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પ્રસતાિના

“સલામતી પ્રથમ” જે કોઈ પણ માછીમારી જહાજ પર કામ કરે છે તેને ધયાનમા ંરાખવુ ં
જોઈએ. સલામતીને પ્રાથનમકતા આપવી જ જોઈએ. યોગય સલામતીના પગલા     
બચાવશ,ે જહાજોને નકુશાન થવાથી, ગભંીર અક્માત અને ઈજાઓથી બચાવશ,ે 
પયા્યવરણને સરુચક્ષત કરશ ેઅને ન્ફાકારક માછીમારીમા ં્ફાળો આપશ.ે

તમામ માછીમારી નૌકાના માચલકો, સચંાલકો અને સકુાનીઓની તેમના ખલાસીઓને 
સલામતી પર તાલીમ આપવાની જવાબદારી છે. આ માગ્યદનશમિકા એ અક્માતોના 
ઉદાહરણો પરુા પડે છે કે જે જહાજ પર સભંવી શકે છે અને આવા અક્માતો રોકવા 
માટે યોગય ટીપસ(સચુન) પરંુૂ પડે છે. 

આ માગ્યદનશમિકા મખુયતવ ેનાના પાયાના માછીમારો માટે બનાવવામા ંઆવી છે જે ૧૨ 
મીટરથી ઓછી લબંાઈની નૌકાનો માછીમારીમા ંઉપયોગ કરે છે. જોકે મોટા ભાગના 
સચુન ૨૦ મીટરની લબંાઈ સધુીના મોટા માછીમારીની નૌકા માટે પણ ઉપયોગી છે. 

સલામતી જાગનૃતની બાબતોને પ્રોતસાહન આપવા માટે તે સરળ રીતે લખાયેલ અને 
સચચત્ર છે.



આભાર

“નાના પાયે માછીમારી કરતા માછીમારો માટે સમદુ્રમા ંસલામતી” માટેની આ માગ્યદનશમિકા 
સયું્ ત રાષ્ટ્ના ફૂડ એનડ એગ્ીક્ચર ઓગગેનાઈઝેશન દ્ારા બે ઓ્ફ બેનગાલ પ્રોગ્ામ 
(આંતર સરકારી સગંઠન) ના ઘનનષ્ઠ સહયોગથી બનાવવામા ંઆવયુ ંછે. 

વત્યમાન માગ્યદનશમિકા ૨૦૦૭મા ં સનુામી પનુવ્યસન કાય્યક્રમના ભાગ રૂપે ઉતપારદત 
માગ્યદનશમિકાનુ ં અધતન કરેલુ ંસ ં્ કરણ છે, જેને ઇટાલી સરકાર દ્ારા સમથ્યન આપવામા ં
આવયુ ંહત ુ.ં મળૂ માગ્યદનશમિકાએ Mr S. K. S. Jayasinghe, Mr Lalith Senanayake,  
Mr Ari Gudmundsson અને  Mr Stefano Thermes દ્ારા નવકનસત કરવામા ંઆવલે 
હત ુ.ં આ સધુારેલ અધતન માગ્યદનશમિકા Mr S Jayaraj and Mr Yugraj Singh Yadava 
(BOBP-IGO) દ્ારા Mr Raymon van Anrooy, Ms Iris Monnereau and Ms Nicole 
Franz (FAO) ની તાનંત્રક મદદ દ્ારા તૈયાર કરવામા ંઆવલે છે.

આ માગ્યદનશમિકા ખાદ્ય સરુક્ષા અને ગરીબી નાબદૂીના સદંભ્યમા ં(એસએસએ્ફ રદશાનનદદેશો) 
"વોલનટરી ગાઈડલાઈનસ ્ફોર સીક્રુીંગ સ્ટેનેબલ ્મોલ ્કેલ ્ફીશરીઝ” ના 
અમલીકરણના સમથ્યનમા ંતૈયાર કરવામા ંઆવી છે.

સદરહ ુમાગ્યદનશમિકા માટે નોવગેની સરકારનો એ્ફએઓના છત્રીય કાય્યક્રમ “એસએસએ્ફ 
માગ્યદનશમિકાના પ્રોતસાહન અને અમલીકરણ”  તેમજ ગલોબલ એનવાયરમેનટ ્ેફસેલીટી 
(જીઈએ્ફ) દ્ારા પ્રાયોજજત “કલાયમેટ ચેનજ એડેપટેશન ઇન ધ ઈ્ટન કેરીબીયન 
ર્ફશરીઝ સે્ટર પ્રોજે્ટ”  નુ ંયોગદાન મળેલ છે. 
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સામાનય સલામતી 3

્સામાનય ્સલામતરી
નાના પાયે માછીમારી કરવા માટેના જહાજમા ંજહાજ પર સીનમત જગયા ઉપલબધ હોઈ 
છે. ઘણા સાધનો, મશીનો તેમજ જાળી કે જે માછીમારી માટે જરૂરી હોઈ તે જહાજ પર 
સગં્રહત હોઈ છે. માછીમારીની સ્ફર સ્ફળતાપવૂ્યક પણૂ્ય કરવા માટે જરૂરી બર્ફ, 
માછીમારી માટેના બેઈટ, મીઠંુ  પાણી, બળતણ અને ખોરાક જેવા પરુવઠો પણ 
ઓનબોડ્યમા ંસગં્રહત થાય છે. કેટલીકવાર ક્રૂને રાધંવા અને રહવેા માટે પરૂતી જગયા 
હોતી નથી. ક્રૂની સલામતી માટે કામ કરવાની અને રહવેાની પરૂતી જગયા મહતવપણૂ્ય 
છે. વહાણની જાળવણી એ પણ સલામતીનુ ંએક મહતવપણૂ્ય પરરબળ છે. સલામતી માટે 
સકુાન  અને ઇંધણ વયવ્થાતતં્ર, સદેંશાવયવહારના સાધનો, હલ અને એનનજન 
ઓપરેશનસ તેમજ સલામતી સાધનોની નનયનમત તપાસ કરવી જરૂરી છે.

સાવચેત રહો: માછીમારીના જહાજો પર થતા અક્માતોના ંમખુય કારણો નીચે મજુબ છે:
 1. જહાજ પર આગ લાગવી
 2. માણસનુ ંજહાજ પરથી પાણીમા ંપડવુ ં
 3.  ખલાસીઓને નકુશાન પહોંચાડતા વયકનતગત અક્માતો
 4.  હલમાથંી પાણીનો રરસાવ થવો
 5.  ક્થનત ગમુાવવી અને અસહાય બની જવું
 6.  માછીમારીની જાળનો નાશ થવો
 7.  એનજીન બધં થઇ જવું
 8. સકુાન બધં થઇ જવું
 9.  પ્રોપેલર બધં થઇ જવું
 10.  ગીઅર બોક્ષમા ંતટૂફૂટ 
 11.  ઇંધણનો અભાવ
 12.  તો્ફાન
 13.  પીવાના પાણી અને રાશનનો અભાવ
 14.  અનય વહાણ સાથ ેઅથડાવું
 15.  સદેંશાવયવહાર પ્રણાલીનો નાશ થવો
 16.  ચાચંચયાઓના હાથમા ંઆવવું
 17.  ભગુ્્ત થઇ જવું
 18.  નવ્્ફોટ
 19.  ઉગ્ પવન અને પ્રવાહ
 20.  વીજળી
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્ટૂક પરનરી ્સલામતરી

દરવાજા તેમજ હચે સરુચક્ષત 
રીતે રખાયેલ હોવા જોઈએ 

જેથી આકક્મક રીતે લસરે કે 
ખસે નરહ.

જયારે ઉપયોગમા ંન હોઈ 
તયારે પાણીની પાઈપ 
સકેંલીને તેની નનયત 

જગયાએ રાખવી જોઈએ.
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સાધનો અને ઉપકરણો 
્ફાળવલે જગયાએ સરુચક્ષત 

સગં્રહત કરેલ હોવા જોઈએ.

આવનજાવનના ર્તાને 
સાધનો અને જાળોથી 

મુ્ ત રાખો.

સામાનય સલામતી
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ગ ૂચંવાઈ ગયેલ વાધા 
કે જાળીને કાપવા માટે 
હમંેશા છરી અથવા 

વાયર કટર સાથ ેરાખો. 
જાળ, દોરી કે હકુમા ં
્ફસાયેલા વયક્તને 

મુ્ ત કરવામા ંપણતે  
મદદરૂપ થશ.ે

પેટ્ોલ અથવા આગ પકડી શકે 
તેવા કોઈ જવલનશીલ 

પદાથ્યનો સ્ફાઈ માટે ઉપયોગ 
કરવો જોઈએ નરહ. 
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તતુક પર જયા ંમાછલીને જાળવવામા ંઆવતી હોઈ કે પ્રરક્રયા કરવામા ંઆવતી 
હોઈ તે નસવાયની જગયા લસરાય નરહ તેવી હોવી જોઈએ.

ખલાસીનુ ંકાય્યક્ષેત્ર, તતુક, એનજીન રૂમ તેમજ 
લગંર રાખવાની જગયા વગેરે લસરાય એવા 

પદાથયોથી મુ્ ત રાખવી જોઈએ.

સામાનય સલામતી
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તતુક પર રાખેલ માછીમારીની જાળી 
હમંેશા બાધંી રાખવી જોઈએ જેથી તે 
ખરાબ મોસમમા ંછુટી ના પડી જાય.

સાધનોના પટા તેમજ અનય ્ફરતા પજુા્ય 
યોગય રક્ષક આવરણ સાથ ેઢંકાયેલા હોવા 

જોઈએ.

üü
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હોડીનુ ંએનજીન બધં થઇ જાય 
તેવી પરરક્થનતમા ંનૌકા 
હકંારવા સાદ, ધવજ્થભં, 

હલેસા વગેરે નૌકા પર હોવા 
જોઈએ. 

ખલાસીના કામ કરવાના 
નવ્તારમા,ં રહણેાકં 

નવ્તારમા ંતેમજ અનય 
નવ્તારમા ંકોઈ તીક્ણ 
ખુ્ લી ધાર(વાળીવ્ત)ુ 
રાખવી જોઈએ નરહ.

સામાનય સલામતી
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કોઈ પણ ખડં, ટાકંી કે ખાનુ ંબધં 
કરતા પહલેા તેમા ંકોઈ ્ફસાઈ ગયેલ 

કે ભલૂ થી રહી ગયેલ નથી તે 
ચકાસણી કરો. 

કોઈ છે કે તયા?ં

જયારે વહાણને ગોદીમા ંસરુચક્ષત 
કરો (લગંર કરો) તયારે સરુચક્ષત 
હોઈ તયારે જ બહાર નીકળો.જો 
તમે વહલેા નીકળશો તો ગોદી 
અને જહાજની વચચે લસરી 

જવાની શક્યતા રહ ેછે. 
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વહાણનુ ંતતુક અને અનય નવ્તાર 
અવારનવાર સા્ફ કરતા રહો જેથી 
માછલીનો ચચકાસ દુર કરી જાય. 

અવારનવાર સ્ફાઈ લસરી જવાથી કે 
પડી જવાથી બચાવ ેછે. 

તમામ સાધનો તેમજ 
જાળીઓને વયવક્થત 

ગોઠવીને રાખો.

સામાનય સલામતી
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જયા ંશક્ય હોઈ તયા ં
પગલછુણીયાનો ઉપયોગ 
કરવો જોઈએ જેથી પગ 

સરુચક્ષત રીતે પકડ 
મેળવી શકે.

જયારે વહાણ ચાલતુ ંહોઈ 
હોઈ તયારે ભારે ડોલથી 
પાણી ના ભરવુ ંજોઈએ 

અનયથા ડોલ તમને તતુક 
પરથી નીચે ખેચી શકે છે.
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જયારે હાથ વડે વાઘા 
ખેચતા હોવ તયારે 

તમારા હાથને સરુચક્ષત 
રાખવા મોજાંનો 
ઉપયોગ કરો.

જયારે વહાણમા ંએકલા 
મસુા્ફરી કરતા હોવ અને 
ડેક પર જવાનો અવસર 
આવ ેતયારે એનજીનને 

ગીયરમાથંી કાઢો (નયટુ્લ 
ગીયર પર રાખો) જેથી 
જો તમે વહાણ પરથી 

પડી જાવ તોપણ વહાણ 
તમારાથી દુર ન જાય.  

OffOn

સામાનય સલામતી
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કઠેરા પરનરી ્સલામત જાળી અને ્સરીડી

વપરાશમા ંના હોઈ તેવા તતુકના દરવાજા અને હચે હમંેશા 
બધં હોવા જોઈએ જેથી નીચેના ભાગમા ંપાણી ના પ્રવશેી 
શકે અને ખલાસી પણ અક્માતે તેમા ંપડતા અટકાવી 
શકાય. ખાતરી કરો કે ગટરના ઢાકંણા યોગય રીતે બધં 

કરેલ છે.

જયા ંશક્ય હોઈ તયા ંહાથમા ં
પકડવા માટે ઉપયોગમા ંઆવી 

શકે તેવા કઠેરા ્ફીટ કરવા 
જોઈએ જેથી ખલાસીઓને તતુક 
પરથી પડતા બચાવી શકાય.
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જયારે ઉપયોગમા ંના હોઈ તયારે સીડી 
અને ગેંગવ ેનીચેની બાજુ બાધંી રાખો 

અથવા સરુચક્ષત રીતે સગં્હ કરો.

હમંેશા સીડીનો ઉપયોગ 
કરતા પહલેા તેને ચકાસો. 

તેની સારી રીતે 
દેખભાળ(જાળવણી) કરો.

સામાનય સલામતી
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કામચલાવ સીડીનો ઉપયોગ 
ટાળો અને જો ઉપયોગમા ં
લેવાની હોઈ તો પહલેા તે 

ખાતરી કરો કે સીડી સરુચક્ષત 
રીતે બધંાયેલ છે. 

કોઈ લપસી ન જાય તે માટે 
સીડી સા્ફ રાખવી જોઈએ.
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જયારે કોઈ ખલાસી પાણીની અંદર કામ કરતા હોઈ 
તયારે સીડી અથવા દોરડાની સીડીને તતુક પર 

તૈયાર રાખવી જોઈએ.

જયારે પણ ઉંચાઈ પર કામ 
કરતા હોવ તયારે બોસન 
ખરુશીનો ઉપયોગ કરો.

સામાનય સલામતી



18 નાના પાયે માછીમારી કરતા માછીમારો માટે સમદુ્રમા ંસલામતી

 હિા 

ર્રમરીઇંધણ 

 હિા 

ર્રમરીઇંધણ 

આર્ અંરે્નરી ્સલામતરી 

દરરયામા ંઆગ એ ખબુ જ ખતરનાક તેમજ જીવલેણ 
ખતરો છે. તમારા વહાણને આગના ખતરાથી મુ્ ત રાખો. 
ઇંધણ, ગરમી અને હવા એ આગના આયામો છે. ખતરો 

ઓછો કરવા તેઓને અલગ અલગ રાખો.

