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അനുബനന

സഹകരണ  -  രജജിസസ്ട്രേഷന്  വകുപ്പുമനജി    (  ശശ  .    വജി  .    എന്  .    വവാസവന്  )
സമശപ്പുറത്തുവച്ച പ്രസനഗതജിനന്റെ ഭവാഗന

2021-22   മുതല് ഇഇൗ സര്കവാര് അധജികവാരതജില് വന്നതജിനുസശഷന
നടപജിലവാകജിയ പ്രധവാന പദ്ധതജികള  /  പരജിപവാടജികള

1.  ഒരു സബബ് രജജിസ്ട്രേവാര് ഓഫശസജിനല ആധവാരന ആ ജജില്ലയജിനല ഏതബ് സബബ്

രജജിസ്ട്രേവാര് ഓഫശസജിലന രജജിസ്റ്റര് നചെയ്യുന്നതജിനുള്ള സഇൗകരരന.

സര്കവാരജിനന്റെ  30-10-2020-നല  146/2020/Taxes  ഉതരവബ് പ്രകവാരന

രജജിസസ്ടേഷന്  നജിയമന  വകുപബ്  30  പ്രകവാരന  ഒരു  ജജില്ലയജിനല  എല്ലവാ  സബബ്

രജജിസ്ട്രേവാര്മവാര്കന  ആ  ജജില്ലയജിനല  എല്ലവാ  ഓഫശസുകളജിലന

അധജികവാരപരജിധജിയവായജി നജിശ്ചയജിച്ചുനകവാണ്ടുള്ള നജിയമ സഭദഗതജിയജിലൂനടയവാണബ്

ഇതബ് നടപജിലവാകജിയതബ്.

2.  വവാണജിജര ബവാങ്കുകളജില്നജിനന നചെറുകജിട വരവസവായ വവായ്പകളന വരക്തഗത

വവായ്പകളന  ലഭജികന്നതജിനവാവശരമവായ  കരവാറുകളകബ്  ഇ-സ്റ്റവാമജിനഗബ്

സഇൗകരരമുപസയവാഗജിച്ചബ്  പൂര്ണമവായജി  ഡജിജജിറ്റല്  രൂപതജിസലയബ്  മവാറ്റുന്ന

ഡജിജജിറ്റല് സഡവാകക്യുനമന്റെബ് എകജികക്യൂഷന് പവാറ്റബ്സഫവാന.

വവാണജിജര  ബവാങ്കുളജില്നജിനന  സൂക-നചെറുകജിട  വരവസവായ  വവായ്പകളന
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വരക്തജിഗത വവായ്പകളന ലഭജികന്നതജിനവാവശരമവായ കരവാറുകളകബ് ഇ-സ്റ്റവാമജിനഗബ്

സഇൗകരരമുപസയവാഗജിച്ചബ്  പൂര്ണമവായജി  ഡജിജജിറ്റല്  രൂപതജിസലയബ്  മവാറ്റുന്ന

പദ്ധതജിയവാണജിതബ്.  രജജിസസ്ട്രേഷന്  നജിര്ബനമല്ലവാതതന  എന്നവാല്  മുദ്രവജില

ആവശരമവായതമവായ  വവാണജിജര  ബവാങ്കുകളമവായജി  ബനനപട്ടുള്ള

പണയവാധവാരങ്ങളകന മറ്റബ്  കരവാറുകളകനകൂടജി  ഇ-സ്റ്റവാമജിനഗബ്  സഇൗകരരങ്ങള

വജിപുലശകരജിച്ചുനകവാണബ്  വവായ്പ  ഇടപവാടുകള  പൂര്ണമവായജി  ഡജിജജിറ്റല്

രൂപതജിസലയബ് മവാറ്റുകനയന്നതവാണബ് ഇതനകവാണബ് ലകരമജിടുന്നതബ്.  ഇതജിനവായജി

രജജിസസ്ട്രേഷന് വകുപജിനന്റെ  PEARL  എന്ന ഡജിജജിറ്റല് സനവജിധവാനവന  ട്രഷറജി

വകുപജിനന്റെ  ഇ-ട്രഷറജി  സനവജിധവാനവന  നവാഷണല്  ഇ-ഗസവണന്സബ്

സര്വശസസബ്  ലജിമജിറ്റഡജിനന്റെ  (NeSL)  ഡജിജജിറ്റല്  സനവജിധവാനവമവായജി

സനസയവാജജിപജിച്ചുനകവാണവാണബ് സസവനന സവാധരമവാകന്നതബ്.

