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                                                                       തീയതി-03/08/2021
   �ില്ലോതല     �ി  .  എസ്  .  റ്റി     ടെHസിലിജറ്റഷന്     കമ്മിറ്റി ജുടെടെല   2021  

       2021  ജുടെടെല മോസടെK �ില്ലോതല �ി.എസ്.�ി ടെHസിലിജറ്റഷന് കമ്മിറ്റിജയോഗം ജുടെടെല 7ാോം
തീയതി ബുധനോഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക്  3..00  മണിക്ക്  ഗൂഗിള് മീറ്റ്  വഴി  ന�ത്തുകയുണ്ടോയി .  �ില്ലോതല ജ�ോയിന്റ്
കമ്മീഷണറുടെ� അധ്യക്ഷതയില്  ന�ന്ന ജയോഗKില് പടെ`ടുK വ്യോപോരി പ്രതിനിധികജcയും  വകുപ്പ്

പ്രതിനിധികജcയും ജ�ോയിന്റ് കമ്മീഷണര് സ്വോഗതം ടെചയ്തു.   സംസ്ഥോന നികുതിവകുപ്പിടെന്റ പ്രജത്യക

ക്ഷണപ്രകോരം  ശ്രീ.  സുജരഷ്  എസ്  ,  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. ബി. മനു. ടെqപ്പ്യൂട്ടി കമ്മീഷണര് ,ടെsഷ്യല് സര്ക്കിള്, തിരുവനന്തപുരം
2.. ശ്രീ.എസ് സോബു കുമോര് . ടെqപ്പ്യൂട്ടി കമ്മീഷണര് ,ടെsഷ്യല് സര്ക്കിള്, തിരുവനന്തപുരം
3. ശ്രീ. മജനഷ് കുമോ൪. വി.ടെക. അസിസ്റ്റന്റ് ജസ്റ്ററ്റ് �ോക്സ് ഓHീസര്
4. .ശ്രീ. സുജരഷ് എസ്  , സൂപ്രണ്ട്, ടെസന്ട്രല് എടെക്സസ്
പടെ`  ടുK     വ്യോപോരി     പ്രതിനിധികള്  
1. ശ്രീ. ടെക. ടെ� ടെസബോസ്റ്റ്യന് 
2. ശ്രീ. മജxഷ് തയ്യൂ൪
3. ശ്രീ. രോമകൃഷ്ണന്.�ി.എസ്                               
4. ശ്രീ. വി�യന് ആചോരി
5. ശ്രീ. വി�യന്.വൈവ

കഴിഞ്ഞ ജയോഗKില് സ്വീകരിച്ച ന�പ�ികള്  ജ�ോയിന്റ്  കമ്മീഷണര് 
വ്യക്തമോക്കിടെക്കോടുക്കുകയുണ്ടോയി. ശ്രീ സുജരഷ് എസ് ,  സൂപ്രണ്ട് , CGST, ശ്രീ. മജനഷ് കുമോ൪. വി.ടെക.
അസിസ്റ്റന്റ്  ജസ്റ്ററ്റ്  �ോക്സ്  ഓHീസര്,   ശ്രീ  ആദര്ശ്  എസ്  ,  അസിസ്റ്റന്റ്  ജസ്റ്ററ്റ്  �ോക്സ്  ഓHീസര്,
എന്നിവര് വിശദീകരിച്ചു . 2017- 18 ടെല �ി എസ്  �ി യിടെല Hയലുകcില് DRC -1  ജനോട്ടീസ് ഇഷ്യൂ ടെചയ്തു
തു�ങ്ങിടെയന്നു ജ�ോയിന്റ്  കമ്മീഷണര്  അറിയിച്ചു .  ജനോട്ടീസ്  ലഭിക്കുന്ന മുറക്ക്  വ്യോപോരികള്
Adjournment  application  ഇട്ടോല്  മതി.  Adjournment  നു ആവശ്യമുള്ളത്ര സമയം
അനുവദിക്കുന്നതയിരിക്കും എന്ന് ജ�ോയിന്റ് കമ്മിഷണര് അറിയിച്ചു . 

