1. Building permission ഓൺലൈൻ വഴി ആകുന്നത് കകൊണ്ടുള്ള
ഗുണങ്ങൾ എകതൊകെയൊണ്?
1.

കെട്ടിട നിർമാണഅനുമതിെളുമായി ബന്ധകെട്ട നിയമവശങ്ങൾ
പരിശശാധിക്കുന്നതിനുള്ള ശപെർ അധിഷ്ഠിത പരമ്പരാഗതരീതികയ ഇത്
െമ്പയൂട്ടർ വൽക്കരിക്കുന്നു.

2. ഒന്നിലധിെം NOC ഏജൻസിെളിൽ നിന്ന് കെട്ടിട അനുമതിെളുമായി
ബന്ധകെട്ട NOC-െളും ക്ലിയറൻസുെളും വളകര ശവഗത്തിൽ ശനടുന്നതിന്
ഓൺലലൻ അശപക്ഷ സഹായിക്കുന്നു.
3. പ്പമാണങ്ങളുകട ഡിജിറ്റൽ പതിെ് സൂക്ഷിക്കുന്നതിനാൽ E- Governance
വളകരയധിെം സഹായിക്കുന്നു.
4. കെട്ടിട നിർമാണ അനുമതിെളുമായി ബന്ധകെട്ട അശപക്ഷെൾ വളകര
ശവഗത്തിൽ തീർൊെുന്നതുകൊണ്ട് ഇതുമായി ബന്ധകെട്ട എല്ലാ െക്ഷിെൾ
ക്കും സമയലാഭം ഉണ്ടാക്കുന്നു.
5. കെട്ടിട നിർമാണ അനുമതിെളുമായി ബന്ധകെട്ട അശപക്ഷെൾക്ക് സുതാരയത
കൊണ്ടുവരുന്നു.
6. വയതയസ്ത തലങ്ങളിൽ ഉള്ള പ്പപ്െിയെകള ഒരു ഏെിെൃതരീതിയിശലക്ക്
കൊണ്ടുവരുന്നു.

2. ഓൺലൈൻ അനുമതിയുകെ പ്രയയൊജനങ്ങൾ എകതൊകെയൊണ്?
1.

കെട്ടിട നിർമാണ ചട്ടങ്ങളുമായി ബന്ധകെട്ട നിയമങ്ങളുകട വയാഖ്യാനങ്ങൾക്ക്
ഒരു ഏെിെൃതരീതി കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും.

2. ലൈർഘ്യശമറിയതും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതുമായ െണക്കുെൂട്ടലുെൾ ഒഴിവാക്കി
സൂക്ഷ്മപരിശശാധ ശവഗത്തിലാക്കുന്നു.
3. CAD & WORKFLOW സാശേതിെവിൈയയിലൂകട സൂക്ഷ്മപരിശശാധനയും
അതുശപാകല പദ്ധതിെളുകട Permission നൽെുന്ന പ്പപ്െിയയിൽ പുതുമ

കൊണ്ടുവരുന്നു. അതുശപാകല Permission പ്പപ്െിയയുമായി ബന്ധകെട്ട എല്ലാ
Stakeholders ഒകരാറ്റ പ്ലാറ്റ്ശഫാമിൽ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്നു.

4. കെട്ടിട നിർമാണ അനുമതിെളുമായി ബന്ധകെട്ട എല്ലാ ഉശൈയാഗസ്ഥരുകടയും
Role െൃതയമായി തകന്ന Map കചയ്യ്തു കവക്കുന്നു. അതുശപാകല തകന്ന MIS
Reports വഴി കെട്ടിട നിർമാണ അനുമതിെളുകട ൊരയക്ഷമത
പരിശശാധിക്കാവുന്നതാണ്.
5. ഒരു കെട്ടിടത്തിന് അനുമതി നൽെുന്നതും അതുശപാകല നിരസിക്കുന്നതും
െൃതയമായ ൊരണങ്ങൾ ശരഖ്കപടുത്തിയിട്ടാണ് ഇത് കെട്ടിട നിർമാണ
അനുമതിെളുമായി ബന്ധകെട്ട അശപക്ഷെൾക്ക് സുതാരയത കൊണ്ടുവരുന്നു.
6. SMS/ Email/ Web വഴിയുള്ള ശസവനങ്ങൾ നൽെുന്നു.
7.

