
കടൽ സുരക്ഷ 

കകരള സർക്കാർ  

മത്സ്യബന്ധന 

വകുപ്പ്  
അനീഷ ്പി  

ഫിഷറീസ് അസിസ്റ്റന്റ് 

ഡയറക്ടർ 
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DEPARTMENT OF FISHERIES- MARINE SECTOR   

 REGISTRATION OF FISHERMEN 

 WELFARE OF FISHERMEN COMMUNITY 

 DISASTER MANAGEMENT 
 REHABILITATION PROGRAM - PUNARGEHAM 

 COASTAL SECURITY 

 INTERNAL SECURITY 

 SEARCH AND RESCUE  

 REGISTRAR OF FISHING VESSELS 

 AWARENESS PROGRAMS 

 ENFORCEMENT OF MARINE ACTS AND RULES 

 WEATHER WARNING 

 MATTERS RELATED WITH LANDING CENTRES AND HARBOURS 
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ROLE OF FISHERIES DEPARTMENT IN COASTAL SECURITY   

 IMPLEMENTATION OF KMFR ACT 

 REGISTRAR OF FISHING VESSELS UNDER MERCHANT SHIPPING 

ACT 

 KADALORA JAGRATHA SAMITHI 

 PART OF JOC 

 MEMBER IN COASTAL SECURITY 

 MEMBER IN INTERNAL SECURITY (RURAL & CITY) 

 VULNERABILTY ASSESSMENT & SECURITY AUDIT OF HARBOURS 

AND LANDING CENTRES 

 24x7 CONTROL ROOMS 

 MONITORING OF HARBOURS AND LANDING CENTRES 

 24x7 SURVEILENCE SUPPORT WITH INDIAN COAST GUARD 

 SEA RESCUE GUARDS AT HARBOURS 

                                                                                     Cont…….. 
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ROLE OF FISHERIES DEPARTMENT IN COASTAL SECURITY   

 HANDLING AND UPDATION OF FISHING VESSEL DATA BASE 

WITH REAL CRAFT WEB PORTAL 

 JOINT PATROLLING WITH STAKE HOLDERS 
 FISHERIES MANAGEMENT COUNCILS (STATE , DISTRICT & 

FISHING VILLAGE LEVEL) 

 24x7 SUPPORT WITH HIGH SPEED MARINE AMBULANCE AND 

PATROL BOAT 

 AWARENESS PROGRAMS 

 COMMUNITY INTERACTION PROGRAMS WITH STAKE HOLDERS 

 PROTECTION OF NATIONAL ASSET UNER KMFR Act (SPM – 

BPCL COCHIN) 

 SAGARA APP – RF ID PUNCHING SYSTEM ON TRIAL BASIS 

 

 



MEMBER IN COASTAL SECURITY 



 MEMBER IN INTERNAL SECURITY (RURAL & CITY) 

