മത്സ്യസമ്പത്ത് ഭാവിയിലേക്ക്

2017

ലക്ഷദ്വീപ് ദ്വീപസമൂഹങ്ങളെയും പ�ോൾ ആൻഡ് ലൈൻ മത്സ്യബന്ധനരീതി ഉപയ�ോഗിച്ച് ചൂരമത്സ്യം പിടിക്കുന്ന വിശിഷ്ടമായ രീതിയെ ആഘ�ോഷിച്ചും,
അവരുടെ മത്സ്യവ്യവസായ നിരീക്ഷണ ശ്രമങ്ങളെ എടുത്തുകാണിക്കുന്ന ഒരു കലണ്ടറാണ് 'മത്സ്യസമ്പത് ഭാവിയിലേക്ക്'. സമുദ്രങ്ങളെയും, അതിനെ
ആശ്രയിച്ചു ജീവിക്കുന്ന ലക്ഷോപലക്ഷം ജനങ്ങളെയും സംരക്ഷിക്കുവാൻ മത്സ്യവ്യവസായത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പ് ഉറപ്പുവരുത്തുക എന്നതിലാണ് ഈ
വർഷത്തെ പതിപ്പ് ഊന്നൽ ക�ൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അഗത്തി, കടമത്ത്, കവരത്തി, മിനിക്കോയ് ദ്വീപുകളിൽ ദക്ഷിൺ ഫ�ൌണ്ടേഷൻ നടത്തിവരുന്ന
സാമൂഹ്യാധിഷ്ടിതമായ മത്സ്യബന്ധനനിരീക്ഷണ തുടർപരിപാടിയിൽ സജീവമായി പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ള ബ�ോട്ടുകളാണ് ഈ കലണ്ടറിൽ ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്.
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മുഹമ്മദ് എം, എൻ.എം സ്റ്റുഡിയ�ോ അഗത്തി

അഗത്തിയിലെ സുഹ്ബത്തുൽ ബദർ ബ�ോട്ടിൽനിന്നു 2016 ജനുവരി 1 മുതൽ ബ�ോട്ടുടമ സാദിഖ്.എസ് വിവരശേഖരണം
നടത്തിവരുന്നു. പ്രസ്തുത ബ�ോട്ടിൽ സാദിഖ്.എസ്, സൈഫുദ്ധീൻ, സവാദ്, ഹസ്സൻ, ഷറഫ്, തൽഹത്ത്, അബ്ദുള്ളാ, ഷുക്കുർ,
അബ്ദുൽറഹ്മാൻ, ക�ോയമ്മാ, അലിഅക്ബർ, അബ്ദു, സലീം, എന്നിവർ മത്സ്യബന്ധനം നടത്തിവരുന്നു.

ജനുവരി 2017
ഞായർ തിങ്കൾ

ച�ൊവ്വ ബുധൻ

വ്യാഴം	വെള്ളി	
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മനുഷ്യരാശിക്ക് സമുദ്രങ്ങള�ോടുള്ള ആശ്രിതത്വം
സമുദ്രങ്ങൾ എന്നും മനുഷ്യജീവിതത്തിൽ
കാര്യമായ പങ്കു വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ആദിമാനുഷന്റെ ഭക്ഷണത്തിനായുള്ള
പ്രയാണമാണ് അവനെ
സമുദ്രങ്ങളിലേക്കെത്തിച്ചത്. എല്ലുകൾ
ചൂണ്ടൽ വളയമായും, വള്ളികൾ
ചൂണ്ടൽച്ചരടായും ഉപയ�ോഗിച്ചാണ്
ആദികാലത്ത് മത്സ്യബന്ധനം. പിന്നീടത്
കുന്തം, വല തുടങ്ങിയ ഉപകരണങ്ങളിലേക്ക്
വഴി മാറി. ചരിത്രപരമായി ന�ോക്കുമ്പോൾ,
സമുദ്രങ്ങൾ വിഭവസമ്പത്തും, വാണിജ്യ,
വ്യവഹാര, സാഹസ, ആവിഷ്കാര
സാധ്യതകളും ധാരാളമായി നല്കിയിട്ടുണ്ട്.
അന്തരീക്ഷത്തിലെ പകുതിയിലേറെ
ഓക്സിജൻ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നത്
സമുദ്രത്തിലെ അതിസൂക്ഷ്മജീവികളായ
ഫൈറ്റോപ്ലാങ്ക്ട്ടനുകളാണ്.
ഇവയാകട്ടെ അന്തരീക്ഷത്തിലെ
കാർബൺഡൈയ�ോക്സൈട്
വലിച്ചെടുക്കുകയും, ശേഖരിക്കുകയും ചെയ്യും.

റിപ്പബ്ലിക്ക് ദിനം**
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മഹബൂബ് ഖാൻ സി.പി

കവറത്തിയിലെ അൽ ഖബീർ ബ�ോട്ടിൽനിന്നു 2016 ജനുവരി 3 മുതൽ ബ�ോട്ടുടമ നിസാമുദ്ധീൻ വിവരശേഖരണം നടത്തിവരുന്നു.
പ്രസ്തുത ബ�ോട്ടിൽ ദിൽഷാദ്, സലീം, ഷറഫുദ്ധീൻ, ഉസ്മാൻ, ഹുസൈൻ, മുഹമ്മദ്, യാകുബ്, ഉബൈദ്, അബ്ദുൽസമദ്, മുത്തലിഫ്,
മത്സ്യബന്ധനം നടത്തിവരുന്നു.

ഫെബ്രുവരി 2017
ഞായർ തിങ്കൾ

ച�ൊവ്വ ബുധൻ

ഭക്ഷ്യസുരക്ഷയിലും ഉപജീവനത്തിലും മത്സ്യബന്ധനത്തിനുള്ള പങ്ക്
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മത്സ്യബന്ധനം ല�ോകമാകെ 37.9
ദശലക്ഷം പേരുടെ ഉപജീവനത്തിന്
കാരണമാകുന്നു
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സമുദ്രസമ്പത്തിൽ മനുഷ്യൻ ഏറ്റവും ചൂഷണം
ചെയ്തിട്ടുള്ളതു മത്സ്യത്തെത്തന്നെയാണ്.
മത്സ്യബന്ധനമേഖല ഇന്ന് വളരെയധികം
കുടുംബങ്ങൾക്ക് കൈത്താങ്ങാവുകയും,
വരുമാനം നേടിക്കൊടുക്കുകയും,
അവരുടെ പട്ടിണി മാറ്റുകയും ചെയ്യുന്നു.
ജന്തുജന്യമാംസ്യത്തിന്റെയും മറ്റു
അവശ്യ പ�ോഷകങ്ങളുടെയും ഉത്തമ
സ്രോതസ്സായതിനാൽ, ഭക്ഷ്യ പ�ോഷക
സുരക്ഷ ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിൽ മത്സ്യം
വലിയ പങ്കു വഹിക്കുന്നുണ്ട്, പ്രത്യേകിച്ചും
തീരദേശവാസികളിൽ.

