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પ્રસ્તાવના
“સલામતી પ્રથમ” જે કોઈ પણ માછીમારી જહાજ પર કામ કરે છે તેને ધ્યાનમાં રાખવું
જોઈએ. સલામતીને પ્રાથમિકતા આપવી જ જોઈએ. યોગ્ય સલામતીના પગલા
બચાવશે, જહાજોને નુકશાન થવાથી, ગંભીર અકસ્માત અને ઈજાઓથી બચાવશે,
પર્યાવરણને સુરક્ષિત કરશે અને નફાકારક માછીમારીમાં ફાળો આપશે.
તમામ માછીમારી નૌકાના માલિકો, સંચાલકો અને સુકાનીઓની તેમના ખલાસીઓને
સલામતી પર તાલીમ આપવાની જવાબદારી છે . આ માર્ગદર્શિકા એ અકસ્માતોના
ઉદાહરણો પુરા પડે છે કે જે જહાજ પર સંભવી શકે છે અને આવા અકસ્માતો રોકવા
માટે યોગ્ય ટીપ્સ(સુચન) પ ૂરંુ પડે છે .
આ માર્ગદર્શિકા મુખ્યત્વે નાના પાયાના માછીમારો માટે બનાવવામાં આવી છે જે ૧૨
મીટરથી ઓછી લંબાઈની નૌકાનો માછીમારીમાં ઉપયોગ કરે છે . જોકે મોટા ભાગના
સુચન ૨૦ મીટરની લંબાઈ સુધીના મોટા માછીમારીની નૌકા માટે પણ ઉપયોગી છે .
સલામતી જાગૃતિની બાબતોને પ્રોત્સાહન આપવા માટે તે સરળ રીતે લખાયેલ અને
સચિત્ર છે .

v

આભાર
“નાના પાયે માછીમારી કરતા માછીમારો માટે સમુદ્રમાં સલામતી” માટે ની આ માર્ગદર્શિકા
સયુક્ત
ં
રાષ્ટ્રના ફૂડ એન્ડ એગ્રીકલ્ચર ઓર્ગેનાઈઝેશન દ્વારા બે ઓફ બેન્ગાલ પ્રોગ્રામ
(આંતર સરકારી સંગઠન) ના ઘનિષ્ઠ સહયોગથી બનાવવામાં આવ્યું છે .
વર્તમાન માર્ગદર્શિકા ૨૦૦૭માં સુનામી પુનર્વસન કાર્યક્રમના ભાગ રૂપે ઉત્પાદિત
માર્ગદર્શિકાનુ ં અધતન કરે લ ું સંસ્કરણ છે , જેને ઇટાલી સરકાર દ્વારા સમર્થન આપવામાં
આવ્યું હત.ું મ ૂળ માર્ગદર્શિકાએ Mr S. K. S. Jayasinghe, Mr Lalith Senanayake,
Mr Ari Gudmundsson અને Mr Stefano Thermes દ્વારા વિકસિત કરવામાં આવેલ
હત.ું આ સુધારે લ અધતન માર્ગદર્શિકા Mr S Jayaraj and Mr Yugraj Singh Yadava
(BOBP-IGO) દ્વારા Mr Raymon van Anrooy, Ms Iris Monnereau and Ms Nicole
Franz (FAO) ની તાંત્રિક મદદ દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવેલ છે .
આ માર્ગદર્શિકા ખાદ્ય સુરક્ષા અને ગરીબી નાબ ૂદીના સંદર્ભમાં (એસએસએફ દિશાનિર્દે શો)
"વોલન્ટરી ગાઈડલાઈન્સ ફોર સીક્યુરીંગ સસ્ટેનેબલ સ્મોલ સ્કેલ ફીશરીઝ” ના
અમલીકરણના સમર્થનમાં તૈયાર કરવામાં આવી છે .
સદરહુ માર્ગદર્શિકા માટે નોર્વેની સરકારનો એફએઓના છત્રીય કાર્યક્રમ “એસએસએફ
માર્ગદર્શિકાના પ્રોત્સાહન અને અમલીકરણ” તેમજ ગ્લોબલ એન્વાયરમેન્ટ ફેસેલીટી
(જીઈએફ) દ્વારા પ્રાયોજિત “કલાયમેટ ચેન્જ એડેપ્ટેશન ઇન ધ ઈસ્ટન કેરીબીયન
ફિશરીઝ સેક્ટર પ્રોજેક્ટ” નુ ં યોગદાન મળે લ છે .
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પ્રકરણ ૧

સામાન્ય સલામતી

સામાન્ય સલામતી
નાના પાયે માછીમારી કરવા માટેના જહાજમાં જહાજ પર સીમિત જગ્યા ઉપલબ્ધ હોઈ
છે . ઘણા સાધનો, મશીનો તેમજ જાળી કે જે માછીમારી માટે જરૂરી હોઈ તે જહાજ પર
સંગ્રહિત હોઈ છે . માછીમારીની સફર સફળતાપ ૂર્વક પ ૂર્ણ કરવા માટે જરૂરી બરફ,
માછીમારી માટે ના બેઈટ, મીઠું પાણી, બળતણ અને ખોરાક જેવા પુરવઠો પણ
ઓનબોર્ડમાં સંગ્રહિત થાય છે . કેટલીકવાર ક્રૂને રાંધવા અને રહેવા માટે પ ૂરતી જગ્યા
હોતી નથી. ક્રૂની સલામતી માટે કામ કરવાની અને રહેવાની પ ૂરતી જગ્યા મહત્વપ ૂર્ણ
છે . વહાણની જાળવણી એ પણ સલામતીનુ ં એક મહત્વપ ૂર્ણ પરિબળ છે . સલામતી માટે
સુકાન અને ઇંધણ વ્યવસ્થાતંત્ર, સંદેશાવ્યવહારના સાધનો, હલ અને એન્જિન
ઓપરે શન્સ તેમજ સલામતી સાધનોની નિયમિત તપાસ કરવી જરૂરી છે .
સાવચેત રહો: માછીમારીના જહાજો પર થતા અકસ્માતોનાં મુખ્ય કારણો નીચે મુજબ છે :
1.
જહાજ પર આગ લાગવી
2.
માણસનુ ં જહાજ પરથી પાણીમાં પડવું
3.
ખલાસીઓને નુકશાન પહોંચાડતા વ્યકતિગત અકસ્માતો
4.
હલમાંથી પાણીનો રિસાવ થવો
5. 	સ્થિતિ ગુમાવવી અને અસહાય બની જવું
6.
માછીમારીની જાળનો નાશ થવો
7.
એન્જીન બંધ થઇ જવું
8.
સુકાન બંધ થઇ જવું
9. 	પ્રોપેલર બંધ થઇ જવું
10. ગીઅર બોક્ષમાં ત ૂટફૂટ
11. ઇંધણનો અભાવ
12. તોફાન
13. પીવાના પાણી અને રાશનનો અભાવ
14. અન્ય વહાણ સાથે અથડાવું
15. સંદેશાવ્યવહાર પ્રણાલીનો નાશ થવો
16. ચાંચિયાઓના હાથમાં આવવું
17. ભુગ્રસ્ત થઇ જવું
18. 	વિસ્ફોટ
19. ઉગ્ર પવન અને પ્રવાહ
20. વીજળી

સામાન્ય સલામતી
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ત ૂટક પરની સલામતી

દરવાજા તેમજ હેચ સુરક્ષિત
રીતે રખાયેલ હોવા જોઈએ
જેથી આકસ્મિક રીતે લસરે કે
ખસે નહિ.

જયારે ઉપયોગમાં ન હોઈ
ત્યારે પાણીની પાઈપ
સંકેલીને તેની નિયત
જગ્યાએ રાખવી જોઈએ.
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નાના પાયે માછીમારી કરતા માછીમારો માટે સમુદ્રમાં સલામતી

સાધનો અને ઉપકરણો
ફાળવેલ જગ્યાએ સુરક્ષિત
સંગ્રહિત કરે લ હોવા જોઈએ.

આવનજાવનના રસ્તાને
સાધનો અને જાળોથી
મુક્ત રાખો.

સામાન્ય સલામતી
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ગચ
ં ૂ વાઈ ગયેલ વાધા
કે જાળીને કાપવા માટે
હંમેશા છરી અથવા
વાયર કટર સાથે રાખો.
જાળ, દોરી કે હક
ુ માં
ફસાયેલા વ્યક્તિને
મુક્ત કરવામાં પણતે
મદદરૂપ થશે.

પેટ્રોલ અથવા આગ પકડી શકે
તેવા કોઈ જ્વલનશીલ
પદાર્થનો સફાઈ માટે ઉપયોગ
કરવો જોઈએ નહિ.
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ખલાસીનુ ં કાર્યક્ષેત્ર, ત ુતક, એન્જીન રૂમ તેમજ
લંગર રાખવાની જગ્યા વગેરે લસરાય એવા
પદાર્થોથી મુક્ત રાખવી જોઈએ.

ત ુતક પર જ્યાં માછલીને જાળવવામાં આવતી હોઈ કે પ્રક્રિયા કરવામાં આવતી
હોઈ તે સિવાયની જગ્યા લસરાય નહિ તેવી હોવી જોઈએ.
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ત ુતક પર રાખેલ માછીમારીની જાળી
હંમેશા બાંધી રાખવી જોઈએ જેથી તે
ખરાબ મોસમમાં છુટી ના પડી જાય.

ü
સાધનોના પટા તેમજ અન્ય ફરતા પુર્જા
યોગ્ય રક્ષક આવરણ સાથે ઢંકાયેલા હોવા
જોઈએ.
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ખલાસીના કામ કરવાના
વિસ્તારમાં, રહેણાંક
વિસ્તારમાં તેમજ અન્ય
વિસ્તારમાં કોઈ તીક્ષ્ણ
ખુલ્લી ધાર(વાળીવસ્તુ)
રાખવી જોઈએ નહિ.

હોડીનુ ં એન્જીન બંધ થઇ જાય
તેવી પરિસ્થિતિમાં નૌકા
હંકારવા સાદ, ધ્વજસ્થંભ,
હલેસા વગેરે નૌકા પર હોવા
જોઈએ.
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જયારે વહાણને ગોદીમાં સુરક્ષિત
કરો (લંગર કરો) ત્યારે સુરક્ષિત
હોઈ ત્યારે જ બહાર નીકળો.જો
તમે વહેલા નીકળશો તો ગોદી
અને જહાજની વચ્ચે લસરી
જવાની શક્યતા રહે છે .

કોઈ છે કે ત્યાં?

કોઈ પણ ખંડ, ટાંકી કે ખાનુ ં બંધ
કરતા પહેલા તેમાં કોઈ ફસાઈ ગયેલ
કે ભ ૂલ થી રહી ગયેલ નથી તે
ચકાસણી કરો.
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વહાણનુ ં ત ુતક અને અન્ય વિસ્તાર
અવારનવાર સાફ કરતા રહો જેથી
માછલીનો ચિકાસ દુર કરી જાય.
અવારનવાર સફાઈ લસરી જવાથી કે
પડી જવાથી બચાવે છે .

તમામ સાધનો તેમજ
જાળીઓને વ્યવસ્થિત
ગોઠવીને રાખો.
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જ્યાં શક્ય હોઈ ત્યાં
પગલુછણીયાનો ઉપયોગ
કરવો જોઈએ જેથી પગ
સુરક્ષિત રીતે પકડ
મેળવી શકે.

જયારે વહાણ ચાલત ું હોઈ
હોઈ ત્યારે ભારે ડોલથી
પાણી ના ભરવું જોઈએ
અન્યથા ડોલ તમને ત ુતક
પરથી નીચે ખેચી શકે છે .
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જયારે હાથ વડે વાઘા
ખેચતા હોવ ત્યારે
તમારા હાથને સુરક્ષિત
રાખવા મોજાંનો
ઉપયોગ કરો.

On

Off

જયારે વહાણમાં એકલા
મુસાફરી કરતા હોવ અને
ડેક પર જવાનો અવસર
આવે ત્યારે એન્જીનને
ગીયરમાંથી કાઢો (ન્યુટ્રલ
ગીયર પર રાખો) જેથી
જો તમે વહાણ પરથી
પડી જાવ તોપણ વહાણ
તમારાથી દુર ન જાય.
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કઠેરા પરની સલામત જાળી અને સીડી
જ્યાં શક્ય હોઈ ત્યાં હાથમાં
પકડવા માટે ઉપયોગમાં આવી
શકે તેવા કઠેરા ફીટ કરવા
જોઈએ જેથી ખલાસીઓને તુતક
પરથી પડતા બચાવી શકાય.

વપરાશમાં ના હોઈ તેવા ત ુતકના દરવાજા અને હેચ હંમેશા
બંધ હોવા જોઈએ જેથી નીચેના ભાગમાં પાણી ના પ્રવેશી
શકે અને ખલાસી પણ અકસ્માતે તેમાં પડતા અટકાવી
શકાય. ખાતરી કરો કે ગટરના ઢાંકણા યોગ્ય રીતે બંધ
કરે લ છે .
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જયારે ઉપયોગમાં ના હોઈ ત્યારે સીડી
અને ગેંગવે નીચેની બાજુ બાંધી રાખો
અથવા સુરક્ષિત રીતે સંગ્રહ કરો.

હંમેશા સીડીનો ઉપયોગ
કરતા પહેલા તેને ચકાસો.
તેની સારી રીતે
દે ખભાળ(જાળવણી) કરો.
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કામચલાવ સીડીનો ઉપયોગ
ટાળો અને જો ઉપયોગમાં
લેવાની હોઈ તો પહેલા તે
ખાતરી કરો કે સીડી સુરક્ષિત
રીતે બંધાયેલ છે .

કોઈ લપસી ન જાય તે માટે
સીડી સાફ રાખવી જોઈએ.
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જયારે કોઈ ખલાસી પાણીની અંદર કામ કરતા હોઈ
ત્યારે સીડી અથવા દોરડાની સીડીને ત ુતક પર
તૈયાર રાખવી જોઈએ.

જયારે પણ ઉંચાઈ પર કામ
કરતા હોવ ત્યારે બોસન
ખુરશીનો ઉપયોગ કરો.
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આગ અંગે ની સલામતી
દરિયામાં આગ એ ખુબ જ ખતરનાક તેમજ જીવલેણ
ખતરો છે . તમારા વહાણને આગના ખતરાથી મુક્ત રાખો.
ઇંધણ, ગરમી અને હવા એ આગના આયામો છે . ખતરો
ઓછો કરવા તેઓને અલગ અલગ રાખો.