ൊരയക്ഷമവും സുതാരയവുമായ ഇ-ഗശവണൻസ് സംവിധാനങ്ങളിലൂകട കപാതുജന
ശസവനം കമച്ചകെടുത്തുന്നു.

8. സ്ഥല പരിശശാധന നടത്തുന്നതിനായി ഒരു കമാലബൽ അപ്ലിശക്കഷൻ ലഭയാമാണ്
.ഈ കമാലബൽ അപ്ലിശക്കഷൻ ഉപശയാഗിച്ചുകൊണ്ട് സ്ഥല പരിശശാധന,
സ്ഥലത്തികല നിലവികല സവിശശഷതെൾ എന്നിവ ആെ്ളിശക്കഷനിൽ
ശരഖ്കപടുത്താവുന്നതാണ് .അതുശപാകല ഉശൈയാഗസ്ഥർക്ക് അവരുകട
അഭിപ്പായങ്ങൾ നൽൊനും തത്സമയം സ്ഥലത്തികല നിലവികല അവസ്ഥ
ൊണിക്കുന്ന ചിപ്തങ്ങൾ അപ്ശലാഡ് കചയ്യുവാനും െഴിയും.
9. Dashboard, Payment Gateway and Digital Signature, Uniform interpretation of Byelaws state-wide തുടങ്ങിയ എല്ലാ ഓൺലലൻ ശസവനങ്ങളും നൽെുന്നു.
10. ലലകസൻസി submit കചയ്യുന്ന CAD drawings നിന്ന് KMBR 2019 അനുസരിച്ചുള്ള
കെട്ടിട നിർമാണ ചട്ടങ്ങൾ പരിശശാധിക്കുെയും അതിനുശശഷം Building permit
/Occupancy - ക്ക് ശവണ്ടി Urban Local Bodies submit കചയ്യുന്ന drawings- കന ഒരു
ഏെിെൃതരീതിയിശലക്ക് Convert കചയ്യുെയും കചയ്യുന്നു.

11. കെട്ടിട നിർമാണ ചട്ടങ്ങൾ ൊരയക്ഷമായി നടെിലാക്കുന്നതിനും അതുശപാകല
ബിൽഡിംഗ് കപർമിറ്റ് നൽെുന്ന പ്പപ്െിയയിൽ Local bodies, Government, Citizens, and

other stakeholders തുടങ്ങിയവകര ഒകരാറ്റ പ്ലാറ്റ്ശഫാമിശലക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ IBPMS
സഹായിക്കുന്നു.

3. IBPMS വഴി ഒരു കകട്ടിെം രണിയുന്നതിനുള്ള കരർമിറ്റ് എങ്ങകന
ൈഭിെും?
IBPMS വഴി കെട്ടിട നിർമ്മാണ അനുമതി ലഭിക്കുന്നതിന് അശപക്ഷെൻ ഒരു
Registered Licensee മുൊന്തിരം KMBR 2019 പ്പൊരം ആവശയമായ എല്ലാ ശരഖ്െളും
െൂടാകത PreDCR ശഫാര്മാറ്റിശലക്ക് മാറ്റിയാ CAD Drawing െൂടി
http://ibpms.kerala.gov.in/ എന്ന കവബ്ലസറ്റ് വഴി ഓൺലലൻ ആയി അശപക്ഷ
സമർെിക്കണം.

4. ആപ്ലിയെഷൻ യ

ൊംഎതൊണ്?

