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                    �ില്ലോതല     �ി  .  എസ്  .  റ്റി     ടെHസിലിജറ്റഷന്     കമ്മിറ്റി ടെസപ്റ്റംബര്   2020  

2020 ടെസപ്റ്റംബര് മോസടെL �ില്ലോതല �ി.എസ്.റ്റി  ടെHസിലിജറ്റഷന് കമ്മിറ്റിജയോഗം
ടെസപ്റ്റംബര് 4ാോംതീയതി ടെവള്ളിയോഴ്ച ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് 3 മണിക്ക്  ഗൂഗിള് മീറ്റ് വഴി  ന�ത്തുകയുണ്ടോയി.
�ില്ലോതല  ജ�ോയിന്റ്  കമ്മീഷണറുടെ� അധ്യക്ഷതയില്  ന�ന്ന ജയോഗLില് പടെ`ടുL വ്യോപോരി
പ്രതിനിധികജcയും   വകുപ്പ്  പ്രതിനിധികജcയും  ജ�ോയിന്റ്  കമ്മീഷണര് സ്വോഗതം  ടെചയ്തു .   മുന്
ജയോഗLിടെന്റ മിനു�്സ് വോയിക്കുകയും അതുമോയി ബന്ധടെപ്പട്ട് വകുപ്പ് തലLില് എടുL ന�പ�ികള്
വിശദീകരിക്കുകയുമുണ്ടോയി.
പടെ`ടുL      വകുപ്പ് പ്രതിനിധികള്  
1. ശ്രീ. മനു.ബി, ടെnപ്യൂട്ടി  കമ്മീഷണര്, ടെpഷ്യല് സര്ക്കിള്, തിരുവനന്തപുരം.   ,
2. ശ്രീ. സ�ിL് പി.എസ്, ടെnപ്യൂട്ടി  കമ്മീഷണര്, ടെpഷ്യല് സര്ക്കിള്, തിരുവനന്തപുരം.   
3. ശ്രീ. അ�ില് കുമോര് എ.സ് .വി , ജqറ്റ് �ോക്സ് ഓHീസര്, വര്ക്സ് ജകോണ്ട്രോക്റ്റ്, തിരുവനന്തപുരം. 
പടെ`  ടുL     വ്യോപോരി     പ്രതിനിധികള്  
1.  ശ്രീ വൈവ. വി�യന്                               -  ടെക.വി.വി ഇ.എസ്
2. ശ്രീ. വര്ഗ്ഗീസ്.വി.ടെക                             -  ടെക.എസ് .എസ്,ഐ.എ
3. ശ്രീ. രോമകൃഷ്ണന് �ി.എസ്                       -  �ി.സി.സി.ഐ
4. ശ്രീ.വി�യനോചോരി.എസ്                       -  ടെക.�ി.പി.എ
5. ശ്രീ.വി�യന്.വി                                   -  
6.ടെക.ടെ� ടെസബോq്യന്

ജയോഗ ന�പ�ിക്രമങ്ങള് 3 മണി ക്കു തടെന്ന ആരംഭിച്ചു .  കഴിഞ്ഞ ജയോഗLില് സ്വീകരിച്ച
ന�പ�ികള്  ജ�ോയിന്റ് കമ്മീഷണര്  വ്യക്തമോക്കിടെക്കോടുക്കുകയുണ്ടോയി .  ജയോഗLില് പ്രതിനിധികള്
ചര്ച്ച ടെചയ്തതും ഉന്നയിച്ചതുമോയ വിഷയങ്ങള് ചുവടെ� ജചര്ക്കുന്നു.

�ി.എസ്.�ി യില് പുതിയതോയി വന്ന മോറ്റങ്ങടെc ക്കുറിച്ച് ശ്രീ അ�ില് കുമോര് .എസ്,  ജqറ്റ്
�ോക്സ്  ഓHീസര് വിശദീകരിച്ചു .  ആംനqി  സ്കീം  ഓപ്റ്റ്  ടെചയ്യോനുള്ള കോലോവധി  നവംബര് 30  വടെര
നീട്ടിയതോയി  ജ�ോയിന്റ്  കമ്മീഷണര് അറിയിച്ചു .   Business  to  Business  Transaction   ഉള്ള ഓജരോ
വ്യോപോരിയും  ജ�ണ്ഓവര് ലിമിറ്റ്  ജനോക്കോടെത ര�ിജ�ഷന് എടുക്കണടെമന്നും ജ�ോയിന്റ്  കമ്മീഷണര്
അറിയിച്ചു.

