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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. 

િોટો:

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

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

આ મોડ્યુલ જમીન અને દરિયાઈ પયયાવિણોમાં સંચાલન અનયુરવોની ઝાંખી પૂિી પાડે છે.દરિયાકાંઠા અને 
દરિયાઈ સિંક્ક્ષત ક્ષતે્રો માટે અસિકાિક સંચાલન આયોજન અને માગ્ભદશ્ભનના તતવોનયું વણ્ભન પૂરં પાડેલ 

છે. આ મોડ્યુલમાંથી ક્શખવાના મયુખ્ય રાગમાંથી MPAsની અસિકાિકતાનયું મૂલ્ાંકન કિવા મહતવના જવૈ 
રૌતતકતા, સામાલજક અને શાસન વયવસ્ા સૂચકોની વવગતવાિ ચચયા. આ કેસ સ્ડીઝ સહરાગીઓને 

વાસતવવક જીવનમાં વવષય વસતયુ તથા માગ્ભદક્શકાઓ લાગયુ પાડવામાં મદદરપ બનશે.

Summary

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

environments. A description of the elements of management plan and guidelines for effective man-

agement of coastal and marine protected areas is provided. A detailed discussion of key biophysi-

cal, social and governance indicators to evaluate the effectiveness of MPAs form the major part of 

the learning from this module. Case studies help participants in applying concepts and guidelines to 

the real life cases.

Curriculum on   

Coastal and Marine Biodiversity and Protected Area Management

Module 7
Effective Management 

Planning of Coastal and Marine 
Protected Areas

For Field-Level MPA ManagersFor Field-Level MPA Managers

દરિયાકાંઠા અને દરિયાઈ જવૈવવવવધતા અને સિંક્ષિત વવસતાિના સંચાલન 
પર પાઠ્યક્રમ

મૉડ્યુલ 7 
દરિયાકાંઠા અને દરિયાઈ સિંક્ષિત વવસતાિોના 

અસિકાિક સંચાલનનયું આયોજન

રિલ્ડ-લેવલના MPA મેનેજિમાટે
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ટયુંકાષિિો

CBD કનવેન્શન ઓન બાયોલોજીકલ ડાયવસણીટી 

CMS કનવેન્શન ઑન માઈગ્રાટિી સપેલસઝ 

EIA એનવાયિન્મેંટલ ઇમપેક્ એસેસમમેંટ 

EMP એનવાયિમેન્ટ મેનેજમેન્ટ પલાન

FAO ફયુડ એનડ એગ્રીકલચિ ઓગવેનાઇઝેશન 

GCBA જનિેશનલ કોસ્ બેનનરફટ એનાલીસીસ 

NBAP નશેનલ બાયો ડાઇવર્સટી એકશનપલાન

NEP નશેનલ એનવાયિોંનમમેંટ પોલલસી 

SEA સે્્ટેજીક એનવાઈિોનમમેંટ એસેસમમેંટ 

SLEIAA સે્ટ લેવલ એનવાયિોન્મેંટલ ઇમપેક્ એસેસમમેંટ ઓથોિીટી

Acronyms

CBD  Convention on Biological Diversity

CMS  Convention on Migratory Species 

EIA  Environmental Impact Assessment

EMP  Environment Management Plan 

FAO  Food and Agriculture Organization

GCBA  Generational cost benefit analysis 

NBAP  National Biodiversity Action Plan

NEP  National Environment Policy 

SEA  Strategic Environmental Assessment

SLEIAA  State Level Environmental Impact Assessment Authority
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અભયાસના પરિણામો

આ મોડયયુલ પૂણ્ભ કયયા પછી સહરાગગઓ નીચે મયુજબ કિી શકશે. 

•	 MPA	સંચાલન આયોજનના મહતવાના તતવોની રપિેખા આપવી

•	 MPA	સંચાલન આયોજનનયુ ંવવકાસ કિવામાં સમાયેલા પગલાઓનયુ ંવવગતવાિ વણ્ભન કિવયુ ં

• ઉદાહિણ સાથે સંચાલન અસિકાિકતા વયાખ્યાયીત કિવી 

• સંચાલન અસિકાિકતા નનવસનતતં્ર સામાલજક અને આર્થક સાપેક્ષતામાં સમજવી

• સંચાલન અસિકાિકતાના લસદ્ાંતોના આધાિે MPAસંચાલન માટે કામગીિી આયોજનનો વવકાસ કિવો.

• આચિણ - ટીમમાં અને નનિીક્ષણ હેઠળ –સંચાલન અસિકાિકતાનયુ ંમૂલ્ાંકન

Learning outcomes

After completing this module, the participants are able to

•	 Outline the key elements of a MPA management plan

•	 Describe in detail the steps involved in developing a MPA management plan

•	 Define management effectiveness with examples

•	 Appreciate management effectiveness in the ecological, social and economic context

•	 develop operational plan for MPA management based on the principles of management effectiveness

•	 conduct – in teams and under supervision- management effectiveness evaluation

મહતવના સંદેશાઓ
•	 MPA	પાસે સપષટપણ ેવયાખ્યાયયત ઉદે્શો હોવા જોઈએ જનેી સામે તેની કામગીિી નનયતમત િીત ેચેક કિી શકાય અને એક નનિીક્ષણ પ્રોગ્રામ 

હોવો જોઈએ જથેી સંચાલન અસિકાિકતાનયુ ંમૂલ્ાંકન કિી શકાય. સંચાલન અનયુકૂલનશીલ હોવયુ ંજોઈએ એટ્લે કે નનિીક્ષણના પરિણામો દ્ાિા 
નક્ી થયા મયુજબ સમયાંતિે સમીક્ષા થતી હોય અને સયુધાિણા થતી હોય.

•	 MPAનયુ ંસંચાલનને ઉદેશ પ્રાપપત માટે માહહતીના સતત પ્રતતરાવની આવશયકતા હોય છે. સંચાલન પ્રરક્રયામાં આયોજન, રડઝાઈન, 

અમલીકિણ, નનિીક્ષણ, મૂલ્ાંકન, સંદેશા વયવહાિ અને અનયુકૂલનનો સમાવશે થાય છે. મૂલ્ાંકન લીધેલા પગલાઓની સમીક્ષા અને આ 

પગલાં ઉતપાદક અને ઇચ્ચ્ત પરિણામો આપે છે કે નહીં તેની આકાિણીન ેસમાવે છે. 

• મૂલ્ાંકન સંચાલન પ્રરક્રયાનો િોજજદો રાગ છે અને તે મોટા રાગના મેનેજસ્ભ કિે છે. સંચાલન અસિકાિકતાનયુ ંમૂલ્ાંકન હાલના આ િોજજદા 
કામ પિ િચાય છે.

• સંચાલન અસિકાિકતા જવૈ રૌતતક, સામાલજક સૂચકો અને શાસન વયવસ્ા સૂચકો વાપિીન ેમાપી શકાય છે. 

•	 MPA	સંચાલનમાં સ્ાનનક સમયુદાયો અને અન્ય હહતધાિકોન ેસામેલ કિવા જરિી છે. દરિયાઈ પયયાવિણમાં જઓે દરિયાના આતંિ સંયોલજત 

પ્રકાિન ેકાિણ ેપડોશનો દરિયાઈ વવસતાિ વાપિતા હોય તેની સાથે સહકાિ સાધવો એ ખાસ મહતવનયુ છે, જમેાં એક વવસતાિની રક્રયા  બીજા પિ 

આક્રમણ કિતી હોય.

Key messages
•	 An MPA must have clearly defined objectives against which its performance is regularly checked, and a moni- 

toring programme to assess management effectiveness. Management should be adaptive, meaning that it is 

periodically reviewed and revised as dictated by the results of monitoring

•	 Effective management of MPAs requires continuous feedback of information to achieve objectives. The man- 

agement process involves planning, design, implementation, monitoring, evaluation, communication and 

adaptation. Evaluation consists of reviewing the results of actions taken and assessing whether these actions 

are producing the desired outcomes. 

•	 Evaluation is a routine part of the management process and is something most managers already do. The 

evaluation of management effectiveness builds on this existing routine

•	 Management Effectiveness can be measured using Biophysical indicators, social indicators and governance 

indicators

•	 Involving local communities and other stakeholders is essential in MPA management. It is particularly im- 

portant in the marine environment to collaborate with those using the neighbouring sea areas because of the 

inter-connected nature of the sea in which actions in one area impinge on another.
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7.1  Guidelines and framework for 
preparing management plans for 
coastal and marine protected 
areas

A Marine Protected Area is “Any area of intertidal or subtidal terrain, together with its overlying 

waters 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.” IUCN (1999)

7.1.1  Lessons from Wildlife Management:

One of the problems of attempting to manage the complex and diverse set of resources and 

resource relationships that are so typical of tropical wildlife protected areas and the surrounding 

landscape is that the parameters change. Components change in number and distribution and 

people change the values of components and their utilization.

Wildlife management planning officers need to consider the dynamics of resources, their relation-

ships and the perception of public and professionals. Broadly, the planner has to contend with 

two types of major changes, the ecological change and the change in human opinion on nature 

based resource values. Ecological change is both natural and man made. Natural changes are 

random and unpredictable. Man made changes are generally ordered and predictable depend-

ing on their nature. Large fluctuations in rainfall e.g. Ranthambhor TR, events like cyclones and 

cycles of drought e.g. Gir are unpredictable and can bring about unpredictable changes. The 

best that an MPA manager can do is to be aware of the existence of such cycles in a system and 

of their recorded consequences in the past. He/she should be in a position to propose contingen-

cy plans through a process of pattern recognition for which monitoring is an important tool. The 

ordered changes can be anticipated and appropriate strategies ac- cordingly would be needed 

to maintain or hold the change at a desired stage or allow it to progress. Successional changes in 

vegetation, whether natural or induced exemplify this. However the plans need to be clear in their 

objectives which must dictate, what change is acceptable and what is not. Sometimes, a better 

understanding of a system might require to modify or drop an objective.

The MPA manager needs to establish the various categories of PA values such as the tangible, 

the biological, those in physical attributes, in ecological processes, the conceptual, socio-

economic and others. These need to be ranked according to the scale of priorities viz. global, 

national, regional, state or of local significance. Examples are cited from IEP sites and others.

The MPA manager needs to have an open mind and sensitivity to the perceptions of various cat-

egories of stake holders. The local values might be at the lowest level in the ladder of scales but 

these are often critically important in the interest of conservation. Identification of stake holders, 

providing adequate opportunities for dialogue, analysis of outputs and integrating these within 

the management strategies are critically important.

7.1  દરિયા કાંઠો અને દરિયાઈ સંિક્ષિત 
ષિતે્ર માટે સંચાલન આયોજન તૈયાિ 
કિવા માટેની માગ્સદર્શકા અને 
માળખ ું

દરિયાઈ સંિક્ક્ષત ક્ષતે્ર એટલે કે “પાણી તેના વવપયુલ પાણી અને સંકળાયેલી વનસપતત સૃક્ષટ, પ્રાણી સૃક્ષટ, ઐતતહાલસક અને 
સાંસૃ્તતક લક્ષણો ધિાવતો આતંરિકરિતી  અથવા સબટાઈડલ વવસતાિ કે જનેે સમગ્ર સંવતૃ પયયાવિણ અથવા તેના રાગન ે

કાયદા અથવા અન્ય અસિકાિક સ્તોતો દ્ાિા આિક્ક્ષત કિવામાં આવયો હોય.” IUCN (1999)

7.1.1  વન્ય જીવન સંચાલનમાંથી ્બોધપાઠ: 

સંસાધનો અને સંસાધન સાથેનો સબંધ પેચીદો અને વૈવવધયનો સંપયુટ છે જનેી એક સમસયાઓનયુ ંસંચાલન કિવાના પ્રયત્ોમાં 
આવતી સમસયા એ છે કે ભૂપ્રદેશના સંિક્ક્ષત ક્ષતે્રના વન્યજીવન અને તેની આજયુ બાજયુના ભૂ વવસતાિ એટલા વવક્શષટ છે 

કે તેના માપદંડો બદલાય જાય છે. ઘટકોની સખં્યા અને વહેચણી બદલાય જાય છે અને લોકો ઘટકોના મૂલ્ો અને તેમનો 
ઉપયોગ બદલી નાખે છે.

વન્ય જીવન સંચાલન યોજનાના અધધકાિીઓએ સંસાધનની ક્ષમતા, તેમની સાથેના સંબંધો અને જનતા અને વયવસાયયકોની 
જાણકાિી ધયાનમાં લેવાની જરિ છે. વવસતાિથી કહીએ તો આયોજકે બે પ્રકાિના મયુખ્ય પરિવત્ભનો સાથે સપધયા કિવાની 
છે. નનવસનતતં્ર પરિવત્ભન અને પ્રકૃતત આધારિત સંસાધન મૂલ્ અંગે માનવ અભરપ્રાયમાં પરિવત્ભન. નનવસનતતં્ર પરિવત્ભન 

માનવ નનર્મત અને પ્રકૃતતક બંને પ્રકાિના હોય છે. પ્રાકૃતતક પરિવત્ભનો આંધાધૂંધ અને અણધાયયા હોય છે. માનવનનર્મત 

પરિવત્ભનો સામાન્યિીત ેતેમની પ્રકૃતત આધારિત પૂવયાનયુંમાંનીત હોય છે. વિસાદમાં મોટી અસ્સ્િતા એટલે કે િણથંરોિ TRમાં 
વાવાઝોડા જવેા બનાવો અને દયુષ્ાળના ચક્રો એટલે કે ગીિનો બનાવ અણધાયયા હોય છે અને અણધાયયા પરિવત્ભનો નનપજાવી 
શકે છે. એક MPA મેનેજિ કોઈ ઉત્તમ કાય્ભ કિી શકે તો એ છે કે પધ્ધતતમાં આવા ચક્રોના અચ્સતતવ અને ભતૂકાળમાં 
નોંધાયેલા પરિણામો વવષે જાગતૃ બની શકે. તે/તેણી એવી સ્સ્તતમાં હોવા જોઈએ કે પેટન્ભન ે માન્યતા આપવાની પ્રરક્રયા 
દ્ાિા તાકીદના આયોજનોની દિખાસત કિી શકે, જનેે માટે દેખિેખ એક અગત્નયુ ંસાધન છે. સયુસંગત પરિવત્ભનો અપકે્ષાકૃત 

હોઈ શકે છે અને તે મયુજબ તેને ઇચ્ચ્ત તબકે્ જાળવવા કે થંરાવી દેવા કે આગળ વધવાની અનયુમતત આપવા માટે યો્ય 

વયયુહિચનાઓની જરિ પડશે. વાનસપતતક બાબતોમાં અનયુક્રતમક પરિવત્ભનો પ્રાકૃતતક હોય કે પ્રેરિત તેનયુ ંઉદાહિણ આપવયુ ં
જોઈએ. જોકે, આયોજનોએ તેમના ઉદે્શોમાં સપષટ હોવાની અને નનદદેશ કિવાની જરિ છે કે  કયયુ ંપરિવત્ભનો સવીકાય્ભ છે અને 
કયયુ ંનથી ક્ાિેક, ઉદે્શમાં સયુધાિા કિવા કે પડતા મૂકવા લસસ્મની વધયુ સાિી સમજની આવશયકતા હોઈ શકે.

MPA મૅનેજિોન ેવાસતવવક, જવૈવક, રૌતતક ગયુણધમભોમાં, પારિસ્સ્તતક પ્રરક્રયામાં, વૈચારિક, આર્થક સામાલજક અને અન્ય 

જવેા મૂલ્ોના વવવવધ વગભો સ્ાવપત કિવાની જરિ છે. આને પ્રાથતમકતાના ધોિણ ેએટલે કે વૈગવિક, િાષટ્ીય, પ્રાદેક્શક અને 
િાજ્ કે સ્ાનનક મહતવની િીતે શ્ેણીબદ્ કિવાની જરિ છે. ઉદાહિણો IEP અને અન્ય સાઇટ પિથી દશયાવવામાં આવયા છે.

MPA મેનેજિન ેહહતધાિકોના જયુદા જયુદા વગભોના વવચાિો પ્રતે્ ખયુલલા મનના અને સંવેદનશીલ હોવાની જરિ છે. સ્ાનનક મૂલ્ો 
માપદંડરપી સોપાનોમાં નીચામાં નીચા હોય શકે પિંતયુ ઘણી વખત સંિક્ષણના હહતમાં અત્તં અગત્ના હોય છે. હહત ધાિકોન ે

ઓળખવા, ચચયા માટે પૂિતી તક આપવી, પરિણામોનયુ ંમૂલ્ાંકન કિવયુ ંઅને તેને સંચાલન તેને વયયુહિચનામાં સંકલલત કિવયુ ંતે 
અત્તં અગત્નયુ ંછે.



Undertaking surveys, conducting inventories to accord with the objectives, collecting and analyzing 

data are activities that contribute to making informed decisions. This is important not only in the prepa-

ratory phase of the plan but the process must continue through the phase of implementation to update 

the knowledge on facts, values and resources, resources and people relationships and the dynamics of 

the system. The plan to that end must establish procedures of monitoring and evaluation.

7.1.2  Lessons from Marine Protected Areas Management

•	 Almost	all	MPAs	contribute	to	the	maintenance	or	restitution	of	both	biological	diversity	and	abun-

dance, both of which are relevant to sustainable fisheries;

•	 It	is	not	feasible	in	today’s	marine	environment	to	divorce	the	questions	of	resource	use	and	

conservation, because marine natural resources and their living space are all sought now by many 

different users for many different purposes;

•	 The	tendency	in	some	areas	to	oppose	the	recognition	of	fishery	reserves	as	MPAs	seems	to	be	

counterproductive, inhibiting cooperation between fishworkers and environmentalists in creating 

and managing MPAs;

•	 There	has	been	a	long	history	in	almost	all	areas	of	the	world	of	conflict	and	lack	of	cooperation	

between environmental and fisheries management agencies. This lack of joint action inhibits 

progress in establishing MPAs and managing them wherever it is manifest. Individual MPAs and 

system plans should be designed to serve both sustainable use and environmental protection 

objectives, and relevant agencies should work together in planning and management;

•	 Local people must be deeply involved from the earliest possible stage in any MPA that is to suc-

ceed. This involvement should extend to them receiving clearly identifiable benefits from the MPA;

સવવેક્ષણો હાથ પિ લેવા, ઉદેશને અનયુરપ માલ સૂધચનયુ ંસંચાલન કિવયુ,ં માહહતી રેગી કિવી અને પૃથક્િણ કિવયુ,ં તે એવી પ્રવતૃી છે 

કે જ ેમાહહતગાિ નનણ્ભય લેવામાં ફાળો આપે છે. આ ફકત આયોજનના પ્રાિંભરક તબકે્ જ અગત્નયુ ંછે એવયુ ંનથી, પિંતયુ હકીકતોની 
જાણ મૂલ્ો અને સંસાધનો, સંસાધનો તથા જાહેિ સંબંધો અને લસસ્મની ગતતશીલતાન ેઅદ્તન બનાવવા સમગ્ર અમલીકિણના 
તબક્ા દિમયાન પ્રરક્રયા ચાલયુ િહેવી જોઈએ. આમ અંત સયુધીના યોજના નનિીક્ષણ અને મૂલ્ાંકનની પ્રરક્રયાઓ સ્ાપવી જોઈએ.

7.1.2  દરિયાઈ સિંક્ષિત ષિતે્ર સંચાલનમાંથી ્બોધપાઠ

• લગરગ દિેકે દિેક MPAs જવૈવક વૈવવધયતા અને વવપયુલતા બન્ેની જાળવણી અને પયુન:સ્ાપન પ્રત્ ેફાળો આપે છે, જ ેબન્ ે

ટકાઉ મત્યોદ્ોગ સાથે સંબંધધત છે;

• આજના દરિયાઈ પયયાવિણમાં સંસાધનોનો ઉપયોગ અને સંિક્ષણના પ્રશ્ો તિછોડી દેવા તે શક્ નથી કાિણકે દરિયાઈ કયુદિતી 
સંસાધનો અને તેમની જીવતં પ્રજાતતઓની ઘણા વવવવધ ઉપયોગકતયાઓ દ્ાિા જૂદા જયુદા હેતયુઓ માટે માંગ કિવામાં આવે છે;

• કેટલાક ક્ષતે્રમાં મત્યોદ્ોગ અનામતને MPAs તિીકે માન્ય કિવામાં વવિોધી વલણ એ MPAsના સજ્ભન અને સંચાલનમાં 
માછીમાિો અને પયયાવિણવાદીઓ વચ્ ેનબન ઉતપાદક અને બાધારપ સહકાિ હોવાનયુ ંજણાય છે;

• પયયાવિણીય અને મત્યોદ્ોગ સંચાલન સંસ્ાઓ વચ્ ેસંઘષ્ભ અને સહકાિનો અરાવ દયુનનયાના લગરગ બધા ક્ષતે્રમાં લાંબો 
ઇતતહાસ િહ્યો છે; જ્ાિે પણ તે દેખાય ત્ાિે MPAs સ્ાવપત કિવાની પ્રગતતમાં અને તેમનયુ ંસંચાલન કિવામાં સંયયુકત કાય્ભનો 
અરાવ બાધારપ બને છે. વયકકતગત MPAs તથા લસસ્મ આયોજનો, ટકાઉ ઉપયોગ અને પયયાવિણીય િક્ષાના ઉદે્શો બન્ેનયુ ં
કાય્ભ કિવા માટે તૈયાિ કિવયુ ંજોઈએ અને સંબંધધત સંસ્ાઓએ આયોજન અને સંચાલનમાં સાથે મળીને કામ કિવયુ ંજોઈએ;

• કોઈ પણ MPA સફળ બનાવવો હોય તો સ્ાનનક લોકોને વહેલામાં વહેલી તકના તબકે્થી પૂણ્ભ િીતે સામેલ કિવા જોઈએ. 

આ સામેલગીિી MPA તિફથી સપષટ િીતે ઓળખી શકાય તેવા લારો મળેવવા માટે તેમના સયુધી વવસતાિવી જોઈએ;



•	 સામાલજક-આર્થક વવચાિણાઓ સામાન્ય િીતે MPAs ની સફળતા કે નનષ્ફળતા નક્ી કિે છે. જવૈવક પરિબળો ઉપિાંત આ 

વવચાિણાઓ MPAs માટેની જ્યાઓ ઓળખવામાં અને તેની પસંદગી અને સંચાલન કિવામાં આિંરથી જ વયકત થવી જોઈતી 
હતી;

•	 ‘આદશ્ભ MPA’ બનાવવા માટે નકામો સંઘષ્ભ કિવા કિતા એવો MPA હોવો વધયુ સાિો છે જ ેપારિસ્સ્તતક અથ્ભમાં રલ ેઆદશ્ભ 
ના હોય પિંતયુ પ્રાથતમક ઉદેશોને પયુિા કિે તે વધયુ જરિી છે; 

•	 MPA	સ્ાપવાની કામગીિી મયુલતવી િાખવી તે સામાન્ય િીતે એક ભૂલ છે કાિણ કે જવૈવક માહહતી અધૂિી છે. MPA 

પયયાવિણીય િીત ેન્યાયયક છે કે નહીં અને વયાજબી સીમા મયયાદાઓ નક્ી થઈ છે કે નહીં તે સૂચવવા માટે પિૂતી માહહતી િહેશ;ે

•	 MPAs	ના સંચાલનની િચના, ઉપિથી નીચે અને નીચેથી ઉપિ એમ બને્ િીતે હોવી જોઈએ;

•	 MPA	સપષટ િીતે વયાખ્યાયીત થયેલા ઉદે્શો સાથેના હોવા જોઈએ જનેી સામે તેના કાય્ભ પ્રદશ્ભન નનયતમત િીતે તપાસવામાં 
આવે, અને સંચાલન અસિકાિકતાનયુ ંમૂલ્ાંકન કિવા માટે એક નનિીક્ષણ કાય્ભક્રમ િાખવામાં આવે, સંચાલન અનયુકૂલનશીલ હોવયુ ં
જોઈએ એટલે કે નનિીક્ષણના પરિણામો દ્ાિા નનદદેશ કયયા મયુજબ સમયાંતિે તેની સમીક્ષા તથા સયુધાિણા થાય ;

•	 નાના MPA,ખૂબ જ સયુિક્ક્ષત MPAs તથા મોટા વવવવધ ઉપયોગગતાવાળા MPAsની ગયુણવત્તા બાબત એક વૈગવિક ચચયા થાય 

છે. મોટારાગની ચચયા એક યા બીજા કાિણ ેખોટી માન્યતાઓને કાિણ ેઊરી થાય છે. હકીકતમાં તમામ મોટા અને વવવવધ 

ઉપયોગગતાવાળા MPAs ઉચ્ સયુિક્ષાવાળા ક્ષતે્રોનો સમાવશે કિે છે, જ ેવયકકતગત ઉચ્ સયુિક્ષાવાળા MPAsની જમે જ 

કામકાજ કિી શકે. તેનાથી વવપરિત, નાના અને ઉચ્ સયુિક્ક્ષત MPA જ ેસંકલલત સંચાલનને આધધન હોય તે ઉચ્ સયુિક્ષાવાળા 
MPA તેમજ મોટા, વવવવધ ઉપયોગગતા ધિાવનાિ MPA જટેલા જ અસિકાિક બની શકે;

•	 પદાથભો અને પ્રચંડ તાકાતવિ પરિબળો અસિકાિક િીતે પ્રસારિત કિતા હોય તેવા સમયુરિના અત્તં જોડાયેલા સવરપન ેકાિણ,ે 

MPA રા્ય ેજ સફળ થઈ શકશે લસવાય કે તે તેમાં જોડાયેલ હોય અથવા એટલો મોટો હોય કે તે એક સંકલલત નનવસનતતં્ર 

સંચાલન પ્રશાસન હોય. 

•	 Socio-economic considerations usually determine the success or failure of MPAs. In addition to 

biophysical factors, these considerations should be addressed from the outset in identifying sites 

for MPAs, and in selecting and managing them;

•	 It is better to have an MPA which is not ideal in the ecological sense but which meets the primary 

objective than to strive vainly to create the ‘perfect MPA’;

•	 It is usually a mistake to postpone action on the establishment of an MPA because biophysical 

information is incomplete. There will usually be sufficient information to indicate whether the MPA 

is justified ecologically and to set reasonable boundaries;

•	 Design and management of MPAs must be both top-down and bottom-up;

•	 An MPA must have clearly defined objectives against which its performance is regularly checked, 

and a monitoring programme to assess management effectiveness. Management should be adap-

tive, meaning that it is periodically reviewed and revised as dictated by the results of monitoring;

•	 There is a global debate about the merits of small, highly protected MPAs and large, multiple use 

MPAs. Much of this debate arises from the misconception that it must be one or the other. In fact, 

nearly all large, multiple use MPAs encapsulate highly protected zones, which can function in the 

same way as individual highly protected MPAs. Conversely, a small, highly protected MPA in a 

larger area subject to integrated management can be as effective as a large, multiple use MPA;

•	 Because of the highly connected nature of the sea, which efficiently transmits substances and 

forcing factors, an MPA will rarely succeed unless it is embedded in, or is so large that it consti-

tutes, an integrated ecosystem management regime.





7.2  MPA સંચાલન આયોજનની 
વવષયસૂચચઓ1

આયોજન અને સંલગ્ન અહેવાલના વવકાસ દિમયાન, પ્રાપય માહહતીની વવચાિણા કિવી અને નીચેની વસતયુઓ આવિી લેવા માટે તે 
કેટલી યો્ય છે તે નક્ી કિવયુ ંજરિી છે:

1. કાિોબાિી સાિાંશ: જ ેઆવશયક બાબતો અને જરિી નનણ્ભયો આવિી લે. કેટલાક અંતતમ નનણ્ભય કિનાિન ેસહાયક વવગતો 
વાંચવાનો અને સાિ કાઢવાનો સમય નહીં હોય;

2. પરિચય: આયોજનનો હેતયુ અને કાય્ભક્ષતે્રન ેવયાખ્યાયીત કિે છે તથા આયોજન વવકાસ માટે કાયદાકીય આધાિ અને સત્તા 
સમજાવે છે;

3. સમગ્ર આયોલજત MPAના લક્ષ્ય અને ઉદે્શોનયુ ંનનવેદન;

4. ક્ષતે્રની વયાખ્યા: આયોલજત MPAની સીમા િેખા મયયાદા અંગેનયુ ંસામાન્ય નનવેદન અને તેની ગોઠવણી અને સયુલરતા અંગેનયુ ં
રૌગોલલક વણ્ભન;

5. ક્ષતે્રના સંસાધનોનયુ ંવણ્ભન : સીધો નનણ્ભયોન ેસંબંધધત માહહતીનો સાિાંશ (વવગતો પરિક્શષટ કે અલગ કાગળ પિૂતી મયયારદત 

િાખવી) ;

6. ક્ષતે્રના ઉપયોગનયુ ંવણ્ભન : હાલના ઉપયોગો પિ ધયાન કેન્નરિત કિે છે પિંતયુ ઉપયોગના ભતૂકાળના પ્રકાિો અને સતિોના સંદર્ભમાં 
તેને મૂકવયુ ંજોઈએ. આમાં ઉપયોગનો સામાલજક અને આર્થક પૃથક્િણ નો સમાવશે થાય છે;

7. હાલના કાનૂની અને સંચાલન માળખાનયુ ંવણ્ભન, જમે કે દરિયાકાંઠાનો મત્યોદ્ોગ, દરિયાઈ વાહન વયવહાિ અને ક્ષતે્રના હાલના 
ઉપયોગ પિ અન્ય સંબંધધત કાનૂની નનયતં્રણો, જ્ાં તેઓ હજી અચ્સતતવ ધિાવ ેછે કે ફિી પાછા બોલાવી શકાય છે, સંચાલનની 
પાિંપરિક પ્રથાઓ, દરિયાઈ સંસાધનોની માલલકી કે ઉપયોગ કિવાના હક્નયુ ંવણ્ભન કિવયુ ંજોઈએ;

8. ક્ષતે્રમાં સંરવવત પ્રવ્રતતઓ માટે બાધાઓ અને તકોનયુ ંવવશલષેણ;

9. સંિક્ષણ, સંચાલન અને ક્ષતે્રની જાળવણી પ્રતત મયુખ્ય જોખમોનયુ ંપત્રક;

10 નીતતઓ, આયોજનો, પગલાઓ, આતંિ-સંસ્ા કિાિો અને MPAના ઉદે્શોન ેપહોચી વળવા તથા જોખમો અને સંઘષ્ભનો સામનો 
કિવા જ ેતે વયકકતગત સંસ્ાઓની જવાબદાિીઓનયુ ંનનવેદન. આ યોજના વવકાસમાં અનયુસિવામાં આવતી સલાહકાિક પ્રરક્રયાના 
સાિાંશનો આમા સમાવશે થઈ શકે છે;.

11. આયોજીત ક્ષતે્રના કોઈપણ ઘટક વવસતાિ માટે ઉપયોગ અને પ્રવશેની સીમા મયયાદાઓ, ઉદે્શો અને શિતોનયુ ંનનવેદન;

12. ઉપયોગ અને પ્રવશેની સીમા મયયાદાઓ અને શિતો પ્રાપત કિવા અને અમલમાં મૂકવા માટે જરિી નનયમનો ની જોગવાઈ;

13. MPA સ્ાપવા અને સંચાલન કિવા જરિી નાણાકીય, માનવીય અને વાસતવવક સંસાધનોનયુ ંએક મૂલ્ાંકન જ ેનીચે મયુજબની 
વવગતો સમાવે છે:

7.2  Contents of an MPA Management 
Plan1

During the development of plans and associated reports, it is necessary to consider the available infor-

mation and to determine how far it is appropriate to cover the following items:

1. Executive Summary: Covers the essential issues and necessary decisions. Many of the final 

decision-makers will not have time to read and digest supporting detail;

2. Introduction: Defines the purpose and scope of the plan and explains the legislative basis and 

authority for plan development;

3. Statement of the goal and objectives for the planned MPA as a whole;

4. Definition of the area: A formal statement on the boundaries of the planned MPA and a geographic 

description of its setting and accessibility;

5. Description of the resources of the area: A summary of information directly relevant to decisions 

(detail should be restricted to an annex or separate document);

6. Description of uses of the area: Concentrates on present uses but should place these in the con-

text of past types and levels of use. This includes social and economic analyses of use;

7. Description of the existing legal and management framework, such as coastal fisheries, marine 

transportation and other relevant legal controls on present use of the area. Where they still exist 

or can be recalled, traditional practices of management, ownership or rights to the use of marine 

resources should be described;

8. Analysis of constraints and opportunities for activities possible within the area;

9. Statement of the principal threats to the conservation, management and maintenance of the area;

10. Statement of policies, plans, actions, inter-agency agreements and responsibilities of individual 

agencies relevant to meet the objectives of the MPA and to deal with threats and conflicts. This 

may include a summary of consultative processes followed in plan development;

11. Statement of the boundaries, objectives and conditions of use and entry for any component zones 

of the planned area;

12. Provision for regulations required to achieve and implement boundaries and conditions of use and 

entry;

13. An assessment of the financial, human and physical resources required to establish and manage 

the MPA including:

1 Kelleher, G. (1999). Guidelines for Marine Protected Areas. IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge, UK. xxiv +107pp.

•	 કમ્ભચાિીગણ 

•	 સાધનો અને સયુવવધાઓ 

•	 તાલીમ 

•	 અંદાજપત્ર

•	 અથ્ભઘટન અને ક્શક્ષણ 

•	 નનિીક્ષણ અને સશંોધન 

•	 પયુન:સ્ાપના 

•	 દેખિેખ 

•	 અમલીકિણ 

•	 આકચ્મિકતા/સંકટ સમયનયુ ંઆયોજન

•	 અસિકિકતાનયુ ંમૂલ્ાંકન અને સમીક્ષા

1  Kelleher, G. (1999). દદરરાઈ સંરક્ષિત ષિેત્ર માટેની માગ્મદર્શિકાIUCN ગ્ેનડ, સવીતજર્ેનડઅન ેકેમ્બ્રિજ xxiv + 107પી પી 

•	 staffing

•	 equipment and facilities

•	 training

•	 budget

•	 interpretation and education

•	 monitoring and research

•	 restoration

•	 surveillance

•	 enforcement

•	 contingency/emergency planning

•	 evaluation and review of 

effectiveness.



7.3  Detailed contents of an MPA 
management plan2

This model plan is for a comprehensive Management Plan for a large MPA. Management Plans for 

small, relatively simple MPAs can be correspondingly reduced in content.

In a large multiple-use MPA, a zoning plan establishes the framework from which the management 

plan is derived. This means that the zoning plan, rather than the management plan, is the primary 

document for a large multipurpose MPA. On the other hand, in a small MPA, the management plan is 

self-contained and complete.

This example of the content of an MPA Management Plan is provided to assist those involved in the 
preparation of plans and submissions in government agencies and NGOs.

It should be viewed as an ideal model, since it implies a planning situation where there is a high level 
of description and understanding of the area under investigation.

The precise format adopted will depend upon the provisions of the legislation establishing the MPA 
and the government processes required for putting a management plan into effect.

The example that follows is where the management plan is the primary policy-setting document and 

the zoning plan is subordinate to it. In many cases the items 1– 4.1 may form a preliminary document 

which establishes the initial case for protection of the area in question.

Title Page

This includes:

•	 The name of the area subject to the plan and its status;

•	 The words MANAGEMENT PLAN;

•	 The name of the agency/agencies responsible for implementing the plan;

•	 The date when the plan was prepared and the expected date for review.

Executive Summary Page
•	 On this page are summarized:

•	 The reasons why the plan was prepared;

•	 The period of time to which it applies;

•	 Any special conditions which controlled its preparation including the legislative basis and authority 

for plan development;

•	 The principal provisions of the plan;

•	 The estimated budget; and

•	 Acknowledgements.

7.3  MPA સંચાલન આયોજનની વવગતવાિ 
વવષયવસ ય્ુ2 
આ મોડેલ આયોજન વવશાળ MPAના વવસતતૃ સંચાલન આયોજન માટે છે. નાના પ્રમાણમાં સિળ MPA સંચાલન આયોજનો માટે 

સામગ્રીમાં જરરિયાત અનયુસાિ ઘટાડો કિી શકાય છે.

મોટા અને બહયુવવધ ઉપયોગવાળા MPAમાં એક ક્ષેવત્રય આયોજન માળખાને સ્ાવપત કિે છે જમેાંથી સંચાલન આયોજન મળેવવામાં 
આવે છે. આનો અથ્ભ એ થયો કે વવશાળ બહયુવવધ ઉપયોગવાળા MPA માટે સંચાલન આયોજન કિતાં ક્ષેવત્રય આયોજન એ પ્રાથતમક 

દસતાવેજ છે. બીજી બાજયુ, નાના MPAમાં, સંચાલન આયોજન સવપયયાપત અને સંપૂણ્ભ હોય છે.

એક MPA સંચા્ન આરોજનની વવષરવસ્ુનું આ ઉદાહરણ છે જ ેસરકારી સંસ્ાઓને તથા NGOs માં આરોજન તૈરાર કરવા 
અને તેને રજૂ કરવામાં સામે્  ્ોકોને મદદ કરવા માટે આપવામાં આવરો છે . 

તેને આદશિ્મ મોડે્ તરીકે જોવામાં આવે કારણ કે તે એક એવી આરોજન પદરમ્સ્તતન ે્ાગ ુપડે છે કે જ્ાં તપાસ હેઠળના 
વવસતારનુ ંઉચ્ચ સતરનુ ંવણ્મન અને સમજૂતત આપે્ી છે.

સસવકૃત નનરત નમૂનાપત્રક MPA સ્ાપવાના વવધાનોની જોગવાઇઓ અને સંચા્ન આરોજનને અમ્માં મૂકવા જરૂરી સરકારી 
પ્રદક્રરાઓ ઉપર આધાદરત હશિે. 

અહી આપવામાં આવનાિ ઉદાહિણમાં સંચાલન આયોજન પ્રાથતમક નીતત સ્ાપક દસતાવેજ છે અને ક્ષતે્રીય આયોજન તેને આધધન છે. 

ઘણા રકસસાઓમાં મયુદો નં. 1–4.1 એક પ્રાથતમક દસતાવેજની િચના કિી શકે છે જ ેસવાલ હેઠળના ક્ષતે્રના સંિક્ષણ માટે પ્રાિંભરક 

રકસસો સ્ાવપત કિે છે. 