 VULNERABILTY ASSESSMENT & SECURITY AUDIT OF 

HARBOURS AND LANDING CENTRES 

 24x7 CONTROL ROOMS 



FISHERIES CONTROL ROOM 
വിഴിഞ്ഞം - വവപ്പിൻ 

- കബപ്പൂർ  

MASTER CONTROL ROOM AT FISHERIES DIRECTORATE 



27x7 SURVEILENCE SUPPORT WITH INDIAN COAST GUARD 



   Sl. No. 
   Name of District 

 
 Length (in 

Km) 
  1 

  Thiruvananthapuram 
  78 

  2 
  Kollam 

  37 
  3 

  Alappuzha 
  82 

  4 
  Ernakulam 

  46 
  5 

  Thrissur 
  54 

  6 
  Malappuram 

  70 
  7 

  Kozhikode 
  71 

 8   Kannur 
  82 

  9 
  Kasaragode 

  70 
  TOTAL 

  590 

COASTAL LENGTH 



Districts 

Active Fishermen Total 

Active 

Fishermen 

Allied 

Workers 

Grand 

Total Marine Inland 

Thiruvananthpuram 55118 109 55227  3846 59073 

Kollam  19951  8353  28304  17386 45690 

Pathanamthitta  0  268  268  265 533 

Alappuzah  26799  17781  44580  28849 73429 

Kottayam  0  5340  5340  1063 6403 

Idukki  0  196  196 98 294 

Ernakulam  12922  13381  26303 17733 44036 

Thrissur  5512  1096  6608 2624 9232 

Palakkad  0  509  509 538 1047 

Malappuram  36254  1835  38089 3348 41437 

Kozhikkode  22726  1871  24597 11353 35950 

Wayanad  0  23  23 449 472 

Kannur  5245  1655  6900 3556 10456 

Kasargode  10383  522  10905 1016 11921 

TOTAL 194910 52939 247849 92124 339973 

REGISTERED FISHERMEN 



   Sl. No. 
   Name of District 

 
 Nos 

  1 
  Thiruvananthapuram 

  42 
  2 

  Kollam 
  27 

  3 
  Alappuzha 

  30 
  4 

  Ernakulam 
  21 

  5 
  Thrissur 

  18 
  6 

  Malappuram 
  23 

  7 
  Kozhikode 

  34 
 8   Kannur 

  11 
  9 

  Kasaragode 
  16 

  TOTAL 
  222 

FISHING VILLAGES 



   Sl. No. 
   Name of District 

 
Place 

  1 
  Thiruvananthapuram 

  VIZHINJAM 

  2 
  Kollam 

 NEENDAKARA 

  3 
  Alappuzha 

  4 
  Ernakulam 

THOTTAPPALLY 

  5 
  Thrissur 

VYPIN  AZHEEKODE 
  6 

  Malappuram 
  7 

  Kozhikode 
PONNANI 

 8   Kannur 
BEYPORE 

  9 
  Kasaragode 

KANNUR 

  KEEZHUR 

FISHERIES STATIONS 



 MARINE ENFORCEMENT TEAM – SP,DYSP , CI,CPOS 

10 PAROLLING BOATS AND 3 MARINE AMBULANCES 

SEA RESCUE GUARDS  

 



HIRED FISHING VESSELS FOR PATROL BOATS 



MARINE AMBULANCE 





MARINE AMBULANCES 

848 - PATROLLING 
172 – RESCUES 
PERSONS RESCUED – 1060 
VESSELS RECCOVERED - 82 



SEA RESCUE GUARDS AT HARBOURS 

900 fishermen youth were given specialised training in Sea rescue operations at 
National Institute of Water Sports, Goa. Training of 612 people completed. Among 

them 80 squad were deployed in Fishing Harbours for emergency operations 



Details of Rescue 



  

20 
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FISHING VESSELS REGISTERED IN KERALA 



MOTORIZED MECHANICAL (Trawler & Inboard), MOTORIZED VESSELS  



NON MOTORIZED FISHING VESSEL 



















 





 





 



 



 



COASTAL SECURITY 
  

“FISHERMEN ARE THE EYES AND EARS OF 
THE SEA” 

     



കടൽ സുരക്ഷ  



സമുദ്ദ മത്സ്യബന്ധനം – കലാകത്തെ 

ഏറ്റവും അപകടം പിടിച്ച ക ാലികളിൽ 

ന്ന.് 

ദ്പതിവർഷം ട്ടനവധി അപകടങ്ങൾ, 

 ീവഹാനി, ഉപാധി നഷ്ടം. 

കടൽസുരക്ഷാ/ആശയവിനിമയ 

ഉപകരണങ്ങളുത്തട ശരിയായ ഉപകയാഗം. 

 



ദ്പധാന അപകടങ്ങൾ 

- യാനം മറിയൽ 
- കൂട്ടിയിടി 
- എഞ്ചിൻ തകരാർ 
- യാനത്തിൽ വച്ച ്

പരിക്കേൽേുക 
- യാനത്തിൽനിന്ും 

കടലിൽ വീഴുക 
- അഗ്നിബാധ 
- ദിശയറിയാതത 

ഒറ്റതെടുന്ത ്
- മണ്ണിൽ ഉറയ്േുന്ത ്
- യാനത്തിന്ക്കചാർച്ച 

ഉണ്ടാകുന്ത് 



കടൽ സുരക്ഷ – ദ്പധാന 

ഘടകങ്ങൾ 

1. വയക്തി സുരക്ഷ 
- വയക്തിഗത രക്ഷാ 

ഉപകരണങ്ങൾ 
- പരിസര ശ്ശദ്ധ 
- ജാശ്ഗത 
- ചിന്തിച്ച ്ശ്പവർത്തിേുക 
- കൃതയമായ അറിയിെ് 

നൽകുക / അനുസരിേുക 



2. സുരക്ഷിത യാദ്ത 

- ശരിയായ നിരീക്ഷണം 

- സുരക്ഷിത ക്കവഗത 

- ജലഗതാഗത നിയമങ്ങൾ പാലിേുക 

- കൂട്ടിയിടി ഒഴിവാേുക, 

അഴിമുഖത്്ത ശ്പക്കതയക ശ്ശദ്ധ 

- കൃതയമായും ക്കവഗത്തിലും ഉള്ള 

തീരുമാനം/ശ്പവൃത്തി 



3.സുരക്ഷിത 

മത്സ്യബന്ധന രീതി 

- ശരിയായ ആസൂശ്തണം  
- കടൽ സുരക്ഷാ, 

ദിശയറിയൽ, അഗ്നിശമന 
ഉപകരണങ്ങൾ 

- അമിത ഭാരം ഒഴിവാേുക. 



ഉപകരണങ്ങൾ   

ദിക്കറിയൽ   ീവൻ 

രക്ഷ  

മത്സ്യസാ

ന്നിധയം 

അറിയുന്ന

തിന ്   

ആശയവി

നിമയം   
GPS, AIS 
RADAR 
NAVITEX, Etc. 

VHF,HF,MF 
INMARSAT, Etc. 

SONAR 
Eco sounder 
Net sounder, Etc. 

SART 
EPIRB,DAT Etc. 