1. �ി.എസ്.റ്റി യിടെല പുതിയ മോറ്റങ്ങള് എടെന്തോടെക്കയോടെണന്ന് വിശദീകരിക്കോജമോ?
ഈ കോലയcവില് ഏതോനും  മോറ്റങ്ങള് ജനോട്ടിHിജക്കഷനിലൂടെ� വന്നിട്ടുണ്ട്.
i)   ജനോട്ടിHിജക്കഷന് നം  .62/2020   തീയതി   20.08.2020  
 2020  ടെല Hിനോന്സ്  ആക്റ്റ്   പ്രകോരം  ടെസക്ഷന് 25(6)  ല് 6A,  6B,  6C,  6D  എന്നീ  സബ്
ടെസക്ഷനുകള്  കൂട്ടിജച്ചര്L്ടെകോണ്ട്  �ി .എസ്.�ി  ര�ിജ�ഷന് എടുക്കുന്നവര് ആധോര്



Authentication  ന�ജLണ്ടതുടെണ്ടന്ന് നിബന്ധന ടെകോണ്ടുവന്നിരുന്നു. ഇതുമോയി ബന്ധടെപ്പട്ട Rule
Amendment ആണ്   Notification 62/2020 (10th Rule Amendment  of 2020)
   ഇത്  പ്രകോരം  ര�ിജ�ഷനുമോയി  ബന്ധടെപ്പട്ട  Rule-8,   Rule-9  എന്നിവയിലോണ്
മോറ്റമുണ്ടോയത്.  ഇത് പ്രകോരം  Rule-8 ല് Sub  Rule-4A കൂട്ടിജച്ചര്ത്തു.
    ഈ സബ്റൂള് പ്രകോരം  Adhar   Authentication  opt   ടെചയ്തവര് ആപ്ലിജക്കഷന് Hയല്
ടെചയ്യുജ¢ോള് 21.08.2020  മുതല് ആധോര് ന¢ര്  Authentication  ന�Lിയിരിക്കണം.
ഇങ്ങടെനയുള്ളവരുടെ�  date  of  submission  of  application  ആയി  കണക്കോക്കുന്നത്  തോടെഴ
പറയുന്നവയില് ആദ്യം വരുന്ന തീയതി  ആയിരിക്കും. 

1.  ആധോര്  Authentication ന�Lിയ തീയതി
2. GST REG-01 ആപ്ലിജക്കഷടെന്റ   PART-B സമര്പ്പിച്ച ്15 ദിവസം തികയുന്ന ദിവസം. 

   ഈ ജനോട്ടിHിജക്കഷന് പ്രകോരം  Rule 9(1)(i)  ടെല ടെപ്രോവിജസോ സബ്qിറ്റ്യൂട്ട് ടെചയ്തു.  ഇLരLില്
സബ്qിറ്റ്യൂട്ട്  ടെചയ്ത ടെപ്രോവിജസോ പ്രകോരം ജമല് വിവരിച്ച  Rule-8 ടെല  Sub  Rule-4A  അനുസരിച്ച്
Adhar Authentication opt  ടെചയ്തജശഷം  Authenticate  ടെചയ്യോLവരുജ�യും  Adhar Authentication opt
ടെചയ്യോLവരുജ�യും  ര�ിജ�ഷന് നല്കുന്നത്  അLരം  വ്യക്തികളുടെ� സോന്നിധ്യLില് Place  of
Business, Rule-25 പ്രകോരം Hിസിക്കല് ടെവരിHിജക്കഷന്  ന�Lിയതിനുജശഷം മോത്രമോയിരിക്കും.

