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�ೇ�ೆಗಳ �ಾಯ���ಾನ

ಇ�ಾ�ೆಯ �ೆಸರು �ೆಂಗಳ�ರು ಅ�ವೃ�� �ಾ���ಾರ

�ೇ�ೆಯ �ೆಸರು
�.�.ಎಂ.�.�ೆ ವ�ಾ��ಸ�ೆ ಇರುವ ��ಎ ಬ�ಾವ�ೆಗಳ�� ಮತು� ��ಎ ಅನು�ೕ�ತ �ಾಸ� ಬ�ಾವ�ೆಗಳ��ನ

ಆ��ಗ��ೆ �ಾ�ಾ ಪತ�ವನು� ಪ�ೆಯುವ�ದು

ಈ �ೇ�ೆ ಪ�ೆಯಲು ಸಂಪ��ಸ�ೇ�ಾದ ಅ��ಾ� (�ೆಸ�ಸ�ಾದ ಅ��ಾ�)?
ಕಂ�ಾಯ ಅ��ಾ� (ಪ�ವ�), ಕಂ�ಾಯ ಅ��ಾ� (ಪ��ಮ), ಕಂ�ಾಯ ಅ��ಾ� (ಉತ�ರ), ಕಂ�ಾಯ ಅ��ಾ�

(ದ�ಣ)

ಈ �ೇ�ೆಯ�� ಒಳ�ೊಂ�ರುವ �ಾಯ���ಾನ

ಅ���ಾರರು �ಗ�ತ ಅ��ನಮೂ�ೆಯ�� ಇ�� �ಾ��ರುವ ಅಗತ� �ಾಖ�ೆಗ��ೆಂ��ೆ, ಅ��ಯನು� ಸಂಬಂಧಪಟ�

ಕಂ�ಾಯ ಅ��ಾ�ಯ ಕ�ೇ�ಯ�� ಸ��� ��ೕಕೃ�ಯನು� ಪ�ೆಯ�ೇಕು. ಸ���ದ ಅ��ಯು ಸದ� ಕ�ೇ�ಯ��

��ೇ�ಾ��ಾ� ಅ���ಾರ��ೆ �ೊಸ �ಾ�ೆಯನು� �ೕಡ�ಾಗುವ�ದು. �ೕ�ದ �ೊಸ �ಾ�ೆಯನು� ಕ�ೇ��ೆ ಬಂದು

ಪ�ೆಯುವಂ�ೆ ಅ���ಾರ��ೆ ಸದ� ಕ�ೇ��ಂದ �ಳ�ವ��ೆ �ೕಡ�ಾಗುವ�ದು.

ಈ �ೇ�ೆ ಪ�ೆಯಲು �ಗ�ಪ��ರುವ ನಮೂ�ೆ

ಈ �ೇ�ೆಯನು� ಪ�ೆಯಲು ಇರುವ ಅಹ��ೆ �ಾ�ಾಟ ಅಥವ ಹಂ��ೆ ಮೂಲಕ ��ೇಶನವನು� ಪ�ೆದ �ಾವ�ಜ�ಕರು

ಅ���ಂ��ೆ ಸ��ಸ�ೇ�ಾದ �ಾಖ�ೆಗಳ�

  

1 . �ಗ�ತ ನಮೂ�ೆಯ�� ಅ��. ಅ��ಯನು� ಈ �ಾಣ�ಂದ �ೌ� �ೋ� �ಾಡಬಹುದು

2 . ಅ���ಾರರ ಗುರುತು ಮತು� ಸ� ದೃ�ೕಕರಣ ಪತ�, ಮೂರು �ಾ� �ೕ�� ಅಳ�ೆಯ �ಾವ�ತ�ಗ��ೆಂ��ೆ.