ശനി

04

മ�ൊത്ത ആഗ�ോള മത്സ്യ
ഉത്പാദനം

ഇന്ത്യയിൽ 4 ദശലക്ഷം
ജനങ്ങൾ മത്സ്യബന്ധനം
ത�ൊഴിലാക്കിപ്പോരുന്നു

13%

മനുഷ്യന്റെ ഉപഭ�ോഗനത്തിനു ഉപയ�ോഗിക്കുന്നു

മറ്റു ഉപയ�ോഗങ്ങൾ

മീനെണ്ണ

ഔഷധനിർമാണം

മത്സ്യവളം

അലങ്കാരമത്സ്യം

സ്രോതസ്സ്

മഹാശിവരാത്രി*
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1. FAO, 2016.
2. http://indianfisheries.icsf.net/
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മഹബൂബ് ഖാൻ സി.പി

കവറത്തിയിലെ സയീമ സിയാബ് ബ�ോട്ടിൽനിന്നു 2014 ജനുവരി 25 മുതൽ റഷീദ് വിവരശേഖരണം നടത്തിവരുന്നു.
ഇ.പി. ഫാറുഖിന്റെ ഉടമസ്തതയിലുള്ള ബ�ോട്ടിൽ റഷീദ്, ഹാഷിം, അബ്ദുൽഖാദർ, സാബിത്ത്, സമീർ, ഹുസൈൻ, എന്നിവർ
മത്സ്യബന്ധനം നടത്തിവരുന്നു.

മാർച്ച് 2017
ഞായർ തിങ്കൾ

ച�ൊവ്വ ബുധൻ

ജനസംഖ്യാസ്ഫോടനവും മത്സ്യബന്ധനവ്യവസായവും

വ്യാഴം	വെള്ളി	
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ആഗ�ോളജനസംഖ്യാരേഖാചിത്രങ്ങൾ

ആഗ�ോളജനസംഖ്യ പ്രതിവർഷം ഉദ്ദേശം 83
ദശലക്ഷം വച്ച് വളരുകയാണ്. ജനസംഖ്യ
കൂടുമ്പോൾ, മത്സ്യത്തിന് ആവശ്യക്കാർ
കൂടും, അതിനനുസരിച്ച് നിലവിലുള്ള
മത്സ്യ സമ്പത്തിനു മേൽ സമ്മർദ്ദം കൂടും.
സാങ്കേതിക പുര�ോഗതി മൂലം കുറച്ചു
സമയം ക�ൊണ്ട് കൂടുതൽ മീൻ പിടിക്കാൻ
സാധിക്കുന്നത് ഈ സാഹചര്യം കൂടുതൽ
വഷളാക്കുന്നു. വർദ്ധിച്ച ആവശ്യങ്ങളും,
പരിമിതമായ പ്രകൃതിസമ്പത്തും കാരണം
മത്സ്യബന്ധനം നടത്തുന്നവരുടെ ഇടയിൽ
മത്സരം വർദ്ധിക്കുകയും, കുറഞ്ഞ
മത്സ്യസമ്പത്തിനു പിന്നാലെ കുറെയധികം
ബ�ോട്ടുകൾ പ�ോകുന്ന ഒരു സ്ഥിതി
ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യുന്നു.

സ്രോതസ്സ്
1. ആഗ�ോളജനസംഖ്യ സാധ്യതകൾ: 2015ല്പുതുക്കിയത്
2. FAO, 2016
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അഹ്മദ് എ.ട്ടി.ബി

മിനിക�ോയിയിലെ അത്തിരിബിദറു ബ�ോട്ടിൽനിന്നു 2016 ജനുവരി 13 മുതൽ ബ�ോട്ടുടമ ഇബ്രാഹിം എ.ട്ടി.ബി. വിവരശേഖരണം
നടത്തിവരുന്നു. പ്രസ്തുത ബ�ോട്ടിൽ ഷംസുദ്ധീൻ കെ.എൽ.എഫ്, ഇസ്മായിൽ വി.എച്.ബി, മുജീബ് എ.ജി, സിദ്ധീഖ് വി.ബി, ഇബ്രാഹീം
എ.ട്ടി.ബി, ഹസ്സൻ എ.ട്ടി.ബി, മുഹമ്മദ് എ.ട്ടി.ബി, മുഹമ്മദ് വി.ജി, ഇബ്രാഹീം എ.ആർ.എം, എന്നിവർ മത്സ്യബന്ധനം നടത്തിവരുന്നു.

ഏപ്രിൽ 2017
ഞായർ തിങ്കൾ

ച�ൊവ്വ ബുധൻ

മത്സ്യബന്ധനത്തിന്റെ അനന്തരഫലം - മത്സ്യബന്ധന സമ്പ്രദായം തെരഞ്ഞെടുക്കൽ
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പ�ോൾ ആൻഡ് ലൈൻ
ചെറുകിട മത്സ്യബന്ധനം - ലക്ഷ്യമാക്കുന്ന
മീൻ ഇനങ്ങളെ മാത്രം തിരഞ്ഞ്
പിടിക്കുന്നു

