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Xmsg¸dbp¶ klIcW kwLw/_m¦pIfnÂ Hgnhpff XkvXnIളിtebv¡v sXcsªSp¡s¸Sp¶Xn\v
tbmKyXbpÅ DtZymKmÀ°nIfnÂ \n¶pw \nÝnX ^md¯nÂ At]£IÄ £Wn¡p¶p.
1. \nba\ coXn. t\cn«pff \nba\w. ]co£m t_mÀUv \S¯p¶ OMR ]co£bptSbpw _Ôs¸« klIcW
Øm]\§Ä \S¯p¶ A`n-ap-J-¯n-tâbpw ASnØm\¯nÂ ]co£m t_mÀUv ത ാറാ ു
dm¦v enkvddv
{]Imcw.
2. \nba\ A[nImcn. _Ôs¸« klIcW kwLw/_m¦pIÄ.

hnÚm]\w \¼À: þ1/2021 Akn-Ìâv sk-{I-«d
- n/ No^v A¡u-âv/െഡപ

ൂ ി

P\-dÂ amt\-PÀ

hnZym`ymk tbmKyX : R. 186(1)(ia) klIcW \nba¯n\v hnt[bw. (i) എലാ വിഷയ ൾ ും േചർ ് 50%
amÀ¡nÂ IpdbmsX e`n¨ Hcp AwKoIrX kÀÆIemime _ncpZhpw klIcWlbÀ Unt¹mabpw ( tIcf
kwØm\ klIcW bqWnbsâ F¨v.Un.kn AsÃ¦nÂ F¨v.Un.kn & _n.Fw AsÃ¦nÂ \mjWÂ
Iu¬knÂ
t^mÀ tIm--þHm¸tdäohv s{Sbn\nwKnsâ F¨v.Un.kn AsÃ¦nÂ F¨v.Un.kn.Fw) AsÃ¦nÂ
kt_mÀUnt\äv t]gvkWÂ tImþ--Hm¸tdäohv s{Sbn\nwKv tImgvkv(Pq\nbÀ Unt¹mam C³ tIm- þHm¸tdj³)
hnPbn¨ncn¡Ww AsÃ¦nÂ tIcf ImÀjnI kÀÆIemimebnÂ \n¶pw _n.Fkv.kn/Fw.-F-kv.kn
(klIcWw & _m¦nw§v) AsÃ¦nÂ tIcf¯nse GsX¦nepw kÀÆIemime AwKoIcn¨Xpw klIcWw
sFÝnIambn«pffXpamb എലാ വിഷയ ൾ ും േചർ ് 50% amÀ¡nÂ Ipdbm¯ _n.tImw _ncpZw.
{Ia ImäKdn
\¼À \¼À

1
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പരശുവയ്

ൽ

സÀ ീസ് സഹകരണ ബാ ്

പരശുവയ്

ൽ

]n.-H, തിരുവന

ച

2

2

3

3

4

4

5

5

HgnhpIfpsS F®w,
i¼f-kvsIbnÂ

kwL¯nsâ t]cv

പുരം

ി

ം നം. 663

No^v A¡u-âv-1
16980-46800

,

-- 695508 0471-2202024

അസി âvെസ ക റി/
െഡപ ൂ ി P\-dÂ
amt\-PÀ-1
16150-42400

നാേ രി സഹകരണ അർബൻ സംഘം ി ം നം. -3195
ർ 21, ച
നാേ രി ,േകാ യം- 686101 0481 -2423746

പി ബി ന

ഈരാ േപ എ ഡഡ്

കൂൾ ടീേ ഴ്സ് സഹകരണ സംഘം

ി

ം നം.െക-746

04822 -273657

അരുവി

ുറ പി.ഒ , േകാ യം- 686122

പുറ

ൂർ

സÀ ീസ് സഹകരണ ബാ ്

പുറ

ൂർ

]n.-H, തിരൂർ ,ae-¸pdw-- 676102 0494-2562325

ി

ം നം. ഡി 1902

,

വയനാട് പാഥമിക സഹകരണ കാÀഷിക ഗാമ വികസന ബാ ് ¢n]vXw.
\w. എൽ എൽ -230, പനമരം ]n.-H, വയനാട്-- 670721 04935-220739
1

