
          സംസാന ചരക് േസവന നികതി വകപ്   െഡപയടി    കമീഷണർ    
  പതനംതിടയെട   നടപടികമം    

 ഹാജർ :  ശീ. െക എം  ഇസദീൻ   

വിഷയം : വിവരാവകാശ നിയമം 2005  വാണിജയ നികതി വകപ് ഓഫീസകളിെല േസറ് 
               പബിക് ഇൻഫർേമഷൻ ഓഫീസർ, അസിസന് േസറ് പബിക് ഇൻഫർേമഷൻ       

     ഓഫീസർ  തസിക പനർനാമകരണം െചയ് വിവരാവകാശ നിയമം 2005  
                             വകപ് 5(1) പകാരം ഉതരവ് നൽകനത്  സംബനിച് : 

  സചന :  1. G.O(P) No. 89/2017/Taxes   തീയതി 13.07.2017
        2. G.O (P) No. 94/2017/Taxes   തീയതി 29.07.2017.

      3.  സംസാന ചരക് േസവന നികതി കമീഷണറെട ഉതരവ് നം.
                                 K2117312/2017/C. T തീയതി 13.10.2017.

േകരള സംസാന   ചരക്  േസവന  നികതി സമദായം     വനിരികനതിെന തടർന് സചന  ഒന് 
പകാരം                     വാണിജയ നികതി വകപിെന േകരള സംസാന ചരക് േസവന നികതി വകപ് എന് 
പനർനാമകരണം  െചയിരികനതം, സചന  2  അനസരിച്   2017  െല  േകരള സംസാന  ചരക്  േസവന 
നികതി  ഓർഡിനൻസ്     പകാരം വാണിജയ  നികതി  വകപിെല  തസികകളെട     േപര് പനർനാമകരണം 
െചയിരികന.    ഈ സാഹചരയതിൽ വിവരാവകാശ നിയമം  2005  വകപ്  5(1) അനസരിച് സംസാന 
ചരക  േസവന  നികതി  വകപിെല  േസറ്  പബിക്  ഇൻഫർേമഷൻ ഓഫീസർ, അസിസന്  േസറ്  പബിക് 
ഇൻഫർേമഷൻ  ഓഫീസർമാരെടയം  തസിക  പനർനാമകരണം  െചയ്  താെഴപറയം  വിധം  ഉതരവ് 
ഉണായിടളതാകന. 

ഉതരവ്      നമർ      എ       3 3686/17    തീയതി       08.11.2017.   

       ഈ ഓഫീസിെന അധികാരപരിധിയിലള ഓഫിസകളിെല  േസറ് പബിക് ഇൻഫർേമഷൻ ഓഫീസർ  , 
അസിസന് േസറ് പബിക് ഇൻഫർേമഷൻ ഓഫീസർമാെരയം താെഴപറയം പകാരം   നിയമിചിരികന . 

കമ  
നമർ  

 ഓഫീസിെന േപര്   അസിസന്  േസറ്  പബിക്  
ഇൻഫർേമഷൻ  ഓഫീസർ, 
േഫാൺ നമർ    ഉൾപെട

േസറ്  പബിക്  
ഇൻഫർേമഷൻ ഓഫീസർ  
േഫാൺ നമറം   ഇ
െമയിൽ  അഡസം ഉൾപെട 

1
st    

അപേലറ്  
അധികാരി  
േഫാൺ നമറം   
ഇെമയിൽ  
അഡസം  
ഉൾപെട  

II
nd   

അപേലറ്  
അധികാരി  

1  സംസാന ചരക േസവന നികതി 
വകപ് െഡപയടി കമീഷണറെട 
കാരയാലയം ,പതനംതിട 

അസിസന് േസറ് ടാക് 
ഓഫീസർ, െഡപയടി 
കമീഷണറെട കാരയാലയം, 
പതനംതിട 
േഫാൺ : 04682325088
 

മാേനജർ, െഡപയടി 
കമീഷണറെട കാരയാലയം , 
പതനംതിട 
േഫാൺ : 04682325088
ഇെമയിൽ : 
dcpta@keralataxes.gov.in

െഡപയടി 
കമിഷണർ, 
സംസാന ചരക 
േസവന നികതി 
വകപ്  
,പതനംതിട 
േഫാൺ : 0468
2325088
ഇെമയിൽ : 
dcpta@keralata
xes.gov.in

േകരള േസറ് 
ചീഫ് 
ഇൻഫർേമ
ഷൻ 
കമിഷണർ 
,തിരവനന
പരം  

2 സംസാന ചരക േസവന നികതി 
വകപ് അസിസന് കമീഷണറെട 

അസിസന് േസറ് ടാക് 
ഓഫീസർ, അസിസന് 

അസിസന് കമിഷണർ, 
പതനംതിട
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കാരയാലയം, പതനംതിട   കമീഷണറെട കാരയാലയം, 
പതനംതിട
േഫാൺ : 04682322760

േഫാൺ : 04682322760
ഇെമയിൽ : 
ptaiac@keralataxes.gov.in   “  “

3 േസറ് ടാക് 
ഓഫീസറെടകാരയാലയം, 
സംസാന ചരക േസവന നികതി 
വകപ്,പതനംതിട

അസിസന് േസറ് ടാക് 
ഓഫീസർ,,പതനംതിട
േഫാൺ : 04682222421 

േസറ് ടാക് ഓഫീസർ, 
പതനംതിട
  േഫാൺ : 04682222421
ഇെമയിൽ : 
ctopathanamthitta@gmail.
com.  

