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ലക്ഷദ�ീപിെല മത്സ�ബന്ധന സമൂഹെത്തയും, അവരുെട വിശിഷ്ടമായ േപാൾ ആൻഡ് ൈലൻ 
ചൂര മത്സ�ബന്ധന രീതിേയയും, തങ്ങള�െട മത്സ�സമ്പത്തു നിരീക്ഷണത്തിനായി അവർ നടത്തുന്ന 
�പശംസനീയമായ പരി�ശമങ്ങേളയും അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കലണ്ടർ പരമ്പരയാണ് മത്സ�സമ്പത്ത് 
ഭാവിയിേലക്ക്. േകാവിഡ്-19 മഹാമാരിെയ തുടർന്ന് േലാകമാെക പലവിധമായ െവലല്�വിളികൾ 
േനരിട്ട് െകാണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഈ വർഷെത്ത കലണ്ടർ നിങ്ങളിേലെക്കത്തുന്നത്. 
മത്സ�േമഖലയുെട സുസ്ഥിര പരിപാലനത്തിൽ മത്സ�ബന്ധന സമൂഹങ്ങൾക്ക് വഹിക്കാൻ 
കഴിയുന്ന പങ്കിെനയും, േകാവിഡാനന്തര േലാകത്ത് സ�ാ�ശയത�ം ഉള്ളതും ഒപ്പം തെന്ന 
െവലല്�വിളികെള അതിജീവിക്കാൻ െകൽപ്പ�മുള്ള മത്സ�വിഭവ പരിപാലന സംവിധാനങ്ങൾ 
ഉണ്ടാേകണ്ടതിെന് ആവശ�കതയുമാണ് ഈ കലണ്ടറിെന് 2021 പതിപ്പിൽ ഊന്നൽ നൽകി 
അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അഗത്തി, കടമത്ത്, കവരത്തി, മിനിേക്കായ് ദ�ീപുകളിൽ ദക്ഷിൺ 
െഫൗേണ്ടഷൻ നടത്തിവരുന്ന സാമൂഹ�ാധിഷ്ടിതമായ മത്സ�വിഭവ-നിരീക്ഷണ തുടർപരിപാടിയിൽ 
സജീവമായി പെങ്കടുത്തു െകാണ്ടിരിക്കുന്ന േബാട്ട�കെളയാണ് ഈ കലണ്ടറിൽ ചി�തീകരിച്ചിട്ട�ള്ളത്.
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ജനുവരി ജനുവരി 

നമുക്ക് ജീവൻ പകർന്നു തന്നത് കടലായിരുന്നു; ദ�ീപിെന് 
മണ്ണിൽ നാം ജീവിതം െകട്ടിപ്പടുക്കുേമ്പാഴും കടലിലാണ് നാം 
ജീവിതം കെണ്ടത്തിയത്. കാലം മുേന്നാട്ട� േപാകുേമ്പാൾ ഈ 
ബന്ധവും കൂടുതൽ ദൃഢമായിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്നു.
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�കൂ: മുള്ളർ (േബാട്ട�ടമ), ദർേവശ് എം.െക., മുഹമ്മദ് ഷാഫി, േകായ, അഹമദ് ഇർഷാദ്, അബ്ദുള്ള, 
അഷ് റഫ്, അബ്ദുൽ നജീബ്, അബൂ ബക്കർ, ഉൈബസ്, അബ്ദുൽ റസാക്, അയ്യ�ബ് ഖാൻ, ഉമ്മർ.

01  - പുതുവർഷം
26  - റിപ്പബല്ിക്ക് ദിനം

ദിൻനൂൈറനി



െഫ�ബുവരി െഫ�ബുവരി 

ഇന്ത�യിൽ ലക്ഷദ�ീപ് ദ�ീപസമൂഹങ്ങളിൽ മാ�തം 
തുടർന്നുേപാരുന്ന േപാള�ം ൈലനും മൽസ�ബന്ധന രീതി ദ�ീപിെല 
ഭക്ഷ�സുരക്ഷയും െതാഴിലവസരങ്ങള�ം ഉറപ്പ�വരുത്തുന്നതിൽ 
വലിയ പങ്കുവഹിക്കുന്നു. ഒെന്നാന്നായി ചൂര പിടിക്കുന്നതിലൂെട 
ഏവർക്കും എലല്ാക്കാലവും മൽസ�ലഭ�ത ഉറപ്പ� വരുത്താൻ ഈ 
മൽസ�ബന്ധന രീതിയിലൂെട സാധിക്കുന്നു.

