
ସାଧାରଣ ବଜି୍ଞପି୍ତ
ବି ଷ ୟ : ଅ ନ ଧି କୃ ତ ନି ର୍ମା ଣ ନି ୟ ର୍ି ତି କ ର ଣ ସ୍କି ର୍ ,  ୨ ୦ ୧ ୯  

ସବବସାଧାରଣଙ୍କ ଅବଗତି ନମିନ୍ତେ ଜଣାଯାଉଅଛି ନ୍ତଯ, ରାଜୟ ସରକାରଙ୍କର ଗୃହ ଏବଂ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବଭିାଗ,
ନ୍ତଗନ୍ତଜଟ ସଂଖ୍ୟା ୧୪୭୫ ତା:୦୬.୦୮.୨୦୧୯ ରିଖ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଅନଧିକୃତ ନମିବାଣ ନୟିମିତକିରଣ ସି୍କମ, ୨୦୧୯
ପ୍ରକାଶତି କରିଅଛେି ।

ଭୁବନ୍ତନଶ୍ୱର ଉନ୍ନୟନ କତବୃ ପକ୍ଷ ଅଂଚଳନ୍ତର ଅନଧିକୃତ ନମିବାଣ କରିଥିବା ବୟକି୍ତ ମାନ୍ତନ ସି୍କମର ଫମବ -ଏ ସହତି ନଧିବାରିତ
ପାଉଣା, ନକ୍ସା ଏବଂ ଆବଶୟକୀୟ କାଗଜପତ୍ର, କର୍ତ୍ବୃ ପକ୍ଷଙ୍କ ନକିଟ ନ୍ତର ଦାଖ୍ଲ କରି ନୟିମ ଅନୁଯାୟୀ ଅନଧିକୃତ ନମିବାଣ
ଗୁଡକିର ନୟିମିତକିରଣ କରିପାରିନ୍ତବ ।

ଏହି ସି୍କମ ନ୍ତର ବଭିିନ୍ନ ନ୍ତଯାଜନା ଏବଂ ନମିବାଣ ସମବନ୍ଧୀୟ ନୟିମ ଯଥା, ଘର ଚତୁପବାଶ୍ୱ ନ୍ତର ଛାଡବିାକୁ ଥିବା ନ୍ତଖ୍ାଲା ଜାଗା,
ପଲଟ ନ୍ତର ନମିିତ ନ୍ତକ୍ଷତ୍ରଫଳ, ପାକଙି୍ଗ ଆବଶୟକତା, ଶଢ଼ିି ଏବଂ କରିନ୍ତଡାର ସମବନ୍ଧୀୟ ମାନକ / ନୟିମ ଇତୟାଦି ନ୍ତକାହଳ
କରାଯାଇଅଛି ।

ଏହି ନ୍ତଯାଜନା ସମବନ୍ଧ ନ୍ତର ସବନି୍ତଶଷ ବବିରଣୀ, ଆନ୍ତବଦନ ପତ୍ର ଏବଂ ନ୍ତଦୟ ଇତୟାଦି ଭୁବନ୍ତନଶ୍ୱର ଉନ୍ନୟନ କତବୃ ପକ୍ଷଙ୍କର
ନ୍ତେବସାଇଟ www.bda.gov.in ନ୍ତର ଉପଲବ୍ଧ ଅନ୍ତଟ । ଆନ୍ତବଦନ ପତ୍ର ସ୍ୱୀକାର ର ଅେମି ତା: ୦୫.୦୨ .୨୦୨୦
ରିଖ୍ ଅନ୍ତଟ ।

