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2021-ലെ 143-ാാം നമ്പർ ഓർഡിനന്സ് 
2021-ലെ കേരള േന്നുോെിത്തീറ്റ, കോഴിത്തീറ്റ, ധാതുെവണമിശ്രിതാം 

(ഉല്പാദനവുാം വില്പനയുാം നിയശ്രിക്കല്) ഓർഡിനന്സ് 
       ഭാരത റിെബ്ലിക്കിപ്പെ എെുപത്തിരണ്ാം സംവത്സരത്തില് കേരള ഗവർണർ 

വിളംബരപ്പെടുത്തിയത്.   

കേരള സംസ്ഥാനത്ത് തീറ്റവസ്തുക്കള്, േന്നുോേിത്തീറ്റ, കോെിത്തീറ്റ, 

ധാതുേവണമിപ്രിതം എന്നിവയുപ്പട നിർമ്മാണം, സംഭരണം,  

വിതരണം,  വില്പന  എന്നിവ  നിയപ്ന്തിക്കുന്നതിനും  

സുരക്ഷിതവും ഗുണനിേവാരമുള്ളതുമായ തീറ്റ   

ഉറെുവരുത്തുന്നതിനും   കവണ്ിയുള്ള 

ഒരു 

ഓർഡിനന്സ് 

പീഠിേ.—2021-പ്പേ കേരള േന്നുോേിത്തീറ്റ, കോെിത്തീറ്റ, ധാതുേവണ മിപ്രിതം 

(ഉല്പാദനവും വില്പനയും നിയപ്ന്തിക്കല്) ഓർഡിനന്സ് (2021-പ്പേ 35) 2021 

പ്പെപ്ബുവരി 17-ാം തീയതി കേരള ഗവർണർ വിളംബരപ്പെടുത്തിയിരുന്നതിനാേും; 

2021 കമയ് 24-ാം തീയതി ആരംഭിച്ച് 2021 ജൂണ് 10-ാം തീയതി അവസാനിച്ച കേരള 

സംസ്ഥാന നിയമസഭയുപ്പട സകമ്മളനക്കാേത്ത് പ്പസ്തുത ഓർഡിനന്സിന് പേരം 

സംസ്ഥാന നിയമസഭയുപ്പട ഒരു ആക്ട് പ്പോണ്ുവരുന്നതിനുള്ള ഒരു ബില് നിയമസഭയില് 

അവതരിെിക്കുന്നതിനും പാസ്സാക്കുന്നതിനും േെിയാതിരുന്നതിനാേും; 

പ്പസ്തുത ഓർഡിനന്സിപ്പേ വയവസ്ഥേള് നിേനിർത്തുന്നതിനായി, 2021-പ്പേ കേരള  

േന്നുോേിത്തീറ്റ, കോെിത്തീറ്റ, ധാതുേവണമിപ്രിതം (ഉല്പാദനവും വില്പനയും 

നിയപ്ന്തിക്കല്) ഓർഡിനന്സ് (2021-പ്പേ 65) 2021 ജൂലേ 1-ാം തീയതി കേരള ഗവർണർ 

വിളംബരപ്പെടുത്തിയിരുന്നതിനാേും; 

2021 ജൂലേ 22-ാം തീയതി ആരംഭിച്ച് 2021 ആഗസ്റ്റ് 13-ാം തീയതി അവസാനിച്ച 

കേരള സംസ്ഥാന നിയമസഭയുപ്പട സകമ്മളനക്കാേത്ത് പ്പസ്തുത ഓർഡിനന്സിന് 

പേരം സംസ്ഥാന നിയമസഭയുപ്പട ഒരു ആക്ട് പ്പോണ്ുവരുന്നതിനുള്ള ഒരു ബില് 

നിയമസഭയില് അവതരിെിക്കുന്നതിനും പാസ്സാക്കുന്നതിനും േെിയാതിരുന്നതിനാേും; 

പ്പസ്തുത ഓർഡിനന്സിപ്പേ വയവസ്ഥേള് നിേനിർത്തുന്നതിനായി, 2021-പ്പേ കേരള 

േന്നുോേിത്തീറ്റ, കോെിത്തീറ്റ, ധാതുേവണമിപ്രിതം (ഉല്പാദനവും വില്പനയും 
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നിയപ്ന്തിക്കല്) ഓർഡിനന്സ് (2021-പ്പേ 111) 2021 ആഗസ്റ്റ് 23-ാം തീയതി കേരള 

ഗവർണർ വിളംബരപ്പെടുത്തിയിരുന്നതിനാേും; 

2021 ഒകക്ടാബർ 4-ാം തീയതി ആരംഭിച്ച് 2021 നവംബർ 11-ാം തീയതി അവസാനിച്ച 

കേരള സംസ്ഥാന നിയമസഭയുപ്പട സകമ്മളനക്കാേത്ത് പ്പസ്തുത ഓർഡിനന്സിന് 

പേരം സംസ്ഥാന നിയമസഭയുപ്പട ഒരു ആക്ട് പ്പോണ്ുവരുന്നതിനുള്ള ഒരു ബില് 

നിയമസഭയില് അവതരിെിക്കുന്നതിനും പാസ്സാക്കുന്നതിനും േെിയാതിരുന്നതിനാേും; 

 പ്പസ്തുത ഓർഡിനന്സിന് ഭാരതത്തിപ്പെ ഭരണഘടനയുപ്പട 213-ാം  

അനുകേദം (2)-ാം ഖണ്ഡം (എ) ഉപഖണ്ഡപ്പോരം 2021 നവംബർ 15-ാം തീയതി 

പ്പാബേയമില്ലാതായിത്തീരുപ്പമന്നതിനാേും; 

പ്പസ്തുത ഓർഡിനന്സിപ്പേ വയവസ്ഥേള് നിേനിർത്താതിരിക്കുന്ന പക്ഷം 

ലവഷമയങ്ങള് ഉണ്ാേുപ്പമന്നതിനാേും; 

 കേരള സംസ്ഥാന നിയമസഭ സകമ്മളനത്തിേല്ലാത്തതിനാേും താന് സതവര നടപടി 

എടുകക്കണ്ത് ആവരയമാേുന്ന സാഹചരയങ്ങള് നിേവിേുപ്പണ്ന്ന് കേരള ഗവർണർക്ക ്

കബാദ്ധയമായിരിക്കുന്നതിനാേും; 

ഇകൊള്, അതിനാല്, ഭാരതത്തിപ്പെ  ഭരണഘ ടനയുപ്പട 213-ാം അനുകേദം (1)-ാം 

ഖണ്ഡപ്പോരം നല്േപ്പെട്ട അധിോരങ്ങള് വിനികയാഗിച്ച് കേരള ഗവർണർ 

താപ്പെെറയുന്ന ഓർഡിനന്സ് വിളംബരപ്പെടുത്തുന്നു:— 

1. ചുരുക്കകെരും പ്പാരംഭവും.—(1) ഈ ഓർഡിനന്സിന് 2021-പ്പേ കേരള 

േന്നുോേിത്തീറ്റ, കോെിത്തീറ്റ, ധാതുേവണമിപ്രിതം (ഉല്പാദനവും വില്പനയും 

നിയപ്ന്തിക്കല്) ഓർഡിനന്സ് എന്ന് കപര് പറയാം. 

(2) ഇത് 2021 പ്പെപ്ബുവരി 18-ാം തീയതി പ്പാബേയത്തില് വന്നതായി 

േരുതപ്പെകടണ്താണ്.   

2. നിർവചനങ്ങള്.—ഈ ഓർഡിനന്സില് സന്ദർഭം മറ്റുവിധത്തില് 

ആവരയപ്പെടാത്ത പക്ഷം,— 

(എ) “അഡിറ്റീവ്” എന്നാല് േന്നുോേിേളുപ്പടയും കോെി വർഗത്തിപ്പെയും 

ക്ഷമത വർദ്ധനവിനായി അടിസ്ഥാന തീറ്റമിപ്രിതത്തികോ അതിപ്പെ ഘടേങ്ങളികോ 
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കചർക്കുന്ന ഒരു കപാഷകേതര ഇനകമാ അപ്പല്ലങ്കില് ഇനങ്ങളുപ്പട മിപ്രിതകമാ 

എന്നർഥമാേുന്നു; 

(ബി) തീറ്റവസ്തുക്കള്, കോമ്പൗണ്് െീഡ്, ധാതുേവണമിപ്രിതം 

എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് “മായം കചർക്കല്” എന്നാല് ഏപ്പതങ്കിേും തീറ്റവസ്തുക്കള്, 

േന്നുോേിത്തീറ്റ, കോെിത്തീറ്റ, ധാതുേവണമിപ്രിതം എന്നിവ,— 

(i) അതിപ്പെ സവഭാവം, പദാർഥം അപ്പല്ലങ്കില് നിർണയിക്കപ്പെട്ട 

ഗുണനിേവാരമാനദണ്ഡങ്ങള് എന്നിവ സംബന്ധിച്ച പ്പഖയാപനവുമായി 

പ്പപാരുത്തപ്പെടുന്നില്ല; അപ്പല്ലങ്കില് 

(ii) തീറ്റവസ്തുക്കള്, േന്നുോേിത്തീറ്റ, കോെിത്തീറ്റ, ധാതുേവണമിപ്രിതം 

എന്നിവയില് േന്നുോേിേളുപ്പടകയാ കോെിവർഗത്തിപ്പെകയാ ഉപകഭാഗത്തിന് 

സുരക്ഷിതമല്ലാത്തകതാ ഗുണനിേവാരമില്ലാത്തകതാ ആക്കുന്ന ബാഹയവസ്തുക്കള് 

അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു; അപ്പല്ലങ്കില് 

(iii) േന്നുോേിേള്കക്കാ കോെിവർഗത്തികനാ കദാഷേര 

മാേുന്നവിധത്തില് കരാഗോരിേളായ സൂക്ഷമ്ാണുക്കള്, േീടങ്ങള് അപ്പല്ലങ്കില് 

മൂഷിേവർഗത്തില്പ്പെട്ട ജീവിേള് എന്നിവയാല് ബാധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുേകയാ അവയാല് 

നരിെിക്കപ്പെടുേകയാ കേടുവരുത്തപ്പെടുേകയാ പ്പചയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, 

എന്നർഥമാേുന്നു; 

(സി) “അംഗീേൃത ഏജെ് ”എന്നാല് തീറ്റവസ്തുക്കള്, േന്നുോേിത്തീറ്റ, 

കോെിത്തീറ്റ, ധാതുേവണമിപ്രിതം എന്നിവയുപ്പട സംഭരണം, വിതരണം,  

വില്പനയ്ക്കായുള്ള പരിവഹനം, വിപണനം എന്നിവ, അവയുപ്പട 

നിർമ്മാതാക്കളുമായുള്ള സമ്മതപപ്തത്തിപ്പെകയാ േരാറിപ്പെകയാ അടിസ്ഥാനത്തില് 

നടത്തുന്ന ഏപ്പതാരാളും   എന്നർഥമാേുന്നു ; 

(ഡി) “അധിോരപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ഉകദയാഗസ്ഥന്” എന്നാല് ഈ ഓർഡിനന്സിപ്പെ 

ആവരയങ്ങള്ക്കായി കേരള സർക്കാരിനാല് അധിോരപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ഒരു ഉകദയാഗസ്ഥന് 

എന്നർഥമാേുന്നു; 

(ഇ) “കോമ്പൗണ്് െീഡ്” എന്നാല് േന്നുോേിേള്ക്കും കോെി വർഗത്തിനും    

അവയുപ്പട വളർച്ച, ഉല്പാദനം, പ്പതയുല്പാദനസ്ഥിതി എന്നിവയക്്കനുസരണമായി തീറ്റ 

നല്േുന്നതിനുകവണ്ി നിർണയിക്കപ്പെട്ട മാനദണ്ഡങ്ങളനുസരിച്ച ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള, 
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പ്പപാടിച്ചകതാ ഉരുളയാക്കിയകതാ തരിയാക്കിയകതാ മിപ്രിതമാക്കിയകതാ ആയ തീറ്റ 

എന്നർഥമാേുന്നു; 

(എെ്) “സാപ്ന്ദീേൃതാഹാരം” എന്നാല് അറുപതു രതമാനത്തില് േൂടുതല് 

സമ്പൂർണ ദഹയകപാഷേങ്ങളും (കടാട്ടല് ലഡജസ്റ്റിബിള് നയൂപ്ടിയെ്സ്) പതിപ്പനട്ട് 

രതമാനത്തില് താപ്പെ അസംസേ്ൃത നാരംരവും അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഉയർന്ന 

കപാഷേസാപ്ന്ദത ഉള്ള തീറ്റവസ്തു എന്നർഥമാേുന്നു; 

(ജി) “മേിനീേരണവസ്തു” എന്നാല് നിർമ്മാണം, ഉല്പാദനം  

(വിള സംരക്ഷണത്തിനുകവണ്ി നടത്തുന്ന പ്പപ്േിയേള് ഉള്പ്പെപ്പട), ഉല്പന്നവല്േരണം, 

പാക്കിങ്്ങ, ഗതാഗതം, സംഭരണം എന്നിവയുപ്പട  െേമായി  ബാഹയപരിസ്ഥിതിയുപ്പട 

സവാധീനത്താല്  തീറ്റയില്  കചർന്നിട്ടുള്ളകതാ അല്ലാത്തകതാ, എന്നാല് അതില് ഉള്ളകതാ  

ആയ ഏപ്പതാരു വസത്ുവും  എന്നർഥമാേുന്നു; 

 (എച്ച്) “ഡീേർ” എന്നാല്  തീറ്റവസ്തു, േന്നുോേിത്തീറ്റ, കോെിത്തീറ്റ 

അപ്പല്ലങ്കില് ധാതുേവണമിപ്രിതം എന്നിവ ഏത് രീതിയിോയാേും,  

നിർണയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഏറ്റവും േുറഞ്ഞ അളവിന് വികധയമായി വില്പനകയാ 

വിതരണകമാ അപ്പല്ലങ്കില് വില്പ നയും വിതരണവും പ്പചയ്യുന്നതില് ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന 

ഒരു ആള്, ആളുേളുപ്പട ഒരു അകസാസികയഷന്, ഒരു കെം അപ്പല്ലങ്കില് ഏപ്പതാരു 

ഏജന്സി എന്നർഥമാേുന്നതും, അതില് മുേളില് പറ ഞ്ഞിരിക്കുന്ന വയാപാരം 

നടത്തുവാന് ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ഡയറക്ടറും പ്പപ്പാലപ്പറ്ററും മാകനജരും, ഏതു കപരില് 

വിളിക്കപ്പെട്ടാേും, ഉള്പ്പെടുന്നതുമാേുന്നു; 

(ഐ) “തീറ്റ” എന്നാല് േന്നുോേിേളുപ്പട/കോെിവർഗത്തിപ്പെ ഉപകഭാഗത്തിനു 

കവണ്ിയുള്ള ആഹാരപ്േമത്തില് കപാഷേങ്ങള് നല്േുന്നതും സുരക്ഷിതവും 

ഭക്ഷയകയാഗയവുമായ  ഒരു പദാർഥം എന്ന് അർഥമാേുന്നു; 

(പ്പജ) “െീഡ് കസെ്റ്റി അഷവറന്സ് ഓെീസർ” എന്നാല് ഈ ഓർഡിനന്സിപ്പേ 

10-ാം വേുെിപ്പെ (iii)-ാം ഇനം പ്പോരം സർക്കാർ നിയമിച്ച/സ്ഥാനനിർകേരം പ്പചയ്ത ഒരു 

ഉകദയാഗസ്ഥന് എന്നർഥമാേുന്നു; 

(പ്പേ) “െീഡ് കസെ്റ്റി എന്കൊെ്സ്പ്പമെ ് ഓെീസർ” എന്നാല് ഈ 

ഓർഡിനന്സിപ്പേ 10-ാം വേുെിപ്പെ (ii)-ാം ഇനം പ്പോരം സർക്കാർ  നിയമിച്ച/സ്ഥാന 

നിർകേരംപ്പചയ്ത ഒരു ജില്ലാതേ ഉകദയാഗസ്ഥന് എന്നർഥമാേുന്നു; 
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(എല്) “െീഡ് മില്” എന്നാല് കോമ്പൗണ്് െീഡ് അപ്പല്ലങ്കില് േസ്റ്റമർകൊർമുേ 

തീറ്റ ആയ േന്നുോേിത്തീറ്റ, കോെിത്തീറ്റ അപ്പല്ലങ്കില് ധാതുേവണമിപ്രിതം എന്നിവ 

നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള സവയം പ്പവർത്തിക്കുന്നകതാ അപ്പല്ലങ്കില് ഭാഗിേമായി സവയം 

പ്പവർത്തിക്കുന്നകതാ ആയ   പ്ലാെ് എന്നർഥമാേുന്നു; 

(എം) “തീറ്റഘടേം” എന്നാല്, നിർണയിക്കപ്പെട്ടപ്പോരം, േന്നുോേിത്തീറ്റയുപ്പടയും 

കോെിത്തീറ്റയുപ്പടയും നിർമ്മാണത്തില് ഉപകയാഗിക്കുന്നകതാ േന്നുോേിേപ്പളയും 

കോെിവർഗകത്തയും തീറ്റുന്നതിനായി കനരിട്ടുപകയാഗിക്കുന്നകതാ ആയ കപാഷേപ്പദമായ 

പദാർഥം എന്നർഥമാേുന്നു; 

(എന്) “തീറ്റവസത്ു” എന്നാല് േന്നുോേിേപ്പളയും കോെി വർഗത്തിപ്പനയും 

നിേനിർത്തുന്നതിനുകവണ്ി പ്പേൃതയാേുണ്ാേുന്ന ഏപ്പതങ്കിേും തീറ്റഘടേകമാ 

പദാർഥകമാ  എന്ന് അർഥമാേുന്നു: 

എന്നാല് സർക്കാരിന്, ഔകദയാഗിേ ഗസറ്റിപ്പേ വിജ്ഞാപനം വെി, ഈ 

ഓർഡിനന്സിപ്പെ ആവരയങ്ങള്ക്കായി, മകറ്റപ്പതാരു പദാർഥകത്തയും, അവയുപ്പട 

ഉപകയാഗകമാ, സവഭാവകമാ, ഗുണനിേവാരകമാ േണക്കിപ്പേടുത്ത് തീറ്റവസത്ു, 

േന്നുോേിത്തീറ്റ, കോെിത്തീറ്റ അപ്പല്ലങ്കില് ധാതുേവണമിപ്രിതം/ഇതരതീറ്റ എന്നിവയായി  

പ്പഖയാപിക്കാവുന്നതാണ്; 

(ഒ)  “സർക്കാർ” എന്നാല് കേരള സർക്കാർ എന്നർഥമാേുന്നു; 

(പി) “ലേസന്സിംഗ ് അകതാറിറ്റി” എന്നാല് ഈ ഓർഡിനന്സിപ്പേ  

10-ാം വേുെിപ്പെ (i)-ാം ഇനം പ്പോരം സർക്കാർ നികയാഗിച്ച ഒരു ഉകദയാഗസ്ഥന് 

എന്നർഥമാേുന്നു; 

(േയൂ)  “േന്നുോേി” എന്നാല് അധവാനത്തിനുകവണ്ിയും  പാല്, മാംസം, മുട്ട, 

കരാമങ്ങള്, തുേല് അപ്പല്ലങ്കില് േമ്പിളി തുടങ്ങിയ ഉല്പന്നങ്ങള് 

ഉല്പാദിെിക്കുന്നതിനുകവണ്ിയും ഒരു ോർഷിേ പശ്ചാത്തേത്തില് വളർത്തുന്ന 

വളർത്തുമൃഗങ്ങള് എന്നർഥമാേുന്നു; 

(ആർ) “നിർമ്മാതാവ്” എന്നാല് തീറ്റവസ്തുക്കള്, േന്നുോേിത്തീറ്റ, കോെിത്തീറ്റ, 

ധാതുേവണമിപ്രിതം എന്നിവയില് ഏപ്പതങ്കിേുകമാ അപ്പല്ലങ്കില് എല്ലാകമാ, സവന്തം 

യൂണിറ്റികോ അപ്പല്ലങ്കില് അയാളുപ്പട/അവരുപ്പട ഉടമസ്ഥതയിേല്ലാത്ത ഒരു യൂണിറ്റികോ 

നിർമ്മിക്കുന്നതില് ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഏപ്പതങ്കിേും ആള്/ആളുേള്, േമ്പനിേള്, 

