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സഞ്ചാംസഞനതസ് പ്രവര്തതിചസ് വരുന്ന ഭക്ഷണശഞലെകേളതിലലെ വതിലെനതിലെവഞരഞ്ചാം
നതിശ്ചയതിക്കുന്നതതിനഞ്ചാം വതിതരണഞ്ചാം ലചയ്യുന്ന ഭക്ഷണപദഞര്ത്ഥങ്ങളുലടെ 

ഗുണനതിലെവഞരഞ്ചാം ഉറപഞക്കുന്നതതിനഞ്ചാം വവ്യവസ ലചയ്യുന്നതതിനള്ള 

ഒരു 

ബതില്

പശഠതികേ.―സഞ്ചാംസഞനതസ്  വതിവതിധ  കമഖലെകേളതില്  പ്രവര്തതിച്ചുവരുന്ന  ഭക്ഷണശഞലെകേളതിലലെ
വതിലെ  നതിലെവഞരതതിലഞ്ചാം  ഗുണകമനമയതിലഞ്ചാം  ഉപകഭഞകഞക്കള്ക്കസ്  അനസൃതമഞയ  രശതതിയതില്
ഭക്ഷണ  പദഞര്ത്ഥങ്ങളുലടെ  വതിലെ  നതിശ്ചയതിക്കുന്നതതിനഞ്ചാം  ഗുണനതിലെവഞരഞ്ചാം  ഉറപഞക്കുന്നതതിനഞ്ചാം
ഒരു നതിയമഞ്ചാം ഉണഞകകേണതസ് ആവശവ്യമഞകേയഞല്; 

ഭഞരത  റതിപബതിക്കതിലന്റെ  എഴുപതതി  മൂന്നഞഞ്ചാം  സഞ്ചാംവത്സരതതില്  ചുവലടെ   കചര്ക്കുഞ്ചാം
പ്രകേഞരഞ്ചാം നതിയമമുണഞക്കുന:―

1.  ചുരുക്കകപരുഞ്ചാം  വവ്യഞപതിയഞ്ചാം  പ്രഞരഞ്ചാംഭവഞ്ചാം.―(1)  ഈ  ആകതിനസ്  2022-ലലെ  കകേരള
ഭക്ഷണശഞലെകേളതിലലെ  വതിലെനതിയന്ത്രണവഞ്ചാം  ഭക്ഷണപദഞര്ത്ഥങ്ങളുലടെ  ഗുണനതിലെവഞരഞ്ചാം
ഉറപഞക്കലഞ്ചാം ആകസ് എന്നസ് കപരസ് പറയഞഞ്ചാം.

(2)  ഇതതിനസ് കകേരള സഞ്ചാംസഞനഞ്ചാം മുഴുവന വവ്യഞപതിയണഞയതിരതിക്കുന്നതഞണസ്.

(3)   ഇതതിനസ്  കകേരള  സര്ക്കഞര്  ഗസറസ്  വതിജഞപനഞ്ചാംമൂലെഞ്ചാം  നതിശ്ചയതിക്കഞവന്ന
തശയതതി മുതല് പ്രഞബലെവ്യമുണഞയതിരതിക്കുന്നതഞണസ്.

2.നതിര്വ്വചനങ്ങള്.―(എ)"ഭക്ഷണശഞലെകേള്"  എന്നഞല്  സര്ക്കഞര്  നതിയന്ത്രണതതിലള്ള
കഹഞടലകേള്,  സര്ക്കഞര്  ഓഫശസസ്/  ലപഞതുകമഖലെ  സഞപനങ്ങളതിലലെ  കേഞന്റെശനകേള്,  ജജ്യൂസസ്
പഞര്ലെറുകേള്  സതിനതിമ തതികയററുകേള്,  വലെതിയ  മഞളുകേള്  എന്നതിവതിടെങ്ങളതിലലെ  ലെഘ
ഭക്ഷണശഞലെകേള്, തട്ടുകേടെകേള്, കുടഞ്ചാംബശശ കഹഞടലകേള്, ബഞര്കഹഞടലകേള്, റകസഞറന്റുകേള്,
ഐസശഞ്ചാം പഞര്ലെറുകേള് മുതലെഞയവ എന്നര്ത്ഥമഞകുന;
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(ബതി)  "കഹഞടലകേള്" എന്നഞല് സഞര് സസൗകേരവ്യങ്ങള് ഉള്ളകതഞ, അലഞതകതഞ