അസി âv െസ ക റി-1
13130-35650
No^v A¡u-âv-1
18300-51550

അസി âv െസ ക റി -1
25600-57200

hnÚm]\w \¼À: þ 2/2021 Pq\nbÀ ¢mÀ¡v/ ImjyÀ
hnZym`ymk tbmKyX-: -R.186(1)(ii) klIcW \nba¯n\v hnt[bw. Fkv.Fkv.FÂ.kn AYhm X¯pey
tbmKyXbpw, kt_mÀUnt\äv t]gvkWÂ tIm--þHm¸tdäohv s{Sbn\nwKv tImgvkv (Pq\nbÀ Unt¹ma C³ tImþ Hm¸tdj³) ASn-Øm\ tbmKy-X-bm-bn-cn-bv¡pw. ImkdtKmUv PnÃbnÂs¸« DtZym-KmÀ°n-IÄ¡v {]kvXpX PnÃbnse klIcW kwLw/_m¦pIfnse \nb-a-\¯
- n\v IÀ®mSI kwØm\ klIcW s^Utdj³ \S¯p¶
klIcW Unt¹ma tImgvkv (Pn.-Un.-kn), tIcf kwØm\ kl-IcW bqWn-b³ \S-¯p¶ Pq\n-bÀ Unt¹ma
C³ tIm-þ- Hm¸tdj³v (sP.Un.kn) Xpey-amb ASnØm\ tbmKyXbmbncn¡pw. കൂടാെത klIcWw
sFÝnIhnjbambn FSp¯ _n.tImw _ncpZw, AsÃ-¦nÂ GsX-¦nepw Hcp AwKo-IrX kÀÆ-Iem-im-e-bnÂ
\n¶pÅ _ncp-Z-hpw kl-I-cW lbÀ Unt¹m-a (tIcf kwØm\ kl-I-cW bqWn-bsâ F¨v.U
- n.kn AsÃ¦nÂ F¨v.U
- n.-kn. Bâv _n.-Fw, AsÃ-¦nÂ \mj-WÂ Iu¬knÂ t^mÀ tImþ Hm¸-td-äohv s{Sbn-\nw-Knsâ
F¨v.-Un.-kn. AsÃ-¦nÂ F¨v.U
- n.kn.-Fw) AsÃ-¦nÂ വിജയകരമായി പൂÀ ീകരി
kt_mÀUnt\äv t]gvkWÂ
tIm--þHm¸tdäohv s{Sbn\nwKv tImgvkv (Pq\nbÀ Unt¹ma C³ tIm-þHm¸tdj³), AsÃ-¦nÂ tIcf ImÀjnI
kÀÆ-Iem-im-e-bpsS _n.-F-kv.kn(k-l-I-cWw & _m¦nw-Kv) DffhÀ¡pw At]£n¡mhp¶XmWv.
{Ia
\¼À

1

ImäKdn
\¼À

1

െകാടുവഴ ൂÀ സÀ ീസ് സഹകരണ ബാ ് ി ം നം. 3144 ,
െകാടുവഴ ൂÀ , െകാടുവഴ ൂÀ പി.ഒ , (via) പുളിമാ ,്
പുരം-695612

തിരുവന

വ
വ
2

HgnhpIfpsS F®w,
i¼f-kvsIbnÂ

kwL¯nsâ t]cv

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ4
11250-30300

 0470 -2678201

ം ഫാർേമഴ്സ് സർ ീസ് സഹകരണ ബാ ് ി ം നം.542,
ം പി ഒ, തിരുവന പുരം-695308  0470-2653622

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ3

(ജനറൽ-1,

എസ്.സി/എസ്. ി-1,
hnIemwKkwhcWw -1)

2

11250-30300
വ ിയൂÀ
വ ിയൂÀ

ാവ് സÀ ീസ് സഹകരണ ബാ ് ി ം നം. 1652 ,
ാവ് പി.ഒ , തിരുവന പുരം-695013  0471 -2360241

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ2
11250-30300

3

3

4

4

À ഫാÀേമഴ്സ് സÀ ീസ് സഹകരണ ബാ ്
À പി.ഒ, sImÃw- 691573 0474 -2593349

ം നം. 2609

5

ആദി നല
ആദി നല

ി

5

ര താലൂ ് ഹൗസിംഗ് സഹകരണ സംഘം
ര പി.ഒ, sImÃw- 691506 0474 -2454504

ം നം. ക ൂ 451

6

െകാ ാര
െകാ ാര

ി

6

7

7

െച
െച

8

8

േചÀ

ചവറ സÀ ീസ് സഹകരണ ബാ ്
പു

ൻച

ി

,
0476 -2680258

രൂÀ സÀ ീസ് സഹകരണ ബാ ് ി ം നം. എ 149 ,
രൂÀ പി.ഒ, ]¯-\w-Xn«- 689594 0469 -2688287

âv
സി എം സി -13, േചÀ
ല ഗവെ

് സÀ ീസ് സഹകരണ ബാ ് ി ം നം.
് പി.ഒ, ആല ഴ-688539  0478-2572517

1344

9

9

10

10

തിരുനല À സÀ ീസ് സഹകരണ ബാ ് ി ം നം. 1250,
തിരുനല À പി.ഒ, േചÀ ല, ആല ഴ-688541  0478-2822428

11

11

ചിേ
ചിേ

ല െത
ല െത

സഹകരണ ബാ ് ി ം നം. 235 ,
ആല ഴ-688524  0478-2822236

േചÀ
േചÀ

ാലി സÀ ീസ് സഹകരണ ബാ ് ി ം നം.
ാലി പി.ഒ, ആല ഴ-690532  0479-2486823

2

1887,

11250-30300
,

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ4
10950---29600
,

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ1
8730-22480
Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ2
9190-23600

സÀവൻറ്സ്

ല പി.ഒ,

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ3

ം നം. ക ൂ 147

പി.ഒ, വടുതല, ചവറ, sImÃw- 691583

,

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ2

11850-31050

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ2

11250-30300

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ4
10950-29600
Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ2
9190-23600

