
കകരള സംസ്ഥ ഓഡിറ്  ഡയറക്ടറ ഥറപറിക്ം  ,   
തിരുഥന്രം

കകരള സംസ്ഥ ഓഡിറ് ുകു് - ജീുഥക്ക്ര്യം - അസിസ്റ്റന്റ് ഓഡിറ് ഓഫീസ്, സീഥിയ്
കഗഡ്  ഓഡിറ്,  ഓഡിറ് തസികകളിടĘ ജീുഥക്ക്്ക്ക്  സ്ഥക്കയറയറ്ം സĘം്്റയറ്ം
ഥല്കി ഉത്തരു്കുന.
------------------------------------------------------------------------
ടക.എസ്.എ.3/എസ്റ്റ്.1/2019 (1)       തീയതി : 20.06.2019
------------------------------------------------------------------------ 

പര്്്്ശം : ഈ ക്ര്യ്Ęയത്തിടĘ 28.05.2019 ടĘ ടക.എസ്.എ 2/എസ്റ്റ് 1/2019 
        ഥമ്പ് ഉത്തര ്ു

ഉത്തര ്ു
 കകരള സംസ്ഥ ഓഡിറ്  ുകുിടĘ രണ്  അസിസ്റ്റന്റ്  ഓഡിറ്  ഓഫീസ്്്്ക്ക്

പര്്്്ശം  ഉത്തര ്ു  പക്രം  ഓഡിറ്  ഓഫീസ്്്ര്യി  സ്ഥക്കയറം  Ęഭിച്ചത ുഴി
അസിസ്റ്റന്റ്  ഓഡിറ്  ഓഫീസ് തസികയിടണ്യ  രണ്   ഒഴിയറ്കളികĘേം ,  ആയതികĘയ്ക്ക്
സ്ഥക്കയറം അനുവദിി്കുന്ചത  ുഴി സീഥിയ് കഗഡ് ഓഡിറ് തസികയിടണ്കന രണ്
ഒഴിയറ്കളം,  ഗുരു്യൂ് കവദിുസവംം  കോര്്ഡ്  ഓഡിറ്  ക്ര്യ്Ęയത്തിടĘ സീഥിയ് കഗഡ്
ഓഡിററ്യിരന ശീ്തി .പത്മജ.പി.എം  31.05.2019  ല് കസുഥത്തില് ഥിുനം ുിര്ിച്ചതുĘം
സീഥിയ് കഗഡ്  തസികയിടണ്യ  ഒര ഒഴിയറ്ം  ഉളടുടറ സീഥിയ് കഗഡ്  ഓഡിറ്
തസികയിടĘ ുന്  ഒഴിയറ്കളികĘേം  കയ്ഗ്യര്യ ഉകവദി്യ്ഗസ്ക്ക്  സ്ഥക്കയറം  ഥല്കി
ഉത്തരു്കുന.

1.  അസിസ്റ്റന്റ് ഓഡിറ് ഓഫീസ് തസികയില് സ്ഥക്കയറം
 സീഥിയ് കഗഡ്  ഓഡിറ്്്രടറ സീഥികയ്റിറി  പടികയില് ഏറയറ്ം  മനിടന
ത്ടഴുറയന സീഥിയ് കഗഡ്  ഓഡിറ്ക്ക്   32300-68700   രൂപ  ്ശമ്പള  ട്യിĘില്
ടക.എസ്.&എസ്.എസ്.ആ് റള 28(എ) യ്ക്ക് ുികധയ്്യി അസിസ്റ്റന്റ് ഓഡിറ് ഓഫീസറ്യി
സ്ഥക്കയറം ഥല്കി  ഉത്തരു്കുന. 

ക്
ഥം കപര് ഥിĘുില് കജ്Ęി

ടചെയ്യുന ക്ര്യ്Ęയം
സ്ഥക്കയറം ഥല്കി

ഥിയ്ി്കുന ക്ര്യ്Ęയം

1 ശീ.മഹമ്മവദി് മസഫ.പി മന്സിുല് ഓഡിറ്
ക്ര്യ്Ęയം, തിരൂ്



അകത
ക്ര്യ്Ęയങളില്

്ചതറര്ന് അനുവദിി്കുുന.2 ശീ.സുഥില്ക്്്.ടക.സി ജില്ല് ഓഡിറ്
ക്ര്യ്Ęയം, തൃശ്ശൂ്

2.  സീഥിയ് കഗഡ് ഓഡിറ് തസികയില് സ്ഥക്കയറം
ഓഡിറ്്്രടറ സീഥികയ്റിറി  പടികയില് ഏറയറ്ം  മനിടന ത്ടഴുറയന

ഓഡിറ്്്്ക്ക്  30700-65400  രൂപ ്ശമ്പള ട്യിĘില് ടക.എസ്  &  എസ്.എസ്.ആ്.  റള
28(എ)  ്കു ുികധയ്്യി  സീഥിയ് കഗഡ്  ഓഡിററ്യി  സ്ഥക്കയറം  ഥല്കി   കപരിന
കഥടര സചെിുിചി്ന ക്ര്യ്Ęയത്തില് ഥിയ്ിച ്ഉത്തരു്കുന. 

