Launch of Online Non-Judicial e-Stamp by Hon’ble Revenue Minister on
11-11-2020 at the Conference Hall of Collectorate, Puducherry.
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PRESS RELEASE

As a major e-governance initiative, the Government of Puducherry
launched the e-stamping system in the year 2012. E-stamping is an alternative
way of collection of stamp duty in lieu of conventional impressed stamp papers.
An agreement was signed in this regard with M/s. Stock Holding Corporation of
India Limited (SHCIL) for collection of stamp duty in the Registration
Department.

The

Department

of

Revenue

and

Disaster

Management,

Government of Puducherry has notified the Puducherry Stamp (Payment of
Duty by Means of e-stamping) Rules, 2010 vide G.O.Ms.No.47, dated 9th
November, 2010 for payment of e-stamp duty by means of electronically
generated impression on paper through the approved intermediaries/authorized
collection centres appointed by the Central Record Keeping Agency with an aim
to regulate and streamline the issue of non-judicial stamp papers.
Owing to its hassle free nature this system has been received well by the
public. Moreover this system is secure, reliable and ensures that the stamp
duty paid by public reaches the Government safely. The system has done away
with the risks associated with the physical stamping of documents. The eStamp certificate is tamper-proof and comes with security features like QR
Code, Unique Identification Number etc., making it secure and safe.
Further, it has been reported that people in mass are approaching the
authorized collection centers established at the respective sub-registries on
daily basis for getting e-stamps with lower denominations for the purposes
other than registration. Therefore, in order to avoid over crowding and to make
the process more user friendly, it is proposed to issue e-stamps online for lower
denominations upto Rs.500/- (Rupees five hundred)
(i)

Any person paying stamp duty shall visit the website of M/s. SHCIL, the
Central Record Keeping Agency at https://www.shcilestamp.com and
enter online e-stamping payment system.
Contd..2/-

(ii)

The user can self-register by using personalized login credentials or login
to the website as a one-time user for payment of stamp duty. On logging
into the website, the user shall select online Stamp Duty option and
choose the State/UT concerned. After providing other required details
including document’s description shall choose online payment method
and make payment. The e-stamp receipt shall be printed directed from
the website only once on A4 sheet paper.

(iii)

The above procedure shall be applicable for payment of e-stamp duty
upto an amount of Rs.500/- (Rupees five hundred only) and for e-stamp
of value above Rs.500/- the same shall be issued at the counters of
approved

intermediaries/authorized

collection

centers

as

per

the

procedure stipulated in the Puducherry Stamp (Payment of Duty by
Means of e-stamping) Rules, 2010.
In addition to the above, Digital e-stamping for Digital Document
Execution (DDE) by Banks and Non Banking Financial Companies (NBFCs), is
also introduced in the U.T of Puducherry. Under this system, the electronic
contract between the customer and the Bank or Non Banking Financial
Companies (NBFCs) is pre-filled by the Digital Document Execution (DDE) of
National e-Governance Services Limited (NeSL) from the data entered by the
lending Bank/NBFC, and a Digital e-stamping is generated from M/s. SHCIL.
The electronic contract along with digital stamp duty certificate is e-signed and
the document is shared with NeSL Information Utility and with Bank / Non
Banking Financial Companies (NBFCs).
Necessary notification for the online e-stamp generation for non judicial
stamps and digital e-stamping under NeSL-SHCIL platform has also been
issued by the department.
The online issue of non-judicial e-stamps was inaugurated by the Hon’ble
Revenue Minister, in the presence of the Secretary (Revenue)-cum-District
Collector, Puducherry, the Sub / Deputy Collector (South / North), Puducherry,
the District Registrar, Puducherry and the Director of Accounts & Treasuries,
Puducherry, Senior Revenue Officials, and officials from M/s. SHCIL.

புதுச்சேரி அரசு
வருவாய்த் துறை அறைச்ேர் அலுவலகம்



தேேி 11.11.2020.

சேய்திக்குைிப்பு
ின் நிர்லாக ேிட்டத்ேின் கீ ழ்

, புதுச்தேரி அசு

2012 ஆம் ஆண்டில் ின்

முத்ேிரத்ோள் முரமர அமிமுகப்படுத்ேிது . ின் முத்ேிரத்ோள் (இ-ஸ்டாம்ப்)
என்பது லறக்கான முத்ேிரிடப்படும் ஆலணங்களுக்கு பேியாக
லசூயிப்பேற்கான ம ாற்று லறிாகும்.

, முத்ேிர லரி

இது தோடர்பாக , M/s. ஸ்டாக் த

(SHCIL)

கார்ப்பதளன் ஆஃப் இந்ேிா யிிதடட்

ால்டிங்

உடன் ம ப்பந்ேம்

ரகதழுத்ேிடப்பட்டு புதுச்தேரி முத்ேிர ( ின்னணு கட்டண லில்ரய தேலுத்துேல்)
லிேிகள், லகுக்கப்பட்டு
பேிவுத் துரமில்

2010 நலம்பர் 9, 2010

தேேிிட்ட அோரண

எண்..47 மூயம்

அங்கீ கரிக்கப்பட்ட இரடத்ேகர்கள் / அங்கீ கரிக்கப்பட்ட தேகரிப்பு

ரங்கள் மூயம் ின்னணு முரமில் உமலாக்கப்பட்ட காகிேத்ேில்
முத்ேிரத்ோள்

லறங்கும்

முரம

புதுச்தேரி

மனின் பிதேேம் முழுலதும்

நரடமுரமில் உள்ரது.
தலும் இம்முரம பாதுகாப்பானது

,

நம்பகானது ற்றும் தபாதுக்கள்

தேலுத்தும் முத்ேிர லரி பாதுகாப்பாக அோங்கத்ரே தேன்மரடலரே உறுேி
தேய்கிமது. ின்-முத்ேிரத்ோள் ோன்மிேழ்

