
 

 

ദി ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ആന്റ്  ഫെമിക്കൽസ് ട്രാവൻെൂർ ൈിമിറ്റഡ് 
(ഒരു ഭാരത േർക്കാർ േംരംഭം) 

ഉസദയാഗമണ്ഡൽ - 683501 സൊൺ നമ്പർ : 2567424, 2567423, 9446425291 (Mob) 
 

എഫ്.എ.േി.രിയിൽ അട്രൻറ്റിസ് ആക്ട് ട്രൊരം രരിശീൈനം നൽെുന്നതിനു അട്രൻറ്റിേുെഫെ 
തിരഫെരുക്കുന്നു. താഫെപ്പറയുന്നവഫരയാണ് തിരഫെരുക്കുെ. 
 
1. ട്ഗാസവേറ്റ് അട്രൻറ്റിസ് 

രരിശീൈന ൊൈയെവ്:  
ഒരു വർഷം (പ്രതിമാസം സ്റ്റൈപ്പെന്റ് 10000 രുര) 

വിദയാഭയാേ സയാഗയത :  
1.കമ്പ്യൂട്ടർ, 2.കമ്പ്യൂട്ടർസയൻസ്, 3.സിവില്, 4.പ്പകമിക്കല്, 5.പ്പമക്കാനിക്കല്, 6.ഇലക്ടപ്രിക്കല് & ഇലക്ടടപ്രാണിക്ടസ്, 
7.ഇൻസ്പ്രുപ്പമടന്റഷൻ & കൺടപ്രാൾ, 8.അപ്പെയ്ഡ് ഇലക്ടടപ്രാണിക്ടസ് & ഇൻസ്പ്രുപ്പമടന്റഷൻ, 9. ഇലക്ടടപ്രാണിക്ടസ് 
& ഇൻസ്പ്രുപ്പമടന്റഷൻ എന്നിവയില് (B.Tech / BE - UGC / AICT അംഗീകൃത പ്പെഗുലർ ടകാഴ്സസ്) ടനരിയ  
എഞ്ചിനീയെിംഗ് ഡിപ്ഗി. 
സയാഗയത : 
എസ്സി / എസ്രി വിഭാഗത്തില്പ്പെട്ടവർക്ക്  50% മാർക്കും. മറ്റു വിഭാഗത്തില്പ്പെട്ടവർക്ക് 60%ത്തില് 
കുെയാപ്പതയുള്ള എഞ്ചിനീയെിംഗ് ഡിപ്ഗി.  എഞ്ചിനീയെിംഗ് ഡിപ്ഗി രാസ്സായതിനു  ടേഷം 2022 മാർച്ച് 31-ന്  
മൂന്ന് വർഷം കവിയാൻ രാരിലല. BoAT സടതൺ െീജിയണിയില് ടകരള രജിസ്ടപ്രഷനുള്ള അടരക്ഷകൾ മാപ്തടമ 
രരിഗണിക്കുകയുള്ളു. 
ട്രായരരിധി :  
2022 ജനുവരി 01ന് 25 വയസ്സ് കവിയരുത്. ജനെല് - 02.01.1997 ടനാ  അതിന്  ടേഷടമാ  ജനിച്ചവർ. ഒ ബി 
സി - 02.01.1994 ടനാ അതിന് ടേഷടമാ  ജനിച്ചവർ. എസ് സി/എസ് രി –02.01.1992 ടനാ അതിന് ടേഷടമാ 
ജനിച്ചവർ. 
േംവരണം :  
നിയമാനുപ്േുതം. (എസ്സി/എസ്രി/ഒബിസി/ഇഡബ്ലിയുഎസ്/രിഡബ്ലിയുബിഡി) 
 

അപ്രൻറ്റിസ്ഷിെ് വിഭാഗവും ഒഴിവുകളുപ്പര എണ്ണവും: 