പഴ്സ് സീന്
വന്തോതിലുള്ള മത്സ്യബന്ധനം ലക്ഷ്യമല്ലാത്ത മീൻ ഇനങ്ങളെയും
പിടിക്കുന്നു

സമുദ്രത്തിന്റെ പരിസ്ഥിതിയുടെ മേൽ
മത്സ്യബന്ധനപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക്
തീർച്ചയായും സ്വാധീനമുണ്ട്.
മത്സ്യബന്ധനവേളയിൽ ലക്ഷ്യത്തിൽ
പെടുത്തിയിട്ടില്ലാത്ത ജീവജാലങ്ങൾ
വലിയ അളവിൽ വലയിൽ പെട്ടുപ�ോകുന്ന
പഴ്സ് സീൻ , ചൂരമത്സ്യം പിടിക്കുവാനുള്ള
ല�ോങ്ങ്ലൈനിംഗ് തുടങ്ങിയ ഏതാനും
മത്സ്യബന്ധനമാർഗങ്ങൾ അവയുടെ
വൻത�ോതിലുള്ള പ്രവർത്തനരീതി കാരണം
കൂടതൽ അപകടകാരികളായി കരുതപ്പെടുന്നു.
എന്നാൽ പ�ോൾ ആൻഡ് ലൈൻ
മത്സ്യബന്ധനരീതി പ�ോലെയുള്ള നിർദ്ദിഷ്ട
ചെറുകിട സമ്പ്രദായങ്ങൾ മത്സ്യങ്ങളുടെ
സ്വാഭാവിക വാസസ്ഥലങ്ങൾക്കോ,
മത്സ്യബന്ധനസമയത്ത് ലക്ഷ്യത്തിൽ
പെടാത്ത ഇനങ്ങൾക്കോ ഇത്തരത്തിൽ
ആഘാതമുണ്ടാക്കുന്നില്ല. അത�്കൊണ്ട്തന്നെ,
ഏതു മത്സ്യബന്ധനരീതി തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നു,
ഏതളവിലത് ചെയ്യുന്നു തുടങ്ങിയവയാണ്
മത്സ്യബന്ധനം എത്രത്തോളം സമുദ്രങ്ങളെ
ബാധിക്കുന്നു എന്നതിനെ നിർണ്ണയിക്കുന്നത്.

മഹാവീർ ജയന്തി* അംബേദ്കർ ജയന്തി/ദുഃഖവെള്ളി/ വിഷു** ഈസ്റ്റർ*** റജബ്****
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അലി മണിക്ഫാൻ

മിനിക്കോയിയിലെ അന്നാർ ബ�ോട്ടിൽനിന്നു 2014 ഫെബ്രുവരി 22 മുതൽ ഇബ്രാഹീം ആർ.എം വിവരശേഖരണം നടത്തിവരുന്നു. ഇബ്രാഹീം
അന്നാർഗ�ോത്തിയുടെ ഉടമസ്തതയിലുള്ള അന്നാർ ബ�ോട്ടിൽ ഇബ്രാഹീം അന്നാർഗ�ോത്തി, അലി എ.എച്, ഇബ്രാഹീം ആർ.എം, ഹുസൈൻ
എ, സൈനുദ്ധീൻ എ, ഇബ്രാഹീം ബി, അലാഹുദ്ധീൻ ജി.എ, അഷറഫ് ബി, അഷറഫ് എം, മൂസ കെ, യൂസഫ് എൻ, സാദിഖ് ടി.ടി, എന്നിവർ
മത്സ്യബന്ധനംനടത്തിവരുന്നു.

മേയ് 2017
ഞായർ തിങ്കൾ

ച�ൊവ്വ ബുധൻ
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മെയ് ദിനം*
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മത്സ്യബന്ധനത്തിന്റെ അനന്തരഫലം - ലക്ഷ്യമിടുന്ന മത്സ്യം ഇനങ്ങളുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്

ഇരപിടിയൻ
മീനുകളുടെ
ആര�ോഗ്യകരമായ
ജനസംഖ്യ

സന്തുലിതാവസ്ഥയുള്ള
ആവാസവ്യവസ്ഥ

ഇരപിടിയൻ
മീനുകളുടെ
അമിതമായ
മത്സ്യബന്ധനം
ആവാസവ്യവസ്ഥയിലെ
അസന്തുലിതാവസ്ഥ

ഒരു മത്സ്യവ്യവസായം ലക്ഷ്യമിടുന്ന
മത്സ്യയിനം ഏതാണ് എന്നതും അവരുടെ
സമുദ്രത്തിന്മേലുള്ള ആഘാദത്തിന്റെ
ത�ോത് തീരുമാനിക്കുന്നുണ്ട്. ചൂര, സ്രാവ്,
കലവ തുടങ്ങിയ മുന്തിയ ഇരപിടിയൻ
മീനുകൾക്ക് വൻ വാണിജ്യമൂല്യമുണ്ട്.
ആവാസവ്യവസ്ഥയിലെ മറ്റു വംശങ്ങളെ
ക്രമീകരിക്കുന്നത് വഴി ഈ പ്രധാന
ഇരപിടിയന്മാർ ആ ആവാസവ്യവസ്ഥയിലെ
സന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്തുന്നു.
വളരെ മെല്ലെ മാത്രം വളരുകയും, വൈകി
മൂപ്പെത്തുകയും ചെയ്യുന്ന വംശമായതിനാൽ
ഇവയെ വർദ്ധിച്ച ത�ോതിൽ നീക്കം
ചെയ്യുന്നത് ഈ വംശങ്ങളുടെ എണ്ണം
കുറയ്ക്കുകയും, ആവാസവ്യവസ്ഥയിൽ
അസന്തുലിതാവസ്ഥ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യും.
അത് ക�ൊണ്ട് തന്നെ മത്സ്യബന്ധനത്തിനു
ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്ന മത്സ്യയിനങ്ങളുടെ
ജീവശാസ്ത്രവും അവയുടെ
പാരിസ്ഥിതികമായ പങ്കും കണക്കിലെടുത്ത
ശേഷമേ ഇവയുടെ ചൂഷണത്തിന്റെ ത�ോത്
തീരുമാനിക്കാവൂ.

ബുദ്ധ പൂർണിമ**
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മുഹമ്മദ് എം, എൻ.എം സ്റ്റുഡിയ�ോ അഗത്തി

അഗത്തിയിലെ ഗൻജുൽഅർഷ് ബ�ോട്ടിൽനിന്നു 2014 ഒക്ടോബർ 7 മുതൽ ബ�ോട്ടുടമ ഖമറുദ്ധീൻ എ. വിവരശേഖരണം
നടത്തിവരുന്നു. പ്രസ്തുത ബ�ോട്ടിൽ ഖമറുദ്ധീൻ എ, മഹ്മൂദ് കെ.പി, ബദറുദ്ധീൻ എ, ഹുസൈൻ.എം, സലീം.കെ, നാസർ, മഷ്ഹുദ്,
ഖമറുദ്ധീൻ സി.കെ, സാലിഹ്, അബൂബക്കർ കെ.പി, ഹംസക്കോയ പി, എന്നിവർ മത്സ്യബന്ധനം നടത്തിവരുന്നു.

