
THE HIGH COURT OF KERALA

website:www.hckrecruitment.nic.in Phone    : 0484-2562235
e-mail:recruitment.hckerala@nic.in       Fax         : 0484-2391720
REC3 – 8916/2020 Kochi   : 682 031

Dated   : 17.12.2020
     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          : 13/2020
2. Name of the Post :  Part-time Sweeper
3. Scale of Pay :  ` 9340-14800
4.    Number of vacancies and Validity of Ranked List :  45 (Forty Five)(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 :  

i) Candidates born between 02/01/1984 and 01/01/2002 (both days inclusive) are eligible
to apply. 

ii) Candidates   belonging  to  Scheduled  Castes/Scheduled  Tribes  born   between
02/01/1979 and 01/01/2002 (both days inclusive) are eligible to apply. 

iii) Candidates  belonging  to  Other  Backward  Classes  born  between  02/01/1981  and
01/01/2002 (both days inclusive) are eligible to apply. 

iv) A candidate who is an Ex-serviceman or Ex-general Reserve Engineer force person or a
disembodied  Territorial Army person, 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 shall  be
excluded in  recknoning the age for his eligibility for appointment.

v)   Age  relaxation  upto  15  years  will  be  granted  to  the  blind  and  the  deaf  and  dumb
candidates and 10 years to orthopaedically disabled candidates subject to the condition
that in no case upper age limit shall exceed 50 years.

vi)   Age relaxation upto 5 years will be granted to widows subject to the condition that in no
case upper age limit shall exceed 50 years.

7. Qualification: i)  Should have passed Standard V and should not have passed SSLC or
     equivalent.
ii) Good physique

8. Mode of Selection :

i)     Selection will be on the basis of Written Test and Interview. The written test will be of
Objective Type.  The Objective Test  with 75 minutes duration to be answered in OMR
Answer Sheet will have two topics (Total 100 Marks) as follows:  a) General Knowledge
& Current affairs  ( 80 marks) b) Basic Mathematics (20 marks).   Each question will
carry 1 mark. For every incorrect answer, 1/4 mark will be deducted.  The medium of
the test will be Malayalam.

ii)     Interview : The interview is for 10 marks.  The minimum marks for being included in the
ranked list will be 35% in the interview.

iii) The number  of candidates to be included in the Short List of candidates to be called for
the  interview  will  be  decided  by  the  High  Court  having  regard  to  the  number  of
vacancies  notified,  the  number  of  candidates  appointed  from  the  previous  list  and
chances of occurrence of vacancies.
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9. Application  Fee  :  `430/-.  (Rupees  Four  Hundred  and  Thirty  only).  Scheduled

Castes/Scheduled  Tribes/Unemployed  Differently  abled  candidates  are  exempted  from
payment  of  application  fee.  For  payment  of  fee,  candidates  should  either  use  system
generated Fee Payment Challan or  pay  online  through Debit Card/ Credit Card/Net Banking
by following  instructions on the screen. Bank Transaction charges for  Payment of application
fee, if applicable, will have to be borne by the candidate.                                             

 
10. Facilities for Persons With Disabilities :

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 test. The use of scribe will be governed by the guidelines prescribed
by the High Court.  The candidates, whether availing the facility of scribe or not, will be
allowed compensatory time of 25 minutes . Such candidates will have to produce a medical
certificate and declaration at the time of written test in the prescribed format which will be
available in the recruitment portal."

11. Examination Centres :Examination centres will be decided having regard to the number to
the number of candidates applied.

12. Documents in  original  to  prove age,  qualification,  community, Non Creamy Layer  status,
Economically Weaker Section status  etc.  should be produced as and when called for, failure
of  which will  entail  cancellation of  candidature.  The candidates who belong to differently
abled category will have to produce a certificate from the  Medical Board as per G.O.(P) No.
39/2012/SWD dated 30/6/2012 as and when called for.  (The format of certificates will be
available in the link 'Downloads'  in the recruitment portal)

13. Candidates  who  are  in  the  service  of  the  Government  of  India  or  any  of  the  State
Governments,  while  applying,  should  obtain  No  Objection  Certificate  from their  Head  of
Office or 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 recruitment portal) 

14. The candidate, while applying, should ensure that  he/she fulfill the eligibility and other norms
mentioned here. 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. The  candidate who is shortlisted for interview will  have to submit an
affidavit that he/she has not been in possession of SSLC or equivalent as on  the  date
fixed for closure of STEP – II process.

15. The candidate  should  ensure  that  the  particulars  furnished  by  him/her  are  correct  in  all
respects. 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
suppression of material facts or furnishing of any incorrect/false information  is detected even
after appointment, his/her service is liable to be terminated.

16. 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.

17.    Canvassing in any form will entail cancellation of candidature.
18. Appointment to the post from the Ranked List prepared as per this notification will be made in

accordance with the rules of reservation prescribed in Rules for the time being in force in the
General Rules in Part  II  of  the Kerala State & Subordinate Services Rules,  1958 and in
accordance with the rules made for the purpose from time to time.

19.    Candidates who have registered in Employment exchange can also apply for this recruitment
by filing online application.
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20. How to Apply:

a) The  online  application  process  has  two  parts  -  Step-I and  Step-II.   'Step-I/  New
Applicant' is the first part for registration of the applicants. 'Step-II/ Registered Applicant'
is the second part of the process for those applicants who had completed Step-I.  A
candidate's  online  application  is  complete  only  if  he/she  completes  both  the
steps  which  include  the  submission  of  application  by  clicking  the  'FINAL
SUBMISSION' option available in Step –II process and payment of application fee
(if applicable).

b) Candidates are advised to have a valid Mobile Number / valid personal e-mail ID. It
should be kept active for the duration of the  recruitment.  No request for change of
Mobile Number/e-mail ID will be entertained. High Court will send various intimations
relating to the recruitment as SMS/e-mail to this Mobile Number/e-mail ID.  

c) In case a candidate does not have a valid personal e-mail ID, he/she may create his/her
e-mail ID before applying online. 

d) If  the  candidate  does  not  mention  his/her  Mobile  Number/e-mail  ID,  no  intimation
relating to the recruitment will be sent to the candidate. Such candidates will have to
visit the recruitment portal frequently for getting information about the recruitment.

e) Before applying online, a candidate will be required to have a scanned (digital) image
of  his  photograph   and  signature  (in  a  pen  drive  or  CD)   as  per  the  following
specifications;

Sl.
No.

Image File size

Dimensions (should be the exact
size)

Height Width

1 Photograph 20 KB  to  40 KB 200 pixels 150 pixels 

2 Signature 10 KB  to  20 KB 100 pixels 150 pixels 

f) For  further  details  the  candidates  are  advised  to  visit  the  link  "Guidelines  for
Photograph & Signature" available on the  main page.  Candidates should take care
to  upload  good  quality  photograph.   Otherwise  it  would  be  difficult  to  identify  the
candidate from the photograph on the Admission Ticket. If the candidate cannot be
identified from the photograph printed on the Admission Ticket,  he/she will not
be allowed to write the examination.

g) The candidate should also keep the particulars of educational qualifications and other
personal details ready before applying as these details are required to be entered in the
online  Application  Form.  The  detailed  requirements  are  given  in  the  link  “Sample
Application Form” available in the main page.

h) To start  the  application  process,  the  candidates  should  click  the  link  'Step-I/  New
Applicant' in  the  web  page  or  the  'Apply  Online' button  available  against  the
notification link.  This  will  take the candidate to the next  page where the options  of
'POSTS'  are  displayed.  The  candidates  can access the RECRUITMENT OF PART
TIME SWEEPER main page  (hereafter called the main page) by clicking the option
'PART TIME SWEEPER' available  there.   Before  proceeding further,  the  candidate
should read the detailed notification in the home page and How to Apply  ,   Guidelines for
Photograph & Signature,     FAQ and Sample Application Form provided in the main page.
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i) In Step-I (Registration for New Applicants), the candidate has to fill in basic information
about him/her. The information provided during Step-I process cannot be modified after
submission with key number.

j) Towards the end of  Step-I  process,  the candidate will  be asked to generate a  Key
Number. The Key Number should be eight digit long and it should contain at least one
upper  case  letter  (A,B,C,....),  one  lower  case  letter  (a,b,c,.....),  one  numerical  digit
(0,1,2,3,....) and one of the special characters (! @ # $ % ^ * ( )_ + { } ; : < . >). The
candidate is advised to  note down the Key Number and to keep it securely till the
selection process is over since it is required to be entered each time he/she log into the
system.  Under no circumstances, he/she should share/mention Key Number with/to
any  other  person.   Before  proceeding  with  the  completion  of  the  Step-I
(Registration)  process,  the  candidate  should  ensure  that  the  reservation
category, Religion, Caste, PH details of the candidate are shown correctly in the
'confirmation screen'.

