
  THE HIGH COURT OF KERALA 
website:www.hckrecruitment.nic.in     Phone : 0484-2562235
e-mail:recruitment.hckerala@nic.in            Fax    : 0484-2391720
A6-74479/2018/REC3      Kochi : 682 031

                  Dated : 13/02/2019
NOTIFICATION

Applications are invited from qualified Indian Citizens for appointment to the following
post in the High Court of Kerala. Candidate shall apply ONLINE through the Recruitment Portal
(www.hckrecruitment.nic.in) of the High Court.  No other means/ modes of applications  will be
accepted.

1. Recruitment Number :  01/2019.
2. Name of the Post                  :  Telephone Operator.
3. Scale of Pay :  ` 22200 – 48000 .
4. Number of vacancy and Validity of Ranked List : 1 (One)(Vacancies that may arise during

the period of validity of the ranked list  shall also be filled up from the list. The ranked list
prepared pursuant to this notification shall remain in force for a minimum period of one year
from the date on which it is brought into force and shall continue to remain in force until the
publication of a fresh list or till the expiry of two years, whichever is earlier.)

5. M  ethod of Appointment : Direct Recruitment.
6. Age Limit :  Candidates born between 02/01/1983 and 01/01/2001 (both days inclusive) are

eligible to apply. Candidates  belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes born  between
02/01/1978 and 01/01/2001 ( both days inclusive) are eligible to apply. Candidates belonging
to Other Backward Classes born between 02/01/1980 and 01/01/2001(both days inclusive) are
eligible to apply. A candidate who is an Ex-serviceman or  Ex-general Reserve Engineer Force
person or a disembodied Territorial Army person, in reckoning the age for his eligibility for
appointment can exclude the period of his service in the defence forces or in the General
Reserve Engineer Force or in the Territorial  Army,  as the case may be, and the period of
unemployment on discharge up to a maximum of five years provided he has not completed the
age of 50 years.

7. Qualification :1.  Plus  Two or  equivalent  .2.   Diploma  in  Electronics  awarded  by  an
institution recognised by the Government .3. Six months' experience as Telephone Operator /
Receptionist and in Computer operation .4. Fluency in English,Malayalam and Hindi.

8. Mode of Selection :Selection will be on the basis of  Interview OR Written Test and Interview
having  regard  to  the  number  of  candidates.If the  written  test  is  conducted,it  will   be  of
objective type containing 100 questions – 50 questions will be  based on the syllabus related
to  Diploma in  Electronics,  30  questions  from General  knowledge/Current   affairs  and 20
questions from English language.

9.  Facilities for Persons With Disabilities :
i) Candidates  who  are  blind/low  vision  or  affected  by  cerebral  palsy   with  locomotor
impairment and whose writing speed is affected can avail  the services of a scribe of their
choice during the written examination. Such candidates, whether availing the facility of scribe
or not, will be allowed compensatory time of 20 minutes and / or part thereof for every hour of
the examination.
ii)   The use of scribe will be governed by the guidelines prescribed by the High Court and the
candidates will have to produce a medical certificate and declaration in the prescribed format
which will be available in the recruitment portal at the time of examination

10. Application Fee  :  `  300/-. Scheduled Castes/Scheduled Tribes and Unemployed differently
abled candidates   are exempted from payment of application fee.

11. Before  applying  online, the candidates  should  read  How  to  Apply,  Guidelines  for  Photo
&Signature,  FAQ  and  Sample  Application  Form  provided  in  the  Recruitment  Portal
(www.hckrecruitment.nic.in) of the High Court.

12. Documents in original to prove age, qualification, community, Non Creamy Layer status etc.
should be produced as and when called for, failing of which will entail in cancellation of
candidature.

