
 

                            

  ചരക്കുസസവന നികുതി വകുപ്പ് സ ോയിന്റ് കമ്മീഷണറുടെ(െോക്സ് ടെയര്  സര്വീസസ്) കോരയോലയം 

സകോഴിസകോെ്, െിന്  :673006, സ ോണ്  :0495 2770088 

Email ID:dckozhikode@gmail.com 

നമ്പര് . ടക. ഇ. 1-617/2023                                                       തീയ്യതി 08.03.2023 

 
സേഷകന്  
          ഷഷനി ഒ ബി 
          സ ോയിന്റ് കമ്മീഷണര്  (െോക്സ് ടെയര്  സര്വീസസ്) 
 ചരക്കുസസവന നികുതി വകുപ്പ്  
 സകോഴിസകോെ്. 
 
സവീകര്തോവ്  
       കമ്മീഷണര്  
 ചരക്കുസസവന നികുതി വകുപ്പ് 
 െോക്സ് െവര് , കരമന 

 തിരുവനന്തപുരം 
സര് , 

വിഷയം:  ി എസ് െി- ി എസ് െി വകുപ്പ് പുനസംഘെനയ്ക്കു സശഷം ഓ ീസുകളില്  സേറ്റ് െബ്ലിക് 
ഇന് ര്സമഷന്  ഓ ീസര്മോടരം ം ിസിേന്റ് സേറ്റ് െബ്ലിക് ഇന് ര്സമഷന്  
ഓ ീസര്മോടരം ം നിയമിക്കുനത്ത് - സംബന്ധിച്ച് 

സൂചന: ബഹു. കമ്മീഷണറുടെ 21.02.2023 ടല ഉതരവ് നം.സിെി/613/2023-PD(R) 

…............. 
   ി എസ് െി പുനസംഘെനയ്ക്കു സശഷം പുതിയ ഓ ീസുകള്  നിലവില്  വനത്  സോഹചരയതില്  പുതിയ 
ഓ ീസുകളിസലക് വിവരോവകോശ നിയമം 2005 ടസക്ഷന്  5 ിനുശോസിക്കും േകോരം പുതിയ സേറ്റ് െബ്ലിക് 
ഇന് ര്സമഷന്  ഓ ീസര്മോടരം ം ിസി. സേറ്റ് െബ്ലിക് ഇന് ര്സമഷന്  ഓ ീസര് മോടരം ം നിയമികോന്  
കമ്മീഷണര്  സമല്  സൂചന േകോരം നിര്സേശിച്ചിരുു.  ആയത് േകോരം ഊ കോരയോലയതിലം ഈ 
കോരയോലയതിടന്റ െരിധിയില്  വരുനത് മറ്റു ഓ ീസുകളിലം നിയമിച്ച ഉസ്യോഗസ്ഥരുടെ വിവരങ്ങള്  തോടഴ                   
സമര്പ്പിക്കുു. 

ക്രമ 
നമ്പര്  

ഓ ീസിടന്റ 
സെര് 

ഉസ്യോഗസ്ഥടന്റ സെര് നിയമിച്ച സെോേ്റ്റ്  സ ോണ്  നമ്പര്  
ഒനത്ോം ിപ്പീല്  
ിധികോരി 

1 

സ ോയിന്റ് 
കമ്മീഷണര്  
(െോക്സ് ടെയര്  
സര്വീസസ്) 

വോസു ടക ടക, സേറ്റ് 
െോക്സ് ഓ ീസര്  

സേറ്റ് െബ്ലിക് ഇന് ര്സമഷന്  
ഓ ീസര്  

9495612164 

 
 
 
 
 
 
ഷഷനി ഒ ബി, 
സ ോയിന്റ് കമ്മീഷണര്  
(െോക്സ് ടെയര് )                    
സര്വീസസ്), 
സകോഴിസകോെ് 

