
ਮਹੱਤਵਪਰੂਨ ਨ� ਿਟਸ
ਿਬਲਡਰ ਅਤੇ ਿਡਜ਼ਾਈਨਰ

ਸਾਈਟ ਯੋਜਨਾਵ� ਲਈ ਲੋੜ�ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਿਬਲਿਡੰਗ ਪਰਿਮਟ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਈਟ ਯੋਜਨਾਵ� ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਪਿਰਮਾਪ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨ� ਿਵੱਚ
ਸਾਈਟ ਯੋਜਨਾ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਲੋੜ�ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਿਸਟੀ ਆਫ ਬ��ਪਟਨ ਦੇ ਿਬਲਿਡੰਗ ਿਡਵੀਜ਼ਨ (Building Division) ਨੰੂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਵਾਸਤੇ
ਲੋੜ�ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਿਬਨ� ਕਾਰ ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।

ਸਾਰੀਆਂ ਜਮ�� ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਈਟ ਯੋਜਨਾਵ� ਿਵੱਚ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਿਡਵੀਜ਼ਨ ਸੀ (OBC Division C), ਸੈਕਸ਼ਨ 3.2 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਿਡਜ਼ਾਈਨਰ
ਯੋਗਤਾ/ਰਿਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਬੀ.ਸੀ.ਆਈ.ਐਨ. (BCIN) ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਸਾਰੀਆਂ ਜਮ�� ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵ� ਿਵੱਚ ਹੇਠ� ਿਲਖੀ ਗ�ਾਿਫਕਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ:

•ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਲੌਟਸ ਤੇ ਸਾਰਾ ਜ� ਅੰਸ਼ਕ ਿਬਲਿਡੰਗ ਫੱੁਟਿਪ�ੰ ਟ;

•ਿਰਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਮੱੁਖ ਕੰਧ ਦੇ ਨ� ੜੇ ਵਾਲੀਆਂ ਪ�ਾਪਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਨ� ਤ� ਿਸੱਧੀ ਲਾਈਨ ਿਵੱਚ ਨ� ੜਲੀ ਥ� ਤ� ਲਏ ਗਏ ਦੂਰੀ ਦੇ ਪਿਰਮਾਪ;

•ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਰਚ�, ਡੈ�ਕ�, ਗਰਾਜ ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਕੰਧ ਦੀ ਪ�ਾਪਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਨ� ਤ� ਿਸੱਧੀ ਲਾਈਨ ਿਵੱਚ ਨ� ੜਲੀ ਥ� ਤ� ਲਏ ਗਏ ਦੂਰੀ ਦੇ ਪਿਰਮਾਪ;

•ਪੋਰਚ ਅਤੇ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਨ� ੜਲੀ ਥ� ਤ� ਸਾਈਟ ਦੀਆਂ ਿਤਕੋਣੀਆਂ ਿਵਰਲ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਪ�ਾਪਰਟੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜ� ਕੋਿਨਆਂ ਵਾਲੇ ਲੌਟਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੱਕ ਦੀ
ਦੂਰੀ ਦਾ ਪਿਰਮਾਪ;

•ਪ�ਸਤਾਿਵਤ ਡੈ�ਕ� ਦਾ ਆਕਾਰ ਅਤੇ �ਚਾਈ;

•ਪੋਰਚ ਜ� ਿਰਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਕੰਧ ਤ� ਗਰਾਜ ਪ�ੋਜੈਕਨਸ਼ ਦਾ ਪਿਰਮਾਪ;

•ਡ�ਾਈਵਵੇ ਦਾ ਚੌੜਾਈ ਪਿਰਮਾਪ।

ਸਾਰੀਆਂ ਜਮ�� ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵ� ਿਵੱਚ ਹੇਠ� ਿਲਖੀ ਅੰਕਿੜਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ:

•ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਔਸਤ ਗ�ੇਡ ਅਤੇ ਛੱਤ ਦੇ ਛੱਿਜਆਂ ਅਤੇ ਉਭਾਰ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਔਸਤ �ਚਾਈ ਪੱਧਰ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਮਾਪੀ ਗਈ ਿਬਲਿਡੰਗ ਦੀ ਪ�ਸਤਾਿਵਤ �ਚਾਈ;

•ਸਾਹਮਣੇ ਦੇ ਯਾਰਡ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਭੂਿਦ�ਸ਼ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਪ�ਤੀਸ਼ਤ;

•ਗਰਾਜ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ਦੀ ਚੌੜਾਈ;

•ਗਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਿਹੱਸੇ ਦੀ ਚੌੜਾਈ;

•ਿਪਛਲੇ ਯਾਰਡ ਦਾ ਖੇਤਰ, ਿਜੱਥੇ ਿਪੱਛੇ ਦੇ ਯਾਰਡ ਦੀ ਦੂਰੀ ਘਟਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਿਜਵ� ਿਕ ਬਾਇ-ਲਾੱ ਿਵੱਚ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ;

•ਲੌਟ ਕਵਰੇਜ, ਜੇਕਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ।

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਧਆਨ ਿਦਓ ਿਕ ਲੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਡ�ਾਇੰਗ� ਦਾ ਮਾਪ ਨਹ� ਿਲਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸਲੀ ਪਿਰਮਾਪ ਲੋੜ�ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਸਰਫ਼ ਬਾਇ-ਲਾੱ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸ਼ਰਤ�
ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਅੰਕੜੇ ਸਵੀਕਾਰ ਯੋਗ ਨਹ� ਹਨ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਕ ਇਹ ਸ਼ਰਤ� ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟ� ਅਤੇ
ਸਲਾਹਕਾਰ� ਨੰੂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੋ। ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ�� ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਲੋੜ�ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਿਬਲਿਡੰਗ ਪਰਿਮਟ ਸਮੀਿਖਆ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਨੰੂ ਛੇਤੀ ਕਰਨ
ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਿਮਲੇਗੀ।

ਉਪਰੋਕਤ ਨ� ਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਿਬਨ� ਜਮ�� ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਈਟ ਯੋਜਨਾਵ� ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ� ਿਬਲਿਡੰਗ ਪਰਿਮਟ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ
ਿਵੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
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