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પ્રથમ પેજનયું લખાણ

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

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

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

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

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

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

ર્ડઝાઇન:
ઍસપાયિ રડઝાઇન, નવી રદલલી

અંગ્ેજી થી ગયુજિાતીમાં ભાષાંતિ
કટટગએજ ટ્ાસ્સલશેન સર્વલસસ પ્રા. લલતમટેડ. 

ફોટો:

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

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

આ મોડ્યુલ સંિક્ક્ષત વવસતાિ અને તેની આજયુબાજયુના વવસતાિ અને દરિયાઈ સંિક્ક્ષત વવસતાિ (MPAs) ઉપિ મત્યોદ્ોગના 
સંચાલન, ટકાઉ મત્યોદ્ોગ સંચાલન માટેના નનયમો અને કાય્ભ પદ્ધતતઓ વવશેની અત્તં જરિી એવી મૂળભતૂ માહહતી પૂિી 

પાડે છે. આ મોડ્યુલ (MPAs) અને જમીન પિના સંિક્ક્ષત વવસતાિ, MPAs ની શ્ેણીઓ અને પ્રકાિો, તેમની સંચાલન પ્રણાલી 
વચ્ેના તફાવતો અને ટકાઉ મત્યોદ્ોગસંચાલન માટેના મૂળ તતવો વવષ ેઉપલક માહહતી આપે છે. આ મોડ્યુલ MPAs ના 

મતલબમાં મત્યોદ્ોગ અને પ્રાદેક્શક સમાજ વવશેના મયુખ્ય મયુદ્ાઓ આવિી લે છે. રાિતમાં વવવવધ પ્રકાિના MPAs અને તેમના 
સ્થળો વવષે માહહતી આપવા ઉપિાંત આ મોડ્યુલ MPAs ના લારો અને તેમને પડતી મયુશકેલીઓ વવષે પણ જણાવે છે.

Summary

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 

MPAs and terrestrial protected areas, the categories and types of MPAs, 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.

મૉડ્યુલ 4 
દરિયાકાંઠા અને દરિયાઈ સંિક્ષિત 

વિસતાિો અને ટકાઉ મત્ય  
ઉદ્ોગ સંચાલન

Module 4
Coastal and Marine Protected 

Areas and Sustainable Fisheries 
Management

દરિયાકાંઠા અને દરિયાઈ જવૈવવવવધતા અને સંિક્ષિત વવસતાિના સંચાલન 
પર પાઠ્યક્રમ

Curriculum on   

Coastal and Marine Biodiversity and Protected Area Management

ફિલ્ડ-લેવલના MPA મેનેજરમાટેFor Field-Level MPA Managers

3



4



વિષયસૂચચ કોષટકTable of contents

આદ્ાષિિો 7

4.1  સંિક્ષિત વવસતાિો શયુ ંછે?  11

4.2  દરિયાકાંઠા અને દરિયાઈ સંિક્ષિત વવસતાિો (MPAs) 15

4.2.1  વયાખ્યા અને ઝાંખી : 15

4.2.2  સંિક્ક્ષત વવસતાિ વયાખ્યા અને સમજણ. 17

4.2.3  વવશ્વનો સૌથી મોટો MPA 21

4.2.4  ક્ાિે દરિયાઈ વવસતાિ સંિક્ષણ પરિણામો મળેવે પણતે MPA નહી હોય? 22

4.2.5  મત્યોદ્ોગ માટે સંચાલલત વવસતાિો 22

4.2.6  દરિયાકાંઠા અને દરિયાઈ જવૈવવવવધતાના સંચાલનમાં પડકાિો અને (ICCAs) 24

4.3  ભાિતમાંક્ાં MPAs આવેલછે 26

4.4  આપણે સમયુદ્ોનયું સંિષિણ કિવા માટે શામાટે MPAs નીજરૂિછે? 28

4.4.1   MPAs નામોટા લારોનો સાિાંશ 28

4.4.2  મત્યોદ્ોગ સંચાલન માટે MPAs ના મયુખ્ય લારો 29

4.5  દરિયાકાંઠા અને દરિયાઈ જવૈવવવવધતા ના સંચાલનમાં પ્ડકાિો અન ેMPAs: 30

4.5.1  દરિયાઈ નનવસન તતં્રની વવશષેતાઓ 31

4.5.2  રાિતમાં MPAs નયું સંચાલન : સામાન્ય મયુદ્ાઓ 32

4.5.3 દરિયાઈ પયયાવિણ જનેી સંિક્ક્ષત વવસતાિો પિ અસિ થાય તેની વવશષેતાઓ. 33

4.6  શ્ેણીઓ અને વવવવધ પ્રવૃતતઓ વચે્નો સં્ંબધ 34

4.7 ટકાઉ મત્યોદ્ોગ સંચાલન 38

4.7.1  મત્યોદ્ોગસ્તોતો 38

4.7.2 મત્યોદ્ોગ સંચાલન શયુ ંછે? 38

4.7.3 પિંપિાગત મત્યોદ્ોગ સંચાલન 38

4.7.4 જ્થથો અને મહત્તમ ટકાઉ ઉપજનો ખ્યાલ (MSY) 39

 4.7.4.1 જ્થથો 39

 4.7.4.2 વસતી ગતતશીલતા 39

 4.7.4.3 મહત્તમ ટકાઉ ઉપજ (MSY) 40

4.8 િષિણ આધારિત દરિયાકાંઠા સંચાલન માટે પ્ડકાિો અને વેપાિ 42

4.8.1 વધયુ પડતી મત્યોદ્ોગ 42

4.8.2 પિંપિાગત મત્યોદ્ોગ (નાના સતિે) વવરુદ્ધ ઓદ્ોગગક મત્યોદ્ોગ(મોટા સતિે) 42

4.8.3 ટકાઉ મત્યોદ્ોગ માટે લસદ્ધાંતો અને માપદંડો(સ્તોત: MSC, 2002) 43

4.9 સાિી પ્રવૃત્તિ અને રકસસાઓનો અભયાસ 45

 4.9.1  મત્યોદ્ોગ માટે નનવસન તંત્ર અભરગમ(EAF) 45

 4.9.2  સમાજ આધારિત મત્યોદ્ોગ સંચાલન (CBFM) 45

Acronyms 7

4.1  What are protected areas?  11

4.2  Coastal and Marine Protected Areas (MPAs) 15

4.2.1  Definition and overview: 15

4.2.2   Explanation of protected area definition. 17

4.2.3  World’s largest MPA 21

4.2.4  When is a marine area that may achieve conservation outcomes not an MPA? 22

4.2.5  Areas managed for fishing 22

4.2.6  Indigenous people and community-conserved territories and areas (ICCAs) 24

4.3  Where are the MPAs located in India? 26

4.4  Why do we need MPAs to conserve the oceans? 28

4.4.1   A Summary of major benefits of MPAs 28

4.4.2  Major Benefits of MPAs for Fisheries Management 29

4.5  Challenges in managing coastal and marine biodiversity and MPAs: 30

4.5.1  Characteristics of marine ecosystems 31

4.5.2  Managing MPAs in India: General issues 32

4.5.3 Characteristics of the marine environment that affect protected areas. 33

4.6  Relationship between the categories and different activities 34

4.7 Sustainable Fisheries Management 38

4.7.1  Fishery Resources 38

4.7.2 What is fisheries management? 38

4.7.3 Conventional fisheries management  38

4.7.4 Concept of Stock & Maximum Sustainable Yield (MSY) 39

 4.7.4.1 Stock 39

 4.7.4.2 Population dynamics 39

 4.7.4.3 Maximum Sustainable Yield (MSY) 40

4.8 Challenges and trade-offs with the protection-oriented coastal management 42

4.8.1 Overfishing 42

4.8.2 Artisanal fishing (small-scale) Vs Industrial fisheries (large-scale) 42

4.8.3 Principles and Criteria for Sustainable Fisheries (Source: MSC, 2002) 43

4.9 Good practices and case studies 45

 4.9.1  An ecosystem approach to fisheries (EAF) 45

 4.9.2  Community-based fisheries management (CBFM) 45

5



4.10  Participatory planning of MPAs: 48

4.10.1 Why participatory planning? 48

4.10.2 What does it includes? 48

4.10.3 Constraints and Obstacles 49

4.11 Case studies 52

4.11.1 Case study: MPAs secure fish supply in the Philippines 52

4.11.2 Case study: Fishermen ride sustainability wave 53

4.12.3 Integrated Management Plan for the Gulf of Mannar Marine National Park and Biosphere Reserve 

(2007-2016): Process and Methodology 55

4.12.4  Status report of coastal and marine protected areas in Maharashtra  64

The Way Forward 68

Main Sources 69

Further Resources: 70

4.10  MPAsનયુભંાગીદાિી આયોજન: 48

4.10.1 રાગીદાિી આયોજન શા માટે? 48

4.10.2 તેમાં શાનો સમાવશે થાય છે? 48

4.10.3 મયયાદાઓ અને અવિોધો 49

4.11 કેસ અભયાસ 52

4.11.1 કેસ અભયાસ : રફલલપાઇસ્સમાં MPAs વડે માછલી પયુિવઠો નનયતમત કિાયો 52

4.11.2 કેસ અભયાસ : માછીમાિો ટકાઉ મોજા પિ આધાિ િાખે છે 53

4.12.3 મન્ાિનો અખાત દરિયાઈ િાષટ્ીય ઉદ્ાન અને જીવાવિણ અનામત માટેસંકલલતસંચાલન યોજના (2007-2016):  

પ્રરક્રયા અને િીત 55

4.12.4 મહાિાષટ્માં દરિયાકાંઠા અને દરિયાઈ સંિક્ક્ષત વવસતાિો વવષે સ્સ્થતત અહેવાલ 64

આગળનો િસતો 68

મયુખ્ય સ્તોત  69

વધાિાના સંસાધનો: 70

6



મમતાષિિો

CBD  કનવેન્શન ઓન બાયોલોલજકલ ડાયવસણીટી 

CMS  કનવશેન ઓન માઈગ્રેટિી સપીસીસ 

EIA  એનવાયિમેન્ટલ ઈમપેક્ એસેસમેન્ટ

EMP  એનવાયિમેન્ટલ મેનેજમેન્ટ પલાન 

FAO  ફૂડ એનડ એગ્રીકલ્ચિ ઓગવેનાઈઝેશન 

GCBA  જનિેશનલ કોસ્ બેનનરફટ એનાલલલસસ

NBAP  નશેનલ બાયો ડાયવસણીટી એક્શન પલાન 

NEP  નશેનલ એનવાયિમેન્ટ પોલલસી 

SEA  સે્્ટેલજક એનવાયિમેન્ટલ એસેસમેન્ટ 

SLEIAA  સે્ટ લેવલ એનવાયિમેન્ટલ ઈમપેક્ એસેસમેન્ટ ઓથોિીટી

Acronyms

CBD  Convention on Biological Diversity

CMS  Convention on Migratory Species 

EIA  Environmental Impact Assessment

EMP  Environment Management Plan 

FAO  Food and Agriculture Organization

GCBA  Generational cost benefit analysis 

NBAP  National Biodiversity Action Plan

NEP  National Environment Policy 

SEA  Strategic Environmental Assessment

SLEIAA  State Level Environmental Impact Assessment Authority

7





શીખિાના પરિણામો

આ મોડ્યુલ પૂરંુ કયયા પછી, રાગ લેનાિાઓ આટલયુ ંકિી શકશે

• શબ્દ ‘સંિક્ક્ષત વવસતાિ’ સમજાવવો અને વયવસ્થા અને સ્તોતના વપિાશ પિ આધારિત વવવવધ પ્રકાિના કયુદિતી સંિક્ક્ષત વવસતાિો વણ્ભવવા

•	 MPA અને જમીન પિના સંિક્ક્ષત વવસતાિમાં િહેલ મૂળ તફાવત અને ચાલક પરિબળો  

•	 MPAs માટેના વવવવધ પ્રકાિના સંચાલન મોડેલનયુ ંવણ્ભન કિવયુ ંઅને દિેક સાથે સંકળાયેલ સમસયાઓ જણાવવી

• ટકાઉ મત્યોદ્ોગ સંચાલન માટેના મયુખ્ય નનયમો જણાવવા

• નાના પાયાના અને વયાપાિી ધોિણ ેથતા મત્યોદ્ોગ વચ્ેના તફાવતો જણાવવા અને તેમનો દરિયાકાંઠા અને દરિયાઈ જવૈવવવવધતા સાથેનો 
સંબંધ જણાવવો.

• માછીમાિી અને જવૈવવવવધતા સંિક્ષણ વચ્ેના જહટલ સંબંધની કદિ કિવી

• દરિયાકાંઠા અને દરિયાઈ જવૈવવવવધતાના અસિકાિક સંિક્ષણની ખાતિી માટે ટકાઉ મત્યોદ્ોગની ભૂતમકાનયુ ંમૂલ્ સમજવયું

Learning outcomes

After completing this module, the participants are able to

•	 explain the term ‘Protected Area’ and describe different types of natural protected areas based on their man-

agement 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 principles of sustainable fisheries management

•	 explain the difference between small-scale and commercial fisheries and their respective relevance to coastal 

and marine biodiversity

•	 appreciate the intricate relationship of fishing and biodiversity conservation

•	 appreciate the role of sustainable fisheries in ensuring effective conservation of coastal and marine biodiversity

મયુખ્ય સંદેશાઓ
•	 પ્રકૃતતના નનવસનતતં્રની સેવાઓ અને સાંસૃ્તતક મૂલ્ો સાથે જોડાયેલ લાંબા ગાળાના સંિક્ષણ માટે સપષટ િીત ેવયાખ્યાયયત, કાયદેસિ અથવા 

અન્ય અસિકાિક સાધનોથી માન્ય કિેલ, સમર્પત અને સંચાલલત રૌગોલલક જ્યા હોવી ફિજીયાત છે. 

•	 દરિયાઈ સંિક્ક્ષત વવસતાિો(MPAs)ની સ્થાપના અને યો્ય સંચાલન એ દરિયાકાંઠાઅને દરિયાઇ જવૈવવવવધતા નયુ ંિક્ષણ કિવા માટેનાઅતં્ત 

અસિકાિક માધયમોમાંથી એક છે.દરિયાઈ સંિક્ક્ષત વવસતાિો ઘણાં પ્રકાિના િક્ષણ આવિી લે છે. કેટલાક “નબન પ્રવૃગત્ત વવસતાિ અથવા 
સંિક્ક્ષત વવસતાિો”તિીકે ઓળખાય છે જ ેમાછલીઓના જ્થથાન ેફિી વસવા માટે જરિી હોય છે જયાિે અન્ય તેમના સ્તોતોનો વવવવધ ઉપયોગ 

કિવા દે છે. MPAs પિવાળાના ખડકો જવેા મયુખ્ય નનવસનતતં્રનયુ ંિક્ષણ કિે છે. તે માત્ર માછલીઓ માટે સલામત સંવધ્ભન વવસતાિ તિીકે જ 

કામ નથી કિતા પણ પ્રવાસન ને પણ ઉત્તેજન આપે છે જ ેઅતંે નોકિીઓ પણ લાવે છે. MPAs ને વધયુ સમયુદાય સંચાલલત બનાવવાથી સ્થાનનક 

લોકોને વધયુ લારો મળી શકશે.

•	 રાિતમાં સંિક્ક્ષત વવસતાિોની ચાિ કાયદાકીય શ્ેણી નક્ી કિેલ છે જમેકે િાષટ્ીય ઉદ્ાનો, વન્ય જીવન અરયાિ્ય, સંિક્ષણ આિક્ક્ષત 

વવસતાિો અને સામયુદાયયક આિક્ક્ષત વવસતાિો. રાિત ેતેના તમામ 10 જવૈરૌગોલલક ક્ષતે્રોન ેિજૂ કિતાં PAs નયુ ંએક માળખયુ ંબનાવેલ છે. કયુલ 

693 સંિક્ક્ષત વવસતાિો સ્થાપવામાં આવયા છે જમેાં 103 િાષટ્ીય ઉદ્ાનો, 525 વન્યજીવન અરયાિ્ય, 61 સંિક્ષણ અનામત વવસતાિો અને 
4 સામયુદાયયક અનામત વવસતાિોછે જ ેઉપિાંત નક્ી કિાયેલ 26 િામસિ સાઇટ્સ તિીકેના જળપલાવવત વવસતાિ છે. 

•	 રાિતમાં દરિયાઇ પયયાવિણમાં આવતી હોય અને સંપૂણ્ભ અથવા આંક્શક રપ ેઊંચી રિતી િેખાના 500 મીટિના પટ્ામાં જ ેPA આવતા હોય 

તેનો દરિયાઈ સંિક્ક્ષત વવસતાિ માળખામાં સમાવશે કિવામાં આવેલ છે. આ વયાખ્યાના આધાિે રાિતીય દ્વીપકલપમાં 24 દરિયાઈ સંિક્ક્ષત 

વવસતાિો છે અને તેના ટાપયુઓમાં 100 થી વધયુ MPAs છે. દ્વીપકલપના 24 MPAs માં મન્ાિના અખાતનો દરિયાઈ િાષટ્ીય ઉદ્ાન, સયુંદિવન 

િાષટ્ીય ઉદ્ાન, કચ્છનો અખાત િાષટ્ીય ઉદ્ાન, રીત્રા કનનકા િાષટ્ીય ઉદ્ાન, કોિીંગા વન્યજીવન અરયાિ્ય, ધચલ્ા વન્યજીવન અરયાિ્ય 

અનન્ય દરિયાઈ જવૈવવવવધતા ધિાવેછે અને આ MPAs તેમની આજયુબાજયુના સ્થાનનક સમયુદાયન ેવવવવધ સેવાઓ પૂિી પાડે છે.

•	 સંિક્ક્ષત વવસતાિનાં સંચાલકો સિકાિી રંડોળ અને સહાયના અરાવથી લઇ સ્થાનનક સમયુદાય તિફથી દયુશમનાવટ સયુધી અનેક પ્રકાિના 
પડકાિોનો સામનો કિે છે.સાિા સંવાદ અને જાગૃતત કાય્ભક્રમો વડેઆ વલણ ઉલટાવી શકાય. દરિયાઈ સંિક્ક્ષત વવસતાિોના સંચાલનમાં સ્થાનનક 

સમાજના લોકોને સાંકળવાથી મત્યોદ્ોગ અને પ્રવાસન ની આવક દ્ાિા ટકાઉ આજીવવકા ઊરી કિવામાં મદદ મળી િહે.

•	 રાિતમાં આતંરિક જળસ્તોતોન ેબાદ કિતા આશિે 8,000 રકમી લાંબા દરિયારકનાિા પિ માછીમાિીની ઘણી તકો છે અને રાિત વૈગશ્વક સતિે 

માછલી ઉતપાદનમાં બીજા ક્રમે છે અને તેનો હહસસો આશિે 5.43% નો છે. તેને શકકતશાળી આવકના સ્તોત તિીકે ઓળખવામાં આવયયુ ંછે 

અને તે કીમતી વવદેશી હયું ડીયામણ કમાવા લસવાય સસતા પ્રોટીનનો વવકલપ પણ બની શકે છે.

Key messages
•	 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.

•	 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 flow of benefits to local people.

•	 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

•	 In India, PAs that fall in whole or in part within swath of 500 m from the high tide line and to marine 

environment 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 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.

•	 Protected Area managers face a wide range of challenges, from lack of governmental funding and support, 

to antagonism from local communities. 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

•	 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 paradigms: protecting and conserv-

ing ecosystem structure and functioning; and fisheries manage-

ment that focuses on providing food, income and livelihoods for 

humans.

•	 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 operations, landing and berthing facilities for 

fishing vessels and uniform registration of fishing vessels.

•	 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). Commer-

cial 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, Fisheries Management, Participatory 

Management, Stakeholders Consultation, Marine Biodiversity

•	 મત્રોદ્ોગ અંગે નનવસનતંત્ર અભભગમ હેઠળ મત્રોદ્ોગ સંચાલકોના હંમશેના 
કામ – લક્ષિત પ્રજાતતઓની સ્થિરતાને નનવસનતંત્રની સ્થિરતા સુધી વવસતારવામાં 
આવેલ છે જનેા પર મત્રોદ્ોગ જમેાં લોકો અને માછ્લીઓનો જથ્ો પણ 
સમાવવષટ છે તે નભે છે. નનવસનતંત્ર અભભગમ માનવીર અને જવૈવક એ બને્ 
સુખાકારીને સંબોધે છે અને બને્ અલગ પધ્ધતતઓન ેભેગી કરે છે - નનવસનતંત્રના 
માળખા અને કામગીરીનું રષિણ અને સંરષિણ કરવું અને મત્રોદ્ોગનુ ંસંચાલન જ ે
માનવ જાતતના ખોરાક, આવક અને આજીવવકા પૂરા પા્ડવા પર કેન્નદ્રત છે.

•	 દેશમાં દફરરાઈ મત્રોદ્ોગ વવકાસમાં મુખ્ય પ્ડકાર છે મત્રોદ્ોગ કરવા માટે 
ટકાઉ ટેકનોલોજી નો વવકાસ, મહત્તમ ઉપજ, લણણી અને લણણી પછીના કારયો 
માટે માળખું, મત્રોદ્ોગ વહાણો માટે લાંગરવા અને ગોદીની સુવવધાઓ અને 
મત્રોદ્ોગ વહાણોની સમાનરૂપે નોંધણી.

•	 માછીમારો માછીમારી (અ્વા નાના પારાના મત્રોદ્ોગ), માં નાના દફરરાકાંઠા 
નજીકના જહાજો વાપરે છે અને/ અ્વા બાંધેલ સાધનો વાપરે છે (જમેકે દફરરાઈ 
ખૂંટા, જાળી અને પ્ડદા વાળી જાળી) અને તેમનો હેત ુતેમના પોતાના વપરાશ અને 
વેચાણ માટે માછલી અને અન્ય જીવો પક્ડવાનો હોર છે (Pauly 2013). વરાપારી 
મત્રોદ્ોગવરાપારી નિા માટે માછલી અને અન્ય દફરરાઈ ખોરાક પક્ડવાનો 
હોર જમેાં મોટેભાગે જગંલી મત્રોદ્ોગ હોર છે. તે મોટા જથ્ામાં વવશ્વમાં ઘણાં 
દેશોને ખાવાનું પૂરં પા્ેડ છે પણ જઓે તેને એક ઉદ્ોગ તરીકે ચલાવે છે તેમણે તે 
માટે ઘણી વાર દફરરામાં દૂર સુધી જવું પ્ડતુ ંહોર છે જ્ાં પ્રતતકૂળ પફરથિતત હોર 
છે. મોટે પાર ેકરવામાં આવતી વરાપારી મત્રોદ્ોગ ઔદ્ોગગક મત્રોદ્ોગતરીકે 
ઓળખાર છે.

 
મયુખ્ય શબ્ો:
•	 દરિયાઈ સંસંિક્ક્ષત ક્ષતે્રો, મત્ય સંચાલન, સહરાગી સંચાલન, હહતધાિકોનો 

સહરાગ, દરિયાઈ જવૈવવવવધતા



4.1  સંિક્ષિત વવસતાિો  
શયુ ંછે?

જવૈવવવવધતા સંિક્ષણના સંચાલન માટેના એક સાધન તિીકે અને એ 

સ્તોતો પિ આધારિત લોકોનીસયુખાકાિી માટે સંિક્ક્ષત વવસતાિોનો 
ઉપયોગ કિવામાં આવે છે. તેમને વયાપક રપેજવૈવવવવધતા ના સંિક્ષણ 

માટે અમલમાં મૂકવામાં આવેલ પિંપિાગત અને સમયુદાય આધારિત 

અભરગમો, શાસન પ્રણાલલઓ, વજૈ્ાનનક અને પિંપિાગત જ્ાન, 

સિકાિોની સમકાલલન પ્રથાઓ અને સિકાિી સસં્થાઓ (IUCN)  

દોિી જતા સૌથી સફળ પગલાઓમાંના એક તિીકે ગણતિી કિવામાં 
આવે છે.

IUCN સંરક્ષિત વવસતારને આ રીતે વરાખ્યા કરે છે: 
પ્રકૃતતના નનવસનતંત્રની સેવાઓ અને સાંસૃ્તતક મૂલ્ો 
સા્ે જો્ડારેલ લાંબા ગાળાના સંરષિણ માટે સપષટ 
રીતે વરાખ્યાયરત, કારદેસર અ્વા અન્ય અસરકારક 
સાધનો્ી માન્ય કરેલ, સમર્પત અને સંચાલલત ભૌગોલલક 
જગરા.

4.1  What are protected 
areas? 

Protected areas have been used as a tool to manage 

natural resources for biodiversity conservation and 

for the well-being of people dependent on these 

resources. They are widely regarded as one of the 

most successful measures implemented for the 

conservation of biodiversity, drawing upon traditional 

and community-based approaches, governance 

regimes, scientific and traditional knowledge 

and contemporary practices of governments and 

conservation agencies (IUCN). 

IUCN defines a protected area as: A clearly 
defined geographical space, recognised, 
dedicated and managed, through legal or 
other effective means, to achieve the long-
term conservation of nature with associated 
ecosystem services and cultural values.  



IUCN together with UNEP-WCMC jointly manages the World Database on Protected Areas. As per the 

Aichi Biodiversity Targets, a total of 12% of the terrestrial part and 10% of the marine ecosystem need 

to be protected globally to safeguard the biodiversity and its dependent communities in the future.

India has a very long tradition of setting aside areas for conservation of wild flora and fauna. After in-

dependence, several Protected Areas (PAs) were designated in the form of National Parks and Wildlife 

Sanctuaries, but the approach was largely ad hoc. In 1983, the Government of India (GoI) decided 

that rational planning and implementation of a comprehensive network of PAs would be the keystone 

of the National Wildlife Action Plan and entrusted the Wildlife Institute of India (WII) to formulate plans 

for such a network (Rodgers et. al., 2002). The WII prepared a biogeographic classification of India 

designed to facilitate conservation planning, with a review of existing protected areas and recom-

mendation of new PAs to ensure an adequate network covering the range of biological diversity in the 

country. Thus, from a network of 54 National Parks covering 21,003 km and 373 Sanctuaries covering 

88,649 km , giving a combined coverage of 109,652 km or 3.34% of the country’s geographical area 

in 1988, this network has grown steadily, and as of May 2015 there are 700 PAs (103 National Parks, 

528 Wildlife Sanctuaries, 65 Conservation Reserves and 4 Community Reserves) covering 166,851 km 

or 5.07% of the country’s geographical area. India has also established 24 MPAs in peninsular India 

and 105 in the islands.

UNEP-WCMC સાથે મળીને IUCN સંયયુકત િીતે સંિક્ક્ષત વવસતાિોનો વૈગશ્વક ડેટાબેઝનયુ ંસંચાલન કિે છે. ઐચી જવૈવવવવધતા 
લક્ષાંક પ્રમાણે, દરિયાકાંઠા વવસતાિના કયુલ 12% અને દરિયાઈ નનવસન તંત્ર ના 10% રાગન ેવૈગશ્વક સતિે સિંક્ક્ષત કિવાની જરિ 

છે જથેી રવવષયમાં જવૈવવવવધતા અને તેના પિ આધારિત સમાજને સંિક્ક્ષત કિી શકાય.

રાિતમાં જગંલી વનસપતત અને પ્રાણીઓના સંિક્ષણ માટે અલગ વવસતાિો િાખવાની ઘણી જૂની પિંપિા છે. સવતતં્રતા પછી, ઘણાં 
સંિક્ક્ષત વવસતાિો (PAs) િાષટ્ીય ઉદ્ાનો અને વન્યજીવન અરયાિ્ય બન્યા પણ આ અભરગમ મોટેરાગ ેકામચલાઉ િહ્યો. 
1983માં, રાિત સિકાિે (GoI) નક્ી કયયુું કે િાષટ્ીય વન્યજીવન પગલા યોજના માટેના મયુખ્ય પગલા તિીકે તાર્કક આયોજન અને 
Pas નયુ ંવયાપક માળખયુ ંજરિી છે અને આ કામ માટે રાિતીય વન્યજીવન સંસ્થા (WII) ને આવા માળખા માટેની યોજના બનાવવા 
માટેની જવાબદાિી આપવામાં આવી (Rodgers et. al., 2002). WII એ રાિતનયુ ંજવૈ રૌગોલલક વગણીકિણ કયયુું જથેી સંિક્ષણ 

યોજના બનાવવા માટે સિળતા િહે અને વત્ભમાન સંિક્ક્ષત વવસતાિોનયુ ંમયુલ્ાંકન થાય અને નવા PAs માટે રલામણ કિાય જથેી દેશમાં 
જવૈવવવવધતાની શ્ેણીન ેઆવિી લેવા માટે પૂિતી વયવસ્થાની ખાતિી થાય. આમ, 54 િાષટ્ીય ઉદ્ાનોનયુ ંનેટવક્ભ  બનયું જ ે21,003 

રકમી આવિે છે અને 373 અરયાિ્ય 88,649 રકમી આવિે છે, અને તેમનયુ ંસંયયુકત આવિણ 109,652 રકમી અથવા દેશના 
રૌગોલલક વવસતાિ ના 3.34% જટેલયું 1988માં થતયું હતયુ,ં આ નેટવક્ભ  સતત વધતયુ ંિહયુ ંઅને મે 2015માં લગરગ 700 PAs 

(103 િાષટ્ીય ઉદ્ાનો, 528 વન્યજીવન અરયાિ્ય, 65 સંિક્ષણ અનામત વવસતાિો અને 4 સામાલજક અનામત વવસતાિો) જઓે 

166,851 રકમી અથવા દેશના રૌગોલલક વવસતાિના 5.07% આવિી લે છે. રાિત ખંડમાં 24 MPAs અને ટાપયુઓ પિ 105 

MPAs સ્થાપયા છે .

Table 1: Definition and Primary Objectives of IUCN Protected Area Categories (Dudley, 2008).

IUCN
Category

Definition Primary Objective
Designation in
India

Ia Category Ia are strictly protected areas 
set aside  to protect biodiversity and also 
possibly geological/ geomorphological 
features, where human visitation, use and 
impacts are strictly controlled
and limited to ensure protection of the 
conservation values. Such protected 
areas can serve as indispensable 
reference areas for scientific research and 
monitoring.

To conserve regionally, nationally or 
globally outstanding ecosystems, 
species (occurrences or 
aggregations) and/ or geodiversity 
features: these attributes will have 
been formed mostly or
entirely by non-human forces and 
will be degraded or destroyed when 
subjected to all but very light human 
impact.

National Park
e.g. Gulf of Mannar 
Marine National Park

Ib Category Ib protected areas are usually 
large unmodified or slightly modified 
areas, retaining their natural character 
and influence, without permanent or 
significant human habitation, which are 
protected and managed so as to preserve 
their natural condition.

To protect the long-term ecological 
integrity of natural areas that are 
undisturbed by significant human 
activity, free of modern infrastructure 
and where natural forces and 
processes predominate, so that 
current and future generations have 
the opportunity to experience such 
areas.

Wildlife Sanctuary

e.g. Coringa Wildlife 
Sanctuary

II Category II protected areas are large 
natural or near natural areas set aside to 
protect large-scale ecological processes, 
along with the complement of species 
and ecosystems characteristic of
the area, which also provide a foundation 
for environmentally and culturally 
compatible spiritual, scientific, 
educational, recreational and visitor 
opportunities.

To protect natural biodiversity 
along with its underlying 
ecological structure and supporting 
environmental processes, and to 
promote education and recreation.

Wildlife Sanctuary
e.g. Malvan Wildlife 
Sanctuary

કોઠો 1: IUCN સિંક્ષિત વવસતાિ શ્ણેીઓ ની વયાખ્યા અને મયુખ્ય ઉદે્શો (Dudley, 2008).

IUCN 
શ્ેણી વયાખ્યા મયુખ્ય હેતયુ ભાિતમાં વયાખ્યા

Ia શ્ેણી la માં જવૈવવવવધતાનંુ સરંષિણ અને સભંવત: 
ભૌગોલલક/ ભ ૂરચનાકીર લષિણોનંુ રષિણ કરવા 
અલગ રખારલે ચસુતપણ ેરક્ષિત વવસતારો છે જ્ાં 
સરંષિણ મલુ્ોના સરંષિણની ખાતરી માટે માનવીર 
મલુાકાતો,વપરાશ અને અસરો ચસુત રીતનેનરવંત્રત અને 
મરયાફદત છે. આવા સરંક્ષિત વવસતારો વૈજ્ાનનક સશંોધન 
અને મોનીટરીંગ માટે અનનવાર્મ સદંભ્મ વવસતારોમાં સવેા 
આપી શકે.

પ્રાદેક્શક, રાષટ્ીર અ્વા વગૈશ્વક સતરે બાકી 
રહેલનનવસનતતં્ર, પ્રજાતતઓ (કોઈક વાર અ્વા 
એક સા્ )ે અન/ે અ્વા જવૈવવવવધતા વવશષેતાઓનુ ં
સરંષિણ કરવુ:ં આ વવશષેતાઓ મોટાભાગ ેઅ્વા 
સપંણૂ્મ રીત ેબબન માનવીર પફરબળો વ્ેડ બન્યા હશે 
અન ેઘટતા જશ ેઅ્વા નાશ પામશ ેજ્ારે બધા 
માત્ર ્ ો્ડી જ માનવીર અસરન ેઆધધન હશ.ે

રાષટ્ીર ઉદ્ાન જમેકે મન્ાર 
દફરરાઈ રાષટ્ીર ઉદ્ાન

Ib શ્ેણી Ib સરંક્ષિત વવસતારો મોટાભાગ ેસધુારયા વવનાના 
અ્વા ્ો્ડા પ્રમાણમાં સધુારેલા વવસતારો, તમેના 
કુદરતી લષિણો અને અસરો જાળવી રાખીને,કારમી 
અ્વા નોંધપાત્ર માનવ વસવાટ વવનાના જમેનંુ રષિણ 
અને સંચાલન તમેની કુદરતી સ્થિતત જાળવી રાખવા માટે 
કરવામાં આવે છે.

કુદરતી વવસતારોની લાંબા ગાળે જવૈવક 
સકંલલતતાનુરંષિણ કરવુ ંજમેાં નોંધપાત્ર માનવીર 
પ્રવગૃત્તન ેકારણ ેખલલે પ્ડી ન ી્, આધનુનક 
માળખા્ ી મ્ુકત છે અન ેજ્ાં કુદરતી શક્કતઓ 
અન ેપ્રફક્રરાઓનુ ંરાજ ચાલ ેછે, જે્ ી હાલની અને 
ભવવષરની પઢેીઓન ેઆવા વવસતારોનો અનભુવ 
કરવાની તક મળે.

વન્યજીવન અભરારણર 
જમેકે કોરીંગા વન્યજીવન 
અભરારણર 

II શ્ેણી II માં સરંક્ષિત વવસતારોમાં મોટાપારે 
પાફરસ્થિતતક પ્રફક્રરાનંુ સરંષિણ કરવા અલગ રખારેલ 
વવશાળ પ્રાકૃતતક અ્વા પ્રાકૃતતક વવસતારની નજીક 
આવેલ વવસતારો છે,જનેી સા્ ેવવસતારના નનવસનતતં્ર 
અને પ્રજાતતઓની લાષિન્ણકતાઓ આવે છે, જ ે
પરયાવરણ અને સાંસૃ્તતક, આધરાત્મિક, વૈજ્ાનનક, 
શષૈિન્ણક , મનોરંજન અને પ્રવાસી તકો માટે પારો પૂરો 
પા્ેડ છે.

કુદરતી જવૈવવવવધતા અન ેતનેી સા્  ેરહેલ જવૈવક 
માળખા અન ેતનેા પર આધાફરત પરયાવરણ 
પ્રફક્રરાઓનુ ંરષિણ કરવુ ંઅન ેક્શષિણ અને 
મનોરંજનન ેઉત્તજેન આપવુ.ં

વન્ય જીવન અભરારણર જમેકે 
માલવણ વન્યજીવન 
અભરારણર 
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III શ્ેણી III ચોક્કસ પ્રાકૃતતક સ્ારકનંુ રષિણ કરવા 
અલારદા રખારલેા વવસતારો છે જમેકે ભતૂમગત માળખુ,ં 
દફરરાઈ પવ્મત, સબમરીનનાકોતર, ભૌગોલલક વવશષેતા 
જમેકે ગિુાઓ અ્વા જીવંત વસત ુપણ હોઈ શકે જમેકે 
અતત પ્રાચીન વનરાજી. સામાન્ય રીત ેત ેઘણાં નાના 
સરંક્ષિત વવસતારો હોર છે અને તમેનંુ પ્રવાસન મલૂ્ ઘણંુ 
વધ ુહોર છે.

ચોક્કસ કુદરતી લષિણ અન ેતમેની સા્  ેસકંળારેલ 
જવૈવવવવધતા અન ેવસવાટોનુ ંરષિણ કરવુ.ં

વન્યજીવન અભરારણર જમેકે 
માલવણ WLS

IV શ્ેણી IV સરંક્ષિત વવસતારો ચોક્કસ પ્રજાતતઓ 
અ્વા વસવાટોનંુ રષિણ કરવાનો હેત ુધરાવે છે 
અને સંચાલનમાં આં અગ્ીમતાદેખાઈ આવે છે. ઘણાં 
શ્ેણી IVના સરંક્ષિતવવસતારોમાં ચોક્કસ પ્રજાતતની 
જરૂફરરાતોને સંબોધવા અ્વા વસવાટની જાળવણી 
માટે નનરતમત, સફક્રર દરતમરાનગીરીની જરૂર પ્ડશે, 
પણ ત ેઆ શ્ેણીની જરૂફરરાત ન્ી.

પ્રજાતતઓ અન ેવસવાટોની જાળવણી કરવી, સરંષિણ 
કરવુ ંઅન ેિરી થિાવપત કરવા.

સરંષિણ સરંષિણઅનામત / 
સમુદાર અનામત 

V શ્ેણી V સરંક્ષિત વવસતારો જ્ાં લોકો અને કુદરતની 
લાંબા સમરની આંતફરક ફક્રરાઓ્ી નોંધપાત્ર 
રીતપેાફરસ્થિતતક, જવૈવક, સાંસૃ્તતક અને સૌંદર્મવધ્મક 
મલૂ્વાળો વવક્શષરતા ધરાવતો વવસતાર બને છે: 
અને જ્ાં આ આંતરફક્રરાની અખ્ંડતાને સાચવી 
રાખવા આ વવસતારનંુ રષિણ અને તનેે સા્ ેજો્ડારલે 
પ્રાકૃતતકસરંષિણ અન ેઅન્ય મલૂ્ોને ટકાવી રાખવંુ ઘણંુ 
જ મહતવપૂણ્મ છે.

કુદરતી જમીન થિળો/ સમદુ્ર થિળોન ુરષિણ કરવું 
અન ેતનેી સા્  ેજો્ડારલે તને ેસા્  ેજો્ડારલે કુદરત 
સરંષિણ ન ેટકાવવા અન ેઅન્ય મલૂ્ો જ ેમાણસો 
વચ્નેી વાતચીત ી્ અન ેપરંપરાગત સચંાલન 
નીતતઓ વ્ેડ બન્યા હોર.
પરંપરાગત સચંાલન પદ્ધતતઓ ્ કી માનવ 
સા્ નેી આતંફરક ફક્રરાઓ ી્ સજા્મરલે ભથૂિળો, 
સમનુદ્રથિળો અન ેતનેી સા્  ેસલંગ્ન પ્રાકૃતતક સરંષિણ 
અન ેઅન્ય મલૂ્ોનુ ંરષિણ ત ા્ જતન કરવુ.ં

સરંષિણ અનામત / સમાજ 
અનામત 

VI શ્ેણી VI સરંક્ષિત વવસતારો નનવસનતતં્ર અને વસવાટોનંુ 
સરંષિણ તનેી સા્ ેજો્ડારેલ સાંસૃ્તતક મલૂ્ો અને 
પરંપરાગત પ્રાકૃતતકસ્તોત સંચાલન પ્રણાલીની સા્ે 
કરે છે. તેઓ સામાન્ય રીત ેમોટા,મોટાભાગનો વવસતાર 
કુદરતી સ્થિતતમાં હોર છે જ્ાં ્ો્ડોભાગ ટકાઉ કુદરતી 
સ્તોત સંચાલન હેઠળ હોર છે અને જ્ાં નીચલા સતરના 
કુદરતી સ્તોતોનો બબન ઔદ્ોગગક ઉપરોગ કુદરતી 
સરંષિણ સા્ ેમળે ખાતો હોર છે અને તનેે વવસતારના 
એક મખુ્ય ધરરે તરીકે જોવામાં આવે છે.

કુદરતી નનવસનતતં્રનુ ંરષિણ કરવુ ંઅન ેટકાઉ રીતે 
કુદરતી સ્તોતો વાપરવા જરારે સરંષિણ અન ેટકાઉ 
વપરાશ બને્ એકબીજાન ેલાભકારી હોર.

સરંષિણ અનામત / સમાજ 
અનામત 

IUCN
Category

Definition Primary Objective
Designation in
India

III Category III protected areas are set aside 
to protect a specific natural monument, 
which can be a landform, sea mount, 
submarine caverns, geological feature 
such as a caves or even a living feature 
such as an ancient grove. They are 
generally quite small protected areas and 
often have high visitor value.

To protect specific outstanding 
natural features and
their associated biodiversity and 
habitats.

Wildlife Sanctuary
e.g. Malvan WLS

IV Category IV protected areas aim to 
protect particular species or habitats and 
management reflects this priority. Many 
category IV protected areas will need 
regular, active interventions to address 
the requirements of particular species 
or  to maintain habitats, but this is not a 
requirement of the category.

To maintain, conserve and restore 
species and habitats.

Conservation Reserve/
Community Reserve

V Category V protected areas are where 
the interaction of people and nature over 
time has produced an area of distinct 
character with significant ecological, 
biological, cultural and scenic value: 
and where safeguarding the integrity of 
this interaction is vital to protecting and 
sustaining the area and its associated 
nature conservation and other values.

To protect and sustain important 
landscapes/ seascapes and the 
associated nature conservation and 
other values created by interactions 
with humans through traditional 
management practices.

Conservation Reserve/
Community Reserve

VI Category VI protected areas conserve 
ecosystems and habitats together with 
associated cultural values and traditional 
natural resource management systems. 
They are generally large, with most of 
the area in natural condition, where a 
proportion is under sustainable natural 
resource management and where low-
level non industrial use of natural 
resources compatible with nature 
conservation is seen as one of the main 
aims of the area.

To protect natural ecosystems and 
use natural resources sustainably, 
when conservation and sustainable 
use can be mutually beneficial.

Conservation Reserve/
Community Reserve
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4.2  દરિયાકાંઠા અને 
દરિયાઈ સિંક્ષિત 
વિસતાિો (MPAs)

4.2.1  વયાખ્યા અને ઝાંખી:

વત્ભમાન જળ સંસાધનોના વપિાશનયુ ંસંચાલનની જરિત તેમના પયયાવિણન ે

સાિી િીત ેજાળવણી કિવા અને સ્સ્થિતા માટે હોવાની વૈગશ્વક સતિે નોંધ 

વધયુન ેવધયુ લેવાઈ િહી છે. ટકાઉ મત્યોદ્ોગ સંચાલનમાં, માનવ ઘટક 

સહહતના વવશાળ નનવસનતતં્રની વવચાિણા હવે વયાપક સવરપ ેસવીકાિાઇ 

છે અને મત્યોદ્ોગ માટે નનવસન તંત્ર અભરગમ (EAF) જવેી પદ્ધતતઓન ે

પ્રોત્ાહહત કિવામાં આવી િહી છે.(FAO, 2011). તેથી, દરિયાઈ 

સંિક્ક્ષત વવસતાિોનો વપિાશ ઉચ્ મહતવ સાથે કિવામાં આવી િહ્યો છે 

અને તે જલીય વસવાટોનો ઘસાિો પહોંચવાની રક્રયા અવળી કિી િહ્યો 
છે. MPAs સામાન્ય િીતે જવૈવવવવધતા સંિક્ષણ અને નનવસનતતં્ર માટેના 
સાધન તિીકે ઓળખાય છે. જમીન પિના હંગામી મત્યોદ્ોગવવસતાિો પણ 

મત્યોદ્ોગ સંચાલનમાં વપિાય છે, અને MPAs અને મત્યોદ્ોગસંચાલન 

પિના આ સમાન વવસતાિમાં EAF વડે એકબીજા સાથે સંકળાયેલ છે.

4.2  Coastal and Marine 
Protected Areas 
(MPAs)

4.2.1  Definition and overview:

The need to manage the use of existing aquatic 

resources for sustainability and to safeguard their 

environment better is increasingly being recognized 

worldwide. In sustainable fisheries management, the 

consideration of wider ecosystems, including the human 

component, is now extensively accepted, and methods 

such as the ecosystem approach to fisheries (EAF) are 

being promoted (FAO, 2011). Therefore, the use of 

marine protected areas has taken on greater importance 

and reverse the degradation of aquatic habitats. MPAs 

are commonly described as a tool for biodiversity 

conservation and as part of the ecosystem. Spatial 

temporal fishing closures are also used in fisheries 

management, and MPAs and fisheries are linked through 

this common avenue of spatial management and through 

EAF.



As defined by the Convention on Biological Diversity , 

A ‘Marine and Coastal Protected Area’ means any defined area within or adjacent to the marine 

environment, together with its overlying waters and associated flora, fauna, and historical and cultural 

features, which has been reserved by legislation or other effective means, including custom, with the 

effect that its marine or coastal biodiversity enjoys a higher level of protection than its surroundings 

(CBD, 2004). 

As defined by the IUCN, ‘... a marine protected area is any area of the intertidal or sub-tidal terrain, 

together with its overlying water and associated flora, fauna, historical and cultural features, which 

has been reserved by law or other effective means to protect part or all of the enclosed environment’ 

(Kelleher 1999).

However, in India, PAs that fall-in whole or in part-within swath of 500 m from the high tide line and 

to marine environment 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. Simply, any marine geographical area that is afforded with greater protection than 

the surrounding waters for biodiversity conservation (or fisheries management) purposes will be 

considered an MPA

The marine protected area network is still in its infancy. As of December 2014, 6594 MPAs were 

established around the world which covers 2.09% of total marine areas available. 

Spatial areas which may incidentally appear to deliver nature conservation but do not have stated 
nature conservation objectives should not automatically be classified as MPAs, as defined by IUCN. 

These areas include the following:

•	 Fishery management areas with no wider stated conservation aims.

•	 Community areas managed primarily for sustainable extraction of marine products (e.g. fish, 

shells, etc).

•	 Marine and coastal management systems managed primarily for tourism, which also include areas 

of conservation interest.

•	 Wind farms and oil platforms that incidentally help to build up biodiversity around underwater 

structures and by excluding fishing and other vessels.

•	 Marine and coastal areas set aside for other purposes but which also have conservation benefit: 

military training areas or their buffer areas (e.g. exclusion zones); disaster mitigation (e.g. coastal 

defences that also harbour significant biodiversity); communications cable or pipeline protection 

areas; shipping lanes etc.

•	 Large areas (e.g., regions, provinces, countries) where certain species are protected by law across 

the entire region.

Any of the above management approaches could be classified as an MPA if instead they had a 

primary stated aim and are managed to deliver nature conservation.

જવૈવક વવવવધતા પિના સંમેલનમાં વયાખ્યા કયયા પ્રમાણે,

‘દરિયાઈ અને દરિયાકાંઠા સંિક્ક્ષત વવસતાિ’ એટલેકે દરિયાઈ પયયાવિણ ની અંદિ અથવા તેની નજીકનો એવો નક્ી કિેલ વવસતાિ 

તેના પાણી નીચેના ઘટકો અને તેની સાથે જોડાયેલ પ્રાણી સૃક્ષટ, વનસપતત સૃક્ષટ અને ઐતતહાલસકઅન ેસાંસૃ્તતક વવશષેતાઓ 

ધિાવતો હોય જમેને કાયદાકીય અથવા અન્ય કસ્મ સહહતના અસિકાિક માધયમો વડે આિક્ક્ષતકિવામાં આવેલ છે અને તેની 
અસિથીતેની દરિયાઈ અથવા દરિયાકાંઠા ની જવૈવવવવધતા તેની આજયુબાજયુ કિતા વધયુ િક્ષણ મળેવે (CBD, 2004).

IUCN દ્ાિા વયાખ્યા કયયા પ્રમાણે, ‘...દરિયાઈ સંિક્ક્ષત વવસતાિ એટલે ઊંચી રિતી ક્ષતે્ર અથવા નીચી રિતીવાળા ભૂપ્રદેશમાં 
આવેલો કોઇપણ વવસતાિ, અને તેના પાણી નીચેના ઘટકો અને તેની સાથે જોડાયેલ પ્રાણી સૃક્ષટ, વનસપતત સૃક્ષટ ઐતતહાલસકઅન ે

સાંસૃ્તતક વવશષેતાઓ ધિાવતો હોય જમેને કાયદાકીય અથવા અન્ય અસિકાિક માધયમો વડે તેની સાથે સંલગ્ન સંપૂણ્ભ અથવા 
આંક્શક રાગન ેિક્ષણ આપવા આિક્ક્ષત કિેલ છે (Kelleher 1999).

તેમ છતાં રાિતમાં , જ ેPAs ઉચ્ રિતી સીમાથી 500 મીટિના પટ્ામાં આવતા હોય અને દરિયાઈ પયયાવિણ ધિાવતા હોય તેમને 
દરિયાઈ સંિક્ક્ષત વવસતાિ માળખામાં સમાવેલ છે. આ વયાખ્યા પ્રમાણે, રાિતીય દ્વીપકલપમાં 24 દરિયાઈ સંિક્ક્ષત વવસતાિો હાજિ 

છે અને 100 થી વધયુ MPAs તેના ટાપયુઓ પિ આવેલ છે. સિળ રાષામાં, કોઈ પણ દરિયાઈ રૌગોલલક વવસતાિ તેની આજયુબાજયુના 
જળ વવસતાિ કિતા જવૈવવવવધતા સંિક્ષણ(અથવા મત્યોદ્ોગ સંચાલન) માટે મહત્તમ િક્ષણ મળેવતો હોય તો તેને MPA ગણવામાં 
આવશે.

દરિયાઈ સંિક્ક્ષત વવસતાિ માળખયુ ંહજી પણ તેની બાલ્ાવસ્થામાં છે. ડીસેમબિ 2014 ના િોજ, વૈગશ્વક સતિે 6594 MPAs સ્થાવપત 

થયેલ હતા જ ેકયુલ ઉપલબ્ધ દરિયાઈ વવસતાિના 2.09% આવિે છે.

IUCN માં વયાખ્યા કયયા પ્રમાણે જમીની વવસતાિો જઓે ઉપલક િીતે કયુદિતી સંિક્ષણ આપે છે પણ તેઓ બતાવેલ કયુદિતી સિંક્ષણ 

હેતયુઓ પૂિા પાડતા નથી તેમને આપમળેે MPAs તિીકે વગણીકૃત કિવા જોઈએ નહી.. આ વવસતાિોમાં નીચેનાનો સમાવશે થાય છે:

•	 મત્યોદ્ોગ સંચાલન વવસતાિો જમેાં કોઈ વવશાળ સંિક્ષણ ધયેયનો સમાવશે થતો નથી.

•	 સામયુદાયયક વવસતાિો જ ેમયુખ્યતવ ેદરિયાઈ ઉતપાદનો ટકાઉ િીત ેબહાિ કાઢવા માટે સંચાલલત કિાતા હોય (દા.ત. માછલી, શખં, 

વગેિે).

•	 દરિયાઈ અને દરિયાકાંઠા સંચાલન પ્રણાલી જ ેમયુખ્યતવ ેમાત્ર પ્રવાસન માટે સંચાલલત કિાતી હોય અને જમેાં સંિક્ષણ વવસતાિના 
હેતયુ પણ સામેલ હોય.

•	 પવન ચક્ી અને તેલ કૂવા જ ેકોઈકવાિ પાણી નીચેના માળખાની આજયુબાજયુ જવૈવવવવધતા ટકાવવા માટે મદદ કિતા હોય અને 
જમેાં મત્યોદ્ોગઅન ેઅન્ય વહાણોનો સમાવશે થતો નહી હોય.

•	 દરિયાઈ અને દરિયાકાંઠા વવસતાિ જ ેઅન્ય હેતયુઓ માટે અલગ િખાયા હોય પણ જમેાંથી સંિક્ષણ લાર મળતો હોય: લશકિી 
તાલીમ વવસતાિો અથવા તેમના ઉરયપ્રતતિોધકવવસતાિો (દા.ત. નનષેધવવસતાિો); આફત નનવાિણ (દા.ત. દરિયાકાંઠા બચાવ 

જ ેખાસ જવૈવવવવધતાને પણ અસિ કિે છે); સંચાિના તાિો અથવા પાઈપ લાઈન િક્ષણ વવસતાિો, જહાજી િસતાઓ વગેિે.

•	 મોટા વવસતાિો (દા.ત. વવસતાિો, પ્રાંતો, દેશો) જ્ાં ચોક્સ પ્રજાતતઓ આખા ક્ષતે્રમાં કેટલાક કાયદા હેઠળ િક્ષણ મળેવતી 
હોય.

ઉપિના માંથી કોઈ પણ સંચાલન અભરગમ ને MPA તિીકે વગણીકૃત કિી શકાય જો તેમનો મયુખ્ય ધયેય સંિક્ષણ હોય અને તેઓ 

કયુદિતી સંિક્ષણ આપવા માટે સંચાલલત કિાતા હોય.
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4.2.2  સંિક્ષિત વિસતાિની વયાખ્યાની સમજૂતી.

વાક્ પ્રયોગ 2008 માગ્સદર્શકા માં અપાયેલ સમજણ દરિયાઈ વવસતાિમાં એપલીકેશનના ઉદાહિણ અને ચચચા 

ચોખખી િીતે 
દશચાવલે

ચોખખી રીતે દશયાવેલ બતાવે છે કે ભૌગોલલક 
વવસતાર જ્ાં સમતં ્રેલ અને નનશાની કરેલ 
સીમાઓ હોર. આ સીમાઓ કેટલીક વાર 
ભૌગોલલક લષિણો વ્ેડ નક્કી ્ાર છે જ ેસમર 
જતા (દા.ત., નદી ફકનારા) અ્વા સંચાલકો ની 
પ્રવૃગત્તઓ દ્ારા (દા.ત. , સમતં ્રેલ બબન પ્રવશે 
વવસતાર) બદલાર છે

તે દશયાવ ેછે કે MPAs નીમાપણી અવશર ્વી જોઈએ અને સીમાઓ 
કારદાકીર રીતે નક્કી ્વી જોઈએ. જોકે, જ્ાંકેટલાક MPAs ચોખખી રીતે 
વરાખ્યાયરત કરી શકાર છે (દા.ત. ટાપુઓ વ્ેડ ઘેરારેલ ખા્ડી), અન્યો માટે 
કદાચ સીમાઓની નનશાની નક્કી કરવી મશુકેલ હશે, ખાસ કરીને જો MPA 
અપતટીરછે. જમીનપરના થિળો જ્ાં ભરતી સતરો વપરાતા હોર (દા.ત. ઓછી 
સપાટી વાળા થિળની નનશાની), થિાવપત કરવા માટે મશુકેલ હોઈ શકે છે. વધુને 
વધુ, MPA અ્વા વવસતારની સીમાઓ ઉચ્ ગુણવત્તા વાળા અષિાંષિ અને 
રેખાંશ વ્ેડ નક્કી કરાર છે જ ેઆધુનનક GPS સાધનો નક્કી કરી આપે છે.

ઉદાહિણ:
•	 ભારતમાંસંરક્ષિત વવસતાર માળખાની પદ્ધતતવન્યજીવન કારદો (રષિણ) 

1972 હેઠળ કારદેસર ્રેલ અભરારણરોન ેતેની સા્ ેજો્ડારેલ 
શ્ેણીબદ્ધ નકશાઓમાં્રેલ સીમાંકન મુજબ જ ઓળખે છે.

ભૌગોલલક 
વવસતાિ

જમેાં જમીન, આતં:જળ સ્તોત , દફરરાઈ અને 
દફરરાકાંઠા વવસતાર જ ેતેમાંનાગમતેે એક 
હોર અ્વા કોઈ પણ બે કે વધુના સંરોજનનો 
સમાવશે ્ાર છે.. “જગરા” માં ત્રણ પફરમાણો 
હોર છે, દા.ત., જરારેસંરક્ષિત વવસતાર ઉપરની 
જગરા નીચે ઉ્ડતા વવમાનો્ીરક્ષિત હોર 
અ્વાદફરરાઈ સંરક્ષિત વવસતારોમાં જ્ાં 
ચોક્કસ ઊં્ડાઈ સુધી પાણી સંરક્ષિત હોર 
અ્વા સમદુ્ર નું તયળયું સંરક્ષિત હોર પણ તેની 
ઉપરનું પાણી નહી: કેટલીક વાર વવપરીત રીતે 
સપાટી નીચેના વવસતારો સંરક્ષિત હોતા ન્ી 
(દા.ત., જમેકે ખાણકામ માટે ખુલલા હોર).

બધાસંરક્ષિત વવસતારો વત્ર પફરમાણમાં હોર છે, પણMPAsમાં ઉંચાઈનું પફરમાણ 
ઘણી સંચાલન સમજણ માંગે છે. MPAsમાંજળ સપાટી પરની જગરા, ખરેખરી 
જળ સપાટી, જળ સતભં (અ્વા તેનો ભાગ), સમદુ્ર તયળયુ ંઅને તેની નીચેની 
જગરા અ્વા એક અ્વા તેમાં્ી બે અ્વા વધુવસતુઓનુ ંતમશ્ણ હોર શકે 
છે. ઉદાહરણ માટે, કેટલાકMPAs માત્ર સમદુ્ર નું તયળયુ/ં તયળરેની જીવ સૃન્ષટ 
નું રષિણ કરે છે અને તેની ઉપરના જળ સતંભ નહી. તે્ીત ેમહતવનુ ંછે કે જ ે
પફરમાણોનુ ંખરેખર રષિણ કરવાનું હોર તે વવષ ેMPA પાસે ચોખખુ ંવણ્મન હોર.

ઉદાહિણો:
•	 મન્ારના અખાત દફરરાઈજીવાવરણ અનામત, તતમલના્ુડમાં, રાષટ્ીર 

ઉદ્ાનની અને જીવાવરણ અનામતની સીમાઓ ચોખખી રીતે સીમાંકન 
કરારેલ છે. 

•	 રાષટ્ીર ઉદ્ાન ‘બબન વપરાશ વવસતાર’ કહેવાર છે જરારે‘જીવાવરણ 
અનામત ’ બહુવવધ ઉપરોગો સા્ેનો ઉભર વવસતાર કહેવાર છે.

ઓળખાયેલ ત ેદશયાવે છે કે સંચાલન પ્રકારોની શ્ેણીઓ નો 
રષિણ માટે સમાવેશ કરી શકાર છે જ ેલોકો 
દ્ારા જાહેર કરારલે હોર અ્વા સરકાર દ્ારા 
ઓળખારેલ હોર પણ આવા થિળો કોઈક 
રીત ેઓળખાવા જોઈએ (ખાસ કરીને સંરક્ષિત 
વવસતારો માટેના વૈગશ્વક ્ેડટાબેઝ માં નોંધણી દ્ારા 
- WDPA).

ઉદાહિણ:
•	 કેને્ડા સરકારે અને હાઈ્ડા રાષટ્ીર સતમતત ગવાઈહાનસ રાષટ્ીર ઉદ્ાન 

અનામત અને હાઈ્ડા ધરોહર થિળ અને ગવાઈ હાનસ રાષટ્ીર દફરરાઈ 
સંરષિણ વવસતાર અનામત જ ેકેને્ડા પેલસફિક દફરરાકાંઠા પર છે કહેવાર છે 
તેનું સંયુ્કત રીતે સંચાલન કરે છે.