ഇഇൗ  സനവജിധവാനന  നടപജിലവായജികഴജിഞവാല്  അസപകകനന്റെ

വവാസസ്ഥലതജിരുനനകവാണബ്  ബവാങ്കുകള സന്ദര്ശജികവാനതതനന്ന ബവാങജിനന്റെ

സപവാര്ട്ടലജിലള്ള  വജിവരങ്ങള  പരജിസശവാധജിച്ചുനകവാണബ്  കരവാറജില്  ഇ-നനസന്

നചെയവാവന്നതവാണബ്.  സകന്ദ്ര  സര്കവാര്  സ്ഥവാപനമവായ  സജി-ഡവാകബ്  ആണബ്

ഇ-നനസന്  സഇൗകരരനമവാരുകജിയജിരജികന്നതബ്.  ഇഇൗ  സനവജിധവാനന  മറ്റബ്
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സനസ്ഥവാനങ്ങളജിലന നടപജിലവാകജിവരജികയവാണബ്.  ആദര ഘട്ടതജില് വവാണജിജര

ബവാങ്കുകളന  നക.എസബ്.എഫബ്.ഇ.,  സകരള  ഫജിനവാന്ഷരല്  സകവാര്പസറഷന്

(KFC),  നക.എസബ്.നഎ.ഡജി.സജി.,  സകരള ബവാങബ്  എന്നശ സ്ഥവാപനങ്ങളമവായജി

സനസയവാജജിപജിച്ചുനകവാണ്ടുള്ള സനവജിധവാനമവാണബ് നടപജിലവാകന്നതബ്.

ഒപബ്  വയ്സകണ  കരവാറജിനന്റെ  മുദ്രവജില  നജിര്ണയന  രജജിസസ്ട്രേഷന്

വകുപജിനന്റെ  സപവാര്ട്ടല്  മുസഖേനയവാണബ്  നടത്തുന്നതബ്.  തടര്ന്നബ്  ഇ-ട്രഷറജി

സനവജിധവാനതജിലൂനട  തക  ഇഇൗടവാകജിയതജിനുസശഷന  NeSL  സമര്പജിച്ച

കരവാറജില്  ഇലസകവാണജികബ്  രൂപതജിലള്ള  മുദ്ര  സരഖേനപടുതജി  കരവാറജിനബ്

പൂര്ണരൂപന നല്കുന.

രജജിസസ്ട്രേഷന്  നജിര്ബനമല്ലവാത  ആധവാരങ്ങളനട  എണ്ണവന

ഇഇൗയജിനതജിലള്ള  നജികുതജി  വരുമവാനന  സനബനജിച്ച  വജിവരങ്ങസളവാ

സകവാഡശകരജികന്നതജിനുള്ള സനവജിധവാനന നജിലവജിലജില്ല. എന്നവാല് ഇഇൗ പുതജിയ

സനവജിധവാനന നടപജിലവാകന്നസതവാനട ഇതരതജിലള്ള നജികുതജി വരുമവാനനത

സനബനജിച്ച  മുഴുവന്  വജിവരങ്ങളന  ഇനജിമുതല്  ലഭരമവാകുന്നതവാണബ്.  കൂടവാനത

ഇതരന  ആധവാരങ്ങളമവായജി  ബനനപട്ട  നജികുതജി  നവട്ടജിപബ്  പൂര്ണമവായജി

ഒഴജിവവാകവാനുന  കഴജിയുന്നതവാണബ്.  ഇഇൗ  സനവജിധവാനന  വജിപുലശകരജിച്ചുനകവാണബ്
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ഭവാവജിയജില് കൂടുതല് സസവനങ്ങളകബ് ഇഇൗ ആശയന പ്രവാവര്തജികമവാകവവാനുന

ലകരമജിടുന.

3.  രജജിസസ്ട്രേഷന് നടപടജികളനട ലഘൂകരണന

നജിലവജിനല  രജജിസസ്ട്രേഷന്  നടപടജികള  ഡജിജജിറ്റല്  സവാസങതജികവജിദര

പ്രസയവാജനനപടുതജിനകവാണബ് കൂടുതല് മജികവറ്റതവാകകനയന്ന ലകരസതവാനട

വജിവജിധതരന  ആധവാരങ്ങളനട  മവാതൃകകള ലളജിതവല്കരജിച്ചുനകവാണബ്  അവയബ്

സനസ്ഥവാനനമവാട്ടുകബ്  ഏകശകൃതരൂപന നടപജിലവാകകയുന ആധവാരകകജികളനട

വജിരല്പതജിപ്പുന  സഫവാസട്ടവായുന  ഡജിജജിറ്റല് ഉപകരണങ്ങളനട സഹവായസതവാനട

ലഭരമവാകജിനകവാണബ്  ഒരു  മജികവറ്റ  പരജിഷവാരമവാണബ്  ലകരമജിടുന്നതബ്.  ഇഇൗ

സഇൗകരരന  നടപജിലവാകന്നസതവാടുകൂടജി  രജജിസസ്ട്രേഷന്  നടപടജികള

പൂര്തജിയവാകജിനകവാണബ്  ആധവാരന  രജജിസസ്ട്രേഷനവായജി  ഹവാജരവാകജിയ

ദജിവസനതനന്ന  മടകജി  നല്കുകനയന്നതവാണബ്  ഇഇൗ  പരജിപവാടജിനകവാണബ്

ലകരമജിടുന്നതബ്.


