
കകേരള സസംസസ്ഥാന ഓഡഡിററ്റ്  ഡയറക്ടറുടടെ നടെപടെഡിക്രമസം  , 
തഡിരുവനന്തപുരസം

കകേരള  സസംസസ്ഥാന  ഓഡഡിററ്റ്  വകുപറ്റ്  -  ജജീവനകസ്ഥാരരസം  -  കേമമ്പ്യൂട്ടര്  അസഡിസ്റ്റന്റുമസ്ഥാര്കറ്റ്
സസ്ഥാനകയറവസം സലമസ്ഥാറവസം അനുവദഡിചറ്റ് ഉത്തരവസ്ഥാകുന.
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 നമര് ഉത്തരവറ്റ്
ഉത്തരവറ്റ്

കകേരള സസംസസ്ഥാന ഓഡഡിററ്റ് വകുപഡിടല ശജീമതഡി.ബഡിന്ദുലകഡി.വഡി, ശജീമതഡി.ബഡിന്ദു.വഡി.വഡി

എനജീ  സജീനഡിയര്  കഗ്രേഡറ്റ്  കേമമ്പ്യൂട്ടര്  അസഡിസ്റ്റന്റുമസ്ഥാര്കറ്റ്  പരസ്ഥാമര്ശസം  ഉത്തരവറ്റ്  പ്രകേസ്ഥാരസം

തസഡികേമസ്ഥാറസം  വഴഡി  ഓഡഡിറര്  നഡിയമനസം  നല്കേഡിയതഡിടനത്തുടെര്നറ്റ്   സജീനഡിയര്  കഗ്രേഡറ്റ്

കേമമ്പ്യൂട്ടര് അസഡിസ്റ്റനറ്റ് തസഡികേയഡില് നഡിലവഡില് വന രണറ്റ് ഒഴഡിവകേളഡികലയസം, ആയതഡികലയറ്റ്

സസ്ഥാനകയറസം  അനുവദഡിക്കുനതു  വഴഡി   കഗ്രേഡറ്റ്  I കേമമ്പ്യൂട്ടര്  അസഡിസ്റ്റനറ്റ്  തസഡികേയഡില്

നഡിലഡിവഡില് വരുന രണറ്റ്  ഒഴഡിവകേളഡികലയസം കയസ്ഥാഗരരസ്ഥായ ജജീവനകസ്ഥാര്കറ്റ്  സസ്ഥാനകയറസം

നല്കേഡി ഉത്തരവസ്ഥാകുന.

1.  സജീനഡിയര് കഗ്രേഡറ്റ് കേമമ്പ്യൂട്ടര് അസഡിസ്റ്റനറ്റ് തസഡികേയഡില് സസ്ഥാനകയറസം

കഗ്രേഡറ്റ്  I  കേമമ്പ്യൂട്ടര്  അസഡിസ്റ്റന്റുമസ്ഥാരുടടെ  സജീനഡികയസ്ഥാറഡിറഡി  പട്ടഡികേയഡില്  ഏറവസം

മുനഡിലുള്ള  ശജീമതഡി.കരഷ.ടകേ.സഡി,  ശജീ.സനഡില്കുമസ്ഥാര്.റഡി.ടകേ  എനജീ  ജജീവനകസ്ഥാര്കറ്റ്

തസ്ഥാടഴ  പറയസം  പ്രകേസ്ഥാരസം  30700-65400  രൂപ  ശമള  ടസ്കെയഡിലഡില്  സജീനഡിയര്  കഗ്രേഡറ്റ്

കേമമ്പ്യൂട്ടര് അസഡിസ്റ്റനറ്റ് തസഡികേയഡില്  സസ്ഥാനകയറസം നല്കേഡി  ഉത്തരവസ്ഥാകുന. 



ക്രമ
നസം.

