
 
 
 
 

വില ആധാരം / ജന്മം തീറാധാരം 

(ഫ ാഫടാ) എഴുതിക്കാടുകുന്ന കക്ഷിയുടുക്ടയുടും എഴുതി 

വാങ്ങുന്നകക്ഷിയുടുക്ടയുടും (ഫ ാഫടാ) ഫേര്, വിരല്പേതി്പ് 
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തിരിച്ചറിയുടല്പകാർ.നമ്പർ............(.PAN/GIRNo.).േി.ഒ.................................................

േിന്ഫകാ.നമ്പർ(.................................................)............................................ജിലലയുടില്പ...

..........................................താലൂകില്പ ..............................................................വിഫലലജില്പ  

.........................................................ഫേശത്തപ്............നമ്പർവീടില്പ.......................................

മകന് /മകള് ..................................................................................(ക്താഴില്പ )..........................

വയുടസ്സുളള...................................(തിരിച്ചറിയുടല്പകാർ.നമ്പർ.........................................)

(PAN/GIRNo.)േി.ഒ...............................................േിന്ഫകാ.നമ്പർ(..............................) 

എന്നയുടാള്  ഫേർകപ് എഴുതിക്കാടുത്തവിലയുടാധാരം. 

 



 
 
 
 

    താക്ഴ േടികയുടില്പ വിശേമാകുന്നതും.............................................താലൂകില്പ

..........................................വിഫലലജില്പ ............തണ്ടഫ്രുപ്േകാരംഎക്മ 

/ഞങ്ങളുക്ടഫേരില്പകൂടിഫോകുവരവ് ക്െയ്തു േടയുടംേിടിച്ചപ് കരം 

തീർത്തുതരുന്നതും ഈ ആധാരപ്േകാരം നിങ്ങള്കപ്/താങ്കള്കപ് 

വിലയ്കു തരുന്നതുമായുട വസ്തുവകകള് .........................................................സബ് 

രജിസ്പ്ടാരാ ീസുവക............(വർഷം)ക്ല ഒന്നാം േുസ്തകം............................ 

വാലയം................മുതല്പ ................വക്രവശങ്ങളില്പ.............നമ്പരായുടി............................ 

ആളില്പ നിന്നും എക്മ ഫേർകപ് രജിസ്റ്റർ ക്െയ്തിടുളള വിലയുടാധാര     

പ്േകാരം േൂർ. ഉടമസ്ഥാവകാശക്്ടു ലഭിച്ചിടുളളതും ഞാന് കകവശം 

വച്ചപ് എക്മ ഫേരില്പകൂടി ഫോകുവരവ് ക്െയ്യിച്ചു.................................................

വിഫലലജുവക.........................-ാാാം നമ്പർ 

തണ്ടഫ്രും േടികരംതീർത്തുവിപ്കയുടാേി സർ സനാതപ്ര്യാവയാവകാശ സം ിതം 

നിരാഫക്ഷേം അടകി  അനുഭവിച്ചുവരുന്നതും ഏതുവിധമായുട കാരണങ്ങള് 

ക്െയ്യുന്നതിനു എനികപ് േൂർ. അധികാരവും അർം തയുടും 

ഉളളതും ആകുന്നു. 

     ഇപ്േകാരമുളള േടിക വസ്തു എക്മ വക ആവശയം വകയ്കായുടി 

വില്പകുന്നതി്  തീരുമാനിച്ചതി  ന് പ്േകാരം േടിക വസ്തുവകകള്കപ്.............

....................................................................................രൂേ(അകത്തിലുംഅക്ഷരത്തിലും)

പ്േതി ലം നിശ്ചയുടിച്ചു തന്നുക്കാളളാക്മന്നപ് ഞാനും വാങ്ങിക്കാളളാക്മന്നപ് 

നിങ്ങളും ...........-ാാാം തീയുടതിയുടിക്ല കരാർ പ്േകാരം സമ്മതിച്ചിരികുന്നു. 

  ഫമല്പ  കരാറിന് േടി സമ്മതിച്ച പ്േതി ലം.....................................................

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

രൂോ(അകത്തിലും അക്ഷരത്തിലും) ഞാന്  ഇഫന്ന േിവസം നിങ്ങളില്പ 

നിന്നും ക്രാകം േറ്റി ഫ ാദ്ധ്യക്്ടു േടിക വസ്തുവകകള് നിങ്ങളുക്ട 

കകവശാധീനതയുടില്പ  ഏല്പ്ിച്ചു വിടുതന്നിരികുന്നു. 



 
 
 
 

 ഈ ആധാരപ്േകാരം േടിക വസ്തുവകകള് നിങ്ങള് ഇന്നു മുതല്പ 

േൂർ.ഉടമസ്ഥനായുടി കകവശം വച്ചു ഫോകുവരവ് ക്െയ്തു േുതിയുട 

േടയുടം േിടിച്ചു  കരംതീർത്തു പ്കയുടവിപ്കയുടാേി 

സർ സനാതര്യാവയാവകാശങ്ങഫളാടു കൂടി വിലയുടായുടി അടകി അനുഭവിച്ചു 

ക്കാളളുന്നതി് ഞാന്  ഇതിനാല്പ േൂർ.മായുടി സമ്മതിച്ചിരികുന്നു. 