મયુખપૃષઠ

જમેાં સમાવશે થાય છે:

•	 આયોજન અને તેની સ્સ્તીન ેઆધધન ક્ષતે્રનયુ ંનામ;

•	 શબ્દ સંચાલન આયોજન;

•	 આયોજન અમલમાં મૂકવા જવાબદાિ સંસ્ા/સંસ્ાઓનયુ ંનામ;

•	 આયોજન તૈયાિ કિવાની તાિીખ અને સમીક્ષાની અપેક્ક્ષત તાિીખ.

કાિો્બાિી સાિાંશ પૃષઠ 
•	 આ પૃષઠમાં નીચેના મયુદા સંક્ક્ષપતમાં આપવામાં આવશે;

•	 આયોજન શા માટે તૈયાિ કિવામાં આવયયુ ંતેના કાિણો;

•	 જનેે લાગયુ પડે છે તેનો સમય ગાળો;

•	 કોઈ ખાસ સ્સ્તતઓ જ ેઆયોજન વવકાસ માટે વજૈ્ાનનક આધાિ અને સત્તા સહહત તેની તૈયાિીન ેનનયંવત્રત કિતી હોય;

•	 આયોજનની મયુખ્ય જોગવાઇઓ;

•	 અંદાલજત બજટે અને; 

•	 ચ્સવકૃતતઓ.

2  Kelleher, G. (1999) દદરરાઈ સંરક્ષિત ષિેત્ર માટેની માગ્મદર્શિકાIUCN ગ્ેનડ, સવીતજર્ેનડઅન ેકેમ્બ્રિજ xxiv + 107 પીપી2 Kelleher, G. (1999). Guidelines for Marine Protected Areas. IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge, UK. xxiv +107pp.
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વવષય સૂચચ પૃષઠ 

આયોજનના મયુખ્ય રાગના શીષ્ભકોની યાદી અહીં યો્ય પૃષઠ નંબિ સાથે આપેલ છે. મયુખ્ય રાગના ફકત શીષ્ભકોની સધૂચ આપવી જ 

ઉત્તમ િહેશ ેપિંતયુ ઉપશીષ્ભકો સામાન્યત: સમાવવામાં આવયા છે.

આયોજનની સંિચના

1. સંચાલનના ઉદે્શો

આ વવરાગમાં સંચાલનના લક્ષ્યો અને ઉદે્શો જણાવવામાં આવયા છે. તે હેતયુ/હેતયુઓ પ્રતતબબનબત કિશ ેજનેા માટે આ ક્ષતે્ર સંિક્ક્ષત 

કિવામાં આવયો છે અને તેના ઉપયોગની પિવાનગી આપવામાં આવશે. 

2. સ્ોતોનયુ ંવણ્સન 

આ વવરાગ સંિક્ક્ષત કિવાના વવસતાિોની નીચે મયુજબની શ્ેણીઓ ઉપિ માહહતી આપે છે. આ વવરાગ માટે નકશાઓ એક અગત્નયુ ં
રપ િહેશ.ે 

2.1 ષિતે્રનયુ ંનામ અને સ્ાન 

રૌગોલલક સ્ાન (િાજ્, લજલલો વવગેિે) અક્ષાંશ અને િેખાંશ (નકશા પિ ઉતમ ગણાશે) ભૂ સપાટીક્ષતે્ર ( સ્વેિ રકલો મીટિ, 

હેક્સ્ભ કે ક્ષતે્રના અન્ય ઘટકો)નો સમાવશે કિવો. 

2.2 ભૌગોલલકતા અને નનવાસનયુ ંવગગીકિણ

વવસતાિન ેતેના રૌગોલલક પ્રદેશ, પાણી કે વસવાટરપ ભૂ પૃષઠનો પ્રકાિ/પ્રકાિો અને મયુખ્ય જવૈવક લક્ષણ/લક્ષણો ને ઓળખવા માટે 

વસવાટ વગણીકિણ યોજના મયુજબ વગણીકૃત કિવો જોઈએ.

2.3 સંિષિણ સ્સ્તત 

આ ક્ષતે્રની પ્રકૃતતકતા, કલાત્મકતા મલૂ્ અને જોખમોનયુ ંપ્રમાણ અને પ્રકાિ (જો કોઈ હોય તો) ન્યાયયક અધધકાિક્ષતે્ર(ત્રો) અને હાલનો 
માલલકી હક્ દશયાવતો હોવો જોઈએ. નનવસનની પ્રતતનનતવરપ માત્રા પણ દશયાવવી જોઈએ. 

2.4 પહોંચ અને પ્રાદેક્શક સંદભ્સ 

પ્રાદેક્શક ભતૂમ અને સમયુરિનો ઘિેાવો અને ક્ષતે્રમાં પહોંચવાના માગ્ભ, ઉપિાંત સંલગ્ન વવસતાિોના લક્ષણો અને ઉપયોગો, તેના ઉપિાંત ભૂ 
રાગ તિીકેની અસિકાિકતા પિ રાિ મૂકીને વણ્ભવવો.

2.5 ઇતતહાસ અને વવકાસ 

આ વવરાગ સીધા અન ેગૌણ માનવીય હસતક્ષપેની સાિ વતૃાંત ધિાવ ેછે .આ વવરાગ કેટલાય પટેા વવરાગોમાં વહેંચી શકાય. દા. ત. 

2.5.1 પયુિાતતવ 

કોઈપણ ધાર્મક અગત્તના કોઈપણ જાણીતા વવસતાિો, લીધેલી પ્રજાતતઓ સહહત ઐતતહાલસક સમય પહેલા આ ક્ષતે્રનો ઉપયોગ 

કિેલ હોય અને બંધ ઋતયુ કે બંધ વવસતાિોનો ક્ાિેય સંચાલન ટેસ્કનક માટે ઉપયોગ કયભો હોય તો તે એવા લોકોનો સંક્ક્ષપત સાિાંશ. 

પયુિાતતતવય માહહતીઓ આ ક્ષતે્રમાં મળી આવેલી પ્રજાતતઓની કડીઓ પૂિી પાડે છે. 

2.5.2 ઐતતહાલસક અવશષેો

આ પેટા વવરાગ ડૂબી ગયેલા વહાણોના અને અન્ય ડૂબેલા ઐતતહાલસક હહત/િસ ધિાવતા માળખાઓની ચ્સવકૃતત કિતો હોવો 
જોઈએ.

Contents Page

The headings of the body of the plan are listed here against the appropriate page numbers. It may be 

preferable to list only the main headings, but sub-headings are usually included.

Body of the Plan

1. Objectives for Management

The goal and objectives for management are stated in this section. They will reflect the purpose(s) for 

which the area is protected and the use(s) which will be permitted.

2. Resource Description

This section provides information on the following categories for the areas to be protected. Maps will 

be an important feature of this section.

2.1 Name of Area and Location

To include the geographic location (State, district, etc.); latitudes and longitudes (preferably on a map); 

surface area (square kilometres, hectares or other units of area).

2.2 Geographic and Habitat Classification

The area should be categorised according to a habitat classification scheme to identify its geographic 

zone, substrate type(s) and major biological feature(s).

2.3 Conservation Status

This should indicate the area’s degree of naturalness, aesthetic values, degree and nature of threats (if 

any), jurisdiction(s) and present ownership. The degree of habitat representativeness should also be 

indicated.

2.4 Access and Regional Context

The regional land and sea surroundings and access routes to the area are described, in addition to the 

character and use of contiguous areas, emphasising their effectiveness as buffer zones.

2.5 History and Development

This section contains a summary account of direct and peripheral human involvement in the area. 

This section may be divided into several sub-sections e.g.:

2.5.1 Archaeology

A summary description of the people who used the area before historical times, including any known 

areas of religious significance, species taken and if closed seasons or closed areas were ever used as 

management techniques. Archaeological information could also provide clues to species that were 

found in the area.

2.5.2 Historical relics

This sub-section should identify submerged wrecks and any other submerged structures of historic 

interest.
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2.5.3 Written and oral history

2.5.4 Recent developments

Give a brief history of fishing and other human use of the area and developments on the land which 

may have had a major influence on the area.

2.5.5 Current human use and development

In this section the current use of the area by subsistence, artisanal, commercial and recreational 

fishermen, tourists and others is discussed. It is most important to establish who the users are, where 

they conduct their activities, at what times of the year, and for how long, and the social and economic 

importance of their use.

A user survey may be helpful. This information is just as important as biophysical data.

2.6 Physical features

In this section the non-living features of the area are described. Maps in addition to descriptions 

should be included.

2.6.1 Coastal landforms

Nearby land forms should be described, together with islands and underwater formations.

2.6.2 Bathymetry

A map showing isobaths is needed. The depth of water can provide an important insight into the 

dynamics of the system. Major trenches, canyons and shallows should be described.

2.6.3 Tides

A description of the tidal regime and resultant currents and water movements associated with phases 

of the tidal cycle.

2.6.4 Water

Water quality, including salinity, turbidity and other important parameters Measurements of salinity, 

turbidity and any major pollutant levels in all seasons are desirable.

2.6.5 Geology

A description in geological terms about how the area was formed and how that process is continuing 

with the deposition of present day substrates and by erosion processes observable in the area.

2.6.6 Dominant currents

A description of wind-driven, tidal and residual currents, on a seasonal basis.

2.6.7 Freshwater inputs

Major river and estuarine areas.

2.5.3 લેક્ખત અને મૌક્ખક ઇતતહાસ 

2.5.4 તાજતેિનાં વવકાસ 

ક્ષતે્રનો મત્યોદ્ોગ તથા અન્ય માનવીય ઉપયોગનો અને ભતૂમ પિના થયેલા વવકાસનો ટંૂકો ઇતતહાસ આપો જનેી ક્ષતે્ર પિ મોટી અસિ 

થયેલ હોત. 

2.5.5 હાલનો માનવીય ઉપયોગ અને વવકાસ 

આ વવરાગમાં જીવન નનવયાહના સાધનો, કાિીગિી વવષયક, વાન્ણજયક અને મનોિંજન, માછીમાિો, પ્રવાસીઓ અને અન્યો દ્ાિા 
વવસતાિના વત્ભમાન ઉપયોગની ચચયા કિવામાં આવી છે. ઉપયોગ કિનાિા કોણ છે, ક્ાં તેઓ તેમની પ્રવૃતતઓ ચલાવે છે, વષ્ભના કયા 
સમયે અને કેટલો સમય તથા ઉપયોગની સામાલજક અને આર્થક અગત્તા તે સ્ાવપત કિવયુ ંતે સૌથી અગત્નયુ ંછે. 

ઉપયોગકતયાઓન ેઆ સવવેક્ષણ મદદરપ થઈ શકે. આ માહહતી જવૈવક ડેટા જટેલી જ ઉપયોગી છે.

2.6 ભૌતતક લષિણો

આ વવરાગમાં ક્ષતે્રના નનજી્ભ વ લક્ષણો વણ્ભવેલા છે. આમાં વણ્ભનો ઉપિાંત નકશાનો સમાવશે કિવામાં આવવો જોઈએ.

2.6.1 દરિયાકાંઠાના ભૂતમરૂપો

નજીકના ભતૂમરપોનયુ ંટાપયુઓ અને પાણીની નીચેની િચનાઓ સાથે વણ્ભન થવયુ ંજોઈએ.

2.6.2 ઊં્ડાઈ માપવી

ઊંડાઈ દશયાવતો, માપ દશયાવતો એક નક્ો જરિી બનશે. પાણીની ઊંડાઈ લસસ્મની ગતતશીલતામાં મહતવનયુ જ્ાન પૂરં પાડી શકે છે. 

મયુખ્ય ખાઈઓ ઘાટીઓ અને છીછિા પાણીનયુ ંવણ્ભન થવયુ ંજોઈએ.

2.6.3 ભિતી 

રિતી ચક્રના તબક્ાઓ સાથે સંકળાયેલા રિતીકાળ અને પરિણામ સવરપ પ્રવાહો તેમજ દરિયાના પાણીમાં હલન-ચલનોનયુ ંવણ્ભન.

2.6.4 પાણી

ખાિાશ, કાંપ અને અન્ય અગત્ના માપદંડો સહહત પાણીની ગયુણવત્તા. ખાિાશ, કાંપ અને બધી મોસમ દિમયાન અન્ય કોઈપણ મયુખ્ય 

પ્રદૂષણના સતિોની માપણી ઇચ્નીય છે. 

2.6.5 ભૂ-વવજ્ાન

વવસતાિમાં હાલના રદવસની પાણી-સ્ળ એકઠા થવામાં અને ધોવાણ પ્રરક્રયાના અવલોકન દ્ાિા વવસતાિ કેવી િીત ેિચાયો અને 
પ્રક્રીયા કેવી િીતે ચાલૂ છે તે વવશ ેરૌગોલલક અથ્ભમાં વણ્ભન. 

2.6.6 પ્ર્બળ પ્રવાહો 

પવન આધારિત, રિતી અને ઓટના પ્રવાહો, મોસમ આધારિત વણ્ભન. 

2.6.7 તાજા પાણીની આવક 

મયુખ્ય નદી અને ખાડીના વવસતાિો.
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2.7 હવામાન /વાતાવિણ 

2.7.1 વિસાદ

વાર્ષક વિસાદના આંકડાઓ અને માલસક ધોિણ ેસિેિાશ વિસાદ દશયાવતો ચાટ્ભ .

2.7.2 તાપમાન

હવા અને સિેિાશ દરિયાઈ તાપમાનો બને્ માટે માલસક ચાટ્ભ (સપાટી અને આપેલી ઊંડાઈ સયુધીનયુ)ં જો શક્ હોય તો મળેવેલ સૌિ 

રકિણોત્સગ્ભનો માલસક ચાટ્ભ  સમાવો. 

2.7.3 પવનો 

િોઝ ડાયાગ્રામનો માલસક ચાટ્ભ  ઉપિાંત સ્ાનનક પવાનોના કોઈપણ અસામાન્ય લક્ષણોનયુ ંએક વણ્ભન.

2.8 વનસપતત જીવન 

આ વવરાગ વવશષે વજૈ્ાનનક, મનોિંજન અથવા અન્ય રધચ ધિાવતા 
હોય તેવા કોઈપણ વનસપતત લક્ષણોની સાથે સાથે, મયુખ્ય દરિયાઈ 

વનસપતત જીવન અને શક્ હોય ત્ાિે આવત્ભનની ઊંડાઈ જવેા 
વનસપતત સમયુદાય અને સંબંધધત પયયાવિણીય પરિબળોના એક 

વયાપક સાિાંશનયુ ંઓછામાં ઓછયુ ં  એક વણ્ભન સમાવતો હોવો 
જોઈએ.. જો માહહતી ઉપલબ્ધ હોય તો ફાઈટોપલાંકટોન (જીવડા 
તથા પૌષધો) સમાવી શકાય છે. વવસતાિમાં ઓળખાયેલી પ્રજાતતન ે

એક પરિક્શષટમાં યાદી રપ ેમૂકવી જોઈએ. 

2.9 દરિયાઈ જીવો/પ્રાણી સકૃ્ષટ 

ઓછામાં ઓછયુ ં , મયુખ્ય દરિયાઈ અથવા ખાડીની પ્રાણીસૃક્ષટનયુ,ં જો ખબિ હોય તો તેમના પારિસ્સ્તતક સબંધોના વતૃાંત સાથેનયુ ંએક 

વણ્ભન જરિી છે. સસતન પ્રાણીઑ, સરિસૃપો, ઉરયચિ, મત્ય, પક્ષીઓ, જળચિ પ્રાણીઓ, અને ઝૂપલાંક્ન વવરાગોનો યો્યતા 
મયુજબ સમાવશે કિો. એક અલગ પરિક્શષટમાં પ્રજાતીઓ માટેની યાદી બનાવો.

2.10 પિચયુિણ

આ જયુદા પ્રકાિનો વવરાગ છે જ ેયોજનામાં અન્ય કોઈ વણ્ભનમાં બંધબેસતયુ ંન હોય તેવા વણ્ભનો સમાવે છે. દિેક યોજના ચોક્સ 

સ્ાનલક્ષી હશે અને તેથી એવા લક્ષણો અથવા સમસયાઓ ધિાવતી હોઈ શકે કે જનેો બીજા આયોજનો સાથે ઘષ્ભણ થતયું ન હોય. 

3. સંચાલન સમસયાઓનયુ ંવણ્સન 

ભતૂકાળ, વત્ભમાનકાળ અને રવવષયના શક્ જોખમો અને સંચાલકીય મયુશકેલીઓના સાિાંશનયુ ંઅનયુસિણ થવયુ ંજોઈએ.

3.1 ઐતતહાલસક અને હાલના સંઘષષો 

ઉપયોગ અને ઉપયોગકતયા મંડળો વચ્ ેઐતતહાલસક અને હાલના સંઘષભોનયુ ંટંૂકયું  નનવેદન. 

2.7 Climate

2.7.1 Precipitation

Annual precipitation figures and a chart to indicate average precipitation on a monthly basis.

2.7.2 Temperature

Monthly charts for both air and average sea temperatures (surface and at given depth). If possible 

include a monthly chart of solar radiation received.

2.7.3 Winds

Monthly charts of rose diagrams plus a description of any unusual feature of the local winds.

2.8 Plant life

This section should contain at least a description of 

dominant marine plant life, and wherever possible 

a comprehensive summary of the plant community 

and related environmental factors, such as the depth 

of occurrence, together with any botanical features 

that may have special scientific, recreational or other 

interest. Phytoplankton could be included if informa-

tion is available. Plant species identified in the area 

should be listed in an appendix.

2.9 Marine fauna

As a minimum, a description of the dominant marine or estuarine fauna is required, with an account 

of their ecological relationships if known. Include sections on Mammals, Reptiles, Amphibians, Fish, 

Birds, Invertebrates and Zooplankton as appropriate. A separate appendix should list the species.

2.10 Miscellaneous

This can be a varied section that includes those matters which do not fit under any of the other 

descriptions of the plan. Each plan will be site specific and could therefore have features or problems 

which are not encountered in other plans.

3. Description of Management Issues

A summary of past, present and possible future threats and management conflicts should follow.

3.1 Historic and current conflicts

A brief statement of any historic or current conflicts between uses or user groups.

નોધ : ભાગ 2.8 અને 2.9‘ ને દદરરાઈ વન્ય જીવન 
ક્શિર્ષત એક વવભાગમાં એકીકૃત કરવામાં આવી શિકે 
છે. વન્ય જીવનને ને વરાખ્ાઈત કરવામાં આવે જ ેરાષટ્ર  
માટે સવદેશિી હોર તેવા પ્રાણીઓ અને વનસપતતઓ, 
તેના દદરરા દકનારા ,તેની ખંદડર છાજ્ી અથવા વવપુ્ 
પાણી, સામાયરક રીતે કે ક્ારેક ક્ારેક તેના પ્રદેશિની 
મુ્ાકાત ્ેતા હહજરતી પ્રાણીઓ અને એવા બીજા 
પ્રાણીઓ અને વનસપતતઓ કે જ ેકારદા દ્ારા ઘરેલુ 
પ્રાણીઓ કે વાવે્ી વનસપતત તરીકે સૂચવવામાં આવે્ી 
નથી . 

Note: Sections 2.8 and 2.9 could be amal-
gamated to one section entitled ‘Marine 
Wildlife’. Wildlife would be defined as: ani-
mals and plants that are indigenous to the 
nation, to its coastal sea, to its continental 
shelf or its overlying waters; migratory ani-
mals that periodically or occasionally visit its 
territory; and such other animals and plants, 
not being domesticated animals or cultivated 
plants, as are prescribed by legislation.
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3.2 Pollution

Include point and non-point sources of external pollution within the area and in nearby areas, e.g. 

runoff, sewage inputs, fish processing, industrial pollution and pollution from tourism and shipping.

3.3 Future demand

Estimate future demand for recreational and other uses, and if applicable, future pollution loading and 

proposed developments.

3.4 Potential conflicts

Potential conflicts specific to the area within and close to the boundary of the MPA should be de-

scribed. Any potential conflicts due to more distant regional influences should also be identified. This 

should include review of sectoral development plans and proposed projects which could affect the 

area.

3. Management policies

In this section the management plan comes to grips with the threats and conflicts and prescribes solu-

tions.

3.1 Objectives

The goal of protecting the area is briefly reiterated. The objectives of management are stated clearly. If 

the area is to be subdivided, sub-objectives should be stated for each zone or subdivision of the man-

aged area.

3.2 Resource units

It could be useful to divide the area into resource units.

3.2.1 Natural

Each MPA will have unique characteristics and the resource units will be site specific. An area could 

be divided into resource units such as beaches, islands, deep water trenches, turtle or seal rookeries 

etc.

3.2.2 Development areas

Another category could be areas that are either developed or proposed to be developed.

3.2.3 Areas of impact

Areas showing marked impact from human activity could be identified.

3.3 Zoning

The resource units defined above may provide a basis for zoning. Zoning must be easy to understand 

both from the point of view of the manager and the managed.

This section should explain why a particular area has been given a zone classification and what activi-

ties are permitted and prohibited within each zone. The aim should be to keep the zoning arrange-

ments as simple as possible, consistent with avoiding unnecessary restriction on human activities.

3.2 પ્રદૂષણ 

ક્ષતે્રમાં અને આજયુબાજયુના ક્ષતે્રમાં બહાિના પ્રદૂષણના પોઈન્ટ અને નોન પોઈન્ટ સ્ોતો સમાવશે કિો. દા. ત. ધોવાણ, ગંદા પાણીની 
આવક, મત્ય પ્રરક્રયાના કામકાજ, ઔદ્ોગગક પ્રદૂષણ અને પ્રવાસ અને વહાણવટામાંથી થતાં પ્રદૂષણો. 

3.3 ભવવષયની માંગ 

મનોિંજન અને અન્ય ઉપયોગ અને જો લાગયુ પડતયુ ંહોય તો, રાવવ પ્રદૂષણ રાિણ અને પ્રસતાવવક વવકાસ માટે રાવવ માંગનો અંદાજ 

લગાવો. 

3.4 સંભવવત સંઘષષો 

MPA સિહદની અંદિ અને નજીકના વવસતાિલક્ષી સંરવવત સંઘષભોનયુ ંવણ્ભન કિવયુ ંજોઈએ. વધયુ અતંિની પ્રાદેક્શક અસિોન ેકાિણ ે

સંરવવત સંઘષભોની ઓળખ પણ થવી જોઈએ. તેમાં વવસતાિન ેઅસિ પહોંચાડી શકે તેવા ક્ષતે્રીય વવકાસ આયોજનો તથા પ્રાસતાવવક 

પરિયોજનાઓની સમીક્ષાનો સમાવશે કિવો જોઈએ.

3. સંચાલન નીતત 

આ વવરાગમાં સંચાલન આયોજનો જોખમો અને સંઘષભો તથા સૂચવેલા ઉકેલો સાથે નનયતં્રણમાં આવે છે.

3.1 ઉદે્શો

અહી ક્ષતે્રનયું િક્ષણ કિવાના લક્ષ્યો ફિી વખત ટંૂકમાં પયુનિાવત્ભન કિવામાં આવયયુ ંછે. સંચાલનના ઉદે્શો સપષટ િીત ેજણાવવામાં આવે 
છે. જો ક્ષતે્ર પેટા વવરાગમાં વવરાલજત કિવાનો હોય તો, ઉદે્શો સંચાલલત વવસતાિના દિેક ક્ષતે્ર કે પેટા વવરાગ માટે પેટા ઉદે્શો 
જણાવવા જોઈએ.

3.2 સંસાધન એકમો 

તે ક્ષતે્રન ેસંસાધન એકમમાં વહેચવામાં ઉપયોગી બની શકે છે. 

3.2.1 પ્રાકૃતતક

દિેક MPA ના વવક્શષટ લક્ષણો હશે અને સંસાધન એકમો સ્ળલક્ષી હશે. સ્ોત એકમો જમે કે બીચ, ટાપયુઓ, ઊંડી ખાડીઓ , 

કાચબા કે સીલ વસાહતો વવ. માં વવસતાિન ેવવરાજીત કિવામાં આવી શકે છે.

3.2.2 વવકાસનો ષિતે્ર

જનેો વવકાસ થઈ ચૂક્ો છે અથવા વવકાસ કિવાનો પ્રસતાવ હોય તેવા વવસતાિોની અન્ય શ્ેણી હોઈ શકે છે.

3.2.3 અસિયયુકત વવસતાિો

વવસતાિો કે જ્ાં માનવ પ્રવ્રતત દ્ાિા અસિ થઈ શકે છે તેને ઓળખી શકાય. 

3.3 ષિતે્ર વવભાજન 

ઉપિ વયાખ્યાઈત કિેલા સંસાધન એકમો ક્ષતે્ર વવરાજનન ેઆધાિ પૂિો પાડી શકે છે. પ્રદેશ વવરાજન વયવસ્ાપક અને સંચાલલત બન્ ે

રિક્ષટકોણથી સમજવામાં સહેલા હોવા જોઈએ.

આ વવરાગ એક ખાસ વવસતાિન ેશા માટે પરિક્ષતે્રનયુ ંવગણીકિણ આપવામાં આવયયુ ંછે તે સમજાવશે અને દિેક પરિક્ષતે્રમાં કઈ 

પ્રવ્રતતઓની પિવાનગી છે અને કઈ મનાઈ કિેલી છે તે સમજાવશે. તેનયુ ંધયેય ક્ષતે્ર વવરાજન વયવસ્ા શક્ તેટલી સિળ િાખવાનો, 
માનવ પ્રવૃગત્તઓ પિ નબનજરિી પ્રતતબંધો નનવાિણ સાથે સયુસંગત િાખવાનો હોવો જોઈએ.
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ખાસ નનવાસો અથવા વન્યજીવક્ષતે્ર જવેા કે દરિયાઈ ઘાસની ક્ાિી કે કાચબા વસાહતને વધાિાની સંચાલન જોગવાઇઓ ની જરિ 

પડી શકે છે જવેી કે ત્ાં પહોંચવા માટે મોસમીબંધ કે કાયમી પ્રતતબંધ ટંૂક સમય માટે અસામાન્ય નનદદેશોની જરિ પડી શકે છે અને 
જનેયુ ંઆ વવરાગમાં વણ્ભન થવયુ ંજોઈએ.

4.4 સંસાધન એકમો માટે સંચાલન નીતતઓ

ડ્ાફ્ટ સંચાલન આયોજનમાં સંચાલન વવકલપોની એક સૂધચ િજૂ કિવામાં આવે અને આયોજનના આખિી સંસ્િણમાં તેમની વચે્ 

પસંદગી કિવામાં આવે છે.

5. દેખિેખ

આ વવરાગ ક્ષતે્રમાં અને ક્ષતે્રન ેફિત ેલોકો, જહાજ અને હવાઈ જહાજની હહલચાલ અને ક્ષતે્રના કિવામાં આવેલા ઉપયોગનયુ ંમૂલ્ાંકન 

કિવા કોઈપણ પ્રાસતાવવક કાય્ભક્રમનયુ વણ્ભન કિતયુ ંહોવયુ ંજોઈએ.

6. નનિીષિણ 

આ વવરાગ કોઈપણ જવૈવક, પયયાવિણીય અને વવસતાિા માટે સયુધચત ઉપયોગ નનિીક્ષણ કાય્ભક્રમો, આ કાય્ભક્રમો ક્ાિે પૂિો થશે અને 
તેને સંચાલન આયોજનની સમીક્ષામાં તેનો કેવી િીત ેઉપયોગ કિવાનો છે તેનયુ ંવણ્ભન કિતો હોવો જોઈએ. તે આયોજનના પ્રથમ તબક્ા 
દિમયાન પ્રાિંર થવા અન્ય નનિીક્ષણ કાય્ભક્રમો અને કોણ તેનો અમલ કિશ ેતે પણ ઓળખી શકે છે. પરિક્શષટમાં નનિીક્ષણમાંથી 
કેટલાક પરિણામો છેવટે સમાવવામાં આવી શકે છે.

7. ક્શષિણ અને અથ્સઘટન

આ વવરાગ, સંિક્ષણ, સમજદાિીયયુકત ઉપયોગ, જાહેિ સમજ અને MPAના ઉપરોગન ેપ્રોત્સાહન આપવા શૈક્ષન્ણક સંસ્ાઓ, 

જાહેિ સંસ્ાઓ અને સમયુદાય જૂથો મંડળો સાથે કાય્ભક્રમો તથા સહકાિી વયવસ્ાઓનયુ ંવણ્ભન કિતો હોવો જોઈએ. સહ-સંચાલન એક 

વવકલપ હોઈ શકે છે.

8. અમલીકિણ

આ વવરાગ વયવસ્ાઓનો છાયાંકન િજૂ કિતો હોવો જોઈએ જનેે MPAના નનયમના પાલનના સવીકૃત સતિે પ્રાપત કિવા માટે દેખીતા 
અપિાધો શોધી કાઢવા તથા અપિાધીઓન ેપકડવા અને કાનૂની કામ ચલાવવા બનાવવાની આવશયકતા છે. પ્રાથતમક િીતે જ જાહેિ 

જનતાના દે્ષ સામે કાનૂન લાગયુ પાડવાના ધોિણ ેકે નનયમનનયુ ંઉલલંઘન કિનાિ દિેકન ેપકડવા તે એકદમ નબન વયવહાર છે. ક્શક્ષણ, 

સમૂદાયની સામેલગીિી અને ‘માલલકીપણયુ’ં તેથી જ સંચાલન ના પ્રાથતમક સાધનો છે.

9. જાળવણી અને વહટીવટ 

આ વવરાગ બજટે, કમ્ભચાિીગણ વગેિે ના વવષયોન ેઅભરવયકત કિવા માટે જરિી બનશે.

9.1 ્બજટે 

સવ-નાણાંરંડોળનયુ ંએક ઊંચયુ ંસતિ લસધ્ધ કિવાના ધયેય સાથે અપેક્ક્ષત ખચ્ભ અને શક્ નાણાકીય સ્ોતો ઓળખવામાં આવે.

9.2 કમ્સચાિીગણ

સંચાલન યોજના કમ્ભચાિીગણની જરરિયાત દશયાવતી હોવી જોઈએ તથા મયુખ્ય કાયભોન ેઓળખતી હોવી જોઈએ. યોજનાની પ્રરક્રયામાં 
સાથ આપતા સવયંસેવકો, સલાહકાિો અને મયુખ્ય કચેિીના કમ્ભચાિીગણન ેપણ ઓળખવા કાિણ કે આ કમ્ભચાિીગણના સતિનો એક 

વધયુ ચોક્સાઈવાળો સૂચક આપશે. કમ્ભચાિીગણની અપયુત્ભતાનયુ ંપૂવયાનયુમાન કિી શકાય અને રલામણોમાં અભરપ્રાય લઇ શકાય. 

વવરાગ 9 અપડેટ કિવામાં આવે અને વાર્ષક અહેવાલના રાગ તિીકે જાહેિ કિવામાં આવે.

Special habitats or wildlife areas such as a seagrass bed or a turtle rookery, may require additional 

management provisions, such as seasonal closures or permanent restrictions over access. Unusual 

prescriptions may be needed in the short term and these should be described in this section.

4.4 Management policies for resource units

In the draft management plan a list of management options can be presented and a choice made 

between them in the final version of the plan.

5. Surveillance

This section should describe any programmes proposed to assess movement of people, vessels and 

aircraft within and through the area and the use made of the area.

6. Monitoring

This section should describe any biological, environmental and usage monitoring programmes pro-

posed for the area, when these programmes will be completed and how they are to be used in review-

ing the management plan. It may also identify other monitoring programmes to be initiated during the 

first stage of the plan and who could carry them out. Some of the results from monitoring may eventu-

ally be included in the appendices.

7. Education and Interpretation

This section should describe programmes and co-operative arrangements with educational institutions, 

public associations and community groups to promote protection, wise use, public understanding and 

enjoyment of the MPA. Co-management may be an option.

8. Enforcement

This section should outline the arrangements which will need to be made to detect apparent offences 

and to apprehend and prosecute offenders in order to achieve an acceptable level of adherence to 

MPA regulations. It is absolutely unrealistic to manage primarily on the basis of enforcement in the 

face of general public hostility or to apprehend every breach of regulation. Education, community 

involvement and “ownership” are therefore the primary management tools.

9. Maintenance and Administration

A section will be required to address the subjects of budget, staffing, etc.

9.1 Budget

Anticipated costs and possible sources of funds should be identified with the aim of achieving a high 

level of self- financing.

9.2 Staffing

The management plan should indicate staffing needs and identify major functions. Volunteers, con-

sultants and head office staff involved in the planning process should also be identified, as this will 

provide a more accurate indication of staffing levels. Staffing deficiencies can be predicted and recom-

mendations suggested. Section 9 should be updated and released as part of an annual report.
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10. Information Sources

Information regarding the area will come from sources outside the manager’s regular information base. 

These should be identified and listed wherever possible, and include those other government agen-

cies, non-government organisations, individuals, consultants, overseas sources etc. that were consult-

ed. A bibliography should be ap- pended.

11. Appendices

Appendix 1: Boundary and Area Description

This should provide the legal description of the area including any outstanding legal tenure or mat-

ters of existing interest which might have become clear during the development of the management 

plan. In most federal systems of government, there are complex and sometimes unresolved questions 

of jurisdiction between levels of government especially in the intertidal environment. These problems 

should be highlighted and, if appropriate, solutions suggested. One solution is to have complementary 

legislative, planning and management provisions on each side of that jurisdictional boundary.

Appendix 2: Legislation

All legislation and regulations relating to the area, and their interactions, should be noted and ex-

plained. Where feasible, the legislation that prevails in the event of conflict between the provisions of 

different enactments should be identified. Implications for the protective status of the area should be 

identified.

Appendix 3: Plant Species

A comprehensive list of plant species should be attempted for the first management plan. As the pro-

cess continues over the years, it is quite possible that new plant species will be discovered in the area. 

Plant names should be listed in broad taxonomic groups, with botanical and common names where 

possible.

Appendix 4: Animal Species

Animal species should be listed in broad taxonomic groups: e.g. Mammals, Reptiles, Amphibians, 

Fish, Birds and Invertebrates and common names provided where possible.

Appendix 5: Special Features

This section could describe unusual or outstanding features of the area and could range from whale 

strandings, waterspouts, oil slicks to spiritual revelations and cultural beliefs.

Appendix 6: Past, Present and Proposed use

This section should attempt to provide more detail on uses, identify key user groups and assess the 

social and economic significance of areas.

10. માહહતી સ્તોતો

ક્ષતે્ર બાબતની માહહતી મેનેજિના તેના નનયતમત માહહતી આધાિની બહાિના સ્ોતમાંથી આવશે. આ જ્ાં શક્ હોય ત્ાં ઓળખવામાં 
આવે અને સૂધચ બનાવવામાં આવે અને અન્ય સિકાિી સંસ્ાઓ, અને નબન સિકાિી સંસ્ાઓ, વયકકતઓ, સલાહકાિો, વવદેશી 
સ્ોતો, જમેની સલાહ સૂચન લેવામાં આવી હતી, વગેિેન ેસમાવવામાં આવે. એક સંદર્ભ ગ્રથંનયુ ંપરિક્શષટ જોડવામાં આવે. 

11. પરિક્શષટો

પરિક્શષટ 1 : સીમા મયયાદા અને ષિતે્રનયુ ંવણ્સન 

આ પારિક્શષઠ ક્ષતે્રના જમીનના કોઈપણ બાકી કાનૂની મયુદ્ત કે હાલના હહતોની બાબત સહહત કાનૂની વણ્ભન આપતયુ ંહોવયુ ંજોઈએ જ ે

સંચાલન યોજનાના વવકાસ દિમયાન ચોખખયુ ંથયયુ ંહોય. સિકાિની મોટા રાગની શાસન પધ્ધતતમાં ગૂંચવણ રયયા અને કેટલીક વખત 

સિકાિી સતિે ન્યાયયક અધધકાિ ક્ષતે્રના વણ ઉકેલ્ા પ્રશ્ો હોય  છે ખાસ કિીન ેઈન્ટિટ્ાયલ પયયાવિણમાં. આ સમસયાઓ પિ 

પ્રકાશ પાડવો જોઈએ અને જો યો્ય હોય તો ઉકેલ સૂચવવામાં આવે. એક ઉકેલ એ છે કે આ કાનૂની અધધકાિ ક્ષતે્રની દિેક બાજયુએ 

સમપૂિક વવધાન, યોજના અને સંચાલનની જોગવાઇઓ હોવી જોઈએ

પરિક્શષટ2 : વવધાન

ક્ષતે્રન ેલગતા બધા વવધાનો અને નનયમનો અને તેની આતંિ-રક્રયાઓ નોંધવામાં આવે અને સમજાવવામાં આવે. જ્ાં શક્ હોય 

ત્ાં,કાયદાની અલગ અલગ જોગવાઇઓ વચ્ ેસંઘષ્ભના સંજોગોમાં પ્રવત્ભમાન કાયદાને માન્યતા આપવી જોઈએ. ક્ષતે્રની િક્ષણાત્મક 

સ્સ્તત માટેની રાવવ અસિ ઓળખી કાઢવામાં આવે.

પરિશીષટ 3 : વનસપતત પ્રજાતતઓ 

વનસપતતની પ્રજાતતઓની એક વવસતતૃ યાદીનો સૌ પ્રથમ સંચાલનની યોજના માટે પ્રયત્ કિવામાં આવે. પ્રરક્રયા વષભો દિમયાન આગળ 

ચાલયુ િહેતી હોવાથી, તે એકદમ શક્ છે કે ક્ષતે્રમાં નવી વનસપતતની પ્રજાતતઓ શોધશે. શક્ હોય ત્ાં વનસપતતઓના નામની યાદી 
વનસપતત અને સામાન્ય નામો સાથે વવસતતૃ વગણીકૃત જૂથોમાં બનાવવામાં આવે.

પરિશીષટ 4 : પ્રાણી પ્રજાતતઓ 

પ્રાણી પ્રજાતતઓની વવસતતૃ વગણીકૃત જૂથોમાં યાદી બનાવવામાં આવે દા.ત. સસતન, સરિસૃપ, ઉરયચિ , માછલી, પક્ષીઓ, અને 
જળચિ પ્રાણીઓ તથા શક્ હોય ત્ાં સામાન્ય નામો સાથે બનાવવામાં આવે.

