
ലക്ഷദ്വീപ് ദ്വീപസമൂഹങ്ങളെയും പപോൾ ആൻഡ് ലലൻ മത്സ്യബന്ധനരവീതി ഉപപ�ോഗിച്് ചൂരമത്സ്യും പിടിക്കുന്ന വിശിഷ്ടമോ� രവീതിള� ആപ�ോഷിച്ും,  
അവരുളട മത്സ്യവസ്യവസോ� നിരവീക്ഷണ ശ്രമങ്ങളെ എടുത്തുകോണിക്കുന്ന ഒരു കലണ്ടറോണ് 'മത്സ്യസമ്പത് ഭോവി�ിപലക്്'. സമുദ്രങ്ങളെയും, അതിളന 
ആശ്ര�ിച് ജവീവിക്കുന്ന ലപക്ഷോപലക്ഷും ജനങ്ങളെയും സുംരക്ഷിക്കുവോൻ മത്സ്യവസ്യവസോ�ത്ിളറെ നിലനിൽപ്് ഉറപ്പുവരുത്തുക എന്നതിലോണ് ഈ 
വർഷളത് പതിപ്് ഊന്നൽ ളകോടുത്ിരിക്കുന്നത്. അഗത്ി, കടമത്്, കവരത്ി, മിനിപക്ോ�് ദ്വീപുകെിൽ ദക്ഷിൺ ള�ൌപണ്ടഷൻ നടത്ിവരുന്ന 
സോമൂഹസ്യോധിഷ്ടിതമോ� മത്സ്യബന്ധനനിരവീക്ഷണ തുടർപരിപോടി�ി ൽ സജവീവമോ�ി പളകെടുത്ിട്ടുള്ള പബോട്ടുകെോണ് ഈ കലണ്ടറിൽ  ചിത്വീകരിച്ിട്ടുള്ളത്. 

മത്സ്യസമ്പത്ത് ഭാവിയിലേക്ത്

2017
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ജനുവരി 2017
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പുതുവർഷം*     റിപ്പബ്ിക്ക് ദിനം**
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സമുദ്രങ്ങൾ എന്ം മനുഷ്യജീവിതത്ിൽ 
കാര്യമായ പങ്കു വഹിച്ിട്ടുണ്ക് . 
ആദിമാനുഷന്റെ ഭക്ഷണത്ിനായുള്ള 
പ്രയാണമാണക് അവന്ന 
സമുദ്രങ്ങളിലേന്ക്ത്ിച്തക്. എല്ലുകൾ 
ചൂണ്ൽ വളയമായും, വള്ളികൾ 
ചൂണ്ൽച്രടായും ഉപലയാഗിച്ാണക് 
ആദികാേത്ക് മത്്യബന്ധനം. പിന്ീടതക് 
കുന്ം, വേ തുടങ്ങിയ ഉപകരണങ്ങളിലേക്ക് 
വഴി മാറി. ചരിത്രപരമായി ലനാക്കുല്ാൾ, 
സമുദ്രങ്ങൾ വിഭവസ്ത്ം, വാണിജ്യ, 
വ്യവഹാര, സാഹസ, ആവിഷ്ാര 
സാധ്യതകളം ധാരാളമായി നേക് കിയിട്ടുണ്ക്. 
അന്രീക്ഷത്ിന്േ പകുതിയിലേന്റ 
ഓക്ിജൻ ഉതക്പാദിപ്പിക്കുന്തക് 
സമുദ്രത്ിന്േ അതിസൂക്ഷ്മജീവികളായ 
ഫൈല്ാപ്ാങ്ക്ട്ടനുകളാണക്. 
ഇവയാകന്ട്ട അന്രീക്ഷത്ിന്േ 
കാർബൺഫൈലയാഫക്ടക്  
വേിന്ച്ടുക്കുകയും, ലേഖരിക്കുകയും ന്ചയ്ം. 

മനുഷസ്യരോശിക്് സമുദ്രങ്ങപെോടുള്ള ആശ്രിതത്ും 

അഗത്ി�ിളല സുഹ്ബത്തുൽ ബദർ പബോട്ിൽനിന്നു 2016 ജനുവരി 1  മുതൽ പബോട്ടുടമ സോദിഖ്.എസ് വിവരപശഖരണും 
നടത്ിവരുന്നു. പ്രസ്തുത പബോട്ിൽ സോദിഖ്.എസ്, ലസഫുദ്വീൻ, സവോദ്, ഹസ്സൻ, ഷറ�്, തൽഹത്്, അബ്ദുള്ളോ, ഷുക്കുർ, 
അബ്ദുൽറഹ്ോൻ, പകോ�മ്മോ, അലിഅക്ബർ, അബ്ദു, സലവീും, എന്നിവർ മത്സ്യബന്ധനും നടത്ിവരുന്നു.

ഞായർ    തിങ്കൾ    ച�ാവ്വ  ബുധൻ   വസ്യാഴം ചവള്ി ശനി

Untitled-1.indd   2 03/03/2017   13:46:35



സമുദ്രസ്ത്ിൽ മനുഷ്യൻ ഏ്വം ചൂഷണം  
ന്ചയ്ിട്ടുള്ളതു മത്്യന്ത്ത്ന്ന്യാണക്.  
മത്്യബന്ധനലമഖേ ഇന്ക് വളന്രയധികം 
കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഫകത്ാങ്ങാവകയും, 
വരുമാനം ലനടിന്ക്ാടുക്കുകയും, 
അവരുന്ട പട്ടിണി മാറ്റുകയും ന്ചയ്ന്. 
ജന്തുജന്യമാംസ്യത്ിന്റെയും മറ്റു 
അവേ്യ ലപാഷകങ്ങളന്ടയും ഉത്മ 
ല്ാതസ്ായതിനാൽ, ഭക്ഷ്യ ലപാഷക 
സുരക്ഷ ഉറപ്പു വരുത്ന്തിൽ മത്്യം 
വേിയ പങ്കു വഹിക്കുന്ണ്ക്, പ്രലത്യകിച്ം 
തീരലദേവാസികളിൽ. 

