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hnÚm]\ XobXn :
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\w.- kn.-F-kv.-C._n/F³&FÂ /900/19

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 ത ാറാ
2. \nba\ A[nImcn.

ു

dm¦v enkvddv {]Imcw.

_Ôs¸« klIcW kwLw/_m¦pIÄ.

hnÚm]\w \¼À: þ 10/2021 Akn-Ìâv sk-{I-«-dn/No^v A¡u-âv
hnZym`ymk tbmKyX : R. 186(1)(ia) klIcW \nba¯n\v hnt[bw. (i) എലാ

വിഷയ
ും േചÀ ് 50% amÀ¡nÂ
IpdbmsX e`n¨ Hcp AwKoIrX kÀÆIemime _ncpZhpw, klIcWlbÀ Unt¹ma (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 വിജയകരമായി പൂÀ ിയാ ിയ kt_mÀUnt\äv
(Pq\nbÀ) t]gvkWÂ tImþ--Hm¸tdäohv s{Sbn\nwKv tImgvkv (Pq\nbÀ Unt¹mam C³ tIm-þHm¸tdj³) AsÃ¦nÂ tIcf
ImÀjnI kÀÆIemimebnÂ \n¶pw _n.Fkv.kn/Fw.-F-kv.kn (klIcWw & _m¦n§v) AsÃ¦nÂ tIcf¯nse
GsX¦nepw kÀÆIemime AwKoIcn¨Xpw klIcWw sFÝnIambn«pffXpamb എലാ വിഷയ
ും േചÀ ് 50%
amÀ¡nÂ Ipdbm¯ _n.tImw _ncpZw.
{Ia
\¼À

ImäKdn
\¼À

HgnhpIfpsS F®w,
kwL¯nsâ t]cv
i¼f-kvsIbnÂ

1

2

3

4

1

2

3

4

മൂ

ൂർ സർ

ീസ് സഹകരണ ബാ

മൂ

ൂർ പി.ഒ ,അ

്

ി

മാലി, എറണാകുളം - 683577

ക

നാകുഴി സർ

ക

നാകുഴി പി.ഒ , ചാരുംമൂട്(വഴി) , ആല

േമലില സർ
െച

ം നം. ഇ 62

ീസ് സഹകരണ ബാ

ീസ് സഹകരണ ബാ

മനാട് പി.ഒ , െകാ ാര

്

ി

്

ം നം. 2998

ഴ- 690505 0479 -2332119

ം നം. ക ൂ 170

ര, െകാലം - 691557

ചി ാ ുകര സർവീസ് സഹകരണ ബാ
ചി ാ ുകര പി ഒ , തൃ

ി

0484 -2615498

്

ി

0474 -2402547
ം നം എഫ് 1642

ൂർ -680511  0487-2642269

1

അസി âv െസ ക റി-1
28000-66470
അസി âv െസ ക റി-1
23310-57340
അസി âv െസ ക റി-1
23310-57340
അസി âv െസ ക റി-1
19890-50100

5

5

6

പിലിേ

ാട് സർ

പിലിേ

ാട്]n.-H, കാസറേഗാഡ് - 671310,

കാലി

6

ീസ് സഹകരണ ബാ

് യൂണിേവ ി ി

നം. എം 266, കാലി

ാഫ് േകാ-ഓ

്

ി

No^v A¡u-âv-1

ം നം സി 652

-0467-2260431

15320-42300

േറ ീവ് െ കഡി ് െസാൈസ ി

് യൂണിേവ ി ി പി.ഒ, മല

ുറം - 673635

hnÚm]\w \¼À: þ 11/2021

ി

ം

അസി âv െസ ക റി-1

0494 -2400353

13130-35650

Pq\nbÀ ¢mÀ¡v/ImjyÀ

-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-þHm¸tdj³)
ASn-Øm\ tbmKy-Xb
- m-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¸tdj³(sP.Un.kn) Xpeyamb ASnØm\ tbmKyXbmbncn¡pw. കൂടാെത klIcWw sFÝnI hnjbambn FSp¯ _n.tImw _ncpZw, AsÃ-¦nÂ
GsX-¦nepw Hcp AwKo-IrX kÀÆ-Iem-im-e-bnÂ \n¶pÅ _ncp-Zh
- pw kl-I-cW lbÀ Unt¹m-a (tIcf kwØm\ kl-IcW bqWn-bsâ F¨v.-Un.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.-Un.kn.-Fw) AsÃ-¦nÂ വിജയകരമായി പൂÀ ീകരി
kt_mÀUnt\äv
t]gvkWÂ tIm-þ- Hm¸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.

hnZym`ymk tbmKyX-:

{Ia
\¼À

1

ImäKdn
\¼À

1

ഗവെ

âv

തിരുവന

2

2

െസ ക റിേയ ്

3

4

4

സംഘം
തിരുവന

5

േപാ

പുരം എ
ി

ം നം

6

7

7

8

9

9

ം നം ി 1444
ായീസ് സഹകരണ

ിനീയറിംഗ് േകാേളജ് പിഒ.,

ായീസ് േകാ-ഓ

േറ ീവ് െ കഡി ് െസാൈസ ി

് , 4-mw നില, തിരുവന

ൽ,

്

ി

പുരം -695001

ം നം 358

െകാ ം - 691311 0475 -2304233

െവളിന ൂർ സർവീസ് സഹകരണ ബാ

്

ി

ം നം 2873

(ജനറൽ-3,
എസ്.സി എസ്. ി-1)

/

18300-46830
Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ2
17360-44650
Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ2
14270-37880
Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ1
12740-34320

