
കുറിപ്പ് 

ദേശീയ ഭക്ഷ്യ ഭദ്രത നിയമം – 2013 നന അടിസ്ഥാനനപ്പടുത്തി 

തയ്യാറാക്കിയ നെ.ആർ.ഒയുനട (െരട് )  ഇംഗ്ലീഷ് പതിപ്പിനെ മലയാള വിവർത്തനം 

ആണ് ചുവനട ഉൾനക്കാള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത്. ടി പെർപ്പ്  നിർദേശങ്ങളം / 

അഭിപ്രായങ്ങളം സമർപ്പിക്കുന്നതിനു ദവണ്ടി മാത്രം തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. ടി 

പെർപ്പ് അന്തിമം അനെന്നുള്ള വിവരവം അറിയിക്കുന്നു. 

 

നെ.ആർ.ഒയുനട അന്തിമ ഉത്തരവ് തയ്യാറാക്കുന്നത്  ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള 

പെർപ്പിനന അടിസ്ഥാനനപ്പടുത്തിയായിരിക്കും. 

 

 ഒപ്പ്/- 
സിവിൽ സപ്ലൈസ് ഡയറക്ടർ 



 
ദെരള സർക്കാർ 

ഭക്ഷ്യനപാതുവിതരണ (ബി) വകുപ്പ് 
വിജ്ഞാപനം 

സർക്കാർ ഉത്തരവ് അച്ചടി നം. 2019/F&CSD തീയതി  
 
 അവശ്യ സാധന നിയമം 1955 (സസന്ട്രല് ആക്ട് 1955-സെ 10) സസക്ഷന്ട് 3-ല് 
സബ്സസക്ഷന്ട് 1 ഉം 2 ഉം അത ാസ ാപ്പം 2015-ല് ഭാര  സര്ക്കാരിസെ ഉപതഭാക്തൃകാരയ 
ഭക്ഷയസപാതുവി രണ വകുപ്പ്  2015 മാര്ക്ച് 20-സെ  ഇന്ത്യ എക്സ്ട്രാഓര്ക്ഡിനറി ഗസറ്റ്  ഭാഗം 2 
സസക്ഷന്ട് 3 സബ്സസക്ഷന്ട് (ഐ)  ജി.എസ്. ആര്ക്. 213 (ഇ) പ്രകാരം   പ്രസിദ്ധീകരിച 
 ാര്ക്ജറ്റഡ് പബ്ലിക് ഡിസ്ട്രിബൂഷന്ട് സിസ്റ്റം (കണ്ടതരാള്) ഓര്ക്ഡര്ക് ഖണ്ഡം 9 തും പ്രകാരവം  
കല്പിച്ചു നല്കിയ അധികാരമുപതയാഗിച്  1966 –സെ തകരള തറഷനിംഗ് ഓര്ക്ഡര്ക് അസാധു 
ആകിസകാണ്ടം  അസാധു ആക്കുന്ന ിന് മുന്ട്പ് സെതേണ്ടതും  അസെങ്കില് സെയ്യുന്ന ില് 
നിന്ന് ഒഴിവാതകണ്ടതും   ആയ കാരയങ്ങള് കണകിസെടുതകണ്ടതും  അനയഥാ  ആകുന്ന 
പക്ഷം സംസ്ഥാന സര്ക്കാര്ക്   ാസഴ പറയുന്ന ഓര്ക്ഡര്ക് നിര്ക്മിക്കുന്നു. എസന്ത്ന്നാല്:  
 
 
 

1. ചുരുക്കദപ്പരും വയാപ്തിയും ആരംഭവം:- 

i. ഈ ഉത്തരവ് ദെരള ഭക്ഷ്യാധിഷ്ഠിത നപാതുവിതരണ സമ്പ്രോയം (നിയന്ത്രിതം) 
ഉത്തരവ് 2019 എന്ന് ദപർ പറയാം. 

ii. ഇതിന് ദെരള സംസ്ഥാനം മുഴുവൻ വയാപ്തി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു. 
iii. ഇത് ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനം മൂലം സർക്കാർ നിശ്ചയിക്കുന്ന തീയതി മുതൽ പ്രാബലയത്തിൽ 

വരുന്നതാണ്. 
2. നിർവചനങ്ങൾ 

1. ഈ ഉത്തരവിൽ സന്ദർഭം മറ്റുവിധത്തിൽ ആവശയനപ്പടാത്ത പക്ഷ്ം 
a) ''ആക്ട്'' എന്നാൽ 1995 നല അവശയ സാധന നിയമം 1955 (ദെന്ദ്ര ആക്ട് 10-1995) 
b) ''െമ്മീഷണർ'' എന്നാൽ സിവിൽ സപ്ലൈസ് െമ്മീഷണറം സിവിൽ സപ്ലൈസ് 

ഡയറക്ടറം എന്ന് അർത്ഥം ആകുന്നു. 
c) ''െൺദരാളർ'' എന്നാൽ ദറഷനിംഗ് െൺദരാളർ എന്നർത്ഥമാകുന്നു. 
d) ''ഡയറക്ടർ'' എന്നാൽ സിവിൽ സപ്ലൈസ് ഡയറക്ടർ എന്നർത്ഥമാകുന്നു. 
e) ''ജിൊ െളക്ടർ'' എന്നാൽ ഒരു റവനൂ ജിെയുനട െളക്ടറം ജിൊ മജിദേറ്റും എന്ന് 

അർത്ഥമാകുന്നു. 
f) ''ജിൊ സപ്ലൈ ഓഫീസർ'' എന്നാൽ സർക്കാർ ഓദരാ ജിെക്കും ദവണ്ടി നിയമിച്ച 

ആഫീസർ എന്നർത്ഥമാകുന്നു. 
g) ''ദറഷൻ െടയുനട ഉടമസ്ഥൻ'' എന്നാൽ ഒരു വയക്തി അനെങ്കിൽ ഒരു സഹെരണ 

സംഘം, അനെങ്കിൽ ഒരു ദൊർപ്പദററ്റ് സ്ഥാപനം അനെങ്കിൽ ഒരു സർക്കാർ െമ്പനി 
അനെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അനെങ്കിൽ ഏനതങ്കിലും ഒരു സ്ഥാനം 
ലക്ഷ്യധിഷ്ഠിത നപാതുവിതരണ സമ്പ്രോയത്തിൻ െീഴിൽ അവശയസാധനങ്ങൾ 
വിതരണം നചയ്യാൻ പ്ലലസൻസ് വച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നർത്ഥമാകുന്നു. 

h) ''ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ് ആക്ട്'' എന്നാൽ ദേശീയ ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ്ാ ആക്ട് 2013 (2013 നല 
നസൻരൽ ആക്ട് 20 ) എന്നർത്ഥമാകുന്നു. 



i) ''ദഗാഡൗൺ'' ദറഷൻ െടെളിദലക്കും മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങളിദലക്കും വിതരണം 
നചയ്യുന്നതിനുള്ള ഭക്ഷ്യധാനയങ്ങൾ സൂക്ഷ്ിക്കുന്നതിനുള്ള പണ്ടെശാലെളായി 
ദെന്ദ്രസർക്കാർ അംഗീെരിച്ചിട്ടുള്ള ഡിദപ്പാെൾ എന്നർത്ഥമാകുന്നു. 

j) ''ഗവൺനമെ്'' എന്നാൽ ദെരള സർക്കാർ എന്നർത്ഥമാകുന്നു. 
k) ''വീട്ട്സാമാനങ്ങൾ'' എന്നാൽ നിയമത്തിൽ വയാഖ്യാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. 
l) ''ഇെർമീഡിയറ്റ് ദഗാഡൗൺ'' – എന്നാൽ ദെന്ദ്ര സർക്കാർ ലക്ഷ്യാധിഷ്ഠിത 

നപാതുവിതരണ സമ്പ്രോയം നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി അനുവേിക്കുന്ന ഭക്ഷ്യ ധാനയങ്ങൾ 
ദറഷൻ െടെളിദലക്ക് നൊണ്ടുദപാകുന്നതിന് ദവണ്ടി സൂക്ഷ്ിക്കുന്നതിനുള്ള 
ഇടത്താവളമായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള ഡിദപ്പാ എന്ന് അർത്ഥമാകുന്നു. 

m) ''പ്ലലസൻസ് ഡ് പ്രിപ്ലമസസ്'' - എന്നാൽ വിതരണത്തിനുള്ള ഭക്ഷ്യധാനയങ്ങൾ 
സൂക്ഷ്ിക്കുന്ന ദറഷൻ െടെളായി ഉപദയാഗിക്കുന്ന നെട്ടിടദമാ നെട്ടിട ഭാഗദമാ 
എന്നർത്ഥമാകുന്നു. 

n) ''ദലാക്കൽ അദതാറിറ്റി'' - എന്നാൽ ഒരു നിശ്ചിത വിസ്തീർണ്ണത്തിലുള്ള ഭരണ 
ഘടനയാദലാ മദറ്റനതങ്കിലും നിയമത്താദലാ അംഗീെരിക്കനപ്പട്ടിട്ടുള്ള സവയംഭരണമുള്ള 
പഞ്ചായത്ത്, മുനിസിപ്പാലിറ്റി, ദൊർപ്പദറഷൻ എന്നിങ്ങനന വിളിക്കനപ്പടുന്ന ഏരിയ 
എന്നർത്ഥമാകുന്നു. 

o) ''ദറഷനിംഗ് ഇൻനെക്ടർ'' – എന്നാൽ െമ്മീഷണർ നിദയാഗിച്ചിട്ടുള്ള ഉദേയാഗസ്ഥൻ 
എന്നർത്ഥമാകുന്നു. 

p) ''ദറഷനിംഗ് ഏരിയ'' എന്നാൽ ഉത്തരവ് ബാധെമായ സ്ഥലം എന്നർഥം. 
q)  ''ദറഷനിംഗ് ഏരിയ ഓഫ് ആൻ ഓഫീസർ'' എന്നാൽ ആ ഉദേയാഗസ്ഥനെ അധിൊര 

പരിധിക്കുള്ളിലുള്ള സ്ഥലം എന്നർത്ഥമാകുന്നു. 
r) ''നിയമങ്ങൾ'' – എന്നാൽ ദെരള ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ്ാ നിയമം 2018 എന്നർത്ഥമാകുന്നു. 
s) ''ദേറ്റ്'' - എന്നാൽ ദെരള സംസ്ഥാനം എന്നർത്ഥമാകുന്നു. 
t) ''താലൂക്ക് സപ്ലൈ ആഫീസർ'' – എന്നാൽ െമ്മീഷണറാൽ നിയമിതനായ ഏത് 

ഉദേയാഗസ്ഥനും അതുദപാനല സിറ്റി ദറഷനിംഗ് ആഫീസർ എന്നും അർത്ഥമാകുന്നു. 
 
 ഈ ഉത്തരവിൽ വാക്കുെളം വയവസ്ഥെളം നിർവ്വഹിച്ചിട്ടിനെങ്കിലും അവക്ക് ഭക്ഷ്യ 
സുരക്ഷ്ാ ആക്ടിലും മറ്റു വിവിധ ദെന്ദ്ര നിയമങ്ങളിലും നിർവ്വചനം ഉള്ളതാകുന്നു. 
 

 
അധയായം 2 

 
ദറഷൻ ൊർഡുെൾ 

3.  ദറഷൻ ൊർഡുെൾ  
 

1) സർക്കാർ ചുവനട ദചർക്കുന്ന വിഭാഗങ്ങൾക്കായി ദറഷൻ ൊർഡ് അനുവേിക്കുന്നു. 

i. അർഹതയുള്ള  ഗുണദഭാക്താക്കളായിട്ടുള്ളവരിൽ 

a) ദെന്ദ്ര സർക്കാരിനെ മാനേണ്ഡങ്ങൾ പ്രൊരം അദന്തയാേയ അന്നദയാജന പദ്ധതിക്ക് 
അർഹരായ ഗുണദഭാക്താക്കൾ 

b) സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ മാനേണ്ഡങ്ങൾ പ്രൊരം മുൻഗണനാർഹരായിട്ടുള്ള  
ഗുണദഭാക്താക്കൾ 

ii. സാധാരണ /മുൻഗണദനതര ഉപദഭാക്താക്കളായിട്ടുള്ളവരിൽ 

a) സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ മാനേണ്ഡങ്ങൾ പ്രൊരം മുൻഗദണതരമായി 
െണക്കാക്കുന്നതും എന്നാൽ സബ് സിഡിക്ക് അർഹതയുള്ളവരുമായ ഗുണദഭാക്താക്കൾ 



b) മുൻഗദണതര (സബ് സിഡി) രഹിത ഗുണദഭാക്താക്കൾ 

2) ചുവനട ദചർക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള വിവിധ നിറങ്ങളായിരിക്കും വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിലുള്ള 
ഗുണദഭാക്താക്കൾക്ക് 

a) അദന്തയാേയ അന്നദയാജന ഗുണദഭാക്താക്കൾ - മഞ്ഞ 

b) മുൻഗണനാ ഗുണദഭാക്താക്കൾ   - പിങ്ക് 

c) മുൻഗണദനതര സബ് സിഡി   - നീല 

d) മുൻഗണദനതര (സബ് സിഡി രഹിതം)  - നവള്ള 

3) സംസ്ഥാന മുൻഗണനാ ഉപദഭാക്താക്കൾ (State Priority) :- 

 മുൻഗണദനതര സബ് സിഡി / സബ് സിഡി രഹിത ഗുണദഭാക്താക്കൾക്കായുള്ള 
ദറഷൻ ൊർഡുെളിൽ ഉള്ള അംഗങ്ങളിൽ ഏനതങ്കിലും അംഗദമാ/അംഗങ്ങദളാ ചട്ടം 7 (റൂൾ) 
ൽ ഉൾനക്കാള്ളിച്ചിട്ടുള്ള നിർദ്ദിഷ്ട ദരാഗങ്ങൾ ഉള്ളവരാനണങ്കിൽ അത്തരം ഗുണദഭാക്താക്കനള 
സംസ്ഥാന പ്രദയാറിറ്റി ഉപദഭാക്താക്കളായി െണക്കാക്കി മുൻഗണനാ ഉപദഭാക്താക്കൾക്ക് 
െിട്ടുന്ന ചിെിത്സ ആനുകൂലയത്തിന് അർഹത നൽദെണ്ടതാകുന്നു.  അത്തരത്തിലുള്ള ദറഷൻ 
ൊർഡിൽ ദവണ്ട ദരഖ്നപ്പടുത്തലുെൾ നടദത്തണ്ടതും സർക്കാർ നിശ്ചയിക്കുന്ന 
ആനുകൂലയങ്ങൾ സമയാസമയം നൽദെണ്ടതുമാകുന്നു.  

4) ദറഷൻ ൊർഡിൽ അതിനെ നമ്പർ, ഗുണദഭാക്താവിനെ വിലാസം, ദപര്, വയസ്, 
ൊർഡ് ഉടമയുനട മാസവരുമാനം, ൊർഡിനല മറ്റംഗങ്ങൾക്ക് ൊർഡ് ഉടമയുമായുള്ള 
ബന്ധം, ദറഷൻ ൊർഡ് രജിേർ നചയ്തിട്ടുള്ള ദറഷൻ െടയുനട നമ്പർ കൂടാനത 
സംസ്ഥാന സർക്കാരും, െമ്മീഷണറം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ എന്നിവ 
ഉണ്ടാദെണ്ടതാകുന്നു. 

5) ദെന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാദരാ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ്ാ ആക്ടിനെ ഭാഗമാദയാ 
ഭക്ഷ്യധാനയങ്ങൾക്ക് അർഹതയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് പ്രദതയെ നപർമിറ്റ് അനുവേിച്ച് 
നൽദെണ്ടതാകുന്നു. 

4.  ദറഷൻ ൊർഡിനുള്ള അർഹത  
 ഉത്തരവിൻ പ്രൊരം അർഹതയുനട വിഭാഗം ദറഷൻ ൊർഡിൽ അംഗമാകുന്നതിനുള്ള 
വയവസ്ഥെൾ ചുവനട ദചർക്കുന്നു. 

i. വയക്തി ഇന്തയൻ പൗരനായിരിക്കണം. 

ii. വയക്തി ദെരള സംസ്ഥാനനത്ത താമസക്കാരനായിരിക്കും. 

iii. കൂനട സർക്കാദരാ െമ്മീഷണദറാ, സമയാ സമയങ്ങളിൽ നിശ്ചയിക്കുന്ന വയവസ്ഥെൾ 
പ്രൊരം. 

 ദെന്ദ്ര സർക്കാരിനെ മാനുഷിെ പരിഗണനാ പ്രൊരം അഭയാർത്ഥിെളായി 
െണക്കാക്കനപ്പട്ടവർക്കും ദറഷൻ ൊർഡിന് അർഹതയുണ്ട്. 
 ഒരു തദദ്ദശ സവയം ഭരണ സ്ഥാപനത്തിനെ അധിൊരപരിധിയ്ക്കെത്തുള്ള ദറഷനിംഗ് 
ഏരിയയിൽ താമസമാനണന്ന വയക്തമായ ദരഖ്െൾ ഇൊത്തവർക്ക് ടി ദറഷനിംഗ് 
ഏരിയയിനല താമസക്കാരനാനണന്ന് തദദ്ദശസവയംഭരണ നസക്രട്ടറിയുനട സാക്ഷ്യപത്രം ഉള്ള 
പക്ഷ്ം ദറഷൻ ൊർഡിന് അർഹതയുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. 
 കൂടാനത സവന്തമായി വീട് ഇൊത്തവർക്കും തദദ്ദശസവയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിനല 
നസക്രട്ടറിയുനട സാക്ഷ്യപത്രം ലഭയമാക്കുന്ന പക്ഷ്ം ദറഷൻ ൊർഡിന് 
അർഹതയുണ്ടായിരിക്കുന്നതായിരിക്കും. 
5.  താലൂക്ക് സപ്ലൈ ആഫീസറായിരിക്കും അധിൊരി 

(1) ഒരു ദറഷനിംഗ് ഏരിയയിൽ ദറഷൻ ൊർഡിനുള്ള അദപക്ഷ് സവീെരിക്കുന്നതിനും, 
രജിേർ നചയ്യുന്നതിനും ആയത് നിർമ്മിക്കുന്നതിനും ദഭേഗതി വരുത്തുന്നതിനും 



അനുവേിക്കുന്നതിനുമുള്ള അധിൊരം താലൂക്ക് സപ്ലൈ ആഫീസറിൽ 
നിക്ഷ്ിപ്തമായിരിക്കും. 

(2) സവീെരിച്ച അദപക്ഷ്യിദേൽ ദവണ്ട അദനവഷണം നടത്തി ആവശയമായ ദഭേഗതി 
വരുത്തി വിതരണം നടദത്തണ്ടതാകുന്നു. 

6) ദറഷൻ ൊർഡിനുള്ള അദപക്ഷ്െളം ദറഷൻ ൊർഡുമായി ബന്ധനപ്പട്ട മറ്റ് 
ദസവനങ്ങളം 

(1) പുതിയ ദറഷൻ ൊർഡിനും നിലവിലുള്ള ദറഷൻ ൊർഡിൽ ദഭേഗതിെൾ 
വരുത്തുന്നതിനും മറ്റു ദറഷൻ ൊർഡ് സംബന്ധമായ ദസവനങ്ങളം ദറഷൻൊർഡ് 
ഉടമ ദഫാദട്ടാ ഉൾനപ്പനട ബന്ധനപ്പട്ട ദറഷനിംഗ് ഏരിയയിനല താലൂക്ക് സപ്ലൈ 
ആഫീസർക്ക് ഓൺപ്ലലനായി അദപക്ഷ് സമർപ്പിക്കാവന്നതാണ്. 

(2) പുതിയതായി ദറഷൻ ൊർഡ് ലഭിക്കുന്നതിന് തനെ ദപര് ഉൾനപ്പട്ട ഒരു ൊർഡ് 
സംസ്ഥാനത്തിനെദത്താ സംസ്ഥാനത്തിന് പുറദത്താ ഇനെന്നുള്ള സാക്ഷ്യപത്രം 
ഹാജരാദക്കണ്ടതാകുന്നു. 

(3) ദറഷൻ ൊർഡിലുള്ള ദഭേഗതിെൾ ആവശയമായി വരുന്നത് താമസം മാറൽ, ജനനം, 
മരണം ഗുണദഭാക്താവിനെ തരം മാറ്റൽ, മറ്റ് തിരുത്തലുെൾ എന്നിവയാണ് 
സാധാരണയായി ൊണുന്നത്. 

(4) ഒരു ദറഷൻ ൊർഡ് ഒരു ദറഷനിംഗ് ഏരിയയിൽ നിന്ന് മനറ്റാരു ദറഷനിംഗ് 
ഏരിയയിദലക്ക് മാറ്റുന്നതിന് ദറഷൻ ൊർഡിനെ ഉടമസ്ഥ പുതിയതായി ദവണ്ട 
ദറഷനിംഗ് ഏരിയയിനല ആഫീസർക്ക് അദപക്ഷ് സമർപ്പിദക്കണ്ടതാണ്. 

(5) ദറഷൻ ൊർഡിൽ പുതിയ അംഗനത്ത ദചർക്കുന്നതിന് ദറഷൻ ൊർഡുടമ ബന്ധനപ്പട്ട 
താലൂക്ക് സപ്ലൈ ആഫീസർക്ക് അദപക്ഷ് സമർപ്പിദക്കണ്ടതാകുന്നു. 

(6) ഇനി ഒരു ദറഷൻ ൊർഡ്, നഷ്ടനപ്പട്ടുദപാവെദയാ മദറ്റനതങ്കിലും വിധത്തിൽ 
നശിക്കുെദയാ നചയ്താൽ ൊർഡുടമസ്ഥൻ സവയം സാക്ഷ്യപത്രദത്താനടാപ്പം അതാത് 
താലൂക്ക് സപ്ലൈ ആഫീസർക്ക് അദപക്ഷ് സമർപ്പിക്കണം.  താലൂക്ക് സപ്ലൈ 
ആഫീസർ ദവണ്ടത്ര അദനവഷണം നടത്തിയ ദശഷം അപ്പദപ്പാൾ സർക്കാർ 
നിശ്ചയിക്കുന്ന തുെ വിലയായി വാങ്ങി ഡൂൈിദക്കറ്റ് ദറഷൻ ൊർഡ് 
അനുവേിദക്കണ്ടതുമാകുന്നു. 

 തുടർന്ന് പഴയ ദറഷൻ ൊർഡ് തിരിനെ െിട്ടുന്ന പക്ഷ്ം ഡൂൈിദക്കറ്റ് ദറഷൻ ൊർഡ ് 
താലൂക്ക് സപ്ലൈ ആഫീസർക്ക് തിരിനെ നൽദെണ്ടത്. 

(7) ഒരു ദറഷൻ ൊർഡ് വിതരണം നചയ്യുന്നതിന് മുൻപ് ൊർഡിലുൾനപ്പട്ട ഒരു 
പ്രായപൂർത്തിയായ അംഗത്തിനെ ഒദപ്പാ വിരലടയാളദമാ രജിേറിൽ പതിച്ച് മതിയായ 
ഫീസ് പ്ലെപ്പറ്റിയിട്ടുള്ളതായി ബന്ധനപ്പട്ട ഓഫീസർ ഉറപ്പു വരുദത്തണ്ടതാണ്. 

(8) ഒരു ദറഷൻ െടയിൽ രജിേർ നചയ്തിട്ടുള്ള ദറഷൻ ൊർഡ് മനറ്റാരു ദറഷൻ 
െടയിദലയ്ക്ക് മാറ്റുന്നതിന് ൊർഡുടമയുനട അദപക്ഷ്യിൻദമദലാ ഭരണ 
സൗെരയത്തിനാദയാ താലൂക്ക് സപ്ലൈ ആഫീസർക്ക് നടപടി സവീെരിക്കാവന്നതാണ്. 

(9) ദറഷൻ ൊർഡിനുള്ള അദപക്ഷ്യും ആയതുമായി ബന്ധനപ്പട്ട ദസവനങ്ങളം 
ഓൺപ്ലലനായി നടത്തണനമന്ന് സിവിൽ സപ്ലൈസ് െമ്മീഷണറിൽ നിന്ന് 
അറിയിപ്പുണ്ടാകുന്ന പക്ഷ്ം അത്തരത്തിൽ മാത്രദമ നടത്തുെയുള്ളൂ. 

7) ദറഷൻ ൊർഡ് വിതരണം നചയ്യുന്നതിനുള്ള സമയക്രമം - 2013 ജനുവരി 22 ന് ദെരള 
സംസ്ഥാന ദസവനാവൊശ നിയമം ജനുവരി 2013 നെ ഭാഗമായി പുറനപ്പടുവിച്ച ഗസറ്റ് 
ദനാട്ടിഫിദക്കഷൻ നമ്പർ 4 ന് വിദധയമായി ആവശയമായ പരിദസാധനെൾക്ക് RCMS 



ൽ വിവരങ്ങൾ ൊലിെമാക്കി താലൂക്ക് സപ്ലൈ ആഫീസർ ദറഷൻ ൊർഡ് വിതരണം 
നചദയ്യണ്ടതാകുന്നു. 

8) ദറഷൻ ൊർഡ് ഉടമസ്ഥർക്ക് അർഹമായ ഭക്ഷ്യധാനയങ്ങളനട പ്ലെപ്പറ്റൽ – ദറഷൻ 
ൊർഡിൽ ഉൾനപ്പട്ടിട്ടുള്ള ഏതംഗത്തിനും EPOS യന്ത്രത്താദലാ മദറ്റനതങ്കിലും 
തിരിച്ചറിയൽ മാർഗ്ഗങ്ങളാദലാ ഐഡെിറ്റി വയക്തമാക്കിയ ദശഷം സർക്കാർ 
നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള വില നൽെി ആ ൊർഡിന് അർഹതനപ്പട്ട ദറഷൻ ഭക്ഷ്യധാനയങ്ങൾ 
പ്ലെപ്പറ്റാവന്നതാണ്. 

 ദറഷൻ ൊർഡ് ഉടമ െിടപ്പിലായവദരാ 65 വയസ്സിനു മുെളിൽ പ്രായമുള്ളവദരാ 
ഭിന്നദശഷിക്കാദരാ അനെങ്കിൽ മനറ്റാരുതരത്തിൽ ദറഷൻ െട സന്ദർശിക്കാൻ 
െഴിയാത്തവദരാ ആനണങ്കിൽ ടി ൊർഡിൽ 16 നും 65 നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള മനറ്റാരു 
അംഗം ഇൊനതവരുെിൽ ടി ദറഷൻ ൊർഡി ഉടമക്ക് അദത ദറഷൻ െടയിൽ രജിേർ 
നചയ്തിട്ടുള്ള മനറ്റാരു ൊർഡിനല അംഗനത്ത ദറഷൻസാധനങ്ങൾ പ്ലെപ്പറ്റാൻ ദപ്രാക്സി ആയി 
ചുവനട ദചർക്കുന്ന നിബന്ധനങ്ങൾ പാലിച്ച് നിയമിക്കാവന്നതാണ്. 

i. ദപ്രാക്സിയായി നാമനിർദദ്ദശം നചയ്യുന്ന വയക്തി അദത ദറഷൻ െടയിനല 
അംഗമായിരിക്കുന്നു. 

ii. ശരിയായ നിയമ സാധൂെരണത്തിനുദശഷം മാത്രം ഭക്ഷ്യധാനയം വിതരണം 
നചദയ്യണ്ടതാണ്. 

iii. ഒരു ദറഷൻ െടയുടമദയാ അദദ്ദഹത്തിനെ കുടുംബത്തിദനാ ഏജെിദനാ ദപ്രാക്സി 
ആൊൻ അനുവേിക്കുന്നതെ. 
(2)  ദറഷൻ ൊർഡ് ഹാജരാക്കുദമ്പാൾ മാത്രദമ ൊർഡുടമെൾക്ക് ദറഷൻ 
സാധനങ്ങൾ ലഭയമാക്കാൻ പാടുള്ളു. 

