
Coastal and Marine Biodiversity 
and Protected Area Management 
for field-level managers

દરિયાકાઠંા અને દરિયાઈ જૈવ વવવવધતા 
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દરિયાકાઠંા અને દરિયાઈ સિંક્ષિત 
વિસતાિોના ટકાઉ અને અસિકાિક સચંાલન  
માટે ષિમતા િર્ધન (એમપીએ)

દરિયાકાઠંાના વિસ્ાિોમા,ં સખુાકાિી અને આજીવિકા સિુક્ાનુ ંએક મખુય 
પરિબળ દરિયાકાઠંા અને દરિયાઈ જૈિવિવિધ્ા સશંાધનો અને ્ેની 
ઉપલબધ્ા છે. જૈિવિવિધ્ા અને વનિસન્તં્ર ની સેિાઓ ના નકુસાનથી, 
એકંદિે દરિયાકાઠંાના સમદુાયોની આજીવિકા અને સખુાકાિી ઉપિ દૂિોગામી 
અસિ થાય છે.  

દરિયાકાઠંા અને દરિયાઈ િક્ક્્ વિસ્ાિ (એમપીએ)ની સથાપના કિિી ્ેમજ 
દરિયાકાઠંા અને દરિયાઈ જીિસષૃ્ટિના સચંાલનમા ંસથાવનક સમદુાયનો સરરિય 
સમાિશે કિિો એ દરિયાકાઠંા અને દરિયાઈ જૈિવિવિધ્ાના ંિક્ણ માટેિ સૌથી 
અસિકાિક િસ્ો છે.

એમપીએ મેનેજસ્સ માટેિ એક સિ્સગ્ાહી ક્મ્ા વિકાસ વયિસથા વિકસાિિી ્ેમ 
જ ્ેમના ંજ્ાન, કૌશલય ્થા મલૂયો વિકસાિિા એ, દરિયાકાઠંા અને દરિયાઈ 
જૈિ િવૈિધયનુ ંટિકાઉ અને અસિકાિક સચંાલન કિિા માટેિના  
અક્િગમો વિકસાિિાની ચાિી છે. 

ક્મ્ા િધ્સન એટિલે એિી પ્રરરિયા જેમા ંવયક્્ની ક્મ્ાનો વિકાસ થ્ો 
હોય અને શીખિાની સામરૂહક પ્રરરિયા દ્ાિા વયક્્ગ્ ધોિણે વયક્્ પો્ે 
પણ ટિકાઉ પરિણામો મેળિી શકે. 

ક્મ્ા િધ્સન દ્ાિા લોકોમા ંત્રણ પિીમાણોમા ંબદલાિ જોિા મળે છે: જ્ાન, 
કુશળ્ા અને મલૂયો/િલણ. ઉદેશય હાસંલ કિિા, પિંપિાગ્ અને નિીન 
પ્રકાિના ક્મ્ા િધ્સનના પગલાનં ુ ંસયંોજન કિવુ ંજરૂિી છે. 

Capacity Development for 
Sustainable and Effective 
Management of  Coastal and 
Marine Protected Areas (MPAs)

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

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

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

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

Capacity development facilitates change among people, in 
three dimensions: knowledge, skills and values/attitudes. 
A combination of  traditional and innovative capacity 
development measures is required to achieve the objective. 



About the Curriculum
This curriculum is suitable for the field-level MPA managers, viz. Range Forest Officers, Foresters 
and Forest Guards. This curriculum is also suitable for the officials from Pollution Control Board, 
irrigation, revenue, fisheries, agriculture and other such departments that have an important stake in 
use and management of coastal and marine resources.

This curriculum has been designed for a stand-alone course to be delivered over one month duration. 
However, because of its modular structure and participatory training methods, it provides enough 
flexibility and can be customized for delivery over shorter durations i.e. 15 days (including 4-days 
of SCUBA training), one-week (for participants who do not require SCUBA diving training) , and 
shorter field expeditions.

The course is intended to enable participants with sound understanding of the concepts and issues 
related to managing coastal and marine biodiversity, coastal and marine protected areas, ecological 
and socio-political context, mainstreaming approaches, legal-policy framework between terrestrial and 
coastal-marine PAs, management effectiveness framework of MPAs as well as necessary skills to assess 
and monitor coastal and marine biodiversity. The course facilitates participants in developing further 
appreciation of and connectedness to coastal and marine biodiversity.

અભયાસક્રમ વિષે
આ અભયાસરિમ રિલ્ડ લેિલ MPA મેનેજિ એટિલે કે િેનજ િૉિેસટિ ઑરિસસ્સ, િૉિેસટિસ્સ અને િૉિેસટિ ગારસ્સ માટેિ 
અનકુળૂ છે. આ અભયાસરિમ પ્રદૂષણ વનયતં્રણ બૉ્ડ્સ, વસંચાઇ, મહસેલૂ, મતસયોદ્ોગ, ખે્ીિા્ડી અને આિા 
અનય વિિાગોના અવધકાિીઓ માટેિ પણ અનકુળૂ છે કે જેઓ દરિયાકાઠંાના અને દરિયાઈ સ્ો્ોના ઉપયોગ 
અને સચંાલનમા ંમહતિનો િાગ િજિે છે. 