પરિશીષટ 5 : ખાસ  વવક્શષટતાઓ  

આ વવરાગ ક્ષતે્રના અસામાન્ય અથવા ઉતૃ્ષટ  વવક્શષટતાઓ  વણ્ભવી શકે છે અને વે્લ સ્્મેંડીં્ઝ, રંવિ, તૈલી સપાટીથી માંડીને 
આધયાપત્મક સંબંધો અને સાંસ્કયુતતક માન્યતાઓ વણ્ભવી શકે. 

પરિશીષટ 6 : પવૂ્સકાલીન, વત્સમાનકાલીન અને પ્રાસતાવવક ઉપયોગ 

આ વવરાગ–ઉપયોગો અંગે, વધયુ વવગતો આપવાનો પ્રયત્ કિશ,ે મહતવના ઉપયોગકતયા સમયુદાયો ઓળખો અને ક્ષતે્રના સામાલજક અને 
આર્થક મહતવનયુ મૂલ્ાંકન કિો. 
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12. નકશા

ઓછામાં ઓછા નકશાની જરરિયાત નીચે મયુજબ સૂચવેલ છે:

નક્ો 1 સ્ાન 

નક્ો 2 ભૂતમ/પાણીની મુદ્દત અને ન્યાયરક અધધકારષિેત્ર

નક્ો 3 ભૂતમની ભૌગોલ્ક આકૃતત અને દદરરાઈ સપાટી થી ઊંડાઈ 

નક્ો 4 ભૂવવજ્ાન

નક્ો 5/6 પ્રભતુવ ધરાવતા ઓષધો અને પ્રાણીર સમહૂો 

નક્ો 7/8 મુખ્ ઉપરોગો 

નક્ો 9 વપરાશિ અંગેના મખુ્ ટકરાવ અને જોખમી સ્ોતો 

નક્ો 10 ષિતે્ર વવભાજન 

જ્ાં વહેવારિક હોય ત્ાં ઓવિલ ેપ્રેજ મેંને્ટશનની રલામણ કિવામાં આવે છે જથેી આવા પરિબળો જવેા કે ભૂતમની રૌગોલલક આકૃતત, 

જવૈવક સમયુદાયો અને ઉપયોગો વચ્ ેજોડાણના ઉદાહિણો સાથે સમજાવી શકાય.

12. Maps

The following are suggested as a minimum number of maps required:

Map 1 Location

Map 2 Land/water tenure and jurisdiction

Map 3 Land topography and seabed bathymetry

Map 4 Geology

Map 5/6   Dominant plant and animal communities

Map 7/8   Major uses

Map 9 Major use conflicts and threatened resources

Map 10 Zoning

Where practicable the use of overlay presentation is recommended in order to illustrate the associa-

tions between such factors as topography, biological communities and uses.
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Marine and coastal resource management has evolved into a 
professional practice.

There is recognition of the need for marine and coastal managers to 
be more systematic in using MPAs to improve marine conservation 
learning and create a set of best management practices.

To meet this need, there is general consensus among conservation 
practitioners that evaluation of management effectiveness will 
improve MPA practice. It is particularly relevant now given the focus 
on implementing MPAs and increasing their number.

Effective management of MPAs requires continuous feedback 
of information to achieve objectives. The management process 
involves planning, design, implementation, monitoring, evaluation, 
communication and adaptation. Evaluation consists of reviewing 
the results of actions taken and assessing whether these actions are 
producing the desired outcomes.

Evaluation is a routine part of the management process and is 
something that most managers already do. The evaluation of 
management effectiveness builds on this existing routine.

દરિયો અને દરિયા કાંઠા સંસાધન સંચાલન એક વયાવસાયયક વયવહાિમાં વવકાસ 
પામેલ છે.

સંિષિણ સયુધાિ ક્શષિા સયુધાિવા તથા ઉત્તમ સંચાલન પ્રણાલીનો વગ્સ ્બનાવવા દરિયાઈ 
અને દરિયા કાંઠા વયવસ્ાપકો માટે MPAs ના ઉપયોગને વધયુ પદ્ધતતસિનયુ ્બનાવવાની 
જરૂરિયાતની સવીકૃતત છે.

આ જરૂરિયાતને પહોંચી વળવા સંિષિણ આભયાસયુઓ વચ્ે સામાન્ય સવ્સસંમતત 
છે કે સંચાલન અસિકાિકતાનયું મૂલ્ાંકન MPA પ્રણાલી સયુધાિશે. તે MPAs ના 
અમલીકિણમાં હવે ધયાન કેન્નરિત કિવા અને તેની સંખ્યા વધાિવા ખાસ સં્ંબચધત 
છે.

MPAsના અસિકાિક સંચાલનને ઉદે્શો પ્રાપત કિવા માહહતીના સતત પ્રતતભાવની 
જરૂિ િહે છે. સંચાલન પ્રરરિયા યોજના, િચના, અમલીકિણ, નનિીષિણ, મૂલ્ાંકન, 
સંદેશાવયવહાિ અને અનયુકૂલન સમાવે છે. મૂલ્ાંકન લીધેલા પગલાના પરિણામોની 
સમીષિા તથા આ પગલાં ઇચ્છિત પરિણામો ઉતપન્ન કિે છે કે નહીં તેની આકાિણીનો 
સમાવશે કિે છે.

મૂલ્ાંકન સંચાલન પ્રરરિયાનો એક િોજજદો ભાગ છે અને તે એવી ્બા્બત છે કે જ ેમોટા 
ભાગના મેનેજિો અગાઉથી કિે છે. સંચાલન અસિકાિકતાનયુ ંમૂલ્ાંકન હાલના આ 
િોજંીદા કામ પિ િચાયેલયુ ંછે. 



7.4  દરિયા કાંઠા અને દરિયાઈ સંિક્ષિત 
ષિતે્રોની સંચાલન અસિકાિકતાનયુ ં
મૂલ્ાંકન કિવા માગ્સદર્શકા અને 
માળખયુ ં

7.4.1  સંચાલનની અસિકાિકતા શયુ ંછે?

સંચાલન અસિકાિકતા એવી માત્રા છે કે જનેાથી સંચાલનના પગલાં દરિયાઈ સંિક્ક્ષત ક્ષતે્રના લક્ષ્યો અને ઉદે્શો પ્રાપત કિે છે. 

અસિકાિકતાનયુ ંઆંકલન સ્ાપીત કિેલી સંચાલન પધ્ધતતન ેઅનયુરપ હોવયુ ંજોઈએ. આંકલનની એક પધ્ધતત બધા સંજોગોને બંધબેસતી 
હોય તે અસંરવ છે. છતાં સંચાલન અસિકાિકતા મૂલ્ાંકનમાં સામાન્ય તતવો અને પ્રક્રીયાઓની હાિમાળા તો છે, જ ેહેતયુસિની 
આંકલન પધ્ધતતનો આધાિ િચે છે.

7.4.2  સંચાલન અસિકાિકતાનયુ ંમૂલ્ાંકન શા માટે કિવયુ ંજોઈએ?

સંચાલન અસિકાિકતાનયુ ંઆંકલન કિવા લોકો શા માટે ઇચે્ છે તેના ઘણા કાિણો છે. જયુદા જયુદા હેતયુ માટે જયુદા જયુદા આંકલન 

પધ્ધતતની અને વવગતોના જયુદા જયુદા પરિમાણની જરિ પડી શકે છે. નાણાં આપનાિ સંસ્ાઓ, નીતત બનાવનાિ સંસ્ાઓ અને સિંક્ષણ 

વાટાઘાટો કિનાિાઓ આ સમસયાઓ પિ પ્રકાશ પાડવા પ્રાથતમકતા નક્ી કિવા અથવા સંચાલન એજસ્સીઓ દ્ાિા ઉત્તમ સંચાલન 

પોલલસી તથા પ્રથાને પ્રોત્સાહહત કિવા પરિણામોનો ઉપયોગ કિી શકે છે. મેનેજિો તેમનયુ ંકાય્ભ પ્રદશ્ભન સયુધાિવા અથવા તેમના  
લસનનયસ્ભન,ે સિકાિન ેકે બહાિના હહત ધાિકો  ને લસનદ્નો રિપોટ્ભ  કિવા માટે મૂલ્ાંકન પરિણામોનો ઉપયોગ કિવાની ઈચ્ા િાખી 
શકે છે. 

વવસતતૃ િીતે કહીએ તો સંચાલન અસિકાિકતા: 

•	 અનયુકૂલનશીલ સંચાલન ને સિળ બનાવે છે તથા પ્રોત્સાહન આપે છે

•	 પ્રોજકેટ યોજના સયુધાિે છે

•	 પ્રાથતમકતા સ્ાપન વવસતાિે છે

•	 અસિકાિક સ્ોતોની ફાળવણીમાં મદદ કિે છે

•	 જવાબદાિી અને પાિદર્શતાન ેપ્રોત્સાહન આપે છે

•	 સમૂદાયને સાથે િાખવા, મતદાિ મંડળ બનાવવા અને સંિક્ક્ષત ક્ષતે્રના મૂલ્માં વ્રનદ્ કિવામાં મદદ કિે છે.

આ વાસતવવક લારો ઉપિાંત સંચાલન અસિકાિકતાની આંકલન પ્રરક્રયા સખં્યાબંધ પ્રક્રીયાગત ફાયદાઓ પણ આપી શકે છે. 

સયુધાિેલ સંચાિ-વયવસ્ા તથા મેનેજસ્ભ અને હહતધાિકો વચ્ ેસહકાિ એ મૂલ્ાંકન પ્રરક્રયાની સામાન્ય ફળશ્યુતત છે. મેનેજસ્ભન ેિોજ ે

િોજ તેમની કામગીિીમાં ‘પગલાં પાછા ખમેંચવા’ની તક હોય છે અને સમસયાઓ તથા પડકાિો વવચાિણા હેઠળ લે છે જનેો આવનાિા 
રદવસોમાં તેઓ સામનો કિવાના છે. 

તેનો હેતયુ ગમે તે હોઈ શકે છે, મૂલ્ાંકન મેનેજિોન ેતેમના કામકાજમાં મદદ કિવા પ્રાથતમક િીત ેએક સાધન તિીકે જોવામાં આવી શકે, 

નહીં કે મેનેજિ ને અપૂિતા કાય્ભ પ્રદશ્ભન નનહાળવાઅન ેસજા કિવાની પદ્તત તિીકે મેનેજિન ેટેકો આપવા મૂલ્ાંકનનો સકાિાત્મક િીતે 
ઉપયોગ કિવામાં આવવો જોઈએ અને સંચાલનની એક સામાન્ય પ્રરક્રયાના રાગ તિીકે જોવામાં આવવો જોઈએ.

7.4  Guidelines and framework 
for evaluating management 
effectiveness of coastal and marine 
protected areas

7.4.1  What is management effectiveness?

Management Effectiveness is the  degree to which management actions are achieving the goals and 

objectives of a marine protected area Assessment of effectiveness needs to be tailored to the man-

agement systems in place: one system of assessment is unlikely to fit all circumstances. However, 

management effectiveness evaluation does have a range of common elements and processes that can 

form the basis of a purpose-built assessment system.

7.4.2  Why evaluate management effectiveness?

There are many reasons why people want to assess management effectiveness. These different pur-

poses may require different assessment systems and varying degrees of detail. Funding bodies, policy 

makers and conservation lobbyists may use the results to highlight problems and to set priorities; or to 

promote better management policies and practices by management agencies. Managers may wish to 

use evaluation results to improve their performance or to report on achievements to senior managers, 

the government or external stakeholders.

Broadly speaking, management effectiveness:

•	 facilitates and promotes adaptive management

•	 Improves project planning Improves project planning

•	 Enhances priority setting

•	 assists in effective resource allocation

•	 promotes accountability and transparency

•	 help involve the community, build constituency and promote protected area values.

In addition to these substantive benefits, the process of assessing management effectiveness can also 

deliver a number of procedural benefits. Improved communication and cooperation between manag-

ers and other stakeholders is a common outcome of evaluation processes. Managers also have an 

opportunity to “step back” from the day-to-day concerns of their jobs and consider the issues and 

challenges that they face in a new light.

Whatever purposes it may serve, evaluation should be seen primarily as a tool to assist managers 

in their work, not as a system for watching and punishing managers for inadequate performance. 

Evaluation must be used positively to support managers and be seen as a normal part of the process 

of management.
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7.4.3  Framework for evaluating management effectiveness

The Framework is based on the principle that good protected area management should follow a 

cyclical process with six stages or elements.

7.4.3.1 The Management Cycle:
•	 begins with understanding the context of the protected area, including its values, the threats 

that it faces and opportunities available, its stakeholders, and the management and political 

environment;

•	 progresses through planning: establishing vision, goals, objectives and strategies to conserve 

values and reduce threats;

•	 allocates inputs (resources) of staff, money and equipment to work towards the objectives;

•	 implementation of management actions according to accepted processes; and

•	 eventually produces outputs (goods and services, which should usually be outlined in 

management plans and work plans)

•	 that result in impacts or outcomes, hopefully achieving defined goals and objectives.

Figure: The Framework for assessing management effectiveness of Protected Areas 

7.4.3  સંચાલન અસિકાિકતાનયુ ંમૂલ્ાંકન માટેનયુ ંમાળખયું

આ માળખયુ ંએ લસધ્ધાંતો ઉપિ આધારિત છે કે સારં સંિક્ક્ષતક્ષતે્ર સંચાલન તેના છ તબક્ા કે તતવો સાથેની ચક્રીય પ્રરક્રયાન ે

અનયુસિતો હોવો જોઈએ.

7.4.3.1 સંચાલન ચરિ:
•	 તે સંિક્ક્ષતક્ષતે્ર ને તેનયું મૂલ્ જોખમો –જનેો તે સામનો કિે છે તે સહહત-અને પ્રાપય તકો, તેના હહતધાિકો, અને સંચાલન અને 

િાજકીય વાતાવિણ સહહત, સંદર્ભની સમજ સાથે શર થાય છે;

•	 યોજના દ્ાિા પ્રગતત : મૂલ્ોનયુ ંસંિક્ષણ કિવા અને જોખમો ઘટાડવા દીઘ્ભદક્ષટ, લક્ષ્યો, ઉદે્શો અને નનતતઓ સ્ાવપત કિવી;

•	 ઉદે્શો પ્રતત કમ્ભચાિીગણ, નાણાં અને કામ કિવાના સાધનોનયુ ંઇનપયુટ્સ (સ્ોતો) ફાળવે છે;

•	 સવીકૃત પ્રરક્રયા મયુજબ સંચાલનના પગલાઓનયુ ંઅમલીકિણ અને;

•	 અતંે ફળશ્યુતત (માલ અને સેવાઓ જ ેસામાન્ય િીત ેસંચાલન યોજના અને કાય્ભ યોજનામાં સીમાંરકત કિવામાં આવે)  
નનપજાવ ેછે.

•	 કે જ ેવયાખ્યાયીત લક્ષ્યો અને ઉદે્શો, આશાસપદ િીત ેપ્રાપત કિતી અસિોમાં કે ફળશ્યુતતમાં પરિણમે. 

ચચત્ર: સંિક્ષિતષિતે્રનયુ ંસંચાલન અસિકાિકતા આકંલન કિવા માટેનયુ ંમાળખયું

સંદભ્સ

મયુલ્ાંકન

પ્રરરિયા 

યોજના
િળશ્યુતત

ઉપજ

મ્સ્તત અને જોખમો 
આપણે અત્ારે ક્ાં 

છીએ?

આપણે વરવસ્ાપન 
કામગીરી કેવી રીતે 

કરી શિકીશ?ુ

આપણે ક્ાં હોવા 
જોઇએ અને ત્ાં કેવી 

રીતે પહોંચશુ?

ઇનપયુટ
આપણને શિાની  

જરૂર છે?

આપણે શું પ્રાપત કરુ્મ?

રૂપિેખા+યોજના  
 

 
 

 
પયયાપતતા+યોગયતા 

 
    

 

 
 

 
્ડટી

લ
ીવ

િી
 

 
 

 

 
 

  

આપણે શું કરુ્મ  
અને કઇ પેદાશિ અથવા  

સેવા ઉપજાવી?
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રૂપિેખા યોગયતા/પયયાપતતા ્ડટીલીવિી

સંચાલન ચરિના 
તતવો 

સંદભ્સ આયોજન ઈનપયુટ પ્રરરિયા ઉપજ ફલશ્યુતત 

મૂલ્ાંકનનયું કેન્નરિત 
થયેલ ધયાન 

અગત્તા, 
જોખમો અને નીતત 
વાતાવરણનું 
આંક્ન 

 સંરક્ષિત ષિતે્ર 
રચના અને 
રોજનના નું 
આંક્ન

સંચા્ન પાર 
પાડવા જરૂરી 
સ્ોતોનું આંક્ન

કેવી રીતે સંચા્ન 
કરવામાં આવી રહું 
છે તેનું આંક્ન

સંચા્ન કાર્મક્રમનું 
અમ્ીકરણ અને 
પગ્ાઓ, ઉતપાદન 
અને સેવાઓના 
સંપાદન નું આંક્ન

ફળશ્ુતત અને ઉદે્દશિો 
કેટ્ા અશેંિ પ્રાપત 
કરયા તેનું આંક્ન

માપદં્ડજનેયું 
આકંલન કિવામાં 
આવયયું છે 

મહતવ/
મૂલ્ો,જોખમો 
સંવેદનશિી્તા, 
હહતધારકો , રાષટ્ર ીર 
સંદભ્મ

 સંરક્ષિતષિેત્ર 
વવધાનો અને નીતત, 
સંરક્ષિત ષિેત્ર 
ષિતે્રની પધ્ધતત, 
રચના, સંરક્ષિત 
ષિતે્રનું સંચા્ન 
રોજના

એજનસી માટે પ્રાપર 
સ્ોતો  સંરક્ષિત 
ષિતે્રનાપ્રાપર સ્ોતો 

સંચા્નપ્રદક્રરા 
ની અનુકૂળતા અને 
કેટ્ી સ્ાવપત થઇ 
કે સવીકૃત પ્રદક્રરાઓ 
નો અમ્ થઈ 
રહ્ોછે?

સંચા્નપગ્ાં,  
સેવા અને ઉતપાદનના 
પદરણામો 

અસરો: ઉદેશિના 
સબંધે સંચા્નની 
અસરો 

આ છ તતવો કેવી િીત ેઅસિકાિકરપ ેસંિક્ક્ષત વવસતાિોનયુ ંસંચાલન થઈ િહયુ ંછે. તે સમજૂતી વવકસાવવામાં અગત્ના છે. તે 
સંચાલનની ૩ મોટી “વવષય-વસતયુ” પ્રતતબબનબત કિે છે : ડીઝાઇન, (સંદર્ભ અને આયોજન)

•	 યો્યતા/પયુત્ભતા ( ઈનપયુટ અને પ્રરક્રયા) અને 

•	 રડલલવિી (આઉટપયુટ અને આઉટ કમ –ફળશ્યુતત )

મૂલ્ાંકન જ ેદિેક તતવોનયુ ંઆંકલન કિે છે અને તેમની વચ્ ેજોડાણ કિે છે, તે સંચાલન અસિકાિકતાનયુ ંતયુલનાત્મક/અપેક્ષાકૃતરપ ે

વવસતતૃ ધચત્ર પૂરં પાડતયુ ંહોવયુ ંજોઈએ. 

7.4.3.2 સંદભ્સ : સ્સ્તત અને જોખમો –આપણે ક્ાં છીએ?

All six elements are important in developing an understanding of how effectively protected areas are 

being managed. They reflect three large “themes” of management: design (context and planning),

•	 appropriateness/adequacy (inputs and processes) and

•	 delivery (outputs and outcomes).

Evaluation that assesses each of the elements and the links between them, should provide a relatively 

comprehensive picture of management effectiveness.

7.4.3.2 Context: Status and threats Where are we now?

What are the values and significance of the area? What are the threats and opportunities?

What social, economic and political factors influence management? Who is involved?

Major aspects to be considered under the heading of context include:

values and significance of the protected area, from both biological and socio-cultural perspectives;

threats to the protected area such as invasive species, inappropriate resource use and extraction, and 

other exter- nal as well as internal threats;

external influences ranging from national factors (economic position, policy environment, political 

stability) to local issues (neighbour and stakeholder relationships);

stakeholders and local communities, including an understanding of who is involved in and who could 

be affected by management of the protected area.

Much of the information needed will often be available in a management plan, research papers, proj-

ect proposals or similar documents, but for evaluation purposes the data might need to be updated, 

expanded or interpreted.

ષિતે્રની અગત્યતા અને મૂલ્ો કયા કયા છે ? જોખમો અને તકો કઇ કઈ છે? શયુ ંસામાલજક, આર્થક અને િાજકટીય પિી્બળો 
સંચાલન પિ પ્રભાવ પા્ેડ છે? કોણ સકંળાયેલ છે?

સંદર્ભના મથાળા નીચે વવચાિણા હેઠળ લેવાના મયુખ્ય મયુદ્ાઓ સમાવે છે:

સંિક્ક્ષત ક્ષતે્રના મૂલ્ો અને મહતવ, જવૈવક સબંધધત અને સામાલજક-સાંસ્કયુતતક પરિપેક્ષ્યમાં,

સંિક્ક્ષતક્ષતે્રના જોખમો જવેા કે આક્રમણ કિનાિ પ્રજાતતઓ, સ્ોતનો અયો્ય સંસાધનનો ઉપયોગ અને કઈક ખમેંચી લેવયું / નનષ્ષ્ભણ, અને 
અને અન્ય બાહ્ય તથા આતંરિક જોખમો;

્બાહ્ય પ્રભાવો િાષટ્ીય પરિબળો (આર્થક સ્સ્તત, નીતત પયયાવિણ, િાજકીય સ્સ્િતા) થી માંડીને સ્ાનનક સમસયાઓ (પાડોશ અને 
હહતધાિકોના સબંધો);

હહતધાિકો અને સ્ાનનક સમદૂાયો, કોણ સામેલ છે અને સંિક્ક્ષત ક્ષતે્રના સંચાલનથી કોણ અસિ પામે તેમ છે તે સહહતની એક 
સમજૂતત. 

મોટા રાગની માહહતી ઘણી વખત સંચાલન યોજના, સશંોધન પત્રો, પરિયોજના દિખાસત અથવા આવા જ આલખેો માંથી મળી િહેશે 
પિંતયુ મૂલ્ાંકનના હેતયુ માટે માહહતીને અદ્તન કિવાની, વવસતાિવાની કે અથ્ભઘટન કિવાની જરિ િહેશે. 

ટે્બલ 1.   ટે્બલ સિંક્ષિત ષિતે્ર અન ેસિંક્ષિત ષિતે્ર પધ્ધતત માટે સચંાલન અસિકાિકતાના મલૂ્ાંકન માટે  માળખયું
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પયયાવિણીય સમાજીક આર્થકઅને સાંસૃ્કતતક

નનવસનતંત્ર/સેવા/કાયષો 

I  જ્ગ્રહ સંચા્ન અને પાણી પુરવઠો 
I  જમીન સંરષિણ 
I  વાતાવરણઅને આફત ઓછી કરવી
I  શદુ્ધ હવા/પ્રદૂષણ ઓછુ કરવું 

જવૈ વૈવવધયાતા

I નનવસન સતર
I  પ્રજાતતનું સતર (દુ્્મભ અને જોખમમાં, સૂચક પ્રજાતતઓ, ્ોકવપ્રર 

પ્રજાતતઓ, આર્થકકે સામાલજકરીતે અગત્ની પ્રજાતતઓ વવ.
I સ્ાનનક વસતીનું સતર
I આનુવંક્શિર સતર

ભૂ ષિતે્રઅને ભૂવવજ્ાન

I  ભૂરચના અને હા્માં ચાલુ ભૂવવજ્ાનનર  
પ્રદક્રરાના પુરાવા

I ખનીજ 
I ખાસ ભૂરચના અને ભૂ ષિેત્રના રૂપ /વવક્શિષટતાઓ 
I તળાવો અને જળપ્ાવવત ભૂતમ

સાંસ્કયુતતક 
I ધાર્મક – દા.ત પવવત્ર જગરાઓ 
I સવદેશિી વારસો 
I ઐતતહાલસક 
I સૌંદર્મતા / ક્ાત્મક 

સામાલજક 
I મનોરંજન 
I હરરયાળી 
I સરુમય 

ઇકોનોતમક 
I પ્રવાસન 
I આજુબાજુની ભમૂીના મલૂયો
I ટકાઉ સ્ોતની ઉપજ

સશંોધન અને ક્શષિણ 
I નનદદેશિ ધચહ્ન સ્ળ 
I સશંિોધન
I વવધધવત ક્શિષિણ 
I અથ્મઘટન 

7.4.3.3 Planning: Where do we want to be and how will we get there?

Is the legal status and tenure of the site clear? 

How adequate is the protected area system?

Does the design of site allow it to function effectively? 

Does the site have clear management planning?

A protected area that suffers from fundamental design flaws is unlikely to be effective, however ef-

ficiently the managing body operates, and regular assessment of the quality of planning therefore 

underpins much of what follows.

This element of evaluation considers the design features of a protected area or a protected area system 

–the physical, legal and institutional factors which determine whether its management will be relatively 

straightforward or complicated.

Foundation of planning assessment

Key criteria to be covered in this section include:

•	 protected area legislation and policy;

•	 design of protected area systems;

•	 design of reserves; and

•	 management planning.

Protected areas and systems need sound, planned management even if they have been well de-

signed. Clear and appropriate objectives for the protected area, supported by a management plan and 

adequate resources, are characteristics of effective management. A critical element is to see whether 

they have been translated into annual work plans that are implemented and assessed.

7.4.3.3  યોજના : આપણે ક્ાં પહોંચવા ઇછિીએ છીએ અને ત્યાં કેવી િીતે પહોંચીશયુ?ં

સ્ળની કાયદાનયુસાિ સ્સ્તત અને માલલકટી ચોખખી છે?

સિંક્ષિતષિતે્ર પધ્ધતત પૂિતી છે?

સાઇટની િચના અસિકાિક િીતે કામ કિવા દે છે?

શયુ ંસ્ાન સપષટ સંચાલન આયોજન ધિાવ ેછે?

સંિક્ક્ષતક્ષતે્ર જ ેપાયાની િચનામાં ખામીથી પીડાય છે તે રા્ય ેજ અસિકાિક બની શકે. જો કે, વયવસ્ાપક મંડળ કાય્ભદક્ષતાપવૂ્ભક 

કામ કિે અને યોજનાની ગયુણવત્તાનયુ ંનનયતમત આંકલન કિે છે જથેી અનયુસિણન ેટેકો આપે છે.

આ મૂલ્ાંકનના તતવો સંિક્ક્ષત ક્ષતે્રના કે સંિક્ક્ષત ક્ષતે્ર પધ્ધતતની િચનાના લક્ષણો વવચાિણા હેઠળ લે છે – વાસતવવક, કાનૂની અને 
સંસ્ારકય પરિબળો જ ેનક્ી કિે છે કે તેનયુ સંચાલન પ્રમાણમા સિળ કે ગૂંચવણ રયયુું િહેશ ેકે કેમ.

યોજના આકંલનનો પાયો 

આ વવરાગમાં વવચાિણા હેઠળ લેવાના મહતવના માપદંડ સમાવશે: 

•	 સંિક્ક્ષતક્ષતે્ર વવધાન અને નીતત;

•	 સંિક્ક્ષત ક્ષતે્ર પધ્ધતતનયુ ંિેખાધચત્ર;

•	 અનામતોનયુ ંિેખાધચત્ર; અને 

•	 સંચાલન યોજના.

સંિક્ક્ષતક્ષતે્ર અને પધ્ધતત સાિી િીત ેિચાયેલ હોય તો પણ તેને મજબતૂ યોજનાપૂવ્ભક ના સંચાલનની જરિ છે. સંિક્ક્ષત ક્ષતે્ર માટે 

સંચાલન યોજના અને પૂિતા સંસાધનોના ટેકા સાથેના સપષટ અને યો્ય ઉદે્શો અસિકાિક સંચાલનના લક્ષણો છે. એક સમીક્ષાત્મક 

તતવ એ છે કે તે જોવયુ ંકે વાર્ષક કામકાજની યોજનામાં, જનેો અમલ કિવામા આવયો છે અને આંકલન કિવામાં આવયયુ ંછે, તે પરિવર્તત 

થયેલ છે કે નહીં.

ટે્બલ 2. સંિક્ષિતષિતે્રના સંદભ્સમાં આકંલન કિવા કેટલાક પ્રકાિના વવચાિણા હેઠળ લેવાના મૂલ્ો 
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આયોજનનયું મૂલ્ાંકન એકંદિ મૂલ્ાંકનની અસિકાિકતાન ેકેવી િીતે અસિ કિે છે?

•	 મૂલ્ાંકન ચક્રના અન્ય તબક્ામાંથી મળતી પ્રતતરક્રયા સંિક્ક્ષત ક્ષતે્ર કે પ્રણાલીની િચનામાં ફેિફાિની રલામણ કિી શકે છે અને 
આ વધયુ સાિા વવધાન, નીતત અને યોજનાની જરરિયાત પિ પ્રકાશ પાડશે. સંચાલન યોજનામાં સયુધાિાઓ અથવા વયવસ્ાઓની 
રલામણની ખૂબ જ શક્તા છે પિંતયુ લાંબા ગાળાની સમસયાઓ સંિક્ક્ષતક્ષતે્ર કદ કે સીમાઓ બદલવાની જરરિયાત પણ 

સૂચવી શકે છે. 

•	 સંચાલનચક્રમાં અન્ય તતવોનયુ ંમૂલ્ાંકન કિતી વખતે, સંિક્ક્ષત ક્ષતે્ર યોજના, ખાસ કિીન ેતેના ઉદે્શો, લક્ષ્ય અને જણાવેલ 

પરિણામો તેમજ કાયભો, સ્ાવપત અપેક્ષાઓ અને આધાિ ધચહ્ો માટે આધાિ બનશે જ ેઆંકલન પ્રરક્રયામાં વપિાય છે. ખિેખિ 

એક સાિો સંચાલન આયોજન આંકલનમાં માપવાના થતાં સૂચકો તથા લક્ષ્યાંકન ેઓળખવા માટેનો મયુખ્ય સ્ોત હશે. 

7.4.3.4 આપણને કેવા ઇનપયુટની જરૂિ છે?

અસરકારક સંચા્ન માટે કરા સશંિાધનોની જરૂર છે?

સંરક્ષિતષિેત્ર/સાઇટને સંચાલ્ત કરવા પૂરતા સંસાધનો અપ્મણ કરવામાં આવી રહ્ા છે?

સંચા્નના ષિેત્રમાં જુદાજુદા સંસાધનો કેવી રીતે ્ાગ ુપાડવામાં આવી રહ્ા છે?

•	 માહહતીની આકાિણી સંસાધનોની પયુત્ભતા શોધી કાઢશે. 

•	 માનવશકકત, સયુવવધાઓ, માહહતી, કામકાજ ચાલયુ િાખવાના નાણાં અને સાધનો –અસિકાિક સંચાલન માટે.

આ આંકલનને નીચે મયુજબના મયુદા વવચાિણા હેઠળ લેવાની જરિ છે:

•	 જરિી સંસાધનોનયુ ંસતિ;

•	 કેટલા અશંે આ સંસાધનો પ્રાપય છે અને; 

•	 સંસાધનો નો સૌથી સાિી િીત ેઉપરોગ અને ઉપયોગ થાય છે કે કેમ.

ઇનપયુટ ના સતિનયુ ંઆંકલન કિવા ઉપયોગમાં લેવાની થતી વવસતતૃ સંચાલનના વગભો સમાવી શકશે: 

•	 કયુદિતી સંસાધન સંચાલન;

•	 સાંસૃ્તતક સંસાધન સંચાલન;

•	 મયુલાકાતી સંચાલન; અને 

•	 સમયુદાય સંપક્ભ  અને વવકાસ. 

કમ્ભચાિીગણનો ટાઇમ અને સંસાધનો ક્ાં રદશા નનદદેશ આપે છે  તેની સમજ બીજા મૂલ્ાંકન પરિણામનયુ અથ્ભઘટન કિવામાં 
નનણ્ભયાત્મક િીત ેમહતવનયુ ં બની શકે છે – ઉદાહિણ તિીકે, કમ્ભચાિી સભયની સખં્યામાં આનયુષાગગક  વધાિા વવના કેવપટલ વક્ભ  ફંડમાં 
તીવ્ર વધાિો પ્રકૃતતક અને સાંસ્કયુતતક સંસાધન સંચાલનથી દૂિ રદશા નનદદેશ થઈ િહેલા પ્રયત્ તિફ દોિી જઇ શકે. તે સિંક્ક્ષત ક્ષતે્ર 

સંચાલનના જયુદા જયુદા મયુદાન ેસબંધધક પ્રાથતમકતા વવષે કિવાના થતાં ન્યાયની છૂટ આપે છે.

How does planning evaluation affects the overall effectiveness evaluation?

•	 Feedback from other phases of the evaluation cycle may recommend changes to the design of the 

protected area or system, and may highlight the need for better legislation, policies and planning. 

Improvements or adjustments to the management plan are most likely to be recommended, but 

long-term problems may also suggest the need to change protected area size or boundaries.

•	 When evaluating other elements in the management cycle, the protected area plan, especially its 

objectives, target and stated outputs and tasks, will be the basis for establishing expectations and 

benchmarks that are used in the assessment process. Indeed, a good management plan will be 

the major source for identifying indicators and targets to be measured in the assessment.

7.4.3.4 Inputs What do we need?

What resources are needed for effective management?

Are sufficient resources being devoted to managing the protected area system/ site?

How are resources being applied across the various areas of management?

•	 Input assessments investigate the adequacy of resources

•	 human capacity, facilities, information, operational money and equipment – for effective manage-

ment.

This assessment needs to consider:

•	 the level of resources needed;

•	 the extent to which these resources are available; and

•	 whether resources are being used and applied in the best way.

Broad management categories to be used in assessing levels of input could include:

•	 natural resource management;

•	 cultural resource management;

•	 visitor management; and

•	 community liaison and development.

Understanding where staff time and resources are being directed can be critically important for inter-

preting other evaluation results – for example, a sharp increase in capital works funds without a cor-

responding increase in staff numbers can lead to effort being directed away from natural and cultural 

resource management. It also permits judgements to be made about the relative priority being afforded 

to different aspects of protected area management.
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7.4.3.5 Process How do we go about management?

Are the best systems and standards of management being followed? 

Are agreed policies and procedures in place and being followed?

How can the management practices be improved?

The assessment of management processes focuses on the standard of management within a protected 

area system or site and requires:

•	 definition of what systems and standards are acceptable and which are ‘best practice’ (bench-

marks);

•	 decisions about which of these will be required in particular systems and individual protected 

areas;

•	 investigation of whether systems are being implemented and standards are being met; and

•	 recommendations as to whether the systems and standards are appropriate or could be improved.

7.4.3.5.1 Developing standards for the MPA

Standards for MPA management are descriptions of the best management practices that can be 

reasonably expected. For example, a standard for visitor management might be “to ensure all visitor fa-

cilities are maintained and repaired regularly to ensure visitor safety and enjoyment”. Standards should 

be ambitious, defining the way management should be conducted in the absence of constraints arising 

from lack of funding, staff numbers, and staff skills, to allow room for modification and improvement.

The steps involved in identifying standards are:

1. Managers to identify key issues relating to management processes and collect relevant data.

2. Managers’ workshop to establish standards. The Worksheet can be used as a guide and adapted 

as required. Standards should be set in relation to management targets/ objectives as well as 

agency policies, regional standards, etc.

3. Site meeting to discuss worksheet and agree on final standards with a wide range of stakeholders.

Standards for management can be developed from a number of sources including:

•	 management agency policies;

•	 provisions in MPA plans;

•	 best practice guidelines;

•	 MPA staff; and

•	 local partners and stakeholder groups.

•	 Indigenous communities

It is not necessary or practical to define standards for every aspect of management and priority should 

be given to those aspects considered to be most important to MPA managers, staff and key partners 

and stakeholders.

IUCN’s Ecosystem, Parks and People project has proposed a draft set of minimum standards for pro-

tected areas management in general, which may provide some guidance

7.4.3.5 પ્રરરિયા- સંચાલન તિિ કેવી િીતે આગળ વધવયુ?ં

શયુ ંસંચાલનની ઉતમ પધ્ધતત અને ધાિા ધોિણ અનયુસિાય છે?

શયુ ંનક્ટી કિેલી નીતત અને પ્રરરિયા તેની જગયાએ છે અને અનયુસિવામાં આવે છે?

સંચાલનની પ્રરરિયાન ે કેવી િીતે સયુધાિી શકાય?

સંચાલન પ્રરક્રયાનયુ ંઆંકલન સંિક્ક્ષત ક્ષતે્ર પધ્ધતત કે સાઇટ અંદિ સંચાલનના ધાિા ધોિણ ઉપિ ધયાન કેન્નરિત કિે છે જનેે જરિ છે: 

•	 કઈ પધ્ધતત અને ધાિા ધોિણ સવીકાય્ભ છે અને કઈ ‘ઉતમ પધ્ધતત’ છે તેની વયાખ્યા(આધાિ ધચન્હ);

•	 આમાંથી કઈ બાબતમાં -ખાસ કિીન ેપધ્ધતત અને વયકકતગત સંિક્ક્ષતક્ષતે્ર-વવષ ેનનણ્ભયોની જરિ પડશે;

•	 પધ્ધતત અને અમલ થાય છે કે નહીં અને માપદંડો પૂિા થાય છે કે નહીં તેની તપાસ; અને 

•	 પધ્ધતત અને ધાિા ધોિણ યો્ય છે કે સયુધાિી શકાય તેવા છે કે કેમ તે અંગે રલામણો.

