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2022-ലലെ കകേരള ദുരന്തനതിവഞരണ സന്നദ്ധപ്രവര്ത്തകേര് സഞ്ചാംരക്ഷണ ബതില്

(ശശ. ടതി. സതിദതിഖഖ, എഞ്ചാം.എല്.എ. കനഞടശസഖ നല്കേതിയതഖ) 

കകേരള സഞ്ചാംസഞനത്തഖ ദുരന്തനതിവഞരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളതില് ഏര്ലപ്പെടഖ 
സന്നദ്ധ പ്രവര്ത്തനഞ്ചാം നടത്തുന്ന ജനങ്ങളുലട സുരക്ഷതിതതതഞ്ചാം 

ഉറപ്പെഞകഞനഞ്ചാം, അവരുലട ജശവതിത, സഞമൂഹതികേ കക്ഷമഞ്ചാം 
ഉറപ്പെഞകഞനഞ്ചാം അതുമഞയതി ബന്ധലപ്പെടകതഞ അതതിനഖ 
ആനഷഞ്ചാംഗതികേമഞയകതഞ ആയ മറ്റു കേഞരര്യങ്ങള്കഞ്ചാം 

കവണതി വര്യവസ ലചെയ്യുന്ന

ഒരു

ബതില്

പശഠതികേ  .―കകേരള സഞ്ചാംസഞനത്തഖ പ്രകൃതതികക്ഷഞഭങ്ങളതിലഞ്ചാം മറഖ അപകേടങ്ങളതിലഞ്ചാം സതകമധയഞ
രക്ഷഞപ്രവര്ത്തനങ്ങള്കഖ  കനതൃതതഞ്ചാം  നല്കുന്ന  ജനങ്ങള്  കനരതിടുന്ന  ബുദ്ധതിമുട്ടുകേള്
ഇലഞതഞകഞനഞ്ചാം,  അവരുലട  സുരക്ഷതിതതതഞ്ചാം  ഉറപ്പുവരുത്തുവഞനഞ്ചാം,  അവരുലട  ജശവതിത  സഞമൂഹതികേ
കക്ഷമഞ്ചാം ഉറപ്പെഞകഞനഞ്ചാം അതുമഞയതി ബന്ധലപ്പെടകതഞ അതതിനഖ  ആനഷഞ്ചാംഗതികേമഞയകതഞ ആയ
മറ്റു കേഞരര്യങ്ങള്കഞ്ചാം കവണതി വര്യവസ ലചെയ്യുന്നതഖ യുക്തമഞയതിരതികയഞല്;

ഭഞരത റതിപ്പെബതികതിലന്റെ എഴുപത്തതിമൂന്നഞഞ്ചാം  സഞ്ചാംവത്സരത്തതില് തഞലഴെ പറയുഞ്ചാം പ്രകേഞരഞ്ചാം
നതിയമമുണഞകന:― 

അദ്ധര്യഞയഞ്ചാം   - 1

പ്രഞരഞ്ചാംഭഞ്ചാം

1.  ചുരുകകപ്പെരുഞ്ചാം  വര്യഞപതിയുഞ്ചാം  പ്രഞരഞ്ചാംഭവഞ്ചാം  .―(1)  ഈ  ആകതിനഖ  2022-ലലെ  കകേരള
ദുരന്തനതിവഞരണ സന്നദ്ധപ്രവര്ത്തകേ സഞ്ചാംരക്ഷണ ആകഖ എന്നഖ കപരഖ പറയഞഞ്ചാം.

(2) ഈ ആകതിനഖ കകേരള സഞ്ചാംസഞനഞ്ചാം മുഴുവന് പ്രഞബലെര്യഞ്ചാം ഉണഞയതിരതികന്നതഞണഖ.

(3)  ഈ ആകതിലലെ വര്യവസകേള് സര്കഞര്,  വതിജഞപനഞ്ചാം വഴെതി നതിശ്ചയതികന്ന 
തശയതതി മുതല് പ്രഞബലെര്യത്തതില് വരുന്നതഞണഖ.
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2.  കകേരള  സഞ്ചാംസഞന  ദുരന്തനതിവഞരണ  സന്നദ്ധ  പ്രവര്ത്തകേ  സഞ്ചാംരക്ഷണ
അകതഞറതിറതിയുലട രൂപശകേരണഞ്ചാം.―(1)  സര്കഞര് ഗസറഖ വതിജഞപനഞ്ചാം വഴെതി ഈ ആകതിലലെ
വര്യവസകേള്  നടപ്പെഞകന്നതതിനഞ്ചാം  ഈ  ആകതില്  അതതിനഖ  നല്കേതിയതിട്ടുള്ള  വതിവതിധ
ചുമതലെകേള്  നതിര്വ്വഹതികന്നതതിനഞ്ചാം  അധതികേഞരങ്ങള്  നടപ്പെതിലെഞകന്നതതിനമഞയതി  കകേരള
ദുരന്തനതിവഞരണ  സന്നദ്ധപ്രവര്ത്തകേ  സഞ്ചാംരക്ഷണ  അകതഞറതിറതി  രൂപശകേരതികകണതഞണഖ.
അകതഞറതിറതി എന്ന കപരതില് ഇതതിലന ഇനതി വതിളതികഞഞ്ചാം.