આ અભયાસરિમની સિંચના એક મરહનાના સમયમા ંપિૂો કિિામા ંઆિ ે્ે િી્ે માટેિ કિિામા ંઆિી છે. 
જોકે, ્ેના માપાકં (મૉ્ડ્લુિ) માળખાને અને સહિાગી ્ાલીમ પદ્ધવ્ઓના કાિણસિ, ્ે પિૂ્ી લિક્ચક્ા 
પિૂી પા્ેડ છે અને ટંુકા સમયગાળામા ંપિૂો કિિામા ંઆિ ે્ે િી્ે બનાિી શકાય છે એટિલે કે 15 રદિસ  
(4 રદિસની SCUBA ્ાલીમ સરહ્), એક અઠિાર્ડયુ ં(એિા સહિાગીઓ માટેિ કે જેમને SCUBA ્ડાઇવિંગ 
્ાલીમની જરૂિ નથી) અને િધ ુટંુકા ક્ેવત્રય અક્િયાનો. 

આ અભયાસરિમનો હતે ુદરિયાકાઠંા અને દરિયાઈ જૈિ વિવિધ્ા, દરિયાકાઠંા અને દરિયાઈ િક્ક્્ વિસ્ાિો, 
પારિકસથવ્ક અને સામાજજક-િાજકીય સદંિ્સ, . મખુયપ્રિાહના અક્િગમ, િૌવ્ક અને દરિયાકાઠંાના દરિયાઈ 
પાક્સ િચચેની કાનનૂી-નીવ્ કાય્સિચના, એમપીએસ સચંાલન અસિકાિક્ા કાય્સિચના ્ેમજ દરિયાકાઠંા 
અને દરિયાઈ જૈિવિવિધ્ા ની આકાિણી અને દેખિેખ માટેિની જરૂિી કૌશલય્ા પિૂી પા્ડિાનો છે. આ 
અભયાસરિમ દરિયાકાઠંાની અને દરિયાઈ જૈિ વિવિધ્ા સાથ ેિધ ુઆગળની પ્રશસંા અને જો્ડાણને સિળ 
બનાિ ેછે.



અભયાસક્રમના અભયાસ પરિણામો: 
આ અભયાસરિમના અં્ે, નીચેની બાબ્ો મા ંસક્મ હશે: 

� દરિયાકાઠંા અને દરિયાઈ જૈિવિવિધ્ા સાથ ેસકંક્લ્ ખયાલો અને મદુ્ાઓની ઝાખંી આપિા અને 
વિવિધ દ્રશયોમા ંએમપીએ ના વિવિધ િગગો સાથે સસુગં્ા અને વિવિધ પ્રકાિોનુ ંવનદદેશન કિિા

� ભવૂમય અને દરિયાકાઠંાના દરિયાઈ પીએ િચચે પારિકસથવ્કીય, સામાજજક-િાજકીય સદંિ્સ, સિંક્ણ 
અક્િગમ અને કાનનૂી નીવ્નુ ંમાળખુ ંજેિી બાબ્ોમા ં્િાિ્ સપ્ટિ કિિા 

� દરિયાકાઠંા અને દરિયાઈ િસાહ્ો અને પ્રજાવ્ઓની આકાિણી અને વિવનયમન હાથ ધિિા અને ક્ેત્ર 
અહિેાલો ્ૈયાિ કિિા

� આયોજન અસિકાિક્ા માગ્સદવશશિકા પિ આધારિ્ એમપીએ માટેિ દેખિેખ હઠેળ ઑપિેશનલ પલાનનો 
વિકાસ કિિા 

� દરિયાકાઠંા અને દરિયાઈ જૈિવિવિધ્ા સબંવંધ્ મદુ્ાઓ પિ િધ ુજ્ાન મેળિિા માટેિ ્ૈયાિ િહિેા 

Learning Outcomes of  the Course:
By the end of the course, the participants will be able to:
� outline concepts and issues related to managing coastal and marine biodiversity, and 

demonstrate the types and relevance of different categories of MPAs in different scenarios
� differentiate clearly, between the ecological and socio-political context, conservation approaches 

and legal-policy framework between terrestrial and coastal-marine PAs.
� conduct assessment and monitoring of coastal and marine habitats and species and prepare field 

reports
� develop, under supervision, operational plan for MPAs based on management effectiveness 

guidelines 
� be open to acquiring more knowledge on coastal and marine biodiversity relevant issues 
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Training Approach and Methodology ્ાલીમ અક્િગમ અને પદ્ધવ્

Group work and presentations જુથ કાય્સ અને િજૂઆ્
Dialogue and brainstorming ્ડાયલૉગ અને બ્ેઇનસટ્ોવમંગ
Knowledge Café જ્ાન સત્ર
Role play િોલ પલે
Simulation (case study simulation/ video simulation) બનાિટિ(કેસ સટિ્ડી બનાિટિ/ વિ્ડીયો બનાિટિ)
Online games and Mind Maps ઑનલાઇન િમ્ો અને માઇન્ડ મેપસ
Case Studies કેસ સટિ્ડી
Fish Bowl ચચા્સ માટેિ રિશ બાઉલ પદ્ધવ્
Icebreakers, energisers, and team-building exercises આઇસબ્ેકસ્સ, એનજા્સઇઝસ્સ અને ટિીમ ક્બષલ્ડિંગ મહાિિો
Nature walks and contemplation નેચિ િૉક અને ક્ચં્ન મહાિિો
Under-water and coastal surveys પાણીની અંદિ અને દરિયાકાઠંાના સિવેક્ણ
Field excursions ઊં્ડાપાણી ની અંદિ અને દરિયાકાઠંાની મોજણી
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It is a modularised curriculum, where modules are 
delivered using different training methods over 
required time periods. The modularised structure 
provides flexibility to adapt the contents, methods 
and duration of different topics based on the training 
needs of the participants.