തക്കന്തു
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�കൂ: ഫാത്തിമ തക്കന്തുേഗാത്തി (േബാട്ട�ടമ), മുഹമ്മദ് കുന്നുെഗ, മുഹമ്മദ് ഉമ്പുരുക്ക, ഹുൈസൻ ബഡെഗ, 
ഹ�സത് അലി ഡി.െക., ഹസ്സൻ ബഡെഗ, മുഹമ്മദ് ബഡെഗ, മൂസ േരവ, മൂസ വഡിക, മൂസ ബഡെഗ, മൂസ 
അലിഹാജി, ഹുൈസൻ െക.എം., മുബാറക് ആർ.എം., അസ് ലം സാംപ, െമാഹമ്മദ് സഹീർ െക.
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മാർച്ച്  മാർച്ച്  

ചൂരപിടുത്തം ചാളലഭ�തെയ ആ�ശയിച്ചിരിക്കുന്നു. 
അതിനാൽ മികച്ച പരിപാലന രീതികളിലൂെട ചാളയുെട 
ലഭ�തെയ നിലനിർത്താം, ഇന്നേത്തക്കും ഭാവിയിേലക്കും.

ൈബറുഹാ

11 - മഹാശിവരാ�തി
29 - േഹാളി

�കൂ: അബ്ദുറഹിമാൻ (േബാട്ട�ടമ), ഉമർ, ജാബിർ, സവാദ്, അബൂ ബക്കർ, യുകീനാ, ഫത്തഹുദ്ദീൻ, 
മുഹമ്മദ്, ഹുൈസ്സൻ, നാസർ, ഷുക്കൂർ, അബൂക്കാസിം, റഫീക്.
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ഏ�പിൽഏ�പിൽ

തേദ്ദശീയരാൽ പരിപാലിക്കെപ്പടുന്ന സമു�ദേമഖലകൾ സൃഷ്ടിച്ച� 
ചാളയുെട സംരക്ഷണം മികവുറ്റ രീതിയിൽ നടപ്പാക്കാൻ 
സാധിക്കും. ഇതിലൂെട ചാള ലഭ�തയിൽ ഉണ്ടാേയക്കാവുന്ന 
ദൗർലഭ�ത പരിഹരിക്കുവാനും ചൂരപിടുത്തതിനു ആവശ�മായ 
ചാള ഉറപ്പ� വരുത്തുവാനും സാധിക്കും

താജുൽ അമ്പിയാ

�കൂ: മുഹമ്മദ് ഹനീഫ (േബാട്ട�ടമ), മുഹമ്മദ്, ഉമ്മർ േകായ, ഹാഷിം, സിദ്ദീഖ്, 
കുന്നിേക്കായ, ബുസർ ജംഹർ, അബ്ദുള്ള ബദറുദ്ദീൻ, ഷിഹാബ്,  അബ്ദുൽ ബാരി, 
അബ്ദുൽ കലാം.

02 - ദുഃഖെവള്ളി
04 - ഈസ്റ്റർ
14   - അംേബദ് കർ ജയന്തി, വിഷു
25   - മഹാവീർ ജയന്തി



െമയ് െമയ് 

പരമ്പരാഗതമായി ആർജ്ജിച്ച അറിവിെന് വലിെയാരു േ�സാതസ്സാണ് 
ദ�ീപിെല ചൂരപിടുത്തക്കാർ. മികവുറ്റ മൽസ�പരിപാലനത്തിന് 
പരമ്പരാഗതമായ അറിവും അനുഭവജ്ഞാനവും അനിവാര�മാണ്. 
ഇതിനായി കടലിെന് തുടിപ്പ് മനസിലാക്കിയ ലക്ഷദ�ീപിെല 
ചൂരപിടുത്തക്കാേരാളം േപാന്നവർ ആരുണ്ട്?

