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     �ില്ലോതല     �ി  .  എസ്  .  റ്റി     ടെHസിലിജറ്റഷന്     കമ്മിറ്റി ടെHബ്രുവരി    2021  

       2021  ടെHബ്രുവരി     മോസടെK �ില്ലോതല �ി.എസ്.�ി  ടെHസിലിജറ്റഷന് കമ്മിറ്റിജയോഗം
Hബ്രുവരി    3 ാോം    തീയതി  ബുധനോഴ്ച ഉച്ചക്ക്  3.00  മണിക്ക്   ഗൂഗിള് മീറ്റ്  വഴി   ന�ത്തുകയുണ്ടോയി .
�ില്ലോതല  ജ�ോയിന്റ്  കമ്മീഷണറുടെ� അധ്യക്ഷതയില്  ന�ന്ന ജയോഗKില് പടെ_ടുK വ്യോപോരി
പ്രതിനിധികജbയും  വകുപ്പ്  പ്രതിനിധികജbയും ജ�ോയിന്റ്  കമ്മീഷണര് സ്വോഗതം ടെചയ്തു .   സംസ്ഥോന
നികുതിവകുപ്പിടെന്റ പ്രജത്യക  ക്ഷണപ്രകോരം  ശ്രീ .എസ്.ശ്രീകുമോര്  ,സൂപ്രണ്ട്,  സി.�ി.എസ്.റ്റി.,
ജയോഗKില് പടെ_ടുത്തു.   മുന് ജയോഗKിടെന്റ മിനു�്സ് വോയിക്കുകയും അതുമോയി ബന്ധടെപ്പട്ട് വകുപ്പ്
തലKില് എടുK ന�പ�ികള്  വിശദീകരിക്കുകയുമുണ്ടോയി.
പടെ_ടുK      വകുപ്പ് പ്രതിനിധികള്  
1. ശ്രീ. മനു.ബി , ടെoപ്യൂട്ടി  കമ്മീഷണര്, ടെqഷ്യല് സര്ക്കിള്, തിരുവനന്തപുരം.  
2. ശ്രീ..തരുണ് ജsോയ് , ടെoപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണര്, ടെqഷ്യല് സര്ക്കിള്, തിരുവനന്തപുരം.
3. ശ്രീ.സ�ിK്.പി.എസ്, ടെoപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണര്,ടെqഷ്യല് സര്ക്കിള്,  
  തിരുവനന്തപുരം.
4. ശ്രീ. അ�ില് കുമോര് എ.സ് .വി , ജtറ്റ് �ോക്സ് ഓHീസര്, വര്ക്സ് ജകോണ്ട്രോക്റ്റ്, തിരുവനന്തപുരം.
5. ശ്രീ. മജനഷ് കുമോര്.വി.ടെക. അസിtന്റ് ജtറ്റ് �ോക്സ് ഓHീസര്
പടെ_  ടുK     വ്യോപോരി     പ്രതിനിധികള്  
1. ശ്രീ. രോമകൃഷ്ണന് �ി.എസ്                       -  �ി.സി.സി.ഐ
2. ശ്രീ. ഇരുമ്പില് വി�യന്                           -  ടെക.�ി.പി.എ
3. ശ്രീ. ജരോഹിത് നോയര്                               -  
4.  ആള് ജകരb oിസ്ട്രിബ്യൂജട്ടഴ്സ്
5. ശ്രീ.വി�യന് ആചോരി
6. ശ്രീ. മജനോ�് ജമോഹന്
7. ശ്രീ.അ�ിK് സൈസമണ്
8. ശ്രീ.ടെക.ടെ� ടെസബോt്യന്
9. ശ്രീ.കൃഷ്ണകുമോര് ജസോമസുന്ദരം

കഴിഞ്ഞ ജയോഗKില് സ്വീകരിച്ച ന�പ�ികള്  ജ�ോയിന്റ്  കമ്മീഷണര് 
വ്യക്തമോക്കിടെക്കോടുക്കുകയുണ്ടോയി.  �ി..എസ്.�ി  യില് പുതുതോയി വന്ന മോറ്റങ്ങടെbക്കുsിച്ച് ശ്രീ അ�ില്
കുമോര് എസ് .വി,   ജtറ്റ്   �ോക്സ്   ഓHീസര്,  ശ്രീ.  മജനഷ്  കുമോര്.വി.ടെക.  അസിtന്റ്  ജtറ്റ്  �ോക്സ്
ഓHീസര്  എന്നിവര്  വിശദീകരിച്ചു.   ജയോഗKില് പ്രതിനിധികള് ചര്ച്ച ടെചയ്തതും ഉന്നയിച്ചതുമോയ
വിഷയങ്ങള് ചുവടെ� ജചര്ക്കുന്നു.



FINANCE BILL 2021 ( CENTRAL)
2021-22-ജലക്കുള്ള Central  Finance Bill  99  മുതല്  113  വടെരയുള്ള clause  കള്  GST യുമോയി

ബന്ധടെപ്പട്ടിട്ടുള്ളതോണ് . 
ഈ clause കള്പ്രകോരം GST Act- ടെല Section 7, 16, 35, 44, 50, 74, 75, 83, 107, 129, 130, 151,

152, 168, Schedule II എന്നിവയില് മോറ്റമുണ്ടോകുന്നതോണ് . 
99.    ടെസക്ഷന്   7(1)    ല്   4  clause   കള് ഉണ്ടോയിരുന്നതിജനോടെ�ോപ്പം  (a  a)  ആയി  മടെറ്റോരു  clause
കൂട്ടിജച്ചര്ക്കും.

ടെസക്ഷന് 7  ല് �ി .എസ്.�ി  ആക്ട്  പ്രകോരം   "  സസൈ "  എന്നതില് ഏടെതോടെക്ക
ആക്ടിവിറ്റികള് ഉള്ടെപ്പടും ,  ഏടെതോടെക്ക ആക്ടിവിറ്റികള് ഉള്ടെപ്പ�ില്ല എന്നതോണ്  ഉള്
ടെക്കോള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത്.

