
 കകേരള സസംസസ്ഥാന ഓഡഡിററ്റ് വകുപറ്റ് ഡയറക്ടറുടടെ നടെപടെഡിക്രമങ്ങള  ,
തഡിരുവനന്തപുരസം

കകേരള  സസംസസ്ഥാന  ഓഡഡിററ്റ്  വകുപറ്റ്  -  ജജീവനകസ്ഥാരരസം  -  സമസ്ഥാശശസ്ഥാസ ടതസ്ഥാഴഡില്ദസ്ഥാന  പദ്ധതഡി
പ്രകേസ്ഥാരസം  കുമസ്ഥാരഡി.ആരരകൃഷ്ണന.എ.ആര-നറ്റ്   ഓഡഡിറര  തസഡികേയഡില്  നഡിയമനസം  -  ഉത്തരവറ്റ്
പുറടപടുവഡിക്കുന.
-----------------------------------------------------------------------------------
ടകേ.എസറ്റ്.എ.5/എസസ്ഥാ.1/2019           തജീയതഡി :  09.12.2019
-----------------------------------------------------------------------------------

പരസ്ഥാമരശസംശ-  (1) ഉകദരസ്ഥാഗസ ഭരണപരഡിഷസ്ഥാര വകുപഡിടന്റെ 24.05.1999-ടല
    സ.ഉ(പഡി)നസം.12/99 ഉ.ഭ.പ.വ ഉത്തരവറ്റ്.
(2) ഉകദരസ്ഥാഗസ-ഭരണപരഡിഷസ്ഥാര(ഉപകദശ-സഡി) വകുപഡില് നഡിനമുള
     21.02.2018-ടല സ.ഉ(കകേ)നസം.5/2018 ഉ.ഭ.പ.വ ഉത്തരവറ്റ്.
(3) ധനകേസ്ഥാരര (എസസ്ഥാബഡിടഷ്മെന്റെറ്റ്-ഡഡി) വകുപഡിടന്റെ 19.09.2019-ടല
    സ.ഉ(സസ്ഥാധസ്ഥാ)നസം.7315/2019/ധന ഉത്തരവറ്റ്.

ഉത്തരവറ്റ്

   കകേരള  സസംസസ്ഥാന  ഓഡഡിററ്റ്  വകുപഡില്  ഓഡഡിറര  തസഡികേയഡില്  കസവനത്തഡിലഡിരഡിടക

04.05.2011-നറ്റ്  മരണമടെഞ്ഞ  ശജീമതഡി.അജഡിതകുമസ്ഥാരഡി.ഡഡിയുടടെ  നഡിയമസ്ഥാനുസൃത

അനന്തരവസ്ഥാകേസ്ഥാശഡിയസ്ഥായ  മകേള കുമസ്ഥാരഡി ആരരകൃഷ്ണന.എ.ആര-നറ്റ് സമസ്ഥാശശസ്ഥാസ ടതസ്ഥാഴഡില്ദസ്ഥാന

പദ്ധതഡി  പ്രകേസ്ഥാരസം  കകേരള  സസംസസ്ഥാന  ഓഡഡിററ്റ്  വകുപഡില്  ഓഡഡിറര  തസഡികേയഡില്  നഡിയമനസം

നല്കുന്നതഡിനുള അനുമതഡി ഉത്തരവറ്റ് പരസ്ഥാമരശസം  (3)  പ്രകേസ്ഥാരസം ധനകേസ്ഥാരര  (എസസ്ഥാബഡിടഷ്മെന്റെറ്റ്-

ഡഡി)  വകുപറ്റ്  പുറടപടുവഡിചഡിട്ടുണറ്റ്.  ഈ  സസ്ഥാഹചരരത്തഡില്  സമസ്ഥാശശസ്ഥാസ  ടതസ്ഥാഴഡില്ദസ്ഥാന  പദ്ധതഡി

പ്രകേസ്ഥാരസം നഡിയമനസം ലഭഡിക്കുന്നതുമസ്ഥായഡി ബന്ധടപട്ടുള സരകസ്ഥാര ഉത്തരവുകേളക്കു വഡികധയമസ്ഥായഡി,

കകേരള സസംസസ്ഥാന ഓഡഡിററ്റ്  വകുപഡിടല  തഡിരുവനന്തപുരസം  ജഡിലസ്ഥാ  ഓഡഡിററ്റ്  കേസ്ഥാരരസ്ഥാലയത്തഡില്

ഓ ഡഡിറര തസഡികേയഡില് നഡിലവഡിലുള ഒഴഡിവഡില്,   27800-59400 രൂപ  (ശമ്പള പരഡിഷ്കരണത്തഡിനറ്റ്

മുമ്പുളതറ്റ്  13900-24040  രൂപ)  ശമ്പള ടസ്കെയഡിലഡില് കുമസ്ഥാരഡി.ആരരകൃഷ്ണന.എ.ആര  -നറ്റ് നഡിയമനസം

നല്കേഡി ഉത്തരവസ്ഥാകുന.

