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കാർഡ് നmർ.......................) കൂടി eഴുതിpിടിpിc 

വാടകചീ ്  

 iതിൽ പ ികയിൽ 

വിശദമാkുnതും.........................................താലൂkിൽ 

..............................വിേലല്ജിൽ................................മുറിയിൽ...........................വാ

ർഡിെല.....................സർെv നmറിൽെp .............................◌ാ◌ം 

നmർ െക ിടം നmളിൽ onാം കkി 

േപർk്.............................................സബ് രജിസ്്രടാരാഫീസുവക  1-

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

...വെര വശ ളിൽ......................◌ാ◌ം നmരായി രജിsർ 

െചയ്തി ുളള വിലയാധാര ്രപകാരം സിdിcി ുളളതും 

1-◌ാ◌ം കkി  സർv സവ്ാത്രnയ്മായി ൈകവശം 

വcും  uടമsതയാkിയും.................................◌ാ◌ം നmർ 

ത േപരും പടി കരം തീർtും നടnുവരുnതും 

യാെതാരു കാടബാdയ്തകളും iലല്ാtതും ആകുnു.  

 േമൽ ്രപകാരമുളള െക ിടം 2-◌ാ◌ം കkി തെn 

ബിസിനs് ............................................................ആവശയ്tിേലk് 

വാടകയ്kു വി ു തരണെമn് ആവശയ്െpടുകയും 1-

◌ാ◌ം കkി സmതിkുകയും െചയ്തതനുസരിc് 



താെഴപറയുn വയ്വsകൾkു വിേധയമായി നാം 

iരുവരും സmതിc് ഈ വാടകcി ് eഴുതി 

പിടിcിരിkുnു.  

1. iേn തീയതി മുതൽ പ ിക േചർkുn 

െക ിടം..............മാസേtk്.................മാസം മുതൽ 

്രപതിമാസം...................രൂപാ വാടകയായി 

സmതിcി ുളളതും ഓേരാ മാസവും ആദയ് 

ദിവസം......................../.തെn2-◌ാ◌ം കkി uടമsനായ 1-

◌ാ◌ം കkിെയ വാടകtുക മുടkം കൂടാെത 

ഏല്പിc് ൈകp ു രസീത് വാേ തുമാണ്.  

2. വാടക കാലെt െക ിട നികുതി, കറ ്, െവളളം 

തുട യ നികുതികൾ വാടകkാരനായ 2-◌ാ◌ം കkി 

തെn aടcു െകാേll താണ്.  

3.uടമsേനാ ,uടമsൻ aധികാരെpടുtുn 

ആൾേkാ നയ്ായമായ കാരണ ളിൽ 

വാടകെക ിടtിൽ ്രപേവശിkുകേയാ ആവശയ്മായ 

a കു  പണികൾ നടtുവാേനാ 

aവകാശമു ായിരിkുnതാണ്. 



4. െക ിടം  േകടുപാടുകൾ കൂടാെതയും സവ്sിതിയിലും 

സൂkിcുെകാേll തും eെn ിലും മാ ൾ 

വരുേt തായിവnാൽ oരു മാസtിനുമുm് 

വാടകkാരൻ uടമsന് േനാ ീസ് നൽകി aനുമതി 

വാേ തും ആകുnു.aനുമതി കൂടാെത െക ിടtിന് 

eെn ിലും വിധ മാ ൾ വരുtിയാൽ aതു 

മുഖാnിരം 1ڋ◌ാ◌ം കkിയ്k് 

u ാകുn ക ന ൾk് 2-

◌ാ◌ംകkി utരവാദിയായിരിkുnതുമാണ്. 

5.െക ിടtിേലkു ്രപേവശിkുn പാതയും കിണർ 

മുതലായവയും വാടകkാരൻ വൃtിയാkി 

സൂkിcുെകാേll താണ്.  

6.iതിെല വയ്വsകൾ ലംഘിkുകേയാ വാടക മുടkം 

വരുtുകേയാ െചയ്താൽ 1965 െല േകരള 

ബിൽഡിംഗസ് ഫീസ് ആn് െറn് കൺേ്രടാൾ ആക് ിൽ 

വയ്വs െചyുn ്രപകാരം നിയമനടപടികൾ 

സവ്ീകരിkാവുnതാണ്. .  

7. iരു കkികളിൽ ആർെk ിലും ഈ വാടകkരാർ 

aവസാനിpkണെമn് േതാnിയാൽ 



മറുകkിk്.......................മാസെt േനാ ീസ് നൽകി വാടക 

കരാർ aവസാനിpിkുnതിന് 

aവകാശമു ായിരിkുnതാണ്-  

8.ഈ വാടകചീ ിെn asൽ uടമsൻ സൂkികുnതും 

പകർp് വാടകkാരൻ സൂkിkുnതുമാകുnു 

9.ടി െക ിടtിെn eെത ിലും ഭാഗേമാ 2-◌ാ◌ം കkി 

മ ാർെk ിലും കീഴ്പാ tിന് നൽകുകേയാ െക ിടം 

വാടകk് eടുtി ുളള ആവശയ്tിനലല്ാെത മ ് 

ആവശയ് ൾk് uപേയാഗിkകേയാ െചyുവാൻ 

പാടിലല് 

10. നmിൽ iരു കkികളിൽ ആരുെടെയ ിലും 

വിലാസtിൽ eെn ിലും മാ ം u ായാൽ 

മറുകkിെയ േരഖാമൂലം aറിയിേk തും പിnീടുളള 

കtിടപാടുകൾ a്രപകാരം മാറിയ വിലാസtിൽ 

നടേt തും ആകുnു. 

 

വസ്തു വിവര പ ിക 

1 ്രകമനmർ  



2 ഡിസ്്രടിക് ്  

3 സബ് ഡിസ്്രടിക് ്  

4 താലൂk്  

5 വിേലല്ജ്  

6 മുറി  

7 േകാർpേറഷൻ,വാർഡ് നmർ  

8 റീസർെv േbാk് നmർ  

9 റീസർെv നmർ  

10 റീസർെv സബ് ഡിവിഷൻ 
നmർ 

 

11 പഴയ സർെv നmർ  

12 പഴയ സർെv സബ് ഡിവിഷൻ 
നmർ 

 

13 വിസ്തീർ ം – െസn്, ച.ലിംഗ്സ്  

14 വിസ്തീർ ം – ആർ, ച.ലിംഗ്സ്  

15 aവകാശtിെn സവ്ഭാവം, 

ഭൂമിയുെട തരം 

 

16 eഴുതി പിടിkുnയാളിെn ടി    
വിേലല്ജിലുളള ത േpർ നmർ 

 

17 ലഭിkുnയാളിെn  ടി 
വിേലല്ജിലുളള ത േpർ നmർ  
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      േമൽ ്രപകാരെമലല്ാം സmതിc് താെഴ പറയുn 

സാkികൾ മുmാെക നmളും   നmുെട മുmാെക  

വc് സാkികളും േമൽ   പറ     തീയതിയായ 

iേn ദിവസം ഈ ആധാരtിൽ opി ിരിkുnു.  

eഴുതി െകാടുkുn ആൾ           

1. .............................................. േപര്,...............................op് 

2.  .................................................േപര്,...............................op് 

 

സാkികൾ 

1)...................................................................... 

2)...................................................................... 

iതിൽ െവ ുതിരുtിലല്. 

തyാറാkിയ ......................◌ാ◌ം നmർ 

ൈലസൻസി....................................... (op്) 

െതk്  



 

 

 


