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ക്രമപ്രശശ
2019-ലലെ കകേരള ധനകേകാരര്യ ബബില് ലസെക്ഷന് 33 A കചേര്ക്കുന്നതത് സെശബനബിചത്
ശശ. ലകേ. എന്. എ. ഖകാദര്: സെര്, ഇഇൗ ധനകേകാരര്യ ബബിലബിലന്റെ ലസെക്ഷന് 4
(3) പ്രകേകാരശ കകേരള സകാമത് ആകബില് നബിര്കദ്ദേശബിക്കലപ്പെടബിട്ടുള്ള 33 A വകുപ്പെത്
പുതബിയതകായബി ഇതബികനകാടത് കൂടബികചര്ക്കുന്ന കഭേദഗതബിയകാണത് . ഇഇൗ കഭേദഗതബി 1908ലലെ രജബികസ്ട്രേഷന് ആകബിലന്റെ ലസെക്ഷന് 60, 61 എന്നബിവയുലട വയകലെഷനകാണത്.
അതുലകേകാണത് 33 A പബിന്വലെബിക്കണലമന്നകാണത് എനബിക്കത് അകപക്ഷബിക്കകാനുള്ളതത്.
ഇതത് 1959-ലലെ കകേരള സകാമത് ആകത് കഭേദഗതബി ലചേയ്യുകേയകാലണന്ന വര്യകാകജന
1908-ലലെ ലസെന്ട്രല് രജബികസ്ട്രേഷന് ആകത് കഭേദഗതബി ലചേയ്യുന്ന തരതബിലെകാണത്
ലകേകാണ്ടുവന്നബിട്ടുള്ളതത്.
ശമബിക്കുകേയകാലണങബില്

ലസെന്ട്രല്

ആകത്

ബഹുമകാനലപ്പെട

കഭേദഗതബി

ലചേയ്യുവകാന്

പ്രസെബിഡന്റെബിലന്റെ

അശഗശകേകാരശ

ആവശര്യമകായബിവരശ. അതത് ഒഴബിവകാക്കകാന് ഇതബിനകേതത് ലസെന്ട്രല് ആകബില്ലപ്പെട
ഒര വബിഷയശ കൂടബികചര്തത് സകാമത് ആകബിലൂലട ലകേകാണ്ടുവന്നബിരബിക്കുകേയകാണത് .
സകാമത് ആകബിലന്റെ 45 A വകുപ്പെത് പ്രകേകാരശ

രജബികസ്ട്രേഷനത് ഹകാജരകാക്കലപ്പെട

കഡകാകേക്യുലമന്റെബില് കുറ്റങ്ങകളകാ കുറവുകേകളകാ ഉകണകാലയന്നത് പരബികശകാധബികക്കണതത്
രജബിസറബിശഗത് ഓഫശസെറുലട ബകാധര്യതയകാണത്. പുതബിയതകായ 33 A വകുപ്പെത്
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പകാസകാവുകേയകാലണങബില്,

രജബിസറബിശഗത്

ഓഫശസെര്

ലവരബിലലഫ

ലചേയത്;

സെകാറ്റബിലലസ്ഫെെ ലചേയത്; രജബിസര് ലചേയത് ലകേകാടുതബിട്ടുലള്ളകാര കഡകാകേക്യുലമന്റെത് ഏതത്
വര്യകബിക്കുകവണബിയകാകണകാ രജബിസര് ലചേയതത് ആ വര്യകബിയുലട ബകാധര്യതയകായബി
മകാറുകേയകാണത്.

