
 

  
 

   ഫെര്ട്ടിലൈസേര്ട്് ആന്റ് ഫെമിക്കല്സ് ട്രാവന്െൂര്ട് ൈിമിറ്റഡ് 

ഫാക്ട് ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് ഡവട് ാപ്ട്െൻറ് ട്െന്റർ 
ട്െഡ് ഓഫീസ്  ഉസ്യാഗമണ്ഡല്സ - 683501 

   സൊണ്:0484 – 2567467 & 2567544  ഇ - ട്െയിൽ : mdc@factltd.com, agm-ftdc@factltd.com  

സമഗ്രമായ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തില ും വയാവസായിക വളർച്ചയില ും 
മാറ്റും വന്നത ാടട, വിദഗ്ദ്ധര്ായ ട ാഴിലാളികൾക്ക് വളടര് ഉയർന്ന ഡിമാൻഡ ണ്ട്. 
അത സമയും, മ ിയായ നനപ ണ്യവ ും ഗ്പാതയാരിക എക്സതപാഷറ മ ള്ള 
ര ണ്നിലവാര്മ ള്ള മന ഷയശക്തി പൂർണ്ണമായ ും ലഭ്യമലല. ഈ വിടവ് നികത്താൻ, 
ഇന്ത്യയിടല ഏറ്റവ ും വലിയ തകഗ്ര ടപാ  തമഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിടലാന്നായ FACT 
ലിമിറ്റഡ്, നനപ ണ്യ വികസനത്തിന ും ട ാഴിൽ തഗ്പാത്സാഹനത്തിന ും ഉള്ള 
തമഖലയിതലക്ക് അ ിന്ടറ സുംര്ുംഭ്ും ഗ്പഖയാപിക്ക ന്ന . ടഹവി എകയ പ്ടമന്് 
ഓപ്പതറഷനിൽ (എച്ച്ഇഒ) മൂന്ന് മാസടത്ത സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തകാഴ്സസ ഒര്  ട ാഴിൽ 
അധിഷ്ഠി  തകാഴ്സസാണ്, ര ണ്നിലവാര്മ ള്ള പര്ിശീലനത്തിന് വളടര്യധികും 
ഗ്പാധാനയും നൽക കയ ും യഥാർത്ഥ ജീവി  സാഹചര്യങ്ങളിതലക്ക് ഗ്പാതയാരിക 
എക്സതപാഷർ ടപാ  ജനങ്ങൾക്ക് വാഗ്ദ്ദാനും ടചയ്യുകയ ും ടചയ്യുന്ന . 
 
ടഹവി എകയ പ്ടമന്് ഓപ്പതറഷനിൽ 3 മാസടത്ത സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തകാഴ്സസ. 
 
ഹെവി ഡ്യൂട്ടിഉപകരണങ്ങളിൽ പരിശീലനം നടത്തുന്നു 
 
1) എക്സ്കാവവറ്റർ, 
2) ഫ്രണ്ട് എൻഡ് വലാഡ്ർ, 
3) ഹഫ്കയിൻ 
4) വരാർക്ക്-ലിഫ്റ്റ്റ്. 
 
പര്ിശീലനത്തിൽ  ിയറി (ഓൺനലൻ തമാഡ്), ഗ്പാതയാരിക ക്ലാസ കൾ എന്നിവ 
ഉൾടപ്പട ും. പത്താും പാസ സർട്ടിഫിക്കറ്റുും നലറ്റ്, മീഡിയും അടലലങ്കിൽ ടഹവി 
ടവഹിക്കിൾ നഗ്ഡവിുംഗ്ദ് നലസൻസ ഉള്ള ഉതദയാരാർത്ഥികൾക്ക് അതപക്ഷിക്കാും. 
ഗ്പായപര്ിധി 35 വയസ്സാണ്.  
 