ക്
ഥം. കപര് ഥിĘുില് കജ്Ęി ടചെയ്യുന

ക്ര്യ്Ęയം
സ്ഥക്കയറം ഥല്കി

ഥിയ്ി്കുന ക്ര്യ്Ęയം

1 ശീ്തി.അഥിĘ.സി.എസ്
ക്്ഷിക സ്ുകĘ്്ശ്Ę

ഓഡിറ് ക്ര്യ്Ęയം,
ടുന്ഥിക്കര

ഗുരു്യൂ് കവദിുസവംം
ഓഡിറ് ക്ര്യ്Ęയം,

തൃശ്ശൂ്

2 ശീ.Ęതീഷ് ക്്്.ടക.ടക ജില്ല് ഓഡിറ് ക്ര്യ്Ęയം,
കണ്

ജില്ല് ഓഡിറ് ക്ര്യ്Ęയം,
കക്ഴികക്ക്റ്

3 ശീ്തി.ട്ഴ്സി.ടക.പി ജില്ല് ഓഡിറ് ക്ര്യ്Ęയം,
എറണ്കളം

ജില്ല് ഓഡിറ് ക്ര്യ്Ęയം,
എറണ്കളം

ക്ല് സ്ഥക്കയറത്തിടന്റ അറിസ്ഥത്തില് ഉണ്യ ഒഴിയറ്കളില് ജീുഥക്ക്രടറ
അകപക്ഷ പരിഗണിും  ഭരണപര്്യ ക്രണങള്ടം  ത്ടഴുറയം പക്രം  സĘം്്റം
അനുവദിിച ്ഉത്തരു്കുന.

3. അസിസ്റ്റന്റ് ഓഡിറ് ഓഫീസ് / സീഥിയ് കഗഡ് ഓഡിറ്്്രടറ 
   സĘം്്റം

ക്
ഥം. കപര്, തസിക

ഥിĘുില് കജ്Ęി
ടചെയ്യുന

ക്ര്യ്Ęയം

സĘം്്റം ഥല്
കി ഥിയ്ി്കുന

ക്ര്യ്Ęയം
റി്്്ക്ക്സ്

1 ശീ.ര്ജന്.ുി.ഡി,
സീഥിയ് കഗഡ് ഓഡിറ്

കകരള സ്
ുകĘ്്ശ്Ę

ഓഡിറ്
ക്ര്യ്Ęയം,

തിരുഥന്രം

ജില്ല് ഓഡിറ്
ക്ര്യ്Ęയം,

ടക്ല്ലം
അകപക്ഷ 1

2 ശീ്തി.വദിീപ.എസ്.ആ്, ഡയറകകററ് കകരള സ്



സീഥിയ് കഗഡ് ഓഡിറ്
വ്വകĘ്്ശ്Ę

ഓഡിറ്
ക്ര്യ്Ęയം,

തിരുഥന്രം

3 ശീ.ര്കജഷ് ഖന.എസ്,
സീഥിയ് ഗഡ് ഓഡിറ്

കക്ഷ്ഥിധി
ഓഡിറ്

ക്ര്യ്Ęയം,
ടക്ല്ലം

തിരുിത്ംക്
കവദിുസവംം കോര്്

ഡ് ഓഡിറ്
ക്ര്യ്Ęയം,

തിരുഥന്രം

അകപക്ഷ 1

4 ശീ.Ę്ട.ആ്, 
അസിസ്റ്റന്റ് ഓഡിറ് ഓഫീസ്

ജില്ല് ഓഡിറ്
ക്ര്യ്Ęയം,

ടക്ല്ലം

കക്ഷ്ഥിധി
ഓഡിറ്

ക്ര്യ്Ęയം,
ടക്ല്ലം

5 ശീ.ഥുഥീത്.ോരി.ുി, 
സീഥിയ് കഗഡ് ഓഡിറ്

തിരുിത്ംക്
കവദിുസവംം കോര്്

ഡ് ഓഡിറ്
ക്ര്യ്Ęയം,

തിരുഥന്രം
ഡയറകകററ്

6 ശീ്തി.ശീജ ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണന്, 
അസിസ്റ്റന്റ് ഓഡിറ് ഓഫീസ്

