
സmതആധാരം 

ഹാജരാkുn കkിയുെട േഫാേ ാ േപര് വിരൽപതിp് 

 

..................................................ആ ്...........................മാസം...................................തീയതി

..................................................ജിലല്യിൽ ടി.....................   ........................താലൂkിൽ. 

.....................................................................വിേലല്ജിൽ............................................േദശt്.

.........................◌ാ◌ം നmർ വീ ിൽ.......................................................................................

(േപര്)മകൻ/മകൾ........................................................................(െതാഴിൽ)........................

(വയs്)................................................(േപര്)(തിരിcറിയൽ കാർഡ് നmർ.................)

.....................................പി.o.................പിൻേകാഡ് uം......................................................

ജിലല്യിൽ ടി..................................................................താലൂkിൽ......................................

..................................വിേലല്ജിൽ................................................................................േദശt്

.......................................................................................(േപര്)മകൻ/മകൾ...........................

...............................................................................(െതാഴിൽ)...................................(വയs്) 

..........................................................(.േപര്)uം (തിരിcറിയൽ കാർഡ് നmർ...............)

...........................................പി.o.................................................പിൻേകാഡ് പരസ്പരം 

സmതിc് eഴുതിpിടിc സmതആധാരം. 

 പ ികയിൽ വിവരിkുn വസ്തുവകകൾ onാം കkി 

േപരിൽ.....................................................സബ് രജിസ്്രടാരാഫീസുവക............................

(വർഷം)ൽ 1-◌ാ◌ം പുസ്തകം.................................◌ാ◌ം വാലയ്ം 

..................മുതൽ....................വെര വശ ളിൽ....................................................◌ാ◌ം 

നmരായി രജിsർ െചയ്തി ുളള വിലയാധാര്രപകാരം 

സിdിcി ുളളതാകുnു. 

 സൂk്മപരിേശാധനയിൽ ൈകമാ  വസ്തു  eഴുതിെkാടുt 

കkിk് ൈകമാ  വസ്തുവിൽ aവകാശൈകവശേമാ aനുഭവേമാ 



യാെതാnും തെn u ായിരുnിെലല്n് 1-◌ാ◌ം കkിk് േബാdയ്െpടുകയും 

വിലയാധാരം തെn േപരിൽ രജിsർ െചyെp ു e ിലും പ ിക 

വസ്തുവിലുളള aവകാശ ൈകവശേമാ, aനുഭവേമാ തുട ിയ 

യാെതാരവകാശ ളും eഴുതിെkാടുtയാൾk് iലല്ാtതിനാൽ 1-◌ാ◌ം 

കkിk് atരം യാെതാരുവകാശ ളും ലഭിcി ിെലല്nു 

േബാdയ്മാകുകയും െചയ്തിരിkുnു. 

 ..................................................സബ് രജിസ്്രടാരാഫീസുവക.............................. 

െല 1-◌ാ◌ം പുസ്തകം..................വാലയ്ം..............മുതൽ............വെര വശ ളിൽ 

................-◌ാ◌ം നmരായി രജിsർ െചയ്ത വിലയാധാര്രപകാരം 

പ ികവസ്തുെവ പ ികവസ്തുവിെn യഥാർt നിയമപരമായ         

ജnാവകാശിയിൽ നിnും 2-◌ാ◌ം കkി വിലയായി വാ ിയി ുളളതാകുnു. 

 .....................................സബ് രജിസ്്രടാരാഫീസുവക  .................. െല 

..............-◌ാ◌ം നmർ ആധാരെt aംഗീകരിc് സmതയാധാരം രജിsർ 

െചയ്തു െകാടുtുെകാളളാെമn് uഭയചർcകൾkുേശഷം 1-◌ാ◌ം കkി 

സmതിkുകയും െചയ്തി ുളളതാകുnു. 

 േമൽ ്രപകാരെമലല്ാം  െചയ്തതിെn aടിsാനtിൽ 1-◌ാ◌ം കkി 

േപരിൽ ........................................................ സബ് രജിസ്്രടാരാഫീസിൽ രജിsർ 

െചയ്തി ുളള .............െല .................-◌ാ◌ം നmർ ആധാരtിെല വസ്തുതകൾ  

ശരിയാെണnുറpുനൽകുകയും...............................................................................സബ് 

രജിസ്്രടാരാഫീസിൽ .............................ൽ .............-◌ാ◌ം നmരായി 2-◌ാ◌ം കkി 

േപരിൽ രജിsർ െചയ്തി ുളള ആധാരെtയും aതിെല 

സകലവയ്വsകെളയും 1-◌ാ◌ം കkി iതിനാൽ സmതിkുകയും 

െചയ്തിരിkുnു. 

 

 



 ഈ സmത ആധാരം eഴുതിെkാടുkുnതിേലkായി 1-◌ാ◌ം കkി 

യാെതാരു ്രപതിഫലവും പ ിയി ിലല്ാtതാകുnു. 

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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     i്രപകാരെമലല്ാം സmതിc് 1-◌ം 2-◌ം കkികൾ 

..................................തീയതിയായ iേn ദിവസം iതിൽ opുവcിരിkുnു. 

1-◌ാ◌ം കkി................................................േപര്.............................................op് 

2-◌ാ◌ം കkി................................................േപര്.............................................op് 

സാkികൾ 

1. 

2. 

തyാറാkിയത് 

iതിൽ െവ ുതിരുt് 

1-◌ാ◌ം കkി 

2-◌ാ◌ം കkി 