പ്കമ.  
നമ്പ്ർ 

വിഭാഗം ഒഴിവുകളുപ്പര      
എണ്ണം 

1 കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയെിംഗ് / കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് & എഞ്ചിനീയെിംഗ് 4 

2 സിവില് എഞ്ചിനീയെിംഗ് 3 
3 പ്പകമിക്കല് എഞ്ചിനീയെിംഗ് 5 
4 പ്പമക്കാനിക്കല് എഞ്ചിനീയെിംഗ് 5 

5 ഇലക്ടപ്രിക്കല് & ഇലക്ടടപ്രാണിക്ടസ് എഞ്ചിനീയെിംഗ് 4 

6 
ഇലക്ടടപ്രാണിക്ടസ് & ഇൻസ്പ്രുപ്പമടന്റഷൻ എഞ്ചിനീയെിംഗ് / 
ഇൻസ്പ്രുപ്പമടന്റഷൻ & കടപ്രാൾ എഞ്ചിനീയെിംഗ് / അെ്ളയ്ഡ് 
ഇലക്ടടപ്രാണിക്ടസ് & ഇൻസ്പ്രുപ്പമടന്റഷൻ എഞ്ചിനീയെിംഗ്. 
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 ആപ്പക എണ്ണം 24 

2.ഫരക്ടനീഷ്യൻ (ഡിസലാമ) അട്രൻറ്റിസ് 

രരിശീൈന ൊൈയെവ്:  
ഒരു വർഷം (പ്രതിമാസം സ്റ്റൈപ്പെന്റ് 8000 രുര) 
വിദയാഭയാേ സയാഗയത:  
താപ്പഴ രെയുന്ന ഏപ്പതങ്കിലും വിഭാഗത്തില് മൂന്നു വർഷ എഞ്ചിനീെിങ്ങില് ഡിടൊമ. (ടൈറ്റ് ടബാർ് 
ഓഫ് പ്പരക്ടനിക്കല് എഡയൂടക്കഷൻ അംഗീകൃത പ്പെഗുലർ ടകാഴ്സസ്) 1.പ്പകമിക്കല് 2.കമ്പ്യൂട്ടർ 3.സിവില് 
4.ഇലക്ടപ്രിക്കല് 5.ഇലക്ടപ്രിക്കല് & ഇലക്ടടപ്രാണിക്ടസ് 6.ഇൻസ്പ്രുപ്പമടന്റഷൻ 7.ഇലക്ടടപ്രാണിക്ടസ് & 
ഇൻസ്പ്രുപ്പമടന്റഷൻ 8.ഇൻസ്പ്രുപ്പമന്റ് പ്പരക്ടടനാളജി 9.പ്പമക്കാനിക്കല് 10. പ്പകാടമർഷയല് പ്രാക്ടരീസ്. 
 



 
സയാഗയത: 
എഞ്ചിനീയെിംഗ് ഡിടൊമയും, ജനെല് വിഭാഗത്തിന് ടയാഗയത രരീക്ഷയില് മിനിമം 60% മാർക്കും എസ്സി/ 
എസ്രി വിഭാഗത്തിന് മിനിമം 50% മാർക്കും ഉരായിരിക്കണം. ഡിടൊമ രാസായതിന് ടേഷം 31.03.2022ല് 
3 വർഷ്ം കവിയരുത്. BoAT സടതൺ െീജിയണിയില് ടകരള രജിസ്ടപ്രഷനുള്ള ടകരളത്തില് നിന്നുളള 
അടരക്ഷകൾ മാപ്തടമ രരിഗണിക്കുകയുള്ളു.   
ട്രായരരിധി: 
ജനെല് വിഭാഗത്തില് ഉള്ളവർ 31-01-2022 -ല് 23 വയസ്സ് കവിയാൻ രാരിലല. ജനെല് വിഭാഗം 02.01.1999 
-ടലാ അതിനുടേഷടമാ ജനിച്ചവരും, ഒബിസി (NCL) വിഭാഗത്തില് ഉള്ളവർ 02.01.1996 -ടലാ 
അതിനുടേഷടമാ ജനിച്ചവരും, എസ്സി/എസ്രി വിഭാഗത്തില് ഉള്ളവർ 02.01.1994 -ടലാ അതിനു ടേഷടമാ 
ജനിച്ചവരും ആയിരിക്കണം. 
േംവരണം:  
നിയമാനുപ്േുതം (എസ്സി/എസ്രി/ഒബിസി/ഇഡബ്ലിയുഎസ്/രിഡബ്ലിയുബിഡി) 