കസ്റ് ഓഡിറ്
ക്ര്യ്Ęയം,
എറണ്കളം

ജില്ല് ഓഡിറ്
ക്ര്യ്Ęയം,
എറണ്കളം

അകപക്ഷ 1

7 ശീ്തി.്ഷ.ആ്, 
അസിസ്റ്റന്റ് ഓഡിറ് ഓഫീസ്

കസ്റ് ഓഡിറ്
ക്ര്യ്Ęയം,
എറണ്കളം

കകഫ്സ്
ഓഡിറ്

ക്ര്യ്Ęയം,
എറണ്കളം

അകപക്ഷ 1

8 ശീ്തി.കജ്ക്്ള.എം.കജ്ണി,
അസിസ്റ്റന്റ് ഓഡിറ് ഓഫീസ്

ജില്ല് ഓ ഡിറ്
ക്ര്യ്Ęയം,
എറണ്കളം

കസ്റ് ഓഡിറ്
ക്ര്യ്Ęയം,
എറണ്കളം

9 ശീ്തി.്ീഥ.എന്, 
സീഥിയ് കഗഡ് ഓഡിറ്

കകഫ്സ്
ഓഡിറ്

ക്ര്യ്Ęയം,
എറണ്കളം

കസ്റ് ഓഡിറ്
ക്ര്യ്Ęയം,
എറണ്കളം

10 ശീ.കജ്്ജ്കടി കജ്സഫ്, 
സീഥിയ് കഗഡ് ഓഡിറ്

ജില്ല് ഓഡിറ്
ക്ര്യ്Ęയം,
എറണ്കളം

എം.ജി സ്
ുകĘ്്ശ്Ę

ഓഡിറ്
ക്ര്യ്Ęയം,

കക്ടയം

അകപക്ഷ 1



11 ശീ്തി.ഷീĘ.ുി.ആ്, 
സീഥിയ് കഗഡ് ഓഡിറ്

എം.ജി സ്
ുകĘ്്ശ്Ę

ഓഡിറ്
ക്ര്യ്Ęയം,

കക്ടയം

ജില്ല് ഓഡിറ്
ക്ര്യ്Ęയം,

കക്ടയം
അകപക്ഷ 1

12 ശീ്തി.ഷഷഥി.പി, 
അസിസ്റ്റന്റ് ഓഡിറ് ഓഫീസ്

ജില്ല് ഓഡിറ്
ക്ര്യ്Ęയം,
കക്ഴികക്ക്റ്

കക്്ുകറഷന്
ഓഡിറ്

ക്ര്യ്Ęയം,
കക്ഴികക്ക്റ്

അകപക്ഷ 1

13 ശീ.ുികഥ്വ്ദി.പി.എ, അസിസ്റ്റന്റ്
ഓഡിറ് ഓഫീസ്

ജില്ല് ഓഡിറ്
ക്ര്യ്Ęയം,
കക്ഴികക്ക്റ്

കക്്ുകറഷന്
ഓഡിറ്

ക്ര്യ്Ęയം,
കക്ഴികക്ക്റ്

അകപക്ഷ 1

14 ശീ.ര്ംവദി്സ്.എം,
സീഥിയ് കഗഡ് ഓഡിറ്

കക്്ുകറഷന്
ഓഡിറ്

ക്ര്യ്Ęയം,
കക്ഴികക്ക്റ്

ജില്ല് ഓഡിറ്
ക്ര്യ്Ęയം,
കക്ഴികക്ക്റ്

15 ശീ.ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണന്.പി, 
അസിസ്റ്റന്റ് ഓഡിറ് ഓഫീസ്

