
 കകേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ വകുപറ ഡി ഡയറക്ടറ നറനററ്രമങ  ,   തറരുവകനന്തപുരം  

കകേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ വകുപറ - ജീവകനക്കാര്യം - കേമ്പ്യൂട്ടര അസററന്റ് റ തസ്തറകേ ഡയറട നറന്നം
തസ്തറകേരാ്ം വകഴറ ഓഡിറ്്ടര നറ ഡയരനം - ഉത്തരവകറ പുറടപപവകറവന്ന.
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ടകേ.എസറ.എ.4(എ)/എറന്ാ.1/2019     തീ ഡയതറഃ 09.08.2019
-----------------------------------------------------------------------------------

നരാര്ടര്ശംഃ-  1.  25.03.2010 ടലെ ജറ.ഒ(നറ)നം.197/2010/ഫറന് ഉത്തരവകറ
2. 16.05.2015 ടലെ എട.എഫറ.16711/എറന്ാ-3/2014 നമ്ടര ഉത്തരവകറ
3.  ശ്രീരതറ.ബറന്ദുലെക്ഷ്മറ.വകറ, സീനറ ഡയ്ടര കഗ്രേഡിറ കേമ്പ്യൂട്ടര അസററന്റ് റടറ് 
    16.07.2019 ടലെ അകനക
4. ശ്രീരതറ.ബറന്ദു.വകറ.വകറ, സീനറ ഡയ്ടര കഗ്രേഡിറ കേമ്പ്യൂട്ടര അസററന്റ് റടറ് 
    24.07.2019 ടലെ അകനക

ഉത്തരവകറ
   ബറരുദം  ക ഡയാഗ്യതയം  കകേരള  സംസ്ഥാന  ഓഡിറ്റ  വകുപറട 10  വക്ടരഷടത്ത
കസവകനം  പ്ടരത്തറ ഡയാവകേയം  ടചെറ്ത ഒനാം  കഗ്രേഡിറ  കേമ്പ്യൂട്ടര അസററന്്രാ്ടര /കകോണ
ഫറഡിന്ഷ്യട അസററന്്രാ്ടരക്കറ തസ്തറകേ രാ്ം വകഴറ ഓഡിറ്റാ ഡയറ നറ ഡയരനം ലെഭറയ്കാന് നരാര്ടര
്ശം  1  ടലെ കകേരള കലൊക്കടഫണറ ഓഡിറ്റ സകബാ്ടരഡിറകന്റ സ്ടരീസറ റങസറ പകോരം അ്ടര
ഹതയണറ. 

അകനകകേരറട സീനറക ഡയാററ്റ ഡയറട നരാര്ടര്ശം  2  ടലെ ്രപകോരം  ഏ്റം
മുനറലുത,  കകേരള  സംസ്ഥാന  ഓഡിറ്റ  വകുപറ  തറരുവകനന്തപുരം  ജറലാ  ഓഡിറ്റ
കോര്യാലെ ഡയത്തറടലെ സീനറ ഡയ്ടര കഗ്രേഡിറ  കേമ്പ്യൂട്ടര അസററന്റ് റ  ശ്രീരതറ .ബറന്ദുലെക്ഷ്മറ.വകറ,  കോസ്ടര
കഗാഡിറ  നഗരസഭ  ഓഡിറ്റ  കോര്യാലെ ഡയത്തറടലെ സീനറ ഡയ്ടര കഗ്രേഡിറ  കേമ്പ്യൂട്ടര അസററന്റ് റ
ശ്രീരതറ.ബറന്ദു.വകറ.വകറ  എനറവക്ടര ഡിറഗ്രേറ  ക ഡയാഗ്യതയതവകരും ,  ഈ  വകുപറട 10  വക്ടരഷടത്ത
കസവകനം  പ്ടരത്തറ ഡയാക്കറ ഡയറ്തവകരും  ആണറ.  നരാര്ടര്ശം  3,4  പകോരം  തസ്തറകേരാ്ം  വകഴറ
ഓഡിറ്റാ ഡയറ നറ ഡയരനം നടകേണടരനറ ശ്രീരതറ.ബറന്ദുലെക്ഷ്മറ.വകറ,  ശ്രീരതറ.ബറന്ദു.വകറ.വകറ എനറവക്ടര
അകനകറച്ചറ്മുണറ.  ഈ സാഹചര്യത്തറട ശ്രീരതറ.ബറന്ദുലെക്ഷ്മറ.വകറ,  ശ്രീരതറ.ബറന്ദു.വകറ.വകറ എനീ
സീനറ ഡയ്ടര കഗ്രേഡിറ കേമ്പ്യൂട്ടര അസററന്്രാ്ടരക്കറ  27800-59400 (PR 13900-24040)  രൂന ്ശമള
ടസ്കെ ഡയറലെറട ഓഡിറ്്ടര തസ്തറകേ ഡയറട  ഡി ഡയറകകറ്റട നറലെവകറലുത ഒഴററകേളറട നറ ഡയരനം നട
കേറ  ഉത്തരവകാുന്ന.  ടകേ.എസറ.ആ്ടര നാ്ടരയൂടറ  I  റങ 37(ബറ)  പകോരം  ശ്രീരതറ.ബറന്ദുലെക്ഷ്മറ.വകറ,
ശ്രീരതറ.ബറന്ദു.വകറ.വകറ എനറവക്ടരക്കറ നറലെവകറലുത കവകതന നരറരക ലെഭറയനതാണറ.