(2)  അകതഞറതിറതി,  ശഞശതത പതിന്തുടര്ചഞവകേഞശകത്തഞടുഞ്ചാം ലപഞതുമുദ്രകയഞടു കൂടതിയതുഞ്ചാം
ഈ  ആകതിലലെ  വര്യവസകേള്കഖ  വതികധയമഞയതി  സഞവരജഞ്ചാംഗമ  വസ്തുകള്
ആര്ജതികവഞനഞ്ചാം കകേവശഞ്ചാം വയ്ക്കുവഞനഞ്ചാം,  ഉത്തരവകേള് പുറലപ്പെടുവതികഞനഞ്ചാം കേരഞറുകേളതില്
ഏര്ലപ്പെടഞനമുള്ള അധതികേഞരകത്തഞടഖ കൂടതിയതഞയതിരതികഞ്ചാം.

(3) അകതഞറതിറതിയുലട ആസഞനഞ്ചാം തതിരുവനന്തപുരഞ്ചാം ആയതിരതികന്നതഞണഖ.

3. അകതഞറതിറതിയുലട ഘടന.― (1) കകേരള സഞ്ചാംസഞന ദുരന്തനതിവഞരണ സന്നദ്ധ പ്രവര്ത്തകേ
സഞ്ചാംരക്ഷണ അകതഞറതിറതിയതില് തഞലഴെ പറയുന്ന അഞ്ചാംഗങ്ങള് ഉണഞയതിരതികകണതഞണഖ:       ―

(എ) റവനന്യൂ വകുപ്പെഖ മനതി അകതഞറതിറതിയുലട ലചെയര്മഞന് ആയതിരതികകണതഞണഖ;

(ബതി) റവനന്യൂ വകുപ്പെഖ ലസക്രടറതി;

(സതി) തകദശസതയഞ്ചാംഭരണ വകുപ്പെഖ ലസക്രടറതി;

(ഡതി)  കകേരള  സഞ്ചാംസഞന  ദുരന്ത  നതിവഞരണ  ലസക്രടറതികയഞ,  അലലങതില്
സഞ്ചാംസഞന ദുരന്ത നതിവഞരണ അകതഞറതിറതി നതിശ്ചയതികന്ന ഒരഞള്; 

(ഇ) ഫയര് ആന്റെഖ ലറസന്യൂ ഡയറക്ടര്, അകദഹഞ്ചാം അകതഞറതിറതിയുലട എമര്ജന്സതി
തലെവന് ആയതിരതികന്നതഞണഖ;

(എഫഖ)  കകേരള  സഞ്ചാംസഞന  കപഞലെശസഖ  ചെശഫഖ  അലലങതില്  അകദഹഞ്ചാം
നതിശ്ചയതികന്ന ഒരഞള്;

(ജതി) സര്കഞര് നഞമനതിര്കദശഞ്ചാം ലചെയ്യുന്ന രജതിസ്റ്റര് ലചെയ്യലപ്പെട ദുരന്ത നതിവഞരണ
സഞ്ചാംഘടനയതിലലെ രണഖ പ്രതതിനതിധതികേള്;

(എചഖ)  സര്കഞര്  നഞമനതിര്കദശഞ്ചാം  ലചെയ്യുന്ന  ദുരന്തനതിവഞരണ  
നതിര്വ്വഹണവമഞയതി ബന്ധലപ്പെടഖ പ്രവര്ത്തതികന്ന രണഖ വതിദഗ് ദ്ധര്.

(2)  അകതഞറതിറതിയുലട ലചെയര്മഞലനയുഞ്ചാം മറഖ അഞ്ചാംഗങ്ങലളയുഞ്ചാം ഗസറഖ വതിജഞപനഞ്ചാം
വഴെതി നതിയമതികകണതഞണഖ.
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4.  കേഞലെഞവധതിയുഞ്ചാം  ,    അഞ്ചാംഗങ്ങളുലട  കസവന  വര്യവസകേളുഞ്ചാം  .―(1)  3-ാംവകുപ്പെഖ  (1)-ാം
ഉപവകുപ്പെഖ  പ്രകേഞരഞ്ചാം  അഞ്ചാംഗങ്ങള്  ആകുന്ന  ഉകദര്യഞഗസര്കഖ  അവര്  അപ്രകേഞരമുള്ള
ഔകദര്യഞഗതികേ  സഞനഞ്ചാം  വഹതികന്ന  കേഞലെകത്തഞളഞ്ചാം  അകതഞറതിറതി  അഞ്ചാംഗങ്ങളഞയതി
തുടരഞവന്നതഞണഖ.