સમર્પત તે લાંબા સમર માટે સંરષિણ માટે ચોક્કસ 
બંધનકારી પ્રતતબદ્ધતા દશયાવે છે દા.ત.:
•	 આતંરરાષટ્ીરસમજૂતીઓ અને કરારો 
•	 રાષટ્ીર, પ્રાંતીર અને થિાનનક કારદો 
•	 રૂઢઢગતકારદો
•	 NGOના નનરમો
•	 ખાનગી અને કંપની નીતતઓ 
•	 પ્રમાણપત્ર રોજનાઓ 

ઉદાહિણો:
•	 ગાલાપાગોસ દફરરાઈ અનામતો રાષટ્ીર કારદા હેઠળ ઓળખારેલ છે અને 

તે ગાલાપાગોસ આઈલેન્ડ વલ્ડ્મ  હેફરટેજ સાઈટનો આતંફરક ભાગ છે.
•	 ફિજીમાં વયતુી નાવાકાવું એક થિાનનક રીતે સંચાલલત ્તો દફરરાઈ 

વવસતાર(LMMA) છે જ ેથિાનનક સમાજ દ્ારા થિાવપત ્રેલ છે અને 
થિાનનક સંસૃ્તત નનરમ પ્રણાલી દ્ારા જાહેર ્રેલ છે.

4.2.2   Explanation of protected area definition.

Phrase Explanation provided in the 2008 
Guidelines

Discussion and example of application in the marine realm

Clearly
defined

Clearly defined implies a spatially 
defined area with agreed and 
demarcated borders. These borders 
can sometimes be defined by 
physical features that move over 
time (e.g., river banks) or by 
management actions (e.g., agreed 
no-take zones).

This implies that MPAs must be mapped and have boundaries 
that are legally defined. However, while some MPAs can be 
clearly defined (e.g. an entire bay bounded by headlands), for 
others it may be difficult to mark the boundaries, especially if 
the MPA is offshore. Even boundaries on the landward side, 
where tide levels can be used (e.g. Low Water Mark), can be 
difficult to establish. Increasingly, MPA or zone boundaries are 
defined by high resolution latitude and longitude coordinates, 
as determined by modern GPS instruments.

Example:
•	 Indian Protected Area Network system identifies 

sanctuaries legislated under the Wildlife (Protection) Act, 
1972, with boundaries defined in a series of associated 
maps.

Geographical
space

Includes land, inland water, marine 
and coastal areas or a combination 
of two or more of these. “Space” 
has three dimensions, e.g., as when 
the airspace above a protected area 
is protected from low-flying aircraft 
or in marine protected areas when 
a certain water depth is protected 
or the seabed is protected but water 
above is not: conversely subsurface 
areas sometimes are not protected 
(e.g., are open for mining).

All protected areas exist in three dimensions, but the vertical 
dimension in MPAs is often a substantial management 
consideration. In MPAs, management may need to address the 
airspace above the sea surface, the actual water surface, the 
water column (or parts of it), the seabed and the sub-seabed, 
or just one or a combination of two or more of these elements. 
For example, some MPAs protect just the seabed/benthos and 
not the water column above. It is therefore important that 
an MPA has  a clear description of the dimensions that are 
actually protected.

Examples:
•	 In Gulf of Mannar Marine Biosphere Reserve, Tamil Nadu, 

the boundaries of National Park and Biosphere Reserve is 
clearly defined. 

•	 The National Park is described as ‘No use zone’ whereas 
the ‘Biosphere Reserve’ is described as buffer zone with 
multiple use. 

Recognised Implies that protection can include 
a range of governance types 
declared by people as well as those 
identified
by the state, but that such sites 
should be recognised in some way 
(in particular through listing on the 
World Database on Protected Areas 
– WDPA).

Example:
•	 The Government of Canada and the Council of the Haida 

Nation co-manage Gwaii Haanas National Park Reserve and 
Haida Heritage Site, and the Gwaii Haanas National Marine 
Conservation Area Reserve off the Pacific coast of Canada.

Dedicated Implies specific binding 
commitment to conservation in the 
long term, through e.g.:
•	 International conventions and 

agreements
•	 National, provincial and local law
•	 Customary law
•	 Covenants of NGOs
•	 Private trusts and company 

policies
•	 Certification schemes

Examples:
•	 The Galápagos Marine Reserve is designated under national 

law and is also an integral part of the Galápagos Islands 
World Heritage Site.

•	 Vueti Navakavu in Fiji is a locally managed marine area 
(LMMA) established by the community and declared 
through local cultural protocol systems.

17

http://sanctuaries.noaa.gov/pgallery/atlasmaps/images/fkeast_2000.jpg
http://www.pc.gc.ca/eng/pn-np/bc/gwaiihaanas/index.aspx
http://www.pc.gc.ca/eng/pn-np/bc/gwaiihaanas/index.aspx
http://whc.unesco.org/en/decisions/2325
http://whc.unesco.org/en/decisions/2325
http://www.iccaregistry.org/en/sites/1


Phrase Explanation provided in the 2008 
Guidelines

Discussion and example of application in the marine realm

Managed Assumes some active steps to 
conserve the natural (and possibly 
other) values for which the 
protected area was established; 
note that “managed” can include 
a decision to leave the area 
untouched if this is the best 
conservation strategy.

The requirement that a site is managed applies to both marine 
and terrestrial situations. As on land, many types of MPA 
management are possible.

Example:
•	 Bonaire National Marine Park in the Netherlands Antilles 

has clearly defined regulations that apply to all users of the 
park.

Legal or other 
effective 
means

Means that protected areas 
must either be gazetted (that 
is, recognised under statutory 
civil law), recognised through 
an international convention or 
agreement, or else managed 
through other effective but non-
gazetted, means, such as through 
recognised traditional rules under 
which community-conserved 
areas operate or the policies of 
established non-governmental 
organisations.

As for terrestrial protected areas, ‘effective means’ include 
agreements with indigenous groups;

Example:
•	 Dhimurru Indigenous Protected Area, an area of land and 

sea in the Northern Territory of Australia, on the Gulf of 
Carpentaria, is run by the Dhimurru Land Management 
Aboriginal Corporation which works with the Traditional 
Owners to manage the protected area.

… to achieve Implies some level of effectiveness 
– a new element that was not 
present in the 1994 definition 
but which has been strongly 
requested by many protected 
area managers and others. 
Although the category will still  
be determined by objective, 
management effectiveness will 
progressively be recorded on the 
WDPA and over time will become 
an important contributory criterion 
in identification and recognition of 
protected areas.

As for terrestrial protected areas, this implies some level of 
effectiveness and therefore requires that the MPA is subject to 
monitoring, evaluation and reporting.

Example:
•	 The assessment of management effectiveness of the 

Aldabra World Heritage Site in the Seychelles, undertaken 
as part of the Enhancing our Heritage project with the 
UNESCO World Heritage Centre, provides information on 
the extent to which the objectives of this MPA are being 
achieved.

Long term Protected areas should be managed 
in perpetuity and not as short 
term or a temporary management 
strategy.

As with terrestrial protected areas, long-term protection (over 
timescales of human generations) is necessary for effective 
marine conservation. Seasonal closures of an area for a 
specific purpose (such as fish spawning, whale breeding, etc), 
in the absence of any additional biodiversity protection and 
any primary nature conservation objective are not considered 
to be MPAs.
Seasonal protection of certain species or habitats may be a 
useful component of management in an MPA.

Examples:
•	 The Cockle Bay Shellfish Seasonal Closure area in New 

Zealand is NOT an MPA as it is only in force for the months 
of October to April when collection of shellfish is banned.

•	 In the Marine Mammal Protection Zone of the Great  
Australian Bight Marine Park (Commonwealth Waters) 
the use of vessels is prohibited 1 May - 31 October each 
year to protect an important calving and breeding area for 
Southern Right Whales.

વાક્ પ્રયોગ 2008માગ્સદર્શકામાં આપેલ સમજણ દરિયાઈ વવસતાિ પ્રમાણે એપલીકેશન ની ચચચા અને ઉદાહિણો 

સંચાલલત ધારે છે કે સંરક્ષિત વવસતાર જનેા માટે થિાવપત 
કરારો છે તે કુદરતી (અને શક્યત: અન્ય) 
મૂલ્ોના સંરષિણ માટે કેટલાક સફક્રર પગલા 
લેવારા છે; નોંધો કે "સંચાલલત" માં વવસતારને 
સપશ્મ કરયા વવના છો્ડી દેવાનો નનણ્મર સામેલ 
કરી શકે છે જોઆ ઉત્તમ સંરષિણ નીતત હોર 

જરૂફરરાત એ છે કે જ ેથિળ નું સંચાલન કરાતું હોર તે બને્ દફરરાઈ અને જમીન 
વવસતારન ેલાગુ પ્ેડ છે. જમે જમીન પર શક્ય છે તેમ ઘણાં પ્રકારના MPA 
સંચાલન શક્ય છે.

ઉદાહિણ:
•	 નધેરલેં્ડ એન્ીલીમાં આવલે બોનરે નશેનલ મરીન પાક્મ  માટે ચોખખી રીત ે

વરાખ્યા કરેલ નનરતં્રણો છે જ ેઉદ્ાન ના દરેક વપરાશકતયાન ેલાગ ુપ્ેડ છે.

કાયદાકટીય 
અથવા અન્ય 
કોઈ અસિકાિક 
માધયમો 

એનો મતલબ છે કે સંરક્ષિત વવસતારો ક્યાંતો 
ગઝેેટે્ડ (એટલકેે નાગફરક કારદા હેઠળ ઓળખ 
પામલે) હોવા જોઈએ, આતંરરાષટ્ીરપ્રણાલી 
અ્વા કરાર હેઠળ ઓળખ પામલે હોવા 
જોઈએ અ્વા, અન્ય કોઈ અસરકારક પણ 
બબન ગેઝેટે્ડ માધરમ દ્ારા સંચલલત ્વા 
જોઈએ જમેકે સવીકૃત પરંપરાગત નનરમો જ ે
હેઠળ સમાજ સંસરંક્ષિત વવસતારો નુ ંસચંાલન 
્તુ ંહોર અ્વા બબન સરકારી સથંિાઓની 
નીતત હેઠળ સચંાલલત ્તા હોર.

જમીનીસંરક્ષિત વવસતારોની જમે , ‘અસરકારક માધરમો’ માં થિાનનક જૂ્ો 
સા્ેના કરારોનો સમાવશે ્ાર છે;

ઉદાહિણ:
•	 ઓસે્્ટલલરા ના ઉત્તરી વવભાગમાં આવલે જમીન અન ેસમુદ્ર જ ેધીમુરં 

થિાનનક સરંક્ષિત વવસતાર તરીકે ઓળખાર છે, અન ેકારપેને્રીરાના 
અખાતમાં આવલે છે ત ેધીમરંુ લને્ડ મનેજેમને્ એબોરીજીનલ કોપયોરેશન દ્ારા 
ચલાવાર છે જ ેપરંપરાગત માલલકો સા્ે મળીન ેસરંક્ષિત વવસતારના સચંાલન 
માટે કામ કરે છે.

... ને પામવા માટે અસરકારકતા નું એક સતર સૂચવે છે –એક 
નવું તતવ જ ે1994 વરાખ્યામાં હાજર નહોતું 
પણ ઘણાં સંરક્ષિત વવસતાર સંચાલકોઅને 
અન્યો દ્ારા તેની ભારપૂવ્મક માંગણી કરાઈ 
છે. જોકેશ્ેણી હજી પણ હેતશુીલ, સંચાલન 
અસરકારકતા વ્ેડ નક્કી કરાશે પણ તે 
WDPAમાં નોંધવામાં આવશે અને સમર જતા 
સંરક્ષિત વવસતારો ની ઓળખ અને સવીકૃતતા 
માટે એક મહતવનું રોગદાન બની રહેશે.

જમીનીસંરક્ષિત વવસતારો,ની જમે આ અસરકારકતા નું એક સતર સૂચવે છે 
અને તે્ી જરૂરી છે કે MPAની્ડ દેખરેખ રખાર, મૂલ્ાંકન ્ાર અને અહેવાલ 
નોંધાર.

ઉદાહિણ:
•	 સશેલે્સમાં અલ્ાબરા વલ્ડ્મ  હેફરટેજમાં સચંાલન અસરકારકતાના મૂલ્ાંકનન,ે 

યનુસે્ો વલ્ડ્મ  હેફરટેજ સને્ર સા્ે આપણા વારસાને આગળ વધારો રોજના 
ના ભાગ રૂપ ેલવેામાં આવરો જ ેઆ MPAના હેતઓુ કેટલા સતર પર પૂણ્મ 
્રા છે ત ેવવષ ેમાઢહતી આપ ેછે.

લાં્બા ગાળા સંરક્ષિત વવસતારો કારમી છે એ પ્રમાણે 
સંચાલલત ્વા જોઈએ અને નહી કે ટંૂકા ગાળા 
અ્વા હંગામી સંચાલન નીતત પ્રમાણે.

જમીની સંરક્ષિત વવસતારોની જમે, લાંબાગાળાનું રષિણ (માનવ જાતતઓની 
પેઢીઓ પ્રમાણે) અસરકારક દફરરાઈ સંરષિણ માટે જરૂરી છે. કોઈ વવસતારન ે
ચોક્કસ હેત ુમાટે ઋતુ પ્રમાણે પ્રતતબંધધત કરવો(જમેકે માછલીમાં વધારો, વે્લ 
સંવધ્મન વગેરે), કોઈ વધારાની જવૈવવવવધતા રષિણ ની અને અન્ય કોઈ પ્રા્તમક 
કુદરતી સંરષિણ હેતુની ગેરહાજરીનેMPAs બનવા માટે લારક ગણવામાં આવતા 
ન્ી.
એક MPAના સંચાલનમાં ચોક્કસ જાતતઓ અ્વા વસવાટોનું ઋતુ પ્રમાણે 
રષિણ એક ઉપરોગી ભાગ બની શકે છે.

ઉદાહિણો:
•	 ન્ુઝીલેન્ડમાં કો્કલ બે શેલિીશ સીઝનલ ્કલોઝર વવસતાર એક MPA 

ન્ી પણ ત્ાં ઓક્ટોબર ્ી એવપ્રલ મઢહના સુધી પ્રતતબંધધત છે જરારે 
તળીરાની માછલી ભેગી કરવા પર પ્રતતબંધ હોર છે.

•	 ગ્ેટ ઓસે્્ટલલરન બ્ાઈટ મરીન પાક્મ  (કોમનવેલ્થ વોટર)ના દફરરાઈ સસતન 
પ્રાણી રષિણ વવસતારમાં દર વષષે 1 મે- 31 ઓક્ટોબર સુધી જહાજો વાપરવા 
પર પ્રતતબંધ છે જે્ ી સધન્મ રાઈટ વે્લ માટે મહતવના વતેર અને સંવધ્મન 
વવસતારનુ ંરષિણ કરી શકાર.
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વાક્પ્રયોગ 2008 માગ્સદર્શકામાં આપેલ સમજણ દરિયાઈ વવસતાિ પ્રમાણે એપલીકેશન ની ચચચા અને ઉદાહિણો

સિંષિણ આ વરાખ્યાના સદંભ્મમાં, સંરષિણનો મતલબ 
્ાર છે કે જીવતતં્ર અન ેકુદરતી અન ેઅધ્મ 
કુદરતી રહેવાસીઓ ની આતંફરક સાચવણી 
અન ેપ્રજાતતઓની તનેા કુદરતી વવસતારમાં 
શક્ય વસતી અને, પાળેલા અ્વા ખતેી 
કરેલપ્રજાતતઓ ફકસસામાં, જ્ાં તઓે તેમના 
વવક્શષટ ગુણધમયો આજુબાજુ પ્રમાણે  
વવકસાવી છે

ઉદાહિણો:
•	 ફલોફર્ડા ફકસ નશેનલ મરીન સેન્કચયુરી જીવતંત્ર અનામતો કુદરતી વવકાસ 

પૂરો પા્ડવા અને દફરરાઈ જીવન ના બદલી અને રંગસૂત્ર રષિણ માટે સંવધ્મન 
વવસતાર પૂરો પા્ડવા માટે ્ઇ છે અને તેનું લક્ષ્ય છે બધી રહેવાસી જાતતઓ 
અને પ્રજાતતઓ જ ેઅભરારણર માં મળે છે તેમનું રષિણ કરવું અને સંરષિણ 
કરવું.

•	 બધી 70 જવૈવક વવસતારના લઘુત્તમ20% નો સમાવશે ઓસે્્ટલલરાની ગ્ેટ 
બેફરરર રીિમાં કરવા્ી દરેક પ્રજાતતઓના પ્રતતનનધધ ઉદાહરણો ને આતંફરક 
રષિણ આપવું અને નનવસન તંત્ર [પ્રફક્રરા જાળવણી છે.

કયુદિત આ સદંભ્મમાં કુદરત એટલેકે
જવૈ વવૈવધર, રંગસતૂ્ર, જાતતઓ અન ેજીવ તંત્ર 
સતરે, અને ઘણીવાર જવૈ વૈવવધર, ભતૂમ સધુારણા 
અને વવસતતૃ કુદરતી મલૂ્ો દશયાવ ેછે.

બધા સંરક્ષિત વવસતારો, તેઓ દફરરાકાંઠા વવસતાર અ્વા દફરરાઈ હોર  
તેનું તેમની સીમામાં રહેલ દરેક સંરષિણ મહતવના બધા લષિણો નું રષિણ કરવાનું 
છે.

ઉદાહિણ:
•	 ગ્ેટ બેફરરર રીિ મરીન પાક્મ  નો મુખ્ય હેતુ પરયાવરણ, જવૈવવવવધતા અને ગ્ેટ 

બેફરરર રીિ વવસતારના વારસાઈ મૂલ્ોન ેલાંબા સમરનુ ંરષિણ અને સંરષિણ 
આપવાનો છે.

સંલગ્ન જીવતંત્ર
સેવાઓ

એનો મતલબ છે કે અહી જીવતંત્ર સેવાઓ છે 
જ ેસંબંધધત છે પણ કુદરતી સરંષિણ નાંહેતુને 
અસર કરતી ન્ી સંરષિણ. આમાંબચાવ 
સેવાઓ જમેકે ખાવાનું અને પાણી, નનરંત્રણ 
સેવાઓ જમેકે પૂર , દુકાળ, ભૂતમધોવાણ અને 
રોગ, આધારઆપતી સેવાઓ જમેકે; ભૂતમ 
નનમયાણ અને પોષક ચક્ર; અને સાંસૃ્તતક 
સેવાઓ જમેકે મનોરંજન, આધરાત્મિક, ધાર્મક 
અને અન્ય બબન તાતતવક લાભોનો સમાવશે 
્ાર છે..

MPAs નનવસન તતં્ર સવેાઓ માટે વવશાળ શ્ણેી પૂરી પા્ેડ છે:

ઉદાહિણો:
•	 નનવસન તતં્ર સવેાઓ: બલેલઝેમાંMPA જાળુવંાર્ષક લગભગ US$20 

તમલલરન રીિ સબંધધત પ્રવાસી ખચ્મમાં ભાગ આપ ેછે.
•	 નનરમનકારી નનવસન તતં્ર સવેાઓ , ઉદાહરણ તરીકે દફરરાઈ ઘાસ 

તમ્ડોઝ, ચરે અન ેદફરરાઈ ઘાસના જગંલો કાબ્મન જથ્ા તરીકે વતષે 
છે:માલ્ાએનવારરમેન્ એન્ડ પલાનનગ ઓ્ોરીટી દ્ારા ઓળખારેલ ચાર 
MPAs માલ્ાની પોઝી્ડોનીરા (દફરરાઈ ઘાસ)નુ ંરષિણ કરે છે અન ેમાલ્ામાં 
આ જાતતનુ ંલગભગ રષિણ ્ાર છે.

મોજા/ પવન ઉજા્મ માટે થિપારેલ વવસતારો સામાન્ય રીતે MPAs ન્ી હોતા 
(જુઓ વવભાગ 2.3).

સાંસૃ્કતતક
મલૂ્ો

તેમાં એનો સમાવશે ્ાર છે જ ેસરંષિણ 
પફરણામમાં દખલ કરતા ન્ી (રક્ષિત 
વવસતારમાં દરેક સાંસૃ્તતક મૂલ્ો આ વવશષેતા 
ધરાવતા હોવા જોઈએ), જમેાં ખાસ કરીને આનો 
સમાવશે ્ાર છે:
•	 જઓે સંરષિણ પફરણામ માં ભાગ આપતા 

હોર (દા.ત., પરંપરાગત સંચાલન નીતતઓ 
જમેની ઉપર મુખ્ય પ્રજાતતઓ આધાફરત 
હોર છે)

•	 જઓે પોતે જોખમ નીચે છે.

IUCN વરાખ્યા હેઠળ જ ેવવસતારો સાંસૃ્તતક મૂલ્ો માટેસંરક્ષિત વવસતારો હોર 
પણ તેઓ ત્ારેજ સંરક્ષિતવવસતારો કહેવાર જરારે કુદરતી સંરષિણ મુખ્ય ધરેર 
હોર. તેમછતાં, ઘણાં MPAs માં પવવત્ર જગરાઓ અ્વા નોંધપાત્ર સાંસૃ્તતક 
અને વારસાઈ મૂલ્ો હોર અને આ માટેની સમજણ મહતવની છે.

ઉદાહિણો:
•	 નોઝી વે, દક્ષિણ મા્ડાગાસ્રમાં નો એક ટાપુ થિાનનક ‘દીના’ કરાર હેઠળ 

સુસંરક્ષિત છે જ ેબને્ પવવત્ર જગરા અને પરવાળા માટે મહતવનો વવસતાર અને 
વૃત્તીર પષિી સંવધ્મન કેનદ્ર તરીકે મહતવનુ ંછે.

•	 પાપાહાનાઉમોકાફકરા મરીન નશેનલ મોન્મુને્ જ ેઉત્તર પલચિમ હવાઈ 
આઈલને્ડ પર છે ત ેમળૂ હવાઈ લોકો,વશંાવલી માટે, સાંસૃ્તતક અને 
આધરાત્મિક સતરે મહતવનો છે.

Phrase Explanation provided in the 2008 
Guidelines

Discussion and example of application in the marine realm

Conservation In the context of this definition 
conservation refers to the in situ 
maintenance of ecosystems and 
natural and semi-natural habitats 
and of viable populations of
species in their natural 
surroundings and, in the case of 
domesticated or cultivated species, 
in the surroundings where they 
have developed their distinctive 
properties

Examples:
•	 Ecological Reserves in the Florida Keys National Marine 

Sanctuary in the United States are designed to provide 
natural spawning and nursery areas for the replenishment 
and genetic protection of marine life and aim to protect 
and preserve all habitats and species found throughout the 
Sanctuary.

•	 The inclusion of a minimum of 20% of all 70 bioregions 
within Australia’s Great Barrier Reef Marine Park is 
designed to provide in situ protection of representative 
examples of all species and ecosystem processes.

Nature In this context nature always refers 
to biodiversity, at genetic, species 
and ecosystem level, and often also 
refers to geodiversity, landform and 
broader natural values.

All protected areas, whether terrestrial or marine should aim to 
protect all the features of conservation importance within their 
boundaries.

Example:
•	 The overall objective of the Great Barrier Reef Marine Park 

is to provide for the long term protection and conservation 
of the environment, biodiversity and heritage values of the 
Great Barrier Reef Region.

Associated 
ecosystem 
services

Means here ecosystem services 
that are related to but do not 
interfere with the aim of nature 
conservation. These can include 
provisioning services such as food 
and water; regulating services such 
as regulation of floods, drought, 
land degradation, and disease; 
supporting services
such as soil formation and nutrient 
cycling; and cultural services such 
as recreational, spiritual, religious 
and other nonmaterial benefits.

MPAs provide a wide range of ecosystem services:

Examples:
•	 Ecosystem services: The MPA network in Belize has been 

estimated to contribute nearly US$20 million annually in 
reef-related visitor expenditure.

•	 Regulating ecosystem services, for example seagrass 
meadows, mangroves and kelp forests as carbon   sinks: 
The four MPAs designated by the Malta   Environment and 
Planning Authority to protect Malta’s Posidonia (seagrass) 
beds together protect over 80% of this habitat in Malta.

Areas set up for wave/wind power are generally NOT MPAs (see 
section 2.3).

Cultural
values

Includes those that do not interfere 
with the conservation outcome 
(all cultural values in a protected 
area should meet this criterion), 
including in particular:
•	 Those that contribute to 

conservation outcomes (e.g., 
traditional management 
practices on which key species 
have become reliant)

•	 Those that are themselves under 
threat.

Areas set aside for cultural values are only protected areas 
under the IUCN definition, if they have nature conservation as 
a primary aim. However, many MPAs contain sacred sites or 
have significant cultural and heritage value and understanding 
of this is important.

Examples:
•	 Nosy Ve, an island in southern Madagascar protected under 

a local ‘dina’ agreement is both a sacred site and an area 
important for corals and as a tropic bird nesting colony.

•	 Papahanaumokuakea Marine National Monument in the 
North West Hawaiian Islands is important for Native 
Hawaiians at genealogical, cultural, and spiritual levels.
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Boundaries of MPAs

There are a number of issues to consider when determining the boundaries of an MPA. On the landward side, it is im-
portant to make it very clear as to exactly what boundary is being used and this must be explained; for example 'Mean 
Low Water' is a different boundary from that of `Lowest Astronomical Tide'. Wherever possible highest astronomical tide 
or high water mark should be used (highest astronomical tide generally suits areas with large tidal ranges, whereas high 
water mark suits small tidal ranges). Both low water and high water marks can result in boundaries that are difficult in 
legal and administrative terms because:

•	 The	low	water	mark	is	usually	covered	by	water.	It	is	thus	difficult	to	inform	the	public	of	its	precise	location,	and	
therefore to enforce; in addition, low water mark moves with erosion and accretion and is often not marked on 
charts or defined in any publically available way.

•	 Boundaries	based	on	high	water	mark	may	cause	problems	as,	for	example,	what	may	appear	to	be	relatively	stable	
'lines' can also be influenced by erosion and accretion. Also established rights of use often reflect terrestrial owner-
ship of the adjacent land.

•	 In	rivers,	estuaries	or	narrow	bays,	there	are	no	clear	principles	for	defining	low	or	high	water	and	it	may	be	unclear	
as to which bays and channels are part of a MPA, and which may be regarded as 'internal waters'.

MPAs ની સીમા િેખાઓ

એક MPA ની સીમાંિેખાઓ નક્ી કિતી વખત ેઅંસખ્ય તકલીફો પડે છે. જમીન પિની િેખાઓ નક્ી કિી વખત ેએ મહતવનયુ ંછે કે કઈ સીમા િેખાઓ 
વપિાવાની છે અને તેની સમજણ અપાવી જ જોઈએ; ઉદાહિણતિીકે ‘સિેિાશ નીચી જળ સપાટી iએ ‘સૌથી નીચી આકાશીય રિતી ‘કિતા અલગ સીમા 
છે. જયાિે પણ શક્ ઉચ્ આકાશીય રિતી અથવા ઉચ્ જળ સપાટી વપિાય (ઉચ્ આકાશીય રિતી સામાન્ય િીતે મોટી રિતી શ્ેણી સાથે મેળ ખાય 
છે જયાિે ઉચ્ જળ સપાટી નાની રિતી શ્ેણી સાથે મળે ખાય છે). બન્ ેનીચી જળ સપાટી અને ઉચ્ જળ સપાટી નનશાની સીમાઓ બતાવે છે જઓે 
કાયદાકીય અને સંચાલન પરિસ્સ્થતતમાં અલગ પડી શકે છે કાિણકે:

•	 નીચી જળ સપાટી સામાન્ય િીતે પાણી નીચે હોય છે. તેથી જનતાને તેના ચોક્સ સ્થાન વવષે બતાવવયુ ંમયુશકેલ હોય છે, અને તેથી તેને લાગયુ પાડવયુ ં
મયુશકેલ હોય છે; વધયુમાં, નીચી જળ સપાટી નનશાન ઘસાિા સાથે બદલાતયું િહે છે અને આગળ વધતયુ ંિહે છે અને ઘણીવાિ તે નકશા પિ અથવા કોઈ 
જાહેિ િીતે ઉપલબ્ધ નથી હોતયુ.ં

•	 ઉચ્ જળ સપાટી પિ આધારિત સીમાઓ સમસયાઓ ઉરી કિી શકે છે ઉદાહિણ તિીકે , જ ે‘િેખાઓ’ સામાન્ય િીતે સ્સ્થિ લાગતી હોય તે પણ 
ઘસાિા સાથે આગળ વધતી હોય છે. ઘણીવાિ સ્થાવપત વાપિવાના હક્ો તેની સાથે જોડાયેલ જમીન ની દરિયાકાંઠા માલલકી બતાવતા હોય છે.

•	 નદીઓમાં, નાળાઓ અથવા સાંકડા પ્રવાહોમાં, ઊંચા અથવા નીચી જળ સપાટી માટે કોઈ સાફ નીતત નથી અને એ કદાચ ચોક્સ નથી કે ક્ા અખાત 
અને ખાડીઓ એક MPAના રાગ છે, અને કોની ‘આતંરિક પ્રવાહ’ તિીકે ગણતિી કિવી.

Offshore waters within and beyond national jurisdiction

Offshore waters are generally considered to be those that lie beyond a country’s territorial seas, i.e. 

beyond 12 nautical miles from shore in most cases. They include the major part of all Exclusive 

Economic Zones (EEZs - waters under national jurisdiction out to a maximum of 200 nautical mile), as 

well as the high seas and seabed beyond the limit of national jurisdiction. For MPAs in offshore waters, 

designation should follow the 2008 Guidelines as for any protected area. Thus, a site may be con-

sidered as an MPA provided it: (a) has defined boundaries that can be mapped; (b) is recognised by 

legal or other effective means; and (c) has distinct and unambiguous management aims that can be 

assigned to a particular protected area category.

Example:

The South Orkney Islands Southern Shelf Marine Protected Area was the first fully high seas MPA to 

be designated under the Convention on the Conservation of Antarctic Living Marine Resources with 

specific management aims and a responsible body: the Commission on the Conservation of Antarctic 

Marine Living Resources (CCAMLR).

Recently, CBD initiated the process of describing ‘Ecologically or Biologically Significant Marine Areas’ 

in the open-water or high seas to achieve Aichi Target 10. In this process, India has proposed to 

describe the ‘Angria Bank’, the largest submerged coral reefs of India as the EBSA. Angria Bank is 

located 105 km off coast of Malvan, Maharashtra, India.

િાષટ્ટીય અધધકાિ ષિતે્રની અંદિ અને ્બહાિના દરિયાકાંઠાના પાણી

સામાન્ય િીત ેદેશના દરિયાકાંઠાબહાિના પ્રવાહોને દરિયાકાંઠાના પાણી કહેવાય છે, એટલેકે મોટારાગના રકસસાઓમાં દરિયાકાંઠાથી 
12 નોહટકલ માઈલ દૂિ િહેલ પ્રવાહો.તેઓ બધા એક્સકલયુક્ઝવ ઇકોનોતમક ઝોન (EEZs –િાષટ્ીય અધધકાિ ક્ષતે્રની બહાિથી 
મહત્તમ 200 નોહટકલ માઈલ સયુધીનો વવસતાિ)નો મોટો રાગ બનાવે છે, અને તેઓ િાષટ્ીય અધધકાિ ક્ષતે્ર ની બહાિ ઊંચા સમયુરિ 

અને સમયુરિ સતિ નો રાગ બનાવે છે. દરિયાકાંઠાના પાણીમાં MPAs માટે કોઈ પણ સંિક્ક્ષત વવસતાિ માટેની 2008 માગ્ભદર્શકા 
પ્રમાણે પદવી અનયુસિવી જોઈએ. આમ, એક સાઈટ ને MPA કહી શકાય જો તે આમ પૂરંુ પાડતી હોય: (a) તેની સીમાઓ ચોક્સ 

હોય જ ેમાપી શકાતી હોય; (b) કાયદા અથવા અન્ય કોઈ અસિકાિક માધયમો વડે તે ઓળખાતી હોય; અને (c) તેના સંચાલન ધયેય 

સાફ અને ગૂંચવણ િહહત હોય જમેને ચોક્સ સંિક્ક્ષત વવસતાિ શ્ેણીન ેએનાયત કિી શકાતા હોય.

ઉદાહિણ:

સાઉથ ઓક્ભ ની આઈલેનડ્સદક્ક્ષણી શેલ્ફ દરિયાઇ સંિક્ક્ષત વવસતાિ પ્રથમ સંપૂણ્ભ ઊચ્ સમયુરિવાળો MPA હતો જ ેએન્ટાક્ભ હટકા 
જીવવત દરિયાઈ સ્તોતો ના સંિક્ષણ માટેના સંમેલનમાં ચોકક્સ ધયેયો અને જવાબદાિ સંસ્થા: કતમશન ઓન ધ કસ્ઝવવેશન ઓફ 

એન્ટાક્ભ હટકા મિીન લીવીંગ િીસોસણીસ (CCAMLR) સાથે નનયયુકત કિવામાં આવેલ છે.

હાલમાં, CBD એ ખયુલલા પાણીમાં અથવા ઊચ્ દરિયામાં એઇચી લક્ષાંક 10 પ્રાપત કિવા માટે ‘પારિસ્સ્થતક િીત ેઅથવા જવૈવક 

િીતે મહતવનાદરિયાઈ વવસતાિો ‘ નયું વણ્ભન કિવાની પ્રરક્રયા શર કિી છે.આ પ્રરક્રયામાં, રાિત ે‘એનગ્રીયા બેંક - રાિતનીસૌથી મોટી 
પાણીની અંદિ િહેલ પિવાળા ની છાજલીને EBSA તિીકે વણ્ભવવાનયુ ંસૂચન કિેલ છે.એનગ્રીયા બેંક માલવણ, મહાિાષટ્, રાિતના 
રકનાિાથી લગરગ 105 રકમી દૂિ િહેલ છે.
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4.2.3  વિશ્વનો સૌથી મોટો MPA

પેલસરફક િીમોટ આઈલેનડ મિીન િાષટ્ીય સ્ાિકજાનયુઆિી 2009 માં સ્થપાયો હતો અને પ્રમયુખીય ઢંઢેિા વડે 2014માં વવસતારિત 

કિાયો. તેમાં વેક, બેકિ,હોલેનડ અને જાર્વસ ટાપયુઓ છે અને પાલ્મીિા એટોલ (પિવાળાનો પવ્ભત) છે જ ેહવાઈના દક્ક્ષણ અને પલચિમ 

છેડે છે. પેલસરફક િીમોટ આઈલેનડ સ્ાિક વવશ્વમાં સૌથી વવશાળ MPA છે અને સૌથી વધયુ વવસતિેલ દરિયાઈ જીવનના સૌથી 
મહતવનો રાગ છે જ ેએક દેશના અધધકાિ ક્ષતે્રમાં આવતા હોય.

આશિે 1.3 તમલલયન ચોિસ રક.મી. – રાિતના કદના 40% બિાબિ જટેલા વવસતાિમાં ફેલાયેલ આ - સ્ાિક સાત ટાપયુઓન ેઅને 
સેન્્ટલ પેલસરફકમાં એટોલને આવિી લે છે તેમાં વવવવધ પ્રજાતતઓ િહે છે જમેકે પિવાળા, માછલી, છીપ માછલી, દરિયાઈ સસતન 

પ્રાણીઓ,દરિયાઈ પક્ષીઓ, જમીન પિના પક્ષીઓ, જતંયુઓ અને જવૈવક વસતયુઓ જ ેઆખી દયુનનયામાં ક્ાંય જોવા નહી મળતા હોય. 

ઘણાં રય પામેલ, લયુપતથતી પ્રજાતતઓ અને નાશ પામેલ પ્રજાતતઓ પેલસરફક િીમોટ આઈલેનડમાં વસે છે, જમેાં લીલા અને હોવકબલ 

કાચબો, કાલયુ માછલી, મોટા કલેમસ, પિવાળાની શાક્ભ , કોકોનટ કે્રબ, ગૃપિ, હમપ હેડ અને નેપોલલયન િેસ,ે બમપ હેડ પિેોટ માછલી, 
ડોલ્લ્ફન અને વે્લનો સમાવશે થાય છે. બન્ ેપાલ્મીિા એટોલ અને કીન્ગમેન િીફ મોટા પ્રમાણમાં પિવાળા વવવવધતાન ેઆધાિ આપે 
છે (180-190 જાતતઓ) જ ેસેન્્ટલ પેલસરફક માં અન્ય કોઈ એટોલ અથવા છાજલી ટાપયુ આપતો નથી.

બેકિ, હોલેનડ, અને જાર્વસ ટાપયુઓની આજયુબાજયુ િહેલ પાણીમાં અખૂટ માછલીનો જ્થથો િહેલ છે કાિણકે તેની નીચેથી વવષયુવવૃત્ત 

વહેણ પસાિ થાય છે કે કક્ભ  વતૃ સાથે પલચિમ થી પૂવ્ભ તિફ વહે છેઅને તેથી ટાપયુઓની બાજયુમાં સ્થાનનક પોષણ સમદૃ્ધ ઉપિ ચડતા 
પ્રવાહો બનાવે છે. ટાપયુઓવવષયુવવૃત્ત પિ હવામાન ફેિફાિ સશંોધન માટે અનોખી તકો આપે છે જ ેવસતી વવસતાિોથી ઘણી દૂિ 

છે.પિવાળાના હાડવપજિ સદીઓથી પૃ્થવી ના હવામાન ભતૂકાળને નોંધીિહ્યા છે. પેલસરફક િીમોટ આઈલેનડ વવશ્વના કેટલાક નૈસર્ગક 

પિવાળા અનેસ્ાિક સ્સ્થતત ધિાવ ેછે જ ેખાતિી કિે છે કે આ ખાસ વવસતાિોનયુ ંસંિક્ષણ થાય.

વયાપાિી મત્યોદ્ોગ અને અન્ય સ્તોત કાઢવાની પ્રવૃતતઓ, જમેકે ઊંડા સમયુરિમાં ખાણકામ, MPA ની સીમાઓની અંદિ પ્રતતબંધધત 

છે અને નબન-વયાપાિી મત્યોદ્ોગપણ પ્રતતબંધધત છે. તેને કાિણ ેમત્યોદ્ોગ અને જ્થથાબંધ વેચવાવાળા જૂથો તિફથી વવિોધ 

ઊઠ્ો છે જમેકે હવાઈ લોંગલાઈન એસોલસયશેન તેમનો વવિોધ કિે છે કાિણકે આ વવસતાિ ખાસ કિીન ેટયુના મત્યોદ્ોગ માટે 

વયાપાિી િીત ેપ્રતતબંધધત છે.

વવશ્વનો સૌથી મોટો સતત MPA ગ્રેટ નરિટન દ્ાિા જાહેિ કિાયો હતો જ ેરાિતીય સમયુરિમાં િહેલ ચાગોસ દ્વીપ સમહૂને આવિી લે છે. 

તેમ છતાં તેને UN’s ની લવાદ માટેની કાયમી અદાલતમાં હેગમાં પડકાિવામાં આવયો હતો. 2015 માં નરિટનએ પલેસરફકમાં િીમોટ 

પીટકેન્ભ આઈલેનડની આજયુબાજયુ બીજો મોટો સતત MPA જાહેિ કયભો હતો.

4.2.3  World’s largest MPA

The Pacific Remote Islands Marine National Monument was established in January 2009 and ex-

panded in 2014 by Presidential Proclamation. It consists of Wake, Baker, Howland, and Jarvis islands; 

Johnston Atoll; Kingman Reef; and Palmyra Atoll, which lie to the south and west of Hawaii. The 

Pacific Remote Islands Monument is the largest MPA in the world and an important part of the most 

widespread collection of marine life on the planet under a single country’s jurisdiction.

The monument encompasses seven islands and atolls in the central Pacific Ocean area, spreading 

over approximately 1.3 million km2—equal to 40 per cent of the size of India. It sustains a diversity of 

species including corals, fish, shellfish, marine mammals, sea birds, land birds, insects, and vegeta-

tion not found anywhere else in the world. Many threatened, endangered and depleted species thrive 

in the Pacific Remote Islands, including the green and hawksbill turtle, pearl oyster, giant clams, reef 

sharks, coconut crabs, groupers, humphead and Napoleon wrasse, bumphead parrotfish, dolphins 

and whales. Both Palmyra Atoll and Kingman Reef support higher levels of coral diversity (180–190 

species) than any other atoll or reef island in the central Pacific.

The waters surrounding Baker, Howland, and Jarvis Islands have abundant fish biomass due to the 

equatorial undercurrent that moves from west to east along the equator, creating localized, nutrient-

rich upwelling in the shallows adjacent to the islands. The islands afford unique opportunities to 

conduct climate change research at the equator, far from population centres. The coral skeletons there 

have recorded the earth’s climatic history for millennia. The Pacific Remote Islands contain some of 

the most pristine coral reefs in the world and monument status ensures these special areas are con-

served.

Commercial fishing and other resource extraction activities, such as deep sea mining, are banned 

within the boundaries of the MPA and non-commercial fishing is restricted. This has led to protests 

from fishing and canning groups, such as the Hawaii Longline Association, as the area used to be 

commercially important, especially for tuna fishing.

The world largest continuous MPA was declared by Great Britain in the waters surrounding the Chagos 

Archipelago in the Indian Ocean. It, however, is challenged in the UN’s permanent court of arbitration 

in the Hague. In 2015 Britain announced the establishment of another large continuous MPA around 

remote Pitcairn Island in the Pacific.

Figure: Map of the Pacific Remote Islands Marine National Monument – the world’s 
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4.2.4  When is a marine area that may achieve conservation outcomes not an MPA?

A protected area as defined by CBD describes a precise set of management approaches with limits, 

and must have nature conservation as a primary rather than a secondary aim, as explained above. 

There are however many managed areas that protect  biodiversity, either indirectly,  incidentally or 

fortuitously. Indeed, it is a principle of the Convention on Biological Diversity’s “ecosystem approach” 

that all land and water management should  contribute  to  conservation,  and as a result the distinc-

tion between what is and what is not a protected area is sometimes unclear. However, such areas do 

not necessarily fulfil the IUCN definition of a protected area. 

This is particularly the case in the marine environment where there is a long history of spatial fisher-

ies management and a growing interest in spatial planning and spatial management of other 

activities that often have no stated aim or interest in nature conservation – it is just an incidental or 

apparent link. Understanding the IUCN protected area definition is thus critically important.

Areas subject to some form of management could be MPAs or parts of MPAs in some cases, but MPA 

status should not be assumed and decisions must be made on a case-by-case basis, the essential 

criterion being whether nature conservation is the primary objective.

The following types of management area are not necessarily MPAs:

•	 Fishery management areas with no wider stated conservation aims.

•	 Community areas managed primarily for sustainable extraction of marine products, e.g. fish.

•	 Marine and coastal management systems managed primarily for tourism, even where these also 

include areas of conservation interest.

•	 Wind farms and oil platforms that incidentally help to build up biodiversity around underwater 

structures by excluding fishing and other vessels.

•	 Marine and coastal areas set aside for other purposes but which have an indirect conservation 

benefit: military training areas or their buffer areas (e.g. exclusion zones); disaster mitigation (e.g. 

coastal defences that also harbour significant biodiversity); communications cable and pipeline 

protection areas; shipping lanes, etc.

•	 Large areas (e.g., regions, provinces, countries) where certain species are protected by law across 

the entire region.

4.2.5  Areas managed for fishing

Temporary or permanent fishing closures that are established primarily to help build up and maintain 

reserve stocks for fishing in the future, and have no wider conservation aims or achievements are not 

considered to be MPAs. For example, Norway, Iceland and the Faroe Islands close areas to fishing at 

short notice if the percentage of juveniles or bycatch goes above a certain number. These areas do not 

qualify as MPAs. IUCN’s advice is that areas set aside purely to maintain fishing stocks, particularly on 

a temporary basis, should not be considered to be PAs even though they may well reflect good fishery 

management. For such sites to meet IUCN’s definition of a PA, managers would need to address the 

overall health and diversity of the ecosystem and have a stated primary aim to this effect.

Such areas, however, may be important components in the management of an MPA. For example, 

seasonal closures of fish spawning aggregation areas or pelagic migratory routes, at specific and pre-

dictable times of the year for certain species when they are extremely vulnerable, may be essential to 

the effective management of an MPA.

4.2.4  જ્ાિેદરિયાઈ વિસતાિ સંિષિણ પરિણામો મેળિે પણ ત ેMPA નહી હોય?

CBD ની વયાખ્યા મયુજબ સંિક્ક્ષત વવસતાિ તેની સંચાલન અભરગમનો એક ચોકક્સ સમહૂ તેન મયયાદાઓ સહહત દશયાવ ેછે અને તેમાં 
ઉપિ જણાવયા પ્રમાણે કયુદિતી સંિક્ષણ ગૌણના બદલે પ્રાથતમક ધયેય જ હોવયુ ંજોઈએ.

એવા ઘણાં સંચાલલત વવસતાિો છે જજેવૈવવવવધતાનયુ ંિક્ષણ સીધી અથવા આડકતિી િીત,ે આકસ્સ્ક િીતે અથવા ચોક્સ િીત.ે 

હકીકતમાં, જવૈવક વવવવધતાના “નનવસન તંત્ર અભરગમ” માટેનીપ્રણાલીનો મયુખ્ય નનયમ એ છે કે બધા જમીન અને જળસંચાલનનયુ ં
સંિક્ષણમાં પ્રદાન હોવયુ ંજોઈએ અને પરિણામે સંિક્ક્ષત વવસતાિમાં શયુ ંહોવયુ ંજોઈએ અને શયુ ંનહીં હોવયુ ંજોઈએ એ કેટલીકવાિ સપષટ થતયુ ં
નથી.તેમછતાં, આવા વવસતાિો સંિક્ક્ષત વવસતાિ માટેની IUCN વયાખ્યા પૂિી કિતા હોવયુ ંજરિી નથી.

આ ખાસ કિીન ેજ્ાં જમીની મત્યોદ્ોગ સંચાલન નો મોટો ઈતતહાસ છે અને જમીની સંચાલન અને અન્ય પ્રવૃતતઓ ના સંચાલનમાં 
વધતા િસમાં કયુદિત સંિક્ષણનયુ ંધયેય નક્ી થયેલ હોતયુ ંનથી –તે માત્ર આકસ્સ્ક અથવા દેખીતી કડી હોય છે ત્ાં દરિયાઈ પયયાવિણ 

માં મયુદ્ો બને છે. તેથી IUCNની સંિક્ક્ષત વવસતાિ માટેની વયાખ્યા સમજવી ઘણી મહતવની છે.

જ ેવવસતાિો કેટલાક પ્રકાિના સંચાલન હેઠળ હોય છે તેમને MPAs અથવા કેટલાક રકસસાઓમાં MPAs ના રાગ કહી શકાય છે, 

પણ MPA સ્સ્થતત સમજી ન લતેાં દિેક રકસસા પ્રમાણે નનણ્ભયો લેવાવા જોઈએ જ્ાં કયુદિત સંિક્ષણ એ પ્રાથતમક હેતયુ હોય તે જરિી 
વવશષેતા હોય.

નીચે જણાવયા મયુજબના સંચાલન વવસતાિો સામાન્ય િીત ેMPAs હોતા નથી:

• મત્યોદ્ોગ સંચાલન વવસતાિો જમેાં કોઇનક્ી કિેલ સંિક્ષણ ધયેય હોતા નથી.

• સામયુદાયયક વવસતાિો જ ેમયુખ્યતવ ેદરિયાઈ ઉતપાદનોના જમેકે માછલીના ટકાઉ નનકાલ માટે સંચાલલત કિવામાં આવતા હોય,.

• દરિયાઈ અને કાંઠાદરિયાકાંઠા સંચાલન પ્રણાલી જ ેમયુખ્યતવ ેપ્રવાસન માટે સંચાલલત થતી હોય અને જ્ાં સંિક્ષણ હેતયુના 
વવસતાિ પણ સમાવવષટ હોય.

• પવન ચક્ી અને તેલ પલેટફોમ્ભ જ ેમત્યોદ્ોગ અને અન્ય જહાજોને દૂિ કિીન ેતે દ્ાિા આકસ્સ્ક િીતે ડૂબેલ માળખાની 
આજયુબાજયુ જવૈવવવવધતા બનાવવામાં મદદ કિે.

• દરિયાઈ અને દરિયાકાંઠા વવસતાિ જ ેઅન્ય હેતયુઓ માટે અલગ િાખવામાં આવયા હોય પણ તેની સાથે આડકતિી િીતે 
સંિક્ષણ લારો મળતા હોય: લશકિી તાલીમ વવસતાિો અથવા તેમના ઉરય વવસતાિો (દા.ત. નબન પ્રવેશ વવસતાિો); દયુઘ્ભટના 
અટકાવવાના પગલા (દા.ત. દરિયાઈબચાવ જ ેનોંધપાત્ર જવૈવવવવધતા લાવે છે); સંચાિનાકેબલ અને પાઈપ લાઈન િક્ષણ 

વવસતાિો; જહાજી માગભો વગેિે.

• મોટાવવસતાિો (દા.ત. , વવસતાિો, પ્રાંતો, દેશો) જ્ાં કેટલીક પ્રજાતતઓ આખા વવસતાિમાં કાયદા વડે સંિક્ક્ષત હોય.

4.2.5  મત્યોદ્ોગમાટે સંચાલલત વિસતાિો 

હંગામી અથવા કાયમી મત્યોદ્ોગઆવાસો જ ેમયુખ્યતવ ેરવવષયમાં મત્યોદ્ોગના અનામત સંગ્રહ બનાવવા માટે મદદ કિવા માટે 

બનાવાયા છે, અને જમેના કોઈ વવશાળ સંિક્ષણ ધયેય અથવા લસનદ્ધઓ નથી તેમને MPAs તિીકે ગણવામાં આવતા નથી. ઉદાહિણ 

તિીકે, નોવવે, આઇસલૅનડ અને ફેિો આઈલેનડ જો નવજાત અથવા અન્ય નબન ઉપયોગી માછલીનો જ્થથો ચોક્સટકાથી વધી ગયો 
હોય તો મત્યોદ્ોગ માટે ટંૂકી મયુદત સયુધી બંધ કિે છે. આ વવસતાિો MPAs માટે યો્ય ગણાતા નથી. IUCN’s ની સલાહ છે કે જ ે

વવસતાિો માત્ર મત્યોદ્ોગ જ્થથો સાચવવા માટે બાજયુમાં િાખવામાં આવે છે, ખાસ કિીન ેહંગામી ધોિણ,ે તેમને PAs તિીકે ગણવા 
જોઈએ નહી, રલતેેઓ સાિા મત્યોદ્ોગ સંચાલન દશયાવતા હોય. આવા સ્થળોને IUCN’s ની PA માટેની વયાખ્યામાં બંધબેસતા 
કિવા માટે સંચાલકો નનવસન તતં્રના સમગ્ર આિો્ય અને વવવવધતા પિ ધયાન આપે છે અને એ જ તેમનયુ ંપ્રાથતમક ધયેય હોય તે  
જરિી છે.

તેમછતાં, આવા વવસતાિો MPA ના સંચાલનમાં મહતવના રાગો બની શકે છે . ઉદાહિણ તિીકે, જ્ાં માછલી વવપયુલ પ્રમાણમાં રેગી 
થતી હોય તેવા વવસતાિોન ેઋતયુ પ્રમાણે અથવા પેલાલજક પ્રવાસી માગભો, જ્ાંચોક્સ પ્રજાતતઓ રયજનક સ્સ્થતતમાં હોય ત્ાિે વષ્ભમાં 
ચોક્સ અને અંદાલજત સમયે ત્ાિે બંધ કિવા MPA ના અસિકાિક સંચાલન માટે આવશયક છે.
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ઋતયુ પ્રમાણે બંધ થતા MPAs વવસતાિોના ઉદાહિણો:

•		 ગ્રેટ બેિીયિ િીફ મિીન પાક્ભ , ઓસે્્લલયામાં, વષ્ભમાં ચોક્સ સમયે બધી પિવાળા માછલીની માછીમાિી ચોક્સ સમયગાળા 
માટે બંધ કિવામાં આવે છે.

•	 ગાલાપાગોસ દરિયાઈ અનામતો ઋતયુ પ્રમાણે મત્યોદ્ોગ બંધ કિે છે, ઉદાહિણ તિીકે, દરિયાઈ કાકડી. જ્ાં સમગ્ર વવસતાિની 
પ્રાકૃતતક સયુિક્ષા માટે મત્યોદ્ોગનયુ ંસંચાલન આવશયક છે તેવા ઉદાહિણો:

•	 કેનેડામાં ઇસ્પોટ્ભ  મિીન સંિક્ક્ષત વવસતાિ, જ ેબે MPAs (ડક આઈલેનડ અને િાઉનડ આઈલેનડ નો બનેલ છે, બન્ ેપ્રતતબંધધત 

વવસતાિોમાં છે) નો બનેલ છે અને 400 રકમી ઇસ્પોટ્ભ  પેનીસ્સયયુલા લોબ્સ્િ મેનેજમેન્ટ એિીયામાં આવેલ છે. મત્યોદ્ોગ 

સંચાલન વયવસ્થા પ્રમાણે મોટો સંચાલન વવસતાિ લોબ્સ્િના વયાપાિી ઉપયોગ માટે ખયુલલો છે તે પોતે MPA નથી અને બે 
પ્રતતબંધધત વવસતાિો જ ેદિેક PAની વયાખ્યામાં બંધબેસે છે તેઓ લોબ્સ્િ સંચાલન માટે મયુખ્ય રાગ રજવ ેછે.

•	 બેલીઝે માં 11 બહયુપ્રજાતત માછલી એકત્રીકિણ વવસતાિ છે જ ેદરિયાઈ અનામત હોવાથી હમશેા માટે મત્રોદ્ોગમાટે બંધ છે.

Examples of MPAs with seasonally closed zones:

•		 Within	the	Great	Barrier	Reef	Marine	Park,	Australia,	there	are	seasonal	closures	to	all	reef	fish	fish-

ing for specific periods at certain times of the year.

•		 The	Galapagos	Marine	Reserve	has	seasonal	closures	to	fishing	of,	for	example,	sea	cucumbers.	

Examples where management of fishing is essential to nature protection throughout the site:

•		 Eastport	Marine	Protected	Area,	in	Canada,	consists	of	two	MPAs	(Duck	Island	and	Round	Island,	

both of which are no-take areas) within the 400 km2 Eastport Peninsula Lobster Management Area. 

The larger management area is open to commercial exploitation of lobsters according to the fisher-

ies management regime in place and is not itself an MPA, and the two no-take areas, each of which 

meets the definition of a PA, play a key role in the lobster’s management.

•		 Belize	has	11	multispecies	fish	spawning	aggregation	sites	that	are	closed	to	fishing	permanently	

through marine reserves that restrict all fishing.

MPAs માટે સપનેનશ માછીમાિોએ લ્ડત આપી 

વષભો સયુધી થયેલ વધયુ પડતી માછીમાિી, ગેિકાનૂની માછીમાિી અને જહાજના અકસ્ાતન ેકાિણ ેઘણયુ ંતેલ દરિયામાં ઢોળાવાથી લીિા 
માછીમાિોના સંગઠન (COFRADIA), ગેલીસીયા ના કાંઠે આવેલ એક નાના શહેિ (ઉત્તિ પલચિમી સપેન) વવસતાિમાં સહસંચાલન માટે એક 

પગલયુ ંલીધયુ ંજમેાં વવસતાિમાં દરિયાઈ અનામત બનાવવાનયુ ંસૂચન હતયુ.ં આ વવસતાિના માછીમાિોએ જીવવવજ્ાનીઓ,સામાલજકવવજ્ાનીઓ,પયયાવિ
ણવાદીઓઅને સવતંત્ર ગેલીસીયા સિકાિના સભયોની સાથે મળીને ઉચ્ સહરાગી પ્રરક્રયા વડે યોજના તૈયાિ કિી અને તેનો વવકાસ કયભો.

દરિયાઈ અનામતને લાગયુ પાડવાની પ્રરક્રયા દિતમયાન વવવવધ સહ્રાગીઓના મત લેવાયા અને તે માટે અધ્ભ સંગહઠત મયુલાકાતો લેવા માટેની 
યોજના બનાવાઈ. આ શોધો લાગયુ પાડવાની પ્રરક્રયા દિતમયાન આવતી તકલીફો જાણવા માટે વપિાયા જમેાં સંચાલન વવશલષેણ જાળયુ ંલાગયુ 
પાડવામાં આવયયુ.ં એ જણાયયુ ંકે માછીમાિોન ેનનણ્ભય પ્રરક્રયામાં રાગીદાિ બનાવવાથી અને તેમના પિંપિાગત જવૈવક જ્ાનન ેઅનામત માટેની િચના 
બનાવવા માટે વાપિવાથી તેમના લારો વવષ ેતેમની સમજણ વધે છે અને મત્યોદ્ોગ નનયતં્રણો પાળવા માટે તેમની ઈચ્છા વધે છે. દરિયાઈ 

અનામતોની અસિકાિકતા શરઆતના વષભોમાં ઘણી વધયુ હતી પણ હાલમાં તે ઓછી થઇ ગઈ છે કાિણકે હાલમાં સપેનમાં તાજતેિની આર્થક 

મંદીની પરિસ્સ્થતતમાં િાજ્ તિફથી નાણાકીય મદદ મળતી બંધ થઇ છે. જોકે આ દરિયાઈ અનામતો સહરાગીઓ દ્ાિા ચલાવાય છે પણ તેનયું 
રવવષય િાજ્ની અમલીકિણ ક્ષમતા પિ આધારિત છે.

સ્તોત: de Oliveira, L.P. 2013

Spanish fishermen fight for MPAs

After years of overfishing, illegal fisheries and the consequences of a big oil spill caused by a ship accident, 

the fishermen’s association (COFRADIA) of Lira, a small town in the coast of Galicia (northwestern Spain), has 

pioneered a comanagement initiative in the region by proposing the creation of a marine reserve. The proposal 

was designed and developed by the fishers in partnership with biologists, social scientists, environmentalists 

and members of the autonomous government of Galicia in a highly participatory process.

The views of different stakeholders on the implementation process for the marine reserve were assessed 

through a programme of semistructured interviews. These findings were also used to analyse issues related to 

the implementation process, employing a governance analysis framework. It was observed that the inclusion of 

fishers in the decision-making and the use of their traditional ecological knowledge in the design of the reserve 

promoted a better understanding of its benefits and an improved compliance with the fishing regulations. The 

effectiveness of the marine reserve was very high during the first years but it has been recently undermined 

due to the reduction of State financial support for enforcement in the light of the current economic recession in 

Spain. Though this marine reserve is driven by the stakeholders, the prospects depend on an adequate state 

enforcement capacity.

Source: de Oliveira, L.P. 2013.
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4.2.6  Indigenous people and community-conserved territories and areas (ICCAs)

Indigenous people and community conserved territories and areas (ICCA) are defined by IUCN as 

‘natural and/or modified ecosystems containing significant biodiversity values, ecological functions and 

benefits, and cultural values voluntarily conserved by indigenous peoples and local communities both 

sedentary and mobile−through customary laws or other effective means.’

Determining when an ICCA is also a PA, and therefore eligible for listing on the WDPA, is more com-

plex than for some other PA governance types and has two stages: 

•		 Agreement by the indigenous people or community involved: no community-managed site should 

be identified as a PA or listed on the WDPA without express consent by the community. Recognition 

and listing can bring benefits but also costs, such as increased exposure. 

•		 Alignment with the IUCN definition of a PA: the 2008 definition of a PA stipulates that for a site 

to be a PA, priority must be given to nature conservation; other values present may be of similar 

importance, but in the event of conflict between values, nature conservation must be considered 

the most important. As is the case with other governance types, community areas managed primar-

ily for sustainable extraction of marine products will not be considered PAs according to the IUCN 

definition unless nature conservation is the primary stated objective of the management regime. 

4.2.6  સ્ાનનક લોકો અને સમયુદાયદ્ાિા સંિષિણ પામેલ સીમાઓ અને વિસતાિો (ICCAs)

IUCN ની વયાખ્યા મયુજબ સ્થાનનક લોકો અને સમયુદાય દ્ાિા સંિક્ષણ પામેલ સીમાઓ અને વવસતાિો એટલે‘કયુદિતી અને/ અથવા 
સયુધાિેલ નનવસન તંત્ર જમેાં ખાસ જવૈવવવવધતા મૂલ્ો હોય છે, પારિસ્સ્થતતકકાયભો અને લારો, અને સાંસૃ્તતક મૂલ્ો સવય ંસ્થાનનય 

અને વવચિતા સ્થાનનક લોકો અને સમયુદાય દ્ાિા રહઢગત કાયદાઓ અથવા અન્ય અસિકાિક માધયમો વડે જળવાતા હોય છે.’