മത്സ്യബന്ധനും പലോകമോളക 37.9 
ദശലക്ഷും പപരുളട ഉപജവീവനത്ിന് 

കോരണമോകുന്നു ഇന്സ്യ�ിൽ 4 ദശലക്ഷും 
ജനങ്ങൾ മത്സ്യബന്ധനും 
ളതോഴിലോക്ിപപ്ോരുന്നു 

ളമോത് ആപഗോെ മത്സ്യ 
ഉത്പോദനും 

മനുഷസ്യളറെ ഉപപഭോഗനത്ിനു ഉപപ�ോഗിക്കുന്നു മറ്റു ഉപപ�ോഗങ്ങൾ

ഔഷധനിർമോണും 

മവീളനണ്ണ

അലകെോരമത്സ്യും 

മത്സ്യവെും

ചെബ്രുവരി 2017

05       06       07       08        09       10       11

29       30       31       01        02       03       04

12      13        14       15        16       17       18

19       20       21       22        23       24*      25

26       27       28       01        02       03       04
87% 13%

ല്ാതസ്ക്

1. FAO, 2016.

2. http://indianfisheries.icsf.net/
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ഭക്ഷസ്യസുരക്ഷ�ിലും ഉപജവീവനത്ിലും മത്സ്യബന്ധനത്ിനുള്ള പകെ്  

മഹാേിവരാത്രി*

കവറത്ി�ിളല അൽ ഖബവീർ പബോട്ിൽനിന്നു 2016 ജനുവരി 3 മുതൽ പബോട്ടുടമ നിസോമുദ്വീൻ വിവരപശഖരണും നടത്ിവരുന്നു. 
പ്രസ്തുത പബോട്ിൽ ദിൽഷോദ്, സലവീും, ഷറഫുദ്വീൻ, ഉസ്ോൻ, ഹുലസൻ, മുഹമ്മദ്, �ോകുബ്, ഉലബദ്, അബ്ദുൽസമദ്, മുത്ലി�്, 
മത്സ്യബന്ധനും നടത്ിവരുന്നു.

ഞായർ    തിങ്കൾ    ച�ാവ്വ  ബുധൻ   വസ്യാഴം ചവള്ി ശനി
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2015 - 740 ക�ോടി

2030 - 850 ക�ോടി

2050 - 970  ക�ോടി

ആഗ�ോളജനസംഖ്ോഗേഖോചിത്രങ്ങൾ

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

26       27       28       01        02       03       04

മാർച്ത് 2017
ആലഗാളജനസംഖ്യ പ്രതിവർഷം ഉലദേേം 83 
ദേേക്ഷം വച്ക് വളരുകയാണക്. ജനസംഖ്യ 
കൂടുല്ാൾ, മത്്യത്ിനക് ആവേ്യക്ാർ 
കൂടും, അതിനനുസരിച്ക് നിേവിലുള്ള 
മത്്യ സ്ത്ിനു ലമൽ സമ്മർദേം കൂടും. 
സാലങ്തിക പുലരാഗതി മൂേം കുറച് 
സമയം ന്കാണ്ക് കൂടുതൽ മീൻ പിടിക്ാൻ 
സാധിക്കുന്തക് ഈ സാഹചര്യം കൂടുതൽ 
വഷളാക്കുന്. വർദ്ിച് ആവേ്യങ്ങളം, 
പരിമിതമായ പ്രകൃതിസ്ത്ം കാരണം 
മത്്യബന്ധനം നടത്ന്വരുന്ട ഇടയിൽ 
മത്രം വർദ്ിക്കുകയും, കുറഞ്ഞ 
മത്്യസ്ത്ിനു പിന്ാന്േ കുന്റയധികം 
ലബാട്ടുകൾ ലപാകുന് ഒരു സ്ിതി 
ഉണ്ാകുകയും ന്ചയ്ന്. 

ജനസുംഖസ്യോപ്ോടനവും മത്സ്യബന്ധനവസ്യവസോ�വും 
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ലഹാളി*
ല്ാതസ്ക്
1. ആലഗാളജനസംഖ്യ സാധ്യതകൾ: 2015േക്  പുതുക്ിയതക്
2. FAO, 2016

കവറത്ി�ിളല സ�വീമ സി�ോബ് പബോട്ിൽനിന്നു 2014 ജനുവരി 25 മുതൽ റഷവീദ് വിവരപശഖരണും നടത്ിവരുന്നു.  
ഇ.പി. �ോറുഖിളറെ ഉടമസ്തത�ിലള്ള പബോട്ിൽ റഷവീദ്, ഹോഷിും, അബ്ദുൽഖോദർ, സോബിത്്, സമവീർ, ഹുലസൻ, എന്നിവർ 
മത്സ്യബന്ധനും നടത്ിവരുന്നു. 

ഞായർ    തിങ്കൾ    ച�ാവ്വ  ബുധൻ   വസ്യാഴം ചവള്ി ശനി
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പഴ്് സവീന്  
വലന്ാതിലുള്ള മത്്യബന്ധനം - 
േക്ഷ്യമല്ാത് മീൻ ഇനങ്ങന്ളയും 

പിടിക്കുന്

പപോൾ ആൻഡ് ലലൻ  
ന്ചറുകിട മത്്യബന്ധനം - േക്ഷ്യമാക്കുന് 

മീൻ ഇനങ്ങന്ള മാത്രം തിരഞ്ഞക്  
പിടിക്കുന് 

ഏപ്ിൽ 2017

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       01       02       03        04       05       06

 26       27       28       29        30       31       01

സമുദ്രത്ിന്റെ പരിസ്ിതിയുന്ട ലമൽ 
മത്്യബന്ധനപ്രവർത്നങ്ങൾക്ക് 
തീർച്യായും സ്ാധീനമുണ്ക്. 
മത്്യബന്ധനലവളയിൽ േക്ഷ്യത്ിൽ 
ന്പടുത്ിയിട്ടില്ാത് ജീവജാേങ്ങൾ 
വേിയ അളവിൽ വേയിൽ ന്പട്ടുലപാകുന് 
പഴ്ക് സീൻ , ചൂരമത്്യം പിടിക്കുവാനുള്ള 
ലോങ്ങക്  ഫേനിംഗക്  തുടങ്ങിയ ഏതാനും 
മത്്യബന്ധനമാർഗങ്ങൾ അവയുന്ട 
വൻലതാതിലുള്ള പ്രവർത്നരീതി കാരണം 
കൂടതൽ അപകടകാരികളായി കരുതന്പ്പടുന്. 
എന്ാൽ ലപാൾ ആൻൈക് ഫേൻ 
മത്്യബന്ധനരീതി ലപാന്േയുള്ള നിർദേിഷ്ട 
ന്ചറുകിട സമക്പ്രദായങ്ങൾ  മത്്യങ്ങളന്ട 
സ്ാഭാവിക വാസസ്േങ്ങൾലക്ാ, 
മത്്യബന്ധനസമയത്ക് േക്ഷ്യത്ിൽ 
ന്പടാത്  ഇനങ്ങൾലക്ാ ഇത്രത്ിൽ 
ആഘാതമുണ്ാക്കുന്ില്. അതക്ന്കാണ്ക്തന്ന്, 
ഏതു മത്്യബന്ധനരീതി ന്തരന്ഞ്ഞടുക്കുന്, 
ഏതളവിേതക് ന്ചയ്ന് തുടങ്ങിയവയാണക് 
മത്്യബന്ധനം എത്രലത്ാളം സമുദ്രങ്ങന്ള 
ബാധിക്കുന് എന്തിന്ന നിർണ്ണയിക്കുന്തക്.