IBPMS കവബ്ലസറ്റ് വഴി ഓൺലലൻ ആയി കെട്ടിട നിർമ്മാണ അനുമതി
അശപക്ഷ സമർെിക്കുന്നതിന്, ഒരു ഓൺലലൻ ആപ്ലിശക്കഷൻ ശഫാം
നൽെിയിട്ടുണ്ട്. ശപ്ലാട്ടുമായി ബന്ധകെട്ട എല്ലാ വിവരങ്ങളും ഉടമയുകട ശപരും
വിലാസവും, ശപ്ലാട്ടികെ വിസ്തീർണ്ണം, കെട്ടിട അനുമതിയുകട തരം, വാർഡികെയും
ശസാണികെയും ശപര്, സ്പ്ടെ്ച്ചറൽ എഞ്ചിനീയർ തുടങ്ങിയ വിശൈാംശങ്ങൾ
ലലസൻസി ഓൺലലൻ ആയി ആപ്ലിശക്കഷൻ ശഫാമിൽ െൃതയമായി
ശരഖ്കെടുത്തണം.

5. IBPMS അയരക്ഷയയൊകെൊപ്പം നിര്ബന്ധിതമൊയി സമർപ്പിയെണ്ട
യരഖകൾ എകതല്ലൊമൊണ് ?
1) PreDCR Drawing
2) Ownership Documents
3) Latest Land Tax Paid Receipt.
4) Possession Certificate
5) Basic Tax Register Extract (BTR - Extract)
6) Licensee Certificate
7) Self-declaration certificate/ Affidavit.
8) For Addition, Alteration and Revision Case, Earlier Approved details need to
be uploaded.
9) All NOC’s & Clearances as per rule & acts in KMBR

6. IBPMS ഓൺലൈൻ അയരക്ഷയയൊകെൊപ്പം അെയ്ക്യകണ്ട

ീസ്

എകതൊകെയൊണ്?
സൂക്ഷ്മപരിശശാധനയ്ക്െ് അശപക്ഷ സമർെിക്കുശമ്പാൾ ആൈയം ഫീസ് ഒന്നും തകന്ന
ഈടാക്കുന്നില്ല.സൂക്ഷ്മപരിശശാധനയ്ക്െ് ശശഷം ശനാർമൽ ആപ്ലിശക്കഷൻ ഫീസ്
ഓൺലലൻ ആയി അടച്ചുെഴിഞ്ഞാൽ ലലകസൻസിക്ക് അശപക്ഷ
സമർെിക്കാവുന്നതാണ് .

7. IBPMS രണമെെുന്ന രീതി എങ്ങകനയൊണ് ?
കനറ്റ് ബാേിംഗ് / കഡബിറ്റ് ൊർഡ് / കപ്െഡിറ്റ് ൊർഡ് എന്നിവയിലൂകട ഓൺലലൻ
ആയി മാപ്തശമ IBPMS ശപകെന്റ് നടത്തുവാൻ സാധിക്കുെയുള്ളു .

8. IBPMS സമർപ്പിച്ചിരിെുന്ന അയരക്ഷയുകെ സ്റ്റൊറ്റസ് എങ്ങകന പ്െൊെ്
കെയ്ൊം?
ഓൺലലൻ ശപാർട്ടൽ തുറന്നതിനു ശശഷം (http://ibpms.kerala.gov.in/) “District “ &
“ULB”, കസലക്ട് കചയ്യുെ. അശൊൾ ഓെൺ ആയിവരുന്ന വിൻശഡായിൽ “Citizen
Search” എന്ന ടാബ് ൊണുവാൻ സാധിക്കും . ആ ടാബ് ഓെൺ കചയ്യുെ. അതിനു
ശശഷം താകഴ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഡീകറ്റയിൽസ് type കചയ്യുെ.
a) File No.
b) Name of Applicant
c) Name of Licensee