 (3)  ഒരു ദറഷൻ െടയിലുൾനപ്പട്ട അംഗ് ദെരളത്തിൽ സ്ഥിരതാമസമനെങ്കിൽ ദറഷൻ 
വിഹിതത്തിന് അർഹതയുണ്ടാകുന്നതെ. 

9) ദപാർട്ടബിലിറ്റി 
(1)  െമ്മീഷണർ, ജിൊ െളക്ടർ, ദറഷനിംഗ് െൺദരാളർ, ജിൊ സപ്ലൈ ആഫീസർ, താലൂക്ക് 
സപ്ലൈ ആഫീസർ ഇവരിലാരുനടനയങ്കിലും ഉത്തരവ പ്രൊരം ൊർഡുടമയ്ക്കം 
നിർദദ്ദശിക്കനപ്പട്ട ദറഷൻ െടയിൽ നിന്നും ദറഷൻ വിഹിതം വാങ്ങാവന്നതാകുന്നു. 
(2)  സർക്കാദരാ െമ്മീഷണദറാ ഉത്തരവ് നൽകുന്ന പക്ഷ്ം ആധാർ വിവരങ്ങൾ RCMS 
വിവരങ്ങൾ എന്നിവ പ്രൊരം തിരിച്ചറിയിക്കനപ്പട്ട വയക്തിക്ക് സംസ്ഥാനനത്ത ഏത് ദറഷൻ 
െടയിൽ നിന്നും OTP ക്ക് വിദധയമായി ദറഷൻ സഹിതം വാങ്ങാവന്നതാണ്.  

10) ദറഷൻ ൊർഡുടമെളനട ചുമതലെളം ഉത്തരവാേിതവങ്ങളം - ദറഷൻ 
ൊർഡുടമെളനട ചുമതലെളം ഉത്തരവാേിതവങ്ങളം ചുവനട ദചർക്കുന്നതാകുന്നു. 

i. നതറ്റായ ദരഖ്െൾ/വിവരങ്ങൾ നൽെി ഒരു വയക്തിയും ദറഷൻ ൊർഡ് 
െരസ്ഥമാക്കാൻ പാടുള്ളതെ. 

ii. ഒരാൾക്ക് അറിദഞ്ഞാ അറിയാനതദയാ രണ്ട് ദറഷൻ ൊർഡിൽ 
അംഗമായിദപ്പായിട്ടുനണ്ടങ്കിൽ ആയ് ഉടൻ തനന്ന തനെ ദറഷനിംഗ് ഏരിയയിലുള്ള 
താലൂക്ക് സപ്ലൈ ആഫീസനറ വിവരം ദബാധയനപ്പടുദത്തണ്ടതാകുന്നു. 

iii. ഒരു വയക്തിയും മനപൂർവ്വമായി ദറഷൻ ൊർഡിനല വിവരങ്ങൾ നശിപ്പിക്കാദനാ, മാറ്റം 
വരുത്താദനാ പാടുള്ളതെ.  ദവനറനയാരു വയക്തി ദറഷൻ ൊർഡിനെ 
ൊലാവധിയിദലാ, അർഹമായ ദറഷൻ വിഹിതത്തിനെ അളവിദലാ വയതയാസം 
ഉണ്ടാെത്ത വനണ്ണ ഏനതങ്കിലും വിധത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തിയാൽ ദറഷൻ ൊർഡുടമ 
വാസ്തവം ബന്ധനപ്പട്ട താലൂക്ക് സപ്ലൈ ആഫീസനറ അറിയിക്കാവന്നതാണ്. 



വിശേീെരണം - ഇലദരാണിെ് ഉപെരണങ്ങൾ മാറ്റം വരുത്തുന്നതും ഈ പേത്തിൽ 
വയാഖ്യാനിക്കാവന്നതാണ്. 

iv. ഒരു ദറഷൻ ൊർഡിൽ അംഗമായ വയക്തിക്ക് അയാൾ അംഗമൊത്ത ദറഷൻ ൊർഡ് 
പ്ലെവശം വയ്ക്കാദനാ ഉപദയാഗിക്കാദനാ അവൊശമിെ. 

v. ഈ ഉത്തരവിൻപ്രൊരമൊനതയുള്ള ദറഷൻ ൊർഡ് ഏനതങ്കിലും വയക്തി പ്ലെവശം 
വച്ചിട്ടുനണ്ടങ്കിൽ ടി ദറഷൻ ൊർഡ് നതാട്ടടുത്ത താലൂക്ക് സപ്ലൈ ആഫീസിനല 
ഉത്തരവാേിത്തനപ്പട്ട ഉദേയാഗസ്ഥന് പ്ലെമാദറണ്ടതാകുന്നു. 

vi. ദറഷൻ ൊർഡ് ഉടമ തനെ ദറഷൻ ൊർഡ് പ്ലെമാറ്റം നചയ്യുെദയാ പണയം 
വയ്ക്കെദയാ നചയ്യാൻ പാടിൊത്തതാകുന്നു. 

vii. നിയമ വിരുദ്ധമായി ദറഷൻ വിഹിതം വാങ്ങുന്നതിന് ദറഷൻ ൊർഡുടമ ദറഷൻ 
ൊർഡിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ പാടിൊത്തതാകുന്നു.  

viii. ഈ ഉത്തരവ പ്രൊരം വിതരണം നചയ്ത ഏനതാരു ദറഷൻ ൊർഡും സർക്കാർ 
വെയായിരിക്കും, എന്നാൽ ൊർഡ് പ്ലെവശം വയ്ക്കന്ന ൊർഡുടമയായിരിക്കും 
ൊർഡിൻദമലുള്ള ഉത്തരവാേിത്തം. 

ix. ഒരു ദറഷൻൊർഡിലുള്ള അംഗദമാ, ദറഷൻ ൊർഡുടമദയാ മരണനപ്പട്ടാൽ ആ 
ദറഷൻ ൊർഡിനല മുതിർന്ന അടുത്ത അംഗം, അനെങ്കിൽ പ്രായപൂർത്തിയായ 
ഏനതങ്കിലും അംഗം ദരഖ്ാമൂലം വിവരം ആ ദറഷനിംഗ് ഏരിയയിനല താലൂക്ക് സപ്ലൈ 
ആഫീസനറ അറിയിദക്കണ്ടതാകുന്നു.  അംഗം മരണനപ്പട്ടതിന് 30 േിവസത്തിനെം 
അത്തരത്തിൽ അറിയിപ്പ് നൽദെണ്ടതാണ്.  അറിയിപ്പ് ലഭിച്ചയുടൻ താലൂക്ക് സപ്ലൈ 
ആഫീസർ ആവശയമായ അദനവഷണം നടത്തി ദറഷൻ ൊർഡിൽ ദവണ്ട 
ദഭേഗതിെൾ വരുത്തി പുതിയ ൊർഡ് വിതരണം നചദയ്യണ്ടതാകുന്നു. 

x. ഒരു ദറഷൻ ൊർഡുടമയുനട ദമൽവിലാസം മാറന്ന പക്ഷ്ം ൊർഡുടമ അനെങ്കിൽ 
ൊർഡിലുള്ള ഏനതങ്കിലും അംഗം ൊർഡുടമയ്ക്ക് അദപക്ഷ് അതാത് ദറഷനിംഗ് 
ഏരിയയിനല ആഫീസർക്ക് ദമൽവിലാസം മാറി 30 േിവസത്തിനെം 
നൽദെണ്ടതാകുന്നു. 

xi. ഒരു ദറഷൻ ൊർഡ് ഉടമ ൊർഡിനല എൊ അംഗങ്ങൾ ഉൾനപ്പനട താമസം മാറന്ന 
പക്ഷ്ം ദറഷൻ ൊർഡ് ആ ദറഷനിംഗ് ഏരിയയിനല താലൂക്ക് സപ്ലൈ ആഫീസർ 
മുൻപാനെ സറണ്ടർ നചദയ്യണ്ടതാകുന്നു. 

 സംസ്ഥാനാതിർത്തി െടന്ന് താമസം മാറാത്ത പക്ഷ്ം ദറഷൻ ഏരിയാ മാറ്റം 
അനുവേിച്ചിട്ടുനണ്ടങ്കിൽ ദറഷൻ ൊർഡ് സറണ്ടർ നചദയ്യണ്ട ആവശയമിൊത്തതാകുന്നു. 

xii. ഏനതങ്കിലും ൊർഡ് ഉടമയ്ക്ക് ഏനതങ്കിലും ദറഷൻ െടയുടമ അർഹമായ ദറഷൻ 
വിഹിതം അനുവേിക്കാനത വന്നാൽ ടി വിവരം ദറഷനിംഗ് ഇൻനെക്ടർ/താലൂക്ക് 
സപ്ലൈ ആഫീസദറദയാ ദബാധിപ്പിദക്കണ്ടതും ഉത്തരവിനല നിർദദ്ദശങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് 
ടി ആഫീസർ ദമൽ നടപടിെൾ സവീെരിദക്കണ്ടതുമാണ്. 

xiii. ഏനതങ്കലും ദറഷൻ െടയുടമ ഈ ഉത്തരവിൽ നവള്ളം ദചർക്കുെദയാ, മാറ്റം 
വരുത്തുെദയാ, ഉത്തരവിന് വിരുദ്ധമായി പ്രവർത്തിക്കുെദയാ നചയ്യുന്നതിനായി 
ഏനതങ്കിലും ൊർഡുടമയുനട ശ്രദ്ധയിൽനപ്പട്ടാൽ ൊർഡുടമ വിവരം ബന്ധനപ്പട്ട 
ദറഷനിംഗ് ഏരിയയിനല ദറഷനിംഗ് ഇൻനെക്ടർ റാങ്കിൽ താനഴ അൊത്ത 
ഉദേയാഗസ്ഥനന വിവരം അറിയിദക്കണ്ടതും, ഉത്തരവിന് വിദധയമായി നടപടിെൾ 
സവീെരിദക്കണ്ടതുമാകുന്നു. 

xiv. ദറഷൻ ൊർഡുമായി ബന്ധനപ്പട്ട എന്ത് ഉത്തരവ് സർക്കാദരാ െമ്മീഷണദറാ 
പുറനപ്പടുവിച്ചാലും പാലിക്കാൻ ബാധയസ്ഥനാകുന്നു. 



xv. ഇനി എനന്തങ്കിലും ഉത്തരവാേിതവങ്ങളം െടെളം ഉണ്ടാകുന്ന പക്ഷ്ം സർക്കാദരാ 
െമ്മീഷദണാ ൊലൊലങ്ങളിൽ അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും. 

11) അർഹതയിൊത്ത ഗുണദഭാക്താക്കളനട വഞ്ചനനക്കതിനരയുള്ള നടപടിെൾ – 
സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ മാനേണ്ഡങ്ങൾ പ്രൊരം ദറഷൻ ൊർഡിൽ അംഗമാൊൻ 
അർഹതയിൊത്ത ഒരു വയക്തി നതറ്റായ വിവരങ്ങൾ നൽെി അനധികൃതമായി ൊർഡ് 
െരസ്ഥമാക്കിയാൽ ആ വയക്തിനക്കതിനര ചുവനട ദചർക്കുന്ന നടപടിെൾ 
സവീെരിക്കുന്നതാണ്. 

(a) ക്രിമിനൽ നടപടിെൾ ആക്ടിനല നസക്ഷ്ൻ 9 ന് വിദധയമായിട്ടുള്ളവ 

(b) ദെന്ദ്ര/സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാർ, നപാതുദമഖ്ല, സഹെരണ ദമഖ്ല, 
സർക്കാർ സഹായദത്താനട പ്രവർത്തിക്കുന്ന സവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ 
തുടങ്ങിയവയിനല ജീവനക്കാർ എന്നിവരാനണങ്കിൽ വകുപ്പു തല അച്ചടക്ക നടപടിെൾ 
സവീെരിക്കുന്നതായിരിക്കും. 

(c) ൊർഡ് സസ് നപൻഡ് നചയ്യുെദയാ റദ്ദു നചയ്യുെദയാ നചയ്യുന്നതായിരിക്കും 

(d) സർക്കാരിനുണ്ടാകുന്ന നഷ്ടം സർക്കാർ ൊലാൊലങ്ങളിൽ തീരുമാനിക്കുന്ന നിരക്കിൽ 
ഈടാക്കുന്നതായിരിക്കും. 

12) ദറഷൻ ൊർഡ് വിവരങ്ങൾ ഡിജിറ്റൽ ഡാറ്റാ ദബസായി 

(1) സംസ്ഥാന സർക്കാർ അനെങ്കിൽ െമ്മീഷണർ ദറഷൻ ൊർഡ് സംബന്ധിച്ച 
വിവരങ്ങൾ RCMS എന്ന ദപരുള്ള ഡിജിറ്റപ്ലലസ്ഡ് ഡാറ്റാ ദബസിൽ 
സൂക്ഷ്ിദക്കണ്ടതും പുതിയ ദറഷൻ ൊർഡ്, ദറഷൻ ൊർഡിനുള്ള ദഭേഗതിെൾ എന്നിവ 
ഈ ഡാറ്റാദബസിലൂനട മാത്രം നചദയ്യണ്ടതുമാകുന്നു. 

(2) ദറഷൻ ൊർഡ് മാദനജ് നമെ് സിേത്തിൽ ഒരു ദറഷൻ ൊർഡ് ഡാറ്റായിൽ 
ഉണ്ടാകുന്ന വയതയാസങ്ങൾ തീർച്ചയായും ദറഷൻ ൊർഡിലും ഉണ്ടാദെണ്ടതാണ്.  
ആയത് ഉറപ്പാദക്കണ്ടത് താലൂക്ക് സപ്ലൈ ആഫീസറനട ഉത്തരവാേിത്തമാണ്. 

13) ദറഷൻ ൊർഡ് ഉടമെളനട ദപരു വിവരം - ദറഷൻ ൊർഡ് ഉടമെളനട ദപരു 
വിവരന പട്ടിെ സിവിൽ സപ്ലൈസ് വകുപ്പിനെ നവബ് ദപാർട്ടലിലും ബന്ധനപ്പട്ട തദദ്ദശ 
സവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിനല ദനാട്ടീസ് ദബാർഡിലും അതാത് ദറഷൻ െടെളിലും 
പ്രേർശിപ്പിദക്കണ്ടതാകുന്നു. 
ദറഷൻ ൊർഡ് ഉടമെളനട പട്ടിെ താലൂക്ക് സപ്ലൈ ആഫീസിൽ സൂക്ഷ്ിച്ചിട്ടുള്ളത് 
നപാതുജനങ്ങൾക്ക് സൗജനയമായി പരിദശാധിക്കാനായി അവസരമുണ്ടാദക്കണ്ടതാണ്. 

14) വയാജ ദറഷൻ ൊർഡുെളനടയും ദറഷൻ ൊർഡുെളിനല വയാജ ദപരുെളനടയും 
ഒഴിവാക്കൽ – വയാജവം അർഹതയിൊത്തതുമായ ദറഷൻ ൊർഡുെളം വയാജ 
ൊർഡംഗങ്ങനളയും െനണ്ടത്താനും ആയത് ഒഴിവാക്കാനുമായി സിവിൽ സപ്ലൈസ് 
വകുപ്പ് പതിവായി പരിദശാധനെൾ നടദത്തണ്ടതാകുന്നു.  സംസ്ഥാന സർക്കാർ 
ഇത്തരം പരിദശാധനെൾ നടദത്തണ്ടതാകുന്നു.  സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഇത്തരം 
പരിദശാധനെൾ പതിവാദക്കണ്ടതും വയാജവം അർഹതയിൊത്തതുമായ ദറഷൻ 
ൊർഡുെൾ നിർമ്മാർജ്ജനം നചയ്യുന്നതിന് പ്രദതയെ പരിപാടിെൾ എൊ വർഷവം 
ജനുവരി മാസം മുതൽ മാർച്ച് മാസം വനര നടപ്പിലാദക്കണ്ടതുമാണ്.  ജിൊ സപ്ലൈ 
ആഫീസർ, താലൂക്ക് സപ്ലൈ ആഫീസർ, ദറഷനിംഗ് ഇൻനെക്ടർ എന്നിവർ യഥാക്രമം 
ജിെ, താലൂക്ക്, ഫർക്ക െളിൽ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഉത്തരവാേിത്തം 
വഹിദക്കണ്ടതാകുന്നു. 



15) ദറഷൻ ൊർഡിനെ ൊലാവധി - ഒരു ദറഷൻ ൊർഡിന് ടി ൊർഡിനെ ഉടമ 
സറണ്ടർ നചയ്യുെദയാ ഉത്തരവാേിത്തനപ്പട്ട അധിൊരി സനെൻഡ് നചയ്യുെദയാ റദ്ദ് 
നചയ്യുെദയാ നചയ്യുന്നതുവനര ൊലാവധി ഉണ്ടായിരിക്കും. 

16)  താല്ക്കാലിെ ദറഷൻ ൊർഡ് -  

(1) അപ്രതീക്ഷ്ിതമായ എനന്തങ്കിലും ൊരണങ്ങളാൽ ക്ലാസ് 7 പ്രൊരം അനുവേിദക്കണ്ട 
ഒരു ദറഷൻ ൊർഡിൽ RCMS നല വിവര ദശഖ്രണം താമസിക്കുെയാനണങ്കിൽ പുതിയ 
ദറഷൻ ൊർഡ് അനുവേിക്കുന്നതുവനര ദറഷൻ വിഹിതം വാങ്ങുന്നതിനായി 
ൊർഡുടമയ്ക്ക് താല്ക്കാലിെ ദറഷൻ ൊർഡ് നൽൊവന്നതാകുന്നു. 

(2) താല്ക്കാലിെ ദറഷൻ ൊർഡിൽ താല്ക്കാലിെം എന്ന് ദരഖ്നപ്പടുദത്തണ്ടതാണ്.  6 
മാസദത്തയ്ക്കള്ളതായിരിക്കും ഈ ൊർഡ്. 

 
17. ദറഷൻ ൊർഡിൽ ദചർക്കാദനാ ദഭേഗതി വരുത്താദനാ വയതയാസനപ്പടുത്താദനാ 

താൽക്കാലിെമായി റദ്ദാക്കാദനാ ഉള്ള അധിൊരം .- (1) െമ്മീഷണദറാ ജിൊ െളക്ടദറാ 

താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസറനട റാങ്കിൽ താനഴയൊനതയുള്ള സിവിൽ സപ്ലൈസ് വകുപ്പിനല 

ഏനതങ്കിലും ഉദേയാഗസ്ഥദനാ ഏനതങ്കിലും ദറഷൻ ൊർഡ് നൽെിയിട്ടുള്ള വയക്തിയുനട 

അഭയർത്ഥന പ്രൊരം അനെങ്കിൽ സവയദമവ, ആവശയനമന്ന് ദതാന്നിദയക്കാവന്ന 

അദനവഷണം നടത്തിയ ദശഷം വയക്തിക്ക് ദെൾക്കാനുള്ള അവസരം നൽകുെയും ദരഖ്ാമൂലം 

ൊരണങ്ങൾ ദരഖ്നപ്പടുത്താനുള്ള അവസരം നൽകുെയും നചയ്യുെ, ദചർക്കുെ, ദഭേഗതി 

നചയ്യുെ, ദറഷൻ ൊർഡ് വയതയാസനപ്പടുെ, താൽക്കാലിെമായി റദ്ദാക്കുെ അനെങ്കിൽ 

അസാധുവാക്കുെ എന്നിവനയ്ക്കൊം അധിൊരമുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.  ഏനതങ്കിലും ദറഷൻ 

ൊർഡ് അസാധുവാക്കിയാൽ, അത് പ്ലെവശമുള്ള ഏനതാരു വയക്തിയും ഉടൻ തനന്ന 

െമ്മീഷണർദക്കാ ജിൊ െളക്ടർദക്കാ അനെങ്കിൽ മറ്റ് ഉദേയാഗസ്ഥർദക്കാ സമർപ്പിക്കണം. 

(2) വകുപ്പ് 10 നല ഇനം (i) മുതൽ (vii) വനര ലംഘിക്കുന്നത് ദറഷൻ ൊർഡ് റദ്ദാക്കുന്നതിന് 

ൊരണമാദയക്കാം. 

(3) ഒരു ദറഷൻ ൊർഡ് റദ്ദാക്കുദമ്പാൾ അത് താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസർ മഷി ഉപദയാഗിദച്ചാ 

അനെങ്കിൽ ോമ്പ് വഴിദയാ അനെങ്കിൽ മായാത്ത നപൻസിൽ വഴിദയാ പ്രാബലയത്തിൽ 

വരുത്തും, അത്തരം റദ്ദാക്കലുെൾ നിയമാനുസൃതമായ ഉപദയാഗത്തിന് ലഭയമാകുന്നത് 

അവസാനിപ്പിക്കും. 

അധയായം -III 
ദറഷൻ അനുമതിെൾ 

 

18. ദറഷൻ നപർമിറ്റുെൾ - (1) ഏനതങ്കിലും ഭക്ഷ്യധാനയങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിന്, ജിൊ സപ്ലൈ 

ഓഫീസർക്ക് അനുബന്ധം II നല ദഫാം 'ബി' യിൽ നൽെിയിട്ടുള്ള ദഫാമിൽ ദറഷൻ നപർമിറ്റ് 

ദക്ഷ്മ സ്ഥാപനങ്ങൾ, ദഹാേലുെൾ, മറ്റ്  ഗവൺനമെ് അംഗീകൃത സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് 

നപർമിറ്റ് നൽൊവന്നതാണ്.  

വിശേീെരണം 1- ഈ ഉപവാെയത്തിനെ ഉദദ്ദശയത്തിനായി - 



(i) “ദക്ഷ്മ സ്ഥാപനങ്ങൾ” എന്നാൽ അനാഥെൾ, നിരാലംബരായവർ അനെങ്കിൽ 

സാമൂഹയനീതി വകുപ്പ് അനെങ്കിൽ ദെരളത്തിനല വനിതാ-ശിശു വിെസന വകുപ്പ് അംഗീെരിച്ച 

അനെങ്കിൽ ദെരളത്തിനല അനാഥാലയ നിയന്ത്രണ ദബാർഡിൽ രജിേർ നചയ്തിട്ടുള്ള മറ്റ് 

വയക്തിെൾക്കായി ഉദദ്ദശിച്ചിട്ടുള്ള പാർപ്പിട സ്ഥാപനങ്ങൾ. 

(ii) “ദഹാേലുെൾ” എന്നാൽ  ഉപദഭാക്തൃ ൊരയ മന്ത്രാലയം, ഭക്ഷ്യ നപാതുവിതരണ 

മന്ത്രാലയം, ഇന്തയാ ഗവൺനമെ്, ഓഫീസ് നമദമ്മാറാണ്ടം നമ്പർ 9-5 പ്രൊരം 'ദക്ഷ്മ 

സ്ഥാപനങ്ങളം ദഹാേൽ പദ്ധതിെളം' എന്നതിനെ പരിധിയിൽ വരുന്ന ദഹാേലുെൾ 

അനെങ്കിൽ ദബാർഡിംഗ് സ്ഥാപനങ്ങൾ. / 2014-സമയാസമയങ്ങളിൽ ദഭേഗതി വരുത്തിയ 

2017 നസപ്റ്റംബർ 1-നല ബിപി- II, സംസ്ഥാന സർക്കാർ പദ്ധതി പ്രൊരം ഉൾനപ്പടുത്തിയിട്ടുള്ള 

മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾ. 

(iii) “സ്ഥാപനങ്ങൾ” എന്നാൽ ജിൊ െളക്ടറനട ശുപാർശയുനട അടിസ്ഥാനത്തിൽ 

സമയാസമയങ്ങളിൽ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചതും ടിപിഡിഎസിന് െീഴിദലാ ദെന്ദ്ര അനെങ്കിൽ 

സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ മദറ്റനതങ്കിലും ദക്ഷ്മപദ്ധതിയിൽ ഉൾനപ്പടാത്തദതാ ആയ മറ്റ് 

സ്ഥാപനങ്ങൾ 

 

വിശേീെരണം 2. - “ഓതപ്ലറസ്ഡ് എോബ്ലിഷ് നമെ് നപ്രാപ്ലപ്രറ്റർ” എന്നാൽ, മുെളിലുള്ള 

ഉപവകുപ്പ് (1) നല വയവസ്ഥെൾ പ്രൊരം ഒരു നപർമിറ്റ് ലഭയമായിട്ടുള്ള സ്ഥാപനത്തിനെ 

ചുമതലയുള്ള വയക്തി എന്നാണ്, കൂടാനത സംസ്ഥാനത്തിനെദയാ ദെന്ദ്രത്തിനെദയാ 

നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ഒരു സ്ഥാപനത്തിനെ ചുമതലയുള്ള ഒരു വയക്തിനയയും ഇങ്ങനന 

പറയാവന്നതാണ്. 

(2) ഒരു അംഗീകൃത സ്ഥാപന ഉടമസ്ഥന് ലഭിക്കുന്ന ഭക്ഷ്യധാനയങ്ങളനട അളവം വിലയും 

ൊലാൊലങ്ങളിൽ സർക്കാർ തീരുമാനിക്കും. 

19. ദറഷൻ നപർമിറ്റിനുള്ള അദപക്ഷ് - മുെളിലുള്ള ഉപവകുപ്പ് (1) പ്രൊരം ദറഷൻ നപർമിറ്റ് 

ആവശയമുള്ള ഏനതാരാൾക്കും ബന്ധനപ്പട്ട ജിെയിനല ജിൊ സപ്ലൈ ഓഫീസർക്ക് 

അനുബന്ധത്തിൽ 'സി' ദഫാമിൽ നൽെിയിട്ടുള്ള ദഫാമിൽ അദപക്ഷ്ിക്കാം.  അനക്സർ III  - 

ജിൊ സപ്ലൈ ഓഫീസർ ഉചിതമായ രീതിയിൽ അദനവഷണം നടത്തി സർക്കാർ നിശ്ചയിച്ച 

ഫീസ് ഈടാക്കി നപർമിറ്റ് നൽദെണ്ടതാണ്.   

20. ദറഷൻ നപർമിറ്റിനെ സാധുത - ഇഷു നചയ്ത തീയതി മുതൽ ഒരു വർഷദത്തക്ക് ഒരു 

ദറഷൻ നപർമിറ്റ് സാധുവായിരിക്കും. 

21. ദറഷൻ നപർമിറ്റ് പുതുക്കൽ  -  (1) ദറഷൻ നപർമിറ്റ് പുതുക്കുന്നതിനുള്ള എൊ അദപക്ഷ്െളം 

ജിൊ സപ്ലൈ ഓഫീസറനട മുമ്പാനെ, ദറഷൻ നപർമിറ്റിനെ ഒറിജിനൽ പെർപ്പിനനാപ്പം 

അത്തരം നപർമിറ്റ് ൊലഹരണനപ്പടുന്ന തീയതിക്ക് കുറഞ്ഞത് നാൽപത്തിയഞ്ച് 

േിവസനമങ്കിലും മുമ്പായി സമർപ്പിക്കണം. ദറഷൻ നപർമിറ്റ് പുതുക്കുന്നതിനുള്ള അദപക്ഷ് 

അനുബന്ധം IV നല ദഫാം 'ഡി' യിൽ നൽെിയിട്ടുള്ള ദഫാം പ്രൊരം സർക്കാർ വയക്തമാക്കിയ 

പുതുക്കൽ ഫീസുൾനപ്പനട നൽദെണ്ടതാണ്. മതിയായ ൊരണങ്ങളനണ്ടങ്കിൽ 



ൊലഹരണനപ്പട്ട് 30 േിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ സമർപ്പിക്കുന്ന പുതുക്കൽ അദപക്ഷ് 

സവീെരിക്കാവന്നതാണ്. 

