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പരസ്ഥാമരശസം : ഈ കേസ്ഥാരരസ്ഥാലെയത്തഡിടലെ 04.01.2020 ടലെ ടകേ.എസറ്റ്.എ 2/എസ്റ്റസ്ഥാ 1/2020 
     നമ്പര ഉത്തരവറ്റ്

ഉത്തരവറ്റ്

 കകേരള സസംസസ്ഥാന ഓഡഡിററ്റ്  വകുപഡിടലെ ഒരു അസഡിസ്റ്റനറ്റ് ഓഡഡിററ്റ്  ഓഫജീസരകറ്റ്
പരസ്ഥാമരശസം  ഉത്തരവറ്റ്  പ്രകേസ്ഥാരസം  ഓഡഡിററ്റ്  ഓഫജീസര  തസഡികേയഡില്  സസ്ഥാനകയറസം
അനുവദഡിച്ചതു  വഴഡി   അസഡിസ്റ്റനറ്റ്  ഓഡഡിററ്റ്  ഓഫജീസര  തസഡികേയഡിലുണസ്ഥായ  ഒരു
ഒഴഡിവഡികലെയസം,  ആയതഡികലെയറ്റ്  സസ്ഥാനകയറസം അനുവദഡിക്കുന്നതു  വഴഡി  സജീനഡിയര കഗ്രേഡറ്റ്
ഓഡഡിറര  തസഡികേയഡിലുണസ്ഥാകുന്ന  ഒരു  ഒഴഡിവഡികലെയസം  കയസ്ഥാഗരരസ്ഥായ  ഉകദരസ്ഥാഗസരകറ്റ്
സസ്ഥാനകയറസം നല്കേഡി ഉത്തരവസ്ഥാകുന.

1.  അസഡിസ്റ്റനറ്റ് ഓഡഡിററ്റ് ഓഫജീസര തസഡികേയഡില് സസ്ഥാനകയറസം

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

ക്രമ
നസം കപരറ്റ്, ടപന

നഡിലെവഡില് കജസ്ഥാലെഡി
ടചെയ്യുന്ന കേസ്ഥാരരസ്ഥാലെയസം

സസ്ഥാനകയറസം
നല്കേഡി നഡിയമഡിക്കുന്ന

കേസ്ഥാരരസ്ഥാലെയസം

1
ശജീമതഡി.ഷഡിജഡിലെ.വഡി.ഡഡി

(217580)

കേണ്ണൂര സരവകേലെസ്ഥാശസ്ഥാലെ
ഓഡഡിററ്റ് കേസ്ഥാരരസ്ഥാലെയസം,

കേണ്ണൂര

അകത കേസ്ഥാരരസ്ഥാലെയത്തഡില്
തുടെരസ്ഥാന അനുവദഡിക്കുന



2.  സജീനഡിയര കഗ്രേഡറ്റ് ഓഡഡിറര തസഡികേയഡില് സസ്ഥാനകയറസം
ഓഡഡിറരമസ്ഥാരുടടെ  സജീനഡികയസ്ഥാറഡിറഡി  പടഡികേയഡില്  ഏറവസം  മുന്നഡിലുള  തസ്ഥാടഴപറയുന്ന

ഓഡഡിറരകറ്റ്   30700-65400  രൂപ  ശമ്പള  ടസ്കെയഡിലെഡില്  ടകേ.എസറ്റ്  &  എസറ്റ്.എസറ്റ്.ആര.  റൂള്
28(എ)  ക്കു വഡികധേയമസ്ഥായഡി  സജീനഡിയര കഗ്രേഡറ്റ്  ഓഡഡിറര  തസഡികേയഡില് സസ്ഥാനകയറസം  നല്കേഡി
കപരഡിനു കനടര സൂചെഡിപഡിച്ചഡിട്ടുള കേസ്ഥാരരസ്ഥാലെയത്തഡില് നഡിയമഡിച്ചറ്റ് ഉത്തരവസ്ഥാകുന. 

ക്രമ
നസം.

