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  klIcW kÀÆokv ]co£m t_mÀUv  
   tIcf kwØm\ kl-I-cW _m¦v _nൽUnw-Kv, HmhÀ {_nUvPv, Xncp-h-\- -́]pcw  695 001  

0471-2468690, 2468670  
                           hnÚm]\w :4/2021, 5/2021, 6/2021, 7/2021, 8/2021 
 

            

hnÚm]\ XobXn :  03 . 08 . 2021                            At]£ e`nt¡ Ahkm\ XobXn  

\w.- kn.-F-kv.-C._n/ F³&FÂ /900/19                      01. 09 .2021  ബുധനാ  sshIpt¶cw 5.00 aWn     

          
     
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 തǭാറാƕുƾ dm¦v enkvddv  
{]Imcw. 
2. \nba\ A[nImcn.   _Ôs¸« klIcW kwLw/_m¦pIÄ.   
 

hnÚm]\w \¼À: þ 4/2021 Akn-Ìâv sk-{I-«-dn/amt\-PÀ /No v̂ A¡u-âv 
 

hnZym`ymk tbmKyX :  R. 186(1)(ia) klIcW \nba¯n\v hnt[bw.  (i)  എലūാ വിഷയơൾƕും േചർƲ് 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 എലūാ വിഷയơൾƕും േചർƲ്  50% amÀ¡nÂ  Ipdbm¯ _n.tImw _ncpZw. 
 

 
{Ia 

\¼À 

 

ImäKdn    

\¼À kwL¯nsâ t]cv 
  HgnhpIfpsS F®w, 

i¼f-kvsIbnÂ 

1 1 
കിഴുവിലം സÀǍീസ് സഹകരണ ബാƠ് ി ം നം. 2405  

മുടപുരം]n.-H, ചിറയി       ൻകീഴ ്,തിരുവന പുരം -- 695304 0470-2640285 
അസിǔâvെസƒകƩറി -1 

28000-66470 

2 2 
തുǈമൺതാഴം സÀǍീസ് സഹകരണ ബാƠ് ി ം നം.  134  
തുǈമൺതാഴം പി.ഒ, ]¯-\w-Xn«- 689625   04734-267609 

No^v A¡u-âv-1 

28000-66470 

3 3 
കടുơലūǳÀ സÀǍീസ് സഹകരണ ബാƠ് ി ം  നം.863  
െവǔ് കടുơലūǳÀ പി.ഒ  , എറണാകുളം - 683110  0484 -2604316    

അസിǔâv െസƒകƩറി-1 

28000-66470 

4 4 
േകാഴിേ ാട് ജി ാ  ഇലക് ടിസി ി േബാർഡ് എംേ ായീസ് സഹകരണ സംഘം 

ി ം  നം.  ഡി 2410 
ഗാ ിേറാഡ്,  കാലി ് ബീ ് ]n.-H ,േകാഴിേ ാട ്þ673032 0495- -2760270 

അസിǔâvെസƒകƩറി -1 
28000-66470 

5 5 
ൈടǊാനിയം േലബÀ സഹകരണ സംഘം ǘിപ് തം നം. Ǌി 206 
െകാƢǲേവളി, Ǌി Ǌി പി കƑാǈസ് ,ൈടǊാനിയം  പി.ഒ,  
തിരുവനƺപുരം 695021   0471 -2506635 

amt\-PÀ-1 

22720-56050 

6 6 
േകരള അ ഗി ൾ റൽ & േകരള െവ റിനറി യൂണിേവഴ് സി ി സഹകരണ 
സംഘം ിപ് തംനം.ആർ.162 
മ ൂ ിപി.ഒ,തൃ ൂർ  680 651    0487 2371358 

അസിǔâv െസƒകƩറി-1 

19890-52480 

7 7 

െവǋǳർ സÀǍീസ് സഹകരണ ബാƠ് ി ം  നം. 785 

േമെവǋǳർ പി.ഒ ,േകാ യം- 686609  04829-257121 

 

അസിǔâvെസƒകƩറി-1 

18300-51550 
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hnÚm]\w \¼À:  þ 5/2021   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 tIm- 
þ Hm¸tdj³) ASn-Øm\ tbmKy-X-bm-bn-cn-bv¡pw. ImkdtKmUv PnÃbnÂs¸« DtZym-KmÀ°n-IÄ¡v {]kvXpX PnÃ-
bnse  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--þHm¸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.-Un.kn AsÃ-
¦nÂ  F¨v.-Un.-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.-Un.kn.-Fw) AsÃ-¦nÂ വിജയകരമായി പൂÀƲീകരിƢ  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 
 

ImäKdn    
\¼À kwL¯nsâ t]cv 

HgnhpIfpsS F®w, 
i¼f-kvsIbnÂ 

1 1 
അയിരൂർ വിേ ജ് സർ ീസ് സഹകരണ ബാ ് ിപ് തം നം. 4267 
ഇലകമൺ പി.ഒ, വർ ല , തിരുവന പുരം  695 310     0470 2667670 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ3 
17360-44650 

2 2 

വിള ിൽ  സർ ീസ് സഹകരണ ബാ ് ിപ് തം നം. 2522 
േപയാട ് പി.ഒ, തിരുവന പുരം  695 573      0471 2289032 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ5 
(ജനറൽ-3,  

എസ്.സി/എസ്.Ǌി-1, 

hnIemwKkwhcWw -1) 

16890-43660 

3 3 
ൈമല ൽ  സർ ീസ് സഹകരണ ബാ ് ിപ് തം നം 683 
ആര േ ാട,്  ഒ േശഖരമംഗലം പി.ഒ, കാ ാ ട, 
തിരുവന പുരം  695 125      0471 2255231 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ2 
16890-43660 

