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

0471-2468690, 2468670  

hnÚm]\w : 1/2020 
            

hnÚm]\ XobXn :02.03.2020 At]£ e`nt¡ Ahkm\ XobXn  

\w.- kn.-F-kv.-C._n/kn&]n/ 352/2020                                     31.03.2020  sshIpt¶cw 5.00 aWn.    
    

Xmsg¸dbp¶ klIcW kwLw/_m¦pIfnÂ Hgnhpff XkvXnIIfntebv¡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¶ Fgp¯p ]co£bptSbpw _Ôs¸« 
klIcW Øm]\§Ä \S¯p¶ A`n-ap-J-̄ n-tâbpw ASnØm\¯nÂ ]co£m t_mÀUv \ÂIp¶ enÌnÂ 
\n¶pw kwL§Ä X¿mdm¡p¶ dm¦v enkvddv  {]Imcw. 
2. \nba\ A[nImcn.   _Ôs¸« klIcW kwLw/_m¦pIÄ.  

 

ImäKdn \¼À:  þ   1/2020  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-I-cW bqWn-
bsâ Pq\n-bÀ Unt¹ma C³ tIm--þHm¸tdj\v (sP.Un.kn) Xpey-amb ASnØm\ tbmKyXbmbncn¡pw.  F¶mÂ klIcWw 
sFÝnIhnjbambn FSp¯ _n.tImw _ncpZhpw, GsX-¦nepw Hcp AwKo-IrX kÀÆ-Iem-im-e-bnÂ \n¶pÅ  _ncp-Z-hpw,  kl-I-cW 
lbÀ Unt¹m-abpw ( 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.-Fw), 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 െച രുതി സർ ീസ് സഹകരണ ബാ ് ിപ് തം.  നം . ി  328 , 
പനയറ പി.ഒ ,തിരുവന പുരം  695 145       0470 -2602702 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ3 
P\dÂþ2 
hnIemwK 

kwhcWwþ1  

10950-29600 

2 2 തിരുപുറം സർ ീസ് സഹകരണ ബാ ് ിപ് തം നം 3296 , 
തിരുപുറം പി.ഒ, തിരുവന പുരം  695 133       0471 2260046 

Pq\n-bÀ 

¢mÀ¡v/ImjyÀþ1 
hnIemwK kwhcWw 
      9190-23600 

3 3 േകരള ഗസ ഡ് ആഫീേസഴ് സ ്സഹകരണ സംഘം ിപ് തം നം . ി.424 
വഴുതയ് ാട് , തിരുവന പുരം   695 014       0471 2335379       

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ3     
     11250-30300           

4 4 മാ ത സർ ീസ് സഹകരണ ബാ ് ിപ് തം നം.314 , 
മാ ത പി.ഒ പുനലൂർ  ,െകാ ം   691 333         0475 -2250231 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ3 
P\dÂþ2 
hnIemwK 

kwhcWwþ1   
10950-29600 

5 5 െപരിനാട് സി.െക.പി വിലാസം സർ ീസ് സഹകരണ ബാ ് ിപ് തം 
നം. 1361, െപരിനാട് പി.ഒ, െകാ ം   691 601          0474 2702520 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ1 
      9190-23600 

6 6 തൃേ ാവിൽ വ ം പ ായ ് സർ ീസ് സഹകരണ ബാ ് ിപ് തം 
നം.ക ു .78, മുഖ ല പി.ഒ , െകാ ം  691 577         0474 -2501511                                                                                                         

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



7 7 െനടു ന സർ ീസ് സഹകരണ ബാ ് ിപ് തം നം. ക ു. 117,  
െനടു ന പി.ഒ, െകാ ം  691 576            0474 -2562047 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ2 
     10950-29600 

8 8 ഏനാദിമംഗലം സർ ീസ് സഹകരണ ബാ ് ിപ് തം നം. 2151,               
 ഇളമ ാർ , പി .ഒ അടൂർ ,പ നംതി   691 524       04734 -246028 

 Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ1 
hnIemwK kwhcWw 
      10950-29600  

9 9 
ആനി ാട് സർ ീസ് സഹകരണ ബാ ് ിപ് തം നം .എ .113,  
നൂേറാ ാവ്  പി.ഒ ,പു േവലി ,ആനി ാട ്,മ ി , 
പ നംതി    689 589      0469 2685248 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ3 

P\dÂþ2 

FÊv.kn/FÊv.änþ1      
9190-23600 

10 10 ൈക ൂർ സർ ീസ് സഹകരണ ബാ ് ിപ് തം നം. 115,  
ൈക ൂർ പി.ഒ, ൈക ൂർ ,പ നംതി    689 648        0468 2350242 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ2 
10950-29600 

11 11 ഇല ൂർ സർ ീസ് സഹകരണ ബാ ് ിപ് തം നം. 460 , 
ഇല ൂർ പി.ഒ, പ നംതി   689 643         0468 2362039 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ1 
    10690-28900 

12 12 കു ാനം സർ ീസ് സഹകരണ ബാ ് ിപ് തം നം .എ .151,                                                                   
കു ാനം  പി.ഒ, മ ി ,പ നംതി   689 581   0469 2693321 

  Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ2 
      8730-22480                                                

13 13 െവൺമണി സർ ീസ് സഹകരണ ബാ ് ിപ് തം നം.118,                                               
െവൺമണി പി.ഒ ,ആല ുഴ  689 509          0479 -2352439 

 Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ1 
       9190-23600 

14 14 ക ി ുഴി സർ ീസ് സഹകരണ ബാ ് ിപ് തം നം . 1558,                                            
എസ ്.എൽ പുരം  പി.ഒ, ആല ുഴ  688 523        0478 2862277 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ2 
    10690-28900 

15 15 ൈവ ം അർബൻ  സഹകരണ ബാ ് ിപ് തം നം.1193,                                               
പടി ാേറ നട ൈവ ം  പി.ഒ ,േകാ യം- 686 141   04829 -215612 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ3 
      11950-30850 

16 16 
മീന ിൽ ഈ ് അർബൻ സഹകരണ ബാ ് ിപ് തം. 4266 , 
പൂ ാർ ,പൂ ാർ െതേ ര പി.ഒ, േകാ യം  686 582  
  04822272508 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ14 
P\dÂþ13 

FÊv.kn/FÊv.änþ1 

      11950-30850 

17 17 െവ ൂർ പ ായ ് സർ ീസ് സഹകരണ ബാ ് ിപ് തം. നം.െക 813,  
കുടെവ ൂർ ,പി .ഒ ൈവ ം , േകാ യം  686 144   04829 275141 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ2 
     8300-20300 

18 18 തലേയാല റ ് ഫാർേമഴ് സ ്സർ ീസ് സഹകരണ ബാ ് ിപ് തം  
നം . 278, തലേയാല റ ് പി.ഒ ,േകാ യം  686 605      04829 235126 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ4                    
     10950-29600 

19 19 കുമാരന ൂർ സർ ീസ് സഹകരണ ബാ ് ി ം നം. 3898,  
െപരു ായി ാട് പി.ഒ ,േകാ യം  686 016       0481 2597459   

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ3 
     11250-30300 

20 20 കുമരകം റീജിയണൽ സർ ീസ് സഹകരണ ബാ ് ിപ് തം നം. 315 , 
കുമരകം , േകാ യം  686 563      0481 -2524429 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ2 
10690-28900 

21 21 കണമല സർ ീസ ്സഹകരണ ബാ ് ിപ് തം നം .െക .268 , 
പ ാവാലി േനാർ ്  പി.ഒ, േകാ യം 686 510        04828 214243 

Pq\n-bÀ 

¢mÀ¡v/ImjyÀþ2 

P\dÂþ1 

FÊv.kn/FÊv.änþ1 

      10950-29600 



22 22 
ച നാേ രി േനാർ ് സർ ീസ് സഹകരണ ബാ ് ിപ് തം നം .3489  
െട ിൾ  േറാഡ് ,വാഴ ി പി.ഒ, ച നാേ രി  ,േകാ യം  686 103  
  0481 2421071 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ2 