 കുമസ്ഥാരഡി.ആരരകൃഷ്ണന.എ.ആര-ടന്റെ  ഓഡഡിറര  തസഡികേയഡിടല  നഡിയമനസം

തസ്ഥാല്കസ്ഥാലഡികേസ്ഥാടെഡിസസ്ഥാനത്തഡിലുളതുസം  കകേരള  സസംസസ്ഥാന  സകബസ്ഥാരഡഡികനററ്റ്  സരവജീസറ്റ്

ചട്ടങ്ങളുടടെ ചട്ടസം 9 (a)(i) നു വഡികധയവുമസ്ഥായഡിരഡിക്കുസം.  



കുമസ്ഥാരഡി.ആരരകൃഷ്ണന.എ.ആര   സമസ്ഥാശശസ്ഥാസ  ടതസ്ഥാഴഡില്ദസ്ഥാന  പദ്ധതഡി  പ്രകേസ്ഥാരസം

കജസ്ഥാലഡി  ലഭഡിക്കുന്നതഡിനു  സമരപഡിച  അകപക്ഷയഡില്  കയസ്ഥാഗരതകേള  സസംബന്ധഡിചറ്റ്  കൃതഡിമസം

കേസ്ഥാട്ടുകേകയസ്ഥാ വസ്തുതകേള ടതറസ്ഥായഡി ധരഡിപഡിക്കുകേകയസ്ഥാ ടചയ്തുടവന്നറ്റ് സരകസ്ഥാരഡിനറ്റ് കബസ്ഥാധരടപട്ടസ്ഥാല്

മുന്നറഡിയഡിടപസ്ഥാനസം  കൂടെസ്ഥാടത  തടന്ന  തസ്ഥാല്കസ്ഥാലഡികേ  നഡിയമനസം  റദസ്ഥാക്കുന്നതസ്ഥാണറ്റ്.     കൂടെസ്ഥാടത

കുമസ്ഥാരഡി.ആരരകൃഷ്ണന.എ.ആര-ടന്റെ സശഭസ്ഥാവവുസം മുനകേസ്ഥാല ടചയഡികേളുസം പരഡികശസ്ഥാധഡിചതഡിനു കശഷസം

മസ്ഥാതമസ്ഥായഡിരഡിക്കുസം ഉകദരസ്ഥാഗസ്ഥാരതഡിയുടടെ തസ്ഥാല്കസ്ഥാലഡികേ നഡിയമനസം ക്രമജീകേരഡിക്കുകേ.  സശഭസ്ഥാവത്തഡികലസ്ഥാ

പൂരവ  ചരഡിതത്തഡികലസ്ഥാ  എടന്തങഡിലുസം  നന്യൂനതകേള  തുടെരനള  അകനശഷണത്തഡില്

കേടണത്തഡിയസ്ഥാല് മുന്നറഡിയഡിപഡിലസ്ഥാടത തടന്ന തസ്ഥാല്കസ്ഥാലഡികേ നഡിയമനസം റദസ്ഥാകടപടുന്നതസ്ഥാണറ്റ്.  

 മരണടപട്ട അജഡിതകുമസ്ഥാരഡി.ഡഡിയുടടെ അച്ഛന/അമ്മ എന്നഡിവടര ജജീവഡിതകേസ്ഥാലസം മുഴുവനുസം

സസംരക്ഷഡിക്കുന്നതസ്ഥാടണനസം അവഡിവസ്ഥാഹഡിതയസ്ഥായ സകഹസ്ഥാദരഡി/ അവഡിവസ്ഥാഹഡിതനസ്ഥായ സകഹസ്ഥാദരന

എന്നഡിവര  ഉളപക്ഷസം  പ്രസ്തുത  കേക്ഷഡികേടള  പ്രസ്ഥായപൂരത്തഡിയസ്ഥാകുന്നതു  വടര

സസംരക്ഷഡിക്കുന്നതസ്ഥാടണനമുള  സമ്മതടമസ്ഥാഴഡി  പരസ്ഥാമരശസം  (2)  ഉത്തരവറ്റ്  പ്രകേസ്ഥാരസം

കുമസ്ഥാരഡി.ആരരകൃഷ്ണന.എ.ആര എഴുതഡി സമരപഡികകണതസ്ഥാണറ്റ്.