കുലേശഖരപുരം സർവീസ് സഹകരണ ബാ
ുറം,

ാ

്

ി

ം നം ക ൂ 218

ന പിഒ. , െകാ ം - 690525 0476 -2897534

ഉ

ൂർ സർവീസ് സഹകരണ ബാ

ഉ

ൂർ പിഒ., െകാ ാര

്

ി

ം നം ക ൂ 219

ര , െകാ ം - 691520 0474 -2492022

2

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ1
12000-32660
Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ4
17360-44650
Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ4

(ജനറൽ-3,
hnIemwKkwhcWw -1)

ൂർ പിഒ., െകാ ം - 691516 0474 -2466546

േകാ യ്

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ4

പുരം -6950163  0471-2596495

പിഒ., അ

കരി

8

പുരം - 695123 0471 -2400286
ി

പുരം - 695006 0471 -2356102

ി 807, എ

ൽ ആഡി ് എംേ

േ

ം നം 2620

ം നം 2387

ിനീയറിംഗ് േകാേളജ് എംേ

 8129636672
ച േ
സർവീസ് സഹകരണ ബാ
ച

ി

ിമൂട് പിഒ., തിരുവന

ി 398, ജി പി ഓ േകാം

6

്

തിരുമല സർവീസ് സഹകരണ സംഘം
തിരുവന

ി

പുരം - 695001 0471 -2518590

അവണാകുഴി സർവ ീസ് സഹകരണ ബാ

തിരുമല പിഒ., തിരുവന

5

ാഫ് സഹകരണ സംഘം

പുരം - ജിപിഒ., തിരുവന

അവണാകുഴി , താ

3

HgnhpIfpsS F®w,
i¼f-kvsIbnÂ

kwL¯nsâ t]cv

17360-44650
Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ2
17360-44650
Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ4
16890-43660

10

10

ഇരവിപുരം സർവീസ് സഹകരണ ബാ
വാള

11

11

്

ി

ം നം ക ൂ 234

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ3
16890-43660

ുംഗൽ, െകാ ം - 691011 0474 -2729797

പു

ൂർ സർവ ീസ് സഹകരണ ബാ

പു

ൂർ പിഒ., െകാ ം - 691322 0474 -2415538

്

ി

ം നം 1287

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ2

(ജനറൽ-1,

/

എസ്.സി എസ്. ി-1)

12

12

ശൂരനാട് ഫാർേമഴ്സ് സർവീസ് സഹകരണ ബാ

്

ി

ം നം 1136

ശൂരനാട് പിഒ., െകാ ം - 690522 0476 -2851327

13

13

െപരു

ുഴ സർവീസ് സഹകരണ ബാ

െപരു

ുഴ പിഒ., െകാ ം - 691504 0474 -2522546

്

ി

ം നം 2368

14

14

െകാ ം ഹൗസിംഗ് സഹകരണ സംഘം ി ം നം. ക ൂ 815
േതവ
ി പിഒ., െകാ ം - 691009 0474 -2791308

15

15

തിരുവ

ഗവെ

തിരുവ

,പ

16

16

െപരി
ചാ

17

17

18

18

âv എംേ

ായീസ് സഹകരണ ബാ

ര സർവീസ് സഹകരണ ബാ
േ

കിഴേ

രി പിഒ., തിരുവ , പ

20
21

20
21

22

22

23

23

ല പിഒ., ആല

25

ൂർ ,ആല

െച

ൂർ സഹകരണ ബാ

െച

ൂർ പിഒ., ആല

ം നം എ 790

്

ി

്

ി

ം നം 1164

ുഴ -688524 0478-2822643
്

ി

ം നം 99

ുഴ -689511  0479-2360133

ം നം 2187

ുളം സർവീസ് സഹകരണ ബാ

മാരാരി

ുളം വട

പുതു

ി സർവീസ് സഹകരണ ബാ

പുതു

ി പിഒ., േകാ യം -686011  0481-2351504

് പിഒ.,ആല

്

ി

ം നം 1509

ുഴ -688523  0478-2862361
്

ി

ം നം 1504

േകാ യം ജി ാ േപാല ീസ് സഹകരണ സംഘം

ി

ം നം െക 834

േറ ് പിഒ., േകാ യം -686002  0481-2302005

അതിര

ുഴ റീജിയണൽ സർവീസ് സഹകരണ ബാ

അതിര

ുഴ പിഒ., േകാ യം -686562  0481-2730607

്

ി

ം നം 3806

24

പായി

25

നാലുേകാടിപിഒ., പായി ാട് , ച
നാേ രി ,േകാ യം -686548
 0481-2446089
വടയാർ സർവീസ് സഹകരണ ബാ ് ി ം നം 266

