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સદંભ� :

       કો�ટલ �જુરાત પાવર �લ.ના બહાર� િનકાસ ચેનલના મ��ય િવ�તારમા ંિનયિમત માછ�માર� ��િૃ� કરતા અને 

તેના પર જ આધા�રત એવા પગડ�યા માછ�મારોની ઓળખ િનિ�ત કર� આ�િવકા �ધુારણા �ગેની કાય�વાહ�મા ંCGPL 

�ારા ૨૦૧૪ના મે માસમા ં'�વદ�પ' સ�ંથાને રોકવામા ંઆવી. CGPLની �થાપના પહલ� ાનંી �ળૂ�તૂ િવગતોના અભાવ ે

નીચેના પડકાર ઉભા થયા : (a) બહાર� િનકાસ ચેનલના ભૌગો�લક િવ�તાર પર સદંભ� આધા�રત માછ�મારોની સ�ંયા    

ન�� કરવી. (b) પગડ�યા માછ�મારોની �તૂકાળની તથા વત�માન ગાળાની 'પગથી માછ�માર�'     પરના મદારનો 

ુસામા�જક-આિથ�ક તાગ મેળવવો.(c) તેમની આ�િવકા મેળવવાની પ�િત, કાય��શળતા તથા વકૈ��પક રોજગાર�ની 

શ�તાની સમજ મેળવવી.

�થમ મે-૨૦૧૪ થી ઑ�ટોબર-૨૦૧૫ના ૧૮ માસની હાજર� અને િનર��ણ �ારા બહાર� િનકાસ ચેનલના �ે�મા ં

પગ માછ�માર� કરતા ંપગડ�યા માછ�મારોની ઓળખ િનિ�ત કરવામા ંઆવી. તારણોના ંપ�રણામોના ંએક�ીકરણ તથા 

પગડ�યાઓ સામા�ય �હતધારકો (�ા�ય �ખુી, �ટૂંાયેલા �િતિનિધઓ અને અ�ભ�ાય દાતાઓ સ�હત)ની ચચા�-મસલત 

બાદ પગડ�યાઓની આ�િવકાની �યાપક �ધુારણા યોજના ક� �ના �ારા આવકમા ંવધારો અને આવકનો આ વધારો 

�ળવી રાખી શકાય એવો પાયો ઊભો કરવામા ંઆ�યો. બહાર� િનકાસ �ે�ના આવા િનયિમત પગડ�યાઓ માટ� 

અમલીકરણ �યવ�થા અને સમયમયા�દા ન�� કરવામા ંઆવી. 

વ�મુા,ં આ અહવ� ાલ ��ુ�ા અ��ા પાવર �ો��ટ સામેના દ�રયાઈ કાઠંાની માછ�માર� ��િૃ�ની ઉ��ાિંતના સાપે� 

ઈિતહાસનો પણ અ�યાસ કર� છે અને �ગડ� બદંર અને તે �ે�ના પગડ�યા માછ�મારોની વસાહતના �ય�નને ��કત કર� 

છે.અહ� એ ન�ધ� ંુપડશ ેક�, CGPLની CSR (કોપ�ર�ટ સોિશયલ ર��પો�સીબલીટ�)ને લગતી યોજનાઓ ADB �ારા િનિ�ત 

પગડ�યાઓની �ધુારણા યોજનાઓ કરતા ંપણ માછ�મારોને ઘ� ંુઆપે છે.

�કરણ-૧ : પા���િૂમકા અને અ�યાસ પ�િત 

૧.૧. : પગડ�યાઓ અને પગ માછ�માર� એક િવહંગાવલોકન : 

� બદંરોના ન�કના �તભ�રતીના િવ�તારોમા ંપગડ�યા માછ�મારો પગથી માછ�માર� કર� છે. તેઓ આતભ�રતીના ં�ચ�લત 

સાધનો સાધનો વડ� માછ�માર� કર� છે � ભરતીની હલચલને અ�સુર� છે. સામા�ય ર�તે પગડ�યાઓ વયૈ��તક ર�તે અને �ાર�ક ૩-૪ 

ુ ુ ુમાણસોની ટોળ�મા ંમાછ�માર� કર� છે. ૧૮ થી ૪૫ની વયના ��ુષો પગડ�યા માછ�માર� કર� છે. ��ંબની �ી સ�યો માછલીઓ એમના 

ઘર�થી અને �ટક વચેાણથી કર� છે અથવા તેમના િવ�તારમા ંફ�ર� કર� વચેે છે. પગડ�યાઓ પકડ�લી માછલીનો ક�ટલોક જ�થો પોતાના 

વપરાશ માટ� રાખી �કૂ� છે. પગડ�યાઓ માછ�મારો પૈક� િપરાિમડને તળ�યે રહલ� ા માછ�માર ગણાય છે. 

ુ ુ� �દા �દા ગામોથી �ગડ� બદંર� આવતા પગડ�યા વાઘરે �િતના છે. તેઓ અ�ય બોટ �ારા માછ�મારો અને િવ��તાઓ �વી 

ૃ ૂ ુજ મા�યાતાઓ અને સ�ં�િત ધરાવ ેછે. પગડ�યા માછ�મારો મે, �ન, �લાઈ અને ઑગ�ટની બધં મોસમ સ�હત સળંગ આ� ંુવષ� 

માછ�માર� કર� છે. �યાર� બોટ માછ�મારો બધં મોસમમા ંમાછ�માર� કરતા નથી. દ�રયાઈ ભરતીના આધાર� માછ�માર�નો ��ેઠ સમય 

ૃ��ુલ તથા ��ણાપ�ની આઠમથી �નુમ/અમાસનો છે. આમ, �દુ અને વદના આઠ આઠ �દવસ ખાસ છે. જો ક� તેઓ મ�હનાના ૧૯ થી 

ુ૨૦ �દવસ માછલી પકડ� શક�, પણ ક�ટલાકં �દરતી કારણોસર પગડ�યાઓ ૧૨ થી ૧૫ �દવસ ક� �ાર�ક તેથી પણ ઓછા �દવસો 

માછ�માર� કર� શક� છે. 
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ુઆ�િત ૧.૧ ���ા UMPPના �થળ નકશા.ૃ

૧.૨ : િનકાસી ચેનલના �ે�મા ંપગથી માછ�માર� – એક િવહંગાવલોકન. 

� �થળની �ાથિમક �ત �લુાકાત અને તેમની સાથનેી વાતચીત દર�યાન િનકાસી ચેનલમા ંમાછ�માર� કરતા માછ�મારોના 

ચાર વગ� ઓળખાયા હતા. 

 �ગડ�   અને મોઢવા ગામથી િનયિમત અને સળંગ આ� ુવષ� આવતા પગડ�યા. 

 મોઢવાના ન�કના િવ�તારમા ંિનયિમત અને સળંગ આ� ુવષ� આવતા પગડ�યા. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------.

ૂ ુ�ટ નોટ : �જુરાત સરકારના મ��ય ખાતા ં�ારા ૧૬૦૦ �ક.મી.ના દ�રયાની કાઠંાળ પ�ીમા ં૧૦ મી �નથી ૧૫મી ઑગ�ટ એમ ��લ ૬૭ 

�દવસ માછ�માર� માટ� �િતબધં �હર�  કરવામા ંઆવ ેછે.  

ૂ �ગડ� બદંરથી ૩૦ થી ૩૫ �ક.મી. �ર સાડાઉ અને સલાયાથી આવતા માછ�મારો. 

ૂ બધં મોસમ (�નથી ઑગ�ટ)મા ંજ આવતા પગડ�યાઓ.

ુ�જુરાત રા�યના ક�છ ��લાના માડંવી તા�કુામા ંઆવલે �ગડ� બદંર, CGPLની િનકાસ ચેનલની �વૂ � બા�ના �કનાર� 
૦ ૦આવલે કાઠંાળ વાઢં ૨૨ ૪૭'૧૬.૮ ઉ�ર અને ૬૯ ૩૦'૧૮.૦" �વૂ � અ�ાસં-ર�ખાશં પર આવલે છે. 

ુ૧.૩ અ�યાસનો હ��  

અ�યાસનો �ળૂ�તૂ હ��  ુઆ �જુબ છે : (૧)  બહાર� િનકાસ ચેનલના �ે�મા ંિનયિમતપણે '�ટ �ફશ�ગ' (પગથી માછ�માર�) 

કરતા માછ�મારોની ઓળખ �થાિપત કરવી �થી આ�િવકા માટ�નો ભૌગો�લક િવ�તાર િનિ�ત કર� શકાય. (૨) પગડ�યા માછ�મારોની 

આ�િવકામા ં�ધુારણાની પ�રયોજનાનો િવકાસ અને અમલીકરણ કર�.ંુ માછ�માર� ��િૃ� � ��ુય�વ ે CGPLના સામેના  દ�રયામા ં

થાય છે તેનો ઐિતહાિસક અ�યાસ કરવો. 

૧.૪ પ�િતઆ�િવકા �ધુારણ યોજનાની �વૂત� ૈયાર� માટ� '�વદ�પ' �ારા અપનાવાયેલ પ�િતનો સારાશં આ �જુબ છે:(A) અસર��ત 

િવ�તારમા ંઆવેલ માછ�માર� �ે�ોની ઓળખ... 

૨૦૧૪ના મે માસમા ંઅ�ે આ�યા પછ� CGPLની બહાર� િનકાસ ચેનલના �ે�મા ંઆવતા માછ�માર� �ે�ો ન�� કરવા 

ૂ ૂ ુ'�વદ�પ' �ારા �દ� �દ� �દશા માટ� િન�ર�કો રોકવામા ંઆ�યા. ક�ટલાકં અઠવાડ�યા ંપછ� નીચે �જબ િનર��ણના ંતારણો મ�યા.ં 

(િનર��ણ ઑગ�ટ-૨૦૧૪ �ધુી કરવામા ંઆ��)ંુ 

 બહાર� િનકાસ ચેનલના �વૂ � �કનાર� ઊભી કરવામા ંઆવલે �દવાલથી �વૂ � તરફ ૧.૫ �ક.મી. �ધુીના ંમ��ય �ે�ો. 

ૂ બહાર� િનકાસ ચેનલથી ૩ �ક.મી. �રના ંમ��ય �ે�ો � મોઢવાથી ન�ક છે. 

ૂ બહાર� િનકાસ ચેનલથી દ��ણે ૨.૨ �ક.મી. ર�ત-�વામા ંઆવલે મ��ય �ે�ો. 

�ચ� ૨.૧મા ં CGPLની બહાર� ચેનલને અ�લુ��ને આ ક���ોના ં�થાન દશા�વવામા ંઆ�યા ંછે. ઉપરો�ત અ�યાસથી એ ફ�લત 

ુથ� ંુક�, (૧) બહાર� િનકાસ નહર� ની પિ�મ બા�એ કોઈપણ �તની પગડ�યા માછ�માર� થતી નથી. (૨) મોઢવા ગામના પગડ�યાઓ 

ૂબહાર� િનકાસ ચેનલથી ૩ �ક.મી. �ર મોઢવાની ન�કના મ��ય �ે�ોમા ંજ માછ�માર� કર� છે. (૩) બહાર� િનકાસ ચેનલથી દ��ણે ર�ત-

ૂ ૂ�વાઓ પરના ં�ે�ો પર મોઢવાના પગડ�યાઓ આવ ેછે � બહાર� િનકાસથી ૨ �ક.મી. �ર છે. 
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 CGPLની બહાર� િનકાસને પ�રણામે ઉ�ણતામાનમા ંથતા વધારાનો અ�યાસ દશા�વ ેછે ક� ઉ�ણતામાનની વધારાની અસર 

વ�મુા ંવ� ુ૧.૫ �ક.મી. �ધુીની જ છે.એથી એ� ંુ�વીકારવામા ંઆ�� ંુછે ક� બહાર� િનકાસ ચેનલન �વૂ � �કનાર� ઉભી કરવામા ંઆવલે 

�દવાલથી �વૂ � તરફ ૧.૫ �ક.મી.ના િવ�તારના પગડ�યાઓનો જ આમા ંસમાવશે કરવો. 

(B) પગડ�યા માછ�મારોની ઓળખ : બહાર� િનકાસ ચેનલના �વૂ � �કનાર� ઉભી કરવામા ંઆવલે �દવાલથી �વૂ � તરફ ૧.૫ �ક.મી.ના 

પગડ�યાઓની નીચેની પ�િત �ારા સ�ંયા ન�� કરવામા ંઆવી.                 .

�ટ નોટ : ૨૦૧૫મા ંનેશનલ ઈ��ટ�ટ�ટુ ઓફ ઓસનો�ાફ�ના ન�નૂા�પ અ�યાસમા ંજણા� ંુક�, ��ુ�ાના દ�રયામા ંCGPL �ારા છોડ�લ ઉ�ણ વરાળમાથંી ઠંડા પડતા ં

પાણીની અસર,ભરતીના અ�સુધંાને વ�મુા ંવ� ુ૧ થી ૧.૨ �ક.મી. �ધુી થાય છે. N.I.O.નો અ�યાસ ઠરાવ ેછે ક�, બહાર� િનકાસ ચેનલ ૧.૨ �ક.મી.ના પ�રસરમા ંજ આવી 

અસર થઈ શક� છે. તેમ છતા ં'Conductive Temperature Depth' (વાહક ઉ�ણતામાન �ડાઈ)નો અ�યાસ બતાવ ેછે ક� આવી પ�ર��થિતને લગભગ મળતી આવતી ��થિત 

એિ�લ-૨૦૧૫મા ંચેનલના �ખુથી ૬૦૦ મી.ના પ�રસરમા ંઉભી થઈ હતી. તેથી N.I.O. અ�યાસના અ�સુધંાને બહાર� િનકાસ ચેનલથી ૧.૫ �ક.મી.ના િવ�તારના 

પગડ�યાઓના સમાવશેની િવચારણામા ંઅસર��ત િવ�તાર સ�ંણૂ�પણે આવર� લેવાયેલ છે. 

 િન��ુત �િતિનિધઓ �ારા ��ુક�લ �થળો પર મે-૨૦૧૪ થી ઑ�ટોબર-૨૦૧૪ �ધુી દ� િનક હાજર� લેવામા ંઆવી. 

 દર�ક� દર�ક પગડ�યા સાથનેી વાતચીત �ારા એમ� ંુ�ળૂ વતન રહણ� ાકં અને પગડ�યા માછ�માર� પરની િનભ�રતા ન�� 

કરવામા ંઆવી. 

 તેમની િનયિમતતા ચકાસવા પગડ�યાઓની શા�રર�ક હાજર�નો ર�કોડ� રાખવામા ંઆ�યો.

દરરોજના િનર��ણ અને હાજર� �ારા બહાર� િનકાસ ચેનલની �દવાલથી ૧.૫ �ક.મી.ના �વૂ � િવ�તારમા ંએમના ંચો�સ �થળોએ 

એમને ��કત કરવામા ંઆ�યા. પગડ�યાની ઓળખ માટ� નીચેના �દુા ��ુક�લ ર�ા.

 �ળના �કાર 

 લાયસ�સ – પરવાનો 

 પગથી માછ�માર� �નુરાવત�નની મયા�દા 

 અ�ય �યવસાયનો અભાવ અથવા અ�ય આવક/આ�િવકા ��િૃ�નો અભાવ 

 બહાર� િનકાસ ચેનલના બાધંકામ પહલ� ા ંઆ �ે�ે થતો માછ�માર�નો �યવસાય/ ��િૃ�

(C) પગડ�યા માછ�મારોની સામા�જક આિથ�ક મા�હતી : આ �ે�મા ંમાછ�માર� કરતા પસદં કરવામા ંઆવલે પગડ�યાઓની 

સામા�જક અને આિથ�ક મા�હતી પણ એકઠ� કરવામા ંઆવી. �વી ક�, (A) ઘરના દર�ક સ�યની માહ�તી અ�યાસ, �યવસાય, �મર, 

ુઅ�ય �શળતા, (B)  �જુરાન/આ�િવકાના ��ુય અને ગૌણ �ોત વષ� દર�યાન માછ�માર� �ારા થતી માિસક આવક, માછલી 

પકડવાનો �દા�ત જ�થો અને મોસમનો તફાવત, (C) CGPLની ��િૃ�ની શ�આતથી, �કૂવવામા ંઆવલે નાણાકં�ય તથા અ�ય 

ર�ત� ંુવળતર.

(D) �હતધારકો સાથે મસલત : આ�િવકા �ધુારણા પ�રયોજનાની તૈયાર��પે એક સાથ ેએક તથા �હતધારકો સાથ ે�પુ ચચા� 

કરવામા ંઆવી. (પ�રિશ�ટ-૧ જો�)ંુ �હતધારકોની ચચા�મા ંનીચેના �દુા સમાિવ�ટ હતા.

(૧) વયૈ��તક અને પગડ�યાઓની �પુ સાથનેી ચચા� �ારા આવક મેળવવાની તેમની હાલની પ�િત અને �ધુારવા માટ�ની તેમની 

મહ�વકા�ંા �ણવામા ંઆવી.

(૨)  ચચા� �ારા વપેાર�ઓ સાથનેા તેમના સબંધંો માછ�માર�ના માક�ટ�ગ અને વચેાણમા ંતેમનો ભાગ અને જવાબદાર�નો તાગ 

મેળવાયો.

(૩) �ગડ� અને મોઢવા ગામના ં�ટૂંાયેલા સ�યો, અ�ભ�ાય દાતાઓ સથ ેનીચેની બાબતે ચચા� થઈ : (a) િનર��ણ અને તારણો �ારા 

CGPLની િનકાસની ચેનલના ૧.૫ �ક.મી. �ધુીના દર�ક િન�દ��ટ પગડ�યાઓ િનયિમત અને આધા�રત પગડ�યા હોવા� ંુિનિ�ત કરા� ંુ

અને તેમનો સમાવશે થઈ ગયા� ંુન�� કરા� ંુ(b) CGPLની િનકાસની ચેનલના પગડ�યાઓ પૈક� કોઈ રહ� જતા હોય તો તે માટ� 

�ચૂવવા �થાિનક આગેવાનોને માગ�દશન�  આપવામા ંઆ��,ંુ (c) ગામડાનંા માછ�મારોની અને �થાિનક આગેવાનોની સહમિતથી 

િનયિમત અને આધા�રત પગડ�યાઓની આખર� યાદ� તૈયાર કરવામા ંઆવી.
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(૪) પગડ�યાઓની આ�િવકાની અ�ય વકૈ��પક તકો તથા ઝ�ગા મ��ય ઉછેર �ો�ામમા ંતેમના સમાવશેની શ�તા માટ� CGPL �ારા 

Central Marin Fisheries Research Institute (ક���ીય દ�રયાઈ મ���ય સશંોધન સ�ંથાન)નો પણ સપંક� સાધવામા ંઆ�યો.

(૫) �જુરાત રા�યના મ��ય ખાતા ં(િનવાસ અને ઝ�ગા ઉછેર માટ�) તથા ક�છના �થાિનક વહ�વટ�ત�ંનો પણ સપંક� સાધવામા ં

આ�યો (ઝ�ગા ઉછેર ક��� માટ� જમીન ફાળવણી માટ�).

 સામા�જક આિથ�ક મા�હતી અને �હતધારકો સાથનેી ચચા� બાદ CGPLએ '�વદ�પ'ના ટ�કાથી ��ૂચત આ�િવકા �ધુારણા 

�ો�ામ માટ� િનયત પગડ�યાઓની યાદ�મા ં�ધુારા/વધારા કયા�.

(૬) િનકાસી નહર� ના પિ�મ કાઠં� િનકાસી નહર� ના �ખુથી મોઢવા તરફ એક ક�.મી. �ધુી પગ�ડયા માછ�માર� ��િૃ� કરતા 

અને પગ�ડયા માછ�માર� પર આધા�રત વધારાના પગ�ડયાઓની ઓળખ માટ� (સ�ટ��બરથી નવ�ેબર, ૨૦૧૬ વ�ચે) �થળ �લુાકાતો 

અને સ�દુાયો સાથ ેિવમશ � કર�લ.

 

ુ(E) આ�િવકા �ધારણા પ�રયોજના :િનયત િનયિમત પગડ�યા, �ા�ય િવકાસ સલાહકાર સિમિત તથા અ�ભ�ાય દાતાઓ સાથનેી 

મસલત બાદ આ�િવકા �ધુારણા પ�રયોજના ઘડ� કાઢવામા ંઆવી. યોજનાના અમલીકરણ અને અસરકારક ઉપયોગીતા માટ� 

સ�ંથાક�ય �યવ�થા �ારા VDAC સયંોજકની િનમ�કંુ સ�હત કરવામા ંઆવી. 

�ગડ� બદંરની CGPLની '�િત સબંધંો'ની ટ�મ ૨૦૧૦ની સાલથી જ બહાર� િનકાસ ચેનલના માછ�મારો સાથ ેજોડાયેલી છે. શ�આતથી જ 

માછ�મારોની આવક વધારવાની ��િૃ�ઓને ઉ�જેન, �ાથિમક �િુવધાઓ �રૂ� પાડવી િવ. ��િૃ�ઓ અમલમા ંજ છે. 

ૂ ૂબહાર� િનકાસી ચેનલની ન�ક આવ�ે ંુ�ગડ� બદંર મ��ય�િૂમ મૌસમી અને કામચલાઉ ક��� છે. �યા ં�દા �દા ગામોના (લગભગ ૮૦ 

�ક.મી. �ધુી) માછ�મારો આવ ેછે અને મૌસમ દર�યાન રહ � છે. માછ�માર�માથંી થતી આવક બ� ઓછ� અને અિનયિમત હોતા ંકોમ પોતાની આ�િવકા ુ

મહા��ુક�લીએ �ળવી શક� છે. પ�રણામે ગર�બી, ઓછ� સા�રતા તથા આરો�યના ��ો ઉભા થાય છે. 

આ સદંભ� કો�ટલ �જુરાત પાવર લીમીટ�ડના કોપ�ર�ટ સોિશયલ �ર�પ�સીબલીટ� (C.S.R.)ના આદ�શ �માણે પડોશના િનવા�િસત લોકોની 

�વનની �ણુવ�ા માટ� CGPL એક યોજના પણ ચલાવ ે છે. આ યોજનાનો �ળૂ હ��  ુતેમની સ�ર સ�ંથાઓ ઉભી કરવી તથા આ�િવકાના િવક�પો 

મજ�તૂ કરવાનો છે. 

માછ�મારોને ક���મા ંરાખી ચલાવાતી આ યોજના 'સાગરબ�ં'ુ તર�ક� ઓળખાય છે. �ગડ� બદંરના માછ�મારો માટ� િવકાસના કામ કરવા 

CGPL એ '�વદ�પ' નામની ર��ટડ� N.G.O. સાથ ેભાગીદાર� કર� છે. 

�ટનોટ (૩) પોતાની C.S.R. �જુબ CGPL �ગડ� અને મોઢવા ખાતે ઝ�ગા મ��ય ઉછેર ક��� ઉ� ંુકર� માછ�મારોની આવકમા ંફાળો 

આપવા માગેં છે. CGPLની આ કાય�વાહ�થી પગડ�યા સ�હતના બધા માછ�મારોનો આ�િવકા �ધુારણા પગલામંા ંસમાવશે થઈ જશ.ે 

ઝ�ગા ખેતીની આ ��િૃ�નો , સદર આ�િવકા �ધુારણા પ�રયોજનામા ંસમાવશે થતો નથી. ઉપરોકત યોજના CGPLના C.S.R. 

�ો�ામનો જ એક ભાગ છે.

ુ૧.૫ એન.આઈ.ઓ.એ આપેલ ન�નૂા આધા�રત વધારાના પગડ�યાઓ પસદં કરવા િવશેષ �લાકાતો અને િવમશ� 

હાલના અ�યાસના વાહકતા, તાપમાન અને �ડાઈના ંમાપ અને ન�નુાના પર�ણામો પરથી એવો િન�કષ� આવી છે ક� િનકાસી નહર� મા ં

આસપાસના તાપમાન કરતા ં૭૦ �શ ઉપરના તાપમાને સતત છોડવામા ં  આવતા ંસ��ુ� ંુવળ� ંુપાણી સતત છોડ�ા બાદ તે� ંુ

ૂઆસપાસના પાણી �ટ� ંુતાપમાન નહર� ના ં�ખુથી લગભગ ૬૦૦ મીટર �ર મળે છે. 
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િનકાસી નહર� થી ૧.૫ ક�.મી. �ધુીના માછ�માર� �ે�મા ંમે, ૨૦૧૪ થી ઓકટોબર, ૨૦૧૫ �ધુી મોજણી અને િનયમન કરવામા ંઆ�યા.ં 

ુવ�મુા,ં ગામના સ�ાધીકાર�ઓના સલાહ અને પગ�ડયા સાથનેી ચચા�ને આધાર� િનકાસી નહર� થી (આશર� ૨ ક�.મી.) દ��ણે �વા પર 

િનયિમત પગ�ડયાઓને લાભાથ� તર�ક� પસદં કરવામા ંઆ�યા. એન.આઈ.ઓ.એ વાત-સા��ુ�ક અ�યાસથી �ક�પમા ંફરતા ંપાણી� ંુ

તારણ કાઢ� ંુઅને વાત-સ��ુમા ંતાપમાન અને �ારનો માપ કાઢવામા ંઆ�યો. હવાઈ અ�યાસના આધાર� એન.ઈ.ઓ.ના અહવ� ાલમા ં

િનકાસી નહર� ના �ખુથી ૬૦૦ મી.ના િવ�તારને �ચા તાપમાનનો િવ�તાર દશા�વવામા ંઆ�યો.