ઈલે્ટ્ીકની ગોઠવણ 
વયવક્થત ચાલ ુછે તેની 

ખાતરી કરો. કોઈ ક્ષનતગ્્ત કે 
ખુ્ લા વીજળીના વાયર, 
ખામીયકુત ્વીચ તેમજ 

ઓવરલોડને કારણે બગડેલ 
પલગ  તરંુત જ બદલો.
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અલમારીમા ંયોગય જાળી રાખો, 
વાસણો ખાનામા ંકે  ઘોડામા ં
રાખો. ગેસની આસપાસ પણ 

સરુક્ષા જાળી રાખો.

ગરમ સગડીને ક્યારે પણ રેઢી 
ના મકુો. ગ્ીસ અથવા તેલ 
ઝડપથી સળગી શકે છે અને 
મોટી આગ લાગી શકે છે.

ગેસના ચલુાના કટાયેલ રેગયલુેટર બદલો. દર 
વર્ગે અથવા તો એક્પાયરી તારીખ પહલેા ગેસની 
નળી બદલતા રહો અને  સયૂ્યપ્રકાશમા ંકે ખુ્ લા 

વાતાવરણમા ંરહતેી હોઈ એવી નળી ખાસ બદલો.

જયારે ઉપયોગમા ંન હોઈ 
તયારે તમામ બન્યસ્ય બધં 

રાખો અને ગેસ બોટલમાથંી 
રેગયલુેટર અલગ કરી નાખો. 

નળી અને રેગયલુેટર 
પ્રમાચણત પ્રકારવાળા જ 
વાપરવા. પ્રોપેન અને 
બયટેુન ગેસ કે જે રસોઈ 

બનાવવા વપરાશમા ંઆવે 
છે તે પેટ્ોલ કરતા વધ ુ

જોખમી છે. ઉપરો્ત બનંે 
ગેસ હવા કરતા વધ ુભારે 
હોઈ લીકેજ થાય તયારે 

વહાણના નીચેના ભાગમા ં
જમા થાય છે અને તેને દુર 
કરવા ખબુજ મશુકેલ છે. 

તતુક પરના બધા 
ગેસબોટલ સલામતી પવૂ્યક 
રાખવાની કાળજી રાખો.

સામાનય સલામતી
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જવલનશીલ પદાથયોને 
ખલાસીઓની 

રહણેાકંની જગયાથી 
દુર યોગય પાત્રમા ં
સગં્રહત કરવા 

જોઈએ.

તેલવાળા કપડા હમંેશા 
ચબનજવલનશીલ ડબબાઓમા ં

સગં્રહત કરવા જોઈએ.  
તે પોતે અકગન શરુ કરી શકશ ે
નરહ પરંત ુગરમીની અનય 
સ્ોત નવના સતત ગરમીમા ં
રહીને ્વયભં ુજવાળામા ં
પરરવનતમિત થઈ શકે છે. 
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ધમૂ્રપાન વહાણના નનયુ્ ત 
નવ્તારમા ંજ મજુંર હોવુ ં
જોઈએ. ધમૂ્રપાન માટેના 
નનયુ્ ત નવ્તારમા ંઆગ 
ઓલવવા માટે રેતી ભરેલ 
ડોલ તેમજ અકગનશામક 

રાખેલ હોવુ ંજોઈએ. 
પલગંમા ંક્યારેય ધમૂ્રપાન 

કરશો નરહ. 

અકગનશામક ઉપકરણો 
સરળતાથી પહોંચી શકાય તેવી 

જગયાએ રાખવા જોઈએ.  
વહાણ પર બધા ખલાસીઓ 
અકગનશામક ઉપકરણો ક્યા ં
રાખેલ છે તે અને તેને કેમ 
ચલાવવા તે જાણતા હોવા 
જોઈએ. તેનુ ંસમયાતંરે 

નનરીક્ષણ કરવુ ંખબુ જરૂરી છે 
અને એક્પાયરી તારીખ આવ ે

તે પહલેા પનુઃ ભરાવવો 
જોઈએ. 

સામાનય સલામતી
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ધોવાયેલ કપડા, મોજાં, 
ટોપી અને અનય વ્ત ુ
સકુાવવા માટે ચલૂાની 
ઉપર ના રાખો. તે ચલુા 
પર પડીને આગ પકડી 

શકે છે. 

એનજીન (તેમજ ચલુા) ના ધુવંાડીયાને 
નક્કર અથવા નછરદ્રત ધાતનુા પતરાથી 

ઢાકંવી જોઈએ.
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હિાનરી અિરજિર 

હવાના અવનજવનમાટેની નળી 

બેટરી સહલેાયથી સલુભ થઇ શકે તેવા હવાના અવરજવર વાળા નવ્તારમા ંસારી 
રીતે સરુચક્ષત જાળવવી જોઈએ. બેટરીને પાણીથી દુર રાખો. બેટરીને ખલાસીઓને 
રહવેાના રહણેાકં નવ્તાર થી દુર રાખો. બેટરીમાથંી નીકળતો ગેસ તેમજ ધમુાડો 

શ્ાસમા ંજવાથી નકુશાન થઇ શકે છે. 

ખલાસીઓના રહણેાકં 
્વાટસ્ય તાજી હવા 

અવરજવર રહ ેતેવી 
રચના વાળા હોવા 
જોઈએ. એનજીનનો 

ધુવંાડો જો એમા ંજમા 
થાય તો તે બહ ુઘાતક 
સાચબત થઇ શકે છે. 

સામાનય સલામતી
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પ્રકાશ 

સરુચક્ષત રીતે કાય્ય કરવા માટે કાય્યક્ષેત્રના બધા 
ક્ષેત્રોમા ંપરુતો પ્રકાશ હોવો આવશયક છે. 

પગથીયા, સાથી માગયો, અને સીડીની નજીક 
પણ પરુતો પ્રકાશ રાખો. 

માછીમારી દરમયાન જો 
અંધારાની જરૂર ન હોઈ 
તો તતુક પર ક્યારેય 
લાઈટ(બ્બ) બધં ના 

કરો. લાઈટ(બ્બ) એવી 
જગયાએ લગાવવા 

જોઈએ કે જેથી તે નનયત 
નેવીગેશનલ લાઈટની 

અસરકારકતામા ંઅવરોધ 
પેદા ના કરે.

Stern Light
White

Masterhead
Light

White

Right   ahead

Right   a�

beam

22.5� aba� beam 

22.5� aba� beam 

22.5� aba� beam 

22.5� aba� beam 

beam

Po
rt 

Sid
elight (r

ed)       
                                 Starboard Sidelight (green)

67.5� from right a�   67.5� from rig

ht a
�

રાત્રીના સમયે તમે લગંર નાખીને 
રોકાયેલ હોવ તો પણ  પોટ્ય સાઈડ 

(ડાબી બાજુએ) લાલ કલરની લાઈટ, 
્ટારબોડ્યબાજુ (જમણી બાજુ) લીલા 
કલરની લાઈટ અને ધવજદંડ પર 

સ્ેફદ કલરની લાઈટ રાખો. 
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દોરડા અને તારનુ ં્સ્ંચાલન

જમણી બાજુ વળેલ દોરડાના 
નવા ર્ફનડલામાથંી કાઢવા 
દોરડાને અંદરની બાજુથી 
ઘરડયાળના કાટંાની નવરુદ્ધ 

રદશામાથંી ખેચવો જોઈએ જેથી 
ર્ફનડલાનો વળાકં જાળવી 

શકાય.

દોરડામા ંઆવેલ ગુચંને યોગય 
રીતે ઉકેલવી જોઈએ. જમણી 
બાજુના દોરડાને જમણી બાજુ 

વાળવુ ંજોઈએ. 

ગ ૂચંવાઈ ગયેલ કે ગાઠં પડી ગયેલ 
દોરડાને કે તારને તાતકાચલક 

બદલાવવા જોઈએ. ગાઠં વાળા 
દોરડા કે તાર ને પલુી માર્ફત ખેચવુ ં

ખતરનાક થઇ શકે છે.

સામાનય સલામતી



26 નાના પાયે માછીમારી કરતા માછીમારો માટે સમદુ્રમા ંસલામતી

્સારંુ

ઉત્તમ 

દોરડા પર ઓચચંત ુ ંખેચાણ કે આંચકો આવવો ના 
જોઈએ અનયથા દોરડુ ંનબળં પડી શકે છે.

જયા ંશક્ય હોઈ તયા ં
ગાઠંની જગયાએ 
સાધંાનો ઉપયોગ 

કરવો જોઈએ કારણ કે 
ગાઠં એ દોરડાને નબળં 

પાડી શકે છે. 
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દોરડાની વહન ક્ષમતા 
જાણો અને તેથી વધ ુ

વજન ક્યારેય ન 
ઉપાડો. ક્યારેય વજન 
ઊંચકવા માટે નબળા 
પડી ગયેલ તાર કે 

દોરડા ઉપયોગમા ંલેવા 
ના ંજોઈએ. 

બધી પલુીઓ દોરડા માટે પરુતી મજબતુ અને 
મોટી હોવી જોઈએ. ગરેડીની પહોળાઈ દોરડાને 

અનકુુળ હોવી જોઈએ.

સામાનય સલામતી



28 નાના પાયે માછીમારી કરતા માછીમારો માટે સમદુ્રમા ંસલામતી

દોરડા, નેટ કે તટેૂલ જાળીઓનો ક્યારેય 
સમદુ્રમા ંનનકાલ ના કરવો. નનકાલ કરેલ 
જાળી અનય વહાણ માટે મસુીબત ઉભી 

કરી શકે છે, ઘો્ટ ર્ફનશંગ (ભનૂતયા 
માછીમારી) દ્ારા પાણી બગડી શકે છે. 

જયારે ઉપયોગમા ંન હોઈ 
તયારે દોરડાને સકેંલીને બાધંી 

રાખો જેથી અવરજવરમા ં
અડચણ ના પેદા કરે. 

દોરડા કે જાળીને ક્યારેય 
છુટા લટકાવવા ના જોઈએ 

અનયથા તે પ્રોપેલરને 
નકુશાન કરી શકે છે.



29

દોરડાને તેલ, 
પેટ્ોલ, કલર કે 
અનય રાસાયચણક 

પદાથયોની દુર રાખો.

દોરડાને ક્યારેય 
મરોડો કે તીવ્ય વાળો 

નરહ તેનાથી તે 
નબળા પડી શકે છે.

સતત ઘસાયને દોરડા નબળા પડી 
શકે છે. દોરડાની આસપાસ ચેર્ફંગ 
ગીયર(દોરડાની સલામતી માટેનુ ં
બાધેંલ કપડુ)ં બાધંો અને વીંટાળો. 

સામાનય સલામતી
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અંતરરાષ્ટ્ીય દરરયાઈ ્સકેંત(વ્સગનલ) ધિજ

“મારાથી દુર રહો..હુ ં 
મશુકેલીમા ંછુ. 

હુ ંમારંુ વહાણ ્ટારબોડ્ય 
(જમણી) બાજુ વાળં છુ. 

હુ ંઅશ્ત છુ. મારી જોડે 
વાતચીત કરો.

મારે ટંડેલની જરૂર છે. 
માછીમારી જહાજ દ્ારા 
નજીકના માછીમારીના ક્ષેત્રમા:ં 
“ હુ ંજાળી ખેચુ ંછુ”.

હુ ંમારંુ વહાણ પોટ્ય (ડાબી) 
બાજુ વાળં છુ.

મને આગ લાગેલ છે અને 
વહાણમા ંખતરનાક સામાન છે: 
મારાથી દુરી બનાવી રાખો 
અથવા મારા વહાણમાથંી 
ભયાનક સામાનનો રસાવ  
થાય છે. 

હુ ંતમારી સાથે વાતચીત 
કરવા માગુ ંછુ.

મારંુ વહાણ બધં થઈ ગયુ ંછે 
અને પાણીમા ંતેની રીતે 
ચાલે છે.

ખલાસી પાણીમા ંછે. 
(ઘણીવાર તટુક પરના દંડ 
સાથ ેચોટાડેલ હોઈ છે). 
આ્ફતના સમયમા ંભયજનક 
ધવજ ્ફરકાવો. 

મારાથી દુર રહો. માછીમારી 
વહાણ દ્ારા: મારાથી દુર 
રહો હુ ંપેઈર ટ્ોચલંગ  
(બલુ ઓજો)કરંુ છુ.

મારે મદદની જરૂર છે. 

મારે તબીબી મદદની  
જરૂર છે. 

હુ ંલગંર ખેંચુ ંછુ.

મારે ખેંચનૌકા(ટગબોટ) 
જોઈએ છે. માછીમારી જહાજ 
દ્ારા નજીકના માછીમારીના 
ક્ષેત્રમા ં“હુ ંજાળી ખેંચુ ંછુ.
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લટકતા વજન, ઉભા કરેલ વાસં, 
ડેરરક(ભારે બોજો ઉપાડવાનુ ંયતં્ર) કે 
કે્રનની નીચે ક્યારેય ઉભા ના રહો.

વયક્તર્ત ્સલામતરી 

જો યોગય બધંાયેલ ના હોઈ 
તો આમતેમ હાલતા વજન 

પાસે ના ઉભો.
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ખેંચાયેલ દોરીની સીધમા ંઉભા ના રહો. 
જયારે ખેચાયેલી દોરી તટેૂ છે તયારે તે જે 
રદશામા ંબાધેંલ હોઈ તે રદશામા ંજાય છે 

અને શરીરને નકુશાન કરી શકે છે.

ખેંચાયેલ તારની ઉપર ના ઉભો રહો. જો 
તે તટેૂ તો તમે પડી શકો છો.

જયારે ઉંચાઈ વાળી જગયા પર કામ 
કરતા હોવ તયારે સલામતી પટો 
(સે્ફટીબે્ટ) પહરેીને કામ કરો. 

સલામતી પટો (સે્ફટી બે્ટ) તમને 
નીચે પડતા અટકાવશ.ે 

üü
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વહાણ પર ચપપલનો ઉપયોગ ના કરો. તતુક પર લાસરવાથી 
બચવા માટે યોગય પગરખા પેરો. 

વહાણના અધખુ્ લા હચે કે મેનહોલના ઢાકંણ 
પર ના ચાલો. ઢાકંણ ખસી જવાથી તમો અંદર 

પડી શકો છો.

üü

વયક્તગત સલામતી
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દોરડા કે તાર સાથ ેકામ કરતી વખતે મોઝા પહરેો.

ચાલ ુએનજીનમા ંક્યારેય રીપેરીંગ કે સમાયોજન(ગોઠવણ) ના કરો.

