
കകേരള സസംസസ്ഥാന ഓഡഡിററ്റ്  ഡയറക്ടറുടടെ നടെപടെഡിക്രമസം  , 
തഡിരുവനന്തപുരസം

കകേരള സസംസസ്ഥാന ഓഡഡിററ്റ്  വകുപറ്റ്  -  ജജീവനകസ്ഥാരരസം  -  അസഡിസ്റ്റനറ്റ് ഓഡഡിററ്റ്  ഓഫജീസര,
സജീനഡിയര കഗ്രേഡറ്റ് ഓഡഡിറര,  ഓഡഡിറര തസഡികേകേളഡിടലെ ജജീവനകസ്ഥാരകറ്റ് സസ്ഥാനകയറവസം
സലെസംമസ്ഥാറവസം നല്കേഡി ഉത്തരവസ്ഥാകുന.
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പരസ്ഥാമരശസം : ഈ കേസ്ഥാരരസ്ഥാലെയത്തഡിടലെ 25.06.2019 ടലെ ടകേ.എസറ്റ്.എ 2/എസ്റ്റസ്ഥാ 1/2019 
        നമ്പര ഉത്തരവറ്റ്

ഉത്തരവറ്റ്

 കകേരള  സസംസസ്ഥാന  ഓഡഡിററ്റ്  വകുപഡിടലെ  നസ്ഥാലെറ്റ്  അസഡിസ്റ്റനറ്റ്  ഓഡഡിററ്റ്

ഓഫജീസരമസ്ഥാരകറ്റ്  പരസ്ഥാമരശസം  ഉത്തരവറ്റ്  പ്രകേസ്ഥാരസം  ഓഡഡിററ്റ്  ഓഫജീസരമസ്ഥാരസ്ഥായഡി

സസ്ഥാനകയറസം  ലെഭഡിച്ചതു  വഴഡിയസം,  തഡിരുവനന്തപുരസം  ജഡിലസ്ഥാ  ഓഡഡിററ്റ്  കേസ്ഥാരരസ്ഥാലെയത്തഡിടലെ

അസഡിസ്റ്റനറ്റ്  ഓഡഡിററ്റ്  ഓഫജീസര  ആയഡിരുന്ന  ശജീ.മുഹമ്മദറ്റ്  സലെജീസം.എ  30.06.2019  ല്

കസവനത്തഡില്  നഡിനസം  വഡിരമഡിച്ചതു  വഴഡിയസം  അസഡിസ്റ്റനറ്റ്  ഓഡഡിററ്റ്  ഓഫജീസര

തസഡികേയഡിലുണസ്ഥായ  അഞറ്റ്   ഒഴഡിവകേളഡികലെയസം,  ആയതഡികലെയറ്റ്  സസ്ഥാനകയറസം

അനുവദഡിക്കുന്നതു   വഴഡി  സജീനഡിയര  കഗ്രേഡറ്റ്  ഓഡഡിറര  തസഡികേയഡിലുണസ്ഥാകുന്ന  അഞറ്റ്

ഒഴഡിവകേളഡികലെയസം കയസ്ഥാഗരരസ്ഥായ ഉകദരസ്ഥാഗസരകറ്റ് സസ്ഥാനകയറസം നല്കേഡി ഉത്തരവസ്ഥാകുന.

1.  അസഡിസ്റ്റനറ്റ് ഓഡഡിററ്റ് ഓഫജീസര തസഡികേയഡില് സസ്ഥാനകയറസം

 സജീനഡിയര കഗ്രേഡറ്റ് ഓഡഡിറരമസ്ഥാരുടടെ സജീനഡികയസ്ഥാറഡിറഡി പടഡികേയഡില് ഏറവസം മുന്നഡിലുള

തസ്ഥാടഴപറയന്ന  സജീനഡിയര  കഗ്രേഡറ്റ്  ഓഡഡിറരമസ്ഥാരകറ്റ്   32300-68700   രൂപ  ശമ്പള

ടസ്കെയഡിലെഡില്  ടകേ.എസറ്റ്.&എസറ്റ്.എസറ്റ്.ആര  റൂള്  28(എ)  യറ്റ്  വഡികധേയമസ്ഥായഡി  അസഡിസ്റ്റനറ്റ്

ഓഡഡിററ്റ് ഓഫജീസര തസഡികേയഡില് സസ്ഥാനകയറസം നല്കേഡി  ഉത്തരവസ്ഥാകുന. 



