Sanketham Application- FAQs
1) സങങ്കേതതം ആപപ് ലലിങക്കേഷനലിൽ നലിലവലിൽ കകെടലിടമമള്ള ഒരു പപ് ങലലോടലിൽ മകറലോരു
കകെടലിട കപര്മലിറലിനപ് അങപക്ഷ നൽകുവലോൻ സലോധലിക്കുങമലോ?
സലോധലിക്കുതം, നലിലവലിലമള്ള കകെടലിടതം ഒരു കെണ്സപ് ട്രക്ഷനലോയലി കെലോണലിചപ് existing
building not for permit എന്ന ഓപപ് ഷൻ നൽകെലി എൻട്രലി വരുതലിയ ങശേഷതം
പമതലിയ

കകെടലിടതലിനപ്

അടമ ത

കെണ്സപ് ട്രക്ഷനലോയലി

New

Construction

ഓപപ് ഷൻ നൽകെലി എനര് കചെയലോവമന്നതലോണപ് .
2) സങങ്കേതതം

ആപപ് ലലിങക്കേഷനലിൽ

കെണ്സപ് ട്രക്ഷൻ

ഒരു

നടത്തുന്നതലിനുള്ള

പപ് ങലലോടലിൽ

കപര്മലിറലിനപ്

ഒന്നലിൽ
അപപ് ലല

കൂടമ തൽ
കചെയലോൻ

സലോധലിക്കുങമലോ?
സലോധലിക്കുതം,പമതലിയ കപര്മലിറലിനുള്ള ഓപപ് ഷൻ തലിരകഞ്ഞെടമ ത ങശേഷതം എത
കകെടലിട

നലിര്മലോണമലോങണലോ

Construction,Second

നടങതണ്ടതപ്

Construction

അതലിനനുസരലിചപ്

എന്ന

First

ക്രമതലിൽ

ഓങരലോ

കകെടലിടതലികനയമ തം വലിവരങ്ങൾ ങരഖകപ്പെടമ തലോവമന്നതലോണപ് .
3) സങങ്കേതതം

ആപപ് ലലിങക്കേഷനലിൽ

ഒരു

കകെടലിടതലിൽ

കൂടലിങചര്ക്കേലമകെങളലോ

ഒഴലിവലോക്കേങലലോ നടതലി കറെഗുലലറെങസഷൻ നടതലോ ൻ സലോധലിക്കുങമലോ?
സലോധലിക്കുതം, ആപപ് ലലിങക്കേഷനലിൽ addition/extension ഓപപ് ഷൻ കസലകെപ് ടപ്
കചെയപ് തപ്

ഒരു

കെണ്സപ് ട്രഷനലോയലി

കൂടലിങചര്ക്കേകപ്പെട

ഏരലിയ

കെലോണലിചപ്

ങരഖകപ്പെടമ തലോവമന്നതലോണപ് .കറെഗുലലരങസഷനുള്ള ഭലോഗതം new construction
ആയലി second construction-ൽ കെലോണലിക്കേലോവമന്നതലോണപ് .
4) സങങ്കേതതം ആപപ് ലലിങക്കേഷനലിൽ പമതലിയ കകെടലിട നലിര്മലോണ കപര്മലിറലിനലോയലി
അങപക്ഷലിക്കുങമലോൾ

കെലിണര്

കുഴലിക്കുന്നതലിനുതം

ങകെലോകമമ്പൌണ്ടപ്

വലോൾ

നലിമലിക്കുന്നതലിനുമമള്ള അങപക്ഷ എന്നലിവ ഒരുമലിചപ് നൽകുവലോൻ സലോധലിക്കുങമലോ?
സലോധലിക്കുതം,കെണ്സപ് ട്രക്ഷൻ വലിവരങ്ങൾ എനര് കചെയമന്ന സസ ലതപ് new
construction,digging of well,compound wall എന്നന്നീ ഓപപ് ഷനുകെൾ ഒരു

ങപലോകല

കസലകെപ് ടപ്

കചെയപ് തപ്

ഡന്നീറയലിൽസപ്

നൽകെലി

അപപ് ലല

കചെയലോവമന്നതലോണപ് .
5) സങങ്കേതതം

ആപപ് ലലിങക്കേഷനലിൽ

ഓണ്ലലനലോയലി

അപപ് ലല

കചെയമന്നങതലോകടലോപ്പെതം Appendix –A എഴമതലി തയലോറെലോങക്കേണ്ടതലോയലിടമങണ്ടലോ?
ഇലപ് ല, Appendix –A പ്രകെലോരമമള്ള മമഴമവൻ വലിവരങ്ങളമതം എനര് കചെയപ് തപ് ങസവപ്
കചെയപ് തപ്

കെഴലിഞ്ഞെലോൽ

ഇതലികന

പ്രലിനപ്

Report

കമനു

വഴലി

എടമ ക്കേലോൻ

സലോധലിക്കുതം.ഇതപ് സമര്പ്പെലിചലോൽ മതലിയലോകുതം.
6) സങങ്കേതതം
കെഴലിഞ്ഞെമ തം

ആപപ് ലലിങക്കേഷനലിൽ
ആപപ് ലലിങക്കേഷൻ

എലപ് ലലോ
ങസവപ്

ഫന്നീൽഡമ കെളമതം

കചെയലോൻ

എനര്

സലോധലിക്കേലോതതപ്

കചെയപ് തപ്
എന

കകെലോണ്ടലോണപ് ?
സ പ് എനര് കചെയപ് തലിരലിക്കുന്ന സസ ലതപ്Not Permissible എന്ന
കചെക്കേപ് ലലിസ
തരതലിൽ