പുതിയതോയി  കൂട്ടിജച്ചര്ക്കടെപ്പടുന്ന  clause  (a  a)  പ്രകോരം  ഒരു  "  ജപഴ്സണ് "  (Private
club/associations) അതില് ടെമമ്പര് അല്ലോK ഒരോളുമോജയോ മsിജച്ചോ ന�ത്തുന്ന ക്രയവിക്രയങ്ങള്
ഏജത_ിലും തരKില് (  പണമോജയോ,  മജറ്റടെത_ിലും  രീതിയിജലോ)  consideration  ഉള്
ടെപ്പടുന്നതോടെണ_ില് അത് സസൈ യില് ഉള്ടെപ്പടുന്നതോണ്.

ഇത്  Unincorporated  private  club/association-കളും  അതിടെല ടെമജമ്പഴ്സ്ഉം  തമ്മിലുള്ള
ക്രയവിക്രയം അവ രണ്ടും  "Same Person”   ആയതിനോല് “Sale”  ആയി കണക്കോക്കുവോന് കഴിയില്ല
എന്ന സുപ്രീം ജകോ�തി വിധിയുമോയി ബന്ധടെപ്പട്ട് നിലവില് വരുന്ന ഒന്നോണ്.

100.    ടെസക്ഷന്    16(2)   ല് ഒരു  "ര�ിജtര്o് ജപഴ്സണിന്  "  തോന് ന�ത്തുന്ന ഇന്ജവര്o് സസൈ  യുടെ�
ജമല് ഇന്പുട്ട് �ോക്സ് ടെക്രoിറ്റ്  ലഭിക്കണടെമ_ില് ആവശ്യമോയ നോല് നിബന്ധനകള് , നോല്   clause
കbോയി  പsഞ്ഞിരുന്നു.  ഇജതോടെ�ോപ്പം  clause (a)യ്ക്കു ജശഷം  clause  (a  a)  പുതിയതോയി കൂട്ടിജച്ചര്
ക്കടെപ്പടും.  ഇത് പ്രകോരം  Sub clause(a) യില് പsഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇന് ജവോയ്സ്/ടെoബിറ്റ് ജനോട്ട് എന്നിവ
സംബന്ധിക്കുന്ന വിവരം സ യര് ഔട്ട് ജവര്o് സസൈ  ജtറ്റ്ടെമന്റില് Hര്ണിഷ്
ടെചയ്തിരിക്കണടെമന്നും ആയത് ടെസക്ഷന് 37 ല് ടെqസിസൈH ടെചയ്തിട്ടുള്ള രീതിയില്
sസീപ്പിയന്റുമോയി കമ്മ്യൂണിജക്കറ്റ് ടെചയ്യണടെമന്നും വരുന്നതോയിരിക്കും.

101    ടെസക്ഷന്   35(5)   ഒഴിവോക്കി.  അതോയത് ജനോട്ടിസൈH ടെചയ്യടെപ്പട്ടിട്ടുള്ള തുകയ്ക്ക് മുകbില് (ഇജപ്പോള് 5
ജകോ�ി) വോര്ഷിക ജ�ണ് ഓവര് ഉള്ളവര്  തടെന്റ ബുക്ക്സ് ഓH് അക്കൗണ്ട്സ്  ഒരു ചോര്ജട്ടര്o്
അക്കൗണ്ടിജനജയോ , ഒരു cost    അക്കൗണ്ടിജനജയോടെകോണ്ട്  ഓoിറ്റ് ടെചയ്യിപ്പിക്കുകയും Audited  annual
account- ന്ടെs ജകോപ്പിയും Section 44(2)  പ്രകോരമുള്ള   reconciliation statement ഉം മര്s് അനുബന്ധ
ജരഖകളും  Form GSTR 9C  യില് സമര്പ്പിക്കണമോയിരുന്നു.  ഇതോണ് ഒഴിവോക്കടെപ്പടുന്നത്.

102.    ടെസക്ഷന്   44   സബ്tിറ്റ്യൂട്ട് ടെചയ്യടെപ്പടും
വോര്ഷിക  sിജട്ടണുമോയി  ബന്ധടെപ്പട്ട ഈ  ടെസക്ഷനില്  രണ്ട്  സബ്

ടെസക്ഷനുകbോണുണ്ടോയിരുന്നത്.  ഇത്ല് രണ്ടോമജKത് ടെസക്ഷന് 35(5) പ്രകോരം ന�ത്തുന്ന



ഓoിറ്റുമോയി ബന്ധടെപ്പട്ട് വോര്ഷിക sിജട്ടണ് സമര്പ്പിക്കുന്നജതോടെ�ോപ്പം GSTR 9C യില് sീകണ്
സിലിജയഷന് ജtറ്റ്ടെമന്റ് സമര്പ്പിക്കുന്നതുമോയി ബന്ധടെപ്പട്ടിട്ടുള്ളതോയിരുന്നു.  

ടെസക്ഷന് 35(5)  പ്രകോരമുള്ള ഓoിറ്റ്  ഇല്ലോതോകുന്നജതോടെ� ഈ  സബ്  ടെസക്ഷന്
പ്രസക്തിയില്ലോതോകുന്നു.
 ആയതിനോല് ടെസക്ഷന് 44-ല്  വോര്ഷിക  sിജട്ടണ് സമര്പ്പിക്കണടെമന്നും   sീകണ്
സിലിജയഷന് ജtറ്റ്ടെമന്റിന്   പകരമോയി  ര�ിജtര്o്  ജപഴ്സണിടെന്റ  ഒരു ടെസല്H്
oിക്ലജsഷന് ജtറ്റ്ടെമന്റ് അജതോടെ�ോപ്പം സമര്പ്പിക്കണടെമന്ന്  അനുശോസിക്കുന്നതോണ്.

കൂ�ോടെത വോര്ഷിക sിജട്ടണ് Hയല് ടെചയ്യുന്നതില് നിന്നും  “ a clause of Tax Payers”  ടെന
ജനോട്ടിHിജക്കഷന് വഴി  ഒഴിവോക്കണടെമന്നും  ഈ  ടെസക്ഷടെന്റ ഒന്നോമടെK ടെപ്രോവിജസോ  വഴി
അനുശോസിക്കുന്നതോണ്.