ક્ાિે ICCA PA પણ બને જથેી WDPAપિ નોંધણી કિવા માટે યો્યતા મળેવે, તે નક્ી કિવાનયુ ંઅન્ય કોઈ PA ના અમલ કિતાં 
વધયુ જટીલ છે અને તેના બે પ્રકાિો છે:

•	 સ્ાનનક લોકો અથવા સકંળાયેલ સમયુદાયદ્ાિા સંમતત: કોઈ પણ સમાજ દ્ારા સંચાલલત થિળન ેસમાજ દ્ારા સમંતત મળરા 
પહેલા PA તરીકે ઓળખાવી નહી જોઈએ અ્વા WDPA પર નોંધણી કરાવી નહી જોઈએ. ઓળખ અને નોંધણી લાભો 
આપે છે પણ ખચ્મ પણ વધે છે જમેકે વધતું પ્રદશ્મન. 

• IUCN ની PA ની વયાખ્યા મયુજ્બ ગોઠવણ: PA ની 2008 ની વરાખ્યા જણાવે છે કે એક થિળને PA બનવા માટે, હમશેા કુદરતી 
સંરષિણ ને જ અગ્ીમતા અપાવી જોઈએ; અન્ય હાજર મૂલ્ો ્ો્ડા મહતવના હોઈ શકે છે, પણ જરારે મૂલ્ો અને કુદરતી સંરષિણ 
વચ્ે સંઘષ્મ ્ાર ત્ારે કુદરતી સંરષિણ વધુ મહતવનું ગણાવું જોઈએ. IUCN વરાખ્યા પ્રમાણે અન્ય સંચાલન પ્રકારો સા્ેના 
ફકસસાની જમે, જ ેસામુદાયરક વવસતારો મુખ્યતવે દફરરાઈ ઉતપાદનોના ટકાઉ રીતે કાઢવા માટે સંચાલલત ્ાર છે તેમને PAs 
ગણવામાં આવતા ન્ી જ્ાં સુધી સંચાલન શે્ણીનો મુખ્ય દશયાવેલ હેતુ કુદરતી સંરષિણ નહી હોર.

Many ICCAs have been established by coastal communities in marine ecosystems. The ICCA Registry website is an 
online information portal and secure database, developed by UNEPWCMC with support from UNDP’s GEF Small Grants 
Programme, that documents indigenous and community conservation areas, including in the marine environment.

It aims to increase awareness of the biodiversity values of areas managed by communities and provide information on 
a wide range of aspects. As part of this process, it is hoped that further guidance on implementing the IUCN categories 
in terrestrial and marine ICCAs will be developed. Additional information is available through the ICCA Consortium, 
and the primary reference for determining whether a marine community conservation area is an MPA will be the 2008 
Guidelines.

Source: http://www.iccaregistry.org/

દરિયાઈ નનવસન તતં્રમાં ઘણાં ICCAs દરિયાકાંઠાનાસમયુદાયો દ્ાિા સ્થપાયા છે. ICCA નોંધણી વેબસાઈટ એક ઓનલાઈન માહહતી પોટ્ભલ છે અને 
સયુિક્ક્ષત ડેટાબેઝ છે જ ેUNEPWCMC દ્ાિા UNDP’s ના GEF સ્ોલ ગ્રાન્ટ કાય્ભક્રમન ેમદદથી વવકસાવવામાં આવેલ છે. તે સ્થાનનક અને સામાલજક 
સંિક્ષણ વવસતાિો જમેાં દરિયાઈ વાતાવિણ હોય તેનયું દસતાવેજીકિણ કિે છે.

તે સમાજ દ્ાિા સંચાલલત જવૈવવવવધતા ના મૂલ્ો વવષે જાગૃતત વધાિવાનયુ ંકામ કિે છે અને વવવવધ શ્ેણીના પાસાઓ પિ માહહતી પૂિી પાડે છે. આ પ્રરક્રયાના 
રાગ રપ,ે એવી આશા િાખવામાં આવે છે કે IUCN શ્ેણીઓન ેલાગયુ પાડવા માટે વધયુ માગ્ભદશ્ભન દરિયાકાંઠા અને દરિયાઈ ICCAs વડે વવકસાવવામાં 
આવશે. વધયુ માહહતી ICCA સંગઠન દ્ાિા આપવામાં આવશે , અને દરિયાઈ સંિક્ષણ વવસતાિ MPA બની શકે કે નહી તે માટેનો મૂળભતૂ સંદર્ભ 2008 
માગ્ભદર્શકા િહેશ.ે

સ્તોત: http://www.iccaregistry.org/

Combination of indigenous and scientific knowledge for Fiji’s marine biodiversity

Fishworkers and scientists have worked hand in hand on an assessment of changes in the occurrence and abundance 
of over 1000 species that have occurred over the past 50 years within the fishing grounds of Vanua Navakavu in the 
Fiji Islands.

The assessment was based on a comparison of time−depth testimonies of surviving older male and female fishworkers 
with results from more recent surveys in an effort to record and correlate observed changes with factors such as 
intense overfishing, use of fish poisons, increased pollution, a 1953 tsunami and the establishment of locally managed 
marine areas in 1991.

At present, local vernacular names for over 1000 species have been recorded and the recovery status of almost 900 
assessed. Results show that the successful restriction of fish poisons, dynamite fishing, and small-mesh gill netting, 
combined with the establishment of a successful MPA, seems to be largely responsible for the return and increasing 
abundance of many species not seen for decades.

The basis for this success was a partnership of local fishers and communities who had personally witnessed and been 
involved in the collapse of their fisheries, with the Fiji national and provincial government agencies, NGOs, private 
industry, the University of the South Pacific and international funders. More than 200 villages have entered the Fiji Lo-
cally Managed Marine Areas Network. They can see impressive improvements in reef ecosystems and gains in marine 
biodiversity.

Source: UNESCO

ફટીજીના દરિયાઈ જવૈવવવવધતા માટે સ્ાનનક અને વજૈ્ાનનક જ્ાન નયુ ંસંયોજન

ફીજી ટાપયુઓમાંના વાનયુઆ નાવાકાવયુંમાં આવેલ મત્યોદ્ોગ વવસતાિમાં છેલલા 50વષભોમાં 1000થી વધયુ પ્રજાતતઓ માં થયેલ ફેિફાિો ની આવૃગત્ત અને 
વવપયુલતાના વવશલષેણ માટે માછીમાિો અને વજૈ્ાનનકોએ ખરખેરો તમલાવીન ેકામ કયયુું હતયું.

આ વવશલષેણ જમેનયુ ંજીવવત િહેલવયોવદૃ્ધપયુરુષ અને સ્તી માછીમાિોના વણ્ભન જાણીને તેમના પિ આધારિત છે જમેાં હાલમાં કિેલ સવવેના પરિણામો 
જોડવામાં આવયા જથેી જોવા મળેલ ફેિફાિો ને નોંધી અને પરિબળો સાથે જોડી શકાય જમેકે વધયુ પડતી વધયુ પડતી માછીમાિી, માછલી માટેના ઝેિનો 
વપિાશ, વધેલ પ્રદયુષણ, 1953માં આવેલ ત્યુનામી અને 1991માં સ્થાનનક સંચાલલત દરિયાઈ વવસતાિોની સ્થાપના.

હાલમાં, સ્થાનનક 1000 થી વધયુ પ્રજાતતઓના સ્થાનનક નામ નોંધવામાં આવયા અને લગરગ 900 પ્રજાતતઓની પયુન પ્રાપપતની સ્સ્થતત નોંધાઈ. પરિણામો 
દશયાવ ેછે કે માછલી માટેના ઝેિ, ડાયનેમાઈટ માછીમાિી અને નાની મશે ગીલ જાળી સાથે માછીમાિી પિ સફળ પ્રતતબંધ સાથે સફળ MPA ની સ્થાપના 
દાયકાઓ સયુધી જોવા ન મળેલ પ્રજાતતઓના પાછા દેખાવા અને વધતા વવપયુલ પ્રમાણ માટે આરાિી છે.

આ સફળતા માટેનો આધાિ સ્થાનનક માછીમાિો અને સમાજ વચ્ેની રાગીદાિી છે જ ેપોતે તેના સાક્ષી બન્યા અને ફીજી નશેનલ અને પ્રાંતીય સિકાિી 
સંસ્થાઓ, NGO, ખાનગી ઉદ્ોગો, યયુનનવસણીટી ઓફ ધ સાઉથ પેલસરફક અને આતંિિાષટ્ીય ફાળો આપનાિાઓના સહયોગમાં તેમની મત્યોદ્ોગ ખતમ 
કિવામાં સંકળાયા. 200 થી વધયુ ગામો ફીજી સ્થાનનક સંચાલલત દરિયાઈ વવસતાિ માળખામાં જોડાયા. તેઓ છાજલી નનવસન તતં્રમાં અસિકાિક સયુધાિો 
અને દરિયાઈ જવૈવવવવધતામાં વધાિો જોઈ શક્ા.

સ્તોત: UNESCO
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‘સિંક્ક્ષત વવસતાિ ’ની IUCN વયાખ્યા અને સંચાલન શ્ેણીઓ 
માલલકી અથવા સંચાલન સત્તા પિતવ ેસમાન છે. જ ેપણ નનણ્ભય 
લતેા હોય અને સંચાલન સત્તા હોય અનેસંિક્ક્ષત વવસતાિોની 
જવાબદાિી ઉઠાવતા હોય, તેમના માટે IUCN ચાિ બહોળા 
સંચાલન પ્રકાિો અલગ કિે છે—સિકાિો દ્ાિા સંચાલન, 
રાગીદાિી સંચાલન, ખાનગી સંચાલન અને સ્થાનનક લોકો અને 
સમાજ દ્ાિા સંચાલન. સિંક્ક્ષત વવસતાિશ્ેણીઓના બધા તમશ્ણો 
અને સંચાલન પ્રકાિો એક MPA માં શક્ છે. IUCN સૂચવે 
છે કે સંિક્ક્ષત વવસતાિના સંચાલન પ્રકાિ ઓળખાવો જોઈએ 
અને તેજ વખતે િાષટ્ીય પયયાવિણના આંકડા અને એકાઉન્ટ 
પ્રણાલીઓમાં અને સંિક્ક્ષત વવસતાિના ડેટાબેઝમાં નોંધાવા 
જોઈએ.

The IUCN definitions of ‘protected area’ and 
management categories are neutral about the 
type of ownership or management authority. 
With respect to who holds decision-making and 
management authority and responsibility for 
protected areas, IUCN distinguishes four broad 
governance types—governance by governments, 
shared governance, private governance and 
governance by indigenous people and local 
communities. All combinations of protected area 
categories and governance types are possible in 
an MPA. IUCN suggests that the governance type 
of a protected area be identified and recorded 
at the same time as its category in national 
environmental statistics and accounting systems 
and in protected area databases.



4.3  Where are the MPAs located in India?

India has a vast coastline of 7, 517 km, of which, 5, 423 km belong to Peninsular India and 2, 094 

km to the Andaman, Nicobar, and Lakshadweep Islands, and with an EEZ of 2.02 million sq. km. This 

coastline also supports a huge human population, which is dependent on the rich coastal and marine 

resources.

It is estimated that nearly 250 million people live within the swath of 50 km from the coastline of India. 

Therefore, the ecosystem services of marine and coastal ecosystems of India play a vital role in India’s 

economic growth. India represents 2.5 percent of the world’s landmass and supports a population of 

over one billion people. India is also one of 17 mega-biodiverse countries in the world, with 7.8% of 

the recorded species of the world, including 45,500 recorded species of plants and 91,000 recorded 

species of animals. 

In India, PAs in whole or in part that falls within swath of 500 m from the high tide line and to marine 

environment are considered in the Marine Protected Area Network. Based on this definition, India has 

designated four legal categories of PAs, National Parks, Wildlife Sanctuaries, Conservation Reserves 

and Community Reserves.

Figure: Marine Protected Area Network of India

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.

There are 24 Marine Protected Areas present in the Peninsular India and more than 100 MPAs in its 

islands. Of the 24 MPAs in the peninsula, Gulf of Mannar Marine National Park, Sundarbans National 

Park, Gulf of Kutchch National Park, Bhitrakanika National Park, Coringa Wildlife Sanctuary, Chilika 

4.3  ભાિતમાં ક્ાં MPAs આિેલ છે?

રાિતનો દિીયાકીનાિો આશિે 7, 517 રકમીનો છે જમેાંથી આશિે 5, 423 રકમી મયુખ્ય રાિત ને લાગયુ પડે છે અને 2, 094 રકમી 
દિીયાકીનાિો આંદામાન, નનકોબાિ અને લક્ષદ્વીપ ટાપયુઓનો છે અને EEZ આશિે 2.02 તમલલયન ચોિસ રકમીનો છે. આ દરિયાકાંઠો 
વવશાળ માનવ વસતીન ેઆધાિ આપે છે જ ેસમૃદ્ધ દરિયાકાંઠા અને દરિયાઈ સ્તોતો પિ આધારિત છે.

એવો અંદાજ લગાવાય છે કે આશિે 250 તમલલયન લોકો રાિતમાં દરિયારકનાિાથી 50 રકમીના પટ્ામાં િહે છે. તેથી, રાિતના 
આર્થક વવકાસમાં દરિયાઈ અને દરિયાકાંઠા વવસતાિની જવૈવક વયવસ્થા સેવાઓ મહતવનો રાગ રજવ ેછે. રાિત વવશ્વના ભૂતમનો 
આશિે 2.5 ટકા ધિાવ ેછે અને એક નબલીયન થી વધયુ લોકોની વસતીન ેસમાવે છે. રાિત વવશ્વની 17 મોટી –જવૈવવવવધતાવાળા 
દેશોમાંથી એક છે, જમેાં વવશ્વની 7.8% નોધાયેલ પ્રજાતતઓ છે, અને તેમાં 45,500 વનસપતતઓની પ્રજાતતઓ અને 91,000 પ્રાણી 
પ્રજાતતઓનો સમાવશે થાય છે.

રાિતમાં, PA’s જ ેઆખા અથવા આંક્શક રપમાંહોય તે ઉચ્ રિતી સીમાથી અને દરિયાઈ પયયાવિણથી 500 મીટિના પટ્ામાં 
પડે છે તેમને દરિયાઈ સંિક્ક્ષત વવસતાિકહેવાય છે. આ વયાખ્યા પ્રમાણે, રાિત ેPAsની ચાિ શ્ેણીઓ નક્ી કિી છે જમેકે િાષટ્ીય 

ઉદ્ાનો, વન્ય જીવન અરયાિ્ય , સંિક્ષણ આિક્ક્ષત વવસતાિો અને સામયુદાયયક આિક્ક્ષત વવસતાિો.

ધચત્ર: ભાિતનો દરિયાઈ સંિક્ષિત વવસતાિ વવસતાિ

રાિત માં નક્ી કિાયેલ ચાિ કાયદાકીય સંિક્ક્ષત વવસતાિોની શ્ેણી છે જમેકે િાષટ્ીય ઉદ્ાનો, વન્ય જીવન અરયાિ્ય , સંિક્ષણ 

આિક્ક્ષત વવસતાિો અને સામયુદાયયક આિક્ક્ષત વવસતાિો. રાિત ેPA’s નયું માળખયુ ંબનાવેલ છે જ ેતેના બધાજવૈ રૌગોલલક વવસતાિોનયુ ં
પ્રતતનનધધતવ કિે છે. કયુલ 693 સંિક્ક્ષત વવસતાિો બનાવાયા છે જમેાં,103 િાષટ્ીય ઉદ્ાનો, 525 વન્ય જીવન અરયાિ્ય, 61 

સંિક્ષણ અનામત વવસતાિો અને 4 સામયુદાયયક આિક્ક્ષત વવસતાિોછે, જ ેઉપિાંત નક્ી કિાયેલ 26 જળપલાવવત વવસતાિRamsar 

જ્યા તિીકે ઓળખાય છે.

આ વયાખ્યા પ્રમાણે, આખા રાિતમાં 24 દરિયાઈ સંિક્ક્ષત વવસતાિો છે અને તેના ટાપયુઓ માં 100 થી વધયુ MPAs છે. ખંડમાં િહેલ 

24 MPAs માં, મન્ાિ અખાત દરિયાઈ િાષટ્ીય ઉદ્ાન, સયુંદિવન િાષટ્ીય ઉદ્ાન, કચ્છનો અખાત િાષટ્ીય ઉદ્ાન, રીત્રા કનનકા 
િાષટ્ીય ઉદ્ાન, કોિીંગા વન્યજીવન અરયાિ્ય, ધચલ્ા વન્યજીવન અરયાિ્ય છે.
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વન્યજીવન અરયાિ્યમાં અનોખી દરિયાઈ જવૈવવવવધતા છે અને તેઓ આ MPAs ની આજયુબાજયુ િહેલ સ્થાનનક સમાજને ઘણી 
સેવાઓ આપે છે.

રાિતે ઐચી જવૈવવવવધતા લક્ષાંક મળેવવા ઘણાં પગલા લીધા છે ખાસ કિીન ેલક્ષાંક No. 11 (દરિયાકાંઠા અને દરિયાઈ 

વવસતાિના સંિક્ક્ષત વવસતાિોના લઘયુત્તમ 10% રાગ સંિક્ષણ કિેલ હોય) અને લક્ષાંક No.14 (નનવસન તતં્ર જ ેપાણી, આિો્ય, 

આજીવવકા અને સયુખાકાિી ફિી મળેવે છે અને તેમની િક્ષા કિે છે). આ બે લક્ષાંકો મળેવવા માટે, 106 દરિયાકાંઠા અને દરિયાઈ 

સ્થળો ઓળખાયા છે અને મહતવના દરિયાકાંઠા અને દરિયાઈ (ICMBA) સ્થળો તિીકે તેમને પ્રાથતમકતા અપાઈ છે.

રાિતના પલચિમ કાંઠે 62 ICMBAs અને પૂવ્ભ કાંઠે 44 ICMBAs ઓળખાયા છે. આ સ્થળોને સંિક્ષણ અથવા સામાલજક અનામતો 
તિીકે પણ સૂચવાયા છે જમેાં સ્થાનનક સમાજોની રાગીદાિી છે. હાલમાં રાિતમાં દરિયાઈ સંિક્ક્ષત વવસતાિના સંચાલન માટે 

સામાલજક રાગીદાિી મળેવવા અને તેને મજબતૂ કિવા માટે પ્રયત્ો થઇ િહ્યા છે.

રાિતે IUCN ટ્ાસ્સબાઉનડ્ી સંિક્ક્ષત વવસતાિ યોજનાના માળખા હેઠળ 12 સંિક્ક્ષત વવસતાિો ને ટ્ાસ્સબાઉનડ્ી સંિક્ક્ષત વવસતાિો 
તિીકે પણ ઓળખાવયા છે. આ સ્થળોમાં બે MPAs છે જમેકે –સયુંદિવન વાઘ અરયાિ્ય અને મન્ાિનો અખાતમાં જીવાવિણ 

અનામત. રાિત ેપાંચ UNESCO - વલડ્ભ  હેરિટેજ નેચિલ સાઈટ્સ નક્ી કયયા છે અને સયુંદિવન િાષટ્ીય ઉદ્ાન તેમાંથી એક છે.

Wildlife Sanctuary have unique marine biodiversity and provide a range of services to local communi-

ties around these MPAs. 

India has taken several steps for achieving Aichi Biodiversity Targets especially Target No. 11 (at least 

10% of coastal and marine areas are conserved in networks of protected areas) and Target No.14 

(Ecosystems that provide water, health, livelihoods and well-being are restored and safeguarded). 

Towards achieving these two targets, 106 coastal and marine sites have been identified and prioritized 

as Important Coastal and Marine Areas (ICMBA). 

Along the west coast of India 62 ICMBAs and along the east coast of India 44 ICMBAs have been 

identified. These sites have also been proposed as Conservation or Communities Reserves with partici-

pation of local communities. Efforts are currently underway in securing and strengthening community 

participation in management of the marine protected area network in India.

India has also identified 12 protected areas as trans-boundary protected areas under the framework 

for IUCN Transboundary Protected Area programme. Among these sites, two are MPAs viz. Sundar-

bans Tiger Reserve and Gulf of Mannar Biosphere Reserve. India has also designated five UNESCO-

World Heritage Natural sites and Sundarbans National Park is one among them.

મન્ાિ અખાત િાષટ્ીય ઉદ્ાન (GOMNP) માં 21 નનજ ્ભન ટાપયુઓ છે જ ેદક્ક્ષણ રાિતમાં તતમલનાડયુના દરિયાકાંઠા પિ આવેલ છે. 1986માં પિવાળાના 
ખડકો, ચેિ અને તે વવસતાિ ના દરિયાઈ વનસપતતના સંિક્ષણ માટે તેને બનાવવામાં આવયો હતો. િાષટ્ીય ઉદ્ાન જનેો વવસતાિ 560 ચોિસ રકમી છે તે 
જીવાવિણ અનામતનો મયુખ્ય રાગ બનાવે છે (GOMBR).

જીવાવિણ અનામત 1989માં યયુનાઇટેડ નશેસ્સના શૈક્ષન્ણક, વૈજ્ાનનક, અને સાંસૃ્તતક સંસ્થા માનવ અને જીવાવિણ (UNESCO-MAB) યોજના 
ચાલયુ થઇ અને તે 10,500 ચોિસ રકમી આવિી લે છે અને તે રાિત નો સૌથી મોટો (જમેાં જમીન અને ક્ષેત્રીય દરિયા રાગ નો સમાવશે થાય છે) 
દરિયાઈ અને દરિયાકાંઠાસંિક્ક્ષત વવસતાિ (MCPA) છે. કાચો અંદાજ સૂચવે છે કે લગરગ 125 મત્યોદ્ોગગામો અને 35,000 સરક્રય માછીમાિો 
જ ેમન્ાિ ના અખાત (GOM) પિ અને ખાસ કિીને મત્યોદ્ોગ અને દરિયાઈ વનસપતત અને અન્ય દરિયાઈ સ્તોતો પિ નનર્ભિ છે,. 21 ટાપયુઓની 
આજયુબાજયુ  આશિે 5,000 માછીમાિ સ્તીઓ જઓે દરિયાઈ વનસપતત એકઠી કિવા પિ આધારિત છે અને 25,000 માછીમાિો ડૂબકી માિીને દરિયાઈ 
કાકડી રેગી કિે છે.

The Gulf of Mannar National Park (GOMNP) comprises a group of 21 uninhabited islands, located on the Tamil Nadu 
coast in south India. It was created in 1986 to conserve the coral reef, mangroves and seaweed habitat of the area. 
The national park, with an area of 560 sq km, forms the core area of the biosphere reserve (GOMBR). 

The biosphere reserve was set up in 1989 under the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 
Man and Biosphere (UNESCO-MAB) programme, and covers 10,500 sq km, making it India’s largest (including the 
land and territorial sea component) marine and coastal protected area (MCPA). Rough estimates suggest that there 
are 125 fishing villages and 35,000 active fishers who depend on the resources in the Gulf of Mannar (GOM) area, 
especially on fishing, and collection of seaweed and other marine resources. There are approximately 5,000 fisher-
women who depend on seaweed collection in and around the 21 islands, and 25,000 fishermen who dive to collect 
sea cucumbers.

27



4.4  Why do we need MPAs to conserve 
the oceans?
Clearly, conservation of the seas is vital, but why MPAs? This question is often asked, especially in the 

light of what marine scientists term the inter-connectivity of the sea.

Fish, algae, nutrients, pollutants and much else besides move freely in the water column. There are 

few natural boundaries in the oceans. Setting up an MPA will not stop fish moving out nor prevent 

pollutants moving in.

4.4.1   A Summary of major benefits of MPAs
•	 protecting ecosystem structure, functioning and beauty, allowing recovery from past damage, and 

serving as stepping stones for migratory/dispersive species;

•	 protecting the genetic variability of exploited species;

•	 improving fishery yields, including through protecting spawning stocks, enhancing recruitment, 

reducing over-fishing of vulnerable species;

•	 providing other direct and indirect social and economic benefits, such as attractions for tourists, 

by providing benefits to traditional users of biodiversity, or preserving reefs which prevent wave 

erosion of the shore or shelter moorings;

•	 providing opportunities for the public to enjoy natural or relatively natural marine environments, 

and opportunities for public education and to allow the public to develop an understanding of the 

effects of humans on the marine environment. 

Marine and coastal biodiversity is under increasing stress from intense human pressures, including 

rapid coastal population growth and development, over-exploitation of commercial and recreational 

resources, loss of habitat, and land-based sources of pollution (IUCN-WCPA, 2012). Almost half of the 

world’s fisheries are fully exploited, while about a fifth are over-fished. About 90% of large predatory 

fish biomass has been lost since pre-industrial times. Approximately 35% of mangrove forests have 

been lost over the past two decades. 

At the same time, people around the world are increasingly dependent on these threatened resources 

for food, tourism, shoreline protection, and numerous other ecological services. 

Prevailing climate change is posing a major threat to humankind as well as biodiversity. More than 

90% of the world’s carbon dioxide is stored in the oceans, and they remove 30% of the carbon dioxide 

released to the atmosphere. MPAs, which often encompass ‘barrier or bioshield’ ecosystems such 

as coral reefs or mangroves, can also reduce the impact of damage from natural disasters such as 

hurricanes. Waves are slowed by the reefs while mangroves are effective windbreaks that reduce soil 

erosion. 

Close to 25% of fishing in developing countries is carried out near a coral reef and more than 70% of 

the world’s fisheries are in danger. Studies have shown that the knock-on effect of “no take” marine 

protected areas, not only doubles the amount of fish but also their size in a very short period of time. 

The global MPA network, including in the High Seas, are key to replenishing biodiversity and nourish-

ing the growing human population. They also serve as nurseries for key threatened species includ-

ing whales and turtles whilst protecting a variety of marine ecosystems and the rich biodiversity they 

sustain. Furthermore, global networks of MPAs provide “stepping stones” for migratory species.  

4.4  આપણે સમયુદ્ોનયુ ંસિંષિણ કિવા માટે 
MPAs ની જરૂિ શા માટે છે?
સપષટ છે, સમયુરિોનયુ ંસંિક્ષણ મહતવનયુ ંછે પણ MPAs કેમ? આ પ્રશ્ન વાિંવાિ પૂછાય છે ખાસ કિીન ેજયાિે વજૈ્ાનનકો સમયુરિોન ે 

જોડવાનયુ ંકહેછે.

માછલી, શેવાળ, પોષકતતવો, પ્રદયુષકો અને બીજયુ  ંઘણયુ ંજળ સતંરમાં સિળતાથી ફિે છે. સમયુરિમાં કેટલીક કયુદિતી સીમાઓ હોય છે. 

એક MPA સ્થાપવાથી માછલી બહાિ જતા િોકાતી નથી અથવા પ્રદયુષકો અંદિ આવતા િોકાતા નથી.

4.4.1   MPAs ના મયુખ્યલાભોનો સાિાંશ
•	 નનવસન તંત્ર માળખયુ ંનયું, તેનયુ ંકાય્ભ અને સયુંદિતાનયુ ંિક્ષણ કિવયુ,ં પાછલા નયુકશાનમાંથી બહાિ નીકળવયુ,ં અને પ્રવાસી/ નાશ પામતી 

પ્રજાતતઓ માટે પાયાના પ્થથિ તિીકે કામ કિવયુ;ં

•	 શોયષત પ્રજાતતઓના જનીની વવવવધતાનયુ ંિક્ષણ કિવયુ.ં;

•	 માછલીનયુ ંઉતપાદન વધાિવયુ ંજમેાં વવસતિતા માછલીનયુ ંિક્ષણ કિવાનયુ,ં નોકિી વધાિવી, સંવેદનશીલ જાતોની વધયુ પડતી 
મત્યોદ્ોગ અટકાવવી;

•	 અન્ય સીધા અને આડકતિા સામાલજક અને આર્થક લારો પૂિા પાડવા, જમેકે પ્રવાસીઓ માટે આકષ્ભણો, જમેાં જવૈવવવવધતાના 
પિંપિાગત વપિાશ કિનાિાઓન ેલારો પૂિા પાડવા, અથવા છાજલીઓનયુ ંસંિક્ષણ કિવયુ ંજ ેદરિયાકાંઠાનયું મોજાઓ વડે ઘસાિો 
અટકાવવો અથવા છત્ર ઘસાઈ જતયું અટકાવે છે;

•	 જનતાને કયુદિતી અથવા સંબંધધત કયુદિતી દરિયાઈ વાતાવિણન ેમાણવાની તક આપવી અને જન ક્શક્ષણ માટે તકો આપવી અને 
લોકોને માનવની દરિયાઈ પયયાવિણ પિ અસિો વવશેની સમજણ કેળવવા દેવી. 

દરિયાઈ અને દરિયાકાંઠાની જવૈવવવવધતા વધયુપડતા માનવ દબાણને કાિણ ેતણાવમાં છે જમેાં દરિયાકાંઠા વવસતાિમાં ઝડપી વસતી 
વધાિો અને વવકાસન,ે વયાપાિી અને મનોિંજન સ્તોતોનો વધયુ પડતો વપિાશ, આવાસનયુ ંનયુકશાન, અને જમીની પ્રદયુષણ (IUCN-

WCPA, 2012) ને કાિણ ેદબાણ વધે છે. વવશ્વની લગરગ અડધી મત્યોદ્ોગ પૂિી િીતે વપિાઈ ગઈ છે જયાિે પાંચમો રાગ 

લગરગ પૂિો વપિાઈ ગયો છે. લગરગ 90% of ક્શકાિી માછલીઓનો બાયોમાસ પૂવ્ભ ઔદ્ોગગક સમયથી ખતમ થઇ ગયો હતો. 
છેલલા બે દાયકાઓમાં લગરગ 35% જટેલા ચેિના જગંલો ખતમ થઇ ગયા છે.

તેજ સમયે વવશ્વના લોકો આ રય પામેલ સ્તોતો પિ ખાવાનયુ,ં પ્રવાસન, દરિયાકાંઠા િક્ષણ અને ઘણી બધી જીવ તતં્ર સેવાઓ માટે 

આધારિત થઇ િહ્યા છે.

હાલના તાપમાનમાં થઈ િહેલ ફેિફાિ માનવજાતને અને જવૈવવવવધતા માટે મોટો ખતિો બની િહ્યો છે. વવશ્વમાં 90% થી વધયુ કાબ્ભન 

ડાયોક્સાઈડ સમયુરિમાં સમાયેલ છે, અને તેઓ વાતાવિણ માં રળતા કાબ્ભન ડાયોક્સાઈડમાં 30% નો રાગ નોંધાવે છે. MPAs, 

જઓે ઘણીવાિ નનવસન તંત્ર માટે અવિોધ અથવા જવૈવક અવિોધ બનાવે છે તેઓ છે પિવાળા અથવા ચેિ, જચેક્રવાત જવેી કયુદિતી 
આફતો થી થતા નયુકશાનન ેઓછયુ ં  કિે છે. પિવાળા મોજાને ધીમા પાડે છે જયાિે ચેિ ભૂતમ ધોવાણ ઓછયુ ં  કિે છે.

વવકલસત દેશોમાં મત્યોદ્ોગનાલગરગ 25% પિવાળા નજીક કિવામાં આવે છે અને વવશ્વની લગરગ 70% થી વધયુ મત્યોદ્ોગ 

જોખમમાં છે. અભયાસ દશયાવ ેછે કે “પ્રતતબંધધત” દરિયાઈસંિક્ક્ષત વવસતાિોની નોંધપાત્ર અસિ એ છેકે તેનાથી માત્ર માછલીનો 
જ્થથો બમણો નથી થતો પણ ઘણાં ટંૂકા સમયમાં તેમનયુ ંકદ પણ વધે છે. વૈગશ્વક MPA માળખયુ,ં જમેાં ઊંચા દરિયા નો સમાવશે થાય 

છે, તેઓ બદલાતી જવૈવવવવધતા માટેઅને વધતી માનવ વસતી માટે ચાવીરપ છે. તેઓનાશપ્રાય: પ્રજાતતજમેાં વે્લ અને કાચબાનો 
સમાવશે થાય છે તેમના માટે બાળગહૃ તિીકે કામ કિે છે અને તેજ વખતે વવવવધ દરિયાઈ નનવસન તતં્રનયું િક્ષણ કિે છે અને તેઓ 

સમૃદ્ધ જવૈવવવવધતા ટકાવી િાખ ેછે. વધયુમાં, MPAs નયુંવૈગશ્વક માળખયુ ંપ્રવાસી જાતતઓ માટે “આધાિ સોપાન” તિીકે વતવે છે.
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4.4.2  મત્યોદ્ોગ સંચાલન માટે MPAs ના મયુખ્ય લાભો

•	 લાર મળેવી શકાય તેટલા જ્થથામાં માછલી પકવવી, જઓેને આજયુબાજયુના વવસતાિમાં તિતજ “વહેંચી શકાય” જ્ાં તેઓ 

માછીમાિો માટે ઉપલબ્ધ બને;

•	 વધયુબચ્ાનેજન્મ આપવો (MCPAs માં ઈંડા આપી િહેલ પયુખત વયના પ્રાણીઓની વધયુ ગીચતા વડે) જઓે તે પછી પ્રવાહો વડે 

ફેલાઇ જાય અને આજયુબાજયુની મત્યક્ષતે્રમાં જતા િહે;

•	 નનયતં્રણ વવષે નનયમનકાિી નનણ્ભયો લેવા માટે જરિી માહહતી આપવી (દા.ત. કયુદિતી મતૃ્યુનો દિ, પ્રજનન, મહત્તમ કદ, 

ટ્ોરફકરક્રયા પ્રતતરક્રયાઓ વગેિે.);

•	 MCPAs	ની બહાિ થી સંચાલન ભૂલો સામે વીમો આપવો જ ેપ્રજાતતઓના સંગ્રહ દ્ાિા આપી શકાય (દા.ત. પિવાળા, વાદળી, 
સંગ્રહાલય ની માછલી), અને મત્યોદ્ોગથીસયુધાિો કિવો જમેાં મત્યોદ્ોગવધયુ મયુશકેલ બની જાય;

•	 વસતી જાળવીને વીમો પૂિો પાડવો  

હાલમાં, વૈગશ્વક સમયુરિના આશિે માત્ર1% સંિક્ક્ષત છે. વૈગશ્વક સતિે મત્યોદ્ોગ અને આનયુશંગગકપયયાવિણમાં નયુકશાન થયેલ છે અને 
નનવસન તતં્રના માળખા અને કાય્ભમાં અવિોધ થયેલ છે. ઘણાં વધયુ દરિયાઈસંિક્ક્ષત વવસતાિો બનાવવા વવષે વૈગશ્વક બૂમો પડી છે. 

ટકાઉ વવકાસ પિની વવશ્વ સતમતત, વલડ્ભ  પાક્ભ  કોંગ્રેસ, અને જવૈવક વવવવધતા પિ પ્રણાલી, આ બધા 2012 સયુધીમાં દરિયાઈ સંિક્ક્ષત 

વવસતાિોનયુ ંમાળખયુ ં, જમેાં ઉચ્ સમયુરિોનો સમાવશે થાય છે તે બનાવવા માટેના ધયેય માટે પ્રતતબદ્ધ થયા હતા.

એક અસિકાિક MPA પ્રણાલી માટે એ ખાતિી કિવી જરિી છે કે સમયુરિો પયુનજી્ભ વન પામે, કાબ્ભન ડાયોક્સાઈડ નો સંગ્રહ કિે, જનેાથી 
માછલીનો સંગ્રહ વધે અને ખિાબ વાતાવિણ પરિસ્સ્થતતઓમાં દરિયાકાંઠા વવસતાિ સંિક્ક્ષત િહે. તે હવે ટેકનનકલ પ્રશ્ન િહ્યો નથી પણ 

ગ્રહ અને માનવજાત માટે અસ્સતતવ નો સવાલ છે. કેટલાક હાજિ અને સૂધચત MPAs ની સ્થાનનક સમાજ દ્ાિા આલોચનાકિવામાં 
આવી હતી કાિણકે તેની જમીન વપિાશ અધધકાિો પિ ખિાબ અસિ પડતી હતી. આ આલોચના ગિીબ અને વવકસતા દેશોમાં ઘણી 
મજબતૂ છે. તેથી, દરિયાઈસંિક્ક્ષત વવસતાિ ના સંચાલનમાં સમાજની રાગીદાિી મળેવવી અને મજબતૂ કિવાની ઘણી જરિ છે.

દબાણ વધવાને કાિણ,ે દરિયાઈ સંિક્ક્ષત વવસતાિો (MPAs) ને દરિયાકાંઠા અને દરિયાઈ વવસતાિોના િક્ષણ જાળવણી, અને 
પયુનસજ ્ભન માટેના મહતવના સંચાલન સાધનો તિીકે ઓળખવામાં વધાિો થયો છે. દરિયાઈ સંિક્ક્ષત વવસતાિોનયુ ંમાળખયુ,ં નાશકાિક 

મત્યોદ્ોગ પદ્ધતતઓ વાપિવાન ેબંધ કિવી અનેનનવસન તંત્ર –આધારિત સંચાલન લાગયુ કિવયુ ંઆનાથી 2015 સયુધીમાં માછલીના 
જ્થથાન ેતે મહત્તમ ટકાઉ ઉપજ આપી શકે તેવા સતિ પિ લઇ જવાના અથવા તે સતિન ેજાળવી િાખવાના વૈગશ્વક ધયેયન ેમદદ મળી 
શકે છે.

4.4.2  Major Benefits of MPAs for Fisheries Management

•	 producing fish of exploitable size, which then directly disperse “spill over” into the surrounding 

area where they become available to fishers;

•	 producing more offspring (from a greater density of breeding adults within MCPAs) which are then 

dispersed by currents to eventually recruit into surrounding fisheries;

•	 providing information that is necessary to make regulatory decisions about controls (e.g. Measures 

of natural mortality, reproduction, maximum size, trophic interactions, etc.);

•	 providing insurance against resource management mistakes outside of MCPAs by providing a ref-

uge from the collection of organisms (e.g., corals, sponges, aquarium fish), and from fishing and 

making overfishing more difficult;

•	 providing insurance by preserving populations 

Presently, only about 1% of the global ocean is protected. There has been a worldwide collapse in fish-

eries and attendant environmental damage and disruption to ecosystem structure and function. There 

have been many global calls to create many more marine protected areas. The World Summit on 

Sustainable Development, the World Parks Congress, and the Convention on Biological Diversity have 

all committed to a goal of establishing a global network of marine protected areas by 2012, including 

on the high seas.

An effective MPA system is needed to ensure that the oceans recuperate, continue to store carbon 

dioxide, that fish stocks recover and that coastlines are protected from harsh climatic conditions. It is 

no longer a technical question but a matter of survival for the planet and humankind. Some existing 

and proposed MPAs have been criticized by local communities as impinging on land usage rights. This 

criticism is stronger in poor and developing countries. Therefore, securing and strengthening commu-

nity participation in management of the marine protected area is need of hour.

As these pressures intensify, Marine Protected Areas (MPAs) are increasingly recognized as a critical 

management tool to protect, maintain, and restore natural and cultural resources in coastal and ma-

rine waters. A network of marine protected areas, elimination of destructive fishing practices, and the 

implementation of ecosystem-based management could help meet the global goal of maintaining or 

restoring fisheries stocks to levels that can produce the maximum sustainable yield no later than 2015.
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4.5  Challenges in managing coastal and 
marine biodiversity and MPAs:
FAO Guidelines of Fisheries Management within MPAs (2011) reiterate that MPAs relatively close 

to the coast can either help or hurt the local people and communities. Diverse groups within a 

community or within the fisheries sector may be affected in different ways. For example, resource 

users that have relatively high economic mobility (such as large-scale fleets that can move their fishing 

operations to other areas) are affected differently from smallscale fishers, who may be dependent on 

nearby fishery resources. Subsistence or traditional fishers, depending on fishing for their livelihoods, 

are more vulnerable to restrictions in resource access than recreational fishers. When certain fishing 

activities continue to be allowed (e.g. with small-scale passive gear), while others are prohibited (e.g. 

trawling), there may be a significant reallocation of benefits among diverse groups of fishers.

An important distributional issue for MPAs is that the benefits tend to be diffuse while costs are 

concentrated. A potential cost to the fisher is that catch (and revenues) may be decreased, at least 

in the short term, as a result of the implementation of a closure. Coastal communities adjacent to the 

MPA, especially those with a high economic dependence on the fishery, may face a disproportionate 

impact as a result of aggregate reduction in fishing revenue. On the other hand, they could also 

potentially capture most of the benefits in the form of reduced variations in aggregate catch levels, 

increased total catches or more valuable larger-sized fish catches owing to spillover effects. Such 

benefits may not occur immediately, although there are cases in which the biological response – and 

hence the socio-economic impact – is quite rapid. Examples include coral reef MPAs or where the 

establishment of an MPA limits the use of destructive fishing methods.

The way costs and benefits are distributed will depend on the particular circumstances and the way 

the MPA has been designed – including access and tenure arrangements. Resource reallocation 

can be an explicit objective of the MPA. By prohibiting or limiting certain activities and regulating 

access to a protected area, benefits and costs among diverse resource users are redistributed and the 

interests of, for example, traditional or small-scale fishers can be protected. If the benefits are likely to 

be generated only in the longer term for certain groups of fishers or other community members, it is 

important to combine resource management with the promotion of livelihood opportunities that provide 

economic benefits in the short run to address any economic disruptions to the individual or household. 

However, the local context must be considered, as viable alternative livelihoods are not always feasible 

or not socially and culturally desirable.

Protected Area managers face a wide range of challenges, from lack of governmental funding 

and support, to antagonism from local communities. With good communication and awareness 

programmes, this trend could be reversed. Involving the local population in the protection of marine 

protected areas would help generate sustainable livelihoods through revenue from fishing and tourism.

4.5.1  Characteristics of marine ecosystems

Key aspects of the marine and coastal environment that are relevant to MPAs:

•	 Ocean and coastal environments cover most of the earth and contain all marine biodiversity. All 

the 29 known phyla of free-living, multicellular animals are known to have occurred in the ocean 

and 14 are known only from the oceans.

•	 Most marine organisms in offshore waters are very sensitive to ‘unknown’ disturbances and pol-

lution, especially as they are physiologically ‘open systems,’ not well protected against external 

harmful agents.

4.5  દરિયાકાંઠા અન ેદરિયાઈ જિૈવિવિધતાના 
સચંાલનમાં પડકાિો અને MPAs:
MPA માં દરિયાઈ સંચાલન વવષે FAO માગ્ભદર્શકા (2011) જણાવે છે કે સિખામણીમાં દરિયાકાંઠા નજીકના MPAs સ્થાનનક 

લોકો અને સમાજને ક્ાંતો મદદ કિે છે અથવા નયુકશાન કિે છે. સમાજમાંઅથવા મત્યોદ્ોગ વવરાગમાં વવવવધ જૂથો અલગ િીતે 
અસિ પામી શકે છે. ઉદાહિણ તિીકે, સ્તોત વાપિનાિાઓ જમેની પાસે સિખામણીમાં વધયુ આર્થક ગતતશીલતા હોય (જમેકે મોટા 
પાયાના જહાજો જઓે તેમની મત્યોદ્ોગઅલગ વવસતાિમાં કિી શકે) તેઓ નાના પાયાના માછીમાિો જઓે નજીકના મત્યોદ્ોગ 

સ્તોત પિ આધારિત છે તેમના કિતા અલગ િીત ેઅસિ પામે છે. પિંપિાગત માછીમાિો, તેમની આજીવવકા માટે મત્યોદ્ોગપિ 

આધારિત હોય છે, અને તેથી નવા માછીમાિો કિતા સ્તોત પિનનયતં્રણ હોવાને કાિણ ેવધયુ ખિાબ િીત ેઅસિ પામે છે. જયાિે ચોક્સ 

મત્યોદ્ોગપ્રવૃગત્તઓન ેચાલયુ િાખવાની મંજૂિી અપાઈ હોય(દા.ત. નાના પાયેના સાધનો દ્ાિા), અન્યોન ેપ્રતતબંધધત કયયા હોય(દા.ત. 

મોટા જહાજો), ત્ાં માછીમાિોના વવવવધ જૂથોનેનોંધપાત્ર લારોનીપયુન:ફાળવણી થાય છે.

MPAs માટેએક મહતવનો વહેંચણી મયુદ્ો એ છે કે જયાિે ખચ્ભ કેન્નરિત થતો હોય ત્ાિે લારો વહેંચાવા જોઈએ. બંધ પાળવાથી 
માછીમાિ માટે સંરવવત કકમત િહે છે કે માછલીનો જ્થથો (અને આવક) ટંૂકા ગાળા માટે કદાચ ઓછી થઈ શકે છે, MPAની 
સાથે િહેતા દરિયાકાંઠા સમાજ, ખાસ કિીન ેતેઓ જ ેઆર્થક િીતે મત્યોદ્ોગ પિ મોટારાગ ેઆધાિ િાખતા હોય, તેઓ કદાચ 

મત્યોદ્ોગ આવકમાં કયુલ ઘટાડાને કાિણ ેઅસમાન અસિ અનયુરવી શકે છે. અન્ય તિફ, તેઓ કદાચ કયુલ માછલીના જ્થથામાં થયેલ 

ઓછા ફેિફાિન ેકાિણ ેતેઓ મોટારાગના તમલ શકે તેવા લારો મળેવી શકે છે, જનેાથી કયુલ જ્થથો વધે છે અથવા વધયુ રકમત મળે 

તેવી મોટા કદની માછલીઓ મળેવી શકે છે કાિણકે તેનાથી એકબીજા પિ અસિ થાય છે.આવા લારો તિત મળતા નથી, જોકે એવા 
પણ રકસસાઓ નોંધાયા છે જમેાં જવૈવક પ્રતતરાવ – અનતેેથી સામાલજક-આર્થક અસિો ઝડપી હોય છે. ઉદાહિણોમાં પિવાળાના 
ખડકો MPAs અથવા જ્ાં વવનાશકાિી મત્યોદ્ોગ િીતો નો વપિાશ MPA બનવાને કાિણ ેમયયારદત થઇ ગયો હોય.

જવેી િીત ેખચ્ભ અને લાર વહેંચાય છે તે MPA કેવી િીત ેડીઝાઇન થયો છે તેના ઉપિ અને ચોક્સ સંજોગો પિ આધારિત હોય છે 

જમેકે–પ્રવશે અને સમય વયવસ્થાઓ. સ્તોત એનાયત કિવા એ MPA માટેનો મયુખ્ય હેતયુ હોઈ શકે છે. સંિક્ક્ષત વવસતાિમાં કેટલીક 

પ્રવૃતતઓ બંધ કિવી અથવા મયયારદત કિવી અનેવવસતાિમાં પ્રવશે પિ નનયતં્રણ કિવાથી વવવવધ સ્તોતો વચે્ લારો અને ખચયા 
ફિી વહેંચાય છે ઉદાહિણ તિીકે પિંપિાગત અથવા નાના માછીમાિોના હહતો સાચવી શકાય છે. જો લારો માત્ર લાંબા ગાળે માત્ર 

ચોક્સમાછીમાિજૂથો માટે અથવા અન્ય સમાજના સભયો માટે નનમયાણ થતા હોય, તો તે મહતવનયુ ંછે કે સ્તોત સંચાલનને આજીવવકા 
તકો જ ેટંૂકા ગાળા માટે આર્થક લારો આપી શકે તેમની સાથે રળેવવા માટે ઉત્તેજન આપી શકે અને તેથી કોઈ પણ વયકકત અથવા 
ઘિન ેથનાિ આર્થક ફેિફાિોનેસહન કિી શકે. તેમછતાં, સ્થાનનક સમજણ હમશેા ગણતિીમાં લેવાવી જોઈએ કાિણકે ટકાઉ વૈકકલપક 

આજીવવકા હમશેા શક્ નથી હોતી અથવા સામાલજક અને સાંસૃ્તતક િીતે આવકાિદાયકનથી હોતી.

સંિક્ક્ષત વવસતાિ સંચાલકો બહોળી સમસયાઓનો સામનો કિે છે, જમેાં સિકાિી ફાળો અને આધાિ ઓછા હોવાઅને સ્થાનનક 

સમજો તિફથીવવિોધનો સમાવશે થાય છે. સાિા સંવાદ અને જાગૃતત યોજનાઓ સાથે, આચાલ બદલી શકાય છે. દરિયાઈ સંિક્ક્ષત 

વવસતાિોના િક્ષણમાં સ્થાનનક વસતીન ેસમાવશે કિવાથી મત્યોદ્ોગ અને પ્રવાસનમાંથી ટકાઉઆવક માટેની આજીવવકા બનાવવામાં 
મદદ થાય છે.

4.5.1  દરિયાઈ નનિસન તતં્રની વિશષેતાઓ

MPAs ને સંબંધધત દરિયાઈ અને દરિયાકાંઠા પયયાવિણના મહતવના પાસા:

• સમયુરિ અને દરિયાકાંઠા પયયાવિણ મોટારાગની પૃ્થવીન ેઆવિી લે છે અનતેેમાં બધી દરિયાઈ જવૈવવવવધતા િહેલ છે. બધા 29 

જાણીતા મયુકતજીવી બહયુકોષી પ્રાણીઓના ફાયલા સમયુરિમાં પેદા થયા હતા અને સમયુરિો માંથી માત્ર 14 જાણીતા મળયા છે.

• ઓફશોિ પાણીમાં િહેતા મોટારાગના દરિયાઈ પ્રાણીઓ ‘અજા્યા’ ખલેલ અને પ્રદયુષણ પ્રત્ ેઘણાં સંવેદનશીલ હોય છે ખાસ 

કિીન ેઅગિ તેઓ શાિીરિક િીત ે‘ખયુલલી પ્રણાલી,’ હોય અને બાહ્ય નયુકશાનકાિક તતવો પ્રત્ ેસાિી િીતે સંિક્ક્ષત નહી હોય.
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દફરરાઈ અને દફરરાકાંઠાના પરયાવરણ વત્ર- પફરમાણીર હોર છે અને અવકાશ અને સમરમાં ઘણાં િેરિાર ્તા હોર છે. પ્રા્તમક 
ઉતપાદન ઘણીવાર નાના, િરતા પ્રાણીઓ દ્ારા મેળવી લેવાર છે. દફરરાઈ ખાદ્ ક્ડીઓ જમીન પરના ખાદ્ ક્ડીઓ કરતા વધુ 
જટીલ હોર છે. ખુલલા સમદુ્રમાં રહેતી અ્વા સમદુ્રના તયળર ેરહેતી જીવ સૃન્ષટ વચ્ ેમજબતૂ ક્ડીઓ હોર છે તેજ રીતે જમીન 
અને નજીકના દફરરાકાંઠા પાણીમાં મજબતૂ સંબધ હોર છે. આ બધી વવશષેતાઓ દફરરાઈ જવૈવવવવધતા, અને તેના સંચાલન 
વવશેની સમજણ ને વધુ જટીલઅને મશુકેલ બનાવે છે. મોટાભાગના દફરરાઈ પ્રાણીઓમાં જીવન ચક્રમાં લઘુત્તમ એક મુ્કત તરણ 
અ્વા તરવાનો તબક્કો હોર છે જનેા્ી તે દૂર સુધી િેલાઈ શકે છે. MPAs ના દફરરાઈ ભાગને ભૌતતક રીતે બંધ કરવો શક્ય 
ન્ી. આનો લાભ MPAs માં્ી આજુબાજુના વવસતારમાં જવૈવવવવધતા વધારવાનો(‘આધાર સોપાન’ કાર્મ) મળે છે, પણ તેનો 
ખાસ ગેરલાભ એછે કે MPA ને‘ઉપરવાસ’ માં્રેલઅસરોનીઘણીમોટી અસર ્ાર છે જમેકે, પાણીનીગુણવત્તા અને કચરો.

•	   આ વવસતાિોમાં માનવીય િીત ેશોધખોળ મયુશકેલ હોય છે અને તેથી આપણે શયુ ંથઇ િહયુ ંછે તે સિળતાથી જોઈ અને માપી શકતા 
નથી. દરિયાઈજવૈવવવવધતા વવશેનયુ ંઆપણયુ ંજ્ાન ઓછયુ ં  છે (દા.ત., નવી પ્રજાતતઓ હમશેા મળતી િહે છે), જમે દરિયાઈ નનવસન 

તંત્ર અને પ્રરક્રયાઓ કેવી િીત ેકામ કિે છે તે વવષેનયુ ંઆપણયુ ંજ્ાન ઓછયુ ં  છે.

નવી માઢહતી મેળવવી એ સામાન્ય રીતે સારી વસત ુછે જ ેઘણું ખચયાળ છે અને તેમાં જમીન વવસતાર પર જરૂરી સાધનો કરતા 
વધુ આધુનનક સાધનોની જરૂર પ્ેડ છે. વજૈ્ાનનકો અને અન્યો બને્ દ્ારા જમીનના ધોવાણ કરતા પરયાવરણમાં નુકશાન ઓછંુ 
ધરાનમાં આવે છે જે્ ી નુકશાન ઓળખાર અને તેનું સમાધાન કરાર તે પહેલા તે એક આપગત્તજનક સતરે પહોંચી જાર છે. તેના્ી 
MPAsજવેા પગલા લેવા માટે રાજકીર અને લોકોનોટેકો મેળવવો ઘણું મશુકેલ હોર છે.

4.5.2  ભાિતમાં MPAs નયું સંચાલન : સામાન્ય મયુદ્ાઓ
•	 સપષટનનયમો અને સીમાઓ હોવી 

•	 પયયાપત અમલ થવાની ખાતિી કિવી

•	 જયાિે જરિી હોય ત્ાિે જ ેવવસતાિ પાછલા નયુકશાનમાંથી ફિી સ્થાવપત થતો હોય ત્ાં સરક્રય પયુન:સ્થાપન કાય્ભ કિવયુ ં

•	 વપિાશકાિો માટે માલ અને સેવાઓ પૂિી પાડવી (દા.ત. , પ્રવાસી સયુવવધાઓ)

•	 હેતયુઓપયુિા થયા તે જાણવા માટેની માહહતી મળેવવી અને સંચાલકો ના નનણ્ભયોન ેટેકો આપવો 

•	 સહરાગીઓ ની સમજણ માટે પ્રવૃતતઓ ચાલયુ કિવી અને સહરાગીઓન ેરાગ લેવા માટે મદદ કિવી 

•	 યો્ય લારો મળે અને સિખી િીતે વવરાજન થાય તેની ખાતિી થાય તે માટે પ્રવૃતતઓ હાથ ધિવી (દા.ત., સ્તોત વપિાશની 
ફાળવણી)

•	 આતંરિકનયુકશાન કિે અથવા વવસતાિ ને નયુકશાન કિે તેવી પ્રવૃતતઓનયુ ંનનયતં્રણ કિવયુ ંજથેી વધયુ નયુકશાન થતયુ ંઅટકાવી શકાય 

•	 અજાણી પ્રજાતતઓના પ્રવશે અને તેમના વડે થતી નાશકાિક પ્રવૃતતઓ અટકાવવી.

આ વવશષેતાઓની દરિયાઈ સંચાલન અને MPAs પિ કેટલીક મહતવની અસિો છે.

•	 દરિયાઈ જવૈવવવવધતાની વવક્શષટતા દરિયાઈ જવૈવવવવધતા સંચાલનને કોઈ પણ દરિયાઈ દેશના CBD ને પ્રતતરાવ માટે 

મહતવનો રાગ બનાવેછે.

•	 દરિયાઈ પયયાવિણની જટીલતા જનેી સાથે દરિયાઈ જવૈવવવવધતા વવશેની આપણી સમજણનો અરાવ જોડાય છે અને તેને 
પાિખવાની સમસયાઓ એ છે કે બનતી ઘટનાઓને સમયસિ અટકાવવીનો મતલબ છે જ ેસાિા સંચાલન માટે સાદી અને 
ચોક્સ િીતો પિ આધાિ િાખવો પડશે જઓે સવરાવ ેચતેવણી રપ હોય છે. આગળ ચચયા કિી ગયા તે પ્રમાણે, PAs જઓે 

મોટારાગની માનવીય હસતક્ષેપન ેદૂિ િાખે છે તેઓ સિળતા અને ચોકસાઈ આપી શકે છે.

•	 જો આપણે લાંબા સમય માટે અસિકાિક અને ટકાઉ દરિયાઈ જવૈવવવવધતા સંચાલન જોઈતયુ ંહોય તો, આપણે આપણા જ્ાન 

અને આપણી ફેિફાિોન ેસહન કિવાની શકકત વધાિવાની જરિત પડશે. ઉચ્ સયુસંિક્ક્ષત MPAs દરિયાઈ નનવસન તતં્રના 
કયુદિતી કાય્ભ િચના માટેની માહહતી માટેના મહતવના સ્તોતો છે અને તેઓ મયુખ્ય નનયતં્રણો પણ આપે છે જથેી આપણે સંચાલન 

નનણ્ભયોની અસિ સાિી િીતે માપી શકીએ છીએ. રૌતતક મયયાદાઓ ની સંબંધધત ગિેહાજિી, મોબાઈલ પયુન:સજ્ભન તબક્ાઓની

Marine and coastal environments are three-dimensional and highly dynamic in space and time. 
Primary productivity is often accomplished by small, mobile organisms. Marine food webs are in 
general more complex than terrestrial food webs. There are strong linkages between the pelagic and 
benthic components, as well as between the land and nearshore waters. All of these characteristics 
make the understanding of marine biodiversity, and its management, more complex and difficult. Most 
marine organisms have at least one free-swimming or fl oating stage in the life cycle, enabling wide 
dispersal. It is not possible to physically enclose the marine portion of MPAs. This has the advantage 
of allowing dispersal from the MPAs to enhance biodiversity in the surrounding areas (‘stepping stone’ 
function), but carries the substantial disadvantage that the MPA is strongly affected by‘upstream’ 
events, for example, water quality and sedimentation.

•	 Human exploration of these areas is difficult, and so we cannot easily observe and measure what 

is happening. Our knowledge of marine biodiversity is poor (e.g., new species are constantly being 

discovered), as is our knowledge of the way in which marine ecosystems and processes operate.

Acquisition of new information is generally a good deal more expensive and requires more 
sophisticated equipment than terrestrial equivalents. Environmental degradation is less easily observed 
by both scientists and others than on land, making it more likely that degradation will need to reach 
a catastrophic level before it is recognized and addressed. It also makes gaining political and public 
support for measures such as MPAs more difficult.

4.5.2  Managing MPAs in India: General issues
•	 Having clear rules and boundaries

•	 Ensuring adequate enforcement

•	 Undertaking active restoration work where necessary to help an area recover from past damage

•	 Provision of goods and services for users (e.g., visitor facilities)

•	 Gathering information to assess the achievement of the objectives and support management deci-

sions

•	 Undertaking activities to facilitate stakeholder understanding and support and allow stakeholder 

participation

•	 Undertaking activities to ensure appropriate benefits are generated and equitably shared (e.g., 

allocation of resource usage)

•	 Controlling activities within or affecting the area to prevent additional damage from occurring 

•	 Preventing entry of or eradicating/controlling alien species.

These characteristics have some important implications for marine management and MPAs.

•	 The uniqueness of marine biodiversity makes marine biodiversity management a critical part of 

any coastal country’s response to the CBD.

•	 The complexity of the marine environment, combined with our lack of understanding of marine 

biodiversity and the problems of detecting what is happening to take corrective action in time, 

means that good management will need to rely on simple and certain methods, which are precau-

tionary in nature. As discussed in the foregoing, PAs that exclude most human interventions can 

provide that simplicity and certainty.

•	 If we are to have long-term, effective and sustainable management of marine biodiversity, we will 

need to greatly increase our knowledge and our ability to observe changes. Highly protected MPAs 

are important sources of information about the natural functioning of marine ecosystems and also 

provide vital controls to allow us to better detect the effects of management decisions. The relative 

absence of physical limits, the presence of mobile reproductive stages and strong interactions 

across long distances for many wide-ranging species means that a network approach to MPAs will 

31



•	 be essential. It also increases both the potential for detrimental impacts within MPAs from outside 

activities, and conversely, the potential for recovery within MPAs to benefit areas outside their 

boundaries

The marine environment has particular characteristics that are often absent or relatively uncommon 

on land. As a result, MPAs present management challenges that may need different approaches from 

those used for PAs in terrestrial environments. These are described in next section.

