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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 5923 08-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

സഹകരണ അർബൻ ബാ�കളിെല ആഡി�് നിയ�ണം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ സി ആർ മേഹഷ്
Shri. V. N. Vasavan

(സഹകരണ- രജിേ�ഷൻ വ��് മ�ി)

(എ)

സഹകരണ അർബൻ ബാ�ക�െട ആഡി�്
സഹകരണ വ��് ആഡി�ർമാെര ഉപേയാഗി�്
നട��തിന് ആർ.ബി.ഐ. ഏെത�ി�ം
തര�ി�� നിയ�ണം ഏർെ���ിയി�േ�ാ;

(എ) ബാ�ിംഗ് റ�േലഷൻ േഭദഗതി ആ�ിെല
െസ�ൻ 30(1എ) അ�സരി�  ്റിസർവ് ബാ�്
ഓഫ് ഇൻഡ��െട �ൻ�ർ അ�മതിേയാെട
മാ�േമ അർബൻ സഹകരണ ബാ�കൾ�്
ആഡി�ർമാെര നിയമി�വാൻ സാധി�ക��
എ� ആർ.ബി.ഐ. നിർേ�ശ�ിെ�

െവളി��ിൽ കൺകറ�് ആഡി�് ത�ിക
�ടേര�തി�ാെയ�് ബാ�കൾ തീ�മാനം
എ��ി��്. ബാ�ിംഗ് റ�േലഷൻ ആ�് 30(1)
അ�സരി�  ്ക�നി ആഡി�് നിർ�ഹി��തിന്
േയാഗ�രായ ഓഡി�ർമാർ�് മാ�േമ അർബൻ
ബാ�് ആഡി�് നിർ�ിഹി�ാൻ സാധി�ക��.

(ബി)

അർബൻ ബാ�കളിൽ സഹകരണ വ��്
ആഡി�് നിലനിർ��തിന് എെ��ാം
നടപടികൾ സ�ീകരി�;

(ബി) ബാ�ിംഗ് റ�േലഷൻ േഭദഗതി ആ�ിെല
െസ�ൻ 30(1എ) അ�സരി�  ്റിസർവ് ബാ�്
ഓഫ് ഇൻഡ��െട �ൻ�ർ അ�മതിേയാെട
മാ�േമ അർബൻ സഹകരണ ബാ�കൾ�്
ആഡി�ർമാെര നിയമി�വാൻ സാധി�ക��
എ� ആർ.ബി.ഐ. നിർേ�ശ�ിെ�

െവളി��ിൽ കൺകറ�് ആഡി�് ത�ിക
�ടേര�തി�ാെയ�് ബാ�കൾ തീ�മാനം
എ��ി��്. ബാ�ിംഗ് റ�േലഷൻ ആ�് 30(1)
അ�സരി�  ്ക�നി ആഡി�് നിർ�ഹി��തിന്
േയാഗ�രായ ഓഡി�ർമാർ�് മാ�േമ അർബൻ
ബാ�് ആഡി�് നിർ�ിഹി�ാൻ സാധി�ക��.

(സി) അർബൻ ബാ�കളിൽ നിലവി�� സഹകരണ
വ��് ആഡി�് �ട��തി�� തട��ൾ
എെ��ാം;

(സി) ബാ�ിംഗ് റ�േലഷൻ േഭദഗതി ആ�ിെല
െസ�ൻ 30(1എ) അ�സരി�  ്റിസർവ് ബാ�്
ഓഫ് ഇൻഡ��െട �ൻ�ർ അ�മതിേയാെട
മാ�േമ അർബൻ സഹകരണ ബാ�കൾ�്
ആഡി�ർമാെര നിയമി�വാൻ സാധി�ക��
എ� ആർ.ബി.ഐ. നിർേ�ശ�ിെ�

െവളി��ിൽ കൺകറ�് ആഡി�് ത�ിക
�ടേര�തി�ാെയ�് ബാ�കൾ തീ�മാനം
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എ��ി��്. ബാ�ിംഗ് റ�േലഷൻ ആ�് 30(1)
അ�സരി�  ്ക�നി ആഡി�് നിർ�ഹി��തിന്
േയാഗ�രായ ഓഡി�ർമാർ�് മാ�േമ അർബൻ
ബാ�് ആഡി�് നിർ�ിഹി�ാൻ സാധി�ക��.

(ഡി) സം�ാന�് ആർ.ബി.ഐ.
നിയ�ണ�ി�� എ� അർബൻ സഹകരണ
ബാ�കൾ ഉ�്; ജി� തിരി�  ്വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) 60 സഹകരണ അർബൻ ബാ�കൾ ഉ�്.
ജി�തിരി�� കണ�കൾ അ�ബ�മായി

േചർ��.