ഇഇൗ

കഡകാകേക്യുലമന്റെത്

ഹകാജരകാക്കുന്നതബിനത്

മടബികേകാണബിക്കുകേയകാലണങബില് അതബിലന്റെ ശരബിപകേര്പ്പെത് ഒര്ജബിനലെകാലണന്നത് ധരബിചത്
impound (ജപബി) ലചേയത് ആ പ്രമകാണശ തലന്ന രജബിസറബിശഗത് അകതകാറബിറ്റബി
ലലകേവശലപ്പെടുത്തുന്ന സെകാഹചേരര്യമുണത്. ഇതബില് ഒര ഹബിയറബിശഗത് വചബിട്ടുണത്. അതത്
രജബിസര് ലചേയ അകത ഉകദര്യകാഗസ്ഥന് തലന്നയകാണത് നടത്തുന്നതത്. ഇതത്
ഉകദര്യകാഗസ്ഥനകാരലട ഇടയബില് വലെബിയ അഴബിമതബി നടതബിലക്കകാടുക്കുവകാനുള്ള
സെഇൗകേരര്യമകായബിടകാണത് ഞകാന് മനസബിലെകാക്കുന്നതത്. അതുലകേകാണത് 33 A വകുപ്പെത്
അതബില്

നബിന്നത്

ഒഴബിവകാകക്കണതകാണത്.

ലസെന്ട്രല്

ആകബില്

കൃതര്യമകായബി

പറഞബിട്ടുണത്, Registration of the document shall thereupon be deemed
complete. അങ്ങലന complete ആക്കലപ്പെട ഒര രജബികസ്ട്രേഷന് fully stamped
ആകണകാ

അലകയകാ

ബകാധര്യതയകാണത്.

ആ

എന്നത്

കനകാകക്കണതത്

ലവരബിഫബികക്കഷനബില്

registering
വശണ്ടുശ

authority-യുലട

സകാമബിലന്റെ

deficit
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ഉലണങബില്

അതബിനത്

ഏഴത്

ദബിവസെശ

മുഴുവനകായബി

അനുവദബിചത്

ലകേകാടുതകശഷമകാണത് രജബികസ്ട്രേഷന് നടക്കുന്നതത്. മകാത്രമല, പതത് വര്ഷശ
വലരയുളളതത് മുന്കേകാലെ പ്രകാബലെര്യതബില് അനുവദബിചബിട്ടുണത് . 2010 ലെകാണത് ലഫയര്
വകാലെക്യു ആദര്യമകായബി നബിശ്ചയബിക്കുന്നതത്. അതബിനുകശഷശ 2014-ല് വര്ദ്ധനവുശ മറ
കേകാരര്യങ്ങളശ വന്നബിട്ടുണത്. ലഫയര് വകാലെക്യു നബിശ്ചയബിക്കുന്നതബിനുമുമ്പുളള പബിരശഡുവലര
രജബികസ്ട്രേഷന് ലചേയ്യലപ്പെട അനവധബി ആധകാരങ്ങലള ബകാധബിക്കുന്ന തരതബിലുള്ള
ഒര കഭേദഗതബിയകാണത് ലകേകാണ്ടുവന്നബിട്ടുളളതത്. അതത് ഒഴബിവകാക്കണലമന്നകാണത് എലന്റെ
ആവശര്യശ.
ധനകേകാരര്യവുശ കേയറുശ വകുപ്പുമനബി (കഡകാ. ടബി. എശ. കതകാമസെത് ലഎസെകേത്):
സെര്, 2019-ലലെ കകേരള ധനകേകാരര്യ ബബിലബിലലെ 4-ാം ഖണ്ഡപ്രകേകാരശ കഭേദഗതബി
ലചേയ്യലപ്പെട 1959-ലലെ കകേരള മുദ്രപത്ര ആകബിലലെ 33 A വകുപ്പെത് മതബിയകായ മുദ്രവബിലെ
പതബിപ്പെബിക്കകാലത

ഏലതങബിലുശ

കഡകാകേക്യുലമന്റെത്

ലതറ്റകാകയകാ

അലലങബില്

മറവബിധതബികലെകാ രജബിസര് ലചേയബിട്ടുലണങബില് അപ്രകേകാരമുളള കഡകാകേക്യുലമന്റെത്
കേക്ഷബികേളബില് നബിനശ രജബിസറബിശഗത് ഉകദര്യകാഗസ്ഥനത് ആവശര്യലപ്പെടകാവുന്നതുശ അതത്
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impound