The curriculum uses a mix of field-based and 
classroom training sessions, in almost equal 
proportions, to facilitate the participants in applying 
the information from class-room sessions into the 
field conditions, and to understand the field-level 
phenomena and actions in a broader development 
context.

A unique feature of the curriculum is to focus on 
the aspects of appreciation of and connectedness to 
nature, for which special sessions are organised during 
the course.

For class-room sessions as well as field-exercise, the 
curriculum uses participatory methods of training. 
A participatory training is different from the 
conventional way of training in that, in a participatory 
training, learning occurs through active involvement 
of the trainees and it is they who develop the answers. 
Following are some examples of such methods:

આ એક સવુયિકસથ્ કિિામા ંઆિલે (મૉ્ડ્લુિાઇઝ્ડ) 
અભયાસરિમ છે જયા ંમાપાકંોના વયાખયાન જરૂિી સમય 
ગાળાઓમા ંજુદી જુદી ્ાલીમી િી્ોનો ઉપયોગ કિીને 
આપિામા ંઆિે છે. આ માપાકં માળખુ ંવિષય-િસતમુા ં
સાનકુળૂ્ા મજુબની લિક્ચક્ા, સહિાગીઓને ્ાલીમની 
જરૂરિયા્ો પિ આધાિી્ જુદા-જુદા વિષયોની પદ્ધવ્ઓ 
અને સમયગાળો પિૂો પા્ેડ છે.

આ અભયાસરિમ, ક્ેત્ર-આધારિ્ અને િગ્સખ્ંડ ્ાલીમ 
સત્રનુ ંલગિગ એક સિખા પ્રમાણમા ંવમશ્રણનો ઉપયોગ 
કિે છે, જેથી સહિાગીઓે િગ્સખ્ંડ સત્રની મારહ્ી, 
ક્ેવત્રય પરિકસથવ્મા ંલાગ ુપા્ડિા ્થા બહોળા વિકાસના 
સદંિ્સમા ંક્ેત્ર-સ્િની દશય્ા અને કાય્સિાહી સમજી શકે.   

અભયાસરિમનુ ંએક અનનય લક્ણ કુદિ્ના પ્રશસંા અને 
્ેની સાથ ેજો્ડાણના પાસાઓ પિ, ધયાન કેષનદ્ર્ કિિાનો 
છે, જેના માટેિ અભયાસરિમ દિમયાન વિશેષ સત્રરોંનુ ં
આયોજન કિેલ છે. 

િગ્સ-ખ્ંડ સત્ર ્મેજ કે્ત્ર-્ાલીમ માટેિ આ અભયાસરિમ 
સહિાક્ગ્ાપણૂ્સ પદ્ધવ્નો ઉપયોગ કિે છે. સહિાક્ગ્ાપણૂ્સ 
્ાલીમ એ પિંપિાગ્ ્ાલીમી પદ્ધવ્થી જુદી છે, 
સહિાક્ગ્ાપણૂ્સ ્ાલીમમા,ં ્ાલીમાથથીઓના સરરિય લગાિ 
દ્ાિા જ્ાનનો ઉદ્ િિ થાય છે અને આ ્ે લોકો છે કે જેઓ 
ઉત્તિો ્યૈાિ કિે છે. નીચે આિી પદ્ધવ્ઓના કેટિલાક 
ઉદાહિણો આપેલ છે:  
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રિલ્ડ-લેિલ મેનેજસ્ધ માટે સપરા્ધતમકતા-આરારિત અભયાસક્રમ 
આ અભયાસરિમ ક્ેત્ર-આધારિ્ અભયાસ પિ ખબૂ જ િાિ મકૂીને  

Competencies-based curriculum for the field-level 
managers

સપરા્ધતમકતા-આરારિત અભયાસક્રમ 
વયાિસાવયક તાલીમ સરુી પહોંચિાનો 
એક માર્ધ છે કે જે સહભારીઓને 
તેમનુ ંકાય્ધ િધ ુકાય્ધદષિતા અને 
અસિકાિક િીતે કિિા જરૂિી છે તેિી 
સપરા્ધતમકતાના વિકાસને સવુિરાજનક 
બનાિિા પિ પ્ાથવમક ભાિ મકેૂ 
છે. તેનો ઉદેશ લોકોને િાસતવિક 
કાય્ધસથળ માટે િરાિે અસિકાિક િીતે 
તૈયાિ કિિાનો છે.

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

સહિાક્ગ્ાપણૂ્સ ્ાલીમ અને વશક્ણ પદ્ધવ્ઓનો ઉપયોગ કિીને 
સપધા્સતમક્ા વિકાસ અક્િગમનો ઉપયોગ કિે છે. ્ાલીમી સામગ્ી િન, 
મતસયોદ્ોગ અને મીર્ડયા ક્ેત્રના ચ ૂટેંિલા સક્મ વન્ણા્ોની ટિીમ દ્ાિા 
્ૈયાિ કિિામા ંઆિેલ છે. જે કાય્સશક્્ વિકાસ સધુાિણાની સમગ્ 
પ્રરરિયાને િાસ્વિક આં્િ-ક્ેત્રીય પરિપેક્યમા ંલાિી દે છે. 