7.4.3.5.1 MPA માટે વવકાસના ધાિા ધોિણો 

MPA સંચાલનના ધાિા ધોિણો ઉતમ સંચાલન વયવહાિનયુ ંવણ્ભન છે જનેી વયાજબી િીતે અપેક્ષા િાખી શકાય. “ઉદાહિણ તિીકે, 

મયુલાકાતી સંચાલન માટેનયુ ંએક માપદંડ બધા મયુલાકાતીઓની સયુવવધા, મયુલાકાતીની સલામતી અને મનોિંજનની ખાતિી આપવા 
જાળવવામાં આવે અને નનયતમત િીત ેસમાિકામ કિવામાં આવે.” ધાિા ધોિણ મહતવાકાંક્ષી હોવયુ ંજોઈએ, નાણાં પ્રવાહમાં રકાવટ, 

કમ્ભચાિીગણ અને કમ્ભચાિીગણની કયુશળતાની કમીમાંથી ઉપસ્સ્ત થતી અડચણોની ગેિહાજિીમા કઇ િીતે સંચાલન કિવયુ ંતથા 
ફેિફાિો અને સયુધાિણા માટે અવકાશ આપવો જોઈએ.

ધાિા ધોિણ ઓળખવામાં સમાયેલા પગલાઓ: 

1.  મેનેજિોએ સંચાલન પ્રરક્રયા સબંધધત મહતવની સમસયાઓ ઓળખવી અને માહહતી એકઠી કિવી.

2.  ધાિા ધોિણ સ્ાવપત કિવા માટે મેનેજસ્ભ વક્ભ  શોપ, વક્ભ શીટનો માગ્ભદશ્ભક તથા અનયુકૂલન તિીકે જરિ મયુજબ ઉપયોગ કિવો. 
ધાિા ધોિણ સંચાલન લક્ષ્યાંક/ ઉદે્શો તેમજ એજસે્સી પોલલસી, પ્રાદેક્શક ધાિા ધોિણ વવ. સબંધધત નક્ી કિવા. 

3.  કાય્ભપત્રકની ચચયા કિવા સ્ળ પિ બેઠક યોજવી અને હહતધાિકોની વવશાળ માત્રા સાથે આખિી ધાિા ધોિણ અંગે સંમતત 

આપવી.

નીચેના સહહત સંચાલન માટેના ધાિા ધોિણ સખં્યાબંધ સ્ોતોમાંથી વવકસાવી શકાય:

•	 સંચાલન સંસ્ાની નીતતઓ;

•	 MPA	યોજનામાં જોગવાઇઓ;

•	 ઉત્તમ પ્રથા સાથેની માગ્ભદર્શકાઓ;

•	 MPA	કમ્ભચાિીગણ; અને

•	 સ્ાનનક રાગીદાિો અને હહત ધાિક મંડળો.

•	 સવદેશી સમહૂો 

સંચાલનના દિેક પાસા માટે ધાિા ધોિણન ેવયાખ્યાઇત કિવો તે જરિી કે વયવહાર નથી તથા MPA મેનેજિ, કમ્ભચાિીગણ અને 
મહતવના રાગીદાિો અને હહત ધાિકો માટે સૌથી અગત્ના ગણાતા હોય તેવા પાસાઓ ને પ્રાધાન્ય આપવયુ ંજોઈએ. 

IUCNના નનવસનતતં્ર, બાગ-બગીચા અને જાહેિજનતા પ્રોજકેટ દ્ાિા સંિક્ક્ષત ક્ષતે્ર સંચાલન માટે સામાન્યરપ ેઓછામાં ઓછા ધાિા 
ધોિણના એક મયુસદ્ાનો પ્રસતાવ મૂક્ો છે, જ ેથોડયું  માગ્ભદશ્ભન આપશે. 

33



7.4.3.5.2 સંિક્ષિત ષિતે્ર સંચાલન માટે ઓછામાં ઓછયુ ં  ધાિા ધોિણ

[સય ૂવેલ્સ અને સંગીતા મંગયુંરાઈ 20043માંથી તાિવેલ…

1.  કાનૂની ચોક્સતા અને સંચાલન યોજના

કાનૂની ચોક્સતા:

•	 િાષટ્ીય વવધાન મયુજબ;

•	 રૌગોલલક ક્ષતે્ર અને સીમા મયયાદા સપષટ િીતે સ્ાપવામાં આવે;

•	 કાય્ભિત ઝોનીંગ યોજના;

•	 સ્ોતનો ઉપયોગ અને સપષટ રપ ેતથા અધધકાિ રપ ેનનયમન કિેલી અન્ય પ્રવૃતતઓ;

•	 બધા સંબંધધત વવધાનોમાં સપષટરપ ેજણાવેલી સંચાલન શ્ેણી.

સંચાલન યોજના: 

•	 ક્ષતે્રના ઉતૃ્ષટ જવૈવક અને અન્ય લક્ષણો વણ્ભવ ેછે;

•	 વવગતવાિ પ્રદેશ વવરાજન ધિાવ ેછે;

•	 પ્રવ્રતતઓ પિ નનયમન ધિાવ ેછે;

•	 પ્રોગ્રામ, પગલાઓ અને લક્ષ્યનયુ ંવણ્ભન ધિાવ ેછે;

•	 પૃથકૃ્ત થયેલયુ ંછે અને પ્રાથતમક હહતધાિકો સાથે ચચયા કિેલી છે;

•	 સંબંધધત કાનૂની સત્તા દ્ાિા મંજૂિ થયેલ છે;

•	 અધધકૃત િીતે પ્રકાક્શત થયેલ છે;

•	 બધા સંબંધધત હહત ધાિકોમાં પ્રચારિત થયેલ છે;

•	 આતંિ-સંસ્ાકીય સંકલનની પ્રરક્રયા પૂિી પાડે છ.

•	 સપષટ નનયમન માળખા સાથેની આતંિ-સંસ્ાકીય કાય્ભિીતત જ ેજયુદા જયુદા િાષટ્ીય અને સ્ાનનક સતિના સિકાિી વવરાગો 
સમાવે છે; અને

•	 	સંિક્ક્ષત ક્ષતે્રના પ્રરાવી ઝોન માટે પ્રદેક્શક વવકાસ આયોજનો કાય્ભિત છે

2.  પરિસ્સ્તીક માપદં્ડો 

•	 ને સંબંધધત જણાવેલા સંિક્ષણ ઉદે્શો પૂિા કિવા માટે કદ પૂિતયુ ંછે:

 – ભૂ વવસતાિ;

 – પ્રજાતતઓ;

 – પયયાવિણીય માપદંડો;

 – પયયાવિણીય સેવાઓ;

 – નનવસનતતં્રનયુ ંકાય્ભ; અને 

 – વવક્શષટ પ્રાકૃતતક લક્ષણો અને બનાવો (દા. ત.સ્ાનનક પ્રજાતતઓ, હહજિત કિતો સમહૂ).

•	 નનવસનતતં્રો સાિી સ્સ્તતમાં જાળવવામાં આવે છે (ઓળખ કિેલા સૂચકો સાથે):

•	 ભૂ વવસતાિ, નનવસનતતં્રો, પ્રજાતતઓ અને/અથવા પયયાવિણીય સેવાઓ જ ેદેશ કે પ્રદેશ ખાતે અગત્નયુ ંમૂલ્ ધિાવતા 
સંિક્ક્ષત ક્ષતે્રના લક્ષ્યો છે.

3.  માનવ સંસાધનો

•	 બધી કાય્ભિત પ્રવૃતતઓના સંકલનકતયા પ્રરાિી જવાબદાિ અધધકાિી(ડીિેક્િ);

•	 કાનૂનનો અમલ લાગયુ કિાવનાિ જરિી અધધકાિી;

•	 કમ્ભચાિીઓ તેમના સોંપેલા કામકાજ તથા ફિજો, હહતધાિકો સાથે વાતચીત તથા સંઘષ્ભ નનવાિણ સહહતના કાયભો હાથ પિ 

લેવા માટે પૂિતી તાલીમ પામેલા છે;

•	 વતેનો પૂિતા હોય, િાષટ્ીય ધાિા ધોિણ મયુજબ, અને જવાબદાિી મયુજબના હોય;

•	 કમ્ભચાિીગણ સિકાિી પદક્રમમાં અન્ય સિકાિી સત્તા સાથે અસિકાિક િીતે વાતચીત કિવા સક્ષમ હોય તે માટે 

પયયાપતપણ ેઉચ્ સતિનો છે;

•	 કમ્ભચાિીગણ ટે્ઇનનગ પ્રોગ્રામ કાય્ભિત છે.

7.4.3.5.2 Proposed Minimum Standards for Protected Area Management

[Adapted from Sue Wells and Sangeeta Mangubhai. 20043..

1.  Legal Certainty and Management Plan

Legal certainty:

•		 In	accordance	with	national	legislation;

•		 Geographical	extent	and	boundaries	clearly	established;

•		 A	general	zoning	scheme	in	place;

•		 Resource	use	and	other	activities	clearly	and	authoritatively	regulated;

•		 Management	category	is	clearly	stated	in	all	relevant	legislation.

Management plan:

•	 Describes	outstanding	biological	and	other	features	of	the	area;

•	 Contains	detailed	zoning;

•	 Contains	regulation	of	activities;

•	 Contains	description	of	programs,	actions	and	goals;

•	 Has	been	analyzed	and	discussed	with	primary	stakeholders;

•	 Approved	by	the	relevant	legal	authorities;

•	 Officially	published;

•	 Disseminated	to	all	relevant	stakeholders.

•	 Provides	procedures	for	inter-institutional	coordination

•	 Inter-institutional	mechanisms	with	clear	regulatory	framework	which	includes	different	gov-

ernment sectors from national and local levels; and

•	 Regional	development	plans	are	in	place	for	the	influence	zone	of	the	protected	area

2.  Ecological Parameters

•	 Size is adequate to fulfill stated conservation objectives related to:

 – Landscapes;

 – Species;

 – Environmental parameters;

 – Environmental services;

 – Ecosystem function; and

 – Unique natural features and events (e.g. endemic species, migratory congregations).

•	 Ecosystems	are	maintained	in	good	condition	(with	identified	indicators):

•	 The	landscapes,	ecosystems,	species	and/or	environmental	services	that	are	targets	of	pro-

tected are of significant value at the country or regional level.

3.  Human Resources

•	 Responsible	officer	(director)	in	charge	of	coordinating	all	activities	in	place;

•	 Necessary	personnel	for	law	enforcement;

•	 Personnel	are	sufficiently	trained	to	undertake	their	assigned	tasks	and	duties,	including	

interface with stakeholders and conflict resolution;

•	 Salaries	are	adequate,	within	national	standards,	and	scaled	to	responsibilities;

•	 Staff	are	sufficiently	high	within	the	government	hierarchy	to	be	able	to	interact	effectively	

with other government authorities;

•	 A	staff	training	programme	is	in	place.
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4.  Infrastructure and Equipment

•	 Administration	offices;

•	 Field	stations;

•	 Visitors’	Centre	with	easy	access,	low	maintenance	requirements	and	use	of	modern	museum	

display techniques; 

•	 Signage	in	place	covering	prohibitions,	regulations,	safety	information,	and	general	informa-

tion about the protected area and its features; and

•	 Interpretative	trails;

•	 Sufficient	equipment	for	personnel	to	fulfil	objectives	(e.g.	computers,	land	and	water	ve-

hicles, safety equipment, uniforms, communication links.)

6.  Monitoring and Evaluation

•	 Monitoring	program	in	place	that:

•	 Establishes	goals;

•	 Sets	time	limits	to	accomplish	activities;

•	 Functions	under	an	established	scientific	protocol	in	accordance	with	standardized	method-

ologies using robust indicators; and

•	 Is	integrated	into	corrective	adaptive	management	decision-making	processes.

•	 Follow-up	and	evaluation	programme	that	establishes	goals	and	sets	time	limits	to	accomplish	

activities

7.  Participatory Processes

 Includes effective mechanisms for stakeholder and local institution participation, with:

•	 Internal	by-laws

•	 Includes	all	sectors

•	 Representation	mechanisms

•	 Includes	a	training	programme	for	stakeholders	to	raise	effectiveness	of	participation

8.  Public Awareness

•	 Activities	to	ensure	that	neighbouring	communities	are	aware	of	the	existence	of	the	protected	

area and associated laws governing resource use;

•	 Campaigns	and	activities	to	increase	understanding	of	the	values	and	benefits	of	the	protect-

ed area and the rationale for actions taken to protect it; and

•	 Environmental	education	programmes	for	neighbouring	communities	that	translate	technical	

information for public use, promote dialogue, and build capacity for conservation decision-

making.

9. Public Use Facilities

•	 Designated	areas	for	recreational	activities;

•	 Carrying	capacity	has	been	determined	and	impact	of	use	is	monitored;

•	 Specialised	personnel	dedicated	to	visitors;

•	 Accessible	information	for	visitors;

•	 Waste	management	system;

•	 Adequate	restroom	facilities;

•	 Designated	camping	sites	(if	camping	allowed);

•	 Concessions	for	specific	services	(e.g.	restaurants,	gift	shop,	transportation,	guides	–	prefer-

ably local stakeholders).

4.  આતંિ માળખયુ ંઅને સાધનો 

•	 વહીવટી કચિેીઓ;

•	 ક્ષેવત્રય મથકો;

•	 મયુલાકાતી કેનરિ, સહેલાઇથી પહોંચી શકાય તેવયુ,ં ઓછી જળવણી જરરિયાતો અને આધયુનનક સંગ્રહાલય પ્રદશ્ભન ટેસ્કનકનો 
ઉપયોગ;

•	 મનાઈ, નનયમનો, સલામતી માહહતી અને સંિક્ક્ષત ક્ષતે્ર વવષે સામાન્ય માહહતી અને તેની વવક્શષટતાઓ ને આવિી લતેા 
લગાવેલા ચતેવણી સૂચકો; અને 

•	 અથ્ભ સૂચક ધચહ્ો;

•	 ઉદેશ પૂિો કિવા કમ્ભચાિીઓ માટેના પૂિતા સાધનો (દા. ત. કોમપયયુટસ્ભ, ભૂતમ અને પાણીના વાહનો, સલામતીના સાધનો, 
ગણવશે, સંદેશાના જોડાણો.)

6.  નનિીષિણ અને મૂલ્ાંકન 

•	 કાય્ભિત નનિીક્ષણ કાય્ભક્રમ જ:ે

•	 લક્ષ્યો સ્ાવપત કિે છે;

•	 કામગીિી પૂિી કિવા સમય મયયાદા નક્ી કિે છે;

•	 મજબતૂ સૂચકોનો ઉપયોગ કિીન ેપ્રમાન્ણત પધ્ધતતઓ અનયુસાિ સ્ાવપત કિેલ વજૈ્ાનનક ક્શષટાચાિ હેઠળકામગીિી બજાવે 
છે; અને

•	 સયુધાિાત્મક અનૂકૂલનશીલ સંચાલન નનણ્ભય કિતી પ્રરક્રયામાં સંકલલત છે.

•	 કાય્ભક્રમ જ ેલક્ષ્ય સ્ાવપત કિે છે અને કામગીિી પૂણ્ભ કિવા સમય મયયાદા નક્ી કિે છે તેનયુ ંઅનયુસિણ અને મૂલ્ાંકન કિો

7.  સહભાગગતા પ્રરરિયાઓ

 હહત ધાિકો તથા સ્ાનનક સંસ્ારકય સહરાગગતા માટે અસિકાિક કાય્ભિીતત સમાવે છે, જમેાં નીચે મયુજબ સામેલ છે:

•	 આતંરિક ઉપ નનયમો

•	 બધા વવરાગો સમાવે છે 

•	 પ્રતતનનધધતવ કાય્ભિીતત 

•	 સહ રાગગતાની અસિકાિકતા ઊરી કિવા હહત ધાિકો માટે ટે્નીંગ પ્રોગ્રામ સમાવે છે

8.  જાહેિ જાગૃતત 

•	 પડોશના સમૂદાયો સંિક્ક્ષત ક્ષતે્રના અચ્સતતવ અને સ્ોતના ઉપયોગનયુ ંસંચાલન કિતાં સંકળાયેલા કાયદા અંગે જાગતૃ છે 

તેની ખાતિી કિવા માટેની પ્રવૃગત્તઓ;

•	 	સંિક્ક્ષતક્ષતે્રનયુ ંમૂલ્ અને લારની સમજણ વધાિવા અભરયાન અને પ્રવ્રતતઓ કિવી અને તેને સંિક્ષણ આપવા લીધેલા 
પગલાં માટે કાિણ વવવિણ આપવયુ;ં અને 

•	 પાડોશી સમૂદાયો માટે પયયાવિણ ક્શક્ષણ કાય્ભક્રમો કે જ ેટેકનનકલ માહહતી જાહેિ જનતા માટે પરિવર્તત કિે, ચચયા સરાન ે

પ્રોત્સાહહત કિે અને સંિક્ષણના નનણ્ભય કિવા માટે ક્ષમતા ઊરી કિે.

9. જાહેિ ઉપયોગગતાની સયુવવધા 

•	 મનોિંજન પ્રવ્રતત માટે અધધકૃત કિેલ ક્ષતે્ર;

•	 વાહન શકકત નક્ી કિેલ છે અને ઉપયોગની અસિ નનિીક્ષણ હેઠળ છે;

•	 મયુલાકાતીઓ પ્રતત સમર્પત વવશષેજ્ કમ્ભચાિીઓ;

•	 મયુલાકાતીઓ માટે મળેવી શકાય તેવી માહહતી;

•	 કચિા સંચાલન યોજના;

•	 પૂિતા આિામગહૃની સયુવવધા;

•	 અધધકૃત કિેલ ક્શનબિ સ્ળો (જો ક્શનબિ કિવાની પિવાનગી હોય તો);

•	 ખાસ સેવાઓ માટે છૂટછાટો (દા. ત. િેસ્ોિન્ટ, ગગફ્ટ શોપ, ટ્ાસ્સપોટદેશન, ગાઇડ્સ – સ્ાનનક હહત ધાિકન ે

પ્રાધાન્યતા).
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10. સશંોધન:

•	 સંિક્ષણ અને સંચાલનને ટેકો આપવા માટે પાયાની અને ઉપયોગી સશંોધન કાય્ભક્રમ ને આવિી લતેાં:

•	 નનવસનતતં્રો અને પ્રજાતતઓન;ે 

•	 સામાલજક – આર્થક પરિમાણો;

•	 જરિી સશંોધન કિવા િાષટ્ીય અને વવદેશી શૈક્ષન્ણક સંસ્ાઓ સાથે કિાિો;

•	 સંિક્ક્ષતક્ષતે્ર માં સશંોધન પ્રવૃગત્તથી કોઈ ખિાબ અસિ ન પડે તેવી ખાતિી કિવા કયુદિતી સશંાધનોના નમૂના સંગ્રહ અને ની 
જાળવણી માટે પૂિતયુ ંનનયમન.

7.4.3.6  આઉટપયુટ્સ: આપણે શયુ ંકયયુું અને કયા ઉતપાદનો કે સેવાઓ ઉતપારદત કિી?

સંચા્ન રોજના અને કામગીરી કાર્મક્રમ અમ્માં મૂકવામાં આવરો છે? સંચા્નના પદરણામો/નીપજ શિી છે?

નીપજનયુ ંઆંકલન ઉતપાદન અને આપેલી સેવાઓની સખં્યા કે સતિન ેજયુએ છે અને જનેા માટે જણાવેલા પગલાઓ, કામો અને નીતતઓ 

અમલી બનાવેલ હતી.

ઇચ્છિત નીપજના શક્ પ્રકાિો 

ઉતપાદન અને સેવા પ્રદાન 

ઉપયોગકતયાઓની સખં્યા (દા. ત. પાક્ભ માં આવેલા મયુલાકાતીઓની સખં્યા, સેવાનો ઉપયોગ કિનાિ લોકોની સખં્યા, પૂછપિછ અને 
આપેલા જવાબ, સશંોધનકાિની સખં્યા).

કિેલ કામકાજની માત્રાનયુ ંમાપ (દા. ત . સ્ાનનક સમૂદાયો સાથે યોજલેી બેઠકની સખં્યા, પહેિા રયયા તેની સખં્યા, સશંોધન કાય્ભક્રમમાં 
સવવેક્ષણ વવસતાિની હદ, ફરિયાદોની સખં્યા).

રૌતતક નીપજના માપો (દા ત . ઉદ્ાન ની સીમાિેખા ની લંબાઈ અંરકત અને ધચહહ્ત કિી, ઉતપારદત અને વવતરિત માહહતી પયુચ્સતકાની 
સખં્યા અને પૂિા કિેલા વવકાસ માટેની પરિયોજના નયું મૂલ્).

આયોજન કિેલ કામકાજના કાય્સરિમની લસદ્દ્ધ

ખિેખિ કિેલ કામનો કાય્ભક્રમ વવરદ્ આયોજન કિેલ કામનો કાય્ભક્રમ (દા.ત. હાથ ધિાયેલ ચોકીઓ ની સખં્યા, જ ેહદે આયોજીત મૂડી 
કાયભોના કાય્ભક્રમ પૂણ્ભ કિવામાં આવયા હોય).

વાસતવવક વવરૂદ્ધ આયોલજત ખચ્સ 

સંચાલન યોજના અથવા અન્ય પ્રોગ્રામ-યોજના ડૉક્યુમેન્ટના અમલીકિણનો વવસતાિ (સામાન્ય િીતે તે વાર્ષક કામગીિી કાય્ભક્રમ કિતાં 
લાંબા ગાળાની પ્રવ્રતતઓ સાથે સંબંધધત છે)

આઉટપૂટ આંકલન શયું આયોજનો યો્ય અને પિૂતાં છે કે કેમ તે પ્રશ્ વયકત કિતા નથી પિંતયુ ફકત તેનયું અમલીકિણ થઇ િહયું છે કે નહીં 
તે જણાવે છે. આયોજન લસસ્મસ અને પલાસ્સની પયયાપતતા અનયુક્રમે મૂલ્ાંકન પ્રતે્ પ્રરક્રયા અને ફળશ્યુતત દ્ાિા વધયુ સાિી િીતે આંકલલત 
થાય છે.

10. Research

•	 Basic	and	applied	research	programmes	to	support	protection	and	management,	covering:

•	 ecosystems	and	species;

•	 socio-economic	dimensions;

•	 Agreements	with	national	and	foreign	academic	institutions	to	carry	out	necessary	research;

•	 Adequate	regulation	for	sample	collection	and	handling	of	natural	resources	to	ensure	no	

adverse impacts from research activities in the protected area.

7.4.3.6  Outputs: What did we do and what products or services were produced?

Has the management plan and work programme been implemented? What are the results/outputs 
of management?

Assessment of outputs looks at the number or level of products and services delivered; and the extent 

to which stated actions, tasks and strategies were implemented.

Possible types of desired outputs 

Product and service delivery 

Numbers of users (e.g. visitor numbers to the park, numbers of people using a service, numbers of 

inquiries answered, numbers of researchers)

Measures of the volume of work output (e.g. numbers of meetings held with local communities, num-

bers of patrols undertaken, extent of area surveyed in a research programme, numbers of prosecutions 

instigated)

Measures of physical outputs (e.g. length of park boundary delineated and marked, numbers of bro-

chures produced or distributed, number and value of development projects completed) 

Achievement of planned work programme

Actual work programme versus planned work programme (e.g. numbers of patrols undertaken, extent 

to which planned capital works programme has been completed)

Actual versus planned expenditure

Extent of implementation of management plan or other programme-planning document (usually relates 

to longerterm activities than an annual work programme) 

Output assessment does not address the question of whether the plans are appropriate or adequate, 

but simply whether they are being implemented. The adequacy of planning systems and the plans 

themselves are better assessed by process and outcome approaches to evaluation respectively. 
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7.4.3.7 Outcomes What did we achieve?

Has management resulted in the achievement of the objectives of, and desired out- comes for, the pro-

tected area or system?

Outcome assessment is vitally important because it measures the real effects of management actions:

whether management is maintaining the core values for which the protected area was established. 

Even if other aspects of management are assessed as highly effective, a protected area will fail if it 

loses its core values (this would suggest that problems beyond the protected area boundaries need to 

be addressed.) Although outcomes are almost certainly the single most important of the elements, they 

are also often the most difficult and most expensive to measure.

A number of specific issues usually need to be addressed:

•	 identification of desired outcomes;

•	 options for outcome evaluation and monitoring;

•	 the condition of values including biodiversity;

•	 whether socio-economic and cultural conditions remained constant or improved; and

•	 whether specific management objectives were achieved and threats abated.

Identification of desired outcomes

Evaluations of outcome need to be based upon a clear understanding of what management is aiming 

to accomplish and what specific values are to be conserved. Outcome assessment is most meaning-

ful where concrete objectives for management have been specified in national legislation, community 

policies, site-specific management plans or project plans. In these cases the assessment can move 

quickly to data gathering and analysis.

DETAILED SCIENTIFIC DATA FROM A MONITORING PROGRAMME IS OFTEN SOUGHT TO PROVIDE 

A MORE RIGOROUS PICTURE OF WHAT IS HAPPENING.

However, monitoring is expensive; and the management of large systems or protected areas with mul-

tiple objectives and many values, usually with limited resources, means that monitoring efforts must be 

carefully targeted and well designed. The particular indicators chosen for monitoring should if possible 

provide at least some in- formation on as wide a range of values as possible – for example healthy 

populations of an animal with a large home-range will often say something as well about the overall 

health of the ecosystem.

BECAUSE THE SPECIFIC OBJECTIVES FOR MANAGEMENT WILL BE DIFFERENT FOR EACH PRO-

TECTED AREA, THE CONTENT OF MONITORING AND EVALUATION PROGRAMMES FOR ASSESS-

ING OUTCOMES WILL BE CORRESPONDINGLY DIVERSE

To monitor status of any value, it is usually necessary to decide:

•	 what attributes will be considered;

•	 what indicators of this attribute will be measured/assessed; and

•	 methods to be used in measuring the indicator.

7.4.3.7 નીપજો – આપણે શયુ ંપ્રાપત કયયુું?

શયુ ંસંચાલન સંિક્ક્ષત ક્ષતે્ર કે પધ્ધતતના ઉદેશ પ્રાપપતના પરિણામ અને ઇચ્ચ્ત ફળશ્યુતત(નીપજ) માં પરિણમયયુ ંછે?

ફળશ્યુતત આંકલન અતત અગત્નયુ ંછે કાિણ કે તે સંચાલન પગલાંઓની વાસતવવક અસિો માપે છે: 

સંચાલન ગર્રત મૂલ્ો જાળવે છે જનેા માટે સંિક્ક્ષત ક્ષતે્ર સ્ાવપત કિવામાં આવયો હતો સંચાલનના અન્ય મયુદાઓ ખૂબ ઊંચી િીતે 
અસિકાિ તિીકે આંકલન કિેલા હોય છતાં, જો તે તેના ગર્રત મૂલ્ો ગયુમાવી દે તો સંિક્ક્ષત ક્ષતે્ર નનષ્ફળ જશે (આ સૂચવશે કે 

સંિક્ક્ષત ક્ષતે્રન ેસીમા મયયાદા બહાિની સમસયાઓ પ્રત્ ેધયાન આપવાની જરિ છે). પરિણામો લગરગ ચોક્સપણ ેએક માત્ર સૌથી 
વધયુ મહતવપૂણ્ભ તતવો હોવા છતાં, તેઓને માપવા પણ ઘણીવાિ સૌથી મયુશકેલ અને સૌથી ખચયાળ હોય છે.

સખં્યાબંધ ખાસ પ્રકાિની સમસયાઓન ેધયાન ેલેવાની જરિ છે:

•	 ઇચ્ચ્ત પરિણામોની ઓળખ;

•	 ફળશ્યુતત મૂલ્ાંકન અને નનિીક્ષણ માટેના વવકલપો;

•	 જવૈ વૈવવધયતા સહહત મૂલ્ોની સ્સ્તત;

•	 સામાલજક-આર્થક અને સંસૃ્તતક સ્સ્તતઓ જવેી છે તેવી જ િહી કે સયુધાિવામાં આવી;  અને 

•	 ખાસ પ્રકાિના સંચાલન ઉદે્શો પ્રાપત થયા કે નહીં અને જોખમો ઘટાડી દેવામાં આવયા કે કેમ.

ઇચ્છિત પરિણામોની ઓળખ 

પરિણામોનયુ ંમૂલ્ાંકન સપષટ સમજૂતી - કે મેનેજમમેંટ શયુ ંસાધય કિવાનયુ ંધયેય િાખ ેછે અને કયા ખાસ પ્રકાિના મૂલ્ોનયુ ંસિંક્ષણ 

કિવા માંગે છે તેની ઉપિ આધારિત હોવી જરિી છે. િાષટ્ીય કાયદા, સામયુદાયયક નનતતઓ, સ્ળલક્ષી સંચાલન અથવા પરિયોજના 
આયોજનોમાં સંચાલન માટે સયુદઢ ઉદે્શો સપષટ કિવામાં આવયા હોય ત્ાિે ત્ાિે પરિણામનયુ ંમૂલ્ાંકન એકદમ અથ્ભપૂણ્ભ હોય છે. આ 

રકસસાઓમાં મૂલ્ાંકન ઝડપથી માહહતત એકવત્રકિણ અને પૃથથકિણ કિવા તિફ જઈ શકે છે.

શયુ ંથઈ િહયુ ંછે તેનયુ ંએક ખૂબ સશકતધચત્ર આપવા માટે એક મોનનટરિગ પ્રોગ્રામ માંથી વવગતવાિ વજૈ્ાનનક ડેટાની ઘણીવાિ માંગ 

કિવામાં આવે છે. 

જો કે નનરિક્ષણ ખચયાળ છે અને બહયુવવધ ઉદે્શો અને ઘણા મૂલ્ો ધિાવતી વવશાળ લસસ્મસ અથવા સંિક્ક્ષત વવસતાિોનયુ ંસંચાલન, 

સામાન્ય િીત ેમયયારદત સ્ોતો સાથે, એટલે કે મોનનટરિગના પ્રયત્ો સાવધાનીપૂવ્ભક લક્ષ્યાંરકત અને સાિી િીતે િચેલા હોવા જોઈએ. 

મોનનટરિગ માટે પસંદ કિેલા ખાસ સૂચકો ,જો શક્ હોય તો, શક્ હોય તેટલા વવશાળ મૂલ્ોની કઈક માહહતી આપતા હોવી 
જોઈએ – ઉદાહિણ તિીકે મોટા નનવાસ્ાન -વવસતાિવાળા પ્રાણીની તંદયુિસત વસતી ઘણી વખત એકંદિ નનવસનતતં્રની એકંદિ 

તંદયુિસતી વવશે પણ કંઈક જણાવશે.

સંચાલન માટેના ખાસ ઉદે્શો દિેક સંિક્ક્ષત વવસતાિમાં જયુદા જયુદા હોવાને કાિણ ેઆકાિણી પરિણામો માટે નનરિક્ષણ અને મૂલ્ાંકન 

કાય્ભક્રમોની વવષયવસતયુએ જ પ્રમાણે વવપરિત હશે 

કોઈ પણ મૂલ્ની સ્સ્તતનયુ ંનનિીક્ષણ કિવા માટે સામાન્ય િીતે નીચે મયુજબની બાબતો નક્ી કિવી જરિી છે:

•	 કયા ક્ા ગયુણો વવચાિણા હેઠળ લેવા;

•	 આ ગયુણોના સૂચકો માપવામાં આવશે / આંકલન કિવામાં આવશે; અને 

•	 સૂચકો માપવા ઉપયોગમાં લેવાતી િીત. 
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ત્રણ ખૂબ જયુદા જયુદા મૂલ્ો માટેના ગયુણો, સૂચકો અને માપની િીતોના કેટલાક ઉદાહિણો નીચે ટેબલમાં આપવામાં આવયા છે. 

નનિીક્ષણ પધ્ધતત બનાવવી તે ફળશ્યુતત માપવાના લાંબા-ગાળાના પ્રયત્ોનો એક મહતવનો રાગ હશે. 
Some examples of attributes, indicators and methods of measurements for three very different values 

are given in Table below. Building monitoring systems will be a key part of many long-term attempts at 

measuring outcomes.

મૂલ્ ગયુણો સૂચકો િીત 

લુપત થઈ રહે્  
પ્રાણીની સખં્ા 

સંવધ્મન સફળતા સ્ળ x y z પર ઉછેર કરતી માદાઓ 

દર વષષે મતૃ્ુ પામતી વસતીનું પ્રમાણ 

માળા ગણવા 

ટેગ ્ગાવવી અને ફરી પ્રાપત કરવી 
 મતૃ્ુ દર

 સવદેશિી ક્ા સ્ાનની સત્તા ક્ાત્મક કામની દશરતા અગાઉના વષષોની સરખામણીમાં 
કંપન અને સુઘડતા /શુધ્ધતા 

છબી નનરીષિણ અને આંક્ન 

નકશિીકામ, ખદણ અન ેજમીનની 
સખતાઈ

છબી નનદરષિણ અને જમીન 
ઘનીકરણના પગ્ાંસ્ળ પર ઉપદ્રવ સતર

સ્ાનીક સમૂદારો સાથે સહકારનું 
સતર

રક્ષિત ષિતે્રને ટેકો આપનાર 
સમૂદારનું પ્રમાણ

સ્ાનનક ્ોકો દ્ારા નોધરે્ી 
હુમ્ાઓની સખં્ા

પહેરો ભરવાનો માહહતી આધાર

બેઠકો દરબ્રાન સકારાત્મક 
પ્રગતતનો અહેવા્

સમીષિા કરે્ા વરક્કતગત 
વત્રમાલસક અહેવા્ો

ટેબ્ 6. નનરીષિણ ગુણો, સૂચકો અને રીતોનુ ઉદાહરણ

ધચત્ર-2 સંચા્ન અસરકારકતા આંક્નના મહતવના ભાગો

સંચાલન અસિકાિકતા

સંચા્ન પધ્ધતત અને પ્રદક્રરા MPA ઉદેશિોની  
વહેચણી 

(MPAડીઝાઈન

સંદભ્મ 
આપણે અત્ારે ક્ાં 

છીએ?.
આપણે ક્ાં હોવા 

જોઈએ? 
આપણને શિેનન જરૂર 

છે? 
આપણે આ કેવી રીતે 

કરી શિકીશુ?ં 
પદરણામો શિા હતા? આપણે શું પ્રાપત કરુું? 

રોજના ઈનપુટ પ્રદક્રરા નીપજ ફળશુ્તત 
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7.4.3.7.1 The MPA Management Effectiveness Indicators:

Management Effectiveness can be measured in three distinct ways:

•	 Biophysical indicators

•	 Social indicators

•	 Governance indicators

The biophysical indicators

Regardless of their many social benefits and aims, MPAs are ultimately a tool for conserving the bio-

physical conditions of our oceans and coasts. As such, using indicators to measure these conditions is 

typically of primary interest to managers whose job it is to evaluate the effectiveness of an MPA.

In most cases, the link between the biological state of the marine environment and the livelihoods, 

income and food security of the people who use and depend upon the resource is explicit and 

intimate. It then follows that beyond characterizing natural systems, the measurement of biophysical 

indicators can also be useful when viewed in the context of the socio-economic and governance 

conditions that operate in and around the MPA.

For example, the biological goods (such as fish) and ecological services (such as nutrient cycling) 

generated from effectively managed MPAs can be thought of in financial terms, where the MPA is 

a ‘bank account’ that preserves the natural ‘capital’ that society depends upon for the future. If this 

natural capital is left alone and allowed to grow over time, the ‘income’ generated from this ‘principal’ 

may be able to provide ecological goods and services that are of immediate use to people while also 

offering them future security. Without MPAs, too much of this natural capital may be ‘spent’ by society, 

draining away the ‘principal’ over time. In this regard, six of the biophysical indicators (B1, B2, B3, B4, 

B6, and B8) can be used to measure how much ‘principal’ is reserved and available, while the other 

four (B5, B7, B9, and B10) examine the degree of ‘income’ that may be influenced as a result of the 

MPA.

Biophysical Indicator 1 Focal species abundance 

Biophysical Indicator 2 Focal species population structure 

Biophysical Indicator 3 Habitat distribution and complexity

Biophysical Indicator 4 Composition and structure of the community 

Biophysical Indicator 5 Recruitment success within the community 

Biophysical Indicator 6 Food web integrity

Biophysical Indicator 7 Type, level and return on fishing effort

Biophysical Indicator 8 Water quality

Biophysical Indicator 9 Area showing signs of recovery

Biophysical Indicator 10 Area under no or reduced human impact

7.4.3.7.1 MPA સંચાલન અસિકાિકતા સૂચકો:

સંચાલન અસિકાિકતા ત્રણ વવક્શષટ િીત ેમાપી શકાય: 

•	 જવૈવક સૂચકો

•	 સામાલજક સૂચકો 

•	 સંચાલકીય સૂચકો

જવૈવકસૂચકો

તેના ઘણા સામાલજક ફાયદાઓ અને ધયેયો ગમે તે હોય, MPAs છેવટે આપણાં મહાસાગિો અને સાગિ રકનાિાઓની જવૈરૌતતક  

સ્સ્તતન ેિક્ષણ આપવાનયુ ંસાધન છે. તેથી મેનેજિોનો અધધકાિ છે, ખાસ કિીન ેસૂચકોની મદદથી સ્સ્તત માપવાનો હોય   જ્ાં તેમનયુ ં 
કામ MPA ની અસિકાિકતાનયુ ંમૂલ્ાંકન કિવાનયુ ંછે. 

મોટા રાગના રકસસાઓમાં,દરિયાઈ પયયાવિણની જવૈવક સ્સ્તત અને આજીવવકા, લોકોની આવક અને ખાદ્ સયુિક્ષા, જ ેલોકો આનો 
ઉપયોગ કિે છે અને સ્ોતો પિ આધારિત છે, તેમની વચ્-ેસપષટ અને ઘનનષઠ કડી છે. ત્ાિબાદ પ્રાકૃતતક લસસ્મના લક્ષણોથી 
આગળ તેનયુ ંઅનયુસિણ છે, જ્ાિે સામાજીક આર્થક અને MPAમાં અને તેની આજયુબાજયુ સંચાલન કિતી શાસન વયવસ્ા પરિસ્સ્તતના 
સંદર્ભમાં સમીક્ષા થઈ હોય ત્ાિે પણ જવૈવક સંકેતોની માપણી ઉપયોગી બની શકે. 

