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ജില്ലോതല  ി.എസ്.റ്റി ടെസിലിജറ്റഷന് കമ്മിറ്റി - ടെബ്രൂവര്ി - 2022 
 
   2022 ടെബ്രൂവര്ി മോസടെ  ില്ലോതല  ി.എസ്.െി ടെസിലിജറ്റഷന് കമ്മിറ്റിജയോഗം 

ടെബ്രൂവര്ി 04 ടവള്ളിയോഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് 3..00 മണിക്ക് ഗൂഗിള് മീറ്റ് വഴി നെത്തുകയുണ്ടോയി.   ില്ലോതല 

ജ ോയിന്റ് കമ്മീഷണറുടെ അധ്യക്ഷതയില് നെന്ന ജയോഗെില് പടെടുെ വയോപോര്ി 

പ്രതിനിധ്ികജേയും  വകുപ്പ് പ്രതിനിധ്ികജേയും ജ ോയിന്റ് കമ്മീഷണര് സവോഗതം ടചയ്തു.  മുന് 

ജയോഗെിടന്റ മിനുെ്സ് വോയിക്കുകയും അതുമോയി ബന്ധടപ്പട്ട് വകുപ്പ് തലെില് എടുെ 

നെപെികള്  വിശദീകര്ിക്കുകയുമുണ്ടോയി. 

 

പടെടുെ  വകുപ്പ് പ്രതിനിധ്ികള് 

1.  ശ്രീമതി. ഗോയത്രി.പി. ി , ജനോര്െ് സൗെ് ടെപൂട്ടി കമ്മീഷണര്,സി. ി.എസ്.റ്റി 

2. ശ്രീ.  ര്ോമമൂര്െി.  അസിസ്റ്റന്റ്  കമ്മീഷണര്, സൗെ് ജസോണ്ര്, സി. ി.എസ്.റ്റി 

3. ശ്രീ. ചന്ദ്രജശഖര് ,ടെപ്പൂട്ടി കമ്മീഷണര് , വര്ക്കസ് ജകോണ്ട്രോക്റ്റ് 

4. ശ്രീ. ശശജലന്ദ്രന്. വി., ടെപ്പൂട്ടി കമ്മീഷണര് ,ടെഷയല് സര്ക്കിള്, തിരുവനന്തപുര്ം 