    10950-29600 

23 23 ക ിമല സർ ീസ് സഹകരണ ബാ ് . ിപ് തം നം.3978,  
ക ിമല പി.ഒ, എരുേമലി,േകാ യം  686 509    0481 210281 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ2 

10690-28900 

24 24 ഇടു ി െവ ണി സർ ീസ് സഹകരണ ബാ ് ിപ് തം നം. ഐ. 258 , 
െവ ണി  പി.ഒ, ഇടു ി  685 606        04862 -297490 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ1 
8300-20300 

25 25 വാഴേ ാ ് സർ ീസ് സഹകരണ ബാ ് ിപ് തം നം. ഇ.202 , 
തടിയംപാട് പി.ഒ ,ഇടു ി  685 602         0486 2235232 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ3 

10950-29600 

26 26 ക ന അർബൻ സഹകരണ ബാ ് ിപ് തം നം ഐ .101,  
ക ന പി.ഒ , ഇടു ി  685 508       04868 - 272301 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ1 

9950-25600 

27 27 കളമേ രി സർ ീസ് സഹകരണ ബാ ് ിപ് തം നം .3046,  
കളമേ രി പി.ഒ , എറണാകുളം  683 104    0484 -2540638 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vv þ3 
P\dÂþ1 
hnIemwK 

kwhcWwþ1 
FÊv.kn/FÊv.än 

kwh-cWwþ1 
     11250-30300 

28 28 കവള ാട് സർ ീസ് സഹകരണ ബാ ് ിപ് തം നം. 1348,  
െന ിമ ം .പി.ഒ, േകാതമംഗലം,എറണാകുളം   686 693   0485 2859023 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ2 

11850-31050 

29 29 മണകു ം വിേ ജ ്സർ ീസ് സഹകരണ ബാ ് , ിപ് തം നം .3853 , 
നട ാവ ്പി.ഒ എറണാകുളം  682 307     0484  2792023 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ2 

8300-20300 

30 30 എടവന ാട ്സർ ീസ് സഹകരണ ബാ ് ിപ് തം നം .1,  
എടവന ാട ്പി.ഒ,  എറണാകുളം  682 502     0484 2506373 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ4 
P\dÂþ3 
hnIemwK 

kwhcWwþ1   
10950-29600 

31 31 
മുളവുകാട് സർ ീസ് സഹകരണ ബാ ് ിപ് തം നം ഇ .891,  
െപാ ാരിമംഗലം ,മുളവുകാട് പി.ഒ, എറണാകുളം   682 504  
  0484 2750826 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ2 

10690-28900 

32 32 അയിരൂർ സർ ീസ് സഹകരണ ബാ ് ിപ് തം നം .2237,  
അയിരൂർ പി.ഒ, എറണാകുളം  683 579     0484 2478230 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ3 

11250-30300 

33 33 
ഗാ ി ാരക സർ ീസ് സഹകരണ ബാ ് ിപ് തം നം .1349 , 
ന ാ ുകു ം ,വട ൻ പറവൂർ പി.ഒ ,എറണാകുളം  683 513  
   0484 2508792 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ1 
FÊv.kn/FÊv.än 

10950-29600 

34 34 െനടു ാേ രി പ ായ ് സർ ീസ് സഹകരണ ബാ ് ിപ് തം 
നം.ഇ.207, േമയ് ാട് പി.ഒ, എറണാകുളം 683 589     0484 2474266 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ2 

11250-30300 

35 35 മരട ്സർ ീസ് സഹകരണ ബാ ് ിപ് തം നം .43 , 
മരട,്എറണാകുളം  682 304      0484 2706033 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ4 

