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�ೇ�ೆಗಳ �ಾಯ���ಾನ

ಇ�ಾ�ೆಯ �ೆಸರು �ೆಂಗಳ�ರು ಅ�ವೃ�� �ಾ���ಾರ

�ೇ�ೆಯ �ೆಸರು
��ಎ ಬ�ಾವ�ೆಗಳ��ನ ��ೇಶನಗಳ ಮತು� ��ಎ ಅನು�ೕ�ತ �ಾಸ� ಬ�ಾವ�ೆಗಳ��ನ ��ೇಶನಗಳ ಉಪ �ಭಜ�ೆ

ಮತು� ಸ�ಾ�ೕಲನ�ೆ� ಅನು�ೕದ�ೆ ಪ�ೆಯುವ ಬ�ೆ�.

ಈ �ೇ�ೆ ಪ�ೆಯಲು ಸಂಪ��ಸ�ೇ�ಾದ ಅ��ಾ� (�ೆಸ�ಸ�ಾದ ಅ��ಾ�)? ಜಂ� ��ೇ�ಶಕರು, ನಗರ �ೕಜ�ೆ

ಈ �ೇ�ೆಯ�� ಒಳ�ೊಂ�ರುವ �ಾಯ���ಾನ
ಸೂಕ� �ಾಖ�ೆ�ಂ��ೆ ಅ��ಯನು� �ಾವ�ಜ�ಕ ಸಂಪ�ಾ���ಾ�ಗಳ ಕ�ೇ�ಯ�� ಸ��� ��ೕಕೃ�ಯನು� ಪ�ೆಯತಕ�ದು�.

ನಂತರ ಅ��ಯು ಸಂಬಂಧಪಟ� ��ಾಗದ�� ��ೇ�ಾ��ಾ� ಅ���ಾರ��ೆ ಈ �ೇ�ೆಯ ಬಟ�ಾ�ೆ�ಾಗುವ�ದು.

ಈ �ೇ�ೆ ಪ�ೆಯಲು �ಗ�ಪ��ರುವ ನಮೂ�ೆ

ಈ �ೇ�ೆಯನು� ಪ�ೆಯಲು ಇರುವ ಅಹ��ೆ �ೆಂಗಳ�ರು ಅ�ವೃ�� �ಾ���ಾರ ಅನು�ೕ�ತ ��ೇಶನಗಳ �ಾ�ೕಕರು.

ಅ���ಂ��ೆ ಸ��ಸ�ೇ�ಾದ �ಾಖ�ೆಗಳ�

  

1 . ��ೇಶನ ಉಪ�ಭಜ�ೆ ಅಥವ ಸ�ಾ�ೕಲನ�ಾ�� �ಾದ �ಾಗದದ�� ಅ��ಯನು� ಇ�� �ಾ��ರುವ �ಾಖ�ೆಗ��ೆಂ��ೆ ಸ��ಸುವ�ದು.

2 . ಉ�ೆ�ೕ�ತ ಉಪ �ಭಜ�ೆ/ಸ�ಾ�ೕಲನ ನ�ೆ

3 . 
ಅನ�ಯ�ಾಗುವ ಅಗತ� ಶುಲ� ವನು� ���ಷ� �ಾ�ಂ� ನ�� �ಾವ� �ಾ�ದ ಚಲ� ಅಥವ ಇ�ೇ �ತ��ೆ�, ಆಯುಕ�ರು �ೆಂಗಳ�ರು

ಅ�ವೃ�� �ಾ���ಾರ ಇವರ �ೆಸ�ನ��ರುವ �.�.ಯನು� ಅ���ಂ��ೆ ಲಗ��ಸುವ�ದು.

4 . ಉ�ೆ�ೕ�ತ ��ೇಶನ/ಗಳ ಸ�ಳ ನ�ೆಪ��ಯನು� ಲಗ��ಸುವ�ದು.

5 . ��ೇಶನ/ಗಳ �ಾ�ೕಕತ�ದ ಕುರು�ಾ�, ಅವ�ಗಳ ಶುದ� ಕ�ಯಪತ�/ಆ�.�.�/ಮು��ೇಷ� ಪ��ಯನು� ಲಗ��ಸುವ�ದು.

6 . �ಾ�ಮ ನ�ೆ ಪ��

7 . �ಾ�ೆ ಪ��ಾಣ ಪತ� ಪ��

8 . ಇ��ೕ�ನ ಕಂ�ಾಯ �ಾವ��ದ ರ�ೕ� ಪ��

9 . ಅನು�ೕ��ದ ��ಾ�ಸ ನ�ೆ ಪ��

10 . ಇ��ೕ�ನ ಋಣ�ಾರ �ಾ�ತ� ಪ��ಾಣ ಪತ� (ನಮೂ�ೆ-15,16 ರ��)ಪ��

ಈ �ೇ�ೆಯನು� ಪ�ೆಯಲು �ಗ�ಪ��ರುವ ಶುಲ�  Betterment levy fee Rs.20 per sq.meter Scrutiny fees Rs.0.50 per sq.meter

