
കകേരള സസംസസ്ഥാന ഓഡഡിററ്റ്  ഡയറക്ടറുടടെ നടെപടെഡിക്രമസം  , 
തഡിരുവനന്തപുരസം

കകേരള സസംസസ്ഥാന ഓഡഡിററ്റ്  വകുപറ്റ്  -  ജജീവനകസ്ഥാരരസം  -  അസഡിസ്റ്റനറ്റ് ഓഡഡിററ്റ്  ഓഫജീസര,
സജീനഡിയര കഗ്രേഡറ്റ് ഓഡഡിറര,  ഓഡഡിറര തസഡികേകേളഡിടലെ ജജീവനകസ്ഥാരകറ്റ് സസ്ഥാനകയറവസം
സലെസംമസ്ഥാറവസം നല്കേഡി ഉത്തരവസ്ഥാകുന.
------------------------------------------------------------------------
ടകേ.എസറ്റ്.എ.3/എസ്റ്റസ്ഥാ.1/2019       തജീയതഡി : 03.12.2019
------------------------------------------------------------------------ 

പരസ്ഥാമരശസം : 1. ഗുരുവസ്ഥായൂര കദേവസസസം ഓഡഡിററ്റ് കേസ്ഥാരരസ്ഥാലെയത്തഡിടലെ 11.10.2019 ടലെ 
      ടകേ.എസറ്റ്.എ(ജഡി.ആര.ഡഡി) ഇ 1-1464/2019 നമ്പര കേത്തറ്റ്

2. സ.ഉ (കകേ) നസം.322/2019/ധന തജീയതഡി.20.08.2019
3. ഈ കേസ്ഥാരരസ്ഥാലെയത്തഡിടലെ 20.09.2019 ടലെ ടകേ.എസറ്റ്.എ 3/എസ്റ്റസ്ഥാ 1/ 
   2019 (1) നമ്പര ഉത്തരവറ്റ്

ഉത്തരവറ്റ്

 കകേരള  സസംസസ്ഥാന  ഓഡഡിററ്റ്  വകുപഡില്   അസഡിസ്റ്റനറ്റ്  ഓഡഡിററ്റ്  ഓഫജീസര
തസഡികേയഡില് നഡിലെവഡിലുള്ള ഒരു ഒഴഡിവഡികലെയസം,  സജീനഡിയര കഗ്രേഡറ്റ് ഓഡഡിറര തസഡികേയഡില്
നഡിലെവഡിലുള്ള  രണറ്റ്  ഒഴഡിവകേളഡികലെയസം  കയസ്ഥാഗരരസ്ഥായ  ഉകദേരസ്ഥാഗസരകറ്റ്  സസ്ഥാനകയറസം
നല്കേഡി ഉത്തരവസ്ഥാകുന.

1.  അസഡിസ്റ്റനറ്റ് ഓഡഡിററ്റ് ഓഫജീസര തസഡികേയഡില് സസ്ഥാനകയറസം

 സജീനഡിയര കഗ്രേഡറ്റ് ഓഡഡിറരമസ്ഥാരുടടെ സജീനഡികയസ്ഥാറഡിറഡി പടഡികേയഡില് ഏറവസം മുനഡിലുള്ള
തസ്ഥാടഴപറയുന സജീനഡിയര കഗ്രേഡറ്റ് ഓഡഡിറരകറ്റ്  32300-68700  രൂപ ശമ്പള ടസ്കെയഡിലെഡില്
ടകേ.എസറ്റ്.&എസറ്റ്.എസറ്റ്.ആര  റൂള്  28(എ)  യറ്റ്  വഡികധയമസ്ഥായഡി  അസഡിസ്റ്റനറ്റ്  ഓഡഡിററ്റ്
ഓഫജീസര തസഡികേയഡില് സസ്ഥാനകയറസം നല്കേഡി  ഉത്തരവസ്ഥാകുന. 

