ଭୁବନ୍ତନଶ୍ୱର ଉନ୍ନୟନ କର୍ତ୍ବୁପକ୍ଷ

ଆକାଶ ନ୍ତଶାଭା ଭବନ, ସଚିବାଳୟ ମାଗବ , ଖ୍ାରନ୍ତବଳ ନଗର , ୟୁ ନଟ
ି -୩, ଭୁବନ୍ତନଶ୍ୱର
ସଂଖୟା

୨୦୫୧୨

ପଲାନିଂ -୧୨୦/୧୮

ବି ଷ ୟ :

/ ବି.ଡି.ଏ., ଭୁବୱନର୍ଶ୍ର

ତା: ୩୧.୦୮.୨୦୧୯ ରିଖ

ସାଧାରଣ ବିଜ୍ଞପ୍ତି
ଅ ନ ଧି କୃ ତ ନି ର୍ମା ଣ ନି ୟ ର୍ି ତି କ ରଣ ସ୍କି ର୍ , ୨ ୦୧୯

ସବବସାଧାରଣଙ୍କ ଅବଗତି ନିମନ୍ତେ ଜଣାଯାଉଅଛି ନ୍ତଯ, ରାଜୟ ସରକାରଙ୍କର ଗୃ ହ ଏବଂ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ,
ନ୍ତଗନ୍ତଜଟ ସଂଖ୍ୟା ୧୪୭୫ ତା:୦୬.୦୮.୨୦୧୯ ରିଖ୍ ଅନୁ ଯାୟୀ ଅନଧିକୃ ତ ନିମାବ ଣ ନିୟମିତକ
ି ରଣ ସ୍କି ମ, ୨୦୧୯
ପ୍ରକାଶିତ କରିଅଛେି ।
ଭୁବନ୍ତନଶ୍ୱର ଉନ୍ନୟନ କତବୃପକ୍ଷ ଅଂଚଳନ୍ତର ଅନଧିକୃ ତ ନିମବାଣ କରିଥିବା ବୟକ୍ତି ମାନ୍ତନ ସ୍କି ମର ଫମବ -ଏ ସହିତ ନିଧବାରିତ
ପାଉଣା, ନକ୍ସା ଏବଂ ଆବଶୟକୀୟ କାଗଜପତ୍ର, କର୍ତ୍ବୃପକ୍ଷଙ୍କ ନିକଟ ନ୍ତର ଦାଖ୍ଲ କରି ନିୟମ ଅନୁ ଯାୟୀ ଅନଧିକୃ ତ ନିମବାଣ
ଗୁଡକ
ି ର ନିୟମିତକ
ି ରଣ କରିପାରିନ୍ତବ ।
ଏହି ସ୍କି ମ ନ୍ତର ବିଭିନ୍ନ ନ୍ତଯାଜନା ଏବଂ ନିମବାଣ ସମବନ୍ଧୀୟ ନିୟମ ଯଥା, ଘର ଚତୁ ପବାଶ୍ୱ ନ୍ତର ଛାଡିବାକୁ ଥିବା ନ୍ତଖ୍ାଲା ଜାଗା,
ପଲଟ ନ୍ତର ନିମିତ ନ୍ତକ୍ଷତ୍ରଫଳ, ପାକିଙ୍ଗ ଆବଶୟକତା, ଶିଢ଼ି ଏବଂ କରିନ୍ତଡାର ସମବନ୍ଧୀୟ ମାନକ / ନିୟମ ଇତୟାଦି ନ୍ତକାହଳ
କରାଯାଇଅଛି ।
ଏହି ନ୍ତଯାଜନା ସମବନ୍ଧ ନ୍ତର ସବିନ୍ତଶଷ ବିବରଣୀ, ଆନ୍ତବଦନ ପତ୍ର ଏବଂ ନ୍ତଦୟ ଇତୟାଦି ଭୁବନ୍ତନଶ୍ୱର ଉନ୍ନୟନ କତବୃପକ୍ଷଙ୍କର
ନ୍ତେବସାଇଟ www.bda.gov.in ନ୍ତର ଉପଲବ୍ଧ ଅନ୍ତଟ । ଆନ୍ତବଦନ ପତ୍ର ସ୍ୱୀକାର ର ଅେିମ ତା: ୦୫.୦୨ .୨୦୨୦
ରିଖ୍ ଅନ୍ତଟ ।
ସଚିବ
ଭୁବନନଶ୍ୱର ଉନ୍ନୟନ କତମୃପକ୍ଷ

ଆନ୍ତବଦନ କରିନ୍ତବ ନ୍ତକମିତ ି ?
ବି.ଡି.ଏ. ର ୱେବସାଇଟ www.bda.gov.in/notifications/gazette-notification କୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ
ସ୍କି ମଟିକୁ ଡାଉନୱ ାଡ଼ କରନ୍ତୁ । ପାର୍ଶ୍ୱୱର ଦିଆଯାଇଥିବା QR ୱକାଡ଼ କୁ ସ୍କାନ କରି ମଧ୍ୟ ଏହି ସ୍କି ମ ଡାଉନୱ ାଡ଼
କରିପାରିୱବ । ଏହି ଡାଉନୱ ାଡ଼ କରିଥିବା ଫାଇ ୱର ସ୍କି ମ ତଥ୍ୟ ସହ ଆୱବଦନପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଉପ ବ୍ଧ ଅଛି ।
ସ୍କି ମଟିକୁ ଭ ଭାବୱର ପଢନ୍ତୁ ଏବଂ ଜମା କରିବାକୁ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ କାଗଜପତ୍ର /ଦସ୍ତାୱବଜ, ଫି ସ / ୱଦୟ
ଇତୟାଦି ବିଷୟୱର ଜାଣନ୍ତୁ । ନିଜ ଜମି ସମବନ୍ଧୀୟ କାଗଜପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ରଖନ୍ତୁ । ଆଗରୁ ଅନୁ ୱମାଦିତ ନକ୍ସା ୱର ଯଦି
ଅନଧିକୃ ତ ନିମୱାଣ କରାଯାଇଥ୍ାଏ ତାହାୱ ଅନୁ ୱମାଦନ ପତ୍ର ଏବଂ ଅନୁ ୱମାଦନ ପ୍ରାପ୍ତ ନକ୍ସା ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ରଖନ୍ତୁ ।
ଘର ର ନକ୍ସା ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ି ଏବଂ ଫି ସ /ୱଦୟ ଆଦି ହିସାବ କରିବା
ୱଟକିିକା ପଶ୍ୱନ ଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ ।

ାଗି ଜୱଣ ସ୍ଥପତି (ଆକିୱଟକଟ) /ୱରଜିଷ୍ଟଡୱ

ସ୍କି ମ ୱର ଥିବା ଆୱବଦନ ପତ୍ର କୁ ଭରନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଜରୁରୀ କାଗଜପତ୍ର, ନକ୍ସା, ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ଶ୍ପଥ୍-ପତ୍ର
ଇତୟାଦି ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରନ୍ତୁ ।

ଆନ୍ତବଦନ ପତ୍ର ସହ ସମସ୍ତ ଜରୁରୀ କାଗଜପତ୍ର ଏବଂ ଆବଶୟକ ନ୍ତଦୟ ବି.ଡି.ଏ. ନ୍ତର ଦାଖ୍ଲ କରେୁ ।

ସ୍କି ମ ଏବଂ ଫମୱ
ଡାଉନୱ ାଡ଼ କରିବା
ପାଇଁ QR CODE କୁ
ସ୍କାନ କରନ୍ତୁ

