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AAcckknnoowwlleeddggmmeenntt  
 

UUnnddeerr  tthhee  lleeaaddeerrsshhiipp  ooff  CChhiieeff  MMiinniisstteerr  ooff  RReevveennuuee  aanndd  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt,,  

CChhhhaattttiissggaarrhh,,  eexxpprreesssseess  ggrraattiittuuddee  ttoowwaarrddss  aallll  tthhee  ppaarrttiicciippaannttss  wwhhoo  ccoonnttrriibbuutteedd  ttoo  

tthhee  pprreeppaarraattiioonn  ooff  DDiissttrriicctt  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  PPllaann..  AAccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  

gguuiiddeelliinneess  ooff  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  AAcctt  22000055,,  tthhiiss  sscchheemmee  hhaass  bbeeeenn  pprreeppaarreedd  ffoorr  

ppuubblliicc  uuttiilliittyy..  
  

DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  PPllaann  hhaass  bbeeeenn  pprreeppaarreedd  wwiitthh  tthhee  aalliiggnneedd  ddeeppaarrttmmeennttss  ffoorr  

tthhee  uuttmmoosstt  bbeenneeffiitt  ooff  tthhee  ''ccoommmmuunniittyy''..  TThhee  rroollee  ooff  eeaacchh  ooff  tthhee  ddeeppaarrttmmeenntt  hhaass  

bbeeeenn  ddeetteerrmmiinneedd,,  ttoo  eennssuurree  ccoooorrddiinnaattiioonn,,  pprreeppaarraattiioonn  aanndd  aapppprroopprriiaattee  aaccttiioonn  iinn  

tthhee  ssaammee  mmaannnneerr  bbeeffoorree,,  dduurriinngg  aanndd  aafftteerr  tthhee  ddiissaasstteerr..  
  

MMrrss..  RRiittaa  yyaaddaavv,,  DDeeppuuttyy  SSeeccrreettaarryy  //  DDeeppuuttyy  CCoommmmiissssiioonneerr,,  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  

RReevveennuuee  aanndd  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt,,  hhaass  ggiivveenn  ssppeecciiaall  ccooooppeerraattiioonn  ffoorr  tthhee  

pprreeppaarraattiioonn  ooff  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  PPllaann..  
  

FFoorr  tthhee  pprreeppaarraattiioonn  ooff  aaccttuuaall  ssttrruuccttuurree  ooff  DDiissttrriicctt  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  PPllaann,,  ssppeecciiaall  

ccoonnttrriibbuuttiioonn  iiss  ggiivveenn  bbyy  tthhee  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  CCoonnssuullttaanntt  MMrr..  DDiilliipp  SSiinngghh  

RRaatthhoorree,,  MMss..  CChheettnnaa,,  MMrr..  PPrraasshhaanntt  KKuummaarr  PPaannddeeyy,,  MMss..  JJaayyaa  SSaahhuu,,  MMrr..  JJiitteennddrraa  

SSoollaannkkii  aanndd  MMrr..  SS..  SShhrreeeejjiitt..  
  

DDiissttrriicctt  NNooddaall  OOffffiicceerr  ooff  RReevveennuuee  aanndd  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  DDeeppaarrttmmeenntt  aanndd  

ootthheerr  ooffffiicceerrss  ooff  rreellaatteedd  ddeeppaarrttmmeennttss  hhaavvee  mmaaddee  ffuullll  ccooooppeerraattiioonn  ffoorr  tthhee  

ddooccuummeenntt  pprreeppaarraattiioonn  rreeqquuiirreedd  ffoorr  tthhee  ppllaann..  
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IInnttrroodduuccttiioonn  

  

TThhee  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  AAcctt,,  22000055  ((DDMM  AAcctt  22000055))  pprroovviiddeess  iinnssttiittuuttiioonnaall  aanndd  ccoooorrddiinnaattiinngg  

mmeecchhaanniissmmss  ffoorr  eeffffeeccttiivvee  ddiissaasstteerr  mmaannaaggeemmeenntt  aatt  nnaattiioonnaall,,  ssttaattee,,  ddiissttrriicctt  aanndd  llooccaall  lleevveell..  

EEsssseennttiiaallllyy,,  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  ooff  IInnddiiaa  ffoorrmmuullaatteedd  aa  mmuullttii--lleevveell  iinnssttiittuuttiioonnaall  ssyysstteemm,,  iinn  wwhhiicchh  

NNaattiioonnaall  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  AAuutthhoorriittyy  ((NNDDMMAA)),,  hheeaaddeedd  bbyy  tthhee  PPrriimmee  MMiinniisstteerr,,  SSttaattee  

DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  AAuutthhoorriittyy  ((SSDDMMAA))  hheeaaddeedd  bbyy  CChhiieeff  MMiinniisstteerr    

aanndd  DDiissttrriicctt  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  AAuutthhoorriittyy  ((DDDDMMAA))  uunnddeerr  tthhee  cchhaaiirrmmaannsshhiipp  ooff  DDiissttrriicctt  

CCoolllleeccttoorrss  aanndd  llooccaall  bbooddiieess  aarree  cchhaaiirreedd  bbyy  ccoo--cchhaaiirriinngg..  

  

DDiissaasstteerr  iiss  tthhee  rreessuulltt  ooff  nnaattuurraall  oorr  mmaann--mmaaddee  ccaauusseess;;  tthhiiss  ccrreeaatteess  sseerriioouuss  ddiissrruuppttiioonn  iinn  tthhee  

ffuunnccttiioonniinngg  ooff  aa  ssoocciieettyy,,  tthheerreebbyy  ccaauussiinngg  mmaassssiivvee  hhaarrmm  ttoo  hhuummaannss,,  pphhyyssiiccss  oorr  tthhee  

eennvviirroonnmmeenntt..  TThhee  ssoocciiaall  aanndd  eeccoonnoommiicc  pprrootteeccttiioonn  pprroocceedduurreess  aavvaaiillaabbllee  ttoo  ccooppee  wwiitthh  aarree  

iinnaaddeeqquuaattee,,  ssoo  tthhee  ddaannggeerroouuss  ddiissttrreessss  iiss  aaccttuuaallllyy  aa  ddiissaasstteerr..  

  

AAllll  ppoossssiibbllee  nnaattuurraall  aanndd  mmaannmmaaddee  ddiissaasstteerrss  hhaavvee  bbeeeenn  iinncclluuddeedd  iinn  tthhee  DDiissttrriicctt  DDiissaasstteerr  

MMaannaaggeemmeenntt  PPllaann..  TThhee  ppllaann  hhaass  bbeeeenn  ddeessccrriibbeedd  ffoorr  pprreevveennttiioonn  aanndd  ccoonnttrrooll  ooff  vvaarriioouuss  

ddiissaasstteerrss..  TThhiiss  DDiissttrriicctt  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  PPllaann  hhaass  bbeeeenn  pprreeppaarreedd  aass  ppeerr  tthhee  gguuiiddeelliinneess  

ggiivveenn  bbyy  NNaattiioonnaall  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  AAuutthhoorriittyy..  

IItt  iiss  ddiivviiddeedd  iinnttoo  44  sseeccttiioonnss..  

  

IInn  sseeccttiioonn  0011,,  tthhee  bbaacckkggrroouunndd  ooff  tthhee  ddiissttrriicctt,,  tthhee  sseennssiittiivviittyy  ooff  tthhee  ddiissaasstteerr  iinn  tthhee  ddiissttrriicctt,,  tthhee  

ccaappaacciittyy  aanndd  tthhee  rriisskk  aasssseessssmmeenntt,,  wwiitthh  tthhee  ppllaannnniinngg  rreeqquuiirreemmeennttss,,  oobbjjeeccttiivveess  ooff  tthhee  ppllaann,,  tthhee  

bbrriieeff  iinnttrroodduuccttiioonn  ooff  tthhee  ddiissttrriicctt,,  iiddeennttiiffiiccaattiioonn  ooff  ppootteennttiiaall  ddiissaasstteerrss  ooff  tthhee  ddiissttrriicctt,,  rriisskk  

aannaallyyssiiss  aanndd  ddiissaasstteerrss  iinn  tthhee  ddiissttrriicctt  lliikkee  ddrroouugghhtt,,  ffllooooddss,,  aacccciiddeennttss,,  eeppiiddeemmiiccss  eettcc..  hhaavvee  bbeeeenn  

sshhoowwnn..  UUnnddeerr  tthhee  iinnssttiittuuttiioonnaall  aarrrraannggeemmeennttss,,  tthhee  ssttrruuccttuurree  ooff  ddiissaasstteerr  mmaannaaggeemmeenntt,,  ffrroomm  tthhee  

ddiissttrriicctt  lleevveell  ttoo  tthhee  ggrraamm  ppaanncchhaayyaatt  lleevveell,,  tthhee  ffoorrmmaattiioonn  pprroocceessss  ooff  tthhee  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  

CCoommmmiitttteeee  aanndd  iinnffoorrmmaattiioonn  ooff  tthhee  DDiissttrriicctt  EEmmeerrggeennccyy  OOppeerraattiioonnss  CCeenntteerr  iiss  sshhoowwnn..  

  

SSeeccttiioonn  0022  iiss  ddiivviiddeedd  iinnttoo  ccaatteeggoorryy  ooff  pprreevveennttiioonn,,  pprreeppaarreeddnneessss,,  ttrraaiinniinngg,,  ssttrruuccttuurraall  aanndd  nnoonn--

ssttrruuccttuurraall  ccaappaacciittyy  bbuuiillddiinngg  dduurriinngg  tthhee  ddiissaasstteerr  IInn  wwhhiicchh  ggeenneerraall  pprreeppaarreeddnneessss  aanndd  mmiittiiggaattiioonn  

ppllaann,,  eessttaabblliisshhmmeenntt  ooff  ccoonnttrrooll  rroooomm,,  rreenneewwaall  ooff  ppllaannss,,  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ssyysstteemm,,  ttrraaiinniinngg  ffoorr  

mmeemmbbeerrss  ooff  ddiissaasstteerr  mmaannaaggeemmeenntt  tteeaamm,,  ccoommmmuunniittyy  aawwaarreenneessss  oonn  vvaarriioouuss  ddiissaasstteerrss,,  AAss  wweellll  



aass  iinn  tthhee  ccaassee  ooff  iimmmmeeddiiaattee  pprree--ddiissaasstteerr,,    dduurriinngg  ddiissaasstteerr  aanndd  ppoosstt  ddiissaasstteerr  ccoooorrddiinnaattiioonn  

mmeecchhaanniissmm  ooff  tthhee  DDiissttrriicctt  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  AAuutthhoorriittyy  hhaass  bbeeeenn  iinncclluuddeedd..  BBaasseedd  oonn  tthhee  

ppootteennttiiaall  ddiissaasstteerr  iinn  tthhee  ddiissttrriicctt,,  ssttrruuccttuurraall  aanndd  nnoonn--ssttrruuccttuurraall  pprreevveennttiioonn  mmeeaassuurreess,,  ddiissaasstteerr  

rriisskk  rreedduuccttiioonn  ppllaann,,  iinnssttiittuuttiioonnaall  ccaappaacciittyy  bbuuiillddiinngg,,  tthhee  rroollee  aanndd  rreessppoonnssiibbiilliittiieess  ooff  eeaacchh  

ddeeppaarrttmmeenntt  aarree  sshhoowwnn..  

  

SSeeccttiioonn  33  hhaass  iinncclluuddeedd  tthhee  ssttaannddaarrdd  ooppeerraattiinngg  pprroocceedduurree  ffoorr  tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhee  

DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  PPllaann  aanndd  vvaarriioouuss  ddeeppaarrttmmeennttss  aatt  tthhee  ttiimmee  ooff  ddiissaasstteerr..  IInn  tthhiiss  ppllaann,,  pprree  

ddiissaasstteerr  rreelliieeff  aanndd  rreehhaabbiilliittaattiioonn,,  rreelliieeff  aanndd  rreehhaabbiilliittaattiioonn  dduurriinngg  ddiissaasstteerr  aanndd  wwiitthh  tthhee  ppoosstt  

ddiissaasstteerr  rreelliieeff  aanndd  rreessppoonnssee,,  tthhee  rreeccoonnssttrruuccttiioonn  aanndd  rreehhaabbiilliittaattiioonn  pprroocceessss  hhaass  bbeeeenn  sshhoowwnn..  

FFiinnaanncciiaall  rreessoouurrcceess  ffoorr  ddiissttrriicctt  ddiissaasstteerr  mmaannaaggeemmeenntt  sscchheemmee  aanndd  ootthheerr  ffiinnaanncciiaall  rreessoouurrcceess  aatt  

tthhee  ddiissttrriicctt  lleevveell,,  iinnssppeeccttiioonn,,  eevvaalluuaattiioonn  aanndd  eevvaalluuaattiioonn  ooff  ddiissttrriicctt  ddiissaasstteerr  mmaannaaggeemmeenntt  ppllaann  

aanndd  ccoooorrddiinnaattiioonn  mmeecchhaanniissmm  ffoorr  oorrggaanniizziinngg  aanndd  iimmpplleemmeennttiinngg  MMoocckk  DDrriillll  aatt  ddiissttrriicctt  lleevveell  hhaass  

bbeeeenn  mmeennttiioonneedd..  

  

IInn  sseeccttiioonn  44,,  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  DDiissttrriicctt  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  PPllaann,,  iinn  oorrddeerr  ttoo  ddeeaall  wwiitthh  tthhee  

ssiittuuaattiioonn  ooff  aannyy  eemmeerrggeennccyy,,  iinnffoorrmmaattiioonn  rreellaatteedd  ttoo  vvaarriioouuss  ddeeppaarrttmmeennttss  ssuucchh  aass  ccoonnttaacctt  lliisstt,,  

vveehhiiccllee  lliisstt,,  hheeaalltthh  cceenntteerrss,,  ppoolliiccee  ssttaattiioonnss,,  lliisstt  ooff  ffiirree  bbrriiggaaddee,,  aass  wweellll  aass  aarreeaass  iinn  tthhee  ddiissaasstteerr  

pprroonnee  aarreeaass  ooff  tthhee  ddiissttrriicctt  MMaappss,,  eettcc..  hhaavvee  bbeeeenn  iinncclluuddeedd..  CCoooorrddiinnaattiioonn  aanndd  ccoooorrddiinnaatteedd  

mmeecchhaanniissmm  hhaass  bbeeeenn  mmeennttiioonneedd..  

  

TThhiiss  ppllaann  iiss  uusseeffuull  iinn  tthhee  ffoorrmm  ooff  gguuiiddaannccee  ffoorr  bbeetttteerr  ccoooorrddiinnaattiioonn,,  oorrggaanniizziinngg  aanndd  

iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  ddiissttrriicctt  aaddmmiinniissttrraattiioonn,,  ootthheerr  ssttaakkeehhoollddeerrss  bbeeffoorree  ddiissaasstteerr  aanndd  aafftteerr  

ddiissaasstteerr..  TThhiiss  ppllaann  gguuiiddeess  tthhee  pprroocceessss  mmeecchhaanniissmm  ooppeerraattiinngg  iinn  rreelliieeff  wwoorrkk  aanndd  iinnccrreeaasseess  tthhee  

ccoommmmuunniittyy  ccaappaacciittyy  ttoo  ddeeaall  wwiitthh  tthhee  ddiissaasstteerr..  TThhee  DDiissttrriicctt  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  PPllaann  hhaass  

bbeeeenn  ccoonncceeiivveedd  aass  aa  pprreeppaarreeddnneessss  ppllaann,,  wwhhiicchh  iiss  aaccttiivvaatteedd  oonnllyy  aafftteerr  ggeettttiinngg  iinnffoorrmmaattiioonn  

aabboouutt  tthhee  ddiissaasstteerr  aanndd  mmaakkeess  tthhee  rreeaaccttiioonn  mmeecchhaanniissmm  ffuunnccttiioonniinngg  wwiitthhoouutt  lloossiinngg  aannyy  ttiimmee..  

  

  

  



  
  
  

  
  



DDiissttrriicctt  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  AAuutthhoorriittyy,,  DDaanntteewwaaddaa  
((DDiissttrriicctt  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  PPllaann))  

TTaabbllee  ooff  ccoonntteennttss::--  
SS..  NNoo..  SSuubbjjeecctt  PPaaggee  NNuummbbeerr  

11  BBaacckkggrroouunndd  11--2200  

11..11    DDiissttrriicctt  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  PPllaann  22  

11..22    NNeeeedd  ooff  PPllaann  33  

11..33    DDiissttrriicctt  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  AAccttiioonn  PPllaann''ss  
GGooaallss  aanndd  OObbjjeeccttiivveess  

33  

11..44    AArreeaa  ooff  PPllaann  44  

11..55    AAuutthhoorriittyy  aanndd  RReeffeerreennccee  44  

11..66    PPllaannnniinngg  DDeevveellooppmmeenntt  44  

11..77  SSttaakkeehhoollddeerrss  HHoollddeerrss  aanndd  RReessppoonnssiibbiilliittiieess  55  

11..88    AApppprroovvaall  MMeecchhaanniissmm  ooff  PPllaann  55  

11..99      BBrriieeff  iinnttrroodduuccttiioonn  ooff  ddiissttrriicctt  66--2200  

22  AAsssseessssmmeenntt  ooff  tthhee  sseennssiittiivviittyy,,  ccaappaacciittyy  aanndd  
rriisskk  ooff  ddiissaasstteerr  iinn  tthhee  ddiissttrriicctt    

2211--3388  

22..11    IIddeennttiiffyyiinngg  PPootteennttiiaall  DDiissaasstteerrss  2222--2233  

22..11..11    SSiixx  MMaajjoorr  DDiissaasstteerrss  2233  

22..22    HHiissttoorryy  ooff  DDiissaasstteerrss  2244--2255  

22..33    RRiisskk  PPrrooffiillee    2266--2277  

22..44    RRiisskk  AAnnaallyyssiiss  2277  

22..55    SSeennssiittiivviittyy  AAnnaallyyssiiss  2277--2299  

22..66    DDiissaasstteerr  OOccccuurrrreedd  iinn  DDaanntteewwaaddaa  DDiissttrriicctt  3300--3388  

22..66..11  DDrroouugghhtt    3300--3322  

22..66..22  FFlloooodd    3322--3333  

22..66..33  RRooaadd  AAcccciiddeenntt  3344--3355  

22..66..44  FFiirree  3355  

22..66..55  EEppiiddeemmiiccss  3366--3377  

22..66..55  EEaarrtthhqquuaakkee    3377  

22..66..66  NNaaxxaalliissmm  3388  

33  IInnssttiittuuttiioonnaall  AArrrraannggeemmeenntt  ffoorr  DDiissaasstteerr  
MMaannaaggeemmeenntt  

3399--5500  

33..11  IInnssttiittuuttiioonnaall  AArrrraannggeemmeenntt  3399  

33..22  NNaattiioonnaall  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  3399  

33..33  SSttaattee  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  3399  

33..44  DDiissttrriicctt  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  AAuutthhoorriittyy  4400--4422  

33..55  LLooccaall  sseellff  ggoovveerrnnmmeenntt  aauutthhoorriittyy  4422  

33..66  UUrrbbaann  aarreeaa  ddiissaasstteerr  mmaannaaggeemmeenntt  ccoommmmiitttteeee  4422--4433  

33..77  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  CCoommmmiitttteeee  aatt  TTeehhssiill  lleevveell  4433  



33..88  VViillllaaggee  lleevveell  ddiissaasstteerr  mmaannaaggeemmeenntt  ccoommmmiitttteeee  4444  

33..99  EEvveenntt  ((IInncciiddeenntt))  RReessppoonnssee  SSyysstteemm  ((IIRRSS))  4444--4477  

33..1100  DDiissttrriicctt  EEmmeerrggeennccyy  OOppeerraattiioonnss  CCeenntteerr  4488--5500  

  
LLiisstt  ooff  TTaabblleess::--  
SS..  NNoo..  TTaabbllee    PPaaggee  NNuummbbeerr  
11  TTaabbllee  --11  BBrriieeff  iinnttrroodduuccttiioonn  ttoo  tthhee  DDiissttrriicctt  66  
22  TTaabbllee  --22  GGeeooggrraapphhiiccaall  CCoonnddiittiioonn  77  
33  TTaabbllee  33  --DDeemmooggrraapphhiicc  DDeessccrriippttiioonn  1100--1111  
44  TTaabbllee  44--  AAvveerraaggee  rraaiinnffaallll  dduurriinngg  tthhee  yyeeaarr  22000099  ttoo  

22001177  
1111  

55  TTaabbllee  55--  WWaatteerr  RReessoouurrcceess  1122  
66  TTaabbllee  --66  EEccoonnoommiicc  DDeettaaiillss  1122  
77  TTaabbllee  --77  CCuullttuurraall  DDeettaaiillss  1122  

88  TTaabbllee--88  MMaajjoorr  ccrrooppss  1133  
99  TTaabbllee  --99  CCaattttllee  DDeettaaiillss  1133  
1100  TTaabbllee  --1100  OOtthheerr  IInnffrraassttrruuccttuurree  aanndd  SSeerrvviicceess  1144  
1111  TTaabbllee--1111  IInnffoorrmmaattiioonn  ooff  OOffffiicceess  1155  
1122  TTaabbllee--1122  CCoonnttaacctt  1155  
1133  TTaabbllee--1133  SScchhoooollss  1155  
1144  TTaabbllee  1144::  PPuubblliicc  HHeeaalltthh  CCeennttrree  1166  
1155  TTaabbllee  1155::  IInndduussttrryy  1166  
1166  TTaabbllee  1166::  IInndduussttrryy  aanndd  SSeerrvviicceess  1166  
1177  TTaabbllee  1177::  IInndduussttrriiaall  DDeettaaiillss  1166  
1188  TTaabbllee  1188::  BBaannkk  DDeettaaiillss  1177  
1199  TTaabbllee  1199::  PPuubblliicc  DDiissttrriibbuuttiioonn  iinn  tthhee  ffaaiirr  pprriiccee  

sshhoopp  hhoollddeerr  
1177  

2200  TTaabbllee  2200::  RRooaadd  NNeettwwoorrkk  1188  
2211  TTaabbllee  2211::  AArreeaass  ooff  HHiissttoorriiccaall  aanndd  CCuullttuurraall  

IImmppoorrttaannccee  
1199  

2222  TTaabbllee  2222::  DDeettaaiillss  ooff  MMiinnee  aanndd  MMiinneerraallss  iinn  
DDiissttrriicctt  

2200  

2233  TTaabbllee  2233::  AAsssseessssmmeenntt  ooff  tthhee  DDiissaasstteerrss  tthhaatt  
OOccccuurrrreedd  iinn  tthhee  llaasstt  1100  yyeeaarrss  

2244  

2244  TTaabbllee  2244::  TTeehhssiill  wwiissee  CCaassuuaallttiieess  ((JJaann  HHaannii))  
IInnffoorrmmaattiioonn    ((LLaasstt  tteenn  yyeeaarrss  iinnffoorrmmaattiioonn))  

2255  

2255  TTaabbllee  2255::    RRiisskk  PPrrooffiillee  2266  

2266  TTaabbllee  2266::    RRiisskk  AAnnaallyyssiiss  2277  
2277  TTaabbllee  2277::    SSeennssiittiivviittyy  aannaallyyssiiss  2277--2299  
2288  TTaabbllee  2288--  DDaammaaggee  aanndd  rraannggee  ggeenneerraatteedd  ffrroomm  

ddrroouugghhtt  iinn  tthhee  yyeeaarr  22001177--1188  
3311  

2299  TTaabbllee  2299--  LLiisstt  ooff  aaffffeecctteedd  aarreeaass  3311  
3300  TTaabbllee  3300::    OOuuttlliinnee  ooff  tthhee  pprreevviioouuss  eevveenntt  ooff  tthhee  

ddeeccllaarreedd  ddrroouugghhtt  iinn  tthhee  ddiissttrriicctt  
3322  

3311  TTaabbllee  3311::  RRiivveerr  ooff  tthhee  ddiissttrriicctt  wwhhiicchh  iiss  mmoorree  3322  



ssuusscceeppttiibbllee  dduurriinngg  fflloooodd  oorr  wwaatteerr  ppeenneettrraattiioonn  
3322  TTaabbllee3322::  DDrraaiinnss  ooff  tthhee  ddiissttrriicctt  wwhhiicchh  aarree  mmoorree  

ssuusscceeppttiibbllee  dduurriinngg  fflloooodd  oorr  wwaatteerr  ppeenneettrraattiioonn  
3333  

3333  TTaabbllee  3333::  WWaarrdd  aanndd  PPllaaccee  aaffffeecctteedd  bbyy  hheeaavvyy  rraaiinn  
iinn  tthhee  cciittyy  ccoouunncciill    DDaanntteewwaaddaa  //  MMuunniicciippaalliittyy  //  
NNaaggaarr  PPaanncchhaayyaatt  iinn  tthhee  ddiissttrriicctt  

3333  

3344  TTaabbllee  3344--  IIddeennttiiffyyiinngg  tthhee  SSaaffee  ppllaacceess  ooff  ssoommee  
vviillllaaggeess  ffoolllloowwiinngg  bbeellooww  mmeennttiioonneedd  tteehhssiill  

3333  

3355  TTaabbllee  3355::  RRooaadd  aacccciiddeennttss  iinn  tthhee  ddiissttrriicctt  3344  
3366  TTaabbllee  3366::  DDeettaaiillss  ooff  tthhee  mmaaiinn  aacccciiddeenntt  aanndd  

ppoossssiibbllee  rroouutteess  aanndd  aarreeaass  ooff      DDaanntteewwaaddaa  DDiissttrriicctt  
3355  

3377  TTaabbllee  3377::  EEppiiddeemmiicc  iinn  tthhee  ddiissttrriicctt  dduurriinngg  tthhee  yyeeaarr  
22001100  ttoo  22001188  

3366  

3388  TTaabbllee  3388::  VVuullnneerraabbllee  aanndd  AAffffeecctteedd  AArreeaass  iinn  
TTeehhssiill  dduuee  ttoo  EEppiiddeemmiicc  

3366  

3399  TTaabbllee  3399--  IInnssttiittuuttiioonnaall  aarrrraannggeemmeennttss--  SSttaattee  LLeevveell  3399  

4400  TTaabbllee  4400--  IInnssttiittuuttiioonnaall  aarrrraannggeemmeennttss--  DDiissttrriicctt  
LLeevveell  

4400  

4411  TTaabbllee  4411::  SSttrruuccttuurree  ooff  DDDDMMAA  4400  
4422  TTaabbllee  4422::  DDiissttrriicctt  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  

AAddvviissoorryy  CCoommmmiitttteeee  
4422  

4433  TTaabbllee  4433::  UUrrbbaann  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  
CCoommmmiitttteeee  

4433  

4444  TTaabbllee  4444::  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  CCoommmmiitttteeee  
ffrraammeewwoorrkk  aatt  TTeehhssiill  lleevveell  

4433  

4455    TTaabbllee  4455::  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  CCoommmmiitttteeee  aatt  
VViillllaaggee  LLeevveell  

4444  

4466  TTaabbllee  4466::    DDiissttrriicctt  CCoonnttrrooll  CCeennttrree  4499  

4477  TTaabbllee  4477--  CCaallaammiittyy  CCaalleennddaarr  5511--6611  

  
LLiisstt  ooff  FFiigguurreess::--  
SS..  NNoo..  FFiigguurreess  PPaaggee  NNuummbbeerr  
11  FFiigg..  11--DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  CCyyccllee  22  
22  FFiigg..  22    --LLooccaattiioonn    MMaapp  88  
33  FFiigg..  33    --PPoolliittiiccaall  MMaapp  99  

44  FFiigg..  44  --RRooaadd  MMaapp  ooff  DDiissttrriicctt  BBiijjaappuurr  1188  
55  FFiigg..  55--  NNaaxxaall  AAffffeecctteedd  AArreeaa  MMaapp    3388  
  
LLiisstt  ooff  GGrraapphhss::--    
SS..  NNoo  GGrraapphh  PPaaggee  NNuummbbeerr  

11  GGrraapphh  11::  NNuummbbeerr  ooff  vviillllaaggeess  dduuee  ttoo  aaffffeecctteedd  bbyy  
ddrroouugghhtt  

3311  

22  GGrraapphh  22::  SSeennssiittiivvee  vviillllaaggeess  wwhhiicchh  aarree  aaffffeecctteedd  bbyy  
fflloooodd  oorr  RRiivveerr  wwaatteerr  

3322  

33  GGrraapphh  33::  RRooaadd  AAcccciiddeennttss  iinn  tthhee  DDiissttrriicctt  3344  

44  GGrraapphh  44::  NNuummbbeerr  ooff  sseennssiittiivvee  vviillllaaggeess  iinn  tteerrmmss  ooff  
eeppiiddeemmiicc  

3377  



  
LLiisstt  ooff  FFllooww  cchhaarrtt::--  
SS..  NNoo..  FFllooww  CChhaarrtt  PPaaggee  NNuummbbeerr  

11  FFllooww  CChhaarrtt  11::  DDiissttrriicctt  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  
AAuutthhoorriittyy  FFllooww  CChhaarrtt  

4411  
 

22  FFllooww  CChhaarrtt  22::  EEvveenntt  RReessppoonnddeerr  SSyysstteemm  4455  

33  FFllooww  CChhaarrtt  33::  OOrrggaanniizzaattiioonnaall  ssttrruuccttuurree  ffoorr  
ddiissaasstteerr  mmaannaaggeemmeenntt  iiss  ggiivveenn  bbeellooww  iinn  tthhee  
ppiiccttuurree  

5588  

  
  
  
  



District Disaster Management Plan, Dantewada (C.G.) 

1 
 

CChhaapptteerr  11  
IInnttrroodduuccttiioonn  
  

BBaacckkggrroouunndd  

DDiissaasstteerr  iiss  tthhee  rreessuulltt  ooff  nnaattuurraall  oorr  mmaann--mmaaddee  ccaauusseess;;  iitt  ccaauusseess  sseerriioouuss  ddiissrruuppttiioonn  ooff  tthhee  

ffuunnccttiioonniinngg  ooff  aa  ssoocciieettyy,,  wwhhiicchh  iiss  hhuummaann,,  mmaatteerriiaall  oorr  eennvviirroonnmmeennttaall  ccoommpprreehheennssiivvee  

lloossss..  WWhhiicchh  aarree  iinnssuuffffiicciieenntt  mmeecchhaanniissmmss  ooff  ssoocciiaall  aanndd  eeccoonnoommiicc  pprrootteeccttiioonn  ffoorr  tthhee  ffaaccee  

tthhaatt  iiss  ssuussppeecctteedd  ppllaagguuee  tthhee  ddiissaasstteerr  aaccttuuaallllyy  ooccccuurrrreedd??  
  

  
  

SSttrroonngg  ccoommmmuunniiccaattiioonn,,  aann  eeffffeeccttiivvee  ddiissttrriicctt  ddiissaasstteerr  wwiitthh  eeffffiicciieenntt  ddaattaabbaasseess,,  ddooccuummeennttss  

aanndd  PPrraaccttiiccee  MMaannaaggeemmeenntt  PPllaann  ((DDDDMMPP))  iiss  iimmppoorrttaanntt  ttoo  bbee  aaccttiivvee  iinn  tthhee  sshhoorrtteesstt  

ppoossssiibbllee  ttiimmee..  IItt  iiss  wwiitthh  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  aatt  aallll  lleevveellss..  TThhee  ggooaall  ooff  DDDDMMPP  iiss  ttoo  ddeevveelloopp  

tthhee  ccaappaacciittyy  ooff  tthhee  DDaanntteewwaaddaa  DDiissttrriicctt..  TToo  eennssuurree  ccoonnttiinnuuiittyy  ooff  sseerrvviicceess  rreeqquuiirreedd  ffoorr  lliiffee  

dduurriinngg  ddiissaasstteerr  aanndd  nnoonn--aaddookkeesscceenntt  ssiittuuaattiioonnss..    

  
  

CCaatteeggoorriizzaattiioonn  ooff  DDiissaasstteerrss::  
  
  

OOrriiggiinn  ooff  ddiissaasstteerrss  iiss  ccaatteeggoorriizzeedd  iinn  ffoolllloowwiinngg  bbeellooww  mmeennttiioonneedd  ttyyppeess::  

  

  CClliimmaattee  RReellaatteedd::              FFlloooodd,,  ddrroouugghhttss,,  ccyycclloonneess,,  cclloouuddss  bbuurrssttss,,  hhoott  aanndd  ccoolldd  

wwiinnddss,,  ssttoorrmmss  aanndd  lliigghhttnniinngg  ffaallll..  

  GGeeoollooggiiccaall  RReellaatteedd::      EEaarrtthhqquuaakkee,,  llaannddsslliiddee,,  rruuppttuurree  ooff  bbuunnddss,,  ffiirree  iinn  mmiinneess..  

  CChheemmiiccaall,,  iinndduussttrriiaall  aanndd  nnuucclleeaarr  rreellaatteedd::  CChheemmiiccaall  aanndd  iinndduussttrriiaall  ddiissaasstteerr  

aanndd  nnuucclleeaarr  ddiissaasstteerr..  

  AAcccciiddeennttaall  RReellaatteedd::      FFiirree,,  bboommbb,,  eexxpplloossiioonn,,  aaiirr,,  rrooaadd  aanndd  rraaiill  aacccciiddeennttss,,  

ffllooooddiinngg  iinn  mmiinneess,,  ccoollllaappssee  ooff  mmaaiinn  bbuuiillddiinnggss..  

  BBiioollooggiiccaall  ddiissaasstteerr::        EEppiiddeemmiicc,,  ggrraasssshhooppppeerr  iinnvvaassiioonn,,  aanniimmaall  ppaannddeemmiicc  eettcc..  
  

  

UUnnddeerr  tthhee  ssaammee  hhuummaann--ccaauusseedd  ddiissaasstteerrss,,  iinndduussttrriiaall  aacccciiddeennttss,,  eennvviirroonnmmeennttaall  

ddeeggrraaddaattiioonn,,  eettcc..  ccaann  bbee  iinncclluuddeedd..  WWiitthh  tthhiiss,,  CChhhhaattttiissggaarrhh  iiss  aallssoo  aaffffeecctteedd  bbyy  NNaaxxaalliittee  

aaccttiivviittiieess..  

  

  

  

  



 

  

11..11  DDiissttrriicctt  DDiissaasstteerr  MM
  

AAccccoorrddiinngg  ttoo  SSeeccttiioonn  3311  ooff  tt

aa  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  PPllaann

ddiissttrriicctt  ddiissaasstteerr  mmaannaaggeemmeenn

wwoorrkkiinngg,,  rreevviieewwiinngg  aanndd  uuppdd

aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  nnooddaall  aaggeenncc

iinntteeggrraatteedd  pprroocceessss  ooff  ppllaann

nneecceessssaarryy  mmeeaassuurreess  ffoorr  tthhee  pp

bbee  iinncclluuddeedd  iinn  DDDDMMAA..  FFoo

oorrggaanniizzeedd  iinn  ffoouurr  ssttaaggeess  aass  sshh

FFiigg

ii..  PPrreeppaarreeddnneessss  %%&&      tt

iiii..      MMiittiiggaattiioonn  %%&&                  

iiiiii..      RReessppoonnssee  %%&&                          CC

iivv..      RReeccoovveerryy  %%&&                  II
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MMaannaaggeemmeenntt  PPllaann  ((DDDDMMPP))::--  

tthhee  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  AAcctt  22000055  ((DDMM  AAcctt

nn  ((DDMMPP))  ffoorr  eevveerryy  ddiissttrriicctt  ooff  tthhee  ssttaattee..  IInn  eeaa

nntt  aauutthhoorriittyy  ((DDDDMMAA))  wwiillll  bbee  rreessppoonnssiibbllee  

ddaattiinngg  ooff  DDDDMMPP  iinn  ccoonnssuullttaattiioonn  wwiitthh  tthhee  lloo

ccyy,,  nnaattiioonnaall  aanndd  ssttaattee  ppllaannss..  AAppaarrtt  ffrroomm  tthhiiss,,  cc

nnnniinngg,,  oorrggaanniizziinngg,,  ccoooorrddiinnaattiioonn  aanndd  iimmppll

pprreevveennttiioonn  aanndd  mmiittiiggaattiioonn  ooff  ddiissaasstteerrss  aatt  tthhee  ddii

oorr  eeffffiicciieenntt  eexxeeccuuttiioonn  ooff  tthhee  DDDDMMPP,,  tthhee  

hhoowwnn  iinn  FFiigguurree  11..  

gg..  11::    DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  CCyyccllee  

ttoo  ccoommbbaatt  tthhee  ddiissaasstteerr,,  iimmpplleemmeenntt  tthhee  ttrraaiinniinn

mmaannaaggeemmeenntt  ppllaann  ttoo  kkeeeepp  tthhee  ccrroowwdd  ssaaffee..  

  MMiittiiggaattiioonn  rreeffeerrss  ttoo  tthhee  eeffffeecctt  ooff  ddiissaasstteerr  bbyy

nnoonn--ssttrruuccttuurraall  aa  mmeeaassuurree  wwhhiicchh  rreedduucceess  ddiissaa

CCoonndduucctt  rreelliieeff  ooppeerraattiioonnss  dduurriinngg  tthhee  ddiissaasstteerr..  

IImmpprroovvee  tthhee  ssttaattee  ooff  tthhee  aaffffeecctteedd  lliiffee  dduuee  ttoo  tthh
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tt)),,  tthheerree  wwiillll  bbee  

aacchh  ddiissttrriicctt  tthhee  

ffoorr  pprreeppaarriinngg,,  

ooccaall  aauutthhoorriittiieess,,  

ccoonnttiinnuuoouuss  aanndd  

lleemmeennttaattiioonn  ooff  

iissttrriicctt  lleevveell  wwiillll  

ppllaann  hhaass  bbeeeenn  

  

nngg  aanndd  ddiissaasstteerr  

yy  ssttrruuccttuurraall  aanndd  

aasstteerrss..  

  

hhee  ddiissaasstteerr..            
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11..22  NNeeeedd  ooff  tthhee  PPllaann  ::--  

DDaanntteewwaaddaa  DDiissttrriicctt  pprroonnee  ttoo  mmaannyy  mmuullttii--hhaazzaarrddss  ssuucchh  aass  fflloooodd,,  ddrroouugghhtt,,  aanndd  lliigghhttnniinngg//  

tthhuunnddeerriinngg,,  eeppiiddeemmiicc,,  aanndd  oouuttbbrreeaakk  iiss  wweeaakkeenneedd  bbyy  ssuupppprreesssseedd  tthhrreeaattss..  CCoonnssiiddeerriinngg  

tthheessee  ppootteennttiiaall  tthhrreeaattss  iinn  tthhee  ddiissttrriicctt,,  wwhhiicchh  eennhhaanncceess  lliiffee,,  lliivveelliihhoooodd  aanndd  pprrooppeerrttyy  lloossss,,  

iitt  wwaass  ccoonnssiiddeerreedd  iimmppoorrttaanntt  ttoo  ddeevveelloopp  aa  sscchheemmee  ttoo  iimmpprroovvee  tthhee  ddiissttrriicctt''ss  rreessppoonnssee  ttoo  

ddiissaasstteerrss  aanndd  ttoo  rreedduuccee  tthhee  rriisskkss  ooff  ddiissaasstteerr  rriisskkss..  IInnccrreeaassiinngg  tthhee  ccaappaacciittyy  ooff  tthhee  

ccoommmmuunniittyy  bbyy  rreedduucciinngg  aanndd  iimmpplleemmeennttiinngg  tthhee  pprreeppaarreedd  ppllaann                                                                              

11..33  TTaarrggeett  aanndd  oobbjjeeccttiivveess  ooff  DDiissttrriicctt  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  AAccttiioonn  
PPllaann::  --  

ii..  DDeetteerrmmiinnee  tthhee  pprreeppaarreeddnneessss  ooff  tthhee  ddiissttrriicctt  bbyy  aannaallyyzziinngg  tthhee  iimmppaacctt  ooff  tthhee  

ddaannggeerr  ffrroomm  tthhee  ddiissaasstteerrss  iinn  tthhee  ddiissttrriicctt..  

iiii..  TToo  ffiinndd  oouutt  tthhee  lleevveell  ooff  bbaassiicc  ffaacciilliittiieess  ooff  ddiiffffeerreenntt  ddiissaasstteerrss  aanndd  tthheeiirr  ccoonnttrrooll  

eexxiissttiinngg  iinn  tthhee  ddiissttrriicctt  ssoo  aass  ttoo  iinnccrreeaassee  aaddmmiinniissttrraattiioonn  ccaappaacciittyy..  

iiiiii..  TThhee  vvaarriioouuss  aassppeeccttss  ooff  ddiissaasstteerr  mmiittiiggaattiioonn  iinncclluuddeess  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  tthhee  

aarreeaa''ss  ssppeecciiaall  sscchheemmeess..  

iivv..  TToo  pprreeppaarree  tthhee  ffrraammeewwoorrkk  ffoorr  ddiissttrriiccttss  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  tthhee  ddeettaaiillss,,  rreeccoorrddss  

aanndd  ppaasstt  hhiissttoorryy  ooff  ddiissaasstteerrss..  

vv..  DDuurriinngg  ddiissaasstteerr,,  iitt  iiss  nneecceessssaarryy  ttoo  ccoooorrddiinnaattee  wwiitthh  vvaarriioouuss  ddeeppaarrttmmeennttss,,  

aaddooppttiinngg  ssttaannddaarrdd  wwoorrkk  pprroocceessss..  

vvii..  UUnnddeerr  tthhee  ppoolliiccyy  ffrraammeewwoorrkk  ooff  tthhee  SSttaattee  GGoovveerrnnmmeenntt,,  tthhee  DDiissttrriicctt  DDiissaasstteerr  

MMaannaaggeemmeenntt  PPllaann  sshhoouulldd  bbee  aann  eeffffeeccttiivvee  mmaannaaggeemmeenntt  ttooooll..  