കപരറ്റ്
നഡിലവഡില് കജസ്ഥാലഡി

ടചെയ്യുന കേസ്ഥാരരസ്ഥാലയസം
സസ്ഥാനകയറസം നല്കേഡി

നഡിയമഡിക്കുന കേസ്ഥാരരസ്ഥാലയസം

1 ശജീമതഡി.കരഷ.ടകേ.സഡി

ശജീ ശങ്കരസ്ഥാചെസ്ഥാരര സസംസ്കൃത
സര്വകേലസ്ഥാശസ്ഥാല ഓഡഡിററ്റ്

കേസ്ഥാരരസ്ഥാലയസം, കേസ്ഥാലടെഡി,
എറണസ്ഥാകുളസം

അകത കേസ്ഥാരരസ്ഥാലയത്തഡില്
തുടെരസ്ഥാന് അനുവദഡിക്കുന

2 ശജീ.സനഡില്കുമസ്ഥാര്.റഡി.ടകേ
മലബസ്ഥാര് കദവസസസം ഓഡഡിററ്റ്
കേസ്ഥാരരസ്ഥാലയസം, കകേസ്ഥാഴഡികകസ്ഥാടെറ്റ്

കകേരള ടവററഡിനറഡി &
അനഡിമല് സയന്സറ്റ്
ഓഡഡിററ്റ് കേസ്ഥാരരസ്ഥാലയസം,
പൂകകസ്ഥാടെറ്റ്, വയനസ്ഥാടെറ്റ്

2.  കഗ്രേഡറ്റ് I കേമമ്പ്യൂട്ടര് അസഡിസ്റ്റനറ്റ് തസഡികേയഡില് സസ്ഥാനകയറസം

കഗ്രേഡറ്റ്  II കേമമ്പ്യൂട്ടര്  അസഡിസ്റ്റന്റുമസ്ഥാരുടടെ  സജീനഡികയസ്ഥാറഡിറഡി  പട്ടഡികേയഡില്  ഏറവസം

മുനഡിലുള്ള   ശജീ.സതജീഷറ്റ്.റഡി.ആര്,  ശജീമതഡി.സുനഡിത.എസറ്റ്  എനജീ  ജജീവനകസ്ഥാര്കറ്റ്  തസ്ഥാടഴ

പറയസം പ്രകേസ്ഥാരസം  27800-59400  രൂപ ശമള ടസ്കെയഡിലഡില് കഗ്രേഡറ്റ്  I കേമമ്പ്യൂട്ടര് അസഡിസ്റ്റനറ്റ്

തസഡികേയഡില്  സസ്ഥാനകയറസം നല്കേഡി  ഉത്തരവസ്ഥാകുന. 

ക്രമ
നസം.

കപരറ്റ്
നഡിലവഡില് കജസ്ഥാലഡി

ടചെയ്യുന
കേസ്ഥാരരസ്ഥാലയസം

സസ്ഥാനകയറസം നല്കേഡി
നഡിയമഡിക്കുന കേസ്ഥാരരസ്ഥാലയസം

1 ശജീ.സതജീഷറ്റ്.റഡി.ആര്
നഗരസഭ ഓഡഡിററ്റ്

കേസ്ഥാരരസ്ഥാലയസം, കകേസ്ഥാട്ടയസം
അകത കേസ്ഥാരരസ്ഥാലയത്തഡില്
തുടെരസ്ഥാന് അനുവദഡിക്കുന.



2 ശജീമതഡി.സുനഡിത.എസറ്റ്

കകേരള
സര്വകേലസ്ഥാശസ്ഥാല

ഓഡഡിററ്റ് കേസ്ഥാരരസ്ഥാലയസം,
തഡിരുവനന്തപുരസം

 3. കേമമ്പ്യൂട്ടര് അസഡിസ്റ്റന്റുമസ്ഥാരുടടെ സലസംമസ്ഥാറസം

കേമമ്പ്യൂട്ടര് അസഡിസ്റ്റനറ്റ് തസഡികേയഡില് നഡിലവഡിലുള്ള ഒഴഡിവകേളഡികലയറ്റ്  ജജീവനകസ്ഥാരുടടെ

അകപക്ഷകേള് പരഡിഗണഡിചസം,  ഭരണപരമസ്ഥായ കേസ്ഥാരണങ്ങളസ്ഥാലുസം,  ടപസ്ഥാതുതസ്ഥാല്പരരസ്ഥാര്ത്ഥവസം

തസ്ഥാടഴപറയസം പ്രകേസ്ഥാരസം സലസംമസ്ഥാറസം അനുവദഡിചറ്റ് ഉത്തരവസ്ഥാകുന.

ക്രമ
നസം.