 വസ്തുവിക്മ ഉടമസ്ഥനായുട ഞാന് താക്ഴ േറയുടുന്ന പ്േകാരം താങ്കക്ള 

ഇതിനാല്പ  സതയം ഫ ാധയക്്ടുത്തിക്കാളളുന്നു. 

1) േടിക വസ്തുവകകള്  വി്േന നടത്തുന്നതിനും പ്േതി ലം േറ്റി 

ം ിതാനുസരണം വിനിഫയുടാഗികുന്നതിനും എനികപ് േൂർ.സനാതപ്ര്യാവയവും 

അധികാരാവകാശവും ഉളളതും അതിക്ന ഫൊേയം ക്െയ്യാഫനാ 

തടസ്സക്്ടുത്തുന്നതിഫനാ മറ്റാർകും യുടാക്താരുവിധ അധികാരവും 

അവകാശവും  അർം തയുടും ഇലലാത്തതുമാകുന്നു. 

2) േടിക വസ്തുവകകള്  വില്പകുന്നതിനു എനികപ് േൂർ. അവകാശവും 

അധികാരവും സനാതപ്ര്യാവയവും ഉളളതും ഈ അവകാശക്ത്ത ഞാന്യുടാക്താരു 

വിധ കരാറിലും അനയ കകവശത്തിലും ഉള്ക്്ടുത്തിയുടിടിലലാത്തതും 

ആകുന്നു. 

3) േടിക വസ്തുവകകള്  യുടാക്താരുവിധ അനയാധീനങ്ങളിലും 

അർു ാദ്ധ്യതയുടിലും ഫകാർടുജ്തി, ജാമയം ,േണയുടം മുതലായുട 

തടങ്കലുകളിലും റവനയൂ റികവറി, ലാമപ്   അകസന്ക്മമപ്, ലാമപ് 

അകനസിഷന് , ലാമപ് സീലിങ്ങപ് മുതലായുട സർകാർ നടേടിയുടിലും േടികജാതി 

േടികവർഗകാർകപ് േതിച്ചപ് േടയുടം നല്പകിയുട വസ്തുവിഫലാ മറ്റു 

യുടാക്താന്നിലും ഉള്ക്്ടുത്തിയുടിടിലല എന്നും അപ്േകാരം കണ്ടപ് 

ഉണ്ടാകാവുന്നവലല ഫോഷ നഷ്ടങ്ങള്കും  ഞാന് ഈ പ്േതി ലം ക്കാണ്ടും 

എക്മ സനര്യാവംനിലയ്കും നഫഷ്ടാത്തരവാേിതനം ക്െയ്തുക്കാളളാവുന്നതും 

ആകുന്നു. 



 
 
 
 

4) നാളിതുവക്രയുടുളള സർകാർ   കരം, തഫേശ നികുതികള് ,മറ്റപ് എലലാത്തരം 

നികുതികളും േടിക വസ്തുക്വ സം ധിചിച്ചപ് ഞാ്  തക്ന്ന 

അടച്ചുതീർത്തിടുളളതും.കുടിശ്ശികയുടുളളതായുടി കാണുന്ന േക്ഷം ഞാന്  തക്ന്ന 

അടച്ചു തീർത്തുക്കാളളാവുന്നതും ഭാവിയുടില്പ ഉണ്ടാകാവുന്നവ താങ്കള് തക്ന്ന 

അടച്ചുതീർത്തുക്കാഫളളണ്ടതുമാകുന്നു. 

5) േടിക  വസ്തുവകകള്  താങ്കക്ള ഇതിനാല്പ വിടു 

ഏ്േിച്ചുതന്നിരികുന്നതും േടിക വസ്തു  സം ധിചമായുട മുന്ആധാരം, 

കരം തീർത്ത രസീതു മറ്റു അനു ധിചഫര്കള്  മുതലായുടവ താങ്കക്ള 

ഏ്േിച്ചിരികുന്നതും ആകുന്നു. 

6) ഈ ആധാര സം ധിചമായുട ക്െലവുകളും  ാദ്ധ്യതകളും താങ്കള്  തക്ന്ന 

വം ിച്ചുക്കാഫളളണ്ടതുമാകുന്നു. 

7) േടിക വസ്തുവകകക്ള സം ധിചിച്ചപ് റവനയൂ ഫര്കളും തഫേശ 

സനയുടഭരണസ്ഥാേനങ്ങളിക്ലഫര്കളും താങ്കളുക്ട ഫേരില്പ 

മാറ്റിക്കാളളുന്നതിനും േുതിയുട േടയുടം േിടികുന്നതിനും ഞാന്  ഇതിനാല്പ 

സമ്മതിച്ചിരികുന്നതും അതു സം ധിചമായുട ഫര്കളില്പ ഒ്ിടുന്നതിനും 

ഞാന്  സമ്മതിച്ചിരികുന്നതുമാകുന്നു. 