 હાજિી અને ઘણી લાંબી શ્ેણીની પ્રજાતતઓ વચ્ેના મજબતૂ વાતચીતનો મતલબ એ છે કે MPAs માટેનો નેટવક્ભ  અભરગમ 

આવશયક િહેશ.ે. તે બન્ ેMPAs માં બહાિની પ્રવૃતતઓથી થતી નયુકશાનકાિક અસિોમાટેનોવવસતાિ વધાિે છે અને વવપિીત 

િીતે MPAs ની અંદિ પયુન:સજ્ભનથી તેમની સીમાઓ બહાિના વવસતાિો માટે લાર વવસતાિ વધાિે છે.

દરિયાઈ પયયાવિણ માં ચોક્સ વવશષેતાઓ હોય જ ેઘણીવાિ જમીન વવસતાિમાં ગેિહાજિ અથવા પ્રમા્માં અસામાન્ય હોય છે. 

પરિણામે, MPAs સંચાલન પડકાિો આપે છે જ ેPAs માટે દરિયાકાંઠા પયયાવિણમાં વપિાયેલ અભરગમ કિતા અલગ અભરગમ 

વાપિવા કહે છે. તેઓ આગલા વવરાગમાં વણ્ભવેલી છે.

Integrated Marine and Coastal Area Management (IMCAM) Approaches for Implementing the 
Convention on Biological Diversity

Elements of the framework

A national framework that will deliver ICMAM should comprise the following three elements, representing, 
respectively, high, intermediate and low levels of resource protection for biodiversity:

•  a representative network of highly protected areas where extractive uses are prevented, and other significant 
human pressures are removed (or at least minimised) to enable the integrity, structure, functioning and 
exchange processes of and between ecosystems to be maintained or recovered

•  an ancillary network of areas that support the biodiversity objectives of the highly protected network, where 
specific perceived threats are managed in a sustainable manner for the purposes of biodiversity conservation 
and sustainable use

•  sustainable management practices over the wider coastal and marine environment.

[Source: CBD 2004]

જવૈિક િૈવિધય વિષેપ્રણાલી લાગયુ પાડિા માટે સકંલલત દરિયાઈ અને દરિયાકાંઠા વિસતાિ સંચાલન 
(IMCAM) અભભગમ

માળખાનાતતવો

એકરાષટ્ીરમાળખુ ંજ ેICMAM આપશે તે નીચેના ત્રણ તતવોના પ્રતતનનધધ્ી બનેલ હોવું જોઈએ,
જવૈવવવવધતા માટેના સ્તોત રષિણ માટેના અનુક્રમે, ઉચ્, મધરવતતી અને નીચલાસતરો:

•  ઉચ્ રીતે સંરક્ષિત વવસતારોનુ ંપ્રતતનનધધ માળખું જ્ાં વધુ પ્ડતો વપરાશ પ્રતતબંધધત છે અને અન્ય નોંધપાત્ર માનવ દબાણો દૂર કરારેલ છે 
(અ્વા લઘુત્તમ કરારેલ છે) જે્ ીનનવસન તંત્રો વચે્ સંકલલતતા માળખું, કાર્મઅન ેપ્રફક્રરા ની અદલબદલ જળવાઈ રહે અ્વા િરી ચાલુ 
્ાર 

•  ઉચ્ રીતે સંરક્ષિત વવસતારો માં જવૈવવવવધતા હેતુઓને આધાર આપતા હોર તેવા વવસતારો નું સા્ી માળખું જ્ાં જવૈવવવવધતા સંરષિણ 
અનેટકાઉ વપરાશ માટે ચોક્કસ જાણીતા ભરને ટકાઉ રીતે અટકાવાર છે

•  વવશાળ દફરરાકાંઠા અને દફરરાઈ પરયાવરણ માટે ટકાઉ સંચાલન પ્રવૃતતઓ.

[સ્તોત: CBD 2004]

In India, seven threatened marine species have been selected for preparation of 

recovery plans, for the Dugong, the Whale Shark, marine turtles (two species), 

giant clams, holothurians (sea cucumbers), the Horseshoe Crab and sea horses. 

The MoEFCC has already chosen the threatened Dugong, marine turtles, coral 

reefs and mangroves under its Integrated Development of Wildlife Habitats 

programme as a priority. Conservation actions have already been initiated. Further, 

the coastal ecosystem is more vulnerable to climate change than any other 

ecosystem in the world. Therefore, it is of foremost importance to have a climate 

change adaptation plan for the coastal and marine PAs in the country.

ભારતમાં, સાત નાશપ્રાર દફરરાઈ પ્રજાતતઓ પુન:પ્રાત્પત રોજનાની તૈરારી માટે પસંદ કરારેલ છે, 

્ંુડગોંગ, વે્લ શાક્મ , દફરરાઈ કાચબા (બે પ્રજાતત), મોટી માછલી, હોલોથુરીરન(દફરરાઈ કાક્ડી), 
હોસ્મ શુ કરચલો, અને દફરરાઈ ઘો્ડો. MoEFCC એ પહેલે્ી નાશપ્રાર ્ંુડગોંગ, દફરરાઈ કાચબા, 
પરવાળાના ખ્ડકો, અને ચેર ને તેના વન્યજીવન રહેવાસીના સંકલલત વવકાસ રોજનામાં પ્રા્મીક ધોરણે 
લીધેલ છે. સંરષિણ પ્રવૃતતઓ પહેલે્ી ચાલુ ્ઇ ગઈ છે. વધુમાં, વવશ્વમાં બીજા કોઈ પણ નનવસન તંત્ર 

કરતાદફરરાકાંઠા નનવસનતંત્ર વધુ સંવેદનશીલ હોર છે. તે્ી, એ ઘણંુ મહતવનુ ંછે કે દેશમાં દફરરાકાંઠા 
અને દફરરાઈ PAs માટે વાતાવરણ પ્રમાણે અનુકુળ ્વાની રોજના તરૈાર હોર.
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4.5.3 દરિયાઈ પયચાવિણ જનેી સંિક્ષિત વવસતાિો પિ અસિ થાય તેની વવશષેતાઓ.

ગયુણધમ્સકેવી િીતે આ ગયુણધમ્સ MPAsન ેઅસિ કિશ?ે

્બહયુ પરિમાણીય 
પયચાવિણ

MPAs એક પ્રવાહી બહુ પફરમાણીર પરયાવરણમાંનક્કી ્ાર છે. પફરણામ,ે કેટલાક ફકસસાઓમાં વવવવધ ઊં્ડાઈ માટે વવવવધ 
સચંાલન જરૂરી બને છે. કેટલાક MPAs માં લબંરૂપ ષિતે્રરચના રોજના આ મળેવવા માટે કરવામાં આવ ેછે. અન્યોમાં, લબંરૂપ 
ષિતે્રરચના ન્ી હોતીપણ, કાર્મ કરતુ ંસચંાલન ઊં્ડાઈ પ્રમાણ ેબદલાતુ ંન્ી. લબંરૂપ ષિતે્રરચનાના વપરાશ માટે એક સામાન્ય 
પૂવ્મધારણા હોર છે કારણકે મજબતૂ જીવતતં્ર બને્ો-પેલાલજક જો્ડાણના પુરાવા અને ત ેપછી ઉભા સતરમાં સચંાલન અનઅેસરકારક 
રીત ેતનેુ ંધરાન રાખવંુ અને લાગ ુકરવુ ંઅગર અશક્ય નહી હોર તો, ખાસ કરીને મશુકેલ હોર છે.

સમદુ્ર ના તયળરા્ી નીચપેણ સચંાલન જરૂરી હોર છે,જો ત્ાં સમદુ્રના તયળરા નીચ ેખાસ કરીને ખાણકામ ની પ્રભાવી અસર હોર 
તો. આ જમીની સરંક્ષિત વવસતારો જવેી સ્થિતત છે જમેાં ખાણકામ ની અસરો પ્રભાવી રીત ેસરંક્ષિત વવસતાર ના ભગૂભ્મમાં ્ઈ  
શકે છે.

પ્રવાહો અને ભિતી 
જ ેપ્રવાહ/ અસિો 
સજજે છે 

MPAs આજુબાજુનીઅનેભરતી અને પ્રવાહોની “ઉભા પ્રવાહ”ની અસરહોર છે. સામાન્ય પણ ેતઓે તઓે સચંાલનના અ્વા 
સચંાલન એજનસીના નનરતં્રણ બહાર હોર છે અને તનેુ ંસચંાલન ્ઇ શકતુ ંન્ી. જોકે ત ેસરંક્ષિત વવસતારો જમીનીસરંક્ષિત વવસતારો 
પર હવામાં ઉ્ડતા અ્વા પવન વ્ેડ ્તી અસરો જવેી હોર છે, કદાચ MPAs આવીપફરસ્થિતતઓની અસરોમાં વધ ુમકુાર છે.

માલલકટી અથવા 
સમય વવષ ે
સપષટતા નો 
અભાવ

દફરરાઈ પરયાવરણમાં માલલકી અને ગાળો ઘણી વખત જમીન જ્ાં જાહેર અ્વા ખાનગી માલલકી સામાન્ય રીતે સપષટ હોર ત ેકરતા 
અલગ હોર છે.
યનુાઇટે્ડ નેશનસ કનવને્શન ઓન ધ લો ઓિ ધ સી (UNCLOS) હેઠળ, રાષટ્ોનેતમેના એક્સ્કલકુ્ઝવ ઇકોનોતમક ઝોન (EEZs) 
વાપરવાનો હક્ક હોર છે જ ેદફરરાકાંઠા ્ી 200 નોઢટકલ માઈલ સધુી લબંાતો હોર છે, અને તમેાં સચંાલન વવસતારો જમેકે MPAs 
થિાપી શકાર છે. તમે છતાં EEZની અદંર, સમદુ્ર તયળયુ ંઅ્વા પાણીનો સતભં પરસામાન્ય રીત ેકોઈની વરક્કતગત માલલકી હોતી ન્ી 
અને જઓે ત ેરાષટ્ સા્ે સકંળારેલ હોર ત ેબધા તમેાં પ્રવેશીને તને ેવાપરી શકે છે. તમેાં કેટલાક અપવાદો છે, ખાસ કરીન ેઆતંફરક 
જળ વવસતારોમાં: તે્ ીUKમાં, ક્રાઉન એસે્ટટ િોરશોરનો(સરેરાશ ઉચ્ પાણી અને સરેરાશ નનમ્ન પાણી સતર વચે્ની ભરતીની જમીન)
અને ત ેપ્રમાણે મોટાભાગના સમદુ્ર તયળરા જ ેસરેરાશ નનમ્ન સતર પર 12 નોઢટકલ માઈલ સધુી હોર (એટલકેેજમીની સમદુ્ર); અન ે
મોટાભાગના દેશોમાં, દફરરાકાંઠા સમાજ ચોક્કસ દફરરાઈ વવસતારો અ્વા સ્તોતોની માલલકી અ્વા તનેા પર વચ્મસવ ભોગવતા હોર 
છે, જમેકે િીજી જ્ાં થિાનનક સમાજને‘qoliqoli’તરીકે ઓળખાતા પરંપરાગત મત્રોદ્ોગ વવસતારોમાં ખાસ હક્કો મળેલ છે. EEZs ની 
બહાર એટલકેે ઉચ્ સમદુ્રોમાં, દફરરોબબનહરીિ રીત ેસામાન્ય ગણાર છે અને બધા રાષટ્ો દ્ારા તનેો ઉપરોગ ્ાર છે. MPAs આવા 
હક્કો પર વાજબી નનરંત્રણો મકૂી શકે છે જ ેUNCLOS અ્વા પ્રાદેક્શક સમદુ્ર કરારો હેઠળ હોર છે અન ેજવવક વવવવધતા પ્રણાલી 
(CBD) અ્વા પ્રાદેક્શક મત્રોદ્ોગ સથંિાઓની જોગવાઈઓ પ્રમાણે હોર છે.

એકથી વધયુ 
અધધકાિ ષિતે્રો

ઘણી વાર પાણીનો સતભં, સમદુ્ર નું તયળયુ,ં સમદુ્ર જીવન અને િોરશોર વવવવધ અધધકાર ષિેત્રો અ્વા સરકારી સંથિાઓ દ્ારા 
સંચાલલત ્ાર છે, જઓે પદવી અને સંચાલન માટે મશુકેલીઓ ઊભી કરી શકે છે 

લાગયુ કિવા વવષ ે
અન ેસંચાલનમાં 
પ્ડતી મયુશકેલીઓ

MPAમાં પ્રવેશ અન ેપ્રવતૃતઓ અટકાવવી એ જમીનીસરંક્ષિત વવસતારો કરતા વધ ુમશુકેલ હોર છે (અન ેવારંવાર અશક્ય હોર 
છે) કારણકે તમેાં ઘણાં પ્રવેશ બબદુઓ હોર છે, થિળ હમશેા દૂર હોર છે અન ેઅન ેધરાન રાખવા માટે ખચયાળ હોર છે અને 
આતંરરાષટ્ીર કારદા હેઠળ હોર છે જ્ાં દરેક જહાજને ‘શાંતપશેકદમી’ નો હક્ક મળેલ હોર છે. જરારે જમીન કરતા દફરરામાં 
પ્રવતૃતઓ પર નનરતં્રણ વધ ુમશુકેલ હોર છે ત્ારે આધનુનક ઉપગ્હ ટેસ્્કનક તને ેસરળ બનાવ ેછે .

જ ેવવશષેતાઓ નયુ ં
િષિણ કિવાનયુ ંહોય 
તે વવષ ેસપષટતાનો 
અભાવ

ભરતી નીચેના લષિણોદેખાતા નહી હોવા્ી સંચાલન અને લાગુ પા્ડવામાં ચોક્કસ તકલીિો પ્ેડ છે. ગેરકાનૂની અ્વા 
અનનરંવત્રત પ્રવૃતતઓ બીજા કોઈને જાણ ્રા વવના MPAની અંદરની વવશષેતાઓન ેનુકશાન પહોંચા્ડી શકે છે, જ્ાંસુધી રોગર 
દેખરેખ અ્વા તપાસ ચાલુ કરાર નહી (અને આ ખચયાળ ્ઇ શકે છે જમેાં સૂ્બા્ૂડબકી ની જરૂર પ્ેડ છે).

સીમાંકન MPAની સીમા ક્યાં છે ત ેજાણવંુ ઘણીવાર અઘરં હોર છે, બને્ દફરરા તરિ (જ્ાં ઈલક્ે્ટોનનક ચાટ્મ , એક ગલોબલ પોઝીશનીંગ 
સીસ્ટમ (GPS) અ્વાસમાન ટેકનોલોજી જરૂરી હોર છે), અને જમીન તરિ જ્ાં સીમાઓ ઉચ્ અન ેનનમ્ન પાણી નનશાની 
પ્રમાણ ેહોર છે અને તમેને ષિતે્રમાં નક્કી કરવા મશુકેલ હોઇશકે છે અ્વા માત્ર સામાન્ય રીત ેતમેને વરાખ્યાયરત કરેલ હોર છે. 
્ો્ડા ફકસસાઓમાં, ઉભા વવસતારો કરવામાં આવે છે, અને ચોક્કસ ઊં્ડાઈએ આ્ડી સીમાઓ નક્કી કરવામાં આવ ેછે જો MPA 
દફરરાની સપાટી તરિ (જમેકેદફરરાઈ સીમાઓ માટેસરંક્ષિત વવસતાર) વધતો હોર અ્વાસમદુ્ર તયળરા તરિ વધતો હોર. 
તમે છતાં, નનશાનીઓ કરવા માટે આવી સીમાઓ અગર ત ેઅશક્ય નહી હોર તો મશુકેલ હોર છે અન ેતે્ ી અસરકારક અન ે
પ્રારોગગક જો્ડાણ પણ ઘણુ ંમશુકેલ હોર છે.

નનવસન તંત્ર અને 
વસવાટો વચ્ેનયુ ં
જો્ડાણ 

જ ેમાપણી પર દફરરાઈ જો્ડાણો બને છે તે ઘણાં મોટા હોર શકે છે. MPA નીજાળવણી માટે જો્ડાણ ની લંબાઈ ઘણી અગત્ની 
હોવા્ી, નનવસન તંત્રના મુલ્ોના પૂરતા રષિણ માટે પૂરતા મોટા વવસતારોન ેજરૂરી ગણવામાં આવે છે.

4.5.3 Characteristics of the marine environment that affect protected areas.

Characteristic How does this characteristic affect MPAs?

Multi-
dimensional 
environment

MPAs are designated in a fluid multi-dimensional environment. As a result, in some cases different 
management may be needed at different depths. In some MPAs vertical zoning has been used to 
achieve this. In others, there may be no vertical zoning, but the management put in place may 
nevertheless vary with depth. There is a general presumption against the use of vertical zoning, 
as there is increasing evidence of strong ecological bentho-pelagic coupling and the subsequent 
vertically tiered management is particularly difficult, if not impossible, to effectively police and 
enforce.
The sub-seafloor may also need management, if there is a potential impact such as mining below 
the seabed. This is similar to the situation in terrestrial protected areas where activities such as 
mining might potentially impact on the protected area below ground.

Currents and 
tides causing 
flows/ impacts

MPAs are subject to surrounding and ‘up-current’ influences from tides and currents. These are 
generally outside the control of the manager or management agency and cannot be managed. 
Although similar to the situation of airborne or wind-borne impacts on terrestrial protected areas, 
MPAs are perhaps more consistently subject to such influences.

Lack of clear 
tenure
or ownership

Tenure and ownership in the marine environment is often different from on land, where there is 
usually clear public or private ownership.
Under the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), nations have the right to 
use their Exclusive Economic Zones (EEZs), which extend from shore out to 200 nautical miles, 
and to establish management regimes such as MPAs. However, within an EEZ, there is generally 
no individual ownership of either the seabed or water column and the EEZ may often be used and 
accessed by all those belonging to the nation concerned. There are some exceptions, generally 
in inshore areas: thus in the UK, the Crown Estate owns about 50% of the foreshore (tidal land 
between Mean High Water and Mean Low Water as well as most of the seabed from Mean Low 
Water out to 12 nautical miles (i.e. the territorial sea); and in many countries, coastal communities 
may own or have tenure and rights over of certain marine areas or resources, as in Fiji where local 
communities have customary rights over traditional fishing grounds known as ‘qoliqoli’.
Outside the EEZs, i.e. on the High Seas, the oceans are invariably considered to be ‘commons’ 
which may be used and accessed by all nations. MPAs can represent a legitimate restriction on such 
rights under the UNCLOS or Regional Sea Agreements, according to provisions of the Convention 
on Biological Diversity (CBD) or Regional Fisheries Agencies

Multiple 
jurisdictions

Often the water column, seabed, sea life and foreshore are managed by different jurisdictions or 
government agencies, which may create difficulties for designation and management.

Difficulties in 
enforcement 
and 
management

Restricting entry to, and activities in, an MPA is often more difficult than for terrestrial protected 
areas (and often impossible) as there are usually multiple access points, the site is often remote 
and thus difficult and expensive to patrol, and under international law, rights of ‘innocent passage’ 
are afforded to all vessels. While controlling activities in the marine environment is more difficult 
than on land, modern satellite technology is making it easier.

Lack of 
visibility of 
features being 
protected

Being unable to see sub-tidal features poses particular problems in terms of management and 
enforcement. Illegal or unregulated activities may damage features within an MPA without anyone 
knowing, unless appropriate monitoring or surveillance is undertaken (and this may be expensive, 
requiring SCUBA diving).

Boundary 
demarcation

It is often difficult to know where the boundary of an MPA is, both seawards (where electronic 
charts, a Global Positioning System (GPS) or similar technology are needed), and on the landward 
side where boundaries based on high and low water marks may be difficult to locate in the field 
or may be only loosely defined. In a few cases, vertical zoning has been attempted, and horizontal 
boundaries have been established at certain depths if an MPA does not extend to either the sea 
surface (such as a protected area for a seamounts) or to the seabed. However, such boundaries are 
difficult if not impossible to mark and thus effective and practical compliance is also extremely 
difficult, if not impossible.

Connectivity 
between 
ecosystems and 
habitats

The scale over which marine connectivity occurs can be very large. Since the extent of connectivity 
may be critical to the health of an MPA, sufficiently large areas must be considered to ensure 
adequate protection of ecosystem values.
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4.6  Relationship between the categories 
and different activities
Fishing and extraction of wild living resources is still very widespread in the marine environment, and 

more so than on land (marine fisheries are the last wild commercial ‘harvest’ in the world), though 

hunting is obviously a significant issue for some terrestrial protected area. Many people thus still make 

their living from the exploitation of wild marine resources. As a result, the conflict between fishing and 

MPAs tends to be a much greater issue than that between extraction of living resources in terrestrial 

protected areas.

This has implications for assignment of the IUCN protected area management categories to MPAs. In 

the conservation community as a whole, there is a general understanding that the more highly pro-

tected areas (Categories I-III) should be closed to extraction, and as a result these categories have be- 

come associated with no-take areas. However, there are many who feel that limited extraction (whether 

for research or traditional use) carried out under appropriate management can still result in the objec-

tives of a highly protected MPA being achieved. As a result, those MPAs that have been assigned to 

categories so far include no-take MPAs assigned to all six different categories, and conversely, open-

access MPAs also assigned to all categories.

Table provides a summary of the various activities that may be appropriate in MPAs (and marine 

zones of predominately terrestrial protected areas) according to the different management categories. 

However, this table should NOT be used as the basis for assigning categories, which MUST be based 

on the stated nature conservation objectives for the MPA. The table provides some generic guidance 

to illustrate the broad relationship and acceptability or otherwise between activities and the different 

category types.

4.6  શ્ેણીઓ અને વિવિધ પ્રવૃમતઓ િચ્ેનો 
સંબંધ
મત્યોદ્ોગઅન ેવન્ય જીવન સ્તોતોન ેબહાિ કાઢવાનયુ ંહજયુ પણ દરિયાઈ પયયાવિણ માં ઘણયુ ંવયાપક છે અને તે જમીન પિ 

થતી પ્રવૃગત્તઓ કિતા વધયુ છે (દરિયાઈ મત્યોદ્ોગ એ વવશ્વમાં આખિી વન્ય વયાપાિી ‘લણણી’ છે), જોકેક્શકાિ દેખીતી િીત ે

કેટલાકજમીનીસંિક્ક્ષત વવસતાિ માટે નોંધપાત્ર સમસયા છે. ઘણાં લોકો તેથી તેમની આજીવવકા વન્ય દરિયાઈ સ્તોતોમાંથી મળેવે છે. 

પરિણામે, મત્યોદ્ોગઅન ેMPAs વચ્ેનો વવિોધ જમીની સંિક્ક્ષત વવસતાિોમાંથી જીવતં સ્તોતોન ેકાઢવાથી પણ વધયુ મોટી  
સમસયા છે.

આની MPAs માં IUCN સંિક્ક્ષત વવસતાિસંચાલન શ્ેણીઓનીફાળવણી કિવા પિ અસિ થાય છે. સમગ્ર સિંક્ષણ સમાજતિીકે, 

એક સામાન્ય સમજ છે કેવધયુ ઉચ્ સંિક્ક્ષત વવસતાિો (શ્ેણી I-III) માંથી બહાિ જવા પિ પ્રતતબંધ હોય અને તેથી આ શ્ેણીઓ 

પ્રતતબંધધત વવસતાિો સાથે સંકળાયેલ હોય છે. તેમછતાં, ઘણાં લોકો એવયુ ંમાને છે કે યો્ય સંચાલન હેઠળ કિવામાં આવતો મયયારદત 

પ્રતતબંધ (સશંોધન અથવા પિંપિાગત ઉપયોગો માટે) વડેહજી પણ ઉચ્ સંિક્ક્ષત MPA ના હેતયુઓ લસદ્ધ થઇ શકે છે. પરિણામતેે 
બધા શ્ેણીઓમાં ફાળવેલા MPAs માંપ્રતતબંધધત MPAs નો પણ સમાવશે થાય છે અને જ ેબધી છ વવવવધ શ્ેણીઓન ેફાળવેલ હતી 
તેમાંવવપિીત િીત ેનબન પ્રતતબંધધત MPAs પણ બધી શ્ેણીઓન ેએનાયત થાય છે.

કોઠો MPAs (અને પહેલેથી જમીની સંિક્ક્ષત વવસતાિોમાં દરિયાઈ વવસતાિ)માં યો્ય વવવવધ પ્રવૃતતઓનો સાિ બતાવે છે જ ેવવવવધ 

સંચાલન શ્ેણીઓ પ્રમાણે હોય છે. તેમછતાં, આ કોઠો શ્ેણીઓ એનાયત કિવા માટે સંદર્ભ તિીકે વપિાવો જોઈએ નહી અને તે માટે 

MPA માટે બતાવેલ કયુદિત સંિક્ષણ હેતયુઓ ઉપયોગમાં લેવાવા જોઈએ. કોઠો પ્રવૃતતઓ અને વવવવધ શ્ેણી પ્રકાિો વચે્ના સામાન્ય 

સંબંધ અને સવીકાય્ભતા વવષે સામાન્ય માગ્ભદશ્ભન પૂરંુ પાડે છે.

Features of MPAs that reduce risks to biodiversity loss in India

1.  Participatory spatial planning to identify ‘Go’ and ‘No-Go’ areas

2.  Community involvement that incorporates local knowledge

3.  Management plan that reflects legal framework and includes goals specific to threatened species

4.  Strong education and outreach programmes

5.  PA network large enough to protect ecological processes and include a high proportion of the threatened 

species population throughout the year

6.  Co-management involving government, NGOs, local communities and researchers

7.  Effective enforcement of management plan

8.  Capacity building, including succession planning for all partners in the comanagement arrangement: gov-

ernment, NGOS, community, researchers

9.  Management informed by active research programme

10.  Alternative livelihoods for those community members affected by the implementation of the management 

plan.

MPAs ની વવશષેતાઓ જ ેભાિતમાંજવૈવવવવધતાનયુ ંજોખમ ઓછયુ ં  કિે છે

1.  રાગીદાિીમાં રૌગોલલક આયોજન જમેાં ‘ખયુલલા’ અને‘પ્રતતબંધધત’ વવસતાિો ઓળખી શકાય 

2.  સમાજની રાગીદાિી જથેી સ્થાનનક જ્ાન જોડી શકાય 

3. સંચાલન યોજના જ ેકાયદાકીય માળખયુ ંદશયાવ ેછે અને જમેાં નાશપ્રાય પ્રજાતતઓ માટે ચોક્સ ધયેય સમાવશે કિેલ હોય છે 

4. ક્શક્ષણ અને પહોંચ માટેની નક્િ યોજનાઓ

5. PA માળખયુ ંજ ેજવૈવક પ્રરક્રયાઓનયુ ંિક્ષણ કિવા માટે પૂિતી વવશાળ હોય અને જમેાં આખા વષ્ભ દિતમયાન નાશપ્રાય પ્રજાતતઓનો મોટો રાગ 

સમાવશે થયેલ હોય 

6. સહ સંચાલન જમેાં સિકાિ,NGOs, સ્થાનનક સમાજ અને સશંોધકોનો સમાવશે થયેલ હોય

7. સંચાલન યોજનાનયુ ંઅસિકાિક અમલીકિણ 

8. ક્ષમતા વધાિો, જમેાં સહ સંચાલન યોજનામાં બધા રાગીદાિો:સિકાિ, NGOs, સ્થાનનક સમાજ અને સશંોધકો માટે આગળની યોજનાનો 
સમાવશે થયેલ હોય

9. સરક્રય સશંોધન યોજના દ્ાિા સંચાલકો ને માહહતી મળતી હોય

10. સંચાલન યોજના લાગયુ પાડવાથી અસિ પામેલ સમાજના સભયો માટે વૈકકલપક આજીવવકા.
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કોઠો: દિેક IUCN સચંાલન શ્ણેી માટે યોગય દરિયાઈ પ્રવતૃ્તિઓ માટેનો કોઠો.

પ્રવૃતતઓ Ia Ib II III IV V VI

સશંોધન: બહાર કાઢ્ા વવનાની પ્રવૃગત્તઓ Y* Y Y Y Y Y Y

કાઢ્ા વવના પરંપરાગત ઉપરોગ Y* Y Y Y Y Y Y

સંરષિણ માટે પુન:થિાપના/ વબૃદ્ધ (દા.ત. ક્શકારી પ્રજાતતઓ પર નનરંત્રણ, પરવાળાની 
પુન:થિાપના)

Y* * Y Y Y Y Y

પરંપરાગતમત્રોદ્ોગ/સાંસૃ્તતક પરંપરા અને ઉપરોગ પ્રમાણ ેસગં્હ N Y* Y Y Y Y Y

કાઢ્ા વવના મનોરંજન (દા.ત. ્ૂડબકી મારવી) N * Y Y Y Y Y

મોટા પાર ેહળવુ ંપ્રવાસન N N Y Y Y Y Y

જહાજી કામ (જ ેઆંતરરાષટ્ીર દફરરાઈ કારદા હેઠળ ટાળી શકાર તવેુ ંનહી હોર તે 
લસવાર)

N N Y* Y* Y Y Y

સમસરા વાળી વન્યજીવન સચંાલન (દા.ત. શાક્મ  નનરતં્રણ રોજનાઓ rammes) N N Y* Y* Y* Y Y

સશંોધન: (દફરરાઇ જીવો) કાઢીને N* N* N* N* Y Y Y

પુન પ્રાપત ઉજા્મ નનમયાણ કરવું N N N N Y Y Y

અન્ય કારણો માટે પુન:થિાપના / વૃબદ્ધ(દા.ત. બીચ પર સુધારણા, માછલી ભેગી કરવી, 
કૃવત્રમ પરવાળા)

N N N* N* Y Y Y

મત્રોદ્ોગ/સંગ્હ: મનોંરજન N N N N * Y Y

મત્રોદ્ોગ/સંગ્હ: લાંબા ગાળા માટે અને ટકાઉ થિાનનક મત્રોદ્ોગપ્રવૃતતઓ N N N N * Y Y

જળચરઉછેર N N N N * Y Y

કારયો (દા.ત. ટાપઓુ,બદંરો, કાંપ દૂર કરવો ) N N N N * Y Y

પ્રફક્રરા નહી કરેલ કચરો નાખવો N N N N N Y Y

ખાણકામ(સમદુ્રના તયળર ેતેમજ તેની નીચે) N N N N N Y* Y*

વસવાટ N N* N* N* N* Y N*

ચાવી:

ના N

સામાન્યરીત ેના, માત્ર ખાસ સજંોગોમાં લાગ ુપ્ેડ N*

હા Y

હા કારણકે વવકલપ છે, પણ ખાસ મજૂંરી જરૂરી છે Y*

* િેરિાર પામતુ;ં એના પર આધાર રાખ ેછે કે આ પ્રવૃગત્તએ રીત ેસંચાલલત ્ાર કે જે્ ી MPA ના હેતઓુ પુરા ્ઇ શકે ્ઇ શકે *

Table: Matrix of marine activities that may be appropriate for each IUCN management category.

Activities Ia Ib II III IV V VI

Research: non-extractive Y* Y Y Y Y Y Y

Non-extractive traditional use Y* Y Y Y Y Y Y

Restoration/enhancement for conservation (e.g. invasive species 
control, coral reintroduction)

Y* * Y Y Y Y Y

Traditional fishing/collection in accordance with cultural tradition and 
use

N Y* Y Y Y Y Y

Non-extractive recreation (e.g. diving) N * Y Y Y Y Y

Large scale low intensity tourism N N Y Y Y Y Y

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

N N Y* Y* Y Y Y

Problem wildlife management (e.g. shark control programmes) N N Y* Y* Y* Y Y

Research: extractive N* N* N* N* Y Y Y

Renewable energy generation N N N N Y Y Y

Restoration/enhancement for other reasons (e.g. beach replenishment, 
fish aggregation, artificial reefs)

N N N* N* Y Y Y

Fishing/collection: recreational N N N N * Y Y

Fishing/collection: long term and sustainable local fishing practices N N N N * Y Y

Aquaculture N N N N * Y Y

Works (e.g. harbours, ports, dredging) N N N N * Y Y

Untreated waste discharge N N N N N Y Y

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

Habitation N N* N* N* N* Y N*

Key:

No N

Generally no, unless special circumstances apply N*

Yes Y

Yes because no alternative exists, but special approval is essential Y*

* Variable; depends on whether this activity can be managed in such a way that it is compatible with the 
MPA’s objectives

*
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Examples of MPA Objectives 

Category Ia: South Orkney Islands Southern Shelf MPA

•	 The protection of representative examples of marine ecosystems, biodiversity and habitats at an appropriate 

scale to maintain their viability and integrity in the long term.

•	 The protection of key ecosystem processes, habitats and species, including populations and life-history stages.

•	 The establishment of scientific reference areas for monitoring natural variability and long-term change or for 

monitoring the effects of harvesting and other human activities on Antarctic marine living resources and on the 

ecosystems of which they form part.

•	 The protection of areas vulnerable to impact by human activities, including unique, rare or highly biodiverse 

habitats and features.

•	 The protection of features critical to the function of local ecosystems.

•	 The protection of areas to maintain resilience or the ability to adapt to the effects of climate change.

Category II: Mu Koh Surin Marine National Park, Thailand
The main objectives of the park are:

•	 Preserve and conserve natural resource and the environ- ment in a condition whereby they can provide sus-

tainable benefits to society.

•	 Provide opportunities to the public for education, research and recreation that is within the park’s carrying 

capacity.

Category IV: Macquarie Island Commonwealth Marine Reserve (with a category Ia zone)
Strategic Objectives for the Marine Reserve as a whole:
1. To protect the conservation values of the south-eastern portion of the Macquarie Island Region including 

protecting:
•	 the migratory, feeding and breeding ranges of marine mammals and seabirds.
•	 threatened species that depend on the area; and
•	 the unique benthic habitat.

2. To provide an effective conservation framework, to contribute to the integrated and ecologically sustainable 
use and management of the Macquarie Island Region.

3. To provide a scientific reference area for the study of ecosystem function within the Macquarie Island Region.
4. To manage the area as part of the National Representative System of Marine Protected Areas.

Management goals for the Highly Protected Zone of 58,000 km2 (Category Ia):
•	 Provide a scientific reference area for further studies of natural ecosystems, including baseline areas.
•	 Protect threatened species and migratory and foraging marine mammals and seabirds from direct 

human disturbance.
•	 Protect pelagic species and the benthic communities from direct human disturbance.

Management Goals for the two Habitat/Species Management Zones (IUCN category IV):
•	 Minimise human impacts on the habitats of threatened species, migratory and foraging marine mammals 

and seabirds, and benthic and pelagic fauna that depend on the area.
•	 Promote scientific research and environmental monitoring as primary activities associated with sustainable 

resource management and use.

MPA હેતુઓના ઉદાહરણો 

શ્ેણી Ia: સાઉથ ઓન્સકટી આઈલને્ડ સધન્સ શલે્ફ MPA

•	 લાંબા ગાળે દરિયાઈ નનવસન તંત્ર ના િક્ષણ ના ઉદાહિણો, જવૈવવવવધતા અને વસવાટો એક ચોક્સ સતિે તેમની શક્તા અને સંકલન દશયાવ ેછે.

•	 મયુખ્ય નનવસન તતં્રની પ્રરક્રયાઓ, વસવાટો અને જાતતઓ જમેાં વસતી અને જવૈ-ભતૂકાળ તબક્ાઓનો સમાવશે થાય છે.

•	 વજૈ્ાનનક સંદર્ભ વવસતાિની સ્થાપના જથેી કયુદિતી ફેિફાિ અને અને લાંબા ગાળા ના ફેિફાિની ધયાન િાખવયુ ંઅથવા એન્ટાક્ભ હટકા મિીન જીવંત 

સ્તોતો અને તેઓ જનેા રાગ હોય તેવા નનવસન તંત્ર પિ લણણી અને અન્ય માનવીય રક્રયાઓની અસિોનયુ ંધયાન િાખવયું.

•	 માનવીય રક્રયાઓની જમેના પિ ખિાબ અસિ થવાની હોય તેવા વવસતાિોનયુ ંિક્ષણ જમેાં અનોખા, રા્યેજ જોવા મળે તેવા અથવા બહોળા 
જવૈવવવવધતા વાળા વસવાટો અને તેમની વવશષેતાઓ.

•	 સ્થાનનક નનવસન તતં્રના કાય્ભન ેમાટે મયુખ્ય એવી વવશષેતાઓનયુ ંિક્ષણ.

•	 વવસતાિોનયુ ંિક્ષણ જથેી એકસૂત્રતા બની િહે અથવા હવામાન માં ફેિફાિન ેઅનયુકયુળ થઇ શકે તેવી શકકત.

શ્ેણી II: મયુ કોહ સયુિીન મિીન નશેનલ પાક્સ , થાઈલને્ડ 
ઉદ્ાનના મુખ્ય હેતુઓ છે:

•	 કયુદિતી સ્તોતો અને પયયાવિણને સાચવવા અને તનેયુ ંિક્ષણ કિવયુ ંજથેી તઓે સમાજને ટકાઉ લારો આપી શકે.

•	 સમાજને ક્શક્ષણ, સશંોધન અને નવ સજ્ભન માટે તકો આપવી જ ેઉદ્ાન ની શકકતઓની અદંિ હોય.

શ્ેણી IV: મકેકવિેી આઈલને્ડ કોમનવલે્થ દરિયાઈ અનામતો (શ્ેણી Ia ઝોન સાથે)
દરિયાઈ અનામતો માટે સપંૂણ્સ રૂપ ેએક નીતતપૂણ્સ હેતયુઓ:
1. મકે્કવરેી આઈલને્ડ વવસતાર ના દક્ષિણ-પવૂતીર ભાગમાં સરંષિણ મલૂ્ોનુ ંરષિણ કરવુ ંજમેાં આનુ ંરષિણ કરવાનો સમાવેશ ્ ાર છે:

•	 દફરરાઈ સતન્ય પ્રાણીઓ અને દફરરાઈ પષિીઓ જઓે બબનનનવાસી, ખોરાક મેળવતા અને સંવધ્મન કરતા હોર તેમની શ્ેણીઓ.
•	 જાતતઓ જઓે ભર હેઠળ હોર અન ેજ ેત ેવવસતાર પર આધાફરત હોર; અને
•	 અનોખી બેન્ીક રહેઠાણ.

2. અસરકારક સરંષિણ માળખુ ંપરંૂ પા્ડવુ ંજ,ે મકે્કવરેી આઈલને્ડ વવસતારના સકંલલત અન ેટકાઉ નનવસન તતં્રના સચંાલનમાં િાળો આપ.ે
3. મકે્કવરેી આઈલને્ડ વવસતાર માં નનવસન તતં્રના અભરાસ માટે વજૈ્ાનનક સદંભ્મ વવસતાર પરૂો પા્ડવો.
4. વવસતારનુ ંસચંાલન એવી રીત ેકરવુ ંજે્ ી ત ેદફરરાઈ સરંક્ષિત વવસતારોના રાષટ્ીર પ્રતતનનધધ પ્રણાલીનો એક ભાગ બન.ે

58,000 ચોિસ રકમી (શ્ેણી Ia): ઉચ્ સિંક્ષિત વવસતાિના સંચાલન ધયયે
•	 કુદરતી નનવસન તતં્રના વધ ુઅભરાસ માટે,વજૈ્ાનનક સંદભ્મ વવસતાર પરૂો પા્ડવો જમેાં મળૂભૂત વવસતારોનો સમાવેશ ્ાર છે.
•	 જ ેજાતતઓ ભર હેઠળ હોર ત ેઅને પ્રવાસી અને નાશ પામતા દફરરાઈ સતન્ય પ્રાણીઓ અને દફરરાઈ પષિીઓનુ ંસીધી માનવીર 

દખલ્ી રષિણ કરવુ.ં
•	 પલેાલજક અને બને્ીક જાતતઓના સમાજનંુ સીધી માનવીર દખલ્ી રષિણ કરવુ.ં

્ેબ િહેવાસી/ જાતત સંચાલન વવસતાિ માટે સંચાલન ધયયે (IUCN શ્ેણી IV):
•	 જાતતઓ ભર હેઠળ હોર ત ેઅન ેપ્રવાસી અન ેનાશ પામતા દફરરાઈ સતન્ય પ્રાણીઓ અન ેદફરરાઈ પષિીઓની વસતી, અન ેબને્ીક અને 

પલેાલજક પ્રાણીઓ જ ેઆ વવસતાર પર આધાફરત હોર તમેના પર માનવીર અસરો લઘતુ્તમ રાખવી.
•	 મખુ્ય પ્રવગૃત્ત તરીકે ટકાઉ સ્તોત સંચાલન સા્ે જો્ડારેલ વજૈ્ાનનક સંશોધન અને પરયાવરણનંુ નનદ્મશન કરવાની પ્રવૃતતઓન ેઉત્તજેન આપવંુ.
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ઉચ્ સિંક્ષિત શ્ેણી la વવસતાિ માટે સંચાલન નીતતઓ આ પ્રમાણ ેછે:
•	 કોઈ વરાપારી અ્વા આનદં માટે મત્રોદ્ોગકરવી નહી.
•	 કોઈ ખાણ કામ કરવુ ંનહી જમેાં પટ્ેોલલરમ અન ે/ અ્વા ખનનજ ખોદવા અ્વા કાઢવાનુ ંકામ ્તુ ંહોર.
•	 કોઈ વરાપારી પ્રવાસન ફક્રરાઓ નહી ્વી જોઈએ.
•	 વવસતાર માં્ી નહી રોકાતા જહાજોની આવજાવ શક્ય છે.
•	 બબન જોખમી સશંોધન જ ેદફરરાઈ ઉદ્ાનના નીતત હેતઓુ સા્ ેસલગં્ન હોર અન ેઆ વવસતાર માટેના સચંાલન ધરરે તને ેમંજૂરી આપતા હોર.
•	 EPBC નનરતં્રણો પ્રમાણ ેકોઈ કચરા અ્વા બગા્ડ ઠાલવવો નહી.

(શ્ેણી IV) ના વસવાટો/ જાતતઓ સંચાલન વવસતાિો માટે સંચાલન ધયયેો આ છે:
•	 કોઈ ખાણ કામ કરવુ ંનહી જમેાં પેટ્ોલલરમ અને / અ્વા ખનનજ ખોદવા અ્વા કાઢવાનંુ કામ ્તુ ંહોર.
•	 AFMA દ્ારા રાહત મળેવેલ મત્રોદ્ોગ પ્રમાણવેરાપારી મત્રોદ્ોગ દફરરાઈ ઉદ્ાનમાં મજૂંર ્રલે છે, લસવારકે EPBC નનરંત્રણ હેઠળ 

નનદદેશક દ્ારા મળેલ મજૂંરીઓ પૂરી ્તી હોર.
•	 EPBC નનરંત્રણ હેઠળ નનદદેશક દ્ારા મળેલમજૂંરી હેઠળ મરયાફદત વરાપારી પ્રવાસનને મજૂંરી છે.
•	 વૈજ્ાનનક સંશોધન જ ેદફરરાઈ ઉદ્ાનના નીતત વવષરક હેતઓુ પ્રમાણ ેહોર અને આ વવસતાર માટે સંચાલન ધરેર મજૂંર ્રલે હોર.
•	 EPBC નનરંત્રણો પ્રમાણ,ે કોઈ કચરો ઠાલવવો નહી અ્વા ગદું કરવુ ંનહી.

વધારાના સંચાલન ધરરે વજૈ્ાનનક ખાસ કરીને સંચાલન નીતતઓ ખાસ કરીને દફરરાઈ ઉદ્ાનના વજૈ્ાનનક સંશોધનને લાગુ પ્ેડ છે.

શ્ેણી IV: સાઉથ વોટિ કાય ેમિીન િીઝવ્સ, ્ેબલલઝે (Wildtrack, 2009)19

મયુખ્ય ધયયે:
સાઉ  ્વોટર કાર ેમરીન રીઝવ્મ માટે કુદરતી સ્તોતો નુ ંસતત રષિણ, બધુ્ધીશાળી ઉપરોગ, સમજણ અન ેવપરાશ પરૂો પા્ડવો.

હેતયુઓ:
•	 હાલની અન ેભવવષરની પઢેીઓ માટે સાઉ્ વોટર કાર ેદફરરાઈ અનામતોના કુદરતી સ્તોતો સાચવવા અન ેસંરષિણ કરવુ.ં
•	 માછીમારોન ેટકાઉ મત્રોદ્ોગના સંચાલનમાં સામલે કરવા.
•	 બધા મલુાકાતીઓ માટે પનુ સજ્મન, સમજણ, ક્શષિણ અન ેઅહોભાવ માટેની તકો પરૂી પા્ડવી.
•	 સાઉ્ વોટર કાર ેદફરરાઈ અનામતોની અદંર પરવાળાના ખ્ડકો પ્રણાલીઓનાગતતશીલતાના વપરાશકારો અન ેઅન્ય વપરાશકારોનુ ંક્શષિણ 

અન ેસમજણ વધારવી અન ેતમેન ેઅસર કરતી માનવીર અસરો ઓછી કરવી.
•	 થિળ પરની પ્રવતૃતઓ, સંગઠન અબ ેભાગીદારી દ્ારા અગ્તા વાળા સશંોધન અન ેદેખરેખન ેઓળખવી, લાગ ુકરવી અન ેમજબતૂ કરવી.

શ્ેણી V: Iroise Parc Naturel Marin, ફ્ાંસ હેતયુઓ:
•	 જવૈવવવવધતા, વસવાટોનો કુદરતી વારસો, જાતતઓ, જમીની થિળો, જ ેરષિણ સ્થિતત હેઠળ હોર તને ેસાચવણી, સરંષિણ અન ેપુન થિાપના કરવી.
•	 મખુ્ય જીવ તતં્ર કારયો સાચવવા (વવપલુતા વાળા વવસતરો વવસતારો, નસ્મરી, ખાદ્ વવસતારો, આરામ વવસતારો, ઉતપાદનવવસતારો વગરેે.).
•	 કુદરતીવારસાનંુ રષિણ કરવુ,ં સરંષિણ કરવુ ંઅન ેપનુ થિાપના કરવી.
•	 સામાલજક – આર્ ક પ્રવતૃતઓ નુ ંટકાઉ સચંાલન/ વવકાસ.
•	 કુદરતી સ્તોતો વાપરવામાં સાચવણી કરવી 
•	 MPA વવસતારમાંશાસન સધુારવુ.ં
•	 પાણીની ગણુવત્તા સધુારવી.
•	 પરયાવરણીર મદુ્ાઓ પર ક્શષિણ આપવંુ અન ેલોકોની જાગતૃત વધારવી.
•	 વજૈ્ાનનક સશંોધન લાગ ુકરવુ.ં
•	 સામાલજક આર્ ક મલૂ્ો ઉમરેવાનુ ંબનાવવુ ં

[સ્તોત:  Dudley et al 2012]

Management strategies for the Highly Protected Category Ia zone are:
•	 No commercial or recreational fishing.
•	 No mining operations, including petroleum and/or mineral exploration or extraction.
•	 No commercial tourism activities.
•	 Passive transit of vessels through the zone allowed.
•	 Non-intrusive scientific research compatible with the strategic objectives of the Marine Park and 

management goals for this zone allowed.
•	 No dumping of waste or littering, in accordance with the EPBC Regulations.

Management strategies for the Habitat/Species Management Zones (Category IV) are:
•	 No mining operations, including petroleum and/or mineral exploration or extraction.
•	 Commercial fishing in accordance with a fishing concession granted by AFMA will be allowed in the Marine 

Park, subject to determinations or permits made by the Director under EPBC Regulations.
•	 Limited commercial tourism will be allowed under a permit issued by the Director under the EPBC Regulations.
•	 Scientific research that is compatible with the strategic objectives of the Marine Park and management 

goals for this zone will be allowed.
•	 In accordance with the EPBC Regulations, no dumping of waste or littering.

Additional management goals and management strategies relate specifically to scientific research and 
monitoring in the Marine Park.

Category IV: South Water Caye Marine Reserve, Belize (Wildtrack, 2009)19

Overall goal:
To provide for the protection, wise use, understanding, and enjoyment of the natural resources of South Water 
Caye Marine Reserve in perpetuity.

Objectives:
•	 Maintain and conserve the natural resources of South Water Caye Marine Reserve for the benefit of current 

and future generations.
•	 Engage fishermen in the management of sustainable fisheries.
•	 Provide opportunities for recreation, interpretation, education, and appreciation for all visitors.
•	 Strengthen education and understanding of users and potential users of the dynamics of coral reef systems 

within South Water Caye Marine Reserve and the human impacts affecting them.
•	 Identify, implement and strengthen priority research and monitoring  through on-site activities, 

collaboration and partnerships.

Category V: Iroise Parc Naturel Marin, France Objectives:
•	 To maintain, conserve, restore biodiversity, natural heritage of habitats, species, landscapes, under protection 

status.
•	 To maintain key ecological functions (spawning areas, nursery, feeding zone, rest areas, productivity areas, 

etc.).
•	 To protect, preserve and restore cultural heritage.
•	 To promote sustainable management / development of socio-economic activities.
•	 To manage natural resources exploitation.
•	 To improve governance on the MPA territory.
•	 To improve water quality.
•	 To educate on environmental issues and improve public awareness.
•	 To foster scientific research.
•	 To create socio economic added values

[source:  Dudley et al 2012]
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4.7 Sustainable Fisheries Management
4.7.1  Fishery Resources

India has a 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. Fisheries sector contributes significantly to the national 

economy while providing livelihood to about 14.5 million people in the country. The total fish 

production during 2011-12 is at 8.67 million tonnes with a contribution of 3.37 million tonnes from 

marine sector.  It has been recognized as a powerful income generator and is a source of cheap 

protein besides being a source of foreign exchange earner. 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 operations, landing and 

berthing facilities for fishing vessels and uniform registration of fishing vessels (Department of Animal 

Husbandry, Dairying & Fisheries, Annual Report, 2013). 

4.7.2 What is fisheries management?

Historically, fishing has been a major source of food for humanity and a provider of employment for 

coastal population. As fish has been considered as renewable natural resources, the tendency of har-

vesting these resources has been intensified in recent days. As a results, over-exploitation of important 

fish stocks, modifications of ecosystems, significant economic losses, and international conflicts on 

management and fisheries economic trade threatened the long-term sustainability of fisheries. At the 

same time, with increased knowledge and the dynamic development of fishing technology, it was real-

ized that living aquatic resources, although renewable, are not infinite and need to be properly man-

aged. Then the concept of fisheries management emerged.

According to the Food and Agricultural Organization (FAO), the definition of fishery management is:

The integrated process of data gathering, analysis, planning, consultation, decision-
making, allocation of resources and formulation and implementation, with enforcement 
as necessary, of regulations or rules which govern fisheries activities in order to ensure 
the continued productivity of the resources and the accomplishment of other fisheries 
objectives - FAO, 1997.

4.7 ટકાઉ મત્યોદ્ોગ સંચાલન
4.7.1  મત્યોદ્ોગસ્તોતો

રાિતમાં મત્યોદ્ોગ માટે ઘણી મોટી તક િહેલ છે કાિણકે આતંરિક જળ સ્તોતોલસવાયરાિતનો 8,000 રકમીલાંબોદરિયારકનાિો 
છે અનેવવશ્વમાંમાછલીઉતપાદકદેશોમાંરાિતનોબીજોનંબિ છે જવેૈગશ્વકમાછલી ઉતપાદનમાંઆશિે 5.43% નોફાળો આપે છે. 

મત્યોદ્ોગ વવરાગ િાષટ્ીય અથ્ભવયવસ્થામાંનોંધપાત્ર ફાળો આપે જયાિે દેશમાંઆશિે 14.5 તમલલયન લોકોને િોજગાિી આપે છે. 

2011-12 દિતમયાન કયુલ માછલી ઉતપાદન 8.67 તમલલયન ટન છે જમેાં દરિયાઈ વવરાગ 3.37 તમલલયન ટનનયુ ંપ્રદાન કિે છે. 

તેનેમહતવના આવકના સ્તોત તિીકે ઓળખવામાં આવે છે અને સસતા પ્રોટીનનો સ્તોત હોવા સાથતેે વવદેશી ચલણ કમાવાનયુ ંસાધન 

પણ છે. દેશમાં દરિયાઈ મત્યોદ્ોગ વવકાસ માટે મયુખ્ય પડકાિોમાં મત્યોદ્ોગ માટે ટકાઉ ટેકનોલોજીનો વવકાસ, ઉપજવધાિવી, 
લણણી અને લણણી કયયા પછીના કાયભો માટે માળખયુ,ં મત્યોદ્ોગજહાજો માટે લાંગિવા અને િોકાવાની સયુવવધાઓ અને મત્યોદ્ોગ 

જહાજોની એક સમાન નોંધણી વગેિે છે(ડીપાટ્ભમેન્ટ ઓફ એનનમલ હસબનડિી, ડેકિગ એનડ રફશિીઝ, એનયુઅલ િીપોટ્ભ , 2013). 

4.7.2 મત્યોદ્ોગ સંચાલન શયું છે?

ઐતતહાલસક િીતે, માછીમાિીએ માનવજાત માટે ખોિાક માટેનો મોટો સ્તોત િહ્યો છે અને દરિયાકાંઠાની વસતીનતે ેઆજીવવકા પિૂી પાડે 

છે. માછલી એ નવીનીકિણ કિી શકાય તેવો કયુદિતી સ્તોત ગણાતો હોવાથી હાલના રદવસોમાં આ સ્તોતોનો નનચોડ કાઢવાની વગૃત્ત 

અત્તં વધી ગઇ છે. પરિણામે, મહતવનીમાછલી જ્થથાની વધયુ પડતી ફસલ લેવી,, નનવસનતતં્રમાંફેિફાિ, નોંધપાત્ર આર્થક નયુકશાન, 

અને મત્યોદ્ોગના આર્થક વયાપાિ અને સંચાલન અંગેનાઆતંિિાષટ્ીય સંઘષ્ભથી મત્યોદ્ોગની લાંબા ગાળાની સ્સ્થિતા જોખમાઇ છે. 

આજ સમયે, મત્યોદ્ોગતકનનકના ગતતશીલ વવકાસ અને વધતા જ્ાન સાથે તે સમજાયયુ ંછે કે જીવતં જળચિ સ્તોતો, જ ેનવીનીકિણ 

થઇ શકે છે, પણ અનતં નથી અને તેથી તેને યો્ય િીત ેસંચાલન કિવયુ ંજરિી છે. તે પછી મત્યોદ્ોગ સંચાલનનો મયુદ્ો આવયો છે.

ખાદ્ અને ખતેી સંસ્થા પ્રમાણે (FAO), મત્યોદ્ોગ સંચાલનનીવયાખ્યા નીચે પ્રમાણે છે:

માહહત મળેવવી, વવશલષેણ, યોજના, ચચયા કિવી નનણ્ભય કિવા સ્તોતોની ફાળવણી એ તેમને બનાવવા અને લાગયુ 
કિવા વગેિેની સંકલલત પ્રરક્રયા, જમેાં જરિ પડે ત્ાિે નનયતં્રણો અથવા નનયમો લાગયુકિવા જરિી હોય જઓે 
મત્યોદ્ોગ પ્રવૃતતઓનયુ ંસંચાલન કિીન ેસ્તોતોની સતત ઉતપાદકતા અને મત્યોદ્ોગના અન્ય હેતયુઓ પયુિા થવાની 
ખાતિી આપે - FAO, 1997.
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4.7.3 Conventional fisheries management 

Conventional fisheries management in which stakeholders are those directly or indirectly involved in 

fishing activities and the entire fisheries is managed by government fishery authorities. They gener-

ally operate through regulations and penalties for non-compliance. This approach is single species or 

economically important resource targeted and fishery industry focussed. It pays less attention to small 

scale fisheries.

(Source: FAO 2009)

4.7.3 પિંપિાગત મત્યોદ્ોગ સંચાલન

પિંપિાગત મત્યોદ્ોગ સંચાલન જમેાં હહતધાિકોસીધા અથવા આડકતિી િીતે મત્યોદ્ોગપ્રવૃતતઓમાંસામેલ હોય સંપૂણ્ભ 
મત્યોદ્ોગસિકાિી મત્યોદ્ોગ સત્તાઓ દ્ાિા સંચાલલત હોય છે. તેઓ સામાન્ય િીત ેનનયમો મયુજબકાય્ભ કિે છે અને અપરિપાલન 

માટે દંડ રિે છે. આ અભરગમ એક પ્રજાતત માટે અથવા આર્થક િીત ેમહતવના સ્તોતમાટે લક્ક્ષતઅથવા મત્યોદ્ોગપિ જ કેન્નરિત 

હોય છે. આ અભરગમ નાના પાયાની માછીમાિી પિ ઓછયુ ં  ધયાન આપે છે.

(સ્તોત: FAO 2009)
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4.7.4 જથ્ો અનેમહત્તમ ટકાઉ ઉપજની ધારણા (MSY)

4.7.4.1 જથથો

જળચિ સ્તોતન ેકાઢવા માટે અને ખાસ કિીન ેમત્યોદ્ોગ સંચાલનમાં જ્થથાની ધાિણાઘણીમહતવનીછે. 

જથ્ો એ એક જાતતના પેટા વવભાગ છે જમેાં સમાન વવકાસ અને મતુૃ્દર પફરબળો ધરાવતી અને ચોક્કસ ભૌગોલલક વવસતારમાં 
મળી આવતી એક પ્રજાતતનો પેટા ભાગ છે.(FAO, 1991).

સામાન્ય િીત,ે પ્રજાતતઓનાવવકાસ અને મતૃ્યુદિપ્રજાતતઓના વહેંચણીના વવવવધ રાગોમાં નોંધપાત્ર િીતે બદલાય છે, જઓેને પ્રજાતતના 
વવવવધ જ્થથા કહેવાય છેઅને તે રકસસામાં જ્થથાનયુ ંવવશલષેણ દિેક જ્થથા માટે અલગથી થવયુ ંજોઈએ. ‘વવકાસપરિમાણો’ આંકડા છે 

જ ેવડે આપણે માછલી એક ચોક્સ ઉમિે પહોંચે ત્ાિે તેનયુ ંકદ નક્ી કિી શકીએ છીએ. મિણ પરિમાણો બતાવે છે કે આ પ્રાણી 
ક્ા દિે મિણ પામે છે એટલેકે એક ચોક્સ વય માટે મિણનો દિ (મતૃ્યુ કયુદિતી અથવા માછીમાિીથીથઇ શકે). જ્થથાનો જરિી 
ગયુણધમ્ભ તેનો વવકાસ અને મિણ દિ છે જ ેતેની વહેંચણીના વવસતાિોમાં સતત સમાન િહે છે (FAO, 1991).

4.7.4.2   િસતી ગમતશીલતા 

વસતી ગતતશીલતા પ્રસતયુત માછ્લીના જ્થથામાં સમયાંતિે થતા વધાિા અને ઘટાડાને જન્મ, મિણ અને સ્થળાંતિ વડે નનયંવત્રત થતો 
બતાવે છે. તે મત્યોદ્ોગની બદલાતી િચના અને િહેઠાણનો નાશ, ક્શકાિ અને શ્ષેઠ લણણી દિો જવેા મયુદ્ાઓન ેસમજવા માટેનો 
આધાિ છે. મત્યોદ્ોગમાં વસતી ગતતશીલતા પિંપિાગત િીતે મત્યોદ્ોગ વજૈ્ાનનકો દ્ાિા ટકાઉ ઉપજ નક્ી કિવા માટે વપિાય છે 

(Thamas and Chang, 1999; Zabel et al., 2003).

વસતી ગતતશીલતા માટેનો મૂળભતૂ ગણતિી સંબંધ BIDE મોડેલ છે (જન્મ, સ્થળાંતિ, મિણ અને વવદેશગમન મોડેલ, Caswell, 

2001): 

N1 = N0 + B - D + I - E

જ્ાંN1–1સમરે વરક્કતની કુલ સખં્યા છે 

N0–0 સમર પર વરક્કતની કુલ સખં્યા 

B–જને્લ વરક્કત ની સખં્યા છે 

D–મરણ પામેલ વરક્કતની સખં્યા છે 

I–કુલ બહાર ગરેલ વરક્કતની કુલ સખં્યા છે અન ે

E–એ વરક્કતની સખં્યા છે જ ેસમર 0 અને સમર 1માં પાછા આવેલ છે.

4.7.4 Concept of Stock & Maximum Sustainable Yield (MSY)

4.7.4.1 Stock

The concept of stock is very commonly used term in exploiting the aquatic resources and more specifi-

cally in fisheries management.  