വിശവന്  സി ടക, ിസി. 
സേറ്റ് െോക്സ് ഓ ീസര്  

ിസി.സേറ്റ് െബ്ലിക് 
ഇന് ര്സമഷന്  ഓ ീസര്  

9497693844 

2 

െോക്സ് ടെയര്  
സര്വീസ് 
ഡിവിഷന്  
സൗത് 

സശോഭ എം, ടഡെൂട്ടി 
കമ്മീഷണര്  

സേറ്റ് െബ്ലിക് ഇന് ര്സമഷന്  
ഓ ീസര്  

9447516539 

 ീ  കുമോരി ഐ, സേറ്റ് 
െോക്സ് ഓ ീസര്  

ിസി.സേറ്റ് െബ്ലിക് 
ഇന് ര്സമഷന്  ഓ ീസര്  

9495413685 

3 

െോക്സ് ടെയര്  
സര്വീസ് 
ഡിവിഷന്  
സനോര്ത് 

സലോറന്സ്  ി, ടഡെൂട്ടി 
കമ്മീഷണര്  

സേറ്റ് െബ്ലിക് ഇന് ര്സമഷന്  
ഓ ീസര്  

9447633575 

മു ീബ് റഹ്മോന്  െി, സേറ്റ് 
െോക്സ് ഓ ീസര്  

ിസി.സേറ്റ് െബ്ലിക് 
ഇന് ര്സമഷന്  ഓ ീസര്  

9074140314 

4 
െോക്സ് ടെയര്  
സര്വീസ് 

മധു എന്  െണികര് , 
ടഡെൂട്ടി കമ്മീഷണര്   

സേറ്റ് െബ്ലിക് ഇന് ര്സമഷന്  
ഓ ീസര്  

8547014792 
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ഡിവിഷന്  
വെകര 

ബിസ ഷ് എം, ിസി. 
സേറ്റ് െോക്സ് ഓ ീസര്  

ിസി.സേറ്റ് െബ്ലിക് 
ഇന് ര്സമഷന്  ഓ ീസര്  

9746782108 

5 

െോക്സ് ടെയര്  
സര്വീസ് 
സര്കിള് , 
സകോഴിസകോെ് 
സിറ്റി 

സ ോമി സ ോണ്  സ ോസ ്, 
സേറ്റ് െോക്സ് ഓ ീസര്  

സേറ്റ് െബ്ലിക് ഇന് ര്സമഷന്  
ഓ ീസര്  

9495172699 

 
 
 
 
 
 
 
സശോഭ എം,, ടഡെൂട്ടി 
കമ്മീഷണര്  ,                  
െോക്സ് ടെയര്                    
സര്വീസ് ഡിവിഷന്  
സൗത് 

സോബു ടക എം, ടഡെൂട്ടി 
സേറ്റ് െോക്സ് ഓ ീസര്  

ിസി.സേറ്റ് െബ്ലിക് 
ഇന് ര്സമഷന്  ഓ ീസര്  

9495691262 

6 

െോക്സ് ടെയര്  
സര്വീസ് 
സര്കിള് , 
 സറോക് 

േ്ീെ് കുമോര്  വി, 
ിസിേന്റ് കമ്മീഷണര്  

സേറ്റ് െബ്ലിക് ഇന് ര്സമഷന്  
ഓ ീസര്  

9496286450 

ഷിബി കൃഷ്ണന്  െി െി, 
ടഡെൂട്ടി സേറ്റ് െോക്സ് 
ഓ ീസര്  

ിസി.സേറ്റ് െബ്ലിക് 
ഇന് ര്സമഷന്  ഓ ീസര്  

9995040594 

7 

െോക്സ് ടെയര്  
സര്വീസ് 
സര്കിള് , 
ചോലപ്പുറം 

സേഹലത എം െി, സേറ്റ് 
െോക്സ് ഓ ീസര്  

സേറ്റ് െബ്ലിക് ഇന് ര്സമഷന്  
ഓ ീസര്  

9446164501 

ബോബുരോ ് െി െി, 
ടഡെൂട്ടി സേറ്റ് െോക്സ് 
ഓ ീസര്  

ിസി.സേറ്റ് െബ്ലിക് 
ഇന് ര്സമഷന്  ഓ ീസര്  

9387295817 

8 

െോക്സ് ടെയര്  
സര്വീസ് 
സര്കിള് , 
കുന്ദമംഗലം 

ബിന്ദു ടക ആര് , 
ിസിേന്റ് കമ്മീഷണര്  

സേറ്റ് െബ്ലിക് ഇന് ര്സമഷന്  
ഓ ീസര്  

9497075263 

 
 