8) േടിക വസ്തുവകകള്  സർകാർ ഭൂമിയുടിഫലാ േുറഫമ്പാകിഫലാ 

നിക്ഷി്തവനഭൂമിയുടിഫലാ ോരിസ്ഥിതിക േുർ ല പ്േഫേശങ്ങഫളാ 

മിച്ചഭൂമിയുടിഫലാ ഉള്ക്്ടതലല. 

9) ഈ വസ്തുവില്പ നാഷണല്പ പ്ടസ്റ്റപ് ആക്ടില്പ േരാമർശികുന്ന 

കവകലയമുള്ള വയക്തികള്കവകാശക്്ട  ഭൂമി ഉള്ക്്ടുവരുന്നിലല എന്നും 

പ്േസ്തുത രജിസ്ഫപ്ടഷന് മൂലം ഫമല്പ കവകലയമുളളവരുക്ട താപരേരയങ്ങള് 

ലംഘിക ക്്ടുകഫയുടാ ം നികക്്ടുകഫയുടാ ക്െയ്യുന്നിലല. 



 
 
 
 

10) ഫകരള ഭൂേരിഷ്കരണ നിയുടമവയവസ്ഥ അനുസരിച്ചപ് കകവശം 

വയ്കാവുന്ന േരിധിയുടില്പ കവിഞ്ഞ ഭൂമി എക്മ കകവശത്തിഫലാ 

ഉടമസ്ഥതയുടിഫലാ ഇലല. 

11) േടിക വസ്തു ലാമപ് സീലിംഗ് ഫകസുകളില്പ ഒന്നും തക്ന്ന ഉള്ക്്ടിടിലല. 

12)േടിക വസ്തുവിക്മ ക് യുടർ വാലയൂ ..........................................................രൂേ 

ആകുന്നു.(അകത്തിലും അക്ഷരത്തിലും)വസ്തു...........................................................

ക്ലാസി ിഫകഷനില്പ ഉള്ക്്ടുവരുന്നതാകുന്നു. 

ഈ വിവരങ്ങള് എലലാം സതയവും ശരിയുടുമാകുന്നു. 

വസ്തു വിവര േടിക 

1 പ്കമനമ്പർ  
2 ഡിസ്പ്ടിക്റ്റപ്  
3 സബ് ഡിസ്പ്ടിക്റ്റപ്  
4 താലൂകപ്  
5 വിഫലലജ്  
6 മുറി  
7 ഫകാർ്ഫറഷന്,വാർ. നമ്പർ  
8 റീസർക്  ഫലാകപ് നമ്പർ  
9 റീസർക്  നമ്പർ  
10 റീസർക്  സബ് ഡിവിഷന് നമ്പർ  
11 േഴയുട സർക്  നമ്പർ  
12 േഴയുട സർക്  സബ് ഡിവിഷന് നമ്പർ  
13 വിസ്തീർ.ം – ക്സമപ്, െ.ലിംഗ്സ്   
14 വിസ്തീർ.ം – ആർ, െ.ലിംഗ്സ്  
15 അവകാശത്തിക്മ സനഭാവം, ഭൂമിയുടുക്ട തരം  
16 എഴുതി ക്കാടുകുന്നയുടാളിക്മ ടി    
വിഫലലജിലുളള തണ്ടഫ്ര് നമ്പർ 

 

17 ലഭികുന്നയുടാളിക്മ  ടി വിഫലലജിലുളള 
തണ്ടഫ്ര് നമ്പർ   

 



 
 
 
 

 

ഫമല്പ  പ്േകാരക്മലലാം സമ്മതിച്ചപ് താക്ഴ േറയുടുന്ന സാക്ഷികള് മുമ്പാക്ക 

ഞാനും   എക്മ മുമ്പാക്ക  വച്ചപ് സാക്ഷികളും ഫമല്പ  േറഞ്ഞ    

തീയുടതിയുടായുട ഇഫന്ന േിവസം ഈ വിലയുടാധാരത്തില്പ  ഒ്ിടിരികുന്നു.  

എഴുതിക്കാടുത്ത..........................................മകന് ............................................................. 

 

സാക്ഷികള്  

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

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

തയ്യാറാകിയുട...................ാാാംനമ്പർ കലസന്സി..................................... (ഒ്പ്) 

ഈ വിലയുടാധാരം കമ്പയൂടർമുപ്േണം ക്െയ്തിരികുന്നു. 

ഇതില്പ  ക്വടുതിരുത്തിലല. 

എഴുതി ക്കാടുകുന്ന ആള്          (ഒ്പ്) 
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19 

അ
ത
ിര
ുക
ള്
 കിഴകപ്  

വടകപ്  
േടിഞ്ഞാറ്  

ക്തകപ്  