മത്സ്യബന്ധനത്ിളറെ അനന്ര�ലും  - മത്സ്യബന്ധന സമ്പ്രദോ�ും ളതരളഞെടുക്ൽ  

അ
ഹ്

ദ് 
എ

.ട്
ി.ബ

ി

മഹാവീർ ജയന്ി* അംലബദക്കർ ജയന്ി/ദുഃഖന്വള്ളി/ വിഷു** ഈസ്റ്റർ*** റജബക്****

മിനിപകോ�ി�ിളല അത്ിരിബിദറു പബോട്ിൽനിന്നു 2016 ജനുവരി 13 മുതൽ പബോട്ടുടമ ഇബ്ോഹിും എ.ട്ി.ബി. വിവരപശഖരണും 
നടത്ിവരുന്നു. പ്രസ്തുത പബോട്ിൽ ഷുംസുദ്വീൻ ളക.എൽ.എ�്,  ഇസ്ോ�ിൽ വി.എച്.ബി, മുജവീബ് എ.ജി,  സിദ്വീഖ് വി.ബി, ഇബ്ോഹവീും 
എ.ട്ി.ബി, ഹസ്സൻ എ.ട്ി.ബി, മുഹമ്മദ് എ.ട്ി.ബി, മുഹമ്മദ് വി.ജി,  ഇബ്ോഹവീും എ.ആർ.എും, എന്നിവർ മത്സ്യബന്ധനും നടത്ിവരുന്നു.
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ഇരപിടി�ൻ 
മവീനുകളുളട 

ആപരോഗസ്യകരമോ� 
ജനസുംഖസ്യ

സന്തുലിതോവസ്ഥയള്ള 
ആവോസവസ്യവസ്ഥ 

ഇരപിടി�ൻ 
മവീനുകളുളട 
അമിതമോ� 

മത്സ്യബന്ധനും

ആവോസവസ്യവസ്ഥ�ിളല 
അസന്തുലിതോവസ്ഥ 

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       03

30       01*      02       03       04        05       06

ലമയത് 2017
ഒരു മത്്യവ്യവസായം േക്ഷ്യമിടുന് 
മത്്യയിനം ഏതാണക് എന്തും അവരുന്ട 
സമുദ്രത്ിലമേലുള്ള ആഘാദത്ിന്റെ 
ലതാതക് തീരുമാനിക്കുന്ണ്ക്. ചൂര, ്ാവക്, 
കേവ തുടങ്ങിയ മുന്ിയ ഇരപിടിയൻ 
മീനുകൾക്ക് വൻ വാണിജ്യമൂേ്യമുണ്ക്. 
ആവാസവ്യവസ്യിന്േ മറ്റു വംേങ്ങന്ള 
ക്രമീകരിക്കുന്തക് വഴി ഈ പ്രധാന 
ഇരപിടിയമോർ ആ ആവാസവ്യവസ്യിന്േ 
സന്തുേിതാവസ് നിേനിർത്ന്. 
വളന്ര ന്മന്ല് മാത്രം വളരുകയും, ഫവകി 
മൂന്പ്പത്കയും ന്ചയ്ന് വംേമായതിനാൽ 
ഇവന്യ വർദ്ിച് ലതാതിൽ നീക്ം 
ന്ചയ്ന്തക് ഈ വംേങ്ങളന്ട എണ്ണം 
കുറയ്ക്കുകയും, ആവാസവ്യവസ്യിൽ 
അസന്തുേിതാവസ് സൃഷ്ടിക്കുകയും ന്ചയ്ം. 
അതക് ന്കാണ്ക് തന്ന് മത്്യബന്ധനത്ിനു 
േകക് ഷ്യം വയ്ക്കുന് മത്്യയിനങ്ങളന്ട 
ജീവോസക്ത്രവം അവയുന്ട 
പാരിസ്ിതികമായ പങ്കും കണക്ിന്േടുത് 
ലേഷലമ ഇവയുന്ട ചൂഷണത്ിന്റെ ലതാതക് 
തീരുമാനിക്ാവൂ.  

മത്സ്യബന്ധനത്ിളറെ അനന്ര�ലും  - ലക്ഷസ്യമിടുന്ന മത്സ്യും ഇനങ്ങളുളട ളതരളഞെടുപ്് 

അ
ല

ി മ
ണ

ിക
്�

ോൻ
 

ന്മയക് ദിനം*      ബുദ് പൂർണിമ**

മിനിപക്ോ�ി�ിളല അന്നോർ പബോട്ിൽനിന്നു 2014 ള�ബ്രുവരി 22 മുതൽ ഇബ്ോഹവീും ആർ.എും വിവരപശഖരണും നടത്ിവരുന്നു. ഇബ്ോഹവീും 
അന്നോർപഗോത്ിയളട ഉടമസ്തത�ിലള്ള അന്നോർ പബോട്ിൽ ഇബ്ോഹവീും അന്നോർപഗോത്ി, അലി എ.എച്, ഇബ്ോഹവീും ആർ.എും, ഹുലസൻ 
എ, ലസനുദ്വീൻ എ, ഇബ്ോഹവീും ബി, അലോഹുദ്വീൻ ജി.എ, അഷറ�് ബി, അഷറ�് എും, മൂസ ളക, യൂസ�് എൻ, സോദിഖ് ടി.ടി, എന്നിവർ 
മത്സ്യബന്ധനുംനടത്ിവരുന്നു.
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ബ്ലു�ിൻ ടയൂണ (ചൂര) 
• സൂഷി എന് വിേിഷ്ട 

ജാപ്പനീസക് മത്്യലഭാജ്യത്ിനായി 
നടത്ിവരുന് 

അമിതമത്്യബന്ധനം
• മൂന്പ്പത്ിയ പ്രജനന ലേഷിയുള്ള 
ബ്ലുൈിനക് ടയൂണയുന്ട എണ്ണം മുൻപക് 
ഉള്ളതിന്റെ 7 % ആയി കുറഞ്ഞു.1