(2) ആവശയമായ അദനവഷണങ്ങൾ നടത്തി പുതുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടിെൾ ജിൊ സപ്ലൈ 

ഓഫീസർ സവീെരിദക്കണ്ടതാണ്. 

22. അംഗീകൃത സ്ഥാപന ഉടമസ്ഥനെ െടമെളം ഉത്തരവാേിത്തങ്ങളം -  (1) ദറഷൻ നപർമിറ്റ് 

അനുസരിച്ച് ഭക്ഷ്യധാനയങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിന് അംഗീകൃത സ്ഥാപന ഉടമസ്ഥന് 

ഉത്തരവാേിത്തമുണ്ടായിരിക്കും, കൂടാനത ദറഷൻ നപർമിറ്റ് ഇഷു നചയ്യുന്ന ആവശയത്തിനായി 

മാത്രദമ ഉപദയാഗിക്കൂ. സ്ഥാപനം നടത്തുന്നത് ഒരു ദബാർദഡാ മാദനജ് നമെിന് 

ഉത്തരവാേിത്തമുള്ള ഒരു ദബാഡിദയാ ആനണങ്കിൽ, ദറഷൻ നപർമിറ്റിനെ ശരിയായ 

ഉപദയാഗത്തിനും ഭക്ഷ്യധാനയങ്ങളനട സംഭരണത്തിനും ഉപദയാഗത്തിനും ശരിയായ 

രജിേറെളനട പരിപാലനത്തിനും അത്തരം ദബാഡിയിനല ഓദരാ അംഗത്തിനും 

ഉത്തരവാേിത്തമുണ്ട്. ഭക്ഷ്യധാനയങ്ങളനട ഉപദയാഗം സംബന്ധിച്ച നിയമ ലംഘനങ്ങൾക്ക്  

അവശയ സാധന നിയമം 1955 പ്രൊരം നടപടിെൾ സവീെരിക്കും. 

(2) ഏനതങ്കിലും നയായ വിലക്കടയിൽ രജിേർ നചയ്തിട്ടിൊനതദയാ നപർമിറ്റിൽ വയക്തമാക്കിയ 

ഒരു ഇെർമീഡിയറ്റ് ദഗാഡൗണിൽ രജിേർ നചയ്തിട്ടിൊനതദയാ  താലൂക്ക് സപ്ലൈ 

ഓഫീസറനട നിർദദ്ദശങ്ങളിൊനതദയാ ഒരു അംഗീകൃത സ്ഥാപന ഉടമസ്ഥനും നപർമിറ്റിൽ 

ഭക്ഷ്യധാനയങ്ങൾ ലഭയമാകുന്നതെ. 

(3) നതറ്റായ വിവരങ്ങൾ നൽെി ഒരു വയക്തിയും ദറഷൻ നപർമിറ്റ് ദനടാദനാ ശ്രമിക്കാദനാ 

പാടിെ. 

(4) ഓദരാ അംഗീകൃത സ്ഥാപന ഉടമസ്ഥനും, സ്ഥാപനവമായി ബന്ധനപ്പട്ട്, ലഭിച്ച ഓദരാ 

ഭക്ഷ്യധാനയങ്ങളനട െണക്കുെളം, സ്ഥാപനത്തിനെ പരിസരദത്താ മനറ്റവിനടനയങ്കിലുദമാ 

ഉപദഭാഗത്തിനായി ഭക്ഷ്ണം നൽെിയ വയക്തിെളനട േിവദസനയുള്ള എണ്ണവം സ്ഥിരവം 

കൃതയവമായ െണക്കുെളം അനുബന്ധം V നല 'E' ദഫാമിൽ സൂക്ഷ്ിദക്കണ്ടതാണ്. 

(5) അംഗീകൃത സ്ഥാപന ഉടമസ്ഥൻ ൊലാൊലങ്ങളിൽ സർക്കാർ അനെങ്കിൽ സിവിൽ 

സപ്ലൈസ് വകുപ്പിനല ഏനതങ്കിലും ഉദേയാഗസ്ഥർ ദറഷനിംഗ് ഇൻനെക്ടർ പേവിയിൽ 

താനഴയുള്ള എൊ നപാതുവായ അനെങ്കിൽ പ്രദതയെ നിർദദ്ദശങ്ങൾ അനുസരിക്കും. 

(6) ഏഴ് േിവസത്തിൽ കൂടുതൽ ഏനതങ്കിലും ൊരണത്താൽ ഒരു സ്ഥാപനം 

അടച്ചിരിക്കുദമ്പാൾ, അംഗീകൃത സ്ഥാപന ഉടമസ്ഥൻ ഇക്കാരയം ദറഷൻ നപർമിറ്റ് നൽെിയ 

ഉദേയാഗസ്ഥനന അറിയിദക്കണ്ടതാണ്.  അത്തരം അറിയിപ്പ് അടച്ച തീയതി മുതൽ ഏഴു 

േിവസത്തിനുള്ളിൽ നൽദെണ്ടതാണ്.  സ്ഥാപനം അടച്ചിരിക്കുന്ന ൊലയളവിൽ ദറഷൻ 

നപർമിറ്റിൽ ഭക്ഷ്യധാനയങ്ങൾ വിട്ടു നൽൊറിെ. 

(7) 10-ാ ാ  വകുപ്പ് പ്രൊരമുള്ള വയവസ്ഥെൾ, ദയാജിച്ച മാറ്റങ്ങദളാനട പ്രസക്തമായ 

ഇടങ്ങളിനലൊം, ഇഷു നചയ്ത ദറഷൻ നപർമിറ്റുെൾക്ക് ബാധെമാക്കും. 

 



23. പരിദശാധന.- (1) ഒരു ഫിർക്കയ്ക്കള്ളിനല എൊ സ്ഥാപനങ്ങളനടയും പതിവ് ഒരു റൗണ്ട് 

പരിദശാധന മാസത്തിനലാരിക്കൽ ദറഷനിംഗ് ഇൻനെക്ടർ നടത്തും.  താലൂക്കിനുള്ളിനല 

നമാത്തം സ്ഥാപനങ്ങളിൽ മുപ്പത് ശതമാനം താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസർ പരിദശാധിക്കുെയും 

ജിെയിനല നമാത്തം സ്ഥാപനങ്ങളിൽ കുറഞ്ഞത് ഇരുപത് ശതമാനം ജിൊ സപ്ലൈ 

ഉദേയാഗസ്ഥർ എൊ മാസത്തിനലാരിക്കലും കൃതയമായി പരിദശാധിക്കുെയും നചയ്യും. 

(2) എൊ ജിൊ െളക്ടർമാർക്കും ദറഷനിംഗ് ഇൻസ് നപക്ടറിൽ താനഴയൊനത റാങ്കുള്ള ഏത് 

സിവിൽ സപ്ലൈസ് ഉദേയാഗസ്ഥനും സ്ഥാപനങ്ങളിനല ദോക്ക് പരിദശാധിക്കാനും െണക്ക് 

പരിദശാധിക്കാനുമുള്ള അധിൊരമുണ്ട്. 

24. ദറഷൻ നപർമിറ്റ് ദഭേഗതി നചയ്യാദനാ വയതയാസനപ്പടുത്താദനാ താൽക്കാലിെമായി 

റദ്ദാക്കാദനാ ഉള്ള അധിൊരം  മുെളിൽ 23-ാ ാ  വകുപ്പിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന ഏനതങ്കിലും 

ഉദേയാഗസ്ഥരിൽ നിന്ന് റിദപ്പാർട്ട് ലഭിച്ചാൽ അനെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥാപനത്തിനെ ദോക്ക് 

അനെങ്കിൽ അക്കൗണ്ടുെൾ പരിദശാധിക്കുദമ്പാൾ, ജിൊ െളക്ടദറാ സിവിൽ സപ്ലൈസ് 

ഡിപ്പാർട്ട് നമെിനെ താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസറിൽ താനഴയൊത്ത ഒരു ഉദേയാഗസ്ഥദനാ  

അക്കൗണ്ടുെളിൽ എനന്തങ്കിലും ക്രമദക്കടുെൾ െനണ്ടത്തുെദയാ ദയാഗയതയുള്ള അധിൊരിെൾ 

നൽകുന്ന ഏനതങ്കിലും നിർദദ്ദശങ്ങൾ പാലിക്കാത്തത് െനണ്ടത്തുെദയാ നചയ്താൽ അംഗീകൃത 

സ്ഥാപന ഉടമയ്ക്ക് വിശേീെരിക്കാനുള്ള അവസരം നൽെിയ ദശഷം ആയത് 

തൃപ്തിെരമനെങ്കിൽ ടിയാനെ പ്ലലസൻസ് താൽക്കാലിെമായി റദ്ദു നചയ്യുെദയാ സ്ഥിരമായി 

റദ്ദു നചയ്യുെദയാ നചയ്യുന്നതാണ്.  കൂടാനത ക്രമദക്കട് മൂലം സർക്കാരിന് സംഭവിക്കുന്ന നഷ്ടം 

പ്ലലസൻസിെളിൽ നിന്നും ഈടാക്കുന്നതാണ്.  ൊലാൊലങ്ങളിൽ സർക്കാർ നിശ്ചയിക്കുന്ന 

ഇക്കദണാമിെ് ദൊേിന് അനുസൃതമായിട്ടായിരിക്കും ടി തുെ ഈടാക്കുന്നത്.  ഇത്തരം 

സന്ദർഭങ്ങളിൽ സ്ഥാപനത്തിന് അനുവേിച്ച നപർമിറ്റും താല്ക്കാലിെമായി 

നിർത്തലാക്കുന്നതാണ്. 

25. പ്രദതയെ നപർമിറ്റ് -  സർക്കാരിദനാ െമ്മീഷണർദക്കാ അദപക്ഷ്ിക്കുന്ന പക്ഷ്ം  

ആവശയനമന്ന് െരുതുന്ന അദനവഷണത്തിനുദശഷം ഭക്ഷ്യധാനയങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിനായി 

സർക്കാർ ആവശയങ്ങൾക്കായി പ്രദതയെ നപർമിറ്റുെൾ നൽൊം.  പ്രദതയെ അനുമതിക്കുള്ള 

അദപക്ഷ് അനുബന്ധം VI നല ദഫാം ‘എഫ് ’ ൽ നൽെിയിട്ടുള്ള അത്തരം ദഫാമുെളിൽ 

നൽകും.  അത്തരം അദപക്ഷ്െൾ പ്രദതയെ നപർമിറ്റുെൾക്ക് അദപക്ഷ്ിക്കുന്ന ആവശയവം 

ഭക്ഷ്യധാനയങ്ങളനട അളവം വയക്തമാക്കും.   വാങ്ങാൻ അനുവേിച്ചിരിക്കുന്ന ഭക്ഷ്യധാനയങ്ങളനട 

അളവം വിലയും, അത് എവിനട നിന്ന് വാങ്ങണം, അതിനെ സാധുതയുനട ൊലാവധി 

എന്നിവയും നപർമിറ്റ് സൂചിപ്പിക്കും.  പ്രദതയെ നപർമിറ്റ് ഭക്ഷ്യധാനയങ്ങൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് 

ഇെർമീഡിയറ്റ് ദഗാഡൗണിനെ ചുമതലെൾ അനെങ്കിൽ നയായ വില ദഷാപ്പ് ഉടമയ്ക്ക് 

മുൻപാനെ ഹാജരാദക്കണ്ടതാണ്. 

 

അദ്ധയായം -IV 



നഫയർ പ്ലപ്രസ് ദഷാപ്പുെളനട പ്ലലസൻസിംഗ് 

 

26. പ്ലലസൻസ്, പ്ലലസൻസിംഗ് അദതാറിറ്റി -  (1) ൊലാൊലങ്ങളിൽ സർക്കാർ 

തീരുമാനിക്കുന്ന ഒരു വയക്തി / സവയം സഹായ ഗ്രൂപ്പ് / വനിതാ ആക്റ്റിവിറ്റി ഗ്രൂപ്പുെൾ / വനിതാ 

കൂട്ടായ്മെൾ / സഹെരണ സംഘങ്ങൾ / അനെങ്കിൽ മദറ്റനതങ്കിലും സ്ഥാപനങ്ങൾ 

പ്ലലസൻസിംഗ് അദതാറിറ്റി അതിനെ ദപരിൽ നൽെിയിട്ടുള്ള പ്ലലസൻസിന് 

അനുസൃതമായി അവനെ / അതിനെ ദപരിൽ ദഷാപ്പിന് പ്ലലസൻസ് നൽെിയിട്ടിനെങ്കിൽ 

ഏനതങ്കിലും ദറഷൻ പ്രദേശനത്ത വില ദഷാപ്പ്:ദെരള ദറഷനിംഗ് ഓർഡർ 1966 പ്രൊരം 

നിലവിലുള്ള എൊ അംഗീകൃത റീനട്ടയിൽ വിതരണക്കാരും, ഈ ഓർഡർ പ്രാബലയത്തിൽ 

വരുന്ന തീയതിയിൽ, ഈ ഓർഡറിന് െീഴിൽ നയായ വില ദഷാപ്പ് ഉടമയായി 

പ്ലലസൻസുള്ളതായി െണക്കാക്കനപ്പടും, അത്തരം പ്ലലസൻസിെൾ വയക്തമാക്കിയ 

പ്ലലസൻസിന് അദപക്ഷ്ിക്കാൻ തയ്യാറാനണങ്കിൽ ഈ ഓർഡർ പ്രാബലയത്തിൽ വന്ന 

തീയതി മുതൽ 3 മാസത്തിനുള്ളിൽ ഈ ഓർഡറിന് െീഴിൽ. 

(2) ഈ ഓർഡറിനല വയവസ്ഥെൾ പ്രൊരം നയായമായ വില ദഷാപ്പുെൾക്ക് പ്ലലസൻസ് 

നൽകുന്നതിനുള്ള പ്ലലസൻസിംഗ് അദതാറിറ്റി ജിൊ സപ്ലൈ ഓഫീസർ ആയിരിക്കും. 

27. നയായ വിലക്കട അനുവേിക്കുന്നതിൽ മുൻഗണന - നയായ വിലക്കടെൾ 

അനുവേിക്കുന്നതിനുള്ള മുൻഗണനെൾ ഇപ്രൊരമായിരിക്കും: - 

(i) സവാശ്രയ ഗ്രൂപ്പുെൾ / വനിതാ പ്രവർത്തന ഗ്രൂപ്പുെൾ / വനിതാ കൂട്ടായ് മെൾ; 

(ii) പഞ്ചായത്തുെൾ 

(iii) സഹെരണ സംഘങ്ങൾ 

(iv) വിമുക്തഭടൻമാർ 

(v) വിേയാസമ്പന്നരായ നതാഴിലിൊത്തവർ 

28. വയക്തിഗത അദപക്ഷ്െർക്ക് പ്ലലസൻസ് അനുവേിക്കുന്നതിനുള്ള ദയാഗയത - (1) നയായ 

വില ദഷാപ്പ് ഉടമ, ഒരു വയക്തി 

(i) അദപക്ഷ് സമർപ്പിക്കുന്ന വർഷം ജനുവരി ഒന്നാം തീയതിക്കെം 21 വയസ്സ് 

തിെഞ്ഞിരിക്കണം. 

(ii) അദപക്ഷ് സമർപ്പിക്കുന്ന വർഷം ജനുവരി ഒന്നാം തീയതി മുതൽ 60 വയസ്സിന് മുെളിൽ 

ആയിരിക്കരുത്. 

(iii) ദെരളത്തിനല നപാതു പരീക്ഷ്ാ ദബാർഡ് നടത്തുന്ന പത്താം ക്ലാസ് പാസായിരിക്കണം. 

(iv) നയായ വില ദഷാപ്പ് ഉടമയായി പ്രവർത്തിക്കാൻ ശാരീരിെമായും മാനസിെമായും 

പ്രാപ്തിയുള്ളവരായിരിക്കണം. 

(v) അദപക്ഷ്ിക്കുന്ന തീയതിക്ക് മുമ്പുള്ള മൂന്ന് വർഷദത്തക്ക് നയായമായ വിലക്കടയുള്ള 

പ്രാദേശിെ അദതാറിറ്റിയുനട വാർഡിൽ താമസിക്കണം: 

പട്ടിെജാതി / പട്ടിെവർഗ്ഗ സംവരണ വിഭാഗത്തിനായി ദഷാപ്പിനന അറിയിക്കുെയാനണങ്കിൽ, 

അദപക്ഷ്െൻ ബന്ധനപ്പട്ട പ്രാദേശിെ അദതാറിറ്റിയുനട താമസക്കാരനായിരിക്കണം. 



(2) വയക്തിഗത അദപക്ഷ്െർക്കിടയിൽ ദയാഗയതാ സാഹചരയങ്ങളിൽ തുലയതയുനണ്ടങ്കിൽ, 

അവരിൽ പ്രായമുള്ള മുതിർന്നവർക്ക് മുൻഗണന നൽകും. 

 

29. വയക്തിഗത അദപക്ഷ്െർക്ക് നയായമായ വില ദഷാപ്പ് പ്ലലസൻസ് ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള 

അദയാഗയത  - ഒരു വയക്തിക്ക് നയായമായ വില ദഷാപ്പ് പ്ലലസൻസ് അനുവേിക്കാനാൊത്ത 

സന്ദർഭങ്ങൾ 

(i) എസൻഷയൽ െദമ്മാഡിറ്റീസ് ആക്റ്റ് 1955 പ്രൊരമുള്ള ഏനതങ്കിലും ഉത്തരവെളനട 

ലംഘനത്തിദനാ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ്, മാനേണ്ഡ നിയമം 2006 നല വയവസ്ഥെൾദക്കാ ധാർമ്മിെ 

വയതിയാനം ഉൾനപ്പടുന്ന മദറ്റനതങ്കിലും കുറ്റത്തിദനാ  ദൊടതി ശിക്ഷ്ിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

(ii) ഗവൺനമെിനെ മുഴുവൻ സമയ / പാർട്ട് പ്ലടം ദജാലിക്കാരൻ അനെങ്കിൽ നപാതു / 

സവൊരയ / സഹെരണ ദമഖ്ലയിനല ഉദേയാഗസ്ഥൻ അനെങ്കിൽ ഏനതങ്കിലും സ്ഥിരമായ 

നിയമനത്തിനായി സർക്കാരിൽ നിന്ന് ഓണദററിയം സവീെരിക്കുന്നയാൾ. 

(iii) വീട്ടിനല മദറ്റനതങ്കിലും അംഗം നയായമായ വില ദഷാപ്പ് ഉടമയാണ്. 

 

30. സവയം സഹായ ഗ്രൂപ്പുെൾ / വനിതാ ആക്റ്റിവിറ്റി ഗ്രൂപ്പുെൾ / വനിതാ കൂട്ടായ് മെൾ 

എന്നിവയ്ക്ക് പ്ലലസൻസ് അനുവേിക്കുന്നതിനുള്ള ദയാഗയത - 

(i) സംസ്ഥാന അനെങ്കിൽ ദെന്ദ്ര സർക്കാരിനെ സ്കീമുെൾ പ്രൊരം അംഗീെരിച്ച ഒരു യൂണിറ്റ് 

/ ഗ്രൂപ്പ് ആയിരിക്കണം. 

(ii) നയായ വിലദഷാപ്പ് സ്ഥിതിനചയ്യുന്ന പ്രാദേശിെ അദതാറിറ്റിയിൽ പ്രവർത്തന ദമഖ്ല 

ഉണ്ടായിരിക്കണം, നയായ വില ദഷാപ്പ് സ്ഥിതിനചയ്യുന്ന വാർഡിലാനണങ്കിൽ ഏറ്റവം ഉചിതം. 

31. സഹെരണ സംഘങ്ങൾക്ക് പ്ലലസൻസ് അനുവേിക്കുന്നതിനുള്ള ദയാഗയത - 

(i) ദെരള സഹെരണ നസാപ്ലസറ്റി ആക്റ്റ്, 1969 പ്രൊരം രജിേർ നചയ്ത ഒരു 

നസാപ്ലസറ്റിയായിരിക്കണം. 

(ii) ൊർഷിൊഭിവൃദ്ധി,  നപാതുവിതരണ സംവിധാനം, ഉപദഭാക്തൃ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, 

ൊർഷിദൊൽപ്പന്നങ്ങളനട വിതരണം, ൊർഷിെ ഉൽപന്നങ്ങളനട വിപണനം, നപാതുദക്ഷ്മം 

അനെങ്കിൽ അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധനപ്പട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് 

മുൻതൂക്കം നൽെി പ്രവർച്ചിക്കുെയായിരിക്കണം. 

സ്ത്രീെളനടയും പട്ടിെജാതിയിനലയും പട്ടിെവർഗത്തിനലയും വയക്തിെൾക്കായി മാത്രമായി 

രൂപീെരിച്ച നസാപ്ലസറ്റിെളം ഈ വിഭാഗങ്ങളിനല സംവരണ ഒഴിവെൾനക്കതിനര 

അദപക്ഷ്ിക്കാൻ ദയാഗയരാനണന്ന് െണക്കാക്കാം. 

(iii) നയായ വില ദഷാപ്പ് സ്ഥിതിനചയ്യുന്ന പ്രാദേശിെ അദതാറിറ്റിക്കുള്ളിൽ പ്രവർത്തന ദമഖ്ല 

ഉണ്ടായിരിക്കണം, പ്രദതയെിച്ചം നയായ വില ദഷാപ്പ് സ്ഥിതിനചയ്യുന്ന വാർഡിൽ. 

32. നപാതു ദയാഗയതാ മാനേണ്ഡം - 

(i) രണ്ടു മാസദത്തക്കുള്ള 10 െവിെൽ ഭക്ഷ്യസാധനങ്ങൾ സൂക്ഷ്ിക്കാൻ 14 ചതുരശ്രഅടിയും 40 

ചതുരശ്ര അടി ദജാലി നചയ്യാനുള്ള സ്ഥലവം കൂടാനത മനണ്ണണ്ണ സൂക്ഷ്ിക്കാൻ [5 ചതുരശ്ര 



അടി/ബാരൽ] ഓദരാ ബാരലിനും 5 ചതുരശ്ര അടി എന്ന െണക്കിൻ വിശാലവം 

ഉറപ്പുള്ളതുമായ നെട്ടിടം ഉണ്ടായിരിദക്കണ്ടതാണ്.  നെട്ടിടത്തിദലക്ക് നപാതുജനങ്ങൾക്ക് 

എത്തിദച്ചരാനുള്ള വഴി ഉണ്ടായിരിദക്കണ്ടതും െമ്പൂട്ടറം ഇലദരാണിെ് ദപായിെ് ഓഫ് 

നസയിൽ നമഷീൻ എന്നിവ സ്ഥാപിക്കാനാവശയമായ പ്ലവേുത െണക്ഷ്ൻ 

ഉണ്ടായിരിദക്കണ്ടതുമാണ്. 

(ii) 1,00,000/- രൂപയുനട (ഒരു ലക്ഷ്ം രൂപ മാത്രം), രഷറി ഫിക്സഡ് നഡദപ്പാസിറ്റ് 

സർട്ടിഫിക്കറ്റിനെ രൂപത്തിലുള്ള ദസാൾവൻസി സർട്ടിഫിക്കറ്റ്  പ്ലലസൻസിംഗ് 

അദതാറിറ്റിയുനട ദപരിൽ എടുക്കണം. 

പട്ടിെജാതി / പട്ടിെവർഗ്ഗ / സവാശ്രയ ഗ്രൂപ്പുെൾ / വനിതാ പ്രവർത്തന ഗ്രൂപ്പുെൾ / വനിതാ 

കൂട്ടായ്മെൾ എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അദപക്ഷ്െന് 50,000 രൂപ - (അമ്പതിനായിരം 

രൂപ മാത്രം)  മാത്രദമ ആവശയമുള്ളൂ. 

ദെരള ദറഷനിംഗ് ഓർഡർ, 1966 പ്രൊരം പ്ലലസൻസുള്ള നിലവിലുള്ള അംഗീകൃത റീനട്ടയിൽ 

വിതരണക്കാർ ദക്ലാസ് 26 നല വയവസ്ഥ പ്രൊരമുള്ള പ്ലലസൻസിന് അദപക്ഷ്ിക്കുദമ്പാൾ 

മുെളിലുള്ള ഉപവകുപ്പ് 2 ൽ വയക്തമാക്കിയ ദസാൾവൻസിയിൽ എത്താൻ ദശഷിക്കുന്ന 

ദസാൾവൻസി തുെ നൽദെണ്ടതാണ്.  

 

33. റിസർദവഷൻ - (1)  ഈ ഉത്തരവ് പ്രൊരം ഓദരാ ജിൊ സപ്ലൈ ആഫീസരുദടയും 

പരിധിയിൽ വരുന്ന പ്ലലസൻസുള്ള സ്ഥിരമായ അംഗീകൃത നയായ വില ദഷാപ്പ് ഉടമെളിൽ 

എട്ട് ശതമാനം പട്ടിെജാതി വിഭാഗത്തിൽനപ്പട്ടവരും രണ്ട് ശതമാനം ദപർ പട്ടിെവർഗ്ഗക്കാർ, 

അഞ്ച് ശതമാനം ഭിന്നദശഷിക്കാർ, ഇരുപത് ശതമാനം വനിതെൾ 

എന്നിങ്ങനനയായിരിക്കണം. 

 

37 (1) മുതൽ (4) വനരയുള്ള വകുപ്പിൽ നൽെിയിട്ടുള്ള നാമനിർദദ്ദശം / അനുെമ്പാർഹമായ 

സാഹചരയം എന്നിവയാൽ നിെത്തനപ്പട്ട ഒഴിവെൾ അത്തരം സംവരണത്തിനായി 

െണക്കാക്കിെ. 

 

പട്ടിെജാതി പട്ടിെവർഗക്കാർക്കായി സംവരണം നചയ്യനപ്പട്ട നയായവിലക്കടെൾ ഉൾനപ്പടുന്ന 

പഞ്ചായത്ത്/മുനിസിപ്പാലിറ്റി/ദൊർപ്പദറഷൻ വാർഡിനല പട്ടിെജാതി/വർഗ ജനസംഖ്യ 2011 

നല നസൻസസ് അനുസരിച്ച് 1% ൽ താനഴയാനണങ്കിൽ ജിെയിൽ ഇത്തരക്കാരുനട 

ജനസംഖ്യ 1% ൽ കൂടുതലുള്ള മദറ്റനതങ്കിലും പഞ്ചായത്ത്/മുനിസിപ്പാലിറ്റി /ദൊർപ്പദറഷനിദലക്ക് 

ആ നയായവിലക്കട മാറ്റി നൽൊവന്നതാണ്. 

 

വിശേീെരണം: - i. പ്ലവെലയമുള്ള വയക്തി എന്നാൽ പ്ലവെലയമുള്ള വയക്തിെളനട അവൊശ 

നിയമം, 2016 (2016 നല നമ്പർ 49) പ്രൊരം നിർവചിക്കനപ്പട്ടിട്ടുള്ളതും നയായ വില ദഷാപ്പ് 

നടത്താൻ പ്രാപ്തിയുള്ളതുമായ വയക്തി എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. 



ii. സവാശ്രയ ഗ്രൂപ്പുെൾ / വനിതാ ആക്റ്റിവിറ്റി ഗ്രൂപ്പുെൾ / വനിതാ കൂട്ടായ് മെൾ / 

സഹെരണസംഘങ്ങൾ / അനെങ്കിൽ മദറ്റനതങ്കിലും സംഘടന എന്നിവ ൊലാൊലങ്ങളിൽ 

സർക്കാർ തീരുമാനിദച്ചക്കാവന്നവ ആ ക്ലാസിനല അംഗങ്ങളായി െണക്കാക്കനപ്പടും 

(പട്ടിെജാതി, പട്ടിെവർഗ്ഗക്കാർ, ശാരീരിെ പ്ലവെലയമുള്ളവർ, നപാതുവായവർ ) അത്തരം 

സംവരണ നില നിർണ്ണയിക്കുന്നതിന് അത്തരം സവാശ്രയ ഗ്രൂപ്പുെളനട അനെങ്കിൽ 

സഹെരണ സംഘങ്ങളനട മാദനജിംഗ് െമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളിൽ 2/3 ൽ കൂടുതൽ അംഗങ്ങൾ 

ഉൾനപ്പടുന്നു. 