5. ശ്രീ. മനു. ബി. ടെപ്പൂട്ടി കമ്മീഷണര്, െി.സി. ഓെീസ്, ടനയ്യോറ്റിന്കര് 

6. ശ്രീമതി. വീണ. എന്. ടെപ്പൂട്ടി കമ്മീഷണര് ,ടെഷയല് സര്ക്കിള്, തിരുവനന്തപുര്ം 

7. ശ്രീ. സോബുകുമോര്, ടെപ്പൂട്ടി കമ്മീഷണര് ,ടെഷയല് സര്ക്കിള്, തിരുവനന്തപുര്ം 

8. ശ്രീ. സ ിെ്, ടെപ്പൂട്ടി കമ്മീഷണര് ,ടെഷയല് സര്ക്കിള്, തിരുവനന്തപുര്ം 

9. ശ്രീ. അ ില് കുമോര്, ജസ്റ്ററ്റ് െോക്സ് ഓെീസര്,  വര്ക്കസ് ജകോണ്ട്രോക്റ്റ് 

10. ശ്രീ. വിജനോദ്, ജസ്റ്ററ്റ് െോക്സ് ഓെീസര്,   

11. ശ്രീ. ശ്രീകോന്ത്, ജസ്റ്ററ്റ് െോക്സ് ഓെീസര്,   

12. ശ്രീ. മജനഷ് കുമോ൪. വി.ടക. അസിസ്റ്റന്റ് ജസ്റ്ററ്റ് െോക്സ് ഓെീസര് 

13. ശ്രീമതി. ബി ി.എല്.ആര്, എസ്.െി.ഒ 

14. ശ്രീമതി. ര്ശ്മി ആര് ചന്ദ്രന്, എസ്.െി.ഒ  

15. ശ്രീ. സുജര്ഷ് കുമോര്, എസ്.െി.ഒ  

16. ശ്രീ.  അ ിത് കുമോര്, എസ്.െി.ഒ 

17. ശ്രീമതി. അന്സല്ന ബീഗം .എ, എസ്.െി.ഒ 

18. ശ്രീ.  ഭുവനചന്ദ്രന് നോയര്.  ി, എസ്.െി.ഒ 

19. ശ്രീ. സുജര്ഷ് ടക, എസ്.െി.ഒ 
 



പടെടുെ വയോപോര്ി പ്രതിനിധ്ികള് 

1.  ശ്രീ. ഇരുമ്പില് വി യന് 

2.  ശ്രീ. മജേഷ് തയ്യൂ൪ 

3.  ശ്രീ. ര്ോമകൃഷ്ണന്.െി.എസ്         

4.  ശ്രീ. വി യന് ആചോര്ി 

5.  ശ്രീ. ടക. ട  ടസബോസ്റ്റയന് 

6.  ശ്രീ. ജര്ോേിത് നോയര്  

7.   ശ്രീ. കൃഷ്ണകുമോര് 

8.   ശ്രീ. െസലുദ്ദീന് 

9.   ശ്രീ. സുനില്. പി 

10  ശ്രീ..ഇ. യജദവന്.  

11.  ശ്രീമതി.   സതികുമോര്ി 

 

 കഴിഞ്ഞ ജയോഗെില് സവീകര്ിച്ച നെപെികള്  ജ ോയിന്റ് 

കമ്മീഷണര്വയക്തമോക്കിടക്കോടുക്കുകയുണ്ടോയി.  ശ്രീ. അ ില് കുമോര്, ജസ്റ്ററ്റ് െോക്സ് ഓെീസര്, 

ശ്രീ സുജര്ഷ്  എസ് , സൂപ്രണ്ട് , CGST, ശ്രീ. മജനഷ് കുമോ൪. വി.ടക. അസിസ്റ്റന്റ് ജസ്റ്ററ്റ് െോക്സ് 

ഓെീസര്, എന്നിവര് വിശദീകര്ിച്ചു. ജയോഗെില് പ്രതിനിധ്ികള് ചര്ച്ച ടചയ്തതും 

ഉന്നയിച്ചതുമോയ വിഷയങ്ങള് ചുവടെ ജചര്ക്കുന്നു. 

 2022   നുവര്ി മോസെില് GST നിയമെില് നിലവില് വന്നിട്ടുള്ള മോറ്റങ്ങള് തോടഴ 
ജചര്ക്കുന്നു. 
 
 

ഇക്കഴിഞ്ഞ മോസം യോടതോരു വിധ് ജനോട്ടിെിജക്കഷനുകജേോ സര്ക്കുലറുകജേോ 
പുറടപ്പടുവിച്ചിട്ടില്ല.  എന്നോല് 2022-23 വര്ഷടെ ജകന്ദ്ര ബെ് റ്റുമോയി ബന്ധടപ്പട്ട് 
കുജറജയടറ മോറ്റങ്ങള് ശുപോര്ശ ടചയ്തിട്ടുണ്ട്.   
  
 ഇതുമോയി ബന്ധടപ്പട്ട Finance Bill മീറ്റിംഗ് നെന്ന ദിവസമോണ് പുറത്തു വന്നത് 
എന്നതിനോല് ഈ മോറ്റങ്ങള് വിശദമോയി അടുെ മീറ്റിംഗില് ചര്ച്ച ടചയ്യുന്നതോടണന്ന് 
അറിയിക്കുകയുണ്ടോയി.   
 
 
2022-23 ജലയ്ക്കുള്ള ബെ് റ്റ് speech ല് GST യുമോയി ബന്ധടപ്പട്ട് തോടഴ പറയുന്ന മോറ്റങ്ങേോണ് 
ശുപോര്ശ ടചയ്തിട്ടുള്ളത്. 
 

GST ACT ടല 16(2) , 16(4), 29(2) ടല clause (b) (c), 34(2), 37, 38, 39, 41, 42, 43, 43A , 47, 

48(2), 49, 50(3), 52(6), 54, 168(2).  

 Notification 13/2017 dated 28.06.2017 retrospectively w.e.f. 01/07.2017 . 