ഏകതങ്കേലിലമതം

എൻട്രലിക്കു

ങനകര

കെലോണലിക്കുന്നുങണ്ടലോ

എന്നപ്

പരലിങശേലോധലിക്കുകെ.അങ്ങകന ഉകണ്ടങ്കേലിൽ അതലികന വലോലലമ മലോറലി ങരഖകപ്പെടമ തലി
കെറെകെപ് ടപ് ആക്കേലി ങസവപ് കചെയമകെ.
7) സങങ്കേതതം ആപപ് ലലിങക്കേഷനലിൽ എലപ് ലലോ ഫന്നീൽഡമ തം എനര് കചെയപ് തപ് ങസവപ്
കചെയപ് തലിടമതം കപര്മലിറപ് ഫന്നീ 0 വരുന്നകതന കകെലോണ്ടലോണപ് ?
Area for Permit എന്ന ഫന്നീൽഡലിൽ ഏരലിയ നൽകെലിയലിടമങണ്ടലോന്നു ങനലോക്കുകെ,
ഗകവണ്കമനപ് കകെടലിടതം എന്ന ഓപപ് ഷൻ കസകലകെപ് ടപ് ആയലി കെലിടക്കുന്നുങണ്ടലോന്നു
ങനലോക്കുകെ.ഈ രണ്ടമ കെലോരലങ്ങളമതം ശേരലിയലോക്കേലിയലോൽ കപര്മലിറപ് ഫന്നീ വന്നു കകെലോള്ളമതം.
8) സങങ്കേതതം

ആപപ് ലലിങക്കേഷൻ

വഴലി

മമന്നു

വര്ഷങതക്കേപ്

അനുവദലിചമ

തന്നലിരലിക്കുന്ന കപര്മലിറലികന കെലോലലോവധലി നന്നീടലി നൽകെലോൻ സലോധലിക്കുങമലോ?
സലോധലിക്കുതം, കപര്മലിറപ് ഓണറെമ കട അങപക്ഷ പ്രകെലോരതം അപ്രമവറെമ കട ങലലോഗലിനലികല
കറെകെപ് ടലിഫലിങക്കേഷൻ കമനു വഴലി കപര്മലിറപ് കെലോലലോവധലി നന്നീടലി നൽകെലോവമന്നതലോണപ് .
9) ങസലോണങലലോഫന്നീസമള്ള മമനലിസലിപ്പെലോലലിറലികെളലിൽ ഇ-ഫയൽ കചെയപ് ത ഓഫന്നീസപ്
കതറലിങപ്പെലോയലോൽ അതപ് തലിരുത്തുന്നതലിനപ് സലോധലിക്കുങമലോ?

സലോധലിക്കുതം,

അങപക്ഷകെകന

സസലോ പനതലികല കെപ് ലലോര്ക്കേപ്

ആവശേലപ്രകെലോരതം

തങദ്ദേശേ

ഭരണ

ങലലോഗലിനലിൽ കറെകെപ് ടലിഫലിങക്കേഷൻ കമനു വഴലി

ഓഫന്നീസപ് തലിരുതലോവമന്നതലോണപ് .
10)കപര്മലിറലിനപ്

അപപ് ലല

കചെയപ് തപ്

കപര്മലിറപ്

കെലിടലിയ

ങശേഷതം

പലിന്നന്നീടപ്

ലലകസൻസലികയ മലോറലോൻ സലോധലിക്കുങമലോ?
സലോധലിക്കുതം,കപര്മലിറപ്

ഉടമയമ കട

അങപക്ഷ

സസലോ പനതലികല

അപ്രമവറെമ കട

ങലലോഗലിനലിൽ

പ്രകെലോരതം
നലിന്നുതം

തങദ്ദേശേ

ഭരണ

ലലകസൻസലികയ

മലോറലോവമന്നതലോണപ് .
11)കപര്മലിറലിലമള്ള ഓണറെമ കട ങപരപ് മലോറലോൻ സലോധലിക്കുങമലോ?
സലോധലിക്കുതം,

കപര്മലിറപ്

ഓണറെമ കട

അങപക്ഷ

പ്രകെലോരതം

തങദ്ദേശേ

ഭരണ

സസലോ പനതലികല അപ്രമവറെമ കട ങലലോഗലിനലിൽ നലിന്നുതം പമതലിയ ഓണറെലോക്കേലി
മലോറലോവമന്നതലോണപ് .
12)ബഹുനലില

കകെടലിടങ്ങളമകട

കെലോരലതലിൽ

പമര്തന്നീകെരലിച

നലിലയമ കട

പമര്തന്നീകെരണ സലോക്ഷലപതതം നൽകെലോൻ സലോധലിക്കുങമലോ?
സലോധലിക്കുതം,

കപര്മലിറപ്

കെലോലലോവധലിക്കുള്ളലിൽ

പമര്തന്നീകെരലിക്കേകപ്പെടലിടമള്ള

നലിലകെളമകട പമര്തന്നീകെരണ പതതം നൽകെലോൻ സലോധലിക്കുതം.

