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പര്്്്ം : 25.02.2017 ടല സ.ഉ (പി) ഥം.3/2017/ഉഭപു ഉത്തര ്ു

ഉത്തരു്
 ഓഡിറ്്്രടറ ുിുിര്  കസഷനകളിടല കസുഥക്ലയളവം ,  അഭ്യ്ത്ഥഥയം

പരിഗണിച്ചും,  ഭരണപര്്യ  ക്രണങള്ളം  ടപ്തുത്ാപര്യ്്ത്ഥവം  ത്ടഴ പറയം
പ്രക്രം ടപ്തുസലം്്റം അനുവിി ്ഉത്തരു്കക.

ക്
ഥം. കപര്, തസ്തിക ഥിലുിാ കജ്ലി

ടചെയ്യുന്ന ക്ര്യ്ലയം

സലം ്്റം
ഥാകി

ഥിയ്ി്ന്ന
ക്ര്യ്ലയം

റി്്്ക്ക്സ്

1
ശീ്തി.സിന്ധ്യ.പി, 
അസിസന്റ് ഓഡിറ് 
ഓഫീസ് 

മുന്സിുാ ഓഡിറ് 
ക്ര്യ്ലയം,  
ചെങഥ്കശ്ശേരി

ജില്ല് ഓഡിറ് 
ക്ര്യ്ലയം, 
ആലപഴ അകപക്ഷ 1 

2
ശീ്തി.സജിക്്ള.ുി,
സീഥിയ് കഗ്രേഡ് 
ഓഡിറ് 

കക്്ുകറഷന് 
ഓഡിറ് ക്ര്യ്ലയം,  
ടക്ിി

മുന്സിുാ 
ഓഡിറ് 
ക്ര്യ്ലയം, 
ആലപഴ

അകപക്ഷ 1 

3
ശീ.ജയ്ങ്ക്.ആ്.ജി,
സീഥിയ് കഗ്രേഡ് 
ഓഡിറ് 

ടക്ിിന് കവുസ്വം 
കബ്്ഡ് ഓഡിറ് 
ക്ര്യ്ലയം,  തൃശ്ശൂ്

തിരുിത്ംകൂ് 
കവുസ്വം കബ്്
ഡ് ഓഡിറ് 
ക്ര്യ്ലയം, 
തിരുഥന്രം

 

അകപക്ഷ 1

4
ശീ.ക്്ഹഥന്.പി.ുി,
അസിസന്റ് ഓഡിറ് 
ഓഫീസ് 

ഗുരു്യൂ് കവുസ്വം 
ഓഡിറ് ക്ര്യ്ലയം, 
തൃശ്ശൂ്

ടക്ിിന് 
കവുസ്വം ഓഡിറ്
ക്ര്യ്ലയം,  
തൃശ്ശൂ്

അകപക്ഷ 1 

5
ശീ്തി.ബീഥ.എ.ഡി,
സീഥിയ് കഗ്രേഡ് 
ഓഡിറ്

കക്്ുകറഷന് 
ഓഡിറ് ക്ര്യ്ലയം, 
ടക്ിി

ജില്ല് ഓഡിറ് 
ക്ര്യ്ലയം, 
ആലപഴ

ബഹ. കകരള 
അഡ്മിഥികസ്ട്രേറീ ്ു 
ടട്രൈബ്യൂണലിടന്റ
ഉത്തരുിന് 
പ്രക്രം



6
ശീ്തി.ര്ജശീ.ുി
അസിസന്റ് ഓഡിറ് 
ഓഫീസ്

ജില്ല് ഓഡിറ് 
ക്ര്യ്ലയം, ആലപഴ

മുന്സിുാ 
ഓഡിറ് 
ക്ര്യ്ലയം, 
ചെങഥ്കശ്ശേരി

2012 മുതാ 
ആലപഴ 
ജില്ലയിാ കജ്ലി 
ടചെയ്യുക

7
ശീ.ജയകൃഷ.ആ്,
അസിസന്റ് ഓഡിറ് 
ഓഫീസ്

ജില്ല് ഓഡിറ് 
ക്ര്യ്ലയം, ആലപഴ

കക്്ുകറഷന് 
ഓഡിറ് 
ക്ര്യ്ലയം, 
ടക്ിി

2015 മുതാ 
ആലപഴ 
ജില്ലയിാ കജ്ലി 
ടചെയ്യുക

8
ശീ.ടഫ്ിന്.എസ്.എം,
സീഥിയ് കഗ്രേഡ് 
ഓഡിറ്

മുന്സിുാ ഓഡിറ് 
ക്ര്യ്ലയം, ആലപഴ

കക്്ുകറഷന് 
ഓഡിറ് 
ക്ര്യ്ലയം, 
ടക്ിി

2014 മുതാ 
ആലപഴ 
ജില്ലയിാ കജ്ലി 
ടചെയ്യുക

9
ശീ.ശീഥ്ഥ്.ആ്,
സീഥിയ് കഗ്രേഡ് 
ഓഡിറ്

തിരുിത്ംകൂ് 
കവുസ്വം കബ്്ഡ് 
ഓഡിറ് ക്ര്യ്ലയം, 
തിരുഥന്രം

ഡയറകകററ്

2012 മുതാ 
തിരുിത്ംകൂ് 
കവുസ്വം കബ്്
ഡ് ഓഡിറ് 
ക്ര്യ്ലയത്തിാ
കജ്ലി ടചെയ്യുക

10
ശീ.ഷ്ന്.പി.ടഫലിക്സ്,
ഓഡിറ് കക്്ുകറഷന് 

ഓഡിറ്, കക്ഴികക്ക്റ്

ടുററിഥറി 
യൂണികുഴ്സിറി 
ഓഡിറ് 
ക്ര്യ്ലയം
,ുയഥ്റ്

അകപക്ഷ 1 

11 ശീ്തി.സൗ്്യ കജ്ണ, 
ഓഡിറ് 

ടുററിഥറി 
യൂണികുഴ്സിറി ഓഡിറ് 
ക്ര്യ്ലയം,ുയഥ്റ്

ജില്ല് ഓഡിറ് 
ക്ര്യ്ലയം, 
ുയഥ്റ് അകപക്ഷ 1 

12 ശീ.ജയന്.പി,
ഓഡിറ്

ജില്ല് ഓഡിറ് 
ക്ര്യ്ലയം, ുയഥ്റ്

കക്്ുകറഷന് 
ഓഡിറ്, 
കക്ഴികക്ക്റ്

2013 മുതാ 
ുയഥ്റ് 
ജില്ലയിാ കജ്ലി 
ടചെയ്യുക

     (ഒു്)
      ഡയറക് 

ബന്ധടുട്ട ജീുഥക്ക്്ക്ക്
ബന്ധടുട്ട ക്ര്യ്ലയ ക്ര്്ുികളക്ക്

പക്ു് :
(1) കജ്യിന്റ് ഡയറക്്്്,സീഥിയ് ടഡപ്യൂട്ടി ഡയറക്,
    ടഡപ്യൂട്ടി ഡയറക്്്് (ഡയറകകററ്)
(2) എസ്.2, 3, 4, അക്കൗണ്ട്സ് ടസക്ഷനകള
(3) കസ്ക്ക്