ઇંધણ

ગરમી

હવા

ઇંધણ

ગરમી

હવા

ઈલેક્ટ્રીકની ગોઠવણ
વ્યવસ્થિત ચાલુ છે તેની
ખાતરી કરો. કોઈ ક્ષતિગ્રસ્ત કે
ખુલ્લા વીજળીના વાયર,
ખામીયુકત સ્વીચ તેમજ
ઓવરલોડને કારણે બગડેલ
પ્લગ ત ુરં ત જ બદલો.
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ગેસના ચુલાના કટાયેલ રે ગ્યુલેટર બદલો. દર
વર્ષે અથવા તો એક્ષ્પાયરી તારીખ પહેલા ગેસની
નળી બદલતા રહો અને સ ૂર્યપ્રકાશમાં કે ખુલ્લા
વાતાવરણમાં રહેતી હોઈ એવી નળી ખાસ બદલો.

જયારે ઉપયોગમાં ન હોઈ
ત્યારે તમામ બર્નર્સ બંધ
રાખો અને ગેસ બોટલમાંથી
રે ગ્યુલેટર અલગ કરી નાખો.
નળી અને રે ગ્યુલેટર
પ્રમાણિત પ્રકારવાળા જ
વાપરવા. પ્રોપેન અને
બ્યુટે ન ગેસ કે જે રસોઈ
બનાવવા વપરાશમાં આવે
છે તે પેટ્રોલ કરતા વધુ
જોખમી છે . ઉપરોક્ત બંને
ગેસ હવા કરતા વધુ ભારે
હોઈ લીકેજ થાય ત્યારે
વહાણના નીચેના ભાગમાં
જમા થાય છે અને તેને દુર
કરવા ખુબજ મુશ્કેલ છે .
ત ુતક પરના બધા
ગેસબોટલ સલામતી પ ૂર્વક
રાખવાની કાળજી રાખો.

અલમારીમાં યોગ્ય જાળી રાખો,
વાસણો ખાનામાં કે ઘોડામાં
રાખો. ગેસની આસપાસ પણ
સુરક્ષા જાળી રાખો.

ગરમ સગડીને ક્યારે પણ રે ઢી
ના મુકો. ગ્રીસ અથવા તેલ
ઝડપથી સળગી શકે છે અને
મોટી આગ લાગી શકે છે .
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જવલનશીલ પદાર્થોને
ખલાસીઓની
રહેણાંકની જગ્યાથી
દુર યોગ્ય પાત્રમાં
સંગ્રહિત કરવા
જોઈએ.

તેલવાળા કપડા હંમેશા
બિનજ્વલનશીલ ડબ્બાઓમાં
સંગ્રહિત કરવા જોઈએ.
તે પોતે અગ્નિ શરુ કરી શકશે
નહિ પરં ત ુ ગરમીની અન્ય
સ્રોત વિના સતત ગરમીમાં
રહીને સ્વયંભ ુ જ્વાળામાં
પરિવર્તિત થઈ શકે છે .
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ધ ૂમ્રપાન વહાણના નિયુક્ત
વિસ્તારમાં જ મંજુર હોવું
જોઈએ. ધ ૂમ્રપાન માટેના
નિયુક્ત વિસ્તારમાં આગ
ઓલવવા માટે રે તી ભરે લ
ડોલ તેમજ અગ્નિશામક
રાખેલ હોવું જોઈએ.
પલંગમાં ક્યારે ય ધ ૂમ્રપાન
કરશો નહિ.

અગ્નિશામક ઉપકરણો
સરળતાથી પહોંચી શકાય તેવી
જગ્યાએ રાખવા જોઈએ.
વહાણ પર બધા ખલાસીઓ
અગ્નિશામક ઉપકરણો ક્યાં
રાખેલ છે તે અને તેને કેમ
ચલાવવા તે જાણતા હોવા
જોઈએ. તેન ુ ં સમયાંતરે
નિરીક્ષણ કરવું ખુબ જરૂરી છે
અને એક્ષ્પાયરી તારીખ આવે
તે પહેલા પુનઃ ભરાવવો
જોઈએ.

સામાન્ય સલામતી
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એન્જીન (તેમજ ચુલા) ના ધુવાડીયાને
ં
નક્કર અથવા છિદ્રિત ધાત ુના પતરાથી
ઢાંકવી જોઈએ.

ધોવાયેલ કપડા, મોજાં,
ટોપી અને અન્ય વસ્તુ
સુકાવવા માટે ચ ૂલાની
ઉપર ના રાખો. તે ચુલા
પર પડીને આગ પકડી
શકે છે .
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હવાની અવરજવર
બેટરી સહેલાયથી સુલભ થઇ શકે તેવા હવાના અવરજવર વાળા વિસ્તારમાં સારી
રીતે સુરક્ષિત જાળવવી જોઈએ. બેટરીને પાણીથી દુર રાખો. બેટરીને ખલાસીઓને
રહેવાના રહેણાંક વિસ્તાર થી દુર રાખો. બેટરીમાંથી નીકળતો ગેસ તેમજ ધુમાડો
શ્વાસમાં જવાથી નુકશાન થઇ શકે છે .

ખલાસીઓના રહેણાંક
ક્વાટર્સ તાજી હવા
અવરજવર રહે તેવી
રચના વાળા હોવા
જોઈએ. એન્જીનનો
ધુવાડો
ં
જો એમાં જમા
થાય તો તે બહુ ઘાતક
સાબિત થઇ શકે છે .

હવાના અવનજવનમાટેની નળી

સામાન્ય સલામતી
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પ્રકાશ

માછીમારી દરમ્યાન જો
અંધારાની જરૂર ન હોઈ
તો ત ુતક પર ક્યારે ય
લાઈટ(બલ્બ) બંધ ના
કરો. લાઈટ(બલ્બ) એવી
જગ્યાએ લગાવવા
જોઈએ કે જેથી તે નિયત
નેવીગેશનલ લાઈટની
અસરકારકતામાં અવરોધ
પેદા ના કરે .
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રાત્રીના સમયે તમે લંગર નાખીને
રોકાયેલ હોવ તો પણ પોર્ટ સાઈડ
(ડાબી બાજુએ) લાલ કલરની લાઈટ,
સ્ટારબોર્ડબાજુ (જમણી બાજુ) લીલા
કલરની લાઈટ અને ધ્વજદં ડ પર
સફેદ કલરની લાઈટ રાખો.

rig h

t a  6 7 . 5  fro

m

Right a

સુરક્ષિત રીતે કાર્ય કરવા માટે કાર્યક્ષેત્રના બધા
ક્ષેત્રોમાં પુરતો પ્રકાશ હોવો આવશ્યક છે .
પગથીયા, સાથી માર્ગો, અને સીડીની નજીક
પણ પુરતો પ્રકાશ રાખો.
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દોરડા અને તારન ંુ સંચાલન

જમણી બાજુ વળે લ દોરડાના
નવા ફિન્ડલામાંથી કાઢવા
દોરડાને અંદરની બાજુથી
ઘડિયાળના કાંટાની વિરુદ્ધ
દિશામાંથી ખેચવો જોઈએ જેથી
ફિન્ડલાનો વળાંક જાળવી
શકાય.
દોરડામાં આવેલ ગુચ
ં ને યોગ્ય
રીતે ઉકેલવી જોઈએ. જમણી
બાજુના દોરડાને જમણી બાજુ
વાળવું જોઈએ.

ગચ
ં ૂ વાઈ ગયેલ કે ગાંઠ પડી ગયેલ
દોરડાને કે તારને તાત્કાલિક
બદલાવવા જોઈએ. ગાંઠ વાળા
દોરડા કે તાર ને પુલી મારફત ખેચવું
ખતરનાક થઇ શકે છે .

સામાન્ય સલામતી
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દોરડા પર ઓચિંત ું ખેચાણ કે આંચકો આવવો ના
જોઈએ અન્યથા દોરડું નબળું પડી શકે છે .

સારં ુ

ઉત્તમ

જ્યાં શક્ય હોઈ ત્યાં
ગાંઠની જગ્યાએ
સાંધાનો ઉપયોગ
કરવો જોઈએ કારણ કે
ગાંઠ એ દોરડાને નબળું
પાડી શકે છે .
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બધી પુલીઓ દોરડા માટે પુરતી મજબુત અને
મોટી હોવી જોઈએ. ગરે ડીની પહોળાઈ દોરડાને
અનુકુળ હોવી જોઈએ.

દોરડાની વહન ક્ષમતા
જાણો અને તેથી વધુ
વજન ક્યારે ય ન
ઉપાડો. ક્યારે ય વજન
ઊંચકવા માટે નબળા
પડી ગયેલ તાર કે
દોરડા ઉપયોગમાં લેવા
નાં જોઈએ.

સામાન્ય સલામતી
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દોરડા કે જાળીને ક્યારે ય
છુટા લટકાવવા ના જોઈએ
અન્યથા તે પ્રોપેલરને
નુકશાન કરી શકે છે .

જયારે ઉપયોગમાં ન હોઈ
ત્યારે દોરડાને સંકેલીને બાંધી
રાખો જેથી અવરજવરમાં
અડચણ ના પેદા કરે .
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દોરડા, નેટ કે ત ૂટેલ જાળીઓનો ક્યારે ય
સમુદ્રમાં નિકાલ ના કરવો. નિકાલ કરે લ
જાળી અન્ય વહાણ માટે મુસીબત ઉભી
કરી શકે છે , ઘોસ્ટ ફિશિંગ (ભ ૂતિયા
માછીમારી) દ્વારા પાણી બગડી શકે છે .

સતત ઘસાયને દોરડા નબળા પડી
શકે છે . દોરડાની આસપાસ ચેફિંગ
ગીયર(દોરડાની સલામતી માટેન ુ ં
બાંધેલ કપડુ)ં બાંધો અને વીંટાળો.

દોરડાને તેલ,
પેટ્રોલ, કલર કે
અન્ય રાસાયણિક
પદાર્થોની દુર રાખો.

દોરડાને ક્યારે ય
મરોડો કે તીર્વ વાળો
નહિ તેનાથી તે
નબળા પડી શકે છે .

સામાન્ય સલામતી
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અંતરરાષ્ટ્રીય દરિયાઈ સંકેત(સિગ્નલ) ધ્વજ
“મારાથી દુર રહો..હુ ં
મુશ્કેલીમાં છુ.

હુ ં મારંુ વહાણ સ્ટારબોર્ડ
(જમણી) બાજુ વાળું છુ.

હુ ં અશક્ત છુ. મારી જોડે
વાતચીત કરો.

મારંુ વહાણ બંધ થઈ ગયું છે
અને પાણીમાં તેની રીતે
ચાલે છે .
ખલાસી પાણીમાં છે .
(ઘણીવાર ત ુટક પરના દં ડ
સાથે ચોટાડેલ હોઈ છે ).
આફતના સમયમાં ભયજનક
ધ્વજ ફરકાવો.
મારાથી દુર રહો. માછીમારી
વહાણ દ્વારા: મારાથી દુર
રહો હુ ં પેઈર ટ્રોલિંગ
(બુલ ઓજો)કરંુ છુ.

મારે ટંડેલની જરૂર છે .

માછીમારી જહાજ દ્વારા
નજીકના માછીમારીના ક્ષેત્રમાં:
“ હુ ં જાળી ખેચ ું છુ”.
હુ ં મારંુ વહાણ પોર્ટ (ડાબી)
બાજુ વાળું છુ.
મને આગ લાગેલ છે અને
વહાણમાં ખતરનાક સામાન છે :
મારાથી દુરી બનાવી રાખો
અથવા મારા વહાણમાંથી
ભયાનક સામાનનો રસાવ
થાય છે .
હુ ં તમારી સાથે વાતચીત
કરવા માગું છુ.
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મારે મદદની જરૂર છે .

મારે તબીબી મદદની
જરૂર છે .

હુ ં લંગર ખેંચ ું છુ.

મારે ખેંચનૌકા(ટગબોટ)
જોઈએ છે . માછીમારી જહાજ
દ્વારા નજીકના માછીમારીના
ક્ષેત્રમાં “હુ ં જાળી ખેંચ ું છુ.

પ્રકરણ ૨

વ્યક્તિગત સલામતી
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વ્યક્તિગત સલામતી

લટકતા વજન, ઉભા કરે લ વાંસ,
ડેરિક(ભારે બોજો ઉપાડવાનુ ં યંત્ર) કે
ક્રેનની નીચે ક્યારે ય ઉભા ના રહો.

જો યોગ્ય બંધાયેલ ના હોઈ
તો આમતેમ હાલતા વજન
પાસે ના ઉભો.

વ્યક્તિગત સલામતી
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ખેંચાયેલ દોરીની સીધમાં ઉભા ના રહો.
જયારે ખેચાયેલી દોરી ત ૂટે છે ત્યારે તે જે
દિશામાં બાંધેલ હોઈ તે દિશામાં જાય છે
અને શરીરને નુકશાન કરી શકે છે .

ખેંચાયેલ તારની ઉપર ના ઉભો રહો. જો
તે ત ૂટે તો તમે પડી શકો છો.
જયારે ઉંચાઈ વાળી જગ્યા પર કામ
કરતા હોવ ત્યારે સલામતી પટો
(સેફટીબેલ્ટ) પહેરીને કામ કરો.
સલામતી પટો (સેફટી બેલ્ટ) તમને
નીચે પડતા અટકાવશે.

ü
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ü
વહાણ પર ચપ્પલનો ઉપયોગ ના કરો. ત ુતક પર લાસરવાથી
બચવા માટે યોગ્ય પગરખા પેરો.

વહાણના અધખુલ્લા હેચ કે મેનહોલના ઢાંકણ
પર ના ચાલો. ઢાંકણ ખસી જવાથી તમો અંદર
પડી શકો છો.
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ü
દોરડા કે તાર સાથે કામ કરતી વખતે મોઝા પહેરો.

ચાલુ એન્જીનમાં ક્યારે ય રીપેરીંગ કે સમાયોજન(ગોઠવણ) ના કરો.

36
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ü

મોટી ભારે માછલીને ક્યારે ય ચાલુ વહાણની સામેની બાજુએથી ઉપર ના ખેંચો.
હંમેશા માછલીને તમારી ઉભવાની જગ્યાથી પાછલા ભાગમાં લઇ ને વહાણ પર ખેંચો.
આ સ્થિતિ તમને કોઈ પણ મુશ્કેલીમાં વહાણ હલનચલન થતું હશે તો માછલીને મુક્ત
કરી દે વામાં મદદ કરશે.

વ્યક્તિગત સલામતી

37

જહાજ પરથી નીચે
પડતા બચવા
વહાણની કઠેરા
પણ ના બેસો.