വടപക് അറ്റ്ോറെിക് മുള്ളൻ 
• സാലങ്തിക പുലരാഗതി 

കാരണമുണ്ായ അമിതമായ 
മത്്യബന്ധനം

• മുള്ളന്റെ ജീവഗണം മുൻപക് 
ഉണ്ായിരുന്തിന്റെ 1 % ആയി 

കുറഞ്ഞു2

• മത്്യബന്ധനം നിയമപരമായി 
നിറുത്ിവച്, ആയിരങ്ങൾക്ക് 

ന്താഴിൽ നഷ്ടം 

ജപ്ോൻ കോനഡ
04       05       06       07        08       09       10

28       29       30       31        01       02       03      

11       12       13       14        15       16       17

18       19       20       21        22       23       24

25       26*      27       28        29       30       01       

ജൂൺ 2017
വൻലതാതിലുള്ള, നിയനക്ത്രണമില്ാത്, 
വിലവചനമില്ാത് മത്്യബന്ധനം 
ലോകത്ിന്റെ പേ ഭാഗങ്ങളിൽ 
മത്്യസ്ത്ിൽ കാര്യമായ കുറവക് 
വരുത്ിയിട്ടുണ്ക്. അതക്ന്കാണ്ടുതന്ന് 
ഇതിന്ന ആശ്രയിച് കഴിഞ്ഞിരുന് 
പേ ഉപജീവനമാർഗങ്ങന്ളയും അതക് 
ബാധിച്ിട്ടുമുണ്ക്. ഐക്യരാഷക്്രസഭയുന്ട 
ഭക്ഷണ-കൃഷി (FAO) സംഘടനയുന്ട കണക്കു 
പ്രകാരം ആലഗാള മത്്യസ്ത്ിന്റെ 
ഏകലദേം 31.4% അമിതമായ 
മത്്യബന്ധനത്ിനക് വിലധയമാകുന്ണ്ക്. 
മത്്യബന്ധനത്ിനക് വിലധയമാകുന് 
മത്്യത്ിന്റെ ലതാതക് വളന്രയധികം 
ഉയർന് ലപാകുകയും ഇതക് മൂേം ഇവയ്ക്കു 
സ്ാഭാവികമായ പ്രജനനം നടത്ി 
എണ്ണം നിേനിർത്ാനാവന്ില് എന് 
അവസ് വരികയും ന്ചയ്ന്തിന്നയാണക് 
അമിതമായ മത്്യബന്ധനം എന്തക് 
ന്കാണ്ക് ഉലദേേിക്കുന്തക്. അമിതമായ 
മത്്യബന്ധനം മൂേം ലോകന്മ്ാടും പേ 
മത്്യവ്യവസായങ്ങൾ തകരുകയും, മറ്റു 
പേതും തകർച്യുന്ട ഭീഷണിയിലുമാണക്.

അമിതമത്സ്യബന്ധനും - അറിഞെിരിപക്ണ്ട ഉദോഹരണങ്ങൾ
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ഈദക്-ഉൽ-ൈിത്ർ*
പ്ോതസ്സ്

1. ചൂരയുന്ട സംരക്ഷണത്ിനക് രൂപീകൃതമായ കമ്മീഷൻ 2010

2. Ransom A. Myers; Jeffrey A. Hutchings; Nicholas J. Barrowman (1997).

അഗത്ി�ിളല ഗൻജുൽഅർഷ് പബോട്ിൽനിന്നു 2014 ഒപ്ോബർ 7 മുതൽ പബോട്ടുടമ ഖമറുദ്വീൻ എ. വിവരപശഖരണും 
നടത്ിവരുന്നു. പ്രസ്തുത പബോട്ിൽ ഖമറുദ്വീൻ എ, മഹ്മൂദ് ളക.പി, ബദറുദ്വീൻ എ, ഹുലസൻ.എും, സലവീും.ളക, നോസർ, മഷ്ഹുദ്, 
ഖമറുദ്വീൻ സി.ളക, സോലിഹ്, അബൂബക്ർ ളക.പി, ഹുംസപക്ോ� പി, എന്നിവർ മത്സ്യബന്ധനും നടത്ിവരുന്നു.
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മത്സ്യബന്ധന ഉപകരണങ്ങളുളട 
ളതരളഞെടുപ്്

അമിതമത്സ്യബന്ധനത്ിളറെ ആ�ോതും ളചറുക്ോനുള്ള പശഷി 

സ്ോഭോവിക വോസസ്ഥലങ്ങെിൽ 
ചുരുങ്ങി� ആ�ോതും 

ചൂഷണതലങ്ങൾ സമുചിതമോ�ിരിക്കുക

സോമൂഹസ്യ-സോമ്പത്ിക �ടകങ്ങൾ 

സുസ്ഥിരമോ� 
മത്സ്യബന്ധനും

ജൂലേ 2017

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        03       04       05  

25        26       27       28       29        30       01       

സമുദ്രത്ിന്േ ഏ്വം സമഗ്രവം  
സുദീർഘവമായ മനുഷ്യ ഇടന്പടോണക് 
മത്്യബന്ധനം. സമുദ്രങ്ങളന്ട 
സന്തുേിതാവസ് നിേനിർത്ാനും, 
അവന്യ ആശ്രയിച്ള്ള ഒട്ടനവധി 
ഉപജീവനങ്ങൾ സംരക്ഷിക്ാനും 
മത്്യബന്ധനപ്രവർത്നങ്ങൾ 
സുസ്ിരമായി നിേനിർലത്ണ്തക് 
അത്യാവേ്യമാണക്. അങ്ങന്ന സുസ്ിരമായി  
നിേനിർത്ന്പ്പടുന്  മത്്യവ്യവസായത്ിൽ 
ചൂഷണതേങ്ങൾ സമുചിതമായിരിക്കുകയും 
ഒരു നിശ്ിത പരിധി കടക്ാതിരിക്കുകയും, 
ആവാസവ്യവസ്യ്കക് ഏ്വം കുറഞ്ഞ 
ആഘാതം മാത്രം ഏേക് പ്പിക്കുന്തും 
ആയിരിക്കും. ഒരു മത്്യവ്യവസായത്ിന്റെ 
നിേനിൽപ്പക് ഒട്ടലനകം ഘടകങ്ങളന്ട 
േരിയായ ലചർച്ന്യ ആശ്രയിച്ിരിക്കും.  