സÀ ീസ് സഹകരണ ബാ ് ി ം നം.
പി.ഒ, ആല
ഴ-686525  0478-2862306

ല സÀ ീസ് സഹകരണ ബാ ്
ല പി.ഒ, കാർ ിക
ി , ആല

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ1
9190-23600

1670,

12

12

മുഹ
മുഹ

13

13

േചÀ
േചÀ

14

14

േച ാട് ക ിേമൽ സÀ ീസ് സഹകരണ ബാ ് ി ം നം. 1740,
േച ാട് ക ിേമൽ , േച ാട് പി.ഒ, ആല ഴ- 690507 0479-2472074

15

15

16

16

പു
പു

17

17

േച ാട് സÀ ീസ് സഹകരണ ബാ ് ി ം നം.
േച ാട് പി.ഒ, ആല ഴ-690507  0479-2476581

18

18

വാഴൂർ ഫാർേമഴ്സ് സÀ ീസ് സഹകരണ ബാ v ി
പുളി ൽകവല പി ഒ, tIm«bw-686515  0481-2456382

19

19

കുറവില
കുറവില

20

20

ഞീഴൂർ സÀ ീസ് സഹകരണ ബാ v ി ം നം. െക
ഞീഴൂർ പി ഒ, tIm«bw-686612  04829-263653

21

21

മാ ാനം സÀ ീസ് സഹകരണ ബാ v ി ം നം. 3647,
മാ ാനം പി ഒ, tIm«bw-686561  0481-2597421

22

23

24

25

26

22

23

24

25

26

കു

ി

ം നം. 1688

,

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ2
8730-22480

ഴ-688524  0478-2812298

ിയേതാട് അർബൻ േകാ-ഓ േറ ീവ് െസാൈസ ി ലിമി ഡ് നം
ർ പി.ഒ, േചÀ
ല ,ആല ഴ- 688537 0478 -2562371

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ1
8300-20300

. 1051

,

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ1
8300-20300
Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ1
8300-20300

എരമല
ി
ി

ണ
ണ

് സÀ ീസ് സഹകരണ ബാ ് ി ം നം. 781 ,
് പി.ഒ, ആല ഴ- 690537 0479 -2438107
എ 702,

ം നം. 2278

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡v/
കാഷ ർ þ1
7900-19300
Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ5
11250-30300

,

ാട് സÀ ീസ് സഹകരണ ബാ v ി ം നം. 1049,
ാട് പി ഒ, കുറവില ാട് ,tIm«bw-686633  04822-232367
136

,

നം.

ഏഴാേ രി സÀ ീസ് സഹകരണ ബാ v ി ം നം.
ഏഴാേ രി പി ഒ, tIm«bw-686651  04822-261925

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ1
11250-30300
Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ1

10950-29600

അകല ു ം വിേലജ് സÀ ീസ് സഹകരണ ബാ v ി ം നം.
മ ാമ ം, മുഴൂർ പി ഒ, tIm«bw-686503  0481-2542310
മീന ിൽ സÀ ീസ് സഹകരണ ബാ v ി ം
ഇടമ ം പി ഒ, tIm«bw-686578  04822-236483

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ1
11250-30300

3857,

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ2

10950-29600

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ3

െക 271

10690-28900
1548,

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ1

10690-28900

ദി മുേ ാലി ഈ ് സÀ ീസ് സഹകരണ ബാ v ി ം നം. 1606,
പ
ല, മുേ ാലി പി ഒ, പാലാ ,tIm«bw-686573  04822-205035
രാമപുരം എ ഡഡ് കൂൾ എംേ ായീസ് സഹകരണ സംഘം
രാമപുരം ബസാÀ പി ഒ, tIm«bw -686576  04822-260226

ി

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ1

10690-28900

ം നം. െക 392

27

പായി ാട് െസൻ ടൽ സÀ ീസ്
സഹകരണ ബാ v
പ
ി
ിറ, കവല പി ഒ, tIm«bw -686537  0481-2406212

28

28

29

29

സി എം എസ് േകാേളജ് ാഫ് േകാ-ഓ േറ ീവ v െസാൈസ ി ി ം നം.
സി എം എസ് േകാേളജ്, tIm«bw-686001  0481-2566523
െതാടുപുഴ ഗവെ
âv െസർവâvസ് സഹകരണ സംഘം ി ം നം. 242
പി

ഒ, െതാടുപുഴ, ഇടു

ി-685584

3

 04862 -224591

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ1

8730-22480

27

െതാടുപുഴ

,

ി

ം

നം

3125

െക 346

,

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ1
8730-22480

,

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ1
8300-20300
Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ2
9190-23600

30

31

30

31

െസൻ ടൽ സർ ീസ ് സഹകരണ സംഘം
മാണി

32

33

34

35

32

33

34

35

തൃ
തൃ

ം നം. െക 263 ,

ാട് സÀ ീസ് സഹകരണ _m¦v ി
ാട്-ഇടു ി - - - പി ഒ, പാറേ ാട് , ഇടു

പാറേ
പാറേ

ാ

് േറാഡ്,

ി-685571
ി

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ3
11850-31050

ൂർ സÀ ീസ് സഹകരണ ബാ ് ി ം നം. 145 ,
ൂർ പി ഒ, മൂവാ പുഴ , FdWmIpfw-683541  0484 -2653058