 ീവൻ രക്ഷാ 

ഉപകരണങ്ങൾ  



LIFE JACKET 





കപ്പലിൽ ത്തകാണ്ടുകപാകകണ്ട 

അതയാവശയമായ  ീവൻ രക്ഷാ 

ഉപകരണങ്ങളിൽ ന്നാണ് വലഫ ്  ാക്കറ്റ.് 

വളത്തര ദൃശയവും തിളക്കമുള്ളതുമായ 

നിറെിലുള്ള അംഗീകൃത ത്തപാങ്ങി 

കിടക്കുന്ന ത്തമറ്റീരിയൽ ഉപകയാഗിച്ച് ഇത ്

നിർമ്മിക്കണം. രു ചരട ്ത്തകാണ്ട ്ഉറപ്പിച്ച രു 

വിസിൽ ഘടിപ്പിച്ച,് റികദ്ടാ റിഫ്ലക്റ്റീവ ്

കടപ്പുകൾ ഘടിപ്പിച്ച ് കുറഞ്ഞത ് 8 

മണിക്കൂത്തറങ്കിലും കെുന്ന ഫിക്സഡ് 

അത്തെങ്കിൽ മിന്നുന്ന വലറ്റ് ഘടിപ്പിക്കാം  



LIFE BUOY 



എൊ മത്സ്യബന്ധന യാനങ്ങളും 

നിർബന്ധമായും ത്തകാണ്ടുകപാകകണ്ട രു 

അവശയ ഉപകരണമായ വലഫ ് കബായ,് 

അബദ്ധെിൽ കടലിൽ വീഴുകകയാ കടലിൽ 

അപകടെിൽത്തപ്പടുകകയാ ത്തചയ്യുന്ന രാത്തള 

വീത്തണ്ടടുക്കാൻ ഉപകയാഗിക്കുന്നു. രക്ഷാ 

യാനെിൽ കയറാൻ സഹായിക്കുന്നതിനായി 

അത ് കവഗെിൽ ആളികലക്ക് എറിയുന്നു. 

വലഫ ് കബായ ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത,് 

വൃൊകൃതിയിലുള്ള, വയതിരിക്തമായ 

ദൃശയമായ നിറെിൽ, നാല് സമദൂര 

കപായിന്റുകളിൽ ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ദ്ഗാബ ്

വലനുകൾ ത്തകാണ്ട ് ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന രു 

ത്തപാങ്ങി കിടക്കുന്ന ത്തമറ്റീരിയൽ 

ഉപകയാഗിച്ചാണ്. രു വലഫ ് കബായിയുത്തട 

അകത്തെ വയാസം 45 ത്തസന്റിമീറ്ററും പുറം 

വയാസം 76 ത്തസന്റിമീറ്ററും ആയിരിക്കണം, 

ഭാരം 6.1 കികലാദ്ഗാമിൽ കൂടരുത്. ഇതിന് 

കുറഞ്ഞത് 24 മണിക്കൂത്തറങ്കിലും ത്തവള്ളെിൽ 

ത്തപാങ്ങിക്കിടക്കാൻ കഴിയും 



EPIRB 

The Emergency Position Indicating Radio Beacon  



LIFE SAVING  

SART- Search And Rescue Transponder  



EPIRB- Emergency Position Indicting Radio Beacon  



കടലിത്തല രു അടിയന്തര ഘട്ടെിൽ, 

സാറ്റവലറ്റ,് എർെ ് കേഷനുകൾ വഴി 

അടുെുള്ള ത്തറസ ്കയൂ കകാ-ഒർഡികനഷൻ 

ത്തസന്ററികലക്ക ് ഡിസ്ദ്ടസ ് സിഗ്നൽ 

സംകദ്പക്ഷണം ത്തചയ്യുന്നതിലൂത്തട തിരയൽ, 

ത്തറസ ്കയൂ കസവനങ്ങത്തള അറിയിക്കാൻ 

സഹായിക്കുന്നു. EPIRB-കൾ വിവിധ 

വലുപ്പെിലും രൂപെിലും വരുന്നു, കൂടാത്തത 

വയതയസ്ത സവികശഷതകൾ വാഗ്ദാനം ത്തചയ്യുന്നു. 

EPIRB-കൾ അവയുത്തട സ്ഥാനം 

വകമാറുന്നതിനുള്ള ദ്പാഥമിക ദ്പവർെനം 

നിർവഹിക്കുന്നതിന ് വിനയസിക്കുകയും 

സ ീവമാക്കുകയും കവണം. 

ഇപിഐആർബിത്തയ അതിന്ത്തറ മൗണ്ടിംഗ ്

ദ്ബാക്കറ്റിൽ നിന്ന ് രു സവിച്ച ് ഫ്ലിക്കു ത്തചയ്യുക  

ഒകട്ടാമാറ്റിക ് ആക്ടികവഷൻ കമാഡുകൾ 

ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള EPIRB-കൾ സാധാരണയായി 

വാട്ടർ ആക്റ്റികവറ്റ ്ത്തചയ്യത്തപ്പടുന്നു. 



SART 

Search And Rescue Transponder  



ത്തസർച്ച് ആൻഡ ് ത്തറസ ്കയൂ ദ്ടാൻസ ്കപാണ്ടർ 

(SART) എന്നത ് രു സവയം നിയദ്ന്തിത, 

വാട്ടർദ്പൂഫ ് ദ്ടാൻസ ്കപാണ്ടറാണ.്ഈ 

ഉപകരണങ്ങൾ രു റഡാർ-SART അത്തെങ്കിൽ 

GPS-അടിസ്ഥാനമായ AIS-SART ആയിരിക്കാം. 