I. ഇക്കഴിഞ്ഞ  മോസം �ി.എസ്.�ിയില് വന്നിട്ടുള്ള മോറ്റങ്ങള് തോടെഴ പറയും പ്രകോരമോണ്.:-



   1. Notification No.28/2021 dated: 30-06-2021

ജനോട്ടിHിജക്കഷന് നം. 80/ 2020 supress  ടെചയ്തുടെകോണ്ട്  ,  ജനോട്ടിHിജക്കഷന്
14/2020   ടെല (Q R Code) provision -Q  R  Code)  provision  -നുകള് 21.03.2020  നും.  30.09.2021  ന്
പോലിക്കുവോന് സോധിക്കോK ര�ിജസ്റ്റര് q്  person  -ടെന section  125  പ്രകോരമുcc
ടെപനോല്റ്റിയില് നിന്ന് ഒഴിവോക്കിയിട്ടുണ്ട്.

  2. Circular 148/2021 18.05.2021

Finance Act 2020 Section 30  പ്രകോരമുcc amendment Notification 92/2020
dated: 22-12-2020 പ്രകോരം Notify ടെചയ്യുകയും ആയത് പ്രകോരം

a) Additional Commissioner ജക്കോ Joint Commissioner ജക്കോ സമയപരിധി കഴിഞ്ഞ്  
     30 ദിവസKിനുള്ളില്  കൂ �ോK ദിവസജമോ

b) കമ്മീഷണര്ക്ക് തു�ര്ന്ന് 30 ദിവസKിനുള്ളില്  കൂ റയോK ദിവസജമോ 
   നീ ട്ടി നല്കോന് അധികോരം നല്കിയിരുന്നു.

തു�ര്ന്ന് Notification 15-2021 പ്രകോരം Rule 23 ലും മോറ്റം വരുത്തുകയുമുണ്ടോയി.
Form GST REG -21 ലും മോറ്റം വരുത്തുകയുമുണ്ടോയി.

ഈ  പരിഷ്ക്കോരം  എല്ലോയി�ത്തും  ഒരു ജപോടെല ന�പ്പോക്കുന്നതിജലക്കോയി
ഇKരം  അജപക്ഷ Hയല് ടെചയ്യുന്നതിന്  Common  Portel-ലില്-  സ്വതന്ത്രമോയ
സൗകര്യം  നിലവില്  വരുന്നതുവടെര ഈ  സര്ക്കുലറിടെല ന�പ�ി  ക്രമം
പോലിജക്കണ്ടതോണ്. 

ക്യോന്സല് ടെചയ്യടെപ്പട്ട ഒരു ര�ിജ©ഷനില് 30 ദിവസKിനകം Revocation
അപ്ലിജക്കഷന് Hയല് ടെചയ്യുവോന് സോധിച്ചിട്ടില്ല എ`ില് 31  മുതല് 90  വടെരയുള്ള
ദിവസങ്ങള്ക്കി�യില് തോടെഴപറയുന്ന ന�പ�ിക്രമം പോലിജക്കണ്ടതോണ് .

30  ദിവസKിനും  60  ദിവസKിനുമി�യില്  വൈ�ം  ലിമിറ്റ്  extend   ടെചയ്തു
ലഭിക്കുന്നതിന്  അKരം  ആള്  ഒരു  ലറ്റജറോ  ഇടെമയിജലോ   മുഖന്തരം  കോരണ
സxിതം  കോണി ച്ച്  ജപ്രോപ്പര് ഓHീസറുടെ� മുന്നില് അജപക്ഷിജക്കണ്ടതും
പരിജശോധനയ്ക്ക്  ജശ ഷം   ജപ്രോപ്പര് ഓHീസര് ,  ആയത്  Joint  Commissioner/
Additional Commissioner ക്ക് തീരുമോനKിനോയി സമര്പ്പിക്കോവുന്നതോണ്.

ഈ  അജപക്ഷ പരിജശോധിച്ച്  ജ�ോയിന്റ് /  അqിഷണല്  കമ്മിഷണര്  ക്കു
ജബോധ്യടെപ്പട്ടോല് Registration Cancellation revoke  ടെചയ്യുന്നതിനുള്ള സമയപരിധി
നീട്ടി  നല്കോവുന്നതോണ്  .  ആയതിനുള്ള grounds,   �ി  ഉജദ്യോഗസ്ഥന്
ജബോധ്യടെപ്പ�ോK സോxചര്യKില്  ജപര്സണല്  xിയറിങ്  -  ന�ജKണ്ടതും
ഉചിതമോയ  തീരുമോനടെമടുജക്കണ്ടതുമോണ്.   Reject  ടെചയ്യടെപ്പട്ടോല് അജപക്ഷകടെന
അറിയിജക്കണ്ടതുമോണ് . 