അപ്രൻറ്റിസ്ഷിെ് ഉള്ള വിഭാഗവും ഒഴിവുകളുപ്പര എണ്ണവും: 

പ്കമ.  
നമ്പ്ർ 

വിഭാഗം ഒഴിവുകളുപ്പര 
എണ്ണം 

1 പ്പകമിക്കല് എഞ്ചിനീയെിംഗ് 15 
2 കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയെിംഗ് 13 
3 സിവില് എഞ്ചിനീയെിംഗ് 5 

4 ഇലക്ടപ്രിക്കല് / ഇലക്ടപ്രിക്കല് & ഇലക്ടടപ്രാണിക്ടസ് 
എഞ്ചിനീയെിംഗ് 5 

5 

ഇൻസ്പ്രുപ്പമടന്റഷൻ എഞ്ചിനീയെിംഗ്, ഇൻസ്പ്രുപ്പമന്റ് 
പ്പരക്ടടനാളജി / ഇലക്ടടപ്രാണിക്ടസ്  & ഇൻസ്പ്രുപ്പമടന്റഷൻ 
എഞ്ചിനീയെിംഗ് 

 
4 

6 പ്പമക്കാനിക്കല് എഞ്ചിനീയെിംഗ് 10 
7 പ്പകാടമർഷയല് പ്രാക്ടരീസ് 5 
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െുറിപ്പ്: 
മുകളില് സൂചിെിച്ച വിഭാഗങ്ങളിപ്പല അടരക്ഷകർക്ക് മാപ്തടമ അടരക്ഷിക്കാൻ കഴിയൂ. മടറ്റപ്പതങ്കിലും 
വിഷയത്തില് ബി.പ്പരക്ട എഞ്ചിനീയെിംഗ്/ഡിടൊമ അപ്പലലങ്കില് തത്തുലയമായ ബി.പ്പരക്ട എഞ്ചിനീയെിംഗ്/ 
ഡിടൊമ ഉള്ള അടരക്ഷകപ്പര രരിഗണിക്കിലല. 

അസരക്ഷെർക്കുള്ള നിർസേശങ്ങൾ 
1. ഫാക്ടറ്റ് പ്പവബ്സ്റ്റസറ്റ് www.fact.co.in ല് ലഭയമാക്കിയിട്ടുള്ള പ്ഗാടജേറ്റ്/ഡിടൊമ അപ്രൻറ്റിസുകൾക്കുള്ള 

അടരക്ഷ ടഫാം 18.12.2021,4pm-ന് മുമ്പ്് ഡൗൺടലാ് പ്പചയ്ഡത് രൂരിെിച് ആവേയമായ 
സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ സഹിതം ഫാക്ടറ്റ് പ്പപ്രയിനിംഗ് ആന്റ് ഡവലപ്പ്പമന്റ് പ്പസന്െെില് സമർെിടക്കരതാണ് 

2. അടരക്ഷ ടഫാമിപ്പനാെം ഇനി രെയുന്ന ടരഖകളുപ്പര രകർെ് സാക്ഷയപ്പെരുത്തി താപ്പഴ രെയുന്ന 
വിലാസത്തിടലക്ക് അയടക്കരതാണ്. 
a) ഡിടൊമയ്ഡക്കും ബിരുദധാരികൾക്കും മാർക്ക് ലിൈ് സഹിതമുള്ള രത്താം ക്ലാസ് രാസായ 