A stock is a sub-set of one species having the same growth and mortality parameters and inhabiting 
a particular geographic area (FAO, 1991). 

In general, the growth and mortality parameters differ significantly in various part of the area of distri-

bution of species, which is called different stocks of a species, that case the stock assessment should 

be made for each stock separately. The ‘growth parameters’ are numerical values by which we can 

predict the body size of a fish when it reach a certain age. The mortality parameters reflect the rate at 

which the animal die i.e., the number of death per unit time (death may be natural or by fishing). The 

essential characteristic of a stock is that its growth and mortality parameters remain constant through-

out its area of distribution (FAO, 1991).

4.7.4.2  Population dynamics

Population dynamics describes the growth and decline of a given fishery stock over time, as controlled 

by birth, death and migration. It is the basis for understanding the changing fishery patterns and is-

sues such as habitat destruction, predation and optimal harvesting rates. The population dynamics 

of fisheries has been traditionally used by fisheries scientists to determine sustainable yields (Thamas 

and Chang, 1999; Zabel et al., 2003).

The basic accounting relation for population dynamics is the BIDE model (Birth, Immigration, Death 

and Emigration model, Caswell, 2001): 

N1 = N0 + B − D + I − E

Where N1 - is the number of individuals at time 1 

N0 - is the number of individuals at time 0

B - is the number of individuals born

D – is the number that died

I – is the number that immigrated and 

E – is the number that emigrated between time 0 and time 1. 
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While immigration and emigration can be present in wild fisheries, they are usually not measured. 

Care is needed when applying population dynamics to real world fisheries. In the past, in many stock 

assessment studies many aspects of population dynamics such as size, age and reproductive sta-

tus of the fish has been ignored. Similarly other factors such as targeted single species catch, by-

catch and physical damage to the ecosystem may accelerate the stock collapses (Walter and Maguire, 

1996). The basic purpose of fish stock assessment is to provide advice on the optimum exploitation 

of fishery resources. Fishery resources are limited but are renewable; and fish stock assessment is 

described as the search for the exploitation level, which in the long run gives the maximum yield in 

weight from the fishery.

Figure: Illustrates the population growth at different time interval [time 1 – slow growth stage (log 
phase); time 2 – growth acceleration phase (optimum sustainable yield); time 3 – Carrying capacity of 
the population (Maximum sustainable yield).

વન્યમાછીમાિીમાં સ્થળાંતિ અને પિદેશગમન થતયું હોય ત્ાિે તે સામાન્ય િીત ેનોંધવામાં આવતયુ ંનથી. જયાિે વસતી ફેિફાિન ે

વાસતવવક દયુન્યવી માછીમાિી પિ લાગયુ કિતી વખતે કાળજી લેવાવી જોઈએ. ભતૂકાળમાં ઘણાં જ્થથાબંધ અભયાસમાં,વસતી ફેિફાિના 
ઘણાં પાસા જમેકે માછલીની કદ, ઉમિ અને પયુન સજ્ભન સ્સ્થતતન ેઅવગણવામાં આવી હતી. તેજ પ્રમાણે અન્ય પરિબળો જમેકે એક 

લક્ક્ષત પ્રજાતતનો જ્થથો, પેટા ઉપજ અને નનવસનત્ર ને થયેલ રૌતતક નયુકશાન વગેિેથી જ્થથો ઓછો થવાનયુ ંઝડપી બને છે (Walter 

and Maguire, 1996). માછલીના જ્થથાના મૂલ્ાંકનનો મૂળભતૂ હેતયુ મત્યોદ્ોગ સ્તોતોના મહત્તમ વપિાશવવષ ેસલાહ આપવાનો 
છે. મત્યોદ્ોગ સ્તોતો મયયારદત છે પણ પયુન સજ્ભન થઇ શકે છે અને આગળ બતાવયા પ્રમાણે માછલીના જ્થથાનયુ ંમૂલ્ાંકન એ માછલી 
પકડવાના જ્થથાના સતિ માટેની શોધ છે જથેી લાંબા ગાળે મત્યોદ્ોગમાંથી વજન પ્રમાણે મહત્તમ ઉપજ થઇ શકે.

આકૃતત: વવવવધ સમય ગાળામાં વસતી વધાિો ્બતાવ ેછે [સમય ગાળો1 –ધીમા વવકાસનયુ ંસતિ (લાં્બો ગાળો); સમય ગાળો 
2 –વવકાસ પ્રવેગી ગાળો (ઉચ્તમ ટકાઉ ઉપજ); સમય ગાળો 3 –વસતીની ધાિણ ષિમતા (મહતિમ ટકાઉ ઉપજ ).

4.7.4.3 Maximum Sustainable Yield (MSY)

In fisheries management, the maximum sustainable yield or MSY is, theoretically, the highest catch 

that can be taken from a fishery stock over an indefinite period (Europa, 2006). Under the assump-

tion of logistic growth, the MSY will be exactly at half the carrying capacity of a species, as this is the 

stage at when population growth is highest. The maximum sustainable yield is usually higher than 

the optimum sustainable yield. Any small population at initial stage going through a slow growth at first 

and some point the growth will accelerate and that will start to level off once the species approaches 

carrying capacity. The idea of maximum sustained yield is to decrease population density to the point 

of highest growth rate possible.

Figure : Illustrate the basic concept of Maximum Sustainable Yield

4.7.4.3 મહત્તમ ટકાઉ ઉપજ (MSY)

મત્યોદ્ોગ સંચાલનમાં, મહત્તમ ટકાઉ ઉપજ અથવા MSY, સૈધાંતતક િીત,ેઅચોક્સ ગાળા દિતમયાન ચોક્સ મત્યોદ્ોગ 

વવસતાિમાંથી પકડાતા માછલીના જ્થથા પિથી ગણવામાં આવે છે (Europa, 2006). હેિફેિમાં થયેલ વવકાસન ેધયાનમાં લતેા, 
MSY એક જાતતના ધાિણ ક્ષમતાના બિાબિ અડધા જટેલી હોય છે કાિણકે તે એ તબક્ો હોય છે જયાિે વસતી વધાિો મહત્તમ હોય 

છે. મહત્તમ ટકાઉ ઉપજ સામાન્ય િીત ેમહત્તમ ટકાઉ ઉપજ કિતા વધયુ હોય છે. શરઆતના તબકે્ કોઈ પણ નાની વસતી શરઆતમાં 
ધીમા દિે થાય છે અને કેટલાક તબકે્ વવકાસ એકદમ ગતત પકડે છે અને એક વખત પ્રજાતત ધાિણ ક્ષમતા સયુધી પહોંચી જાય 

ત્ાિે એકસમાન દિે જળવાઈ િહે છે. મહત્તમ ટકાઉ ઉપજ પાછળનો આશય શક્ તેટલા મહત્તમ વવકાસ દિ સયુધી વસતી ઘનતા 
ઘટાડવાનો છે.

આકૃતત : મહતિમ ટકાઉ ઉપજ માટેનો મૂળભતૂ ખ્યાલ દશચાવ ેછે 
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મત્રોદ્ોગપ્રરત્ો:
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આડી ધિી માછીમાિીના પ્રયત્ોનયુ ંમાપ દશયાવ ેછે, ઉદાહિણ તિીકે માછીમાિીના રદવસોની સખં્યા. અન્ય ધિી ઉપજ બતાવે છે જમેકે 

જ ેપ્રજાતતઓનો અભયાસ થતો હોય તેની લંબાઈ અને વજન. આલખે બતાવે છે કે કેટલાક સતિ સયુધી આપણે મત્યોદ્ોગ પ્રયત્ો 
વધાિીન ેવધાિો મળેવી શકીએ છીએ,પણ તે સતિ પછી સ્તોતના નવીનીકિણથી (પયુન સજ્ભન અને શાિીરિક વવકાસ) મત્યોદ્ોગ દ્ાિા 
કાઢવામાં આવતા જ્થથાના દિ પ્રમાણે િહેતો નથી અને માછલી કાઢવામાં કિાતો વધાિો છેવટે ઓછી ઉપજમાં પરિણમે છે (FAO 

1991).

એપલીકેશન :

MSY પિ આધારિત, લણણી દિ સમજી શકાય છે અને આગાહી કિી શકાય છે. આપણે પ્રજાતત પ્રમાણે રિતી દિ સમજી શકીએ 

છીએ ખાસ કિીન ેજયુવાન બચ્ાઓ ઉમિેાવાની આગાહી કિી શકીએ છીએ. વસતી વધાિાના આધાિે તેમની વસતીનો વનૃદ્ધદિ જયાિે 

મહત્તમ હોય (ઘાતાંકીય તબકકો) તે સમયે ઉપજનો દિ નક્ી કિી શકાય છે. નનયત કિેલ માછીમાિીનો જ્થથો નનયતમત લણણી દિનયુ ં
નનમયાણ કિશ.ે (દા.ત. એક ચોક્સ સખં્યામાં લોકો ચોક્સ સમયે મત્યોદ્ોગ કિશ)ે.

The horizontal axis is the fishing effort measure, for example number of fishing days. On the other axis 

is the yield i.e length and weight of target species. The graph shows that up to certain level we gain by 

increasing the fishing effort., but after that level the renewal of the resource (the reproduction and the 

body growth) cannot keep pace with the removal caused by fishing and a further increase in exploita-

tion level leads to a reduction in yield (FAO 1991).

Application: 

Based on MSY, harvest rate can be assessed and predicted. We get to understand species recruit-

ment rate, especially predict the addition of young ones. Based on the population growth, harvest rate 

can be decided at the point in their population growth rate where it is highest (the exponential phase). 

Fixed fishing quotas will produce a constant harvesting rate (i.e. a constant number of individuals 

fished in a given period of time).
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4.8 Challenges and trade-offs with 
the protection-oriented coastal 
management
•	 Major challenges in fisheries in worldwide is uncontrolled harvesting of targeted species– even if 

catch quota systems are imposed they need to be monitored

•	 Unrealistic and inflexible quotas

•	 Insufficient data on fish population characters and poor understanding on species ecology

•	 Intensive fishing, improved fishing technology and fishing industry

4.8.1 Overfishing

The worldwide depletion of major fish stocks through intensive industrial fishing is thought to have pro-

foundly altered the trophic structure of marine ecosystems. Declining trophic levels in fisheries catches 

have occurred, with fish catches progressively being replaced by invertebrates and non commercially 

important fishes. 

Overfishing is a form of overexploitation where fish stocks are reduced to below acceptable 

levels. Overfishing can occur in water bodies of any size, and can result in resource deple-

tion, reduced biological growth rates and low biomass levels (http://en.wikipedia.org).

Overfishing has significantly affected many fisheries around the world. As much as 85% of the world’s 

fisheries may be over-exploited, depleted, fully exploited or in recovery from exploitation. Significant 

overfishing has been observed in pre-industrial times. In particular, the overfishing of the 

western Atlantic Ocean from the earliest days of European colonisation of the Americas has been well 

documented. Following World War Two, industrial fishing rapidly expanded with rapid increases in 

worldwide fishing catches. However, many fisheries have either collapsed or degraded to a point where 

increased catches are no longer possible (Jeffery 2012).

4.8.2 Artisanal fishing (small-scale) Vs Industrial fisheries (large-scale)

Artisanal fishing (often called small-scale fisheries), which 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. Commercial fishermen harvest a wide 

variety of animals, ranging from tuna, cod, and salmon to shrimp, krill, lobster, clams, squid, and crab 

in various fisheries for those species (http://en.wikipedia.org).

4.8 િષિણ આધારિત દરિયાકાંઠા સંચાલન 
માટે પડકાિો અને િેપાિ
 •  વૈગશ્વક સતિે મત્યોદ્ોગમાં મોટા પડકાિોમાં લક્ક્ષતપ્રજાતતઓની અનનયંવત્રત લણણી છે–જો નનયત જ્થથાનીપદ્ધતત લાગયુ કિવામાં 

આવે તો પણ તેની દેખિેખ કિવી જરિી છે 

 •  અવાસતવવક અને જટીલ જ્થથો

 •  માછલીની વસતીના લક્ષણો માટે અપૂિતી માહહતી અને પ્રજાતતઓના જીવતંત્ર વવષ ેનબળી સમજણ 

 •  સઘન મત્યોદ્ોગ, સયુધાિેલ મત્યોદ્ોગ તકનીકોઅને માછીમાિી ઉદ્ોગ

4.8.1 િધયુ પડતી માછીમાિી

વૈગશ્વક સતિે મયુખ્ય માછલીના જ્થથામાં થયેલ ઘટાડો જમેાં તીવ્ર ઔદ્ોગગક મત્યોદ્ોગએ દરિયાઈ નનવસનતતં્રમાં ગંરીિ િીતે ખાદ્ 

કડીને નયુકશાન પહોંચાડ્યુ ંછે. મત્યોદ્ોગ જ્થથાઓમાં ખાદ્ કડી ના સતિમાંઘટાડો થયો છે, સાથે માછલીના જ્થથા સમય જતા અન્ય 

જળચિ પ્રાણીઓ અને નબન વયાપાિી મહતવની માછલીઓ દ્ાિા બદલવામાં આવયો છે.

વધયુ પડતી માછીમાિી એ વધયુ પડતા શોષણનયુ ંએક રપ છે જ્ાં માછલીનો જ્થથો સવીકાય્ભ સતિો કિતા ઓછો થઇ 

જાય છે. વધયુ પડતી માછીમાિી કોઈ પણ કદના પાણીમાં થઇ શકે છે, અનતેેથી સ્તોત ઘટી જઈ શકે છે, જવૈવક વવકાસ 

દિ ઘટી શકે છે અને જીવરાિસતિ ઓછા થઇ શકે છે (http://en.wikipedia.org).

વધયુ પડતી માછીમાિી એ નોંધપાત્ર િીતે વવશ્વમાં ઘણી માછીમાિીઓન ેઅસિ કિી છે. વવશ્વની મત્યોદ્ોગના વધયુમાં વધયુ 85% વધયુ 
પડતા શોષણવાળી છે, ખાલી થઇ ગયેલ છે, પૂિી િીત ેનનચોવાઈ ગયેલ છે અથવા શોષણમાંથી ફિી સ્થાવપત થઇ િહી છે. નોંધપાત્ર 

વધયુ પડતી માછીમાિી ઔદ્ોગીકિણ પહેલાના સમયમાં જોવા મળી હતી. ખાસ કિીન,ે પલચિમી એટલાન્ટીક સમયુરિમાં અમેરિકામાં 
યયુિોપીયન વસાહતના શરઆતના રદવસોમાં જ ેવધયુ પડતી માછીમાિી થતી હતી તે સાિી િીતે નોંધાઈ છે. બીજા વવશ્વયયુદ્ધ પછી, 
ઓદ્ોગગક મત્યોદ્ોગવૈગશ્વક સતિે જ્થથામાં ઝડપી વધાિા સાથે ઝડપથી વધી હતી. તેમછતાં, ઘણાં મત્યોદ્ોગ યાતો તૂટી પડ્ા 
અથવા ઓછા થઇ એ બબદયુ પિ આવી ગયા જ્ાંથી વધતા જ્થથા પકડવા શક્ નથી (Jeffery 2012).

4.8.2 પિંપિાગતમત્યોદ્ોગ (નાના સતિે) વિરુદ્ધઓદ્ોગગકમત્યોદ્ોગ (મોટા સતિે)

પિંપિાગત મત્યોદ્ોગ (ઘણીવાર નાના પારે મત્રોદ્ોગ કહેવાર છે), જઓે નાના આતંફરક વહાણો વાપરે છે અને/ અ્વાફિક્સ 
ગગરર વાપરે છે (દા.ત. , દફરરાકાંઠાજાળ, ગ્ીલ જાળી અને કાસ્ટ જાળી) અને જનેો હેતુ માછલી અને અન્ય પ્રાણીઓ ને તેમના પોતાના 
વપરાશ અને વેચાણ માટે પક્ડવાનો હોર છે (Pauly 2013). 

વયાપાિી મત્યોદ્ોગએ મોટાભાગે વન્યમત્રોદ્ોગ દ્ારા માછલી અને અન્ય દફરરાઈ પ્રાણીઓને વરાપારી નિા માટે પક્ડવાની 
પ્રવૃગત્ત છે. તે મોટા જથ્ામાં વવશ્વમાં ઘણાં દેશોમાં ખાદ્ પૂરં પા્ેડ છે, પણ જઓે તેને એક ઉદ્ોગ તરીકે જુએ છે તેઓએ દફરરામાં ઊં્ેડ 
સુધી પ્રતતકૂળ પફરસ્થિતતમાં માછલી પક્ડવી પ્ેડ છે. મોટા સતરે વરાપારી મત્રોદ્ોગ ઓદ્ોગગકમત્રોદ્ોગ તરીકે પણ જાણીતી છે. 
વરાપારીમાછીમારો વવશાળ શ્ેણીમાં પ્રાણીઓ પક્ેડ છે જમેાં ટુના, કો્ડ,સાલ્મન, અને ઝીંગા, ક્રીલ, લોબ્સ્ટર, રંગારો અને કરચલા તે 
જાતતઓમાં વવવવધ મત્રોદ્ોગ દરતમરાન પક્ેડ છે (http://en.wikipedia.org).
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પિંપિાગત મત્યોદ્ોગ વયાપાિી મત્યોદ્ોગ

1. નાની હો્ડી વાપરે છે જમેાં માછલી પર પ્રફક્રરા 
કરવામાટે કોઈ સુવવધા ન્ી 

મોટા કદના જહાજો જમેાં માછલી પર પ્રફક્રરા કરવા માટે સુવવધાઓ  
હોર છે 

2. ફિક્સગગરર વાપરે છે મોટી કદની વરાપારી ટ્ોલ જાળી વાપરે છે 

3. પુખત પ્રાણીઓ પક્ડવા માટે મોટા કાણા વાળી  
જાળી વાપરે છે 

નાના કાણા વાળી જાળી વાપરે છે જ ેબધી જાતતઓન ેપક્ેડ છે (નાના અને 
મોટા શરીર વાળા)

4. લઘુત્તમ અન્ય પ્રાણીઓ અને અન્ય માછલી કચરો  
મળે છે

માછલી કચરા ને મોટા પ્રમાણમાં પક્ેડ છે જ ેપ્રાણી ઉછેર ઉદ્ોગમાં કામ 
આવે છે 

5. દફરરાકાંઠા વવસતારમાં અને છીછરા સમદુ્રમાં કાર્મ કરે છે EEZ માં અને ઊં્ડા પાણીમાં કામ કરે છે 

6. માછલીના જથ્ા અને નનવસન તંત્ર પર કોઈ નકારામિક  
અસર ્તી ન્ી.

જથ્ાનુ ંવધુ શોષણ અને વસવાટ ગુણવત્તામાં ઘટા્ડો

4.8.3 ટકાઉ મત્યોદ્ોગ માટે લસદ્ધાંતો અને માપદંડો (સ્તોત: MSC, 2002)

લસદ્ાંત 1: માછીમારીએરીતે કરાવી જોઈએ કે જ ે્ ી વધુ પ્ડતી-માછીમારી ન ્ાર અ્વા શોષણવાળો જથ્ો ઘટી ન જાર અને જ ે
જથ્ો ઘટી જાર તે માટે મત્રોદ્ોગ એ રીતે કરાવી જોઈએ કે તે વ્ેડ તેની પુન:પ્રાત્પત ્ઇ શકે.

માપદં્ડો 

1. માછીમાિીએ જ્થથાના સતિે થવી જોઈએ જથેી હમશેા પકડાયેલ પ્રજાતતઓની વસતીમાં ઉચ્ ઉતપાદકતા બની િહે અને તેના 
પ્રરાવી ઉતપાદકતા સાથે સંબંધધત જવૈવક સમાજની ઉતપાદકતા બની િહે.

2. જયાિે પકડવામાં આવેલ વસતી ઓછી થઇ જાય ત્ાિે માછીમાિીએ િીતે કિાવી જોઈએ કે પયુન:પ્રાપપતઅનેપયુન:સ્થાપના ચોક્સ 

સતિ સયુધી થવા દે જ ેસાવચતેી વાળા અભરગમ સાથે સયુસંગત હોય અને ચોક્સ સમયગાળામાં વસતી લાંબા ગાળા માટે 

પ્રરાવી ઉપજ આપી શકે.

3. મત્યોદ્ોગએ િીતે કિાય કે પ્રજનન ક્ષમતા ઓછી થઇ જાય તેટલી હદ સયુધી ઉમિ અથવા આનયુવંક્શક માળખયુ ંઅથવા લલગ 

બંધાિણમાં ફેિફાિ ન કિે.

લસદ્ાંત 2: મત્રોદ્ોગકારયોમાં નનવસન તંત્ર માળખાના સાચવણી, ઉતપાદકતા, કાર્મ અને વૈવવધર ્ઇ શકે (જમેાંરહેવાસી અને 
સંકળારેલ આધાફરત અને જવૈવક રીતે સંબંધધત જાતતઓનો સમાવશે ્ાર છે) જનેી ઉપર મત્રોદ્ોગ આધાફરત છે.

માપદં્ડો 

1. મત્યોદ્ોગ એ િીતે કિાય છે જથેી જાતતઓ વચ્ે કયુદિતી કાય્ભકાિી સંબંધો ટકી િહે અને કોઈ ખાદ્ કડી તૂટવા અથવા નનવસન 

તતં્રનયુ ંમાળખયુ ંબદલાય નહી.

2. મત્યોદ્ોગ એિીત ેકિાય જથેી જવૈવક વવવવધતાન ેઆનયુવંક્શકસતિે, પ્રજાતત સતિે અથવા વસતી સતિે કોઈ રય પહોંચાડે નહી 
અને લયુપત થતીઅથવા સંિક્ક્ષતપ્રજાતતઓન ેનહહવત અથવા લઘયુત્તમ નયુકશાન અથવા ઈજા પહોંચાડે.

3. જયાિે પકડવામાં આવેલ વસતી ઓછી થઇ જાય ત્ાિે મત્યોદ્ોગમાછીમાિી એ િીત ેકિાવી જોઈએ કે પયુન:પ્રાપપત અને 
પયુન:સ્થાપના ચોક્સ સતિ સયુધી થવા દે જ ેસાવચતેી વાળા અભરગમ સાથે સયુસંગત હોય અને ચોક્સ સમયગાળા માં વસતી 
લાંબા ગાળા માટે પ્રરાવી ઉપજ આપી શકે.

લસદ્ાંત 3: મત્રોદ્ોગ અસરકારક સંચાલન પ્રણાલી પર આધાફરત છે જ ેથિાનનક, રાષટ્ીર અને આતંરરાષટ્ીર કારદાઓને અને 
પ્રમાણોને માન આપે છે અને સથંિાકીર અને કાર્મકારી માળખા અપનાવે છે જ ે્ ી સ્તોતોને જવાબદારીભરયા અને ટકાઉ રીતે વાપરી 
શકાર.

માપદં્ડો 

1. માછીમાિી કોઈ આતંિિાષટ્ીય કિાિના વવવારદત એકતિફી છૂટ હેઠળ થવી જોઈએ નહી.

2. સંચાલન પ્રણાલી એ સપષટ લાંબા ગાળાના હેતયુઓદશયાવવા જોઈએ જ ેMSC લસદ્ધાંત અને માપદંડો સાથે સયુસંગત હોય  

અને જમેાં ચચયા પ્રરક્રયા હોય જ ેપાિદશ્ભક અને હોયઅનેબધા િસ ધિાવતા અને અસિ પામતા જૂથોને સામેલ કિતા હોય  

જથેી બધી સંબંધધત માહહતી ગણતિી કિી શકાય જમેાં સ્થાનનકજ્ાન નો સમાવશે થાય છે. મત્યોદ્ોગ સંચાલન નનણ્ભયોની

Artisanal fishing Commercial fishing 

1. Uses small boats without any facility for fish 
processing

Large sized vessels with facility for fish processing

2. Uses fixed gears Used large sized commercial trawl nets

3. Net with bigger mesh size for targeting adult 
individuals

Net with closed mesh size for targeting all species (small 
and large body size)

4. Minimum by-catch and trash fish landing Huge landing of trash fish, which is wanted for animal 
husbandry industries

5. Operates in coastal area and shallow seas Operates in EEZ and also deepwater

6. No negative impact on fish stock and ecosystem Overexploitation of stock and degradation in habitat quality

4.8.3 Principles and Criteria for Sustainable Fisheries (Source: MSC, 2002)

Principle 1: A fishery must be conducted in a manner that does not lead to over-fishing or depletion of 

the exploited stock and for those stocks that are depleted, the fishery must be conducted in a manner 

that demonstrably leads to their recovery.

Criteria

1. The fishery shall be conducted at catch levels that continually maintain the high productivity of the 

target population(s) and associated ecological community relative to its potential productivity.

2. Where the exploited populations are depleted, the fishery will be executed such that recovery and 

rebuilding is allowed to occur to a specified level consistent with the precautionary approach and 

the ability of the populations to produce long-term potential yields within a specified time frame.

3. Fishing is conducted in a manner that does not alter the age or genetic structure or sex composi-

tion to a degree that impairs reproductive capacity.

Principle 2: Fishing operations should allow for the maintenance of the structure, productivity, function 

and diversity of the ecosystem (including habitat and associated dependent and ecologically related 

species) on which the fishery depends.

Criteria

1. The fishery is conducted in a way that maintains natural functional relationships among species 

and should not lead to trophic cascades or ecosystem state changes.

2. The fishery is conducted in a manner that does not threaten biological diversity at the genetic, 

species or population levels and avoids or minimises mortality of, or injuries to endangered, threat-

ened or protected species.

3. Where exploited populations are depleted, the fishery will be executed such that recovery and 

rebuilding is allowed to occur to a specified level within specified time frames, consistent with the 

precautionary approach and considering the ability of the population to produce long-term poten-

tial yields.

Principle 3: The fishery is subject to an effective management system that respects local, national and 

international laws and standards and incorporates institutional and operational frameworks that require 

use of the resource to be responsible and sustainable.

Criteria

1. The fishery shall not be conducted under a controversial unilateral exemption to an international 

agreement.

2. The management system shall demonstrate clear long-term objectives consistent with MSC Princi-

ples and Criteria and contain a consultative process that is transparent and involves all interested 

and affected parties so as to consider all relevant information, including local knowledge. The im
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pact of fishery management decisions on all those who depend on the fishery for their livelihoods, 

including, but not confined to subsistence, artisanal, and fishing-dependent communities shall be 

addressed as part of this process.

3. The management system shall be appropriate to the cultural context, scale and intensity of the 

fishery – reflecting specific objectives, incorporating operational criteria, containing procedures for 

implementation and a process for monitoring and evaluating performance and acting on findings.

4. The management system shall observe the legal and customary rights and long term interests 

of people dependent on fishing for food and livelihood, in a manner consistent with ecological 

sustainability.

 અસિ જઓે મત્યોદ્ોગ પિ તેમની આજીવવકા માટે આધાિ િાખતા હોય તેમના પિ પડે છે અને આ પ્રરક્રયાના રાગ રપે નાના 
પાયે થતી અને નનવયાહ માટે થતી આજીવવકા પિ આધારિત સમયુદાયોનામયુદ્ાઓધયાનમાં લેવાવી જોઈએ.

3. સંચાલન પ્રણાલી સાંસૃ્તતક સંદર્ભ, સતિ અને માછીમાિીની સઘનતાપ્રમાણે હોવી જોઈએ –જ ેચોક્સ હેતયુઓદશયાવતીહોય, 

કાય્ભકાિીમાપદંડો સમાવેલ હોય, અમલીકિણપ્રરક્રયાઓ સામેલ હોય અનેદેખાવની દેખિેખ અને મૂલ્ાંકન માટે પ્રરક્રયા હોય અને 
શોધ પિ કાય્ભ થતયુ ંહોય.

4. સંચાલન પ્રણાલી કાયદાકીય અને ખાસ હક્ો –પિ દેખિેખ િાખશે અને લોકોના લાંબા ગાળાના હહતો જઓેખાદ્ અને 
આજીવવકા માટે મત્યોદ્ોગપિ આધારિત છે જ ેજવૈવક ટકાઉ માટે સયુસંગત હોય.
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4.9 સાિી પ્રવગૃત્ત અને રકસસાઓનો 
અભયાસ1

4.9.1  મત્યોદ્ોગ માટે નનિસનતતં્ર અભભગમ (EAF)

નનવસનતતં્રન ેપ્રમાણમાં સવ-સ્થાવપત પ્રણાલી તિીકે વયાખ્યાયયત કિી શકાય જમેાં વનસપતતઓ, પ્રાણીઓ(માનવો સહહત), સૂક્ષ્મ 

જીવાણયુઓ અને પયયાવિણમાં નનજી્ભ વ રાગોનો અને તેમની વચ્ેની આતંિ રક્રયાઓનો સમાવશે થાય છે. પ્રજાતત સ્તોત અથવા 
માછલીના જ્થથાન ેતેના નનવસનતતં્રથી અલગ િાખીન ેસંચાલન કિવાથી એ હકીકતનીઅવગણના થાય છે કે માછલીની પ્રજાતત 

નનવસનતતં્ર પિ આધારિત છે જમેને મત્યોદ્ોગપ્રવૃગત્તઅન ેઅન્ય માનવીય પ્રવૃતતઓ પોતે અસિ કિે છે. મત્યોદ્ોગ નનવસનતતં્રના 
અન્ય રાગોન ેઅસિ કિી શકે છે જમેકે: નબનજરિી પ્રજાતતઓ પકડવી, વસવાટને રૌતતક નયુકશાન પહોંચાડવયું, ખાદ્ કડીને ખલેલ 

કિવી અને જવૈવવવવધતામાં ફેિફાિ લાવવા. અન્યમાનવીય પ્રવૃતતઓ ખતેી, જગંલ અને વવકાસ જ ેમત્યોદ્ોગ સાથે સંબંધધત નથી 
તે પણ દરિયાઈ નનવસનતતં્રન ેઅસિ કિી શકે છે જ્ાં પ્રજાતતઓ તેમના રાગ રપ છે. નનવસનતતં્ર પિ માનવીય અસિો ઘણીવાિ 

હવામાન ફેિફાિની અસિો રપ ેદશયાવાય છે. તેથીવયાપકઅભરગમ સાથે મત્યોદ્ોગ સંચાલન જ ેમાછલીના જ્થથાન ેદરિયાઈ 

નનવસનતતં્રના રાગ રપ ેસંચાલન કિવાનો પ્રયત્ કિે છે. 

મત્યોદ્ોગ માટે નનવસનતંત્ર અભરગમ, મત્યોદ્ોગ સંચાલકોની સામાન્ય ચચતા – લક્ક્ષતપ્રજાતતઓની સ્સ્થિતાનેનનવસનતંત્રની 
સ્સ્થિતાને સંબોધવા સયુધી વવસતૃત કિેલ છે જનેા ઉપિ મત્યોદ્ોગઆધારિત છે અને જમેાં લોકો અને માછલીના જ્થથાનો સમાવેશ 

થાય છે. નનવસનતંત્ર અભરગમ બને્માનવીય અને જવૈવક સયુખાકાિી પિ ધયાન આપે છે અને બે મયુદ્ાઓને જોડે છે: નનવસનતંત્ર 

માળખા અને કાયભોનયું િક્ષણ અને સંિક્ષણ; અને મત્યોદ્ોગ સંચાલન જ ેમાનવો માટે ખાદ્, આવક અને આજીવવકા પિ ધયાન 

કેન્નરિત કિે છે.

મત્યોદ્ોગ માટેનનવસનતતં્ર અભરગમનો ઉદે્શય આખા નનવસન તંત્ર અને લક્ક્ષતપ્રજાતતઓ નો ટકાઉ વપિાશ છે જ ેસૂધચત કિે છે 

કે નબન મત્યોદ્ોગ પ્રવૃતતઓ જ ેદરિયાઈ નનવસન તંત્ર પિ અસિ કિતી હોય રલ ેઆ રક્રયાઓ મત્યોદ્ોગ સત્તાની જવાબદાિી 
હેઠળ આવતી ન હોયતો પણ તેમનયુંપણ સંચાલન થવયુ ંજોઈએ.. માછીમાિી ઉપિાંત લક્ક્ષત જ્થથો પણ–માછીમાિી લસવાયના મયુદ્ાઓ 

જમેકે વાતાવિણમાંફેિફાિ, દરિયાકાંઠાનો વવકાસ, પ્રદયુષણ અને પયુન સ્થાપનાથી જહટલ વસવાટને થતયુંનયુકશાનન ેકાિણ ેઅસિ પામે 
છે. વયાપકમયુદ્ાઓ સંકળાયેલ હોવાને કાિણ ેEAF ના સંપૂણ્ભઅમલીકિણ માટે સમયુદાયો અને દરિયાઈ નનવસનતતં્ર પિ અસિ કિતી 
પ્રવૃતતઓ માટે જવાબદાિસિકાિી સંસ્થાઓની શ્ેણીઓ વચ્ ેજોડાણઅને સહકાિ જરિી છે.

મત્યોદ્ોગ માટે નનવસનતતં્ર અભરગમ,પોતાના ઉદે્શયો પાિ પાડવા માટે ઉત્તમ ઉપલબ્ધ જ્ાન, તે વજૈ્ાનનક હોય અથવા પિંપિાગત 

હોય તેમના આધાિ પિ નનણ્ભયો કિવા જણાવે છે.. હવે તાત્ાલલક પગલાઓ લેવા જરિી છે અને વયાપક વજૈ્ાનનક માહહતી રેગી 
કિવા માટે હવે સમય નથી. ગમે તેમ તો ય, સ્થાનનક સમયુદાયોસ્થાનનક નનવસન તંત્ર વવષેની ઘણી માહહતીના રંડાિહોય છે.

4.9.2   સમયુદાયઆધારિત મત્યોદ્ોગ સંચાલન (CBFM)

સમયુદાય આધારિત મત્યોદ્ોગ સંચાલન એવીસંચાલન 

યોજના બતાવે છે જનેાહેઠળ મત્યોદ્ોગઅનેઆજયુબાજયુના 
દરિયાકાંઠા વવસતાિના સંચાલનમાં સમયુદાયો તેમાં 
પ્રોત્ાહનઆપનાિી સંસ્થાની રાગીદાિી અથવા મદદ 

મળેવીનેઅગ્રણી ભતૂમકા લે છે 

1 પપપપપપપ(પેલસફિક કોમયુનીટી સેકે્રટરીએટ, 2010 માં્ી લેવારેલ)

4.9 Good practices and case studies1

4.9.1  An ecosystem approach to fisheries (EAF)

An ecosystem can be defined as a relatively self-contained system that contains plants, animals 

(including humans), micro-organisms and non-living components of the environment as well as the 

interactions between them. Managing a resource species or fish stock in isolation from its ecosystem 

ignores the fact that fish species depend on ecosystems that are being affected by the fishing activ-

ity itself and by other human activities. Fishing can affect other components of the ecosystem by: 

catching unwanted species, causing physical damage to habitats, disrupting food chains and causing 

changes in biodiversity. Other human activities unrelated to fishing, such as agriculture, forestry and 

development, can also affect marine ecosystems, including the species that are part of them. The 

human impacts on ecosystems are often being exacerbated by the effects of climate change. Hence 

fisheries management with a broader approach that attempts to manage fish stocks as components of 

marine ecosystems. 

Under an Ecosystem Approach to Fisheries, the usual concern of fisheries managers – the sustain-

ability 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 paradigms: protecting and conserving ecosystem structure 

and functioning; and fisheries management that focuses on providing food, income and livelihoods for 

humans. 

As the objective of Ecosystem Approach to Fisheries is the sustainable use of entire ecosystems as well 

as targeted species, it implies that non-fisheries activities that impact marine ecosystems must also be 

managed, even though these activities may be outside of the responsibilities of fisheries authorities. In 

addition to fishing, target stocks are affected by non-fishing issues including climate change, coastal 

development, pollution and the loss of critical habitats by reclamation. Because of the broad issues 

involved, the full implementation of EAF requires collaboration and cooperation between communi-

ties and a range of government agencies responsible for managing activities that impact on marine 

ecosystems.

Ecosystem Approach to Fisheries involves making decisions to achieve objectives based on the best 

available knowledge, whether it is scientific or traditional. Urgent actions are required now and there is 

no time to wait to collect extensive scientific information. In any case, local communities are reposito-

ries of much information on local ecosystems.

4.9.2   Community-based fisheries management (CBFM)

Community Based Fisheries Management 

refers to a management system under 

which communities take a leading role in 

managing fisheries and adjacent coastal 

areas in partnership with, or with support 

from, a promoting agency. 

1	 (adopted	from	Secretariat	of	Pacific	Community,	2010)

CBFM માટે ઉદાહિણ 

પેલસરફક ટાપયુઓના સમયુદાયતેમના પોતાના દરિયાકાંઠાના નનવસનતતં્ર 

અને માછલીના જ્થથાના સંચાલન અને િક્ષણ કિવામાં સેંકડો 
વષભોથીસંકળાયેલાછે. અને હવે, CBFM યોજનાહેઠળઘણી સિકાિો અને 
નબન સિકાિી સંસ્થાઓસમયુદાયનેસરક્રય િીતે વધયુ સંચાલન જવાબદાિીઓ 

લેવા ઉત્તજેન આપે છે. ઘણાં પેલસરફક ટાપયુ સમયુદાયોન ેનયુ કેલેડોનનયામાં 
સ્થાવપત પ્રાદેક્શક સંસ્થા– સેકે્રટિીએટ ઓફ પેલસરફક કોમયયુનીટી જ ેઅને 
ઘણી નબન સિકાિી સંસ્થાઓદ્ાિા CBFMની સ્થાપના કિવા માટે મદદ 

મળીછે.

Example for CBFM

Communities in the Pacific Islands have been involved 

in managing and protecting their coastal ecosystems 

and fish stocks for many hundreds of years. And 

now, many government and NGOs are actively 

encouraging communities to take on more management 

responsibilities under CBFM projects. Many Pacific Island 

Communities have been assisted in establishing CBFM by 

Secretariat of Pacific Community – a regional organisation 

based in New Caledonia, as well as several NGOs.
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Status of the Fisheries in India

The west coast of India is by far the most important area so far as fisheries production is concerned, 

accounting for over 70 percent of national production. 

Gujarat State in the northwest has, for some years, been the major fish producer in India, and, in 

2001, accounted for around 37 percent of west coast production and 26 percent of national produc-

tion. Gujarat is closely followed by Kerala in the southwest which, in 2001, contributed around 30 

percent of national production. The other west coast states of Maharashtra and Karnataka, in addition 

to offshore Islands contribute the remaining 33 percent of west coast production.

The Saurashtra coast in the northwest experiences winter cooling of oceanic waters during November-

February with no significant upwelling and consequently the fisheries in this area are dominated by 

demersal species (57.2 percent of landings) such as sciaenids, flatfish, ribbonfish etc.

The fisheries of the west coast of India can be conveniently divided into both artisanal and industrial 

sectors as well as inshore (<50 meters) and offshore fisheries. Artisanal fisheries dominate the inshore 

areas while industrial fishing dominates the offshore area, usually operating under the provisions of the 

Deep Sea Fishing Policy.

Managing fisheries in accordance with sustainability guidelines is not required by legislation either at 

the State or National/Union level. As a result, many stocks both in the inshore and offshore area are 

either fully or overexploited although it is generally agreed that offshore areas are more lightly exploited 

and may, for some species, be underexploited.

Offshore species which are considered to have the greatest potential for increases in exploitation rates 

are various species of tuna, threadfin bream, carangids and deepwater shrimp (Vivekanandan, 2002). 

Marine pollution and coastal degradation has impacted on resources in the coastal areas (including 

estuaries) and has degraded the marine resource potential and marine biodiversity of these areas. As 

a result, the issues of overexploitation of many coastal fisheries resources have been becoming more 

important, even in areas where the number of fishermen and vessels has remained stable. However, 

within the context of marine and coastal ecosystem destruction in the Indian Ocean area, overexploita-

tion of fisheries resources and coastal habitat destruction is not as much a problem in India as it is in 

other countries of the region.

Total fish production from the west coast area of India in 2001 was 1.996 million tonnes with this 

level of production having been maintained for some years. Table 2 provides data on the catches, by 

species group, for the period 1998-2001 for the west coast area of India in addition to similar data for 

1980.

First, most fisheries statistics in India are collected at landing places although species that are des-

tined for export are recorded at the point of sale or export. Hence aquaculture production is sometimes 

incorporated into landings statistics, particularly for those species that are exported. In addition, con-

sumption at home, which may be significant, is often not included in statistics collection. 

The reason for this increase in production is almost exclusively an increase in fishing effort, both in 

inshore areas and offshore. For example, in Gujarat, the fishing fleet has increased to 29506 vessels in 

2002, 19092 of which are mechanized. 

Methods of exploitation of marine fisheries resources vary from simple traps to large trawlers and from 

handlines to modern purseseiners.

ભાિતમાં મત્યષિતે્રની સ્સ્મત

રાિતનો પલચિમ રકનાિો મહદઅશં ેમત્ય ઉતપાદન માટે સૌથી મહતવનો વવસતાિ છે જ ેિાષટ્ીય ઉતપાદનમાં 70 ટકાથી વધયુ પ્રદાન કિે છે. 

ઉત્તિ પલચિમમાં િહેલ ગયુજિાત િાજ્, કેટલાક વષભો માટે, રાિતમાં મયુખ્ય મત્યઉતપાદક િહયુહંતયુ,ં અને,

2001 માં પલચિમી દરિયાકાંઠાના ઉતપાદનમાં આશિે 37 ટકા અને િાષટ્ીય ઉતપાદનમાં 26 ટકા પ્રદાન હતયુ.ં ગયુજિાત પછી તિત 

જ દક્ક્ષણ પલચિમમાં કેિાલા આવે છે, જણેે 2001 માંિાષટ્ીય ઉતપાદનમાં આશિે 30 ટકા પ્રદાન કિેલ. અન્ય પલચિમી દરિયાકાંઠા 
રકનાિાના મહાિાષટ્ અને કણયાટક અને અન્ય ટાપયુઓ સાથે પલચિમી દરિયાકાંઠાના ઉતપાદનમાં બાકીના 33 ટકા નયુ ંપ્રદાન કિે છે.

ઉત્તિપલચિમમાં સૌિાષટ્ દરિયાકાંઠા પિ નવેમબિ –ફેબ્યુઆિી દિતમયાન દરિયાઈ પાણી ક્શયાળયુ ઠંડી અનયુરવ ેછે જમેાં કોઈ નોંધપાત્ર 

ઉપિી પ્રવાહો હોતા નથી અને તેજ િીતે આ વવસતાિમાં મત્યોદ્ોગમાં તયળયા ની માછલીની જાતો વધયુ માત્રામાં મળે છે (કયુલ જ્થથાના 
57.2 ટકા) જમેકેસાઈનાઈડ, ફલેટ ફીશ, અને રિબન ફીશ વગેિે જોવા મળે છે.

રાિતના પલચિમ કાંઠેની મત્યોદ્ોગ ને સિળતાથી બને્ નાનાપાયે અને ઔદ્ોગગક વવરાગોમાં અને તેમજ અપતટીય અને તટીય(<50 

મીટિ ) વવરાગોમાં વહેંચી શકાય છે. નાના પાયે થતી માછીમાિી તટીય વવસતાિમાં વધયુ હોય છે જયાિે અપતટીય વવસતાિમાં 
ઔદ્ોગગક મત્યોદ્ોગ વધયુ હોય છે, જસેામાન્ય િીતે ઊંડા સમયુરિ મત્યોદ્ોગ નીતતની જોગવાઈઓહેઠળ કાય્ભ કિે છે.

ટકાઉ માગ્ભદર્શકા પ્રમાણે મત્યોદ્ોગના સંચાલન કિવા િાજ્ સતિે અથવા િાષટ્ીય/ સંઘ સતિે કાયદાની જરિ નથી હોતી. પરિણામે, 
તટીય અને અપતટીયમાં ઘણાં જ્થથા ક્ાંતો પૂિા અથવા મોટેરાગ ેઅત્તં વધયુ માછીમાિી કિાયેલ હોય છે જોકે સામાન્ય િીતે એવી 
સમંતત છે કે અપતટીયવવસતાિોમાં શોષણ ઓછયુ ં  છે અને તેથી કેટલીક પ્રજાતતઓ ઓછા પ્રમાણમાં કઢાતી હોય છે.

અપતટીય પ્રજાતતઓ કાઢવાના દિ માટે મોટા પ્રરાવી ગણાતી હોય તેમાં વવવવધ પ્રજાતતઓ જમેકે ટયુના, થ્ેડ્ફીનરિીમ, કિન્ગીદ્સ અને 
ઊંડા પાણીના ઝીંગાનો સમાવશે થાય છે (Vivekanandan, 2002).

દરિયાઈપ્રદયુષણ અને દરિયાકાંઠા વવસતાિનયુ ંધોવાણ એ દરિયાકાંઠા વવસતાિમાં (જમેાં ખાડીઓ સામેલ છે)સ્તોતો પિ અસિ કિી 
છે અનતેેથી દરિયાઈ સ્તોતોનો પ્રરાવ ઓછો થયો છે અને આ વવસતાિોમાં દરિયાઈ જવૈવવવવધતા ઓછી થઇ છે. પરિણામે,ઘણાં 
દરિયાકાંઠામત્યોદ્ોગ સ્તોતો માટે વધયુ પડતા શોષણનો મયુદ્ો ઘણો મહતવનો બની ગયો છે, એવા વવસતાિોમાં પણ જ્ાં માછીમાિો 
અને વહાણોની કયુલ સખં્યા સમાન િહી છે. તેમ છતાં દરિયાઈ અને દરિયાકાંઠાના નનવસન તંત્ર ના સંદર્ભમાં રાિતીય સમયુરિ વવસતાિમાં 
થયેલ નાશ, મત્યોદ્ોગ સ્તોતોનો વધયુ પડતો નનચોડ અને દરિયાકાંઠાવસવાટનો નાશ આ ક્ષતે્રમાં અન્ય દેશોને થઇિહેલ તકલીફ 

જટેલી નથી.

રાિતનાપલચિમી દરિયાકાંઠા વવસતાિમાંથી 2001 માંકયુલ માછલી ઉતપાદન 1.996 તમલલયન ટન હતયુ ંજ ેકેટલાક વષભો સયુધી જળવાઈ 

િહયુ.ં કોઠો 2 પકડાયેલ જ્થથો બતાવે જ ેપ્રજાતતના જૂથ પ્રમાણે,1998-2001 ના ગાળા માટે અને 1980 ના સમય માટે રાિતના 
પલચિમી દરિયાકાંઠા વવસતાિ ની માહહતી બતાવે છે.

પ્રથમ, રાિતમાં મોટારાગનામત્યોદ્ોગ આંકડા બંદિ પિ લેવામાં આવે છે જોકે જ ેપ્રજાતતઓ નનકાસકિવાની હોય તેઓને વેચાણ 

અથવા નનકાસ સ્થળે નોંધવામાં આવે છે. તેથીજળચિ ઉતપાદન બંદિનાઆંકડામાં જોડવામાં આવે છે ખાસ કિીન ેએવી માછલીઓ 

માટે જઓે નનકાસકિાતી હોય. વધયુમાં, ઘિેલયુ ંઉપયોગ જ ેનોંધપાત્ર હોઈ શકે તે ઘણીવાિ આંકડા રેગા કિતી વખતે ધયાનમાં  
લેવાતો નથી.

ઉતપાદનમાં થયેલ આ વધાિો ખાસ કિીન ેમાત્ર મત્યોદ્ોગપ્રયત્માં થયેલ વધાિાન ેઆરાિી છે જ ેબન્ ેઅપતટીય અને તટીય 

વવસતાિોમાં થયો છે. ઉદાહિણ તિીકે, ગયુજિાતમાં વષ્ભ 2000માં મત્યોદ્ોગવહાણોની સખં્યા 29506 થઇ છે જમેાંથી 19092 

વહાણો યતં્રથી ચાલે છે.

દરિયાઈ મત્યોદ્ોગ સ્તોતો કાઢવા માટેની િીતો સામાન્ય છટકા થી લઈને મોટા ટ્ોલિ સયુધી અને નાના હેનડ લાઈનથી આધયુનનક મોટા 
જહાજ સયુધી બદલાતી િહે છે.
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મત્યોદ્ોગજહાજો અને સાધનોમાં પ્રાદેક્શક ફેિફાિ હોય છે. પિંપિાગત કેટેમાિન, જસેામાન્યિીતેપૂવણીય કાંઠે દેખાય છે તે પલચિમી 
કાંઠેવપિાતા નથી, જયાિેપિંપિાગત મત્યોદ્ોગજહાજ મયુખ્યતવ ેનાની હોડી અને હોડકા હોય છે.

યાંવત્રકજહાજો જમેાં વિાળ અને આઉટ િીગિ ટ્ોલિ, જીલ નતેિ, પયુસવેનેઈઝાિ લોંગ લાઈનિ અને ડોલ નેટ (બેગ જાળી જ ેમોટે રાગ ે

બોમબ ેડક પકડવા વપિાય છે)નો સમાવશે થાય છે જયાિે પિંપિાગત નબન યાંવત્રકહોડીઓ હેનડ લાઈન, જીલ નેટ અને માછલી પકડવાના 
છટકા વાપિે છે. વવસતાિમાંનાની હોડીઓને નાની આઉટ બોડ્ભ  મોટિ વાપિીન ેસયુધાિણા કિવા માટે એક યોજના અમલમાં મયુકાઇ હતી 
અને, 1977થી, 50, 922 મોટિો આ પિંપિાગત જહાજોમાં ફીટ કિવામાં આવી છે (વવવેકાનંદન, 2002)

મત્યોદ્ોગજણે ે2001 માં પલચિમી કાંઠે 288 000 ટન વજનની માછલી પકડી હતી તેમાં નાના પાયે/ ઔદ્ોગગક મત્યોદ્ોગનયુ ંતમશ્ણ 

હતયુ ંઅને નાની હોડીઓ વપિાઈ હતી (કેિાલા કાંઠે), આઉટ િીગિ વહાણો (મહાિાષટ્ અને કણયાટક કાંઠે) અનેમાછલી લઇ જવા માટે નાના 
મછવા વપિાયા(અપતટીય વવસતાિમાં).

મોટારાગનો પકડાયેલ જ્થથો સ્થાનનક સતિે તાજા ઉતપાદનની જમે વપિાઈ જાય છે જોકે કેનનગ, ફ્ીઝીંગ, સયુકવણી અને સાડયાઈન 

તેલના ઉતપાદન પણ કિવામાં આવે છે. મત્યોદ્ોગદરિયાઇ પરિસ્થતતઓ ખાસ કિીન ેફાયટોપલેન્કટનના વવપયુલતા ને કાિણ ેબ્લમૂ 

(ફે્લજલલઅફરરા ઓસેનનકા, કોલસનો - ફ્ડસ્સ એસપીપી અને પલીયુંરોસીગમાં એસપીપી) પ્રમાણે વષભોવષ્ભ બદલાતી િહેછે.

બોમબ ેડક માટેની માછીમાિી (હાપભોડોન નહેેરુસ)િાષટ્ીય સિેિાશના કયુલ આશિે દસ ટકા જટેલી પ્રદાન કિે છે અને 2001 માં 143 000 

ટન પલચિમી દરિયાકાંઠા િાજ્ોમાં પકડાયો હતો.

રાિતના પૂવણીય અને પલચિમીબન્ ેકાંઠે પ્રજાતતઓ વયાપક અને વવિત પ્રમાણમાં વહેંચાયેલીછે જોકે ઉત્તિ પલચિમી દરિયાકાંઠા િાજ્ો 
જમેકે ગયુજિાત અને મહાિાષટ્ મોટો જ્થથો આપે છે. વવિત વહેંચણીને ધયાનમાં લતેા સંચાલન અને સશંોધન માટે પૂવણીય અને પલચિમી 
દરિયાકાંઠાના જ્થથા અલગ છે કેએક જ જ્થથામાં છેએ નક્ી કિવયુ ંપ્રાથતમકતા છે. બોમબ ેડકને પકડવાની મત્યોદ્ોગિીતો પ્રદેશો 
પ્રમાણે બદલાતી િહે છે. સૌિાષટ્માં, આશિે 400-500 વહાણો દરિયાકાંઠા વવસતાિમાં ‘ડોલજાળી વાપિે છે જ ેદરિયાકાંઠાથી 612 દૂિ 

અપતટીયમાં હોય છે જયાિે ગયુજિાતમાં મોટારાગનો જ્થથો જીલ નેટ વડે પકડાય છે (30 ફીટ લાંબી જમેાં કાણાનયુ ંકદ 1 ઇંચ હોય છે) 

તટીય વવસતાિમાં જૂન અને સપટેમબિ વચ્ે વપિાય છે. મોટારાગની માછલીઓ નો જ્થથો સૂય્ભ તાપ વડે સયુકવાય છે જયાિે થોડો જ્થથો 
તાજો વેચાય છે અથવા દબાવીને અને સયુકવીન ે‘લેતમનેટ’ કિીન ેવેચાય છે.

દરિયાઈ પ્રોન મત્યોદ્ોગ પલચિમી દરિયાકાંઠાના ઉત્તિી રાગમાં વધયુ જોવા મળે છે જમેાં ગયુજિાત અને મહાિાષટ્ િાજ્ોએ2001[301],માં 
વાર્ષક સિેિાશ 125000 ટનજ્થથોઉતાયભો જ ેકયુલ જ્થથાનાઆશિે 74 ટકા એસેટ્સ એસપીપી છે જયાિે નેમાંટોપેલેમોન તેનયુપેસ બીજા 

25 ટકાનયુ ંપ્રદાન કિે છે. એકઝીપોલલસમાતા એસ્સીિોસ્તીસ બાકીના જ્થથાનો રાગ બનાવે છે. આ જ્થથાઓએ આશિે 1961 થી 
સતત વધાિો બતાવયો છે, જ ેઆશિે વાર્ષક 20 000 ટન થી 1990 દિતમયાન વાર્ષક 80100 000 ટન સયુધી પહોંચયો છે અને જ ે

હાલમાં આશિે 120 000 ટન છે. પલચિમ દરિયાકાંઠાની મોટા રાગની પ્રોન માછીમાિી તેમના જીવનચક્ર દિતમયાન નનચોડ પામે છે જમેાં 
નાના પ્રોસ્સ માટે મોટા પિંપિાગત મત્યોદ્ોગ કેિાલાનાતળાવોમાંઅન ેખાડીઓમાં થાય છે અને અન્ય િાજ્ો અપતટીય પાણીમાં બન્ે 
પિંપિાગત અને મોટા યાંવત્રક વહાણો વાપિીન ેમત્યોદ્ોગ કિે છે.

તળાવો અને ખાડીઓમાં મત્યોદ્ોગ આખા વષ્ભ દિતમયાન કિવામાં આવે છે જયાિે દરિયાઈ દરિયાકાંઠામત્યોદ્ોગ ઋતયુ પ્રમાણે નનયંવત્રત, 

ફેિફાિવાળી ઋતયુમાં થાય છે જયાિે ચોમાસાની ઋતયુમાં તે બંધ િહે છે (Kurup, 2001). મયુખ્ય જાતતઓના જમેાં પલચિમી દરિયાકાંઠાના 
પ્રોન મત્યોદ્ોગ જ્થથાનો સમાવશે થાય છે તેનયુ ંવવશલષેણ સમયાનતિે કિવામાં આવે છે જમેાં સામાન્ય તાિણ એ હોય છે કે જ ેજ્થથાઓ 

વધયુ પડતી માછીમાિીન ેકાિણ ેખતમ થઇ ગયા છે અને પ્રોન નાના કદમાં કાઢી લેવામાં આવે છે કાિણકેતળાવોમાંયયુવાન માછલીમાં 
માછીમાિીથાય છે. જોકે ખાડીના પાણીમાં કિવામાં આવતી માછીમાિીથીપકડાતા નાના પ્રોન બજાિમાં સ્થાનનક પયુિવઠો પિૂો પાડે છે 

કાિણકે મોટા કદના પ્રોન (મોટેરાગેઅપતટીય ટ્ોલીંગ દ્ાિા લેવામાં આવતા હોય છે) પેક કિીન ેનનકાસકિી દેવાનયુ ંચલણ વધતયુ ંજાય છે. 

કયુરપ ે(2001) 1988 માં દાખલ કિેલ ટ્ોલીંગ માટે બંધ ઋતયુની જ્થથો અને પકડવાના દિ પિ લારકાિી અસિ થઇ હોવાનયુ ંદશયાવેલછે .

સ્તોત: Morgan, G (2015). દેશ સમીક્ષા: રાિત (પલચિમી કાંઠો) વવશ્વ દરિયાઈ જ્થથો પકડવા વવષે દરિયાઈ સંચાલનની સમીક્ષા 
FAO.

There are also regional variation in fishing vessels and gear. Traditional catamarans, common on the east 

coast are not used on the west coast to any great extent, with dugout canoes being the more common 

traditional fishing craft.

Mechanized vessels include stern and outrigger trawlers, gillnetters, purseseiners, longliners and dolnett-

ers (bag nets, mainly for Bombay duck) whereas traditional nonmechanized craft use handlines, gillnets 

and fish traps. There is a program in place to upgrade dugout canoes in the area by the addition of small 

outboard motors and, since 1977, 50 922 motors have been fitted to these traditional craft (Vivekanan-

dan, 2002)

The fishery, which in 2001 landed 288 000 t from the west coast is a mixed artisanal/industrial fishery and 

utilizes dugout canoes (Kerala coast), outrigger vessels (Maharashtra and Karnataka coasts) and purse 

seiners (offshore areas) to take the fish.

Most of the catch is locally consumed as fresh product although canning, freezing, drying, and production 

of sardine oil is also undertaken. The fishery fluctuates significantly from year to year in response to oce-

anic conditions and particularly the abundance of phytoplankton blooms (Fragillaria oceanica, Coscino-
discus spp and Pleurosigma spp). 

The fishery for Bombay Duck (Harpodon nehereus) contributes around ten percent of the average na-

tional landings and, in 2001, 143 000 t were landed in the west coast States. 

The species has a wide, and discontinuous, distribution along both east and west coasts of India although 

the north west coastal States of Gujarat and Maharashtra contribute the greatest catches. Given the dis-

continuous distribution, a priority for management and research has been to determine whether the east 

and west coasts stocks are separate or consist of a single stock. Fishing methods used to take Bombay 

duck vary between regions. In Saurashtra, about 400500 vessels operate ‘dol’ nets in coastal waters 612 

miles offshore whereas in Gujarat the majority of the catch is taken by gillnets (30 ft long with a mesh size 

of 1 inch) operated in inshore coastal waters between June and September. Most of the catch is sundried 

although a small quantity is sold fresh or is ‘laminated’ by pressing and drying.

Nonpenaeid prawn fisheries dominate the more northern areas of the west coast with Gujarat and Maha-

rashtra States accounting for the bulk of the annual landings of around 125000 t in 2001[301]. Acetes 
spp account for 74 percent of the landings; while Nematopalaemon tenuipes account for a further 25 

percent. Exhippolysmata ensirostris made up the remainder of the landings. These landings have shown 

a steady increase from about 1961, rising from approximately 20 000 t per annum at that time to 80100 

000 t per annum during the 1990s to the current levels of around 120 000 t. Most prawn fisheries on the 

west coast are subject to exploitation throughout their lifecycle, with large, traditional fisheries for juve-

niles occurring in the backwaters and estuaries of Kerala and other States and both traditional and large 

mechanized trawl fisheries for adults in offshore waters.

Fisheries in the backwaters and estuaries tend to be undertaken throughout the year whereas the marine 

coastal fishery is seasonal with a regulated, variable closed season during the monsoon period (Kurup, 

2001). Assessments of the stocks of the major species comprising the prawn fisheries of the west coast 

have been undertaken periodically with the general conclusion that stocks generally are overexploited 

with fishing capacity being too high and prawns being taken at suboptimal sizes, mainly as a result of the 

fishery for juveniles in the backwaters. However, the small prawns that are taken in the backwater fisheries 

provide much of the local supply of prawns to the market since the larger sizes (often taken by offshore 

trawling) are increasingly being packed and exported. Kurup (2001) showed the beneficial effect on land-

ings and catch rates of the closed season for trawling that was introduced in 1988.

Source: Morgan, G (2015). Country review: India (West coast) Review of the state of world marine capture 

fisheries management. FAO.
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4.10  Participatory planning of MPAs:
4.10.1  Why participatory planning?