QR குமிீடு , ேனித்துலான அரடார

எண் தபான்ம பாதுகாப்பு அம்ேங்களுடன் லமலேனால்

, பாதுகாப்பானது. எரிரான

முரமின் காணாக ின் முத்ேிரத்ோள் ேிட்டம் தபாதுக்கரிடிமந்து நல்ய
லதலற்ரபப் தபற்றுள்ரது.
அதேேம்,

ேீ பகாயங்கரில்

பத்ேிப்பேிவு

தேய்லரேத் ேலி தலறு

தநாக்கங்களுக்காக குரமந்ே ேிப்புக்தகாண்ட ின் முத்ேிரகரரப் தபறுலேற்காக
அேிக

க்கள் அந்ேந்ே துரணப் பேிலகங்கரில் நிறுலப்பட்ட அங்கீ கரிக்கப்பட்ட

தேகரிப்பு ரங்கரர ேினேரி அணுகுலோக தேரிலிக்கப்பட்டுள்ரது. ஆரகால்
கூட்டத்ரேத் ேலிர்ப்பேற்கும் ,

,

இந்ே தேல்முரமர தலும் பனர் நட்பாக

ாற்றுலேற்கும், மெ.500/- (மெபாய் ஐநூறு) லர

ேிப்புக்தகாண்ட ின் முத்ேிரகள்

ஆன்ரயன் லறிாக லறங்க உத்தேேிக்கப்பட்டுள்ரது.

(i)

மெ.500/-

(மெபாய் ஐநூறு) லர

எந்ேதலாம நபமம்

ேிப்புக்தகாண்ட முத்ேிர லரி தேலுத்ே

https://www.shcilestamp.com

என்ம

லரயத்ேரத்ேில் தேன்று ,

தேரலான லிலங்கரர லறங்கி பிமகு ின்னணு கட்டண முரமரத் தேர்ந்தேடுத்து

கட்டணம் தேலுத்ே தலண்டும். ின் முத்ேிர

ோன்மிரன

ம முரம ட்டுத

லரயத்ேரத்ேில் இமந்து தநடிாக A4 ோள் ோரில் அச்ேிட்டுக் தகாள்ரயாம்.

(ii)

மெ.500/- (ஐநூறு மெபாய் ) லர ேிப்புக்தகாண்ட ின் முத்ேிர ோள்கரர தபம

தற்கூமி லரயத்ேரத்ேில் ட்டுத கட்டணம் தேலுத்ேி தபமயாம்.

(iii)

மெ .500/- க்கு தல் ேிப்புள்ர ின் முத்ேிரத்ோள்கரர தபம அந்ேந்ே துரணப்

பேிலகங்கரில் நிறுலப்பட்ட

தேகரிப்பு ரங்கள்

/

ற்றும் அங்கீ கரிக்கப்பட்ட

இரடத்ேகர்கரர அணுகிப் தபமயாம்.

தலும்,

NBFCs)

லங்கிகள் ற்றும் லங்கி ோா நிேி நிறுலனங்கரால் (

ஏற்படுத்ேப்படும் ின்னணு ஆலண ப்பந்ேத்ேிற்கான ின் முத்ேிர கட்டண

முரமிரனமம் புதுரல மனின் பிதேேத்ேில் நரடமுரமப்படுத்ேப் பட்டுள்ரது
இேன்மூயம் தேேி ின்-ஆளுர தேரலகள் யிிதடட்

(NeSL)

மூயம் லாடிக்ரகாரர்

(NBFCs)

ற்றும் கடன் லறங்கும் லங்கி அல்யது லங்கி ோா நிேி நிறுலனங்களுக்கு
இரடத ஏற்படும் ின்னணு ஆலண ப்பந்ேம்

M/s.SHCIL

ீ ோன

.

முத்ேிர லரிச்

ோன்மிேழ்

மூயம் ஆன்ரயன் லாியாக நிகழ்தநத்ேில் உமலாக்கப்படுகிமது.

அவ்லிோன டிஜிட்டல் முத்ேிர லரிச் ோன்மிேழ் ற்றும் ின் ரகதாப்பிடப்பட்ட

(NeSL)

ின்னணு ஆலண ப்பந்ேம் தேேி ின்-ஆளுர தேரல நிறுலனம்
லங்கி / லங்கி ோா நிேி நிறுலனங்களுடன்

(NBFCs)

ற்றும்

பகிப்படுகிமது.

இவ்லிம ின்முத்ேிரக்கட்டண முரமகளுக்கான அசு அமிலிப்பிரனமம்
இத்துரம தலரிிட்டுள்ரது.

நீேித்துரம அல்யாே ின்முத்ேிரத்ோள்கரர ஆன்ரயனில் லறங்கும் முரமர
ாண்புிகு

லமலாய்த்துரம அரச்ேர் ,

ஆட்ேிர், துரண

ாலட்ட

ஆட்ேிர்கள்

லமலாய்த்துரம
லடக்கு

ற்றும்

கணக்கு ற்றும் கமவூயத்துரம இக்குனர், லமலாய்
ற்றும் M/s. ஸ்டாக் த

தேயர் ற்றும் ாலட்ட
தேற்கு,

துரமின்

ாலட்ட பேிலாரர் ,
மூத்ே அேிகாரிகள்

ால்டிங் கார்ப்பதளன் ஆஃப் இந்ேிா யிிதடட்

ஆகிதார் முன்னிரயில் துலக்கி ரலத்ோர்.

அேிகாரிகள்,