 

(2) ഈ ഓർഡറിൽ എനന്തങ്കിലുമുനണ്ടങ്കിലും, ഉപവകുപ്പ് (1) ൽ നിർദദ്ദശിച്ചിട്ടുള്ള പരിധിെൾ 

എത്തുന്നതുവനര, ഈ ഓർഡർ ആരംഭിക്കുന്ന തീയതിക്ക് മുദമ്പാ ദശഷദമാ ഉണ്ടാകുന്ന എൊ 

ഒഴിവെളം റിസർവ്ഡ് വിഭാഗങ്ങൾക്കായി മാത്രദമ അറിയിക്കൂ എന്ന് സർക്കാർ ദനരിട്ട് 

ഉത്തരവിടും. . 

 

34. പ്ലലസൻസും പ്ലലസൻസ് ഫീസും നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമം  - (1) നിലവിലുള്ള 

പ്ലലസൻസ് റദ്ദാക്കുെദയാ നിലവിലുള്ള പ്ലലസൻസ് സറണ്ടർ നചയ്യുെദയാ പ്ലലസൻസ് 

ൊലഹരണനപ്പടുെദയാ പുതിയ നയായ വില ദഷാപ്പ് അനുവേിക്കുെദയാ വഴി നയായ വില 

ദഷാപ്പ് ഉടമയുനട ഒരു ഒഴിവ് ഉണ്ടാകുദമ്പാൾ, പ്ലലസൻസിംഗ് അദതാറിറ്റി, അത്തരം 

ഒഴിവെൾ ഉണ്ടായ ഒരാഴ്ചയ്ക്കള്ളിൽ, വിശാലമായ പ്രചാരമുള്ള മൂന്ന് പ്രാദേശിെ േിനപത്രങ്ങളിലും, 

നയായ വിലക്കടയുനട പ്രാദേശിെ പ്രദേശനത്ത ഗ്രാമ, പഞ്ചായത്തുെളനട ദനാട്ടീസ് 

ദബാർഡുെളിലും ദനാട്ടീസ് പ്രസിദ്ധീെരിച്ച് അദപക്ഷ് ക്ഷ്ണിക്കും. 

(2) വയക്തിെൾ അനുബന്ധം VII ൽ നൽെിയിട്ടുള്ള 'ജി' ദഫാമിലും സവയം സഹായ ഗ്രൂപ്പുെൾ / 

വനിതാ ആക്റ്റിവിറ്റി ഗ്രൂപ്പുെൾ / വനിതാ കൂട്ടായ് മെൾ / സഹെരണ സംഘങ്ങൾ എന്നിവ 

അനുബന്ധം എട്ടിൽ നൽെിയിട്ടുള്ള 'എച്ച്' ദഫാമിലും അദപക്ഷ് ക്ഷ്ണിച്ച്, മുപ്പത് 

േിവസത്തിനുള്ളിൽ അദപക്ഷ് സമർപ്പിക്കണം.  സവയം സഹായ ഗ്രൂപ്പുെൾ / വനിതാ ആക്റ്റിവിറ്റി 

ഗ്രൂപ്പുെൾ / വനിതാ കൂട്ടായ് മെൾ / സഹെരണസംഘങ്ങൾ / അനെങ്കിൽ മദറ്റനതങ്കിലും 

ദബാഡി എന്നിവയ്ക്കയുനട അദപക്ഷ്  ചീഫ് എക്സിെൂട്ടീവ് ഓഫീസർ, മാദനജിംഗ് െമ്മിറ്റിയുനട 

ഉചിതമായ അംഗീൊരദത്താനട സമർപ്പിക്കും. 

(3) ഉപവകുപ്പ് (2) ൽ വയക്തമാക്കിയ ൊലയളവിൽ ഒരു അദപക്ഷ്യും ലഭിച്ചിനെങ്കിൽ, 

പ്ലലസൻസിംഗ് അദതാറിറ്റി ഒരു തരത്തിലും അദപക്ഷ് സവീെരിക്കുന്ന ൊലാവധി നീട്ടുെയിെ, 

എന്നാൽ മുെളിനല ഉപവകുപ്പ് (1) ൽ വയക്തമാക്കിയ രീതിയിൽ ദനാട്ടീസ് വീണ്ടും 

പ്രസിദ്ധീെരിക്കും.  

(4) 27 മുതൽ 33 വനരയുള്ള വകുപ്പിന് വിദധയമായി, പ്ലലസൻസിംഗ് അദതാറിറ്റി, 

അദപക്ഷ്െൾ പരിദശാധിച്ച് ആവശയമായ അദനവഷണം നടത്തിയ ദശഷം, അദപക്ഷ് 

സവീെരിക്കുന്നതിന് നിദയാഗിച്ച അവസാന തീയതി മുതൽ 30 േിവസത്തിനുള്ളിൽ 

പ്ലലസൻസ് നൽൊൻ ദയാഗയതയുള്ളതായി െനണ്ടത്തിയ അദപക്ഷ്െനന തിരനഞ്ഞടുക്കും.  



പ്ലലസൻസ് നൽകുന്നതിനായി തിരനഞ്ഞടുത്ത അദപക്ഷ്െന് പ്ലലസൻസിംഗ് അദതാറിറ്റി 

രഷറി ചലാൻ വഴിദയാ അനെങ്കിൽ ൊലാൊലങ്ങളിൽ െമ്മീഷണർ വയക്തമാക്കിയ 

രീതിയിദലാ പ്ലലസൻസ് ഫീസായി 1000 / - രൂപ (ആയിരം രൂപ മാത്രം) 10 

േിവസത്തിനുള്ളിൽ അടയ്ക്കാൻ ദനാട്ടീസ് നൽകും. പ്ലലസൻസ് ഫീസ് അടച്ച ദശഷം 

പ്ലലസൻസിംഗ് അദതാറിറ്റി അങ്ങനന തിരനഞ്ഞടുത്ത അദപക്ഷ്െന് പ്ലലസൻസ് നൽകും. 

അനുബന്ധം IX ൽ നൽെിയിട്ടുള്ള 'I' ദഫാമിൽ പ്ലലസൻസ് നൽകും. 

(5) ഒരു സവാശ്രയ ഗ്രൂപ്പ് / വനിതാ ആക്റ്റിവിറ്റി ഗ്രൂപ്പുെൾ / വനിതാ കൂട്ടായ്മെൾ / സഹെരണ 

സംഘങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കള്ള നയായ വില ദഷാപ്പ് പ്ലലസൻസ് അതിനെ ചീഫ് എക്സിെൂട്ടീവ് 

ഓഫീസറനട ദപരിൽ നൽകും, അതിനെ പ്രവർത്തനം അവരുനട മാദനജിംഗ് െമ്മിറ്റി 

നടത്തും.(6) ഉപവകുപ്പ് (4) പ്രൊരമുള്ള പ്ലലസൻസ് ഇഷു നചയ്തതിനുദശഷം, നയായമായ വില 

ദഷാപ്പ് ഉടമ ഈ ഉത്തരവിനും പ്ലലസൻസിൽ വയക്തമാക്കിയ പ്രദേശങ്ങളിൽ 

ൊലാൊലങ്ങളിൽ സർക്കാർ പുറനപ്പടുവിച്ച നിർദദ്ദശങ്ങൾക്കും അനുസൃതമായി 

ഭക്ഷ്യധാനയങ്ങൾ വിതരണം നചയ്യും. 

 

35. നസെൂരിറ്റി നഡദപ്പാസിറ്റ്  - (1) തിരനഞ്ഞടുക്കനപ്പട്ട ഓദരാ അദപക്ഷ്െനും, പ്ലലസൻസ് 

നൽകുന്നതിനുമുമ്പ്, രഷറി ചലാൻ വഴിദയാ അനെങ്കിൽ ൊലാൊലങ്ങളിൽ െമ്മീഷൻ 

നിശ്ചയിക്കുന്ന രീതിയിദലാ 5000/- രൂപ (അയ്യായിരം രൂപ മാത്രം) സുരക്ഷ്ാ നിദക്ഷ്പമായി 

നിദക്ഷ്പിക്കണം.  

ദെരള ദറഷനിംഗ് ഓർഡർ 1966 പ്രൊരം നിലവിലുള്ള അംഗീകൃത റീനട്ടയിൽ വിതരണക്കാർ 

ഉപവകുപ്പ് (1) ൽ വയക്തമാക്കിയ നസെൂരിറ്റി നഡദപ്പാസിറ്റിനലത്താൻ ബാക്കി സുരക്ഷ്ാ തുെ 

നൽകുെയും ദക്ലാസ് 26 നല വയവസ്ഥ പ്രൊരം നൽെിയിട്ടുള്ള പ്ലലസൻസിനായി 

അദപക്ഷ്ിക്കുെയും നചയ്യണം. 

 

36. താൽക്കാലിെമായി പ്ലലസൻസ് നൽകുെ  - (1) നയായ വിലക്കടയ് ക്ക് പ്ലലസൻസ് 

നൽകുന്നതിൽ ൊലതാമസമുണ്ടാകുെദയാ അനെങ്കിൽ ഒരു നയായ വില ദഷാപ്പ് ഉടമയുനട 

പ്ലലസൻസ് താൽക്കാലിെമായി അദനവഷണ വിദധയമായി നിർത്തിവയ്ക്കെദയാ നചയ്താൽ, 

പ്ലലസൻസിംഗ് അദതാറിറ്റി, ഒരു വയക്തി / സവയം സഹായ സംഘം / വനിതാ ആക്റ്റിവിറ്റി 

ഗ്രൂപ്പുെൾ / വനിതാ കൂട്ടായ് മെൾ / സഹെരണസംഘങ്ങൾ എന്നിവയ് ക്ക് മൂന്ന് മാസത്തിൽ 

കൂടാത്ത ൊലയളവിദലക്ക് താൽക്കാലിെമായി പ്ലലസൻസ് നൽൊം.  

ഒരു പ്രദതയെ നയായ വില ദഷാപ്പിന് തുടർച്ചയായി രണ്ട് തവണയിൽ കൂടുതൽ ഒരു വയക്തിക്കും 

താൽക്കാലിെമായി പ്ലലസൻസ് നൽെിനെന്ന് വയവസ്ഥ നചയ്യുന്നു 

(2) താൽക്കാലിെമായി പ്ലലസൻസ് അനുവേിച്ച വയക്തിക്ക് പ്ലലസൻസ് ലഭിച്ച 

ൊലയളവിനപ്പുറദത്തക്ക് തുടരാൻ അവൊശമിെ, കൂടാനത നയായ വിലക്കടയുനട പ്ലലസൻസ് 

ലഭിക്കുന്നതിന് മുൻഗണനാ നക്ലയിമുെളം ഉണ്ടാെിെ. 

 



(3) താൽക്കാലിെമായി പ്ലലസൻസ് ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള അദപക്ഷ് പ്ലലസൻസിംഗ് 

അദതാറിറ്റിക്ക് ദഫാം 'ജി' അനെങ്കിൽ ദഫാം 'എച്ച്' എന്നിവയിൽ നൽെിയിട്ടുള്ള ദഫാമിൽ 

സമർപ്പിദക്കണ്ടതാണ്. 

(4) രഷറി ചലൻ വഴിദയാ അനെങ്കിൽ ൊലാൊലങ്ങളിൽ െമ്മീഷണർ വയക്തമാക്കിയ 

രീതിയിദലാ 1000/- രൂപ (ആയിരം രൂപ മാത്രം) ഫീസ് അടച്ചതിനുദശഷം പ്ലലസൻസ് 

താൽക്കാലിെമായി നൽകും. 

 

(5) താൽക്കാലിെ പ്ലലസൻസി, താൽക്കാലിെ പ്ലലസൻസ് നൽകുന്നതിനുമുമ്പ്, രഷറി 

ചലാൻ വഴിദയാ അനെങ്കിൽ ൊലാൊലങ്ങളിൽ െമ്മീഷണർ വയക്തമാക്കിയ രീതിയിദലാ 

5000/- രൂപ (അയ്യായിരം രൂപ മാത്രം) സുരക്ഷ്ാ നിദക്ഷ്പമായി നിദക്ഷ്പിദക്കണ്ടതും 

താൽക്കാലിെ പ്ലലസൻസ് നൽെിയ തീയതി മുതൽ ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ പ്ലലസൻസിംഗ് 

അദതാറിറ്റിയുനട ദപരിൽ കൃതയമായി പണയം വച്ച രഷറി ഫിക്സഡ് നഡദപ്പാസിറ്റ് 

സർട്ടിഫിക്കറ്റിനെ രൂപത്തിൽ 50,000/- (രൂപ അമ്പതിനായിരം മാത്രം).  ദസാൾവൻസി 

സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാദക്കണ്ടതുമാണ്.  

 

37. നാമനിർദദ്ദശം / അനുെമ്പാർഹം - 

(1) 1966 നല ദെരള ദറഷനിംഗ് ഓർഡറിനു െീഴിലുള്ള നിലവിലുള്ള26-ാ ാ  വകുപ്പ് പ്രൊരം 

പ്ലലസൻസ് ലഭിച്ച അംഗീകൃത റീനട്ടയിൽ വിതരണക്കാർക്ക്, വാർദ്ധെയം അനെങ്കിൽ 

അസുഖ്ം, മരണനപ്പടൽ എന്നിവ ൊരണം അനെങ്കിൽ ദറഷൻ ബിസിനസ്സ് നടത്താൻ 

അദദ്ദഹത്തിന് െഴിവിനെങ്കിൽ, വിദെജ് ഓഫീസർ നൽെിയ ഫാമിലി നമംബർഷിപ്പ് 

സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കി അയാളനട / അവളനട കുടുംബാംഗനത്ത അത്തരം നയായ 

വിലക്കടയുനട അടുത്ത പ്ലലസൻസിയായി നാമനിർദദ്ദശം നചയ്യാം.  

നാമനിർദദ്ദശദത്താനടാപ്പം ദനാമിനിയുനട സന്നദ്ധതയും ഹാജരാക്കനപ്പടും. അനുബന്ധം X- ൽ 

നൽെിയിരിക്കുന്ന 'J' രൂപത്തിലാണ് നാമനിർദദ്ദശം നടത്തുെ. 

(2) വാർദ്ധെയം അനെങ്കിൽ അസുഖ്ം ൊരണം ദറഷൻ ബിസിനസ്സ് നടത്താൻ ഒരാൾക്ക് 

െഴിയുന്നിനെങ്കിൽ നാമനിർദദ്ദശം നടത്തുെയാനണങ്കിൽ, കുടുംബ അംഗതവ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് 

പരിദശാധിച്ചതിന് ദശഷം പ്ലലസൻസിംഗ് അദതാറിറ്റിയും ഇക്കാരയത്തിൽ രജിേർ നചയ്ത 

നമഡിക്കൽ പ്രാക്ടീഷണറനട നമഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റും ആവശയമായ അദനവഷണം നടത്തിയ 

ദശഷം, സാമ്പത്തിെ സ്ഥിരതയുനട നതളിവ് ഹാജരാക്കണനമന്ന് നിർബന്ധിക്കാനത 

ദനാമിനിക്ക് താൽക്കാലിെമായി പ്ലലസൻസ് നൽൊം.  യഥാർത്ഥ പ്ലലസൻസിയുനട 

ജീവിതൊലത്ത് അത്തരം പ്ലലസൻസ് സ്ഥിരമാക്കിെ. 

(3) ഒരാളനട മരണം സംഭവിക്കുെയാനണങ്കിൽ നാമനിർദദ്ദശം നടത്തുെയാനണങ്കിൽ, 

സാമ്പത്തിെ സ്ഥിരത, നിയമപരമായ അവൊശ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തുടങ്ങിയവയുനട നതളിവ് 

ഹാജരാക്കണനമന്ന് നിർബന്ധിക്കാനത, നയായ വിലക്കട ഉടമയുനട മരണനത്തത്തുടർന്ന്, 



ദനാമിനിയ്ക്ക് താൽക്കാലിെമായി പ്ലലസൻസ് നൽകും.  32-ാ ാ  വകുപ്പിനെ ഉപവകുപ്പ് (2) 

പ്രൊരം മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളിൽ നൽെിയിട്ടുള്ള ദസാൾവൻസി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വഴി 

സാമ്പത്തിെ സ്ഥിരത നതളിയിക്കുന്നതിനുള്ള നതളിവെൾ, ആറമാസത്തിനുള്ളിൽ ബന്ധനപ്പട്ട 

അദതാറിറ്റി നൽകുന്ന നിയമപരമായ അവൊശ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നിവയിലൂനട മാത്രദമ 

അത്തരം പ്ലലസൻസ് ശാശവതമാക്കൂ. 28, 29, 31 എന്നീ വകുപ്പുെളിൽ വയക്തമാക്കിയ ദയാഗയതാ 

നിബന്ധനെൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് , ആവശയമായ അദനവഷണം നടത്തിയ ദശഷം, 

പ്ലലസൻസിംഗ് അദതാറിറ്റി ആവശയനമന്ന് ദതാന്നിദയക്കാം.  അത്തരം ൊലയളവിനുള്ളിൽ 

ദസാൾനവൻസി സർട്ടിഫിക്കറ്റും നിയമപരമായ അവൊശി സർട്ടിഫിക്കറ്റും നൽകുന്നതിന് 

ദനാമിനി പരാജയനപ്പട്ടാൽ, താൽക്കാലിെ പ്ലലസൻസ് പ്ലലസൻസിംഗ് അദതാറിറ്റി 

റദ്ദാക്കും. 

 

4,5,6 

38. പ്ലലസൻസ് ൊലാവധി.- ഈ ഓർഡർ പ്രൊരം നൽെിയിട്ടുള്ള എൊ പ്ലലസൻസുെളം 

ദനരനത്ത റദ്ദാക്കിയിനെങ്കിൽ, രണ്ട് വർഷദത്തദക്കാ അതിനെ ഭാഗദത്തദക്കാ 

സാധുതയുള്ളതും തുടർന്നുള്ള രണ്ടാം വർഷത്തിനെ മാർച്ച് 31 ന് ൊലഹരണനപ്പടുന്നതുമാണ്: 

വിശേീെരണം: - ‘വർഷം’ എന്നാൽ ഏപ്രിൽ 1-ന് ആരംഭിച്ച് അടുത്ത വർഷം മാർച്ച് 31-ന് 

അവസാനിക്കുന്ന സാമ്പത്തിെ വർഷം. 

 

39. പ്ലലസൻസ് പുതുക്കൽ: - (1) പ്ലലസൻസ് പുതുക്കുന്നതിനുള്ള എൊ അദപക്ഷ്െളം 

പ്ലലസൻസിംഗ് അദതാറിറ്റിക്ക് മുമ്പിൽ പ്ലലസൻസിനെ ഒറിജിനൽ പെർപ്പിനനാപ്പം 

പ്ലലസൻസ് ൊലഹരണനപ്പടുന്ന തീയതിക്ക് കുറഞ്ഞത് നാൽപത്തിയഞ്ച് േിവസനമങ്കിലും 

മുമ്പായി സമർപ്പിദക്കണ്ടതാണ്. പ്ലലസൻസ് പുതുക്കുന്നതിനുള്ള അദപക്ഷ് അനുബന്ധം XI ൽ 

നൽെിയിട്ടുള്ള ദഫാറം 'നെ' യിലാണ് നൽദെണ്ടത്, കൂടാനത പ്ലലസൻസ് പുതുക്കുന്നതിനുള്ള 

ഫീസായ 500 / - രൂപ (അഞ്ഞൂറ് രൂപ മാത്രം) രഷറി ചലൻ വഴിദയാ അനെങ്കിൽ 

ൊലാൊലങ്ങളിൽ സിവിൽ സപ്ലൈസ് െമ്മീഷണർ നിർദേശിക്കുന്ന രീതിയിദലാ 

അടവ്വരുദത്തണ്ടതാണ്. 

(2) പ്ലലസൻസ് ൊലഹരണനപ്പടുന്ന തീയതിക്ക് മുമ്പായി പ്ലലസൻസ് പുതുക്കുന്നതിനുള്ള  

അദപക്ഷ്യിൻദമൽ പ്ലലസൻസിംഗ് അദതാറിറ്റി തീർപ്പ് െൽപ്പിദക്കണ്ടതാണ്: 

                 ഒരു പ്ലലസൻസ് പുതുക്കുന്നതിനുള്ള അദപക്ഷ് നിർദ്ദിഷ്ട ൊലയളവിനുള്ളിൽ 

പ്ലലസൻസിംഗ് അദതാറിറ്റിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടും, ഈ അദപക്ഷ് നിരസിക്കുെദയാ അദപക്ഷ്െന് 

തിരിനെ നൽൊതിരിക്കുെദയാ നചയ്താൽ, അദപക്ഷ് തീർപ്പാക്കുന്നതുവനര പ്ലലസൻസിനെ 

സാധുത ൊലഹരണനപ്പട്ടതായി െണക്കാക്കിെ. 

 



(3) ഈ ഉത്തരവ് പ്രാബലയത്തിൽ വന്നതിനുദശഷം അനുവേിച്ച പുതിയ പ്ലലസൻസുെനളാന്നും 

പ്ലലസൻസിക്ക് 62 വയസ്സ് തിെഞ്ഞുെഴിഞ്ഞാൽ പുതുക്കി നൽകുന്നതെ. 

 

(4) ദറഷൻ െട ഉടമ പ്ലലസൻസിനെ ൊലാവധി അവസാനിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് പ്ലലസൻസ് 

സറണ്ടർ നചയ്യുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുനവങ്കിൽ, അയാൾക്ക് പ്ലലസൻസിംഗ് അദതാറിറ്റിക്ക് 

ഒരു മാസം മുൻദപ മുൻകൂർ അദപക്ഷ് നൽദെണ്ടതും പ്ലലസൻസിംഗ് അദതാറിറ്റിയുനട 

ദരഖ്ാമൂലം അനുമതി വാങ്ങിയ ദശഷം പ്ലലസൻസ് സറണ്ടർ നചയ്യാവന്നതാണ്. 

 

40. പ്ലലസൻസ് റദ്ദാക്കാദനാ നിരസിക്കാദനാ ഉള്ള അധിൊരം. - പ്ലലസൻസിംഗ് 

അദതാറിറ്റി ഏനതങ്കിലും പ്ലലസൻസ് റദ്ദാക്കുെദയാ നിരസിക്കുെദയാ നചയ്യാവന്നതാണ്, 

(എ) ഗുണദഭാക്താക്കൾക്ക് ഭക്ഷ്യധാനയങ്ങൾ വിതരണം നചയ്യുന്നതിൽ ദറഷൻ െട ഉടമയുനട  

പ്രെടനം തൃപ്തിെരമനെന്ന് െനണ്ടത്തിയാൽ; 

(ബി) ദറഷൻ െട ഉടമ  ആക്ടിനെദയാ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ്ാ നിയമത്തിനെദയാ ഏനതങ്കിലും 

വയവസ്ഥെൾ അനെങ്കിൽ പ്ലലസൻസിനെ നിബന്ധനെൾക്കും വയവസ്ഥെൾക്കും 

വിരുദ്ധമായി പ്രവർത്തിച്ചാൽ 

 

41. പ്ലലസൻസിനെ തനിപ്പെർപ്പ്. - ഒരു പ്ലലസൻസ് വളനച്ചാടിക്കുെദയാ നഷ്ടനപ്പടുെദയാ 

നശിപ്പിക്കുെദയാ നചയ്താൽ, ദനാട്ടറി സാക്ഷ്യനപ്പടുത്തിയ അദപക്ഷ് സഹിതം വിവരം  ദറഷൻ 

െട ഉടമ ഉടൻ തനന്ന പ്ലലസൻസിംഗ് അദതാറിറ്റിനയ അറിയിദക്കണ്ടതാണ്. 

പ്ലലസൻസിംഗ് ഫീസിനെ ഇരട്ടി തുെ  രഷറി ചലാൻ വഴിദയാ,  ൊലാൊലങ്ങളിൽ സിവിൽ 

സപ്ലൈസ് െമ്മീഷണർ നിർദേശിക്കുന്ന രീതിയിദലാ അടവവരുത്തി പെപ്പ് 

ഹാജരാദക്കണ്ടതാണ്. ആവശയമായ അദനവഷണത്തിന് ദശഷം പ്ലലസൻസിനെ ഒരു 

തനിപ്പെർപ്പ് പ്ലലസൻസിംഗ് അദതാറിറ്റി നൽദെണ്ടതാണ്. 

42. ദറഷൻെട ഉടമയുനട െടമെളം ഉത്തരവാേിത്തങ്ങളം .-  

(1) ദറഷൻെട ഉടമ, - 

    (i) ഗുണദഭാക്താക്കൾക്ക് മാസാമാസം നിശ്ചയിച്ച് നൽകുന്ന അളവിലുള്ള ഭക്ഷ്യധാനയങ്ങൾ, 

ദറഷൻൊർഡ് ഹാജരാക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് അനുവേിച്ച് നൽകുെ 

    (ii) ൊലാൊലങ്ങളിൽ െമ്മീഷണർ നിഷ്കഷിക്കുന്ന മാതൃെയിൽ   ദറഷൻ ൊഡിനെ നമ്പർ, 

ദറഷൻ ൊർഡ് ഉടമയുനട ദപര്, മറ്റ് വിവരങ്ങൾ എന്നിവ ദരഖ്നപ്പടുത്തിയിട്ടുള്ള െയാഷ് 

ബില്ലുെൾ ഗുണദഭാക്താക്കൾക്ക് നൽകുെ. ഗതാഗത നിരക്കുെൾ, പ്ലെൊരയം നചയ്യൽ 

ചാർജുെൾ, മദറ്റനതങ്കിലും ചാർജുെൾ  എന്നിവ  ദറഷൻ ൊർഡ് ഉടമെളിൽ നിദന്നാ നപർമിറ്റ് 

ദഹാൾഡർമാരിൽ നിദന്നാ ദറഷൻെട ഉടമെൾ ഈടാക്കുവാൻ പാടുള്ളതെ. 