 

1. Section 16 (2):- Clause (b)യ്ക്ക് ജശഷം പുതിയതോയി (ba) എന്നclause  കൂട്ടിജച്ചര്ക്കുന്നതോണ്.  

ഇത് പ്രകോര്ം ഒരു supply യുമോയിബന്ധടപ്പട്ട ഇന്പുട്ട് െോക്സ് ടെെിറ്റ് avail ടചയ്യണടമെില്, 



അെര്െിലുള്ള credit, Section 38 പ്രകോര്ം restrict ടചയ്തിട്ടുള്ളതോകുവോന് പോെില്ല.  (Furnishing 

the details in GSTR -2B) 

 

2. Section 16 (4):- ല് വരുന്ന മോറ്റമനുസര്ിച്ച ് ഒരു Registered  Person ന് ഒരു സോമ്പെിക 

വര്ഷടെ ഏടതെിലും ഒരു Invoice/Debit Note മോയി ബന്ധടപ്പട്ട  Input tax credit avail 

ടചയ്യുന്നതിനുള്ള അവസോന തീയതി, ടതോട്ടടുെ സോമ്പെിക വര്ഷടെ നവംബര് മോസം 

30-ാോാം തീയതിയോക്കി മോറ്റുന്നതോണ്. 

 

3. Section 29 (2) clause (a) clause (b):- എന്നിവയിലുണ്ടോകുന്ന മോറ്റ പ്രകോര്ം, ഒരു proper 

officer-ക്ക് ഒരു registered person ടന്റ registration  Suo moto ആയി cancel ടചയ്യോവുന്നതിനുള്ള 

5 സോേചര്യങ്ങേില്  [Clause (a) to (e)] ആദയടെ ര്ടണ്ടണ്ണെില്  മോറ്റം വരുന്നതോണ്. 

 

i) ഇത് പ്രകോര്ം Section 10 പ്രകോര്ം നികുതി അെയ്ക്കുന്ന (composition tax payers) 

വര്ഷെിടലോര്ിക്കല് െയല് ടചജയ്യണ്ട Return,  െയല് ടചജയ്യണ്ട due date കഴിഞ്ഞ് 

മൂന്ന് മോസെിനുള്ളില് െയല് ടചയ്യോതിര്ിക്കന്ന സോേചര്യെിലും. 

 

ii)  ജമല് വിവര്ിച്ച Section പ്രകോര്മുള്ളടതോഴിടകയുള്ള caseകേില്  ഒരു 

ജനോട്ടിെിജക്കഷന് വഴി നിശ്ചയിക്കടപ്പടുന്ന തുെര്ച്ചയോയ tax periodകേിടല return 

െയല് ടചയ്യോതിര്ിക്കുന്ന സോേചര്യെിലും ര് ിജേഷന് cancel  ടചയ്യുവോന് proper 

officer ക്ക് അധ്ികോര്മുണ്ടോയിര്ിക്കും. 

 

4 Section 37,  തോടഴ പറയുന്ന മോറ്റങ്ങള് ഉള്ടപ്പടുന്നതിജലയ്ക്കോയി amend ടചയ്യടപ്പടും. 

 

(a) ചില നിബന്ധനകള്ക്കും നിയന്ത്രണങ്ങള്ക്കും വിജധ്യമോയി outward supply details 

furnish ടചയ്യുന്നതിനും ആയത് recipient ന് communicate ടചയ്യന്നതിനുമുള്ള പുതിയ 

സംവിധ്ോനം (GSTR – 2B) ഉള്ടപ്പടുെിടക്കോണ്ടുള്ള മോറ്റങ്ങള് ACT ല്  

ഉള്ടപ്പടുത്തുന്നതിന്. 

 

b). ര്ണ്ട് ഘട്ടങ്ങേിലോയുള്ള invoice communication system ഒഴിവോക്കുന്നതിന്. 

 

c) Invoice rectify ടചയ്യുന്നതിന് ടതോട്ടടുെ സോമ്പെിക വര്ഷെിടല November 30-

ാോാം തീയതി വടര് സമയം നല്കുന്നതിനും. 

 

d) Tax period അനുസര്ിച്ച ്തുെര്ച്ചയോയ GSTIR-1 ടന്റ filing ഉറപ്പോക്കുന്നതിനും. 

 



5 Section 38 :-  Substitute ടചയ്യുന്നതിലൂടെ Inward supply ,Input Tax credit എന്നിവ ഒരു Auto 

generated statement( GSTR-2B) വഴി communicate ടചയ്യടപ്പടുന്നതിനോല്       

ര്ണ്ട്ഘട്ടങ്ങേിലോയുള്ള  invoice communication system ഒഴിവോക്കടപ്പടുന്നു.  