ഇLരLില് വി�യകരമോയി Authenticate ടെചയ്യടെപ്പട്ടിട്ടുള്ള  ര�ിജ�ഷന് ആപ്ലിജക്കഷനുകള്
ക്ക്   സോധോരണജപോടെല മൂന്നു പ്രവര്Lി ദിവസിLിനകം ന�പ�ികള് പൂര്Lിയോക്കി  ര�ിജ�ഷന്
നല്കുന്നതോയിരിക്കും( Deficiency ഒന്നുമിടെല്ല`ില്).

ജമല്പ്പറഞ്ഞ രീതിയില് ആധോര് Authentication opt  ടെചയ്തജശഷം Authenticate ടെചയ്യോLവര്
ക്കും,  opt  ടെചയ്യോLവര്ക്കും അജപക്ഷ ലഭിച്ച്  21  ദിവസിLിനകം  GST REG-03  പ്രകോരം  Deficiency
Memo  നല്കോവുന്നതോണ്.  
ഒരു ജപ്രോപ്പര് ഓHീസര് ര�ിജ�ഷന് അജപക്ഷയുടെ� ജമല് ന�പ�ി എടുക്കോതിരുന്നോല് തോടെഴ പറയുന്ന
സോഹചര്യങ്ങcില് അജതോടെ�ോപ്പം  പറയുന്ന ദിവസങ്ങള്ക്കുള്ളില് ര�ിജ�ഷന് അജപക്ഷ അപ്രൂവ്
ടെചയ്തതോയി കണക്കോക്കടെപ്പടുകയും അജപക്ഷകന്   GSTIN ലഭിക്കുന്നതുമോണ്.
1. ആധോര്  Authenticate ടെചയ്ത അജപക്ഷകളും ടെസക്ഷന് 25(6 D) പ്രകോരം
   ജനോട്ടിവൈH ടെചയ്ത വിഭോഗLില്ടെപ്പട്ട അജപക്ഷകളും     –   3 ദിവസം 
2.  Authentication opt ടെചയ്യോL അജപക്ഷകള്         -   21 ദിവസം
3. Deficiency Memo ഇഷ്യൂ ടെചയ്ത ജശഷമോടെണ`ില്
  clarification ലഭിച്ച ജശഷം                                          -  7 പ്രവര്Lി ദിവസം
b) ജനോട്ടിHിജക്കഷന്   63/2020   തീയതി   25.08.2020  

2019  Hിനോന്സ്  ആക്റ്റ്  (No.  2)  പ്രകോരം  SGST/CGST  Act-ടെല ടെസക്ഷന് 50(1)  ജനോടെ�ോപ്പം
കൂട്ടിജചര്ക്കടെപ്പട്ട proviso പ്രകോരം ടെസക്ഷന് 39 പ്രകോരമുള്ള റിജട്ടണ് n്യൂ ജnറ്റിനു ജശഷമോണ് Hയല്
ടെചയ്യുന്നടെത`ില് ആയതിന്ജമലുള്ള പലിശ കണക്കോക്കുന്നത് ജകഷ് ലn്�റില് നിന്ന്  debit  ടെചയ്ത്
അ�യ്ക്കുന്ന തുകയുടെ� ജമലോയിരിക്കും എന്ന് പരിഷ്ക്കരിച്ചിരുന്നു.  (അതോയത് Net tax due)

ഇതുമോയി ബന്ധടെപ്പട്ട മുന്കോല പ്രോബല്യം സംബന്ധിക്കുന്ന വിഷയം ചില നിയമ പ്രശ്നങ്ങളുമോയി
നീണ്ട്  ജപോകുന്നതിനോല് ഈ ജനോട്ടിHിജക്കഷന് വഴി  ജമല് വിവരിച്ച  proviso  നിലവില് വരുന്നത്
01.09.2020 മുതലോയിരിക്കുടെമന്ന് അറിയിച്ചിരുന്നു.  (തോല്ക്കോലികമോയിരിക്കുടെമന്ന് മനസ്സിലോക്കുന്നു).



c) ജനോട്ടിHിജക്കഷന്   64/2020   തീയതി   31.08.2020  

കഴിഞ്ഞ മിനിട്ട്സില്, ജകോജ¢ോസിഷന് ഓപ്റ്റ് ടെചയ്തിട്ടുള്ള Taxable persons ടെന്റ GSTR-4     
   (2019-20) Hയല് ടെചയ്യുന്നതിനുള്ള തീയതി 31.08.2020 വടെര നീട്ടി നല്കിയിരുന്നതോയി
  അറിയിച്ചിരുന്നു.

