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                    ജബലകാതല     ജബ  .  എസപ  .  റബ     ഡഫെസബലബസറഷന     കമബറബ ജൂണ്   2019

2019  ജൂണ് മകാസഡത ജബലകാതല ജബ.എസപ.റബ  ഡഫെസബലബസറഷന  കമബറബസയകാഗന ജൂണ്  6

ബുധനകാഴ ഉച കഴബഞപ 3.00 മണബകപ സനസകാന ചരകപ സസവന നബകുതബ വകുപപ ഡഡെപപ്യൂടബ കമമ്മീഷണറുഡട

അദരക്ഷതയബല് ഡഡെപപ്യൂടബ കമമ്മീഷണറുഡട കകാരരകാലയതബല് സചര്ന. സയകാഗതബല് സനസകാന  നബകുതബ

വകുപബഡന്റെ പ്രസതരക ക്ഷണ പ്രകകാരന ശമ്മീ.  സടകാനസപ സജകാണ് ,  സൂപ്രണപ,  സബ.ജബ.എസപ.ടബ   തകാഡഴ പറയുന

വകുപപ പ്രതബനബധബകള, വരകാപകാരബ പ്രതബനബധബകള എനബവര് പഡങ്കെടുത. 

പഡങ്കെടുത      വകുപപ പ്രതബനബധബകള

1. ശമ്മീ. ഷകാഹുല് ഹമമ്മീദപ, അസബസ്റ്റന്റെപ കമമ്മീഷണര്, ഐ.റബ.എന.സബ.

2. ശമ്മീ. വബ, ശശൈസലന്ദ്രന, അസബസ്റ്റന്റെപ കമമ്മീഷണര് (ഇന്റെലബജനസപ), തബരുവനന്തപുരന

3. ശമ്മീ. എസപ. ശഷന അസബസ്റ്റന്റെപ കമമ്മീഷണര്,  തബരുവനന്തപുരന.

4. ശമ്മീ. എസപ.സകാബു കുമകാര്, അസബസ്റ്റന്റെപ കമമ്മീഷണര്, ഡസ്പെഷരല് സര്കബള

5. ശമ്മീ. ബബ മന, അസബസ്റ്റന്റെപ കമമ്മീഷണര്, ഡസ്പെഷരല് സര്കബള

6. ശമ്മീ. സജബതപ പബ.എസപ, അസബസ്റ്റന്റെപ കമമ്മീഷണര്, ഡസ്പെഷരല് സര്കബള

7. ശമ്മീമതബ.ഡലന.എസപ, അസബസ്റ്റന്റെപ കമമ്മീഷണര്,ഡനയകാറബനകര

പഡങ്കെ  ടുത     വരകാപകാരബ     പ്രതബനബധബകള

1.  ശമ്മീ ഡക.എസപ.ശബജു                          - എ.ഡക.ഡെബ.എ

2. ശമ്മീ. ജബ.എസപ സുധമ്മീര്                              - എ.ഡക.ഡെബ.എ

3. ശമ്മീ. ഗസണഷപ.എചപ                                - ഡക.ഇ.ടബ.എ

1. ശമ്മീ .ശവ വബജയന                               -  ഡക.വബ.വബ.ഇ.എസപ

2. ശമ്മീ. വര്ഗമ്മീസപ.വബ.ഡക                             -  ഡക.എസപ .എസപ,ഐ.എ

3. ശമ്മീ. രകാമകൃഷ്ണന ടബ.എസപ                      -  ടബ.സബ.സബ.ഐ

4. ശമ്മീ.മസഹഷപ തയ്യൂര്                                -  എ.ഡക.ഡെബ.എ

5. ശമ്മീമതബ ശ്രുതബ സകാറ എബ്രഹകാന                  -  



     സയകാഗ നടപടബ ക്രമങ്ങള 3  മണബക തഡന ആരനഭബച.   സയകാഗതബല് പഡങ്കെടുത   വരകാപകാരബ

പ്രതബനബധബകസളേയുന വകുപധബകകാരബകസളേയുന ഡഡെപപ്യയൂടട്ടി  കമമ്മീഷണര സസകാഗതന ഡചയ.   കഴബഞ

സയകാഗതബല് സസമ്മീകരബച നടപടബകള ഡഡെപപ്യൂടബ  കമമ്മീഷണര്  വരക്തമകാകബ  ഡകകാടുകകയുണകായബ.

സയകാഗതബല് പ്രതബനബധബകള ചര്ച ഡചയ്തതന ഉനയബചതമകായ വബഷയങ്ങള ചുവഡട സചര്കന.     