(2)  സര്കഞര്  നതിര്കദശകത്തഞലട  അഞ്ചാംഗങ്ങളഞകുന്നവരുലട  കേഞലെഞവധതി  നതിര്കദശതികലപ്പെട
തശയതതി മുതല് മൂന്നഖ വര്ഷകഞലെമഞയതി നതിജലപ്പെടുകത്തണതഞണഖ.

(3)  അകതഞറതിറതിയുലട  ലചെയര്മഞനഖ  എഴുതതി  നല്കുന്ന  കനഞടശസഖ  പ്രകേഞരഞ്ചാം
നഞമനതിര്കദശഞ്ചാം ലചെയ്യലപ്പെട ഏതഖ അഞ്ചാംഗത്തതിനഞ്ചാം രഞജതി സമര്പ്പെതികഞവന്നതഞണഖ.

(4) സര്കഞരതിനഖ നഞമനതിര്കദശഞ്ചാം ലചെയ്യലപ്പെട ഏലതഞരഞ്ചാംഗലത്തയുഞ്ചാം,―

(എ)  അയഞള്  ബുദ്ധതിസതിരത  ഇലഞത്തതഞയതി  ബന്ധലപ്പെട  കകേഞടതതി
വതിധതികകേകയഞ;

(ബതി)  അയഞലള  അവതിമുക്ത  നതിര്ദ്ധനനഞയതി  ബന്ധലപ്പെട  കകേഞടതതി
പ്രഖര്യഞപതികകേകയഞ;

(സതി)  അയഞളതില്  നതിക്ഷതിപമഞയതിരതികന്ന  അധതികേഞരഞ്ചാം  നതിര്വ്വഹതികഞന്
കേഴെതിവതിലഞലത വരുകേകയഞ;

(ഡതി) അയഞള് സര്കഞരതിലന്റെ അഭതിപ്രഞയത്തതില് തലെസഞനത്തഖ തുടരുന്നതതിനഖ
ലപഞതു തഞല്പരര്യത്തതിനഖ വതിരുദ്ധമഞയതി വരുകേകയഞ;

(ഇ)  അയഞള്  സര്കഞരതിലന്റെ  അഭതിപ്രഞയത്തതില്  സഞമ്പത്തതികേ  ക്രമകകടുകേള്
ഉള്ലപ്പെട കുറകൃതര്യങ്ങള്കഖ ശതിക്ഷതികലപ്പെടുകേകയഞ;

(എഫഖ) അയഞൾ തുടർചയഞയതി മൂന്നഖ കയഞഗങ്ങളതിൽ നതിന്നഖ മതതിയഞയ കേഞരണഞ്ചാം
കൂടഞലത  പലങടുകഞതതിരതികകേകയഞ  ലചെയഞൽ  അഞ്ചാംഗതതത്തതിൽ  നതിന്നഖ  നശകഞവന്നതഞണഖ.

(5)  അഞ്ചാംഗങ്ങളുലട രഞജതി  വഴെതികയഞ,  അകയഞഗര്യത മൂലെഞ്ചാം നശകഞ്ചാം ലചെയ്യലപ്പെടുകേകയഞ
വഴെതി ഉണഞയ ഒഴെതിവകേൾ വകുപ്പെഖ 3(1) പ്രകേഞരഞ്ചാം നതികേത്തഞവന്നതഞണഖ.

5.  ഡതികസഞസൽ ഓഫഖ ബതിസതിനസഖ  .― (1)  കയഞഗഞ്ചാം ലചെയർമഞലന്റെ അധര്യക്ഷതയതിൽ
കൂകടണതുഞ്ചാം  അകദഹത്തതിലന്റെ  അഭഞവത്തതിൽ  കയഞഗത്തതിൽ  സന്നതിഹതിതരഞയതിരതികന്ന
അഞ്ചാംഗങ്ങളതിൽ നതിനഞ്ചാം ഒരഞലള ലചെയർമഞനഞയതി ലതരലഞ്ഞെടുകഞവന്നതഞണഖ.