    (iii) ദറഷൻ ൊർഡ് ഉടമെദളാട് സൗഹാർദ്ദപരമായും മരയാേദയാനടയും നപരുമാറെ; 



    (iv) ലീഗൽ നമദരാളജി ആക്റ്റ്, 2009 (2009 നല നസൻരൽ ആക്ട് 1) നല 

വയവസ്ഥെൾക്കനുസൃതമായി ശരിയായി പരിദശാധിച്ച ഇലദരാണിെ് നവയ്റ്റിംഗ് നമഷീനുെൾ 

പരിപാലിക്കുെ, കൂടാനത ദറഷൻ െടയിൽ പരിദശാധനാ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സൂക്ഷ്ിക്കുെ; 

    (v) ലക്ഷ്യമിട്ട നപാതുവിതരണ സംവിധാനം നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി ജിൊ െളക്ടർ 

അനെങ്കിൽ സിവിൽ സപ്ലൈസ് വകുപ്പിനല ദറഷനിംഗ് ഇൻനെക്ടർ  റാങ്കിൽ കുറയാത്ത  

ഉദേയാഗസ്ഥർ അനെങ്കിൽ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ്ാ നിയമപ്രൊരം മദറ്റനതങ്കിലും അദതാറിറ്റി  

സമയാസമയങ്ങളിൽ നൽകുന്ന എൊ നിർദദ്ദശങ്ങളം പാലിക്കുെ; 

    (vi) പ്ലലസൻസിൽ വയക്തമാക്കിയ സ്ഥലത്ത് മാത്രം ഭക്ഷ്യധാനയങ്ങൾ സംഭരിക്കുെയും 

വിൽക്കുെയും നചയ്യുെ; 

    (vii) വകുപ്പ് 44 ൽ വയക്തമാക്കിയ പ്രവർത്തന ൊലയളവ് അനുസരിച്ച് ഭക്ഷ്യധാനയങ്ങൾ 

വിതരണം നചയ്യുെ; 

    (viii) ദറഷൻ െടയിൽ രജിേർ നചയ്തിട്ടുള്ള ദറഷൻ ൊർഡുടമെളനട വിവരങ്ങൾ 

െമ്മീഷണർ നിർദേശിച്ചിട്ടുള്ള മാതൃെയിൽ, അനുബന്ധം XII ൽ നൽെിയിട്ടുള്ള ദഫാറം 'എൽ' 

തയ്യാറാക്കി താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസർക്ക് തയാറാക്കി സമർപ്പിദക്കണ്ടതാണ്,  രജിേർ നചയ്ത 

ദറഷൻ ൊർഡുടമെളനട എണ്ണം, ദപര്, വിലാസം   അനുവേിച്ച ഭക്ഷ്യധാനയങ്ങളനട അളവ് 

എന്നിവ ഉൾനപ്പടുദത്തണ്ടതാണ്.  ദറഷൻ നപർമിറ്റുെൾക്ക്  അനുവേിച്ച അളവം  പ്രദതയെം 

ദരഖ്നപ്പടുദത്തണ്ടതാണ്. താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസർ, രജിേറിനല എൻരിെൾ പരിദശാധിച്ച് 

ആരംഭിച്ച ദശഷം, രജിേറിനെ ഒരു പെർപ്പ് ദറഷൻെട ഉടമയ്ക്ക് തിരിനെ നൽദെണ്ടതാണ്. 

    (ix) ദറഷൻ െടയിൽ രജിേർ നചയ്തിട്ടുള്ള ദറഷൻ ൊർഡ് / നപർമിറ്റ് എന്നിവയുനട 

എണ്ണത്തിൽ എനന്തങ്കിലും മാറ്റം വരുെയാനണങ്കിൽ ദറഷൻെട ഉടമ രജിേർ താലൂക്ക് 

സപ്ലൈ ഓഫീസർക്ക് സമർപ്പിച്ച് സാക്ഷ്യനപ്പടുത്തി വാദങ്ങണ്ടതാണ്.  

    (x) ദറഷൻ െടയിൽ രജിേർ നചയ്തിട്ടുള്ള നമാത്തം ദറഷൻ ൊർഡുെളനടയും 

നപർമിറ്റുെളനടയും എണ്ണം അനുവേിച്ച തനിപ്പെർപ്പിനല ഇൻഡെ്, അനുവേിച്ച അളവം 

പ്രതിമാസ ആവശയെത, മുൻ മാസനത്ത വിൽപ്പന, തുടർന്നുള്ള മാസത്തിനെ അളവ്, 

ആവശയെത എന്നിവ െമ്മീഷണർ തീരുമാനിച്ച പ്രൊരം എൊ മാസത്തിനലയും ഒന്നാം 

പ്രവൃത്തി േിവസത്തിദലാ മദറ്റനതങ്കിലും േിവസത്തിദലാ താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസർക്ക് 

സമർപ്പിക്കുെ 

    (xi) അനുബന്ധം XIII ൽ നൽെിയിട്ടുള്ള ദഫാറം 'M-1, M-2' എന്നിവയിൽ ഓദരാ 

ഭക്ഷ്യധാനയങ്ങളനടയും പ്ലേനംേിനം അനങ്കൗണ്ടുെൾ പുസ്തെങ്ങളിദലാ െമ്മീഷണർ 

തീരുമാനിച്ച ഇലദരാണിെ് രൂപത്തിദലാ സൂക്ഷ്ിക്കുെ. ഓദരാ നയായമായ വില ദഷാപ്പ് ഉടമയും 

ദമൽപ്പറഞ്ഞ അക്കൗണ്ടുെൾ മൂന്നുവർഷദത്തക്ക് സൂക്ഷ്ിക്കുെയും പരിപാലിക്കുെയും നചയ്യണം, 

കൂടാനത അത്തരം ൊലയളവിദലദക്കാ ഏനതങ്കിലും ഭാഗത്തിദലദക്കാ അക്കൗണ്ടുെൾ ജിൊ 

െളക്ടർ അനെങ്കിൽ സിവിൽ സപ്ലൈസ് വകുപ്പിനല ദറഷനിംഗ് ഇൻനെക്ടർ  റാങ്കിൽ 

കുറയാത്ത  ഉദേയാഗസ്ഥൻ ആവശയനപ്പടുന്ന മുറയ്ക്ക് ഹാജരാദക്കണ്ടതാണ്.  



    (xii) ദറഷൻെടയുനട പരിസരം എൊയ്ദപ്പാഴും ശുചിതവമുള്ളതായി നിലനിർത്തുെ, ദോക്ക് 

ഫേ് ഇൻ ഫേ് ഔട്ട് രീതിയിൽ വിതരണം നചയ്യുെ 

    (xiii) ദോക്ക് പരിദശാധിക്കുന്ന ഒരു ഉദേയാഗസ്ഥന് ദോക്ക് എളപ്പത്തിൽ വിലയിരുത്താൻ 

െഴിയുന്ന തരത്തിൽ ദോക്ക് ക്രമീെരിക്കുെ; 

    (xiv) ദറഷൻെടയിൽ കുറഞ്ഞത് രണ്ട് മാസനമങ്കിലും ദോക്ക് സൂക്ഷ്ിക്കുന്നതിന് മതിയായ 

ഇടം ലഭയമാക്കുെ; 

    (xv) പ്രതിമാസ ഭക്ഷ്യധാനയങ്ങളനട യഥാർത്ഥ വിതരണവം ബാക്കി ദോക്കും  

സംബന്ധിച്ച വിശോംശങ്ങൾ ദറഷനിംഗ് ഇൻനെക്ടർ, ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് / പ്രാദേശിെ 

മുനിസിപ്പൽ ദബാഡിക്ക് എന്നിവർക്ക് നൽകുെ 

    (xvi) താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസറനട  നിർദദ്ദശപ്രൊരം ഭക്ഷ്യധാനയങ്ങളനട വില അടയ്ക്കെ; 

    (xvii) ഒരു ദറഷൻ ൊർഡ് ഉടമയിൽ നിന്ന് അഭയർത്ഥന സവീെരിച്ച തീയതി മുതൽ 

പതിനാല് േിവസത്തിനുള്ളിൽ ദറഷൻെടയിൽ സൂക്ഷ്ിച്ചിരിക്കുന്ന ദരഖ്െളനട പെർപ്പ് ഓദരാ 

ദപജിനും 2 / - രൂപ നിരക്കിദലാ, അനെങ്കിൽ പെർപ്പ് എടുക്കുവാൻ നചലവാകുന്ന തുെദയാ 

എതാദണാ കുറവ് അത് ഈടാക്കി നൽകുെ 

    (xviii) തനെ െടയിനല ദോക്കുെളനട വരവിനനക്കുറിച്ച് ദറഷൻ ൊർഡ് ഉടമെനള 

അറിയിക്കുെയും യഥാർത്ഥ ഗുണദഭാക്താക്കൾക്ക് ഭക്ഷ്യധാനയങ്ങൾ വിതരണം നചയ്യുന്നത് 

ഉറപ്പാക്കുെയും നചയ്യുെ; 

    (xix) സമയാസമയങ്ങളിൽ െമ്മീഷണർ നിർദദ്ദശിച്ച പ്രൊരം പരിശീലനത്തിന് 

വിദധയമാക്കുെ; 

    (xx) നിയുക്ത / അംഗീകൃത ഉദേയാഗസ്ഥർ നടത്തുന്ന പരിദശാധനയിലും ദമൽദനാട്ടത്തിലും 

ആവശയമായ സഹെരണം നൽകുെ; 

    (xxi) ദസാഷയൽ ഓഡിറ്റ് ഉദേയാഗസ്ഥർക്ക് ആവശയമായ സഹെരണം നൽകുെ; 

    (xxii) അയാളനട െടയിൽ രജിേർ നചയ്തിട്ടുള്ള വയാജ ൊർഡുെളനട അനെങ്കിൽ 

ദയാഗയതയിൊത്ത ൊർഡുെളനട വിശോംശങ്ങൾ ദറഷനിംഗ് ഇൻനെക്ടറനട റാങ്കിലും 

അതിനു മുെളിലുമുള്ള ഏനതങ്കിലും ഉദേയാഗസ്ഥർക്ക് റിദപ്പാർട്ട് നചയ്യുെ; 

(xxiii) എളപ്പത്തിൽ ൊണാവന്ന സ്ഥലത്ത് പ്രേർശിപ്പിക്കുെ, ലക്ഷ്യമിട്ട നപാതുവിതരണ 

സമ്പ്രോയത്തിൽ നയായമായ വിലക്കടയിലൂനട വിതരണം നചയ്യുന്ന ഭക്ഷ്യധാനയങ്ങളനട 

സാമ്പിളെൾ; 

    (xxiv) െമ്മീഷണർ വയക്തമാക്കിയ നനയിം ദബാർഡ് പ്രേർശിപ്പിക്കുെ; 

    (xxv) െടയിനല ഒരു പ്രധാന സ്ഥലത്ത് പ്ലലസൻസിനെ പെർപ്പ് പ്രേർശിപ്പിക്കുെ; 

    (xxvi) ഇതുമായി ബന്ധനപ്പട്ട് േിവദസന ദഷാപ്പിനല ഒരു പ്രധാന സ്ഥലത്ത് ഒരു അറിയിപ്പ് 

ദബാർഡിൽ ൊലിെമായ വിവരങ്ങൾ പ്രേർശിപ്പിക്കുെ— 

    a) മുൻഗണന, അദന്തയാേയ ഗുണദഭാക്താക്കളനട പട്ടിെ; 

    b) െടയിൽ രജിേർ നചയ്തിട്ടുള്ള എൊ ദറഷൻ ൊർഡ് ഉടമെളനട പട്ടിെ; 

    c) പ്രതിമാസ ഭക്ഷ്യധാനയങ്ങളനട അളവ്; 



    d) പ്രതിമാസ വിതരണദതാത്; 

    e) ചിെറ വിൽപ്പനവില; 

    f) ദറഷൻെട തുറക്കുന്നതിനും അടയ്ക്കന്നതിനുമുള്ള സമയം; 

    g) തൻമാസം ലഭിച്ച ഭക്ഷ്യധാനയങ്ങളനട അളവ്; 

    h) പ്രവത്തിസമയം; 

    i) ഭക്ഷ്യധാനയങ്ങളനട ഗുണനിലവാരവം അളവം സംബന്ധിച്ച പരാതിെൾ 

പരിഹരിക്കുന്നതിനും പരാതിെൾ നൽകുന്നതിനുമുള്ള ഉദേയാഗസ്ഥരുനട വിശോംശങ്ങൾ; ഒപ്പം 

    j) ദടാൾ ഫ്രീ  നമ്പർ. 

 

(2) നിലവിലുള്ള ഡൂട്ടിെദളാട് മുൻവിധിെളിൊനത, നയായമായ വില ദഷാപ്പ് ഉടമ ഒരു 

സാഹചരയത്തിലും, - 

    (i) ഭക്ഷ്യധാനയങ്ങൾ വിതരണം നചയ്തതിനുദശഷം ദറഷൻ ൊർഡ് െടയിൽ സൂക്ഷ്ിക്കുെ; 

    (ii) ദറഷൻ ൊർഡ് രജിേർ, ദോക്ക് രജിേർ, നസയിൽ രജിേർ മുതലായവ അനെങ്കിൽ 

മദറ്റനതങ്കിലും ഔദേയാഗിെ ദരഖ്െളിൽ നതറ്റായ ദരഖ്നപ്പടുത്തലുെൾ നടത്തുെ; 

    (iii) ദറഷൻെടയിൽ ദോക്ക് ഉണ്ടായിട്ടും ദറഷൻ ൊർഡ് ഉടമയ്ക്ക്  അർഹമായ 

ഭക്ഷ്യധാനയങ്ങൾ നിദഷധിക്കുെ 

    (iv) െരിഞ്ചന്ത വഴി ഭക്ഷ്യധാനയങ്ങൾ ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റിദലക്ക് വഴിതിരിച്ചവിടുെദയാ നചയ്യുെ; 

    (v) ദറഷൻെട ബിനാമി ദപരിൽ നടത്തുെ; 

    (vi) ദെരള ദേറ്റ് സിവിൽ സപ്ലൈസ് ദൊർപ്പദറഷൻ അനെങ്കിൽ െമ്മീഷണർ 

വയക്തമാക്കിയ മദറ്റനതങ്കിലും ഭക്ഷ്യധാനയങ്ങൾ ഒഴിനെയുള്ള ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റ് അരി, ദഗാതമ്പ്, 

പഞ്ചസാര, അട്ട, മനണ്ണണ്ണ എന്നിവ പ്ലെൊരയം നചയ്യുെ; 

    (vii) ദറഷൻെടയുമായി ബന്ധനപ്പട്ട ദരഖ്െൾ പ്ലലസൻസുള്ള ബിസിനസ്സ് 

പരിസരമൊനത മനറ്റവിനടനയങ്കിലും സൂക്ഷ്ിക്കുെ; 

    . 

    (ix) വിതരണം നചയ്യുന്ന ഭക്ഷ്യധാനയങ്ങൾക്ക് മനപൂർവ്വം നശീെരണം വരുത്തുെ; 

    (x) ദെടായ ഭക്ഷ്യധാനയങ്ങൾ വിതരണം നചയ്യുെ. 

 

(3) ഒരു സവാശ്രയ ഗ്രൂപ്പ് / വനിതാ ആക്റ്റിവിറ്റി ഗ്രൂപ്പ് / വനിതാ കൂട്ടായ്മ  എന്നിവയുനട ചീഫ് 

എക്സിെൂട്ടീവ് ഓഫീസർ  പ്ലലസൻസിയായിട്ടുള്ള പ്ലലസൻസുെളിൻദമൽ   മാറ്റം 

വരുത്തിയാൽ, അത് പ്ലലസൻസിംഗ് അദതാറിറ്റിയ്ക്ക് ദരഖ്ാമൂലം റിദപ്പാർട്ട് നചദയ്യണ്ടതും 

പതിനഞ്ച് േിവസത്തിനുള്ളിൽ മാറ്റം വരുദത്തണ്ടതുമാണ്. 

 



4) ഓദട്ടാദമറ്റഡ് സിേത്തിൽ തെരാറണ്ടാകുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിദലാ അനെങ്കിൽ െമ്മീഷണർ 

നിർദദ്ദശിക്കുദമ്പാദയാ മുെളിലുള്ള (1) വകുപ്പ് പ്രൊരം നൽെിയിട്ടുള്ള രജിേറെൾ / 

റിദപ്പാർട്ടുെൾ സവദമധയാ സൂക്ഷ്ിക്കുെദയാ സമർപ്പിക്കുെദയാ നചദയ്യണ്ടതാണ്.  

 

43. ദപായിെ് ഓഫ് നസയിൽ (ദപാസ് ) ഉപെരണ ഇടപാടുെൾ.- 

    (i) ദറഷൻ ൊർഡ് ഉടമയുനട ഐഡെിറ്റി പരിദശാധിച്ച ദശഷം ദറഷൻെട ഉടമെൾ 

ദപായിെ് ഓഫ് നസയിൽ ഉപെരണം വഴി മാത്രദമ ഭക്ഷ്യധാനയങ്ങൾ വിതരണം നചയ്യാവ, 

    (ii) നയായമായ വില ദഷാപ്പ് ഉടമെൾ സമയാസമയങ്ങളിൽ ഗവൺനമെിനെ / 

െമ്മീഷണറനട നിർദദ്ദശപ്രൊരം ദപായിെ് ഓഫ് നസയിൽ ഉപെരണം പരിപാലിക്കുെയും 

പിശകുെൾ തിരുത്തുന്നതിന് ദവഗത്തിൽ റിദപ്പാർട്ട് നചയ്യുെയും നചദയ്യണ്ടതാണ്; 

    (iii) നയായമായ വില ദഷാപ്പ് ഉടമെൾ അവരുനട െടയിൽ ഇൻോൾ നചയ്തിട്ടുള്ള 

ഇലദരാണിെ് ദപായിെ് ഓഫ് നസയിൽ ഉപെരണത്തിന് മനപൂർവ്വം തെരാറെദളാ 

തടസ്സദമാ ദെടുപാടുെദളാ ഉണ്ടാക്കുവാൻ പാടുള്ളതെ; 

    (iv) സിേം പിശകുെൾ ൊരണം ഇടപാടുെൾ പരാജയനപ്പട്ടാൽ, ARD ഉടമ ഒരു മണിക്കൂറിൽ 

കൂടാത്ത സമയത്തിനുള്ളിൽ സാദങ്കതിെ നഹൽപ്ലപ്പൈനുമായി ബന്ധനപ്പടുെയും ബന്ധനപ്പട്ട 

ദറഷനിംഗ് ഇൻനെക്ടനറ അറിയിക്കുെയും നചദയ്യണ്ടതാണ്. 

    (v) ഏത് സാഹചരയത്തിലും ദപായിെ് ഓഫ് നസയിൽ നമഷീനുെൾ വഴി നടത്തുന്ന 

പ്രാമാണീെരിക്കാത്ത ഇടപാടുെൾ അനുബന്ധം XIV ൽ നൽെിയിരിക്കുന്ന 'N' ദഫാമിൽ 

പ്രദതയെ രജിേറിൽ ദരഖ്നപ്പടുദത്തണ്ടതാണ്. 

    (vi) വകുപ്പ് ഇൻോൾ നചയ്ത ഓദട്ടാദമറ്റഡ് സിേത്തിനെ പരിപാലനം, നന്നാക്കൽ, 

പരിദശാധന, ദമൽദനാട്ടം എന്നിവയിൽ ദറഷൻെട ഉടമെൾ ആവശയമായ സഹെരണം 

നൽദെണ്ടതാണ്; 

    (vii) ഉപെരണത്തിന് ശാരീരിെ നാശമുണ്ടാക്കാദനാ അതിൽ നിന്ന് സൃഷ്ടിച്ച റിദപ്പാർട്ടുെൾ 

പ്ലെൊരയം നചയ്യാദനാ മനപൂർവമായ ശ്രമം നടന്നിട്ടുനണ്ടന്ന് നതളിഞ്ഞാൽ, അത്തരം 

ദറഷൻെട ഉടമയ് നക്കതിനര അച്ചടക്ക നടപടി ആരംഭിക്കുന്നതും, ഇത് നിയമനം 

റദ്ദാക്കുന്നതിനും, സർക്കാരിന് സംഭവിച്ച നഷ്ടം ഈടാക്കുന്നതിനും  ഇടയാക്കും. ഇൻഫർദമഷൻ 

നടദനാളജി ആക്റ്റ്, 2000, നപാതു സവത്ത് നാശനഷ്ടങ്ങൾ തടയൽ നിയമം, 1984, ഇന്തയൻ 

പീനൽ ദൊഡ് എന്നിവ പ്രൊരം ശിക്ഷ്ാനടപടിെളം സവീെരിക്കുന്നതായിരിക്കും 

 

44. പ്രവർത്തന ൊലയളവ്- (1) നപാതു അവധി േിവസങ്ങളിലും ഞായറാഴ്ചെളിലുമൊനത 

ആഴ്ചയിൽ എൊ േിവസവം രാവിനല 9 മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 1 വനരയും പ്ലവകുദന്നരം 4 മുതൽ രാത്രി 8 

വനരയും ദറഷൻെട തുറന്ന് പ്രവർത്തിദക്കണ്ടതാണ്. 

 



45. ദറഷൻെടയുനട ബിസിനസ്സ് സ്ഥലത്ത് മാറ്റം വരുത്തുെ.- (1) പ്ലലസൻസിംഗ് 

അദതാറിറ്റിയുനട മുൻകൂർ അനുമതിയിൊനത ഒരു ദറഷൻെട ഉടമയും തനെ ബിസിനസ്സ് 

സ്ഥലം മാറ്റുവാൻ പാടുള്ളതെ. ഒരു ദറഷൻെട ഉടമ തനെ പ്ലലസൻസിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന 

ബിസിനസ്സ് സ്ഥലം മാറ്റാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുനവങ്കിൽ, ഈ ആവശയത്തിനായി ദരഖ്ാമൂലമുള്ള 

ഒരു അദപക്ഷ് പ്ലലസൻസിംഗ് അദതാറിറ്റിക്ക് സമർപ്പിദക്കണ്ടതും,  അനുബന്ധം XV 

നൽെിയിരിക്കുന്ന 'ഒ' ദഫാമിൽ തിരിച്ചറിയൽ വിശോംശങ്ങളം വയക്തമാദക്കണ്ടതാണ് 

നിർദ്ദിഷ്ട ബിസിനസ്സ് സ്ഥലം പ്ലലസൻസിയുനട നിലവിനല പ്ലലസൻസിൽ വയക്തമാക്കിയ 

ഏരിയയുനട പരിധിക്കുള്ളിലായിരിക്കണം. 

    (2) അദപക്ഷ് ലഭിച്ച് ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ  പ്ലലസൻസിംഗ് അദതാറിറ്റി  ഈ അദപക്ഷ്  

സവീെരിക്കദണാ / നിരസിക്കദണാ എന്നതിൽ   തീരുമാനം പ്ലെദക്കാദള്ളണ്ടതാണ്. 

അഭയർത്ഥന അംഗീെരിക്കുെയാനണങ്കിൽ, പ്ലലസൻസിലും ഓഫീസിനല പ്ലലസൻസ് 

രജിേറിലും ആവശയമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ പ്ലലസൻസിംഗ് അദതാറിറ്റി 

ഉത്തരവിദടണ്ടതാണ്. 

 

46. ദരഖ്െളനട പെർപ്പുെൾ വിതരണം നചയ്യുെ .- (1) ദറഷൻെട ഉടമയുനട ദരഖ്െളിൽ നിന്ന് 

എക്സ്രാക്റ്റുെളനട പെർപ്പ് ദനടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏനതാരു ദറഷൻ ദരഖ് 

പ്ലെവശമുള്ളയാൾക്കും ദരഖ്ാമൂലമുള്ള അഭയർത്ഥന നടത്താം, അഭയർത്ഥിച്ച ദരഖ്െളനട 

പെർപ്പ് അഭയർത്ഥന സവീെരിച്ച തീയതി മുതൽ  പതിനാല് േിവസത്തിനുള്ളിൽ അദപക്ഷ്െന് 

നൽദെണ്ടതാണ്. ഓദരാ ദപജിനും 2 / - രൂപ നിരക്കിദലാ, അനെങ്കിൽ പെർപ്പ് എടുക്കുവാൻ 

നചലവാകുന്ന തുെദയാ എതാദണാ കുറവ് അത് ഈടാക്കി നൽകുെ 

 

(2) ഉപവകുപ്പ് (1) പ്രൊരം ആവശയനപ്പട്ട പ്രൊരം എക്സ്രാക്റ്റുെൾ നൽെിയിട്ടിൊത്ത ഏനതാരു 

ദറഷൻ ദഡാെുനമൻറിനും താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസർക്ക് പരാതി നൽൊം. പരാതി നൽെിയ 

തീയതി മുതൽ രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കള്ളിൽ പെർപ്പ് നൽെിയിട്ടുനണ്ടന്ന് താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസർ 

ഉറപ്പുവരുദത്തണ്ടതാണ്. ആവശയനമങ്കിൽ അദദ്ദഹം പരാതിക്കാരനന ദെട്ട് തീർപ്പ് 

െൽപ്പിദക്കണ്ടതാണ്. 

(3) അവൊശമുള്ള ദരഖ്െൾ വിതരണം നചയ്യാത്തത് ഈ ഉത്തരവിനെ ലംഘനമായി 

െണക്കാക്കുെയും 49-ാ ാ  വകുപ്പിൽ നിഷ്കഷിച്ചിട്ടുള്ള അച്ചടക്കനടപടി സവീെരിക്കുെയും 

നചയ്യുന്നതാണ്. 

(4) ഓദരാ ദറഷൻെട ഉടമയും ദറഷൻെടയുമായി ബന്ധനപ്പട്ട എൊ ദരഖ്െളം കുറഞ്ഞത് മൂന്ന് 

വർഷനമങ്കിലും സുരക്ഷ്ിതമായി സൂക്ഷ്ിദക്കണ്ടതും, കൂടാനത ഈ ദരഖ്െൾ നശിപ്പിക്കുന്നതിന് 

താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസറനട അനുമതി വാദങ്ങണ്ടതുമാണ്.  

47. വിതരണ വിലയുനട പുനരവദലാെനം.- ഭക്ഷ്യധാനയങ്ങളനട നിലവിലുള്ള വിതരണ വില 

മുെളിദലദക്കാ താദഴദക്കാ പരിഷ്കരിക്കുദമ്പാനഴൊം, ദറഷൻെടയിനല ഭക്ഷ്യധാനയങ്ങളനട 



ദോക്ക് സംബന്ധിച്ച വിവരം ദറഷൻെട ഉടമ  താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസർ അനെങ്കിൽ 

സർക്കാർ അധിൊരനപ്പടുത്തിയ മദറ്റനതങ്കിലും ഉദേയാഗസ്ഥനന അറിയിക്കുെയും ദവണം.  വില 

മുെളിദലക്ക് പരിഷ്കരിക്കുന്ന സാഹചരയത്തിൽ, ദോക്കിലുള്ള ഭക്ഷ്യധാനയങ്ങളനട അളവിലുള്ള 

ഡിഫറൻഷയൽ നചലവ് സംസ്ഥാനം വഹിക്കണം. അതുദപാനല തനന്ന വില താദഴക്ക് 

പരിഷ്കരിക്കുദമ്പാഴും, ഡിഫറൻഷയൽ ദൊേിനുള്ള റീഫണ്ട് നക്ലയിം ദറഷൻെട ഉടമ താലൂക്ക് 

സപ്ലൈ ഓഫീസർക്ക് അനെങ്കിൽ ഗവൺനമെ് അധിൊരനപ്പടുത്തിയ മദറ്റനതങ്കിലും 

ഉദേയാഗസ്ഥർക്ക് സമർപ്പിദക്കണ്ടതാണ്. 

 

48. പരിദശാധന: - 1) ജിൊ െളക്ടർ അനെങ്കിൽ സിവിൽ സപ്ലൈസ് വകുപ്പിനല ദറഷനിംഗ് 

ഇൻനെക്ടറിൽ കുറയാത്ത  ഉദേയാഗസ്ഥർ അനെങ്കിൽ സിവിൽ സപ്ലൈസ് ഡിപ്പാർട്ട് നമെിൽ 

അറ്റാച്ചനചയ്തിരിക്കുന്ന ഏനതങ്കിലും ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർക്ക്  അനെങ്കിൽ സംസ്ഥാന ഭക്ഷ്യ 

െമ്മീഷൻ അനെങ്കിൽ ജിൊ പരാതി പരിഹാര ഉദേയാഗസ്ഥൻ അനെങ്കിൽ ബന്ധനപ്പട്ട തദദ്ദശ 

സവയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിനെ ചീഫ് എക്സിെൂട്ടീവ് അനെങ്കിൽ വിജിലൻസ് െമ്മിറ്റി 

അധിൊരനപ്പടുത്തിയ ഏനതങ്കിലും വയക്തി അനെങ്കിൽ സർക്കാർ / സംസ്ഥാന ഭക്ഷ്യ 

െമ്മീഷൻ / െമ്മീഷണർ / ജിൊ െളക്ടർ അധിൊരനപ്പടുത്തിയ ഏനതങ്കിലും ഉദേയാഗസ്ഥൻ 

എന്നിവർക്ക് ദറഷൻെട പരിദശാധിക്കുന്നതിനാവശയമായ എൊ നസൗെരയങ്ങളം ദറഷൻെട 

ഉടമ എൊ സമയത്തും സജ്ജീെരിദക്കണ്ടതാണ്. 