ക്രമ
നസം

കപരറ്റ്
നഡിലെവഡില് കജസ്ഥാലെഡി

ടചെയ്യുന്ന
കേസ്ഥാരരസ്ഥാലെയസം

സസ്ഥാനകയറസം
നല്കേഡി

നഡിയമഡിക്കുന്ന
കേസ്ഥാരരസ്ഥാലെയസം

1 ശജീ.അഭഡിലെസ്ഥാഷറ്റ്.എസം.ടകേ ജഡിലസ്ഥാ ഓഡഡിററ്റ്
കേസ്ഥാരരസ്ഥാലെയസം, ഇടുകഡി

അകത
കേസ്ഥാരരസ്ഥാലെയങ്ങളഡില്

തുടെരസ്ഥാന
അനുവദഡിക്കുന.

2 ശജീ.ഷസ്ഥാജഡി.പഡി
ജഡിലസ്ഥാ ഓഡഡിററ്റ്
കേസ്ഥാരരസ്ഥാലെയസം,

വയനസ്ഥാടെറ്റ്

3 ശജീമതഡി.മജീന.എന
കുസസ്ഥാററ്റ് ഓഡഡിററ്റ്

കേസ്ഥാരരസ്ഥാലെയസം,
എറണസ്ഥാകുളസം

4 ശജീ.സസ്ഥാബു കതസ്ഥാമസറ്റ്.പഡി
ജഡി.സഡി.ഡഡി.എ ഓഡഡിററ്റ്

കേസ്ഥാരരസ്ഥാലെയസം,
എറണസ്ഥാകുളസം

5 ശജീ.ഷഫജീകറ്റ്.എസം
ജഡിലസ്ഥാ ഓഡഡിററ്റ്
കേസ്ഥാരരസ്ഥാലെയസം,
എറണസ്ഥാകുളസം

2.  സജീനഡിയര കഗ്രേഡറ്റ് ഓഡഡിറര തസഡികേയഡില് സസ്ഥാനകയറസം

ഓഡഡിറരമസ്ഥാരുടടെ  സജീനഡികയസ്ഥാറഡിറഡി  പടഡികേയഡില്  ഏറവസം  മുന്നഡിലുള  തസ്ഥാടഴപറയന്ന

ഓഡഡിറരമസ്ഥാരകറ്റ്  30700-65400  രൂപ ശമ്പള ടസ്കെയഡിലെഡില് ടകേ.എസറ്റ് &  എസറ്റ്.എസറ്റ്.ആര.  റൂള്

28(എ)  ക്കു വഡികധേയമസ്ഥായഡി  സജീനഡിയര കഗ്രേഡറ്റ്  ഓഡഡിറര  തസഡികേയഡില് സസ്ഥാനകയറസം  നല്കേഡി

കപരഡിനു കനടര സൂചെഡിപഡിച്ചഡിട്ടുള കേസ്ഥാരരസ്ഥാലെയത്തഡില് നഡിയമഡിച്ചറ്റ് ഉത്തരവസ്ഥാകുന. 