DDuuee  ttoo  llaacckk  ooff  pprrooppeerr  ppllaannnniinngg,,  ccoooorrddiinnaattiioonn  dduurriinngg  ddiissaasstteerrss  lleeaaddss  ttoo  ddaannggeerroouuss  

iimmppaacctt..  TThheerreeffoorree,,  tthhee  pprree--ddiissaasstteerr  mmaannaaggeemmeenntt  ppllaann  iiss  vveerryy  oovveerrwwhheellmmiinngg,,  iinn  wwhhiicchh  

tthhee  wwoorrkk  ppooiinntt  iiss  aass  ffoolllloowwss::  
  

((aa))  PPrreeppaarraattiioonn  ooff  pprree--ppllaannnniinngg  iinn  tthhee  ccoorrrreecctt  oorrddeerr  ooff  rreessppoonnssee  aaccttiioonnss..  

((bb))  TToo  ddeetteerrmmiinnee  tthhee  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ooff  tthhee  ppaarrttnneerr  ddeeppaarrttmmeennttss..  

((cc))  SSttaannddaarrddiizzaattiioonn  ooff  tthhee  mmaannnneerr  ooff  wwoorrkkiinngg  ooff  ddiiffffeerreenntt  ddeeppaarrttmmeennttss  

eemmppllooyyeedd..  

((dd))  PPrreeppaarraattiioonn  ooff  lliisstt  ooff  aavvaaiillaabbllee  ffaacciilliittiieess  aanndd  rreessoouurrcceess..  

((ee))  CCrreeaattiinngg  eeffffeeccttiivvee  mmaannaaggeemmeenntt  ooff  rreessoouurrcceess..  

((ff))  TToo  ccoo--oorrddiinnaattee  aallll  aassssiissttaannccee  wwoorrkkss..  

((gg))  CCoooorrddiinnaattiioonn  ffoorr  aassssiissttaannccee  ffrroomm  ssttaattee  lleevveell  ccoonnttrrooll  rroooomm..  
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  11..44  AArreeaa  ooff  PPllaann::  --  
  

IInn  vviieeww  ooff  tthhee  iimmppaacctt  ooff  ddiissaasstteerr  oonn  ggoovveerrnnmmeenntt,,  iinndduussttrryy  aanndd  aaggrriiccuullttuurree,,  eemmeerrggeennccyy  

ppllaannnniinngg  pprroocceessss  iiss  vveerryy  iimmppoorrttaanntt  ffoorr  aannyy  ddiissttrriicctt..  TThhee  ssccooppee  ooff  tthhiiss  sscchheemmee  wwiillll  bbee  

bbrrooaadd,,  wwhhiicchh  iiss  aass  ffoolllloowwss::  --  
  

  TThhee  ggeeooggrraapphhiiccaall  aarreeaass  wwhhiicchh  aarree  vvuullnneerraabbllee  ttoo  hhaazzaarrddss  iinn  tthhee  ddiissttrriicctt..  

  RRoolleess  aanndd  rreessppoonnssiibbiilliittiieess  ooff  vvaarriioouuss  ggoovveerrnnmmeenntt  ddeeppaarrttmmeennttss,,  aaggeenncciieess,,  

pprriivvaattee  sseeccttoorr,,  NNGGOOss  aanndd  cciittiizzeenn..  

  VVaarriioouuss  tteerrmmss  iinn  ddiissaasstteerr  mmaannaaggeemmeenntt,,  ssuucchh  aass  pprreevveennttiioonn,,  pprreeppaarraattiioonn,,  

mmiittiiggaattiioonn,,  rreeaaccttiioonn  ((iinncclluuddiinngg  wwiitthhddrraawwaall  aanndd  tteemmppoorraarryy  sshheelltteerr))..  TThhiiss  

ccoonnttiinnggeennccyy  ppllaann  iiss  hheellppffuull  iinn  rreedduucciinngg  ppuubblliicc  aanndd  pprrooppeerrttyy  lloossss..  

11..55  AAuutthhoorriizzaattiioonn  aanndd  RReeffeerreennccee  ––  
  

DDiissttrriicctt  aanndd  AAssssiissttaanntt  SScchheemmeess  hhaavvee  bbeeeenn  llaaiidd  ddoowwnn  uunnddeerr  tthhee  DDMM  AAcctt  22000055..  

AAccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  AAcctt,,  tthhee  DDiissttrriicctt  CCoolllleeccttoorr  iiss  aauutthhoorriizzeedd  ttoo  sseeeekk  aassssiissttaannccee  ffrroomm  ootthheerr  

ppaarrttiieess  ffoorr  rreedduucciinngg  tthhee  iimmppaacctt  ooff  ddiissaasstteerrss..  DDiissttrriicctt  ccoolllleeccttoorr  aanndd  ggoovveerrnnmmeenntt  aauutthhoorriittyy,,  

SSDDMMAA,,  rreelliieeff  ccoommmmiissssiioonneerr  ((CCOORR)),,  aanndd  ootthheerr  ppuubblliicc,,  wwiitthh  tthhee  ssuuppppoorrtt  ooff  pprriivvaattee  

ppaarrttiieess,,  aarree  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  tthhee  mmaannaaggeemmeenntt  ooff  ddiissaasstteerrss  aanndd  rriisskkss  iinn  tthhee  ddiissttrriicctt..  RRoollee  ooff  

tthhee  ccoolllleeccttoorr  aanndd  ootthheerr  ppaarrttiieess,,  rreessppoonnssiibbiilliittiieess  aanndd  lliiaabbiilliittyy  aacctt  hhaavvee  bbeeeenn  ddeetteerrmmiinneedd  iinn  

ddeettaaiillss..TThhee  rroolleess,,  rreessppoonnssiibbiilliittiieess  aanndd  oobblliiggaattiioonn  ooff  tthhee  CCoolllleeccttoorr  aanndd  ootthheerr  ppaarrttiieess  aarree  

sseett  oouutt  iinn  ddeettaaiill  iinn  tthhee  AAcctt  aanndd  aarree  ccoonnssiiddeerreedd  aass  ppaarrtt  ooff  tthhiiss  ppllaann..    

  

11..66  PPllaann  DDeevveellooppmmeenntt::--  

VVaarriioouuss  sstteeppss  iinnvvoollvveedd  iinn  ppllaannnniinngg  iinncclluuddee::--  
  

ii..  DDaattaa  ccoolllleeccttiioonn  aanndd  ppllaannnniinngg  --  DDaattaa  ccoolllleeccttiioonn,,  ddaattaa  aannaallyyssiiss  ((rriisskk  

iiddeennttiiffiiccaattiioonn  aanndd  uunnddeerrssttaannddiinngg,,  aasssseessssmmeenntt  ooff  rriisskk  iinn  tthhee  ddiissttrriicctt))  aanndd  

ffoorrmmaattiioonn  ooff  aa  ppllaannnniinngg  tteeaamm  ffrroomm  aallll  lliinnee  ddeeppaarrttmmeennttss..  

iiii..  DDeevveellooppmmeenntt  --  AAnnaallyyssiiss  ooff  rreeqquuiirreemmeennttss  aanndd  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  aallll  lliinnee  

ddeeppaarrttmmeennttss  aanndd  iiddeennttiiffiiccaattiioonn  ooff  nneeeeddss  aanndd  rreessoouurrcceess..  

iiiiii..  PPrreeppaarraattiioonn  --  PPrreeppaarraattiioonn,,  rreevviieeww,,  aapppprroovvaall  aanndd  ddiisssseemmiinnaattiioonn  ooff  ppllaannss..  

iivv..  IImmpplleemmeennttaattiioonn  aanndd  mmaaiinntteennaannccee  --  IImmpplleemmeennttaattiioonn,,  eevvaalluuaattiioonn,,  rreevviieeww  aanndd  

uuppddaattee  ooff  tthhee  sscchheemmee..  

  

  



District Disaster Management Plan, Dantewada (C.G.) 

5 
 

11..77      SSttaakkeehhoollddeerrss  aanndd  TThheeiirr  RReessppoonnssiibbiilliittiieess::--  
  

AAtt  SSttaattee  lleevveell  ––  SSttaattee  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  AAuutthhoorriittyy  iiss  aann  iimmppoorrttaanntt  bbooddyy  aatt  tthhee  

ssttaattee  lleevveell  tthhaatt  iiss  ccaappaabbllee  ooff  ddeeaalliinngg  wwiitthh  aannyy  ttyyppeess  ooff  ddiissaasstteerr..  TThhee  mmaaiinn  lliinnee  

ddeeppaarrttmmeenntt  ooff  aallll  ssttaattee  mmaacchhiinneerryy  aanndd  tthhee  aaggeennccyy  tthhaatt  ooppeerraatteess  tthhee  eemmeerrggeennccyy  rreelliieeff  

wwoorrkk,,  SSttaattee  eemmeerrggeennccyy  EEOOCC  aatt  tthhee  ttiimmee  ooff  tthhee  ddiissaasstteerr  pprroovviiddeess  aassssiissttaannccee  dduurriinngg  

ddiissaasstteerrss..  
  

AAtt  DDiissttrriicctt  lleevveell  --  DDiissttrriicctt  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  AAuutthhoorriittyy  iiss  aann  iimmppoorrttaanntt  iinnssttiittuuttiioonn  

ffoorr  tthhee  ddiissaasstteerr  aanndd  ddiissttrriicctt  aaddmmiinniissttrraattiioonn  aanndd  ttoo  pprrootteecctt  tthhee  ppuubblliicc  ccoommmmuunniittyy..  TThhee  

DDiissttrriicctt  CCoolllleeccttoorr  iiss  tthhee  CChhaaiirrmmaann  ooff  tthhee  AAuutthhoorriittyy  wwhhoo  ccaann  ccoooorrddiinnaattee  tthhee  vvaarriioouuss  

ddeeppaarrttmmeennttss  ooff  tthhee  ddiissttrriicctt  lleevveell  ttoo  ddeeaall  wwiitthh  tthhee  ddiissaasstteerr  dduurriinngg  tthhee  ddiissaasstteerr..  IInn  tthhee  

iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhee  DDiissttrriicctt  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  PPllaann,,  pprreeppaarraattiioonnss,,  ttrraaiinniinngg,,  

ccoommmmuunniittyy  aanndd  nnoonn--ggoovveerrnnmmeenntt  oorrggaanniizzaattiioonnss  aarree  iimmppoorrttaanntt  ccoonnttrriibbuuttoorrss..  

  

11..88      AApppprroovvaall  MMeecchhaanniissmm  ooff  tthhee  PPllaann  ––  
  

FFoorrmmaattiioonn  ooff  DDiissttrriicctt  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  AAuutthhoorriittyy  ffoorr  aallll  tthhee  ddiissttrriiccttss  uunnddeerr  

nnoottiiffiiccaattiioonn  nnuummbbeerr  FF88  ((44))  DDMM  &&  RR  //  DDMM  //  002233  ddaatteedd  0066..0099..22000077..  AAccccoorrddiinngg  ttoo  

DDDDMMAA,,  iitt  iiss  aallssoo  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  eennssuurriinngg  ccoommpplliiaannccee  wwiitthh  aallll  tthhee  ddeeppaarrttmmeennttss  oonn  

NNDDMMAA  //  SSDDMMAA  //  SSEECC  gguuiiddeelliinneess  rreellaatteedd  ttoo  pprreevveennttiioonn,,  mmiittiiggaattiioonn  aatt  tthhee  ddiissttrriicctt  lleevveell..    
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11..99    DDiissttrriicctt  PPrrooffiillee  ––    
  

DDaanntteewwaaddaa  ddiissttrriicctt  iiss  oonnee  ooff  tthhee  2277  ddiissttrriiccttss  ooff  CChhhhaattttiissggaarrhh  ssttaattee  ooff  cceennttrraall  IInnddiiaa..  IItt  hhaass  

ccoommee  iinnttoo  eexxiisstteennccee  oonn  MMaayy  2255,,  11999988..  IItt  uusseedd  ttoo  bbee  ppaarrtt  ooff  ffoorrmmeerrllyy  JJaaggddaallppuurr,,  tthhee  ttoottaall  

aarreeaa  ooff  tthhiiss  ddiissttrriicctt  iiss  55663355..7799  ssqq..  KKmm  aanndd  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  22001111  cceennssuuss,,  tthhee  ttoottaall  

ppooppuullaattiioonn  hheerree  iiss  228833447799..  DDaanntteewwaaddaa  iiss  tthhee  aaddmmiinniissttrraattiivvee  hheeaaddqquuaarrtteerrss  ooff  tthhiiss  ddiissttrriicctt..  

DDaanntteewwaaddaa  iiss  ddiivviiddeedd  iinnttoo  GGiiddddaamm,,  KKuuaakkoonnddaa,,  KKaatteekkaallyyaannaa,,  aanndd  DDaanntteewwaaddaa  

 
 DDiissttrriicctt  PPrrooffiilliinngg  NNaammee  aanndd  nnuummbbeerr  

11  AAddmmiinniissttrraattiivvee  DDiisstt--  DDaanntteewwaaddaa  

22  NNuummbbeerr  ooff  ttaalluukkaass  44  GGiiddddaamm,,  KKuuaakkoonnddaa,,  
KKaatteekkaallyyaannaa,,  aanndd  DDaanntteewwaaddaa  

33  NNuummbbeerr  ooff  UUrrbbaann  AArreeaass  55  

44  NNuummbbeerr  ooff  mmuunniicciippaalliittiieess  55  

55  NNuummbbeerr  ooff  vviillllaaggeess  223344  

66  RRII  CCiirrccllee  99  

77  PPaattwwaarrii  CCiirrccllee  7700  

88  NNoo..ooff  PPoolliiccee  SSttaattiioonn  1111  

99  NNaaggaarr  NNiiggaamm  00  

1100  NNaaggaarr  PPaalliikkaa  33  

1111  NNaaggaarr  PPaanncchhaayyaatt  22  

1122  JJaannppaadd  PPaanncchhaayyaatt  44  

1133  AAggrriiccuullttuurraall  PPrroodduuccee  MMaarrkkeett  11  

 
TTeehhssiill  GGeeooggrraapphhiiccaall  

AArreeaa((iinnKKmm))    
NNuummbbeerr  

ooff    VViillllaaggee  
NNuummbbeerr  ooff    

GGrraamm    
PPaanncchhaayyaatt    

NNuummbbeerr  ooff  
JJaannppaadd  

PPaanncchhaayyaatt  

NNuummbbeerr  ooff    
NNaaggaarr  PPaanncchhaayyaatt  

DDaanntteewwaaddaa  11777722..9966  7733  4433  11  11  

GGiiddddaamm  558866..2288  8866  3322  11  11  

KKuuaakkoonnddaa  556633..2266  223344  5577  22  11  
            KKaatteekkaallyyaannaa  448888  4433  2233      

TTaabbllee  --11  BBrriieeff  iinnttrroodduuccttiioonn  ttoo  tthhee  DDiissttrriicctt  
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GGeeooggrraapphhiiccaall  CCoonnddiittiioonn--  

DDaanntteewwaaddaa  iiss  llooccaatteedd  iinn  tthhee  ssoouutthh  ooff  CChhhhaattttiissggaarrhh  SSttaattee''ss  BBaassttaarr  ppllaatteeaauu..  TThhee  ddiissttrriicctt  iiss  

eennddoowweedd  wwiitthh  nnaattuurraall  rreessoouurrcceess,,hheerree  ttrriibbaall  ppeeooppllee  mmaanniillyy  rreessiieeddeess  lliikkee  DDoorrllaa,,  MMuurriiyyaa,,  

HHaallbbaa,,  GGoonndd  eettcc,,  tthhiiss  ddiissttrriicctt  ccoonnssiisstt  ooff  FFoouurr  tthhssiillss,,  TThhiiss  ddiissttrriicctt  ggeettss  tthhee  bboorrddeerr  ooff  

SSuukkmmaa,,  JJaaggddaallppuurr  aanndd  BBiijjaappuurr..TThhee  ggeeooggrraapphhiiccaall  aarreeaa  ooff    DDaanntteewwaaddaa  ddiissttrriicctt  iiss  

ccoommppoosseedd  ooff  ssmmaallll  hhiillllss  aanndd  ppllaaiinnss  aanndd  eexxtteennssiivvee  ppllaatteeaauuss..  TThhiiss  ddiissttrriicctt  iiss  335511  mmeetteerrss  

aabboovvee  sseeaa  lleevveell..  TThhee  mmaaiinn  rriivveerrss  ooff  tthhee  ddiissttrriicctt  ddiivviiddee  tthhee  tthhrreeee  ppaarrttss  iinn  IInnddrraawwaattii,,  

SShhaannkkaannii  aanndd  DDaannkkaannii  RRiivveerr  ddiissttrriicctt  ttoo  llaarrggee  ppaarrttss.. BBaallllaaddiillaa  iirroonn  oorree  mmiinnee  iiss  wwoorrlldd  

ffaammoouuss..  

  

  Geographical Details   

11  GGeeooggrraapphhiiccaall  aarreeaa  55663355..7799  ssqq  kkmm..  

22  MMaajjoorr  GGeeooggrraapphhiiccaall  AArreeaa  PPllaatteeaauu  

33  NNoo..  ooff  ssttaatteess  ccoonnnneecctteedd  33  ((BBiijjaappuurr,,  SSuukkmmaa,,  DDaanntteewwaaddaa))  

44  MMaajjoorr  rriivveerrss  33  ((IInnddrraawwaattii,,  SShhaannkkaannii,,  DDaannkkaannii))  

55  MMoouunnttaaiinnss  00  

66  DDrriinnkkiinngg  WWaatteerr  ((TTuubbee  WWeellll  aanndd  
NNuummbbeerr  ooff  WWeellllss))  

66442277  

77  CCaannaall  553355  

88  MMoouunnttaaiinn  BBaallllaaddiillaa  

99  TTyyppeess  ooff  SSooiillss  MMaattaassii,,  BBhhaattaa,,  TTiikkrraa  

1100  TToottaall  ffoorreesstt  ccoovveerr  aarreeaa  11771100..668855  HHeecc..  

1111  llaanndd  uussee    

          
  CCuullttiivvaabbllee  llaanndd  110044112200  

NNoonn  CCuullttiivvaabbllee  llaanndd    3311885577  
Table -2 Geographical Condition 
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FFiigg  22--Location Map of District Dantewada 
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FFiigg  33::  Political Map of District Dantewada 
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Physical aspect - 

AArreeaa  ––  
  
AAccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  22001111  cceennssuuss,,  tthhee  ttoottaall  aarreeaa  ooff  tthhee  ddiissttrriicctt  iiss  55663355..7799  ssqq..  KKmm..  iiss..  TThhee  

ppooppuullaattiioonn  ooff  tthhee  ddiissttrriicctt  iiss  228833447799  aanndd  tthhee  ppooppuullaattiioonn  ddeennssiittyy  iiss  3399  ppeeooppllee  ppeerr  ssqq..  KKmm..  

SSooiill  ((SSooiill))  --  

IInn  ggeenneerraall,,  BBllaacckk  ssooiill  iiss  ffoouunndd  iinn  tthhee  ddiissttrriicctt..  BBuutt  aallssoo  MMaattaassii,,  TTiikkrraa,,  BBhhaattaa  ssooiill  iiss  ffoouunndd..  

DDeemmooggrraapphhiicc  DDeessccrriippttiioonn  --  

DDaanntteewwaaddaa  iiss  oonnee  ooff  tthhee  ddeennsseellyy  ppooppuullaatteedd  ddiissttrriiccttss  wwhhiicchh  iiss  11%%  ooff  tthhee  ttoottaall  ppooppuullaattiioonn  

ooff  tthhee  ssttaattee..  TThhee  ttoottaall  ppooppuullaattiioonn  ooff  tthhee  ddiissttrriicctt  iiss  aapppprrooxxiimmaatteellyy  228833447799  llaakkhhss,,  oouutt  ooff  

wwhhiicchh  6688003311  aarree  uurrbbaann  aanndd  221155444488  aarree  rruurraall..  DDiiffffeerreenntt  ttrriibbaall  ccoommmmuunniittiieess  lliivvee  iinn  tthhiiss  

ddiissttrriicctt..  LLaanngguuaaggeess  ssppookkeenn  iinn  tthhee  ddiissttrriicctt  aarree  HHiinnddii  aanndd  CChhhhaattttiissggaarrhh,,  HHaallddii,,  GGoonnddii,,  

DDhhrruuvvaa,,  DDoorrllii..  LLiitteerraaccyy  rraattee  iiss  4488..6633%%..  TThhee  ddiissttrriicctt''ss  ggrroowwtthh  rraattee  iiss  1100..1100%%,,  TThhee  mmaaiinn  

ccrroopp  uusseedd  bbyy  ffaarrmmeerrss  iiss  ppaaddddyy..  

  

DDeemmooggrraapphhyy 

11  PPooppuullaattiioonn    --  228833447799  

    SScchheedduulleedd  CCaassttee  1100222200  
    SScchheedduulleedd  TTrriibbeess  220011445588  
    RRuurraall  ((MMaallee//FFeemmaallee))  221155444488  
    MMaallee  1100449933  
    FFeemmaallee  111100445555  

    UUrrbbaann  ((MMaallee//FFeemmaallee))  6688003311  

    MMaallee  3355110011  

FFeemmaallee  3322993300  

    CChhiilldd((00--66  yyrrss))  4411557733  

    MMaallee  2200665555  

    FFeemmaallee  2200991188  

22  PPooppuullaattiioonn  DDeennssiittyy  3399  

33  DDeeccaaddaall  GGrroowwtthh  RRaattee                                                                                                   1100..1100  
44  SSeexx  RRaattiioo  ((NNoo..  ffeemmaalleess  ppeerr  11,,000000  mmaalleess))  11002233  

    RRuurraall  11005522  

    UUrrbbaann  993388  

    CChhiilldd  ((00--66  yyrrss))  11001122  

55  LLiittrraaccyy  RRaattee  ((aass  aa  CCeennssuuss  22001111))  4488..6633%%  
    MMaallee  LLiittrraaccyy  RRaattee    4499..9922%%  
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    FFeemmaallee  LLiittrraaccyy  RRaattee    3322..7711%%  

    RRuurraall  3322..99%%  

    UUrrbbaann  7700..1122%%  

66  CCrruuddee  BBiirrtthh  RRaattee  ((PPeerr  11000000  PPooppuullaattiioonn))  2233..99%%  
77  CCrruuddee  BBiirrtthh  RRaattee  ((PPeerr  11000000  PPooppuullaattiioonn))  88..55%%  
88  IInnffaanntt  MMoorraattaalliittyy  RRaattee    ((PPeerr  11000000  lliivvee  bbiirrtthh))  4444%%  
99  MMaatteerrnnaall  MMoorrttaalliittyy  RRaattee    ((PPeerr  11000000  lliivvee  bbiirrtthh))  227722%%  
1100  NNaattuurraall  bbiirrtthh  GGrroowwtthh  RRaattee  ((PPeerr  11000000  PPooppuullaattiioonn))            1155..44%%  

TTaabbllee  33--  DDeemmooggrraapphhiicc  DDeessccrriippttiioonn  
  

Rainfall - 

TThhee  aavveerraaggee  rraaiinnffaallll  iinn  tthhee  ddiissttrriicctt  iiss  11440000  mmmm..  bbuutt  iitt  iiss  ggeenneerraallllyy  lleessss  ttoowwaarrddss  nnoorrtthh--

eeaasstt,,  ssoouutthh--wweesstt..  TThhee  ttoottaall  aannnnuuaall  rraaiinnffaallll  iiss  aabboouutt  9933  %%  RRaaiinnffaallll  iiss  ffrroomm  JJuunnee  ttoo  

SSeepptteemmbbeerr..  

  

RRaaiinnffaallll 
  

SS..NNoo  TTeehhssiill  NNoorrmmaall  
RRaaiinnffaallll  

YYeeaarr  
22000099  

YYeeaarr  
22001100  

YYeeaarr  
22001111  

YYeeaarr  
22001122  

YYeeaarr  
22001133  

YYeeaarr  
22001144  

YYeeaarr  
22001155  

YYeeaarr  
22001166  

YYeeaarr  
22001177  

1 DDaanntteewwaaddaa  11331133..00  770099..22  11885577..11  11338877..22  11336666..22  11119911..55  11228811..44  11004422..11  11448866..00  11449999..44  

2 GGiiddddaamm  11447744..77  --  11444400..88  11115577..88  11773311..99  11660077..33  11443300..44  11224455..77  11559922..44  11559911..22  

3 KKuuaakkoonnddaa  11441122..99  --  11660066..33  11880044..33  11333377..11  11770022..22  11554499..66  770011..00  11112200..22  11553300..00  

4 KKaatteekkllyyaann  11441188..88  --  --  11557744..22  11778888..77  11992299..55  11669988..66  998844..33  11663388..22  11775599..55  

5 BBaaddeebbaacchheellii  11662244..77  --  --  --  --  --  --  --  11114455..11  11225544..66  

AAvveerraaggee    rraaiinnffaallll  ((oonn  tthhee  
bbaassiiss  ooff  1100  yyeeaarrss  
aavveerraaggee  rraaiinnffaallll)) 

11440066..22  770099..22  11663344..77  11447788..66  11556666..00  11660077..66  11449900..00  999933..33  11339966..44  11552266..99  

Table 4- Average rainfall during the year 2009 to 2017 
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WWaatteerr  RReessoouurrcceess 
IIrrrriiggaattiioonn  CCaappaacciittyy    11779999..0000  HHeecc..  
GGoovveerrnnmmeenntt  11007700  
PPrriivvaattee  772299..0000  HHeecc..  

Table 5-Water Resources 

RRiivveerrss,,  DDaammss,,  PPoonndd  ––  

RRiivveerrss  –– IInnddrraawwaattii,,  SShhaannkkaannii,,  DDaannkkaannii 

TThheerree  iiss  nnoo  nnaattuurraall  llaakkee  iinn  tthhee  llaakkee  aanndd  ppoonndd  ddiissttrriicctt..  BBuutt  tthheerree  aarree  ssmmaallll  ppoonnddss  bbuuiillt. 

Economic and Social Status – 
 

EEccoonnoommiicc  PPrrooffiillee 
MMaaiinn  OOccccuuppaattiioonn  NNuummbbeerrss  
AAggrriiccuullttuurree  
  

SSmmaallll  aanndd  mmaarrggiinnaall  ffaarrmmeerr  OOtthheerr  llaarrggee  ffaarrmmeerrss  
2233117700  1133009988  

IInndduussttrriieess  wwoorrkkeerr        
BBuussiinneessss      AAggrriiccuullttuurree  

Table -6 Economic Details 

CCuullttuurraall  PPrrooffiillee 
  LLooccaall  llaanngguuaaggee  HHaallbbii,,  GGoonnddii,,  DDoorrllii,,  DDhhrruuvvaa,,  HHiinnddii  
DDrreessss  SShhaaddii,,  DDhhoottii  KKuurrttaa  

FFoooodd  DDaall  BBhhaatt  
MMaarrkkeett  ((DDaaiillyy  //  WWeeeekkllyy  //  OOtthheerr))    

FFaaiirrss  aanndd  ffeessttiivvaallss  ((bbrriieeff  ddeessccrriippttiioonn  ooff  tthhee  mmaaiinn  
cceelleebbrraattiioonn))  

BBiijj  PPaanndduumm,,  AAaamm  PPaanndduumm,,  DDiiwwaallii,,  
HHoollii,,  

Table -7 Cultural Details 

Major crops- 

RRaabbii  ccrrooppss  aarree  tthhee  mmaajjoorr  ccrrooppss  iinn  tthhee  ddiissttrriicctt,,  aalloonngg  wwiitthh  ccrrooppss  ooff  KKhhaarriiff  aanndd  ZZaayyeedd  aarree  

aallssoo  ssoowwnn..  

Rabi - bbaarrlleeyy,,  ggrraamm,,  mmuussttaarrdd,,  lliinnsseeeedd,,  ppeeaass,,  ccoorriiaannddeerr,,  mmoooonngg,,  fflliieess  

Kharif - mmaaiizzee,,  jjoowwaarr,,  ppeeaannuutt,,  sseessaammee,,  mmootthh.. 

IInn  aaddddiittiioonn,,  ffrruuiittss  aanndd  vveeggeettaabblleess  aarree  aallssoo  ssoowwnn  iinn  tthhee  ddiissttrriicctt..  MMuugghhaann,,  UUddaadd,,  GGuuaavvaa  

ppaappaayyaa,,  lleemmoonn  aanndd  mmaannggoo  ttrreeeess  aarree  ffoouunndd..  FFrruuiittss  aanndd  vveeggeettaabblleess  lliikkee  wwaatteerrmmeelloonn,,  

ccuuccuummbbeerr  bbrriinnjjaall,,  oonniioonn,,  ppoottaattoo  eettcc..  aarree  uusseedd..  
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AAggrrrriiccuullttuurree  PPrroodduuccttiioonn  //  QQuuaannttiittyy::  AAnnnnuuaall  

FFoooodd  GGrraaiinnss   

RRiiccee  110000..558844  

WWhheeaatt  00..001111  

MMaaiizzee  66..449988  

KKooddoo  KKuuttttkkii  77..997766  
DDaall  pprroodduuccttiivviittyy  

AArrhhaarr  ddaall  00..553322  
UUrraadd  ddaall    00..440066  
MMuuggaaddaall  00..2255  
OOtthheerr  00..557722  
OOiillyy  sseeeedd  pprroodduuccttiivviittyy  

PPeeaannuutt  11550055  
MMuussttaarrdd  332266  

Table-8 Major crops 

 

Livestock Details - 

AAnniimmaall  HHuussbbaannddrryy 
TToottaall  nnuummbbeerr  ooff  AAnniimmaallss  DDaaiirryy  CCaattttllee  DDrryy  CCaattttllee  

CCaattttllee  1133119911  2277115500  

bbuuffffaallooeess  11227711  11994455  

TThhee  sshheeeepp  775511  662244  

GGooaatt  77668822  1166998833  

HHoorrssee  00  00  

DDoonnkkeeyy  00  00  

PPiigg  00  00  

MMiillkk  PPrroodduuccttiioonn  1111..665599  MMiittrriicc  TToonn  

FFiisshh  pprroodduuccttiioonn  11880000  MMiittrriicc  TToonn  

PPoouullttrryy  FFaarrmm  1188  

Table -9 Cattle Details 
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Infrastructure Details and Services - 

TThhee  ddiissttrriicctt  iiss  ffuullll  ooff  nnaattuurraall  rreessoouurrcceess,,  hhaass  bbeeeenn  eexxttrreemmeellyy  bbaacckkwwaarrdd  iinn  tthhee  ffiieelldd  ooff  

hheeaalltthh  eedduuccaattiioonn..  MMoosstt  ooff  tthhee  ppooppuullaattiioonn  ooff  tthhee  ddiissttrriicctt  rreessiiddeess  iinn  tthhee  rraaww  hhoouussee  iinn  

vviillllaaggee      sscchhooooll,,  aasshhrraamm  hhoosstteell,,  PPoottaa  ccaabbiinn  iiss  ooppeerraattiinngg  ffoorr  eedduuccaattiioonn..  PPrriimmaarryy  hheeaalltthh  

cceenntteerrss  aarree  aallssoo  bbeeiinngg  ooppeerraatteedd  aalloonngg  wwiitthh  ccoommmmuunniittyy  hheeaalltthh  cceenntteerrss  iinn  tthhee  ddiissttrriicctt  ffoorr  

hheeaalltthh  sseerrvviicceess..  

TThhee  iinnffoorrmmaattiioonn  aabboouutt  tthhee  ddiissttrriicctt''ss  iinnffrraassttrruuccttuurree  iiss  aass  ffoolllloowwss..  

1 IInnffrraassttrruuccttuurree    

  Education   

  TToottaall  NNuummbbeerr  ooff  SScchhoooollss    888844  

  PPrriimmaarryy  SScchhooooss    660022  

  HHiigghh  SScchhoooollss    3322  

  HHiigghh  SSeeccoouunnddrryy  SScchhoooollss    2277  

  AAaaggaannwwaaddii  999933  

  

IInnssttiittuuttee--  CCoolllleeggee  PPoollllyytteecchhnniicc  CCoolllleeggee,,  IITTII  CCoolllleeggee,,  GGoovvtt..  PPGG  

CCoolllleeggee  

  OOtthheerr  IInnffrraassttrruuccttuurree    NNuummbbeerr  

  DDaammss    12 

  GGaarrddeenn  55  

  OOppeenn  ffiieelldd    ((HHeecc..))  

HHiigghh  rriissee  bbuuiillddiinnggss  55  

CCoommmmuunniittyy  bbuuiillddiinngg  ((ccaappaacciittyy,,  

llooccaattiioonn  aanndd  nnuummbbeerr))  

1111  

  NNuummbbeerr  ooff  OOffffiicceess    11  

  GGooddoowwnn    33  

  Bus Stand DDaanntteewwaaddaa,,  GGiiddddaamm,,  KKuuaakkoonnddaa,,  KKaatteekkaallaayyaannaa  

  Total length of Road  554477..3355  KKmm  

  RRuurraall  334477..3355    KKmm  

  UUrrbbaann  333399..0077  KKmm  

NNuummbbeerr  ooff  RRaaiillwwaayy  SSttaattiioonn  99  

  HHeelllliippeedd  5 

Table -10 Other Infrastructureand Services 
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OOffffiicceess  IInnffoorrmmaattiioonn  NNuummbbeerrss  

GGoovveerrnnmmeenntt  4400  

SSeemmii  GGoovveerrnnmmeenntt  66  

CCiivviill  SSoocciieettyy//NNGGOO  4400  

Table-11 Information of Offices 

CCoommmmuunniiccaattiioonn  

SS..NNoo..  MMeeaannss  ooff  CCoommmmuunniiccaattiioonn  NNuummbbeerr  

11  PPoosstt  ooffffiiccee  1111  

22  TTeelleepphhoonnee  cceenntteerr  22  

TToottaall  1133  

Table-12 Contact 

Education – 

DDaanntteewwaaddaa  ddiissttrriicctt  iiss  bbaacckkwwaarrdd  iinn  eedduuccaattiioonn..  TThhee  mmaaiinn  rreeaassoonn  iiss  tthhaatt  llaacckk  ooff  eedduuccaattiioonn,,  

iitt  iiss  nneecceessssaarryy  ttoo  rraaiissee  aawwaarreenneessss  ooff  ppuubblliicc  eedduuccaattiioonn,,  ttoo  iinnccrreeaassee  tthhee  lleevveell  ooff  eedduuccaattiioonn,,  

ttoo  bbrriinngg  aawwaarreenneessss  aammoonngg  tthhee  mmaasssseess;;  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  sscchhoooollss  iinn  tthhee  ddiissttrriicctt  iiss  888844,,  wwiitthh  

aa  ttoottaall  lliitteerraaccyy  rraattee  ooff  4488..9922  ppeerrcceenntt..  TThhee  mmaallee  lliitteerraaccyy  rraattee  iiss  4499..9922  ppeerrcceenntt  aanndd  tthhee  

ffeemmaallee  lliitteerraaccyy  rraattee  iiss  3322..7711  ppeerrcceenntt..  

FFoorr  tthhee  hhiigghheerr  eedduuccaattiioonn  iinn  tthhee  ddiissttrriicctt,,  ppoollyytteecchhnniicc  ccoolllleeggee,,  iinndduussttrriiaall  ttrraaiinniinngg  iinnssttiittuuttee,,  

lliivveelliihhoooodd  sscchhooooll,,  ccoolllleeggee  iiss  bbeeiinngg  oorrggaanniizzeedd  bbyy  tthhee  ddiissttrriicctt  aaddmmiinniissttrraattiioonn..  

SScchhoooollss    

SScchhooooll  PPrrooffiillee NNaammee  ooff  TTeehhssiill  

DDaanntteewwaaddaa  GGiiddddaamm  KKuuaakkoonnddaa  KKaatteekkaallaayyaannaa  TToottaall  

11  NNuummbbeerr  ooff  PPrriimmaarryy  SScchhoooollss  115511  119911  114422  113300  661144  

22  NNuummbbeerr  ooff  SSeeccoonnddaarryy  sscchhoooollss  5566  8866  5533  4499  224444  

33  NNuummbbeerr  ooff  HHiigghh  SScchhoooollss  1111  66  99  66  3322  

44  NNuummbbeerr  ooff  SSeeccoonnddaarryy  SScchhoooollss  99  44  11  22  1166  

55  NNuummbbeerr  ooff  RRuurraall  SScchhoooollss  00  00  00  00  00  

66  NNuummbbeerr  ooff  UUrrbbaann  SScchhoooollss  44  1122  88  00  2244  

77  NNuummbbeerr  ooff  RRiisskk  PPootteennttiiaall  SScchhoooollss  1155  1100  66  55  996666  

Table-13 Schools 
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HHeeaalltthh  ––  

TThheerree  aarree  0011  ddiissttrriicctt  hhoossppiittaall,,  1166  pprriimmaarryy  HHeeaalltthh  CCeennttrreess,,  0044  CCoommmmuunniittyy  HHeeaalltthh  

CCeennttrreess  aanndd  2266  AAmmbbuullaannccee  ffoorr  bbeetttteerr  HHeeaalltthh  FFaacciilliittiieess  iinn  tthhee  DDaanntteewwaaddaa  ddiissttrriicctt..  

GGoovveerrnnmmeenntt  HHeeaalltthh  CCeenntteerr  

SSll..NNoo..  TTyyppeess  ooff  HHoossppiittaall  NNuummbbeerrss  
NNuummbbeerrss  ooff  
BBeedd//  CCaappaacciittyy  

11  

AAllllooppeetthhiicc  HHoossppiittaall  

55DDiissttrriicctt  
HHoossppiittaall  aanndd  
CCoommmmuunniittyy  
HHeeaalltthh  CCeenntteerr  222200  

22  AAyyuurrvveeddiicc  HHoossppiittaall  77  3355  

33  PPrriimmaarryy  HHeeaalltthh  CCeenntteerr  1111  3333  

44  SSuubb  HHeeaalltthh  CCeenntteerr  4466  7766  

55  NNuummbbeerrss  ooff  AAmmbbuullaanncceess  22662266  00  
Table 14: Public Health Center 

IInndduussttrryy  ––  

IInndduussttrryy  

SS..NoNo..  Type of IndustryType of Industry  NumberNumber  RRiisskk  

11  LLaarrggee--  IIrroonn  MMiinneess  22  FFiirree  AAcccciiddeenntt  

22  MMeeddiiuumm--RRiiccee  IInndduussttrriieess  5500  FFiirree  AAcccciiddeenntt  

33  SSmmaallll--  OOtthheerr    9933  FFiirree  AAcccciiddeenntt  
  

Table 15: Industry 

IInndduussttrryy  aanndd  SSeerrvviicceess  

SS..  NNoo..  TToopp  NNuummbbeerr  

11  NNuummbbeerr  ooff  RReeggiisstteerreedd  IInndduussttrriieess  114455  

22  TToottaall  NNuummbbeerr  ooff  IInndduussttrriieess  114455  

33  NNuummbbeerr  ooff  EEmmppllooyyeeeess  445500  
Table 16: Industry and Services 

IInndduussttrriiaall  DDeettaaiillss  

SS..NNoo..  SSmmaallll  MMeeddiiuumm  LLaarrggee  RReemmaarrkk  

11  9933  5500  22  
EESSSSAARR  IINNDDUUSSTTRRIIEESS  
NNMMDDCC  

TToottaall  9933  5500  22  
  

Table 17: Industrial Details 
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BBaannkk  ––  

SSll..  NNoo..  BBaannkk  CCaatteeggoorryy  NNuummbbeerr  ooff  BBaannkkss  

11  CCoommmmeerrcciiaall  BBaannkk  1155  

22  GGrraammiinn  BBaannkk  88  

33  CCooooppeerraattiivvee  bbaannkk  22  

44  PPrriimmaarryy  llaanndd  ddeevveellooppmmeenntt  bbaannkk  bbrraanncchheess  00  

TToottaall  2255  
Table 18: Bank Details 

  

PPuubblliicc  DDiissttrriibbuuttiioonn  SShhoopp  iinn  tthhee  DDiissttrriicctt  --  

PPuubblliicc  DDiissttrriibbuuttiioonn  SShhoopp  iinn  tthhee  DDiissttrriicctt  

SSll..NNoo..  TTeehhssiill  NNuummbbeerr  ooff  PPuubblliicc  DDiissttrriibbuuttiioonn  SShhoopp  

11  KKuuaakkoonnddaa  3333  

22  DDaanntteewwaaddaa  4422  

33  KKaatteekkaallaayyaannaa  2233  

44  GGiiddddaamm  4466  

TToottaall  114444  
Table 19: Public Distribution in the fair price shop holder 

  

TTrraannssppoorrtt  &&  CCoommmmuunniiccaattiioonnss  ––  

DDaanntteewwaaddaa  DDiissttrriicctt  hheeaaddqquuaarrtteerrss  iiss  ddiirreeccttllyy  ccoonnnneecctteedd  bbyy  rrooaadd..  TThhee  nneeaarreesstt  rraaiillwwaayy  

ssttaattiioonn  ooff  tthhee  hheeaaddqquuaarrtteerrss  iiss  DDaanntteewwaaddaa  SSttaattiioonn  CCiittyy..  PPrreesseennttllyy  tthhee  aaiirrccrraafftt  sseerrvviiccee  iiss  

nnoott  aavvaaiillaabbllee  iinn  tthhee  ddiissttrriicctt,,  bbuutt  iinn  tthhee  ddiissttrriicctt,,  tthhee  NNaattiioonnaall  HHiigghhwwaayy  NNoo..  1166  ppaasssseess  

tthhrroouugghh  DDaanntteewwaaddaa..  AAtt  pprreesseenntt,,  bbuusseess  ffrroomm  ddiissttrriicctt  DDaanntteewwaaddaa  hheeaaddqquuaarrtteerrss  ttoo  RRaaiippuurr  

aanndd  HHyyddeerraabbaadd  aarree  ooppeerraatteedd..  TThhee  ddiissttaannccee  ooff  tthhee  ssttaattee  ccaappiittaall  ooff  RRaaiippuurr,,  338800  kkmm  ffrroomm  

hheerree..      
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RRooaadd  NNeettwwoorrkk  

LLeennggtthh  ooff  rrooaadd  uunnddeerr  PPWWDD  ttiillll  MMaarrcchh  22001188  

SSll..NNoo..  TTyyppee  ooff  
RRooaaddss  

TToottaall  
lleennggtthh  
¼¼77$$1100½½  

OOnn  tthhee  SSuurrffaaccee  UUnnsseerrffaabbllee  

WWBBMM  BBTT  CCCC  TToottaall  
¼¼44$$55$$66½½    

TTrraaffffiiccaabbllee  NNoonnTTrraaffffiiccaabbllee  TToottaall  
¼¼88$$99½½  

11  22  33  44  55  66  77  88  99  1100  

11  NNaattiioonnaall  
hhiigghhwwaayy  

4433  00  4433  0000  4433  4433  00  4433  

22  SSttaattee  
hhiigghhwwaayy  

112200..6600  00  112266..6600  0000  112266..6600  00  00  00  

33  OOtthheerr  
PPWWDD  
RRooaaddss  

220099..5555  3377..6600  113311..9955  0000  116699..5555  3300..7700  99..3300  4400..0000  

44  MMaajjoorr  
DDiissttrriicctt  
RRooaaddss  

116688..2200  00..0000  116688..2200  0000  116688..2200  00  00  00..0000  

TToottaall  554411..3355  3377..6600  446699..7755  0000  550077..3355  7733..7700  99..3300  8833..0000  
Table 20: Road Network 

RRooaadd  MMaapp  ooff  DDaanntteewwaaddaa  DDiissttrriicctt  ––  

  

Fig 4: Road Map of District 
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MMaaiinn  aarreeaass  ooff  hhiissttoorriiccaall  aanndd  ccuullttuurraall  iimmppoorrttaannccee  ––  

DDaanntteewwaaddaa  TThhiiss  aarreeaa  iiss  pprreeddoommiinnaannttllyy  wwiinnddyy..  HHeerree,,  vvaarriioouuss  ttyyppeess  ooff  ccuullttuurraall,,  ssuucchh  aass  

rruurraall,,  uurrbbaann,,  ttrriibbaall,,  ccaann  bbee  sseeeenn..  EEvveerryy  yyeeaarr  aa  ffaaiirr  iiss  oorrggaanniizzeedd  iinn  DDaanntteesshhwwaarrii  ttaammppllee..    