(ഇ)
��ത ബാ�കളിൽ 31.03.2019-ൽ അസി.
ഡയറ�ർ, �നിയർ ആഡി�ർ, സീനിയർ
ആഡി�ർ, െ�ഷ�ൽ േ�ഡ്  ആഡി�ർ എ�ീ
വിഭാഗ�ളിലായി എ� സഹകരണ വ��്
ആഡി�ർമാർ ഉ�ായി��;ഇനം തിരി�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) േകരള�ിെല ആർ.ബി.ഐ. നിയ�ണ�ി��

സഹകരണ അർബൻ ബാ�കളിൽ 31/03/2019-
ൽ 75 സഹകരണ വ��് ആഡി�ർമാർ
ഉ�ായി��. അസി�ൻറ്  ഡയ�ർ - 25
െ�ഷ�ൽ േ�ഡ്  ആഡി�ർ - 5 സീനിയർ
ആഡി�ർ - 24 �നിയർ ആഡി�ർ - 21 ---------
ആെക 75

(എഫ്)
��ത ബാ�കളിൽ േമൽ�ചി�ി�
വിഭാഗ�ളിലായി 30.09.2021 ൽ എ�
സഹകരണ വ��് ആഡി�ർമാർ ഉ�ായി��;
ഇനം തിരി�  ്വ��മാ�ാേമാ?

(എഫ്) േകരള�ിെല ആർ.ബി.ഐ. നിയ�ണ�ി��

സഹകരണ അർബൻ ബാ�കളിൽ 30/09/2021-
ൽ 5 സഹകരണ വ��് ആഡി�ർമാർ
ഉ�ായി��. െ�ഷ�ൽ േ�ഡ്  ആഡി�ർ - 1
സീനിയർ ആഡി�ർ - 2 �നിയർ ആഡി�ർ - 2 --
--- ആെക - 5

െസ�ൻ ഓഫീസർ



                                               അനുബനന്ധം 

ക്രമ നന്ധം ജജില അർബൻ ബബാങ്കുകളുടടെ പപേരര

1

തജിരുവനന്തപുരന്ധം

ടനയബാറജിൻകര സഹകരണ അർബൻ ബബാങര ലജിമജിറഡര, 

2 തജിരുവനന്തപുരന്ധം സഹകരണ അർബൻ ബബാങര  ലജിമജിറഡര, 

3 എൽ.ഐ.സജി ഓഫര ഇന്തന്ത്യ സബാഫര പകബാ-ഓപ്പപറേററ്റീവര ബബാങര ലജിമജിറഡര, 

4 കരമന സഹകരണ അർബൻ ബബാങര ലജിമജിറഡര,  

5 ടനടുമങബാടെര  സഹകരണ അർബൻ ബബാങര ലജിമജിറഡര  നന്ധം. 3193

6 അനന്തശയനന്ധം സഹകരണ  അർബൻ ബബാങര ലജിമജിറഡര നന്ധം. 478

7

ടകബാലന്ധം

പകബാസൽ അർബൻ  സഹകരണ ബബാങര  ലജിമജിറഡര,

8 ടകബാടബാരക്കര അർബൻ  സഹകരണ ബബാങര  ലജിമജിറഡര നന്ധം. 1909

9 ടകബാലന്ധം സഹകരണ അർബൻ ബബാങര ലജിമജിറഡര,

10 കരുനബാഗപ്പളജി അർബൻ സഹകരണ ബബാങര ലജിമജിറഡര,

11
പേത്തനന്ധംതജിട

തജിരുവല ഈസര സഹകരണ ബബാങര  ലജിമജിറഡര, 3260

12 തജിരുവല അർബൻ സഹകരണ ബബാങര ലജിമജിറഡര, നമ്പർ.477, 

13 അടൂർ സഹകരണ അർബൻ ബബാങര ലജിമജിറഡര 1804

14 ആലപ്പുഴ ആലപ്പുഴ സഹകരണ അർബൻ ബബാങര ലജിമജിറഡര 67

15

പകബാടയന്ധം

പകബാടയന്ധം അർബൻ സഹകരണ ബബാങര  ലജിമജിറഡര, നമ്പർ പേജി.46

16 കടുത്തുരുത്തജി അർബൻ സഹകരണ ബബാങര, ലജിമജിറഡര

17 പുതുപ്പളജി അദന്ത്യബാപേക സഹകരണ ബബാങര ലജിമജിറഡര, 

18 പേബാലബാ അർബൻ  സഹകരണ ബബാങര ലജിമജിറഡര,

19 വവക്കന്ധം അർബൻ സഹകരണ ബബാങര  ലജിമജിറഡര,

20 മറ്റീനചജിൽ ഈസര അർബൻ സഹകരണ ബബാങര ലജിമജിറഡര, 

21 ചങനബാപശരജി സഹകരണ അർബൻ ബബാങര  ലജിമജിറഡര,

22 ഇടുക്കജി
ടതബാടുപുഴ  അർബൻ സഹകരണ ബബാങര  ലജിമജിറഡര,

23 കടപ്പന അർബൻ സഹകരണ ബബാങര  ലജിമജിറഡര,

24

എറേണബാകുളന്ധം

മൂവബാറ്റുപുഴ സഹകരണ അർബൻ ബബാങര  ലജിമജിറഡര നന്ധം.556 

25 മടബാപഞ്ചേരജി സർവജനജികര  സഹകരണ ബബാങര  ലജിമജിറഡര നന്ധം. 3284

26 ആലുവ അർബൻ സഹകരണ ബബാങര  ലജിമജിറഡര നന്ധം.1623
27 മടബാപഞ്ചേരജി മഹബാടജനജികര സഹകരണ ബബാങര  ലജിമജിറഡര നന്ധം.665