നഡിയമന  ഉത്തരവറ്റ്  കകേപറഡി  15  ദഡിവസത്തഡിനകേസം  കുമസ്ഥാരഡി.ആരരകൃഷ്ണന.എ.ആര

തഡിരുവനന്തപുരസം  ജഡിലസ്ഥാ  ഓഡഡിററ്റ്  കേസ്ഥാരരസ്ഥാലയസം  കജസ്ഥായഡിന്റെറ്റ്  ഡയറക്ടര   മുമ്പസ്ഥാടകേ  കജസ്ഥാലഡികറ്റ്

ഹസ്ഥാജരസ്ഥാകകേണതസ്ഥാണറ്റ്.  നഡിശഡിത  സമയത്തഡിനുളഡില്  കജസ്ഥാലഡികറ്റ്  ഹസ്ഥാജരസ്ഥാകേസ്ഥാത്തപക്ഷസം  മററ്റ്

അറഡിയഡിപ്പുകേടളസ്ഥാനസം  കൂടെസ്ഥാടത  നഡിയമനസം  റദസ്ഥാക്കുന്നതസ്ഥാണറ്റ്.  കജസ്ഥാലഡികറ്റ്  ഹസ്ഥാജരസ്ഥാകുകമ്പസ്ഥാള

തസ്ഥാടഴപറയുന്ന കരഖകേളുടടെ അസ്സലുകേളുസം കേരുകതണതസ്ഥാണറ്റ്.

1. ജനന  തജീയതഡി  (03.10.1997),  വഡിദരസ്ഥാഭരസ്ഥാസ  കയസ്ഥാഗരത  (BA  English),  കമല്വഡിലസ്ഥാസസം,
വരുമസ്ഥാനസം (കനസ്ഥാണ-ക്രജീമഡിടലയര) എന്നഡിവ ടതളഡിയഡിക്കുന്ന സരട്ടഡിഫഡികറ്റുകേള.

2. അധഡികേസ്ഥാരടപട്ട സസ്ഥാപനങ്ങളഡില് നഡിനസം ലഭഡിച ജസ്ഥാതഡി  സരട്ടഡിഫഡികററ്റ്  (ഉകദരസ്ഥാഗസ്ഥാരതഡി
എസറ്റ്.സഡി/എസറ്റ്.റഡി, ഒ.ബഡി.സഡി വഡിഭസ്ഥാഗത്തഡില്ടപടുന്ന പക്ഷസം).

3. 20.06.2011-ടല ജഡി.ഒ(പഡി)നസം.20/11/പഡി&എ.ആര.ഡഡി ഉത്തരവനുസരഡിചറ്റ് സഡിവഡില് സരജനഡില്
കുറയസ്ഥാത്ത റസ്ഥാങ്കുള ടമഡഡികല് ഓഫജീസറഡില് നഡിനസം ലഭഡിച ഫഡിററ്റ്ടനസറ്റ് സരട്ടഡിഫഡികററ്റ്.

4. ഗസറഡറ്റ് ഓഫജീസര സസ്ഥാക്ഷരടപടുത്തഡിയ ഉകദരസ്ഥാഗസ്ഥാരതഡിയുടടെ കേളര കഫസ്ഥാകട്ടസ്ഥാ.
5. 2 ഗസറഡറ്റ് ഓഫജീസരമസ്ഥാരഡില് നഡിനസം സമജീപകേസ്ഥാലത്തസ്ഥായഡി വസ്ഥാങ്ങഡിയ 

(1 മസ്ഥാസത്തഡിനുളഡില്) സശഭസ്ഥാവ സരട്ടഡിഫഡികറ്റുകേള.
6. തഡിരഡിചറഡിയല് കരഖ (ആധസ്ഥാര/കവസ്ഥാട്ടര ഐ.ഡഡി കേസ്ഥാരഡറ്റ്)



കുമസ്ഥാരഡി.ആരരകൃഷ്ണന.എ.ആര  ഓഡഡിററസ്ഥായഡി നഡിയമഡിതയസ്ഥായഡി ടകേസ്ഥാണ്ടുള നഡിബന്ധനകേള

പസ്ഥാലഡികസ്ഥാടമനള  നഡിശഡിത മസ്ഥാത  ൃകേയഡിലുള ജസ്ഥാമരകേരസ്ഥാര ചമടചന്നറ്റ് ഉറപ്പു വരുകത്തണതസ്ഥാണറ്റ്.