മത്സ്യവസ്യവസോ�ളത് സ്ഥോ�ി�ോക്കുന്നളതന്്?
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അഗത്ി�ിളല ഹിസ്ബുള്ളോ പബോട്ിൽനിന്നു 2016 എപ്രിൽ 6 മുതൽ അബ്ദുൽ റസോഖ് വിവരപശഖരണും നടത്ിവരുന്നു. അലി 
ഖോൻ പി.വി യളട ഉടമസ്ഥത�ിലള്ള പബോട്ിൽ ഖോലിദ്.പി.വി, അലിഖോൻ.പി.വി, അബ്ദുൽ റസോഖ്, അബൂ, അബ്ദുൽ നോസർ, 
സോലിഹ്, ഖലവീൽ, അബ്ദുൽ ജബ്ോർ, അബ്ദുൽ ഷുക്കൂർ, മുഹമ്മദ് സ�വീദ്, അഷറ�്, അബ്ദുൽ റഹ്ോൻ, എന്നിവർ മത്സ്യബന്ധനും 
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പവിഴപ്പുറ്റുകെിൽ നിന്നുും 
മത്സ്യബന്ധന സമ്മർദ്ും 

വഴിതിരിച് വിടുന്നു 

ളപളട്ന്ന് മൂളപ്ത്ി സുംഖസ്യകെിൽ 
കുറവനികത്ോനുള്ള പശഷിയള്ള 

ഇനങ്ങളെ ലക്ഷസ്യളപടുത്തുന്നു

ഉപജവീവനമോർഗങ്ങളെ 
നിലനിർത്തുന്നു 

സ്ോഭോവിക 
വോസസ്ഥലങ്ങൾക്് ഒട്ടുും 

ആ�ോതും ഇല്ല

മത്സ്യബന്ധനസമ�ത്് 
ലക്ഷസ്യത്ിൽ ളപടോത്  

ഇനങ്ങൾ  വെളര ചുരുങ്ങി� 
പതോതിൽ  ളപടുന്നു

06       07       08       09        10       11       12

30       31       01       02        03       04       05

13       14       15*      16        17       18       19

20       21       22       23        24       25**        26

27       28       29       30        31       01       02

ആഗസത്്ത്  2017
ലപാൾ ആൻൈക് ഫേൻ ഉപലയാഗിച്ള്ള 
േക്ഷദ്ീപിന്േ പാര്ര്യരീതിയിലുള്ള 
ചൂരമത്്യബന്ധനം  ദ്ീപുവാസികളന്ട 
പ്രധാനന്പ്പട്ട ഉപജീവനമാർഗമാണക്. 
ഇതുപ്രകാരം കുറഞ്ഞ ആഘാതം 
ഏൽപ്പിക്കുന് ന്പന്ട്ടന്ക് മൂന്പ്പത്ന് 
ആഴക്ടൽ ഇനമായ മാസക്ചൂര 
പിടിക്ാനായി കടൽപ്പാറന്ക്ട്ടുകളിന്േയും 
ചിറകളിന്േയും ചാള ഉപലയാഗിച് വരുന്. 
സുസ്ിരമായ മത്്യവ്യവസായങ്ങളന്ട 
ഇന്്യയിന്േ അവലേഷിക്കുന് 
ഉദാഹരണങ്ങളിൽ ഒന്ാണിതക്. അതുന്കാണ്ക് 
തന്ന് ഈ സമക്പ്രദായം ലദേീയ, ആലഗാള 
തേത്ിലുള്ള ോസക്ത്രസമൂഹത്ിനുള്ളിൽ  
ശ്രദ് പിടിച് പ്ിയിട്ടുണ്ക്. 
അസാധാരണവം, ഉത്മരീതിയിലുള്ളതുമായ 
ഈ മത്്യബന്ധനസമക്പ്രദായം 
ലപ്രാത്ാഹിപ്പിക്ാനും സംരക്ഷിക്ാനും 
അവർ താല്പര്യന്പ്പടുന്. 

ലക്ഷദ്വീപിളല പപോൾ ആൻഡ് ലലൻ രവീതി�ിലള്ള ചൂരമത്സ്യബന്ധനവസ്യവസോ�ും - സുസ്ഥിരമോ� 
ഒരു മത്സ്യവസ്യവസോ�ും.
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സ്ാതന്്യദിനം*       ഗലണഷക് ചതുർത്ി**

അഗത്ി�ിളല തോജ്അൽഉലമ പബോട്ിൽനിന്നു 2016 ളമ�് 17 മുതൽ മുഹമ്മദ് വിവരപശഖരണും നടത്ിവരുന്നു. ഉമ്മർ 
പകോ�ോയളട ഉടമസ്ഥത�ിലള്ള പ്രസ്തുത പബോട്ിൽ മുഹമ്മദ് ഹനവീ�ോ, ഉമ്മർ പകോ�ോ, മുഹമ്മദ്, ഹോഷിും, ബുസർ, കുന്നി 
പകോ�ോ, അബ്ദുള്ളോ, സോദിഖ്, അബ്ദുൽ ബോരി, അബൂ സോലിഹ്, ബദറുദ്വീൻ, ഖലവീൽ, എന്നിവർ മത്സ്യബന്ധനും നടത്ിവരുന്നു.
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ചോെയളട എണ്ണത്ിൽ 
കുറവ്

അടിസ്ഥോന ശവീതവീകരണ 
സുംവിധോനങ്ങളുളട അഭോവും 

ഡവീസൽ, എഞ്ിൻ ളപെ�ർ പോർട്ടുകൾ എന്നിവയളട വിതരണത്ിലള്ള 
പരിമിതി വിപണി�ിലള്ള 

തടസ്സങ്ങൾ

ഭൂമിശോസ്ത്പരമോ� 
പരിമിതികൾ

വൻകരലക്ഷദ്വീപ് 
ദ്വീപ് സമൂഹും

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*** 

27       28       29       30        31       01       02* 

ചസപത്്ംബർ 2017
േക്ഷദ്ീപിന്റെ ലപാൾ ആൻൈക് ഫേൻ 
രീതിയിലുള്ള മത്്യബന്ധനന്ത് 
ലപ്രാത്ാഹിപ്പിക്ാനും സംരക്ഷിക്ാനും  
മത്്യബന്ധന നിർവഹണ പദ്തികൾ 
ഈ മത്്യവ്യവസായന്ത് അേട്ടുന് 
പ്രശ്നങ്ങളിൽ ശ്രദ്ിച് അവന്യ 
അഭിസംലബാധനം ന്ചലയേണ്ിയിരിക്കുന്. 
തലദേേമത്്യബന്ധനസമൂഹവമായി 
ആേയവിനിമയം നടത്ല്ാൾ 
ന്വളിവാകുന് പ്രധാന പ്രശ്നങ്ങൾ ഇവയാണക്- 
ചാളയുന്ട എണ്ണം കുറഞ്ഞു വരിക, 
ഉയർന് പ്രവർത്നന്ച്േവകൾ, കൂടാന്ത 
അടിസ്ാന േീതീകരണ സംവിധാനങ്ങളന്ട 
അഭാവം. ഭൂമിോസക്ത്രപരമായി ഒ്ന്പട്ട 
അവസ് കാരണം ൈീസൽ വിതരണം 
തടസ്ന്പ്പടുക, എഞ്ിൻ ന്പെയർ പാർട്ടുകൾ 
േഭിക്ാനുള്ള ബുദ്ിമുട്ടക്, വേിയ വാണിജ്യ  
ലകനക്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് എത്ിന്പ്പടാനുള്ള 
പ്രയാസം, േക്ഷദ്ീപിന്റെ തനതു ഉല്പന്മായ 
മാസ്ീൻ അഥവാ, ഉണക്ച്ചൂരയുന്ട വിേയിൽ 
വരുന് സ്ംഭനാവസ് എന്ിവയും 
സംഭവിക്കുന്ണ്ക്.

