
  കകേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ വകുപറ ഡി ഡയറക്ടറ നറനററ്രമങ  ,   തറരുവകനന്തപുരം  
കകേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ വകുപറ  -  ജീവകനക്കാര്ം  -  താഴറനകവകതനക്കാരാ ഡയ ജീവകനക്കാരറര
നറന്നും തസ്തറകേരാ്ം വകഴറ ഓഡിറ്് നറ ഡയരനം - ഉത്തരവകറ പുറടപെവകറവന്നു.
-----------------------------------------------------------------------------------
ടകേ.എസറ.എ.7/എസ്റ്റാ.1/2019            തീ ഡയതറഃ 13.08.2019
-----------------------------------------------------------------------------------

നരാര്്ശം :    (1)  25.03.2010 ടലെ ജറ.ഒ (നറ) നം.197/10/ഫറന് ഉത്തരവകറ
     (2) 30.07.2019 ടലെ സ്വലെ് നം.06/2019 (ടകേ.എസറ.എ 7/എസ്റ്റാ 1/2019)

 (3) 21.03.2013 ടലെ എര.എഫറ 16273/എസ്റ്റാ3/2011 നമ്പ് ഉത്തരവകറ
 (4) ശ്രീ.സുകരഷറ ുരാ്.എന്, അ്ന്ഡി്ടറ 30.07.2019 ടലെ അകനക
 (5) ശ്രീ.കരാഹനന്.ടകേ.എ, അ്ന്ഡി്ടറ 01.08.2019 ടലെ അകനക

ഉത്തരവകറ
കകേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ  വകുപറര നാലെറ  വക്ഷടത്ത കസവകനവും അംഗീൃത സ്

വകകേലൊ്ശാലെ ബറരുുവും ഉള താഴകവകതനക്കാരാ ഡയ ജീവകനക്കാ്ക്കറ  തസ്തറകേരാ്ം വകഴറ ഓഡിറ്്
നറ ഡയരനം ലെഭറയനതറനറ  നരാര്്ശം  1  ടലെ കകേരള കലൊക്കരഫറ ഓഡിറ്റ  സകബാ്ഡിറകന്റ
സ്വ്വീസറ റങസറ പകോരം അ്ഹതണറ.  അപകോരം  താഴകവകതനക്കാരാ ഡയ ജീവകനക്കാരറര
നറന്നും   തസ്തറകേരാ്ം  വകഴറ  ഓഡിറ്് നറ ഡയരനം  നരുനതറകലെോ ഡയറ   നറലെവകറ്ള രറ
ഒഴറവുകേളറകലെേറ  നരാര്്ശം 2 പകോരം അകനക കണിചറചറരുന്നു.   

അകനകകേരറര സീനറക ഡയാററ്റ ഡയറര നരാര്്ശം  3  ടലെ ്രപകോരം  ഏ്വും
മുനറ്ള,   തറരുവകനന്തപുരം  കകോ്പകറഷന് ഓഡിറ്റ  കോര്ാലെ ഡയത്തറടലെ അ്ന്ഡി്
ശ്രീ.സുകരഷറ ുരാ്.എന്,  നാലെക്കാററ  രലെബാ് കുവകസവം ഓഡിറ്റ കരഖലൊ കോര്ാലെ ഡയത്തറടലെ
അ്ന്ഡി് ശ്രീ .കരാഹനന്.ടകേ.എ  എനറവക്ക്കറ  നറ്്ദറഷ ക ഡയാഗ്തകേുറ .  നരാര്്ശം  4,5
പകോരം തസ്തറകേരാ്ം വകഴറ ഓഡിറ്റാ ഡയറ നറ ഡയരനം നരകേണിചടരനറ ശ്രീ.സുകരഷറ ുരാ്.എന്,
ശ്രീ.കരാഹനന്.ടകേ.എ  എനറവക് അകനകറചറടമുറ .  ഈ  സാഹചര്ത്തറര ശ്രീ .സുകരഷറ
ുരാ്.എന്,   ശ്രീ.കരാഹനന്.ടകേ.എ എനറവക്ക്കറ  27800-59400 (PR 13900-24040) രൂന ്ശമ്പള
ടസ്കെ ഡയറലെറര ഓഡിറ്റാ ഡയറ നറലെവകറ്ള ഒഴറവുകേളറര താടഴ നറണം പകോരം നറ ഡയരനം നരകേറ
ഉത്തരവകാുന്നു. 

