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ജില്ലാതല ജി.എസ്.റ്റി ഡെKസിലിസേറ്റഷന് കമ്മിറ്റി ഡെസപ്റ്റംബര് 2019
2019 ഡെസപ്റ്റംബര് മാസഡെN ജില്ലാതല ജി.എസ്.റ്റി ഡെKസിലിസേറ്റഷന്
കമ്മിറ്റിസേയാഗം ഡെസപ്റ്റംബര് 4 ബുധനാഴ്ച ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് 3.00 മണിക്ക് സംസ്ഥാന ചരക്ക്
സേസവന നികുതി വകുപ്പ് ഡെ പ്യൂട്ടി കമ്മീഷണറുഡെ അദ്ധ്യക്ഷതയില്, ഡെ പ്യൂട്ടി കമ്മീഷണറുഡെ
കാര്യാലയNില് സേചര്ന്നു. സേയാഗNില് താഡെഴ പറയുന്ന വകുപ്പ് പ്രതിനിധികള്, വ്യാപാരി
പ്രതിനിധികള് എന്നിവര് പഡെbടുത്തു.
പഡെbടുN വകുപ്പ് പ്രതിനിധികള്
1. ശ്രീ. ഷാഹുല് ഹമീദ് ഡെക, അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണര്, ഐ.റ്റി.എം.സി.
2. ശ്രീ. ഷൈഷന്, അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണര്, തിരുവനന്തപുരം.
3. ശ്രീ.സാബു കുമാര്, അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണര്, തിരുവനന്തപുരം.
പഡെbടുN വ്യാപാരി പ്രതിനിധികള്
1. ശ്രീ ഷൈവ. വിജയന്
- ഡെക.വി.വി ഇ.എസ്
2. ശ്രീ. അജിN് ഡെക മാര്Nാണ്ഡം
- എ.ഡെക. ി.എ
3. ശ്രീ. രാമകൃഷ്ണന് ി.എസ്
- ി.സി.സി.ഐ
4. ശ്രീ.ജി.എസ്. സുധീര്
- എ.ഡെക. ി.എ,ഡെനയ്യാറ്റിന്കര
5. ശ്രീ.വിജയനാചാരി.എസ്
- ഡെക. ി.പി.എ
6. ശ്രീ.മസേഹഷ് തയ്യൂര്
- എ.ഡെക. ി.എ
സേയാഗ ന പ ി ക്രമങ്ങള് 3 മണിക്കു തഡെന്ന ആരംഭിച്ചു. സേയാഗNില് പഡെbടുN വ്യാപാരി
പ്രതിനിധികസേyയും വകുപ്പധികാരികസേyയും ഡെ

പ്യൂട്ടി കമ്മീഷണര് കമ്മീഷണര് സ്വാഗതം ഡെചയ്തു. കഴിഞ്ഞ

സേയാഗNില് സ്വീകരിച്ച ന പ ികള് ഡെ പ്യൂട്ടി കമ്മീഷണര് വ്യക്തമാക്കി ഡെകാടുക്കുകയുണ്ടായി.
സേയാഗNില് പ്രതിനിധികള് ചര്ച്ച ഡെചയ്തതും ഉന്നയിച്ചതുമായ വിഷയങ്ങള് ചുവഡെ സേചര്ക്കുന്നു .

1. റിസേട്ടണ് Kയല് ഡെചയ്യാN വ്യാപാരികളുഡെ വണ്ടികള് ത ഞ്ഞുനിര്ത്തുന്ന
സാഹചര്യം വ്യക്തമാക്കാസേമാ?
രണ്ട് മാസNില് കൂടുതല് റിസേട്ടണ് Kയല് ഡെചയ്യാതിരുന്നാല് പ്രസ്തുത
വ്യാപാരികളുഡെ ചരക്ക് നീക്കം ന ത്തുന്ന വണ്ടികള് വഴിയില് പരിസേ‡ാധനയ്ക്ക്
വിസേധയമാക്കുന്നതാണ് . മാത്രമല്ല നവംബര് 21 മുതല് പ്രസ്തുത വ്യാപാരികള്ക്ക് ഇ-

സേവ ബില് ജനസേററ്റ് ഡെചയ്യാനും സാധിക്കില്ല. ഇ-സേവ ബില്ലില് മനപൂര്വ്വം വില താഴ്ത്തി
കാണിക്കുന്ന വ്യാപാരികള്ഡെക്കതിഡെരയും ന പ ി എടുക്കുന്നതാണ് .

