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ಭೂಮನ ಶಖಲಯಲ್ಲೆ ನಿವಾಹಿಸಲ್ಗುವ ಕಯಾಗಳ ವಿವರ:
ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆೆ ಹೀಂದಿನ ಮದ್ರಹಷು ಹರೀಂತ್ಯಕೆೆ ಒಳಟಿಿದ್ುು ಮದ್ರಹಷು ಭೂಮಹನ ದ್ಧತಿಯಲ್ಲೆ ಕಹಯೇನಿೇಹಷುತಿತದೆ . ಇಲ್ಲೆ
ಗಹರಮ ನಕ್ಷೆ FMB (Field Measurement Book – ಸೊಲನಕ್ಷೆ) ಗಳ ಆದಹರದ್ಲ್ಲೆ ತ್ುೀಂಡು ಭೂಮಿಗಳನುು ಗುರುತಿಸಿ ಅಳತೆ
ಕಹಯೇಕೆ ಗೊಳಳಲಹಗುತಿತದೆ. ಭೂಮಹನ ಸಹಗೂ ಭೂದಹಖಲೆಗಳ ತ್ಯಹರಿಕಹ

ಸೀಂತ್ು ಭೂಮಹನ ವಹಖೆಗೆ ಷೀಂಬ್ೀಂಧಿಸಿದ್ುು ,

ಕನಹೇಟಕ ಭೂ ಕೀಂದಹಯ ಅಧಿನಿಯಮ-1964 ಸಹಗೂ ಕನಹೇಟಕ ಭೂಕೀಂದಹಯ ನಿಯಮಹಳಿ-1966 ರಲ್ಲೆನ ವಧಿವಧಹನಗಳನವಯ
ಎಲಹೆ ಅಧಿಕಹರಿಗಳು ಸಹಗೂ ಸಿಬ್ಬೀಂದಿಗಳು ಕಹಯೇನಿೇಹಷುತಹತರೆ. ಜಿಲೆೆಯಲ್ಲೆ ಒಟುಿ 77 ಇಲಹಖಹ ಭೂಮಹಕರು, 35 ರಹನಿಗೆ
ಭೂಮಹಕರು,

5

ಇಲಹಖಹ ಬಹೀಂದ್ು ಜಹ

ಕಹಯೇನಿೇಹಷುತಿತರುತಹತರೆ. ರಷುತತ್ ಜಿಲೆೆಗೆ

ನರು

ಸಹಗೂ

ಸೊರಗುತಿತಗೆ ಆಧಹರದ್ಲ್ಲೆ
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ಬಹೀಂದ್ುಜಹನರು

68 ರಹನಗಿ ಭೂಮಹಕರನುು ಒದ್ಗಿಷು ಕುರಿತ್ು ಆಯ್ಕೆ ರಕ್ರರಯ್ಕಯು

ಚಹಲ್ಲತಯಲ್ಲೆರುತ್ತದೆ.

ಮೀಜಿಣಿ ತಾಂತರಾಂಶದಡಿ ನಿವಾಹಿಸಲ್ಗುವ ವಿವಿಧ ರಿೀತಿಯ ಅಳತಲಕಯಾ ಗಳು ಈ ಕಲಳಗಿನಾಂತಿವಲ.

11-ಇ:

ಕರಯ, ಭೂ-ರಿತ್ೇನೆ, ವಭಹಗ, ದಹನ, ನಹಯಯಹಲಯದ್ ರಕರಣ, ತ್ತಹೆಲ್ ಪದಡಿ, ಇತ್ರೆ ಯಹುದೆದ

ಪದಡಿ ಕೆಲಷಕೆೆ ಷೀಂಬ್ೀಂಧಿಸಿದ್ೀಂತೆ ಮಹನಯ ಷರಕಹರದ್ ಅಧಿದನ ಕಹಯೇದ್ಶ್ೇ ಕೀಂದಹಯ ಇಲಹಖೆ ( ಭೂಮಹನಹ) ಕನಹೇಟಕ
ಷಕಹೇರದ್ ಷಚಿಹಲಯ , ಬ್ಸುಮಸಡಿಗಳ ಕಟಿಡ ಬೆೀಂಗಳೂರು . ಇರ ತಿದ್ುುಡಿ ಆದೆದವ ಷೀಂಖೆಯ ಕೀಂ

.ಇ.10.ಭೂದಹಷ

2014.ದಿನಹೀಂಕ:17/02/2014 ರನವಯ 11-ಇ ನಕ್ಷೆ ವುಲೆ ಈ ಕೆಳಗಿನೀಂತೆ ನಿಗಧಿಡಿಷಲಹಗಿದೆ.
ನಗರ ರದಲೀಶಕಲೆ :