k) On completion of Step-I, the candidate will be assigned an Application Number which
will be displayed on the screen and intimated to the candidates through SMS/e-mail.
Candidate can continue with the application filing process by clicking on the 'Proceed'
button available in the above screen and complete the application filing process in one
go, if he/she so desires, or exit the page.

l) If he/she opts to exit the page, he/she has to log into the system by clicking on the link
“Step-II  /  Registered  Applicant”  and then entering  the Application  Number  and  Key
Number.  The candidate will then have access to the  Step-II process.

m) In  Step-II/Registered  Applicant,  the  link  'Upload  Photograph  and  Signature'  will  be
available.   Only after completion of uploading of photograph and signature, the  link –
'Application' will  be  visible.  The details  furnished  by  the candidates  during Step-II
process can be modified till the Final Submission of online applications. However, the
photograph and signature once uploaded cannot be changed.   Final Submission
link will be available  only if all the required details are furnished in the link 'Application'
and its other dynamic sub links (Employment details, Service Particulars, Civil/Criminal
cases etc.).The candidate should fill all the required information in these links. 

n) On satisfying that the information furnished are correct and complete, the candidate
must  finally  submit  the  Application  by  clicking  the  link  'Final  Submission',  and
furnishing the details required therein. Once an online application is finally submitted,
no further change can be made in Step-II. Therefore, the candidates are instructed to
ensure  the accuracy  and  correctness of  details  furnished before  clicking  the  'Final
Submission' button.  

o) Payment of application fee is the last stage of the online application process .
After making  'Final  Submission' as indicated in clause (n) above,  the candidate,  if
applicable,  shall  make the payment of  application fee within the stipulated time. An
application will be incomplete if applicable fee is not remitted and such applicants will
not considered for the selection process.

p) The application fee can be paid  through online mode (Debit Card/Credit Card/Net
Banking)  or  offline mode (Cash payment at the branches of the State Bank of
India  using  the  system  generated  fee  payment  challan).   Payment  of  fee  by
Demand Draft/Cheque/Money Orders/Postal Orders etc. will not be accepted. Fee once
paid will not be refunded on any account nor can it be held in reserve for any other
examination.  The candidates  are instructed to refer  to  the Terms & Conditions and
policies  with  respect  to  payment,  available  in  the  payment  page  of  the  website.
Fee payment by either mode can  be made only after  the  final submission  of
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application. The candidates  should  ensure  that  the  web browser  used by  them is
compatible with the same of Bank to make hassle free payment of application fee.

i) Online payment facility will be available from the date of commencement of Step I
process. For making online payment of application fee, the candidate should click
the  link  'Fee  Payment'  available  in  the  profile  of  the  candidate  and  follow  the
instructions available on the screen.

ii) Payment through offline mode can be made only after the last date fixed for closure
of Step II process. The challan for offline mode of fee payment can be downloaded
from fee payment page available in the profile of the candidate till the date fixed
for closure of Step II process. After that date, the system generated challan will
not be available. So, candidates should ensure that the challan is downloaded on or
before the date fixed for  closure of  Step II  process.  However, payment  through
offline mode can be made till the date fixed for the same. 

q) Candidates who are exempted from fee payment and the candidates who wish to pay
the fee through online mode (Debit Card/Credit Card/Net Banking) can complete the
online  application filing process in one go, if they so desire. In case the candidates do
not intend to complete the online  application filing process in one go, he/she can login
to STEP-II link available in the Home Page by providing Application Number and Key
Number and continue the process. 

r) The successful remittance of application fee marks the end of online  application filing
process. 

s) The  candidates should  take  printout  of  Application  and  keep  it  for  future
reference. They need not   send the printout  of  the  online  application or  any other
documents to the High Court. 

 
21. Admission Tickets/Call Letters  for Written Test/ Interview:

i)  The candidates should download the Admission Tickets/Call Letters from the link “STEP-
II” from the recruitment portal  www.hckrecruitment.nic.in.

ii)  The Admission Tickets for written test will be ready for download three weeks prior to the
date of the written test and the Call Letters for interview will be ready for download two
weeks prior to the interview and the candidate will be intimated through SMS/e-mail.
The candidates who have found place in the Probability List can download and take
printout of the call letters for interview.

iii) If a candidate is unable  to download his/her Admission Ticket/Call Letter, he/she should
contact the High Court at 0484-2562235.  In case no communication is received in the
office of the High Court from the candidate regarding non-receipt of his/her Admission
Ticket/Call Letter at least one week before the Written Test/interview,  as the case may
be, he/she himself/herself will be solely responsible for non-receipt of his/her Admission
Ticket/Call Letter. The candidates are also advised to visit the recruitment portal of the
High Court  (www.hckrecruitment.nic.in)   at  least  once in  a week to know about  the
schedule of the written test/ interview.

iv)  The  candidates  should  note  that  their  admission  to  the  written  test  will  be  purely
provisional based on the information given by them in the Online Application Form. This
will be subject to verification of all the eligibility conditions by the High Court.

v) The mere fact that Admission Ticket/Call Letter has been issued to a candidate
does not imply that his/her candidature has been finally cleared by the High Court
or that entries made by the candidate in his/her application have been accepted
by the High Court as true and correct. The High Court takes up the verification of
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കേ�രള ഹൈ�കേ�	ടതി� 
എറണാ	കുള�-682 031

വെ�ബ്ഹൈ�റ്റ്�: www.hckrecruitment.nic.in
ഇ-വെ-യി�ൽ: recruitment.hckerala@nic.in

കേ2	ൺ: 0484-2562235
                                                                                             2	ക്സ്�    : 0484-2391720

 REC 3 - 8916/2020          തി<യിതി�  :   17-12-2020 

��ജ്ഞാ	പനം�
കേ�രള ഹൈ�കേ�	ടതി�യി�  തി	വെ@ പറയുന്ന തിസ്തി��യി�കേDക്കുള്ള നം�യി-നംത്തി�നം	യി� കേയി	ഗ്യIര	യി ഇന്ത്യIൽ ൻ

പKരന്മാ	ര�  നം�ന്നും�  അകേപക്ഷ�  ക്ഷണാ�ക്കുന്നുംൽ ൾ .  ഉകേQI	ഗ്യ	 ത്ഥി��   ഓ ഹൈD  ആയി�  കേ�രളർ ൾ ൺ ൻ

ഹൈ�കേ�	ടതി�യുവെട  റ�ക്രൂട്ട�വെ-ന്റ്�  കേപ	 ട്ട  ർ ൽ (www.hcrecruitment.nic.in)  മുകേ[നം  അകേപക്ഷ�ൾ
�- പ്പി�കേ�ണ്ടതി	ണാ�  ർ . -വെറ്റ്	രു ര<തി�യി�ലും�/ -	 ഗ്ഗത്തി�ലുംമുള്ള അകേപക്ഷ�  �a<�ര�ക്കുന്നതില്ലർ ൾ .  
1.     റ�ക്രൂട്ട�വെ-ന്റ്� നംമ്പർ     :   13/2020 
2.     തിസ്തി�� :   പ	 ട്ട� ഹൈട� �a<പ്പിർ ർ
3.     ശമ്പള വെeയി�ൽ :    ` 9340-14800/-
4. ഒ@�വു�ളുവെട എണ്ണ വു� റ	ങ്ക്�  D�സ്റ്റി�വെന്റ് �	D	�ധി�യു�: 45 (നം	 പ്പിത്തി� അഞ്ച്�ൽ )  (റ	ങ്ക്�  D�സ്റ്റി�വെന്റ് �	D	�ധി�

അ��	നം�ക്കുന്നതി�നു  മുമ്പ�  �ര	വുന്ന ഒ@�വു�ളു�  ഈ D�സ്റ്റി�  നം�ന്നും� നം��ത്തുന്നതി	ണാ�ൽ . ഈ ��ജ്ഞാ	പനം
പ്ര�	ര�  തിയ്യാ	റ	�വെപ്പിടുന്ന റ	ങ്ക്�  D�സ്റ്റി�  പ്ര	ബDIത്തി�  �രുന്ന  തി<യിതി�  മുതി  ഏറ്റ്വു�  കുറഞ്ഞതി�   ഒരുൽ ൽ

� ഷകേത്തി��  നം�D��D�ര�ക്കുന്നതി	ണാ�ർ .  ഇകേതി  ഉകേQI	ഗ്യത്തി�നം�  ഒരു  പുതി�യി  D�സ്റ്റി�  പ്ര��ദ്ധീ<�ര��വെപ്പിടു�
അവെല്ലങ്ക്�  രണ്ടു � ഷ� �@�യു� ഇതി�കേDതി	കേണാ	 ആQI� �രുന്നതി� അന്നും�വെര ഈ ��ജ്ഞാ	പനം പ്ര�	ര�ൽ ർ

