
 
 

 

 

ഫെര്ട്ടിലൈസേര്ട്് ആന്റ് ഫെമിക്കല്സ് ട്രാവന്െൂര്ട് ൈിമിറ്റഡ് 

(ഒരു ഭാരത േര്ട്ക്കാര്ട് േംരംഭം) 
ഉസ്യാഗമണ്ഡല്സ - 683501  സൊണ്:0484 – 2567583. 

 
അടിസ്ഥാന സ ൌകര്യ വിക നത്തില ും വയാവ ായിക വളർച്ചയില ും മാറ്റും 
വര് ന്നത ാസട, വിദഗ്ധ സ ാഴിലാളികൾക്ക് വളസര് ഉയർന്ന ഡിമാൻഡ ണ്ട്. 
അത  മയും, മ ിയായ നനപ ണ്യവ ും പ്പാതയാഗിക എക്സതപാഷറ ും ഉള്ള 
ഗ ണ്നിലവാര്മ ള്ള മന ഷയശക്തി പൂർണ്ണമായ ും ലഭ്യമലല. ഈ വിടവ് 
നികത്ത ന്ന ിനായി, ഇന്ത്യയിസല ഏറ്റവ ും വലിയ തകപ്ര സപാ  തമഖലാ 
സ്ഥാപനങ്ങളിസലാന്നായ ഫാക്റ്റ് ലിമിറ്റഡ്, നനപ ണ്യവിക നും, സ ാഴിൽ 
തപ്പാത്സാഹനും എന്നീ തമഖലകളിതലക്ക് ഊന്നൽ സകാട ക്കാനായി തകാഴ്  കൾ 
നടത്തിവര് ന്ന . മൂന്ന് മാ സത്ത  ർട്ടിഫിക്കറ്റ് തകാഴ്സ ഇൻ സഹവി 
എകയ പ്സമന്റ് ഓപ്പതറഷൻ (എച്ച്ഇഒ) ഒര്  സ ാഴിൽ അധിഷ്ഠി  തകാഴ് ാണ്, 
ഗ ണ്നിലവാര് പര്ിശീലനത്തിന്റ വളസര്യധികും ഊന്നൽ നൽക കയ ും യഥാർത്ഥ 
ജീവി   ാഹചര്യങ്ങളിതലക്ക് ഉള്ള പ്പാതയാഗിക എക്സതപാഷർ വിദയാർഥികൾക്ക് 
വാഗ്ദാനും സചയ്യുകയ ും സചയ്യുന്ന  . 
 
സഹവി എകയ പ്സമന്റ് ഓപ്പതറഷനിൽ ( 3 മാ സത്ത  ർട്ടിഫിക്കറ്റ് തകാഴ്സ. ) 
സഹവി ഡയൂട്ടിയിൽ പര്ിശീലനും നടത്തുന്നു 
1) എക്സകാതവറ്റർ, 
2) പ്ഫണ്ട് എൻഡ് തലാഡർ, 
3) സപ്കയിൻ 
4) തഫാർക്ക്-ലിഫ്റ്റ്റ്. 
 പര്ിശീലനത്തിൽ  ിദ്ധാന്ത്വ ും പ്പാതയാഗിക ക്ലാ  കളുും ഉൾസപ്പട ും. 
എസഎസഎൽ ി ഉള്ളവർക്ക ും നലറ്റ്, മീഡിയും അസലലങ്കിൽ സഹവി സവഹിക്കിൾ 
നപ്ഡവിുംഗ് നല ൻസ ഉള്ളവർക്ക ും അതപക്ഷിക്കാും. പ്പായപര്ിധി 35 വയസ്സ്. 
പ്പതവശന  മയത്ത്  മർപ്പിതക്കണ്ട തര്ഖകളുസട പട്ടിക 
 
1) ര്ണ്ട് പാസതപാർട്ട് വല പ്പമ ള്ള തഫാതട്ടാ 
2) പ്പായും സ ളിയിക്ക ന്ന ിന ള്ള എസഎസഎൽ ി  ർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റസറ പകർപ്പ് 
3) നപ്ഡവിുംഗ് നല ൻ ിന്റസറ പകർപ്പ് 
4) ആധാറിന്റസറ പകർപ്പ് 
പ്പതവശനും ഫസ്റ്റ് കും ഫസ്റ്റ് സ ർവ് അടിസ്ഥാനത്തിലായിര്ിക്ക ും. ബാധകമായ ഫീസ 
ച വസട: 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

ഉപകര്ണ്ങ്ങളു
സട വിവര്ണ്ും 

ജനറൽ 

എസ ി / എസടി / 
ജീവനക്കാര് സട / മ ൻ 

ജീവനക്കാര് സട ആപ്ശി ൻ 

ഒര്  
ഉപകര്ണ്ത്തിന ള്ള 
അടിസ്ഥാന ഫീസ 

നിക  ികൾ 
ഉൾപ്പസട 

ഒര്  
ഉപകര്ണ്ത്തിന 
ള്ള അടിസ്ഥാന 

ഫീസ 

നിക  ികൾ 
ഉൾപ്പസട 

 

സപ്കയിൻ 
Rs. 22,680/-  Rs. 26,989/-  Rs.   19,530/-  Rs.  23,241/-  

എക്സകാതവറ്റർ
, Rs.  22,680/-  Rs. 26,989/-  Rs  .19,530/-  Rs.  23,241/-  

പ്ഫണ്ട് എൻഡ് 
തലാഡർ 

Rs.  22,680/-  Rs. 26,989/-  Rs.   19,530/-  Rs.  23,241/-  

തഫാർക്ക്-ലിഫ്റ്റ്റ്. Rs.  9,070/-  Rs. 10,793/-  Rs.   7,810/-  Rs.  9,294/-  

 

# പ്പതവശന  മയത്ത് എസന്ത്ങ്കില ും നിക  ി മാറ്റും ബാധകും. 

ഓതര്ാ അധിക ഉപകര്ണ്ങ്ങൾക്ക ും1400/-ര്ൂപ (സപാ   വിദ്യാർത്ഥികൾ),1250 ര്ൂപ 
(എസ ി / എസടി /ആപ്ശി  വിദ്യാർത്ഥികൾ ) കിഴിവ് നൽക ും. വിശദാുംശങ്ങൾക്ക് 
ഞങ്ങളുസട സവബ്ന റ്റ്  രർശിക്ക ക . 

പ്പതവശന തവദി 
: 
 

ഫാക്റ്റ് സപ്ടയിനിുംഗ് &ഡവലപ്സമന്റ് സ ന്ററർ, 
ഉദയഗമണ്ഡൽ 
 

പര്ിശീലന തവദി : ഫാക്റ്റ് സകാച്ചി ഡിവിഷൻ,  അുംബലതമട് 
 

പ്പതവശന അവ ാന  ീയ ി : 05.02.2020 (ബുധൻ)  

സവബ്ന റ്റ് : www.fact.co.in. 
തഫാൺ : 0484-2567380, 2567423, 9895958825 

 

 

അ ിസ്റ്റന്റ് ജനറൽ മാതനജർ (സപ്ടയിനിുംഗ് &ഡവലപ്സമന്റ്)  

ഫാക്റ്റ് സപ്ടയിനിുംഗ് &ഡവലപ്സമന്റ് സ ന്ററർ 

 

08.01.2020 


