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ഫോക്ട്, ഒരു ഗവൺഹമന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ററർപ്രൈസ് ആണ്, 
ദയോഗയതയുും ൈരിചയസമ്പന്നരുമോയ എഞ്ചിനീയർമോരുഹെയുും മോദനജ-
ർമോരുഹെയുും സമ്പന്നമോയ ഒരു  സുംഘും ഫോക്ടെിന്റ ഉണ്ട്, രൈദതയകിച്ച് 
ഫയർ & ദസഫ്റി എഞ്ചിനീയറിുംഗ് ദമഖലയിൽ. കൂെോഹത, കമ്പിനിക്ക് 
വിവിധതരും അഗ്നിശമന ഉൈകരണങ്ങള ും അതയോധുനിക അഗ്നിശമന 
സുംവിധോനങ്ങള ും ഉണ്ട്. കമ്പനിയുഹെ ഫയർ ആൻഡ് ദസഫ്റി 
വിഭോഗും എറണോകുളും ജിലലയുഹെ ഫലരൈ്വുും രൈവർത്തന- 
ൈരവുമോയ ഒരു വിഭോഗമോയി അുംഗീകരിക്കഹെട്ടിരിക്കുന്നു, ഇത് 
ഏഹതങ്കിലുും വലിയ വയോവസോയിക അൈകെഹത്ത ദനരിെോൻ 
രൈോപ്തമോണ്. ഫയർ ആൻഡ് ദസഫ്റി എഞ്ചിനീയറിുംഗിൽ 
വി്യോർത്ഥികൾക്ക് ഏറവുും രൈോദയോഗിക ൈരിശീലനും നൽകുന്നതിന്റ 
ഫോക്ടെിന്റഹറ പ്കവശമുള്ള    ഫയർ എൻജിനീദയഴസുും ഹമഷീനുും 
സജ്ജമോണ് എന്നതിൽ സുംശയമിലല. ഫയർ & ദസഫ്റി എഞ്ചിനീയറിുംഗ് 
എന്നത് ജീവിതത്തിന്റഹറ മിക്കവോറുും എലലോ ദമഖലകളിലുും, 
രൈദതയകിച്ച് നിർമ്മോണ വയവസോയത്തിൽ സവോധീനും ഹചലുത്തുന്ന ഒരു 
മെത്തോയ സുംരുംഭമോണ്. ഓെദററർമോർക്കുും  എഞ്ചിനീയർമോർക്കുും 
ൈുതിയതുും ൈലദെോഴുും അതുലയവുമോയ സോെചരയങ്ങളിൽ ഫയർ & 
ദസഫ്റി പ്കകോരയും ഹചയ്യ ന്നതിനോയി ഹതോഴിൽ അവസരങ്ങൾ 
തുറന്നിരിക്കുന്നു. 
 
2008 മുതൽ ൊക്ട് െയർ ആൻഡ് സേഫ്റ്റ്റി എഞ്ചിനീയറിിംഗിൽ ഒരു 
വർഷഫെ െിസലാമ സൊഴ്സ് നരെി വരുന്നു. ഏഹതോരു 
ഓർഗപ്നദസഷനിലുും ഏത് യഥോർത്ഥ ജീവിത സോെചരയത്തിലുും 
രൈോദയോഗിക പ്വ്ഗ്്യും രൈദയോഗിക്കോനുള്ള ആത്മവിശവോസവുും, 
സുരക്ഷയിൽ മതിയോയ അറിവുള്ള ഹരൈോഫഷണലുകഹള വികസി-
െിക്കുകയുും ആണ് ഈ ദകോഴ്സിന്റഹറ ലക്ഷയും. സോദങ്കതിക വിഷയ-
ങ്ങളിഹല അറിവുും രൈോദയോഗിക ൈരിശീലനവുും കൂെോഹത, വി്യോർ-
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ത്ഥികൾക്ക് സ്കിൽ ആൻഡ് ദൈഴ്സണോലിറി ഡവഹലോപ്ഹമന്ററിലുും 
ൈരിശീലനും ദനെുന്നു, അങ്ങഹന ദകോഴ്സ് ൈൂർത്തിയോക്കുന്ന 
വി്യോർത്ഥികൾക്ക് ഹരൈോഫഷണലിസത്തിന്റഹറയുും വയക്തിതവത്തി-
ന്റഹറയുും കോരയത്തിൽ കഴിവ് ലഭിക്കുും. 
 
