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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 :7/2020 
            

hnÚm]\ XobXn :  03 . 11 . 2020                            At]£ e`nt¡ Ahkm\ XobXn  

\w.- kn.-F-kv.-C._n/ F³&FÂ /900/19                            02. 12 .2020  sshIpt¶cw 5.00 aWn     

   
Xmsg¸dbp¶ klIcW kwLw/_m¦pIfnÂ Hgnhpff Pq\nbÀ ¢mÀ¡v XkvXnIbntebv¡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.  
 

ImäKdn \¼À:  þ 7/2020   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 പൂർ 
ƲീകരിƢ  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 

േപരൂർ ട സർ ീസ്  സഹകരണ ബാ ് ി ം.  നം .1412, 
േപരൂർ ട പി.ഒ ,തിരുവന പുരം  695 005   0471 -2432127 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ4 
11850-31050 
 

2 2 

 

ആǊിơൽ മുനിസിǃൽ  ouൺ സÀǍീസ്  സഹകരണ ബാƠ് ി ം നം. ി 437 , 
കുഴിയിൽമു ്  , ആǊിơൽ പി ഒ,   തിരുവന പുരം-695101 
 0470 -2622109 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ8 
(ജനറൽ-7,  
എസ്.സി/എസ്.Ǌി-1)  
11250-30300 
 

3 3 

 
 
െനടുമơാട്  സഹകരണ അർബൻ  ബാƠ്  ി ം  നം.3193 ,  െനടുമơാട് പി ഒ, 
തിരുവന പുരം -695541     04722 -802447 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ5 
(ജനറൽ-3,  
എസ്.സി/എസ്.Ǌി-1, 
hnIemwKkwhcWw -1) 

 11050- -þ30150 
 

4 4 

കടƆƕാവൂÀ സÀǍീസ്  സഹകരണ ബാƠ് ി ം നം.1063 ,  
കടƆƕാവൂÀ  പി ഒ,   തിരുവന പുരം-695306     0470 -2656821 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ2 
10950þ29600 
 

5 5 
െവƨാറമൂട് സർǍീസ്  സഹകരണ ബാƠ് ി ം നം.2419 ,  
െവƨാറമൂട് പി ഒ,  തിരുവന പുരം-695607     0472-2872052 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ4 
10950-29600 
 

6 6 
പാേലാട്  സÀǍീസ്   സഹകരണ ബാƠ് ി ം  നം.792 , 
കരിമൺേകാട് പി ഒ, െനടുമơാട്,   തിരുവന പുരം-695562     0472 -2840241 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ2 
 10950þ29600 
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7 7 

അരുവിƕര ഫാർേമഴ് സ്  സർǍീസ്  സഹകരണ ബാƠ് ി ം നം.603, 

അരുവിƕര , അരുവിƕര പി ഒ,  തിരുവന പുരം-695564     0472-2888245 
Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ3 
 10690þ28900 
 

8 8 
െചറുƾിയൂÀ സÀǍീസ്  സഹകരണ ബാƠ് ി ം നം.726 ,  
െചറുƾിയൂÀ പി ഒ,  വർ ല , തിരുവന പുരം-695142     0470-2602366 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ2 
  10690þ28900 
 

9 9 
പാǃനംേകാട് സÀǍീസ്  േകാ-ഓǃേറǊീവ് ബാƠ് ി ം  നം.1108 , 
പാǃനംേകാട് പി ഒ,  തിരുവന പുരം-695018     04712 -2490608 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ1 
10690þ28900 
 

10 10 
റിസÀവ് ബാƠ് എംേǡായീസ് േകാ-ഓǃേറǊീവ്  െസാൈസǊി  ി ം  നം.3861 , 
വികാസ് ഭവൻ പി ഒ,  തിരുവന പുരം-695033     04712 -327930 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ3 
10690þ28900 
 

11 11 

കരുംകുളം  സÀǍീസ്  സഹകരണ ബാƠ് ി ം നം.4055 , പുതിയതുറ  പി ഒ  , 
തിരുവന പുരം-695526     0471 -2210090 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ2 
   9190-23600 
 

12 12 

 
 
കരമന സഹകരണ അർബൻ  ബാƠ്  ി ം  നം.1761 ,  
കരമന പി ഒ, തിരുവന പുരം -695002     04712 -343478 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ2 
(ജനറൽ-1,  
എസ്.സി/എസ്.Ǌി-1) 

7050- -þ15550 
 

13 13 
ദി േകാǔൽ  അÀബൻ  സഹകരണ ബാƠ്  ി ം നം. 3036 , 
െഹഡ് ഓഫീസ് സിവിൽ േ ഷനു സമീപം,  sImÃw- 691013   0474 -2790014 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ4 
11950-30850 
 

14 14 

 
 

നടƆƕൽ  സÀǍീസ്  സഹകരണ ബാƠ് ി ം നം.  1874,  
കലūǲവാതുƕൽ പി.ഒ, sImÃw- 691578   0474 -2572030 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ6 
(ജനറൽ-5,  
hnIemwKkwhcWw -1) 
11850-31050 
 

15 15 
െപരുǈുഴ ƒഗാേമാƹാരണ  സÀǍീസ്   സഹകരണ ബാƠ്  ി ം നം. 2533 ,  
െപരുǈുഴ പി.ഒ, sImÃw- 691504   0474 -2522496 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ2 
11850-31050 
 

16 16 

 

തുടയƾൂർ  സÀǍീസ്  സഹകരണ ബാƠ് ി ം നം.  ക ൂ  371 , 
തുടയƾൂർ പി.ഒ,  കടയ് ൽ,   sImÃw- 691536   0474 -2444051 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ4 
(ജനറൽ-3,  
hnIemwKkwhcWw -1) 
11250-30300 

17 17 

 
 

കുളƲൂǃǲഴ സÀǍീസ്  സഹകരണ ബാƠ് ി ം നം. 1867 ,  
കുളƲൂǃǲഴ, കുളƲൂǃǲഴ പി.ഒ,  sImÃw- 691310   0475 -2317524 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ5 
(ജനറൽ-4,  
എസ്.സി/എസ്.Ǌി-1) 

11250-30300 

18 18 

 
 

എഴുേകാൺ  സÀǍീസ്  സഹകരണ ബാƠ് ി ം നം. 2935, 
 എഴുേകാൺ പി.ഒ,  sImÃw- 691505   0474 -2484686 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ3 
(ജനറൽ-2,  
hnIemwKkwhcWw -1) 
11250-30300 
 

19 19 

 
 