ജൂൺ 2017
ഞായർ തിങ്കൾ

ച�ൊവ്വ ബുധൻ

അമിതമത്സ്യബന്ധനം - അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഉദാഹരണങ്ങൾ
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ജപ്പാൻ

കാനഡ

ബ്ലുഫിൻ ട്യൂണ (ചൂര)
• സൂഷി എന്ന വിശിഷ്ട
ജാപ്പനീസ് മത്സ്യഭ�ോജ്യത്തിനായി
നടത്തിവരുന്ന
അമിതമത്സ്യബന്ധനം
• മൂപ്പെത്തിയ പ്രജനന ശേഷിയുള്ള
ബ്ലുഫിന് ട്യൂണയുടെ എണ്ണം മുൻപ്
ഉള്ളതിന്റെ 7 % ആയി കുറഞ്ഞു.1

വടക്കേ അറ്റ്ലാന്റിക് മുള്ളൻ
• സാങ്കേതിക പുര�ോഗതി
കാരണമുണ്ടായ അമിതമായ
മത്സ്യബന്ധനം
• മുള്ളന്റെ ജീവഗണം മുൻപ്
ഉണ്ടായിരുന്നതിന്റെ 1 % ആയി
കുറഞ്ഞു2
• മത്സ്യബന്ധനം നിയമപരമായി
നിറുത്തിവച്ചു, ആയിരങ്ങൾക്ക്
ത�ൊഴിൽ നഷ്ടം

വൻത�ോതിലുള്ള, നിയന്ത്രണമില്ലാത്ത,
വിവേചനമില്ലാത്ത മത്സ്യബന്ധനം
ല�ോകത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ
മത്സ്യസമ്പത്തിൽ കാര്യമായ കുറവ്
വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അത�്കൊണ്ടുതന്നെ
ഇതിനെ ആശ്രയിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്ന
പല ഉപജീവനമാർഗങ്ങളെയും അത്
ബാധിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ
ഭക്ഷണ-കൃഷി (FAO) സംഘടനയുടെ കണക്കു
പ്രകാരം ആഗ�ോള മത്സ്യസമ്പത്തിന്റെ
ഏകദേശം 31.4% അമിതമായ
മത്സ്യബന്ധനത്തിന് വിധേയമാകുന്നുണ്ട്.
മത്സ്യബന്ധനത്തിന് വിധേയമാകുന്ന
മത്സ്യത്തിന്റെ ത�ോത് വളരെയധികം
ഉയർന്നു പ�ോകുകയും ഇത് മൂലം ഇവയ്ക്കു
സ്വാഭാവികമായ പ്രജനനം നടത്തി
എണ്ണം നിലനിർത്താനാവുന്നില്ല എന്ന
അവസ്ഥ വരികയും ചെയ്യുന്നതിനെയാണ്
അമിതമായ മത്സ്യബന്ധനം എന്നത്
ക�ൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അമിതമായ
മത്സ്യബന്ധനം മൂലം ല�ോകമെമ്പാടും പല
മത്സ്യവ്യവസായങ്ങൾ തകരുകയും, മറ്റു
പലതും തകർച്ചയുടെ ഭീഷണിയിലുമാണ്.
സ്രോതസ്സ്

ഈദ്-ഉൽ-ഫിത്തർ*
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1. ചൂരയുടെ സംരക്ഷണത്തിന് രൂപീകൃതമായ കമ്മീഷൻ 2010
2. Ransom A. Myers; Jeffrey A. Hutchings; Nicholas J. Barrowman (1997).
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മുഹമ്മദ് എം, എൻ.എം സ്റ്റുഡിയ�ോ അഗത്തി

അഗത്തിയിലെ ഹിസ്ബുള്ളാ ബ�ോട്ടിൽനിന്നു 2016 എപ്രിൽ 6 മുതൽ അബ്ദുൽ റസാഖ് വിവരശേഖരണം നടത്തിവരുന്നു. അലി
ഖാൻ പി.വി യുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ബ�ോട്ടിൽ ഖാലിദ്.പി.വി, അലിഖാൻ.പി.വി, അബ്ദുൽ റസാഖ്, അബൂ, അബ്ദുൽ നാസർ,
സാലിഹ്, ഖലീൽ, അബ്ദുൽ ജബ്ബാർ, അബ്ദുൽ ഷുക്കൂർ, മുഹമ്മദ് സയീദ്, അഷറഫ്, അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ, എന്നിവർ മത്സ്യബന്ധനം

ജൂലൈ 2017

മത്സ്യവ്യവസായത്തെ സ്ഥായിയാക്കുന്നതെന്ത്?

ഞായർ തിങ്കൾ

ച�ൊവ്വ ബുധൻ
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അമിതമത്സ്യബന്ധനത്തിന്റെ ആഘാതം ചെറുക്കാനുള്ള ശേഷി

മത്സ്യബന്ധന ഉപകരണങ്ങളുടെ
തെരഞ്ഞെടുപ്പ്

സുസ്ഥിരമായ
മത്സ്യബന്ധനം

സ്വാഭാവിക വാസസ്ഥലങ്ങളിൽ
ചുരുങ്ങിയ ആഘാതം

സമുദ്രത്തിലെ ഏറ്റവും സമഗ്രവും
സുദീർഘവുമായ മനുഷ്യ ഇടപെടലാണ്
മത്സ്യബന്ധനം. സമുദ്രങ്ങളുടെ
സന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്താനും,
അവയെ ആശ്രയിച്ചുള്ള ഒട്ടനവധി
ഉപജീവനങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാനും
മത്സ്യബന്ധനപ്രവർത്തനങ്ങൾ
സുസ്ഥിരമായി നിലനിർത്തേണ്ടത്
അത്യാവശ്യമാണ്. അങ്ങനെ സുസ്ഥിരമായി
നിലനിർത്തപ്പെടുന്ന മത്സ്യവ്യവസായത്തിൽ
ചൂഷണതലങ്ങൾ സമുചിതമായിരിക്കുകയും
ഒരു നിശ്ചിത പരിധി കടക്കാതിരിക്കുകയും,
ആവാസവ്യവസ്ഥയ്ക്ക് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ
ആഘാതം മാത്രം ഏല്പ്പിക്കുന്നതും
ആയിരിക്കും. ഒരു മത്സ്യവ്യവസായത്തിന്റെ
നിലനിൽപ്പ് ഒട്ടനേകം ഘടകങ്ങളുടെ
ശരിയായ ചേർച്ചയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും.