ഈ തീയതി ജമല്പ്പറഞ്ഞ ജനോട്ടിHിജക്കഷന് പ്രകോരം 31.10.2020 വടെര നീട്ടിയിട്ടുണ്ട്.

d) ജനോട്ടിHിജക്കഷന്   65/2020   തീയതി   01.09.2020  

ഈ  ജനോട്ടിHിജക്കഷന് അനുസരിച്ച്  ടെസക്ഷന് 171  പ്രകോരം  ഏടെത`ിലും  അധികോരിയുടെ�
ന�പ�ിക്രമങ്ങജcോ(Anti profiteering) അവയുടെ� ന�പ്പോക്കലുകജcോ 2020 മോര്ച്ച് 20 മുതല് 2020 നവം¢ര്
29 ന് അകം ന�Lി തീര്പ്പോക്കോനുള്ളതും എന്നോല് ആയത് ഈ കോലവധിക്കകം ടെചയ്ത് തീര്ക്കുവോന്
സോധിക്കോടെത വന്നിട്ടുc്ലതുമോയിട്ടുടെണ്ട`ില്,  അവയുടെ� എല്ലോLിടെന്റയും സമയപരിധി  2020  നവം¢ര്
30 വടെര ദീര്ഘിപ്പിച്ചു.
2. Adhar Authentication പുതിയ ര�ിജ�ഷനുകള്ക്ക് മോത്രമോജണോ ടെചജയ്യണ്ടത്?
    നിലവില് പുതിയ ര�ിജ�ഷനുകള്ക്ക് മോത്രമോണ് Adhar Authentication ആവശ്യടെപ്പട്ടിട്ടുള്ളത്.
3. ജലോക്ക് nൗണ്  (ജകോവി   n്- 19 വ്യോപനം) മോയി ബന്ധടെപ്പട്ട്, റിജട്ടണ് Hയല് ടെചയ്യുന്നവടെര
          ടെപനോല്റ്റി, late fee എന്നിവയില് നിന്ന് ഒഴിവോക്കുജമോ?

ഇതുമോയി ബന്ധടെപ്പട്ട് ജനരടെL തടെന്ന 2020 ജൂലോയ് മോസം വടെരയുള്ള റിജട്ടണുകcില് 
 transaction ഉള്ള റിജട്ടണുകള്ക്ക് ഓജരോ മോസടെLയും പരമോവധി 500 രൂപയും  transaction കള് ഒന്നും
തടെന്നയില്ലോL റിജട്ടണുകള്ക്ക്  യോടെതോരു വിധ   late  fee  യും  നല്കോടെതയും  റിജട്ടണ് Hയല്
ടെചയ്യുന്നതിന് ടെസപ്തംബ൪ (2020) 30 വടെര സമയം നല്കിയിരുന്നു.

റിജട്ടണ് Hയല് ടെചയ്യോLയോളുകള്ക്ക്  പിന്നീ�്  റിജട്ടണ് Hയല് ടെചയ്യുജ¢ോള് സോധോരണ
ഗതിയില് ടെപനോല്റ്റി അ�ജÀണ്ടതില്ല.  എന്നോല് ഒരു Return Defaulter – ടെറ GST ASMT – 13 നല്കി
ടെസക്ഷന് 62  പ്രകോരം  assessment  ടെചയ്യുജ¢ോള്  ടെപനോല്റ്റി  impose  ടെചയ്യോറുണ്ട്.   ജകോവിn്-  19
കോലഘട്ടLിടെല Return Defaulter ന് ജമല് നിലവില് ഈ വകുപ്പ് പ്രകോരം assessment ന�ത്തുന്നില്ല.
4.  �ി എസ് �ി ര�ിജ�ഷന് എടുക്കുന്നതിനുള്ള ജ�ജണോവ൪ പരിധി ചരക്ക് കളുടെ� കോര്യLില് 40
ലക്ഷമോക്കി മോറ്റിയിട്ടുണ്ട്.  ഇതിന് തോടെഴ ജ�ജണോവ൪ വരുന്ന ര�ിജ�ഷന് ഇല്ലോL വ്യോപോരികള്ക്ക്
50,000 രൂപയ്ക്ക് മുകcില് വരുന്ന തുകയുടെ� ചരക്ക് നീക്കം ന�ത്തുജ¢ോള് ഇ -ജവ ബില് ആവശ്യമുജണ്ടോ?
ഇLരLില് പരിധി ഉയ൪Lിയത് സംസ്ഥോനLിന് ലഭിജക്കണ്ട നികുതിയില് ജചോ൪ച്ചയുണ്ടോക്കിജല്ല?
വിശദമോക്കോജമോ?