�ി തീരുമോനം ജ�ോയിന്റ് കമ്മിഷണര്/ അqിഷണല് കമ്മിഷണറില് നിന്നും
ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞോല്  ജപ്രോപ്പര്  ഓHീസര്ക്ക്  നിയമപ്രകോരം  ലഭിച്ചിട്ടുള്ള അജപക്ഷ
സോധോരണ രീതിയില് proven  ടെചയ്യോവുന്നതോണ് . 



60  മുതല് 90  വടെര ദിവസങ്ങള്ക്കി �യിലുcc  അജപക്ഷ ഇജത രീതിയില്
Commissioner  ക്ക്  നല്കി  date  Extention  sanction ടെചയ്ത്  Cancellation
revoke ടെചയ്യോവുന്നതോണ്.

Common portal Form GST 12 REG - 21 വഴി അജപക്ഷിച്ച ് Cancellation revoke
ടെചയ്യുന്നതിനുcc സൗകര്യം നിലവില് വരുജ°ോള്  ഈ Circular പിന്വലിച്ചതോയി
കണക്കോജക്കണ്ടതോണ്. 

3.Circular No: 149/05/2021 dated 17-06-2021

 ഈ Circular  പ്രകോരം എന്ട്രി ന°ര് 66 Class (Q R Code) provision -ബി) (Q R Code) provision -ii) of Notification 12/2017
-ല്   ഉള്ടെപ്പട്ടിട്ടുള്ള exempt service ല്  ഇത് ഉള്ടെപട്ടിട്ടുള്ള "Services provided toServices provided to
educational institutions by way of catering sponsored by central/State Government
or  Coporation  donations”ല് "Services provided to  Servicing  of  Food  to  Anganavadi"Services provided to  എന്നതും
ഉള്ടെപ്പടുടെമന്ന് ക്ലോരിടെടെH ടെചയ്യുന്നു. 

4. Circular 150/2021 dated 17-06-2021

 GST യില് എന്ന ടെxqിങ്ങിനു കീഴില് വരുന്ന (Q R Code) provision -സര്വീസ് ജകോq്)"Services provided to access to a
road or a bridge on payment of annuity"Services provided to നികുതി രxിത (Q R Code) provision -Exempt) സര്വീസ് ആണ്
. [എന്ട്രി 234]

എന്നോല് ഒരു ഭോഗം  consideration (Q R Code) provision - payment)  ആദ്യം ലഭിക്കുകയും ബോക്കി
തുക  annuity  (Q R Code) provision -differed  payment  )  ആയും  വര്ഷം  മുഴുവനുമോയി  അ�ച്ചു
തീര്ക്കുകയോടെണ`ില്  ആയതിടെന്റ ജററ്റ്  ഓH്  �ോക്സ്  സംബന്ധിച്ച clarification
ആണ് ഇ സര്ക്യൂലര് നല്കുന്നത്

ഈ സര്ക്യൂലര് പ്രകോരം എന്ട്രി  23A  യില്  GST on the annuity(Q R Code) provision -Differed
payment for construction of Roads എന്നത് exempted  അല്ല എന്ന് Clarify ടെചയ്തു. 

5 . Circular No151/07/2021 dated 17-06-2021

ഈ  സര്ക്കുലോര്  പ്രകോരം  national  Board  of  Examination  (Q R Code) provision -NBE)  ഉള്
ടെപ്പടെ�യുcc  ജസ്റ്ററ്റ്  ടെസന് ട്രല് ജബോര് ഡുകള് വിദ്യോഭ്യോസ  സ്ഥോപനങ്ങcിജലക്ക്
പ്രജവശനം  നല്കുന്നതിനോയി  ന�ത്തുന്ന പരീക്ഷോ  ന �Kിപ്പുുമോയി  ബന്ധടെപ്പട്ട്
നല്കുുന്ന ജസവനങ്ങള് Exempted ആയിരിക്കും.