ഗ്പതവശന സമയത്ത് സമർപ്പിതക്കണ്ട തര്ഖകളുടട പട്ടിക ഇവയാണ് 
 
1) ര്ണ്ട് പാസതപാർട്ട് നസസ തഫാതട്ടാഗ്രാഫ കൾ 
2) ഗ്പായും ട ളിയിക്ക ന്ന ിന ള്ള പത്താും  ര്ും സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്ടറ പകർപ്പ് 
3) നലറ്റ്, മീഡിയും അടലലങ്കിൽ ടഹവി ടവഹിക്കിൾ നഗ്ഡവിുംഗ്ദ് നലസൻസിന്ടറ                                  

പകർപ്പ്             
4) ആധാറിന്ടറ പകർപ്പ് 
5) തപർസണ്ൽ ആക്സിഡന്് തപാളിസി 
 
 
ടകാച്ചിൻ ഡ്ിവിഷനിൽ ഫ്പാവയാഗിക പരിശീലന സമയത്ത് സമർപ്പിവക്കണ്ട വരഖ. 

 
1) 72 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ എട ത്ത RT-PCR ഹടസ്റ്റ് ഹനഗറ്റീവ് സർട്ടിരിക്കറ്റ് / 
രണ്ടാമഹത്ത വഡ്ാസ് വാക്സിവനഷൻ സർട്ടിരിക്കറ്റ്. 

mailto:mdc@factltd.com
mailto:agm-ftdc@factltd.com


  
 
 
എത്തിതച്ചര് ന്ന മ ൻരണ്നാഗ്കമും അന സര്ിച്ചായിര്ിക്ക ും തഗ്പതവശനും 
 
ബാധകമായ രീസ് ചുവഹട: 
 

 

 

ഉപകരണങ്ങളു
ഹട വിവരണം 

ജനറൽ വിഭ്ാരും 
എസ്സി / എസ്ടി / 

ജീവനക്കാരുഹട ആഫ്ശിതൻ 

അടിസ്ഥാന 
രീസ് 

നികുതികള് 
ഉൾടപ്പടയ ള്ള 

രീസ് 

അടിസ്ഥാന 
രീസ് 

നികുതികള് 
ഉൾടപ്പടയ ള്ള 

രീസ് 

 

ഹഫ്കയിൻ Rs. 24,948/-  Rs. 29,439/-  Rs.   21,483/-  Rs.  25,350/-  

എക്സ്കാവവറ്റർ
, Rs. 24,948/- Rs. 29,439/- Rs.21,483/- Rs.  25,350/- 

ഫ്രണ്ട് എൻഡ് 
വലാഡ്ർ 

Rs.  24,948/- Rs. 29,439/- Rs.   21,483/- Rs.  25,350/- 

വരാർക്ക്-ലിഫ്റ്റ്റ്. Rs.  9,977 Rs. 11,773 Rs.   8,591 Rs.  10,137/- 

 

# നിക  ിയിൽ വര് ന്ന മാറ്റും തഗ്പതവശനത്തിന് ബാധകമായിര്ിക്ക ും. 

ഓവരാ അധിക ഉപകരണങ്ങള്ക്കും ടപാ   വിദയാർത്ഥികൾക്ക്  1400/- ര്ൂപയ ും,  
(എസ്സി / എസ്ടി /ആഫ്ശിത വിദയാർത്ഥികൾക്ക് 1250/- ര്ൂപയ ും, കിഴിവ് 
നൽകും. 

ഫ്പവവശന വവദി : 
 

രാക്റ്റ് ഹഫ്ടയിനിംഗ് & ഡ്വലപ്ഹമന്റ് 
ഹസന്ററർ, ഉദയഗമണ്ഡൽ 
 

പരിശീലന വവദി : രാക്റ്റ് ടകാച്ചിൻ  ഡ്ിവിഷൻ,  അംബലവമട് 
 

ഫ്പവവശന അവസാന തീയതി : 26.08.2021 

ഹവബ്സസറ്റ് : www.fact.co.in. 
ഇ-ടമയിൽ : mdc@factltd.com, agm-ftdc@factltd.com 

വരാൺ : 0484-2567467, 0484-2567544 
 

 

എഞ്ചിനീയർ (ഹഫ്ടയിനിംഗ് & ഡ്വലപ്ഹമന്റ്)  

രാക്റ്റ് ഹഫ്ടയിനിംഗ് & ഡ്വലപ്ഹമന്റ് ഹസന്ററർ 

 

03/08/2021 
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