ઉદાહિણ તિીકે, જવૈવક માલ (જવેી કે માછલી) અને પારિસ્સ્તતક સેવાઓ ( જમે કે પોષક ઘટનાચક્ર) અસિકાિક વયવસ્ાન થયેલ 

MPA માંથી પેદા થયેલયુ ંહોય, તે નાણાકીય અથ્ભમાં વવચાિી શકાય, જ્ાં MPA બઁક ખાતયુ ંછે જ ેકયુદિતી ‘મૂડી” નયુ ંજતન કિે છે અને 
જનેી ઉપિ સમાજ રવવષય માટે આધારિત છે. જો આ કયુદિતી મૂડીને એકલી છોડી દેવામાં આવે અને સમય જતાં વૃનદ્ થવા દેવામાં 
આવે તો આ ‘મૂદલ’ માથી પેદા થયેલી ‘આવક’ પરિસ્સ્તતક માલ અને સેવા પૂિી પાડી શકે જ ેલોકો માટે તાત્ાલલક ઉપયોગની છે 

તે રાવવ સલામતી પણ આપે છે. MPAs વવના આમાની ઘણી બધી કયુદિતી મૂડી સમાજ દ્ાિા ‘ખચયાઈ’ ગઈ હોત, સમય જતાં ‘મયુદલ’ 

સાથે તણાઇ ગઈ હોત. આ બાબતમાં જવૈવક સૂચકોના છ (B1, B2, B3, B4, B6, અને B8) સૂચકો મયુદલ કેટલયુ ંઅનામત /

આિક્ક્ષત છે અને પ્રાપય છે તે માપવા વાપિી શકાય, જ્ાિે અન્ય ચાિ (B5, B7, B9, અને B1૦) ‘આવકની’ માત્રા તપાસે છે જ ે

MPA ના એક પરિણામ તિીકે પ્રરાવ પાડી શકે.

જવૈ વવજ્ાન સ્ંબચધત સૂચક 1 ધયાન કેંરિરીય પ્રજાતતઓની વવપયુલતા

જવૈ વવજ્ાન સ્ંબચધત સૂચક 2 ધયાન કેંરિરીય પ્રજાતતઓની વસતી માળખયું

જવૈ વવજ્ાન સ્ંબચધત સૂચક 3 આવાસ, વવતિણ અને જહટલતા

જવૈ વવજ્ાન સ્ંબચધત સૂચક 4 િચના અને સમયુદાયનયું માળખંુ

જવૈ વવજ્ાન સ્ંબચધત સૂચક 5 સમયુદાયની અંદિ રિતી સફળતા

જવૈ વવજ્ાન સ્ંબચધત સૂચક 6 ખાદ્ જાળની અખંરડતતા

જવૈ વવજ્ાન સ્ંબચધત સૂચક 7 પ્રકાિ, સતિ અને માછીમાિી પ્રયત્ો પિ વળતિ

જવૈ વવજ્ાન સ્ંબચધત સૂચક 8 પાણીની ગયુણવત્તા 

જવૈ વવજ્ાન સ્ંબચધત સૂચક 9 પયુનઃપ્રાપપત ધચહ્ો દશયાવતો વવસતાિ

જવૈ વવજ્ાન સ્ંબચધત સૂચક 10 માનવીય અસિ વવનાનો અથવા ઓછી અસિ હેઠળનો વવસતાિ
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સામાલજક-આર્થકસૂચકો 

અનયુરવ દશયાવ ેછે કે જવૈવક કે રૌતતક પરિબળ કિતાં સાંસ્કયુતતક, આર્થક અને િાજકીય પરિબળો MPAs ના વવકાસ, સંચાલન અને 
કાય્ભ પ્રદશ્ભનન ેઆકાિ આપે છે.

MPAs લોકોને અસિ કિે છે અને લોકો દ્ાિા અસિ પામે છે. આ કાિણસિ ઘણા MPAs ના લક્ષ્યો અને ઉદે્શો સામાલજક આર્થક 

વવચાિણાઓ સમાવે છે, જવેી કે ખાદ્ સયુિક્ષા, આજીવવકાની તકો, નાણાકીય અને નબન નાણાકીય ફાયદાઓ, લારોની સમાન 

વહેંચણી, સ્ાનનક સંસૃ્તત સાથે તાલમળે અને પયયાવિણ જાગૃતત તથા જ્ાન. MPAમાં સંકળાયેલા/પ્રરાવ ધિાવનાિ (વયકકતઓ, 

ઘિો, મંડળો, સંસ્ાઓ) હહતધાિકોનો સામાલજક આર્થક સંદર્ભ સમજવો તે MPAsનયુ ંઆંકલન કિવા, ધાિણા કિવા અને સંચાલન 

કિવા માટે એકદમ જરિી છે. 

સામાલજક આર્થક સૂચકોનો ઉપયોગ MPA મેનેજસ્ભન ેનીચેની િીત ેમદદ કિે છે:

એ. હહતધાિકોના જૂથના વવચાિો અને હહતન ેસંચાલન પ્રરક્રયામાં સમાવવામાં અને નનિીક્ષણ કિવામાં; 

બી.  સંચાલનના નનણ્ભયની હહતધાિકો ઉપિ અસિ નક્ી કિવામાં; અને 

સી.  જનતા અને નનણયાયક મંડળને MPA નયુ ંમૂલ્ પ્રદર્શત કિવા. 

સામાલજક અને આર્થક લક્ષ્યો તથા ઉદે્શોની પ્રાપપત પિ ધયાન કેન્નરિત કિવા ઉપિાંત નીચે જણાવેલ સામાલજક આર્થક સૂચકો MPAનયુ ં
એકંદિ મલૂ્ વયકત કિે છે.

સામાલજક આર્થક સૂચક 1 સ્ાનનક દરિયાઈ સંસાધનના ઉપયોગની પદ્તતઓ

સામાલજક આર્થક સૂચક 2 દરિયાઈ સંસાધનના વવષ ેસ્ાનનક મૂલ્ો અને માન્યતાઓ 

સામાલજક આર્થક સૂચક 3 સંસાધન ઉપિ માનવીય અસિની સમજણનયું સતિ

સામાલજક આર્થક સૂચક 4 દરિયાઈ ખોિાકની પ્રાપપત અંગે જ્ાન

સામાલજક આર્થક સૂચક 5 સ્ાનનક સંસાધન ઉપજ અંગે જ્ાન

સામાલજક આર્થક સૂચક 6 નબન બજાિ અને નબન ઉપયોગ અંગે જ્ાન

સામાલજક આર્થક સૂચક 7 જીવનની સામગ્રી શૈલી

સામાલજક આર્થક સૂચક 8 માનવ આિો્યની ગયુણવત્તા

સામાલજક આર્થક સૂચક 9 સ્ોત દ્ાિા ઘિેલયુ આવકની વહેચણી

સામાલજક આર્થક સૂચક 10 ઘિેલયુ વયાવસાયયક માળખયુ ં

સામાલજક આર્થક સૂચક 11 સમૂદાયોનયું આતંિ માળખયું અને વયાપાિ /ધંધો 

સામાલજક આર્થક સૂચક 12 બજાિોની સખં્યા અને સવરપ

સામાલજક આર્થક સૂચક 13 હહતધાિકોને પ્રાકૃતતક ઈતતહાસનયું જ્ાન 

સામાલજક આર્થક સૂચક 14 સમૂદાયોને ઔપચારિક જ્ાનની વહેચણી 

સામાલજક આર્થક સૂચક 15 નતેાગીિીની સ્સ્તતમાં હહત ધાિકોના જયુથની ટકાવાિી

સામાલજક આર્થક સૂચક 16 પૂવ્ભકાલીન અને ઐતતહાલસક સ્ળો, લક્ષણો, અને/અથવા મિાિકોની  
સ્સ્તતઓમાં ફેિફાિો

સૂચક S4, S5 અને S6 લોકોની સમજણ માપે છે. લોકોની સમજણ/જ્ાન સંિક્ષણ ઉપિ અસિ કિે છે તે જાણીતયુ ંછે તેથી જ્ાિે 

સમજણ/જ્ાનનયુ ંમાપ અચોકક્સ હોય ત્ાિે જ MPA મેનેજિન ેતેના ઉપયોગનયુ ંસાચયુ ંમલૂ્ જણાઈ શકે છે.

સૂચક S2, S3 અને S13 ઘિેલયુ સભયો અને માછીઓની મયુલાકાત પિ આધારિત છે. આ મયુલાકાત આપણને  કીમતી માહહતી જવેી કે 

પ્રકૃતત, ઇતતહાસ , સ્ોતોનો ઉપયોગ અને આવક લગતી બાબતો સયુધી પહોચાડે છે. 

સૂચક S2, S3 અને S13 અને S14 વવસતતૃ સમયુદાય સતિે લોકોના મૂલ્ની સમજ અને દરિયાઈ સંસાધનોની સમજના પાસાઓ સાથે 
સબંધધત છે.

The socio-economic indicators

Experience shows that social, cultural, economic and political factors, more than biological or physical 

factors, shape the development, management and performance of MPAs.

MPAs affect and are affected by people. For this reason, the goals and objectives of many MPAs 

include socio-economic considerations such as food security, livelihood opportunities, monetary and 

non-monetary benefits, equitable distribution of benefits, compatibility with local culture, and environ-

mental awareness and knowledge. Understanding the socio-economic context of stakeholders involved 

with and/or influenced by the MPA (individuals, households, groups, communities, organizations) is 

essential for assessing, predicting and managing MPAs.

The use of socio-economic indicators allows MPA managers to:

a. incorporate and monitor stakeholder group concerns and interests into the management process;

b. determine the impacts of management decisions on the stakeholders; and

c. demonstrate the value of the MPA to the public and decision-makers.

The socio-economic indicators as mentioned below address the overall value of the MPA, in addition to 

being focused on the achievement of social and economic goals and objectives.

Socio-economic Indicator 1 Local marine resource use patterns

Socio-economic Indicator 2 Local values and beliefs about marine resources

Socio-economic Indicator 3 Level of understanding of human impacts on resources

Socio-economic Indicator 4 Perceptions of seafood availability

Socio-economic Indicator 5 Perceptions of local resource harvest

Socio-economic Indicator 6 Perceptions of non-market and non-use value

Socio-economic Indicator 7 Material style of life

Socio-economic Indicator 8 Quality of human health

Socio-economic Indicator 9 Household income distribution by source

Socio-economic Indicator 10 Household occupational structure 

Socio-economic Indicator 11 Community infrastructure and business 

Socio-economic Indicator 12 Number and nature of markets

Socio-economic Indicator 13 Stakeholder knowledge of natural history

Socio-economic Indicator 14 Distribution of formal knowledge to community

Socio-economic Indicator 15 Percentage of stakeholder group in leadership positions

Socio-economic Indicator 16 Changes in conditions of ancestral and historical sites, features, and/or 

monuments

Indicators S4, S5 and S6, measure people’s perceptions. People’s perceptions are known to have an 

impact on conservation, so while the measurement of perceptions may be imprecise, their use can be 

of real value to the MPA manager.

Indicators S2, S3, S13, rely on interviewing household members and fishers. Interviews provide access 

to a wealth of valuable information relating to such issues as natural history, resource use and income.

Indicators S2, S3, S13 and S14 are concerned with aspects of understanding people’s values and 

understanding marine resources at the broader community level.
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It should be noted that there is no one indicator which captures the total economic value of the MPA. 

However, several of the indicators can be used to measure components of total economic value such 

as use and non-use values of the MPA. These include indicators S6 (perceptions of non-market 

and non-use value), S7 (material style of life), S8 (quality of human health), S9 (household income 

distribution by source), S10 (occupational structure), S11 (community infrastructure and business), 

and S12 (number and nature of markets). While not direct measures of total economic value, used 

together, these indicators can provide information on benefits and costs associated with the MPA and 

can adaptively inform MPA managers in their planning and management decision- making.

The governance indicators

By definition, an MPA is a governance tool. It limits, forbids or otherwise controls use patterns and 

human activity through a structure of rights and rules. Resource governance is the way in which users 

and their intentions are managed through a set of rights, rules, and shared social norms and strate-

gies. This includes enforcement mechanisms, such as policing measures and punishments, as well as 

incentives to direct human behaviour and use.

Resource governance can include:

•	 formal and informal forms of resource ownership;

•	 use rights and the laws that support these rights; and

•	 the rules, rights and regulations that dictate how resources can and cannot be used.

Resource governance is defined by formal organizations and law, traditional bodies, and/or accepted 

practice. Resource governance takes place at four related levels: local, provincial/state, national, and 

international. In this guidebook, we are particularly interested in the governance of the MPA and ma-

rine resources.

MPAs may be managed under a variety of arrangements. The three most general arrangements are:

•	 centralized,

•	 community-based (or locally managed), and

•	 collaborative (or co-management).

The differences between the three primarily relate to the degree of stakeholder participation in the 

process and the location of management authority and responsibility.

Centralized management tends to involve limited participation by stakeholders and management au-

thority and responsibility are located in a central agency or office of government.

Community-based or locally managed tends to involve a great deal of local stakeholder participation and 

management authority and responsibility are located at the community or local organization level.

Co-management is a sharing of authority and responsibility between government and local stakehold-

ers, which may take many forms, and involves a high degree of stakeholder participation.

Experience has shown that the imposition of an MPA located near human settlements and without 

broad stakeholder participation, consensus and acceptability can lead to failure. Where local stake-

holders have a high degree of participation in MPA planning and management, there is greater sense 

of ownership by them of the MPA and this leads to stronger and longer-term conservation success.

This is not to say that all MPAs have or should have a high degree of stakeholder participation, as 

many centrally managed MPAs have also been successful. It is crucial, therefore, to understand the 

social, economic, political and governance context of the MPA.

એ નોંધવામાં આવે કે એવો એકેય સૂચક નથી કે જ ેMPAનયુ ંકયુલ આર્થક મૂલ્ મળેવે. છતાં તેમાના કેટલાક સૂચકો કયુલ આર્થક 

મૂલ્ના રાગો, જવેા કે MPAનયું ઉપયોગ અને નબન ઉપયોગ મૂલ્ન ે માપવા માટે ઉપયોગ કિી શકાય છે. તેમાં S6 (બજાિ વવનાનયુ ં
અને નબનઉપયોગ મૂલ્ની માન્યતાઓ), S7 (જીવનની સામગ્રી શૈલી), S8 (માનવ આિો્યની ગયુણવત્તા), S9 (સ્ોત દ્ાિા ઘિેલયુ 
આવકની વહેચણી), S10 (વયાવસાયયક માળખયુ)ં S11 (સમૂદાયોનયુ ંમાળખયુ ંઅને ધંધો,) અને S12 (બજાિોની સખં્યા અને સવરપ) 

સમાવશે થાય છે. કયુલ આર્થક મલૂ્ના સીધા માપ તિીકે નહીં, સાથે ઉપયોગમાં લેવાતા, આ સૂચકો MPA સાથે સંકળાયેલ ફાયદો 
અને ખચ્ભ પિ માહહતી આપી શકે છે અને MPA મેનેજિન ેયોજના અને સંચાલનના નનણ્ભય ઘડતિમાં સાનયુકૂળ િીતે માહહતી આપે છે. 

શાસન વયવસ્ા સૂચકો

વયાખ્યા મયુજબ MPA શાસન વયવસ્ા સાધન છે. તે અધધકાિ અને નનયમોના બંધાિણ દ્ાિા પદ્તતઓના ઉપયોગ તથા માનવ 

પ્રવૃગત્તન ેમયયારદત કિે છે, િોકે છે કે અન્ય િીતે નનયંવત્રત કિે છે. સ્ોત શાસન વયવસ્ા એક માગ્ભ છે. જમેાં ઉપયોગકતયા અને તેના 
ઈિાદાઓનયુ ંઅધધકાિ, નનયમો અને સામાલજક િીતત તથા નીતત ના સેટ(સંપયુટ) દ્ાિા સંચાલન કિવામાં આવે છે. આમાં નનયમોનયુ ં
અમલીકિણ કાય્ભિીતતનો, જવેી કે પોલીસીને લગતા પગલાં અને ક્શક્ષા તેમજ સીધાં માનવ વયવહાિ અને ઉપયોગ માટે પ્રોત્સાહનોનો 
સમાવશે થાય છે. 

સ્ોત શાસન વયવસ્ા સમાવે છે:

•	 સ્ોત માલીકીના ઔપચારિક અને નબન ઔપચારિક પ્રકાિો;

•	 ઉપયોગ કિવાના હકો અને આ હકોને ટેકો આપનાિા કાયદાઓ; અને 

•	 નનયમો, અધધકાિો અને નનયમનો જ ેદશયાવ ેછે કે સ્ોત કેવી િીતે વાપિવા અને ન વાપિવા.

સંસાધન શાસન વયવસ્ાન ેઔપચારિક સંસ્ાઓ અને કાયદા, પિંપિાગત સંસ્ાઓ, અને / અથવા સવીકૃત અભયાસ દ્ાિા 
વયાખ્યાયયત કિવામાં આવેલ છે. સ્ોત શાસન વયવસ્ા ચાિ સબંધધત સતિો- સ્ાનનક, પ્રદેક્શક/િાજ્, િાષટ્ અને આતંિ િાષટ્ીય 

સતિે થાય છે. આ માગ્ભદશ્ભક પયુસતકમાં આપણે ખાસ કિીન ેMPA અને દરિયાઈ સશંાધનોની શાસન વયવસ્ામાં િસ ધિાવીએ છીએ. 

MPAs નયુ ંજયુદી જયુદી વયવસ્ાઓ હેઠળ સંચાલલત થાય છે. ત્રણ સૌથી સામાન્ય ગોઠવણ છે:

•	 કેંરિરીયકૃત,

•	 સમૂદાયો આધારિત (સ્ાનનક િીતે ચલાવાતયુ)ં, અને

•	 સહકાિી િીતે ( સહ-સંચાલન). 

આ ત્રણ વચ્ ેપ્રાથતમક િીતે તફાવત પ્રરક્રયામાં હહતધાિકોના સહરાગની માત્રા, અને સંચાલન અધધકૃતતાની જ્યા તથા જવાબદાિી 
સંબંધે છે. 

કેનરિરીયકૃત સંચાલન  હહતધાિકો દ્ાિા મયયારદત સહરાગગતાનયુ ંસમાવશેનનયુ ંવલણ ધિાવ ે છે અને સંચાલનની સતા તથા જવાબદાિી 
સિકાિની કેંરિરીય સંસ્ા કે ઓફીસમાં િહેલી હોય છે.

સમદૂાય આધારિત કે સ્ાનનક સંચાલન  મોટા પ્રમાણમા સ્ાનનક હહતધાિકોની સહરાગગતાના સમાવશેનયુ ંવલણ ધિાવ ેછે અને 
સંચાલનની સતા તથા જવાબદાિી સમૂદાયો કે સ્ાનનક સંસ્ા સતિે િહે છે.

સહ-સંચાલન  એ સિકાિ અને સ્ાનનક હહતધાિકો વચ્ે સત્તા અને જવાબદાિીની વહેચણી છે જનેે ઘણા રપો હોય છે અને ઉચ્ 

માત્રામાં હહત ધાિકોની સહરાગગતા સમાવે છે. 

અનયુરવ ેબતાવયયુ છે કે MPAનયુ ંએકમ માનવ વસાહતો નજીક આવેલયુ ંહોય  અને હહતધાિકોની વયાપક સહરાગગતા , સવ્ભસંમતત અને 
સવીકાય્ભતા વવના  નનષ્ફળતા તિફ દોિી જઈ શકે છે. જ્ાં MPA યોજના અને સંચાલનમાં સ્ાનનક હહત ધાિકોની સહરાગગતા ઉચ્ 

માત્રમાં હોય ત્ાં MPA પ્રતે્ પોતાનાપણાંની મહાન રાવના હોય છે અને તે મજબતૂ અને લાંબા ગાળાની સંિક્ષણ સફળતા તિફ દોિી 
જાય છે. 

આમ કહેવાનો અથ્ભ એ નથી કે બધા આ MPAs પાસે ઉચ્ માત્રમાં હહત ધાિકોનો સહરાગ હોવો જોઈએ કે હોવા જ જોઈએ કાિણ 

કે ઘણા કેનરિ સંચાલલત MPAs પણ સફળ થયા છે. તેથી સામાલજક, આર્થક, િાજકીય અને શાસકીય સંદર્ભ સમજવો તે અતત 

અગત્નયુ ંછે. 
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આ કાિણસિ સૂચકો એક સાથે િાખીને પૃથક્િણ કિવામાં આવે જથેી કિીન ેસામાલજક, આર્થક અને સંચાલકીય સૂચકોનયુ ંજોડાણ 

ઓળખી શકાય અને તપાસી શકાય. 16 સંચાલકીય સૂચકોમાંના કેટલાય હહતધાિકોની સહરાગગતા માપે છે, ખાસ કિીન ેG9, 

G11, G12 અને G13. દિેક સૂચક હહતધાિકો નો MPA સંચાલનમાં સહરાગગતાના વવક્શષટ પાસાને માપે છે.

સંચાલકટીય સૂચક1 સ્ોત અંગે તકરારનું સતર 

સંચાલકટીય સૂચક2 નનણયારક મંડળ અને સંચા્ન સતમતતનુ ંઅસસતતવ 

સંચાલકટીય સૂચક3 સંચા્ન આરોજનનુ ંઅસસતતવ અને સવીકૃતત

સંચાલકટીય સૂચક4 MPA નનરમો અને નનરમનોની સ્ાનનક સમજણ 

સંચાલકટીય સૂચક5 કારદા સશિક્કતકરણનું અસસતતવ અને પતૂ્મતા 

સંચાલકટીય સૂચક6 MPA ના વહીવટી સ્ોતોની પ્રાપરતા અને ફાળવણી

સંચાલકટીય સૂચક7 વજૈ્ાનનક સશંિોધન અને ઈનપુટનું અસસતતવ અને ઉપરોગ 

સંચાલકટીય સૂચક8 સમહૂના મંડળ/મંડળો નું અસસતતવ અને પ્રવૃત્ત્ત સતર 

સંચાલકટીય સૂચક9 મેનેજસ્મ અને હહતધારકો વચ્ચ ેવાતચીતની માત્રા 

સંચાલકટીય સૂચક10 ટકાઉ ઉપરોગ માટે તા્ીમ આપે્ા હહત ધારકોનું પ્રમાણ

સંચાલકટીય સૂચક11 સહભાત્ગતામાં હહતધારકોન ેઆપે્ી તા્ીમનુ ંસતર 

સંચાલકટીય સૂચક12 સંચા્ન પ્રદક્રરા અને પ્રવૃત્ત્તઓમાં હહતધારકો ના સહભાગ અને સતંોષકારકતાનું સતર 

સંચાલકટીય સૂચક13 દેખરેખ, નનદરષિણ અને નનરમ અમ્ીકરાણમાં હહતધારકોની સામે્ગીરીનુ ંસતર

સંચાલકટીય સૂચક14 સપષટ રીતે વરાખ્ાયરત કરે્ અમ્ીકરણ પ્રદક્રરા 

સંચાલકટીય સૂચક15 અમ્ીકરણનો વરાપ 

સંચાલકટીય સૂચક16 હહતધારકોન ેનનરમ પાળવાના પ્રોત્ાહનરૂપ માહહતી પ્રચારની માત્રા 

For this reason, the indicators should be analysed together so that linkages between the socio-

economic and governance indictors can be identified and examined. Among the 16 governance 

indicators, several measure stake- holder participation, particularly G9, G11, G12 and G13. Each 

indicator measures a distinct aspect of stakeholder participation in MPA management.

Governance Indicator 1 Level of resource conflict

Governance Indicator 2 Existence of a decision-making and management body 

Governance Indicator 3 Existence and adoption of a management plan 

Governance Indicator 4 Local understanding of MPA rules and regulations 

Governance Indicator 5 Existence and adequacy of enabling legislation

Governance Indicator 6 Availability and allocation of MPA administrative resources 

Governance Indicator 7 Existence and application of scientific research and input 

Governance Indicator 8 Existence and activity level of community organization(s) 

Governance Indicator 9 Degree of interaction between managers and stakeholders 

Governance Indicator 10 Proportion of stakeholders trained in sustainable use 

Governance Indicator 11 Level of training provided to stakeholders in participation

Governance Indicator 12 Level of stakeholder participation and satisfaction in management pro-

cesses and activities

Governance Indicator 13 Level of stakeholder involvement in surveillance, monitoring and en-

forcement

Governance Indicator 14 Clearly defined enforcement procedures

Governance Indicator 15 Enforcement coverage

Governance Indicator 16 Degree of information dissemination to encourage stakeholder compli-

ance
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7.5  Implementing evaluation

Figure: Steps taken in the evaluation process

Information used in the evaluation can come from a variety of sources. Data collection involves extract-

ing relevant information from key sources such as monitoring reports, research projects, management 

plans, biological surveys and sighting records, annual operation plans and visitor records.

If there is not an appropriate monitoring programme in place then the evaluation will inevitably be 

incomplete. However, it will still provide useful information for management. As monitoring systems are 

improved, assessments will be able to draw on better information.

Consultation with stakeholders will range from individual interviews through to small meetings or work-

shops. Usually consultations take place at the beginning of the assessment, to help to gather informa-

tion and compile the draft evaluation and towards the end of the process as a forum for discussing and 

revising the draft evaluation. For the latter, it may be necessary to simplify or translate the preliminary 

evaluation results into local languages for some stakeholders to ensure their input.

Finally, it is important when undertaking the evaluation to adequately record the sources of the data, to 

record, if possible, data strengths and weaknesses, and to ensure that source data is archived and can 

be referred

7.5  મૂલ્ાંકનનયુ ંઅમલીકિણ

આકૃતત: મૂલ્ાંકન પ્રરિટીયામાં લેવાયેલા પગલાં

મૂલ્ાંકનમાં ઉપયોગમાં લેવાયેલી માહહતી વવવવધ સ્તોતોમાંથી આવી શકે છે.માહહતી સંગ્રહમાં અહેવાલોનયુ ંનનિીક્ષણ, સશંોધન 

પરિયોજના, સંચાલન આયોજનો, જવૈવક સવવેક્ષણો અને સ્ળની નોંધપોથી, વાર્ષક કામગીિી આયોજનો અને મયુલાકાતી નોંધ િાખવી 
જવેા મહતવના સ્ોતો માંથી સંબંધધત જાણકાિી મળેવવાનો સમાવશે થાય છે. 

જો યો્ય નનિીક્ષણ કાય્ભક્રમ સ્ાવપત કિવામાં આવયો નહી હોય તો મૂલ્ાંકન અનનવાય્ભપણ ેઅપૂણ્ભ હશે. જોકે, તે હજયુપણ સંચાલન 

માટે ઉપયોગી માહહતી પૂિી પાડે છે. નનરિક્ષણ પધ્ધતતઓમાં સયુધાિ આવયો હોવાથી, આકાિણીઓ વધયુ સાિી માહહતી એકવત્રત કિવા 
માટે સમથ્ભ બનશે.

હહતધાિકો સાથે ચચયાવવચાિણા નાની બેઠકો અથવા કાય્ભશાળાથી લઈને વયકકતગત મૂલ્ાંકન  સયુધીની હશે. માહહતી એકઠી કિવામાં 
અને મયુસદા મૂલ્ાંકનનયુ ંસંકલન કિવામાં તથા મયુસદા મૂલ્ાંકનની ચચયા કિવા તેમજ ફેિ વવચાિણા કિવા માટે એક મંચ તિીકે 

પ્રરક્રયાના અતંે મદદ માટે સામાન્ય િીત ેઆ ચચયા વવચાિણા મૂલ્ાંકનની શરઆતમાં સ્ાન લે છે. વધયુમાં કેટલાક હહતધાિકો તેમના 
ઇનપયુટની ખાતિી કિી શકે તે માટે તેને સિળ બનાવવા અથવા પ્રાિંભરક મૂલ્ાંકનના પરિણામો સ્ાનનક રાષાઓમાં રાષાંતિ કિવાનયુ ં
જરિી બની શકે છે. 

છેલલ ેજ્ાિે માહહતીના સ્તોતોની પયયાપતપણ ેનોંધ કિવા મૂલ્ાંકન હાથ ધિવાનયુ ંહોય ત્ાિે, જો શક્ હોય તો માહહતીની સક્ષમતા 
અને નબળાઈઓની નોંધ કિવી અને ચોકસાઈ િાખવી અગત્ની છે કે સ્ોત માહહતી ઐતતહાલસક અભરલખે કિેલી છે અને સંદર્ભ લઈ 

શકાય તેવી છે.

ઉપ્બ્ધ માહહતી એકવત્રત કરવી

મૂલ્ાંકન પ્રક્રીરામાં ્ેવારે્ા પગ્ાં

પદરણામોનું મૂલ્ાંકન કરવા માટે 
ડેટાનો ઉપરોગ કરો 

મૂલ્ાંકન પૂણ્મ કરો અને પદરણામોનું 
પૃથક્કરણ કરો

માહહતી અવકાશિો ભરવા 
માટે કોઇપણ સરળ પગ્ા 

હાથ ધરો 

મૂલ્ાંકન શિરૂ કરો માહહતતના અવકાશિો ઓળખો 

મૂલ્ાંકનના અવકાશિો ઓળખો જનેે 
વરકત કરવા વધુ કામ કરવાની જરૂર છે

મૂલ્ાંકનના પ્રતતભાવમાં સંચા્ન 
દરતમરાનગીરી (અનુકૂ્નશિી્ 

સંચા્ન ) હાથ ધરો

દેખરેખમાં અવકાશિો ભરવા માટેના 
પગ્ાઓ નનધયાદરત કરો
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બોક્સ: સંચા્ન ભાગીદારીના તતવો

જ ેસંદર્ભ અંદિ સંચાલન રાગીદાિી વવકાસ પામે છે તે નીતતઓ અને કાયદાઓ, સામાલજક-આર્થક વાતાવિણ, ઇતતહાસ અને સંસૃ્તત, 

સંસ્ાઓ અને નનયમોથી  સંબંધધત સામાલજક વાતાવિણ બનાવે છે. દેખીતી િીતે, અન્ય કિતા અમયુક સંદરભો સંચાલન રાગીદાિીનયુ ંસજ્ભન 

કિવા અને આધાિ આપવા માટે વધયુ સાિી િીત ેઅનયુકૂળ બને છે. તે સવારાવવકપણ ેઅનેક મયુદ્ાઓ પિ આધાિ િાખશે. દિેક પરિસ્સ્તત 

અનન્ય છે અને સંચાલન રાગીદાિીની વયવહાિ ક્ષમતા એક રકસસાથી બીજા રકસસાના આધાિે જ ચકાસી શકાય છે.

પ્રરક્રયા તે એવી ઘટનાઓની શ્યુંખલા છે જનેા દ્ાિા રાગીદાિી વવકાસ પામે છે અને પ્રગટ થાય છે. તેની અંદિ, વવવવધ રાગીદાિો હકદાિ 

હહતધાિકો તિીકે એકબીજાને ઓળખ ેછે. પછી તેઓ MPA સાથે સંકળાયેલ સંચાલનકાયભો, લાર અને જવાબદાિીઓ પિ વાટાઘાટ કિે છે,  

સંમત થાય છે અને વહેચણીને અમલમાં મૂકે છે.

કિાિ (જ ેસંચાલન અથવા પ્રદેશ વવરાજન યોજના જવેો જ હોઈ શકે છે) સંચાલન રાગીદાિો વચ્ ેપહોંચેલ સમાધાન અથવા સવ્ભસંમતત 

સમજાવે છે. કિાિ પ્રરક્રયાના મયુખ્ય ઉતપાદનો પૈકીનો એક છે અને તે સામાન્ય િીત ે- પ્રરક્રયા દ્ાિા ઉતપારદત હોય તેટલો જ યથાથ્ભ બની િહે છે.  

સામાન્ય િીત ેતે સંચાલનના તમામ આવશયક તતવો સપષટ કિે છે.

અતંે, સંચાલન સંસ્ા જ્ાન, વત્ભન અને સંચાલન કિાિનો અમલ કિવા માટે સ્ાવપત કિવામાં આવેલી સંસ્ાઓ (સૌથી ઓછામાં ઓછીથી 
માંડીને સૌથી વધયુ ઔપચારિક)ની પદ્તત છે. આવી ઘણી અસિકાિક સંસ્ાઓ વયવહાિીક િીત ેબહાિની વયકકતઓ માટે રિશયમાન નથી, 
પિંતયુ તેઓ અચ્સતતવ ધિાવ ેછે અને એક નોંધપાત્ર અસિ ઉપજાવે છે. અન્ય અત્તં દૃશયમાન અને સયુવયવસ્સ્ત છે (સંચાલન બોડ્ભ , પરિષદ, 

સતમતતઓ, મંડળો વગેિે).

[સ્તોત: કેલહેાિ, 1999]

Box: The elements of a management partnership

The context within which a management partnership develops is the policies and laws, the socio-economic 

environment, the history and culture, the institutions and the rules that make up the relevant social milieu. 

Obviously, some contexts are better suited to engender and support management partnerships than others. 

It will naturally depend on many issues. Each situation is unique and the feasibility of a management part-

nership can be examined only on a case by case basis.

The process is the series of events by which the partnership develops and unfolds. In it, various partners 

recognize one another as entitled stakeholders. They then negotiate, agree upon and implement a share of 

management functions, benefits and responsibilities associated with the MPA.

The agreement (which can be the same as the management or zoning plan) spells out the compromise or 

consensus reached among the management partners. The agreement is one of the main products of the 

process, and it is as good – usually – as the process which generated it. In general, it clarifies all the essen-

tial elements of management.

Finally, the management institution is the system of knowledge, behaviours and organizations (from the least 

to the most formal) set up to implement the management agreement. Many such effective institutions are 

practically invisible to the outsider, but they do exist and exert a considerable influence. Others are highly 

visible and codified (Management Boards, Councils, Committees, Societies and the like).

[Source: Kelleher, 1999]
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Drawing conclusions and recommendations

The evaluation should conclude by drawing together some key conclusions. The conclusions in turn 

should lead on to a series of recommendations for the protected area manager and perhaps also for 

the protected area agency or managing body.

The recommendations from an evaluation will usually be more complex than a simple list of jobs to be 

done. They may include the need to fill gaps in knowledge, for instance by extra monitoring, research 

projects or through reference to experience in other protected areas. If the assessment throws up seri-

ous gaps in our understanding that need to be filled by monitoring, actions may include adapting the 

assessment process itself.

Particularly in the case of long established protected areas, management priorities may have changed 

over time or perhaps never been set very clearly. In these cases, the assessment provides an insight 

into the management objectives and accompanying management plans and need to adapt these.

તાિણો અને ભલામણોનયુ ંનનરૂપણ 

કેટલાક મહતવના તાિણોના નનરપણસાથ ેમૂલ્ાંકનનયુ ંસમાપન થવયુ ંજોઈએ.બદલામાં તાિણોિક્ક્ષત ક્ષતે્ર મેનેજિ માટે અને કદાચ 

સંિક્ક્ષત ક્ષતે્ર સંસ્ા અથવા સંચાલન સતમતત માટે પણ શ્ેણીબદ્ રલામણો તિફ દોિી જતા હોવા જોઈએ.

મૂલ્ાંકન માંથી આવેલી રલામણો સામાન્ય િીત ેકિવાના કામોની સિળ યાદી કિતાં વધયુ જહટલ હશે. તેમાં જ્ાનની ઉણપ પયુિવાની 
જરરિયાતનો સમાવશે થઈ શકે છે, દાખલા તિીકે વવશષે દેખિેખ, સશંોધન પરિયોજના અથવા અન્ય સયુિક્ક્ષત વવસતાિોમાં અનયુરવનાં 
સંદર્ભ માિફત ેજો મૂલ્ાંકન અમાિી સમજમાં દેખિેખ દ્ાિા રિવાની જરિ હોય તેવી ગંરીિ ઉણપો સ્ાવપત કિતયુ ંહોય, તો આંકલન 

પ્રરક્રયાન ેપોતાને જ સાનયુકૂલ બનાવવાના પગલાંઓ નો સમાવશે થઈ શકે છે.

ખાસ કિીન ેલાંબા સમયથી સ્ાવપત સંિક્ક્ષત વવસતાિોના રકસસામાં, સમયની સાથે સંચાલન પ્રાથતમકતાઓ માં ફેિફાિ થયેલો હોઈ 

શકે છે અથવા કદાચ ખૂબ જ સપષટ િીતે ક્ાિેય સ્ાવપત કિવામાં આવી ન પણ હોય. આ સંજોગોમાં આકલન, સંચાલન ઉદે્શો અને 
જોડાયેલા સંચાલન આયોજનોમાં એક સમજ પૂિી પાડે છે અને આ બધાને અનયુકૂળ બનવાની જરિ િહે છે.
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કોષટક 8.     ભલામણો ને લાગયુ કિવામાં આવે છે કે કેમ તેની ખાતિી કિવા માટે વયહૂિચના ના ઉદાહિણો

િેિિાિ માટે માન્ય જરૂરિયાત જવા્બદાિ લોકો સંભવવત કાય્સપદ્ધતતઓ

રાષટ્ર ીર / ઉચ્ચ સતરીર નીતતઓ, રોજનાઓ, 
કારદા અથવા પ્રવૃત્ત્તઓ સારા સંચા્નને 
સહારકારક નથી

રાજકારણીઓ, ઉચ્ચ સતરીર 
નનણ્મરકતયાઓ, હહમારતી જૂથો

રોગર રીતે રાજકીર રજૂઆત, જાહેર જાગૃતત ઊભી કરવી

સુરક્ષિત ષિેત્રની ્ંબાઈ પહોળાઈ અથવા 
પધ્ધતતના અથવા રૂપરેખામાં (ઉદા.વધુ જમીન 
સંપાદન દ્ારા) સુધારાની જરૂદરરાત

વદરષઠ સંચા્ન કમ્મચારીગણ, 
સ્ાનનક સમુદારો, રાજકારણીઓ, 
ભંડોળ આપતી સંસ્ાઓ

ભંડોળ આપતી સંસ્ાઓને રજૂઆતો, જાહેર જાગૃતતમાં 
વૃદ્દ્ધ અને હહમારત, સારા વજૈ્ાનનક પુરાવા.

