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ജില്ലാതല് ജി.എസ്.റ്റി ഫെസില്ിറ്ററ്റഷന് കമ്മിറ്റി ഡിസംബര് 2020
മോസടെ

ഡിസംബര്

2020

ടെസിലിജേഷന് കമ്മിേിജയോഗം ഡിസംബര്

ിലലോതല

ി.എ്.െി

9 ാോാം തീയതി ബുധനോഴ്സച

ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് 3 മണിക്ക് ഗൂഗിള് മീേ് വഴി നെെുകയുണ്ടോയി.
ജ ോയിന്റ്

കമ്മീഷണറുടെ

അധയക്ഷതയില്

നെന്ന

ിലലോതല

ജയോഗെില്

പടെെുെ വയോപോര്ി പ്പതിനിധികജേയും വകുപ്പ് പ്പതിനിധികജേയും
ജ ോയിന്റ്

കമ്മീഷണര്

സവോഗതം

നികുതിവകുപ്പിന്റടറ

ടചയ്തു.

പ്പജതയക

സംസ്ഥോന
ക്ഷണപ്പകോര്ം

പ്രീ.എ്.സുജര്ഷ്,സൂപ്പണ്ട്, സി. ി.എ്.േി., ജയോഗെില്
മുന്

പടെെുെു.

ജയോഗെിന്റടറ മിനുട്സ് വോയിക്കുകയും അതുമോയി ബന്ധടപ്പട്ട്

വകുപ്പ് തലെില് എെുെ നെപെികള്

വിരദീകര്ിക്കുകയുമുണ്ടോയി.

പഫെടുത്ത വകുപ്പ് പ്പതിനിധികള്
1.

പ്രീ.

ശരജലപ്രന്.വി ,

ടഡപയൂട്ടി

കമ്മീഷണര്(ഇന്ററലി ന്്),

തിര്ുവനന്തപുര്ം. ,
2. പ്രീ. മനു.ബി , ടഡപയൂട്ടി

കമ്മീഷണര്, ്ടപഷയല്

സര്ക്കിള്,

തിര്ുവനന്തപുര്ം.
3. പ്രീ. അ ില്

കുമോര്

എ.് .വി , ജേേ് െോക്സ് ഓെീസര്, വര്ക്സ്

ജകോണ്പ്െോക്സേ്, തിര്ുവനന്തപുര്ം.
4. പ്രീ.ശഷന്

എ് , ടഡപയൂട്ടി കമ്മീഷണര്, തിര്ുവനന്തപുര്ം.

5. പ്രീ. സോബുകുമോര്, ടഡപയൂട്ടി
തിര്ുവനന്തപുര്ം.

കമ്മീഷണര്, ്ടപഷയല്

സര്ക്കിള്,

6. പ്രീ. തര്ുണ്

ജറോയ്, ടഡപയൂട്ടി കമ്മീഷണര്, ്ടപഷയല്

സര്ക്കിള്,

തിര്ുവനന്തപുര്ം.
7. പ്രീ. മജനഷ്്കുമോര്.വി.ടക. അസിേന്റ് ജേേ് െോക്സ് ഓെീസര്
പഫെടുത്ത വയാപാരി പ്പതിനിധികള്
1. പ്രീ. ര്ോമകൃഷ്ണന് െി.എ്

- െി.സി.സി.ഐ

2. പ്രീ. വി യനോചോര്ി.എ്

- ടക.െി.പി.എ

3. പ്രീ. ജര്ോഹിത് നോയര്

-

4. പ്രീ. മജഹഷ് തയ്യൂര്
5. ആള് ജകര്േ ഡി്പ്െിബയൂജട്ടഴ്സ്

കഴിഞ്ഞ ജയോഗെില്

സവീകര്ിച്ച നെപെികള്

വയക്തമോക്കിടക്കോെുക്കുകയുണ്ടോയി.