ખાસ કાય્સ અંગેની જરૂિી કાય્સ પ્રોિાઇલની સપધા્સતમક્ાનુ ંઆકલન કિિા એક 
ક્મ્ા આિશયક મલૂયાકંન (CNA) અભયાસ CMPA પરિયોજના દ્ાિા હાથ 
ધિિામા ંઆવયો હ્ો. આ અભયાસના પરિણામોએ િન, મતસયોદ્ોગ અને 
મીર્ડયા ક્ેત્રના વયાિસાવયકો માટેિ દરિયાકાઠંા અને દરિયાઈ જૈિવિવિધ્ા 
્ેમજ એમપીએ સચંાલન પિ ક્મ્ા વિકાસના પગલાઓ માટેિ સપધા્સતમક્ા-
આધારિ્ અભયાસરિમના વિકાસ માટેિનો આધાિ ્ૈયાિ કયગો હ્ો.

The curriculum uses a competencies development approach with a strong 
emphasis on field-based exercises using participatory methods of training 
and learning. The training material is developed by a competent team of 
experts drawn from forest, fisheries and media sectors, bringing in a truly 
cross-sector perspective to the whole process of capacity development.

In order to assess the competencies required for specific job profiles, a 
capacity needs assessment (CNA) study was undertaken by the CMPA 
project. The results of this study formed the basis for developing a 
competencies-based curriculum for capacity development measures on 
coastal and marine biodiversity and MPA management for forest, fisheries 
and media sector professionals.
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મૉ્ડ્લુિ અભયાસક્રમનુ ંવિહંરાિલોકનAn overview of  the modularized course

મો્ડ્લુ૧:

દરિયાકાઠંા અને દરિયાઈ જૈિવિવિરતા અને જૈિતતં્ર ઈકોવસસટમ સેિાઓનો પરિચય

આ મો્ડ્લુ આનિુવંશક્ા, પ્રજાવ્ઓ અને િસિાટિ સ્િે જૈિવિવિધ્ા માટેિ આધાિભ ૂ્  સમજો, ઉદાહિણો અને 
દરિયાકાઠંા અને દરિયાઈ જીિસષૃ્ટિની વિવશ્ટિ્ા પિ િાિ મકૂીને જૈિવિવિધ્ા અંગેમળૂભ ૂ્  સમજ આપીને 
અભયાસરિમનો પાયો પિૂો પા્ેડ છે. ઇકોવસસટિમ સેિાઓ વિશનેી રૂપિેખાનો ખયાલ અને ચાિ પ્રકાિની ઇકોવસસટિમ 
સેિાઓ જેિી કે - જોગિાઈ, વનયમન, સહાયક અને સસંકૃવ્ના ંઉદાહિણોની ઝાખંી, દરિયાકાઠંા અને દરિયાઈ િહઠેાણો 
(આશ્રયસથાનો) અને પ્રજાવ્ઓના વિગ્િાિ િણ્સન દ્ાિા અનસુિિામા ંઆિ ેછે. આ મૉ્ડ્લુનો અં્ ભવૂમગ્ અને 
દરિયાકાઠંાની ઇકોવસસટિમ િચચેના પાયાના ્િાિ્ અંગેની ચચા્સથી થાય છે.

મો્ડ્લુ૨:

સમગ્ર પયા્ધિિણ અને વિકાસના સદંભ્ધમા ંદરિયાકાઠંા અને દરિયાઈ જૈિવિવિરતા અને ઈકોવસસટમ સેિાઓ

આ મૉ્ડ્લુ એ મૉ્ડ્લુ અભયાસરિમનો સૌથી િધ ુઊં્ડાણપિૂ્સકનુ ંઅને સમય માગંી લેત ુ ંમૉ્ડ્લુ છે, જે એકંદિ વિકાસ 
સદંિ્સમા ંદરિયાકાઠંા અને દરિયાઈ સિંક્ણ મદુ્ાઓનો પાયો સયુોજજ્ કિે છે. આ મૉ્ડ્લુ, સહિાગીઓને િવૈવિક ટિકાઉ 
વિકાસ લક્યાકંો, ટિકાઉપણાની વિિાિનાઓ, ટિકાઉ આજીવિકા અને ્ેના ઈકોવસસટિમ સેિાઓ સાથ ેઆં્િ જો્ડાણ દ્ાિા 
સમગ્ વિકાસના એજન્ડા જોિામા/ંસમજિામા ંસિળ્ા કિી આપે છે. આ મૉ્ડ્લુ, આવથશિક મલૂયો અને દરિયાકાઠંા ્થા 
દરિયાઈ જૈિવિવિધ્ાને ઊં્ડાણથી જુએ છે અને આબોહિા પરિિ્્સન અને આપવત્ત જોખમ ઘટિા્ડો અને દરિયાકાઠંા 
્થા દરિયાઈ જૈિવિવિધ્ા સિંક્ણ સાથે ્ેમના આં્રિક સબંધંો પિ વિગ્િાિ ધયાન કેષનદ્ર્ કિે છે. સહિાગીઓને 
આ મો્ડ્લુ સિળ્ાથી સમજાિિા માટેિ, મૉ્ડ્લુ મા ંબીજી બે િસપ્રદ ્ાલીમ-પદ્ધવ્ઓ છેઃઇકોલૉજજકલ ફૂટિ વપ્રનટિ 
ગેમ, અને બે કાલપવનક દેશ- બકુલ અને સીબાનો અંગે વસમયલુેશન ગેમ.