13. While applying, candidates who are in the service of the Government of India or any of the
State  Governments  should  obtain  No  Objection  Certificate  from their  Head  of  Office  or

http://www.hckrecruitment.nic.in/
http://www.hckrecruitment.nic.in/


Department  and  keep  it  with  them.  If  the  candidate  fails  to  produce  the  No  Objection
Certificate as and when called for, his/her candidature will stand cancelled. (Format of NOC is
available in the link 'Downloads' in the website)

14. While  applying  online  for  the  post,  the  candidates  should  ensure  that   he/she  fulfils  the
eligibility  and  other  norms  mentioned  above.  The  candidate  should  have  acquired  the
prescribed qualification on or before the date fixed for closure of STEP-II process. The date
for determining whether a candidate does possess the qualification shall be the  date fixed for
closure of STEP – II process.

15. Candidates should ensure that the particulars furnished by him/her are correct in all respect.
Anything not specifically claimed in the application against the appropriate field will not be
considered at a later stage. In case it is detected at any stage of the recruitment that a candidate
does not fulfil the eligibility norms and/or that he/she furnished any incorrect/false information
or has suppressed any material facts, his/her candidature will stand cancelled. If any of these
shortcomings are detected even after appointment, his/her service is liable to be terminated.

16. Important Dates to  be  remembered with regard to the submission of application:

Date of commencement of STEP-I &STEP-II Processes and 
remittance of application fee through online mode 28.02.2019

Date of closure of STEP-I  Process
24.03.2019

Date of commencement of remittance of application fee through 
offline mode.

* Those candidates who wish to pay the application fee through offline mode 
should download the challan on or before the last date fixed for closure of Step 
II process (ie; 29.03.2019)

25.03.2019

Date of closure of Step-II process and last date for  remittance of 
application fee through online mode. 29.03.2019

The last date for remittance of application fee through offline mode.
04.04.2019

17. Applications not submitted in accordance with the eligibility and other norms mentioned in
this   Notification as well as the instructions published in the Recruitment Portal of the High
court will be summarily rejected.

18. Appointment  from the Ranked List  shall  be made in  accordance with rules of reservation
prescribed in the Rules 14 to 17 of Part II of the Kerala State and Subordinate Services Rules,
1958 and in accordance with the rules made for the purpose from time to time.

19. In case  of doubts, candidate may contact  at  0484-2562235 (Recruitment & Examination
Cell, High Court)  on all working days between 10 a.m. and 4.30 p.m.

                                                                                                                      
                  (By Order)

                      Sabu K. Varghese
                                                                                        Registrar ( Recruitment & Computerisation).



കേരള ഹൈക്കോടതത 
വെബ്  ഹൈറ് : www.hckrecruitment.nic.in കോകോൺ : 0484-2562235
ഇ - വെയതൽ  : recruitment.hckerala@nic.in        ോകോക് : 0484-2391720

വേകോച്ത - 682 031
A6-74479/2018/REC -3                                     തീയതത : 22/02/2019 

െതജകോപനപ
കേരള ഹൈക്കോടതതയതൽ തകോവഴെ പറയുന്ന ത തസതേയതകതികയിലേക്കുള്ള നതയെനള്ള നിയമനതതനകോയത കയകോ്തിനായി യോഗത്തിനായി യോഗ്യരകോയ ഇ യോഗ്യരായ ഇനത്തിനായി യോഗ്യൻ പഗ്യരായ ഇന്ത്യൻ പൗരായ ഇന്ത്യൻ പൗരനകോരതൽ

നതനപ ഓൺഹതികയിലേൻ ആയത അകപക്ഷേൾ ക്ഷണതക്കുന. ഉക.ത്തിനായി യോഗ്യകോ്തിനായി യോഗകോർാർതതേൾ കേരള ഹൈക്കോടതതയുവട റതക്രൂട്െ റിക്രൂടവെി്ക്രൂട്ട്മെന കപകോർടെ റിക്രൂടൽ
(www.hcrecruitment.nic.in) മുകഖേന അകപക്ഷേൾ ൈെർർപതക്ണ്ടതകോണ്  . െവറകോരു രീതതയതലപ/െകോർഗ്ഗള്ള നിയമനതതലമുള്ള അകപക്ഷേൾ
ൈ ീേരതക്കുന്നതല.  
1. റതക്രൂടെ റിക്രൂട്വെിക്രൂട്ട്മെന് നമർ   :    01/2019
2. ത തസതേ :    വടതികയിലേകോകോൺ ഓർപകററർ  
3. ശമള വ സ്കെയതൽ :    `22200-48000/-
4. ഒഴെതവുേളുവട എണ്ണവുപ റകോ റാങ് തികയിലേതക് ലിസതവിക്രൂട്ട്മെന േകോതികയിലേകോെിന്റെ കാലാവധതയുപ  : 1 (ഒന്ന് ) (റകോ ്റാങ തികയിലേതക് ലിസതവിക്രൂട്ട്മെന േകോതികയിലേകോെിന്റെ കാലാവധത അെൈകോനതക്കുനതതനു മുമ്