ജ ോയിന്റ് കമ്മീഷര്

വിഷ്ണു ഏ ന്സീ്

എന്ന

സ്ഥോപനെിന്റടറ ചര്ക്ക് വോഹനങ്ങള് പര്ിജരോധിച്ചത് ടനയ്യോേിന്കര്
്കവോഡോടണന്ന്് ടഡപയൂട്ടി കമ്മീഷണര്(ഇന്ററലി ന്്) അറിയിച്ചു.
പ്പ്തുത സംഭവം ജനര്ിട്ട് അനവഷിച്ചജപ്പോള്
ചര്ക്ക്

നീക്കം

നെെിയതുടകോണ്ടോണ്

ഇ-ജവ ബില്
ജനോട്ടീ്

ഇലലോടത

നല്കിയടതന്നും

അകോര്ണമോയി ചര്ക്ക് വോഹനങ്ങള് തെഞ്ഞുനിര്െി വീണ്ടുംവീണ്ടും
പര്ിജരോധന നെെുന്നിലലടയന്നും ടഡപയൂട്ടി കമ്മീഷണര്(ഇന്ററലി ന്്)
വയക്തമോക്കുകയുണ്ടോയി.
ി..എ്.െി യില്
അ ില്കുമോര്

എ്.വി,

പുതുതോയി വന്ന മോേങ്ങടേക്കുറിച്ച് പ്രീ
ജേേ്

െോക്സ്

ഓെീസര്, പ്രീ. മജനഷ്്

കുമോര്.വി.ടക. അസിേന്റ് ജേേ് െോക്സ് ഓെീസര്
വിരദീകര്ിച്ചു.

ജയോഗെില്

പ്പതിനിധികള്

ഉന്നയിച്ചതുമോയ വിഷയങ്ങള് ചുവടെ ജചര്ക്കുന്നു.

എന്നിവര്

ചര്ച്ച ടചയ്തതും

ി.എ്.െി

(1)

യില്

പുതുതോയി

ഉണ്ടോയിട്ടുള്ള

മോേങ്ങള്

എടന്തോടക്കയോടണന്ന് വിരദീകര്ിക്കോജമോ ?
ഈ മോസം

ി.എ്.െിയില്

വന്നിട്ടുള്ള മോേങ്ങള്

തോടഴ പറയും

പ്പകോര്മോണ്.

81 മുതല്

89 വടര്യുള്ള ജനോട്ടിെിജക്കഷനുകേോണ് ഇക്കഴിഞ്ഞ

മോസം പുറടപ്പെുവിച്ചിട്ടുള്ളത്.
എന്നിവ 01.01.2020 മുതല്

ഇതില്

റിജട്ടണ്

81/2020, 82/2020, 84/2020, 85/2020

സംവിധോനെില്

നെപ്പോക്കുന്ന

സമപ്ഗമോയ മോേടെ (QRMP SCHEME) സംബന്ധിച്ചുള്ളതോണ്.
82/2020

ഇെര്ം

മോേങ്ങള്

നെപ്പോക്കിയിട്ടുള്ള റൂള്

നെപ്പോക്കുന്നതുമോയി

അമന്ടമന്ഡോണ്.

ഇതില്

ബന്ധടപ്പട്ട്

ഈ പര്ിഷ്കോര്ങ്ങള്

വിരദമോയി 143/2020 എന്ന സര്ക്കുലറില് പ്പതിപോദിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഇജപ്പോള്

നിലവിലുള്ള

റിജട്ടണ്

സംവിധോനമനുസര്ിച്ച്1.5

ജകോെിയില് തോടഴ ജെണ്ഓവര് ഉള്ളവര്ക്ക് GSTR-1 കവോര്ജട്ടര്ലി യോയി
ഓപ്റ്േ് ടചയ്യുന്നതിനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട്.
എന്നോല് 01.01.2021 മുതല് നിലവില് വര്ുന്ന QRMP ്കീം പ്പകോര്ം
കഴിഞ്ഞ സോമ്പെിക വര്ഷെില്
ഉണ്ടോയിര്ുന്ന നികുതി ദോയകന്റ,

5 ജകോെി വടര്

ജെണ്ഓവര്

GSTR-3B ശപ്തമോസികമോയി െയല്

ടചയ്യുന്നുതിനുള്ള സൗകര്യടമോര്ുക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ഇെര്ക്കോര്ക്ക് ഒര്ു

കവോര്ട്ടറിടല ആദയ ര്ണ്ട് മോസങ്ങേിടല നികുതി ടതോട്ടെുെ മോസം 25ാോാം
തീയതിക്കു മുന്പോയി

PMT-06 ടചലലോന്

വഴി

നിജക്ഷപിജക്കണ്ടതും, ഈ തുക മൂന്നോം മോസം
ടചയ്യുജമ്പോള്
ടചലലോന്

കോഷ് ലഡ് റിജലക്ക്
GSTR-3B

െയല്

ആയതിജലക്ക് Set Off ടചയ്യോവുന്നതോണ്. ഇെര്െില്

നജറേ് ടചയ്യുജമ്പോള് "Monthly payment for quarterly tax payer” എന്ന

payment criteria select ടചജയ്യണ്ടതോണ്.