ക്രമ
നസം. കപരറ്റ്

നഡിലെവഡില് കജസ്ഥാലെഡി
ടചെയ്യുന്ന

കേസ്ഥാരരസ്ഥാലെയസം

സസ്ഥാനകയറസം നല്കേഡി
നഡിയമഡിക്കുന്ന കേസ്ഥാരരസ്ഥാലെയസം

1 ശജീ.സുധേജീഷറ്റ്.എന.ടകേ

ജഡിലസ്ഥാ ഓഡഡിററ്റ്
കേസ്ഥാരരസ്ഥാലെയസം,

കേസ്ഥാസരകഗസ്ഥാഡറ്റ്

മലെബസ്ഥാര കദവസസസം കബസ്ഥാരഡറ്റ്
ഓഡഡിററ്റ് കേസ്ഥാരരസ്ഥാലെയസം,

കകേസ്ഥാഴഡികകസ്ഥാടെറ്റ്

2 ശജീമതഡി.ലെത.ഒ.വഡി
ജഡിലസ്ഥാ ഓഡഡിററ്റ്

കേസ്ഥാരരസ്ഥാലെയസം, മലെപ്പുറസം

ഗുരുവസ്ഥായൂര കദവസസസം
കബസ്ഥാരഡറ്റ് ഓഡഡിററ്റ്
കേസ്ഥാരരസ്ഥാലെയസം, തൃശ്ശൂര



3 ശജീ.നവസ്ഥാസറ്റ്.സഡി.എസം
ജഡിലസ്ഥാ ഓഡഡിററ്റ്
കേസ്ഥാരരസ്ഥാലെയസം,
എറണസ്ഥാകുളസം

ജഡിലസ്ഥാ ഓഡഡിററ്റ് കേസ്ഥാരരസ്ഥാലെയസം,
എറണസ്ഥാകുളസം

4 ശജീമതഡി.ജമജീലെ.ടകേ

കേസ്ഥാലെഡികററ്റ്
സരവകേലെസ്ഥാശസ്ഥാലെ

ഓഡഡിററ്റ് കേസ്ഥാരരസ്ഥാലെയസം,
മലെപ്പുറസം

കകേസ്ഥാരപകറഷന ഓഡഡിററ്റ്
കേസ്ഥാരരസ്ഥാലെയസം, കകേസ്ഥാഴഡികകസ്ഥാടെറ്റ്

5 ശജീ.അബ്ദുസലെസ്ഥാസം.പഡി
ജഡിലസ്ഥാ ഓഡഡിററ്റ്

കേസ്ഥാരരസ്ഥാലെയസം, മലെപ്പുറസം
കകേസ്ഥാരപകറഷന ഓഡഡിററ്റ്

കേസ്ഥാരരസ്ഥാലെയസം, ടകേസ്ഥാച്ചഡി

കമല് സസ്ഥാനകയറത്തഡിടന അടെഡിസസ്ഥാനത്തഡില് ഉണസ്ഥായ ഒഴഡിവകേളഡില് ജജീവനകസ്ഥാരുടടെ

അകപക്ഷ പരഡിഗണഡിചസം  ഭരണപരമസ്ഥായ കേസ്ഥാരണങ്ങളസ്ഥാലുസം  തസ്ഥാടഴപറയസം പ്രകേസ്ഥാരസം  സലെസംമസ്ഥാറസം

അനുവദഡിച്ചറ്റ് ഉത്തരവസ്ഥാകുന.

3. അസഡിസ്റ്റനറ്റ് ഓഡഡിററ്റ് ഓഫജീസര / സജീനഡിയര കഗ്രേഡറ്റ് ഓഡഡിറരമസ്ഥാരുടടെ 
   സലെസംമസ്ഥാറസം

ക്രമ
നസം.