ુ�ચા તાપમાનના િનધા��રત િવ�તારમા ંપગ�ડયા માછ�મારોની સભંિવત િનભ�રતા ન�� કરવા �કડ�એ નીચે �જુબની કાય�વાહ� કર�: 

(૧) િનકાસીનહર� ની પિ�મે લગભગ ૧ ક�.મી. �ધુી પગ�ડયા માછ�માર� �રૂ� પાડતા માછ�માર� �ે� ન�� કરવા �થળ �લુાકાત (૨) 

િનકાસી નહર� ના ં�ખુથી મોઢવા ગામ તરફ આશર� ૧ ક�.મી.િન પ�ીમા ંપગ�ડયા માછ�માર�ની િનયિમતતા સમજવા મોઢવા ગામના 

ુસામા�જક �િતિનિધઓ અને અ�ણીઓ સાથ ેચચા�. સી�પીએલ સાથ ે�વદ�પ �ારા કરવામા ંઆવલે િનકાસી નહર� ની દ�ીણ બા�ની 

�થળ �લુાકાતનો સારાશં નીચે �જુબ છે:

(૧) િનકાસી નહર� ના બધંની શ�આતની એકાદ �કલોમીટરની પ�ીમા ંપગેથી માછ�માર�ના ંકોઈ �ચ�હ દ�ખાતા ંનથી. 

(૨) પગ�ડયા માછ�માર�ના ંટ�કા માટ�ના વાસંના �થભં મોઢવા ખાડ�થી પહલ� ા ંઆશર� ૨૦૦ મીટર પહલ� ા ંજોવામા ંઆવલેા.

(૩) મોઢવા ખાડ�થી િનકાસી નહર� ના ં�ખુ �ધુી મોઢવા ગામ તરફ એક �કલોમીટરના િવ�તાર �ધુી પગ�ડયા માછ�માર�ના ંકોઈ 

�રુાવો પગ�ડયા માછ�માર� ના ં�ે� �ધુી જોવા ન મ�યો.

આ તારણોની ખાતર� અને ચોકસાઈ કરવા �વદ�પે અમલવાર�ની �થળ �લુાકાત કર�. તેમની �લુાકાતો પૈક�ની ૧૦મી નવ�ે બર 

૨૦૧૬ની �લુાકાતમા ંપગે માછ�માર� કરતા બે પગ�ડયા માછ�મારો જોવામા ંઆ�યા. �વદ�પની અ�ય તમામ �લુાકાતોમા ં�ે� પર ક� 

�ળ નાખતો કોઈ માછ�માર હાજર ન મ�યો. મળેલ બે માછ�મારો સાથ ેિવમશમ� ા ંઆ �ે�મા ંતેઓની �લુાકાત� ંુ�માણ અને તેઓના 

�વનિનવા�હ માટ� તેના ઉપર િનભ�રતા િવષે �ણવામા ંઆ��.ંુ બનેં માછ�મારો મોઢવા ગામના છે અને �વનિનવા�હ  �ધુારણા 

પ�રયોજના હઠ� ળ ન�ધાયેલ પા� લાભાથ�ઓ છે. �યાર� આ બનેં માછ�મારો સી�પીએલ �ારા આપવામા ંઆવલે હોડ�નો ઉપયોગ કર� 

ુ ુ ુિનકાસી નહર� ની  �વૂબ� ા� તરફના �વા પર િનયિમતપણે પગે માછ�માર� કર� છે. તેઓ �ાર�ક પિ�મ બા� પણ માછ�માર� કર� છે. આ 

માછ�મારો સાથનેી ચચા�થી �ણવા મ�� ંુક� આ પ�ી પર �ગડ� ક� મોઢવા ગામોના વધારાના કોઈ માછ�મારો નથી � િનકાસી નહર� ની 

ુપિ�મ બા�ની આ પ�ીની િનયિમતપણે �લુાકાત લેતા હોય.
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૧.૬ પડકાર અને તકો 

પગડ�યાઓ અને માછ�માર�ને લગતી સરકાર� માહ�તી તથા ગૌણ મા�હતીના અભાવ ે'�વદ�પ'ની ટ�મે ભાગ લેનાર� આપેલી 

ુ ુમા�હતી અને અવલોકનોનો જ આધાર લીધો છે. બહાર� િનકાસ ચેનલમા ંઆવતા �દા �દા ગામના પગડ�યાઓ જ આ અ�યાસના 

��ુય ક���મા ંછે. ક�છના ૪૦૬ �ક.મી.ના દ�રયાઈ �કનારાના અ�ય પગડ�યા માછ�મારોને આ તારણો લા� ુપડતા ંનથી. 

�કરણ ૨ : િનકાસ ચેનલના િવ�તાર પગડ�યા માછ�માર�ની ઉ��ાિંત :

૨.૧ િનકાસ નહર�  (૧.૫ �ક.મી. �દર) પાસેના માછ�માર� �ે�મા ંપગડ�યા 

�ગડ� અને મોઢવા ગામના પગડ�યાઓ િનયિમત અહ� જ આવતા મા�મુ પડ�ા છે. એ લોકો અ�ય કોઈ ક��� પર જતા નથી. �ગડ� 

અને મોઢવાના પગડ�યાઓની વાતચીત છતા,ં તે લોકો ક�ટલા વખતથી �ગડ� બદંર� આવ ેછે તે ન�� થઈ શક� ંુનથી. તેમ છતા ંતે 

પૈક�ના ઓછા િનયિમત પગડ�યાઓ પણ પોતે ૧૦-૧૫ વષ�થી આવ ેછે એમ કહ � છે. આ પગડ�યાઓ કોઈ ન�ધનીય અ�ય �યવસાય 

ધરાવતા નથી. એમની માિસક આવક �.૬૦૦૦/- થી �.૨૦૦૦૦/-ની વ�ચેની છે. ઓછા વળતરના સમયગાળામા ંપગડ�યાઓ 

�થાિનક નાણા ંધીરનાર ક� વપેાર�ઓ પાસેથી નાણા ંકર� લે છે.  

ૂ ુ ુ ુ ુ ુ�રના ગામના પગડ�યાઓ : રો�રોજ� ંિનર��ણ અને �દા �દા ગામના પગડ�યાઓ સાથનેી વાતચીત પરથી નીચે �જબ ન�� થ� ં

: 

i) સલાયા અને જખૌના પગડ�યાઓ ભ��� ર, વીરા અને જખૌ બદંર� પણ �ય છે. ii) બહાર� િનકાસ ચેનલ િવ�તારના મ��ય�ે�ો પર 

િનયિમત આવતા નથી અને છે�લા ંપાચંથી ઓછા ંવષ�થી આવ ેછે. ��ુ�ા �કનારાના િવકાસને લીધે તેમના ંપહલ� ાના ંમ��ય�ે�ો પર 

ૂપહ�ચવાની ��ુક�લીને લીધે એ લોકો અહ� આવતા થયા છે. iii) શહર� ની ન�ક આ �થળો આવલેા ંહોઈ, દરરોજની મ�ર� સ�હતની 

રોજગાર�ના અ�ય િવક�પો તેમને મળ� રહ � છે.

     સલાયા અને સાડાઉના પગડ�યાઓ પાસે તેમના ગામોની ન�ક વકૈ��પક રોજગાર� હોઈ તથા આ �ે�મા ંિનયિમત આવતા ન 

હોઈ, તેમને આ�િવકા માટ� આધા�રત પગડ�યાઓ તર�ક� ગણવામા ંઆવલે નથી. વળ�, પગડ�યાઓ સાથનેી વાતચીત પરથી જણા� ંુ

ક�, પિ�મ ક�છના �કનારાના મ��યક���ો બધં થયા પછ� � સલાયા અને સાડાઉના પગડ�યાઓ �ગડ� ક� તેની આસપાસના િવ�તારમા ં

ૂઆવતા થયા છે. આમ, છે�લા ં૩ થી ૪ વષ�થી જ �રના િવ�તારના માછ�મારો અસરકારક ર�તે �ગડ� બદંર ન�ક આવતા થયા છે.

ૂબધં માછ�માર�ની મોસમમા ંઆવતા �ગડ� અને મોઢવાના માછ�મારો� ંુ�થ :બહાર� િનકાસ ચેનલના િવ�તારમા ંમાછ�માર� કરતા 

મૌસમી પગડ�યા માછ�મારો ��ુય�વ ે �ાથિમક ર�તે બોટ-માછ�મારો અથવા સચંાલકો હોય છે � �ગડ� અને મોઢવા ગામના હોય છે. 

આ માછ�મારો, માછ�માર�ની બધં મૌસમ મે થી ઑગ�ટ દર�યાન પગડ�યા માછ�માર� માટ� આવ ેછે. વ�મુા,ં પગડ�યા માછ�માર� એ 

એમની અ�ય વકૈ��પક મૌસમી ��િૃ�ઓના ંરોકાણ પૈક�ની એક હોય છે. અહવ� ાલમા ં�ગડ� અને મોઢવાના, બોટ માછ�મારો અને 

સચંાલક સ�યો સ�હતના માછ�મારોનો CGPL ની CSR યોજનામા ંસમાવશે થયો જ છે. 

૨.૨ બહાર�  િનકાસ ચેનલની (૧.૫) �ક.મી. બહારના મ��ય�ે�ો પરના માછ�મારો 

� બહાર� િનકાસ ચેનલના ૧.૫ �ક.મી.ના િવ�તાર ઉપરાતં નીચેના �થળોએ પણ પગડ�યા માછ�માર�ની ��િૃ� જોવા મળે છે. 

ૂ ુ ૂ(i) CGPL ની બહાર� િનકાસ ચેનલ દ��ણે આવલે ર�ત-�વાઓ બહાર�  િનકાસ ચેનલથી ૨ થી ૨.૫ �ક.મી. �ધી (ii) મોઢવાની �વ �

ૂCGPLની બહાર�  િનકાસ ચેનલથી ૩ �ક.મી. �ર આવલેા ંિવિવધ મ��ય�ે�ો આ �થળોને દ� િનક િનર��ણમા ંલેવાયા ંનથી ક�મક� બહાર�  

િનકાસ ચેનલથી

ૂ ૃ૨ ક�.મી થી વ� ુ�ર �થી ૧.૫ �ક.મી.ના અસર��ત િવ�તારની બહાર છે. � CGPL ની ��િ�ઓને લીધે વધતા ંઉ�ણતામાનની 

અસરને લીધે �ભાવની બહાર રહવ� ાની સભંાવના છે.

૨.૩ િનયિમત પગડ�યા તર�ક�ની ઓળખના આધાર : 

દ�ખર�ખના સમય દર�યાન વત�માન સહયોગ પર આધા�રત પગડ�યા માછ�મારોની િનયિમતતા અને િનકાસી નહર�  પરની 

િનભ�રતા એ 'સભંિવત અસર��ત' પગે માછ�માર� પર આધા�રત પગડ�યા માછ�મારોની વત�માન સ�ંયા ન�� કરવા અને આ 

ુઆ�િવકા �ધારણા યોજના હઠ� ળ લાભાથ� પા�તા ન�� કરવા પાયો �રૂો પાડ�ો છે. આધા�રત પગડ�યાની વા�તિવક સ�ંયા અલગ 

તારવી શકાય છે. �ો��ટવાળા િવ�તારમાનંા પગડ�યા �ગેની �ાથિમક ���ટએ મા�હતી નીચે આપેલ કો�ટકમા ંદશા��યા �જુબની છે. 

ૃ ુિનકાસી નહર� થી ૧.૫ �ક.મી. �દર તથા બહાર આવલે પગડ�યા માછ�માર� �ે� નીચે આ�િત ૨.૧મા ંર� કર�લ છે. 
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�ોત: �વદ�પ િનયમન અને િવમશ� 

કો�ટક ર.૧: CGPL િનકાસીનહર� ની આસપાસના માછ�માર� િવ�તારની િનયિમતતા અને િનભ�રતાની મા�હતી

 િનકાસી નહર�  આધા�રત �વનિનવા�હ પર થતી અસરો પરથી '�વદ�પ' �ારા િનર��ણ કર�ને પગડ�યાની �થમ �ણ લાઈનમાનંી 

મા�હતી �યાનમા ંલેવામા ંઆવી.

૨.૪ પગડ�યાઓ માટ� પસદંગીનો માછ�માર�નો િવ�તાર : 

ુપગડ�યા માટ� પસદંગીનો માછ�માર�નો િવ�તાર મહદ�શ ેઆશર� ૧૨ �ક.મી. લાબંો ��ુ�ાના પિ�મ અને દ��ણ બા�નો 

ુબદંર�ય િવ�તારમા ંપથરાયેલો છે. તે લબંાઈમા ંદ�રયા �કનારાથી ન�કના �દરતી ર�તે રચાયેલા ખડકો આવલેા છે. આવી ર�તે 

રચાયેલા ખડકો સ�વો(શવે ાળ, નાના �ઝ�ગા િવ.)ની ઉ�પિ�મા ંમદદ�પ થાય છે અને તે માછલીઓના સ�હૂની ખોરાક માટ� આકિષ�ત 

કર� છે અને પહાડોની િતરાડો પણ માછલીઓને આ�ય �રૂો પાડ� છે. 

આ�િત ૨.૨ : પગડ�યાઓ માટ� મસદંગીનો પિ�મ અને દ��ણ બદંર�ય િવ�તાર વ�ચેનો લાબંો િવ�તાર.ૃ
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કંડલાથી જખૌ વ�ચે ��ુય�વ ે ૧૭ મ��યબદંરો આવલેા ંછે. � કંડલા, �ણુા-વડં�, વીરા રંધ, ભ��� ર, ભ��� ર રંધ, �ણુી, સાડાઉ, ��ુ�ા, 

ુઝરપરા, નવીનાળ, �તડ�, �ગડ�, મોઢવા સલાયા, નાના લાય� અને જખૌ. 

આ�િત ૨.૩ : ક�છના દ�રયા �કનાર� આવેલા ંમ��યબદંરોૃ

�ગડ� બદંરથી �ગડ� ગામ આશર� ૮ �ક.મી.ના �તર� આવ�ે ંુછે, મોઢવા આશર� ૧૫ �ક.મી., સલાયા આશર� ૨૫ �ક.મી. 

અને સાડાઉ આશર� ૩૫ �ક.મી.ના �તર� આવલેા ંછે.

૨.૫ : �ગડ�બદંર� પગડ�યાઓની આવન-�વન : 

�ાથિમક સહયોગીઓના �િતભાવ �જુબ પિ�મ બદંર અને દ��ણ બદંર વ�ચેની લબંાઈનો િવ�તાર પગડ�યા માછ�માર� માટ� ઉ�મ 

પસદંગી� ંુ�થળ રહલ�  છે. પિ�મ બદંર િવ�તારમા ંથયેલા ઔ�ો�ગક ��િૃ�ઓને કારણે પગડ�યાઓને પિ�મે આવલે �ગડ� બદંર 

તરફ �યાણ કર� ંુપડ�લ. �ગડ� એ પગડ�યા માટ� �ાર�ય પણ પસદંગી� ંુમાછ�માર�� ંુ�થળ ન હ�.ંુ કારણ ક� તેમની પસદંગીના ં

પિ�મ બદંર અને દ��ણ બદંરની પ�ી કરતા ં(માછલીની) �ા�યતા ઓછ� હતી. 

�ાથિમક સહયોગીઓના �િતભાવ �જુબ �ગડ�એ �તૂકાળમા ંપગડ�યાઓની સર�રાશ દ� િનક ૩ થી ૫ �કલો માલ �ા�ત 

કર� આપેલ. �યાર�, પિ�મ બદંર અને દ��ણ બદંર વ�ચેના િવ�તારમાથંી દ� િનક ૯ થી ૧૨ �કલો માલ થતો હતો. પગડ�યાઓ 

પસદંગીના િવ�તારમાથંી માિસક �.૨૦ થી ૨૨ હ�રની આવક મેળવતા હતા. �યાર� �ગડ� બદંર�થી તેઓ માિસક માડં �.૬ થી ૭ 

હ�રની આવક મેળવતા હતા. 

હવ ે�યાર� તેઓને દ��ણ બદંર અને પિ�મ બદંર વ�ચે પ�ી પર જવા દ�રયાઈ માગ� પણ શ�તા નથી, �યાર� તેઓને 

ના�ટક� �ગડ� બદંર �વી અ�ય માછ�માર�ની જ�યાઓએ જ� ંુપડ� છે ક� � �તૂકાળમા ંઓછ� આવક મેળવી આપતા ં�થળો હતા.ં આ 

�ગડ� બદંરથી કોટડ� બદંર વ�ચેનો ૧.૫ �ક.મી.ની લબંાઈના િવ�તારમા ંતેમની પસદંગીના પ�ા કરતા ંઓછા ં�થળો આવલેા ંછે. 

માછ�માર� ��િૃ�મા ંવધારો થવાને કારણે પણ કદાચ દર�ક પગડ�યા દ�ઠ માછલીઓની ઉપલ��ધ ઓછ� છે. 

પગડ�યાઓ સાથનેી દ�ખર�ખ સમયની �બ� વાતચીત અને �લુાકાત દર�યાન તેઓએ જણાવલે ક� કો�ટલ �જુરાત પાવર 

લીમીટ�ડએ �ગડ� બદંર� �વશેમાગ�� ંુબાધંકામ/�ધુારણા �ારા પગડ�યાઓના સરળ �વશેની ખાતર� આપી છે. પગડ�યાઓએ 

િવશષેમા ંએ બાબતે સતંોષ �ય�ત કર�લ છે ક� કો�ટલ �જુરાત પાવર લીમીટ�ડએ  તેમને �ાર�ય �ગડ� બદંર�થી કોટડ� બદંર વ�ચેના 

દ�રયા �કનારામા ં�વશેબધંી/અડચણ ઉભી કર�લ નથી. 
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�કરણ-૩ : CGPL િનકાસી નહર� ના �ે�મા ંપસદં કરાયેલ પગડ�યાઓ : 

ુ'�વદ�પ' એ મે-૨૦૧૪ થી ઓ�ટોબર-૨૦૧૫ દર�યાન �ગડ� બદંર� માછ�માર� કરતા હતા તેવા ��લ ૪૫ માછ�મારોને 

પસદં કર� અને તેમની હાજર�ની ન�ધ કર�લ છે. �ગડ� બદંર ન�ક પગે માછ�માર� કરતા પગડ�યાઓ �ગડ�, મોઢવા, સલાયા અને 

સાડાઉ એ ચાર ગામથી આવ ેછે. તેમની ઓળખ �ગેની પ�િત નીચે �જુબ છે : 

૩.૧ : પસદંગી પ�િત : 

�થળ તપાસનીશોને િનકાસી નહર� ના દ��ણ �કનાર�થી �ગડ� બદંર સાથ ેસકંળાયેલ માછ�માર�ના ં૫ અલગ-અલગ 

મ��ય�ે�ોએ તપાસણી કરનાર/અવલોકન કરનાર તર�ક� િન��ુત કરાયા. દ�રયા �કનારાની આડશ �દવાલના કાટ�ણેૂ આ 

અવલોકનકારોએ અવલોકન કર�લ. આ માછ�માર�ના ં�થળે માછ�માર� કરતા તમામ પગડ�યા માછ�મારોની ગણતર� માટ� દ�ખર�ખના 

સમયગાળા દર�યાન દ� િનક હાજર� પ�ક િનભાવવામા ંઆવલે. પ�રિશ�ટ-૨ એ િનકાસી ચેનલની ન�કના િવ�તારમા ંઆવલેા 

પગડ�યાઓના દ� િનક દ�ખર�ખના આધાર� તૈયાર કર�લ માિસક હાજર�પ�કનો ન�નૂો છે. પગડ�યાઓના ંદ� િનક હાજર�પ�ક ઉપરાતં 

�ુ�લ દ� િનક માછલીઓની �ા�તીની �ણકાર� મેળવવા માટ� �ય��તગત ચચા� પણ કરવામા ંઆવલે. િવશષેમા ંતેમણે કર�લ �ા��તની 

��િતઓની િવગતો અને મેળવલે આવકનો �દાજ પણ મેળવવામા ંઆવલે.

 

બ�ર સાથનેો તેમનો સપંક� �ણવા માટ� વત�માન બ�રના ફાયદા/ગેરફાયદા અને માછ�માર�નો �યવસાય બધં હોય 

તેવા સમય દર�યાન �રૂક ર�તે આવકની તકો િવશ ેપણ મા�હતી �ણવા તેઓના સલાહ �ચૂનો લેવામા ંઆ�યા.ં સમાજના 

આગેવાનો, �ટુાયેલા �િતિનિધઓ અને �ગડ� તેમજ  મોઢવાના સલાહકાર આગેવાનો સાથ ેCGPL િનકાસી નહર� ની ન�કમા ં

ૂ“િનયિમત” ગણાતા પગડ�યાઓને મા�હતીના સમથન� મા ં�થ ચચા� કરવામા ંઆવી.

ુ૩.૨ : �ગડ� બદંર પરના પગડ�યાઓ� ંિનર��ણ :

�લુાકાતો� ંુતારણ દશા�વ ેછે ક� ક�ટલાક પગડ�યાઓ બોટ માછ�મારોના કામદારો તર�ક� પણ કામ કરતા હતા અને અવાર-

નવાર માગણીઓ કરતા ંતેઓ પગડ�યા ��િૃ� છોડ� બોટ માછ�માર�ના સાહસમા ંજોડાતા. એ� ંુપણ તારણ નીકળેલ છે ક� પગડ�યા 

કોઈ એક ચો�સ માછ�માર�ના ં�થળે ક�ટબ� રહત� ા નથી. � દશા�વ ેછે ક� �ગડ� અને મોઢવાના પગડ�યાઓ પણ માછ�માર�ની 

��િૃ�ઓ માટ� અ�ય માછ�માર�ના ં�થળે સાહસ કર�ને જશ.ે �ગડ� બદંર આસપાસના િવ�તાર પર પગડ�યાઓની િનભ�રતા ન�� 

કરવી એ �વત�માન �� છે. 

દ�ખીતી ર�તે �ગડ� અને મોઢવાના પગડ�યાઓ તેમના �વનિનવા�હ માટ� “માછ�માર� િસવાયની” �રૂક તકો ન�કના 

િવ�તારમા ંઉપલ�ધ ન હોવાને કારણે ��ુય�વ ે �ગડ� બદંર પર ઘણા જ િનભ�ર હતા. �થમ ���ટએ એવી શ�તા રહલ� ી છે ક� �ગડ� 

ુઅથવા મોઢવાના પગડ�યાઓ સાહસ કર�ને અ�ય માછ�માર�ના �થળે ચા�યા �ય અથવા બોટ ધરાવનાર �ય��તની �કડ�ના સ�ય 

બની �ય તો તે આ િવ�તારમા ંબહારથી આ �યવસાયમા ંઆવતા લોકો સાથ ેકરવી પડતી �પધા�ના કારણે છે. �પ�ટપણે ભલે બહારથી 

આવનાર માછ�મારને આ િવ�તારમા ંકાય� કરવા માટ� આવકાર ન મળે તો પણ તેમને આ િવ�તારમા ંમાછ�માર� કરતા કોઈ પણ ર�તે 

અટકાવી શકાય નહ�. 
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દ�ખર�ખ દર�યાન એ� ંુબહાર આવલે ક� ૧૫ િનયિમત પગડ�યાઓ તેમના �વનિનવા�હ માટ� ��ુય�વ ે �ગડ� બદંર પર 

િનભ�ર હતા. આ ૧૫ પૈક� ૮ પગડ�યાઓ �ગડ� ગામના અને ૭ પગડ�યાઓ મોઢવા ગામના હતા. ફ�ત �ગડ� બદંર પર જ િનભ�ર ૧૫ 

પગડ�યાઓને શો�યા બાદ આ યાદ� ��ુય સલાહકાર આગેવાનો અને �ગડ� તેમજ મોઢવા પચંાયતના �િતિનિધઓ સમ� �હર�  

કરવામા ંઆવલે. આ �િતિનિધઓ �યારબાદ સમાજ (�ગડ� અને મોઢવાના માછ�મારો) પાસે �ગડ� બદંરના િનયિમત પગડ�યાઓને 

મા�ય કરવા માટ� ગયેલ.