സയ്യിദ് വരക്കൽ
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�കൂ: മുഹമ്മദ് അലി (േബാട്ട�ടമ), ജബ്ബാർ െക., ഇർഷാദ്, ജമാലുദ്ധീൻ, അഫ്സൽ, 
ജാബിർ, ജബ്ബാർ, സിയാദ്, നൗഷാദ്

01 - െമയ് ദിനം
13 - ഈദ്-ഉൽ-ഫിത്തർ
26 

 - ബുദ്ധ പൗർണമി



സാമൂഹിക പങ്കാളിത്തേത്താെടയുള്ള മൽസ�വിഭവ-നിരീക്ഷണ 
പദ്ധതിയിലൂെട കൃത�വും വിശദവുമായ വിവരേശഖരണം നടത്താം 
എന്ന് സ�യം െതളിയിച്ചവരാണ് ലക്ഷദ�ീപിെല ചൂരപിടുത്തക്കാർ. 
അതുേപാെല തെന്ന നിയമാനുസൃതമലല്ാത്ത മൽസ�ബന്ധനവും മറ്റ് 
നിയമ ലംഘനങ്ങള�ം അധികാരികെള അറിയിക്കാനും അതുവഴി 
നിയമങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്ന സംവിധാനങ്ങള�മായി ഒത്തുേചർന്ന് 
�പവൃത്തിക്കാനും മൽസ�െത്താഴിലാളികൾക്ക് സാധിക്കും.

ജൂൺജൂൺ
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�കൂ: മൂസ എൽ.ജി.എഫ്. (േബാട്ട�ടമ), ഹസ്സൻ എ.ടി.ബി., സമുസുദീൻ െക.എൽ.എഫ്., അലി 
എൽ.ജി.എഫ്., മൂസ ഡി.ബി., മുഹമ്മദ് വി.എ., അഹമദ് എ.ടി.ബി., ഇ�ബാഹിം എ.ടി.ബി., 
ഇഷാഖു ഇ.ജി., അക്ബർ എം.ബി.ജി.

അതിരിബിദരു



ജൂൈല ജൂൈല 

മികച്ച മത്സ�വിഭവ പരിപാലനത്തിന് വ�ത�സ്ഥമായ അറിവുകള�ം, 
�കിയാത്മകമായ ചർച്ചകള�ം ഒപ്പം ജനങ്ങള�െട കൂട്ടായ്മയും ഉണ്ടാവണം. 
ഇതിനുേവണ്ടി ലക്ഷദ�ീപ് മൽസ�ബന്ധന വകുപ്പിേനയും, 
മൽസ�േമഖലയുമായി ബന്ധെപ്പട്ട മെറ്റലല്ാവേരയും ഒരുമിപ്പിച്ച� 
െകാണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു േവദിയാണ് ഫിഷറീസ് േകാ-മാേനജ് െമന് .്
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�കൂ: നിജാമുദ്ദീൻ (േബാട്ട�ടമ), ദിൽഷാദ്, ഷാഹിർ ഖാൻ, ഹുൈസ്സൻ, ഉസ്മാൻ, സമദ്, ഷറഫുദ്ദീൻ, 
യാക്കൂബ്, സലീം, ൈസഫുദ്ദീൻ, റഷീദ്.

20 - ഈദ്-ഉൽ-അദ്ഹ (ബ�കീദ്)

ഹമീം



ഓഗസ്റ്റ ്ഓഗസ്റ്റ ്

വിവിധ സംവിധാനങ്ങള�െട ഏേകാപനത്തിലൂെടയുള്ള  
�പവർത്തനത്തിെന് ഫലമായി േകാവിഡ് മഹാമാരിെയ േനരിടുന്നതിൽ 
നമ്മുക്ക് വിജയം കാണുവാൻ സാധിച്ച�. അതുേപാെല  തേന്ന ഒരു 
േകാ-മാേനജ് െമന്  ്സംവിധാനം ഫലവത്താകുവാനും കൂട്ടായ 
�പവർത്തനം അത�ന്താേപക്ഷിതമാണ്. മത്സ�െത്താഴിലാളികള�ം, 
ഗേവഷകരും, ഭരണകർത്താക്കള�ം, വ�ാപാരികള�ം ഒന്നുേചർന്നു 
�പവർത്തിക്കുേമ്പാഴാണ് മാതൃകാപരമായ ഒരു േകാ-മാേനജ് െമന് ് 
സംവിധാനം യാഥാർത്ഥ�മാകുന്നത്.
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�കൂ: ബർകത്ത് (േബാട്ട�ടമ), ദഹാബുദ്ദീൻ അനീസ്, നിക്ഷദ്, വാജിദ് ഖാൻ, ദർേവശ്, താജുദ്ദീൻ, 
സുദീർ ഖാൻ, യുകീന, യൂസഫ്, ദൽഹത്.