രക്ഷാദ്പവർെനം നടെുന്ന കപ്പലിന്ത്തറ 

റഡാർ ഡിസ്കേയിൽ കുെുകളുത്തട രു 

പരമ്പര സൃഷ്ടിച്ച് രു ദുരിതെിലായ 

യാനത്തെ  കത്തണ്ടൊൻ റഡാർ-SART 

ഉപകയാഗിക്കുന്നു. SART-ന്ത്തറ റിസീവർ X-

ബാൻഡ ് റഡാറുകളിൽ നിന്നുള്ള 

സിഗ്നലുകൾ (9.2–9.5 GHz) കത്തണ്ടെുന്നു, ഉടൻ 

തത്തന്ന SART പദ്ന്തണ്ട ് പൾസുകൾ കര 

ആവൃെിയിൽ വകമാറുന്നു, അത ്പദ്ന്തണ്ട് 

കഡാട്ടുകളുത്തട രു കദ്ശണിയായി 

(അവയ്ക്കിടയിൽ 0.6 വമൽ വിടകവാത്തട) 

ദ്പതിഫലിക്കും.  



VHF-RT 



രു മവറൻ വിഎച്ചഎ്ഫ ് ത്തസറ്റ ് രു 

വയർത്തലസ് കമ്മയൂണികക്കഷൻ 

ഉപകരണമാണ,് അത് രു ദ്ടാൻസ്മിറ്ററും 

റിസീവറും കചർന്നതാണ്. ചാനലുകൾ 

എന്നറിയത്തപ്പടുന്ന ോൻകഡർഡ,് 

അന്താരാഷദ്്ട ആവൃെികളിൽ മാദ്തകമ 

ഇത ് ദ്പവർെിക്കൂ. വിഎച്ച്എഫ് 

ത്തസറ്റിന്ത്തറ ദ്ടാൻസ്മിഷൻ പവർ 1 മുതൽ 

25 വാട്്ട വത്തരയാണ.് ഇത് പരമാവധി 

പരിധി നൽകുന്നു. ഉയരമുള്ള 

കപ്പലുകളിലും കുന്നുകളിലും 

ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന 

ഏരിയലുകൾക്കിടയിൽ 60 കനാട്ടിക്കൽ 

വമൽ (111 കി.മീ) വത്തരയും 

സമുദ്ദനിരപ്പിൽ ത്തചറിയ കബാട്ടുകളിൽ 

ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന 

ഏരിയലുകൾക്കിടയിൽ 5 കനാട്ടിക്കൽ 

വമൽ (9 കി.മീ) വത്തരയും. വിഎച്ച്എഫ് 

സംവിധാനെിലൂത്തടയുള്ള 

ആശയവിനിമയെിന് കരയിൽ നിന്ന ്25 

കനാട്ടിക്കൽ വമൽ വത്തര എൊം. 



 കടലിൽ ദുരിതെിലായ ഏത്തതങ്കിലും 

മത്സ്യത്തൊഴിലാളിക്ക് അത്തെങ്കിൽ റ്റത്തപ്പട്ട 

കബാട്ടുമായി അവത്തര രക്ഷത്തപ്പടുെുന്നതിന ്

അടുെുള്ള കബാട്ടുകളിത്തല മറ്റ് 

മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുമായി ആശയവിനിമയം 

നടൊം. 

❑ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് ദുരന്തസമയെ് 

കകാേ് ഗാർഡിന്ത്തറകയാ തീരകദശ സുരക്ഷാ 

ദ്ഗൂപ്പിന്ത്തറകയാ അടിയന്തര സഹായം കതടാം. 

❑ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് മത്സ്യ ലഭയത, കടൽ 

സ്ഥിതി തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ അടുെുള്ള 

കബാട്ടുകളിത്തല മറ്റ് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുമായി 

പങ്കിടാം. 

❑ കടലിത്തല മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് 

കബാട്ടുകളുത്തടകയാ കപ്പലുകളുത്തടകയാ 

സംശയാസ്പദമായ നീക്കങ്ങത്തളക്കുറിച്ചുള്ള 

വിവരങ്ങൾ വകമാറാൻ കഴിയും, അവർത്തക്കതിത്തര 

ദ്ദുത നടപടി സവീകരിക്കും. 

❑ കടലിൽ മത്സ്യബന്ധന വലത്തയ ത്തചാെി 

ഉണ്ടാകുന്ന സംഘർഷങ്ങൾ ഴിവാക്കാൻ 

മത്സ്യത്തൊഴിലാളികത്തള സഹായിക്കുക. 