9. ഒരു രുതിയ ലൈസൻസിെ് കകട്ടിെ നിർമൊണ അനുമതിെൊയി
എങ്ങകന അയരക്ഷിെൊം?
ഓൺലലൻ സിസ്റ്റം ഉപശയാഗിക്കുന്നതിന് മുന്മ്പ് ആൈയം നിങ്ങൾ Regional Joint
Director ( RJD ) െീഴിൽ രജിസ്റ്റർ കചയ്യ്തിരിക്കണം .
നിങ്ങൾ ശയാഗയതയുള്ള ലലസൻസിയാകണേിൽ നിങ്ങളുകട വിൈയാഭയാസം,
രജിസ്ശപ്ടഷൻ നമ്പർ, മറ്റ് കപാതു വിവരങ്ങൾ എന്നിവ IBPMS-ശലക്ക് രജിസ്റ്റർ
കചയ്യണം.

രജിസ്ശപ്ടഷന് ശശഷം, ലലസൻസിക്ക് IBPMS- സിൽ നിന്ന് ശലാഗിൻ ഡീകറ്റയിൽസ്
SMS/ Email ആയി ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും.
IBPMS -സിൽ വിജയെരമായി രജിസ്റ്റർ കചയ്ത ശശഷം ആവശയമായ ശരഖ്െളും
നിർദ്ദിഷ്ട ശപ്ഡായിംഗുെളും സഹിതം നിങ്ങൾക്ക് കെട്ടിട നിർമാണ അനുമതിക്കായി
അശപക്ഷ സമർെിക്കാവുന്നതാണ്

10. ലൈസൻസി കൺയസൊളിൽ ‘Scrutiny report എങ്ങകന
കൊണുവൊൻ സൊധിെും ?
1) Submission Pending’ or ‘Outbox’ tab ഓെൺ കചയ്യുെ. അതിനു ശശഷം
ആവിശയം ഉള്ള File Number കസലക്ട് കചയ്യുെ.
2) ശപജികെ മുെളിൽ വലതുവശത്തുള്ള “ Report” ബട്ടണിൽ Click കചയ്ത്കൊണ്ട്
“Scrutiny Report “ഓെൺ കചയ്യാവുന്നതാണ്.

11. എങ്ങകനയൊണ് approved drawing download കെയ്ുന്നത് ?
1) ‘Approved Files’ tab ഓെൺ കചയ്യുെ. അതിനു ശശഷം ആവിശയം ഉള്ള File
Number കസലക്ട് കചയ്യുെ.
2) ശപജികെ മുെളിൽ വലതുവശത്തുള്ള “ Report” ബട്ടണിൽ Drawing PDF Click
കചയ്ത്കൊണ്ട് “Approved drawing “ download കചയ്യാവുന്നതാണ്.

12. എങ്ങകന ഒരു സുരക്ഷിതമൊയ രൊസ്യവഡ് ഉണ്ടൊെൊം ?
1) ചുരുങ്ങിയത് 6 ൊരെ്റ്ററുെകളേിലും ഉണ്ടായിരിക്കണം
2) Password ഉണ്ടാക്കുശമ്പാൾ അക്കങ്ങളും അക്ഷരങ്ങളും അടയാളങ്ങളുകമല്ലാം
ഇടെലര്ത്തിയുള്ള Password നിർമ്മിക്കുെ.

13. മറന്നു യരൊയ രൊസ്യവഡ് എങ്ങകന വീകണ്ടെുെൊം ?
നിങ്ങളുകട പാസ്ശവഡ് മറന്നുശപായാൽ , ശലാഗിൻ ശപജിൽ Password ശബാക്സിൽ
Forgotten പാസ്സ്ശവർഡ് ക്ലിക്കുകചയ്യുെ.
അശൊൾ തുറന്നു വരുന്ന വിൻശഡായിൽ, നിങ്ങളുകട Login Name , Mobile നമ്പർ
,Email ID എന്നിവ നൽെുെ, തുടർന്ന് Submitt ബട്ടൺ ക്ലിക്കുകചയ്യുെ. അശൊൾ
Password reset കചയ്യുവാനുള്ള ശപജ് ഓെൺ ആയിവരുന്നതാണ്