IInn  wwhhiicchh  aa  llaarrggee  nnuummbbeerr  ooff  rruurraall  ttrriibbaall  ppeeooppllee  ccoommee..  AAaakkaass  NNaaggaarr  iiss  aa  hhiillll  ppeeaakk  iinn  tthhiiss  

aarreeaa,,  hheerree  tthhoouussaannddss  ooff  ppeeooppllee  ggaatthheerr  aatt  KKaarrmmaa  JJaayyaannttii..  SShhaannkkaannii  aanndd  DDaannkkaannii  RRiivveerr  iiss  

tthhee  mmoosstt  iimmppoorrttaanntt  rriivveerr  iinn  tthhiiss  rreeggiioonn..    

  

  

  TThhee  mmaajjoorr  ppllaacceess  ooff  ttoouurriissmm  aarree  aass  ffoolllloowwss::  
  

AArreeaass  ooff  HHiissttoorriiccaall  aanndd  CCuullttuurraall  IImmppoorrttaannccee  

SS..NN..  PPllaaccee//SSiitteess//MMoonnuummeenntt  DDeessccrriippttiioonn  HHaazzaarrdd  aanndd  RRiisskk  

11  

BBaattiisshhaa  TTeemmppllee  GGaanneesshh  
ssttaattuuee  MMaammaa--BBhhaannjjaa  
TTeemmppllee  CChhaannddrraaddiittyyaa    
TTeemmppllee  
  BBaarraassuurr  tteemmppllee    

TThhiiss  aanncciieenntt  mmoonnuummeenntt  iiss  iinn  aa  
hhiissttoorriiccaall  ppllaaccee  ccaalllleedd  BBaannssuurr,,  
tthhiiss  tteemmppllee  wwaass  bbuuiilltt  bbeettwweeeenn  
1100--1111  cceennttuurryy..  

FFlloooodd  ,,  BBoomm  bbllaasstt  ,,  FFiirree  
IInncciiddeenntt  

22  
DDaanntteesshhwwaarrii  TTeemmppllee  
DDaanntteewwaaddaa  

TThhee  aanncciieenntt  ssttaattuueess  ppllaacceedd  iinn  tthhee  
DDaanntteesshhwwaarrii  MMaaii  tteemmppllee  aarree  tthhee  
cceenntteerr  ooff  tthhee  mmoosstt  iimmppoorrttaanntt  
ssppiirriittuuaall  cceenntteerr..  TThhee  DDaanntteesshhwwaarrii  
TTeemmppllee  wwaass  ccoonnssttrruucctteedd  bbyy  
CChhaalluukkyyaa  kkiinnggss  iinn  tthhee  1144tthh  
cceennttuurryy  iinn  tthhee  SSoouutthh  IInnddiiaann  
SShheelllleeyy  TTeemmppllee  AArrcchhiitteeccttuurree..  

FFiirree  IInncciiddeenntt,,    BBoomm  BBllaasstt,,  
SSttaammppeedd  

33  
KKaarrllii  MMaahhaaddeevv  TTeemmppllee  
SSaammaalluurr  

HHiissttoorriiccaall  MMaahhaaddeevv  TTeemmppllee  iinn  
SSaammaalluurr  wwaass  bbuuiilltt  iinn  1144tthh  
cceennttuurryy..  

FFlloooodd  

Table 21: Areas of Historical and Cultural Importance 
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IInnffoorrmmaattiioonn  ooff  MMiinnee  aanndd  MMiinneerraallss  iinn  tthhee  DDiissttrriicctt  ––  

TThhee  vviieeww  ooff  mmiinneerraall  rreessoouurrcceess,,  tthhee  iirroonn  mmiinneerraall  iiss  ffoouunndd  mmaaiinnllyy  iinn  tthhee  ddiissttrriicctt  

DDaanntteewwaaddaa..  BBeellaaddiillllaa  iiss  aa  mmiinnee  ooff  iirroonn,,  wwhhiicchh  iiss  wwoorrlldd  ffaammoouuss..  IInn  tthhee  pprreesseenntt  ttiimmee,,  tthhee  

iirroonn  mmiinnee  iiss  ooppeerraatteedd.. IInn  DDaanntteewwaaddaa  ssttoonneess  aarree  ffoouunndd  mmaaiinnllyy..  BBeessiiddeess  tthhee  aaddddiittiioonn  ooff  ttiinn  

iiss  aallssoo  ffoouunndd  iinn  aabbuunnddaannccee..  AAtt  pprreesseenntt,,  llaarrggee  qquuaannttiittiieess  ooff  iirroonn  mmiinnee  aarree  rruunn  bbyy  NNMMDDCC..  

  

IInnffoorrmmaattiioonn  ooff  MMiinnee  aanndd  MMiinneerraallss  iinn  tthhee  DDiissttrriicctt  
SSll..NNoo
..  

MMiinneess  &&  
MMiinneerraallss  
NNaammee  

PPrroodduuccttiioonn  ((iinn  
ttoonnss))  FFiinnaanncciiaall  
yyeeaarr  

AArreeaa  wwhheerree  
ffoouunndd  

NNuummbbeerr  ooff  
RReeggiisstteerreedd  
EEmmppllooyyeeee
ss  

GGoovvtt//PPrriivvaatt
ee  

OOnnssiittee  
&&  
OOffffssiittee  
ppllaann  

11  IIrroonn  oorree  1177002200221100..7711  
LLaakkhhss,,  ttoonnss  

KKiirraanndduull,,  
BBaacchheellii  

550000  PP..SS..UU  aavvaaiillaabbll
ee  

22  TTiinn  775555  KKgg,,  ttoonnss  
  

BBaacchheellii,,  
KKaatteekkaallaayyaannaa    

1122  PPrriiaavvttee  aavvaaiillaabbll
ee  

Table 22: Details of Mine and Minerals in District 
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22..  AAsssseessssiinngg  tthhee  sseennssiittiivviittyy,,  ccaappaacciittyy  aanndd  rriisskk  ooff  ddiissaasstteerr  iinn  tthhee  ddiissttrriicctt  

  

  DDiissaasstteerrss  aaddvveerrsseellyy  aaffffeecctt  lliiffee  aanndd  aafftteerr  tthhee  ooccccuurrrreennccee  ooff  ddiissaasstteerr,,  ddeessttrruuccttiioonn,,  pplliigghhtt,,  

ppaanniicc  aarriisseess..  IItt  ttaakkeess  sseevveerraall  ddeeccaaddeess  ffoorr  ddiissaasstteerr  aaffffeecctteedd  ppeeooppllee  ttoo  ccoommee  bbaacckk  ttoo  

rreehhaabbiilliittaattiioonn..  LLooww  lleevveell  ooff  lliivveelliihhoooodd  aanndd  lleessss  aawwaarreenneessss  hhaass  nnoott  oonnllyy  iinnccrreeaasseedd  tthhee  

aaddvveerrssee  eeffffeeccttss  ooff  ddiissaasstteerrss,,  bbuutt  aallssoo  tthhee  sseerriioouuss  ccoonnsseeqquueennccee  ooff  iinntteerrrruuppttiioonn  iinn  

eeccoonnoommiicc  ddeevveellooppmmeenntt..  

IItt  iiss  tthheerreeffoorree  nneecceessssaarryy  tthhaatt  tthhee  iiddeennttiiffiiccaattiioonn  ooff  tthhee  ppeeooppllee  wwhhoo  aarree  lliivviinngg  bbeellooww  tthhee  

ppoovveerrttyy  lliinnee,,  iiddeennttiiffyyiinngg  tthhee  ppootteennttiiaall  ooccccuurrrreenncceess  ooff  aannyy  ddiissttrriicctt,,  rriisskkss  aarriissiinngg  ffrroomm  

tthheemm,,  aarreeaass  wwhhiicchh  ccoommee  iinn  iittss  ppeerriipphheerryy,,  cchhiillddrreenn,,  tthhee  eellddeerrllyy,,  wwoommeenn,,  tthhee  ddiissaabblleedd,,  aanndd  

tthhoossee  IIddeennttiiffyyiinngg  tthhee  eeccoonnoommiicc,,  ssoocciiaall  aanndd  pphhyyssiiccaall  sseennssiittiivviittyy  ooff  tthhee  ppeeooppllee  lliivviinngg  iinn  

tthhee  aarreeaa  aanndd  aasssseessssiinngg  tthheeiirr  ppootteennttiiaall  sshhoouulldd  ddeeaall  wwiitthh  tthhee  iimmppaacctt  ooff  tthhee  ddiissaasstteerr..  

DDeemmoonnssttrraattiioonnss  sshhoouulldd  bbee  mmaaddee  ssoo  tthhaatt  tthhee  ppllaannss  ccaann  bbee  iimmpplleemmeenntteedd  ttoo  rreedduuccee  tthhee  rriisskk  

ooff  ddiissaasstteerrss..  

  

NNaattuurraall  DDiissaasstteerrss  ––  

NNaattuurraall  pphheennoommeennaa  tthhaatt  ppoossee  aa  tthhrreeaatt  ttoo  ppeeooppllee,,  ssttrruuccttuurreess  oorr  ffiinnaanncciiaall  pprrooppeerrttiieess  

ssiimmuullttaanneeoouussllyy  ccoonnttrriibbuuttee  ttoo  hhuummaann  lliiffee..  MMaaiinnllyy  ffllooooddss,,  eeaarrtthhqquuaakkeess,,  ddrroouugghhttss,,  

vvoollccaannooeess,,  ffiirreess,,  ttssuunnaammiiss,,  llaannddsslliiddeess  eettcc  aarree  tthhee  nnaattuurraall  tthhrreeaattss..  

MMaann  mmaaddeeDDiissaasstteerrss  ––  

DDiissaasstteerrss  tthhaatt  ooccccuurr  dduuee  ttoo  hhuummaann--ccaauusseedd  ccaauusseess  aanndd  ssiittuuaattiioonnss  wwhhiicchh  ccaann  bbrriinngg  

ddiissaassttrroouuss  ccoonnsseeqquueenncceess  ttoo  ssoocciieettyy,,  aarree  ccaalllleedd  hhuummaann  ccaallaammiittiieess,,  mmaaiinnllyy  dduuee  ttoo  

iinndduussttrriiaall  aacccciiddeennttss,,  eexxpplloossiioonnss,,  eennvviirroonnmmeennttaall  ddeeggrraaddaattiioonn,,  lleeaakkaaggee  ooff  ppooiissoonnoouuss  

ggaasseess,,  wwaarr,,  aacccciiddeennttss  eettcc..  hhaavvee  bbeeeenn  iinncclluuddeedd..  

DDuuee  ttoo  iinnccrreeaasseedd  rriisskk  ooff  ffrreeqquueennccyy  vvuullnneerraabbiilliittyy  aammoonngg  ppeeooppllee  aarriisseess  aanndd  bbyy  ddeeccrreeaassiinngg  

tthhee  aabbiilliittyy  ooff  ppeeooppllee  ccoonnsseeqquueenncceess  iinnccrreeaassee  tthhee  rriisskk  ooff  iinnccrreeaasseedd  rriisskk..  

  
  

                                                HHaazzaarrdd  ((HH))  XX  VVuullnneerraabbiilliittyy  ((VV))  XX  EExxppoossuurree  ((EE))  
        RRiisskk      ==        
            CCaappaacciittyy  ttoo  CCooppee  ((CC))  
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HHaazzaarrdd  --  HHaazzaarrdd  iiss  aa  ssiittuuaattiioonn  wwhheerree  tthheerree  iiss  aa  ppoossssiibbiilliittyy  ooff  lloossss  ooff  lliiffee,,  hheeaalltthh,,  

eennvviirroonnmmeenntt  oorr  pprrooppeerrttyy..  TThhiiss  ccaann  bbee  nnaattuurraall  oorr  mmaann--mmaaddee  iinncciiddeennttss,,  wwhhiicchh  ccaann  nnoott  bbee  

ssttooppppeedd..  IItt  ccaauusseess  hheeaavvyy  lloosssseess  ooff  lliiffee  aanndd  pprrooppeerrttyy  iinn  tthhee  ssttaattee  aanndd  ddiissttrriicctt..  
  

VVuullnneerraabbiilliittyy  --  DDuuee  ttoo  tthhee  nnaattuurree,,  ccoonnssttrruuccttiioonn  aanndd  pprrooxxiimmiittyy  ttoo  tthhrreeaatteenneedd  aarreeaass  oorr  

ddiissaasstteerr  pprroonnee  aarreeaass,,  aa  ccoommmmuunniittyy,,  ssttrruuccttuurree,,  sseerrvviiccee  oorr  ggeeooggrraapphhiicc  aarreeaa  iiss  lliikkeellyy  ttoo  bbee  

ddaammaaggeedd  oorr  iinntteerrrruupptteedd  bbyy  tthhee  eeffffeeccttss  ooff  ssppeecciiaall  ddaannggeerr..  
  

RRiisskk  --  RRiisskkss  ooccccuurr  wwhheenn  tthheerree  iiss  aann  eevveenntt  ooff  ddaannggeerr,,  tthhee  eexxppeecctteedd  lloossss  ooff  aannyy  

ccoommmmuunniittyy..  IItt  mmaayy  iinncclluuddee  lloossss  ooff  lliiffee,,  iinnjjuurryy  ttoo  iinnddiivviidduuaallss,,  lloossss  ooff  pprrooppeerrttyy  aanndd  //  oorr  

iinntteerrrruuppttiioonn  iinn  eeccoonnoommiicc  aaccttiivviittiieess  aanndd  lliivveelliihhoooodd..  
  

CCaappaacciittyy  --  UUssiinngg  tthhee  sskkiillllss  aanndd  rreessoouurrcceess  aavvaaiillaabbllee  ttoo  mmaannaaggee  aaddvveerrssee  ccoonnddiittiioonnss,,  

rriisskkss  oorr  ddiissaasstteerrss  iiss  tthhee  aabbiilliittyy  ttoo  iinnccrreeaassee  tthhee  eelliiggiibbiilliittyy  ooff  ppeeooppllee,,  oorrggaanniizzaattiioonn  aanndd  

ssyysstteemmss..  IInn  oorrddeerr  ttoo  ccooppee  wwiitthh  aannyy  ssiittuuaattiioonn,,  iitt  iiss  eesssseennttiiaall  ttoo  ddeevveelloopp  aawwaarreenneessss  ooff  tthhee  

rreessoouurrcceess  aanndd  rreessoouurrcceess  ooff  tthhee  rreessoouurrcceess,,  dduurriinngg  nnoorrmmaall  ttiimmeess  aass  wweellll  aass  dduurriinngg  tthhee  

ddiissaasstteerrss  oorr  aaddvveerrssee  ccoonnddiittiioonnss..  
  

EExxppoossuurree  --  TThhee  eexxiisstteennccee  aanndd  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  ppeeooppllee,,  pprrooppeerrttyy,,  iinnffrraassttrruuccttuurree,,  hhoouussiinngg,,  

pprroodduuccttiioonn  ccaappaabbiilliittiieess,,  lliivveelliihhoooodd,,  ssyysstteemmss  aanndd  ootthheerr  eelleemmeennttss  llooccaatteedd  iinn  hhaazzaarrddoouuss  

aarreeaass  aarree  kknnoowwnn  aass  eexxppoossuurreess..  
  

  

22..11  IIddeennttiiffyyiinngg  PPootteennttiiaall  DDiissaasstteerrss  ––  
  

  

TThhee  ddiissaasstteerrss  aarree  mmaaiinnllyy  ddiivviiddeedd  iinnttoo  ffiivvee  ppaarrttss..  

  CClliimmaattiicc  RReellaatteedd  

  GGeeoollooggiicc  RReellaatteedd  

  CChheemmiiccaall,,  iinndduussttrriiaall  aanndd  nnuucclleeaarr  rreellaatteedd  

  AAcccciiddeennttaall  RReellaatteedd  

  BBiioollooggiiccaall  DDiissaasstteerr  
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IInn  oorrddeerr  ttoo  aasssseessss  DDaanntteewwaaddaa  DDiissttrriicctt  ddiissaasstteerr  aanndd  sseennssiittiivviittyy  ooff  tthhee  rriisskk,,  ddiissttrriicctt  

ooffffiicciiaallss,,  ppuubblliicc  rreepprreesseennttaattiivveess,,  NNGGOOss,,  hheelldd  mmeeeettiinngg  oonn  ddiissttrriicctt  ddiissaasstteerr  mmaannaaggeemmeenntt  

ppllaann  rreeggaarrddiinngg  tthhee  ppootteennttiiaall  ddiissaasstteerrss  iinn  tthhee  ddiissttrriicctt,,  ppeeooppllee  aaffffeecctteedd  bbyy  tthheemm  aanndd  tthhee  

aabbiilliittyy  ooff  tthhee  ddiissttrriicctt  ttoo  ddeeaall  wwiitthh  tthhee  ddiissaasstteerrss  AAsssseesssseedd..  

TThhee  ppootteennttiiaall  1122  ddiissaasstteerrss  wweerree  mmaarrkkeedd  iinn  tthhee  ddiissttrriiccttss..  OOff  tthheessee,,  iitt  iiss  rreeccoommmmeennddeedd  ttoo  

uunnddeerrttaakkee  ggeenneerraall  wwoorrkk  ppllaannss  ffoorr  ddeettaaiilleedd  aanndd  ssppeecciiffiicc  wwoorrkk  ppllaannss  aanndd  ootthheerr  ddiissaasstteerrss  

ffoorr  tthhee  mmaajjoorr  sseevveenn  ddiissaasstteerrss..  
  

22..11..11  SSiixx  mmaaiinn  ddiissaasstteerrss  aarree  bbeellooww  mmeennttiioonneedd  ––  
  

11..  DDrroouugghhtt  

22..  FFlloooodd  

33..  EEaarrtthhqquuaakkee  

44..  AAcccciiddeenntt  

55..  FFiirree  

66..  SSeeaassoonnaall  DDiisseeaasseess  
  

OOtthheerr  55  ddiissaasstteerrss  aarree  ccoommmmuunnaall  rriioottss,,  hhaaiillssttoorrmm,,  ddaamm  bbrreeaakkaaggee,,  lluu  aanndd  ccoolldd  wwaatteerr,,  aallssoo  

CChhhhaattttiissggaarrhh  iiss  aaffffeecctteedd  bbyy  NNaaxxaalliissmm..  
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22..22  HHiissttoorryy  ooff  DDiissaasstteerrss  ––  

AAppaarrtt  ffrroomm  nnaattuurraall  ccaallaammiittiieess  lliikkee  ddrroouugghhtt  aanndd  fflloooodd  iinn  DDaanntteewwaaddaa  DDiissttrriicctt,,  ootthheerr  ddiissaasstteerrss  ssuucchh  aass  aanniimmaall  ccoonnfflliicctt,,  eeppiiddeemmiicc,,  rrooaadd  aacccciiddeennttss,,  SSnnaakkee  BBiittee,,  

eelleeccttrriicciittyy  aanndd  hhuurrrriiccaanneess  aarree  aallssoo  tthheerree..  TThhee  hhiissttoorryy  ooff  vvaarriioouuss  ddiissaasstteerrss  iinn  tthhee  ddiissttrriicctt  iiss  aass  ffoolllloowwss..    

Hazard, Vulnerability, Capacity, Risk Assesments (HVCRA) 

Assessment of the Disasters that Occurred in the last 10 years 

SS..NNoo..  DDiissaasstteerr  EEvveenntt  yyeeaarr EEeevveenntt  
PPllaaccee  

CCaassuuaallttiieess  ((JJaann  HHaannii))  AAnniimmaall  lloossss  ((PPaasshhuu  HHaannii))  PPrrooppeerrttyy  
LLoossss  

CCrroopp  DDaammaaggee    

TTeehhssiill  DDeeaatthh  IInnjjuurreedd  MMiissssiinngg  DDeeaatthh  IInnjjuurreedd  MMiissssiinngg  

DDaanntteewwaaddaa  
GGiiddddaamm  
KKaatteekkaallaayyaann  
BBaaddee  
BBaacchheellii  

MMaallee  FFeemmaallee  CChhiilldd  MMaallee  FFeemmaallee  CChhiilldd  MMaallee  FFeemmaallee  CChhiilldd  DDiissaasstteerr  EEvveenntt  yyeeaarr  

11  FFlloooodd  22000088--22000099  
22001100--22001111  
22001122--22001133  
22001144--22001155  
22001166--22001177  

98 29 18 0 0 0 0 0 0 194 0 0 1429 0 0 

22  DDrroouugghhtt  22001155--1166  
  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12778 

  DDrroouugghhtt  22001177--1188  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26292 

33  FFiirree  22000088--22000099  
22001100--22001111  
22001122--22001133  
2200001144--
22001155  
22001166--22001177  

4 2   1 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0 0 

44  LLiigghhttnniinngg  22000088--22000099  
22001100--22001111  
22001122--22001133    
22001144--22001155  
22001166--22001177  

13 5 2 1 0 0 0 0 0 475 0 0 0 0 0 

66  SSnnaakkee  
BBiittee//SSccoorrppii
oonn//HHoonneeyy  
BBeeee//GGuuhheerraa  
BBiittee    

22000088--22000099  
22001100--22001111  
22001122--22001133  
22001144--22001155  
22001166--22001177  

114 69 40 0 0 0 0 0 0 111 0 0 0 0 0  

Table 23: Assessment of the Disasters that Occurred in the last 10 years 
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Tehsil wise Casualties (Jan Hani) Information  ¼Last ten years information½ 

S.No. Casualties 
(Jan 

Hani) 

Month 

January February March April May June July August September October November December Total 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 MMaallee  11 20 11 8 8 11 55 34 25 20 17 15 235 

2 FFeemmaallee  6 12 5 4 2 4 30 12 7 18 8 7 115 

3 CChhiilldd  1 1 1 2 4 4 7 4 8 6 6 0 44 

4 DDeettaaiillss  ooff  
RReessccuueedd  
ppeeooppllee  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TToottaall  18 33 17 14 14 19 92 50 40 44 31 22 394 

Table -24  Tehsil wise Casualties (Jan Hani) Information ¼Last ten years information½  
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22..33  RRiisskk  PPrrooffiillee  ––  
  

AA  rriisskk  pprrooffiillee  hhaass  bbeeeenn  ddeevveellooppeedd  ffoorr  eeaacchh  rriisskk  iiddeennttiiffiieedd  iinn  DDaanntteewwaaddaa  DDiissttrriicctt..  AA  rriisskk  

pprrooffiillee  iinncclluuddeess  tthhee  ffoolllloowwiinngg  iinnffoorrmmaattiioonn  aabboouutt  tthhee  ddaannggeerr::  
  

11..  FFrreeqquueennccyy  ooff  tthhee  iinncciiddeenntt  --  hhooww  oofftteenn  iitt  iiss  lliikkeellyy  ttoo  ooccccuurr..  

22..  IInntteennssiittyy  aanndd  ppootteennttiiaall  iinntteennssiittyy  --  hhooww  bbaadd  iitt  ccaann  bbee..  

33..  LLooccaattiioonn  --  wwhheerree  iiss  lliikkeellyy  ttoo  ooccccuurr..  

44..  DDuurraattiioonn  --  HHooww  lloonngg  ccaann  iitt  llaasstt??  

55..  SSeeaassoonnaall  PPaatttteerrnn  --  TThhee  ttiimmee  ooff  yyeeaarr  dduurriinngg  wwhhiicchh  iitt  iiss  mmoorree  lliikkeellyy  ttoo  ooccccuurr..  

66..  SSppeeeedd  ooff  tthhee  ssttaarrtt  --  hhooww  ffaasstt  iiss  tthhee  ppoossssiibbiilliittyy  ooff  iitt..  
  

  

HHaazzaarrdd  PPootteennttiiaall  
MMaaggnniittuuddee  ((%%  ooff  
CCoommmmuunniittyy  TThhaatt  
CCaann  BBee  AAffffeecctteedd))  

FFrreeqquueennccyy  ooff  
OOccccuurrrreennccee  

AArreeaass  
LLiikkeellyy  ttoo  
bbee  
AAffffeecctteedd  
MMoosstt  

PPrroobbaabbll
ee  
DDuurraattiioo
nn  

PPrroobbaabbllee  
TTiimmee  ooff  tthhee  
YYeeaarr  

PPootteennttiiaall  SSppeeeedd  
ooff  OOnnsseett  
((PPrroobbaabbllee  
AAmmoouunntt  ooff  
WWaarrnniinngg  TTiimmee))  

FFlloooodd    LLiimmiitteedd  LLiikkeellyy  DDaanntteewwaa,,  
GGiiddddaamm  

11--
33WWeeeekk  

JJuunnee--
SSeepptteemmbbeerr  

MMoorree  tthhaann  2244  
hhoouurrss  

DDrroouugghhtt  CCrriittiiccaall  MMoossttllyy    AAllll  
DDiissttiicctt  

11--33  
MMoonntthh  

TThhrroouugghhoouutt  
tthhee  yyeeaarr    

MMiinniimmuumm  oorr  
NNoo  WWaarrnniinngg  

FFiirree  CCrriittiiccaall  MMoossttllyy  AAllll  
DDiissttiicctt  

FFeeww  
hhoouurrss    

TThhrroouugghhoouutt  
tthhee  yyeeaarr    

MMiinniimmuumm  oorr  
NNoo  WWaarrnniinngg  

EEppiiddeemmiicc  LLiimmiitteedd  MMoossttllyy  AAllll  
DDiissttiicctt  

FFeeww  
DDaayyss    

TThhrroouugghhoouutt  
tthhee  yyeeaarr    

MMiinniimmuumm  oorr  
NNoo  WWaarrnniinngg  

RRooaadd  
AAcccciiddeennttss  

LLiimmiitteedd  MMoossttllyy  AAllll  
DDiissttiicctt  

FFeeww  
SSeeccoonnddss  

TThhrroouugghhoouutt  
tthhee  yyeeaarr    

MMiinniimmuumm  oorr  
NNoo  WWaarrnniinngg  

Table 25:  Risk Profile 

  

NNoottee::  PPootteennttiiaall  qquuaannttiittyy  ––    

11..  DDaannggeerroouuss::  MMoorree  tthhaann  5500%%    

22..  SSeerriioouuss::  2255--5500%%    

33..  LLiimmiitteedd::  1100--2255  %%  

44..  FFeewweerr  tthhaann  1100%%..    
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TThhee  ffrreeqquueennccyy  ooff  tthhee  eevveenntt  ––    

11..  MMoosstt  lliikkeellyy::  IInn  tthhee  nneexxtt  yyeeaarr  aapppprrooxxiimmaatteellyy  110000  %%..  

22..  PPrroobbaabbiilliittyy::  1100--110000  %%  wwiitthh  aattlleeaasstt  oonnee  cchhaannggee  iinn  tthhee  nneexxtt  yyeeaarr..  

33..  OOccccaassiioonnaallllyy  pprroobbaabbllee::  11--1100  %%  iinn  tthhee  nneexxtt  yyeeaarr  oorr  PPrroobbaabbiilliittyy  bbeettwweeeenn  aatt  lleeaasstt  oonnee  
cchhaannggee  iinn  tthhee  nneexxtt  110000  yyeeaarrss..  

44..  IImmppoossssiibbllee::  LLeessss  tthhaann  11%%  cchhaannccee  iinn  tthhee  nneexxtt  110000  yyeeaarrss..  

  

22..44  RRiisskk  AAnnaallyyssiiss  ––  
  

RRiisskkss  ccaann  bbee  aa  tthhrreeaatt  ttoo  ppeeooppllee,,  sseerrvviicceess,,  ssppeecciiffiicc  ffaacciilliittiieess  aanndd  ssttrruuccttuurreess  iinn  tthhee  

ccoommmmuunniittyy..  BByy  rreedduucciinngg  tthhee  rriisskk,,  tthhee  ddiissttrriicctt  ccaann  ffooccuuss  oonn  tthhoossee  hhaazzaarrddss  tthhaatt  ccrreeaattee  hhiigghh  

rriisskk  ffoorr  lliiffee,,  pprrooppeerrttyy  aanndd  eennvviirroonnmmeenntt..  AAnnaallyyssiiss  ooff  rriisskk  iiss  hheellppffuull  iinn  ddeevveellooppiinngg  rreeaaccttiioonn  

pprriioorriittiieess..  RRiisskk  pprriioorriittyy  iiss  aassssiiggnneedd  uussiinngg  qquuaalliittaattiivvee  rraattiinnggss  ssuucchh  aass  hhiigghh,,  mmeeddiiuumm,,  aanndd  

llooww..  

  

  

SS..  

NNoo  

HHaazzaarrddss  GGeeooggrraapphhyy  IInnffrraassttrruuccttuurree  &&  

PPrrooppeerrttyy  

DDeemmooggrraapphhyy  

11  FFlloooodd  MMeeddiiuumm  MMeeddiiuumm  HHiigghh  

22  DDrroouugghhtt  MMeeddiiuumm  LLooww  HHiigghh  

33  FFiirree  LLooww  MMeeddiiuumm  HHiigghh  

44  EEppiiddeemmiicc  LLooww  LLooww  HHiigghh  

Table 26:  Risk Analysis 

  

22..55  SSeennssiittiivviittyy  aannaallyyssiiss  ––  

BBaasseedd  oonn  tthhee  rreevviieeww  aanndd  aannaallyyssiiss  ooff  ddaattaa,,  tthhee  ccoonntteexxtt  ooff  tthhee  mmoosstt  iimmppoorrttaanntt  ddeessiiggnn  rriisskk  iiss  

iiddeennttiiffiieedd  ffoorr  tthhee  lloowweesstt  aaddmmiinniissttrraattiivvee  uunniitt  iinn  tthhee  ddiissttrriicctt..  BBaasseedd  oonn  tthhiiss,,  tthhee  sseennssiittiivviittyy  

aannaallyyssiiss  iiss  ddoonnee  aass  ffoolllloowwss..  
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SS..NNoo  SSeennssiittiivviittyy  aannaallyyssiiss  AAnnsswweerr  

11  

SSeennssiittiivviittyy  aannaallyyssiiss  RReessuulltt  

WWhhaatt  ssiinnggllee  oorr  mmuullttiippllee  hhaazzaarrddss  iiss  tthhee  
ccoommmmuunniittyy  ffaacceedd  wwiitthh??  WWhhiicchh  aarree  mmoosstt  
ssiiggnniiffiiccaanntt??  RReeffeerrrriinngg  ttoo  ooccccuurrrreennccee,,  
ffrreeqquueennccyy//rreettuurrnn  ppeerriioodd,,  iinntteennssiittyy  aanndd  
dduurraattiioonn  aass  wweellll  aass  eexxppoossuurree  ooff  aaffffeecctteedd  
ffaammiilliieess,,  hhooww  ddoo  tthheesseehhaazzaarrddss  ccoommppaarree??  

CCoommmmuunniittiieess  aarree  aaffffeecctteedd  bbyy  rriisskkss  
ssuucchh  aass  ffllooooddss,,  ddrroouugghhttss,,  ffiirreess  aanndd  
eeppiiddeemmiiccss..  

11..  FFllooooddss  aaffffeecctt  DDaanntteewwaaddaa  iinn  
yyeeaarr  22000066  

    

AArree  rriisskkss  oorr  nneeww  rriisskkss  eemmeerrggiinngg??  

EEppiiddeemmiicc  ccaasseess  wweerree  aallssoo  tthheerree.. IInn  
DDaanntteewwaaddaa,,  tthheerree  iiss  tthhee  mmiinnee  ooff  
BBeellllaa  DDiillllaa  oorree  iinn  wwhhiicchh  tthhee  ddaannggeerr  
ooff  llaannddsslliiddee  iiss  rriissiinngg  dduuee  ttoo  mmiinniinngg..  

22  

RReessuulltt  ooff  SSeennssiittiivviittyy  AAnnaallyyssiiss  

WWhheerree  iiss  tthhee  mmoosstt  sseennssiittiivvee  aarreeaa??  
KKaatteekkaallaayyaannaa  iiss  aaffffeecctteedd  ooff  nnaaxxaall  
aanndd  aallll  TTeehhssiillee  dduuee  ttoo  ddrroouugghhtt..  

HHooww  aarree  ccoommmmuunniittiieess  sseennssiittiivvee  ttoo  tthhee  
rriisskkss  ooff  iinnfflluueenncciinngg  tthhee  ccoommmmuunniittyy  aanndd  
tthhoossee  rriisskkss??  

FFlloooodd  --  AAllll  tteehhssiillss  aarree  aaffffeecctteedd  bbyy  
ffllooooddss  dduuee  ttoo  tthhee  pprreesseennccee  ooff  
SShhaannkkaannii  RRiivveerr  
DDrroouugghhtt  --  LLooww  rraaiinnffaallll  aanndd  
sseeggmmeenntt  rraaiinnffaallll  aaffffeeccttss  tthhee  ddiissttrriicctt..  

33  

RReessuulltt  ooff  CCaappaacciittyy  AAnnaallyyssiiss  

WWhhaatt  aarree  tthhee  mmaaiinn  ccaappaabbiilliittiieess  iinn  tthhee  
ccoommmmuunniittyy??  

HHoossppiittaallss,,  ppoolliiccee  ssttaattiioonnss,,  rreessccuuee  
eeqquuiippmmeenntt,,  rreelliieeff  ccaammppss,,  ttrraannssppoorrtt  
eettcc..  
DDrriinnkkiinngg  WWaatteerr  SSuuppppllyy  SScchheemmee,,  
PPrriimmee  MMiinniisstteerr''ss  CCrroopp  IInnssuurraannccee  
SScchheemmee,,  CCrroopp  CCoonnttiinnggeennccyy  
SScchheemmeess  eettcc..  

EExxppllaaiinn  tthheemm  aanndd  hhooww  ddoo  tthheeyy  iinnccrreeaassee  
tthhee  fflleexxiibbiilliittyy  ooff  tthhee  ccoommmmuunniittyy??  

  HHoossppiittaall::  FFoorr  iimmmmeeddiiaattee  
mmeeddiiccaall  aassssiissttaannccee..  
  PPoolliiccee  SSttaattiioonn::  FFoorr  rreessccuuee  

ooppeerraattiioonn  aanndd  wwiitthhddrraawwaall..  
  RReessccuuee  eeqquuiippmmeenntt::  FFoorr  rreessccuuee  

ooppeerraattiioonnss..  
  RReelliieeff  ccaammppss::  FFoorr  tteemmppoorraarryy  

sshheelltteerrss  aanndd  ffiirrsstt  aaiidd..  

  TTrraannssppoorrtt  aanndd  ccoommmmuunniiccaa--  

    
    ttiioonn  ssyysstteemm::  IItt  iiss  wweellll  
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    ccoonnnneecctteedd  ttoo  nneeiigghhbboorriinngg  
ddiissttrriiccttss  tthhrroouugghh  rrooaadd  aanndd  
vveehhiiccuullaarr  ttrraaffffiicc..  

  DDrriinnkkiinngg  WWaatteerr  SSuuppppllyy  
SScchheemmee::  AAvvaaiillaabbiilliittyy  ooff  
ppoottaabbllee  wwaatteerr..  

  PPrriimmee  MMiinniisstteerr  FFaassaall  BBiimmaa  
YYoojjaannaa  --  FFoorr  ffiinnaanncciiaall  ssuuppppoorrtt..  

  CCrroopp  CCoonnttiinnggeennccyy  yyoojjaannaa  --  
DDeellaayy  iinn  rraaiinnffaallll  oorr  SSeeggmmeenntt  
rraaiinnffaallll,,  eeaarrllyy  bbrreeeeddss  ccrroopp  eettcc..    

MMaaiinn    0044  wweeaakknneesssseess  

  TThhee  nneegglliiggeennccee  ooff  ffaarrmmeerrss  
bbeeffoorree  tthhee  ppeerriioodd  ooff  ddrroouugghhtt..  

  CCoonnssttrruuccttiioonn  ooff  rraaww  hhoouusseess  iinn  
fflloooodd--PPrroonnee  aarreeaass..  

  IInnssuuffffiicciieenntt  nnuummbbeerr  ooff  ffiirree  
ssttaattiioonnss..  

  TThheerree  iiss  nnoo  NNGGOO  wwoorrkkiinngg  oonn  
ddiissaasstteerr  mmaannaaggeemmeenntt  
aawwaarreenneessss..  

44  

PPrreeppaarraattiioonnss  aanndd  rreeaaccttiioonnss  ttoo  rreedduuccee  tthhee  eeffffeeccttss  ooff  ddiissaasstteerr  

BBaasseedd  oonn  ppootteennttiiaall  ooff  rriisskkss,,  aassssiissttaannccee  iiss  
nneeeeddeedd  ttoo  rreedduuccee  tthhee  vvuullnneerraabbiilliittiieess  aanndd  
iinnccrreeaassee  tthhee  ccaappaabbiilliittiieess  ooff  tthhee  
ccoommmmuunniittyy..    

  CCoonnssttrruuccttiioonn  ooff  rriivveerr  
eemmbbaannkkmmeennttss..  

  PPrrootteeccttiioonn  ooff  wwaatteerr  dduurriinngg  tthhee  
rraaiinnyy  sseeaassoonn..  

  CCoonnssttrruuccttiioonn  ooff  nneeww  cchheecckk  
ddaammss,,  ppoonnddss  aanndd  wweellllss  
  

    

  TToo  eedduuccaattee  ffaarrmmeerrss  ttoo  pprraaccttiiccee  
ddrroouugghhtt--rreessiissttaanntt  ccrrooppss  aanndd  
eeffffiicciieenntt  wwaatteerr  uussee..  

      Table 27:  Sensitivity analysis 

22..66  DDiissaasstteerrss  iinn  DDaanntteewwaaddaa  DDiissttrriicctt  ––  
  

22..66..11  DDrroouugghhtt  ––  
  

  

TThheerree  iiss  ccuummuullaattiivvee  eeffffeecctt  ooff  tthhee  llaacckk  ooff  ddrryy  wwaatteerr..  TThhee  eeffffeecctt  ooff  wwhhiicchh  ffaallllss  oonn  aaggrriiccuullttuurree,,  

nnaattuurraall  eennvviirroonnmmeenntt  aanndd  rreellaatteedd  pprroocceesssseess  iinn  tthhee  ffoorrmm  ooff  aa  nnaattuurraall  ddiissaasstteerr..  IIff  iittss  

eeffffeeccttiivveenneessss  ccoonnttiinnuueess  ttoo  iinnccrreeaassee,,  tthheenn  tthhee  ssiittuuaattiioonn  ooff  ffaammiinnee  aarriisseess..  TThhee  IInnddiiaann  

MMeetteeoorroollooggiiccaall  DDeeppaarrttmmeenntt  hhaass  ddiivviiddeedd  tthhee  ddrroouugghhtt  iinnttoo  ttwwoo  ppaarrttss  --  tthhee  ddrroouugghhtt  aanndd  tthhee  

ccoommmmoonn  ddrroouugghhtt..  TThhiirrssttyy  ddrroouugghhtt  hhaass  lleessss  tthhaann  5500  ppeerrcceenntt  rraaiinnffaallll,,  wwhhiillee  tthhee  nnoorrmmaall  

ddrroouugghhtt  iiss  2255  ppeerrcceenntt  lleessss  tthhaann  tthhee  aavveerraaggee  rraaiinnffaallll..  AAccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  ddeeffiinniittiioonn  ooff  ddrroouugghhtt  
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ggiivveenn  bbyy  tthhee  iirrrriiggaattiioonn  ccoommmmiissssiioonn,,  tthhiiss  iiss  tthhee  ssiittuuaattiioonn  iinn  wwhhiicchh  tthhee  aarreeaa  hhaass  rreecceeiivveedd  7755  

ppeerrcceenntt  lleessss  rraaiinn  tthhaann  nnoorrmmaall  rraaiinnffaallll..  IIff  tthhiiss  ddeeffiicciieennccyy  iiss  bbeettwweeeenn  2255  ttoo  5500  ppeerrcceenntt,,  iitt  iiss  

ddeeffiinneedd  aass  tthhee  ssttaattuuss  ooff  sseevveerree  ddrroouugghhtt  aanndd  iiff  tthhee  ddeeffiicciieennccyy  iiss  mmoorree  tthhaann  5500  ppeerrcceenntt  tthheenn  iitt  

iiss  ccoonnssiiddeerreedd  aass  aa  ccoonnddiittiioonn  ooff  sseevveerree  ddrroouugghhtt..  
  