DAT 

Distress Alert Transmitter  



രക്ഷാദ്പവർെനെിനായി സാറ്റവലറ്റ ്വഴി 

രു കകദ്ര സ്ഥാനകെക്ക ്

അടിയന്തരാവസ്ഥയും തരവും അടങ്ങുന്ന 

രു ദ്ഹസവ സകരശം വകമാറാൻ DAT 

ഉപകയാഗിക്കുന്നു. അടിയന്തര 

സാഹചരയെിൽ, ഉപകയാക്താവ ്DAT യൂണിറ്റ് 

ഒണാക്കി രു സകരശം തിരത്തഞ്ഞടുക്കണം 

(ഉദാ. തീ/ കബാട്ട ്മുങ്ങൽ / വവദയസഹായം / 

മറ്റ് അടിയന്തിര സാഹചരയങ്ങളിൽ) 

സിേെിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന അനുബന്ധ 

സവിച്ച ് അമർെിയാൽ. കബാട്ടിന്ത്തറ 

സ്ഥാനവുമായി സംകയാ ിപ്പിച്ച സകരശം 

രക്ഷാകകദ്രെികലക്ക ് വകമാറും. DAT 

സകരശം ആദയത്തെ അഞ്ച ്മിനിറ്റും പിന്നീട ്

സവിച്ച ് ഒഫ ് ആകുന്നതുവത്തര അത്തെങ്കിൽ 

ബാറ്ററി വലഫ ്തീരുന്നത് വത്തര ഒകരാ അഞ്ച ്

മിനിറ്റും ആവർെിക്കുന്നു 



FIRST AID KIT 



അതയാവശയ ഘട്ടങ്ങളിൽ ഉപകയാഗികക്കണ്ട 

എൊ ദ്പഥമ ശുദ്ശൂഷാ ഉപകരണങ്ങളും 

മരുന്നുകളും സഹിതം എൊ കബാട്ടിലും ഫേ ്

എയ്ഡ  ്കബാക്സ് നിർബന്ധമായും സൂക്ഷിക്കണം. 

അതിൽ ബാൻകഡ ുകൾ, ബാൻഡ ്എയ്ഡുകൾ, 

അണുവിമുക്തമായ ത്തദ്ഡസ്ിംഗുകൾ, 

അണുവിമുക്തമായവ എന്നിവ 

അടങ്ങിയിരിക്കണം കടപ്പ,് കദ്തിക, സുരക്ഷാ 

പിന്നുകൾ, ആന്റിത്തസപ്റ്റിക ് ദ്കീം, ലികവിഡ് 

ആന്റിത്തസപ്റ്റിക,് ഗുളികകൾ തുടങ്ങിയവ 

ഉണ്ടായിരിക്കണം  



GUIDELINES FOR FISHERMEN 

 

•ഹാർബറിക്കലേുള്ള വരവും 
ക്കപാേും  - അവനവനും മറ്റ ്
യാനങ്ങള്േും ഭീഷണി ആവരുത്  

•ഭീകര ശ്പവർത്തനങ്ങൾ  

•കള്ളേടത്ത ് 

•മയേുമരുന്് (കരയിലും 
കടലിലും)  

•വംശനാശം ക്കനരിട്ട മത്സ്യ 
വിഭാഗങ്ങൾ  

•ചുഴലിോറ്റ ്- കടൽ ക്കക്ഷാഭ 
മുന്റിയിെുകൾ  

 



AIS GPS  
NAVTEX 

RADAR 

NAVIGATION  

MAGNETIC COMPASS 



MAGNETIC COMPASS 

എൊ നാവികഗഷൻ ടൂളുകളിലും ഏറ്റവും 

അടിസ്ഥാനപരമായ ഉപകരണമാണിത,് 

തീരകദശ നാവികഗഷനിൽ ശരിയായ 

ദിശയികലക്ക ് നയിക്കാൻ അതയാവശയമാണ്. 

കകാമ്പസിത്തല സൂചി വടക്്ക ദിശ കാണിക്കുന്നു . 



GPS  

നാവികഗറ്്റ ത്തചയ്യുന്നതിനും കവഗത 

അളക്കുന്നതിനും ത്തലാകക്കഷൻ 

നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനുമുള്ള ഏറ്റവും 

കവഗതകയറിയതും കൃതയവുമായ രീതി നൽകുന്ന 

രു ഉപദ്ഗഹ അധിഷ്ഠ ിത നാവികഗഷൻ 

ഉപകരണമാണ് GPS. ഉപദ്ഗഹങ്ങളുത്തട രു 

ശൃംഖലയാണ്  ിപിഎസ് ഉപകയാഗിക്കുന്നത്. GPS 

റിസീവർ കാഴ്ചയിലുള്ള GPS ഉപദ്ഗഹങ്ങളിൽ നിന്ന ്

സിഗ്നലുകൾ കശഖരിക്കുകയും കദ്പാസസ്് 

ത്തചയ്യുകയും ത്തചയ്യുന്നു, തുടർന്ന് ആ വിവരങ്ങൾ 

ഉപകയാഗിച്ച് സ്ഥലം, കവഗത, സമയം മുതലായവ 

നിർണ്ണയിക്കുകയും ദ്പദർശിപ്പിക്കുകയും ത്തചയ്യുന്നു. 

GPS റിസീവർ രു വിവരവും ഉപദ്ഗഹങ്ങളികലക്ക് 

തിരിത്തക വകമാറിെ. 