* સૌથી વ� ુિનયિમત ૧૫ પગડ�યાઓ પીળ� િનશાનીથી અલગ દશા�વલે છે.

* �ોત : '�વ�દપ' �ારા દ� િનક દ�ખર�ખ
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કો�ટક ૩.૨ : �ગડ� ગામના ઓળખાયેલ પગડ�યાઓની માિસક આવક

કો�ટક ૩.૩ : મોઢવા ગામના ઓળખાયેલ પગડ�યાઓની માિસક આવક

ુ૩.૩ : પગડ�યાઓ� ંઓળખ �ચ�

�ગડ� અને મોઢવા બનેં ગામના પગડ�યાઓ વાઘરે સમાજના છે, �ઓ પરંપરાગત ર�તે ક�છના દ�રયા �કનાર� 

માછ�માર� પર ક�છના દ�રયા �કનાર� િનભ�ર છે અને ક�છ� ભાષા બોલે છે. આ પગડ�યાઓમાથંી આશર� ૭૨% પાસે હગંામી મકાનો છે 

અને મા� ૨૮% પાસે જ કાયમી મકાનો છે. મોજણીની મા�હતી �માણે ન�ધાયેલ છે ક� મોટા ભાગના સહયોગીઓ ગર�બી ર�ખાથી 

નીચેના ંમાટ�ના ર�શનકાડ� ધરાવ ેછે. 

સામા�ય ર�તે તેમની પીવાના પાણીની જ��રયાત માટ� �હર�  પરબોના નળો પર આધા�રત છે. �ગડ� અને મોઢવા બનેં 

ગામોને ઉનાળા દર�યાન પાણીની અછતનો સામનો કરવો પડ� છે. મોટાભાગના ઘરોમા ં�ીઓને પાણીના સ�હયારા �ોતોમાથંી 

ગામમા ંપાણી લાવવાની અને તે �ારા આ ��િૃ� માટ� દરરોજ ઘણા કલાકો ચાલવા/ િવતાવવાની આકર� ફરજ િનભાવવી પડ� છે. 

લગભગ ૫૪% પગડ�યાઓ આઠથી દસ વષ�થી માછ�માર� કર� છે. �યાર� બાક�ના ૪૬% પગડ�યાઓ ૧૫થી વ� ુવષ�થી 

માછ�માર� કર� છે. પગડ�યાઓના જણા�યા �માણે �ીઓ ��ુય�વ ે માછલીના વપેારની ��િૃ�મા ંઅથવા જ�ર જણાય તો �રૂક સ�યો 

ુતર�ક� જોડાયેલી રહ � છે. મા� ��ુષ સ�યો જ માછ�માર� કર� છે. પગડ�યા �ીઓ સાથીની ચચા�મા ંએ� ંુજણાઈ આવલે ક� ક�ટલીક ��ૃ 

�ીઓ સામા�ય ર�તે �કૂ� માછલીઓની ��િતના વગ�કરણ/�થૃ�રણમા ંજોડાયેલી છે. 

મહ�મ પગડ�યા પ�રવારો તેમના ંજ ગામમા ંઅથવા ન�કના ંગામોમા ંજ ઉ�પાદન/�ા��ત� ંુવચ� ાણ કર� છે. પગડ�યા માછ�મારો 

તેમના ંસતંાનોને તેમની ૧૦ થી ૧૨ વષ�ની વયથી જ આ ��િૃ�મા ંસામેલ કર�ને તેની તાલીમ આપે છે. પગડ�યાઓને માછ�માર� 

માટ�નો પરવાનો ૧૮ વષ�ની વય પછ� જ મળતો હોવા છતા ંતેઓ ��ુત સ�યોને ���યા/પ�રવહન, સાધન/�ળ�� ંુસમારકામ િવ.મા ં

ુ ુસહાયતા કરવા� ંુશ� કર� દ� છે. પગડ�યા પ�રવારો ��ંબના �વુાન ��ુષ સ�યો (નવી પેઢ�) પણ �ણૂ� સમય માટ� માછ�માર�ના 

�યવસાયને અપનાવ ેતેમ ઈ�છે છે. તેઓને િશ�ણ, અ�ય કોઈ કામો િવ. માટ�ની મહ�વકા�ંા �બૂ ઓછ� હોય છે. કોઈ પણ પગડ�યા 

પ�રવારો પાસે પોતાની બરફની પેટ� ક� અ�ય સ�ંહની �િુવધાઓ

ુિનદ� િશત પગ�ડયા માછ�મારોની આ�િવકા �ધારણાની પ�રયોજના

નથી. તેથી તેઓ માછલીઓનો સ�ંહ કયા� બાદ વચ� વા સ�મ નથી અને તેથી તેઓને માછલીઓ તે જ �દવસે ઓછ� �ક�મતે વચ� વી પડ� 

છે.
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ુ૩.૪ પગડ�યા માછ�માર�� ંઆિથ�કત�ં : 

પગડ�યાઓ માટ� માછ�માર� એ �વનિનવા�હ� ંુસાધન હોવાથી તેઓ આ� ંુવષ� મ�હનામા ંસર�રાશ ૧૫ �દવસ માટ� આ 

ુ ુ��િૃ� કર� છે. દ�ખીતી ર�તે આ ��િૃ�માથંી મેળવલે આવક  તેમના ં��ંબની તમામ જ��રયાતો સતંોષવા માટ� �રૂતી નથી. તેઓ 

પકડ�લ માછલીઓ પૈક� ક�ટલીક �વવપરાશ માટ� ઉપયોગમા ંલે છે અને બાક�ની �થાિનક બ�રમા ંવચ� ી નાખે છે. પગડ�યાઓ 

ૂમાછ�માર�ના િવક�પે �રૂક ��િૃ�ઓ કર� છે. આ વકૈ��પક ��િૃ�ઓમા ંકરાર આધા�રત મ�ર�થી લઈને અ�ય ઔપચા�રક કાય� ક� 

ુ�મા ંખાસ �શળતની જ�ર હોય ક� ન હોય તેનો સમાવશે થાય છે. આ િવભાગમા ંપગડ�યાઓ કઈ ર�તે ��િૃ� કર� છે અને કર� ર�તે 

તેમની �ા�તી વચ� ે છે તે સમજવાનો �યાસો કરવામા ંઆ�યો.  

ુ ુ૩.૪.૧ પગડ�યા માછ�માર�� ં�યાવસાિયક પા� ં:

ક�ટલાક િનયિમત પગડ�યાઓ માછ�માર�મા ંસર�રાશ �.૧૮૦૦/- �િતમાસ� ંુરોકાણ કર� છે અને આ પગડ�યાઓ મોટ� 

ભાગે સર�રાશ માિસક ૧૨ �દવસ માછ�માર� કર� છે. �મા ં�ધણ (પ�રવહન ખચ� સ�હત) તમામ પડતર અને વપરાશી સાધનોનો 

સમાવશે થાય છે. પરં� ુઆ તદન કાચો �દાજ છે, કારણ ક� તેઓ ખચ�ની ન�ધ રાખતા નથી. પોતાના પૈસા� ંુરોકાણ કરવા ઉપરાતં 

મોટા ભાગના પગડ�યાઓ િમ�ો, પ�રવાર અને વપેાર�ઓ પાસેથી સમયાતંર� �.૩૦૦૦/-થી �.૫૦૦૦/- �ધુીની લોન લેતા હોય છે. 

આ લોનનો ઉપયોગ માછ�માર�ના ંસાધનો અને વપરાશી સાધનો ખર�દવા સ�હતના િવિવધ હ�� ઓુ માટ� કરવામા ંઆવ ેછે. 

સામા�ય ર�તે પગડ�યાઓ �ારા પકડવામા ં આવતી માછલીઓની િવિવધ �તો અને તેમના કાયમી �યાપા�રક 

સે�ઓુમાથંી મળેલ સર�રાશ �ક�મત સાથ ેનીચે �જુબ છે :

િનયિમત િશકાર : 

કાઢા � � � = �.૫૦/- �િત �કલો 

ક�કડા(કરચલો) � � = �.૫૦/- �િત �કલો 

ઢગલી/ઢંગર� (મોટ�) � = �.૨૦૦/-થી �.૩૦૦/- �િત �કલો 

નાની શોડ� � � = �.૧૫૦/- �િત �કલો 

ગઢ�યો નાની � � = �.૧૦૦/- �િત �કલો 

છર�/સોઢ�/ગોગા � = �.૧૦૦/- �િત �કલો 

ચૈયો � � � = �.૧૫૦/- �િત �કલો 

સેલાઈ � � � = �.૧૫૦/- �િત �કલો 

અ�ય ના�ની માછલી � = �.૧૦૦/- �િત �કલો

�ાર�ક થતો િશકાર 

� � તા� શવેાળ � = �.૧૫૦/-થી �.૨૦૦/- �િત �કલો 

લે�ટા(વન�પિત) = થોપલામા ંવચ� ાય છે અથવા ઓછ� �ણુવ�ાવાળ�   

                     ��િતઓની �ક�મતે વચ� ાય છે.
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થોપલા અથવા સર�રાશ �ક�મત : અ�ય ��િતઓની સરખામણીએ ઉતરતી �ણુવ�ાવાળ� માછલીઓના િશકાર� ંુવપેાર�ઓને વચેાણ 

આ પ�િતથી થાય છે ક� � �િપયા/�િત �કલોના ભાવ ેવચ� ાય છે. તેની સરખામણીએ નીચી �ક�મત �ચૂવ ેછે. 

�લુાકાત દર�યાન મોઢવાના પગડ�યાઓએ જણા�� ંુ ક� તેઓને િશયાળાના મ�હનાઓ (૨૦૧૫મા ં���આુર� અને 

ફ��આુર�) દર�યાન નીચી �ક�મતો મળે છે. કારણ ક� માછ�માર�ની ��ેઠ મોસમમા ંપગડ�યાઓએ પકડ�લી માછલીઓની ��િતઓ 

ઉતરતી �ણુવ�ાવાળ� હોય છે. ઘણા �ક�સાઓમા ંમાછ�મારોએ દાવો કય� છે ક� તેમણે માછલીઓનો પકડ�લ માલ ��િતઓના ભેદ 

પાડ�ા િસવાય �ટક વપેાર�/ફ��રયા (�ીઓ)ને થોપલા (જ�થાબધં �ક�મત)મા ંવચ� ે છે. આ �યવ�થામા ં�ટક વપેાર�ને ફાયદો થાય છે 

અને માછ�મારોએ �કુસાન સહન કર� ંુપડ� છે. 

૩.૪.૨ : �ગડ� બદંર ન�ક માછલીનો િશકાર : 

વષ� દર�યાનના ંપ�રમાણો �ણવા અને માછલીઓના િશકારમા ંતફાવત અને તેમની આવકના �દાજો પર ટ��પણી 

ૂ ુકરવા માટ� �ગડ� બદંરના ૧૦ પગડ�યાઓના ં�થ સાથ ે�લાકાતો ગોઠવવામા ંઆવી અને �યારબાદ �ગડ� અને મોઢવાના માછ�માર 

ૂસમાજ સાથ ેબે �થ ચચા� ગોઠવવામા ંઆવલે. 

આ �લુાકાતોમાથંી ચો�સ �થળે ચો�સ �દવસે માછલી પકડવા� ંુઅ�મુાન ક� �દાજ કાઢવો ��ુક�લ હતો. પરં� ુ

સહયોગીઓના જણા�યા �માણે સર�રાશ �દવસે ૩ થી ૫ �ક.�ા. ની �ા��ત �.૧૫૦/- �િત �ક.�ા.ની �ક�મતે મળ� રહ � છે અને વચેાણની 

આવક �િત �દન �.૬૦૦/-થી ૭૫૦/- રહ � છે.  

સારા �દવસે િશકાર ૭ થી ૯ �ક.�ા. �.૧૫૦/- �િત �ક.�ા.ની �ક�મતે રહ � છે અને વચેાણની આવક  �િત�દન �.૧૩૫૦/-ની 

ન�ક રહ � છે. ખરાબ �દવસે પગડ�યાઓ  િવિવધ �કારની માડં ૧.૫ �ક.�ા. માછલીઓનો િશકાર કર�ને મા� �.૫૦/- �િત �ક.�ા.ની 

�ક�મત મેળવ ેછે અને તેઓને જ�થાબધં �ક�મત અથવા થોપલામા ંવચેાણ માટ� દબાણ કરાય છે. તેથી તેઓ �દવસના �તે મા� 

પે�ોલનો ખચ� નીકળ� શક� તેટલા �.૭૫/-થી �.૧૦૦/- જ મેળવી શક� છે. 

એ દ�ખી� ંુછે ક� પગડ�યા માછ�મારોની ��ેઠ સજંોગોમા ંમાિસક આવક આશર� �.૨૧૦૦૦/- �િત માસ થાય છે અને સૌથી 

ખરાબ સજંોગોમા ંમાિસક આવક �.૪૫૦૦/- �ટલી ઓછ� રહ � છે. 

એ બાબત ન�ધનીય છે ક� માછ�માર�ની ��િૃ�ની જટ�લતાને કારણે પગડ�યાઓની માિસક અથવા વાિષ�ક આવકનો 

�દાજ કાઢવો �બૂ જ ��ુક�લ છે. ઉ�પાદન �મતા �દવસો/અઠવાડ�યા ંઅને સમ� માસ �માણે અલગ અલગ હોઈ શક�. સમા�ય ર�તે 

ૂ ુ ુ ૂમાછ�માર�ની ઋ� ુએટલે ક� �નથી સ�ટ��બર �ધીનો સમયગાળો પગડ�યા માછ�મારો માટ� અ��ળ ગણાય છે. આ સમયગાળા 

દર�યાન પગડ�યાઓ વ�મુા ંવ� ુમાલ�ા�તી, વપેાર માટ� �ક�મતી ��િતઓ અને સૌથી વ� ુઆવક મેળવી શક� છે. પરં� ુ�યારબાદ 

પગડ�યા માછ�માર�ની ��િૃ�મા ં( િશયાળાની ઋ�મુા)ં ઓ�ટૉબરથી ફ��આુર� દર�યાન ધરખમ ઘટાડો થય છે. માચ�થી મે દર�યાન 

મ��ય ��િૃ� ક�ટલીક સાર� �ા�તી સાથ ેસામા�ય રહ � છે અને તેઓને સાર� �ક�મત મળ� રહ � છે.

કો�ટક ૩.૪ : માછલીઓની દ� િનક �ા�તી અને આવક સબંધંી મા�હતી : 
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કો�ટક ૩.૫ : પગડ�યા માછલીના િશકારમા ંદશા�વેલ માિસક તફાવત :

ઉપરના ંકો�ટકમા ંદશા��યા �જુબ પગડ�યાઓની આવકમા ંથતી વધ-ઘટ તેમની હાડમાર�મા ંવધારો કર� છે. વકૈ��પક 

ુ�યવસાય ઓછ� માલ�ા�તી/ ઓછ� આવકનો �રૂક બને છે, � ફર�થી ઓ� ંવળતર આપ� ંુકાય� (મોટ�ભાગે અ�શળ કાય�) હોય છે. � 

પગડ�યાઓને એ પ�ર��થિતમા ં�કૂ� દ� છે ક� �થી તેઓ વપેાર� પાસેથી લોન લે છે અને તે ���યામા ંતેઓ �ક�મતી માછલીની વ� ુ

�ા�તી થવા છતા ં�પધા��મક ગાળો �મુાવ ેછે. 

પગડ�યાઓ �તે તેમની તા� માછલીઓ ન�કના ંગામોની બ�રોમા ં�ટક વચ� ે તો વધારાની �ક�મત (૨૦ થી ૫૦%) 

મેળવી શક� છે, એ બાબત તેઓ �ણે છે. અમારા સહયોગીઓમાથંી ક�ટલાક પગડ�યાઓના ઘરમા ંબરફની પેટ�ઓ હોવા છતા ંઅને �.૩ 

ૂ ુથી ૬ �િત �કલોની �ક�મતે બરફ ખર�દ� અને તેમના ં��ટરો/મોટર બાઈક પર માડંવી/���ા �વા ંન�કના ગામોની બ�રમા ંપહ�ચી 

શક� તેમ હોવા છતા ંતેઓ �તે તેમની �ા�તી �ટકમા ંવચ� વા ઉ��કુ ન હતા. તેઓ �થાિનક �ટક વપેાર�/ફ��રયા અથવા જ�થાબધં 

વપેાર�ને વચ� ીને નાશવતં માછલીઓ લાવવા� ંુજોખમ તબદ�લ કરવા� ંુપસદં કરતા હતા. ઘણીવાર ઓછો જ�થો અને દ� િનક 

માછલીઓની �ા�તીની ઓછ� �ક�મત તેમને ન�કના �થાિનક �ટક વપેાર�/ફ��રયા અથવા જ�થાબધં વપેાર�ઓને વચ� વા પણ �ેર� 

ુછે.૩.૫ : િનર��ણના ંપ�રણામો મા�ય કરવા �ગેની �લાકાતો : 

ફ�ત �ગડ� બદંર� જ મ��ય ��િૃ� કરતા ૧૫ પગડ�યાઓને પસદં કર�ને અલગ અલગ તાર�યા બાદ આ યાદ� મહ�વના 

સલાહકાર નેતાઓ અને �ગડ� અને મોઢવાના પચંાયતના �િતિનિધઓ સમ� �હર�  કરવામા ંઆવી. આ નેતાઓ �યારબાદ સમાજ 

(�ગડ� અને મોઢવાના માછ�મારો) પાસે બદંરના િનયિમત પગડ�યાઓને મા�યતા આપવા માટ� ગયા. 

�લુાકાતોની �ખૃંલા: ૧) �ગડ� અને �દંુ�યાળ�* �ામ પચંાયતના �હતધારકો અને ૨) '�વદ�પ'ની દ�ખર�ખ �ારા અલગ 

તારવલે િનયિમત પગડ�યાઓ તેમજ �ામ �િતિનિધઓ અને સલાહકાર નેતાઓ �ારા CGPLની િનકાસી નહર� ના મ��ય િવ�તાર પર 

આધા�રત િનયિમત પગડ�યા તર�ક� માનવામા ંઅને �ચૂવવામા ંઆવલે પગડ�યાઓ સાથ ે�લુાકાત યોજવામા ંઆવી. આ �લુાકાતો 

દર�યાન �ગડ� �ામ પચંાયતના સરપચં, મોઢવા પચંાયત અને મોઢવા VDACના અને �ગડ� VDACના �િતિનિધઓ હાજર રહલ�  

હતા. �િતિનિધઓ અને સલાહકાર નેતાઓ �ારા સાપંડ�લ �િતસાદ �હતધારકો સાથનેી સ�ં��ત  �લુાકાત દશા�વતા ંપ�રિશ�ટ-૧મા ં

સામેલ છે. �લુાકાતોના ��ુય �દુાઓ અને �લુાકાતોની ફળ�િુત નીચે �જુબ છે : 

* �ગડ� બદંરના ૧૫ િનયિમત માછ�મારોની યાદ� ક� �મા ંએક જ પ�રવારમાથંી આવતા ઘણા સ�યોનો સમાવશે થાય છે. 

�માથંી એ� ંુજણાઈ આવલે છે ક� તેનાથી ક�ટલાકં પ�રવાઓને �વનિનવા�હ માટ�ની એકથી વ� ુતકો મળ� રહ � છે. યાદ�નો �ડો 

અ�યાસ દશા�વ ેછે ક� ૧૫ અલગ તારવલે િનયિમત પગડ�યાઓમા ં૬ એવા પગડ�યાઓનો સમાવશે થાય છે ક� �ઓ મોટ�ભાગે બાળકો 

અને પગડ�યાઓના �વુાન સ�યો છે ક� �ઓ પ�રવારના મોભીને મદદ�પ થવા ગૌણ ��િૃ�ઓ �વી ક� ઓટો �ર�ા ચલાવવી અને 

�ળ� લાવવા અને બીછાવવાના ંકાય�મા ંમદદ�પ થાય છે.  

ન�ધ: મોઢવા એ ��ંુદયાળ� �ામ પચંાયતનો �હ�સો છે.
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ૂ* સલાહકાર નેતાઓ અને �ટૂંાયેલા �િતિનિધઓ �ારા CGPLને એવી �પ�ટ ર�આત કરવામા ંઆવલે ક� પા�તામા ંએકમ 

પ�રવાર હોવો જોઈએ. એક જ પ�રવારના એકથી વ� ુસ�યોને વળતર આપવામા ંઆવ ેતો ૧. ગામમા ંિવકાસની યોજનાઓનો અમલ 

કરવામા ં�ાયોગીક ર�તે ��ુક�લીઓ ઉભી થશ.ે અને ૨. પગડ�યા પ�રવારો વ�ચે અસમાનતા ઉભી થશ.ે િવશષેમા ંએ બાબત પર નેતાઓએ 

ભાર �કૂ�લ ક� આ ��ુા �ગ ે� પ�રવારોમા ં'�વદ�પ'ની દ�ખર�ખ દર�યાન એક થી વ� ુસ�યો હોવા� ંુજણાઈ આવલે હોય �યા ંપ�રવારો વ�ચે 

�ત�રક ચચા� કર� અને સમંિત આપવામા ંઆવશ.ે 

ુનેતાઓ/પચંાયતના નેતાઓએ �ગડ� બદંર અને ��ુય દ�રયો (દ��ણ બા� આશર� ૨.૨ ક�.મી. િનકાસી નહર�  સમાતંર  �ગડ� 

ૂબદંરને મોટ�ભાગે પાણીમા ંરહત� ો અને �તભ�રતી સમયે �ગડ� બદંરને અલગ પાડતો િવ�તાર)મા ંઆવલે ર�તીના �વામા ંપણ પગડ�યા 

��િૃ�ઓનો િનદ�શ કય�. એ� ંુકહવ� ામા ંઆવલે છે ક� મોઢવા અને �ગડ�થી ક�ટલાક માછ�મારો CGPL �ારા આપવામા ંઆવલે ફાઈબર 

�લાસની બોટનો વપરાશ કર�ને અવાર-નવાર આ િવ�તારમા ંઆવ ેછે. નેતાઓએ CGPLને આ િવ�તારની િનયિમત �લુાકાત લઇ અને 

બ�હ�ખ�ુ ી નહર�  ન�ક ��િૃ� કરતા અને મા� પગડ�યા માછ�માર� પર જ આધા�રત પગડ�યાઓનો સમાવશે કરવા જણા��.ંુ  તેઓના 

ગામમા ંથયેલ �ત�રક ચચા� દર�યાન એ� ંુજણાવવામા ંઆવલે ક� આ કાય��મ હઠ� ળ તેમના �વનિનવા�હના આધાર માટ� વધારાના ૧૩ 

પગડ�યાઓને યો�ય ગણીને તેનો સમાવશે કરવાની જ�રત પડશ.ે 

ૂ � ૂ ુ ુ*� '�વદ�પ'એ િવશષેમા ંપગડ�યા માછ�માર� માટ� આ ર�તીના �વામા ં (રતીના �વા �ધી બોટ �ારા પહ�ચી શકા�)ં આવતા 

પગડ�યાઓની પસદંગી કર� તેનો �વ�રત અ�યાસ (�ડસે.-૨૦૧૫ થી ���-ુ૨૦૧૬) કર�લ. એ� ંુ�ણાઈ આવલે ક� શરતોને ��ુતપણે જોતા ં

ૂ(ચચા� દર�યાન બહાર આવલે છે ક� તેઓ આ� ંુવષ� આવતા નથી) આશર� આ ર�તીના �વામા ંકામ કરતા આઠ પગડ�યાઓને િનયિમત 

પગડ�યાઓ કહ� શકાય નહ� તેમ છતા ંતેઓ કંગાળ પગડ�યા હતા અને પચંાયતે એ� ંુ�મા�ણત કર�લ ક� તેઓ મોટ� ભાગે આ િવ�તારમા ં

પગડ�યા માછ�માર� પર િનભ�ર હતા. િવશષેમા ંસલાહકાર નેતાઓએ િનદ�શ કર�લ ક� આ િવ�તારના પગડ�યાઓની સ�ંયા ૧૩ હતી.