DDrryy  iiss  aa  ggrraadduuaall  nnaattuurraall  ddiissaasstteerr  tthhaatt  ggiivveess  uuss  aa  lloott  ooff  ttiimmee  ttoo  ddeeaall  wwiitthh..  DDuuee  ttoo  nnoott  hhaavviinngg  

pprrooppeerr  mmaannaaggeemmeenntt  ooff  wwaatteerr,,  iittss  eeffffeeccttss  aallssoo  iinnccrreeaassee  oovveerr  ttiimmee..  TThhee  mmaaiinn  ccaauussee  ooff  

ddrroouugghhtt  iiss  tthhee  llaacckk  ooff  rraaiinnffaallll..  
  
  

CCoommmmoonn  iinnddiiccaattoorrss  ooff  ddrroouugghhtt  ––  

  

  LLaacckk  ooff  wwaatteerr  iinn  rreesseerrvvooiirrss  

  LLooww  rraaiinnffaallll  oorr  nnoott  oonn  ttiimmee  oorr  llooww  wwaatteerr  ssttoorraaggee  

  LLooww  wwaatteerr  lleevveell  

  WWeellllss  ddrryyiinngg  

  DDeessttrruuccttiioonn  ooff  ccrrooppss  

  

TTyyppeess  ooff  DDrroouugghhtt  ––  
  

  MMeetteeoorroollooggiiccaall  DDrroouugghhtt  --    IInnaaddeeqquuaattee  rraaiinnffaallll,,  iirrrreegguullaarriittyy,,  uunneevveenn  ddiissttrriibbuuttiioonn  ooff  

wwaatteerr  

  DDuuee  ttoo  hhyyddrroollooggiiccaall  ddrroouugghhtt  --    llaacckk  ooff  wwaatteerr,,  lloowweerr  ggrroouunndd  wwaatteerr  lleevveell,,  

ddeepprriivvaattiioonn  ooff  wwaatteerr  bbooddiieess,,  ppoonnddss,,  wweellllss  aanndd  rreesseerrvvooiirrss  ddrryyiinngg  

  AAggrriiccuullttuurraall  ddrroouugghhtt  --  llaacckk  ooff  ccrroopp  oorr  ffooddddeerr,,  ddeeffiicciieennccyy  iinn  ssooiill  mmooiissttuurree..  

  

DDrroouugghhtt  iinnffoorrmmaattiioonn  ooff  DDaanntteewwaaddaa  DDiissttrriicctt  ––  

  

DDrroogghhtt  
DDaammaaggee  aanndd  rraannggee  ggeenneerraatteedd  ffrroomm  ddrroouugghhtt    iinn  tthhee  yyeeaarr  22001177--1188  

SS..  NNoo  FFeeaattuurreedd  AArreeaa  RReessuullttss  CCoommmmeennttss  
11  AAffffeecctteedd  AArreeaa  DDaanntteewwaaddaa    CCrroopp  ddaammaaggee,,  

ddrriinnkkiinngg  wwaatteerr  
pprroobblleemm  

SSttaattee  DDiissaasstteerr  
RReessppoonnssee    FFuunndd  uunnddeerr  
FFoooodd  RReeccoovveerryy  BBooaarrdd  
CCiirrccuullaarr  66--44  sshhoouulldd  bbee  
pprroovviiddeedd  ttoo  aaffffeecctteedd  
ffaarrmmeerrss  iinn  ssuubbssiiddyy  

Table 28- Damage and range generated from drought in the year 2017-18 



 

SS..NNoo..  DDiissttrriicctt  TTeehhssiill  

11  

DDaanntteewwaaddaa  

DDaanntteewwaadd

22  GGiiddddaamm  

33  KKuuaakkoonnddaa

44  KKaatteekkaallaayyaa

55  BBaaddee  BBaacchhe

TToottaall  
Table 29

FFllooww  CChhaarrtt

  

  

OOuuttlliinnee  ooff  tthhee  pprr

SSll..NNoo..  YYeeaarr  

11  22000088--22000099  CC

22  22001155--22001166  CC

33  22001177--1188  CC

TTaabbllee  3300::    OOuuttlliinnee  oo

22..66..22  FFlloooodd  ––  

DDaanntteewwaaddaa  iiss  aa  fflloooodd  pprroonnee  a

ooff  DDaanntteewwaaddaa  ddiissttrriicctt  wweerree

EEvveerryy  yyeeaarr  DDaanntteewwaaddaa  iiss  iinnff
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LLiisstt  ooff  aaffffeecctteedd  aarreeaass  

NNuummbbeerr  
ooff  

VViillllaaggeess  

IInntteennssiittyy  NNuummbbeerr  ooff  ffaarrmm
ddrroouu

SSmmaallll  aanndd  
mmaarrggiinnaall  
ffaarrmmeerr  

ddaa  4488  HHiigghh  11887700  

  7722  HHiigghh  22559922  

aa  2266  HHiigghh  11440088  

aannaa  4433  HHiigghh  11007733  

heellii  4455  HHiigghh  668855  

223344  77662288  
Table 29- LLiisstt  ooff  aaffffeecctteedd  aarreeaass  dduuee  ttoo  DDrroouugghhtt    

tt  11--  NNuummbbeerr  ooff  vviillllaaggeess  dduuee  ttoo  aaffffeecctteedd  bbyy  ddrroouugghhtt  

rreevviioouuss  eevveenntt  ooff  tthhee  ddeeccllaarreedd  ddrroouugghhtt  iinn  tthhee  ddiissttrriicct

SSttaattee  DDiissttrriicctt  NNaammee  TTeehhssiill

CChhhhaattttiissggaarrhh  DDaanntteewwaaddaa  DDaanntteewwaaddaa,,  GGiidd
KKaatteekkaa

CChhhhaattttiissggaarrhh  DDaanntteewwaaddaa  DDaanntteewwaaddaa,,  GGiidd
KKaatteekkaa

CChhhhaattttiissggaarrhh  DDaanntteewwaaddaa  DDaanntteewwaaddaa,,  GGiidd
KKaatteekkaa

ooff  tthhee  pprreevviioouuss  eevveenntt  ooff  tthhee  ddeeccllaarreedd  ddrroouugghhtt  iinn  tthhee 

 aarreeaa..  IInn  22000066  tthheerree  wwaass  aa  ttrreemmeennddoouuss  fflloooodd,,  ww

ee  aaffffeecctteedd,,  tthhee  mmoosstt  iinn  wwhhiicchh  DDaanntteewwaaddaa  aa

fflluueenncceedd  bbyy  tthhee  fflloooodd  ooff  SShhaannkkaannii,,  DDaannkkaannii  RR

72

26

43 45

Number of villages due to affected by drought

Number of Villages
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mmeerrss  aaffffeecctteedd  bbyy  
uugghhtt  

OOtthheerr  llaarrggee  
ffaarrmmeerrss  

22881111  

33334499  

11221166  

11554433  

11227733  

10192 

  

tt  

l  NNaammee  

ddddaamm,,  KKuuaakkoonnddaa,,  
aallaayyaannaa  
ddddaamm,,  KKuuaakkoonnddaa,,  
aallaayyaannaa  
ddddaamm,,  KKuuaakkoonnddaa,,  
aallaayyaannaa  
e  ddiissttrriicctt  

wwhheerree  ffoouurr  ttaahhssiillss  

aanndd  KKaatteekkaallaayyaannaa..  

RRiivveerr..  

Number of villages due to affected by drought

Number of Villages



 

BBeellooww  iiss  aa  lliisstt  ooff  vviillllaaggeess  //  hh
fflloooodd  ssiittuuaattiioonn  ––    
  
FFlloooodd  
  
RRiivveerrss  iinn  tthhee  DDiissttrriicctt  MMaaiinnllyy  AAffff

SS..NNoo..  TTeehhssiill  RRiivveerr  NNaamm

11  GGiiddddaamm  IInnttrraavvaattii  
RRiivveerr  

22  DDaanntteewwaaddaa  SShhaannkkaannii  aa
DDaannkkaannii  
RRiivveerr  

TTaabbllee3311::  RRiivveerr  ooff  tthhee  ddiissttrr

GGrraapphh  22::  SSeennssiitt

  

DDrraaiinnss  iinn  tthhee  DDiissttrriicctt  MMaaiinnllyy 
SS..NNoo..  TTeehhssiill  DDrraaiinnss  NNaa

11  DDaanntteewwaaddaa  TTeemmuurruuzz

KKooddkkii  NN

TTiitthhiijjoodd

ZZaarraallaaww
MMaahhaaddeevvjj

TTaabbllee3322::  DDrraaiinnss  ooff  tthhee  ddiissttrr
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hhaabbiittaattiioonnss  iinnhhaabbiitteedd  iinn  tthhee  lloowweerr  aarreeaa  wwhhiicchh  aa

ffffeecctteedd  bbyy  FFlloooodd  

mmee  NNuummbbeerr  ooff  
vviillllaaggeess  

VViillllaaggee  nnaammee  

1155  BBhhaattppaall,,  UUddnnaarr,,  NNeeeerr,,  MMuukkcchhaannaa
BBooddaallii,,  CChhiinnddnnaarr,,  PPaahhuurrnnaarr,,    MMuu

aanndd  22  BBaassaannppuurr,,  ZZiirrkkaa  

rriicctt  wwhhiicchh  aarree  mmoorree  ssuusscceeppttiibbllee  dduurriinngg  fflloooodd  oorr  wwaatt

ttiivvee  vviillllaaggeess  wwhhiicchh  aarree  aaffffeecctteedd  bbyy  fflloooodd  oorr  RRiivveerr  wwaa

y  AAffffeecctteedd  bbyy  FFlloooodd  
aammee  NNuummbbeerr  ooff  vviillllaaggeess  VViillllaaggee  nnaammee    &&  GGrr

zzoorrii  11  KKaawwllnnaarr,,  BBhhooggaamm

NNaallaa  11  MMiiddkkuullnn

ddii  11  BBaassaannppuurr,,  ZZ

wwaa,,  22  CChhiittllaannkk
vvjjooddii  11  KKaawwllnnaarr,,  BBhh
rriicctt  wwhhiicchh  aarree  mmoorree  ssuusscceeppttiibbllee  dduurriinngg  fflloooodd  oorr  wwaa

2

Dantewada

Sensitive village by flood or water intrusion by the Indravati and 
Shankani, Dankani Rivers

Number of villages
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aarree  aaffffeecctteedd  bbyy  

aarr,,  FFaannddrrii,,  
uussttnnnnaarr  

tteerr  ppeenneettrraattiioonn  

  
aatteerr  

rraamm  PPaanncchhaayyaatt  

mm  KKeessaappuurr  

nnaarr  

ZZiirrkkaa  

kkaa  
hhooggaamm  

aatteerr  ppeenneettrraattiioonn  

Sensitive village by flood or water intrusion by the Indravati and 

Number of villages
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WWaarrdd  aanndd  llooccaattiioonn  aaffffeecctteedd  bbyy  hheeaavvyy  rraaiinn  iinn  tthhee  cciittyy  ccoouunncciill  DDaanntteewwaaddaa  //  MMuunniicciippaalliittyy  //  NNaaggaarr  
PPaanncchhaayyaatt  iinn  tthhee  ddiissttrriicctt  

YYeeaarr  22001155--1166  22001177--1188  22001177--1188  

NNaammee  ooff  
WWaarrdd  

    ((WWaarrdd--11--22--33--44--55--1111))  

NNaammee  ooff  
PPllaaccee  

    DDaanntteewwaaddaa    oonn  tthhee  eeaasstt  
eenndd  ooff  tthhee  rriivveerr  
SShhaannkkhhnnii  

  TTaabbllee  3333  WWaarrdd  aanndd  llooccaattiioonn  aaffffeecctteedd  bbyy  hheeaavvyy  rraaiinn  iinn  tthhee  cciittyy  ccoouunncciill  DDaanntteewwaaddaa  //  MMuunniicciippaalliittyy  //  
NNaaggaarr  PPaanncchhaayyaatt  iinn  tthhee  ddiissttrriicctt  
  

IIddeennttiiffyyiinngg  tthhee  ppllaacceess  ooff  ssoommee  vviillllaaggeess  iinn  tthhee  ffoolllloowwiinngg  tteehhssiillss  
SS..  NNoo..  TTeehhssiill  RRiivveerr  NNaammee  TToottaall  

VViillllaaggee  
NNaammee  ooff  VViillllaaggee    DDeettaaiillss  ooff  MMaarrkkeedd  

SScchhoooollss 
11  GGiiddddaamm  IInnddrraawwaattii  

RRiivveerr  
1155  BBhhaattppaall  UUddyyaannaarr  

  NNaayyuunnaarr  MMuucchhaannaarr  
    KKaarraakkaa  
  PPaahhuunnaarr  KKaaoorrggaaoonn  
  CChhhhiiddaannaarr  
  MMuussttaallnneerr  
  GGuummaallnnaarrnnaallggoonnddaa  
  KKaaddaakkaarrkkaa  
  BBaanngguuaall  
  BBoonnddaallii  
  FFoonnddaarrii  

PPrriimmaarryy  sscchhooooll  BBhhaattppaall  
PPrriimmaarryy  sscchhooooll  UUddddnneerr  
PPrriimmaarryy  sscchhooooll  CCoowwaannggaa  
PPrriimmaarryy  sscchhooooll  MMuukkkkaannaarr  
PPrriimmaarryy  sscchhooooll  BBooddaallii  
PPrriimmaarryy  sscchhooooll  BBaannggggaaoonn  
PPrriimmaarryy  sscchhooooll  BBhhaattppaall  
PPrriimmaarryy  sscchhooooll  
GGuullllaallaarrnnaallggoonnddaa  
  FFoonnddaarrii  

TTaabbllee  3344::  IIddeennttiiffyyiinngg  tthhee  SSaaffee  ppllaacceess  ooff  ssoommee  vviillllaaggeess  ffoolllloowwiinngg  bbeellooww  mmeennttiioonneedd  tteehhssiill  

  

22..66..33  AAcccciiddeennttss  ––  

RRooaadd  aacccciiddeennttss  ––  
  

SScciieennccee  aanndd  tteecchhnnoollooggiiccaall  aaddvvaanncceess  hhaavvee  mmaaddee  hhuummaann  lliiffee  ssooootthhiinngg,,  wwhhiicchh  hhaass  rreessuulltteedd  iinn  

tthhee  ddiissttaanncceess  bbeeiinngg  ccoouunntteedd  iinn  hhoouurrss  ttooddaayy..  BBuutt  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  aacccciiddeennttss  iiss  iinnccrreeaassiinngg  ddaayy  

bbyy  ddaayy  dduuee  ttoo  iinnaaddeeqquuaaccyy  aanndd  tteecchhnniiccaall  ffaaiilluurree  dduuee  ttoo  nnoonn--ccoommpplliiaannccee  ooff  tthhee  rruulleess  ooff  

ttrraaffffiicc..  AAbboouutt  3377  ppeerrcceenntt  ooff  aallll  ddeeaatthhss  dduuee  ttoo  aacccciiddeennttss  iinn  IInnddiiaa  ddiiee  oonnllyy  dduuee  ttoo  rrooaadd  

aacccciiddeennttss..  TThhee  ffaattee  ooff  tthhee  ssiittuuaattiioonn  ccaann  bbee  aassssuummeedd  bbyy  tthhee  ffaacctt  tthhaatt  1100  ppeeooppllee  ddiiee  eevveerryy  

ddaayy,,  eevveerryy  hhoouurr,,  ffrroomm  rrooaadd  aacccciiddeennttss  AAnndd  ffoouurr  ttiimmeess  mmoorree  tthhaann  tthhaatt,,  4400  ppeerrssoonnss  aarree  

iinnjjuurreedd,,  mmaannyy  ooff  wwhhoomm  aarree  ccrriipppplleedd  ffoorr  aaggeess..OOnn  tthhee  bbaassiiss  ooff  tthhee  pprrooppoorrttiioonn  ooff  tthhee  nnuummbbeerr  

ooff  mmoottoorr  vveehhiicclleess,,  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  rrooaadd  aacccciiddeennttss  iinn  IInnddiiaa  iiss  mmuucchh  hhiigghheerr  tthhaann  tthhee  

ddeevveellooppeedd  ccoouunnttrriieess,,  aacccciiddeennttss  iinnccrreeaassee  bbyy  aabboouutt  44  ppeerrcceenntt  aannnnuuaallllyy..  TTooddaayy  iitt  iiss  nneecceessssaarryy  

tthhaatt  wwee  sshhoouulldd  rreedduuccee  rrooaadd  aacccciiddeennttss  ssoo  tthhaatt  ddaattaa  wwiillll  rreemmaaiinn  iinn  ccoonnttrrooll..  

  

  

  
  



 

RR
SSll..NNoo..  YYeeaa

11  220011

22  220011

33  220011

                                TToottaa
TT

GG

TThhee  mmaaiinn  rreeaassoonn  ffoorr  rrooaadd  aa

  NNeegglliiggeennccee  iinn  ddrriivviinngg

  DDoo  nnoott  ffoollllooww  ttrraaffffiicc 

  BBaadd  rrooaaddss  

  EExxttrreemmee  vveehhiicclleess  aanndd

  IImmpprrooppeerr  mmaaiinntteennaanncc

  

TThhee  mmaaiinn  rreeaassoonn  ffoorr  tthhee  rrooaa

ttrraaffffiicc,,  tthheerree  iiss  aa  llaarrggee  aammoo

vveehhiicclleess  ccoommiinngg  ffrroomm  tthhee  ffrroo

tthhaann  ccaappaacciittyy..  TThhee  NNaattiioonnaall  

tthhrroouugghh  ppllaacceess  ssuucchh  aass  GGiidddd
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RRooaadd  AAcccciiddeennttss  iinn  tthhee  DDiissttrriicctt  
aarr  NNuummbbeerr  ooff  

AAcccciiddeennttss  
DDeecceeaasseedd  
((DDeeaatthh))  

1155  1100  66  

1166  77  55  

1177  1122  99  

aall  2299  2200  
TTaabbllee  3355::  RRooaadd  aacccciiddeennttss  iinn  tthhee  ddiissttrriicctt  

  

  

GGrraapphh  33::  RRooaadd  AAcccciiddeennttss  iinn  tthhee  DDiissttrriicctt  

aacccciiddeennttss  --  

gg  

c  rruulleess  

dd  ccrroowwddss  oonn  tthhee  rrooaaddss  

ccee  ooff  VVeehhiiccllee  

aadd  aacccciiddeenntt  iinn  DDaanntteewwaaddaa  ddiissttrriicctt  iiss  nnoott  ttoo  kk

oouunntt  ooff  lloobbbbyyiinngg  oonn  bbootthh  ssiiddeess  ooff  tthhee  rrooaadd,,  

oonntt  ccaann  nnoott  bbee  sseeeenn  tthhee  vveehhiicclleess..  VVeehhiicclleess  hhaa

  HHiigghhwwaayy  ppaasssseess  tthhrroouugghh  tthhee  DDiissttrriicctt  DDaanntteeww

ddaamm,,  KKaatteekkaallaayyaannaa..  FFrroomm  wwhhiicchh  115500  vveehhiiccllee

2016 2017

Road Accidents in the District

Number of Accidents

Deceased (Death)

Injured
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IInnjjuurreedd  

44  

22  

33  

99  

  

kknnooww  tthhee  rruulleess  ooff  

 dduuee  ttoo  wwhhiicchh  tthhee  

aavvee  mmoorree  ccaappaacciittyy  

wwaaddaa  wwhhiicchh  ppaasssseess  

eess  ppaassss  eevveerryy  ddaayy..  

Number of Accidents

Deceased (Death)

Injured
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TThheerree  iiss  hheeaavvyy  pprreessssuurree  ooff  hheeaavvyy  vveehhiicclleess  oonn  tthhee  hhiigghhwwaayy..  MMoosstt  ooff  tthhee  aacccciiddeennttss  hheerree  aarree  

dduuee  ttoo  oovveerr--ttaakkiinngg..  
  

DDeettaaiillss  ooff  ppootteennttiiaall  rrooaadd  aanndd  aarreeaa  ooff  mmaajjoorr  aacccciiddeenntt  iinnss––  
  

SS..NNoo..  TTeehhssiill  NNaammee    AAcccciiddeenntt  PPrroonnee  AArreeaa  

11  DDaanntteewwaaddaa      CCRRPPFF  ccaammpp  nneeaarr  BBeesshhaajjooddii  bbrriiddggee,,  
PPaattaarraass,,  DDaanntteewwaaddaa    

22  GGiiddddaamm  NNaammaann  SSttaarr  HHootteell// HHaarrmm  vvaalllleeyy  GGeeiiddaamm  

TTaabbllee  3366::  DDeettaaiillss  ooff  tthhee  mmaaiinn  aacccciiddeenntt  aanndd  ppoossssiibbllee  rroouutteess  aanndd  aarreeaass  ooff  DDaanntteewwaaddaa  DDiissttrriicctt  

  

22..66..44      FFiirree  ––  

AAbboouutt  5500  ppeerrcceenntt  ooff  tthhee  ddiissttrriicctt''ss  aarreeaa  iiss  ccoovveerreedd  wwiitthh  ffoorreesstt..    iinn  tthhee  sspprriinngg  ddrryy  lleeaavveess  ffaallll  

iinnttoo  tthhee  ffoorreesstt  llaanndd..  IInn  tthhee  mmoonntthh  ooff  MMaarrcchh,,  ppeeooppllee  ffiinndd  aa  ffiirree  iinn  sseeaarrcchh  ooff  ''MMaahhuuvvaa''  ffoorr  

tthheeiirr  ccoonnvveenniieennccee,,  aanndd  dduurriinngg  tthhee  nniigghhtt  tthhee  ffiirree  ggooeess  oonn  bbuurrnniinngg  tthhee  ddrryy  lleeaavveess  aanndd  

ccoonnsseeqquueennttllyy  ddaammaaggeess  tthhee  ffoorreesstt..  

DDuuee  ttoo  sshhoorrtt--cciirrccuuiitt,,  tthheerree  hhaass  bbeeeenn  aa  ffiirree  iinncciiddeenntt  iinn  tthhee  SShhaabbrrii  ppeettrrooll  ppuummpp  ooff  tthhee  ddiissttrriicctt  

iinn  22001166  aanndd  tthhee  DDiissttrriicctt  OOffffiiccee  CCoolllleeccttoorr  OOffffiiccee..  

  

22..66..55  EEppiiddeemmiicc  ––  
  

EEppiiddeemmiicc  sspprreeaaddss  rraappiiddllyy  ttoo  iinnffeeccttiioouuss  ddiisseeaassee  iinn  aa  llaarrggee  nnuummbbeerr  ooff  ppeeooppllee  wwiitthh  aa  sshhoorrtt  

dduurraattiioonn,,  uussuuaallllyy  ggiivveenn  aa  ppooppuullaattiioonn  ooff  ttwwoo  wweeeekkss  oorr  lleessss..  AAllll  tteehhssiillss  aarree  aaffffeecctteedd  bbyy  tthhee  

eeppiiddeemmiicc..  FFrroomm  llaasstt  22001177  ttoo  2200116688  oonn  sseeeeiinngg  tthhee  eeppiiddeemmiicc  ffiigguurreess,,  DDaanntteewwaaddaa  tteehhssiill  iiss  

mmoosstt  aaffffeecctteedd,,  rreessppeeccttiivveellyy  KKaatteekkaallaayyaannaa,,  GGiiddddaamm,,  KKuuaakkoonnddaa  ccoommeess  aafftteerr  iitt..  
  

  

  

EEppeeccddeemmiicceess  

SS..  
NNoo..  

YYeeaarr  TTeehhssiill//BBlloocckk   Name of 
Epidemic 

NNuummbbeerr  ooff  
aaffffeecctteedd  
ppeeooppllee  

DDeecceeaasseedd  ((DDeeaatthh))    

11  22001100  --  - - - 

22  22001111  --  - - - 

33  22001122  --  - - - 
         
44  22001133  DDaanntteewwaaddaa   Food 

Poisning 
35 4 

55  22001144  --  - - - 

66  22001155  --  - - - 

77  22001166  --  - - - 

88  22001177  DDaanntteewwaaddaa,,  
KKiiaakkoonnddaa,,  GGiiddddaamm  

JE 
H1N1 

11 5 



 

99  22001188  GGiiddddaamm  

TToottaall      

    

TTaabbllee  3377::  EEpp

  

  

Vunerable and Affected Areas in Tehsil due to Epidemic

S.No. Total  No. of Village 

11  4488  

22  7722  

33  4433  

44  2266  

55  4455  

TTaabbllee  3388::  Vunerable and Affected Areas in Tehsil due to Epidemic

  

Graph 4: Number of sensitive villages in terms of epidemic
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Food 
Poisning 

5 2 

    5511  1111  

      

ppiiddeemmiicc  iinn  tthhee  ddiissttrriicctt  dduurriinngg  tthhee  yyeeaarr  22001100  ttoo  22001188

Vunerable and Affected Areas in Tehsil due to Epidemic    

Tehsil Name 
Vunerable Villages in 
Tehsil due to epidemic 

DDaanntteewwaaddaa  33  

GGiiddddaamm  66  

KKaatteekkaallaayyaannaa  1111  

KKuuaakkoonnddaa  1144  

BBaaddee  BBaacchheellii  00  

Vunerable and Affected Areas in Tehsil due to Epidemic

: Number of sensitive villages in terms of epidemic 

11

14

0

Number of sensitive villages in terms of epidemic

Vunerable Villages in Tehsil due 
to epidemic

Prone Area
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88  

Prone Area 

33  

66  

1111  

1144  

00  

Vunerable and Affected Areas in Tehsil due to Epidemic  

  

Vunerable Villages in Tehsil due 
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22..66..66  EEaarrtthhqquuaakkee  ––  
  

AAccccoorrddiinngg  ttoo  DDaanntteewwaaddaa  ddiissttrriicctt  sseeiissmmiicc  aarreeaa  mmaapp,,  iitt  ccoommeess  tthhee  44  sseeiissmmiicc  zzoonnee  aarreeaass..  

TThheerreeffoorree,,  tthhee  ddiissttrriicctt  iiss  mmooddeerraatteellyy  pprroonnee  ttoo  eeaarrtthhqquuaakkee,,  bbuutt  tthheerree  iiss  nnoo  hhiissttoorryy  iinn  tthhee  

ddiissttrriicctt  ssoo  ffaarr..  BBuutt  kkeeeeppiinngg  tthhee  vviieeww  ooff  sseeccuurriittyy,,  ssttrruuccttuurraall  wwoorrkk  lliikkee  bbuuiillddiinnggss,,  

ccoonnssttrruuccttiioonn  ooff  bbrriiddggeess,,  rrooaaddss  eettcc..  sshhoouulldd  bbee  mmaaddee  uunnddeerr  tthhee  bbuuiillddiinngg  pprrootteeccttiioonn  aacctt..  

22..66..77  NNaaxxaalliissmm--  

NNaaxxaalliissmm  iiss  oonnee  ooff  tthhee  bbiiggggeesstt  hhuummaann  ddiissaasstteerrss,,  wwhhoossee  aaddvveerrssee  eeffffeecctt  iiss  ffaalllliinngg  oonn  tthhee  

ggoovveerrnnaannccee  ssoocciieettyy..  TThhee  ddiissttrriicctt  hheeaaddqquuaarrtteerr''ss  tthhrreeee  ttaahhssiill  DDaanntteewwaaddaa,,  KKaatteekkaallaayyaannaa,,  

GGiiddddaamm,,  KKuuaakkoonnddaa  iiss  aaffffeecctteedd..  SSttiiggggoouuss  vviioolleennccee  pprreevvaaiillss  iinn  tthhee  ddaayyss  aahheeaadd..  PPeeooppllee  hhaavvee  

ttoo  ssuuffffeerr  lloosssseess  aass  wweellll  aass  tthhee  ssoollddiieerrss  ooff  tthhee  aarrmmyy..  

  

  

Fig 5: Naxal Affected area Map of District Dantewada 
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33..  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  AAmmeennddmmeenntt  AAcctt,,  22000055  

  

33..11  IInnssttiittuuttiioonnaall  aarrrraannggeemmeennttss  ––  
  

DDiissaasstteerr  mmaannaaggeemmeenntt  iiss  mmoorree  eeffffeeccttiivvee  iiff  iitt  iiss  iinn  iinnssttiittuuttiioonnaall  ffrraammeewwoorrkk..  FFoorr  tthhiiss  ppuurrppoossee,,  

iitt  hhaass  bbeeeenn  ddiirreecctteedd  ttoo  ccoonnssttiittuuttee  aa  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  AAuutthhoorriittyy  aatt  tthhee  ddiissttrriicctt  lleevveell  

uunnddeerr  DDMM  AAcctt  22000055..  IItt  wwiillll  pprroovviiddee  gguuiiddaannccee  oonn  tthhee  ddiissttrriicctt  lleevveell  ttoo  eeffffeeccttiivveellyy  ggiivvee  

iimmmmeeddiiaattee  rreessppoonnssee  ttoo  aannyy  ddiissaasstteerr  ssiittuuaattiioonn  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  ddiissaasstteerr  ppllaann..  

IInnssttiittuuttiioonnaall  mmeecchhaanniissmm  ffoorr  ddiissaasstteerr  mmaannaaggeemmeenntt  aatt  tthhee  ddiissttrriicctt  lleevveell,,  aass  iitt  iiss  iinncclluuddeedd  iinn  

tthhee  NNaattiioonnaall  PPllaann,,  iiss  ggiivveenn  bbeellooww::  

  

33..22  IInnssttiittuuttiioonnaall  aarrrraannggeemmeennttss--  NNaattiioonnaall  LLeevveell  
  NNaattiioonnaall  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  AAuutthhoorriittyy--  NNDDMMAA  hhaass  bbeeeenn  ccoonnssttiittuutteedd  uunnddeerr  

tthhee  cchhaaiirrmmaannsshhiipp  ooff  tthhee  PPrriimmee  MMiinniisstteerr..  TThhee  mmaaiinn  ttaasskk  iiss  ttoo  ddeetteerrmmiinnee  tthhee  ppoolliiccyy  

ffoorr  ddiissaasstteerr  mmaannaaggeemmeenntt..  

  NNaattiioonnaall  EExxccuuttiivvee  CCoommmmiitttteeee--  IItt  hhaass  bbeeeenn  ccoonnssttiittuutteedd  uunnddeerr  tthhee  cchhaaiirrmmaannsshhiipp  ooff  

tthhee  HHoommee  SSeeccrreettaarryy..  tthhee  mmaaiinn  ffuunnccttiioonn  iiss  ttoo  aassssiisstt  nnddmmaa..  

  NNaattiioonnaall  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  IInnssttiittuuttee-- IItt  hhaass  bbeeeenn  ccoonnssttiittuutteedd  ffoorr  ccaappaacciittyy  

bbuuiillddiinngg  iinn  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt..  

  NNaattiioonnaall  DDiissaasstteerr  RReessppoonnssee  FFoorrccee-- iitt  hhaass  bbeeeenn  ccoonnssttiittuutteedd  ffoorr  rreelliieeff,,  sseeaarrcchh  aanndd  

rreessccuuee  iinn  tthhee  ssttaattee  ooff  ddiissaasstteerr..  

  

33..33  IInnssttiittuuttiioonnaall  aarrrraannggeemmeennttss--  SSttaattee  LLeevveell  

FFoouurr  aaggeenncciieess  hhaavvee  bbeeeenn  ffoorrmmeedd  aatt  tthhee  ssttaattee  lleevveell..  

SS..NNoo..  IInnssttiittuuttee    PPeessiiddeenntt  TTaasskk//FFuunnccttiioonn  

11--  SSttaattee  DDiissaasstteerr  
MMaannaaggeemmeenntt  AAuutthhoorriittyy  

CChhiieeff  MMiinniisstteerr  PPoolliicciieess  

22--  SSttaattee  EExxccuuttiivvee  CCoommmmiitttteeee  CChhiieeff  SSeeccrreeaattrryy  CCoorrddiinnaattiioonn  aanndd  AAssssiissttaannccee  
ooff  tthhee  ssttaattee  

33--  SSttaattee  DDiissaasstteerr  RReessppoonnssee  
FFoorrccee  

--  SSeeaarrcchh,,  RReessccuuee  aanndd  RReelliieeff  
OOpprraattiioonn  

44--  SSttaattee  EEmmeerrggeennccyy  
OOppeerraattiioonn  CCeenntteerr  

--  TTrraaiinniinngg  

Table 39- Institutional arrangements- State Level 
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33..44  DDiissttrriicctt  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  AAuutthhoorriittyy  ––  
  

AAccccoorrddiinngg  ttoo  DDDDMMAA,,  ppllaannnniinngg,,  ccoooorrddiinnaattiioonn  aanndd  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  ddiissaasstteerr  mmaannaaggeemmeenntt,,  

aanndd  gguuiiddeelliinneess  sseett  bbyy  tthhee  NNaattiioonnaall  aanndd  SSttaattee  AAuutthhoorriittiieess,,  aallll  tthhee  mmeeaassuurreess  aarree  ttaakkeenn  ffoorr  tthhee  

ppuurrppoossee  ooff  ddiissaasstteerr  mmaannaaggeemmeenntt  iinn  tthhee  ddiissttrriicctt..  AAnndd  iitt  eennssuurreess  tthhaatt  tthhee  gguuiiddeelliinneess  ffoorr  tthhee  

pprreevveennttiioonn  ooff  ddiissaasstteerrss,,  llaacckk  ooff  iittss  iimmppaacctt,,  pprreeppaarraattiioonn  aanndd  rreessppoonnssee  mmeeaassuurreess  aarree  bbeeiinngg  

ffoolllloowweedd  bbyy  tthhee  ddiissttrriicctt  lleevveell  aanndd  llooccaall  aauutthhoorriittiieess  iinn  aallll  tthhee  ddeeppaarrttmmeennttss  ooff  tthhee  

ggoovveerrnnmmeenntt..  NNuummbbeerr  ooff  CChhaaiirrmmaann  aanndd  ootthheerr  MMeemmbbeerrss  iinn  DDiissttrriicctt  AAuutthhoorriittyy..  

  

SS..NNoo..  AAggeennccyy//  DDeeppaarrttmmeenntt  FFuunnccttiioonn  

11--  DDiissttrriicctt  DDiissaasstteerr    
MMaannaaggeemmeenntt  PPllaann  

DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  PPllaann  aanndd  PPoolliicciieess  

22--  IInncciiddeenntt  RReessppoonnssee  SSyysstteemm  iimmmmiiddeeaattee  rreessppoonnssee  dduurriinngg  tthhee  ddiissaasstteerr  

33--  EEOOCC    ccoonnttiinnuueess  wwaattcchh    ttoo  eemmeerrggeennccyy  ccoonnddttiioonn  

44--  DDiissttrriicctt  EExxccuuttiivvee  CCoommmmiitttteeee  DDiissaasstteerr  mmaannaaggeemmeenntt  ppllaannss  aanndd  ppoolliicciieess  

Table 40- Institutional arrangements- District  Level 

  

DDiissttrriicctt  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  AAuutthhoorriittyy  --  

SS..NNoo..  GGoovveerrnnmmeenntt  RRaannkk  PPoosstt  aauutthhoorriittyy  

11  
DDiissttrriicctt  CCoolllleeccttoorr//DDiissttrriicctt  MMaaggiissttrraattee    
((DDiissttrriicctt  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  AAuuttoorriittyy))  

CChhaaiirrppeerrssoonn  

22  CChhiieeff  EExxeeccuuttiivvee  OOffffiicceerr  ((CCEEOO)),,  ZZiillllaa  PPaanncchhaayyaatt  MMeemmbbeerr  

33  SSuuppeerriinntteennddeenntt  ooff  PPoolliiccee  MMeemmbbeerr  

44  CChhiieeff  MMeeddiiccaall  &&  HHeeaalltthh  OOffffiicceerr  MMeemmbbeerr  

55  EExxeeccuuttiivvee  EEnnggiinneeeerr,,  PPWWDD  DDeeppaarrttmmeenntt  MMeemmbbeerr  

66  EExxeeccuuttiivvee  EEnnggiinneeeerr,,  IIrrrriiggaattiioonn  DDeeppaarrttmmeenntt  MMeemmbbeerr  

77  AAddddiittiioonnaall  CCoolllleeccttoorr  MMeemmbbeerr  

88  DDiissttrriicctt  CCoommmmoonnddeenntt,,  HHoommee  GGaauurrddss  MMeemmbbeerr  

Table 41: Structure of DDMA 
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TThhee  DDiissttrriicctt  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  CCoommmmiitttteeee  iiss  aa  ffoorreemmoosstt  ppllaannnniinngg  ccoommmmiitttteeee;;  iitt  ppllaayyss  aa  

mmaajjoorr  rroollee  ffoorr  vvoollaattiilliittyy  aanndd  mmiittiiggaattiioonn..  AAtt  tthhee  ddiissttrriicctt  lleevveell  tthhee  rreessppoonnssee  iiss  ccoooorrddiinnaatteedd  

uunnddeerr  tthhee  gguuiiddaannccee  ooff  tthhee  DDiissttrriicctt  CCoolllleeccttoorr,,  wwhhoo  wwoorrkkss  aass  DDiissttrriicctt  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeerr..  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
FFllooww  CChhaarrtt  11::  DDiissttrriicctt  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  AAuutthhoorriittyy  FFllooww  CChhaarrtt  

  

DDiissttrriicctt  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  AAddvviissoorryy  CCoommmmiitttteeee  ––  
  

OOnnee  aanndd  mmoorree  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  SSaahhllaakkaarr  SSaammiittii  hhaass  bbeeeenn  ccoonnssttiittuutteedd  ffoorr  tthhee  DDiissttrriicctt  

DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  AAuutthhoorriittyy''ss  mmiissssiioonn  ttoo  ddiisscchhaarrggee  iittss  ffuunnccttiioonnss..  TThhee  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhiiss  

ccoommmmiitttteeee  aarree  aappppooiinntteedd  bbyy  tthhee  cchhaaiirrmmaann  ooff  tthhee  DDiissttrriicctt  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  AAuutthhoorriittyy,,  

iinn  wwhhiicchh  tthhee  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  ddiissttrriicctt  ppaanncchhaayyaatt,,  vvaarriioouuss  ddeeppaarrttmmeennttss,,  NNGGOOss  eettcc..  aarree  

iinncclluuddeedd..  

  

DDiissttrriicctt  EEmmeerrggeennccyy  CCoonnttrrooll  
CCeenntteerr  

UUrrbbaann  AArreeaa  DDiissaasstteerr  

MMaannaaggeemmeenntt  CCoommmmiitttteeee  
TTeehhssiill  LLeevveell  DDiissaasstteerr  

MMaannaaggeemmeenntt  CCoommmmiitttteeee  

GGrraamm  PPaanncchhaayyaatt  DDiissaasstteerr  
MMaannaaggeemmeenntt  CCoommmmiitttteeee  

DDiissttrriicctt  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  

AAuutthhoorriittyy 
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SS..  NNoo  DDeessiiggnnaattiioonn  PPoossiittiioonn  

11  DDiissttrriicctt  CCoolllleeccttoorr  CChhaaiirrmmaann  

22  SSuuppeerriinntteennddeenntt  ooff  PPoolliiccee  VViiccee  PPrreessiiddeenntt  

33  DDeeppuuttyy  CCoolllleeccttoorr  MMeemmbbeerr  

44  CChhiieeff  MMeeddiiccaall&&  HHeeaalltthh  OOffffiicceerr  MMeemmbbeerr  

55  CChhiieeff  EExxeeccuuttiivvee  OOffffiicceerr  ((CCEEOO)),,  ZZiillllaa  PPaanncchhaayyaatt  MMeemmbbeerr  

66  DDiissttrriicctt  FFoorreesstt  OOffffiicceerr  MMeemmbbeerr  

77  DDiissttrriicctt  FFoooodd  OOffffiicceerr  MMeemmbbeerr  

88  DDiissttrriicctt  EEdduuccaattiioonn  OOffffiicceerr  MMeemmbbeerr  

99  DDeeppuuttyy  DDiirreeccttoorr,,  AAggrriiccuullttuurree  MMeemmbbeerr  

1100  RR..TT..OO..  MMeemmbbeerr  

1111  DDiissttrriicctt  lleevveell  NNGGOOss  RReepprreesseennttaattiivvee  MMeemmbbeerr  

TTaabbllee  4422::  DDiissttrriicctt  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  AAddvviissoorryy  CCoommmmiitttteeee  

  

33..55  LLooccaall  sseellff  ggoovveerrnnmmeenntt  aauutthhoorriittyy  --  

FFoorr  tthhee  ppuurrppoossee  ooff  tthhiiss  ppoolliiccyy,,  LLooccaall  AAuutthhoorriittyy  PPaanncchhaayyaattii  RRaajj  IInnssttiittuuttiioonnss  ((RRII)),,  

MMuunniicciippaalliittiieess,,  DDiissttrriicctt  aanndd  SSttaatteemmeenntt  BBooaarrdd;;  BBaannddjjaavvaaddwwaammaadd  YYaavvaannkkhhaakkaanndd  aanndd  

MMuunniicciippaall  PPllaannnniinngg  AAuutthhoorriittiieess  aarree  iinncclluuddeedd  wwhhiicchh  ggoovveerrnnss  aanndd  ooppeerraatteess  cciivviill  sseerrvviicceess..  

TThheessee  bbooddiieess  wwiillll  eennssuurree  tthhee  ccaappaacciittyy  bbuuiillddiinngg  ooff  tthheeiirr  ooffffiicceerrss  aanndd  eemmppllooyyeeeess  ttoo  ddeeaall  wwiitthh  

ddiissaasstteerrss;;  wwiillll  uunnddeerrttaakkee  rreelliieeff  rreehhaabbiilliittaattiioonn  aanndd  rreeccoonnssttrruuccttiioonn  aaccttiivviittiieess  iinn  tthhee  aaffffeecctteedd  

aarreeaass  aanndd  tthhee  NNaattiioonnaall  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  AAuutthhoorriittyy,,  SSttaattee  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt..  

