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2-ാാാം കക്ഷിയായും ഫേര്പ്പന്നു എഴുതിി്ിെിച്ച  േര േര മാാധായാ ാരം. 

  



അെിയില്പ  വിവരിക്കുന്ന േടികകയില്പ  ഏ േടിക വ തിു 1-ാാാം 

കക്ഷി ഫേര്പ്പക്കു..............................................................................................................സ

ബ് രജി ്ൊരാ ീസുവക 1-ാാാം േു തികം ................................ാാാം വാല്യം 

...............മുതില്പ ..................................വടര വശങ്ങളില്പ ........................-ാാാം നമ്പര്പ്പ 

വില്യാ ാര്േകാരം അവകാശട്ടു കിടി 1-ാാാം കക്ഷി കകവശം 

വച്ചനുഭവിച്ചും.....................................................................വിഫല്ലജ് വക 

.................................-ാാാം നമ്പര്പ്പ തിണ്ടഫ്രില്പ കരം തിീര്പ്പ്ും നെന്നുവരുന്നതിും 

ആകുന്നു. അെിയില്പ   ബി േടികയില്പ വിവരിക്കുന്ന വ തിു 2-ാാാം കക്ഷി 

ഫേര്പ്പക്കു..........................................................................................................................സബ് 

രജി ്ൊരാ ീസുവക 1-ാാാം േു തികം...................................ാാാം വാല്യം 

...............മുതില്പ .........................വടര വശങ്ങളില്പ ..........................-ാാാം നമ്പര്പ്പ 

വില്യാ ാര്േകാരം രണ്ടാം കക്ഷിക്കു സിദ്ധിച്ചു......................................................

.......................................വിഫല്ലജുവക....................-ാാാം നമ്പര്പ്പ തിണ്ടഫ്രില്പ കരം 

തിീര്പ്പ്ും നെന്നുവരുന്നതിും ആകുന്നു. 

 ഇ്േകാരമുളള എ, ബി  േടികവ തിുക്ക്  േര േരം മാേി 

എെുക്കുന്നതിു നമ്മള്  ഇരു കൂടര്പ്പക്കും ഏാധാവും സകകരയ്േമമാടനന്നു 

നമ്മള്ഇരുകൂടര്പ്പക്കും ഫബാ യമായതിിനാല്പ േര േരം സമ്മതിിച്ചതിിടെ  

അെിസ്ഥാന്ില്പ  ഒന്നാം കക്ഷിയ്ക്ക്കു അവകാശട്ട എ 

േടികവ തിുവകകള്   2-ാാാം കക്ഷിയ്ക്ക്കായും 2-ാാാം 

കക്ഷിയ്ക്ക്കാവകാശട്ട അെിയില്പ  ബി േടികയില്പ വിവരിക്കുന്ന വ തിു 

1-ാാാം കക്ഷിയ്ക്ക്കായും ഇതിിനാല്പ േര േരം മാേി എെു്ിരിക്കുന്നു. 

ആകയാല്പ  ബി േടിക വ തിുക്കള്1-ാാാം കക്ഷി ഇന്നു മുതില്പ കകവശം 

വച്ചു 1-ാാാം കക്ഷിയുടെ ഫേരില്പ കരം തിീര്പ്പ്ും എല്ലാവി  

അവകാശങ്ങഫളാെും കൂെി നെന്നുടകാഫളളണ്ടതിും എ േടിക വ തിു 2-ാാാം 

കക്ഷി ഇന്നു മുതില്പ കകവശം വച്ചു 2-ാാാം കക്ഷിയുടെ ഫേരില്പ കൂടി 

കരം തിീര്പ്പ്ും എല്ലാവി  അവകാശങ്ങഫളാെും കൂെി 

നെന്നുടകാഫളളണ്ടതിുമാകുന്നു. 



 േടിക വ തിുക്കളില്പ  സ്ഥാേിച്ചു കെബാദ്ധയതികഫളാ, ജപ്തിി, 

ജാമയം,കരാര്പ്പ  മുതില്ായ തിെങ്കല്ുകഫളാ ഇടല്ലന്നും, സീല്ിംഗ് ഫകസുകളിഫല്ാ 

നിക്ഷിപ്തി വനഭൂമിയിഫല്ാ ടേട വ തിുക്കഫളാ,സര്പ്പക്കാര്പ്പ 

ഭൂമിഫയാേുേംഫമ്പാഫക്കാ, േരിസ്ഥിതിിമുര്പ്പബല് ്േഫമശഫമാ അടല്ലന്നും ഈ 

വ തിുവില്പ നാഷനല്പ ്െസ്റ്റപ് ആക്െില്പ േരാമര്പ്പശിക്കുന്ന കവകല്യമുള 

വയക്തികള്ക്കവകാശട്ട  ഭൂമി ഉള്ട്ടുവരുന്നില്ല എന്നും ്േ തിുതി 

രജി ഫ്െഷന് മൂല്ം ഫമല്പ കവകല്യമുളളവരുടെ തിാത്േരയങ്ങള് ല്ംഘിക്ക 

ട്െുകഫയാ ഹനിക്കട്െുകഫയാ ടേയ്യുന്നില്ല എന്നും നമ്മള് േര േരം 

കരാര്പ്പ  ടേയ്ക്തിു സമ്മതിിച്ചിരിക്കുന്നു. 

ഈ ആ ാര്േകാരം േര േരം കകമാേുന്ന വ തിുവകകളില്പ യഥാര്പ്പഥ 

ഉെമസ്ഥാവകാശം നല്പകാ്ഫതിാ,ടതിാധാായഫതിാ ആടനങ്കില്പ    എതിിര്  

കക്ഷിക്കപ് ഈ ഇെോട് േദ്ദപ് ടേയ്യാവുന്നതിാണ്. 

