
 
 

 

 

 

  

 

  சுத்த விக்கிரையப் பத்திைம் 

 

 __________ம் ______________மாதம் ____ம் தததி, _______________ 

_______________________________________________________ விலாசத்தில் வசிக்கும் 
திரு_______________அவர்களின் குமார் சுமார் ____ வயதுள்ள  திரு._____________ 
(அடையாள அட்டை ______) (டகதேசி எண்.______) அவர்களுக்கு, 

 

  

 ___________________________________________________________விலா
சத்தில் வசிக்கும் திரு.____________________________ அவர்களின் மகன் சுமார் ____ 
வயதுள்ள திரு.____________________ (அடையாள அட்டை ______) (டகதேசி 
எண்.______) ஆகிய நான் அடியிற்கண்ை சாட்சிகள் முன்னிடலயில் 
மனப்பூர்வமாய் சம்மதித்து எழுதிக் ககாடுத்த காலிமடன சுத்த விக்கிடையப் 
ேத்திைம் என்னகவன்றால்,  

 இதன் கீழ் கசாத்து விவைத்தில் விவரிக்கப்ேட்டுள்ள 
__________ மாவட்ைம், _________________ கசாத்தானது  நான் எனது கசாந்த 
வருவாய் மற்றும் தசமிப்டேக்ககாண்டு __________ தததியிட்ை ____________ 
சார்ேதிவக 1 புத்தக ஆவண எண்._______/____ மூலம் கிடையம் கேற்று 
அதுமுதல் எந்தவிதமான வில்லங்கத்திற்கும் உட்ேடுத்தாமல் சார்க்கார் 
வரிோக்கிதயா  வடகயறாக்கள் கசலுத்திக்ககாண்டு என்னுைய கசாந்த 
அனுேவத்திலும் சுவாதீனத்திலும்  சகல சர்வ சுதந்திை ோத்தியங்களுைனும் 
சகல உரிடமகளுைனும் ஆண்டு அனுேவித்து வருகிதறன்.  



 
 

 

 கீதே கசாத்து விவைத்தில்  விவரிக்கப்ேட்ை கசாத்டத 
நாளது தததியில் என்னுடைய குடும்ே கசலவிற்க்காகவும் எனது குடும்ே 
முன்தனற்றத்திற்காகவும் தவண்டி தங்களுக்கு விக்கிடையம் கசய்வதாய் 
முடிவுகசய்து, தாங்களும் கிடையம் கேற பூைண சம்மதம் கதரிவித்து 
கிடையம் நிச்சயித்த    ரூோய்.__________________________ம் (எழுத்தால் 
_________________________ மட்டும்) இந்த ரூோய்._______________மும் 
(எழுத்தால்_________________________ மட்டும்) நான் ஏற்கனதவ கீழ்கண்ை 
சாட்சிகள் முன்னிடலயில் தங்களிைமிருந்து கைாக்கமாய் கேற்றுக் 
ககாண்ைேடியால், இன்தற கீதே கசாத்து விவைத்தில் விவரிக்கப்ேட்ை 
கசாத்டத தங்களுக்கு கிடையம் கசய்து, சுவாதீனம் ஒப்ேடைத்து விட்தைன். 

  

 இன்று முதற்ககாண்டு தாங்கள் கீதே கசாத்து விவைத்தில் 
விவரிக்கப்ேட்ை கசாத்டத டகப்ேற்றி தங்கள் புத்திை கேௌத்திை ோைம்ேரியமாய் 
வித்கதாத்தி தானாதி வினுமிய விக்கடையங்களுக்கு தயாக்கியமாய் 
என்கறன்டறக்கும் சுத்த கிடைய வாசக சைத்துப்ேடிக்கு சகல சர்வ சுதந்திை 
ோத்தியங்களுைனும், சகல உரிடமகளுைனும் ஆண்டு அனுேவித்துக் ககாள்ள 
தவண்டியது. 

 

 கீதே கசாத்து விவைத்தில் விவரிக்கப்ேட்ை கசாத்தின் மீது 
எந்தவிதமான அைமானதமா, ேின்கதாைரிச்சிதயா, சார்க்கார்  வரிோக்கிதயா 
ோக்கிதயா, உயில் தாவா, வாரிசு தாவா, டமனர் வேக்கு, தகார்ட்டு 
அட்ைாச்கமண்ட்டு, கசக்யூர்ட்டி, ககாலட்டிைல், குத்தடக, நில ஆர்ஜிதம், 
தோன்ற எந்தவிதமான வில்லங்கமும் கிடையாது என்று  இதன் மூலம் 
உறுதி கூறுகிதறன். 

 

 அப்ேடி ேின்னிட்டு கீழ்கண்ை கசாத்தில் ஏததனும் 
வில்லங்கம் இருப்ேதாக கதரியவந்தால் அடத என்னுடைய கசாந்த 
கசலவாலும், கோறுப்ோலும், எனது இதை கசாத்தாலும், தீர்த்துக் ககாடுக்கவும்,  
கிடையம் கோருத்து ேிடேத்திருத்தல் ஆவணம் அல்லது தவறு துடண 



 
 

ஆவணங்கள் எழுத ததடவதயற்ேடின் தங்களது கசலவில் எழுதிதை 
சம்மதிக்கிதறன்.  

கீழ்கண்ை கசாத்திற்கான வரி வடகயறாக்கடள இன்று தததிவடையில் 
ோக்கியில்லாமல் கசலுத்திவிட்தைன்.  அப்ேடி ஏததனும் என்னால் கட்ை 
தவண்டிய நிலுடவ (ோக்கி) ஏற்ேட்ைால் அவற்டற எனது கசாந்த கசலவில் 
கசலுத்திவிடுகிதறன். 

 

 இன்று முதற்ககாண்டு கசாத்திற்கான ேட்ைாடவ தங்கள் 
கேயருக்கு கேயர் மாற்றம் கசய்துக்ககாண்டு சார்க்கார் வரி 
வடகயாறாக்கடள தங்கள் கேயரில் கசலுத்தி வைதவண்டியது.    

 

 இந்த கசாத்துக்கு ஆதைவாக என்னுடைய கேயைால் 
கிடையம் கேற்ற ___________ கநம்ேர் கிடையப் ேத்திைம் மற்றும் இதை 
ேதிவுருக்கடள அசலில் தங்கள் வசம் ககாடுத்துள்தளன். 

 

 தங்களுக்கு கிடையம் கசய்யும் கீதே கசாத்து விவைத்தில் 
விவ ரிக்கப்ேட்ை கசாத்தின் மீது இனிதமல் எனக்தகா, எனது ேின்னிட்டு வரும் 
வாரிசுகளுக்தகா, எந்தவிதமான உரிடம, அக்கு ோத்தியம், ேின்கதாைர்ச்சி 
ஏதும் கிடையாது என்று இதன் மூலம் உறுதி கூறுகிதறன். 

 

 இந்தப்ேடிக்கு நாம் இருவரும் அடியிற்கண்ை சாட்சிகள் 
முன்னிடலயில் மனப்பூர்வமாய் சம்மதித்து எழுதிக் ககாள்ளும் சுத்த 
விக்கிடையப் ேத்திைம். 

 

  

கசாத்து விவைம் 