ആയതിനോല് ഇKരം  സ്ഥോപനങ്ങള് ഈ�ോക്കുന്ന പരീക്ഷോ  Hീസ്
Exempted ആയിരിക്കും.

ഇKരKിലുcc സ്ഥോപനങ്ങള്ക്ക്  suppliers  നല്കുന്ന input service  കളും
Exempted ആയിരിക്കും.  അതോയത് ഇKരം പരീക്ഷകള് ന�ത്തുന്നതിനുcc Online
testing service result publication, printing of notification for examination admit cord
and question papers എന്നിവയും  Exempted ആയിരിക്കും. 



എന്നോല് ഇKരം സ്ഥോപനങ്ങള് നല്കുന്ന"Services provided toaccreditation to an institution or
to  a  professional  “(Q R Code) provision -  accreditation   Fee  or  registration   such  as  Fee for  FMGE
screening  test)”   തു�ങ്ങിയ  മറ്റ്  സര്വ്വീസുകള് 18  %  നിരക്കില് നികുതി
വിജധയമോണ്. 

6.  Circular 152/2021 dated 17-06-2021
ഒരു government entity യുമോയി ബന്ധടെപ്പട്ട് ന�ത്തുന്ന ഒരു "Services provided to Rope Way"Services provided toയുടെ�

നിര്മോണKിടെല സര്വ്വീസി  ന്  12%  നിരക്ക്  ബോധകമോജണോ  എന്ന
സംശയKിനുcc sഷ്ടീകരണമോണ് ഈ സര്ക്കുലര്.

12%  നികുതി  സര്ക്കോര് സ്ഥോപനങ്ങcിജലക്കുcc  സടെപ്ല കcില്
അനുവദിച്ചജപ്പോള് നിര്മ്മോണം  വോണി�്യോവശ്യവുമോയി  (Q R Code) provision -pro  dominantly)
ബന്ധടെപട്ടിരുന്നോല് ഈ നിരക്ക് ബോധകമല്ല എന്ന് നിബന്ധനയുണ്ടോയിരുന്നു. 

 'Rope Way' എന്നത് പൂര്ണമോയും വോണി�്യോധിഷ്ഠിതമോയതിനോല് ഇത് 18  %
നികുതിക്ക് വിജധയമോണ് എന്ന് ഈ സര്ക്കുലര് sഷ് �ീകരിക്കുന്നു. 

7.  Circular 153/2021 dated 17-06-2021
PDS നു കീഴില് വരുന്ന സംസ്ഥോന സര്ക്കോരുകള്ക്ക്  വിതരണKിനോയി

'ജഗോതമ്പു ടെപോ�ിയോക്കി മോറ്റുന്നതും,  ടെനല്ല് അരിയോക്കി മോറ്റുന്നതിനുമോയി ന�ത്തുന്ന
മില്ലുുകളുടെ� ജസവനം ജനോട്ടിHിജക്കഷന് 12/2017 ടെസന്ട്രല് Tax (Q R Code) provision -Rate) ടെല entry 3A
പ്രകോരമുള്ള exemption ന്  വിജധയമോജണോ എന്നതിനുള്ള sഷ് �ീകരണമോണ് ഈ
സര്ക്കുലര്.

ഈ sഷ് �ീകരണമനുസരി ച്ച ്�ി ജസവനം sl. No. 3A പ്രകോരമുcc exemption 
വിജധയമല്ല.

എന്നോല് Sl.  No.26  of  notification  No11/2017  Central  Tax  (Q R Code) provision -  Rate)  പ്രകോരം
ഇKരKിലുള്ള ജകോജ°ോസിറ്റ്  സവൈപ്ല ഒരു Registered  Person   നു
നല്കുകയോടെണ`ില് ഇത് ഒരു Job work service  ആയി പരിഗണിച്ചു 5 % നികുതി
നിരക്കിന് വിജധയമോണ്. 

ടെസക്ഷന്  51 പ്രകോരമുള്ള ര�ിജ©ഷനും  ഇതില്  ഉള്ടെപടുന്നതിനോല്  TDS
Registration  എടുKിട്ടുള്ള ഒരു സംസ്ഥോന സര്ക്കോര് ഓHീസിനും  5%  നിരക്കില്
ജമല്വിവരിച്ച ജസവനം സ്വീകരിക്കോവുന്നതോണ്.