 എ േടിക വ തിുവിനു ..............................................................(അക്ക്ില്ും 

അക്ഷര്ില്ും)രൂോയും ബി േടിക വ തിുവിനു...................................................

..(അക്ക്ില്ും അക്ഷര്ില്ും) രൂോയും വില്േിെി്ുളളതിുമാകുന്നു. 

എ േടിക വ തിുവിടെ  ട യര്പ്പവാല്യു ........................ാുാം ബി േടിക 

വ തിുവിടെ  ട യര്പ്പവാല്യു ......................................................ാുാം ആകുന്നു. 

 

വ തിുവിവരം എ േടിക 2-ാാാം കക്ഷിക്കു 

.................................സിദ്ധിക്കുന്നതിു. 

 

ഉെമ്പെി ആ ാര്ിടെ  അസ്സല്പ ഒന്നാം കക്ഷിയും േകര്പ്പ്പ് 2-ാാാം കക്ഷിയും 

സൂക്ഷിക്കുന്നതിാണ്.  

 



വ തിു വിവര േടിക 

എ േടിക -  

 

 

1 ്കമനമ്പര്പ്പ  
2 ഡി ്െിക്ാധാപ്  
3 സബ് ഡി ്െിക്ാധാപ്  
4 തിാല്ൂക്കപ്  
5 വിഫല്ലജ്  
6 മുേി  
7 ഫകാര്പ്പ്ഫേഷന്,വാര്പ്പന നമ്പര്പ്പ  
8 േീസര്പ്പടെ ഫലാക്കപ് നമ്പര്പ്പ  
9 േീസര്പ്പടെ നമ്പര്പ്പ  
10 േീസര്പ്പടെ സബ് ഡിവിഷന് നമ്പര്പ്പ  
11 േഴയ സര്പ്പടെ നമ്പര്പ്പ  
12 േഴയ സര്പ്പടെ സബ് ഡിവിഷന് നമ്പര്പ്പ  
13 വി തിീര്പ്പണ്ണം – ടസെ പ്, േ.ല്ിംഗ്    
14 വി തിീര്പ്പണ്ണം – ആര്പ്പ, േ.ല്ിംഗ്   
15 അവകാശ്ിടെ  സാഭാവം, ഭൂമിയുടെ തിരം  
16 എഴുതിി ടകാെുക്കുന്നയാളിടെ  െി    
വിഫല്ലജില്ുളള തിണ്ടഫ്ര് നമ്പര്പ്പ 

 

17 ല്ഭിക്കുന്നയാളിടെ   െി വിഫല്ലജില്ുളള 
തിണ്ടഫ്ര് നമ്പര്പ്പ   

 

18 
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19 

അ
തി
ിര
ുക
ള്
 കിഴക്കപ്  

വെക്കപ്  
േെിഞ്ഞാറ്  

ടതിക്കപ്  



ബി േടിക  

 

 

 

1 ്കമനമ്പര്പ്പ  
2 ഡി ്െിക്ാധാപ്  
3 സബ് ഡി ്െിക്ാധാപ്  
4 തിാല്ൂക്കപ്  
5 വിഫല്ലജ്  
6 മുേി  
7 ഫകാര്പ്പ്ഫേഷന്,വാര്പ്പന നമ്പര്പ്പ  
8 േീസര്പ്പടെ ഫലാക്കപ് നമ്പര്പ്പ  
9 േീസര്പ്പടെ നമ്പര്പ്പ  
10 േീസര്പ്പടെ സബ് ഡിവിഷന് നമ്പര്പ്പ  
11 േഴയ സര്പ്പടെ നമ്പര്പ്പ  
12 േഴയ സര്പ്പടെ സബ് ഡിവിഷന് നമ്പര്പ്പ  
13 വി തിീര്പ്പണ്ണം – ടസെ പ്, േ.ല്ിംഗ്    
14 വി തിീര്പ്പണ്ണം – ആര്പ്പ, േ.ല്ിംഗ്   
15 അവകാശ്ിടെ  സാഭാവം, ഭൂമിയുടെ തിരം  
16 എഴുതിി ടകാെുക്കുന്നയാളിടെ  െി    
വിഫല്ലജില്ുളള തിണ്ടഫ്ര് നമ്പര്പ്പ 

 

17 ല്ഭിക്കുന്നയാളിടെ   െി വിഫല്ലജില്ുളള 
തിണ്ടഫ്ര് നമ്പര്പ്പ   

 

18 
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ുവ
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19 

അ
തി
ിര
ുക
ള്
 കിഴക്കപ്  

വെക്കപ്  
േെിഞ്ഞാറ്  

ടതിക്കപ്  



ഇ്േകാരം ഈ േര േരമാാധാ ആ ാരം സമ്മതിിച്ചു എഴുതിി േിെി്ിച്ച 

...................................................ഒ്പ്..................................................................................ഒ്പ് 

 

സാക്ഷികള്  

1).ഫേര്, വില്ാസം, സ്ഥല്ം, ടതിാഴില്പ  

,്ോയം.......................................................ഒ്പ് 

2)ഫേര്, വില്ാസം, സ്ഥല്ം, ടതിാഴില്പ  ,്ോയം.......................................................ഒ്പ് 

തിയ്യാോക്കിയ കല്സന്സി...........................................................................................ഒ്പ് 

കക്െ കല്സന്സി.....................................................................................................ഒ്പ് 

ടവടപ് തിിരു്പ് 

ഒന്നാം കക്ഷി: 

 

 

 

 