ആദയ

ര്ണ്ട്

മോസങ്ങേില്

ടഡജപ്പോസിേ്

ടചജയ്യണ്ട

തുക

കണക്കോക്കുന്നത് ര്ണ്ട് ര്ീതികേിലോണ്.
ജകോമണ്

1. Fixed Sum Method:
പണമോയി

അെച്ച

ജപോര്ട്ടലില്

തുകയുടെ

അെച്ചിര്ുന്നവര്ക്ക്

ടതോട്ട് മുന്

രതമോനജമോ,

35

കവോര്ട്ടറില്

മോസവര്ിയോയി

അവസോന മോസം പണമോയി അെച്ച തുകയ്ക്ക്

തുലയമോയ തുകജയോ, ഉള്ടപ്പെുെിയിട്ടുള്ള pre-filled Challan
ലഭിക്കുന്നു. ഈ ടചലലോന്

നജറേോയി

വഴി പണമെയ്ക്കുന്ന ര്ീതിയോണ് Fixed Sum

Method.
2. Self Assessment Method: പ്പ്തുത മോസടെ outward supply, inward supply
എന്നിവയില്
കണക്കോക്കി

നിന്ന്

നികുതിദോയകന്

PMT-06 ല്

തടന്ന

സവയം ടചലലോന്

അെയ്ജക്കണ്ട

തുക

പ്കീജയേ് ടചയ്ത് പണം

അെയ്ക്കുന്ന ര്ീതിയോണിത്.
ഇതില് ഏത് ര്ീതിയും നികുതിദോയകന്റ സവീകര്ിക്കോവുന്നതോണ്.
3. Quarterly filing of GSTR-3B:
ഓജര്ോ കവോര്ട്ടറിലും,കവോര്ട്ടര്
തീയതിക്ക് മുന്പ്റ്

QRMP ്കീം ഓപ്റ്േ് ടചയ്തിട്ടുള്ളവര്
അവസോനിച്ച് അെുെ മോസം 22ാോാം

GSTR-3B െയല്

ടചജയ്യണ്ടതോണ്. ആദയടെ ര്ണ്ടു

മോസങ്ങേില് കോഷ് ടലഡ് റില് നിജക്ഷപിച്ച തുക ഈ ആവരയെിനു
മോപ്തം ടലഡ് റില്

സൂക്ഷിജക്കണ്ടെതും, GSTR-3B െയല്

Set Off ടചയ്യോവുന്നതുമോണ്.
അധിക

ടചയ്യുജമ്പോള്

ഈ സമയം ഇെര്െിലെച്ച

തുകയുടണ്ടെില്

അെുെ

ഇനെില്

കവോര്ട്ടറിജലക്ക്

ഉപജയോഗിക്കുകജയോ, റീെണ്ടോയി വോങ്ങുകജയോ ടചയ്യോവുന്നതുമോണ്.
Revision of Option : ഒര്ു ഓപ്റ്ഷന് െയല് ടചയ്തു കഴിഞ്ഞോല്

നികുതി

ദോയകന് റിശവ് ടചയ്യുന്നതുവടര് അത് തുെര്ുന്നതോയിര്ിക്കും.
Default Migration: QRMP ്കീമിജലക്ക് ശമജപ്ഗേ് ടചയ്യുന്ന ഒര്ോള്ക്ക് 2019-20
ല്

5 ജകോെി വടര് മോപ്തം ജെജണോവര്

വടര്യുള്ള റിജട്ടണ്

ഉണ്ടോയിര്ിക്കുകയും, 10/2020

30.11.2020 നകം െയല്

ടചയ്തിട്ടുമുടണ്ടെില്

അെര്ക്കോര്ക്ക്
ഓപ്റ്ഷന്

ജകോമണ്ജപോര്ട്ടലില്

കോണിക്കോവുന്നതോണ്.