8. Circular 154/2021 dated 17-06-2021
സംസ്ഥോന സര്ക്കോരുകള് Government under takings-നും  PSU’S  നും  loan

Guarantee ടെചയ്യുന്നതുമോയി ബന്ധടെപ്പട്ട് നല്കുന്ന സര്വ്വീസുകള്ക്ക് GST -യിലുcc
applicability യുമോയി  ബന്ധടെപ്പട്ട്  വന്നിട്ടുള്ള ചില  സംശയങ്ങളുടെ�
sഷ് �ീകരണമോണ് ഈ സര്ക്കുലര് പ്രകോരം നല്കിയിട്ടുള്ളത്.

ജനോട്ടിHിജക്കഷന്  12/2017  ടെല Sl.No.  34A  പ്രകോരം ഇKരം സര്വ്വീസുകള്
Exempted  ആയതിനോല് �ി സര്വീസ്  ജമല് വിവരിച്ച എന്ട്രി പ്രകോരം നികുതി
വിജധയമടെല്ലന്നു sഷ് �ീകരണം നല്കിയിരിക്കുന്നു. 

  



9. Circular 155/2021 dated 17-06-2021
Sprinklers  drip  irrigation  system  എന്നിവ  separate  ആയി  supply   

ടെചയ്യുജ°ോള്  ആയതിടെന്റ GST  rate  സംബന്ധിച്ച സംശയ  ദുരീകരണKിടെന്റ
ഭോഗമോയിട്ടോണ്  ഈ സര്ക്കുലര് നിലവില് വന്നി ട്ടുccത്.

ഈ  സര്ക്കുലര്  പ്രകോരം ആയതിടെന 195B എന്ന Serial Number Shedule II
ആയി   ഉള്ടെപടുKിയിട്ടുള്ളതോയും ആയതിടെന്റ നികുതി നിരക്ക് 12% (Q R Code) provision - SGST 6%,
CGST 6%) ആടെണന്നും sഷ് �ീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

II      ജയോഗKില് പ്രതിനിധികള് ഉന്നയിച്ച സംശയങ്ങള്ക്കുള്ള മറുപ�ികള്  ചുവടെ� ജചര്ക്കുന്നു   .  

1. Cancelled GST Registration/suspension ആയിജപ്പോയ GST Registration എങ്ങടെന
  reinstate ടെചയ്യോം ?

Central Jurisdiction-ടെന്റ കീഴില് വരുന്ന Hയലുകcില് ജമല്പ്പറഞ്ഞ പ്രശനം
ഉടെണ്ട`ില്  അവര്  തോടെഴ പറയുന്ന ടെമയില്  ഐqി  യിജലക്ക്  issues  mail
ടെചയ്യൂക. Hയലുകള് പരിജശോധിച്ചു ന�പ�ി എടുക്കുന്നതോയിരിക്കും 

mail id
“ tech-tvmhqrs@gov.in ” 

എറണോകുcKിന്  ടെതക്കുള്ള �ില്ലകള്ക്ക്  ജമല്  പറഞ്ഞ .mail  id
ഉപജയോഗിക്കോം  (Q R Code) provision -  തിരുവനതപുരം  ,  ടെകോല്ലം  ,  പKനംതിട്ട,  ജകോട്ടയം,  ആലപ്പുഴ).
അതിനു ജശഷമുള്ള �ില്ലകcിലുള്ളവര് ഏത് jurisdiction ഓHീസറുടെ� കീഴിലോജണോ
വരുന്നത് �ി  ഓHീസറുടെ� ID യിജലക്ക് ടെമയില് ടെചയ്തോല് മതി എന്നോല്  ജസ്റ്ററ്റ് �ി
എസ് �ി Hയലുകcില്  ഇത്  സോധ്യമല്ല .

2. G.S.T ടെനറ്റ് വര്ക്കിടെല സോജ`തിക പ്രശ്നങ്ങള് കോരണം റിജട്ടൺ Hയല്
   ടെചയ്യോന് കഴിയുന്നില്ല എന്ത് ടെചയ്യണം? 

അങ്ങടെന റിജട്ടൺ Hയല് ടെചയ്യോന് കഴിയുന്നിടെല്ല`ില് അജപ്പോള് തടെന്ന
ജപോര്ട്ടലിടെല ‘ service'  ല്  ജപോയി   grievance  raise  ടെചയ്യുകയും   ഒപ്പം  തടെന്ന
അതോതു jurisdiction  ഓHീസടെറ അറിയിക്കുകയും ടെചയ്യുക.