3 . �ಾ�ೆ ಪ�ೆಯ�ೇ�ಾ�ರುವ ಅ��ಯ ಕ�ಯ ಪತ�/�ಾ��ೕನಪತ�ದ ಧೃ�ೕಕೃತ ಪ��

4 . �.�.ಎ. ಹಂ��ೆ�ಾದ�� ಆ��ಯ ಹಂ��ೆ ಪತ�ದ ದೃ�ೕಕೃತ ಪ��

5 . ಕ�ಯ ಪತ� �ೋಂದ��ಾದ ��ಾಂಕ�ಂದ ಇ��ಯವ�ೆ�ೆ,ನಮೂ�ೆ 15 ರ��, ಆ��ಯ ಋಣ�ಾರ ಪತ�

6 . 
ಅ���ಾರರು, �.�.ಎ �ಾರ�ಾ�ದ��� �.�.ಎ �ಾ��ಯ��ರುವ ಬ�ೆ� ದೃ�ೕಕರಣ ಪತ�, ಧೃ�ೕಕೃತ ಗುರುತು ಮತು� �ಾವ�ತ�.

ಸ��ಸುವ�ದು

7 . ಕ�ಯ ಪತ� �ೋಂದ��ಾದ ��ಾಂಕ�ಂದ ಇ��ಯವ�ೆ�ೆ,ನಮೂ�ೆ 15 ರ��, ಆ��ಯ ಋಣ�ಾರ ಪತ�

ಈ �ೇ�ೆಯನು� ಪ�ೆಯಲು �ಗ�ಪ��ರುವ ಶುಲ�

 At the time of applying for khata the unpaid property tax from the inception( date

of release/relinquishing of properties by BDA for sale/allotment)to till date is to be

paid at the rate of Rs.0.20/Sq.Ft/year for vacant land, Rs.1.20/Sq.Ft/year for self

occupied building and for leased out buildings at Rs.2.40/Sq.Ft/Year. An additional of

Rs.500 is to be paid, for private (non BDA) properties, as khata transfer fee.

ಈ �ೇ�ೆಯನು� ಪ�ೆಯಲು �ಗ�ಪ��ರುವ ಗ�ಷ� �ಾ�ಾವ� 15 �ೆಲಸದ �ನಗಳ�

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

ಸ��ಸ�ೇ�ಾದ ಸ�ಮ �ಾ���ಾ� �ೆಸರು
ಉಪ�ಾಯ�ದ��-1, ಉಪ�ಾಯ�ದ��-3, ಉಪ�ಾಯ�ದ��-4, ಉಪ�ಾಯ�ದ��-2 ಕ�ಮ�ಾ�

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
�ಾಯ�ದ��

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

ಇತ�ೆ �ಷಯಗಳ� bdabangalore.org

ಅಂತರ�ಾ�ಾ (ಆ�ೆ�ೖ� ಇದ��ೆ)

ಉ�ೆ�ೕ�ಸುವ ದ�ಾ��ೇಜು

�ಾಯ� ಹ�ವ�

�ೆ�ೆ� �ವರ�ೆ �ವಸಗಳ� ಹು�ೆ�

1
�ಗ�ತ ಅ��ನಮೂ�ೆಯ�� ಅಗತ� �ಾಖ�ೆಗ��ೆಂ��ೆ, ಅ���ಾರರು ತಮ� ಆ��ಯ �ಾ�ೆ ಪ�ೆಯಲು, ಸಂಬಂಧಪಟ�

ಕಂ�ಾಯ ಅ��ಾ�ಯ ಕ�ೇ�ಯ�� ��ೕಕೃ�ಯನು� ಪ�ೆಯಲು. 1.00
ಕಂ�ಾಯ

ಅ��ಾ�ಗಳ�

2 ಸ���ದ ಅ��ಯನು� �ೆಸ�ಸ�ಾದ ಅ��ಾ�ಯು ಸಂಬಂಧಪಟ� �ಷಯ �ವ�ಹಕ��ೆ ತ�ಾಸ�ೆ ಮತು� ಪ��ೕಲ�ೆ�ಾ� 3.00 �ಷಯ
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ಕಳ��ಸುವರು. ��ಾ�ಹಕರು

3

ಅ�� ಪ��ೕಲ�ೆ �ಾಗೂ ತ�ಾಸ�ೆ�ಾದ ನಂತರ, �ಷಯ��ಾ�ಹಕರು �ೕ���ಾರಕ��ೆ ಕಡತವನು� ಮಂ�ಸು�ಾ��ೆ.