Satellite based Automatic Identification System (AIS) / 
Vessel Monitoring System (VMS) 



COMMUNICATION  



FISH FINDING  

SONAR  

Eco sounder  



 ലെിന്ത്തറ ആഴം, താഴത്തെ 

ദ്പതലെിന്ത്തറ ദ്പകതയകതകൾ, 

മൽസയങ്ങളുത്തട സാന്നിധയം തുടങ്ങിയവ 

നിർണ്ണയിക്കാൻ പാദ്തെിനു താത്തഴയായി 

ലംബമായി താകഴക്ക ് നയിക്കുന്ന ശബ്ദ 

തരംഗങ്ങൾ ഉപകയാഗിക്കുന്നു. എകക്കാ 

സൗണ്ടർ കടലിൽ ഒടുന്നതിൽ നിന്നുള്ള 

അപകടം കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും. 

എകക്കാ സൗണ്ടർ ഉപകയാഗിക്കുന്നതിലൂത്തട 

മത്സ്യം തിരയുന്ന സമയം രു പരിധി വത്തര 

കുറയ്ക്കാനും അതുവഴി ഇന്ധനം 

ലാഭിക്കാനും കഴിയും. 



RADAR 

റഡാർ കറഡികയാ തരംഗങ്ങൾ ദ്പകക്ഷപണം 

ത്തചയ്യുന്നു, അത ് കപ്പലിന ് ചുറ്റുമുള്ള രു 

ദ്പകതയക പരിധിക്കുള്ളിൽ രു വസ്തു വിത്തന 

ദ്പതിഫലിപ്പിക്കുന്നു, അങ്ങത്തന ഇരുട്ടിന്ത്തറ 

സമയെും കമാശം ദൃശയപരതയിലും 

അടുെുള്ള കപ്പലുകൾ / കബാട്ടുകൾ 

അത്തെങ്കിൽ തീരദ്പകദശം കത്തണ്ടൊനും / 

തിരിച്ചറിയാനും സഹായിക്കുന്നു. 



റഡാർ റിഫ്ലക്ടറുകൾ: 

റഡാർ റിഫ് ളക്ടറുകൾ വലിയ കപ്പലുകൾ 

അയയ ്ക്കുന്ന റഡാർ സിഗ്നലുകത്തള 

ദ്പതിഫലിപ്പിക്കുന്നു, അങ്ങത്തന വലിയ 

കപ്പലുകത്തള അവരുത്തട റഡാർ 

സ ്ദ്കീനുകളിൽ ത്തചറിയ കബാട്ടുകൾ, ദൂത്തര 

നിന്ന് കപാലും കത്തണ്ടൊൻ 

സഹായിക്കുന്നു. ഇതുവഴി കൂട്ടിയിടി 

ഴിവാക്കാം. രക്ഷാദ്പവർെനെിനിത്തട 

കബാട്ടുകൾ കത്തണ്ടൊനും ഇത ്

സഹായിക്കുന്നു. രു റഡാർ റിഫ്ലക്ടർ 

സുരക്ഷ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു 



 

ഫിഷറീസ് മാകന ് ത്തമന്റ ്

കൗൺസിലുകളുത്തട ഭരണഘടന                          

എ. ഫിഷിംഗ ്വികെ  ്

മാകന ്ത്തമന്റ് കൗൺസിൽ 

ബി . ിൊ ഫിഷറീസ് 

മാകന ് ത്തമന്റ് കൗൺസിൽ 

സി. സംസ്ഥാന ഫിഷറീസ് 

മാകന ്ത്തമന്റ് കൺസിൽ 

 