15  - സ�ാത�ന്ത� ദിനം
19 - മുഹറം
21 - തിരുേവാണം

സുൽത്താനുൽ അമ്പിയാ  



മൽസ�വിഭവപരിപാലനത്തിനുമപ്പ�റം സാമൂഹിക-സാമ്പത്തിക 
പുേരാഗതിക്കും, ജല സംരക്ഷണം, െപാതുജനാേരാഗ�ം, സമു�ദ 
മലിനീകരണം ഉൾെപ്പെടയുള്ള െപാതുവായ �പശ്നങ്ങൾക്കും 
ഒരുമിച്ച�വന്ന് പരിഹാരം കെണ്ടത്തുവാനുള്ള സാധ�തയും 
േകാ-മാേനജ് െമന് ് േവദികളിലൂെട തുറക്കെപ്പടുന്നു.

സയാൻ സിദ്ദീക് 

െസപ്റ്റംബർ െസപ്റ്റംബർ 
S M T W T F S

5 6 7 8 9 10
1 2 3

11
4

12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

�കൂ: സിദ്ദീക് ഒടിവാലുമാലിെഗ (േബാട്ട�ടമ), മുഹമ്മദ് തംബുരുഗണ്ടുെഗ, മൂസ െഹഉകേഗാത്തി, 
ഹസ്സൻ തമ്പുരുഗണ്ടുെഗ, ഇ�ബാഹിം ൈഫകെഗ, മൂസ വലുേഗാത്തി, അലി കൗനികേഗാത്തി, 
ഇ�ബാഹിം എൽ. ജി. എ., ആസിഫ് മുെത്തെഗ, ആസിഫ് കണ്ടുവലുെഗ

10 - ഗേണഷ് ചതുർത്ഥി



സഫീനത്ത് സിയാദ്  
ചാള സംരക്ഷണവുമായി ബന്ധെപ്പട്ട ചർച്ചകൾക്കു തുടക്കം 
കുറിക്കുക വഴി മൽസ�ബന്ധന വകുപ്പ�ം, ചൂരപിടുത്തക്കാരും, 
ലക്ഷദ�ീപിൽ േകാ-മാേനജ് െമന് ് സാധ�മാെണന്ന് അവരുെട 
�പവർത്തിയിലൂെട നമ്മുക്ക് കാട്ടിത്തന്നു. ഏവരുെടയും 
പങ്കാളിത്തേത്താെടയുള്ള ഒരു മത്സ�വിഭവ 
പരിപാലനത്തിേലക്കുള്ള ആദ�െത്ത ചുവടുെവയ്പ്പായിരുന്നു ഇത്.

ഒക്േടാബർഒക്േടാബർ
S M T W T F S

3 4 5 6 7 8
1

9
2

10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22

29
23
3024

31
25 26 27 28

02  - ഗാന്ധി ജയന്തി
15  - ദസറ
19  - ഈദ്-ഇ-മിലാദ്

�കൂ: സുന്ദരീബി (േബാട്ട�ടമ), അബ്ദുൽ നാസർ പി., അസീബ് ബി., സക്കറിയ പി. എസ്സ്., നിയാസ്, 
സഹാബുദ്ദീൻ എ., യഹിയാ പി. എസ്സ്., ഹാഷിം ഇ. പി., അസ്ഫർ ടി. പി., നിസാം എം.പി., സദ്ദാം 
ഹുൈസൻ  ബി.



തേദ്ദശീയമായ വിഭവ പരിപാലന സംവിധാനങ്ങെള 
ജനേക�ന്ദീകൃതമായ രീതിയിൽ െമച്ചെപ്പടുത്തുന്നതിലൂെട 
ലക്ഷദ�ീപ് േപാെലയുള്ള ദ�ീപുകളിൽ ഒരു മഹാമാരിയുെട 
സമയത്തു േപാലും ഭക്ഷണം, ആേരാഗ�ം, ഉപജീവനമാർഗം 
എന്നിവ ഉറപ്പ�വരുത്താനും അതിലൂെട ഈ ദ�ീപുകൾക്ക് 
േലാകത്തിന് തെന്ന ഒരു മാതൃകയാവാനും സാധിക്കും. 