ഇന്സ്റ്റിറ്റയൂഷനുേള്, സ്ഥാപനങ്ങള്  എന്നർഥമാേുന്നു; 
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(എസ്) “ധാതുേവണമിപ്രിതം” എന്നാല് േന്നുോേിേള്ക്കും 

കോെിവർഗത്തിനും അനുപൂരേതീറ്റയായി ഉപകയാഗിക്കാവുന്നതും മായവും ദുർഗന്ധവും 

ഇല്ലാത്തതുമായ   പ്പധാനവും അപ്പധാനവുമായ ധാതുേവണമൂേേങ്ങളുപ്പട ഏതു 

രൂപത്തിേുമുള്ള മിപ്രിതം എന്നർഥമാേുന്നു; 

(റ്റി) “മിസ്പ്ബാന്ഡഡ്” എന്നാല് ഏത് കേബല്, പ്ബാന്ഡ്, ടാഗ,് അറിയിെ ്

അപ്പല്ലങ്കില് പരസയം  എന്നിവ പ്പോരമാകണാ ഒരു ഉല്പന്നം വില്ക്കുന്നത്, അത ് 

ഏപ്പതങ്കിേും തരത്തില് പ്പതറ്റായകതാ അപ്പല്ലങ്കില് തരം, കപ്ഗഡ് അപ്പല്ലങ്കില് ഗുണനിേവാരം 

അപ്പല്ലങ്കില് ഘടന എന്നിവപ്പയക്കുറിച്ച ് പ്പതറ്റിദ്ധരിെിക്കുന്നകതാ അപ്പല്ലങ്കില് 

വാസത്വത്തില് ഒരു നിർമ്മാതാവിപ്പെ ഉല്പന്നം ആയിരിപ്പക്ക അത് മപ്പറ്റാരു 

നിർമ്മാതാവിപ്പെ ഉല്പന്നമായി വില്ക്കുേകയാ പ്പചയ്യുപ്പന്നങ്കില് അപ്പല്ലങ്കില് 

ഉല്പന്നപ്പത്ത സംബന്ധിച്ച് അവ വില്ക്കുന്ന തിനുപകയാഗിക്കുന്ന കേബല്, പ്ബാന്ഡ്,  

ടാഗ്,  അറിയിെ് അപ്പല്ലങ്കില് പരസയം എന്നിവയില് പ്പതറ്റായ പ്പസ്താവന ഉപ്പണ്ങ്കികോ 

എന്ന് അർഥമാേുന്നു; 

(യു) “പിണാക്ക്  (ഓയില്കേക്ക്)” എന്നാല് എണക്കുരുക്കളില് നിന്്ന സമ്മർേം 

വെി എണയും പ്പോെുെും  നീക്കം പ്പചയത്കരഷം അവകരഷിക്കുന്ന പദാർഥം 

എന്നർഥമാേുന്നു; 

(വി) “ഓയില്മീല്” എന്നാല് എണക്കുരുക്കളില് നിന്്ന യപ്ന്തസമ്മർേം വെി 

എണയും പ്പോെുെും പിെിപ്പഞ്ഞടുത്തതിനുകരഷം അവകരഷിക്കുന്ന പദാർഥം 

എന്നർഥമാേുന്നു;  

(ഡബ്ലയൂ) “കോെിവർഗം” എന്നാല് കോെി, താറാവ്, ടർക്കി, ഹംസം എന്നിവ 

ഉള്പ്പെപ്പടയുള്ളവ എന്നർഥമാേുന്നു; 

(എേ്സ)് “നിർണയിക്കപ്പെട്ട” എന്നാല് ഈ ഓർഡിനന്സിന് േീെില് 

ഉണ്ാക്കപ്പെട്ട ചട്ടങ്ങളാകോ റഗുകേഷനുേളാകോ നിർണയിക്കപ്പെട്ട എന്നർഥമാേുന്നു; 

(ലവ) “നാരാഹാരം” എന്നാല് അറുപതു രതമാനത്തില് താപ്പെ സമ്പൂർണ 

ദഹയകപാഷേങ്ങളും (കടാട്ടല് ലഡജസ്റ്റിബിള് നയൂപ്ടിയെസ്്) പതിപ്പനട്ട് രതമാനത്തില് 

േൂടുതല് നാരംരവും അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഉയർന്ന കപാഷേസാപ്ന്ദത ഉള്ള തീറ്റവസ്തു 

എന്നർഥമാേുന്നു; 

 (ഇസഡ)് തീറ്റവസ്തുക്കള്, േന്നുോേിത്തീറ്റ, കോെിത്തീറ്റ അപ്പല്ലങ്കില് 

ധാതുേവണമിപ്രിതം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് “വില്പന” എന്നാല് അന്തിമ മായി 
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പണമടച്ചതികനാ വാഗ് ദാനം പ്പചയത്തികനാ, ഭാഗിേമായി അടച്ചതികനാ ഭാഗിേമായി 

വാഗ് ദാനം പ്പചയ്തതികനാ പേരമായുള്ള, വാക്കാേുള്ളകതാ അപ്പല്ലങ്കില്  

കരഖാമൂേമുള്ളകതാ ആയ  ഉടമസ്ഥാവോരലേമാറ്റം എന്നർഥമാേുന്നു;    

 (ഇസഡ് എ) “കസ്റ്ററ്റ ് െീഡ് േവാളിറ്റി േണ്സള്കട്ടറ്റീവ് േമ്മിറ്റി” എന്നാല്  

ഈ   ഓർഡിനന്സിപ്പേ   26-ാം  വേുെ്   പ്പോരം   രൂപവത്ക്കരിച്ച  വിദഗ് ദ്ധരുപ്പടയും 

ബന്ധപ്പെട്ടവരുപ്പടയും േമ്മിറ്റി  എന്നർഥമാേുന്നു; 

(ഇസഡ് ബി) “നിേവാരമില്ലാത്തത്” എന്നാല് നിർണയിക്കപ്പെട്ട  നിേവാരമില്ലാത്ത 

തീറ്റവസ്തുക്കള്, േന്നുോേിത്തീറ്റ, കോെിത്തീറ്റ അപ്പല്ലങ്കില് ധാതുേവണമിപ്രിതം  

എന്നർഥമാേുന്നു; 

 (ഇസഡ് സി) “അണ്പ്പെയർ കപ്ടഡ് പ്പാക്ടീസ്” എന്നതിന് 2019-പ്പേ േണ്സയൂമർ 

പ്പപ്പാട്ടക്ഷന് ആക്ടിപ്പെ (2019-പ്പേ 35-ാം നമ്പർ) 2-ാം വേുെിപ്പെ 47-ാം ഉപവേുെില് 

അതിന് നല്േിയിരിക്കുന്ന അകത അർഥം തപ്പന്നയായിരിക്കുന്നതാണ.് 

3. േന്നുോേിത്തീറ്റ അപ്പല്ലങ്കില് കോെിത്തീറ്റ എന്നിവയില് ഉപകയാഗികക്കണ് 

തീറ്റവസ്തുക്കള് അപ്പല്ലങ്കില് തീറ്റഘടേങ്ങള്.—(1) േന്നുോേിേള്ക്കും 

കോെിവർഗത്തിനും കവണ്ിയുള്ള  കോമ്പൗണ്് െീഡിപ്പെ ഉല്പാദനത്തിനായി 

ഉപകയാഗികക്കണ് തീറ്റവസ്തുക്കളില് അപ്പല്ലങ്കില് തീറ്റഘടേങ്ങളില് താപ്പെെറയുന്നവ 

ഉള്പ്പെടുത്താവുന്നതാണ്, അതായത്:— 

 (i) “നാരാഹാരം”:  പച്ചെുല്ല്, സംപുഷ്ടീേരിച്ച പച്ചെുല്ല് (ലസകേജ്), 

ലവകക്കാല്,  ഉണക്കി സൂക്ഷിച്ച പച്ചെുല്ല് (കഹ), സംപുഷ്ടീേരിച്ചകതാ അല്ലാത്തകതാ 

ആയ ലവകക്കാല്, വിളാവരിഷ്ടങ്ങള് എന്നിവയുള്പ്പെടുന്ന ഉണങ്ങിയകതാ പച്ചകയാ 

ആയ സകസയാല്പന്നങ്ങള്; 

 (ii) സാപ്ന്ദീേൃതാഹാരങ്ങള്: 

  (എ) പ്പധാന ഘടേ പദാർഥങ്ങള്,— 

   (i)  നിർണയിക്കപ്പെട്ട പ്പോരമുള്ള  ധാനയങ്ങള്, വിത്തുേള്; 

   (ii) നിർണയിക്കപ്പെട്ട പ്പോരമുള്ളതും മൃഗങ്ങളുപ്പട ഉപകഭാഗത്തിന് 

സുരക്ഷിതവുമായ പിണാക്കുേള്, ഓയില് മീല്, പയറുവർഗങ്ങള് കപാേുള്ള സസയജനയ-
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മാംസയ കപ്സാതസ്സുേള്, മാംസയ സമ്പുഷ്ടമായ ോർഷിേ-വയാവസായിേ 

ഉകപാല്പന്നങ്ങള്; 

   (iii) അയപ്പവട്ടുന്ന മൃഗങ്ങളുപ്പട തീറ്റയില് ഒെിപ്പേയുള്ള 

നിർണയിക്കപ്പെട്ട പ്പോരമുള്ള ജന്തുജനയ മാംസയ കപ്സാതസ്സുേള്; 

   (iv) േന്നുോേിേള്ക്കും കോെിവർഗത്തിനും ഹാനിേരമല്ലാത്ത, 

നിർണയിക്കപ്പെട്ട പ്പോരമുള്ള, വയാവസായിേ ോർഷിേ ഉല്പന്നങ്ങള് അപ്പല്ലങ്കില് 

ഉകപാല്െന്നങ്ങള്. 

  (ബി) സൂക്ഷമ്കപാഷേങ്ങള്/പൂരേപദാർഥങ്ങള്, അഡിറ്റീവുേള്. 

 (2) േന്നുോേിേള്ക്കുള്ള കോമ്പൗണ്് െീഡ ്ഉല്പാദിെിക്കുന്നതില് അരിയുപ്പട 

ഉമി, ആവണക്കിപ്പെ ഉമി/പിരട,് ജകപ്ടാെ കേക്ക/്പിരട,് അറക്കപ്പൊടി, 

ജന്തുജനയകചരുവേള് എന്നിവ ഉപകയാഗിക്കുന്നത് നികരാധിച്ചിരിക്കുന്നു. 

 (3) പ്പായം േുറഞ്ഞ അയപ്പവട്ടുന്ന മൃഗങ്ങള്ക്കും ഏേ ആമാരയ അറയുള്ള 

മൃഗങ്ങള്ക്കും കവണ്ിയുള്ള തീറ്റ ഉല്പാദിെിക്കുന്നതില് യൂറിയ അപ്പല്ലങ്കില് 

അകമാണിയം േവണങ്ങള് വർദ്ധിെിക്കുന്ന കനാണ്-കപ്പാട്ടീന് ലനപ്ടജന് കോമ്പൗണ്സ്് 

(അമികനാ ആസിഡുേള് ഒെിപ്പേ) നികരാധിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാേും 

പ്പായപൂർത്തിയായ േന്നുോേിേള്ക്കുള്ള തീറ്റയില് ഒരു രതമാനത്തില് 

അധിേരിക്കാത്തവിധം യൂറിയ കചർക്കാവുന്നതാണ്. 

 (4) (1)-ഉം (2)-ഉം (3)-ഉം ഉപവേുെുേളില് ഉള്പ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളവയല്ലാപ്പത  

േന്നുോേിേള്ക്കും കോെിവർഗത്തിനും കവണ്ിയുള്ള  കോമ്പൗണ്് െീഡിപ്പെ 

നിർമ്മാണത്തില് ഉപകയാഗികക്കണ്തും  ഉപകയാഗിക്കുവാന് പാടില്ലാത്തതുമായ     

ഏപ്പതങ്കിേും അധിേതീറ്റവസ്തു  അപ്പല്ലങ്കില് കചരുവേള് സർക്കാരിന്, 

ോോോേങ്ങളില്, ഔകദയാഗിേ ഗസറ്റിപ്പേ വിജ്ഞാപനം വെി, പ്പഖയാപിക്കാവുന്നതാണ്. 

4. ധാതുേവണമിപ്രിതത്തിപ്പെ നിർമ്മാണത്തില് ഉപകയാഗികക്കണ് കചരുവേള്.—(1) 

ധാതുേവണമിപ്രിതം നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള േവണരൂപത്തിേുള്ള കചരുവേള്  

നിർണയിക്കപ്പെട്ട ഗുണനിേവാര മുള്ളതായിരികക്കണ്താണ്. 

 (2) േന്നുോേിേള്ക്കുള്ള  ധാതുേവണമിപ്രിതത്തില് ജന്തുജനയ ഘടേങ്ങളും 

മാർബിള്പ്പപാടി, കഡാകളാലമറ്റ്പ്പപാടി, പ്പെറിേ്ഓേല്സഡ്, േുപ്പിേ് ഓേല്സഡ്, 
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മാംഗനീസ് ലഡ ഓേല്സഡ്, സംസേ്രിച്ചിട്ടില്ലാത്ത കറാക്ക് കൊസ്കെറ്റ് കപാപ്പേയുള്ള 

മറ്റ് കചരുവേളും അടങ്ങിയിരിക്കുവാന് പാടില്ലാത്തതാേുന്നു. 

 (3) (1)-ഉം (2)-ഉം ഉപവേുെുേളില് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളവയല്ലാപ്പത, േന്നുോേിേള്ക്കും 

കോെിവർഗത്തിനും കവണ്ിയുള്ള ധാതുേവണ മിപ്രിതം നിർമ്മിക്കുകമ്പാള് 

ഉപകയാഗികക്കണ്കതാ ഉപകയാഗിക്കുവാന് പാടില്ലാത്തകതാ ആയ ഏപ്പതങ്കിേും 

കചരുവേള് സർക്കാരിന്, ഔകദയാഗിേ ഗസറ്റിപ്പേ വിജ്ഞാപനം വെി,  

പ്പഖയാപിക്കാവുന്നതാണ്. 

5. നിർമ്മാണത്തിനും വില്പനയക്്കുമുള്ള ലേസന്സ്.—(1) നിർണയിക്കപ്പെടുന്ന 

പ്പോരമുള്ള നിബന്ധനേള് പാേിച്ചും അപ്പോരമുള്ള െീസ് അടച്ചും ഈ 

ഓർഡിനന്സിന് േീെില് നല്േുന്ന  സാധുതയുള്ള ഒരു ലേസന്സ് ലേവരമില്ലാത്ത  

യാപ്പതാരാളും, തീറ്റവസ്തുക്കള്, േന്നുോേിത്തീറ്റ, കോെിത്തീറ്റ, ധാതുേവണമിപ്രിതം 

എന്നിവ  നിർമ്മിക്കുവാകനാ സംഭരിക്കുവാകനാ വിതരണം പ്പചയ്യുവാകനാ വിപണനം 

നടത്തുവാകനാ  പാടുള്ളതല്ല. 

 (2) നിർണയിക്കപ്പെട്ട ൊറത്തില് ലേസന്സിനായുള്ള ഒരു അകപക്ഷ േഭിച്ചാല് 

ലേസന്സിംഗ് അകതാറിറ്റിക്ക് ലേസന്സ് അനുവദിക്കുേകയാ, അകപക്ഷേന് 

പറയുവാനുള്ളത് പറയുവാന് നയായമായ ഒരവസരം നല്േിയകരഷം ോരണങ്ങള് 

കരഖാമൂേം കരഖപ്പെടുത്തി നിരസിക്കുേകയാ പ്പചയ്യാവുന്നതും ഇത് സംബന്ധിച്ച 

അറിയിെിപ്പെ ഒരു പേർെ് അകപക്ഷേന് േഭയമാകക്കണ്തുമാണ്.  അപ്പോരം 

നിരസിച്ചില്ലാപ്പയങ്കില് അകപക്ഷ േഭിച്ച തീയതി മുതല് രണ്് മാസത്തിനുള്ളില്  

ലേസന്സിംഗ് അകതാറിറ്റി ലേസന്സ് നല്കേണ്താണ്. 

 (3) (2)-ാം ഉപവേുെു പ്പോരം നല്േുന്ന ലേസന്സ് നിർണയിക്കപ്പെടുന്ന 

ൊറത്തിേും അപ്പോരമുള്ള വയവസ്ഥേള്ക്ക് വികധയമായും  ആയിരികക്കണ്താണ്. 

 (4) ഒകന്നാ അതിേധിേകമാ തീറ്റ ഇനങ്ങള്ക്കുകവണ്ിയും ഒകര അകപക്ഷേപ്പെ 

ഒരു പ്പകദരപ്പത്ത വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കും പരിസരങ്ങള്ക്കും കവണ്ിയും ഒപ്പരാറ്റ 

ലേസന്സ് നല്ോവുന്നതാണ്. 

 (5) ലേസന്സ് നിരസിച്ചതിപ്പനതിപ്പരയുള്ള അെീല് കസ്റ്ററ്റ് െീഡ് േവാളിറ്റി 

േണ്സള്കട്ടറ്റീവ് േമ്മിറ്റിക്്ക  നല്കേണ്താണ്. 

 (6) നിർമ്മാതാവ/്അംഗീേൃത ഏജെ്/ഡീേർ തുടങ്ങിയവർ തീറ്റസുരക്ഷയുപ്പട 

നിർണയിക്കപ്പെട്ടപ്പോരമുള്ള പ്പപാതുതതവങ്ങള്  പാേികക്കണ്താണ്. 
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 (7) തീറ്റയുപ്പട പരസയപ്പചാരണത്തികേേുള്ള നിയപ്ന്തണങ്ങളും അണ്പ്പെയർ 

കപ്ടഡ് പ്പാക്ടീസികേേുള്ള നികരാധനവും നിർണയിക്കപ്പെട്ട പ്പോരമായിരിക്കുന്നതാണ്. 

(8) നിർമ്മാതാക്കള്, അംഗീേൃത ഏജെുമാർ, ഡീേർമാർ എന്നിവരുപ്പട 

ഉത്തരവാദിതവങ്ങളും ബാധയതേളും വിപണിയില് നിന്നും തീറ്റ തിരിച്ചു വിളിക്കുന്ന 

നടപടിപ്േമങ്ങളും നിർണയിക്കപ്പെട്ട പ്പോരമായിരികക്കണ്താണ്. 

6. ലേസന്സ് പുതുക്കല്.—ഈ ഓർഡിനന്സിപ്പേ 5-ാം വേുെ ് പ്പോരം 

നല്േിയിട്ടുള്ള ലേസന്സ് മൂന്ന് വർഷക്കാേകത്തക്ക് സാധുതയുള്ളതും 

നിർണയിക്കപ്പെട്ട െീസ് അടച്ച് അകപക്ഷിക്കുന്നതികേല്  പുതുക്കാവുന്നതുമാണ്. 

ലേസന്സിംഗ് അകതാറിറ്റി ലേസന്സ് സസ് പ്പപന്ഡ്  പ്പചയ്യുേകയാ  റോക്കുേകയാ 

പ്പചയ്തിട്ടില്ലാപ്പയങ്കില്, ലേസന്സിപ്പെ ോോവധി അവസാനിക്കുന്നതിന് പ്പതാണൂറ ്

ദിവസങ്ങള്ക്ക ്  മുന്പ്, നിർണയിക്കപ്പെട്ട രീതിയില് പുതുക്കുന്നതിനായി അകപക്ഷ 

നല്േിയിട്ടുള്ളപക്ഷം  ലേസന്സ് പ്പാബേയത്തില്  ഉണ്ായിരിക്കുന്നതാണ്. 

7. പാക്കിങ്ങും കേബേിങ്ങും.—പച്ചെുല്ലും ഉണക്കെുല്ലും അല്ലാപ്പതയുള്ള യാപ്പതാരു  

തീറ്റവസ്തുവും, േന്നുോേിത്തീറ്റയും കോെിത്തീറ്റയും  ധാതുേവണമിപ്രിതവും, 

നിർണയിക്കപ്പെടുന്ന രീതിയില്  പാക്ക് പ്പചയ്തും പ്ബാന്ഡ് പ്പചയ്തും കേബല്  

പ്പചയ്തുമല്ലാപ്പത വില്ക്കുവാന് പാടില്ലാത്തതാേുന്നു. 

8. ഗുണനിേവാര നിയപ്ന്തണം.—(1) എല്ലാ തീറ്റവസ്തുക്കളും േന്നുോേിത്തീറ്റയും 

കോെിത്തീറ്റയും  ധാതുേവണമിപ്രിതവും   നിർണയിക്കപ്പെട്ട   നിേവാരങ്ങള്ക്കും 

സവികരഷതേള്ക്കും അനുസൃതമായിട്ടുള്ളതായിരികക്കണ്താണ്. 