તોફાની વાતાવરણમાં કે રાત્રીના ત ુતક પર એકલા ના
જાઓ. જયારે ખરાબ વાતાવરણમાં કે જવું જરૂરી હોઈ
ત્યારે હમેશા સલામતી માટે સેફટીરસી સાથે જોડાણ રાખો
જેથી વહાણ પરથી પડી જવાથી બચી શકાય.
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જયારે બળતણની ટાંકી
ખોલો ત્યારે ત્યાં હવાની
સારી અવરજવર છે
તેની ખાતરી કરો.
બળતણ ટાંકીમાંથી
નીકળતા ધુમાડા
આરોગ્ય માટે ખરાબ છે
અને જોખમી પણ હોઈ
શકે છે . લાંબા સમય
સુધી બંધ રાખેલ
ટાંકીઓમાં કાર્બન
મોનોક્સાઈડ જેવા
વાયુઓ હોઈ શકે છે .

ધાત ુના કાર્ય, વેલ્ડીંગ કે કલર
કામ કરતી વખતે પ્રકાશ, ઉડતા
કણો કે બળતરા કરતી બાષ્પથી
બચવા આંખોને યોગ્ય આંખરક્ષક
(ચશ્માં) થી ઢાંકો.

ü

વેલ્ડીંગ કરતી વખતે આંખની
સલામતી માટે કાળા ચશ્માં પહેરો.
હાથને પણ ઘાવથી બચાવવા
મોઝા પહેરો.
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ü
દોરડા કે તારના ગચ
ં ૂ ળાની વચ્ચે ના
ઉભો. જો તે ઓચિંત ું ખેચાશે તો
ગંભીર ઈજા થઇ શકે છે .

ü

દોરડાને ખેચતી વખતે વચ્ચે રાખેલ બોલાર્ડથી(વહાણના ત ુતક પર રાખેલ જાડી
થાંભલી કે જેની મદદથી દોરડા ખેચી શકાય) યોગ્ય અંતર બનાવીને રાખો.
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ત ુતક પર કે સીડી પર ક્યારે ય દોડો
નહિ. તેથી તમારો પડી જવાનો,
લસરી જવાનો ખતરો વધુ રહે છે .
ક્યારે ય કુદકા ન મારો. હંમેશા વહાણ
પર જવા કે આવવા સીડી અથવા
ગેંગવે નો ઉપયોગ કરો.
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ü
પગથીયા કે સીડી ચડતી વખતે તમારંુ મોં સીડી કે પગથીયાની દિશામાં રાખો અને
કઠેરાને મજબુતપણે પકડી રાખો. તમે દરે ક પગથીયું ભરતી વખતે તે જોઈ શકતા હોવા
જોઈએ. આ પરિસ્થિતિમાં તમો વહાણ (રોલિંગ) હલનચલન કરતુ હશે તો પણ તમે
સારી રીતે સંત ુલન બનાવી શકશો.

ü

જયારે ત ુતકની નીચે બરફના ખાનામાં અથવા ફ્રીઝરમાં જવાનુ ં થાય ત્યારે મોઝા, બુટ,
હેલ્મેટ અને યોગ્ય(ગરમ) કપડા પહેરો.
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તમારા શરીરને સીધા સ ૂર્યકિરણમાં
ખુલ્લું ના રાખો. વધુ પડતો તડકો
(અલ્ટ્રા વાયોલેટ કિરણો) ત્વચા સબંધી
બીમારી કે કેન્સર કરી
શકે છે .

તડકામાં સતત રહેવાથી આંખને
નુકશાન થઇ શકે છે માટે તડકામાં
ચશ્માં પહેરો. હમેશા ટોપી કે હેટ અને
લાંબી બાયો વાળા કપડા પહેરો અને
અવારનવાર સનસ્ક્રીન લોશન
લગાવતા રહો.

ü

વાંકા વળીને ફક્ત કરોડરજ્જુ પર વજન આવે તે રીતે ક્યારે ય ભારે વજન ના
ઉંચકો. તેને બદલે, તમારા એક પગને આગળ લઇ જઈ અડધા ઉભા થવાની
સ્થિતિમાં વસ્તુ પકડો અને પીઠ સીધી કરો અને વજન સાથે ઉભા થાઓ. આનાથી
પીઠની ઈજા અટકશે કે જેના ભવિષ્યમાં ગંભીર પરિણામો આવી શકે છે .
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સાવધાની રાખો કે
બાર અને બારી
બરોબર અટકાવેલા
હોઈ. વહાણના રોલિંગ
અને પીચીંગ દરમ્યાન
બારી કે દરવાજો
ખુલીને અથડાઈને
ઈજા પહોચાડી શકે છે .

હમેશા તમારા હાથનુ ં ધ્યાન રાખો અને
થનાર ઈજાથી બચાવીને રાખો.
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જયારે પણ ઇલેક્ટ્રિક વસ્તુનુ ં
સમારકાર કરતા હોઈ ત્યારે કે
વાયર સાથે કામ કરતી વખતે
પુરેપરુ ી તકેદારી રાખો. ઇલેક્ટ્રિકલ
કામ કરતા પહેલા ખલાસીઓને
એના બાબતે સ ૂચિત કરો.

સ્વીચ ચાલુ
ના કરો

જયારે વીજળી થતી હોઈ ત્યારે
ખુલા ત ુતક પર ઉભા ના રહો.
વીજળી માટે તમે જમીન પર
પહોંચવા માટે સૌથી ઉચી જગ્યા
હોઈ શકે અને તમારા શરીર
મારફત તે જમીનમાં ઉતરી શકે.
હમેશા વ્હીલ હાઉસની અંદર રહો
જેથી તમે છતથી રક્ષાયેલા રહો.

વ્યક્તિગત સલામતી

45

જ્યાં સુધી શક્ય હોઈ ત્યાં સુધી સુકા, ચોખ્ખા અને
ચુસ્ત કપડા પહેરો. કોઈ પણ ચાલતા પુર્જાની
નીચે કે નીચે પડી શકે તેવી હોઈ એવું વસ્તુ નીચે
કામ કરતી વખતે હેલ્મેટ કે સખત ટોપી પહેરો.

તમારી છરીને હમેશા આવરણમાં
રાખો જેથી અકસ્માતે તેના દ્વારા
થતા કાપાથી કે ઘસારાથી બચી
શકાય.

હંમેશા દરવાજામાંથી દાખલ થતી
વખતે માથુ ં અથડાઈ નહિ તેન ુ ં
ધ્યાન રાખો. વહાણના દરવાજા
સામાન્ય દરવાજા કરતા નીચી
ઉંચાઈના હોઈ છે .
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ખાનામાં અથવા હેચમાં પુરતો પ્રકાશ નાં હોઈ તો દાખલ ના થાઓ. સામાન્ય પ્રકાશની
વ્યવસ્થા સાથે વ્હીલ રૂમ અને એન્જીન રૂમમાં ઈમરજન્સી લાઈટ હોવી જોઈએ.

વધુ પડતો દારૂનો કે દવાનો વપરાશ એ ખલાસી અને વહાણ માટે ખતરો રહે છે .
ઘરે બનાવેલ વધુ પડતા આલ્કોહોલના પ્રમાણવાળું પીણાના વપરાશ ના કરો.
ઝેરી સ્પીરીટના ઉપયોગથી ઘણા મોત નોંધાયેલા છે .
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ક્યારે ય તીક્ષ ધાર વાળું હથિયાર કે વસ્તુ હેન્ડલ પકડીને સામે
વળી વ્યક્તિને ના આપો. આપલે વખતે હમેશા અણીવારો
ભાગ તમારી બાજુ રાખી સામે વળી વ્યક્તિને આપો.

ü

ક્યારે ય કોઈ પણ કડક વસ્તુને કાપતી વખતે ચપ્પુ
તમારી દિશામાં આવે તે રીતે ના કાપો. ચપ્પુની દિશા
તમારા શરીરથી દુર રહે તે રીતે કાપો.

ü
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માછીમારી પર જતા પહેલા તમારી જાતને વાયરલ
હમ
ુ લાથી બચવા યોગ્ય રસી લ્યો.
તમે ગમે તેવી ખરાબ પરિસ્થિતિમાં હોવ તો પણ દરિયાનુ ં
ખારંુ પાણી ના પીઓ. તમે પાણી પીધા વગર એનાથી વધુ
લાંબો સમય જીવિત રહી શકો છો.
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હંમેશા ચુસ્ત કપડા પહેરો
જેથી તે મશીનરી કે
જાળીમાં ફસાઈ ન જાય.
ખુલ્લા બુટાનો જાળી કે
માછીમારીની અન્ય
નેટમાં ફસાય શકે છે .
તેને પટ્ટીથી ઢાંકી જોખમ
ઘટાડી શકાય છે .

તમારા લાંબા વાળ ટોપી નીચે રાખો. તેનાથી તમારા વાળ
પુલી કે અન્ય સાધનમાં આવતા અટકાવી શકાય.

ü
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વીંટી તેમજ કડા પહેરવાનુ ં ટાળો. તે
જાળમાં કે માછીમારીના અન્ય નેટમાં કે
સાધનોમાં ફસાય શકે છે .

એન્જીન રૂમના હેચનો
દરવાનો ખુલો હોઈ ત્યારે
સાવચેતી રાખવી. કેટલીક
બોટમાં ખલાસીઓના
રહેવાના રૂમમાંથી એન્જીન
રૂમમાં જઈ શકાય તેવો
દરવાનો હોઈ છે અને જો
તમારંુ ધ્યાન ના હોઈ તો
તમે ત્યાંથી એન્જીન
રૂમમાં પડી શકો છો.
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ઉંચાઈ પર કામ કરતી વખતે
સાધનો અને કલરના ડબ્બાને
બાંધીને રાખો જેથી તે નીચે ના પડે
અને કોઈ ને ઈજા ના પહોચાડે.

જ્યાં સુધી તમને કહેવામાં ના
આવે ત્યાં સુધી કોઈ ના કામમાં
દખલ ના કરો. કામ પરની જગ્યા
પર યોગ્ય પોશાક પહેરો.

52

નાના પાયે માછીમારી કરતા માછીમારો માટે સમુદ્રમાં સલામતી

પુલી પર ચડાવવા તારને ક્યારે ય ખુલ્લા
હાથે ના પકડો. હંમેશા પાનુ ં વાપરો.
ખેચાતા તારને ક્યારે ય ના પકડો.

ü
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ü
તમારા છૂટીના સમયગાળા દરમ્યાન કામની જગ્યાથી દુર રહો.

મોટી જીવંત માછલી ને નિયંત્રિત કરવાનો પ્રયાસ કરશો નહિ. શાર્કનુ ં મુખ માછલી
મર્યા પછી પણ સંકોચાય શકે છે . સ્કેટ માછલીની પ ૂછડીની વચ્ચે ઝેરી કાંટો હોઈ છે
જેનો ડંખ ઘાતક થઇ શકે છે .

ü
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ü

ફૂલેલી કાંટાવાળી માછલી(પફર ફીશ) નાં ખાઓ. તે ઝેરી
હોઈ શકે છે . ભીંગડા વાળી માછલી ખાવા માટે યોગ્ય છે .

ખુલ્લા હાથે પાણીમાં તરતી જેલી ફીશ કે અન્ય જીવંત વસ્તુ ના અડકો. જયારે
તેઓને સ્પર્શ કરવામાં આવે ત્યારે તે ત્વચામાં બળતરા પેદા કરી શકે છે .

ü
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માછલીના આંતરડા કાઢતી વખતે પુરતી કાળજી રાખવી.
માછલીના તીક્ષ્ણ હાડકા, દાંત અને મીન પંખ જોખમી હોઈ શકે છે .

ગોગલ્સ અથવા
સલામતી ચશ્માં
પહેરીને તમારી
આંખોને માછલીના
હક
ુ થી બચાવો.
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ભારે માછલીને
ક્યારે ય ઉપાડશો
નહિ. ટ્રોલી અથવા
ગરે ડી વાપરો.

ü
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ü

બરફમાં ઝમાંવલ
ે ી (ફ્રોઝેન) માછલી સાથે કામ કરતી વખતે સલામતી બુટ પહેરો.

ખલાસીઓની સલામતી અને આરોગ્ય
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•

માલિકના પ્રતિનિધિ તરીકે સુકાનીની વહાણ પરના ખલાસીની સલામતી અને આરોગ્યની
અને વહાણની સલામતીની સંપ ૂર્ણ જવાબદારી છે .

•

ખલાસીઓએ માલિક, સુકાની અને અન્ય ખલાસીઓને પોતાની તેમજ અન્ય ખલાસી અને
અન્ય માણસોની સલામતી અને આરોગ્યની બાબતમાં સહકાર આપવો જોઈએ.

•

બધા ખલાસીઓએ તેમના સુકાની અને અન્ય સાથીદારોને પોતાની એલર્જી વિષે તેમજ અન્ય
તબીબી જરૂરિયાત અંગે જાણ કરવી જોઈએ.

•

જેટલા પણ ખલાસીની દવા ચાલુ હોઈ તેઓએ પુરતી માત્રામાં તબીબી દવાનો પુરવઠો સાથે
રાખવો કે જે આખી માછીમારીની મુસાફરી દરમ્યાન પુરતો રહે.

•

ખલાસીઓ કોઈ પણ મુશ્કેલીઓથી મુક્ત હોવા જોઈએ કે જે તેમને તેમના સમુદ્રમાં રોકાણમાં
અવરોધ કરે .

•

કોઈ પણ ખલાસી કે જે બીમાર પડવાની શંકા છે તેને ફિશિંગ ટ્રીપમાં સામેલ કરવો જોઈએ
નહિ.

નાના પાયે માછીમારી કરતા માછીમારો માટે સમુદ્રમાં સલામતી

બોટ પરથી નીચે પાડવા અંગે સાવચેતી
•

બોટમાંથી પડી જવું એ દરિયામાં જાનહાનીનુ ં સૌથી મોટુ કારણ હોઈ હંમેશા સાવચેત
રહેવ.ું

•

વહાણની ગતિ કે દિશામાં ફેરફારની ઘટનાની ખલાસીઓને માહિતી આપો કારણ કે
ઓચિંતી ગતિમાં ફેરફારથી બેધ્યાન તેઓ ફસાય શકે છે .

•

વહાણના પ્રકાર અને કદ મુજબ લાઈફલાઈન ફીટ કરાવેલ હોવી જોઈએ જેથી ખરાબ
વાતાવરણમાં ખલાસી ત ુતક પરથી નીચે પડતા કે બોટ પરથી નીચે લસરી પડતા
અટકાવી શકાય. ત ુતક પર લાઇફ્લાઇન એ મેનરોપ સાથે બંધાયેલ હોવી જોઈએ.

•

જયારે ખરાબ મોસમમાં ત ુતક પર કામકાજ ચાલત ું હોઈ ત્યારે અથવા ત ુતક પર કામ
ચાલત ું હોઈ અને નીચે પડી જવાનો ભય હોઈ ત્યારે ખલાસીઓના સલામતી હક
ુ
સલામતી દોરડા સાથે બાંધી રાખવા જોઈએ અને સલામતી દોરડુ યોગ્ય લંબાઈની
હોવી જોઈએ જેથી વહાણ પરથી પડતા અટકાવી શકાય અને જો તે શક્ય ના હોઈ તો
સલામતી જેકેટ કે સેફટી વર્ક વેસ્ટ નો ઉપયોગ કરવો.