ആയ  തഞമസസസൗകേരവ്യങ്ങള്  ഉള്ളതുഞ്ചാം  തഞമസസസൗകേരവ്യങ്ങള്  ഇലഞതതുമഞയതുഞ്ചാം  അതതസ്

തകദ്ദേശസസ്വയഞ്ചാംഭരണ  സഞപനതതിലന്റെ  അനമതതികയഞടഞ്ചാം  നതിയന്ത്രണകതഞടഞ്ചാം  പ്രവര്തതിക്കുന്ന

സസവ്യ-സകസവ്യതര ഭക്ഷണ ശഞലെ എന്നര്ത്ഥമഞകുന;

(സതി)  "  ലറകസഞറന്റെസ്"  എന്നഞല്  തഞമസസസൗകേരവ്യങ്ങള്  ഇലഞതതുഞ്ചാം  അതതസ്

തകദ്ദേശ  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  സഞപനതതിലന്റെ  അനമതതികയഞടഞ്ചാം  നതിയന്ത്രണകതഞടഞ്ചാം

പ്രവര്തതിക്കുന്ന സസവ്യ- സകസവ്യതര ഭക്ഷണശഞലെ എന്നര്ത്ഥമഞകുന;

(ഡതി)  " സര്ക്കഞര് കഹഞടലകേള്" എന്നഞല് റസസ് ഹസൗസസ്, ഗസസ് ഹസൗസസ്, ലകേ.ടെതി.ഡതി. സതി.

എന്നതിവടെങ്ങളതിലലെ  ഭക്ഷണശഞലെകേള്, ജനകേശയ കഹഞടലകേള് എന്നര്ത്ഥമഞകുന;

(ഇ) "സര്ക്കഞര്" എന്നഞല് കകേരളസര്ക്കഞര് എന്നര്ത്ഥമഞകുന;

(എഫസ്)  "ചടങ്ങള്"  എന്നഞല്  ഈ  ആകസ്  പ്രകേഞരഞ്ചാം  ഗവണ്ലമന്റെസ്  രൂപശകൃത

ചടങ്ങള് എന്നര്ത്ഥമഞകുന;

(ജതി) "നതിര്ണ്ണയതിക്കലപട" എന്നഞല് ഈ ആകസ് പ്രകേഞരഞ്ചാം ഉണഞക്കതിയ ചടങ്ങള്

മൂലെഞ്ചാം നതിര്ണ്ണയതിക്കലപട എന്നര്ത്ഥമഞകുന;

(എചസ്) "വതിജഞപനഞ്ചാം" എന്നഞല് ഈ ആകസ് പ്രകേഞരഞ്ചാം ഗസറതില് പ്രസതിദശകേരതിക്കലപട

ഒരു വതിജഞപനഞ്ചാം എന്നര്ത്ഥമഞകുന;

(ഐ) "ജതിലഞകേളക്ടര്"  എന്നഞല് സഞ്ചാംസഞനലത ഏലതഞരു ജതിലയതിലെഞകണഞ

ആ ജതിലയതിലലെ കേളക്ടര് എന്നര്ത്ഥമഞകുന;

(ലജ)  "തകദ്ദേശ  സസ്വയഞ്ചാംഭരണസഞപനങ്ങള്"  എന്നഞല്  1994  -ലലെ  കകേരള

പഞഞയതസ് രഞജസ്  ആകതിലലെ  4-ാം വകുപസ് പ്രകേഞരഞ്ചാം രൂപശകേരതിക്കലപട ഗഞമപഞഞയതഞ്ചാം

1994-ലലെ കകേരള മുനസതിപഞലെതിറതി ആകസ് പ്രകേഞരഞ്ചാം രൂപശകേരതിക്കലപട ഒരു ടെസൗണ് അലലങതില്

ഒരു  മുനസതിപല്  കേസൗണ്സതില്  അലലങതില്  ഒരു  മുനസതിപല്  കകേഞര്പകറഷന

എന്നര്ത്ഥമഞകുന;

(ലകേ)  "ലഹല്തസ്  ഇനലസ്പെക്ടര്"  എന്നഞല് ആകരഞഗവ്യവകുപതിലന്റെയഞ്ചാം  തകദ്ദേശസസ്വയഞ്ചാംഭരണ

വകുപതിലന്റെയഞ്ചാം കേശഴതിലള്ള ലഹല്തസ് ഇനലസ്പെക്ടര്മഞര് എന്നര്ത്ഥമഞകുന;