ജില്ല് ഓഡിറ്
ക്ര്യ്Ęയം,
കക്ഴികക്ക്റ്

്Ęോര്്
കവദിുസവംം ഓഡിറ്

ക്ര്യ്Ęയം,
കക്ഴികക്ക്റ്

16 ശീ.ധീരജ്.ടജ, അസിസ്റ്റന്റ് 
ഓഡിറ് ഓഫീസ്

്Ęോര്്
കവദിുസവംം ഓഡിറ്

ക്ര്യ്Ęയം,
കക്ഴികക്ക്റ്

ജില്ല് ഓഡിറ്
ക്ര്യ്Ęയം,
കക്ഴികക്ക്റ്

17 ശീ.അബ്ദുള ഥസീ്.റി.പി, 
സീഥിയ് കഗഡ് ഓഡിറ്

കക്്ുകറഷന്
ഓഡിറ്

ക്ര്യ്Ęയം,
കക്ഴികക്ക്റ്

ജില്ല് ഓഡിറ്
ക്ര്യ്Ęയം,
കക്ഴികക്ക്റ്

4.  ഓഡിറ്്്രടറ സĘം്്റം

ക്
ഥം. കപര്, തസിക

ഥിĘുില് കജ്Ęി
ടചെയ്യുന

ക്ര്യ്Ęയം

സĘം്്റം ഥല്
കി ഥിയ്ി്കുന

ക്ര്യ്Ęയം
റി്്്ക്ക്സ്



1 ശീ്തി.ധഥ്യ വദിിĘീപ് ഡയറകകററ്
കസ്റ് ഓഡിറ്

ക്ര്യ്Ęയം,
ടക്ചി

അകപക്ഷ 2

2 ശീ്തി.ോരീഥ്ക്്രി.റി.ുി
എസ്.ഐ.ഇ.പി

ഓഡിറ്
ക്ര്യ്Ęയം,

തിരുഥന്രം

ജി.സി.ഡി.എ
ഓഡിറ്

ക്ര്യ്Ęയം,
ടക്ചി

അകപക്ഷ 2

3 ശീ.ോരിജിത്ത് ക്്്.ആ്.ുി
ടക.എസ്.എച.്ോരി

ഓഡിറ്
ക്ര്യ്Ęയം,

തിരുഥന്രം

ക്്ഷിക കക്കളജ്
ഓഡിറ്

ക്ര്യ്Ęയം,
ടുന്യണി

അകപക്ഷ

4 ശീ.സകന്ഷ് ക്്്.ടജ.ഐ
ക്്ഷിക കക്കളജ്

ഓഡിറ്
ക്ര്യ്Ęയം,
ടുന്യണി

ടക.എസ്.എച.്ോരി
ഓഡിറ്

ക്ര്യ്Ęയം,
തിരുഥന്രം

5 ശീ.കജ്ഷി കത്്സ് ഥഗരസഭ ഓഡിറ്,
ചെങഥ്കശ്ശേരി

ജില്ല് ഓഡിറ്
ക്ര്യ്Ęയം,

കക്ടയം
അകപക്ഷ 1

6 ശീ.്ശിുര്ജ്.പി
ജില്ല് ഓഡിറ്
ക്ര്യ്Ęയം,

കക്ടയം
ഥഗരസഭ ഓഡിറ്,

ചെങഥ്കശ്ശേരി

7 ശീ.സ്ജിവദി്.റി.ുി
ജി.സി.ഡി.എ

ഓഡിറ്
ക്ര്യ്Ęയം,

ടക്ചി

ജില്ല് ഓഡിറ്
ക്ര്യ്Ęയം,
കക്ഴികക്ക്റ്

അകപക്ഷ 1

8 ശീ്തി.ുിവദി്യ.ഒ.ടക
കക്്ുകറഷന്

ഓഡിറ്
ക്ര്യ്Ęയം, തൃശ്ശൂ്

ജില്ല് ഓഡിറ്
ക്ര്യ്Ęയം, തൃശ്ശൂ് അകപക്ഷ 1



9 ശീ്തി.കസ്ഥ.ടക.സത്യന് ജില്ല് ഓഡിറ്
ക്ര്യ്Ęയം, തൃശ്ശൂ്

കക്്ുകറഷന്
ഓഡിറ്

ക്ര്യ്Ęയം, തൃശ്ശൂ്

10 ശീ്തി.അഖിĘ.ുി
ജില്ല് ഓഡിറ്
ക്ര്യ്Ęയം,
കക്ഴികക്ക്റ്

കക്്ുകറഷന്
ഓഡിറ്

ക്ര്യ്Ęയം,
കക്ഴികക്ക്റ്

 

11 ശീ.ഇĘ്യ്സ്.പി
കക്്ുകറഷന്

ഓഡിറ്
ക്ര്യ്Ęയം,
കക്ഴികക്ക്റ്

ജില്ല് ഓഡിറ്
ക്ര്യ്Ęയം, കണ്

         (ഒു്)
      ഡയറക് 

ോരന്ധടുട ജീുഥക്ക്്ക്ക്
ോരന്ധടുട ഓഫീസ് ക്ധ്ുികളക്ക് 

പക്ു്ഃ
(1) കജ്യിന്റ് ഡയറക്്്്,സീഥിയ് ടഡപ്യൂടി ഡയറക്,
    ടഡപ്യൂടി ഡയറക്്്് (ഡയറകകററ്)
(2) എസ്റ്റ്.2, 3, 4, അക്കൗണ്സ് ടസക്ഷനകള
(3) കസ്റ്റ്ക്ക്


