
 

DECLARATION 

(സതമ്വാങഭ്ൂറം ) 

 

I …………………………………………….. hereby declare that the measurements, 

specifications and other details mentioned above are correct, complete and true to the best of 

my knowledge and belief and that I shall abide by the approved plan and the provisions in the 

Kerala Municipality Act, 1994 and Kerala Municipality Building Rules, 2019 in undertaking 

the construction.  

(........................ എന്ന ഞാൻ ഭുകലിൻ സൂചിഩ്ഩിചച് അലവുകലും 

സ്ഩൄസിപിക്കഷനുകലും ഭര്ര ് വിശദാംശങ്ങലും എന്രൄ അരിവിറും 

വിശ്വാസത്തിറും ശയിമും ഩൂൻണ്ണവും സത്മവുഭാണൄന്നും 1994 റൄ കയല 

ഭുനിസിഩ്ഩാറിര്രി നിമഭത്തിറൄമും 2019 റൄ കയല ഭുനിസിഩ്ഩാറിര്രി 

കൄട്ടിട നിൻഭ്ഭാണ ചട്ടങ്ങലിറൄമും വ്മവസ്ഥകലും അംഗീകൃത ഩ്റാനും 

ഩാറിച്ചുകേണ്ടാമിയിക്കും ഞാൻ നിൻഭ്ഭാണം നടത്തുന്നത് എന്നും 

ഇതിനാൻ ഉരഩ്ഩുനൻകുന്നു.) 

 

Place:  

(സ്ഥറം )                 Signature of the Owner with name 

        (ഉടഭസ്ഥന്രൄ ഒഩഩ്ും ഩയും ) 
Date: 

(തീമതി ) 

CERTIFICATE 

(സാകഷ്മ്ഩഩ്ൄടുതത്ൻ ) 

Certified that the site plan is prepared after verification of ownership document and site and 

the measurements shown are found to be correct. 

(ഉടഭസ്ഥാവകാശ യഖമും സെര്രും ഩയിശൈധിചച്തിന ് ശഷഭാണ് സെര്ര ്

ഩ്റാൻ തമ്മാരാക്കിമതൄന്നും കാണിച്ചിയിക്കുനന് അലവുകൻ 

ശയിമാണൄന്നും സാക്ഷ്മഩ്ഩൄടുത്തിക്കൄാല്ലുന്നു.) 

 

               Signature: 

              (ഒഩ്ഩ ്) 
               Name: 

              (ഩയ് )     
Place: 



(സ്ഥറം)             Reg.No. of Empanelled licensee: 

Date:             എംഩാനൻഡ്  റെസൻസിമുടൄ 

യജിസ്ര്രൻ നംഩൻ)  

(തീമതി)              Address:(അഡ്യസ്സ്) 
 

  

CERTIFICATE 

(സാകഷ്മ്ഩഩ്ൄടുതത്ൻ ) 

 Certified that the building plan is prepared in accordance with the provisions in the 

Kerala Municipality Building Rules 2019, Kerala Municipality Act, 1994 and the provisions 

contained in the sanctioned Town Planning Schemes, if any. 

(കയല ഭുനിസിഩ്ഩാറിര്രി ഫിൻഡിംഗ് രൂൻസ് 2019, കയല ഭുനിസിഩ്ഩാറിര്രി 

ആക്ര്ര,് 1994, അംഗീകൃത ടൗൻ ഩ്റാനിംഗ് സ്കീഭുകൻ എന്നിവമിൻ 

അടങ്ങിമിയിക്കുനന് വ്മവസ്ഥകൻ അനുസയിച്ചാണ് ഫിൻഡിംഗ് ഩ്റാൻ 

തമ്മാരാക്കിമിയിക്കുന്നതൄന്ന് സാക്ഷ്മഩ്ഩൄടുത്തിക്കൄാല്ലുന്നു.) 

               

                      Signature: 

              (ഒഩ്ഩ ്) 
               Name: 

              (ഩയ് )     
Place: 

(സ്ഥറം )             Reg.No. of Empanelled licensee: 

Date:      (എംഩാനൻഡ്  റെസൻസിമുടൄ 

യജിസ്ര്രൻ നംഩൻ)  

(തീമതി )              Address:(അഡ്യസ്സ്) 
 

  

UNDERTAKING 

(അണട്ൻടകക്ിങ ്) 

 I, …………………. hereby undertake that the building construction and / or land 

development will be carried on / being carried on / was carried on as per the approved plan 

and permit in accordance with the rules in force. 

(,…………………….  എന്ന ഞാൻ കൄട്ടിട നിൻഭ്ഭാണം / ബൂവികസനം 

നടഩ്ഩിറാക്കിമത് / നടഩ്ഩിറാക്കുന്നത് / നടഩ്ഩിറാക്കാൻ ഩൈകുന്നത് 

നിറവിറുല്ല നിമഭങ്ങൻക്കനുസൃതഭാമ അംഗീകൃത ഩ്റാനും ഩൄൻഭിര്രും 

അനുസയിച്ചാണ് എന്ന് ഇതിനാൻ ഉരഩ്ഩു നറ്കുന്നു). 



 

                      

       Signature: 

              (ഒഩ്ഩ് ) 
               Name: 

              (ഩയ് )     
Place: 

(സ്ഥറം )             Reg.No. of Empanelled licensee: 

Date:      (എംഩാനൻഡ്  റെസൻസിമുടൄ 

യജിസ്ര്രൻ നംഩൻ)  

(തീമതി )              Address:(അഡ്യസ്സ്) 
 