 (2) ഏപ്പതാരു തീറ്റവസ്തു, േന്നുോേിത്തീറ്റ, കോെിത്തീറ്റ, ധാതുേവണമിപ്രിതം 

എന്നിവയുപ്പട ഉല്പാദേന്/നിർമ്മാതാവ്  നിർണയിക്കപ്പെട്ട വിരദാംരങ്ങള് തീറ്റയുപ്പട 

അപ്പല്ലങ്കില് ധാതുേവണമിപ്രിതത്തിപ്പെ ബാഗ്/പാക്കിങ്ങിപ്പെ കേബേില് 

ഉള്പ്പക്കാള്ളിച്ചിട്ടുപ്പണ്ന്ന്  ഉറൊകക്കണ്താണ.് 

9. നിേവാരമില്ലാത്തകതാ മായം കചർത്തകതാ മിസ് പ്ബാെഡ്  ആയകതാ ആയ 

തീറ്റയും ധാതുേവണമിപ്രിതവും നിർമ്മിക്കുന്നതിന് നികരാധനം.—ഈ ഓർഡിനന്സിപ്പേ 

ഏപ്പതങ്കിേും വയവസ്ഥയക്ക്കാ അതിന്േീെിേുണ്ാക്കിയിട്ടുള്ള ചട്ടങ്ങള്കക്കാ വിരുദ്ധമായി, 

യാപ്പതാരാളും, നിേവാരമില്ലാത്തകതാ മായം കചർത്തകതാ മിസ്പ്ബാെകഡാ  ആയ 

ഏപ്പതങ്കിേും തീറ്റവസത്ു, േന്നുോേിത്തീറ്റ, കോെിത്തീറ്റ, ധാതുേവണമിപ്രിതം എന്നിവ 

കനരികട്ടാ പകരാക്ഷമാകയാ, തയ്യാറാക്കുേകയാ നിർമ്മിക്കുേകയാ  ഉപകയാഗത്തികനാ 

11

This is a digitally signed Gazette.
Authenticity may be verified through https://compose.kerala.gov.in/



വില്പനയ്കക്കാ കവണ്ി സൂക്ഷിക്കുേകയാ സംഭരിക്കുേകയാ വില്ക്കുേകയാ 

വില്പനയ്ക്കായി വാഗ്ദാനം പ്പചയ്യുേകയാ പ്പചയ്യുവാന്  പാടില്ലാത്തതാേുന്നു. 

10. വയവസ്ഥേള് നടെിോക്കല്.—ഈ ഓർഡിനന്സിപ്പെ വയവസ്ഥേള് 

നടെിോക്കുന്നതിനായി സർക്കാർ, താപ്പെെറയുന്ന ഉകദയാഗസ്ഥപ്പര 

നികയാഗികക്കണ്താണ,് അതായത്:— 

 (i) ലേസന്സിംഗ് അകതാറിറ്റി.—(എ) സർക്കാർ, ഔകദയാഗിേ ഗസറ്റിപ്പേ 

വിജ്ഞാപനം വെി, തീറ്റവസ്തുക്കള്, േന്നുോേിത്തീറ്റ, കോെിത്തീറ്റ, ധാതുേവണ 

മിപ്രിതം എന്നിവയുപ്പട നിർമ്മാണത്തിനും അപ്പല്ലങ്കില് വില്പനയക്്കും കവണ്ിയുള്ള 

ലേസന്സിംഗ് അകതാറിറ്റി ആയി മൃഗസംരക്ഷണ വേുെിപ്പേ അഡീഷണല് 

ഡയറക്ടറുപ്പട പദവിയില് േുറയാത്ത  ഒരു  ഉകദയാഗസ്ഥപ്പനകയാ ക്ഷീരവിേസന  

വേുെിപ്പേ കജായിെ് ഡയറക്ടറുപ്പട പദവിയില് േുറയാത്ത ഒരു  ഉകദയാഗസ്ഥപ്പനകയാ 

നികയാഗികക്കണ്താണ് ; 

 (ബി) ലേസന്സിംഗ് അകതാറിറ്റി, സംസ്ഥാനത്തുടനീളം, നിർണയിക്കപ്പെട്ട 

പ്പോരം, അധിോരങ്ങള് വിനികയാഗിക്കുേയും ചുമതേേള് നിർവഹിക്കുേയും 

പ്പചകയ്യണ്താണ്. 

 (ii) െീഡ് കസെ്റ്റി എന്കൊെ്സ്പ്പമെ് ഓെീസർ.—(എ) സർക്കാർ, ഔകദയാഗിേ 

ഗസറ്റിപ്പേ വിജ്ഞാപനം വെി, ഈ ഓർഡിനന്സിേും അതിന്േീെിേുണ്ാക്കിയിട്ടുള്ള 

ചട്ടങ്ങളിേും വയവസ്ഥ പ്പചയ്തിട്ടുള്ള അധിോരങ്ങള് വിനികയാഗിക്കുന്നതിപ്പെയും 

ചുമതേേള് നിർവഹികക്കണ്തിപ്പെയും ആവരയത്തികേക്കായി,  മൃഗസംരക്ഷണ 

വേുെിപ്പേകയാ അപ്പല്ലങ്കില് ക്ഷീരവിേസന വേുെിപ്പേകയാ പ്പഡപയൂട്ടി ഡയറക്ടറുപ്പട 

പദവിയില് േുറയാത്ത  ഒരു  ഉകദയാഗസ്ഥപ്പന ഓകരാ ജില്ലയിേും െീഡ് കസെ്റ്റി 

എന്കൊെ്സ്പ്പമെ് ഓെീസർ ആയി നികയാഗികക്കണ്താണ് ;   

     (ബി) െീഡ് കസെ്റ്റി എന്കൊെ്സ്പ്പമെ് ഓെീസർക്ക്  അപ്പല്ലങ്കില് 

അയാളുപ്പട അധിോരപ്പെടുത്തപ്പെട്ട പ്പതിനിധിക്്ക, അയാളുപ്പട അധിോര 

പരിധിക്കുള്ളില്, നിർണയിക്കപ്പെടുന്ന പ്പോരം, ഈ ഓർഡിനന്സിന്േീെില്, െീഡ ്

കസെ്റ്റി എന്കൊെ്സപ്്പമെ് ഓെീസർക്കുള്ള  അധിോരങ്ങള് വിനികയാഗിക്കുേയും 

ചുമതേേള് നിർവഹിക്കുേയും പ്പചയ്യാവുന്നതാണ്. 

 (iii) െീഡ് കസെ്റ്റി അഷവറന്സ് ഓെീസർ.—(എ) സർക്കാർ, ഔകദയാഗിേ 

ഗസറ്റിപ്പേ വിജ്ഞാപനം വെി, ഈ ഓർഡിനന്സിേും അതിന്േീെിേുണ്ാക്കിയിട്ടുള്ള 

ചട്ടങ്ങള്ക്കും േീെിേുള്ള അധിോരങ്ങള് വിനികയാഗിക്കുന്നതിപ്പെയും ചുമതേേള് 
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നിർവഹികക്കണ്തിപ്പെയും ആവരയത്തികേക്കായി, മൃഗസംരക്ഷണ വേുെിപ്പേ 

പ്പവറ്ററിനറി സർജപ്പെ പദവിയില് േുറയാത്ത ഒരു  ഉകദയാഗസ്ഥപ്പനകയാ  അപ്പല്ലങ്കില് 

ക്ഷീരവിേസന വേുെിപ്പേ ഡയറി എേ്സ്റ്റന്ഷന് ഓെീസറുപ്പട പദവിയില് േുറയാത്ത  

ഒരു ഉകദയാഗസ്ഥപ്പനകയാ, അയാള്ക്ക ് ഏല്പിച്ചു നല്േുന്ന  തകേരീയപ്പകദരങ്ങളില്, 

െീഡ് കസെ്റ്റി അഷവറന്സ് ഓെീസറായി നികയാഗികക്കണ്താണ് ;   

 (ബി) െീഡ് കസെ്റ്റി അഷവറന്സ് ഓെീസർക്ക് അപ്പല്ലങ്കില് അയാളുപ്പട 

അധിോരപ്പെടുത്തപ്പെട്ട പ്പതിനിധിക്്ക, അയാളുപ്പട അധിോരപരിധിക്കുള്ളില്, 

നിർണയിക്കപ്പെട്ടപ്പോരം, ഈ ഓർഡിനന്സിന്േീെില്, െീഡ് കസെ്റ്റി അഷവറന്സ ്

ഓെീസർക്കുള്ള  അധിോരങ്ങള് വിനികയാഗിക്കുേയും ചുമതേേള് നിർവഹിക്കുേയും 

പ്പചയ്യാവുന്നതാണ;് 

 (സി) െീഡ് കസെ്റ്റി അഷവറന്സ് ഓെീസർ പ്പവർത്തനപരമായും 

ഭരണപരമായും െീഡ് കസെ്റ്റി എന്കൊെ്സ്പ്പമെ് ഓെീസർക്ക് റികൊർട്ട ്

പ്പചകയ്യണ്താണ;് 

 (ഡി) ഏപ്പതങ്കിേും നയായമായ ോരണത്താല്, െീഡ ് 

കസെ്റ്റി അഷവറന്സ് ഓെീസർക്ക് അയാളുപ്പട അധിോരങ്ങള് വിനികയാഗിക്കുവാകനാ 

ചുമതേേള് നിർവഹിക്കുവാകനാ േെിയാപ്പത വന്നാല്, െീഡ് കസെ്റ്റി എന്കൊെ്സ്പ്പമെ ്

ഓെീസർമാർ, െീഡ് കസെ്റ്റി അഷവറന്സ ് ഓെീസർക്ക് നല്േപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അകത 

അധിോരങ്ങള് നിർവഹികക്കണ്തും ഈ ഓർഡിനന്സില് വിനിർകേരിച്ചിട്ടുള്ള അകത 

നടപടിപ്േമങ്ങള് പാേികക്കണ്തുമാണ്. 

 11. ലേസന്സിംഗ് അകതാറിറ്റിയുപ്പട അധിോരങ്ങള്.—(1) നിർണയിക്കപ്പെട്ട 

പ്പോരം ആവരയമായ കരഖേകളാടും െീകസാടും േൂടി നിർണയിക്കപ്പെട്ട ൊറത്തില്   ഒരു 

അകപക്ഷ േഭിക്കുന്ന  മുറയ്ക്ക് ലേസന്സിംഗ് അകതാറിറ്റി നിർണയിക്കപ്പെട്ട  രീതിയില്,  

മൂന്ന് വർഷക്കാേകത്തക്ക് ലേസന്സ് നല്കേണ്താണ്. 

 (2) ലേസന്സ് േഭിക്കുന്നതികനാ അപ്പല്ലങ്കില് പുതുക്കുന്നതികനാ േഭിച്ച 

അകപക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്  അകപക്ഷേകനാ അപ്പല്ലങ്കില് ലേസന്സികയാ  

പ്പതറ്റായകതാ അപ്പല്ലങ്കില് വസ്തുതാപരമായി പ്പതറ്റുള്ളകതാ ആയ പ്പസത്ാവന 

നടത്തിയിട്ടുപ്പണ്കന്നാ അപ്പല്ലങ്കില് ഏത് ചട്ടങ്ങള്കക്കാ വയവസ്ഥേള്കക്കാ 

വികധയമായാകണാ ലേസന്സ് നല്േിയിട്ടുള്ളത്, അവയുപ്പട േംഘനം  

നടത്തിയിട്ടുപ്പണ്കന്നാ ലേസന്സിംഗ ് അകതാറിറ്റിക്ക്, വിരവസിക്കാന് 

ോരണമുള്ളപക്ഷം, അയാള്ക്ക്, ഉചിതപ്പമന്ന് േരുതുന്ന അത്തരം അകനവഷണം 
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നടത്തിയ കരഷം, ഉത്തരവിനാല്, അതത് സംഗതികപാപ്പേ, അകപക്ഷ 

നിരസിക്കാവുന്നകതാ ലേസന്സ് നല്ോവുന്നകതാ ലേസന്സ് പുതുക്കാവുന്നകതാ 

ആണ്.  

 (3) ഈ ഓർഡിനന്സികേകയാ അതിന്േീെിേുണ്ാക്കിയിട്ടുള്ള ഏപ്പതങ്കിേും 

ചട്ടങ്ങളികേകയാ ഏപ്പതങ്കിേും വയവസ്ഥേള് ലേസന്സി  േംഘിക്കുേയാപ്പണങ്കില്, ഈ 

ഓർഡിനന്സ ് പ്പോരം നല്േിയിട്ടുള്ള ലേസന്സ് സസ് പ്പപന്ഡ് പ്പചയ്യുന്നതികനാ 

പിന്വേിക്കുന്നതികനാ റോക്കുന്നതികനാ ഉള്ള അധിോരങ്ങള് ലേസന്സിംഗ ്

അകതാറിറ്റിക്ക് ഉണ്ായിരിക്കുന്നതാണ്. 

 (4)  ഈ ഓർഡിനന്സികേകയാ അതിന്േീെിേുണ്ാക്കിയിട്ടുള്ള ഏപ്പതങ്കിേും 

ചട്ടങ്ങളികേകയാ ഏപ്പതങ്കിേും വയവസ്ഥേള് ലേസന്സി  േംഘിക്കുേയാപ്പണങ്കില്, 20-ാം 

വേുെിപ്പെ (1)-ാം ഉപവേുെിപ്പേ (എ) യും (ബി) യും ഖണ്ഡങ്ങള്  അനുസരിച്ച ്

നയായനിർണയം നടത്തുന്നതിനും  പിെ ചുമത്തുന്നതിനും ഉള്ള അധിോരങ്ങള് 

ലേസന്സിംഗ് അകതാറിറ്റിക്ക് ഉണ്ായിരിക്കുന്നതാണ്. 

 (5) അകപക്ഷേകനാ അപ്പല്ലങ്കില് ലേസന്സികക്കാ പറയുവാനുള്ളത ്

പറയുവാന് നയായമായ ഒരവസരം നല്ോപ്പത ലേസന്സ് സസ് പ്പപന്ഡ ്

പ്പചയ് തുപ്പോകണ്ാ  പിന്വേിച്ചു പ്പോകണ്ാ ഉള്ള യാപ്പതാരുത്തരവും പുറപ്പെടുവിക്കുവാന്  

പാടില്ലാത്തതാേുന്നു. 

12. െീഡ് കസെ്റ്റി എന്കൊെ്സ്പ്പമെ് ഓെീസറുപ്പട അധിോരങ്ങള്.—(1) ഈ 

ഓർഡിനന്സികേകയാ അതിന്േീെിേുണ്ാക്കിയിട്ടുള്ള ചട്ടങ്ങളികേകയാ 

റഗുകേഷനുേളികേകയാ   വയവസ്ഥേളുപ്പട ഗുരുതരേംഘനം സംബന്ധിച്ച്  െീഡ് കസെ്റ്റി 

അഷവറന്സ ് ഓെീസറില് നിന്നും വിവരം േഭിക്കുകമ്പാള് വസ്തുതാപരമായ പ്പതളിവ ്

സംരക്ഷിക്കുന്നതികനാ കരഖരിക്കുന്നതികനാ  അപ്പല്ലങ്കില് കേസ് രരിയായ വിധത്തില് 

സംരക്ഷിക്കുന്നതികനാ കവണ്ിയുള്ള ആവരയത്തികേക്കായി എെുപത്തിരണ് ്

മണിക്കൂറില്  േവിയാത്ത സമയകത്തക്ക്,   ലേസന്സിയുപ്പട പരിസരങ്ങള് അപ്പല്ലങ്കില് 

അതിപ്പെ ഭാഗം  മുപ്ദവയ്ക്കുന്നതികനാ പിടിപ്പച്ചടുക്കുന്നതികനാ, െീഡ് കസെ്റ്റി 

എന്കൊെ്സ്പ്പമെ് ഓെീസർ, െീഡ് കസെ്റ്റി അഷവറന്സ് ഓെീസറിന്  നിർകേരം 

നല്കേണ്താണ്. 

 (2)  ഈ ഓർഡിനന്സിപ്പെ 16(ബി) വേുെിന്േീെില്, നിർണയിക്കപ്പെട്ട 

പ്പോരം പരികരാധനയക്്ക് കവണ്ി കരഖരിച്ച േന്നുോേിത്തീറ്റ, കോെിത്തീറ്റ അപ്പല്ലങ്കില് 
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ധാതുേവണമിപ്രിതം  എന്നിവയുപ്പട സാമ്പിളുേളുപ്പട സൂക്ഷിെുോരന് െീഡ് കസെ്റ്റി 

എന്കൊെ്സ്പ്പമെ് ഓെീസർ  ആയിരിക്കുന്നതാണ്. 

 (3) ഈ ഓർഡിനന്സിപ്പെ വയവസ്ഥേള് േംഘിക്കുന്ന േുറ്റങ്ങള്പ്പക്കതിപ്പര, 

അതത് സംഗതികപാപ്പേ, ഗുരുതര േംഘനം/ആവർത്തിച്ചുള്ള േംഘനം എന്നിങ്ങപ്പനയായി 

എടുകക്കണ് നടപടിേള് തുടങ്ങുന്നതിനുള്ള രിപാർര നല്കേണ് ഉത്തരവാദിതവം െീഡ ്

കസെ്റ്റി എന്കൊെ്സപ്്പമെ് ഓെീസർക്ക്  ആയിരിക്കുന്നതാണ്. 

(4) െീഡ് കസെ്റ്റി അഷവറന്സ് ഓെീസറുപ്പട ഭരണപരമായും  

പ്പവർത്തനപരമായും ഉള്ള റികൊർട്ടിംഗ് അധിോരി െീഡ് കസെ്റ്റി എന്കൊെ്സ്പ്പമെ ്

ഓെീസർ ആയിരിക്കുന്നതാണ്. 

13. െീഡ് കസെ്റ്റി അഷവറന്സ് ഓെീസറുപ്പട അധിോരങ്ങള്.—(1)  

െീഡ് കസെ്റ്റി അഷവറന്സ് ഓെീസർക്ക്  തീറ്റവസത്ുക്കള്, േന്നുോേിത്തീറ്റ, 

കോെിത്തീറ്റ അപ്പല്ലങ്കില് ധാതുേവണമിപ്രിതം എന്നിവയുപ്പട തയ്യാറാക്കല്, 

നിർമ്മാണം/ഉല്പാദനം, പാക്കിങ്്ങ, സംഭരണം, വില്പന എന്നിവയ്ക്കായി 

ഉപകയാഗിക്കുന്ന ഏപ്പതാരു പരിസരങ്ങളിേും അപ്പല്ലങ്കില് തീറ്റ പരിവഹനം പ്പചയ്യുന്ന 

വാഹനങ്ങളിേും മുന്േൂർ അറിയിെ് നല്ോപ്പത,— 

 (i) സാമ്പിള് കരഖരണം; അപ്പല്ലങ്കില് 

 (ii) ഈ ഓർഡിനന്സികേകയാ അതിന്േീെിേുണ്ാക്കിയിട്ടുള്ള ചട്ടങ്ങളികേകയാ 

റഗുകേഷനുേളികേകയാ ഏപ്പതങ്കിേും വയവസ്ഥേള് േംഘിക്കപ്പെട്ടിട്ടുകണ്ാ എന്നും 

തീറ്റവസ്തുക്കള്, േന്നുോേിത്തീറ്റ, കോെിത്തീറ്റ അപ്പല്ലങ്കില് ധാതുേവണമിപ്രിതം 

എന്നിവയുപ്പട പരികരാധനയ്ക്കുകവണ്ിയും  പ്പപാതുപരികരാധന നടത്തുേ; 

എന്നീ ആവരയങ്ങള്ക്കായി പ്പകവരിക്കാവുന്നതാണ്. 