കപരറ്റ്, ടപന
നഡിലെവഡില് കജസ്ഥാലെഡി

ടചെയ്യുന്ന കേസ്ഥാരരസ്ഥാലെയസം

സസ്ഥാനകയറസം
നല്കേഡി നഡിയമഡിക്കുന്ന

കേസ്ഥാരരസ്ഥാലെയസം

1
ശജീമതഡി.സുനഡിത ബസ്ഥാബ.ബഡി.എസറ്റ്
(711643)

ഡയറക്ടകറററ്റ്
ജഡിലസ്ഥാ ഓഡഡിററ്റ്

കേസ്ഥാരരസ്ഥാലെയസം, ഇടുകഡി

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

3. അസഡിസ്റ്റനറ്റ് ഓഡഡിററ്റ് ഓഫജീസര / സജീനഡിയര കഗ്രേഡറ്റ് ഓഡഡിറരമസ്ഥാരുടടെ 
   സലെസംമസ്ഥാറസം

ക്രമ
നസം.

കപരറ്റ്, തസഡികേ, ടപന
നഡിലെവഡില് കജസ്ഥാലെഡി

ടചെയ്യുന്ന
കേസ്ഥാരരസ്ഥാലെയസം

സലെസംമസ്ഥാറസം
നല്കേഡി

നഡിയമഡിക്കുന്ന
കേസ്ഥാരരസ്ഥാലെയസം

റഡിമസ്ഥാരകറ്റ്സറ്റ്

1
ശജീ.ശരതറ്റ്.എസറ്റ്
സജീനഡിയര കഗ്രേഡറ്റ് ഓഡഡിറര
(636553)

ജഡിലസ്ഥാ ഓഡഡിററ്റ്
കേസ്ഥാരരസ്ഥാലെയസം,

ടകേസ്ഥാലസം

ശജീശങ്കരസ്ഥാചെസ്ഥാരര
സസംസ്കൃത

സരവകേലെസ്ഥാശസ്ഥാലെ
ഓഡഡിററ്റ്

കേസ്ഥാരരസ്ഥാലെയസം,
കേസ്ഥാലെടെഡി,

എറണസ്ഥാകുളസം

അകപക്ഷ 



2
ശജീ.കഗസ്ഥാപകുമസ്ഥാര.എസറ്റ്
സജീനഡിയര കഗ്രേഡറ്റ് ഓഡഡിറര
(629410)

കക്ഷമനഡിധേഡി ഓഡഡിററ്റ്
കേസ്ഥാരരസ്ഥാലെയസം,

ടകേസ്ഥാലസം

കകേസ്ഥാരപകറഷന
ഓഡഡിററ്റ്

കേസ്ഥാരരസ്ഥാലെയസം,
ടകേസ്ഥാലസം

അകപക്ഷ 

3
ശജീ.ശജീരസ്ഥാജറ്റ്.വഡി.ജഡി
സജീനഡിയര കഗ്രേഡറ്റ് ഓഡഡിറര
(492857)

കകേസ്ഥാരപകറഷന
ഓഡഡിററ്റ്

കേസ്ഥാരരസ്ഥാലെയസം,
ടകേസ്ഥാലസം

തഡിരുവഡിതസ്ഥാസംകൂര
കദവസസസം കബസ്ഥാരഡറ്റ്

ഓഡഡിററ്റ്
കേസ്ഥാരരസ്ഥാലെയസം,

തഡിരുവനന്തപുരസം

അകപക്ഷ 

4

ശജീ.ഷഫജീകറ്റ്.എസം
അസഡിസ്റ്റനറ്റ് ഓഡഡിററ്റ് 
ഓഫജീസര
(362686)

കകേസ്ഥാരപകറഷന
ഓഡഡിററ്റ്

കേസ്ഥാരരസ്ഥാലെയസം,
എറണസ്ഥാകുളസം

കക്ഷമനഡിധേഡി ഓഡഡിററ്റ്
കേസ്ഥാരരസ്ഥാലെയസം,

ടകേസ്ഥാലസം
അകപക്ഷ 

5
ശജീ.കജസ്ഥാരജറ്റ്.പഡി.വഡി
സജീനഡിയര കഗ്രേഡറ്റ് ഓഡഡിറര
(362879)

