পকেল োকানভােিই উপকূো এোাকার পাকৃিেক

িাসসানেক নষ কের িা কিে কের িকেু করা হেিনা। পকেল এিন িকেুই োনই যােে এগিো কিেগস হে (১) জিি ও

জেোর সিঠক িেিহােরর িােেেি পাকৃিেক িাসসানগিোর িেেে সিনে সােন , (২) জিিেে োেপাোা থাকেো নষ করা
হেিনা, (৩) পাকৃিেক িনসমেেক োকান ভােিই ধংস হেি না , (৪) োকান রকি পাকৃিেক িাসসানেক সােী িা অসােী

ভােি পািিে করা হেি না, (৫) জোজিি োসচন, ভরাট করার োকান পিরকলনা এই পকেল োনই। এই পকল োকানভােিই
আকাশ পাোো পিরিেতনেক সিথণত কেরনা। সাভািিক সিুজ ধংস োথেকও েেূর থাকা হেি। িনোতিরে পকল

এোাকার কুদািে কুদ পাণেকও োকানভােি পভািিে না করার োচষা করা হেি। েীঘেতিোেী সংরকেনর িিেেিট িিেিচনা

কেরই পকলিট পিরচািোে হেি। পকল চোাকাোীন োকে রাখা হেি োযন েৃেীে পেকর োকান পভাি উপকূো অঞেোর
িাসসংসান িূোক সমেেক োকান ভােি পভািিে না কের এিং োকান োকেত েৃেীে পেকর োকান িিরপ পিেিিো

োকে করেোই িেিসা োনওো হেি। উোহরনসরপ পেোজেন িিরপ পিেিিোর পভাি োরাে করেে িা কিােে অনে
ত িেিহার করা হেি।
োকেত িরাে অথও

৬২) অরেয উিিি ও পােী: এই পকেল (১) োে কাটার িা িন নষ করার, (২) িেনর সাসেহানীর, (৩) োকান জািে
োোষীর িেনর পিে অিেকার িৃিদ িা হাস করার এিং িনাঞেোর োকান পিরিেতন পিরচাোন পদিের ও িেিহােরর

পিরিেতন করা হেিনা। োস সকো এোাকােেই িোনেগাভ ও অনোনে িৃকেরাপন করা হেি োযখােন োে এেকিােরই

োনই। িোনেগাভ ও অনোনে োকান োেের সাসেহানী করা অথিা পকল এোাকাে জনেেনর অরেণের সেঙ সমৃক যুক
োকান কোোণকর কােজ পকল িাোর সৃিষ করেি না। িেনর সীিানা কিিেে োেওোর োকান রকি সমািনা এই পকেলর

িেো োনই। োকান ভােিই অঞেো িাসেেের সেঙ খাপ খাে না এরকি োকান পজািের পেিশ োরাে করা হেি। পকৃিের
কিের সিস সমািনা এিােনা হেেেে। িাোিন ও আেেেিেলর জনে িৃকেরাপেন িিেিোঙ পিরচািোে অনে

পকলগিোর িেো কিিউিনিট িোেনজেিেেক আেে কের পথ চোা হেি। িন েিেরর িা রাজস েিেরর জিিেে
িোনেগাভ িৃকেরাপন করা হেি। িনেিেরর োকান এোাকা োযখােন ইিেিেেে িনাঞো রেেেে োসখােন এই েরেনর
িৃকেরাপন করা হেি না। িেো িেরি অোক অনুসাের িাোিন িা োশলার োিড িৃক োরাপেনর জনে োকান আইনী

োিপত োােেিনা। িৃকেরাপেন িা আোো িনেেন োকানেরেনর িসেনিটক রাসােিনক কীটনাশেকর িেিহার হেি না।
৬৩) সাংসৃিতক সমি : এই পকেল োকান পিরিচে ঐিেহেশীো সােনর উপর োকান েেরনর আঘাে করার পিরকলনা
োনই। োকান ভােিই এই পকেল োকান েরেনর খনন কাযেত চাোােনা িা োকান সানেক েিূেে করার পিরকলনা োনই। িরং
এই পকল োসই সি সােনর সংরকেণর ও পুন:িনিাতেনর উপর োজার োেে, োসই সেঙ োসই সি সােিট ধংসপাে