4 4 

മണǈൂÀ സÀǍീസ് സഹകരണ ബാƠ് ി ം നം.2825 
മണǈൂÀ പി.ഒ, തിരുവന പുരം  695611      0470 -2692078 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡v/ 

കാഷƑÀþ3 
16890-43660 

5 5 
ൈട ാനിയം  േലബർ സഹകരണ സംഘം  ിപ് തം നം. ി  206 
െകാ ുേവളി, ി ി പി ക ാ സ ്,ൈട ാനിയം  പി.ഒ,  
തിരുവന പുരം  695021      0471 -2506635 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ1 
16420-42670 

6 6 

ചിറയിൻകീഴ്  താലൂƕ് എƆഡഡ്  സ് കൂൾ എംേǡായീസ് േകാ-ഓǃേറǊീവ് 
െസാൈസǊി ി ം നം. ി  401 
ചിറയിൻകീഴ ്പി.ഒ, തിരുവന പുരം-695304     9746160060 
 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ1                                                                                             
13480-36060 

 

7 7 
േനമം  സർ ീസ് സഹകരണ ബാ ് ിപ് തം നം 3150 
െവ ായണി ജംഗ്ഷൻ,  േനമം , േനമം  പി.ഒ,  
തിരുവന പുരം  695 0205      0471 2390424 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡v þ1 
8730-22480 

8 8 

ദി േകാǔൽ  അÀബൻ  സഹകരണ ബാƠ്  ി ം നം. 3036  
െഹഡ് ഓഫീസ് സിവിൽ േ ഷനു സമീപം,  sImÃw- 691013   0474 -2790014 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡v/ 

കാഷƑÀ þ1 
(എസ്.സി/എസ്.Ǌി) 
17590-43450 

9 9 
വയനകം സÀǍീസ്  സഹകരണ ബാƠ് ി ം നം. 1483  
വയനകം,ഞƕനാÂ പി.ഒ, ഓ ിറ, sImÃw- 690533   0476 -2690282 
 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ2 
17360-44650 

10 10 
ൈമനാഗǃǋി സÀǍീസ് സഹകരണ ബാƠ് ി ം നം. ക ൂ  69 
ൈമനാഗǃǋി പി.ഒ, sImÃw- 690519   0476 -2847749 
 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ4 
17360-44650 

11 11 

ചƕുവരƕൽ സÀǍീസ് സഹകരണ ബാƠ് ി ം നം. 1521 
ചƕുവരƕൽ പി.ഒ, െകാƩാരƕര, sImÃw- 691508   0474 -2409307 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ1 
13480------36060 

 

12 12 

കവിയൂÀ  സÀǍീസ് സഹകരണ ബാƠ് ി ം നം.  എ 707 
കവിയൂÀ പി.ഒ, തിരുവലū, ]¯-\w-Xn«- 689582   0469-2618181 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡v/ 

കാഷƑÀ þ2 
17360-44650 
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13 13 

കുളനട ഗവെƱâv െസർവâvസ് സഹകരണ ബാƠ് ി ം നം.   ക ൂ  169  
കുളനട പി.ഒ, ]¯-\w-Xn«- 689503   04734-260453 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ2 
(ജനറൽ-1,  

hnIemwKkwhcWw -1) 

16420-42670 

14 14 
പƲനംതിƩ ഗവെƱâv എംേǡായീസ് സഹകരണ ബാƠ് ി ം നം.  417  
പƲനംതിƩ പി.ഒ, ]¯-\w-Xn«- 689547  0469-2966452 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ1 
16420-42670 

15 15 
തưിേƲാട് സÀǍീസ് സഹകരണ ബാƠ് ി ം നം.   ക ൂ  364  
തưിേƲാട് പി.ഒ, ]¯-\w-Xn«- 689699   0468-2382225 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ1 
14270-37880 

16 16 
േകായിƒപം സÀǍീസ് സഹകരണ ബാƠ് ി ം നം.  875 
കടƒപ പി.ഒ, കുǈനാട്, ]¯-\w-Xn«- 689582   0469-2966452 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ1 
14270-37880 

17 17 
ƒപƕാനം സÀǍീസ് സഹകരണ ബാƠ് ി ം നം.  677 
ƒപƕാനം പി.ഒ, ]¯-\w-Xn«- 689643   0468-2360787 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ1 
13480-36060 

18 18 

 
േമലുകര സÀǍീസ് സഹകരണ ബാƠ് ി ം നം.   പി ി 152  
േകാഴേ രി പി.ഒ, ]¯-\w-Xn«- 689641   0468-2213446 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ1 
12000-32660 

19 19 

 

െപരുơാല സÀǍീസ്  സഹകരണ ബാƠ് ി ം നം.  2152,  
ഓലെകƩിയǈലം പി.ഒ, മാേവലി ര, ആലǃǲഴ-690510  0479-2442694 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ2 
17360-44650 

 

20 20 
കുമാരപുരം സÀǍീസ്  സഹകരണ ബാƠ്  ി ം നം.2147  
താമലūാƕൽ പി.ഒ, ആലǃǲഴ-690548    0479-2412485 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ2 
17360-44650 

21 21 

ആലǃǲഴ ജിലūാ േപാലീസ് എംേǡായീസ് സഹകരണ സംഘം ി ം നം.   എ 946  
ബസാÀ പി.ഒ,   ആലǃǲഴ-688012  0477-2260703 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ2 
16890-43660 

 