�ി  എസ്  �ി  ര�ിജ�ഷന് ഇല്ലോLവ൪ക്കും  50,000  രൂപയ്ക്ക് മുകcില് മുല്യമുള്ള ചരക്ക് നീക്കം
ന�ത്തുജ¢ോള് ഇ  –  ജവ ബില് ആവശ്യമോണ് .   ഇLരLിലുള്ളവ൪ക്ക്  ഇ-ജവ ബില് generate
ടെചയ്യുന്നതിനുള്ള common portal ല് ലഭ്യമോണ്.

ടെചറുകി� വ്യോപോരികടെc സംരക്ഷിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യജLോടെ�യോണ് ചരക്കുകള് മോത്രം വില്പന
ന�ത്തുന്ന വ്യോപോരികളുടെ� ര�ിജ�ഷന് പരിധി  40  ലക്ഷമോയി  ഉയ൪Lിയിട്ടുള്ളത്.   ഇLരLില്
ര�ിജ�ഷന് എടുക്കോതിരിക്കുന്ന വ്യോപോരികള് മറ്റ്  ര�ിജ�ഷന് ഉള്ള മറ്റ്  വ്യോപോരികcില് നിന്നോണ്
സോധനങ്ങള് വോങ്ങുന്നത്  എന്നതിനോലും ,  ഈ  സമയം  അLരം  സോധനങ്ങള്ക്ക്  നികുതി  നല്
കുന്നുണ്ട് എന്നതിനോലും, ഇLരLില് വോങ്ങുന്ന സോധനങ്ങള് വില്ക്കുജ¢ോഴുണ്ടോകുന്ന value addition



ന്  ജമല് വരുന്ന ടെചറിയ  ഒരു നികുതി  മോത്രജമ സ൪ക്കോരിന്  നഷ്ടടെപ്പടുന്നുള്ളൂ .   ഇത്  ടെചറുകി�
വ്യോപോരികളുടെ� ജക്ഷമവുമോയി ബന്ധടെപ്പട്ട നഷ്ടമോയി കോണോവുന്നതോണ്. 

5. സ്വ൪ണ്ണ വ്യോപോരികള്ക്ക്  ഇ -ജവ ബില് നി൪ബന്ധമോക്കിടെക്കോണ്ടുള്ള ജനോട്ടിHിജക്കഷന്
ജകരcLില് നിലവില് വന്നിട്ടുജണ്ടോ?

സ്വ൪ണ്ണLിന്  ഇ-ജവ ബില് നി൪ബന്ധമോക്കുടെമന്ന്  അറിയിപ്പുണ്ടോയിട്ടുടെണ്ട`ിലും ,  അതുമോയി
ബന്ധടെപ്പട്ട് ജനോട്ടിHിജക്കഷനുകള് ഒന്നും തടെന്ന നോcിതുവടെര പുറടെപ്പടുവിച്ചിട്ടില്ല .  �ി എസ് �ി എന്നത്
രോ�്യം  മുഴുവനുമുള്ള ഒറ്റ നിയമമോയതിനോല് ,  ഇLരLിലുള്ള പരിഷ്ക്കോരങ്ങള് �ി  എസ്  �ി  കൗണ്
സിലിടെന്റ ശുപോ൪ശ പ്രകോരം രോ�്യLോകമോനമോയിരിക്കും നിലവില് വരിക.
6. GST  ASMT  –  10  ജനോട്ടീസുകള് വ്യോപകമോയി  അയച്ച്  തു�ങ്ങിയിട്ടുണ്ട് .   ഇത്  എന്തിന്
ജവണ്ടിയോടെണന്നും,  ജകോവിn്-19  സോഹചര്യLില് ഇLരം  ജനോട്ടീസുകള് ഒജËോബ൪  31
വടെരടെയ`ിലും നി൪Lി വച്ചുകൂടെ�ടെയന്നും വിശദമോക്കോജമോ?