സർട്ടിഫിക്കറ്റ്.  
b) ബിരുദധാരികൾക്ക് 12-ാം ക്ലാസ് രാസായ സർട്ടിഫിക്കറ്റും മാർക്ക് ലിൈും. 
c) ബിരുദം/ഡിടൊമ രാസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റും മാർക്ക് ലിൈും 

d) എസ്സി/എസ്രി വിഭാഗത്തില് ഉള്ളവർ ജാതി സർട്ടിഫിക്കറ്റും, ഒബിസി വിഭാഗത്തില് ഉള്ളവർ 
ടനാൺ-പ്കീമിലയർ (NCL) സർട്ടിഫിക്കറ്റും മുടന്നാക്കക്കാരിപ്പല സാമ്പ്ത്തിക സംവരണത്തിന് EWS 
സർട്ടിഫിക്കറ്റും (തഹസില്ദാടരാ അതിനു മുകളിലുള്ള ഓഫീസടൊ നല്കുന്ന ആറ് 
മാസത്തിനുള്ളിലുള്ളടതാ സാധു ആയടതാ ആയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്.) വികലാംഗ വിഭാഗത്തില് 
ഉള്ളവർക്ക് പ്പമഡിക്കല് ടബാർ് നല്കുന്ന രിഡബ്ലിയുബിഡി സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. വികലാംഗ 
വിഭാഗത്തില് ഉള്ളവപ്പര കമ്പ്യൂട്ടർ വിഭാഗത്തിലും പ്പകാടമർഷയല് പ്രാക്ടരീസ് വിഭാഗത്തിലും 
മാപ്തടമ രരിഗണിക്കുകയുള്ളു. 

e) ആധാർ കാർ്. 
f) H. R. ഡിൊർട്പ്പമന്െില് നിന്നും ലഭിക്കുന്ന ആപ്േിത സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (ഫാക്ടട് ജീവനക്കാരുപ്പര മക്കൾക്ക് 

മാപ്തം). 
ഇഫമയിൽ ഐഡിയും സൊൺ നമ്പറും ട്ശദ്ധസയാരു െൂരി രൂരിപ്പിസക്കണ്ടതാണ്. ഇവ രിന്നീരുള്ള 
ആശയവിനിമയത്തിന് അതയാവശയമാണ്. 

3. അരൂർണ്ണവും, മുകളില് രെഞ്ഞിരിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ അരക്കം പ്പചയ്യാത്തതും ഒർജിനല് 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ് രകർെ് ഇലലാത്തതും, വയക്തമലലാത്തതുമായ അടരക്ഷകൾ യാപ്പതാരു മുന്നെിയിെും 
ഇലലാപ്പത നിരസിക്കുന്നതായിരിക്കും. 

http://www.fact.co.in/


4. ടയാഗയരായ അടരക്ഷകരുപ്പര രട്ടിക www.fact.co.in പ്പവബ്സ്റ്റസറ്റില് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതും      
തിരപ്പഞ്ഞരുക്കപ്പെട്ടവപ്പര അവരുപ്പര ഇ-പ്പമയിലിലൂപ്പര  അെിയിെ് നല്കുന്നതുമായിരിക്കും. 

5. CGPA / Grade ലഭിച്ചിട്ടുള്ളവർ യൂണിടവഴ്സസിറ്റി / ടബാർഡിന്പ്പെ പ്പരർസടന്റജ് െൺഫവർഷ്ൻ 
സൊർമുൈ അടരക്ഷടയാപ്പരാെം അരക്കംപ്പചടയ്യരതാണ്. അലലാത്തരക്ഷം UPSC-യുപ്പര കൺപ്പവർഷൻ 
ടഫാർമുല ബാധകമായിരിക്കും. 