െുറിപ്പ്: - നിലവിലുള്ള ദകോവിഡ്-19 സോെചരയങ്ങൾ കണക്കിഹല-
െുത്ത്, സർക്കോർ ഉത്തരവ് രൈകോരമുള്ള നിയരന്ത്ണങ്ങൾ 
ൈിൻവലിക്കുന്നതുവഹര തിയറി ക്ലോസുകൾ ഓൺ-പ്ലൻ ദമോഡിൽ-
ലോണ് നെത്തുന്നത്. രൈോക്ടെിക്കൽ ക്ലോസുകൾ ദകോവിഡ് മോന്ണ്ഡങ്ങൾ 
ൈോലിച്ച  മോരതദമ നെത്തുകയുള്ള . കമ്പനി കോന്ററീനിൽ ദകോവിഡ് 
മോന്ണ്ഡങ്ങൾ ൈോലിക്കഹെഹെണ്ടതിനോൽ രൈോദയോഗിക ഹസഷനുകളിൽ, 
വി്യോർത്ഥികൾ ഭക്ഷണും/റഹരഫഷ്ഹമൻറുകൾ എന്നിവയ്ക്ക്കോയി സവന്ത്ും 
രകമീകരണങ്ങൾ നെദത്തണ്ടതോണ്. 
 
െയർ & സേഫ്റ്റ്റി എഞ്ചിനീയറിിംഗിൽ 1 വർഷഫെ െിസലാമ സൊഴ്േിന്ഫറ 
േവിസേഷതെൾ. 
 

 കോലോവധി: ഒരു വർഷും- ഹസപ്റുംബർ മുതൽ ഓഗസ്റ്റ് വഹര-
യുള്ള കോലയളവ്. 

വിഷയങ്ങൾ: 
 ഹസമസ്റ്റർ I - ദസഫ്റി മോദനജ്ഹമന്റ്, ദസഫ്റി എഞ്ചിനീയറിുംഗ്, 

ദസഫ്റി & ദലോ, ഫയർ എഞ്ചിനീയറിുംഗ് -1. 
 ഹസമസ്റ്റർ II - ഇൻഡസ്രെിയൽ പ്െജീൻ, അപ്രൈസൽ 

അനോലിസിസ് കദരണ്ടോൾ ദമദത്തോഡ്സ്, ദസഫ്റി ഇൻ 
കൺസ്രെക്ഷൻ ഫയർ എഞ്ചിനീയറിുംഗ്- II. 

 ഫയർ ആൻഡ് ദസഫ്റി സിസ്റ്റങ്ങളിൽ 200 മണിക്കൂറിലധികും 
രൈോദയോഗിക ൈരിശീലനും. 

 ദൈഴ്സണോലിറി ഡവഹലോപ്ഹമന്റ് ആൻഡ് ദസോഫ്റ് സ്കിൽ 
ഹരെയിനിങ്. 

 സ്കവോഡ് രഡിലല കൾ, ദെോസ് രഡിലല കൾ, പ്െരഡന്റ് രഡിൽ, 
ൈമ്പ് രഡിലല കൾ, വോട്ടർ ആൻഡ് ദഫോും ഹെൻഡർ രഡിലല കൾ, 
ലോഡർ രഡിലല കൾ, ഹറസ്കയൂ രഡിലല കൾ, ശവസന ഉൈകരണ 
രഡിലല കൾ, ദഫോും രഡിലല കൾ, രൈോദയോഗിക വയോയോമും, 
ൈുനരുജ്ജീവിെിക്കൽ, കമോൻഡുകൾ തുെങ്ങിയവ. 

 ഡിദലോമ ദകോഴ്സിന്റഹറ ഭോഗമോയി ഇന്ത്യൻ ഹറഡ് ദരകോസ് 
ഹസോപ്സറിയുമോയി സെകരിച്ച് രൈോഥമീക ശുരശൂഷയിൽ 
രൈദതയക സർട്ടിഫിക്കറ് ദരൈോരഗോും. 