തിയ്യാ	റ	�വെപ്പിടുന്ന റ	ങ്ക്� D�സ്റ്റി�നം� പ്ര	ബDIമുണ്ട	യി�ര�ക്കു�.)
5.     നം�യി-നം ര<തി�  : കേനംര�ട്ടുള്ള നം�യി-നം�.
6 .  പ്ര	യി പര�ധി�   :   

i). ഉകേQI	ഗ്യ	 ത്ഥി��  ർ ൾ 02/01/1984  നു�  01/01/2002  നു�  ഇടയി�  ൽ (രണ്ടു  തി<യിതി��ളു�  ഉ വെപ്പിവെടൾ )
ജനം�ച്ച �ര	യി�ര��ണാ�. 

ii) പട്ട��ജ	തി�/പട്ട�� കേഗ്യ	ത്ര� ഗ്ഗത്തി� വെപ്പിട്ട  ഉകേQI	ഗ്യ	 ത്ഥി��   ർ ൽ ർ ൾ 02/01/1979  നു�  01/01/2002  നു�
ഇടയി�  ൽ (രണ്ടു തി<യിതി��ളു� ഉ വെപ്പിവെടൾ ) ജനം�ച്ച �ര	യി�ര��ണാ�.  

iii) -റ്റു  പ�ന്ന	�  �മുQ	യിങ്ങള� വെപ്പിട്ട ഉകേQI	ഗ്യ	 ത്ഥി��  ൽ ർ ൾ 02/01/1981  നു�  01/01/2002  നു�   ഇടയി�ൽ
(രണ്ടു തി<യിതി��ളു� ഉ വെപ്പിവെടൾ ) ജനം�ച്ച �ര	യി�ര��ണാ�. 

iv) നം�യി-നംത്തി�നുള്ള  കേയി	ഗ്യIതിയ്ക്കാ	യി�   പ്ര	യി�  �ണാ�	ക്കുകേമ്പ	  ��മുക്തഭടന്മാ	 ക്കു�  ��മുക്ത  ജനംറൾ ർ ൽ

റ��ര്��   എഞ്ച്�നം<യിറ��ഗ്യ�  കേ�നം	�ഗ്യങ്ങ ക്കു�  വെടറ�കേട്ട	റ�യി  ആ -�യി�  നം�ന്നും�ൾ ൽ ർ ൽ

പ�ര�ച്ചു��ടവെപ്പിട്ട� ക്കു�  അ�ര �രുവെട   കേ�നംയി�ലുംള്ള   കേ��നം�	D വു�   കേ�നംയി�  നം�ന്നും�ർ ൽ

പ�ര�ഞ്ഞതി�നു കേശഷ�  വെതി	@�  ഇല്ല	തി�ര�ക്കുന്ന  �	Dയിള��   പര-	�ധി� അഞ്ച്� � ഷകേത്തി	ളവു�ൽ ൽ ർ

ഒ@��	ക്കുന്നതി	ണാ�.
v) ബധി�രർ/  മൂ�ർ/  അന്ധ  ആയി  ഉകേQI	ഗ്യ	 ത്ഥി�� ��   ർ ർ ൾ 15  � ഷവു�  അസ്ഥി���ബന്ധ-	യിർ

ഹൈ��DIമുള്ള  ഉകേQI	ഗ്യ	 ത്ഥി�� ��  ർ ൾ 10  � ഷവു�  ർ 50  �യിസ്സ്�  പൂ ത്തി�യി	യി�ര��	  പ	ട�ല്ല എന്നർ ൻ

�I�സ്ഥി�� ��കേധിയി-	യി�  പ്ര	യിപര�ധി�യി�  ഇള�� അനു�Q�ക്കുന്നതി	ണാ�ൽ .
vi) ��ധി��  ആയി ഉകേQI	ഗ്യ	 ത്ഥി�� ��   ൾ ർ ൾ 50 �യിസ്സ്� പൂ ത്തി�യി	യി�ര��	  പ	ട�ല്ല എന്ന �I�സ്ഥി��ർ ൻ

��കേധിയി-	യി�  പ്ര	യിപര�ധി�യി�  ൽ 5 � ഷ� ഇള�� അനു�Q�ക്കുന്നതി	ണാ�ർ .
7. കേയി	ഗ്യIതി  :   1.  അഞ്ച്	� സ്റ്റി	 കേ� �� പ	�	യി�ര��ണാ�ൻ ർ .  എ��.എ��.എൽ.��.  കേയി	 അഥ�	 തിത്തുDI

കേയി	ഗ്യIതികേയി	 ഉണ്ട	യി�ര��രുതി� .  2.  -��ച്ച ശര<രപ്രകൃതി�  
8. തി�രവെഞ്ഞടുപ്പി�  ര<തി�  :    i) എഴുത്തു  പര<ക്ഷയുവെടയു�  അഭ�മു[ത്തി�വെന്റ്യു�  അട�സ്ഥി	നംത്തി�D	യി�ര�ക്കു�

തി�രവെഞ്ഞടുപ്പി�.  എഴുത്തു പര<ക്ഷ  ഒബ്ജക്ടീ<�� -	തൃ�യി�ലുംള്ളതി	യി�ര�ക്കു�. 75 -�നം�റ്റ്� ഹൈQ ഘ്യIമുള്ള ഒർ .എ�.ആർ.
ഉത്തിര�ടD	��  ഉപകേയി	ഗ്യ�ച്ചുള്ളതും�   വെപ	തും��ജ്ഞാ	നംവു�  �-�	D��  ��ഭ�ങ്ങളു�   (80  -	 ��ർ )
അട�സ്ഥി	നം  ഗ്യണാ�തി�  (20  -	 ��ർ )  എന്ന<  ��ഷയിങ്ങള�  നം�ന്നുംള്ള  കേ�	QIങ്ങ  അടങ്ങ�യിതി	യി�ര�ക്കു�ൽ ൾ

പര<ക്ഷ.  ഓകേര	  കേ�	QIത്തി�നു�   1  -	 ��  ആയി�ര�ക്കു�ർ .  ഓകേര	  വെതിറ്റ്	യി   ഉത്തിരത്തി�നു�  1/4   -	 ��ർ
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കുറയ്ക്കുന്നതി	യി�ര�ക്കു�.  പര<ക്ഷയുവെട -	ധിI-� -Dയി	ള� ആയി�ര�ക്കു�.
         ii)  അഭ�മു[� :  അഭ�മു[ത്തി�നം�  10 -	 �� ആയി�ര�ക്കു�ർ .  റ	ങ്ക്� D�സ്റ്റി�  ഉ വെപ്പിടുത്തിവെപ്പിട	ൽ ൾ ൻ

അഭ�മു[ത്തി�നം� കുറഞ്ഞ പക്ഷ� 35% -	 �� കേനംട�യി�ര��ണാ�ർ .
      iii)  അഭ�മു[ത്തി�നുള്ള ചുരു�പ്പിട്ട��യി�  ഉ വെപ്പിടുത്തിവെപ്പിട	നുള്ള ഉകേQI	ഗ്യ	 ത്ഥി��ളുവെട എണ്ണ�ൽ ൾ ർ

ഹൈ�കേ�	ടതി�  തി<രു-	നം�ക്കുന്നതി�  ��ജ്ഞാ	പനം�  വെ�യ്ത  ഒ@�വു�ളുവെട  എണ്ണ�,  മു  D�സ്റ്റു�ള�  നം�ന്ന�ൻ ൽ

നം�യി-��വെപ്പിട്ട  ഉകേQI	ഗ്യ	 ത്ഥി��ളുവെട  എണ്ണ�ർ ,  ഒ@�വു�  ഉണ്ട	�	നുള്ള  �	ധിIതി�  എന്ന��വെയിൾ ൾ

അട�സ്ഥി	നംവെപ്പിടുത്തി�യി	യി�ര�ക്കു�. 
9. അകേപക്ഷ	  2<��     :  `430/-.(  നം	നൂറ്റ്�  മുപ്പിതി�  രൂപ)  പട്ട��ജ	തി�/പട്ട�� കേഗ്യ	ത്ര� ഗ്ഗ�ർ /വെതി	@�  ര��തിര	യിൽ

ഭ�ന്നകേശഷ��	ര	യി   ഉകേQI	ഗ്യ	 ത്ഥി��  എന്ന��   അകേപക്ഷ	2<��  അടകേ�ണ്ടതി�ല്ലർ ൾ ർ .  അകേപക്ഷ	2<��
അടക്കുന്നതി�നം� ��സ്റ്റി�  ജനംകേററ്റ്�� 2< കേപയ്വെ-ന്റ്� വെ�ല്ല	  ഉപകേയി	ഗ്യ�ക്കു�കേയി	   �ബ�റ്റ്� �	 ��ൻ ർ /ക്ര��റ്റ്�
�	 ��ർ /  വെനംറ്റ്�  ബ	ങ്ക്��ഗ്യ�   എന്ന< -	 ഗ്ഗങ്ങള�ലൂവെട ഓ ഹൈDനം	കേയി	 വെ�യ്യാ	വുന്നതി	ണാ�ർ ൺ .   അകേപക്ഷ 2<��
അടയ്ക്കുകേമ്പ	  ബ	ങ്ക്� നം�ശ്ചയി�ച്ച�ട്ടുള്ള നം�രക്കു�ൾ ൾ, ബ	ധി�വെ-ങ്ക്�ൽ,  ഉകേQI	ഗ്യ	 ത്ഥി� ���കേ�ണ്ടതി	ണാ�ർ .