(2)  കയഞഗസലെഞ്ചാം,  സമയഞ്ചാം  ഇവലയ  സഞ്ചാംബന്ധതിചഖ  തശരുമഞനലമടുകഞനള്ള
പൂർണമഞയ അധതികേഞരഞ്ചാം ലചെയർമഞനതിൽ നതിക്ഷതിപമഞയതിരതികഞ്ചാം.
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(3)  അകതഞറതിറതിയുലട  മലറലഞ  തശരുമഞനങ്ങളുഞ്ചാം  ഭൂരതിപക്ഷ  അഭതിപ്രഞയഞ്ചാം  വഴെതി
എടുകകണതഞണഖ.

(4) കയഞഗ നടപടതികേലള സഞ്ചാംബന്ധതിചഖ തശരുമഞനലമടുകഞനള്ള പൂർണ്ണ അധതികേഞരഞ്ചാം
അകതഞറതിറതിയതിൽ നതിക്ഷതിപമഞയതിരതികഞ്ചാം.

(5)  കയഞഗത്തതിലന്റെ കേതഞറഞ്ചാം ലചെയർമഞൻ ഉൾലപ്പെലട ആലകേ അഞ്ചാംഗങ്ങളുലട മൂന്നതിലലെഞന്നഖ
ആയതിരതികകണതഞണഖ.

(6)  കയഞഗതശരുമഞനങ്ങൾ  അകതഞറതിറതിയതിൽ  അഞ്ചാംഗങ്ങളുലട  ഒഴെതിവകേൾ
നതിലെനതിൽകന എന്ന കേഞരണത്തഞകലെഞ,  കയഞഗ നടപടതി ക്രമകകടുകേളുലട അടതിസഞനത്തഞകലെഞ
അസഞധുവഞകലപ്പെടുന്നതല.

 (7)  കയഞഗഞ്ചാം  ഏതഖ  സമയത്തുഞ്ചാം കൂടഞവന്നതുഞ്ചാം,  ഒരു വർഷത്തതിൽ മൂന്നഖ  പ്രഞവശര്യഞ്ചാം
എങതിലഞ്ചാം കൂകടണതുമഞണഖ.

6.  ഉകദര്യഞഗസരുലടയുഞ്ചാം  മറ്റു  ജശവനകഞരുലടയുഞ്ചാം  നതിയമനഞ്ചാം.―(1)  അകതഞറതിറതിയുലട
സുഗമവഞ്ചാം  കേഞരര്യക്ഷമവമഞയ  പ്രവർത്തനങ്ങൾകഞയതി  ആവശര്യലമങതിൽ  സർകഞരതികലെകഖ
ശതിപഞർശ ലചെയ്യഞനഞ്ചാം,  മറ്റു ജശവനകഞലര ദതിവസകവതന അടതിസഞനത്തതിൽ സര്കഞരതിലന്റെ
മുൻകൂടതിയുള്ള അനമതതികയഞലടയുഞ്ചാം നതിയമതികഞവന്നതഞണഖ.

(2)  സർകഞർ  ഉകദര്യഞഗസരുലട  കസവനഞ്ചാം  ലെഭര്യമഞകുകമ്പഞൾ  അധതികേ
ജശവനകഞരുള്ള വകുപ്പുകേളതിൽ നതിനഞ്ചാം പുനർവതിനര്യഞസഞ്ചാം വഴെതി നതിയമതികഞവന്നതഞണഖ

7.  ഓണകററതിയഞ്ചാം  അലെവന്സഖ.―(1)  അകതഞറതിറതിയതിലലെ  അഞ്ചാംഗങ്ങൾകഖ  സർകഞർ
നതിശ്ചയതികന്ന നതിരകതിൽ ഓണകററതിയഞ്ചാം അലെവന്സഖ ലകേഞടുകകണതഞണഖ.

(2)  ഭരണപരമഞയ  ലചെലെവകേൾ  നതിർവ്വഹതികന്നതതികലെകഖ  ആവശര്യമഞയ  തുകേ
സർകഞർ നതിശ്ചയതിചഖ നൽകകേണതഞണഖ.

8.  അകതഞറതിറതിയുലട  ചുമതലെകേൾ.―(1)  ദുരന്തനതിവഞരണ പ്രവർത്തനത്തതിൽ ഏർലപ്പെടുന്ന
സന്നദ്ധ സഞ്ചാംഘടനകേളുലടയുഞ്ചാം,  സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകേരുലടയുഞ്ചാം വതിവരകശഖരണഞ്ചാം നടത്തതി ഒരു
ഡഞറ  ബഞങഖ  പ്രസതിദ്ധശകേരതികകേയുഞ്ചാം  തുടർ  കമൽകനഞടത്തതിലൂലട  പരതിഷ്കരതിചഖ  സൂക്ഷതികകേ.
 (2)   ദുരന്തനതിവഞരണ സന്നദ്ധ സഞ്ചാംഘടനകേൾകഖ രജതികസ്ട്രേഷൻ നതിർബന്ധമഞകകേ.