 
പരിേീൈനെിനുള്ള ഉപെരണങ്ങള ിം േൗെരയങ്ങള ിം - െയറുമായി 
ബന്ധഫപ്പട്ടത് 
 മൂന്ന് ഫയർ ഹെൻഡറുകള ള്ള രണ്ട് ഫയർ ദസ്റ്റഷനുകൾ 
 വിവിധ തരത്തിലുള്ള രൈോഥമീക ശുരശൂഷ അഗ്നിശമന ഉൈകര-

ണങ്ങൾ. 
 തീക്ഷ്ണമോയ ഫയർപ്ഫറിുംഗ് ഇൻസ്റ്റോദളഷനുകൾ - ഫയർ 

പ്െരഡന്ററുകൾ, ഫയർ വോട്ടർ ദമോണിററുകൾ, ഓദട്ടോമോറിക്ട 
ഡലൂജ് വോൽവ് സിസ്റ്റങ്ങൾ, ഫിക്ടസഡ് ദഫോും സിസ്റ്റങ്ങൾ, 
ഫിക്ടസഡ് െോദലോൺ സിസ്റ്റങ്ങൾ, ഫിക്ടസഡ് CO2 സിസ്റ്റങ്ങൾ, 
ഫിക്ടസ്ഡ് എഫ്എും 200 സിസ്റ്റങ്ങൾ. 

 ഫയർ ഡിറക്ടെറുകൾ, മോനുവൽ ഫയർ ദകോൾ ദൈോയന്ററുകൾ, 
ഫിക്ടസഡ് വോട്ടർ സ്ദരൈ സിസ്റ്റും. 

 ഫയർ വോട്ടർ ൈമ്പ് ദെോസുകൾ. 
 
പരിേീൈനെിനുള്ള ഉപെരണങ്ങള ിം േൗെരയങ്ങള ിം - േുരക്ഷയുമായി 
ബന്ധഫപ്പട്ടത് 
 

 സുരക്ഷോ ഉൈകരണങ്ങൾ-സ്ദഫോെക വസ്തുക്കൾ, മൾട്ടി-ഗയോസ് 
ഡിറക്ടെറുകൾ, സൗണ്ട് ഹലവൽ ഡിറക്ടെറുകൾ, ഓക്ടസിജൻ 
അളക്കുന്ന ഉൈകരണങ്ങൾ , കൃതയതയുള്ള ഗയോസ് ഡിറക്ടെറുകൾ. 

 ശവസന തരും - ശവസന ഉൈകരണ ഹസറ കൾ, രോസ സുംരക്ഷണ 
സയൂട്ട്, വിവിധ വോതകങ്ങൾക്കുള്ള ഗയോസ് മോസ്ക്ട കോനിസ്റ്റർ 

 ശവസദനതര തരങ്ങൾ-ഹെൽഹമറ്, ൈിവിസി സയൂട്ട്, ഗുംബൂട്ട്, 
ഗ്ലൗസ്, സുരക്ഷോ വലകൾ, ഹബൽറ കൾ 

 ഗയോസ് ദമോണിററിുംഗ് ഡിറക്ടെറുകൾ (GMC) 
 വർക്ക് ഹൈർമിറ് സിസ്റ്റും 
 ആശയവിനിമയ സൗകരയും - ഹെലിദഫോൺ, ഹമോപ്ബൽ, 

ഇന്ററർദകോും, സ്റ്റോൻഡ്പ്ബ കമ്മയൂണിദക്കഷൻ, വോക്കി-ദെോക്കി, 
ദെോട്ട് പ്ലനുകൾ, പ്സറണുകൾ, ൈിഎ സിസ്റ്റും തുെങ്ങിയവ. 

 
പരിേീൈന രീതി 

 
 ആഴ്ചയിൽ അഞ്ച് ്ിവസഹത്ത ക്ലോസുകൾ. 
 സോമൂെിക അകലും ൈോലിച്ച ും ദകോവിഡ് ദരൈോദട്ടോദകോൾ 

ൈോലിച്ച ും മോരതദമ രൈോക്ടെിക്കൽ ക്ലോസുകൾ കമ്പനി 
നെത്തുകയുള്ള . 



 ആനുകോലിക ൈരിദശോധനകള ും ൈുദരോഗതി വിലയിരുത്തലുും. 
 ഫോക്ടെറിൽ നെക്കുന്ന ദമോക്ക് രഡിലല കൾക്ക് ദകോവിഡ് 

ദരൈോദട്ടോദക്കോൾ ൈോലിച്ച ഹകോണ്ട് സോക്ഷയും വെിക്കുന്നു. 
 അപ്സൻഹമന്റ് / ദരൈോജക്ടറ് വർക്ക് 
 വി്ഗ്ധരുഹെ ക്ലോസ്സ കൾ 

 
ദസ്റ്ററ് ഹകൗൺസിൽ ദഫോർ വദക്കഷണൽ ഹരെയിനിങ് (SCVT) 
അുംഗീകരിച്ച 1 വർഷഹത്ത ഡിദലോമ ദകോഴ്സ് ഇൻ ഫയർ & ദസഫ്റി 
എഞ്ചിനീയറിുംഗ് 2021-22 ബോച്ചിദലക്ക് ഫോക്ട് ലിമിറഡ് 
രൈദവശനത്തിന്റ അദൈക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു. 
 