11250-30300 

36 36 
െറയിൽേവ െമൻസ് ഹൗസ് ബിൽഡിംഗ് സഹകരണ സംഘം ിപ് തം 
നം. ഇ. 738, എറണാകുളം സൗ ് പി.ഒ ,െകാ ി  ,എറണാകുളം  682 016 
   0484 2376516    
 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ1 
8730-22480 

37 37 
കണയ ൂർ സർ ീസ് സഹകരണ ബാ ് ിപ് തം നം .115, 
ഏരുേവലി,േചാ ാനി ര പി.ഒ എറണാകുളം  682 312   
    0484 -2711056 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ2 

11250-30300 

38 38 കടു ൂർ സർ ീസ് സഹകരണ ബാ ് ിപ് തം നം. 863,  
െവ ് കടു ൂർ പി.ഒ എറണാകുളം  683 110      0484 2604316 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ2 

11250-30300 



39 39 കു ില ി സർ ീസ ്സഹകരണ ബാ ്  ിപ് തം നം. ഇ .292 , 
ഇരമ ൂർ പി.ഒ, കു ില ി, എറണാകുളം 686 691      0485 -2548656 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ2 

10950-29600 

40 40 െവളിയ ുനാട് സർ ീസ് സഹകരണ ബാ ് ിപ് തം നം .ഇ.298 , 
യു.സി േകാേളജ ്പി.ഒ ആലുവ,എറണാകുളം  683 102      0484 -2606169 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ1 
10950-29600 

41 41 കീരം ാറ സർ ീസ് സഹകരണ ബാ ് ിപ് തം നം .ഇ .214,  
കീരം ാറ പി.ഒ ,എറണാകുളം  686 681      0485 -2570225 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ4 

11250-30300 

42 42 
എറണാകുളം ജി ാ സഹകരണ ബാ  ് എംേ ായീസ് സഹകരണ 
സംഘം ിപ് തം നം. ഇ. 166,കാ നാട,് െകാ ി ,എറണാകുളം   682 030  
  0484 -2427129 

 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ1 
9190-23600 

 
 

43 43 അ ാടം സർ ീസ ്സഹകരണ ബാ ് ിപ് തം നം .533,  
അ ാടം പി.ഒ ,തൃ ൂർ  680 563       0487 -2278379 

 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ2 
     P\dÂþ1 
    hnI-emwK           

   kwhcWwþ1 

    11250-30300 

44 44 െകാടകര ഫാർേമഴ് സ ്സർ ീസ് സഹകരണ ബാ ് ിപ് തം നം. ആർ 
761, െകാടകര പി.ഒ, തൃ ൂർ 680 684      0480 2720239 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ4 

P\dÂþ3 

FÊv.kn/FÊv.änþ1 

11850-31050 

45 45 പറ ൂർ സർ ീസ് സഹകരണ ബാ ് ിപ് തം നം. 474,  
പറ ൂർ പി.ഒ, തൃ ൂർ  680 552      0487 -2285642 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ2 

     10950-29600 

46 46 പു ൂർ സർ ീസ് സഹകരണ ബാ ് ിപ് തം നം.550,   
പു ൂർ പി.ഒ,  ഇരി ാല ുട ,തൃശൂർ   680 683        0480 2821630 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ5 

     11250-30300 

47 47 െവ റ ാട് സർ ീസ് സഹകരണ ബാ ് ിപ് തം നം.154,   
െവ റ ാട് പി.ഒ ,തൃശൂർ 680 584       04885 262241 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ1 
 FÊv.kn/FÊv.än 

     10690-28900 

48 48 കാടുകു ി സർ ീസ് സഹകരണ ബാ ് ിപ് തം നം.628,  
കാടുകു ി പി.ഒ തൃശൂർ   680 309      0480 2718183 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ2 

 FÊv.kn/FÊv.änþ1 
      hnIemwK        

    kwhcWwþ1 
     11850-31050 

49 49 െവ ിട ് ഫാർേമഴ് സ ്സഹകരണ ബാ ് ിപ് തം നം .ആർ .187,  
 െവ ിട ് പി.ഒ ,തൃശൂർ,  680 510   0487 2260263 