െരകോവുന്ന ഒഴെതവുേളുപ  ഈ തികയിലേതക് ലിസതൽ നതനപ നതേത്തുന്നതകോണ്. ഈ െതജകോപന പ്രേകോരപ  തതയകോറകോ്വർപടുന്ന റകോ ്റാങ തികയിലേതക്് ലിസ
പ്രകോബതികയിലേത്തിനായി യോഗ്യള്ള നിയമനതതൽ െരുന്ന തീയതത മുതൽ ഏറവുപ കുറഞ്ഞത് ഒരു െർഷകള്ള നിയമനത്് നതതികയിലേെതതികയിലേതരതക്കുന്നതകോണ്. ഇകത
ഉക.ത്തിനായി യോഗ്യകോ്തിനായി യോഗള്ള നിയമനതതന് ഒരു പുതതയ തികയിലേതക്് ലിസ പ്രൈതറ് പ്രസിദീേരത്വർപടുേ അവല റാങതൽ രണ്ടു െർഷപ േഴെതയുേ ഇതതകതികയിലേതകോകണകോ ആ.ത്തിനായി യോഗ്യപ
െരുന്നത് അന െവര ഈ െതജകോപന പ്രേകോരപ തതയകോറകോ്വർപടുന്ന റകോ ്റാങ തികയിലേതക് ലിസതന് പ്രകോബതികയിലേത്തിനായി യോഗ്യമുണ്ടകോയതരതക്കുപ.) 

5. നതയെന രീതത  : കനരതട്ടുള്ള നതയെനപ.
6. പ്രകോയ പരതിന്റെ കാലാവധത  : ഉക.ത്തിനായി യോഗ്യകോ്തിനായി യോഗകോർാർതതേൾ 02/01/1983 നുപ 01/01/2001 നുപ (രണ്ടു തീയതതേളുപ ഉൾവർപവട) ഇടയതൽ

ജനതച്െരകോയത്ണപ. പടെ റിക്രൂടതേജകോതത/പടെ റിക്രൂടതേക്തിനായി യോഗകോത്രെർഗ്ഗള്ള നിയമനതതൽവർപടെ റിക്രൂട ഉക.ത്തിനായി യോഗ്യകോ്തിനായി യോഗകോർാർതതേൾ 02/01/1978 നുപ 01/01/2001 നുപ
(രണ്്ട തീയതതേളുപ ഉൾവർപവട) ഇടയതൽ ജനതച്െരകോയതരത്ണപ. െറ് പതന്നകോ് ൈമു.കോയങ്ങളതൽവർപടെ റിക്രൂട ഉക.ത്തിനായി യോഗ്യകോ്തിനായി യോഗകോർാർതതേൾ
02/01/1980  നുപ  01/01/2001 നുപ (രണ്്ട തീയതതേളുപ  ഉൾവർപവട) ഇടയതൽ ജനതച്െരകോയതരത്ണപ. നതയെനള്ള നിയമനതതനുള്ള
കയകോ്തിനായി യോഗത്തിനായി യോഗ്യതതയകോയത പ്രകോയപ േണ്കോക്കുകമകോൾ െതമുക്തഭടായ ഇന്ത്യൻ പൗരനകോർക്കുപ െതമുക്ത ജനറൽ റതൈർെ് എത ജനറൽ റിസർവ് എഞതനീയറതപ്തിനായി യോഗ്
കൈനകോപ്തിനായി യോഗങ്ങൾക്കുപ പതരതച്ചുെതടവർപടെ റിക്രൂട വടറതകടെ റിക്രൂടകോറതയൽ ആർെതയതൽ നതനള്ളെർക്കുപ  50 െയസ് പൂർള്ള നിയമനതതയതയകോയതരത്കോൻ
പകോടതല എന്ന െത്തിനായി യോഗ്യെസ്ഥതയ് െതകിന്റെ കാലാവധയെകോയത അെരെരുവട കൈനയതലള്ള കൈെനേകോതികയിലേവുപ കൈനയതൽ നതനപ
പതരതഞ്ഞതതനുകശഷപ വതകോഴെതൽ ഇലകോതതരതക്കുന്ന േകോതികയിലേയളെതൽ പരെകോെിന്റെ കാലാവധത അത് ജനറൽ റിസർവ് എഞ െർഷകള്ള നിയമനതകോളവുപ  ഒഴെതെകോക്കുന്നതകോണ്.