ഫിഷിംഗ ്വികെ ് മാകന ്ത്തമന്റ് 

കൗൺസിൽ താത്തഴപ്പറയുന്ന 

അംഗങ്ങൾ  
ദ്ഗാമപഞ്ചായെ്/മുനിസിപ്പാലിറ്റി 

തലവൻ അത്തെങ്കിൽ മുൻസിപ്പൽ 

കകാർപ്പകറഷന്ത്തറ ഡിവിഷൻ അംഗം - 

ത്തചയർമാൻ 

ദ്പകദശെിന്ത്തറ 

അധികാരപരിധിയിലുള്ള മത്സ്യഭവന്ത്തറ 

തലവൻ- - ത്തമമ്പർ ത്തസദ്കട്ടറി 

ദ്ഗാമപഞ്ചായെ/്മുനിസിപ്പാലിറ്റിയികല

ക്്ക തിരത്തഞ്ഞടുക്കത്തപ്പട്ട രണ്ട് അംഗങ്ങൾ 

തീരകദശ വാർഡുകളിൽ നിന്ന ്

അതിന്ത്തറ തലവൻ നാമനിർകേശം 

ത്തചയ്യുന്നു -അംഗങ്ങൾ 

സർക്കാർ നാമനിർകേശം ത്തചയ്ത , 

ദ്പകദശെ ്അധികാരപരിധിയുള്ള 

മത്സ്യബന്ധന സഹകരണ സംഘങ്ങളുത്തട 

തിരത്തഞ്ഞടുക്കത്തപ്പട്ട രണ്ട് 

ദ്പസിഡന്റുമാർ. -- അംഗങ്ങൾ 

കര മത്സ്യബന്ധന ദ്ഗാമെിൽ നിന്നുള്ള 

രണ്ട് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളും രു 

സ്ദ്തീയും സർക്കാർ നാമനിർകേശം 

ത്തചയ്യുന്നു . -അംഗങ്ങൾ 



 ിൊ ഫിഷറീസ ്മാകന ്ത്തമന്റ ്

കൗൺസിൽ  
 ിൊ കളക്ടർ - ത്തചയർമാൻ 

ഫിഷറീസ ്ത്തഡപയൂട്ടി ഡയറക്ടർ-ത്തമമ്പർ 

 ത്തസദ്കട്ടറിമുൻസിപ്പൽ കകാർപ്പകറഷൻ കമയർ-

അംഗം 

 ിൊ പഞ്ചായെ് ദ്പസിഡന്റ് –അംഗം 

ത്തസൻദ്ടൽ മവറൻ ഫിഷറീസ ്റിസർച്ച് 

ഇൻേിറ്റയൂട്ടിന്ത്തറ രു ദ്പതിനിധി – അംഗം 

അംഗീകൃത അഞ്ച ്മത്സ്യത്തൊഴിലാളി 

ത്തതാഴിലാളി യൂണിയനുകളിൽ നിന്ന ്ഒകരാ 

ദ്പതിനിധി വീതം, സർക്കാർ നാമനിർകേശം 

ത്തചയ്യുന്നു – അംഗം 

കടൽ മത്സ്യബന്ധനെിൽ വവദഗ്ധയമുള്ള 

രാൾ, സർക്കാർ നാമനിർകേശം ത്തചയ്യുന്ന 

അംഗം 



സംസ്ഥാന ഫിഷറീസ ്മാകന  ്ത്തമന്റ ്

കൗൺസിൽ  
ഫിഷറീസ ്ഡയറക്ടർ -ത്തചയർമാൻ 

ഫിഷറീസ് അഡീഷണൽ ഡയറക്ടർ -വവസ് 

ത്തചയർമാൻ 

ഡയറക്ടർ, ത്തസൻദ്ടൽ മവറൻ ഫിഷറീസ് റിസർച്ച് 

ഇൻേിറ്റയൂട്ട ് -അംഗംഡയറക്ടർ, ത്തസൻദ്ടൽ 

ഇൻേിറ്റയൂട്ട് ഒഫ ് ഫിഷറീസ് ത്തടക്കനാള ി –

അംഗം 

കസാണൽ ഡയറക്ടർ, ഫിഷറീസ ് സർകവ ഒഫ് 

ഇന്തയ –അംഗം 

സർക്കാർ നാമനിർകേശം ത്തചയ്യുന്ന രു 

മത്സ്യബന്ധന വിദഗ്ധൻ -അംഗംഅംഗീകൃത 

മത്സ്യത്തൊഴിലാളി ത്തതാഴിലാളി യൂണിയനുകളിൽ 

നിന്നുള്ള അഞ്ച് ദ്പതിനിധികൾ, സർക്കാർ 

നാമനിർകേശം ത്തചയ്യുന്നു –അംഗം 

അംഗീകൃത യദ്ന്തവത്കൃത കബാട്ട ് ഒപ്പകറകറ്റഴ ്സ് 

യൂണിയനുകളിൽ നിന്നുള്ള രു ദ്പതിനിധി, 

ഗവൺത്തമന്റ ്-അംഗം  

നാമനിർകേശം ത്തചയ്യുന്നുഫിഷറീസ ് ക ായിന്റ് 

ഡയറക്ടർ -ത്തമമ്പർ ത്തസദ്കട്ടറിഫിഷറീസ് ത്തഡപയൂട്ടി 

ഡയറക്ടർ -അംഗം (കകാ-ഒർഡികനഷൻ)                          

ഫിർമ 



13(B). POWERS, DUTIES AND FUNCTION OF FISHING VILLAGE 
MANAGEMENT COUNCIL  

Functions: 

 to prepare village level marine Fishery 
Management Plan  

 creation of awareness  

 to resolve issues and social conflicts  

 to help the District Fisheries 
Management Council for carrying out its 
functions  

 to execute and discharge the duties  

 to provide information to the District 
Fisheries Management Council  



13(C ). Powers, duties and functions of District Fisheries                 
Management Council. 

FUNCTIONS: 

 to prepare Marine Fishery Management plan  

 to take appropriate decisions on Village 
Level Fishery Management Plan  

 to discharge the duties and powers assigned 
by the State Fisheries  

 Management Council from time to time 

 to conduct district level awareness camps  

 to resolve issues and conflicts 

 to help effective implementation  

 to help the State Fisheries Management 
Council for carrying out its functions 

 to provide information to the State Fisheries 
Management Council on matters of 
conservation of marine fish resource 

 

 

 



 

13(D). Powers, duties and functions of State Fisheries Management 
Council 

FUNCTIONS: 

 to prepare Marine Fishery Management Plan  

 to identify suitable sites/locations for 
mariculture and conservation activities 

 to conduct training programmes, seminars, 
workshops etc 

 to resolve issues and conflicts 

 to publish scientific papers, books, audio-video 
cassettes, journals etc 

 to provide information on management and 
conservation of marine  

 fish resources 

 to do/get done all such other lawful things 

 If any issue are found ,then SFMC may examine 
the same and take fresh decisions on such issue. 