ാട് സർവീസ് സഹകരണ ബാ

26

ച

നാേ

പി ബി ന

27

ം നം. എ 213

ുഴ -689121  0479-2454233

വടയാർ പിഒ., തലേയാല

26

ി

മാരാരി

കള

24

്

െചറിയനാട് സർവ ീസ് സഹകരണ ബാ
െചറിയനാട് പിഒ., െച

19

ി

നംതി -689112 0469-2732468

നാ തിൽ സർവീസ് സഹകരണ ബാ

സിഎംസി-33, േചർ

19

്

നംതി -689101 0469-2600270

27

ഇള

റ

്

ി

,് േകാ യം -686605  04829-236143

രി സഹകരണ അർബൻ ബാ
ർ - 21, ച

നാേ

ം നം 1698

്

ി

ം നം 3195

രി, േകാ യം -686101  0481-2423746

ുളം സർവീസ് സഹകരണ ബാ

്

ി

ം നം 3576

കൂരാലി പിഒ., േകാ യം -686522  04828-226294

28

28

ഈരാ ുേപ ഹൗസിംഗ് സഹകരണ സംഘം

ി

ം നം െക 670

ഈരാ ുേപ -2, േകാ യം -686122  048222-72520

29

29

31

31

കിട

ൂർ ഹൗസിംഗ് സഹകരണ സംഘം

കിട

ൂർ പിഒ., േകാ യം -686572  048222-54313

വലിയേതാവാള സർവീസ് സഹകരണ ബാ
വലിയേതാവാള പിഒ., ഇടു

32

32

ി
്

ി

ം നം െക 196

ി -686514  048682-76262

േതാ പാൻകുടി സർവീസ് സഹകരണ ബാ
േതാ പാൻകുടി പിഒ., ഇടു

ം നം െക 137

്

ി

ം നം െക 432

ി -685609  048682-64254

3

16420-42670
Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ2
14270-37880
Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ2
12740-34320
Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ1
10000
(Consolidated Pay)
Pq\n-bÀ ¢mÀ¡v/
കാഷ À þ2
17360-44650
Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ1
12740-34320
Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ1
14270-37880
Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ2
12740-32660
Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ2
9190-23600
Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ1
8300-20300
Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ3
18300-46830
Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ2
17360-44650
Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ2
16890-43600
Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ2
16890-43600
Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ2
16420-42670
Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ2
15750-42490
Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ2
14270-37880
Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ1
13480-36060
Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ1
13110-35150
Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ2

(ജനറൽ-1,
hnIemwKkwhcWw -1)
16420-42670
Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ1
12740-34320

33
34
35

33
34
35

കാരിേ

ാട് സർവീസ് സഹകരണ ബാ

കീരിേ

ാട് , െതാടുപുഴ ഈ

്

ി

് പിഒ., ഇടു

ം നം 4009

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡v/
കാഷ À þ 4
11250-30300
Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ4
18300-46830
Pq\n-bÀ ¢mÀ¡v/
കാഷ À þ5

ി -685585  048622-222334

കാ

ൂർ സർവ ീസ് സഹകരണ ബാ

കാ

ൂർ പിഒ., എറണാകുളം -683575 04842-462382

്

ി

ം നം 454

പ

ുരു

ിമ

പ

ുരു

ി , എറണാകുളം -682006 04842-2231904

ലം സർവീസ് സഹകരണ ബാ

്

ി

ം നം 65

(ജനറൽ-1,

/

എസ്.സി എസ്. ി-3,
hnIemwKkwhcWw -1)

36

36

കീേ

രി സർവീസ് സഹകരണ ബാ

മാ

ുഴ, കുലയ ി

്

ി

18300-46830
Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ4

ം നം 668

(ജനറൽ-3,

ര പിഒ. , എറണാകുളം -682317 04842-746028

hnIemwKkwhcWw -1)

37

37

പറവൂർ സഹകരണ ബാ
െസâv െജർ

38

38
39

40

40

ി

17360-44650
Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ3
17360-44650

ം നം 1759

യിൻസ് േറാഡ് , മൂകാംബിക േ

ത

ിനു സമീപം

എൻ. പറവൂർ, എറണാകുളം -683513 0484-2446505
കിഴ
ുംഭാഗം സർവ ീസ് സഹകരണ ബാ ് ി ം നം 316
പുതിേയടം, പാറ

39

്

ുറം ,എറണാകുളം -683575  04842-462566

മ

ം സർവ ീസ് സഹകരണ ബാ

മ

ം പിഒ. , എൻ. പറവൂർ, എറണാകുളം -683520 04842-443032

േകാരാ

്

ി

ം നം ഇ 277

ാടം സർവീസ് സഹകരണ ബാ

്

ി

ം നം 178

േകാതാട് പിഒ. , എറണാകുളം -682027 0484-2430343

41

41

42

42

െപരു

ാവൂർ പിഒ., എറണാകുളം -683542  0484-2523054

43

43

ഗവെ

âv

ആ

ൂർ ജനത സർവീസ് സഹകരണ ബാ

ആ

ൂർ പിഒ. , എറണാകുളം -682315  04842-740283

െപരു

ാവൂർ ഗവെ

പു

44

44

âv

സർവâvസ് സഹകരണ സംഘം

ൻ കുരിശ്, പു

ി

ി

ം നം 19

സർവâvസ് സഹകരണ സംഘം
ി

ി

ം നം 131,

ം നം ഇ 153,

ൻ കുരിശ് പിഒ., എറണാകുളം -682308

 04842-730052
എറണാകുളം ജി ാ ഗവെ
സംഘം

്

âv

േകാേളജ് എംേ

ായീസ് സഹകരണ

ം നം ഇ 844, മഹാരാജാസ് േകാേളജ്, എറണാകുളം -682011

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ2
17360-44650
Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ2
17360-44650
Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ1
17360-44650
Pq\n-bÀ ¢mÀ¡v þ 2
16890-43660
Pq\n-bÀ ¢mÀ¡v þ 2
14270-37880
Pq\n-bÀ ¢mÀ¡v þ 1
14270-37880
Pq\n-bÀ ¢mÀ¡v þ 1
14270-37880

 0484-2953040

45

45

പറവൂർ താലൂ
ഇ 1193, ആ

് സഹകരണ കാർഷിക ഗാമ വികസന ബാ

ലാ ് ടവർ, േച

്

ി

ം നം

മംഗലം ജംഗ്ഷൻ, N പറവൂർ,

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡v/
കാഷ À þ 3

(ജനറൽ-2,

എറണാകുളം -683513  0484-2445084

എസ്.സി എസ്. ി-1)