കപരറ്റ് , തസഡികേ
നഡിലെവഡില് കജസ്ഥാലെഡി

ടചെയ്യുന്ന
കേസ്ഥാരരസ്ഥാലെയസം

സലെസംമസ്ഥാറസം
നല്കേഡി

നഡിയമഡിക്കുന്ന
കേസ്ഥാരരസ്ഥാലെയസം

റഡിമസ്ഥാരകറ്റ്സറ്റ്

1 ശജീ.ജയശങ്കര.ആര.ജഡി, 
സജീനഡിയര കഗ്രേഡറ്റ് ഓഡഡിറര

തഡിരുവഡിതസ്ഥാസംകൂര
കദവസസസം കബസ്ഥാരഡറ്റ്

ഓഡഡിററ്റ്
കേസ്ഥാരരസ്ഥാലെയസം,

തഡിരുവനന്തപുരസം

ജഡിലസ്ഥാ ഓഡഡിററ്റ്
കേസ്ഥാരരസ്ഥാലെയസം,

തഡിരുവനന്തപുരസം
അകപക്ഷ

2 ശജീ.ശരതറ്റ്.എസറ്റ്, 
സജീനഡിയര കഗ്രേഡറ്റ് ഓഡഡിറര

കക്ഷമനഡിധേഡി ഓഡഡിററ്റ്
കേസ്ഥാരരസ്ഥാലെയസം,

ടകേസ്ഥാലസം

ജഡിലസ്ഥാ ഓഡഡിററ്റ്
കേസ്ഥാരരസ്ഥാലെയസം,

ടകേസ്ഥാലസം
അകപക്ഷ

3 ശജീമതഡി.ദജീപ.എസറ്റ്, 
സജീനഡിയര കഗ്രേഡറ്റ് ഓഡഡിറര

മുനസഡിപല് ഓഡഡിററ്റ്
കേസ്ഥാരരസ്ഥാലെയസം,

തഡിരുവല

ജഡിലസ്ഥാ ഓഡഡിററ്റ്
കേസ്ഥാരരസ്ഥാലെയസം,
പത്തനസംതഡിട

അകപക്ഷ 



4
ശജീമതഡി.സഡിത.റഡി, 
സജീനഡിയര കഗ്രേഡറ്റ് ഓഡഡിറര

ജഡിലസ്ഥാ ഓഡഡിററ്റ്
കേസ്ഥാരരസ്ഥാലെയസം,

കകേസ്ഥാടയസം

മുനസഡിപല്
ഓഡഡിററ്റ്

കേസ്ഥാരരസ്ഥാലെയസം,
തഡിരുവല

അകപക്ഷ 2

5
ശജീമതഡി.ജൂഡഡിററ്റ് വരഗജീസറ്റ്.എന,
സജീനഡിയര ഗ്രേഡറ്റ് ഓഡഡിറര

മുനസഡിപല് ഓഡഡിററ്റ്
കേസ്ഥാരരസ്ഥാലെയസം,

കകേസ്ഥാടയസം

ജഡിലസ്ഥാ ഓഡഡിററ്റ്
കേസ്ഥാരരസ്ഥാലെയസം,

ടകേസ്ഥാലസം
അകപക്ഷ 1

6
ശജീമതഡി.അസജീന.എ.പഡി,
സജീനഡിയര കഗ്രേഡറ്റ് ഓഡഡിറര

കകേസ്ഥാരപകറഷന
ഓഡഡിററ്റ്

കേസ്ഥാരരസ്ഥാലെയസം, ടകേസ്ഥാച്ചഡി

ജഡിലസ്ഥാ ഓഡഡിററ്റ്
കേസ്ഥാരരസ്ഥാലെയസം,

തഡിരുവനന്തപുരസം