ലക്ഷദ്വീപ് മത്സ്യബന്ധനവസ്യവസോ�ളത് പരിമിതളപ്ടുത്തുന്ന �ടകങ്ങൾ.
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ഈദക്-ഉൽ- അദക്ഹ*        തിരുലവാണം**       ദസറ*** 

അഗത്ി�ിളല ലബറുഹോ പബോട്ിൽനിന്നു 2014 ള�ബ്രുവരി 13 മുതൽ ഉമർ വിവരപശഖരണും നടത്ിവരുന്നു. അബ്ദുൽ റഹ്ോൻ.
എസ് ളറെ ഉടമസ്ഥത�ിലള്ള പ്രസ്തുത പബോട്ിൽ ഉമർ, ഹുലസൻ, യകവീനോ, ജോബിർ, അബ്ദുൽ റഹ്ോൻ, �ോരിസ്, �തഹുദ്വീൻ, 
അബ്ദുൽവോസി, സുലബർ, മുഹമ്മദ്, സവോദ്, എന്നിവർ മത്സ്യബന്ധനും നടത്ിവരുന്നു.
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സോമ്പത്ികും

ഗപവഷകൻ 

പോരിസ്ഥിതികും

മത്സ്യനിരവീക്ഷണും  ളചയ്യുന്നതോര് ?

സ്ഥോപനങ്ങൾ

സോമൂഹികും

മത്സ്യബന്ധനസമുദോ�ും

08       09       10       11        12       13       14

01*      02**     03       04        05       06       07

15       16       17       18        19***    20       21

22       23       24       25        26       27       28

29       30       31       01        02       03       04

ഒകത്ലടാബർ 2017
മത്സ്യബന്ധനനിരവീക്ഷണത്ിൽ ഉൾളപ്ടുത്ി�ിട്ടുള്ള �ടകങ്ങൾ ഒരു മത്്യവ്യവസായത്ിന്റെ 

സുസ്ിരനിർവഹണത്ിനുള്ള 
ആദ്യപടി ൈേപ്രദമായ 
മത്്യബന്ധനനിരീക്ഷണമാണക്. 
മത്്യബന്ധനനിരീക്ഷണന്മന്ാൽ 
മത്്യവ്യവസായത്ിന്റെ പാരിസ്ിതിക, 
സാമൂഹിക, സാ്ത്ിക  വേങ്ങന്ളക്കുറിച്ക് 
വിവരങ്ങൾ ലേഖരിക്ലും കൂടാന്ത 
മത്്യബന്ധനം നടത്ന്വർ, അവരുന്ട 
ഉപകരണങ്ങൾ, സമക്പ്രദായങ്ങൾ 
എന്ിവന്യക്കുറിച്ം വസ്തുതകൾ 
അറിഞ്ഞിരിക്ലുമാണക്. ഇത്രം ദീർഘകാേ 
മത്്യബന്ധനനിരീക്ഷണം ന്കാണ്ക് 
സമുദ്രങ്ങന്ളലപ്പാന്േയുള്ള സങ്ീർണ്ണ 
വ്യവസ്കൾ കാേം കടന് ലപാകുല്ാൾ 
എങ്ങന്ന മാറുന് എന്ക് മനസ്ിോക്ാൻ 
കഴിയും, കൂടാന്ത ൈേപ്രദമായ നയങ്ങൾ 
ആസൂത്രണം ന്ചയോനും  സാധിക്കും.

മത്സ്യവസ്യവസോ� പമൽപനോട്ും - ആര്, എന്്?
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മുഹറം*     ഗാന്ധി ജയന്ി**       ദീപാവേി***

അഗത്ി�ിളല ലറസുൽ മുഹോകികവീൻ പബോട്ിൽനിന്നു 2016 നവുംബർ 5 മുതൽ അബ്ദുൽ നോസർ വിവരപശഖരണും 
നടത്ിവരുന്നു. മുഹമ്മദ് അലിയളട ഉടമസ്ഥത�ിലള്ള പ്രസ്തുത പബോട്ിൽ അബ്ദുൽ നോസർ, മുഹമ്മദ് അലി, സിറോജ്, സവോദ്, 
സമവീർ, ബോബു, ഷുക്കുർ, നി�ോസ്, സലിഹ്, അദ്ഹും, ഉലബദത്്, ജുംഹർ, നസവീർ, എന്നിവർ മത്സ്യബന്ധനും നടത്ിവരുന്നു.
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മനസ്സിലോക്ോൻ സഹോ�ിക്കുന്നു:

വിഭവലഭസ്യത

പരിസ്ഥിതിപ�ോടു കോരസ്യോധവീശത്ും 
സൃഷ്ടിക്ളപ്ടുന്നു 

മത്സ്യലഭസ്യതയളട പ്രവണതകൾ 

മോറിവരുന്ന സമ്പദ് വസ്യവസ്ഥകൾ

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       01       02

 29       30       31       01        02       03       04*

നവംബർ 2017
തലദേേ ധീവര സമുദായങ്ങൾ തങ്ങളന്ട 
നിേനിൽപ്പിനും ഉപജീവനത്ിനും 
ആശ്രയിക്കുന്തക് സമുദ്രങ്ങന്ളയാണക്. 
അവർ നിത്യവന്മലന്ാണം കടലുമായി 
ഇടന്പടുന്. മത്്യബന്ധനനിരീക്ഷണത്ിൽ 
അവന്ര ഇടന്പടുത്ല്ാൾ 
ക്രമമായ, വൻലതാതിലുള്ള, 
ദീർഘകാോടിസ്ാനത്ിലുള്ള 
മത്്യനിരീക്ഷണത്ിനക് അരങ്ങക് 
ഒരുങ്ങുകയാണക്. കൂടാന്ത ഈ 
സമുദായങ്ങളന്ട പര്രാഗത അറിവകന്ള 
കൂട്ടിലച്ർത്ള്ള നിർവഹണത്ിലേക്ക് 
ഇന്തത്ിലച്രുന്. 