10. ഭ�ന്നകേശഷ��	ര	യി ഉകേQI	ഗ്യ	 ത്ഥി�� ക്കുള്ള �K�രIങ്ങ  ർ ൾ ൾ  :     അന്ധർ/�	ഴ്ചശക്ത�  കുറഞ്ഞ�ർ,
വെ�റ�ബ്ര  പ	 ��യു�   അകേതി	ടനുബന്ധ�ച്ച  അസ്ഥി���ബന്ധ-	യി  ഹൈ��DIമുള്ള�  എന്ന<ൽ ൾ ർ

��ഭ	ഗ്യങ്ങള�ലുംള്ള�രു�  എഴുതുംന്നതി�നുള്ള  കേ�ഗ്യതിയി�  പര�-�തി�  അനുഭ�വെപ്പിടുന്നതും-	യിൽ

ഉകേQI	ഗ്യ	 ത്ഥി�� ��  അ�ര�രുവെട  തി	ല്പരI	നു�രണാ�    ഹൈ¥ബ�വെന്റ്  കേ��നം�ർ ൾ

�a<�ര��	വുന്നതി	ണാ�.ഹൈ¥ബ�വെന്റ്  കേ��നംവെത്തി  ��ബന്ധ�ച്ച  നം�യിന്ത്രണാങ്ങ  ഹൈ�കേ�	ടതി�  ഇതുംൾ

��ബന്ധ�ച്ച� നം� കേ§ശ�ച്ച�ട്ടുള്ള -	 ഗ്ഗനം� കേ§ശ� കേര[�  ർ ർ ർ ൾ (Guidelines)  പ്ര�	ര-	യി�ര�ക്കു�. കേ- പ്പിറഞ്ഞൽ

ഉകേQI	ഗ്യ	 ത്ഥി�� ��ർ ൾ ,  ഹൈ¥ബ�വെന്റ്  കേ��നം�   കേതിട�യി	ലും�   ഇവെല്ലങ്ക്�ലും�  25   -�നം�റ്റ്�   അധി��  �-യി�
അനു�Q�ക്കുന്നതി	ണാ�.  എഴുത്തുപര<ക്ഷയുവെട  �-യിത്തി�   ഇതും  ��ബന്ധ�ച്ച  വെ-���  � ട്ട�2��റ്റു�ൽ ർ

�തിI�	ങ്ങ�മൂDവു�   റ�ക്രൂട്ട�വെ-ന്റ്�  കേപ	 ട്ടD�  DഭI-	കുന്ന  നം�ശ്ച�തി  -	തൃ�യി�  തിയ്യാ	റ	��ർ ൽ ൽ

�	ജര	കേ�ണ്ടതി	ണാ�. 
11. പര<ക്ഷ	  കേ�ന്ദ്രങ്ങ  ൾ  :    ഉകേQI	ഗ്യ	 ത്ഥി��ളുവെട  എണ്ണ-നു�ര�ച്ച	യി�ര�ക്കു�  പര<ക്ഷ	  കേ�ന്ദ്രങ്ങർ ൾ

തി�രു-	നം�ക്കുന്നതി�.  
 12.  പ്ര	യി�,  ��QI	ഭI	� കേയി	ഗ്യIതി, �മുQ	യി�, കേനം	  ക്ര�-<വെDയി   പQ ��ൺ ർ , �	മ്പത്തി��-	യി പ�കേന്ന	��സ്ഥി

എന്ന��  ��ബന്ധ�ച്ച  അ�  കേര[�  ആ�ശIവെപ്പിടുകേമ്പ	  �	ജര	കേ�ണ്ടതി	ണാ�ൽ ൾ ൾ .  അല്ല	ത്തിപക്ഷ�
ഉകേQI	ഗ്യ	 ത്ഥി�യുവെട  അകേപക്ഷ  അ�	ധു�	കുന്നതി	ണാ�ർ .  ഭ�ന്നകേശഷ��	ര	യി   ഉകേQI	ഗ്യ	 ത്ഥി��ർ G.O.(P)
No.39/2012/SWD  dated  30/06/2012  പ്ര�	ര�  നം�ഷ്ക ഷ�ച്ച�ട്ടുള്ള  വെ-���  � ട്ട�2��റ്റ്�ർ ൽ ർ

ആ�ശIവെപ്പിടുകേമ്പ	  �	ജര	കേ�ണ്ടതി	ണാ�ൾ .  Certificate  വെന്റ് -	തൃ� വെ�ബ്ഹൈ�റ്റ്�വെന്റ് 'Downloads'  എന്ന
D�ങ്ക്�  DഭI-	കുന്നതി	ണാ�ൽ .

13. ഭ	രതി � �	ര�കേനം	ർ /ഏവെതിങ്ക്�ലും�  ��സ്ഥി	നം � �	ര�കേനം	 �<@�  കേ��നം-നുഷ്ഠി�ക്കുന്ന �Iക്ത� അകേപക്ഷർ ൽ

�- പ്പി�ക്കുകേമ്പ	   ആ2<��  കേ-Dധി��	ര�യി�  നം�ന്ന�  ർ ൾ ൽ No  Objection  Certificate  �	ങ്ങ�
സൂക്ഷ�കേ�ണ്ടതി	ണാ�.  ആ�ശIവെപ്പിടുന്ന �-യിത്തി� പ്രസ്തുതി  No Objection Certificate �	ജര	��യി�വെല്ലങ്ക്�ൽ
ഉകേQI	ഗ്യ	 ത്ഥി�യുവെട  അകേപക്ഷ  അ�	ധു�	കുന്നതി	ണാ�ർ .  (No  Objection  Certificate  വെന്റ്  -	തൃ�
വെ�ബ്ഹൈ�റ്റ്�വെന്റ് 'Downloads'  എന്ന   D�ങ്ക്�  DഭI-	ണാ� ൽ .)

14. ഓ ഹൈD  �@�  അകേപക്ഷ  �- പ്പി�ക്കുകേമ്പ	  ഉകേQI	ഗ്യ	 ത്ഥി�  ��ജ്ഞാ	പനംത്തി�  പറഞ്ഞ�ര�ക്കുന്നൺ ൻ ർ ൾ ർ ൽ

കേയി	ഗ്യIതി�ളു� -റ്റു നം� കേ§ശങ്ങളു� പൂ ണ്ണ-	യു� പ	D�ക്കുന്നുംവെ�ന്ന�  ഉറപ്പി	കേ�ണ്ടതി	ണാ�ർ ർ .    ആ�ശIവെപ്പിടുന്ന
എല്ല	 കേയി	ഗ്യIതി�ളു�  STEP-II  നം�  നം�ശ്ചയി�ച്ച�ട്ടുള്ള അ��	നം തി<യിതി�യി�കേD	  അതി�നുമുകേമ്പ	 ഉകേQI	ഗ്യ	 ത്ഥി�ർ

ആ ജ്ജി�ച്ച �യി	യി�ര��ണാ�ർ .  ഉകേQI	ഗ്യ	 ത്ഥി���  നം�യി-നം�  ��ബന്ധ�ച്ച�  ആ�ശI-	യി  കേയി	ഗ്യIതിർ

നം� ണ്ണയി�ക്കുന്നതി�നുള്ള തി<യിതി� ർ STEP-II �- പ്പി�ക്കുന്നതി�നം� നം�ശ്ചയി�ച്ച�ട്ടുള്ള അ��	നം തി<യിതി�യി	യി�ര�ക്കു�ർ .
അഭ�മു[ത്തി�നുള്ള  ചുരു�  പട്ട��യി�  ഉ വെപ്പിടുന്ന  ഉകേQI	ഗ്യ	 ത്ഥി��   ൽ ൾ ർ ൾ STEP-II  നം�  നം�ശ്ചയി�ച്ച�ട്ടുള്ള
അ��	നം  തി<യിതി�യി�   തിങ്ങ  എ��ൽ ൾ .എ��.എൽ.��  കേയി	  തിത്തുDIകേ-	  പ	�	യി�ട്ട�ല്ല  എന്ന
�തിI�	ങ്ങ�മൂD� �	ജര	കേ�ണ്ടതി	ണാ�.  