ഒരു വ്യോപോരി  ഓജരോ  റിജട്ടണിലൂടെ�യും  ഒരു സോ¢Lിക  വ൪ഷLിജലോ ,  നികുതി
കോലയcവിജലോ  ന�Lിയിട്ടുള്ള transaction  കള് സംബന്ധിക്കുന്ന വിവരങ്ങള് ജപ്രോപ്പ൪  ഓHീസ൪
പരിജശോധിച്ച,് ആയതില് എടെന്ത`ിലും ന്യൂനതകള് ഉടെണ്ട`ില് വ്യോപോരിടെയ അറിയിച്ച ്വ്യത്യോസമുള്ള
തുകയും പലിശയും മോത്രം അ�ച്ച ്തീ൪ക്കുന്നതിനുള്ള അവസരടെമോരുക്കുന്ന ജനോട്ടീസ് ആണ് GST ASMT-
10.

ഈ ജനോട്ടീസ്  ലഭിക്കുന്ന ഒരു വ്യോപോരി  ജനോട്ടീസില് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ന്യൂനതകള്  പരിജശോധിച്ച്
ആയത്  ശരിയോടെണ`ില് DRC-03  യില് തുകയും പലിശയും അ�യ്ക്കുകയും ,  ആയത്  ശരിയടെല്ല`ില്
ആയതുമോയി  ബന്ധടെപ്പട്ട വിശദീകരണം  തയ്യോറോക്കുകയും  ടെചയ്ത ജശഷം ,  ജമല് വിവരിച്ച രണ്ട്
സോഹചര്യLിലും  common portal  വഴി  പണമ�ച്ച വിവരജമോ ,  വിശദീകരണജമോ ജപ്രോപ്പ൪ ഓHീസടെറ
GST ASMT – 11  ല് അറിയിക്കോവുന്നതും,  ജപ്രോപ്പ൪ ഓHീസ൪ ആയത് പരിജശോധിച്ച് അ�ിച്ചിട്ടുള്ള തുക
കൃത്യമോടെണ`ിജലോ,  വിശദീകരണം തൃപ്തികരമോടെണ`ിജലോ,  GST ASMT – 12  എന്ന Hോറം വഴി ജകസ്
അവസോനിപ്പിച്ചതോയി   വ്യോപോരിടെയ അറിയിക്കുന്നതോണ് .   ഇജതോടെ� ഈ  പ്രക്രിയ
അവസോനിക്കുന്നതോണ്.

ജമല് സൂചിപ്പിച്ച രീതിയില് പ്രതികരിക്കോL വ്യോപോരികള്ക്ക് ജമല് തു�൪ന്ന് DRC-01A,       DRC
-01  എന്നീ  രണ്ട്  ജനോട്ടീസുകള് കൂ�ി  നല്കിയജശഷം  മോത്രജമ അസസ്സ്ടെമന്റ്  ഓ൪n൪  ആവുകയും
demand create  ടെചയ്യടെപ്പടുകയുമൂള്ളൂ.  ആയതിനോല് ഇജപ്പോള്  GST ASMT – 10  ജനോട്ടീസ്  ലഭിക്കുന്ന
ഒരോള്ക്ക് ജചോദ്യLിലുന്നയിച്ചതിജനക്കോള് കൂടുതല് സമയം ലഭിക്കുന്നതോണ്.