(എല്) "ഫുഡസ് കസഫതി ഓഫശസര്"  എന്നഞല് നതികയഞജകേ മണ്ഡലെഞടെതിസഞനതതിലള്ള

ഭക്ഷവ്യസുരക്ഷഞ ഓഫശസര്മഞര് എന്നര്ത്ഥമഞകുന;
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(എഞ്ചാം) "ജതിലഞതലെ വതിലെനതിര്ണ്ണയ സമതിതതി"  എന്നഞല് ജതിലഞ കേളക്ടര് അദവ്യക്ഷനഞയഞ്ചാം
ജതിലഞ സപപ്ലൈ ഓഫശസര് കേണ്വശനറഞയഞ്ചാം ഭക്ഷവ്യസുരക്ഷഞ അസതിസന്റെസ് കേമശഷണര്, ജതിലഞ
പഞഞയതസ്/നഗരസഭകേളതിലലെ  ഉപഞദവ്യക്ഷര്,  ആകരഞഗവ്യ  സഞനഡതിഞ്ചാംഗസ്  കേമതിറതി  ലചയര്മഞന/
ലചയര്കപഴ്സണ്,  നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം  ലചയ്യലപട  കേടെയടെമകേളുലടെ  പ്രതതിനതിധതികേള്  എന്നതിവരുള്
ലപടന്ന സമതിതതി എന്നര്ത്ഥമഞകുന.

3.ഭക്ഷണ പദഞര്ത്ഥങ്ങളുലടെ വതിലെയഞ്ചാം അളവഞ്ചാം ഏകേശകേരതിക്കുന്നതസ് സഞ്ചാംബനതിചസ്.―(1)
ഭക്ഷണശഞലെകേലള അവയലടെ  പ്രവര്തന രശതതിക്കനസരതിചസ്  നതിര്ണ്ണയതിക്കലപടെഞവന്ന രശതതിയതില്
തരഞ്ചാം തതിരതിക്കണഞ്ചാം

(2) ഒകര വതിഭഞഗതതില് ഉള്ലപടന്ന ഭക്ഷണശഞലെകേളതിലലെ ഒകര തരതതിലള്ള ഭക്ഷണതതിനസ്
ഏകേശകൃത വതിലെയഞ്ചാം ഏകേശകൃത അളവതിലഞ്ചാം ലെഭവ്യമഞക്കഞന നടെപടെതി സസ്വശകേരതികക്കണതഞണസ്.

(3) ഭക്ഷണശഞലെകേളതില് വതിതരണഞ്ചാം ലചയ്യുന്ന എലഞ ഭക്ഷണ പദഞര്ത്ഥങ്ങളുലടെ വതിലെ
ഉപകഭഞകഞക്കള്ക്കസ് ദൃശവ്യമഞകുന്ന തരതതില് പ്രദര്ശതിപതികക്കണതഞണസ്.

(4)  ഭക്ഷണ പദഞര്ത്ഥങ്ങളുലടെ വതിലെ വര്ദതിപതിക്കുന്നതതിനസ്  ജതിലഞ വതിലെ നതിര്ണയ
സമതിതതികേളുലടെ അനമതതി ഓകരഞ കേടെയടെമയഞ്ചാം കതകടെണതഞണസ്.

4.  നതിശ്ചതിത  ഇടെകവളകേളതില്  ഭക്ഷണ  ശഞലെകേളതില്  പരതികശഞധന  നടെതല്.―(1)
തകദ്ദേശസസ്വയഞ്ചാംഭരണ  സഞപനങ്ങളതിലലെ  ലസക്രടറതിമഞരുലടെ  മുനകൂര്  അനമതതികയഞടെസ് കൂടെതി
നതിര്ണ്ണയതിക്കലപടെഞവന്ന  ഇടെകവളകേളതില്  ഭക്ഷണശഞലെകേളതില്  പരതികശഞധന
നടെതഞവന്നതഞണസ്.

(2) ക്രമകക്കടകേള് കേലണതന്ന അവസരതതില് ഫുഡസ് കസഫതി ഓഫശസര്മഞരുലടെ
സഹഞയകതഞലടെ  പ്രസ്തുത  കഹഞടലകേളുലടെ  പ്രവര്തനഞ്ചാം  തഞല്ക്കഞലെതികേമഞയതി
നതിര്തതിവയഞന നടെപടെതി സസ്വശകേരതികക്കണതഞണസ്.