ക്രമ
നസം

കപരറ്റ്, ടപന
നഡിലെവഡില് കജസ്ഥാലെഡി

ടചെയ്യുന കേസ്ഥാരരസ്ഥാലെയസം

സസ്ഥാനകയറസം
നല്കേഡി നഡിയമഡിക്കുന

കേസ്ഥാരരസ്ഥാലെയസം

1
ശജീമതഡി.കരഖ.സഡി

(373720)
ജഡിലസ്ഥാ ഓഡഡിററ്റ് കേസ്ഥാരരസ്ഥാലെയസം,

തൃശ്ശൂര
അകത കേസ്ഥാരരസ്ഥാലെയത്തഡില്
തുടെരസ്ഥാന അനുവദേഡിക്കുന



2.  സജീനഡിയര കഗ്രേഡറ്റ് ഓഡഡിറര തസഡികേയഡില് സസ്ഥാനകയറസം
ഓഡഡിറരമസ്ഥാരുടടെ  സജീനഡികയസ്ഥാറഡിറഡി  പടഡികേയഡില്  ഏറവസം  മുനഡിലുള്ള  തസ്ഥാടഴപറയുന

ഓഡഡിറരമസ്ഥാരകറ്റ്  30700-65400  രൂപ ശമ്പള ടസ്കെയഡിലെഡില് ടകേ.എസറ്റ് &  എസറ്റ്.എസറ്റ്.ആര.  റൂള്
28(എ)  ക്കു വഡികധയമസ്ഥായഡി  സജീനഡിയര കഗ്രേഡറ്റ്  ഓഡഡിറര  തസഡികേയഡില് സസ്ഥാനകയറസം  നല്കേഡി
കപരഡിനു കനടര സൂചെഡിപഡിചഡിട്ടുള്ള കേസ്ഥാരരസ്ഥാലെയത്തഡില് നഡിയമഡിചറ്റ് ഉത്തരവസ്ഥാകുന. 

ക്രമ
നസം.

കപരറ്റ്, ടപന
നഡിലെവഡില് കജസ്ഥാലെഡി ടചെയ്യുന

കേസ്ഥാരരസ്ഥാലെയസം
സസ്ഥാനകയറസം നല്കേഡി

നഡിയമഡിക്കുന കേസ്ഥാരരസ്ഥാലെയസം

1
ശജീ.പ്രദേജീഷറ്റ്.എസം
 (411531)

കേസ്ഥാരഷഡികേ സരവകേലെസ്ഥാശസ്ഥാലെ
ഓഡഡിററ്റ് കേസ്ഥാരരസ്ഥാലെയസം,
ടവള്ളസ്ഥാനഡികര, തൃശ്ശൂര

ഗുരുവസ്ഥായൂര കദേവസസസം കബസ്ഥാരഡറ്റ്
ഓഡഡിററ്റ് കേസ്ഥാരരസ്ഥാലെയസം, തൃശ്ശൂര

2 
ശജീമതഡി.സുമ.വഡി.ടകേ
(423905)

ജഡിലസ്ഥാ ഓഡഡിററ്റ് കേസ്ഥാരരസ്ഥാലെയസം,
തൃശ്ശൂര

ഗുരുവസ്ഥായൂര കദേവസസസം കബസ്ഥാരഡറ്റ്
ഓഡഡിററ്റ് കേസ്ഥാരരസ്ഥാലെയസം, തൃശ്ശൂര

കമല് സസ്ഥാനകയറത്തഡിടന അടെഡിസസ്ഥാനത്തഡില് ഉണസ്ഥായ ഒഴഡിവകേളഡില് ജജീവനകസ്ഥാരുടടെ
അകപക്ഷ പരഡിഗണഡിചസം  ഭരണപരമസ്ഥായ കേസ്ഥാരണങ്ങളസ്ഥാലുസം  തസ്ഥാടഴപറയുസം പ്രകേസ്ഥാരസം  സലെസംമസ്ഥാറസം
അനുവദേഡിചറ്റ് ഉത്തരവസ്ഥാകുന.

3. അസഡിസ്റ്റനറ്റ് ഓഡഡിററ്റ് ഓഫജീസര / സജീനഡിയര കഗ്രേഡറ്റ് ഓഡഡിറരമസ്ഥാരുടടെ 
   സലെസംമസ്ഥാറസം

ക്രമ
നസം.