While it is generally acknowledged that stakeholder participation is an essential component of effective 

management of natural resources, perceptions of what participation entails vary widely. In the context 

of  MPA planning and management, participation can be defined as a process that facilitates dialogue 

among all actors, mobilizes and validates popular knowledge and skills, supports communities and 

their institutions to manage and control resources, and seeks to achieve sustainability, economic eq-

uity, and social justice while maintaining cultural integrity. 

Participation is relevant to all aspects of development and environmental management. The challenge 

for policy-makers, planners and managers is to define the form of participation which is the most ap-

propriate to a given situation.

The arguments in favour of participation in planning and managing MPAs include the following:

•	 It contributes to improved management by incorporating popular knowledge and practices;

•	 It increases the likelihood of stakeholder compliance and support through participation in deci-

sion-making;

•	 It incorporates a wide range of perspectives and ideas, resulting in improved management deci-

sions and actions;

•	 It provides a forum for identifying conflicts between users and negotiating solutions to them;

•	 It can contribute to community empowerment and local institutional development, especially when 

the sharing of management responsibility is involved.

4.10.2  What does it includes?

Planning processes can be described as participatory when they also include:

•	 The identification and involvement of all stakeholders, early in the process;

•	 The incorporation of the diverse views and opinions of the individuals within these groups;

•	 The sensitization of stakeholders to the issues being addressed;

•	 Provision of information needed to shape opinions and make decisions, in forms that are acces-

sible to all participants;

•	 The recognition of and accommodation for the inequities among stakeholder groups and among 

individuals, in order to assure that those that are more powerful do not dominate or manipulate 

processes;

•	 Respect for the process and the decisions that are reached: participatory planning cannot 

manipulate participation to arrive at a predetermined conclusion or even to start from a predeter-

mined point.

Ideally, participation in the context of MPAs will start at the earliest planning stages for the protected 

area. However, any stakeholder (management agency, non-governmental organization, community, 

researcher, external agency) can take the initiative for a participatory planning exercise. The initiative 

can come from the manifestation of a conflict or a crisis resulting from resource utilization, or from the 

realization by the initiator that there are management issues requiring attention. It is at this early stage 

that the initiator must decide that the planning process will be participatory and make arrangements 

for the facilitation of the process.

4.10  MPAsનયું સહભાગી આયોજન 
4.10.1  સહભાગીઆયોજન શા માટે?

જ્ાં સામાન્ય િીત ેએ સવીકૃત છે કે હહતધાિકોની સહરાગીતા કયુદિતી સ્તોતોના અસિકાિક સંચાલન માટેઆવશયક તતવ છે ત્ાં 
સહરાગીતા એટલે શયુ ંતેની ધાિણા વયાપક હોય છે. MPA આયોજન અને સંચાલનના સંદર્ભમાં, રાગીદાિીન ેએક પ્રરક્રયા તિીકે 

વયાખ્યાયયત કિી શકાય છે જ ેબધા પાત્રો વચ્ ેસંવાદ ચાલયુ િાખ ેજાણીતા જ્ાન અનેકયુશળતાનેફિતી અને પ્રમાન્ણત િાખે, સમયુદાયઅન ે

તેમની સંસ્થાઓન ેસંચાલન કિવા અને સ્તોતોનયુ ંનનયતં્રણ કિવામાં મદદ કિે, અને ટકાઉ ક્ષમતા, આર્થક સમાનતા, અને સામાલજક 

ન્યાય મળેવવામાં સાંસૃ્તતક સંકલન જાળવી િાખીન ેમદદ કિે.

સહરાગીતાએ વવકાસ અને પયયાવિણ સંચાલનના દિેક પાસાને સંબંધધત છે. નીતત ઘડનાિાઓ, આયોજકો અને સંચાલકો માટેઆપેલ 

સ્સ્થતતમાં સૌથી વધયુ યો્ય હોય તેવયુ ંસહરાગીતાનયુ ંસવરપ નક્ી કિવયુ ંએ પડકાિ છે..

MPAs ના આયોજન અને સંચાલન માં સહરાગીતાની તિફેણમાં દલીલોમાં નીચેનાનો સમાવશે થાય છે:

• તે જાણીતા જ્ાન અને કાય્ભ પદ્ધતતઓનો ઉપયોગ કિીન ેસયુધાિેલ સંચાલનમાં પ્રદાન કિે છે;

• તે હહતધાિકોની નનણ્ભય લેવામાં સહરાગીતા થકી તેના પાલન અને સમથ્ભનની શક્તા વધાિે છે; 

• તેમાં પરિપ્રેક્ષો અને વવચાિોની વયાપક શ્ેણીનો સમાવશે થાય છે, પરિણામે સયુધાિેલ સંચાલન નનણ્ભયો અને રક્રયાઓ થાય છે;

• તે વપિાશકાિો વચ્ેના મતરેદ ઓળખવા અને તેમની વચ્ ેઉકેલોની વાટાઘાટો માટેનયુ ંમંચ પૂરંુ પાડે છે;

• તખેાસ કિીન ેસંચાલન જવાબદાિી વહેંચાયેલી હોય ત્ાિે સમયુદાયના સશકકતકિણ અને સ્થાનનક સંસ્થાકીય વવકાસ માટે ફાળો 
આપી શકે છે, 

4.10.2  તેમાં શાનો સમાિશે થાય છે?

આયોજન પ્રરક્રયાન ેસહરાગી પ્રરક્રયા તિીકે ત્ાિે વણ્ભવી શકાય જ્ાિે આનો પણ સમાવશે થતો હોય:

• પ્રરક્રયાની શરઆતથી બધા હહતધાિકોની ઓળખ અને સમાવશે;

• આ જૂથોમાં વયકકતગત અલગ અભરપ્રાય અને મતોને સમાવવા;

• સંબોધવામાં આવતા મયુદ્ાઓ વવશે હહતધાિકોન ેસંવેદનશીલ બનાવવા;

• મતંવયો મળેવવા અને નનણ્ભયો કિવા માટે જરિી હોય તેવી માહહતીનીબધા સહરાગીઓન ેસયુલર િીતે મળી િહે તેવીજોગવાઈ 

કિવી;

• વયકકતગત હહતધાિકો અને જૂથો વચ્ેની અસમાનતાને ઓળખવી અને સામેલ કિવી જથેી જઓે વધયુ શકકતશાળી હોય તેઓ 

પ્રરાવ જમાવે નહી અથવા પ્રરક્રયા બદલે નહી;

• નક્ીથયેલ પ્રરક્રયાઅન ેનનણ્ભયો માટે આદિ િાખવો: સહરાગી આયોજન ક્ાિેય સહરાગીતાનો ઉપયોગ પૂવ્ભનનધયારિત નનણ્ભય 

સયુધી પહોંચવા અથવા પૂવ્ભનનધયારિત બબદયુથી શરઆત કિવા માટે પણ ન કિી શકે.

આદશ્ભ િીતે, MPAs ના સંદર્ભમાં સહરાગીતાની શરઆત સંિક્ક્ષતવવસતાિના પ્રાિંભરક આયોજનના તબક્ાથી જ થશે.તેમછતાં, 
કોઈ પણ હહતધાિક (સંચાલન સંસ્થા, નબન સિકાિી સંસ્થા, સમયુદાય, સશંોધક, બહાિની સંસ્થા) સહરાગીઆયોજન માટેપહેલકિી 
શકે છે.પહેલ સંઘષ્ભની અભરવયકકતમાંથી અથવા સ્તોતાના વપિાશથી થયેલ કટોકટીથી અથવા પહેલ કિનાિન ેલાગે કે સંચાલનના 
એવા મયુદ્ાઓ છે જમેાં ધયાન આપવાની જરિ છે ત્ાિે થાય છે. એ આ પ્રાિંભરક તબકે્ પહેલ કિનાિે નક્ી કિીજ લેવયુ ંજોઈએ કે 

આયોજન પ્રરક્રયા સહરાગીતાથીથશ ેઅને પ્રરક્રયાની સયુવવધા માટે વયવસ્થાઓ કિવીજોઈએ.
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સહભાગીઆયોજન પ્રરરિયામાં સકંળાયેલ આગળના પગલાઓમાં આનો સમાવશે થાય છે:

• એવા સ્તોત અથવા મયુદ્ા જમેાં આયોજનની પહેલનો હેતયુ હોય તેમાં હહત ધિાવતા હોય તેવા જૂથ, ષિતે્ર, સમયુદાયઅને 
વયકકતની ઓળખ કિવી. સામાન્ય રીતે આ ફક્રરા સહભાગી ન્ી હોતી કારણકે તેનો હેતુ જમેણેપ્રફક્રરામાં ભાગ લેવો 
જોઈએતેમને ઓળખવાનો છે;

• આ વવવવધ સહભાગીઓની અપષેિાઓ, હક્ો અને જવા્બદાિીઓનયું વવશલષેણ. આદશ્સ િીતેઆ પગલયું સહભાગી િીતે 
લેવાય છે, અને સંઘષ્મ વરવથિાપન માટે ઉત્તમ પદ્ધતત બની શકે છે, કારણકે તે દરેક સહ્ભાગીને સાંભળવા અને અન્યોના 
ખ્યાલ સમજવા માટે અને પોતાના ખ્યાલ સંભળાવી શકે અને સમજાવી શકે તે માટેનો મંચ પૂરો પા્ેડ છે;

• જરૂરિયાત, કાિણો અને વવકલપોનયું વવશલષેણ. આ પારંપફરક આરોજન પ્રફક્રરામાં પહેલું મુખ્ય પગલું છે. સહભાગીપ્રફક્રરામાં, 
આ વવશલષેણો સહભાગીઓની ઓળખ અને વવશલષેણને અનુસરે છે અને તે્ ી બધા સહભાગીઓને સામેલ કરવા જ જોઇએ. 
આવા વવશલષેણકરવા માટેસાધનોની વવશાળ શે્ણી ઉપલબ્ધ છે અનેવપરાર છે જમેાં સહભાગી ગ્ામીણ મૂલ્ાંકન અને 
તવફરત શહેરી મૂલ્ાંકન તકનીકોનું સાઢહત્ તેમ જ જવૈવક અને સામાલજક- આર્્ક સવષેષિણ જવેી વજૈ્ાનનક પદ્ધતતઓ ત્ા 
અસર આકારણી અભરાસો અને સાઢહત્ સમીષિાઓનો સમાવશે ્ાર છે;, 

• વવકલપોની ઓળખ. આ સહભાગી પ્રફક્રરામાં મહતવનું પગલું છે કારણકે તે સમરે બધા સહભાગીઓ વવવવધ વવશલષેણના 
પફરણામો વાપરીને ગુણધમયો વરાખ્યાયરત કરે છે અને તેમના માટે ઉપલબ્ધ વવવવધ વવકલપો ઓળખી બતાવે છે જમેાં દરેક 
સા્ે ખચ્મ અને સંકળારેલ લાભોના પ્રતતભાવ સા્ે સંકળારેલ છે.

આ સહરાગી મયુલ્ાંકન અને આકાિણીના વધાિાના લારોમાંથી એક એ છે કે તે દિેક સહરાગીઓમાં વવશ્વાસ અને શકકત ઊરી 
કિેછે ખાસ કિીન ેશકકતહીન છે, તેનોનનણ્ભય લેવામાં અને સંચાલનમાં સમાવશે કિે છે.. રેગી કિેલ માહહતીના આધાિ પિ, આયોજન 

પ્રરક્રયાના રાગીદાિો હેતયુઓની વયાખ્યા કિી શકે, પગલા લઇ શકે, પગલાઓ અને સંચાલન યોજનાઓ ઘડી શકે, દેખિેખ અને 
મૂલ્ાંકન પ્રરક્રયાની િચના કિી શકે અને અમલીકિણ ચાલયુ કિી શકે તેવી સ્સ્થતતમાં હોવા જ જોઈએ. 

સહરાગી આયોજન પ્રરક્રયાનો હેતયુ બદલાવ હોવાથી (સમજણ માટે, સંબંધો, કાય્ભ પદ્ધતતઓ અને પરિણામોમાં), તેિેખીય (સીધયુ)ં  
નથી હોતયુ ંપણ દિેક તબકે્ ફેિફાિ લાવે છે. પરિણામે સહરાગી બદલાવ સતત હોય છે અને પ્રરક્રયામાં કોઈ પણ તબકે્ પગલા લઇ 

શકાય છે તે વવચાિ આયોજનની ધાિણામાં સહજ છે. સહરાગી આયોજન પ્રરક્રયામાં સ્થળ પિ ફેિફાિોન ેજોવા માટે આયોજન પૂરુ 

થવાની જરિ નથી તેમનો હેતયુ સ્સ્થતત બદલવાનો છે અને તે િીત ેરક્રયાન ેઉત્તજેન આપવાનો છે. આયોજન માટે સહરાગી અભરગમ 

િાખવાથી અમલીકિણ આયોજનને આપોઆપ અનયુસિતયુ ંનથી. તે આયોજન પ્રરક્રયાનો એક રાગ છે.

4.10.3  મયયાદાઓ અને અિિોધો 
• સહરાગી આયોજન પ્રરક્રયા માટેનો મયુખ્ય અવિોધ સરક્રય નીતતઓનો સામાન્ય અરાવઅન ેસંચાલન માટે કેનરિવીયકૃત પદ્ધતતઓનો 

ફેલાવો છે. જયાિે પ્રદેશમાં કેટલાક દેશો છે જ્ાં નીતત, કાયદો અથવા સંસ્થાકીય સંસૃ્તત દ્ાિા સહરાગી આયોજનને 
પ્રોત્ાહન અપાય છે તે નનયમ કિતા ઘણયુ ંદૂિ છે.

• સહરાગીઅભરગમમાં સંસ્થાની અંદિ આમૂલ પરિવત્ભન જરિી છે ખાસ કિીન ેિાજ્માં. અમલીકિણ અને નનયતં્રણની સંસૃ્તત 

થી તેમણે મદદકતયા અને સયુવવધા આપનાિાઓના નવા અભરગમ અપનાવવાપડે છે.

• સહરાગી આયોજન માટે મયુખ્ય મયુશકેલી એ છે કે એ લોકો જઓે પાસે અન્ય માધયમો દ્ાિા નનણ્ભયોન ેઅસિ કિવાની શકકત છે 

તેમના માટે પ્રરક્રયાન ેકેવી િીતે કાયદેસિ બનાવવી. આ સહરાગીઓન ેલાગી શકે છે કે તેઓ સહરાગી આયોજન પ્રરક્રયામાં 
સમાવશે દ્ાિા બહયુ ઓછો નફો મળેવી િહ્યા છે અને તેથી તેઓ પ્રરક્રયાન ેનાપસંદ કિવા અથવા અવિોધવા વવષે પ્રયત્ કિશ.ે 

આ મયુદ્ો સહરાગીપ્રરક્રયામાં િહેલ આતંરિક િાજકાિણી પ્રકૃતત અને િાજકીય દખલ થવાની ઊંચી સંરાવનાન ેકાિણ ેવધયુ 
ગયુંચવાય છે.

• જ ેબધી સંસ્થાઓવવસતાિના અધધકાિક્ષતે્રમાં હોય અથવા તે વવસતાિઅન ેઆજયુબાજયુની જવાબદાિી ધિાવતા હોય તેમને બધાને 
સામેલ કિવા એ ઘણયુ ંઅઘરંછે પણ જો કોઈનો સમાવશે થયો નહી હોય તો, જ ેનનણ્ભયો લેવાયા હોય તેમનો અમલ કિવો 
અશક્ સાનબત થઇ શકે છે.

The next steps in a participatory planning process involve the following:

•	 Identification of the groups, sectors, communities, and individuals who have a stake in the resource 
or issue which is the object of the planning initiative.  This activity is generally not participatory, as 

its purpose is to identify those who should participate in the process;

•	 Analysis of the expectations, rights and responsibilities of these various stakeholders. This step 

is ideally conducted in a participatory manner, and can be an excellent mechanism for conflict 

management, because it provides a forum for each party to hear and understand the perspectives 

of others, and to make its own perspectives heard and understood;

•	 Analysis of needs, issues, causes and options.  This is the first main step in a classical planning 

process. In a participatory process, these analyses follow the identification and analysis of stake-

holders, and must therefore involve all these stakeholders. A wide range of tools is available and 

used to conduct such analyses, including those described in the literature as participatory rural 

appraisal and rapid rural appraisal techniques, as well as scientific methods such as biological 

and socio-economic surveys, impact assessment studies, and literature reviews;

•	 The identification of options.  This is a critical step in a participatory process, as this is where all 

participants use the results of the various analyses to define priorities and to identify the various 

options available to them, with an appreciation of the costs and benefits associated with each.

One of the added benefits of these participatory appraisals and assessments is that they build the con-

fidence and ability of all participants, notably the powerless, to become involved in decision-making 

and management. On the basis of information gathered, partners in the planning process must be in a 

position to define objectives, formulate action and management plans, design monitoring and evalua-

tion procedures, and begin implementation.

Because the purpose of a participatory planning process is change (in perceptions, relations, practices 

and outcomes), it is not linear, but creates change at every step along the way. Inherent in the concept 

of participatory planning, therefore, is the idea that change is constant and that action can take place 

at any stage in the process. Participatory planning processes do not require the completion of a plan 

to witness changes on the ground. Their purpose is to change conditions, and thus to provoke action. 

In the participatory approach to planning, implementation does not follow planning. It is a part of the 

planning process.

4.10.3  Constraints and Obstacles
•	 A major constraint to participatory planning processes is the general lack of enabling policies 

and the prevalence of centralized systems of management. While there are a few countries in 

the region where participatory planning is encouraged through policy, legislation, or institutional 

cultures, this is far from the norm.

•	 Participatory approaches require radical changes within the culture of organizations, notably those 

of the state. From a culture of enforcement and control, they need to move to the new attitudes 

that are required of facilitators and supporters.

•	 A great challenge to participatory planning is making the process legitimate to those who have the 

power to influence decisions through other means. These stakeholders may feel they have little to 

gain from their involvement in a participatory planning process and may seek to coopt or circum-

vent it. The issue is further complicated by the inherently political nature of participatory processes 

and the high likelihood of political interference.

•	 Involving all the agencies that have jurisdiction or responsibility over the area and its surroundings 

can be extremely difficult, but if any are not included, it may prove impossible to implement the 

decisions that are reached. 
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•	 Effective participation requires that participants all have a good grounding in the issues being 

addressed. The process of awareness-building that is required to assure this can be time-con-

suming and expensive. 

•	 Facilitation is key to effective participation, and facilitators must be skilled and appear to be 

impartial, while assuring that stakeholder participation is fair and equitable. Many participatory 

planning processes are spoiled by poor or biased facilitation.

•	 Finally, participatory planning requires high investments of time as well as human and financial 

resources. There are no cheap and easy shortcuts.

•	   અસિકાિક સહરાગીતામાં જરિી છે કે જ ેમયુદ્ાઓ પિ ચચયા થવાની હોય તે વવષ ેસહરાગીઓપૂિતી જાણકાિી ધિાવતા 
હોય. તેની ખાત્રી માટે જાગૃતત નનમયાણ માટેની પ્રરક્રયા જરિી છે તે સમય માંગી લેઅને ખચયાળ હોઇ શકે છે.

•	   સયુવવધા પૂિી પાડવી એ અસિકાિક સહરાગીતા માટે ચાવીરપછે, અનેસયુવવધા પૂિી પાડનાિા કયુશળ હોવા જોઈએ અને 
હહતધાિકોની સહરાગીતા વાજબી અને સમાન િહે તેની ખાતિી કિતી વખતે નનષપક્ષ િહેવા જોઇએ. ઘણી સહરાગી 
આયોજન પ્રરક્રયાઓ નબળા અથવા પૂવ્ભગ્રહયયુકત સયુવવધા આપવાથી બગડી જાય છે.

•	   અતંમાં, સહરાગી આયોજનમાં સમય ના વધયુ િોકાણ અને માનવીય અને નાણાકીય સ્તોતોની જરિ પડે છે. તેમાં કોઈ સસતા 
અને સિળ ટંૂકા િસતા નથી.
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4.11 Case studies
4.11.1  Case study: MPAs secure fish supply in the Philippines

The current nationwide productivity of fishing grounds in the Philippines is only ten per cent of what 

it used to be during the 1970s. This is mainly due to overfishing, but illegal practices such as cyanide 

fishing have also caused damage to fish stocks and coral reefs, which are important breeding grounds 

of fish species.

Some years ago, the coral reefs in the Visayas Region were in a pitiful condition. The local fisher folk 

and administration recognized that they had to act if they wanted to secure food supply and income. In 

2005, local authorities designated MPAs. People learned to manage and to protect these zones, focus-

ing not only on the ecological implications of destructive fishing methods but also on rights and law.

To better control the areas, volunteer patrols received equipment and watch towers were built in 

selected areas. Neighbouring communities joined the programme, which now covers 93 MPAs, with a 

total surface of more than

400 km2. Many of the PAs show positive trends in fish stocks in terms of abundance, biomass and 

biodiversity.

Source: GIZ
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4.11 કેસ સ્ટડીઝ
4.11.1  કેસ સ્ટડી: રિલલપાઇનસમાં MPAs િડે માછલી પયુિિઠો સયુિક્ષિત કિાયો 

1970 ના દાયકામાં રફલલપાઇસ્સમાં જ ેમાછલી ઉતપાદન હતયુ ંતે કિતા હાલનયુ ંિાષટ્ીય મત્ય ઉતપાદન લગરગ દસ ટકા જટેલયુ ંથઇ 

ગયયુ ંછે. આનયુ ંમયુખ્ય કાિણ વધયુ પડતી માછીમાિી છે પણ ગેિકાનૂની પ્રવૃતતઓ જમેકે સાયનાઈડ માછીમાિીની પણ માછલીના જ્થથા 
અને પિવાળાના ખડકો પિ અસિ થાય છે જ ેમાછલીની પ્રજાતતના સંવધ્ભન આધાિો માટે મહતવના છે.

કેટલાક વષભો પહેલા, વવસતાિમાં પિવાળાના ખડકો દયાજનક સ્સ્થતતમાં હતા. સ્થાનનક લોકો અને સિકાિી તતં્રએ સવીકાયયુુંકે જો તેઓ 

ખાદ્ પયુિવઠો અને આવક બન્ ેસયુસંિક્ક્ષત કિવા માંગતા હોય તો તેમણે પગલા લેવા જ પડશે. 2005માં, સ્થાનનક સત્તાવાળાઓ એ 

MPAs નક્ી કયયા. લોકો આ વવસતાિોન ેસંચાલન કિવાનયુ ંઅને તેમને સાચવવાનયુ ંશીખ્યા, જમેાંમાત્ર નાશકાિક મત્યોદ્ોગ િીતોની 
જવૈવક અસિો પિ જ કેન્નરિત નહીં પણ હક્ો અને કાયદા પિ પણ ધયાન અપાતયુ ંહોય.

આ વવસતાિોનયુ ંસાિી િીતે નનયતં્રણ કિવા માટે, સવયંસેવકો ની ટયુકડીન ેપેટ્ોલલગ માટે સાધનો અપાયા અને પસંદ કિેલ વવસતાિોમાં 
ચોકી માટે ટાવિ બાંધવામાં આવયા. પડોશી સમયુદાયોપણ આ યોજનામાં જોડાયા જ ેહવે 93 MPAs ને આવિી લે છે, જનેો કયુલ 

સપાટી વવસતાિ

400 ચોિસ રકમી થી વધયુ છે. ઘણાં PAવવપયુલતા, જીવરાિઅન ેજવૈવવવવધતાના સવરપેમાછલી પયુિવઠામાં હકાિાત્મક તાિણો નોંધાવે 
છે જ.ે

સ્તોત: GIZ



4.11.2  Case study: Fishermen ride sustainability wave

Colourful boats bob on the waves, children play their breathless games along the sandy tracks and 

fishermen and their families chat in the village’s small pine-clad bar. But some here fear the future 

is less than bright for the sea and the catches it brings; they fear the sun is about to go down on an 

entire way of life. ‘Since the 1990s, there has been a big depletion of species in this area,’ says Juan 

Manuel Gomez Leis, over a glass of brown beer. ‘In general, all of them have been depleted; here in 

Lira, octopus, squid, brown crab and turbot have virtually disappeared. We think overexploitation and 

overfishing is a large part of this, and we as fishermen have a responsibility.’ The Lira fishermen, led by 

Mr. Gomez Leis, have embarked on a radical plan to safeguard their fishery−they are asking fishers to 

catch less. They want to establish a marine reserve along their stretch of coast, which lies between La 

Coruna and Vigo, two major ports in the province of Galicia. Within the reserve, fishing will be prohib-

ited at certain places and in certain seasons of the year. They hope this will allow the stocks of brown 

crab, octopus and turbot to recover, so the grounds where they do fish will regain their former bounti-

ful condition. They hope that catching less now will enable them, at some point in the future, to catch 

more.

Precautionary principle

The Lira marine reserve will by no means be the first in the world, of course, or even the first in Spain; 

though it is a Spanish first in the sense that the fishermen themselves are demanding the restrictions. 

And with global stocks in such stark decline that there may be no commercially viable marine fisheries 

within half a century, the logic behind them appears irrefutable. ‘Marine reserves are a new, different 

and additional idea to marine management generally,’ says Bill Ballantine, a New Zealand marine bi-

ologist who has spent three decades campaigning for the issue. ‘Ordinary marine management doesn’t 

do anything until there’s some sort of problem. But marine reserves are precautionary, they say “we’re 

going to leave some bits alone so they can and will continue in their natural state, or that they will 

restore themselves, revert towards a more natural state.”’

The price of fish

Across the globe you can find various types of reserves, ranging from places where all fishing is 

banned—the so-called no-take zones—to those where, like Lira, certain species can be caught at 

certain times of the year. The key, usually, is to protect the grounds where creatures spawn and repro-

duce, and the nurseries which shelter and feed the young. ‘Reserves give incredible results,’ asserts 

Ricardo Aguilar, Research Director of the campaign group Oceana. ‘In some areas they are multiplying 

the catch by a factor of 25, because destructive fishing gear is not there. In an area of Sicily, for ex-

ample, they decided to ban trawling for mullet; and the catches by local fishermen using gillnets mul-

tiplied by 27, in only five years.’ Such tales are becoming more commonplace as coastal waters gain 

protection. Britain has one no-take reserve, established in 2003 around the Isle of Lundy off the north 

Devon coast, historically fertile ground for lobsters and other shellfish. ‘Initially we were somewhat 

sceptical of the marine nature reserve, as we weren’t quite sure what was being asked of us,’ recalls 

John Butterwith, head of the North Devon Fishermen’s Association. ‘The wardens and different people 

such as the divers who look after the area report a huge increase in the stocks of shellfish and also the 

sizes; so yes, an MPA is a very good thing.’ Evidence such as this was one of the factors persuading 

the community in Lira to push for their own PA. They were helped by a local academic, Antonio Garcia 

Allut, from the University of La Coruna, for whom making fisheries sustainable is a grail-like quest.

He believes that establishing the reserve is just one link in the chain. Another is to make sure that fish-

ermen are properly rewarded for their efforts. If they receive a higher price per fish, there is less pres-

sure to catch more. Currently, he says, a big slice of the final market price is commanded by middle
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4.11.2  કેસ સ્ટડી: માછીમાિો સ્સ્િતાના જયુિાળ પિ સિાિ છે 

મોજા પિ િંગીન હોડીઓ વહે છે, બાળકો િેતી પિ તેમની િમતો સતત િમે છે અને માછીમાિો અને તેમના કયુટયુંબીઓ ગામના નાના 
પાઈન વડે છવાયેલ બાિમાં વાતચીત કિે છે. પણ અહી કેટલાક લોકોને ડિ છે કે દરિયા અને તેમાંથી મળતા ખોિાક માટે રવવષય 

એટલયુ ંઉજજવળ નથી; તેમને ડિ છે કે તેમની લજદગીમાંથી સૂય્ભ અચાનક જતો િહેશ.ે 1990થી, આ વવસતાિમાં પ્રજાતતઓ ઘણી 
ઓછી થઇ ગઈ છે, એવયુ ંક્થથઇ નબયિ પીતા જયુઆન મેનયુઅલ ગોમેઝ લીઝ કહે છે. ‘સામાન્ય િીત,ે તેમાંના બધા ખતમ થઇ ગયા 
છે; અહી લીિા, ઓક્ોપસ, િંગાિો, ભૂખિો કિચલો અને તબભોટ લગરગ અરિશય થઇ ગયા છે. અમે માનીએ છીએ કે આ બધયું મોટે 

રાગ ેવધયુ પડતી માછીમાિીઅન ેવધયુ પડતા નનચોડ ને કાિણ ેથયયુ ંછે અને માછીમાિો તિીકે જવાબદાિી અમાિી છે.’ લીિા માછીમાિો, 
જમેના નતેા શ્ી ગોમેઝ લીઝ છે, તેમણે તેમનામત્યોદ્ોગ ને સાચવવા માટે એક ક્રાંતતકાિી યોજના બનાવી છે –તેઓ માછીમાિો ને 
ઓછી માછલી પકડવા કહે છે. તેઓ તેમના દરિયાકાંઠાના પટ્ા પિ દરિયાઈ અનામતો બનાવવા માંગે છે, જ ેગેલીસીયાના બે મોટા 
બંદિલા કોરુના અને વવગો ની વચ્ ેપડે છે છે. અનામતોમાં, વષ્ભમાં કેટલાક સમયે અને કેટલાક સ્થળોએ મત્યોદ્ોગ પ્રતતબંધધત 

િહેશ.ે તેઓ આશા િાખે છે કે તેનાથી ભૂખિા કિચલા, ઓક્ોપસ અને તબભોટ ની સખં્યા વધશે, જથેી જ ેવવસતાિોમાં તેઓ 

મત્યોદ્ોગ કિતા હતા તે ફિી પહેલા જવેી વવપયુલતાવાળો થઇ જશ.ે તેઓ આશા િાખે છે કે અત્ાિે ઓછી માછલી પકડવાથી તેઓ 

રવવષયમાં ક્ાિેક વધયુ માછલી પકડી શકશે.

સાિચતેીભયયા લસધ્ાંતો:

લીિા દરિયાઈ અનામતોઅલબત્ત કોઇપણ િીતેવવશ્વમાં પહેલી નથી અને સપેનમાં પણ પહેલી નહી હોય પણ જોકે તે પહેલી સપેનનશ 

ઘટના છે જમેાં માછીમાિોએ પોતે નનયતં્રણો મયુકવા માટે માંગકિી છે. અને આવી ગંરીિ પરિસ્સ્થતતમાં વૈગશ્વક જ્થથો ખતમ થવા 
સાથે કદાચ અડધા સૈકામાં કોઈ વયાપાિી દરિયાઈ મત્યોદ્ોગ શક્ નહી બને, અને તેમની પાછળનો તક્ભ  ટાળી શકાય નહી તેવો 
છે. ‘સામાન્ય િીતે દરિયાઈ અનામતો દરિયાઈ સંચાલનમાં એક નવો, અલગ અને વધાિાનો વવચાિ છે,’ એવયુંનયુઝીલેનડના દરિયાઈ 

જીવવવજ્ાનીનબલ બેલેનૈ્ટન કહે છે,જણેે ત્રણ દાયકાઆ મયુદ્ા માટેઝયુંબશે ચલાવવામાં પસાિ કયયા છે. ‘સામાન્ય દરિયાઈ સંચાલન કંઈ 

નથી કિતયુ ંજ્ાં સયુધી કોઈ પ્રકાિની સમસયા ઉરી ન થાય. પણ દરિયાઈ અનામતો આગોતિા પગલા રપ છે, તેઓ કહે છે “આપણે 
કેટલીક વસતયુઓ છોડી જઈશયુ ંજથેી તેઓ તેમના કયુદિતી સવરપમાં પોતે આગળ ટકી શકે, અથવા તેઓ તેમની િીતે ફિી સ્થાવપત થશે, 

અને વધયુ કયુદિતી સવરપમાં ફેિવાશ.ે”’

માછલીની રકમત 

આખા વવશ્વમાં તમને વવવવધ પ્રકાિની અનામતો મળશ,ે જમેાં એવા સ્થળોનો સમાવશે થાય છે જ્ાં બધી માછીમાિી પિ પ્રતતબંધ 

છે—કહેવાતા પ્રતતબંધધત વવસતાિો—અને એવા વવસતાિો જ્ાં, લીિા જવેી, ચોક્સ પ્રજાતતઓવષ્ભમાં ચોક્સ સમયે જ પકડી શકાય 

છે. મયુખ્ય વસતયુ એ છે કે સામાન્ય િીતે એ વવસતાિોનયુ ંિક્ષણ કિવયુ ંજ્ાં પ્રજાતતઓ વવકસ ેઅને તેમની વસતી વધાિે અને, એવા વવકાસ 

વવસતાિો જાળવવા જ્ાં તેઓ નાના બચ્ાઓન ેખવડાવે અને તેમને િક્ષણ આપે. ‘અનામતો માનવામાં ન આવે તેવા પરિણામો આપે 
છે,’એવો રિકાડભો એ્યયુલાિ હકાિ પયુિાવ ેછે, જ ેઝયુંબશે જૂથ Oceana માં સશંોધન નનદદેશક છે. ‘કેટલાક વવસતાિોમાં તેઓ 25 ગણી 
વધયુ માછલી પકડી શકે છે, કાિણકે વવનાશકાિી મત્યોદ્ોગસાધનો ત્ાં નથી. લસલસલીના કેટલાક વવસતાિોમાં, ઉદાહિણતિીકે, 

તેમણે મયુલેટ માટે ટ્ોલિ પિ પ્રતતબંધ મયુકવાનયુ ંનક્ી કયયુું ; અને સ્થાનનક માછીમાિો વડે જીલ નેટમાં પકડાતી માછલીઓ 27 ગણી 
વધી ગઈ જ ેમાત્ર પાંચ વષ્ભમાં જોવા મળયયુ.ં’ જમે જમે દરિયાકાંઠા વવસતાિન ેિક્ષણ મળે છે તેમ આવી કથાઓ વધયુને વધયુ સામાન્ય 

બનતી જાય છે. નરિટનમાં એક પ્રતતબંધધત અનામત છે, જ ે2003માં આઈલ ઓફ લયુંડી ની આજયુબાજયુ બનયુ ંજ ેઉત્તિી ડેવોન 

દરિયાકાંઠા થી દૂિ છે, જ ેભતૂકાળમાં લોબ્સ્િ અને અન્ય દરિયાકાંઠાની માછલીઓ માટે ફળરિ યુપ વવસતાિ હતો. ‘શરઆતમાં અમે 
દરિયાઈ કયુદિતી અનામત માટે થોડા શંકાશીલ હતા કાિણકે અમે ચોક્સ નહોતા કે અમને શયુ ંકિવાનયુ ંકહેવામાં આવયયુ ંહતયું’ જહોન 

બટિવવથ યાદ કિતા કહે છે જ ેઉત્તિી ડેવોન માછીમાિો સંગઠનનાવડા છે. ‘વવસતાિના િખેવાળો અને વવવવધ લોકો જમેકે ડૂબકીમાિો 
જઓે આ વવસતાિમાં કામ કિે છે તેઓએ દરિયાકાંઠાની માછલીના જ્થથામાં, કદમાં મોટો વધાિો નોંધયો છે; તેથી હા, MPA એક 

ઘણી સાિી વસતયુ છે.’ આવા પયુિાવાઓ લીિામાં તેમના પોતાના PA માટે તેમના સમયુદાયન ેમનાવવા માટેના ઘણાં પરિબળોમાંથી એક 

છે. તેમને સ્થાનનક ક્શક્ષક એન્ટોનનયો ગાર્સયા એલયુટ ની મદદ મળી જ ેયયુનનવસણીટી ઓફ લા કોરુનાથી છે અને જમેના માટે ટકાઉ 

મત્યોદ્ોગ એક મોટયું  કામ છે.

તે માને છે કે અનામતો સ્થાવપત કિવી એ અંકોડામાં માત્ર એક કડી જવેયુ ંછે. અન્ય વસતયુ એ છે કે ખાતિી કિવી કે માછીમાિોન ેતેમના 
પ્રયત્ો માટે યો્ય ઇનામ મળે. જો તેમને દિ માછલી દીઠ વધયુ કકમત મળે તો તેમના માટે વધયુ માછલી પકડવા માટે દબાણ નહી િહે. 

હાલમાં તેઓ કહે છે , આખિી બજાિ કકમત નો મોટો રાગ વચેટીયા ને મળે છે જનેે કોઈ ખબિ નથી કે માછલી ક્ાંથી આવી છે કે તે 
કેવી િીતે પકડાઈ છે. મેં જોયયું



men who may not care where the fish comes from or how it is caught. ‘I found that some products, for 

example shrimp, you could buy firsthand from the fishermen at 15 euros, and then finally the product 

would be sold in the market for 50 or 60 euros,’ he tells me. Hence the establishment of Lonxanet, a 

cooperative venture which aims to change the paradigm and remove the financial reason to overfish. 

Premium rates

The price of fish in the early morning markets where newly returned Galician skippers sell their catch 

is set by the market. Lonxanet buyers pay a premium over that market price. Fish are transported to 

the depot in La Coruna. A small sales team contacts potential buyers all over Spain, and products 

are despatched the same afternoon. ‘In general, buyers want something that’s certified as authentic 

Galician produce,’ says Javier Vitancourt, Lonxanet’s manager. ‘On top of that, they want to buy a good 

fish caught by traditional means, and more and more restaurateurs favour the philosophy of protecting 

artisanal fishermen; and there are ‘ecological’ restaurants which look for our products.’ By cutting out 

the traditional network of middlemen, Lonxanet says it will return about 90 per cent of the final price to 

the fisherman. On the face of it, it is a win−win situation. By certifying their wares, fishermen are able 

to enter the relatively new and lucrative marketplace of the discerning gourmand who demands fish 

produced to social and ecological standards. By making sustainability part of the certifying process, 

Lonxanet ensures that if fishermen want to continue reaping the rewards, they must harvest the 

shrimps, crab and hake with techniques that leave stocks healthy.

Open verdict

Combining the concepts of certification and marine reserves may be a model for the truly sustainable 

fishery. But there are limits. Clearly, not every consumer is willing to spend time selecting the supplier, 

or spend extra funds for the clean bill of ecological health that comes with these selected products. It 

is also doubtful whether the Lonxanet approach could work on large-scale open-water fisheries, though 

bodies such as the Marine Stewardship Council are doing their best to extend certification into these 

areas. The notion of marine reserves is probably more generally accepted than certification, but out on 

the water there is a long way to go. The CBD recommends that about 10 per cent of the oceans should 

be protected from fishing; currently the total stands at about 0.5 per cent. There is some doubt, too, 

whether protecting 10 per cent would be enough. ‘I’ve been recommending 10 per cent of everything 

for a quarter of a century now,’ notes Bill Ballantine, ‘and that is what we’d need for science and recre-

ation and education. But if you wanted to be serious about conservation, keeping the options open for 

our grandchildren, you’d need at least 20 per cent of everything. If your primary concern was fishing, 

what you’d be recommending is 30 per cent.’ After four years of preparatory work, the Lira fishermen 

hope to have their reserve established soon. They will regulate and police it themselves; and perhaps, 

in time, add to the evidence that in fisheries, less can be more. ‘Many people who were against the 

project are now in favour, and we hope others will join us,’ says Mr. Gomez Leis.

‘We think that with the project of a marine reserve we can earn a living while allowing the next genera-

tion to continue fishing.’

Source: BBC NEWS, http://news.bbc.co.uk/go/pr/fr/-/2/hi/science/nature/7067795.stm
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કે કેટલાક ઉતપાદનો ઉદાહિણતિીકે ઝીંગા, તમે માત્ર 15 યયુિોમાં માછીમાિો પાસેથી ખિીદી શકો છો અને તે પછી તે ઉતપાદન 

બજાિમાં 50 થી 60 યયુિોમાં વેચાય છે,’ તે મને કહે છે. તેથી લોનકઝાનેટ એક સહકાિી સાહસની સ્થાપના જનેયુ ંધયેય છે 

ઢાંચોબદલવાનોઅને વધયુ માછલી પકડવા માટેના નાણાકીય કાિણો દૂિ કિવાનો છે.

વપ્રમીયમ દિો

વહેલી સવાિના બજાિ જ્ાં નવા પાછા વળેલ ગેલીસીયન ડૂબકીમાિો તેમની માછલી વેચતા હોયતેમાં માછલીની કકમતબજાિ વડે 

નક્ી કિાય છે. લોનકઝાનેટ ખિીદદાિો તે બજાિ રકમત કિતા વધયુ રકમત ચૂકવે છે. માછલીઓ લા કોરુનામાં ડેપો પિ મોકલાય છે. 

એક નાનયુ ંવેચાણ જૂથ આખા સપેનમાં સંરવવત ખિીદદાિોનો સંપક્ભ  કિે છે અને તેજ સાંજ ેઉતપાદનો તેમને મોકલી આપે છે. ‘સામાન્ય 

િીતે, ખિીદદાિો તે પ્રમાન્ણત ગેલેસીયન ઉતપાદન હોય તેવયુ ંઉતપાદન માંગે છે,’ એવયુ ંઝેવવયિ વવતાનકોટ્ભ , લોનકઝાનેટના મેનેજિ કહે 

છે. ‘ઉપિથી, તેઓ પિંપિાગત િીતોથી પકડાયેલ સાિી માછલી ખિીદવામાંગ ેછે, અને વધયુ ને વધયુ હોટેલ નાના માછીમાિોનયુ ંિક્ષણ 

કિવાના રફલસૂફીની તિફેણ કિે છે; અને ઘણી ‘જવૈવક’ હોટેલ છે જઓે અમાિા ઉતપાદનો માંગે છે.’ પિંપિાગત માળખામાં િહેલ 

વચેહટયાન ેકાઢી નાખવાથી લોનકઝાનેટ કહે છે કે તે માછીમાિોન ેઅંતતમ વેચાણ કકમતના લગરગ 90 ટકા આપે છે. દેખીતી િીતે 
તે બન્ ેમાટે જીતવાની સ્સ્થતત છે. તેમના ઉતપાદનોન ેપ્રમાન્ણત કિવાથી, માછીમાિો પ્રમાણમાં નવા અને આકષ્ભક એવા સમજદાિ 

અને ખાવાના શોખીનલોકોના બજાિમાં દાખલ થાય છે જઓેસામાલજક અને જવૈવક ધોિણો મયુજબ ઉતપારદત થયેલી માછલીઓ માંગે 
છે. સ્સ્થિતાન ેપ્રમાણ પ્રરક્રયાનોરાગ બનાવવાથી લોનકઝાનેટ ખાતિી આપે છે કે જો માછીમાિો ઇનામો લેવાનયુ ંચાલયુ િાખવા માગતા 
હોયતો તેમણે ઝીંગા, કિચલા અને હેક ને એવી તકનીકોથીલણવી પડશે જથેીતેમનો જ્થથો તંદયુિસત િહે.

ખયુલલો ચયુકાદો 

પ્રમાન્ણત કિવા અને દરિયાઈ અનામતોના લસદ્ધાંતન ેજોડવાથી સાચા અથ્ભમાંટકાઉ મત્યોદ્ોગ માટે એક મોડેલ બની શકે છે. પણ 

તેમાં મયયાદાઓ છે. સપષટ છે કે, દિેક ગ્રાહક વવકે્રતાપસંદ કિવા વધયુ સમય આપવા માંગતો નથી, અથવા આ પસંદ કિેલ ઉતપાદનો 
સાથે આવતા જવૈવક ફાયદા માટે વધયુ પૈસા આપવા તૈયાિ થતો નથી. લોનકઝાનેટ અભરગમમોટા પાયે થતી ખયુલલા પાણીની માછીમાિી 
માટે કામ કિી શકે કે નહીએ પણ શંકાસપદ છે, છતાં મિીન સ્યુવડ્ભ શીપ કાઉનસ્સલ જવેી સંસ્થાઓઆ વવસતાિોમાંપ્રમાન્ણત કિવાની 
પ્રરક્રયા વવસતાિવા માટે પોતાનાથે બનતા શ્ષેઠ પગલા લઇ િહી છે.સંરવત દરિયાઈ અનામતોની કલપના પ્રમાન્ણત કિવા કિતા વધયુ 
સાિીિીતે સવીકાય્ભ છે પણ હકીકતમાં ઘણો લાંબો િસતો કાપવાનો બાકી છે. CBD રલામણ કિે છે કે લગરગ 10 ટકા જટેલો 
સમયુરિનો રાગ મત્યોદ્ોગ માટે પ્રતતબંધધત થવો જોઈએ; હાલમાં તેનો રાગ લગરગ 0.5 ટકા છે. તેમાં ઘણી શંકાઓ પણ છે 

જમેકે, શયુ ં10 ટકા વવસતાિ બચાવવયુ ંપૂિતયુ ંિહેશ ેકે કેમ. નબલ બેલેનૈ્ટન નોંધે છે કે અત્ાિથીપા સદી સયુધીદિેકના 10 ટકા બચાવવા 
માટેની રલામણ કરંુ છયુ ં , ‘અને તે એજ છે જ ેઆપણે વવજ્ાન, મનોિંજન અને ક્શક્ષણ માટે પણ જરિ છે. પણ જો તમે સંિક્ષણ માટે 

ગંરીિ થવા માંગતા હો, તો આપણા પૌત્રો માટે વવકલપો ખયુલલા િાખીન,ે તમાિે લગરગ દિેક વસતયુના લઘયુત્તમ 20 ટકા જોઇશે. જો 

તમાિી મયુખ્ય ચચતા મત્યોદ્ોગહોય તો, તો તમાિે 30 ટકાની રલામણ કિવી જોઈએ.’ ચાિ વષ્ભની તૈયાિી પછી, લીિા માછીમાિો 
તેમની અનામતો જલ્ી બની જવાની આશા િાખ ેછે. તેઓ તેમની જાતે તેને નનયંવત્રત કિશ ેઅને તેના પિ ધયાન િાખશે; અને કદાચ, 

સમયસિ, મત્યોદ્ોગમાં પયુિાવો ઉમેિશ ેકે ઓછયુ ં  પણ ઘણયુ ંથઇ શકે છે. ‘ઘણાં લોકો જ ેપહેલા તેનો વવિોધ કિતા હતા પણ હવે તેની 
તિફેણ કિે છે અને અમે આશા િાખીએ છીએ કે અન્યો પણ અમાિી સાથે જોડાશે,’ એવયુ ંશ્ી ગોમેઝ લીઝ કહે છે.

‘અમે વવચાિીએ છીએ કે ‘દરિયાઈ અનામતોની યોજના વડે આપણે આજીવવકા િળી શકીએ છીએ જ્ાિે રાવવપેઢીનેમત્યોદ્ોગની 
છૂટ આપીશયુ.ં’

સ્તોત: BBC NEWS, http://news.bbc.co.uk/go/pr/fr/-/2/hi/science/nature/7067795.stm

http://news.bbc.co.uk/go/pr/fr/-/2/hi/science/nature/7067795.stm
http://news.bbc.co.uk/go/pr/fr/-/2/hi/science/nature/7067795.stm


4.11.3  Integrated Management Plan for the Gulf of Mannar Marine National 
Park and Biosphere Reserve (2007-2016): Process and Methodology

The Wildlife Institute of India was given the responsibility by GOMBRT in July 2005 for developing a 10 

year Management Plan for the Gulf of Mannar National Park and Biosphere Reserve. The Plan was to 

specially address the issues of:

•	 Conservation of Biodiversity and ecological integrity of the National Park and Biosphere Reserve 

through protection, restoration and management of the coral reef systems in the Gulf of Mannar 

region.

•	 Sustainable development in the Biosphere region to ensure the wise use of common ecological 

goods and services for the benefit of the local community.

•	 Develop a model plan and mechanism for multi-sectoral involvement in managing a globally im-

portant but fragile coastal and marine ecosystem in India.

Since the management plans of terrestrial PAs are different from the Marine Protected Areas, a modi-

fied management plan development guidelines was adopted using the IUCN-Marine PAs Management 

Plan Guidelines and the WII’s Management Plan Preparation Guidelines.  The Wildlife Institute of India 

initiated the integrated management plan development exercise during January 2006 and through a 

team of field researchers inventoried the ecological, socio-economic and developmental settings in 

the region.  Based on this information, a draft management plan was prepared and shared with the 

GOMBRT and GOMMNP authorities.  Analyzing the feedback from these two agencies, a Management 

Plan sharing exercise was organized with the other stakeholders before finalizing the plan and submit-

ting to the Tamilnadu Government through the GOMBRT and the State Department of Environment & 

Forest.  The whole exercise was completed by March 2007 and the Management Plan was submitted 

in September 2007.

The process adopted for the preparation of the Management plan, the methodology followed, the chal-

lenges encountered and the key recommendations are elaborated in the paper

Introduction

The Gulf of Mannar, the first Marine Biosphere Reserve in the South and South East Asia, running 

down south from Rameswaram to Kanyakumari in Tamilnadu, India is situated between Longitudes 

78008’E to 79030’E and along Latitudes from 8035’N to 9025’N with a total area of 10,500 Km2. This 

marine Biosphere Reserve encompasses a chain of 19 islands and adjoining coral reefs off the coasts 

of the Ramanathapuram and the Tuticorin districts forming the core zone; the Marine National Park. 

The surrounding seascape of the Marine National Park and a 10 km strip of the coastal landscape 

covering a total area 10,500 sq. km., in the Ramanathapuram, Tuticorin, Tirunelveli and Kanyakumari 

Districts form the Gulf of Mannar Biosphere Reserve.  The importance of the Gulf of Mannar region 

dates back to the 2nd Century AD because of its highly productive pearl banks and other religious 

significance.

The South and South-east Asia region in the southern hemisphere is one of the richest coastal and 

marine biodiversity areas in the World with the maximum diversity of coral reef systems. In India, in 

addition to the Gulf of Mannar region in Tamilnadu, the Gulf of Kutch in Gujarat, the Lakhsadweep 

and Andaman & Nicobar Islands are the other important coral reef regions. With its rich biodiversity of 

3600 species of various flora and fauna, part of the Gulf of Mannar was declared as a Marine National 

Park in 1986 by the Government of Tamil Nadu and later as the first Marine Biosphere Reserve of 

India in 1989 by the Government of India.
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4.11.3  મન્ાિનો અખાત દરિયાઈ િાષટ્ટીય ઉદ્ાન અને જીવાવિણ અનામત માટે સકંલલત 
સંચાલન યોજના (2007-2016): પ્રરરિયા અને િીત

રાિતીય વન્યજીવન સંસ્થાન ેGOMBRT દ્ાિા જયુલાઈ 2005માં મન્ાિનો અખાત િાષટ્ીય ઉદ્ાન અનેજીવાવિણ અનામત માટે10 

વષ્ભનીસંચાલન યોજનાનીજવાબદાિી આપવામાં આવી હતી. આયૌજન ખાસ કિીન ેનીચેના મયુદ્ાઓ પિ ધયાન આપવાનયુ ંહતયું:

•	   િાષટ્ીય ઉદ્ાન અને જીવાવિણ અનામતમાંજવૈવવવવધતા અને જવૈવક સંકલનનયુ ંસંિક્ષણ િક્ષણ, પયુન: સ્થાપના અને 
મન્ાિનાઅખાત વવસતાિમાંપિવાળા ખડકોનયુંસંચાલન.

•	   જીવાવિણવવસતાિમાંસ્થાનનક સમયુદાયના લાર માટેસમાન જવૈવક વસતયુઓ અને સેવાઓનો બયુનદ્ધપૂવ્ભકનો વપિાશ સયુનનલચિત કિવા 
ટકાઉ વવકાસ મળેવવો. 

•	   વૈગશ્વક સતિે મહતવનયુ ંપણ નાજયુકરાિતના દરિયાકાંઠા અને દરિયાઈ નનવસન તતં્રના સંચાલનમાટેબહયુ-ક્ષતે્રીય સમાવશે ધિાવતી 
નમૂનારપ યોજનાઅને પદ્ધતતવવકસાવવી. 

જમીની PAs ની સંચાલન યોજનાઓ દરિયાઈ સંિક્ક્ષત વવસતાિો કિતા અલગ હોવાથી, એક સયુધાિેલ સંચાલન યોજના 
વવકાસમાગ્ભદર્શકા IUCN-મિીન PAs સંચાલન યોજના માગ્ભદર્શકા અને WII’s સંચાલન યોજના તૈયાિીમાગ્ભદર્શકા વાપિીન ે

તૈયાિ કિવામાં આવી. રાિતીય વન્યજીવન સંસ્થાન ેએક સંકલલત સંચાલન યોજના વવકાસ પ્રરક્રયા જાનયુઆિી 2006 માંશરકિી 
અને સ્થળ સશંોધકોના જૂથ દ્ાિા વવસતાિમાંજીવતતં્ર, સામાલજક- આર્થક અનેવવકાસ ગોઠવણો નોંધી. આ માહહતીના આધાિે, 

સંચાલન યોજનાનો એક મયુસદ્ોતૈયાિ કિવામાં આવયોઅન ેGOMBRT અને GOMMNP સત્તાવાળાઓ સાથે શેિ કિવામાંઆવી. 
આબે સંસ્થાઓ તિફથી મળેલ પ્રતતરાવનયુ ંવવશલષેણ કિીન,ે અંતતમ યોજના નક્ી કિી તતમલનાડયુ સિકાિન ેGOMBRT અને 
િાજ્ પયયાવિણ અને જગંલ વવરાગ દ્ાિા આપતા પહેલા એકસંચાલન યોજના જમેાં અન્ય સહરાગીઓ સાથે અનયુરવોની આપ 

લેગોઠવવામાં આવી. આખો અભયાસ માચ્ભ 2007 માં પૂિો થયો અને સપટેમબિ 2007 માંસંચાલન યોજના િજૂ કિવામાં આવી.

સંચાલન યોજના માટે અપનાવાયેલ પ્રરક્રયા, અનયુસિેલ િીત, મળેલ પડકાિો અને મયુખ્ય રલામણો પેપિમાં દશયાવેલ છે.

પરિચય 

મન્ાિનો અખાત, દક્ક્ષણ અને દક્ક્ષણ પૂવણીય એક્શયામાં પ્રથમ દરિયાઈ જીવાવિણ અનામત છે જ ેતતમલનાડયુ, રાિતમાં િામશે્વિમ થી 
કન્યાકયુમાિી સયુધી દક્ક્ષણ તિફ વહે છે અનેિેખાંશ 78°08’E થી 79°30’E અને િેખાંશ 8°35’N થી 9°25’N સયુધી કયુલ 10,500 

ચોિસ રકમી ના વવસતાિમાં િહે છે. આ દરિયાઈ જીવાવિણ કયુલ19 ટાપયુઓની હાિમાળાન ેજોડાયેલ પિવાળા ખડકોને આવિી લે 
છે જ ેિામનાથપયુિમના અને તયુતતકોિીન લજલલાના દરિયાકાંઠા પિ આવેલ છે અને મયુખ્ય વવરાગ એટલેકે દરિયાઈ િાષટ્ીય ઉદ્ાન 

બનાવે છે;. દરિયાઈ િાષટ્ીય ઉદ્ાન અને તેની આજયુબાજયુના સમયુરિ સ્થળો અને દરિયાઈ સ્થળોની10 રકમી લાંબી પટ્ી િામનાથપયુિમ, 

તયુતતકોિીન,તતરનેલવેલી અને કન્યાકયુમાિી લજલલાઓમાં કયુલ10,500 ચોિસ રકમી વવસતાિન ેઆવિી લે છે અનેમન્ાિનો અખાત 

જીવાવિણ અનામત બનાવે છે. મન્ાિનો અખાતનયુ ંમહતવ ઇ.સ.નીબીજી સદી સયુધી જાય છે જમેાં તે મોતી ની ખતેી માટે ઉચ્ ઉતપાદક 

હોવાથી અને તેનયુ ંઅન્ય ધાર્મક મહતવ છે.

દક્ક્ષણ અને દક્ક્ષણ-પૂવણીય એક્શયા વવસતાિ જ ેદક્ક્ષણ ગોળાધ્ભમાં આવેલ છે તે વવશ્વમાં પિવાળા ખડકોનીમહત્તમ વવવવધતા સાથે 
વવશ્વનાદરિયાકાંઠા અને દરિયાઈ જવૈવવવવધતા સમૃદ્ વવસતાિોમાંનીએક છે. રાિતમાં, તતમલનાડયુમાં મન્ાિનો અખાત વવસતાિ ઉપિાંત, 

ગયુજિાતમાં કચ્છનો અખાત છે, લક્ષદ્વીપ અને આંદામાન નનકોબાિ ટાપયુઓ છે જઓે અન્ય મહતવના પિવાળા ખડકોના વવસતાિો છે. 

તેની સમૃદ્ધ જવૈવવવવધતા જમેાં વવવવધ વનસપતત અને પ્રાણીઓની 3600 જાતતઓનો સમાવશે થાય છેતેમન્ાિનો અખાતનો રાગ 

તતમલનાડયુ સિકાિ દ્ાિા 1986 માંદરિયાઈ િાષટ્ીય ઉદ્ાન તિીકે જાહેિ કિવામાં આવયો અને પછીથી રાિત સિકાિ દ્ાિા રાિતની 
પ્રથમ દરિયાઈ જીવાવિણ અનામત તિીકે 1989 માં જાહેિ થયો.



Organizations like Central Marine Fisheries Research Institute (CMFRI), Zoological Survey of India 

(ZSI), Tuticorin Fisheries and Research College, ICMAM project of Department of Ocean Development, 

Government of India, Anna University, Madurai Kamaraj University, Annamalai University, Suganthi 

Devadasan Marine Research Institute (SDMRI), Wildlife Institute of India (WII) and others have 

conducted biodiversity assessment studies in the Gulf of Mannar Protected Areas and their studies 

have confirmed the richness of the marine biodiversity in the Gulf of Mannar region with 104 species 

of hard corals, more than 450 species of fishes, 4 species of sea turtles, 38 species of crabs, 2 species 

of lobsters, 12 species of sea grasses, 147 species of marine algae, 160 species of birds, 79 species of 

crustaceans, 108 species of sponges,  260 species of molluscs, 99 species of echinoderms, 5 species 

of sea horses, 12 species of sea snakes besides the critically endangered Dugong (sea cow) and the 

endemic balanoglosses.  The Gulf of Mannar Marine National Park also supports 12 mangrove species.  

For centuries, the exploitation of fishery resources in the in-shore waters has been the sole occupation 

for several thousand families living along the coast of Mannar. They have been in such close intimacy 

with the coastal and marine environment that their life-style, culture and social life all centre around 

the sea. In this background, it was considered important to develop an adaptive management plan for 

the Gulf of Mannar Marine National Park and Biosphere Reserve with community based participatory   

approaches for sustainable use and management of coastal and marine resources of this region. 

The Thrust Areas of the Management Plan

The primary objective of the Management plan is to safeguard and manage the biodiversity of the Gulf 

regions in general and the declared Marine National Park in particular, so that the Protected Marine 

Park will serve as a marine resource generation area and the renewable marine resources will spread 

out in to the Biosphere Reserve Landscape, where controlled and sustainable utilization by coastal 

communities can be worked out. If this plan is followed properly then this will serve as a model for 

other marine parks in the country.

The key thrust Areas visualized in the Management Plan are:

A) Protection of the islands and the Associated Marine Environment.

B) Restoration of the Protected Ecosystem

C) Development of Protection and Restoration infrastructure.

D) Monitoring of the Protected and Restored Ecosystems health functions.

E) Development of Recovery Plans for the threatened Species 

F) Development of an ‘Education and Awareness’ programme for Stakeholders on the function and role 

of the Marine Protected Area as a resource generation base.