22 22 

കായംകുളം വിേലūജ്   സÀǍീസ്  സഹകരണ ബാƠ്  ി ം നം. 1596 
െപരുơാല പി.ഒ,  കായംകുളം,  ആലǃǲഴ-690559   0479-2442562 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ2 
16890-43660 

 

23 23 

തുറവൂÀ സഹകരണ ബാƠ്  ǘിƁതം നം. 935 
തുറവൂÀ പി.ഒ, േചÀƲല , ആലǃǲഴ-688532  0478-2562293 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡v/ 

കാഷƑÀ þ3 
(ജനറൽ-2,  

എസ്.സി/എസ്.Ǌി-1) 

16890-43660 

24 24 

കടƕരǃǋി സÀǍീസ്  സഹകരണ ബാƠ്  ǘിƁതം നം. 1125 

കടƕരǃǋി പി.ഒ, േചÀƲല , ആലǃǲഴ-688529  0478-2822281 
Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ2 

(ജനറൽ-1,  
എസ്.സി/എസ്.Ǌി-1) 

14270-37880 

25 25 
പാലേമൽ സÀǍീസ്  സഹകരണ ബാƠ്  ി ം നം. 4018 
നൂറനാട് പി.ഒ,  നൂറനാട,് ആലǃǲഴ- 690504   0479 -2387702 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ1 
12000-32660 

26 26 

കിഴതടിയൂÀ  സÀǍീസ്  സഹകരണ ബാƠv ി ം  നം. 1995 
പാലാ, പാലാ പി ഒ,tIm«bw-686575   04822-213230 
 

Pq\n-bÀ 

¢mÀ¡v/കാഷƑÀ þ3 
(ജനറൽ-2,  

hnIemwKkwhcWw -1) 

18300-46830 

27 27 
ചǈƕര സÀǍീസ്  സഹകരണ  ബാƠv  ി ം  നം.  3511 
കറുകƢാൽ പി ഒ, tIm«bw-686540   0481-2485181 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ4 
17360-44650 

28 28 
െവǋാവൂÀ  സÀǍീസ്  സഹകരണ ബാƠv ി ം  നം. 4300 
കടയനിƕാട് പി ഒ,tIm«bw-686541   04828-218137 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ2 
16890-43660 

29 29 

കാƨിരമǊം  സÀǍീസ്  സഹകരണ ബാƠv ി ം  നം. 1109 
കാƨിരമǊം പി ഒ, tIm«bw-686585   0481-2704393 
 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ2 
16420-42670 

30 30 

േകാരുേƲാട് സÀǍീസ്  സഹകരണ ബാƠv ി ം  നം. െക 365 
േകാരുേƲാട് പി ഒ, കാƨിരǃǋി,tIm«bw-686513   04828-280239 
 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ2 
14270-37880 
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31 31 
അƒഗിƕൾƢറൽ ഇƒǈൂƌെമâv സഹകരണ സംഘം പാലാ ി ം  നം. െക 1166 
ആേവമരിയാ ആർേƕഡ്, കƩƕയംേറാഡ്,പാലാ,tIm«bw-686575   04822-210800 
 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ1 
12740-32600 

32 32 
ടി.വി പുരം ഫാർേമഴ് സ്  സÀǍീസ്  സഹകരണ ബാƠv  ി ം നം. 622  
ടി.വി പുരം പി ഒ, ൈവƕം ,tIm«bw-686606   04829-210329 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ2 
12740-34320 

33 33 

കുടമാളǳÀ  സÀǍീസ്  സഹകരണ ബാƠv ി ം  നം. 93 
കുടമാളǳÀ പി ഒ, tIm«bw-686017   0481-2393907 
 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ2 
(ജനറൽ-1,  

എസ്.സി/എസ്.Ǌി-1) 

11250-30300 

34 34 

എƆഡഡ് Əകൂൾ ടീേƢഴ് സ് സഹകരണ സംഘം ി ം   നം. െക 336   

ക ന  പി ഒ,  ക ന ,ഇടു ി-685515    04868 -272374 
Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ4 

(ജനറൽ-3,   
hnIemwKkwhcWw -1) 

18300-46830 

35 35 

െനടു ം അർബൻ സഹകരണ സംഘം ി ം   നം. ഐ  104   

െനടു ം പി ഒ, ഇടു ി-685553    04868 -232065 
Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ3 

(ജനറൽ-1,   
എസ്.സി/എസ്.Ǌി-2) 

16890-43660 

36 36 
മാƠുളം സÀǍീസ്  സഹകരണ ബാƠ്  ി ം നം. ഐ  108  
മാƠുളം പി ഒ, ഇടു ി-685565   04864 -218215 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ1 
14270-37880 

37 37 
കണയƾൂÀ താലൂƕ് സഹകരണ കാÀഷിക ƒഗാമ വികസന ബാƠ് ി ം നം. ഇ 326 
പാലാരിവƩം,െകാƢി, FdWmIpfw-682025,   0484 -2331132 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ1 
19450-51650 

38 38 
മƨƒപ സÀǍീസ് സഹകരണ ബാƠ് ി ം നം. 4232 
മƨƒപ ]n.-H, FdWmIpfw-683581  0484 -2690463 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ3 
18300-46830 

39 39 

പീǃിൾസ് അർബൻ സഹകരണ ബാƠ് ി ം നം.  51 
പി ബി നം.1, തൃǃǳണിƲുറ, FdWmIpfw-682301   0484 -2776446 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡v/ 

കാഷƑÀ þ5 
17590-43450 

40 40 
കീƋമാട് സÀǍീസ് സഹകരണ ബാƠ്  ി ം നം.  2681 ,  
എടയǃǲറം,ആലുവ, FdWmIpfw-683101    0484 -2633714 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ3 
17360-44650 