അകപക്ഷ 1

7
ശജീ.സകന്തസ്ഥാഷറ്റ് കുമസ്ഥാര.ടകേ.വഡി, 
അസഡിസ്റ്റനറ്റ് ഓഡഡിററ്റ് ഓഫജീസര

കുസസ്ഥാററ്റ് ഓഡഡിററ്റ്
കേസ്ഥാരരസ്ഥാലെയസം,
എറണസ്ഥാകുളസം

ജഡിലസ്ഥാ ഓഡഡിററ്റ്
കേസ്ഥാരരസ്ഥാലെയസം,
എറണസ്ഥാകുളസം

അകപക്ഷ

8 ശജീമതഡി.അജഡിത.എ.പഡി,
സജീനഡിയര കഗ്രേഡറ്റ് ഓഡഡിറര

ശജീ ശങ്കരസ്ഥാചെസ്ഥാരര
സസംസ്കൃത

സരവകേലെസ്ഥാശസ്ഥാലെ
ഓഡഡിററ്റ്

കേസ്ഥാരരസ്ഥാലെയസം,
കേസ്ഥാലെടെഡി,

എറണസ്ഥാകുളസം

ഡയറക്ടകറററ്റ് അകപക്ഷ 1

9
ശജീ.ടബന്നഡി ടസബസ്ഥാസ്റ്റരന, 
സജീനഡിയര കഗ്രേഡറ്റ് ഓഡഡിറര

കകേരള കേസ്ഥാരഷഡികേ
സരവകേലെസ്ഥാശസ്ഥാലെ

ഓഡഡിററ്റ്
കേസ്ഥാരരസ്ഥാലെയസം,

ടവളസ്ഥാനഡികര

ശജീ ശങ്കരസ്ഥാചെസ്ഥാരര
സസംസ്കൃത

സരവകേലെസ്ഥാശസ്ഥാലെ
ഓഡഡിററ്റ്

കേസ്ഥാരരസ്ഥാലെയസം,
കേസ്ഥാലെടെഡി,

എറണസ്ഥാകുളസം

അകപക്ഷ



10
ശജീ.ഹസ്ഥാരഡിഷറ്റ്.വഡി.എ, 
അസഡിസ്റ്റനറ്റ് ഓഡഡിററ്റ് ഓഫജീസര

കകേരള ആകരസ്ഥാഗര
സരവകേലെസ്ഥാശസ്ഥാലെ

ഓഡഡിററ്റ്
കേസ്ഥാരരസ്ഥാലെയസം, തൃശ്ശൂര

കകേരള കേസ്ഥാരഷഡികേ
സരവകേലെസ്ഥാശസ്ഥാലെ

ഓഡഡിററ്റ്
കേസ്ഥാരരസ്ഥാലെയസം,

ടവളസ്ഥാനഡികര

അകപക്ഷ

11 ശജീ.പ്രകേസ്ഥാശറ്റ് കൃഷ്ണന.ആര, 
സജീനഡിയര കഗ്രേഡറ്റ് ഓഡഡിറര

ജഡിലസ്ഥാ ഓഡഡിററ്റ്
കേസ്ഥാരരസ്ഥാലെയസം,

തഡിരുവനന്തപുരസം

തഡിരുവഡിതസ്ഥാസംകൂര
കദവസസസം കബസ്ഥാരഡറ്റ്

ഓഡഡിററ്റ്
കേസ്ഥാരരസ്ഥാലെയസം,

തഡിരുവനന്തപുരസം

12
ശജീ.അജ്മല്.എ.എസറ്റ്, 
അസഡിസ്റ്റനറ്റ് ഓഡഡിററ്റ് ഓഫജീസര

ജഡിലസ്ഥാ ഓഡഡിററ്റ്
കേസ്ഥാരരസ്ഥാലെയസം,