ള
ള

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ4
11250-30300

ാല സÀ ീസ് സഹകരണ ബാ ്
ി ം നം. 4276 ,
ാല പി ഒ, FdWmIpfw-683556  0484 -2522176

െവേ
െവേ

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ3
11250-30300

േചരാനല À സÀ ീസ് സഹകരണ ബാ ്
ി ം നം. 62 ,
േചരാനല À പി ഒ, െകാ ി , FdWmIpfw-682034  0484 -2430368

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ3

കീഴിലം സÀ ീസ് സഹകരണ ബാ ്
ി ം നം. 3989 ,
കീഴിലം പി ഒ, FdWmIpfw-683541  0484 -2653047

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ2

36

കല À
കല À

37

37

ആലുവ േദശാഭിവÀ ിനി സÀ ീസ് സഹകരണ ബാ ്

11250-30300

11250-30300

ാട് ഫാÀേമഴ്സ് സഹകരണ _m¦v ി ം നം. 2605 ,
ാട് പി ഒ, മൂവാ പുഴ, FdWmIpfw-686668  0485 -2289221

പുളിേ
38

223 ,

ം നം. ഇ

രവിപുരം, FdWmIpfw -682016  0484 -2356393

36

38

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ2
9190-23600

 04868 -262331

ാട്

ി

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ1
(എസ്.സി/എസ്. ി)
11250-30300

ം നം. 946 ,

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ1

ജം ഷൻ, ആലുവ, FdWmIpfw -683101  0484 -2630350

11250-30300

ുളം,

മൂവാ പുഴ , FdWmIpfw-686670,  04852 -260256

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ1
10950-29600
Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ1
9190-23600

സÀ ീസ് സഹകരണ ബാ ്

ി

ം നം. 2824 വാഴ

39

39

പറവൂർ താലൂ ് സഹകരണ ജീവന ാരുെട സഹകരണ സംഘം ി ം നം. ഇ
736 , എൻ പറവൂർ , എൻ പറവൂർ ]n.-H, FdWmIpfw -683513  0484 -2443034

40

40

ചാല

ുടി താലൂ

ആർ 1452

41

42

41

42

, ചാല

് പാഥമിക സഹകരണ കാÀഷിക ഗാമ വികസന ബാ ്
ുടി

]n.-H, , XrÈqÀ-680307  0480 -2702384

വിൽവ ം സÀ ീസ് സഹകരണ ബാ ് ി ം നം. 337 ,
കുറി ി ര പി ഒ, XrÈqÀ-680028  0487 -2695623
വട
വട

ാേ
ാേ

ി

ം നം.

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ3
13350-38300

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ3
11250-30300

രി സർ ാരുേദ ാഗ
സഹകരണ സംഘം
രി പി ഒ, XrÈqÀ- 680582  04884 -232207

ി

ം നം. 139 ,

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡v/
കാഷ À þ3
11250-30300

43

43

44

44

45

45

പു
പു

സÀ ീസ് സഹകരണ ബാ ് ി തം നം. 2264 ,
ൻചിറ പി ഒ, XrÈqÀ-680682  0480 -2890287
ൻചിറ

ആള ർ സÀ ീസ് സഹകരണ ബാ ് ി തം നം.693
ആള ർ, ആള ർ പി ഒ, XrÈqÀ- 680683  0480 - 2720231

െപരി

നം സÀ ീസ് സഹകരണ ബാ ്

െപരി

നം പി ഒ,

ി തം നം. ആർ 720 ,

XrÈqÀ-680686  0480 -2844339

46

46

ഊരകം സÀ ീസ് സഹകരണ ബാ ് ി തം നം. 526 ,
ഊരകം പി ഒ, XrÈqÀ-680562  0487 -2342227

47

47

െപാൽ
ി സÀ ീസ് സഹകരണ ബാ ്
െഹഡ് ഓഫീസ്, െപാൽ
ി പി ഒ, പാല

ി

4

,
 04923 -222698

ം നം. എഫ് 1198

ാട്-678552

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ3
11250-30300

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ2

(എസ്.സി/എസ്.

ി-1,
hnIemwKkwhcWw -1)

10950-29600
Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ2
10950-29600
Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ2
10950-29600
Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ7
11850-31050

48

48

ഒ
ഒ

ാലം സÀ ീസ് സഹകരണ ബാ ്
ി ം നം. എഫ് 1164 ,
ാലം , പാല ാട്-679101  0466 -2244296

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ3

(ജനറൽ-2,
എസ്.സി/എസ്. ി-1)

11850-31050
49

49

കിഴ

േ

രി

സÀ ീസ് സഹകരണ ബാ ്

കിഴ

േ

രി

പി ഒ, പാല

ാട്-678684

ി

ം നം.