7. കയകോ്തിനായി യോഗത്തിനായി യോഗ്യതേൾ : 1.  പ്ലൈ് ടു അഥെകോ തത്തുതികയിലേത്തിനായി യോഗ്യ കയകോ്തിനായി യോഗത്തിനായി യോഗ്യത  2. ്തിനായി യോഗെൺവെി്ക്രൂട്ട്മെന അപ്തിനായി യോഗീകൃത സ്ഥകോപനള്ള നിയമനതതൽ നതനപ  കനടതയ
ഇതികയിലേക്കോണതക് ഡതകപ്ലകോെ   3.  വടതികയിലേകോകോൺ ഓർപകററർ/ റതൈപ്ഷണതക്് ലിസ ആയത  6 െകോൈള്ള നിയമനതതൽ കുറയകോള്ള നിയമനത പ്രവൃള്ള നിയമനതത
പരതചയവുപ േമം കമ്പ്യൂടെ റിക്രൂടർ പരതജകോനവുപ   4.  ഇപഗ്ീഷ,് െതികയിലേയകോളപ, ൈതനത ഭകോഷേളതൽ പ്രകോെണത്തിനായി യോഗ്യപ.        

8. തതരവഞ്ഞടുർപ് രീതത: അകപക്ഷേരുവട എണ്ണള്ള നിയമനതതന് അനുൈരതച്് അഭതമുഖേപ അഥെകോ എഴുത്തു പരീക്ഷ, അഭതമുഖേപ,
എന്നതെയുവട അടതസ്ഥകോനള്ള നിയമനതതതികയിലേകോയതരതക്കുപ. എഴുത്തു പരീക്ഷ ഒബ്ജക്ഷ ഒബ്ജകീെ് െകോതൃേയതൽ 100 കചകോ.ത്തിനായി യോഗ്യങ്ങൾ
അടങ്ങതയതകോയതരതക്കുപ. പരീക്ഷകോ െതഷയങ്ങൾ -  ഇതികയിലേക്കോണതക് ഡതകപ്ലകോെ അഥെകോ തത്തുതികയിലേത്തിനായി യോഗ്യ കയകോ്തിനായി യോഗത്തിനായി യോഗ്യതയതൽ നതനപ  50
കചകോ.ത്തിനായി യോഗ്യങ്ങളുപ വപകോതുെതജകോനപ/ആനുേകോതികയിലേതേ ൈപഭെങ്ങളതൽ നതന്്ന  30 കചകോ.ത്തിനായി യോഗ്യങ്ങളുപ, ഇപഗ്ീഷ് െതഷയള്ള നിയമനതതൽ നതനപ 20
കചകോ.ത്തിനായി യോഗ്യങ്ങളുപ.