ടകേസ്ഥാലസം

കക്ഷമനഡിധേഡി ഓഡഡിററ്റ്
കേസ്ഥാരരസ്ഥാലെയസം,

ടകേസ്ഥാലസം

13 ശജീ.അനഡില്.ആര, 
അസഡിസ്റ്റനറ്റ് ഓഡഡിററ്റ് ഓഫജീസര

ജഡിലസ്ഥാ ഓഡഡിററ്റ്
കേസ്ഥാരരസ്ഥാലെയസം,

ടകേസ്ഥാലസം

കക്ഷമനഡിധേഡി ഓഡഡിററ്റ്
കേസ്ഥാരരസ്ഥാലെയസം,

ടകേസ്ഥാലസം

14 ശജീ.മകഹഷറ്റ് കുമസ്ഥാര.ടകേ.ആര, 
അസഡിസ്റ്റനറ്റ് ഓഡഡിററ്റ് ഓഫജീസര

ജഡിലസ്ഥാ ഓഡഡിററ്റ്
കേസ്ഥാരരസ്ഥാലെയസം,
പത്തനസംതഡിട

മുനസഡിപല്
ഓഡഡിററ്റ്

കേസ്ഥാരരസ്ഥാലെയസം,
കകേസ്ഥാടയസം

15 ശജീമതഡി.ശസ്ഥാരഡികമസ്ഥാള്.ടകേ.ആര, 
സജീനഡിയര കഗ്രേഡറ്റ് ഓഡഡിറര

ജഡിലസ്ഥാ ഓഡഡിററ്റ്
കേസ്ഥാരരസ്ഥാലെയസം,
എറണസ്ഥാകുളസം

കുസസ്ഥാററ്റ് ഓഡഡിററ്റ്
കേസ്ഥാരരസ്ഥാലെയസം,
എറണസ്ഥാകുളസം

16
ശജീ.സുനഡില്.പഡി.ബഡി, 
അസഡിസ്റ്റനറ്റ് ഓഡഡിററ്റ് ഓഫജീസര

ഗുരുവസ്ഥായൂര
കദവസസസം കബസ്ഥാരഡറ്റ്

ഓഡഡിററ്റ്
കേസ്ഥാരരസ്ഥാലെയസം, തൃശ്ശൂര

ജഡിലസ്ഥാ ഓഡഡിററ്റ്
കേസ്ഥാരരസ്ഥാലെയസം, തൃശ്ശൂര

17 ശജീമതഡി.ഷസ്ഥാജഡിത.ടകേ.എസം, 
അസഡിസ്റ്റനറ്റ് ഓഡഡിററ്റ് ഓഫജീസര

ജഡിലസ്ഥാ ഓഡഡിററ്റ്
കേസ്ഥാരരസ്ഥാലെയസം, തൃശ്ശൂര

കകേരള ആകരസ്ഥാഗര
സരവകേലെസ്ഥാശസ്ഥാലെ

ഓഡഡിററ്റ്
കേസ്ഥാരരസ്ഥാലെയസം, തൃശ്ശൂര

18 ശജീ.അനഡില്കുമസ്ഥാര.എസറ്റ്, 
സജീനഡിയര കഗ്രേഡറ്റ് ഓഡഡിറര

കകേസ്ഥാരപകറഷന
ഓഡഡിററ്റ്

കേസ്ഥാരരസ്ഥാലെയസം,
കകേസ്ഥാഴഡികകസ്ഥാടെറ്റ്

എസം.ജഡി
സരവകേലെസ്ഥാശസ്ഥാലെ

ഓഡഡിററ്റ്
കേസ്ഥാരരസ്ഥാലെയസം,

കകേസ്ഥാടയസം



4.  ഓഡഡിറരമസ്ഥാരുടടെ സലെസംമസ്ഥാറസം

ക്രമ
നസം.