 

41 41 
തǉനം സÀǍീസ് സഹകരണ ബാƠ്  ി ം നം.  ഇ  182 
തǉനം പി ഒ,  FdWmIpfw-682032   0484 -2334217 
 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ2 
17360-44650 

42 42 

േകരളേǔǊ് ഇലƒƗിസിǊിേബാർഡ് എംേǡായീസ് സഹകരണസംഘം ി ം നം.ഇ  180 
െകാƢി , FdWmIpfw-682018   0484 -2391762 

 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ2 
17360-44650 

43 43 

മാƨാലി സÀǍീസ് സഹകരണ ബാƠ് ി ം നം. 2266 
]n.-H മƾം പറവൂർ, FdWmIpfw-683520,   0484 -2442083 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ2 
(ജനറൽ-1,  

hnIemwKkwhcWw -1) 
17360-44650 

44 44 

കുƩമേǏരി സÀǍീസ് സഹകരണ ബാƠ് ി ം നം. 766 
േതാƩǲമുഖം ]n.-H,   ആലുവ , FdWmIpfw-683105,   0484 -2623406 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ1 
17360-44650 

 

45 45 
ചിǊാǊǲകര പ ായƲ്  സÀǍീസ് സഹകരണ ബാƠ് ി ം നം. 1443 
വലിയപലūംതുരുƲ്, േചƼമംഗലം ]n.-H, FdWmIpfw-683512  0484 -2518201  

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ2 
16890-43660 

46 46 
പǋിയാƕൽ സÀǍീസ് സഹകരണ ബാƠ് ി ം നം. 2232 
ഏഴിƕര ]n.-H,  േനാÀƲ് പറവൂർ, FdWmIpfw-683513,   0484 -2508064 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ3 
16890-43660 

47 47 
േകാടനാട് സÀǍീസ് സഹകരണ ബാƠ് ി ം നം.  1565 
േകാടനാട് ]n.-H, FdWmIpfw-683105   0484 -2649051 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ3 
16890-43660 

48 48 
പൂണിƲുറ സÀǍീസ്  സഹകരണ ബാƠ്  ി ം നം.  ഇ  840, 
പൂണിƲുറ പി ഒ,  െകാ ി, FdWmIpfw  -682038  0484 -2980440 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ3 
16420-42670 

49 49 
പാ ാ ുട ഗവെƱâvെസർവâvസ് സഹകരണ സംഘം  ി ം നം.  ഇ  250   
അ ൽെപ ി പി ഒ,   പാ ാ ുട,  FdWmIpfw -686667  0485-2272213 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ1 
14270-37880 
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50 50 
തിരുവാƠുളം സÀǍീസ് സഹകരണ സംഘം ി ം നം. 26 
തിരുവാƠുളം]n.-H, FdWmIpfw-682305,   0484 -2787345 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ2 
14270-37880 

51 51 
കൂ ാ ുകുളം ഫാർേമഴ് സ ്സÀǍീസ്  സഹകരണ ബാƠ് ി ം നം.ഇ 45 
കൂ ാ ുകുളം ]n.-H,  കൂ ാ ുകുളം ,  FdWmIpfw -- 686662 0485-2252438 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ1 
13480-36060 

52 52 
HOC എംേǡായീസ് േകാ-ഓǃേറǊീവ് െƒകഡിǊ് െസാൈസǊി ി ം നം.   ഇ 867  
അǈലമുഗൾ പി ഒ, FdWmIpfw-682302   0484 -2727273 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ1 
13480-36060 

53 53 

െകാƢി താലൂƕ് സഹകരണ കാÀഷിക ƒഗാമ വികസന ബാƠ് ി ം നം.   ഇ 1191 
െകƩിട നǈÀ 11/3256, പƑാരി ജűഷൻ, േതാ ുംപടി, FdWmIpfw-682005 
  0484 -2231155 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡v/ 

കാഷƑÀ þ1 
13350-38300 

 

54 54 

അƠമാലി അർബൻ സഹകരണ സംഘം ി ം നം.  ഇ  1081 
അƠമാലി ]n.-H, FdWmIpfw-683572   0484 -2453743 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ4 
(ജനറൽ-3,   

എസ്.സി/എസ്.Ǌി-1) 
10950-29600 

55 55 

േമƕടǈ് സÀǍീസ് സഹകരണ ബാƠ് ി ം നം. 4073 
േമƕടǈ് ]n.-H, േമƕടǈ്,  മൂവാǊǲപുഴ, FdWmIpfw-682316,   8078207222 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ3 
(ജനറൽ-2,   

എസ്.സി/എസ്.Ǌി-1) 
10950-29600 

56 56 
പാǃിനിവƩം സÀǍീസ് സഹകരണ ബാƠ് ി ം നം. ആർ  309 
മതിലകം പി ഒ, XrÈqÀ-680685 0480 -2642583                                                   

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ6 
18300-46830 

57 57 

വടƕാേ രി സÀǍീസ് സഹകരണ ബാƠ് ി ം നം. 3279 
വടƕാേ രി പി ഒ, XrÈqÀ-680582 04884 -232348                                                  
 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ3 
(ജനറൽ-2,   

എസ്.സി/എസ്.Ǌി-1) 
17360-44650 

58 58 
േകാƩǃടി സÀǍീസ് സഹകരണ ബാƠ് ി ം നം. ആർ 210 
േകാƩǃടി ]n.-H,  XrÈqÀ-680505  0487 -2553009 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ2 
17360-44650 