ലചേയ്യകാവുന്നതുശ

കുറവകായ

സകാമത്

ഡഡ്യൂടബി

എത്രയകാലണന്നത്

വര്യകമകാക്കബിലക്കകാണത് കേളകര്ക്കത് അയച്ചുലകേകാടുക്കകാവുന്നതുമകാലണന്നത് വര്യവസ്ഥ
ലചേയ്യുന. പ്രസ്തുത വര്യവസ്ഥ മതബിയകായ സകാമത് ഡഡ്യൂടബി നല്കേകാലത രജബിസര് ലചേയ
കഡകാകേക്യുലമന്റെബിലന സെശബനബിചത് അങ്ങലന deficit ആയ stamped duty
എപ്രകേകാരശ ഇഇൗടകാക്കകാലമന്നതു സെശബനബിചകാണത് വര്യവസ്ഥ ലചേയ്യുന്നതത് . 1908ലലെ രജബികസ്ട്രേഷന് ആകബില് ആധകാരശ രജബിസര് ലചേയ്യുന്നതുമകായബി ബനലപ്പെട
നടപടബിക്രമങ്ങള,

രജബിസര്

ലചേയ്യുന്നതബിനുളള

ഫശസെത്

മുതലെകായവ

സെശബനബിചകാണത് വര്യവസ്ഥ ലചേയ്യുന്നതത്. കമല്പ്പെറഞ വര്യവസ്ഥ ആധകാരങ്ങള
രജബിസര് ലചേയ്യുന്നതുമകായബി ബനലപ്പെട്ടുളളതല. അതബിനകാല് ബബിലബിലലെ വര്യവസ്ഥ
കകേന്ദ്ര

ആകകായ

1908-ലലെ

രജബികസ്ട്രേഷന്

ആകബിലലെ

വര്യവസ്ഥകേളമകായബി

ബനലപ്പെട്ടുളളകതകാ പ്രസസ്തുത ആകബിലലെ വര്യവസ്ഥകേളക്കത് വബിരദ്ധകമകാ അല.
1959-ലലെ കകേരള മുദ്രപത്ര ആകബില് 33-ാം വകുപ്പെത് പ്രകേകാരമുളള ഒര പബബികേത്
ഓഫശസെബിലന്റെ ചുമതലെയുളള കപകാലെശസെത് ഓഫശസെര് ഒഴബിലകേയുളള ഏലതകാര
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ഉകദര്യകാഗസ്ഥനുശ അതുകപകാലലെ ലതളബിവത് സെസശകേരബിക്കകാന് അധബികേകാരമുളള ഏലതകാര
ഉകദര്യകാഗസ്ഥനുശ അകദ്ദേഹതബിനുമുന്പബില് വരന്ന മതബിയകായ സകാമത് ഡഡ്യൂടബി
പതബിപ്പെബിക്കകാത

ഏതത്

കഡകാകേക്യുലമനശ

impound

ലചേയ്യുന്നതബിനുളള

അധബികേകാരവര്യവസ്ഥ ഇകപ്പെകാളതലന്ന നബിലെവബിലുണത്. പ്രസ്തുത വര്യവസ്ഥ പ്രകേകാരശ
ഒരകാള മതബിയകായ സകാമത് ഡഡ്യൂടബി നല്കേകാലത രജബിസര് ലചേയത് ആധകാരശ
ഹകാജരകാക്കുകമകാള മകാത്രകമ ഒര പബബികേത് ഓഫശസെര്ക്കത്

ആധകാരശ impound

ലചേയ്യുവകാന് സെകാധര്യമകാവുകേയുളള. പ്രസസ്തുത വര്യവസ്ഥ നബിലെനബിര്തബിലക്കകാണ്ടുതലന്ന
രജബിസറബിശഗത് ഉകദര്യകാഗസ്ഥനത് മതബിയകായ സകാമത് ഡഡ്യൂടബി നല്കേകാലത രജബിസര് ലചേയ
ആധകാരശ വബിളബിച്ചുവരത്തുന്നതബിനത് call for inpound ലചേയ്യുന്നതബിനത് ഇഇൗ
വര്യവസ്ഥപ്രകേകാരശ