2. Immovable Property യ്ക്ക്
ITC ഡെ•യിം ഡെചയ്യാന് സാധിക്കുന്നത്
എസേപ്പാഡെഴാഡെക്കയാണ് ?
വര്ക്ക്സ് സേകാണ്ട്രാക്ടില് Outward Supply ആയിട്ട് വരുന്ന
സാഹചര്യNില് ഒഴിഡെക സ്ഥാവര വസ്തു ആയി ഉപസേയാഗിക്കുന്ന ചരക്കിഡെന്റ
പുറN് ITC ലഭ്യമല്ല.
ഒപ്പ്
സംസ്ഥാന നികുതി ഡെ

പ്യൂട്ടി കമ്മീഷണര്

പകര്പ്പ്:
കമ്മീഷണര്, സംസ്ഥാന ചരക്കു സേസവന നികുതി വകുപ്പ്,
അ ീഷണല് കമ്മീഷണര്, സംസ്ഥാന ചരക്കു സേസവന നികുതി വകുപ്പ്,
ശ്രീ. സേ ാംസ് സേജാണ് ,സൂപ്രണ്ട്, സി.ജി.എസ്.റ്റി.
ശ്രീ. ബി.മനു, അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണര്, ഡെžഷ്യല് സര്ക്കിള് തിരുവനന്തപുരം.
ശ്രീ. വി, ഷൈ‡സേലന്ദ്രന് അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണര് (ഇന്റലിജന്സ്), തിരുവനന്തപുരം
ശ്രീ.എസ്.ഷൈഷന്, അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണര്, തിരുവനന്തപുരം
ശ്രീമതി ഡെലന .എസ്, അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണര്, ഡെനയ്യാറ്റിന്കര.
ശ്രീ. എസ്.സാബു കുമാര്, അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണര്, ഡെžഷ്യല് സര്ക്കിള്
ശ്രീ.സജിത്.പി.എസ്, അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണര്,ഡെžഷ്യല് സര്ക്കിള്, തിരുവനന്തപുരം.
ശ്രീ.ഷൈവ വിജയന്
ശ്രീ.സദാനന്ദന്
ശ്രീ പാപ്പനംസേകാ ് രാജപ്പന്
ശ്രീ. വര്ഗ്ഗീസ് വി.ഡെക
ശ്രീ.മധുസുധനന് നായര്. ബി.
ശ്രീ. പരസേമ‡്വര്. ഡെജ. ി.
ശ്രീ.കൃഷ്ണകുമാര്
ശ്രീ അജിത് .ഡെക മാര്Nാണ്ഡം
ശ്രീ. പനസേങ്ങാട്ടുസേകാണം വിജയന്
ശ്രീ വിജയന് ആ‡ാരി .എസ്
ശ്രീ ഗസേണഷ്.എച്ച്
ശ്രീ. രാമകൃഷ്ണന് ി.എസ്
ശ്രീ. സേരാഹിത് കുമാര്
ശ്രീ മസേഹഷ് തയ്യൂര്
ശ്രീ. അസേ‡ാക്.വി
ശ്രീ. വിസേനാദ് പി.
ശ്രീ. മധു
ശ്രീ. വി.അസേ‡ാക്
ശ്രീ.വി.വിജയന് ആചാരി
ശ്രീ എം.‡‡ിധരന് നായര്
ശ്രീ. ഡെക.ഡെജ.ഡെസബാസ്റ്റ്യന്

- ഡെക.വി.വി.ഇ.എസ്
- ജനറല്മര്ച്ചന്റ്സ്
- ഡെക.യു.വി.എ.എസ്
- ഡെസക്രട്ടറി- ഡെക.എസ്.എസ്. ഐ
- എ.ഡെക. ി.ഐ
- എ.ഡെക. ി.എ
- എ.ഡെക.ഐ.റ്റി ആന്റ് എസ്.റ്റി.പി.എ
- വി.വി സേകാണ്ഗ്രസ്സ്
- ഡെക.റ്റി.പി.എ
- ഡെക.ഇ.റ്റി.എ
- ി.സി.സി.ഐ
- എ.ഡെക.റ്റി.ഐ.എസ്. ി.എ
- എ.ഡെക.ഐ.റ്റി ആന്റ് എസ്.റ്റി.പി.എ
- വി.വി സേകാണ്ഗ്രസ്സ്
- എ.ഡെക. ി.ഐ
- ഡെക.എസ്. എസ്.ഐ.എ.
- വി.വി സേകാണ്ഗ്രസ്സ്
- ഡെക.റ്റി.പി.എ
- ഡെക.സി.

ി.എ

ശ്രീ.സിതാരാമ
ശ്രീ. പി.ഗസേണഷ്
ശ്രീ. സജി മാത്യു
ശ്രീ. ഷിബു ഡെജയിംസ്
ശ്രീ.സേജാസ് സക്കറിയ
ശ്രീ.സായ് പ്ര‡ാന്ത്

- എ.ഡെക.ജി.എസ്.എം
- ഡെക.ഇ. ി.എ
- സി.ഐ.എ
- ആര്. ി.എ,
- ഡെക.സി.സി.ഐ.എസ്.ആര്