(3)  പതിടെതിലചടത ഭക്ഷണ പദഞര്ത്ഥങ്ങള് അക്രഡതിറഡസ് ലെഞബുകേളതില് പരതികശഞധനയസ്
അയയ്കക്കണതഞണസ്.

(4)  ഭക്ഷണശഞലെകേളതില് പരതികശഞധനയസ് ലഹല്തസ് ഇനലസ്പെക്ടര്മഞര്ക്കസ് ആവശവ്യലമങതില്
കപഞലെശസസ് സഹഞയഞ്ചാം ലെഭവ്യമഞകക്കണതഞണസ്.

5.  പ്രകതവ്യകേ ഭക്ഷവ്യസുരക്ഷഞ പരതികശഞധന.―ഓണഞ്ചാം,  റഞ്ചാംസഞന,  ക്രതിസ്തുമസസ് തുടെങ്ങതിയ
ആകഘഞഷകവളകേളതിലഞ്ചാം  ശബരതിമലെ മണ്ഡലെ മകേര  വതിളക്കസ്  മകഹഞത്സവഞ്ചാം,  ആറ്റുകേഞല് ലപഞങഞലെ,
തൃശ്ശൂര് പൂരഞ്ചാം തുടെങ്ങതിയ ഉത്സവ സശസണുകേളതിലഞ്ചാം പ്രഞകദശതികേമഞയതി നടെക്കുന്ന ഉത്സവങ്ങള്,
കൂടെതികചരലകേള്,  മഴക്കഞലെഞ്ചാം,  കവനല്ക്കഞലെഞ്ചാം തുടെങ്ങതി പകേര്ചവവ്യഞധതികേള് പടെര്നപതിടെതിക്കുന്ന
സന്ദര്ഭങ്ങളതിലഞ്ചാം പ്രകതവ്യകേ സുരക്ഷഞ സസ്വഞഡുകേള് രൂപശകേരതിചസ് പരതികശഞധന നടെകതണതഞണസ്.
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6.  ഭക്ഷവ്യവതിഷബഞധ കപഞലലെയള്ള അടെതിയന്തര സഞഹചരവ്യങ്ങളതില് സസ്വശകേരതികക്കണ
നടെപടെതികേള് സഞ്ചാംബനതിചസ്.―ഭക്ഷവ്യവതിഷബഞധ കപഞലലെയള്ള അടെതിയന്തര സഞഹചരവ്യങ്ങളതില്
ഭക്ഷവ്യസുരക്ഷ   ഉറപ്പുവരുതന്നതതിനസ്  ഭക്ഷവ്യ  സുരക്ഷഞ  വകുപസ്  ദ്രുതകേര്മ  കസനയലടെ
പ്രവര്തനങ്ങള് എലഞ ജതിലകേളതിലഞ്ചാം നടെപതിലെഞക്കുകേ.

7.  ലമഞലലബല്      ഫുഡസ്  ലടെസതിഞ്ചാംഗസ്      ലെകബഞറടറതികേളുലടെ      പ്രവര്തനഞ്ചാം
വതിപുലെലപടതകേ.―ലപഞതുജനങ്ങള്ക്കസ് സുരക്ഷതിത ഭക്ഷണഞ്ചാം ഉറപ്പുവരുതന്നതതിനഞ്ചാം, കുടെതിലവള്ളവഞ്ചാം
മറസ്  ഭക്ഷവ്യവസ്തുക്കളുഞ്ചാം പരതികശഞധതിക്കുന്നതതിനഞ്ചാം  ജതിലകേള്  കതഞറുഞ്ചാം  ആവശവ്യമഞയ  എണ്ണഞ്ചാം
ലമഞലലബല് ഫുഡസ് ലടെസതിഞ്ചാംഗസ് ലെകബഞറടറതികേളുലടെ പ്രവര്തനഞ്ചാം വതിപുലെലപടതകേ.