ഈ  ടെസക്ഷടെന്റ രണ്ടോമടെK ടെപ്രോവിജസോ  വഴി  ഈ  ടെസക്ഷന് പ്രകോരമുള്ള  ഒരു
നിബന്ധനകളും   ജകന്ദ്ര സംസ്ഥോന  oിപ്പോര്ട്ടുടെമന്റുകള്ജക്കോ ,  ജലോക്കല് ജബോoീസിജനോ
ബോധകമോയിരിക്കില്ല എന്ന്  അനുശോസിക്കുന്നു .   ഇതനുസരിച്ച്   ഇKരക്കോര്ക്ക്  C  &  AG  /Audit
Authorities  for  local  authorities  ന�ത്തുന്ന ഓoിറ്റ്  മോത്രം  മതിയോകും .  വോര്ഷിക  sിജട്ടണ്
സമര്പ്പിജക്കണ്ടതില്ല 
103.    ടെസക്ഷന്   50(1)   പ്രകോരംമുള്ള interest  തുക  Gross  Amount ന്  ജമല് എന്നത്  01.11.2019  മുതല്
ജനോട്ടിHിജക്കഷന് വഴി ടെനറ്റ് �ോക്സ് o്യൂവിനു ജമല്  ആക്കി മോറ്റിയിരുന്നു.  ഈ ആക്റ്റ് അമന്റ്ടെമന്റ്
വഴി ആയതിന് 01.07.2017 മുതല് മുന്കോല പ്രോബല്യം നല്കിയിരിക്കുന്നു.
104     ടെസക്ഷന്   74    ല്  Explanation  1  ടെല  clause  (ii)  പ്രകോരം  നിലവില്  ഒജര ടെപ്രോസീoിംഗ്സ്
പ്രകോരമുള്ള ജനോട്ടീസ്, �ോക്സ്  അ�യ്ക്കുന്നതിന്  ബോധ്യതയുള്ള പ്രധോന ആbിനും മജറ്റടെത_ിലും ഒരോള്ക്കും
ഇഷ്യൂ ടെചയ്തിട്ടുടെണ്ട_ില്, ഈ ജകസ് പ്രധോന വ്യക്തി ടെസക്ഷന് 73 പ്രകോരജമോ ടെസക്ഷന് 74 പ്രകോരജമോ
അവസോനിപ്പിച്ചുടെവ_ില്,  ടെസക്ഷന് 122, 125,  129,  130  എന്നിവ പ്രകോരമുള്ള മറ്റ്  ആളുകള്ക്ക് ജമലുള്ള
ടെപനോല്ട്ടി  ന�പ�ികളും പൂര്Kിയോയതോയി  കണക്കോക്കടെപ്പടുന്നതോണ്.

     എന്നോല് ഈ അമന്റ് ടെമന്റ്  പ്രകോരം എക്സ ജനഷന് 2 ടെല clause (ii)  ല് ജനരടെK
പsഞ്ഞ ടെസക്ഷന് 122, 125, 129 & 130 എന്നതിനു പകരം 122 & 125 എന്നോക്കി മോറ്റി.   

അതോയത്  ഇത് നിലവില് വരുന്നജതോടെ� പ്രധോന വ്യക്തി ടെസക്ഷന് 73  അടെല്ല_ില് 74
വഴി  ജകസ് അസോനിപ്പിച്ച ്കഴിഞ്ഞോലും  ടെസക്ഷന് 129, 130 എന്നിവ പ്രകോരമുള്ള ടെപനോല്റ്റി
ടെപ്രോസീoിംഗ്സ്  മറ്റ് ആളുകള്ക്ക് ജമല് തു�രോവുന്നതോണ്.

Detention,  Seizure,  Confiscation   എന്നീ  ജകസുകbില്  ഉയര്ന്ന ടെപനോല്റ്റി  ഉsപ്പ്
വരുത്തുന്നതിജലക്കോണ്  ഈ മോറ്റം ന�പ്പോക്കിയിട്ടുള്ളത്.
105.   ടെസക്ഷന്   75(12)   ന് ജശഷം Self assessed tax ടെന സംബന്ധിച്ച ് എക്സ് ജനഷന്    കൂട്ടിജച്ചര്ത്തു.

ഇത് പ്രകോരം Section 76-മോയി ബന്ധടെപ്പട്ട്,   “Self assessed tax”  എന്നത് ടെസക്ഷന്  37
പ്രകോരം GSTR-1 ല് oിക്ലയര് ടെചയ്യുന്ന ഔട്ട്  ജവര്o്  സസൈ യുമോയി  ബന്ധടെപ്പട്ട്  �ോക്സ്
ആയിരിക്കും.  മsിച്ച ്ടെസക്ഷന് 39 പ്രകോരം GSTR-3B യില് സമര്പ്പിക്കുന്ന തുക ആയിരിക്കില്ല.
106.    ടെസക്ഷന്   83   ല് സബ് ടെസക്ഷന്(1) സബ്tിറ്റ്യൂട്ട് ടെചയ്യടെപ്പട്ടു.



പുതിയ സബ് ടെസക്ഷന് പ്രകോരം ചോപ്റ്റര് XII(Assessment) ,ChapterXIV  (Inspection, search,
seizure) Chapter XV ( Demands of Recovery)  എന്നിവയുമോയി ബന്ധടെപ്പട്ട് ഏടെത_ിലും ഒരു നികുതി
ദോയകടെന്റജയോ ടെസക്ഷന് 122(1A) പ്രകോരമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുജ�ജയോ ബോ_് അക്കൗണ്ട് ഉള്ടെപ്പടെ�യുള്ള
വസ്തു വകകള് ആവശ്യടെമന്ന് കണ്ടോല് കമ്മീഷണര്ക്ക് എഴുതി നല്കുന്ന ഒരു ഉKരവിലൂടെ�
Provisional  ആയി attach ടെചയ്യോവുന്നതോണ്.
107. ടെസക്ഷന് 107(6) പുതിയതോയി ടെപ്രോവിജസോ കൂട്ടിജച്ചര്ത്തു.