33..66  UUrrbbaann  aarreeaa  ddiissaasstteerr  mmaannaaggeemmeenntt  ccoommmmiitttteeee  ––  
  

AA  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  CCoommmmiitttteeee  wwiillll  bbee  sseett  uupp  aatt  tthhee  sseenniioorr  lleevveell  ttoo  ccoonndduucctt  ddiissaasstteerr  

mmaannaaggeemmeenntt  aaccttiivviittiieess  iinn  aallll  uurrbbaann  aarreeaass  ooff  tthhee  ddiissttrriicctt  ooffffiiccee..  PPrrooppoosseedd  iinnffrraassttrruuccttuurree  ffoorr  

tthhee  ffoorrmmaattiioonn  ooff  UUrrbbaann  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  CCoommmmiitttteeee..  
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SS..  NNoo  DDeessiiggnnaattiioonn  PPoossiittiioonn  

11  NNaaggaarr  PPaalliikkaa  CChhaaiirrmmaann  CChhaaiirrmmaann  

22  CChhiieeff  EExxeeccuuttiivvee  OOffffiicceerr  CCoo--CChhaaiirrmmaann  

33  SSuubb  DDiivviissiioonnaall  MMaaggiissttrraattee  MMeemmbbeerr  

44  BBlloocckk  MMeeddiiccaall  OOffffiicceerr  MMeemmbbeerr  

55  EEEE,,  PPWWDD  MMeemmbbeerr  

66  EEEE,,  EElleeccttrriicciittyy  MMeemmbbeerr  

77  FFoorreesstt  OOffffiicceerr  MMeemmbbeerr  

TTaabbllee  4433::  UUrrbbaann  aarreeaa  ddiissaasstteerr  mmaannaaggeemmeenntt  ccoommmmiitttteeee  

  

33..77  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  CCoommmmiitttteeee  aatt  TTeehhssiill  lleevveell  ––  
  

MMaannaaggeemmeenntt  ccoommmmiitttteeee  wwiillll  bbee  ccoonnssttiittuutteedd  aatt  TTeehhssiill  lleevveell  ffoorr  ssmmooootthh  ooppeerraattiioonn  ooff  ddiissaasstteerr  

mmaannaaggeemmeenntt  aaccttiivviittiieess  iinn  TTeehhssiill..  

  

SS..  NNoo  DDeessiiggnnaattiioonn  PPoossiittiioonn  

11  TTeehhssiillddaarr  CChhaaiirr  PPeerrssoonn  

22  TT..II  PPoolliiccee  MMeemmbbeerr  

33  CChhaaiirr  PPeerrssoonn,,  PPaanncchhaayyaatt  SSaammiittii  MMeemmbbeerr  

44  AAEE,,  IIrrrriiggaattiioonn  &&  PPuubblliicc  HHeeaalltthh  MMeemmbbeerr  

55  AAEE,,  EElleeccttrriicciittyy  DDeepptt..  MMeemmbbeerr  

66  AAEE,,  PPWWDD  MMeemmbbeerr  

77  MMeeddiiccaall  OOffffiicceerr  MMeemmbbeerr  

88  NNGGOO    ((nnoonn--ggoovveerrnnmmeennttaall))  MMeemmbbeerr  

TTaabbllee  4444::  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  CCoommmmiitttteeee  ffrraammeewwoorrkk  aatt  TTeehhssiill  lleevveell  
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33..88  VViillllaaggee  lleevveell  ddiissaasstteerr  mmaannaaggeemmeenntt  ccoommmmiitttteeee  --  

TThhee  ddiissaasstteerr  mmaannaaggeemmeenntt  ccoommmmiitttteeee  wwiillll  bbee  ccoonnssttiittuutteedd  aatt  vviillllaaggee  lleevveell  ffoorr  ccoooorrddiinnaattiioonn  

wwiitthh  tthhee  DDiissttrriicctt  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  AAuutthhoorriittyy,,  ttoo  ttaacckkllee  tthhee  ddiissaasstteerr  aatt  tthhee  vviillllaaggee  lleevveell  

aanndd  tthhee  pprrooppoosseedd  nnaattuurree  iiss  aass  ffoolllloowwss..  

  

SS..  NNoo  DDeessiiggnnaattiioonn  PPoossiittiioonn  

11  GGrraamm  PPaanncchhaayyaatt  SSaarrppaanncchh  CChhaaiirr  PPeerrssoonn  

22  SSeeccrreettaarryy  GGrraamm  PPaanncchhaayyaatt  MMeemmbbeerr  

33  AANNMM  ((HHeeaalltthh  DDeepptt..))  MMeemmbbeerr  

44  TTeeaacchheerr  ((EEdduuccaattiioonn  DDeeppaarrttmmeenntt))  MMeemmbbeerr  

55  SSoollddiieerrss  ((HHoommee  gguuaarrdd))  MMeemmbbeerr  

66  KKoottwwaarr  MMeemmbbeerr  
TTaabbllee  4455::  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  CCoommmmiitttteeee  aatt  VViillllaaggee  LLeevveell  

33..99  EEvveenntt  ((IInncciiddeenntt))  RReessppoonnssee  SSyysstteemm  ((IIRRSS))  ––  
  

  

IIRRSS  oorrggaanniizzaattiioonn  wwoorrkkss  tthhrroouugghh  ffiieelldd  rreessppoonnssee  rreessppoonnssee  tteeaamm..  DDiissttrriicctt  CCoolllleeccttoorr,,  DDDDMMAA,,  

iiss  tthhee  hhiigghheesstt  ooffffiiccee  bbeeaarreerr  aanndd  aaccccoouunnttaanntt  iinn  tthhee  eevveenntt  rreessppoonnssee  mmaannaaggeemmeenntt..  DDiissttrriicctt  

ccoolllleeccttoorr  ccaann  aassssiiggnn  hhiiss  aassssiiggnnmmeenntt  ttoo  aannyy  ootthheerr  aaccccoouunnttaabbllee  ooffffiicceerr  aass  nneecceessssaarryy..  IIff  tthhee  

ddiissaasstteerr  ooccccuurrss  iinn  mmoorree  tthhaann  oonnee  ddiissttrriicctt  tthheenn  tthhee  ccoolllleeccttoorr  ooff  tthhaatt  ddiissttrriicctt  aaccttss  aass  aann  

iinncciiddeenntt  ccoommmmaannddeerr,,  wwhheerree  tthhee  sseevveerriittyy  ooff  tthhee  ddiissaasstteerr  iiss  hhiigghheesstt..  
  

AAss  wweellll  aass  tthhee  aaccttiivvee  rreessppoonnssee  ooff  tthhee  eevveenntt  rreessppoonnssee  ssyysstteemm,,  aa  wwoorrkkiinngg  ooppeerraattiioonnss  sseeccttiioonn  

ppllaayyss  aa  rroollee  ffrroomm  aa  ppllaannnniinngg  sseeccttiioonn  aanndd  aa  ffiinnaannccee  sseeccttiioonn  wwiitthh  iimmmmeeddiiaattee  eeffffeecctt  iinn  tthheeiirr  

rreessppeeccttiivvee  ooffffiicceerrss  aanndd  eemmppllooyyeeeess..  TThhee  oonnllyy  ooffffiicceerr  wwhhoo  hhaass  tthhee  rriigghhtt  ttoo  aappppooiinntt  tthhee  iinn--

cchhaarrggee  ooff  tthheessee  sseeccttiioonnss  iiss  ttoo  tthhee  iinnccuummbbeenntt  ccoommmmaannddeerr..  AAllll  rreellaatteedd  lliiaabbiilliittyy  lliieess  iinn  tthhee  

sseeccttiioonnaall  cchhaarrggeess  ttiillll  tthhee  vviiccttiimmss  rreeaacchh  tthhee  llooggiissttiiccss  ssuuppppoorrtt..  
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FFllooww  CChhaarrtt  22::  EEvveenntt  RReessppoonnddeerr  SSyysstteemm  

  

TThhee  ffoolllloowwiinngg  aarree  tthhee  ccoommmmoonn  ttaasskkss  ooff  tthhee  IInncciiddeenntt  CCoommmmaannddeerr::  

  

  DDeevveellooppiinngg  mmeecchhaanniissmmss  ffoorr  uunniinntteerrrruupptteedd  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ffllooww  dduurriinngg  tthhee  

EEmmeerrggeennccyy  aanndd  iittss  iinntteeggrraattiioonn..  

  PPrroovviiddee  ffaacciilliittyy  ffoorr  iittss  pprroottooccooll  aanndd  wwoorrkk  pprroocceessss  ooff  vvaarriioouuss  EESSFFss  ((eemmeerrggeennccyy  

ssuuppppoorrtt  ffuunnccttiioonn))  ooff  tthhee  ddiissttrriicctt,,  ssttaattee  aanndd  cceennttrraall  ggoovveerrnnmmeenntt..  

  TToo  kkeeeepp  tthhee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ssyysstteemm  iinn  ssuucchh  aa  wwaayy  tthhaatt  aallll  tthhee  iinnffoorrmmaattiioonn  tthhaatt  ccaann  

bbee  rreecceeiivveedd  aatt  tthhee  ttiimmee  ooff  tthhee  ddiissaasstteerr  ccaann  bbee  rreettaaiinneedd,,  ccaann  bbee  kkeepptt  iinn  rreeccoorrdd  aanndd  tthhee  

aacccceeppttaannccee  lleetttteerr  ooff  eexxcchhaannggee  ooff  iinnffoorrmmaattiioonn..  

  MMaannaaggiinngg  tthhee  ddiissttrriibbuuttiioonn  ooff  rreelliieeff  mmaatteerriiaall  aavvaaiillaabbllee  ttoo  tthhee  IISSFF  iinn  eemmeerrggeennccyy..  

  AAppaarrtt  ffrroomm  tthheessee  aabboovvee  nnoorrmmaall  ttaasskkss,,  tthhee  iinncciiddeenntt  ccoommmmaannddeerr  hhaass  ttoo  ppeerrffoorrmm  

sseevveerraall    

IInncciiddeenntt  RReessppoonnssee  SSyysstteemm  

RReessppoonnssiibbllee  OOffffiicceerr  ((RROO))  DD..MM  --------------------------------------------------  

IInncciiddeenntt  CCoommmmaannddeerr  

IInnffoorrmmaattiioonn  OOffffiicceerr  

LLiiaassiioonn  OOffffiicceerr  

SSaaffeettyy  OOffffiicceerr  

OOppeerraattiioonn  
SSeeccttiioonn  

PPllaannnniinngg  
SSeeccttiioonn  

LLooggiissttiicc  
OOppeerraattiioonn    

FFiinnaannccee  
SSeeccttiioonn  
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ffoolllloowwiinngg  ssppeecciiffiicc  ttaasskkss  ssuucchh  aass  ––  
  

  

  EEssttiimmaattee  tthhee  ssiittuuaattiioonn  

  EEssttiimmaattee  tthhee  rriisskk  ooff  hhuummaann  lliiffee,,  

  DDeetteerrmmiinnee  tthhee  iimmmmeeddiiaattee  oobbjjeeccttiivveess  ((ttaasskkss))  

  DDeecciiddiinngg  tthhee  aavvaaiillaabbiilliittyy  ooff  aaddeeqquuaattee  rreessoouurrcceess  iinn  tthhee  ddiissaasstteerr  aarreeaa  //  oorrddeerriinngg  

ffoorr  aavvaaiillaabbiilliittyy,,  

  SSeettttiinngg  aann  iimmmmeeddiiaattee  aaccttiioonn  ppllaann,,  

  CCrreeaattiinngg  aann  iinniittiiaall  iimmpprroovviisseedd  oorrggaanniizzaattiioonn,,  

  

  MMaaiinn  ffuunnccttiioonn  ooff  tthhee  ooppeerraattiioonn  sseeccttiioonn  cchhaarrggee  ––  

  

  RReessppoonnssiibbiilliittyy  ffoorr  mmaannaaggiinngg  aallll  ttyyppeess  ooff  ddiirreecctt  ttaasskkss  ttoo  ffuullffiillll  tthhee  pprriimmaarryy  

oobbjjeeccttiivvee,,  

  TToo  mmaakkee  tthhee  rreeqquuiirreemmeennttss  aanndd  rreeqquueesstt  rreellaatteedd  ddeeppaarrttmmeennttss  ffoorr  aaddddiittiioonnaall  

rreessoouurrcceess,,  

  RReevviieewwiinngg  tthhee  lliisstt  ooff  aavvaaiillaabbllee  rreessoouurrcceess  aanndd  rreeccoommmmeennddiinngg  ffoorr  tthhee  

ddiissttrriibbuuttiioonn  ooff  rreessoouurrcceess,,  

  RReeppoorrttiinngg  aallll  ssppeecciiaall  aaccttiivviittiieess  aanndd  eevveennttss  ttoo  tthhee  iinncciiddeenntt  ccoommmmaannddeerr..  

  

MMaaiinn  SSeeccttiioonnss  ooff  PPllaannnniinngg  SSeeccttiioonn  IInncchhaarrggee  ––  

  

  CCoolllleeccttiioonn,,  eevvaalluuaattiioonn,,  ddiisssseemmiinnaattiioonn  aanndd  uussee  ooff  iinnffoorrmmaattiioonn  iinn  ccoonnnneeccttiioonn  

wwiitthh  aannyy  aassssiissttaannccee,,  iinnffoorrmmaattiioonn  aabboouutt  tthhee  uuppddaatteedd  ssttaattuuss..  

  CCrreeaattiinngg  aa  FFlleexxiibbllee  PPllaann  aanndd  ccoonnttrroolllliinngg  aallll  tthhee  ttaasskkss..  

  IInnssppeeccttiinngg  tthhee  uurrggeenntt  aaccttiioonn  ppllaann  ccrreeaattiioonn..  

  DDeelliivveerr  nneeww  ttaasskkss  ttoo  aannyy  ooffffiicceerr  wwoorrkkiinngg  iinn  tthhee  ddiissaasstteerr  aarreeaa  aass  nneecceessssaarryy..  

  DDeecciiddee  tthhee  nneeeedd  ffoorr  aa  ssppeecciiffiicc  rreessoouurrccee  ffoorr  tthhee  eevveenntt  rreessppoonnssee..  
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MMaaiinn  FFuunnccttiioonnss  ooff  LLooggiissttiiccss  SSeeccttiioonn  IInncchhaarrggee  ––  
  

  EEssttaabblliisshhiinngg  tthhee  nneecceessssaarryy  iinnffoorrmmaattiioonn  aanndd  rreeppoorrttiinngg  mmeecchhaanniissmm  ffoorr  tthhee  

rreessoouurrccee  ffoorr  tthhee  ppllaannnniinngg  sseeccttiioonn..  

  CCoommppiillee  aanndd  ddiissppllaayy  iinnffoorrmmaattiioonn  aabboouutt  tthhee  iinncciiddeenntt  ssttaattuuss  ooff  tthhee  aacccciiddeenntt..  

  MMoonniittoorriinngg  tthhee  pprreeppaarraattiioonn  aanndd  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhee  eevveenntt  aapppprroopprriiaattiioonn  

ppllaann..  

  RReevviieewwiinngg  tthheessee  bbyy  iinncclluuddiinngg  ttrraaffffiicc,,  mmeeddiiccaall,,  ssaaffee  aarreeaass  aanndd  ccoommmmuunniiccaattiioonn  

eettcc..  iinn  tthhee  ppllaannss..  

  PPrroovviiddee  iinnffoorrmmaattiioonn  ttoo  tthhee  mmeeddiiaa  oonn  tthhee  uuppddaatteedd  ssttaattuuss  aanndd  rreessoouurrccee  

aavvaaiillaabbiilliittyy,,  sseettttiinngg  ggooaallss,,  sseettttiinngg  tthhee  wwoorrkk  aarreeaa  lliimmiittss,,  ccrreeaattiinngg  tthhee  wwoorrkk,,  

ccrreeaattiinngg  ggrroouuppss,,  sseettttiinngg  ssttrraatteeggiieess  aanndd  sseeccuurriittyy  gguuiiddeelliinneess  ffoorr  eeaacchh  ddeeppaarrttmmeenntt..  

  AAssssiiggnn  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ooff  tthhee  wwoorrkk  aarreeaa  ttoo  tthhee  eemmppllooyyeeeess  

  IIddeennttiiffyy  tthhee  sseerrvviicceess  aanndd  nneeeeddss  rreeqquuiirreedd  ffoorr  pprree--eemmppllooyyeedd  aanndd  ffuuttuurree  wwoorrkk  ffoorr  

tthheeiirr  wwoorrkk..  

  TToo  iinniittiiaattee  pprroocceessss  rreeqquueessttss  ffoorr  aaddddiittiioonnaall  rreessoouurrcceess  aanndd  ccoooorrddiinnaattee  ffoorr  iitt..  
  

MMaaiinn  ffuunnccttiioonnss  ooff  tthhee  FFiinnaannccee  SSeeccttiioonn  IInncchhaarrggee  ––  
  

FFiinnaannccee  sseeccttiioonn  iiss  bbaassiiccaallllyy  ffoorr  aaddmmiinniissttrraattiioonn  aanndd  ffiinnaannccee  mmaannaaggeemmeenntt..  IInncciiddeenntt  

ccoommmmaanndd  ppoosstt,,  AAaaddhhaaaarr  ooffffiiccee  aarreeaa,,  mmaannaaggeemmeenntt  ooff  tthhee  AAaaddhhaaaarr  aanndd  ccaammppss  aarree  

uunnddeerr  tthhee  mmaaiinn  ffuunnccttiioonnss  ooff  tthhee  ffiinnaannccee  sseeccttiioonn..    
  

TThhee  ffoolllloowwiinngg  ffuunnccttiioonnss  aarree  ddoonnee  uunnddeerr  FFiinnaannccee  sseeccttiioonn::  
  

  KKeeeeppiinngg  iinn  mmiinndd  tthhee  aavvaaiillaabbiilliittyy  aanndd  nneeeeddss  ooff  rreessoouurrcceess,,  pprrooppeerr  mmaannaaggeemmeenntt,,  

  GGiivvee  IICC''ss  aaccccoouunnttaabbiilliittyy  ffoorr  ppllaannnniinngg  ffoorr  rreessoouurrccee  uuttiilliizzaattiioonn  aanndd  aacccceeppttaannccee  ooff  

rreessoouurrcceess  ffoorr  ccoonnttiinnggeennccyy  
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33..1100  DDiissttrriicctt  EEmmeerrggeennccyy  OOppeerraattiioonnss  CCeenntteerr  ––  
  

  

DDEEOOCC  iiss  llooccaatteedd  iinn  tthhee  DDiissttrriicctt  CCoolllleeccttoorr''ss  ooffffiiccee..  IItt  iiss  aallssoo  tthhee  cceenntteerr  ppooiinntt  ffoorr  iinnffoorrmmaattiioonn  

ggaatthheerriinngg,,  pprroocceessssiinngg  aanndd  ddeecciissiioonn--mmaakkiinngg  ttoo  ddeeaall  wwiitthh  tthhee  ddiissaasstteerr..  BBaasseedd  oonn  tthhee  

iinnffoorrmmaattiioonn  ggaatthheerreedd  aanndd  pprroocceesssseedd,,  mmoosstt  iimmppoorrttaanntt  ddeecciissiioonnss  aarree  ttaakkeenn  iinn  tthhiiss  ccoonnttrrooll  

rroooomm  iinn  rreellaattiioonn  ttoo  ddiissaasstteerr  mmaannaaggeemmeenntt,,  iitt  wwoorrkkss  tthhee  wwhhoollee  yyeeaarr  aanndd  oorrddeerrss  vvaarriioouuss  

ddeeppaarrttmmeennttss  ttoo  wwoorrkk  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  gguuiiddeelliinneess  dduurriinngg  tthhee  ddiissaasstteerr..  IInncciiddeenntt  CCoommmmaannddeerr  

ttaakkeess  cchhaarrggee  iinn  tthhee  DDiissttrriicctt  CCoonnttrrooll  RRoooomm,,  wwhhoo  ddiirreeccttss  eemmeerrggeennccyy  ooppeerraattiioonnss;;  

OOrrggaanniizzaattiioonnaall  ssttrruuccttuurree  ffoorr  ddiissaasstteerr  mmaannaaggeemmeenntt  iiss  ggiivveenn  bbeellooww  iinn  tthhee  ppiiccttuurree  
  

TToo  ddeeaall  wwiitthh  aannyy  ddiissaasstteerr,,  tthhee  DDiissttrriicctt  CCoolllleeccttoorr  wwiillll  ddiirreecctt  tthhee  jjooiinntt  ccoolllleeccttoorr  ttoo  tthhee  rreelliieeff  

wwoorrkk  aanndd  tthhee  jjooiinntt  ccoolllleeccttoorr  wwiillll  ddiirreecctt  TTaahhssiillddaarr  wwiillll  ddiirreecctt  ttoo  tthhee  GGrraamm  PPaanncchhaayyaatt  

PPaattwwaarrii  SSeeccrreettaarryy..    
  

  

OOrrggaanniizzaattiioonnaall  ssttrruuccttuurree  ffoorr  ddiissaasstteerr  mmaannaaggeemmeenntt  iiss  ggiivveenn  bbeellooww  iinn  tthhee  ppiiccttuurree  

  

  

  

FFllooww  CChhaarrtt  33::  OOrrggaanniizzaattiioonnaall  ssttrruuccttuurree  ffoorr  ddiissaasstteerr  mmaannaaggeemmeenntt  iiss  ggiivveenn  bbeellooww  iinn  tthhee  

ppiiccttuurree  

FFaacciilliittiieess//AArrrraannggeemmeennttss  DDiissttrriicctt  CCoonnttrrooll  RRoooomm//CCeenntteerr  ––  
  

IInn  oorrddeerr  ttoo  ddeeaall  wwiitthh  tthhee  ddiissaasstteerr  iinn  tthhee  DDiissttrriicctt  CCoonnttrrooll  CCeenntteerr  aanndd  ttoo  ccoooorrddiinnaattee  tthhee  

vvaarriioouuss  lliinnee  ddeeppaarrttmmeennttss,,  tthhee  ffoolllloowwiinngg  aarrrraannggeemmeennttss  wwiillll  bbee  ––  
  

  HHoott  lliinneess  ffoorr  ccoonnttaacctt  wwiitthh  SSttaattee  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  CCoonnttrrooll  CCeenntteerr  

  TTeelleepphhoonnee,,  ssaatteelllliittee  pphhoonnee  

  CCooppyy  ooff  tthhee  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  PPllaann  

  WWiirreelleessss  sseett  

  CCoonnffeerreennccee  rroooomm  

  WWaallkkiiee  ttaannkk  

  AA  ccoommppuutteerr  wwiitthh  iinntteerrnneett  

  OOtthheerr  eesssseennttiiaallss  
  

Collector  Joint Collector Tehsildar Secreatry Gram  
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DDiissttrriicctt  CCoonnttrrooll  CCeenntteerr  ––  
  

TThhee  DDiissttrriicctt  CCoonnttrrooll  CCeenntteerr  wwiillll  wwoorrkk  iinn  aa  pprriimmaarryy  cceenntteerr  uunnddeerr  tthhee  ccoonnttrrooll  ooff  tthhee  DDiissttrriicctt  

CCoolllleeccttoorr..  TThhee  ppuurrppoossee  ooff  iittss  ffoorrmmaattiioonn--  

  TToo  mmoonniittoorr  

  TToo  ccoooorrddiinnaattee  

  AAppppllyyiinngg  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt''ss  AAccttiioonn  

TThhiiss  rroooomm  iiss  ffuunnccttiioonniinngg  tthhrroouugghhoouutt  tthhee  yyeeaarr  aanndd  iissssuueess  iinnssttrruuccttiioonnss  ttoo  vvaarriioouuss  

ddeeppaarrttmmeennttss  ttoo  ttaakkee  aaccttiioonn  dduurriinngg  ddiissaasstteerr..  TThhee  DDiissttrriicctt  DDiissaasstteerr  CCoommmmiitttteeee  iiss  aass  ffoolllloowwss  ––  

DDiissttrriicctt  lleevveell  ccoonnttrrooll  rroooomm  

SS..  
NNoo..  

DDiissaasstteerr  CCoonnttrrooll  RRoooomm  OOffffiicceerr  TTeelleepphhoonnee//MMoobbiillee    

11  SSttaattee  LLeevveell  

SShhrrii  NN..  RR..  SSAAHHUU,,  DDeeppuuttyy  
SSeeccrreettoorryy,,  RReevveennuuee  
DDeeppaarrttmmeenntt  ((DDiiaassaasstteerr  
MMaannaaggeemmeenntt,,  MMaannttrraallaayy,,  
rraaiippuurr))  

00777711&&22222233447711//99882277992266666622  

22  DDiissttrriicctt  LLeevveell  
SShhrrii  GG..  RR  RRaatthhoorr  
JJooiinntt  CCoolllleeccttoorr  

0077885566@@  225522440055  

99992266116699113366  

33  TTeehhssiill  LLeevveell  

    
SShhrrii  GGoouuttaamm  SSiinngghh  

0077885566  225522338866  

99777700117744775599  

    
SShhrriimmaattii    DDiivvyyaa  PPoottttaaii  
TTeehhssiillddaarr,,  GGiiddddaamm  0077886666--226611662222  99440077777755775577  

    

SShhrrii  MMaannoojj  BBaannjjaarree  
DDeeppuuttyy  CCoolllleeccttoorr  aanndd  
TTeehhssiillddaarr  KKuuaakkoonnddaa  

0077885588@@227711227777    

99009988554422000077  

    
SShhrrii  LLiinnggrraajj  SSiirrddaarr  
TTeehhssiillddaarr  KKaatteekkaallaayyaannaa  99880066556622225511  

55  MMeeddiiccaall  DDeeppaarrttmmeenntt  
DDrr..  HHeeeerraa  LLaall  TThhaakkuurr  
CCMMHHOO  99442255559911995533  

66  DDiissttrriicctt  CCoommmmaannddaanntt,,  
HHoommeeggaauurrdd  

SShhrrii  NN..SS..    NNeettaamm  99442244118844226677  

77  PPoolllliiccee  CCoonnttrrooll  rroooomm  
  0077885566  225522886688@@225522440077  

TTaabbllee  4466::    DDiissttrriicctt  CCoonnttrrooll  CCeenntteerr  
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AAlltteerrnnaattiivvee  CCoonnttrrooll  RRoooomm  ––  
  

AAnn  eemmeerrggeennccyy  ccoonnttrrooll  cceenntteerr  hhaass  bbeeeenn  eessttaabblliisshheedd  aatt  tthhee  ddiissttrriicctt  lleevveell  ttoo  ddeeaall  wwiitthh  aannyy  kkiinndd  

ooff  ddiissaasstteerr..  BBuutt  eemmeerrggeennccyy  AAlltteerrnnaattee  eemmeerrggeennccyy  ccoonnttrrooll  rroooommss  aarree  aallssoo  sseett  uupp  iinn  tthhee  

ddiissttrriicctt,,  hhoommeegguuaarrdd,,  ppoolliiccee  ddeeppaarrttmmeenntt,,  ffoorr  tthhee  ssmmooootthh  ooppeerraattiioonn  ooff  tthhee  ddiissaasstteerr  wwiitthh  tthhee  

ccoonnttrrooll  cceenntteerr..  
  

  

PPoolliiccee  ffoorrccee  aanndd  ffiirree  sseerrvviicceess  ––  
  

TThhee  ppoolliiccee  ffoorrccee  aanndd  tthhee  ffiirree  sseerrvviicceess  wwiillll  ttaakkee  iimmmmeeddiiaattee  aaccttiioonn  iinn  tthhee  ddiissaasstteerrss..  PPoolliiccee  

ffoorrcceess  aarree  ttrraaiinneedd  ttoo  aacchhiieevvee  mmuullttii--rriisskk  rreessccuuee  ccaappaabbiilliittyy..  
  

  

CCiittiizzeenn  PPrrootteeccttiioonn  aanndd  HHoommee  GGuuaarrddss  ––  
  

CCiivviill  pprrootteeccttiioonn  aanndd  hhoommee  gguuaarrddss  ppllaayy  aann  eeffffeeccttiivvee  rroollee  iinn  tthhee  ffiieelldd  ooff  ddiissaasstteerr  

mmaannaaggeemmeenntt..  TThheeyy  hhaavvee  aa  hhuuggee  ccoonnttrriibbuuttiioonn  iinn  ccoommmmuunniittyy  pprreeppaarraattiioonn  aanndd  ppuubblliicc  

aawwaarreenneessss..  IImmmmeeddiiaattee  pprrooppeerr  aaccttiioonn  iiss  ttaakkeenn  bbyy  tthheemm  wwhheenn  aa  ddiissaasstteerr  aarrrriivveess..  

  

IInnffoorrmmaattiioonn  aanndd  WWaarrnniinngg  AAggeennccyy  ––  
  

TThheerree  iiss  aann  uurrggeenntt  nneeeedd  ttoo  eessttaabblliisshh,,  uuppggrraaddee  aanndd  mmooddeerrnniizzee  pprreeddiiccttiioonn  aanndd  eeaarrllyy  wwaarrnniinngg  

ssyysstteemmss  ffoorr  aallll  kkiinnddss  ooff  ddiissaasstteerrss..    MMoonniittoorriinngg  aanndd  mmoonniittoorriinngg  ooff  ssppeecciiffiicc  nnaattuurraall  ddiissaasstteerrss  

TThheerree  iiss  aann  uurrggeenntt  nneeeedd  ttoo  eessttaabblliisshh,,  uuppggrraaddee  aanndd  mmooddeerrnniizzee  pprreeddiiccttiioonn  aanndd  eeaarrllyy  wwaarrnniinngg  

ssyysstteemmss  ffoorr  aallll  kkiinnddss  ooff  ddiissaasstteerrss..  NNooddaall  aaggeenncciieess,,  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  mmoonniittoorriinngg  aanndd  

mmoonniittoorriinngg  ssppeecciiffiicc  nnaattuurraall  ddiissaasstteerrss,,  wwiillll  iiddeennttiiffyy  tteecchhnnoollooggiiccaall  ddiiffffeerreenncceess  aanndd  pprroojjeecctt  

pprroojjeeccttss  ffoorr  tthheeiirr  uuppggrraaddaattiioonn  ssoo  tthhaatt  tthheeyy  ccaann  bbee  ccoommpplleetteedd  iinn  aa  ttiimmeellyy  mmaannnneerr..  
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SSll..  
NNoo..    

DDiissaasstteerr  
LLiikkeellyy  
PPeerriioodd  ooff  
DDiissaasstteerrss  

DDiissttrriiccttss  lliikkeellyy  ttoo  bbee  aaffffeecctteedd  
SSeevveerriittyy  
LLeevveell  

PPrreeppaarreeddnneessss//  
MMoonniittoorriinngg  
MMeeaassuurreess  

TTiimmee  LLiinnee  SSttaakkeehhoollddeerrss  

11  CCoolldd  WWaavvee    
DDeecceemmbbeerr--  
JJaannuuaarryy  

SSuurrgguujjaa,,  KKoorriiaa,,  JJaasshhppuurr,,  SSuurraajjppuurr  HHiigghh  

PPrreeppaarreeddnneessss  
WWoorrkksshhoopp//MMeeeettiinngg  

FFiirrsstt  WWeeeekk  
ooff  NNoovveemmbbeerr  

CCeennttrraall  AAggeenncciieess::  

IIssssuuaannccee  ooff  AAddvviissoorryy  
SSeeccoonndd  
WWeeeekk  ooff  
NNoovveemmbbeerr  IIMMDD,,  NNDDMMAA,,  NNIIDDMM,,  WWHHOO,,  

MMooHHRRDD,,  MMooHHFFWW,,  MMooUUDD,,  
MMooPPRR,,  MMooRRDD,,  MMooAAFFWW..  

BBaallrraammppuurr,,  RRaaiippuurr,,  DDuurrgg,,  BBaassttaarr,,  
SSuukkmmaa,,  BBiijjaappuurr,,  DDaanntteewwaaddaa,,  
NNaarraayyaannppuurr,,  KKoonnddaaggaaoonn,,  KKaannkkeerr..  

MMeeddiiuumm  

PPrriinntt  &&  EElleeccttrroonniicc  
MMeeddiiaa  AAwwaarreenneessss  
CCaammppaaiiggnn  

SSeeccoonndd  
WWeeeekk  ooff  
NNoovveemmbbeerr  

SSoocciiaall  MMeeddiiaa  
AAwwaarreenneessss  
CCaammppaaiiggnn  

SSeeccoonndd  
WWeeeekk  ooff  
NNoovveemmbbeerr  

SSttaattee  AAggeenncciieess::  

OOtthheerr  DDiissttrriiccttss  LLooww  

RReevviieeww  ooff  
PPrreeppaarreeddnneessss  
tthhrroouugghh  VViiddeeoo  
CCoonnffeerreennccee  

FFiirrsstt  WWeeeekk  
ooff  DDeecceemmbbeerr  

IIMMDD,,  SSDDMMAA,,    HHeeaalltthh  
DDeeppaarrttmmeenntt,,  EEdduuccaattiioonn  
DDeeppaarrttmmeenntt,,  MMuunniicciippaall  
CCoorrppoorraattiioonnss,,  WWoommeenn  aanndd  
CChhiilldd  DDeevveellooppmmeenntt,,  
AAggrriiccuullttuurree,,  HHoorrttiiccuullttuurree,,  
AAnniimmaall  aanndd  HHuussbbaannddrryy,,  
LLaabboouurr,,  FFoorreesstt  aanndd  FFoooodd  
ddeeppaarrttmmeenntt  eettcc..  

RReegguullaarr  VViiddeeoo  
CCoonnffeerreennccee  

EEvveerryy  
FFoorrtthhnniigghhtt  

MMiidd  TTeerrmm  RReevviieeww  
FFiirrsstt  WWeeeekk  
ooff  JJaannuuaarryy  

                
  

            

22  HHeeaatt  WWaavvee//  
HHeeaatt  SSttrrookkee    

AApprriill  --  JJuunnee  

BBiillaassppuurr,,  BBaallooddaa  BBaazzaarr,,  RRaaiippuurr,,  
JJaannjjggiirr--CChhaammppaa,,  DDuurrgg,,  KKaabbiirrddhhaamm  
aanndd  KKaannkkeerr..  

HHiigghh  

PPrreeppaarreeddnneessss  
WWoorrkksshhoopp//MMeeeettiinngg  

SSeeccoonndd  
WWeeeekk  ooff  
MMaarrcchh  

CCeennttrraall  AAggeenncciieess::  

IIssssuuaannccee  ooff  AAddvviissoorryy  
TThhiirrdd  WWeeeekk  
ooff  MMaarrcchh  

IIMMDD,,  NNDDMMAA,,  NNIIDDMM,,  ,,  
MMooHHFFWW,,  WWHHOO,,  MMooHHRRDD,,  
MMooWWRR,,  MMooUUDD,,  MMooPPRR,,  
MMooRRDD,,  MMooLL&&EE,,  DDRRMM  
((RRaaiillwwaayy))  

PPrriinntt  &&  EElleeccttrroonniicc  
MMeeddiiaa  AAwwaarreenneessss  
CCaammppaaiiggnn  

TThhiirrdd  WWeeeekk  
ooff  MMaarrcchh  

DDhhaammttaarrii,,  RRaajjnnaannddggaaoonn,,  RRaaiiggaarrhh,,  
KKoorrbbaa,,  SSuukkmmaa  aanndd  DDaanntteewwaaddaa..  

MMeeddiiuumm  
SSoocciiaall  MMeeddiiaa  
AAwwaarreenneessss  

LLaasstt  WWeeeekk  ooff  
MMaarrcchh  

SSttaattee  AAggeenncciieess  
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CCaammppaaiiggnn  

RReevviieeww  ooff  
PPrreeppaarreeddnneessss  
tthhrroouugghh  VViiddeeoo  
CCoonnffeerreennccee  

FFiirrsstt  WWeeeekk  
ooff  AApprriill  

SSDDMMAA,,  SSDDRRFF,,  HHeeaalltthh  
DDeeppaarrttmmeenntt,,  PPHHEEDD,,  
MMuunniicciippaall  CCoorrppoorraattiioonnss,,  
EEdduuccaattiioonn,,  LLaabboouurr,,  PPRR  
DDeeppaarrttmmeenntt,,  HHoommee,,  RRuurraall  &&  
UUrrbbaann  DDeevveellooppmmeenntt  WWoommeenn  
aanndd  CChhiilldd  DDeevveellooppmmeenntt,,    
HHoorrttiiccuullttuurree,,  AAnniimmaall  aanndd  
HHuussbbaannddrryy  

OOtthheerr  DDiissttrriiccttss  LLooww  

RReegguullaarr  VViiddeeoo  
CCoonnffeerreennccee  

EEvveerryy  
FFoorrtthhnniigghhtt  

MMiidd  TTeerrmm  RReevviieeww  
SSeeccoonndd  
WWeeeekk  ooff  
MMaayy  

                
  

            

33  FFoorreesstt  FFiirree  AApprriill  --  JJuunnee  

BBiijjaappuurr,,  KKoorrbbaa,,  SSuurrgguujjaa,,  SSuurraajjppuurr,,  
BBaallrraammppuurr  aanndd  KKoorriiyyaa  

HHiigghh  

PPrreeppaarreeddnneessss  
WWoorrkksshhoopp//MMeeeettiinngg  

SSeeccoonndd  
WWeeeekk  ooff  
MMaarrcchh  

CCeennttrraall  AAggeenncciieess::  

IIssssuuaannccee  ooff  AAddvviissoorryy  
TThhiirrdd  WWeeeekk  
ooff  MMaarrcchh  

  MMooEEFF&&CCCC,,  MMHHAA,,  NNRRSSCC,,  
MMooRRDD,,  MMooRRTTHH  

PPrriinntt  &&  EElleeccttrroonniicc  
MMeeddiiaa  AAwwaarreenneessss  
CCaammppaaiiggnn  

TThhiirrdd  WWeeeekk  
ooff  MMaarrcchh  

BBaassttaarr,,  JJaasshhppuurr,,  GGaarriiyyaabbaanndd,,  
KKoonnddaaggaaoonn  aanndd  DDhhaammttaarrii  

MMeeddiiuumm  

SSoocciiaall  MMeeddiiaa  
AAwwaarreenneessss  
CCaammppaaiiggnn  

LLaasstt  WWeeeekk  ooff  
MMaarrcchh  

SSttaattee  AAggeenncciieess::  

RReevviieeww  ooff  
PPrreeppaarreeddnneessss  
tthhrroouugghh  VViiddeeoo  
CCoonnffeerreennccee  

FFiirrsstt  WWeeeekk  
ooff  AApprriill  

FFoorreesstt,,  SSDDRRFF,,  SSDDMMAA,,  PPHHEEDD,,  
PPWWDD,,    AAggrriiccuullttuurree,,  
HHoorrttiiccuullttuurree,,  AAnniimmaall  aanndd  
HHuussbbaannddrryy  DDeeppaarrttmmeenntt  NNaarraayyaannppuurr,,  KKaannkkeerr,,  MMuunnggeellii  aanndd  

RRaaiiggaarrhh  
LLooww  

RReegguullaarr  VViiddeeoo  
CCoonnffeerreennccee  

EEvveerryy  
FFoorrtthhnniigghhtt  

MMiidd  TTeerrmm  RReevviieeww  
SSeeccoonndd  
WWeeeekk  ooff  
MMaayy  

                
  

            

44  LLiigghhttnniinngg  
JJuunnee  --  
SSeepptteemmbbeerr  

KKoorrbbaa,,  RRaaiiggaarrhh,,  MMaahhaassaammuunndd,,  
BBaassttaarr,,  KKoorriiyyaa,,  SSuurraajjppuurr,,  BBaallrraammppuurr,,  
SSuurrgguujjaa  aanndd  JJaasshhppuurr  

HHiigghh  

PPrreeppaarreeddnneessss  
WWoorrkksshhoopp//MMeeeettiinngg  

TThhiirrdd  WWeeeekk  
ooff  AApprriill  

CCeennttrraall  AAggeenncciieess::  

IIssssuuaannccee  ooff  AAddvviissoorryy  
FFiirrsstt  WWeeeekk  
ooff  MMaayy  

IIMMDD,,  MMHHAA,,  NNDDMMAA,,  NNDDRRFF,,  
NNRRSSCC,,  MMooHH&&FFWW,,  MMooUUDD,,  
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GGaarriiaabbaanndd,,  DDuurrgg,,  RRaajjnnaannddggaaoonn,,  
KKoonnddaaggooaann,,  BBiijjaappuurr,,  DDaanntteewwaaddaa  aanndd  
SSuukkmmaa  

MMeeddiiuumm  

PPrriinntt  &&  EElleeccttrroonniicc  
MMeeddiiaa  AAwwaarreenneessss  
CCaammppaaiiggnn  

FFiirrsstt  WWeeeekk  
ooff  MMaayy    

MMooRRDD,,  MMiinniissttrryy  ooff  RRaaiillwwaayy,,  
MMooRRTTHH,,  MMooPP,,  MMII&&CCTT,,  
MMiinniissttrryy  ooff  PPeettrroolleeuumm  aanndd  
NNaattuurraall  GGaass,,  MMiinniissttrryy  ooff  FFoooodd  
PPrroocceessssiinngg  IInndduussttrriieess..  

SSoocciiaall  MMeeddiiaa  
AAwwaarreenneessss  
CCaammppaaiiggnn  

SSeeccoonndd  
WWeeeekk  ooff  
MMaayy  

SSttaattee  AAggeenncciieess::  

RReevviieeww  ooff  
PPrreeppaarreeddnneessss  
tthhrroouugghh  VViiddeeoo  
CCoonnffeerreennccee  

FFiirrsstt  WWeeeekk  
ooff  JJuunnee  

SSDDMMAA,,  WWRRDD,,  PPHHEEDD,,  PPWWDD,,  
HHeeaalltthh  DDeeppaarrttmmeenntt,,  MMuunniicciippaall  
CCoorrppoorraattiioonnss,,  EElleeccttrriicciittyy  
DDeeppaarrttmmeenntt,,  IInndduussttrriiaall  DDeepptttt..,,  
AAnniimmaall  aanndd  HHuussbbaannddrryy  
DDeeppaarrttmmeenntt  aanndd  EEdduuccaattiioonn..  