/

46

46

തൃ

ൂണി

േഹാ

47

47

ുറ ഹൗസിംഗ് സഹകരണ സംഘം

ി ലിന് സമീപം,തൃ

 04842-953040
െകാടു
ൂർ താലൂ
ി

ൂണി

ി

ം നം ഇ 715, േദവി

ുറ, എറണാകുളം -682301

് സഹകരണ കാർഷിക ഗാമ വികസന ബാ

ം നം ആർ 1353, െകാടു

ൂർ പിഒ. , തൃ

്

ൂർ -680664 0480-2802668

13350-38300
Pq\n-bÀ ¢mÀ¡v þ 1
8500-21360
Pq\n-bÀ ¢mÀ¡v þ2

(ജനറൽ-1,
എസ്.സി എസ്. ി-1)

/

48

48

ചാല

ുടി ടൗൺ സഹകരണ ബാ

ടൗൺ ബാ

49

49

് ടവർ , ചാല

്

ി

ുടി പിഒ. , തൃ

ം നം ആർ 928

അ

മി

ിറ സർവീസ് സഹകരണ ബാ

അ

മി

ിറ പി ഒ , തൃ

്

ൂർ -680307 0480-2701569
ി

ം നം 325

ൂർ -680731 04802-890271

4

19450-51650
Pq\n-bÀ ¢mÀ¡v/
കാഷ À þ4
18300-46830
Pq\n-bÀ ¢mÀ¡v þ 3
18300-46830

50

50

െകാര ി സർവീസ് സഹകരണ ബാ
െകാര ി പിഒ. , തൃ

്

ി

ം നം 590

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡v/
കാഷ À þ2

ൂർ -680308 04802-732021

(ജനറൽ-1,

എസ്.സി എസ്. ി-1)

/

51

51

52

52

നാ ിക സർവീസ് സഹകരണ ബാ
നാ ിക പിഒ. , തൃ
െകാടു

53

ി

ം നം ആർ 308

ൂർ -680566 04872-391452

ൂർ ടൗൺ സഹകരണ ബാ

െഹഡ് ഓഫീസ് െകാടു

53

്

്

ി

ൂർ, പി ബി ന

തൃ

ൂർ -680664 0480 -2802618

തൃ

ൂർ അർബൻ േകാ-ഓ

ം നം. 102
ർ 13,

േറ ീവ് ബാ

്

ി

െഹഡ് ഓഫീസ്, മിഷ ൻ ക ാർേ ഴ്സ്, തൃ

54

54

പൂവ

ുംകടവ് ഫാർേമഴ്സ് സർ

4686, പന

ാട് പി ഒ, തൃ

ം നം. 87

ൂർ -680001 0487 -2429245

ീസ് സഹകരണ ബാ

്

ി

ം നം.

18300-46830
Pq\n-bÀ ¢mÀ¡v þ 2
17360-44650
Pq\n-bÀ ¢mÀ¡v/
കാഷ À þ10
17590-43450
Pq\n-bÀ ¢mÀ¡v/
കാഷ À þ6
17590-43450
Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ4

(ജനറൽ-3,

ൂർ -680665 0480 -2851391

hnIemwKkwhcWw -1)

17360-44650
55

55

േമ

ല സർ

ീസ് സഹകരണ ബാ

ടി.െക.എസ് പുരം, െകാടു

്

ി

ം നം. ആർ 298

ൂർ പി ഒ, തൃ

ൂർ -680664 0480 -2803464

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ3

(ജനറൽ-2,

എസ്.സി എസ്. ി-1)

/

56
57
58
59
60

56
57
58
59
60

കാണി

ൂർ സർ

കാണി

ൂർ പി ഒ, തൃ

താ

ംപ

കിഴു

ി

ായ
ി

ീസ് സഹകരണ ബാ
് സർ

ര പി ഒ, തൃ

െകാ

ാഴി സർ

െകാ

ാഴി പി ഒ, തൃ

വല

ാട് സർ

വല

ാട് പി ഒ, തൃ

്

ി

ം നം. 280

ൂർ -680517  04885 -222586
ീസ് സഹകരണ ബാ

്

ി

ം നം. ആർ 387

ൂർ -680702  0480 -2877247

ീസ് സഹകരണ ബാ

്

ി

ം നം. 678

ൂർ -679106  04884 -286221

ീസ് സഹകരണ ബാ

്

ി

ം നം. എഫ് 207

ൂർ -680567  0487 -2391332

ചി ാ ുകര സർവീസ് സഹകരണ ബാ
ചി ാ ുകര പി ഒ , തൃ

്

ി

ം നം എഫ് 1642

ൂർ -680511  0487-2642269

61

61

വ
ുഴ സർ ീസ് സഹകരണ ബാ ് ി ം നം. എഫ് 1207
െന ായ , െന ായ പി ഒ ,പാല
ാട്-679335  04662 -287239

62

62

തിരുമി േ
ാട് സർ ീസ് സഹകരണ ബാ ് ി ം നം. പി 833
ചാ
നൂർ പി ഒ, പാല
ാട്-679535  04662 -258123

63

63

ഒ
ഒ

64

64

പാല
ാട് സഹകരണ അർബൻ ബാ ് ി ം നം. എഫ് 997
േകാർ ് േറാഡ് , പാല
ാട്-678001  0491 -2531517

