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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 5714 08-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

സ�കാര�പണമിടപാ�കാെര നിയ�ി�ാൻ നടപടി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. പി.വി. �ീനിജിൻ
Shri K N Balagopal

(ധനകാര� വ��് മ�ി)

(എ)

സ�കാര�പണമിടപാ�കാർ അമിതമായ പലിശ
ഈടാ��ത് നിയ�ി�വാൻ സ�ീകരി�
നടപടികൾ എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ

;

(എ) 1958 െല േകരള മണിെലെ�ർസ്  നിയമ�ിെല 18
(D) (7) വ��് �കാരം നി�ർഷി�ിരി�� പലിശ
നിര�ിേന�ാൾ അധികം പലിശ ഈടാ�ിയതായി

േബാധ�ം വ�ാൽ ടി നിയമ�കാരം
നിയമിതനായി�� ഇൻെ��ർേ�ാ
ൈലസൻസിങ്  അേതാറി�ിേ�ാ മണിെലൻഡർ�്
എതിെര പിഴ �മ��തി�ം അധികമായി
ഈടാ�ിയ പലിശ ക�െക��തി�ം
വ�വ���്. ടി നിയമ�ിെല വ��് 9 �കാരം
രജിേ�ഷൻ എ��ി�� മണി െലൻേഡ�ിെ�
കണ�ക�ം വാർഷിക ആഡി�് റിേ�ാർ�ം
അ�ബ� േരഖക�ം പരിേശാധി�  ്അമിതമായ
പലിശ ഈടാ��േ�ാ എ�് ബ�െ��

ഇൻസ്  െപക് ടർ പരിേശാധി�  ്നടപടി
സ�ീകരി���് . �ടാെത സം�ാന�്  അമിത
പലിശ ഈടാ�� സ�കാര� പണമിടപാ�കാെര
നിയ�ി�വാൻ 'ഓ�േറഷൻ �േബര' പ�തി
നട�ിലാ�ിയി��് . നിയമവി��മായി അമിത
പലിശ�്  പണമിടപാ�കൾ നട�� �ല�ളിൽ

െറയ്�കൾ നട�ി േരഖകൾ ബ�വ�ിെല��് 
���ാർെ�തിെര ഇ��ൻ ശി�ാ നിയമ�ിെല

വ��കൾ �കാര�ം The Kerala Money Lenders
Act 1958, The Kerala Prohibition of Charging
Exorbitant Interest Act 2012 എ�ീ നിയമ�ൾ
�കാര�ം നിയമ നടപടികൾ സ�ീകരി� വ���് .

(ബി) സ�കാര� പണമിടപാ�കാെര സംബ�ി�

പരാതികൾ പരിഹരി�വാൻ സ�ീകരി� നടപടികൾ
എെ��ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സ�കാര� പണമിടപാ�കാെര സംബ�ി�

പരാതികൾ പരിഹരി�വാൻ േകരള മണി െലേ��്
ആ�് 1958 �കാരം അമിത പലിശ ഈടാ��

സ�കാര� പണമിടപാട്  �ാപന�ൾെ�തിെര പിഴ
�മ�ിെകാ�� ഉ�രവ് �റെ��വി�വാ��
അധികാരം നിയമ�കാരം നിയമിതനായി��
ഇൻെ��റി�ം ൈലസൻസിങ്  അധികാരിയി�ം
നി�ി�മാണ്. ടി ഉ�രവ് പാലി�ാ�
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സാഹചര��ിൽ ൈലെസൻസ്  റ�ാ�ക,
െസക�രി�ി �ക ക�െക�ക എ�ീ നടപടികൾ
ൈകെ�ാ�വാ�ം അധികാരികൾ�് സാധി�ം.
എ�ാൽ ��തൽ ��തരമായ ���ളായ പണയം
തിരിെക െകാ��ാതിരി�ക, നിയമവിേധയമ�ാ�
പണയ�തൽ വി�ഴി�ക എ�ീ ���ത��ൾ
െച��വർ�് ആ� മാസം വെര തടവ് ശി�
നൽ��തി�ം ടി നിയമം വ�വ� െച��.
സ�കാര� പണമിടപാ�കാർെ�തിെര വ��
പരാതികൾ ലഭി�ാൽ അതിേ�ൽ അേന�ഷണം
നട�ി ���ാർെ�തിെര The Kerala Money
Lenders Act 1958, The Kerala Prohibition of
Charging Exorbitant Interest Act 2012 എ�ീ
നിയമ�ൾ �കാരം നിയമ നടപടികൾ സ�ികരി�
വ���് .

(സി)

സ�കാര�പണമിടപാ�കാെര നിയ�ി�വാൻ
രജിേ�ഷൻ സംവിധാനം ഏർെ���േമാ;
വിശദമാ�ാേമാ?

(സി) േകരള�ിൽ മണി െലൻഡി�ിൽ ഏർെ���
വ��ികൾ�ം പാർട്ണർഷി�കൾ�ം േകരള മണി
െലേ��് ആ�് 1958 വ��് 3 �കാരം രജിേ�ഷൻ
സംവിധാനം നിലവിൽ ഉ�്. േകരള മണിെലേ��്
ആ�ിന് കീഴിൽ 2021 മാർ�  ്31 വെര
സം�ാന�് 11,237 സ�കാര� ധനകാര�
�ാപന�ൾ രജി�ർ െച�ി��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