ઉદ્ાન અથવા પધ્ધતતના એકંદર સંસાધનો 
અપૂરતા છે

સંચા્ન એજનસી, ભંડોળ આપતી 
સંસ્ાઓ, અથવા સરકારી તતજોરી 
(સમસરાના સતર પર આધાદરત)

મૂલ્ો, મુદ્દાઓ અને ભ્ામણોનો અહેવા્ કરવો. રોગર 
માધરમ દ્ારા રજૂઆત - જાહેર હહમારતનો સમાવશેિ થઈ 
શિકે છે

સંસાધનોની ફાળવણી, સંચા્ન ધોરણો, 
રોજના રક્ષિતષિેત્ર નીતતઓમાં સુધારો કરવાની 
જરૂર

સંચા્ન એજનસીમાં વદરષઠ 
કમ્મચારીગણ અથવા અન્ય સંચા્ન 
ભાગીદારો 

સૌથી વદરષઠ એક્કઝક્ુહટવ અથવા સંબંધધત પ્રધાન 
તરફથી સમથ્મન મેળવવું, વદરષઠ કમ્મચારીગણ ફેરફારોની 
જરૂદરરાત અને સંભવવત ્ાભો, કરારો અથવા કાર્મ 
સમજૂતતઓમાં ફેરફારોથી સારી રીતે વાકેફ છે અને સમજ ે
છે તેની ખાતરી કરવી. કોન્્ર ાક્ટ કે વક્મ  એત્ગ્રમેંટમાં ્ેક્ખત 
ફેરફાર. 

વધુ સારા મૂલ્ો અને જોખમોને પ્રતતબબદ્બત 
કરવા માટે સંચા્ન હે્ુઓને બદ્વાની જરૂર

સંચા્ન કમ્મચારીગણ, સહારક 
કમ્મચારીગણ(બધા સતરો) અને 
સમુદાર

સંચા્ન આરોજનો, માગ્મદર્શિકા અને વક્મ  પ્રોગ્રાબ્સમાં 
ફેરફારો ્ખવા

કેટ્ીક સવીકૃત પ્રવૃત્ત્તઓ અને માગ્મદર્શિકા 
ઇસછિત પદરણામો તરફ દોરી જતી નથી અને 
બદ્વાની જરૂર છે.

સંચા્ન કમ્મચારીગણ, સહારક 
કમ્મચારીગણ અને સમુદાર

માગ્મદર્શિકા અને વક્મ  પ્રોગ્રાબ્સમાં ફેરફારો ્ખો, સમજાવો 
અને સંચા્ન કમ્મચારીગણ અને હહત ધરાવતા અથવા 
અસરગ્રસત સમુદાર સભરો તરફથી સમથ્મન મેળવો



7.6  MPA શાસન વયવસ્ા: સ્ાનનક 
સમયુદાયો, અન્ય ષિતે્રો અને સાંસૃ્કતતક 
તેમજ ધાર્મક નતેાઓ સાથે 
કામગીિી

MPAસંચાલનમાં સ્ાનનક સમયુદાયો (અને અન્ય હહતધાિકો) નો સમાવશે જરિી છે. તે ખાસ કિીન ેપડોશી દરિયાઇ 

વવસતાિોનો ઉપયોગ કિતા લોકો સાથે સહયોગ કિવા માટે જમેાં એક વવસતાિની રક્રયાઓ અન્ય પિ ટકિાતી હોય તેવા 
સમયુરિના આતંિ સંકલલત સવરપન ેકાિણ ેદરિયાઇ વાતાવિણમાં મહતવનયુ ંછે. સ્ાનનક સમયુદાયો સાથે રાગીદાિી પણ 

પિંપિાગત માછીમાિી ધોિણ ેઉપયોગ જવેા મેનેજમેન્ટમાં ઘણા સમયુદાય હહતોની કાયદેસિતાના ધોિણ ેન્યાયી છે.

સ્ાનનક સમયુદાયો અને અન્ય હહતધાિકોન ેસમાવતા ફાયદા MPA મેનજંેીગ એજસ્સી અને ખાસ કિીન ેસમયુદાયો પોતે બન્ ે

માટે ઉપાજી્ભ ત થાય છે:

•	 સંચાલન વધયુ અસિકાિક છે કાિણ કે તે જ્ાન, કયુશળતા અને સ્ાનનક સમયુદાયના તયુલનાત્મક લારોનો સયુમળે સાધે છે;

•	 સવૈચ્ચ્ક પાલનના કાિણ ેઅમલીકિણના ખચ્ભમાં ઘટાડો થાય છે;

•	 સંચાલનની જવાબદાિીઓ હવાલો સંરાળતી એજસ્સીનો બોજ વહેં ચે છે, ઘટાડે છે;

•	 એજસ્સી અને સ્ાનનક હહતધાિકો વચ્ેનયુ ંજોડાણ બાહ્ય હહતો (જ ેઘણી વાિ મયુખ્ય જોખમ હોય છે) તિફ થી સ્તોત 

શોષણ અટકાવી શકે છે;

•	 MPA	એજસ્સી અને સ્ાનનક હહતધાિકો વચ્ેના વવવિાસમાં વધાિો, એકસાથે લેવાયેલા નનણ્ભયોનો અમલ કિવા માટે 

મોટી પ્રતતબદ્તામાં પરિણમે છે;

•	 સયુિક્ષા અને સ્સ્િતાની સમજમાં વધાિો, િોકાણોમાં વવવિાસ વધાિવા, આયોજનમાં લાંબા ગાળાની દીઘ્ભરિષટી, અને 
વાટાઘાટ મેનેજમેન્ટ સમજૂતતમાં સ્સ્િતા તિફ દોિી જાય છે;

•	 સમજમાં વૃનદ્ અને અન્ય લોકોના મતંવયો અને સ્સ્તતની તમામ સંબંધધતોમાં જાણકાિીન ેકાિણ ેસમસયાઓ અને 
વવવાદોની ઓછી શક્તા છે;

•	 સંિક્ષણ મયુદ્ાઓ અંગે જાહેિ જાગૃતતમાં વધાિો;

•	 MPA	નજીકના પ્રદેશો માટે, સામાલજક, આર્થક અને સાંસૃ્તતક ચચતાઓ સાથે સંિક્ષણ પ્રયત્ોનયુ ંસંકલન; અને

•	 પ્રરક્રયા વધયુ લોકશાહી અને સહરાગી સમાજ તિફ ફાળો આપે છે

7.6  MPA governance: Working with 
local communities, other sectors 
and cultural and religious leaders

Involving local communities (and other stakeholders) is essential in MPA management. 

It is particularly important in the marine environment to collaborate with those using the 

neighbouring sea areas because of the inter- connected nature of the sea in which actions in 

one area impinge on another. Partnership with local communities is also justified on grounds 

of the legitimacy of many community interests in management, such as the use of traditional 

fishing grounds.

The benefits of involving local communities and other stakeholders accrue both to the MPA 

managing agency and to the communities themselves. In particular:

•	 Management is more effective as it harnesses the knowledge, skills and comparative 

advantages of the local community;

•	 The costs of enforcement are reduced, because of voluntary compliance;

•	 Management responsibilities are shared, lessening the burden of the agency in charge;

•	 Alliances between the agency and local stakeholders can fend off resource exploitation 

from outside interests (which is often the main threat);

•	 Trust increases between the MPA agency and local stakeholders, resulting in a greater 

commitment to implement decisions taken together;

•	 The sense of security and stability increases, leading to increased confidence in 

investments, a long-term perspective in planning, and sustainability in negotiated 

management agreements;

•	 Problems and disputes are less likely, due to the increased understanding and knowledge 

among all con- cerned of the views and positions of others;

•	 Public awareness of conservation issues increases;

•	 Integration of conservation efforts with social, economic and cultural concerns for the 

territories near the MPA becomes easier; and

•	 The process contributes towards a more democratic and participatory society



7.6.1  Possible management partnership options for MPAs

There are numerous types of management partnership possible. Box below indicates a range of op-

tions on a scale of the least, to the most community involvement. Only in the local context is it possible 

to see how far along this path of management partnerships it is appropriate to go. But in general the 

aim should be to go as far along the path towards partnership (i.e. to the right on the diagram) as is 

consistent with the achievement of the conserva- tion objectives agreed for the MPA.

Figure: Community involvement in protected area management- a continuum from the perspective of the 
agency in charge 

Without the support and involvement of local people, the MPA will fail, as has often happened. But 

without government involvement, the MPA may lose its protection from outside forces (e.g. foreign fish-

ing fleets, as threatened the fledgling MPA in GuineaBissau, for example). Thus the ideal is a strong 

management involvement of local people (“bottom-up”), but also government-driven (“top-down”). 

Success comes from finding the best balance of these two approaches.

7.6.1  MPAs માટે સંભવવત સંચાલન ભાગીદાિી વવકલપો

અસખં્ય પ્રકાિની સંચાલન રાગીદાિી શક્ છે. નીચેનયુ ંબોક્સ લઘયુત્તમ થી મહત્તમ પાયે સમયુદાય સામેલગીિીના વવકલપોની શ્ેણી 
સૂચવે છે. માત્ર સ્ાનનક સંદર્ભમાં જ તે જોવયુ ંશક્ છે કે સંચાલન રાગીદાિીના આ માગ્ભ પિ કેટલે દૂિ સયુધી જવયુ ંયો્ય છે. પિંતયુ 
સામાન્ય િીત ેહેતયુ (એટલે કે િેખાકૃતત પિ જમણી) રાગીદાિી તિફનો માગ્ભ જતો હોય ત્ાં સયુધી જવાનો હોવો જોઈએ જ ેMPA માટે 

સંમત સંિક્ષણ હેતયુઓની લસનદ્ઓ સાથે સયુસંગત હોય.

આકૃતત: સંિક્ષિત ષિતે્રના સંચાલનમાં સમયુદાય સામેલગીિી ઈન-ચાજ ્સ એજન્સી રિક્ષટકોણથી એક અખં્ડ પ્રવાહ 

અનેકવાિ બનયું છે તેમ સ્ાનનક લોકોના સમથ્ભન અને સામેલગીિી વગિ MPA  નનષ્ફળ જશ ેપિંતયુ સિકાિની સામેલગીિી વગિ 

MPA બાહ્ય દળો (દાખલા તિીકે ગયુઆના નબસાઉ માં ઉરિાઈ િહેલા MPAના જોખમ જવેા વવદેશી માછીમાિી કાફલાઓ) તિફથી 
તેનયું  િક્ષણ ગયુમાવી શકે છે. આમ સ્ાનનક લોકો (“નીચેથી ઉપિ સયુધી”) ની મજબતૂ મેનેજમેન્ટ સામેલગીિી, પિંતયુ સિકાિ આધારિત 

(“ઉપિથી નીચે સયુધી”) એ આદશ્ભ છે. આ બે અભરગમોના શ્ષેઠ સતંયુલન શોધવાથી સફળતા મળે છે.

એજનસી ઈન ચાજ ્મ દ્ારા સંપૂણ્મ 
નનરંત્રણ

સક્રીર ચચયા 
વવચારણા

સામુદાયરક હહતધારકો 
તરફથી કોઈ દરબ્રાનગીરી 
અથવા ફાળો નહી.

સમદુારના હ હતધારકોની વધતી અપેષિાઓ, ફાળો, પ્રત તબધ્ધતા અને 
જવાબદાર ી

ઈન ચાજ ્મ એજનસી તરફથી 
કોઈ દરબ્રાનગીરી અથવા 
ફાળો નહી.

સવ્મ સંમતતની 
માંગ

વાટાઘાટ (નનણ્મર કરવા 
સહહત) અને વવકાસ્ષિી 
કરારો

રક્ષિત વવસતારના સંચા્નમાં ભાગીદારી

ઔપચાદરક રીતે સત્તા 
અને જવાબદારીનુ 
વવભાજન(ઉદા. સંચા્ન 
સંસ્ામાં સીટો દ્ારા)

સત્તા અને 
જવાબદારીની 
તબ્ી્ી  

એજનસી ઈન ચાજ ્મ અને સમુદાર 
દ્ારા વવભાલજત નનરંત્રણ સમુદાર દ્ારા સંપૂણ્મ નનરંત્રણ
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વવભાગ 2- કેસ સ્ટડીઝSection 2 – Case Studies



7.8  Case Studies
7.8.1 India’s Approaches to Biodiversity Governance (Krishnan et al, 2012)

Humanity has always had a complex and symbiotic relationship with nature. However, as the impact 

of human activity on nature has become more intense in  recent decades, this relationship has come 

under close scrutiny. 

The way we govern biodiversity has a direct bearing on sustaining life on Earth. Protected areas and 

community based conservation are the two major streams  of governance models attempted globally 

for biodiversity conservation. Both these models have had their share of successes and failures. Ad-

dressing these challenges necessitates the strengthening of existing models of biodiversity governance 

and formulating new ones. The future of biodiversity and the very foundations of life on Earth depend 

on this. 

What is clear now, is the need to move away from the often polarized ‘for or against’ debates that have 

characterized the discourse on biodiversity governance, towards a repertoire of models that can be 

adapted and applied to different situations. Governance refers to the process whereby elements in 

society wield power and authority, and influence and enact policies and decisions concerning public 

life, and economic and social development. Governance involves interaction between formal institu-

tions of government and those of civil society (IIAS, 1996). There is considerable interest worldwide 

in biodiversity governance that could help in achieving the three main objectives of the Convention on 

Biological Diversity (CBD, 1993).  These are: 1) Conservation of biological diversity; 2) Sustainable use 

of its components; and 3) Fair and equitable sharing of benefits arising out of the utilization of genetic 

resources.  

Of particular importance is the governance of forest ecosystems, especially tropical forests, due to their 

indisputably critical ecological and biological value, high sequestration and storage of carbon, and 

dependence of people living in and around them for their livelihoods. It is  estimated that as many as 

1.3 billion people are  dependent  on forests for their livelihoods worldwide (Chao, 2002). According 

to Sayer and Maginnis (2005), `Throughout the world there has been a re-examination of who makes 

decisions about forests and how these decisions are made.’

Although Protected Area (PA) approach of conservation has been the cornerstone of global biodiversity 

conservation since the beginning of the 20th century (Adams and Hutton, 2007), over the past few de-

cades, another important stream of conservation (a community-based governance model) has received 

worldwide attention and recognition. It is expected that the Indian experience of employing a range of 

governance models (based on both PA and community based approaches) to balance conservation 

and development in different contexts will find relevance across the world as there is an indication 

of an increasing shift towards a landscape approach anchored strongly on participatory approaches 

which is likely to trigger more debates and actions to further strengthen biodiversity governance in 

India.

7.8  કેસ સ્્ડટીઝ
7.8.1 જવૈવવવવધતા શાસન વયવસ્ા પ્રત્ય ેભાિતના અભભગમો (રરિષણન એટ અલ, 2012)

માનવ જાતનો હંમશેા પ્રકૃતત સાથે એક જહટલ અને પિાવલંબી સંબંધ િહ્યો છે. જો કે, કયુદિત પિ માનવ પ્રવૃગત્તની અસિ તાજતેિના 
દાયકાઓમાં વધયુ તીવ્ર બની હોવાથી આ સંબંધ ઝીણવટરિી ચકાસણી હેઠળ આવયો છે.

જ ેિીતે આપણે જવૈવવવવધતાનયું સંચાલન કિીએ છે તેને પૃથવી પિ જીવન ટકાવી િાખવા પિ સીધો અવલંબન છે. સંિક્ક્ષત વવસતાિો 
અને સમયુદાય આધારિત સંિક્ષણ જવૈવવવવધતા સંિક્ષણ માટે વૈગવિક પ્રયાસ કિવામાં આવતાં શાસન વયવસ્ાના મોડલ્સના બે મયુખ્ય 

પ્રવાહો છે. સફળતાઓ અને નનષ્ફળતાઓમાં આ બંને મોડેલ્સનો પોતાનો હહસસો છે. આ પડકાિોનયુ ંસંબોધન જવૈવવવવધતા શાસન 

વયવસ્ાના વત્ભમાન મોડલ્સને મજબતૂ કિવા અને નવા ઘડવાને આવશયક બનાવે છે.જવૈવવવવધતાનયુ ંરવવષય અને પૃથવી પિ જીવનની 
મૂળ ઉતપગત્તઓ તેની પિ આધાિ િાખે છે.

હવે તે સપષટ થઈ ગયયુ ંછે કે આપણે કોઈ બાબતની ‘તિફેણમાં  અથવા વવરદ્માં’ અવાિનવાિ થતી ધ્યુવીકિણવાળી ચચયાઓથી 
દયુિ િહેવાની જરિ છે. આ ચચયાઓ વવવવધ પરિસ્સ્તતઓમાં લાગયુ પાડવા અને અપનાવવા યો્ય મોડેલો અંગે જવૈવવવવધતાના 
શાસન પિ વાતયાલાપની  લાક્ષન્ણકતા દશયાવ ેછે. શાસન વયવસ્ા એવી પ્રરક્રયાનો સંદર્ભ આપે છે જમેાં સમાજમાં તતવો શકકત અને 
સત્તા અને પ્રરાવન ેકાબૂમાં િાખે તેમજ જાહેિ જીવન અને આર્થક તેમજ સામાલજક વવકાસન ેલગતી નીતતઓ અને નનણ્ભયો ઘડે. 

શાસન વયવસ્ામાં સિકાિની સામાન્ય સંસ્ાઓ અને નાગરિક સમાજ (IIAS, 1996) વચ્ ેરક્રયા પ્રતતરક્રયાનો સમાવશે થાય છે. 

જવૈવવવવધતા સંચાલનમાં નોંધપાત્ર વૈગવિક હહત છે કે જ ેજવૈ વવવવધતા (CBD, 1993) પિ સંમેલન ના ત્રણ મયુખ્ય હેતયુઓ લસદ્ 

કિવામાં મદદ કિી શકે છે. તે આ છે: 1) જવૈ વવવવધતા સંિક્ષણ, 2) તેના ઘટકોનો ટકાઉ ઉપયોગ, અને 3) આનયુવકં્શક સંસાધનોના 
ઉપયોગમાંથી ઉપસ્સ્ત થતા લારોની વાજબી અને ન્યાયપૂણ્ભ વહેંચણી.

વન નનવસનતતં્રના સંચાલનનયુ,ં ખાસ કિીન ેઉષણ કહટબંધીય વનોનયુ ંતેમના નનર્વવાદપણ ેજહટલ પિીસ્ીતતકતતં્રી અને જવૈવક મૂલ્, 

ઊંચા કાબ્ભન સંગ્રહ અને સંચય વયવસ્ા, અને તેમની આજીવવકા માટે અને તેમની આસપાસ િહેતા લોકોની પિાધીનતાના કાિણ ે

વવશષે મહતવ છે. એવો અંદાજ છે કે વવવિરિમાં 1.3 અબજ જટેલા લોકો તેમની આજીવવકા (ચાઓ, 2002) માટે વનો પિ આધાિ 

િાખે છે. સયેિ અને મેગીનીસ (2005) અનયુસાિ, ‘સમગ્ર વવવિમાં જગંલો વવશ ેકોણ નનણ્ભયો લે છે અને કેવી િીતે આ નનણ્ભયો કિવામાં 
આવે છે તે અંગે એક પયુનઃતપાસ કિવામાં આવી િહી છે.’

20 મી સદીની શરઆતથી (એડમસ અને હયુટોન, 2007), સંિક્ષણના િક્ક્ષત ક્ષતે્ર (PA) અભરગમનો વૈગવિક જવૈવવવવધતા સંિક્ષણનો 
પાયો નખંાયો હોવા છતાં છેલલા કેટલાક દાયકાઓથી, સંિક્ષણનો અન્ય મહતવપૂણ્ભ પ્રવાહે (એક સમયુદાય આધારિત સંચાલન મોડલ) 

વવવિરિમાં ધયાન અને માન્યતા મળેવી છે. એવી અપેક્ષા િાખવામાં આવે છે કે અલગ અલગ સંદર્ભમાં સંિક્ષણ અને વવકાસ સતંયુલલત 

કિવા સંચાલન મોડલ (બંને PA અને સમયુદાય બંને અભરગમો પિ આધારિત)ની શ્ેણી લાગયુ કિવાનો રાિતીય અનયુરવન ેસહરાગી 
અભરગમ પિ મજબતૂ િીતે જોડાયેલા લેનડસે્પ અભરગમ તિફ વધતા પલટાનો સંકેત હોવાથી સમગ્ર વવવિમાં અનયુરપતા મળશે 

જનેાથી રાિતમાં જવૈવવવવધતા સંચાલનને મજબતૂ કિવા વધયુ ડેટાબેઝ અને કાયભોમાં વધાિો થવાની સંરાવના છે.
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7.8.2  જવૈ વવવવધતાના અચધકાિો, સંચાલન અને સંિષિણ (્બાવા એટ અલ, 2011)

જવૈ વવવવધતામાં ઘટાડાને અટકાવવા િાજ્ અને વૈગવિક અભરનતેાઓ દ્ાિા પયુષકળ પ્રયાસ છતાં, ઉષણકહટબંધ વવસતાિોમાં વન 

નાબૂદીનો દિ ઊંચો િહે છે (અસનિ એટ અલ. 2009). િાષટ્ીય ઉદ્ાનો અને અન્ય સંિક્ક્ષત ક્ષતે્રોના સવરપમાં જગંલો અને અન્ય 

નનવસનતતં્રોનયુ ંકેન્નરિય િાજ્ નનયતં્રણ એક નમૂનારપ પ્રરાવશાળી સંિક્ષણ િહયુ ંછે. અને તેને આતંિિાષટ્ીય સિંક્ષણ (બ્ોકીં્ટન એટ 

અલ., 2008)માં ઉદાિ અભરગમ દ્ાિા બળ પૂરં પાડવામાં આવે છે. સયુિક્ક્ષત ક્ષતે્ર અભરગમ ઘણી વાિ સ્ાનનક લોકોની આજીવવકા 
પિ પ્રતતકૂળ અસિોમાં પરિણમયયુ ંછે( સેબિવલ એટ અલ 2001; એડમસ અને હયુટોન 2007).

ગિીબી અને ઉચ્ સતિની જવૈ વવવવધતા (સશૅ એટ અલ. 2009) વચ્ ેઊંચી સ્ળલક્ષી સહસંબંધને કાિણ,ે આજીવવકા અને 
ગિીબી નાબૂદી (એડમસ એટ અલ. 2004) સાથે જવૈ વવવવધતાના સંિક્ષણન ેજોડવા પ્રયાસો કિવામાં આવયા છે. માનવ અધધકાિો 
આધારિત અભરગમ સંિક્ષણમાં સ્ાનનક સમયુદાયોની ભૂતમકા અને કયુદિતી સંસાધનોના લોકશાહી સંચાલન માટે સંરાવના વધાિે 

છે. રાિતનો એક ઉદાહિણ તિીકે ઉપયોગ કિતાં, સ્ાનનક સમયુદાયો માટે અધધકાિો પયુનઃસ્ાવપત કિવા માટે વવકેનરિત પદ્તતઓ 

વવકસાવવા માટે સૂચનો કિવામાં આવી િહ્યા છે. આ અભરગમ વવકસતા વવવિમાં, જ્ાં સંિક્ક્ષત વવસતાિોની ગિીબી અને કેનરિરીય 

સંચાલનમાં જવૈ વવવવધતાનયુ ંનયુકસાન ઘટાડવામાં આવયયુ ંન હોય અને સ્ાનનક સમયુદાયોન ેસવતવાપ્ભણ કિવામાં આવયયુ ંહોય ત્ાં 
ખૂબ સાિી િીતે લાગયુ પડી શકે છે (સોઢી એટ અલ. 2006). સૂચવવામાં આવે છે કે સ્ાનનક જ્ાન, સંસ્ાઓ અને ઉપયોગો પિ 

આધારિત પ્રયાસો જવૈ વવવવધતાન ેવધયુ સાિી િીતે સંચાલલત કિવા સ્ાનનક સમયુદાયોન ેસશકત બનાવશે.

બજાિ આધારિત, વૈગવિક, વન સંિક્ષણ પ્રયત્ો (દા.ત., વન નાબૂદી અને અવનતતમાંથી ઘટાડેલા ઉત્સજ્ભન [REDD]) માંથી ઉતિી 
આવેલા આબોહવામાં ફેિફાિનયુ ંશમન સાધનો વવષયુવવૃત્તમાં જોખમી વવકેનરિરીકિણ પ્રયાસો છે કાિણ કે સ્ાનનક સંસ્ાઓ નહહ પણ 

િાષટ્ીય સિકાિો  જગંલોની સ્સ્તત માટે જવાબદાિ ઠિાવવામાં આવી િહ્યા છે (ફેલપ્સ એટ અલ., 2010). જવૈવક વવવવધતા અને 
સ્ાનનક આજીવવકા બંને માટે સતત જોખમ વૈગવિક સંિક્ષણનો તાજતેિના ફેિફાિ છે જ ેવન સ્ોતો અને દૂિના બજાિોમાં વેચાણ માટે 

કોમોરડટીઝમાં જવૈવક વવવવધતાના અન્ય તતવોન ેરપાંતરિત કિે છે (નેવવસ્સ અને પેલયુસો 2008). વવકાસશીલ દેશોમાં સંિક્ષણ માટે 

માનવ અધધકાિ અભરગમ સ્ાનનક સંસ્ાઓન ેજવૈવક વવવવધતાના સંિક્ષણમાંથી ઉપાર્જત વૈગવિક લારો પિ વધયુ સમાન વળતિ 

મળેવી આપશે કે જ ેહાલમાં સિકાિી એજસ્સીઓ અને સંિક્ષણ જૂથો દ્ાિા કબજ ેકિવામાં આવી િહ્યા છે. જો કે લખેકો સૂચવે છે કે 

વવકેનરિરીકિણ અને સ્ાનનક લોકોમાં સ્ાવપત અધધકાિો સંિક્ષણ અને વવકાસ મયુદ્ાઓન ેવયકત કિવામાં મહતવપૂણ્ભ પ્રાિંભરક પગલાં 
છે.

7.8.2  Rights, Governance, and Conservation of Biological Diversity (Bawa et al, 2011)

Despite enormous effort by state and global actors to arrest declines in biological diversity, rates of 

deforestation in the tropics remain high (Asner et al. 2009). Centralized state control of forests and 

other ecosystems, in the form of national parks and other protected areas, has been a dominant 

conservation paradigm, and it has been fueled by neoliberal approaches in international conservation 

(Brockington et al. 2008). The protected-area approach has often resulted in adverse effects on the 

livelihoods of local people (Saberwal et al. 2001; Adams & Hutton 2007). 

Due to the high spatial correlation between poverty and high levels of biological diversity (Sachs et al. 

2009), attempts have been made to link conservation of biological diversity with livelihoods and poverty 

alleviation (Adams et al. 2004). A human-rights-based approach increases the role of local communi-

ties in conservation and the potential for democratic governance of natural resources. Using India as 

an example, suggestions are being made for developing decentralized mechanisms to restore rights 

to local communities. This approach could very well be applicable to much of the developing world, 

where poverty and centralized management of protected areas have not curtailed losses of biological 

diversity and have alienated local communities (Sodhi et al. 2006). It is suggested that efforts based on 

local knowledge, institutions, and practices will empower local communities to better manage biologi-

cal diversity.

Market-based, global, climate change mitigation instruments derived from forest conservation efforts 

(e.g., reduced emissions from deforestation and degradation [REDD]) are threatening decentralization 

efforts in the tropics because national governments and not local institutions are being held account-

able for the condition of forests (Phelps et al. 2010). A consistent threat to both biological diversity 

and local livelihoods is the recent turn in global conservation that converts forest resources and other 

elements of biological  diversity into commodities for sale in distant markets (Nevins & Peluso 2008). A 

human-rights approach to conservation in developing countries will allow local institutions to seek more 

equal returns on the global benefits accrued from conservation of biological diversity that are currently 

being captured by state agencies and conservation groups. However Authors indicate that decentral-

ization and the vesting of rights to local people are important initial steps in addressing conservation 

and development issues.
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7.8.3  The Governance of Nature and the Nature of Governance (Swiderska et al)

Governance is about who decides and how. It has been defined as: “the interactions among structures, 

processes and traditions that determine how power is exercised, how decisions are taken on issues of 

public concern, and how citizens or other stakeholders have their say” (Graham et al., 2003).  Gover-

nance encompasses policies, institutions, processes and power. The nature of governance depends on 

the institutional rules for decision-making and the capacity of people to participate in decision-making 

processes that affect them. It also depends on the distribution of power, ie. the power to make deci-

sions with or without the consent of others.

Policy is as much about process (policymaking, implementing and reviewing) and politics as it is about 

content (policy statements and instruments, laws etc.). Policymaking is not neutral; it is an inherently 

political process. Political factors have the greatest effect on the policymaking process, from internal 

(or institutional) factors such as government structures, capacity, incentives and attitudes; to the politi-

cal context of the country and the external influence of international politics (Chowdhury et al., 2006). 

Policy is based on value judgements—there is no absolute right or wrong.

Current governance routinely excludes poor people from environmental assets and encourages the 

abuse of open access assets (Macqueen and Mayers, 2006; WRI et al., 2005). In many cases, rural 

communities have become so  disempowered that they are no longer in charge of  managing their 

natural resources, and are not trusted by the  state bureaucracies to do so (Borrini-Feyerabend et al., 

2004a). Biodiversity conservation policies have tended to  reinforce colonial processes of centralising 

resource control and weakening community stewardship. 

Policy studies and guidelines on biodiversity planning have emphasised the importance of policy as a 

cyclical learning process, informed by on the ground realities and experience, and regularly reviewed 

to reflect new evidence and perspectives (Mayers and Bass, 1999; WRI, 1995). Policy and plans 

should not be separated from practice. Instead they should be linked to it—we need to “unite deci-

sion-making with its consequences” (Mayers and Bass, 1999).

Many policies and policymaking processes are guided by the conventional conservation paradigm, 

which assumes that local people destroy biodiversity to meet their needs because they are poor 

(Farvar, 2006). This notion is often linked to fears of population pressure, and mistrust and lack of 

understanding of local societies. It leads to responses which alienate local people from their resources, 

setting them against conservation efforts and forcing them to poach wildlife, hence creating a self-

fulfilling prophecy. In some cases, such as Nepal’s Royal Chitwan National Park, protective regimes 

persist because they are supported by elites who gain from them (Thoms, 2006).

Thus, while communities may be excluded from resources in parks, commercial ventures may be 

allowed in.  Yet there is evidence to show that poor people in biodiversity rich areas are both able and 

motivated to conserve biodiversity when they are allowed to play an active role in shaping conserva-

tion initiatives and have secure rights to resources. Experience over the last two decades also shows 

that poor people can and do adapt their resource management practices to conditions of resource 

degradation and rising population (Swiderska, 2004a; Reed, 2001). While it is true in Africa, for ex-

ample, that most of the farmers who deforest are poor, it is far from clear that African farmers deforest 

because they are poor. Recent research in Africa and elsewhere shows that market and policy changes 

are far more important drivers of deforestation (Gutman, 2001). 

For several decades the international community has insisted on good governance as a key condition 

for development co-operation—especially democratically elected governments, tackling corruption 

and ensuring the rule of law. But people’s perceptions of good governance vary. For example, some 

emphasise the role of the state and top-down models (eg. strict law enforcement). Others emphasise 

the importance of “empowering civil society in decision-making and democratising government institu

7.8.3  પ્રકૃતતની શાસન વયવસ્ા અને શાસન વયવસ્ાનયુ ંસવરૂપ (સવી્ડસ્સકા એટ અલ)

શાસન કોણ નક્ી કિે છે અને કેવી િીતે તે જણાવે છે. “માળખાં, પ્રરક્રયાઓ અને પિંપિાઓ વચ્ ેરક્રયાપ્રતતરક્રયા કે જ ેસત્તાનો 
ઉપયોગ કેવી િીતે નક્ી કિવો, જાહેિ ચચતાના મયુદ્ાઓ પિ કેવી િીત ેનનણ્ભય લેવા, અને કેવી િીતે નાગરિકો અથવા અન્ય 

હહતધાિકોએ તેમના મતંવયો આપવા” (ગ્રહેામ એટ અલ., 2003) તિીકે વયાખ્યાયયત કિવામાં આવી છે . શાસન નીતતઓ, 

સંસ્ાઓ, પ્રરક્રયાઓ અને સત્તાન ેઆવિી લે છે. શાસનનયુ ંસવરપ નનણ્ભય લેવા અને લોકોની તેમને અસિ કિતી નનણ્ભય લેવાની 
પ્રરક્રયાઓમાં રાગ લેવા માટેની ક્ષમતા માટેના સંસ્ાગત નનયમો પિ આધાિ િાખે છે. તે સત્તાની વહેંચણી પિ આધાિ િાખે છે. જમે 

કે અન્યની સંમતત સાથે અથવા  સમંતત વવના નનણ્ભયો લેવાની સત્તા.

નીતતમાં જટેલી પ્રરક્રયા (નીતત ઘડતિ, અમલીકિણ અને સમીક્ષા) અને િાજકાિણ છે તેટલી જ સામગ્રી(નીતત નનવેદનો અને માધયમો, 
કાયદા વગેિે)છે. નીતત ઘડતિ તટસ્ નથી. તે સવારાવવક િીતે િાજકીય પ્રરક્રયા છે. સિકાિ માળખાં, ક્ષમતા, પ્રોત્સાહનો અને વલણ 

જવેા આતંરિક (અથવા સંસ્ાકીય) પરિબળોથી માંડીને દેશના િાજકીય સંદર્ભ અને આતંિિાષટ્ીય િાજકાિણના બાહ્ય પ્રરાવ (ચૌધિી 
એટ અલ., 2006) સાથે િાજકીય પરિબળોની નીતત ઘડતિ પ્રરક્રયા પિ મોટી અસિ છે. નીતત મહતવાના ચયુકાદાઓ પિ આધારિત 

છે - કોઈ ચોક્સ સાચા છે કે ખોટા નથી.

વત્ભમાન શાસન નનયતમતપણ ેપયયાવિણીય અસ્યામતો માંથી ગિીબ લોકોને બાકાત િાખે છે અને ખયુલલા પ્રવશેની અસ્યામતોના 
દયુરપયોગન ેપ્રોત્સાહન આપે છે (મેકકવીન એનડ મેયસ્ભ, 2006; ડબલ્યુઆિઆઈ એટ અલ, 2005). ઘણા રકસસાઓમાં, ગ્રામીણ 

સમયુદાયો એટલા નનષ્કીય બની ગયા છે કે તેઓ હવે તેમના કયુદિતી સંસાધનોના સંચાલનનો હવાલો પણ સંરાળતા નથી, અને તેમ 

કિવા માટે િાજ્ સત્તાવાળા દ્ાિા વવવિસનીય નથી (બોિીની- ફેિાબેનડ એટ અલ, 2004a). જવૈવવવવધતા સંિક્ષણ નીતતઓએ 

સંસાધન નનયતં્રણ કેન્નરિત કિવા અને સમયુદાય સંિક્ષણન ેનબળયુ ંપાડવા વસાહતી પ્રરક્રયાઓન ેમજબતૂ કિવાનયુ ંવલણ અપનાવયયુ ંછે.

જવૈવવવવધતા યોજના અંગેની પોલલસી સ્ડીઝ અને માગ્ભદર્શકાએ એક ચક્રીય શીખવાની પ્રરક્રયા તિીકે નીતતના મહતવ પિ રાિ મૂક્ો 
છે. પાયાની વાસતવવકતાઓ અને અનયુરવ દ્ાિા જાણ અને નનયતમતપણ ેનવા પયુિાવા અને રિક્ષટકોણો પ્રતતબબનબત કિવા માટે સમીક્ષા 
થવી જોઈએ (મેયસ્ભ એનડ બાસ 1999, WRI 1995). નીતત અને યોજનાઓ પ્રથા અલગ ન હોવી જોઇએ. તેના બદલે તેની સાથે 
તેઓ જલક થવી જોઈએ. અમાિે “તેના પરિણામો સાથે સંયયુકત નનણ્ભય ઘડતિ” ની જરિ છે (મેયસ્ભ એનડ બાસ, 1999).

ઘણી નનતતઓ અને નીતત ઘડતિ પ્રરક્રયાઓ પિંપિાગત સંિક્ષણ આદશ્ભ દ્ાિા સંચાલલત કિવામાં આવે છે કે જ ેમાને છે કે સ્ાનનક 

લોકો તેમની જરરિયાતો પૂિી કિવા માટે જવૈવવવવધતાનો નાશ કિે છે. કાિણ કે તેઓ ગિીબ (ફાવ્ભિ, 2006) છે. આ વવચાિન ે

ઘણીવાિ વસતી દબાણ અને અવવવિાસ તેમજ સ્ાનનક સમાજોની સમજના અરાવના રય સાથે જોડવામાં આવે છે. તે સ્ાનનક 

લોકોને સંિક્ષણ પ્રયત્ો સામે વવિોધી બનાવીને અને તેમને વન્યજીવના ગેિકાયદેસિ ક્શકાિની ફિજ પાડીને તેમના સંસાધનોથી વવમયુખ 

બનાવતા પ્રતતરાવો તિફ દોિી જાય છે. જથેી સવલસદ્ આગાહી સ્ાવપત થાય છે. કેટલાક રકસસાઓમાં, નેપાળ િોયલ ધચતવન 

નશેનલ પાક્ભ  જવેા િક્ષણાત્મક શાસનો આગ્રહ િાખે છે, કાિણ કે તેઓનયુ ંલાઈટ્સ દ્ાિા સમથ્ભન થાય છે જ ેતેમની પાસેથી લાર મળેવે 
છે (થોમસ, 2006).

આમ, જ્ાિે સમયુદાયો ઉદ્ાનોના સાધનોમાંથી બાકાત કિી શકાય છે. જ્ાિે વેપાિી સાહસોને મંજૂિી આપવામાં આવી શકે છે. આમ 

છતાં તે બતાવતો પયુિાવો છે કે જવૈવવવવધતા સમૃદ્ વવસતાિોમાં ગિીબ લોકો સંિક્ષણ કાયભોન ેઆકાિ આપવામાં સરક્રય ભૂતમકા 
રજવવાની તેમને મંજૂિી આપવામાં આવતી હોય અને સંસાધનો માટે સયુિક્ક્ષત અધધકાિો ધિાવતા હોય ત્ાિે જવૈવવવવધતાનયુ ંસિંક્ષણ 

કિવામાં સક્ષમ અને ઉત્સાહહત બંને છે. છેલલા બે દાયકાથી અનયુરવ પણ બતાવે છે કે ગિીબ લોકો સંસાધનોની અછત અને વધતી 
વસતીની પરિસ્સ્તતઓમાં તેમની સંસાધન પ્રબંધન પદ્તતઓન ેઅપનાવી શકે છે અને અપનાવે છે(સવીડસ્યા 2004a; િીડ 2001). 