ಈ �ೇ�ೆಯನು� ಪ�ೆಯಲು �ಗ�ಪ��ರುವ ಗ�ಷ� �ಾ�ಾವ� 30 �ೆಲಸದ �ನಗಳ�

ಈ �ೇ�ೆಯನು� �ಗ�ತ ��ಾಂಕ�ೊಳ�ೆ �ೕಡ�ದ��� ಅಥ�ಾ ಇದನು� �ರಸ���ದ��,�ೕಲ�ನ�

ಸ��ಸ�ೇ�ಾದ ಸ�ಮ �ಾ���ಾ� �ೆಸರು
ನಗರ �ೕಜ�ಾ ಸದಸ�ರು

ಸ�ಮ �ಾ���ಾ� �ೕಲ�ನ�ಯನು� ಇತ�ಥ�ಪ�ಸಲು �ಗ�ಪ��ರುವ �ಾ�ಾವ� 15 �ೆಲಸದ �ನಗಳ�

ಸ�ಮ �ಾ���ಾ� �ೕಲ�ನ�ಯನು� �ಗ�ತ ��ಾಂಕ�ೊಳ�ೆ ಇತ�ಥ�ಪ�ಸ�ದ��� ಅಥ�ಾ ಸ�ಮ

�ಾ���ಾ�ಯ �ೕ�ಾ�ನವನು� ಒಪ��ದ��� ಎರಡ�ೇ �ೕಲ�ನ� ಸ��ಸ�ೇ�ಾದ �ಾ���ಾ� �ೆಸರು
ಆಯುಕ�ರು

ಎರಡ�ೇ �ೕಲ�ನ�ಯನು� ಇತ�ಥ�ಪ�ಸಲು �ಗ�ಪ��ರುವ �ಾ�ಾವ� 15 �ೆಲಸದ �ನಗಳ�

ಇತ�ೆ �ಷಯಗಳ� www.bdabangalore.org

ಅಂತರ�ಾ�ಾ (ಆ�ೆ�ೖ� ಇದ��ೆ)

ಉ�ೆ�ೕ�ಸುವ ದ�ಾ��ೇಜು

�ಾಯ� ಹ�ವ�

�ೆ�ೆ� �ವರ�ೆ �ವಸಗಳ� ಹು�ೆ�

1
ಈ �ೇ�ೆ�ಾ� ಅ���ಾರರು �ಗ�ತ ನಮೂ�ೆಯ�� ಅ��ಯನು� �ಾ���ಾರದ ಜಂ� ��ೇ�ಶಕರು, ನಗರ �ೕಜ�ಾ

��ಾಗದ�� ತಮ� ಅ��ಯನು� ಸ��ಸ�ೇಕು. 1.00
ಜಂ�

��ೇ�ಶಕರು

2
��ೕಕೃ��ಾದ ಅ��ಯನು� ಪದ��ತ�/ಸಂಬಂಧಪಟ� ನಗರ �ೕಜ�ಾ ಅ��ಾ�ಗ��ೆ ಮುಂ�ನ ಅಗತ� ಕ�ಮ�ಾ��

ಕಳ��ಸುವರು
2.00

ನಗರ

�ೕಜಕರು

3 ಅ���ಾರರ �ೋ��ೆಯನು� ಕೂಲಂಕಷ�ಾ� ಪ��ೕ��ದ ನಂತರ ಉಪ ��ೇ�ಶಕರು, ನಗರ �ೕಜ�ೆ ಇವರು, ಭೂ

ಹಂ��ೆ / ಪ�ಸ�ತ ಭೂ ಉಪ�ೕಗದ �ಖರ�ಾದ �ಾ��ಯನು� �ೋ�; ಹಂ��ೆ ��ಾಗ / ��ಾ�ೕಯ �ಾಯ��ಾಲಕ

ಅ�ಯಂತರರನು� �ೋ� ಅ��ಯನು� ಕಳ��ಸು�ಾ��ೆ.

2.00 ನಗರ

�ೕಜಕರು



2/21/2018 Karnataka Guarantee Of Services to Citizens -(KGSC)