കപരറ്റ്, തസഡികേ, ടപന

നഡിലെവഡില്
കജസ്ഥാലെഡി

ടചെയ്യുന
കേസ്ഥാരരസ്ഥാലെയസം

സലെസംമസ്ഥാറസം
നല്കേഡി

നഡിയമഡിക്കുന
കേസ്ഥാരരസ്ഥാലെയസം

റഡിമസ്ഥാരകറ്റ്സറ്റ്

1
ശജീ.അനവരരസ്ഥാജറ്റ്.എസം
സജീനഡിയര കഗ്രേഡറ്റ് ഓഡഡിറര
(618837)

കകേസ്ഥാരപകറഷന
ഓഡഡിററ്റ്

കേസ്ഥാരരസ്ഥാലെയസം,
തൃശ്ശൂര

ജഡിലസ്ഥാ ഓഡഡിററ്റ്
കേസ്ഥാരരസ്ഥാലെയസം,

തഡിരുവനന്തപുരസം
അകപക്ഷ 1



2
ശജീമതഡി.സറജീന.പഡി.എ
സജീനഡിയര കഗ്രേഡറ്റ് ഓഡഡിറര
(685068)

ജഡിലസ്ഥാ ഓഡഡിററ്റ്
കേസ്ഥാരരസ്ഥാലെയസം,

കകേസ്ഥാടയസം

ജഡിലസ്ഥാ ഓഡഡിററ്റ്
കേസ്ഥാരരസ്ഥാലെയസം,
എറണസ്ഥാകുളസം

അകപക്ഷ 1 

3
ശജീ.അബ്ദുസ്സലെസ്ഥാസം.പഡി
സജീനഡിയര കഗ്രേഡറ്റ് ഓഡഡിറര
(606943)

കകേസ്ഥാരപകറഷന
ഓഡഡിററ്റ്

കേസ്ഥാരരസ്ഥാലെയസം,
എറണസ്ഥാകുളസം

കകേസ്ഥാരപകറഷന
ഓഡഡിററ്റ്

കേസ്ഥാരരസ്ഥാലെയസം, തൃശ്ശൂര
അകപക്ഷ 3

4
ശജീ.ഷസ്ഥാജഡി.എസറ്റ്
സജീനഡിയര കഗ്രേഡറ്റ് ഓഡഡിറര
(634545)

ജഡിലസ്ഥാ ഓഡഡിററ്റ്
കേസ്ഥാരരസ്ഥാലെയസം,

തഡിരുവനന്തപുരസം

കകേസ്ഥാരപകറഷന
ഓഡഡിററ്റ്

കേസ്ഥാരരസ്ഥാലെയസം,
തഡിരുവനന്തപുരസം

അകപക്ഷ 

5
ശജീ.പ്രകേസ്ഥാശറ്റ് കൃഷ്ണന
സജീനഡിയര കഗ്രേഡറ്റ് ഓഡഡിറര
(107066)

തഡിരുവഡിതസ്ഥാസംകൂര
കദേവസസസം
കബസ്ഥാരഡറ്റ്
ഓഡഡിററ്റ്

കേസ്ഥാരരസ്ഥാലെയസം,
തഡിരുവനന്തപുരസം

സഡില് ഓഡഡിററ്റ്
കേസ്ഥാരരസ്ഥാലെയസം,

തഡിരുവനന്തപുരസം
അകപക്ഷ 

6
ശജീ.മനു.എസം
സജീനഡിയര കഗ്രേഡറ്റ് ഓഡഡിറര
(639892)

ജഡിലസ്ഥാ ഓഡഡിററ്റ്
കേസ്ഥാരരസ്ഥാലെയസം,

കകേസ്ഥാടയസം

എസം.ജഡി
സരവകേലെസ്ഥാശസ്ഥാലെ

ഓഡഡിററ്റ്
കേസ്ഥാരരസ്ഥാലെയസം,

കകേസ്ഥാടയസം

അകപക്ഷ 

7
ശജീ.സജജീഷറ്റ്.എസം.ആര,
സജീനഡിയര കഗ്രേഡറ്റ് ഓഡഡിറര
(515448)

ഗുരുവസ്ഥായൂര
കദേവസസസം
കബസ്ഥാരഡറ്റ്
ഓഡഡിററ്റ്

കേസ്ഥാരരസ്ഥാലെയസം,
തൃശ്ശൂര

ടകേസ്ഥാചഡിന
കദേവസസസം കബസ്ഥാരഡറ്റ്

ഓഡഡിററ്റ്
കേസ്ഥാരരസ്ഥാലെയസം, തൃശ്ശൂര

അകപക്ഷ



8
ശജീ.ജയചെന്ദ്രന നസ്ഥായര.ടകേ.എസറ്റ്
സജീനഡിയര കഗ്രേഡറ്റ് ഓഡഡിറര
(398745)