     Pq\n-bÀ 

¢mÀ¡v/ImjyÀþ5 

     10950-29600 

50 50 വി ൂർ സർ ീസ് സഹകരണ ബാ ് ിപ് തം നം .177,  
വി ൂർ പി.ഒ ,തൃശൂർ   680 010        0487 2334104 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ2 

  FÊv.kn/FÊv.änþ1 
hnIemwK 

kwhcWwþ1 
      11250-30300 

51 51 െവ ൂർ സർ ീസ് സഹകരണ ബാ ് ിപ് തം നം .എഫ് .917,  
പ ാഴ ാട ്പി.ഒ ,തൃ ൂർ   680 668       0480 2850298 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ2 

     10690-28900 

52 52 കി ിമംഗലം കർഷക സർ ീസ് സഹകരണ ബാ ് ിപ് തം നം. 25 , 
കി ിമംഗലം പി.ഒ,തൃശൂർ  680 591       04884  252044 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vv þ3 
     P\dÂþ1 
    hnIemwK    

   kwhcWwþ1 
 FÊv.kn/FÊv.än----þ1     

    10690-28900   



53 53 

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

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ3 
P\dÂþ2 

FÊv.kn/FÊv.änþ1 
9190-23600 

54 54 ഏ ിയൂർ ഫാർേമഴ് സ് സർ ീസ് സഹകരണ ബാ ് ിപ് തം  
നം .എഫ് .977, കു ലിയൂർ പി.ഒ, തൃ ൂർ -680 616        0487 -2290282 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ7 
P\dÂþ6 

FÊv.kn/FÊv.änþ1 

       11250-30300 

55 55 േഷാളയൂർ  സർ ീസ് സഹകരണ ബാ ് , ിപ് തം നം. പി .1169, 
േകാ റ ,പാല ാട ്  678 581      04924 254190 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ1 

8730-22480 

56 56 

 
 
മാറാ ര സർ ീസ് സഹകരണ ബാ ് ിപ് തം നം. എഫ ്.10738,  
ര ാണി പി.ഒ, മല ുറം   676 510       0494 -2610158 
 
 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ1 
hnIemwK kwhcWw 

     10690-28900 

57 57 രാമപുരം സർ ീസ് സഹകരണ ബാ ് ിപ് തം നം .എഫ.് 1445,  
രാമപുരം പി.ഒ മല ുറം  679 321      04933 -282025 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ3 
11250-30300 

58 58 വട ുംപുറം സർ ീസ് സഹകരണ ബാ ് ിപ് തം നം .എഫ്.1505 , 
എടയൂർ േനാർ ് പി.ഒ ,മല ുറം  676 552        0494 2649326 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ1 
hnIemwK kwhcWw 

10690-28900 

59 59 മല ുറം എയിഡഡ് ൂൾ ടീേ ഴ് സ ്സഹകരണ സംഘം ിപ് തം 
 നം .എം.49 ,ഡൗൺ ഹിൽ പി.ഒ, മല ുറം  676 519       0483 -2730992 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ1 
hnIemwK kwhcWw 

11250-30300 

60 60 അരിയ ൂർ സർ ീസ് സഹകരണ ബാ ് ിപ് തം നം. എഫ.് 7730 , 
അരിയ ൂർ പി.ഒ മല ുറം  676 312       0494 2470173 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ2 
10950-29600 

61 61  േചാ ാട് സർ ീസ് സഹകരണ ബാ ് ിപ് തം നം. എം .602 , 
 േചാ ാട് പി.ഒ, മല ുറം    679 332     04931 261611 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ1 
9190-23600 

62 62 
േപാരൂർ സർ ീസ് സഹകരണ ബാ ് ിപ് തം നം.എം .357,  
െചറുേകാട് ,ചാ േ ാ ുപുറം പി.ഒ ,മല ുറം  679 328  
   04931 -247357 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ2 
11250-30300 