Methods

The Wildlife Institute of India (WII), after setting in place a process for Management Plan Development, 

initiated the management plan development exercise during January 2006. A team of field research-

ers lead by experienced WII faculty inventoried the ecological, socio-economic, developmental and 

threat assessment settings for the region.  Based on this information, the management plan has been 

developed through a consultative process. This has been shared with the GOMBRT, GOMMNP and 

other stakeholder agencies.  Analyzing the feed back from these agencies, the WII has finalized the 

Integrated Management Plan and presented it to the Management Plan Development Steering/Advi-

sory Committee on 20th April 2007. After incorporating the final suggestions, the WII has submitted the 

Plan to the Gulf of Mannar Biosphere Reserve Trust in the month of September 2007 for obtaining the 

approval of the Concerned Competent Authority for its implementation. 
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સસં્થાઓ જમેકે કેનરિવીય દરિયાઈ મત્યોદ્ોગ સશંોધન સસં્થા (CMFRI), રાિત વન્યજીવન સવવે (ZSI), તયુતતકોિીન મત્યોદ્ોગ 

અને સશંોધન કોલજે, ICMAM પ્રોજકે્ ઓફ ડીપાટ્ભમને્ટ ઓફ ઓસને ડેવલપમેન્ટ, રાિત સિકાિ, અન્ા યયુનનવસણીટી, મદયુિાઈ 

કામિાજ યયુનનવસણીટી, અન્ામલાઈયયુનનવસણીટી, સયુગથંી દેવદાસન મિીન િીસચ્ભ ઇસ્સ્ીટયયુટ (SDMRI), રાિતીય વન્યજીવન સસં્થા 
(WII) અને અન્યોએ જવૈવવવવધતા વવશલષેણ અભયાસ મન્ાિનાઅખાતના સિંક્ક્ષત વવસતાિોમાં કયભો હતો અન ેતમેના અભયાસથી 
મન્ાિના અખાતમાં દરિયાઈ જવૈવવવવધતાની ખાતિી થઇ જમેાં 104 જાતતઓ કઠણ પિવાળા, 450 થી વધયુ માછલીની જાતો, દરિયાઈ 

કાચબાની 4 જાતો, કિચલા ની 38 જાતો, લોબ્સ્િની 2 જાતો, દરિયાઈ ઘાસની 12 જાતો, દરિયાઈ શેવાળની 147 જાતો, પક્ષીઓની 
160 જાતો, કવચધાિી પ્રાણીઓની 79 જાતો, વાદળીની 108 જાતો, ગોકળગાયની 260 જાતો, તાિા માછલીની 99 જાતો, દરિયાઈ 

ઘોડાની 5 જાતો, દરિયાઈ સાપની 12 જાતો અને એ લસવાય નાશપ્રાય ડયું ગોંગ (દરિયાઈ ગાય) અનેસ્થાનનક બલેાનો્લોસ મળી આવયા. 
મન્ાિનો અખાત િાષટ્ીય ઉદ્ાન આશિે 12 ચેિ જાતતઓન ેઆધાિ આપ ેછે.

સદીઓથી, આતંરિક જળ વવસતાિોમાં મત્યોદ્ોગ સ્તોતો કાઢવાની પ્રરક્રયા હજાિો કયુટયુંબો માટે એકમાત્ર વયવસાય િહેલ છે જઓે 

મન્ાિના અખાતના રકનાિે વસ ેછે. તેઓદરિયાકાંઠા અને દરિયાઈ પયયાવિણનીએટલી નજીક િહે છે જથેી તમેની જીવન પ્રરક્રયા, 
સસૃં્તતઅન ેસામાલજક જીવન એ બધયુ ંસમયુરિની આજયુબાજયુ િહે છે. આ પચિાદભૂમાં, મન્ાિના અખાતના િાષટ્ીય ઉદ્ાનમાં અન ેજીવાવિણ 

અનામતમાંસમયુદાય આધારિત સહરાગી અભરગમ સાથે અનયુકયુલન કિતી આ વવસતાિનાદરિયાકાંઠા અને દરિયાઈસ્તોતો ના ટકાઉ 

વપિાશ અને સચંાલન માટેની સચંાલન યોજનાનો વવકાસ કિવાનયુ ંસમયુદાયસહરાગી વડે મહતવનયુ ંગણવામાં આવયયુ ં

સંચાલન યોજનાના મયુખ્ય પ્રેિક ષિતે્રો

સંચાલન યોજના પાછળનો મયુખ્ય હેતયુ સામાન્ય િીત ેઅખાત વવસતાિ અને ખાસ કિીન ેજાહેિ થયેલ દરિયાઈ િાષટ્ીય ઉદ્ાન ની 
જવૈવવવવધતાનયુંિક્ષણ અને તેનયુ ંસંચાલન કિવાનો છે જથેી, સંિક્ક્ષત દરિયાઈ ઉદ્ાન દરિયાઈ સ્તોત ઉતપાદન વવસતાિ તિીકે કામ કિે 

અને પયુનઃપ્રાપય દરિયાઈ સ્તોત જીવાવિણ અનામતમાં ફેલાય, જ્ાં દરિયાકાંઠાસમયુદાયદ્ાિા નનયંવત્રત અને ટકાઉ ઉપયોગનયુ ંઆયોજન 

કિી શકાય. જો આ યોજના સાિી િીતે અનયુસિવામાં આવે તો તે દેશમાં અન્ય દરિયાઈ ઉદ્ાનો માટે નમૂનો બની શકે.

સંચાલન યોજનાના મયુખ્ય સાિ વવસતાિો આ છે:

A) ટાપયુઓ અને તેમની સાથે જોડાયેલ દરિયાઈ પયયાવિણનયુ ંિક્ષણ.

B) સંિક્ક્ષત નનવસન તતં્રની પયુન:સ્થાપના કિવી 

C) િક્ષણ અને પયુન:સ્થાપના માળખાનો વવકાસ.

D) સંિક્ક્ષત અને પયુન:સ્થાવપત નનવસનતતં્રની આિો્ય સ્સ્થતતનયુ ંધયાન િાખવયુ.ં

E) નાશપ્રાય પ્રજાતત માટે પયુન:સ્થાપના યોજનાનો વવકાસ 

F) રાગીદાિો માટે ‘ક્શક્ષણ અને જાગૃતત’ યોજનાનો વવકાસ જમેાં સ્તોત ઉતપાદન આધાિ તિીકે દરિયાઈ સંિક્ક્ષત વવસતાિના કાય્ભ 
અને રાગ વવષે સમજણ આપવી.

િીતો

રાિતીય વન્યજીવન સંસ્થા (WII), સંચાલન યોજના વવકાસનીપ્રરક્રયા સ્થાવપત કયયા પછી, જાનયુઆિી 2006 માંએકસંચાલન 

યોજના વવકાસ પ્રવૃગત્ત ચાલયુ કિી. અનયુરવી WII ક્શક્ષકોની નતેાગીિી હેઠળ રફલડસશંોધકોના એક જૂથે આ વવસતાિના જીવતતં્ર, 

સામાલજક-આર્થક, વવકાસ અને જોખમની આકાિણીની ગોઠવણોનોંધી હતી. આ માહહતીના આધાિે ચચયા પ્રરક્રયા દ્ાિા સંચાલન 

યોજના વવકસાવવામાં આવી. તેને GOMBRT, GOMMNP અને અન્ય સહરાગી સંસ્થાઓ સાથે આપ લે કિવામાંઆવી. આ 

સંસ્થાઓમાંથીમળેલાપ્રતતરાવનયુ ંવવશલષેણ કિીન,ે WIIએસંકલલતસંચાલન યોજના નક્ી કિી અને તેને સંચાલન યોજના વવકાસ 

સતમતત /સલાહકાિસતમતતન ે20th એવપ્રલ 2007 ના િોજ િજૂ કિી. અંતતમ સૂચનો, WII એમન્ાિનાઅખાત જીવાવિણ અનામત 

ટ્સ્ને સપટેમબિ 2007 માં યોજના સયુપ્રત કિી જથેી તેને લાગયુ કિવામાટે સંબંધધત સક્ષમ અધધકાિીની મંજૂિી મળેવી શકાય. 



Management Plan Development Framework and Guidelines

The Wildlife Institute of India has followed the IUCN-WCPA, Marine Protected Area Planning Process 

and Planning Guidelines for the broad general principles in developing the Marine Protected Area 

Management Plan. The Management Plan Development Guidelines for Protected Areas (Sawarkar, 

2005) developed by the Wildlife Institute of India provided the general guidelines for developing the 

plan for the Marine National Park. The Biosphere Reserve Management Plan Development Guidelines 

by the Man and Biosphere Programme of the UNESCO and the new guidelines for regulatory regimes 

in the Biosphere Reserve by the Ministry of Environment and Forests, Government of India have also 

been followed in developing the Integrated Management Plan for the Gulf of Mannar Biosphere Re-

serve and Marine National Park.

The Process of Management Plan Development

After having discussion with Park Authorities, the format and the process of the Management Plan of 

GOMMNP  were as under:

1. First formed a management plan development team with representatives of the GOMMNP, GOM-

BRT and WII as a Core Team.

2. Formed a GOMMNP&BR Management Plan development Steering/Advisory Body.

3. Set up of a GOMMNP Management Plan development cell by WII at the NICMB, Kanayakumari 

with Project Personnel and logistic support.

4. Collected all available information through literature search and visited to several organizations 

who have worked in the GOMMNP region and landscape.

5. Conducted a Management Plan development launch workshop with all stakeholders and organiza-

tions and found out gap areas in research.

6. Rapid fieldwork for collection of information for the identified gap areas was carried out for the 

period of one year.

7. Meeting of the Advisory/Steering Committee to review the suggested thrust areas of the Manage-

ment Plan and adoption of guidelines were conducted.

8. Development of a Management Plan as per the guidelines of the a) IUCN-Marine Park Manage-

ment, b) GOI-MOEF wetland Division guidelines c) MAB Biosphere Reserve Guidelines and d) A 

Guide for Planning wildlife management in Protected Areas and Managed landscape (Sawarkar, 

2005) – keeping in mind the close linkages and relationship of the National Park and the Bio-

sphere Reserve.

Management Plan Development Core Team and Steering/Advisory Committee met several times during 

the period of the Management Plan development exercise. Apart from the input provided by the com-

mittee, various stakeholders meetings also contributed a lot for preparation of this Integrated Manage-

ment Plan. We also consulted other well known organizations/Experts in India and abroad and also 

reviewed global model case studies from Marine Protected Areas for this plan.

The present Management Plan has two important parts, one is addressing the need and importance 

of the Management Plan and the second is management prescriptions for both the Gulf of Mannar 

National Park and the Biosphere Reserve. 
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સંચાલન યોજના વિકાસ માળખયું અને માગ્ગદર્શકા 

રાિતીય વન્યજીવન સંસ્થા IUCN-WCPA ને અનયુસિે છે, જ ેદરિયાઈ સંિક્ક્ષત વવસતાિ સંચાલન યોજનાના મયુખ્ય નનયમો દરિયાઈ 

સંિક્ક્ષત વવસતાિનીયોજના પ્રરક્રયા અને યોજના માગ્ભદર્શકા છેજથેીદરિયાઈસંિક્ક્ષત વવસતાિ વવકાસ યોજના માટે મોટારાગ ેસામાન્ય 

નનયમો નક્ી કિી શકાય. સંિક્ક્ષત વવસતાિો (Sawarkar, 2005) માટેસંચાલન યોજના વવકાસ માગ્ભદર્શકા એરાિતીય વન્યજીવન 

સંસ્થા દ્ાિા બનાવવામાં આવી છે જ ેદરિયાઈ િાષટ્ીય ઉદ્ાન વવષ ેસામાન્ય માગ્ભદર્શકા વવકસાવવામાં આવી છે. UNESCO દ્ાિા 
માનવ અને જીવાવિણ યોજનાહેઠળજીવાવિણ અનામત સંચાલન યોજના વવકાસ માગ્ભદર્શકા અને પયયાવિણ અને વનમતં્રાલય દ્ાિા 
નનયતં્રણ પ્રથા વવશેની નવી માગ્ભદર્શકા વવકસાવવામાં આવી છે, રાિત સિકાિેમન્ાિનો અખાત જીવાવિણ અનામત ને દરિયાઈ 

િાષટ્ીય ઉદ્ાન માટે સંકલલત સંચાલન યોજના અનયુસિી છે.

સંચાલન યોજના વિકાસ માટેની પ્રરરિયા 

ઉદ્ાન સત્તાવાળાઓ સાથે ચચયા કયયા પછી, GOMMNP ની સંચાલન યોજનાનયુ ંમાળખયુ ંઅને પ્રરક્રયા આ પ્રમાણે હતા:

1. પહેલા એક સંચાલન યોજના વવકાસ જૂથ બનાવયયુંજમેાં GOMMNP, GOM- BRT અને WII ના પ્રતતનનધધઓ મયુખ્ય સભયો 
તિીકે હતા.

2. GOMMNP&BR સંચાલન યોજના વવકાસ સયુકાન/સલાહકાિ સતમતત બનાવી.

3. WII દ્ાિા NICMB, કન્યાકયુમાિી ખાતેવયકકત અને પરિવહન માટેના ટેકા સાથે GOMMNP સંચાલન યોજના વવકાસ સેલ 

બનાવયો.

4. બધી ઉપલબ્ધ માહહતી સાહહત્ શોધ દ્ાિા રેગી કિી અનેજઓેએ GOMMNP વવસતાિ અને સ્થળમાં કામ કયયુું હોય તેવા 
વવવવધ સંસ્થાઓની મયુલાકાત લીધી.

5. બધા સહરાગીઓ સાથે એક સંચાલન યોજના કાય્ભશાળા અને સંસ્થા બનાવી અને સશંોધનમાં િહેલ તફાવતો શોધયા.

6. એક વષ્ભના ગાળામાં શોધેલ તફાવત વવષે જલ્ીથી સ્થળ પિ કામ કિીન ેમાહહતી મળેવી.

7. સલાહકાિ/સયુકાની સતમતતની મીટીંગ કિી સંચાલન યોજનાના સૂચન કિેલ સાિ વવસતાિનયુ ંઅવલોકન કયયુું અને માગ્ભદર્શકા 
અપનાવી.

8. િાષટ્ીય ઉદ્ાન અને જીવાવિણ અનામત વચ્ેની બંધ કડીઓ અને સંબંધને ધયાનમાં િાખીનaે) IUCN-દરિયાઈ ઉદ્ાન સંચાલન, 

b) GOI-MOEF જળપલાવવત વવસતાિ વવરાગ માગ્ભદર્શકા c) MAB જીવાવિણ અનામત માગ્ભદર્શકા અને d) સિંક્ક્ષત 

વવસતાિો માં વન્યજીવન સંચાલન માટે માગ્ભદશ્ભક અને સંચાલલત વવસતાિ (Sawarkar, 2005) –માગ્ભદર્શકા પ્રમાણે એક 

સંચાલન યોજના બનાવી.

સંચાલન યોજનાના વવકાસનયુ ંમયુખ્ય જૂથ અને સયુકાની/સલાહકાિ સતમતત સંચાલન યોજના વવકાસ કાય્ભ દિતમયાન ઘણીવાિ મળી. 
સતમતત દ્ાિા અપાયેલ સૂચનો લસવાય, ઘણાં સહરાગીઓની મીટીંગોએ પણ આ સંકલલત સંચાલન યોજનામાં ઘણી બધી તૈયાિી 
કિવામાં ઘણયુ ંપ્રદાન આપયયુ.ં અમે આ યોજના માટે રાિતમાં અને વવદેશમાં અન્ય જાણીતી સંસ્થાઓ અને નનષણાતોના પણ સૂચન 

લીધા અને દરિયાઈ સંિક્ક્ષત વવસતાિો વવષે વૈગશ્વક નમૂના કેસ અભયાસ કયભો.

હાલની સંચાલન યોજનામાં બે મહતવના રાગ છે, એક સંચાલન યોજનાની જરિત અને મહતવ પિ ધયાન આપે છે અને અન્ય રાગ 

મન્ાિનો અખાત િાષટ્ીય ઉદ્ાન અને જીવાવિણ અનામત બન્ ેમાટે સંચાલન સૂચનો આપે છે. 



Geographic scope of the Management Plan 

The geographic scope of the Management Plan encompasses the Gulf of Mannar Biosphere Reserve 

(GOMBR) as buffer area and the Marine National Park as the core area within the GOMBR. The GOMBR 

also encompasses terrestrial area up to 10 km from the coast line from Dhanuskodi Island on the north-

east (Ramanathapuram District) to Cape Comorin in South (Kanyakumari District) covering all along the 

four coastal districts of Ramanathapuram, Tuticorin, Tirunelveli and Kanyakumari of Tamilnadu, India.

Administrative structure

The Management Plan prescribes that the GOMBRT to be made into Gulf of Mannar Biosphere Reserve 

Management Authority’ (GOMBRA) not only for unified control and management of all activities of the 

core area of the Biosphere Reserve  i.e. the Marine National Park and the buffer and multiple use area 

i.e. Biosphere Reserve but also for better coordination and synergy with all other stakeholders agencies 

who will play an important role in the management of Reserve. The new Authority in such a situation will 

have better co-ordination between the management of the Marine National Park as well as the Biosphere 

Reserve through its own staff i.e. the Wildlife Warden, the Eco-development Officers and the suggested 

sociologist, biologist, fisheries and tourism officials to deal with human dimensions, research and moni-

toring unit, fisheries and eco-tourism aspects as well as eco-compatible and sustainable marine resource 

utilization activities.

Zonation

Selective control of activities at different zones is proposed here, including both strict protection and vari-

ous levels of use.

The Core zone (Gulf of Mannar Marine National Park) 

All the 19 islands and 2 submerged island and the sea portions surrounding the islands up to 6.405 m 

(3.5 fathoms) on the bayside and 9.5m (5 fathoms) depth toward the seaward side, which is the National 

Park area is the Core Zone and the rest of the area of the seascape i.e. up to 20 m depth and the coastal 

terrestrial areas (10 km from the high tide mark to landward side) will be the Biosphere Reserve and 

forms the buffer zone for the Marine National Park. 

It is observed that by hindsight, the boundary of the Tuticorin cluster of islands based on quadrates 

mentioned in the Notification has omitted Karaichalli Island, which has been included into the Marine 

National Park, accordingly the boundary line was redrawn. Except research, monitoring and restoration of 

biodiversity, no other activities are proposed to be permitted in the core zone. The strict protection given 

to the core zone will result in spillover and migration of the faunal wealth to the buffer zone and will be 

available and can be harvested in sustainable manner by people who directly depend on these resources 

for their livelihood especially those who live in the buffer zone. It will also help in the economic develop-

ment and a source of revenue to these coastal districts.

The Buffer zone - Gulf of Mannar Biosphere Reserve (The Utilization / Manipulation/ 
Experimental zone)

This zone is proposed to be permitted for local people’s use such as fishing and fisheries related activi-

ties. The seascape surroundings and the islands beyond the limits of the National Park will form the 

buffer zone of the biosphere reserve i.e. up to 20 m depth in seascape around the National Park and 

the coastal areas (10 km from the high tide mark to landward side). As per the Notification of the Gulf of 

Mannar Biosphere Reserve, the total area of the Reserve is reported to be 10500 sq. km which extends 

from Dhanuskodi Island to Cape Comorin. However, based on the 20 m depth south-eastern boundary of 

the Biosphere Reserve the actual size of the Reserve is to be calculated.
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સંચાલન યોજનાનયું ભૌગોલલક કાય્ગષિતે્ર  

સંચાલન યોજનાના રૌગોલલક કાય્ભક્ષતે્ર મન્ાિના અખાતમાં જીવાવિણ અનામત (GOMBR) ને ઉરયઉરયવવસતાિ તિીકે આવિી 
લે છે અને GOMBR માં દરિયાઈ િાષટ્ીય ઉદ્ાનન ેમયુખ્ય વવસતાિ તિીકે આવિે છે. GOMBR ઉત્તિ પૂવ્ભ (િામનાથ પયુિમ લજલલો) માં 
ધનયુષકોડી ટાપયુથી 10 રકમી દૂિ ક્ષેવત્રય વવસતાિ આવિે છે અને દક્ક્ષણમાં કેપ કોમોિીન (કન્યાકયુમાિી લજલલો) જ ેરાિતના તતમલનાડયુના 
ચાિ દરિયાકાંઠા લજલલા િામનાથ પયુિમ, તયુતતકોિીન, તતરનેલવેલી અને કન્યાકયુમાિીના રકનાિા પિ આવેલ છે તેને આવિી લે છે.

િહીિટી માળખયુ ં

સંચાલન યોજના બતાવે છે કે ને મન્ાિ ના અખાતમાં જીવાવિણ અનામત સંચાલન સત્તા (GOMBR) માત્ર એટલા માટે ન બનાવવયુ ં
જોઈએ કે જથેી તે જીવાવિણ અનામત ના મયુખ્ય વવસતાિએટલેકે દરિયાઈ િાષટ્ીય ઉદ્ાન અને ઉરયઅન ેબહયુવવધ ઉપયોગવાળા 
વવસતાિ એટલેકે જીવાવિણ અનામતમાં બધી રક્રયાઓ પિ માત્ર એકીકૃતનનયતં્રણ અને સંચાલન જ આપે ઉરયપણ અન્ય 

બધીહહતધાિકસંસ્થાઓ જઓે અનામત ના સંચાલનમાં મહતવનો રાગ રજવ ેછે તેમની વચ્ે સારંુ સંકલન અને સાિો મળે પણ 

પાડેઆવી સ્સ્થતતમાં નવી સત્તા દરિયાઈ િાષટ્ીય ઉદ્ાન અને જીવાવિણ અનામત વચ્ ેસાિા સંકલન માટે દરિયાઈ િાષટ્ીય ઉદ્ાનના 
સંચાલકો અને તેમના પોતાના કમ્ભચાિીઓએટલ ેકે વન્યજીવન િક્ષક, જીવ – વવકાસ અધધકાિી અને સૂધચત સમાજ શાસ્તી, જીવવવજ્ાની, 
મત્યોદ્ોગ અને પ્રવાસન અધધકાિીઓ જ ેમાનવીય પાસાઓ, સશંોધન અને નનયતં્રણ એકમ, મત્યોદ્ોગ અને જવૈ પ્રવાસન પાસાઓ 

સાથે અને જવૈ સયુસંગત અને ટકાઉ દરિયાઈ સ્તોત વપિાશ રક્રયાઓ સાથે કામ પાડે છે તેમના વડે કામ કિશ.ે

વિસતાિ બનાિિા

અહી અલગ વવસતાિોમાં પસંદ કિેલ રક્રયાઓનયુ ંનનયતં્રણ સૂચવાયેલ છે જમેાં કડક સયુિક્ષા અને વપિાશબન્ેના વવવવધ તબક્ા  
સૂચવેલ છે.

મયુખ્ય વિસતાિ (મન્ાિ અખાત દરિયાઈ િાષટ્ીય ઉદ્ાન) 

બધા 19 ટાપયુઓ અને 2 ડૂબેલ ટાપયુઓ અને ટાપયુની આજયુબાજયુનો 6.405 મીટિ (3.5 ફાથોમ) સયુધીનોદરિયાકાંઠા તિફનો દરિયાઈ 

રાગ અને દરિયા તિફ 9.5m (5 ફાથોમ) ઊંડાઈ નો રાગ, જિેાષટ્ીય ઉદ્ાન વવસતાિ છે તે મયુખ્ય રાગ છે અને બાકીનો વવસતાિ સમયુરિવી 
રાગ કહેવાય છે એટલેકે20 m ઊંડાઈ સયુધીનો વવસતાિ અને દરિયાકાંઠાનો જમીની વવસતાિ (ઉચ્ રિતી નનશાનથી 10 રકમી સયુધીનો 
જમીન તિફનો વવસતાિ) એ જીવાવિણ અનામત તિીકે િહેશ ેઅને મિીન નશેનલ પાક્ભ  માટે ઉરયઉરયવવસતાિ બનાવે છે.

પાછળથી એવયુ ંજોવામાં આવયયુ ંકે જાહેિનામામાંઅક્ષાંશ િેખાંશના આધાિે દશયાવેલ તયુતતકોિીન ટાપયુ સમહૂની સીમાઓ માં કિાઈચીલી 
ટાપયુબાકાત િહી ગયો છે, જ ેદરિયાઈ િાષટ્ીય ઉદ્ાનમાંસમાવેલ છે, અને તે પ્રમાણે સીમાંિેખાઓ ફિી દોિવામાં આવી હતી. સશંોધન, 

દેખિેખ અને જવૈવવવવધતાના પયુન સ્થાપન લસવાય અન્ય કોઈ પ્રવૃતતઓ પિમયુખ્ય રાગમાંપ્રતતબંધ સૂચવાયેલ છે. મયુખ્ય રાગમાં આપેલ 

કડક સયુિક્ષાના પરિણામે ઉરય વવસતાિમાં પ્રાણીસૃક્ષટ સંપગત્તમાં અત્તં વધાિો અને સ્થળાંતિ જોવા મળશે ઉરયઅન ેજ ેલોકો તેમની 
આજીવવકા માટે આ સ્તોતો પિ આધારિત હોય તેઓ ટકાઉ પણે તેમની લણણી કિી શકશે ખાસ કિીન ેજઓે ઉરયઉરયવવસતાિમાં 
િહેતા હોય. તે આ દરિયાકાંઠાના લજલલાઓ માટે આવકના સ્તોત તિીકે આર્થક વવકાસ માટે પણ મદદ કિશ.ે

ઉભયઉભયવિસતાિ –મન્ાિનો અખાત જીિાિિણ અનામત (િપિાશ / કયુશળ વયિહાિ/ 
પ્રયોગવિસતાિ)

આ વવસતાિ સ્થાનનક લોકોનામત્યોદ્ોગઅન ેમત્યોદ્ોગ સંબંધધત પ્રવૃતતઓ જવેા ઉપયોગમાટે મંજૂિી આપવા માટે સૂચવાયેલ છે. 

િાષટ્ીય ઉદ્ાનનીસીમાની બહાિનો આજયુબાજયુના સમયુરિ વવસતાિો અને ટાપયુઓ જીવાવિણ અનામતનો ઉરય વવસતાિ બનાવે છે જમેકે 

િાષટ્ીય ઉદ્ાનની નજીકના અને સમયુરિમાં અને દરિયાકાંઠા વવસતાિમાં 20 મીટિઊંડાઈ સયુધી (જમીનીવવસતાિ તિફ ઉચ્ રિતી નનશાનથી 
10 રકમી સયુધી). મન્ાિનો અખાત જીવાવિણ અનામતના જાહેિનામાપ્રમાણે, અનામતનો કયુલ વવસતાિ આશિે 10500 ચોિસ રકમી હોવો 
જોઈએ જ ેધનયુષકોડી ટાપયુ થી કેપ કોમોિીન સયુધી લંબાય છે. જોકે, 20 મીટિ ઊંડાઈ પ્રમાણે જીવાવિણ અનામતની દક્ક્ષણ-પલચિમ સીમા 
તિફ અનામતનયુ ંસાચયુ ંકદ ગણી શકાય છે.



Eco-developmental Zone (Terrestrial)

10 km stretch of coastal land starts from sea shore all along the Biosphere Reserve are identified as 

the Eco-developmental (terrestrial) zone. This zone is also utilised for multiple use like the Utilization 

zone.

Restoration zone

Restoration zone will enable damaged areas to be set aside for recovery. Both core zone and buffer 

zone can be used for restoration of habitat/species.  All the islands are infested with invasive species. 

These islands need to be restored to their original state by eradicating invasive species from these 

islands. Northern group of islands such as Mandapam and Kilakarai groups are proposed to be used 

for restortation of mangrove habitat during this Management Plan period. Coral reefs in the Southern 

group of islands need to be restored. Detailed prescriptions are available in the concerned chapters. 

Tourism zone

Tourism zone is proposed to be used for various recreational activities (bird watching, snorkeling, 

coral watching etc) to increase the enjoyment and safety of each pursuit. Eco-tourism is proposed to 

be allowed in the Biosphere Reserve. As a part of the value addition to the Eco-tourism in the Gulf 

of Mannar Biosphere Reserve, around 50 km stretches of land and sea areas around the Biosphere 

Reserve has also been identified and proposed as ‘Tourism Zone for Value Addition’ with community 

participation. All the tourist centers in this area have been assessed and included as potential tourism 

resources in the Eco-tourism sub plan in this Management Plan. 

Delineation of boundaries

The boundary demarcation of the Biosphere Reserve, especially the seascape side needs to be 

reviewed at five years intervals as the bathymetry of the sea tends to change. The boundaries of the 

National Park and of the different zones will have to be suitably demarcated with different colour buoys 

or markers so as to be easily visible to the users of the coastal waters as per the Notification. Coloured 

buoys in every 250 m to 500 m distance for the National Park boundary and buoys with automatic illu-

mination system to alert the vessels along the boundary of Biosphere Reserve needs to be installed in 

every five kilometers may be considered. Registered fishermen who use trawlers and are not supposed 

to fish inside the Biosphere Reserve need to be assisted by the Government to install required equip-

ments such as GPS etc to receive the alarm signal if they approach the Biosphere Reserve boundary.

Protection measures

The core zone of the Biosphere Reserve i.e. the Marine National Park and its biodiversity need to be 

protected strictly from any kind of anthropogenic activities except the activities related to habitat & 

species restoration, and research & monitoring. Therefore, it is important to strengthen the protection 

force of the Biosphere Authority by having ‘Forest Watchers Hut’ in each island, which is in addition 

to existing protection force. A minimum of two forest watchers should be posted in each island with a 

motorboat and communication systems. People who are posted on the island need to be paid special 

incentives and their stay on the islands should not harm the biodiversity at any level. Minimum accom-

modation facilities (eco-friendly patrolling hut) may be created in each larger island. Responsibilities 

of the proposed protection force under the control of the Wildlife Warden need to be extended to other 

zones of the Biosphere Reserve too. Any violation of the Indian Wildlife (Protection) Act, 1972 and the 

Management Plan of GOMBR, any where in the Biosphere Reserve should not be allowed and this 

would be the responsibility of the protection force under the WLW and also of the other staff of the 

Biosphere Authority.
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જિૈ –વિકાસ વિસતાિ (જમીની)

દરિયાકાંઠા જમીનથીજીવાવિણ અનામત સાથેનો 10 રકમી નો વવસતાિ જ ેદરિયાકાંઠાથી શરુ થાય છે તેનેજવૈ-વવકાસ(જમીની) 
વવસતાિકહેવાય છે. આ વવસતાિન ેબહયુવવધ ઉપયોગો જમેકે વપિાશ વવસતાિ તિીકે વાપિવામાં આવે છે.

પયુનસ્ાપના વિસતાિ

પયુન સ્થાપના વવસતાિ નયુકશાન પામેલ વવસતાિોન ેસયુધાિણા માટે બાજયુ પિ િાખશે. મયુખ્ય વવસતાિ અને ઉરય વવસતાિ બન્ેન ેવસવાટ/ 

પ્રજાતતઓનાપયુન સ્થાપના માટે વાપિી શકાય છે. બધા ટાપયુઓ આક્રમક પ્રજાતતઓ વડે રિપયુિ છે. આ ટાપયુઓ તેમની મૂળ સ્સ્થતતમાં 
ફિી સ્થાવપત થવા જરિી છે અને તે માટે આટાપયુઓ પિથી આક્રમક પ્રજાતતઓ દૂિ કિવી પડશે. આસંચાલન યોજના ગાળા દિતમયાન 

ટાપયુઓનો ઉત્તિી રાગ જમેકે મંડપમ અને રકલાકિાઈ જૂથોને ચેિ િહેવાસન ેફિી સ્થાવપત કિવા માટે વાપિવા માટે સૂધચત કિાયેલ છે. 

ટાપયુઓના દક્ક્ષણી રાગમાં િહેલ પિવાળા ખડકો પયુનસ્થાવપત થવા જરિી છે. સંબંધધત પ્રકિણોમાં વવગતવાિ સૂચનો ઉપલબ્ધ છે. 

પ્રિાસન વિસતાિ

પ્રવાસન વવસતાિો વવવવધ મનોંિજન પ્રવૃતતઓ માટે વાપિવા માટે સૂચન કિાયેલ છે (પક્ષી નનિીક્ષણ, સનોિકેલીંગ, પિવાળા નનિીક્ષણ 

વગેિે) જથેીદિેકવયવસાયનો આનંદ અનેસયુિક્ષા વધાિી શકાય. જવૈ પ્રવાસન જીવાવિણ અનામતમાંમંજૂિ કિવા માટે સૂચન કિાયેલ 

છે. મન્ાિના અખાતમાં જીવાવિણ અનામતમાંજવૈ પ્રવાસનનામૂલ્ વધ્ભનના રાગ રપ,ે આશિે 50 રકમીપટ્ાની જમીન અને જીવાવિણ 

અનામતની આજયુબાજયુનો દરિયા વવસતાિ પણ ‘મલૂ્ વધ્ભન માટે પ્રવાસન વવસતાિ’ તિીકે ઓળખવામાં અને સધૂચત કિવામાં આવેલ 

છે જમેાં સમયુદાયની સહરાગીતા હોય. આ સંચાલન યોજનામાં પ્રરાવી પ્રવાસી સ્તોત તિીકે જવૈ પ્રવાસનના પેટા યોજનામાં આ 

વવસતાિમાં બધા પ્રવાસી કેનરિો વવચાિાય અને સામેલ કિાય.

સીમાઓનયું િેખાંકન

જીવાવિણ અનામતના સીમાઓનયુ ંિેખાંકન ખાસ કિીન ેસમયુરિ બાજયુની દિ પાંચ વષ્ભના અતંિે સમીક્ષા થવી જોઈએ કાિણકે દરિયાની 
ઊંડાઈ બદલાતી િહેછે. િાષટ્ીય ઉદ્ાન અને વવવવધ વવસતાિોની સીમાઓ જાહેિનામાપ્રમાણે યો્ય િીત ેવવવવધ િંગના બોયાં અથવા 
નનશાનીઓ વડે સીમાંકન કિેલ હોવી જોઈએ જથેી તે દરિયાકાંઠા વવસતાિના વપિાશકાિોન ેસિળતાથી રિશયમાન થાય. િાષટ્ીય 

ઉદ્ાનની સીમા પિ િંગીન બોયાં દિ 250 મીટિ થી 500 મીટિ પિ દેખાવા જોઈએ અને દિ પાંચ રકલોમીટિમાં આપોઆપ ચમકવા 
વાળા બોયાં મયુકવા જોઈએ જથેી જહાજોને ચતેવી શકાય. નોંધાયેલ માછીમાિો જઓે મોટા જહાજો વાપિતા હોય અને જીવાવિણ 

અનામતમાં મત્યોદ્ોગ કિી શકે તેમ ન હોય તેમને સિકાિ દ્ાિા જરિી સાધનો લગાડવા માટે કહેવાવયુ ંજોઈએ જમેકે GPS વગેિે જથેી 
જો તેઓ જીવાવિણ અનામત સીમામાં ઘૂસે તો તેમને ચતેવણી લસગ્નલ મળે.

સયુિષિા પગલા 

જીવાવિણ અનામતનો મયુખ્ય રાગ એટલેકે દરિયાઈ િાષટ્ીય ઉદ્ાન અને તેની જવૈવવવવધતા કડક િીત ેકોઈ પણ પ્રકાિના 
નૃવશંશાસ્તીય પ્રવૃતતઓ થી સંિક્ક્ષત કિાવી જોઈએ લસવાયકે તે પ્રવૃતતઓ વસવાટ અને પ્રજાતતના પયુનવસ્ભન અને સશંોધન અને 
દેખિેખન ેલગતી હોય. તેથી, એ મહતવનયુ ંછે કે આ જીવાવિણ સત્તાના સયુિક્ષા બળ ને મજબતૂ કિવામાં આવે જ ેમાટે દિેક ટાપયુ પિ 

‘વન નનિીક્ષક ઝંૂપડી’બનાવવામાં આવે, જ ેહાલના સયુિક્ષા દળો ઉપિાંત હોય. દિેક ટાપયુ પિ લઘયુત્તમ બેવન નનિીક્ષકો મોટિબોટ ને 
સંચાિ પ્રણાલી સાથે ગોઠવવા જોઈએ . ટાપયુ પિ કામ કિતા લોકો માટે ખાસ ર્થથા હોવા જોઈએ અને તેમના અહી િહેવાથી કોઈ 

પણ સતિે જવૈવવવવધતાને નયુકશાન થવયુ ંજોઈએ નહી. લઘયુત્તમ િહેઠાણ સયુવવધાઓ (જવૈ તમત્રતા વાળી નનિીક્ષણ ઝંૂપડી) દિેક મોટા 
ટાપયુમાં બનાવવી જોઈએ. વન્ય જીવન િક્ષક ના નનયતં્રણ હેઠળ સૂધચત સયુિક્ષાદળની જવાબદાિીઓ જીવાવિણ અનામતના અન્ય 

વવસતાિો તિફ પણ વધાિવી જોઈએ. જીવાવિણ અનામતમાં રાિતીય વન્ય જીવન (િક્ષણ ) કાયદો, 1972 અને GOMBR ની 
સંચાલન યોજનામાં કોઈ પણ રંગ થવો જોઈએ નહી અને તે WLW હેઠળ સયુિક્ષાદળની અને અન્ય જીવાવિણ સત્તા અધધકાિીઓની 
જવાબદાિી હોવી જોઈએ.



Restoration of habitat and recovery of certain species

Gulf of Mannar harbours diverse life forms. If not all, most creatures still experience severe threats. 

Illegal extraction, poaching, hunting were found as the culprits. Dugongs, Dolphins, Turtles, Hard Coral 

species, and several other organisms require significant conservation measures. A list of fauna and 

flora of Gulf of Mannar Marine Biosphere Reserve has been given in the Management Plan. This list in 

detail depicts their scheduled status under the Indian Wildlife (Protection) Act 1972.. Their status as 

per the  IUCN Red Data Book and CITES Appendix is also given in the Plan. 

Stock enhancement of certain commercially important marine fauna within the National Park is pre-

scribed in the Plan. Spill-over of the enhanced stock from core zone to the buffer zone of the Bio-

sphere Reserve will be harvested rationally and in a sustainable manner, which ultimately will improve 

the livelihood of coastal fishermen and the economy of the coastal districts of the Gulf of Mannar 

Biosphere Reserve. During current Management Plan period, the following species of conservation 

importance and sustainable utilization are required to be given special management attention.

The two categories of species requiring conservation and management actions are:

A. Species recovery/restoration programme to improve their threat status.

Even though, several species of invertebrates and vertebrates within the Gulf of Mannar Biosphere 

Reserve and Marine National Park are in the Red Data Book of the IUCN and schedules of the Indian 

Wildlife (Protection) Act, 1972, it is proposed to initiate active species recovery and restoration of a 

few prioritized species. It is important to realize that such species recovery programmes require highly 

specialized and professional help. The small number of species recovery programme suggested below 

will also provide opportunities for capacity building of GOMMNP and GOMBR staff, educated youth, 

local NGOs and other institutions to formulate and initiate similar actions for range of other species, 

a range of which has been listed here: (Dugong, Sea turtles, Sea horses & pipe fishes, Holothurians, 

Balanoglossus, Reef fishes, Lobsters, Economically important crabs)

B. Stock enhancement of species important to dependent communities for subsistence and com-
mercial reasons.

Commensurate with the traditional dietary spectrum of the local inhabitants and the increasing  

evidence of a large number of marine fauna entering into the local, regional and global commercial 

market, there has been an over exploitation of many such resources. The current status of many 

marine resources is vulnerable and an increasing number of species are being considered to be taken 

into the threatened and endangered category and provided strict protection. In a situation like this 

there is drastic decline in the number of species that can be harvested without any legal hindrance. It 

is, therefore, important that the ‘stock enhancement option’ for select group of harvestable resources 

are initiated. Such programmes are proposed to be taken up in the National Park limits where no fish-

ing is permitted. This will provide the replenished stock to grow in a sheltered and protected situation 

and spill over into the Biosphere Reserve limits where controlled and sustainable harvest by users is 

permitted. The community at large will view this activity as a positive and supportive effort by the Bio-

sphere Reserve Authority rather than as a ban on resource use. Fortunately, for a range of economical-

ly important and subsistence level use resources, the technology has been developed with fair degree 

of extension and technology transfer mechanisms in place. A few species suggested to be included 

under this programme can be enhanced after the success of the pilot programmes. A range of species 

for which such programmes can be initiated is appended in the plan. A similar approach of creating 

livelihood opportunities  involving propagation of indigenous marine flora and fauna that are not in the 

threatened and endangered category have also been suggested in the Eco-development plan chapter.
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િસિાટની પયુન:સ્ાપના અને ચોક્ક્સ પ્રજામતઓની પયુન:પ્રાપપત 

મન્ાિનો અખાત વવવવધ જીવન માળખાને આધાિ આપે છે. બધા નહી તો પણ મોટારાગના જીવ જતંયુઓ હજી પણ મોટા 
જોખમો હેઠળ છે. ગેિકાનૂની જ્થથો કાઢવો, દખલગીિી, ક્શકાિ વગેિેન ેમયુખ્ય આિોપી તિીકે ગણી શકાય. ડયું ગોંગ, મલાિીયા, 
કાચબા, નક્િ શખંવાળી પ્રજાતતઓ અને અન્ય ઘણી જાતતઓ નોંધપાત્ર સંિક્ષણ પગલાઓ માંગે છે. મન્ાિનો અખાત દરિયાઈ 

જીવાવિણ અનામતમાં િહેલ વનસપતત અને પ્રાણીઓની યાદી સંચાલન યોજનામાં આપવામાં આવેલ છે. આ યાદી વવગત ેરાિતીય 

વન્યજીવન(િક્ષણ ) કાયદા 1972 હેઠળ તેમના સયુનનલચિત સ્સ્થતત બતાવે છે. IUCN લાલ ડેટા બયુક પ્રમાણે અને CITES પરિક્શષટ 

પ્રમાણે તેમની સ્સ્થતત પણ યોજનામાં બતાવેલ છે.

િાષટ્ીય ઉદ્ાનની અંદિ કેટલાક વયાપાિી િીતે મહતવના દરિયાઈ પ્રાણીઓનો જ્થથો વધાિવો એ યોજનામાં સૂધચત કિેલ છે. વધાિેલ 

જ્થથો જ ેમયુખ્ય વવસતાિથી જીવાવિણ અનામતનાઉરય વવસતાિ તિફ આગળ વધે છે જનેે યો્ય સમજ સાથે અને ટકાઉ િીતે લણણી 
કિી શકાય છે, જ ેઅતંે મન્ાિનો અખાત જીવાવિણ અનામતના દરિયાકાંઠા લજલલાઓના દરિયાકાંઠા માછીમાિોની આજીવવકા 
અને આર્થક વયવસ્થા સયુધિશ.ે હાલની સંચાલન યોજના સમય દિતમયાન, સંિક્ષણનયુ ંમહતવ ધિાવતા અને ટકાઉ વપિાશવાળી 
પ્રજાતતઓનયુ ંસંચાલનમાં ખાસ ધયાન આપવયુ ંજરિી છે.

જ ેબે કક્ષાની પ્રજાતતઓ જ ેમાટે સંિક્ષણ અને સંચાલન રક્રયાઓ જરિી બને છે તેઓ છે:

A. પ્રજામતઓની પયુન:પ્રાપપત /નિીનીકિણ યોજના જથેી તેમની જોખમી સ્સ્મત સયુધાિી શકાય.

કિોડિજજયુવાળા અને કિોડિજજયુ વવનાની ઘણી પ્રજાતતઓ જ ેમન્ાિનો અખાત જીવાવિણ અનામત અને દરિયાઈ િાષટ્ીય ઉદ્ાનમાં 
મળી આવે છે તે IUCN ની લાલ ડેટા બયુકમાં અને રાિતીય વન્ય જીવન(િક્ષણ) કાયદો, 1972 ની સૂચીમાંબતાવેલ છે તેમ છતાં, 
કેટલીક અગ્રીમતાવાળી પ્રજાતતઓની સરક્રય પ્રજાતત નવીનીકિણ અને પયુન સ્થાપના શરુ કિવા માટે સૂધચત કિવામાં આવે છે. એ 

જાણવયુ ંમહતવનયુ ંછે કે આવી પ્રજાતતઓ માટે નવીનીકિણ યોજનામાં ઉચ્ લાયકાતવાળા વયવસાયયકો અને વયવસાયયક મદદની જરિ 

પડે છે. નીચે સૂધચત કિેલ નાની સખં્યાની પ્રજાતત નવીનીકિણના કાય્ભક્રમો GOMMNP અને GOMBR કમ્ભચાિીઓ માટે ક્ષમતા 
વધાિવા માટે, યયુવાનોન ેક્શક્ષણ આપવયુ,ં સ્થાનનક NGOs અને અન્ય સંસ્થાઓન ેઅન્ય સમાન પ્રજાતતઓની શ્ેણી માટે સમાન કાય્ભ 
માટેની પહેલ કિવા માટેની તકો પણ આપશે જમેાંથી કેટલાક અહી નોંધેલ છે: (ડયું ગોંગ, દરિયાઈ કાચબા, દરિયાઈ ઘોડા અને પાઈપ 

માછલી, હોલોથયુિીયન, બેલેનો્લોસાસ, ખંડીય માછલી, લોબ્સ્િ, આર્થક િીતે મહતવના કિચલા)

B. એ પ્રજામતઓનો જથથો િધાિિો જમેના પિ સમયુદાય નનિયાહ અને વયાપાિી કાિણો માટે આધારિત હોય.

સ્થાનનક િહેવાસીઓના પિંપિાગત ખાદ્ ગયુણો અને મોટી સખં્યામાં દરિયાઈ પ્રાણીસૃક્ષટના સ્થાનનક, પ્રાદેક્શક અને વૈગશ્વક વયાપાિી 
બજાિોમાં પ્રવશેના વધતા જતા પયુિાવાન ેઅનયુરપ આવા ઘણાં સ્તોતોનયુ ંવધયુ પડતયુ ંશોષણ થઇ િહયુ ંછે. ઘણાં દરિયાઈ સ્તોતોની હાલની 
પરિસ્સ્થતત નનબ્ભળ છે અને વધયુન ેવધયુ સખં્યામાં પ્રજાતતઓ જોખમકાિક અને રયજનકની શ્ેણીની ગણતિીમાં મૂકાતી જાય છે અને 
તેથી તેમને કડક સયુિક્ષા આપવામાં આવે છે. આવી સ્સ્થતતમાં કોઈ પણ કાયદાકીય તકલીફો વવના જનેી લણણી કિી શકાય તેવી 
પ્રજાતતઓની સખં્યા તીવ્ર ઘટાડો થતો જાય છે. આમ હોવાથી એ મહતવનયુ ંછે કે લણણી થઇ શકે તેવા પસંદગીના સ્તોતો માટે ‘જ્થથા 
વૃનદ્ધ વવકલપ’ ની પહેલ કિવામાં આવે છે. આવા કાય્ભક્રમ િાષટ્ીય ઉદ્ાન સીમાઓમાં કિવા માટે સૂધચત કિવામાં આવે છે જ્ાં કોઈ 

મત્યોદ્ોગ મંજૂિ થયેલ નથી. આનાથી ફિી રિાતા જ્થથાનેબંધ અને સંિક્ક્ષત જ્યામાં નવીનીકિણની અનયુકયુળ સ્સ્થતત મળશે અને તે 
જીવાવિણ અનામત સીમાઓમાં આગળ વધશે જ્ાં વપિાશકાિો દ્ાિા નનયંવત્રત અને ટકાઉ લણણીને મંજૂિી છે. સમાજ આ પ્રવૃતતન ે

મોટા પાયે હકાિાત્મક જયુએ છે અને જીવાવિણ અનામત સત્તા દ્ાિા તેને સ્તોત વપિાશ પિ પ્રતતબંધ તિીકે નહી પિંતયુ મદદકતયા પ્રયત્ 

તિીકે જયુએ છે . સદનસીબે, આર્થક િીત ેમહતવના અને નનવયાહ સતિે ઉપયોગી સ્તોતોની શ્ેણી માટે, પૂિતા વધાિા સાથે અને તકનીકી 
હસતાંતિણ પદ્ધતત વડે તકનીકો વવકસાવવામાં આવી છે. આ યોજના હેઠળ સૂધચત થોડીક પ્રજાતતઓન ેસામેલ કિીન ેપાયલોટ 

પ્રોગ્રામની સફળતા પછી તેને વધાિી શકાય છે. એવી પ્રજાતતઓની શ્ેણી જ ેમાટે આવા પ્રોગ્રામ શર કિી શકાય તે યોજનામાં ઉમેિેલ 

છે. જ ેપ્રજાતતઓ જોખમી કે રયજનક શ્ેણીમાં ન હોય્ તેવી સવદેશી દરિયાઇ વનસપતત સૃક્ષટ અને પ્રાણી સૃક્ષટના પ્રચાિથી સંકળાયેલ 

િોજગાિની તકો ઊરી કિવાનો સમાન અભરગમ પણ જવૈવવકાસ પ્રકિણમાં સૂધચત કિેલ છે. 



Eco-tourism Plan

The coastal landscape and seascape in the Gulf of Mannar Biosphere Reserve historically has been a major 

tourist destination in South India in general and in Tamilnadu in particular. Of the four coastal districts in 

which the Biosphere Reserve is located, the northern district of Ramanathapuram and southern district of 

Kanyakumari attract the largest number of tourists, the majority being religious tourist. Most of the tourists 

visiting Kanyakumari are interested in the ‘tri-sea confluence’ at the Cape Comorin. And, the tourists who visit 

Rameswaram are interested in the Ramanathaswamy Temple and nearby temples.

The coastal and marine habitats of the Gulf of Mannar and Palk Bay have also been favourite visiting sites 

for academic purposes by students, researchers and scientists studying biology, marine sciences, ecology, 

oceanography, geography and coastal geomorphology. After the creation of the GOMMNP which encompass-

es the offshore islands and surroundings coral reef systems, there has been a restriction on tourism. How-

ever, all eco-tourism prospect assessments have recommended reef based tourism as the highest opportunity 

in the Gulf of Mannar (MSSRF-UNDP-GEF study, 1988).

It is in this context, that a World Class State of Art Aquarium is suggested to be established in the Ra-

meswaram Island perhaps in Pamban. This way the new aquarium will not pose any competition with the 

Heritage Museum and aquarium of the CMFRI and the new small scale aquarium of the TNFDC. It is sug-

gested that the Tamilnadu Government through a Global Tender seek ‘Expression of Interest’ of interested and 

experienced corporate sectors and or global consortium to invest and construct a world class aquarium on a 

‘Build, Operate and Transfer (BOT)’ basis.

As a part of the value addition to the Eco-tourism in the Gulf of Mannar Biosphere Reserve, around 50 km 

stretch of land and sea area around the Biosphere Reserve has been identified as ‘Value added tourism 

zone’. All the tourist centers in this area have been assessed and included in the Management Plan for visi-

tors to benefit more. Visitors/Tourists need to be guided to all the available tourism resources in the Biosphere 

Reserve as well as in the ‘Value added tourism zone’ of the Biosphere Reserve.

The proposed state of the art Marine Conservation Interpretation cum Education Center (MARCONI) and small 

information centers are required to be established at important entry points as well as at urban sites that will 

provide the visitors and other users a safe, visually coherent, appropriately sequenced and enjoyable experi-

ence with a focus on conservation education through exhibits and self guided activities

Eco-development Plan

The term „eco-development“ seeks to reflect the interdependency between environmental problems and 

those connected with economic growth, demography and poverty. This leads to the principle of a trade-off 

between development and ecology or „eco-swap“, according to which the project undertakes to support ac-

tivities meeting the community‘s immediate needs in exchange for the latter‘s commitment to environmental 

restoration or conservation activities, in the spirit of a „social contract for long term concerted development“ 

(Michel & Lazarev, 1997). The notion of participation brings the human development dimension into the eco-

development concept, by introducing the idea of local control over decision-making (Michel & Lazarev, 1997).

With the setting up of Gulf of Mannar Marine National Park in Tamil Nadu, under the provisions of Wildlife 

(Protection) Act 1972, covering the 21 offshore islands along the Ramanathapuram and Tuticorin Districts, 

fisherfolks have lost livelihood access to the common property resources from the coral reef-based fisheries 

operations. However, to seek out a subsistence of livelihood option, they still resort to some level of marine 

resource harvesting from the protected area. By setting up the Gulf of Mannar Biosphere, a large buffer zone 

of seascape surrounding the Marine National Park as well as a coastal terrestrial landscape have been ear-

marked as a multiple-user area where a diversity of alternate livelihood options are to be facilitated by the Gulf 

of Mannar Biosphere Reserve management agencies in an attempt to wean away the dependency of coastal 

communities from a multitude of marine resources. This major marine protected area management objec
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જિૈ પ્રિાસન યોજના

મન્ાિનો અખાત જીવાવિણ અનામતમાંદરિયાકાંઠા સ્થળો અને સમયુરિ સ્થળો ઐતતહાલસક િીતે દક્ક્ષણ રાિતમાંઅન ેખાસ કિીન ેતતમલનાડયુમાં 
મયુખ્ય પ્રવાસન સ્થળ િહ્યા છે. ચાિ લજલલાઓમાં જ્ાં જીવાવિણ અનામત સ્થાવપત છે, િામનાથપયુિમ નો ઉત્તિી લજલલો અને કન્યાકયુમાિીનો 
દક્ક્ષણી લજલલો મોટી સખં્યામાં પ્રવાસીઓને આકષવે છે, મોટારાગના ધાર્મક પ્રવાસીઓ હોય છે. મોટારાગના પ્રવાસીઓ જઓે કન્યાકયુમાિી 
આવે છે તેઓ કેપ કોમોિીન ખાતે ‘વત્ર સમયુરિ મળેાપ ‘ જોવા માટે િસ ધિાવ ેછે. અને જ ેપ્રવાસીઓ િામશે્વિમ જાય છે તેઓ િામનાથ સવામી 
મરંદિ અને અન્ય મંરદિોમાં િસ ધિાવતા હોય છે.

મન્ાિનો અખાત અને પાલ્ અખાતનીદરિયાકાંઠા અને દરિયાઈ વસવાટો વવદ્ાથણીઓ, સશંોધકો અને વજૈ્ાનનકો જઓે, જીવ વવજ્ાન,દરિયાઈ 

વવજ્ાન, જીવ તંત્ર, દરિયાઇ શાસ્ત, ભૂસતિ શાસ્ત અને દરિયાકાંઠાના જવૈવક ફેિફાિ નો અભયાસ કિતા હોય તેવા લોકો માટે મયુલાકાત લેવા 
માટે પસંદગીનયુ ંસ્થળ છે. GOMMNP ની િચના પછી જઓે અપતટીય ટાપયુઓ અને આજયુબાજયુના પિવાળા ખડકોને આવિી લે છે તેઓએ 

પ્રવાસન પિ પ્રતતબંધ મયુકેલ હતો. તેમછતાં, બધા જવૈવક પ્રવાસન રાવવ મૂલ્ાંકન ખડકો આધારિત પ્રવાસન ની રલામણ કિે છે જનેી મન્ાિના 
અખાતમાં ઉચ્ તકો િહેલ છે (MSSRF-UNDP-GEF study, 1988).

આ સંદર્ભમાં, િામશે્વિમ ટાપયુ પિ કદાચ પંબનમાં વવશ્વ સતિનયુ ંસે્ટ ઑફ આટ્સ  જળચિ સંગ્હસ્ાન (એકવેિીયમ) સ્થાવપત કિવાનયુ ંસૂચન 

છે. આ િીત ેનવયુ ંએકવેરિયમ સાંસૃ્તતક મયયુઝીયમ સાથે CMFRI ના એકવેરિયમ સાથે અને નવા નાના પાયાના TNFDC ના એકવેરિયમ સાથે 
કોઈ હરિફાઈ કિશ ેનહી. એવયુ ંસૂચન કિાયયુ ંહતયુ ંકે તતમલનાડયુ સિકાિ દ્ાિા વૈગશ્વક નનવવદા માટે ‘એક્સપ્રશેન ઓફ ઇન્ટિેસ્’ મંગાવવયુ ંજમેાં િસ 

ધિાવતા અને અનયુરવી કોપભોિેટ ક્ષતે્ર દ્ાિા અને અથવા વૈગશ્વક સંગઠન દ્ાિા વવશ્વ કક્ષાનયુ ંએકવેરિયમ બનાવવામાં િોકાણ કિાય અને જ ે‘બાંધો, 
સંચાલલત કિો અને હસતાંતિણ કિો (BOT)’ આધાિ પિ બનાવવામાં આવે.

મન્ાિનો અખાત જીવાવિણ અનામતમાં જવૈ પ્રવાસનના મૂલ્ વધ્ભનના રાગ રપ,ે આશિે 50 રકમી જમીનનો પટ્ો અને જીવાવિણ અનામત 

આજયુબાજયુનો સમયુરિ ‘મૂલ્ વધ્ભન પ્રવાસન વવસતાિ’ તિીકે ઓળખાયો છે. આ વવસતાિ માં બધા પ્રવાસન કેનરિોન ેપ્રવાસીઓ માટેની સંચાલન 

યોજનામાં વધયુ લાર માટે જોડવામાં આવયા છે. પ્રવાસીઓ/ મયુલાકાતીઓન ેજીવાવિણ અનામતમાં ઉપલબ્ધ બધા પ્રવાસન સ્તોતો વવષે અને 
જીવાવિણ અનામતના ‘મૂલ્ વધ્ભન પ્રવાસન વવસતાિ વવષે માગ્ભદશ્ભન આપવયુ ંજરિી છે.

સૂધચત અનોખયુ ંમિીન સંિષિણ સમજણ સહ ક્શષિણ કેનદ્ (MARCONI) અને નાના માહહતી કેનરિો મહતવના પ્રવેશ બબદયુઓ અને શહેિી 
સ્થળોએ સ્થાવપત કિવા જરિી છે જ ેમયુલાકાતીઓ અને અન્ય વપિાશકાિોન ેપ્રદશ્ભનો અને સવ- માગ્ભદશ્ભક પ્રવૃતતઓ વડે સયુસંિક્ક્ષત, દેખીતી 
િીતે સંતમલલત, યો્ય િીતે ક્રમમાં ગોઠવાયેલ અને મનોિંજન મજા કિાવ ેતેવા અનયુરવ સાથે સંિક્ષણ ક્શક્ષણ પિ ધયાન કેન્નરિત કિાવે. 

જિૈ વિકાસ યોજના

આ શબ્દ „જવૈ વવકાસ“ પયયાવિણ સમસયાઓ અને જઓે આર્થક વવકાસ, લોકો અને ગિીબી સાથે સંકળાયેલ છે તેમની વચે્નો આતંિ 

સંબંધ દશયાવવા માટે વપિાય છે. આ વવકાસ અને જીવ તંત્ર અથવા જીવ બદલી વચ્ેનો સંબંધ માટેનો લસદ્ધાંત બતાવે છે, જ ેપ્રમાણે જ ેયોજના 
પ્રવૃતતઓન ેઆધાિ આપવા માટે બનાવાય તેણે સમયુદાયની તાત્ાલલક જરિતો નેપૂિી કિવી જોઈએ જનેાથી સમયુદાય પયયાવિણ પયુન સ્થાપના 
અથવા સંિક્ષણ પ્રવૃતતઓ માટે સમંતત દશયાવ ેઅને તે લાંબા ગાળાના કેન્નરિત વવકાસ માટે સામાલજક કિાિના રપમાં હોય” (Michel &  

Lazarev, 1997). સહરાગીતાનો ખ્યાલ જવૈ વવકાસના લસધ્ાંતમાં નનણ્ભય લેવામાં સ્થાનનક નનયતં્રણના વવચાિનો પરિચય કિાવી માનવ 

વવકાસના પરિમાણને ઉમેિે છે. (Michel & Lazarev, 1997).