http://www.sakala.kar.nic.in/kanhome.aspx 2/2

4

�ಾ���ಾರ�ಂದ ಹಂ��ೆ �ಾಡ�ಾದ ಮೂಲ ��ೇಶನ�ಾದ�ೆ ಸಂಬಂ�ತ �ಾ��ಯನು� ಹಂ��ೆ ��ಾಗ�ಂದ

ಪ�ೆಯ�ಾಗುವ�ದು. �ಾ���ಾರ�ಂದ ಮಂಜೂರು �ಾ�ದ �ಾಸ� ಬ�ಾವ�ೆ�ಾ�ದ���, ಮಂಜೂ�ಾ��ಾ�ರುವ

�ಾ��ಯನು� ಸಂಬಂ�ತ ��ಾ�ೕಯ �ಾಯ��ಾಲಕ ಅ�ಯಂತರವ�ಂದ ಪ�ೆಯ�ಾಗುವ�ದು.
2.00

ಉಪ

��ೇ�ಶಕರು

5
�ಾ���ಾರದ ಉ�ೆ�ೕ�ೕತ ಬ�ಾವ�ೆಯ ��ೇಶನ�ಾ�ದ��� ಅದರ ಸಂಪ�ಣ� �ಾ��ಯನು� ಹಂ��ೆ ��ಾಗದವರು ಉಪ

��ೇ�ಶಕರು, ನಗರ �ೕಜ�ೆ ಇವ��ೆ ಮುಂ�ನ ಅಗತ� ಕ�ಮ�ಾ�� ಕಳ��ಸುವರು. 2.00
ಉಪ

�ಾಯ�ದ��

6
�ಾ���ಾರ�ಂದ ಮಂಜೂರು �ಾ�ದ �ಾಸ� ಬ�ಾವ�ೆ�ಾ�ದ���, ಮಂಜೂ�ಾ��ಾ�ರುವ �ಾ��ಯನು� ಸಂಬಂ�ತ

��ಾ�ೕಯ �ಾಯ��ಾಲಕ ಅ�ಯಂತರವರು ಉಪ ��ೇ�ಶಕರು, ನಗರ �ೕಜ�ಾ ��ಾಗದವ��ೆ ಕಳ��ಸುವರು. 2.00
�ಾಯ���ಾ�ಹಕ

ಅ�ಯಂತರರು

7

�ಾ���ಾರದ ಹಂ��ೆ ��ಾಗ / ��ಾ�ೕಯ �ಾಯ��ಾಲಕ ಅ�ಯಂತರವರ ��ಾಗ�ಂದ ��ೕಕೃತ�ಾದ �ಾ��ಯನು�

ಆಧ��, ವಲಯ �ಯಮಗ�ಗನು�ಾರ�ಾ� ಅ���ಾರರ ಉಪ �ಭಜ�ೆ/ಸ�ಾ�ೕಲ�ಾ �ೋ��ೆಯ ಪ��ಾ�ವ�ೆಯನು�

ನಗರ �ೕಜ�ಾ ಸದಸ�ರ ಅನು�ೕದ�ೆ�ಾ� ಸ��ಸುವರು.
2.00

ಉಪ

��ೇ�ಶಕರು

8 ನಗರ �ೕಜ�ಾ ಸದಸ�ರು ಅನು�ೕ��, ಅ��ಯನು� ಉಪ ��ೇ�ಶಕರು, ನಗರ �ೕಜ�ೆ ಇವ��ೆ ಕಳ��ಸುವರು. 2.00
ನಗರ �ೕಜ�ಾ

ಸದಸ�ರು

9
ನಗರ �ೕಜ�ಾ ಸದಸ�ರ ಅನು�ೕದ�ೆಯ ನಂತರ ನಗರ �ೕಜಕರು ಅ���ಾರ��ೆ �ಗ�ತ ಶುಲ� �ಾವ��ಾ�

�ಂಬರಹವನು� �ೕಡುವರು. 2.00
ನಗರ

�ೕಜಕರು

10
ಅ���ಾರರು �ಗ�ತ ಶುಲ�ವನು� �ಾ���ಾರ ಸೂ��ದ �ಾ�ಂ�ನ�� �ಾವ��, ��ೕಕೃ�ಯ ಪ��ಯನು� ಪದ��ತ�/

ಸಂಬಂಧಪಟ� ನಗರ �ೕಜ�ಾ ಅ��ಾ� ಇವ��ೆ ಸ��ಸ�ೇಕು. 2.00
ನಗರ

�ೕಜಕರು

11 ಅ���ಾರರು �ಾವ��ದ �ಗ�ತ ಶುಲ�ದ �ಾವ� ಪ��ೕಲ�ೆ�ಾ� ಆ��ಕ ��ಾಗ�ೆ� ಅ��ಯನು� ಕಳ��ಸ�ಾಗುವ�ದು. 1.00 ಇತ�ೆ

12 ಆ��ಕ ಸದಸ�ರು, �ೆ��� ಪ��ೕಲ�ಾ ��ಾಗದ�� ಪ��ೕ�ಸ�ಾಗುವ�ದು. 2.00 ಇತ�ೆ

13
��ೕಕೃತ ಶುಲ�ದ �ಾವ�ಯ ಪ��ೕಲ�ೆಯ ನಂತರ ನಗರ �ೕಜ�ಾ ಸದಸ�ರು, ಭೂ �ಭಜ�ೆ/ಸ�ಾ�ೕಲನ

ಪ��ಾ�ವ�ೆಯನು� ಅನು�ೕ�ಸುವರು. 5.00
ನಗರ �ೕಜ�ಾ

ಸದಸ�ರು

14
ನಗರ �ೕಜ�ಾ ಸದಸ�ರು, ಭೂ �ಭಜ�ೆ/ಸ�ಾ�ೕಲನ ಅ�ಕೃತ ಆ�ೇಶದ ಪ��ಯನು� ನಗರ �ೕಜಕರು

�ೋಂ�ಾ�ತ ಅಂ�ೆ ಮು�ಾಂತರ ಅ���ಾರ��ೆ ಕಳ��ಸುವರು. 1.00
ನಗರ

�ೕಜಕರು
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