
 
ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾ.ಕೆ 

BANGALORE MAHANAGARA PALIKE 

 

ನ0ೆ ಮಂಜೂರಾ4ಗೆ ಸ.ಲ್ಸುವ ಅ:ರ್ ನಮೂನೆ 
APPLICATION FORM FOR SANCTION OF PLAN 

(ಒಂದು ಘಟಕದ ವಾಸದ ಮನೆ ಕಟಟ್ಡದ ಮಂಜೂರಾ4ಗಾಗಿ) 
(For Single Unit Residential Building) 

ಅ:ರ್ಗಳನುನ್ ಭ4ರ್ ಮಾI, ಸಂಬಂKLದ ಚೌಕದ.ಲ್ ಗು4ರ್L 

Fill up the form & tick in the relevant box 
!    

1) ಪೂಣರ್ ಹೊಸ ಕಟಟ್ಡ Rಮಾರ್ಣಕಾಕ್ಗಿ / Proposed new construction: !  
2) ಹಾ. ಕಟಟ್ಡಕೆಕ್ ಹೆಚುಚ್ವV ಸೇಪರ್ಡೆ/Proposed additions ! / ಹಾ. ಕಟಟ್ಡದ.ಲ್ನ ಬದಲಾವಣೆ/alterations ! 
   ಹಾ. ಕಟಟ್ಡಕೆಕ್ ಹೆಚುಚ್ವV ಸೇಪರ್ಡೆ ಮತುತ್  ಬದಲಾವಣೆ/additions & alterations to existing building ! 

3) ರಸ ತೆ್ ಆಗೆತಕಾಕ್ಗಿ ಆನುಮ4/Road cutting permission: Rೕರು ಸರಬರಾಜು/water supply !/ಒಳ ಚರಂI/sanitary ! 
/_ದುಯ್ತ್ ಸಂಪಕರ್/electrical connections ! 
ಮಾ.ೕಕರ ಹೆಸರು /Name of owner: 
bರ್ೕ /Shri ! bರ್ಮ4/Smt ! dೕ /M/s. !  

 
 
 
 

 
 
 

ಉದೆದ್ೕbತ ಕಟಟ್ಡ/Rಮಾರ್ಣದ Rವೇಶನ/ಸವ್4ತ್ನ _ವರ 

Details of site or property of proposed building 

ಹೆಸರು/Name 
 
 

Rವೇಶನ/Site  

ಸವ್4ತ್ನ ಸಂಖೆಯ್/Property No.  

ರಸೆತ್ /Road  

ಘಟಟ್ /ಹಂತ/ ಬಡಾವಣೆ 
Phase /Stage/ /Block 

 

ಪರ್ದೇಶ/Area  

ನಗರ/City  

lನ್ ಕೋಡ್/Pin Code  
ವಾಡ್ರ್  ಸಂಖೆಯ್/Ward No.  

 

 ಅಂಚೆ _ಳಾಸ: 
Postal Address: 
 

 

 

 

 

 

 

 

ದೂರವಾp/Phone 

                             Lವ್ೕಕVLದ ದಾಖಲಾ4ಗಳ ಪrಟ್/List of Documents Received 

1. ಮಾ.ೕಕತವ್ವನುನ್ ಸಾsೕತುಪIಸುವ ದಾಖಲೆ(ನಕಲು) 
/Document of Title (Attested Copy) 

! 7. uದಲುಮಂಜೂರಾಗಿದದ್ ನ0ೆ (ನಕಲು) 
    Previous Sanction Plan (copy) ! 

2. ಚಾ.ತ್ಸಾ.ನ ಆLತ್ತೆVಗೆ ಪಾವ4 ಮಾIದ ರLೕK(ನಕಲು)  / 
Latest tax paid receipt (copy) 

! 8. ತಳಪಾಯದ ಭದರ್ತೆ ದೃyೕಕರಣ ಪತರ್ 
     Foundation certificate ! 
9. Rರಾ0ೇಪಣಾ ಪತರ್ 
No objection certificate from 

a. ನೆರಹೊರೆಯ ಮನೆಯವVಂದ 

Neighbours 

! 
 