1. രജബസസ്ട്രേഷന  കരകാനസല്  ഡചയ്യുന  വരകാപകാരബകള  ശഫെനല്  റബസടണ്  ഫെയല്

ഡചസയണതസണകാ?

    ഡസക്ഷന 45 പ്രകകാരന രജബസസ്ട്രേഷന കരകാനസല് ഡചയ്ത എലകാ വരക്തബകളന കരകാനസല്

ഡചയ്തപ മൂനപ മകാസതബനളബല്  ശഫെനല് റബസടണ് സമര്പബസകണതകാണപ. അലകാത പക്ഷന

ഡസക്ഷന 47 പ്രകകാരന ഓസരകാ ദബവസവന 100 രൂപ എന സതകാതബല്  സബ.ജബ.എസപ.ടബയബലന,

എസപ.ജബ.എസപ.ടബയബലന സലറപ ഫെമ്മീ ആയബ അടസകണതകാണപ.  പരമകാവധബ  5,000/-  രൂപ വമ്മീതന

സബ.ജബ.എസപ.ടബയബലന, എസപ.ജബ.എസപ.ടബയബലന സലറപ ഫെമ്മീ ആയബ ഈടകാകനതകാണപ.

2. റബസടണ് ഫെയല് ഡചയകാതബരുനകാല് ഇ-സവ ബബല് ജനസററപ ഡചയകാന സകാധബകസമകാ?

    സകകാസമകാസബഷന  വരകാപകാരബകള  തടര്ചയകായബ  രണപ  കസകാര്ടറബഡല   റബസടണുകളന,

അലകാത  വരകാപകാരബകള  രണപ  മകാസഡത  റബസടണുകളന  ഫെയല്

ഡചയകാതബരബകകയകാഡണങ്കെബല്  റൂള  138  E  പ്രകകാരന  ഇ-സവ  ബബലബഡന്റെ  പകാര്ടപ-എ  ജനസററപ

ഡചയകാന സകാധബകകയബല.

3. ഒരു വരകാപകാരബ കൃതരമകായബ ബബല് ഇഷപ്യൂ ഡചയ്തബലകാഡയങ്കെബല്  പബഴ അടസകണബ വരുസമകാ?

      സകാധനന അഡലങ്കെബല് സസവനന വബതരണന ഡചയ്യുസമകാള നബകുതബ ദകായകന  ബബലപല

നല്കകാതബരബകകസയകാ  അഡലങ്കെബല്  ഡതറകായ  ബബല്  നല്കുകസയകാ  ഡചയ്തകാല്  ആ

രജബസസ്ടേര്ഡെപ   വരകാപകാരബയബല്  നബനന  പബഴയകായബ  20,000/-  രൂപ  (സബ.ജബ.എസപ.ടബ  +

എസപ.ജബ.എസപ.ടബ)  അഡലങ്കെബല് നബകുതബയുഡട  തലരമകായ തക ഏതകാസണകാ കൂടുതല്,  അതപ

ഈടകാകനതകാണപ.

4. ഒരു  സകാപനതബഡന്റെ  ഡപ്രകാശപ്രറര്  മരണഡപടകാല്  Legal  Heirs  പകാലബസകണ

നടപടബക്രമങ്ങള എഡന്തലകാന?

ഇകകാരരന സനബനബചപ CBIC സര്കലര് നന. 96/15 2019-GST പുറഡപടുവബചബട്ടുണപ.

ഡപ്രകാശപ്രറര് മരണഡപടതബനസശൈഷന ടബ ആളഡട നബയമപരമകായ അനന്തരകാവകകാശൈബകളകപ

ബബസബനസപ തടര്നപ  നടതകാവനതകാണപ.  എങ്കെബലന മരണഡപടയകാളകപ ലഭബചബട്ടുള



രജബസസ്ട്രേഷന  ടബയകാന   മരണഡപടുനസതകാഡട   സകാധുത  ഇലകാതകാകുന.    Legal  heirs

ബബസബനസപ  തടരുനഡവങ്കെബല്  അതബനള  നടപടബ ക്രമങ്ങള പൂര്തബയകാകണന.   