•

જયારે વહાણ ચાલત ું હોઈ અને અત્યંત જરૂરી હોઈ તોજ વહાણની બહારની બાજુ પરનુ ં
કામકાજ કરવુ.ં આવા પ્રકારના કામ કરતા પહેલા સલામતી માટેના જરૂરી પગલા
અવશ્ય લેવા.
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જીવન રક્ષક સાધનો
દરે ક ખલાસી માટે વહાણમાં માન્ય
પ્રકારના લાઈફ જેકેટ ઉપલબ્ધ
હોવા જોઈએ.
ત ુતક પર કામ કરતી વખતે તમારંુ
લાઈફ જેકેટ અવશ્ય પહેરો.
પાણીમાં લાઈફ જેકેટ પહેરલ
વ્યક્તિના જીવિત રહેવાની શક્યતા
ખુબ વધુ રહે છે .

લાઈફ જેકેટ સરળતાથી સુલભ હોવા
જોઈએ અને તેમની સ્થિતિ સ્પષ્ટ
દર્શાવવી જોઈએ.

સ્વયંમ પ્રકાશિત લાઈટ સાથેની લાઈફ રીંગ
કે બોયંટ લાઈફલાઈન તૈયાર રાખો.
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જયારે તમારે કટોકટીમાં
સહાયની જરૂર હોઈ ત્યારે
અન્ય વહાણને તમારી
સ્થિતિ સ ૂચવવા
જ્વાળા(flares), ધુમાડા
સંકેત અને પેરેસટુ વહાણ
પર ઉપલબ્ધ હોવા
જોઈએ.

વહાણ પર રડાર પરાવર્તક રાખવું જોઈએ, જે તમારી તરફ આવતા જહાજને
તમારી સ્થિતિ નક્કી કરવા મદદ કરશે તેમજ તમારા જહાજ અને જાળીથી
દુર રહેવા તેમને પુરતો સમય આપશે. વહાણ પર રાખેલ રડાર પરાવર્તક
કટોકટીની પરિસ્થિતિમાં બચાવ જહાજોને તમારા જહાજને શોધવાનુ ં
પણ સરળ બનાવે છે .
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ૂ કી મારીને કરવામાં આવતી માછીમારીમાં
ડબ
સલામતી
નાના પાયા પર માછીમારી કરતા માછીમારો કે જેઓ સ્કુબા અથવા સપાટી પરથી હવા પ ૂરી
પાડતા સ્કુબા (surface supply diving gear) નો ઉપયોગ કરે છે તેઓએ સ્કુબા માટે જરૂરી
સાધનો અને તેના ઉપયોગ કરવાની પ્રક્રિયા અંગે તાલીમ લેવી આવશ્યક છે .
ડાઈવીંગની તમામ કામગીરી માટે જરૂરી ઓછામાં ઓછા ખલાસીઓની સંખ્યા જેટલા ખલાસી
હોવા ખુબ જરૂરી છે . ડાયવિંગ સુપરવાઈઝર હંમેશા ફરજ પર હાજર અને ચોકસાઈભરે લ હોવો
જોઈએ.
અન્ય જરૂરી આવશ્યકતાઓમાં સામેલ છે :

1. માલિકોએ પુરતી ખાત્રી કરવી જોઈએ કે બધા ડાઈવર્સ એ પુરતી તાલીમ પ ૂર્ણ કરે લ છે
અને ડાઈવીંગના સાધનોનો ઉપયોગ કેમ કરવો તે જાણે છે .
2. જયારે ગોતાખોરી ચાલુ હોઈ ત્યારે આકસ્મિત સહાય પહોચાડવા એક સ્ટેન્ડબાય ગોતાખોર
હંમેશા તૈયાર હોવો જોઈએ કે જે એક મિનીટમાં પાણીમાં પ્રવેશવા થવા સમર્થ હોઈ.
3. ગોતાખોરીમાં વાપરવામાં આવતા જહાજ પર રે ડિયો અથવા ફોન અવશ્ય હોવો જોઈએ
જેથી આપતકાલીન પરિસ્થિતિમાં ઈમરજન્સી સર્વિસ ને સ ૂચિત કરી શકાય.
4. ગોતાખોરી માટેના જહાજમાં પ્રાથમિક સારવાર માટેના બધા જરૂરી સાધનો હોવા જોઈએ
જેમાં ઓક્સિજન થેરાપી યુનીટનો પણ સમાવેશ થાય છે . બધા ગોતાખોરો CPR(મુહ થી
મુહ શ્વાસોશ્વાસ આપવાની પધ્ધતિ) અને ઓક્સિજન થેરાપીમાં પ્રવીણ હોવા જોઈએ.
5. ગોતાખોરો અને તેના સુપરવાઈઝર બંને માટે અલગ અલગ ડાઈવીંગ લોગ બુક રાખવી
જોઈએ. લોગ બુકમાં ગોતાખોરીના સાધનોનો પ્રકાર, ગેસનો પ્રકાર, સમય, મહતમ
ઊંડાઈ, સપાટી પર આવવાની અંતરાલ,વિધાટન કોષ્ટક, તારીખ અને નોંધની વિગતો
હોવી જોઈએ. ગોતાખોરના સુપરવાઈઝરની લોગ બુક ગોતાખોરી પ ૂરી થયા બાદ માલિક
પાસે નોંધાયેલ હોવી જોઈએ.
6. જયારે ગોતાખોરી ચાલુ હોઈ ત્યારે જહાજ પર આંતરરાષ્ટ્રીય સંકેત
“આલ્ફા” ફરકાવેલ હોવો જોઈએ. આ ધ્વજ સંકેત ફક્ત ગોતાખોરી
ચાલુ હોઈ ત્યારે જ દર્શાવવો જોઈએ અને જયારે બધા ગોતાખોરો
પાણીની બહાર આવે એટલે આ ધ્વજ દુર કરવો જોઈએ.
7. ગોતાખોરીને સલગ્ન તમામ જહાજોમાં કોસ્ટગાર્ડ, મેડીકલ
એરલીફ્ટ, નેવી અને ડાઈવીંગની દવાના જાણકાર અને સક્ષમ ડોકટરોજેવી કટોકટી
સેવાઓ માટે રિકમ્પ્રેશન ચેમ્બરવાળી નજીકની સુવિધાઓના સ્થાન તેમજ ટેલીફોન
નંબરની અધતન સ ૂચી હોવી જોઈએ.
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8. ડાઈવીંગની દવાના જાણકાર અને સક્ષમ ડોક્ટર દ્વારા ૪૦ વર્ષ કે તેથી વધુ ઉમરના
ગોતાખોરની વર્ષ માં ઓછામાં ઓછી એકવાર તપાસ થવી જોઈએ. ૪૦ વર્ષથી નીચેની
ઉમરના ગોતાખોરોને દર ૨ વર્ષે તપાસવા જોઈએ. દરે ક ગોતાખોરી પછી, ગોતાખોરોએ
ઓછામાં ઓછા ૨૪ કલાક માટે ચેતવણી ટે ગ પહેરવા જરૂરી છે . આ ટેગ પહેરનાર
વ્યક્તિ ડાઈવીંગની બીમારી જેવી કે ડી કમ્પ્રેશન સિકનેસ ધરાવે છે એવું દર્શાવતા
હોઈ છે .
9. સીડી પાણીમાં ખુબ લાંબી હોવી જોઈએ જેથી ગોતાખોર સરળતાથી બોટમાં ચડી શકે.
10. સાવધ રહો કે તમે પાણીમાં ખુબ જડપથી સપાટી પર ના આવો અન્યથા તમોને ડીકમ્પ્રેશન
સીક્નેશ થઇ શકે છે .
11. ગોતાખોર તેના સાથી ગોતાખોર સાથે અથવા તો ઉપર સપાટી પર દોરીથી, ફલોટસથી
કે અવાજદ્વારા સતત સંપર્કમાં હોવો જોઈએ.
12. ગોતાખોરે આયોજીત મહત્તમ સમય કરતા વધારે સમય સધી કોઈ પણ ઉંડાઈ પર રહેવ ું
ના જોઈએ.
13. સ્કુબા ડ્રાઈવરે (ગોતાખોરે ) ૪૦ મિટર કરતા વધુ ઊંડે ના જવું જોઈએ
14. સ્કુબા સીલીન્ડર દર વર્ષે અંદરથી ચેક કરાવવું જોઈએ અને દર પાંચ વર્ષે
હાયડ્રોસ્ટેસ્ટીકલી(અંદર દબાણપ ૂર્વક પાણી ભરી કરાતી તપાસ) તપાસ કરાવવી જોઈએ.
15. ન્યુનતમ તરીકે, સ્કુબા ડ્રાઈવરોએ ડાઈવીંગ સુપરવાઈઝરના સ ૂચવ્યા મુજબ નીચે
મુજબના ઉપકરણોણો ઉપયોગ કરવો જ જોઈએ:
• ઝડપી મુક્ત થઇ શકે તેવી હાર્નેશ અને પ્રેસર ગેઈઝ વાળું સ્કુબા યુનિટ
• ચહેરા માટેન ુ ં માસ્ક અને સ્નોર્કલ
• સ્વીમીંગ ફીન્સ અને/અથવા બુટ
• વેટ સ્યુટ અથવા ડ્રાય સ્યુટ
• મોઝા
• ડાઈવીંગ છરી
• ઉંડાઈ માપક, સબમર્સીબલ પ્રેસર ગેજ અને કમ્પાસ
• બોયંસી કન્ટ્રોલ ડીવીસ (BCD)
• એર સીલીન્ડર (સ્કુબા ટેંક) અને રે ગ્યુલેટર બે માઉથ પીસ સાથે
• વીતેલા સમય સ ૂચક અથવા ડાઈવ કમ્પ્યુટર સાથેની પાણીની અંદરની ઘડિયાળ
• વજન પટો – ઝડપથી મુક્ત થઇ શકે તેવા બકલ સાથે
• પાણીની અંદરની ફ્લેશલાઈટ
• સપાટી માર્કર સિગ્નલ/બોયુ કીટ

વ્યક્તિગત સલામતી
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16. સલામત ડાઇવિંગ સુનિશ્ચિત કરવા સપાટી પરથી જોડાયેલ ડાઇવર્સઓને પોતાની ઉંડાઈ
અને સમય મર્યાદાની જાણ હોવી જોઈએ.
17. સપાટી પરથી જોડાયેલ ગોતાખોરો પાસે ડાઈવર્સ ટેન્ડર હોવું જોઈએ.
18. દરે ક ગોતાખોરની હવાની પાઈપમાં દબાણમાપક અને અલગ વાલ્વ હોવું જોઈએ.
દબાણમાપક એ વાલ્વ પછી હોવું જોઈએ.
19. સપાટી પરથી જોડાયેલ પાઈપ લાઈફ લાઈન સાથે જોડાયેલ હોવા જોઈએ જેથી સપ્લાય
પાઈપ પર કે હેલ્મેટ પર તાણ ના આવે. લાઈફલાઈન ૧૬ એમએમ જાડાઈની
પોલીપ્રોપીલીન અથવા તેને સમકક્ષ અન્ય કૃત્રિમ રે સાની બનેલ હોવી જોઈએ.
ગોતાખોતોએ નિયત કરે લ અને સપાટી પરથી જોડાયેલ ગોતાખોરો માટે નિશ્ચિત કરે લ
યોગ્ય પાઈપ જ વાપરવા જોઈએ.
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પ્રકરણ ૩

સ્થિરતા
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સ્થિરતા
જ્યાં સુધી તે ખરે ખર
ઉપયોગમાં ન આવે ત્યાં સુધી
બધા વોટરટાઇટ(પાણીવાહક)
દરવાજા બંધ રાખો.
ખાતરી કરો કે આ વોટરટાઈટ
દરવાજા સુરક્ષિત રીતે બંધ છે
ખાસ કરીને જયારે રફ
હવામાનની આગાહી કરવામાં
આવેલ હોઈ.

રફ હવામાનમાં ત ૂટક પર આવતા
દરિયાના પાણીના ત ુરં ત નિકાલ
માટે પાણી નિકાલના છિદ્રો ખુલા
હોઈ તે સુનીચ્ચિત કરો.
બંધ થઇ ગયેલ પાણી નિકાલ માટેના
છિદ્રો જહાજની સ્થિરતા માટે ગંભીર
સંકટ લાવી શકે છે .

સ્થિરતા
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પાણી

ઇંધણ

જાળ

માછલી

બરફ

ખાતરી કરો કે વહાણ ઓવર લોડ ભરે લ નથી. ભારે સમાનને શક્ય હોઈ
તેટલું નીચે રાખવાની પ્રથા પાળો. આનાથી વહાણની સ્થિરતા સુધરે છે
અને વહાણ ગોથું મારવાની શક્યતા ઘટે છે .

પાણી
જહાજમાં કોઈ પણ મોટા ફેરફારો જેવા કે લંબાઈ
વધારવી, વ્હીલ હાઉસમાં ફેરફાર કરવો કે ટાંકીની
ડીઝાઇન બદલવી વગેરે ના કરવા. આનાથી જહાજની
સ્થિરતા ઓછી થાય છે .
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દરવાજાના હેન્ડલને અવારનવાર
ચકાસો અને ગ્રીઝ કરો.

ખાતરી કરો કે બધા ખાના
પાણી ચુસ્ત (વોટરટાઈટ) છે .

સ્થિરતા
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ફિશિંગ ગ્રાઉન્ડ અને પાછા બંદર તરફનો માર્ગ
જહાજની સ્થિરતા જાળવવી
•

જહાજના બનાવનાર દ્વારા પ ૂરી પાડવામાં આવેલ જહાજ સ્થિરતા પુસ્તિકામાં ભલામણ
મુજબ જહાજમાં સમાન ભરો. જહાજમાં ક્યારે ય ઓવરલોડ સમાન ના ભરો. જહાજ
માલિકે ખાતરી કરવી આવશ્યક છે કે વાહણ બળતણ બરફ અને અન્ય જોગવાઈઓથી
ઓવરલોડ નથી કે જે લાંબા સમય સુધી સમુદ્રમાં બહાર રહેવા માટે જરૂરી છે .

•

ફિશિંગ ટ્રિપ્સનુ ં ગણતરી પ ૂર્વક આયોજન કરવી જોઈએ અને તે જહાજની ક્ષમતા મર્યાદા
અનુસાર આયોજન કરવું જોઈએ. ડ્રાફ્ટ માર્ક્સ અને લોડ લાઇન માર્ક્સએ નક્કી કરવાના
ઉત્તમ માધ્યમો છે કે બોટ ઓવરલોડ થયેલ છે કે નહીં.