üü
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મોટી ભારે માછલીને ક્યારેય ચાલ ુવહાણની સામેની બાજુએથી ઉપર ના ખેંચો.  
હમંેશા માછલીને તમારી ઉભવાની જગયાથી પાછલા ભાગમા ંલઇ ને વહાણ પર ખેંચો. 
આ ક્થનત તમને કોઈ પણ મશુકેલીમા ંવહાણ હલનચલન થતુ ંહશ ેતો માછલીને મુ્ ત 

કરી દેવામા ંમદદ કરશ.ે 

üü

વયક્તગત સલામતી
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જહાજ પરથી નીચે 
પડતા બચવા 
વહાણની કઠેરા 
પણ ના બેસો.

તો્ફાની વાતાવરણમા ંકે રાત્રીના તતુક પર એકલા ના 
જાઓ. જયારે ખરાબ વાતાવરણમા ંકે જવુ ંજરૂરી હોઈ 

તયારે હમેશા સલામતી માટે સે્ફટીરસી સાથે જોડાણ રાખો 
જેથી વહાણ પરથી પડી જવાથી બચી શકાય.
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ધાતનુા કાય્ય, વે્ ડીંગ કે કલર 
કામ કરતી વખતે પ્રકાશ, ઉડતા 
કણો કે બળતરા કરતી બાષ્પથી 
બચવા આંખોને યોગય આંખરક્ષક 

(ચશમા)ં થી ઢાકંો.

વે્ડીંગ કરતી વખતે આંખની 
સલામતી માટે કાળા ચશમા ંપહરેો. 

હાથને પણ ઘાવથી બચાવવા 
મોઝા પહરેો. 

જયારે બળતણની ટાકંી 
ખોલો તયારે તયા ંહવાની 
સારી અવરજવર છે 
તેની ખાતરી કરો. 
બળતણ ટાકંીમાથંી 
નીકળતા ધમુાડા 

આરોગય માટે ખરાબ છે 
અને જોખમી પણ હોઈ 
શકે છે. લાબંા સમય 
સધુી બધં રાખેલ 
ટાકંીઓમા ંકાબ્યન 
મોનો્સાઈડ જેવા 

વાયઓુ હોઈ શકે છે. 

üü

વયક્તગત સલામતી
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દોરડા કે તારના ગ ૂચંળાની વચચે ના 
ઉભો. જો તે ઓચચંત ુ ંખેચાશ ેતો 

ગભંીર ઈજા થઇ શકે છે.

દોરડાને ખેચતી વખતે વચચે રાખેલ બોલાડ્યથી(વહાણના તતુક પર રાખેલ જાડી 
થાભંલી કે જેની મદદથી દોરડા ખેચી શકાય)  યોગય અંતર બનાવીને રાખો.

üü
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તતુક પર કે સીડી પર ક્યારેય દોડો 
નરહ. તેથી તમારો પડી જવાનો, 
લસરી જવાનો ખતરો વધ ુરહ ેછે. 

ક્યારેય કુદકા ન મારો. હમંેશા વહાણ 
પર જવા કે આવવા સીડી અથવા 

ગેંગવે નો ઉપયોગ કરો.

વયક્તગત સલામતી
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પગથીયા કે સીડી ચડતી વખતે તમારંુ મોં સીડી કે પગથીયાની રદશામા ંરાખો અને 
કઠેરાને મજબતુપણે પકડી રાખો. તમે દરેક પગથીયુ ંભરતી વખતે તે જોઈ શકતા હોવા 

જોઈએ. આ પરરક્થનતમા ંતમો વહાણ (રોચલંગ) હલનચલન કરત ુહશ ેતો પણ તમે 
સારી રીતે સતંલુન બનાવી શકશો.

જયારે તતુકની નીચે બર્ફના ખાનામા ંઅથવા ફ્ીઝરમા ંજવાનુ ંથાય તયારે મોઝા, બટુ, 
હે્ મેટ અને યોગય(ગરમ) કપડા પહરેો.
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તમારા શરીરને સીધા સયૂ્યરકરણમા ં
ખુ્ લુ ંના રાખો. વધ ુપડતો તડકો 

(અ્ટ્ા વાયોલેટ રકરણો) તવચા સબધંી 
બીમારી કે કેનસર કરી  

શકે છે. 

વાકંા વળીને ્ફ્ત કરોડરજજુ પર વજન આવ ેતે રીતે ક્યારેય ભારે વજન ના 
ઉંચકો. તેને બદલે, તમારા એક પગને આગળ લઇ જઈ અડધા ઉભા થવાની 

ક્થનતમા ંવ્ત ુપકડો અને પીઠ સીધી કરો અને વજન સાથ ેઉભા થાઓ. આનાથી 
પીઠની ઈજા અટકશ ેકે જેના ભનવષ્યમા ં ગભંીર પરરણામો આવી શકે છે. 

તડકામા ંસતત રહવેાથી આંખને 
નકુશાન થઇ શકે છે માટે તડકામા ં

ચશમા ંપહરેો. હમેશા ટોપી કે હટે અને 
લાબંી બાયો વાળા કપડા પહરેો અને 

અવારનવાર સન્ક્રીન લોશન 
લગાવતા રહો.  

વયક્તગત સલામતી
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સાવધાની રાખો કે 
બાર અને બારી 

બરોબર અટકાવલેા 
હોઈ. વહાણના રોચલંગ 
અને પીચીંગ દરમયાન 

બારી કે દરવાજો 
ખલુીને અથડાઈને 

ઈજા પહોચાડી શકે છે. 

હમેશા તમારા હાથનુ ંધયાન રાખો અને 
થનાર ઈજાથી બચાવીને રાખો.
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સિરી્ચ ્ચાલ ુ
ના કરો 

જયારે પણ ઇલેક્્ટ્ક વ્તનુ ુ ં
સમારકાર કરતા હોઈ તયારે કે 
વાયર સાથ ેકામ કરતી વખતે 

પરેુપરુી તકેદારી રાખો. ઇલેક્્ટ્કલ 
કામ કરતા પહલેા ખલાસીઓને 

એના બાબતે સચૂચત કરો. 

જયારે વીજળી થતી હોઈ તયારે 
ખલુા તતુક પર ઉભા ના રહો. 
વીજળી માટે તમે જમીન પર 

પહોંચવા માટે સૌથી ઉચી જગયા 
હોઈ શકે અને તમારા શરીર 

માર્ફત તે જમીનમા ંઉતરી શકે. 
હમેશા વહીલ હાઉસની અંદર રહો 
જેથી તમે છતથી રક્ષાયેલા રહો.  

વયક્તગત સલામતી
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જયા ંસધુી શક્ય હોઈ તયા ંસધુી સકુા, ચોખખા અને 
ચુ્ ત કપડા પહરેો. કોઈ પણ ચાલતા પજુા્યની 

નીચે કે નીચે પડી શકે તેવી હોઈ એવુ ંવ્ત ુનીચે 
કામ કરતી વખતે હે્ મેટ કે સખત ટોપી પહરેો. 

તમારી છરીને હમેશા આવરણમા ં
રાખો જેથી અક્માતે તેના દ્ારા 
થતા કાપાથી કે ઘસારાથી બચી 

શકાય. 

હમંેશા દરવાજામાથંી દાખલ થતી 
વખતે માથુ ંઅથડાઈ નરહ તેનુ ં
ધયાન રાખો. વહાણના દરવાજા 
સામાનય દરવાજા કરતા નીચી 

ઉંચાઈના હોઈ છે.
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ખાનામા ંઅથવા હચેમા ંપરુતો પ્રકાશ ના ંહોઈ તો દાખલ ના થાઓ. સામાનય પ્રકાશની 
વયવ્થા સાથ ેવહીલ રૂમ અને એનજીન રૂમમા ંઈમરજનસી લાઈટ હોવી જોઈએ. 

વધ ુપડતો દારૂનો કે દવાનો વપરાશ એ ખલાસી અને વહાણ માટે ખતરો રહ ેછે. 
ઘરે બનાવલે વધ ુપડતા આ્કોહોલના પ્રમાણવાળં પીણાના વપરાશ ના કરો. 

ઝેરી ્પીરીટના ઉપયોગથી ઘણા મોત નોંધાયેલા છે.  

વયક્તગત સલામતી
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ક્યારેય તીક્ષ ધાર વાળં હનથયાર કે વ્ત ુહનેડલ પકડીને સામે 
વળી વયક્તને ના આપો. આપલે વખતે હમેશા અણીવારો 

ભાગ તમારી બાજુ રાખી સામે વળી વયક્તને આપો. 
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ક્યારેય કોઈ પણ કડક વ્તનુે કાપતી વખતે ચપપ ુ
તમારી રદશામા ંઆવ ેતે રીતે ના કાપો. ચપપનુી રદશા 

તમારા શરીરથી દુર રહ ેતે રીતે કાપો. 
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માછીમારી પર જતા પહલેા તમારી જાતને વાયરલ 
હમુલાથી બચવા યોગય રસી ્યો.

તમે ગમે તેવી ખરાબ પરરક્થનતમા ંહોવ તો પણ દરરયાનુ ં
ખારંુ પાણી ના પીઓ. તમે પાણી પીધા વગર એનાથી વધ ુ

લાબંો સમય જીનવત રહી શકો છો. 

વયક્તગત સલામતી
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તમારા લાબંા વાળ ટોપી નીચે રાખો. તેનાથી તમારા વાળ 
પલુી કે અનય સાધનમા ંઆવતા અટકાવી શકાય. 

હમંેશા ચુ્ ત કપડા પહરેો 
જેથી તે મશીનરી કે 

જાળીમા ં્ફસાઈ ન જાય. 
ખુ્ લા બટુાનો જાળી કે 
માછીમારીની અનય 
નેટમા ં્ફસાય શકે છે. 

તેને પટ્ીથી ઢાકંી જોખમ 
ઘટાડી શકાય છે.
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વીંટી તેમજ કડા પહરેવાનુ ંટાળો. તે 
જાળમા ંકે માછીમારીના અનય નેટમા ંકે 

સાધનોમા ં્ફસાય શકે છે. 

એનજીન રૂમના હચેનો 
દરવાનો ખલુો હોઈ તયારે 
સાવચેતી રાખવી. કેટલીક 

બોટમા ંખલાસીઓના 
રહવેાના રૂમમાથંી એનજીન 
રૂમમા ંજઈ શકાય તેવો 
દરવાનો હોઈ છે અને જો 
તમારંુ ધયાન ના હોઈ તો 

તમે તયાથંી એનજીન 
રૂમમા ંપડી શકો છો. 

વયક્તગત સલામતી
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ઉંચાઈ પર કામ કરતી વખતે 
સાધનો અને કલરના ડબબાને 

બાધંીને રાખો જેથી તે નીચે ના પડે 
અને કોઈ ને ઈજા ના પહોચાડે.

જયા ંસધુી તમને કહવેામા ંના 
આવ ેતયા ંસધુી કોઈ ના કામમા ં

દખલ ના કરો. કામ પરની જગયા 
પર યોગય પોશાક  પહરેો.
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પલુી પર ચડાવવા તારને ક્યારેય ખુ્ લા 
હાથ ેના પકડો. હમંેશા પાનુ ંવાપરો. 
ખેચાતા તારને ક્યારેય ના પકડો.

વયક્તગત સલામતી
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તમારા છૂટીના સમયગાળા દરમયાન કામની જગયાથી દુર રહો. 

મોટી જીવતં માછલી ને નનયનંત્રત કરવાનો પ્રયાસ કરશો નરહ. શાક્યન ુ ં મખુ માછલી 
મયા્ય પછી પણ સકંોચાય શકે છે. ્કેટ માછલીની પછૂડીની વચચે ઝેરી કાટંો હોઈ છે 

જેનો ડખં ઘાતક થઇ શકે છે.

üü
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ફૂલેલી કાટંાવાળી માછલી(પ્ફર ્ફીશ) ના ંખાઓ. તે ઝેરી 
હોઈ શકે છે. ભીંગડા વાળી માછલી ખાવા માટે યોગય છે. 

ખુ્ લા હાથ ેપાણીમા ંતરતી જેલી ્ફીશ કે અનય જીવતં વ્ત ુના અડકો. જયારે 
તેઓને ્પશ્ય કરવામા ંઆવે તયારે તે તવચામા ંબળતરા પેદા કરી શકે છે. 

વયક્તગત સલામતી
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માછલીના આંતરડા કાઢતી વખતે પરુતી કાળજી રાખવી. 
માછલીના તીક્ણ હાડકા, દાતં અને મીન પખં જોખમી હોઈ શકે છે. 

ગોગ્સ અથવા 
સલામતી ચશમા ં
પહરેીને તમારી 

આંખોને માછલીના 
હકુથી બચાવો.
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ભારે માછલીને 
ક્યારેય ઉપાડશો 

નરહ. ટ્ોલી અથવા 
ગરેડી વાપરો.

વયક્તગત સલામતી
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ખલા્સરીઓનરી ્સલામતરી અને આરોગય
• માચલકના પ્રનતનનનધ તરીકે સકુાનીની વહાણ પરના ખલાસીની સલામતી અને આરોગયની 

અને વહાણની સલામતીની સપંણૂ્ય જવાબદારી છે.

• ખલાસીઓએ  માચલક, સકુાની અને અનય ખલાસીઓને પોતાની તેમજ અનય ખલાસી અને 
અનય માણસોની સલામતી અને આરોગયની બાબતમા ંસહકાર આપવો જોઈએ. 

• બધા ખલાસીઓએ તેમના સકુાની અને અનય સાથીદારોને પોતાની એલજજી નવર્ે તેમજ અનય 
તબીબી જરૂરરયાત અંગે જાણ કરવી જોઈએ.

• જેટલા પણ ખલાસીની દવા ચાલ ુહોઈ તેઓએ પરુતી માત્રામા ંતબીબી દવાનો પરુવઠો સાથ ે
રાખવો કે જે આખી માછીમારીની મસુા્ફરી દરમયાન પરુતો રહ.ે 

• ખલાસીઓ કોઈ પણ મશુકેલીઓથી મુ્ ત હોવા જોઈએ કે જે તેમને તેમના સમદુ્રમા ંરોકાણમા ં 
અવરોધ કરે.

• કોઈ પણ ખલાસી કે જે બીમાર પડવાની શકંા છે તેને ર્ફનશંગ ટ્ીપમા ંસામેલ કરવો જોઈએ 
નરહ.

બર્ફમા ંઝમાવંલેી (ફ્ોઝેન) માછલી સાથે કામ કરતી વખતે સલામતી બટુ પહરેો.
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બોટ પરથિરી નરી્ેચ પાડિા અંરે્ ્સાિ્ેચતરી 
• બોટમાથંી પડી જવુ ંએ દરરયામા ંજાનહાનીનુ ંસૌથી મોટુ કારણ હોઈ હમંેશા સાવચેત 

રહવે ુ.ં

• વહાણની ગનત કે રદશામા ં ્ેફર્ફારની ઘટનાની ખલાસીઓને મારહતી આપો કારણ કે 
ઓચચંતી ગનતમા ં્ેફર્ફારથી બેધયાન તેઓ ્ફસાય શકે છે.  