OOtthheerr  DDiissttrriiccttss  LLooww  

RReegguullaarr  VViiddeeoo  
CCoonnffeerreennccee  

EEvveerryy  
FFoorrtthhnniigghhtt  

MMiidd  TTeerrmm  RReevviieeww  
SSeeccoonndd  
WWeeeekk  ooff  JJuullyy  

                
  

            

55  FFlloooodd  
JJuunnee--
SSeepptteemmbbeerr  

BBaassttaarr,,  BBiillaassppuurr,,  MMaahhaassaammuunndd,,  
RRaaiippuurr,,  KKoorrbbaa,,  JJaasshhppuurr,,  SSuurrgguujjaa,,  
SSuukkmmaa,,  DDaanntteewwaaddaa,,    KKaannkkeerr,,  JJaannggiirr  
cchhaammppaa  aanndd  RRaaiiggaarrhh  

HHiigghh  

PPrreeppaarreeddnneessss  
WWoorrkksshhoopp//MMeeeettiinngg  

FFiirrsstt  WWeeeekk  
ooff  MMaayy  CCeennttrraall  AAggeenncciieess::  

IIssssuuaannccee  ooff  AAddvviissoorryy  
FFiirrsstt  WWeeeekk  
ooff  MMaayy  

  IIMMDD,,  MMHHAA,,  NNDDMMAA,,  NNDDRRFF,,  
NNRRSSCC,,  MMooHH&&FFWW,,  MMooUUDD,,  
MMooRRDD,,  MMiinniissttrryy  ooff  RRaaiillwwaayy,,  
MMooRRTTHH,,  MMiinniissttrryy  ooff  PPoowweerr,,  
MMiinniissttrryy  ooff  IInnffoorrmmaattiioonn  aanndd  
CCoommmmuunniiccaattiioonn  TTeecchhnnoollooggyy,,  
MMiinniissttrryy  ooff  PPeettrroolleeuumm  aanndd  
NNaattuurraall  GGaass,,  MMiinniissttrryy  ooff  FFoooodd  
PPrroocceessssiinngg  IInndduussttrriieess  

PPrriinntt  &&  EElleeccttrroonniicc  
MMeeddiiaa  AAwwaarreenneessss  
CCaammppaaiiggnn  

FFiirrsstt  WWeeeekk  
ooff  JJuunnee  

SSuurraajjppuurr,,  KKoonnddaaggooaann  GGaarriiyyaabbaanndd,,    
BBaalloodd,,  DDuurrgg,,  BBaallooddaa  bbaazzaarr,,  BBiijjaappuurr,,  
NNaarraayyaannppuurr,,  DDhhaammttaarrii  aanndd  
RRaajjnnaannddggaaoonn    

MMeeddiiuumm  

SSoocciiaall  MMeeddiiaa  
AAwwaarreenneessss  
CCaammppaaiiggnn  

FFiirrsstt  WWeeeekk  
ooff  JJuunnee    

SSttaattee  AAggeenncciieess::  

RReevviieeww  ooff  
PPrreeppaarreeddnneessss  
tthhrroouugghh  VViiddeeoo  
CCoonnffeerreennccee  

SSeeccoonndd  
WWeeeekk  ooff  
JJuunnee  

SSDDMMAA,,  SSDDRRFF,,  WWRRDD,,  PPHHEEDD,,  
PPWWDD,,  HHoommee,,  HHeeaalltthh  
DDeeppaarrttmmeenntt,,  AAggrriiccuullttuurree,,  
MMuunniicciippaall  CCoorrppoorraattiioonnss,,  
EElleeccttrriicciittyy  DDeeppaarrttmmeenntt,,  
DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  EEdduuccaattiioonn,,  OOtthheerr  DDiissttrriiccttss  LLooww  

RReegguullaarr  VViiddeeoo  
CCoonnffeerreennccee  

EEvveerryy  
FFoorrtthhnniigghhtt  
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MMiidd  TTeerrmm  RReevviieeww  
FFiirrsstt  WWeeeekk  
ooff  JJuullyy  

WWoommeenn  aanndd  CChhiilldd  
DDeevveellooppmmeenntt,,    HHoorrttiiccuullttuurree,,  
AAnniimmaall  aanndd  HHuussbbaannddrryy,,  FFoooodd,,  
FFoorreesstt,,  LLaabboouurr  ddeepptttt,,  PPRRDD,,  PPRR  
DDeepptttt..  

                
  

            

66  UUrrbbaann  FFlloooodd    
JJuunnee  --  
SSeepptteemmbbeerr  

RRaaiippuurr,,  DDhhaammttaarrii,,  DDuurrgg,,    BBiillaassppuurr,,    
RRaaiiggaarrhh,,  BBaassttaarr  aanndd  KKaannkkeerr  

HHiigghh  

PPrreeppaarreeddnneessss  
WWoorrkksshhoopp//MMeeeettiinngg  

FFiirrsstt  WWeeeekk  
ooff  MMaayy  

CCeennttrraall  AAggeenncciieess::  

IIssssuuaannccee  ooff  AAddvviissoorryy  
FFiirrsstt  WWeeeekk  
ooff  MMaayy  

IIMMDD,,  MMHHAA,,  NNDDMMAA,,  NNDDRRFF,,  
NNRRSSCC,,  MMooHH&&FFWW,,  MMooUUDD,,  
MMooRRDD,,  MMiinniissttrryy  ooff  RRaaiillwwaayy,,  
MMooRRTTHH,,  MMiinniissttrryy  ooff  PPoowweerr,,  
MMiinniissttrryy  ooff  IInnffoorrmmaattiioonn  aanndd  
CCoommmmuunniiccaattiioonn  TTeecchhnnoollooggyy,,  
MMiinniissttrryy  ooff  PPeettrroolleeuumm  aanndd  
NNaattuurraall  GGaass,,  MMiinniissttrryy  ooff  FFoooodd  
PPrroocceessssiinngg  IInndduussttrriieess  

JJaannjjggiirr  CChhaammppaa,,  MMuunnggeellii  aanndd  KKoorrbbaa  MMeeddiiuumm  

PPrriinntt  &&  EElleeccttrroonniicc  
MMeeddiiaa  AAwwaarreenneessss  
CCaammppaaiiggnn  

FFiirrsstt  WWeeeekk  
ooff  JJuunnee  

SSoocciiaall  MMeeddiiaa  
AAwwaarreenneessss  
CCaammppaaiiggnn  

FFiirrsstt  WWeeeekk  
ooff  JJuunnee    

SSttaattee  AAggeenncciieess::  

RReevviieeww  ooff  
PPrreeppaarreeddnneessss  
tthhrroouugghh  VViiddeeoo  
CCoonnffeerreennccee  

SSeeccoonndd  
WWeeeekk  ooff  
JJuunnee  

SSDDMMAA,,WWRRDD,,  PPHHEEDD,,  PPWWDD,,  
HHeeaalltthh  DDeeppaarrttmmeenntt,,  MMuunniicciippaall  
CCoorrppoorraattiioonnss,,  EElleeccttrriicciittyy  
DDeeppaarrttmmeenntt,,  PPuubblliicc  RReellaattiioonn,,  
EEdduuccaattiioonn  DDeeppaarrttmmeenntt  OOtthheerr  DDiissttrriiccttss  LLooww  

RReegguullaarr  VViiddeeoo  
CCoonnffeerreennccee  

EEvveerryy  
FFoorrtthhnniigghhtt  

MMiidd  TTeerrmm  RReevviieeww  
FFiirrsstt  WWeeeekk  
ooff  JJuullyy  

                
  

            

77  LLaannddsslliiddee//  
MMuuddsslliiddee  

JJuunnee--  
SSeepptteemmbbeerr  

KKoonnddaaggaaoonn,,  KKaannkkeerr,,  DDaanntteewwaaddaa  aanndd  
SSuurrgguujjaa  

HHiigghh  

PPrreeppaarreeddnneessss  
WWoorrkksshhoopp//MMeeeettiinngg  

FFiirrsstt  WWeeeekk  
ooff  MMaayy  

CCeennttrraall  AAggeenncciieess::  

IIssssuuaannccee  ooff  AAddvviissoorryy  
FFiirrsstt  WWeeeekk  
ooff  MMaayy  MMooMM,,    NNDDMMAA,,  NNIIDDMM,,  

MMooRRDD,,  NNDDRRFF,,  MMooUUDD,,  IIIITTss,,  
BBRROO,,  MMooHHRRDD  

KKaabbiirrddhhaamm,,  JJaasshhppuurr,,  BBiijjaappuurr,,  
NNaarraayyaannppuurr  

MMeeddiiuumm  
PPrriinntt  &&  EElleeccttrroonniicc  
MMeeddiiaa  AAwwaarreenneessss  
CCaammppaaiiggnn  

FFiirrsstt  WWeeeekk  
ooff  JJuunnee  
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SSoocciiaall  MMeeddiiaa  
AAwwaarreenneessss  
CCaammppaaiiggnn  

FFiirrsstt  WWeeeekk  
ooff  JJuunnee    SSttaattee  AAggeenncciieess::  

OOtthheerr  DDiissttrriiccttss  LLooww  

RReevviieeww  ooff  
PPrreeppaarreeddnneessss  
tthhrroouugghh  VViiddeeoo  
CCoonnffeerreennccee  

SSeeccoonndd  
WWeeeekk  ooff  
JJuunnee  

SSDDMMAA,,  SSDDRRFF,,  HHoommee,,  PPHHEEDD,,  
HHeeaalltthh  DDeeppaarrttmmeenntt,,  MMuunniicciippaall  
CCoorrppoorraattiioonnss,,  EElleeccttrriicciittyy  
DDeeppaarrttmmeenntt,,    PPuubblliicc  RReellaattiioonn  
DDeeppaarrttmmeenntt..  

RReegguullaarr  VViiddeeoo  
CCoonnffeerreennccee  

EEvveerryy  
FFoorrtthhnniigghhtt  

MMiidd  TTeerrmm  RReevviieeww  
FFiirrsstt  WWeeeekk  
ooff  JJuullyy  

                
  

            

88  DDrroouugghhtt  JJuullyy  --  OOccttoobbeerr  

BBeemmeettaarraa,,  RRaaiiggaarrhh,,  MMaahhaassaammuunndd,,  
RRaaiippuurr,,  BBaallooddaa  BBaazzaarr,,  JJaannggiirr--
cchhaammppaa,,  KKoorrbbaa,,  MMuunnggeellii,,  DDuurrgg,,  
RRaajjnnaannaaddggaaoonn,,  NNaarraayyaannppuurr,,  KKaannkkeerr,,  
KKoonnddaaggaaoonn,,  DDhhaammttaarrii  aanndd  
KKaabbiirrddhhaamm    

HHiigghh  

PPrreeppaarreeddnneessss  
WWoorrkksshhoopp//MMeeeettiinngg  

FFiirrsstt  WWeeeekk  
ooff  MMaayy  

CCeennttrraall  AAggeenncciieess::  

IIssssuuaannccee  ooff  AAddvviissoorryy  
RReegguullaarrllyy  
((EEvveerryy  
MMoonntthh))  

MMiinniissttrryy  ooff  AAggrriiccuullttuurree  &&  
FFaarrmmeerrss  WWeellffaarree,,  IIMMDD,,  
MMNNCCFFCC,,  CCRRIIDDAA,,  MMooWWRR,,RRDD  
&&  GGRR,,  IISSRROO,,  SSRRSSAACCss    

KKoorriiaa,,  SSuurraajjppuurr,,  BBaallrraammppuurr,,    
DDaanntteewwaaddaa,,  

MMeeddiiuumm  

PPrriinntt  &&  EElleeccttrroonniicc  
MMeeddiiaa  AAwwaarreenneessss  
CCaammppaaiiggnn  

RRoouunndd  tthhee  
YYeeaarr  ((EEvveerryy  
MMoonntthh))  

SSoocciiaall  MMeeddiiaa  
AAwwaarreenneessss  
CCaammppaaiiggnn  

RRoouunndd  tthhee  
YYeeaarr  

SSttaattee  AAggeenncciieess::  

SSaarrgguujjaa,,  SSuukkmmaa,,  BBaassttaarr  LLooww  

RReevviieeww  ooff  
PPrreeppaarreeddnneessss  
tthhrroouugghh  VViiddeeoo  
CCoonnffeerreennccee  

FFiirrsstt  WWeeeekk  
ooff  NNoovveemmbbeerr  

SSDDMMAA,,  RReelliieeff  CCoommmmiissssiioonneerr,,  
AAggrrrriiccuullttuurree  DDeeaappaarrttmmnneenntt  ,,  
IIrrrriiggaattiioonn  DDeeppaarrttmmeenntt,,  PPHHEEDD,,  
HHeeaalltthh  DDeeppaarrttmmeenntt,,  MMuunniicciippaall  
CCoorrppoorraattiioonnss,,  EElleeccttrriicciittyy  
DDeeppaarrttmmeenntt,,  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  
EEdduuccaattiioonn  

RReegguullaarr  VViiddeeoo  
CCoonnffeerreennccee  

RReegguullaarrllyy  
((EEvveerryy  
MMoonntthh))  

MMiidd  TTeerrmm  RReevviieeww  
FFiirrsstt  WWeeeekk  
ooff  NNoovveemmbbeerr  
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99  RRooaadd  AAcccciiddeenntt  
RRoouunndd  tthhee  
YYeeaarr  

RRaaiiggrraahh,,  JJaannggiirr  cchhaammaappaa,,  BBaallrraammppuurr,,    
KKoorrbbaa,,  RRaaiippuurr,,  JJaassppuurr,,  BBaassttaarr,,  
KKaannkkeerr,,  RRaajjnnaannddggaaoonn,,  DDuurrgg,,  
MMuunnggeellii,,  KKoonnddaaggaaoonn,,  SSaarrgguujjaa,,  
BBiillaasshhppuurr,,  SSuurraajjppuurr,,    

HHiigghh  

PPrreeppaarreeddnneessss  
WWoorrkksshhoopp//MMeeeettiinngg  

FFiirrsstt  WWeeeekk  
ooff  MMaayy  

CCeennttrraall  AAggeenncciieess::  

IIssssuuaannccee  ooff  AAddvviissoorryy  
RReegguullaarrllyy  
((EEvveerryy  
MMoonntthh))  MMooRRTTHH,,  MMooUUDD,,    NNDDMMAA,,  

NNIIDDMM  PPrriinntt  &&  EElleeccttrroonniicc  
MMeeddiiaa  AAwwaarreenneessss  
CCaammppaaiiggnn  

RRoouunndd  tthhee  
YYeeaarr  ((EEvveerryy  
MMoonntthh))  

BBaallooddaa  bbaazzaarr,,  MMaahhaassaammuunndd,,  
DDhhaammttaarrii,,  BBaalloodd,,  SSuukkmmaa,,  KKaawwaarrddhhaa  

MMeeddiiuumm  

SSoocciiaall  MMeeddiiaa  
AAwwaarreenneessss  
CCaammppaaiiggnn  

RRoouunndd  tthhee  
YYeeaarr  

SSttaattee  AAggeenncciieess  

RReevviieeww  ooff  
PPrreeppaarreeddnneessss  
tthhrroouugghh  VViiddeeoo  
CCoonnffeerreennccee  

FFiirrsstt  WWeeeekk  
ooff  NNoovveemmbbeerr  SSDDMMAA,,  TTrraannssppoorrtt  

DDeeppaarrttmmnneett,,  PPWWDD,,  HHeeaalltthh  
DDeeppaarrttmmeenntt,,  MMuunniicciippaall  
CCoorrppoorraattiioonnss,,  EElleeccttrriicciittyy  
DDeeppaarrttmmeenntt,,  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  
EEdduuccaattiioonn  

NNaarraayyaannppuurr,,  DDaanntteeaawwaaddaa,,    BBiijjaappuurr,,  
GGaarriiyyaabbaanndd,,  BBeemmeettaarraa,,  KKoorriiaa    

LLooww  

RReegguullaarr  VViiddeeoo  
CCoonnffeerreennccee  

RReegguullaarrllyy      
((EEvveerryy  
MMoonntthh))  

MMiidd  TTeerrmm  RReevviieeww  
FFiirrsstt  WWeeeekk  
ooff  NNoovveemmbbeerr  

                
  

            

1100  FFiirree  AAcccciiddeennttss  
RRoouunndd  tthhee  
YYeeaarr  

BBiillaasshhppuurr,,  JJaannggiirr  cchhaammppaa,,  RRaaiippuurr,,  
DDuurrgg,,  KKoorrbbaa,,  RRaajjnnaannddggaaoonn,,  MMuunnggeellii  

HHiigghh  

PPrreeppaarreeddnneessss  
WWoorrkksshhoopp//MMeeeettiinngg  

EEvveerryy  MMoonntthh  CCeennttrraall  AAggeenncciieess::  

IIssssuuaannccee  ooff  AAddvviissoorryy  
RReegguullaarrllyy  
((EEvveerryy  
MMoonntthh))  MMooEEFF&&CCCC,,    NNRRSSCC,,  MMooRRDD,,  

MMooRRMMHHAA,,  NNDDMMAA,,  NNIIDDMM  PPrriinntt  &&  EElleeccttrroonniicc  
MMeeddiiaa  AAwwaarreenneessss  
CCaammppaaiiggnn  

RRoouunndd  tthhee  
YYeeaarr  ((EEvveerryy  
MMoonntthh))  

BBaassttaarr,,  RRaaiiggrraahh,,  BBaallooddaa  bbaazzaarr,,    
MMaahhaassaammuunndd,,  DDhhaammttaarrii,,  BBaalloodd,,  
KKaannkkeerr  

MMeeddiiuumm  

SSoocciiaall  MMeeddiiaa  
AAwwaarreenneessss  
CCaammppaaiiggnn  

RRoouunndd  tthhee  
YYeeaarr  

SSttaattee  AAggeenncciieess::  

RReevviieeww  ooff  
PPrreeppaarreeddnneessss  
tthhrroouugghh  VViiddeeoo  
CCoonnffeerreennccee  

FFrriisstt    WWeeeekk  
ooff  ((EEvveerryy  
MMoonntthh))  

FFiirree  SSeerrvviicceess,,  RReelliieeff  
CCoommmmiissssiioonneerr,,  SSDDMMAA,,  
PPHHEEDD,,  PPWWDD,,  MMuunniicciippaall  
CCoorrppoorraattiioonn  

LLooww  RReegguullaarr  VViiddeeoo  RReegguullaarrllyy  
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CCoonnffeerreennccee  ((EEvveerryy  
MMoonntthh))  

SSuukkmmaa,,    BBiijjaappuurr,,    NNaarraayyaannppuurree,,  
DDaanntteewwaaddaa,,  JJaasshhppuurr,,  KKaabbiirrddhhaamm,,  
GGaarriiyyaabbaanndd,,  KKoonnddaaggaaoonn  

MMiidd  TTeerrmm  RReevviieeww  
FFrriisstt    WWeeeekk  
ooff  ((EEvveerryy  
MMoonntthh))  

                
  

            

1111  EEaarrtthhqquuaakkee  
RRoouunndd  tthhee  
YYeeaarr  

RRaaiiggaarrhh,,  BBiillaassppuurr,,  KKoorrbbaa,,  KKoorriiaa,,  
SSaarrgguujjaa  aanndd  SSuurraajjppuurr  

ZZoonnee  IIIIII  

PPrreeppaarreeddnneessss  
WWoorrkksshhoopp//MMeeeettiinngg  

EEvveerryy  MMoonntthh  CCeennttrraall  AAggeenncciieess::  

IIssssuuaannccee  ooff  AAddvviissoorryy  EEvveerryy  MMoonntthh  IIMMDD,,  MMHHAA,,  NNDDMMAA,,  NNDDRRFF,,  
NNRRSSCC,,  MMooHH&&FFWW,,  MMooUUDD,,  
MMooRRDD,,  MMiinniissttrryy  ooff  RRaaiillwwaayy,,  
MMooRRTTHH,,  MMiinniissttrryy  ooff  PPoowweerr,,  
MMiinniissttrryy  ooff  IInnffoorrmmaattiioonn  aanndd  
CCoommmmuunniiccaattiioonn  TTeecchhnnoollooggyy,,  
MMiinniissttrryy  ooff  PPeettrroolleeuumm  aanndd  
NNaattuurraall  GGaass,,  MMiinniissttrryy  ooff  FFoooodd  
PPrroocceessssiinngg  IInndduussttrriieess  

PPrriinntt  &&  EElleeccttrroonniicc  
MMeeddiiaa  AAwwaarreenneessss  
CCaammppaaiiggnn  

RRoouunndd  tthhee  
YYeeaarr  ((EEvveerryy  
MMoonntthh))  

SSoocciiaall  MMeeddiiaa  
AAwwaarreenneessss  
CCaammppaaiiggnn  

RRoouunndd  tthhee  
YYeeaarr  

SSttaattee  AAggeenncciieess::  

OOtthheerr  DDiissttrriiccttss  ZZoonnee  IIII  

RReevviieeww  ooff  
PPrreeppaarreeddnneessss  
tthhrroouugghh  VViiddeeoo  
CCoonnffeerreennccee  

FFrriisstt    WWeeeekk  
ooff  ((EEvveerryy  
MMoonntthh))  SSDDMMAA,,  SSDDRRFF,,  HHoommee  

DDeeppaarrttmmeenneett    PPHHEEDD,,  HHeeaalltthh  
DDeeppaarrttmmeenntt,,  MMuunniicciippaall  
CCoorrppoorraattiioonnss,,  EElleeccttrriicciittyy  
DDeeppaarrttmmeenntt,,  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  
EEdduuccaattiioonn,,  PPWWDD  

RReegguullaarr  VViiddeeoo  
CCoonnffeerreennccee  

RReegguullaarrllyy  
((EEvveerryy  
MMoonntthh))  

MMiidd  TTeerrmm  RReevviieeww  
FFrriisstt    WWeeeekk  
ooff  ((EEvveerryy  
MMoonntthh))  

                
  

            

1122  SSnnaakkee  BBiittee  
RRoouunndd  tthhee  
YYeeaarr  

BBaassttaarr,,  SSuurraajjppuurr,,  RRaajjnnaannddggaaoonn,,  
BBaallaarraammppuurr,,  SSaarrgguujjaa,,  JJaassppuurr,,  
RRaaiiggrraahh,,  BBiillaasshhppuurr,,  KKoorrbbaa,,  KKaannkkeerr,,    
KKaabbiirrddhhaamm,,  JJaassppuurr,,  KKoorriiyyaa  

HHiigghh  

PPrreeppaarreeddnneessss  
WWoorrkksshhoopp//MMeeeettiinngg  

EEvveerryy  MMoonntthh  CCeennttrraall  AAggeenncciieess::  

IIssssuuaannccee  ooff  AAddvviissoorryy  
RReegguullaarrllyy  
((EEvveerryy  
MMoonntthh))  

  NNIIDDMM,,  MMooHHRRDD,,  MMooHHFFWW,,  
WWHHOO  
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KKoonnddaaggaaoonn,,  SSuukkmmaa,,    BBiijjaappuurr,,  
MMuunnggeellii,,  RRaaiippuurr,,    DDhhaammttaarrii,,    DDuurrgg,,  
MMuunnggeellii  MMaahhaasshhaammuunndd,,  GGaarriiyyaabbaanndd    

MMeeddiiuumm  

PPrriinntt  &&  EElleeccttrroonniicc  
MMeeddiiaa  AAwwaarreenneessss  
CCaammppaaiiggnn  

RRoouunndd  tthhee  
YYeeaarr  ((EEvveerryy  
MMoonntthh))  

SSoocciiaall  MMeeddiiaa  
AAwwaarreenneessss  
CCaammppaaiiggnn  

RRoouunndd  tthhee  
YYeeaarr  

SSttaattee  AAggeenncciieess::  

NNaarraayyaannppuurr,,  BBeemmeettaarraa,,  BBaalloodd  LLooww  

RReevviieeww  ooff  
PPrreeppaarreeddnneessss  
tthhrroouugghh  VViiddeeoo  
CCoonnffeerreennccee  

FFrriisstt    WWeeeekk  
ooff  ((EEvveerryy  
MMoonntthh))  SSDDMMAA,,  HHeeaalltthh  DDeeppaarrttmmeenntt,,  

MMuunniicciippaall  CCoorrppoorraattiioonnss,,  
DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  EEdduuccaattiioonn,,  
FFoorreesstt,,  AAnniimmaall  HHuussbbaannddrryy,,  
WWoommeenn  aanndd  CChhiilldd  DDeeppaarrttmmeenntt    

RReegguullaarr  VViiddeeoo  
CCoonnffeerreennccee  

RReegguullaarrllyy  
((EEvveerryy  
MMoonntthh))  

MMiidd  TTeerrmm  RReevviieeww  
FFrriisstt    WWeeeekk  
ooff  ((EEvveerryy  
MMoonntthh))  

                
  

            

1133  NNaaxxaalliittee  AAttttaacckkss  
RRoouunndd  tthhee  
YYeeaarr  

SSuukkmmaa,,    BBiijjaappuurr,,    NNaarraayyaannppuurree,,  
DDaanntteewwaaddaa,,  JJaasshhppuurr,,  ,,  KKoonnddaaggaaoonn,,  
BBaassttaarr,,  KKaannkkeerr  

HHiigghh  

PPrreeppaarreeddnneessss  
WWoorrkksshhoopp//MMeeeettiinngg  

EEvveerryy  MMoonntthh  CCeennttrraall  AAggeenncciieess::  

IIssssuuaannccee  ooff  AAddvviissoorryy  
RReegguullaarrllyy  
((EEvveerryy  
MMoonntthh))  

MMHHAA,,  CCeennttrraall  AArrmmeedd  FFoorrcceess  
PPrriinntt  &&  EElleeccttrroonniicc  
MMeeddiiaa  AAwwaarreenneessss  
CCaammppaaiiggnn  

RRoouunndd  tthhee  
YYeeaarr  ((EEvveerryy  
MMoonntthh))  

RRaajjnnaannaaddggaaoonn,,  DDhhaammttaarrii,,  JJaassppuurr,,  
MMaahhaasshhmmuunndd,,    GGaarriiyyaabbaanndd,,  BBaalloodd,,  
KKoorriiaa,,  SSaarrgguujjaa,,    BBaallrraammppuurr  

MMeeddiiuumm  

SSoocciiaall  MMeeddiiaa  
AAwwaarreenneessss  
CCaammppaaiiggnn  

RRoouunndd  tthhee  
YYeeaarr  

SSttaattee  AAggeenncciieess::  

RReevviieeww  ooff  
PPrreeppaarreeddnneessss  
tthhrroouugghh  VViiddeeoo  
CCoonnffrreenncciinngg  

FFrriisstt    WWeeeekk  
ooff  ((EEvveerryy  
MMoonntthh))  

SSttaattee  PPoolliiccee,,  HHoommee  
DDeeppaarrttmmeenntt,,  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  
EEdduuccaattiioonn    

RReegguullaarr  VViiddeeoo  
CCoonnffeerreennccee  

RReegguullaarrllyy  
((EEvveerryy  
MMoonntthh))  

OOtteerr  DDiissttrriicctt    LLooww  MMiidd  TTeerrmm  RReevviieeww  
FFrriisstt    WWeeeekk  
ooff  ((EEvveerryy  
MMoonntthh))  
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1144  EEppeeddeemmiicceess  
RRoouunndd  tthhee  
YYeeaarr  

SSuurraajjppuurr,,  RRaaiiggaarrhh,,  JJaannjjggiirr  CChhaammppaa,,  
KKoonnddaaggaaoonn,,  SSuukkmmaa,,  BBiijjaappuurr,,  
BBiillaasshhppuurr,,  KKoorrbbaa,,  DDuurrgg,,  BBeemmeettaarraa,,  
BBaalloodd,,  KKaabbiirrddhhaamm,,    BBaallooddaa  bbaazzaarr,,    
MMaahhaasshhaammuunndd,,  DDhhaammttaarrii    

HHiigghh  

PPrreeppaarreeddnneessss  
WWoorrkksshhoopp//MMeeeettiinngg  

EEvveerryy  MMoonntthh  CCeennttrraall  AAggeenncciieess::  

IIssssuuaannccee  ooff  AAddvviissoorryy  
RReegguullaarrllyy  
((EEvveerryy  
MMoonntthh))    NNDDMMAA,,  NNIIDDMM,,  MMooHHRRDD,,  

MMooHHFFWW  WWHHOO,,  MMooUUDD,,    
MMooRRDD  

RRaaiippuurr,,  GGaarriiyyaabbaanndd,,  MMuunnggeellii,,  
SSuurrgguujjaa,,  JJaasshhppuurr  

MMeeddiiuumm  

PPrriinntt  &&  EElleeccttrroonniicc  
MMeeddiiaa  AAwwaarreenneessss  
CCaammppaaiiggnn  

RRoouunndd  tthhee  
YYeeaarr  ((EEvveerryy  
MMoonntthh))  

SSoocciiaall  MMeeddiiaa  
AAwwaarreenneessss  
CCaammppaaiiggnn  

RRoouunndd  tthhee  
YYeeaarr  

SSttaattee  AAggeenncciieess::  

  BBaallrraammppuurr,,  KKaannkkeerr,,  NNaarraayyaannppuurr,,  
DDhhaammttaarrii,,  RRaajjnnaannddggaaoonn  

LLooww  

RReevviieeww  ooff  
PPrreeppaarreeddnneessss  
tthhrroouugghh  VViiddeeoo  
CCoonnffeerreennccee  

FFrriisstt    WWeeeekk  
ooff  ((EEvveerryy  
MMoonntthh))  

SSDDMMAA,,  ,,  PPHHEEDD,,  HHeeaalltthh  
DDeeppaarrttmmeenntt,,  MMuunniicciippaall  
CCoorrppoorraattiioonnss,,  EElleeccttrriicciittyy  
DDeeppaarrttmmeenntt,,  WWRRDD,,  
DDeeppaarrttmmeenneett  ooff  AAnniimmaall  
HHuussbbaannddrryy,,  FFoooodd  aanndd  
EEdduuccaattiioonn  DDeeppaarrttmmeenntt  

RReegguullaarr  VViiddeeoo  
CCoonnffeerreennccee  

RReegguullaarrllyy  
((EEvveerryy  
MMoonntthh))  

MMiidd  TTeerrmm  RReevviieeww  
FFrriisstt    WWeeeekk  
ooff  ((EEvveerryy  
MMoonntthh))  

                
  

            

1155  AAnniimmaall  CCoonnfflliicctt    
RRoouunndd  tthhee  
YYeeaarr  

SSaarrgguujjaa,,  JJaassppuurr,,  BBaalloodd  ,,  DDhhaammttaarrii  HHiigghh  

PPrreeppaarreeddnneessss  
WWoorrkksshhoopp//MMeeeettiinngg  

EEvveerryy  MMoonntthh  CCeennttrraall  AAggeenncciieess::  

IIssssuuaannccee  ooff  AAddvviissoorryy  
RReegguullaarrllyy  
((EEvveerryy  
MMoonntthh))  

MMooEEFF,,  MMooPPRR,,  MMooAAFFWW  

KKoonnddaaggaaoonn,,  BBaassttaarr,,  RRaajjnnaannaaddggaaoonn,,  
RRaaiippuurr,,  SSuukkmmaa,,  BBiijjaappuurr  

MMeeddiiuumm  

PPrriinntt  &&  EElleeccttrroonniicc  
MMeeddiiaa  AAwwaarreenneessss  
CCaammppaaiiggnn  

RRoouunndd  tthhee  
YYeeaarr  ((EEvveerryy  
MMoonntthh))  

SSoocciiaall  MMeeddiiaa  
AAwwaarreenneessss  
CCaammppaaiiggnn  

RRoouunndd  tthhee  
YYeeaarr  

SSttaattee  AAggeenncciieess::  
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OOtthheerr  DDiissttrriiccttss  LLooww  

RReevviieeww  ooff  
PPrreeppaarreeddnneessss  
tthhrroouugghh  VViiddeeoo  
CCoonnffeerreennccee  

FFrriisstt    WWeeeekk  
ooff  ((EEvveerryy  
MMoonntthh))  

SSDDMMAA,,  FFoorreesstt  DDeeppaarrttmmeenneett  
,,SSDDRRFF,,  HHoommee  DDeeppaarrttmmeenneett  
PPHHEEDD,,  HHeeaalltthh  DDeeppaarrttmmeenntt,,  
MMuunniicciippaall  CCoorrppoorraattiioonnss,,    

RReegguullaarr  VViiddeeoo  
CCoonnffeerreennccee  

RReegguullaarrllyy  
((EEvveerryy  
MMoonntthh))  

MMiidd  TTeerrmm  RReevviieeww  
FFrriisstt    WWeeeekk  
ooff  ((EEvveerryy  
MMoonntthh))  

1166  CCrroowwdd  
MMaannaaggeemmeenntt  

RRoouunndd  tthhee  
YYeeaarr  

RRaaiiuuppuurr,,  DDuurrgg,,  RRaajjnnaannddggaaoonn,,  
DDaanntteewwaaddaa,,  BBaassttaarr,,  JJaannggiirr  cchhaammppaa,,  
KKoorrbbaa,,  RRaaiiggrraahh,,  BBiillaasshhppuurr,,  MMuunnggeellii  

HHiigghh  

PPrreeppaarreeddnneessss  
WWoorrkksshhoopp//MMeeeettiinngg  

FFrriisstt  WWeeeekk  
ooff  
((SSeepptteemmbbeerr))  

CCeennttrraall  AAggeenncciieess::  

IIssssuuaannccee  ooff  AAddvviissoorryy  
RReegguullaarrllyy  
((EEvveerryy  
MMoonntthh))  NNIIDDMM,,  NNDDMMAA,,  NNDDRRFF,,  

MMooUUDD,,MMooRRDD,,  MMooPPRR  

SSuukkmmaa,,  BBeemmeettaarraa,,  NNaarraayyaannppuurr,,  
KKoonnddaaggaaoonn,,  BBiijjaappuurr,,  BBaalloodd  BBaazzaarr  

MMeeddiiuumm  

PPrriinntt  &&  EElleeccttrroonniicc  
MMeeddiiaa  AAwwaarreenneessss  
CCaammppaaiiggnn  

RReegguullaarrllyy  
((EEvveerryy  
MMoonntthh))  

SSoocciiaall  MMeeddiiaa  
AAwwaarreenneessss  
CCaammppaaiiggnn  

RRoouunndd  tthhee  
YYeeaarr  

SSttaattee  AAggeenncciieess::  

OOtthheerr  DDiissttrriiccttss  LLooww  

RReevviieeww  ooff  
PPrreeppaarreeddnneessss  
tthhrroouugghh  VViiddeeoo  
CCoonnffrreenncciinngg  

RReegguullaarrllyy  
((EEvveerryy  
MMoonntthh))  

SSDDMMAA,,  RReelliieeff  
CCoommmmiissssiioonneerr,,SSDDRRFF,,  HHoommee  
DDeeppaarrttmmeenntt,,  HHeeaalltthh  
DDeeppaarrttmmeenntt,,  MMuunniicciippaall  
CCoorrppoorraattiioonnss,,  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  
EEdduuccaattiioonn,,  DDeeaapprrttmmeenneett  ooff  
TTrraannssppoorrtt  

RReegguullaarr  VViiddeeoo  
CCoonnffeerreennccee  

RReegguullaarrllyy  
((EEvveerryy  
MMoonntthh))  

MMiidd  TTeerrmm  RReevviieeww  
FFrriisstt  WWeeeekk  
ooff  
((OOccttoommbbeerr))  

1177  
CChheemmiiccaall  
((IInndduussttrriiaall))  
DDiissaasssstteerr  

RRoouunndd  tthhee  
YYeeaarr  

RRaaiiggaarrhh,,  RRaaiippuurr,,  BBiillaasshhppuurr,,  JJaannjjggiirr  
CChhaammppaa,,  MMuunnggeellii,,  BBaassttaarr,,  
DDaanntteewwaaddaa,,  DDuurrgg,,  KKoorrbbaa,,  
RRaajjnnaannaaddggaaoonn    

HHiigghh  

PPrreeppaarreeddnneessss  
WWoorrkksshhoopp//MMeeeettiinngg  

EEvveerryy  MMoonntthh  CCeennttrraall  AAggeenncciieess::  

IIssssuuaannccee  ooff  AAddvviissoorryy  
RReegguullaarrllyy  
((EEvveerryy  
MMoonntthh))  

NNIIDDMM,,  NNDDMMAA,,  NNDDRRFF,,  
MMooEEFFCCCC,,  MMooCCII,,  MMooSSMMEE  
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PPrriinntt  &&  EElleeccttrroonniicc  
MMeeddiiaa  AAwwaarreenneessss  
CCaammppaaiiggnn  

RRoouunndd  tthhee  
YYeeaarr  ((EEvveerryy  
MMoonntthh))  

SSuurrgguujjaa,,  MMaahhaassaammuunndd,,  DDhhaammttaarrii,,  
KKaabbiirrddhhaamm  

MMeeddiiuumm  

SSoocciiaall  MMeeddiiaa  
AAwwaarreenneessss  
CCaammppaaiiggnn  

RRoouunndd  tthhee  
YYeeaarr  

SSttaattee  AAggeenncciieess::  

RReevviieeww  ooff  
PPrreeppaarreeddnneessss  
tthhrroouugghh  VViiddeeoo  
CCoonnffeerreennccee  

FFrriisstt    WWeeeekk  
ooff  ((EEvveerryy  
MMoonntthh))  SSDDMMAA,,  RReelliieeff  

CCoommmmiissssiioonneerr,,SSDDRRFF,,  SSttaattee  
PPoolliiccee,,  HHeeaalltthh  DDeeppaarrttmmeenntt,,  
MMuunniicciippaall  CCoorrppoorraattiioonnss,,    
DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  EEdduuccaattiioonn,,    
DDooCCII  OOtthheerr  DDiissttrriiccttss  LLooww  

RReegguullaarr  VViiddeeoo  
CCoonnffeerreennccee  

RReegguullaarrllyy  
((EEvveerryy  
MMoonntthh))  

MMiidd  TTeerrmm  RReevviieeww  
FFrriisstt    WWeeeekk  
ooff  ((EEvveerryy  
MMoonntthh))  

TTaabbllee  4477--  CCaallaammiittyy  ccaalleennddaarr  
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11..  PPrreeppaarreeddnneessss  MMeeaassuurreess  

TThhee  ggooaall  ooff  pprreeppaarreeddnneessss  pprrooggrraammss  iiss  ttoo  aacchhiieevvee  aa  lleevveell  ooff  rreeaaddiinneessss  ttoo  rreessppoonndd  ttoo  aannyy  

eemmeerrggeennccyy  ssiittuuaattiioonn  tthhrroouugghh  pprrooggrraammss  tthhaatt  ssttrreennggtthheenn  tthhee  tteecchhnniiccaall  aanndd  mmaannaaggeerriiaall  ccaappaacciittyy  

ooff  ggoovveerrnnmmeennttss,,  oorrggaanniizzaattiioonnss,,  aanndd  ccoommmmuunniittiieess..  PPrreeppaarreeddnneessss  ccaann  aallssoo  ttaakkee  tthhee  ffoorrmm  ooff  

eennssuurriinngg  tthhaatt  ssttrraatteeggiicc  rreesseerrvveess  ooff  ffoooodd,,  eeqquuiippmmeenntt,,  wwaatteerr,,  mmeeddiicciinneess  aanndd  ootthheerr  eesssseennttiiaallss..  

DDiissaasstteerr  pprreeppaarreeddnneessss  aaccttiivviittiieess  iinnvvoollvvee  ffoorreeccaassttiinngg  aanndd  ttaakkiinngg  pprreeccaauuttiioonnaarryy  mmeeaassuurreess  pprriioorr  

ttoo  aann  iimmmmiinneenntt  tthhrreeaatt  wwhheenn  aaddvvaannccee  wwaarrnniinnggss  aarree  ppoossssiibbllee..  DDuurriinngg  tthhee  pprreeppaarreeddnneessss  pphhaassee,,  

ggoovveerrnnmmeennttss,,  oorrggaanniizzaattiioonnss,,  aanndd  iinnddiivviidduuaallss  ddeevveelloopp  ppllaannss  ttoo  ssaavvee  lliivveess,,  mmiinniimmiizzee  ddiissaasstteerr  

ddaammaaggee,,  aanndd  eennhhaannccee  ddiissaasstteerr  rreessppoonnssee  ooppeerraattiioonnss..  TThhiiss  iinncclluuddeess  eemmeerrggeennccyy  

eexxeerrcciisseess//ttrraaiinniinngg,,  wwaarrnniinngg  ssyysstteemmss,,  eemmeerrggeennccyy  ccoommmmuunniiccaattiioonnss  ssyysstteemmss,,  eevvaaccuuaattiioonnss  ppllaannss  

aanndd  ttrraaiinniinngg,,  rreessoouurrccee  iinnvveennttoorriieess,,  eemmeerrggeennccyy  ppeerrssoonnnneell//ccoonnttaacctt  lliissttss,,  mmuuttuuaall  aaiidd  aaggrreeeemmeennttss  

aanndd  ppuubblliicc  iinnffoorrmmaattiioonn//eedduuccaattiioonn..    

PPrreeppaarreeddnneessss  ppllaannnniinngg  iimmpprroovveess  tthhee  rreessppoonnssee  ttoo  aa  ddiissaasstteerr  iinn  tteerrmmss  ooff  ttiimmeellyy  aanndd  eeffffeeccttiivvee  

rreessccuuee  aanndd  rreelliieeff  ooppeerraattiioonnss..  EEvveerryy  lliinnee  ddeeppaarrttmmeenntt  hhaass  ppllaayyeedd  aann  iimmppoorrttaanntt  rroollee  iinn  mmaappppiinngg  

tthhee  vvuullnneerraabbiilliittyy,,  hhaazzaarrddss  aanndd  ccaappaacciittiieess  ooff  tthhee  ccoommmmuunniittyy  aanndd  tthhee  vvuullnneerraabbllee  ggrroouuppss  aanndd  

pprriioorriittiizziinngg  PPrreeppaarreeddnneessss  aaccttiivviittiieess  dduurriinngg  eemmeerrggeenncciieess..  TThhee  DDiissttrriicctt  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  

PPllaann  ooff  DDaanntteewwaaddaa  iiss  pprreeppaarreedd  wwiitthh  tthhee  hheellpp  ooff  tthhee  ccoommmmuunniittiieess  aanndd  ddiiffffeerreenntt  ssttaakkeehhoollddeerr’’ss..  