•

ત ુતક પર કે ખાનામાં માછલીના જથ્થાને મુક્ત ના રાખો. માછલીઓનો જથ્થો કે જે મુક્ત
રીતે આમતેમ જઈ શકે છે તે વહાણને અસ્થિર બનાવે છે . દૂ ર કરી શકાય તેવા યોગ્ય
વિભાજન બોર્ડ માછલીના જથ્થાને સ્થિર રાખવામાં મદદ કરશે.

•

ગીલ નેટ અથવા પર્સ સીન નેટ ને વિન્ચ દ્વારા ખેચતી વખતે જહાજની સ્થિરતાની ખુબજ
કાળજી લેવી. જાળમાં રહેલ માછલીનો ભારે જથ્થો વહાણની સ્થિરતા ગંભીર પ્રમાણમાં
ઘટાડી શકે છે .

•

ઘણી મલ્ટી ડે બોટ્સ તેઓની સુકી માછલીના જથ્થાને વ્હીલહાઉસ પર રાખે છે . આ ન
કરવું જોઈએ કારણ કે જહાજની સ્થિરતામાં નોંધપાત્ર ઘટાડો થશે.

•

જ્યારે પણ શક્ય હોય ત્યારે ટાંકી અડધા ભરાવાની મંજૂરી આપશો નહીં, કારણ કે મુક્ત
સપાટી વહાણની સ્થિરતા ઘટાડે છે . ટાંકી સંપ ૂર્ણ અથવા સંપ ૂર્ણ ખાલી હોય એને પ્રાધાન્ય
આપવું જોઈએ.

•

હંમેશાં જહાજની સારી સ્થિરતા જાળવવાનો પ્રયાસ કરો, જહાજ ખ ૂબ કોમળ અથવા ખુબ
સખત ના હોવું જોઈએ.

•

ઘમણનુ ં પાણી હંમેશા કાઢતા રહો અને તે હંમેશા ખાલી રહે તે સાવચેતી રાખો.
તમે ખતરામાં છો જો….
જે રીતે તમારંુ વહાણ રોલ થાય છે તેના પર તમારે સતત ધ્યાન આપવું જોઈએ.
જો વાસણ રોલ પ ૂર્ણ કરવામાં વધુ સમય લે છે , તો તમારી સ્થિરતા ઓછી થઈ રહી
છે અને તમે જોખમમાં છો. રોલનો અંત જુઓ. જો વાસણ ત ુરં ત જ સીધા સ્થાને પાછા
આવવાને બદલે રોલના અંતે અટકી જાય તો તમે ખરે ખર જોખમમાં છો.
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પ્રકરણ ૪
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એન્જિન નિષ્ફળતાના કિસ્સામાં કેવી રીતે કાર્ય કરવ ંુ
એન્જિન નિષ્ફળતાની પરિસ્થિતિમાં તમારે પરિસ્થિતિને કેવી રીતે નિયંત્રિત કરવી તે જાણવું
જોઈએ. નીચેના મુદ્દા પરિસ્થિતિને નિયંત્રણમાં લાવવામાં મદદ કરશે.

•

તમારી સચોટ સ્થિતિ (સ્થાન) શોધો અને તમારી સહાયની આવશ્યકતાના ક્ષેત્રમાં સ્થાનિક
અધિકારીઓ અને અન્ય જહાજોને જાણ કરો. ખાતરી કરો કે તમે તેમને તમારી ચોક્કસ
સ્થિતિ(સ્થાન) વિશે જાણ કરી છે .

•

ચાર્ટ પર સ્થાન અંકિત કરો અને પાણીના પ્રવાહોને જુઓ. જો તમે જમીનથી દૂ ર જતા રહ્યા
હોવ તો તમારી ફિશિંગ જાળીઓને દોરડાની જેમ બનાવો, એક છે ડે લંગરને બાંધી દો અને
તેને દરિયામાં નાખો. આ તમને તાણ ઓછું કરવા અને તમારી સ્થિતિ તમારી પ્રારં ભિક
સ્થિતિની નજીક જાળવવા માટે મદદ કરશે.

•

જો શક્ય હોઈ તો લંગર નાખો.

•

જો રીપેર શક્ય હોઈ તો ઉપલબ્ધ સ્પેર પાર્ટ્સ દ્વારા એન્જીનને રીપેર કરવાનો પ્રયાસ કરો.

તમે ચેતવણી સંકેત આના દ્વારા આપી શકો છો:

• વીએચએફ ચેનલ ૭૦
• MF/HF ફ્રિકવન્સી ૨૧૮૭.૫ KHz, ૮૪૧૪.૫ KHz, ૪૨૦૭.૫ KHz,
૬૩૧૨ KHz, ૧૨૫૭૭ KHz અથવા ૧૬૮૦૪.૫ KHz
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•

જો સમારકામ તમારા નિયંત્રણની બહાર હોઈ તો નજીકના રહેલ વહાણ અથવા નજીકમાં
જે તમને સહાય કરી શકે તેમ હોઈ એની ખોજ કરો.

•

બેટરી બચાવવા રે ડિયોનો ઉપયોગ ન્યુનતમ કરો.

•

દિવસમાં ઓછામાં ઓછા બે વાર તમારી સ્થિતિ(સ્થાન) વિશે સ્થાનિક અધિકારીઓને જાણ
કરો.

•

સુકાનીએ તેના ખલાસીઓને એના આદે શમાં રાખવા જોઈએ અને ગભરાવું જોઈએ નહિ.

•

જો જહાજ જમીન તરફ જતું હોઈ તો જહાજને પાણીમાં તણાવા દો. જો શક્ય હોઈ તો શઢનો
ઉપયોગ કરો.

•

તમારા પીવાના પાણી અને અન્ય જોગવાઈઓને રે શન કરો, જેથી લાંબા સમય સુધી
સમુદ્રમાં ટકી રહેવા માટે સક્ષમ બનો.

•

જહાજની જાળવણી જેવા દૈ નિક કાર્ય માટે ખલાસીઓને રોકશો નહિ જેનાથી તેઓ તેની
શરીરની તાકાત ટકાવી શકશે.

•

તમારી આસપાસથી નીકળતા જહાજ કે જે તમને મદદ કરી શકે તેને શોધવા અને તેના
પર નજર રાખવા માણસોની ડ્યુટી ગોઠવો.

•

જો વીએચએફ રે ડિયો જહાજ પર ઉપલબ્ધ હોય તો અન્ય જહાજોના ધ્યાન ખેચવા માટે
ચેનલ 16 પર sos અથવા MAY DAY સિગ્નલ મોકલો.

•

જો તમને આસપાસમાં જહાજ દે ખાય તો તેન ુ ં ધ્યાન ખેચવા નીચેની પ્રવ ૃત્તિ કરો:

વ્હીલહાઉસની ટોચ પર
અથવા અન્ય દૃશ્યમાન સ્થાને
ઉભીને તમારા હાથને ધીમેથી
અને વારં વાર દરે ક બાજુથી
વિસ્તરે લ કરો અને નીચે કરો.
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બચાવ કરનાર તમારંુ સ્થાન જાણી શકે તે માટે
ચીથરાના કટકાને ઓઈલમાં પલાળી
ડોલ(બકેટ)માં રાખી જહાજની થી થોડે દુર
દોરીના છે ડે રાખી ધુમાડો અને તાપ કરો.

અરીસા અથવા અન્ય કોઇ
પ્રતિબિંબિત વસ્તુનો ઉપયોગ કરીને
નજીક આવતા જહાજ પર સતત
સ ૂર્યપ્રકાશ પ્રતિબિંબિત કરો.
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ત્યાંથી પસાર થતા
જહાજનો ધ્યાન
આકર્ષિત કરવા જૂથમાં
મળી અવાજ કરો.

વ્હીલ હાઉસ પર અથવા સૌથી વધુ
દૃશ્યમાન સ્થળે તેજસ્વી રં ગના
પડદા (કેનવાસ) લટકાવી દો.
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ચોરસ ધ્વજ ફરકાવો અથવા
કપડાની ઉપર અથવા નીચે
એક બોલ અથવા બોલ જેવું
કંઈપણ લટકાવવુ.ં

જો જહાજ પર ઉપલબ્ધ
હોઈ તો લાલ કલરના
ઝબકારા(ફટાકડા)
સળગાવો કરો.
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કુવાસ્થંભ પર “નવેમ્બર” ધ્વજ
સાથે”ચાર્લી” ધ્વજ ફરકાવો.

જો નજીક આવતું જહાજ
પહોંચની અંદર હોય તો
સતત તમારી સીટી
વગાડો.
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નારં ગી (ઓરે ન્જ)
કલરના ધુમાડાના
સિગ્નલનો ઉપયોગ કરો.

તમારી ટોર્ચ (બતી) અથવા ફ્લેશ લાઇટને સીધા
નજીક આવતા જહાજના વ્હીલ હાઉસ પર ફ્લેશ
કરો. મોર્સ કોડમાં ● ● ● – – – ● ● ● જૂથનો
સમાવેશ કરતા સિગ્નલનો ઉપયોગ કરો.
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•

ખલાસીઓને કોઈપણ સમયે દરિયાનુ ં પાણી પીવા ન દે શો.

•

દરિયાની પવન અને સમુદ્રના પાણી સાથે સંપર્કમાં આવશો નહિ.

•	ક્યારે ય દારૂ અથવા પક્ષીનું લોહી પીવું નહી.
•	પ્રોટીનથી સમ ૃદ્ધ ખોરાક લેવાનું ટાળો. તે તમારા શરીરને ડિહાઇડ્રેટ કરશે. માત્ર
કાર્બોહાઇડ્રેટ અને ગ્લુકોઝ સમ ૃદ્ધ ખોરાકનુ ં સેવન કરો.
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•

યાદ રાખો કે વ્યક્તિને ઉષ્ણકટિબંધીય વિસ્તારોમાં ટકી રહેવા માટે દિવસમાં એક
લિટર મીઠું પાણી પ ૂરત ું છે .

•

સાફ વાસણમાં વરસાદનુ ં પાણી એકત્રિત કરો અને તેને ભવિષ્યના ઉપયોગ માટે
સંગ્રહિત કરો.

•

ધ ૂમ્રપાન ન કરો કારણ કે તે તમારા શરીરને ડિહાઇડ્રેટ કરે છે .

•

ભયાવહ સ્થિતિમાં, તમે કાપડમાંથી બનાવેલ ગળણીનો ઉપયોગ કરીને ભ ૂખ સામે
લડવા પ્લાન્કટોન એકત્રિત કરી શકો છો. જ્યારે તમે દરિયાઈ પાણીમાં કાપડની
ગળણીને ખેંચો ત્યારે તમે તેના છે ડાના ભાગે એકઠા થયેલ પ્લેન્કટોન જોઈ શકો છો.
આ હેત ુ માટે શર્ટની બાંયનો ઉપયોગ કરી શકાય છે . યાદ રાખો કે પ્લેન્કટોન અથવા
સીવીડ(દરિયાઈ શેવાળ) ખાવાથી તમારા શરીરમા મીઠા પાણીની જરૂરિયાત વધી
જાય છે . માછલીના કરોડરજ્જુના પ્રવાહીમાં પણ મીઠું પાણી હોય છે તેને સુરક્ષિત રીતે
ચ ૂસીને ગળી શકાય છે .

•

ઝડપી મદદની અપેક્ષા રાખશો નહીં. તે લાંબો સમય લેશ.ે ત્યાં સુધી ધીરજ રાખો

•

જો અન્ય બચાવકર્તા જહાજ ફક્ત લોકોને જ બચાવી શકે તેમ હોઈ તો બગડેલ
જહાજને ભ ૂલીને કૃ(ખલાસીઓને) બચાવવા જોઈએ.
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લાઈફ રાફ્ટ અને લાઈફ જેકેટ્સ
લાઇફ જેકેટ્સ જહાજો પર રાખવા અનિવાર્ય છે . આ સાધનસામગ્રી કટોકટીની સ્થિતિમાં જીવન
બચાવી શકે છે , ઉદાહરણ તરીકે જ્યારે કોઈ જહાજ છોડવાનુ ં થાય ત્યારે ખાસ કરીને. લાઇફ
જેકેટ વ્યક્તિને નોંધપાત્ર સમય માટે તરતા રાખે છે . જો કે, સમુદ્રના પાણીમાં લાંબા સમય
સુધી રહેવાથી નિર્જળીકરણ, નબળાઇ અને શરીરના તાપમાનમાં ખતરનાક રીતે ઘટાડો થાય
છે . ભયાવહ પરિસ્થિતિમાં, જ્યાં સુધી બચાવ નૌકા ન આવે ત્યાં સુધી લાઇફ જેકેટ્સ વ્યક્તિને
તરતા રહેવા માટે ઉપયોગી છે .
ઘણા લાઈફ રાફ્ટ્સ બજારમાં ઉપલબ્ધ છે . લાઇફ રાફ્ટ બધા ક્રૂ (ખલાસી)ને સમાવવા માટે
સક્ષમ હોવું જોઈએ. લાઇફ રાફટ ઊંડા સમુદ્રમાં ખ ૂબ ઉપયોગી છે અને ક્રૂને અઠવાડિયા કે
તેથી વધુ સમય સુધી ટકી રહેવા માટે સક્ષમ કરે છે . કેટલાક કિસ્સાઓમાં ક્રૂએ 100 દિવસ કે
તેથી વધુ સમય સુધી લાઇફ રાફટમાં ટકી રહેલ છે જ્યાં સુધી તેઓને નજરમાં ન આવે અને
બચાવ કરવામાં આવે.
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લાઈફ રાફટમાં (નીચેની વસ્)તુ સામેલ હોવી જોઈએ:
•

૩૦ મિટર થી વધુ લંબાઈ વાળી દોરીથી બંધાયેલ તૈરાક રીંગ.

•

તરી શકે એવા હેન્ડલ વાળી અને દોરી સાથેની એક નોન ફોલ્ડીંગ પ્રકારની પોકેટમાં
રાખેલ છરી કે જે લાઈફ રાફટ નાં painter ભાગ પાસે બહારની બાજુ હોવી જોઈએ.
આ ઉપરાંત, લાઇફ રાફટમાં બીજી સલામતી છરી આપેલ હોવી જોઈએ, જે નોન
ફોલ્ડિંગ પ્રકારનુ ં હોવી જરૂરી નથી.

•

૧૨ વ્યક્તિની કેપેસીટી વાળી લાઈફ રાફટ (લાઈફ બોટ) માં એક પાણી કાઢવા માટેન ુ ં
ડબલું (buoyant bailer) હોવું જરૂરી છે . ૧૩ કે તેથી વધુ વ્યક્તિની કેપેસીટી વળી
લાઈફરાફટ (લાઈફ બોટ) માં ૨ ડબલા (buoyant bailer) હોવા જરૂરી છે .