നവംബർനവംബർ
S M T W T F S

7 8 9 10
1 2 3

11 12
4 5

13
6

14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

�കൂ: സാദിക് എസ്. (േബാട്ട�ടമ), ൈസഫുദ്ദീൻ, ഷറഫുദ്ദീൻ, സവാദ്, ഹസ്സൻ, അബ്ദുള്ളാ, നുൈസമുദ്ദീൻ, 
ഖാലിദ്, അഹ്സനുൽ ബന്ന, ജാഫർ സാദിക്, അബ്ദുറഹിമാൻ, ഹസ്സൻ എം. ഐ, മഹ്മ�ൂദ്.

04 - ദീപാവലി
19  - ഗുരു നാനാക്ക് ജയന്തി

സുഹ്ബതുൽ ബദർ



സാമൂഹികാടിസ്ഥാനത്തിൽ നടന്നു വരുന്ന മൽസ�വിഭവ-നിരീക്ഷണ 
പരിപാടിക്ക് നലല് രീതിയിലുള്ള പിന്തുണ നൽകിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന 
ഷഹബാസ്, അന്നാർ, മുഹമ്മദ് സ�യിദ്, ജൽപ്പരി, സീേഹാഴ്സ് 
തുടങ്ങിയ േബാട്ട�കള�െട ഉടമകൾക്കും അതിെല െതാഴിലാളികൾക്കും 
മറ്റ് അംഗങ്ങൾക്കുമുള്ള ഞങ്ങള�െട നന്ദി േരഖെപ്പടുത്തുന്നു.