8.  ഭക്ഷണഞ്ചാം  ലപഞതതിയഞന  ഉപകയഞഗതിക്കുന്ന  പ്ലൈഞസതിക്കുകേളുലടെ  ഗുണനതിലെവഞരഞ്ചാം
ഉറപഞക്കല്.―ഭക്ഷണശഞലെകേളതില്  പഞഴ്സലകേള്  നല്കുന്നതതികലെയഞയതി  ഉപകയഞഗതിക്കുന്ന
പ്ലൈഞസതികേസ്  ഷശറതിലന്റെ  ഗുണനതിലെവഞരഞ്ചാം  ഉറപ്പുവരുകതണതുഞ്ചാം  നതിര്ണയതിക്കലപടെഞവന്ന
രശതതിയതിലള്ള  ഗുണകമന്മയള്ള  പ്ലൈഞസതികേസ്  ഷശറ്റുകേള്  മഞതഞ്ചാം  ഉപകയഞഗതിക്കഞന  അനമതതി
നല്കകേണതഞണസ്.

9. ഭക്ഷണശഞലെകേളതിലലെ മുഴുവന ലതഞഴതിലെഞളതികേള്ക്കുഞ്ചാം ലഹല്തസ് കേഞര്ഡസ് സമ്പ്രദഞയഞ്ചാം
ഉറപഞക്കല്.―ഭക്ഷണശഞലെകേളതില് ആഹഞരഞ്ചാം പഞകേഞ്ചാം ലചയ്യുന്നവരുഞ്ചാം, ആഹഞരപദഞര്ത്ഥങ്ങള്
വതിളമ്പുന്നവരുഞ്ചാം  കൃതവ്യമഞയ  ഇടെകവളകേളതില്  ആകരഞഗവ്യ  പരതികശഞധന  നടെതതി  ലഹല്തസ്
കേഞര്ഡസ് ധരതിക്കുനലവന്നസ് ഉറപഞകക്കണതഞണസ്.

10.  പവഷമവ്യങ്ങള്  നശക്കഞ്ചാം  ലചയ്യല്  :―(1) ഈ  നതിയമതതിലലെ  വവ്യവസകേള്
നടെപതിലെഞക്കുന്നതതില് എലന്തങതിലഞ്ചാം പവഷമവ്യഞ്ചാം ഉണഞകുന്ന പക്ഷഞ്ചാം,  സര്ക്കഞരതിനസ് ഗസറതില്
പ്രസതിദശകേരതിച  ഉതരവ് മൂലെഞ്ചാം  ആ  പവഷമവ്യഞ്ചാം  നശക്കഞ്ചാം  ലചയ്യുന്നതതിനസ്  ആവശവ്യലമകന്നഞ
യകലമകന്നഞ അതതിനസ് കതഞനന്നതുഞ്ചാം ഈ ആകതിലലെ വവ്യവസകേള്ക്കസ് വതിരുദമലഞതതുമഞയ ഏതു
കേഞരവ്യവഞ്ചാം ലചയ്യഞവന്നതുമഞണസ്.

എന്നഞല്,  ഈ  നതിയമഞ്ചാം  പ്രഞബലെവ്യതതില്  വന്ന  തശയതതി  മുതല്  രണസ്  വര്ഷഞ്ചാം
കേഴതിഞ്ഞതതിനകശഷഞ്ചാം ഈ വകുപ്പു പ്രകേഞരഞ്ചാം യഞലതഞരു ഉതരവഞ്ചാം പുറലപടവതിക്കഞന പഞടള്ളതല.

(2)  ഈ  വകുപ്പു  പ്രകേഞരഞ്ചാം  പ്രസതിദശകേരതിചതിട്ടുള്ള  ഓകരഞ  ഉതരവഞ്ചാം  അതസ്
പ്രസതിദശകേരതിചതതിനകശഷവഞ്ചാം കേഴതിയന്നത കവഗഞ്ചാം നതിയമസഭ മുനപഞലകേ വയ്കക്കണതഞണസ്.

11.  ചടങ്ങള് ഉണഞക്കുവഞനള്ള അധതികേഞരഞ്ചാം.―(1)  സര്ക്കഞരതിനസ് ഗസറസ് വതി ജഞപനഞ്ചാം
വഴതി ഈ ആകതിലലെ വവ്യവസകേള് നടെപഞക്കുന്നതതിനസ് കവണ ചടങ്ങള് ഉണഞക്കഞവന്നതഞണസ്.