പƩƲാനം  സÀǍീസ്   സഹകരണ ബാƠ് ി ം നം. 2471 , 
 മുകു പുരം പി.ഒ,   ചവറ, sImÃw- 691585   0476 -2680298 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡v/ 

കാഷƑർ þ3 
(ജനറൽ-2,  
എസ്.സി/എസ്.Ǌി-1) 

10950---- --29600 
 

20 20 
തൃƕടവൂർ  സÀǍീസ്  സഹകരണ ബാƠ് ി ം നം.  ക ൂ 188 , 
നീരാവിൽ, െപരിനാട്  പി.ഒ, sImÃw- 691601   0474 -2701080 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ3 
10950------29600 
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21 21 
െചറുെപാƆക സÀǍീസ്  സഹകരണ  സംഘം  ി ം നം.  3846 ,  
െചറുെപാƆക  പി.ഒ,  പു ൂർ, sImÃw- 691543   0474 -2415549 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ3 
8300-20300 
 

22 22 
സഹകരണ ഡിǃാÀŷെമâv എംേǡായീസ് സഹകരണ സംഘം  ി ം നം. ക ൂ 399 ,  
അ ി âv ഡയറ ർ ഓഫ് േകാ -ഓ േറ ീവ ്ഓഡി  ്ഓഫീസിനു എതിർവശം, 
സിവിൽ േ ഷനു സമീപം, sImÃw- 691013   9446085393 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ1 
8300-20300 
 

23 23 

തുരുƲിƕര  സÀǍീസ്  സഹകരണ ബാƠ് ി ം നം. 1904, 
കുƾƲൂർ ഈǔ് പി.ഒ,  sImÃw- 690540  0476-2856128 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ1 
8300-20300 
 

24 24 
റാƾി  സÀǍീസ്  സഹകരണ ബാƠ് ി ം നം. 65 ,  
റാƾി പി.ഒ,   ]¯-\w-Xn«- 689672   04735 -227564 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ3 
11850-31050 

25 25 
െമഴുേവലി സÀǍീസ്  സഹകരണ ബാƠ്  ി ം  നം.   2570 ,  
ഉ ൂർ പി.ഒ,  ]¯-\w-Xn«- 689503  04682 -287477 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ4 
  10950-29600 
 

26 26 
ജനതാ സÀǍീസ്  സഹകരണ ബാƠ് ി ം നം. 1042 ,  
V—േകാƩയം പി.ഒ, ]¯-\w-Xn«- 689656   0468 -2305212 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ1 
10950-29600 
 

27 27 

വാƆപൂര് സÀǍീസ്  സഹകരണ ബാƠ് ി ം നം. എ  203 ,   
വാƆപൂര് പി.ഒ,  ]¯-\w-Xn«- 689588  0469 -2687721 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ1 
 10690-28900 
 

28 28 

വǭാǊǲപുഴ സÀǍീസ്  സഹകരണ ബാƠ് ി ം നം.  ക ൂ   354 , 
വǭാǊǲപുഴ പി.ഒ,  ]¯-\w-Xn«- 689663   04735 -277243 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡v/ 

കാഷƑർþ2  
10690-28900 
 

29 29 

 

അടൂÀ ഗവൺെമൻറ് എംേǡായീസ് സഹകരണ ബാƠ് ി ം നം. 2226 ,  
അടൂÀ  പി.ഒ, ]¯-\w-Xn«- 691523 04734 -224891 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡v/ 

കാഷƑർþ2  
 9190-23600 

30 30 

 
 

േകാƾി റീജിയണൽ  േകാ-ഓǃേറǊീവ്  _m¦v  ി ം നം. 3833 ,  
േകാƾി പി.ഒ,  ] -̄\w-Xn«- 689691  04682 -242224 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ3 
(ജനറൽ-2,  

എസ്.സി/എസ്.Ǌി-1)  

8300-20300 

   31    31 

പറƺൽ സÀǍീസ്  സഹകരണ ബാƠ് ി ം നം. എ  202 ,  
പറƺൽ  പി.ഒ,  പƺളം, ]¯-\w-Xn«- 689501  04734 -229614 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ1 
8300-20300 

32 32 

കാǃിൽ  സÀǍീസ്  സഹകരണ ബാƠ് ി ം നം.  1594,   
കൃƎണപുരം പി.ഒ,  കാർ ിക ി താലൂ ,് ആലǃǲഴ-690533   0479-2438074 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ2 
(ജനറൽ-1,   
hnIemwKkwhcWw -1) 

10950-29600 
 

33 33 

 
ആലǃǲഴ ജിലū സഹകരണ ബാƠ് എംേǡായീസ് സഹകരണ സംഘം ി ം നം.  എ 

677 , ആലǃǲഴ-688001   0477-2252499 
 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ2 
10690-28900 
 

34 34 

 

മാƾാർ  സÀǍീസ്  സഹകരണ ബാƠ് ി ം നം.  3997,  
മാƾാർ പി.ഒ,   മാƾാർ , ആലǃǲഴ-689622   0479-2312353 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ1 
8730-22480 
 
 

35 35 
േചÀƲല ഹൗസിംഗ് സഹകരണ സംഘം ി ം നം. എ  335,  
സി എം സി-29,  േചÀƲല, ആലǃǲഴ- 688524   0478-2813621 
 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ1 
8730-22480 
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36 36 

െചơƾൂർ  സÀǍീസ്  സഹകരണ ബാƠ്  ി ം നം. 3351 ,  
െചơƾൂർ പി.ഒ,  ആലǃǲഴ- 689121   0479 -2452971 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ1 
8300-20300 
 
 

37 37 

നൂറനാട് സÀǍീസ്  സഹകരണ ബാƠ്  ി ം നം. 1559 ,  
പടനിലം പി.ഒ,  പടനിലം, നൂറനാട് ,  ആലǃǲഴ-690529   0479-2384630 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ1 
8300-20300 
 

38 38 
മഹാേദവികാട് സÀǍീസ്  സഹകരണ ബാƠ്  ി ം നം. 1857 ,  
മഹാേദവികാട് പി.ഒ, കാർ ിക ി ,  ആലǃǲഴ-690516   0479-2482035 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ1 
8300-20300 
 

39 39 

 
 
 
ചơനാേǏരി താലൂƕ് സഹകരണ കാർഷിക ƒഗാമ വികസന ബാƠ് ി ം  നം. െക 1119, 
കറുക ാൽ,  tIm«bw-686540   0481-2485904 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ2 
(ജനറൽ-1,  
എസ്.സി/എസ്.Ǌി-1) 
 

13350-38300 
 
 