•

બે સ્પોંજ (પાણી ખેચવા માટેના પોતા).

•

બે માન્ય સમુદ્ર લંગર, દરે ક આંચકા પ્રતિરોધક અને ટ્રિપિંગ લાઇન સાથે, એક
ફાજલ અને બીજુ ં કાયમી ધોરણે લાઈફ રાફટ(જીવન તરાપો) સાથે એવી રીતે
જોડાયેલ ું હોવું જોઈએ કે જ્યારે લાઇફ રાફ્ટ ફુલે છે અથવા પાણીમાં હોય છે , ત્યારે
તે લાઇફ રાફ્ટને પવનમાં સૌથી વધુ સ્થિર રીતે રાખે છે . દરે ક દરિયાઈ લંગર,
તેના હાઉઝર અને ટ્રિપિંગ લાઇન બધી સમુદ્ર પરિસ્થિતિઓ માટે પર્યાપ્ત મજબુત
હોવી જોઈએ. દરિયાના લંગરની દોરીના બંને છે ડે સ્વીવેલ (કપલીન-બે ભાગો
વચ્ચેનુ ં જોડાણ, બીજાને ફેરવ્યા વિના, એક ફરે છે .) ફીટ કરે લ હોવું જોઈએ.
કરવામાં આવશે અને તે એક પ્રકારનો હશે, જે તેની કફન લાઇનોની વચ્ચે અંદર
ફેરવવાની સંભાવના નથી.

•

પાણીમાં તરે એવા બે હલેસા.

•

ત્રણ ટીન ખોલવાના સાધન. સલામત છરીઓ કે જે ખાસ ટીન ઓપરે ટર બ્લેડ
ધરાવતી હોઈ તે આ જરૂરિયાત માટે સંતોષકારક છે .

•

એક વોટરપ્ રૂફ(પાણીચુસ્ત) ડબ્બામાં ઉપયોગ પછી સખ્તાઇથી બંધ થવા માટે
સક્ષમ ફર્સ્ટ એઇડ કીટ.

•

એક સીટી અથવા તેના જેવું અવાજ સંકેત માટેન ુ ં સાધન.

•

આવશ્યકતાઓનુ ં પાલન કરતી ચાર રોકેટ પેરાશ ૂટ જ્વાળાઓ (ફ્લેર્સ).

•

.

•
•
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.
પાણીચુસ્ત ડબ્બામાં બેટરી(સેલ)નો એક ફાજલ સેટ અને એક ફાજલ (એક્સ્ટ્રા)
બલ્બ સાથે મળીને મોર્સ સિગ્નલિંગ માટે યોગ્ય એક પાણીચુસ્ત (વોટરપ્ રૂફ)
ઇલેક્ટ્રિક ટોર્ચ (બતી).
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•

એક કાર્યક્ષમ રડાર પરાવર્તક.

•

એક દિવસ દરમ્યાન જહાજ અને વિમાનોને સિગ્નલ આપવા માટે તેના ઉપયોગની
સ ૂચનાઓ સાથેનો સિગ્નલિંગ મિરર.

•

પાણીચુસ્ત (વોટરપ્ રૂફ) કાગળ પર અથવા પાણીચુસ્ત (વોટરપ્ રૂફ) ડબ્બામાં જીવન
બચાવવાના સંકેતોની એક નકલ.

•

માછલી પકડવાના કાટાનો એક સેટ.

•

લાઇફ રાફટની કેપેસીટી જેટલા વ્યક્તિ માટે દરે ક
વ્યક્તિ દીઠ ૧૦૦૦૦ કિલોજુલથી ઓછા ન હોય તેવા
ફૂડ રે શન; આ રાશનને હવાચુસ્ત પેકિંગમાં રાખવા
જોઈએ અને પાણીચુસ્ત (વોટરટાઇટ) ડબ્બામાં
સંગ્રહવા જોઈએ.

પોષણ

1000 કિલો જુલ્સ =
239 કેલરીસ

•

લાઇફ રાફટની કેપેસીટી જેટલા વ્યક્તિ માટે દરે ક વ્યક્તિ દીઠ ૧.૫ લીટર મીઠું
પાણી પાણી ચુસ્ત પેકિંગમાં રાખવું જોઈએ. જેમાંથી વ્યક્તિ દીઠ 0.5 લિટર પાણીની
જગ્યાએ બે દિવસમાં તેટલું મીઠું પાણી પેદા કરી શકે તેટલી કેપેસીટી વાળા ડી
સોલ્તિંગ સાધન રાખી શકાશે.

•

એક માપી શકાય એવું કટાય નહિ તેવી ધાત ુનુ ં પાણી પીવાનુ ં વાસણ.

•

એક પાણી પીવાનુ ં વાસણ.

•

એન્ટી સી બીમારી(એન્ટી સી સિકનેસ)ની દવાના છ ડોઝ અને લાઈફ રાફટની
કેપેસીટી જેટલી દરે ક વ્યક્તિ માટે એક દરિયાઈ માંદગીની થેલી (સી સીક્નેસ
બેગ).

•

કેવી રીતે જીવતા રહી શકાય એની સુચનાદર્શાવત ું પત્રક.

•

તાત્કાલિક કાર્યવાહી માટેની સ ૂચના.

•

ઓછામાં ઓછા 2 વ્યક્તિઓ માટે ગરમ ધાબળા.
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વૈકલ્પિક જીવન બોય ંુ

જો લાઇફબાય ઉપલબ્ધ ન હોય તો નેટ ફ્લોટ્સમાંથી બનાવેલ લાઇફ બેલ્ટ*

મોટા જહાજમાં ફૂલી શકે તેવી લાઈફ રાફટને બદલે
એફઆરપીથી બનેલ લાઈફ રાફટ*

જીવન રાફટ : નાના સ્કેલના મત્સ્યોદ્યોગ માટે સમુદ્રમાં સલામતી
પ્રોત્સાહન | BOBP-IGO

દર્શાવેલ વિડીઓ જોવા માટે નીચેની લીંક દબાવો :

https://www.youtube.com/watch?v=rzkkgAS2VAQ
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*

બાંગ્લાદે શ/યુએનડીપી પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત વિકસિત “દરિયાકાંઠેના માછીમાર સમુદાયોના
જીવનનિર્વાહની સલામતીના સશક્તિકરણ (BGD/૯૭/૦૭)- કોક્ઝ બઝાર, બાંગ્લાદે શમાં.

*

"વાવાઝોડા દરમિયાનના જીવન ગુમાવવાના દરને ઘટાડવાના ઉપાયો" એફએઓ તકનીકી
સહકાર પ્રોગ્રામ હેઠળ વિકસિત આંધ્રપ્રદે શ, ભારતમાં.

નાના પાયે માછીમારી કરતા માછીમારો માટે સમુદ્રમાં સલામતી

ઠં ડીમાં ખલુ ્લા રહેવાન ંુ સંકટ
જીવંત રહેવાની તકનીકો
ઠંડા પાણીના સંપર્કમાં આવતા ઠંડી લાગવી એ દરિયામાં મ ૃત્યુનુ ં સૌથી વધુ કારણ છે . જહાજ
હોનારતની તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે ઠંડી લાગવાથી મ ૃત્યુ થયાનુ ં જોખમ ડૂબવાના જોખમ
કરતાં વધારે છે .
ઠંડીના સંસર્ગથી પોતાને કેવી રીતે સુરક્ષિત રાખવું અને ઠંડીના ભોગ બનનાર વ્યક્તિઓ સાથે
કેવી રીતે વર્તવું તે વિશે જાણવું મહત્વપ ૂર્ણ છે . કોઈ વ્યક્તિ શરદીને લીધે અસમર્થ થઈ શકે
છે અને તે પછી પરિણામે તે ડૂબી શકે છે .માનવ શરીરનુ ં સામાન્ય તાપમાન આશરે ૩૭૦C
હોઈ છે . જ્યારે તાપમાન 40-41૦C સુધી વધે છે , ત્યારે તે વ્યક્તિ ચિત્તભ્રમણાની સ્થિતિમાં
ચાલ્યો જાય છે . જો તાપમાન ૩૩૦C કે તેથી નીચે આવે તો તે વ્યક્તિ બેભાન થઈ જશે.
25૦C તાપમાન પર, માણસનુ ં મ ૃત્યુ થાય છે કારણ કે હૃદય 25૦C કરતા ઓછા તાપમાને
ધબકી શકત ું નથી.
જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ ઠંડા પાણીમાં પડે છે , ત્યારે પાણી તરત જ કપડાંમાંથી પ્રવેશ કરશે. પાણી
એ કપડાંમાં રહેલ હવાના અવાહક સ્તરને વિસ્થાપિત કરશે અને ત્વચાને અતિશય ઠંડી કરશે.
જો પાણી (નુ ં તાપમાન) ૩૦૦C ની નીચે હોય તો ચામડીની રુધિરવાહિનીઓ ગરમી બચાવવા
માટેના પ્રયત્નોમાં સાંકડી થઈ જશે જો કે આ ક્રિયા ભોગ બનનારને શરીરની ગરમી બચાવવા
માટે મદદ કરશે નહીં.
શરીર સ્નાયુઓને શખ્ત કરીને વધુ ગરમી ઉત્પન્ન કરવાનો પ્રયાસ કરશે અને આ ક્રિયાના
પરિણામે ધ્રુજારી અનુભવશે. જો હજુ પણ તાપમાનમાં ઘટાડો થતો રહે તો ધુર્જારી ઓછી થવા
લાગે છે અને આટલી વધુ ઠંડીમાં
પણ વ્યક્તિને ઠંડી નહિ અનુભવાય
પરં ત ુ ધીમે ધીમે તે બેભાન અવસ્થામાં
જશે.
જો ખલાસી બોટ પરથી ઠંડા પાણીમાં
પડી જશે તો તે વ્યક્તિના અંગો
સહેજ જામી જશે અને વ્યક્તિ લકવો
અનુભવી શકે છે .
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જો ખલાસી બોટ પરથી ઠંડા પાણીમાં પડી જશે તો તે વ્યક્તિના અંગો સહેજ જામી જશે અને
વ્યક્તિ લકવો અનુભવી શકે છે :

•

જો તમે ઠંડા પાણીમાં પડી જાવ તો બચવા માટે નીચે પ્રમાણે કરવું જોઈએ. તમારા
શરીરના શક્ય હોઈ એટલા અંગો પાણીની બહાર રાખો. કૃપા કરીને ધ્યાનમાં રાખો કે,
વધુ વેગ વાળા પવન કરતા પણ પાણી (શરીર)ને 5-6 ગણું વધારે ઠંડુ કરે છે .

•

ગભરાશો નહીં. તમારા શ્વાસ પર અંકુશ મેળવવાનો પ્રયાસ કરો, અને બચાવકર્તાઓનુ ં
ધ્યાન આકર્ષિત કરવા માટે ફક્ત બ ૂમો પાડો અથવા સંકેતો કરો.

•

જો તમે લાઇફ જેકેટ પહેરેલ ના હોઈ તો, તો પછી આસપાસ જુઓ અને જે કોઈ વસ્તુ
તરતી હોઈ તેને પકડવાનો પ્રયાસ કરો અથવા એની પર ચડી જાવ.

•

જો તમે લાઇફ જેકેટ પહેરો છો, તો ગરમીનુ ં નુકસાન ઘટાડી શકાય એવી સ્થિતિમાં
રહો, શક્ય હોય ત્યાં સુધી ગતિહીન રહો અને તમારા માથા અને ગરદનને પાણીની
બહાર રાખો.

•

જો તમારે તરવાનુ ં થાય તો શરીરની તાકાત બચે તેમ અને ઓછામાં ઓછી હલનચલન
કરવું પડે તેમ તરો.

•

જો પાણીમાં વધારે લોકો સાથે હોય તો સાથે રહેવાનો પ્રયત્ન કરો.

હાઈપોથર્મિયા
હાઈપોથર્મિયાએ શરીરના નીચા તાપમાનની સ્થિતિ છે . ઠંડા પાણીમાં લાંબો સમય પલળવાથી,
કે અપ ૂરતા કપડા અથવા ઓઢવાના કપડાની ઉણપ, ભીના અને પવનયુક્ત સ્થિતિમાં જ્યારે
લાંબા સમય રહેવાથી ગરમીના નાશ ને કારણે આ પરિણામ આવે છે . ખુલ્લા જહાજમાં બચેલ
બધાને મોટા ભાગે હાઈપોથાર્મિયા થયેલ જોવા મળે છે . બધા બચેલ વ્યક્તિએ એ જાણવું
જોઈએ કે હાયપોથાર્મિયા એ જાનલેવા છે . તેની શરૂઆત ઝડપથી થઈ શકે છે અને જો પીડિત
અથવા અન્ય બચી ગયેલા લોકો દ્વારા ઓળખ ના થાય તો, એક કલાકમાં મ ૃત્યુ થવાની
સંભાવના છે . હાયપોથર્મિયાનો ભોગ બનેલી વ્યક્તિને ઘણી વાર તેની સ્થિતિનો અહેસાસ થતો
નથી તેથી તે મહત્વનુ ં છે કે તમે(સાથે રહેલ વ્યક્તિ) હાયપોથર્મિયાના ચિન્હો જાણો.
હાઈપોથર્મિયા આના દ્વારા ઓળખી શકાય છે :
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•

શરીરમાં વધુ ગરમી પેદા કરવા શરીરમાં ઉત્પન થતી ધ્રુજારી.

•

અસુવિધા થવી, થાક લાગવો, નબળી સંકલન શક્તિ, નિષ્ક્રિયતા, વાણી પરનુ ં નિયંત્રણ
ગુમાવવુ,ં વ્યવસ્થિત ચાલી ના શકવું અને માનસિક મઝ
ં ૂ વણ.

•

સ્પર્શની સમઝ ઓછી થઇ જવી, વાણી અસ્પષ્ટ થઈ જવી, હોઠ હાથ અને પગ ફૂલી
જવા.

નાના પાયે માછીમારી કરતા માછીમારો માટે સમુદ્રમાં સલામતી

હાયપોથર્મિયાના ઉપચાર માટે નીચેના પગલાં લઈ શકાય છે :

•

બાષ્પીભવન અથવા સંપર્કને કારણે વધુ ગરમીના નુકસાનને અટકાવો. ભીના અને
પવનની સ્થિતિથી પીડિતને આશ્રય આપો.

•

ભોગ બનનારને બાહ્ય તાપ વધુ હોઈ એવું જગ્યાએ રાખો : જેમ કે આગની નજીક
રાખો.

•

ભોગ બનનારને હફ
ં ૂ માટે અન્ય લોકોની બાજુમાં રાખો. કવર હેઠળ એક સાથે બેસવું
એ ભોગ બનનારને તેના શરીર માટે પ ૂરતી ગરમી પ્રદાન કરવાની ઝડપી રીત છે .