  

11..11  GGeenneerraall  PPrreeppaarreeddnneessss  MMeeaassuurreess  

11..11..11  CCoonnttrrooll  RRoooommss  EEssttaabblliisshhmmeenntt::    

  PPrreeppaarreeddnneessss  ooff  CCoonnttrrooll  RRoooomm::--    

  PPrreeppaarraattiioonn  ooff  ddiissaasstteerr  mmaannaaggeemmeenntt  ppllaannss..    

  PPrrooppeerr  ddiisssseemmiinnaattiioonn  ooff  vviittaall  iinnffoorrmmaattiioonn  aabboouutt  ddiissttrriicctt  ccoonnttrrooll..  

  WWeeaatthheerr  ttrraacckkiinngg  aanndd  ttiimmeellyy  wwaarrnniinngg  ttoo  mmiinniimmiizzee  tthhee  eeffffeecctt  ooff  aa  ddiissaasstteerrss..    

  AAvvooiidd  oorr  pprroohhiibbiitt  mmaajjoorr  ddeevveellooppmmeenntt  iinn  fflloooodd  pprroonnee  aarreeaa..  

  MMaaiinnttaaiinniinngg  ccoonnttaacctt  ddeettaaiillss  ooff  aallll  ppuubblliicc  iinnssttiittuuttiioonnss,,  NNGGOOss//PPrriivvaattee  SSeeccttoorr  

OOrrggaanniizzaattiioonnss,,  wwhhiicchh  ccaann  bbee  aassssiiggnn  tthhee  ttaasskk  ooff  ccoommmmuunniittyy--lleevveell  pprreeppaarreeddnneessss  

wwhhiicchh  wwiillll  bbee  uusseedd  dduurriinngg  eemmeerrggeenncciieess..    

  TThhee  uussee  ooff  mmooddeerrnn  tteecchhnnoollooggyy  lliikkee  GGIISS  aanndd  RRSS  iinn  tthhee  pprreeppaarraattiioonn  ooff  ppllaannss..  

  KKeeeeppiinngg  rreeccoorrddss  ooff  vvuullnneerraabbllee  aarreeaass,,  mmoonniittoorriinngg  ooff  rreessccuuee  aanndd  rreelliieeff  

ooppeerraattiioonnss  ddeecciiddiinngg  rreessppoonnssee  aanndd  mmaannaaggiinngg  tthhee  ddaattaabbaassee  eettcc..    
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  UUpp  ggrraaddaattiioonn  aanndd  uuppddaattiinngg  ooff  DDiissttrriicctt  ccoonnttrrooll  rroooomm  ssyysstteemm  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  

ssiittuuaattiioonn  iinn  ddiissttrriicctt,,  aanndd  mmaaiinnttaaiinn  aann  iinnvveennttoorryy  ooff  rreessoouurrcceess..    

  RReeccoorrdd  ooff  MMaappss  wwiitthh  ddaattaa  iinnppuuttss  ooff  cclliimmaattoollooggiiccaall,,  ffrreeqquueennccyy  ooff  fflloooodd,,  wwiinndd  

ssppeeeedd  aanndd  hhiissttoorryy  ooff  ppaasstt  ddiissaasstteerrss..    

  TTrraaiinniinngg  ooff  tthhee  vvaarriioouuss  ffuunnccttiioonnaarriieess  aanndd  sspprreeaadd  ooff  eeffffeeccttiivvee  ppuubblliicc  aawwaarreenneessss  

iinn  sscchhoooollss  eedduuccaattiioonn  aanndd  ccoommmmuunniittiieess  ttoo  eennssuurree  tthhaatt  tthhee  ppllaannss  ddiisssseemmiinnaatteedd  ttoo  

tthhee  lloowweesstt  lleevveellss..    

  RReecceeiivvee  iinnffoorrmmaattiioonn  oonn  aa  rroouuttiinnee  aanndd  rreegguullaarr  bbaassiiss  ffrroomm  tthhee  ddeeppaarrttmmeennttss  oonn  

tthhee  vvuullnneerraabbiilliittyy  ooff  tthhee  vvaarriioouuss  GGrraamm  ppaanncchhaayyaattss  aanndd  VViillllaaggeess  ttoo  ddiissaasstteerr..  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

FFllooww  CChhaarrtt  11::  CCoonnttrrooll  RRoooomm  

11..11..22  PPllaann  UUppddaattiioonn::--    

TThhee  DDDDMMPP  sshhoouulldd  bbee  uuppddaatteedd  eevveerryy  ssiixx  mmoonntthhss,,  bbyy  ccoonnssiiddeerriinngg  tthhee  ssuuggggeessttiioonnss  ffoorr  

iimmpprroovveemmeenntt  ooff  tthhee  rreessppoonnssee  ddooccuummeenntt  DDDDMMPP  ffrroomm  vvaarriioouuss  ssttaakkeehhoollddeerrss,,  NNGGOOss  //  PPrriivvaattee  

SSeeccttoorr  OOrrggaanniizzaattiioonnss,,  ccoommmmuunniittiieess..  

  

11..11..33  CCoommmmuunniiccaattiioonn  SSyysstteemm::--    

IInn  ccaassee  ooff  SSuubb--DDiivviissiioonn  tthhee  TTeehhssiill  oorr  BBlloocckk,,  tthhee  rreessppeeccttiivvee  hheeaaddss,,  ii..ee..  SSuubb  ddiivviissiioonnaall  OOffffiicceerr  

((SSDDOO)),,  TTaahhssiillddaarr,,  BBlloocckk  DDeevveellooppmmeenntt  OOffffiicceerr  ((BBDDOO))  wwiillll  ffuunnccttiioonn  aass  tthhee  IInncciiddeenntt  

CCoommmmaannddeerr  ((IICC))  iinn  tthheeiirr  rreessppeeccttiivvee  IInncciiddeenntt  RReessppoonnssee  TTeeaamm  ((IIRRTTss))  aanndd  tthhee  OOppeerraattiioonnss  

SSeeccttiioonn  CChhiieeff  ((OOSSCC))  wwiillll  bbee  sseelleecctteedd  aass  ppeerr  nnaattuurree  ooff  tthhee  ddiissaasstteerrss  iinn  tthhee  ddiissttrriicctt..  TThhee  ddiissttrriicctt  

ccoolllleeccttoorr  eennssuurreess  tthhaatt  IIRRTTss  aarree  ffoorrmmeedd  aatt  DDiissttrriicctt,,  SSuubb--DDiivviissiioonn,,  TTeehhssiill  oorr  BBlloocckk  lleevveellss  aanndd  

IIRRSS  iiss  aallssoo  iinntteeggrraatteedd  iinn  tthhee  DDiissttrriicctt  DDMM  PPllaann  aass  ppeerr  SSeeccttiioonn  3311  ooff  tthhee  DDMM  AAcctt,,  22000055..  TThhiiss  

SSDDMMAA  CCEEOO    SSttaattee  RReelliieeff  
CCoommmmiissssiioonneerr  
 

IIMMDD  
 

BBlloocckk  CCoonnttrrooll  RRoooomm,,  
SSDDOO  aanndd  TTaahhssiillddaarr  

 

LLiinnee  DDeeppaarrttmmeennttss::  AAggrrii..  
DDeepptt..,,  PPoolliiccee,,  DDFFOO,,  
DDHHOO,,  SSuuppppllyy  aanndd  
others   

CCoonnttrrooll  RRoooomm  ((DDiissttrriicctt))    
 

CCoonnttrrooll  RRoooomm  
((SSttaattee))  
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mmaayy  eennssuurree  ffrreeee  eemmeerrggeennccyy  nnuummbbeerrss  ooff  eexxiissttiinngg  PPoolliiccee,,  FFiirree  aanndd  MMeeddiiccaall  ssuuppppoorrtt  ssyysstteemmss  

wwhhiicchh  aarree  lliinnkkeedd  ttoo  tthhee  EEmmeerrggeennccyy  OOppeerraattiioonnss  CCeennttrree  ((EEOOCC))  ffoorr  rreessppoonnssee,,  ccoommmmaanndd  aanndd  

ccoonnttrrooll..  

  

11..11..44  TTrraaiinniinngg  ffoorr  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  TTeeaamm  MMeemmbbeerrss::--    

TToo  eennhhaannccee  tthhee  ccaappaacciittyy  ooff  ddiissaasstteerr  mmaannaaggeemmeenntt  ccoommmmiitttteeeess,,  ttrraaiinniinnggss  aanndd  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  

sskkiillllss  iiss  iimmppoorrttaanntt..  DDMMTT  ccoonnssiisstt  ooff  aa  ggrroouupp  ooff  mmeemmbbeerrss,,  wwhhiicchh  iinncclluuddeess  wwoommeenn  aanndd  mmeenn  

vvoolluunntteeeerrss..  TTrraaiinniinngg  sshhoouulldd  bbee  ccoonndduucctteedd  oonn  rreegguullaarr  pprroocceessss  ffoorr  ddiissaasstteerr  rriisskk  rreedduuccttiioonn  aanndd  

mmiittiiggaattiioonn  ppllaannnniinngg..  DDMMTT  aassssiiggnneedd  wwiitthh  aa  ssppeecciiaall  ttaasskk  ttoo  SSeeaarrcchh  aanndd  RReessccuuee  aanndd  FFiirrsstt  AAiidd  

TTeeaammss  iinn  ddiissaasstteerr  ssiittuuaattiioonn  aatt  ddiissttrriicctt  lleevveell..  

  

11..11..55  OOrrggaanniizzaattiioonn  ooff  MMoocckk  DDrriillllss::--    

TToo  ccoooorrddiinnaattee  wwiitthh  vvuullnneerraabbllee  aarreeaass,,  rreessppoonnssiibbllee  aauutthhoorriittyy  sshhoouulldd  ttaakkee  tthhee  iinniittiiaattiivvee  ooff  

ccoonndduuccttiinngg  mmoocckk  ddrriillllss  oonn  vvaarriioouuss  ttyyppeess  ooff  nnaattuurraall  aanndd  mmaannmmaaddee  ddiissaasstteerrss..  TThhiiss  hhaass  aallssoo  

hheellppeedd  ttoo  iinnccuullccaattiinngg  aa  ccuullttuurree  ooff  pprreeppaarreeddnneessss  aanndd  ggeenneerraatteedd  aawwaarreenneessss..  IInnssttiittuuttiioonnaalliizziinngg  

tthhee  DDMM  ppllaann  aanndd  rreegguullaarr  mmoocckk  ddrriillllss  sshhoouulldd  aallssoo  bbee  ccoonndduucctteedd  iinn  sscchhoooollss  aanndd  ccoolllleeggeess..  

  

11..11..66  CCoommmmuunniittyy  AAwwaarreenneessss  oonn  VVaarriioouuss  DDiissaasstteerrss::--  

CCoommmmuunniittyy  aawwaarreenneessss  pprrooggrraammss  wwiillll  hheellpp  tthhee  ccoommmmuunniittyy  ttoo  bbee  pprreeppaarreedd  ffoorr  ddiissaasstteerrss  aatt  aallll  

lleevveellss  rriigghhtt  ffrroomm  tthhee  hhoouusseehhoolldd  ttoo  tthhee  ddiissttrriicctt  lleevveellss  ttoo  mmiinniimmiizzee  tthhee  iimmppaacctt  ooff  DDiissaasstteerrss..  TThhee  

ddiissttrriicctt  mmaannaaggeemmeenntt  ccoommmmiitttteeee  ccaannnnoott  rreeaacchh  oouutt  iimmmmeeddiiaatteellyy  ttoo  eeaacchh  aanndd  eevveerryy  hhoouusseehhoolldd  

aanndd  vviillllaaggee  aatt  tthhee  ttiimmee  ooff  ddiissaasstteerr..  TThhee  ccoommmmuunniittyy  iiss  tthhee  ffiirrsstt  rreessppoonnddeerr  ttoo  aannyy  ddiissaasstteerr  aanndd  

ddeevveellooppss  ssoommee  ttrraaddiittiioonnaall  ccooppiinngg  mmeecchhaanniissmmss  ttoo  rreedduuccee  tthheeiirr  rriisskk  aanndd  vvuullnneerraabbiilliittiieess..  

CCoommmmuunniittiieess  lliivviinngg  iinn  aa  ccoommmmoonn  tteerrrriittoorryy  ccoommpprriissee  ooff  yyoouutthhss,,  wwoommeenn,,  mmeenn,,  ssttuuddeennttss,,  

tteeaacchheerrss  aanndd  vvaarriioouuss  ssttaakkeehhoollddeerrss..  IInn  aaddddiittiioonn,,  ttoo  aarreeaass  ssuucchh  aass  BBPPLL  hhoouusseehhoollddss,,  vviillllaaggeess,,  

wwaarrddss,,  sslluummss  wwhheerree  ppeeooppllee  ffrroomm  ddiivveerrssee  ssoocciiaall  aanndd  eeccoonnoommiicc  bbaacckkggrroouunndd  lliivvee  ttooggeetthheerr..  

CCoommmmuunniittyy  bbaasseedd  DDiissaasstteerr  aawwaarreenneessss  ccaann  mmaakkee  ccoommmmuunniittyy  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  tthheeiirr  ppeeaaccee,,  

pprrootteeccttiioonn  aanndd  pprroossppeerriittyy..  TThhee  iinnvvoollvveemmeenntt  ooff  tthhee  ccoommmmuunniittyy  iiss  tthhee  kkeeyy  ffaaccttoorr  iinn  aannyy  ddiissaasstteerr  

pprreeppaarreeddnneessss  aanndd  aawwaarreenneessss..  
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11..22  CCoooorrddiinnaattiioonn  MMeecchhaanniissmm  ooff  DDDDMMAA  iinn  PPrree  DDiissaasstteerr  SSiittuuaattiioonn  

TThhee  eemmeerrggeennccyy  ppllaann  ffoorr  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  iiss  bbaasseedd  oonn  ppaasstt  eexxppeerriieenncceess  aass  wweellll  aass  

ssuuggggeessttiioonnss  aanndd  iinnppuuttss  ggiivveenn  bbyy  tthhee  DDiissttrriicctt  MMaaggiissttrraattee  ooff  tthhee  ddiissttrriicctt..  TThhee  ssttrraatteeggyy  hhaass  bbeeeenn  

ddeevveellooppeedd  kkeeeeppiinngg  iinn  vviieeww  tthhee  pprree  aanndd  ppoosstt  ddiissaasstteerr  eexxppeerriieenncceess..  TThhee  ddiissttrriicctt  ccoonnssiissttss  ooff  ssuubb  --  

ddiivviissiioonnss  aanndd  sseenniioorr  lleevveell  ooffffiicceerrss  ooff  tthhee  ddiissttrriicctt  wwhhoo  wwiillll  wwoorrkk  aass  zzoonnee  ooffffiicceerrss..  TThheeyy  aarree  

rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  rreessccuuee  aanndd  rreelliieeff  ooppeerraattiioonnss,,  mmoonniittoorr  aanndd  eevvaalluuaattee  oonn  ddaaiillyy  bbaassiiss  ssiittuuaattiioonn  

uunnddeerr  DDiissttrriicctt  MMaaggiissttrraattee..  

  

PPrreeppaarraattiioonn  OObbjjeeccttiivveess  AAccttiioonnss  IInniittiiaatteedd  bbyy  

CCoo--oorrddiinnaattiioonn  ooff  DDiissttrriicctt  

LLeevveell  CCoommmmiitttteeee    

  TToo  PPrroovviiddee  rreelliieeff  aanndd  

rreessppoonnssee    

  PPrreeccaauuttiioonnaarryy  mmeeaassuurreess  

ffoorr  wwaarreehhoouussee  aanndd  ffoooodd  

ssttoorraaggee..    

  DDiissttrriicctt  EEmmeerrggeennccyy  

OOppeerraattiioonn  CCeenntteerr    

  

MMaappppiinngg  ooff  vvuullnneerraabbllee  ppooiinnttss      RReegguullaarr  mmaappppiinngg  ooff  

vvuullnneerraabbllee  ssppoottss    

  PPllaannnniinngg  aanndd  

iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  

pprreevveennttiivvee  mmeeaassuurreess..    

  EEaarrllyy  wwaarrnniinngg    

  DDeeppuuttyy  ccoolllleeccttoorr    

  CCEEOOss  ((JJaannppaadd  PPaanncchhaayyaatt)),,    

  BBDDOOss,,  EExxeeccuuttiivvee  

eennggiinneeeerrss    

  

EEsssseennttiiaall  ccoommmmooddiittiieess      SSttoocckk  ooff  ffoooodd  ggrraaiinnss,,  

KKeerroosseennee,,  ffuueell  iinn  GGrraamm  

PPaanncchhaayyaatt..  

  CCEEOOss  ((JJaannppaadd  

PPaanncchhaayyaatt))    

  BBDDOOss    

SSeelleeccttiinngg  SShheelltteerrss      AArrrraannggiinngg  ssaaffee  sshheelltteerr  

dduurriinngg  ppeerriioodd  ooff  

eemmeerrggeennccyy..    

  

  AAddddiittiioonnaall  ccoolllleeccttoorrss    

  CCEEOOss  ((JJaannppaadd  

PPaanncchhaayyaatt))    

  BBDDOOss  tthhrroouugghh    

  PPRRIIss  aanndd  llooccaall  ppeeooppllee    

MMeeddiicciinneess,,  EEssttaabblliisshhmmeenntt  ooff  

mmoobbiillee  tteeaammss,,  IIddeennttiiffiiccaattiioonn  

ooff  eeppiiddeemmiicc  pprroonnee  aarreeaass    

  KKeeeeppiinngg  aa  ssttoocckk  ooff  

mmeeddiicciinneess    

  DDeelleeggaattiioonn  ooff  ppeerrssoonnnneell..    

  DDCCMMOO    

  CCiivviill  ssuurrggeeoonn    

  

AArrrraannggiinngg  ffoooodd  aanndd  ffooddddeerr    MMaaiinnttaaiinniinngg  ssttoocckkss      VVeetteerriinnaarryy  AAssssiissttaannccee  
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ffoorr  tthhee  ccaattttllee      ssuurrggeeoonn  ((VVAASS)),,  ((AAnniimmaall  

HHuussbbaannddrryy))    

OOrrggaanniizziinngg  MMoocckk  ddrriillllss      GGeenneerraattiinngg  aawwaarreenneessss    

  PPrreeppaarreeddnneessss  ttrraaiinniinngg    

  DDiissttrriicctt  lleevveell  ooffffiicceerrss    

  

TTaabbllee  11::  CCoooorrddiinnaattiioonn  MMeecchhaanniissmm  ooff  DDDDMMAA  iinn  PPrree  DDiissaasstteerr  SSiittuuaattiioonn  

  

11..33  CCoooorrddiinnaattiioonn  MMeecchhaanniissmm  ooff  DDDDMMAA  iinn  IImmmmeeddiiaattee  PPrree  DDiissaasstteerr  

SSiittuuaattiioonn  ((IImmmmeeddiiaatteellyy  aafftteerr  EEaarrllyy  WWaarrnniinngg  RReecceeiivveedd))  

PPrreeppaarraattiioonn  OObbjjeeccttiivveess  AAccttiioonnss  IInniittiiaatteedd  bbyy  

CCoolllleeccttiioonn  ooff  IInnffoorrmmaattiioonn      FFrroomm  IIMMDD//SSRRCC  ccoonnttrrooll  

rroooomm//DDEEOOCC    

  DDEEOOCC    

  

IInnffoorrmmaattiioonn  ddiisssseemmiinnaattiioonn      FFrroomm  DDEEOOCC  ttoo  aallll  

CC//BBDDOOss//lliinnee  ddeeppttss..    

  

  DDEEOOCC    

  HHeeaadd  ooff  lliinnee  ddeeppttss..    

  SSuubb  ccoolllleeccttoorrss    

  BBDDOOss    

  CCOOss    

IImmmmeeddiiaattee  sseettttiinngg  aanndd  

ffuunnccttiioonniinngg  ooff  ccoonnttrrooll  

rroooomm,,  RReessccuuee  aanndd  

eevvaaccuuaattiioonn    

  EEvvaaccuuaattiioonn    

  IIddeennttiiffiieedd  sshheelltteerrss    

  llooggiissttiicc  SSuuppppllyy    

  

  CCiivviill  DDeeffeennccee  uunniitt    

  PPoolliiccee  DDeeppaarrttmmeenntt  aarrmmeedd  

ffoorrcceess    

  FFiirree  ooffffiicceerrss,,    

  FFiirree  OOffffiicceess    

  RReedd--ccrroossss  tteeaamm  rreeaaddyy  wwiitthh  

rreessccuuee  kkiittss  wwhhiicchh  aarree  ttoo  bbee  

mmaaddee  aavvaaiillaabbllee  ttoo  tthheemm  

tthhrroouugghh  tthhee  DDEEOOCC    

AArrrraannggeemmeenntt  ooff  kkiittcchheenn      PPrroovviissiioonn  ooff  iimmmmeeddiiaattee  

ffeeeeddiinngg  ttoo  tthhee  eevvaaccuuaatteedd  

ppeeooppllee    

  BBDDOOss//CCDDPPOOss//NNGGOOss    

  

SSaanniittaattiioonn  aanndd  mmeeddiicciinneess      PPrreevveennttiioonn  ooff  eeppiiddeemmiiccss  

aanndd  iinnffeeccttiioonnss    

  

  EExxeeccuuttiivvee  eennggiinneeeerr  ooff  PPHHEE  

DDeeppaarrttmmeenntt    

  CCiivviill  SSuurrggeeoonn    

EEnnssuurriinngg  ttrraannssppoorrttaattiioonn  ooff    EEnnssuurriinngg  ttiimmeellyy  rreeaacchh  ooff    DDSSOO//  SSDDMM//  BBSSOOss//  DDTTOO    
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rreelliieeff  mmaatteerriiaallss  ttoo  aaffffeecctteedd  

aarreeaass  

rreelliieeff  mmaatteerriiaallss  ttoo  tthhee  

aaffffeecctteedd  ppeeooppllee    

  

EEnnssuurriinngg  ssaaffeettyy  ooff  lliiffee  aanndd  

pprrooppeerrttiieess    

  PPrreevveennttiinngg  aannttii--ssoocciiaall  

aaccttiivviittiieess    

  

  SSPP//DDSSPP//IInnssppeeccttoorr    

  SSII  ooff  tthhee  aaffffeecctteedd  bblloocckk    

  NNGGOOss    

EEnnssuurriinngg  aavvaaiillaabbiilliittyy  ooff  

ssaaffee  ddrriinnkkiinngg  wwaatteerr  aanndd  

hheeaalltthh  ffaacciilliittiieess    

  CChheecckkiinngg  tthhee  iinncceeppttiioonn  ooff  

eeppiiddeemmiiccss    

  

  CCSS//EExxeeccuuttiivvee  eennggiinneeeerrss  ooff  

PPHHEEDD    

CCoonndduuccttiinngg  mmeeeettiinngg  wwiitthh  

ffiieelldd  lleevveell  ooffffiicceerrss  ffoorr  

eevveerryy  2244  hhoouurrss  aanndd  ttoo  

rreevviieeww  tthhee  ssiittuuaattiioonn    

  BBeetttteerr  ccoooorrddiinnaattiioonn    

  

  DDMM    

  DDDDCC  aatt  ddiissttrriicctt  lleevveell    

  SSDDMM  aatt  ssuubb--ddiivviissiioonnaall  lleevveell    

CCoolllleeccttiioonn  ooff  iinnffoorrmmaattiioonn  

bbyy  tthhee  ccoorree  ggrroouupp  ooff  tthhee  

EEOOCC  aanndd  ddaaiillyy  rreeppoorrttiinngg  

ttoo  ccoonncceerrnneedd  ooffffiicceerrss    

  TTrriiaanngguullaarr  lliinnkkaaggee  

bbeettwweeeenn  ffiieelldd,,  ddiissttrriicctt  aanndd  

ssttaattee  ccoonnttrrooll  rroooomm    

  

  CCoorree  ggrroouupp  ooff  EEOOCC//  

OOffffiicceerrss  ooff  lliinnee  ddeeppaarrttmmeennttss    

  

EEssttiimmaattiinngg  nnuummbbeerr  ooff  

vveehhiicclleess--LLiigghhtt//  MMeeddiiuumm//  

HHeeaavvyy    

  EEnnssuurriinngg  ssmmooootthh  

ttrraannssppoorrttaattiioonn  ffoorr  rreelliieeff  

wwoorrkkss    

  DDTTOO    

  

AArrrraannggiinngg  rrooaadd  cclleeaanneerrss//  

ppoowweerr  ssooww  aanndd  ootthheerr  

eesssseennttiiaall  eeqquuiippmmeenntt’’ss    

  CClleeaanniinngg  tthhee  rrooaaddss    

  RReemmoovviinngg  tthhee  ffaalllleenn  ttrreeeess    

  CClleeaarriinngg  tthhee  ddeebbrriiss  eettcc..    

  

  DDTTOO    

  EExxeeccuuttiivvee  EEnnggiinneeeerr    

  EExxeeccuuttiivvee  OOffffiicceerr  ––  NNaaggaarr  

PPaanncchhaayyaatt    

AArrrraannggiinngg  ttrruucckkss  llooaaddeedd  

wwiitthh  ggeenneerraattoorrss    

  MMoovviinngg  ttoo  tthhee  ffiieelldd  

iimmmmeeddiiaatteellyy  aafftteerr  tthhee  

ddiissaasstteerr  iiss  oovveerr    

  DDTTOO    

  

TTaabbllee  22::  CCoooorrddiinnaattiioonn  MMeecchhaanniissmm  ooff  DDDDMMAA  iinn  IImmmmeeddiiaattee  PPrree  DDiissaasstteerr  SSiittuuaattiioonn    

((IImmmmeeddiiaatteellyy  aafftteerr  EEaarrllyy  WWaarrnniinngg  RReecceeiivveedd))  
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11..44  CCoooorrddiinnaattiioonn  MMeecchhaanniissmm  ooff  DDDDMMAA  dduurriinngg  DDiissaasstteerr  ((RReelliieeff  

DDiissttrriibbuuttiioonn  MMeecchhaanniissmm))  
  

PPrreeppaarraattiioonn  OObbjjeeccttiivveess  AAccttiioonnss  IInniittiiaatteedd  bbyy  

RReeaaddiinneessss  aanndd  IInncclliinnaattiioonn  ttoo  

ggeett  rreeaaddyy  iinn  aaccttiioonn,,  

iimmmmeeddiiaatteellyy  aafftteerr  tthhee  ddiissaasstteerr    

  TToo  ssaavvee  tthhee  ttrraappppeedd  aanndd  

wwoouunnddeedd  ppeerrssoonnss    

  

  AAllll  lliinnee  ddeeppaarrttmmeenntt  aanndd  

ssttaakkeehhoollddeerrss    

  

CCoonnttrrooll  rroooomm  aaccttiivvaatteedd  2244  

hhoouurrss  

  TToo  mmiittiiggaattee  tthhee  eeffffeeccttss  ooff  

tthhee  ddiissaasstteerr    

  

  DDiissttrriicctt  ccoonnttrrooll  rroooomm    

  AAllll  lliinnee  ddeeppttss..,,  BBDDOOss,,  

CCEEOO’’ss    

DDiissttrriibbuuttiioonn  ooff  rreelliieeff  aass  ppeerr  

pprroovviissiioonnss    

  TToo  pprroovviiddee  ffoooodd  aanndd  ootthheerr  

eesssseennttiiaall  ccoommmmooddiittiieess  ffoorr  

ssuurrvviivvaall    

  

  SSDDMM    

  BBDDOOss    

  CCEEOOss    

  NNGGOOss    

TTaabbllee::  33  CCoooorrddiinnaattiioonn  MMeecchhaanniissmm  ooff  DDDDMMAA  dduurriinngg  DDiissaasstteerr  ((RReelliieeff  DDiissttrriibbuuttiioonn  MMeecchhaanniissmm))  

  
 

11..55  CCoooorrddiinnaattiioonn  MMeecchhaanniissmm  ooff  DDDDMMAA  iinn  PPoosstt  DDiissaasstteerr  SSiittuuaattiioonn  
 

PPrreeppaarraattiioonn  OObbjjeeccttiivveess  AAccttiioonnss  IInniittiiaatteedd  bbyy  

DDiissttrriibbuuttiinngg  rreelliieeff  aass  ppeerr  

pprroovviissiioonnss    

  PPrroovviissiioonn  ffoooodd  aanndd  ootthheerr  

eesssseennttiiaall  ccoommmmooddiittiieess  ffoorr  

ssuurrvviivvaall    

  

  SSDDMM    

  BBDDOOss    

  CCOOss    

  NNGGOOss    

DDaammaaggee  AAsssseessssmmeenntt      RReeppoorrttiinngg  aaccttuuaall  lloossss  ttoo  

tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt    

  

  AAllll  lliinnee  ddeeppttss..    

  CCOOss    

  BBDDOOss    

  EExxeeccuuttiivvee  eennggiinneeeerrss    

  SSuubb  CCoolllleeccttoorrss    

MMoonniittoorriinngg  aanndd  eevvaalluuaattiioonn  ooff  

rreelliieeff  ooppeerraattiioonnss  bbyy  eexxtteerrnnaall  

aaggeenncciieess..    

  MMaaiinnttaaiinniinngg  ccoonnssiisstteennccyy  

ooff  rreelliieeff  aaddmmiinniissttrraattiioonn    

  

  DDMM    

  SSDDMM    

RReessttoorriinngg  ooff  RRooaaddss  aanndd    TTiimmeellyy  aanndd  PPrroommpptt    EExxeeccuuttiivvee  eennggiinneeeerrss  ooff  
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RRaaiillwwaayy  nneettwwoorrkkss    ddeelliivveerryy    

  TTrraannssppoorrttaattiioonn  ooff  rreelliieeff  

aarrttiicclleess    

  DDeeppllooyymmeenntt  ooff  rreessccuuee  

tteeaammss    

ccoonncceerrnneedd  ddeeppttss..    

  MMiilliittaarryy  aanndd  ppaarraammiilliittaarryy  

ffoorrcceess    

  ppoolliiccee    

  

RReessttoorriinngg  eelleeccttrroonniicc  

ccoommmmuunniiccaattiioonn  ssyysstteemm    

  EEnnssuurriinngg  pprrooppeerr  

ccoooorrddiinnaattiioonn  lliinnkkaaggee    

  BBSSNNLL,,  TTeecchhnnooccrraattss  ooff  

ppoolliiccee  ssiiggnnaallss    

IImmmmeeddiiaattee  aarrrraannggeemmeenntt  ooff  

ffrreeee  kkiittcchheenn  ffoorr  tthhee  eeffffeecctteedd  

ppeeooppllee    

  AAvvooiiddiinngg  ssttaarrvvaattiioonn    

  

  SSuubb  ccoolllleeccttoorrss    

  BBDDOO’’ss    

  LLiinnee  ddeeppttss..    

  PPSSUUss    

DDooccuummeennttaattiioonn  ooff  tthhee  eennttiirree  

eevveenntt--WWrriitttteenn,,  AAuuddiioo,,  VViiddeeoo    

  FFoorr  rreeppoorrttiinngg  ppuurrppoosseess  

aanndd  iinnssttiittuuttiioonnaall  mmeemmoorryy    

  SSDDMM    

  BBDDOO    

MMoonniittoorriinngg      TToo  rreevviieeww  tthhee  rreelliieeff  

wwoorrkkss  aanndd  rreemmoovvee  tthhee  

bboottttlleenneecckkss    

  DDMM    

  DDDDCC    

  AADDCC  

TTaabbllee  44::  CCoooorrddiinnaattiioonn  MMeecchhaanniissmm  ooff  DDDDMMAA  iinn  PPoosstt  DDiissaasstteerr  SSiittuuaattiioonn  

11..66  GGeenneerraall  PPrreeppaarreeddnneessss  CChheecckklliisstt  

ii..  CCoolllleeccttoorr,,  tthhee  cchhaaiirrppeerrssoonn  ooff  DDDDMMAA  sshhaallll  eennssuurree  tthhaatt  pprreeppaarreeddnneessss  cchheecckklliisstt  iiss  dduullyy  

ffoolllloowweedd  bbyy  eeaacchh  ffrroonntt  lliinnee  ddeeppaarrttmmeennttss  aanndd  ssttaattuuss  ooff  tthhee  ssaammee  iiss  ddiissccuusssseedd  iinn  mmoonntthhllyy  

mmeeeettiinnggss..  

iiii..  HHeeaadd  ooff  tthhee  ddeeppaarrttmmeenntt  ooff  eeaacchh  ffrroonnttlliinnee  ddeeppaarrttmmeenntt  sshhaallll  eennssuurree  tthhaatt  tthhee  ddeeppaarrttmmeennttss  

aarree  pprreeppaarreedd  ttoo  mmeeeett  tthhee  cchhaalllleennggeess  ooff  aannyy  eemmeerrggeennccyy//ddiissaasstteerr  bbyy  dduullyy  ffoolllloowwiinngg  tthhee  

pprreeppaarreeddnneessss  cchheecckklliissttss..  

iiiiii..  NNooddaall  ooffffiicceerrss  ooff  eeaacchh  ooff  tthhee  ffrroonnttlliinnee  ddeeppaarrttmmeennttss  sshhaallll  eennssuurree  tthhaatt  tthhee  ddiissttrriicctt  ddiissaasstteerr  

mmaannaaggeemmeenntt  rreessoouurrccee  iinnvveennttoorryy  iiss  mmaaiinnttaaiinneedd  aanndd  uuppddaatteedd  oonn  qquuaarrtteerrllyy  bbaassiiss  aanndd  

ssuubbmmiissssiioonn  ooff  tthhee  ssaammee  ttoo  tthhee  ddiissttrriicctt  rreevveennuuee  ooffffiicceerr,,  bbyy  

aa..  AAddddiinngg  aannyy  cchhaannggeess  iinn  tthhee  hhuummaann  rreessoouurrcceess  ooff  tthheeiirr  ddeeppaarrttmmeenntt  aalloonngg  wwiitthh  tthheeiirr  

uuppddaatteedd  ccoonnttaacctt  nnuummbbeerrss,,  iiff  aannyy..  

bb..  AAddddiinngg  ttoo  tthhee  eeqquuiippmmeenntt  lliisstt,,  rreelleevvaanntt  rreessoouurrcceess  ffoorr  rreessppoonnssee  aaccttiivviittiieess  ffrroomm  bbootthh  

tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  aanndd  pprriivvaattee  sseeccttoorrss..  

iivv..  DDRROO  sshhaallll  eennssuurree  tthhaatt  tthhee  ssaammee  hhaass  bbeeeenn  uuppddaatteedd  aanndd  uuppllooaaddeedd  oonn  tthhee  wweebbssiittee  ooff  

ddiissttrriicctt  aaddmmiinniissttrraattiioonn  aanndd  IInnddiiaa  DDiissaasstteerr  RReessoouurrccee  NNeettwwoorrkk  ((IIDDRRNN))  oonn  qquuaarrtteerrllyy  bbaassiiss  
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wwiitthh  tthhee  hheellpp  ooff  DDiissttrriicctt  IInnffoorrmmaattiioonn  OOffffiicceerr  ((DDIIOO))..  

vv..  NNooddaall  ooffffiicceerrss  ooff  eeaacchh  ooff  tthhee  ffrroonnttlliinnee  ddeeppaarrttmmeennttss  sshhaallll  aallssoo  rreeppoorrtt  ttoo  hheeaadd  ooff  tthhee  

ddeeppaarrttmmeenntt  aanndd//oorr  ccoolllleeccttoorr  aabboouutt  rreeqquuiissiittiioonn  ooff  aannyy  rreelleevvaanntt  rreessoouurrccee//eeqquuiippmmeenntt,,  nnoott  

aavvaaiillaabbllee  wwiitthh  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  aanndd//oorr  pprriivvaattee  sseeccttoorr,,  ffoorr  ddiissaasstteerr  mmaannaaggeemmeenntt  aaccttiivviittyy..  

vvii..  DDDDMMAA  sshhaallll  eennssuurree  tthhee  eessttaabblliisshhmmeenntt  ooff  eemmeerrggeennccyy  ooppeerraattiioonn  cceennttrree  wwiitthh  tthhee  ffoolllloowwiinngg  

ffaacciilliittiieess::  

aa..  AAddeeqquuaattee  ssppaaccee  ffoorr  ppllaannnniinngg  aanndd  llooggiissttiiccss  sseeccttiioonn  cchhiieeff  aanndd  ssttaaffff..  

bb..  EEnnoouugghh  ssppaaccee  ffoorr  ccoonnttrrooll  rroooomm  wwiitthh  aaddeeqquuaattee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  eeqquuiippmmeenntt  iinncclluuddiinngg  

llaannddlliinnee  tteelleepphhoonneess,,  mmoobbiillee  pphhoonneess,,  ssaatteelllliittee  pphhoonneess,,  wwaallkkiiee--ttaallkkiiee,,  hhaamm  rraaddiioo,,  

ccoommppuutteerr//  llaappttoopp  wwiitthh  pprriinntteerr  ffaacciilliittyy,,  eemmaaiill  ffaacciilliittyy,,  ffaaxx  mmaacchhiinnee,,  tteelleevviissiioonn,,  eettcc..  

cc..  EEnnssuurree  pprrooppeerr  ssppaaccee  ffoorr  mmeeeettiinngg,,  ccoonnffeerreennccee,,  mmeeddiiaa  bbrriieeffiinngg  aalloonngg  wwiitthh  LLCCDD,,  

ccoommppuutteerr  aanndd  vviiddeeoo  ccoonnffeerreenncciinngg  ffaacciilliittiieess..  

dd..  AAvvaaiillaabbiilliittyy  ooff  ddiissttrriicctt  ddiissaasstteerr  mmaannaaggeemmeenntt  rreessoouurrccee  iinnvveennttoorryy  aanndd  aallssoo  aa  nnoottee  ooff  

tthhee  nneeiigghhbboorriinngg  ddiissttrriicctt  ((SSuukkmmaa,,  BBiijjaappuurr,,  JJaaggddaallppuurr))  ddiissaasstteerr  mmaannaaggeemmeenntt  rreessoouurrccee  

iinnvveennttoorryy  ooff  tthhee  ssttaattee  aanndd  ootthheerr  ccrriittiiccaall  nnaattiioonnaall  rreessoouurrcceess..  

ee..  AAvvaaiillaabbiilliittyy  ooff  DDDDMMPP..  

11..77  DDeeppaarrttmmeenntt  WWiissee  PPrreeppaarreeddnneessss  CChheecckklliisstt  
                  

DDeeppaarrttmmeennttss  PPrreeppaarreeddnneessss  CChheecckklliisstt  

DDDDMMAA    RReegguullaarrllyy  mmoonniittoorriinngg  rraaiinn  ggaauuggee  aatt  aallll  tteehhssiillss  aanndd  uuppddaattiinngg  ddaattaabbaassee  ffoorr  

ddiissttrriibbuuttiioonn  aanndd  vvaarriiaattiioonn  iinn  rraaiinnffaallll..  

  PPrreeppaarriinngg  fflloooodd  ccoonnttrrooll  oorrddeerr  bbyy  3311sstt  MMaayy  eevveerryy  yyeeaarr  aanndd  eennssuurree  pprrooppeerr  

mmeecchhaanniissmm  ffoorr  eeaarrllyy  wwaarrnniinngg  aatt  vviillllaaggee  lleevveell  tthhrroouugghh  TTeehhssiillddaarrss,,  

SSaarrppaanncchh,,  PPaattwwaarriiss,,  eettcc..  

  EEnnssuurree  pprrooppeerr  ffuunnccttiioonniinngg  ooff  DDEEOOCC  aalloonngg  wwiitthh  aavvaaiillaabbiilliittyy  ooff  ffuullllyy  

ffuunnccttiioonnaall  rreessoouurrcceess  aanndd  rreessccuuee  eeqquuiippmmeenntt..  

  PPrreeppaarraattiioonn  ooff  aa  ddaattaabbaassee  ooff  ccrriittiiccaall  aanndd  lliiffeessaavviinngg  iinnffrraassttrruuccttuurree,,  ssaaffee  

llooccaattiioonnss  ffoorr  eevvaaccuuaattiioonn  aanndd  uuppddaatteedd  lliisstt  ooff  rreelliieeff  ccaammppss  iinn  tthhee  ddiissttrriicctt  

aannnnuuaallllyy..  

  IIddeennttiiffyy  ccoommppeetteenntt  ppeerrssoonnss//eexxppeerrttss  ffrroomm  vvaarriioouuss  rreeqquuiirreedd  ffiieellddss  ffoorr  

ccaarrrryyiinngg  oouutt  ddaammaaggee  aanndd  nneeeedd  aasssseessssmmeenntt  ooff  ppoosstt  ddiissaasstteerr  sscceennaarriioo..  

  KKeeeepp  iinntteerraaccttiinngg  wwiitthh  tthhee  vvoolluunnttaarryy  oorrggaanniizzaattiioonnss  iinn  tthhee  ddiissttrriicctt  aanndd  

pprreeppaarree  pprrooppeerr  mmeecchhaanniissmm  ffoorr  ddiissbbuurrsseemmeenntt  ooff  ccoommppeennssaattiioonn  ttoo  vviiccttiimmss  oorr  
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ffaammiilliieess  ooff  ddeecceeaasseedd..  

AAggrriiccuullttuurree    PPrreeppaarraattiioonn  ooff  aaggrriiccuullttuurree  ccoonnttiinnggeennccyy  ppllaannss  aanndd  iiddeennttiiffyy  vvuullnneerraabbllee  aarreeaass  

pprroonnee  ttoo  ppeesstt  iinnffeessttaattiioonn,,  ddrroouugghhttss,,  ffllooooddss  aanndd  ootthheerr  hhaazzaarrddss  

  CCoonnssttiittuuttee  aa  ccrroopp  wweeaatthheerr  wwaattcchh  ggrroouupp  aatt  ddiissttrriicctt  lleevveell  ((aass  ppeerr  ‘‘AA  MMooddeell  

MMaannuuaall  ffoorr  DDrroouugghhtt  MMaannaaggeemmeenntt’’,,  GGooII))  wwiitthh  rreepprreesseennttaattiivveess  ffrroomm  

ccoonncceerrnneedd  ddeeppaarrttmmeennttss  ddeeaalliinngg  wwiitthh  aaggrriiccuullttuurraall  iinnppuuttss,,  ccrreeddiitt  eexxtteennssiioonn,,  

eettcc..    