• વહાણના પ્રકાર અને કદ મજુબ લાઈ્ફલાઈન ્ફીટ કરાવલે હોવી જોઈએ જેથી ખરાબ 
વાતાવરણમા ંખલાસી તતુક પરથી નીચે પડતા કે બોટ પરથી નીચે લસરી પડતા 
અટકાવી શકાય. તતુક પર લાઇફલાઇન એ મેનરોપ સાથ ેબધંાયેલ હોવી જોઈએ. 

• જયારે ખરાબ મોસમમા ંતતુક પર કામકાજ ચાલત ુ ંહોઈ તયારે અથવા  તતુક પર કામ 
ચાલત ુ ં હોઈ અને નીચે પડી જવાનો ભય હોઈ તયારે ખલાસીઓના સલામતી હકુ 
સલામતી દોરડા સાથ ેબાધંી રાખવા જોઈએ અને સલામતી દોરડુ  યોગય લબંાઈની 
હોવી જોઈએ જેથી વહાણ પરથી પડતા અટકાવી શકાય અને જો તે શક્ય ના હોઈ તો 
સલામતી જેકેટ કે સે્ફટી વક્ય વે્ટ નો ઉપયોગ કરવો.

• જયારે વહાણ ચાલત ુ ંહોઈ અને અતયતં જરૂરી હોઈ તોજ વહાણની બહારની બાજુ પરનુ ં
કામકાજ કરવુ.ં આવા પ્રકારના કામ કરતા પહલેા સલામતી માટેના જરૂરી પગલા 
અવશય લેવા.

વયક્તગત સલામતી
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જીિન રક્ષક ્સાધનો 

દરેક ખલાસી માટે વહાણમા ંમાનય 
પ્રકારના લાઈ્ફ જેકેટ ઉપલબધ 

હોવા જોઈએ.

્વયમં પ્રકાનશત લાઈટ સાથનેી લાઈ્ફ રીંગ 
કે બોયટં લાઈ્ફલાઈન તૈયાર રાખો.

તતુક પર કામ કરતી વખતે તમારંુ 
લાઈ્ફ જેકેટ અવશય પહરેો. 
પાણીમા ંલાઈ્ફ જેકેટ પહરેલ 

વયક્તના જીનવત રહવેાની શક્યતા 
ખબુ વધ ુરહ ેછે. 

લાઈ્ફ જેકેટ સરળતાથી સલુભ હોવા 
જોઈએ અને તેમની ક્થનત ્પષ્ટ 

દશા્યવવી જોઈએ.
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જયારે તમારે કટોકટીમા ં
સહાયની જરૂર હોઈ તયારે 
અનય વહાણને તમારી 

ક્થનત સચૂવવા 
જવાળા(flares), ધમુાડા 

સકેંત અને પેરેસટુ વહાણ 
પર ઉપલબધ હોવા 

જોઈએ.

વહાણ પર રડાર પરાવત્યક રાખવુ ંજોઈએ, જે તમારી તર્ફ આવતા જહાજને 
તમારી ક્થનત નક્કી કરવા મદદ કરશ ેતેમજ તમારા જહાજ અને જાળીથી  
દુર રહવેા તેમને પરુતો સમય આપશ.ે વહાણ પર રાખેલ રડાર પરાવત્યક 

કટોકટીની પરરક્થનતમા ંબચાવ જહાજોને તમારા જહાજને શોધવાનુ ં 
પણ સરળ બનાવે છે.

વયક્તગત સલામતી
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નાના પાયા પર માછીમારી કરતા માછીમારો કે જેઓ ્કુબા અથવા સપાટી પરથી હવા પરૂી 
પાડતા ્કુબા (surface supply diving gear) નો ઉપયોગ કરે છે તેઓએ ્કુબા માટે જરૂરી 
સાધનો અને તેના ઉપયોગ કરવાની પ્રરક્રયા અંગે તાલીમ લેવી આવશયક છે.

ડાઈવીંગની તમામ કામગીરી માટે જરૂરી ઓછામા ંઓછા ખલાસીઓની સખંયા જેટલા ખલાસી 
હોવા ખબુ જરૂરી છે. ડાયનવંગ સપુરવાઈઝર હમંેશા ્ફરજ પર હાજર અને ચોકસાઈભરેલ હોવો 
જોઈએ.

અનય જરૂરી આવશયકતાઓમા ંસામેલ છે:

1. માચલકોએ પરુતી ખાત્રી કરવી જોઈએ કે બધા ડાઈવસ્ય એ પરુતી તાલીમ પણૂ્ય કરેલ છે 
અને ડાઈવીંગના સાધનોનો ઉપયોગ કેમ કરવો તે જાણે છે.

2. જયારે ગોતાખોરી ચાલ ુહોઈ તયારે આકક્મત સહાય પહોચાડવા એક ્ ટેનડબાય ગોતાખોર 
હમંેશા તૈયાર હોવો જોઈએ કે જે એક નમનીટમા ંપાણીમા ંપ્રવશેવા થવા સમથ્ય હોઈ.

3. ગોતાખોરીમા ંવાપરવામા ંઆવતા જહાજ પર રેરડયો અથવા ્ફોન અવશય હોવો જોઈએ 
જેથી આપતકાલીન પરરક્થનતમા ંઈમરજનસી સનવમિસ ને સચૂચત કરી શકાય.

4. ગોતાખોરી માટેના જહાજમા ંપ્રાથનમક સારવાર માટેના બધા જરૂરી સાધનો હોવા જોઈએ 
જેમા ંઓક્સજન થેરાપી યનુીટનો પણ સમાવશે થાય છે. બધા ગોતાખોરો CPR(મહુ થી 
મહુ શ્ાસોશ્ાસ આપવાની પધધનત) અને ઓક્સજન થેરાપીમા ંપ્રવીણ હોવા જોઈએ.

5. ગોતાખોરો અને તેના સપુરવાઈઝર બનંે માટે અલગ અલગ ડાઈવીંગ લોગ બકુ રાખવી 
જોઈએ. લોગ બકુમા ં ગોતાખોરીના સાધનોનો પ્રકાર, ગેસનો પ્રકાર, સમય, મહતમ 
ઊંડાઈ, સપાટી પર આવવાની અંતરાલ,નવધાટન કોષ્ટક, તારીખ અને નોંધની નવગતો 
હોવી જોઈએ. ગોતાખોરના સપુરવાઈઝરની લોગ બકુ ગોતાખોરી પરૂી થયા બાદ માચલક 
પાસે નોંધાયેલ હોવી જોઈએ.

6. જયારે ગોતાખોરી ચાલ ુહોઈ તયારે જહાજ પર આંતરરાષ્ટ્ીય સકેંત 
“આ્્ફા” ્ફરકાવલે હોવો જોઈએ. આ ધવજ સકેંત ્ફ્ત ગોતાખોરી 
ચાલ ુહોઈ તયારે જ દશા્યવવો જોઈએ અને જયારે બધા ગોતાખોરો 
પાણીની બહાર આવ ેએટલે આ ધવજ દુર કરવો જોઈએ.

7. ગોતાખોરીને સલગન તમામ જહાજોમા ં કો્ટગાડ્ય, મેડીકલ 
એરલીફટ, નેવી અને ડાઈવીંગની દવાના જાણકાર અને સક્ષમ ડોકટરોજેવી કટોકટી 
સેવાઓ માટે રરકમપ્રેશન ચેમબરવાળી નજીકની સનુવધાઓના ્થાન તેમજ ટેલી્ફોન 
નબંરની અધતન સચૂી હોવી જોઈએ.

ડબૂકી મારીને કરિામા ંઆિતરી માછીમારીમા ં
્સલામતરી
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8. ડાઈવીંગની દવાના જાણકાર અને સક્ષમ ડો્ટર દ્ારા ૪૦ વર્્ય કે તેથી વધ ુઉમરના 
ગોતાખોરની વર્્ય મા ંઓછામા ંઓછી એકવાર તપાસ થવી જોઈએ. ૪૦ વર્્યથી નીચેની 
ઉમરના ગોતાખોરોને દર ૨ વર્ગે તપાસવા જોઈએ. દરેક ગોતાખોરી પછી, ગોતાખોરોએ 
ઓછામા ંઓછા ૨૪ કલાક માટે ચેતવણી ટેગ પહરેવા જરૂરી છે. આ ટેગ પહરેનાર  
વયક્ત ડાઈવીંગની બીમારી જેવી કે ડી કમપ્રેશન નસકનેસ ધરાવ ે છે એવુ ં દશા્યવતા  
હોઈ છે.

9. સીડી પાણીમા ંખબુ લાબંી હોવી જોઈએ જેથી ગોતાખોર સરળતાથી બોટમા ંચડી શકે.

10. સાવધ રહો કે તમે પાણીમા ંખબુ જડપથી સપાટી પર ના આવો અનયથા તમોને ડીકમપ્રેશન 
સી્નેશ થઇ શકે છે.

11. ગોતાખોર તેના સાથી ગોતાખોર સાથ ેઅથવા તો ઉપર સપાટી પર દોરીથી, ્ફલોટસથી 
કે અવાજદ્ારા સતત સપંક્યમા ંહોવો જોઈએ.

12. ગોતાખોરે આયોજીત મહત્તમ સમય કરતા વધારે સમય સધી કોઈ પણ ઉંડાઈ પર રહવે ુ ં
ના જોઈએ.

13. ્કુબા ડ્ાઈવરે(ગોતાખોરે) ૪૦ નમટર કરતા વધ ુઊંડે ના જવુ ંજોઈએ

14. ્કુબા સીલીનડર દર વર્ગે અંદરથી ચેક કરાવવુ ં જોઈએ અને દર પાચં વર્ગે 
હાયડ્ો્ટે્ટીકલી(અંદર દબાણપવૂ્યક પાણી ભરી કરાતી તપાસ) તપાસ કરાવવી જોઈએ.  

15. નયનુતમ તરીકે, ્કુબા ડ્ાઈવરોએ ડાઈવીંગ સપુરવાઈઝરના સચૂવયા મજુબ નીચે 
મજુબના ઉપકરણોણો ઉપયોગ કરવો જ જોઈએ:

 • ઝડપી મુ્ ત થઇ શકે તેવી હાનગેશ અને પ્રેસર ગેઈઝ વાળં ્કુબા યનુનટ

 • ચહરેા માટેનુ ંમા્ક અને ્નોક્યલ

 • ્વીમીંગ ્ફીનસ અને/અથવા બટુ

 • વટે ્યટુ અથવા ડ્ાય ્યટુ

 • મોઝા

 • ડાઈવીંગ છરી

 • ઉંડાઈ માપક, સબમસજીબલ પ્રેસર ગેજ અને કમપાસ 
 • બોયસંી કનટ્ોલ ડીવીસ (BCD)

 • એર સીલીનડર (્કુબા ટેંક) અને રેગયલુેટર બે માઉથ પીસ સાથે

 • વીતેલા સમય સચૂક અથવા ડાઈવ કમપયટુર સાથનેી પાણીની અંદરની ઘરડયાળ

 • વજન પટો – ઝડપથી મુ્ ત થઇ શકે તેવા બકલ સાથે

 • પાણીની અંદરની ફલેશલાઈટ

 • સપાટી માક્યર નસગનલ/બોય ુકીટ

વયક્તગત સલામતી



16. સલામત ડાઇનવંગ સનુનનચિત કરવા સપાટી પરથી જોડાયેલ ડાઇવસ્યઓને પોતાની ઉંડાઈ 
અને સમય મયા્યદાની જાણ હોવી જોઈએ.

17. સપાટી પરથી જોડાયેલ ગોતાખોરો પાસે ડાઈવસ્ય ટેનડર હોવુ ંજોઈએ.

18. દરેક ગોતાખોરની હવાની પાઈપમા ં દબાણમાપક અને અલગ વા્વ હોવુ ં જોઈએ. 
દબાણમાપક એ વા્વ પછી હોવુ ંજોઈએ.

19. સપાટી પરથી જોડાયેલ પાઈપ લાઈ્ફ લાઈન સાથ ેજોડાયેલ હોવા જોઈએ જેથી સપલાય 
પાઈપ પર કે હે્ મેટ પર તાણ ના આવ.ે લાઈ્ફલાઈન ૧૬ એમએમ જાડાઈની 
પોલીપ્રોપીલીન અથવા તેને સમકક્ષ અનય કૃનત્રમ રેસાની બનેલ હોવી જોઈએ. 
ગોતાખોતોએ નનયત કરેલ અને સપાટી પરથી જોડાયેલ ગોતાખોરો માટે નનનચિત કરેલ 
યોગય પાઈપ જ વાપરવા જોઈએ.
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પ્રકરણ ૩ 

કસથિરતા





ક્થરતા 67

કસથિરતા

ર્ફ હવામાનમા ંતટૂક પર આવતા 
દરરયાના પાણીના તરંુત નનકાલ 
માટે પાણી નનકાલના નછદ્રો ખલુા 

હોઈ તે સનુીચચચત કરો. 

બધં થઇ ગયેલ પાણી નનકાલ માટેના 
નછદ્રો જહાજની ક્થરતા માટે ગભંીર 

સકંટ લાવી શકે છે.

જયા ંસધુી તે ખરેખર 
ઉપયોગમા ંન આવ ેતયા ંસધુી 
બધા વોટરટાઇટ(પાણીવાહક) 

દરવાજા બધં રાખો. 

ખાતરી કરો કે આ વોટરટાઈટ 
દરવાજા સરુચક્ષત રીતે બધં છે 

ખાસ કરીને જયારે ર્ફ 
હવામાનની આગાહી કરવામા ં

આવલે હોઈ.
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પાણરી

પાણરી

ઇંધણ જાળ માછલરી બરફ

ખાતરી કરો કે વહાણ ઓવર લોડ ભરેલ નથી. ભારે સમાનને શક્ય હોઈ 
તેટલુ ંનીચે રાખવાની પ્રથા પાળો. આનાથી વહાણની ક્થરતા સધુરે છે 

અને વહાણ ગોથુ ંમારવાની શક્યતા ઘટે છે.

જહાજમા ંકોઈ પણ મોટા ્ેફર્ફારો જેવા કે લબંાઈ 
વધારવી, વહીલ હાઉસમા ં્ેફર્ફાર કરવો કે ટાકંીની 

ડીઝાઇન બદલવી વગેરે ના કરવા. આનાથી જહાજની 
ક્થરતા ઓછી થાય છે.
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દરવાજાના હનેડલને અવારનવાર 
ચકાસો અને ગ્ીઝ કરો.

ખાતરી કરો કે બધા ખાના 
પાણી ચુ્ ત (વોટરટાઈટ) છે. 