സമുദോ�ോടിസ്ഥോനത്ിലള്ള മത്സ്യബന്ധനനിരവീക്ഷണത്ിളറെ പ്രപ�ോജനങ്ങൾ. 
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ഗുരു നാനാക്ക് ജയന്ി*

അഗത്ി�ിളല സവീനത്തുൽ ബഹർ പബോട്ിൽനിന്നു 2014 ള�ബ്രുവര 1 മുതൽ �ത്ഹുദ്വീൻ വിവരപശഖരണും നടത്ിവരുന്നു. 
അബ്ദുൽ റഹ്ോളറെ ഉടമസ്ഥത�ിലള്ള പബോട്ിൽ ഖലവീൽ ളക, അബ്ദുൽ റഹ്ോൻ ളക,  അബ്ദുൽ വഹോബ്, കോസ്ി, അബൂബക്ർ, 
അൻവർ ഹുലസൻ, അബ്ദുൽ നജവീബ്, �തഹുദ്വീൻ, മുഹമ്മദ്,  എന്നിവർ മത്സ്യബന്ധനും നടത്ിവരുന്നു. 
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േക്ഷദ്ീപിൽ ദക്ഷിൺ ന്ൈൌലണ്ഷൻ നടത്ിലപാരുന് സമുദായാടിസ്ാനത്ിലുള്ള 
മത്്യബന്ധന നിരീക്ഷണ പരിപാടിപ്രകാരം തലദേേ ധീവര സമുദായാംഗങ്ങൾ അവിടന്ത് 
ലപാൾ ആൻൈക് ഫേൻ രീതിയിലുള്ള മത്്യബന്ധനത്ിന്റെ ഗതിവിഗതികൾ  കൃത്യമായും 
സ്മനസ്ാന്േയും ന്ചയ്തു ലപാരുന്. ഇവരുമായി സംവദിക്കുല്ാൾ മനസ്ിോകുന്തക്  
കൃത്യമായ നിരീക്ഷണം നടത്ന്തിലൂന്ട അവരുന്ട മത്്യബന്ധനയാത്രകൾ 
അവർക്ക് ലഭദന്പ്പട്ട രീതിയിൽ ആസൂത്രണം ന്ചയോൻ കഴിയുന് എന്ാണക്. വിേദമായ 
ലരഖകൾ കാത്സൂക്ഷിക്കുന്തിലൂന്ട ഇവർക്ക് ചാളയുന്ട േഭ്യത, ൈീസൽ ഉപലയാഗം, 
മത്്യേഭ്യതയുള്ള ഇടങ്ങൾ എന്ിവ കൂടുതൽ വ്യക്തമായി  മനസ്ിോക്ാൻ കഴിയുന്ണ്ക്. 
ഈ വിവരങ്ങൾ  മത്്യവ്യവസായങ്ങൾ ന്മച്ന്പ്പട്ട രീതിയിൽ ആസൂത്രണം ന്ചയ്ന്തിനും 
മഫറൻ സ്റ്റൂവർൈക്ഷിപ്പക് കൌൺസിേിന്റെ സർട്ടിൈിലക്ഷൻ (നിേവിൽ WWF 

ന്ചയ്തുവരുന്) ലപാന്േയുള്ള പരിപാടികൾക്കും സഹായകരമാകുന് - അതിലൂന്ട വിലദേ 
വ്യാപാരങ്ങളിലേക്കു വഴിതുറക്ാനും മത്്യവ്യവസായത്ിനക് ന്മച്ന്പ്പട്ട മൂേ്യം കന്ണ്ത്ാനും 
സാധിക്കും.
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17       18       19       20       21        22       23       

24       25**     26       27       28        29       30       

31       01       02       03       04        05       06       

26       27       28       29       30        01       02*          
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ഈ കേണ്റിൽ പ്രതിപാദിച്ിട്ടുള്ള ലബാട്ടുകൾ കൂടാന്ത, ദിൻനൂഫറനി, ബഹറുൽ കബീർ, 
സൺഫഷൻ, റിയാനാ, ഷംസുൽ അരിൈീൻ, അൽ ൈോഹക്, സുൽത്ാൻ, കമറുൽ ഉേമാ, കൂവ്വത്ൽ 
ആമിേീൻ എന്ീ ലബാട്ടുകളന്ട പങ്ാളിത്ത്ിനും നന്ിഅറിയിക്കുന്.

ഈദക്-ഇ-മീോദക്*           ക്രിസ്സക്**
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കലണ്ടർ ഡിലസൻ, പലഔട്്: അനന്യ സിംഗക് 
ആശ�ും ഉള്ളടക്ും: ഫേസ് ബാനു, ഇഷാൻ ലഖാതക്, നവീൻ നമ്പൂതിരി

 (സഹോ�ും: ഛവി ജയിൻ, ഇമ ൈാത്ിമ, മഹിമ ഫജനി, മഹബൂബക് ഖാൻ, കാർത്ികക് േങ്ർ)
 മുന്നിലും പിന്നിലും മുഖചിത്ും : ലേ്താ നായർ

സോമ്പത്ിക സഹോ�ും: WWF India, SPORTS - േക്ഷദ്ീപക്, ലരാഹിണി നിന്േകാനി.
മല�ോെ പരിഭോഷ: സുനീത ബാേകൃഷ്ണൻ

ദിപവഹി പരിഭോഷ: അദക്നാൻ അേി (IPNLF, മാേിദ്ീപക്), ലൈാ. അബ്ദുള്ള നാസർ (മാേിദ്ീപക്) , ന്ക ജി ന്മാഹമ്മദക്  (മിനിലക്ായക്) 

പ്രകൃതി വിഭവസുംരക്ഷണത്ിനുും നിർവഹണത്ിനുമോ�ി ലോപഭച്ഛ�ില്ലോളത 
പ്രവർത്ിക്കുന്ന ഒരു സർക്ോരിതര സ്ഥോപനമോണ്  ദക്ഷിൺ ള�ൌപണ്ടഷൻ. 
ഇതിനോയള്ള ഞങ്ങളുളട സമവീപനങ്ങൾ ശോസ്ത്ത്ിൽ അധിഷ്ിതമോ�തുും  
സുസ്ഥിരമോ� ഉപജവീവനമോർഗങ്ങൾ, സോമൂഹിക പോരിസ്ഥിതിക നവീതി 
എന്നിവള� പിന്തുണക്കുന്നതുമോണ്.  പ്രോപദശികവിഭോഗങ്ങളെ ശോക്വീകരിച് 
പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾക്് നിരവീക്ഷണും നടത്ോനുും അത് വഴി അടിസ്ഥോന 
വിവരപശഖരങ്ങെിളല വിടവകൾ നികത്തുവോനുമോണ് ലക്ഷദ്വീപിൽ ഞങ്ങൾ 
ലക്ഷസ്യമിടുന്നത്. തല്പരകക്ഷികളുളട പകെോെിത്ും പപ്രോത്ോഹിപ്ിച്്, 
അവരിൽ കോരസ്യോധവീശത്ും വർദ്ിപ്ിക്കുവോനുും, ഒപ്ും ന�രൂപവീകരണത്ിനുും 
നിർവഹണത്ിനുും ഒരു പവദി ഒരുക്കുവോനുും സോധിക്കുളമന്ന് ഞങ്ങൾ 
പ്രതസ്യോശിക്കുന്നു. 