63 63 െപാ ാനി താലൂ ് റൂറൽ ഹൗസിങ്  സഹകരണ സംഘം ിപ് തം 
നം .എം.16 , െപാ ാനി പി.ഒ ,മല ുറം  679 577       0494 2666214 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ1 

8730-22480 

64 64 ഊർ ാ ിരി സർ ീസ് സഹകരണ ബാ ് ിപ് തം നം. 8895,  
ഊർ ാ ിരി പി.ഒ ,മല ുറം  673 639    0483 2850232 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ2 
10950-29600 

65 65 കാ ൂർ സർ ീസ് സഹകരണ ബാ ് ിപ് തം നം. എൽ.എൽ .33,  
കാ ൂർ പി.ഒ, േകാഴിേ ാട്  673 613        0495 2260235 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ2 
10690-28900  

66 66 ഊരാളു ൽ സർ ീസ ്സഹകരണ ബാ ് ിപ് തം നം .7264,  
മട ി േകാേളജ ്പി.ഒ, േകാഴിേ ാട ് 673 102       0496 2512859 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ4 
11250-30300 

67 67 
വലിയപറ ിൽ സർ ീസ്  സഹകരണ ബാ ് ിപ് തം നം     
എൽ.എൽ. 77, വലിയപറ  പി.ഒ ,െകാടുവ ി വഴി , 
േകാഴിേ ാട്  673572       0495 -2200299 

 Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ4 
10950-29600 

68 68 
താമരേ രി പാഥമിക സഹകരണ കാർഷിക ഗാമവികസന ബാ ് 

ിപ് തം നം. ഡി. 3156,  താമരേ രി പി.ഒ, േകാഴിേ ാട ് 673 573  
   0495 -2222206 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ2 
13350-38300 

69 69 േകാ റ സർ ീസ് സഹകരണ ബാ ് ിപ് തം നം .ഡ ൂ. 237,  
േകാ റ പി.ഒ ,കൽ  വഴി, വയനാട്  673 121   04936 -285650 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ1 
8300-20300 

70 70 െവ മു  സർ ീസ് സഹകരണ ബാ ് ിപ് തം നം .സി.530  
ക യാട ്പി.ഒ ,െവ മു ,വയനാട്  670 731          04935 230324 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ1 
8300-20300 



71 71 
മാന വാടി ഫാർേമഴ് സ ്സർ ീസ് സഹകരണ ബാ ് ിപ് തം         
നം .എഫ് 4034 ,പി.ബി നം.6 , പി.ഒ ,മാന വാടി,വയനാട്   670 645  
    04935 240243 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ2 
11250-30300 

72 72 
മാന വാടി സഹകരണ അർബൻ സംഘം ിപ് തം നം  .ഡ ൂ .221 , 
ലാ ിൻ ചർ ് ബിൽഡിംഗ് ,മാന വാടി പി.ഒ ,വയനാട് 670 645  
   04935 241962 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ2 

P\dÂþ1 

FÊv.kn/FÊv.änþ1 

      10690-28900 

73 73 എരമം കു ൂർ സർ ീസ് സഹകരണ ബാ ് ിപ് തം നം. സി .365,  
മാതമംഗലം ,എം എം ബസാർ പി.ഒ ,ക ൂർ  670 306       04985 277026 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ2 

11850-31050 

74 74 
ക ൂർ സഹകരണ അർബൻ ബാ ് ിപ് തം നം .1534, െഹഡ് 
ഓഫീസ്,താവ ര പി.ഒ , നിയർ യാ തി നിവാസ ്,ക ൂർ    670 002 
   0497 2703215 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vv þ4 
     P\dÂþ2 
    hnIemwK    

   kwhcWwþ1 
FÊv.kn/FÊv.än--- þ1     

11950-30850 

75 75 
െടലിെ റി സഹകരണ അർബൻ ബാ ് ിപ് തം നം .എഫ ്.1005 , 
മേ ാടി പി.ഒ, തിരുവ ാട ്,തലേ രി,ക ൂർ  670103  
   0490 -2325784 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ4 