(3) സന്നദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളതിൽ ഏർലപ്പെടതിരതികന്നവരുലടയുഞ്ചാം, സഞ്ചാംഘടനകേളുലടയുഞ്ചാം
പ്രവർത്തനഞ്ചാം ഏകകേഞപതിപ്പെതികകേയുഞ്ചാം നതിർകദശങ്ങൾ നൽകുകേയുഞ്ചാം ലചെയ്യുകേ.

(4)  സന്നദ്ധ  പ്രവർത്തകേർകഞ്ചാം  സഞ്ചാംഘടനകേൾകഞ്ചാം  ആവശര്യമഞയ  സഞമ്പത്തതികേ
സഹഞയഞ്ചാം നൽകുകേ.

(5)  സന്നദ്ധ പ്രവര്ത്തനത്തതിനഞവശര്യമഞയ സഞകങതതികേ പരതിജഞനവഞ്ചാം സഹഞയവഞ്ചാം
ഉറപ്പെഞകകേ.
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 (6)  സന്നദ്ധപ്രവര്ത്തകേര്കഖ ആവശര്യമഞയ തുടര് പരതിശശലെനഞ്ചാം നല്കുകേ.

 (7) സന്നദ്ധപ്രവര്ത്തകേര്കഖ ആവശര്യമഞയ ജശവന്രക്ഷഞ ഉപകേരണങ്ങള് നല്കുകേ.

(8) സന്നദ്ധപ്രവര്ത്തകേരുലട ജശവതിത, സഞമൂഹതികേ സുരക്ഷതിതതതഞ്ചാം ലെക്ഷര്യമഞകതി ഒരു
കക്ഷമനതിധതി  രൂപശകേരതികഞന്  അകതഞറതിറതിയതില്  തശരുമഞനലമടുകകേ.  ഈ  തശരുമഞനഞ്ചാം
സര്കഞരതികലെകഖ ശതിപഞര്ശ ലചെയ്യുകേ,―

(എ)  പ്രസ്തുത കക്ഷമനതിധതിയതില്  സന്നദ്ധപ്രവര്ത്തനത്തതിലന്റെ ഇടയതില് അഞ്ചാംഗത്തതിനഖ
മരണഞ്ചാം സഞ്ചാംഭവതിചഞല് ചുരുങ്ങതിയതഖ 10 ലെക്ഷഞ്ചാം രൂപ കുടുഞ്ചാംബത്തതിനഖ സര്കഞര് ധനസഹഞയഞ്ചാം
നല്കേണഞ്ചാം;

(ബതി)   സന്നദ്ധപ്രവര്ത്തനത്തതിലന്റെ  ഇടയതില്  മരണലപ്പെടുന്ന  വര്യക്തതികേളുലട
കുടതികേളുലട വതിദര്യഞഭര്യഞസഞ്ചാം സര്കഞര് ഏലറടുകണഞ്ചാം;

(സതി)   അന്പതഖ  ശതമഞനത്തതിലെധതികേഞ്ചാം  അഞ്ചാംഗകവകേലെര്യഞ്ചാം  സഞ്ചാംഭവതിചഞല്
അവര്കഖ 5 ലെക്ഷഞ്ചാം രൂപ കകേമഞറഞനള്ള നടപടതിലയടുകണഞ്ചാം;

(ഡതി)  പരതികഖ പറതിയഞല് അഞ്ചാംഗത്തതിലന്റെ ചെതികേതിത്സഞ ലചെലെവഖ പരതിപൂര്ണ്ണമഞയതി
സര്കഞര് ഏലറടുകകണതുഞ്ചാം,  പരതികതിലന്റെ കതഞതനസരതിചഖ കുടുഞ്ചാംബത്തതിനള്ള സഞമ്പത്തതികേ
സഹഞയവഞ്ചാം നല്കേണഞ്ചാം;

(ഇ)  സന്നദ്ധ പ്രവര്ത്തകേരുലട അഞ്ചാംശഞദഞയഞ്ചാം എത്രയഞകണഞ നതിശ്ചയതിചതിട്ടുള്ളതഖ
അതതിനഖ തത്തുലെര്യമഞയതി സര്കഞര് വതിഹതിതഞ്ചാം നല്കകേണതഞണഖ;

(എഫഖ)  സന്നദ്ധ  പ്രവർത്തകേർകഖ  റതിടയർലമന്റെഖ  പ്രഞയഞ്ചാം  നതിശ്ചയതികകണതുഞ്ചാം
റതിടയർലമന്റെഖ  ആനകൂലെര്യങ്ങളുഞ്ചാം  തുടർനള്ള  ലപൻഷനഞ്ചാം  ഉണഞയതിരതികകണതഞണഖ.