*� CGPLએ સલાહકાર નેતાઓના અ�ભ�ાય �વીકાર�લ અને માછ�મારોના �િતિનિધઓના પણ અ�ભ�ાય �વીકાર�લ ક� ૧૮ માસની 

મોજણી દર�યાન ૯ અલગ તારવવામા ંઆવલે પગડ�યાઓ િસવાય ૧૩ નવા પગડ�યાઓને �વનિનવા�હ માટ� ટ�કાની જ�ર હોવા� ંુ�યાનમા ં
*આવલે. �થી ૨૨ પગડ�યાઓ ની યાદ�ને �િતમ ઓપ આપવામા ંઆવલે ક� �ઓનો િનકાસી નહર� ની સાથ ેજોડાયેલ ન�કના િવ�તારમા ં

માછ�માર� પર �વનિનવા�હ િનભ�ર રહલ�  અને તેઓ સામા�ય ર�તે અ�ય �થળોએ જતા નથી. 

ુ*� �ગડ� ગામમાથંી ૧૧ અને મોઢવા ગામમાથંી ૧૩ પગડ�યા સ�હત ��લ ૨૪ પસદં કરાયેલ પગડ�યાની યાદ� અલગ તારવવામા ં

આવલે. સલાહકાર આગેવાનો/ પચંાયતના સ�યો, માછ�મારોના આગેવાનો સાથ ે�યાપક ચચા� િવચારણા કરવામા ંઆવલે અને ૨૪ 

પગડ�યાઓ સાથ ેપણ ચચા� િવચારણા કરતા ંએ� ંુતારણ નીકળેલ છે ક� આ િવ�તારમા ં�ટ ફ�શ�ગ કરતા હોય તેવા કોઇ પગડ�યાને બાકાત 

રાખવામા ંઆવલે નથી. આ ૨૪ માછ�મારોની યાદ�ને �વનિનવા�હ માટ� ટ�કાની જ��રયાત હોવાના �િતમ અ�ભ�ાય પર આ�યા છ�એ અને 

�ય��તગત ર�તે કોઈપણ પગડ�યાઓનો આ યાદ�મા ંસમાવશે કરવાની વાત પર �યાન આપવામા ંઆવશ ેનહ�. 

*� ચચા�-િવચારણા દર�યાન એ� ંુપણ �યાને આવલે છે ક� મોઢવા અને �ગડ�માથંી અલગ તારવવામા ંઆવલે પગડ�યાઓને તબીબી 

સહાયની ખાસ જ��રયાત રહલ� ી છે, કારણ ક� તેઓની આવકના મોટો ભાગનો �હ�સો �ળૂ�તૂ �વા��ય �ળવણી પાછળ વપરાય છે. 

ન�ધ : તા.૨૯ ���આુર�,૨૦૧૬ના રોજ સલાહકાર આગેવાનો અને ગામના �િતિનિધઓની સાથનેી ચચા�-િવચારણાના આધાર� આ ૨૨ પગડ�યાઓની યાદ�મા ંફ�રફાર 

કર� બાદમા ં૨૪ પગડ�યાઓની કરવામા ંઆવલે છે. �લુાકાત અને ચચા�નો સારાશં પ�રિશ�ટ-૧ મા ંદશા�વવામા ંઆવલે છે. 
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મોઢવાના માછ�મારો સાથનેી ચચા� પરથી એ� ંુ�ણાય છે ક� તેઓને શ�ૈ�ણક �ે�ે સહાયતાની જ��રયાત રહલ� ી છે. � �ગેના ��નો 

િનકાલ કરવા CGPL �ારા તેઓના ંબાળકો માટ� ખાસ િશ�ણ ભડંોળ ઉ� ંુકરવા િનણ�ય લેવામા ંઆ�યો. 

*� તેઓના �વનધોરણમા ં�ધુારો લાવવાના ��ો �વા ક� તેઓને માછ�માર� માટ� િવિવધ માપ અને �કારની �ળ�ઓ �રૂ� 

પાડવી અને નાણા ંઉછ�ના ંઆપનારને લોનની રકમની પરત �કૂવણી, વાહન�યવહારની �િુવધા (સાઈકલ) અને પગડ�યાઓ �ારા 

માછ�માર� દર�યાન ઉપયોગમા ંલેવાતી અવાહક પેટ�, અ�ય જ�ર� વ��ઓુ �રૂ� પાડવી િવ. ��ો પણ ચચા�યા. 

૩.૬ િનયિમત અને આધા�રત અલગ તારવવામા ંઆવલે પગડ�યાઓની યાદ� : 

પગડ�યાઓ સાથનેી �લુાકાત તેમજ સમાજના આગેવાનો અને નેતાઓ સાથનેી �લુાકાતના આધાર� ૧૨ પગડ�યાઓની 

ુયાદ�મા ં�ધુારો કર� ��લ ૨૪ પગડ�યાઓને િનકાસી નહર� ના િવ�તારમા ંમાછ�માર� પર િનયિમત િનભ�ર પગડ�યાઓ તર�ક� પસદં 

કરવામા ંઆ�યા � યાદ� �ગે બે ગામમા ં�ત�રક ર�તે ચચા�-િવચારણ કર� અને �યારબાદ તેને �િતમ ઓપ આપી CGPLને ��ુત 

કર� ન�� કરવામા ંઆવી.

કો�ટક ૩.૬ : અલગ તારવવામા ંઆવલે િનયિમત અને આધા�રત પગડ�યાઓની યાદ� :
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ુ�કરણ ૪ : �વનધોરણમા ં�ધારણા યોજના 

૪.૧ : િવહંગાવલોકન : 

CGPL િનકાસી નહર� ના િવ�તારમા ંમાછ�માર� કરતા િનયિમત અને આધા�રત પસદં કરવામા ંઆવલે પગડ�યાઓને 

ુ�વનિનવા�હમા ંઆધાર �રૂો પાડવા અને વળતર ��ંૂ પાડવા અલગ તારવવામા ંઆવલે ૨૪ પગડ�યાઓ માટ� નીચે �જુબની ��ૂચત 

જોગવાઈઓ કરવામા ંઆવલે છે :

 દર�ક પગડ�યા દ�ઠ �.૧,૦૦,૦૦૦/- �ધુીની આવક માટ� નાણાકં�ય આધાર �રૂો પાડવો. 

 ૨૪ પગડ�યાઓને આરો�ય િવષયક ખચ� માટ� �.૧,૦૦,૦૦૦/- �ધુી� ંુભડંોળ �ગડ� અને મોઢવા ગામ દ�ઠ અલગ અલગ 

ઉ� ંુકર� ંુઅને આરો�ય િવષયક ખચ� માટ� આધાર �રૂો પાડવો. 

 �ગડ� ગામના ૧૧ પગડ�યાઓના બાળકોના શ�ૈ�ણક ખચ� માટ� �.૫૦,૦૦૦/-� ંુિશ�ણ ભડંોળ ઉ� ંુકર� આધાર �રૂો 

પાડવો. 

 ૨૪ પગડ�યાઓ � �વનિનવા�હની તકો મેળવવા હ�દાર છે તેવી �વનિનવા�હ િવષયક તકો �રૂ� પાડવા િવિવધ સરકાર� 

ુકાય��મો �ગે મા�હતી અને માગ�દશન�  ��ંૂ પાડ�.ંુ 

 બનેં ગામની માછ�મારની �� માટ� CGPL �ારા દર�યાનગીર� કર� �વનધોરણમા ં�ધુારો કરવાના ંઆયોજનોમા ંયો�યતા 

ધરાવતા માછ�મારોને ભાગ લેવા �ો�સા�હત કરવા. 

અલગ તારવવામા ંઆવલે પગડ�યાઓ સમ� એ બાબતની �પ�ટતા કરવામા ંઆવલે છે ક� ઉપરો�ત લાભ ઉપરાતં તેઓ CGPL �ારા 

બનેં ગામમા ંિવિવધ સી.એસ.આર. અને અ�ય આધાર�પ થવાના કાય��મોમા ંભાગ લેવા હ�દાર રહશ� .ે ૨૪ અલગ તારવવામા ં

આવલે પગડ�યાઓના ં�વનધોરણ અને આવકમા ં�ધુારા� ંુ��ૂયાકંન માચ�,૨૦૧૮મા ંહાથ ધરવામા ંઆવશ ેઅને ��ૂયાકંનના ં

તારણોને આધાર� પગડ�યાઓની આવકમા ંવધારો થયાની ખાતર� કરવામા ંઆવશ.ે 

અલગ તારવવામા ંઆવલે પગડ�યાઓના ં�વનધોરણમા ં�ધુારો કરવામા ંઆધાર �રૂો પાડવા અને તે �ગેના ંકાય�� ંુઅમલીકરણ 

કરવા CGPL �ારા �બન સરકાર� સ�ંથા (NGO)ની િનમ�કંુ કરવામા ંઆવશ.ે સમાજ �ધુી પહ�ચી તેમના ં�વનધોરણમા ં�ધુારો 

લાવવા અને તેમને મહ�મ લાભો મળે તે માટ� હાલમા ં�ગડ� અને મોઢવા બનેં ગામોમા ંકાય�રત NGOની િનમ�કંુ કરવાનો િનણ�ય 

કરવામા ંઆવલે છે. �થી �ી િવિવધલ�ી માછ�માર સેવા િવકાસ સિમિત (�ને VDAC તર�ક� ઓળખવામા ંઆવશ)ે � સોસાયટ�ઓના 

ન�ધણી અિધિનયમ,૧૮૬૦ તળે ન�ધાયેલ છે. �ની ર��ટડ� ઓફ�સ નાના ભાડ�યા, તા.માડંવી, �.ક�છ મ�યે આવલે છે. �� ંુ��ુય 

�યેય માછ�મારો સાથ ેકાય� કરવા� ંુઅને સરકાર� કાય��મો સાથ ેસકંલન કરવા� ંુઅને �ગડ�, મોઢવા, નાના ભાડ�યા અને �ગડ� 

બદંરના માછ�મારોને તેવા સરકાર� કાય��મના લાભ અપાવવા તેને પસદં કરવામા ંઆવલે છે. 

ુCGPL અને VDAC વ�ચે �વનધોરણમા ં�ધુારો લાવવાના પગલા ંલેવાનો સમ�િતપ� (MOU) તૈયાર કરવામા ંઆવલે 

છે. સાથ ે�વનધોરણમા ં�ધુારો લાવવાના ંઆયોજન �તગ�� CGPL અને VDACની જવાબદાર�ઓ �ગે પણ તેમા ંજોગવાઈ ્

કરવામા ંઆવલે છે. આયોજન� ંુઅમલીકરણ કરવા ૨૪ પગડ�યાઓ સાથ ેતેમની આવકમા ંવધારો કરવાની વ�મુા ંવ� ુતકો મળ� રહ �

તે માટ� કાય� કરવા �ણૂ� સમયના સકંલનકારની VDAC �ારા િનમ�કંુ કરવામા ંઆવશ.ે િવશષેમા ંબહારથી અ�ભુવી (િન�ણાત) 

�ય��તની ADB �ારા �વનધોરણમા ં�ધુારો કરવા િનમ�કંુ કરવામા ંઆવશ.ે � CGPL અને VDACને અમલીકરણ દર�યાન 

સહાયતા કરશ ેઅને આયોજનના અમલીકરણ માટ� સકંલનકારને પણ સહાયતા કરશ ેઅને િવિવધ સરકાર� યોજનાઓ અને 

ુમાછ�મારોને લગતા કાય��મો �ગે પણ માગ�દશન�  ��ંૂ પાડશ.ે 
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૪.૨ સ�ંથાગત �યવ�થા :

       ૧.૨.૧ VDACની �િૂમકા અને જવાબદાર�ઓ : 

ૂ� ૨૪ પગડ�યાઓના �વનિનવા�હના કાય��મના અમલીકરણ માટ� CGPL સાથ ેસમ�િતપ� (MOU)મા ંદશા�વવામા ંઆવલે 

જવાબદાર�ઓ ��ુય�વ ે નીચે �જુબ છે: 

� (એ) �ગડ� અને મોઢવા ગામના પસદં કરાયેલ ૨૪ પગડ�યા માછ�મારોના �વનિનવા�હની જ��રયાતો �ણૂ� કરવા અથ �

ભડંોળ ઉભા કરવા �ગે VDAC �િુનિ�ત કરશ.ે 

(બી) માછ�મારોને �વનિનવા�હ તર�ક� આરો�ય િવષયક તાક�દની જ��રયાતના સમયે આધાર �રૂો પાડવા VDAC �વત�ં 

ઉ�ચક રકમ� ંુઆરો�ય ભડંોળ ઉ� ંુકરશ.ે 

(સી) VDAC ખાસ �ગડ� ગામના માછ�મારોના ંબાળકોને શ�ૈ�ણક આધાર �રૂો પાડવા શ�ૈ�ણક ભડંોળ ઉ� ંુકરશ.ે 

(ડ�) પ�કારો વ�ચે MOUમા ંલે�ખતમા ંસહમિત આપવામા ંઆવલે હશ ેતો તે �જુબ VDAC િનયત સમયમયા�દામા ં�ો��ટ 

�ણૂ� કરશ.ે 

(ઇ) CGPL �ારા � માળ� ંુઆપવામા ંઆવલે છે તે માળખામંા ંદશા��યા �માણે VDAC �ો��ટ હઠ� ળ થયેલ ��િૃ�ઓનો 

અહવ� ાલ દર માસે CGPLને િનયત માળખામંા ંલે�ખતમા ં�રૂો પાડશ.ે 

(ફ) રા���ય બ�કોમા ં�ય��તગત નામે બ�ક ખાતા ંખોલી અપાવવામા ંVDAC માછ�મારોને સહાયતા કરશ.ે

(�) VDAC પસદં કરવામા ંઆવલે પગડ�યાઓને �ી િવિવધલ�ી સેવા િવકાસ સિમિતના સ�ય બનવા માટ� જ�ર� મા�હતી 

ુઅને �ો�સાહન ��ૂ પાડશ.ે 

(એચ) VDAC માિસક અહવ� ાલ ઉપરાતં િ�માિસક અને વાિષ�ક અહવ� ાલ તૈયાર કર� CGPLને �રૂો પાડશ ેઅને તેમના �ારા 

કરવામા ંઆવલે ��િૃ�ઓ અને મળેલ િસ��ઓથી મા�હતગાર કરશ.ે CGPL �ો��ટની �ગિત અને તે �ગેની થયેલ અસરોની 

િ�માિસક ધોરણે સમી�ા કરશ.ે  

(આઈ) આ કાય��મના અમલીકરણ પર દ�ખર�ખ રાખવા લાયકાત ધરાવતા સયંોજકની િનમ�કંુ કરવાની જવાબદાર� 

VDACની રહશ�  ેતેમજ CGPL પાસેથી �ા�ત થયેલ ભડંોળમાથંી જ�ર� સાધનો અને અ�ય જ�ર� ઉપકરણોની �િુનટને કાય�રત કરવા 

ખર�દ� કરવાની જવાબદાર� VDACની રહશ� .ે VDAC અ�ભુવી અને યો�ય કમ�ચાર�ઓની આ �ો��ટ માટ� િનમ�કંુ કરશ.ે 

(�) �યા ંશ� હોય �યા ંVDAC સરકાર પાસેથી સહાયતા લેશ ેઅને મ��ય િવભાગ �જુરાત સરકાર અને અ�ય જ�ર� 

ૂિવભાગોની એજ�સીઓ સાથ ેસબંિંધત �ો��ટ માટ� જ��રયાત ઉપ��થત થાય �યાર� ભા�વ� ૂ ક�  ર�આત કર� સકંલન કરશ ેઅને પગડ�યા 

માછ�મારોના �વનિનવા�હમા ં�ધુારો લાવવાના સબંિંધત આયોજનમા ંિવશષે �િુવધા થાય તે �િુનિ�ત કરશ.ે

(ક�) CGPLની સહાયતાથી VDAC પસદં કરવામા ંઆવલે ૨૪ પગડ�યા માછ�મારોને હાલની �વનિનવા�હની પ�ર��થતી 

�પ�ટ થાય તે માટ� સામા�ક-આિથ�ક �પર�ખા તૈયાર કરશ.ે �થી ૨૪ પગડ�યા માછ�માર પ�રવારોના �વનિનવા�હના આયોજનમા ં

દ�ખર�ખ અને ��ૂયાકંનમા ંમદદ�પ થાય અને તેઓના �વનિનવા�હમા ં�ધુારો લાવી શકાય. 
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ુ(એલ) VDAC એ બાબતની તક�દાર� રાખશ ેક� CGPL �ારા ��ૂ પાડવામા ંઆવલે તથા VDAC �ારા મેળવવામા ંઆવલે 

ભડંોળ અને સાધનસામ�ીનો અથવા  VDAC �ારા મા� તે કાય��મ માટ� જ મેળવવામા ંઆવલે હોય તેનો ઉપયોગ તેના કમ�ચાર�ઓ 

તે માટ� જ કર� અને અ�ય કોઈ હ�� સુર ન થાય.

ુ(એમ) VDACએ દર વષ� વષ� દર�યાન થયેલ ��લ ખચ� �ગે� ંુવપરાશ� ંુતેના �ડર��ટર (નાણા ંિવભાગ) ક� અ�ય કોઈ 

ૃઅિધ�ત �ય��તની સહ�થી �માણપ� આપવા� ંુરહશ� .ે 

૧.૨.૨ : VDAC સયંોજકની �િૂમકા અને જવાબદાર�ઓ : 

�વનધોરણમા ં �ધુારો લાવવાના ં આયોજનના અમલીકરણના સમયગાળા દર�યાન �ણૂ� સમયના સકંલનકારની 

VDACએ િનમ�કંુ કરવાની રહશ� .ે ઉમેદવાર �થાિનક ભાષાથી મા�હતગાર હોવો જોઈએ તેમજ સામા�ક િવ�ાનમા ં�નાતકની ડ��ી 

ધરાવતો હોવો જોઈએ. તેમજ �જુરાતમા ંિવિવધ �િતઓ� ંુ�વનધોરણ સામા�ક �તર� �ધુર� તે �ગેના કાય�નો અ�ભુવ ધરાવતો 

હોવો જોઈએ. સયંોજકની જવાબદાર�ઓ નીચે દશા��યા �જુબની રહશ� .ે

અ: તમામ ૨૪ પગડ�યા માછ�મારો VDACના સ�ય બની �ય તે બાબતની ખાતર� કરવાની રહશ� .ે તેમજ તેમના ં�વનધોરણમા ં

�ધુારો લાવવાના ંકાય�મા ંઝડપી ર�તે ��ૃ� થાય તે માટ� તમામ ૨૪ માછ�મારોના નામે બ�કમા ંખાતા ંખોલાવવાના ંરહશ� .ે

બ: � ૨૪ પગડ�યાઓ ને �વનધોરણમા ં�ધુારો લાવવા આધારની જ��રયાત છે તેમને વાચા આપી તેની બાર�કાઈથી તપાસ કર� 

શકાય તે માટ� �કુાયેલ ��તાવ પર િનણ�ય લેવા ૩ સ�યોની સિમિત બનાવવામા ંસયંોજક VDACને સહયોગ આપશ.ે  સિમિત ૩ 

સ�યોની રહશ� ,ે �માથંી ૧ VDACનો �િતિનિધ, એક �ય��ત કો�ટલ �જુરાત પાવર લીમીટ�ડ કો��િુનટ� ડ�વલેપમે�ટ ��ટ 

(TPCDT)માથંી અને એક �ય��ત માછ�માર સમાજમાથંી રહશ� .ે તે સિમિતને ૨૪ પગડ�યા માછ�મારોના �વનધોરણને આધાર �રૂો 

ૃપાડવા માટ�ની માગણીઓ અિધ�ત કરવાની સ�ંણૂ� સ�ા રહશ� .ે 

ક : ૨૪ પગડ�યા માછ�મારો �ારા �કુવામા ંઆવલે માગણીઓ એકઠ� કર� માગંણી� ંુસકંલન કર� સયંોજક તેને VDACની સિમિતમા ં

ૂર� કરશ.ે 

ડ : સયંોજક તમામ ૨૪ પગડ�યા માછ�મારોને સ�હૂમા ંતેમજ �ય��તગત ર�તે મળશ ેઅને તેમના �વનધોરણમા ં�ધુારો લાવવામા ં

પહલ�  કરવા અને VDACમા ંતેમના માટ� જમા રખાયેલ ભડંોળનો મહ�મ ર�તે કઈ ર�તે ઉપયોગ કર� શકાય તે �ગે ચચા�-િવચારણા 

કરશ.ે 

ઈ : સયંોજક� ૨૪ પગડ�યા માછ�મારો સાથનેી દર�ક િમટ�ગની મેની�સ/ચચા� િવચારણાનો ર�કડ� રાખવાનો રહશ�  ેઅને CGPLને માિસક 

ધોરણે તેનો અહવ� ાલ આપવાનો રહશ� .ે 

ફ : સયંોજક� ૨૪ પગડ�યાઓની માિસક આવકનો ર�કડ� �ળવવાનો રહશ� .ે 

ગ : સયંોજક� VDAC વતી CGPLને માિસક ધોરણે અહવ� ાલ આપવાનો રહશ�  ે ક� ૨૪ પગડ�યા માછ�મારોના ં�વનધોરણમા ં

ભડંોળમાથંી ક�ટલો �ધુારો થયેલ છે અને તે ભડંોળનો પગડ�યા માછ�માર �વનધોરણમા ં�ધુારો લાવવા ઉપયોગ કર� છે. તે 

અહવ� ાલમા ં૨૪ પગડ�યા માછ�માર પૈક� દર�કની માિસક આવક �ગેની મા�હતી પણ દશા�વવાની રહશ� .ે

હ : સયંોજક� એ બાબતની તક�દાર� રાખવાની રહશ�  ેક� �ગડ� અને મોઢવા ગામના ૨૪ માછ�મારોને આરો�ય અને િશ�ણ ભડંોળ માટ� 

ુCGPL �ારા સયંોજકના ખાતામા ં��ંૂ પાડવામા ંઆવતા ભડંોળથી આધાર મળ� રહ.�  ૨૪ પગડ�યાઓની માિસક આવક �ગેનો સયંોજક� 

ર�કડ� રાખવાનો રહશ� .ે 

�ટનોટ : પ િનદ� િશત પગ�ડયા �ણ સ�યોની સિમિતમા ંતેઓના �િતિનિધ તર�ક� િનદ� િશત પગ�ડયાઓને �વીકાય� હોય તેવા બે ગામમાથંી દર�કમાથંી એક સ�ય પસદં 

કરશે.
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આઈ : ૨૪ માછ�મારોના ં�વનધોરણમા ં�ધુારો કરવાના ંઆયોજનમા ંADB �ારા બા� ર�તે િનમ�કંુ કરાયેલ સલાહકારની સાથ ેરહ� 

ુVDACને સદર આયોજનમા ંસ�ંણૂ� સહકાર અને માગ�દશન�  ��ૂ પાડશ.ે

૪.૩ : અમલીકરણ માટ� �દાજ : 

ૃCGPLના ��ુય ��થરતા (Sustainability) અિધકાર� અથવા તેઓના/તેણીના અિધ�ત ર�તે િન��ુત કરાયેલ �િતિનિધઓએ 

તેમને સ�પાયેલ કાય� �ણૂ� કરવા� ંુરહશ�  ેઅને VDACને જ�ર� કાય� કરવા માટ�ની અગ�યની તમામ સબંિંધત મા�હતી �રૂ� પાડવાની 

રહશ� .ે  VDAC સાથ ેથયેલ MOU  �જુબ �વનધોરણમા ં�ધુારા �ગેના કાય��મમા ંનીચે કો�ટકમા ંદશા�વલે ત�વો (ઘટકો)ના ં

અમલીકરણ VDAC તેના �ગેના ખચ�ને લગતા આધારો �રૂા પાડ� તે �માણે કરવા� ંુરહશ� .ે

કો�ટક ૫.૧ : અમલીકરણનો �દાજ :

આવકમા ં��ૃ� માટ� નાણાકં�ય ટ�કા મારફતે પસદં કરાયેલ પગડ�યા દ�ઠ એક સમયે �.૧,૦૦,૦૦૦/- �ટલી આવકમા ં��ૃ� 

થવાનો �દાજ રાખવામા ંઆવલે છે. આરો�ય અને િશ�ણ ભડંોળ ચા� ુરાખવા �ગે પગડ�યાઓની જ��રયાત �જુબ �નુરાવલોકન 

કરવામા ંઆવશ ેઅને VDACના �યાર પછ�ના વષ�ના ંઅમલીકરણના કાય��મમા ંતે �જુબ �વનધોરણ �ધુારણાના કાય��મ માટ� 

�દાજમા ંસમાવશે કરવામા ંઆવશ.ે ��તીય વષ� (૨૦૧૭-૧૮) માટ� �દાજપ�મા ંખચ�ની જોગવાઈ માટ� �ો��ટની કામગીર� અને 

ખચ� �ગે �નુરાવલોકન કર� �થમ વષ�ના �તે બનેં પ�કારો સાથ ેપરામશ � કર� િનણ�ય કરવામા ંઆવશ ેઅને લાભાથ�ઓને 

�વનિનવા�હ માટ� �થમ દશન� ીય ર�તે રહલ�  જ��રયાત અને તેઓના ંઆરો�ય અને શ�ૈ�ણક દર��મા ં�ધુારો લાવવાની કામગીર� 

હાથ ધરવાની રહશ� .ે 
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૪.૪ : ફ�રયાદ િનવારણ ત�ં : 

ુ૪.૪.૧ િનદ� િશત પગદ�યાઓ માટ�� ંફ�રયાદ ત�ં 

િનદ� િશત પગ�ડયા માટ�ની આ�િવકા�ધુારણા પ�રયોજનાના અમલ સબંિંધત ફ�રયાદ નીચે �જુબ રહશ�  ે  

- �થમ તબ�ો- ૨૪ િનિ�ત પગડ�યાઓ પૈક�ની કોઈપણ ફ�રયાદ (લે�ખત અથવા અ�ય ર�તે) સયંોજકના ં�યાન પર 

�કુવાની રહશ�  ેઅને તેને પર�પર ચચા�-િવચારણા �ારા �લુઝાવવાની રહશ� .ે 

- ��તીય તબ�ો- જો સયંોજક �ારા તે� ંુિનરાકરણ ન થઈ શક� તો  VDAC ફ�રયાદ નીચે �જુબની બનેલી સિમિતને મોકલી 

આપવાની રહશ� .ે [VDACના ��ખુ�ી, �ામ પચંાયતના સરપચં (ગામના �ખુી) CGPL/TPCDT અને માછ�માર સ�દુાયના સ�ય]. 