59 59 

െതാƩിǃാൾ സÀǍീസ് സഹകരണ ബാƠ് ി ം നം. 634 
െതാƩിǃാൾ ]n.-H,  XrÈqÀ-680310  9400221437 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ2 
(ജനറൽ-1,   

hnIemwKkwhcWw -1) 
16890-43660 

60 60 

പാവറƩി സÀǍീസ് സഹകരണ ബാƠ് ി ം നം. 3918 
പാവറƩി ]n.-H,  XrÈqÀ-680507  0487 -2642787 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ2 
(ജനറൽ-1,   

എസ്.സി/എസ്.Ǌി-1) 
16890-43660 

61 61 

അരണാƩǲകര ഓറിയâൽ സÀǍീസ് സഹകരണ ബാƠ് ി ം നം. 171 
അരണാƩǲകര ]n.-H,  XrÈqÀ-680618  0487 -2380201 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ3 
(ജനറൽ-2,   

hnIemwKkwhcWw -1) 
11250-30300 

62 62 
േദശമംഗലം സÀǍീസ് സഹകരണ ബാƠ് ി ം നം. 134 
േദശമംഗലം ]n.-H, േദശമംഗലം , XrÈqÀ-679532  04884-277322 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡v þ2 
10690-28900 

63 63 
ആÀƲാǊ്  സÀǍീസ് സഹകരണ ബാƠ് ി ം നം. ആർ  106 
ആÀƲാǊ്  പി ഒ, XrÈqÀ-680521 04885 -222492 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ1 
7020-16715 

64 64 
മ ാർ ാട് റൂറൽ  സÀǍീസ് സഹകരണ ബാƠ് ി ം  നം. പി   922 
മ ാർ ാട് പി ഒ, പാല ാട്-678582  04924 -222052 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ5 
18300-46830 

65 65 

എല ു ി  സÀǍീസ് സഹകരണ ബാƠ് ി ം  നം. എഫ ്   1193 
എല ു ി  പി ഒ, പാല ാട്-678622  0491 -2583228 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ6 
18300-46830 

 

66 66 

അ ല ാറ സÀǍീസ്  സഹകരണ  ബാƠ് ി ം  നം.  എഫ ്   1512 
അ ല ാറ പി ഒ, പാല ാട്-679512   0466 -2240238 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ8 
(ജനറൽ-6,   

എസ്.സി/എസ്.Ǌി-2) 
18300-46830 
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67 67 

അകേƲƲറ സÀǍീസ്  സഹകരണ ബാƠ്  ി ം നം. എഫ ്  1514 
അകേƲƲറ പി ഒ, പാല ാട്-678008   0491 -2555151 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡v/ 

കാഷƑÀþ4 
(ജനറൽ-3,    

hnIemwKkwhcWw -1) 
18300-46830 

68 68 

പറളി  സÀǍീസ് സഹകരണ ബാƠ് ി ം  നം. എഫ ് 6808 
പറളി  പി ഒ, പാല ാട്-678612  0491 -2856241 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡v/ 

കാഷƑÀ þ2 
17360-44650 

69 69 

മല ുറം   സÀǍീസ്  സഹകരണ ബാƠ് ി ം നം. എഫ ് 1829  
േപാ ് േബാ ് ന ർ -6,  ae-̧ pdw-- 676505 0483-2735216 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ4 
18300-46830 

 

70 70 
സÀǍീസ് സഹകരണ ബാƠ് ി ം നം. എഫ ് 583 അ ുറഹിമാൻ നഗർ 
ഏ ആർ നഗർ  ]n.-H,  ae-̧ pdw-- 676305 0494-2490546 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ6 
18300-46830 

71 71 
തവനൂർ  സÀǍീസ് സഹകരണ ബാƠ് ി ം നം. പി 516  
അയ ലം ]n.-H,  ae-̧ pdw-- 679573 0494-2080248 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ1 
16890-43660 

72 72 

െമാറയൂർ   സÀǍീസ്  സഹകരണ ബാƠ് ി ം നം.  ഡി 1938 ,  
െമാറയൂർ  ]n.-H, ae-̧ pdw-- 673642 0483-2772035 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ1 
(എസ്.സി/എസ്.Ǌി) 
14270-37880 

73 73 
താനൂർ സഹകരണ അർബൻ ബാƠ് ി ം നം. എം  510 
െസൻ ടൽ േകാം ് ,ബീ ് േറാഡ്, താനൂർ ]n.-H, ae-̧ pdw-- 676302 0494-2441289 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ1 
9700-25000 

74 74 
പേ ാളി സർ ീസ്  സഹകരണ ബാ ്  ി ം  നം.  എഫ ്1267 
പേ ാളി ]n.-H ,േകാഴിേ ാട ്þ673522 0496--2602029 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ2 
18300-46830 

75 75 

േപരാƒǈ റീജിയണൽ േകാ-ഓǃേറǊീവ് ബാƠ് ി ം  നം.  എഫ ് 1752 
േപരാƒǈ ]n.-H ,േകാഴിേ ാട ്þ673525 0496--2610237 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ3 
(ജനറൽ-2,    

എസ്.സി/എസ്.Ǌി-1) 
17360-44650 

76 76 
കാര ൂർ സർ ീസ്  സഹകരണ ബാ ്  ി ം  നം.  എൽ എൽ 31 
കു മംഗലം വഴി ,കാര ൂർ ]n.-H ,േകാഴിേ ാട ്þ673571 0495- -2800280 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ1 
17360-44650 