ક્થરતા
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રફવશંર્ ગ્ાઉનડ અને પાછા બદંર તરફનો માર્્ગ 
જહાજનરી કસથિરતા જાળિિરી
• જહાજના બનાવનાર દ્ારા પરૂી પાડવામા ંઆવલે જહાજ ક્થરતા પકુ્તકામા ંભલામણ 

મજુબ જહાજમા ં સમાન ભરો. જહાજમા ં ક્યારેય ઓવરલોડ સમાન ના ભરો. જહાજ 
માચલકે ખાતરી કરવી આવશયક છે કે વાહણ બળતણ બર્ફ અને અનય જોગવાઈઓથી 
ઓવરલોડ નથી કે જે લાબંા સમય સધુી સમદુ્રમા ંબહાર રહવેા માટે જરૂરી છે.

• ર્ફનશંગ રટ્પસનુ ંગણતરી પવૂ્યક આયોજન કરવી જોઈએ અને તે જહાજની ક્ષમતા મયા્યદા 
અનસુાર આયોજન કરવુ ંજોઈએ. ડ્ાફટ મા્સ્ય અને લોડ લાઇન મા્સ્યએ નક્કી કરવાના 
ઉત્તમ માધયમો છે કે બોટ ઓવરલોડ થયેલ છે કે નહીં.

• તતુક પર કે ખાનામા ંમાછલીના જથથાને મુ્ ત ના રાખો. માછલીઓનો જથથો કે જે મુ્ ત 
રીતે આમતેમ જઈ શકે છે તે વહાણને અક્થર બનાવ ેછે. દૂર કરી શકાય તેવા યોગય 
નવભાજન બોડ્ય માછલીના જથથાને ક્થર રાખવામા ંમદદ કરશ.ે

• ગીલ નેટ અથવા પસ્ય સીન નેટ ને નવનચ દ્ારા ખેચતી વખતે જહાજની ક્થરતાની ખબુજ 
કાળજી લેવી. જાળમા ંરહલે માછલીનો ભારે જથથો વહાણની ક્થરતા ગભંીર પ્રમાણમા ં
ઘટાડી શકે છે.

•  ઘણી મ્ટી ડે બોટસ તેઓની સકુી માછલીના જથથાને વહીલહાઉસ પર રાખે છે. આ ન 
કરવુ ંજોઈએ કારણ કે જહાજની ક્થરતામા ંનોંધપાત્ર ઘટાડો થશ.ે

•  જયારે પણ શક્ય હોય તયારે ટાકંી અડધા ભરાવાની મજૂંરી આપશો નહીં, કારણ કે મુ્ ત 
સપાટી વહાણની ક્થરતા ઘટાડે છે. ટાકંી સપંણૂ્ય અથવા સપંણૂ્ય ખાલી હોય એને પ્રાધાનય 
આપવુ ંજોઈએ.

•  હમંેશા ંજહાજની સારી ક્થરતા જાળવવાનો પ્રયાસ કરો, જહાજ ખબૂ કોમળ અથવા ખબુ 
સખત ના હોવુ ંજોઈએ.

•  ઘમણનુ ંપાણી હમંેશા કાઢતા રહો અને તે હમંેશા ખાલી રહ ેતે સાવચેતી રાખો.

તમે ખતરામાં છો જો….

જે રીતે તમારંુ વહાણ રોલ થાય છે તેના પર તમારે સતત ધયાન આપવુ ંજોઈએ. 
જો વાસણ રોલ પણૂ્ય કરવામા ંવધ ુસમય લે છે, તો તમારી ક્થરતા ઓછી થઈ રહી 
છે અને તમે જોખમમા ંછો. રોલનો અંત જુઓ. જો વાસણ તરંુત જ સીધા ્ થાને પાછા 
આવવાને બદલે રોલના અંતે અટકી જાય તો તમે ખરેખર જોખમમા ંછો.
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પ્રકરણ ૪

્સમદુ્ર પર અકસતતિ
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એનનજન વનષ્ફળતાના રકસ્સામા ંકેિરી રીતે કાય્ગ કરવું
એનનજન નનષ્્ફળતાની પરરક્થનતમા ંતમારે પરરક્થનતને કેવી રીતે નનયનંત્રત કરવી તે જાણવુ ં
જોઈએ. નીચેના મદુ્ા પરરક્થનતને નનયતં્રણમા ંલાવવામા ંમદદ કરશ.ે

• તમારી સચોટ ક્થનત (્થાન) શોધો અને તમારી સહાયની આવશયકતાના ક્ષેત્રમા ં્થાનનક 
અનધકારીઓ અને અનય જહાજોને જાણ કરો. ખાતરી કરો કે તમે તેમને તમારી ચોક્કસ 
ક્થનત(્થાન) નવશ ેજાણ કરી છે.

• ચાટ્ય પર ્થાન અંરકત કરો અને પાણીના પ્રવાહોને જુઓ. જો તમે જમીનથી દૂર જતા રહ્ા 
હોવ તો તમારી ર્ફનશંગ જાળીઓને દોરડાની જેમ બનાવો, એક છેડે લગંરને બાધંી દો અને 
તેને દરરયામા ંનાખો. આ તમને તાણ ઓછુ ંકરવા અને તમારી ક્થનત તમારી પ્રારંચભક 
ક્થનતની નજીક જાળવવા માટે મદદ કરશ.ે

• જો શક્ય હોઈ તો લગંર નાખો.

• જો રીપેર શક્ય હોઈ તો ઉપલબધ ્પેર પાટસ્ય દ્ારા એનજીનને રીપેર કરવાનો પ્રયાસ કરો.

તમે ચેતવણી સકેંત આના દ્ારા આપી શકો છો:
 • વીએચએ્ફ ચેનલ ૭૦ 
 • MF/HF રફ્કવનસી ૨૧૮૭.૫ KHz, ૮૪૧૪.૫ KHz, ૪૨૦૭.૫ KHz, 

 ૬૩૧૨ KHz, ૧૨૫૭૭ KHz અથવા ૧૬૮૦૪.૫ KHz
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• જો સમારકામ તમારા નનયતં્રણની બહાર હોઈ તો નજીકના રહલે વહાણ અથવા નજીકમા ં
જે તમને સહાય કરી શકે તેમ હોઈ એની ખોજ કરો.

• બેટરી બચાવવા રેરડયોનો ઉપયોગ નયનુતમ કરો.

• રદવસમા ંઓછામા ંઓછા બે વાર તમારી ક્થનત(્થાન) નવશ ે્થાનનક અનધકારીઓને જાણ 
કરો.

• સકુાનીએ તેના ખલાસીઓને એના આદેશમા ંરાખવા જોઈએ અને ગભરાવુ ંજોઈએ નરહ.

• જો જહાજ જમીન તર્ફ જત ુ ંહોઈ તો જહાજને પાણીમા ંતણાવા દો. જો શક્ય હોઈ તો શઢનો 
ઉપયોગ કરો.

• તમારા પીવાના પાણી અને અનય જોગવાઈઓને રેશન કરો, જેથી લાબંા સમય સધુી 
સમદુ્રમા ંટકી રહવેા માટે સક્ષમ બનો.

• જહાજની જાળવણી જેવા દૈનનક કાય્ય માટે ખલાસીઓને રોકશો નરહ જેનાથી તેઓ તેની 
શરીરની તાકાત ટકાવી શકશ.ે

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

• જો વીએચએ્ફ રેરડયો જહાજ પર ઉપલબધ હોય તો અનય જહાજોના ધયાન ખેચવા માટે 
ચેનલ 16 પર sos અથવા MAY DAY નસગનલ મોકલો.

• જો તમને આસપાસમા ંજહાજ દેખાય તો તેનુ ંધયાન ખેચવા નીચેની પ્રવનૃત્ત કરો:

વહીલહાઉસની ટોચ પર 
અથવા અનય દૃશયમાન ્થાને 
ઉભીને તમારા હાથને ધીમેથી 
અને વારંવાર દરેક બાજુથી 

નવ્તરેલ કરો અને નીચે કરો.
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અરીસા અથવા અનય કોઇ 
પ્રનતચબંચબત વ્તનુો ઉપયોગ કરીને 
નજીક આવતા જહાજ પર સતત 

સયૂ્યપ્રકાશ પ્રનતચબંચબત કરો.

બચાવ કરનાર તમારંુ ્થાન જાણી શકે તે માટે 
ચીથરાના કટકાને ઓઈલમા ંપલાળી 

ડોલ(બકેટ)મા ંરાખી જહાજની થી થોડે દુર 
દોરીના છેડે રાખી ધમુાડો અને તાપ કરો.

સમદુ્ર પર અક્તતવ
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તયાથંી પસાર થતા 
જહાજનો ધયાન 

આકનર્મિત કરવા જૂથમા ં
મળી અવાજ કરો.

વહીલ હાઉસ પર અથવા સૌથી વધ ુ
દૃશયમાન ્થળે તેજ્વી રંગના 
પડદા (કેનવાસ) લટકાવી દો.
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જો જહાજ પર ઉપલબધ 
હોઈ તો લાલ કલરના 

ઝબકારા(્ફટાકડા) 
સળગાવો કરો.

ચોરસ ધવજ ્ફરકાવો અથવા 
કપડાની ઉપર અથવા નીચે 
એક બોલ અથવા બોલ જેવુ ં

કંઈપણ લટકાવવુ.ં

સમદુ્ર પર અક્તતવ
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જો નજીક આવતુ ંજહાજ 
પહોંચની અંદર હોય તો 

સતત તમારી સીટી 
વગાડો.

કુવા્થભં પર “નવેમબર” ધવજ 
સાથ”ેચાલજી” ધવજ ્ફરકાવો.  
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નારંગી (ઓરેનજ) 
કલરના ધમુાડાના 

નસગનલનો ઉપયોગ કરો. 

તમારી ટોચ્ય (બતી) અથવા ફલેશ લાઇટને સીધા 
નજીક આવતા જહાજના વહીલ હાઉસ પર ફલેશ 
કરો. મોસ્ય કોડમા ં● ● ● – – – ● ● ● જૂથનો 
સમાવશે કરતા નસગનલનો ઉપયોગ કરો.

સમદુ્ર પર અક્તતવ
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• ખલાસીઓને કોઈપણ સમયે દરરયાનુ ંપાણી પીવા ન દેશો.

• દરરયાની પવન અને સમદુ્રના પાણી સાથે સપંક્યમા ંઆવશો નરહ. 

• ક્યારેય દારૂ અથવા પક્ષીનુ ંલોહી પીવુ ંનહી.

• પ્રોટીનથી સમદૃ્ધ ખોરાક લેવાનુ ં ટાળો. તે તમારા શરીરને રડહાઇડ્ેટ કરશ.ે માત્ર 
કાબયોહાઇડ્ેટ અને ગલકુોઝ સમદૃ્ધ ખોરાકનુ ંસેવન કરો.

• યાદ રાખો કે વયક્તને ઉષ્ણકરટબધંીય નવ્તારોમા ં ટકી રહવેા માટે રદવસમા ંએક 
ચલટર મીઠંુ પાણી પરૂત ુ ંછે.

• સા્ફ વાસણમા ં વરસાદનુ ં પાણી એકનત્રત કરો અને તેને ભનવષ્યના ઉપયોગ માટે 
સગં્રહત કરો.

• ધમૂ્રપાન ન કરો કારણ કે તે તમારા શરીરને રડહાઇડ્ેટ કરે છે.

• ભયાવહ ક્થનતમા,ં તમે કાપડમાથંી બનાવલે ગળણીનો ઉપયોગ કરીને ભખૂ સામે 
લડવા પલાનકટોન એકનત્રત કરી શકો છો. જયારે તમે દરરયાઈ પાણીમા ં કાપડની 
ગળણીને ખેંચો તયારે તમે તેના છેડાના ભાગે એકઠા થયેલ પલેનકટોન જોઈ શકો છો. 
આ હતે ુમાટે શટ્યની બાયંનો ઉપયોગ કરી શકાય છે. યાદ રાખો કે પલેનકટોન અથવા 
સીવીડ(દરરયાઈ શવેાળ) ખાવાથી તમારા શરીરમા મીઠા પાણીની જરૂરરયાત વધી 
જાય છે. માછલીના કરોડરજજુના પ્રવાહીમા ંપણ મીઠંુ પાણી હોય છે તેને સરુચક્ષત રીતે 
ચસૂીને ગળી શકાય છે.

• ઝડપી મદદની અપેક્ષા રાખશો નહીં. તે લાબંો સમય લેશે. તયા ંસધુી ધીરજ રાખો

• જો અનય બચાવકતા્ય જહાજ ્ફ્ત લોકોને જ બચાવી શકે તેમ હોઈ તો બગડેલ 
જહાજને ભલૂીને કૃ(ખલાસીઓને) બચાવવા જોઈએ.
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લાઈફ રાફટ અને લાઈફ જેકેટ્સ 
લાઇ્ફ જેકેટસ જહાજો પર રાખવા અનનવાય્ય છે. આ સાધનસામગ્ી કટોકટીની ક્થનતમા ંજીવન 
બચાવી શકે છે, ઉદાહરણ તરીકે જયારે  કોઈ જહાજ છોડવાનુ ંથાય તયારે ખાસ કરીને. લાઇ્ફ 
જેકેટ વયક્તને નોંધપાત્ર સમય માટે તરતા રાખે છે. જો કે, સમદુ્રના પાણીમા ંલાબંા સમય 
સધુી રહવેાથી નનર્જળીકરણ, નબળાઇ અને શરીરના તાપમાનમા ંખતરનાક રીતે ઘટાડો થાય 
છે. ભયાવહ પરરક્થનતમા,ં જયા ંસધુી બચાવ નૌકા ન આવ ેતયા ંસધુી લાઇ્ફ જેકેટસ વયક્તને 
તરતા રહવેા માટે ઉપયોગી છે.

ઘણા લાઈ્ફ રાફટસ બજારમા ંઉપલબધ છે. લાઇ્ફ રાફટ બધા ક્રૂ (ખલાસી)ને સમાવવા માટે 
સક્ષમ હોવુ ંજોઈએ. લાઇ્ફ રા્ફટ  ઊંડા સમદુ્રમા ંખબૂ ઉપયોગી છે અને ક્રૂને અઠવારડયા કે 
તેથી વધ ુસમય સધુી ટકી રહવેા માટે સક્ષમ કરે છે. કેટલાક રક્સાઓમા ંક્રૂએ 100 રદવસ કે 
તેથી વધ ુસમય સધુી લાઇ્ફ રા્ફટમા ંટકી રહલે છે જયા ંસધુી તેઓને નજરમા ંન આવ ેઅને 
બચાવ કરવામા ંઆવે.

સમદુ્ર પર અક્તતવ
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લાઈફ રાફટમા ં(નરી્ેચનરી િસ્)ુ ્સામેલ હોિરી જોઈએ:
• ૩૦ નમટર થી વધ ુલબંાઈ વાળી દોરીથી બધંાયેલ તૈરાક રીંગ. 