ঐিেহেপূণ ত সােনর (যিেও োকানিটই জােীে োহিরেটজ সমিত িহসােি সীকৃে নে ) সংরকেণরও সিথনত কের। এই
পকল েীঘার (পিশিিঙ) োিরীন অোকুিরোেির সংরকন ও পুন :িনিাতনেকও সিথনত কের, োসই সেঙ দারকাে

(গজরাট) একিট সািুিদক পেশনতশাোা ও েেিেনােকেনর িনিাতনেকও সিথনত কের। সকো ঐিেহেপূণ ত সােনর

সংরকন ও পুন: িনিাতেন েক কািরের এিং সুপারভাইজার িনেোে করা হেি। নীিে িনোতিরে হেেেে এই েরেনর
কাঠােিাগিোর িনিাতেন, রকনােিকেণ এিং পুন:িনিাতেন োসরা োপশাোির িান িজাে রাখার উপরও সেকত নজর রাখা
হেি ও পযেতিকণ করা হেি। ইিেিেেে উিেিখে িিেেগিো োিাও এই পকেল অিেিরক িহসােি এই সি সাংসৃিেক

িূোেেিােের পিে যেথাপযুক গরত িেেে সংরকেণর পিরকলনা গহন ও রপাোেনর পেচষা চাোােনা হেি। পকল ৈেির
করার সিেেই এই িিেেে িিিভন িেক ভািা হেেেে।

৬৪) িিরি ও িিিভন জািত েিাষীর পকেলর অোিিকার ভােি অনভিূিক : পকেলর পিরকলনার সর োথেকই

উপকূোিাসীেের অংশগহন ও োসখানকার িিহোােের সিসোগিোর কথা িাথাে োরেখই পকলিট সাজােনা হিচো।
উপিরিেিখে িিেেগিোর িেেক োকে োরেখই রাজেসেরর পিেিট কিক
ত ােনর কথা ভািা হেেেে। এই সিসোগিোর
ত িিে অংশীোরেের িনেে আেোাচনা করা হেেেে। োিশ িকেু
উপর িনভতর কেরই জােীে, রাজে ও গািসের সাথজ

অগািেকােরর িভিতেে িিিনেোেের পিরকলনাও করা হেেেে োেের জীিন জীিিকার উনিের কথা িাথাে োরেখ এিং
সানীে সংসাগিোর অংশগহেনর িােেেি এই সিস িিিনেোেগিোর রপােেনর কথা ভািা হেেেে। আই িস োজড এি
পিিো োক েীঘ ত সিে েের কাযেতকরী করেে এই নীিে গহন করা হেেেে। সানীে িানুেেের জীিন জীিিকার সুরকার
ত িিে অংশীোরেের সেঙ
কথা িিেিচনা কেরই এই পকলিট সাজােনা হেেেে। জােীে রাজে ও গাি সের সাথজ

আেোাচনা কেরই এই িিেেগিোেক িনিাতচন করা হেেেে। উপকৃেেের োিেে িনেে িকেু পাক িনোতিরে িনেি োিেন চোা
হেি োযিন উপকূো অঞেোর েিরদ অংশেক অিভতুক করা হেি এিং সচোর জনে আঞিোক ভাোর কােেজ

িিজািপেও করা হেি োসই সি িনেি কানুন। এই পকেল উপজািে জনজািের চািহো, জীিিকার পেোজন যথাযথ
ভােি যােে গািীণ পিরকলনাে (িিেশেে সানীে সংরকন ও জীিন জীিিকার উনেন সংিাি) থােক ো সুিনিশে