ಅ) 11-ಇ ಮತ್ುತ ಅಲ್ಲನೆದಶನ್ ೂೇ ನಕ್ಷೆಗೆ ವಸಿತದಣೇ 2 ಎಕೆರರೆಗೆ ರೂ-2000/- 2 ಎಕೆರಗೆ
ಮದಲಪಟುಿ ರತಿದ ಭಹಗವಃ ಎಕೆರಗೆ ರೂ-200/ಆ) ವಭಹಗ ತ್ರ ಷೀಂಬ್ೀಂಧ 11-ಇ ನಕ್ಷೆಗೆ ರತಿದ ಷೆೇ ನೀಂಬ್ರಿಗೆ ರೂ-1200/- ರತಿದ ಸೆಚ್ುುರಿ
ಷೆೇ ನೀಂಬ್ರಿಗೆ (ವಸಿತದಣೇ ಅನವಯಿಷುುದಿಲೆ) ರೂ-100/-

ಗರಮೀಣ ರದಲೀಶಕಲೆ: ಅ) 11-ಇ ಮತ್ುತ ಅಲ್ಲನೆದಶನ್ ೂೇ ನಕ್ಷೆಗೆ ವಸಿತದಣೇ 2 ಎಕೆರರೆಗೆ ರೂ-1200/- 2 ಎಕೆರಗೆ
ಮದಲಪಟುಿ ರತಿದ ಭಹಗವಃ ಎಕೆರಗೆ ರೂ-100/
ಆ) ವಭಹಗ ತ್ರ ಷೀಂಬ್ೀಂಧ 11-ಇ ನಕ್ಷೆಗೆ ರತಿದ ಷೆೇ ನೀಂಬ್ರಿಗೆ ರೂ-1000/- ರತಿದ ಸೆಚ್ುುರಿ
ಷೆೇ ನೀಂಬ್ರಿಗೆ (ವಸಿತದಣೇ ಅನವಯಿಷುುದಿಲೆ) ರೂ-100/-ಗರಿಶಿ-ರೂ2500/- ಗಳಿಗೆ
ಮಿತಿಗೊಳಿಷಲಹಗಿದೆ. 11-ಇ ನಕ್ಷೆಗಹಗಿ ಷೀಂಬ್ೀಂಧಿಸಿದ್ ನಹಡಕಛೆದರಿಯಲ್ಲೆ ಅಜಿೇದಹರರು ತ್ಮಾ
(ಸೆಷರು, ವಳಹಷ, ಮೊಬೆ ಲ್ ಷೀಂಖೆಯ, ಭಹಚಿತ್ರವರು ನಿದಿೇಶಿಡಿಸಿರು ಗುರುತಿನ ಚಿದಟಿ)
ಯೀಂದಿಗೆ ನಿಗಧಿಡಿಸಿರು ವುಲೆ ಭರಿಸಿ ಅಜಿೇ ಷಲ್ಲೆಷಬ್ಸುದಹಗಿರುತ್ತದೆ.
 ಹದುುಬಸುು: ಷೆೇದಹಖಲೆಗಳ ಆಧಹರದ್ ಮದಲೆ ಜಮಿದನಿನಲ್ಲೆ ಗಡಿಗುರುತ್ುಗಳನುು ುನಃ ಷಹಾಪಿಷಲು ಮಹಡು ಅಳತೆಕಹಯೇ .
ಸದ್ುುಬ್ಷುತ ಅಳತೆ ಕುರಿತ್ು ರತಿದ ಷೆೇ ನೀಂಬ್ರ್ / ಷಬ್ ಡಿವಜನ್ ನೀಂಬ್ರ್ ಗೆ 35/- ರೂ ಅಜಿೇ ವುಲೆ , ನೊದಟಿದಷು ಫದಷು
ರತಿದ ಬಹಜೂದಹರರಿಗೆ

25/- ರೂ ಭರಿಸಿ ಅಜಿೇ ಷಲ್ಲೆಷಬ್ಸುದಹಗಿರುತ್ತದೆ

. ಭೂಮಹಕರು ನಿ ೇಹಸಿದ್ ಸದ್ುುಬ್ಷುತ

ಅಳತೆಕಹಯೇದ್ಲ್ಲೆ ಅಷಮಧಹನವದ್ುಲ್ಲೆ , ಕ.ಭೂ.ನಿ 1966 ರ ನಿಯಮ 139 ರಡಿಯಲ್ಲೆ ಭೂದಹಖಲೆಗಳ ಷಸಹಯಕ ನಿದೆದೇವಕರು
ಇರ ಕಛೆದರಿಯಲ್ಲೆ