ഇതനുസരിച്ച ്ടെസക്ഷന് 129(3) പ്രകോരമുള്ള ഓര്osിടെനതിടെര അപ്പീല് സമര്പ്പിക്കുന്നതിന്
25% തുക അപ്പീല് Hയല് ടെചയ്യുന്ന ആള്  അ�ജയ്ക്കണ്ടതുണ്ട്.
108. (   1).  ടെസക്ഷന്   129   ല് clause(a) (b) എന്നിവ തോടെഴ പsയുന്ന രീതിയില് സബ്tിറ്റ്യൂട്ട് ടെചയ്യും.

ടെസക്ഷന് 129(1) പ്രകോരം �ി.എസ്.�ി നിയമKിന് വിരുദ്ധമോയി  ഏടെത_ിലും ഒരോള് ട്രോന്
സിറ്റില് ഇരിക്കുന്ന ഒരു സോധനം ട്രോന്ജqോര്ട്ട് ടെചയ്യുകജയോ ജtോര് ടെചയ്യുകജയോ ടെചയ്തിരിക്കുന്നതോയി
കണ്ടോല് അKരം സോധനവും, conveyance ന്  ഉപജയോഗിക്കുന്ന വോഹനവും detain ടെചയ്യുകജയോ seize
ടെചയ്യുകജയോ ആകോടെമന്നും തു�ര്ന്ന് തോടെഴ പsയുന്ന "സോഹചര്യKില് " sിലീസ് ടെചയ്യോവുന്നതുമോണ്.

ഇKരKിലുള്ള മൂന്ന്  'സോഹചര്യങ്ങbില് '  ആദ്യടെK രണ്ട് സോഹചര്യങ്ങള് clause(a)
യിലും  (b)യി  ലും   പsഞ്ഞിരുന്നു.   ഇതോണ്  സബ്tിറ്റ്യൂട്ട്  ടെചയ്തിട്ടുള്ളത്.   പുതിയ   clause  കള്
ഇപ്രകോരമോണ്.
       Clause  (a)-  പ്രസ്തുത സോധനKിന് ജമല് വരുന്ന നികുതി തുകയുടെ� 200% penalty  ആയി
അ�യ്ക്കുന്ന സോഹചര്യKില് (ജനരടെK ഇത്  "അKരKിലുള്ള"  സോധനKിന്  ജമല്  അ�ജയ്ക്കണ്ട
നികുതിയുടെ� 100%, "ടെപനോല്റ്റിയും" എന്നോയിരുന്നു.)

 Exempted goods ആടെണ_ില് സോധനKിടെന്റ വിലയുടെ� 2% അടെല്ല_ില് 25,000/- രൂപ
ഏതോജണോ  കുsഞ്ഞത്  (  പ്രസ്തുത  സോധനKിടെന്റ ഉ�മസ്ഥന് അ�യ്ക്കുവോന് സന്നദ്ധനോയി  
വരികയോടെണ_ില്  )  

Clause (b) – Taxable Goods ആടെണ_ില് സോധനKിടെന്റ നികുതി ഒഴിടെകയുള്ള വിലയുടെ�
50% അടെല്ല_ില് നികുതി തുകയുടെ� 200% ഏതോജണോ കൂടുതല് , Exempted  goods  ആടെണ_ില്
സോധനKിടെന്റ വിലയുടെ� 5%  അടെല്ല_ില്  25,000/- രൂപ എന്നിവയില്  ഏതോജണോ കുsവ് ആയതും
(സോധനKിടെന്റ ഉ�മസ്ഥന് ടെപനോല്റ്റി  അ�യ്ക്കുവോന് സന്നദ്ധനോയി  മുജന്നോട്ട്   വരോK
സോഹചര്യKില്)

2.   ടെസക്ഷന് 129 ല്  സബ് ടെസക്ഷന്(2)  ഒഴിവോക്കി.  ഇതില് പsഞ്ഞിരുന്നത് പ്രകോരം 
വോഹനങ്ങbില് ടെകോണ്ടുജപോകുന്ന സോധനങ്ങളുജ�ജയോ, വോഹനKിടെന്റജയോ detention,

Seizure  എന്നിവയില് ടെസക്ഷന് 67(6)  ടെല ടെപ്രോവിഷന്സ്  അസൈ  ടെചജയ്യണ്ടതുണ്ടോയിരുന്നു .
ടെസക്ഷന് 67(6) പ്രകോരം  ഇKരKില് detain ടെചയ്യുകജയോ seize ടെചയ്യുകജയോ ടെചയ്യുന്ന

  സോധനവും വോഹനവും ജബോണ്ട്  എക്സിക്യൂട്ട്  ടെചയ്യുജമ്പോജഴോ,  �ോക്സ്  ഇന്റst്    ,    ടെപനോല്ട്ടി    എന്നിവ
അ�യ്ക്കുന്ന മുsയ്ക്ക്   തോല്കോലികമോയി  sിലീസ്  ടെചയ്യോവുന്നതോണ് .   ഇതോണ്  ഒഴിവോക്കടെപ്പട്ടത്.
[Section 129(1)Section  129(1)ല്  Tax,  Interest എന്നിവ ഒഴിവോക്കടെപ്പട്ടതിനോല് ഇതിന്   പ്രസക്തി ഇല്ലോതോയതോണ്
ഇതിന് കോരണം.]

3.ടെസക്ഷന് 129 ല് സബ് ടെസക്ഷന് (3)  സബ്tിറ്റ്യൂട്ട് ടെചയ്യടെപ്പട്ടു. 



സബ്tിറ്റ്യൂട്ട്  ടെചയ്യടെപ്പട്ട പ്രകോരം സോധനവും  വോഹനവും  detain/seize   ടെചയ്ത ജപ്രോപ്പര്
ഓHീസര് 7 ദിവസKിനകം (  detain/seize  ടെചയ്ത ദിവസം മുതല്) ടെപനോല്ട്ടി വിവരം നികുതി
ദോയകടെന ജനോട്ടീസ് വഴി അsിയിക്കുകയും ജനോട്ടീസ് നല്കി 7 ദിവസKിനകം സബ് ടെസക്ഷന് (1) ടെല
clause(a)  പ്രകോരജമോ  clause(b)  പ്രകോരജമോ   ടെപനോല്ട്ടി  അ�ക്കുന്നതിനുള്ള ഉKരവ്  നല്
കോവുന്നതുമോണ്.  [Section 129(1)ഇവിടെ�യും  ടെസക്ഷന്  129(1)-ല് ജനരടെK ഉണ്ടോയിരുന്ന Tax  &  Penalty  എന്നത്
Penalty മോത്രമോയതോണ് , മോറ്റKിന് കോരണം.]