ഡിെോള്ട്ട്
ഇത്

ഓപ്റ്ഷനോയി

ഏത്

ര്ീതിയിലോടണന്ന്

GSTR-1 കവോര്ജട്ടര്ലിയോയി ഓപ്റ്േ് ടചയ്തിര്ുന്നവര്

- Quarterly

പര്ിജരോധിക്കോം.
1) 1.5 ജകോെി വടര് ജെജണോവര് ഉണ്ടോയിര്ുന്ന

2) 1.5 ജകോെി വടര് ജെജണോവര് ഉണ്ടോയിര്ുന്ന
GSTR-1 Monthly ഓപ്റ്േ് ടചയ്തിര്ുന്നവര്
3) 1.5 Cr. to 5Cr. In the Preceding Financial Year

- Monthly
- Quarterly

ഇത് സൗകര്യെിന്റ ജവണ്ടി ടചയ്തിട്ടുള്ളതോണ്(Anticipated Behavior).
എന്നോല് ഇത് ആര്ക്കു ജവണടമെിലും 05.12.2020 മുതല് 31.01.2020 വടര്
ഡിെോള്ട്ട് ഓപ്റ്ഷനില് നിന്നും സൗകര്യപ്പദമോയി മോേോവുന്നതോണ്.
4. Opting Out: ഈ ്കീമില്
മോസം 1ാോാം തീയതി മുതല്

നിന്നും ടതോട്ട് മുന്

കവോര്ട്ടറിടല ര്ണ്ടോം

, നെപ്പ് കവോര്ട്ടറിടല ആദയ മോസെിടല

അവസോന ദിവസം വടര് Opt Out ടചയ്യോവുന്നതോണ്.
New Registration & Opting out composition Scheme
ജകോജമ്പോസിഷനില്
ര് ി്ജപ്െഷന്

നിന്നും Opt Out ടചയ്യുന്നവര്ജക്കോ, പുതിയ

എെുക്കുന്നവര്ജക്കോ

ഈ

ഓപ്റ്ഷന്

സവീകര്ിക്കോവുന്നതോണ്.
Any Person Crosses Turnover 5 Cr.
ഏടതെിലും ഒര്ു കവോര്ട്ടറില്

QRMP ഓപ്റ്േ് ടചയ്ത ഒര്ോേുടെ

ജെജണോവര് 5 ജകോെിയില് കൂെിയോല് അയോള് അെുെ കവോര്ട്ടര് മുതല്
monthly return ജലക്ക് മോജറണ്ടതോണ്. ( Opt Out ടചയ്ത്)
Application of Interest
Fixed Sum Method ല്

ആദയ ര്ണ്ടു മോസങ്ങേില് due date- ല് തടന്ന deposit

ടചയ്ത തുക കുറഞ്ഞു ജപോയോല് ആയതിന്റ പലിര ഈെോക്കുന്നതലല (auto

calculated) എന്നോല് time limit കഴിഞ്ഞോണ് തുക അെച്ചിട്ടുടള്ളടതെില് section
-50 പ്പകോര്ം interest ബോധകമോണ്.
self

assessment method -ല് ആണ് നികുതി അെച്ചിട്ടുേേടതെില്

വയതയോസമുള്ള തുക പലിരക്ക് വിജധയമോയിര്ിക്കും.
ആദയ ര്ണ്ടു മോസങ്ങേിടല Tax due date-നു

മുന്പ്റ് അെക്കുന്നിലല

എെില്Late Fee ചുമെുന്നതലല. എന്നോല് മൂന്നോം മോസം GSTR-3B due date
ആകുന്ന തീയതി മുതല് നിയമോനുസൃതം Late Fee ചുമെുന്നതോണ്.
ഇനി QRMP

scheme മോയി ബന്ധടപ്പെോെ

മേ് ജനോട്ടിെിജക്കഷനുകള്

പര്ിജരോധിക്കോം

ജനോട്ടിെിജക്കഷന് :

83/2020 10.11.2020

74/2020, 75/2020 എന്നീ ജനോട്ടിെിജക്കഷനുകടേ suppress ടചയ്ത്
ടകോണ്ടുള്ളതോണ്

ഈ

ജനോട്ടിെിജക്കഷന്.

Form

GSTR-1

file

ടചയ്യുന്നതിനുള്ള തീയതി അെുെമോസം 11 വടര് യോടണന്നും quarterly
return opt ടചയ്തിട്ടുള്ളവര്ക്കു് അത് 13 ആയിര്ിക്കുടമന്നും notify ടചയ്തു.