করা হেি। এোিাও িিহোােের কথাও িিেশে কের ভািা হেচ। ভারে সরকােরর আোেসর উপর িনভতর কের িিিভন
েরেনর কিক
ত ােনর কথা ভািা হেেেে যােে িিহোােের পেোজেনর িেেক োকে রাখা যাে। উোহরণ িহসােি িোা যাে
পিশিিঙ ও উিিেোে িিহোা িৎসেজীিিেের পনে িাজারজাে করার িেপাের সহােো করা (কঁ াচা িাে, োর সেঙ
আরও োাভজনক সািিগ োযিন িােের আচার, পথােে হােের কাজ ইেোিে) এই পকেল অিভতুক করা হেেেে ,
িিেশেেঃ োযখােন পেোজনীে িাজােরর সংেযাে রেেেে োসখােন।

৬৫) িিিভন িচিিে উপজািে োোষীর উপর একিট সািািজক পযাতেোাচনা (যা পিরেিশ ও সািািজক পযাতেোাচনার
অিেতে) কের োেখা োনওো হেেেে কারা এেে উপকৃে হেে পােরন। পকেলর অিভতূক ২৬৭ িট গােি সিীকা কের
োেখা োেেে পকেলর োকান আোাো পিরকলনা এই উপজািে জনেোষীেক সাংসৃিেক ভােি উপকৃে করেি না।

সিীকাে োেখা োেেে োকান গািই একক ভােি উপজািেেের িেো িচিিে করা যােচনা। পকেলর ২৬৭ িট গােির িেেে
একিাত গজরােটর একিট গােি পাে ৮৭% উপজািে জনেোষীর িানুে থােকন। গািিাসীেের িনেজেের করা গািীন

পিরকলনাই সাংসৃিেক িিেেে যথাযথ। অনে গািগিোেে ২০৫ িটেে ১ % িা োরও কি উপজািে জনেোষীর িানুে
িসিাস কেরন, ৩৬ িট গােি ১ োথেক ৫%, ৯ িট গােি ৫ োথেক ১০%, ১২ িট গােি ১০ োথেক ২৫% এিং ৪ িট গােি
২৫ োথেক ৫০% উপজািে িানুেের িসিাস। িেো সাভািিক ভােিই সাংসৃিেক ভােি আোাো িেো োকান উপজািে

জনেোষীর জনে পৃথক পিরকলনা করার পেোজন অনুভূে হেচ না।েেি এটা োকে রাখা হেি োয গািীণ পিরকলনার
সিে োযন সিার সেঙ োস সি গােির উপজািে িানুেেরও সিানভােি অংশগহন কেরন।

৬৬) অৈনিেক পুনিািসন: এই পকেল োকান িানুেেক োজার কের োর ইেচর িিরেদ উেচে করা জিি অিেগহন করা
িা পুনিাতসন োেওোর পিরকলনা োনই। যেটা সমি রাজস েিেরর িা িন েিেরর জিিেে িনােন করা হেি। েেি

উিিেোর োকেত ১০৫ োহকর িেিক িািোকানর জিিেে আেেসো িহসােি িৃকেরাপেন জিির িািোকেের সমিেেেই
অিেগহন না কের করা হেচ। ইিেিেেেই ১৫,৫০০ োহকর সরকাির জিি জরীপ করা হেেেে এিং োকান েরেনর

ত াোরেণর োোচের আনা হেি এিং
জিরেখো পাওো যােিন। োকান েরেনর োসচা জিি োেনর ঘটনা িোিপিদ কের সিস
সানীে পঞােেেেকও অিিহে করা হেি। েেি অিভজোে িেো োয পুেরা পকল োশে না হওো পযিত োকান েরেনর
জিরেখেোর ঘটনা ঘটেি না িোা িঠক না। সমািে োসই সি োকেত পকেল পুনিাতসেনর নীিে কাঠােিা রেেেে, যা

নোশানাো িরেসটোেিে অোন িরহোিিিোেটশন পিোিস ২০০৭ এর সেঙ সঙিে োরেখ এিং িোেঙর OP4.12. োিেন
করা হেি। উেেখে এিট শেু িাত োয সি সিসো শরেে পরীকা করা হেিন িা েরা পেিিন োসগিোর োকেতই