4. ടെസക്ഷന് 129 ല് സബ് ടെസക്ഷന് (4) ല് " no tax, interest or penalty” എന്നതിന് പകരം " no
penalty”  എന്ന് substitute ടെചയ്തു.

ടെസക്ഷന് 129(1) ല് clause (a) clause (b) എന്നിവയില് ഉണ്ടോയ മോറ്റം അനുസരിച്ച ്  tax, interest
എന്നിവ ഇവിടെ�യും ഒഴിവോക്കിയിട്ടുള്ളതോണ്.

5. ടെസക്ഷന് 129 ല്  സബ് ടെസക്ഷന് (6)  substitute ടെചയ്തു മോറുന്നതിനനുസരിച്ച ്വരുന്ന Sub Rule
(6) തോടെഴ പsയും പ്രകോരമോണ്.

ഒരു വോഹനKില് സോധനങ്ങള് ട്രോന്ജqോ൪ട്ട്  ടെചയ്യുന്ന വ്യക്തിജയോ ,  സോധനKിടെന്റ
ഉ�മസ്ഥജനോ  ടെസക്ഷന് 129(3)  പ്രകോരമുള്ള ടെപനോല്റ്റി  15 ദിവസKിനകം  (  ഓ൪o൪  ലഭിച്ച)്
അ�യ്ക്കോന് തയ്യോsോകോK പക്ഷം ഇKരKില് detain /  seize  ടെചയ്തിട്ടുള്ള സോധനം  /  conveyance
എന്നിവ നി൪ദ്ദിഷ്ട രീതിയില് ജലലം ടെചയ്ത് വില്ക്കോവുന്നതോണ്.

Proviso 1 – വോഹനം, sub section  (3) പ്രകോരമുള്ള ഓ൪o൪ പ്രകോരമുള്ള ടെപനോല്റ്റി തുക, ഒരു
ലക്ഷം  രൂപ  എന്നിവയിജലതോണ്  കുsവ്  അത്രയും  അ�ച്ച്  ട്രോന്ജqോ൪ട്ട൪ക്ക്  sീലീസ്   ടെചയ്ത്
നല്കോവുന്നതോണ്.

Proviso  2  -   detain  ടെചയ്തിട്ടുള്ള സോധനം  ടെപടെട്ടന്ന്  നശിച്ച്  ജപോകുന്നജതോ ,
അപക�മുണ്ടോക്കുവോന് സോദ്ധ്യതയുള്ളജതോ  ആടെണ_ില് ജപ്രോപ്പ൪  ഓHീസ൪ക്ക്  ജലലKില് വില്
ക്കുന്നതിനുള്ള സമയം  ഹിതമനുസരിച്ച ്കുsയ്കോവുന്നതോണ്. ( 15 ല് നിന്നും)

109.  section 130 ല്
( i) sub section (1)ല്

“ Not withstanding anything contained in this Act, if”  എന്നതിനു പകരം   “ Where” എന്ന്  substitute
ടെചയ്തു.

ഇKരKില് മോറ്റടെപ്പട്ടതിലൂടെ� Act  ടെല മടെറ്റവിടെ�ടെയ_ിലും  പsഞ്ഞിട്ടുള്ള provision-കള്ക്ക്
ജമല് ഈ  subsection ല് പsഞ്ഞിട്ടുള്ള 5 clause കള്ക്ക് overriding power ഇനിജമല് ഉണ്ടോയിരിക്കില്ല.



(ii) section 130 ല്
Sub section (2)ടെല രണ്ടോമടെK proviso- യില്    “  amount of penalty leviable  under sub

section (1) of section 129 “  എന്നതിനു പകരം  “  penalty equal to 100% on the tax payable on such
goods”  എന്ന് substitute ടെചയ്തു.

അതോയത്  130 (1)  പ്രകോരം  confiscate  ടെചയ്യടെപ്പട്ട goods/  conveyance  ന്  ജമല് adjudication
ന�ത്തുന്ന ഓHീസ൪ക്ക് ,  അതിടെന്റ ഉ�മസ്ഥന് ജമല് ഉചിതടെമന്ന്  ജതോന്നുന്ന ഒരു തുക  fine  ആയി
ഈ�ോക്കി തിരിടെക നല്കുന്നതിനുള്ള  option 130(2) പ്രകോരമുണ്ട്.

ഇതിടെന്റ ഒന്നോമടെK proviso  യില് ഇKരKില് ചുമത്തുന്ന fine   തുക  സോധനKിടെന്റ
അജപ്പോഴടെK   market  value  ല് നിന്ന്  ആയതിന്  ജമല് ചുമKടെപ്പ�ോവുന്ന നികുതി  കുsയ്ക്കുന്ന
തുകജയക്കോള് കൂടുവോന് പോടുള്ളതല്ല.

രണ്ടോമടെK  proviso പ്രകോരം ഇKരKില് ചുമത്തുന്ന  fine  ടെന്റയും ചുമKോവുന്ന ടെപനോല്
റ്റിയുടെ�യും ആടെക തുക ടെസക്ഷന്   129(1)   പ്രകോരം ചുമKോവുന്ന   ടെപനോല്റ്റിജയക്കോള് കുsയോന് പോ�ില്ല
എന്ന്  അനുശോസിച്ചിരുന്നു.   ഇതിലോണ്  മോറ്റം  ഉണ്ടോയിട്ടുള്ളത്.  ഈ  മോറ്റമനുസരിച്ച്  fine   ടെന്റയും
ചുമKോവുന്ന ടെപനോല്റ്റിയുടെ�യും  ആടെക തുക  "  ഇKരKില് consfiscate.  ടെചയ്യടെപ്പട്ട
സോധനKിടെന്റ ജമല് അ�ജയ്ക്കണ്ട നികുതിയുടെ� 100% Kില് കുsയുവോന്   പോ�ില്ല  എന്നോക്കി മോറ്റി .
[Section 129(1)  Section  129(1)  പ്രകോരം  ടെപനോല്റ്റി   നികുതി  തുകയുടെ� 200  %  ആക്കി  മോറ്റിയത്   ഇവിടെ�
സോധിക്കോതിരുന്നതിനോലോണ്  ഈ മോറ്റം.]