(9)  സന്നദ്ധ  പ്രവർത്തനങ്ങളതിൽ  ഏർലപ്പെടുന്ന  സഞ്ചാംഘടനകേൾ  അഞ്ചാംഗങ്ങൾകഖ
ആവശര്യമഞയ  പരതിശശലെനഞ്ചാം  നൽകുനലണനഞ്ചാം  ജശവൻരക്ഷഞ  ഉപകേരണങ്ങൾ  നൽകുനലണനഞ്ചാം
ഉറപ്പുവരുത്തുകേ

(10)  സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകേരുലട ജശവൻ,  സഞമൂഹതികേ സുരക്ഷതിതതതഞ്ചാം  എന്നതിവലയ
സഞ്ചാംബന്ധതിചഖ മഞസ്റ്റർ പഞൻ തയ്യഞറഞകതി സർകഞരതിനഖ സമർപ്പെതികകേ.

(11)  മഞസ്റ്റർ  പഞൻ  നടപ്പെഞകഞൻ  ആവശര്യമഞയ  നതിർകദശങ്ങൾ  സർകഞരതിനഖ
നൽകുകേ.

(12)  സന്നദ്ധ  പ്രവർത്തകേരുലട  കക്ഷമ  പ്രവർത്തനങ്ങൾകഞയതി  പദ്ധതതികേൾ
ആവതിഷ്കരതികകേ.

(13)  പ്രളയ ദുരന്ത നതിവഞരണ നയരൂപശകേരണത്തതിൽ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകേരുലട
കക്ഷമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉൾലപ്പെടുത്തുന്നതതിനഞവശര്യമഞയ നതിർകദശങ്ങൾ നൽകുകേ.
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(14) സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകേർ കനരതിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങലള കുറതിചഖ പഠനഞ്ചാം നടത്തുകേ.

(15)സന്നദ്ധ  പ്രവർത്തകേരുലട  അവകേഞശ  സഞ്ചാംരക്ഷണത്തതിനഞ്ചാം  അവരുലട
കപ്രഞത്സഞഹനത്തതിനഞ്ചാം നതിലെലകേഞള്ളുകേ.

(16) കക്ഷമ പ്രവർത്തനങ്ങളുലട കമൽകനഞടഞ്ചാം വഹതികകേ.

(17)  സന്നദ്ധ കസവകേരുലട ജശവതിത-സഞമൂഹതികേ കക്ഷമത്തതിനഖ  കവണതി സർകഞരതിലലെ
വതിവതിധ  വകുപ്പുകേൾ  സതശകേരതികകണ  നടപടതികേലള  സഞ്ചാംബന്ധതിചഖ  മഞർഗ്ഗനതിർകദശങ്ങൾ
നൽകുകേ.

(18)  ദുരന്ത  രക്ഷഞപ്രവർത്തനലത്ത  തുടർന്നഖ  സന്നദ്ധ  പ്രവർത്തകേർകണഞകുന്ന
ആകരഞഗര്യ സഞമൂഹതികേ പ്രതര്യഞഘഞതലത്തകറതിചഖ പഠനഞ്ചാം നടത്തതി പതിന്തുണ സഹഞയ പദ്ധതതി
ഗവൺലമന്റെതികലെകഖ നതിർകദശതികകേ.

(19)അടതിയന്തര ധനസഹഞയഞ്ചാം ഉറപ്പെഞകകേ.

(20)  സന്നദ്ധ  പ്രവർത്തകേരുലട  കവദര്യസഹഞയഞ്ചാം,  ചെതികേതിത്സ,  തുടർ  സഹഞയഞ്ചാം
മരണഞനന്തര സഹഞയഞ്ചാം എന്നതിവകഞയതി സർകഞരതിനഖ നതിർകദശഞ്ചാം നൽകുകേ.

(21)  സന്നദ്ധ പ്രവര്ത്തകേര്കഖ ഇന്ഷുറന്സഖ പരതിരക്ഷ ഉറപ്പെഞകകേ.

(22)  സന്നദ്ധ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലട ആവശര്യകേതയുഞ്ചാം,  പ്രഞധഞനര്യവഞ്ചാം സഞ്ചാംബന്ധതിചഖ
ജനങ്ങള്കഖ കബഞധവല്കരണഞ്ചാം നല്കുകേ.