MODULE 1

An Introduction to Coastal and Marine Biodiversity and Ecosystem Services

This module provides the foundation of the course by providing the basic concepts of biodiversity at the 
genetic, species and habitat levels, focussing on the examples and peculiarities of the coastal and marine 
ecosystems. An overview of the concept of the ecosystem services and examples of the four types of ecosystem 
services- provisioning, regulatory, supportive and cultural, are followed by a detailed description of the key 
coastal and marine habitats and species. The module ends with a discussion on the key differences between the 
terrestrial and coastal-marine ecosystems.

MODULE 2

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

This module sets the foundation of the issues of coastal and marine conservation in the overall development 
context and facilitates participants in understanding the overall development agenda via Global Sustainable 
Development Goals, the concepts of sustainability,  of sustainable livelihoods and its interlinkages with the 
ecosystem services. The module takes a deeper look into the economic values, and threats to coastal and 
marine biodiversity and focuses in detail on the climate change and disaster aspects and their interrelationship 
with the coastal and marine biodiversity conservation. To make the learning easy for participants, this module 
comprises two very interesting training methods—ecological footprint game, and a simulation game on a 
fictitious country—Bakul.



મો્ડ્લુ ૩:

એકંદિ વિકાસ અને પયા્ધિિણીય આયોજનમા ંદરિયાકાઠંા અને દરિયાઈ જૈિવિવિરતા સિંષિણની પ્વતબદ્ધતાને 
મખુયપ્િાહમા ંલાિિી

આ મૉ્ડ્લુ સમગ્ વિચાિની પ ૃ્ ઠભવૂમ પિૂી પા્ડે છે અને જૈિવિવિધ્ાને મખુય પ્રિાહમા ંલાિિા માટેિના ંસાધનોનો 
પરિચય આપે છે. જૈિવિવિધ્ા સબંવંધ્ મદુ્ાઓ દેશના વિશાળ વિકાસ આયોજનનો િાગ બની ગયા છે, ્ેની ખા્િી 
માટેિ ્ેને નીવ્ઓ, વયહૂિચનાઓ અને ઍ્શન પલાનમા ંસમાિશે કિિાની જરૂિ છે ્ેમજ પ્રોજેકટિની પયા્સિિણ પિ 
અસિ સમજિા માટેિ ્થા આયોજનનો દરિયાકાઠંા અને દરિયાઈ જૈિવિવિધ્ા સિંક્ણ માટેિ સમાિેશ થાય છે ્ેની 
ખા્િી માટેિ વિજ્ાન સબંવંધ્ સાધનોના ઉપયોગની પણ જરૂિ છે. 

મો્ડ્લુ ૪:

દરિયાકાઠંા અને દરિયાઈ સિંક્ષિત વિસતાિો અને ટકાઉ મતસય (રિશિીઝ)સચંાલન

આ મૉ્ડ્લુ મતસય સચંાલનના મળૂભ ૂ્  ખયાલો, ટિકાઉ મતસય સચંાલનના વસદ્ધાં્ ો ્થા પ્રણાલીઓ અને દરિયાઈ 
સિંક્ક્્ વિસ્ાિો (એમપીએ) વિશ ેજરૂિી મારહ્ી પિૂી પા્ડે છે. આ મો્ડ્લુ દરિયાઈ સિંક્ક્્ વિસ્ાિો અને ભવૂમગ્ 
સિંક્ક્્ વિસ્ાિો િચચેના િેદિાિ અંગે સકૂ્મ દ્રષ્ટિ, એમપીએ અને ્ેના િગ્સ ્થા પ્રકાિો અને ્ેમની સચંાલન 
વયિસથા, અને ટિકાઉ મતસય સચંાલનના ્તિોનુ ંવિહગંાિલોકન પરંુૂ પા્ેડ છે. આ મૉ્ડ્લુ એમપીએ સદંિ્સમા ંમતસય 
અને મળૂવનિાસી સથાવનક સમદુાયોના ચાિીરૂપ મદુ્ાઓ આિિી લે છે. િાિ્ કસથ્ વિવિધ એમપીએ વિશનેી મારહ્ી 
અને ્ેના ંસથળ પિૂા ંપા્ડિા ઉપિાં્ , આ મૉ્ડ્લુ ્ેના િાયદા અને એમપીએના પ્ડકાિો વિશ ેવિસત ૃ્  મારહ્ી  
આપે છે.

MODULE 3

Mainstreaming coastal and marine biodiversity into overall development and environmental 
planning

This module provides the conceptual background and introduces the tool for mainstreaming biodiversity. To 
ensure that biodiversity-related issues and concerns become a part of the larger development planning process 
in the country, there is a need to incorporate it into policies, strategies and action plan. There is also a need to 
use science-based tools to understand the impact that projects can have on the environment and ensure that 
spatial planning incorporates measures for conservation of coastal and marine biodiversity.