• તરી શકે એવા હનેડલ વાળી અને દોરી સાથનેી એક નોન ્ફો્ડીંગ પ્રકારની પોકેટમા ં
રાખેલ છરી કે જે લાઈ્ફ રા્ફટ ના ંpainter ભાગ પાસે બહારની બાજુ હોવી જોઈએ.  
આ ઉપરાતં, લાઇ્ફ રા્ફટમા ંબીજી  સલામતી છરી આપેલ હોવી જોઈએ, જે નોન 
્ફોક્્ડિંગ પ્રકારનુ ંહોવી  જરૂરી નથી.

• ૧૨ વયક્તની કેપેસીટી વાળી લાઈ્ફ રા્ફટ (લાઈ્ફ બોટ) મા ંએક પાણી કાઢવા માટેનુ ં
ડબલુ ં (buoyant bailer) હોવુ ંજરૂરી છે. ૧૩ કે તેથી વધ ુ વયક્તની કેપેસીટી વળી 
લાઈ્ફરા્ફટ (લાઈ્ફ બોટ) મા ં૨ ડબલા (buoyant bailer) હોવા જરૂરી છે.

• બે ્પોંજ (પાણી ખેચવા માટેના પોતા). 

• બે માનય સમદુ્ર લગંર, દરેક આંચકા પ્રનતરોધક અને રટ્નપંગ લાઇન સાથ,ે એક 
્ફાજલ અને બીજુ ંકાયમી ધોરણે લાઈ્ફ રા્ફટ(જીવન તરાપો) સાથ ેએવી રીતે 
જોડાયેલુ ંહોવુ ંજોઈએ કે જયારે લાઇ્ફ રાફટ ફુલે છે અથવા પાણીમા ંહોય છે, તયારે 
તે લાઇ્ફ રાફટને પવનમા ંસૌથી વધ ુક્થર રીતે રાખે છે. દરેક દરરયાઈ લગંર, 
તેના  હાઉઝર  અને રટ્નપંગ લાઇન બધી સમદુ્ર પરરક્થનતઓ માટે પયા્યપત મજબતુ 
હોવી જોઈએ. દરરયાના લગંરની દોરીના બનંે છેડે ્વીવલે (કપલીન-બે ભાગો 
વચચેનુ ં જોડાણ, બીજાને ્ેફરવયા નવના, એક ્ફરે છે.) ્ફીટ કરેલ હોવુ ં જોઈએ. 
કરવામા ંઆવશ ેઅને તે એક પ્રકારનો હશ,ે જે તેની ક્ફન લાઇનોની વચચે અંદર 
્ેફરવવાની સભંાવના નથી.  

• પાણીમા ંતરે એવા બે હલેસા. 

• ત્રણ ટીન ખોલવાના સાધન. સલામત છરીઓ કે જે ખાસ ટીન ઓપરેટર બલેડ 
ધરાવતી હોઈ તે આ જરૂરરયાત માટે સતંોર્કારક છે. 

• એક વોટરપ્્ૂફ(પાણીચુ્ ત) ડબબામા ં ઉપયોગ પછી સખતાઇથી બધં થવા માટે 
સક્ષમ ્ફ્ટ્ય એઇડ કીટ. 

• એક સીટી અથવા તેના જેવુ ંઅવાજ સકેંત માટેનુ ંસાધન.

• આવશયકતાઓનુ ંપાલન કરતી ચાર રોકેટ પેરાશટૂ જવાળાઓ (ફલેસ્ય). 

•                                                                                    .

•                                                                              . 

• પાણીચુ્ ત ડબબામા ંબેટરી(સેલ)નો એક ્ફાજલ સેટ અને એક ્ફાજલ (એ્્ટ્ા) 
બ્બ સાથ ે મળીને મોસ્ય નસગનચલંગ માટે યોગય એક પાણીચુ્ ત (વોટરપ્્ૂફ) 
ઇલેક્્ટ્ક ટોચ્ય (બતી). 
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• એક કાય્યક્ષમ રડાર પરાવત્યક. 

• એક રદવસ દરમયાન જહાજ અને નવમાનોને નસગનલ આપવા માટે તેના ઉપયોગની 
સચૂનાઓ સાથનેો નસગનચલંગ નમરર. 

• પાણીચુ્ ત (વોટરપ્્ૂફ) કાગળ પર અથવા પાણીચુ્ ત (વોટરપ્્ૂફ) ડબબામા ંજીવન 
બચાવવાના સકેંતોની એક નકલ.

• માછલી પકડવાના કાટાનો એક સેટ.

• લાઇ્ફ રા્ફટની કેપેસીટી જેટલા વયક્ત માટે દરેક 
વયક્ત દીઠ ૧૦૦૦૦ રકલોજુલથી ઓછા ન હોય તેવા 
ફૂડ રેશન; આ રાશનને હવાચુ્ ત પેરકંગમા ં રાખવા 
જોઈએ અને પાણીચુ્ ત (વોટરટાઇટ) ડબબામા ં
સગં્હવા જોઈએ. 

• લાઇ્ફ રા્ફટની કેપેસીટી જેટલા વયક્ત માટે દરેક વયક્ત દીઠ ૧.૫ લીટર મીઠંુ 
પાણી પાણી ચુ્ ત પેરકંગમા ંરાખવુ ંજોઈએ. જેમાથંી વયક્ત દીઠ 0.5 ચલટર પાણીની 
જગયાએ બે રદવસમા ંતેટલુ ંમીઠંુ પાણી પેદા કરી શકે તેટલી કેપેસીટી વાળા ડી 
સોન્તિંગ સાધન રાખી શકાશ.ે 

• એક માપી શકાય એવુ ંકટાય નરહ તેવી ધાતનુ ુ ંપાણી પીવાનુ ંવાસણ.

• એક પાણી પીવાનુ ંવાસણ.

• એનટી સી બીમારી(એનટી સી નસકનેસ)ની દવાના છ ડોઝ અને લાઈ્ફ રા્ફટની 
કેપેસીટી જેટલી દરેક વયક્ત માટે એક દરરયાઈ માદંગીની થલેી (સી સી્નેસ 
બેગ).

• કેવી રીતે જીવતા રહી શકાય એની સચુનાદશા્યવત ુ ંપત્રક. 

• તાતકાચલક કાય્યવાહી માટેની સચૂના. 

• ઓછામા ંઓછા 2 વયક્તઓ માટે ગરમ ધાબળા.

પોષણ
1000 રકલો જુલ્સ  = 
239 કેલરી્સ

સમદુ્ર પર અક્તતવ
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િૈકનલપક જીિન બોયું

જો લાઇ્ફબાય ઉપલબધ ન હોય તો નેટ ફલોટસમાથંી બનાવલે લાઇ્ફ બે્ટ*

મોટા જહાજમા ંફૂલી શકે તેવી લાઈ્ફ રા્ફટને બદલે 
એ્ફઆરપીથી બનેલ લાઈ્ફ રા્ફટ*

* બાગંલાદેશ/યએુનડીપી પ્રોજે્ટ અંતગ્યત નવકનસત “દરરયાકાઠેંના માછીમાર સમદુાયોના 
જીવનનનવા્યહની સલામતીના સશક્તકરણ (BGD/૯૭/૦૭)- કો્ઝ બઝાર, બાગંલાદેશમા.ં

* "વાવાઝોડા દરનમયાનના જીવન ગમુાવવાના દરને ઘટાડવાના ઉપાયો" એ્ફએઓ તકનીકી 
સહકાર પ્રોગ્ામ હઠેળ નવકનસત આંધ્રપ્રદેશ, ભારતમા.ં

જીવન રા્ફટ : નાના ્કેલના મત્યોદ્યોગ માટે સમદુ્રમા ંસલામતી 
પ્રોતસાહન | BOBP-IGO

દશા્યવલે નવડીઓ જોવા માટે નીચેની લીંક દબાવો :
https://www.youtube.com/watch?v=rzkkgAS2VAQ
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ઠંડીમા ંખલુલા રહિેાનુ ં્સકંટ
જીિતં રહિેાનરી તકનરીકો
ઠંડા પાણીના સપંક્યમા ંઆવતા ઠંડી લાગવી  એ દરરયામા ંમતૃયનુ ુ ંસૌથી વધ ુકારણ છે. જહાજ 
હોનારતની તપાસમા ંજાણવા મળયુ ંછે કે ઠંડી લાગવાથી મતૃય ુથયાનુ ંજોખમ ડબૂવાના જોખમ 
કરતા ંવધારે છે.

ઠંડીના સસંગ્યથી પોતાને કેવી રીતે સરુચક્ષત રાખવુ ંઅને ઠંડીના ભોગ બનનાર વયક્તઓ સાથ ે
કેવી રીતે વત્યવુ ંતે નવશ ેજાણવુ ંમહતવપણૂ્ય છે. કોઈ વયક્ત શરદીને લીધે અસમથ્ય થઈ શકે 
છે અને તે પછી પરરણામે તે ડબૂી શકે છે.માનવ શરીરનુ ંસામાનય તાપમાન આશરે ૩૭૦C 
હોઈ છે. જયારે તાપમાન 40-41૦C સધુી વધે છે, તયારે તે વયક્ત ચચત્તભ્રમણાની ક્થનતમા ં
ચા્યો જાય છે. જો તાપમાન ૩૩૦C  કે તેથી નીચે આવ ેતો તે વયક્ત બેભાન થઈ જશ.ે 
25૦C તાપમાન પર, માણસનુ ંમતૃય ુથાય છે કારણ કે હૃદય 25૦C કરતા ઓછા તાપમાને 
ધબકી શકત ુ ંનથી.

જયારે કોઈ વયક્ત ઠંડા પાણીમા ંપડે છે, તયારે પાણી તરત જ કપડામંાથંી પ્રવશે કરશ.ે પાણી 
એ કપડામંા ંરહલે હવાના અવાહક ્તરને નવ્થાનપત કરશ ેઅને તવચાને અનતશય ઠંડી કરશ.ે 
જો પાણી (નુ ંતાપમાન) ૩૦૦C ની નીચે હોય તો ચામડીની રુનધરવારહનીઓ ગરમી બચાવવા 
માટેના પ્રયતનોમા ંસાકંડી થઈ જશ ેજો કે આ રક્રયા ભોગ બનનારને શરીરની ગરમી બચાવવા 
માટે મદદ કરશ ેનહીં.

શરીર ્નાયઓુને શખત કરીને વધ ુગરમી ઉતપન્ન કરવાનો પ્રયાસ કરશ ેઅને આ રક્રયાના 
પરરણામે ધ્જુારી અનભુવશ.ે જો હજુ પણ તાપમાનમા ંઘટાડો થતો રહ ેતો ધજુા્યરી ઓછી થવા 
લાગે છે અને આટલી વધ ુ ઠંડીમા ં
પણ વયક્તને ઠંડી નરહ અનભુવાય 
પરંત ુધીમે ધીમે તે બેભાન અવ્થામા ં
જશ.ે

જો ખલાસી બોટ પરથી ઠંડા પાણીમા ં
પડી જશ ે તો તે વયક્તના અંગો 
સહજે જામી જશ ેઅને વયક્ત લકવો 
અનભુવી શકે છે.

સમદુ્ર પર અક્તતવ
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હાઈપોથિવમમિયા
હાઈપોથનમમિયાએ શરીરના નીચા તાપમાનની ક્થનત છે. ઠંડા પાણીમા ંલાબંો સમય પલળવાથી, 
કે અપરૂતા કપડા અથવા ઓઢવાના કપડાની ઉણપ, ભીના અને પવનયુ્ ત ક્થનતમા ંજયારે 
લાબંા સમય રહવેાથી ગરમીના નાશ ને કારણે આ પરરણામ આવ ેછે. ખુ્ લા જહાજમા ંબચેલ 
બધાને મોટા ભાગે હાઈપોથાનમમિયા થયેલ જોવા મળે છે. બધા બચેલ વયક્તએ એ જાણવુ ં
જોઈએ કે હાયપોથાનમમિયા એ જાનલેવા છે. તેની શરૂઆત ઝડપથી થઈ શકે છે અને જો પીરડત 
અથવા અનય બચી ગયેલા લોકો દ્ારા ઓળખ ના થાય તો, એક કલાકમા ંમતૃય ુથવાની 
સભંાવના છે. હાયપોથનમમિયાનો ભોગ બનેલી વયક્તને ઘણી વાર તેની ક્થનતનો અહસેાસ થતો 
નથી તેથી તે મહતવનુ ંછે કે તમે(સાથ ેરહલે વયક્ત) હાયપોથનમમિયાના ચચનહો જાણો. 

હાઈપોથનમમિયા આના દ્ારા ઓળખી શકાય છે:

• શરીરમા ંવધ ુગરમી પેદા કરવા શરીરમા ંઉતપન થતી ધ્જુારી.

• અસનુવધા થવી, થાક લાગવો, નબળી સકંલન શક્ત, નનક્ષ્ક્રયતા, વાણી પરનુ ંનનયતં્રણ 
ગમુાવવુ,ં વયવક્થત ચાલી ના શકવુ ંઅને માનનસક મ ૂઝંવણ.

• ્પશ્યની સમઝ ઓછી થઇ જવી, વાણી અ્પષ્ટ થઈ જવી, હોઠ હાથ અને પગ ફૂલી 
જવા.

જો ખલાસી બોટ પરથી ઠંડા પાણીમા ંપડી જશ ેતો તે વયક્તના અંગો સહજે જામી જશ ેઅને 
વયક્ત લકવો અનભુવી શકે છે:  

• જો તમે ઠંડા પાણીમા ંપડી જાવ તો બચવા માટે નીચે પ્રમાણે કરવુ ંજોઈએ. તમારા 
શરીરના શક્ય હોઈ એટલા અંગો પાણીની બહાર રાખો. કૃપા કરીને ધયાનમા ંરાખો કે, 
વધ ુવેગ વાળા પવન કરતા પણ પાણી (શરીર)ને 5-6 ગણુ ંવધારે ઠંડુ કરે છે.

• ગભરાશો નહીં. તમારા શ્ાસ પર અંકુશ મેળવવાનો પ્રયાસ કરો, અને બચાવકતા્યઓનુ ં
ધયાન આકનર્મિત કરવા માટે ્ફ્ત બમૂો પાડો અથવા સકેંતો કરો.

• જો તમે લાઇ્ફ જેકેટ પહરેેલ ના હોઈ તો, તો પછી આસપાસ જુઓ અને જે કોઈ વ્ત ુ
તરતી હોઈ તેને પકડવાનો પ્રયાસ કરો અથવા એની પર ચડી જાવ.