സെരളാ േർക്കാർ പറയുന്ന ട്പസവേന സയാഗയതാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ. 

സയാഗയത 

വി്യോഭയോസ ദയോഗയത 

ലസ് 2/ വിഎച്ച്എസ്സി വിജയും അഹലലങ്കിൽ 
2 വർഷഹത്ത കോലോവധിയുള്ള ഏഹതങ്കിലുും 
ദരെഡിലിലുള്ള ഐെിഐ വിജയും. 

രൈോയും 

01.09.2021 ൽ 24 വയസ്സ് കവിയരുത്. 
ഉയർന്ന രൈോയൈരിധി; SC/ST 
ഉദ്യോഗോർത്ഥികൾക്ക് 5 വർഷവുും OBC 
(ദനോൺ രകീമി ഹലയർ) അദൈക്ഷകർക്ക് 3 
വർഷഹത്ത ഇളവ് ലഭിക്കുും. 

സുംവരണും നിയമ രൈകോരും 
ോരീരിെക്ഷമത 

ഉയരും 167 ഹസ. മി. 
ഭോരും                         50 കിദലോ 
ഹനഞ്ച്-സോധോരണ 81 ഹസ. മി. 
ഹനഞ്ച്- വികോസും 86 ഹസ. മി.  

 
െീസ്  

ദകോഴ്സിന്റഹറ ഫീസ് വിശതോുംശങ്ങൾ ചുവഹെ ഹകോെുത്തിരിക്കുന്നു 
രണ്ട് ഹസഹമസ്റ്ററുകള ഹെയുും തുെക്കത്തിൽ ഫീസ് ദശഖരിക്കുന്നതോണ്. 

 



രക. 
നമ്പർ 

വിഭോഗും ഫീസ്(INR) 

1 ജനറൽ / ഒ.ബി.സി / ഇ.െബ്ല്യൂ.എസ് 47520/- 
2 എസ്സി/ എസ്െി/ FACTയുഹെ നിലവിലുള്ളതുും 

വിരമിച്ചതുമോയ ജീവനക്കോരുഹെ ആരശിതൻ 
43560/- 

 
ഞങ്ങള ഹെ ഡിദലോമ ഇൻ ഫയർ & ദസഫ്റി എഞ്ചിനീയറിുംഗ് 
ദകോഴ്സ് ദസ്റ്ററ് കൗൺസിൽ ദഫോർ ഹവോദക്കഷണൽ ഹരെയിനിുംഗ് (SCVT) 
ദകരളോ ഗവൺഹമന്റ് അുംഗീകരിച്ചതോണ്. ആയതിനോൽ ദസവന 
നികുതി ബോധകമലല. ഫീസിൽ 2 ഹസമസ്റ്ററുകളിഹല െയൂഷൻ ഫീസ് 
ഉൾഹെെുന്നു. ദകോഴ്സ് ഹമറീരിയൽ, യൂണിദഫോും, ഷൂ, കവർഓൾ, 
കയോപ്, ഹെൽഹമറ്, മറ് ഉൈകരണങ്ങൾ തുെങ്ങിയ മറ് എലലോ 
ഹചലവുകള ും വി്യോർത്ഥികൾ വെിക്കണും. 
 

