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ഉപഭ ോക്തൃ സംരക്ഷണ നിയമം, 2019 
 

സന്ദർ ം 

ഉപഭ ോക്തൃ സംരക്ഷണ നിയമം, 2019 - 2020 ജൂലൈ 20 മുതൽ പ്രാബൈയത്തിൽ വന്നു.  

 

ഹൈഹൈറ്റുകൾ 

 ഈ രുതിയ നിയമം ഉരഭ ാക്താക്കളെ ശാക്തീകരിക്കുകയും അതിന്ളെ വിവിധ 

വിജ്ഞാരനം ളെയ്ത െട്ടങ്ങെും വയവസ്ഥകെും വഴി അവരുളെ അവകാശങ്ങൾ 

സംരക്ഷിക്കാൻ അവളര സഹായിക്കുകയും ളെയ്ും. 

o ഉരഭ ാക്തൃ സംരക്ഷണ സമിതികൾ, 

o ഉരഭ ാക്തൃ തർക്ക രരിഹാര കമ്മീഷനുകൾ, 

o മധയസ്ഥത 

o മായം കൈർന്ന/ വയാജമായ സാധനങ്ങൾ അെങ്ങിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങെുളെ 

നിർമ്മാണത്തിഭനാ വിൽരനയ്ഭക്കാ ഉള്ള ഉൽപ്പന്ന ബാധയതയും ശിക്ഷയും. 

വ്യവ്സ്ഥകൾ 

 ഉരഭ ാക്താക്കെുളെ അവകാശങ്ങൾ ഭപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും 

സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും നെപ്പിൈാക്കുന്നതിനുമായി ളസൻപ്െൽ കൺസയൂമർ 

ളപ്രാട്ടക്ഷൻ അഭതാെിറ്റി (സിസിരിഎ) സ്ഥാരിച്ചത.്   

o ഉരഭ ാക്തൃ അവകാശങ്ങെുളെ ൈംഘനങ്ങൾ, ഇൻസ്റ്റിെ്െയൂട്്ട രരാതികൾ / 

ഭപ്രാസികയൂഷൻ, സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത െരക്കുകെുളെയും 

ഭസവനങ്ങെുളെയും ഓർഡർ രിൻവൈിക്കൽ, അനയായമായ വയാരാര 

സപ്രദായങ്ങൾ നിർത്തൈാക്കൽ, ളതറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന രരസയങ്ങൾ 

എന്നിവയിൽ അഭനേഷണം നെത്താനും CCPA-യ്ക്ക ്അധികാരം നൽകും. 

o ളതറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന രരസയങ്ങെുളെ നിർമ്മാതാക്കൾ/അംഗീകാരം 

നൽകുന്നവർ/പ്രസാധകർ എന്നിവർളക്കതിളര CCPA-യ്ക്ക് രിഴ െുമത്താം.  

 ഇ-കകോഭമഴ്സ ്പ്ലോറ്റ്ഭ ോമുകൾക്കോയി  

o ഇ-ളകാഭമഴസ്് പ്ലാറ്്റഭ ാമുകൾ നെത്തുന്ന അനയായമായ വയാരാരം 

തെയുന്നതിനുള്ള നിയമങ്ങെും ഈ നിയമത്തിന ്കീഴിൽ വരും. 

o ഈ നിയമപ്രകാരം എല്ലാ ഇ-ളകാഭമഴസ്് സ്ഥാരനവും െിഭട്ടൺ, െീ ണ്ട,് എക്

സ്ഭെഞ്്ച, വാെന്െി, ഗയാരണ്ടി, ളഡൈിവെി, ഷിപ്്പളമന്െ ്,ഉത്ഭവ രാജയം, 

രർഭച്ചസ ്ഭസ്റ്റജ ്ഉൾളപ്പളെ. ബന്ധളപ്പട്ട വിവരങ്ങൾ ഈ പ്ലാറ്റഭ ാമിൽ 

നൽഭകണ്ടതുണ്ട.് 

o ഇ-ളകാഭമഴസ്് പ്ലാറ്്റഭ ാമുകൾ ഏളതങ്കിൈും ഉരഭ ാക്തൃ രരാതിയുളെ 

രസീത ്നാൽപ്പത്തിളയട്ട് മണിക്കൂെിനുള്ളിൽ അംഗീകരിക്കുകയും ഈ 

നിയമപ്രകാരം രസീത ്ൈ ിച്ച തീയതി മുതൽ ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ രരാതി 