കപരറ്റ്, തസഡികേ
നഡിലവഡില് കജസ്ഥാലഡി

ടചെയ്യുന
കേസ്ഥാരരസ്ഥാലയസം

സലസംമസ്ഥാറസം
നല്കേഡി

നഡിയമഡികസ്ഥാവന
കേസ്ഥാരരസ്ഥാലയസം

റഡിമസ്ഥാര്കറ്റ്സറ്റ്

1
ശജീ.പ്രതസ്ഥാപരസ്ഥാജന്.ആര്.ജഡി
കേമമ്പ്യൂട്ടര് അസഡിസ്റ്റനറ്റ് കഗ്രേഡറ്റ് I

കകേസ്ഥാര്പകറഷന്
ഓഡഡിററ്റ്

കേസ്ഥാരരസ്ഥാലയസം,
തഡിരുവനന്തപുരസം

ജഡിലസ്ഥാ ഓഡഡിററ്റ്
കേസ്ഥാരരസ്ഥാലയസം,

തഡിരുവനന്തപുരസം
അകപക്ഷ 

2
ശജീമതഡി.നഡിഖഡിത.എസം.ടജ
കേമമ്പ്യൂട്ടര് അസഡിസ്റ്റനറ്റ് കഗ്രേഡറ്റ് II

കക്ഷമനഡിധഡി
ഓഡഡിററ്റ്

കേസ്ഥാരരസ്ഥാലയസം,
ടകേസ്ഥാലസം

കകേസ്ഥാര്പകറഷന്
ഓഡഡിററ്റ്

കേസ്ഥാരരസ്ഥാലയസം,
തഡിരുവനന്തപുരസം

അകപക്ഷ 



3
ശജീമതഡി.രമസ്ഥാകമസ്ഥാള് 
കവലസ്ഥായധന്
കേമമ്പ്യൂട്ടര് അസഡിസ്റ്റനറ്റ് കഗ്രേഡറ്റ് II

ജഡിലസ്ഥാ ഓഡഡിററ്റ്
കേസ്ഥാരരസ്ഥാലയസം,
പത്തനസംതഡിട്ട

കക്ഷമനഡിധഡി
ഓഡഡിററ്റ്

കേസ്ഥാരരസ്ഥാലയസം,
ടകേസ്ഥാലസം

അകപക്ഷ

4
ശജീ.വഡികനസ്ഥാദറ്റ് കുമസ്ഥാര്.എ
കേമമ്പ്യൂട്ടര് അസഡിസ്റ്റനറ്റ് കഗ്രേഡറ്റ് II

കകേരള കേസ്ഥാര്ഷഡികേ
സര്വകേലസ്ഥാശസ്ഥാല

ഓഡഡിററ്റ്
കേസ്ഥാരരസ്ഥാലയസം,

ടവള്ളസ്ഥാനഡികര,
തൃശ്ശൂര്

നഗരസഭ
ഓഡഡിററ്റ്

കേസ്ഥാരരസ്ഥാലയസം,
കേസ്ഥാസര്കഗസ്ഥാഡറ്റ്

അകപക്ഷ

5
ശജീമതഡി.ദജീപ.ജഡി
കേമമ്പ്യൂട്ടര് അസഡിസ്റ്റനറ്റ് കഗ്രേഡറ്റ് II

കകേരള ടവററഡിനറഡി
& അനഡിമല്
സയന്സറ്റ്

യൂണഡികവഴഡിറഡി
ഓഡഡിററ്റ്

കേസ്ഥാരരസ്ഥാലയസം,
പൂകകസ്ഥാടെറ്റ്, വയനസ്ഥാടെറ്റ്

മലബസ്ഥാര്
കദവസസസം
ഓ ഡഡിററ്റ്

കേസ്ഥാരരസ്ഥാലയസം,
കകേസ്ഥാഴഡികകസ്ഥാടെറ്റ്

അകപക്ഷ

       (ഒപറ്റ്)
      ഡയറക്ടര് 

ബന്ധടപട്ട ജജീവനകസ്ഥാര്കറ്റ്
ബന്ധടപട്ട ഓഫജീസറ്റ് കമധസ്ഥാവഡികേള്കറ്റ് 

പകേര്പറ്റ്പ
(1) കജസ്ഥായഡിനറ്റ് ഡയറക്ടര്മസ്ഥാര്,സജീനഡിയര് ടഡപമ്പ്യൂട്ടഡി ഡയറക്ടര്,
    ടഡപമ്പ്യൂട്ടഡി ഡയറക്ടര്മസ്ഥാര് (ഡയറക്ടകറററ്റ്)
(2) എസ്റ്റസ്ഥാ 2, 3,4 ടസക്ഷനുകേള്
(3)  കസ്റ്റസ്ഥാകറ്റ്    