9.   ഭതന്നകശഷത്കോരകോയ ഉക.ത്തിനായി യോഗ്യകോ്തിനായി യോഗകോർാർതതേൾക്കുള്ള    yTWq|°¥  

 1 അന്ധർ/േകോഴ്ചശക്തത കുറഞ്ഞെർ,  വൈറതബ്രൽ പകോൾൈതയുപ  അകതകോടനുബന്ധതച് അസ്ഥതൈപബന്ധെകോയ
ഹെേതികയിലേത്തിനായി യോഗ്യമുള്ളെർ എന്നീ െതഭകോ്തിനായി യോഗങ്ങളതലള്ളെരുപ എഴുതുന്നതതനുള്ള കെ്തിനായി യോഗതയതൽ പരതെതതത
അനുഭെവർപടുന്നതുെകോയ ഉക.ത്തിനായി യോഗ്യകോ്തിനായി യോഗകോർാർതതേൾ്് അെരെരുവട തകോല്പരത്തിനായി യോഗ്യകോനുൈരണപ   ൈ്ഹര്യാനുസരണം   സ്ക്രൈബതവിക്രൂട്ട്മെന കൈെനപ
ൈ ീേരത്കോവുന്നതകോണ്.  അങ്ങവനയുള്ള ഉക.ത്തിനായി യോഗ്യകോ്തിനായി യോഗകോർാർതതേൾ്,്  ൈ്ഹര്യാനുസരണം   സ്ക്രൈബതവിക്രൂട്ട്മെന കൈെനപ  കതടതയകോലപ
ഇവല റാങതലപ, എഴുത്തു പരീക്ഷയുവട ഓകരകോ  െണതക്കൂറതനുപ   20 െതനതറ് അഥെകോ അതതവിക്രൂട്ട്മെന ഭകോ്തിനായി യോഗങ്ങളകോയത  അിന്റെ കാലാവധതേ
ൈെയപ  അനുെ.തക്കുന്നതകോണ്. 

II ൈ്ഹര്യാനുസരണം   സ്ക്രൈബതവിക്രൂട്ട്മെന കൈെനവള്ള നിയമനത ൈപബന്ധതച് നതയന്ത്രണങ്ങൾ ഹൈക്കോടതത ഇതു ൈപബന്ധതച്്
നതർകദ്ദേശതച്തട്ടുള്ള െകോർഗ്ഗനതർകദ്ദേശേ കരഖേേൾ (Guidelines)  പ്രേകോരെകോയതരതക്കുപ.  എഴുത്തുപരീക്ഷയുവട
ൈെയള്ള നിയമനത് ഉക.ത്തിനായി യോഗ്യകോ്തിനായി യോഗകോർാർതതേൾ ഇതു ൈപബന്ധതച് വെഡത്ൽ ൈർടെ റിക്രൂടതോത്ക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറപ  ൈതത്തിനായി യോഗ്യെകോങ്ങ്ടിഫിക്കറ്റും  സത്യവാങ്ങ്മൂതികയിലേവുപ
റതക്രൂട്െ റിക്രൂടവെി്ക്രൂട്ട്മെന കപകോർടെ റിക്രൂടതികയിലേതൽ തികയിലേഭത്തിനായി യോഗ്യെകോകുന്ന നത്യമാകുന്ന നിശതത െകോതൃേയതൽ തതയകോറകോ്ത ൈകോജരകോക്ണ്ടതകോണ്. 

 
10 അകപക്ഷകോ ോീൈ ് : `300/- പടെ റിക്രൂടതേജകോതത/പടെ റിക്രൂടതേക്തിനായി യോഗകോത്രെർഗ്ഗള്ള നിയമനതതൽവർപടെ റിക്രൂട ഉക.ത്തിനായി യോഗ്യകോ്തിനായി യോഗകോർാർതതേളുപ, വതകോഴെതൽ രൈതത