 (2) ഈ ഓർഡിനന്സികേകയാ അതിന്േീെിേുണ്ാക്കിയിട്ടുള്ള ചട്ടങ്ങളികേകയാ 

റഗുകേഷനുേളികേകയാ ഏപ്പതങ്കിേും വയവസ്ഥേള് ഗുരുതരമായി േംഘിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ് ്

എന്ന് െീഡ് കസെ്റ്റി അഷവറന്സ് ഓെീസർക്ക് കബാധയപ്പെട്ടാല് ആയത് െീഡ് കസെ്റ്റി 

എന്കൊെ്സ്പ്പമെ് ഓെീസപ്പറ അറിയികക്കണ്തും, െീഡ് കസെ്റ്റി എന്കൊെ്സ്പ്പമെ ്

ഓെീസറില്  നിന്നും നിർകേരം സവീേരിച്ചതിനുകരഷം,  വസ്തുതാപരമായ പ്പതളിവ ്

സംരക്ഷിക്കുന്നതികനാ അപ്പല്ലങ്കില് കേസ് രരിയായ വിധത്തില് സംരക്ഷിക്കുന്നതികനാ 

കവണ്ിയുള്ള ആവരയത്തികേക്കായി എെുപത്തിരണ്് മണിക്കൂറില്  േവിയാത്ത 
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സമയകത്തക്്ക, പരിസരങ്ങള് അപ്പല്ലങ്കില് അതിപ്പെ ഭാഗം  മുപ്ദ വയ്ക്കുേകയാ 

പിടിപ്പച്ചടുക്കുേകയാ പ്പചകയ്യണ്താണ്.  

 (3) ഗുണനിേവാരപ്പത്തക്കുറിച്ച് ഒരു പരാതി േഭിച്ചാല്, െീഡ് കസെ്റ്റി അഷവറന്സ ്

ഓെീസർ, പരാതി േഭിച്ച് മൂന്ന് ദിവസത്തിനേം, നിർണയിക്കപ്പെട്ട നടപടിപ്േമം 

പാേിച്ചുപ്പോണ്്, തീറ്റവസ്തു, േന്നുോേിത്തീറ്റ, കോെിത്തീറ്റ അപ്പല്ലങ്കില് 

ധാതുേവണമിപ്രിതം എന്നിവയുപ്പട അകത േൂട്ടത്തില് നിന്നുള്ള സാമ്പിളുേള് 

പരാതിക്കാരനില്/േർഷേനില്/അംഗീേൃതഏജെില് നിന്നും, േൂടാപ്പത െീഡ് മില്ലില് 

നിന്നും എടുകക്കണ്താണ്. 

 (4) അത്തരത്തില്പ്പെട്ട  ഏപ്പതങ്കിേും  തീറ്റവസ്തു, േന്നുോേിത്തീറ്റ, 

കോെിത്തീറ്റ അപ്പല്ലങ്കില് ധാതുേവണമിപ്രിതം എന്നിവയുപ്പട പരികരാധനയില് 

യഥാർഥത്തിേുണ്ായിരികക്കണ്തായ ഗുണനിേവാരമിപ്പല്ലകന്നാ  മായം കചർന്നതാകയാ  

ഗുണനിേവാരം േുറഞ്ഞതാകയാ, ഈ ഓർഡിനന്സികേകയാ 

അതിന്േീെിേുണ്ാക്കിയിട്ടുള്ള ചട്ടങ്ങളികേകയാ റഗുകേഷനുേളികേകയാ ഏപ്പതങ്കിേും 

വയവസ്ഥേളുപ്പട  േംഘനം ഉള്ളതാകയാ േപ്പണ്ത്തുേയാപ്പണങ്കില്, നിർമ്മാതാവികനാ 

അപ്പല്ലങ്കില് വില്പനക്കാരകനാ എതിപ്പര 18-ാം വേുെ് പ്പോരം േണ്ുപ്പേട്ടേികനാ 

േപ്പയ്യാെിയേികനാ ഉള്ള നടപടിേള് ലേപ്പക്കാകള്ളണ്തും അത്തരം വയവസ്ഥേളുപ്പട 

േംഘനം സംബന്ധിച്ച്  ഒരു അന്തിമ റികൊർട്ട് മുറപ്പോരമുള്ള സമുചിത അധിോരിക്ക ് 

തുടർനടപടിേള്ക്കായി സമർെിക്കുേയും പ്പചകയ്യണ്താണ്. 

(5) െീഡ് കസെ്റ്റി അഷവറന്സ് ഓെീസർ േുറഞ്ഞത ് ആറ് 

മാസത്തിപ്പോരിക്കകോ ആവരയാനുസരണകമാ തപ്പെ അധിോര പരിധിയിേുള്ള 

ഉല്പാദന, സംഭരണ, പരിവഹന അപ്പല്ലങ്കില് വില്പന സൗേരയങ്ങളുപ്പട പ്പപാതുവായ 

പരികരാധന നടകത്തണ്താണ്.  തീറ്റ അപ്പല്ലങ്കില് ധാതുേവണമിപ്രിത നിർമ്മാതാവ ്

അപ്പല്ലങ്കില് വിതരണക്കാരന്/കസ്റ്റാക്കിസ്റ്റ്/ഡീേർ/പരിവഹനം പ്പചയ്യുന്ന ആള് 

എന്നിവരില് നിന്നും ഇതികേക്കായി പരികരാധനക്കൂേി ഈടാക്കാന് 

പാടില്ലാത്തതാേുന്നു. 

 (6) എന്നിരുന്നാേും, അത്തരത്തില് പരികരാധിക്കപ്പെട്ട തീറ്റവസ്തു, 

േന്നുോേിത്തീറ്റ, കോെിത്തീറ്റ, ധാതുേവണമിപ്രിതം  എന്നിവ േന്നുോേിവർഗത്തിനും 

കോെിവർഗത്തിനും ഉടനടിയുള്ള ആകരാഗയ പ്പര്നങ്ങള് ഉണ്ാക്കികയക്കുപ്പമന്നും  

പിടിപ്പച്ചടുക്കല് ആവരയമാപ്പണന്നും െീഡ ് കസെ്റ്റി അഷവറന്സ് ഓെീസർക്ക,് 

പരികരാധനയില് കബാധയമാവുന്ന പക്ഷം, അത്തരം തീറ്റവസ്തു, േന്നുോേിത്തീറ്റ, 

കോെിത്തീറ്റ അപ്പല്ലങ്കില് ധാതുേവണമിപ്രിതം,  നിർണയിക്കപ്പെട്ടപ്പോരം, സർക്കാർ  
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അംഗീേൃത േകബാറട്ടറിയില് അതികവഗപരികരാധനക്ക് വികധയമാകക്കണ്താണ.് 

അത്തരം സാമ്പിള്, ഉടനടിയുള്ള ആകരാഗയപ്പര്നങ്ങള് ഉണ്ാക്കുന്നുപ്പണ്ന്ന ്

പ്പതളിയിക്കപ്പെടുന്നപക്ഷം പരികരാധനേളുപ്പട പ്പചേവ് ലേസന്സി വഹികക്കണ്താണ്. 

(7) െീഡ ് കസെ്റ്റി അഷവറന്സ ് ഓെീസറുപ്പട അപ്പല്ലങ്കില് 

അധിോരപ്പെടുത്തപ്പെട്ട പ്പതിനിധിയുപ്പട അഭിപ്പായത്തില്, പ്പപപ്പട്ടന്നുള്ളതും 

സവാഭാവിേവുമായ അെുേേിന് വികധയമാേുന്ന, പിടിപ്പച്ചടുക്കപ്പെട്ട ഉല്പന്നം 

നരിെികക്കണ്ത് ആവരയമാപ്പണങ്കില് അത്തരം ഉകദയാഗസ്ഥർ, അതിനുകരഷം പ്പപപ്പട്ടന്്ന 

തപ്പന്ന അപ്പല്ലങ്കില് ഏത് സാഹചരയത്തിേും, 16-ാം വേുെ് പ്പോരമുള്ള റികൊർട്ട് േഭിച്ച് ഒരു 

മാസത്തില് േവിയാപ്പത, അതത് സംഗതികപാപ്പേ, ലേസന്സിംഗ് അകതാറിറ്റികക്കാ 

അപ്പല്ലങ്കില് കോടതികക്കാ, അത്തരം ഉകദയാഗസ്ഥനാല് തപ്പന്ന ഉല്പന്നം 

വില്ക്കുന്നതിന്/േപ്പയ്യാെിക്കുന്നതിന് അനുമതിക്ക് കവണ്ി അകപക്ഷ നല്കേണ്തും, 

അത്തരം അനുമതി േഭിക്കുന്ന പക്ഷം, അത്തരം ഉകദയാഗസ്ഥന് തപ്പന്ന ഉല്പന്നം 

വില്ക്കാവുന്നതും/േപ്പയ്യാെിക്കാവുന്നതും, വില്പനയില് നിന്്ന േഭിക്കുന്ന 

വില്പനവരുമാനം ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള പ്ടഷറിയില്  ഒടുക്കാവുന്നതും, െീഡ് കസെ്റ്റി 

എന്കൊെ് സ് പ്പമെ് ഓെീസറുപ്പട അറിയിെിന്േീെില് അത്തരം വില്പന/േപ്പയ്യാെിയല്, 

ഒടുക്കല് എന്നിവ സംബന്ധിച്ച്, അതത് സംഗതികപാപ്പേ, ലേസന്സിംഗ്  

അകതാറിറ്റികക്കാ കോടതിയ്കക്കാ റികൊർട്ട് നല്കേണ്തും, ലേസന്സിംഗ ് 

അകതാറിറ്റി/കോടതി കേസ് തീർൊക്കുന്നതിനാവരയമായ നടപടി എടുകക്കണ്തുമാണ്. 

 (8) െീഡ് കസെ്റ്റി അഷവറന്സ് ഓെീസർ അപ്പല്ലങ്കില് അധിോരപ്പെടുത്തപ്പെട്ട 

പ്പതിനിധി തീറ്റവസ്തു, േന്നുോേിത്തീറ്റ, കോെിത്തീറ്റ അപ്പല്ലങ്കില് ധാതുേവണമിപ്രിതം 

എന്നിവയുപ്പട തവരിതഗതിയിേുള്ള േപ്പയ്യാെിയേിനുകവണ്ി, ഉചിതമായ ഉത്തരവുേള് 

േഭിക്കുന്നതിനായി െീഡ് കസെ്റ്റി എന്കൊെ്സ്പ്പമെ് ഓെീസർ വെി ലേസന്സിംഗ ്

അകതാറിറ്റിക്ക് ഉടന് ഒരു റികൊർട്ട് സമർെികക്കണ്താണ്. 

 (9) പരികരാധന േകബാറട്ടറിയില് നിന്നുള്ള തീറ്റപരികരാധന റികൊർട്ട ്   

സൂക്ഷമ്പരികരാധന നടത്തിയതിനുകരഷം, 19-ാം വേുെികനാ 22-ാം വേുെികനാ േീെില് 

ലേോരയം പ്പചകയ്യണ്തായ, ഈ ഓർഡിനന്സിന്േീെിേുള്ള ഏപ്പതങ്കിേും േുറ്റം 

പ്പചയ്തിട്ടുപ്പണ്ങ്കില്, െീഡ് കസെ്റ്റി അഷവറന്സ് ഓെീസർ, ലേസന്സിംഗ ്

അകതാറിറ്റിക്കും െീഡ് കസെ്റ്റി എന്കൊെ് സ് പ്പമെ് ഓെീസർക്കും അറിയിെ ്

നല്േിപ്പക്കാണ്്  തുടർനടപടിേള് സവീേരികക്കണ്താണ്. 
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 (10) പ്പതരയല്, പിടിപ്പച്ചടുക്കല്, അകനവഷണം, കപ്പാസിേയൂഷന് നടപടിേള് 

തുടങ്ങുന്നതിനുള്ള നടപടിപ്േമം എന്നിവ നിർണയിക്കപ്പെടുന്ന രീതിയില് 

ആയിരികക്കണ്താണ.് 

 14. പരികരാധന േകബാറട്ടറിേള്.—സർക്കാരിന്, ഔകദയാഗിേ ഗസറ്റിപ്പേ 

വിജ്ഞാപനം വെി, ഈ ഓർഡിനന്സ് പ്പോരം   കരഖരിച്ച തീറ്റവസ്തുക്കള്, 

േന്നുോേിത്തീറ്റ, കോെിത്തീറ്റ, ധാതുേവണമിപ്രിതം എന്നിവയുപ്പട സാമ്പിളുേള് 

പരികരാധന നടത്തുന്നതിപ്പെ ആവരയത്തികേയ്ക്കായി, കേപ്ന്ദ അപ്പല്ലങ്കില് സംസ്ഥാന 

സർക്കാർ  അപ്പല്ലങ്കില് മകറ്റപ്പതങ്കിേും ഏജന്സിേളാല് സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതും 

നാഷണല് അപ്േഡികറ്റഷന് കബാർഡ് കൊർ പ്പടസ്റ്റിംഗ് ആെ് ോേികപ്ബഷന് 

േകബാറട്ടറീസ് അംഗീേരിച്ചതും സർക്കാർ അംഗീേരിച്ചിട്ടുള്ളതുമായ   ഏപ്പതാരു 

േകബാറട്ടറിപ്പയയും പരികരാധന േകബാറട്ടറി ആയി അംഗീേരിക്കാവുന്നതാണ്. 

15. സാമ്പിളിംഗിപ്പെ നടപടി പ്േമങ്ങള്.—(1) പരികരാധന നടത്തുന്നതിനുള്ള 

ഉകേരയപ്പത്തക്കുറിച്ച് ബന്ധപ്പെട്ട ആളിന് കരഖാമൂേം അറിയിെ് നല്േിയകരഷം ഒരു െീഡ ്

കസെ്റ്റി അഷവറന്സ് ഓെീസർക്ക്, പരികരാധനയുപ്പട ആവരയത്തികേയ്ക്കായി  ഏത ്

സമയത്തും ഉല്പാദിെിക്കപ്പെട്ടകതാ സംഭരിക്കപ്പെട്ടകതാ പരിവഹനം പ്പചയ്തകതാ 

വിറ്റകതാ വില്ക്കാന് ഉകേരിക്കുന്നകതാ, െീഡ് മില്ലില് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നകതാ  

പ്പോണ്ുകപാേുന്നകതാ അപ്പല്ലങ്കില് അംഗീേൃത ഏജെ്/ഡീേർ ലേവരം 

വച്ചിരിക്കുന്നകതാ ആയ  തീറ്റവസ്തു,  േന്നുോേിത്തീറ്റ, കോെിത്തീറ്റ അപ്പല്ലങ്കില് 

ധാതുേവണമിപ്രിതം എന്നിവയുപ്പട സാമ്പിള് കരഖരിക്കാവുന്നതാണ്. 

(2) പരികരാധനയക്്കായി തീറ്റവസ്തു, േന്നുോേിത്തീറ്റ, കോെിത്തീറ്റ, 

ധാതുേവണമിപ്രിതം എന്നിവയുപ്പട സാമ്പിളുേള് എടുക്കുകമ്പാള്, രണ്് സാക്ഷിേളുപ്പട 

സാന്നിധയത്തില് സാമ്പിള് നാേ് ഭാഗങ്ങളായി വിഭജിച്ച് അടയാളപ്പെടുത്തുേയും        

മുപ്ദപ്പചയ്യുേയും, അടക്കം പ്പചയത്ിരിക്കുന്നതിപ്പെ സഹജഗുണവും സവഭാവവും 

വയതയാസം വരുന്നില്ല എന്ന് ഉറൊക്കുന്നതികേക്കായി, വായു േടക്കാത്ത േപ്പണ്യ്നറില് 

ഉറെിച്ചടയക്്കുേയും അതിനു മുേളില്  സാമ്പിള് സവീേരിച്ചതിപ്പെ തീയതിയും സമയവും 

സൂചിെിച്ചുപ്പോണ്ും, െീഡ് കസെ്റ്റി അഷവറന്സ് ഓെീസറുപ്പടയും ആരില് നിന്നാകണാ 

സാമ്പിള് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അയാളുപ്പടയും ഒെ്/വിരേടയാളം അപ്പല്ലങ്കില് രണ്ും േൂടികയാ 

പതിെികക്കണ്തുമാണ് . 

 (3) യാപ്പതാരാളും, (1)-ാം ഉപവേുെിപ്പെ ആവരയത്തികേക്കായി തീറ്റവസ്തു, 

േന്നുോേിത്തീറ്റ, കോെിത്തീറ്റ അപ്പല്ലങ്കില് ധാതുേവണമിപ്രിതം എന്നിവയുപ്പട 

സാമ്പിളുേള് െീഡ ് കസെ്റ്റി അഷവറന്സ് ഓെീസർ ആവരയമുള്ള അളവിേും 
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പാക്കിങ്ങിേും കരഖരിക്കുന്നതില് നിന്്ന അയാപ്പള തടസ്സപ്പെടുത്തുവാന് പാടുള്ളതല്ല. 

എന്നാല് ആരില് നിന്നാകണാ സാമ്പിള് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അയാള് ഒെിടാകനാ 

വിരേടയാളം പതിക്കാകനാ വിസമ്മതിക്കുേയാപ്പണങ്കില്, അയാളുപ്പട ഒെികനാ 

അപ്പല്ലങ്കില് വിരേടയാളത്തികനാ പേരമായി െീഡ് കസെ്റ്റി അഷവറന്സ് ഓെീസർ രണ് ് 

സാക്ഷിേപ്പള വിളികക്കണ്തും അവരുപ്പട ഒെ് അപ്പല്ലങ്കില് വിരേടയാളം 

എടുകക്കണ്തുമാണ്. 

(4) െീഡ് കസെ്റ്റി അഷവറന്സ് ഓെീസർക്ക് അപ്പല്ലങ്കില് പ്പപാതുവാകയാ 

പ്പകതയേമാകയാ സർക്കാരിനാല് അധിോരപ്പെടുത്തപ്പെട്ട മകറ്റപ്പതങ്കിേും ഉകദയാഗസ്ഥകനാ, 

ഈ ഓർഡിനന്സികേകയാ അതിന്േീെിേുണ്ാക്കിയിട്ടുള്ള ചട്ടങ്ങളികേകയാ 

റഗുകേഷനുേളികേകയാ ഏപ്പതങ്കിേും വയവസ്ഥേളുകടകയാ അപ്പല്ലങ്കില് ഈ 

ഓർഡിനന്സിന്  േീെില്  ലേസന്സ് നല്േപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഏപ്പതങ്കിേും ഉപാധിേളുകടകയാ 

നിബന്ധനേളുകടകയാ  േംഘനം നടന്നിട്ടുകണ്ാ എന്ന് ഉറെു വരുത്തുന്ന 

ആവരയത്തികേക്കായി, അയാള്ക്ക് അനുകയാജയപ്പമന്ന് കതാന്നുന്നപക്ഷം, തീറ്റവസ്തു, 

േന്നുോേിത്തീറ്റ, കോെിത്തീറ്റ അപ്പല്ലങ്കില് ധാതുേവണമിപ്രിതം എന്നിവ നിർമ്മിച്ചകതാ 

സംഭരിച്ചകതാ പരിവഹനം പ്പചയ്തകതാ വിറ്റകതാ ആയ ഏതു പരിസരത്തും നയായമായ 

ഏതു സമയത്തും പ്പകവരിക്കാവുന്നതാണ്.  (3)-ാം  ഉപവേുെിപ്പേ വയവസ്ഥേള് 

ആപ്പരങ്കിേും േംഘിച്ചാല്, െീഡ് കസെ്റ്റി അഷവറന്സ് ഓെീസർക്ക്, തീറ്റവസ്തു, 

കോമ്പൗണ്് െീഡ് അപ്പല്ലങ്കില് ധാതുേവണമിപ്രിതം എന്നിവ പിടിപ്പച്ചടുക്കുന്നതിനുള്ള 

ോരണങ്ങളും,  പിടിപ്പച്ചടുത്ത തീറ്റവസ്തു, േന്നുോേിത്തീറ്റ, കോെിത്തീറ്റ അപ്പല്ലങ്കില് 

ധാതുേവണമിപ്രിതം എന്നിവയുപ്പട സവഭാവവും, തൂക്കവും കരഖപ്പെടുത്തി പിടിപ്പച്ചടുത്ത 

തീയതി, സമയം, സ്ഥേം എന്നിവയും ോണിച്ച ്അത്തരം ആളിന് കരഖാമൂേം അറിയിെ ്

നല്േിപ്പോണ്്, പിടിപ്പച്ചടുക്കാവുന്നതും  ആ അറിയിെ്, പിടിപ്പച്ചടുത്ത തീറ്റവസ്തു, 

േന്നുോേിത്തീറ്റ, കോെിത്തീറ്റ അപ്പല്ലങ്കില്  ധാതുേവണമിപ്രിതം എന്നിവയുപ്പട എല്ലാ 

വിവരങ്ങളും ഉള്പ്പക്കാള്ളുന്ന മൂന്ന് പേർെുേളുള്ളത് ആയിരികക്കണ്തും അത്തരം 

അറിയിെ് െീഡ് കസെ്റ്റി അഷവറന്സ് ഓെീസറും, ആരുപ്പട  ലേവരത്തില് നിന്നും 

അപ്പല്ലങ്കില് നിയപ്ന്തണത്തില് നിന്നുമാകണാ തീറ്റവസ്തു, േന്നുോേിത്തീറ്റ, കോെിത്തീറ്റ 

അപ്പല്ലങ്കില് ധാതുേവണമിപ്രിതം എന്നിവ പിടിപ്പച്ചടുത്തിട്ടുള്ളത്, അയാള് ഒെിട്ടിട്ടുള്ളതും 

അപ്പല്ലങ്കില് വിരേടയാളം പതിെിച്ചിട്ടുള്ളതും ആയിരികക്കണ്തും  ഒരു പേർെ്   അത്തരം 

ആളിന് നല്േിയിരികക്കണ്തുമാണ്. അത്തരം ആള് ഒെിടാന് അപ്പല്ലങ്കില് വിരേടയാളം 

പതിക്കാന് വിസമ്മതിക്കുന്ന സംഗതിയില്,  െീഡ് കസെ്റ്റി അഷവറന്സ് ഓെീസർ രണ് ് 

സാക്ഷിേപ്പള വിളികക്കണ്തും അത്തരം ആളിപ്പെ ഒെ് അപ്പല്ലങ്കില് വിരേടയാളത്തിന് 

പേരമായി അവരുപ്പട ഒെ് അപ്പല്ലങ്കില് വിരേടയാളം എടുകക്കണ്തുമാണ്. 
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(5) ഒരു അംഗീേൃത ഏജെ്/ഡീേർ അപ്പല്ലങ്കില് പരിവഹനം  പ്പചയ്യുന്നയാള് 

എന്നിവരുപ്പട ലേവരമുള്ള കസ്റ്റാക്കില് നിന്്ന (1)-ാം   ഉപവേുെിന് േീെില് ആവരയമായ 

സാമ്പിള് എടുക്കുകമ്പാള്, അംഗീേൃത ഏജെ്/ഡീേർ/പരിവഹനം പ്പചയ്യുന്നയാള് 

എന്നിവർ ആർക്ക ് കവണ്ിയാകണാ അത്തരം കസ്റ്റാക്ക് ലേവരം വയക്്കുന്നത ് 

അയാളുപ്പട കപരും മറ്റ് വിരദാംരങ്ങളും െീഡ് കസെ്റ്റി അഷവറന്സ് ഓെീസർ 

ആവരയപ്പെടുന്ന പ്പോരം നല്ോന് ബാധയസ്ഥരായിരിക്കുന്നതാണ്. 