તતમલનાડયુમાં વન્ય જીવન(િક્ષણ) કાયદો, 1972 હેઠળ મન્ાિનો અખાત દરિયાઈ િાષટ્ીય ઉદ્ાનની સ્થાપના કિીન,ે િામનાથ પયુિમ અને 
તયુતતકોિીન લજલલાઓમાં 21 અપતટીય ટાપયુઓન ેઆવિી લેવાયા છે, જ્ાં માછીમાિો એ સમાન તમલકત સ્તોત એટલેકે પિવાળાના 
ખડકો આધારિત મત્યોદ્ોગમાંથી આજીવવકા િળવાનો ઉપાય ગયુમાવયો. તેમછતાં, આજીવવકાના વવકલપ તિીકે, તેઓ હજી પણ સિંક્ક્ષત 

વવસતાિમાંથી કેટલાક સતિ સયુધી દરિયાઈ સ્તોતો મળેવે છે. મન્ાિનો અખાત જીવાવિણ સ્થાપીન,ે સમયુરિવી વવસતાિનો એક મોટો ઉરય  

વવસતાિ જ ેદરિયાઈ િાષટ્ીય ઉદ્ાન અને દરિયાકાંઠા ની જમીનના સ્થળોને આવિી લે છે તેને નક્ી કિવામાં આવયો છે જ્ાં મન્ાિનો  
અખાત જીવાવિણ અનામત સંચાલન દ્ાિા આજીવવકા માટેના વવકલપો સંચાલન સંસ્થાઓ દ્ાિા આપવામાં આવયા છે જથેી દરિયાકાંઠા ના 
સમાજોની વવવવધ દરિયાઈ સ્તોતો પિ આધાિ િાખવાની સ્સ્થતત દૂિ કિી શકાય. આ મોટો દરિયાઈ સંિક્ક્ષત વવસતાિ સંચાલન હેતયુ કેટલાક 

થોડા અશંે GOMBRT દ્ાિા કેટલાક “જવૈ વવકાસ પગલાઓ” વષ્ભ 2002 માં લઈને કિવામાં આવયો જ ેરાિત જવૈ વવકાસ યોજના(IEP) 

મોડેલ ને અનયુસિે છે. આ હાલની યોજનામાં, GOMBR સીમાઓની અંદિ તબક્ાવાિ જવૈ વવકાસ પ્રવૃગત્ત વધાિવામાં આવી જ ેમાટે 

રાિતીય વન્યજીવન સંસ્થા (WII, 2004) દ્ાિા સ્થાવપત કિાયેલ માગ્ભદર્શકા અનયુસિવામાં આવી. આ માટે સૂચન કિાયયુ ંકે લસદ્ધ કિવા માટે 

દરિયાકાંઠાના સમાજના સામાલજક- આર્થક િીતેદરિયાકાંઠા અને દરિયાઈ જવૈવવવવધતા પિ આધાિ િાખવાના સતિ નયું યો્ય મૂલ્ાંકન કિીન ે

લસદ્ધ કિી શકાય, જ્ાં વૈકકલપક આજીવવકા શોધવી, સમાજને શકકતશાળી બનાવવો અને આવા જવૈ વવકાસ હેતયુઓ ને ટકવા માટે આતંિ-

વવરાગીય સંસ્થાકીય મશીનિી બનાવવી. આ યોજના તેથી સાંસૃ્તતક, સામાલજક- આર્થક અને સામાલજક-િાજકાિણીય સ્સ્થતતન ેપ્રાયોગગક 

જવૈ વવકાસ યોજના બનાવવા માટે સૂધચત કિે છે.



tive has been met with only to some extent by initiating some “eco-development measures” by the 

GOMBRT in the year 2002 following the India Eco-development Program (IEP) model. In this present 

plan, it is proposed to enhance the eco-developmental activity in a planned manner within the GOMBR 

limits following the guidelines set forth by Wildlife Institute of India (WII, 2004). This is proposed to be 

achieved by a proper assessment of the socio-economic dependency levels of dependent communi-

ties on coastal and marine biodiversity, identifying alternate livelihood options, enhancing community 

empowerment and setting in place proper inter-sectoral institutional mechanisms for the sustainability 

of such eco-developmental initiatives. The plan therefore examines the cultural, socio-economic and 

the socio-political situation to suggest a practical eco-development plan. 

After a review of the existing eco-development programs implemented by the GOMBRT under the su-

pervision of the Eco-Development Officer (EDO), the present eco-development plan proposes the need 

to continue and enhance the eco-developmental activities with certain modifications in all the identi-

fied villages during the 10 year plan period.

The objective of the eco-development plan is to combine guaranteed ecological balance with economic 

and socio-political dynamism at local level. More specifically, the Eco-development plan of the Gulf of 

Mannar Biosphere Reserve aims:

1. To ameliorate the hardships faced by the fishing villagers living in Biosphere Reserve, due to the 

curtailment of their access to fishing in the National Park, with a view to reducing their depen-

dence on the protected area

2. Planning for resource substitution

3. Socio-economic upliftment of the target population especially fisherfolk

4. Involving local communities in conservation by adopting a “Community participatory” system of 

management, so as to elicit public support for conservation

5. Creating organised community institutions at the village level, and assuring benefits and rights 

to usufruct by developing viable partnerships with the village communities, subject to successful 

protection and conditions laid by the park management

6. Developing micro-institutional and technical functions in the community management organisa-

tions, so as to make them self-sustaining in the long run with minimum dependence on the Park 

Management

7. Formulation of utilisation rules and their enforcement, so that the contemplated welfare actions 

are not nipped in their infancy

The planned activities of eco-development program forms an integral part of the Buffer Zone (Bio-

sphere Reserve) Management objectives, for it is this Zone that is expected to absorb the biotic pres-

sures and insulate the Core Zone (Marine National Park). Community activities of “Social buffering” 

are expected to support “Extension buffering” that involves providing a habitat for the spillover popula-

tion of fish and other marine resources for sustainable use. The eco-development activities area not 

restricted only to the presently prioritized 222 Buffer villages of the Gulf of Mannar Biosphere Reserve 

region but are expected to be carried out in other coastal villages in Tirunelveli and Kanyakumari dis-

tricts during the plan period of 2007-2016. 

Conclusion

The Integrated Management Plan of the Gulf of Mannar National Park and Biosphere Reserve is an 

adaptive management plan, which will undergoes periodic review based on evaluation of management 

activities and its outputs. This plan is also prescribed various policy level decisions which need to be 

taken up by the Government of Tamilnadu. These policy level decisions are important for the success-

ful implementation of the Management Plan. This adaptive management plan for the Gulf of Mannar 

Marine National Park and Biosphere Reserve strongly emphasizes the importance of community based 

participatory approaches for sustainable use and management of coastal and marine resources of this 

region. 
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હાલમાં ચાલયુ જવૈ વવકાસ યોજનાઓ જ ેGOMBRT દ્ાિા જવૈ વવકાસ અધધકાિી (EDO) ની દેખિેખમાં લાગયુ કિવામાં આવી છે 

તેમના પ્રમાણે, હાલની જવૈ વવકાસ યોજના દિેક ઓળખાયેલ ગામોમાં 10 વષ્ભના યોજના સમય દિતમયાન જવૈ વવકાસ પ્રવૃતતઓન ે

કેટલાક સયુધાિા સાથે ચાલયુ િાખવા અને આગળ વધાિવાની જરિ બતાવે છે.

જવૈ વવકાસ યોજનાનો હેતયુ ખાત્રીદાયક જવૈવક સતંયુલનન ેઆર્થક અને સામાલજક-િાજકાિણીય ગતતશીલતા સાથે જોડવાનો છે જ ે

સ્થાનનક સતિે થશે. વધયુ ચોક્સ િીતે, મન્ાિનો અખાત જીવાવિણ અનામતમાં જવૈ વવકાસ યોજનાનયુ ંધયયે આ પ્રમાણે છે:

1.   જીવાવિણ અનામતવવસતાિમાં િહેતા માછીમાિ ગામવાસીઓ દ્ાિા સહન કિાતી તકલીફો ઓછી કિવી, જ ેમાટે તેમની િાષટ્ીય 

ઉદ્ાનમાં કિાતી માછીમાિી પિ નનયતં્રણ લાવવયુ ંજથેી તેમનો સંિક્ક્ષત વવસતાિ પિનો આધાિ ઘટે 

2.   સ્તોત વવકલપ માટે આયોજન 

3.   લક્ક્ષત વસતીનયુ ંખાસ કિીન ેમાછીમાિ લોકોનયુ ંસામાલજક- આર્થક ધોિણ ઊંચયુ ંલાવવયુ ં
4.   સંિક્ષણ માં સ્થાનનક સમયુદાયન ેસામેલ કિવા જ ેમાટે સંચાલન ની “સમયુદાય સહરાગીતા” પદ્ધતત ચાલયુ કિવી જથેી સંિક્ષણ 

માટે લોકોની મદદ મળી િહે 

5.   ગામ સતિે સંયોલજત સામયુદાયયક સંસ્થાઓ બનાવવી, અને ગામના સમયુદાયો વચ્ ેઉદ્ાન સંચાલન દ્ાિા મૂકેલ શિતો અને સફળ 

િક્ષણન ેઆધધન સધ્િ રાગીદાિી વવકસાવી લારો અને હક્ોની ખાતિી આપવી 
6.   સૂક્ષ્મ સંસ્થાકીય અને તકનીકી કાયભો સામયુદાયયક સંચાલન સંસ્થાઓમાં વવકસાવવા જથેી તેઓ લાંબા ગાળે સવાવલંબી બને અને 

ઉદ્ાન સંચાલન પિ ઓછામાં ઓછયુ ં  આધારિત િહે 

7.   વપિાશ અને અમલીકિણના નનયમો બનાવવા જથેી નક્ી કિેલ કલ્ાણ પ્રવૃગત્ત તેમની શરઆતમાં ખતમ નહી થઇ જાય 

જવૈ વવકાસ યોજનાની આયોલજત પ્રવૃતતઓ ઉરય વવસતાિ (જીવાવિણ અનામત ) સંચાલન હેતયુઓનો એક અંદિનો રાગ બનાવે છે, 

આ માટે એ અપેક્ક્ષત છે કે આ વવસતાિ જવૈવક દબાણોને સહન કિી લે અને મયુખ્ય રાગન ે(દરિયાઈ િાષટ્ીય ઉદ્ાન) અસિોથી મયુકત 

િાખે. ‘સામાલજક ઉરય’ ની સામાલજક પ્રવૃતતઓ પાસે અપેક્ષા િખાય છે કે તે “વધાિાના ઉરય”ને મદદ કિે જ ેમાછલીના અને અન્ય 

દરિયાઈ સ્તોતોના વધાિાના જ્થથાન ેિહેઠાણ પૂરંુ પાડવા માટે મદદ કિે અને ટકાઉ વપિાશ જાળવી િાખે. જવૈ વવકાસ પ્રવૃતતઓ માત્ર 

મન્ાિ નો અખાત જીવાવિણ અનામતમાં હાલમાં અગ્રતા ક્રમ વાળી 222 ઉરય ગામો સયુધી મયયારદત નથી પણ 2007-2016 ના 
યોજના ગાળા દિતમયાન તતરનેલવેલી અને કન્યાકયુમાિી લજલલાઓના અન્ય દરિયાકાંઠાના ગામોમાં વવસતિે એ અપેક્ક્ષત છે. 

સાિાંશ

મન્ાિના અખાત િાષટ્ીય ઉદ્ાન અને જીવાવિણ અનામત સંકલલત સંચાલન યોજના એક અનયુકૂલનશીલ સંચાલન યોજના છે, જનેો 
સંચાલન પ્રવૃગત્તઓ અને તેના પરિણામ પ્રમાણે સમયાંતિે અભયાસ કિવામાં આવે છે. આ યોજના વવવવધ નીતત વવષયક નનણ્ભયો પણ 

આપે છે જનેા પિ તતમલનાડયુ સિકાિે અમલ કિવાનો છે. આ નીતત વવષયક નનણ્ભયો સંચાલન યોજનાના સફળ અમલ માટે મહતવના 
છે. મન્ાિના અખાત દરિયાઈ િાષટ્ીય ઉદ્ાન અને જીવાવિણ અનામત માટેની આ અનયુકૂલનશીલ સંચાલન યોજના ટકાઉ વપિાશ 

માટે સમયુદાય આધારિત સહરાગી અભરગમ અને આ વવસતાિમાં દરિયાકાંઠા અને દરિયાઈ સ્તોતોના સંચાલન પિ રાિ મૂકે છે.
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Summary

The state of Maharashtra, with an extent of nearly 10% of the total geographical area of India, is 

among the top five states in overall species diversity and natural resources. The coastal region, hav-

ing an extent of approximately 720 km and popularly known as “Konkan”, is known for its rich diver-

sity and distinct culture. There are many important sites all along the coast, but broadly two main re-

gions can be distinguished on the basis of the biological diversity, namely the Mumbai–Thane–Navi 

Mumbai area and the Sindhudurg coastal and marine ecosystem (SCME), which includes Malvan 

Marine Sanctuary (MMS) and mangrove reserved forests.

The Mumbai–Thane–Navi Mumbai area comprises the Mahul–Sewri mudflats, Elephanta Island and 

the Thane Creek area. The mudflats are recognized as an Important Bird Area (IBA) due to their 

congregations of wintering waders, Greater Flamingos and Lesser Flamingos. Apart from the large 

stretches of mangroves, Thane Creek is known for the Indo-Pacific Humpback Dolphin, which has 

been recorded in the area. This ecosystem is under threat from various infrastructural developmen-

tal projects and disposal of untreated sewage, industrial effluents and oil slicks.

The Sindhudurg coastal and marine ecosystem encompasses three distinct sites: (1) Malvan Marine 

Sanctuary, (2) the archipelago at Vengurla Rocks and (3) Angria Bank. A total of 367 species of 

marine plants and animals have been reported from Malvan Marine Sanctuary, including 10 or more 

species of marine mammal. The archipelago at Vengurla Rocks, including Burnt Island, is an IBA 

site and is known to have breeding colonies of eight tern species. Angria Bank, located 105 km from 

the shores of Vijaydurg, is a submerged plateau. Sporadic surveys to the site suggest that the area is 

rich in diversity of corals and reef ecosystems and a congregating site for breeding sharks and whale 

species.  

The forest department has established a special cell to look into matters of mangrove ecology and 

conservation when restoring degraded parts. In order to increase the mangrove cover in the degrad-

ed areas, the Mangrove Cell has initiated mangrove afforestation programmes at six sites along the 

coast of Maharashtra since 2012–2013.

There is a need to improve the management and conservation of the rich and diverse marine and 

coastal resources. However, it is important that this be undertaken in partnership with the traditional 

communities and local stakeholders who are involved with the fisheries sector as it forms the back-

bone of the coastal and marine ecosystem.

Coastal Environment Settings of Maharashtra

The state has a coastline of 720 km from the River Tapi, in the north, to the River Terekhol, in the 

south, and spreads across six districts, namely Thane, Greater Mumbai, Mumbai, Raigad, Ratnagiri 

and Sindhudurg. The coast is indented with 15 rivers, 5 major estuaries, 30 backwater regions and 

numerous beaches. The total area of all the coastal districts is 30,645.5 sq km comprising built-up 

land (1.58%), agricultural land (44.14%), forests (19.48%), wasteland (28.72%), water bodies 

4.11.4  મહાિાષટ્માં દરિયાકાંઠા અને દરિયાઈ સંિક્ષિત વિસતાિો વિષે સ્સ્મત અહેિાલ  

એન. વાસયુદેવન1* અને મવેવીન ફનચાન્ડટીસ2

1 મયુખ્ય વન સંિષિક, સયુદંિી એકમ, ્બીજો માળ, એ-વીંગ, એસ આિ એ મકાન,
અનતં કાનકેિ માગ્સ, ્બાનદ્ા (પૂવ્સ), મયું્બઇ 400051

2 સંિષિણ જીવવવજ્ાની 
GoI-UNDP-GEF સસધયુદયુગ્સ પ્રોજકે્ટ માલવણ, મહાિાષટ્ 

પત્રવયવહાિ: ccfmmumbai@gmail.com

સાિાંશ

મહાિાષટ્ િાજ્, રાિતના રૌગોલલક વવસતાિના લગરગ 10% હહસસો ધિાવ ેછે અને કયુદિતી સ્તોતો અને મયુખ્યતવ ેપ્રજાતતઓના 
વૈવવધયમાં મયુખ્ય પાંચ િાજ્ોમાંથી એક છે. દરિયા કાંઠો આશિે 720 રકમી લાંબો છે અને “કોંકણ” તિીકે પ્રખ્યાત છે, જ ેતેના 
સમૃદ્ધ વૈવવધય અને વવવવધ સંસૃ્તત માટે જાણીતો છે. આખા દરિયાકાંઠામાં ઘણી મહતવની જ્યાઓ છે, પણ મોટારાગ ેબે મયુખ્ય 

વવસતાિોન ેજવૈવવવવધતાના આધાિ પિ અલગ કિી શકાય જમેના નામ છે મયુંબઈ –થાણે –નવી મયુંબઈ વવસતાિ અને લસધયુદયુગ્ભ 
દરિયાકાંઠા અને દરિયાઈ નનવસન તંત્ર (SCME), જમેાં ,માલવણ દરિયાઈ અરયાિ્ય (MMS) અને ચેિના જગંલોના અનામત 

વવસતાિોનો સમાવશે થાય છે.

મયુંબઈ -થાણે-નવી મયુંબઈ વવસતાિ માહયુલ –સીવિી ગાિાના મેદાન, એલલફન્ટા ટાપયુ અને થાણે ખાડી વવસતાિ બનાવે છે. ગાિાના 
મેદાનને મહતવના પક્ષી વવસતાિ તિીકે ઓળખ મળેલ છે (IBA) કાિણકે ત્ાં ક્શયાળયુ વાડેિ, મોટા અને નાના સયુિખાબની મોટી 
વસતી જોવા મળે છે. ચિેના ગાઢ જગંલો લસવાય, થાણે ખાડી ઇનડો-પેલસરફક હમપબેક ડોલ્લ્ફન માટે જાણીતી છે જનેે આ વવસતાિમાં 
નોંધવામાં આવી છે. આ નનવસનતતં્ર વવવવધ માળખાકીય વવકાસ યોજનાઓ અને પ્રરક્રયા નહી કિેલ કચિા, ઔદ્ોગગક પ્રદયુષકો અને 
તેલ ઢોળાવાને કાિણ ેજોખમમાં છે.

લસધયુદયુગ્ભ દરિયાકાંઠા અને દરિયાઈ નનવસન તંત્ર ત્રણ અલગ સ્થળોને આવિી લે છે: (1) માલવણ દરિયાઈ અરયાિ્ય, (2) 

વેન્યુિલા ખડકનો વવસતાિ અને (3) એનગ્રીયા બેંક. માલવણ દરિયાઈ અરયાિ્યમાંથી દરિયાઈ વનસપતત અને પ્રાણીઓની 
કયુલ 367 પ્રજાતતઓ નોંધાઈ છે, જમેાં 10 અથવા વધયુ પ્રજાતતઓ દરિયાઈ સસતન પ્રાણીઓની છે. વેન્યુિલા ખડક વવસતાિ, 

જમેાં બન્ટ્ભ  ટાપયુનો સમાવશે થાય છે તે એક IBA સ્થળ છે અને આઠ વાબગલી પ્રજાતતઓના સંવધ્ભન માટે જાણીતી છે. એનગ્રીયા 
બેંક, વવજયદયુગ્ભ ના દરિયાકાંઠાથી 105 રકમી દૂિ આવેલ છે અને તે પાણી નીચે ડૂબેલ ટેકિી છે. લાંબા ગાળે કિાયેલ સ્થળનો 
સવવે સૂચવે છે કે આ વવસતાિ પિવાળાની પ્રજાતતઓ અને ખડકોની નનવસન તતં્રમાં ઘણયુ ંવૈવવધય ધિાવ ેછે અને શાક્ભ  અને વે્લની 
પ્રજાતતઓ માટે સંવધ્ભન માટે તમલાપ સ્થળ છે.

ચિેના જીવનતતં્રને લગતી બાબતો અને સંિક્ષણ વવષે ધયાન આપવા માટે જગંલ ખાતાએ ખાસ જૂથની િચના કિી છે જનેી સાથે 
નાશ પામેલ જ્યાઓ ફિી સ્થાવપત કિાઈ છે. નાશ પામેલ જ્યાઓમાં ફિી ચેિના વૃક્ષોનયુ ંઆવિણ વધાિવા માટે ચેિ જૂથ ે

2012-2013 થી મહાિાષટ્ના કાંઠે છ સ્થળોએ ચેિ ના વૃક્ષાિોપણ કાય્ભક્રમો ચાલયુ કયયા.

સમૃદ્ધ અને વૈવવધયવાળા દરિયાઈ અને દરિયાકાંઠા સ્તોતોના સંચાલન અને સંિક્ષણન ેસયુધાિવાની જરિ છે. તેમછતાં એ મહતવનયુ ં
છે કે તે પિંપિાગત સમયુદાયો અને સ્થાનનક હહતધાિકો, જઓે મત્યોદ્ોગ ક્ષતે્ર સાથે સંકળાયેલ છે તેમની રાગીદાિીમાં તે કિવામાં 
આવે કાિણકે તે દરિયાકાંઠા અને દરિયાઈ નનવસન તતં્રની કિોડિજજયુ છે.

મહાિાષટ્માં દરિયાઈ પયયાિિણની ગોઠિણ 

િાજ્ ઉત્તિમાં તાપી નદીનો આશિે 720 રકમી થી , દક્ક્ષણમાં તે િેખોલ નદી,સયુધી દરિયાઇ તટ િેખા ધિાવ ેછે અને છ 

લજલલાઓમાં વવસતિેલ છે જનેા નામ છે થાણે, બહૃદ મયુંબઈ, મયુંબઈ, િાયગડ અને લસધયુદયુગ્ભ. આ દરિયાકાંઠા પિ 15 નદીઓ, 5 

મોટી ખાડી, 30 રિતીની ખાડી અને અસખં્ય બીચ આવેલ છે. બધા દરિયાકાંઠાનો કયુલ વવસતાિ 30,645.5 ચોિસ રકમી છે 

જમેાં વવકલસત જમીન (1.58%), ખતેીની જમીન (44.14%), જગંલો



(4.13%) and land under grasslands, mining areas and salt pans (1.95%). The coastal geo-morphology 

is variegated due to indentation by a number of estuaries, creeks, bays with rocky cliffs and promonto-

ries, with sandy beaches in between. The soil is coarse and is made up of laterite. It is a rich source of 

nitrogen and potassium, but it is devoid of lime and is poor in organic matter.

The area is generally warm and humid due to the proximity to the sea. It experiences three distinct 

seasons: summer, monsoon and winter. The summer runs from March to May and is hot and humid. 

The average temperature ranges from 30°C to 40°C, with the peak temperatures in April and May. 

In 2010 the maximum temperature recorded was 46°C. The monsoon lasts from June to Septem-

ber. During this season the region receives an average rainfall of 300 mm to 900 mm. Winter is from 

October to February are mild  when the average temperature ranges from 20°C to 25°C, falling up to to 

15°C at night.

Coastal and Marine Protected Areas

There are two distinct sites within the coastal and marine areas of Maharashtra that are recognized for 

the diversity of their species assemblages, the Mumbai–Thane–New Mumbai area and the Sindhudurg 

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

1. Mumbai–Thane–Navi Mumbai Bay

This unique complex, which includes a mix of habitats (mangrove patches and mudflats), is 26 km 

long. This bay is juxtaposed between Mumbai city (west), Thane (north) and New Mumbai (east) dis-

tricts (Figure 1a). There are two sites within this region, the Mahul–Sewri mudflats and Thane Creek. 

This area may be one of the few sites in the region in which high biodiversity has been recorded. 

Within this complex lies Elephanta Island, which is an international tourist destination.

The Mahul–Sewri mudflats. The mudflats of Mahul and Sewri (19°01′ N, 72°52′ E) lies in the east-

ern part of Mumbai District. The mudflats are a stretch of intertidal areas located along the Arabian 

Sea in an area approximately 10 km long and 3 km wide and dominated on the landward side by a 

fringe of mangrove vegetation. The area has the jetty of Mumbai Port Trust (MbPT), Bhabha Atomic 

Research Centre (BARC), Tata Electrical, refineries of the Oil and Natural Gas Commission (ONGC), 

Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL) and Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL), 

and hence the general public is prohibited from entering it.

This area is recognized as an Important Bird Area (IBA) (Islam & Rahmani 2004) as it supports large 

congregations of Greater Flamingo Phoenicopterus roseus and Lesser Flamingo P. minor, besides nu-

merous wintering waterfowl and wader species, including globally threatened species (Spotted Green-

shank Tringa guttifer, Greater Spotted Eagle Aquila clanga, Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca and 

Lesser Flamingo).

A total of 53 species of vascular plant, of which 10 species are mangroves and 13 are mangrove-as-

sociated species, have been reported from the area. The predominant mangrove species is Avicennia 
marina, while Avicennia officinalis, Sonneratia alba, Sonneratria apetala, Excoecaria agallocha and 

Acanthus ilicifolius also occur within the area. Among the faunal entities are polychaetes (2 species) 

of the genus Lycastis, 15 species of mollusc (8 species of gastropod, 5 species of bivalve, 2 species of 

pulmonate), crustaceans including barnacles, crabs (5 species), prawns and shrimps (3 genera), 28 

species of butterfly, 7 species of snake, 1 lizard species, 2 skink species, around 150 avifaunal species 

and 9 species of mammal, including the Golden Jackal Canis aureus (Verma et al 2002).

Thane Creek. This creek (19°07°30° N, 72°57°30° E), situated between the east coast of Mumbai city 

and the west coast of Navi Mumbai, is a mixture mangrove forest and salt pans. The salt pan lands 

are potential areas for mangrove development and can be easily reverted to their original status, that of 

mangroves.
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(19.48%), ખિાબાની જમીન (28.72%), જળ સ્થળો (4.13%) અને ઘાલસયા પ્રદેશો, ખાણ વવસતાિ અને મીઠાના અગિ 

(1.95%). જટેલો રાગ આપે છે. દરિયાઈ ભૂ-સતિ વવવવધિંગી છે જનેયુ ંકાિણ વવવવધ ખાડીઓ, ખડકાળ ખડકો જનેી વચે્ વચે્ 

િેતાળ બીચ આવેલ છે. માટી ખિબચડી છે અને લાલ માટી ની બનેલ છે. તે નાઈટ્ોજન અને પોટેક્શયમનો સમદૃ્ધ સ્તોત છે પણ તેમાં 
ચૂના અને સેન્નરિય વસતયુનો અરાવ હોય છે.

આ વવસતાિ દરિયાની નજીક હોવાથી સામાન્ય િીત ેહંૂફાળો િહે છે અને રેજવાળો િહે છે. ત્ાં ત્રણ ઋતયુઓ સાફ િીત ેઅનયુરવાય છે: 

ઉનાળો, ચોમાસયુ ંઅને ક્શયાળો. ઉનાળો માચ્ભ થી મે સયુધી િહે છે અને હવામાન ગિમ અને રેજવાળયુ ંહોય છે. સિેિાશ તાપમાન 30°C 

થી 40°C ની શ્ેણીમાં હોય છે, જયાિે મહત્તમ તાપમાં એવપ્રલ અને મે માં હોય છે. 2010માં મહત્તમ નોંધાયેલ તાપમાન 46°C 

હતયુ.ં ચોમાસયુ ંજૂન થી સપટેમબિ સયુધી િહે છે. આ ઋતયુ દિતમયાન આ વવસતાિમાં સિેિાશ વિસાદ 300 તમતમ થી 900 તમતમ પડે છે. 

ક્શયાળો ઓક્ોબિથી ફેબ્યુઆિી સયુધી િહે છે અને મૃદયુ િહે છે અને સિેિાશ તાપમાન 20°C થી25°C િહે છે જ ેિાવત્ર દિતમયાન 

15°C જટેલયું ઓછયુ ં  થઇ જાય છે.

દરિયાકાંઠા અને દરિયાઈ સંિક્ષિત વિસતાિો 

મહાિાષટ્ના દરિયાકાંઠા અને દરિયાઈ વવસતાિોમાં બે અલગ સ્થળો પડે છે જઓેને આ પ્રજાતતઓની વવવવધતાના એકીકિણ માટે 

ઓળખવામાં આવી, તે છે મયુંબઈ –થાણે-નવી મયુંબઈ વવસતાિ અને લસધયુદયુગ્ભ દરિયાકાંઠા અને દરિયાઈ નનવસનતતં્ર (SCME), જમેાં 
માલવણ દરિયાઈ અરયાિ્યનો સમાવશેથાય છે (MMS).

1. મયુંબઈ-થાણે-નિી મયુંબઈ વિસતાિ

આ અનોખયુ ંમાળખયુ,ં જમેાંવસવાટોનયું તમશ્ણ છે(ચેિના પટ્ા અને કળણ), તે 26 રકમી લાંબો છે. આ પટ્ો મયુંબઈ શહેિ (પલચિમ), 

થાણે(ઉત્તિ) અને નવી મયુંબઈ (ઉત્તિ) લજલલાઓની એકદમ વચ્ ેપડે છે (આકૃતત1a). આ વવસતાિમાં બે સ્થળો છે, માહયુલ-સીવિી 
ગાિાના મેદાનો અને થાણે ખાડી. આ સ્થળ આ વવસતાિમાં િહેલ ઘણી જ્યાઓમાંથી એક છે જ્ાં ઘણી બધી જવૈવવવવધતા નોંધાઈ 

છે. આ માળખાની અંદિ એલલફન્ટા ટાપયુ િહેલ છે, જ ેઆતંિિાષટ્ીય પ્રવાસી સ્થળ છે.

માહયુલ –સીવિી ગાિાના મેદાનો. માહયુલ અને સીવિીના ગાિાના મેદાનો (19°01′ N, 72°52′ E) મયુંબઈ લજલલાના પૂવણીય રાગમાં 
િહેલ છે. ગાિાના મેદાનનો વવસતાિ અિબી સમયુરિ સાથે લાગેલ રિતી ઓટના વવસતાિોમાં આશિે 10 રકમી લાંબા રાગમાં છે 

અને 3 રકમી પહોળો છે અને જમીન તિફ ચેિ વૃક્ષોની આછી નબછાત વડે ઘિેાયેલ છે. આ વવસતાિમાં મયુંબઈ બંદિ ટ્સ્ ની જટેી છે 

(MbPT), રારા પિમાણયુ સશંોધન કેનરિ BARC), તાતા ઈલેક્્ીકલ , તેલ અને ગેસ કતમશન(ONGC) ની િીફાઇનિી આવેલ છે, 

રાિત પેટ્ોલલયમ કોપભોિેશન લલતમટેડ (BPCL) અને હહનદયુસતાન પેટ્ોલલયમ કોપભોિેશન લલતમટેડ (HPCL), અહી આવેલ છે અને 
તેથી સામાન્ય જનતાને અહી આવવા પિ પ્રતતબંધ છે.

આ વવસતાિ મહતવના પક્ષી વવસતાિ (IBA) (ઇસલામ એનડ િહેમાની 2004) તિીકે ઓળખાયેલ છે કાિણકે તે મોટા સયુિખાબ 

અને નાના સયુિખાબના મોટા સમહૂને આધાિ આપે છે, સાથે અગન્ણત ક્શયાળયુ જળકૂકડી અને સાિસ પ્રજાતતઓ, અને વૈગશ્વક સતિે 

નાશપ્રાય થયેલ પ્રજાતતઓ ( સપોટેડ ગ્રીન શેન્ક ટ્ીન્ગા ગયુટ્ીફિ, મોટા સપોટેડ એકવીલા કાન્ગા ગરુડ, પૂવણીય શાહી ગરુડ એકવીલા 
હેલલઆસા અને નાના સયુિખાબ) ને આધાિ આપે છે.

વાસક્યુલિ પલાન્ટની કયુલ 53 પ્રજાતતઓ, જમેાંથી 10 પ્રજાતતઓ ચિેની છે અને 13 ચિે સાથે સંકળાયેલ પ્રજાતતઓ છે, તેઓ 

આ વવસતાિમાં નોંધાયેલ છે. મયુખ્ય ચિે પ્રજાતતઓ માં અવીસેનીયા મિીના છે, જયાિે અવીસેનીયા ઓફીસીનાલલસ, સોન્ેિાશીયા 
અલબા, સોન્ેિાશીયા અપતેલા, એકસ્ોકિીયા અગાલોકા અને અકન્થસ ઇલેસીફોલીઅસ પણ આ વવસતાિમાં થાય છે. પ્રાણીઓની 
પ્રજાતતઓમાં જીનીયસ લાઇકસ્ીસની (2 પ્રજાતતઓ) પોલીકેટસ, મોલસ્ની 15 જાતતઓ (ગસ્્ોપોડની 8 પ્રજાતતઓ, બીવાલવ ની 
5 પ્રજાતતઓ, પલ્મોનેટ ની 2 પ્રજાતતઓ), ક્રસ્ાસીસ્સ જમેાં છીપનો સમાવશે થાય છે, કિચલા (5 પ્રજાતતઓ), માછલી અને ઝીંગા 
(3 પ્રજાતતઓ), પતંગીયાંની 28 પ્રજાતતઓ, સાપની 7 પ્રજાતતઓ, 1 ગિોળીની જાત, 2 સ્ીન્ક જાતત, આશિે150 ખેચિ પ્રજાતતઓ 

અને સસતન પ્રાણીઓની 9 પ્રજાતતઓ જમેાં ગોલડન જકેલ કનીસ ઓિીઅસ ( વમયા et al 2002) છે તેનો સમાવશે થાય છે.

થાણે ખાડી. આ ખાડી (19°07°30°N, 72°57°30° E), મયુંબઈ શહેિના પૂવણીય રકનાિેથી અને નવી મયુંબઈના પલચિમ રકનાિાની 
વચ્ ેિહેલ છે અને, ચિે જગંલ અને મીઠાના અગિનયુ ંતમશ્ણ છે. મીઠાના અગિની જમીન ચેિના વવકાસ માટે મોકાની છે અને તેથી 
તેમની મૂળ સ્સ્થતત એટલેકે ચિેના જગંલોમાં ફિીથી સિળતાથી પરિવર્તત કિી શકાય છે.



About 90 species of plant have been recorded from this site. The vegetation is dominated by man-

groves and mangrove-associated species. Among the mangroves, Avicennia marina, A. officinalis, 

Sonneratia alba, S. apetala, Aegiceras corniculatum and Ceriops tagal are the dominant species. 

Among the mangrove associates and halophytes, Salvadora persica, Clerodendrum inerme, Aleuro-
pus lagopoides and Sesuvium protulacastrum are dominant (Nitsure 2002).

About 27 species of phytoplankton, 33 species of reptile, 13 species of crab, 7 species of prawn, 23 

species of butterfly, 21 species of fish, 205 species of avifauna (including Greater and Lesser Flamin-

goes, Osprey Pandion haliaetus, White-Bellied Sea-Eagle Haliaeetus leucogaster, Spotted Greenshank 

Tringa guttifer, Lesser Sand Plover Charadrius mongolus and Little Stint Calidris minuta) and mam-

mals such as the Jungle Cat Felis chaus, Golden Jackal and Common Mongoose Herpestes edwardsi 
have been recorded here (Quadros 2001; Deshmukh 1990; Kulkarni 2009). There are sighting 

records of the Indo-Pacific Humpback Dolphin Sousa chinensis from the area.

This ecosystem is under threat from various factors such as illegal reclamation and dumping. The 

Navi Mumbai airport and the proposed six-lane Mumbai-Trans Harbour Link (MTHL) across the creek 

are under consideration. The mangroves are used as fuel wood by the local slum dwellers. This is an 

increasing burden on the limited resources of this ecosystem. Municipal sewage disposal, seepage 

of industrial effluents and oil slicks are of concern as they affect mangroves and mudflats. There is a 

need to understand the load of heavy metal pollutants on the fishery resources since fishing and man-

grove crab harvesting are being practiced in these waters. The effects of bio-magnification of heavy 

metal pollutants on the health of the locals needs to be investigated.

2. Sindhudurg Coastal and Marine Ecosystem (SCME)

The coastal and marine diversity of Sindhudurg District is considered to be one of the highest in the 

state. The Sindhudurg Coastal and Marine Ecosystem (henceforth SCME) encompasses three distinct 

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

Bank (Figure 1b). The area has been documented from 1947 onwards (MacDonald 1947). These 

three sites are known for their critical habitats, including rocky shores, sandy shores, rocky islands, 

estuaries, mudflats, marshy land, mangrove habitats, coral reefs and algal forests.

Malvan Marine Sanctuary: MMS was declared in 1987 and has an area of 29.12 km2, with a core area 

of 3.18 km2. The core area include Sindhudurg fort, Padmagad Island and submerged rocky struc-

tures, while the rest of the areas are along the coast of Malvan town, with sandy beaches interspersed 

by rock formations extending into the sea, thereby supporting the formation of corals.

A total of 367 marine species (flora and fauna) have been reported from the region, including 73 

species of sea weed (CMFRI 1987), 18 species of mangrove and associated forms (Bhosale 2005), 

9 species of coral (Qasim & Wafar 1979), 73 species of mollusc, 47 species each of polychaete and 

arthropod, 18 species of sea anemone and 74 species of fish. Around 200 species of bird and 10 or 

more species of marine mammal have been recorded from this area.

Although the area was declared a sanctuary in 1987, the local fishing communities felt that the initial 

consultations with them were insufficient and that later efforts to compensate for this were weak. The 

potential benefits of the sanctuary vis-à-vis livelihood options were not perceived as substantial by the 

communities, resulting in widespread protests against its formation. Apart from this, the management 

structure is further complicated by the fact that core parts of the MMS include the Sindhudurg Fort, 

which is under the management of the Archaeological Survey of India (ASI). Further, the land within 

the fort is privately owned. The process of demarcating the area after taking adequate measures to 

protect the occupational interest of the local fishers and settlement of rights is yet to be completed. 

Hence, till date there has been no implementation, and the regulations of the sanctuary remain non-
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આ સ્થળેથી આશિે 90 પ્રજાતતઓની વનસપતતઓ નોંધાયેલ છે. વૃક્ષાિોપણ મોટેરાગ ેચિે અને તેની સાથે સંકળાયેલ પ્રજાતતઓથી 
ઘેિાયેલ છે. ચેિમાં, અવીસન્ીઆ મિીના, એ. ઓફીસીનલીસ, સોન્ેિશીઆ અલબા, એસ. અપતેલા, એગીસેિસ કોનણીક્યુલેટમ 
અને સેિીઓપ્સ ટગલ મયુખ્ય પ્રજાતતઓ છે. ચેિના સાથી વનસપતતઓ અને ખાિા પાણીમાં ઉગતી વનસપતતમાં, સલાડોિા પસણીકા, 
કલેિોડેં ડ્મ ઇનમ્ભ, એલ્યુિો પસ લગોપોઇડ્સ અને સેસયયુવીયમ પ્રોટયુલાકસ્્મ મયુખ્ય છે (Nitsure 2002).

ફાયટો પલેન્કટનની આશિે 27 જાતતઓ, સિીસૃપોની 33 જાતતઓ, કિચલાની 13 જાતતઓ, માછલીની 7 જાતતઓ, પતંગીયાની 23 

જાતતઓ, માછલીની 21 જાતતઓ, પ્રાદેક્શક પક્ષીઓની 205 જાતતઓ (જમેાં મોટા અને નાના સયુિખાબ, ઑસપ્ર ેપાનડીઅન હેલીએટસ, 

સફેદ પેટવાળા સી-ઇગલ, હેલીએટસ લ્યુકોજસે્િ, સપોટેડ ગ્રીન શેન્ક ટ્ીન્ગા ગટ્ીફિ, નાની કેિેડ્ીઅસ મોન્ગોલસ ટીટોડી અને 
લીટલ સ્ીન્ટ કેલીડ્ીસ મીનટાનો સમાવશે થાય છે) અને સસતન પ્રાણીઓ જમેકેફેલીએસ કૉસ જગંલી નબલાડી, ગોલડન જકેલ 

અને સામાન્ય નોળીયા હપ્ભસ્સ એડવડ્સ્ભ (Quadros 2001; Deshmukh 1990; Kulkarni 2009) અહી નોંધાયેલ છે. આ 

વવસતાિમાં ઇનડો-પેલસરફક હમપબેક ડોલ્ફીન સૉસ ચાઇનેસીસ પણ જોવા મળીના દાખલા નોંધાયેલ છે.

આ નનવસન તંત્ર વવવવધ પરિબળો જવેા કે ગિેકાનૂની જમીન પયુિાણ અને કચિાના ઢગલાને કાિણ ેજોખમમાં છે. નવી મયુંબઈ એિપોટ્ભ  
અને ખાડી ઉપિથી પ્રસતાવવત છ-માગણીય મયુંબઈ-ટ્ાસ્સ હાબ્ભિ લલક (MTHL) વવચાિણા હેઠળ છે. સ્થાનનક લોકો દ્ાિા ચેિ બળતણ 

તિીકે વપિાય છે. તેનાથી આ નનવસન તતં્રના મયયારદત સ્તોતો પિ રાિણ વધે છે. મહાપાલલકા કચિા નનકાલ, ઔદ્ોગગક દયુયષત 

પ્રવાહીનો અહી થતો ચયુવાક મોટી ચચતાનો વવષય છે કાિણકે તે ચિે અને ગાિાના મેદાનને અસિ કિે છે. મત્યોદ્ોગ સ્તોતો પિ રાિે 

ધાતયુ પ્રદયુષકોની અસિ સમજવી જરિી છે કાિણકે મત્યોદ્ોગઅન ેચિે કિચલાનયુ ંસંવધ્ભન આ વવસતાિમાં કિવામાં આવે છે. રાિે ધાતયુ 
પ્રદયુષકોની જવૈવક વવસતાિીકિણની સ્થાનનક લોકો પિ થતી અસિોની તપાસ કિવી જરિી છે.

2. સસધયુદયુગ્ગ દરિયાકાંઠા અને દરિયાઈ નનિસન તતં્ર  (SCME)

લસધયુદયુગ્ભ લજલલાનાદરિયાકાંઠા અને દરિયાઈ વૈવવધયન ેિાજ્માં સમૃદ્ધ વવસતાિોમાંથી એક ગણવામાં આવે છે. લસધયુદયુગ્ભ દરિયાકાંઠા 
અને દરિયાઈ નનવસનતતં્ર (હવેથી SCME) ત્રણ લજલલાઓન ેઆવિી લે છે: (1) માલવણ દરિયાઈ અરયાિ્ય (MMS) 

માલવણ, (2) વેન્યુિલા ખડકો પિનો દ્વીપસમહૂ (3) એનગ્રીયા બેંક (આકૃતત1b). આ વવસતાિ 1947 થી દસતાવેજોમાં નોંધાયેલ છે 

(MacDonald 1947). આ ત્રણ સ્થળો તેમના મહતવના વસવાટ, માટે જાણીતા છે જમેાં ખડકાળ દરિયાકાંઠા, િેતાળ દરિયાકાંઠા, 
ખડકાળ ટાપયુઓ, ખાડીઓ, ગાિાના મેદાનો, ચિે વસવાટ, પિવાળાના ખડકો અને શેવાળના જગંલોનો સમાવશે થાય છે.

માલવણ દરિયાઈ અરયાિ્ય: 1987માં MMS જાહેિ થયો હતો અને તેનો વવસતાિ 29.12 ચોિસ રકમી છે, જમેાં મયુખ્ય વવસતાિ 

3.18 ચોિસ રકમી છે. મયુખ્ય વવસતાિમાં લસધયુદયુગ્ભ રકલલો, પદમાગઢ ટાપયુ અને ડૂબેલ ખડકાળ માળખા છે, જયાિે બાકીનો વવસતાિ 

માલવણ શહેિ સાથે ગોઠવાયેલ છે, જમેાં િેતાળ રકનાિા છે અને ખડકાળ િચનાઓ દરિયા સયુધી લંબાય છે, તેથી પિવાળાની 
બનાવટમાં મદદ થાય છે.

કયુલ 367 દરિયાઈ પ્રજાતતઓ (વનસપતત અને પ્રાણીઓ) આ વવસતાિમાંથી નોંધાઈ છે, જમેાં 73 પ્રજાતતઓ દરિયાઈ ઘાસની છે 

(CMFRI 1987), 18 પ્રજાતતઓ ચેિ ની છે અને ટેનનસ સાથે સંકળાયેલ િચનાઓની છે (Bhosale 2005), પિવાળાની 9 

જાતતઓ (Qasim & Wafar 1979), ગોકળગાયની 73 જાતતઓ, જમેાં બન્ ેપોલીકેટ અને અથ્ભોપોડ ની 47 જાતતઓ, 18 જાતતઓ 

દરિયાઈ અને તાિામાછલીની 74 જાતતઓ માછલીની છે. આશિે 200 જાતતઓ પક્ષીઓની છે અને 10 અથવા વધયુ પ્રજાતતઓ 

દરિયાઈ સસતન પ્રાણીઓની છે જ ેઆ વવસતાિમાં નોંધાઈ છે.

જો કે આ વવસતાિ 1987માં અરયાિ્ય તિીકે જાહેિ થયો હતો, પણ સ્થાનનક મત્યોદ્ોગ સમયુદાય માને છે કે તેમની સાથ ે

થયેલ શરુઆતની ચચયાઓ અપૂિતીહતી અને તે પછી પાછળથી તેની ખોટ પૂિવા કિેલ પ્રયત્ો નબળા હતા. અરયાિ્યનો અને 
આજીવવકા વવકલપો માટેના મયુખ્ય લારો સમાજ દ્ાિા પૂિતા માનવામાં આવયા નહોતા, પરિણામે તેની સ્થાપના સામે બહયુ મોટો 
વવિોધ થયો હતો. આ લસવાય, સંચાલન માળખયું આગળ જતા એ હકીકતથી જટીલ બનયું કે MMS ના મયુખ્ય રાગો લસધયુદયુગ્ભ 
રકલલામાં સામેલ થયા, જ ેરાિત પયુિાતતવ વવરાગ (ASI)ના સંચાલન હેઠળ છે. વધયુમાં, રકલલાની અંદિની જમીન ખાનગી 
માલલકીની છે. સ્થાનનક માછીમાિોના વયવસાયયક હહતો જળવાઈ િહે તે માટે વવસતાિોનયું પૂિતયું સીમાંકન કિવાની અને હક્ોનયુ ં
સમાધાન કિવાની પ્રરક્રયા હજી પૂિી થઇ નથી. તેથી આજ સયુધી કોઈ અમલીકિણ થયયું નથી, અને અરયાિ્યના નનયતં્રણો



operational. Though the communities are pro-conservation and their awareness level is high, the op-

portunities to bring them on board in conservation initiatives need concerted efforts.

Archipelago at Vengurla Rocks. This is an archipelago of 20 islands located around 14 km west to 

northwest of Vengurla town, Burnt Island being the largest island. Grasses such as Cymbopogon spe-

cies, Celosia argentea and Mollugo sperbula have been recorded. These islands support a colony of 

over 18,000 Indian Edible-Nest Swiftlets or Indian Swiftlets Collocalia unicolor and a breeding congre-

gation of eight tern species (Common Tern Sterna hirundo, Roseate Tern S. dougallii, White-Cheeked 

Tern S. repressa, Bridled Tern S. anaethetus, Sooty Tern S. fuscata, Large Crested Tern S. bergii, 
Lesser Crested Tern S. bengalensis and Indian River Tern S. aurantia) (Pande 2002). This archipelago 

is inhabited, but there are reports of large-scale poaching of the Indian Edible-Nest Swiftlets (Pande 

2002).

Angria Bank: This is a submerged, sunken plateau at the edge of the continental shelf off India’s west 

coast, located approximately 105 km west of Vijaydurg. Angria Bank has a depth of 20.1 m, and its 

dimensions are around 40 km north to south and 15 km east to west. There has been no systematic 

study of the area, but anecdotal evidence from the area suggests that the sunken plateau in rich in 

diversity of corals and reef ecosystems and a congregating site for nursing sharks and whale spe-

cies. Initial surveys undertaken at Angria Bank have highlighted the richness of the area. Due to the 

significant diversity present within the area, it has the potential to be declared one of India’s marine 

protected sites.

The endangered and threatened fauna that have been recorded in SCME include the Whale Shark 

Rhincodon typus, Black-Tip Reef Shark Carcharhinus melanopterus, rays, Sperm Whale Physeter 
macrocephalus, Finless Porpoise Neophocaena phocaenoides and Indo-Pacific Humpback Dolphin. 

Nesting of the Olive Ridley Lepidochelys olivacea has been recorded from the coastal areas of SCME, 

and the Green Turtle and Leatherback Dermochelys coriacea have been reported from the area (Giri & 

Chaturvedi 2006). In addition, nesting tern colonies and Indian Swiftlet Aerodramus fuciphagus have 

been recorded at Vengurla Rocks. Nests of the White-Bellied Fish-Eagle have been recorded all along 

the coastal area.

The information regarding the diversity and richness of SCME has been obtained through sporadic 

visits to the sites. Till date no systematic study has been undertaken in SCME. The increasing intensity 

of marine resource exploitation, the unplanned, unregulated tourism industry and sewage disposal are 

major concerns within the region. Also, infrastructural projects planned along the coast for facilitating 

the fishing industry may have negative impacts on the marine and coastal biodiversity of the region. 

Till date there has been no significant industrialization along the coast, but cascading effects of mining 

operations undertaken along the Western Ghats and their effects on the connecting river ecosystem 

are a concern. Increasing conversion of private forest lands to orchards and usage of insecticides and 

pesticides on the marine and coastal biodiversity are other issues that need to be addressed. Keep-

ing all this in mind, the forest department is implementing a programme that aims to put in place an 

enabling environment for progressive mainstreaming of biodiversity conservation considerations in the 

activities of production sectors operating within SCME.
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નબન કાય્ભકાિી િહ્યા છે. જો કે સમયુદાયો સંિક્ષણ માટે તૈયાિ છે અને તેમની જાગૃતતનયુ ંસતિ ઊંચયુ ંછે, પણ તેમને સંિક્ષણ પગલાઓમાં 
જોડવા માટેની તકો માટે પૂિતો પ્રયત્ જરિી છે.

વેન્ુરલા ખ્ડકોનો દ્વીપસમહૂ. આ 20 ટાપયુઓનો દ્વીપસમહૂ છે જ ેવેન્યુિલા શહેિથી આશિે14 રકમી પલચિમ તિફ સ્સ્થત છે, જમેાં 
બન્ટ્ભ  ટાપયુ સૌથી મોટો છે. ઘાસ જવેાકે સીમબોપોગન જાતત, સેલોસીઆ આજષેન્ીઆ અન ેમોલુ્ગો સપબ્યુ્મલા નોંધારેલ છે. આ ટાપયુઓ 
આશિે રાિતીય ખાદ્ માળા સવીફલે અથવા રાિતીય સવીફલે અને આઠ વાબગલી પ્રજાતતઓના (સામાન્ય નામ Sterna hirundo, 
Roseate Tern S. dougallii, White-Cheeked Tern S. repressa, Bridled Tern S. anaethetus, Sooty Tern 
S. fuscata, Large Crested Tern S. bergii, Lesser Crested Tern S. bengalensisand રાિતીય નદી વાબગલી 
Tern S. aurantia) (Pande 2002) આશિે 18,000 થી મોટી વસાહતના સંવધ્ભન માટે એકીકિણ તિીકે વતવે છે રાિતીય 
ખાદ્–માળા સવીફલે અથવા રાિતીય સવીફલ ેCollocalia unicolor. આ દ્વીપસમહૂના મૂળ િહેવાસી છે પણ અહી મોટાપાયે 
રાિતીય ખાદ્-માળા સવીફલેનયું મોટાપાયે આક્રમણ નોંધાયયું છે (Pande 2002).

એનગ્ીરા બેંક : આ એક ડૂબેલ ઉચ્પ્રદેશ છે જ ેરાિતના પલચિમી રકનાિે દરિયાકાંઠા ધાિ પિ આવેલ છે અને વવજયદયુગ્ભના પલચિમે 
લગરગ 105 રકમીના અતંિે આવેલ છે. એનગ્રીયા બેંકની ઊંડાઈ 20.1 મીટિ છે અને માપ લગરગ 40 રકમી ઉત્તિે અને 15 રકમી 
પૂવ્ભ પલચિમ આવેલ છે. આ વવસતાિનો કોઈ પદ્ધતતપૂવ્ભક અભયાસ થયો નથી પણ, વવસતાિમાંથી મળેલ છયુ ટક પયુિાવા બતાવે છે કે ડૂબેલ 
ઉચ્પ્રદેશ પિવાળાની અને પિવાળાના ખડકોના નનવસનતતં્રમાં વવવવધતા બાબતે સમદૃ્ધ છે અને શાક્ભ  અને વે્લ પ્રજાતતઓ માટે સંવધ્ભન 
કેનરિ છે. એનગ્રીયા બેંક પિ કિાયેલ શરઆતના સવવે વવસતાિની સમૃનદ્ધ બતાવે છે. આ વવસતાિમાં નોંધપાત્ર વૈવવધય હોવાને કાિણે, તેમાં 
રાિતના દરિયાઈ સંિક્ક્ષત વવસતાિમાંથી એક તિીકે જાહેિ થવાની ક્ષમતા છે.

જોખમમાં મયુકાયેલી અને નાશપ્રાય પ્રાણીસૃક્ષટ જ ેSCME માં નોંધાયેલ છે તેમાં SCME ના દરિયાકાંઠા વવસતાિમાં વે્લ શાક્ભ  િીન્કોડોન 
ટાયપ્સ, બ્લેક ટીપ િીફ શાક્ભ  કકયાહીસ્સ મેલાનોપટેસ્મ, રકિણો, સપમ્ભ વે્લ, ફીસતિ મકે્રોસેફાલસ, ઝાલિ વવનાની પોિપોઈઝ નીઓફોકેના 
ફોકેનોઈડેસ અને ઇનડો-પેલસરફક હમપબેક ડોલ્લ્ફન. ઓલલવ રિડલી લેપીડોશેલ્સ ઓલીવાસીયાના ઈંડા મૂકે છે, અને લીલો કાચબો 
અને લેધિબેક ડમભોશેલ્સ કોરિયાલસયા વવસતાિમાં મળી આવે છે (Giri & Chaturvedi 2006). વધયુમાં, વાબગલી વસાહતો અને 
રાિત સવીફ્ટલતે એિોરિામસ ફૂસીફેગસ વેન્યુિલા ખડકોમાં મળી આવી છે. સફેદ પેટ વાળા માછીમાિ ગરુડ દરિયાકાંઠા વવસતાિમાં બધે 
નોંધાયા છે.

SCMEમાં વૈવવધય અને સમનૃદ્ધ વવષે માહહતી સ્થળો પિ કોઈ કોઈ વાિ મયુલાકાત લઈને મળેવેલી છે. SCMEમાં આજ સયુધી કોઈ 
તબક્ાવાિ અભયાસ કિવામાં આવયો નથી. દરિયાઈ સ્તોતોને વધયુ પડતા વાપિવાથી, નબન આયોલજત, વાિંવાિ અનનયંવત્રત પ્રવાસન 
ઉદ્ોગ અને કચિાનો થતો નનકાલ એ વવસતાિની મયુખ્ય ચચતાઓ છે. દરિયાકાંઠા સાથે મત્યોદ્ોગઉદ્ોગ માટે હેિફેિ યોજનાઓ 
આયોલજત કિવાથી વવસતાિમાં દરિયાઈ અને દરિયાકાંઠા જવૈવવવવધતા પિ નકાિાત્મક અસિો પડી શકે છે. આજ સયુધી દરિયાકાંઠા પિ 
કોઈ નોંધપાત્ર ઉદ્ોગીકિણ થયયું નથી, પણ ચાલયુ થયેલ ખાણકામ ની પલચિમી ઘાટ પિ પડતી અસિો એક ચચતા છે અને તેની જોડતી 
નદીઓના નનવસન તતં્ર પિ થતી અસિો ચચતાજનક છે. ખાનગી વન્ય જમીનનયું બગીચાઓમાં પરિવત્ભન અને કીટનાશકો અને જતંયુનાશકો 
ના વપિાશથી દરિયાઈ અને દરિયાકાંઠા ની જવૈવવવવધતા પિ પડતી અસિો અન્ય મયુદ્ાઓ છે જમેને હલ કિવા િહ્યા. આ બધયું ધયાનમાં 
િાખીને વન વવરાગે એક કાય્ભક્રમ ચલાવી િહ્યો છે જનેયું ધયેય વવકાસશીલ જવૈવવવવધતા સિંક્ષણ માટે સરક્રય પયયાવિણ સ્થાવપત કિવાનયું 
છે જ ેSCMEમાં કાય્ભકાિી એકમોની પ્રવૃતતઓની વવચાિણા કિે 



The Way Forward

The Mangrove Cell initiated a mangrove afforestation programme in 2012–2013. Nurseries have been 

established at six sites along the coast. Using the saplings from these nurseries, a large-scale affor-

estation programme is being carried out with the help of local communities. Apart from this, assisted 

natural regeneration has been undertaken at three sites in Mumbai. There are other research projects 

under way to study the diversity and distribution of species in Maharashtra and to map the mangrove 

areas. The Mangrove Cell has presently initiated a programme with the Gesellschaft fur Internationale 

Zusammenarbeit (GIZ), a branch of the government of Germany, in which Thane Creek and two other 

sites in Ratnagiri District, namely Ansure Creek and the Dabhol–Velas coastal stretch, will be taken up 

for marine and coastal conservation.

The state is also implementing a programme with the help of the MoEF and UNDP on the Sindhu-

durg coast. Despite the existence of MMS for over two decades, a congenial environment for effective 

management of the marine protected area has yet to be evolved. In the absence of any headway in the 

formation of MMS, conservation of the biological diversity outside the boundaries of MMS in SCME has 

got very little attention. The main sectors (fishing, tourism, ports, maritime traffic, manufacturing units 

and agriculture) operating within the wider land/seascape of SCME may impact the coastal and marine 

diversity due to their development models and growth strategies. It is in this light that the project will 

help build environmental safeguards and conservation considerations while taking into account the de-

velopmental and resource management models of these key sectors, which are necessary for sustain-

ing livelihoods within the region, and addressing retrogressive factors such as the anticipated impacts 

of climate change.
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ભાવિ રદશા 

ચેિ એકમે એક ચેિ વૃક્ષાિોપણ યોજના 2012-2013માં શર કિી હતી. દરિયાકાંઠા પિ છ સ્થળોએ નસ્ભિી બનાવવામાં આવી હતી. 
આ નસ્ભિીમાંથી છોડવા લઈને મોટાપાયે વૃક્ષાિોપણ કાય્ભક્રમ હાથ ધિવામાં આવયો હતો જમેાં સ્થાનનક સમયુદાયની મદદ લેવામાં આવી 
હતી. આ લસવાય, મયુંબઈમાં તિણ જ્યાએ આધાિ લઈને કયુદિતી િીતે ફિી વૃક્ષાિોપણ કિવામાં આવયયુ ંહતયુ.ં મહાિાષટ્માં પ્રજાતતઓની 
વૈવવધય અને વવસતિણ વવષે અભયાસ કિવા માટે અને ચિે વવસતાિ માપવા માટે અન્ય સશંોધન યોજનાઓ શર કિાઈ છે. ચેિ એકમે 
Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) જ ેજમ્ભની સિકાિની એક શાખા છે તેની સાથે મળીને અત્ાિે 

એક યોજના શર કિી છે જમેાં થાણે ખાડી અને િત્ાગગિી લજલલામાં િહેલ અન્ય બે સ્થળો, અસ્સયુિે ખાડી અને દારોલ-વેલાસ 

દરિયાકાંઠા વવસતાિ માં દરિયાઈ અને દરિયાકાંઠાસંિક્ષણ કિવામાં આવશે.

િાજ્ MoEF અને UNDP સાથે મળીને લસધયુ-દયુગ્ભ દરિયાકાંઠામાં એક યોજના પણ અમલ કિી િહયુ ંછે. બે દાયકાથી ઉપિ 

અસ્સતતવમાં હોવા છતાં દરિયાઈ સંિક્ક્ષત વવસતાિ માટે અસિકાિક સંચાલન માટે અનયુકયુળ પયયાવિણ બનાવવામાં વવકાસ કિવાનો છે. 

MMS ના સ્થાપનમાં કોઈ પ્રગતત નહી થવાથી MMS ની બહાિ SCME માં જવૈવવવવધતાના સંિક્ષણ ને ઘણયુંઓછયુ ં  ધયાન મળયયુ ંછે. 

મયુખ્ય વવરાગો (મત્યોદ્ોગ, પ્રવાસન , બંદિ, દરિયાઈ હેિફેિ, ઉતપાદન એકમો અને ખતેી) જઓે SCME ના વવશાળ જમીન/ દરિયા 
વવસતાિમાં કાય્ભ કિે છે તેઓ તેમના વવકાસ મોડેલ અને વવકાસ નીતતઓન ેકાિણ ેદરિયાકાંઠા અને દરિયાઈ વૈવવધય ને અસિ કિી શકે 

છે. એવયુ ંજણાઈ િહયુ ંછે કે આ યોજના પયયાવિણીય િક્ષકો બનાવવા માટે અને સંિક્ષણ ગણતિીઓ કિવામાં મદદ કિશ ેસાથેસાથે 
આ મયુખ્ય વવરાગો ના વવકાસ અને સ્તોત સંચાલન મોડેલ પણ ધયાનમાં લશેે જઓે વવસતાિમાં ટકાઉ આજીવવકા માટે જરિી છે અને 
સાથે અપેક્ક્ષત હવામાન બદલનાિ પરિબળો પિ પણ ધયાન આપશે.
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