3. ಇ4ತ್ೕ{ನ ಖಾತಾ ಪರ್ಮಾಣ ಪತರ್ (ನಕಲು)   
    /Latest Khata Certificate (copy) 

!

b. ರೈಲೆವ್ ಇಲಾಖೆಯವVಂದ 

Railways Dept 
! 

4. ಆನುಸೂ{ II (Kವ್ಪರ್4ಯ.ಲ್)/ 

Schedule II (in duplicate) 
! 10. ಕಟಟ್ಡದ ನ0ೆ/Building Plan 

 ! 
5. ಆನುಸೂ{ III/Schedule III ! 11. ನ0ೆಯ ಪರ್4ಗಳು/ Plan copies 

 
! 

6. ಪರವಾನಗಿ ಮತುತ್ ಮಂಜೂರಾ4 ಶುಲಕ್ ಪಾವ4Lದ ರLೕK 

Licence & sanction fees paid receipt 

! 12. ರಾ~�ೕಯ ಉ�ತಾಯ ಪರ್ಮಾಣ ಪತರ್(ನಕಲು)   
     N.S.C (copy) 

! 
  13. ರಸ ತೆ್ ಅಗೆತಕೆಕ್ ಸಂಬಂ�Lದಂತೆ ಸ.ಲ್Lರುನ ನ0ೆ 

Plan showing road cutting details 
 

 



  

 

 

ನ0ೆಯ _ವರಗಳು Details of Plan�������. 

1. ವಲಯ:Zone: ಎ A  !  s B !  L C ! 

2. ಪVಷ�ತ ಸಮಗರ್ ಅ�ವೃKದ್�ೕಜನೆ 1995 ರ ಪರ್ಕಾರ ಭೂ ಉಪ�ೕಗ 
 Land use as per revised comprehensive developmental plan 1995 

   ವಸ4 Residential !          /ವಾpಜಯ್ Commercial !         /ಇತರೆ Others ! 

3. ಉದ ದೆ್ೕbತ ಉಪ�ೕಗ Proposed Usage: ವಸ4 Residential ! 

4. ಕಟಟ್ಡ ರೇಖೆ (�ೕಟಸ್ರ್)Building Line ( Mtrs): ���������������.. 

5. ರಸ ತೆ್ ಯ ಅಗಲ(�ೕಟರ್ ಗಳ.ಲ್) Road Width (Mtrs) 

6. ಕಟಟ್ಡದ ಅಂತಸುತ್ಗಳು No. of Floors: ತಳ BF  !   ನೆಲ GF ! dಜನೈನ್ MF !     uದಲನೇ ಅಂತಸುತ್ FF ! 

7. Rವೇಶನ Site: ಖಾ. Vacant  !  ಕಟಟ್ಡBuilding ! 

8. ನಡುಜಾಗಗಳು(�ೕಟರ್ ಗಳ.ಲ್)Set back (Mtrs): 

ಎಡಭಾಗ Left......................../ಬಲಭಾಗ Right......................./ಮುಂಭಾಗ Front....................../�ಂಭಾಗ Rear ...................  

9. _Lತ್ೕಣರ್(ಚದರ �ೕಟರ್ ಗಳ.ಲ್)Area (Sq. Mtrs): 

Rವೇಶನ Site�................................................................../ಕಟಟ್ಡBuilding..........................................................................   

10. ಆವVLರು_ಕೆ(ಶೇಕಡ)Coverage (%):.......................................................................................................................................... 

11. ಅನುಪಾತ Floor Ratio Area (F.A.R):........................................................................................................................................ 

12. Rೕವೇಶನ ಮತುತ್ R�ರ್Lರುವ ಕಟಟ್ಡದ ಗVಷಟ್ ಎತತ್ರ(�ೕಟರ್ ಗಳ.ಲ್)Maximum height of building mtrs):.................................. 