(6) സവന്തം മൃഗങ്ങള്ക്കായി െീഡ് മില്ലില് നിന്നും  തീറ്റവസ്തു, 

േന്നുോേിത്തീറ്റ, കോെിത്തീറ്റ അപ്പല്ലങ്കില് ധാതുേവണമിപ്രിതം എന്നിവ വാങ്ങിയ 

ഏപ്പതാരാള്ക്കും, ഉല്പന്നം വാങ്ങിയതിപ്പെ വൗച്ചർ അപ്പല്ലങ്കില് േയാഷ,്പ്പമകമ്മാ 

ലേവരമുപ്പണ്ങ്കില്, അയാളുപ്പട തീറ്റവസ്തു, േന്നുോേിത്തീറ്റ, കോെിത്തീറ്റ അപ്പല്ലങ്കില് 

ധാതുേവണമിപ്രിതം എന്നിവയുപ്പട സാമ്പിളുേള് അംഗീേൃത േകബാറട്ടറിയില് നിന്നും 

പരികരാധിച്ചുേിട്ടുന്നതിനായി നിർണയിക്കപ്പെട്ട ൊറത്തില്, ബന്ധപ്പെട്ട െീഡ് കസെ്റ്റി 

അഷവറന്സ ് ഓെീസർക്ക് അകപക്ഷ നല്ോവുന്നതാണ്.  സാമ്പിളുേള് 

പരികരാധിക്കുന്നതിനുള്ള പ്പചേവ്, സർക്കാർ വിവിധ പരികരാധനേള്ക്ക് അംഗീേരിച്ച 

നിരക്കിന് അനുസൃതമായി, അകപക്ഷ നല്േുന്ന ആള് ഒടുകക്കണ്താണ്. 

16. സാമ്പിളിപ്പെ പരികരാധന.—െീഡ് കസെ്റ്റി അഷവറന്സ് ഓെീസർ: 

 (എ) ആരുപ്പട പക്കല് നിന്നാകണാ സാമ്പിള് എടുത്തത്, ആ ആളിന് 

മുപ്ദവയ്ക്കപ്പെട്ട തീറ്റയുപ്പട ഒരു സാമ്പിള് ലേമാകറണ്താണ്; 

(ബി) സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിക്കുന്നതികേയക്്കായി മുപ്ദവയക്്കപ്പെട്ട രണ്് തീറ്റ 

സാമ്പിളുേള് െീഡ് കസെ്റ്റി എന്കൊെ്സ്പ്പമെ് ഓെീസർക്ക് ലേമാകറണ്താണ;് 

േൂടാപ്പത 

(സി) മുപ്ദ വയക്്കപ്പെട്ട തീറ്റയുപ്പട രണ്് സാമ്പിളുേള് മൂന്ന്  ദിവസത്തിനുള്ളില്, 

െീഡ് കസെ്റ്റി എന്കൊെ്സ്പ്പമെ് ഓെീസർക്ക് അറിയിെ് നല്േിപ്പോണ്്, അംഗീേൃത 

െീഡ് പ്പടസ്റ്റിംഗ് േകബാറട്ടറിയില് പരികരാധനയ്ക്കായി നല്കേണ്താണ്. 

17. പരികരാധന റികൊർട്ട്.—(1) െീഡ ്കസെ്റ്റി അഷവറന്സ ്ഓെീസറില് നിന്നും 

തീറ്റവസ്തു, േന്നുോേിത്തീറ്റ, കോെിത്തീറ്റ അപ്പല്ലങ്കില് ധാതുേവണമിപ്രിതം 

എന്നിവയുപ്പട ഏപ്പതങ്കിേും സാമ്പിള് േഭിക്കുകമ്പാള്, അംഗീേൃത െീഡ് പ്പടസ്റ്റിംഗ ്

േകബാറട്ടറി ഇത് പരികരാധന നടത്തുേയും  നിർണയിക്കപ്പെട്ട ൊറത്തില് അത്തരം 

പരികരാധനയുപ്പട െേം ോണിക്കുന്ന ഒരു റികൊർട്ട് െീഡ് കസെ്റ്റി അഷവറന്സ ് 
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ഓെീസർക്ക ് ഇരുപത്തിപ്പയാന്ന് ദിവസങ്ങള്ക്കുള്ളില് ലേമാറുേകയാ 

അയയക്്കുേകയാ പ്പചകയ്യണ്തുമാണ്. 

(2)  ആരില് നിന്നാകണാ അങ്ങപ്പന പരികരാധിക്കപ്പെട്ട സാമ്പിള് കരഖരിച്ചത ്

ആ ആളിനും അപ്പല്ലങ്കില് ആരുപ്പട തീറ്റവസത്ുവാകണാ പരികരാധിക്കപ്പെട്ട് േിട്ടിയത ്

അയാള്ക്കും അത്തരം റികൊർട്ടിപ്പെ ഒരു പേർെ്, െീസ് ഒടുക്കി അകപക്ഷ 

നല്േുന്നതികേല്, അംഗീേൃത െീഡ് പ്പടസ്റ്റിംഗ് േകബാറട്ടറിയില് നിന്്ന  

േഭയമാേുന്നതാണ.് 

(3) യാപ്പതാരാളും റികൊർട്ടിപ്പെ പേർെ് ഒരിടത്തും പ്പദർരിെിക്കുവാകനാ 

പരസയാവരയങ്ങള്ക്കായി ഉപകയാഗിക്കുവാകനാ പാടുള്ളതല്ല. 

18. െീഡ് കസെ്റ്റി അഷവറന്സ് ഓെീസറാേുള്ള േണ്ുപ്പേട്ടേും  േപ്പയ്യാെിയേും.—

െീഡ് കസെ്റ്റി അഷവറന്സ് ഓെീസർ അപ്പല്ലങ്കില് അധിോരപ്പെട്ട  പ്പതിനിധി, 

തീറ്റവസ്തു, േന്നുോേിത്തീറ്റ, കോെിത്തീറ്റ, ധാതുേവണമിപ്രിതം എന്നിവയുപ്പട  

ലേസന്സില്ലാത്തകതാ മായം കചർത്തകതാ ഗുണനിേവാരമില്ലാത്തകതാ മിസ്പ്ബാെകഡാ 

ആയ തീറ്റനിർമ്മാണം, സംഭരണം, വിതരണം, വില്പന അപ്പല്ലങ്കില് വിപണനം  എന്നിവ 

േണ്ുപിടിച്ചാല് അത്തരം തീറ്റവസ്തുക്കള്, േന്നുോേിത്തീറ്റ, കോെിത്തീറ്റ, 

ധാതുേവണമിപ്രിതം എന്നിവ പിടിപ്പച്ചടുക്കുേയും െീഡ് കസെ്റ്റി എന്കൊെ്സ്പ്പമെ ്

ഓെീസപ്പറ അറിയിച്ച കരഷം നിർണയിക്കപ്പെട്ട രീതിയില് േപ്പയ്യാെിക്കുേയും, ആയതിന് 

പ്പചേവാേുന്ന തുേ, അതത് സംഗതികപാപ്പേ, ആരില് നിന്നാകണാ അത്തരം 

പിടിപ്പച്ചടുക്കല് നടത്തിയത്, അയാളില് നികന്നാ അപ്പല്ലങ്കില് ലേസന്സിയില് നികന്നാ 

ഈടാകക്കണ്തുമാണ.് 

19. ലേസന്സിംഗ ് അകതാറിറ്റിയാേുള്ള നയായനിർണയം.—(1) ഈ 

ഓർഡിനന്സികേകയാ അതിന്  േീെിേുണ്ാക്കിയിട്ടുള്ള ചട്ടങ്ങളികേകയാ 

റഗുകേഷനുേളികേകയാ ഏപ്പതങ്കിേും വയവസ്ഥേള് ഏപ്പതങ്കിേും ആള് 

േംഘിക്കുേയാപ്പണങ്കില്, ആ സംഗതിയില് അയാള്ക്ക ് പറയുവാനുള്ളത് പറയുവാന് 

നയായമായ ഒരവസരം  നല്േിയകരഷം, ലേസന്സിംഗ് അകതാറിറ്റി, അത്തരം 

അകനവഷണത്തില്, അയാള് ഈ ഓർഡിനന്സികേകയാ അതിന്േീെിേുണ്ാക്കിയിട്ടുള്ള 

ചട്ടങ്ങളികേകയാ റഗുകേഷനുേളികേകയാ വയവസ്ഥേള് േംഘിച്ചിട്ടുണ്് എന്ന ് 

കബാധയമാേുന്നപക്ഷം,  യുക്തപ്പമന്നു കതാന്നുന്നതും, 20-ാം  വേുെില് വയവസ്ഥ 

പ്പചയ്തിരിക്കുന്നതുമായ അത്തരം പിെരിക്ഷ,  ഉത്തരവ്മൂേം,  ചുമകത്തണ്താണ്. 
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 (2) (1)-ാം ഉപവേുെിന്േീെിേുള്ള ഒരു േംഘനം തീർെു േല്പിക്കുന്നതില്, 

ലേസന്സിംഗ് അകതാറിറ്റിക്ക് താപ്പെെറയുന്ന സംഗതിേളില് ഒരു സിവില് 

കോടതിയുപ്പട അധിോരങ്ങള് ഉണ്ായിരിക്കുന്നതാണ്, അതായത്:— 

 (എ) ഏപ്പതാരു സാക്ഷിപ്പയയും വിളിച്ചു വരുത്തുന്നതിനും ഹാജരാേല് 

ഉറെുവരുത്തുന്നതിനും സതയപ്പസത്ാവനയികേല് അയാപ്പള വിസ്തരിക്കുന്നതിനും; 

 (ബി) ഏപ്പതങ്കിേും കരഖേളുപ്പട േപ്പണ്ത്തേും ഹാജരാക്കേും 

ആവരയപ്പെടുന്നതിന്,  േൂടാപ്പത 

 (സി) സതയവാങ്മൂേത്തികേല് പ്പതളിവ് സവീേരിക്കുന്നതിന്. 

20. പിെരിക്ഷ.—(1) ഈ ഓർഡിനന്സിപ്പേ 19-ാം വേുെിന് േീെിേുള്ള ഒരു 

അകനവഷണത്തില്, ഒരാള് ഈ ഓർഡിനന്സികേകയാ അതിന്  േീെിേുണ്ാക്കിയിട്ടുള്ള 

ചട്ടങ്ങളികേകയാ റഗുകേഷനുേളികേകയാ ഏപ്പതങ്കിേും വയവസ്ഥേള് േംഘിച്ചതായി 

ലേസന്സിംഗ് അകതാറിറ്റി േപ്പണ്ത്തിയാല്, അയാള് താപ്പെെറയുന്ന പിെരിക്ഷേള്ക്ക ്

ബാധയസ്ഥനായിരിക്കുന്നതാണ്, അതായത്:— 

(എ) ആദയമായി േംഘനം നടത്തുകമ്പാള്, അറുപത് ദിവസത്തില് 

േുറയാത്തതും ആറ് മാസം വപ്പരയാോവുന്നതുമായ ോേയളവ ് വപ്പര അയാളുപ്പട 

ലേസന്സ് സസ് പ്പപന്ഡ് പ്പചയ്യുേകയാ അപ്പല്ലങ്കില് അന്പതിനായിരം രൂപ 

വപ്പരയാോവുന്നതും എന്നാല് ഇരുപത്തിയയ്യായിരം രൂപയില് േുറയാത്തതുമായ 

പിെകയാ  അപ്പല്ലങ്കില് രണ്ും േൂടികയാ,  േൂടാപ്പത 

(ബി) രണ്ാമതായി േംഘനം നടത്തുകമ്പാള്, ആറ് മാസത്തില് 

േുറയാത്തതും ഒരു വർഷം വപ്പരയാോവുന്നതുമായ ോേയളവ ് വപ്പര അയാളുപ്പട 

ലേസന്സ് സസ് പ്പപന്ഡ് പ്പചയ്യുേകയാ അപ്പല്ലങ്കില് രണ് ് േക്ഷം രൂപ 

വപ്പരയാോവുന്നതും എന്നാല് അന്പതിനായിരം രൂപയില്    േുറയാത്തതുമായ പിെകയാ 

അപ്പല്ലങ്കില് രണ്ും േൂടി. 

(2) ലേസന്സിംഗ് അകതാറിറ്റിക്ക് പ്പപപ്പട്ടന്നുള്ളതും സവാഭാവിേവുമായ 

അെുേേിനു വികധയമാേുന്നതുമായ, പിടിപ്പച്ചടുക്കപ്പെട്ട ഏപ്പതാരു തീറ്റ അപ്പല്ലങ്കില് 

ധാതുേവണമിപ്രിതം, വില്ക്കുന്നതികനാ/േപ്പയ്യാെിയുന്നതികനാ നിർകേരം 

നല്ോവുന്നതാണ്. 
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21. അെീല്.—(1) 20-ാം  വേുെിപ്പെ (1)-ാം  ഉപവേുെിപ്പെ (എ), (ബി)  

ഖണ്ഡങ്ങള്ക്കുേീെില് പിെരിക്ഷ ചുമത്തപ്പെട്ടതില് സങ്കടമനുഭവിക്കുന്ന 

ഏപ്പതാരാള്ക്കും അപ്പോരമുള്ള ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ച് മുെത് ദിവസങ്ങള്ക്കുള്ളില്, 

കസ്റ്ററ്റ് െീഡ് േവാളിറ്റി േണ്സള്കട്ടറ്റീവ് േമ്മിറ്റി മുന്പാപ്പേ അെീല് നല്ോവുന്നതാണ് . 

 (2) (1)-ാം  ഉപവേുെ് പ്പോരം സമർെിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു അെീല്, ബന്ധപ്പെട്ട 

േക്ഷിേള്ക്ക് പറയുവാനുള്ളത് പറയുവാന് നയായമായ ഒരവസരം നല്േിയതിന് കരഷം,  

അെീല് േഭിച്ച തീയതി മുതല് അറുപത് ദിവസത്തിനുള്ളില് തീർൊകക്കണ്താണ്. 

22. കോടതിയാല് വിചാരണ പ്പചയ്യപ്പെടുന്ന േുറ്റങ്ങള്.—(1) േന്നുോേി വർഗത്തിേും 

കോെിവർഗത്തിേും പ്പപടുന്നവയുപ്പട മരണത്തികേക്്ക നയിക്കപ്പെടുന്നതാണ് എന്ന് രണ് ്

അംഗീേൃത പരികരാധന േകബാറട്ടറിേളില് നിന്നുള്ള പരികരാധന റികൊർട്ട് വെി 

പ്പതളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതും തുടർന്്ന കസ്റ്ററ്റ് െീഡ് േവാളിറ്റി േണ്സള്കട്ടറ്റീവ് േമ്മിറ്റി കമപ്പോെ് 

വച്ചതുമായ,  ലേസന്സിപ്പെ ഗുരുതരരീതിയിേുള്ള േംഘനങ്ങള്, അപ്പല്ലങ്കില് 

മൂന്നാമകത്തകതാ അപ്പല്ലങ്കില് അതിനുകരഷം തുടരുന്നകതാ ആയ േംഘനങ്ങള്ക്ക്   ആറ ്

മാസത്തില് േുറയാത്തതും ഒരു വർഷം വപ്പരയാോവുന്നതുമായ തടവും  അഞ്ച് േക്ഷം 

രൂപ വപ്പരയാോവുന്ന പിെയും നല്േി കോടതിയാല് രിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതാണ്. 

 (2) ഈ ഓർഡിനന്സിന് േീെില് ഒരു േുറ്റം പ്പചയ്തതായി കോടതിക്്ക 

കബാധയപ്പെട്ടാല് ആ േുറ്റം വിചാരണ പ്പചയ്യുന്ന കോടതിക്ക്, ഏപ്പതാരു തീറ്റവസ്തുവും 

അപ്പല്ലങ്കില് േന്നുോേിത്തീറ്റയും, കോെിത്തീറ്റയും അപ്പല്ലങ്കില് ധാതുേവണ മിപ്രിതവും, 

നിയമാനുസൃതം സർക്കാരികേക്ക് േണ്ുപ്പേട്ടുന്നതിന് നിർകേരിക്കാവുന്നതും  

അതിനനുസൃതമായി   തീർൊകക്കണ്തുമാണ്. 

 (3) കോടതിക്ക്, പ്പപപ്പട്ടന്നുള്ളതും സവാഭാവിേവുമായ അെുേേിന് 

വികധയമാേുന്നതുമായ പിടിപ്പച്ചടുക്കപ്പെട്ട ഏപ്പതാരു തീറ്റ അപ്പല്ലങ്കില് 

ധാതുേവണമിപ്രിതം ഉടന്തപ്പന്ന വില്ക്കുന്നതികനാ നീക്കം പ്പചയ്യുന്നതികനാ  നിർകേരം 

നല്ോവുന്നതാണ്. 

23.  േുറ്റത്തികേല് നടപടിപ്പയടുക്കല്.—(1) യാപ്പതാരു കോടതിയും െീഡ് കസെ്റ്റി 

എന്കൊെ്സ്പ്പമെ് ഓെീസർ നല്േിയ കരഖാമൂേമുള്ള പരാതിയികേേല്ലാപ്പത ഈ 

ഓർഡിനന്സിന് േീെില് രിക്ഷാർഹമായ േുറ്റത്തികേല് നടപടിപ്പയടുക്കുവാന്  

പാടുള്ളതല്ല. 