iii section 130 ല്
 sub section (3) ഒഴിവോക്കി

ഈ  sub section  പ്രകോരം  confiscate  ടെചയ്യടെപ്പട്ട സോധനKിടെന്റജയോ,  വോഹനKിടെന്റജയോ
ജമല് ടെസക്ഷന് 130  (2)  പ്രകോരം    fine  ചുമKടെപ്പട്ടോലും,  ഇKരം  സോധനKിടെന്റജയോ,
വോഹനKിടെന്റജയോ,  ഉ�മജയോ  130(1)  പ്രകോരമുള്ള ഒരു വ്യക്തിജയോ ,  ഇതിന്  പുsജമ ഏടെത_ിലും
തരKിലുb്ല �ോക്സ് , ടെപനോല്റ്റി മടെറ്റടെന്ത_ിലും ചോ൪ജ്ജൂകള് എന്നിവ ഈ goods ജനോ, വോഹനKിജനോ
ജമല് അ�യ്കോനുടെണ്ട_ില് ആയതും അ�യ്കുന്നതിന് ബോദ്ധ്യസ്ഥനോയിരുന്നു.

ഈ  sub section  ഒഴിവോക്കടെപ്പട്ടത്  വഴി ഇKരം ബോധ്യത ഇല്ലോതോയി .

110  Section 151   substitute ടെചയ്യടെപ്പട്ടു.
ജനരടെK രണ്ട്  സബ്  ടെസക്ഷനുകbിലോയി  ഉണ്ടോയിരുന്ന ടെസക്ഷന് 151,  സബ്

ടെസക്ഷനുകbില്ലോടെത തോടെഴ പsയും പ്രകോരം substitute ടെചയ്യടെപ്പടുന്നതോണ്.



151. “  കമ്മീഷണ൪ജക്കോ,  അജദ്ദഹം  അധികോരടെപ്പടുത്തുന്ന ഒരു ഉജദ്യോഗസ്ഥജനോ ,  ഒരു
ഉKരവിലൂടെ� ഏടെതോരോജbോടും ,  അയോള് സൈകകോര്യം  ടെചയ്യുന്ന ഈ  Act  "  ഉ  മോയി  ബന്ധടെപ്പട്ട
വിവരങ്ങള് ആവശ്യടെപ്പടുന്ന സമയKിന്  മുമ്പ്  ആവശ്യടെപ്പടുന്ന HോsKില് ആവശ്യടെപ്പടുന്ന
രീതിയില് സമ൪പ്പിക്കുവോന് നി൪ജദ്ദശിക്കോവുന്നതോണ്.

111 section 152 ല്
1) Sub section (1) ല്  “ of any individual return or port thereof”  എന്നത് ഒഴിവോക്കി.
2) “Any proceedings under this Act”  എന്നതിന് ജശഷം  “ without giving an opportunity of being

heard to the person concerned “  എന്ന് കുട്ടിജച്ച൪ത്തു.
ഈ ടെസക്ഷന്,  “ Bar on disclosure of information”  എന്നതുമോയി ബന്ധടെപ്പട്ടതോണ്.  ഇതില്

നിലവിലുള്ള പ്രകോരം ഒരു വ്യക്തിയുടെ� sിജട്ടണിടെന ജയോ അതുമോയി ബന്ധടെപ്പട്ടജതോ ആയ വിവരങ്ങള്
150,  151 എന്നീ  ടെസക്ഷന് പ്രകോരം  നല്കുന്ന തിന്  മുമ്പോയി  അKരKിലുള്ള വ്യക്തിയുടെ�ജയോ ,
അജദ്ദഹം  അധികോരടെപ്പടുKിയ  വ്യക്തിയുടെ�ജയോ  എഴുതി  വോങ്ങിയ  അനുമതിയില്ലോടെതയോണ്
ജശഖരിച്ചിട്ടുള്ളടെത_ില് അKരം  information  ഈ   Act  ഉമോയി  ബന്ധടെപ്പട്ട യോടെതോരു ഉKരവ്
ഇsക്കുന്നതിനും ഉപജയോഗിക്കുവോന് പോടുള്ളതല്ല എന്ന്  പ്രതിപോദിച്ചിരിക്കുന്നു.

ജമല്പ്പsഞ്ഞ രണ്ട് മോറ്റങ്ങള് പ്രകോരം ഈ നിബന്ധനയിലോണ് മോറ്റം വന്നിട്ടുള്ളത്.
ഇതില് ഒന്നോമടെK മോറ്റമനുസരിച്ച്  ഈ  വിഷയKില് നിന്നും  sിജട്ടണുകള് അതുമോയി

ബന്ധടെപ്പട്ട വിവരങ്ങള് എന്നിവ ഒഴിവോക്കി.
രണ്ടോമടെK മോറ്റമനുസരിച്ച്,  അKരം ഇന്H൪ജമഷഷനുകള് ഉപജയോഗിച്ച് ഈ  Act  ഉമോയി

ബന്ധടെപ്പട്ട ഉKരവുകള് ഇsക്കുന്നതിന് ,  പ്രസ്തുത വ്യക്തിക്ക്    personal hearing    നുള്ള അവസരം നല്  
കിയിരിക്കണം എന്നോക്കി മോറ്റി  .  