• જો તમે લાઇ્ફ જેકેટ પહરેો છો, તો ગરમીનુ ંનકુસાન ઘટાડી શકાય એવી ક્થનતમા ં
રહો, શક્ય હોય તયા ંસધુી ગનતહીન રહો અને તમારા માથા અને ગરદનને પાણીની 
બહાર રાખો.

• જો તમારે તરવાનુ ંથાય તો શરીરની તાકાત બચે તેમ અને ઓછામા ંઓછી હલનચલન 
કરવુ ંપડે તેમ તરો.

• જો પાણીમા ંવધારે લોકો સાથ ેહોય તો સાથે રહવેાનો પ્રયતન કરો.
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હાયપોથનમમિયાના ઉપચાર માટે નીચેના પગલા ંલઈ શકાય છે:

• બાષ્પીભવન અથવા સપંક્યને કારણે વધ ુગરમીના નકુસાનને અટકાવો. ભીના અને 
પવનની ક્થનતથી પીરડતને આશ્રય આપો.

• ભોગ બનનારને બાહ્ તાપ વધ ુહોઈ એવુ ંજગયાએ રાખો : જેમ કે આગની નજીક 
રાખો.

• ભોગ બનનારને હ ૂ્ંફ માટે અનય લોકોની બાજુમા ંરાખો. કવર હઠેળ એક સાથ ેબેસવુ ં 
એ ભોગ બનનારને તેના શરીર માટે પરૂતી ગરમી પ્રદાન કરવાની ઝડપી રીત છે.

• વયક્ત સાથ ેચબનજરૂરી શારીરરક સપંક્ય ટાળો.

• જયારે પીરડત સભાન હોય તયારે તેને ગરમ મીઠંુ પીણુ ંપાઓ.

• જયા ંસધુી હવાનુ ંતાપમાન પાણીના તાપમાન કરતા ઓછુ ંન હોય અથવા ધાબળાને 
પહલેાથી ગરમ ન કરવામા ં આવ ે તયા ં સધુી ધાબળામા ં લપેટો નહીં. (ધાબળાઓ 
શરીરના ઠંડા સપાટીને બાહ્ ગરમીના સ્ોતથી દુર રાખે છે).

• શરીર અથવા અંગોની મસાજ ન કરો.

• બેભાન વયક્તને નક્કર પદાથયો અથવા પ્રવાહીને ખવડાવશો નહીં.

• દારૂ પાશો નરહ.

વનમજજન પર્
જયારે કોઈ અંગ ઠંડા પાણીમા ંખબૂ લાબંો સમય રહ ે તયારે નનમજજન પગ થઇ શકે. અંગ ઠંડુ 
અને ભીનુ ં હોઈ તો લોહીનુ ંપરરભ્રમણ ઓછુ ંથાય છે. અસરગ્્ત ભાગ સોજાયેલ, સનુ્ન અને 
દુખદાયક બને છે અને પછીથી તવચાનો કલર નીકળી જાય છે અથવા તટૂી જાય છે.

નનમજજન પગની સારવાર નીચે મજુબ છે:

• પીરડતને ગરમ રાખો અને ખાતરી કરો કે શરીરનો અસરગ્્ત ભાગ ઉચો રહ.ે

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

• જો ચાદંી અથવા ્ફો્લાઓ થાય છે, તો તેમને સા્ફ ડે્નસંગસથી ઢાકંી દો.

• પગરખા ંઅને મોજાં કાઢો, પગને સકુવી નાખો અને તેનુ ંઅંગ સાથ ેહલનચલન કરો.

• પગને શષુ્ક વસ્તોમા ંરાખો અથવા તેમને અનય બચેલા લોકોની ખોળામા ંગરમ કરો.

સમદુ્ર પર અક્તતવ
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સયૂા્ગતપન (શરીર પર ખલુા ભાર્મા ંતડકો પડિાને લરીધે 
થિતરી ્ચામડીનરી બરીમારી)
ક્રૂ મેમબસ્ય જેમની ્ફરજો ખુ્ લા ભાગમા ંહોઈ જેવીકે ધયાન રાખવાનુ ંવગેરેએ સનબન્યને રોકવા 
માટે તેમની તવચાની શક્ય તેટલી ઢાકંવાની કાળજી લેવી જોઈએ. તેઓએ શક્ય તેટલુ ં
સયૂ્યપ્રકાશથી દૂર રહવે ુ ં જોઈએ. સનબન્યથી ્ફો્લીંગ થવાની સભંાવના છે અને ચેપના 
જોખમોને રહ.ે સનબન્યને હળવા બન્ય તરીકે ગણવુ ંજોઈએ. કોઈ પણ ્ફો્લીને ન કાઢો પરંત ુ
એક્નટસેક્પટક ક્રીમ લગાડો અને ઢાકંી દયો.

ખારા પાણરીને લરીધે થિતા ્ચાદંા
જયારે કોઈ વયક્તની લાબંો સમય ખારા પાણીના સપંક્યમા ંરહ ેતે પરરક્થનતમા ંજેમ કે બચાવ 
નૌકામા ં કે જહાજમા ંપાણીમા ંબેસવુ ંપડેલ હોઈ તેવી પરરક્થનતમા ંરહવેાથી આ થાય છે.  
ખારા પાણીના સપંક્યમા ંરહલે ચામડીમા ંપણ કાપા અને ખરોચમા ંચેપ લાગવાની શક્યતા 
ઘટતી નથી.

ચાદંા કે ગમુડાને દબાવો નરહ પરંત ુએનટીસેક્પટક ક્રીમ લગાવી ઢાકંી દયો અને રૂઝાય તયા ં
સધુી મલમપટી કરતા રહો. બચાવ નૌકા કે જહાજ પર લાબંા સમય બેસવાથી નનતબં પર 
ચાદંા પડવાની શક્યતા રહ ેછે.

શારીરરક કાય્ગ
બધા બચેલા લોકોને વારંવાર પેશાબ કરવો જોઇએ જેથી મતૂ્રાશય પેશાબથી મુ્ ત રહ.ે જો 
એવુ ંનરહ કરવામા ંઆવ ેતો તેના ગભંીર પરરણામો આવી શકે છે કારણ કે રકડની પેશાબ પેદા 
કરવાનુ ં ચાલ ુ રાખશ.ે મતૂ્રાશયમા ં પેશાબ જાળવી રાખવાનો કોઈ ્ફાયદો નથી, કારણ કે 
પેશાબમાથંી પાણી સામાનય પરરભ્રમણમા ંપાછુ ંમેળવી શકાત ુ ંનથી.

બચેલા લોકોએ થોડા રદવસો પછી કબજજયાત રહ ેતો ચચંતા ન કરવી જોઈએ. લાઈ્ફ રા્ફટ 
(બચાવ નૌકા) મા ંકચરો રાખવાની જગયા બોવ ઓછી હોઈ છે.

વનર્જલરીકરણ
માનવ શરીરમા ં લગભગ 40 ચલટર પાણી હોય છે, જેમાથંી લગભગ ૨૫ ચલટર જીવન 
જાળવવા માટે જરૂરી છે. સામાનય રીતે આરામ કરતા વયક્ત કે જે પાણી કે ખોરાક લેતો નથી 
તેના શરીરમાથંી રદવસભર એક લીટર પાણી વપરાય છે. આમ જો વયક્ત વધારાના પાણીનો 
વયય ના કરે તો તે વયક્ત બે અઠવારડયા સધુી જીનવત રહી શકે.

પ્રવગે, પરસેવો, ઉલટી, ઝાડા થવા, પેશાબ થવો, દરરયાઈ પાણી પીવુ,ં માછલી ખાવી અથવા 
ચસુવી વગેરે ને કારણે પાણી ઝડપથી વપરાય શકે છે. શક્ય હોય તયા ંસધુી પરરશ્રમ ટાળવો. 
ખાસ કરીને ઉષ્ણકરટબધંમા,ં પરસેવો શક્ય તેટલુ ંઓછુ ંથાય તેમ કરવુ ંજોઈએ. સી નસકનેસની 
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ગોળીઓ લઇ ઉલટી અટકાવી જોઈએ કારણ કે ઉલટી થવાથી શરીરમા ંપાણીની માત્રામા ં
ઘટાડો થાય છે. 

પેશાબમા ંપાણીમા ંઓગળેલા ઝેરી કચરાનો સમાવશે થાય છે. આ કચરો ઉતપાદનો શરીર 
માટે કોઈ ઉપયોગ નથી. ભયાનક પરરક્થનત નસવાય પેશાબ પીવો ન જોઈએ.

બચેલા લોકોએ દરરયાઇ પાણી પીવુ ંજોઈએ નહીં કારણ કે તે નનર્જલીકરણ વધારે છે, જે 
વપરાશ પછી પણ ચાલ ુરહ ેછે. તેથી તે જીવલેણ ભલૂ સાચબત થઈ શકે છે. 

બચી ગયેલા લોકોએ સકૂા અને નતરાડ પડેલ હોઠ ભીના કરવા માટે દરરયાઇ પાણીનો ઉપયોગ 
કરવાની લાલચને ટાળવી જોઈએ.

ચ્ચત્તભ્રમણા અને માનવ્સક ખલેલ
ચચત્તભ્રમણા મોટાભાગે સમદુ્રનુ ંપાણી પીવાથી થાય છે. ચચતભ્રમ થયેલ વયક્તની ભ્રમણા હોય 
છે અને કેટલીકવાર તે પાણીમા ંકદૂવાનો પ્રયાસ પણ કરી શકે છે. ચચતભ્રમ થયેલ વયક્ત 
સાથ ેદલીલ કરવી અશક્ય છે; તેના માટે સયંમની જરૂર પડી શકે છે. થાક અને ઈજાથી 
પીડાતા વયક્તને ચીરડયા ્વભાવના અને હળવા ્વભાવના થઇ શકે છે. તેઓ સાથ ેરમજુી 
વાતચીતો કરી તેઓને હળવા રાખવા જોઈએ અને ઓચચંતી કશી અતારકકિક રક્રયા ના કરે તેનુ ં
તેન ુ ંસતત ધયાન રાખવુ ંજોઈએ. 

સિચછતા
બચનારાઓને તેમની તવચા અને મોં સા્ફ રાખવા નવનતંી કરવી જોઈએ. તવચાને તેની સામે 
ઘસાતા નનમક, માટી અને નનમકના પાણી વાળા કપડા સતત ધસવાથી ચેપ લાગવાની 
સભંાવના છે. જો તાપમાન યોગય હોઈ તો વરસાદના પાણીના સપંક્યમા ંરહવે ુ,ં નાહવુ,ં અને 
સયૂ્ય અને તાજી હવાને સપંક્યમા ંઆવવાથી  ્ફાયડો થવાની સભંાવના છે.  બચેલા લોકો જો 
દોરી વડે બચાવનૌકા સાથ ેજોડાયેલા હોઈ તો તેઓને તેમની ઉજા્ય તરવાની રક્રયા કરીને 
બગાડવી જોઈએ નરહ. આસપાસ નશકારી માછલીઓનુ ંપણ ધયાન રાખવુ ંજોઈએ.

બચેલા લોકોને એવુ ંલાગે છે કે તેમના હોઠ અને જીભમા ંસોજી ગયેલ છે થઈ જશ ેઅને તેમના 
હોઠ પાણીના ઓછુ પાણી મળવાથી અને મોઢામા ંલાળની અછતથી તરડાય ગયા છે. મોઢાના 
અંદરના ભાગમા ંરુવાટંી હોઈ તેવુ ંઅને ગધંાતી ્વાદ આવવાની  શક્યતા છે.

સમદુ્ર પર અક્તતવ





Safety at sea for small-scale fishers 91

પ્રકરણ ૫

ઉપ્સહંાર



92 નાના પાયે માછીમારી કરતા માછીમારો માટે સમદુ્રમા ંસલામતી

શુ ંકરવુ ંઅને શુ ંના કરવુ ં(તપા્સ અને પ્રરરિયા)

1. તમારી સ્ફર યોજના તેમની નોંધ માટે હાબ્યર ઓથોરરટીને સોંપી દો. તેમા ંમહતવપણૂ્ય નવગતો 
શામેલ હોવી જોઈએ જેમ કે ક્રૂના નામો અને સરનામા,ં નૌકા માચલકનુ ંનામ અને સપંક્ય 
નવગત, નૌકાનુ ંનામ અને રજી્ટે્શન નબંર, જે નવ્તારમા ંમાછીમારી માટે જવાના હોઈ તે 
નવ્તાર,પરત આવવાની સભંનવત તારીખ, નૌકા પર ઉપલબધ સદેંશવયવહારના સાધનો 
વગેરે.

2. ચુબંકીય હોકાયતં્રની નજીક ધાતનુી  કોઈ વ્ત ુન મકૂો. આનાથંી હોકાયતં્ર વધારે નવચલન 
કરે છે જેનાથી તમારા સકુાનની રદશાની ગણતરીમા ંનોંધપાત્ર ભલૂો થાય છે.

3. હમંેશા હવામાનની આગાહીનો પગેરંુ રાખો અને ખરાબ હવામાન માટે જાગતૃ રહો.

4. ખાતરી કરો કે તમારા સલામતી ઉપકરણો જેવા કે અકગનશામક જીવન લાઇ્ફ જેકેટસ, લાઇ્ફ 
રરંગસ, લાઇ્ફ રા્ફટ, ્ફાયર પમપ અને હોસીઝ, જવાળાઓ અને સકેંતો દશા્યવતી ક્થનત વગેરે 
સારી ક્થનતમા ંછે.

5. બધા ખલાસીઓ માટે આગથી બચાવ માટેના સાધનો ચલાવવાની મળૂભતૂ જાણકારી, 
દરરયામા ંબચાવ કામગીરી અને પ્રાથનમક સારવારની જાણકારી હોવી એ આવશયક છે.

6. ખાતરી કરો કે તમારી પાસે પરૂતા પ્રમાણમા ંબળતણ, પીવાનુ ંમીઠંુ પાણી, ખોરાક અને 
પ્રાથનમક સહાય વગેરે સનુવધા છે.

7. કટોકટી અથવા બ્ેક ડાઉનમા ં વાપરવા માટે એનનજન અને મશીનરીના ્પેરપાટસ્ય, 
્યચુબ્કનટસ(ઊંજવાનુ ં તેલ), સાધનો  
વગેરેના ્પેરપાટસ્ય ઓનબોડ્ય પર ઉપલબધ 
હોવા આવશયક છે.

8. જો ઉપલબધ હોય તો તમારંુ એસએસબી 
અથવા વીએચએ્ફ રેરડયો, જીપીએસ અને 
ઇકો સાઉનડર તપાસો.

9. બેટરીની ક્થનત અને ચાજજ િંગ નસ્ટમ તપાસો.

10. નવચલન અને નવનવધતા માટે ચુબંકીય 
હોકાયતં્રની તપાસ કરવી જોઈએ. લેવામા ં
આવલે સ્ફરની રેકોડ્ય જાળવો.