സാമൂഹ്യ-സാമ്പത്തിക ഘടകങ്ങൾ
ചൂഷണതലങ്ങൾ സമുചിതമായിരിക്കുക

03/03/2017 13:47:47

മുഹമ്മദ് എം, എൻ.എം സ്റ്റുഡിയ�ോ അഗത്തി

അഗത്തിയിലെ താജ്അൽഉലമ ബ�ോട്ടിൽനിന്നു 2016 മെയ് 17 മുതൽ മുഹമ്മദ് വിവരശേഖരണം നടത്തിവരുന്നു. ഉമ്മർ
ക�ോയായുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള പ്രസ്തുത ബ�ോട്ടിൽ മുഹമ്മദ് ഹനീഫാ, ഉമ്മർ ക�ോയാ, മുഹമ്മദ്, ഹാഷിം, ബുസർ, കുന്നി
ക�ോയാ, അബ്ദുള്ളാ, സാദിഖ്, അബ്ദുൽ ബാരി, അബൂ സാലിഹ്, ബദറുദ്ധീൻ, ഖലീൽ, എന്നിവർ മത്സ്യബന്ധനം നടത്തിവരുന്നു.

ആഗസ്റ്റ് 2017
ഞായർ തിങ്കൾ

ച�ൊവ്വ ബുധൻ

ലക്ഷദ്വീപിലെ പ�ോൾ ആൻഡ് ലൈൻ രീതിയിലുള്ള ചൂരമത്സ്യബന്ധനവ്യവസായം - സുസ്ഥിരമായ
ഒരു മത്സ്യവ്യവസായം.

വ്യാഴം	വെള്ളി	

ശനി

30

31

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15*

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

01

02

**

പവിഴപ്പുറ്റുകളിൽ നിന്നും
മത്സ്യബന്ധന സമ്മർദ്ദം
വഴിതിരിച്ചു വിടുന്നു

ഉപജീവനമാർഗങ്ങളെ
നിലനിർത്തുന്നു

പെട്ടെന്ന് മൂപ്പെത്തി സംഖ്യകളിൽ
കുറവുനികത്താനുള്ള ശേഷിയുള്ള
ഇനങ്ങളെ ലക്ഷ്യപെടുത്തുന്നു

മത്സ്യബന്ധനസമയത്ത്
ലക്ഷ്യത്തിൽ പെടാത്ത
ഇനങ്ങൾ വളരെ ചുരുങ്ങിയ
ത�ോതിൽ പെടുന്നു

പ�ോൾ ആൻഡ് ലൈൻ ഉപയ�ോഗിച്ചുള്ള
ലക്ഷദ്വീപിലെ പാരമ്പര്യരീതിയിലുള്ള
ചൂരമത്സ്യബന്ധനം ദ്വീപുവാസികളുടെ
പ്രധാനപ്പെട്ട ഉപജീവനമാർഗമാണ്.
ഇതുപ്രകാരം കുറഞ്ഞ ആഘാതം
ഏൽപ്പിക്കുന്ന പെട്ടെന്ന് മൂപ്പെത്തുന്ന
ആഴക്കടൽ ഇനമായ മാസ്ചൂര
പിടിക്കാനായി കടൽപ്പാറക്കെട്ടുകളിലെയും
ചിറകളിലെയും ചാള ഉപയ�ോഗിച്ചു വരുന്നു.
സുസ്ഥിരമായ മത്സ്യവ്യവസായങ്ങളുടെ
ഇന്ത്യയിലെ അവശേഷിക്കുന്ന
ഉദാഹരണങ്ങളിൽ ഒന്നാണിത്. അതുക�ൊണ്ട്
തന്നെ ഈ സമ്പ്രദായം ദേശീയ, ആഗ�ോള
തലത്തിലുള്ള ശാസ്ത്രസമൂഹത്തിനുള്ളിൽ
ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റിയിട്ടുണ്ട്.
അസാധാരണവും, ഉത്തമരീതിയിലുള്ളതുമായ
ഈ മത്സ്യബന്ധനസമ്പ്രദായം
പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും സംരക്ഷിക്കാനും
അവർ താല്പര്യപ്പെടുന്നു.

സ്വാഭാവിക
വാസസ്ഥലങ്ങൾക്ക് ഒട്ടും
ആഘാതം ഇല്ല

സ്വാതന്ത്യദിനം*

Untitled-1.indd 9

ഗണേഷ് ചതുർത്ഥി**

03/03/2017 13:47:58

മുഹമ്മദ് എം, എൻ.എം സ്റ്റുഡിയ�ോ അഗത്തി

അഗത്തിയിലെ ബൈറുഹാ ബ�ോട്ടിൽനിന്നു 2014 ഫെബ്രുവരി 13 മുതൽ ഉമർ വിവരശേഖരണം നടത്തിവരുന്നു. അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ.
എസ് ന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള പ്രസ്തുത ബ�ോട്ടിൽ ഉമർ, ഹുസൈൻ, യുകീനാ, ജാബിർ, അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ, ഫാരിസ്, ഫതഹുദ്ധീൻ,
അബ്ദുൽവാസി, സുബൈർ, മുഹമ്മദ്, സവാദ്, എന്നിവർ മത്സ്യബന്ധനം നടത്തിവരുന്നു.

സെപ്റ്റംബർ 2017
ഞായർ തിങ്കൾ

ച�ൊവ്വ ബുധൻ

വ്യാഴം	വെള്ളി	

ലക്ഷദ്വീപ് മത്സ്യബന്ധനവ്യവസായത്തെ പരിമിതപ്പെടുത്തുന്ന ഘടകങ്ങൾ.
ശനി

27

28
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30

31

01

02*
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04**
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08

09

10
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13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30***