40 40 

മീനƢിൽ സഹകരണ കാർഷിക ƒഗാമ വികസന ബാƠ് ി ം നം. െക 197 ,  
പാലാ,പാലാ പി ഒ, tIm«bw-686575   04822-212412 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ1 
(hnIemwKkwhcWw) 
13350-38300 
 

41 41 

പാലാ അÀബൻ  േകാ-ഓǃേറǊീവ്  _m¦v  ി ം നം. 1850 ,  
H O പാലാ, tIm«bw-686575   04822-211514 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ1 
(എസ്.സി/എസ്.Ǌി)  

11950-30850 
 

42 42 
മാơാനം സÀǍീസ്  സഹകരണ ബാƠv  ി ം നം.   1920 ,  
മാơാനം പി ഒ, tIm«bw -686018   0481-2572209 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ3 
11850-31050  
 

43 43 
തലǃലം സÀǍീസ്  സഹകരണ ബാƠv  ി ം നം. 3937 , 

ാശനാൽ പി ഒ, tIm«bw -686579   04822-276615 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ2 
11850-31050 
 

44 44 

 
 
ചിറƕടവ് സÀǍീസ്  സഹകരണ ബാƠv  ി ം നം. 2057 ,  
ചിറƕടവ് പി ഒ,  tIm«bw-686520   04828-230011 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ3 
(ജനറൽ-1,  

എസ്.സി/എസ്.Ǌി-2)  

11850-31050 
 

   45    45 കടുƲുരുƲി റീജിയണൽ  സÀǍീസ്  സഹകരണ ബാƠ്  ി ം   നം.  4061,   
കടുƲുരുƲി പി ഒ, tIm«bw-686604   04829 -285516 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ6 
11850-31050 

 
  46   46 ഇലƒƗിസിǊി  േബാർഡ് എംേǡായീസ് സഹകരണ സംഘം ി ം നം.  െക  705,  

പാƕിൽ പി.ഒ,  tIm«bw-686012   0481-2362640 
Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ1 
11250-30300 
 
 

  47   47 െവǋǳർ  സÀǍീസ്  സഹകരണ ബാƠv  ി ം നം.   785 ,  
േമെവǋǳർ പി ഒ, tIm«bw-686609   04829-257121 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ2 
11250-30300 
 

48 48 െകാഴുവനാൽ  സÀǍീസ്  സഹകരണ ബാƠv  ി ം നം. 213 ,  

െകാഴുവനാൽ പി ഒ, tIm«bw-686573   04822-267034 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ3 
11250-30300 
 

49 49 െകാലūാട്  സÀǍീസ്  സഹകരണ ബാƠ്  ി ം  നം.  1830,   
െകാലūാട് പി ഒ, tIm«bw-686004   0481 -2341841 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ2 
11250-30300 
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50 50 നാƩകം സÀǍീസ്  സഹകരണ ബാƠ്  ി ം  നം.  3839,   
പാƕിൽ പി.ഒ, tIm«bw-686012   0481 -2361474 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ3 
11250-30300 
 

51 51 കുമരകം വടƕുംഭാഗം സÀǍീസ്  സഹകരണ ബാƠ്   ി ം നം.  1070,  
കുമരകം പി ഒ, tIm«bw-686563   0481 -2524241 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ4 
11250-30300 

 
52 52 എƆഡഡ് Əകൂൾ എംേǡായീസ് സഹകരണ സംഘം ി ം നം. െക 374 മു യം, 

മു യം  ,tIm«bw-686513   04828-272001 
Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ1 
10690-28900 

53 53 േകാƩയം ഗവെƱâv എംേǡായീസ്  സഹകരണ  സംഘം  ി ം  നം.47,  
കളക്േ ട  ് പി ഒ,   tIm«bw-686002   0481-2563602 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ2 
10690-28900 
 

54 54 െകഎസ്ഇബി എംേǡായീസ്  സഹകരണ സംഘം ി ം  നം. െക  668, 
െതേ നട,   ൈവ ം  , tIm«bw-686141  04829-216027 
 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ1 
10690-28900 
 

55 55 കുടƕƢിറ സÀǍീസ്  സഹകരണ ബാƠv  ി ം നം.   1792 , 
കുടƕƢിറ പി ഒ,   കുടƕƢിറ,  tIm«bw -686635   04822-240306 
 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ1 
8730-22480  

56 56 കാƨിരം  സÀǍീസ്  സഹകരണ ബാƠv  ി ം നം.   െക  433 , 
കാƨിരം പി ഒ,   tIm«bw-686020   0481-2382218 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ1 
8300-20300 
 

57 57 െനടുംകുƾം റീജിയണൽ  സÀǍീസ്  സഹകരണ ബാƠv  ി ം നം 286 ,  
െനടുംകു ം  പി ഒ, tIm«bw -686542   0481-2415996 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ2 
 9190-23600 
 

58 58 ഇടനാട്  സÀǍീസ്  സഹകരണ ബാƠ്  ി ം  നം.  1768,  
ഇടനാട് പി ഒ, പാലാ , tIm«bw-686574   04822-259672 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ3 
10950-29600 
 

59 59 ഈരാǊǲേപƩ  എƆഡഡ് Əകൂൾ ടീേƢഴ് സ്  സഹകരണ  സംഘം  ി ം  നം. െക 746 , 

അരുവി ുറ  പി ഒ, tIm«bw-686122   04822 -273657 

 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ1 
  9190-23600 

60 60 വടകര സÀǍീസ്  സഹകരണ ബാƠ്   ി ം നം.   െക 175,   
വടകര പി ഒ,  തലേയാലǃറǈ്,  tIm«bw-686605   04829 -236188 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ2 
  9190-23600 

 
61 61 പുഴവാത്  സÀǍീസ്  സഹകരണ ബാƠ്   ി ം നം. 62,   

ചơനാേǏരി പി ഒ, tIm«bw-686101   0481 -2423308 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ2 
   9190-23600 
 

62 62 കാ ിയാർ  സÀǍീസ് സഹകരണ ബാƠ്  ി ം നം.  െക  164 ,  
കാ ിയാർ പി ഒ, ഇടു ി-685511   04868 -271114 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ7 
  10950-29600 
 

63 
 

63 
 

മുരി ാേ രി  സർǍീസ്   േകാ-ഓǃേറǊീവ്  _m¦v   ി ം  നം.  െക 355,   
മുരി ാേ രി  പി ഒ, ഇടു ി-685604   04868 -263252 
  

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ3 
10950-29600 

64 64 െകാƾƲടി സÀǍീസ്  സഹകരണ ബാƠ്   ി ം  നം. െക  260,  
െകാƾƲടി, െകാƾƲടി പി ഒ, ഇടു ി-685563   04868 -262349 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ2 
9190-23600 
 