15. അകേപക്ഷയി�  പറഞ്ഞ�ര�ക്കുന്ന  ���രങ്ങ  �IതിI-	വെണാന്ന�  ഉകേQI	ഗ്യ	 ത്ഥി�  ഉറപ്പി	കേ�ണ്ടതി	ണാ�ൽ ൾ ർ .
ഓ ഹൈD  അകേപക്ഷയി�  അതിതി�  കേ�	QIങ്ങ ക്കു കേനംവെര അ��	ശവെപ്പിട	ത്തി ഒന്നും� തിവെന്ന പ�ന്ന<ടുള്ളൺ ൻ ൽ ൾ

ഘ്യട്ടങ്ങള�  �a<�ര��വെപ്പിടുന്നതില്ലൽ .  തി�രവെഞ്ഞടുപ്പു പ്രക്ര�യിയുവെട ഏവെതിങ്ക്�ലും� ഘ്യട്ടത്തി�  ഉകേQI	ഗ്യ	 ത്ഥി�യ്ക്കാ�ൽ ർ

ആ�ശI-	യി കേയി	ഗ്യIതിയി�വെല്ലന്ന� കേബ	ദ്ധീIവെപ്പിടു�കേയി	 ഏവെതിങ്ക്�ലും� �	ര-	യി �സ്തുതി�  -നംൾ :പൂ വ്വം� -റച്ചുർ

�യ്ക്കു�കേയി	  വെ�യ്വെതിന്ന�  കേബ	ധിIവെപ്പിട്ട	   അയി	ളുവെട  അകേപക്ഷ  നം�രൂപ	ധി���  നം�ര���വെപ്പിടുന്നതി	ണാ�ൽ .
നം�യി-നംത്തി�നുകേശഷ വു�  ഇതി�  ��ബന്ധ�ച്ച�  ഏവെതിങ്ക്�ലും�  നംÁനംതി�  �ണ്ടുപ�ട��വെപ്പിട്ട	ൾ ൽ,  അയി	ളുവെട
കേ��നം� അ��	നം�പ്പി�ക്കു�യു� അനുകേയി	ജI-	യി നം�യി-/അച്ചട� നംടപട��   �a<�ര�ക്കുന്നതും-	ണാ�ൾ .

16.  ഈ  ��ജ്ഞാ	പനംത്തി�വെD  കേയി	ഗ്യIതി� ക്കു�  -റ്റു  നം� കേ§ശങ്ങ ക്കു�  റ�ക്രൂട്ട�വെ-ന്റ്�  കേപ	 ട്ടD�ൾ ർ ൾ ർ ൽ

നം ��യി�ര�ക്കുന്ന  നം� കേ§ശങ്ങ ക്കു�  അനുസൃതി-ല്ല	ത്തി  അകേപക്ഷ�  തി ക്ഷണാ�ൽ ർ ൾ ൾ ൽ

നം�ര���വെപ്പിടുന്നതി	ണാ�.  
17. ഏവെതിങ്ക്�ലും� ��ധിത്തി�ലുംള്ള ശുപ	 ശ�  ഉകേQI	ഗ്യ	 ത്ഥി�യുവെട അകേപക്ഷ അ�	ധു�	ക്കുന്നതി	ണാ�ർ ൾ ർ .
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18.   റ	ങ്ക്� D�സ്റ്റി�  നം�ന്നുംള്ള നം�യി-നംങ്ങ  ൽ ൾ 1958 വെD കേ�രള കേസ്റ്റിറ്റ്� ആന്റ്� �കേബ	 ��കേനംറ്റ്� � വ്വം<�� �ട്ടങ്ങള�വെDർ ർ

ഭ	ഗ്യ� 2 വെD 14 മുതി  ൽ 17 �വെരയുള്ള �ട്ടങ്ങ  പ്ര�	രമുള്ള ���രണാ �I�സ്ഥി� ക്കു�  ഈ ആ�ശIത്തി�നം�ൾ ൾ

�	D	�	Dങ്ങള�  ഉണ്ട	ക്കുന്ന �ട്ടങ്ങ ക്കു� അനുസൃതി-	യി�ട്ട	യി�ര�ക്കു�ൽ ൾ .

19.  എ�കേÄ	യ്വെ-ന്റ്�  എക്സ്കേ�ഞ്ച്�  രജ�സ്റ്റി  വെ�യ്ത  ൽ ർ ഉകേQI	ഗ്യ	 ത്ഥി��  ഈ  ��ജ്ഞാ	പനം  പ്ര�	ര�ർ ൾ

അകേപക്ഷ��	  തി	ല്പരIവെപ്പിടുന്നുംവെ�ങ്ക്�  അ�  ഓ ഹൈDനം	യി� അകേപക്ഷ�   അയികേ�ണ്ടതി	ണാ�ൻ ൽ ർ ൺ ൾ .
20.    അകേപക്ഷ�കേ�ണ്ട ��ധി� 

a. ഓ ഹൈD  അകേപക്ഷ�  �- പ്പി�ക്കുന്നതി�നം� രണ്ടു ഭ	ഗ്യങ്ങ  ഉണ്ട�ൺ ൻ ൾ ർ ൾ . 'STEP -I  ഉ�  STEP-II'  ഉ�.
ഉകേQI	ഗ്യ	 ത്ഥി��  ർ ൾ ‘STEP -I  /New Applicant'   എന്ന ഭ	ഗ്യത്തി�  രജ�കേÉഷ  വെ�കേയ്യാണ്ടതി	ണാ�ൽ ൻ .
ഇങ്ങവെനം  STEP -I   രജ�സ്റ്റി  വെ�യ്ത�ട്ട�  രണ്ട	-വെത്തി ഭ	ഗ്യ-	യി  ൽ ർ ‘STEP-II/  Registered Applicant'
പൂ ത്തി�യി	കേ�ണ്ടതി	ണാ�ർ .  ഇപ്ര�	ര�   STEP-I  ഉ�   STEP-II  വെD  Final  Submission  ഉ�
അകേപക്ഷ	2<��  അടയ്ക്കുന്നതും�  (ബ	ധി�വെ-ങ്ക്�ൽ)  ഉ വെപ്പിവെടയുള്ള  ഭ	ഗ്യങ്ങളു�  പൂ ത്തി�യി	��യി	ൾ ർ ൽ

-	ത്രകേ-  ഒരു  ഉകേQI	ഗ്യ	 ത്ഥി�യുവെട  ഓ ഹൈD  �@�യുള്ള  അകേപക്ഷ  �- പ്പി�ക്കുന്ന  പ്രക്ര�യിർ ൺ ൻ ർ

പൂ ണ്ണ-	കു�യുള്ളൂർ .

b. ഉകേQI	ഗ്യ	 ത്ഥി�� ��ർ ൾ  �	ധുതിയുള്ള  വെ-	ഹൈബൽ നംമ്പറും�  ഇ-വെ-യി�  ��D	� വു�ൽ

ഉണ്ട	യി�ര�കേ�ണ്ടതും�  തി�രവെഞ്ഞടുപ്പു  പ്രക്ര�യി  �@�യുന്നതും�വെര  അതി�  നം�D നം� കേത്തിണ്ടതും-	ണാ�ർ .
ഒര��  �- പ്പി�ച്ച വെ-	ഹൈബൽ ർ ൽ നംമ്പറും�  ഇ-വെ-യി�  ��D	� വു�  -	റ്റുന്നതി�നുള്ള  ൽ അകേപക്ഷ�ൾ
പര�ഗ്യണാ�ക്കുന്നതില്ല.  തി�രവെഞ്ഞടുപ്പു പ്രക്ര�യിവെയി ��ബന്ധ�ച്ച ����ധി ���രങ്ങൾ ട�  വെ-	ഹൈബൽ

നംമ്പർ/ ഇ-വെ-യി�ൽ ��D	�ത്തി�കേD�� SMS/e-mail ആയി� അയിക്കുന്നതി	ണാ�.

c. ഉകേQI	ഗ്യ	 ത്ഥി��� �	ധുതിയുള്ള ഇർ -വെ-യി�  ��D	��  ഇവെല്ലങ്ക്�ൽ ൽ,  ഓ ഹൈD  ആയി� അകേപക്ഷൺ ൻ

അയിക്കുന്നതി�നു മുമ്പ�, അയി	ൾ/ അ�  �aന്ത്യ� ഇൾ -വെ-യി�  ഐൽ .��. ഉണ്ട	കേ�ണ്ടതി	ണാ�. 

d. ഉകേQI	ഗ്യ	 ത്ഥി�ർ  വെ-	ഹൈബൽ നംമ്പറും� ഇ-വെ-യി�  ൽ ��D	� വു� നം കുന്ന�വെല്ലങ്ക്�ൽ  ൽ ഇതി� ��ബന്ധ�ച്ച
യി	വെതി	രു ���രങ്ങളു� അയി	ൾ�� അയിക്കുന്നതില്ല. അങ്ങവെനംയുള്ളപക്ഷ� ഉകേQI	ഗ്യ	 ത്ഥി� റ�ക്രൂട്ട�വെ-ന്റ്�ർ

കേപ	 ട്ടർ ൽ ഇടയ്ക്കാ�വെട  �ന്ദ ശ�ച്ച�  തി�രവെഞ്ഞടുപ്പു  പ്രക്ര�യിവെയി  ��ബന്ധ�ച്ച  ���രങ്ങർ ൾ

-നംസ്സ്�D	കേ�ണ്ടതി	ണാ�.

e. ഓ ഹൈDൺ ൻ അകേപക്ഷ  അയിക്കുന്നതി�നു  മുമ്പ�,  ഉകേQI	ഗ്യ	 ത്ഥി�  തി	വെ@  �	ണുന്ന  പ്ര�	ര�ർ

കേ2	കേട്ട	യുവെടയു� ഒപ്പി�വെന്റ്യു� e	  വെ�യ്ത ��ജ�റ്റ്  ഇകേ-ജ�  ൻ ൽ (വെപ ഹൈÒ��കേD	 ��ൻ .�� യി�കേD	)
തിയ്യാ	റ	�� �യ്കേ�ണ്ടതി	ണാ�.   

