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 തിീയതിി അക്കത്തില്പ .........................................................................................മാ

ണ്ടപ് .........................മാസം..................................... തിീയതിി 

....................................................... 

ജില്ലയില്പ .........................................തിാല്ൂക്കില്പ ....................................................................

വിഫല്ലജില്പ ...........................................................ഫദശത്തപ്(േി.ഒ................േിന് ..................) 

േഞ്ചായത്തപ്/മുന്സി്ാല്ിറി/ഫ ാര്പ്പ്ഫേഷന് .......................ാാാം നമ്പര്പ്പ  

വീടില്പ.......................... തതിാഴില്പ  ..................... വയസ്സപ് .......................... ആള്  

ഫേര്പ്പക്കപ് .......................... ജില്ലയില്പ  ..................... തിാല്ൂക്കില്പ  ....................... 

വിഫല്ലജില്പ  

...........................ഫദശത്തപ്(േി.ഒ................േിന് .................)േഞ്ചായത്തപ്/മുന്സി്ാല്ിറി

/ഫ ാര്പ്പ്ഫേഷന് .......................ാാാം നമ്പര്പ്പ വീടില്പ  .......................... തതിാഴില്പ  

..................... വയസ്സപ് .......................... ആള്  ഫേര്പ്പക്കപ്  ിഴുതിിത ാതുത്ത    

ദാനാധാരം. 

 തിാതഴ േേയുന്ന ........................ തസന്റ്പ് ഥലവല്വും ഫദഹ്ധങ്ങളും  ം 

േുരയും ..................................... രജിസ്ട്താരാ ീസ്ട വ  ...................ാാാം ആധാര 

്േ ാരം ിതന്റ് ഫേര്പ്പക്കപ് തിീര് സിച്ചിും തിും ........................ ആള്  അനുഭവിും പ് 

 രവും തിീര്പ്പത്തപ് നിരാഫയേമായി ം വശം വും പ് നതന്നുവരുന്നതിുമാ ുന്നു. 



 തിില്പ  േേയുന്ന വസ്ടതിുവും ഫദഹധങ്ങളും  ം േുരയും നീ ്ോയമാ ുന്ന 

മുേക്കപ് മുന്േിനാതല് നിനക്കപ് ം വശം വും പ് ഫദഹധങ്ങളുള് തെയതിും 

ിതന്ന സംരയിും  വരുന്നതിുമാ ുന്നു. ിതന്റ് അവ ാശിയായ നിഫന്നാ  

ിനിക്കും ം  സ്ടഫനഹവാത്സല്യം ്േമാണിും  ം നിതന്റ് 

 ാല്ഫയേത്തിനുഫവണ്ടിയും  തിില്പ േേയുന്ന വസ്ടതിുവും ഫദഹധങ്ങളും  ം 

േുരയും  ന്നുമുതില്പ  നീ േടയം വാങളുിയും സ ല്വിധമായ ് യവി് യ 

േരിേൂര്പ്പന സതനാതി്ര്യത്യത്തില്പ ിന്നാം  ം അനുഭവിും   ത ാഫേണ്ടതിാ ുന്നു. 

ഈ   ദാന ആധാരം ിതന്റ് േൂര്പ്പനമനസ്സാതല്യും സതപ്തി്േ ാരവും 

നിനക്കും ം തിും ിനിക്കു ഫമല്ില്പ യാതതിാരുവിധ അവ ാശങളും  ം 

ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതില്ലാത്തതിും ആ ുന്നു.  തിില്പതേട േടി  വ  ള്ക്കപ് 

...................... രൂേ മാര്പ്പക്കറപ് വില്യും ്സറപ് വിാാേന ്േ ാരം ഒരു 

ആേിന് ............................ രൂേയും ഉം ം തിും ആയതിിന് ................... രൂേ 

മു്ദവില് െുമത്തിയിട ം ം തിുമാണ്.  