65 65 അരീƕുഴ   സÀǍീസ്   േകാ-ഓǃേറǊീവ്  ബാƠ്    ി ം   നം.  1438,    
അരീƕുഴ പി ഒ, െതാടുപുഴ, ഇടു ി-685608    04862 -278024 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ2 
9190-23600 
 

66 66 മ ാേ രി സാർ ജനിക ്സഹകരണ ബാ ് ¢n]vXw \w.-3284,  പി ബി ന ർ -142,  
െചറളായി , എറണാകുളം  -682002  0484-2224096 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡v/ 

കാഷƑർþ5 
11950-30850 
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67 67 മൂവാǊǲപുഴ അÀബൻ സഹകരണ _m¦v  ി ം നം.  556 ,  
മൂവാǊǲപുഴ പി ഒ, H.O കേƢരിƲാഴം, മൂവാǊǲപുഴ, FdWmIpfw-686661     

 0485 -2833372 
 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ5 
11950-30850 

 

68 68 േതവര അÀബൻ സഹകരണ സംഘം  ി ം നം.  ഇ  784 ,  
െപരുമാനൂർ പി ഒ,  FdWmIpfw-682013  0484 -2664566 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ1 
11250-30300 
 

69 69 ബി പി സി എൽ  െകാ ി  റിൈഫനറി  എംേǡായീസ്   േകാ-ഓǃേറǊീവ്   

െƒകഡിǊ് െസാൈസǊി ി ം   നം.   ഇ 213,   പി ബി നǈർ 02, അǈലമുകൾ,   
FdWmIpfw-682302   0484 -2822904 
  

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ4 
(ജനറൽ-3,   
എസ്.സി/എസ്.Ǌി-1) 
11850-31050 
 

70 70 എറണാകുളം ജിലūാ േപാലീസ് വാƆപാ സഹകരണ സംഘം ി ം നം. ഇ 877 ,  
േഷണായി േറാഡ്,കലൂർ പി ഒ, FdWmIpfw-682017  0484 -2337775 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ2 
(ജനറൽ-1,   
എസ്.സി/എസ്.Ǌി-1) 
11850-31050 
 

71 71 പാറƕടവ് സÀǍീസ്  സഹകരണ ബാƠ്  ി ം നം.  2843 ,  
പാറƕടവ് പി ഒ,  പാറƕടവ്, FdWmIpfw-683579     0484 -2473381 

 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ2 
(ജനറൽ-1,  
hnIemwKkwhcWw -1) 
11250-30300 

 
72 72 തിരുൈവരാണിƕുളം സÀǍീസ്  സഹകരണ ബാƠ് ി ം നം. ഇ  121 ,  

െവǋാരǃിǋി സൗƲ് പി ഒ, ശീമൂലനഗരം, FdWmIpfw-683580  
   0484 -2600593  
 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ2 
 11250-30300 

73 73 േകരള ൈഹേകാÀƩ് എംേǡായീസ്  െƒകഡിǊ് സഹകരണ സംഘം  ി ം നം. ഇ  830 ,  
ൈഹേകാÀƩ് ബിൽഡിംഗ്, FdWmIpfw-682031      0484 -2562835 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡v/ 

കാഷƑർ þ1 
11250-30300 
 
 

74 74 പാǈാƕുട സÀǍീസ്  സഹകരണ ബാƠ്  ി ം നം.  3520 ,  
പാǈാƕുട പി ഒ, മൂവാ ുപുഴ, FdWmIpfw-686667      0485 -2272372 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ2 
(ജനറൽ-1,  

എസ്.സി/എസ്.Ǌി-1)  

11250-30300 

75 75 ആേവാലി സÀǍീസ്  സഹകരണ ബാƠ്  ി ം നം.  2950 ,  
ആേവാലി പി ഒ, FdWmIpfw-686670   0485 -2260334 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ3 
11250-30300 
 
 

76 76 മാറാടി സÀǍീസ്  സഹകരണ ബാƠ് ി ം നം. ഇ 57 , 
സൗ ്  മാറാടി പി ഒ,  മൂവാǊǲപുഴ, FdWmIpfw-686673   0485 -2832953 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ1 
11250-30300 
 
 

77 77 വǋǲവǋി സÀǍീസ്  സഹകരണ ബാƠ്  ി ം നം.  ഇ  139 ,  
വǋǲവǋി ,  കൂനǉാവ്  പി ഒ,  FdWmIpfw-683518  0484 -2512407 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ2 
11250-30300 
 

78 78 ഏലൂÀ സÀǍീസ്  സഹകരണ ബാƠ്  ി ം നം.  ഇ  103 ,  
ഏലൂÀ കിഴƕ്, ഉേദ ാഗമ ൽ പി ഒ, FdWmIpfw-683501  0484 -2546666 
 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ2 
 11250-30300 
 

79 79 ഷƱുഖപുരം സഹകരണ ബാƠ്  ി ം നം.   511 ,  
പƢാളം പി ഒ,  FdWmIpfw -682012  0484 -2403453  
 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ2 
 11250-30300 
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80 80 ഞാറƕൽ  സÀǍീസ്  സഹകരണ ബാƠ്  ി ം നം.  ഇ  91 , 
ഞാറƕൽ ,  െകാ ി താലൂ ,് FdWmIpfw-682505  0484 -2493380 
 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ1 
 11250-30300 

81 81 എളവൂÀ സÀǍീസ്  സഹകരണ ബാƠ്  ി ം നം. 1009 ,  
എളവൂÀ പി ഒ, അƠമാലി(വഴി), FdWmIpfw-683572  0484 -2963206 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ3 
(ജനറൽ-2,   
എസ്.സി/എസ്.Ǌി-1) 
11250-30300 
 

82 82 കാƕൂÀ സÀവീസ് സഹകരണ ബാƠ്  ി ം നം. 163 ,  
കാƕൂÀ പി ഒ, FdWmIpfw-686662  0485 -2875479 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ5 
11250-30300 
 
 

83 83 േചƼമംഗലം സÀǍീസ്  സഹകരണ ബാƠ് ി ം നം.  132 , 
േചƼമംഗലം പി ഒ, േനാർƲ് പറവൂർ താലൂƕ്,  FdWmIpfw-683512     
  0484 -2518438 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ3 
(ജനറൽ-2,  
hnIemwKkwhcWw -1) 
10950-29600 
 