100/- ರೂ ಭರಿಸಿ ಮೊದ್ಲನೆದ ಮದಲಾನವ ಷಲ್ಲೆಷಬ್ಸುದಹಗಿರುತ್ತದೆ

ಅಷಮಧಹನ ಇದ್ುಲ್ಲೆ ಭೂದಹಖಲೆಗಳ ಉನಿದೆದೇವಕರ ಕಛೆದರಿಯಲ್ಲೆ

150/-

ರೂ

. ಸಹಗೂ ಈ ಸೀಂತ್ದ್ಲ್ಲೆಯೂ
ಭರಿಸಿ

2

ನೆದ ಮದಲಾನವ

ಷಲ್ಲೆಷಬ್ಸುದಹಗಿರುತ್ತದೆ.

 ಅಲ್ಲನಲೀಷನ್ ೂವಾ ನಕ್ಷಲ

: ಎಲಹೆ ಭೂರಿತ್ೇನೆ ರಕರಣಗಳಿಗೆ ನಕ್ಷೆಯನುು ಕಡ್ಹಾಯಗೊಳಿಷಲಹಗಿದೆ .

ಹಷತಯದ್

ಉದೆುದವಕೆೆ 0.15 ಎಕೆರಗಿೀಂತ್ ಕಡಿಮ ವಸಿತದಣೇದ್ ರತಿಯೀಂದ್ು ಭೂರಿತ್ೇನೆ ಅಜಿೇಗೆ 300/-ರೂ ನಿಗದಿಡಿಷಲಹಗಿರುತ್ತದೆ .
0.15 ಎಕೆರ ಮಿದರಿದ್ ಹಷತಯ ಭೂರಿತ್ೇನಹ ರಕರಣಗಳಲ್ಲೆ ಸಹಗೂ ಎಲಹೆ ರಿದತಿಯ ಹಣಿಜಯ ಭೂರಿತ್ೇನೆ ಅಜಿೇಗಳಿಗೆ
1200/- ರೂ ಹತಿಸಿ ಮೊದಜಿಣಿ ತ್ೀಂತಹರೀಂವದ್ ಮೂಲಕ 11-ಇ ಅಜಿೇ ಷಲ್ಲೆಷಬ್ಸುದಹಗಿರುತ್ತದೆ.

 ತತೆಲ್ ಪೀಡಿ : ತ್ತಹೆಲ್ ಪದಡಿ ಯದಜನೆಯು ಮುಯಟೆದಶನ್ ಪದಡಿ ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಷೀಂಬ್ೀಂಧಿಸಿದ್ುು , ತ್ವರಿತ್ ಪದಡಿಗಹಗಿ ಈ
ಯದಜನೆಯಡಿ ಅಕಹವವದೆ . ಈ ಯದಜನೆಯ ರಮುಖ ಅೀಂವೆೀಂದ್ರೆ ಅಜಿೇದಹರರು ಷಲ್ಲೆಸಿದ್ ಅಜಿೇಯು ಷಮೇಕಹಗಿದ್ುಲ್ಲೆ
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ದಿನಗಳೊ ಳಗೆ ಅಳತೆ ಕಹಯೇ ೂರೆ ಷಬೆದಕು ಸಹಗೂ ತ್ಕರಹರು ಇದ್ುಲ್ಲೆ 60 ದಿನಗಳ ಒಳಗಹಗಿ ಪದಡಿ ಕೆಲಷ ೂರೆ ಷಬೆದಕಹಗಿರುತ್ತದೆ.

 ದರಖಸುು ರಕರಣ : ದ್ರಖಹಷುತ ಪದಡಿ ರಕರಣಗಳಲ್ಲೆ ನಮೂನೆ 1 ರಿೀಂದ್ 5 ನುು ಭತಿೇ ಮಹಡಿ ಉವಭಹಗಹಧಿಕಹರಿಗಳು
ಮತ್ುತ ಭೂದಹಖಲೆಗಳ ಉನಿದೆದೇವಕರಿೀಂದ್ ದ್ೃಢದಕರಣಹದ್ ನೀಂತ್ರ ಅಳತೆ ಮತ್ುತ ದ್ುರಸಿತಕಹಯೇ ೂರೆ ಷಲಹಗುುದ್ು
ಷದ್ರಿ ರಕರಣದ್ಲ್ಲೆ ಷೆೇ ನೀಂಬ್ರಿನ ೂಣೇ ವಸಿತದಣೇ ಸಹಗೂ ಎಲಹೆ
ೂರೆ ಷು ಕುರಿತ್ು ಮಹನಯ ಷಕಹೇರದ್
ಕೊದರಿಕೆಯಡಿ ಅಜಿೇ ಷಲ್ಲೆಷಬ್ಸುದಹಗಿರುತ್ತದೆ.