11. મસુા્ફરી દરમયાન લાગવાના સમય અને 
ગનતની ગણતરી કરતી વખતે પ્રવત્યમાન 
અને અપેચક્ષત પવન અને પાણીના વહણેની 
ગનતની ગણતરી કરો.
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12. મખુય જહાજ માગ્ય, પ્રનતબનંધત નવ્તારો, નજીકના દેશોના નવનશષ્ટ આનથમિક ક્ષેત્રો (EEZ), 
વગેરે સાથ ે નકશામા ં સીમાકંન થયેલ હોવુ ં જોઈએ. નકશો માટેની સચૂનાઓ હાથવગી 
ઉપલબધ હોવી જોઈએ.

13. દરરયામા ંમાછીમારી માટે અંદર હોઈ એ તયારે મસુીબતોનો સામનો ના કરવો પડે તે માટે 
એનનજન અને મશીનરી સારી ક્થનતમા ંહોઈ એની ખાતરી કરો.

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

15. ખાતરી કરો કે તમારી પાસે તપાસ અનધકારીને રજૂ કરવા માટે જરૂરી ઓળખ દ્તાવજેો છે.

16. લાબંા સમય માટે દેખરેખ માટેનુ ંસમયપત્રક (ડ્ટૂી રો્ટર) તૈયાર કરો અને તેનો અમલ 
કરો. જે ખલાસી પરનો તણાવ હળવો કરે છે.

17. હમંેશા અનય જહાજો સાથ ેજૂથમા ંરહવેાનો પ્રયાસ કરો અને એકબીજાની આસપાસ રહવેાનો 
પ્રયાસ કરો. જેથી તમને કટોકટીના રક્સામા ંઅનય જહાજ પાસેથી મદદ મળી શકે.

18. દરરયામા ંમાછીમારીની પ્રવનૃત્તઓમા ંસકંળાયેલા અનય જહાજો અને માછીમારીમાથંી પાછા 
્ફરતા જહાજો નવશ ેપછૂો. તેમની રહલચાલ પર નજર રાખો. તે તમને કટોકટીમા ંમદદ કરશ ે
અને તમે અમકુ અંશ,ે માછીમારી અને હવામાનની આગાહી કરી શકશો.
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19. હમંેશા ચાટ્યમા ંતમારી ક્થનતનુ ંનીદનર્મિત કરો. એ સનુનનચિત કરો કે જયારે તમે ઊંડા સમદુ્રમા ં
તયારે દર કલાકે અને રકનારા તર્ફ આવતી વખતે દર 30 નમનનટે તેને અપડેટ કરો.

20. રદવસમા ંઓછામા ંઓછા બે વખત રકનારે રેરડયો ્ટેશનનો સપંક્ય કરો અને તેમને તમારી 
ક્થનત નવશ ેજણાવો. હવામાનની શક્ય હોય તે મારહતી તેમની પાસેથી એકઠી કરો.

21. ચબનજરૂરી વાતચીત માટે રેરડયોનો ઉપયોગ કરશો નરહં. અનય જહાજોમાથંી ઇમરજનસી કોલ 
મેળવવા માટે રેરડયોને શક્ય હોય તયા ંસધુી મુ્ ત રાખો. ખલાનસઓને (ક્રૂ મેમેબસ્ય) સાભંળવાના 
મહતતવની જાણકારી હોવી જોઈએ.

22. દરરયામા ંતરતી અજ્ાત વ્તઓુને જહાજ પર ઊંચકવાનો પ્રયાસ કરશો નહીં. આવી વ્તઓુ 
દરરયાઈ સરંુગ  અથવા નવ્્ફોટકો હોઈ શકે છે જે જીવન માટે જોખમ ઊભુ ં કરી શકે છે.  
આવી વ્તનુી ક્થનતને શક્ય તેટલી વહલેી તકે દરરયારકનારાના બેઝને જાણ કરવી જોઈએ.

23. તમારી તર્ફ સીધા આવતા અને તમારા ર્તામા ંઆડા આવતા અનય જહાજ નવર્ે હમંેશા 
સજાગ રહો. અથળામણ ટાળવા માટે સમયસર જરૂરી તકેદારી રાખો. 

24. માછીમારીની તર્ફ જતી વખતે તેમજ પરત આવતી વખતે તટૂક પર માછીમારીના જાળો 
રાખશો નહીં.

25. જયા ં સધુી તે જરૂરી ન હોય તયા ં સધુી દરરયામા ં અનય જહાજોની બાજુમા ં તમારી નાવ 
ચલાવશો નરહ.

26. હમંેશા માછલી પકડવાની જાળ અને દોરીઓને પવનની રદશામા ં ્ેફકવાનો કરવાનો પ્રયાસ 
કરો અને તેમને પરત ખેચતી વખતે  સામે પવને ખેચો. તે જાળ અને દોરીઓની જહાજની 
પાછળ જાળવી રાખવા મદદ કરશે  તેને તણાવા નરહ દે્ય.
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ધયાનમા ંરાખિાના મખુય મદુાઓ

બેરોમીટરમા ંઓચચંતા નીચુ ંરીડીંગ 
આવનાર ભારે હવામાનની  

આગાહી છે. 

માછીમારી કરવા જતા પહલેા નૌકા પર પરૂતા 
્પેરપાટસ્ય ઉપલબધ છે તેની ખાતરી કરો. તટૂક 
નીચેના ભાગમાથંી કોઈ પણ પ્રકારના લીકેજને 
રોકવા માટે ગલેન પેરકંગ અને પરૂતા સાધનો 

ઉપલબધ હોવા જોઈએ. 

ઉપસહંાર
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ખલાસીઓએ જહાજમા ંરહલે 
બધા જોખમથી સકુાનીને 

અવગત કરવા જોઈએ. તયાર 
બાદ તેને શક્ય હોઈ તેટલુ ં

વહલે ુ ંરીપેર કરવાની 
જવાબદારી સકુાનીની છે. 

મળૂભતૂ પ્રાથિવમક ્સારિાર રકટ આિશયક ભલામણ કરેલ છે

પાટા  X

બેનડ એઇડ પટી  X

જતંરુરહત ડ્ેનસંગસ X

જતંરુરહત જાળી X

ચોંટી શકે તેવી પટી X

કાતર  X

સે્ફટી નપન X

એક્નટસેક્પટક ક્રીમ X

ચીનપયો X

પ્રવાહી એનટીસેક્પટક ક્રીમ  X

પીડા દુર કરવાની દવાઓ  X

સયૂ્ય પ્રકાશથી બચવા માટે ક્રીમ  X

આંખ ધોવા માટેનુ ંપ્રવાહી  X

પ્રાથનમક સારવાર અંગેનુ ંપુ્ તક   X

જહાજ પર પ્રાથિવમક ્સારિાર પેટીમા ંનરી્ેચનરી િસ્ ુહોિરી જોઈએ 

પ્રાથનમક સારવાર જીવન અને 
મતૃય ુવચચેના અંતરને દૂર 

કરી શકે છે. હમંેશા એ 
સનુનનચિત કરો કે તમારંુ 

પ્રાથનમક સારવાર બો્સ સારી 
રીતે જાળવવામા ંઆવ ેઅને 
તમામ ક્રૂ મેમબસ્ય પ્રાથનમક 

સારવાર નવશે વયવહારુ અને 
અદ્યતન જ્ાન અને સમજ 

ધરાવ.ે 

જયારે વ્તઓુનો ઉપયોગ 
કરવામા ંઆવયો હોય તયારે 
પ્રાથનમક સારવાર રકટને 

્ફરીથી ભરવાનુ ંભલૂશો નરહં.

હમંેશા ખાતરી કરો કે પ્રાથનમક 
સારવાર પેટી એ પાણીચુ્ ત 
ડબબામા ંપેક રહ ેજેથી તેને 
પાણીના નકુશાનથી બચાવી 

શકાય.
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વનષ્કષ્ગ
એ્ફએઓ અને બીઓબીપી–આઈજીઓ ને આશા છે કે નાના પાયે મત્યઉદ્યોગ માટે દરરયામા ં
સલામતી માટેની આ માગ્યદનશમિકા સલામતી સભાનતા નવકસાવવામા,ં અક્માતો રોકવામા ં
અને જો અક્માત થાય તો બચવાની સભંાવના વધારવામા ંમદદ કરશ.ે

આ માગ્યદનશમિકા સલામતીના મદુ્ાઓ પર વયવહારરક અને સરળ માગ્યદશ્યન પ્રદાન કરે છે જે 
નાના-પાયે માછીમારી કરતા વહાણમા કામ દરમયાન (દા.ત. ્ફાયર સેફટી, ડેક સલામતી, 
જીવન બચાવવાના સાધનો, લાઇરટંગ અને વકે્નટલેશન), વયક્તગત સલામતી અને માગ્યદશ્યક 
(નેનવગેશન) સલામતીના સાથ ેસબંનંધત છે. માગ્યદનશમિકામા ંમાછીમારી પર જતા પહલેા કરવી 
જોઈતી તપાસ અને કાય્યપદ્ધનત વગેરે આપેલ છે. આ માગ્યદનશમિકામા,ં અક્માતોના રક્સામા,ં 
સમદુ્રમા ંઅક્તતવ ટકાવી રાખવા અને જીવતંદર વધારવાના માટે સચૂનો આપેલ છે.

જયારે આ માગ્યદનશમિકા નાના પાયે માછીમારી કરતા જહાજ પર સલામત રીતે કામ કરવા માટે 
મહતવપણૂ્ય યકુ્તઓ આપે છે, તયારે દરરયામા ંજવા પહલેા ંદરેક ખલાસીઓને સલામતીની 
તાલીમ લેવાની ભલામણ કરવામા ંઆવ ેછે. 

આવી પવૂ્ય-સમદુ્ર સલામતી તાલીમમા ંનીચેની બાબતોને પ્રાધાનય આપવી જોઈએ:

• કટોકટીના પ્રકારો જે આવી શકે છે, દા.ત. આગની ટક્કર, સમદુ્રને તચળયે જહાજ અડી જવુ,ં 
ઊંધુ ંવળી જવુ ંઅને ઇજા.

• લાઇ્ફજેકેટ, નનમજજન ્યટુ અથવા તે માટેના કપડા અને તરવા માટેની નવનવધ સાધનોનો 
ઉપયોગ.

• અકગનશામક ઉપકરણો અને પાઈપનો ઉપયોગ.

• તકલી્ફ દશા્યવતા સકેંત આપવાના સાધનોનો ઉપયોગ.

• દારૂ અને ડ્ગના સેવનના જોખમો.

• અક્માતની ક્થનતમા ંલેવાના પ્રાથનમક સહાયક પગલા.ં

• સામાનય નોરટકલ શરતો.

• હાયપોથનમમિયાના કારણો અને અસરો, તેના નનવારણ અને સારવાર.

• બદંરના વરહવટી કતા્યઓને અથવા માછીમારી સહકારી મડંળીને ક્રૂ યાદી અને સમદુ્રમા ંજતા 
પહલેા ંમાછીમારી સ્ફરની  નવગતો આપો.

• જહાજમા ંકામ દરમયાન મળૂભતૂ સલામતી અંગે જાગનૃત.

આ માગ્યદનશમિકા રાષ્ટ્ીય કાયદાઓ અને સલામતીના નનયમોના નવક્પ તરીકે બનાવાયેલ 
નથી, તે રાષ્ટ્ીય ્તરે મત્યઉદ્યોગ સલામતી તાલીમ અને ક્ષમતા નનમા્યણ માટે કોઈ નવક્પ 
નથી. માછીમારીની કામગીરીને વધ ુ સરુચક્ષત બનાવવા માટે આ માગ્યદનશમિકામા ં આપેલ 
માગ્યદશ્યન અને સલાહનો ઉપયોગ કરો. જે કોઈ પણ માછીમારી જહાજ પર કામ કરે છે તેને 
“સલામતી પહલેા” હમંેશા ધયાનમા ંરાખવુ ંજોઈએ અને દૈનનક ધોરણે અમલમા ંમકુવુ ંજોઈએ.

ઉપસહંાર



નાના પાયે માછીમારી જહાજોનરી ્સલામતરી વિશેનરી િધ ુ વિર્તિાર 
મારહતરી માટે, કપૃા 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 દરરયામા ંસલામતી અંગેની આ માગ્યદનશમિકા 
માછીમારી કરનારા લોકોમા ંસલામતીની જાગનૃત નવકસાવવામા ં્ફાળો આપે છે, અક્માતોની 
સખંયામા ંઘટાડો કરે છે અને જો અક્માત થાય છે તો બચવાની સભંાવનામા ંવધારો કરે છે. 
આ માગ્યદનશમિકા નાના પાયે માછીમારી કરતા જહાજમા ંસલામતી બાબતોમા ંમાગ્યદશ્યન પરંુૂ 
પડે છે. (દા.ત. ્ફાયર સેફટી, ડેક સલામતી, જીવન બચાવવાના સાધનો, લાઇરટંગ અને 
વેક્નટલેશન)  તેમજ વયક્તગત સલામતી અને નેનવગેશનલ સલામતી વગેરે બાબતો પર 
માગ્યદશ્યન પરંુૂ પાડે છે. માછીમારી માટેની સ્ફર પહલેા ં કરવામા ં આવતી તપાસ અને 
પ્રરક્રયાઓ, તેમજ દરરયામા ંઅક્તતવ માટે માગ્યદશ્યન પણ આ માગ્યદનશમિકામા ંશામેલ છે.

***





નાના પાયે માછીમારી કરતા 
માછીમારો માટે સમદુ્રમા ંસલામતીનાના પાયે માછીમારી કરતા માછીમારો માટે દરરયામા ં સલામતી 

અંગેની આ માગ્ગદર્શિકા માછીમારી કરનારા લોકોમા ં સલામતીની 
જાગરૃત રિકસાિિામા ંફાળો આપે છે, અકસમાતોની સખંયામા ંઘટાડો 
કરે છે અને જો અકસમાત થાય છે તો બચિાની સભંાિનામા ંિધારો 
કરે છે. આ માગ્ગદર્શિકા નાના પાયે માછીમારી કરતા જહાજમા ં
સલામતી બાબતોમા ંમાગ્ગદ્્ગન પરંુૂ પડે છે. (દા.ત. ફાયર સેફટી, ડેક 
સલામતી, જીિન બચાિિાના સાધનો, લાઇરટંગ અને િને્ટલે્ન)  
તેમજ વયક્તગત સલામતી અને નેરિગે્નલ સલામતી િગેરે 
બાબતો પર માગ્ગદ્્ગન પરંુૂ પાડે છે. માછીમારી માટેની સફર પહલેા ં
કરિામા ંઆિતી તપાસ અને પ્રરરિયાઓ, તેમજ દરરયામા ંઅકસતતિ 
માટે માગ્ગદ્્ગન પણ આ માગ્ગદર્શિકામા ં્ામેલ છે.
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