പി 503

,

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ3

(ജനറൽ-2,

 04922 -255089

hnIemwKkwhcWw -1)

11250-30300
50

50

À സഹകരണ അÀബൻ െ കഡി ് െസാൈസ ി ി ം നം. പി 1215 ,
À പി ഒ, മ ാർ ാട് താലൂ ്, പാല ാട്-678601  04924 -262377

അലനല
അലനല

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ3

(ജനറൽ-2,

എസ്.സി എസ്. ി-1)

/

10950-29600
51

51

ഒ

ാലം

പ ാ ി

െസാൈസ ി
52

53

52

53

ി

താലൂ
ം നം.

54

േകാ-ഓ േറ ീവ് എംേ ായീസ് േകാ-ഓ േറ ീവ് Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ2
െഷാÀണൂÀ , പാല ാട്-679121  0466 -2223448
10950-29600

കുമരം പു ൂർ േകാ-ഓ േറ ീവ് ഹൗസിംഗ് െസാൈസ ി
മ ാർ ാട് േകാേളജ് പി ഒ, പാല ാട്-678583  9607096658

ി

െകാേ

ം നം. എം 971

ാ

ി സഹകരണ കാÀഷിക ഗാമ വികസന ബാ ്

കാരാ ് ബിൽഡിങ്, െകാേ
54

്

പി 604,

ാ

ി

ി

ം നം.

പി 813

,

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ1
8730-20800

]n.-H, ae-¸pdw-- 673638 0483--2952129

kl-I-cW അÀബൻ ബാ ് ി ം നം. എഫ് 1043,
HO നില ൂÀ ,നില ൂÀ ]n.-H, മല റം 679329  04931-220142

,

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ2
13350-38300
Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ11

നില ൂÀ

(ജനറൽ-10,

എസ്.സി/എസ്. ി-1)

11950-30850
55

56

55

56

വ
വ

ൂർ

kÀÆokv kl-I-cW _m¦v ¢n]vXw \w. എം 387,
മല റം 679328  04931-247024

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ4
11250-30300

എം 40,

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ1

ൂർ.-]n.-H,

കാളികാവ് സÀ ീസ് സഹകര`ണ ബാ ്
ി ം നം.
കാളികാവ് പി ഒ, ae-¸pdw-- -676525  04931 -257258

(hnIemwKkwhcWw)

57

57

കുരുവ

58

58

േചാേറാട് സർ ീസ് സഹകരണ ബാ ്
ി ം നം. എൽ എൽ 139,
േചാേറാട് ]n.-H , വടകര, േകാഴിേ ാട് þ673106 0496--2513596

ലം സÀ ീസ് സഹകരണ ബാ ് ി ം നം. എഫ്
െചൻമലേ രി ]n.-H, ae-¸pdw-- 679323 04933-267466

1638

,

11250-30300
Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ2
10690-28900
Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ2

(ജനറൽ-1,

എസ്.സി/എസ്. ി-1)

11850-31050
59

60

59

60

േമ
േമ

ർ

േകാ-ഓ േറ ീവ്

ർ ]n.-H , േകാഴിേ

ടൗൺ ബാ ് ി ം നം. എഫ്
ാട് þ673524 0496--2676224

1497,

അഴിയൂർ സർ ീസ് സഹകരണ ബാ ്
ി ം നം. 7893,
അഴിയൂർ ]n.-H, വടകര ,േകാഴിേ ാട് þ673309 0496-- þ2500344

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ2
10950-29600
Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ2

(ജനറൽ-1,
എസ്.സി/എസ്. ി-1)

10690-28900
5

61

61

ൈവ
ൈവ

62

62

തിരുെനലി സർ ീസ് സഹകരണ ബാ ്

ിരി സർ ീസ് സഹകരണ ബാ ് ി ം നം. എഫ്
ിരി ]n.-H, വയനാട് þ673576 04936--255221

H.O കാ ി
63

63

ുളം, കാ ി

ുളം ]n.-H,

ി

ം നം. 4389

വയനാട്

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ2
10690-28900

,

þ670646 04935--250436

ി പാണ ഴ സർ ീസ് സഹകരണ ബാ ് ി
ി ]n.-H, I®qÀ þ670504
0498--5278228

കട
കട

,

868

ം നം.

സി 818

,

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡v/
കാഷ À þ2
8300-20300
Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ5

(ജനറൽ-4,

hnIemwKkwhcWw -1)

11850-31050
64

64

തടി

ടവ് സർ ീസ് സഹകരണ ബാ ്

ി

ം നം.

സി 66

,

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ3
11250-30300

H.O എരുവാ ി, എരുവാ ി ]n.-H, I®qÀ þ670581 0460--2238023
65

65

വട
വട

ു ാട് സർ ീസ് സഹകരണ ബാ ് ി ം നം. എഫ് 1712 ,
ു ാട്]n.-H, തലേ രി, I®qÀ þ670105 0490-2351215

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ2

(ജനറൽ-1,

എസ്.സി/എസ്. ി-1)

11250-30300
66

66

തളി റ
സർ ീസ് സഹകരണ ബാ ് ി
തളി റ , I®qÀ þ670141 0460--2202361

67

67

I®qÀ േകാ-ഓ േറ ീവ് ഹൗസ് കൺ ട ൻ െസാൈസ ി
താളി ാവ്, I®qÀ þ670001 0497--2703349

68

68

കാസറേഗാഡ്

േകാ-ഓ േറ ീവ് ടൗൺ ബാ ്

െഹഡ് ഓഫീസ്, പാ
04994--223994
69

69

ി

എഫ് 1264

ി

,

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ3
10690-28900
ം നം.