•

વ્યક્તિ સાથે બિનજરૂરી શારીરિક સંપર્ક ટાળો.

•

જ્યારે પીડિત સભાન હોય ત્યારે તેને ગરમ મીઠું પીણુ ં પાઓ.

•

જ્યાં સુધી હવાનુ ં તાપમાન પાણીના તાપમાન
પહેલાથી ગરમ ન કરવામાં આવે ત્યાં સુધી
શરીરના ઠંડા સપાટીને બાહ્ય ગરમીના સ્રોતથી

•

શરીર અથવા અંગોની મસાજ ન કરો.

•

બેભાન વ્યક્તિને નક્કર પદાર્થો અથવા પ્રવાહીને ખવડાવશો નહીં.

•

દારૂ પાશો નહિ.

કરતા ઓછું ન હોય અથવા ધાબળાને
ધાબળામાં લપેટો નહીં. (ધાબળાઓ
દુર રાખે છે ).

નિમજ્જન પગ

જ્યારે કોઈ અંગ ઠંડા પાણીમાં ખ ૂબ લાંબો સમય રહે ત્યારે નિમજ્જન પગ થઇ શકે. અંગ ઠંડુ
અને ભીનુ ં હોઈ તો લોહીનુ ં પરિભ્રમણ ઓછું થાય છે . અસરગ્રસ્ત ભાગ સોજાયેલ, સુન્ન અને
દુખદાયક બને છે અને પછીથી ત્વચાનો કલર નીકળી જાય છે અથવા ત ૂટી જાય છે .
નિમજ્જન પગની સારવાર નીચે મુજબ છે :

•

પીડિતને ગરમ રાખો અને ખાતરી કરો કે શરીરનો અસરગ્રસ્ત ભાગ ઉચો રહે.

•

પ્રથમ ભોગ બનેલા શરીરને ગરમ કરો, પછી અંગને ગરમ કરો અને કોઈ અંગ પર
મસાજ ન કરો.

•

જો ચાંદી અથવા ફોલ્લાઓ થાય છે , તો તેમને સાફ ડ્રેસિંગ્સથી ઢાંકી દો.

•

પગરખાં અને મોજાં કાઢો, પગને સુકવી નાખો અને તેન ુ ં અંગ સાથે હલનચલન કરો.

•

પગને શુષ્ક વસ્ત્રોમાં રાખો અથવા તેમને અન્ય બચેલા લોકોની ખોળામાં ગરમ કરો.

સમુદ્ર પર અસ્તિત્વ
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ુ ા ભાગમાં તડકો પડવાને લીધે
સ ૂર્યાતપન (શરીર પર ખલ
થતી ચામડીની બીમારી)
ક્રૂ મેમ્બર્સ જેમની ફરજો ખુલ્લા ભાગમાં હોઈ જેવીકે ધ્યાન રાખવાનુ ં વગેરેએ સનબર્નને રોકવા
માટે તેમની ત્વચાની શક્ય તેટલી ઢાંકવાની કાળજી લેવી જોઈએ. તેઓએ શક્ય તેટલું
સ ૂર્યપ્રકાશથી દૂ ર રહેવ ું જોઈએ. સનબર્નથી ફોલ્લીંગ થવાની સંભાવના છે અને ચેપના
જોખમોને રહે. સનબર્નને હળવા બર્ન તરીકે ગણવું જોઈએ. કોઈ પણ ફોલ્લીને ન કાઢો પરં ત ુ
એન્ટિસેપ્ટિક ક્રીમ લગાડો અને ઢાંકી દયો.

ખારા પાણીને લીધે થતા ચાંદા

જયારે કોઈ વ્યક્તિની લાંબો સમય ખારા પાણીના સંપર્કમાં રહે તે પરિસ્થિતિમાં જેમ કે બચાવ
નૌકામાં કે જહાજમાં પાણીમાં બેસવું પડેલ હોઈ તેવી પરિસ્થિતિમાં રહેવાથી આ થાય છે .
ખારા પાણીના સંપર્કમાં રહેલ ચામડીમાં પણ કાપા અને ખરોચમાં ચેપ લાગવાની શક્યતા
ઘટતી નથી.
ચાંદા કે ગુમડાને દબાવો નહિ પરં ત ુ એન્ટીસેપ્ટિક ક્રીમ લગાવી ઢાંકી દયો અને રૂઝાય ત્યાં
સુધી મલમપટી કરતા રહો. બચાવ નૌકા કે જહાજ પર લાંબા સમય બેસવાથી નિતંબ પર
ચાંદા પડવાની શક્યતા રહે છે .

શારીરિક કાર્ય

બધા બચેલા લોકોને વારં વાર પેશાબ કરવો જોઇએ જેથી મ ૂત્રાશય પેશાબથી મુક્ત રહે. જો
એવું નહિ કરવામાં આવે તો તેના ગંભીર પરિણામો આવી શકે છે કારણ કે કિડની પેશાબ પેદા
કરવાનુ ં ચાલુ રાખશે. મ ૂત્રાશયમાં પેશાબ જાળવી રાખવાનો કોઈ ફાયદો નથી, કારણ કે
પેશાબમાંથી પાણી સામાન્ય પરિભ્રમણમાં પાછું મેળવી શકાત ું નથી.
બચેલા લોકોએ થોડા દિવસો પછી કબજિયાત રહે તો ચિંતા ન કરવી જોઈએ. લાઈફ રાફટ
(બચાવ નૌકા) માં કચરો રાખવાની જગ્યા બોવ ઓછી હોઈ છે .

નિર્જલીકરણ
માનવ શરીરમાં લગભગ 40 લિટર પાણી હોય છે , જેમાંથી લગભગ ૨૫ લિટર જીવન
જાળવવા માટે જરૂરી છે . સામાન્ય રીતે આરામ કરતા વ્યક્તિ કે જે પાણી કે ખોરાક લેતો નથી
તેના શરીરમાંથી દિવસભર એક લીટર પાણી વપરાય છે . આમ જો વ્યક્તિ વધારાના પાણીનો
વ્યય ના કરે તો તે વ્યક્તિ બે અઠવાડિયા સુધી જીવિત રહી શકે.
પ્રવેગ, પરસેવો, ઉલટી, ઝાડા થવા, પેશાબ થવો, દરિયાઈ પાણી પીવુ,ં માછલી ખાવી અથવા
ચુસવી વગેરે ને કારણે પાણી ઝડપથી વપરાય શકે છે . શક્ય હોય ત્યાં સુધી પરિશ્રમ ટાળવો.
ખાસ કરીને ઉષ્ણકટિબંધમાં, પરસેવો શક્ય તેટલું ઓછું થાય તેમ કરવું જોઈએ. સી સિકનેસની
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નાના પાયે માછીમારી કરતા માછીમારો માટે સમુદ્રમાં સલામતી

ગોળીઓ લઇ ઉલટી અટકાવી જોઈએ કારણ કે ઉલટી થવાથી શરીરમાં પાણીની માત્રામાં
ઘટાડો થાય છે .
પેશાબમાં પાણીમાં ઓગળે લા ઝેરી કચરાનો સમાવેશ થાય છે . આ કચરો ઉત્પાદનો શરીર
માટે કોઈ ઉપયોગ નથી. ભયાનક પરિસ્થિતિ સિવાય પેશાબ પીવો ન જોઈએ.
બચેલા લોકોએ દરિયાઇ પાણી પીવું જોઈએ નહીં કારણ કે તે નિર્જલીકરણ વધારે છે , જે
વપરાશ પછી પણ ચાલુ રહે છે . તેથી તે જીવલેણ ભ ૂલ સાબિત થઈ શકે છે .
બચી ગયેલા લોકોએ સ ૂકા અને તિરાડ પડેલ હોઠ ભીના કરવા માટે દરિયાઇ પાણીનો ઉપયોગ
કરવાની લાલચને ટાળવી જોઈએ.

ચિત્તભ્રમણા અને માનસિક ખલેલ
ચિત્તભ્રમણા મોટાભાગે સમુદ્રનુ ં પાણી પીવાથી થાય છે . ચિતભ્રમ થયેલ વ્યક્તિની ભ્રમણા હોય
છે અને કેટલીકવાર તે પાણીમાં કૂદવાનો પ્રયાસ પણ કરી શકે છે . ચિતભ્રમ થયેલ વ્યક્તિ
સાથે દલીલ કરવી અશક્ય છે ; તેના માટે સંયમની જરૂર પડી શકે છે . થાક અને ઈજાથી
પીડાતા વ્યક્તિને ચીડિયા સ્વભાવના અને હળવા સ્વભાવના થઇ શકે છે . તેઓ સાથે રમુજી
વાતચીતો કરી તેઓને હળવા રાખવા જોઈએ અને ઓચિંતી કશી અતાર્કિક ક્રિયા ના કરે તેન ુ ં
તેન ુ ં સતત ધ્યાન રાખવું જોઈએ.

સ્વચ્છતા
બચનારાઓને તેમની ત્વચા અને મોં સાફ રાખવા વિનંતી કરવી જોઈએ. ત્વચાને તેની સામે
ઘસાતા નિમક, માટી અને નિમકના પાણી વાળા કપડા સતત ધસવાથી ચેપ લાગવાની
સંભાવના છે . જો તાપમાન યોગ્ય હોઈ તો વરસાદના પાણીના સંપર્કમાં રહેવ,ું નાહવુ,ં અને
સ ૂર્ય અને તાજી હવાને સંપર્કમાં આવવાથી ફાયડો થવાની સંભાવના છે . બચેલા લોકો જો
દોરી વડે બચાવનૌકા સાથે જોડાયેલા હોઈ તો તેઓને તેમની ઉર્જા તરવાની ક્રિયા કરીને
બગાડવી જોઈએ નહિ. આસપાસ શિકારી માછલીઓનુ ં પણ ધ્યાન રાખવું જોઈએ.
બચેલા લોકોને એવું લાગે છે કે તેમના હોઠ અને જીભમાં સોજી ગયેલ છે થઈ જશે અને તેમના
હોઠ પાણીના ઓછુ પાણી મળવાથી અને મોઢામાં લાળની અછતથી તરડાય ગયા છે . મોઢાના
અંદરના ભાગમાં રુવાંટી હોઈ તેવ ું અને ગંધાતી સ્વાદ આવવાની શક્યતા છે .

સમુદ્ર પર અસ્તિત્વ
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શ ંુ કરવ ંુ અને શ ંુ ના કરવ ંુ (તપાસ અને પ્રક્રિયા)
1. તમારી સફર યોજના તેમની નોંધ માટે હાર્બર ઓથોરિટીને સોંપી દો. તેમાં મહત્વપ ૂર્ણ વિગતો
શામેલ હોવી જોઈએ જેમ કે ક્રૂના નામો અને સરનામાં, નૌકા માલિકનુ ં નામ અને સંપર્ક
વિગત, નૌકાનુ ં નામ અને રજીસ્ટ્રેશન નંબર, જે વિસ્તારમાં માછીમારી માટે જવાના હોઈ તે
વિસ્તાર,પરત આવવાની સંભવિત તારીખ, નૌકા પર ઉપલબ્ધ સંદેશવ્યવહારના સાધનો
વગેરે.

2. ચુબકીય
ં
હોકાયંત્રની નજીક ધાત ુની કોઈ વસ્તુ ન મ ૂકો. આનાંથી હોકાયંત્ર વધારે વિચલન
કરે છે જેનાથી તમારા સુકાનની દિશાની ગણતરીમાં નોંધપાત્ર ભ ૂલો થાય છે .

3. હંમેશા હવામાનની આગાહીનો પગેરંુ રાખો અને ખરાબ હવામાન માટે જાગૃત રહો.
4. ખાતરી કરો કે તમારા સલામતી ઉપકરણો જેવા કે અગ્નિશામક જીવન લાઇફ જેકેટ્સ, લાઇફ

રિંગ્સ, લાઇફ રાફટ, ફાયર પમ્પ અને હોસીઝ, જ્વાળાઓ અને સંકેતો દર્શાવતી સ્થિતિ વગેરે
સારી સ્થિતિમાં છે .

5. બધા ખલાસીઓ માટે આગથી બચાવ માટેના સાધનો ચલાવવાની મ ૂળભ ૂત જાણકારી,
દરિયામાં બચાવ કામગીરી અને પ્રાથમિક સારવારની જાણકારી હોવી એ આવશ્યક છે .

6. ખાતરી કરો કે તમારી પાસે પ ૂરતા પ્રમાણમાં બળતણ, પીવાનુ ં મીઠું પાણી, ખોરાક અને
પ્રાથમિક સહાય વગેરે સુવિધા છે .

7. કટોકટી અથવા બ્રેક ડાઉનમાં વાપરવા માટે એન્જિન અને મશીનરીના સ્પેરપાર્ટ્સ,
લ્યુબ્રિકન્ટ્સ(ઊંજવાનુ ં
તેલ),
સાધનો
વગેરેના સ્પેરપાર્ટ્સ ઓનબોર્ડ પર ઉપલબ્ધ
હોવા આવશ્યક છે .

8. જો ઉપલબ્ધ હોય તો તમારંુ એસએસબી
અથવા વીએચએફ રે ડિયો, જીપીએસ અને
ઇકો સાઉન્ડર તપાસો.

9. બેટરીની સ્થિતિ અને ચાર્જ િંગ સિસ્ટમ તપાસો.
10.	વિચલન અને વિવિધતા માટે ચુબકીય
ં

હોકાયંત્રની તપાસ કરવી જોઈએ. લેવામાં
આવેલ સફરની રે કોર્ડ જાળવો.

11. મુસાફરી દરમ્યાન લાગવાના સમય અને
ગતિની ગણતરી કરતી વખતે પ્રવર્તમાન
અને અપેક્ષિત પવન અને પાણીના વહેણની
ગતિની ગણતરી કરો.
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12. મુખ્ય જહાજ માર્ગ, પ્રતિબંધિત વિસ્તારો, નજીકના દે શોના વિશિષ્ટ આર્થિક ક્ષેત્રો (EEZ),

વગેરે સાથે નકશામાં સીમાંકન થયેલ હોવું જોઈએ. નકશો માટેની સ ૂચનાઓ હાથવગી
ઉપલબ્ધ હોવી જોઈએ.

13. દરિયામાં માછીમારી માટે અંદર હોઈ એ ત્યારે મુસીબતોનો સામનો ના કરવો પડે તે માટે
એન્જિન અને મશીનરી સારી સ્થિતિમાં હોઈ એની ખાતરી કરો.

14. જહાજની બહારની બાજુએ કોઈ તિરાડો કે નુકશાની થયેલ નથી તે તપાસો અને અંદરની
બાજુ પણ કોઈ લીકેજ નથી તે તપાસો.