સયંોજક� પગડ�યાને ફ�રયાદનો �સુદો તૈયાર કરવામા ંસહાયતા કરવાની રહશ�  ેઅને ફ�રયાદ સિમિતની સાથ ેપણ ફ�રયાદ િનવારણ 

માટ� સકંલન કરવા� ંુરહશ� .ે તમામ લે�ખત ફ�રયાદો ક� � VDACને મોકલી આપવામા ંઆવલે હશ ેતેનો ફ�રયાદ મ�યાના �દન-૧૫ની 

�દર જ�ર� િનકાલ કરવાનો રહશ� .ે

�િૃતય તબ�ો- ફ�રયાદો િનરાકરણ સિમિત �ારા � ફ�રયાદોનો િનકાલ લાવી શકાયેલ ન હોય તેની VDACના સયંોજક� ન�ધ 

કરવાની રહશ�  ેઅને CGPLના ��ુય ��થરતા અિધકાર� (C.S.O.)ને િવશષે કાય�વાહ� અથ � તેનો અહવ� ાલ  ફ�રયાદ મ�યેથી એક માસની 

�દર મોકલી આપવાની રહશ� .ે 

ુ૪.૪.૧ �હતધારકો માટ�� ંફ�રયાદ ત�ં 

� પગ�ડયા િનદ�શન અને પસદંગી ���યામા ં�કુાઈ ગયાનો દાવો કરનાર માછ�માર સ�હતના અ�ય �હતધારકો �ારા 

ુઆ�િવકા �ધુારણા પ�રયોજના સબંિંધત ફ�રયાદો સી�પીએલ ફ�રયાદ િનવારણ ત�ં મારફતે ર� કર� શકાશ.ે સી�પીએલ પાસે 

ફ�રયાદ ન�ધવા એક સતત કાય�રત ત�ં છે. પગડ�યા સબંિંધત ફ�રયાદ આવતા ંતે સી�પીએલના ચીફ સ�ટ�ઈનેબીલીટ� ઓફ�સરને 

મોકલવામા ંઆવશ.ે સી�પીએલના ંસીએસઓ સી�પીએલ મેનેજમે�ટની સલાહ અ�સુાર સી�પીએલની િસએસઆર ટ�મની સલાહ 

સહ�ત ચલાવશ.ે  વ�મુા ંકોઈપણ �હતધારક આ�િવકા પ�રયોજનાને લગતી ફ�રયાદ માટ� નીચે જણાવલે સરનામે ઈ મેઈલ થી 

તેઓની ફ�રયાદ ન�ધાવી શકશ.ે Feedback-csrmundra@tatapaower.com

 

િનદ� િશત પગ�ડયા તેમજ અ�ય �હતધારકો પાસેથી આ�િવકા �ધુારણા પ�રયોજના સબંિંધત ફ�રયાદો� ંુર��ટર સી�પીએલની 

સીએસઆર ટ�મ �ારા િનભાવવામા ંઆવશ ેઅને 'મોનીટર�ગ િમસન દર�યાન એડ�બીને જણાવવામા ંઆવશ.ે
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૪.૫ : દ�ખર�ખ અને ��ૂયાકંન: 

૪.૫.૧ : �ત�રક દ�ખર�ખ : 

 સામા�ક સબંધં સિમિત (સી.આર.)એ VDACના સયંોજક �ારા �વનધોરણમા ં�ધુારો લાવવા �ગેના લેવાયેલ પગલાનંા ં

ૂઅમલીકરણ �ગેના માિસક �ગિત અહવ� ાલની સમી�ા કરવાની રહશ� .ે VDACના સયંોજક �ારા અહવ� ાલ ર� થયાના ંએક સ�તાહમા ં

ુતેની સમી�ા કર� માિસક �ગિત �ગે CGPLની CSR સિમિત �ારા મીટ�ગ બોલાવી અમલીકરણ માટ� જ�ર� માગ�દશન�  ��ૂ પાડવા� ંુ

રહશ�  ેતેમજ અહવ� ાલની ચચા�-િવચારણા કરવાની રહશ�  ેઅને આગામી માસ માટ� અમલીકરણ �ગેની કામગીર�� ંુમાળ� ંુતૈયાર 

કરવા� ંુરહશ� .ે 

અમલીકરણના સમયગાળા દર�યાન જ��રયાત �જુબ CR સિમિત �થળની �બ� �લુાકાત લઈ પગડ�યા અને અ�ય સ�ંથાઓ સાથ ે

�લુાકાત કરશ ેઅને C.S.O.ને તેનો �ત�રક અહવ� ાલ �રૂો પાડવાનો રહશ� .ે

૪.૫.૨ : બા� દ�ખર�ખ :

ADB �ારા �વત�ં ર�તે િન��ુત સલાહકાર� VDACના �વનધોરણમા ં�ધુારો લાવવાના કાય��મના અમલીકરણ પર 

િ�માિસક દ�ખર�ખ રાખવાની રહશ� .ે  VDACના માિસક �ગિત અહવ� ાલ તથા ૨૪ પગડ�યાઓ, VDACના સ�યો તેમજ જ��રયાત 

જણાય તો અ�ય સ�ંથાઓ સાથ ેપણ �લુાકાત તેમજ ચચા�-િવચારણા સ�હતના C.R. સિમિતના �ત�રક અહવ� ાલની સમીસા કરવાની 

રહશ� .ે િ�માિસક દ�ખર�ખના અહવ� ાલના અમલીકરણના કાય��મ દર�યાન િ�માિસક ધોરણે  ADB અને CGPLને િ�માિસક દ�ખર�ખ 

અહવ� ાલ મોકલવાનો રહશ� .ે અહવ� ાલને આધાર� �વનધોરણમા ં�ધુારો કરવાના આયોજનને િવશષે મજ�તૂ બનાવવા જ�ર� અને 

યો�ય �ધુારા �ચૂવવામા ંઆવશ ેઆયોજનના ંઅમલીકરણની સમી�ા (ADB �ારા િન��ુત કરાયેલ �વત�ં િન�ણાત �ારા) VDACની 

��િૃ� શ� થયાના ંબે વષ� બાદ (માચ�-૨૦૧૮)મા ં��િૃ�� ંુ��ૂયાકંન કરવા� ંુરહશ� .ે �વનધોરણમા ં�ધુારા લાવવાના આયોજનના 

ૂઅમલીકરણ માટ� અહવ� ાલમા ંસમી�ા કર� તેનોઅહવ� ાલ તૈયાર કર� �ન-૨૦૧૮મા ં ADBને મોકલી આપવાનો રહશ� .ે િવશષેમા,ં ADB 

જ��રયાત જણાય �યાર� અમલીકરણના સમયગાળા દર�યાન દ�ખર�ખ� ંુકાય� કરશ.ે 

CGPL અને ADB �ારા CGPL િનકાસી નહર� ના િવ�તારમા ંિનયિમત ર�તે માછ�માર� કરતા પસદં કરાયેલ ૨૪ પગડ�યાના 

�વનધોરણમા ં�ધુારો લાવવાના કાય��મના અમલીકરણ માટ� િનમ�કંુ કરવામા ંઆવલે સામા�ક િવકાસ િન�ણાતની જવાબદાર�ઓ 

અને ફરજો નીચે �જુબ છે. પરં� ુકામગીર�, ફરજો અને જવાબદાર�ઓ તે �રૂતી િસિમત રહશ�  ેનહ�.  

અ: VDAC ન ેCGPLના િનકાસી નહર� ના િવ�તારમા ંિનયિમત ર�તે માછ�માર� કરતા ૨૪ પસદં કરવામા ંઆવલે પગડ�યાઓના ં

ુ�વનધોરણમા ં�ધુારા યોજનાના ંઆયોજનમા ંસહાયતા કરવાની રહશ�  ેતેમજ તકનીક� માગ�દશન�  ��ૂ પાડવા� ંુરહશ� .ે 

બ: (૧) પગડ�યા પ�રવારો �ારા �વનધોરણમા ં�ધુારણા સહાયની મદદનો ઉપયોગ કરવો. (૨) પગડ�યાઓના ંપ�રવારોની આવક, 

ખચ� અને બચતને પ�િત પર દ�ખર�ખ રાખવી. (૩) પગડ�યાઓને િવિવધ સરકાર� યોજનાઓ અને તકોની ઉપલ��ધમા ંસવલત 

�રૂ� પાડવી િવગેર� સ�હતના VDACના સયંોજકના �વનધોરણ �ધુારણાના ંઆયોજનમાનંા અમલીકરણમા ંતેમની ઉ�મ 

�મતા �જુબ સહાયતા તેમજ માગ�દશન�  �રૂા ંપાડવા.ં 

ક: (૧) VDACના માિસક દ�ખર�ખ અહવ� ાલની અને (૨) CGPLના અમલીકરણના િ�માિસક �ગિત અહવ� ાલની સમી�ા કરવી અને 

ુતેમા ં�ધુારો લાવવાની તકો �ગે માગ�દશન�  ��ૂ પાડ�.ંુ 

ડ: અમલીકરણના સમયગાળા દર�યાન �ો��ટ િવ�તારની સમયાતંર� �લુાકાત લેવી (ઓછામા ંઓછ�

     િ�માિસક) અને �વનધોરણમા ં�ધુારો લાવવાના કાય��મના ંઅમલીકરણની �ગિત �ગે ADBને મા�હતગાર કર�.ંુ 

ુ�લુાકાતમા ં�ગિતની સમી�ા કરવા અને VDACને માગ�દશન�  ��ંૂ પાડવા ઉપરાતં �લુાકાતમા ં૨૪ પસદં કરવામા ંઆવલે 

પગડ�યાઓ સાથનેી �લુાકાત, ગામ અને સમાજના �િતિનિધઓ તેમજ સબંિંધત ક�છની સરકાર� એજ�સીઓની સાથ ેઅને CGPLની 

સામા�ક સબંધં સિમિત સાથનેી �લુાકાતોનો પણ સમાવશે થાય છે. 

ઈ : ADB અને CGPLને કાય�મા ંદ�ખર�ખ અને િનર��ણમા ં�યા ંજ��રયાત ઉપ��થત થાય �યા ંસહાયતા કર� સહભાગી થ� ંુઅને 

�વનધોરણમા ં�ધુારો લાવવાના કાય��ામના ંઅમલીકરણમા ંસહાયતા કરવી. 

ફ �વનધોરણમા ં �ધુારો લાવવાના ં કાય��મના ં અમલીકરણની સમી�ા અમલીકરણના બે વષ� બાદ કરવી (આશર� 

માચ�/એિ�લ,૨૦૧૮મા)ં અને �વત�ં િન�ણાતનો �વનધોરણમા ં�ધુારો લાવવના કાય��મના અમલીકરણ �ગે  અહવ� ાલ 

ૂ(�ન-૨૦૧૮મા)ં �રૂો પાડવો. 
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ુ ુ૪.૫.૩ માછ�માર�ના સાધનોની જોગવાઈને કારણે થયેલ ફાયદાઓ� ં��યાકંન

પગ�ડયા માછ�માર� પ�ધિત બે પાસા ંદશા�વ ેછે. �થમ, પગડ�યા� ંુ�વ-પ�ર��થિતની �ણકાર� અને માછલીની �તો� ંુવત�ન તેમજ 

ુવષ�ના િવિવધ ભાગોમા ંમાછ�માર� �થાનોની યો�યતા. બી�,ં માછ�માર�ના સાધનો, ��ુય�વ ે �ળ, સબંધેં �ણુવ�ા અને જ�થા �ગે 

તેઓની �મતા. 

પગ�ડયા માછ�માર�મા ંઓટના સમયમા ંઘણીવાર �ળને �તભ�રતીના પાણીમા ં(��ુય�વ ે કાદવમા)ં ગોઠવવામા ંઆવ ેછે અને 

માછલીઓ તે �ળમા ંફસાય છે. થોડા સમય બાદ જયાર� ભરતી ઉતર� �યાર� માછ�મારો ફસાયેલી માછલીઓ એકઠ� કર� છે. તેથી, એ 

અગ�ય� ંુછે ક� પગ�ડયા પાસે માછલી પકડવા સાર� �ણુવ�ાની �ળ હોવી જોઈએ નહ�તર માછલીઓ �ળના �ટૂ�લા ભાગોમાથંી 

ૂછટક� જશ.ે આ �કુશાન િનવારવા માછ�માર �ળ� ંુસમારકામ કર� છે અથવા નવી ખર�દ કર� છે. સામા�ય ડહાપણ �જુબ �ની-�ટૂ�લી 

�ળ કરતા ંનવી �ળમા ંવ� ુમાછલી પકડાય છે. 

ઉપરો�ત બાબતને અ�લુ�ીને, ૨૪ પગ�ડયાઓને િવિવધ �તની �ળ આપવી તે આ�િવકા �ધુારણા �ારા દાખલ થવાની ��િૃ� 

ૂ ુ ુ ુપૈક�ની એક હતી. તેમછતા ં, નવી અને �ની �ળથી માછ�માર�ની �શળતાની �લના કર� આ દાખલ થવાના કાય�ની વ� અસર 

માપવી તે જ�ર� છે. 

કાય�પ�તી        

ૂ ુ�ની અને નવી �ળ�ની �મતા પગ�ડયાના સહયોગથી માપી શકાય. �લ ૯ પગ�ડયા- ૫ મોઢવાના અને ૪ �ગડ�ના િવગત સચંય 

માટ� �વદ�પ- એન�ઓ � આ િવ�તારની માછ�માર �તી સાથ ેિનકટતાથી કામ કર� છે- તેના �ફ�ડ આસી�ટ�ટની સહાયતાથી 

સહયોગ આપવા તૈયાર થયા. હાલના હ��  ુમાટ� ૨૨ ���આુર� ૨૦૧૭ થી ૨૮ ફ��આુર� ૨૦૧૭ દર�યાનની િવગત એકઠ� કરવામા ં

ુઆવી. િશયાળાના આ સમયમા ંતમામ ૯ પગ�ડયાઓએ  મા� ગ�ધીયા અને �ંગડ� �ળનો ઉપયોગ થયા� ંુ જણા��.ંુ

ૂિવગત સચંયનો હ��  ુ�ની (�ટૂ�લી) અને નવી �ળથી અલગ �ય�નોથી માછલીની �ા��ત ન�ધવાનો હતો. માછ�માર�ના �ય�નોમા ં

ૂ ુ ુ��ુય�વ ે નવી અને �ની �ળની લબંાઈને કારણે િવિવધતા રહ � છે. બી� બા�, ( ભારતીના ચ�થી ��િશત) માછ�માર�નો 

સમયગાળો બનેં �કારની �ળ� માટ� સરખો હોય છે. એ રસ�દ છે ક� મોટા ભાગના પગ�ડયા તેઓની  દ� િનક માછ�માર�મા ંનવી તેમજ 

ૂ ૂ�ની �ળનો ઉપયોગ કર� છે.  હક�કતમા,ં �ળ પાથરતી વખતે નવી �ળ�ના એક ક� બનેં છેડ�  �ની �ળ� સીવલેી 

ૂ ુ ૂહોય છે. અમોએ ટકાવાર�મા ંદર�ક �ની �ળ� માટ� ��સાનીના �માણની ન�ધ રાખેલ છે. એક ��ટ�એ, �ની અને નવી �ળ�થી 

માછલીની �ા��તની િવગત જયાર� અ�ય નીણા�યક પ�રબળો દયાને લેવામા ંઆવ ેઅને સામા�ય કરવામા ંઆવ ે�યાર�જ શ� છે. 

ુપગ�ડયા વડ� િવિવધ �ળ�ના ઉપયોગનો સારાશં નીચે કો�ટકમા ંર� કર�લ છે. 
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પ�રણામ 

ૂિવગત �પ�ટપાને દશા�વ ેછે ક� �ની અને નવી �ળ�થી માછલીની �ા��તમા ંન�ધપા� તફાવત (૮૪%) છે. સચંિયત િવગત 

ૂ ુિનદ� િશત પગ�ડયા �ારા નવી અને �ની �ળના સ�ં�ત ઉપયોગથી માછલીની �ા��તમા ં૧ ક�.�ા. થી ૩ ક�. �ા.નો વધારો 

દશા�વ ેછે. 

ૂ ુતફાવત �ળ�ના �કારને એટલે ક� �ની �ળ�ના (�માણમા)ં �કસાનીના �તરને આભાર� છે.  �ગડ�મા ંમોટા ભાગના 

ૂ ુ ુમાછ�મારોએ �ની �ળ�ની ૫૦% �કસાની બતાવી છે જયાર� મોઢવામા ં�કસાની ૭૫% છે. તેથી, મોઢવામા ંમાછલીની 

�ા��તમા ંતફાવત �ગડ� કરતા ંવ� ુછે. 

ૂઆિથ�ક ��ટ�એ નવી અને �ની �ળ�ની �ા��ત વ�ચે તફાવત એટલે મોઢવાની �. ૧૫૫ થી � ૫૦૦ની વધારાની દ� િનક આવક 

( માછલીની સર�રાશ �િત ક�. �ા. ક�મત �. ૧૫૦). 

િનદ� િશત પગ�ડયા સાથનેા િવમશથ� ી સમથન�  મ�� ંુક� આ�િવકા �ધુારણા પ�રયોજનામા ંપગ�ડયાઓને �ળ આપવા� ંુએક 

ૂસારો સહયોગ હતો કારણ ક� તેથી બે ગામના પગ�ડયાની મ��ય �ા��તમા ં�ધુારો થયો. �ની �ળ સાથ ે નવી �ળના ં

ઉપયોગથી માછલીની �ા��ત અને આવકમા ં�િત �દન �. ૧૫૫ �ધુીનો વધારો થયો �ના પ�રણામે માિસક �.૩૦૦૦ થી �. 

૫૦૦૦ની ��ૃ� થાય છે. આ�િવકા �ધુારણામા ંટ�કાના �િતમ હ�તાના �વ�પમા ંવધારાના માછ�માર� સાધનો મળશ ેતેથી વ� ુ

�ધુારાની અપે�ા છે. �ળ� ંુઆ��ુય ૨ વષ�� ંુધારવામા ંઆવ ેતો, નવી �ળની જોગવાઈથી માછલીની �ા��તમા ંવધારો 

થવાથી ૨૦૧૮ન બી� િ�માિસક સમયમા ંઆવકમા ં��ૃ� થવાની અપે�ા છે.       

૪.૫.૪ િવકાસના પગલા ંમાટ� લાબંા ગાળાનો કાય��મ

�ગડ� અને મોઢવા ગામોના માછ�મારોની લાબંાગાળાની આ�િવકા ટક� રહ � તે માટ� સી�પીએલએ  �ી�પ ફાિમ�ગ �ો�ામ (જ�ગા 

ખેતી કાય��મ) શ� કય� છે � આ �દ�શમા ંતે �કારનો �થમ છે. તમામ િનદ� િશત પગ�ડયાઓને તેઓના પોતાના ગામની �ી�પ ફાિમ�ગ 

�ો�ામમા ંસ�ય અને �પુા� લાભાથ�  તર�ક� સમાવવામા ંઆવશ.ે �ી�પ ફાિમ�ગ �ો�ામ

 માછ�માર સમાજને સ�ધર આ�િવકા �રૂ� પાડશ.ે

 નવી બ�રની તકો અને મોટા રોકાણો ખોલી આપશ.ે

 માછ�માર સમાજમા ંઉભરતા સાહિસકો પ�રણમશ.ે

ૃ કાય��મ� ંુસફળ અમલીકરણ ક�છના િવિવધ તટ�દ�શમા ં�િત�ત થશ.ે

 ટ�કાના ઓછામા ંઓછા �ણ વષ� બાદ ગામવાસીઓની પોતાના પર કાય��મ ચલાવવાની �મતા આવશ.ે

 

૪.૬ એલ.આઈ.પી.નો અમલ (માચ� ૨૦૧૭) ના અમલીકરણની ��થિત.

ુ૪.૬.૧ એલ.આઈ.પી.નો અમલમા ંઆજ�ધી કરવામા ંઆવેલ ��િૃ�ઓ 
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નીચે� ંુકો�ટક સી�પીએલ �ારા િવ�ડએસીના સહયોગથી એલ.આઈ.પી.નો અમલની ��િૃ�ઓનો સારાશં આપે છે.  

ુિનદ� િશત પગ�ડયા માછ�મારોની આ�િવકા �ધારણા પ�રયોજનાના અમલીકરણની �મવાર યાદ�
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૬�ી માચ� ૨૦૧૭ અને ૮મી માચ� ૨૦૧૭ના લાભાથ�ઓ સાથે માછ�માર દ�ઠ �.૩૦૦૦૦ની રકમની બાક� રહત� ી સહાયની �કૂવણી �ગે 

તેઓની પસદંગી બાબતે ચચા� કરવા ૨૪ માછ�માર લોકો સાથે િવમશ� કરવામા ંઆવેલ. તમામ ૨૪ માછ�માર લોકોએ નાણાકં�ય 

ુસહાયનો છેવટનો અસરકારક ઉપયોગ િસ� કરવા બ�ક ખાતામંા ંરોકડ તબદ�લીના બદલે સાધન સહાય મેળવવા� ંપસદં કર�લ. ૨૪ 

માછ�માર લોકોની �ય��તગત જ�ર�યાત અને પસદંગી આધા�રત �ળ અને માછ�માર�ના  સાધનોની યાદ� િવ�ડએસી �ારા તૈયાર 

ુથઇ રહ� છે. માછ�માર�ના �ળ અને સાધનો ૩૧મી માચ�, ૨૦૧૭ �ધી થશે તેવી અપે�ા છે. 
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એલ.આઈ.પી. �ારા �રૂ� પાડવામા ંઆવલે નાણાકં�ય સહાય ઉપરાતં સી�પીએલએ પગ�ડયા � સબસીડ� મેળવવાપા� છે તે િનિ�ત 

કરવા સરકાર� એજ�સી સાથ ેન�કથી કામ કરવા સી�પીએલ ક�ટબ� છે. સી�પીએલ અને િવ�ડએસી તરફથી સરકાર� એજ�સી 

મારફતે �રુા પાડવામા ંઆવ ેતેવી શ�તાવાળા લાભોમા ં(૧) માછ�માર�ની �ળ, (૨) ઇ���લેુશન બો�સ, (૩) બાઈસીકલ અને (૪) 

વજનકાટંોનો સમાવશે થાય છે. કાય��મમા ંઆવર� લેવાયેલ ગામોમા ંજ�ગા ખેતી ��િૃ�ના ંઅમલીકરણની ફ��આુર�, ૨૦૧૭ �ધુીની 

ૃ��થિતનો સારાશં આ�િત ૨.૪મા ંદશા�વલે છે.