സി 358

ം നം. 970,

ുരംഗ െടംപിൾ േറാഡ്, കാസറേഗാഡ് ]n.-H þ671121,

െചറുവ

ൂർ ഫാർേമഴ്സ് സർ

െചറുവ

ൂർ

]n.-H,

ം നം.

ീസ് സഹകരണ ബാ ്
ി ം നം എൽ എൽ 167,
þ671313, 0467--2260638

കാസറേഗാഡ്

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ1
8730-22480
Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ3
11950-30850
Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ4

(ജനറൽ-3,

hnIemwKkwhcWw -1)

11850-31050
70

70

തൃ
തൃ

രി
രി

ർ ഫാർേമഴ്സ് സർ
ർ

]n.-H,

ീസ് സഹകരണ ബാ ്
ി ം നം എഫ് എഫ് 11 ,
þ671310, 0467--2213590

കാസറേഗാഡ്

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ2
11850-31050

71

71

േഹാ ദുർ ് kÀÆokv kl-Ic
- W _m¦v ¢n]vXw \w. സി 1068
േഹാ ദുർ ് , കാ
ാട്]n.-H, കാസറേഗാഡ് þ671315, 0467--2203743

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ2
11850-31050

72

72

തായനൂർ സർ ീസ് സഹകരണ ബാ ് ി ം നം. സി 63,
തായനൂർ , തായനൂർ ]n.-H, കാസറേഗാഡ്-671531 0467--2216004

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ3

(ജനറൽ-2,

hnIemwKkwhcWw -1)

10690-28900
73

73

]nലിേ ാട് സർ ീസ് സഹകരണ ബാ ് ി ം നം സി 652 ,
]nലിേ ാട് ]n.-H, കാസറേഗാഡ് þ671310, 0467--2260431

6

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ2
10690-28900

hnÚm]\w \¼À: þ 3/2021

ഡാ ാ എൻ ടി ഓ

േറ ർ

hnZym`ymk tbmKyX-: (i) GsX-¦nepw AwKoIrX kÀÆIemimebnÂ \n¶pÅ _ncpZw.
(ii) tIcf / tI kÀ¡mÀ AwKo-I-cn¨ Øm]-\-¯nse tUäm F³{Sn tImgvkv
]mÊmb kÀ«n-^n-¡ä- v.
(iii) Hcp AwKo-IrX Øm]-\-¯nÂ tUäm F³{Sn ഓ േറ ർ XkvXn-I-bnÂ tPmen
sNbvX Hcp hÀj-s¯ {]hÀ¯n ]cn-N-bw.
{Ia
\¼À

1

2

3

ImäK
dn
\¼À

1

2

3

4

ൽ

നട

ൂർ പി ഒ, FdWmIpfw-686662  0485 -2875479

ി

ി

ാല സÀ ീസ് സഹകരണ ബാ ്

െവേ

ാല പി ഒ, FdWmIpfw-683556  0484 -2522176

ൂർ- മു

ര പി ഒ, അ

ൂർ,

ഓ

ം നം. ആർ 189

േറ ർ þ2

11250-30300
ഡാ ാ എൻ ടി

ം നം. 4276 ,

െവേ

ി

ഡാ ാ എൻ ടി

ം നം. 163 ,

കാ

പുേ

േറ ർ þ2

11850-31050

ൂർ സÀ ീസ് സഹകരണ ബാ ്

സÀ ീസ് സഹകരണ ബാ ്

ഓ

0474 -2572030

ൽ പി.ഒ, sImÃw- 691578

കാ

ൂർ

ഡാ ാ എൻ ടി

ം നം. 1874,

ി

സÀ ീസ് സഹകരണ ബാ ്

കല വാതു

മു

4

HgnhpIfpsS F®w,
i¼f-kvsIbnÂ

kwL¯nsâ t]cv

ഓ

േറ ർ þ1

11250-30300
ഡാ ാ എൻ ടി

,

XrÈqÀ-680541  0487 -2211227

ഓ

േറ ർ þ1

(എസ്.സി/എസ്.