 (2) ഈ ഓർഡിനന്സിന് േീെില് രിക്ഷാർഹമായ ഒരു േുറ്റം ഒന്നാം ക്ലാസ ്

ജുഡീഷയല് മജിസ്കപ്ടറ്റ് കോടതി മുന്പാപ്പേ വിചാരണ നടകത്തണ്താണ്. 
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24. േമ്പനിേള്, ഇന്സ്റ്റിറ്റയൂഷനുേള്, സ്ഥാപനങ്ങള് എന്നിവ പ്പചയ്യുന്ന 

േുറ്റങ്ങള്.—(1) ഒരു േമ്പനി അപ്പല്ലങ്കില് ഇന്സ്റ്റിറ്റയൂഷന്  അപ്പല്ലങ്കില് സ്ഥാപനം  ഈ 

ഓർഡിനന്സിന് േീെിേുള്ള  ഒരു േുറ്റം പ്പചയ്യുകമ്പാള്, ആ േുറ്റേൃതയം പ്പചയ്യുന്ന സമയത്ത്  

ആ േമ്പനിയുപ്പട/ഇന്സ്റ്റിറ്റയൂഷപ്പെ/സ്ഥാപനത്തിപ്പെ ബിസിനസിപ്പെ ചാർജിേും 

ഉത്തരവാദിതവത്തിേും ഉണ്ായിരുന്ന ഓകരാ ആളും ആ േുറ്റം പ്പചയ്തതായി 

േരുതാവുന്നതും അപ്പോരം നടപടി എടുത്ത് രിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതിന് 

ബാധയസ്ഥനായിരിക്കുന്നതുമാണ്: 

എന്നാല് ഈ ഉപവേുെിേുള്ള യാപ്പതാന്നുംതപ്പന്ന േുറ്റം നടന്നിട്ടുള്ളത് തപ്പെ 

അറിവ് േൂടാപ്പതയാപ്പണന്നും  അത്തരം  േുറ്റേൃതയം തടയുന്നതിനാവരയമായ എല്ലാ 

ജാപ്ഗതയും താന് പാേിച്ചിരുന്നു എന്നും പ്പതളിയിക്കുന്നപക്ഷം അയാപ്പള  

രിക്ഷാർഹനല്ലാത്തതാക്കുന്നതാണ.് 

 (2) (1)-ാം  ഉപവേുെില് എന്തുതപ്പന്ന അടങ്ങിയിരുന്നാേും,  ഒരു േമ്പനി 

അപ്പല്ലങ്കില് സ്ഥാപനം അപ്പല്ലങ്കില് ഇന്സ്റ്റിറ്റയൂഷന് എന്നിവ ഈ ഓർഡിനന്സിന് 

േീെിേുള്ള ഒരു േുറ്റേൃതയം പ്പചയ്യുകമ്പാള് ഈ ഓർഡിനന്സിന് േീെിേുള്ള ആ േുറ്റേൃതയം 

േമ്പനിയുപ്പട/ സ്ഥാപനത്തിപ്പെ/ഇന്സ്റ്റിറ്റയൂഷപ്പെ ഏപ്പതങ്കിേും ഡയറക്ടർ, മാകനജർ, 

പ്പസപ്േട്ടറി അപ്പല്ലങ്കില്  മറ്റ് ഉകദയാഗസ്ഥർ  എന്നിവരുപ്പട സമ്മതകത്താപ്പടകയാ 

മൗനാനുവാദകത്താപ്പടകയാ അപ്പല്ലങ്കില് അവരുപ്പട ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള എപ്പന്തങ്കിേും 

അപ്രദ്ധകയാ ോരണം ഉണ്ായിട്ടുള്ളതാപ്പണന്്ന പ്പതളിയിക്കപ്പെട്ടാല്, അത്തരം ഡയറക്ടർ, 

മാകനജർ, പ്പസപ്േട്ടറി അപ്പല്ലങ്കില്   മറ്റുകദയാഗസ്ഥർ അത്തരം േുറ്റം പ്പചയ്തതായി 

േരുതാവുന്നതും, അയാള്ക്ക് എതിരായി  നടപടിേള് എടുകക്കണ്തും  തദനുസൃതം 

രിക്ഷിക്കപ്പെകടണ്തുമാണ്.  

വിരദീേരണം:— ഈ വേുെിപ്പെ ആവരയത്തികേക്കായി,— 

 (എ) “േമ്പനി/സ്ഥാപനം/ഇന്സ്റ്റിറ്റയൂഷന്” എന്നാല് ഒരു കെം, പ്പസാലസറ്റി 

അപ്പല്ലങ്കില് ആളുേളുപ്പട മറ്റ് അകസ്സാസികയഷനുേള് എന്നിവ ഉള്പ്പെടുന്ന 

നിോയങ്ങളും, േൂടാപ്പത 

 (ബി ) “ഡയറക്ടർ” എന്നാല് 

     (i) കെമിപ്പന സംബന്ധിച്ചിടകത്താളം ആ കെമിപ്പേ ഒരു പങ്കാളി; 
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  (ii) ഒരു പ്പസാലസറ്റി അപ്പല്ലങ്കില് ആളുേളുപ്പട മറ്റ ്

അകസ്സാസികയഷനുേള് എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, അതത് സംഗതികപാപ്പേ, 

പ്പസാലസറ്റിയുപ്പട അപ്പല്ലങ്കില് മറ്റ് അകസ്സാസികയഷനുേളുപ്പട ചട്ടങ്ങളിന്േീെില് ആ 

പ്പസാലസറ്റിയുപ്പട അപ്പല്ലങ്കില് അകസ്സാസികയഷപ്പെ ോരയങ്ങള് ലേോരയം 

പ്പചയ്യുന്നതികേക്കായി ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു ആള് എന്ന് അർഥമാേുന്നു. 

25. േുറ്റേൃതയത്തിന്  സഹായിക്കല്.—ഈ ഓർഡിനന്സിന് േീെിേുള്ള ഏപ്പതങ്കിേും 

േുറ്റേൃതയത്തിന്  സഹായിക്കുന്ന ഏപ്പതാരാളും അപ്പോരം സഹായിക്കപ്പെട്ട േൃതയം ആ 

സഹായത്തിപ്പെ െേമായി പ്പചയ്യപ്പെട്ടാല് ഒരു വർഷം വപ്പരയാോവുന്ന തടവ ്

രിക്ഷയക്ക്കാ  അഞ്ച് േക്ഷം രൂപ വപ്പരയാോവുന്ന പിെയ്കക്കാ അപ്പല്ലങ്കില് രണ്ിനും 

േൂടികയാ  രിക്ഷിക്കപ്പെകടണ്താണ്. 

26. കസ്റ്ററ്റ് െീഡ് േവാളിറ്റി േണ്സള്കട്ടറ്റീവ് േമ്മിറ്റി.—(1) സർക്കാർ, ഔകദയാഗിേ 

ഗസറ്റിപ്പേ വിജ്ഞാപനം വെി, കസ്റ്ററ്റ് െീഡ് േവാളിറ്റി േണ്സള്കട്ടറ്റീവ് േമ്മിറ്റി എന്ന കപരില് 

ഒരു േണ്സള്കട്ടറ്റീവ് േമ്മിറ്റി രൂപവത്ക്കരികക്കണ്താണ് . 

(2)  തീറ്റവയവസായം, േർഷേർ, ഉപകഭാക്താക്കള്, അനുബന്ധ 

ഗകവഷണസ്ഥാപനങ്ങള് എന്നിവയുപ്പട താല്പരയപ്പത്ത പ്പതിനിധീേരിക്കുന്നതിനായി, 

കസ്റ്ററ്റ് െീഡ് േവാളിറ്റി േണ്സള്കട്ടറ്റീവ് േമ്മിറ്റിയില് താപ്പെെറയുന്ന അംഗങ്ങള് 

ഉള്പ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണ,് അതായത്:— 

 (i) മൃഗസംരക്ഷണവും ക്ഷീരവിേസനവും വേുെ് പ്പസപ്േട്ടറി—

പ്പചയർകപെ്സണ്; 

 (ii) ഡയറക്ടർ, മൃഗസംരക്ഷണ വേുെ്; 

 (iii) ഡയറക്ടർ, ക്ഷീരവിേസന വേുെ്; 

 (iv) ആനിമല് നയൂപ്ടീഷന് വേുെ ് കമധാവി, കേരള പ്പവറ്ററിനറിയും 

ജന്തുരാസ്പ്തങ്ങളും  സർവേോരാേ; 

 (v) ഡയറക്ടർ, പ്പസെർ കൊർ അഡവാന്സഡ്് സ്റ്റഡീസ് ഇന് പൗള്പ്ടി, കേരള 

പ്പവറ്ററിനറിയും ജന്തുരാസ്പ്തങ്ങളും സർവേോരാേ;  

 (vi) കദരീയ ക്ഷീരവിേസന കബാർഡിപ്പെ പ്പതിനിധി; േൂടാപ്പത   
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 (vii) തീറ്റവയവസായത്തില് നിന്നുള്ള മൂന്ന് പ്പതിനിധിേള് (പ്പപാതുകമഖേ 

സ്ഥാപനങ്ങള്, സഹേരണ, സവോരയ കമഖേേളില് നിന്നും  ഒരാള് വീതം). 

 (3) അംഗങ്ങള്ക്ക ് അർഹമായ ബത്തേളും സിറ്റിംഗ ് െീസും 

നിർണയിക്കപ്പെടുന്ന പ്പോരത്തിോയിരിക്കുന്നതാണ്. 

27. കസ്റ്ററ്റ് െീഡ് േവാളിറ്റി േണ്സള്കട്ടറ്റീവ് േമ്മിറ്റിയുപ്പട പ്പവർത്തനങ്ങള്.—കസ്റ്ററ്റ ്

െീഡ് േവാളിറ്റി േണ്സള്കട്ടറ്റീവ് േമ്മിറ്റിക്ക് താപ്പെെറയുന്ന അധിോരങ്ങള് 

ഉണ്ായിരിക്കുന്നതാണ,് അതായത്:— 

 (എ) ഈ ആേ്റ്റുമായും അതിന്േീെില് ഉണ്ാക്കിയിട്ടുള്ള ചട്ടങ്ങളുമായും 

പ്പറഗുകേഷനുേളുമായും ബന്ധപ്പെട്ട ോരയങ്ങളില് സർക്കാരിന് വിദഗ ്ദ്ധാഭിപ്പായം നല്േുേ; 

 (ബി) വയവസായകമഖേയില് ോോോേങ്ങളില് ഉണ്ാേുന്ന പുകരാഗതിക്ക 

നുസൃതമായി തീറ്റഗുണനിേവാര മാനദണ്ഡങ്ങള് പരിഷ്േരിക്കുവാന് സർക്കാരിന് 

നിർകേരങ്ങള് നല്േുേ; 

(സി) േന്നുോേിത്തീറ്റ, കോെിത്തീറ്റ, ധാതുേവണമിപ്രിതം  എന്നിവയുപ്പട 

നിർമ്മാണത്തിനായി, അതത് സംഗതികപാപ്പേ, ഉപകയാഗിക്കാവുന്നകതാ 

ഉപകയാഗിക്കുവാന് പാടില്ലാത്തകതാ ആയ ഘടേവസത്ുക്കളുപ്പട വിജ്ഞാപനപട്ടിേയില് 

േൂടുതല് തീറ്റവസ്തുക്കള് കചർക്കുന്നതിനുള്ള  രിപാർരേള് നല്േുേ; േൂടാപ്പത 

(ഡി) ചട്ടങ്ങളിേും റഗുകേഷനുേളിേും ോോോേങ്ങളില് കവണ്ിവരുന്ന 

തിരുത്തേുേള് സംബന്ധിച്ച് സർക്കാരിന് രിപാർരേള് നല്േുേ. 

28. കരഖേള് സൂക്ഷിക്കല്:—തീറ്റവസ്തുക്കള്, േന്നുോേിത്തീറ്റ, കോെിത്തീറ്റ, 

ധാതുേവണമിപ്രിതം എന്നിവയുപ്പട നിർമ്മാണത്തികനാ വില്പനയ്കക്കാ ഉള്ള 

ലേസന്സ്  ലേവരമുള്ളയാള്, അയാള് സംഭരിച്ച അസംസേ്ൃതവസ്തുക്കളുപ്പടയും  

ഉല്പാദിെിക്കുേയും വില്ക്കുേയും പ്പചയ്ത തയ്യാറാക്കിയ വസത്ുക്കള്, വാങ്ങുേയും 

വില്ക്കുേയും പ്പചയത് തീറ്റയുപ്പട അളവ്, ഗുണനിേവാരം എന്നിവ ഉള്പ്പെപ്പട അയാളുപ്പട 

ബിസിനസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അത്തരം കരഖേള്  സൂക്ഷികക്കണ്താണ്. 

29. റികട്ടണുേള് സമർെിക്കല്.— തീറ്റവസ്തുക്കള്, േന്നുോേിത്തീറ്റ, കോെിത്തീറ്റ, 

ധാതുേവണമിപ്രിതം എന്നിവ നിർമ്മിക്കുന്നതികനാ വില്ക്കുന്നതികനാ ഉള്ള ലേസന്സ ്

ലേവരമുള്ള ഓകരാ ലേസന്സിയും   അയാള് നിർമ്മിച്ചതും മിപ്രണം പ്പചയത്തും 

വിറ്റതുമായ ഓകരാ ഇനം തീറ്റവസ്തുക്കള്, േന്നുോേിത്തീറ്റ, കോെിത്തീറ്റ, 
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ധാതുേവണമിപ്രിതം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങളടങ്ങിയ, നിർേിഷ്ട 

മാതൃേയിേുള്ള, വാർഷിേ റികട്ടണിപ്പെ രണ്് പതിെുേള് ലേസന്സിംഗ് അകതാറിറ്റിക്ക ്

സമർെികക്കണ്താണ്. 

30. ലേസന്സിംഗ് അകതാറിറ്റിയുപ്പട വാർഷിേറികൊർട്ട്.—(1) ലേസന്സിംഗ് 

അകതാറിറ്റി ഓകരാ വർഷവും  നിർണയിക്കപ്പെടുന്ന അത്തരം ൊറത്തിേും അത്തരം  

സമയത്തും മുന്വർഷത്തില് പ്പചയ്ത പ്പവർത്തനങ്ങള് സംബന്ധിച്ച് ഒരു 

വാർഷിേറികൊർട്ട് തയ്യാറാകക്കണ്തും ആ റികൊർട്ടിപ്പെ പേർെുേള് സർക്കാരികേക്ക ്

അയച്ചു പ്പോടുകക്കണ്തുമാണ്. 

   (2) (1)-ാം ഉപവേുെ് പ്പോരമുള്ള റികൊർട്ട് േഭിച്ചാേുടന് തപ്പന്ന 

അതിപ്പെപ്പയാരു പേർെ് എപ്തയും കവഗം കേരള നിയമസഭ മുന്പാപ്പേ 

വയ് കക്കണ്താണ്.   

31. ഉത്തമവിരവാസത്തില് എടുത്ത നടപടിേള്ക്ക് സംരക്ഷണം.—ലേസന്സിംഗ് 

അകതാറിറ്റി, െീഡ് കസെ്റ്റി എന്കൊെ്സ്പ്പമെ് ഓെീസർ, െീഡ് കസെ്റ്റി അഷവറന്സ ്

ഓെീസർ അപ്പല്ലങ്കില് അധിോരപ്പെടുത്തപ്പെട്ട  ഉകദയാഗസ്ഥന് എന്നിവർ ഈ 

ഓർഡിനന്സിന് േീെില് ഉത്തമവിരവാസത്തില് എടുത്ത ഏപ്പതാരു നടപടിയ്ക്കും  

പ്പവൃത്തിക്കും എതിരായി യാപ്പതാരു വയവഹാരകമാ കപ്പാസിേയൂഷകനാ മറ്റ് നിയമ 

നടപടിേകളാ നിേനില്ക്കുന്നതല്ല. 

32. ഓർഡിനന്സിന് അധിപ്പഭാവം ഉണ്ായിരിക്കുന്നതാണ്.—തല്സമയം 

പ്പാബേയത്തിേുള്ള മകറ്റപ്പതാരു നിയമത്തിേും, ഇതിനു വിരുദ്ധമായി എന്തുതപ്പന്ന 

അടങ്ങിയിരുന്നാേും ഈ ഓർഡിനന്സിപ്പെ വയവസ്ഥേള്ക്ക് പ്പാബേയം 

ഉണ്ായിരിക്കുന്നതാണ്. 

33. അധിോരങ്ങള് ഏല്െിച്ചു പ്പോടുക്കല്.—സർക്കാരിന്, ഈ ഓർഡിനന്സിന് 
േീെിേുള്ള എല്ലാകമാ ഏപ്പതങ്കിേുകമാ അധിോരങ്ങള് അത് അധിോരപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള 
അധിോരിേള്ക്ക ്ഏല്െിച്ച് പ്പോടുക്കാവുന്നതാണ്. 

34. ചട്ടങ്ങള് ഉണ്ാക്കുന്നതിനുള്ള അധിോരം.—(1) സർക്കാരിന്, ഔകദയാഗിേ 
ഗസറ്റിപ്പേ വിജ്ഞാപനം വെി, ഈ ഓർഡിനന്സിപ്പേ വയവസ്ഥേള് 
നടെിോക്കുന്നതിനായി ചട്ടങ്ങള് ഉണ്ാക്കാവുന്നതാണ്. 

    (2) ഈ ഓർഡിനന്സിന് േീെില് ഉണ്ാക്കപ്പെടുന്ന ഏപ്പതാരു ചട്ടവും,  
അത് ഉണ്ാക്കിയതിനുകരഷം, േെിയുന്നപ്ത കവഗം, നിയമസഭ 
സകമ്മളനത്തിോയിരിക്കുകമ്പാള്, സഭ മുമ്പാപ്പേ, ഒരു സകമ്മളനത്തികോ അപ്പല്ലങ്കില് 
തുടർച്ചയായുള്ള രണ്്  സകമ്മളനങ്ങളികോപ്പപടാവുന്ന ആപ്പേ പതിനാേ് ദിവസകത്തയക്്ക ്

27

This is a digitally signed Gazette.
Authenticity may be verified through https://compose.kerala.gov.in/



വയ്കക്കണ്തും അപ്പോരം അത് ഏത് സകമ്മളനത്തില് വയക്്കുന്നുകവാ ആ 
സകമ്മളനകമാ അതിന് പ്പതാട്ടടുത്തു വരുന്ന സകമ്മളനകമാ അവസാനിക്കുന്നതിനുമുമ്പ്, 
നിയമസഭ പ്പസ്തുത ചട്ടത്തില് എപ്പന്തങ്കിേും രൂപകഭദം വരുത്തുേകയാ അപ്പല്ലങ്കില് ആ 
ചട്ടം ഉണ്ാകക്കണ്തിപ്പല്ലന്്ന തീരുമാനിക്കുേകയാ പ്പചയ്യുന്നപക്ഷം, ആ ചട്ടത്തിന് അതിനു 
കരഷം, അതത് സംഗതികപാപ്പേ, അങ്ങപ്പന രൂപകഭദപ്പെടുത്തിയ രൂപത്തില് മാപ്തം 
പ്പാബേയം ഉണ്ായിരിക്കുേകയാ അപ്പല്ലങ്കില് യാപ്പതാരു പ്പാബേയവും ഇല്ലാതിരിക്കുേകയാ 
പ്പചയ്യുന്നതുമാേുന്നു. എന്നിരുന്നാേും, അങ്ങപ്പനയുള്ള രൂപകഭദപ്പെടുത്തകോ റോക്കകോ 
ആ ചട്ടപ്പോരം മുമ്പ് പ്പചയ്ത ഏപ്പതങ്കിേും സംഗതിയുപ്പട സാധുതയക്്ക് ഭംഗം വരാത്ത 
വിധത്തില് ആയിരികക്കണ്തുമാണ്. 

35. ലവഷമയങ്ങള് നീക്കം പ്പചയ്യുന്നതിനുളള അധിോരം.—(1) ഈ 
ഓർഡിനന്സിപ്പേ വയവസ്ഥേള് നടെിോക്കുന്നതില് എപ്പന്തങ്കിേും ലവഷമയങ്ങള് 
ഉണ്ാേുന്നപക്ഷം, സർക്കാരിന്, അത്തരം ലവഷമയം നീക്കം പ്പചയ്യുന്നതികേക്ക ്
ആവരയപ്പമകന്നാ യുക്തപ്പമകന്നാ അതിന് കതാന്നുന്നതും, അങ്ങപ്പനയുളള വയവസ്ഥേള്ക്ക ്
വിരുദ്ധമല്ലാത്തതുമായ ഏപ്പതാരു  ോരയവും, ഔകദയാഗിേ ഗസറ്റില് പ്പസിദ്ധീേരിച്ച 
പ്പപാതുവായകതാ പ്പകതയേമായകതാ ആയ ഉത്തരവ് മുകഖന പ്പചയ്യാവുന്നതാണ്: 

എന്നാല് അങ്ങപ്പനയുളള യാപ്പതാരു ഉത്തരവും ഈ ഓർഡിനന്സിപ്പെ പ്പാരംഭ 
തീയതി മുതേുളള രണ്് വർഷ ോോവധി അവസാനിച്ചതിനുകരഷം ഉണ്ാക്കുവാന് 
പാടില്ലാത്തതാണ്. 