ാലം േകാ-ഓ േറ ീവ് അർബൻ ബാ ്
ാലം , പാല
ാട്-679101  04662 -244756

ി

ം നം. എഫ് 1647

17360-44650
Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ3
17360-44650
Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ2
17360-44650
Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ3
16890-43660
Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ2
16890-43650
Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ3
14270-37880
Pq\n-bÀ ¢mÀ¡v/
കാഷ À þ3
18300-46830
Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ3
18300-46830
Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ10
17590-43450
Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ6

(ജനറൽ-5,

എസ്.സി എസ്. ി-1)

/

65

65

കട
കട

66

66

മൂല
മീനാ

ഴി
ഴി

ുറം സർ ീസ് സഹകരണ ബാ ് ി ം നം. എഫ് 1215
ുറം പി ഒ ,പാല
ാട്-678633  04662 -267228

റ സർ ീസ് സഹകരണ ബാ ് ി ം നം. പി 518
ിപുരം പി ഒ ,പാല
ാട്-678533  04923 -296627

5

17590-43450
Pq\n-bÀ ¢mÀ¡v/
കാഷ À þ 4
17360-44650
Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ 4
17360-44650

67

67

മു

ൂർ സർ

ീസ് സഹകരണ ബാ

മു

ൂർ പി ഒ, പാല

്

ി

ം നം. എഫ് 1650

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ3

(ജനറൽ-2,

ാട് -678592 0491 -2832232

hnIemwKkwhcWw -1)

68

68

തടു
േ രി സർ ീസ് സഹകരണ ബാ ് ി ം നം. എഫ് 534
േകരളേ രി പി ഒ ,പാല
ാട്-678641  0491 -2840483

69

69

െപാ േ
െപാ േ

17360-44650
Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ 2
17360-44650
Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ2

രി സർ ീസ് സഹകരണ ബാ ് ി ം നം. പി 543
രി പി ഒ , മ ാർ
ാട് ,പാല
ാട്-678598  8281347342

(ജനറൽ-1,
എസ്.സി എസ്. ി-1)

/

70

70

കുലി
േകാ

71

71

കയിലിയാട് സർ ീസ് സഹകരണ ബാ ് ി ം നം. എഫ് 786
കയിലിയാട് പി ഒ , പാല
ാട്-679122  04662 -228397

72

72

ചി ൂർ ഗവെ

ിലിയാട് സർ ീസ് സഹകരണ ബാ ് ി ം നം. പി 591
ുറം പി ഒ , പാല
ാട്-679513  04662 -266238

സർവâvസ് സഹകരണ സംഘം

âv

ചി ൂർ പി ഒ , പാല

ി

ം നം. പി 160

ാട്-678101  04923 -22318

73

73

അയിലൂർ സർ ീസ് സഹകരണ ബാ ് ി ം നം. 507
അയിലൂർ പി ഒ , പാല
ാട്-678510  04923 -244263

74

74

കു
കു

നൂർ സർ ീസ് സഹകരണ ബാ ് ി ം നം. എഫ് 1563
നൂർ പി ഒ , പാല
ാട്-678721  04922 -287229

17360-44650
Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ 2
16890-43660
Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ 2
16890-43660
Pq\n-bÀ ¢mÀ¡v/
കാഷ À þ 2
16890-43660
Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ 2
16420-42670
Pq\n-bÀ ¢mÀ¡v/
കാഷ À þ 1

(hnIemwKkwhcWw)
75

75

അലന ൂർ േകാ-ഓ േറ ീവ് റൂറൽ െ കഡി ് െസാൈസ ി
1333, അലന ൂർ പി ഒ , പാല
ാട്-678601  04924 -262213

76

76

കുലു

77

77

സഹകരണ സംഘം ി ം നം. പി 1270, മുളയ ാവ് പി ഒ , പാല
ാട്-679337
 0466 -2216938
ഒ
ാലം എഡ ൂേ
ഷണൽ ഡിസ് ടി ് സ്കൂൾ ടീേ ഴ്സ് സഹകരണ
സംഘം ി ം നം. പി 1377, ശീകൃ പുരം പി ഒ ,
പാല
ാട്-679513  04662 -260050

78

78

േകാ
േകാ

ൂർ പ

ായ

് അ ഗി

ൾ

റൽ ഇ

ി

ം നം. പി

ൂവ്െമâv െ കഡി ്

ൽ സഹകരണ അർബൻ ബാ ് ി ം നം. 1378
ൽ ]n.-H, ae-¸pdw þ 676503 0483-2744501

16420-42670
Pq\n-bÀ ¢mÀ¡v þ 4
14270-37880
Pq\n-bÀ ¢mÀ¡v þ 1
12740-34320
Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ1
5000
(Consolidated Pay)
Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ9

(ജനറൽ-7,
എസ്.സി എസ്. ി-2)

/

79

79

പു
ാല സർ ീസ് സഹകരണ ബാ ് ി ം നം. എഫ് 928
നടുവ
് ]n.-H, വ
ൂർ, ae-¸pdw þ 679328 04931-247348

80

80

താനാളൂർ സർ ീസ് സഹകരണ ബാ ് ി ം നം. എം 2
െക പുരം ]n.-H, താനാളൂർ, ae-¸pdwþ676307 0494-2582339

17950-43450
Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ4
17360-44650
Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ3

(ജനറൽ-2,
എസ്.സി എസ്. ി-1)

/

81

81

അര
അര

82

82

കാളികാവ് സർ ീസ് സഹകരണ ബാ ് ി ം നം. എം 40
കാളികാവ് ]n.-H, ae-¸pdwþ676525 04931-257258

ുപറ
ുപറ

് സർ
് ]n.-H,

ീസ് സഹകരണ ബാ ് ി ം നം. എഫ് 1580
താേഴേ
ാട് വഴി, ae-¸pdwþ679341 04933-233840

17360-44650
Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ2
17360-44650
Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ2