 

(2) ഒരു ഫർക്കയ്ക്കള്ളിനല എൊ ദറഷൻെടെളനടയും ഒരു റൗണ്ട് പരിദശാധന ഒരു 

മാസത്തിനലാരിക്കൽ ബന്ധനപ്പട്ട ദറഷനിംഗ് ഇൻനെക്ടർ നടദത്തണ്ടതാണ്. താലൂക്ക് 

സപ്ലൈ ഓഫീസർ ഒരു താലൂക്കിനുള്ളിൽ കുറഞ്ഞത് മുപ്പത് ദറഷൻ െടെൾ 

പരിദശാധിദക്കണ്ടതും ജിൊ സപ്ലൈ ഓഫീസർ ഒരു ജിെയ്ക്കള്ളിൽ കുറഞ്ഞത് ഇരുപത് എണ്ണം 

ദറഷൻെടെൾ എൊ മാസത്തിനലാരിക്കൽ പരിദശാധിക്കുെയും നചദയ്യണ്ടതാണ്. 

നിയമാനുസൃത പരിദശാധന നടത്തുന്നതിൽ പരാജയനപ്പടുന്നത് അച്ചടക്ക നടപടിയുനട ഒരു 

അടിസ്ഥാനമായിരിക്കും. ജിൊ സപ്ലൈ ഓഫീസർ തനെ ജിെയിനല ഉദേയാഗസ്ഥർ നടത്തിയ 

പരിദശാധനയുനട പ്രതിമാസ റിദപ്പാർട്ട് െമ്മീഷണർക്ക് നിർദദ്ദശിച്ച ദഫാർമാറ്റിൽ 

െമ്മീഷണർക്ക് സമർപ്പിക്കും. 

 

(3) പരിദശാധന നടത്തുന്ന ഉദേയാഗസ്ഥർ അവരുനട ദറഷൻെട പരിദശാധനയുനട 

വിശോംശങ്ങൾ അനുബന്ധം XVI ൽ നൽെിയിരിക്കുന്ന ദഫാം 'പി' പ്രൊരമുള്ള  രജിേറിൽ 

അടയാളനപ്പടുദത്തണ്ടതാണ്. ദറഷൻെട ഓദട്ടാദമഷൻ സംവിധാനത്തിൽ ലഭയമായ 

പരിദശാധനയും ദമൽദനാട്ട സംവിധാനവം പരിദശാധനാ അധിൊരിെൾ 

ഉപദയാഗനപ്പടുദത്തണ്ടതും പരിദശാധനയ്ക്കിനട െനണ്ടത്തിയ ക്രമദക്കടുെൾ പരിദശാധന 

അദതാറിറ്റിയുനട ഉയർന്ന അദതാറിറ്റിക്ക് റിദപ്പാർട്ട് നചദയ്യണ്ടതുമാണ്. 



 

(4) വിവരസാദങ്കതിെ വിേയയുനട െീഴിൽ സൃഷ്ടിച്ച ഒരു റിദപ്പാർട്ട് ഒരു ഇലദരാണിെ് 

നറദക്കാർഡായി െണക്കാക്കുെയും അത്തരം നറദക്കാർഡ് അറിദഞ്ഞാ, മനപൂർവ്വദമാ 

നശിപ്പിക്കുെദയാ വികൃതമാക്കുെദയാ പ്ലെൊരയം നചയ്യുെദയാ നചയ്യുന്ന അത്തരം ദറഷൻെട 

ഉടമയ് ദക്കാ, ജീവനക്കാർദക്കാ എതിരായി അച്ചടക്ക നടപടി ആരംഭിക്കന്നതാണ്.. ഇത് ഇന്തയൻ 

പീനൽ ദൊഡും ഇൻഫർദമഷൻ നടദനാളജി ആക്ടം 2000 പ്രൊരം ശിക്ഷ്ാനടപടിെനള 

അടിസ്ഥാനനപ്പടുത്തി നടപടി സവീെരിക്കുന്നതായിരിക്കും. 

 

49. അച്ചടക്കനടപടി.- 1) വകുപ്പ് 48 നെ  ഉപവകുപ്പ് (1) ഉം (2) ഉം പ്രൊരം പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന  

സിവിൽ സപ്ലൈസ് വകുപ്പിനല ഏനതങ്കിലും ഉദേയാഗസ്ഥരിൽ നിന്ന് റിദപ്പാർട്ട് ലഭിച്ചാൽ ജിൊ 

െളക്ടദറാ, താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസറനട റാങ്കിൽ കുറയാത്ത ഉദേയാഗസ്ഥദനാ, അനെങ്കിൽ 

ഒരു ദറഷൻ ൊർഡ് ഉടമയിൽ നിന്ന് അനെങ്കിൽ ഒരു െടയിനല ദോക്കുെളം അക്ക accounts 

ണ്ടുെളം പരിദശാധിച്ചതിൽ നിദന്നാ പ്ലലസൻസിനെ വയവസ്ഥെളനട ലംഘനദമാ 

ദയാഗയതയുള്ള അധിൊരിെൾ നൽകുന്ന ഏനതങ്കിലും നിർദദ്ദശങ്ങൾ പാലിക്കാത്തദതാ 

െനണ്ടത്തുെദയാ ഈ ഓർഡറിനല വയവസ്ഥെൾ അനെങ്കിൽ അവശയ ചരക്ക് നിയമം, 1955 

(നസൻരൽ ആക്റ്റ്, 1955 നല 10) അനെങ്കിൽ ദേശീയ ഭക്ഷ്യഭദ്രത നിയമം, 2013 നല ചട്ടങ്ങൾ 

അനെങ്കിൽ അതിന് പുറനപ്പടുവിച്ച ചട്ടങ്ങൾ അനെങ്കിൽ ഉത്തരവെളനട ലംഘനം 

ഭക്ഷ്യധാനയങ്ങളനട അളവ് അനെങ്കിൽ അക്കൗണ്ടുെളമായി ബന്ധനപ്പട്ട മദറ്റനതങ്കിലും 

ക്രമദക്കടുെൾ െനണ്ടത്തിയാൽ െമ്മീഷണർ വയക്തമാക്കിയ സുരക്ഷ്ാ നിദക്ഷ്പം 

നഷ് ടനപ്പടുത്തുന്നതിനു പുറദമ ദറഷൻെടയുനട പ്ലലസൻസ് റദ്ദ് നചയ്യുെദയാ, സനെെ് 

നചയ്യുെദയാ നചയ്യാവന്നതാണ്. 

 

സനെൻഷൻ ഒഴിനെ, ദറഷൻ െട ഉടമയ്ക്ക് തനെ ദെസ് പ്രസ്താവിക്കുന്നതിനുള്ള അവസരവം 

വയക്തിപരമായി ദെൾക്കാനുള്ള അവസരവം നൽെവാന്നതാണ്: 

പ്ലലസൻസ് റദ്ദാക്കാനുള്ള അധിൊരം പ്ലലസൻസിംഗ് അദതാറിറ്റിദയാ ഉയർന്ന 

അദതാറിറ്റിദയാ മാത്രദമ ഉപദയാഗിക്കാവ. 

 

(2) മുെളിലുള്ള ഉപവകുപ്പ് (1) പ്രൊരം നൽെിയിട്ടുള്ള അച്ചടക്ക നടപടിയുമായി ബന്ധനപ്പട്ട 

നടപടിെൾ മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളിൽ തീർപ്പാദക്കണ്ടതാണ്. 

 

വില കൃതയമായി നിർണ്ണയിക്കുെദയാ െണക്കുകൂട്ടലിൽ എനന്തങ്കിലും തെരാറെൾ 

സംഭവിക്കുെദയാ നചയ്യുദമ്പാൾ നഷ്ടം വന്ന തുെ ദറഷൻ ൊർഡ് ഉടമെളിൽ നിദന്നാ 

ദറഷൻെട  ഉടമ ദനടിയ തുെയിൽ നിദന്നാ അധിെമായി ദശഖ്രിച്ച തുെ 

വീനണ്ടടുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടിെൾ സവീെരിദക്കണ്ടതാണ്. 



 

വിശേീെരണം.- ഈ ഉപവാെയത്തിനെ ഉദദ്ദശയത്തിനായി 'സാമ്പത്തിെ നചലവ്' 

എന്നതിനർത്ഥം ൊലാൊലങ്ങളിൽ ദെന്ദ്ര / സംസ്ഥാന സർക്കാർ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള 

ഭക്ഷ്യധാനയങ്ങളനട വിലയാണ്. 

 

(4) ഉപവകുപ്പ് (3) പ്രൊരം വിലയിരുത്തിയ ആനെ തുെ അനെങ്കിൽ പ്ലലസൻസിനെദയാ 

ഓർഡറിനെദയാ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സർക്കാർ െനണ്ടത്തിയ മദറ്റനതങ്കിലും തുെ 

ദരഖ്ാമൂലമുള്ള അറിയിപ്പിലൂനട സ്ഥിരസ്ഥിതിയായി പ്ലലസൻസിനയ അറിയിക്കും. അറിയിപ്പ് 

ലഭിച്ച് 7 േിവസത്തിനുള്ളിൽ പണം അടയ്ക്കന്നതിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയയാൾ പരാജയനപ്പട്ടാൽ, 

അത്തരം തുെ ആേയം നയായമായ വില ദഷാപ്പ് ഉടമയുനട മാർജിനിൽ നിന്നും പിന്നീട് സുരക്ഷ്ാ 

നിദക്ഷ്പത്തിൽ നിന്നും പിന്നീട് ദറഷൻ െർഡ് ഉടമ നൽെിയ ദസാൾവൻസിയിൽ നിന്നും 

വീനണ്ടടുക്കും.  ബാക്കി തുെ ഉനണ്ടങ്കിൽ, ദെരള റവനൂ റിക്കവറി ആക്റ്റ്, 1968 (1968 നല ആക്റ്റ് 15) 

നല വയവസ്ഥെൾ പ്രൊരം അനെങ്കിൽ ഈ ആവശയത്തിനായി സർക്കാർ വയക്തമാക്കിയ 

മദറ്റനതങ്കിലും രീതിയിൽ ഈടാക്കും. ദറഷൻെട ഉടമയുനട ബാധയതയുനട അളവ് സർക്കാദരാ 

െമ്മീഷണദറാ ജിൊ െളക്ടദറാ സിവിൽ സപ്ലൈസ് വകുപ്പിനല താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസറനട 

റാങ്കിൽ കുറയാത്ത   ഉദേയാഗസ്ഥദനാ  ദെൾക്കാൻ അവസരം നൽെിയ ദശഷം ഉത്തരവ് 

നൽൊവന്നതാണ്.. 

 

(5)  ഒരു ഉത്തരവ് പുറനപ്പടുവിക്കുദമ്പാൾ, ചുമദത്തണ്ട ശിക്ഷ്യുനട സവഭാവം, മുൻ ക്രമദക്കടുെൾ 

നയായമായ വില ദഷാപ്പ് ഉടമയ് നക്കതിനര നടപടിനയടുത്തത് എന്നിവ പരിഗണിച്ച് ഉപവകുപ്പ് (1) 

ൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന ഉദേയാഗസ്ഥർക്ക്  അന്തിമ തീർപ്പ്  െൽപ്പിക്കാവന്നതാണ്. 

ഈ ഉപവാെയപ്രൊരം അത്തരം നിർദദ്ദശിത പ്രവർത്തനങ്ങനളൊം നയായമായ വില ദഷാപ്പ് 

ഉടമനയ അറിയിക്കും. 

 

(6)  
ഇങ്ങസനയുള്ള എൊ സന്ദര്ക്ഭങ്ങളിലം തകസുകളിലം നയായവിെക  ഉ മ ജിൊകളക്ടറുസ  
അസെങ്കില് അങ്ങസന ഉത്തരവാദസപ്പട്ട ഓഫീസറുസ തയാ ആവശ്യപ്രകാരം ലെസന്ട്സ് 
തകസിനനുസരിച് തമസെഴുത്തിനാതയാ അസെങ്കില് റദ്ദുസെയ്യുന്ന ിനാതയാ സറണ്ടര്ക് 
സെതേണ്ട ാണ്. 
(7) ഈ ഖണ്ഡപ്രകാരം നയായവിെക കായി നല്കിയിരിക്കുന്ന ലെസന്ട്സ് റദ്ദുസെയ്യുകതയാ 
അസെങ്കില് സസെെ് സെയ്യുകതയാ സെയ്താല്, റദ്ദ് അസെങ്കില് സസെെ് സെയ്ത സമയം 
ലെസന്ട്സിയുസ  പകലള്ള ഭക്ഷയധാനയങ്ങള് റദ്ദ് /അസെങ്കില് സസെെ് സെോന്ട് 
ഉത്തരവിട്ട ഉതദയഗസ്ഥസെ നിര്ക്തദശ്പ്രകാരം ലകമാറ്റം സെയ്തിരികണം.  



(8) ഒരു നയായവിെക യുസ  ലെസന്ട്സ് അസെങ്കില് റദ്ദു സെയ്യുന്ന സാഹെരയത്തില് ജിൊ 
സലൈ ഓഫീസര്ക്/  ാലൂക് സലൈ ഓഫീസര്ക് അര്ക്ഹ സപ്പട്ട ഗുണതഭാക്താകള്ക് 
സുഗമമായ ഭക്ഷയധാനയവി രണം ഉറപ്പുവരുത്തുവാനായി പകരം സംവിധാനം ഉണ്ടാകണം. 
 എന്നാല് നയായവിെക യുസ  ലെസന്ട്സ് റദ്ദുസെയ്യുന്ന പക്ഷം റദ്ദുസെയ്ത ദിവസം മു ല് 
മൂന്നുമാസത്തിനുള്ളില് ആ പ്രതദശ്ത്ത് പു ിയ ലെസന്ട്സ് നല്കിയിരികണം. 
a) ഈ ഓര്ക്ഡറില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ് എന്തു സന്നയായാലം ഈ ഓര്ക്ഡറിസെ 
വയവസ്ഥകളുസ തയാ അസെങ്കില് അവശ്യസാധന നിയമം 1955 –സെ വകുപ്പ് മൂന്ന് പ്രകാരമുള്ള 
ഏസ ങ്കിലം ഓര്ക്ഡറിസെതയാ (Central Act, 10 of 1955) അസെങ്കില് തദശ്ീയ ഭക്ഷയ ഭദ്ര ാ 
നിയമത്തിസെതയാ അ ിതനാ ് ബന്ധസപ്പട്ട് പുറസപ്പടുവിച െട്ടങ്ങളുസ തയാ ഉെംഘനം 
അസെങ്കില് ധാര്ക്മിക വയ ിയാനം ഉള്സപ്പടുന്ന ഏസ ങ്കിലം കുറ്റം സെയ്ത ിന് നയായവിെക  
ഉ മ ഒരു നിയമതകാ  ിയില്  വിൊരണക്കു വിതധയമാവകയാസണങ്കില് ജിൊ സലൈ 
ഓഫീസര്ക്ക് തരഖാമൂെമുള്ള ഉത്തരവിനാല് ക യു മയുസ  ലെസന്ട്സ് റദ്ദുസെോവന്ന ാണ്. 
(10) ജിൊ സലൈ ഓഫീസര്ക്മാര്ക് അവരവരുസ  അധികാരപരിധിയിലള്ള ജിെകളിസെ  
ലെസന്ട്സ് സസെെ് സെേസപ്പട്ട, പുനഃസ്ഥാപികസപ്പട്ട ലെസന്ട്സ് , റദ്ദുസെേസപ്പട്ട 
ലെസന്ട്സ്, കാൊവധി പൂര്ക്ത്തിയായ , ലെസന്ട്സ്  ിരിതചല്പ്പികസപ്പട്ട 
നയായവിെക കളുസ  വിവരങ്ങള് ഉള്സകാള്ളുന്ന ഒരു വിശ്ദ റിതപ്പാര്ക്ട്ട് എൊമാസവം 
സിവില് സലൈസ് കമ്മീഷ്ണര്ക്ക് സമര്ക്പ്പിതകണ്ടതും  ി റിതപ്പാര്ക്ുകള് തരാഡീകരിച് ഒരു 
വാര്ക്ഷിക റിതപ്പാര്ക്ട്ട്  ോറാകി എൊവര്ക്ഷവം ഏപ്രില് 30-നു മുന്പ് കമ്മീഷ്ണര്ക്ക് 
സമര്ക്പ്പിതകണ്ടതുമാണ്. റിതപ്പാര്ക്ട്ടിസെ തഫാര്ക്മാറ്റ് കമ്മീഷ്ണര്ക് നിശ്ചയിതകണ്ട ാണ്. 
 (50) നയായവിെ ഉ മക്കുള്ള മാര്ക്ജിസെ ഒടുക് – (1) കാൊനുസൃ മായി സര്ക്കാര്ക് 
നിശ്ചയിക്കുന്ന നിരകില് നയായവിെക  ഉ മക്കുള്ള മാര്ക്ജിന്ട് ഉത്തരകാെ/തു ര്ക്ന്നു വരുന്ന 
മാസസത്ത അവസാനദിനത്തിനു മുന്പ് ഒടുകി നല്കി എന്നുറപ്പുവരുതത്തണ്ട ്  ാലൂക് 
സലൈ ഓഫീസറുസ  ചുമ െയാണ്. നയായവിെ ക  ഉ മകള്ക് ഇത്തരത്തില് മാര്ക്ജിന്ട് 
സംവി രണം സെയ്യുന്ന ില് വിൊര്ക് പൂര്ക്വമായ വീഴ്ച വരുത്തുന്ന ഉതദയാഗസ്ഥര്ക്സക ിസര 
അച ക ന പ ികളിതെക് നയികസപ്പ ാം. തപായിെ് ഓഫ് സസയില് ഉപകരണത്തിലൂസ  
യഥാര്ക്ഥ ഗുണതഭാക്താകള്ക്കുതവണ്ടി യഥാര്ക്ഥത്തില് ന ത്തിയ ഇ പാടുകളുസ  
അ ിസ്ഥാനത്തില് മാര്ക്ജിന്ട് നിജസപ്പടുത്തണം. 
 (2) ഗുണതഭാക്താകള്ക് അവകാശ്മായി നിശ്ചയികസപ്പട്ട ഭക്ഷയ ധാനയങ്ങള് വി രണം 
സെയ്യുന്ന ില് നയായവിെക  ഉ മ ഉതദ്ദശ്പൂര്ക്വം വീഴ്ച വരുത്തുകയാസണങ്കില് ഭക്ഷയ ഭദ്ര ാ 
െട്ടങ്ങള് 2015 പ്രകാരം കണകാകി ഗുണതഭാക്താവിനു നല്തകണ്ടി വരുന്ന ഭക്ഷയഭദ്ര ാ 
ബത്ത-ഇങ്ങസനയുള്ള തകസ്സുകളില് നയായവിെക  ഉ മയുസ  സസകൂരിറ്റി തുകയില് നിതന്നാ 
അസെങ്കില് അതദ്ദഹത്തിനു നല്കാനുള്ള കമ്മീഷനില് നിതന്നാ ഈ ാതകണ്ട ാണ്. 
51. പ്രവര്ക്ത്തന ക്ഷമ : നയായവിെക കളുസ   പ്രവര്ക്ത്തന ക്ഷമ  വര്ക്ദ്ധിപ്പികാനായി 
െക്ഷയാധിഷ്ഠി  സപാതുവി രണ സംവിധാനത്തിലൂസ  വി രണം സെയ്യുന്നവ കൂ ാസ യുള്ള 
സാധനങ്ങളും തസവനങ്ങളും ലവവിദ്ധയവല്കരിച് നയായ വിെക കളിലൂസ  കൃ യമായ 
വയവസ്ഥകള്കനുസരിച് വി രണം സെയ്യുന്ന ിന് സര്ക്കാരിന് അനുവദികാവന്ന ാണ്.  

 
അദ്ധയായം V 



ഭക്ഷയധാനയങ്ങളുസ  വിസട്ടടുകല്, ക ത്ത്, സംഭരണം, വി രണം 
(52) അംഗീകൃ  ഏജന്ട്സി തഗാസഡൌണുകളില് നിന്ന് ഭക്ഷയധാനയങ്ങള് വിസട്ടടുക്കുന്ന ിനും 
ഇ നിെ തഗാസഡൌണുകളില് സംഭരിക്കുന്ന ിനും നയായവിെ ക കള്കായി 
അനുവദികസപ്പട്ട ഭക്ഷയധാനയങ്ങള് നയായവിെക കളുസ  വാ ില്പ ിയിസെത്തിക്കുന്ന 
സംസ്ഥാന െ ഭക്ഷയക ത്തിനും ഉള്ള അംഗീകൃ  ഏജന്ട്സി തകരളാ തസ്റ്ററ്റ് സിവില് 
സലൈസ് തകാര്ക്പ്പതറഷന്ട് (SUPPLYCO) ആയിരിക്കും. 
(53) വിസട്ടടുകല് 1) തകന്ദ്രസര്ക്കാരില് നിന്നുള്ള ഭക്ഷയധാനയങ്ങസള നീകിവയ്ക്കല് െഭി ചയു ന്ട് 
മാനവൊതയാ സലൈസെയ്ന്ട് മാതനജ്സമെ് സിസ്റ്റം വഴിതയാ ബന്ധസപ്പട്ട ജിൊ സലൈ 
ഓഫീസര്ക്മാര്ക്ക് ഭക്ഷയധാനയങ്ങള് അനുവദിച്ചു നല്കണം. ജിൊ സലൈ ഓഫീസര്ക്മാര്ക് 
അംഗീകൃ  ഏജന്ട്സിവഴി ഭക്ഷയധാനയങ്ങള് വിസട്ടടുകാനുള്ള സംവിധാനം ഒരുകി 
ഭക്ഷയധാനയങ്ങള് വിസട്ടടുകണം.  
 (2)  ാലൂക് സലൈ ഓഫീസര്ക് എസ് സി എം എസ് മുഖാന്ത്ിരം െഭിക്കുന്ന നയായവിെ 
ക കള്ക് ഭക്ഷയധാനയം അനുവദിചിരിക്കുന്ന അതൊതകഷന്ട് ഉത്തരവിസെ പകര്ക്പ്പ് 
തറഷന്ട്ക  ഉള്സകാള്ളുന്ന  തദ്ദശ് സവയം ഭരണ സ്ഥാപനം, ആ തറഷനിംഗ് ഏരയയിസെ 
വിജിെന്ട്സ് കമ്മിറ്റിയ്ക്കം അതുതപാസെ നയായവിെക യുസ  പ്രവര്ക്ത്തനം നിരീക്ഷിക്കുവാന്ട് 
സംസ്ഥാന സര്ക്കാര്ക് നിര്ക്തദശ്ികസപ്പട്ട ഏ ് സംവിധാനത്തിനും െഭിച്ചു എന്ന് അ ാ ് 
 ാലൂക് സലൈ ഓഫീസര്ക്മാര്ക് ഉറപ്പുവരുത്തണം. 
(3) മാസാമാസം നയായവിെക കള്ക് അനുവദികസപ്പടുന്ന  ഭക്ഷയധാനയങ്ങളുസ  കണക് 
വയക്തമാക്കുന്ന അതൊട്ട്സമെ്  ഉത്തരവ്  സു ാരയ  ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന ിനായി സപാതുവി രണ 
വകുപ്പിസെ സവബ്തപാര്ക്ട്ടെില് ഉള്സപ്പസ  സപാതുജന സമക്ഷം പ്രദര്ക്ശ്ിപ്പികസപ്പടുന്നു എന്ന് 
സപാതുവി രണ വകുപ്പ് ഉറപ്പുവരുത്തണം. 
 (4) തഗാസഡൌണില് നിന്ന് ഭക്ഷയധാനയങ്ങള് ഏസറ്റടുക്കുന്ന ിന് മുന്പ് ജിൊ സലൈ 
ഓഫീസറും അസെങ്കില് ജിൊ സലൈ ഓഫീസറും അസെങ്കില് ജിൊ സലൈസ് 
ചുമ െസപ്പടുത്തിയ ഉതദയാഗസ്ഥനും ഫുഡ് തകാര്ക്പ്പതറഷന്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യയുസ  ഒരു 
ഉതദയാഗസ്ഥനും തെര്ക്ന്ന്, സംസ്ഥാന സപാതുവി രണ വകുപ്പ് വിസട്ടടുക്കുവാനുതദ്ദശ്ിക്കുന്ന 
ഭക്ഷയധാനയ തസ്റ്റാക് പരിതശ്ാധിച് നിര്ക്തദ്ദശ്ികസപ്പട്ടിുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങള് അനുസരിച് 
ഗുണനിെവാരമുള്ള ാസണന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം. 
(5) സംയുക്ത പരിതശ്ാധനക്കുതശ്ഷം ഭക്ഷയധാനയങ്ങള് തഗാസഡൌണില് നിന്ന് 
അയക്കുന്ന ിന് മുന്പ് എഫ് സി ഐ ജിൊ സലൈ ഓഫീസര്ക്തകാ അസെങ്കില് അതദ്ദഹം 
ചുമ െസപ്പടുത്തിയ ഉതദയാഗസ്ഥതനാ  ി ഉതദയാഗസ്ഥതനാ ഒരുമിച് തശ്ഖരിച ഓതരാ 
തസ്റ്റാകിനും സവതേസറ എന്ന കണകില് സീല് സെയ്ത സാന്പിളുകള് നല്കിയിരികണം. 
സാന്പിളുകള് ഇ നിെ തഗാസഡൌണുകളില് പ്രദര്ക്ശ്ിപ്പിക്കുന്ന ിനും ഡൂൈിതകറ്റുകള് 
ഭാവിയില് പരിതശ്ാധികാനായി  എഫ് സി ഐ സൂക്ഷിക്കുന്ന ിനും ആയിരിക്കും. 
 (6) സാന്പിള് എടുക്കുന്ന ിസെ അളവ്, സാന്പിള് സൂക്ഷിച്ചു വതകണ്ട കാൊവധി അവ 
ഡിതൊസ് സെതേണ്ട രീ ി എന്നിവ കാൊകാെങ്ങളില് തകന്ദ്രസര്ക്കാര്ക് പുറസപ്പടുവിക്കുന്ന 
നിര്ക്തദശ്ങ്ങള്കനുസരിചായിരികണം. 



(7) അതൊതകഷന്ട്  മാസത്തിനു സ ാുമുന്പുള്ള മാസത്തിസെ അവസാന ദിവസങ്ങളില് 
അനുവദികസപ്പട്ട അളവ് ഭക്ഷയധാനയങ്ങള് തഗാസഡൌണുകളില് നിന്നും 
വിസട്ടടുകസപ്പടുന്നുസവന്ന് അംഗീകൃ  ഏജന്ട്സി ഉറപ്പുവരുത്തണം. 
(8) കസ്റ്റം മില്ഡ് ലറസ് (സിഎംആര്ക്) അരിയുസ  കാരയത്തില് മില്ലു മകളില് നിന്ന് അരി 
വിസട്ടടുക്കുന്ന ിന് അംഗീകൃ  ഏജന്ട്സി തമല് ഖണ്ഡം (1) മു ല് (7) വസരയുള്ള എൊ 
പ്രരിയകളും അ തു തപാസെ പാെിതകണ്ട ാണ്. 
വിശ്ദീകരണം: കസ്റ്റം മില്ഡ് ലറസ് എന്ന ് തകന്ദ്രസര്ക്കാരിസെ വിതകന്ദ്രീകൃ  സംഭരണ 
സ്ീം അനുസരിച് സര്ക്കാരിനാല് നിതയാഗികസപ്പട്ട ഏജന്ട്സികള് സംഭരിക്കുന്ന സനെ് 
ഉപതയാഗിച് ഉണ്ടാകുന്ന അരി എന്നാകുന്നു.  
 