.

ಮೀಂಜೂರಿದಹರರಿಗೆ ಕಡ್ಹಾಯಹಗಿ ಅಳತೆಕಹಯೇ

ಆದೆದವಹಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಗತ್ಯ ಅನಿಹಯೇ ರಷೀಂಗವದ್ುಲ್ಲೆ ಮಹತ್ರ

ಏಕಯಕ್ರತ

 ಪೀಡಿ ಮುಕು ಅಭಿರ್ನ
ಭೂದಹಖಲೆಗಳ ಇಲಹಖೆ

ಸರಕರದ ಉಚಿತ ಯೀಜನಲ : ಮಹನಯ ಆಯುಕತರು ಭೂಮಹನ ಕೀಂದಹಯ ಯಷೆಾ ಮತ್ುತ
ಬೆೀಂಗಳೂರು ಇರ ಷುತೊತದಲೆ

ಷೀಂಖೆಯ:

SSLR/TNL/Misc/Mis-182/2014-15

ದಿನಹೀಂಕ:03.09.2015. ರೀಂತೆ ಜಿಲೆೆಯಹದ್ಯೀಂತ್ ದಿನಹೀಂಕ :14-09-2015 ರಿೀಂದ್ ಅಳತೆಕಹಯೇನುು ಹರರೀಂ ಭಿಷಲಹಗಿರುತ್ತದೆ.
ಆಯ್ಕೆ ಮಹಡಲಹದ್ ಗಹರಮಗಳಲ್ಲೆರು ಅೀಂಶ್ಕ ಸಹಗೂ ಬ್ಸುಮಹಲ್ಲದಕತ್ವದ್ ಸಣಿಗಳ ಕುರಿತ್ು ಅಳತೆಯಿೀಂದ್ ಏಕಮಹಲ್ಲದಕತ್ವದ್
ಸಣಿಗಳನಹುಗಿ ರಿತಿೇಷಲಹಗುತ್ತದೆ .

ಮಹನಯ ಷರಕಹರು ಈ ಅಭಿಯಹನನುು ಜನಹತ್ಕಹೆಗಿ ಉಚಿತ್ಹಗಿ

ಸಮಿಾಕೊೀಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಕಹರಣ ಷದ್ರಿ ಅಳತೆಕಹಯೇಕೆೆ ಹಡುಳಿದಹರರು ಅಳತೆ ಕುರಿತ್ು

ವುಲೆ ಭರಿಷು ಅವಯಕತೆ

ಇರುುದಿಲೆ. ಭೂಮಹಕರು ಅಳತೆಗೆೀಂದ್ು ಭೆದಟಿ ನಿದಡಿದಹಗ ಹಡುಳಿದಹರರು ತ್ಮಾ ಹಡುಳಿ ಭೂಮಿ ಕುರಿತ್ು ಮಹಹತಿಯನುು
ನಿದಡಿ ಅಳತೆಗೆ ಷಸಕಹರ ಒದ್ಗಿಷಬೆದಕಹಗಿರುತ್ತದೆ.

 ಮೀಲ್ಮನವಿ: ಯಹುದೆದ ಪದಡಿ ರಕರಣಗಳಲ್ಲೆ ಭೂದಹಖಲೆಗಳ ಷಸಹಯಕ ನಿದೆದೇವಕರುರರು ಮಹಡು ಆದೆದವಗಳ ವರುದ್ಧ
1 ನೆದ ಮದಲಾನವಯನುು ಕ.ಭೂ.ಅ 1964 ರ ಕಲೀಂ 49 (ಎ) ರೀಂತೆ ಭೂದಹಖಲೆಗಳ ಉನಿದೆದೇವಕರಿಗೆ ಷಲ್ಲೆಷಬ್ಸುದಹಗಿರುತ್ತದೆ.
ಮೊದ್ಲನೆದ ಮದಲಾನವ ಆದೆದವದ್ ವರುದ್ಧಹಗಿ ಕ .ಭೂ.ಅ 1964 ರ ಕಲೀಂ 50 ರನವಯ

ಜಿಲಹೆಧಿಕಹರಿಯರಲ್ಲೆ 2 ನೆದ

ಮದಲಾನವಯನುು ಷಲ್ಲೆಷಬ್ಸುದಹಗಿರುತ್ತದೆ.

