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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 4974 01-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

ലീഗൽ എയർഷി�് സർ�ിഫി��ി�� നടപടി �മ�ൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ എൻ എ െന�ി��് 
Shri. K. Rajan 

(റവന�-ഭവനനിർ�ാണ വ��് മ�ി)

(എ)

നിയമപരമായ അവകാശി (ലീഗൽ എയർഷി�്)
സർ�ിഫി��ിന് അേപ� സമർ�ി�  ്എ�
ദിവസ�ി��ിലാണ് സർ�ിഫി��്
ലഭി�കെയ�് വ��മാ�ാേമാ; അേപ�
സമർ�ി�  ്നി�ിത ദിവസ�ിനകം സർ�ിഫി��്
ലഭ�മാ�ണം എ� വ�വ��േ�ാ;

(എ) ലീഗൽ െഹയർഷി�് സർ�ിഫി��ിന് അേപ�
സമർ�ി�ാൽ വിേ�ജ്  ഓഫീസർ �േഖന
അേന�ഷണം നട�ക�ം �ാഥമികമായി
തർ��ൾ ലഭി�ി�ിെ��ിൽ അവകാശികെള
സംബ�ി� വിേ�ജ്  ഓഫീസ�െട റിേ�ാർ�ിെന
അടി�ാനമാ�ി താ��ിൽ നി�ം ഗസ�്
വി�ാപന�ി�� പരസ�ം ത�ാറാ�ി
അയ�ക�ം െച��. ഗസ�് വി�ാപനം െച�
തീയതി �തൽ 30 ദിവസ�ി��ിൽ

ആേ�പ�ൾ ഒ�ം ലഭി�ാ� പ�ം

സർ�ിഫി��് അ�വദി��താണ്. ഗസ�്
വി�ാപനം �സി�ീകരി� േശഷം ആേ�പം

സമർ�ി�ാ�� സമയം (30 ദിവസം) കഴി�ാൽ

15 ദിവസ�ിനകം സർ�ിഫി��കൾ
ലഭ�മാ�ണെമ�ാണ് വ�വ�.

(ബി) ��ത വ�വ� പാലി�െ���െ��്
ഉറ�വ��ാൻ എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�വ��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) വ�വ�കൾ പാലി�െ��� എ�്
ഉറ�വ��ാൻ ബ�െ�� ഉേദ�ാഗ�ർ

േമ�രിേശാധന നട�ി വ���്.

(സി)
കാസർേകാട്  ജി�യിൽ കഴി� ഒ� വർഷം
നൽകിയ ലീഗൽ എയർഷി�് സർ�ിഫി��കൾ
എ�യാെണ�് താ��് തിരി�  ്വ��മാ�ാേമാ;
അേപ�ി� എ�മാസം കഴി�തി� േശഷമാണ്
അേപ�കർ�് സർ�ിഫി��കൾ ലഭ�മായെത�്
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) താ��് നൽകിയ അന�രാവകാശ
സർ�ിഫി��ിെ� എ�ം െവ�രി��് 244
േഹാസ്�ർ�് 1099 മേ�ശ�രം 556 കാസറേഗാഡ്
652 അന�രാവകാശ സർ�ിഫി��ി�
േവ�ി�� പരസ�ം ഗസ�ിൽ
�സി�െ���ിയതി� േശഷം ആേ�പം

സമർ�ി�ാ�� കാലാവധിയായ 30 ദിവസ�ി�

േശഷം സർ�ിഫി��് അ�വദി� വ��.

(ഡി) ലീഗൽ എയർഷി�് സർ�ിഫി��മായി ബ�െ��

ഗസ�് വി�ാപന�ിനായി തി�വന��രം
ഗവൺെമ�് ��ിേല�് അയ�ാ�� എ�
അേപ�കൾ കാസർേഗാഡ്  ജി�യിൽ
െക�ികിട��െ��് താ��് തിരി�്

(ഡി) െവ�രി��് താ��്- 120 അേപ�കൾ 4
ആ�യിേലെറ പഴ���താണ്. േഹാസ്�ർ�്
താ��് - ഗസ�് വി�ാപന�ിനായി

തി�വന��രം ഗവ. �സിേല�് അയ�ാ��
അേപ�ക�െട എ�ം - 83. ഇതിൽ അന�
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വ��മാ�േമാ; ��ത അേപ�കൾ

എ�നാളായി െക�ികിട��െ��്
വ��മാ�േമാ;

സം�ാന�ളിേല�് റിേ�ാർ�ിനയ�
അേപ�കൾ 6 എ�ം ഒ� വർഷ�ിേലെറ�ം 22
എ�ം 2 വർഷ�േലെറ�ം കാലതാമസം
വ�ി��താണ്. അന� ജി�കളിേല�്
റിേ�ാർ�ിനയ� അേപ�കളിൽ 4 എ�ം 6
മാസ�ിേലെറ കാലതാമസം വ�ി��താണ്.
വിേ��കളിേല�് റിേ�ാർ�ിനയ� അേപ�കളിൽ

24 എ�ം 2 വർഷ�ിേലെറയാ�ം 13 എ�ം 6
മാസ�ിേലെറയാ�ം കാലതാമസം
വ�ി��താണ്. ജി�യിെല മ�് താ��കളിേല�്
റിേ�ാർ�ിനയ� അേപ�കളിൽ 9 എ�ം 2
വർഷ�ിേലെറ�ം 3 എ�ം 6 മാസ�ിേലെറ�ം

കാലതാമസം വ�ി��താണ്. കാസർേഗാഡ്
താ��് - ഗസ�് വി�ാപന�ിനായി

തി�വന��രം �സിേല�് അയ�ാ��
അേപ�ക�െട എ�ം - 307. വിേ��കളിേല�്
റിേ�ാർ�ിനയ� അേപ�കളിൽ 44 എ��ം
ജി�യിെല മ�് താ��കളിേല�് റിേ�ാർ�ിനയ�
അേപ�കളിൽ 33 എ��ം 3 മാസം കാലതാമസം
വ�ി��താണ്. നിലവിൽ നടപടി നട�വ��
അേപ�കളിൽ 230 എ�ം 3 മാസം കാലതാമസം
വ�ി��താണ്. മേ�ശ�രം താ��് - ഗസ�്
വി�ാപന�ിനായി തി�വന��രം ഗവ.
�സിേല�് അയ�ാ�� ദീർഘ കാലം
െക�ികിട�� അേപ�കൾ മേ�ശ�രം

താ��ിൽ ഇ�.

(ഇ) ലീഗൽ എയർഷി�് സർ�ിഫി��് ലഭി��തി��
കാലതാമസം ഒഴിവാ��തിനായി നടപടി
�മ�ൾ ല�കരി�ാൻ ആേലാചന�േ�ാ;
വ��മാ�ാേമാ?

(ഇ)

സർ�ാർ ഇ�ാര�ം പരിേശാധി��താണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