ತದನಂತರ �ೕ���ಾರಕರು ಅ�� ಪ��ೕಲ�ೆ �ಾಗೂ ತ�ಾಸ�ೆಯ ನಂತರ ಸಂಬಂಧಪಟ� ಕಂ�ಾಯ ಅ��ಾ�ಗ��ೆ

ಆ�ೆ�ಾ� ಮಂ�ಸು�ಾ��ೆ.
1.00

ಕಂ�ಾಯ

ಅ��ಾ�ಗಳ�

4

ಕಂ�ಾಯ ಅ��ಾ�ಯ ಸದ� ��ೇಶನದ ಆ��ಕರ �ಾ�ಯ ವಸೂ��ಾ� ಕಡತ ಮಂ�ಸಲು �ಷಯ ��ಾ�ಹಕ��ೆ

ಸೂ�ಸು�ಾ��ೆ. �ಷಯ ��ಾ�ಹಕರು �ಗ�ತ ಹಣ �ಾವ� �ಾಡಲು ಚಲ� ತ�ಾ�� �ೕ���ಾರಕರ ತ�ಾಸ�ೆ/

ಪ��ೕಲ�ೆ�ಾ� ಮಂ�ಸು�ಾ��ೆ.
2.00

ಕಂ�ಾಯ

ಅ��ಾ�ಗಳ�

5
�ಾ� ಆ��-ಕರ �ಾವ��ಾ� �ದ� ಪ��ದ ಚಲನು�� ಸಂಬಂಧಪಟ� ಕಂ�ಾಯ ಅ��ಾ�ಗಳ ಅನು�ೕದ�ೆ�ಾ�

ಮಂ�ಸ�ಾ��ೆ. 1.00
ಕಂ�ಾಯ

ಅ��ಾ�ಗಳ�

6 �ಾ� ಇರುವ ಆ��-ಕರ �ಾವ��ಾ� ಅನು�ೕ�ತ ಚಲನನು� ಅ���ಾರ��ೆ �ೕಡ�ಾಗುವ�ದು 1.00
�ಷಯ

��ಾ�ಹಕರು

7

�ಷಯ ��ಾ�ಹಕರು ಕರಡು �ಾ�ಾವನು� ತ�ಾ�� �ೕಲ��ಾರಕರ ಪ��ೕಲ�ೆ�ಾ� ಮಂ�ಸು�ಾ��ೆ.�ೕಲ��ಾರಕರು

ಕರಡನು� ಪ��ೕ��ದನಂತರ ಕಂ�ಾಯ ಅ��ಾ�ಗಳ ಅನು�ೕದ�ೆ�ಾ� ಸ��ಸು�ಾ��ೆ. ಕಂ�ಾಯ ಅ��ಾ�ಗಳ�

ಅನು�ೕ�ತ �ಾ�ಾ ಪತ�ವನು� �ಷಯ ��ಾ�ಹಕ��ೆ ಕಳ��ಸುವರು.
5.00

�ಷಯ

��ಾ�ಹಕರು

8
�ಷಯ ��ಾ�ಹಕರು ಅ���ಾರ��ೆ, �ದ� ಪ��ದ �ಾ�ೆ ಯನು� �ೆಸ�ಸ�ಾದ ಅ��ಾ�ಗಳ ಕ�ೇ��ಂದ ��ೕಕೃ�ಯಂ��ೆ

ಪ�ೆಯಲು ಸು�ಸುವರು. 1.00
�ಷಯ

��ಾ�ಹಕರು
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