 ഒപ്പ്/-
                                                                                          സംസ്ഥോന നികുതി ജ�ോയിന്റ് കമ്മീഷണര്

പകര്പ്പ്:

            കമ്മീഷണര്,  സംസ്ഥോന ചരക്കു ജസവന നികുതി വകുപ്പ്,
            അnീഷണല് കമ്മീഷണര്, സംസ്ഥോന ചരക്കു ജസവന നികുതി വകുപ്പ്,
            ശ്രീ. ജ�ോംസ് ജ�ോണ് ,സൂപ്രണ്ട്, സി.�ി.എസ്.റ്റി.             
            ശ്രീ. ബി.മനു, അസിqന്റ് കമ്മീഷണര്, ടെpഷ്യല് സര്ക്കിള് തിരുവനന്തപുരം.
            ശ്രീ. വി, വൈശജലന്ദ്രന് അസിqന്റ് കമ്മീഷണര് (ഇന്റലി�ന്സ്), തിരുവനന്തപുരം



            ശ്രീ.എസ്.വൈഷന്,  അസിqന്റ് കമ്മീഷണര്, തിരുവനന്തപുരം
            ശ്രീമതി ടെലന .എസ്, അസിqന്റ് കമ്മീഷണര്, ടെനയ്യോറ്റിന്കര. 
            ശ്രീ. എസ്.സോബു കുമോര്, അസിqന്റ് കമ്മീഷണര്, ടെpഷ്യല് സര്ക്കിള്          
            ശ്രീ.സ�ിത്.പി.എസ്, അസിqന്റ് കമ്മീഷണര്,ടെpഷ്യല് സര്ക്കിള്, തിരുവനന്തപുരം.   
         
            ശ്രീ.വൈവ വി�യന്                         -  ടെക.വി.വി.ഇ.എസ്
            ശ്രീ.സദോനന്ദന്                                    - �നറല്മര്ച്ചന്റ്സ്
            ശ്രീ പോപ്പനംജകോ�് രോ�പ്പന്                     - ടെക.യു.വി.എ.എസ്
            ശ്രീ. വര്ഗ്ഗീസ് വി.ടെക                - ടെസക്രട്ടറി- ടെക.എസ്.എസ്. ഐ
            ശ്രീ.മധുസുധനന് നോയര്. ബി.                - എ.ടെക.�ി.ഐ
            ശ്രീ. പരജമശ്വര്. ടെ�.nി.
            ശ്രീ.കൃഷ്ണകുമോര്                                       - എ.ടെക.nി.എ
            ശ്രീ അ�ിത് .ടെക മോര്Lോണ്ഡം                - എ.ടെക.ഐ.റ്റി ആന്റ് എസ്.റ്റി.പി.എ
            ശ്രീ. പനജങ്ങോട്ടുജകോണം വി�യന്              -  വി.വി ജകോണ്ഗ്രസ്സ്
            ശ്രീ വി�യന് ആശോരി .എസ്                   -  ടെക.റ്റി.പി.എ
            ശ്രീ ഗജണഷ്.എച്ച ്                                 -  ടെക.ഇ.റ്റി.എ
            ശ്രീ. രോമകൃഷ്ണന് �ി.എസ്                         -  �ി.സി.സി.ഐ
            ശ്രീ. ജരോഹിത് കുമോര്                              -  എ.ടെക.റ്റി.ഐ.എസ്.nി.എ       
            ശ്രീ മജഹഷ് തയ്യൂര്                                 -  എ.ടെക.ഐ.റ്റി ആന്റ് എസ്.റ്റി.പി.എ
            ശ്രീ. അജശോക്.വി                                   -  വി.വി ജകോണ്ഗ്രസ്സ്
            ശ്രീ. വിജനോദ് പി.                -  എ.ടെക.�ി.ഐ
            ശ്രീ. മധു                         -  ടെക.എസ്. എസ്.ഐ.എ.
            ശ്രീ. വി.അജശോക്                                   -  വി.വി ജകോണ്ഗ്രസ്സ്     
            ശ്രീ.വി.വി�യന് ആചോരി                         -   ടെക.റ്റി.പി.എ
            ശ്രീ എം.ശശിധരന് നോയര്         
            ശ്രീ. ടെക.ടെ�.ടെസബോq്യന്                     -  ടെക.സി.nി.എ
            ശ്രീ.സിതോരോമ                                     -  എ.ടെക.�ി.എസ്.എം
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