ജനോട്ടിെിജക്കഷന് : 86/2020

10.11.2020

ജനോട്ടിെിജക്കഷന് 76/2020 പിന്വലിച്ചുടകോണ്ടുേേതോണിത്.

ജനോട്ടിെിജക്കഷന് : 87/2020

10.11.2020

ITC 04 file ടചയ്യുന്നതിനുള്ള തീയതി 2020 നവംബര് 30 വടര്
നീട്ടി ടകോണ്ടുള്ള ജനോട്ടിെിജക്കഷന് (capital goods for job work ITC)
ജനോട്ടിെിജക്കഷന് : 88/2020 10.11.2020
ജനോട്ടിെിജക്കഷന്
ടചജയ്യണ്ട

tax

61/2020, Rule 48(4) എന്നിവ പ്പകോര്ം e-invoice create

payer-ന്റടറ

Turnover

പര്ിധി

500

ജകോെിയിജലക്ക്

ഉയര്െിയിര്ുന്നു .ഇത് 100 ജകോെിയോക്കി വീണ്ടും കുറച്ചു.

ജനോട്ടിെിജക്കഷന് : 89/2020
500 ജകോെിക്ക് മുകേില്

29.11.2020
Turnoverഉേേ Tax Payers QR code സംവിധോനം

ഉപജയോഗിക്കണടമന്ന് ജനോട്ടിെിജക്കഷന് 14/2020 പ്പകോര്മുള്ള നിബദ്ധന
പോലിക്കോെ

വര്ക്ക്

section

ടചയ്യടപട്ടിട്ടുടണ്ടെില്

പ്പകോര്മുള്ള

125

ആയത്

2021

പോലിക്കടപ്പെുകയോടണെില്

April

ഈ

penalty
നു

1

impose

മുന്പോയി

ജനോട്ടിെിജക്കഷന്

പ്പകോര്ം

ഒഴിവോക്കുന്നതോയിര്ിക്കും.
2) Kerala Tiles and Sanitary dealers

അജസോസിജയഷന് പര്ിഗണനക്കോയി

സമര്പ്പിച്ച വിഷയങ്ങള് ക്കുള്ള വിരദീകര്ണം.
അജസോസിജയഷന് സമര്പ്പിച്ച വിഷയ െില് B2 C tax payersനു QRMP
Scheme

വേടര് ഗുണകര്മോകും എെിലും

മോസെിടലോര്ിക്കല്

tax payers നു മൂന്ന്

ടചയ്തോല് മതിടയന്നതിനോല്

GSTR-1െയല്

കൃതയമോയ

recipientനു

B2 B

സമയത്

ഇന്പുട്ട്

ലഭയമോകോെ

അവസ്ഥയുണ്ടോകുടമന്ന ആരെ അറിയിക്കുകയും ആയതിനോല് B2B tax
payers ടന ഈ scheme-ല് നിന്ന് ഒഴിവോക്കുന്നതിനുള്ള നെപെി സവീകര്ിക്കണ
ടമന്നും ആവരയടപ്പെുന്നുണ്ട്.
B2 C ബിസിന് നെെുന്ന വയോപോര്ികേില് വലിടയോര്ു രതമോനം്
5 ജകോെിക്ക് തോടഴ turnover ഉള്ളവര്ോണ്. ഇെര്ക്കോടര് ഈ പ്പപ്കിയയില്
നിന്ന്

ഒഴിവോക്കുന്നത്

ഇലലോതോക്കുന്നതോയിര്ിക്കും.

ഈ

scheme

ന്റടറ

IFFവഴി Invoice details

ലക്ഷയം
upload

തടന്ന
ടചയ്യുക്

എന്നത് വേടര് ലേിതമോയ ഒര്ു പ്പപ്കിയയോണ്. ഇജപ്പോള് എലലോമോസവും
1

മുതല് 13 വടര്യുള്ള തീയതികേിലോണ് IFF വഴി

invoice upload

ടചയ്യുവോന് കഴിയുന്നടതെിലും ഇത് തോമസിയോടത തടന്ന real time basis
ജലക്ക്

ആയി

തീര്ുന്നതോണ്

.