രരിഹരിക്കുകയും ഭവണം.   
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 ഉപഭ ോക്തൃ തർക്കം തീർപ്പോക്കൽ പ്പപ്കിയ  

o ഉരഭ ാക്തൃ കമ്മീഷനുകെിളൈ ഉരഭ ാക്തൃ തർക്ക രരിഹാര പ്രപ്കിയ 

ൈെിതമാക്കുന്നതിന ്ഈ നിയമം വയവസ്ഥ ളെയ്ുന്നു.  

o സേന്തം ഉത്തരവുകൾ രുനഃരരിഭശാധിക്കാനും , സംസ്ഥാന, ജില്ലാ 

കമ്മീഷനുകെുളെ ശാക്തീകരണം, ഇൈക്ഭപ്ൊണിക ്രീതിയിൽ രരാതികൾ 

 യൽ ളെയ്ാനും ,ഉരഭ ാക്താവിന്ളെ  താമസ സ്ഥൈത്തിഭേൽ 

അധികാരരരിധിയുള്ള ഉരഭ ാക്തൃ കമ്മീഷനുകെിൽ രരാതികൾ  യൽ 

ളെയ്ാനും ഉരഭ ാക്താവിളന ഈ നിയമം പ്രാപ്തനാക്കുന്നു. 

o 21 ദിവസളത്ത നിശ്ചിത കാൈയെവിനുള്ളിൽ സേീകാരയത സംബന്ധിച്ച 

ഭൊദയം തീർപ്പാക്കിയിളല്ലങ്കിൽ രരാതികൾ ഭകൾക്കുന്നതിനും 

സേീകരിക്കുന്നതിനുമായി വീഡിഭയാ ഭകാൺ െൻസിങ് നെത്തുന്നു. 

o മധയസ്ഥത തർക്ക രരിഹാര സംവിധാനം രുതിയ നിയമത്തിൽ 

നൽകിയിട്ടുണ്ട.് 

o ഇത് വിധിനിർണയ പ്രപ്കിയ ൈെിതമാക്കും. 

 പിഴകളും ബോധ്യതകളും  

o മായം കൈർന്ന/വയാജ വസ്തുക്കെുളെ 

നിർമ്മാണഭമാ  വിൽപ്പനഭയാ  ശിക്ഷിക്കാൻ ഭകാെതിളയ ഈ  നിയമം 

വയവസ്ഥ ളെയ്ുന്നു. 

o ആദയളത്ത കുറ്റം ളതെിയിക്കളപ്പട്ടാൽ, രണ്ട് വർഷഭത്തക്ക ്വയക്തിക്ക ്

നൽകിയിട്ടുള്ള ഏളതങ്കിൈും ലൈസൻസ് ഭകാെതിക്ക ്സസ്ളരൻഡ ്

ളെയ്ാം, രണ്ടാമഭത്തഭതാ തുെർന്നുള്ളഭതാ ആയ കുറ്റം ളതെിഞ്ഞാൽ, 

ലൈസൻസ ്െദ്ദാക്കാം. 

o ഈ രുതിയ നിയമം  ഉൽപ്പന്ന ബാധയത  എന്ന ആശയം 

അവതരിപ്പിക്കുകയും നഷ്ടരരിഹാരത്തിനായുള്ള ഏളതാരു ളെയിമിനും 

ഉൽപ്പന്ന നിർമ്മാതാവിളനയും ഉൽപ്പന്ന ഭസവന ദാതാവിളനയും ഉൽപ്പന്ന 

വിൽപ്പനക്കാളരയും അതിന്ളെ രരിധിയിൽ ളകാണ്ടുവരുകയ്ും ളെയ്ുന്നു. 