3. റിജട്ടൺ റിവൈവസ് ടെചയ്യോനുള്ള സംവിധോനം  ജപോര്ട്ടലില് നിലവിലുജണ്ടോ?

GSTR 3B  റിജട്ടൺ റിവൈവസ് ടെചയ്യോനുള്ള provision  നിലവിലില്ല.  എന്നോല്
Annual  Return  Hയല്  ടെചയ്യുന്നതുവടെര /അടുK സോ°Kിക  വര്ഷടെK
ടെസപ്റ്റംബര് മോസടെK റിജട്ടൺ Hയല് ടെചയ്യുന്നതിനുള്ള അവസോന തീയതി
എന്നിവയില് ഏതോജണോ   ആദ്യം വരുന്നത്  ,  ആ തീയതിവടെര GSTR-1, amend
ടെചയ്യോവുന്നതോണ്.

4. GSTR-1 വൈവകിയോല് പിഴ അ�യ്ക്കജണോ ? 
നിയമപ്രകോരം  GSTR-1  വൈവകിയോല് പിഴ അ�യ്ക്കണം എന്നോല് ഇതിനുള്ള

സൗകര്യം  ജപോര്ട്ടലില് ഇജപ്പോള്  ലഭ്യമല്ല.
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5) GSTR 3B defaulter -ന്  Late fee കുറയ്ക്കോനുള്ള തീരുമോനം നിലവില് വജന്നോ?

July 2017 മുതല് ഏപ്രില് 2021 വടെര 3B റിജട്ടൺ default  ഉള്ള qീലറിന്  2021
ആഗസ്ത്  31 -നകം റിജട്ടൺ Hയല് ടെചയ്യുകയോടെണ`ില് കുറഞ്ഞ late fee-യുടെ�
benefit  ലഭിക്കുന്നതോയിരിക്കും.  (Q R Code) provision -നികുതി  ഇല്ലോK റിജട്ടൺകള്ക്ക്  ഒരു മോസം
പരമോവധി 500 രൂപ, നികുതി ഉള്ളവക്ക് പരമോവധി 1000 രൂപ).  June 2021  മുതലുള്ള
പുതിയ returns-ന് ജലറ്റ് Hീയില് ഇcവ് വരുKിയിട്ടുണ്ട് . 

ഒപ്പ് 

 
                                                                              സംസ്ഥോന നികുതി ജ�ോയിന്റ് കമ്മീഷണര്

പകര്പ്പ്:

            കമ്മീഷണര്,  സംസ്ഥോന ചരക്കു ജസവന നികുതി വകുപ്പ്,
            അqീഷണല് കമ്മീഷണര്, സംസ്ഥോന ചരക്കു ജസവന നികുതി വകുപ്പ്,
            ശ്രീ. ജ�ോംസ് ജ�ോൺ ,സൂപ്രണ്ട്, സി.�ി.എസ്.റ്റി.             
            ശ്രീ. ബി.മനു, ടെqപ്യൂട്ടി  കമ്മീഷണര്  , ടെsഷ്യല് സര്ക്കിള് തിരുവനന്തപുരം.
            ശ്രീ. വി, വൈശജലന്ദ്രന് ടെqപ്യൂട്ടി  കമ്മീഷണ൪ (Q R Code) provision -ഇന്റലി�ന്സ്), തിരുവനന്തപുരം
            ശ്രീ.എസ്.വൈഷന്,  ടെqപ്യൂട്ടി  കമ്മീഷണ൪, തിരുവനന്തപുരം
            ശ്രീമതി ടെലന .എസ്, ടെqപ്യൂട്ടി  കമ്മീഷണ൪ , ടെനയ്യോറ്റിന്കര. 
            ശ്രീ. എസ്.സോബു കുമോര്, ടെqപ്യൂട്ടി  കമ്മീഷണ൪  , ടെsഷ്യല് സര്ക്കിള്          
            ശ്രീ.സ�ിത്.പി.എസ്, ടെqപ്യൂട്ടി  കമ്മീഷണ൪ , ടെsഷ്യല് 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�.qി.