(2)  ഈ  ആകസ്  പ്രകേഞരഞ്ചാം  ഉണഞക്കതിയ  ഏലതഞരു  ചടവഞ്ചാം  അതുണഞക്കതിയകശഷഞ്ചാം
കേഴതിയന്നതകവഗഞ്ചാം  നതിയമസഭ  സകമളനതതിലെഞയതിരതിക്കുകമ്പഞള്  ഒരു  സകമളനതതികലെഞ
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തുടെര്ചയഞയള്ള  സകമളനതതികലെഞ  ലപടെഞവന്ന  ആലകേ  പതതിനഞലെസ്  ദതിവസകതക്കസ്
വയ്കക്കണതുഞ്ചാം  അപ്രകേഞരഞ്ചാം  അതസ്  വയ്ക്കുന്ന  സകമളനകമഞ  അതതിനസ്  ലതഞടടതവരുന്ന
സകമളനങ്ങകളഞ അവസഞനതിക്കുന്നതതിനസ് മുമ്പസ് നതിയമസഭ, ചടതതില് എലന്തങതിലഞ്ചാം കഭദഗതതി
വരുതകേകയഞ  അലലങതില്  ചടഞ്ചാം  ഉണഞകക്കണതതിലലന്നസ്  തശരുമഞനതിക്കുകേകയഞ  ലചയ്യുന്ന
പക്ഷഞ്ചാം ആ ചടതതിനസ് അതതിനകശഷഞ്ചാം അതതു സഞ്ചാംഗതതികപഞലലെ അങ്ങലന കഭദഗതതി ലചയ
രൂപതതില്  മഞതഞ്ചാം  പ്രഞബലെവ്യമുണഞയതിരതിക്കുന്നകതഞ  അഥവഞ  യഞലതഞരു  പ്രഞബലെവ്യവഞ്ചാം
ഇലഞതതിരതിക്കുന്നകതഞ  ആകുന.  എന്നതിരുന്നഞലഞ്ചാം  ഇങ്ങലനയള്ള  ഏലതങതിലഞ്ചാം
കഭദഗതതിലപടതകലെഞ  ദുര്ബ്ബലെലപടതകലെഞ  ആ  ചടപ്രകേഞരഞ്ചാം  മുമ്പസ്  ലചയതഞയ
യഞലതഞന്നതിലന്റെയഞ്ചാം സഞധുതയസ് ഭഞ്ചാംഗഞ്ചാം വരഞത വതിധതതിലെഞയതിരതികക്കണതഞണസ്.

ഉകദ്ദേശവ്യകേഞരണങ്ങള്

സഞ്ചാംസഞനതസ്  കഹഞടലകേള്,  ലറകസഞറന്റുകേള്,  മറ്റു  ഭക്ഷണശഞലെകേള്  എന്നതിവതിടെങ്ങളതില്
ഭക്ഷണ  പദഞര്ത്ഥങ്ങള്ക്കസ്  ഒരു  ഏകേശകൃത  വതിലെ  സഞ്ചാംവതിധഞനഞ്ചാം  നതിലെവതിലെതിലഞതതതിനഞല്
ഭക്ഷണശഞലെഞ  ഉടെമകേള്  യകഥഷഞ്ചാം  വതിലെ  ചുമതതി  വരതികേയഞ്ചാം  ഉപകഭഞകഞക്കലള
കേബളതിപതിക്കുകേയഞ്ചാം  ലചയ്യുനണസ്.  എന്നഞല്  ഇതരതതില്  കേബളതിപതിക്കലപടന്ന
ഉപകഭഞകഞക്കള്ക്കസ്  നതിലെവതില്  പരഞതതിലപടവഞനള്ള  ഒരു  ഏകേശകൃത  സഞ്ചാംവതിധഞനഞ്ചാം
നതിലെവതിലെതില.  മഞതമല,  വൃതതിഹശനമഞയ സഞഹചരവ്യങ്ങളതില് ഭക്ഷണപദഞര്ഥങ്ങള് പഞകേഞ്ചാം
ലചയ്യുന്നതുമൂലെവഞ്ചാം കവണത ആകരഞഗവ്യസുരക്ഷഞ സഞ്ചാംവതിധഞനങ്ങള് ഇലഞലത കഹഞടലകേളതിലഞ്ചാം
ഭക്ഷണശഞലെകേളതിലഞ്ചാം  അനവ്യസഞ്ചാംസഞന  ലതഞഴതിലെഞളതികേള്  പണതിലയടക്കുന്നതുമൂലെവഞ്ചാം
ഗുരുതരമഞയ  ആകരഞഗവ്യപ്രശ്നങ്ങള്  ഈ  കമഖലെയതില്  സൃഷതിക്കുന.  സഞ്ചാംസഞനതതിലന്റെ
വതിവതിധ  ഭഞഗങ്ങളതില്  ഇടെയതിടെയസ്  ഉണഞകുന്ന  ഭക്ഷവ്യ  വതിഷബഞധയഞ്ചാം  ഇതുമഞയതി
കൂടതികചര്കക്കണതുണസ്.  ഇതരതതില്  ഗുരുതരമഞയ  സഞഹചരവ്യഞ്ചാം  നതിലെനതില്ക്കുന്ന
അവസരതതില് സഞ്ചാംസഞനതസ് ഭക്ഷണ പദഞര്ത്ഥങ്ങള്ക്കസ് ഒരു ഏകേശകൃത വതിലെ നതിലെവഞര
സമ്പ്രദഞയഞ്ചാം ലകേഞണ്ടുവരുന്നതതിനഞ്ചാം,  ഭക്ഷണപദഞര്ത്ഥങ്ങളുലടെ ഗുണനതിലെവഞരഞ്ചാം ഉറപഞക്കുന്നതതിനഞ്ചാം
കഹഞടലകേളതിലലെ പഞചകേലതഞഴതിലെഞളതികേള്ക്കസ് ലഹല്തസ് കേഞര്ഡസ് നതിര്ബനമഞക്കുന്നതതിനഞ്ചാം,
ഇടെയതിലടെ  ഉണഞകുന്ന  ഭക്ഷവ്യവതിഷബഞധ  ഉള്ലപലടെയളള  സഞ്ചാംഭവങ്ങള്  ഫലെപ്രദമഞയതി
തടെയന്നതതിനഞ്ചാം കവണതി ഉകദ്ദേശതിചതിട്ടുള്ളതഞണസ് ഈ ബതില്. 