കപരറ്റ് , തസഡികേ
നഡിലെവഡില് കജസ്ഥാലെഡി

ടചെയ്യുന്ന
കേസ്ഥാരരസ്ഥാലെയസം

സലെസംമസ്ഥാറസം
നല്കേഡി

നഡിയമഡിക്കുന്ന
കേസ്ഥാരരസ്ഥാലെയസം

റഡിമസ്ഥാരകറ്റ്സറ്റ്

1 ശജീമതഡി.സുജഡിത.പഡി.ടകേ ഡയറക്ടകറററ്റ്
ജഡിലസ്ഥാ ഓഡഡിററ്റ്
കേസ്ഥാരരസ്ഥാലെയസം,

മലെപ്പുറസം
അകപക്ഷ 1

2 ശജീ.കഗസ്ഥാകുല്.സഡി.എസം ഡയറക്ടകറററ്റ്

ശജീശങ്കരസ്ഥാചെസ്ഥാരര
സസംസ്കൃത

സരവകേലെസ്ഥാശസ്ഥാലെ
ഓഡഡിററ്റ്

കേസ്ഥാരരസ്ഥാലെയസം,
കേസ്ഥാലെടെഡി,

എറണസ്ഥാകുളസം

അകപക്ഷ  3 

3 ശജീമതഡി.രമര.ടെഡി
ജഡിലസ്ഥാ ഓഡഡിററ്റ്
കേസ്ഥാരരസ്ഥാലെയസം,

തഡിരുവനന്തപുരസം

ജഡിലസ്ഥാ ഓഡഡിററ്റ്
കേസ്ഥാരരസ്ഥാലെയസം,

കേസ്ഥാസരകഗസ്ഥാഡറ്റ്
അകപക്ഷ  2

4 ശജീമതഡി.സകജീന.ടകേ

ശജീശങ്കരസ്ഥാചെസ്ഥാരര
സസംസ്കൃത

സരവകേലെസ്ഥാശസ്ഥാലെ
ഓഡഡിററ്റ്

കേസ്ഥാരരസ്ഥാലെയസം,
കേസ്ഥാലെടെഡി,

എറണസ്ഥാകുളസം

കേസ്ഥാലെഡികററ്റ്
സരവകേലെസ്ഥാശസ്ഥാലെ

ഓഡഡിററ്റ്
കേസ്ഥാരരസ്ഥാലെയസം,

മലെപ്പുറസം

അകപക്ഷ 1

5 ശജീമതഡി.അനജീറ ടഡസ്ഥാമഡിനഡികറ്റ്

ജഡി.സഡി.ഡഡി.എ
ഓഡഡിററ്റ്

കേസ്ഥാരരസ്ഥാലെയസം,
ടകേസ്ഥാച്ചഡി

ജഡിലസ്ഥാ ഓഡഡിററ്റ്
കേസ്ഥാരരസ്ഥാലെയസം, തൃശ്ശൂര അകപക്ഷ 2



6 ശജീമതഡി.സഫഡിയ.എസം

കകേസ്ഥാരപകറഷന
ഓഡഡിററ്റ്

കേസ്ഥാരരസ്ഥാലെയസം,
ടകേസ്ഥാച്ചഡി

കുകഫസ്ഥാസറ്റ് ഓഡഡിററ്റ്
കേസ്ഥാരരസ്ഥാലെയസം,

ടകേസ്ഥാച്ചഡി
അകപക്ഷ

7 ശജീ.ഇദജീസറ്റ് അബ്ദുള ജഡിലസ്ഥാ ഓഡഡിററ്റ്
കേസ്ഥാരരസ്ഥാലെയസം, തൃശ്ശൂര

ജഡിലസ്ഥാ ഓഡഡിററ്റ്
കേസ്ഥാരരസ്ഥാലെയസം,

മലെപ്പുറസം
അകപക്ഷ 1

8 ശജീ.വഡികനസ്ഥാദറ്റ് കുമസ്ഥാര.വഡി
സഡില് ഓഡഡിററ്റ്
കേസ്ഥാരരസ്ഥാലെയസം,

തഡിരുവനന്തപുരസം

എസറ്റ്.ഐ.ഇ.പഡി
ഓഡഡിററ്റ്

കേസ്ഥാരരസ്ഥാലെയസം,
തഡിരുവനന്തപുരസം

9 ശജീമതഡി.സഡിന.ആര
ജഡിലസ്ഥാ ഓഡഡിററ്റ്
കേസ്ഥാരരസ്ഥാലെയസം,

തഡിരുവനന്തപുരസം
ഡയറക്ടകറററ്റ്

10 ശജീ.ബഡിബഡിന.ഇ.സഡി
കുകഫസ്ഥാസറ്റ് ഓഡഡിററ്റ്

കേസ്ഥാരരസ്ഥാലെയസം,
ടകേസ്ഥാച്ചഡി

കകേസ്ഥാരപകറഷന
ഓഡഡിററ്റ്

കേസ്ഥാരരസ്ഥാലെയസം,
ടകേസ്ഥാച്ചഡി

      
     (ഒപറ്റ്)

      ഡയറക്ടര 
ബന്ധടപട ജജീവനകസ്ഥാരകറ്റ്
ബന്ധടപട ഓഫജീസറ്റ് കമധേസ്ഥാവഡികേള്കറ്റ് 

പകേരപറ്റ്   :

(1) കജസ്ഥായഡിനറ്റ് ഡയറക്ടരമസ്ഥാര,സജീനഡിയര ടഡപപ്യൂടഡി ഡയറക്ടര,
    ടഡപപ്യൂടഡി ഡയറക്ടരമസ്ഥാര (ഡയറക്ടകറററ്റ്)
(2) എസ്റ്റസ്ഥാ.2, 3, 4, അകക്കൗണറ്റ്സറ്റ് ടസക്ഷനുകേള്
(3) കസ്റ്റസ്ഥാകറ്റ്