3) Section 152 ല്
Sub section (2) ഒഴിവോക്കി
ഇത് പ്രകോരം ഈ ആക്ടിടെല prosecution purpose  ഒഴിടെകയുള്ള കോര്യങ്ങbില്, ഒരു വ്യക്തിയുടെ�

sിജട്ടണ് സംബന്ധമോയ വിവരങ്ങbിലുള്ളജതോ ,  ടെസക്ഷന് 151 പ്രകോരം  ജശഖരിക്കടെപ്പട്ട വിവരങ്ങജbോ ,
Access  ഓ ആയത് കോണുന്നതിനുള്ള അനുമതിജയോ,  ഇതുമോയി ബന്ധടെപ്പട്ട statistics  എടുക്കുന്നതിന്
ചുമതലടെപ്പടുKടെപ്പട്ട വ്യക്തിജക്കോ,  ഇKരKിലുb്ല വിവരങ്ങള് compile ടെചയ്യുന്നതിന് അധികോരടെപ്പട്ട
വ്യക്തിജക്കോ,  computerization  ഉമോയി  ബന്ധടെപ്പട്ട്  പ്രവ൪Kിക്കുന്ന വ്യക്തികള് എന്നിവ൪ടെക്കോഴിടെക
നല്കുവോന് പോ�ില്ലോയിരുന്നു. ഇതോണ് ഒഴിവോക്കടെപ്പട്ടത് .
 112         section 168     ല്   -   Sub section (2)   ല്  
  1) “ Sub section (2) of Section 44” എന്നതിന് പകരം"section 44“ എന്നോക്കി മോറ്റി.
ഈ മോറ്റKിന് കോരണം  “section 44”  ഈ Finance Act പ്രകോരം substitute ടെചയ്തജപ്പോള്  രണ്ട്  sub
ടെസക്ഷനുകള് ഒഴിവോയി ഒരു ടെസക്ഷന് മോത്രമോയി  മോsിയതിനോലോണ് .



113) GST Act   ടെല   Schedule II   ടെല    paragraph 7      ഒഴിവോക്കി  .  
Paragraph  7 പ്രകോരം  സൈപ്രവറ്റ്   ക്ലബുകള്  ,  Association-കള്   തു�ങ്ങിയ

unincorporated  association  -കള്  അവരുടെ� members-ന്   പണജമോ  defferred   payment-ഓ മറ്റ്
valuable  കണ്സിoജsഷജനോ   വോങ്ങി  ടെകോണ്ട്  ന�ത്തുന്ന transactions,   supply  ആയി
കണക്കോക്കിടെക്കോണ്ട്   Schedule II -ല് ഉള്ടെപ്പടുKിയിരുന്നു. ഇതോണ് ഒഴിവോക്കടെപ്പട്ടത് .

Kerala Finance Bill 2021-22     പ്രകോരം   KVAT Act, KGST Act   എന്നിവയിലുണ്ടോയിട്ടുള്ള  
മോറ്റങ്ങള്

I .   KVAT Act
   2021 Budget പ്രകോരം VAT Amnesty Scheme extend ടെചയ്തിട്ടുണ്ട് .

Amnesty Scheme (KVAT Act, CST Act, Luxury Tax, CST Act)
         കഴിഞ്ഞ വര്ഷജKക്കോള് കൂടുതല് തുക  അ�ജക്കണ്ടതോയി വരുന്ന scheme  ആണ് ഈ
ബo്�റ്റില് ഉള്ളത് .
        ജനരടെK lumpsum  ആയി  അ�ക്കുന്നവര്ക്ക്  കു�ിശ്ശിക  നികുതിയുടെ� 40%  അ�ച്ചോല്
മതിയോയിരുന്നു. എന്നോല് ഈ Finance Bill പ്രകോരം  അത് 60% ആക്കി മോറ്റി.
   Instalment  ആയി അ�ക്കുന്നവര്ക്ക്  70% കു�ിശ്ശിക തുക അ�ക്കണം.  പലിശ ജനരജKത് ജപോടെല
തടെന്ന പൂര്ണ്ണമോയും ഒഴിവോക്കടെപ്പടും.
   Options  31/08/2021 വടെര സമര്പ്പിക്കോം .  ജമല്  വിവരിച്ച പ്രകോരം  അ�ജക്കണ്ട തുകയുടെ�
ശതമോനKിലുള്ള വ്യത്യോസടെമോഴിടെക മുന്  scheme-ടെല എല്ലോ നിബന്ധനകളും തു�രും.  

N.B:-30/11/2020-ന്  മുമ്പ്  Assessment  Complete  ടെചയ്തതും  ഈ  തീയതിക്ക്  ജശഷം  അസ്സസ്സ്ടെമന്s്
ഓര്oര്  ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതുമോയ ആളുകള്ക്ക് പഴയ രീതിയിലുള്ള [Section 129(1) 40% & 50% നിരക്കിലുള്ള] Amnesty Opt
ടെചയ്യുന്നതിനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കുന്നുണ്ട്.
II.  KGST ACT
   സര്ക്കോരിടെന്റ മദ്യനയവുമോയി ബന്ധടെപ്പട്ട് അ�ച്ചു പൂട്ടടെപ്പടുകയും തു�ര്ന്ന് പുതിയ നയം അനുസരിച്ചു
സൈലസന്സ്  പുതുക്കി  നല്കടെപ്പട്ട ബോറുകള്ക്ക്   ജസോഫ്റ്റ് ടെവയര്  related  issues  കോരണം  sിജട്ടണ്
Hയല്  ടെചയ്യുവോന്  ബുദ്ധിമുട്ട്  അനുഭവടെപ്പടുകയും,  ഇക്കോരണKോല്  ഇക്കൂട്ടര്ടെക്കതിടെര വbടെര
ഉയര്ന്ന oിമോന്റുകള്  Tax  ഇനKിലും ടെപനോല്റ്റി ഇനKിലും  create  ടെചയ്യടെപ്പട്ടുടെവന്ന പരോതിടെയ
തു�ര്ന്ന് , ഇKരക്കോര്ക്ക് ടെപനോല്റ്റിയില് പൂര്ണ്ണ ഇbവും interest -ല് 5 ൦% ഇbവും അനുവദിച്ചിരുന്നു.

COVID  Crisis  കോരണം  വീണ്ടും  ഇKരKില്  sിജട്ടണ്  oീജHോള്�്
ഉണ്ടോയിട്ടുള്ളതിനോല് ഈ  concession  31/12/2020 വടെരയുള്ള returns-മോയി   ബന്ധടെപ്പട്ട arrears  -
കള്ക്ക്  ബോധകമോക്കി നീട്ടിയിട്ടുണ്ട് .

 ഇതിനുള്ള ഓപ് ഷന്  30/06/2021  വടെര നല്കോവുന്നതും കു�ിശ്ശിക  31/07/2021  ന്
മുന്പോയി അ�ക്കുകയും ടെചയ്യുന്നവര്ക്ക് മോത്രജമ ഈ scheme-ടെന്റ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കുകയുള്ളു.