തിരുവ�ോണം**

ദസറ***

ഈദ്-ഉൽ- അദ്ഹ*

Untitled-1.indd 10

ചാളയുടെ എണ്ണത്തിൽ
കുറവ്

ലക്ഷദ്വീപ്
ദ്വീപ് സമൂഹം
അടിസ്ഥാന ശീതീകരണ
സംവിധാനങ്ങളുടെ അഭാവം

ഡീസൽ, എഞ്ചിൻ സ്പെയർ പാർട്ടുകൾ എന്നിവയുടെ വിതരണത്തിലുള്ള
പരിമിതി

ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ
പരിമിതികൾ

വിപണിയിലുള്ള
തടസ്സങ്ങൾ

വൻകര

ലക്ഷദ്വീപിന്റെ പ�ോൾ ആൻഡ് ലൈൻ
രീതിയിലുള്ള മത്സ്യബന്ധനത്തെ
പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും സംരക്ഷിക്കാനും
മത്സ്യബന്ധന നിർവഹണ പദ്ധതികൾ
ഈ മത്സ്യവ്യവസായത്തെ അലട്ടുന്ന
പ്രശ്നങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിച്ചു അവയെ
അഭിസംബ�ോധനം ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.
തദ്ദേശമത്സ്യബന്ധനസമൂഹവുമായി
ആശയവിനിമയം നടത്തുമ്പോൾ
വെളിവാകുന്ന പ്രധാന പ്രശ്നങ്ങൾ ഇവയാണ്ചാളയുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞു വരിക,
ഉയർന്ന പ്രവർത്തനച്ചെലവുകൾ, കൂടാതെ
അടിസ്ഥാന ശീതീകരണ സംവിധാനങ്ങളുടെ
അഭാവം. ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായി ഒറ്റപെട്ട
അവസ്ഥ കാരണം ഡീസൽ വിതരണം
തടസ്സപ്പെടുക, എഞ്ചിൻ സ്പെയർ പാർട്ടുകൾ
ലഭിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട്, വലിയ വാണിജ്യ
കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാനുള്ള
പ്രയാസം, ലക്ഷദ്വീപിന്റെ തനതു ഉല്പന്നമായ
മാസ്മീൻ അഥവാ, ഉണക്കച്ചൂരയുടെ വിലയിൽ
വരുന്ന സ്തംഭനാവസ്ഥ എന്നിവയും
സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്.

03/03/2017 13:48:09

ഇഹ്സാൻ, അഗത്തി

അഗത്തിയിലെ റൈസുൽ മുഹാകികീൻ ബ�ോട്ടിൽനിന്നു 2016 നവംബർ 5 മുതൽ അബ്ദുൽ നാസർ വിവരശേഖരണം
നടത്തിവരുന്നു. മുഹമ്മദ് അലിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള പ്രസ്തുത ബ�ോട്ടിൽ അബ്ദുൽ നാസർ, മുഹമ്മദ് അലി, സിറാജ്, സവാദ്,
സമീർ, ബാബു, ഷുക്കുർ, നിയാസ്, സലിഹ്, അദ്ഹം, ഉബൈദത്ത്, ജംഹർ, നസീർ, എന്നിവർ മത്സ്യബന്ധനം നടത്തിവരുന്നു.

ഒക�്ടോബർ 2017
ഞായർ തിങ്കൾ

ച�ൊവ്വ ബുധൻ

വ്യാഴം	വെള്ളി	

മത്സ്യവ്യവസായ മേൽന�ോട്ടം - ആര്, എന്ത്?
ശനി

01*

02**

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15
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19***

20

21
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24

25

26

27

28

29

30

31

01
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03

04

മത്സ്യബന്ധനനിരീക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഘടകങ്ങൾ
സാമ്പത്തികം

ഗവേഷകൻ

പാരിസ്ഥിതികം

സ്ഥാപനങ്ങൾ

സാമൂഹികം

ഒരു മത്സ്യവ്യവസായത്തിന്റെ
സുസ്ഥിരനിർവഹണത്തിനുള്ള
ആദ്യപടി ഫലപ്രദമായ
മത്സ്യബന്ധനനിരീക്ഷണമാണ്.
മത്സ്യബന്ധനനിരീക്ഷണമെന്നാൽ
മത്സ്യവ്യവസായത്തിന്റെ പാരിസ്ഥിതിക,
സാമൂഹിക, സാമ്പത്തിക വശങ്ങളെക്കുറിച്ച്
വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കലും കൂടാതെ
മത്സ്യബന്ധനം നടത്തുന്നവർ, അവരുടെ
ഉപകരണങ്ങൾ, സമ്പ്രദായങ്ങൾ
എന്നിവയെക്കുറിച്ചും വസ്തുതകൾ
അറിഞ്ഞിരിക്കലുമാണ്. ഇത്തരം ദീർഘകാല
മത്സ്യബന്ധനനിരീക്ഷണം ക�ൊണ്ട്
സമുദ്രങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള സങ്കീർണ്ണ
വ്യവസ്ഥകൾ കാലം കടന്നു പ�ോകുമ്പോൾ
എങ്ങനെ മാറുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ
കഴിയും, കൂടാതെ ഫലപ്രദമായ നയങ്ങൾ
ആസൂത്രണം ചെയ്യാനും സാധിക്കും.

മത്സ്യബന്ധനസമുദായം

മത്സ്യനിരീക്ഷണം ചെയ്യുന്നതാര് ?

മുഹറം*

Untitled-1.indd 11

ഗാന്ധി ജയന്തി**

ദീപാവലി***

03/03/2017 13:48:18

മുഹമ്മദ് എം, എൻ.എം സ്റ്റുഡിയ�ോ അഗത്തി

അഗത്തിയിലെ സീനത്തുൽ ബഹർ ബ�ോട്ടിൽനിന്നു 2014 ഫെബ്രുവര 1 മുതൽ ഫത്തഹുദ്ധീൻ വിവരശേഖരണം നടത്തിവരുന്നു.
അബ്ദുൽ റഹ്മാന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ബ�ോട്ടിൽ ഖലീൽ കെ, അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ കെ, അബ്ദുൽ വഹാബ്, കാസ്മി, അബൂബക്കർ,
അൻവർ ഹുസൈൻ, അബ്ദുൽ നജീബ്, ഫതഹുദ്ധീൻ, മുഹമ്മദ്, എന്നിവർ മത്സ്യബന്ധനം നടത്തിവരുന്നു.

നവംബർ 2017
ഞായർ തിങ്കൾ

ച�ൊവ്വ ബുധൻ

സമുദായാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള മത്സ്യബന്ധനനിരീക്ഷണത്തിന്റെ പ്രയ�ോജനങ്ങൾ.