 (54) ക ത്ത് (1) തഗാസഡൌണുകളില് നിന്നു ഇ നിെ തഗാസഡൌണുകളിതെക്കും ഇ നിെ 
തഗാസഡൌണുകളില് നിന്ന് വാ ില്പ്പ ി വി രണത്തിലൂസ  നയായവിെ ക കളിതെക്കുമുള്ള 
ഭക്ഷയധാനയങ്ങളുസ  ക ത്തിന് അനുതയാജയമായ സംവിധാനം അംഗീകൃ  ഏജന്ട്സി 
ഒരുതകണ്ട ാണ്. എന്നാല് നയായവിെ ക കളിതെക്കുള്ള വാ ില്പ ി വി രണം 
ഉറപ്പാകാന്ട് അംഗീകൃ  ഏജന്ട്സിക് ഭക്ഷയധാനയങ്ങള് തഗാസഡൌണുകളില് നിന്ന് തനരിട്ട് 
നയായവിെ ക കളിസെത്തികാവന്നതുമാണ്. 
 (2) ക ത്തിനാവശ്യമുള്ള മ ിയായ എണ്ണം വാഹനങ്ങള് അംഗീകൃ  ഏജന്ട്സി 
െഭയമാതകണ്ട ാണ്.  
(3) െക്ഷയാധിഷ്ഠി  സപാതുവി രണ സംവിധാനത്തിസെ ഭക്ഷയധാനയങ്ങളുസ  മായം 
തെര്ക്കല്, പകരം വയ്ക്കല്, കള്ളക ത്ത്, തമാഷണം തു ങ്ങിയ കാരയങ്ങള്   യുന്ന ിനായി 
ഭക്ഷയധാനയങ്ങളുസ  ക ത്ത് ന ത്തുന്ന ില് ഏര്ക്സപ്പട്ടിരിക്കുന്ന വാഹനങ്ങസള കൃ യമായി 
നിരീക്ഷിക്കുന്ന ിന് തവണ്ട സംവിധാനം അംഗീകൃ  ഏജന്ട്സി ഒരുതകണ്ട ാണ്. 
 (55)  വാ ില്പ്പ ി വി രണം (1) തഗാസഡൌണുകളില് നിന്ന് അംഗീകൃ  ഏജന്ട്സി 
വിതട്ടടുക്കുന്ന ഭക്ഷയധാനയങ്ങള് പൂര്ക്ണ അളവിലം അത ഗുണനിെവാരത്തിലം ഇ നിെ 
തഗാസഡൌണിലം അവിസ  നിന്ന് നയായവിെക കളിലം എത്തുന്നു എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താന്ട് 
അംഗീകൃ  ഏജന്ട്സി. 
(i) നയായവിെ ക കളിതെക് നല്കുന്ന ഓതരാ ഇനം ഭക്ഷയധാനയങ്ങള്ക്കും അവ വി രണം 
സെയ്യുന്ന സമയത്ത് നയായവിെ ക കളില് പ്രദര്ക്ശ്ിപ്പിക്കുന്ന ിനായി ഭക്ഷയധാനയങ്ങളുസ  
സാന്പിള് സീല് സെയ്ത് നല്കണം. 
ii) ഇ നിെ തഗാസഡൌണുകളില് ഭക്ഷയധാനയങ്ങളുസ  തൂകം ഉറപ്പാകണം. 
iii) വാ ില്പ ി വി രണത്തിസെ സമയത്ത് നയായവിെ ക  ഉ മക് സവസെെ് സ്ലിപ് 
നല്കണം. ഭക്ഷയധാനയങ്ങളുസ  ഇനം, ആസക ഭാരം (സനറ്റ് സവയ്റ്റ് ), ൊക്കുകളുസ  എണ്ണം, 
ധാനയങ്ങള് ലൂസായി നല്കിയിുസണ്ടങ്കില് അ ിസെ അളവ് എന്നിവ സവസെെ് സ്ലിപ്പില് 
ഉള്സകാള്ളിചിരികണം. 
(2) ഭക്ഷയധാനയങ്ങള് അനുവദികസപ്പട്ട മാസം ആദയവാരം  സന്ന അംഗീകൃ  ഏജന്ട്സി 
നയായവിെക കള്ക് ഭക്ഷയധാനയങ്ങള് സഭൌ ികമായി വി രണം സെയ്തിരിതകണ്ടതും  
എസന്ത്ാസക കാരണങ്ങള് ഉണ്ടായിരുന്നാലം അതൊതകഷന്ട് മാസത്തിസെ രണ്ടാമസത്ത 
ആഴ്ചകപ്പുറം ഭക്ഷയധാനയങ്ങളുസ  വാ ില്പ്പ ി വി രണം നീണ്ടതപാകാന്ട് പാ ിെ. 



(3) ഭക്ഷയധാനയങ്ങള് നയായവിെക യിസെത്തിക്കുന്തപാള് ക യു മയില് നിന്ന് മാനവെിതൊ 
ഇെക്ട്രികെിതൊ രസീ ്ലകപ്പതറ്റണ്ടതും  ി രസീ ് ഇ നിെതഗാസഡൌണിസെ ചുമ െയുള്ള 
ഉതദയാഗസ്ഥന്ട് ലകപ്പറ്റി ഭാവിയിസെ പരിതശ്ാധനകള്കായി സൂക്ഷിച് വതയ്ക്കണ്ട ാണ്. 
(4) പ്ര ിമാസം അനുവദികസപ്പട്ട ഭക്ഷയധാനയങ്ങള് നയായവിെ ക കള്ക് വി രണം 
സെയ്ത ിസെയും എഫ് പി എസ് ഉ മ അവ അര്ക്ഹരായ കുടുംബങ്ങള്ക് അതൊതകഷന്ട് 
മാസം വി രണം സെയ്തതും സംബന്ധിച പ്ര ിമാസ സാക്ഷയപത്രം (ഇെതക്ട്രാണിക് ഫ്ലാറ്റ് 
തഫാമില് നിന്നുള്ളതും ഉള്സപ്പസ ) നയായവിെക  ഉ മയില് നിന്നും അ തു  ാലൂക് സലൈ 
ഓഫീസര്ക്/ തറഷനിംഗ്  ഇന്ട്സെക്ടര്ക് വാങ്ങി സൂക്ഷിതകണ്ട ാണ്.  
 (5) അനുബന്ധം XVII സെ തഫാം  ‘Q’ വില് പരാമര്ക്ശ്ിചിരിക്കുന്ന പ്ര ിമാസ സാക്ഷയപത്രം 
 തദ്ദശ് സവയം ഭരണ സ്ഥാപനത്തിസെ  െവന്ട് അസെങ്കില് സസരട്ടറി, നയായവിെക  
 െത്തിസെ വിജിെന്ട്സ് അംഗങ്ങള് എന്നിവയിൊസരങ്കിലം സാക്ഷയസപ്പടുത്തിതവണം 
നയായവിെക  ഉ മ  ബന്ധസപ്പട്ട ഉതദയാഗസ്ഥര്ക്ക് സമര്ക്പ്പിതകണ്ട ്.  
(6) നയായ വിെക കള്ക്കുള്ള ഭക്ഷയധാനയ വി രണം എസ് സി എം എസ് വഴി അ ാ ് 
 ാലൂക് സലൈ ഓഫീസര്ക്മാര്ക് പുറസപ്പടുവിക്കുന്ന അതൊതകഷന്ട് ഉത്തരവ് പ്രകാരം 
മാത്രമായിരികണം. അതൊതകഷന്ട് ഉത്തരവില് ഏസ ങ്കിലം  രത്തിലള്ള മാറ്റം 
വരുത്തുന്ന ിന്  ി ഉത്തരവ് ഇറകിയ  ാലൂക് സലൈ ഓഫീസറുസ  അനുവാദം 
ആവശ്യമാണ്. 
(7) വാ ില്പ്പ ി  വി രണത്തിസെ സുഗമവം സു ാരയവമായ ന ത്തിപ്പിന് തവണ്ടി 
കാൊകാെങ്ങളില് സര്ക്കാരിന് വയക്തമായ നിര്ക്തദശ്ങ്ങളും ഉത്തരവകളും 
പുറസപ്പടുവികാവന്ന ാണ്.  
 (56) ഇ നിെതഗാസഡൌണുകള് - (1)  ാസഴപ്പറയുന്നതു പ്രകാരമായിരികണം 
ഇ നിെതഗാസഡൌണുകള് പരിപാെിച്ചു ന ത്തസപ്പത ണ്ട ്:-  
i) സുരക്ഷി മായും ശ്ാസ്ത്രീയമായും അട്ടിയിട്ടാവണം ഭക്ഷയധാനയങ്ങള് സംഭരിച് 
സൂക്ഷിതകണ്ട ്. 
ii) പ്രാണികള്, പക്ഷികള്, തറാഡെ് എന്നിവയില് നിന്നും ഭക്ഷയധാനയങ്ങള്ക് തകടുവരാസ  
സുരക്ഷി മായി സൂക്ഷിക്കുവാനുള്ള  മുന്ട്കരു സെടുകണം.  
iii) ഹാനികരമായ രാസവസ്തുകള്, കീ നാശ്ിനികള്, മറ്റ് വിഷകരമായ വസ്തുകള് 
എന്നിവയില് നിന്നും ഭക്ഷയധാനയങ്ങള് സംരക്ഷികസപ്പടുന്ന ിനുള്ള ന പ ികള് 
ലകസകാള്ളുകയും ആയ ിനായുള്ള അംഗീകൃ  ഏജന്ട്സിയുസ  ഗുണനിെവാര നിയന്ത്രണ 
ഉതദയാഗസ്ഥതനാ, വിഭാഗതമാ എൊമാസവം കൃ യമായ പരിതശ്ാധനകള് ന തത്തണ്ടതുമാണ്. 
iv) ഏസ ങ്കിലം സമയത്ത് എസന്ത്ങ്കിലം  രത്തിലള്ള പ്രാണികളുസ തയാ, പക്ഷികളുസ തയാ, 
തറാഡന്റുകളുസ തയാ ആരമണം ശ്രദ്ധയില്സപ്പട്ടാല് അതപ്പാള്ത്തസന്ന ആയതു 
നിയന്ത്രിക്കുവാനായി ശ്ാസ്ത്രീയമായ പരിഹാര ന പ ികള് ആരംഭിച് ഭക്ഷയധാനയങ്ങള് 
സംരക്ഷികാം. 
v) എൊ ഇ നിെ തഗാസഡൌണുകളിലം ഫുഡ് തസഫ്റ്റി ആെ് സ്റ്റാന്ട്തഡര്ക്ഡ്  അത ാറിറ്റി 
ഓഫ് ഇന്ത്യ ഭക്ഷയധാനയ സംഭരണത്തിനായി നിര്ക്ണയിച് നിര്ക്തദ്ദശ്ിചിരിക്കുന്ന 
മാനദണ്ഡങ്ങള് സൂക്ഷ്മമായി പാെിതകണ്ട ാണ്. 



vi) മ ിയായ സാതങ്ക ിക നിയമ ആവശ്യക കള്കനുസരിച്ചുള്ള അളവ് തൂക 
ഉപകരണങ്ങളും അഗ്നിശ്മന ഉപകരണങ്ങളും എൊ തഗാസഡൌണുകളിലം ആവശ്യമായത്ര 
എണ്ണം സ്ഥാപിചിരികണം. 
vii) തഗാസഡൌണില് പുറതത്തക്കും അകതത്തക്കുമുള്ള വഴികളില് അനധികൃ മായി ആരും 
ക കാസ യുള്ള സുരക്ഷ ഒരുക്കുക. ഇ നിെ തഗാസഡൌണ്ട പരിസരതത്തക് ക ന്നുവരുന്നതും 
പുറതത്തക് തപാകുന്നതുമായ എൊ വാഹനങ്ങസളയും വയക്തികസളയും കുറിച്ചുള്ള 
വിശ്ദവിവരങ്ങള് രജിസ്റ്റര്ക് സെയ്യുകയും അവസര/അവസയ നിരീക്ഷിക്കുകയും സെയ്യുക. 
വാ ിലകള് ജന്നലകള് തു ങ്ങിയവ കൃ യമായി അ ച്ചുപൂുക, കാവല് ഏര്ക്സപ്പടുത്തുക, 
ജീവനകാരുസ   ിരിചറിയല് സംവിധാനം  
ഒരുക്കുക തു ങ്ങിയ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങള് എൊ ഇ നിെതഗാസഡൌണുകളിലം ഒരുകാം. 
viii) FIFI (First in First Out)  ദീര്ക്ഘകാെം സൂക്ഷിക്കുന്ന ിനാല് ഭക്ഷയവസ്തുകള് തകടു വരുന്നതു 
ഒഴിവാകാന്ട് ആദയം വന്ന തസ്റ്റാക് ആദയം വി രണം സെയ്യുന്ന രീ ി FIFOകൃ യമായി 
ന പ്പിൊകണം. 
ix)  അതൊട്ട്സമെ്, റിെീസിംഗ് ഓര്ക്ഡര്ക് തഡ റ്റു തഡ രക് ഷീറ്റ്, ഇന വിവരങ്ങള് വാഹന 
നന്പറുകള്, അളവ്, െക്ഷയസ്ഥാനം, വി രണത്തിസെ  ല്സ്ഥി ി തു ങ്ങിയ വിവരങ്ങള് 
അ ങ്ങിയ രജിസ്റ്ററുകള് കൃ യമായ തരഖസപ്പടുത്തലകള് വരുത്തി കാത്തു സൂക്ഷിതകണ്ട ാണ്. 
x) അനുബന്ധം xviii, -ല് തഫാം ‘R’ പ്രകാരം സനയിംതബാര്ക്ഡം തസ്റ്റാക് തബാര്ക്ഡം എൊ 
ഇ നിെ തഗാസഡൌണുകളിലം പ്രദര്ക്ശ്ിപ്പിചിരികണം. 
xi) ഇകാരയങ്ങള് സംബന്ധിച് തകന്ദ്ര/ സംസ്ഥാന സര്ക്കാരുകള് കാൊകാെത്തു 
പുറസപ്പടുവിക്കുന്ന നിര്ക്തദശ്ങ്ങസളൊം കര്ക്ശ്നമായി പാെികണം. 
 (2) ഇ നിെ തഗാസഡൌണിസെ ചുമ െയുള്ള ഉതദയാഗസ്ഥനായിരിക്കും (ഓഫീസര്ക് ഇന്ട് 
ൊര്ക്ജ് ) തമല് ഉപഖണ്ഡങ്ങള് 1 മു ല് 11 വസരയുള്ള ഉപഖണ്ഡങ്ങളില് പ്ര ിപാദിചിരിക്കുന്ന 
എൊ കാരയങ്ങളും ഉറപ്പുവരുത്തുവാനുള്ള പൂര്ക്ണ ഉത്തരവാദിത്തം. 
(3) ജിൊ സലൈ ഓഫീസര്ക്മാര്ക്,  ാലൂക് സലൈ ഓഫീസര്ക്മാര്ക്,  സലൈതകായിസെ 
തമഖൊ മാതനജര്ക്മാര്ക് , അസിസ്റ്റെ് മാതനജര്ക്മാര്ക്, എന്നിവര്ക് അവരവരുസ  അധികാര 
പരിധിയില് രയവസ്തുകളായ സാധനങ്ങളുസ  ഫിസികല് തസ്റ്റാക് വിസട്ടടുകലം 
വി രണവം സംബന്ധിച്ചു അംഗീകൃ  ഏജന്ട്സി നല്കുന്ന അസകൌണ്ട് വിവര പത്രിക 
(തസ്റ്ററ്റ്സമന്റുകള്)  കള് എഫ് സി ഐ യുസ  റിെീസ് ഓര്ക്ഡറുമായും സപാതുവി രണ 
ഡയറക്ടര്ക് പുറസപ്പടുവിച അതൊതകഷന്ട് ഉത്തരവമായും ഒത്തുതനാകി ശ്രിയാകി ജിൊ 
സലൈ ഓഫീസര്ക് സറതകാഡ് സാക്ഷയസപ്പടുത്തി സൂക്ഷിതകണ്ട ാണ്. 
   
(4) ഇ നിെ തഗാസഡൌണുകളുസ  പ്രവര്ക്ത്തന സമയം- 
 അ  ് കാെങ്ങളില് സര്ക്കാര്ക് നിശ്ചയിക്കുന്നതുതപാസെയായിരിക്കും. 
 (5) നയായവിെക കള്ക് ഭക്ഷയധാനയങ്ങള് എത്തിക്കുന്ന ിനായി ഏര്ക്സപ്പടുത്തിയിുള്ള 
വിവിധ സംഭരണശ്ാെകള്/തഗാസഡൌണുകള് എന്നവസയക്കുറിച്ചും അവയുസ  
പ്രവര്ക്ത്തനസത്തക്കുറിച്ചും വയക്തമായ വിവരങ്ങള് സര്ക്കാര്ക് സപാതുജനങ്ങള്ക് നല്കണം. 
(57) ഇ നിെ തഗാസഡൌണുകളുസ  പരിതശ്ാധന:- 



(1) തഗാസഡൌണുകളിസെ തസ്റ്റാകിസെ ഗുണനിെവാരം സംബന്ധിച് അംഗീകൃ  
ഏജന്ട്സിയുസ  ഗുണനിെവാര കണ്ടതരാള് മാസത്തില് ഒരു  വണ എന്ന നിെയില് 
പീരിതയാഡികായി പരിതശ്ാധനകള് ന ത്തണം. കസ്റ്റം മില്ഡ് ലറസ് ഉള്സപ്പസ  ഇങ്ങസന 
ന ത്തുന്ന പരിതശ്ാധനയുസ  വിശ്ദവിവരങ്ങള് ആയ ിനായി സൂക്ഷിചിുള്ള രജിസ്റ്ററില് 
തരഖസപ്പടുത്തണം. സി എം ആര്ക് -സെ പരിതശ്ാധന ആയ ് തസ്റ്റാകില് 
കണക്കുതെര്ക്ക്കുന്ന ിന് മുതന്ന ന ത്തുകയും സി എം ആര്ക്-ന് ഗുണനിെവാര 
മാനദണ്ഡങ്ങള്കനുസരിച് ഗുണനിെവാരമിസെങ്കില് ആയ ്  ിരിസക നല്തകണ്ട ാണ്.  
 (2)  ഇ നിെ തഗാസഡൌണുകളില്  ാലൂക് സലൈ ഓഫീസര്ക്മാര്ക്ക് ഏതു സമയത്തും 
ആകസ്മികമായ പരിതശ്ാധനകള് ന ത്താം എന്ന ിന് പുറതമ സലൈസകാ അസിസ്റ്റെ് 
മാതനജരുമായി ആതൊെിച്  ാലൂക് സലൈ ഓഫീസര്ക്ക് മുറ പ്രകാരമുള്ള തസ്റ്റാക് 
പരിതശ്ാധന (counting of stocks) ന ത്താവന്ന ാണ്. 
 പരിതശ്ാധനയില് ഓതരാ കവാര്ക്ട്ടറിസെയും അവസാനത്തില് അസെങ്കില് സംസ്ഥാന 
സര്ക്കാര്ക് നിര്ക്തദശ്ത്തിസെ  അ ിസ്ഥാനത്തില് ന ത്താം.  
 സംസ്ഥാന സര്ക്കാര്ക് നിര്ക്തദശ്ങ്ങള് പ്രകാരമുള്ള  പരിതശ്ാധനകള് 
ന ത്തിയിസെങ്കില് ആയ ്  ാലൂക് സലൈ ഓഫീസര്ക്/അസിസ്റ്റെ് മാതനജര്ക്ക് തനസര 
തമജര്ക് അച ക ന പ ികള് സവീകരികാം.  
(3) എൊ  ാലൂക് സലൈ ഓഫീസര്ക്മാരും അവരവരുസ  അധികാര പരിധിയിലള്ള ഇ നിെ 
തഗാസഡൌണുകളില് മാസത്തില് ഒരികല് മുറപ്രകാരമുള്ള പരിതശ്ാധന ന ത്തിയിരികണം. 
എൊ  ാലൂക് സലൈ ഓഫീസര്ക്മാരും അവരവരുസ  അധികാര പരിധിയിലള്ള ഇ നിെ 
തഗാസഡൌണുകളില് മാസത്തില് ഒരികല് മുറപ്രകാരമുള്ള പരിതശ്ാധന ന ത്തിയിരികണം. 
ജിൊ സലൈ ഓഫീസര്ക്മാര്ക് അവരുസ  അധികാര പരിധിയില്സപ്പടുന്ന 
ഇ നിെതഗാസഡൌണുകളില് രണ്ട മാസത്തിസൊരികല് എന്ന രീ ിയില് മുറപ്രകാരം 
പരിതശ്ാധന ന ത്തിയിരികണം.  
 (4) എൊ ഇ നിെ തഗാസഡൌണുകളിസെയും ഓഫീസര്ക് ഇന്ട്ൊര്ക്ുമാര്ക് പരിതശ്ാധനയ്ക്കായി 
എത്തുന്ന  ാലൂക് സലൈ ഓഫീസര്ക് റാങ്കിനുമുകളിലള്ള സപാതുവി രണ വകുപ്പ് 
ഓഫീസര്ക്മാര്ക് അസെങ്കില് സമാനറാങ്കില് അംഗീകൃ  ഏജന്ട്സിയിലള്ള ഓഫീസര്ക്മാര്ക് 
അസെങ്കില് സര്ക്കാരിനു തവണ്ടിതയാ /കമ്മീഷ്ണര്ക്ക്കുതവണ്ടിതയാ/ജിൊ കളക്ടര്ക്ക്കുതവണ്ടിതയാ 
/ ജിൊ സലൈ ഓഫീസര്ക് റാങ്കിനുമുകളിലള്ള സപാതുവി രണ വകുപ്പിസെ ഏസ ങ്കിലം 
ഓഫീസര്ക്ക്കു തവണ്ടിതയാ എത്തുന്ന ഓഫീസര്ക് എന്നിവര്ക്ക് തസ്റ്റാക്/ കണക്കു 
പരിതശ്ാധികാന്ട് എത്തുന്ന അവസരത്തില് സാധയമായ എൊ സഹായവം എതപ്പാള് 
തവണസമങ്കിലം പരിതശ്ാധനയ്ക്ക് ആവശ്യമായ സഹായം നല്കണം. 
 (5) പരിതശ്ാധനാ സമയത്ത്  തസ്റ്റാക് വയ യാസം കണ്ടാല്, പരിതശ്ാധനാ ഉതദയാഗസ്ഥന്ട് 
അ ് മാനവൊയും ഇെതക്ട്രാണികൊയും തരഖസപ്പടുത്തിയിരികണം. തസ്റ്റാക് വയ യാസം 
കൂടു ൊസണങ്കില് വിശ്ദപരിതശ്ാധനകള്കായി തഗാസഡൌണ്ട സീല് സെേണം. തസ്റ്റാക് 
വയ യാസം എത്രസയന്ന് അന്ത്ിമമായി നിശ്ചയിതകണ്ടതും ആയ ് അംഗീകരിതകണ്ടതും 
ബന്ധസപ്പട്ട ജിെയിസെ ജിൊ സലൈ ഓഫീസറാണ്.  
(6) ഈ ഖണ്ഡത്തിസെ പരാമര്ക്ശ്ിചിരിക്കുന്ന രീ ിയിലള്ള പരിതശ്ാധന ന ത്തിയ 
ഓഫീസര്ക്മാര്ക് പരിതശ്ാധനാ റിതപ്പാര്ക്ുകള് പരിതശ്ാധന ന ത്തി ഒരാഴ്ചകകം 



സപാതുവി രണ ഡയറക്ടര്ക്/സലൈസകാ സെയര്ക്മാന്ട് മാതനജിംഗ് ഡയറക്ടര്ക്ക് 
സമര്ക്പ്പിചിരികണം. പരിതശ്ാധനാ സമയത്ത് അ ിയന്ത്ിര പ്രാധാനയമുള്ള എസന്ത്ങ്കിലം 
വിഷയങ്ങള് ശ്രദ്ധയി ല്സപ്പടുന്ന പക്ഷം ആയ ് തമല് ഉതദയാഗസ്ഥര്ക്ക് ഉ ന ി  സന്ന 
റിതപ്പാര്ക്ട്ട് സെതേണ്ട ാണ്. 
(58) അസകൌണ്ട്സ് (1) വിസട്ടടുകല്, രാന്ട്തൊര്ക്തട്ടഷന്ട്, തസ്റ്റാതറജ്, വി രണം എന്നിവ 
സംബന്ധിച എൊ സെെവകളും സംബന്ധിച കൃ യമായ കണക്കുകള് ആയ ിനായി 
അംഗീകരികസപ്പട്ട ഏജന്ട്സി  ോറാകി സൂക്ഷികിരികണം. 
(2) തമല്പ്പറഞ്ഞ സെെവകളുസ  കണക്കുകള് സപാതുവി രണ കമ്മീഷ്ണര്ക് മുഖാന്ത്ിരം 
സര്ക്കാരിതെക് ഉത്തരകാെമാസം 15-ാാാം ദിവസത്തിനു മുന്ട്പായി അറിയിചിരികണം.  
(3) അംഗീകൃ  ഏജന്ട്സി കണക്കുകള് രമപ്രകാരം കൃ യമായി ഓഡിറ്റ് സെയ്യുകയും ആഡിറ്റ് 
സെയ്ത വാര്ക്ഷിക കണക്കുകള് സര്ക്കാരിതെക് സമര്ക്പ്പിക്കുകയും തവണം.  
(4) 2015-സെ ഭക്ഷയഭദ്ര ാ (സംസ്ഥാന സര്ക്കാരുകള്ക്കുള്ള സഹായങ്ങള്) െട്ടങ്ങളിസെ െട്ടം 
10-സെ ഉപെട്ടം (6), െട്ടം 11 എന്നിവ പ്രകാരം നിര്ക്തദ്ദശ്ിചിരിക്കുന്ന വിശ്ദാംശ്ങ്ങള് 
യഥാസമയം  സന്ന അംഗീകൃ  ഏജന്ട്സി സര്ക്കാരിതെക് സമര്ക്പ്പിചിരികണം.  
59. ക ത്ത്/സംഭരണ കുറവ്/നഷ്ടങ്ങള് 
 അ തു കാെങ്ങളില്  സര്ക്കാര്ക്  ീര്ക്ചസപ്പടുത്തുന്ന പ്രകാരമായിരിക്കും 
ക ത്ത്/സംഭരണ നഷ്ടം/കുറവ് അനുവദികസപ്പടുക. 

അദ്ധയായം – VI 
ആദയന്ത്-കംപൂട്ടര്ക് വല്കരണം 

(60) ആദയന്ത് കംപൂട്ടര്ക് വല്കരണം 
 െക്ഷയാധിഷ്ഠി  സപാതുവി രണ സംവിധാനത്തില് സു ാരയ  ഉറപ്പു വരുത്തുന്ന ിനും 
ആയ ് ആധുനീകരിക്കുന്ന ിനുമായി ആഭയന്ത്ര കംപൂട്ടര്ക് വല്കരണം ന പ്പിൊകണം. 
മറ്റു സംഗ ികള്സകാപ്പം ആവകയായി  ഉള്സപ്പട്ടവ:- 
(i)തറഷന്ട് കാര്ക്ഡ് മാതനജ്സമെ് സിസ്റ്റം (ആര്ക് സി എം.എസ്.) തറഷന്ട് കാര്ക്ഡകളുസ യും 
ഗുണതഭാക്തൃതരഖകളുസ യും ഡിജിറ്റലെതസഷനും ഓണ്ടലെന്ട്  സംവിധാനത്തിലൂസ  തറഷന്ട് 
തരഖകള് സംബന്ധിച തസവനങ്ങള് നല്കുവാനും പരിഷ്കരിക്കുന്ന ിനും തവണ്ടി. 
(ii) നയായ വിെക കളുസ  അ ിയന്ത്രവല്കരണം  

ഇെതക്ട്രാണിക് തപായിെ് ഓഫ് സസയില് (ഇ-തപാസ് ) ഉപകരണങ്ങള് എൊ 
നയായവിെക കളിലം സ്ഥാപിച് ആധാര്ക് അധിഷ്ഠി  പ്രമാണീകരണം ന ത്തി 
ഭക്ഷയവി രണം ന ത്തുക, തരഖ ഇെതക്ട്രാണിക്സ്ടായി സൂക്ഷിക്കുകയും സെയ്യുക എന്ന ിനായി 
നയായവിെക യുസ  അ ിയന്ത്ര വല്കരണം. 
(iii) സലൈ സെയിന്ട് മാതനജ്സമെ് സിസ്റ്റം (എസ് സി എം എസ് )  
 സലൈ സെയിന്ട് മാതനജ്സമെിസെ കംപൂട്ടലറതസഷന്ട്, ഫുഡ് തകാര്ക്പ്പതറഷന്ട് ഓഫ് 
ഇന്ത്യയുസ യും അംഗീകൃ  ഏജന്ട്സിയുസ യും തസാഫ്റ്റ് സവയറുകളുമായുള്ള ഏതകാപനം 
ഭക്ഷയധാനയങ്ങളുസ  ഓണ്ടലെന്ട് നിയന്ത്രണം എന്നിവ ഇ ില് ഉള്സപ്പടുന്നു. 
(Vi) സു ാരയ ാ തപാര്ക്ട്ടെിസെയും പരാ ി പരിഹാര സംവിധാനത്തിസെയും സ്ഥാപനം. 