   ഇക്കഴിഞ്ഞ മോസം  ഒരു ജനോട്ടിHിജക്കഷന് മോത്രമോണ്   നിലവില് വന്നിട്ടുള്ളത്  .   ഇത്   Rule
amendment മോയി-  ബന്ധടെപ്പട്ടിട്ടുള്ളതോണ് .

കഴിഞ്ഞ മോസKില് Central Tax Notification വഴി തോടെഴ പsയുന്ന മോറ്റം  GST Rule-ല് ഉണ്ടോയിട്ടുണ്ട്.
Notification 1/2021 dated 01/01/2021
Rule 59 after Sub Rule (5),  പുതിയ Rule ആയി  Rule 6 കൂട്ടിജച്ചര്ത്തു . ഇതില് 3 clause -കbോണ് ഉള്ളത്
    a)  ഒരു Registered Person  തു�ര്ച്ചയോയി രണ്ട്  മോസടെK �ി .  GSTR 3B മു�ക്കം വരുKിയോല്
അയോടെb തു�ര്ന്ന് ടെസക്ഷന് 37 പ്രകോരമുള്ള GSTR-1 സമര്പ്പിക്കുവോന് അനുവദിക്കുന്നതല്ല.

    b) Quarterly  ആയി sിജട്ടണ്  Hയല് ടെചയ്യുന്നവരില് ടെതോട്ടു മുന് Quarter-ടെല GSTR 3-B  Hയല്
ടെചയ്യോKവടെര തു�ര്ന്നുള്ള Form  GSTR-1 ഉം  IFF  വഴിയുള്ള invoice  uploading-ഉം  ന�ത്തുവോന്
അനുവദിക്കുന്നതല്ല.
     c) Rule 86 B പ്രകോരം I.T.C യില് നിന്നും Return  liability-യിജലക്ക് payment ന�ത്തുന്നത്  Electronic
Credit  ledger-ല്  available  ആയിട്ടുള്ള തുകയുടെ� 99  %  ആയി  restrict  ടെചയ്തിട്ടുള്ള ഒരു Registered
Person  ടെതോട്ടു മുന്പിലടെK  GSTR 3-B  Hയല് ടെചയ്തിട്ടിടെല്ല_ില്  GSTR-1 വഴിജയോ  IFF  വഴിജയോ
invoice details,  furnish ടെചയ്യുവോന് അനുവദിക്കുന്നതല്ല .
     2021 �നുവരി 31 -വടെരയുള്ള മോറ്റങ്ങളുടെ� വിവരങ്ങbോണ്  ഇതില് ഉള്ടെപ്പടുKിയിട്ടുള്ളത് 
 ഒപ്പ് 
                                                           സംസ്ഥോന നികുതി ജ�ോയിന്റ് കമ്മീഷണര്

പകര്പ്പ്:

            കമ്മീഷണര്,  സംസ്ഥോന ചരക്കു ജസവന നികുതി വകുപ്പ്,
            അoീഷണല് കമ്മീഷണര്, സംസ്ഥോന ചരക്കു ജസവന നികുതി വകുപ്പ്,
            ശ്രീ. ജ�ോംസ് ജ�ോണ് ,സൂപ്രണ്ട്, സി.�ി.എസ്.റ്റി.             
            ശ്രീ. ബി.മനു, അസിtന്റ് കമ്മീഷണര്, ടെqഷ്യല് സര്ക്കിള് തിരുവനന്തപുരം.
            ശ്രീ. വി, സൈശജലന്ദ്രന് അസിtന്റ് കമ്മീഷണര് (ഇന്റലി�ന്സ്), തിരുവനന്തപുരം
            ശ്രീ.എസ്.സൈഷന്,  അസിtന്റ് കമ്മീഷണര്, തിരുവനന്തപുരം
            ശ്രീമതി ടെലന .എസ്, അസിtന്റ് കമ്മീഷണര്, ടെനയ്യോറ്റിന്കര.
            ശ്രീ. എസ്.സോബു കുമോര്, അസിtന്റ് കമ്മീഷണര്, ടെqഷ്യല് സര്ക്കിള്          
            ശ്രീ.സ�ിത്.പി.എസ്, അസിtന്റ് കമ്മീഷണര്,ടെqഷ്യല് സര്ക്കിള്, തിരുവനന്തപുരം.   
         
            ശ്രീ.സൈവ വി�യന്                         -  ടെക.വി.വി.ഇ.എസ്
            ശ്രീ.സദോനന്ദന്                                    - �നsല്മര്ച്ചന്s്സ്
            ശ്രീ പോപ്പനംജകോ�് രോ�പ്പന്                     - ടെക.യു.വി.എ.എസ്
            ശ്രീ. വര്ഗ്ഗീസ് വി.ടെക                - ടെസക്രട്ടsി- ടെക.എസ്.എസ്. ഐ
            ശ്രീ.മധുസുധനന് നോയര്. ബി.                - എ.ടെക.�ി.ഐ
            ശ്രീ. പരജമശ്വര്. ടെ�.oി.
            ശ്രീ.കൃഷ്ണകുമോര്                                       - എ.ടെക.oി.എ
            ശ്രീ അ�ിത് .ടെക മോര്Kോണ്ഡം                - എ.ടെക.ഐ.റ്റി ആന്s് 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.oി.എ       



            ശ്രീ മജഹഷ് തയ്യൂര്                                 -  എ.ടെക.ഐ.റ്റി ആന്s് 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�.ടെസബോt്യന്                     -  ടെക.സി.oി.എ
            ശ്രീ.സിതോരോമ                                     -  എ.ടെക.�ി.എസ്.എം
            ശ്രീ. പി.ഗജണഷ്                                   -  ടെക.ഇ.�ി.എ
            ശ്രീ. സ�ി മോത്യു                                   -  സി.ഐ.എ
            ശ്രീ. ഷിബു ടെ�യിംസ്                            -  ആര്.oി.എ,
            ശ്രീ.ജ�ോസ് സക്കsിയ                           -  ടെക.സി.സി.ഐ.എസ്.ആര്
            ശ്രീ.സോയ് പ്രശോന്ത്