Sl.
No. Image File size

Dimensions (should be the exact size)

Height Width

1 Photograph 20 KB  to  40 KB 200 pixels 150 pixels 

2 Signature 10 KB  to  20 KB 100 pixels 150 pixels 

f. കൂടുതി  ���രങ്ങ �� പ്രധി	നം കേപജ�  �	ണുന്ന ൽ ൾ ൽ "Guidelines for photo & signature" എന്ന D�ങ്ക്�
�	ണു�.   ഉകേQI	ഗ്യ	 ത്ഥി�യുവെട  കേ2	കേട്ട	  ർ Upload   വെ�യ്യുന്നതി�  -��ച്ച  നം�D �	രത്തി�ലുംള്ളതി�
ആയി�ര��	  ശ്രദ്ധീ�ക്കു�ൻ . അവെല്ലങ്ക്�  എഴുത്തു പര<ക്ഷയുവെട ൽ Admission Ticket  അച്ചട�ച്ചു�രുന്നൽ

ഉകേQI	ഗ്യ	 ത്ഥി�യുവെട കേ2	കേട്ട	 തി�ര�ച്ചറ�യി	  പറ്റ്	വെതി �ര��യു� തിQa	ര	 പര<ക്ഷ എഴുതി	   അനു-തി�ർ ൻ ൻ

��ട്ട	വെതി കേപ	കു�യു� വെ�യ്യു�. 

g. ഉകേQI	ഗ്യ	 ത്ഥി�യുവെട ��QI	ഭI	�കേയി	ഗ്യIതിയു� -റ്റു �Iക്ത� ���രങ്ങളു� ഓ  ഹൈD  അകേപക്ഷയി�ർ ൺ ൻ ൽ

പൂര�പ്പി�കേ�ണ്ടതി	�യി	  അതി� മു കൂട്ട� തിയ്യാ	റ	�� �യ്കേ�ണ്ടതി	ണാ�ൽ ൻ .    ഏവെതി	വെ� ���രങ്ങള	ണാ�
കേ�	Q�ക്കുന്നതി�  എന്നറ�യി	  പ്രധി	നം  കേപജ�  �	ണുന്ന  ൻ ൽ "Sample  application  form"  എന്ന  D�ങ്ക്�
�	ണു�.  

h. അകേപക്ഷ�  �- പ്പി�ക്കുന്നതി�നം� വെ�ബ� കേപജ�വെന്റ് �Dതും�ശത്തു �	ണുന്ന ൾ ർ Apply Online നം� തി	വെ@
�	ണുന്ന STEP -I /New Applicant'  എന്ന D�ങ്ക്� ക്ലി��� വെ�യ്യു�.  തുംട ന്ന� അടുത്തി കേപജ�വെD ർ Posts
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എന്ന തിDവെ�ട്ട� പ്രതിIക്ഷ-	കുന്നും.  ഇ��വെട �	ണുന്ന Part-time Sweeper എന്ന D�ങ്ക്�  ക്ലി��� വെ�യ്ത�ൽ

RECRUITMENT OF PART TIME SWEEPER  വെന്റ് പ്രധി	നം കേപജ�കേD��  പ്രകേ�ശ��	�.  തുംട ന്ന�ർ

മുകേന്ന	ട്ടു കേപ	കുന്നതി�നു മുമ്പ	യി� അ��വെട നം ��യി�ര�ക്കുന്ന  ൽ How to Apply, Guidelines for Photo &
Signature, FAQ, Sample Application Form എന്ന�� ��ശQ-	യി� �	യി�ക്കു�.  

i. ഉകേQI	ഗ്യ	 ത്ഥി�� ��ർ ൾ  തിങ്ങവെള ��ബന്ധ�ച്ച അട�സ്ഥി	നം ���രങ്ങൾ നം �	നുള്ളതി	ണാ� ൽ STEP-‘
I/New  Applicant'  എന്ന  ഭ	ഗ്യ�.  ഇ��വെട  നം കുന്നൽ  ���രങ്ങ  ൾ Submit  വെ�യ്തു  �@�ഞ്ഞ	ൽ
തി�രുത്തു�  ൾ �രുത്തു�	ൻ പറ്റ്	ത്തിതി	കുന്നും. 

j. STEP-I പൂർത്തി�യി	ക്കുകേമ്പ	  ഉകേQI	ഗ്യ	ൾ ർത്ഥി�കേയി	ട� ഒരു  Key Number ഉണ്ട	�	ൻ ആ�ശIവെപ്പിടുന്നും.
ഈ Key Number  8 (എട്ട�)  ��ജ�റ്റ്�  ഹൈQ ഘ്യIമുള്ളതും� അതി�  കുറഞ്ഞപക്ഷ� ർ ൽ A,B,C, etc...  എന്ന<
അക്ഷരങ്ങള�  ഒന്നും�  ൽ a,b,c,  etc...   എന്ന<  അക്ഷരങ്ങള�  ഒന്നും�    ൽ 1,  2,  3,  etc...   എന്ന<
അ�ങ്ങള�  ഒന്നും�   ൽ !,  @,  $,  %,  ^,  *,   {  ,  }  എന്ന<  ��ഹ്നങ്ങള�  ഒന്നും�  നം� ബന്ധ-	യു�ൽ ർ

ഉണ്ട	യി�ര�കേ�ണ്ടതി	ണാ�.   തി�രവെഞ്ഞടുപ്പു  പ്രക്ര�യിയുവെട  ����ധി  ഘ്യട്ടങ്ങള�  വെ�ബ�  ഹൈ�റ്റ്�ൽ ൽ

പ്രകേ�ശ�ക്കുന്നതി�നം�  ഈ �<  നംമ്പ  ആ�ശI-	യിതി�നം	  അതി�  കുറ�വെച്ചടുത്തി� സൂക്ഷ�കേ�ണ്ടതി	ണാ�ർ ൽ .
യി	വെതി	രു  �	രണാ �ശ	ലും�  ഈ  �<  നംമ്പ  -വെറ്റ്	ര	കേള	ട�  വെ�ള�വെപ്പിടുത്തി	തി�ര�ക്കു�	ർ ൻ

ശ്രദ്ധീ�കേ�ണ്ടതി	ണാ�. Step-I   അടുത്തിതി	യി� DഭI-	കുന്ന  ൽ conformation screen   ഉകേQI	ഗ്യ	 ത്ഥി�ൽ ർ

തിങ്ങ  നംല്കി�യി ജ	തി�ൾ ,  -തി�,  ���രണാ ��ഭ	ഗ്യ�,  അ�ഗ്യഹൈ��DI� ��ബന്ധ�ച്ച സ്ഥി�തി� തുംടങ്ങ�യി
���രങ്ങ  കൃതിIവെ-ന്ന� ഉറപ്പി	കേ�ണ്ടതി	ണാ�ൾ .  

k. STEP  -I  /New  Applicant  ‘ ‘ പൂ ത്തി�യി	��  �@�യുകേമ്പ	  ഉകേQI	ഗ്യ	 ത്ഥി���  ഒരു  ആÄ�കേ�ഷർ ൾ ർ ൻ

നംമ്പ  നം കു�യു� അതും ¥<നം�ലും�  ർ ൽ SMS/e-mail  �@�യു� DഭI-	കു�യു� വെ�യ്യു�.  ഉകേQI	ഗ്യ	 ത്ഥി���ർ

തി	ല്പരIവെ-ങ്ക്�  കേ-  ¥<നം�  �	ണുന്ന  ൽ ൽ ൽ 'proceed  button'   ക്ലി���  വെ�യ്ത�   തുംട ന്നുംള്ളൽ ർ

കേ�	QIങ്ങ ��  ഉത്തിരങ്ങ  നംല്കി�  ഓ   ഹൈD  അകേപക്ഷ  �- പ്പിണാ�  പൂ ത്തി�യി	ക്കു�കേയി	ൾ ൾ ൺ ൻ ർ ർ

അവെല്ലങ്ക്�  കേD	ഗ്യ� ഔട്ട� വെ�യ്യു�കേയി	 വെ�യ്യാ	വുന്നതി	ണാ�ൽ .  