84 84 ഗവെƱâv െസർവâvസ് േകാ-ഓǃേറǊീവ് െസാൈസǊി ി ം  നം. 146 , 

മൂവാ ുപുഴ , മൂവാ ുപുഴ പി ഒ,  FdWmIpfw-686661   0485 -2832496 

 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ1 
(എസ്.സി/എസ്.Ǌി) 
10950-29600 

85 85 േവơൂർ  സÀǍീസ്  സഹകരണ  സംഘം ി ം നം.  2793 ,  
േവơൂർ ,കിടơൂർ പി ഒ, അƠമാലി,  FdWmIpfw-683572  
   0484 -2454061  
 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ2 
10950-29600 

86 86 ആനിƕാട് സÀǍീസ്  സഹകരണ ബാƠ്  ി ം നം.  1550 ,  
ആേവാലി  പി ഒ, ആനിƕാട് , മൂവാǊǲപുഴ, FdWmIpfw-686670 

 0485 -2832544 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ3 
10950-29600 
 

87 87 പി ിമന  സÀǍീസ്   േകാ-ഓǃേറǊീവ് _m¦v   ി ം  നം.  ഇ  25 ,  
േചലാട് പി ഒ, േകാതമംഗലം, FdWmIpfw-686681      0485 -2570213 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ2 
(ജനറൽ-1,  
hnIemwKkwhcWw -1) 
10690-28900 
 

88 88 ഉദയംേപരൂÀ സÀǍീസ്  സഹകരണ ബാƠ്  ി ം നം. 747 ,  
ഉദയംേപരൂÀ പി ഒ, FdWmIpfw-682307   0484 -2792087 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ2 
10690-28900 

89 89 ഫാƗ് (CD) എംേǡായീസ് േകാ-ഓǃേറǊീവ് െƒകഡിǊ് െസാൈസǊി  ി ം നം.  ഇ 709 , 
അ ലേമട് പി ഒ,  FdWmIpfw-682303  0484 -2720354 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ1 
10690-28900 

90 90 െചറുകടǃǲറം സÀǍീസ്  സഹകരണ ബാƠ്  ി ം നം. 2959 ,  
N കുƲിയേതാട് പി ഒ,  FdWmIpfw -683594  0484 -2478295 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ2 
10690-28900 

91 91 തുരുƲിǃǲറം സÀǍീസ്  േകാ-ഓǃേറǊീവ് ബാƠ് ി ം  നം.1789 ,  
തുരുƲിǃǲറം പി ഒ, (വഴി)െകാടുơലūǳÀ, പുƲൻേവലിƕര, FdWmIpfw-680667 
 0484 -2487042 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ1 
9190-23600 

92 92 കുƾƲുനാട് സÀǍീസ്  സഹകരണ ബാƠ്  ി ം നം.  ഇ  3 ,  
കുമാരപുരം പി ഒ, FdWmIpfw-683565  0484 -2680231 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ2 
9190-23600 
 

93 93 ƒടാവൻകൂÀ-െകാƢിൻ െകമിƕൽസ് സഹകരണ സംഘം  ി ം നം. ആർ 23 , 
ഉേദ ാഗമ ൽ, FdWmIpfw -683501  0484 -2545002 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ2 
9190-23600 
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94 94 CMFRI എംേǡായീസ് േകാ-ഓǃേറǊീവ് െസാൈസǊി ǘിƁതം നം. ഇ 832,   

FdWmIpfw േനാർƲ് പി ഒ, FdWmIpfw-682018   0484 -2394867 
Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ1 
8730-22480   
          

95 95 േകരള േപാലീസ് ഹൗസിംഗ് സഹകരണ സംഘം  ി ം നം. 4348 ,  
എളംകുളം,FdWmIpfw-682020  0484 -2313981 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ2 
8730-22480 
 

96 96 FdWmIpfw  ഡിƏƒടിƗ്  ഗവ:  സർവâvസ് ഹൗസിംഗ് േകാ-ഓǃേറǊീവ്   
െസാൈസǊി ി ം  നം.  ഇ 321 , വാരിയം േറാഡ് ,FdWmIpfw-682016      0484 -
2364180 
 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ1 
8730-29600 
 

97 97 േമലൂÀ  സÀǍീസ്  സഹകരണ ബാƠ് ി ം നം. ആർ 196 ,  
േമലൂÀ പി ഒ,  XrÈqÀ—680311  0480 -2739192 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ2 
11850-31050 
 

98 98 കാറളം സÀǍീസ്  സഹകരണ ബാƠ് ി ം നം. 600 ,  
കിഴു ാ ി, താ ിേ രി പി ഒ, XrÈqÀ—680701  0480 -2831344 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ5 
11850-31050 
 

99 99 മുരിയാട്  സÀǍീസ്  സഹകരണ ബാƠ്  ǘിƁതം നം. 479 ,  
മുരിയാട് പി ഒ, XrÈqÀ-680683  8078811137 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ3 
11850-31050 
 

100 100 കേലūǊǲംകര  സÀǍീസ്  സഹകരണ ബാƠ് ി ം നം. 141 ,  
കേലūǊǲംകര പി ഒ, XrÈqÀ-680683  0480 -2720282 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ2 
11850-31050 
 

101 101 മൂƏെപǊ്  സÀǍീസ്  സഹകരണ ബാƠ് ി ം നം. 682 ,  
മൂƏെപǊ്  േറാഡ്, േചലേƕാƩǲകര , ജൂബിലി മിഷൻ േപാǔ്,  
XrÈqÀ—680005  0487 -2421483 
 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ2 
11250-30300 

102 102 മു ൂർ  സÀǍീസ്  സഹകരണ ബാƠ് ി ം നം. ആർ 189 ,  
പുേǊƕര, പി ഒ അƨൂർ— മു ൂർ XrÈqÀ—680541  0487 -2211227 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ4 
(ജനറൽ-2,   
എസ്.സി/എസ്.Ǌി-2) 
11250-30300 
 

103 103 കാരമുƕ്  സÀǍീസ്  സഹകരണ ബാƠ് ി ം നം. 16 , 
പി ഒ ക ശാംകടവ്,  XrÈqÀ—680613  0487 -2630239 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ5 
(ജനറൽ-4,  
hnIemwKkwhcWw -1) 
11250-30300 
 

104 104 െചƒƺാǃിƾി  സÀǍീസ്  സഹകരണ ബാƠ്  ǘിƁതം നം. ആർ  276 , 
െചƒƺാǃിƾി പി ഒ,  XrÈqÀ-680687    0480 -2837457 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ5 
(ജനറൽ-4,  
hnIemwKkwhcWw -1) 
11250-30300 
 