                                                                                          ഒപപ       

                                                                                സനസകാന നബകുതബ ഡഡെപപ്യൂടബ കമമ്മീഷണര

പകര്പപ:

        കമമ്മീഷണര്,  സനസകാന ചരക സസവന നബകുതബ വകുപപ,
            അഡെമ്മീഷണല് കമമ്മീഷണര്, സനസകാന ചരക സസവന നബകുതബ വകുപപ,
            ശമ്മീ. സടകാനസപ സജകാണ് ,സൂപ്രണപ, സബ.ജബ.എസപ.റബ. 
            ശമ്മീ.ഹരമ്മീന്ദ്രന സൂപ്രണപ. സബ.ജബ.എസപ.റബ. 
            ശമ്മീ. ബബ.മന, അസബസ്റ്റന്റെപ കമമ്മീഷണര്, ഡസ്പെഷരല് സര്കബള തബരുവനന്തപുരന.
            ശമ്മീ. വബ, ശശൈസലന്ദ്രന അസബസ്റ്റന്റെപ കമമ്മീഷണര് (ഇന്റെലബജനസപ), തബരുവനന്തപുരന
            ശമ്മീ.എസപ.ശഷന,  അസബസ്റ്റന്റെപ കമമ്മീഷണര്, തബരുവനന്തപുരന
            ശമ്മീമതബ ഡലന .എസപ, അസബസ്റ്റന്റെപ കമമ്മീഷണര്, ഡനയകാറബനകര. 
          ശമ്മീ. എസപ.സകാബു കുമകാര്, അസബസ്റ്റന്റെപ കമമ്മീഷണര്, ഡസ്പെഷരല് സര്കബള          
            ശമ്മീ.സജബതപ.പബ.എസപ, അസബസ്റ്റന്റെപ കമമ്മീഷണര്,ഡസ്പെഷരല് സര്കബള, തബരുവനന്തപുരന.   
         
            ശമ്മീ.ശവ വബജയന                         -  ഡക.വബ.വബ.ഇ.എസപ
            ശമ്മീ.സദകാനന്ദന                                   - ജനറല്മര്ചനറ്സപ
            ശമ്മീ പകാപനനസകകാടപ രകാജപന                      - ഡക.യു.വബ.എ.എസപ
            ശമ്മീ. വര്ഗമ്മീസപ വബ.ഡക                - ഡസക്രടറബ- ഡക.എസപ.എസപ. ഐ
            ശമ്മീ.മധുസുധനന നകായര്. ബബ.                - എ.ഡക.ടബ.ഐ
            ശമ്മീ. പരസമശൈസര്. ഡജ.ഡെബ.
            ശമ്മീ.കൃഷ്ണകുമകാര്                                    - എ.ഡക.ഡെബ.എ
            ശമ്മീ അജബതപ .ഡക മകാര്തകാണന                 - എ.ഡക.ഐ.റബ ആനറപ എസപ.റബ.പബ.എ
            ശമ്മീ. പനസങ്ങകാട്ടുസകകാണന വബജയന                -  വബ.വബ സകകാണ്ഗ്രസപ
            ശമ്മീ വബജയന ആശൈകാരബ .എസപ                    -  ഡക.റബ.പബ.എ
            ശമ്മീ ഗസണഷപ.എചപ                                 -  ഡക.ഇ.റബ.എ
            ശമ്മീ. രകാമകൃഷ്ണന ടബ.എസപ                          -  ടബ.സബ.സബ.ഐ
            ശമ്മീ. സരകാഹബതപ കുമകാര്                              -  എ.ഡക.റബ.ഐ.എസപ.ഡെബ.എ       
            ശമ്മീ മസഹഷപ തയ്യൂര്                                -  എ.ഡക.ഐ.റബ ആനറപ എസപ.റബ.പബ.എ
            ശമ്മീ. അസശൈകാകപ.വബ                                 -  വബ.വബ സകകാണ്ഗ്രസപ
            ശമ്മീ. വബസനകാദപ പബ.      -  എ.ഡക.ടബ.ഐ
            ശമ്മീ. മധു                -  ഡക.എസപ. എസപ.ഐ.എ.
            ശമ്മീ. വബ.അസശൈകാകപ                                 -  വബ.വബ സകകാണ്ഗ്രസപ     
            ശമ്മീ.വബ.വബജയന ആചകാരബ                        -   ഡക.റബ.പബ.എ
            ശമ്മീ എന.ശൈശൈബധരന നകായര്         
            ശമ്മീ. ഡക.ഡജ.ഡസബകാസ്റ്റരന                     -  ഡക.സബ.ഡെബ.എ
            ശമ്മീ.സബതകാരകാമ                                   -  എ.ഡക.ജബ.എസപ.എന
            ശമ്മീ. പബ.ഗസണഷപ                                 -  ഡക.ഇ.ടബ.എ
            ശമ്മീ. സജബ മകാതത്യു                                 -  സബ.ഐ.എ
            ശമ്മീ. ഷബബു ഡജയബനസപ                           -  ആര്.ഡെബ.എ, 
            ശമ്മീ.സജകാസപ സകറബയ                           -  ഡക.സബ.സബ.ഐ.എസപ.ആര് 
            ശമ്മീ.സകായപ പ്രശൈകാന്തപ