�ગડ� અને મોઢવાના જ�ગા ફા�સ�ના િવકાસમા ંસી�પીએલ �ારા હાથ ધરવામા ંઆવલે ચાવી�પ કાય�નો સારાશં નીચે દશા�વલે છે.
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ુઆ બે જ�યાઓએ બાધંકામ શ� કરવા માટ� જ�ર� �લીઅર�સ �ન, ૨૦૧૭ �ધુી મેળવી લેવામા ંઆવશ ેતેવી અપે�ા છે. બાધંકામ ૩ 

માસમા ં��ુ થઇ જશ ેઅને ��ગાની �થમ ફસલ ૨૦૧૭ના �તમા ંથવાની અપે�ા છે.

પ�રિશ�ટ ૧ : િવમશ�નો સાર :

ુ ુસપંક�  �લાકાત -૧ : સાડાઉના પગડ�યા સાથે ગાલા ધમ�શાળા, નવીનાળ મ�યેની તા.૧૧ ફ��આર�,૨૦૧૫ના રોજની ચચા� િવચારણા.

ુ ુસહભાગીઓના નામ :૧. કાસમ સીદ�ક શખે૨. શ�ર ઉ�માન �ણે� 

ુ ુ૩. રજબ અ���લા �ણે�

ુ ુ૪. રમ�ન અ���લા �ણે�

ુ ુ૫. શખે સલીમ દાઉદ૬. અ��લ ફક�રમામદ �ણે�

ુ૭. સલીમ હા�ન �ણે�

ુ૮. રફ�ક અહમદ �ણે�

ુ૯. અનવર �ણે�

��ુ�ા શહર� થી ૪ ક�.મી.એ આવલે સાડાઉ ગામના તમામ ૯ પગડ�યાઓ છે. શ�આતથી જ તમામ પારંપ�રક પગડ�યા છે. 

ુપગડ�યાઓને ૧૫ થી ૨૫ વષ�નો અ�ભુવ છે. અ��લ ફક�રમામદ એ �ટક િવ��તા છે.

 

ુ�ગડ� બદંર િવ�તારની સામા�ય ર�તે તમો �ાર� �લાકાત �યો છો ?-ચ�ંકળાને �યાનમા ંરાખી મોટ�ભાગે માછ�માર�ની મોસમ શ� 

થવાના સમયે અથવા માછ�માર�ની મોસમ �રૂ� થતા.ં �યાર� �ગડ� બદંર કોઈ કારણસર ખાલી હોય એટલે ક� મોસમ ન હોય તે સમય 

દર�યાન.

આ િવ�તારમા ંતમો િનયિમત આવો છો ? તમો મા� માછ�માર�ની ��િૃ� પર જ આધા�રત છો ? 

ુ-માછ�માર� અમારા માટ� મહ�વની છે. પરં� ુસાડાઉમા ંઅમારા માટ� રોજગાર�ની અ�ય તકો પણ રહલ� ી છે. તેમા ંસા�ં વળતર મળ� રહ �

છે. પરં� ુઅ�ય ��િૃ�ઓમા ંકાયમ રોજગાર�ની તકોની કોઈ ગેરંટ� નથી, �થી �ા�ય તકો પર તેનો આધાર રહલ� ો છે. બોટવાળા 

માછ�મારો સાથનેા અમારા ંકામ પર પણ તેનો આધાર રહલ� ો છે. અમો �ાર�ક �ડા દ�રયામા ંબોટવાળા માછ�મારો સાથ ેમાછ�માર� 

માટ� પણ જઈએ છ�એ.
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પગડ�યા માછ�માર� માટ� �ા સાધન-સામ�ીની જ��રયાત રહ � છે ?પગડ�યા સાધનોમા ંનીચેનાનંો સમાવશે થાય છે :

 ૧૦૦ મીટરની લબંાઈવાળા નાયલોનના વાયર, દોર� અથવા લાઈન આશર�  �.૧૦૦/- � બે માસ ચાલે.

  ન.ં૮, ૯ અને ૧૧ના માપના �ક (�કડા) ૧૦૦� ંુ૧ બો� x 3 = �.૫૦૦/- દર બે માસે ૂ

 ધા�નુા વજનના સીસાનો સળ�યો-૧ માિસક ૨ �ક.�ા,ની જ��રયાત=�.૫૦૦/- �િતમાસ

 નાની ૩ �ટ �યાસની હાથ �ળ. નાની અને મોટ� �ળ. 

 નાની ૬ �ટના �યાસના માપની હાથ �ળ, બનેં �ળની એકસાથ ે�કમત �.૫૦૦૦/- 

ુ લાબંી�ળ (�કર� અથવા પનાત) પ�ીવાળ�, વજનવાળ�, બેઠા ઘાટની ૨૦૦ �ટ =�.૧૫૦૦૦
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  બરફની પેટ� (થમ�કોલની) ૨૦ �ક.�ા.ની = �.૫૦૦/- �િત પેટ�

  બરફની પેટ� (ફાઈબરની) ૨૦ �ક.�ા.ની = �.૨૫૦૦/- �િત પેટ�

ુ મોટરસાઈકલ અથવા ��ટર – સામા�ય ર�તે વપરાયેલી �ક�મતની

તમો �ારથી માછ�માર� ��િૃ� માટ� આ િવ�તારમા ંઆવો છો ?-અમારો પસદંગીનો માછ�માર�નો િવ�તાર દ��ણ બદંર અને પિ�મ 

ુબદંર વ�ચેનો િવ�તાર છે. તે �થળે �દરતી ર�તે રચાયેલા ખડકોની હારમાળામા ંલબંાણવાળા િવ�તારમા ંમાછલીઓ� ંુવિૈવ�ય હોવાને 

કારણે પગડ�યાઓને માછલીની વ� ુ�ા�યતા રહત� ી હોવાથી અને માછલીઓને પણ ખડકોમાથંી લીલ, શવેાળ તેમજ ઝ�ગા �વો 

ખોરાક સરળતાથી ઉપલ�ધ થતો હોવાથી માછલીઓ પણ મોટા �માણમા ંહોય છે. અગાઉ અમો  સામા�ય ર�તે દ��ણ બદંર અને 

પિ�મ બદંર વ�ચેના િવ�તારમા ંજવા� ંુપસદં કરતા. અમોને અગાઉના �દવસોમા ં�ાર�ક �ગડ� બદંર જ� ંુપડ� ંુતેમ છતા ંછે�લા ં

આશર� ૫ વષ�થી અમોએ આ િવ�તારમા ંઆવવા� ંુશ� કર�લ છે. તેમજ �ગડ� મ�યે િનકાસી નહર�  પાસે આવલે ખડકોએ માછલીઓની 

િવિવધ �તોને લીલ, શવેાળ અને નાના ઝ�ગા ખોરાક માટ� ઉપલ�ધ હોવાને કારણે હાલમા ંઆકષ�વા� ંુશ� કર�લ છે. તે બાબત �બૂ 

રસ�દ છે. 

ુહાલમા ં�ગડ� � ંતમારો માછ�માર� માટ�નો પસદંગીનો િવ�તાર છે ? 

પગડ�યાઓ માટ� �ગડ� એ માછ�માર� માટ� �ાર�ય પસદંગીનો િવ�તાર નહોતો. કારણ ક� દ��ણ બદંર અને પિ�મ બદંર વ�ચેના 

િવ�તાર કરતા ં�ા�તી અહ� કાયમ ઓછા �માણમા ંમળે છે. �ગડ�માથંી તેઓને દ� િનક ૩ થી ૫ �ક.�ા. િશકાર મળે છે. �યાર� તેમના 

પસદંગીના િવ�તારમાથંી તેમને દ� િનક આશર� ૯ થી ૧૨ �ક.�ા. િશકાર �ા�ત થાય છે. અમો પસદંગીના િવ�તારમાથંી માિસક �.૨૦ થી 

૨૨ હ�ર કમાઈ શક�એ છ�એ. �યાર� �ગડ� બદંર મ�યેથી અમો માિસક �વ�લે જ �.૬૦૦૦/- થી ૬૫૦૦/- કમાઈ શક�એ છ�એ. 

�ગડ� બદંર મ�યે માછ�માર�ની ��િૃ� કરવામા ંતમોને કોઈ જટ�લ �� છે ?�ગડ� બદંર ન�કના દ�રયા�કનારા ન�ક� ંુપાણી 

ૂકાપંવા�ં અથવા પિ�મ બદંરની ન�કથી કાપં િનકાલની માટ�ને લીધે ડહો�ં હોય છે. �થી માછલીઓ દ�રયા�કનારાથી �ર ચાલી 

�ય છે. અથવા ડહો�ં હોવાથી તેઓની જોવાની શ��ત ધીમી પડ� �ય છે. �થી તેઓનો સહલ� ાઈથી માલ પકડ� શકાતો નથી. 

ુ�ગડ� બદંર� આવ� ંુસહ��  ંુછે અને અ�હ� પીવાના પીણીની સગવડ િવ.�વા ક�ટલાક �દરતી ફાયદા પણ છે.

તમાર� માછ�માર� ��િૃ� માટ� મ�હનામા ંસર�રાશ ક�ટલો ખચ� કરો છો ?

ુઅમો સાડાઉથી આવતા હોવાને કારણે (�ગડ�ના અવર-જવર સ�હતના ૮૦ �ક.મી.) મોટરબાઈક/��ટરમા ંપે�ોલના દ� િનક �.૭૫/- 

ુથી ૧૦૦/-નો ખચ� કર�એ છ�એ. સર�રાશ એક માસની માછ�માર�નો ખચ� ��લ �.૧૮૦૦/- થી ૨૦૦૦/- �ટલો થાય છે. 

તમાર� પકડ�લ માછલીની સામા�ય ર�તે ક�ટલી �ક�મત �ા�ત થાય છે ?પગડ�યાઓ �ારા માછલીઓની િવિવધ �તો આ �જુબ 

જણાવવામા ંઆવલે :    -     નાની માછલી        = �. ૧૦૦/- �િત �ક.�ા. 

- છાર�/સોઢ�/ધોગા = �. ૧૦૦/- �િત �ક.�ા.

- ચૈયો� �     = �. ૧૫૦/- �િત �ક.�ા.

- સેલાઈ� �     = �. ૧૫૦/- �િત �ક.�ા. 

- ઢંગર� (મોટ�)�     = �. ૩૦૦/- �િત �ક.�ા.

- ઝ�ગા (�ાર�ક)�     = �. ૨૦૦/- �િત �ક.�ા.

અમો સલાયા/��ુ�ાના વપેાર�ઓને �રંુત માલ� ુવચેાણ કર�એ છ�એ. માલને સ�ંહમા ંરાખવા� ંુજોખમ �મ શ� બને તેમ વપેાર� 

પર તબદ�લ થાય તે કારણોસર અમો આ� ંુકરવા� ંુપસદં કર�એ છ�એ.
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સામા�ય તારણો :

 તેઓ �ગડ� મ�યે બરફની પેટ� સાથ ેલાવતા નથી. ��ુ�ા મ�યે �.૩/- થી ૪/- �િત �ક.�ા.ના ભાવ ેબરફ લાવ ેછે.

 પગડ�યાઓનો માછ�માર�નો �યવસાય સમ� વષ� દર�યાન ચાલે છે. સામા�ય ર�તે એક માસમાથંી ૧૬ �દવસ સર�રાશ 

તેઓ માછલી પકડ� છે �નો આધાર દ�રયામા ંભરતી પર રહલ� ો છે. ચ�ંની કળા �જુબ ૮ �દવસથી ૧૫ �દવસ. �થી ૮ 

�દવસ ચ�ંની ચડતીના અને ૮ �દવસ ચ�ંની કળા ઓછ� હોય તેના. 

 ભરતીની પ�ર��થિત પર આધાર રહલ� ો છે. તેઓ ચ�ંના ચ�ના ૮મા �દવસે સવાર� ૭ વા�યે શ�આત કર� છે, ૯મા �દવસે 

ુસવાર� ૮ વા�યે શ� કર� છે અને એ ર�તે દ� િનક ૧ કલાક મો� ંકરતા �ય છે. 

 હવ ેતેઓને દ��ણ બદંર અને પિ�મ બદંર વ�ચેની લબંાઈના િવ�તારમા ં�વશે પર �િતબધં છે અને દ�રયાઈ ર�તે પણ 

�વશે મળતો નથી, તેથી ના�ટક� તેઓને �ગડ� ન�કના માછ�માર�ના િવ�તારમા ંજ� ંુપડ� છે. � િવ�તારમાથંી તેઓને 

ઓ� ંવળતર મળે છે.

 બોટ ધરાવતા �ગડ�ના માછ�માર� દ�રયા �કનારા પાસેના ક�ટલાક રચાયેલા ખડકો પાસે માછલીઓની ઉપલ��ધથી 

મા�હતગાર છે. �થી ક�ટલીકવાર તેઓ પણ િશકારને પકડવા �ળ નાખે છે અને પગડ�યાઓને મનાઈ કર� છે. અગાઉના 

સમયમા ંબોટ ધરાવતા માછ�મારો દ�રયાની ન�ક �ાર�ય કામગીર� કરતા નહ�. �ગડ�થી આવલેા બોટ ધરાવતા 

માછ�મારોની સ�ંયામા ંવધારો થવાથી પગડ�યાઓને તેમની કામગીર�ના િવ�તારમાથંી બહાર ધક�લી દ�વામા ંઆવ ેછે. 

 સહયોગીઓ પૈક�ની એક પણ �ય��ત� ંુબ�ક ખા� ંુનથી ક� વીમા પો�લસીથી તેમને ર�ણ નથી. 

ૂ ૂ ૂ તેમની પ�નીઓ િનયિમત ર�તે દ� િનક વતેનવાળા કામદાર (મ�ર) તર�ક� ખ�ર, ક�ર� િવ.ની વાડ�મા ંમ�ર� કર� છે અને એક 

માસમા ંસર�રાશ ૮ થી ૧૨ �દવસના ંકામમા ં�િત �દન �.૧૦૦/- મેળવ ેછે �થી તેઓ એક માસમા ંઆશર� �.૧૦૦૦/-ની 

આવક મેળવ ેછે. 

 ફળની લણણી માટ�ના બે માસ માચ� અને એિ�લમા ંતેઓ દ� િનક �.૧૫૦/- મેળવી ૨૦ થી ૨૫ �દવસ કામગીર� કર� શક� છે 

અને તેથી પણ િવશષે તેઓ માચ� અને એિ�લમા ં�િત માસ આશર� �.૩૦૦૦/- કમાય છે.  

 પગડ�યાઓ એક માસના સર�રાશ ૧૬ �દવસ માછ�માર�ની ��િૃ� કર� છે. ૬ થી ૮ �દવસ તેઓને દ� િનક વતેનના કામદાર 

તર�ક� એક માસમા ંકામગીર� કરવી પડ� છે અને તેઓ દ� િનક �.૧૫૦/- થી ૨૦૦/- મેળવ ેછે. �થી એક �ય��ત વધારાની 

�.૧૦૦૦/-ની આવક મેળવ ેછે. 

ુ ુસપંક�  �લાકાત ન ં૨ : VDAC કાયા�લય અને માછ�માર� તાલીમ ક���, મોઢવા મ�યે તા.૧૨ ફ��આર�,૨૦૧૫ના રોજ પગડ�યા માછ�મારો 

ુસાથે કર�લ �લાકાત.ભાગ લેનારના નામ :૧. રમ�ન ઈ�માઈલ છબા૨. �શને �સુા છબા૩. મોહ�મદ ઈશાક છબા૪. સલીમ ફક�રમોહ�મદ૫. ુ

ઈકબાલ ઈશાક છબા 

  ૬. ઉમર ઈશાક છબા

  ૭. સીદ�ક �લેુમાન છબા 

  ૮. જવદે અલી છબા 

  ૯. ઈશાક અલી છબા 

  ૧૦. સલીમ કાસમ લાખણ૧૧. �રુમોહ�મદ આરબ લાખણ૧૨. ફક�ર મોહ�મદ �ડુા૧૩. અલી મોહ�મદ છબા

  ૧૪. બધા ૧૩ માછ�મારો મોઢવાના પગડ�યા છે. 

આ ગામમા ંતમો માછ�મારો માટ� કોઈ મડંળ ક� સિમિત છે ?હા, અમાર� મોઢવા માછ�માર િવકાસ સિમિત (ગામ િવકાસ અને સલાહકાર 

સિમિત) છે. �મા ં૧૫ સ�યો છે. તમામ સ�યો ગામના જ હોય છે અને માછ�માર હોય છે. અમે તમામ �ય��તઓ સિમિતના સ�યો છ�એ. આ 

�બ�ડ�ગ VDAC� ંુકાયા�લય છે. 
ુસિમિતની કામગીર� � ંછે ? અને તમે �ાર� સાથે મળો છો ?અમો ગામને લગતા ��ુાઓ �વા ક�, પાણીનો �રુવઠો અથવા ગામના ર�તાઓ 

અને અમારા ં�વનધોરણને લગતા ��ુાઓ �વાક� માછ�માર� માટ�ની �ળ અને અ�ય સાધનસામ�ીની ચચા� કર�એ છ�એ. અમે સામા�ય 

ુર�તે મ�હનામા ંએકવાર ભેગા મળ� છ�એ. CGPL �ારા અમોને ��ંૂ પાડવામા ંઆવલે આ કાયા�લયને કારણે અમોને હ��  ુિસ� કરવામા ં�બૂ 

મદદ મળ� રહ � છે. અગાઉ આગાખાન �ામીણ સહાયતા કાય��મ �ારા આ મીટ�ગ બોલાવવામા ંઆવતી. હવ ેસિમિતના ઓફ�સ બેરર �યાર� 

જ��રયાત હોય �યાર� મીટ�ગ� ંુઆયોજન કર� છે. 
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માછ�માર� માટ� કઈ જ�ર� સાધનસામ�ીનો તમો વપરાશ કરો છો ?

માછ�માર� માટ�ની સાધનસામ�ી અને અ�ય વ��ઓુની યાદ� સહયોગીઓ �ારા તૈયાર કરવામા ંઆવલે છે  � નીચે �જુબ છે : (સહયોગી 

�ારા જ�ર� વ��ઓુની યાદ� તૈયાર કરવામા ંઆવલે છે, � વકૈ��પક છે)

- લાબંી �ળ�� � � � =�.૫૦૦૦/-

ુ- લાબંી �ળ� માટ� દોર��ં � � =�.૧૪૦૦/-

- શીશમ �િત માસ ૨ �ક.�ા.� � � =�.૫૦૦/-

- ચાકડા (ચ�ો)� � � � =�.૧૫૦/-

- લોબ�ટરની �ળ�� � � � =�.૫૦૦૦/- 

- ૨૫ �ક.�ા.ની બરફની પેટ� (થમ�કોલની)� =�.૫૦૦/- 

- ૨૫ �ક.�ા.ની બરફની પેટ� (ફાઈબરની)�=�.૨૫૦૦/- 

- ટોચ�� � � � � =�.૧૫૦/-

- સલામિત માટ�� ંુ�ક�ટ� � � =�.૨૫૦૦/-

ુ- વપરાશ માટ�ની મોટરબાઈક/��ટર� � =�.૫૦૦૦/- 
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ુ-તમારા માટ� સામા�ય �ા�તી ક�ટલી રહ � છે ? અને આ પકડ�લ માછલીની બ�ર �ક�મત � ંછે ?

(િવમશ � ���યામા ંસહયોગીઓએ માછલીઓની િવિવધ �િતઓની યાદ� અને પગડ�યાઓને ક�ટલી �ક�મત મળ� રહ � છે તે સ�હતની �ણકાર� 

તેઓએ આપેલ છે. સામા�ય ર�તે તે િવ�તારમા ંદ�ખાતી દ�રયાઈ માછલીઓના ફોટો�ાફ માછ�મારોને બતાવવામા ંઆ�યા અને તેઓએ 

ઓળખી કાઢ�લ 

- નાની શોડ� � = �.૧૫૦/- �ક.�ા.

- ગડ�યો નાની� = �.૧૦૦/- �ક.�ા.

- કાઢા �  � = �.૫૦/- �ક.�ા.  

- ક�કડા� � = �.૫૦/- �ક.�ા.

- ઢંગલી �� = �.૨૦૦/- થી ૨૫૦/- �ક.�ા.

ુપગડ�યાઓ માટ� �ા�તી� ંઉ�મ �થળ � ું? મહ�મ �ા�તી માટ� કયા ં�ઓ ? 

�ગડ� બદંરથી પિ�મ બદંર� (૨ ક�.મી.) અને િવશષેમા ંદ��ણ બદંર તરફ (૧૫ ક�.મી.) માછ�માર� માટ�નો ઉ�મ િવ�તાર છે. અમે સામા�ય 

ૂર�તે �યાર� પગડ�યાની ર�તે માછ�માર� કરવા ઈ�છ�એ �યાર� �ગડ� બદંર� જઈએ છ�એ. પરં� ુતા�તરના વષ�મા ં�રના િવ�તારમાથંી 

ૂલોકોએ �ગડ� બદંર તરફ આવવા� ંુશ� કર�લ છે, ઘણી વખત પગડ�યા માછ�માર� માટ�ના ઉ�મ સમય દર�યાન �રના િવ�તારમાથંી લોકો 

�ગડ� બદંર તરફ આવ ેછે. �થી આ �થળ ગીચતાવા�ં બની �ય છે. �થી અમાર� અ�ય �થળે સાહસ ખેડવા જ� ંુપડ� છે અને જખૌ મ�યે બોટ 

ધરાવતા માછ�મારોની સાથ ેપણ જ� ંુપડ� છે.

પગડ�યા માછ�માર� માટ� ઉ�મ સમય �ો ? ઉ�મ સમયગાળામા ંિશકારનો ક�ટલો જ�થો મળ� રહ � છે ? આ મોસમ ઉ�મ બનાવવામા ંતમોને 

કઈ અડચણ નડ� છે ?પગડ�યા માછ�માર� માટ� ઉ�મ સમયગાળો �યાર� મોસમની શ�આત થતી હોય, એટલે ક� ઑગ�ટથી સ�ટ��બરનો અને 

�યારબાદ મોસમના �ત સમયે, એટલે ક� એિ�લ થી મે. અમો ૭ �દવસના સમયગાળામા ં૧૦૦ થી ૧૫૦ �ક.�ા. પકડ� શક�એ છ�એ. આ 

ઉ�મ �ક�મત આપતી માછલીઓ હોય છે. �યાર� કાપં-િનકાલ� ંુકાય� કરવામા ંઆવ ે�યાર� દ�રયા� ંુપાણી ડહો�ં બની �ય છે. �નાથી માછલી 

ૂ ુ ુદ�રયા�કનારાથી �ર ચાલી �ય છે. એ બાબત ન�ધનીય છે ક� દ�રયા� ંપાણી પણ ડહો�ં બને છે, કારણ ક� પિ�મ �કનારા બા� કાપં-િનકાલ 

ુ ુથાય છે. (�ટડ� બદંર ન�ક) અને પગડ�યાઓ માટ� તે �થળ ઓછા આકષ�ણવા�ં બની �ય છે. �દરતી દ�રયાઈ વહણ� ના સમયે તે પાણીમા ં

ુપિ�મ �કનાર�થી જખૌ બા� માછલીઓ ચાલી �ય છે. �થી માછલીઓનો ઓછો િશકાર મળે છે. 

અ�ય કોઈ અડચણો ?  

�ગડ� બદંર� વષ�વષ� બોટ મારફત માછ�માર� કરતા પગડ�યાઓની સ�ંયામા ંવધારો થતો �ય છે. અને �ડા દ�રયામાથંી �પધા�મા ંવળતર 

મેળવવા તેઓએ દ�રયા�કનારાની ન�કના િવ�તારમાથંી િશકાર પકડવા� ંુશ� કર�લ છે. પ�રણામે પાછલા ંવષ�ની સરખામણીમા ંઅમોને 

ઓછ� માછલીઓ મળે છે. હવ ેઅમોને �બૂ મયા��દત ભૌગો�લક િવ�તારમા ં�બૂ જ ઘણી �ય��તઓની સાથ ે�પધા� કરવાની રહ � છે. 