 ತಿದುುಡಿ: ಮೊದಜಿಣಿಯಹಗಿರು ರಕರಣಗಳಲ್ಲೆ ಲ್ಲಪಿಕ ತ್ುಪಗಳು , ಗಣಿತ್ದ್ ತ್ುಪಗಳಹಗು ಷೀಂದ್ಭೇಗಳಲ್ಲೆ , ಷದ್ರಿ
ತ್ುಪ ಷರಿಡಿಷಲು ಭೂದಹಖಲೆಗಳ ಉನಿದೆದೇವಕರು ಇರ ಕಛೆದರಿಯಲ್ಲೆ ಕನಹೇಟಕ ಭೂಕೀಂದಹಯ ನಿಯಮಗಳು
1966 ನಿಯಮ 36(i) ರಲ್ಲೆ ಅಕಹವ ಇರುತ್ತದೆ.


ಭೂಮನ ಕಛಲೀರಿಯಾಂದ ದಲೂರಲಯಬಹುದದ ದೃಢೀಕೃತ ನಕಲ್ು ಹಗೂ ಅದಕಲೆ ವಿಧಿಸುವ ಶುಲ್ೆ
1. ಎಫ್.ಎೀಂ.ಬಿ ನಕ್ಷೆ ರತಿ ( ರತಿದ ಹಷೆೆಗೆ 7/- ರೂ)
2. ಕಹೆ ನಕಲು (ರತಿದ ಶ್ದಟಿಗೆ 25/- ರೂ)
3. ಟಿಪಣಿ ರತಿ (ರತಿದ ಶ್ದಟಿಗೆ 6/-ರೂ)
4. ಆಕಹರಬ್ೀಂದ್ು ನಕಲು ( ರತಿದ ಹಷೆೆಗೆ 15/- ರೂ)
5. ಗಹರಮ ನಕಹವೆ (ರೂ 30/- ರಿೀಂದ್ ರೂ 242/- ರರೆಗೆ/ ನಕಹವೆಯ ಅಳತೆಗನುಗುಣಹಗಿ)

2016-17 ನಲೀ ಸಲ್ಲನ ಸಧನಲ:
ಮೊದಜಿಣಿ ತ್ೀಂತಹರೀಂವ(1+2) ರಲ್ಲೆ 11-ಇ ನಕ್ಷೆ ಕೊದರಿ ಬ್ೀಂದ್ ಅಜಿೇಗಳು
ಮಹಸೆ

ಹರ. ಶ್ಲುೆ

ಸಿವದಕೃತಿ

ಒಟುಿ

ವಲೆ

ಬಹಕ್ರ

ಏಪಿರಲ್-2016

14804

1651

16455

1224

15231

ಮದ-2016

15231

1910

17141

2358

14783

ಜೂನ್-2016

14783

1874

16657

2033

14624

ಜುಲೆ -2016

14624

1776

16400

1888

14512

ಆಗಸ್ಟಿ-2016

14512

1891

16404

2439

13965

ಷೆೆಿೀಂಬ್ರ್-2016

13965

1713

15678

1798

13880

ಒಟುಿ

14804

10815

25619

11740

13880

ಪೀಡಿ ಮುಕು ಅಭಿರ್ನದಡಿ ಸಧಿಸಿದ ರಗತಿ
ಮಹಸೆ

ಅಡವ ಕಹಯೇ

ದ್ುರಸಿತ ಕಹಯೇ

(ಬಹೆಕಗಳಲ್ಲೆ)

(ಬಹೆಕಗಳಲ್ಲೆ)

ಒಟುಿ

ಎಪಿರಲ್-2016

1629

1227

2856

ಮದ-2016

1563

1588

3151

ಜೂನ್-2016

1595

980

2575

ಜುಲೆ -2016

1841

1428

3269

ಆಗಸ್ಟಿ-2016

1773

934

2707

ಷೆೆಿೀಂಬ್ರ್-2016

1224

1175

2399

ಒಟ್ುು

9625

7332

16957

ಸೆಚಿುನ ಮಹಹತಿಯನುು ಭೂಮಹನ ಕೀಂದಹಯ ಯಷೆಾ ಸಹಗೂ ಭೂದಹಖಲೆಗಳ ಇಲಹಖೆ ಬೆೀಂಗಳೂರು ಇರ ಈ ಕೆಳಗಿನ
ೆಬ್ಷೆ ಟಗಳಿೀಂದ್ ಡ್ೆಯಬ್ಸುದಹಗಿರುತ್ತದೆ.
Website Id: www.bhoomojini.karnataka.gov.in, http://202.138.105.11