 കസൻപ്രൽ കൺസയൂമർ കപ്പോട്ടക്ഷൻ കൗൺസിൽ നിയമങ്ങൾ 

o ഉരഭ ാക്തൃ പ്രശന്ങ്ങളെക്കുെിച്ചുള്ള ഉരഭദശക സമിതിയായ ളസൻപ്െൽ 

കൺസയൂമർ ളപ്രാട്ടക്ഷൻ കൗൺസിൈിന്ളെ  രണഘെനയക്്കായി അവ 

നൽകിയിരിക്കുന്നു. ഭകപ്ര ഉരഭ ാക്തൃകാരയ,  ക്ഷയ-ളരാതുവിതരണ 

മപ്ന്തിയുളെ ഭനതൃതേത്തിൽ, സംസ്ഥാന മപ്ന്തി ലവസ ്ളെയർഭരഴസ്ണും 

വിവിധ ഭമഖൈകെിൽ നിന്നുള്ള മറ്്റ 34 അംഗങ്ങെും കൗൺസിൈിൽ 

ഉൾളപ്പെുന്നു. 

o മൂന്്ന വർഷളത്ത കാൈാവധിയുള്ള കൗൺസിൈിന ്ഓഭരാ പ്രഭദശളത്ത  രണ്ട ്

സംസ്ഥാനങ്ങെിൽ നിന്നുള്ള ഉരഭ ാക്തൃ കാരയങ്ങെുളെ െുമതൈയുള്ള മപ്ന്തി 

ഉണ്ടായിരിക്കും- വെക്ക്, ളതക്ക,് കിഴക്ക്, രെിഞ്ഞാെ്, NER. 

o നിർദ്ദിഷ്ട ഭജാൈികൾക്കായി അംഗങ്ങൾക്കിെയിൽ നിന്്ന വർക്കിംഗ ്

പ്ഗൂപ്പുകൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനും വയവസ്ഥയുണ്ട ്
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ഉപഭ ോക്തോക്കൾക്കുള്ള പ്പഭയോജനങ്ങൾ  

 ളതറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന രരസയങ്ങെും ഉൽപ്പന്നങ്ങെിളൈ മായം ഭെർക്കൈും 

തെയുന്നതിനുള്ള ശികഷ് 

 വികൈമായ ഉൽപ്പന്നങ്ങഭൊ കുെവുള്ള ഭസവനങ്ങഭൊ നൽകുന്നതിൽ നിന്്ന 

നിർമ്മാതാക്കളെയും ഭസവന ദാതാക്കളെയും തെയുന്നതിനുള്ള ഉൽപ്പന്ന 

ബാധയതാ വയവസഥ് 

 ഉരഭ ാക്തൃ കമ്മീഷനുകളെ സമീരിക്കുന്നതിനുള്ള എെുപ്പവും നയായവിധി 

പ്രപ്കിയ ൈെിതമാക്കൽ  

 മധയസ്ഥതയിൈൂളെ ഭകസുകൾ ഭനരളത്ത തീർപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള അവസരം. 

 രുതിയ കാൈളത്ത ഉരഭ ാക്തൃ പ്രശ്ന നിയമങ്ങൾക്കുള്ള വയവസ്ഥ: ഇ-ളകാഭമഴസ്് & 

ഡയെക്ട് ളസല്ലിംഗ ്

ഈ നിയമം രാജയളത്ത ഉരഭ ാക്തൃ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു 

പ്രധാന ഉരകരണമാളണന്്ന ളതെിയിച്ചിരിക്കുന്നു. 
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