്ര
നം. കനരറ, തസ്തറകേ നറലെവകറര കജാലെറ

ടചയ്യുന കോര്ാലെ ഡയം

ഓഡിറ്്
തസ്തറകേ ഡയറര

തസ്തറകേരാ്ം വകഴറ
നറ ഡയരനം നരകേറ

നറ ഡയരറവന
കോര്ാലെ ഡയം

1 ശ്രീ.സുകരഷറ ുരാ്.എന്
കകോ്പകറഷന്

ഓഡിറ്റ കോര്ാലെ ഡയം,
തറരുവകനന്തപുരം

സറര ഓഡിറ്റ
കോര്ാലെ ഡയം,

തറരുവകനന്തപുരം
2 ശ്രീ.കരാഹനന്.ടകേ.എ രലെബാ് കുവകസവം കകേരള സംസ്ഥാന



കബാ്ഡിറ ഓഡിറ്റ
കരഖലൊ കോര്ാലെ ഡയം,

നാലെക്കാററ

ഭവകന നറ്മ്മാണിച
കബാ്ഡിറ ഓഡിറ്റ

കോര്ാലെ ഡയം,
തറരുവകനന്തപുരം

ശ്രീ.സുകരഷറ  ുരാ്.എന്,  ശ്രീ.കരാഹനന്.ടകേ.എ  എനറവക് ഓഡിറ്റാ ഡയറ
നറ ഡയരറതരാ ഡയറടക്കാകൊണള നറബനനകേങ നാലെറക്കാടരന്നുള നറശറത  രാതകേ ഡയറടലെ
ജാര്ക്കരാ് ചരടചനറ ഉറപവകരുകത്തതാണിചറ. പസ്തുത ജീവകനക്കാ് ഓഡിറ്റാ ഡയറ കജാലെറ ഡയറര
പകവക്ശറവന തീ ഡയതറ  മുതര ഓഡിറ്് തസ്തറകേ ഡയറടലെ എ്വും  ജൂനനറ ഡയ് ഉകു്ാഗസ്ഥരാ ഡയറ
നരറഗണിചറയനതും  പസ്തുത  വകറവകരം  കസവകനപുസ്തകേത്തറര കരഖടപെകത്തതുരാണിചറ .
ശ്രീ.സുകരഷറ  ുരാ്.എന്,  ശ്രീ.കരാഹനന്.ടകേ.എ എനറവക് ഓഡിറ്് തസ്തറകേ ഡയറര മനറ വക്
ഷടത്ത തുറ്ച ഡയാ ഡയ കസവകനകോലെ ഡയളവകറര  രറ വക്ഷം ടപാകബഷനറലൊ ഡയറരറവം.

   
    (ഒപറ)
 ഡി ഡയറക്

ശ്രീ.സുകരഷറ ുരാ്.എന്, അ്ന്ഡി് 
ശ്രീ.കരാഹനന്.ടകേ.എ, അ്ന്ഡി്

നകേ്പറ
1.  കജാ ഡയറനറ  ഡി ഡയറക്രാ്/സീനറ ഡയ് ടഡിനപ്റ  ഡി ഡയറക്/ടഡിനപ്റ  ഡി ഡയറക്രാ്,  
   ഡി ഡയറകകറ്റ
2. സീനറ ഡയ് ടഡിനപ്റ ഡി ഡയറക്, കകോ്പകറഷന് ഓഡിറ്റ കോര്ാലെ ഡയം, 
    തറരുവകനന്തപുരം
3. സീനറ ഡയ് ടഡിനപ്റ ഡി ഡയറക്, കകേരള സംസ്ഥാന ഭവകനനറ്മ്മാണിച കബാ്ഡിറ
   ഓഡിറ്റ കോര്ാലെ ഡയം, തറരുവകനന്തപുരം  (ശ്രീ.കരാഹനന്.ടകേ.എ കജാലെറ ഡയറര 
   പകവക്ശറവകമ്പാങ  ക ഡയാഗ്ത  ടതളറ ഡയറവന  അ്ര  പരാണിചമങ 
    നരറക്ശാധറചറ ഉറപവകരുത്തറ   വകറവകരമങ   കസവകനപുസ്തകേത്തറര  കരഖടപെത്തറ 
   സാക്ടപെകത്തതാണിചറ)
4. ടഡിനപ്റ ഡി ഡയറക്, സറര ഓഡിറ്റ കോര്ാലെ ഡയം, തറരുവകനന്തപുരം  (ശ്രീ.സുകരഷറ 
   ുരാ്.എന് കജാലെറ ഡയറര പകവക്ശറവകമ്പാങ  ക ഡയാഗ്ത  ടതളറ ഡയറവന  അ്ര 
   പരാണിചമങ നരറക്ശാധറചറ ഉറപവകരുത്തറ   വകറവകരമങ   കസവകനപുസ്തകേത്തറര     
   കരഖടപെത്തറ സാക്ടപെകത്തതാണിചറ)
5. ടഡിനപ്റ ഡി ഡയറക്, രലെബാ് കുവകസവം കബാ്ഡിറ ഓഡിറ്റ കോര്ാലെ ഡയം, നാലെക്കാററ
6. എസ്റ്റാ 2,3,4 ടസകനുകേങ
7. കസ്റ്റാക്കറ