ବ.ିଡ.ିଏ. ର ୱେବସାଇଟ www.bda.gov.in/notifications/gazette-notification କୁ ଯାଆନୁ୍ତ ଏବଂ
ସି୍କମଟକୁି ଡାଉନୱ ାଡ଼ କରନୁ୍ତ । ପାର୍ଶ୍ୱୱର ଦଆିଯାଇଥିବା QR ୱକାଡ଼ କୁ ସ୍କାନ କରି ମଧ୍ୟ ଏହି ସି୍କମ ଡାଉନୱ ାଡ଼
କରପିାରୱିବ । ଏହି ଡାଉନୱ ାଡ଼ କରଥିିବା ଫାଇ ୱର ସି୍କମ ତଥ୍ୟ ସହ ଆୱବଦନପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଉପ ବ୍ଧ ଅଛି ।

ସି୍କମଟକୁି ଭ ଭାବୱର ପଢନୁ୍ତ ଏବଂ ଜମା କରବିାକୁ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ କାଗଜପତ୍ର /ଦସ୍ତାୱବଜ, ଫିସ / ୱଦୟ
ଇତୟାଦି ବଷିୟୱର ଜାଣନୁ୍ତ । ନଜି ଜମି ସମବନ୍ଧୀୟ କାଗଜପତ୍ର ପ୍ରସୁ୍ତତ ରଖନୁ୍ତ । ଆଗରୁ ଅନୁୱମାଦତି ନକ୍ସା ୱର ଯଦି
ଅନଧିକୃତ ନମିୱାଣ କରାଯାଇଥ୍ାଏ ତାହାୱ ଅନୁୱମାଦନ ପତ୍ର ଏବଂ ଅନୁୱମାଦନ ପ୍ରାପ୍ତ ନକ୍ସା ପ୍ରସୁ୍ତତ ରଖନୁ୍ତ ।

ଘର ର ନକ୍ସା ପ୍ରସୁ୍ତତି ଏବଂ ଫିସ /ୱଦୟ ଆଦି ହସିାବ କରବିା  ାଗି ଜୱଣ ସ୍ଥପତି (ଆକୱିଟକଟ) /ୱରଜଷି୍ଟଡୱ
ୱଟକିିକା ପଶ୍ୱନ ଙୁ୍କ ନଯୁିକ୍ତ କରନୁ୍ତ ।

ସି୍କମ ୱର ଥିବା ଆୱବଦନ ପତ୍ର କୁ ଭରନୁ୍ତ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଜରୁରୀ କାଗଜପତ୍ର, ନକ୍ସା, ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ଶ୍ପଥ୍-ପତ୍ର
ଇତୟାଦି ପ୍ରସୁ୍ତତ କରନୁ୍ତ ।

ଆନ୍ତବଦନ ପତ୍ର ସହ ସମସ୍ତ ଜରୁରୀ କାଗଜପତ୍ର ଏବଂ ଆବଶୟକ ନ୍ତଦୟ ବ.ିଡ.ିଏ. ନ୍ତର ଦାଖ୍ଲ କରେୁ ।

ଭୁବନ୍ତନଶ୍ୱର ଉନ୍ନୟନ କର୍ତ୍ବୁ ପକ୍ଷ
ଆକାଶ ନ୍ତଶାଭା ଭବନ, ସଚବିାଳୟ ମାଗବ , ଖ୍ାରନ୍ତବଳ ନଗର , ୟୁନଟି -୩, ଭୁବନ୍ତନଶ୍ୱର

ସଂଖୟା ୨୦୫୧୨ / ବ.ିଡ.ିଏ., ଭୁବୱନର୍ଶ୍ର ତା: ୩୧.୦୮.୨୦୧୯ ରଖି
ପଲାନଂି -୧୨୦/୧୮

ସଚିବ 
ଭୁବନନଶ୍ୱର ଉନ୍ନୟନ କତମୃପକ୍ଷ

ସି୍କମ ଏବଂ ଫମୱ
ଡାଉନୱ ାଡ଼ କରବିା 
ପାଇଁ QR CODE କୁ

ସ୍କାନ କରନୁ୍ତ

ଆନ୍ତବଦନ କରନି୍ତବ ନ୍ତକମତିି ?