11950-30850 

76 76 െചാ  സഹകരണ റൂറൽ ബാ ് ിപ് തം നം .എഫ്.1277 , 
െചാ  പി.ഒ ക ൂർ  670 006     0497 2727311 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ2 

P\dÂþ1 

FÊv.kn/FÊv.änþ1 
11850-31050 

77 77 േകാടിേയരി സർ ീസ് സഹകരണ ബാ ് ിപ് തം നം .എഫ.് 1451 , 
േകാടിേയരി,പാറാൽ പി.ഒ ,ക ൂർ   670 671       0490 2355566   

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ2 

11850-31050  

78 78 െചറുകു ് സർ ീസ് സഹകരണ ബാ ്  ിപ് തം നം .എൽ.എൽ.114,  
 െചറുകു ് ആർ.എസ് പി.ഒ, ക ൂർ   670 301        0497 -2860363 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ2 

11250-30300 

79 79 െപാ ം സർ ീസ് സഹകരണ ബാ ് ിപ് തം നം .എഫ് .1438 ,പി.ഒ 
,െപാ ം ,തലേ രി,ക ൂർ    670 641        0490 2306477 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ1  
11250-30300 

80 80 കാടകം സർ ീസ് സഹകരണ ബാ ് ിപ് തം നം .സി.99 , 
മുേ രിയ പി.ഒ,കാസർേഗാഡ്   671 543    04994 260025 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ2 
10950-29600 

 81 81 കാസറേഗാഡ് സഹകരണ അർബൻ സംഘം ിപ് തം നം .എസ ്.333 , 
വിദ ാനഗർ പി.ഒ, കാസറേഗാഡ്   671123    04994 257575 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ1 
8730-22480 

82 82 
െവ ് എേളരി സർ ീസ് സഹകരണ ബാ ് ിപ് തം നം. സി. 62 . 
എഫ ്.എഫ് ,വര ാട,്േകാ മല പി.ഒ കാസർേഗാഡ ്  671 314  
    0467 2241327 

Pq\n-bÀ ¢mÀ¡vþ2 
10950-29600 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
1. {]mb]cn[n 1/1/2020 Â 18 (]Xns\«v) hbÊv XnIªncnt¡Xpw 40 (\mÂ]Xv) hbÊv  Ign-bm³ ]mSnÃm¯XpamIp¶p.  F¶mÂ 
]«nI PmXn /]«nI hÀ¤ hn`mK¯nÂs¸«hÀ¡v DbÀ¶ {]mb]cn[nbnÂ A©p hÀjs¯ Cfhpw , aäp ]n¶m¡hn`mK¯n\pw, 
hnapà`S³amÀ¡pw aq¶p hÀjs¯ Cfhpw, hnIemwKÀ¡v ] v̄ 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. 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 5  amÀ¡pw  
e`n¡p¶XmWv. At]£m ^md¯nÂ kz´w PnÃ hyàamt¡Xpw A`n-ap-J kab¯v, _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^väpw am{Xta kaÀ¸nt¡XpÅq. 
At]£m ^okv  s^UdÂ _m¦v,  tIcf kwØm\ klIcW _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   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]\ Ime-b-f-hnÂ  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¶  31.03.2020  \v 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, hnIemwK³ 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\ Xnbn-Xnbv¡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-\nXyw Dd-¸p-h-cp-¯p-¶-Xn\v kl-I-cW 
kwLw cPn-kv{Sm-dpsS 14.07.2011 se  -54/2011 þmw \¼À kÀ¡p-edpw {]kvXpX kÀ¡pe-dnsâ A\p-_-Ô-¯nÂ amäw hcp¯n sImv 
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  
          
Øew   : Xncph\´]pcw                 sU]yq«n cPnkv{SmÀ/ sk{I«dn  

XobXn   : 02.03.2020                                                                   klIcW kÀÆokv ]co£m t_mÀUv  
         Xncph\´]pcw  

                                                                                                                                            
                                                                                                                             