105 105 കƆപമംഗലം സÀǍീസ്  സഹകരണ ബാƠ് ി ം നം. എഫ ് 899 , 

പി ഒ കƆപമംഗലം, XrÈqÀ-680681    0480 -2844363 

 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ4 
10690-28900 

106 106 െപാǭ  സÀǍീസ്   േകാ-ഓǃേറǊീവ് ബാƠ് ി ം നം.  812 ,  

പി ഒ പൂǃƲി, XrÈqÀ-680733    0480 -28903581 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ3 
10690-28900 

107 107 ൈത ാട ് സÀǍീസ്  സഹകരണ ബാƠ് ി ം  നം.  എഫ ്7084  ,  
ƒബǗകുളം പി ഒ,  XrÈqÀ-680104    0487 -2556341 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ4 
10690-28900 
 

108 108 പനംകുളം-എƩǲമുന സÀǍീസ്  സഹകരണ ബാƠ് ി ം നം. 626 , 
കരുവ ൂർ പി ഒ,   XrÈqÀ-680711    0487 -2342438         
             

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ3 
9190-23600 
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109 109 എടƲിരുƲി കിǕാൻ സÀǍീസ്  സഹകരണ ബാƠ് ി ം നം. ആർ 311 ,  
ചുലൂÀ പി ഒ, XrÈqÀ-680567  0480 -2877472 

 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ2 
9190-23600 

110 110 െവǋാơലūǳർ   സഹകരണ  സംഘം  ി ം നം.  ആർ  1067 ,  
പി ഒ  െവǋാơലūǳർ,  XrÈqÀ-680662    0480 -2867217 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ1 
7700-18800 
 

111 111 പǋിǃǲറം സÀǍീസ്  സഹകരണ ബാƠ്  ി ം നം. 2532 ,   
പǋിǃǲറം പി ഒ, പാല ാട്-679305   0466 -2238226 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ4 
(ജനറൽ-3,  
hnIemwKkwhcWw -1) 
11250-30300 
 

112 112 അലനലūǳÀ സÀǍീസ്  സഹകരണ ബാƠ്  ി ം നം.   എഫ ് 1178 ,  
അലനലūǳÀ പി ഒ, പാല ാട്-678601   04924 -262427 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ4 
(ജനറൽ-3,  
hnIemwKkwhcWw -1) 
11850-31050 
 
 

113 113 കുളǃǲǋി സÀǍീസ്  േകാ-ഓǃേറǊീവ് ബാƠ് ി ം  നം.4589 , 
ഗവ: പ ്  പി ഒ,  െഷാÀണൂÀ-2,- പാല ാട-്679122   0466 -2960717 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ1 
11250-30300 
 

114 114 മുതലമട സÀǍീസ്  സഹകരണ ബാƠ്  ി ം നം.   എഫ ് 1197,   
മുതലമട പി ഒ,  പാല ാട്-678507   04923 -275228 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ3 
(ജനറൽ-2,  
hnIemwKkwhcWw -1) 
11250-30300 

115 115 െഷാÀണൂÀ  സഹകരണ സÀǍീസ്  ബാƠ് ǘിƁതം നം പി 578,   
െഷാÀണൂÀ þ 1, പാല ാട്-679121   0466 -2222592 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ2 
11250-30300 
 

116 116 െപാƾാനി സഹകരണ കാÀഷിക ƒഗാമ വികസന ബാƠ് ി ം നം. എം  398 ,  
]n.-H െപാƾാനി,  ae-̧ pdw-- 679577 0494--2667510 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ3 
13350-38300 
 

117 117 തിരൂÀ അÀബൻ  േകാ-ഓǃേറǊീവ് ബാƠ് ി ം  നം.  എഫ്  1818,   

HO തിരൂÀ, തിരൂÀ ]n.-H, മലǃǲറം 676101  0494—2635902 
Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ7 
(ജനറൽ-6,   
എസ്.സി/എസ്.Ǌി-1) 
11950-30850 
 

118 118 ഏലംകുളം kÀÆokv kl-I-cW _m¦v ¢n]vXw \w. എഫ് 1536,  

ഏലംകുളം,കുƾƕാവ്.-]n.-H, മലǃǲറം 679340  04933—231337 
Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ1 
(hnIemwKkwhcWw) 
11250-30300 
 

119 119 േകാൽƕളം സർǍീസ്  സഹകരണ ബാƠ് ി ം  നം. എഫ ് 1073 , 

േചേ ാ ൂർ ]n.-H, മലǃǲറം-- 676503 0483--2705162 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ2 
11250-30300 
 
 

120 120 േചേലƒǈ സÀǍീസ്  സഹകരണ ബാƠ്  ǘിƁതം നം  ഡി 1953, 
േചേലƒǈ പി ഒ, ഇടിമുഴിƕൽ,  ae-̧ pdw þ 673634 0483--2890228 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ1 
10950-29600 
 

121 121 അമരǈലം സÀǍീസ്  സഹകരണ ബാƠ് ി ം നം. എഫ ് 1099 ,  
പൂേƕാƩǲം പാടം പി ഒ,  ae-̧ pdw-  þ 679332 04931--260232 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ3 
10950-29600 
 

122 122 കടƾമư സർǍീസ്  സഹകരണ ബാƠ് ി ം നം. 10561 ,  

കടƾമư ]n.-H, മƠട, ae-¸pdw-- 679324 04933--239132 

 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ1 
10950-29600 
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123 123 നിലǈൂർ സർǍീസ്  സഹകരണ ബാƠ് ി ം  നം. ഡി  1972 , 

ച ു ]്n.-H, നിലǈൂർ, ae-̧ pdw---679329 04931--221478 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ2 
10950-29600 
 
 

124 124 മാറേ രി സÀǍീസ്  സഹകരണ ബാƠ് ി ം നം. എം 28 ,  
]n.-H മാറേ രി, ae-̧ pdw-- 679581 0494--2670219 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ3 
10690-28900 
 
 

125 125 മംഗലം സÀǍീസ്  സഹകരണ ബാƠ്  ി ം  നം.9701 ,  
]n.-H  മംഗലം, തിരൂÀ , ae-̧ pdw-- 676561 0494--2566069 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ1 
(hnIemwKkwhcWw) 
9190-23600 
 
 

126 126 േകാഡൂÀ  േകാ-ഓǃേറǊീവ് റൂറൽ ബാƠ്  ി ം നം. എം 665 ,  
െവǔ് േകാഡൂÀ, േകാഡൂÀ ]n.-H,   ae-̧ pdw-- 676504 0483--2752487 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ2 
9190-23600 
 
 

127 127 കുറുǃƲാൽ  സÀǍീസ്  സഹകരണ ബാƠ് ി ം നം. എം 495 ,  
െകാളƲൂÀ ]n.-H, മലǃǲറം-- 679338 04933--203048  

