േകേരള പബ്ലികേ് സർവീസ് കേമ്മീഷൻ
നമ്പർ: CS-3/50014/2018-KPSC

തിരുവനന്തപുരം
തീയതി : 15/12/2020
തിരുത്തൽ വിജ്ഞാപനം

16/11/2020 തീയതിയിെടുലേ ഗസറ്റിൽ പ്രസിദീകേരിച്ചേ േകേരള സംസാന സഹകേരണ മതയവികേസന
െടുഫഡേറഷൻ ലേിമിറ്റഡിെടുന്റെ (മതയെടുഫഡ്) പാർട്ട് II (മതയെടുത്താഴിലോളി/മതയെടുത്താഴിലോളികേളെടുട ആശിതർ)
വിജ്ഞാപനങളിൽ (കോറ്റഗറി നമ്പരുകേൾ 203/2020, 209/2020, 215/2020, 218/2020, 221/2020, 224/2020,
227/2020, 230/2020, 233/2020, 236/2020, 239/2020, 242/2020) മലേയാളം വിജ്ഞാപനത്തിെടുലേ
േയാഗയതകേളിെടുലേ കറിപ്പെ് ഭാഗത്തിെടുലേ നാലോം ഖണികേയിെടുലേ
"മതയെടുത്താഴിലോളികേളെടുട ആശിതർ എന്നർത്ഥമാക്കുന്നത് മതയബനനത്തിൽ ഏർെടുപ്പെട്ടിരിെടുക്ക മരണെടുപ്പെട്ട
വയകിയെടുട മകേൻ/മകേൾ, ഭാരയ/ഭർത്താവ്, അചൻ/അമ്മ"
എന്ന ഭാഗം ചവെടുട േചെർക്കുന്ന രീതിയിൽ തിരുത്തൽ വരുത്തി ഇതിനാൽ വിജ്ഞാപനം െടുചെയന:
"മതയെടുത്താഴിലോളികേളെടുട ആശിതർ എന്നർത്ഥമാക്കുന്നത് മതയബനനത്തിൽ ഏർെടുപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വയകിയെടുട
ആശിതനായ മകേൻ/മകേൾ/ഭാരയ/ഭർത്താവ് / മതയബനനത്തിൽ ഏർെടുപ്പെട്ടിരുന്ന മരണെടുപ്പെട്ട വയകിയെടുട
ആശിതനായ മകേൻ/മകേൾ/ഭാരയ/ഭർത്താവ്/ അചൻ/അമ്മ)"
മലേയാളം വിജ്ഞാപനത്തിെടുലേ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/ഡിപ്പെന്റെൻസി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ചവെടുട നൽകേിയിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ മാറ്റം
വരുത്തിയിരിക്കുന:
സർട്ടിഫിക്കറ്റ് /ഡിപ്പെന്റെൻസി സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
ശീ/ശീമതി ..................................(ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയെടുട േപരും േമൽവിലോസവം) എന്ന ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥി
ഉദ്യപജീവനത്തിനായി മതയബനനത്തിേലേർെടുപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആളാെടുണന്ന്/
മതയബനനത്തിേലേർെടുപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ശീ/ശീമതി....................................(േപര്) എന്ന ആളെടുട ആശിതനായ
മകേൻ/മകേൾ/ഭാരയ/ഭർത്താവ് ആെടുണന്ന് /
മതയബനനത്തിേലേർെടുപ്പെട്ടിരുന്ന ശീ/ശീമതി...............................(േപര്) എന്ന മരണെടുപ്പെട്ട ആളെടുട ആശിതനായ
മകേൻ/മകേൾ/ഭാരയ/ഭർത്താവ്/അചൻ/അമ്മ ആെടുണന്ന് എെടുന്റെ അേനവഷണത്തിൽ േബാധയമായിടണ് എന്ന്
സാക്ഷയെടുപ്പെടുത്തുന.
സലേം:
തീയതി:
(ഓഫീസ് മദ)

ഒപ്പെ്
േപര്
ഫിഷറീസ് ഓഫീസർ

സാക്ഷയപതം
ശീ/ശീമതി ..................................(ഉദ്യേദ്യാഗാർത്ഥിയെടുട േപരും േമൽവിലോസവം) െടുന സംബനിച്ചേ വിവരങൾ
ഫിഷറീസ് ഓഫീസറിൽ നിനം ലേഭിച്ചേിടള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റിെടുന്റെ അടിസാനത്തിൽ അേനവഷണം നടത്തിയതിൽ ടിയാൾ
മതയെടുത്താഴിലോളി ആെടുണന്ന്/
മതയബനനത്തിേലേർെടുപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ശീ/ശീമതി....................................(േപര്) എന്ന ആളെടുട ആശിതനായ
മകേൻ/മകേൾ/ഭാരയ/ഭർത്താവ് ആെടുണന്ന് /
മതയബനനത്തിേലേർെടുപ്പെട്ടിരുന്ന ശീ/ശീമതി...............................(േപര്) എന്ന മരണെടുപ്പെട്ട ആളെടുട ആശിതനായ
മകേൻ/മകേൾ/ഭാരയ/ഭർത്താവ്/ അചൻ/അമ്മ ആെടുണന്ന് എെടുന്റെ അേനവഷണത്തിൽ േബാധയമായിടള്ളതായി ഞാൻ
സാക്ഷയെടുപ്പെടുത്തുന.
സലേം:
തീയതി:
(ഓഫീസ് മദ)