28 തൃപ്പൂണജിത്തുറേ പേറ്റീപ്പജിൾസര അർബൻ ബബാങര ലജിമജിറഡര നന്ധം. 51

29

തൃശ്ശൂർ

ഗുരുവബായൂർ അർബൻ സഹകരണ ബബാങര ലജിമജിറഡര നന്ധം. എഫര.652
30 ഇരജിങബാലക്കുടെ ടെടൗൺ സഹകരണ ബബാങര  ലജിമജിറഡര നന്ധം.ബജി53

31 ടകബാടുങല്ലൂർ ടെടൗൺ സഹകരണ ബബാങര  ലജിമജിറഡര 

32 തൃശ്ശൂർ അർബൻ സഹകരണ ബബാങര ലജിമജിറഡര, 

33

പേബാലക്കബാടെര

ടചർപ്പുളപശ്ശേരജി സഹകരണ അർബൻ ബബാങര ലജിമജിറഡര,

34 ഒറപ്പബാലന്ധം സഹകരണ അർബൻ ബബാങര ലജിമജിറഡര,

35 പേബാലക്കബാടെര സഹകരണ അർബൻ ബബാങര ലജിമജിറഡര

36 ടഷബാർണൂർ സഹകരണ അർബൻ ബബാങര ലജിമജിറഡര

37 ടനനബാറേ സഹകരണ അർബൻ ബബാങര ലജിമജിറഡര

38

മലപ്പുറേന്ധം

ടപേബാനബാനജി സഹകരണ അർബൻ ബബാങര ലജിമജിറഡര

39 പകബാടക്കൽ സഹകരണ അർബൻ ബബാങര ലജിമജിറഡര

40 മപഞ്ചേരജി സഹകരണ അർബൻ ബബാങര ലജിമജിറഡര

41 നജിലമ്പൂർ സഹകരണ അർബൻ ബബാങര  ലജിമജിറഡര നന്ധം.

42 തജിരൂർ സഹകരണ അർബൻ ബബാങര  ലജിമജിറഡര നന്ധം.

43 ടപേരജിന്തൽമണ്ണ സഹകരണ അർബൻ ബബാങര  ലജിമജിറഡര നന്ധം.

44 തബാനൂർ  സഹകരണ അർബൻ ബബാങര  ലജിമജിറഡര നന്ധം.

45 പകബാഴജിപക്കബാടെര
പേപയബാളജി സഹകരണ അർബൻ ബബാങര  ലജിമജിറഡര,

46 കബാലജിക്കറര സഹകരണ അർബൻ ബബാങര  ലജിമജിറഡര,



47 ഫപറേബാക്കര  സഹകരണ അർബൻ ബബാങര  ലജിമജിറഡര,

48 കുറന്ത്യബാടെജി സഹകരണ അർബൻ ബബാങര  ലജിമജിറഡര,

49 വടെകര സഹകരണ അർബൻ ബബാങര  ലജിമജിറഡര.

50 നബാദബാപുരന്ധം  സഹകരണ അർബൻ ബബാങര  ലജിമജിറഡര,

51 ബബാലുപശ്ശേരജി സഹകരണ അർബൻ ബബാങര  ലജിമജിറഡര,

52 പകരള മർക്കന്റയജിൽ സഹകരണ അർബൻ ബബാങര  ലജിമജിറഡര നന്ധം.ഡജി.2626

53 വയനബാടെര സുൽത്തബാടന്റ ബപത്തരജി സഹകരണ അർബൻ ബബാങര  ലജിമജിറഡര നന്ധം.ഡജി.2034

54

കണ്ണൂർ

തലപശ്ശേരജി  അർബൻ സഹകരണ ബബാങര ലജിമജിറഡര നന്ധം. എഫര.1005

55 പേയന്നൂർ ടെടൗൺ സഹകരണ ബബാങര ലജിമജിറഡര,

56 കണ്ണൂർ അർബൻ സഹകരണ ബബാങര ലജിമജിറഡര, 

57 പേഴയങബാടെജി അർബൻ സഹകരണ ബബാങര  ലജിമജിറഡര,

58 തളജിപ്പറേമ്പര  അർബൻ സഹകരണ ബബാങര ലജിമജിറഡര നന്ധം. സജി.1407

59 കബാസർപഗബാഡര
കബാസർപകബാടെര സഹകരണ ടെടൗൺ ബബാങര ലജിമജിറഡര നന്ധം. സജി.970

60 നറ്റീപലശശ്വരന്ധം  അർബൻ സഹകരണ ബബാങര ലജിമജിറഡര നന്ധം. എസര.281