77 77 

െകാേ രി  സർ ീസ്  സഹകരണ ബാ ്  ി ം  നം.  ഡി 2022 
േമേ ാ ുതാഴം,  െകാേ രി ]n.-H ,േകാഴിേ ാട ്þ673007  0495þ2352360 - 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ4 
(ജനറൽ-2,   

എസ്.സി/എസ്.Ǌി-1, 
hnIemwKkwhcWw -1) 

17360-44650 

78 78 

നരിƕുനി സർǍീസ്  സഹകരണ ബാƠ്  ി ം  നം.  എൽ എൽ 143 

നരിƕുനി ]n.-H,  േകാഴിേ ാട് þ673585 0495þ2246214 
Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ2 

(ജനറൽ-1,   
എസ്.സി/എസ്.Ǌി-1) 
14270-37800 

79 79 
ചീ ിേലാട ്സÀǍീസ് സഹകരണ ബാƠ് ി ം നം. എഫ ്449  
ചീ ിേലാട ്]n.-H, അേ ാളി വഴി, േകാഴിേ ാട ്þ673315 0495--2455006 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ1 
13480-36060 

80 80 

ഏt¨mw സർǍീസ്  സഹകരണ ബാƠ് ി ം  നം.   സി 6612 
ഏt¨mw ]n.-H, പനമരം(വഴി), വയനാട് þ670721 04936- -286667 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ2 
13480-36060 

 

81 81 

തലേǏരി ƒപാഥമിക സഹകരണ കാർഷിക ƒഗാമ വികസനബാƠ് ി ം  നം.എഫ1്030  
ഹിƼുǒാൻ ടവർ, ടൗൺഹാൾ േറാഡ് , ചിറƕര ]n.-H, തലേǏരി-þ4,  

I®qÀ 04902--342492 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ2 
19450-51650 

82 82 

തളിǃറǈ ƒപാഥമിക സഹകരണ കാർഷിക ƒഗാമവികസനബാƠ് ി ം  നം സി  1007   
തളിǃറǈ ]n.-H,  I®qÀ þ670141     0460--2203038 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡v/ 

കാഷƑÀ þ1 
(hnIemwKkwhcWw) 

19250-51650 

83 83 
പ ൂർ സർǍീസ്  സഹകരണ ബാƠ്  ി ം  നം. എഫ ്1401 
പ ൂർ ]n.-H, I®qÀ þ670307 04985--202080 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ5 
18300-46830 
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ImäKdn \¼À:  6/2021 þ knÌw AUvan-\n-kvt{S-äÀ 

 
QUALIFICATION:   First class B.Tech. degree in Computer Science,IT,Electronics and Communication  
                                    Engineering /MCA/MSc (Computer Science or IT).  

      Desirable : Redhat Certification will be an added advantage. 
 

               EXPERIENCE :         Minimum working experience of 3 years in installing, configuring and trouble shooting UNIX/Linux 
                                                  based envirornments. Solid experience in the administration  application stacks (e.g., Tomcat, JBoss, 
                                                 Apache, NGINX). Experience with monitoring systems (Eg. Nagios). Experience in scripting skills 
                                                 (e.g., shell scripts, Perl, Python). Solid networking Knowledge (OSI network layers, TCP/IP).      
                                                 Experience with SAN storage environment with NFS mounts and physical and logical volume  
                                                 management. Experience with tape library back up.          

 
 

84 84 

കരാറിനകം സർǍീസ്  സഹകരണ ബാƠ്  ി ം  നം.  സി  88 എൽ എൽ    
കുറുവ, കടലായി ]n.-H, I®qÀ þ670003   0497- -2732543 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ2 
(ജനറൽ-1,    

hnIemwKkwhcWw -1) 
17360-44650 

85 85 

തലേ രി സഹകരണ റൂറൽ  ബാƠ്  ി ം  നം. എഫ ്1263 
തിരുവ ാട ്]n.-H, തലേ രി, I®qÀ þ670103 0490--2322242 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ1 
(hnIemwKkwhcWw) 

17360-44650 

86 86 
പരിയാരം സർǍീസ്  സഹകരണ ബാƠ്  ി ം  നം.  സി  344 
പരിയാരം ]n.-H,  പരിയാരം,I®qÀ þ670502  0460- -2208130 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ2 
17360-44650 

87 87 
ഏേഴാം സർǍീസ്  സഹകരണ ബാƠ്  ി ം  നം.  സി  1508 ,  
ഏേഴാം ]n.-H,  I®qÀ þ670334     0497--2870232 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ4 
17360-44650 

88 88 

പാടിേയാ ുചാൽ സർǍീസ് സഹകരണ ബാƠ് ി ം  നം. എഫ ് 1519 
പാടിേയാ ുചാൽ ]n.-H, I®qÀ þ670353 04985--240251 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ1 
(എസ്.സി/എസ്.Ǌി) 
17360-44650 

89 89 
കു ിമംഗലം സർǍീസ് സഹകരണ ബാƠ് ി ം  നം. സി  4682 
കു ിമംഗലം ]n.-H, I®qÀ þ670309  0497--2810257 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ3 
17360-44650 

90 90 

കുtäyരി സർǍീസ്  സഹകരണ ബാƠ്  ി ം  നം. 1266 , 
കുtäyരി, കുtäyരി]n.-H, I®qÀ þ670142 0460--2202809 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ3 
(ജനറൽ-1,  

എസ്.സി/എസ്.Ǌി-1,   
hnIemwKkwhcWw -1) 

17360-44650 

91 91 
നടുവിൽ  സർǍീസ്  സഹകരണ ബാƠ്  ി ം  നം. എൽ എൽ   136 ,  
നടുവിൽ  ]n.-H, I®qÀ þ670582  0460-2250342 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ2 
16890-43660 