  

6 Section 39 amend ടചയ്യുന്നതിലൂടെ തോടഴ പറയുന്ന മോറ്റങ്ങള് ഉണ്ടോകും 
 

a) Non-Resident taxable person ന് Return file ടചയ്യുന്നതിനുള്ള അവസോന തീയതി 

ടതോട്ടടുെ 20 എന്നതില് നിന്നും  മോസം 13 ആയി  മോറ്റി നിശ്ചയിക്കും. 

 

b) Sub section (7) ടല Proviso substitute ടചയ്യുക വഴി ഒരു  Registered person ഒരു 

Tax period ജലയ്ക്കുള്ള Taxable Turnover self assessടചയ്യുകയും നികുതി നിര്ണ്ണയം 

നെത്തുകയും ടചയ്യുന്ന ര്ീതിയില് ഇജപ്പോള് വന്നിട്ടുള്ള ചില മോറ്റങ്ങള്ക്ക് 

വിജധ്യമോയി മോറ്റം ടകോണ്ട് വരും. 

 

c) ഏടതെിലുടമോരു മോസടെ Section 39 പ്രകോര്മുള്ള Return rectify 

ടചയ്യുന്നതിനുള്ള സൗകര്യം “the due date for furnishing of return for the month 

of September or second quarter”എന്നതില് മോറ്റം വരുെിടക്കോണ്ട് ടതോട്ടടുെ 

സോമ്പെിക വര്ഷെിടല നവംബര് മോസം 30-ാോാം തീയതി വടര് , എന്നോക്കി 

മോറ്റുന്നതോണ്. 

 

d) Section 39 പ്രകോര്ം Return file ടചയ്യുന്നതിന്, ആ Tax period ടല Section 37(1) 

പ്രകോര്മുള്ള Return fileടചയ്തിര്ിക്കണടമന്ന് നിബന്ധന ടകോണ്ടുവരും.   

e) Section 39 (9) ല് Section 38 പ്രകോര്മുള്ള inward supplyയുടെ communication 

ര്ീതിയില് മോറ്റം ഉണ്ടോയതിനോല് Section 37,38 എന്നിവയിടല provisions ന് 

Section 39 (9)ല്  relevance ഇല്ലോതോയതിനോല് ”subject to the provisions of 

Section 37 and 38” എന്നതിന് പകര്ം ”Where “ എന്നോക്കി മോറ്റും. 

 
 

7. Section 41 substitute ടചയ്യടപ്പടുന്നതിലൂടെ Input Tax credit ,”Provisional basis”- ല് claim 

ടചയ്യുന്ന ര്ീതി ഇല്ലോതോകുകയും Self-assessed input Tax, നിര്ജദ്ദശിക്കടപ്പടുന്ന 

നിബന്ധനകള്ക്കും നിയന്ത്രണങ്ങള്ക്കും വിജധ്യമോയി സ്ഥിര്മോയി avail ടചയ്യുന്നതിനുള്ള 

സൗകര്യം  Act ല് ഉള്ടപ്പടുത്തും. ഇെര്െില്  avail ടചയ്യടപ്പടുന്ന  input Tax ഉ മോയി 

ബന്ധടപ്പട്ട നികുതി അെയ്ക്കോതിര്ിക്കുന്ന സോേചര്യെില് ആയത് പലിശ സേിതം 

തിര്ിച്ചെയ്ക്കണം എന്ന നിബന്ധനയും ടകോണ്ട് വരും. 

 ഇെര്െില് reverse ടചയ്ത നികുതിയുമോയി ബന്ധടപ്പട്ട തുക supplierപിന്നീെ് അെയ്ക്കുന്ന 

പക്ഷം ആയത് നിര്ദ്ദിഷ്ട ര്ീതിയില് re-creditടചയ്യോവുന്നതുമോണ്. 



 

8. Section 42, 43, 43A എന്നിവ, ര്ണ്ട് ഘട്ടങ്ങേിലോയുള്ള communication system 

ഒഴിവോക്കുന്നതിടന്റ ഭോഗമോയി ഒഴിവോക്കുന്നതോണ്. 

 

9. Section 47 amend ടചയ്യുന്നതിലൂടെ Section 52 പ്രകോര്ം ശവകി file ടചയ്യടപ്പടുന്ന Return 

കള്ക്ക് late fee ഏര്ടപ്പടുത്തും. 

