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തിരവനനപരം
തീയതി : 15/12/2020

തിരതൽ വിജാപനം
16/11/2020 തീയതിയിെല ഗസറിൽ പസിദീകരിച േകരള സംസാന സഹകരണ മതയവികസന െഫഡേറഷന
ലിമിറഡിെന (മതയെഫഡ്) പാരട് II (മതയെതാഴിലാളി/മതയെതാഴിലാളികളെട ആശിതര) വിജാപനങളിൽ
(കാറഗറി നമരകൾ 203/2020, 209/2020, 215/2020, 218/2020, 221/2020, 224/2020, 227/2020,
230/2020, 233/2020, 236/2020, 239/2020, 242/2020) മലയാളം വിജാപനതിെല േയാഗയതകളിെല കറിപ്
ഭാഗതിെല നാലാം ഖണികയിെല
"മതയെതാഴിലാളികളെട ആശിതര എനരതമാകനത് മതയബനനതിൽ ഏരെപടിരിെക മരണെപട വയകിയെട
മകന/മകൾ, ഭാരയ/ഭരതാവ്, അചന/അമ"
എന ഭാഗം ചവെട േചരകന രീതിയിൽ തിരതൽ വരതി ഇതിനാൽ വിജാപനം െചയന:
"മതയെതാഴിലാളികളെട ആശിതര എനരതമാകനത് മതയബനനതിൽ ഏരെപടിരികന വയകിയെട
ആശിതനായ മകന/മകൾ/ഭാരയ/ഭരതാവ് / മതയബനനതിൽ ഏരെപടിരന മരണെപട വയകിയെട ആശിതനായ
മകന/മകൾ/ഭാരയ/ഭരതാവ്/ അചന/അമ)"
മലയാളം വിജാപനതിെല സരടിഫികറ്/ഡിപനനസി സരടിഫികറ് ചവെട നൽകിയിരികന രീതിയിൽ മാറം
വരതിയിരികന:

സരടിഫികറ് /ഡിപനനസി സരടിഫികറ്
ശീ/ശീമതി ..................................(ഉേദയാഗാരതിയെട േപരം േമൽവിലാസവം) എന ഉേദയാഗാരതി
ഉപജീവനതിനായി മതയബനനതിേലരെപടിരികന ആളാെണന്/
മതയബനനതിേലരെപടിരികന ശീ/ശീമതി....................................(േപര്) എന ആളെട ആശിതനായ
മകന/മകൾ/ഭാരയ/ഭരതാവ് ആെണന് /
മതയബനനതിേലരെപടിരന ശീ/ശീമതി...............................(േപര്) എന മരണെപട ആളെട ആശിതനായ
മകന/മകൾ/ഭാരയ/ഭരതാവ്/അചന/അമ ആെണന്
എെന അേനവഷണതിൽ േബാധയമായിടണ്
എന്
സാകയെപടതന.
സലം:
തീയതി:

(ഓഫീസ് മദ)

ഒപ്
േപര്
ഫിഷറീസ് ഓഫീസര

സാകയപതം
ശീ/ശീമതി ..................................(ഉേദയാഗാരതിയെട േപരം േമൽവിലാസവം) െന സംബനിച വിവരങൾ
ഫിഷറീസ് ഓഫീസറിൽ നിനം ലഭിചിടള സരടിഫികറിെന അടിസാനതിൽ അേനവഷണം നടതിയതിൽ ടിയാൾ
മതയെതാഴിലാളി ആെണന്/
മതയബനനതിേലരെപടിരികന ശീ/ശീമതി....................................(േപര്) എന ആളെട ആശിതനായ
മകന/മകൾ/ഭാരയ/ഭരതാവ് ആെണന് /
മതയബനനതിേലരെപടിരന ശീ/ശീമതി...............................(േപര്) എന മരണെപട ആളെട ആശിതനായ
മകന/മകൾ/ഭാരയ/ഭരതാവ്/ അചന/അമ ആെണന് എെന അേനവഷണതിൽ േബാധയമായിടളതായി ഞാന
സാകയെപടതന.
സലം:
തീയതി:

(ഓഫീസ് മദ)

േപര്
ഒപ്
ഉേദയാഗേപര്
വിേലജ് ഓഫീസര/തഹസിൽദാര

മലയാളം വിജാപനതിെല സരടിഫികറ്/ഡിപനനസി സരടിഫികറിെന കറിപ് ഭാഗതിെല രണാം ഖണിക ചവെട
േചരകന പകാരം മാറം വരതിയിരികന:
2) മതയെതാഴിലാളികളെട ആശിതര –
മതയബനതിേലരെപടിരികന ആളിെന
മകന/മകൾ/ഭാരയ/ഭരതാവ്
/
മതയബനതിേലരെപടിരന
മരണെപട
ആളിെന
മകന/മകൾ/ഭാരയ/ഭരതാവ്/ അചന/അമ

ആശിതനായ
ആശിതനായ

ഇംഗീഷ് വിജാപനതിൽ Qualifications-ൽ, Note ഭാഗതിെല നാലാം ഖണികയിെല,
"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."
എന ഭാഗം ചവെട േചരകന രീതിയിൽ തിരതി വായിേകണതാണ്:
"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 വിജാപനതിെല Certificate/Dependency Certificate ചവെട നൽകിയിരികന രീതിയിൽ മാറം
വരതിയിരികന:

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 വിജാപനതിെല സരടിഫികറ്/ഡിപനനസി സരടിഫികറിെന കറിപ് ഭാഗതിെല ഒനം രണം ഖണികകൾ
ചവെട േചരകന പകാരം മാറം വരതിയിരികന:
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.
(ഉതരവിന പകാരം)

സാജ േജാരജ്
െസകടറി
േകരള പബിക് സരവീസ് കമീഷന