(23)  ദുരന്ത  നതിവഞരണ  സന്നദ്ധ  പ്രവര്ത്തകേ  കക്ഷമ  ഫണഖ  രൂപശകേരണവഞ്ചാം
അതതിലന്റെ ഭരണ നതിര്വ്വഹണവഞ്ചാം.

9. സന്നദ്ധ  സഞ്ചാംഘടനകേളുലട  രജതികസ്ട്രേഷന്  .―(1)ദുരന്തനതിവഞരണ  രക്ഷഞപ്രവര്ത്തന
ങ്ങളതില് ഏര്ലപ്പെടുന്ന സഞ്ചാംഘടനകേള് രജതിസ്റ്റര് ലചെയ്യുന്നതതിനഞയതി  അകപക്ഷകേള് മതതിയഞയ
കരഖകേളുമഞയതി അകതഞറതിറതി മുമ്പഞലകേ സമര്പ്പെതികകണതഞണഖ.

(2)  ലസക്രടറതി ഈ അകപക്ഷകേളുലട സൂക്ഷ്മ പരതികശഞധന നടകത്തണതുഞ്ചാം,  സഞ്ചാംഘടന
രജതിസ്റ്റര്  ലചെയ്യലപ്പെകടണതഞകണഞ,  അകപക്ഷ  നതിരസതികകണതഞകണഞ  എന്നതതിലന
സഞ്ചാംബന്ധതിചഖ അകതഞറതിറതികഖ ശതിപഞര്ശ ലചെകയ്യണതഞണഖ.

(3)  ലസക്രടറതിയുലട ശതിപഞര്ശയതികന്മേല് അകതഞറതിറതികഖ രജതിസ്റ്റര് ലചെയ്യലപ്പെകടണ
സഞ്ചാംഘടനകേളുലട  കപരുഞ്ചാം  മറ്റു  വതിവരങ്ങളുഞ്ചാം  പ്രകതര്യകേമഞയതി  സൂക്ഷതികന്ന  രജതിസ്റ്ററതില്
ഉള്ലപ്പെടുത്തതിലകഞണഖ രജതികസ്ട്രേഷന് സര്ടതിഫതികറഖ നല്കേഞന് ഉത്തരവതിടഞവന്നതഞണഖ.
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(4)  അകതഞറതിറതികഖ രജതിസ്റ്റര് ലചെയ്യലപ്പെട സഞ്ചാംഘടന അതതിലന്റെ തുടര് പ്രവര്ത്തനഞ്ചാം
നടത്തഞന് കയഞഗര്യത ഇല എന്ന കേലണത്തലെതിലന്റെ അടതിസഞനത്തതില് സതന്തഞ്ചാം നതിലെയതികലെഞ
അലഞലതകയഞ രജതികസ്ട്രേഷന് റദഞകഞവന്നതഞണഖ.

(5)  രജതികസ്ട്രേഷന്  റദഞകന്നതതിനഖ  മുമ്പഞയതി  അകതഞറതിറതി  ആവശര്യമഞയ  അകനതഷണഞ്ചാം

നടകത്തണതുഞ്ചാം സഞ്ചാംഘടനയുലട ഭഞഗഞ്ചാം കകേള്കകണതുമഞണഖ.

10. അകതഞറതിറതിയുലട അധതികേഞരങ്ങള്  .―(1)  ഈ ആകതിന് പ്രകേഞരഞ്ചാം അകതഞറതിറതികകഞ,

അകതഞറതിറതി ചുമതലെലപ്പെടുത്തതിയ ആള്കകഞ തഞലഴെപ്പെറയുന്ന അധതികേഞരങ്ങള് ഉണഞയതിരതികന്നതഞണഖ,―

(എ)  ദുരന്തനതിവഞരണ സന്നദ്ധ സഞ്ചാംഘടനകേളുലട ഓഫശസുകേളതികലെഞ സഞ്ചാംഘടനഞ

പ്രവര്ത്തനത്തതിനഞയതി  ഉപകയഞഗതികന്ന  സലെകത്തഞ  പ്രകവശതികവഞനഞ്ചാം,  പരതികശഞധതികവഞനഞ്ചാം

വതിവരകശഖരണഞ്ചാം നടത്തഞനഞ്ചാം;

(ബതി)  ആവശര്യമഞയ വതിവരങ്ങള്, കരഖകേള്,  ലറകകഞര്ഡുകേള് എന്നതിവ സര്കഞര്,

അര്ദ്ധ  സര്കഞര്,  ലപഞതുകമഖലെഞ  സഞപനങ്ങള്,  മറഖ  ഏജന്സതികേള്  എന്നതിവകരഞടഖ

അഭര്യര്തതികഞനഞ്ചാം അവ അകതഞറതിറതി ആവശര്യലപ്പെടുന്ന രശതതിയതിലഞ്ചാം, സമയത്തുഞ്ചാം ലെഭതികഞനഞ്ചാം.

