
െപാതുവkാലt്/ സർvമുkയ്ാർ 

ഹാജരാkുn ആളുെട േപര്, േഫാേ ാ, വിരൽപതിp് 

......................................മാ ്................................................മാസം.........................തീയതി 

............................................ജിലല്യിൽ.................................................................താലൂkിൽ  

..................................................................വിേലല്ജിൽ...........................................................

േദശം/കര/മുറി.........................................പി.o പിൻ................ ...........................വീ ിൽ  

.............................................................................................മകൻ(മകൾ, ഭാരയ്,ഭർtാവ് 

/സേഹാദരൻ/സേഹാദരി/acൻ/am)..........................................................(െതാഴിൽ)

.............വയsുളള...........................................േപര് ( തിരിcറിയൽ കാർഡ് നmർ 

............................................) മുkയ്ാർ ്രപധാനിയായി  

   ........................................................ജിലല്യിൽ.........................................താലൂkിൽ 

...................................................................വിേലല്ജിൽ......................................................കര

............................................................മുറി/േദശം...........................................................പി.o 

പിൻ....................................................  .....................................വീ ിൽ...............................  

(മകൻ,മകൾ,acൻ/am/ഭർtാവ്/ഭാരയ്/സേഹാദരൻ /സേഹാദരി-iര േpര്) 

.................................വയsുളള......................................േപര് ( തിരിcറിയൽ കാർഡ് 

നmർ..........................) േപർk് eഴുതിെkാടുt  സർvമുkയ്ാർ  

താ ൾ eെn (ബnം)(പിതാവ്/മാതാവ്/ഭാരയ്/ഭർtാവ്/സേഹാദരൻ/ 

സേഹാദരി/മകൻ/മകൾ)ആകുnു. 

 താെഴപ ികയിൽ വിവരിkുn വസ്തു വകകൾ 

eനിk്...............................................സബ്  രജിസ്്രടാരാഫീസുവക 

(..............................നmർ്രകയ സർ ിഫിkേ ാ, പ യേമാ)......................മാ ്.......... 

◌ാ◌ം പുസ്തകം........................വാലയ്ം..........................മുതൽ.....................വെര 

വശ ളിൽ...........................................നmരായി....................................ആധാര്രപകാരം  

സിdിc്, (്രകയസർ ിഫിkെ ിൽ ടി ആധാരവിവരം ആവശയ്മിലല്.) ഞാൻ 

േപരിൽ കൂ ി........................വിേലല്ജ് വക...............................നmർ ത േപരുംപടി 

കരംതീർt് aനുഭവിcുവരുnതാകുnു.  



 eനിk് ്രപായാധികയ്ംആയതിനാലും/ ഞാൻ sലtിലല്ാtതിനാൽ 

പ ിക സവ്tുkൾ േവ വിധം േനാkി നടtുnതിനും പ ിക വസ്തു 

സംബnമായി ഏെത ിലും പbിക് ആഫീസുകളിൽ ഹാജരായി നടപടികൾ 

നടtുnതിേനാ േകാടതി വയ്വഹാര ളിൽ ഏർെpടുnതിേനാ സാധിkാെത 

വരുnതിനാൽ േമൽ പറ യാളായ................................െര.............................eെn 

സർvമുkയ്ാർ കാരൻ/കാരിയായി iതുമൂലം aധികാരെpടുtുകയും 

ചുമതലെpടുtുകയും െചyുnു.  

 i്രപകാരം eെn മുkയ്ാർ ഏജnായി eനിkു േവ ി പ ിക 

വസ്തു  വകകൾ േനാkി നടtുnതിനും , ആവശയ്മായ െപാതു 

sാപന ളിൽ ഹാജരായി eനിkുേവ ി ആവശയ്മായ കാരയ്ാദികൾ 

െചyുnതിനും, ആവശയ്മായ േരഖകളിൽ eനിkുേവ ി opി ു 

െകാടുkുnതിനും വായ്പ eടുേk ി വnാൽ ബnെp  ധനകാരയ് 

sാപന ളിലും ബാ ുകളിലും eനിkുേവ ി ഹാജരായി 

നിയമപരമായി ആവശയ്മായെതലല്ാം eനിkുേവ ി           

െചyുnതിനും eെn മുkയ്ാർ ഏജnായി ടിയാെള iതിനാൽ 

aധികാരിെpടുtുnു.  

 ഈ മുkയ്ാർ ്രപകാരം താ ൾ eനിkുേവ ി eെn 

്രപതിനിധിയായി െചyുn കാരയ് ൾ ഞാൻ േനരി ു െചയ്താെലnേപാെല 

ഫലtിലും ബലtിലും iരിkുnതാണ്.  

 

 

 

 

 

 



വസ്തു വിവര പ ിക 

 

    

 

1 ്രകമനmർ  
2 ഡിസ്്രടിക് ്  
3 സബ് ഡിസ്്രടിക് ്  
4 താലൂk്  
5 വിേലല്ജ്/aംശം  
6 േദശം/കര/മുറി  
7 പ യt്/മുൻസിpാലി ി/                  

േകാർpേറഷൻ 
 

8 റീസർെv േbാk് നmർ  
9 റീസർെv നmർ  
10 റീസർെv സബ് ഡിവിഷൻ നmർ  
11 പഴയ സർെv നmർ  
12 പഴയ സർെv സബ് ഡിവിഷൻ നmർ  
13 വിസ്തീർ ം – െഹക്ടർ/ആർ/ച.മീ.   
14 aവകാശtിെn സവ്ഭാവം, ഭൂമിയുെട തരം  
15 വിൽkുn / െകാടുkുnവരുെട ടി    

വിേലല്ജിലുളള ത േpർ നmർ 
 

16 ലഭിkുn / വാ ുnവരുെട  ടി വിേലല്ജിലുളള 
ത േpർ നmർ   
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  പ ിക വസ്തുവിെn െഫയർവാലയ്ു oരു ആറിന്..................... രൂപ 

ആകുnു.a്രപകാരംപ ിക വസ്തുവിനു...................രൂപ വില പിടിpു ്. 

   i്രപകാരം സmതിc്......................................സബ് രജിസ്്രടാരാഫിസിെn 

പരിധിയിൽെp ..............................വിേലല്ജിൽ................................വീ ിൽ വc് 

താെഴ opി ിരിkുn സാkികൾ മുmാെക ഈ  മുkയ്ാറിൽ ഞാൻ 

opുവcിരിkുnു.  

.....................................................മകൻ................................................(op്) 

സാkികൾ 

1 

2 

iത് കmയ്ൂ ർ ്രപിnു െചയ്തിരിkുnു. 

iതിൽ െവ ുതിരുtിലല്.   

aെലല് ിൽ കുറിp് uെ ിൽ ആയത്,aതായത് യാദാസ്ത് 

േപര് .................................................................  

op് ..........................................................................  