അങ്ങടന

വര്ുജമ്പോള്

എലലോവയപോര്ികള്ക്കും അതോത് ദിവസം തടന്ന B2 B invoice upload
ടചയ്യുവോന്

സോധിക്കുന്നു. 5 ജകോെിക്ക് തോടഴ turnover ഉള്ള ഒര്ു

വയോപോര്ിടയ സംബന്ധിച്ചിെജെോേം cash pointപ്പവര്െിക്കുന്ന ഒര്ോള്ക്ക്
ലഭിക്കുന്ന ഇെജവേ സമയം ഉപജയോഗിച്ച അതോത് സമയം തടന്ന IFF വഴി
B2 B invoice കള്

upload ടചയ്യോവുന്നടതയുേേൂ.

കൂെോടത ഇജപ്പോള്100

ജകോെി വടര് turnover ഉള്ളവര്ക്ക് e-invoice സംവിധോനം നെപ്പോക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ഇത് തോമസം കൂെോടത കുറഞ്ഞ turnover ജലക്ക് എെിജച്ചര്ുകയും ഇെര്ം
വിഷയങ്ങള്ക്ക് പര്ിഹോര്മുണ്ടോകുകയും ടചയ്യുന്നു.
ടചയ്യടപ്പെുന്ന

Invoice

വിവര്ങ്ങള്

IFF വഴി upload

ടറസിപിടയന്്്

ടചയ്യുന്നതിനുള്ള സൗകര്യം portal ല്

ടന

view

ഉണ്ടോയിര്ിക്കുടമന്നതിനോല്

ടതേുകള് തിര്ുെുന്നതിനുള്ള അവസര്ം ലഭയമോണ്.
GST യില് IFF mandatory ആക്കുവോന് സോധിക്കിജലല?
IFF വഴി

എലലോ supplier മോര്ും

എലലോ B2 B invoice കേും upload

ടചയ്യണടമന്നതോണ് GST വകുപ്പ് വിഭോവനം ടചയ്യുന്നടതെിലും ആയത്
mandatory ആക്കുജമ്പോള് Late Fee തുെങ്ങിയ ബോദ്ധയതകള് അവര്ുടെജമല്
ചുമജെണ്ടിവര്ുടമന്നതിനോല്, ആയത് QRMP schemeന്റടറ അന്തസെക്ക്
വിര്ുദ്ധമോണ് .
B2 C invoice issue ടചയ്തിട്ടുള്ള 50,000/- ര്ൂപക്ക് മുകേില് മൂലയമുള്ള ഒര്ു
ചര്ക്കിനു

e-way bill

ആവരയമുജണ്ടോ ? നിയമമുടണ്ടെില് വകുപ്പ്

സഹിതം വയക്തമോക്കോജമോ?
ഒര്ു

നികുതിദോയകന്

വര്ുന്ന പ്െോന്സോക്ഷനുകേില്
ചര്ക്ക്, വോഹനെില്

നെെുന്ന
B2C

50,000/-

ര്ൂപയ്ക്കുമുകേില്

Outward Supply വര്ുന്ന ജകസുകേില്

കയേിടകോണ്ട് ജപോകുന്ന സോഹചര്യെില്

സോധനം ടകോണ്ടുജപോകുന്നത് ഒര്ു End customer ക്കോടണെില് ( തുെര്ന്നുള്ള
വില്പന ഇടലലെില്) State GST Notification No. 03/2018 dtd 14.05.2018
അനുസര്ിച്ച്

സപ്റ്ശേ

നെക്കുന്നത്

ജകര്േെിനുള്ളില്

തടന്നയോടണെില്, വില്പന നെെുന്ന നികുതിദോയകന്റടറ ബിസിനസ്സ്

ജേസില്

നിന്നും

കി.മീ

25

പ്െോന്്ജപോര്ജട്ടഷന്റ ടസക്ഷന്
മതിയോകും.

ഇ-ജവ ബില്

വില്പനയ്ക്കോയി

വടര്യുള്ള

ദൂര്ജെക്കുള്ള

31 പ്പകോര്മുള്ള ഇന്ജവോയ്് മോപ്തം

ആവരയമിലല.