സഡില് ഓഡഡിററ്റ്
കേസ്ഥാരരസ്ഥാലെയസം,

തഡിരുവനന്തപുരസം

തഡിരുവഡിതസ്ഥാസംകൂര
കദേവസസസം കബസ്ഥാരഡറ്റ്

ഓഡഡിററ്റ്
കേസ്ഥാരരസ്ഥാലെയസം,

തഡിരുവനന്തപുരസം

9
ശജീ.ജസ്റ്റഡിന രസ്ഥാജറ്റ്.ടെഡി.എസറ്റ്
സജീനഡിയര കഗ്രേഡറ്റ് ഓഡഡിറര
(447603)

കകേസ്ഥാരപകറഷന
ഓഡഡിററ്റ്

കേസ്ഥാരരസ്ഥാലെയസം,
തഡിരുവനന്തപുരസം

ജഡിലസ്ഥാ ഓഡഡിററ്റ്
കേസ്ഥാരരസ്ഥാലെയസം,

തഡിരുവനന്തപുരസം

10
ശജീ.ഷഡിബ.എ.പഡി,
സജീനഡിയര കഗ്രേഡറ്റ് ഓഡഡിറര
(642711)

എസം.ജഡി
സരവകേലെസ്ഥാശസ്ഥാലെ

ഓഡഡിററ്റ്
കേസ്ഥാരരസ്ഥാലെയസം,

കകേസ്ഥാടയസം

ജഡിലസ്ഥാ ഓഡഡിററ്റ്
കേസ്ഥാരരസ്ഥാലെയസം,

കകേസ്ഥാടയസം

11
ശജീ.ഷഫജീകറ്റ്.എസം,
അസഡിസ്റ്റനറ്റ് ഓഡഡിററ്റ് ഓഫജീസര
(362686)

ജഡിലസ്ഥാ ഓഡഡിററ്റ്
കേസ്ഥാരരസ്ഥാലെയസം,
എറണസ്ഥാകുളസം

കകേസ്ഥാരപകറഷന
ഓഡഡിററ്റ്

കേസ്ഥാരരസ്ഥാലെയസം,
എറണസ്ഥാകുളസം

12
ശജീ.ശഡിവനസ്ഥാഥന.എ
സജീനഡിയര കഗ്രേഡറ്റ് ഓഡഡിറര
(362383)

ടകേസ്ഥാചഡിന
കദേവസസസം
കബസ്ഥാരഡറ്റ്
ഓഡഡിററ്റ്

കേസ്ഥാരരസ്ഥാലെയസം,
തൃശ്ശൂര

ജഡിലസ്ഥാ ഓഡഡിററ്റ്
കേസ്ഥാരരസ്ഥാലെയസം,

കകേസ്ഥാടയസം

എല്.ബഡി.എസറ്റ്  ടന  ഓഡഡിറഡിനസ്ഥായഡി  നഡികയസ്ഥാഗഡിചഡിട്ടുള്ള  ഓഡഡിററ്റ്  ടെജീമഡില്  ഉള്ടപട
ശജീ.ശഡിവനസ്ഥാഥന.എ,  സജീനഡിയര കഗ്രേഡറ്റ് ഓഡഡിറരകറ്റ് സലെസംമസ്ഥാറസം അനുവദേഡിചഡിട്ടുടണങഡിലുസം  (ക്രമ
നസം.12)  പ്രസ്തുത  ടെജീമഡില്  തുടെരസ്ഥാന  അനുവദേഡിക്കുന.  അപ്രകേസ്ഥാരസം  തുടെരുനതഡിനസ്ഥാവശരമസ്ഥായ
ക്രമജീകേരണങ്ങള് ബന്ധടപട ഓഫജീസറ്റ് കമധസ്ഥാവഡികേള് സസജീകേരഡികകണതസ്ഥാണറ്റ്. 



4.  ഓഡഡിറരമസ്ഥാരുടടെ സലെസംമസ്ഥാറസം

ക്രമ
നസം.