 

കൂെോടത “ inward supply”  “or Section 38 “ എന്നി വോക്കുകള് ഒഴിവോക്കി.  GSTR-2 B auto 

generate ടചയ്യുന്ന സംവിധ്ോനം നിലവില് വന്നതിനോല് “inward supply”  എന്നതും, 

mismatching  സംവിധ്ോനം ഒഴിവോക്കി  ടകോണ്ട്  Section 38 substituteടചയ്തതിനോല് “or  

Section 38 “  എന്നതും ഒഴിവോക്കടപ്പട്ടു.  GSTR- 2B, auto generated ആയതിനോല് ഇതില് late 

fee ഒഴിവോക്കടപ്പട്ടു.  

 

110. Section 48(2):-ല് Section 38 amend ടചയ്യടപ്പട്ടതിനോല് ഈ Section ല് Section 38 ടന്റ 

reference ഒഴിവോക്കും.  

 

11 Section 49 തോടഴ പറയുന്ന മോറ്റങ്ങള്ക്ക് വിജധ്യമോയി amend ടചയ്യടപ്പടും.   

 

a) Electronic credit ledger ല് ലഭയമോകുന്ന credit, utlise ടചയ്യുന്നതിന് ചില 

നിയന്ത്രണങ്ങള്, നിര്ജദ്ദശങ്ങള്ക്ക് വിജധ്യമോയി വരുത്തുന്നതിനുള്ള provision.  

 

b) ഒരു  Registered person ടന്റ electronic cash ledger ല് ലഭയമോയ തുക (CGST Act 

പ്രകോര്ജമോ, IGST Act പ്രകോര്ജമോ) അയോളുടെ ഒരു distinct person ടന്റ cash ledger 

ജലക്ക് transfer ടചയ്യുന്നതിനുള്ള provision. 

 

c) ഒരു registered person ന്  out put tax due നുജമല് electronic credit ledger വഴി 

അെയ്ക്കോവുന്ന liability യുടെ  maximum proportion നിര്ജദ്ദശിക്കുന്ന provision. 

 

12 Section 50(3):- 01.07.2017 മുതലുള്ള മു൯കോല പ്രോബലയജെോടെ substitute ടചയ്യടപ്പടും.  ഇതു 

പ്രകോര്ം interest ബോധ്കമോകുന്നത് input tax credit avail ടചയ്യുകയും utlize ടചയ്യുകയും 

ടചയ്യുന്ന അവസര്െില് മോത്രമോയിര്ിക്കും. 

 

13 Section 52(6):- amend ടചയ്യടപ്പടുന്നതനുസര്ിച്ച ്Section 52 (4) പ്രകോര്മുള്ള rectification of 

errors നെത്തുന്നതിന് ടതോട്ടടുെ സോമ്പെിക വര്ഷെിടല നവംബര് 30 വടര് 

സമയമുണ്ടോകും. 



14. Section 54:-   ല് ഉണ്ടോകുന്ന amendment പ്രകോര്ം തോടഴ പറയുന്ന മോറ്റങ്ങള് 

ഉണ്ടോകുന്നതോണ്. 

 

a) Electronic cash ledger ല് excess ആയി ലഭയമോകുന്ന തുകയുടെ refund ന് പ്രജതയകം 

Form ല് പ്രജതയക ര്ീതിയില് അജപക്ഷ നല്കുന്നതിനുള്ള provision ഉള്ടപ്പടുത്തും.  

 

b) Section 55 പ്രകോര്ം inward supply ല് ഉള്ടപ്പട്ടിട്ടുള്ള Tax ന് ജമല് നല്കുന്ന refund 

(UN bodies, Embassies. Consulates. Other notified persons) നുള്ള അജപക്ഷ 

നല്കുന്നതിനുള്ള സമയപര്ിധ്ി പ്രസ്തുത supply സവീകര്ിച്ച quarter അവസോനിക്കുന്ന 

തീയതി മുതല് ര്ണ്ട് വര്ഷം വടര്യോയിര്ിക്കും. 

 

c) ജനര്ടെ, എടതങ്ങിലും തര്െിലുള്ള "Un-utilized input tax credit” ഉ മോയി 

ബന്ധടപ്പട്ട refund തുക മോത്രടമ withholdടചയ്യുവോനും മറ്റ്GST arrear കേിജലയ്ക്ക് adjust 

ടചയ്യുവോനും സോധ്ിക്കുമോയിരുന്നുള്ളു.  ഇനി അത് എല്ലോതര്ംrefund കള്ക്കും 

ബോധ്കമോക്കും.   