ഈ സൗകര്യം തുെര്ന്നുള്ള

സോധനം വോങ്ങിടക്കോണ്ടുജപോകുന്ന ര് ി്ജപ്െഷന്

ഇലലോെ വയോപോര്ികള്ക്ക് ലഭിക്കുന്നതലല.
ഒപ്പ്
സംസ്ഥാന നികുതി റ്റജായിന്റ് കമ്മീഷണര്
പകര്പ്പ്:
കമ്മീഷണര്, സംസ്ഥോന ചര്ക്കു ജസവന നികുതി വകുപ്പ്,
അഡീഷണല് കമ്മീഷണര്, സംസ്ഥോന ചര്ക്കു ജസവന നികുതി
്്്്്്്വകുപ്പ്,
പ്രീ. ജെോം് ജ ോണ് ,സൂപ്പണ്ട്, സി. ി.എ്.േി.
പ്രീ. ബി.മനു, അസിേന്റ് കമ്മീഷണര്, ്ടപഷയല് സര്ക്കിള്
്്്്്്്തിര്ുവനന്തപുര്ം.
പ്രീ. വി, ശരജലപ്രന് അസിേന്റ് കമ്മീഷണര് (ഇന്ററലി ന്്),
തിര്ുവനന്തപുര്ം
പ്രീ.എ്.ശഷന്, അസിേന്റ് കമ്മീഷണര്, തിര്ുവനന്തപുര്ം
പ്രീമതി ടലന .എ്, അസിേന്റ് കമ്മീഷണര്, ടനയ്യോേിന്കര്.
പ്രീ. എ്.സോബു കുമോര്, അസിേന്റ് കമ്മീഷണര്, ്ടപഷയല്
്്്്്്്്സര്ക്കിള്
പ്രീ.സ ിത്.പി.എ്, അസിേന്റ് കമ്മീഷണര്,്ടപഷയല്
്്്്്്് സര്ക്കിള്, തിര്ുവനന്തപുര്ം.
പ്രീ.ശവ വി യന്
- ടക.വി.വി.ഇ.എ്
പ്രീ.സദോനരന്
നറല്മര്ച്ചന്്്
പ്രീ പോപ്പനംജകോട്സ ര്ോ പ്പന്
- ടക.യു.വി.എ.എ്
പ്രീ. വര്ഗ്ഗീ് വി.ടക
- ടസപ്കട്ടറി- ടക.എ്.എ്. ഐ
പ്രീ.മധുസുധനന് നോയര്. ബി.
- എ.ടക.െി.ഐ
പ്രീ. പര്ജമരവര്. ട .ഡി.
പ്രീ.കൃഷ്ണകുമോര്
- എ.ടക.ഡി.എ
പ്രീ
അ ിത്
.ടക
മോര്െോണ്ഡം
എ.ടക.ഐ.േിആന്്
എ്.േി.പി.എ
പ്രീ. പനജങ്ങോട്ടുജകോണം വി യന്
വി.വി ജകോണ്പ്ഗസ്സ്
പ്രീ വി യന് ആരോര്ി .എ്
- ടക.േി.പി.എ

പ്രീ ഗജണഷ്.എച്ച്
- ടക.ഇ.േി.എ
പ്രീ. ര്ോമകൃഷ്ണന് െി.എ്
- െി.സി.സി.ഐ
പ്രീ. ജര്ോഹിത് കുമോര്
എ.ടക.േി.ഐ.എ്.ഡി.എ
പ്രീ മജഹഷ് തയ്യൂര്
- എ.ടക.ഐ.േി ആന്് എ്.േി.പി.എ
പ്രീ. അജരോക്സ.വി
- വി.വി ജകോണ്പ്ഗസ്സ്
പ്രീ. വിജനോദ് പി.
- എ.ടക.െി.ഐ
പ്രീ. മധു
- ടക.എ്. എ്.ഐ.എ.
പ്രീ. വി.അജരോക്സ
- വി.വി ജകോണ്പ്ഗസ്സ്
പ്രീ.വി.വി യന് ആചോര്ി
- ടക.േി.പി.എ
പ്രീ എം.രരിധര്ന് നോയര്
പ്രീ. ടക.ട .ടസബോേയന്
ടക.സി.ഡി.എ
പ്രീ.സിതോര്ോമ
- എ.ടക. ി.എ്.എം
പ്രീ. പി.ഗജണഷ്
- ടക.ഇ.െി.എ
പ്രീ. സ ി മോതയു
- സി.ഐ.എ
പ്രീ. ഷിബു ട യിം്്
- ആര്.ഡി.എ,
പ്രീ.ജ ോ് സക്കറിയ
- ടക.സി.സി.ഐ.എ്.ആര്
പ്രീ.സോയ് പ്പരോന്ത്