ഉകദശര്യകേഞരണങ്ങളുലട വതിവരണഞ്ചാം

കകേരള  സഞ്ചാംസഞനത്തഖ  ദുരന്ത  നതിവഞരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളതില്  ഏര്ലപ്പെടഖ  സന്നദ്ധ

പ്രവര്ത്തനങ്ങള് നടത്തുന്ന ജനങ്ങളുലട സുരക്ഷതിതതതഞ്ചാം ഉറപ്പെഞകഞനഞ്ചാം,  അവരുലട ജശവതിത

സഞമൂഹതികേ കക്ഷമഞ്ചാം ഉറപ്പെഞകന്നതതിനഞ്ചാം ആവശര്യമഞയ നതിയമങ്ങളതില.

ഇകഞരര്യങ്ങള്  അടതിയന്തരമഞയതി  പരതിഗണതിചഖ  ദുരന്ത  നതിവഞരണ  സന്നദ്ധ

പ്രവര്ത്തകേര്കഖ  അവരുലട  സുരക്ഷതിതതതവഞ്ചാം  കക്ഷമവഞ്ചാം  ഉറപ്പെഞകകണതഖ  സര്കഞരതിലന്റെ

കേര്ത്തവര്യമഞണഖ.  ഈ ലെക്ഷര്യഞ്ചാം സഞക്ഷഞല്കരതികവഞന് ഉകദശതിചഖ ലകേഞണ്ടുള്ളതഞണഖ ഈ

ബതില്.

ധനകേഞരര്യലമകമഞറഞണഞ്ചാം

കകേരള സഞ്ചാംസഞന ദുരന്ത നതിവഞരണ സന്നദ്ധ പ്രവര്ത്തകേ അകതഞറതിറതി രൂപശകേരതിചഖ

പ്രവര്ത്തനഞ്ചാം  ആരഞ്ചാംഭതികകമ്പഞള്  മഞത്രകമ  ഇതതിനകവണതി  വരുന്ന  സഞമ്പത്തതികേ  ബഞധര്യത

എത്രലയന്നഖ  കേണകഞകവഞന്  കേഴെതിയുകേയുള.   എങതിലഞ്ചാം  അകതഞറതിറതിയുലട  പ്രഞരഞ്ചാംഭ

ലചെലെവകേള്കഞയതി ഒരു കകേഞടതി രൂപ സഞതിതനതിധതിയതില് നതിനഞ്ചാം ലചെലെവഖ പ്രതശക്ഷതികന.
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ഏല്പ്പെതിച്ചുലകേഞടുത്ത നതിയമനതിര്മഞണഞധതികേഞരഞ്ചാം സഞ്ചാംബന്ധതിച 
ലമകമഞറഞണഞ്ചാം

ബതിലതിലലെ  വര്യവസകേള്  പ്രകേഞരഞ്ചാം  സര്കഞരതിനഖ  ഗസറഖ  വതിജഞപനഞ്ചാം  വഴെതി  ഈ
ആകതിലലെ വര്യവസകേള് നടപ്പെഞകന്നതതിനള്ള ചെടങ്ങള് ഉണഞകഞവന്നതഞണഖ.  ഈ ആകഖ
അനസരതിചഖ ഉണഞകന്ന ചെടങ്ങള് സഭയുലട മുന്പഞലകേ വയ്കകണതഞണഖ.  സഭയഖ അതഖ
അഞ്ചാംഗശകേരതികവഞകനഞ  റദഖ  ലചെയ്യുന്നതതികനഞ  കഭദഗതതി  ലചെയ്യുന്നതതികനഞ  ഉള്ള  അധതികേഞരഞ്ചാം
ഉണഞയതിരതികന്നതഞണഖ.  ചെടങ്ങള് ഉണഞകവഞനള്ള അധതികേഞരഞ്ചാം നല്കേതിയതിട്ടുള്ളതഖ നടപടതി
ക്രമങ്ങലള സഞ്ചാംബന്ധതികന്നകതഞ കദനഞ്ചാംദതിന ഭരണകേഞരര്യങ്ങലള സഞ്ചാംബന്ധതികന്നകതഞ ആയ
കേഞരര്യങ്ങള്കഞണഖ.  ആയതതിനഞല്  ഏല്പ്പെതിച്ചുലകേഞടുകലപ്പെട  നതിയമനതിര്മഞണഞധതികേഞരഞ്ചാം
സഞധഞരണ സതഭഞവത്തതിലള്ളതഞണഖ.

ടതി. സതിദതിഖഖ, എഞ്ചാം.എല്.എ.