 

d) . 54 Section ടല explanation നില് clause (2) ല് പുതിയ sub clause 

ഉള്ടപ്പടുെിടക്കോണ്ട്, special Economic Zone/ developers കള് സമര്പ്പിക്കുന്ന 

refund application നു കളുടെ relevant date ന്  clarification വരുത്തും 

 

15.Section 168(2) (Power to issue instructions or directions) ല്, Section 38 ല് amendment 

പ്രകോര്ം മോറ്റമുണ്ടോയതിനോല്, ആയതിന് ഇവിടെ relevance ഇല്ലോെതിനോല് ആയത് 

ഒഴിവോക്കിടകോണ്ട് Section 168(2) amend ടചയ്യും. 

 
16. Notification 13/2017 (Central Tax) dated, 28.06.2017 Notification 6/2017 (Integrated Tax) dated. 

01.07.2017 എന്നിവയില് amendment വരുത്തുന്നതിലൂടെ 01.07.2017 മുതല് മുന്കോല 

പ്രോബലയജെോടെ Section 50 (3) പ്രകോര്മുള്ള പലിശ നിര്ക്ക് 18% ആക്കി മോറ്റും. 

 

      ടെസ്റ്റ്  പര്ജച്ചസിനോയി  കെകേില് കയറുകയും തിര്ക്കിനിെയില്  ബില് 

ആവശയടപ്പെോടത ഇറങ്ങിജപ്പോകുകയും പിന്നീെ് വന്ന് ബില് നല്കിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് 

വയോപോര്ികളുടെ ജമല് പിഴ ചുമത്തുന്നതോയി  വയോപോര്ി പ്രതിനിധ്ി പര്ോതിടപ്പട്ടു.  

 

                               ജയോഗം 4.00 മണിക്ക് അവസോനിച്ചു.  
 
                                                                                                                                                                           

                                                                              സംസ്ഥോന നികുതി ജ ോയിന്റ് കമ്മീഷണര് 



പകര്പ്പ്: 

            കമ്മീഷണര്,  സംസ്ഥോന ചര്ക്കു ജസവന നികുതി വകുപ്പ്, 
            അെീഷണല് കമ്മീഷണര്, സംസ്ഥോന ചര്ക്കു ജസവന നികുതി വകുപ്പ്, 
            ശ്രീമതി. ഗോയത്രി.പി. ി, ജനോര്െ് സൗെ് ടെപ്പൂട്ടി കമ്മീഷണര്,സി. ി.എസ്.റ്റി 

           ശ്രീ. സുജര്ഷ് . എസ് ,സൂപ്രണ്ട്, സി. ി.എസ്.റ്റി.              

            ശ്രീ. വി, ശശജലന്ദ്രന്, ടെപൂട്ടി  കമ്മീഷണ൪, ടെഷയല് സര്ക്കിള് തിരുവനന്തപുര്ം. 
            ശ്രീ. ടെപൂട്ടി  കമ്മീഷണ൪, (ഇന്റലി ന്സ്), തിരുവനന്തപുര്ം 
            ശ്രീ. മുരുകന്   .ടെപൂട്ടി  കമ്മീഷണ൪, തിരുവനന്തപുര്ം 
            ശ്രീ. ബി.മനു, ടെപൂട്ടി  കമ്മീഷണര്, ടനയ്യോറ്റിന്കര്.  
            ശ്രീ. എസ്.സോബു കുമോര്, ടെപൂട്ടി  കമ്മീഷണ൪ , ടെഷയല് സര്ക്കിള്           
            ശ്രീ. സ ിത്.പി.എസ്, ടെപൂട്ടി  കമ്മീഷണ൪ , ടെഷയല് സര്ക്കിള്, 
തിരുവനന്തപുര്ം.    
            ശ്രീ. ശവ വി യന്                          -  ടക.വി.വി.ഇ.എസ് 
            ശ്രീ. സദോനന്ദന്                              -  നറല്മര്ച്ചന്റ്സ് 
            ശ്രീ. പോപ്പനംജകോെ് ര്ോ പ്പന്                 -  ടക.യു.വി.എ.എസ് 
            ശ്രീ. വര്ഗീസ് വി.ടക                 -   ടസെട്ടറി- ടക.എസ്.എസ്. ഐ 
            ശ്രീ. മധുസുധ്നന് നോയര്. ബി.              -  എ.ടക.െി.ഐ 
            ശ്രീ. പര്ജമശവര്. ട .െി. 
            ശ്രീ. െസലുദ്ദീന്                              -  ടക.എസ്.എസ് ഐ 


