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െക ിട
ൾ നിർmിkുേmാൾ aവയുെട വിശദാംശ
ൾ നിർmാണ
sലt് പരസയ്മായി ്രപസിdീകരിkണെമnു സർkുലർ u
ായിരുnു.
enാൽ പലയിടtും aത് നടpിലാകുnിലല് en് ക
ു നിയമം
കർkശമാkാൻ േകരള സർkാർ തീരുമാനിcു. (നം.01/RA1/2014/LSGD dated
3.3.2014). iനി ബഹു നില െക ിട
ൾ വഴിമുടkായും ശലയ്മായും
നിർmിkുേmാൾ aതിെനതിെര േരഖകൾ സംഘടിpിkാനും മ ും
. eലല്ാം
വിവരാവകാശ നിയമ്രപകാരം aേപk നൽകി കാtിരിേk
കൃതയ്മായി ്രപദർശിpിkും en് വിചാരിkാം.

െവയിലt് വാടാതിരിkാൻ
വി്രശമം aവകാശം

പലിശ പിരിkാൻ പലിശkാരൻ
പലിശkാരെന പിടിkാൻ േപാലീസുകാരൻ

ഏ്രപിൽ on് മുതൽ തുറn sലt്
േജാലി െചyുnവർk് uck് 12
മുതൽ 3 വെര വി്രശമം നൽകാൻ
െതാഴിലുടമ ബാധയ്sനാകും.
േകരളtിൽ itവണ ചൂട്
കൂടിവn സാഹചരയ്tിലാണ് േകരള
േലബർ കmിഷണർ പുതിയ utരവ്
iറkിയത്. കുറ
കൂലി
uറpാkാനുll നിയമtിന്െറ
aധികാര
ൾ uപേയാഗിcാണ് ഈ
utരവ് iറkിയത്.
രാവിെല 7 മുതൽ ൈവകീ ് 7
വെരയുll സമയt് േജാലി
്രകമീകരിcു െകാ
് uck് 12
മുതൽ 3 വെര വി്രശമം
നൽകണെമnാണ് utരവ്. iനി
തല്kാലം േകരളtിൽ ചൂട്
കുറയുnത് വെര ന ുc െവയിലt്
ആരും േജാലി െചയ്തു ശാരീരിക
aസവ്sതകൾ u
ാകാതിരിkാനാണ്
േലബർ കmിഷണർ ഈ utരവ്
iറkിയത്.
മിനിമം െവെജസ് (കുറ
കൂലി)
നിയമ്രപകാരം െതാഴിലാളികളുെട
െതാഴിൽ സമയം ്രകമീകരിkാൻ
േലബർ കmിഷണർk്
aധികാരമു
്. പണി േവഗം
aവസാനിpിcു വീ ിൽ േപാകാൻ
െതാഴിലാളി തീരുമാനിcു ന ുc
െവയിലിൽ പണിെയടുkാൻ
തyാറായാലും utരവിന്െറ
ലന്ഘനം ്രശdയിൽ െപ ാൽ
െതാഴിലുടമ പിഴ oടുേk
ി വരും.
സമു്രദ നിരpിൽ നിn് 3000 aടി
uയരtിന് മുകളിൽ ull
െതാഴിലിട
ളിൽ iതു
ബാധകമായിരിkിലല്.

കുടുവിനു പ്രതം വായന വീ
ും ഹരമായി.
േകരളtിൽ iേpാൾ പുതിയ കഥ
തുട
ിയേലല്ാ. സരിതയും, പീഡനവും,
പ്രത
ൾ മറnു തുട
ി. iേpാൾ ഹരം
aനധികൃത പലിശ iടപാടുകർെkതിെരയുll
പുതിയ കഥയാണ്
– aതാണ് ഓപെറഷൻ കുേബര.
വീ ിേലkു പാല് വാ
ിയ കണkു eഴുതി വc ചി ് കെ
tിയ
േപാലീസ് aതും പലിശ വാ
ാനുll കണkാെണn് മഹsർ eഴുതി
ആെള െകാ
ുേപായേ്രത. apുpnാർ, amുmമാർ തുട
ി െചാkി
പynാർ വെര വലയിൽ. പ്രതtിൽ ദിവസവും പല പല കളർ
േഫാേ ാ- iതു ക
ു കുടുവിനു ക ് കുളിർnു. പെk ദിവസവം
പ്രതtിൽ iത് തെnയായേpാൾ മടുtു.
കൂടുതൽ പലിശ ആവശയ്െp ാൽ, യഥാർt പണം േകാടതിയിൽ െക ാം
പലിശkാരൻ കൂടുതൽ തുക ആവശയ്െp ാലും, വയ്പെയടുtയാളുെട
കണkു്രപkാരമുll തുക സവ്ീകരിkതിരുnാലും േവെറ വഴിയു
്.
ആ തുക േകാടതിയിൽ െക ിവcാൽ മതി. aതുവഴി
വായ്പയിെലkുll aടവ് േരഖെpടുtാം. ബാ ുകളിെലkൾ 2
ശതമാനം പലിശ മാ്രതേമ സവ്കാരയ് പളിശkാർk് ഈടാkാവൂ.
aെലല് ിൽ aത് ്രകിമിനൽ കു മാകും.
്രപേതയ്ക iന്സ്െപക്ടര്മാരു
േലല്ാ പിെnnിനാ േപാലീസ്
കുടുവിനു പിെnയും സംശയം മാറിയിലല്. മണി െലന്െറർ നിയമtിൽ
െത ുകു ്
ളുെട പരിേശാധന നടtാൻ ്രപേതയ്ക iൻസ്െപക്ടർമാർ
u
്. (വകുp് 10). ്രപേതയ്ക utരവിലല്ാെത പരിേശാധനkായി
വീടിനുllിേലാnും കയറാൻ aവർk് പാടിലല്േ്രത. േപാലിസിനാേണൽ
aവെര സഹായിkാനുll േജാലിയാണ് വകുp് 10 C യിൽ പറയുnത്.
പിെn
െന േപാലീസ് വീടിനുllിൽ കയറിയും മ ും പരിേശാധന
നടtും ? കുടുവിനു oരു പിടിയും കി ിയിലല്. ഓ േകെസടുkാവുn
കു കൃതയ്ം നടnാൽ േപാലീസിനു iതു പ ിkൂ ിലും കയറാം.. aതും
കുടുവിനു aറിയാം. പെk മണി െലന്െറർ നിയമtിൽ കൃതയ്മായി
iൻസ്െപക്ടർമാർ ullേpാൾ ..iെത
െന...കുടുവിനു തല ചൂടായി.
enായാലും കുെറ െകാllpലിശkാർ aട
െ . പെk

INITIATIVES OF NIYAMADARSI
Legal awareness classes
Legal booklets for laymen
Free download of Indian laws
Senior Citizens rights
Women rights

യഥാർttിൽ പണം തിരിെക നല്കാനുllവരും iത് മുതലാkിേലല് ?
കുടു പിെnയും ആേലാചിcു – iനിയിേpാ പലിശk് eവിെട നിnും
aതയ്ാവശയ്tിനു പണം കി ാതായാൽ aതും ്രപശ്നമാകുമേലല്ാ. e്രത
utരവുകൾ uെ

ിലും ബാ

ുകൾ വായ്പ നൽകണെമ

ിൽ

eെnാെk നൂലാമാല മറികടkണം. ഏതായാലും േകാടതികളിൽ കുെറ
േകസായി..പലർkും നലല് പിരിവുമായി.
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