14. ബിൽഡിംഗ് കരർമിറ്റ് കൊൈൊവധി എപ്ത വർഷമൊണ് ?
മുനിസിെലാലിറ്റി / ശൊർെശറഷൻ അനുവൈിക്കുന്ന ബിൽഡിംഗ് കപർമിറ്റ് ൊലാവധി
5 വർഷശത്തക്ക് സാധുതയുള്ളതാണ്. എന്നിരുന്നാലും ഇത് വീണ്ടും 5
വര്ഷശത്തക്കുെൂടി പുതുക്കാൻ െഴിയും , അതിനുശശഷം ഈ സമയം കെട്ടിടം
നിർമ്മിച്ചികല്ലേിൽ പുതിയ അനുമതി ആവശയമാണ്.

15. സൂക്ഷ്മരരിയ

ൊധനെൊയി യപ്ഡൊയിംഗ്

യൽ എങ്ങകന Submit

കെയ്ൊം?
ലലസൻസിയുകട ശലാഗിനിൽ, ശപ്ഡായിംഗ് ടാബിന് െീഴിൽ PreDcr ശഫാർമാറ്റ്
ശപ്ഡായിംഗ് അറ്റാച്ചുകചയ്യണം. അതിനുശശഷം, മുനിസിെലാലിറ്റി / ശൊർെശറഷനിൽ
സമർെിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആൈയം സൂക്ഷ്മപരിശശാധന പ്പപ്െിയയ്ക്ൊയി സമർെിക്കണം.

16.

യൈികെ സ്റ്റൊറ്റസ് കെെ് കെയ്ുന്നകതങ്ങകനയൊണ് ?

മുനിസിെലാലിറ്റി / ശൊർെശറഷൻ സമർെിച്ച എല്ലാ അശപക്ഷെൾക്കും , Proposal
Flow എന്ന ടാബ് ക്ലിക്കുകചയ്യുന്നതിലൂകട ഫയൽ ഏത് ഉശൈയാഗസ്ഥകെ െയ്യിൽ
ആണ് ഉള്ളത് എന്ന് ൊണുവാൻ സാധിക്കും

17. അപ്പ്പൂവ്ഡ് പ്ലൊനികെ ഹൊർഡ് യകൊപ്പി എനിെ് മുനിസിപ്പൈൊൈിറ്റി /
യകൊർപ്പയറഷനിൽ നിന്ന് ൈഭിെുയമൊ?
ഇല്ല. നിങ്ങൾക്ക് IBPMS കവബ് ശപാർട്ടലിൽ നിന്ന് download കചയ്യുവാൻ െഴിയും.

18. IBPMS സമർപ്പിച്ച അയരക്ഷയുകെ വിവരങ്ങൾ ഉെമസ്ഥനും
ലൈസൻസിെും ലകമൊറുന്നകതങ്ങകനയൊണ് ?
കെട്ടിട നിർമാണ അനുമതിക്കായി അശപക്ഷിച്ചതിന് ശശഷം, IBPMS കഹൽെ് കഡസ്ക്
സന്ദർശിക്കുെശയാ IBPMS കവബ് ശപാർട്ടലികല Citizen Search പരിശശാധിക്കുെശയാ
കചയ്യുന്നതിലൂകട ലലസൻസി / ഉടമസ്ഥന് അവരുകട കപ്പാശൊസൽ ഫയലികെ
സ്റ്റാറ്റസ് എളുെത്തിൽ പരിശശാധിക്കുവാൻ സാധിക്കും.
അതുശപാകല Scrutiny Passed /Failed, സ്ഥല പരിശശാധന, അംഗീൊരം മുതലായ
കപ്പാശൊസൽ ഫയലികെ ഏത് ഘ്ട്ടത്തിലും ലലസൻസിക്കും ഉടമയ്ക്െും
എസ്എംഎസ് / ഇ-കമയിലുെൾ വഴി അശലർട്ടുെൾ നൽെുന്നു.