ഭതന്നകശഷത്കോരകോയ ഉകദ്ദേത്തിനായി യോഗ്യകോ്തിനായി യോഗർാർതതേളുപ പരീക്ഷകോ ോീൈ് അടക്ണ്ടതതല
11. ഓൺഹതികയിലേൻ അകപക്ഷേൾ ൈെർർപതക്കുന്നതതനു മുമ് ഹൈക്കോടതതയുവട റതക്രൂട്െ റിക്രൂടവെി്ക്രൂട്ട്മെന കപകോർടെ റിക്രൂടതികയിലേതൽ

(www.hcrecruitment.nic.in)  നലതയതരതക്കുന്ന How to Apply,  Guidelines  for  Photo & Signature,  FAQ, Sample

http://www.hcrecruitment.nic.in/
http://www.hcrecruitment.nic.in/


Application Form എന്നതെ ഉക.ത്തിനായി യോഗ്യകോ്തിനായി യോഗകോർാർതതേൾ നതർബന്ധെകോയുപ െകോയതച്തരതക്തകോണ്.
12.  പ്രകോയപ,   െത.ത്തിനായി യോഗ്യകോഭത്തിനായി യോഗ്യകോൈ കയകോ്തിനായി യോഗത്തിനായി യോഗ്യത,  ൈമു.കോയപ,  കനകോൺ ര്യാനുസരണം   സ്ക്രൈതെീവതികയിലേയർ  പ. െത എന്നതെ ൈപബന്ധതച് അൈൽ കരഖേേൾ

ആെശത്തിനായി യോഗ്യവർപടുകമകോൾ ൈകോജരകോക്ണ്ടതകോണ്. അലകോള്ള നിയമനതപക്ഷപ  ഉക.ത്തിനായി യോഗ്യകോ്തിനായി യോഗകോർാർതതയുവട അകപക്ഷ അൈകോധുെകോകുന്നതകോണ്.
13. ഭകോരത ൈർ്കോരതകനകോ/ഏവത റാങതലപ  ൈപസ്ഥകോന ൈർ്കോരതകനകോ േീഴെതൽ കൈെനെനുമനുഷതക്കുന്ന െത്തിനായി യോഗ്യക്തത അകപക്ഷ

ൈെർർപതക്കുകമകോൾ  ആോീൈ് കെതികയിലേിന്റെ കാലാവധതേകോരതയതൽ നതന്്ന No  Objection  Certificate  െകോങ്ങത സൂക്ഷതക്ണ്ടതകോണ.്

ആെശത്തിനായി യോഗ്യവർപടുന്ന ൈെയള്ള നിയമനത് പ്രസ്തുത  No  Objection  Certificate  ൈകോജരകോ്തയതവല റാങതൽ ഉക.ത്തിനായി യോഗ്യകോ്തിനായി യോഗകോർാർതതയുവട അകപക്ഷ
അൈകോധുെകോകുന്നതകോണ്. (No Objection Certificate വിക്രൂട്ട്മെന െകോതൃേ വെബ്ഹൈറതവിക്രൂട്ട്മെന 'Downloads'  എന്ന   തികയിലേത റാങതൽ തികയിലേഭത്തിനായി യോഗ്യെകോണ് .)

14. ഓൺഹതികയിലേൻ െഴെത അകപക്ഷ ൈെർർപതക്കുകമകോൾ ഉക.ത്തിനായി യോഗ്യകോ്തിനായി യോഗകോർാർതത െതജകോപനള്ള നിയമനതതൽ പറഞ്ഞതരതക്കുന്ന കയകോ്തിനായി യോഗത്തിനായി യോഗ്യതേളുപ െക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ
നതർകദ്ദേശങ്ങളുപ പൂർണ്ണെകോയുപ പകോതികയിലേതക്കുനവെന്്ന ഉറർപകോക്ണ്ടതകോണ്.   ആെശത്തിനായി യോഗ്യവർപടുന്ന എലകോ കയകോ്തിനായി യോഗത്തിനായി യോഗ്യതേളുപ STEP-II  ന്
നത്യമാകുന്ന നിശയതച്തട്ടുള്ള അെൈകോന തീയതതയതകതികയിലേകോ അതതനുമുകമകോ ഉക.ത്തിനായി യോഗ്യകോ്തിനായി യോഗകോർാർതത ആർോഗാർത്ഥി ആർജതച് െയകോയതരത്ണപ.  ഉക.ത്തിനായി യോഗ്യകോ്തിനായി യോഗകോർാർതത്്
നതയെനപ ൈപബന്ധതച്് ആെശത്തിനായി യോഗ്യെകോയ കയകോ്തിനായി യോഗത്തിനായി യോഗ്യത നതർണ്ണയതക്കുന്നതതനുള്ള തീയതത STEP-II  ൈെർർപതക്കുന്നതതന്
നത്യമാകുന്ന നിശയതച്തട്ടുള്ള അെൈകോന തീയതതയകോയതരതക്കുപ. 