পুনিাতসেনর কথা ভািা হেি। এই পুনিাতসন পোেকেজ রেেেে - (১) িনিেত ষ পনা যােে সিেেকােরর সিসোে অিািিে
জিরেখোকারীর িিেেিট খিেেে োেখা হেি, (২) কিের পিরিান যাচাই কের কিেপূরণ িঠক করা, (৩) একিট িতসেরর
অিভেযাে গহেনর পনা িনোতরণ ও োর িহো পচার। যিেও এ িিেেে এখনও োকান সিেক োরনা োনই েিুও এেে ১
োকািট ৩৪ োক টাকা িরাে কের রাখা হেেেে।
ত পসিে রেেেে। গজরােটর কেচর হাণ, উিিেোর
৬৭) পকেলর আই িস োজড এি পিরকলনার জনে পকেল আিথক
পারােীপ-োিরা, োোপাোপুর-িচলা এিং পিশিিেঙর োোটা উপকূেোর জনে এই অথ ত িরাে রেেেে। এই উপকূেোর
িািসনােের জান ও সমেের রকা করেে আই িস োজড এি এ আঞিোক সের পিরকলনা করা হেচ। যিেও এিট

অিািিে োয োকান অৈনিচক পুনিাতসেনর পিরকলনা এেে করেে হেি। েিুও পিরকলনার সের িিেিোেঙর OP 4.12,
এর সেঙ সঙিে োরেখ োকান িোিক িা োোষীেক সানািিরে করার োকেত জােীে নীিে ও আইন পেোে করা হেি আই
িস োজড এি পিরকলনােক রপােেণর জনে।
৬৮) এই পকেল একিট সািািজক গহনেযােেোর কথা ভািা হেেেে এর পিেিট ভােে যা কাযেতকর করা হেি।

সািািজক গহনেযােেোর জনে োসাশোো অিডট, িসিটেজন োসার কাডত, এিং িরেপাটত কাডত ইেোিের িােেেি কােজর
পিেিিো সংগহ করার ও োর িভিতেে িিিনেোেের অগািেকার িনরিেচন করার পিরকলনা রেেেে। এর জনে
শিকশাোী অভাি অিিেযাে পিেিিোেনর িেিসা করা হেি। এই অিিেযাে গহেনর শাখা জােীে ও রাজে সেরর

পেজক িোেনজেিে ইউিনেট থাকেি। িিিভন উপােে োটাো ফী োিান, ঔেেি িঠকানা ও কােেজ িচিঠ িোেখ এসি
জােোে অিভেযাে জানােনা যােি এিং ঘিি েের োস সি অিভেযােের সিাোন করা হেি। েেথের অিেকার আইন
২০০৫ এর সি িনেেত িশকা এই পকল োিেন চোেি এিং সকো পকল অংশগহনকারীর সেঙ েথে িিিনিে করেি।

পকেলর পচাের সি েরেনর েনিােেি যথা িূদণ িােেি, ৈিেুেিেন িােেি, িিল োিাডত, োপাষার, োেওোো িোখন সহ
আরও নানা সানীে িহো পচািরে িােেিেক িেিহার করা হেি।

৬৯) পিরেিেশর উপর নজরিাির ও িরেপােি েপেশর পিরকলনা: এই পকেলর জনে একিট িিসািরে িিিভন োকত
িিেশেে পযেতিকেনর পিরকলনা ৈেির হেেেে। এই পযেতিকণ পিিোে িনিেত ষ সিোিের পযাতেোাচনা কের োেখা হেি োয
পযেতিকণ পিিো িঠক ভােি চোেে িকনা। এেে িিিভন পেকাষ িা িিভাে অনুসাের কােজর েিে, পদিে,
পেোজনীে িিেে ও পযেতিকণ িনেিিে হেচ িকনা ো খিেেে োেখা হেি।
পিরেিেশর উপর নজরোির ও েেিেনার জনে অেথরত আিেন

৭০) এই পকেলপর নানা িেক িিচার কের এিং পিরেিেশর উপর নানা পভাি িিচার করা ও োর পিেকাের িিিভন
কিস
ত মােনা করার োেকে সমািে খরচা িনোতিরে হেেেে ৩৭ োকািট ৩০ োক টাকা।
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