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ1 
 9190-23600 
 
 

128 128 േമലാǊǳർ  സÀǍീസ്  സഹകരണ ബാƠ്  ി ം  നം. എഫ ് 1183 ,  
േമലാǊǳർ]n.-H,   ae-̧ pdw-- 679326 04933--278222 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ1 
(hnIemwKkwhcWw) 
9190-23600 
 
 

129 129 േപാƲുകൽ  സർǍീസ്  സഹകരണ ബാƠ് ി ം നം.  എം 255 , 
ഭൂദാൻ േകാളനി]n.-H, ചുƠƲറ, ae-̧ pdw-- 679334 04931--240212 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ3 
(ജനറൽ-2,    
hnIemwKkwhcWw -1) 
9190-23600 
 
 

130 130 കുഴിമư സÀǍീസ്  സഹകരണ ബാƠ്  ി ം നം. ഡി   1899 , 
കിഴിേ രി, കുഴിമư.-]n.-H,   ae-̧ pdw-- 673641 0483--2756104 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ1 
8730-22480 
 
 

131 131 കƕƩിൽ സഹകരണ റൂറൽ ബാƠ് ǘിƁതം നം  എഫ ്  1270 ,  
കƕƩിൽ ]n.-H , േകാഴിേ ാട ്þ673507 0496þ2445559 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ4 
( ജനറൽ-2,   

എസ്.സി/എസ്.Ǌി-1, 

hnIemwKkwhcWw -1)  

11850-31050 
 
 

132 132 വടകര സഹകരണ റൂറൽ ബാƠ് ǘിƁതം നം  എഫ ്  1264 ,  
വി ഓ േറാഡ് , വടകര ,േകാഴിേ ാട-്673101 0496--2513430 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ7 
(ജനറൽ-5,   

എസ്.സി/എസ്.Ǌി-1, 

hnIemwKkwhcWw -1)  

11250-30300 
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133 133 കു മംഗലം  േകാ-ഓǃേറǊീവ്  റൂറൽ ബാƠ്  ി ം നം.  എഫ ്  1246 ,   
]n.-H  കു മംഗലം,  േകാഴിേ ാട ്þ673571 0495þ2800245 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ5 
(ജനറൽ-4,   

എസ്.സി/എസ്.Ǌി-1)  

11250-30300 
 

 
134 134 േകാƩǳർ സർǍീസ്  സഹകരണ ബാƠ്  ി ം  നം.  എഫ ്  450 ,  

]n.-H  അവി ന ൂർ ,(via) നടുവ ൂർ ,െകായിലാ ി താലൂ ് , 

 േകാഴിേ ാട ്þ673614 0496þ2657256 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ2 
(എസ്.സി/എസ്.Ǌി-1,  

hnIemwKkwhcWw -1)  

10950-29600 
 

135 135 നാദാപുരം സർǍീസ്  സഹകരണ ബാƠ്  ി ം  നം.  എഫ ്  721 ,  
ക ാ ി ]n.-H,േകാഴിേ ാട ്þ673506 0496--2550231 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ3 
(ജനറൽ-2,   
എസ്.സി/എസ്.Ǌി-1) 

10950-29600 
 

136 136 െചലവൂർ സർǍീസ്  സഹകരണ ബാƠ്  ി ം  നം.  എഫ ് 1513 ,   
മൂഴി ൽ, െചലവൂർ,  േകാഴിേ ാട ്þ673571 0495- -2730756 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ3 
(ജനറൽ-2,   
എസ്.സി/എസ്.Ǌി-1) 
 

10950-29600 
 

137 137 ബാലുേǏരി േകാ-ഓǃേറǊീവ് അർബൻ ബാƠ്  ി ം  നം.  എൽ എൽ 27,  
ബാലുേǏരി േപാǔ്, േകാഴിേ ാട് þ673612 0496þ2642052 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ2 
(ജനറൽ-1, 

എസ്.സി/എസ്.Ǌി-1)  

10750 --29450 

 
138 138 ഒളവư േകാ-ഓǃേറǊീവ് അർബൻ െസാൈസǊി  ി ം  നം.  ഡി 2739 ,  

കു ുപാലം ,]n.-H  ജി എ േകാേളജ ്,േകാഴിേ ാട ്þ673014 0495           
2433899 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ2 
(ജനറൽ-1,   

എസ്.സി/എസ്.Ǌി-1)  

10690—28900 

139 139 ചാƲമംഗലം സർǍീസ്  സഹകരണ ബാƠ്  ി ം  നം.  എഫ്   1839,  
ചാƲമംഗലം]n.-H,   േകാഴിേ ാട് þ673601 0495þ2800269 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ3 
10690-28900 
 
 

140 140 േചാǈാൽ  സർǍീസ്  സഹകരണ ബാƠ്  ി ം  നം.  1478 ,   
േചാ ാല, വടകര , േകാഴിേ ാട ്þ673308 0496--2502028 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ1 
(hnIemwKkwhcWw )  
10690-28900 
 
 

141 141 േകാഴിേƕാട് െഹഡ് േലാഡ് ആൻഡ് ജനറൽ വർേƕƋസ് േകാ- ഓǃേറǊീവ് 

െസാൈസǊി ǘിƁതം നം ഡി 2454, യമുന ആർേ ഡ്,ക ായ് േറാഡ,്ചാല ുറം ]n.-H, 

േകാഴിേ ാട-്673002 0495-2306713 
 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ1 
8300-20300 

142 142 മടƕിമല സർǍീസ്  സഹകരണ ബാƠ് ി ം  നം.  എഫ ്  490 ,  
മടƕിമല ]n.-H,  വയനാട് þ673122 04936--284276 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ1 
(എസ്.സി/എസ്.Ǌി)  

11250-30300 
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143 143 പഴയơാടി അർബൻ സഹകരണ ബാƠ് ¢n]vXw \w. സി  975, 

പഴയơാടി, പഴയơാടി ആർ എസ്(]n.-H), കưǳർþ670358 04787- -2870370 
Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ2 
11950-30850 
 

144 144 പാǃിനിേǏരി സർǍീസ്   േകാ-ഓǃേറǊീവ് ബാƠ് ി ം  നം.  എൽ എൽ 121 ,  
]n.-H  പാǃിനിേǏരി, I®qÀ þ670561 0497--2789400 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ2 
11850-31050 
 

145 145 െപരളേǏരി സർǍീസ്  േകാ-ഓǃേറǊീവ് ബാƠ് ി ം  നം.   എഫ്  2766 ,  
മു ലൂർ ]n.-H, I®qÀ þ670622 0497--2826855 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ2 
11850-31050 
 