ി-1)

11250-30300
പാണേ

5

6

5

6

പ ി

ാട് പി ഒ,

െപാൽ

ി

രി സÀ ീസ് സഹകരണ ബാ ്

ം നം. 541

ഡാ ാ എൻ ടി

,

ഓ

XrÈqÀ-680652  0487 -2282023
ി

ി സÀ ീസ് സഹകരണ ബാ ്

െഹഡ് ഓഫീസ്, െപാൽ

ി പി ഒ, പാല

10690-28900

ം നം. എഫ് 1198

ാട്-678552

േറ ർ þ1

,

 04923 -222698

ഡാ ാ എൻ ടി
ഓ

േറ ർ þ1

11850-31050
ഡാ ാ എൻ ടി

7

7

മ ാട് സർ ീസ് സഹകരണ ബാ ്
മ ാട് ]n.-H, മല

ി

ം നം. എഫ് 1865

,

റം-- 676542 04931--200229

ഓ

േറ ർ þ1

(hnIemwK kwhcWw)
9190-23600
ഡാ ാ എൻ ടി

8

8

അഴിയൂർ സർ ീസ് സഹകരണ ബാ ്
ി ം നം. 7893,
അഴിയൂർ ]n.-H, വടകര ,േകാഴിേ ാട് þ673309 0496--þ2500344

9

വട
വട

ഓ

േറ ർ þ1

10690-28900
ഡാ ാ എൻ ടി

9

ു ാട് സർ ീസ് സഹകരണ ബാ ് ി ം നം. എഫ് 1712 ,
ു ാട്]n.-H, തലേ രി, I®qÀ þ670105 0490-2351215

7

ഓ

േറ ർ þ1

11250-30300



hnÚm-]\w 1/2021, hnÚm-]\w 2/2021, hnÚm-]\w 3/2021 പIm-cw At]-£I
- Ä Ab-bv¡p¶ DtZymKmÀ°n-IÄ മൂ ് hnÚm-]-\-§Ä¡pw {]tXyIw At]-£-IÄ- kaÀ¸nt¡--XmWv.
1. {]mb]cn[n 1/1/2021 Â 18 (]Xns\«v) hbÊv XnIªncnt¡Xpw 40 (\mÂ]Xv) hbÊv
Ign-bm³
]mSnÃm¯XpamIp¶p.
]«nI PmXn /]«nI hÀ¤ hn`mK¯nÂs¸«വÀ ് DbÀ¶ {]mb]cn[nbnÂ A©p
hÀjs¯ ഇളവ് അനുവദി ു ുv. കൂടാെത ]«nI PmXn /]«nI hÀ¤ hn`mK¯nÂs¸« മുതിÀ
വ
ിേ ാ
അവരുെട അ പകാരമു
മുതിÀ
അംഗം മ
മത ളിേല ് പരിവÀ നം െച െ വരുെട കു ികൾേ ാ
DbÀ¶ {]mb]cn[nbnÂ A©p hÀjs¯ Cfhpw , aäp ]n ാ¡hn`mK¯n\pw, hnapà`S³amÀ¡pw aq¶p
hÀjs¯ Cfhpw, hnIemwKÀ¡v ]¯v hÀjs¯ Cfhpw, hn[-h-IÄ¡v A©v hÀjs¯ Cfhpw
e`n¡p¶XmWv.
2. സഹകരണ പരീ
േബാÀഡ് നട ു OMR പരീ
80 മാÀ ിനാണ്. Hcp kwLw/ _m¦nsâ tbmKyX enÌnÂ
DÄs¸-Sp¶ DtZym-KmÀ°n-bv¡v {]kvXpX kwL¯nse A`n-ap-Jw മാ സിമം 15 amÀ¡n\v Bbn-cn-¡pw. ആയതിൽ
A`n-ap-J¯
- n\v മിനിമം 3 amÀ ് e`n¡p¶XmWv. ബാ ി 12 മാÀ ് അഭിമുഖ ിsâ പകടന ിനുമാണ്.
3. DtZymKmÀ°nIÄ¡v H¶nÂ IqSpXÂ kwLw/ _m¦pIfntebv¡v At]£n¡mhp¶XmWv. s]mXp hn`m-K¡mÀ¡pw, hbÊv Cfhv
e`n-¡p-¶-hÀ DÄs¸-sS-bpÅhÀ¡pw (kl-I-cW N«w 183(1)) പകാരം Hcp
kwLw/_m¦n\v 150 cq]bpw XpSÀ¶pÅ Hmtcm kwLw/_m¦n\pw 50 cq] hoXhpw A[nIambn ]co£m
^okmbn AS-bv¡Ww. ]«nI PmXn/]«nI hÀ¤ hn`mK¯n\v At]£bnse Hcp kwLw/_m¦n\v 50 cq]bpw
XpSÀ¶pÅ Htcm kwLw/_m¦n\pw 50 cq] hoXhpw A[nIambn ]co£m ^okmbn ASbv¡Ww. H¶nÂ
IqSpXÂ kwLw/_m¦ntebv¡v At]£n¡p¶Xn\v Hcp At]£ t^mdhpw Hcp sNÃm³/Unamâv {Um^väpw
am{Xta kaÀ¸nt¡XpÅq. At]£m ^okv s^UdÂ _m¦v, tIcf kwØm\ klIcW _m¦v(tIcf _m¦v)
F¶o _m¦pIfpsS {_m©pIfnÂ sNÃm³ hgn t\cn«v ASbv¡mhp¶XmWv. (AXn\mhiyamb sNÃm³ klIcW
kÀÆokv ]co£m t_mÀUnsâ sh_vsskänÂ At]£mt^md¯ns\m¸w sImSp¯n«pv). AsÃ¦nÂ മല
റം
PnÃm klIcW _m¦v, tÌäv _m¦v Hm^v C³Uy F¶o _m¦pIfnÂ \n¶pw klIcW kÀÆokv ]co£m t_mÀUv
sk{I«dnbpsS t]cnÂ Xncph\´]pc¯v t{ImÊv sNbvXv CTS {]Imcw amdmhp¶ Unamâv {Um^väv am{Xta ]co£m
^okmbn
kzoIcnbv¡pIbpÅq.
aäp _m¦pIfnÂ \n¶pw FSp¡p¶ Unamâv {Um^väv
]co£m ^okmbn
kzoIcnbv¡m¯Xpw AtXmsSm¸w Xs¶ At]£ \ncknbv¡p¶XpamWv. A¡unÂ ]WaS¨Xnsâ sNÃm³ ckoXv
/Unamâv {Um^väv
At]£tbmsSm¸w DÅS¡w sNbvXncnbvt¡Xpw, B hnhcw At]£bnÂ {]tXyIw
ImWn¨ncnbvt¡XpamWv hnÚm]\ XobXnbv¡v tijw FSp¡p¶ Unamâv {Um^väv am{Xta AXmXv ]co£bv¡mbn
^okn\¯nÂ ]cnKWn¡pIbpÅq. hniZamb hnÚm]\hpw, At]£bpsS amXrIbpw klIcW kÀÆokv ]co£m
t_mÀUnsâ www.csebkerala.org F¶ sh_vsskänÂ \n¶pw e`yamWv. At]£bpw A\p_Ô§fpw t_mÀUv