15. അകപക്ഷയതൽ പറഞ്ഞതരതക്കുന്ന െതെരങ്ങൾ േത്തിനായി യോഗ്യതത്തിനായി യോഗ്യെകോവണന്്ന ഉക.ത്തിനായി യോഗ്യകോ്തിനായി യോഗകോർാർതത ഉറർപകോക്ണ്ടതകോണ്.   ഓൺഹതികയിലേൻ
അകപക്ഷയതൽ അതത് കചകോ.ത്തിനായി യോഗ്യങ്ങൾക്കു കനവര അെേകോശവർപടകോള്ള നിയമനത ഒനപ തവന്ന പതന്നീടുള്ള ഘടെ റിക്രൂടങ്ങളതൽ
ൈ ീേരത്വർപടുന്നതല.  തതരവഞ്ഞടുപ്പു പ്രര്യാനുസരണം   സ്ക്രൈതയയുവട ഏവത റാങതലപ ഘടെ റിക്രൂടള്ള നിയമനതതൽ ഉക.ത്തിനായി യോഗ്യകോ്തിനായി യോഗകോർാർതതതയ് ആെശത്തിനായി യോഗ്യെകോയ
കയകോ്തിനായി യോഗത്തിനായി യോഗ്യതയതവലന്്ന കബകോറ് പ്രസിദത്തിനായി യോഗ്യവർപടുേകയകോ ഏവത റാങതലപ ൈകോരെകോയ െസ്തുതേൾ െന:പൂർവപ െറച്ചു െയ്ക്കുേകയകോ വചവകുകയോ ചെയ്തെന്്ന
കബകോിന്റെ കാലാവധത്തിനായി യോഗ്യവർപടെ റിക്രൂടകോൽ  അയകോളുവട അകപക്ഷ നതരൂപകോിന്റെ കാലാവധതേപ നതരൈത്വർപടുന്നതകോണ്.  നതയെനള്ള നിയമനതതനുകശഷ വുപ ഇത്
ൈപബന്ധതച്് ഏവത റാങതലപ നം കമ്പ്യൂനതേൾ േണ്ടുപതടത്വർപടെ റിക്രൂടകോൽ,  അയകോളുവട കൈെനപ അെൈകോനതർപതക്കുേയുപ
അനുകയകോജത്തിനായി യോഗ്യെകോയ നതയെ/അച്ട് നടപടതേൾ  ൈ ീേരതക്കുന്നതുെകോണ്.

16.  അകപക്ഷേൾ ൈെർർപതക്കുന്നത് ൈപബന്ധതച്് ഓർക്ണ്ട പ്രിന്റെ കാലാവധകോന തീയതതേൾ   :

ഓൺഹതികയിലേൻ അകപക്ഷേളുപ (വക് ലിസപ്-I  &  വക് ലിസപ്-II),   ഓൺഹതികയിലേൻ ആയത അകപക്ഷ  ോീസപ
ൈെർർപതച്ചു തുടങ്ങകോവുന്ന തീയതത   