જ્ાિે તે આરરિકામાં સાચયુ ંછે. ઉદાહિણ તિીકે, કે મોટા રાગના ખેડૂતો જ ેજગંલોનો નાશ કિે છે ગિીબ છે, તે સપષટ નથી કિતયુ ંકે 

આરરિકન ખેડૂતો જગંલોનો નાશ કિે છે. કાિણ કે તેઓ ગિીબ છે. આરરિકા અને અન્યત્રના તાજતેિના સશંોધનો બતાવે છે કે બજાિ 

અને નીતત ફેિફાિો વન નાબૂદીના સૌથી મહતવપૂણ્ભ ચાલકો છે. (ગયુટમન, 2001)

કેટલાક દાયકાઓ સયુધી આતંિિાષટ્ીય સમયુદાય સહકાિ, ખાસ કિીન ેભ્રષટાચાિનો સામનો કિતાં અને કાયદાના શાસનની ખાતિી 
આપતાં લોકશાહી ઢબે ચૂંટાયેલી સિકાિના વવકાસ માટે એક મહતવની શિત તિીકે સયુશાસન પિ રાિ મૂક્ો છે. પિંતયુ સાિા શાસન 

અંગે લોકોની માન્યતાઓ બદલાતી િહે છે. ઉદાહિણ તિીકે, કેટલાક િાજ્ અને અધધક્રતમક મોડેલ્સ (દા.ત. કાયદાનો કડક અમલ) 

ની ભૂતમકા પિ રાિ મૂકે છે. અન્ય માનવ અધધકાિનો આદિ કિતા હોય તેવા “નનણ્ભય ઘડતિ અને સિકાિી સંસ્ાઓ તેમજ માળખા 
અને બજાિોના 
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લોકશાહીકિણમાં નાગરિક સમાજના સશકકતકિણ” અને િાજ્ના મહતવ પિ રાિ મૂકે છે. જ ે“સયુશાસન માટે સૌથી મૂળભતૂ 

માપદંડ” છે (બોિોની-ફેિેબેનડ એટ અલ. 2004a).

7.8.4  મત્યોદ્ોગ અને દરિયાઈ સંિષિણ માટેની શાસન વયવસ્ા (ગ્ાલસયા એટ  
અલ, 2013)

વવવવધ ઈતતહાસવાળી, વવવવધ વજૈ્ાનનક રિક્ષટકોણો ધિાવતી શાસન વયવસ્ાના બે પ્રવાહો છે. શાસન વયવસ્ાના આ બે પ્રવાહો 
થોડા ઘણા અશંે એક બીજા ઉપિ વયાપત થાય છે પિંતયુ સંપૂણ્ભપણ ેસમાન ધયેયો નથી અને હહતધાિકોના જયુદાજયુદા તમશ્ણોન ે

જવાબદાિ છે.ખિેખિ, પ્રવાહો નનવસનતતં્ર સંિક્ષણની વવરદ્ માનવીય લારો જયુદી જયુદી નનવસનતતં્ર ના ઘટકોનયું મૂલ્ાંકન (દા. ત. 

મત્ય સંસાધનો વવરદ્ જવૈ વવવવધતા); માનવીય ભૂતમકા (સમસયાના સ્ોત વવરદ્ લારોના પ્રાપતકતયાઓ તિીકે); અગ્રતા સમય 

માળખા, કાય્ભલક્ષી હેતયુઓ, જયુદા જયુદા પ્રકાિના જોખમો માટે સહન શકકત, સંચાલન અભરગમો(સ્ોત વવરદ્ જ્યા-આધારિત); જ્ાનના 
ઉણપની સમજ (પયયાવિણીય વવરદ્ સામાજીક-આર્થક) અને નનદાન માટે ઉપયોગમાં લેવાતી િીતોન ેઆપવામાં આવતા સંબંધધત 

મહતવની રિક્ષટએ અલગ પડી શકે છે. આ બે પ્રવાહો સામાલજક કાયદેસિતા, િાજકીય પ્રરાવ અને રંડોળ માટે સપધયા કિી શકે છે. 

આ બધા તફાવતો હોવા છતાં દરિયાઈ માછીમાિી સશંાધનો અને જવૈવવવવધતા સંિક્ષણની શાસન વયવસ્ા બંને માન્ય કિે છે કે (i) 

કાય્ભિત નનવસનતતં્રનયુ ંસંિક્ષણમાં એ જવાબદાિ મત્ય વવરાગ ધિાવવા માટેની અનનવાય્ભ શિત છે. (ii) માનવ અને નનવસનતતં્રની 
સમૃનદ્ના સહવતણી સતંોષની આવશયકતા છે. અને (iii) અને ‘સયુશાસન’ લસધ્ધાંતોની કેંરિરીય ભૂતમકા છે. 

વૈગવિક, પ્રાદેક્શક અને િાષટ્ીય સતિે સંસ્ારકય સતેયુ ઊરો કિવા પ્રયત્ો કિવામાં આવી િહ્યા છે. હાલની પરિસ્સ્તત બે જહટલ, 

આંક્શક િીતે અિસપિસ વયાપત ધયેયો, પ્રાથતમકતાઓ અને પરિમાણોના સમહૂો વચ્ ેસતંયુલન માટેની મયુશકેલ શોધમાં કયુદિતી સંિક્ષણ 

અને માનવ વવકાસ વચ્ે ઐતતહાલસક નદ્રાજન પ્રગતતશીલ સમાપનને પ્રતતબબનબત કિે છે. ઘષ્ભણના ઘણા મયુદ્ાઓ િહી ગયા છે. તેમ 

છતાં ઉતમ આંકલનના સંકલન, નનણ્ભય અને પ્રદશ્ભન મૂલ્ાંકન પ્રરક્રયા વવના બન્ ેપ્રવાહો તેના મયુખ્ય લક્ષ્યો પ્રાપત કિવા નનષ્ફળ જશે. 
જો કે આકાિણી, નનણ્ભય અને કામગીિી મૂલ્ાંકન પ્રરક્રયાઓના વધયુ સાિા એકીકિણ વગિ બંને પ્રવાહો તેમના મયુખ્ય ધયેય હાંસલ 

કિવામાં નનષ્ફળ થવાની શક્તા છે.

tions and structures, and markets” and state that respect of human rights is “the most basic criterion 

for ‘good governance’” (Borrini-Feyerabend et al., 2004a).

7.8.4  Governance for Fisheries and Marine Conservation (Garcia et al, 2013)

There are two streams of governance having different scientific perspectives with different histories. 

These two streams of governance aim at partially overlapping but not totally identical goals and are 

accountable to different mixes of stake holders. Indeed, the streams may differ in terms of the rela-

tive importance given to human benefits vs. ecosystem protection, the valuing of different ecosystem 

components (e.g. fishery resources vs. biodiversity); the role of humans (as a source of problems 

vs. Recipients of benefits); priority time frames; operational objectives; tolerance for different types 

of risks; management approaches (e.g. resource vs. space-based); perceptions of knowledge gaps 

(ecological vs. socio-economic) and methods used for diagnoses. The two streams may compete for 

social legitimacy, political influence and funding.  Despite these  differences,  governance systems for 

marine fishery resources  and for biodiversity conservation both recognize (i) that the conservation of a 

functioning ecosystem is a sine qua non condition for having a responsible fishery sector; (ii) that there 

is a need for simultaneous satisfaction of human and ecosystem wellbeing; and (iii)  that there is a 

central role of “good governance” principles.  

Efforts are being made to create institutional bridges at global, regional and national levels. The present 

situation reflects a progressive  closure of the historical dichotomy between nature conservation and 

human development in a difficult search for balance between two complex, partly overlapping sets of 

goals, priorities and constraints. Many points of friction remain. However, without a better integration of 

assessment, decision and performance evaluation processes, both streams are likely to fail to achieve 

their main goals.

નીતતશિાસન અને સંસ્ાકીર મુદ્દાઓ પર કેસ સ્ટડીઝ (FAO, 2011)

દરિયાઈ વવસતાિોના ઉપયોગમાં સંચાલલત થતા નનયમો અને પિંપિાઓ, રાિતીય દરિયાકાંઠા પિ અચ્સતતવ ધિાવ ેછે ઘણી 
વખત નજીકના પિંપિાગત માછીમાિી સમયુદાયોના સ્ાનનક શાસન માળખાં સાથે નજીકથી સંકલલત હોય છે. વધયુમાં તાજતેિના 
દાયકાઓમાં, જવૈવવવવધતાના સંિક્ષણન ેપ્રોત્સાહન આપવાના અને માછીમાિી સંસાધનોના સંચાલનના એક સાધન તિીકે 

સ્ળલક્ષી સંચાલન પગલાંઓએ આતંિિાષટ્ીય અને િાષટ્ીય ધયાન ખમેંચયયુ ંછે. જનેાથી આવા પગલાંઓના ઉપયોગની સમજ 

અને પ્રોત્સાહન બંને માટે નવા માળખા અને પરિરાષા દાખલ થઈ છે. સ્ળલક્ષી સંચાલન માટે કોઈપણ એક વયાખ્યા નથી 
ત્ાિે તેને િાજકીય પ્રરક્રયાઓ દ્ાિા સપષટ કિવામાં આવેલી ઇકોલોજીકલ આર્થક અને સામાલજક હેતયુઓ લસદ્ કિવાના લક્ષ્ય 

સાથે ચોક્સ ઉપયોગો માટે વત્ર-પરિમાણીય દરિયાઈ જ્યાઓના રાગોના વવશલષેણ અને ફાળવણી ની એક પ્રરક્રયા તિીકે 

જોઇ શકાય છે. (મીસ, 2008)

Case studies on policy, governance and institutional issues (FAO, 2011)

Rules and customs governing the use of marine areas exist on the Indian coast, often closely 

integrated with the local governance structures of traditional fishing communities. Moreover, in 

recent decades, spatial management measures have gained international and national attention 

as a means of promoting biodiversity conservation and managing fishery resources. This has 

ushered in new frameworks and terminology for both understanding and promoting the use of 

such measures. While there is no single definition for spatial management, it can be seen as a 

process of analysing and allocating parts of three-dimensional marine spaces for specific uses, 

with the goal of achieving ecological, economic and social objectives that are specified through 

political processes (Maes, 2008).
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7.8.5  Evaluation of marine protected areas in the Western Indian Ocean

Marine protected areas (MPAs) have been established throughout the world for a variety of purposes 

such as conservation, tourism and education. Increasingly governments and civil society want ac-

countability and evidence that setting aside areas of land and sea for biodiversity conservation is worth-

while. Accountability is also required at the international level. The Convention on Biological Diversity 

requires parties to report on the status of their protected areas and has recommended that countries 

should carry out management effectiveness assessments of at least 30% of their protected areas by 

the year 2010 (IUCN 2004). 

Over the last decade, countries of the Western Indian Ocean (the mainland states of eastern Africa 

and the island states of the Indian Ocean) have greatly increased their investment in marine protected 

areas –MPAs. Most of these sites are managed under formal government mandates while some cor-

respond to traditional or localised arrangements, and span the spectrum from fully protected “no take” 

areas to multiple use areas. Every country in the region now has one or more MPAs and the number 

is on the increase. The revitalization of the Convention for the Protection, Management, and Devel-

opment of the Marine and Coastal Environment in Eastern Africa (the Nairobi Convention, adopted 

in 1985) has contributed significantly to this increase and has also resulted in the establishment of 

the Group of Experts on Marine Protected Areas in Eastern Africa (GEMPA-EA), hosted jointly by the 

United Nations Environment Programme (UNEP) and the Western Indian Ocean Marine Science As-

sociation – WIOMSA (IUCN 2004).

It is worth mentioning that two of the MPAs of the region (Greater St Lucia Wetlands Park and Al-

dabra Atoll) are listed as World Heritage sites under the World Heritage Convention, and another three 

(Malindi-Watamu and Kiunga-Dodori in Kenya, and Mananara-Nord in Madagascar) are listed as 

Biosphere Reserves under the UNESCO Man and Biosphere Programme in recognition of their global 

value. Experience has shown that it is not simply enough to declare or legally gazette an area as an 

MPA, although this is a vitally important step. The long-term success of an MPA depends on effec-

tive management combined with demonstration of its usefulness and appropriateness as a conserva-

tion and management tool within its local and national context (IUCN 2004). IUCN’s Eastern African 

Regional Office (IUCN-EARO) to help sites carry out assessments of management effectiveness, in 

order to increase understanding of where management improvements and capacity strengthening are 

required.

IUCN’s global programme on improving protected area management through assessment of manage-

ment effectiveness now involves many partners including the World Wide Fund for Nature (WWF), The 

Nature Conservancy (TNC), United Nations Educational Scientific and Cultural Organisation (UNES-

CO), the World Heritage Convention, and the marine component of WCPA. Specific initiatives include 

WCPA Marine’s manual aimed at helping Marine Protected Areas (MPAs) select and use appropriate 

indicators for assessing management effectiveness (http://effectiveMPA.noaa.gov). 

The goals and objectives of an MPA must be clearly understood if management is to be successful and 

achievements measured. This means that they should be defined and worded in such a way that they 

can be monitored. The main aim of assessing management effectiveness is to improve performance 

of the MPA, through adaptive management – adjusting management actions on the basis of lessons 

learnt over time. 

Management effectiveness can be assessed by looking at changes in the biophysical and socioeco-

nomic environment as a result of the presence of the MPA, and also at the structures, activities and 

processes involved in management itself. Assessment should include issues within and/or beyond 

the control of individual managers. Once the results of an assessment are known, management can 

be improved by adapting processes, making new interventions, developing more strategic plans, and 

improving resources. Monitoring programmes, which are essential for tracking progress, can also be 

7.8.5  પલચિમ ભાિતીય મહાસાગિોમાં દરિયાઈ સંિક્ષિત ષિતે્રોનયુ ંમૂલ્ાંકન 

દરિયાઈ સંિક્ક્ષત ક્ષતે્ર (MPAs) સમગ્ર દયુનનયા માં વવવવધ હેતયુઓ જવેા કે સંિક્ષણ, પ્રવાસન, અને ક્શક્ષણ માટે સ્ાવપત કિવામાં 
આવયા છે. વધયુમાં સિકાિો અને નાગરિક સમાજ જવાબદાિી ઇચે્ છે. જવૈવવવવધતા સંિક્ષણ માટે જમીન અને દરિયાના વવસતાિોન ે

અલગ કિતો પયુિાવો યો્ય છે.આતંિિાષટ્ીય સતિે જવાબદાિી પણ જરિી છે. જવૈ વવવવધતાની પરિષદને એવા પક્ષકાિોની જરિ છે 

જ ેતેમના સંિક્ક્ષતક્ષતે્ર અંગે અહેવાલ આપે અને એવી રલામણ કિી છે કે વષ્ભ 2010 સયુધીમાં વવવવધ દેશોએ તેમના સંિક્ક્ષત ક્ષતે્રના 
ઓછામાં ઓછા 30% સંચાલન અસિકાિકતા મૂલ્ાંકન હાથ ધિવયુ ંજોઈએ.(IUCN 2004).

છેલલા દશકા દિમયાન, પલચિમ રાિતીય મહાસાગિના દેશોએ (પૂવ્ભ આરરિકાના મયુખ્ય ભૂ-રાગ િાજ્ો અને રાિતીય મહાસાગિના 
દ્રીપ િાજ્ો) દરિયાઈ સંિક્ક્ષત ક્ષતે્રો (MPAs) માં તેમનયુ ંિોકાણ ઘણયુ ંવધાયયુું છે. મોટા રાગના સ્ળોનયુ ંવવધધવત સિકાિી આદેશ 

અનયુસાિ સંચાલન થાય છે જ્ાિે કેટલાક પાિંપારિક કે સ્ાનનક ગોઠવણને અનયુસિે છે અને સંપૂણ્ભ િક્ક્ષત “નો ટેક” વવસતાિ થી માંડી 
ને વવવવધ ઉપયોગના વવસતાિ સયુધી વણ્ભપટન ેવવસતતૃ કિે છે. હવે આ પ્રદેશના દિેક દેશને એક કે વધયુ MPAs ધિાવ ેછે અને સખં્યા 
વધી િહી છે. પૂવ્ભ આરરિકકામાં (નાઇિોનબ કનવેન્શન,1985 માં અપનાવેલ) દરિયાઈ અને દરિયાકાંઠાના પયયાવિણના િક્ષણ, સંચાલન 

અને વવકાસ માટે ના કનવેન્શન ના પયુનિોદ્ાિે આ વૃનદ્માં નોંધપાત્ર ફાળો આપયો છે અને યયુનાઈટેડ નશેસ્સ એનવાયિોનમમેંટ પ્રોગ્રામ 

(UNEP) તેમજ વેસ્ન્ભ ઇંરડયન મિીન સાયસ્સ આસોલસએશન –WIOMSA (IUCN 2004) દ્ાિા સંયયુકત િીતે આયોલજત થયયુ,ં ધ 

ગૂ્પ ઓફ એક્સપટ્સ્ભ ઑન મિીન પ્રોટેકટેડ એરિયા ઇન ઈસ્ન્ભ આરરિકા (GEMPA–EA) ની સ્ાપનામાં પણ પરિણમયયુ છે.

અહી એ જણાવવયુ ંયો્ય િહેશ ેકે પ્રદેશના બે MPA (ગ્રેટિ સમેંટ લયુલસયા વેટલમેંડ પાક્ભ  અને ડાબ્ા અટોલ ) ને વલડ્ભ  હેરિટેજ સાઇટ 

તિીકે વલડ્ભ  હેિીટેજ કનવેન્શન હેઠળની યાદીમાં લેવામાં આવયા છે અને અન્ય ત્રણ (કેન્યામાં માલલની વાતામબયુ અને કીઉંગા ડોડોિી 
અને માડાગાસ્િમાં મન્ાનાિા) તેમની વૈગવિક મલૂ્ની માન્યતામાં UNESCOના માનવ અને જીવાવિણ પ્રોગ્રામ હેઠળ જીવાવિણ 

અનામત તિીકે યાદી પિ લેવામાં આવયા છે. અનયુરવ ેબતાવયયુ છે કે વવસતાિન ેMPA તિીકે માત્ર જાહેિ કિવયુ ંકે િાજપત્રમાં કાનૂની 
િીતે જાહેિ કિવયુ ંતે પૂિતયુ ંનથી. જો કે તે એક અતત અગત્નયુ ંપગલયુ ંછે. MPA લાંબા ગાળાની સફળતા તેના સ્ાનનક અને િાષટ્ીય 

સંદર્ભમાં તેની ઉપયોગીતાના પ્રદશ્ભન સંિક્ષણ અને સંચલનના સાધન તિીકેની યો્યતા સાથે સંયયુકત િીતે અસિકાિક સંચાલન પિ 

આધાિ િાખ ેછે. (IUCN 2004). IUCN’s ની પૂવ્ભ આરરિકન પ્રાદેક્શક કચેિી (IUCN-EARO) સંચાલન સયુધાિા અને ક્ષમતાના 
મજબતૂીકિણની ક્ાં જરિ છે. તેની સમજણ વધાિવા સ્ળો પિ સંચાલન અસિકાિકતાના મૂલ્ાંકનો હાથ ધિવામાં મદદ કિે છે.

IUCN’s નો સંચાલન અસિકાિકતાના મૂલ્ાંકન દ્ાિા સંિક્ક્ષત ક્ષતે્રનયુ ંસંચાલન સયુધાિણાનો વૈગવિક કાય્ભક્રમ હવે વલડ્ભ  વાઈડ ફંડ 

ફોિ નેચિ (WWF), ધ નેચિ કંઝિવસ્સી (TNC), યયુનાઈટેડ નશેસ્સ એજયયુકેશનલ સાયંહટરફક એડં કલ્ચિલ ઓગવેનાઈઝેશન 

(UNESCO), ધ વલડ્ભ  હેરિટેજ કનવેન્શન અને મિીન કમપોનન્ટ ઑફ WCPA સહહત ઘણા રાગીદાિો સમાવે છે. ચોકક્સ પહેલોમાં 
દરિયાઈ સંિક્ક્ષત વવસતાિમાં સંચાલન અસિકાિકતાના મૂલ્ાંકન માટે યો્ય સૂચકોની પસંદગી કિવામાં અને ઉપયોગ કિવામા મદદ 

કિવાના WCPA દરિયાઈ માગ્ભદર્શકાના ધયેયનો સમાવશે થાય છે (http://effectiveMPA.noaa.gov).

જો સંચાલનને સફળ બનાવવયુ ંહોય અને લસનદ્ઓ માપવી હોય તો એક MPAના લક્ષ્યો અને ધયેયો સપષટપણ ેસમજી લેવા જોઈએ. 

આનો અથ્ભ એ થયો કે તે વયાખ્યાયીત થયેલી હોવી જોઈએ અને શબ્દરપ આપેલી હોવી જોઈએ જથેી  તેનયું નનિીક્ષણ થઈ શકે. 

સંચાલન અસિકાિકતાના મૂલ્ાંકનનયુ ંમયુખ્ય ધયેય અનૂકૂલનશીલ સંચાલન દ્ાિા વવતેલા સમય દિમયાન ક્શખેલા બોધપાઠોને આધાિે 

સંચાલન કાયભો સાથે સંચાલનનો સયુમળે સાધીને MPA નો પિફોમ્ભસ્સ સયુધાિવાનો છે. 

સંચાલન અસિકાિકતાનયું મૂલ્ાંકન MPAમાં તેની હાજિીને પરિણામે જવૈવક અને સામાલજક, આર્થક પયયાવિણમાં થયેલા પિીવત્ભનો, 
માળખાં, પ્રવૃગત્તઓ તેમજ સંચાલનમાં જ પ્રરક્રયાઓ ને જોઈને પણ કિી શકાય. મૂલ્ાંકન વયકકતગત મેનેજિના નનયતં્રણ હેઠળની અને/
અથવા નનયતં્રણ બહાિની સમસયાઓ સમાવતયું હોવયું જોઈએ. એક વખત મૂલ્ાંકન ના પરિણામો જાણવા મળે પછી સંચાલન, પ્રરક્રયા 
સાથે અનયુકૂલન સાધીને નવી દિમયાનગીિીઓ કિીને વધયુ વયહૂાત્મક યોજનાઓનો વવકાસ કિીને અને સ્ોતોને સયુધાિીને વધયુ સારં બનાવી 
શકાય છે. નનિીક્ષણ કાય્ભક્રમો જ ેપ્રગતતના અનયુસિણ માટે જરિી છે. તેને સયુધાિી કે િજૂ પણ કિી શકાય છે. મૂલ્ાંકન દશયાવશે કે તે 
જવૈવક તેમજ સામાજીક આર્થક પયયાવિણ પૂિતયું મયયારદત ન હોવયું જોઈએ, પિંતયુ સંચાલન પ્રરક્રયાન ેજ સમાવતી હોવી જોઈએ. સંચાલન 

અસિકાિકતાનયુ ંમૂલ્ાંકન કિવા માટે ના અન્ય કાિણો પણ છે. મૂલ્ાંકન સયુધાિેલી જવાબદાિી અને િીપોર્ટગ તિફ દોિી જાય છે અને 
રવવષય માટે આયોજનમાં મદદ કિી શકે છે. (વેલ્સ અને મંગયુંરાઈ 2004).
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સંિક્ક્ષતક્ષતે્રનયુ ંસંચાલન ઉત્તિોતિ ‘ઉદે્શો દ્ાિા સંચાલન’માં સંદર્રત થયેલી િીત ેહાથ ધિવામાં આવી િહયુ ંછે. આનો અથ્ભ એ થાય 

કે તે સરક્રય છે. ઉદા. તિીકે તે પ્રતતરક્રયાત્મક અથવા સમસયાઓ ઊરી થાય ત્ાિે માત્ર પ્રતતરાવ આપવાને બદલે ચોક્સ ધયેય અને 
પરિણામોનો સમયુહ હાંસલ કિવા માટે િચાયેલ છે. આ સંચાલનશૈલીની જરિત એ છે કે MPA મેનેજસ્ભ અને કમ્ભચાિીઓ MPAના 
લક્ષ્યો અને ધયેયો (જ ેઘણી વખત ખૂબ સામાન્ય હોય છે) ને ટીકાત્મક િીત ેજયુએ અને સ્ળના મૂલ્ો અને અગત્તાની એક સપષટ 

સમજણ વવકસાવ.ે આ કાિણ ેતેનયું િક્ષણ કિવામાં આવતયુ ંહતયું. ‘ઉદે્શો દ્ાિા સંચાલન’માં ચાિ અગત્ના પગલાંઓ છે: એ) સપષટ, 

સંક્ક્ષપત ઉદે્શો સ્ાવપત કિો. બી)આ લસદ્ કિવા વાસતવવક આયોજનો વવકસાવો. સી)કાય્ભપ્રદશ્ભન અને લસનદ્ઓનયુ ંનનિીક્ષણ કિો. 
ડી) સયુધાિક (અથવા અનયુકૂલનશીલ) સંચાલન (IUCN2004). 

મૂલ્ાંકન ને MPA સંચાલનની પ્રરક્રયાના એક સામાન્ય અને અતત જરિી રાગ તિીકે જોવામાં આવવયુ ંજોઈએ. MPA મેનેજિો તેમની 
કામગીિી તેમની લસનદ્ઓનો અહેવાલ સયુધાિવા કે જનેે માટે તેમને વધયુ સહાય કે વધાિાના રંડોળની જરિ હોય તેવા મયુદ્ાઓ પિ 

પ્રકાશ પાડવા પરિણામોનો ઉપયોગ કિી શકે છે. નીતત ઘડવૈયાઓ, સંિક્ષકો અને રંડોળ એજસ્સીઓ સમસયાઓ પિ પ્રકાશ પાડવા, 
પ્રાથતમકતાઓ નક્ી કિવા અને ઉત્તમ સંચાલન પોલલસી તથા પ્રથાઓને પ્રોત્સાહહત કિવા પરિણામો નો ઉપયોગ કિી શકે છે. 

MPA ની સંચાલન જરરિયાતો પૂિી થાય છે કે કેમ તેની ખાતિી કિવા તે નવી વયહૂાત્મક રાગીદાિી અને/અથવા હાલની રાગીદાિીની 
સયુધાિણા (દા. ત. હહતધાિકો કે અન્ય બહાિની એજસ્સી સાથે) તિફ દોિી જઈ શકે છે(વેલ્સ અને મંગયુંરાઈ 2004). 

improved or introduced; the assessment will show that these should not be limited to the biophysical 

and socioeconomic environment, but should include the management process itself. There are other 

reasons for assessing management effectiveness. The assessment can lead to improved accountability 

and reporting, and can assist with planning for the future (Wells and Mangubhai, 2004).

Management of protected areas is increasingly being carried out in the style referred to as ‘manage-

ment by objectives’. This means that it is proactive i.e. designed to achieve a specific aim and set of 

results, rather than reactive, or simply responding to issues that arise. This management style requires 

that MPA managers and personnel look critically at the goals and objectives of the MPA (which are 

often very general), and develop a clear understanding of the values and importance of the site, and 

thus the reasons why it was protected. There are four important steps in ‘management by objectives’: 

a) Establish clear, concise objectives; b) Develop realistic plans for achieving these; c) Monitor perfor-

mance and achievement; d) Take corrective (or adaptive) management (IUCN 2004).

Assessment should be seen as a normal and essential component of the process of MPA manage-

ment. MPA managers can use the results to improve their performance, report on their achievements, 

or highlight issues for which they require more support or additional funds. Policy makers, conserva-

tionists and funding agencies can use the results to highlight problems, set priorities, and promote 

better management policies and practices. It can also lead to the identification of new strategic 

partnerships and/or the improvement of existing partnerships (e.g. with stakeholders or other external 

agencies), to ensure the management needs of an MPA are met (Wells and Mangubhai, 2004).
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7.8.6  Integrated Management Plan for the Gulf of Mannar Marine National Park and 
Biosphere Reserve (2007- 2016) – WWI & GOMBRT, 2007

This is an example of ideal management plan for a Marine National Park (MPA). MPA management is 

complex because of the kind of issues; it needs to look into including diverseness of marine habitats 

and the species they house. 

This management plan shows what it takes to make such comprehensive document that will be the 

guiding force behind one to all activities for the conservation and management of marine habitats and 

ecosystem. This is a well researched and documented work covering environmental, ecological and 

geographical aspects, community angle, tourism perspectives, disaster preparedness, etc. 

The importance of the Gulf of Mannar region dates back to the 2nd Century AD because of its highly 

productivepearl banks and other religious significance.. The Gulf of Mannar has drawn attention of 

conservationists even before the initiation of the Man and Biosphere (MAB) program by the UNESCO 

in 1971. With its rich biodiversity of 3600 Species of various flora and fauna part of this Gulf of Mannar 

has been 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. 

Studies undertaken by various national institutions and government agencies have confirmed the rich-

ness 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 crabs, 2 species of lobsters, 12 species of 

sea grasses, 147 species of marine algae, 160 species of birds, 79 species of crustaceans, 108 spe-

cies of sponges,  260 species of molluscs, 99 species of echinoderms, 4 (5) species of sea horses, 12 

species of sea snakes besides the critically endangered Dugong (sea cow) and the endemic balano-

glosses.  The Gulf of Mannar Marine National Park also supports 12 species of mangroves.  

Gulf of Mannar Marine National Park (GOMMNP) encompasses 21 off-shore islands and their sur-

rounding coral reef system in the Bay of Bengal, along the coastal districts of Ramnathapura and 

Tuticorin. Advised by the Ministry of Environment & Forests, Government of India, the Tamil Nadu Gov-

ernment has also ratified the formation of a 10500 sq. km. of surrounding seascape and landscape 

around the GOMMNP as India’s and that of South Asia’s first Marine Biosphere Reserve – the Gulf of 

Mannar Biosphere Reserve (GOMBR).  

Almost all ecological assessment on the current status of the coral reef system in the Gulf of Mannar 

region by professional agencies have opined that, unless restored, this region will not provide the eco-

logical services and required habitat condition as a marine reef fish breeding ground.  Almost 50,000 

fisherfolk of the region are dependent on artisanal fisheries based livelihoods in the region and their 

well being is closely linked to the ecological security of the coral reef ecosystems in the Gulf of Mannar 

region in Tamil Nadu.

This Management plan has been developed through a consultative process. The Wildlife Institute of 

India has followed the IUCN-WCPA, Marine Protected Area Planning Process and Planning Guidelines 

as the broad general principle for developing the Marine Protected Area Management Plan. The Man-

agement Plan Development Guidelines for Protected Areas (Swarkar, 2005) developed by the Wildlife 

Institute of India was the general guidelines and adoption of the provision of the Wildlife (Protection) 

Act, 1972 were used developing  the GOMMNP.

The Biosphere Reserve Management Plan Development Guidelines by the Man and Biosphere Pro-

gramme of the UNESCO and the new guidelines for regulatory regimes for the Biosphere Reserve by 

the Ministry of Environment and Forests, Government of India has also been followed in developing the 

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

7.8.6  ગલ્ફ ઓિ મન્નાિ દરિયાઈ િાષટ્ટીય ઉદ્ાન અને જીવાવિણ અનામત માટે સકંલલત 
સંચાલન આયોજન (2007-2016) - WWI & GOMBRT, 2007

આ એક મિીન નશેનલ પાક્ભ  (MPA) માટે આદશ્ભ સંચાલન આયોજનનયુ ંઉદાહિણ છે. MPA સંચાલન વવવવધ પ્રકાિની સમસયાઓના 
કાિણ ેજહટલ છે. તેની તેઓને સમાવતી દરિયાઈ વસાહતો અને પ્રજાતતઓની વૈવવધયતા સહહત તપાસ થવી જોઈએ. 

આ સંચાલન યોજના દરિયાઈ વસાહતો અને નનવસનતતં્રના સંિક્ષણ અને સંચાલન માટેની બધી પ્રવૃતતઓ પાછળ માગ્ભદશ્ભક બળ 

બની િહે એવયુ ંવવસતતૃ દસતાવેજ બનાવવા શયુ ંકિવયુ ંતે દશયાવ ેછે. આ પયયાવિણીય, પારિસ્સ્તતક અને રૌગોલલક પાસાઓ, સમયુદાય 

રિક્ષટકોણ, પ્રવાસન અભરગમો, આફત સામે સજજતા, વગેિેન ેઆવિી લતેયું એક સયુસશંોધધત અને દસતાવેજીકૃત કાય્ભ છે.

ગલ્ફ મન્ાિ પ્રદેશનયુ ંમહતવ તેના મોતીની ઉચ્ ઉતપાદકીયતા અને અન્ય ધાર્મક મહતવતાન ેકાિણ ે૨જી સદી એડી માં લઈ જાય છે. 

1971માં UNESCO દ્ાિા મેન એનડ બાયોસ્ફિ (MAB) પ્રોગ્રામના પ્રાિંર પહેલા ગલ્ફ ઓફ મન્ાિે સંિક્ષણવાદીઓનયુ ંધયાન ખમેંચયયુ ં
છે ગલ્ફ ઓફ મન્ાિનો રાગ તેની વવવવધ વનસપતત અને પ્રાણી સૃક્ષટની 3600 પ્રજાતતઓની સમૃદ્ જવૈ વવવવધતાન ેતાતમલ નાડયુ 
સિકાિ દ્ાિા 1986 માં એક દરિયાઈ િાષટ્ીય ઉદ્ાન તિીકે અને ત્ાિબાદ રાિત સિકાિ દ્ાિા 1989 માં રાિતના સૌ પ્રથમ 

જીવાવિણ અનામત તિીકે જાહેિ કિવામાં આવી છે.

વવવવધ િાષટ્ીય સંસ્ાઓ અને સિકાિી સંસ્ાઓ દ્ાિા હાથ ધિેલા એક અભયાસ ેગલ્ફ ઓફ મન્ાિ પ્રદેશની 104 સખત પિવાળાની 
પ્રજાતત, 450 થી વધયુ મત્ય પ્રજાતત, 4 દરિયાઈ કાચબા, 38 કિચલા, 2 ઝીન્ા પ્રજાતત, 12 પ્રકાિના દરિયાઈ ઘાસ, 147 

જાતના દરિયાઈ શેવાળ, 160 જાતના પક્ષીઓ, 79 જાતના ક્સ્ાલસયસ્સ, 108 પ્રકાિના સપોનજ, 260 પ્રકાિના ઘોઘા, 99 પ્રકાિના 
શૂળચમણી, 4(5) દરિયાઈ ઘોડા, 12 પ્રકાિના દરિયાઈ સાપ, લયુપતપ્રાય: ડૂગોંગ (દરિયાઈ ગાય) અને બાલનો-્લોલસસ સાથેની 
દરિયાઈ જવૈ વૈવવધયાતાની રિપયુિતાની પયુક્ષટ આપી છે. ગલ્ફ ઓફ મન્ાિ દરિયાઈ િાષટ્ીય ઉદ્ાન 12 પ્રકાિના ચેિન ેપણ સમથ્ભન 

આપે છે.

ગલ્ફ ઓફ મન્ાિ મિીન નશેનલ પાક્ભ  (GOMMNP) 21 રકનાિા બહાિના ટાપયુઓનો ઘિેાવો અને તેની આજયુ બાજયુના બંગાળની 
ખાડી સયુધી પિવાળાના ખડકોની લસસ્મ સાથે રકનાિા પિના િામનાથપયુિમ અને તયુતીકોિીન લજલલાનો બનેલો છે. પયયાવિણ અને વન 

મતં્રાલય, રાિત સિકાિની સલાહથી તાતમલનાડયું  સિકાિે ગલ્ફ ઓફ મન્ાિ મિીન નશેનલ પાક્ભ  (GOMMNP) ને રાિતના એટલે 
કે દક્ક્ષણ એક્શયાના પ્રથમ દરિયાઈ જીવાવિણ અનામત તિીકે – GOMMNP ની આજયુબાજયુ 10,500 સ્વેિ મીટિનો દરિયાઈ 

વવસતાિ અને ભૂતમ વવસતાિના ઘેિાવની િચનાન ેબહાલી આપી છે (GOMBR).  

ગલ્ફ ઓફ મન્ાિ પ્રદેશની હાલની પિવાળા ખડકોની લસસ્મની સ્સ્તત પિ વયાવસાયયક સંસ્ાઓ દ્ાિા કિેલા લગરગ બધા 
પારિસ્સ્તતક મૂલ્ાંકન ેઅભરપ્રાય આપયો છે કે જો પૂન:સ્ાવપત નહીં કિવામાં આવે તો આ પ્રદેશ મિીન િીફ મત્ય સંવધ્ભન પ્રદેશ 

તિીકે ઇકોલોલજકલ સેવાઓ તથા જરિી નનવાસીય સ્સ્તત નહીં આપે.પ્રદેશના લગરગ 50,000 માછીમાિોનો લોકસમહૂ મત્ય 

કાિીગિી આધારિત આજીવવકા પિ નર ેછે અને તેમનયુ ંકલ્ાણ તાતમલનાડયું ના ગલ્ફ ઓફ મન્ાિ પ્રદેશમાં પિવાળા ખડકોની 
નનવસનતતં્ર પારિસ્સ્તતક સયુિક્ષ સાથે નજીકથી જોડાયેલયુ છે. 

આ સંચાલન આયોજન પિામશ્ભક પ્રરક્રયા દ્ાિા વવકલસત કિવામાં આવયો છે. વાઇલડ લાઈફ ઇસ્સ્ીટ્યુટ ઓફ ઈનનડયાએ દરિયાઈ 

સંિક્ક્ષત ક્ષતે્રનયુ ંસંચાલન યોજનાને વવકલસત કિવા વયાપક સામાન્ય લસદ્ાંત તિીકે IUCN –WCPA, દરિયાઈ સંિક્ક્ષત વવસતાિ 

આયોજન પ્રક્રીયા અને આયોજન માગ્ભદર્શકાને અનયુસિેલ છે. ધ વાઇલડ લાઈફ ઇસ્સ્ીટ્યુટ ઓફ ઈનનડયા દ્ાિા વવકલસત કિેલ 

મેનેજમમેંટ પલાન ડેવલપમમેંટ ગાઈડ લાઇસ્સ ફોિ પ્રોટેકટેડ એરિયાઝ (સવિકિ 2005) સામાન્ય માગ્ભદર્શકા હતી અને વન્યજીવન 

(સંિક્ષણ) એક્ 1972 ની જોગવાઈની સવીકૃતતન ેGOMMNPનો વવકાસ કિવા ઉપયોગમાં લેવામાં આવી હતી. 