 ത ാള്രീ നംപറുകള്, തദശ്ീയ ഭക്ഷയഭദ്ര ാ നിയമവമായി ബന്ധസപ്പട്ട 
വിഷയങ്ങള്കായി പ്രത യക കാള് സസെര്ക്, പരാ ി പരിഹാര തസാഫ്റ്റ് സവയര്ക് എന്നിവ 
ഇ ില് ഉള്സപ്പടുന്നു. 

അദ്ധയായം VII 
പ്രതവശ്നം, പരിതശ്ാധന, കണ്ടസകട്ടല് 

61. പ്രതവശ്നം, പരിതശ്ാധന, കണ്ടസകട്ടല് എന്നിവക്കുള്ള അധികാരം 
(1) ജിൊ കളക്ടര്ക് അസെങ്കില് തറഷനിംഗ് ഇന്ട്സെക്ടര്ക് റാങ്കില്  കുറയാത്ത സപാതുവി രണ 
വകുപ്പ് ഓഫീസര്ക്മാര്ക് അവരവരുസ  അധികാര പരിധിക്കുള്ളില് അസെങ്കില് ആയ ിനായി 
സര്ക്കാര്ക്, സപാതുവി രണ കമ്മീഷ്ണര്ക്, ജിൊ കളക്ടര്ക്, ജിൊ സലൈ ഓഫീസര്ക് റാങ്കിതൊ 
അ ിനു മുകളിസെ റാങ്കുകളിസെ ഉതദയാഗസ്ഥതരാ ഈ ഓര്ക്ഡറിസെ വയവസ്ഥകളുസ   
അനുവര്ക്ത്തനം ഉറപ്പാക്കുന്ന ിനായി അസെങ്കില് പരാ ി െഭിക്കുന്ന അവസരത്തില് 
അങ്ങസന തവണസമന്നു വിശ്വസിക്കുന്ന പക്ഷം അസെങ്കില് ഈ ഓര്ക്ഡറിസെ വയവസ്ഥകളുസ  
ഉെംഘനം ന ക്കുന്ന പക്ഷം അസെങ്കില് സവയം തബാധയസപ്പടുന്ന പക്ഷം അസെങ്കില് തകന്ദ്ര 
സര്ക്കാതരാ സംസ്ഥാന സര്ക്കാതരാ െക്ഷയാധിഷ്ഠി  സപാതുവി രണ സംവിധാനവമായി 
ബന്ധസപ്പട്ട് പുറസപ്പടുവിക്കുന്ന ഏസ ാരു ഓഡതറാ ന പ്പില് വരുത്തുന്ന ിനു തവണ്ടി . 
അങ്ങസനസയങ്കില് 
i) ഏതു സ്ഥെത്തും അസെങ്കില് അംഗീകൃ  ഏജന്ട്സി, നയായവിെക  ഉ മ, െരക് 
സകാണ്ടതപാകുന്നവര്ക്, അസെങ്കില് മതറ്റസ ങ്കിലം വയക്തിയുസ   ഉപതയാഗിച്ചു വരുന്നത ാ 
അസെങ്കില് ഉപതയാഗിച്ചു വരുന്ന ായി സംശ്യിക്കുന്നത ാ ആയ സ്ഥെങ്ങളിലം 
പരിസരങ്ങളിലം പ്രതവശ്ിക്കുവാനും പരിതശ്ാധിക്കുവാനും കുത്തിതുറകാനും 
അതനവഷിക്കുവാനും. 
ii) ഭക്ഷയ സാധനങ്ങളുസ  ക ത്തിന് ഉപതയാഗിക്കുന്ന അസെങ്കില് നിതയാഗികസപ്പട്ടത ാ 
ഏര്ക്സപ്പടുന്നത ാ ആയ ഏസ ാരു വയക്തിസയതയാ മൃഗസത്തതയാ, പാത്രസത്തതയാ 
വാഹനസത്തതയാ അസെങ്കില് മസറ്റസന്ത്ങ്കിലം  രത്തിലള്ള ലകമാറ്റത്തിതനാ അസെങ്കില് 
സവീകരണത്തിതനാ ഉപതയാഗിക്കുന്ന അസെങ്കില് ഉപതയാഗിച, അസെങ്കില് ഉപതയാഗികാന്ട് 
ഉതദ്ദശ്ിക്കുന്ന സംഗ ികസള   ഞ്ഞ് പരിതശ്ാധിക്കുന്ന ിനും. 
iii) അംഗീകൃ  ഏജന്ട്സിതയാ, നയായവിെക  ഉ മതയാ, ക ത്തുകാതരാ, അസെങ്കില് 
മറ്റാസരങ്കിലതമാ അവരുസ  ഇ സപ ല് ന ത്തുന്ന ിന് ഉപതയാഗിക്കുന്നത ാ അസെങ്കില് 
ഉപതയാഗിക്കുന്നുസവന്ന് സംശ്യിക്കുന്നത ാ ആയ കണക്കുബുക്കുകള്, രജിസ്റ്ററുകള്, മറ്റ് 
തരഖകള്, ഭക്ഷയധാനയങ്ങളുസ  തസ്റ്റാക് തു ങ്ങിയവ പരിതശ്ാധികാന്ട്  
iv) പരിതശ്ാധനാ സമയത്ത്  നിയമത്തിതനാ ഈ ഓര്ക്ഡറിതനാ പരിതശ്ാധനാ ഉതദയാഗസ്ഥന് 
ഉപതയാഗപ്രദമാതയാ പ്രാധാനയമുള്ള ാതയാ ത ാന്നുന്ന പക്ഷം അത്തരം കണക്കുബുക്കുകതളാ 
മറ്റുതരഖകതളാ പി ിസചടുക്കുവാതനാ നീകം സെയ്യുവാതനാ. 
v) പാതകുകളിതൊ, പാത്രങ്ങളിതൊ, കവറുകളിതൊ, സംഭരണികളിതൊ സൂക്ഷിചിരിക്കുന്ന 
ഭക്ഷയധാനയങ്ങളുസ  സാന്പിള് എടുക്കുന്ന ിനും അസെങ്കില് അവ പി ിസചടുക്കുന്ന ിനും 
നീകം സെയ്യുന്ന ിനും അസെങ്കില് മൃഗങ്ങള്, പാത്രങ്ങള്, തബാുകള് അസെങ്കില് 
ഭക്ഷയധാനയങ്ങളുസ  ക ത്തിനായി ഉപതയാഗിക്കുന്ന മസറ്റസന്ത്ങ്കിലം ഉപാധികള് തു ങ്ങിയവ 
ഈ ഓര്ക്ഡറിസെ ഉെംഘനമാകുന്ന രീ ിയില് ഉപതയാഗസപ്പടുത്തി വരുന്നു. അസെങ്കില് 



ഉപതയാഗസപ്പടുത്തുന്നു. അസെങ്കില് ഉപതയാഗസപ്പടുത്താന്ട് സാധയ യുണ്ട് എന്ന് അതനവഷണ 
ഉതദയാഗസ്ഥനു ത ാന്നുന്ന അസെങ്കില് തബാധയസപ്പടുന്ന പക്ഷം അവ പി ിസചടുക്കുന്ന ിനും 
നീകം സെയ്യുന്ന ിനും. 
അ ിനുതശ്ഷം പി ിസചടുത്ത/നീകം സെയ്ത സാധനങ്ങള് സംരക്ഷിച് അവശ്യസാധന 
നിയമം 1955 (10 of 1955) പ്രകാരം അധികാര പരിധിയുള്ള ഉെി മായ തകാ  ിയില് 
ഹാജരാക്കുന്ന ിനുള്ള എൊ അവശ്യ ന പ ികളും ലകസകാള്ളുന്ന ിന് തകാ  ിക് 
മുന്പില് ഹാജരാകാന്ട് ലവകുകയാസണങ്കില് പി ിസചടുത്ത സാധനങ്ങള് സസയ്ഫ് 
കസ്റ്റഡിയില് സൂക്ഷികണം. 
വിശ്ദീകരണം:- ഈ ഉപഖണ്ഡത്തില് ഉപതയാഗിചിരിക്കുന്ന ‘ഉെി മായ തകാ  ി’ എന്നതു 
സകാണ്ട്, അവശ്യസാധന നിയമം 1955 –ല്  നിര്ക്തദശ്ിചിരിക്കുന്ന പ്രകാരം ഈ ഓര്ക്ഡറിസെ 
വയവസ്ഥകളുസ  ഉെംഘനത്തിസന ിസരയുള്ള ന പ ികള് ന ത്തുന്ന ിനുള്ള 
തകാ  ിസയന്നതും ആയ ില് EC ആക്ട് 1955-സെ സസക്ഷന്ട് 6A പ്രകാരം ജിൊകളക്ടറും 
ഉള്സപ്പടുന്ന ാണ്. 
(2) ഇ ില് ഉപഖണ്ഡം (1) പ്രകാരം  നിര്ക്തദശ്ിചിരിക്കുന്ന ഓഫീസര്ക്മാര്ക്   ി 
ഉപഖണ്ഡപ്രകാരം എസന്ത്ങ്കിലം പി ിസചടുക്കുന്നുസണ്ടങ്കില് ആ ഉതദയാഗസ്ഥന്ട് ഉ ന്ട്  സന്ന 
പി ിസചടുത്ത വസ്തുകളുസ യും തരഖകളുസ യും വസ്തുവിവര പട്ടിക  ോറാതകണ്ടതും ആയ ിന് 
രസീതും നല്തകണ്ടതുമാകുന്നു. 
 (3) ഈ ഖണ്ഡത്തിസെ വയവസ്ഥകള് പ്രകാരം പി ിസചടുത്ത ഏസ ാരു കണക്കു പുസ്തകങ്ങളും 
ആവശ്യസമന്നു ത ാന്നുന്ന പക്ഷം പകര്ക്പ്പുകളും രത്നചുരുകങ്ങളും എടുത്തതശ്ഷം മറ്റു തരഖകളും 
ആരില് നിന്നാതണാ പി ിസചടുത്ത ് ആ വയക്തിക്  ി വസ്തുകള് പി ിസചടുത്ത് 60  
ദിവസത്തിനകം  ിരിസക നല്തകണ്ടതും എന്നാല് ആരില് നിന്നാതണാ  ി 
തരഖകള്/കണക്കുപുസ്തകങ്ങള് പി ിസചടുത്ത ്, ആ വയക്തി പകര്ക്പ്പുകളും /രത്നചുരുകങ്ങളും 
ശ്രിപകര്ക്പ്പാസണന്ന് /വിവരങ്ങള് ശ്രിയാസണന്ന് സാക്ഷയസപ്പടുത്തുകയും സെയ്തതശ്ഷം 
പി ിസചടുത്ത സാധനങ്ങള്  ിരിച് നല്കാവന്ന ാണ്. 
(4) ഉപഖണ്ഡം (1) ല് പ്ര ിപാദിചിരിക്കുന്ന വയക്തികള് പരിതശ്ാധനാ ഉതദയാഗസ്ഥര്ക് 
ആവശ്യസപ്പടുന്ന പ്രകാരം പരിസരങ്ങളില് പ്രതവശ്ിക്കുവാനുള്ള അനുവാദം നല്കുകയും 
പരിതശ്ാധനയ്ക്കള്ള സംവിധാനങ്ങള് നല്കുകയും പി ിസചടുത്തത ാ അതനവഷണ 
ഉതദയാഗസ്ഥന്ട് ആവശ്യസപ്പടുന്നത ാ ആയ വസ്തുകള് ലകമാറുകയും വാഹനങ്ങളും വള്ളങ്ങളും 
മൃഗങ്ങളും നിര്ക്ത്തുകയും സെേണം. പരിതശ്ാധനാ ഉതദയാഗസ്ഥന്ട് തൊദിക്കുന്ന തൊദയങ്ങള്ക് 
എൊം സ യസന്ധമായി ഉത്തരം നല്കണം.  
പരതശ്ാധനാ ഉതദയാഗസ്ഥന്ട് ആവശ്യസപ്പടുന്ന പക്ഷം സമാഴി എഴു ി നല്കണം. ലകവശ്മുള്ള 
തരഖകള് പരിതശ്ാധനാ ഉതദയാഗസ്ഥനു മുന്നില് ഹാജരാകണം. 
(5) ഈ ഖണ്ഡത്തിസെ വയവസ്ഥകള് പ്രകാരം പരിതശ്ാധനയും പി ിസചടുകലം ന ത്തുന്ന 
ഉതദയാഗസ്ഥര്ക്  ങ്ങള് ന ത്തിയ പരിതശ്ാധനാ വിവരങ്ങളും പി ിസചടുത്ത 
ഭക്ഷയധാനയങ്ങളുസ യും മറ്റ് വസ്തുകളുസ യും വിവരങ്ങളും ജിൊ കളക്ടര്ക്/സര്ക്കാര്ക് അസെങ്കില് 
ഇകാരയത്തിനായി അവര്ക് ചുമ െസപ്പടുത്തിയിുളള മറ്റ്  ഏസ ങ്കിലം ഓഫീസസറ 
അറിയിചിരികണം. 



 (6) ദി തകാഡ് ഓഫ് രിമിനല് സപ്രാസീസില് സസക്ഷന്ട് 100 പ്രകാരമുള്ള വയവസ്ഥകള് 
(Central Act 2 of 1974) ഈ ഓര്ക്ഡര്ക് പ്രകാരമുള്ള പരിതശ്ാധന പി ിസചടുകല് എന്നിവ 
ന ത്തുന്തപാള് ബാധകമാകാവന്ന ാണ്. 
 അദ്ധയായം viii 
അപ്പീലം റിവിഷനും 
62. അപ്പീല്:- ഈ ഓര്ക്ഡറിനു കീഴില് പാസാകിയ ഒറിജിനല് ഓര്ക്ഡറുകളില് പരാ ിയുള്ള 
ഏസ ാരു വയക്തിക്കും ഓര്ക്ഡര്ക് െഭിച് മുപ്പ ് ദിവസത്തിനകം അപ്പീല് സമര്ക്പ്പികാം 
  ാസഴപ്പറയുന്ന ഓഫീസര്ക്മാരാണ് ഉത്തരവ് നല്കിയസ ങ്കില്  ാസഴ പറയുന്ന 
പട്ടികയില് അവര്ക്സക ിസരയുള്ള തകാളത്തില് പറയുന്ന ഓഫീസര്ക്മാര്ക്കാണ് അപ്പീല് 
നല്തകണ്ട ്. 
ഒര്ക്ജിനല് ഓര്ക്ഡര്ക് പുറസപ്പടുവിച ഓഫീസര്ക് അപ്പീല് അധികാരി 

 
 ാലൂക് സലൈ ഓഫീസര്ക്/സിറ്റി തറഷനിംഗ് 
ഓഫീസര്ക്/ജിൊ സലൈ ഓഫീസര്ക് 

 
ജിൊ കളക്ടര്ക് 
 

സഡപൂട്ടി തറഷനിംഗ് കണ്ടതരാളര്ക്/വിജിെന്ട്സ് 
ഓഫീസര്ക്, തറഷനിംഗ് കണ്ടതരാളര്ക്  

കമ്മീഷ്ണര്ക് ഓഫ് സിവില് സലൈസ് 

 
എന്നാല് മ ിയായ കാരണങ്ങള് ഉണ്ടായതുസകാണ്ടാണ് അപ്പീല് വാദിക് മുപ്പതു 
ദിവസത്തിനുള്ളില് അപ്പീല് സമര്ക്പ്പികാന്ട് കഴിയാത്ത ് എന്ന്  അപ്പസെറ്റ് 
അത ാറിറ്റിയായ ഉതദയാഗസ്ഥക് തബാധയസപ്പടുന്ന പക്ഷം അപ്പീലകള് 
സമയപരിധികഴിഞ്ഞം സവീകരികാവന്ന ാണ്. 
(2) ഖണ്ഡം 67-സെ ഉപഖണ്ഡം (1)-സെ വയവസ്ഥകള് അനുസരിച് അപ്പസെറ്റ് അത ാറിറ്റി 
അപ്പീലകള് െഭിച് നാല്പ്പത്തി അഞ്ച് ദിവസത്തിനകം അസെങ്കില് തരഖസപ്പടുത്തിയ 
കാരണങ്ങള് ഉള്ളപക്ഷം  ീര്ക്പ്പു കാൊവധി ആസക അറുപ ് ദിവസം വസര നീട്ടാവന്നതും 
എന്നാല് അറുപതു ദിവസത്തില് കൂടുകല്  ീര്ക്പ്പ് നീണ്ടതപാകാന്ട് പാ ിൊത്തതുമാണ്. 
(3) പരാ ികാരന് തനര്ക്കാഴ്ച ന ത്തി അതദ്ദഹത്തിസെ ഭാഗം തബാധിപ്പിക്കുവാനുള്ള 
അവസരം നല്കാസ  അപ്പിലകള് ഒരികലം നീര്ക്പ്പാകാന്ട് പാ ിെ. 
40 (L) 
(4)  അപ്പീല് സപന്ട്െിംഗ് ആകുന്ന അവസരത്തില് അപ്പീല്  ീര്ക്പ്പാക്കുന്നതുവസരതയാ 
അസെങ്കില് അപ്പസെറ്റ് അത ാറിറ്റി ഏ ിര്ക് കക്ഷിക് ആവശ്യമായ അവസരം നല്കിയ ായി 
കരുതുന്നതു വസരതയാ അപ്പസെറ്റ് അത ാറിറ്റിക് അപ്പീെിനു കാരണമായ ഉത്തരവ് ന പ്പില് 
വരുത്തുന്ന ് നിര്ക്ത്തിവച്ചുസകാണ്ടള്ള നിര്ക്തദശ്ം നല്കാം. 
(5) ഈ ഓര്ക്ഡറിനു കീഴില് പുറസപ്പടുവിച ഒരു ഉത്തരവിന്ട്തമല് അപ്പീല് അത ാറിറ്റിയുസ  
 ീരുമാനം അന്ത്ിമമായിരിക്കും. അ ിന് രണ്ടാമ ് ഒരു അപ്പീെിന് അര്ക്ഹ  
ഉണ്ടായിരികിെ. 
63.  സര്ക്കാരിസെ പുനഃനിരീക്ഷണം 



 സര്ക്കാരിന് സവയതമധയാ അസെങ്കില് ഏസ ങ്കിലം വയക്തിയുസ  അതപക്ഷയിതേതൊ, 
കമ്മീഷ്ണതറാ അസെങ്കില് മതറ്റസ ങ്കിലം സതബാര്ക്ഡിതനറ്റ് അത ാറിറ്റിതയാ ഈ ഓഡറിസെ 
വയവസ്ഥകള്കനുസരിച് പുറസപ്പടുവിചിുള്ള ഒരു ഉത്തരവിസന സംബന്ധിച തരഖകള് വിളിച്ചു 
വരുത്താനും പരിതശ്ാധികാനും ഉത്തരവിസെ നിയമസാധു  സവയം 
തബാധയസപ്പടുന്ന ിനാതയാ അസെങ്കില് ഉത്തരവിസെ ഉ മസ്ഥാവകാശ്സത്തക്കുറിച് 
തബാധയസപ്പടുന്ന ിതനാ തവണ്ടിയും. സംവാദക ഉത്തരവകള് പുറസപ്പടുവികാനും തരഖകള് 
സംബന്ധിച അന്ത്ിമ ഉത്തരവകള് പുറസപ്പടുവികാനും തു ങ്ങി സര്ക്കാരിന്ട് യുക്തസമന്നു 
ത ാന്നുന്ന നിെക് പുനഃരീക്ഷണം ന ത്താവന്ന ാണ്. 
എന്നാല് ഇത്തരസമാരു ഉത്തരവിസന ിസര നിതവദനം നല്കാന്ട് ഒരു വയക്തി 
ആഗ്രഹിക്കുന്നുസവങ്കില് ആ വയക്തിക് നിതവദനം നല്കാന്ട് ഒരു അവസരം നല്കാത്ത 
പക്ഷം ഈ ഖണ്ഡത്തിസെ വയവസ്ഥകള് പ്രകാരം പുറസപ്പടുവിക്കുന്ന ഉത്തരവ് കാരണം ഒരു 
വയക്തിക്കും ഹാനി ഉണ്ടാകാന്ട് പാ ിെ. 

അദ്ധയായം ix 
പെവക 

64. തമല്തനാട്ടം (1) സംസ്ഥാന  െത്തില് തറഷനിംഗ് കണ്ടതരാളര്ക്, തമഖൊ െത്തില് 
സഡപൂട്ടി തറഷനിംഗ് കണ്ടതരാളര്ക്, ജിൊ  െത്തില് ജിൊ സലൈ ഓഫീസര്ക്,  ാലൂക് 
 െത്തില്  ാലൂക് സലൈ ഓഫീസര്ക്/ സിറ്റി തറഷനിംഗ് ഓഫീസര്ക്, ഫിര്ക്ക/സിറ്റി 
തമഖൊ  െത്തില് തറഷനിംഗ്  ഇന്ട്സെക്ടര്ക് എന്നിവരാണ് സംസ്ഥാനത്ത് െക്ഷയാധിഷ്ഠി  
സപാതുവി രണ സംവിധാനത്തിസെ ന ത്തിപ്പ് ചുമ െയുള്ള ഉതദയാഗസ്ഥന്ട്. 
(2) സപാതുവി രണ സംവിധാനത്തിസെ അവതൊകനം സംസ്ഥാന  െത്തല് 
സര്ക്കാര്ക്/കമ്മീഷ്ണര്ക് എന്നിവരും ജിൊ  െത്തില് ജിൊകളക്ടറും മാസത്തിസൊരികല് 
ന ത്തണം. 
(3) ഭക്ഷയഭദ്ര ാ നിയമ പ്രകാരമുള്ള പദ്ധ ികള് ന പ്പിൊക്കുന്ന ്, ഭക്ഷയഭദ്ര ാ റൂള് പ്രകാരം 
വിവിധ  െങ്ങളില് രൂപീകൃ മായ വിജിെന്ട്സ് കമ്മിറ്റികള് തമല്തനാട്ടം വഹിക്കുകയും 
നിയമപ്രകാരം നിര്ക്തദശ്ികസപ്പട്ടിുള്ള മറ്റ് പ്രവര്ക്ത്തനങ്ങള് നിര്ക്വഹിക്കുകയും തവണം. 
65.  വയ ിെെനം/ബദല്വയ്ക്കല് എന്നിവ സാക്ഷയസപ്പടുത്താനുള്ള അധികാരം 
 TPDS –സെ കീഴിലള്ള ഭക്ഷയ ധാനയങ്ങളുസ  പരിശുദ്ധി പരിതശ്ാധിക്കുന്ന ിനും 
ഭക്ഷയധാനയങ്ങള് വയ ിെെനത്തിനു നിതധയമാക്കുകതയാ, ബദല് വയ്ക്കകതയാ സെയ്യുന്ന ിനും 
സര്ക്കാര്ക് ഇത്തരം ചുമ െകള് നിറതവറ്റാനായി നിയമിച സപാതുവി രണ വകുപ്പിതെയും 
സലൈതകായിസെയും ഉതദയാഗസ്ഥര്ക്ക് സാക്ഷയസപ്പടുത്താം. ഇ ിനായി കമ്മിറ്റിക് 
തഗാസഡൌണില് നിന്നും ഇ നിെ തഗാസഡൌണുകളില് നിന്നും CMR മില്ലുകളില് നിന്നും FCI –
യില് നിന്നും നയായവിെക കളില് നിന്നും എടുക്കുന്ന സാന്പിള് ബിെ്, പകര്ക്പ്പുകള്, 
തരഖകള് തു ങ്ങിയ പ്രസക്തമായ ഘ കങ്ങള് പരിഗണികാവന്ന ാണ്. 
66. ഈ ഓര്ക്ഡര്ക് പ്രകാരം നെ വിശ്വാസത്തില് ലകസകാണ്ട ന പ ികള്ക്കുള്ള  
സംരക്ഷണം.  
 ഈ ഓഡറിസെ ന പ്പാകെിനായി നെ വിശ്വാസത്തില് ലകസകാണ്ട അസെങ്കില് 
സെോന്ട് ഉതദ്ദശ്ിച കാരയങ്ങളുസ  തപരില് ഒരു വയക്തിസക ിസരയും തപ്രാസികൂഷതനാ, 
സൂതട്ടാ, മറ്റ് നിയമ ന പ ികതളാ ഉണ്ടാകുകയിെ. 



67. നിര്ക്തദശ്ങ്ങള് നല്കാനുള്ള സംസ്ഥാന സര്ക്കാരിസെ അധികാരം ആ ഓര്ക്ഡറിസെ 
അസെങ്കില്  ാര്ക്സഗറ്റഡ് പബ്ലിക് ഡിസ്ട്രിബൂഷന്ട് സിസ്റ്റം കണ്ടതരാള് 2015 –സെതയാ എൊ 
വയവസ്ഥകളുതമാ അസെങ്കില് ഏസ ങ്കിലം വയവസ്ഥതയാ ന പ്പിൊക്കുന്ന ിനായി സംസ്ഥാന 
സര്ക്കാരിന് യുക്തസമന്ന് ത ാന്നുന്ന പക്ഷം സമയാ സമയങ്ങളില് നിര്ക്തദ്ദശ്ങ്ങള് 
പുറസപ്പടുവികാവന്ന ാണ്. 
68. റദ്ദാകലം തസവിങ്ങ്സും 
(1) തകരള തറഷനിംഗ് ഓര്ക്ഡര്ക് ഇ ിനാല് റദ്ദുസെയ്യുന്നു. 
(2) ഉസണ്ടന്നിരുന്നാലം ഈ റദ്ദാകല് തമല് പറഞ്ഞ ഓര്ക്ഡറിനു കീഴില് എസന്ത്ങ്കിലം 
സെയ്താലം എസന്ത്ങ്കിലം ന പ ികള് എടുത്താലം അവസയൊം ഈ ഓര്ക്ഡറിനു കീഴില് 
ലകസകാണ്ട ായി കല്പി മായിരിക്കും. 
(3) ഈ ഓര്ക്ഡര്ക് ന പ്പില് വരുന്ന ിനുമുന്ട്പ് നയായവിെ ഉ മകള്തക ിസര നിെനിന്നിരുന്ന 
തകസുകള് അവ ആരംഭിച വയവസ്ഥകള് പ്രകാരം ഈ ഓര്ക്ഡര്ക് അനുസരിച് ലകകാരയം 
സെതേണ്ട ാണ്. 
 
 
 
  
  

 

 

 

 

 

 



 