ശജീശങ്കരസ്ഥാചെസ്ഥാരര
സസംസ്കൃത

സരവകേലെസ്ഥാശസ്ഥാലെ
ഓഡഡിററ്റ്

കേസ്ഥാരരസ്ഥാലെയസം,
കേസ്ഥാലെടെഡി,

എറണസ്ഥാകുളസം

കകേസ്ഥാരപകറഷന
ഓഡഡിററ്റ്

കേസ്ഥാരരസ്ഥാലെയസം,
എറണസ്ഥാകുളസം

അകപക്ഷ

6
ശജീ.കദവസ്ഥാനനറ്റ്.ടെഡി
സജീനഡിയര കഗ്രേഡറ്റ് ഓഡഡിറര
(108443)

ഗുരുവസ്ഥായൂര
കദവസസസം കബസ്ഥാരഡറ്റ്

ഓഡഡിററ്റ്
കേസ്ഥാരരസ്ഥാലെയസം, തൃശ്ശൂര

കകേസ്ഥാരപകറഷന
ഓഡഡിററ്റ്

കേസ്ഥാരരസ്ഥാലെയസം,
കകേസ്ഥാഴഡികകസ്ഥാടെറ്റ്

അകപക്ഷ 

7
ശജീ.വഡികനസ്ഥാദറ്റ്.പഡി.എ
സജീനഡിയര കഗ്രേഡറ്റ് ഓഡഡിറര
(363070)

കകേസ്ഥാരപകറഷന
ഓഡഡിററ്റ്

കേസ്ഥാരരസ്ഥാലെയസം,
കകേസ്ഥാഴഡികകസ്ഥാടെറ്റ്

കകേസ്ഥാഴഡികകസ്ഥാടെറ്റ്
സരവകേലെസ്ഥാശസ്ഥാലെ

ഓഡഡിററ്റ്
കേസ്ഥാരരസ്ഥാലെയസം,

മലെപ്പുറസം

അകപക്ഷ



8
ശജീ.രസ്ഥാകജഷറ്റ് ഖന്ന.എസറ്റ്
സജീനഡിയര കഗ്രേഡറ്റ് ഓഡഡിറര
(424325)

തഡിരുവഡിതസ്ഥാസംകൂര
കദവസസസം കബസ്ഥാരഡറ്റ്

ഓഡഡിററ്റ്
കേസ്ഥാരരസ്ഥാലെയസം,

തഡിരുവനന്തപുരസം

ജഡിലസ്ഥാ ഓഡഡിററ്റ്
കേസ്ഥാരരസ്ഥാലെയസം,

ടകേസ്ഥാലസം

4.  ഓഡഡിറരമസ്ഥാരുടടെ സലെസംമസ്ഥാറസം

ക്രമ
നസം.

കപരറ്റ്, തസഡികേ
നഡിലെവഡില് കജസ്ഥാലെഡി

ടചെയ്യുന്ന
കേസ്ഥാരരസ്ഥാലെയസം

സലെസംമസ്ഥാറസം
നല്കേഡി

നഡിയമഡിക്കുന്ന
കേസ്ഥാരരസ്ഥാലെയസം

റഡിമസ്ഥാരകറ്റ്സറ്റ്

1 ശജീമതഡി.അനുരൂപ.റഡി.എസറ്റ്
(844435) ഡയറക്ടകറററ്റ്

കുസസ്ഥാററ്റ്  ഓഡഡിററ്റ്
കേസ്ഥാരരസ്ഥാലെയസം,

ടകേസ്ഥാച്ചഡി
അകപക്ഷ  

2 ശജീ.അഭഡിലെസ്ഥാഷറ്റ്.ബഡി
(759451)

ഡയറക്ടകറററ്റ് 

തഡിരുവഡിതസ്ഥാസംകൂര
കദവസസസം കബസ്ഥാരഡറ്റ്

ഓഡഡിററ്റ്
കേസ്ഥാരരസ്ഥാലെയസം,

തഡിരുവനന്തപുരസം

അകപക്ഷ

  
         (ഒപറ്റ്)

ഡയറക്ടര 
ബന്ധടപട ജജീവനകസ്ഥാരകറ്റ്
ബന്ധടപട ഓഫജീസറ്റ് കമധേസ്ഥാവഡികേള്കറ്റ് 

പകേരപറ്റ്   :

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