ശ്രീരതറ.ബറന്ദുലെക്ഷ്മറ.വകറ,  ശ്രീരതറ.ബറന്ദു.വകറ.വകറ  എനറവക്ടര ഓഡിറ്റാ ഡയറ
നറ ഡയരറതരാ ഡയറടക്കാകൊണത നറബനനകേങ നാലെറക്കാടരന്നത നറശറത  രാതകേ ഡയറടലെ
ജാര്യക്കരാ്ടര ചരടച്ചനറ ഉറപവകരുകത്തണതാണറ. പസ്തുത ജീവകനക്കാ്ടര ഓഡിറ്റാ ഡയറ കജാലെറ ഡയറട
പകവക്ശറവന തീ ഡയതറ  മുതട ഓഡിറ്്ടര തസ്തറകേ ഡയറടലെ എ്റം  ജൂനനറ ഡയ്ടര ഉകദ്യാഗസ്ഥരാ ഡയറ
നരറഗണറയനതും  പസ്തുത  വകറവകരം  കസവകനപുസ്തകേത്തറട കരേടപപകത്തണതുരാണറ .



ശ്രീരതറ.ബറന്ദുലെക്ഷ്മറ.വകറ,  ശ്രീരതറ.ബറന്ദു.വകറ.വകറ എനറവക്ടര ഓഡിറ്്ടര തസ്തറകേ ഡയറട മനറ വക്ടരഷടത്ത
തുറ്ടരച്ച ഡയാ ഡയ കസവകനകോലെ ഡയളവകറട രണറ വക്ടരഷം ടപാകബഷനറലൊ ഡയറരറവം.

   
   (ഒപറ)

 ഡി ഡയറക്ടര

ശ്രീരതറ.ബറന്ദുലെക്ഷ്മറ.വകറ, സീനറ ഡയ്ടര കഗ്രേഡിറ കേമ്പ്യൂട്ടര അസററന്റ് റ
ശ്രീരതറ.ബറന്ദു.വകറ.വകറ, സീനറ ഡയ്ടര കഗ്രേഡിറ കേമ്പ്യൂട്ടര അസററന്റ് റ

നകേ്ടരപറ
1.  കജാ ഡയററ് റ  ഡി ഡയറക്ടരരാ്ടര/സീനറ ഡയ്ടര ടഡിന്പ്യൂടറ  ഡി ഡയറക്ടര/ടഡിന്പ്യൂടറ  ഡി ഡയറക്ടരരാ്ടര,  
   ഡി ഡയറകകറ്റ
2. കജാ ഡയററ് റ  ഡി ഡയറക്ടര, ജറലാ ഓഡിറ്റ കോര്യാലെ ഡയം, തറരുവകനന്തപുരം
3. ടഡിന്പ്യൂടറ ഡി ഡയറക്ടര, നഗരസഭ ഓഡിറ്റ കോര്യാലെ ഡയം, കോസ്ടരകഗാഡിറ   
4. എറന്ാ 2,3,4, അക്കൗണറസറ ടസകുകേങ
5. കറന്ാക്കറ