ലക്ഷദ്വീപിൽ ദക്ഷിൺ ള�ൌപണ്ടഷൻ നടത്ിപപോരുന്ന 
സമുദോ�ോടിസ്ഥോനത്ിലള്ള മത്സ്യബന്ധന നിരവീക്ഷണ പരിപോടി 
ജനുവരി 2014ലോണ് ആരുംഭിച്ത്. തനതു അറിവകൾ ഉപപ�ോഗിക്കുക 
എന്ന ഉപദ്ശസ്യപത്ോളട തപദ്ശവീ�രോ� മത്സ്യബന്ധനപജോലികെിൽ 
ഏർളപ്ടുന്ന വസ്യക്ികളെ�ോണ് ഇതിനോ�ി ലക്ഷസ്യമിട്ത്. ആ പരിപോടിയളട 
ബൃഹത്ോ� ലക് ഷസ്യും എന്നോൽ മളറ്ോന്നോണ്. പപോൾ ആൻഡ് 
ലലൻ മത്സ്യബന്ധന സമ്പ്രദോ�ും  ശക്ിളപ്ടുത്ി സുസ്ഥിരമോ� 
ഉപജവീവനമോർഗങ്ങൾ ഉറപ്പുവരുത്തുകയും, അപതോളടോപ്ും സമുദ്ര ലജവ 
ലവവിധസ്യും സുംരക്ഷിക്കുകയമോണ് ഞങ്ങളുളട ഉപദ്ശസ്യും. ഈ പരിപോടി�ിൽ 
സമുദോ�ത്ിളറെ ആവശസ്യമനുസരിച്് കോലോകോലങ്ങെിൽ മോറ്ും വരുത്തുന്നുമുണ്ട്.

ലക്ഷദ്വീപിളല ഞങ്ങളുളട പ്രവർത്നങ്ങൾക്് പിന്തുണ നല് കുന്ന 
ലക്ഷദ്വീപ് ഭരണകൂടും, ശോസ്ത്സോപകെതിക വകുപ്്, മത്സ്യബന്ധന വകുപ്്, 
പരിസ്ഥിതി വനും വകുപ്്, ലക്ഷദ്വീപ് സമുദ്രഗപവഷണ സുംരക്ഷണപകന്ദ്രും 
എന്നിവർക്് അലകതവമോ� നന്ി അറി�ിക്കുന്നു. കൂടോളത ഇവിടളത് 

ഞങ്ങളുളട പജോലി �ോഥോർഥസ്യമോകുവോൻ സഹോ�ിച്  ലക്ഷദ്വീപിളല 
മത്സ്യളത്ോഴിലോെികൾക്കുും, പ്രപതസ്യകിച് മത്സ്യബന്ധന 
സും�ടനകൾക്കുും, വസ്യക്ികൾക്കുും നന്ി അറി�ിക്കുന്നു.
സർക്ോരിതരസ്ഥോപനമോ� WWF പവൾഡ് ലവഡ് �ണ്ട് പ�ോർ 
പനച്ർ പരിസ്ഥിതിസുംബന്ധമോ� വിഷ�ങ്ങെിൽ കർമ്മവസ്യോപൃതമോണ്. 
പലോകത്ിളറെ ലജവ ലവവിധസ്യും സുംരക്ഷിച്, അതിളല വിഭവങ്ങളുളട 
സുസ്ഥിരമോ� ഉപപ�ോഗും ഉറപ്പു വരുത്ി, മലിനവീകരണും കുറക്കുന്നത് 
പപ്രോത്ോഹിപ്ിച്, വിഭവദുർവസ്യ�ും നിരുൽസോഹളപ്ടുത്ി  മനുഷസ്യർ 
ഒളത്ോരുമപ�ോളട ജവീവിക്കുവോനോ�ി ഒരു ഭോവി ളകട്ിപ്ടുക്കുക�ോണ് 
WWF വിഭോവനും ളചയ്യുന്നത്. ഈ ലക്ഷസ്യങ്ങൾ പനടോനോ�ി 
സമൂഹത്ിളല പല തട്ിലള്ള വിവിധ തല്പരകക്ഷികളുമോ�ി ഈ 
സ്ഥോപനും പ്രവർത്ിക്കുന്നു. നി�മനിർമ്മോണും, ന�രൂപവീകരണും, 
അഭിഭോഷണും എന്നിവ�ിലൂളടയള്ള പോരിസ്ഥിതിക നിർവഹണമോണ് 
ഞങ്ങളുളട ശക്ി.

WWF ളറെ സമുദ്രവും തവീരവും എന്ന പരിപോടി ലക്ഷസ്യമിടുന്നത് ഇന്സ്യയളട 
സമുദ്ര, തവീര, ലജവ ലവവിധസ്യും സുംരക്ഷിക്കുക, അവിടളത് 
പ്രകൃതി സമ്പത്് പരിപോലിച് ആവോസവസ്യവസ്ഥ ബലളപ്ടുത്തുകയും 
സുസ്ഥിരമോ� ഉപജവീവനും ഉറപ്പുവരുത്തുകയും ളചയ്യുക എന്നിവ�ോണ്. 
ലക്ഷദ്വീപു ഭരണകൂടും, മത്സ്യബന്ധനവകുപ്് എന്നിവരുമോ�ി 
പചർന്ന് അവിടളത് പപോൾ ആൻഡ് ലലൻ സമ്പ്രദോ�ത്ിലള്ള 
മത്സ്യബന്ധനും സുസ്ഥിരമോ�ി നിലനിർത്ോൻ WWF ശ്രമിക്കുന്നു.  
ഇതിനോ�ി മത്സ്യവിഭവ സർട്ി�ിപക്ഷൻ, വിപണി ളമച്ളപ്ടുത്ൽ 
എന്നവീ മോർഗങ്ങൾ ഉപപ�ോഗിച്് സുസ്ഥിര മത്സ്യബന്ധനും 
പപ്രോത്ോഹിപ്ിക്കുകയും  ളചയ്യുന്നു. ഇത് വഴി അവരുളട ഉപജവീവനത്ിന് 
പ്രപ�ോജനളപ്ടുന്നത് കൂടോളത ദ്വീപസമൂഹത്ിളറെ ദവീർ�കോല 
പോരിസ്ഥിതിക സുരക്ഷ ളമച്ളപ്ടുത്തുകയും ളചയ്യുന്നു.
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