കപരറ്റ്, ടപന
നഡിലെവഡില് കജസ്ഥാലെഡി

ടചെയ്യുന
കേസ്ഥാരരസ്ഥാലെയസം

സലെസംമസ്ഥാറസം
നല്കേഡി

നഡിയമഡിക്കുന
കേസ്ഥാരരസ്ഥാലെയസം

റഡിമസ്ഥാരകറ്റ്സറ്റ്

1
ശജീ.കേഡിരണ.ടകേ.എസറ്റ്
(874217)

ജഡിലസ്ഥാ ഓഡഡിററ്റ്
കേസ്ഥാരരസ്ഥാലെയസം,

തഡിരുവനന്തപുരസം

ശജീശങരസ്ഥാചെസ്ഥാരര
സസംസ്കൃത

സരവകേലെസ്ഥാശസ്ഥാലെ
ഓഡഡിററ്റ്

കേസ്ഥാരരസ്ഥാലെയസം,
കേസ്ഥാലെടെഡി,

എറണസ്ഥാകുളസം

അകപക്ഷ  1

2
ശജീമതഡി.വഡിനജീത.പഡി.പഡി
(768886)

ജഡിലസ്ഥാ ഓഡഡിററ്റ്
കേസ്ഥാരരസ്ഥാലെയസം,

തഡിരുവനന്തപുരസം

കുസസ്ഥാററ്റ് ഓഡഡിററ്റ്
കേസ്ഥാരരസ്ഥാലെയസം,

ടകേസ്ഥാചഡി
അകപക്ഷ 3

3
ശജീ.കമസ്ഥാഹനന.ടകേ.എ
(363090)

കകേരള സസംസസ്ഥാന
ഭവന നഡിരമസ്ഥാണ
കബസ്ഥാരഡറ്റ് ഓഡഡിററ്റ്

കേസ്ഥാരരസ്ഥാലെയസം,
തഡിരുവനന്തപുരസം

ജഡിലസ്ഥാ ഓഡഡിററ്റ്
കേസ്ഥാരരസ്ഥാലെയസം,

തൃശ്ശൂര
അകപക്ഷ 2

4 ശജീമതഡി.അശസഡിനഡി.ടെഡി.ടകേ
(751855)

ശജീശങരസ്ഥാചെസ്ഥാരര
സസംസ്കൃത

സരവകേലെസ്ഥാശസ്ഥാലെ
ഓഡഡിററ്റ് കേസ്ഥാരരസ്ഥാലെയസം,
കേസ്ഥാലെടെഡി, എറണസ്ഥാകുളസം

കകേരള കേസ്ഥാരഷഡികേ
സരവകേലെസ്ഥാശസ്ഥാലെ

ഓഡഡിററ്റ്
കേസ്ഥാരരസ്ഥാലെയസം,

ടവള്ളസ്ഥാനഡികര,
തൃശ്ശൂര

അകപക്ഷ 2



5 ശജീ.ബഡിജഡിത്തറ്റ് കുമസ്ഥാര.ആര.വഡി
(362718)

കേസ്ഥാരഷഡികേ കകേസ്ഥാകളജറ്റ്
ഓഡഡിററ്റ് കേസ്ഥാരരസ്ഥാലെയസം,

ടവള്ളസ്ഥായണഡി,
തഡിരുവനന്തപുരസം

കകേസ്ഥാരപകറഷന
ഓഡഡിററ്റ്

കേസ്ഥാരരസ്ഥാലെയസം,
തഡിരുവനന്തപുരസം

അകപക്ഷ  

      
     
      (ഒപറ്റ്)

      ഡയറക്ടര 

ബന്ധടപട ജജീവനകസ്ഥാരകറ്റ്
ബന്ധടപട ഓഫജീസറ്റ് കമധസ്ഥാവഡികേള്കറ്റ് 

പകേരപറ്റ്   :

(1) കജസ്ഥായഡിനറ്റ് ഡയറക്ടരമസ്ഥാര,സജീനഡിയര ടഡപപ്യൂടഡി ഡയറക്ടര,
    ടഡപപ്യൂടഡി ഡയറക്ടരമസ്ഥാര (ഡയറക്ടകറററ്റ്)
(2) എസ്റ്റസ്ഥാ.2, 3, 4, അകക്കൗണറ്റ്സറ്റ് ടസക്ഷനുകേള്
(3) കസ്റ്റസ്ഥാകറ്റ്