ടകേ.എസറ്റ്  &  എസറ്റ്.എസറ്റ്.ആര  പസ്ഥാരട്ടറ്റ്  2  റൂള  20(ബഡി)  &  കലസ്ഥാകല്  ഫണറ്റ്  ഓഡഡിററ്റ്

സകബസ്ഥാരഡഡികനററ്റ്  സരവജീസറ്റ്  റൂളസറ്റ്  എന്നഡിവ  പ്രകേസ്ഥാരസം  കുമസ്ഥാരഡി.ആരരകൃഷ്ണന.എ.ആര   3

വരഷടത്ത തുടെരചയസ്ഥായ കസവനകേസ്ഥാലയളവഡില്  2  വരഷസം ടപ്രസ്ഥാകബഷനഡിലസ്ഥായഡിരഡിക്കുസം.  ജനന

തജീയതഡിയഡില്  തഡിരുത്തല്  വരുത്തസ്ഥാന  ഉകദരസ്ഥാഗസ്ഥാരതഡി  ഉകദശഡിക്കുന്ന  പക്ഷസം  കജസ്ഥാലഡിയഡില്

പ്രകവശഡിചറ്റ് 5 വരഷത്തഡിനുളഡില് ഇതു സസംബന്ധഡിച അകപക്ഷ സമരപഡികകണതസ്ഥാണറ്റ്.

   
                (ഒപറ്റ്)

   ഡയറക്ടര

കുമസ്ഥാരഡി.ആരരകൃഷ്ണന.എ.ആര
തസ്ഥാന്നഡികസ്ഥാവഡിള വജീടെറ്റ് , മരുതത്തൂര
ചസ്ഥാകയസ്ഥാട്ടുകകേസ്ഥാണസം.പഡി.ഒ, പഡിന - 695 122
ടനയസ്ഥാറഡിനകേര, തഡിരുവനന്തപുരസം

പകേരപറ്റ്

1. അഡജീഷണല് ചജീഫറ്റ്  ടസക്രട്ടറഡി, ധനകേസ്ഥാരര (എസസ്ഥാ ഡഡി) വകുപറ്റ് (ഉപരഡിപതസം സഹഡിതസം)
2. അഡജീഷണല്  ചജീഫറ്റ്  ടസക്രട്ടറഡി,  ടപസ്ഥാതുഭരണ  (സഡി.ഇ  ടസല്)  വകുപറ്റ്  (ഉപരഡിപതസം

സഹഡിതസം)
3. കജസ്ഥായഡിന്റെറ്റ്  ഡയറക്ടരമസ്ഥാര/സജീനഡിയര  ടഡപന്യൂട്ടഡി  ഡയറക്ടര/ടഡപന്യൂട്ടഡി  ഡയറക്ടരമസ്ഥാര,

ഡയറക്ടകറററ്റ്    
4. കജസ്ഥായഡിന്റെറ്റ് ഡയറക്ടര, ജഡിലസ്ഥാ ഓഡഡിററ്റ് കേസ്ഥാരരസ്ഥാലയസം, തഡിരുവനന്തപുരസം

(ഉകദരസ്ഥാഗസ്ഥാരതഡി കജസ്ഥാലഡിയറ്റ് ഹസ്ഥാജരസ്ഥാകുകമ്പസ്ഥാള കയസ്ഥാഗരതകേളുസം മററ്റ് വഡിവരങ്ങളുസം ഒറഡിജഡിനല്
കരഖകേളുമസ്ഥായഡി  പരഡികശസ്ഥാധഡിചറ്റ്  ശരഡിയസ്ഥാടണന്നറ്റ്  ഉറപ്പു  വരുകത്തണതുസം   ഉകദരസ്ഥാഗസ്ഥാരതഡി
ലഭരമസ്ഥാക്കുന്ന ജസ്ഥാമരകേരസ്ഥാര,  അനുബന്ധസം  I  എന്നഡിവ ഈ കേസ്ഥാരരസ്ഥാലയത്തഡികലയറ്റ്  അയച
നല്കകേണതുമസ്ഥാണറ്റ്)

5. എസസ്ഥാ.2, 3, 4, അകക്കൗണറ്റ്സറ്റ് ടസക്ഷനുകേള
6. ടസ്പെയര കകേസ്ഥാപഡി