I. ഉകേQI	ഗ്യ	 ത്ഥി�  കേD	ഗ്യ�  ഔട്ട�  വെ�യ്യു�യി	വെണാങ്ക്�  �<ണ്ടു�  ർ ൽ Step-II   കേD	ഗ്യ�  വെ�യ്യുന്നതി�നം	യി�ൽ ൻ

application number ഉ� key number ഉ� നംല്കേ�ണ്ടതി	ണാ�.

m. Step-II    ൽ Upload  Photo  and  Signature എന്ന  D�ങ്ക്�   DഭI-	ണാ�.  കേ2	കേട്ട	യു�  ഒപ്പു�  upload
വെ�യ്തതി�നു കേശഷ�  -	ത്രകേ-  Application  എന്ന D�ങ്ക്�   പ്ര� ത്തിനംക്ഷ--	കു�യുള്ളൂർ .  STEP-II  ൽ
നം കുന്ന   ���രങ്ങള�  ആ�ശIവെ-ങ്ക്�  ൽ ൽ ൽ ‘Final  Submission  ‘ നം�  മുമ്പു�വെര   -	റ്റ്ങ്ങൾ

�രുത്തി	വുന്നതി	ണാ�.   എന്ന	  കേ2	കേട്ട	യു�  ഒപ്പു�  ഒര��  ൽ ൽ upload  വെ�യ്ത	  അതി�ൽ

അന്ത്യ�--	യി�ര�ക്കു�.  ഉകേQI	ഗ്യ	 ത്ഥി�  ർ Application  എന്ന D�ങ്ക്�  കേ�	Q�ക്കുന്ന എല്ല	 കേ�	QIങ്ങ ക്കു�ൽ ൾ

അതി�നംനു�രണാ-	യി�  �രുന്ന  ഉപ  D�ങ്കു� ക്കു�  ൾ (വെതി	@�ൽ,  കേ��നം,  ����ൽ/  ക്ര�-�നംൽ
കേ�സു�  തുംടങ്ങ�യി�ൾ )  ശര�യി	യി��ധി� ഉത്തിര� നംല്കി�യി	  -	ത്രകേ- ൽ 'Final submission'  എന്ന D�ങ്ക്�
DഭI-	കു�യുള്ളു.

n. Online  application   ൽ നം ��യി�ര�ക്കുന്ന  ���രങ്ങവെളല്ല	�  പൂ ണ്ണ വു�  ശര�യു�  ആവെണാന്ന�ൽ ർ

ഉറപ്പു�രുത്തി�യിതി�നുകേശഷ�  ഉകേQI	ഗ്യ	 ത്ഥി��    ർ ൾ “  Final  Submission  ‘  D�ങ്ക്�  ക്ലി���  വെ�യ്യു�യു�  
അ��വെട ആ�ശIവെപ്പിട്ട ���രങ്ങ  നം �� തുംട ന്ന� ൾ ൽ ർ ‘  Proceed'    ബട്ട  ക്ലി��� വെ�യ്യു�യു� കേ�ണാ�ൺ  .  
Final submission വെ�യ്തു �@�ഞ്ഞ	  അകേപക്ഷയി�  യി	വെതി	രു -	റ്റ്വു� �രുത്തു�	  പറ്റുന്നതില്ലൽ ൽ ൻ . 

o. അകേപക്ഷ  2<��  അടക്കുന്നതി	ണാ�  ഓ ഹൈD  അകേപക്ഷ �- പ്പിണാത്തി�വെന്റ് അ��	നം ഘ്യട്ട�ൺ ൻ ർ .
വെതി	ട്ടു  മു�ള�വെD  [ണ്ഡി��യി�  പറയുന്ന  പ്രൽ 1 �	ര�  'Final  submission'  വെ�യ്ത�ട്ട�  നം� §�ഷ്ടർ

തി<യിതി�ക്കുള�  അകേപക്ഷ	2<��  ൽ (ബ	ധി�വെ-ങ്ക്�ൽ)  അടകേ�ണ്ടതി	ണാ�.   അകേപക്ഷ	2<��
അടച്ച�ട്ട�വെല്ലങ്ക്�  അകേപക്ഷ�  അപൂ ണ്ണ-	യി�ര�ക്കു�യു�  അങ്ങവെനംയുള്ള  ഉകേQI	ഗ്യ	 ത്ഥി��വെളൽ ൾ ർ ർ

തി�രവെഞ്ഞടുപ്പു പ്രക്ര�യിയി�  പര�ഗ്യണാ��	വെതി കേപ	കുന്നതും-	ണാ�ൽ .

p. അകേപക്ഷ	2<�� ഓ ഹൈD  ആകേയി	 ൺ ൻ (വെ�ബ�റ്റ്� �	 ��ർ /  ക്ര��റ്റ്� �	 ��ർ /  വെനംറ്റ്� ബ	ങ്ക്�ങ്ങ�)  ഓ2�
ഹൈD  ആകേയി	 ൻ (കേസ്റ്റിറ്റ്� ബ	ങ്ക്� ഓ2� ഇന്ത്യIയുവെട ഏവെതിങ്ക്�ലും� ശ	[�  �@�  ൾ Fee payment challan
മുകേ[നം 2<�� അടക്കുന്നതി�) അട�	വുന്നതി	ണാ� (��.��/ വെ���/ -ണാ� ഓ �ർ ർ/ കേപ	സ്റ്റി  ഓ �ൽ ർ ർ

എന്ന<  ��ധി�  2<��  അടക്കുന്നതി�  �a<�ര�ക്കുന്നതില്ല).   ഉകേQI	ഗ്യ	 ത്ഥി��  2<��  അട�	നുള്ളർ ൾ

Website   നം ��യി�ട്ടുള്ള  നം�ബന്ധനം�ളു�  നം� കേ§ശങ്ങളു�  �ശ്രദ്ധീ�  �	യി�ച്ചുൽ ൽ ർ

Page 4 of 6



-നം��D	കേ�ണ്ടതി	ണാ�.   മു�ള�  പറഞ്ഞ  രണ്ട�  ��ധിത്തി�ലും�  ഉള്ള  2<��  �- പ്പിണാ�ൽ ർ

അകേപക്ഷയുവെട  'FINAL  SUBMISSION'  നു  കേശഷ�  -	ത്രകേ-  �	ധി�ക്കു�യുള്ളു.   ഉകേQI	ഗ്യ	 ത്ഥി�ർ

ഉപകേയി	ഗ്യ�ക്കുന്ന  വെ�ബ�  ബ്രK�  അകേപക്ഷ  2<��  അടക്കുന്ന  ബ	ങ്ക്�കേന്റ്തും-	യി�  തുംDIവെ-ങ്ക്�ർ ൽ

അകേപക്ഷ 2<�� �- പ്പിണാ� സുഗ്യ--	യി� നംടത്തു�	  �@�യു�ർ ൻ .  
I)   Step-I  ആര�ഭ�ക്കുന്ന  തി<യിതി�  മുതി  ഓ ഹൈD  ആയി�  2<��  അട�	നുള്ള  �K�രI�ൽ ൺ ൻ

DഭI-	ണാ�.  അതി�നം	യി�,   ഉകേQI	ഗ്യ	 ത്ഥി�യുവെട  ർ profile   DഭI-	കുന്ന  ൽ 'Fee  payment'  D�ങ്ക്�ൽ
ക്ലി��� വെ�യ്ത� ¥<നം�  തുംട ന്നും �രുന്ന നം� കേ§ശ	നു�രണാ� 2<�� അടക്കു�ൽ ർ ർ .

       II) Step-II നം� നം�ശ്ചയി�ച്ച�ര�ക്കുന്ന അ��	നം തി<യിതി�ക്കു കേശഷ� -	ത്രകേ- ഓ2� ഹൈD  ആയി� 2<��ൻ

അട�	  പറ്റു�യുള്ളുൻ .   Step-II  നം�  നം�ശ്ചയി�ച്ച�ര�ക്കുന്ന  അ��	നം  തി<യിതി��വെര
ഉകേQI	ഗ്യ	 ത്ഥി�യുവെട  ർ profile   നം�ന്ന�  ഓ2�  ഹൈD  ആയി� 2<��  അടക്കുന്നതി�നുള്ള വെ�ല്ല	ൽ ൻ ൻ

�K  കേD	��  വെ�യ്യാ	വുന്നതി	ണാ�ൺ .   കേ- പറഞ്ഞ  തി<യിതി�ക്കുകേശഷ�  ൽ system  generated
വെ�ല്ല	  DഭI-	കുന്നതില്ലൻ .   അതി�നം	  ൽ Step-II  നം�  നം�ശ്ചയി�ച്ച  അ��	നം  തി<യിതി�ക്കു  മുമ്പ�
വെ�ല്ല	  �K കേD	�� വെ�യ്യാ	  ഉകേQI	ഗ്യ	 ത്ഥി��  ശ്രദ്ധീ�കേ�ണ്ടതി	ണാ�ൻ ൺ ൻ ർ ൾ .  എന്ന	  വെ�ല്ല	ൽ ൻ