\nÝbn¨n«pÅ amXrIbnÂ Xs¶ 10 . 03 .2021 ബുധനാ
sshIpt¶cw 5 aWnbv¡p ap³]mbn klIcW
kÀÆokv ]co£m t_mÀUnÂ e`nt¡XmWv.
4 At]£m ^mdhpw, At]£tbmsSm¸w kaÀ¸nt¡ tcJIfpw klIcW kÀÆokv ]co£m t_mÀUv
\njvIÀjn¨n«pÅ
coXnbnÂ Xs¶ kaÀ¸n¡m¯ ]£w asämcp Adnbn¸p IqSmsX Xs¶ At]£
\nckn¡p¶XmWv. A§s\ \nckn¡s¸Sp¶ At]£IfpsS ^okv XncnsI \ÂIp¶XÃ.
5.At]£tbmsSm¸w hnZym`ymktbmKyX, പവÀ ി പരിചയം (ImäKdn \¼À 3/2021നു മാ തം),hbÊv, PmXn,
hnapà`S³, ഭി േശഷി ാÀ, വിധവ F¶nh sXfnbn¡p¶Xn\pff kÀ«n^n¡äpIfpsS icn¸IÀ¸pIÄ kzbw
km£ys¸Sp¯n DffS¡w sNbvXncn¡Ww.
6. hnZym-`ymk tbmKyX : At]-£- kzoI-cnt¡ Ah-km\ തീയതിbv¡v ap¼mbn \nÝnX hnZym-`ymk tbmKyX
t\Sn-bn-«p-Å-hÀ am{Xw At]£ kaÀ¸n-t¡--Xm-Wv.
7. kl-I-cW Øm]-\-§-fnse \nb-a-\§
- -fnÂ imco-cnI sshI-ey-apÅ hyàn-IÄ¡v 3% {]mXn-\nധyw Dd-¸p-hc
- p¯p-¶-Xn\v kl-I-cW kwLw cPn-kv{Sm-dpsS 14.07.2011þse 54/2011þmw \¼À kÀ¡p-edpw {]kvXpX kÀ¡pe-dnsâ
A\p-_Ô-¯nÂ amäw hcp¯nെകാ ് 24.01.2020 se -8/2020 þmw \¼À kÀ¡peÀ {]Imchpw Hgnhv \nI-¯p-¶-Xm-bncn-bv¡pw. kl-I-cW kwLw/ _m¦p-I-fnÂ Poh-\-¡m-cpsS F®w \qtdm AXnÂ IqSp-Xtem BsW-¦nÂ \qdp
hoXw FSp¯v 33,66,99 F¶o {Ia \¼-cp-I-fnÂ sshI-ey-ap-Å hyIvXnIÄ¡v \nba\w \ÂInsImv aq¶v
iXam\w kwhcWw ]men¡p¶XmWv.
8. At]£IÄ t\cnt«m X]mÂ aptJ\tbm sk{I«dn, klIcW kÀÆokv ]co£m t_mÀUv , tIcf kwØm\
klIcW _m¦v _nÂUnwK,v HmhÀ {_nUvPv , P\-dÂ t]mÊv Hm^okv, Xncph\´]pcw 695001 F¶o- hnemk¯nÂ
kaÀ¸nt¡XmWv

klIcW kÀÆokv ]co£m t_mÀUn\p thn
ബിജു വി എ³
sU]yq«ncPnkv{SmÀ/ sk{I«dn
klIcW kÀÆokv ]co£m t_mÀUv
Xncph\´]pcw

Øew : Xncph\´]pcw
XobXn : 09 . 02 .2021
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