(ജനറൽ-1,
എസ്.സി എസ്. ി-1)

/

17360-44650
83

83

വാഴയൂർ സർ ീസ് സഹകരണ ബാ ് ി ം നം. ഡി 1898
അഴി
ിലം ]n.-H, ae-¸pdwþ673632 0483-2830672

6

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ1
17360-44650

84

84

െകാേ
െകാേ

85

85

െവളിമു
െവളിമു

ാ ി സർ
ാ ി ]n.-H,
് സർ
് സൗ

ീസ് സഹകരണ ബാ

്

ി

ം നം. ഡി 1937

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ1
16420-42670
Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ2

ae-¸pdwþ673638 0483-2712068
ീസ് സഹകരണ ബാ ് ി ം നം. 7725
് ]n.-H, ae-¸pdw þ 676317 0494-2478206

(ജനറൽ-1,
hnIemwKkwhcWw-1)

86

86

മൂർ
മൂർ

87

87

െകാേ

ാ ി റീജിയണൽ സഹകരണ ഹൗസിംഗ് സംഘം

െകാേ

ാ ി ]n.-H,

88

88

തിരുനാവായ സർ
തിരുനാവായ ]n.-H,

89

89

രാമനാ ുകര സർ ീസ് സഹകരണ ബാ ് ി ം നം. 7721
ഫാറൂഖ് േകാേളജ് ]n.-H, േകാഴിേ
ാട് þ 673632 0495-2441300

90

90

എടേ
എടേ

91

91

മ ര
ൂർ സഹകരണ റൂറൽ ബാ ് ി ം നം എഫ് 1226
ബാ ് േറാഡ്, പതിയാര
ര ]n.-H, വടകര, േകാഴിേ
ാട് þ673105

92

92

0496þ2968741
പ ിയ ര സർ ീസ് സഹകരണ ബാ ്
ി ം നം. ഡി 2694
ഹസീന ബിൽഡിംഗ്, ക ായ് ]n.-H, േകാഴിേ
ാട് þ 673003 0495þ2324712

93

93

കരുവൻതിരു

ി സർവീസ് സഹകരണ ബാ

കരുവൻതിരു

ി, െഫേറാ

നാട് പ
ായ
് സർ ീസ് സഹകരണ ബാ
നാട് ]n.-H, ae-¸pdw þ 679338 04933-264060

്

ി

ം നം. എം 496

ി

ം നം.എഫ് 1622

ae-¸pdwþ673638 0483-2711234
ീസ് സഹകരണ ബാ ് ി ം നം. ഡി 1910
0494-2603864

ae-¸pdw þ 676301

രി സർ ീസ് സഹകരണ ബാ ് ി ം നം. 9349
രി ]n.-H, വടകര , േകാഴിേ
ാട് þ 673502 0496-2547023

94

94

േമ
േമ

95

95

െചറുവ
െചറുവ

്, േകാഴിേ

ാട്

്

ിപ്തം നം . D 2638

þ 673631

0495þ2481311

ൂർ സർ ീസ് സഹകരണ ബാ ്
ി ം നം ഡി 2019
ൂർ ]n.-H, േകാഴിേ
ാട് þ 673524 0496þ2676221
ൂർ സർ ീസ് സഹകരണ ബാ
ൂർ ]n.-H, േമ
ൂർ(via),േകാഴിേ

്

ി
ാട്

16420-42670
Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ1
14270-37880
Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ1
13110-35150
Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ2
9190-23600
Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ5
18300-46830
Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ3
17360-44650
Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ3
17360-44650
Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ2
17360-44650
Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ1
17360-44650

(hnIemwKkwhcWw)
Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ2
16890-43660

ം നം എഫ് 1866
0496þ2775216

þ 673524

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ4

(ജനറൽ-3,
എസ്.സി എസ്. ി-1)

/

96

96

ഒളവ
ഒളവ

17360-44650
Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ2

സർ

ീസ് സഹകരണ ബാ ്
ി ം നം 2663
]n.-H, േകാഴിേ ാട് þ 673019 0495þ2430946

97

97

പുതിയ
പുതിയ

98

98

െചറുകുള
െചറുകുള

99

99

ഇരി

(ജനറൽ-1,
hnIemwKkwhcWw-1)

ാടി സർ ീസ് സഹകരണ ബാ ് ി ം നം. എഫ് 1421
ാടി ]n.-H, േകാഴിേ
ാട് þ 673021 0495-2390061
ൂർ സർ ീസ് സഹകരണ ബാ ് ി ം നം. എഫ് 775
ൂർ ]n.-H, േകാഴിേ
ാട് þ673008 0495-2492150

ൂർþപാലാഴി സർ

ഗുരുവായൂര

ീസ് സഹകരണ ബാ

ൻ േകാേളജ് ]n.-H, േകാഴിേ

്

ി

ം നം. എഫ് 1171

ാട് þ673014 0495-2430248

100

100

മീന
മീന

101

101

അ
ര
ി ഫാർേമഴ്സ് സർ ീസ് സഹകരണ ബാ
കാവി ൂല, മാ
]n.-H, I®qÀ þ 670611 0497-2853036

102

102

പാ ിനിേ രി സഹകരണ റൂറൽ ബാ ്
ി ം നം. എഫ് 1321
കല ാേ രി ]n.-H, I®qÀ þ 670562 0497-2780138

ാടി സർ ീസ് സഹകരണ ബാ ് ി ം നം. എഫ് 1061
ാടി ]n.-H, വയനാട് þ 673591 04936-247225
്

ി

ം നം. 1141,

17360-44650
Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ3
16420-42670
Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ2
16420-42670
Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ3
14270-37880
Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ2
16420-42670
Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ4
18300-46830
Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ4