92 92 
െചơളായി സർǍീസ് സഹകരണ ബാƠ് ി ം  നം.സി  101  
െചơളായി ]n.-H,  I®qÀ þ670631    04602--230330 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ2 
16890-43660 

93 93 

കൂടാളി സർǍീസ്  സഹകരണ ബാƠ്  ി ം  നം. സി 9 
കൂടാളി ]n.-H, I®qÀ þ670592 0497--2857201 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ2 
(ജനറൽ-1,    

hnIemwKkwhcWw -1) 

10950-29600 

94 94 
േബഡഡു   ഫാർേമഴ് സ് സർǍീസ് സഹകരണ ബാƠ് ി ം  നം എഫ് എഫ്  92 

കു ംകുഴി ,കു ംകുഴി ]n.-H,   കാസറേഗാഡ് þ671541, 04994--210233 
Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ2 

17360-44650 

95 95 
െച ള kÀÆokv kl-I-cW _m¦v ¢n]vXw \w. എസ ്66 

െച ള ]n.-H,  െചÀƕള ,  കാസറേഗാഡ്þ671541,  , 04994- -280766 
Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ2 

17360-44650 

96 96 
െകാളƲൂർ kÀÆokv kl-I-cW _m¦v ¢n]vXw \w. എസ ്33 

െകാളƲൂർ ]n.-H,  െചơള(via) ,  കാസറേഗാഡ്þ671541,  , 04994- -210326 
Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ1 

14270-37880 
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{Ia 
\¼À 
 

ImäK 
dn    
\¼À 

kwL¯nsâ t]cv 
   HgnhpIfpsS F®w, 

i¼f-kvsIbnÂ 

1 1 
നടയ് ൽ  സർ ീസ്  സഹകരണ ബാ ് ി ം നം.  1874,  
ക ുവാതു ൽ പി.ഒ, sImÃw- 691578   0474 -2572030 

knÌw  

AUvan-\n-kvt{S-äÀ þ1 
26580-63790 

2 2 
തിരുമി േ ാട് സർവീസ ്സഹകരണ ബാ ് ി ം നം പി.833 
ചാ നൂർ പി.ഒ  , പാല ാട്-679535     0466-2258123 

knÌw  

AUvan-\n-kvt{S-äÀ þ1 
26580-63790 

3 3 
െകാര ി സർവീസ് സഹകരണ ബാ ് ി ം നം 590 
െകാര ി പി.ഒ  , XrÈqÀ-680308  0480-2732021 

knÌw  

AUvan-\n-kvt{S-äÀ þ1 
26580-63790 

4 4 എരമം കു ൂർ സർ ീസ് സഹകരണ ബാ ് ിപ് തം നം. സി .365  
മാതമംഗലം ,എം എം ബസാർ പി.ഒ ,ക ൂർ  670 306       04985 277026 

knÌw  

AUvan-\n-kvt{S-äÀ þ1 
       26580-63790 

5 5 െനടുമ ാട ് സഹകരണ അർബൻ  ബാ ്  ി ം  നം.3193 
െനടുമ ാട് പി ഒ, തിരുവന പുരം -695541     04722 -802447 

knÌw  

AUvan-\n-kvt{S-äÀ þ1 
23450-61480 

6 6 
ച നാേ രി സഹകരണ അർബൻ സംഘം ി ം  നം. -3195 
പി ബി ന ർ 21, ച നാേ രി ,േകാ യം- 686101  0481 -2423746 

 knÌw  

AUvan-\n-kvt{S-äÀ þ1 
19580-51070 

 
 
 

hnÚm]\w \¼À:  þ 7/2021  ഡാ ാ എൻ ടി  ഓ േറ ർ   
 

hnZym`ymk tbmKyX-:  (i)    GsX-¦nepw AwKoIrX kÀÆIemimebnÂ \n¶pÅ _ncpZw. 
                          (ii)  tIcf / tIƒƼ kÀ¡mÀ AwKo-I-cn¨ Øm]-\-¯nse tUäm F³{Sn tImgvkv  
                              ]mÊmb kÀ«n-^n-¡-äv.  

                          (iii) Hcp AwKo-IrX Øm]-\-¯nÂ tUäm F³{Sn ഓǃേറǊർ XkvXn-I-bnÂ tPmen   
                              sNbvX Hcp hÀj-s¯ {]hÀ¯n ]cn-N-bw. 
 

{Ia 

\¼À 

 

ImäK 

dn    

\¼À 

kwL¯nsâ t]cv 
HgnhpIfpsS F®w, 

i¼f-kvsIbnÂ 

1 1 

പാ ിനിവ ം സÀ ീസ് സഹകരണ ബാ ് ി ം നം. ആർ  309 
മതിലകം പി ഒ, XrÈqÀ-680685 0480 -2642583                                                   
 

ഡാ ാ എൻ ടി  

ഓ േറ ർ þ2 
         18300-46830 

2 2 
എരമം കു ൂർ സർ ീസ് സഹകരണ ബാ ് ിപ് തം നം. സി .365  
മാതമംഗലം ,എം എം ബസാർ പി.ഒ ,ക ൂർ  670 306       04985 277026 

ഡാ ാ എൻ ടി  

ഓ േറ ർ þ1 

18300-46830 
 

3 3 

െപരുơാല സÀǍീസ് സഹകരണ ബാƠ് ി ം നം.  2152,  
ഓലെകƩിയǈലം പി.ഒ, മാേവലി ര, ആലǃǲഴ-690510  0479-2442694 