�ગડ� બદંરમા ંબોટ ધરાવતા માછ�મારોની સ�ંયા �ડા દ�રયામા ં�ચા �માણમા ંિશકાર મળતો  હોવાને કારણે વધેલ છે ?
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વા�ણ��યક કારણો અને જમીનના િવ�તારમા ંઘટાડો થવાના કારણે િવશષે �માણમા ંબોટ ધરાવતા માછ�મારો ��ુ�ા બદંરની �વૂ � તરફ 

ચા�યા �ય છે. �થી તેઓ પિ�મ તરફ ચા�યા ગયેલ છે. �ગડ� બદંરને CGPL �ારા �રૂ� પાડવમા ંઆવલે સગવડોનો િવશષે લાભ છે. અહ� 

�થળાતં�રત થયેલ લોકોને પીવાના પાણીની, િશ�ણ અને આરો�યની �િુવધાઓ છે અને તેનો િવકાસ કરવાની ���યા સતત ચા�મુા ંછે �થી 

�ગડ� બદંર પર CGPL �ારા � ર�તે સતત િવકાસ કરવા� ંુચા�મુા ંછે, તેમ તેમ બોટ ધરાવતા માછ�મારોને તે આકષ� રહલ�  છે. 
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હવે �ગડ� બદંરમા ં�વેશવામા ંતમોને કોઈ સમ�યાઓ છે ? 

ૂ ુ ુઅગાઉ અમો �ગડ� બદંરની સાથ ેદ�રયા�કનારા પર �ર �ધી સીધા જતા. િનકાસી નહર� � ંબાધંકામ થતા ંિનકાસી નહર�  ઓળંગવા માટ� પસાર 

થવા CGPLએ બે હોડ� �રૂ� પાડ�લ છે. અમે �દંુ�યાળ� �ગડ� ગામ મારફત પણ જઈ શક�એ છ�એ. જો ક� અગાઉ કરતા ં�તર વ�� ંુછે તેમ 

છતા ંર�તા સપાટ છે અને અગાઉ કરતા ં�સુાફર� આરામદાયક છે. પરં� ુ�તરમા ંવધારો થઈ ગયેલ છે અને �સુાફર�ના સમયમા ંઘટાડો 

ુથયેલ છે. તમામ પગડ�યઓ પાસે ��ટર/મોટર સાઈકલ નથી અને બે લીટર પે�ોલ દ�ઠ દ� િનક �.૧૦૦/- ખચ� કરવાની �મતા પણ નથી. 

�થી �વેશની કોઈ સમ�યા �યા ંછે ? 

ુ�ગડ� બદંરમા ં�વશેવાનો માગ� એ �દુો નથી. તે �દુો બા� પર રાખી આપણે તેના લાભાલાભ જોવા જોઈએ. �દંુ�યાળ�-�ગડ�થી �તર 

વધી ગયેલ છે. પરં� ુ�સુાફર�ના સમયમા ંઘટાદો થયેલ છે અને હવ ે�સુાફર� આરામદાયક પણ છે. દર�ક મોસમ માટ�ના �યાલ સાથ ેCGPL 

ુ�ારા બનાવાયેલ માગ� મારફતે �ગડ� મ�યે વપેાર�ઓ પણ પહ�ચી શક� છે. �થી ક�ટલીક ગણતર� �જુબ �ગડ� બદંર હવ ેબહારની �િનયા 

સાથ ેસાર� ર�તે સકંળાયેલ છે. તે ઉપરાતં મોઢવાના રહવ� ાસીઓ પણ આ માગ�નો વાહન�યવહાર માટ� લાભ મેળવી શક� છે. હક�કતમા ંત�બબી 

ૂ ુઆવ�યકતાના સમયમા ંઅમો �ંક સમયમા ંમાડંવી પહ�ચવા �ગડ�-�દં�યાળ� માગ�નો ઉપયોગ કર�એ છ�એ.

તમાર� �થાિનક સિમિત �ારા િવકાસને લગતા ં�ા ંકાય� થયેલા ંછે ? 

ૂઘણા ંકાય� થયેલા ંછે. ગામમા ંદર�ક ઋ� ુમાટ� અ��ુળ (ડામર) રોડ બનાવવામા ંઆવલે છે. મોઢવા ગામના લોકોને તેને કારણે ઘણો લાભ 

મળેલ છે. આશર� ૪૦ રહણ� ાકંના મકાનમા ંછાપરાનંા ંવરસાદ� પાણીનો સ�ંહ થાય છે. �નાથી રહન� ાક દ�ઠ ૧૦૦૦ લીટર પાણીનો ટાકંામા ં

સ�ંહ થાય છે. �દંુ�યાળ�થી અમારા ગામ �ધુી પીવાના પાણીની પાઈપલાઈન નાખવામા ંઆવલે છે. CGPL �ારા પણ ગામમા ંમાઈ�ો 

ફાઈના�સ પ�િતનો ટ�કો �રૂો પાડવામા ંઆવલે છે અને ગામના લોકોને માછ�માર� �યવસાયનો િવકાસ અને ��ૃ� કરવા �ગેની તાલીમ 

આપવામા ંઆવલે છે. 

ુતો � ંCGPLનો આધાર �ો�સાહક છે ? 

મતં�ય ૧ : મા� �� એટલો જ છે ક� CGPL �ો��ટને પડતરના ૧૦%નો ફાળો  CGPL ઉપભો�તા પાસેથી મેળવવા� ંુકહ � છે. �મા ં

�ો��ટ� ંુમાળ� ંુતૈયાર કરવાની �ક�મત િસવાયની પડતર હોય છે, �વી ક� ર�તાઓ િવ. CGPL �ારા ૨ થી ૩ વષ�ના �ો��ટ િવશ ે

જણાવવામા ંઆવલે છે. જયાર� અમો વાિષ�ક ધોરણે આધારની જ��રયાત છે. અમોને તા�કા�લક આધારની જ��રયાત છે. 

મતં�ય ૨ : CGPL અમોને �વત�ં તેમજ પગભર બનવાના ફાયદા િવશ ેજણાવ ેછે. CGPL તેમની પાસેથી અમો વષ�વષ� આધાર માગીએ 

તેમ ઈ�છ� ંુનથી. �થી અમો  CGPL સાથ ેએ િવક�પ બાબતે ચચા� કર�એ છ�એ ક� �નાથી અમે �વિનભ�ર બની શક�એ અને એ િવક�પ 

બાબતે પણ ચચા�-િવચારણા કર� રહલ�  છ�એ ક� �મા ંCGPL �ારા મા� એકવાર �ડૂ�રોકાણ કરવામા ંઆવ,ે �નાથી અમો અમાર� ભિવ�યની 

જ��રયાતો સતંોષી શક�એ.

આવક મેળવવા �ગેની તમાર� અ�ય ��િૃ�ઓ કઈ છે ?

અમો સ�ંણૂ�પણે માછ�માર�ના �યવસાય પર આધા�રત છ�એ અને અમાર� પ�નીઓ �હૃકાય� કર� છે અને તેઓની કોઈ આવક નથી. કારણ ક� 

તેઓ માટ� અમારા ગામમા ંઆવક મેળવવા �ગેની કોઈ તકો રહલ�  નથી. એક માસમા ંસર�રાશ ૧૬ થી ૧૮ �દવસ માછ�માર� કર�એ છ�એ. 

પરં� ુબાક�ના �દવસોમા ંતેને લગ� ંુકોઈ કાય� અમાર� પાસે રહ��  ંુનથી. �થી અમાર� �ાર�ક બોટ ધરાવતા માછ�મારો સાથ ે�ડા દ�રયામા ં

જ� ંુપડ� છે.   
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ુ ુસપંક�  �લાકાત ૩: ૨૭ ફ��આર�,૨૦૧૫ના રોજ �ગડ� ગામના પગડ�યા '�વદ�પ' �ારા થયેલ ચચા�-મસલત 

:ભાગ લેનારની િવગત :આમદ અલાયા :ગની અહમદ�લેુમાન અલાયા

�લુતાન �લેુમાન

િસ�દક ઉમર�વદે લઘંાયઓસમાણ ગની અહમદઈ�ાહ�મ �રૂમામદ

ુહાલના સમયમા ંપગડ�યા માછ�માર� માટ� અસરકતા� ��ય પ�રબળો �ા ં�ા ંછે ?પિ�મ બદંર અને દ��ણ બદંર વ�ચે ૧૨ ક�.મી.ના 

દ�રયાઈ પ�ામા ંઆવલેા ંમ��ય�ે�ો પગડ�યાઓ માટ� શ�આતમા ંપસદંગીના ક���ો હતા.ં દ�રયા�કનારાની ન�ક આ દ�રયાઈ પ�ીમા ં

આવલે ખડકાળ �િૂમિવ�તારમા ંઅનેક મ��ય�ે�ો આવલેા ંહોવાથી ખડકાળ રચના, માછલીઓના આ�ય અને ઉ�પાદન તથા િવકાસ 

માટ� મદદગાર થાય તેવી ચો�સ દ�રયાઈ સપંિ� (લીલ, શવેાળ, નાની ઝ�ગા માછલી, �વાત) �ારા સહાય�પ છે. ખડકોની િતરાડો 

ુ ુમાછલીઓ માટ� આ�ય �રૂો પાડ� છે. પરં�,ુ બદંરના િવકાસ સાથ ેસલામિત ર�કો �ારા, બ�ે બા�એથી (દ�રયા બા� સ�હત) આ 

�ે�મા ંજવા માટ� િનયિં�ત/બધં કરવામા ંઆ�� ંુછે. 

તમારા મતે, તમારા ગામમા ંપગડ�યા માછ�માર�ને િનણા�યક અસરકતા� પ�રબળ �ા ં�ા ંછે ?છે�લા ંક�ટલાકં વષ�થી, માછ�માર� 

બોટની સ�ંયા વધતી જ �ય છે અને આપણે જોઈ શઈએ છ�એ ક� �ગડ� બદંર� પણ બોટની સ�ંયા વધતી જ �ય છે. સન ૨૦૦૦મા ં

(�કંૂપ પહલ� ા)ં �ગડ� બદંર� મા� ૩૦ જ બોટ હતી �યાર� આ� ૨૦૧૫મા ં૮૦ થઈ ગઈ છે. બોટ માછ�માર�ની દખલ�દા�થી 

પગડ�યાઓ માટ� માછલી મેળવવાની શ�તા ઓછ� થઈ ગઈ છે. ક�મ ક� બોટ માછ�મારો �કનારાની ન�ક પણ માછ�માર� કર� છે. 

ુ ુ�ગડ� બદંર� આ વ�તી િવ�ફોટ ક�મ થયો ?સન ૨૦૦૪ �ધુી �ગડ�ના માછ�માર ��ંબો બહારનાને �ગડ� બદંર� આવતા અટકાવતા 

ુ ુહતા. તેથી બહારના માછ�મારો બ� ઓછ� સ�ંયામા ંઆ�યા. ૨૦૦૪મા ંમાછલી મળવામા ંઘટાડો થતા ં૨૮ બોટ માછ�માર ��ંબો �ગડ� ુ

છોડ� જઈ જખૌ ચા�યા ંગયા.ં જખૌ બદંર� વ� ુમળતા માછલીના જ�થાને લીધે તેઓ ૨૦૦૪થી વસી જઈ પાછા ંઆ�યા ંજ નહ�. આ 

ૂખાલી પડ�લી જ�યાએ બી� માછ�મારોને વસવામા ંમદદ કર� આ માછેમારો ��ુય�વ ે �રના ંગામડા �વા ંક� સઘંડ, �ણૂા, �ણૂા-વડં�, 

સાડાઉ, ભ��� ર, �ણૂીના છે. 

વ�મુા,ં િવશશે લાભો (આરો�ય, િશ�ણ, પેય-જળની સગવડ, માછ�માર�ની �િુવધા)એ �ગડ� બદંર�ને આકષ�ણ�પ બના��.ંુ આમ, 

માછ�માર� ઉપરાતં અ�ય પાયા�પ સગવડ અને સેવાઓને લીધે �ગડ� બદંર�, માછ�મારોની વ�તીને મોટા �માણમા ંઆક�યા�. 

ુ� ંબોટ-માછ�માર� પગડ�યા માછ�માર�ને આડખીલી�પ છે ?�કનારાની ન�ક ખડકાળ �રૂચના પર માછલીઓનો જ�થો વ� ુમળવા� ંુ

બોટ-માછ�મારો �ણે છે. અગાઉ, બોટ-માછ�મારો બદંર �દનારા ન�ક �ળ નહ� નાખતા,ં દ�રયાની �ડ� �ધુી જતા. પણ છે�લા ંપાચેંક 

વષ�થી બોટ-માછ�મારો �કનારાની ન�ક પણ �ળ �બછાવ ેછે તેથી પગડ�યાઓને માછલી મળવાની શ�તા ઘટ� �ય છે. 

પગડ�યા માછ�મારોને સતાવતી અ�ય સમ�યાઓ ?��જ�ગથી કાપં કાઢવાને કારણે દ�રયા� ંુપાણી ડહો�ં થઈ ગ� ંુછે. �ગડ� બદંર� 

�મતા કાપં-કચરો આનો �રૂાવો છે. અહ� �કનાર� કાપં-કચરો ખડકાળ બનતો �ય છે. 

ુમાછલીઓ તાણી લાવતા, દ�રયાના �દરતી �વાહોએ પણ છેલા ંપાચેંક વષ�થી �દશા બદલી છે. દ�રયાના આ �વાહો, હવ ેપિ�મ 

ુ�કનારાના જખૌ પાસેના (ગામ �ટડ�) િવ�તારમા ંમાછલીઓને તાણી �ય છે. એથી પગડ�યાઓ માટ� માછલીઓનો જ�થો ઘટતો �ય 

છે. 

માછ�માર� માટ� �ગડ� બદંરની પસદંગીના તારણો પગડ�યા માછ�મારો સાથનેી મસલતથી એ જણાય છે ક� પગડ�યા માછ�મારો� ંુ

ુક�છના દ�રયામા ંસૌથી વ� ુપસદંગી� ંુ�ે� પિ�મ બદંર (�ટડ�) અને ��ુ�ા� ંુદ��ણ બદંર વ�ચેની ૧૨ ક�.મી.નો દ�રયાઈ પ�ો છે. 

ુઆ પ�ો �દરતી ખડકાળ સયંોજન ધરાવ ેછે. �યાનંી િવિવધ �વો/બે�ટ��રયાઓની જમાત માછલીઓને આકષ� છે. તેમ છતા,ં બદંરના 

િવકાસને કારણે નવા ંરચાયેલા ંમ��યક���ોને કારણે પગડ�યાઓ �કનારાના પિ�મ �કનારા તરફ ખ�યા છે. આને કારણે �ગડ� �વા ં

કામચલાઉ બદંરો પર પગડ�યાઓની વ�તીમા ંવધારો થયો છે. 

ુ વળ�, ભ��� ર અને ��ુ�ા વ�ચે થયેલા ઔ�ો�ગક િવકાસને લીધે પણ બોટ માછ�મારો પિ�મ બા�એ ખ�યા છે. �થી નવીનાળની 

પિ�મના ઓછા ગીચ િવ�તારનો લાભ મળ� શક�. પ�રણામે, બોટ-માછ�મારો અને પગડ�યાઓની સ�ં�ુત વ�તીમા ંઝડપી વધારો થયો 

છે. 

 પાયાગત મા�હતીના અભાવ,ે હાલના માછ�મારો ક�ટલા સમયથી અહ�ના મ��ય�ે�ોમા ંઆવ ેછે તે કહ��  ંુ��ુક�લ છે. તેમછતા ં

નજદ�કતાને કારણે �ગડ� અને મોઢવાના િનયિમત પગડ�યાઓ આ �ે�ોમા ંિનયિમત આવતા હશ ેએમ માની શકાય. 

ુ તેમ છતા ંમસલતો એ� ંુ�ચૂવ ેછે ક�, મ��યક���ો �દરતી ર�તે આશા�પદ નથી. આ મ��ય િવ�તાર સામા�ય ર�તે સારો અને આ જ�યા 

શ� તેટલો સારો માછલીનો જ�થો �રૂો પાડ� છે. 38
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ુ�લાકાત : અ�ભ�ાય દાતાઓ સાથે, �ા�યિવકાસ સલાહકાર સિમિતના સ�યો, �ગડ� ગામના સરપચં સાથેની 

ુમસલત.તાર�ખ : ૬���આર�, ૨૦૧૬ 

�થળ   : CGPLની �ો��ટ ઓફ�સ   

ુભાગ લેનારની િવગત :* �દનેશભાઈ ગો�વામી - અ�ભ�ાયદાતા, નાના ભાડ�યા* ઓસમાણ �સબ - ��ખુ, �ા�યિવકાસ સલાહકાર 

સિમિત (િવિવધલ�ી),નાના ભાડ�યા 

* અનવર �ખેુરા – સરપચં, �ગડ� ગામ* મહમદ �શને ચબા – �ખુી, મોઢવા ગામ, �ા�યિવકાસ સલાહકાર સિમિતના સ�ય ુ

                         અને �દંુ�યાળ� �ામપચંાયતના સ�ય

* ડૉ.સોમનાથ બા�-ુ ��ુય Sustainibility (ટકાઉ�મતા) ઓફ�સર, CGPL 

* સૌરભ શમા� – ��ુય સહયોગી, C.S.R., CGPL 

* ક�યાણ ડાગંર – '�વદ�પ’

નીચેના �દુાઓની ચચા� કરવામા ંઆવી :  

(૧) '�વદ�પ' �ારા જણાવા� ંુક�, બહાર� િનકાસ ચેનલના િવ�તાર� ુિનર��ણ કર� િનયિમત-આધા�રત તર�ક� ૧૫ પગડ�યાઓ પસદં 

ુકરવામા ંઆ�યા છે. �વદ�પે જણા�� ંુક�, �ગડ� બદંર બા�એ બહાર� િનકાસ ચેનલની �વૂ � કોટડ� બદંર તરફના ૧.૫ ક�.મી.ના 

િવ�તારમા ંમોજણી કરવામા ંઆવી હતી. ૧૫ પગડ�યાઓની યાદ� આપવામા ંઆવી અને દર�ક ગામના ભાગ લેનાર �િતિનિધને 

ચકાસણી કર� સમંિત આપવા જણાવા�.ંુ

ુ ુ(૨) એમના અવલોકનો નીચે �જુબ હતા ં:(૩) મોઢવા : ગામના �ખુીએ જણા�� ંુક�, યાદ�મા ંમા� બે જ ��ંબના સ�યોનો સમાવશે 

થયો છે. �થી મોઢવાના વ� ુપગડ�યાઓને સમાવવા ક� �ઓ િનયિમત આ િવ�તારમા ં�ય છે.  �ખુીએ ઉમે� � ુ ક� મોઢવાના ૭ પૈક� 

ુ ુમા� એક જ પગડ�યો લાયક છે. ક�મ ક�, અ�યો એક જ ��ંબના છે. વળ�, િનિ�ત થયેલ પગડ�યો ઑટો ર��ાનો �ાઈવર છે � �ગડ� 

ુ ુબદંર� પોતાના ��ંબને મદદ કર� છે. �ગડ� '�વદ�પ' �ારા િન�દ��ટ �ગડ�ના પગડ�યાઓની યાદ� સરપચેં ચકાસી અને ખર� હોવા� ંુ

સમથન�  આ��.ંુ 

ૂ(૪) આમ, ૧૫ પગડ�યાઓની યાદ� �ધુાર� ૯ ની કરવા� ંુ�ચૂન થ�.ંુ બહાર� િનકાસ ચેનલના ૨ ક�.મી. �રના મ��ય�ે�ોની મોજણી 

થઈ નથી, તેમને પણ સમાવવા જોઈએ ક�મ ક� તેઓ પણ આ ક��� પર આધા�રત છે. 

ૂ(૫) '�વદ�પ' �ારા િનર��ણ અ�યાસ ઉપરાતંના આ �ે�મા ંર�ત-�વાઓ પણ છે. �ના પર (CGPL �ારા આપવામા ંઆવલે) બોટ �ારા 

મોઢવાના અને ક�ટલાક �ગડ�ના માછ�મારો �ય છે . 

(૬) મોઢવાના �ખુી અને �ગડ�ના સરપચંે, CGPL અને '�વદ�પ'ને જણા�� ંુક�,  CGPL એ બહાર� િનકાસ ચેનલના િવ�તાર પર 

ુ ુઆધા�રત પગડ�યા ��ંબની સ�ંયા ન�� કરવા બ�ે ગામોમા ં�ત�રક ચચા� િવચારણા પણ કરવામા ંઆવી. તે પછ� જણાવા� ંુક�, 

ૂમોઢવાના ૧૧ પગડ�યાઓ � ર�ત-�વાઓ પર િનયિમત આધા�રત છે તેમને મોજણીમા ંસમાવાયા નથી, ૨ પગડ�યાઓ પણ બહાર� 

ૂિનકાસ ચેનલ�ે�મા ંિનયિમત માછ�માર� કર� છે અને અવારનવાર ર�ત-�વાઓ પર પણ �ય છે. 

ૂ ૃ(૭) CGPL અને '�વદ�પ'એ ર�ત-�વાઓની �થળ તપાસ કર�ને પગડ�યાઓ �ારા �યા ંથતી ��િ�ની પણ ખા�ી કરવી જોઈએ એવી 

પણ ગામના �ખુીએ િવનતંી કર�.(૮) મીટ�ગમા ંભાગ લેનાર તમામની સહમિતથી ��ૂચત ૧૫ પગડ�યાઓની યાદ�ને ��ૂચત 

ૂ�ધુારા/વધારા સાથ ે૨૨ ની કરવામા ંઆવી. બધા જ સ�યોએ સાથ ેએ જ �દવસે મોજણીમા ંપહલ� ા ંન સમાવલે ર�ત-�વાઓની પણ 

�ત �લુાકાત લીધી.

ૂ ુ(૯) ર�ત-�વાઓની �થળ તપાસ દર�યાન મોઢવાના ૪-૫ પગડ�યાઓ પસદં કરવામા ંઆ�યા. મોઢવાના �ખીએ CGPL અને 

'�વદ�પ'ને જણા�� ંુક�, િનયિમત પગડ�યાઓની વા�તિવક સ�ંયા ૧૩ ની છે અને તે માણસોના નામ પણ આપવામા ંઆ�યા.ં 

�ગડ�ના પગડ�યાઓ સાથે મસલત 

ુ ુતાર�ખ : ૭ ���આર�, ૨૦૧૬ � �થળ   : CSR� �ેિ�ય કાયા�લય   

ુભાગ લેનારની િવગત :* �લેુમાન અલાયા, આમદ અલાયા, �વદે અ���લા લાઘંાય, ઈ�ાહ�મ અ�ભુકર, �લુતાન �લેુમાન, ગની 

આમદ, અ�બાસ અલાયા, હસન દાઉદ, હમ� �સુા, (િસદ�ક ઉમર અને હા� �શને ગેરહાજર હતા જો ક� �ા�ય િવકાસ સિમિત અને ુ

અ�ભ�ાય દાતાઓએ તેમને મીટ�ગની કાય�વાહ�ની �ણ કર� હતી). અનવર �ખેુરા- સરપચં, �ગડ� �ામપચંાયત, �દનેશભાઈ 

ુગો�વામી - અ�ભ�ાયદાતા, નાના ભાડ�યા, ઓસમાણ �સબ - ��ખુ, �ા�યિવકાસ સલાહકાર સિમિત(િવિવધલ�ી), નાના ભાડ�યા,  

ડૉ.સોમનાથ બા�-ુ ��ુય Sustainibility (ટકાઉ�મતા) ઓફ�સર, CGPL, �દ�પ ઘોષાલ, �પુ હડ� , કો��િુનટ� ર�લેશન, CGPL, સૌરભ 

શમા� – ��ુય સહયોગી, C.S.R., CGPL, એચ.�. ઝાલા-એસોિસએટ TPCDT. 
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ુચચા�યેલ �દા :

(૧) '�વદ�પ' �ારા કરવામા ંઆવલેી મોજણીની તેઓની �ણકાર� હોવા �ગે પગડ�યાઓને �છૂવામા ંઆ�� ંુભાગ લેનારાઓએ 

�ણા�� ંુક� તેઓ આ �ગે �ણે છે અને '�વદ�પ'ના �ટાફ �ારા મોજણી �ારા િનર��ણ હઠ� ળ પણ હતા.  

(૨) એવી �ચૂના આપવામા ંઆવી ક�, પગડ�યાઓને આ�િવકા ટ�કાની આ ��ૂચત યોજના, �ામિવકાસ સલાહકાર સિમિત ચલાવશ.ે  

ભાગ લેનારાઓએ �વીકા� � ુ ક� તેઓ �ામિવકાસ સલાહકાર સિમિત હઠ� ળ કામ કરવા તૈયાર છે.

(૩) એવી �ચૂના આપવામા ંઆવી ક�, પગડ�યાઓને આ�િવકા ટ�કાની આ ��ૂચત યોજના, �ામિવકાસ સલાહકાર સિમિત ચલાવશ.ે  

ભાગ લેનારાઓએ �વીકા� � ુ ક� તેઓ �ામિવકાસ સલાહકાર સિમિત હઠ� ળ કામ કરવા તૈયાર છે. 