(2) ഈ വേുെിന്േീെില് പുറപ്പെടുവിച്ച എല്ലാ ഉത്തരവും അത് 
ഉണ്ാക്കിയതിനുകരഷം േെിയുന്നപ്തകവഗം, കേരള നിയമസഭ മുമ്പാപ്പേ 
വയ്കക്കണ്താണ്. 

36. റഗുകേഷനുേള് ഉണ്ാക്കുന്നതിനുള്ള അധിോരം.—(1) സർക്കാരിന്, 
ഔകദയാഗിേ ഗസറ്റിപ്പേ വിജ്ഞാപനം വെി, ഈ ഓർഡിനന്സിപ്പെ ആവരയങ്ങള്ക്കായി 
പ്പറഗുകേഷനുേള് ഉണ്ാക്കാവുന്നതാണ്. 

 (2) ഈ ഓർഡിനന്സിന് േീെില് ഉണ്ാക്കപ്പെടുന്ന ഏപ്പതാരു  
റഗുകേഷനും, അത ് ഉണ്ാക്കിയതിനുകരഷം, േെിയുന്നപ്ത കവഗം, നിയമസഭ 
സകമ്മളനത്തിോയിരിക്കുകമ്പാള്, സഭ മുമ്പാപ്പേ ഒരു സകമ്മളനത്തികോ അപ്പല്ലങ്കില് 
തുടർച്ചയായുള്ള രണ്്  സകമ്മളനങ്ങളികോപ്പപടാവുന്ന ആപ്പേ പതിനാേ് ദിവസകത്തയക്്ക ്
വയ്കക്കണ്തും അപ്പോരം അത് ഏത് സകമ്മളനത്തില്പ്പെടുന്നുകവാ ആ സകമ്മളനകമാ 
അതിന് പ്പതാട്ടടുത്തു വരുന്ന സകമ്മളനകമാ അവസാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, നിയമസഭ ആ 
റഗുകേഷനില് എപ്പന്തങ്കിേും രൂപകഭദം വരുത്തുേകയാ അപ്പല്ലങ്കില് ആ റഗുകേഷന് 
ഉണ്ാകക്കണ്തിപ്പല്ലന്്ന തീരുമാനിക്കുേകയാ പ്പചയ്യുന്ന പക്ഷം, ആ റഗുകേഷന് അതിനു 
കരഷം, അതത് സംഗതി കപാപ്പേ, അങ്ങപ്പന രൂപകഭദം വരുത്തിയ രൂപത്തില് മാപ്തം 
പ്പാബേയം ഉണ്ായിരിക്കുേകയാ അപ്പല്ലങ്കില് യാപ്പതാരു പ്പാബേയവും ഇല്ലാതിരിക്കുേകയാ 
പ്പചയ്യുന്നതുമാേുന്നു. എന്നിരുന്നാേും, അങ്ങപ്പനയുള്ള രൂപകഭദപ്പെടുത്തകോ റോക്കകോ 
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ആ റഗുകേഷന് പ്പോരം മുമ്പ് പ്പചയത് ഏപ്പതങ്കിേും സംഗതിയുപ്പട സാധുതയക്്ക് ഭംഗം 
വരാത്തവിധത്തില് ആയിരികക്കണ്താണ്. 

37. റോക്കേും ഒെിവാക്കേും.—(1) 2021-പ്പേ കേരള േന്നുോേിത്തീറ്റ,  കോെിത്തീറ്റ, 
ധാതു േവണ മിപ്രിതം (ഉല്പാദനവും വില്പനയും നിയപ്ന്തിക്കല്)  ഓർഡിനന്സ്  
(2021-പ്പേ 111) ഇതിനാല്  റോക്കിയിരിക്കുന്നു. 

  (2) അങ്ങപ്പന റോക്കിയിരുന്നാല്ത്തപ്പന്നയും, പ്പസ്തുത ഓർഡിനന്സ ്
പ്പോരം പ്പചയ്തകതാ പ്പചയ്തതായി േരുതപ്പെടുന്നകതാ ആയ ഏപ്പതങ്കിേും ോരയകമാ 
എടുത്തകതാ എടുത്തതായി േരുതപ്പെടുന്നകതാ ആയ ഏപ്പതങ്കിേും നടപടികയാ ഈ 
ഓർഡിനന്സ ്പ്പോരം പ്പചയ്തതാകയാ  എടുത്തതാകയാ േരുതപ്പെകടണ്താണ്. 

 ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ, 
 ഗവർണർ. 
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GOVERNMENT OF KERALA 

Law (Legislation-I) Department 

NOTIFICATION 
 

No. 6218/Leg.I2/2020/Law.                 Dated, Thiruvananthapuram,   14th November, 2021 

 29th Thulam, 1197 

 23rd Karthika, 1943. 

 

 
In pursuance of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor of Kerala 

is pleased to authorise the publication in the Gazette of the following translation in English 

language of the Kerala Livestock and Poultry Feed and Mineral Mixture (Regulation of 

Manufacture and Sale) Ordinance, 2021 (143 of 2021). 

 By order of the Governor, 

 V. HARI NAIR, 

 Law Secretary. 
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[Translation in English of “2021-പ്പേ കേരള േന്നുോേിത്തീറ്റ, കോെിത്തീറ്റ, 
ധാതുേവണമിപ്രിതം (ഉല്പാദനവും വില്പനയും നിയപ്ന്തിക്കല്) ഓർഡിനന്സ്” 
published under the authority of the Governor.] 

ORDINANCE No. 143 OF 2021 

THE KERALA LIVESTOCK AND POULTRY FEED  AND MINERAL  MIXTURE 

(REGULATION OF MANUFACTURE AND SALE ) ORDINANCE, 2021 

Promulgated by the Governor of Kerala in the Seventy-second Year of the Republic of 

India. 

AN 

ORDINANCE 
 

to ensure safe and quality feed and to regulate manufacture, storage, distribution and sale of 

feed stuff, livestock, poultry feed and mineral mixture in the State of Kerala. 

Preamble.—WHEREAS, the Kerala Livestock and Poultry Feed and  Mineral Mixture 

(Regulation of Manufacture and Sale) Ordinance, 2021 (35 of 2021) was promulgated by the 

Governor of Kerala on the 17th  day of February, 2021;     

AND WHEREAS, a Bill to replace the said Ordinance by an Act of the State Legislature 

could not be introduced in and passed by the Legislative Assembly of the State of Kerala, 

during its session which commenced on the 24th day of  May, 2021 and ended on the 10th   day 

of June, 2021; 

 AND WHEREAS, in order to keep alive the provisions of the said Ordinance, the Kerala 

Livestock and Poultry Feed and  Mineral Mixture (Regulation of Manufacture and Sale) 

Ordinance, 2021 (65 of 2021) was promulgated by the Governor of Kerala on the 1st day of 

July, 2021;   

AND WHEREAS, a Bill to replace the said Ordinance by an Act of the State Legislature 

could not be introduced in and passed by the Legislative Assembly of the State of Kerala, 

during its session which commenced on the 22nd  day of  July, 2021 and ended on the 13th   

day of August, 2021; 

AND WHEREAS, in order to keep alive the provisions of the said Ordinance, the Kerala 

Livestock and Poultry Feed and  Mineral Mixture (Regulation of Manufacture and Sale) 
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Ordinance, 2021 (111 of 2021) was promulgated by the Governor of Kerala on the 23rd day of 

August, 2021; 

AND WHEREAS, a Bill to replace the said Ordinance by an Act of the State Legislature 

could not be introduced in and passed by the Legislative Assembly of the State of Kerala, 

during its session which commenced on the 4th   day of  October, 2021 and ended on the 11th   

day of November, 2021; 

AND WHEREAS, under sub-clause (a) of clause (2) of Article 213 of the Constitution of 

India,  the said Ordinance will cease to operate on the 15th  day of November, 2021; 

AND WHEREAS, difficulties will arise if the provisions of the said Ordinance are not kept 

alive; 

AND WHEREAS, the Legislative Assembly of the State of Kerala is not in session and the 

Governor of Kerala is satisfied that circumstances exist which render it neccessary for him to 

take immediate action; 

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of article 213 of the 

Constitution of India, the Governor of Kerala is pleased to promulgate the following 

Ordinance:— 

1. Short title and commencement.—(1) This Ordinance may be called the Kerala 

Livestock and Poultry Feed and  Mineral Mixture (Regulation of Manufacture and Sale) 

Ordinance, 2021. 

(2)  It shall be deemed to have come into force on the 18th day of February,2021. 

  2.  Definitions.—In this Ordinance, unless the context otherwise requires,— 

(a) “additive” means a non-nutritive item or combination of items added to the basic 

feed mix or parts thereof to improve the performance of livestock and poultry; 

(b) “adulterated” in relation to feed stuff, compound feed and mineral mixture means 

any feed stuff, livestock and poultry feed and  mineral mixture which,— 

 (i) does not conform to the declaration made regarding its nature, substance or 

prescribed quality standards;  or 
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(ii) contains some extraneous material that make the feed stuff, livestock, poultry 

feed and  mineral mixture unsafe or sub-standard for consumption by livestock or poultry; or 

 (iii) is spoiled or damaged or infested with pathogens, insects or rodents making 

it harmful for livestock or poultry; 

 (c) “authorized agent” means any person who deals with storage/supply/transport 

for sale/marketing of feed stuff, livestock and poultry feed and  mineral mixture under an 

agreement or contract with the manufacturers; 

(d) “Authorized Officer” means an officer authorized by the Government of Kerala 

for the purposes of this Ordinance; 

(e) “compound feed” means any ground, pelleted, crumbled or mixture feed, as per 

the prescribed specifications intended for the feeding of livestock and poultry according to 

growth, production and reproductive status as may be prescribed; 

(f) “concentrate feed” means a feed stuff with high concentration of nutrients having 

more than sixty percentage Total Digestible Nutrients (TDN) and less than eighteen percentage 

crude fiber; 

(g) “contaminant” means any substance, whether or not added to feed, but which is 

present in feed as a result of the manufacture, production (including operations carried out in 

crop husbandry), processing, packing, transport or storage under the influence of external 

environment; 

(h) “dealer” means a person, an association of persons, a firm or any agency 

who/which is engaged in selling and /or carrying out distribution subject to a minimum quantity 

as prescribed, by whatever manner feed stuff, livestock, poultry feed and  mineral mixture, and 

includes a director or a proprietor  or a manager by whatever name is called, who is responsible 

to run the aforesaid trade; 

(i) “feed” means an edible material for livestock/poultry consumption which 

contributes nutrients to the diet and is safe; 

(j) “Feed Safety Assurance Officer” means an officer appointed/designated by the 

Government under section 10(iii) of this Ordinance; 
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(k) “Feed Safety Enforcement Officer” means a district level officer 

appointed/designated by the Government under section 10(ii) of this Ordinance; 

(l) “feed mill” means an automatic or semi-automatic plant for manufacturing of 

livestock and poultry feed both compound feed or customer formula feed and/or mineral 

mixture; 

(m) “feed ingredient” means any nutritious substance used in the manufacture of 

livestock feed and poultry feed or used for feeding livestock and poultry directly as prescribed; 

(n) “feed stuff” means any naturally occurring feed ingredient or material to 

livestock/poultry  for the purpose of sustaining them: 

Provided that the Government may, by notification in the Official Gazette, declare any 

other article as feed stuff, livestock and poultry  feed or mineral mixture/alternate feed for the 

purpose of this Ordinance having regard to its use, nature or quality; 

(o) “Government'' means the Government of Kerala; 

(p) “Licensing Authority” means an officer appointed under item (i) of section 10 of 

this Ordinance; 

(q) “livestock” means domesticated animals raised in an agricultural setting to 

produce labour and commodities such as milk, meat, egg, fur , leather or wool; 

(r) “manufacturer” means any person/persons, companies, institutions, 

establishments who/which is engaged in the manufacture of feed stuff, livestock and poultry 

feed and/or mineral  mixture in own unit or in a unit not owned by him/them; 

(s) “mineral mixture” means a blend of major and minor mineral elements in any 

form free from adulterants and undesirable odour which is used as supplement feed for 

livestock and  poultry; 

(t) “misbranded” means if the label, brand, tag, notice or advertisement under which 

it is sold is false or misleading in any particulars as to the kind, grade or quality or composition; 

if it is sold as the product of one manufacturer when in reality it is the product of another 

manufacturer; or if on the label, brand, tag, notice or advertisement under which it is sold there 

is any false statement concerning the product; 
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(u) “oil cake” means the mass resulting from solvent extraction of oil seeds after 

removing fats and oils; 

(v) “oil meal” means the mass resulting from mechanical compression of oil seeds 

for extraction of oil and  fat; 

(w) “poultry” means and includes chicken, ducks, turkeys and geese; 

(x) “prescribed” means prescribed by rules or regulations made under this 

Ordinance; 

(y) “roughage” means a feed stuff with high concentration of fiber having less than 

sixty percentage Total Digestible Nutrients (TDN) and more than eighteen percentage crude 

fibre; 

(z) “sale” in relation to feed stuff, livestock or poultry feed and /or mineral mixture 

means transfer of ownership, oral or in writing, either final in lieu of price paid or promised or 

part paid and part promised; 

(za) “State Feed Quality Consultative Committee” means the committee of experts 

and stakeholders constituted under section 26 of this Ordinance. 

(zb) “substandard” means feed stuff, livestock or poultry feed and/or mineral mixture 

that does not meet the prescribed standards. 

(zc) “unfair trade practice” shall have the same meaning as defined in section 2(47) 

of the Consumer Protection Act,2019 (No. 35 of 2019); 

3. Feed stuff or feed ingredients to be used in livestock or poultry feed.—(1) The feed 

stuff or feed ingredients to be used for manufacture of compound feed for poultry and  livestock 

may include the following, namely:— 

(i) roughages: green or dry forages including green fodder, silage, hay, treated or 

untreated straws and crop residues; 

(ii)  concentrates: 

(a) Major ingredients,— 
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(i) cereals or grains as prescribed; 

(ii) vegetable protein sources like oil cakes, oil meals, pulses and beans which 

are safe for animal consumption, protein rich agro-industrial byproducts etc as prescribed; 

(iii) animal protein sources as prescribed, except in ruminant feeds; 

(iv) industrial and agricultural products or byproducts which are not harmful 

for livestock and poultry as prescribed; 

(b)  micro nutrients/supplements/additives. 

(2) Use of rice husk, castor husk/meal, jatropha cake/meal, saw dust and animal origin 

ingredients are prohibited in the manufacture of compound feed for livestock. 

(3) Urea or non-protein nitrogen compounds (exempting amino acids) inducing 

ammonium salts are prohibited for manufacture of feeds for young ruminants and monogastric 

animals.  However, feed for adult livestock may contain not exceeding one percentage urea. 

(4)  The Government may, by notification in the Official Gazette  from time to time, 

declare any additional feed stuff or ingredient to be used or not to be used in the manufacture 

of compound feed for livestock or poultry  other than those included in sub-sections (1), (2) 

and (3). 

4. Ingredients to be used in the manufacture of mineral mixture.—(1) The ingredients for 

manufacture of mineral mixture in the form of salts  shall be of prescribed quality. 

(2) Mineral mixture for livestock shall not contain ingredients of animal origin and 

other ingredients like marble powder, dolomite powder, ferric oxide, cupric oxide, manganese 

dioxide, unprocessed rock phosphate etc. 

(3) The Government may, by notification in the Official Gazette declare any ingredient 

to be used or not to be used in the manufacture of mineral mixture for livestock or poultry, 

other than those mentioned in sub-sections (1) and (2). 

5. License for manufacture and/or sale.—(1) No person shall manufacture, store, 

distribute, or market feed stuff, livestock or  poultry feed and/or mineral mixture unless he 
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holds a valid license issued under this Ordinance after fulfillment of such conditions and 

payment of such fee as prescribed. 

(2) On receipt of an application for license in the prescribed form, the Licensing 

Authority may either grant the license or after giving the applicant an opportunity of being 

heard and for reasons to be recorded in writing, refuse to grant license and shall make available 

to the applicant a copy of the communication in this regard. Unless rejected, the Licensing 

Authority shall issue the license within two months from the date of receipt of an application. 

(3) Every license issued as per sub-section (2) shall be in the prescribed form and 

subject to such conditions. 

(4) A single license may be issued for one or more feed items and also for different 

establishments or premises of the same applicant in the  area. 

(5) An appeal against the refusal of  license shall  be given to  the State Feed Quality 

Consultative Committee. 

(6) Manufacturer/authorized agent/dealer shall comply the general principles of feed 

safety, as prescribed. 

(7) The restrictions on advertisement of feed and prohibition as to unfair trade 

practices shall be as prescribed. 

(8) The responsibilities and liabilities of the manufacturers, authorized agents, 

dealers and feed recall procedures from the market shall be as prescribed. 

6.  Renewal of license.—The license issued under section 5 of this Ordinance shall be 

valid for a period of three years and shall be renewed on application on payment of prescribed 

fee.  A license  unless suspended or cancelled by the licencing authority shall be in force if the 

application for renewal is given in the prescribed manner ninety days  before the expiry of the  

license. 

7. Packing and labelling.—No feed stuff, livestock or poultry feed, and/or mineral 

mixture other than green or dry fodder, shall be sold unless it is packed, branded and labelled 

in such manner, as may be prescribed. 

8. Quality control.—(1) All feed stuff, livestock, poultry feed and/or mineral mixture 

shall conform to the specifications and standards as prescribed. 
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(2) The producer/manufacturer of any feed stuff, livestock or poultry feed and/or 

mineral mixture shall ensure that the label on the feed or mineral mixture bag or packing  

contains  particulars, as prescribed. 

9. Prohibition of manufacture of substandard, adulterated, misbranded feed and mineral 

mixture.—No person shall, in contravention of any provision of this Ordinance or the rules 

made  thereunder, directly or indirectly, prepare, manufacture, keep or store for use or sale , 

sell or offer to sell any feed stuff, livestock or poultry feed  and/or mineral mixture which is 

substandard, adulterated or misbranded. 

10. Enforcement of provisions.—The Government shall appoint the following officers  

for the enforcement of the  provisions of this Ordinance, namely:— 

(i) Licensing Authority.—(a) The  Government shall, by notification in the Official 

Gazette,  depute an officer of Animal Husbandry Department not below the rank of Additional 

Director or an officer of Dairy Development Department not below the rank of Joint Director 

as the Licensing Authority for manufacture or sale of feed stuff, livestock or poultry feed and/or 

mineral mixture. 

(b) The Licensing Authority shall exercise the powers and perform the functions  

as prescribed across the State. 

(ii) Feed Safety Enforcement Officer.-(a) The Government shall, by notification in 

the official gazette  depute an officer of the Animal Husbandry Department or Dairy 

Development Department not below the rank of Deputy Director  as Feed  Safety Enforcement 

Officer in each district for the purpose of exercising the powers and performing the functions 

under this Ordinance and the rules made thereunder; 

(b) The Feed Safety Enforcement Officer or his duly authorized representative 

may  exercise the powers and perform the functions of a Feed Safety Enforcement Officer 

under this Ordinance, within the limits of his jurisdiction as may be prescribed. 

(iii) Feed  Safety Assurance Officer.—(a) The Government shall, by notification in 

the Official Gazette,  depute an officer of Animal Husbandry Department not below the rank 

of Veterinary Surgeon or an officer of the Dairy Development Department not below the rank 

of Dairy Extension Officer as  Feed Safety Assurance Officer for such local areas as may be 
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assigned to him for the purpose of exercising the powers and  performing the functions under 

this Ordinance and the rules made thereunder; 

(b) The Feed Safety Assurance Officer or his duly authorized representative  

may exercise the powers and perform the functions of the Feed Safety Assurance Officer under 

this Ordinance within the limits of his jurisdiction, as may be prescribed; 

(c) The Feed Safety Assurance Officer shall be functionally and administratively 

reporting to  the  Feed Safety Enforcement Officer; 

(d) In case, the Feed  Safety Assurance Officer is not in a position to exercise 

his powers or perform functions under any reasonable cause, the Feed Safety Enforcement 

Officers shall exercise the same powers as conferred on the Feed Safety Assurance Officer and 

follow the same procedure specified in this Ordinance. 

11. Powers of Licensing Authority.—(1) The Licensing Authority on receipt of an 

application in prescribed form along with the required  documents and fees, as prescribed, shall 

issue license, in the prescribed manner, for a  period of three years. 

(2) Licensing Authority may, if it has reason to believe that the applicant or licensee  

has made a statement in relation to any application for license or renewal  which is incorrect or 

false in material particulars or has committed any breach of rules or any conditions subject to 

which the license was granted, he may after making such inquiry, as it deems fit, by order, 

reject the application or grant the license or renew the license, as the case may be. 