അധബികേകാരശ നല്കുകേയകാണത്

ലചേയ്യുന്നതത് . മഹകാരകാഷ

സെശസ്ഥകാന മുദ്രപത്ര ആകബിലുശ സെമകാനമകായ വര്യവസ്ഥ ഉളലപ്പെടുതബിയബിട്ടുണത് .
ഞങ്ങളലട

സെബ്ജകത്

കേമബിറ്റബിയബിലുശ

ഇതബിലനക്കുറബിചത്

ചേര്ചകേള

നടന.

ഉകദര്യകാഗസ്ഥനുശ രജബിസര് ലചേയ്യുന്ന ആളശ തമബില് active connivance ഇലകാലത
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വബിലെ കുറച്ചുകേകാണബിക്കുന്ന ഏര്പ്പെകാടത് നടക്കബില.

അതബിനകാല് മുദ്രപത്രതബിലലെ

സകാമത് ഡഡ്യൂടബി ഒടുക്കബിയ ആള ഇന്നലസെനശ മലറ്റയകാള എതബിര്വശത്തുനബില്ക്കുന്ന
ആളമകായബി കേകാണുന്നതത് ശരബിയല. കമല്പ്പെറഞ സെകാഹചേരര്യതബില് 1959-ലലെ
കകേരള മുദ്രപത്ര ആകബില് 33 A

വകുപ്പെകായബി കചേര്ക്കുന്ന വര്യവസ്ഥ 1908-ലലെ

രജബികസ്ട്രേഷന് ആകബിലലെ വര്യവസ്ഥകേളക്കത് വബിരദ്ധമലലന്നത് അറബിയബിച്ചുലകേകാളളന.
മബി. സശക്കര്: ശശ. ലകേ. എന്. എ. ഖകാദര് ഉന്നയബിച ക്രമപ്രശതബില്
അടങ്ങബിയബിരബിക്കുന്ന
സെഭേയുലട

വബിഷയശ

നബിലെവബിലുളള

നബിയമനബിര്മകാണകാധബികേകാരതബിനത്

നബിയകമകാപകദശശ

ലെഭേര്യമകാകുന്ന

കകേന്ദ്രനബിയമതബിനത്

എതബികരകാ

ലെശഘനകമകാ

അലലന്നത്

സെകാഹചേരര്യതബില്

ക്രമപ്രശശ

വബികയകാജനകുറബിപ്പെത്

നല്കേബിയബിട്ടുളള

നബിലെനബില്ക്കുന്നതലലന്നത് റൂള ലചേയ്യുന.
സെബ്ജകത്

കേമബിറ്റബി

റബികപ്പെകാര്ടബിനത്

അശഗങ്ങളകാണത് ഇനബി സെശസെകാരബിക്കകാനുളളതത്. സെബ്ജകത് കേമറ്റബി II, V, VIII, IX,
XIV എന്നശ അഞത് സെബ്ജകത് കേമറ്റബികേളലട സെശയുക കയകാഗമകാണത് കകേരള
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ധനകേകാരര്യ ബബില് പരബിഗണബിചതത്. അതബില് മൂന്നത് കേമബിറ്റബികേളബിലെകായബി ഏഴത്
അശഗങ്ങളകാണത്
വബികയകാജനക്കുറബിപ്പെത്

റബികപ്പെകാര്ടബിനത്

വബികയകാജനക്കുറബിപ്പെത്

നല്കേബിയബിട്ടുളളതത് .

നല്കേബിയബിട്ടുളള അശഗങ്ങള ബനലപ്പെട സെബ്ജകത്

കേമബിറ്റബിയുലട വബിഷയങ്ങളബില് ഒതുങ്ങബിനബിന്നത് പരമകാവധബി ചുരക്കബി സെശസെകാരബിചകാല്
നന്നകായബിരബിക്കുശ.