MODULE 4

Coastal and Marine Protected Areas and sustainable fisheries management

This module provides much needed information on the basics of fisheries management, principles and 
practices of sustainable fisheries management in and around marine protected areas, and on the marine 
protected areas (MPAs). The modules provides insights into the differences between them and terrestrial 
protected areas, the categories and types of MPAs and their management systems and an overview of the 
elements of sustainable fisheries management. This module covers the key issues of fisheries and indigenous 
communities in the context of MPAs. Apart from providing information on different types of MPAs in India 
and their locations, the module elaborates benefits of and challenges for MPAs.



MODULE 5

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

This module gives an outline and a brief history of the diverse governance, legal and policy frameworks for 
managing coastal and marine ecosystems. The governance, policies and laws have been presented in two 
sections. The first section deals with global conventions and guidelines that provide a framework to the 
maritime countries to draft national policies and legislation for conservation and management of coastal and 
marine habitats and species. The second section provides an overview of the major policies, law, rules and 
guidelines in India

MODULE 6

Assessment and monitoring of  coastal and marine biodiversity and relevant issues

This module has been designed to provide the required information on different coastal and marine 
ecosystems, critical marine habitats, their importance and assessment. Participants identify species found 
in coastal and marine ecosystems, and learn and practice assessment methodologies of different habitats 
and species. This module is delivered through different learning techniques, such as class room sessions to 
understand the assessment frameworks, hands-on assessment practice in contained pool as well as open-water 
conditions, exposure visits to beach, intertidal and mangrove ecosystems, and fisheries areas to understand the 
relevance of assessment and monitoring exercises.

મો્ડ્લુ ૫:

દરિયાકાઠંા અને દરિયાઈઇકોવસસટમ, જૈિવિવિરતા અને સિંક્ષિત વિસતાિોનુ ંસચંાલન કિિાની નીવતઓ, કાયદો અને 
શાસન

આ મૉ્ડ્લુ દરિયાકાઠંા અને દરિયાઈ ઈકોવસસટિમના સચંાલન માટેિ વિવિધ શાસન, કાયદા અને નીવ્ગ્ માળખાનો 
સકં્ક્પ્ ઇવ્હાસ આપે છે. શાસન, નીવ્ઓ અને કાયદાને બે વિિાગોમા ંિજૂ કિિામા ંઆવયા છે. પ્રથમ વિિાગમા ં
સમાિશે થાય છે િૈવવિક સમંેલનો અને માગ્સદવશશિકાઓ, કે જે દરિયાઈ દેશોમા,ં દરિયાકાઠંા અને દરિયાઈ આશ્રયસથાનો 
અને પ્રજાવ્ઓના સચંાલન માટેિ િા્ટ્ીય નીવ્ઓ અને કાયદા ઘ્ડિા માટેિનુ ંએક માળખુ ંપરંુૂ પા્ેડ છે. બીજો વિિાગ 
દરિયાકાઠંા અને દરિયાઈ જૈિવિવિધ્ા સબંવંધ્ િાિ્મા ંમખુય નીવ્ઓ, કાયદા, વનયમો અને માગ્સદવશશિકાની ઝાખંી 
પિૂી પા્ડેછે.

મો્ડ્લુ ૬:

દરિયાકાઠંા અને દરિયાઈ જૈિવિવિરતા તથા સબંવંરત મદુ્ાઓની આકાિણી અને દેખિેખ

આ મૉ્ડ્લુ વિવિધ દરિયાકાઠંા અને દરિયાઈ વનિસન્તં્ર, મહતતિના દરિયાઈ િહઠેણો, ્ેમના મહતિ અને 
આકાિણી અંગે જરૂિી મારહ્ી પિૂી પા્ડિા માટેિ ્ૈયાિ કિિામા ંઆવયુ ંછે. આનાથી સહિાગીઓને દરિયાકાઠંા અને 
દરિયાઈ વનિસન્તં્રમા ંમળ્ી પ્રજાવ્ઓ ઓળખિામા ંપણ મદદ મળશે. આ મૉ્ડ્લુ સહિાગીઓને અલગ-અલગ 
મહતતિની પ્રજાવ્ઓના ંઆશ્રયસથાનોની આકાિણી માટેિની પદ્ધવ્ માટેિ સજજ કિશ.ે આ મૉ્ડ્લુ વિવિધ પદ્ધવ્ઓ 
દ્ાિા સહિાગીઓ સધુી પહરોંચા્ડિામા ંઆિશ,ે જેમા ંિગ્સખ્ંડ સત્ર, ્ેમજ કનટેિઈન પલુ ્ેમ જ ખલુલા ંપાણીમા ં
પ્રતયક્ આકાિણીના અભયાસનો સમાિેશ થાય છે.આ મૉ્ડ્લુ મા ંદરિયાકાઠંાના અને દરિયાઈ આિાસો અને ્ેની 
સાથ ેસકંળાયેલી પ્રજાવ્ઓ જેિા મહતતિના મદુ્ાઓ માટેિ વિશષે પ્રતયક્ અનભુવૂ્ કિાિિામા ંઆિશે જેથી ્ે અંગે 
િધ ુસાિી સમજણ વિકસી શકે. આ મૉ્ડ્લુ ના િાગ રૂપે િે્ાળ દરિયાકાઠંા, આં્રિ્સિીય વિસ્ાિો અને મેનગ્િુના 
વનિસન્તં્રની મલુાકા્ લેિામા ંઆિશ.ે



MODULE 7

Effective management planning of  coastal and marine protected areas 

This module provides an overview of the management experiences in terrestrial as well as marine 
environments. A description of the elements of management plan and guidelines for effective protected area 
management along with the key indicators form the major part of the learning from this module. Case studies 
help participants in applying concepts and guidelines to the real life cases.