6. അപ്രൻറ്റിസ്ഷിെിന് അടരക്ഷിക്കുന്നവർ www.mhrdnats.gov.in എന്ന പ്പവബ്സ്റ്റസറ്റില് ൈുഡന്റ് 
കയാറ്റഗെിയില് രജിൈർ പ്പചയ്ഡതിട്ടുള്ളവരും ടകരള രജിസ്ടപ്രഷനുള്ളവരും ആയിരിക്കണം. 

7. എസ്സി, എസ്രി, ഒ ബിസി, രിഡബ്ലയുബിഡി വിഭാഗക്കാർക്ക് നിയമാനുസൃത വയസ്സിളവിനു അർഹത  
ഉരായിരിക്കും.(കമ്പ്യൂട്ടർ വിഭാഗത്തിലുള്ള അപ്രൻറ്റിസ്ഷിെിടലക്ട  മാപ്തടമ രിഡബ്ലയുബിഡി 
വിഭാഗക്കാപ്പര രരിഗണിക്കുകയുള്ളു) 

8. ടയാഗയതാ രരീക്ഷയില് ടനരിയ 50% മാർക്കും (പ്ഗാടജേറ്റ് & ഡിടൊമ) െസ് രുവിന് ലഭിച്ച മാർക്കിന്പ്പെ 
50% പ്പവയ്ഡടറ്റജ് പ്ഗാജുടവറ്റിനും രത്താം തരത്തില് ലഭിച്ച മാർക്കിന്പ്പെ 50% പ്പവയ്ഡടറ്റജ് 
ഡിടൊമക്കാർക്കും അരിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് തിരപ്പഞ്ഞരുക്കാനുള്ള പ്പമെിറ്റ് ലിൈ് തയ്യാൊക്കുന്നത്. പ്പമെിറ്റ് 
ലിൈില് തുലയമായ മാർക്ക് വരുന്നരക്ഷം ബിരുദധാരികൾക്ക് മുൻഗണന പ്കമത്തില് െസ് രു വിനു 
ലഭിച്ച മാത് സ്, ഫിസിക്ടസ്, പ്പകമിസ്പ്രി എന്നീ വിഷയങ്ങളുപ്പര മാർക്കിന്പ്പെ അരിസ്ഥാനത്തിലും 
ഡിടൊമക്കാർക്ക് മുൻഗണന പ്കമത്തില് രത്താം ക്ലാസ്സില് ലഭിച്ച മാത് സ്, സയൻസ് എന്നീ 
വിഷയങ്ങളുപ്പര മാർക്കിന്പ്പെ അരിസ്ഥാനത്തിലുമായിരിക്കും തിരപ്പഞ്ഞരുക്കുക.  

9. തിരപ്പഞ്ഞരുക്കപ്പെട്ട അടരക്ഷകർ താമസടമല്വിലാസ പ്പതളിവായി ആധാർ കാർഡും ടചരുന്ന സമയത്ത് 
ഇനിെെയുന്ന ടരഖകളും ഹാജരാക്കണം. 
i. ടരായിന്റ് 2 -ല് രെഞ്ഞിരിക്കുന്ന എലലാ അസല് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും 
ii. എലലാ ടരഖകളുപ്പരയും രര് പ്പസറ്റ് സാക്ഷയപ്പെരുത്തിയ രകർെ് 
iii. 6 രാസ്ടരാർട്ട് സ്റ്റസസ് കളർ ടഫാടട്ടാ 
iv. ഉടദയാഗാർത്ഥികൾ ജാതി / ടനാൺ-പ്കീമി പ്പലയർ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുപ്പര അസലും, 