ഡാ ാ എൻ ടി  

ഓ േറ ർ þ1 

17360-44650 

4 4 

േകാƩǃടി സÀǍീസ് സഹകരണ ബാƠ് ി ം നം. ആർ 210 
േകാƩǃടി ]n.-H,  XrÈqÀ-680505  0487 -2553009 

ഡാ ാ എൻ ടി  

ഓ േറ ർ þ1 

17360-44650 

5 5 
െകാേ രി  സർ ീസ്  സഹകരണ ബാ ്  ി ം  നം.  ഡി 2022 
േമേ ാ ുതാഴം,  െകാേ രി ]n.-H ,േകാഴിേ ാട ്þ673007  0495þ2352360 - 

ഡാ ാ എൻ ടി  

ഓ േറ ർ þ1 

17360-44650 
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6 6 

ൈമല ൽ  സർ ീസ് സഹകരണ ബാ ് ിപ് തം നം 683 
ആര േ ാട,്  ഒ േശഖരമംഗലം പി.ഒ, കാ ാ ട, 
 തിരുവന പുരം  695 125      0471 2255231 

ഡാ ാ എൻ ടി  

ഓ േറ ർ þ1 

(hnIemwK kwhcWw) 

16890-43660 

7 7 

തിരുപുറം സർ ീസ് സഹകരണ ബാ ് ിപ് തം നം 3296 , 
തിരുപുറം പി.ഒ, തിരുവന പുരം  695 133       0471 2260046 

ഡാ ാ എൻ ടി  

ഓ േറ ർ þ1 

     14270-37880 

8 8 

േദശമംഗലം സÀǍീസ് സഹകരണ ബാƠ് ി ം നം. 134 
േദശമംഗലം ]n.-H, േദശമംഗലം , XrÈqÀ-679532  04884-277322 

ഡാ ാ എൻ ടി  

ഓ േറ ർ þ1 

10690-28900 
                                   
 
 

                                      ImäKdn \¼À: þ 8/2021  ൈട ി ് 
 

              hnZym`ymk tbmKyX-:  (i)   എസ്.എസ്.എൽ.സി അഥവാ തƲുലƑ േയാഗƑത. 

                                        (ii)  െക .ജി .Ǌി. ഇ ഇംǚീഷ് & മലയാളം ൈടǃ് ൈറǊിംഗ് (േലാവർ).                   
 
 
 

{Ia 
\¼À 
 

ImäK 
dn    
\¼À 

kwL¯nsâ t]cv 
   HgnhpIfpsS F®w, 

i¼f-kvsIbnÂ 

1 1 
െകാേ രി  സർ ീസ്  സഹകരണ ബാ ്  ി ം  നം.  ഡി 2022 
േമേ ാ ുതാഴം,  െകാേ രി ]n.-H ,േകാഴിേ ാട ്þ673007  0495þ2352360 - 

ൈട ി ് þ1 
17360-44650 

 
 
               

 hnÚm-]\w 4/2021, hnÚm-]\w 5/2021, hnÚm-]\w 6/2021, hnÚm-]\w 7/2021 , hnÚm-]\w 8/2021 
പIm-cw At]-£-IÄ Ab-bv¡p¶ DtZym-KmÀ°n-IÄ അ ു  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¸«വÀƕ് DbÀ¶ {]mb]cn[nbnÂ A©p 
hÀjs¯ ഇളവ് അനുവദിƕുƾുv. കൂടാെത ]«nI PmXn /]«nI hÀ¤ hn`mK¯nÂs¸« മുതിÀƾ വƑƘിേƕാ 
അവരുെട അƒപകാരമുǋ മുതിÀƾ അംഗം മǊǲ മതơളിേലƕ് പരിവÀƲനം െചǭെǃƩവരുെട കുƩികൾേƕാ  
DbÀ¶ {]mb]cn[nbnÂ A©p hÀjs¯ Cfhpw , aäp ]nƾാ¡hn`mK¯n\pw, hnapà`S³amÀ¡pw aq¶p 
hÀjs¯ Cfhpw, hnIemwKÀ¡v ] v̄ hÀjs¯ Cfhpw, hn[-h-IÄ¡v A©v hÀjs¯ Cfhpw 
e`n¡p¶XmWv. 

2. സഹകരണ പരീũ േബാÀഡ് നടƲുƾ OMR പരീũ 80 മാÀƕിനാണ്. Hcp kwLw/ _m¦nsâ tbmKyX enÌnÂ 
DÄs¸-Sp¶ DtZym-KmÀ°n-bv¡v {]kvXpX kwL¯nse A`n-ap-Jw മാȌസിമം 15 amÀ¡n\v Bbn-cn-¡pw. ആയതിൽ 
A`n-ap-J-̄ n\v മിനിമം 3 amÀƕ് e`n¡p¶XmWv. ബാƕി 12 മാÀƕ് അഭിമുഖƲിsâ ƒപകടനƲിനുമാണ്. 

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)) ƒപകാരം 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 v̂ 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 
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^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¶ 01 . 09 .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, ƒപവÀƲി പരിചയം (ImäKdn \¼À 6/2021നും 7/2021നും  
മാƒതം),hbÊv, PmXn, hnapà`S³, ഭിƾേശഷിƕാÀ, 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-h-cp-
¯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-bn-
cn-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
  
           
                                                                               Ǌി എം മാതƑു 
Øew   : Xncph\´]pcw                                    sU]yq«ncPnkv{SmÀ/sk{I«dn  

XobXn   :  03  . 08  .2021                                                     klIcW kÀÆokv ]co£m t_mÀUv  
                         Xncph\´]pcw 