 
 
 
 
 
സലോറന്സ്  ി, 
ടഡെൂട്ടി കമ്മീഷണര് , 
െോക്സ് ടെയര്                      
സര്വീസ് ഡിവിഷന്  
സനോര്ത് 

ഗിരി െി തെതില് , ിസി. 
സേറ്റ് െോക്സ് ഓ ീസര്  

ിസി.സേറ്റ് െബ്ലിക് 
ഇന് ര്സമഷന്  ഓ ീസര്  

8547978046 

9 

െോക്സ് ടെയര്  
സര്വീസ് 
സര്കിള് , 
നെകോവ് 

രോ ീവന്  എം എം, 
ിസിേന്റ് കമ്മീഷണര്  

സേറ്റ് െബ്ലിക് ഇന് ര്സമഷന്  
ഓ ീസര്  

9446522868 

ഷിസ ോ 
സഗോവിന്ദ്, ടഡെൂട്ടി സേറ്റ് 
െോക്സ് ഓ ീസര്  

ിസി.സേറ്റ് െബ്ലിക് 
ഇന് ര്സമഷന്  ഓ ീസര്  

9020299588 

10 

െോക്സ് ടെയര്  
സര്വീസ് 
സര്കിള് , 
തോമരസേരി 

ബിന്ദു ആര് , സേറ്റ് െോക്സ് 
ഓ ീസര്  

സേറ്റ് െബ്ലിക് ഇന് ര്സമഷന്  
ഓ ീസര്  

8848851766 

സീമ സി എന് , ടഡെൂട്ടി 
സേറ്റ് െോക്സ് ഓ ീസര്  

ിസി.സേറ്റ് െബ്ലിക് 
ഇന് ര്സമഷന്  ഓ ീസര്  

9495478223 

11 

െോക്സ് ടെയര്  
സര്വീസ് 
സര്കിള് , 
വെകര 

രോ ീവന്  എന്  െി, 
ിസിേന്റ് കമ്മീഷണര്  

സേറ്റ് െബ്ലിക് ഇന് ര്സമഷന്  
ഓ ീസര്  

9446447783 
 
 
 
മധു എന്  െണികര് , 
ടഡെൂട്ടി കമ്മീഷണര്  , 
െോക്സ് ടെയര്                    
സര്വീസ് ഡിവിഷന്  
വെകര 

ലി ിന വി ടക, സീനിയര്  
െോക്സ്  ിസിേന്റ് 

ിസി.സേറ്റ് െബ്ലിക് 
ഇന് ര്സമഷന്  ഓ ീസര്  

9562933717 

12 

െോക്സ് ടെയര്  
സര്വീസ് 
സര്കിള് , 
ടകോയിലോണ്ടി 

രോ ീവന്  എന്  െി, 
ിസിേന്റ് കമ്മീഷണര്  

സേറ്റ് െബ്ലിക് ഇന് ര്സമഷന്  
ഓ ീസര്  

9446447783 

ശോഗി  ി എസ്, 
സീനിയര്  െോക്സ് 
ിസിേന്റ് 

ിസി.സേറ്റ് െബ്ലിക് 
ഇന് ര്സമഷന്  ഓ ീസര്  

9946769293 

വിശവസ്ത്തസയോ ടെ 
ഒപ്പ്  

                                                                  സ ോയിന്റ് കമ്മീഷണര്  (െോക്സ് ടെയര്  സര്വീസസ്) 
ചരക്കുസസവന നികുതി വകുപ്പ്, സകോഴിസകോെ് 

െകര്പ്പ് സമര്പ്പണം-സേറ്റ് ഇന് ര്സമഷന്  കമ്മീഷണര് , സകരള, പുനത്ന്  സറോഡ്, േോചൂ, തിരുവനന്തപുരം 
െകര്പ്പ്-ിസിേന്റ് കമ്മീഷണര്  (ഐ.െി.എം.സി), കമ്മീഷണസററ്റ്, തിരുവനന്തപുരം  