അസപക്ഷ നരപരിട്െമിം 

നിർദ്ദിഷ്ട ദയോഗയതോ മോന്ണ്ഡങ്ങൾ ൈോലിക്കുന്ന അദൈക്ഷകർക്ക് 
ദകോഴ്സിന്റ ഓൺപ്ലനോയി അദൈക്ഷിക്കോും. അദൈക്ഷയ്ക്ക്കുള്ള ലിങ്ക് 
ഞങ്ങള ഹെ കമ്പനി ഹവബ്പ്സറിൽ ലഭയമോണ് www.fact.co.in. 
ഓൺപ്ലൻ അദൈക്ഷ ൈൂരിെിക്കുന്നതിന്റ മുമ്പ് കമ്പനി 
ഹവബ്പ്സറിൽ ലഭയമോയ ദരഖകൾ എങ്ങഹന അവതരിെിക്കോഹമന്ന് 
്യവോയി ൈരിദശോധിക്കുക. കൃതയമോയ ദരഖകളിലലോത്തദതോ 
അഹലലങ്കിൽ നിർദ്ദിഷ്ട ദയോഗയതോ മോന്ണ്ഡങ്ങൾ ൈോലിക്കോത്തദതോ ആയ 
അദൈക്ഷകൾ നിരസിക്കഹെെുും. അദൈക്ഷോ രൈരകിയ ആരുംഭിക്കുന്നതിന്റ 
മുമ്പ് ഇനിെറയുന്നവയുഹെ ദസോഫ്റ് ദകോെി ്യവോയി ലഭയമോക്കുക. 

 

രക. 
നമ്പർ 

ദരഖകൾ ദഫോർമോറ് ൈരമോവധി 
വലുെും 

1 ദഫോദട്ടോ JPEG (240x320 pixels 
-1MB) 

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


2 കഹയ്യോെ് JPEG 1MB 

3 ൈത്തോും തരും  സർട്ടിഫിക്കറ് PDF/JPEG 1MB 

4 ലസ് 2 / വിഎച്ച്എസ്ഇ / 
ഐെിഐ 

PDF/JPEG 1MB 

5 ബോധകഹമങ്കിൽ 
കമ്മയൂണിറി/ജോതി/ഇഡബ്ല്യുഎസ് 
സർട്ടിഫിക്കറ് 

PDF/JPEG 1MB 

6 ഫിസിക്കൽ ഫിറ്നസ് 
സർട്ടിഫിക്കറ് (രജിസ്റ്റർ ഹചയ്ക്ത 
ഹമഡിക്കൽ രൈോക്ടെീഷണർ 
സോക്ഷയഹെെുത്തിയ) 

PDF/JPEG 1MB 

7  

ബോധകമോഹണങ്കിൽ FACT 
എച്ച്ആർ വകുെ് നൽകുന്ന 
ആരശിത സർട്ടിഫിക്കറ് 

PDF/JPEG 1MB 

 

അപ്ദലോഡ് ഹചയ്യ ന്നതിന്റ മുമ്പ് എലലോ ദരഖകള ും വയക്തമോഹണന്ന് 
ഉറെ വരുത്തുക. അവയക്തമോയ ദരഖകള ള്ള അദൈക്ഷകൾ 
ൈരിഗണിക്കുന്നതലല. 

തിരഫെരുപ്പ് ട്പട്െിയ 
 
ദയോഗയതോ ൈരീക്ഷയിൽ ദനെിയ മോർക്ട, ഫിസിക്കൽ സ്റ്റോൻദഡർഡ് 
(രജിസ്റ്റർ ഹചയ്ക്ത ഹമഡിക്കൽ രൈോക്ടെീഷണർ സോക്ഷയഹെെുത്തിയത്), 
അഭിമുഖും എന്നിവയുഹെ അെിസ്ഥോനത്തിലോണ് വി്യോർത്ഥികഹള 
തിരഹെെുക്കുന്നത്. ദകോവിഡ്-19 മൂലും സോെചരയങ്ങളിൽ മോറും 
ഉണ്ടോയോൽ തിരഹെെുെ് രൈരകിയ രകമഹെെുത്തുവോനുള്ള അവകോശും 
മോദനജ്ഹമന്ററിൽ നിക്ഷിപ്തമോണ്. 
 



1. ഓൺപ്ലൻ അദൈക്ഷയുഹെ          
    അവസോന തീയതി 

24 ഹസപ്റുംബർ 2021 

2. ഹവബ്പ്സറ് www.fact.co.in 

3. ഇഹമയിൽ sdc@factltd.com, 
agm-ftdc@factltd.com 

 
 
 
 
 
 
എഞ്ചിനീയർ (ഹരെയിനിങ് & ഹഡവലപ്ഹമൻ്), 
ഫോക്ട് ഹരെയിനിങ് & ഹഡവലപ്ഹമൻ് ഹസന്ററർ.  

ഹെഡ് ഓഫീസ്, ഉദ്യോഗമണ്ഡൽ - 683501 
 
 

http://www.fact.co.in/
mailto:sdc@factltd.com
mailto:agm-ftdc@factltd.com