“ “

4 േസറ് ടാക് 
ഓഫീസറെടകാരയാലയം, 
സംസാന ചരക േസവന നികതി 
വകപ്,അടർ 

അസിസന് േസറ് ടാക് 
ഓഫീസർ, അടർ 
  േഫാൺ : 04734224847

േസറ് ടാക് ഓഫീസർ, അടർ 
 േഫാൺ : 04734224847
ഇെമയിൽ 
:adoorcto@keralataxes.go
v.in “ “

5 േസറ് ടാക് 
ഓഫീസറെടകാരയാലയം, 
സംസാന ചരക േസവന നികതി 
വകപ്,തിരവല 

അസിസന് േസറ് ടാക് 
ഓഫീസർ, തിരവല  
േഫാൺ : 04692601203

േസറ് ടാക് ഓഫീസർ,തിരവല 
േഫാൺ : 04692601203
ഇെമയിൽ 
ctotvla@gmail.com “ “

6 േസറ് ടാക് 
ഓഫീസറെടകാരയാലയം, 
സംസാന ചരക േസവന നികതി 
വകപ്,റാനി 

അസിസന് േസറ് ടാക് 
ഓഫീസർ, റാനി   േഫാൺ : 
04735 221995

അസിസന് േസറ് ടാക് 
ഓഫീസർ,റാനി   േഫാൺ : 
04735 221995
ഇെമയിൽ 
:ctoranni@gmail.com

“ “

7 േസറ് ടാക് ഓഫീസ് (കരാർ 
പണികൾ ),സംസാന ചരക 
േസവന നികതി വകപ് െഡപയടി 
കമീഷണറെട കാരയാലയം 
,പതനംതിട 

അസിസന് േസറ് ടാക് 
ഓഫീസർ, െഡപയടി 
കമീഷണറെട കാരയാലയം 
പതനംതിട
 ഇ  െമയിൽ : 
dcpta@keralataxes.gov.in
േഫാൺ : 04682325088

േസറ് ടാക് ഓഫീസർ (കരാർ 
പണികൾ ), പതനംതിട 
േഫാൺ : 04682325088
ഇെമയിൽ : 
wcltpta@gmail.com “ “

8 േസറ് ടാക് ഓഫീസ് (ആഡംബര 
നികതി )സംസാന ചരക േസവന 
നികതി വകപ് െഡപയടി 
കമീഷണറെട കാരയാലയം 
,പതനംതിട 

അസിസന് േസറ് ടാക് 
ഓഫീസർ, െഡപയടി 
കമീഷണറെട കാരയാലയം, 
പതനംതിട 
േഫാൺ : 04682325088
ഇെമയിൽ : 
dcpta@keralataxes.gov.in

േസറ് ടാക് ഓഫീസർ 
(ആഡംബര നികതി ), 
പതനംതിട 
േഫാൺ : 04682325088
ഇെമയിൽ : 
wcltpta@gmail.com

എലാ     ഓഫിസ് േമധാവികളം േമലറഞ  പകാരം  അസിസന്   േസറ്   പബിക്  ഇൻഫർേമഷൻ 
   ഓഫിസർമാെര നിയമിച് ഓഫീസ്   ഓർഡർ   നൽകാനം അതാത് ഓഫിസിെന  മൻപിൽ താെഴ  പറയം 

പകാരം േബാർഡ് സാപികാനം നിർേദശം    നൽകന . 

കമ നം . ഓഫിസറെട 
േപരം  തസികയം 

നിയമിച  തസിക 
(അപേലറ്  അധികാരി,  േസറ്  പബിക് 
ഇൻഫർേമഷൻ  ഓഫിസർ,  അസിസന്  േസറ് 
പബിക് ഇൻഫർേമഷൻ ഓഫിസർ)

േഫാൺ നമർ 

mailto:dcpta@keralataxes.gov.in
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           എലാ ഓഫിസ് േമധാവികളം േമൽ പറഞ കാരയങൾ നടപിലാകി   രണാഴയളിൽ സാകയപതം 
ഈ ഓഫീസിൽ   നൽേകണതാണ് . 

   േകരള സംസാന   വിവരാവകാശ നിയമം  2005  പകാരമള വയവസകളം നിർേദശങളം എലാ 
ഓഫിസ് േമധാവികളം  കർശനമായി പാലികണെമന്  അറിയികന. 

വിശവസതേയാെട ,

Sd/
         െഡപയടി  കമിഷണർ , 

    പതനംതിട  . 
                        
ഗാഹകൻ  

ബഹ :  കമീഷണർ,  
           സംസാന  ചരക് േസവന നികതി വകപ് ,
           ടാക്  ടവർ , കരമന, 
           തിരവനനപരം.

പകർപ്  : 
      1.   േസറ്  ഇൻേഫാർേമഷൻ കമീഷണർ , േകരള  , പനൻ  േറാഡ് , സാചയ , തിരവനനപരം 

2. അസിസന്  കമീഷണർ (ഐ  റി  എം  സി ) തിരവനനപരം
3. അസിസന് കമിഷണർ,,പതനംതിട / േസറ് ടാക് ഓഫീസർ, പതനംതിട / അടർ /   തിരവല / 

 റാനി /     േസറ് ടാക് ഓഫീസർ(    കരാർ പണികൾ ),     പതനംതിട /       േസറ് ടാക് ഓഫീസർ (ആഡംബര 
നികതി),  പതനംതിട