(3) The Licensing Authority shall have the powers to suspend or revoke or cancel 

the license issued under this Ordinance, if the licensee contravenes any of the provisions of this 

Ordinance or of any rule made thereunder. 

(4) The Licensing Authority shall have powers to adjudicate and impose penalties as 

per clauses (a) and (b) of sub-section (1) of section 20, if the licensee contravenes any of the 

provisions of this Ordinance or of any rule made thereunder. 

(5) No order of suspension or cancellation shall be issued unless the applicant or 

licensee is given a reasonable opportunity of being heard. 
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12. Powers of Feed Safety Enforcement Officer.—(1) Upon receipt of information from 

the Feed Safety Assurance Officer regarding any gross contravention of provisions of this 

Ordinance or rules or regulations made thereunder, the Feed Safety Enforcement Officer  may 

direct the Feed Safety Assurance Officer to seal, seize the premises of the licensee or part 

thereof for a period not exceeding seventy two hours  for the purpose of preservation/ collection 

of material evidence or securing the case properly. 

(2)  Feed Safety Enforcement Officer shall be the custodian of the samples of feed 

stuff of livestock or poultry feed and mineral mixture collected for testing, as prescribed under 

section 16(b) of this Ordinance. 

(3)  Feed Safety Enforcement Officer shall be responsible  for recommending to 

initiate steps against offences  in contravention of the provisions of this Ordinance as serious 

breach/repeated breach,  as the case may be. 

(4)  Feed Safety Enforcement Officer shall be the administrative and functional 

reporting authority of  the Feed Safety Assurance Officer. 

13. Powers of  Feed Safety Assurance Officer.—(1) The Feed Safety Assurance Officer 

may, without any prior notice, enter upon any premises used for preparation, manufacture/ 

production, packing, storage or sale of feed stuff, livestock and poultry feed and/or mineral 

mixture or in a transport vehicle in which feed is transported, for the purpose of.— 

(i) collection of sample; or 

(ii) inspecting generally whether any of the provisions of this Ordinance or the 

rules or regulations made thereunder have been violated and for examination of feed stuff, 

livestock or poultry feed and/or mineral mixture. 

(2) A Feed Safety Assurance Officer, after satisfying himself of any gross 

contravention of provisions of this Ordinance or the rules or regulations made thereunder shall 

inform Feed Safety Enforcement Officer and after obtaining a direction from the Feed Safety 

Enforcement Officer, seal or seize the premises, or part thereof, for a period not exceeding 

seventy two hours,  for the purpose of preservation of material evidence or securing the case 

properly. 
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(3) Upon receipt of a quality complaint, the Feed Safety Assurance Officer shall 

take samples of the same batch of feed stuff, livestock and poultry feed and/or mineral mixture 

from  the complainant/farmer, authorized agent and the feed mill within three days from the 

date of receipt of complaint following the procedure, as  prescribed. 

(4) If any such feed stuff, livestock or poultry feed and/or mineral mixture, on 

analysis, is found to be not of the quality which it purports to be or if it is found to be adulterated 

or substandard or if there is any contravention of the provisions of this Ordinance or rules or 

regulations made thereunder the  manufacturer or seller shall be dealt with under section 18 for 

confiscation and disposal and shall submit a report to the appropriate authority regarding 

contravention of such provisions for further action. 

(5) The Feed Safety Assurance Officer shall carry out general inspection of 

manufacturing, storing, transporting or selling facilities in his jurisdiction at least once in six 

months or as and when required. The feed or mineral mixture manufacturer or distributor/ 

stockist/dealer/transporter shall not be levied any inspection charges for this. 

(6) However, if the Feed Safety Assurance Officer, on inspection, is satisfied that the 

feed stuff, livestock, poultry feed and/or mineral mixture so inspected may cause immediate 

health hazards to livestock or poultry and requires seizure, such feed stuff, livestock or poultry 

feed  and/or mineral mixture shall be subjected to rapid testing at Governmental approved 

laboratories, as prescribed. If the sample is proved to be causing immediate health hazards, the 

expenses for analysis shall be borne by the licensee. 

(7) If, in the opinion of the Feed Safety Assurance Officer or the authorised 

representative, it is necessary to dispose of the product seized which is subject to speedy and 

natural decay,  such officer shall immediately after, and in any case not later than one month 

from the date of receipt of the report under section 16 make an application to the Licensing 

Authority or the Court, as the case may be, for permission to sell/dispose the product by such 

officer himself and on getting such permission may sell/dispose the product himself, remit the 

sale proceeds in the nearest Treasury and make a report of such sale/disposal and remittance to 

the Licening Authority/Court as the case may be under intimation to the Feed Safety 

Enforcement Officer, and there upon such Licensing Authority/Court shall take such measure 

as may be necessary for the disposal of the case. 
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(8) A Feed Safety Assurance Officer or an authorized officer, for expeditious disposal 

of feed stuff, livestock or poultry feed and /or mineral mixture, shall immediately submit a 

report to the Licensing Authority through Feed Safety Enforcement Officer for obtaining 

appropriate orders. 

(9) The Feed Safety Assurance Officer after scrutiny of the report of feed testing 

from analytical laboratory shall take further action for the offence, if any, committed under this 

Ordinance to be dealt with under section 19 or 22, under intimation to the Feed Safety 

Enforcement Officer and the Licensing Authority. 

(10) The search, seizure, investigation and procedure for launching prosecution shall 

be in such manner, as may be prescribed. 

14. Analytical laboratories.—The Government may, by notification in the official 

Gazette, approve as analytical laboratory, any laboratory established by the Central or  State 

Government or any other agency and accredited by National Accreditation Board for Testing 

and Calibration Laboratories and recognized by the Government for the purpose of analyzing 

the samples of feed stuff, livestock or poultry feed and/or mineral mixture collected under this 

Ordinance; 

15. Procedure for sampling.—(1) A Feed Safety Assurance Officer shall, for the purpose 

of analysis, at any time collect sample of feed stuff, livestock or poultry feed and/or mineral 

mixture manufactured, stored, transported, sold, offered for sale, kept in feed mill, in transit or 

held by an authorized agent/dealer, after giving notice in writing to the person concerned of the 

intention to have it analyzed. 

(2) When a sample of feed stuff, livestock or poultry feed and / or mineral mixture 

is taken for analysis, the sample shall be divided into four parts and shall be marked, sealed 

and fastened in air tight container, so as to ensure that nature and character of the content is not 

changed, along with signature/thump impression or both of the Feed Safety Assurance Officer 

and the person from whom the sample has been taken, in the presence of two witnesses 

mentioning thereon the date and time of sampling. 

(3) No person shall obstruct the Feed Safety Assurance Officer from collecting 

samples of feed stuff, livestock or poultry feed and/or mineral mixture for the purpose of sub-

section (1) in such quantity and such packing as he may require. When a  person from whom 

42

This is a digitally signed Gazette.
Authenticity may be verified through https://compose.kerala.gov.in/



sample has been taken, refuses to sign or affix thump impression, the Feed Safety Assurance 

Officer shall call upon two witnesses and take their signature or thump impression in lieu of 

the signature or thump impression of such person. 

(4) The Feed Safety Assurance Officer or any other officer generally or specially 

authorized by the Government, as he thinks fit, at all reasonable times enter upon any premises 

where feed stuff, livestock or poultry feed and/or mineral mixture is manufactured, stored, 

transported, sold for the purpose of ascertaining whether any of the provisions of this Ordinance 

or the rules or regulations made thereunder or any of the terms and conditions subject to which 

license has been granted under this Ordinance has been contravened.  If any person contravenes 

the provisions of sub-section (3), the Feed Safety Assurance Officer may, seize the feed stuff, 

compound feed or mineral mixture by giving such person a notice in writing showing the 

reasons for seizure, and the nature and  quantity of the feed stuff, livestock and poultry feed 

and/or mineral mixture seized along with date, time and place of seizure and the notice shall 

be in triplicate containing full particulars relating to the feed stuff, livestock or poultry feed 

and/or mineral mixture seized and such notice shall be signed or affixed thumb impression, as 

the case may be, by both the Feed Safety Assurance Officer and the person from whose 

possession, custody or control of the feed stuff, livestock or poultry feed and/or mineral mixture 

has been seized, and a copy thereof shall be given to such person.  In case such person refuses 

to sign or put his thump impression, the Feed Safety Assurance Officer shall call upon two 

witnesses and take their signature or thump impression in lieu of the signature or thump 

impression of such person. 

(5) When a sample is taken from the stock in the possession of an authorized agent/ 

dealer or from a transporter as required under sub-section (1), the authorized agent / dealer/ 

transporter shall be bound to give the name  and such other particulars of the person on whose 

behalf such stock is held, as the Feed Safety Assurance Officer may require. 

(6) Any person who has purchased the feed stuff or livestock feed or poultry feed  

and/or mineral mixture for his animals from feed mill and possesses a voucher or cash memo 

thereof, may apply in the prescribed format to the Feed Safety Assurance Officer concerned to 

get his feed stuff or livestock or poultry feed   and/or mineral mixture samples analyzed from 

approved laboratory.  The cost of analysis of the sample, in accordance with the rate approved 

for different tests by the Government, shall be payable by the person making the application. 
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16. Analysis of sample.—The Feed Safety Assurance Officer shall:— 

 (a) deliver one sealed feed sample to the person from whom the sample is taken; 

 (b) deliver two sealed feed sample to the Feed Safety Enforcement Officer for 

keeping in safe custody;  and 

  (c) submit one sealed feed sample within three days to the authorized feed 

testing laboratory under intimation to the Feed Safety Enforcement Officer.  

17. Analysis report.—(1)  The authorized feed testing laboratory shall, on receiving any 

sample of feed stuff, livestock feed, poultry feed and/or mineral mixture from a Feed Safety 

Assurance Officer, analyze the same and deliver or send to the Feed Safety Assurance Officer 

a report in the prescribed format showing the result of such analysis within twenty one days. 

(2) A copy of such report may be obtained from the approved feed testing 

laboratory, by the person from whom the sample so analyzed was collected or the person who 

has got his feed analyzed, upon making an application and payment of fee. 

(3) No person shall display copy of the report on any premises or use it for the 

purposes of an advertisement. 

18. Confiscation and disposal by Feed Safety Assurance Officer.—The Feed Safety 

Assurance Officer or an authorised officer shall, in case of manufacture, storage, distribution, 

sale and marketing of feed stuff livestock and poultry feed and/or mineral mixture without 

license or involvement in the practice of misbranding or adulteration or found substandard feed, 

seize such feed stuff, livestock or poultry feed and/or mineral mixture dispose it of in such 

manner, as prescribed under intimation to the Feed Safety Enforcement Officer and the 

expenses so incurred shall be levied on the person from whom such seizure is made or  the 

licensee, as the case may be. 

19. Adjudication by Licensing Authority.—(1) If any person contravenes any of the 

provision of this Ordinance or the rules or regulations made thereunder, the Licensing Authority 

shall, after giving the person a reasonable opportunity of being heard in the matter, and if, on 

such inquiry, he is satisfied that the person has committed the contravention of provisions of 

this Ordinance or the rules or the regulations made thereunder impose such penalty as provided 

in  section 20, as he thinks fit. 
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(2) In adjudicating a contravention under sub-section (1), the Licensing Authority 

shall have the powers of a Civil Court in the following matters, namely:— 

(a) summoning and enforcing the attendance of any witness and examining him on 

oath; 

(b) requiring the discovery and production of any document, and 

(c) receiving evidence on affidavit. 

20. Penalties.—(1) When the Licensing Authority, after inquiry under section 19 finds 

that any person has contravened any of the provision of this Ordinance or the rules or 

regulations made thereunder, he shall be liable to the following penalties, namely:— 

(a) on first breach, his licence be suspended for a term which may extend to six 

months, but shall not be less than sixty days or with fine which may extend to fifty thousand 

rupees but shall not be less than twenty five thousand rupees or with both; and   

(b) on second breach, his licence be suspended for a term which may extend to one 

year but shall not be less than six months or with fine which may extend to two lakh rupees but 

shall not be less than fifty thousand rupees or with both. 

(2) The Licensing Authority may direct the sale/disposal of any feed or mineral 

mixture  seized, which is of speedy and natural decay. 

21. Appeal.—(1) Any person aggrieved by an order passed under clauses (a), (b) of  

sub-section (1) of section 20, may within thirty days of the passing of the order, prefer an appeal 

to the State Feed Consultative Committee.  

(2) An appeal filed under sub-section (1) shall be disposed of within sixty days from 

the date of receipt of an appeal after affording a reasonable opportunity of being heard to the 

parties concerned. 

22. Offences triable by court.—(1)In the case of serious nature of breach of licence, 

leading to death of livestock or poultry which has been proven by  analysis report from two 

authorized analytical laboratories and further endorsement there on by the State Feed Quality 

Consultative Committee; or on third or any subsequent breach thereafter, be punishable by the 
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Court with imprisonment for a term which may extend to one year but which shall not be less 

than six months and with fine which may extend to five lakh rupees. 

(2) The Court, trying  an offence may direct that any feed stuff or  livestock or poultry 

feed and/or mineral mixture in respect of which the court is satisfied that an offence under this 

Ordinance has been committed, be forfeited to the Government in accordance with  law, and 

shall be disposed of accordingly. 

(3) The Court may direct the immediate sale or disposal of any feed or mineral mixture 

seized, which is of speedy and natural decay. 

23. Cognizance of offence.—(1) No Court shall take cognizance of an offence punishable 

under this Ordinance except on a complaint filed by the Feed Safety Enforcement Officer. 

(2) An offence punishable under this Ordinance shall be triable by a Court of  Judicial 

Magistrate of First Class. 

24. Offences by Companies or Institutions or Establishments.—(1) where an offence 

under this Ordinance has been committed by a company or establishment or institution, every 

person who at the time when the offence was committed, was in charge of and responsible to 

the company/institution/establishment for the conduct of its business, shall be deemed to be 

guilty of the offence and shall be liable to be proceeded  against and punished accordingly: 

Provided that nothing in this sub-section shall render any person liable to punishment if 

he proves that the offence was committed without his knowledge or that he had exercised all 

due diligence to prevent the commission of such offence. 

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), where any offence under 

this Ordinance has been committed by a company / establishment/institution and it is proved 

that the offence under this Ordinance has been committed with the consent or connivance of, 

or is attributable to, any neglect on the part of any director, manager, secretary or the employee 

of the company/establishment/institution, such director, manager, secretary or other employee, 

shall be deemed to be guilty of that offence and shall be liable to be proceeded against and 

punished accordingly. 
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Explanation:—For the purpose of this section,— 

(a) “company/establishment/institution” means any body corporate including a firm, 

society  or other association of individuals and 

(b) “director” means 

(i) in relation to a firm,  a partner in the firm; 

(ii) in relation to a society or other association of individual,  a person who is 

entrusted, under the rules of the society or other association to the management of the affairs 

of the society or other association, as the case may be. 

25. Abetment of offences.—Whoever abets any offence under this Ordinance and if the 

act abetted is committed in consequence of the abetment, shall be punishable with 

imprisonment for a term which may extend to one year or with fine which may extend to five 

lakh rupees or both. 

26. State Feed Quality Consultative Committee.—(1) The Government shall, by 

notification in the Official Gazette, constitute a consultative committee to  be known as the 

State Feed Quality Consultative Committee. 

(2) The State Feed Quality Consultative Committee shall consist of the following 

members to represent the interest of Feed industry, farmers, consumers, relevant research 

bodies, namely:— 

(i) Secretary to Government, Animal Husbandry & Dairy Development 

Department—Chairperson; 

(ii) Director,  Animal Husbandry Department; 

(iii) Director,  Dairy Development Department; 

(iv) Head of  the Department, Animal  Nutrition, Kerala Veterinary and Animal 

Sciences University; 

(v) Director, Centre for Advanced Studies in Poultry, Kerala Veterinary and 

Animal Sciences University; 
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(vi) Representative of National Diary Development Board; and 

(vii) Three representatives from Feed Industry (One each from Public Sector 

Undertakings, Co-operative and Private sector). 

(3) Allowances and sitting fees eligible to the members shall be, as prescribed. 

27. Functions of State Feed Quality Consultative Committee.—The State Feed Quality 

Consultative Committee shall have the following powers, namely:— 

(a) to provide expert opinion to the Government in matters related to this Ordinance 

and the rules  made thereunder; 

(b) to make suggestions to the Government for revision of feed quality standard at 

par with the advancement in the industry from time to time; 

(c) to make recommendations to the Government regarding additional  feed items to 

the notified list of ingredients that can be  used or not to be used for manufacture of livestock 

and poultry feed  and mineral  mixture as the case may be, and 

(d) to make recommendations to the Government  regarding modifications in rules 

and regulations from time to time. 

28. Maintenance of records.—The licensee for manufacture or sale  of feed stuff, 

livestock and poultry feed and/or mineral mixture shall maintain such record relating to his 

business, including details and quality of the raw materials procured and the finished goods 

manufactured  and sold, quantity and quality of feed purchased and sold by him. 

29. Submission of returns.—Every licensee for manufacture or sale of feed stuff, livestock 

and poultry feed  and/or mineral mixture shall submit a yearly return in duplicate in the 

prescribed format to the Licensing Authority in respect of each class of feed stuff, livestock 

and poultry feed and/or mineral mixture manufactured, processed or sold by him. 

30. Annual report of Licensing Authority.—(1) The Licensing Authority shall prepare  in 

each year, in such form and at such time as may be prescribed an annual report regarding its 

activities during the previous year and copies of the report shall be forwarded to the State 

Government. 
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(2) A copy of the report received under sub-section (1) shall be laid, as soon as may 

be after it is received, before the Legislative Assembly of the State of Kerala. 

31. Protection of action taken in good faith.—No suit, prosecution or other legal 

proceedings shall lie against the  Licensing Authority, the  Feed Safety Enforcement Officer, 

the Feed Safety Assurance Officer or the Authorised Officer for any action taken in good faith 

under this Ordinance.  

32. Ordinance have overriding effect.-—The provisions of this Ordinance shall have 

effect notwithstanding anything to the contrary contained in any other law for the time being 

in force.  

33. Delegation of powers.—The Government may, delegate all or any of its powers under 

this Ordinance  to the authorities authorized by it. 

34. Power to make rules.—(1) The Government may, by notification in the Official 

Gazette make rules for carrying out the provisions of this Ordinance. 

(2) Every rule made under this Ordinance shall be laid, as soon as may be after it is 

made, before the Legislative Assembly, while it is in session for a total period of fourteen days 

which may be comprised in one session or in two successive sessions, and if, before the expiry 

of the session in which it is  so laid or the session immediately following, the Legislative 

Assembly makes any modification in the rule  or decides that the rule  should  not be made, the 

rule  shall thereafter have effect only in such modified form or  be of no effect, as the case may 

be; so however that, any such modification or annulment shall be without prejudice to the 

validity of anything previously done under that  rule. 

35. Power to remove difficulties.—(1) If any difficulty arises in giving effect to the 

provisions of this Ordinance, the Government may, by general or special order, published in 

the Gazette, do anything not inconsistent with such provisions which appears to it to be 

necessary or expedient for the purpose of removing the difficulty: 

Provided that no such order shall be made after the expiry of a period of two years from 

the date of commencement of this Ordinance. 

(2) Every order made under this section shall be laid as soon as may be after it is 

made, before the Legislative Assembly. 
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36. Power to make Regulations.—(1) The Government may, by notification in the 

Official Gazette, make regulations for the purposes of this  Ordinance. 

(2) Every regulation made under this Ordinance shall be laid, as soon as may be after 

it is made, before the Legislative Assembly, while it is in session for a total period of fourteen 

days, which may be comprised in one session or in two successive sessions, and if, before the 

expiry of the session in which it is  so laid or the session immediately following, the Legislative 

Assembly makes any modification in the regulation or decides that the regulation should  not 

be made, the regulation shall, thereafter, have effect only in such modified form or  be of no 

effect, as the case may be; so, however, that any such modification or annulment shall be 

without prejudice to the validity of anything previously done under that  regulation. 

37. Repeal and saving.—(1) The Kerala Livestock and Poultry Feed and Mineral Mixture 

(Regulation of Manufacture and Sale) Ordinance, 2021 (111 of 2021) is hereby repealed. 

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or deemed to have been done or any 

action taken or deemed to have been taken under the said Ordinance shall be deemed to have 

been done or taken under this  Ordinance. 

   ARIF MOHAMMED KHAN, 

 GOVERNOR.  
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