സാക്ഷയപ്പെരുത്തിയ രകർെും ഹാജരാക്കണം. 
v. NATS രജിസ്ടപ്രഷൻ ഐഡി. (www.mhrdnats.gov.in) 
vi. ടരാലീസ് ക്ലിയെൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. 
vii. ഡിരൻഡൻസി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (FACT ജീവനക്കാരുപ്പര മക്കൾക്ക് മാപ്തം) 
viii. സാധുവായ ലാബ് െിടൊർട്ടുകൾപ്പക്കാെം നിശ്ചിത ടഫാർമാറ്റില് ലഭിച്ച പ്പമഡിക്കല് ഫിറ്റ്നസ് 

സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. 
ix. ടചരുന്ന തീയതിക്ക് 1 മുതല് 3 ദിവസം മുമ്പ്് എരുത്ത ഒരു സാധുവായ പ്പനഗറ്റീവ് ടകാവി് -

19 പ്പരൈ് െിടൊർട്ടും (RTPCR) ടകാവി് -19 വാക്ടസിടനഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റും. 
10. സ്റ്റൈെന്റ് തുകയും രരിേീലന കാലയളവും അപ്രൻറ്റിസ്ഷിെ് ആക്ടറ്റ്ന് അനുസൃതമായിരിക്കും. 
11. ഫാക്ടട് മപ്പറ്റാരു പ്പവബ്സ്റ്റസറ്റിപ്പനയും ഈ രരസയം പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ നിടയാഗിച്ചിട്ടിലല, പ്പതറ്റായ 

വിവരങ്ങൾ മടറ്റപ്പതങ്കിലും പ്പവബ്സ്റ്റസറ്റുകളില്   പ്രസിദ്ധീകരിച്ചാല് ഫാക്ടട്  ഉത്തരവാദി 
ആയിരിക്കുന്നതലല.  

12. രരസയത്തില് ഉരാകുന്ന മാറ്റങ്ങടളാ കൂട്ടിടച്ചർക്കലുകടളാ കമ്പ്നിയുപ്പര   ഔടദയാദിക പ്പവബ്സ്റ്റസറ്റ് 
ആയ www.fact.co.in ല് മാപ്തടമ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയുള്ളു. 

13. ഈ വിജ്ഞാരനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എലലാ വിഷയങ്ങളിലും ഫാക്ടട് എരുക്കുന്ന തീരുമാനം അന്തിമo 
ആയിരിക്കും. കാരണങ്ങൾ വയക്തമാക്കാപ്പത ഈ രരസയം െദ്ദ് ആക്കാനുള്ള  അവകാേം ഫാക്ടട്ന് 
ഉരായിരിക്കും. 

14. ഫാക്ടട് ജീവനക്കാരുപ്പര ആപ്േിതർ, ടചരുടമ്പ്ാൾ എച്ച്ആർ ഡിൊർട്ട് പ്പമന്െില് നിന്ന് നല്കുന്ന 
ഡിരൻഡൻസി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്പകാരുവരണം. 

15. അടരക്ഷ സേീകരിക്കുന്നതിനുള്ള അവസാനതീയതി 2021 ഡിേംബർ 18 സ്റ്റവകുടന്നരം 4 മണിവപ്പരയാണ്. 
അവസാന തീയതിക്ക് ടേഷം ലഭിക്കുന്ന അടരക്ഷകൾ സേീകരിക്കിലല.  
 
അടരക്ഷ ടഫാമും നിർടദേങ്ങൾ No.2ല് സൂചിെിച്ചിരിക്കുന്ന എലലാ ടരഖകളും താപ്പഴെെയുന്ന 
വിലാസത്തില് അയടക്കരതാണ്: 
     

ഫഡരയൂട്ടി മാസനവർ (ഫട്രയിനിങ് ) 
ൊക്ട് ഫട്രയിനിങ് & ഫഡവൈപ്ഫമൻറ് ഫേന്റർ 
ഉദയഗമണ്ഡൽ 
എൈൂർ 
എറണാെുെം വിൈല  
PIN-683501. 

 

23.11.2021                             ഫഡരയൂട്ടി മാസനവർ                                        
                                             (പ്പപ്രയിനിങ്) 
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