മുകേ[നം  2<��  അടക്കുന്നതി�  അതി�നം	യി�  നം�ശ്ചയി�ച്ച�ര�ക്കുന്ന  അ��	നം  തി<യിതി�  �വെര
നംടത്തി	വുന്നതി	ണാ�.

q. ഉകേQI	ഗ്യ	 ത്ഥി��ള�  അകേപക്ഷ	2<��  അടയ്കേ�ണ്ട	ത്തി� ക്കു�  ഓ ഹൈDനം	യി�  ർ ൽ ർ ൺ (വെ�ബ�റ്റ്�
�	 ��ർ /  ക്ര��റ്റ്� �	 ��ർ /  വെനംറ്റ്� ബ	ങ്ക്�ങ്ങ�)  2<�� അടയ്ക്കു�	  തി	ല്പരIമുള്ള� ക്കു� ആ�ശIവെ-ങ്ക്�ൻ ർ ൽ

ഓ ഹൈD  അകേപക്ഷ �- പ്പിണാ� ൺ ൻ ർ (Step-I & Step-II) ഒരു-�ച്ച� പൂ ത്തി�യി	�	വുന്നതി	ണാ�ർ .  അതി�നു
തി	 പരI-�വെല്ലങ്ക്�  പ�ന്ന<ട�  ൽ ൽ Home page   �	ണുന്ന  ൽ Step-II  D�ങ്കു �@�  Application number  ഉ�
Key number ഉ� ഉപകേയി	ഗ്യ�ച്ച� കേD	ഗ്യ�   വെ�യ്ത� മുകേന്ന	ട്ട� കേപ	�	വുന്നതി	ണാ�ൻ .  

r. 2<��  അടയ്കേ�ണ്ട   ഉകേQI	ഗ്യ	 ത്ഥി�� ��  ശര�യി	യി  ��ധി�  2<��  അടയ്ക്കുന്ന  അ��രത്തി�ർ ൾ ൽ

-	ത്ര-	ണാ� ഓ ഹൈD  അകേപക്ഷ �- പ്പിണാ� പൂ ത്തി�യി	കുന്നതി�ൺ ൻ ർ ർ .

s. അകേപക്ഷയുവെട പ്ര�വെന്റ്Kട്ട� എടുത്തി� ഉകേQI	ഗ്യ	 ത്ഥി�� �� സൂക്ഷ�ച്ചു �യ്ക്കാ	വുന്നതി	ണാ�ർ ൾ . അകേപക്ഷയുവെട
പ്ര�വെന്റ്Kകേട്ട	  -കേറ്റ്വെതിങ്ക്�ലും� കേര[�കേള	  ഹൈ�കേ�	ടതി�യി�കേD�� അയിച്ചുതികേരണ്ട ആ�ശI-�ല്ല. 

21. എഴുത്തു പര<ക്ഷ   /   അഭ�മു[� എന്ന��യ്ക്കുള്ള അഡ്മി�ഷ  ട��റ്റു�   ൻ ൾ  /  �	  വെDറ്റ്റും�ൾ ൾ  
1. റ�ക്രൂട്ട�വെ-ന്റ്�  കേപ	 ട്ടD�വെD  ർ (www.hckrecruitment.nic.in)   STEP-II/Registered  Applicant  എന്ന�

D�ങ്ക്�  നം�ന്നും� അഡ്മി�ഷ  ട��റ്റു�  ൽ ൻ ൾ /�	 വെDറ്റ്റും�  വെ�K കേD	��  വെ�കേയ്യാണ്ടതി	ണാ�ൾ ൾ ൺ .
2. എഴുത്തു  പര<ക്ഷയ്ക്കുള്ള  അഡ്മി�ഷ  ട��റ്റു�  പര<ക്ഷ	തി<യിതി�യുവെട  മൂന്ന�  ആഴ്ച� ��  മുമ്പു�ൻ ൾ ൾ

അഭ�മു[ത്തി�നുള്ള �	 വെDറ്റ്റും�  രണ്ട	ഴ്ച�� മുമ്പു� വെ�K കേD	�� വെ�യ്യാ	  DഭI-	കുന്നതും� ആൾ ൾ ൺ ൻ

���ര�  SMS/e-mail  മുകേ[നം  അറ�യി�ക്കുന്നതും-	ണാ�.  അഭ�മു[ത്തി�നുള്ള  �	 വെDറ്റ്റും�ൾ ൾ

ചുരു�പ്പിട്ട��യി�  ഉ വെപ്പിട്ട�ര�ക്കുന്ന ഉകേQI	ഗ്യ	 ത്ഥി�� �	ണാ� DഭI-	ക്കുന്നതി�ൽ ൾ ർ ൾ .

3. അഡ്മി�ഷ  ട��റ്റ്�ൻ /�	 വെDറ്റ്   വെ�K കേD	��  വെ�യ്യാ	  �	ധി�ക്കുന്ന�വെല്ലങ്ക്�ൾ ർ ൺ ൻ ൽ

ഹൈ�കേ�	ടതി�യി�വെD  0484-2562235  എന്ന നംമ്പര�  ബന്ധവെപ്പികേടണ്ടതി	ണാ�ൽ .   അഡ്മി�ഷ  ട��റ്റ്�ൻ /
�	 വെDറ്റ്  DഭI-ല്ല  എന്ന�  എഴുത്തി�  പര<ക്ഷയ്ക്കാ�ൾ ർ /അഭ�മു[ത്തി�നം�  ഒര	ഴ്ച  മുവെമ്പങ്ക്�ലും�
ഹൈ�കേ�	ടതി�യി�വെD ബന്ധവെപ്പിട്ട ��ഭ	ഗ്യവെത്തി അറ�യി�ച്ച�വെല്ലങ്ക്�ൽ,  അഡ്മി�ഷ  ട��റ്റ്�ൻ /�	  വെDറ്റ്ൾ ർ

DഭI-ല്ല	ത്തിതി�  ��ബന്ധ�ച്ച  ഉത്തിര �	Q�ത്തി�  പൂ ണ്ണ-	യു�  ഉകേQI	ഗ്യ	 ത്ഥി�യ്ക്കാ�  തിവെന്നയി	യി�ര�ക്കു�ർ ർ .
എഴുത്തു പര<ക്ഷയുവെട/അഭ�മു[ത്തി�വെന്റ്  തി<യിതി�വെയിപ്പിറ്റ്� അറ�യുന്നതി�നം�  ആഴ്ചയി�  ഒര��വെDങ്ക്�ലും�ൽ

ഉകേQI	ഗ്യ	 ത്ഥി��  ഹൈ�കേ�	ടതി�യുവെട  റ�ക്രൂട്ട�വെ-ന്റ്�  കേപ	 ട്ട  ർ ൾ ർ ൽ (www.hckrecruitment.nic.in)
�ന്ദ ശ�കേ�ണ്ടതി	ണാ�ർ .

4. ഓ ഹൈD  അകേപക്ഷയി�  പറഞ്ഞ�ര�ക്കുന്ന ���രങ്ങ  അട�സ്ഥി	നം-	��  ഉകേQI	ഗ്യ	 ത്ഥി��വെളൺ ൻ ൽ ൾ ർ

എഴുത്തുപര<ക്ഷയ്ക്കാ�  പവെങ്ക്ടു�	  തി	 �	D��-	യി	ണാ�  അനു�Q�ക്കുന്നതി�ൻ ൽ .  ഈ  അകേപക്ഷ
��ശQ-	യി പര�കേശ	ധിനംയ്ക്കാ� പ�ന്ന<ട� ��കേധിയി-	ക്കുന്നതി	ണാ�.

5. കേ- പ്പിറഞ്ഞ  ഏവെതിങ്ക്�ലും�  പര<ക്ഷയ്ക്കാ�  പ്രകേ�ശനം�  നം ��യിതുംവെ�	ണ്ട�   ഉകേQI	ഗ്യ	 ത്ഥി��ൽ ൽ ർ ൾ

അകേപക്ഷയി�  പറഞ്ഞ�ര�ക്കുന്ന  �	രIങ്ങ  �IതിI-	വെണാന്നും�  നം�യി-നംത്തി�നം�  അ �ര	വെണാന്നും�ൽ ൾ ർ

�ണാ�	�	വുന്നതില്ല.   ഉകേQI	ഗ്യ	 ത്ഥി�  അഭ�മു[ത്തി�നം�  കേയി	ഗ്യIനം	കുന്ന കേ�ളയി�  അകേപക്ഷയി�ർ ൽ ൽ

അ��	ശവെപ്പിടുന്ന �സ്തുതി�  അ�  പ്ര-	ണാങ്ങളു-	യി� ഒത്തു കേനം	��യിതി�നു കേശഷ� -	ത്ര-	ണാ�ൾ ൽ

കേയി	ഗ്യIതിവെയി ��ബന്ധ�ച്ച� അന്ത്യ�- തി<രു-	നം� എടുക്കുന്നതി�.
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