േപര്
ഒപ്പെ്
ഉദ്യേദ്യാഗേപ്പെര്
വിേലജ് ഓഫീസർ/തഹസിൽദ്ാർ

മലേയാളം വിജ്ഞാപനത്തിെടുലേ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/ഡിപ്പെന്റെൻസി സർട്ടിഫിക്കറ്റിെടുന്റെ കറിപ്പെ് ഭാഗത്തിെടുലേ രണാം ഖണികേ ചവെടുട
േചെർക്കുന്ന പ്രകോരം മാറ്റം വരുത്തിയിരിക്കുന:
2) മതയെടുത്താഴിലോളികേളെടുട ആശിതർ – മതയബനനത്തിേലേർെടുപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആളിെടുന്റെ
മകേൻ/മകേൾ/ഭാരയ/ഭർത്താവ്
/
മതയബനനത്തിേലേർെടുപ്പെട്ടിരുന്ന
മരണെടുപ്പെട്ട
ആളിെടുന്റെ
മകേൻ/മകേൾ/ഭാരയ/ഭർത്താവ്/ അചൻ/അമ്മ

ആശിതനായ
ആശിതനായ

ഇംഗീഷ് വിജ്ഞാപനത്തിൽ Qualifications-ൽ, Note ഭാഗത്തിെടുലേ നാലോം ഖണികേയിെടുലേ,
"Fishermen means any person engaged mainly in fishing operations for the livelihood. Dependents
means Wife/Husband, Son/Daughter, Father/Mother of deceased sons or daughters wholly dependent
on fishermen."
എന്ന ഭാഗം ചവെടുട േചെർക്കുന്ന രീതിയിൽ തിരുത്തി വായിേക്കണതാണ്:
"Fishermen means any person engaged mainly in fishing operations for his livelihood. Dependents
means Wife,Husband, Son,Daughter, Father/Mother of deceased sons or daughters wholly dependent
on fishermen."
ഇംഗീഷ് വിജ്ഞാപനത്തിെടുലേ Certificate/Dependency Certificate ചവെടുട നൽകേിയിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ മാറ്റം
വരുത്തിയിരിക്കുന:
CERTIFICATE / DEPENDENCY CERTIFICATE
It is certified that the candidate, Sri/Smt.…......................(Name & Address of candidate) is an
individual engaged in fishing for his livelihood /
he/she is the dependent (Son/Daughter/Husband/Wife) of…...........................(Name), who is an
individual engaged in fishing for his livelihood /
he/she is the dependent (Son/Daughter/Husband/Wife/ Father/Mother ) of…...........................(Name),

deceased individual engaged in fishing for his livelihood, as revealed by an enquiry made by me
undersigned.
Signature
Name
Fisheries Officer

Place:
Date:
(Office Seal)
CERTIFICATE

I undersigned hereby endorse that the above given details of candidate Sri/Smt.....................(Name &
Address of candidate) are true and the candidate is actually engaged in fishing for livelihood/
he/she is the dependent (Son/Daughter/Husband/Wife) of …...........................(Name), who is an
individual engaged in fishing for his livelihood /
he/she is the dependent (Son/Daughter/Husband/Wife/Father/Mother) of …...........................(Name),
deceased individual engaged in fishing for his livelihood, as revealed in the enquiry made by the
Fisheries Officer as given above.
Signature
Name
Designation
Village Officer/Tahsildar

Place:
Date:
(Office Seal)

ഇംഗീഷ് വിജ്ഞാപനത്തിെടുലേ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/ഡിപ്പെന്റെൻസി സർട്ടിഫിക്കറ്റിെടുന്റെ കറിപ്പെ്
ഖണികേകേൾ ചവെടുട േചെർക്കുന്ന പ്രകോരം മാറ്റം വരുത്തിയിരിക്കുന:

ഭാഗത്തിെടുലേ ഒനം രണം

1) Fishermen means any person engaged mainly in fishing operations for his
livelihood .
2) Dependents means wife,husband ,son,daughter, father/mother of deceased
sons or daughters wholly dependent on fishermen.
(ഉദ്യത്തരവിൻ പ്രകോരം)
സാജു േജാർജ്ജ്
െടുസക്രട്ടറി
േകേരള പബ്ലികേ് സർവീസ് കേമ്മീഷൻ