MODULE 8

Communicating Coastal and Marine Biodiversity Conservation and management issues

This module will help managers of marine and coastal protected areas (MPAs) understand how media looks at 
coastal and marine conservation issues. Since conservation is not in the media priority and MPAs come into news 
only when an event happens, the module will help managers to understand how to get journalist attention on 
conservation using the news pegs. The module will introduce the different tools for media relations, their strengths 
and limitations. It will also discuss how to use these tools during a crisis communication situation. 

મો્ડ્લુ ૭:

દરિયાકાઠંા અને દરિયાઈ િક્ષિત વિસતાિ માટે અસિકાિક આયોજન

આ મૉ્ડ્લુ ભવૂમય ્ેમ જ દરિયાઈ પયા્સિિણમા ંસચંાલન ના અનિુિોની ઝાખંી પિૂી પા્ડે છે. સચંાલન આયોજન 
અંગેના ્તતિોનુ ંિણ્સન અને અસિકાિક િક્ક્્ વિસ્ાિના આયોજનની માગ્સદવશશિકા ્ેમજ ચાિીરૂપ સકેં્ો એ આ 
મૉ્ડ્લુ શીખિામા ંમહતિનો િાગ િચે છે. કેસ સટિ્ડી એ સહિાગીઓને િાસ્વિક જીિનના પ્રસગંોમા ંવિિાિના અને 
માગ્સદશ્સન પ્રયોજિામા ંમદદ કિે છે.

મો્ડ્લુ ૮:

દરિયાકાઠંા અને દરિયાઈ જૈિવિવિરતાના સિંષિણ અને વયિસથાપન મદુ્ાઓ વિષેની ચચા્ધ

આ મૉ્ડ્લુ કે્ત્ર સ્િના એમપીએ મનેજેસવે દરિયાઈ અન ેદરિયાઈ સિંક્ણ મદુ્ાઓ ્િિ મીર્ડયાનુ ંલક્ય સમજિા મદદ 
કિશ.ે આ મૉ્ડ્લુ મનેજેસ્સ જ્ાન અન ેકૌશલય મળેિિા માટેિ મદદ કિશ ેજેથી ્ેઓ મીર્ડયા સાથ ેસિંક્ણ મદુ્ાઓ પિ 
અસિકાિક િી્ ેસકંક્લ્ થઈ શકે કાિણકે સિંક્ણ એ મીર્ડયા માટેિ અક્ગ્મ્ા નથી અન ેએમપીએ સમાચાિમા ંતયાિે જ 
ચમકે છે જયાિે કોઈ ઘટિના બન.ે આ મૉ્ડ્લુ મીર્ડયા સબંધંો, ્મેની શક્્ અને મયા્સદાઓ માટેિ વિવિધ સાધનો સાથ ે
પરિચય કિાિશ ે્મેજ સચંાિ પદ્ધવ્ની કટિોકટિી ની પરિકસથ્ી દિવમયાન આ સાધનોનો ઉપયોગ કઈ િી્ે કિિો ્નેી 
પણ ચચા્સ કિશ ે



Partners:

The Wildlife Institute of India (WII) has a mandate to train Indian Forest Service officers, State Forest Service officers, as 
well as other key stakeholders such as the Coast Guard and Customs etc., and has recently initiated one-week refresher 
course exclusively addressing issues related to integrated management of coastal and marine biodiversity targeting senior 
forest officials. 

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH is an enterprise owned by the German 
Government. GIZ implements sustainable development through international cooperation, on behalf of Germany and 
other partners. With a global footprint in over 130 countries, GIZ leverages its regional and technical expertise for local 
innovation.

ભારીદાિો :

િાઇલ્ડ લાઇિ ઇન્સસટટ્ટૂ ઑિ ઇન્સ્ડયા (WII) ને િાિ્ીય િન સેિા અવધકાિીઓ, િાજય િન સેિા અવધકાિીઓ ્મેજ 
અનય પ્રમખુ રહ્ધાિકો જેિા કે કૉસટિ ગા્ડ્સ અને કસટિમસ વિ. ને ્ાલીમ આપિાનો આદેશ છે અને હાલમા ંજ એક 
અઠિાર્ડયાનો રિફે્શિ કૉસ્સ માત્ર િરિ્ઠ િન અવધકાિીઓને લક્યમા ંિાખીને દરિયાકાથંા અને દરિયાઈ જૈિ વિવિધ્ાના 
સકંક્લ્ સચંાલન સબવંધ્ બાબ્ો અંગે શરૂ કિિામા ંઆિેલ છે. 

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH જમ્સન સિકાિની માક્લકીનુ ંએક સાહસ છે. GIZ 
જમ્સની અને અનય િાગીદાિ દેશો િ્ી આં્િિા્ટ્ીય સહકાિ, દ્ાિા ટિકાઉક્મ વિકાસને અમલમા ંમકેૂ છે. 130 દેશોમા ં
િવૈવિક પદ-ક્ચહ્ો ધિાિ્ી GIZ ્નેા સથાવનક નાિીનય માટેિ પ્રાદેવશક અને ્કનીકી દક્્ાને િગે આપે છે.