 



കകവശം വക്കേണ്ടവ  

•  യാനെിന്ത്തറ ര ിസ്കദ്ടഷൻ , 
വലസൻസ ്/ സ്ത്തപഷയൽ ത്തപർമിറ്റ ് 

•കക്ഷമ നിധി വിഹിതം അടച്ച രസീതി  

• QR  കകാഡ ്ഉള്ള ആധാർ കാർഡ്  

 

 

 

 



RULES OF THE ROAD 



•ശരിയായ നിരീക്ഷണം  

•സുരക്ഷിത കവഗത  

•വലിയ കബാട്ടുകത്തള 
/കപ്പലുകത്തള മുറിച്്ച 
കടക്കരുത് 

•വലറ്റുകൾ 

•രാദ്തി നിരീക്ഷണം  



നിരീക്ഷണം 



സുരക്ഷിത അകലം  



കൂട്ടിയിടി  



നാവികഗഷൻ 

വലറ്റുകളും 

സിഗ്നലുകളും 



LIGHT AND SHAPES  



ACTION TO AVOID COLLISION  





      HEAD ON SITUATION 
When two power driven vessels are meeting on a 

reciprocal or nearly reciprocal courses so as to involve 

risk of collision each shall alter her course to starboard 

so that each shall pass on the port side. 

 



When two power driven vessels are crossing so as to 

involve risk of collision the vessel which has the other on 

her own starboard side shall keep out of the way of the 

way and shall, if the circumstances of the case admit, 

avoid crossing ahead of the other vessel  



- മദയം 
- അമിത കവഗത 
- കയറാവുന്നതിലും കൂടുതൽ 
ആളുകൾ കയറുന്നത ് 

- കമാശം കാലാവസ്ഥയിൽ 
കപാകുന്നത് 

- സ്കഫാടകവസ്തു ക്കൾ, അപകടം 
ഉണ്ടാക്കുന്ന  
രാസപദാർത്ഥങ്ങൾ 

- അമിതഭാരം 
- അനുമതി ഇൊത്തതയുള്ള 
യാനെിൻത്തറ  രൂപമാറ്റം 

- മത്സ്യബന്ധനെിനൊത്തതയു
ള്ള ആളുകൾ 

- ഉപകരണങ്ങളുത്തട 
അനാവശയമായ ഉപകയാഗം 

 

അരുത…്……….. 
 



- മതിയായ സുരക്ഷാ 
ഉപകരണങ്ങൾ 

- യാനെിൻത്തറയും 
ഉപകരണങ്ങളുത്തടയും ശരിയായ 
പരിപാലനം 

- ആവശയമായ ആശയവിനിമയ 
ഉപകരണങ്ങൾ 

-  ാദ്ഗത, ദ്ശദ്ധ 
- മതിയായ കരഖകൾ യാനെിൽ 
സൂക്ഷിക്കുക 

- ഉെരവാദിെവും 
ആകരാഗയമുള്ളതുമായ 
ത്തതാഴിലാളികൾ 

- കരയിൽ വിവരം നൽകൽ 
- മതിയായ ഗുണകമന്ഩയുള്ള 
നിർമ്മാണ സാമദ്ഗികൾ 

- കടൽ സുരക്ഷ/ കാലാവസ്ഥാ 
മുന്നറിയിപ്പുകൾ 
അനുസരിക്കണം 

 

തചക്കേണ്ടവ....... 
 



-എഞ്ചിൻ ദ്പവർെനക്ഷമത, 
ഒയിൽ, എണ്ണ പരികശാധിക്കുക 
- ടൂളുകൾ/ സ്ത്തപയറുകൾ 
സൂക്ഷിക്കുക 
-എൊ ഉപകരണങ്ങളും 
ഉകണ്ടാത്തയന്ന ്പരികശാധിക്കുക 
- ദ്പഥമ ശുദ്ശൂഷ  കിറ്റ ്
- എൊ കരഖകളും 
- മതിയായ ഭക്ഷണം/ ലം 
- കാലാവസ്ഥാ മുന്നറിയിപ്പുകൾ 

 

കടലിക്കലേ ്ക്കപാകും മുക്കേ........ 
 



• Highly sensitive community 

• Marketing issues – Direct Marketing – Who controls 

• Lack of movement data  

• Acts and rules V/S Needs and wants of stakeholders V/S real 
situation 

• Practicality of implementation and procurement of equipments 

• Migrant Labours 

• Other state boats 

• Life span of fishing vessels 

• Certification for sranks & vessel drivers 

• Insurance for Vessels and fishermen & Procedures 

• Frequent weather warnings  

 

 

ISSUES IN FIELD 



POSSIBILITIES 

PUNCHING SYSTEM FOR FISHING VESSELS 
 RF ID SYSTEM , POS SYSTEM 
 VESSEL TRACKING DEVICE 
PLASTIC WASTE COLLECTION BAGS 
OTHER INNOVATIVE IDEAS 

 
 

 



REMOTE OPERATED RESCUE VESSEL 





 



 



INDIAN COAST GUARD – HELP LINE 

• 1554 (TOLL FREE) 

• CHANNEL – 16 FOR CONTACTING VESSELS IN VICINITY 

• OTHER TELEPHONE NUMBERS 
• 0484 2218969 – KOCHI 

• 0471 2486484 - VIZHIJAM 

• 0495 2417995 – BEYPORE 

• 0484 2872354 – JOC(K) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

Thanking You 