UNESCOના મેન એનડ બાયોસ્ફિ પ્રોગ્રામ દ્ાિા જીવવાિણ અનામત સંચાલન યોજના વવકાસ માગ્ભદર્શકા તથા પયયાવિણ અને વન 

મતં્રાલય, રાિત સિકાિ દ્ાિા જીવવાિણ અનામત માટે નનયમન શાસનની નવી માગ્ભદર્શકાએ પણ ગલ્ફ ઓફ મન્ાિ જીવાવિણ 

અનામત અને દરિયાઈ િાષટ્ીય ઉદ્ાન માટે સંકલલત સંચાલન યોજનાનો વવકાસ કિવામાં અનયુસિણ કયયુું છે.
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સાધનો સ્તોત
 

1. RAPPAM ઇિવીન, જ ે(2003). WWF: િેપીડ એસેસમેન્ટ એનડ પ્રયોિાઈટીઝેશન ઑફ પ્રોટેકે્ડ એરિયા મેનેજમેન્ટ 

(RAPPAM) મેથોડૉલોજી. WWF, ્લેનડ, ચ્સવટ્ઝલૅ્ભનડ.

 WWF: િેપીડ એસેસમેન્ટ એનડ પ્રાયિીટીઝેશન ઑફ પ્રોટેકે્ડ એરિયા મેનેજમેન્ટ (RAPPAM) મેથોડૉલોજી એક દેશ વયાપી 
િક્ક્ષત ક્ષતે્ર સંચાલન અસિકાિકતાનયુ ંમૂલ્ાંકન, જોખમો, નબળાઈઓ અને અવનતત પૂિી પાડે છે. RAPPAM પદ્તત નીચેની 
રાષાઓમાં પહેલેથી જ ઉપલબ્ધ છે: ઇંગલલશ, રેિન્ચ, સપેનનશ, પોટયુ્ભ ગીઝ, િક્શયન, મોંગોલલયન બલ્ેરિયન, જ્ોર્જઅન, 

બહાસા ઇનડોનકે્શયા, ખ્િે,. ઇંગલલશ આવૃગત્ત ડાઉનલોડ કિવા માટે કૃપા કિીન ેમયુલાકાત લો. http://www.panda.org/

about_wwf/what_we_do/forests/our_solutions/protection/rappam/index.cfm

2. વવવિ બેન્ક / WWF ટે્રકગ ટૂલ

 સ્ોલટન, એસ, હોકીં્સ, એમ, ડયુડલી, એન, મેકીનન, કે એનડ વીટન, ટી (2003). િીપોટટીંગ પ્રોગ્રેસ ઈન પ્રોટેકે્ડ ક્ષતે્રસ: એ 

સાઇટ-લેવલ મેનેજમેન્ટ ઈફેક્ીવનેસ ટે્રકગ ટયુલ. વવવિ બેન્ક/ WWF એલાયસ્સ ફોિ ફોિેસ્ કનજવવેશન એનડ સસે્નેબલ યયુઝ.

 સામાન્ય િીતે ટે્રકગ ટૂલ તિીકે ઓળખવામાં આવે છે આ ઝડપી મૂલ્ાંકનનો બધા વવવિ બેન્ક / WWF એલાયસ્સ િક્ક્ષત ક્ષતે્ર 

પ્રોજકે્ સાઇટ્સમાં ઉપયોગ કિવામાં આવે છે. પધ્ધતતન ેબધા GEF િક્ક્ષત ક્ષતે્ર પ્રોજકે્ સાઇટ્સમાં સંચાલન અસિકાિકતામાં 
ફેિફાિો શોધવા માટે આધાિ તિીકે ્લોબલ એનવાયિમેન્ટ ફેસીલીટી દ્ાિા પણ અપનાવવામાં આવી છે. ટે્રકગ ટૂલની એક 

આવૃગત્ત વલડ્ભ  બમેંક દ્ાિા દરિયાઇ િક્ક્ષત વવસતાિો માટે વવકસાવવામાં આવી છે. (દરિયાઇ િક્ક્ષત વવસતાિો હેઠળ યાદી જયુઓ) 

ટે્રકગ ટૂલ નીચેની રાષાઓમાં ઉપલબ્ધ છે: બહાસા ઇનડોનેક્શયા, ચાઈનનઝ, ઇંગલલશ, રેિન્ચ, ખ્િે, લાઓ, મોંગોલીયન, 

પોટયુ્ભ ગીઝ, િોમાનનયન, િક્શયન, સપેનનશ અને વવયતેનામીસ. ઇંગલલશ આવૃગત્તના ડાઉનલોડ માટે કૃપા કિીન ેhttp://www.

panda.org/about_wwf/what_we_do/forests/our_solutions/protection/rappam/tracking_tool/index.

cfm નો સંદર્ભ લો.

3. WWF / CATIE પદ્તત

 સીફ્યુએટ્ંસ, એમ એનડ એલઝયુિીટા વેલિી, એ.એ. (1999). ઈવેલ્યુશન ઑફ પ્રોટેકે્ડ એરિયા મેનેજમેન્ટ ઈફેક્ીવનેસ: 

એનાલીસીસ ઑફ પ્રોસીઝસ્ભ એનડ આઉટલાઈન ફોિ અ મનેયુઅલ

 WWF / CATIE પદ્તત માળખાગત િીત,ે અનયુક્રમ મા અને ઉપયોગમાં સિળ, સ્ોરિગ પધ્ધતત આધારિત મૂલ્ાંકન પદ્તત કે 

જ ેલેહટન અમેરિકામાં સંિક્ક્ષત વવસતાિોની ખાસ જરરિયાતોન ેસંબોધવા માટે PROARCA- CAPASની સાથે, વવકસાવવામાં 
આવી હતી. WWF / CATIE પદ્તત સમગ્ર મધય અમેરિકામાં વયાપકપણ ેલાગયુ કિવામાં આવી છે. ઇંગલલશ અને સપનેનશ 

આવૃગત્તઓ ઉપલબ્ધ છે. http://www.iucn.org/themes/WCPA/pubs/mgteffectpdfs/PARKSfin_esp.

pdfhttp:// www.iucn.org/themes/WCPA/pubs/mgteffectpdfs/Art_Eng.pdfCont.

4. PROARCA- CAPAS સ્ોિકાડ્ભ  કયુિૌ. જ ે(1999)સે્્ટેજી ફોિ મોનીટિીંગ એનડ મેનેજમેન્ટ ઓફ પ્રોટેકે્ડ એરિયાઝ ઈન 

સમેંટ્લ અમેરિકા, USA, PROARCA- CAPAS પ્રોગ્રામ,ધ નેચિ કસ્ઝવ્ભસ્સી.

 PROARCA- CAPAS પધ્ધતત 1990 ના પ્રાિંભરક ગાળામાં TNC દ્ાિા વવકસાવવામાં આવેલ સયુિક્ક્ષત ક્ષતે્ર સંચાલનનયુ ં
મૂલ્ાંકન કિવા માટે ‘સ્ોરિગ મોડલ’ પિ આધારિત છે. PROARCA- CAPAS પદ્તતમાં પાંચ ક્ષતે્રો; કયુદિતી અને સાંસૃ્તતક 

સંપગત્ત, સામાલજક, વહીવટી, િાજકીય / કાનૂની અને આર્થક / નાણાકીયના 43 સૂચક આંકો ના મૂલ્ાંકનનો સમાવશે થાય છે. 

http://www.iucn.org/themes/wcpa/pubs/ mgteffectpdfs / c.america-eng.pdf પિ ઓનલાઇન ઉપલબ્ધ છે.

Tools and Sources:
 

1. RAPPAM Ervin, J. (2003). WWF: Rapid Assessment and Prioritization of Protected Area Manage-

ment (RAPPAM) Methodology. WWF, Gland, Switzerland.

 The WWF Rapid Assessment and Prioritization of Protected Area Management (RAPPAM) meth-

odology provides a country-wide assessment of the effectiveness of protected area management, 

threats, vulnerabilities and degradation. The RAPPAM methodology is already available in the 

following languages: English, French, Spanish, Portuguese, Russian, Mongolian, Bulgarian, Geor-

gian, Bahasa Indonesia, Khmer,. For a download of the English version, please visithttp://www.

panda.org/about_wwf/what_we_do/forests/our_solutions/protection/rappam/index.cfm

2. World Bank/WWF Tracking Tool

 Stolton, S., Hockings, M., Dudley, N., MacKinnon, K. and Whitten, T. (2003). Reporting Progress 

in Protected Areas: A Site-Level Management Effectiveness Tracking Tool. World Bank/WWF Alli-

ance for Forest Conservation and Sustainable Use.

 Commonly referred to as the Tracking Tool, this rapid assessment is being used in all World Bank/

WWF Alliance protected area project sites to track changes in effectiveness of management. The 

system has also been adopted by the Global Environment Facility as the basis for tracking changes 

in management effectiveness in all GEF protected area project sites. A version of the Tracking 

Tool has been developed for Marine Protected Areas by the World Bank (see listing under Marine 

Protected Areas. The Tracking Tool is available in the following languages: Bahasa Indonesia, Chi-

nese, English, French, Khmer, Lao, Mongolian, Portuguese, Romanian, Russian, Spanish and Viet-

namese. For a download of the English version, please refer tohttp://www.panda.org/about_wwf/

what_we_do/forests/our_solutions/protection/rappam/tracking_tool/index.cfm

3. WWF/CATIE methodology

 Cifuentes, M. and Izurieta Valery, A.A. (1999). Evaluation of Protected Area Management Effective-

ness: Analysis of Procedures and Outline for a Manual.

 The WWF/CATIE evaluation methodology was developed as a structured, sequential and simple-to-

use evaluation methodology, based on a scoring system which was developed to address the spe-

cial needs of protected areas in Latin America.. Together with the PROARCA-CAPAS methodology, 

the WWF-CATIE system has been widely applied across Central America. Available in English and 

Spanish versions.http://www.iucn.org/themes/WCPA/pubs/mgteffectpdfs/PARKSfin_esp.pdfhttp://

www.iucn.org/themes/WCPA/pubs/mgteffectpdfs/Art_Eng.pdfCont.

4. PROARCA-CAPAS scorecard Courrau, J. (1999). Strategy for monitoring and management of pro-

tected areas in Central America. USA, PROARCA-CAPAS Program, The Nature Conservancy.

 The PROARCA/CAPAS system is based on the ‘scoring model’ to evaluate protected area man-

agement developed by TNC in the early 1990’s. The PROARCA/CAPAS methodology includes 

assessment of 43 indicators in five fields; natural and cultural resources, social, administrative, 

political/legal, and economic/ financial. Available online at:http://www.iucn.org/themes/wcpa/pubs/

mgteffectpdfs/c.america-eng.pdf
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5.  National Parks and Conservation Association State of the Parks The National Parks Conserva-

tion Association’s State of the Parks program aims to provide accurate and timely information on 

natural and cultural resource conditions and stewardship capacity for selected national parks in 

the USA. Available online at:http://www.npca.org/across_the_nation/park_pulse/

6.  The Nature Conservancy –Conservation Action Planning Low, G. (2003). Landscape-scale Conser-

vation: A Practitioner’s Guide. The Nature Conservancy, USA. TNC has developed an integrated 

process for planning, implementing and measuring conservation success for its conservation proj-

ects. This process is called the “Conservation Action Planning (CAP)” process. The CAP Toolkit 

and supporting material is available at:http://conserveonline.org/workspaces/cap/CAP_Toolkit.zip/

file_view

7.  World Heritage Areas Enhancing our Heritage: monitoring and managing for success in natural 

World Heritage sites. Hockings, M., Stolton, S., Courrau, J.,Dudley, N. and Parrish, J. (2004).The 

World Heritage Management Effectiveness Workbook: How tobuild monitoring, assessment andre-

porting systems to improve the management effectiveness of naturalWorld Heritage sites. Revised 

Edition. University of Queensland, Australia.

 Evaluation methodology developed for detailed site level assessment. The Workbook provides 

guidelines and assessment tools for each element of the WCPA Framework. These tools have been 

designed to allow specific needs and circumstances of the site to be taken into account and to 

provide a means for integration of existing monitoring data into the evaluation system. While de-

signed specifically to meet the needs of natural World Heritage sites, the methodology is applicable 

to any protected area. Available online at: http://www.enhancingheritage.net

8. Marine Protected Areas IUCN/NOAA/WWF Guidebook Pomeroy, R.S., Parks, J.E. and Watson, L.M. 

(2004). How is your MPA doing? A Guidebook of Natural and Social Indicators for Evaluating Ma-

rine Protected Area Management Effectiveness. IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge, UK.

 The guidebook provides a step-by-step process for planning and evaluating the management ef-

fectiveness of MPAs. It lists 42 MPA-specific indicators that MPA managers can choose to use for 

evaluating their site. The book draws on the work of the MPA Management Effectiveness Initiative, 

shaped by IUCN’s World Commission on Protected Areas (WCPA) - Marine and World Wild Fund 

for Nature (WWF). Available online at:http://www.effectivempa.noaa.gov/guidebook/guidebook.

htmlCont.

9.  Western Indian Ocean Guidebook Wells, S. and Mangubhai, S. (2004).Assessing Management 

Effectiveness of Marine Protected Areas: A Workbook for the Western Indian Ocean. IUCN Eastern 

AfricanRegional Programme, Nairobi, Kenya. Available online at:http://www.wiomsa.org/data/con-

tent/DOCUMENTS/2005112212511831IUCN%20BOOK%20part%201.pdf

10.  World Bank MPA Scorecard Staub, F. and Hatziolos, M.E. (2003).Score Card to Assess Progress 

inAchieving Management ffectiveness Goals for Marine Protected Areas.The World Bank, Wash-

ington, DC,USA.

 This marine version of the World Bank/WWF Alliance Tracking Tool was prepared by the World 

Bank for use in Marine Protected Areas. It is available for download in English, French and Span-

ish versions from:http://www.icriforum.org/mpa/MPAeffectiveness.html

11. Foundations of Success Foundations of Success (FOS) is a not-for-profit organization committed to 

working with practitioners to learn how to do conservation better through the process of adaptive 

management. The FOS website provides information and documentation on adaptive management 

and evaluation including the results of a comprehensive review of approaches to monitoring and 

evaluation in a range of fields including conservation. Website:http://fosonline.org/

5. નશેનલ પાક્ભ સ એનડ કસ્ઝવવેશન એસોલસયશેન સટેટ ઓફ ધ પાક્સ્ભ, કાય્ભક્રમ USA માં પસંદ કિાયેલા િાષટ્ીય ઉદ્ાનો માટે 

કયુદિતી અને સાંસૃ્તતક સ્તોતો અને સંિક્ષકની ક્ષમતા અંગે ચોક્સ અને સમયસિ માહહતી પ્રદાન કિવાનો ધયેય િાખે છે. http: 

//www.npca.org/across_the_nation/park_pulse/ પિ ઓનલાઇન ઉપલબ્ધ છે.

6. ધ નેચિ કસ્ઝવ્ભસ્સી - કસ્ઝવવેશન ઍક્ન પલાનીંગ લો, જી (2003). લેનડસે્પ સે્લ કસ્ઝવવેશન: એક વયવસાયી માગ્ભદશ્ભન. ધ 

નેચિ કસ્ઝવ્ભસ્સી, USA. TNCએ તેના સંિક્ષણ પ્રોજકે્ માટે સંિક્ષણ સફળતાના યોજના, અમલીકિણ અને માપણી માટે એક 

સંકલલત પ્રરક્રયા વવકસાવી છે. આ પ્રરક્રયાન ે“કસ્ઝવવેશન ઍક્ન પલાનીંગ (CAP)” પ્રરક્રયા કહેવામાં આવે છે CAP ટૂલરકટ 

અને સહાયક સામગ્રી : http: //conserveonline.org/workspaces/cap/CAP_Toolkit.zip/ file_view પિ ઉપલબ્ધ 

છે.

7. વલડ્ભ  હેરિટેજ એરિયાઝ એને્હસ્સીંગ અવિ હેિીટેજ: મોનીટિીંગ એનડ મેનેજંીગ ફોિ સક્સેસ ઈન નેચિલ વલડ્ભ  હેરિટેજ સાઇટ્સ. 

હોકીં્સ, એમ સ્ોલટન, એસ, કૌિૌ, જ,ે ડયુડલી, એન એનડ પેરિશ, જ ે(2004) .ધ વલડ્ભ  હેરિટેજ મેનેજમેન્ટ ઈફેક્ીવનેસ 

વક્ભ બયુક: હાઉ ટયુ બીલ્ટ મોનીટિીંગ, એસેસમેન્ટ એનડ રિપોર્ટગ લસસ્મસ ટયુ ઈમપ્યુવ ધ મેનેજમેન્ટ ઈફેક્ીવનેસ ઓફ નેચિલ વલડ્ભ  
હેરિટેજ સાઇટ્સ. સયુધાિેલી આવૃગત્ત. યયુનનવર્સટી ઑફ કવીસ્સલેનડ, ઓસે્્લલયા.

 વવગતવાિ સાઇટ સતિ આકાિણી માટે મૂલ્ાંકન પદ્તત વવકસાવવામાં આવી. વક્ભ બયુક WCPA રેિમવક્ભ ના દિેક તતવ માટે 

માગ્ભદર્શકા અને આકાિણી સાધનો પૂિા પાડે છે. આ સાધનો ચોક્સ જરરિયાતો અને ધયાનમાં લેવાની સાઇટ ના સંજોગોને 
મંજૂિી આપવા તૈયાિ કિવામાં આવયા છે અને મૂલ્ાંકન પધ્ધતતમાં હાલના મોનીટિીંગ માહહતીના સંકલન માટે સાધનો પિૂા પાડે 

છે. કયુદિતી વલડ્ભ  હેરિટેજ સાઇટ્સની જરરિયાતો પૂિી કિવા માટે ખાસ કિીન ેતૈયાિ કિતી વખતે કોઇપણ સયુિક્ક્ષત ક્ષતે્રને પદ્તત 

લાગયુ પડે છે. http://www.enhancingheritage.net: પિ ઓનલાઇન ઉપલબ્ધ છે.

8. મિીન પ્રોટેકે્ડ એિીયાઝ IUCN / NOAA / WWF ગાઇડબયુક પોમેિોય, આિ.એસ., પાક્સ્ભ, જ.ેઈ. અને વોટસન, એલ.એમ. 

(2004). હાઉ ઈઝ યોિ MPA ડયુઈંગ? અ ગાઈડબયુક ઓફ નેચિલ એનડ સોક્શયલ ઈંડીકેટસ્ભ ફોિ ઈવેલ્યુએટીંગ મિીન 

પ્રોટેકે્ડ ક્ષતે્રસંચાલન ઈફેક્ીવનેસ. IUCN, ્લેનડ, ચ્સવટ્ઝલૅ્ભનડ અને કેસ્મબ્જ, યયુકે.

 માગ્ભદર્શકા MPAs ના સંચાલન અસિકાિકતાના યોજના અને મૂલ્ાંકન માટે તબક્ાવાિ પ્રરક્રયા પૂિી પાડે છે. તે એવા 
42MPA લક્ષી સંકેતોની યાદી આપે છે કે જ ેMPA મેનેજિો તેમની સાઇટના મૂલ્ાંકન માટે ઉપયોગ કિવાનયુ ંપસંદ કિી શકે 

છે. IUCN’s ના વલડ્ભ  કતમશન ઓન પ્રોટેકે્ડ ક્ષતે્ર (WCPA)-મિીન એનડ વલડ્ભ  વાઇલડ ફંડ ફોિ નેચિ (WWF) - દ્ાિા આકાિ 

આપવામાં MPAસંચાલન અસિકાિકતા પહેલના કાય્ભ અંગે પયુસતક ધયાન ખમેંચ ેછે. http://www.effectiveMPA.noaa.gov/

guidebook/guidebook.htmlCont. પિ ઓનલાઇન ઉપલબ્ધ છે.

9.  વેસ્ન્ભ ઇનનડયન ઓસન ગાઇડબયુક વેલ્સ, એસ એનડ મંગયુરાઈ, એસ (2004) એસેસીંગ મેનેજમેન્ટ ઈફેક્ીવનેસ ઑફ મિીન 

પ્રોટેકે્ડ એરિયાઝ: અ વક્ભ બયુક ફોિ ધ વેસ્ન્ભ ઈનડીયન ઓસન. IUCN ઇસ્ન્ભ આરરિકન િીજીઓનલ પ્રોગ્રામ, નૈિોબી, કેન્યા. 
http://www.wiomsa.org/data/content/D0CUMENTS/2005112212511831IUCN%20B00K%20

part%201.pdf પિ ઓનલાઇન ઉપલબ્ધ છે.

10.  વલડ્ભ  બેન્ક MPA સ્ોિકાડ્ભ  સ્ૌબ, એફ એનડ હેટ્ઝીઓલોસ, એમ.ઇ. (2003) .સ્ોિ કાડ્ભ  ટયુ એસેસ પ્રોગ્રેસ ઈન અચીવીંગ 

મેનેજમેન્ટ ઈફેક્ીવનેસ ગોલ્સ ફોિ મિીન પ્રોટેકે્ડ એરિયાઝ. ધ વલડ્ભ  બમેંક, વોશશ્ટન, DC, USA

 વવવિ બેન્ક / WWF એલાયસ્સ ટે્રકગ ટયુલની આ દરિયાઈ આવૃગત્ત મિીન પ્રોટેકે્ડ એિીયામાં ઉપયોગ માટે વલડ્ભ  બેન્ક દ્ાિા 
તૈયાિ કિવામાં આવી હતી. તે http://www.icriforum.org/MPA/MPAeffectiveness.html: પિથી ઇંગલલશ, રેિન્ચ અને 
સપેનનશ આવૃગત્તઓ ડાઉનલોડ માટે ઉપલબ્ધ છે.

11.  ફાઉંડેશસ્સ ઓફ સક્સેસ: ફાઉનડેશસ્સ ઑફ સક્સેસ (FOS)એ અનયુકૂલનશીલ સંચાલનની પ્રરક્રયા માિફત ેવધયુ સાિી સંિક્ષણ 

કેવી િીત ેકિવયુ ંતે જાણવા માટે પ્રેતક્શનિો સાથે કામ કિવા માટે પ્રતતબદ્ નબન નફો કિતી સંસ્ા છે. FOS વેબસાઇટ 

અનયુકૂલનશીલ સંચાલન અને સંિક્ષણ સહહતના વવવવધ ક્ષતે્રોમાં દેખિેખ અને મૂલ્ાંકન માટે અભરગમોની વયાપક સમીક્ષાના 
પરિણામો સહહતના મૂલ્ાંકન પિ માહહતી અને દસતાવેજીકિણ પૂિા પાડે છે. વેબસાઈટ: http://fosonline.org/
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12.  કસ્ઝવવેશન મેઝસ્ભ પાટ્ભનિશીપ: કસ્ઝવવેશન મેઝસ્ભ પાટ્ભનિશીપ (CMP) સંિક્ષણ NGO ની રાગીદાિી છે કે જ ેતેમના સિંક્ષણ 

પગલાઓની અસિો અને  રડઝાઇન વયવસ્ા માપવા માટે વધયુ સાિી િીત ેિીતો શોધે છે. સંચાલન અસિકાિકતાના મૂલ્ાંકન 

સાથે સંબંધધત CMP પાસેથી બે ઉતપાદનો પ્રત્ક્ષ જોખમો અને સંિક્ષણ પગલાઓનયુ ંવગણીકિણ અને સંિક્ષણની પ્રેતક્સ માટે 

ખયુલલા ધોિણોનો એક સમહૂ છે. બંને ઉતપાદનો CMP વેબસાઇટ પિથી ઉપલબ્ધ છે: www.conservationmeasures.org/

CMP/

13.  સીલેકે્ડ ઈવેલ્યુએશન સ્ડીઝ ્લોબલ સ્ડીઝ WWF િીપોટ્ભ  ઓન મેનેજમેન્ટ ઓફ ફોિેસ્ પ્રોટેકે્ડ એરિયાઝ. ડયુડલી, 
એન, બેલયુકયુિોવ., એ, બોિોડીન, ઓ, હહગગસ્સ- ઝોગીબ, એલ, હોકીં્સ, એમ લાસેિડા, એલ એનડ સ્ોલટન, એસ (2004). 

પ્રોટેકે્ડ એરિયાઝ વકટીંગ: એનાલાયસીસ ઓફ ફોિેસ્ પ્રોટેકે્ડ એરિયાઝ બાય WWF. WWF, ્લેનડ, ચ્સવટ્ઝલૅ્ભનડ.

 37 દેશોમાં 200 થી વધયુ વન સંિક્ક્ષત વવસતાિો માં વવવિ બેન્ક / WWF એલાયસ્સ ટે્રકગ ટૂલના ઉપયોગના પરિણામો પિ 

વવશલષેણ અને અહેવાલ. http://assets.panda.org/downloads/areprotectedar- easworking.pdf

14  મેનેજમેન્ટ ઈફેક્ીવનેસ ઈવલ્યુએશન ઑફ રફનલેનડસ પ્રોટેકે્ડ એરિયાઝ ગગલલગન, બી, ડયુડલી, એન, ફનયાનડીઝ ડી તેજાડા, 
એ એનડ ટૉવીવોન, એચ (2005) મેનેજમેન્ટ ઈફેક્ીવનેસ એવેલ્યુએશન ઓફ રફનલેનડસ પ્રોટેકે્ડ એરિયાઝ. નેચિ પ્રોટેક્સન 

પબ્લકેશસ્સ ઓફ મેસેચયયુસસ, શ્ેણી 147. મૂલ્ાંકનકાિોની બાહ્ય ટીમ દ્ાિા ઉપયોગમાં લેવાયેલો અભયાસ જમેણે ઘણા 
સયુિક્ક્ષત વવસતાિોની મયુલાકાત લીધી હતી અને એજસ્સી કમ્ભચાિીગણ દ્ાિા પૂણ્ભ કિવામાં આવેલ RAPPAM આધારિત 

મૂલ્ાંકન સાથે જોડાયેલ IUCN-WCPA રેિમવક્ભ માં તતવોની આસપાસ મૂલ્ાંકન પૂણ્ભ કયયા છે. http://www.metsa.fi/mee 

પિ ઇલેક્્ોનનક સવરપમાં અહેવાલ ઉપલબ્ધ છે.

15.  ઈવેલ્યુએશન ઓફ મેનેજમેન્ટ ઈફેક્ીવનેસ ઓફ પ્રોટેકે્ડ એરિયાઝ ઈન મકેટાલોનીયા મલાચ્ભ, જ.ેએમ. અને વાગયા, 
જ.ેવી. (ઇડીએસ) (2004) ઈઆઈ પીઈઆઈએન ડીઈયયુ અનીસ ડીસપ્રેસ: બેલેનપ આઈ પસ્ભપેક્ીવસઝ, ડાઈવસણીટી :50, 

યયુનનવર્સટીએટ ડી જીિોના, જીિોના, 

 તમામ 85 સૂચક આંકોનયુ ંવણ્ભન અને તાિણોનયુ ં40 પૃષઠોનયુ ંસાિાંશ સહહત સમગ્ર પદ્તત ઈસ્સ્ીટીયયુટ કટાલાના ડીહીસ્ૉિીઆ 

નેચિલની વેબ સાઇટ http://www.iec.es/institucio/societats/ICHistoriaNatural/Avaluacioespais.htm પિ 

જોઈ શકાય છે.

16. પાક્સ્ભવોચ: પાક્સ્ભવોચ એક વોચડોગ અને મોનીટિીંગ સંસ્ા છે કે જ ેિાષટ્ીય ઉદ્ાનો અને અન્ય સંિક્ક્ષત વવસતાિોની જમીનનયુ ં
મૂલ્ાંકન હાથ ધિવા માટે દેશની અંદિ NGO અને વયકકતઓ સાથેની રાગીદાિીમાં કામ કિે છે. લહેટન અમેરિકામાં સિંક્ક્ષત 

વવસતાિો મૂલ્ાંકન અભયાસની શ્ેણી માંથી પરિણામો પાક્સ્ભવોચની વેબસાઇટ http://www.parkswatch.org/main. php: 

પિ ઓનલાઇન ઉપલબ્ધ છે. 

17. NSW સે્ટ ઓફ ધ પાક્સ્ભ 2004 રડપાટ્ભમેન્ટ ઓફ એનવાયિમેન્ટ એનડ કસ્ઝવવેશન (NSW) (2005). સે્ટ ઓફ ધ પાક્સ્ભ 
2004 રડપાટ્ભમેન્ટ ઓફ એનવાયિમેન્ટ એનડ કસ્ઝવવેશન, લસડની, ઓસે્્લલયા. http://www.epa.nsw.gov.au/sop04/

index.htm

18. મિીન પ્રોટેકે્ડ એરિયાઝ ઈન વેસ્ન્ભ ઇનનડયન ઓસન વેલ્સ, એસએમ (2004). એસેસમેન્ટ ઑફ મેનેજમેન્ટ ઈફેક્ીવનેસ 

ઈન લસલેકે્ડ મિીન પ્રોટેકે્ડ એિીયાસ ઈન ધ વેસ્ન્ભ ઈનડીયન ઓસન. IUCN ઈસ્ન્ભ આરરિકા િીજીઓનલ પ્રોગ્રામ, નૈિોબી, 
કેન્યા.

 WIO માં MPAsમાં વલડ્ભ  હેરિટેજ સાઇટ્સ માટે વવકસાવેલી વક્ભ બયુક અને પદ્તતના આધાિે અને WCPA/ METF રેિમવક્ભ ની 
મદદથી સંચાલન અસિકાિકતાનયુ ંમૂલ્ાંકન કિવા માટેની એક કાય્ભ પયુચ્સતકા વવકલસત કિવામાં આવી છે. આ રિપોટ્ભ  કેન્યા 
તાંઝાનનયા, સશેેલ્સ આઠની પાયલોટ સાઇટ્સ પિ કાય્ભ પયુચ્સતકાના પિીક્ષણ પરિણામો પૂિા પાડે છે. http://www.icran.

org/pdf/ICRAN_ IUCN_ME_study_Eastern_Africa.pdf: પિથી ડાઉનલોડ માટે ઉપલબ્ધ છે.

12. Conservation Measures Partnership The Conservation Measures Partnership (CMP) is a partner-

ship of conservation NGOs that seek better ways to design, manage and measure the impacts 

of their conservation actions. Two products from the CMP relevant to evaluation of management 

effectiveness are a Taxonomy of Direct Threats and Conservation Actions and a set of Open Stan-

dards for the Practice of Conservation. Both products are available from the CMP website at: www.

conservationmeasures.org/CMP/

13. Selected Evaluation Studies Global studies WWF report on management of forest protected areas.

Dudley, N., Belukurov, A., Borodin,O., Higgins-Zogib, L., Hockings, M.,Lacerda, L. and Stolton, S. 

(2004). Are protected areas working: Ananalysis of forest protected areas by WWF. WWF, Gland, 

Switzerland.

 Analysis and report on the results of application of the World Bank/WWF Alliance Tracking Tool in 

over 200 forest protected areas in 37 countries. http://assets.panda.org/downloads/areprotectedar-

easworking.pdf

14. Management effectiveness evaluation of Finland’s protected areas Gilligan, B., Dudley, N., Fer-

nandez de Tejada, A. and Toivonen, H. (2005). Management Effectiveness Evaluation of Finland’s 

Protected Areas. Nature Protection Publications of Metsähallitus. Series A 147. Study used an 

external team of evaluators who visited many of the protected areas and completed an assess-

ment based around the elements in the IUCN-WCPA Framework combined with a RAPPAM based 

assessment completed by Agency staff. The report is available in electronic format athttp://www.

metsa.fi/mee.

15. Evaluation of management effectiveness of protected areas in Catalonia Mallarach, J.M. and Varga, 

J.V. (Eds) (2004). EI PEIN deu anys després: balanç I perspectives. Diversitas: 50, Universitat de 

Girona, Girona.

 The entire methodology, including the description of all 85 indicators, and a 40 page summary of 

the findings can be found at the web site of Institució Catalana d’Història Natural athttp://www.iec.

es/institucio/societats/ICHistoriaNatural/Avaluacioespais.htm

16. ParksWatch ParksWatch is a watchdog and monitoring organization that works through partner-

ships with in-country NGOs and individuals to conduct on the- ground evaluations of national 

parks and other protected areas. Results from a series of evaluation studies of protected areas in 

Latin America are available online on the ParksWatch website at:http://www.parkswatch.org/main.

php

17. NSW State of the Parks 2004 Department of Environment and Conservation (NSW). (2005). State 

of the Parks 2004. Department of Environment and Conservation, Sydney, Australia. http://www.

epa.nsw.gov.au/sop04/index.htm

18. Marine protected areas in Western Indian Ocean Wells, S.M. (2004). Assessment of management 

effectiveness in selected marine protected areas in the Western Indian Ocean. IUCN Eastern 

Africa Regional Programme, Nairobi, Kenya.

 A Workbook for assessing management effectiveness in MPAs in the WIOhas been developed, 

based on the workbook and methodology developed for World Heritage sites and using the WCPA/

METF Framework. This report provides the results of testing the Workbook at eight pilot sites in 

Kenya, Tanzania and the Seychelles. Available for download from:http://www.icran.org/pdf/ICRAN_

IUCN_ME_study_Eastern_Africa.pdf
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19. Tasmanian Wilderness World Heritage Area.Parks and Wildlife Service. (2004).State of the Tasma-

nian Wilderness World Heritage Area – an evaluation of management effectiveness. Report No. 1, 

Department of Tourism Parks Heritage and the Arts, Hobart, Tasmania.

 This report is the result of a long-term process of monitoring and evaluation established for the 

Tasmanian Wilderness World Heritage Area using an outcomes-based evaluation approach inte-

grated into the management cycle for the site. The report is available on CD or can be downloaded 

from: http://www.parks.tas.gov.au

20. Enhancing our Heritage site reports Reports from project sites (Ecuador: Sangay National Park; 

Honduras: Río Plátano Biosphere Reserve; India: Kaziranga National Park; India: Keoladeo Na-

tional Park; Nepal: Royal Chitwan National Park; Seychelles: Aldabra Atoll; South Africa: Greater 

St Lucia Wetland Park; Uganda: Bwindi Impenetrable National Park; United Republic of Tanzania: 

Serengeti National Park; Venezuela: Canaima National Park) included in the Enhancing our Heri-

tage project are available from: http://www.enhancingheritage.net

19. ટામિાનનયન વાઈલડનેસ વલડ્ભ  હેરિટેજ ક્ષતે્ર. પાક્સ્ભ એનડ વાઈલડલાઈફ સવણીસ. (2004) સે્ટ ઑફ ટામિાનનયન વાઈલડનેસ 

વલડ્ભ  હેરિટેજ એિીયા- એન એવેલ્યુએસન ઑફ મેનેજમેન્ટ ઈફેક્ીવનેસ. રિપોટ્ભ  નં 1, રડપાટ્ભમેન્ટ ઑફ ટૂરિઝમ પાક્સ્ભ હેરિટેજ 

એનડ આટ્ભસ, હોબાટ્ભ , તામિાનનયા.

 આ રિપોટ્ભ  સાઇટ માટે સંચાલન ચક્રમાં સંકલલત એક પરિણામો આધારિત મૂલ્ાંકન અભરગમની મદદથી ટામિાનનયન 

વાઈલડનેસ વલડ્ભ  હેરિટેજ ક્ષતે્ર માટે સ્ાવપત નનિીક્ષણ અને મૂલ્ાંકનની લાંબા ગાળાની પ્રરક્રયાનયુ ંપરિણામ છે. આ અહેવાલ CD 

પિ ઉપલબ્ધ છે અથવા http://www.parks.tas.gov.au પિથી ડાઉનલોડ કિી શકાય છે.

 20. એન્હમેંસીંગ અવિ હેિીટેજ સાઇટ્સ િીપોટ્સ્ભ: િીપોટ્સ્ભ રિોમ પ્રોજકે્ સાઈટ્સ (ઇકવેડોિ સેન્ ેપાક્ભ : હોનડયુિાસ : રિયો પલાટાનો 
બાયોસ્ફીયિ િીઝવ્ભ ઈનડીયા: કાઝીિંગા નશેનલ પાક્ભ  ઈનડીયા: કીઓલાડીઓ નશેનલ પાક્ભ  નેપાળ: િોયલ ચીતવન નશેનલ 

પાક્ભ ; સશેેલ્સ: અલબારિા અટૉલ દક્ક્ષણ આરરિકા: ગ્રેટિ સેન્ટ લયુલસયા વેટલેનડ પાક્ભ ; યયુગાનડા: ્વીંદી ઈમપેનેટે્બલ નશેનલ 

પાક્ભ ;યયુનાઇટેડ િીપબ્લક ઓફ તાંઝાનનયા: સેિેનગતેી િાષટ્ીય પાક્ભ ; વેનેઝયુએલા: કેનૈમા નશેનલ પાક્ભ ) આપણા હેિીટેજ 

પ્રોજકે્ન ેવધાિવામાં સામેલ: http://www.enhancingheritage.net પિથીઉપલબ્ધ છે.

60



મયુખ્ય સ્તોત
બાવા, કે એસ, િાય, એન.ડી., સોઢી, એન એસ., (2011). િાઇટ્સ, ગવન્ભસ્સ એનડ કસ્ઝવવેશન ઑફ બાયોલોજીકલ ડાયવસણીટી.

કસ્ઝવવેશન બાયોલોજી http://harvardforest.fas.harvard.edu/sites/harvardforest.fas.harvard.edu/files/
publications/pdfs/Bawa_ConservationBiology_2011.pdf પિથી 3 ઓક્ોબિ 2015 ના િોજ ઉતાિો

ગાસણીયા, એસ જી, િાઈસ, જ,ે ચાલ્સ્ભ, એ, (2014). ગવન્ભસ્સ ઑફ મરિન રફશિીઝ એનડ બાયોલોજી કસ્ઝવવેશન: ઈંટિેક્ન એનડ 
કો-ઈવેલ્યુશન. ધ નૉવવેજીયન રફશિીઝ ફોિમ ફોિ ડેવલપમેન્ટ કો-ઓપિેશન.
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