(૪) પગડ�યાઓને સમજ આપવામા ંઆવી ક�, આ યોજના લાબેં ગાળે પગડ�યાઓની આવક/આ�િવકા �ધુારણા માટ� ફાયદાકારક 

છે. પગડ�યાઓએ �વીકા� � ુ ક� તેમને માટ� લાભદાયક છે અને ��ૂચત યોજનામા ંભાગ લેવા ભાર� રસ દાખ�યો. 

(૫) આ યોજના હઠ� ળ મેળવવામા ંઆવલે તમામ સહાય અને મદદ � તે �ય��તના બ�ક ખાતા ં�ારા જ �કૂવાશ ેઅને કોઈ રોકડની 

લેવડ-દ�વડ થશ ેનહ�. લાભાથ�ને �ામિવકાસ સલાહકાર સિમિત ચેક �ારા �ય��તગત જ �કૂવ� ંુકરશ.ે 

(૬) ચચા� દર�યાન એ પણ આવર� લેવામા ંઆ�� ંુક�, માછ�માર�ના સાધનો, �ળ તથા અ�ય આ�િવકાના આધાર માટ�ની 

િવનતંીઓનો પણ �ામિવકાસ સલાહકાર સિમિત અ�યાસ કરશ ેઅને યો�ય અને મળવાપા� જણાશ ેતો મા�ય કરશ.ે 

ુ(૭) આ�િવકા �ધુારણા ફંડ ઉપરાતં, �ામિવકાસ સલાહકાર સિમિતને આરો�યલ�ી ખચ� માટ� અલગ ફંડ ��ંૂ પાડવામા ંઆવશ.ે 

ૂઆરો�યલ�ી ખચ�ની દર�ક અર�ઓની �ામિવકાસ સલાહકાર સિમિત અલગ-અલગ �ક�સા તર�ક� ખરાઈ તપાસશ ેઅને મ�ંર કરશ.ે 

(૮) પગડ�યાઓએ તેમના ંબાળકોના ંિશ�ણ માટ� ખાસ ફંડની જોગવાઈની િવનતંી કર�. CGPLએ ખા�ી આપી ક� આ�િવકા યોજના 

હઠ� ળ આ જ��રયાતને આવર� લેવાશ ેઅને �ામિવકાસ સલાહકાર સિમિતનો ટ�કો પણ લેવાશ.ે

મોઢવા ગામના પગડ�યાઓ સાથે મસલત 

ુ ુતાર�ખ : ૮ ���આર�, ૨૦૧૬  �થળ   : CSR� �ેિ�ય કાયા�લય   

ુભાગ લેનારની િવગત :* રઝાક �શને �ણવા, કર�મ કાસમ લાખન, (�ટૂંણીકાડ� �માણે લાખન મામદ રફ�ક) �સબ હા�ન ભમરા, ુ

ુ ુઆમદ અભલા (ઈ�ાહ�મ) �ંગડા, અ�બુ અલી �સૂર, કાસમ આમદ લાખન, �શને હા�ન �ણવા, સીદ�ક હા�ન ભામરા, ગની અ�બુ ુ

ુ�સૂર, રમ� ઈ�માઈલ ચબા, મામદભાઈ ચબા, ગામ �ખુી અને �દંુ�યાળ� �ામપચંાયતના સ�ય, અનવર �ખેુરા- સરપચં, �ગડ� 

ુ�ામપચંાયત, �દનેશભાઈ ગો�વામી - અ�ભ�ાયદાતા, નાના ભાડ�યા, ઓસમાણ �સબ - ��ખુ, �ા�યિવકાસ સલાહકાર સિમિત 

(િવિવધલ�ી),નાના ભાડ�યા,  ડૉ.સોમનાથ બા�-ુ ��ુય Sustainibility (ટકાઉ�મતા) ઓફ�સર, CGPL, �દ�પ ઘોષાલ, �પુ હડ� , 

કો��િુનટ� ર�લેશન, CGPL, સૌરભ શમા� – ��ુય સહયોગી, C.S.R., CGPL, એચ.�. ઝાલા-એસોિસએટ TPCDT. 

ુચચા�યેલ �દાઓ : 

(૧) �ા�યિવકાસ સલાહકાર સિમિત (િવિવધલ�ી) આ ટ�કા�પ આ�િવકા યોજના� ંુસચંાલન કરશ ેએવી �ણકાર� આપવામા ંઆવી. 

�ા�યિવકાસ સલાહકાર સિમિત હઠ� ળ કામ કરવાની દર�ક ભાગીદાર� તૈયાર� બતાવી. 

(૨) આ યોજનામાથંી લાભ મેળવવા, પગડ�યાઓએ �.૫૧/-ની ફ� ભર� �ા�યિવકાસ સલાહકાર સિમિતમા ંપોતાની સ�ય તર�ક� 

ન�ધણી કરાવવાની રહશ� .ે બધા પગડ�યાઓએ આ માટ� પોતાની સહમિત �ય�ત કર� અને પોતે તા�કા�લક જ ન�ધણી કરાવી લેશ ેએમ 

જણા��.ંુ 

(૩) આ યોજના હઠ� ળની તમામ સહાય અને મદદ � તે �ય��તના �ય��તગત બ�ક ખાતા ં�ારા જ �કૂવાશ ેઅને કોઈ રોકડની લેવડ-

દ�વડ હશ ેનહ�. લાભાથ�ને �ા�યિવકાસ સલાહકાર સિમિત �ય��તગત ચેક �ારાજ �કૂવ� ંુકરશ.ે 

ુ(૪) આ�િવકા �ધુારણા ફંડ ઉપરાતં �ા�યિવકાસ સલાહકાર સિમિતને આરો�યલ�ી ખચ� માટ� અલગ ફંડ ��ંૂ પડાશ.ે આરો�ય 

ૂખચ�ને દર�ક અર�ઓ �ા�યિવકાસ સલાહકાર સિમિત અલગ-અલગ �ક�સા તર�ક� તપાસશ ેઅને મ�ંર કરશ.ે 

(૫) ચચા�મા ંઆવર� લેવામા ંઆ�� ંુક�, માછ�માર�ના ંસાધનો, �ળ તથા અ�ય આ�િવકાના આધાર માટ�ની િવનતંીઓનો પણ 

�ા�યિવકાસ સલાહકાર સિમિત અ�યાસ કરશ ેઅને યો�ય અને મળવાપા� જણાશ ેતો મા�ય કરશ.ે 

(૬) ભાગ લેનારાઓને એ� ંુ�પ�ટ કહવ� ામા ંઆ�� ંુક�, ભૌિતક વપરાશની-�વી ક�, ટ�.વી. ક� અ�ય વ�� ુખર�દવા માટ� સહાય મળ� 

શકશ ેનહ�. તેમછતા ંક�ટલીક શ� િવનતંી �વી ક� વપેાર� પાસેથી લીધેલ લેણાનંી પરત �કૂવણી, સાધનો ક� �ળની ખર�દ�, 

બાળકોના િશ�ણને લગતા ખચા�, રોગની સારવારના ખચ�મા ંસહાય મળવાપા� છે. એવી સમજણ પણ �રૂ� પાડવામા ંઆવી ક�, 

ુ ુ�મના ંછોકરાઓં �જુ, માડંવી �થળોએ ભણતા ંહશ ેએવા પગડ�યા ��ંબોને નાણાકં�ય િધરાણ આપી શકાશ.ે 
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ુિનદ� િશત પગ�ડયા માછ�મારોની આ�િવકા �ધારણાની પ�રયોજના

(૭) � પગડ�યાઓ સામા�ય ર�તે નાણા ંધીરનાર વપેાર�ઓની કરજ-�ળમા ંફસાયેલા રહ � છે તેવા લોકો આ યોજનાથી ��ુત થઈ 

શકશ.ે 

ૂ(૮) ભાગ લેનારાઓને સમ�વવામા ં આ�� ંુ ક�, �ા�યિવકાસ સલાહકાર સિમિતનો માગ� �ંકા સમયનો િવક�પ નથી. તેથી 

લાભાથ�ઓએ �યાિયક અને �યાજબી જ��રયાત માટ� જ આ ફંડનો ઉપયોગ કરવો �થી તેમની આ�િવકા �ધુારણા માટ� મહ�મ લાભ 

લઈ શકાય. 

(૯) આ�િવકા �ધુારણા યોજનામા ંમળતા લાભો ઉપરાતં �ા�યિવકાસ સલાહકાર સિમિત આ ૨૪ પગડ�યાઓને સરકારની િવિવધ 

યોજનાઓમાથંી મળતા િવિવધ લાભ મેળવવા મદદ કરશ,ે �થી પગડ�યાઓની આવક �ચી લાવવામા ંસહભાગી બનશ.ે 

(૧૦) આ યોજનાથી લાભાથ� પગડ�યાઓની સફળતા તથા આવકમા ંથયેલા વધારાને જોઈને ગામના અ�ય માછ�મારો/પગડ�યાઓ 

�ા�યિવકાસ સલાહકાર સિમિત સાથ ેજોડાવા તૈયાર થશ.ે 

(૧૧) �ા�યિવકાસ સલાહકાર સિમિત �ારા ચલાવાતી આ�િવકા �ધુારણા યોજના ઉપરાતં તેઓ �ા�ય ધોરણે ચાલતી CGPL ની 

કોપ�ર�ટ સામા�જક જવાબદાર� હઠ� ળ લાભ મેળવવા પણ હ�દાર થાય છે. 

(૧૨) પગડ�યાઓને સમજ આપવામા ંઆવી ક�, આ�િવકા �ધુારણા કાય��મની નેમ તેમની ખચ� કરવાની પ�િતમા ંફ�ર કર�ને બચત 

કરવાની ટ�વ પાડવાની છે � હાલમા ંસદંતર નથી. પગડ�યાઓએ આ માટ� તૈયાર� બતાવી અને પોતાના તરફથી ખા�ી બતાવી. 

(૧૩) CGPLએ પોતાના તા�તરના અ�ભુવની મા�હતી આપી ક�, મોઢવાના પગડ�યાઓને સૌર ગરમીથી ચાલતા ં�કૂવણી ય�ંો 

(Solar drier) આપવા ંહતા �ને લીધે ૯ �કલો માછલીના જ�થા પર �.૪૦/-નો આવકમા ંવધારો થયો હતો. �ા�યિવકાસ સલાહકાર 

સિમિત આ યોજના હઠ� ળ આવી તકો પણ ઊભી કરશ.ે 

(૧૪) યોજનાની દર�ક િવગતો �રૂ� પાડવા બદલ ભાગ લેનારાઓએ CGPL ��યે આભાર દશા��યો હતો અને �વીકા� � ુ હ� ંુક�, આ 

યોજનાના ંઅમલીકરણથી એમની આ�િવકા અને આવક�ધુારણા માટ� મહ�વની મદદગાર� થશ.ે 

(૧૫) �ા�યિવકાસ સલાહકાર સિમિતને નીચેના દ�તાવજેો �રૂા પાડવા પગ�ડયાઓને �ચૂના અપાઇ. પગ�ડયા માછ�મારો� ંુ

લાયસ�સ, માછ�મારો� ંુકાડ� (બાયોમે��ક) અને ��ૂંણીકાડ� 

(૧૬) ભાગીદારોએ �વીકા� � ુ ક�, દ�વા-ંકરજમાથંી જો તેઓ ��ુત થશ ેતો જ તેમ� ંુ�વનધોરણ �� ુઆવી શકશ.ે 

અ�ભ�ાય દાતાઓ, �ા�યિવકાસ સલાહકાર સિમિતના સ�યો અને �ગડ�ના સરપચં સાથે થયેલી મસલત 

ુ:તાર�ખ : ૨૮ ���આર�, ૨૦૧૬ 

�થળ   : CGPL Office   

ુભાગ લેનારની િવગત :* �દનેશભાઈ ગો�વામી - અ�ભ�ાયદાતા, નાના ભાડ�યા* ઓસમાણ �સબ - ��ખુ, �ા�યિવકાસ 

સલાહકાર સિમિત (િવિવધલ�ી),નાના ભાડ�યા 

* અનવર �ખેુરા – સરપચં, �ગડ� ગામ* મહમદ �શને ચબા – �ખુી, મોઢવા ગામ, �ા�યિવકાસ સલાહકાર સિમિતના સ�ય ુ

                         અને �દંુ�યાળ� �ામપચંાયતના સ�ય

* સૌરભ શમા� – ��ુય સહયોગી, C.S.R., CGPL 

* િવ�નાથન રામા��ુમ�યમ – Safeguard Specialist (સલામતી િન�ણાત), ADB. 

ુ ુ ુ૧: બહાર� િનકાસ ચેનલ પર આધા�રત પગડ�યાઓની સ�ંયા �ધારવા� ં�યાજબીપ�.ં�ગડ� : પગડ�યાઓની સ�ંયા ૮ થી વધાર�ને 

ૂ૧૧ કરવા માટ� �ગડ�ના સરપચેં નીચે �જુબ ર�આત કર�. બહાર� િનકાસ �ે�મા ંજતા પગડ�યા ન�� કરવા સરપચં �ારા ગામમા ં

એક �ત�રક મીટ�ગ યોજવામા ંઆવી હતી. �ાથિમક તબ�ે, '�વદ�પ'ની મોજણીમા ંિનયત થયેલા ૮ ની સ�ંયાને બહાલી આપવામા ં

આવી. વધારામા,ં ૩ અ�ય પગડ�યાઓ ક� �ઓ '�વદ�પ'ે મોજણી કર�લ �ગડ� બદંરના િવ�તારમા ંજતા નથી પરં� ુબહાર� િનકાસ 

ૂચેનલના અ�ય પગડ�યા મ��ય�ે�ો તથા ૨ ક�.મી.મા ંઆવલે ર�ત-�વાઓ પર આધા�રત જ છે. આથી આ ૩ પગડ�યાઓ, પગડ�યા 

માછ�માર� પર જ આધા�રત ગણાય અને તેમને કોઈ અ�ય આવકની તકો નથી. આથી યાદ�મા ંતેમનો સમાવશે  કરવાની ભલામણ 

કરવામા ંઆવી. સરપચં આ સાથ ેસમંત થયા અને આ ૩ પગડ�યાઓને યાદ�મા ંઉમેરવા� ંુન�� થ�.ંુ 

મોઢવા : �ાથિમક ર�તે યાદ�મા ંમોઢવાના ૭ પગડ�યાઓનો સમાવશે  થયો હતો. મોઢવાના �ખુીએ જણા�� ંુક� યાદ�માનંી સ�ંયા 

ુ ુ ુ ુઘટાડ�ને ૨ ની કરવામા ંઆવી ક�મક� યાદ� પૈ�કના ૫ જણ એક જ ��ંબના હતા. વળ�, તેઓ મા� મદદગાર� કરતા હતા. એક જ ��ંબના 

એકથી વધાર� લાભાથ�ની સ�ંયા યોજનાના અમલીકરણ માટ� પાયાગત �દુાઓ ઊભા થયા હોત. વળ� પર�પર દાવાઓ પણ ઊભા 

થાત. ગામ �ખુીએ જણા�� ંુક� મોઢવા ગામની �ત�રક મીટ�ગમા ંઆ �દુો પણ ચચા�યો. વળ�, '�વદ�પ'એ ��ૂચત કર�લ પગડ�યા પૈક� 

એક ખર�ખર ઑટોર��ા �ાઈવર હતો અને પગડ�યાઓને મોઢવાથી �ગડ� લાવવા� ંુજ કામ કરતો. 
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ૂ ૂમોઢવાના માછ�મારોના ંક�ટલાકં �થ �ગડ� બદંરના મ��ય�ે� ઉપરાતં બહાર� િનકાસ ચેનલની દ��ણે ૨ ક�.મી. �ર આવલે ર�ત-

ૂ � ૂ�વાઓ પર િનયિમત ર�તે જતા હતા �ત�રક મસલત પછ� રત-�વાઓ પર િનયિમત ર�તે જતા મોઢવાના ૧૧ પગડ�યા 

ૂ ૂમાછ�મારોને ��કત કરવામા ંઆ�યા. ર�ત-�વાઓ બહાર� િનકાસ�ે�થી ૨ ક�.મી. �ર હોઈ, આ પગડ�યાઓને �થમની મોજણીમા ં

સમાવાયા ન હતા. પરં� ુનજદ�ક� શ�તાઓને ધોરણે તેમને આ�િવકા ટ�કા માટ� સમાવાયા. મીટ�ગમા ંભાગ લેનારાઓએ �વીકા� � ુ ક�, 

બહાર� િનકાસ ચેનલના િવ�તારમા ંિનયિમત જતા આધા�રત પગડ�યાઓની સ�ંયા ૨૪ની થશ.ે (�મા ં�ગડ�ના ૧૧ અને મોઢવાના 

૧૩નો સમાવશે થાય છે). 

૨) �ા�યિવકાસ સલાહકાર સિમિતના ��ખેુ, �ા�યિવકાસ સલાહકાર સિમિતનો ર�જ�ટડ� સહકાર� સોસાયટ� �વ�પનો �ચતાર આ�યો 

અને �ગડ�, નાના ભાડ�યા અને �ગડ� બદંરના માછ�મારો માટ� કામ કરવાની ��િૃ� અને જવાબદાર�ની �પર�ખા આપી. 

૩) �ા�યિવકાસ સલાહકાર સિમિતએ જણા�� ંુક�, એમની CGPL સાથનેી ચચા�ઓને અ�સુધંાને સભંિવત લાભાથ� ૨૩ પગડ�યાઓના 

ુબ�ક ખાતા ંખોલવામા ંઆ�યા ંછે તથા યોજનાની શ�આત માટ� ફંડ મળવાની રાહ �એ છે. દર�યાનમા ંCGPL અને �ા�યિવકાસ 

સલાહકાર સિમિત વ�ચે 'યોજનાની સમજણનો �સુદો' (Memorendom of understending) તૈયાર થઈ ર�ો છે � તરત જ આખર� થઈ 

જશ ેએવી આશા છે. 

  ૪) પગડ�યાઓ તેમને મળતી સહાયનો ઉપયોગ વપેાર�ઓના કરજ �કૂવવામા,ં માછ�માર�ના ંસાધનો �વા ંક� ઇ���લેુટ બો� ક� 

સાઈકલો ખર�દ કરવા કરશ ેએવી આશા રાખવામા ંઆવ ેછે. વ�મુા,ં આરો�ય ક� િશ�ણ �વા ંમહ�વના ં�ે�ો માટ� પણ ઉપયોગ કર� 

ૂશકશ.ે એ �ણવાનો �ય�ન થયો ક�, CGPLની સહાય �ારા બોટ ખર�દ� તેઓ ૪-૫ ના �થમા ંબોટ માછ�માર� કરવા તૈયાર છે ક� ક�મ ? 

માછ�મારોએ જણા�� ંુક�, આ ગામના અ�ય લાભાથ�ઓ પણ છે, એ સજંોગોમા ંએ લોકો સાથ ેકામ કર� શકશ ેક� ક�મ એ શકંા�પદ છે. 

ૂ ુશ�આતમા ંએક સાથ ે�થમા ંકામ કયા� પછ�, આ િવક�પ િવચાર� શકાય. ક�ટલાક પગડ�યાઓએ જણા�� ંક� તેઓ �થમ બોટના 

ખલાસી તર�ક� કામ કરશ ેઅને બોટ �ારા થતી માછ�માર�ની કાય�વાહ� શીખશ ે�યારબાદ બોટ ખર�દવા� ંુિવચારશ.ે 

૫) વ�મુા ંઆ�િવકા �ધુારણા યોજનામા ંમળતા લાભો ઉપરાતં �ા�યિવકાસ સલાહકાર સિમિત આ ૨૪ પગડ�યાઓને સરકારની 

િવિવધ યોજનાઓમાથંી મળતા િવિવધ લાભ મેળવવા મદદ કરશ ે�થી પગડ�યાઓની આવક �ચી લાવવામા ંસહભાગી બની શક�.

પગ�ડયા સરપચં (�ગડ�) સાથેની મસલત.તાર�ખ : ૧૦ નવે�બર, ૨૦૧૬ 

ુ�થળ   : િનકાસી નહર� ની પિ�મ બા�    

ભાગ લેનાર:૧. વાઘરે �સૈન હા�નુ

૨. �સુર અ�બુ અલી

૩. મહ�� દૂશા સૈયદ (�વદ�પ)

૪. એચ. �. ઝાલા (ટ�.પી.સી.ડ�.ટ�.-સી�પીએલ)

૫. અનવરભાઈ �ખેુરા

 

ુચચ�વામા ંઆવેલ ��ાની િવગત :  

ુ ુઆપ� ંનામ � ંઅને કયા ગામથી આપ આવો છો ?

અમો ( �ી વાઘરે �સૈન હા�ન અને �સુર અ�બુ અલી) બનેં પગ�ડયા માછ�માર� માટ� મોઢવા ગામથી આવીએ છ�એ .ુ

આપ આ િવ�તારમા ંિનયિમત માછ�માર� કરો છો?

ુઐતીહાિસકપણે અમા�ં પ�રવાર આ માછ�માર� િવ�તારમા ંઅને હવ ેમા� અમોજ પગ�ડયા માછ�માર� કરતા ઉપભો�તા છ�એ.

�ગડ� ક� અ�ય ગામોની એવી કોઈ �ય�કત છે � આ િવ�તારમા ંમાછ�માર� માટ� આવતી હોય?

ુના. આ િવ�તારમા ંમાછ�માર� માટ� અમારા િસવાય અ�ય કોઈ આવ� ંુનથી. અમો સામા�યર�તે મોઢવાથી દ��ણે ર�તીના �વા ન�ક 

ુસફર કર�એ છ�એ અને �યારબાદ ભરતીની પર���થિત અ�સુાર દ�ીણ બા�થી �તરતા િવ�તારમા ંઅમાર� �ળ ફ�ક�એ છ�એ. 

�ાર�ક અમારા ગામના અ�કુ માછ�મારો અહ� આવી અને આ િવ�તારમા ંતેઓની �ળ� ંુસમારકામ કર� છે. 
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ુ ુસી�પીએલ અને િવ�ડએસી �ારા અમલમા ં�કવામા ંઆવેલ આ�િવકા �ધારણા પ�રયોજનામા ંઆપ બ�ેનો સમાવેશ 

થયેલ છે?

હા, અમારા બ�ેનો આ કાય��મમા ંસમાવશે થયેલ છે અને અમોએ આ કાય��મ હઠ� ળ આપવામા ંઆવતા ંલાભો મેળવલે છે. �વદ�પની 

ટ�મે મોજણી કર�લ છે અને અમારો તે મોજણીમા ંસમાવશે થયેલ છે.

ુ�વદ�પે સી�પીએલ સાથે અનેકવાર આ �થળની �લાકાત લીધી છે. તેમછતા ંઅમોએ આ િવ�તારમા ંકોઈને માછ�માર� 

કરતા જોયા નથી.

અમો માછ�માર�ની અમાર� સામ�ી (માછ�માર� સબંધંી વાસંના ડડંા અને અ�ય વ��ઓુ ) આ િવ�તારમા ંરાખીએ છ�એ તેમછતા ંઅમો 

ુ ુમોટાભાગે િનયિમતપણે માછ�માર� દ�ીણ બા�એ અને �ગડ� બદંર બા�એ કર�એ છ�એ. વ�મુા,ં � ં(�સૈન હા�ન) સી�પીએલનો ુ ુ

ન�ધાયેલો િવ��તા � ં'ક�જ �ફિશ�ગ �ો��ટ'મા ંસી�પીએલ સાથ ેજોડાયેલો �.ં આથી, મારો મોટા ભાગનો સમય � ંિનકાસી નહર� ના ુ

ુપિ�મ બા�એ 'ક�જ �ફિશ�ગ �ો��ટ'મા ંરોકાયેલો ર� ં�.ંુ
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ુઅ�લ�નક-૩ : મેળવવાની સામા�જક-આિથ�ક મા�હતી : 

તાર�ખ :________ 

પસદં કરવામા ંઆવેલ પગડ�યાની સામા�જક-આિથ�ક મોજણી 

� � � � � � � તપાસ કરનાર� ંુ નામ�������
____________________ 

પગડ�યા� ંુનામ :___________________ 

િપતા� ંુનામ : _____________________

સરના� ંુ:_________________________ મોબાઈલ ન.ં :________________

સામા�ક આિથ�ક ર�ખા�ચ�

ુ�ુ�ંબની ��થિત
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ુ�ુ�ંબના સ�યોની મા�હતી :

ુ ુ��ંબની ��ુય �ય��ત સાથનેા સબંધંની માનકસ�ંયા
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સહયોગી� ંુનામ અને સહ� : 
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