The Training Resource material,  was released by Sh. Hem 

Pande, Special Secretary, Ministry of  Environment, Forests 

and Climate Change (MoEFCC), Government of  India on 

October 19, 2015 at a global event of  the Intergovernmental 

Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem 

Services (IPBES) - “UN-IPBES Capacity Building Forum 

Meeting” in Dehradun, India.

The training material is developed in English, Gujarati and 

Marathi. 

્ાલીમ સ્ો્ સામગ્ી, ્ાિીખ 19મી ઓ્ટિોબિ, 2015 ના –
ના િોજ દેહિાદૂન, િાિ્ ખા્ે આયોજજ્ ઇંટિિગિન્સમેનટિલ 
સાયસં-પૉક્લસી પલેટિિૉમ્સ ઑન બાયો્ડાયિવસશિટિી ઍન્ડ 
ઈકોવસસટિમ સવિશિવસઝ (આઇપીબીઈએસ) ના િવૈવિક પ્રસગં – 
“યએુન-આઇપીબીઈએસ) કૅપેવસટિી ક્બષલ્ડિંગ િોિમ મીરટિંગ” મા ં
િાિ્ સિકાિના પયા્સિિણ, િનો અને આબોહિા પરિિ્્સન 
મતં્રાલય (એમઓઈએિસીસી), ના વિશષે સક્ચિ, શ્રી હમે 
પા્ેંડ, દ્ાિા પ્રકાવશ્ કિિામા ંઆિી હ્ી. 

આ ્ાલીમ સામગ્ી અંગે્જી, ગજુિા્ી અને મિાઠીમા ં્ૈયાિ 
કિિામા ંઆિી છે.
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પ્કાશનની મારહતી: Deutsche Gesellschaft für  
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 
Indo-German Biodiversity Programme 
A-2/18, Safdarjung Enclave 
New Delhi - 110029, India 
 
T   +91-11-4949 5353  
E   biodiv.india@giz.de 
W  www.indo-germanbiodiversity.com

Wildlife Institute of India (WII) 
P.O. Box 18, Chandrabani, 
Dehradun - 248001 
Uttarakhand, India 
T  +91-(0)135-2640 910 
E  dwii@wii.gov.in 
W  www.wii.gov.in  

Dr. V. B. Mathur, Director
Wildlife Institute of India, Dehradun

Dr. K Sivakumar, Wildlife Institute of India
E  ksivakumar@wii.gov.in

GEER Foundation
Indroda Nature Park,
P. O. Sector-7,
Gandhinagar-382007, 
GUJARAT
T  +91-79-23977300 / 309 
E  dir-geer@gujarat.gov.in 
W  www.geerfoundation.gujarat.gov.in

This material has been developed under the Project –‘Conservation and Sustainable Management of Coastal and Marine Protected Areas (CMPA)’, 
which is a technical cooperation project jointly  implemented by the Governments of India and Germany (2012-17). The Project is commissioned 
by the German Federal Ministry for Environment, Nature Conservation, Building and Nuclear Safety (BMUB) with funds provided under 
the International Climate Initiative (IKI), and jointly implemented by the Ministry of Environment, Forests and Climate Change (MoEFCC), 
Government of India, and the Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) India on behalf of BMUB. 

http://www.indo-germanbiodiversity.com/  

આ સામગ્ી – ‘દરિયાકાઠંા અને દરિયાઈ સિંક્ક્્ વિસ્ાિોના સિંક્ણ અને ટિકાઉક્મ સચંાલન (કંઝિવેશન ઍન્ડ સસટેિનેબલ મેનેજમેંટિ ઑિ કૉસટિલ 
ઍન્ડ મિીન પ્રૉટેિ્ટેિ્ડ એરિયાઝ) (CMPA)’ પરિયોજના હઠેળ વિકવસ્ કિિામા ંઆિલે છે, જે એક ્કનીકી સહકાિી યોજના છે અને િાિ્ 
સિકાિ અને જમ્સની દ્ાિા સયં ુ્ ્ િી્ે અમલમા ંમકૂિામા ંઆિેલ છે (2012-17). આ પરિયોજનામા ંજમ્સન િે્ડિલ વમવનષસટ્ િોિ એનિાયન્સમેનટિ, 
નેચિ કંઝિવેશન, ક્બલ્ડીંગ એન્ડ નયકુ્લયિ સેફટિી (BMUB) જેને નાણા ંસહાય ઇનટિિનેશનલ કલાઇમેટિ ઇવનશયેરટિિ (IKI) હઠેળ આપિામા ંઆિી 
હ્ી ્ે અને પયા્સિિણ, િન અને આબોહિા પિીિ્્સન મતં્રાલય (MoEFCC), િાિ્ સિકાિ અને Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) દ્ાિા BMUB િ્ી સયં ુ્ ્ િી્ે અમલમા ંમકુિામા ંઆિલે છે.

http://www.indo-germanbiodiversity.com/  

http://www.indo-germanbiodiversity.com/publications.html

તાલીમની સામગ્રી ્ડાઉનલો્ડ કિિા QR કો્ડ 
સકકૅન કિો. 

Scan the QR code to download the 

Training Material