146 146 മാടായി സർǍീസ്  സഹകരണ ബാƠ്  ി ം  നം.  എൽ എൽ   251 , 
െവơര ]n.-H, I®qÀ þ670305  0497--2870247 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ2 
11250-30300 
 

147 147 ഏƢǳർ സർǍീസ്  സഹകരണ ബാƠ്  ി ം  നം.  എൽ എൽ 75 ,  
ഏƢǳർ ]n.-H, ഏƢǳർ,  I®qÀ þ670591  0497—2857304  

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ1 
(എസ്.സി/എസ്.Ǌി) 

11250-30300 
 

148 148 ആന ി സർ ീസ്  സഹകരണ ബാ  ്  ി ം  നം എഫ ്  1516   ,  

]n.-H അơാടിƕടവ്,   I®qÀ þ670706 0460--2420410 
Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ2 
10690-28900 
 
 

149 149 കലƑാട് സർǍീസ്  സഹകരണ ബാƠ്  ി ം  നം.   എഫ ് 1281 , 
കലƑാട് ]n.-H, ഇരിƕൂർ (വഴി), I®qÀ þ670593 0460--2278049 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ2 
 10690-28900 
 
 

150 150 െനടിേയơ  സർǍീസ്  സഹകരണ ബാƠ് ി ം  നം.  എൽ എൽ   84 , 
െചǈെƲാƩി ]n.-H, ƒശീകȍഠപുരം(വഴി), I®qÀ þ670631 0460--2267256 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ2 
(ജനറൽ-1,  

എസ്.സി/എസ്.Ǌി-1)  

9190-23600 

151 151 കീഴലūǳർ സർǍീസ്  സഹകരണ ബാƠ്  ി ം  നം. എഫ ്1455 ,  
H O വǭേƺാട്, മƩƾൂർ ]n.-H,  I®qÀ þ670702     0490--2471346 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ4 
(ജനറൽ-3,   
എസ്.സി/എസ്.Ǌി-1) 
9190-23600 
 

152 152 പനƲടി  സർǍീസ്  സഹകരണ ബാƠ്   ി ം  നം  എൽ  544,  
പൂടംക ,് രാജപുരം ]n.-H,   കാസറേഗാഡ ്þ671532, 0467- -2225033 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ3 
11250-30300 
 
 

153 153 കുǈള സർǍീസ്  േകാ-ഓǃേറǊീവ് ബാƠ്  ി ം  നം. സി   324,    
കുǈള ]n.-H, കാസറേഗാഡ്-671321 04998- -214095 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ6 
11250-30300 
 
 

154 154 മാേലാƲ് സർǍീസ്  സഹകരണ ബാƠ്  ി ം  നം  സി  189( എൽ എൽ) ,   

ബളാൽ ]n.-H,  കാസറേഗാഡ് þ671533, 0467--2242231 
Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ2 
10950-29600 
 
 

155 155 കുǊിേƕാൽ  സർǍീസ്  സഹകരണ ബാƠ്  ി ം  നം  എഫ ്എഫ ് 91 ,   കുǊിേƕാൽ 

]n.-H,  കാസറേഗാഡ് þ671541, 04994--205234 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ1 
10690-28900 
 
 

156 156 കളനാട് സർǍീസ്  സഹകരണ ബാƠ്  ി ം  നം സി  973 , േമൽപറǈ്,  
കളനാട്]n.-H,  കാസറേഗാഡ് þ671317, 04994- -237883 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ1 
9190-23600 
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1. {]mb]cn[n 1/1/2020 Â 18 (]Xns\«v) hbÊv XnIªncnt¡Xpw 40 (\mÂ]Xv) hbÊv  Ign-bm³ ]mSnÃm¯XpamIp¶p.  ]«nI 

PmXn /]«nI hÀ¤ hn`mK¯nÂs¸«വർƕ് DbÀ¶ {]mb]cn[nbnÂ A©p hÀjs¯ ഇളവ് അനുവദിƕുƾുv. കൂടാെത ]«nI PmXn 

/]«nI hÀ¤ hn`mK¯nÂs¸« മുതിർƾ വƑƘിേƕാ അവരുെട അƒപകാരമുǋ മുതിർƾ അംഗം മǊǲ മതơളിേലƕ് പരിവർƲനം 
െ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 ]¯v hÀjs¯ Cfhpw, _lp. tIcf kÀ¡mcnsâ 29.05.2018 se Pn.-H(-]n) \¼À 10/2018 ]n & 
FBÀUn \¼À D -̄chv {]Imcw 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  20 amÀ¡n\v   Bbn-cn-¡pw.  A`n-ap-J-¯n\v  lmP-cm-bmÂ 03  amÀ¡pw,    kz´w 
PnÃbnÂ A`n-ap-J-̄ n\v  lmP-cm-Ip¶ DtZym-KmÀ°nbv¡v 05 amÀ¡pw  e`n¡p¶XmWv. At]£m ^md¯nÂ kz´w PnÃ 
hyàamt¡Xpw A`n-ap-J kab v̄, _Ôs¸«  dh\yq A[nImcnIfnÂ \n¶pw e`n¡p¶ t\änhnän kÀ«n^n¡äv 
lmPcmt¡XpamWv. F¶mÂ am{Xta t\än-hnän amÀ¡v e`n-¡p-I-bpÅp. Hcp DtZym-KmÀ°nbv¡v Hcp PnÃ-bpsS t\än-hnän amÀ¡n\v 
am{Xta AÀl-X-bp-m-bn-cn-¡p-I-bp-Åp.  

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) ) 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 v̂äpw 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 v̄   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 v̂äv  At]£tbmsSm¸w DÅS¡w sNbvXncnbvt¡Xpw, B hnhcw At]£bnÂ {]tXyIw 
ImWn¨ncnbvt¡XpamWv hnÚm]\ XobXnbv¡v tijw FSp¡p¶ Unamâv {Um v̂äv 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¶  2 . 12 .2020 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, hbÊv, PmXn, hnapà`S³, hnIemwKÀ,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¶ 
hnemk¯nÂ kaÀ¸nt¡XmWv 
 
 
                                                                        klIcW kÀÆokv ]co£m t_mÀUn\p thn  
           
 

                                                                               ബിജു വി എ³ 
Øew   : Xncph\´]pcw                                    sU]yq«ncPnkv{SmÀ/ sk{I«dn  

XobXn   :  02  . 11  .2020                                                           klIcW kÀÆokv ]co£m t_mÀUv  
       Xncph\´]pcw 