15. ખાતરી કરો કે તમારી પાસે તપાસ અધિકારીને રજૂ કરવા માટે જરૂરી ઓળખ દસ્તાવેજો છે .
16. લાંબા સમય માટે દે ખરે ખ માટેન ુ ં સમયપત્રક (ડ્ યૂટી રોસ્ટર) તૈયાર કરો અને તેનો અમલ
કરો. જે ખલાસી પરનો તણાવ હળવો કરે છે .

17. હંમેશા અન્ય જહાજો સાથે જૂથમાં રહેવાનો પ્રયાસ કરો અને એકબીજાની આસપાસ રહેવાનો
પ્રયાસ કરો. જેથી તમને કટોકટીના કિસ્સામાં અન્ય જહાજ પાસેથી મદદ મળી શકે.

18. દરિયામાં માછીમારીની પ્રવ ૃત્તિઓમાં સંકળાયેલા અન્ય જહાજો અને માછીમારીમાંથી પાછા

ફરતા જહાજો વિશે પ ૂછો. તેમની હિલચાલ પર નજર રાખો. તે તમને કટોકટીમાં મદદ કરશે
અને તમે અમુક અંશે, માછીમારી અને હવામાનની આગાહી કરી શકશો.
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19. હંમેશા ચાર્ટમાં તમારી સ્થિતિનુ ં નીદર્ષિત કરો. એ સુનિશ્ચિત કરો કે જ્યારે તમે ઊંડા સમુદ્રમાં
ત્યારે દર કલાકે અને કિનારા તરફ આવતી વખતે દર 30 મિનિટે તેને અપડેટ કરો.

20.	દિવસમાં ઓછામાં ઓછા બે વખત કિનારે રે ડિયો સ્ટેશનનો સંપર્ક કરો અને તેમને તમારી
સ્થિતિ વિશે જણાવો. હવામાનની શક્ય હોય તે માહિતી તેમની પાસેથી એકઠી કરો.

21.	બિનજરૂરી વાતચીત માટે રે ડિયોનો ઉપયોગ કરશો નહિં. અન્ય જહાજોમાંથી ઇમરજન્સી કોલ
મેળવવા માટે રે ડિયોને શક્ય હોય ત્યાં સુધી મુક્ત રાખો. ખલાસિઓને (ક્રૂ મેમેબર્સ) સાંભળવાના
મહત્ત્વની જાણકારી હોવી જોઈએ.

22. દરિયામાં તરતી અજ્ઞાત વસ્તુઓને જહાજ પર ઊંચકવાનો પ્રયાસ કરશો નહીં. આવી વસ્તુઓ
દરિયાઈ સુરંગ અથવા વિસ્ફોટકો હોઈ શકે છે જે જીવન માટે જોખમ ઊભું કરી શકે છે .
આવી વસ્તુની સ્થિતિને શક્ય તેટલી વહેલી તકે દરિયાકિનારાના બેઝને જાણ કરવી જોઈએ.

23. તમારી તરફ સીધા આવતા અને તમારા રસ્તામાં આડા આવતા અન્ય જહાજ વિષે હંમેશા
સજાગ રહો. અથળામણ ટાળવા માટે સમયસર જરૂરી તકેદારી રાખો.

24. માછીમારીની તરફ જતી વખતે તેમજ પરત આવતી વખતે ત ૂટક પર માછીમારીના જાળો
રાખશો નહીં.

25. જ્યાં સુધી તે જરૂરી ન હોય ત્યાં સુધી દરિયામાં અન્ય જહાજોની બાજુમાં તમારી નાવ
ચલાવશો નહિ.

26. હંમેશા માછલી પકડવાની જાળ અને દોરીઓને પવનની દિશામાં ફેકવાનો કરવાનો પ્રયાસ
કરો અને તેમને પરત ખેચતી વખતે સામે પવને ખેચો. તે જાળ અને દોરીઓની જહાજની
પાછળ જાળવી રાખવા મદદ કરશે તેને તણાવા નહિ દ્યે.
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ુ ્ય મદ
ુ ાઓ
ધ્યાનમાં રાખવાના મખ

બેરોમીટરમાં ઓચિંતા નીચું રીડીંગ
આવનાર ભારે હવામાનની
આગાહી છે .

માછીમારી કરવા જતા પહેલા નૌકા પર પ ૂરતા
સ્પેરપાર્ટ્સ ઉપલબ્ધ છે તેની ખાતરી કરો. ત ૂટક
નીચેના ભાગમાંથી કોઈ પણ પ્રકારના લીકેજને
રોકવા માટે ગ્લેન પેકિંગ અને પ ૂરતા સાધનો
ઉપલબ્ધ હોવા જોઈએ.
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ખલાસીઓએ જહાજમાં રહેલ
બધા જોખમથી સુકાનીને
અવગત કરવા જોઈએ. ત્યાર
બાદ તેને શક્ય હોઈ તેટલું
વહેલ ું રીપેર કરવાની
જવાબદારી સુકાનીની છે .

જહાજ પર પ્રાથમિક સારવાર પેટીમાં નીચેની વસ્ તુ હોવી જોઈએ
મ ૂળભ ૂત પ્રાથમિક સારવાર કિટ

આવશ્યક

પાટા

X

બેન્ડ એઇડ પટી

X

જતુ
ં રહિત ડ્રેસિંગ્સ

X

જતુ
ં રહિત જાળી

X

ચોંટી શકે તેવી પટી

X

કાતર

X

સેફટી પિન

X

એન્ટિસેપ્ટિક ક્રીમ

X

ચીપિયો

X

ભલામણ કરે લ છે

પ્રવાહી એન્ટીસેપ્ટિક ક્રીમ		

X

પીડા દુ ર કરવાની દવાઓ		

X

સ ૂર્ય પ્રકાશથી બચવા માટે ક્રીમ		

X

આંખ ધોવા માટેન ુ ં પ્રવાહી		

X

પ્રાથમિક સારવાર અંગેન ુ ં પુસ્તક 		

X

પ્રાથમિક સારવાર જીવન અને
મ ૃત્યુ વચ્ચેના અંતરને દૂ ર
કરી શકે છે . હંમેશા એ
સુનિશ્ચિત કરો કે તમારંુ
પ્રાથમિક સારવાર બોક્સ સારી
રીતે જાળવવામાં આવે અને
તમામ ક્રૂ મેમ્બર્સ પ્રાથમિક
સારવાર વિશે વ્યવહારુ અને
અદ્યતન જ્ઞાન અને સમજ
ધરાવે.
જ્યારે વસ્તુઓનો ઉપયોગ
કરવામાં આવ્યો હોય ત્યારે
પ્રાથમિક સારવાર કિટને
ફરીથી ભરવાનુ ં ભ ૂલશો નહિં.
હંમેશા ખાતરી કરો કે પ્રાથમિક
સારવાર પેટી એ પાણીચુસ્ત
ડબ્બામાં પેક રહે જેથી તેને
પાણીના નુકશાનથી બચાવી
શકાય.
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નાના પાયે માછીમારી કરતા માછીમારો માટે સમુદ્રમાં સલામતી

નિષ્કર્ષ
એફએઓ અને બીઓબીપી–આઈજીઓ ને આશા છે કે નાના પાયે મત્સ્યઉદ્યોગ માટે દરિયામાં
સલામતી માટેની આ માર્ગદર્શિકા સલામતી સભાનતા વિકસાવવામાં, અકસ્માતો રોકવામાં
અને જો અકસ્માત થાય તો બચવાની સંભાવના વધારવામાં મદદ કરશે.
આ માર્ગદર્શિકા સલામતીના મુદ્દાઓ પર વ્યવહારિક અને સરળ માર્ગદર્શન પ્રદાન કરે છે જે
નાના-પાયે માછીમારી કરતા વહાણમા કામ દરમ્યાન (દા.ત. ફાયર સેફ્ટી, ડેક સલામતી,
જીવન બચાવવાના સાધનો, લાઇટિંગ અને વેન્ટિલેશન), વ્યક્તિગત સલામતી અને માર્ગદર્શક
(નેવિગેશન) સલામતીના સાથે સંબધિ
ં ત છે . માર્ગદર્શિકામાં માછીમારી પર જતા પહેલા કરવી
જોઈતી તપાસ અને કાર્યપદ્ધતિ વગેરે આપેલ છે . આ માર્ગદર્શિકામાં, અકસ્માતોના કિસ્સામાં,
સમુદ્રમાં અસ્તિત્વ ટકાવી રાખવા અને જીવંતદર વધારવાના માટે સ ૂચનો આપેલ છે .
જ્યારે આ માર્ગદર્શિકા નાના પાયે માછીમારી કરતા જહાજ પર સલામત રીતે કામ કરવા માટે
મહત્વપ ૂર્ણ યુક્તિઓ આપે છે , ત્યારે દરિયામાં જવા પહેલાં દરે ક ખલાસીઓને સલામતીની
તાલીમ લેવાની ભલામણ કરવામાં આવે છે .
આવી પ ૂર્વ-સમુદ્ર સલામતી તાલીમમાં નીચેની બાબતોને પ્રાધાન્ય આપવી જોઈએ:

•

કટોકટીના પ્રકારો જે આવી શકે છે , દા.ત. આગની ટક્કર, સમુદ્રને તળિયે જહાજ અડી જવુ,ં
ઊંધું વળી જવું અને ઇજા.

•

લાઇફજેકેટ, નિમજ્જન સ્યુટ અથવા તે માટેના કપડા અને તરવા માટેની વિવિધ સાધનોનો
ઉપયોગ.

•

અગ્નિશામક ઉપકરણો અને પાઈપનો ઉપયોગ.

•

તકલીફ દર્શાવતા સંકેત આપવાના સાધનોનો ઉપયોગ.

•

દારૂ અને ડ્રગના સેવનના જોખમો.

•

અકસ્માતની સ્થિતિમાં લેવાના પ્રાથમિક સહાયક પગલાં.

•

સામાન્ય નોટિકલ શરતો.

•

હાયપોથર્મિયાના કારણો અને અસરો, તેના નિવારણ અને સારવાર.

•

બંદરના વહિવટી કર્તાઓને અથવા માછીમારી સહકારી મંડળીને ક્રૂ યાદી અને સમુદ્રમાં જતા
પહેલાં માછીમારી સફરની વિગતો આપો.

•

જહાજમાં કામ દરમ્યાન મ ૂળભ ૂત સલામતી અંગે જાગૃતિ.

આ માર્ગદર્શિકા રાષ્ટ્રીય કાયદાઓ અને સલામતીના નિયમોના વિકલ્પ તરીકે બનાવાયેલ
નથી, તે રાષ્ટ્રીય સ્તરે મત્સ્યઉદ્યોગ સલામતી તાલીમ અને ક્ષમતા નિર્માણ માટે કોઈ વિકલ્પ
નથી. માછીમારીની કામગીરીને વધુ સુરક્ષિત બનાવવા માટે આ માર્ગદર્શિકામાં આપેલ
માર્ગદર્શન અને સલાહનો ઉપયોગ કરો. જે કોઈ પણ માછીમારી જહાજ પર કામ કરે છે તેને
“સલામતી પહેલા” હંમેશા ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ અને દૈ નિક ધોરણે અમલમાં મુકવું જોઈએ.
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નાના પાયે માછીમારી કરતા માછીમારો માટે દરિયામાં સલામતી અંગેની આ માર્ગદર્શિકા
માછીમારી કરનારા લોકોમાં સલામતીની જાગૃતિ વિકસાવવામાં ફાળો આપે છે , અકસ્માતોની
સંખ્યામાં ઘટાડો કરે છે અને જો અકસ્માત થાય છે તો બચવાની સંભાવનામાં વધારો કરે છે .
આ માર્ગદર્શિકા નાના પાયે માછીમારી કરતા જહાજમાં સલામતી બાબતોમાં માર્ગદર્શન પ ૂરંુ
પડે છે . (દા.ત. ફાયર સેફ્ટી, ડેક સલામતી, જીવન બચાવવાના સાધનો, લાઇટિંગ અને
વેન્ટિલેશન) તેમજ વ્યક્તિગત સલામતી અને નેવિગેશનલ સલામતી વગેરે બાબતો પર
માર્ગદર્શન પ ૂરંુ પાડે છે . માછીમારી માટે ની સફર પહેલાં કરવામાં આવતી તપાસ અને
પ્રક્રિયાઓ, તેમજ દરિયામાં અસ્તિત્વ માટે માર્ગદર્શન પણ આ માર્ગદર્શિકામાં શામેલ છે .

***

નાના પાયે માછીમારી જહાજોની સલામતી વિશેની વધ ુ વિગતવાર
માહિતી માટે , કપ
ૃ ા કરીને એક નજર જુઓ:
1)

FAO/ILO/IMO. Safety Recommendations for Decked Fishing Vessels of
Less than 12 metres in Length and Undecked Fishing Vessels available
at: http://www.fao.org/3/i3108e/i3108e.pdf

2)

Fisheries operations. Best practices to improve safety at sea in the
fisheries sector. FAO Technical Guidelines for Responsible Fisheries. No. 1,
Suppl. 3. Rome, available at: http://www.fao.org/3/a-i4740e.pdf

3)

FAO/SIDA/IMO/BOBP-IGO. Safety Guide for Small Fishing Boats. BOBP/
REP/112 available at: http://bobpigo.org/webroot/img/uploaded/pdf/
safety_guide-rep112.pdf

નાના પાયે માછીમારી કરતા
માછીમારો માટે સમદ્રુ માં સલામતી

નાના પાયે માછીમારી કરતા માછીમારો માટે દરિયામાં સલામતી
અંગેની આ માર્ગદર્શિકા માછીમારી કરનારા લોકોમાં સલામતીની
જાગૃતિ વિકસાવવામાં ફાળો આપે છે , અકસ્માતોની સંખ્યામાં ઘટાડો
કરે છે અને જો અકસ્માત થાય છે તો બચવાની સંભાવનામાં વધારો

કરે છે . આ માર્ગદર્શિકા નાના પાયે માછીમારી કરતા જહાજમાં

સલામતી બાબતોમાં માર્ગદર્શન પ ૂરંુ પડે છે . (દા.ત. ફાયર સેફ્ટી, ડેક
સલામતી, જીવન બચાવવાના સાધનો, લાઇટિંગ અને વેન્ટિલેશન)

તેમજ વ્યક્તિગત સલામતી અને નેવિગેશનલ સલામતી વગેરે

બાબતો પર માર્ગદર્શન પ ૂરંુ પાડે છે . માછીમારી માટે ની સફર પહેલાં
કરવામાં આવતી તપાસ અને પ્રક્રિયાઓ, તેમજ દરિયામાં અસ્તિત્વ
માટે માર્ગદર્શન પણ આ માર્ગદર્શિકામાં શામેલ છે .
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