ഡിസംബർ  ഡിസംബർ  
S M T W T F S

5 6 7 8
1

9 10
2 3

11
4

12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

25 - �കിസ്മസ്

ജൽപ്പരി 

അന്നാർ

സീേഹാഴ്സ്

ഷഹബാസ്

മുഹമ്മദ് സ�യിദ്



സാമൂഹിക ഉന്നമനവും, സുസ്ഥിര ഉപജീവനമാർഗങ്ങള�ം,  സാമൂഹിക-പാരിസ്ഥിതിക നീതിയും േ�പാത്സാഹിപ്പിച്ച്, �പകൃതിവിഭവ 
സംരക്ഷണവും അതിെന് പരിപാലനവും ലക്ഷ�മാക്കി ലാേഭച്ഛയിലല്ാെത �പവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സർക്കാരിതര സ്ഥാപനമാണ്  ദക്ഷിൺ 
െഫൗേണ്ടഷൻ. അടിസ്ഥാന വിവരേശഖരണ �പ�കിയയിൽ നിലവിലുള്ള വിടവുകൾ നികത്തുവാനും അേതാെടാപ്പം ലക്ഷദ�ീപിെല 
�പാേദശിക ജനസമൂഹെത്ത ശാക്തീകരിച്ച്, �പകൃതിവിഭവ നിരീക്ഷണം കൂടുതൽ കാര�ക്ഷമമാക്കുവാനും ഞങ്ങൾ ലക്ഷ�മിടുന്നു. 
മൽസ�ബന്ധന േമഖലയിൽ ഭാഗഭാക്കായിട്ട�ള്ള എലല്ാവരുേടയും പങ്കാളിത്തം േ�പാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിലൂെട അവരിൾ കാര�ാധീശത�ം 
വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനും, അേതാെടാപ്പം, നയരൂപീകരണത്തിനും അവയുെട നിർവ്വഹണത്തിനുമുള്ള ഒരു േവദി ഒരുക്കുവാനുമാണ് ഞങ്ങൾ 
�ശമിക്കുന്നത്.
�പാേദശീക മത്സ�െത്താഴിലാളികള�െട േനതൃത�ത്തിലുള്ള വിജ്ഞാേനാൽപ്പാദനവും മത്സ�വിഭവ പരിപാലനവും എന്ന 
ഉേദ്ദശ�ലക്ഷ�േത്താെട 2014 ജനുവരിയിലാണ് ദക്ഷിൺ െഫൗേണ്ടഷെന്യും ലക്ഷദ�ീപിെല മത്സ�െത്താഴിലാളികള�െടയും സംയുക്ത 
പങ്കാളിത്തേത്താെടയുള്ള മത്സ�വിഭവ-നിരീക്ഷണ പരിപാടിക്ക് തുടക്കമായത്. േപാള�ം ൈലനും മത്സ�ബന്ധന സ�മ്പദായം 
ശക്തിെപ്പടുത്തി, സുസ്ഥിരമായ ഉപജീവനമാർഗ്ഗങ്ങൾ ഉറപ്പ�വരുത്തി, സമു�ദ ൈജവൈവവിധ�ം സംരക്ഷിക്കുക എന്നതാണ് ഈ 
പരിപാടിയുെട ബൃഹത് ലക്ഷ�ം. കാലാകാലങ്ങളിൽ മാറിവരുന്ന ആവശ�ങ്ങെള കണക്കിെലടുത്ത്, �പവർത്തനങ്ങളിൽ മാറ്റങ്ങൾ 
വരുത്തി, �പാേദശിക സാഹചര�ങ്ങള�മായി പദ്ധതിെയ സംേയാജിപ്പിച്ച� െകാണ്ടുേപാകുവാനും ദക്ഷിൺ െഫൗേണ്ടഷൻ �ശമിക്കുന്നു.
ലക്ഷദ�ീപ് ഭരണകൂടം, ശാസ്�തസാേങ്കതിക വകുപ്പ്, മത്സ�ബന്ധന വകുപ്പ്, പരിസ്ഥിതി-വനം വകുപ്പ് എന്നിവർ ഞങ്ങള�െട 
�പവർത്തനങ്ങൾക്ക് നൽകി വരുന്ന പിന്തുണയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ കടെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. ലക്ഷദ�ീപിെല മത്സ�ബന്ധന സമൂഹേത്താടുള്ള 
�പേത�ക നന്ദിയും ഈ അവസരത്തിൽ ഞങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു. അവരുെട സഹകരണം കൂടാെത ഈ �പവർത്തികൾ 
പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയുമായിരുന്നിലല്.
സാമൂഹിക പങ്കാളിത്തേത്താെടയുള്ള സുസ്ഥിര മൽസ�വിഭവ പരിപാലന സംവിധാനങ്ങൾ ലക്ഷദ�ീപിൽ നടപ്പിൽ വരുത്തുക എന്ന 
ഉേദ്ദശ�േത്താെട ദക്ഷിൺ െഫൗേണ്ടഷനും ടാറ്റ �ടസ്റ്റ�ം സംയുക്തമായി 3 വർഷേത്തക്ക് സഹകരിക്കുന്ന പദ്ധതിയുെട ഭാഗമായിട്ടാണ് 
ഈ കലണ്ടർ �പസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്.      

S U P P O R T E D  B Y

കലണ്ടർ ഡിൈസൻ: അമിത് െവങ്കടരാമയ്യ, റിയ രാജൻ
മലയാളം േലഔട്ട്: അജ്മീർ എം.എം. (സജ്നാ സ്റ്റ�ഡിേയാ, കടമത്ത്)
ദിേവഹി േലഔട്ട്: അവിഷ് േജാൺ
ഇംഗല്ീഷ് ഉള്ളടക്കം: േ�പരണ ഗാവ്െഡ, ഈശാൻ േഖാത്ത്, കാർത്തിക് ശങ്കർ
മലയാള ഉള്ളടക്കം: അജിത്ത് രാജ് ആർ., ഫൗസിയ  സി. െക., ഏബൽ േജാബ് ഏ�ബഹാം, നവീൻ നമ്പൂതിരി
ദിേവഹി ഉള്ളടക്കം: എഫ്.ജി. മുഹമ്മദ് (മിനിേക്കായ്)
ചി�തങ്ങൾ: ഹകീം പി. (അഗത്തി), മുഹമ്മദ് എം. (എൻ.എം. ഡിജിറ്റൽ സ്റ്റ�ഡിേയാ, അഗത്തി), േറാഷൻ െചത്ത്ലത്, െമഹബൂബ് ഖാൻ സി.പി.,
അജ്മീർ എം. എം. (സജ്നാ സ്റ്റ�ഡിേയാ, കടമത്ത്), സഫിയുള്ള എം.എം. (സജ്നാ സ്റ്റ�ഡിേയാ, കവരത്തി), അലി മണിക്ഫാൻ (മിനിേക്കായ്),
ആസിഫ് െക.െക (മിനിേക്കായ്), ഷഹീദ് ബിദറുേഗാത്തി (മിനിേക്കായ്).