(ജനറൽ-3,
hnIemwKkwhcWw -1)
18300-46830

7

103

103

െമാറാഴ കല ാേ രി സർ ീസ് സഹകരണ ബാ ്
ി
അ
ാംപീടിക ]n.-H, I®qÀ þ 670331 0497-2780062

104

104

മാവിലായി സർ ീസ് സഹകരണ ബാ ്
ി ം നം. സി 4683
മൂ ാം പാലം, മാവിലായി ]n.-H, I®qÀ þ 670622 0497-2828437

ം നം. എഫ് 1452

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ3
18300-46830
Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ4

(ജനറൽ-2,
hnIemwKkwhcWw-1,
എസ്.സി എസ്. ി-1)

/

17360-44650
Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ2
17360-44650

105

105

ഇരിണാവ് സർ
ഇരിണാവ് ]n.-H,

106

106

േകാളാരി സർ ീസ് സഹകരണ ബാ ് ി ം നം. സി 19
പി ആർ എൻ എസ് എസ് േകാേളജ് േറാഡ്, മ
ൂർ,
മ
ൂർ ]n.-H, I®qÀ þ670702 0490-2473347

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ2
17360-44650

107

107

തലേ രി പ ിക് സർവâvസ് സഹകരണ ബാ ്
ി ം നം. എഫ് 437
എം ജി േറാഡ്, തലേ രി, I®qÀ þ 670101 0490-2320260

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ1
16890-43660

108

108

പ
ി
ു ് സർ ീസ് സഹകരണ ബാ ്
ചാലാട് , I®qÀ þ 670014 0497-2707615

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ4
16420-42670

109

109

കൂ ുമുഖം സർ
കൂ ുമുഖം ]n.H,

ീസ് സഹകരണ ബാ ് ി ം നം. എൽ എൽ
I®qÀ þ670301 0497-2866637

ീസ് സഹകരണ ബാ

I®qÀ þ 670631

്

ി

ി

ം നം. സി 350

ം നം. സി 72

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ2
16420-42670

0460-2230214

110

110

ഇരി ി ഹൗസ് ബിൽഡിങ് സഹകരണ സംഘം
ഇരി ി ]n.-H, I®qÀ þ 670703 0490-2491678

111

111

െകാ

ം സർ

െകാ

ം ]n.H,

ീസ് സഹകരണ ബാ

I®qÀ þ 670142

116

്

ി

ി

ം നം. സി 891

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ1
13480-36060

ം നം. എൽ എൽ 87

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ2
10950-29600

0460-2260360

112

112

കാസർേഗാഡ് ഡിസ് ടി ് േകാ-ഓ േറ ീവ് ഹൗസിംഗ് െസാൈസ ി
നം. സി 833,നീേലശ രം ]n.-H, കാസറേഗാഡ്þ 671314 0467-2280513

113

113

െച നാട് സർ ീസ് സഹകരണ ബാ ്
ി ം നം. സി 5 (എഫ് എഫ്)
പരവനടു
ം ]n.-H, കാസറേഗാഡ്þ 671317 04994-237460

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ2
16890-43660

114

114

നീേലശ രം സർ ീസ് സഹകരണ ബാ ്
ി ം നം. എൽ 527
രാജാ േറാഡ്, നീേലശ രം ]n.-H, കാസറേഗാഡ്þ 671314 0467-2281352

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ5

ി

ം

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ2
13480-36060

(ജനറൽ-4,
എസ്.സി എസ്. ി-1)

/

18300-46830
115

115

തിമിരി സർ ീസ് സഹകരണ ബാ ്
ി ം നം. സി 47
ഞാണൈ , തിമിരി ]n.-H, കാസറേഗാഡ്þ 671313 0467-2260339

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ2

(hnIemwKkwhcWw-1,

/

എസ്.സി എസ്. ി-1)

116

116

േചാ
േചാ

ാൽ സർ ീസ് സഹകരണ ബാ ്
ി ം നം. 1478
ാല, വടകര , േകാഴിേ
ാട് þ673308 0496þ2502028

8

18300-46830
Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ2
16420-42670

hnÚm]\w \¼À: þ -12/2021 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 troubleshooting 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.

{Ia
\¼À

ImäKdn
\¼À

HgnhpIfpsS F®w,
kwL¯nsâ t]cv
i¼f-kvsIbnÂ

1

1

പര

ന

ാടി േകാ-ഓ

പര

ന

ാടി

േറ ീവ് സർ

ീസ് ബാ

]n.-H, ae-¸pdw þ 676303

്

ി

ം നം. എഫ് 2302

0494-2410958

knÌw
AUvan-\n-kvt{S-äÀ þ1
26580-63790

2

2

പീ

ിൾസ് അർബൻ സഹകരണ ബാ

പി ബി നം.1, തൃ

ൂണി

്

ി

ം നം. 51

ുറ, എറണാകുളം -682301  0484 -2776446

knÌw
AUvan-\n-kvt{S-äÀ þ1
24730-68810

3

knÌw

3
ൈവ

ം അർബൻ സഹകരണ ബാ

പടി

ാേറ നട ൈവ

്

ിപ്തം നം.1193

ം പി.ഒ ,േകാ യം- 686 141  04829 -215612

AUvan-\n-kvt{S-äÀ þ1
17050-47650

9

hnÚm]\w \¼À: þ -13/2021 knÌw kq¸Àssh-kÀ
(i)

hnZym`ymk tbmKyX-:

GsX-¦nepw AwKoIrX kÀÆIemimebnÂ \n¶pÅ _ncpZw

(ii) ]n.-Pn.-Un.-kn.F
{Ia
\¼À

ImäKdn
\¼À

HgnhpIfpsS F®w,
kwL¯nsâ t]cv
i¼f-kvsIbnÂ

1

1

knÌw

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

hnÚm]\w \¼À: þ 14/2021

ഡാ ാ എൻ ടി ഓ

സൂ

ർൈവസർ

þ1

14900-41550

േറ ർ

(i) GsX-¦nepw AwKoIrX kÀÆIemimebnÂ \n¶pÅ _ncpZw.

hnZym`ymk tbmKyX-:

(ii) tIcf / tI

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 ഓ േറ À XkvXn-Ib
- nÂ tPmen

sNbvX Hcp hÀj-s¯ {]hÀ¯n ]cn-Nb
- w.
{Ia
\¼À

ImäKdn
\¼À

HgnhpIfpsS F®w,
kwL¯nsâ t]cv
i¼f-kvsIbnÂ

1

2

3

1

2

3

പുതു

ി സർവീസ് സഹകരണ ബാ

പുതു

ി പിഒ., േകാ യം -686011 0481-2351504

5

4

5

ി

ം നം 1504

ഡാ ാ എൻ ടി
ഓ

താ

ംപ

കിഴു

ി

തടു

േ

ായ

് സർ

ീസ് സഹകരണ ബാ

്

ി

ര പി ഒ, തൃ

രി സർ

ി

ം നം. ആർ 387

ൂർ -680702  0480 -2877247

ീസ് സഹകരണ ബാ

രി പി ഒ ,പാല

്

ി

ം നം. എഫ് 534

ാട്-678641  0491 -2840483
്

ി

മ

ം സർവീസ് സഹകരണ ബാ

മ

ം പിഒ. , എൻ പറവൂർ, എറണാകുളം -683520 0484-2443032

ഡാ ാ എൻ ടി

ം നം ഇ 277

ീസ് സഹകരണ ബാ

ഏ വി അലവി സാഹിബ് െമേ

ae-¸pdw- -673639

്

ി

ം നം. 10252

ാറിയൽ ബിൽഡിംഗ്, കാവനൂർ പി .ഒ

0483-2862549

10

േറ ർ þ1

17360-44650
ഡാ ാ എൻ ടി
ഓ

േറ ർ þ1

17360-44650
ഡാ ാ എൻ ടി
ഓ

കാവനൂർ സർ

േറ ർ þ1

18300-46830

ഓ

േകരളേ

4

്

േറ ർ þ1

17360-44650
ഡാ ാ എൻ ടി
ഓ േറ ർ þ 1
(hnIemwKkwhcWw)
16890-43660

6

ൈവ
ൈവ

6

ിരി സർ ീസ് സഹകരണ ബാ ് ി ം നം. എഫ് 868 ,
ിരി പിഒ. , വയനാട് -673576 04936-255221

ഡാ ാ എൻ ടി
ഓ

േറ ർ þ1

16420-42670
7

െകാടു

7

ി

ൂർ താലൂ

് സഹകരണ കാർഷിക ഗാമ വികസന ബാ

ം നം ആർ 1353, െകാടു

ൂർ പിഒ. , തൃ

്

ഡാ ാ എൻ ടി

ൂർ -680664 0480-2802668

ഓ

േറ ർ þ1

16400-43750

hnÚm]\w \¼À: þ
hnZym`ymk tbmKyX-: (i) എസ്.എസ്.എൽ.സി അഥവാ ത

15/2021 ൈട

ി

്

ുല േയാഗ ത.

(ii) െക .ജി . ി. ഇ ഇം ീഷ് & മലയാളം ൈട ് ൈറ ിംഗ് (േലാവർ).

{Ia
\¼À

ImäKdn
\¼À

HgnhpIfpsS F®w,
kwL¯nsâ t]cv
i¼f-kvsIbnÂ

1

2

1

2

അശമ

ൂർ സർ

അശമ

ൂർ ]n.-H, ഓട

കാളികാവ് സർ
കാളികാവ്



ീസ് സഹകരണ ബാ

്

ി

ം നം. 317

ാലി, എറണാകുളം þ683549 8281260725

ീസ് സഹകരണ ബാ

്

ി

ം നം. എം 40

]n.-H, ae-¸pdwþ676525 04931-257258

ൈട ി

് þ1

17360-44650
ൈട ി

് þ1

17360-44650

hnÚm-]\w 10/2021, 11/2021, 12/2021, 13/2021, 14/2021, 15/2021 പIm-cw At]-£-IÄ Ab-bv¡p¶
DtZym-KmÀ°n-IÄ ആറു hnÚm-]-\-§Ä¡pമു At]-£-IÄ- {]tXyIw കവറുകളിലാ ി kaÀ¸nt¡--XmWv.

1. {]mb]cn[n 1/1/2021Â 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-¶h
- À 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
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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¶ 29 . 12 .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 12/2021നും 14/2021നും 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-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-IfnÂ sshI-ey-ap-Å hyIvXnIÄ¡v \nba\w \ÂInsImv aq¶v iXam\w kwhcWw ]men¡p¶XmWv.
8.

ഓേരാ ത തികയിേല
ുമു
At]£IÄ {]tXyIw കവറുകളിലാ ി 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

Øew

: Xncph\´]pcw

ി എം മാത ു
sU]yq«ncPnkv{SmÀ/sk{I«dn

XobXn

: 30 . 11 .2021

klIcW kÀÆokv ]co£m t_mÀUv
Xncph\´]pcw
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