വ്യാഴം	വെള്ളി	
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തദ്ദേശ ധീവര സമുദായങ്ങൾ തങ്ങളുടെ
നിലനിൽപ്പിനും ഉപജീവനത്തിനും
ആശ്രയിക്കുന്നത് സമുദ്രങ്ങളെയാണ്.
അവർ നിത്യവുമെന്നോണം കടലുമായി
ഇടപെടുന്നു. മത്സ്യബന്ധനനിരീക്ഷണത്തിൽ
അവരെ ഇടപെടുത്തുമ്പോൾ
ക്രമമായ, വൻത�ോതിലുള്ള,
ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള
മത്സ്യനിരീക്ഷണത്തിന് അരങ്ങ്
ഒരുങ്ങുകയാണ്. കൂടാതെ ഈ
സമുദായങ്ങളുടെ പരമ്പരാഗത അറിവുകളെ
കൂട്ടിച്ചേർത്തുള്ള നിർവഹണത്തിലേക്ക്
ഇതെത്തിച്ചേരുന്നു.

മാറിവരുന്ന സമ്പദ് വ്യവസ്ഥകൾ

മത്സ്യലഭ്യതയുടെ പ്രവണതകൾ

മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു:

വിഭവലഭ്യത
പരിസ്ഥിതിയ�ോടു കാര്യാധീശത്വം
സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു

ഗുരു നാനാക്ക് ജയന്തി*
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ഇഷാൻ ഖ�ോത്
മുഹമ്മദ് എം, എൻ.എം സ്റ്റുഡിയ�ോ അഗത്തി

ഇഷാൻ ഖ�ോത്
മുഹമ്മദ് എം, എൻ.എം സ്റ്റുഡിയ�ോ അഗത്തി

മുഹമ്മദ് എം, എൻ.എം സ്റ്റുഡിയ�ോ അഗത്തി
ശ്വേതാ നായർ
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ഈദ്-ഇ-മീലാദ്*
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ഈ കലണ്ടറിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ള ബ�ോട്ടുകൾ കൂടാതെ, ദിൻനൂറൈനി, ബഹറുൽ കബീർ,
സൺഷൈൻ, റിയാനാ, ഷംസുൽ അരിഫീൻ, അൽ ഫലാഹ്, സുൽത്താൻ, കമറുൽ ഉലമാ, കൂവ്വത്തുൽ
ആമിലീൻ എന്നീ ബ�ോട്ടുകളുടെ പങ്കാളിത്തത്തിനും നന്ദിഅറിയിക്കുന്നു.

മുഹമ്മദ് എം, എൻ.എം സ്റ്റുഡിയ�ോ അഗത്തി

ച�ൊവ്വ ബുധൻ

മുസ്തഫാ പി.സി

ഞായർ തിങ്കൾ

മുഹമ്മദ്എം, എൻ.എംസ്റ്റുഡിയ�ോഅഗത്തി

ഡിസംബർ 2017

ലക്ഷദ്വീപിൽ ദക്ഷിൺ ഫ�ൌണ്ടേഷൻ നടത്തിപ�ോരുന്ന സമുദായാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള
മത്സ്യബന്ധന നിരീക്ഷണ പരിപാടിപ്രകാരം തദ്ദേശ ധീവര സമുദായാംഗങ്ങൾ അവിടത്തെ
പ�ോൾ ആൻഡ് ലൈൻ രീതിയിലുള്ള മത്സ്യബന്ധനത്തിന്റെ ഗതിവിഗതികൾ കൃത്യമായും
സ്വമനസ്സാലെയും ചെയ്തു പ�ോരുന്നു. ഇവരുമായി സംവദിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാകുന്നത്
കൃത്യമായ നിരീക്ഷണം നടത്തുന്നതിലൂടെ അവരുടെ മത്സ്യബന്ധനയാത്രകൾ
അവർക്ക് ഭേദപ്പെട്ട രീതിയിൽ ആസൂത്രണം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നു എന്നാണ്. വിശദമായ
രേഖകൾ കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നതിലൂടെ ഇവർക്ക് ചാളയുടെ ലഭ്യത, ഡീസൽ ഉപയ�ോഗം,
മത്സ്യലഭ്യതയുള്ള ഇടങ്ങൾ എന്നിവ കൂടുതൽ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്.
ഈ വിവരങ്ങൾ മത്സ്യവ്യവസായങ്ങൾ മെച്ചപ്പെട്ട രീതിയിൽ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതിനും
മറൈൻ സ്റ്റൂവർഡ്ഷിപ്പ് കൗൺസിലിന്റെ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ (നിലവിൽ WWF
ചെയ്തുവരുന്നു) പ�ോലെയുള്ള പരിപാടികൾക്കും സഹായകരമാകുന്നു - അതിലൂടെ വിദേശ
വ്യാപാരങ്ങളിലേക്കു വഴിതുറക്കാനും മത്സ്യവ്യവസായത്തിന് മെച്ചപ്പെട്ട മൂല്യം കണ്ടെത്താനും
സാധിക്കും.