 േടി  വസ്ടതിുവ  ള് സര്പ്പക്കാര്പ്പ േുേഫമ്പാക്കിഫല്ാ നിയിപ്തി 

വനഭൂമിയിഫല്ാ, ോരിഥലവിതിി  ദുര്പ്പ്ല് ്േഫദശഫത്താ, മിും ഭൂമിയിഫല്ാ, 

േടി  ജാതിി േടി  വര്പ്പുക്കാര്പ്പക്കപ് േതിിും പ് േടയം ത ാതുത്ത വസ്ടതിുവിഫല്ാ 

ഉള്ത്ടതില്ല.  ഫ രം  ഭൂേരിഷ് രണ നിയമ വയവഥലവാനുസരണം 

േരിധിയില്പ   വിഞ്ഞ ഭൂമി ിതന്റ് ം വശത്തിഫല്ാ ഉതമഥലവതിയിഫല്ാ 

 തല്ലന്നും േടി  വസ്ടതിു വ  ള് ല്ാന്റ്പ് സീല്ിം ക ഫ സു ം ില്പ ഒന്നും 

ഉള്ത്ടിടിതല്ലന്നും ഈ വസ്ടതിുവില്പ നാഷണല്പ ്തസ്റ്റപ് ആക്തില്പ 

േരാമര്പ്പശിക്കുന്ന ംവ ല്യമുേ വയതികി ള്ക്കവ ാശത്ട  ഭൂമി 

ഉള്ത്ട വരുന്നില്ല ിന്നും ്േസ്ടതിുതി രജിസ്ടഫ്തഷന് മൂല്ം ഫമല്പ 

ംവ ല്യമും ം വരുതത തിാ്േരയങളുള് ല്ംിിക്കത്തു ഫയാ ഹനിക്കത്തു  

ഫയാ തെയ്യ ന്നില്ല ിന്നും ഞാന് നിതന്ന വാക്കാല്പ േേഞ്ഞും വിശതനസി്ി 

ും ിരിക്കുന്നതിുമാ ുന്നു.  



േടി  വസ്ടതിുവ  ള്   ന്നു മുതില്പ നിതന്റ് ം വശത്തില്ും ഉതമഥലവതിയില്ും 

േൂര്പ്പന അധി ാരവ ാശങളുഫം ാ   ൂതി വിടപ് തിന്നിരിക്കുന്നതിും ,ആയതിു നീ 

സതനീ രിയക്കു യും തെയതിിട േതിുമാ ുന്നു. 

വസ്ടതിു വിവര േടി  

 

1 ് മനമ്പര്പ്പ  
2 ഡിസ്ട്തിക്റപ്  
3 സബ് ഡിസ്ട്തിക്റപ്  
4 തിാല്ൂക്കപ്  
5 വിഫല്ലജ്  
6 േഞ്ചയത്തപ്/മുന്സി്ാല്ിറി/                  

ഫ ാര്പ്പ്ഫേഷന് 
 

7  വാര്പ്പഡ് നമ്പര്പ്പ  
8 േീസര്പ്പതെ ഫലാക്കപ് നമ്പര്പ്പ  
9 േീസര്പ്പതെ നമ്പര്പ്പ  
10 േീസര്പ്പതെ സബ് ഡിവിഷന് നമ്പര്പ്പ  
11 േഴയ സര്പ്പതെ നമ്പര്പ്പ  
12 േഴയ സര്പ്പതെ സബ് ഡിവിഷന് നമ്പര്പ്പ  
13 വിസ്ടതിീര്പ്പനം   
14  നം/ തിരം  
15 തിണ്ടഫ്ര്പ്പ നമ്പര്പ്പ  
16 

വ
സ്ട

തി
ുവ

ിത
ന്റ്

 
 

വ
ിവ

ര
ണ

ം 

 

17 

അ
തി
ിര

ു 
ള്
  ിഴക്കപ്  
വതക്കപ്  

േതിഞ്ഞാറ്  

തതിക്കപ്  



 

ഫമല്പ  ്േ ാരതമല്ലാം നിശ്ചയിും  ം സതപ്തിിും  ം തിാതഴ ിഴുതിുന്ന സായി ള്  

മുന്ോത  ഞാനും ിതന്റ്  മുന്ോത  വും പ് സായി ം  ം ഫമല്പ േേഞ്ഞ 

തിീയതിിയും  ഫന്നദിവസം ഈ ആധാരത്തില്പ ഒ്ിടിരിക്കുന്നു.  

 

ഫേര്, ഒ്പ് 

സായി ള്  1. ഫേര്, തതിാഴില്പ , വില്ാസം (ഒ്പ്) 

2.  

ആധാരത്തില്പ  തവട തിിരുത്തപ് 

തിയ്യാോക്കിയ് ഫേര്, വില്ാസം, ംല്സന്സ്ട നമ്പര്പ്പ ( ഒ്പ്) 

 ഫേര്, ഒ്പ് 

 