13. ವಾಹನ Rಲುಗಡೆ  Parking space:............................................................................................................................................... 
ಈ Rಮಾರ್ಣದ dೕ.ವ್ಚಾರಣೆಯನುನ್ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ನಾನು ವ�Lದುದ್ dೕಲಕ್ಂಡ ಎಲಾಲ್ ಆಂಶಗಳು ಮತುತ್ ನ0ೆಯ _ವರಗಳು ಈಗಿನ ವಲಯ 
Rಯಮಾನುಸಾರ ಮತುತ್ ಕಟಟ್ಡಗಳ ಉಪ_�ಗಳ ಆನವ್ಯ ಇರುತತ್ದೆಂದು ದೃyೕಕVಸುತ ತೆ್ೕನೆ. 
I hereby certify that all the above details and the building plan have been prepared as per current Zoning 
regulations and Building Bye-Laws. I also undertake that the above work entrusted to me will be personally 
supervised, maintaining the due norms and regulations. 
        �������������� 
         ಸ�/Signature 

       ನೊಂದಾ�ತ ವಾಸುತ್b.ಪ್/ಇಂ:Rಯರ್/ಸೊಪವೈರ್ಸರ್/  

       Registered architect/Engineer/Supervisor 
        ನೊಂದp ಸಂಖೆಯ್ Regd.No. 

ನಾಯ್ಯಬದದ್ �ೕಷಣೆ  
ನಾನು ಅ:ರ್ಯ ಮೂಲಕ ಸ.ಲ್Lರುವ _ವರಗಳು ಮತುತ್ ದಾಖಲಾ4ಗಳು ಹಾಗೂ ಮಂಜೂರಾ4ಗೆ ಸ.ಲ್Lರುವ ನ0ೆಯ _ವರಗಳು ನನಗೆ 
4�Kರುವಂತೆ ಸತಾಯ್ಂಶKಂದ ಕೂIದೆ ಮತುತ್  ಸVಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಈ ಮೂಲಕ ದೃyೕಕVಸುತ ತೆ್ೕನೆ.ಮುಂದುವVದು, ನಾನು ನ0ೆಯ 
ಮಂಜೂರಾ4ಗಾಗಿ ಅ:ರ್ ಸ.ಲ್Lರುವ ಆLತ್ಯು ಸಾವರ್ಜRಕ ಆLತ್ಯಾಗಿರುವುKಲಲ್.ಹಾಗೂ ಈ ಆLತ್ಯ ಬಗ ಗೆ್ ಯಾವುದೇ ತಂಟೆ ತಕರಾರು,ವಾಯ್ಜಯ್ಗಳು 
ಇರುವುKಲಲ್ ಹಾಗೂ, ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ದಾವಗ�ಂದ ಹೊರತಾಗಿರುತತ್ದೆಂದು ದೃyೕಕVಸುತ ತೆ್ೕನೆ. 
   ನಾನು ಸ.ಲ್Lರುವ ಅ:ರ್ಯ.ಲ್ನ _ವರಗಳ.ಲ್ ಅಥವಾ ದಾಖಲಾ4ಗಳ.ಲ್ ಯಾವುದೇ Vೕ4ಯ uೕಸ ದೋಷಗ�ದದ್.ಲ್ ನನಗೆ Rೕಡಲಾದ ನ0ೆಯ 
ಮಂಜೂರಾ4ಯನುನ್ರದುದ್ ಗೊ�ಸಲಾಗುವುದು ಎಂಬುದನುನ್ ನಾನು 4�ದವನಾಗಿರುತ ತೆ್ೕನೆ, _ವಾದ ಸುಳುಳ್ ಮಾ�4 dೕ.ನ ಹೇ�ಕೆಯನುನ್ 
ದೃyೕಕVL ನಾನು ಈ ಕೆಳಗೆ ಸ� ಮಾIರುತ ತೆ್ೕನೆ. 

Legal Declaration 
I do hereby declare that all the information and documents produced along with the application form regarding 
sanction of plan are true and correct to the best of my knowledge, belief and faith. 

I further declare that the property for which I am applying for sanction of plan is not a public property and I 
assure that there are no disputes/complaints/legal impediments. 

I undertake that I have no objection to revoking of my sanctioned plan in case that there are any 
discrepancies/disputes/defects/false information in any documentation provided by me or stated in the 
application form. 
As an affirmation of the above statement I affix my signature hereunder. 

�������������� 
         Signature 
           Owner/Applicant                                                                       (Name�����������������) 