ക്രിസ്മസ്**
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പ്രകൃതി വിഭവസംരക്ഷണത്തിനും നിർവഹണത്തിനുമായി ലാഭേച്ഛയില്ലാതെ
പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സർക്കാരിതര സ്ഥാപനമാണ്ദക്ഷിൺ ഫ�ൌണ്ടേഷൻ.
ഇതിനായുള്ള ഞങ്ങളുടെ സമീപനങ്ങൾ ശാസ്ത്രത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായതും
സുസ്ഥിരമായ ഉപജീവനമാർഗങ്ങൾ, സാമൂഹിക പാരിസ്ഥിതിക നീതി
എന്നിവയെ പിന്തുണക്കുന്നതുമാണ്. പ്രാദേശികവിഭാഗങ്ങളെ ശാക്തീകരിച്ചു
പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾക്ക് നിരീക്ഷണം നടത്താനും അത് വഴി അടിസ്ഥാന
വിവരശേഖരങ്ങളിലെ വിടവുകൾ നികത്തുവാനുമാണ് ലക്ഷദ്വീപിൽ ഞങ്ങൾ
ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. തല്പരകക്ഷികളുടെ പങ്കാളിത്തം പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച്,
അവരിൽ കാര്യാധീശത്വം വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനും, ഒപ്പം നയരൂപീകരണത്തിനും
നിർവഹണത്തിനും ഒരു വേദി ഒരുക്കുവാനും സാധിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ
പ്രത്യാശിക്കുന്നു.
ലക്ഷദ്വീപിൽ ദക്ഷിൺ ഫ�ൌണ്ടേഷൻ നടത്തിപ�ോരുന്ന
സമുദായാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള മത്സ്യബന്ധന നിരീക്ഷണ പരിപാടി
ജനുവരി 2014ലാണ് ആരംഭിച്ചത്. തനതു അറിവുകൾ ഉപയ�ോഗിക്കുക
എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെ തദ്ദേശീയരായ മത്സ്യബന്ധനജ�ോലികളിൽ
ഏർപ്പെടുന്ന വ്യക്തികളെയാണ് ഇതിനായി ലക്ഷ്യമിട്ടത്. ആ പരിപാടിയുടെ
ബൃഹത്തായ ലക്ഷ്യം എന്നാൽ മറ്റൊന്നാണ്. പ�ോൾ ആൻഡ്
ലൈൻ മത്സ്യബന്ധന സമ്പ്രദായം ശക്തിപ്പെടുത്തി സുസ്ഥിരമായ
ഉപജീവനമാർഗങ്ങൾ ഉറപ്പുവരുത്തുകയും, അത�ോട�ൊപ്പം സമുദ്ര ജൈവ
വൈവിധ്യം സംരക്ഷിക്കുകയുമാണ് ഞങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശ്യം. ഈ പരിപാടിയിൽ
സമുദായത്തിന്റെ ആവശ്യമനുസരിച്ച് കാലാകാലങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്നുമുണ്ട്.
ലക്ഷദ്വീപിലെ ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പിന്തുണ നല്കുന്ന
ലക്ഷദ്വീപ് ഭരണകൂടം, ശാസ്ത്രസാങ്കേതിക വകുപ്പ്, മത്സ്യബന്ധന വകുപ്പ്,
പരിസ്ഥിതി വനം വകുപ്പ്, ലക്ഷദ്വീപ് സമുദ്രഗവേഷണ സംരക്ഷണകേന്ദ്രം
എന്നിവർക്ക് അകൈതവമായ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. കൂടാതെ ഇവിടത്തെ

ഞങ്ങളുടെ ജ�ോലി യാഥാർഥ്യമാകുവാൻ സഹായിച്ച ലക്ഷദ്വീപിലെ
മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്കും, പ്രത്യേകിച്ചു മത്സ്യബന്ധന
സംഘടനകൾക്കും, വ്യക്തികൾക്കും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു.
സർക്കാരിതരസ്ഥാപനമായ WWF വേൾഡ് വൈഡ് ഫണ്ട് ഫ�ോർ
നേച്ചർ പരിസ്ഥിതിസംബന്ധമായ വിഷയങ്ങളിൽ കർമ്മവ്യാപൃതമാണ്.
ല�ോകത്തിന്റെ ജൈവ വൈവിധ്യം സംരക്ഷിച്ചു, അതിലെ വിഭവങ്ങളുടെ
സുസ്ഥിരമായ ഉപയ�ോഗം ഉറപ്പു വരുത്തി, മലിനീകരണം കുറക്കുന്നത്
പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു, വിഭവദുർവ്യയം നിരുൽസാഹപ്പെടുത്തി മനുഷ്യർ
ഒത്തൊരുമയ�ോടെ ജീവിക്കുവാനായി ഒരു ഭാവി കെട്ടിപ്പടുക്കുകയാണ്
WWF വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത്. ഈ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടാനായി
സമൂഹത്തിലെ പല തട്ടിലുള്ള വിവിധ തല്പരകക്ഷികളുമായി ഈ
സ്ഥാപനം പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിയമനിർമ്മാണം, നയരൂപീകരണം,
അഭിഭാഷണം എന്നിവയിലൂടെയുള്ള പാരിസ്ഥിതിക നിർവഹണമാണ്
ഞങ്ങളുടെ ശക്തി.
WWF ന്റെ സമുദ്രവും തീരവും എന്ന പരിപാടി ലക്ഷ്യമിടുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ

സമുദ്ര, തീര, ജൈവ വൈവിധ്യം സംരക്ഷിക്കുക, അവിടത്തെ
പ്രകൃതി സമ്പത്ത് പരിപാലിച്ചു ആവാസവ്യവസ്ഥ ബലപ്പെടുത്തുകയും
സുസ്ഥിരമായ ഉപജീവനം ഉറപ്പുവരുത്തുകയും ചെയ്യുക എന്നിവയാണ്.
ലക്ഷദ്വീപു ഭരണകൂടം, മത്സ്യബന്ധനവകുപ്പ് എന്നിവരുമായി
ചേർന്ന് അവിടത്തെ പ�ോൾ ആൻഡ് ലൈൻ സമ്പ്രദായത്തിലുള്ള
മത്സ്യബന്ധനം സുസ്ഥിരമായി നിലനിർത്താൻ WWF ശ്രമിക്കുന്നു.
ഇതിനായി മത്സ്യവിഭവ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ, വിപണി മെച്ചപ്പെടുത്തൽ
എന്നീ മാർഗങ്ങൾ ഉപയ�ോഗിച്ച് സുസ്ഥിര മത്സ്യബന്ധനം
പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് വഴി അവരുടെ ഉപജീവനത്തിന്
പ്രയ�ോജനപ്പെടുന്നത് കൂടാതെ ദ്വീപസമൂഹത്തിന്റെ ദീർഘകാല
പാരിസ്ഥിതിക സുരക്ഷ മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.

കലണ്ടർ ഡിസൈൻ, ലേഔട്ട്: അനന്യ സിംഗ്
ആശയം ഉള്ളടക്കം: ശൈസ്ത ബാനു, ഇഷാൻ ഖ�ോത്, നവീൻ നമ്പൂതിരി
(സഹായം: ഛവി ജയിൻ, ഇമ ഫാത്തിമ, മഹിമ ജൈനി, മഹബൂബ് ഖാൻ, കാർത്തിക് ശങ്കർ)
മുന്നിലും പിന്നിലും മുഖചിത്രം : ശ്വേതാ നായർ
സാമ്പത്തിക സഹായം: WWF India, SPORTS - ലക്ഷദ്വീപ്, ര�ോഹിണി നിലെകാനി.
മലയാള പരിഭാഷ: സുനീത ബാലകൃഷ്ണൻ
ദിവേഹി പരിഭാഷ: അദ്നാൻ അലി (IPNLF, മാലിദ്വീപ്), ഡ�ോ. അബ്ദുള്ള നാസർ (മാലിദ്വീപ്) , കെ ജി മ�ൊഹമ്മദ്(മിനിക്കോയ്)
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