ധനകേഞരവ്യലമകമഞറഞണഞ്ചാം

ബതിലതിലലെ  വവ്യവസകേള്  പ്രകേഞരമുള്ള  പദതതികേള്  നടെപതിലെഞക്കഞന  ഗവണ്ലമന്റെതിനസ്
സഞമ്പതതികേ  ബഞധവ്യത  ഉണഞകുന്നതഞണസ്.  സഞ്ചാംസഞനതസ്  ആലകേയള്ള  വവ്യവസകേള്
പ്രകേഞരഞ്ചാം നതിലെവതിലള്ള വതിവതിധ പദതതിക്കസ് ലചലെവഴതിക്കുന്ന തുകേയസ് പുറലമ ഉകദ്ദേശഞ്ചാം അമ്പതസ്
ലെക്ഷഞ്ചാം രൂപയലടെ പ്രഞരഞ്ചാംഭ ലചലെവകേള് സഞതിതനതിധതിയതില് നതിനഞ്ചാം പ്രതശക്ഷതിക്കുന. 
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ഏല്പതിച്ചുലകേഞടത നതിയമനതിര്മഞണഞധതികേഞരഞ്ചാം 
സഞ്ചാംബനതിച ലമകമഞറഞണഞ്ചാം

ഇതതിലലെ വവ്യവസ പ്രകേഞരഞ്ചാം സര്ക്കഞരതിനസ് ഗസറസ് വതിജഞപനഞ്ചാം വഴതി ഈ ആകതിലലെ
വവ്യവസകേള് നടെപഞക്കുന്നതതിനള്ള ചടങ്ങള് ഉണഞക്കഞവന്നതഞണസ്. ഈ ആകസ് അനസരതിചസ്
ഉണഞക്കുന്ന ചടങ്ങള് സഭയലടെ മുമ്പഞലകേ വയ്ക്കുവഞനഞ്ചാം സഭയ അതസ് കഭദഗതതി ലചയ്യുവഞകനഞ
റദ്ദേഞക്കുവഞകനഞ  പദനഞ്ചാംദതിന  ഭരണകേഞരവ്യങ്ങലള  സഞ്ചാംബനതിക്കുന്നതുമഞയ  കേഞരവ്യങ്ങള്കക്കഞ
ആണസ്.  ആയതതിനഞല്  ഏല്പതിച്ചുലകേഞടത  നതിയമനതിര്മഞണഞധതികേഞരഞ്ചാം  സഞധഞരണ
സസ്വഭഞവകതഞടകൂടെതിയഞണസ്. 

പതി. പതി. ചതിതരഞ്ജന, എഞ്ചാം. എല്. എ.