28/02/2019 

വക് ലിസപ-്I   ൈെർർപതക്ണ്ട അെൈകോന തീയതത 24/03/2019 
ഓോ് ഹതികയിലേൻ െഴെത അകപക്ഷ ോീൈ് അടച്ചു തുടങ്ങകോവുന്നത് 
*          ഓഹഹ്്ൻ െഴെത അകപക്ഷ ോീൈ് അടതയകോൻ തകോല്പരത്തിനായി യോഗ്യവർപടുന്ന ഉകദ്ദേത്തിനായി യോഗ്യകോ്തിനായി യോഗകോർാർതതേൾ    വക് ലിസർപ്- II രജതക്ട്രേഷൻ 

അെൈകോനതക്കുന്ന തീയതതക്കു മുമകോയത തവന്ന (അതകോയത് 29/03/2019) വചലകോൻ ഡഗ്യരായ ഇന്ത്യൻ പൗൺകതികയിലേകോഡ് വചകതയണ്ടതകോണ് 
25/03/2019 

വക് ലിസപ-് II   ൈെർർപതക്ണ്ടതുപ ഓൺഹതികയിലേൻ െഴെത അകപക്ഷകോ ോീൈ് അടക്ണ്ടതുെകോയ
അെൈകോന തീയതത 29/03/2019 

ഓഹഹ്്ൻ െഴെത അകപക്ഷ ോീൈ് അടക്ണ്ട അെൈകോന തീയതത 04/04/2019 

17. ഈ െതജകോപനള്ള നിയമനതതവതികയിലേ കയകോ്തിനായി യോഗത്തിനായി യോഗ്യതേൾക്കുപ െക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ നതർകദ്ദേശങ്ങൾക്കുപ റതക്രൂട്െ റിക്രൂടവെി്ക്രൂട്ട്മെന കപകോർടെ റിക്രൂടതികയിലേതൽ നൽേതയതരതക്കുന്ന
നതർകദ്ദേശങ്ങൾക്കുപ അനുസൃതെലകോള്ള നിയമനത അകപക്ഷേൾ തൽക്ഷണപ നതരൈത്വർപടുന്നതകോണ്.  

18. റകോ ്റാങ തികയിലേതക് ലിസതൽ നതനള്ള നതയെനങ്ങൾ 1958 -വതികയിലേ കേരള കക് ലിസറ് ആി്ക്രൂട്ട്മെന ൈകബകോർഡതകനറ് ൈർവീൈ് ചടെ റിക്രൂടങ്ങളതവതികയിലേ ഭകോ്തിനായി യോഗപ 2
വതികയിലേ 14 മുതൽ 17 െവരയുള്ള ചടെ റിക്രൂടങ്ങൾ പ്രേകോരമുള്ള ൈപെരണ െത്തിനായി യോഗ്യെസ്ഥേൾക്കുപ ഈ ആെശത്തിനായി യോഗ്യള്ള നിയമനതതന് േകോതികയിലേകോേകോതികയിലേങ്ങളതൽ
ഉണ്ടകോക്കുന്ന ചടെ റിക്രൂടങ്ങൾക്കുപ അനുസൃതെകോയതടെ റിക്രൂടകോയതരതക്കുപ.

19. ൈപശയനതെകോരണള്ള നിയമനതതനകോയത ഉക.ത്തിനായി യോഗ്യകോ്തിനായി യോഗകോർാർതതേൾ െതളതക്ണ്ട നമർ 0484-2562235 (റതക്രൂട്െ റിക്രൂടവെി്ക്രൂട്ട്മെന & എകകോെതകനഷൻ
വൈൽ, ഹൈക്കോടതത) (പ്രവൃള്ള നിയമനതത .തെൈങ്ങളതൽ രകോെതവതികയിലേ 10 െണതക്കുപ ഹെേതട്െ റിക്രൂട 4.30 നുപ െകറ് പ്രസിദത്തിനായി യോഗ്യ)

          

           (ഉള്ള നിയമനതരെതൻ പ്രേകോരപ)

           ൈകോബു വേ െർ്തിനായി യോഗീൈ്
                     രജത്ട്രേകോർ (റതക്രൂട്െ റിക്രൂടവെി്ക്രൂട്ട്മെന  & േമം കമ്പ്യൂടെ റിക്രൂടഹറകൈഷൻ)
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