  IImmppaarrttiinngg  ttrraaiinniinngg  ttoo  tthhee  ffaarrmmeerrss  ttoo  aaddoopptt  nneeww  aaggrriiccuullttuurree  pprraaccttiicceess,,  

aalltteerrnnaattee  ccrrooppppiinngg  pprraaccttiicceess,,  pprrooppeerr  ssttoorraaggee  ooff  sseeeeddss  aanndd  uussee  ooff  mmooddeerrnn  

tteecchhnnoollooggyy..    

  EEnnssuurree  aavvaaiillaabbiilliittyy  ooff  aaddeeqquuaattee  ssttoocckk  ooff  sseeeeddss,,  ssttoocckk  ffoorr  iimmmmeeddiiaattee  

rreeppllaacceemmeenntt  ooff  bbrrookkeenn//nnoonn--ffuunnccttiioonniinngg  ggaaddggeettss//eeqquuiippmmeenntt  aanndd  ootthheerr  aaggrroo  

iinnppuuttss  ppaarrttiiccuullaarrllyy  ffoorr  aarreeaass  vvuullnneerraabbllee  ttoo  hhaazzaarrddss..  

  PPrreeppaarree  ttrraaiinneedd  aanndd  eeqquuiippppeedd  tteeaamm  ffoorr  aasssseessssiinngg  ddaammaaggee  ccaauusseedd  ttoo  ssooiill,,  

ccrroopp,,  ppllaannttaattiioonn,,  ddrraaiinnaaggee,,  eemmbbaannkkmmeenntt,,  ootthheerr  wwaatteerr  bbooddiieess  aanndd  ssttoorraaggee  

ffaacciilliittiieess  tthhaatt  mmiigghhtt  iimmppaacctt  aaggrriiccuullttuurraall  aaccttiivviittiieess..  

  AAssssiisstt  ffaarrmmeerrss  iinn  pprroovviiddiinngg  ttiimmeellyy  iinnffoorrmmaattiioonn  rreeggaarrddiinngg  ccrroopp  iinnssuurraannccee,,  

ccoommppeennssaattiioonn,,  rreeppaaiirr  ooff  aaggrroo  eeqquuiippmmeenntt  aanndd  rreessttoorriinngg  ooff  aaggrriiccuullttuurraall  

aaccttiivviittiieess  aatt  tthhee  eeaarrlliieesstt..  

  IIddeennttiiffyy  ssoouurrcceess  ooff  ffeeeedd  aanndd  ffooddddeerr..  

AAnniimmaall  

HHuussbbaannddrryy  

  IIssoollaattiinngg//  sseeppaarraattiinngg  ssiicckk  aanndd  hheeaalltthhyy  aanniimmaallss  aanndd  mmaakkee  aarrrraannggeemmeennttss  ffoorr  

ffeeeeddiinngg  aanndd  wwaatteerriinngg  aanniimmaallss  ssuuffffeerriinngg  ffrroomm  ccoonnttaaggiioouuss  ddiisseeaasseess..  

SSeennssiittiizzee  ffaarrmmeerrss//  oowwnneerrss  ffoorr  tthhee  aabboovvee  pprroobblleemmss..  

  EEnnssuurree  pprrooppeerr  ddiissiinnffeeccttiioonn  ooff  ssppaaccee,,  vveehhiiccllee  aanndd  mmaannppoowweerr  iinnvvoollvveedd  iinn  

ttrraannssppoorrttaattiioonn  ooff  ssiicckk//  iinnffeecctteedd  aanndd  ddeeaadd  aanniimmaallss  ffrroomm  ccoonnttaaggiioouuss  ddiisseeaasseess  

aanndd  aaccttiivvaattiinngg  aa  ffuullllyy  ffuunnccttiioonnaall  mmoobbiillee  vveetteerriinnaarryy  uunniitt  aatt  ddiissppoossaall..  

  PPrreeppaarree  aa  ddaattaabbaassee  ooff  vveetteerriinnaarryy  hhoossppiittaallss//  cclliinniiccss  aanndd  aaggeenncciieess  wwoorrkkiinngg  

ffoorr  aanniimmaall  ccaarree,,  ssoo  tthhaatt  iitt  ccoouulldd  bbee  uusseedd  aatt  tthhee  eemmeerrggeennccyy  ssiittuuaattiioonnss..  

  TToo  cchheecckk  tthhee  aavvaaiillaabbiilliittyy  ooff  ssttoocckk  ooff  mmiinneerraall  aanndd  ffeeeedd  ssuupppplleemmeennttss,,  

lliiffeessaavviinngg  ddrruuggss,,  eelleeccttrroollyytteess,,  vvaacccciinneess,,  eettcc..,,  aalloonngg  wwiitthh  ffiilllliinngg  ffeeeedd  bbaannkkss  

bbeeffoorree  tthhee  ssccaarrcciittyy  ppeerriioodd..  

  SSeennssiittiizziinngg  ffaarrmmeerrss  aabboouutt  pprrootteeccttiioonn  ooff  tthheeiirr  ffeeeedd  aanndd  ffooddddeerr  pprriioorr  ttoo  tthhee  

oonnsseett  ooff  mmoonnssoooonn..  
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  PPrreeppaarree  tthhee  ffeeeedd  ooff  ppoouullttrryy  bbiirrddss  ffoorr  ddrroouugghhtt  ssiittuuaattiioonn  aanndd  aallssoo  llooccaattee  ffeeeedd  

aanndd  ffooddddeerr  bbaannkkss  iinn  vviieeww  ooff  ssuubbmmeerrggeennccee  ssiittuuaattiioonn  dduurriinngg  tthhee  mmoonnssoooonn..  

  IIddeennttiiffyy  ssoouurrccee  ffoorr  pprrooccuurreemmeenntt  ooff  ffooddddeerr  aanndd  tthhee  ssaaffee  llooccaattiioonnss  ffoorr  ffooddddeerr  

ddeeppoott  aanndd  ccaattttllee  ccaammppss  wwiitthhiinn  tthhee  ddiissttrriicctt  aanndd  pprroovviiddee  ssoouurrccee  ooff  wwaatteerr  ffoorr  

ddrriinnkkiinngg  aanndd  ggrroowwiinngg  ffooddddeerr..  

  UUssee  ooff  ttaarrppaauulliinn  sshheeeettss  ttoo  ccoovveerr  tthhee  sshheeddss  dduurriinngg  hheeaatt  aanndd  ccoolldd  wwaavveess..  

  TTaakkiinngg  ssppeecciiaall  ccaarree  ooff  pprroodduuccttiivvee  aanndd  llaaccttaattiinngg  aanniimmaallss;;  aallssoo  ssuupppplleemmeenntt  

tthheemm  wwiitthh  aaddddiittiioonnaall  ffooddddeerr  aanndd  ootthheerr  rreeqquuiirreemmeennttss..  

  EEnnssuurree  pprrooppeerr  aaddmmiinniissttrraattiioonn  ooff  ddee--wwoorrmmiinngg  aanndd  vvaacccciinnaattiioonnss  ffoorr  ccaattttllee,,  

sshheeeepp  aanndd  ggooaattss,,  ppiiggss  aanndd  ttaakkee  ootthheerr  rreelleevvaanntt  mmeeaassuurreess  ffoorr  ddiisseeaassee  

mmaannaaggeemmeenntt..  

  IIddeennttiiffyy  ssppaaccee  ffoorr  bbuurriiaall  ooff  ddeeaadd  aanniimmaallss  aanndd  eennssuurree  pprrooppeerr  ddiissppoossaall  ooff  

ccaarrccaassss..  

EEdduuccaattiioonn    OOrrggaanniizzee  aawwaarreenneessss  ggeenneerraattiioonn  pprrooggrraammss  iinn  sscchhoooollss  aanndd  ccoolllleeggeess  ffoorr  

ssttuuddeennttss,,  tteeaacchheerrss,,  aaddmmiinniissttrraattiivvee  ssttaaffff  aanndd  ootthheerr  hheellppeerrss..  TThheessee  pprrooggrraammss  

sshhoouulldd  ffooccuuss  oonn  ddoo’’ss  aanndd  ddoonn’’ttss  ffoorr  vvaarriioouuss  hhaazzaarrddss  aanndd  ssaaffee  eevvaaccuuaattiioonn  iinn  

ccaassee  ooff  aannyy  eemmeerrggeennccyy..  

  CCoonndduucctt  hhyyggiieennee  pprroommoottiioonn  aaccttiivviittiieess  aass  ppeerr  ddiirreeccttiioonn  iissssuueedd  bbyy  tthhee  hheeaalltthh  

ddeeppaarrttmmeenntt  oonn  aa  rreegguullaarr  bbaassiiss..  

  PPrreeppaarraattiioonn  ooff  ffiirrsstt  aaiidd  aanndd  ddiissaasstteerr  mmaannaaggeemmeenntt  kkiitt  iinn  eeaacchh  sscchhooooll  aanndd  

ccoolllleeggee..  

  IIddeennttiiffyy  ssuucchh  sscchhoooollss  aanndd  ccoolllleeggeess  wwiitthhiinn  tthhaatt  aarreeaa  tthhaatt  sseerrvveess  aass  rreelliieeff  

sshheelltteerrss  iinn  ccaassee  ooff  aannyy  eemmeerrggeennccyy..  

CCSSEEBB    PPrreeppaarree  aa  ddaattaabbaassee  ooff  ccrriittiiccaall  iinnffrraassttrruuccttuurree  iinn  tthhee  ddiissttrriicctt  aanndd  pprreeppaarree  ffoorr  

pprroovviiddiinngg  uunniinntteerrrruupptteedd  ppoowweerr  ssuuppppllyy  ttoo  tthheemm..  

  MMaakkee  pprroovviissiioonnss  ffoorr  ccoonnttiinnuuoouuss  ppoowweerr  ssuuppppllyy  ttoo  tthhee  aaffffeecctteedd  aarreeaass  aanndd  ffoorr  

pprroommpptt  rreeppllaacceemmeenntt//rreeccoommmmiissssiioonniinngg  ooff  aaffffeecctteedd  ppoowweerr  ssuuppppllyy  ssyysstteemm..  

  PPrroovviiddiinngg  eelleeccttrriiccaall  ccoonnnneeccttiioonnss  aanndd  ssyysstteemmss  aatt  sshhoorrtt  nnoottiiccee  iinn  aaffffeecctteedd  

aarreeaass  ffoorr  tthhee  ppuurrppoossee  ooff  ppuummppiinngg  fflloooodd  wwaatteerr  aanndd  iilllluummiinnaattiioonn..  

  EEnnssuurree  aavvaaiillaabbiilliittyy  ooff  aaddeeqquuaattee  ssttoocckk  ooff  iimmppoorrttaanntt  eeqquuiippmmeenntt  lliikkee  

ttrraannssffoorrmmeerrss,,  ppoolleess,,  ccoonndduuccttoorrss,,  ccaabblleess,,  iinnssuullaattoorrss,,  eettcc..  ffoorr  pprroommpptt  aaccttiioonn  

wwhheenneevveerr  rreeqquuiirreedd..  
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FFiirree  SSeerrvviicceess    FFiirreeffiigghhttiinngg  eeqquuiippmmeenntt,,  aapppplliiaanncceess  aanndd  rreessppiirraattoorryy  eeqquuiippmmeennttss  aarree  iinn  

ppllaaccee  aanndd  ffuunnccttiioonnaall..  

  EEnnssuurree  tthhee  aavvaaiillaabbiilliittyy  ooff  cclleeaarr  aanndd  pprrooppeerr  sskkeettcchheedd  mmaappss  aanndd  mmaarrkkeedd  

eevvaaccuuaattiioonn  rroouutteess  wwiitthh  gglloowwiinngg  ssiiggnn  iinn  aallll  iimmppoorrttaanntt  bbuuiillddiinnggss  lliikkee  

sscchhoooollss,,  hhoossppiittaallss,,  aappaarrttmmeennttss,,  aammuusseemmeenntt  aarreeaass,,  mmaallllss,,  tthheeaattrreess  aanndd  

oorrggaanniizzee  ffoorr  rreegguullaarr  eevvaaccuuaattiioonn  ddrriillllss  aass  ppeerr  eevvaaccuuaattiioonn  ppllaannss  eettcc..  

  MMaakkee  aa  ddaattaabbaassee  ooff  eexxiissttiinngg  ffiirreeffiigghhttiinngg  sseerrvviicceess  aanndd  ffaacciilliittiieess  pprroovviiddeedd  

wwiitthh  pprriivvaattee  aaggeenncciieess..  

FFoooodd  &&

SSuupppplliieess  

  PPrreeppaarree  aa  ddaattaabbaassee  ooff  ggooddoowwnnss  aanndd  ccoolldd  ssttoorraaggee  ffaacciilliittiieess  iinn  tthhee  ddiissttrriicctt  

aanndd  ssaaffeettyy  mmeeaassuurreess  ttaakkeenn  aaggaaiinnsstt  iinnuunnddaattiioonn,,  wwaatteerr  llooggggiinngg,,  ffiirree  aanndd  

ootthheerr  ppoossssiibbllee  hhaazzaarrddss..  

  PPrreeppaarree  ffoorr  oouutt--mmoovveemmeenntt  ooff  ffoooodd  ggrraaiinnss  ttoo  aa  pprree--ddeecciiddeedd  ssaaffeerr  llooccaattiioonn,,  iiff  

rreeqquuiirreedd..  

  EEnnssuurree  aavvaaiillaabbiilliittyy  ooff  aaddeeqquuaattee  ffoooodd  ggrraaiinnss  ssttoorraaggee  iinn  ggooddoowwnnss  iinn  vviieeww  ooff  

tthhee  ssccaarrcciittyy  oorr  eemmeerrggeennccyy  ppeerriioodd  aanndd  aallssoo  cchheecckk  ffoorr  aaddeeqquuaattee  ssttoocckk  ooff  ggaass  

ccyylliinnddeerrss,,  kkeerroosseennee..  

  PPrreeppaarree  aa  ddaattaabbaassee  ooff  kkeerroosseennee  ddeeppoottss,,  ppeettrrooll  ppuummppss,,  ggaass  aaggeenncciieess,,  eettcc..  

aanndd  uuppddaattee  tthhee  ssaammee  iinn  DDDDMMRRII..  

  MMaaiinnttaaiinn  aa  ddaattaabbaassee  ooff  pprriivvaattee  rreettaaiilleerrss,,  wwhhoolleessaalleerrss  ooff  eeddiibbllee  ffoooodd  iitteemmss,,  

pprroovviiddeerrss  ooff  ccaatteerriinngg  sseerrvviiccee  aanndd  pprroovviiddeerrss  ooff  rreeffrriiggeerraatteedd  vveehhiicclleess  ffoorr  

ttrraannssppoorrttaattiioonn  ooff  ppeerriisshhaabbllee  ffoooodd  iitteemmss..  

  PPrreeppaarree  aa  ddaattaabbaassee  ooff  pprriivvaattee  pprroovviiddeerrss  ooff  tteennttss,,  ttaarrppaauulliinn  sshheeeettss,,  ppoolleess,,  

ccooookkiinngg  uutteennssiillss,,  ppoollyytthheennee  bbaaggss,,  sshhrroouuddss  aanndd  ootthheerr  eesssseennttiiaall  iitteemmss  tthhaatt  

ccoouulldd  bbee  uusseedd  ffoorr  ccoommmmuunniittyy  kkiittcchheenn  aanndd  ccrreemmaattiioonn  aanndd  bbuurriiaall  ppuurrppoosseess..  

FFoorreesstt    EEnnssuurree  pprrooppeerr  ffuunnccttiioonniinngg  ooff  ffiirree  rreessccuuee  eeqquuiippmmeenntt  aanndd  vveehhiicclleess..  

  TToo  cchheecckk  tthhaatt  tthheerree  sshhoouulldd  bbee  nnoo  ttrreessppaassssiinngg  iinn  tthhee  rreessttrriicctteedd  ffoorreesstt  aarreeaass..  

  PPrreeppaarree  aann  eevvaaccuuaattiioonn  ppllaann  ffoorr  aanniimmaallss  iinn  ccaassee  ooff  ffoorreesstt  ffiirreess..  

  MMaaiinnttaaiinn  aa  ddaattaabbaassee  ooff  aaaarraa  mmaacchhiinnee  hhoollddeerrss  aanndd  ccaarrppeenntteerrss..  

  PPrreeppaarree  tteeaamm  ffoorr  ccaattcchhiinngg  wwiilldd  aanniimmaallss  ttoo  pprreevveenntt  tthheemm  eenntteerriinngg  iinn  

hhaabbiittuuaatteedd  aarreeaass,,  rreelliieeff  ccaammppss,,  eettcc..  

RRTTOO    EEnnssuurree  pprrooppeerr  ffuunnccttiioonniinngg  ooff  ffiilllliinngg  ssttaattiioonn,,  vveehhiicclleess  aanndd  eeqquuiippmmeenntt  

iinncclluuddiinngg  ffiirree  eexxttiinngguuiisshheerrss,,  ffiirrsstt  aaiidd  kkiittss,,  eettcc..  
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  PPrreeppaarree  mmeecchhaanniiccaall  tteeaamm  ffoorr  pprroommpptt  rreeppaaiirr  ooff  eeqquuiippmmeenntt  aanndd  vveehhiicclleess;;  

cchheecckk  tthhee  aavvaaiillaabbiilliittyy  ooff  ttrraaiinneedd  ddrriivveerrss  aanndd  ccoonndduuccttoorrss  iinn  ffiirrsstt  aaiidd  aanndd  

bbaassiicc  lliiffee  ssaavviinngg  tteecchhnniiqquueess..  

  IIddeennttiiffyy  vveehhiicclleess  ffoorr  rreessccuuee  ooppeerraattiioonnss  aanndd  pprreeppaarree  ffoorr  pprroommpptt  ddeeppllooyymmeenntt  

ooff  vveehhiicclleess  aatt  sshhoorrtt  nnoottiiccee  ffoorr  vvaarriioouuss  ppuurrppoosseess  lliikkee  mmaassss  eevvaaccuuaattiioonn,,  

ttrraannssppoorrttaattiioonn  ooff  rreessppoonnssee  tteeaammss,,  rreelliieeff  iitteemmss,,  vviiccttiimmss,,  eettcc..  

  FFaammiilliiaarriizziinngg  ddrriivveerrss  wwiitthh  rroouutteess  ooff  ppootteennttiiaall  hhaazzaarrddoouuss  iinnssttaallllaattiioonnss  aanndd  

ffoollllooww  iinncciiddeenntt  ttrraaffffiicc  ppllaann..    

  MMaakkee  aa  ddaattaabbaassee  ooff  pprriivvaattee  vveehhiicclleess  aavvaaiillaabbllee  wwiitthh  sscchhoooollss,,  ccoolllleeggeess  aanndd  

ootthheerr  pprriivvaattee  aaggeenncciieess,,  ssoo  tthhaatt  iitt  ccaann  bbee  uusseedd  ffoorr  eevvaaccuuaattiioonn  ppuurrppoossee,,  iiff  

rreeqquuiirreedd..  

HHeeaalltthh    PPrreeppaarree  aa  tteeaamm  ooff  ppaarraammeeddiiccss,,  ttrraaiinneedd  mmoobbiillee  mmeeddiiccaall  tteeaammss  aatt  eemmeerrggeennccyy  

ssiitteess  aanndd  kkeeeeppiinngg  mmaatteerriiaallss  rreeaaddyy  iiff  rreeqquuiirreedd  ffoorr  hheeaalltthhccaarree  aanndd  hhyyggiieennee..  

  DDeevveelloopp  ddooss  aanndd  ddoonn’’ttss  ppllaann  ffoorr  hheeaalltthh  aanndd  hhyyggiieennee  iinn  ggeenneerraall  aanndd  iinn  

ssiittuuaattiioonnss  ooff  ddiissaasstteerr  iinn  ppaarrttiiccuullaarr..  

  OOrrggaanniizzee  aawwaarreenneessss  ccaammppss  wwiitthh  hheellpp  ooff  CCHHCC//  PPHHCCss  aanndd  PPaanncchhaayyaattss  ffoorr  

hhyyggiieennee  pprroommoottiioonn  aanndd  ppuubblliicc  hheeaalltthh  iissssuueess..  

  PPrreeppaarree  ppssyycchhoollooggiiccaall  aanndd  ppssyycchhoossoocciiaall  ccaarree  tteeaammss..  

  EEnnssuurree  aavvaaiillaabbiilliittyy  ooff  aaddeeqquuaattee  ssppaaccee  ffoorr  ssttoorraaggee  ooff  mmeeddiicciinneess;;  aavvaaiillaabbiilliittyy  

ooff  ssttoocckk  ooff  mmeeddiicciinneess,,  lliiffeessaavviinngg  eeqquuiippmmeenntt  aanndd  ppoorrttaabbllee  ssuupppplliieess  

iinncclluuddiinngg  ppoorrttaabbllee  ooxxyyggeenn  ccyylliinnddeerrss,,  ppoorrttaabbllee  XX  --rraayy  mmaacchhiinnee,,  ppoorrttaabbllee  

uullttrraassoouunndd  mmaacchhiinneess,,  ttrriiaaggee  ttaaggss,,  eettcc..  

  PPrreeppaarree  aa  ddaattaabbaassee  ooff  ddooccttoorrss  rreeggiisstteerreedd  wwiitthh  IInnddiiaann  MMeeddiiccaall  AAssssoocciiaattiioonn  

((IIMMAA)),,  pprriivvaattee  hhoossppiittaallss  aanndd  nnuurrssiinngg  hhoommeess  wwiitthh  sseerrvviicceess  aanndd  ffaacciilliittiieess  

aavvaaiillaabbllee  aanndd  kkeeeepp  uuppddaattiinngg  iitt  aannnnuuaallllyy..  

  PPrreeppaarree  aa  ddaattaabbaassee  ooff  aavvaaiillaabbllee  aammbbuullaannccee  sseerrvviicceess  ffrroomm  ggoovveerrnnmmeenntt,,  

pprriivvaattee  aaggeenncciieess  aanndd  ddiissttrriicctt  RRoottaarryy//  LLiioonnss  CClluubb,,  iiff  aannyy..  

  MMaaiinnttaaiinn  aa  ddaattaabbaassee  ooff  bblloooodd  ddoonnoorrss  iinn  tthhee  ddiissttrriicctt  aanndd  uuppddaattee  tthhee  ssaammee  iinn  

DDDDMMRRII  aanndd  cchheecckk  tthhee  aavvaaiillaabbiilliittyy  ooff  aaddeeqquuaattee  ssuuppppllyy  ooff  bblloooodd  uunniittss..  

  TTrraaiinn  ddrriivveerrss  aanndd  aatttteennddaannttss  ooff  aammbbuullaannccee  aanndd  mmoobbiillee  mmeeddiiccaall  uunniittss  iinn  

ffiirrsstt  aaiidd  aanndd  bbaassiicc  lliiffee  ssaavviinngg  tteecchhnniiqquueess..  

  PPrreeppaarree  ffoorr  pprroommpptt  eessttaabblliisshhmmeenntt  ooff  tteemmppoorraarryy  hhoossppiittaallss,,  mmoobbiillee  ssuurrggiiccaall  

uunniittss,,  eettcc..  aatt  sshhoorrtt  nnoottiiccee  nneeaarr  tthhee  aaffffeecctteedd  aarreeaa..  
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  EEnnssuurree  pprrooppeerr  aanndd  ssaaffee  mmeecchhaanniissmm  ffoorr  mmeeddiiccaall  wwaassttee  ddiissppoossaall..  

  PPrreeppaarree  ffoorr  pprrooppeerr  ddiisseeaassee  ssuurrvveeiillllaannccee  ssyysstteemm..  

  MMaakkee  pprrooppeerr  aarrrraannggeemmeenntt  aanndd  mmeecchhaanniissmm  ffoorr  mmaassss  ccaassuuaallttyy  mmaannaaggeemmeenntt..  

IIrrrriiggaattiioonn    EEnnssuurree  pprrooppeerr  eeaarrllyy  wwaarrnniinngg  mmeecchhaanniissmm  iinn  ppllaaccee  ffoorr  fflloooodd  bbyy  mmoonniittoorriinngg  

wwaatteerr  lleevveell  ooff  ssuurrffaaccee  wwaatteerr  bbooddiieess..  

  IInnssppeeccttiioonn  ooff  ccoonnddiittiioonnss  ooff  bbuunnddss,,  ssiipphhoonnss,,  rreegguullaattoorrss,,  eemmbbaannkkmmeennttss,,  iinnlleett  

aanndd  oouuttlleettss  ooff  llaakkeess  aanndd  rreesseerrvvooiirrss,,  eettcc..  

  TTiimmeellyy  ddee--ssiillttiinngg  aanndd  ddrreeddggiinngg  ooff  rriivveerrss  aanndd  ccaannaallss  aanndd  pprroommpptt  rreeppaaiirr  ooff  

cchhaannnneellss..  

  EEnnssuurree  pprrooppeerr  ffuunnccttiioonniinngg  ooff  aallll  eeqquuiippmmeenntt  iinncclluuddiinngg  ddeewwaatteerriinngg  ppuummppss..  

  PPrreeppaarree  ffoorr  tthhee  aarrrraannggeemmeennttss  ooff  cclleeaann  ddrriinnkkiinngg  wwaatteerr  ffoorr  aaffffeecctteedd  lliivveessttoocckk  

aanndd  ppoouullttrryy..  

NNaaggaarr  PPaalliikkaa    PPrreeppaarree  ffoorr  ssaanniittaattiioonn  ooppeerraattiioonnss  iinn  vviieeww  ooff  ppoosstt  fflloooodd  ssiittuuaattiioonnss  wwiitthhiinn  

jjuurriissddiiccttiioonn  ooff  tthhee  aarreeaa..  

  CClleeaanniinngg  ooff  ddrraaiinnss  bbeeffoorree  tthhee  mmoonnssoooonn  sseeaassoonn..  

  PPrreeppaarree  mmeecchhaanniissmm  ffoorr  pprrooppeerr  ssoolliidd  wwaassttee  mmaannaaggeemmeenntt  aanndd  ddiissppoossaall  ooff  

wwaassttee  iinn  sshheelltteerr  aanndd  rreelliieeff  ccaammppss,,  ffeeeeddiinngg  cceenntteerrss  aanndd  aaffffeecctteedd  aarreeaa..  

  CChheecckk  tthhee  aavvaaiillaabbiilliittyy  ooff  ttrraaccttoorr,,  ttrroolllleeyyss  aanndd  ootthheerr  rreeqquuiirreedd  eeqquuiippmmeennttss  

ffoorr  tthhee  ssaammee..  

  PPllaann  ttoo  pprroovviiddee  bbuuiillddiinngg//  gguueesstt  hhoouussee  aatt  ddiiffffeerreenntt  llooccaattiioonnss  ttoo  eessttaabblliisshh  

ccoonnttrrooll  rroooomm,,  ffiirrsstt  aaiidd  aanndd  mmeeddiiccaall  ppoosstt  oorr  sshheelltteerrss  dduurriinngg  eemmeerrggeennccyy..  

PPoolliiccee    TToo  ddeevveelloopp  aa  mmeecchhaanniissmm  ffoorr  eeaarrllyy  wwaarrnniinngg  ooff  ddiiffffeerreenntt  hhaazzaarrddss  tthhrroouugghh  

ppoolliiccee  ssttaattiioonnss  aanndd  ppoolliiccee  ppoossttss..  

  CChheecckk  tthhee  aavvaaiillaabbiilliittyy  ooff  gguuaarrddss  aatt  ttoouurriisstt  ppllaacceess,,  aannnnuuaall  eexxhhiibbiittiioonnss  aanndd  

ffaaiirrss  aanndd  ffeessttiivvaall  wwhheerree  tthheerree  iiss  aa  ppoossssiibbiilliittyy  ooff  ssttaammppeeddee..  

  AArrrraannggee  ffoorr  ppuubblliicc  aaddddrreessss  ssyysstteemm  aanndd  ssiirreenn..  

  IInnssttaallllaattiioonn  ooff  tteemmppoorraarryy  wwiirreelleessss  ssyysstteemmss  bbeettwweeeenn  ddiissttrriicctt  aanndd  tteehhssiillss  iinn  

ccaassee  ooff  aannyy  ddaammaaggee  ttoo  eexxiissttiinngg  wwiirreelleessss  ssyysstteemm  wwiitthh  tthhee  ddeeppaarrttmmeenntt..  

  TTrraaiinn  tthhee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  wwiinngg  ooff  ppoolliiccee  iinn  sseettttiinngg  uupp  ccoonnttrrooll  rroooomm  aatt  

sshhoorrtt  nnoottiiccee  aatt  aa  rreeqquuiirreedd  ssiittee..  

  PPrreeppaarree  ccoonnttiinnggeennccyy  ppllaannss  iinn  rreessppoonnssee  ttoo  rriioottss,,  ssttaammppeeddee,,  aanndd  ootthheerr  llaaww  

aanndd  oorrddeerr  eemmeerrggeenncciieess..  
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  PPrreeppaarree  ddeeppllooyymmeenntt  ppllaann  ooff  hhoommee  gguuaarrddss  aanndd  ootthheerr  vvoolluunntteeeerrss  ffoorr  

pprrootteeccttiioonn  ooff  pprrooppeerrttyy  ooff  aaffffeecctteedd  ccoommmmuunniittyy..  

  PPrreeppaarree  ffoorr  pprrooppeerr  aarrrraannggeemmeenntt  ffoorr  ccuussttooddyy  ooff  rreeccoovveerreedd  bbeelloonnggiinnggss  aanndd  

pprrooppeerrttyy  ffrroomm  ddeeaadd  bbooddiieess  aanndd  aaffffeecctteedd  ssiitteess..  

  PPoolliiccee  ppeerrssoonnaall  aanndd  ssttaaffff  ooff  PPCCRR  vvaannss  sshhoouulldd  kkeeeepp  bbaassiicc  ffiirrsstt  aaiidd  bbooxx  aanndd  

eennssuurree  pprrooppeerr  ffuunnccttiioonniinngg  ooff  aavvaaiillaabbllee  eeqquuiippmmeenntt..  

  TTrraaiinn  ppoolliiccee  ppeerrssoonnnneell  aanndd  ssttaaffff  ooff  PPCCRR  vvaannss  iinn  ffiirrsstt  aaiidd  aanndd  bbaassiicc  lliiffee  

ssaavviinngg  tteecchhnniiqquueess..  

  PPrrootteeccttiioonn  ooff  ddeeaadd  bbooddiieess  ttoo  aavvooiidd  tthheeiirr  tthheefftt  aanndd  ffaallssee  ccllaaiimmss..  

  PPrreeppaarree  ffoorr  ssaaffeettyy  aanndd  sseeccuurriittyy  ooff  ffoooodd  aanndd  ootthheerr  ccoommmmooddiittiieess..  

  PPrrootteeccttiioonn  aaggaaiinnsstt  hhooaarrddiinngg,,  bbllaacckk  mmaarrkkeettiinngg  ooff  rreelliieeff  mmaatteerriiaall..  

  AArrrraannggee  ffoorr  ssaaffeettyy  aanndd  sseeccuurriittyy  aarrrraannggeemmeennttss  iinn  tthhee  eevvaaccuuaatteedd//aaffffeecctteedd  

aarreeaass,,  ttrraannssiitt  ccaammppss,,  rreelliieeff  ccaammppss,,  hhoossppiittaallss,,  mmeeddiiccaall  cceenntteerrss,,  ccaattttllee  ccaammppss  

aanndd  ffeeeeddiinngg  cceenntteerrss..  

  KKeeeepp  uuppddaatteedd  tthhee  tteelleepphhoonnee  nnuummbbeerrss  aanndd  ddaattaabbaassee  ooff  rreesseerrvveedd  bbaattttaalliioonnss  

ooff  ppoolliiccee,,  BBDDSS  aanndd  DDoogg  SSqquuaaddss  iinn  ppoolliiccee  ccoonnttrrooll  rroooomm..  

  PPrreeppaarree  tteeaammss  ttrraaiinneedd  iinn  sseeaarrcchh  aanndd  rreessccuuee,,  ffiirrsstt  aaiidd,,  ffiirreeffiigghhttiinngg,,  eettcc..  

  MMaaiinnttaaiinn  aa  ddaattaabbaassee  ooff  vvoolluunntteeeerrss  aanndd  eeqquuiippmmeenntt  aanndd  uuppddaattee  tthhee  ssaammee  iinn  

DDDDMMRRII..  

PPCCBB    PPrreeppaarree  aa  ddaattaabbaassee  ooff  hhaazzaarrddoouuss  cchheemmiiccaallss  aanndd  ppoolllluuttaannttss  iinn  tthhee  ddiissttrriiccttss  

aanndd  tthheeiirr  pprroobbaabbllee  aaddvveerrssee  eeffffeeccttss  oonn  eennvviirroonnmmeenntt..  

  PPrreeppaarree  ffoorr  mmeetthhooddss  aanndd  tteecchhnniiqquueess  ooff  ddeeccoonnttaammiinnaattiioonn  ooff  tthhee  ssaammee  

PPHHEEDD    CChheecckk  tthhee  aavvaaiillaabbiilliittyy  aanndd  ffuunnccttiioonniinngg  ooff  aallll  aavvaaiillaabbllee  eeqquuiippmmeennttss  aanndd  

vveehhiicclleess..  

  PPrreeppaarree  ffoorr  aarrrraannggeemmeenntt  ooff  ssaaffee  ddrriinnkkiinngg  wwaatteerr  ssuuppppllyy,,  wwaatteerr  ppuurriiffyyiinngg  

ttaabblleettss,,  bblleeaacchhiinngg  ppoowwddeerr  aanndd  cchhlloorriinnaattiioonn  ooff  ppuubblliicc  wwaatteerr  rreessoouurrcceess,,  ffoorr  

ccoommmmuunniittyy  iinn  tthhee  aaffffeecctteedd  aarreeaass  aanndd  aallssoo  iinn  rreelliieeff  ccaammppss  aanndd  sshheelltteerrss  aanndd  

mmaaiinnttaaiinnss  aa  ddaattaabbaassee  ooff  ssuupppplliieerrss  aanndd  ddiissttrriibbuuttoorrss  ooff  ppaacckkaaggeedd  ddrriinnkkiinngg  

wwaatteerr..  

  PPrreeppaarree  ffoorr  pprroommpptt  rreeppaaiirr  ooff  ppiippeelliinneess  ssuuppppllyyiinngg  ppoottaabbllee  wwaatteerr,,  sseewweerraaggee  

ssyysstteemmss  aanndd  wwaatteerr  wwoorrkkss..  

  MMaakkee  ssttaannddbbyy  aarrrraannggeemmeennttss  ooff  ggeenneerraattoorrss  ffoorr  rruunnnniinngg  tthhee  wwaatteerr  ppuummppss..  
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  EEnnssuurree  iinnssttaallllaattiioonnss  ooff  ttuubbee  wweellllss,,  iiff  nneeeeddeedd,,  bbeeffoorree  tthhee  mmoonnssoooonn  ttoo  

pprroovviiddee  uunnddeerrggrroouunndd  wwaatteerr  ttoo  tthhee  lliivveessttoocckk  dduurriinngg  fflloooodd  ppeerriioodd..  

  EEnnssuurree  aavvaaiillaabbiilliittyy  ooff  aaddeeqquuaattee  nnuummbbeerr  ooff  wwaatteerr  ttaannkkeerrss,,  ddrruummss,,  jjeerrrryy  ccaannss  

oorr  iiddeennttiiffyy  tthheeiirr  pprriivvaattee  ssuupppplliieerrss  ttoo  pprreeppaarree  ffoorr  ssuuppppllyy  ooff  wwaatteerr,,  iinn  

ssccaarrcciittyy  ppeerriioodd  aanndd  iinn  eemmeerrggeennccyy..  

  EEnnssuurree  aavvaaiillaabbiilliittyy  ooff  wwaatteerr  ssuupppplliieess//  ffiilllliinngg  ppooiinnttss  ffoorr  ffiirree  tteennddeerrss,,  wwaatteerr  

ccaannnnoonnss,,  hhoossppiittaallss  aanndd  ootthheerr  nneecceessssaarryy  lliiffeessaavviinngg  iinnffrraassttrruuccttuurree..  

  PPrreeppaarree  ffoorr  pprroommpptt  pprroovviissiioonn  ooff  tteemmppoorraarryy  ttooiilleettss//  ttrreenncchh  llaattrriinneess  iinn  tthhee  

aaffffeecctteedd  aarreeaa  aanndd  rreelliieeff  ccaammppss..  

  RReessttoorraattiioonn  ooff  ppoonnddss,,  llaakkeess  iinn  tthhee  ddiissttrriicctt  iinn  ccoooorrddiinnaattiioonn  wwiitthh  IIrrrriiggaattiioonn  

DDeeppaarrttmmeenntt..  

PPuubblliicc  

RReellaattiioonnss  

  EEnnssuurree  ddiissttrriibbuuttiioonn  ooff  IInnffoorrmmaattiioonn,,  EEdduuccaattiioonn  aanndd  CCoommmmuunniiccaattiioonn  ((IIEECC))  

mmaatteerriiaall  ttoo  ccoommmmuunniittyy  ffoorr  aawwaarreenneessss  ggeenneerraattiioonn..    

  PPrreeppaarree  ffoorr  pprrooppeerr  ppuubblliicc  aaddddrreessss  ssyysstteemm  eennssuurriinngg  rruummoorr  ccoonnttrrooll..  

  MMaannaaggiinngg  mmeeddiiaa  ffoorr  rreelleeaassee  ooff  iinnffoorrmmaattiioonn  ttoo  ppuubblliicc  ffrroomm  ttiimmee  ttoo  ttiimmee,,  

ggiivviinngg  eemmeerrggeennccyy  ccoonnttaacctt  ddeeppaarrttmmeennttss//  ppeerrssoonnnneell//  nnuummbbeerrss,,  wwiitthhoouutt  

ccrreeaattiinngg  aannyy  cchhaaooss  aammoonngg  tthhee  ppuubblliicc..  

  MMaaiinnttaaiinn  ddaattaabbaassee  ooff  ddooss  aanndd  ddoonn’’ttss  ooff  aallll  ppoossssiibbllee  hhaazzaarrddss  iinn  tthhee  ddiissttrriicctt..  

  BByy  ggiivviinngg  aawwaarreenneessss,,iinnffoorrmmaattiioonn    ttoo  tthhee  ppuubblliicc  tthhrroouugghh  bbooookklleettss,,  

ppaammpphhlleettss,,  rraaddiioo,,  tteelleevviissiioonn,,  ffiillmm  sshhoowwss,,  nneewwssppaappeerrss,,  ddooccuummeennttaarryy  ffiillmmss,,  

ddoooorr  ttoo  ddoooorr  ccaammppaaiiggnn,,  mmeeeettiinnggss,,  eettcc..    

PPWWDD  PPrreeppaarree  ffoorr::  

  AA  ddaattaa  bbaassee  ooff  aavvaaiillaabbiilliittyy  aanndd  ffuunnccttiioonniinngg  ooff  hheeaavvyy  eeqquuiippmmeenntt  lliikkee  

ccrraanneess,,  JJCCBBss..  

  PPrroommpptt  cclleeaarraannccee  ooff  ddeebbrriiss,,  rreeppaaiirriinngg  ooff  ddaammaaggeedd  rrooaaddss,,  ccuullvveerrttss,,  bbrriiddggeess  

aanndd  ffllyyoovveerrss..  

  CCoonnssttrruuccttiioonn  ooff  nneeww  tteemmppoorraarryy  rrooaaddss  ffoorr  ddiivveerrttiinngg  ttrraaffffiicc  ffrroomm  tthhee  

aaffffeecctteedd  aarreeaa,,  tteemmppoorraarryy  ffaacciilliittiieess  lliikkee  tthhaatt  ooff  mmeeddiiccaall  ppoosstt,,  tteemmppoorraarryy  

sshheelltteerrss,,  eettcc..  aatt  sshhoorrtt  nnoottiiccee..  

  PPrroommpptt  eessttaabblliisshhmmeenntt  ooff  hheelliippaadd  nneeaarr  tthhee  aaffffeecctteedd  ssiittee  ffoorr  VVVVIIPP  vviissiittss..  

PPrreeppaarree  ffoorr  rreessttoorraattiioonn  ooff  ggoovveerrnnmmeenntt  bbuuiillddiinnggss  ddaammaaggeedd  dduurriinngg  ddiissaasstteerr..  

TTaabbllee  55::  DDeeppaarrttmmeenntt  WWiissee  PPrreeppaarreeddnneessss  CChheecckklliisstt  
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22..  PPrreevveennttiioonn  aanndd  MMiittiiggaattiioonn  MMeeaassuurree  
 

PPrreevveennttiioonn  aanndd  mmiittiiggaattiioonn  mmeeaassuurreess  ppllaayy  vviittaall  rroollee  iinn  rreedduucciinngg  tthhee  rriisskk  ooff  tthhee  ddiissaasstteerr..  TThhee  

ttyyppee  ooff  iinntteerrvveennttiioonn  ffoorr  pprreevveennttiioonn  aanndd  mmiittiiggaattiioonn  ddeeffiinneess  wwhheetthheerr  tthhee  mmeeaassuurree  iiss  ssttrruuccttuurraall  oorr  

nnoonn--ssttrruuccttuurraall..  TThhee  mmeeaassuurreess  ccaarrrriieedd  oouutt  iinn  iinnffrraassttrruuccttuurreess  aanndd  sseerrvviicceess  ccoommee  uunnddeerr  tthhee  hheeaadd  

ooff  ssttrruuccttuurraall  mmiittiiggaattiioonn  mmeeaassuurreess  wwhheerreeaass  mmeeaassuurreess  ccaarrrriieedd  oouutt  iinn  iinnffoorrmmaattiivvee  aanndd  ppoolliiccyy--

mmaakkiinngg  wwaayy  ccoommee  uunnddeerr  tthhee  hheeaadd  ooff  nnoonn--ssttrruuccttuurraall  mmiittiiggaattiioonn  mmeeaassuurreess..  TThheerree  aarree  ttwwoo  

mmiittiiggaattiioonn  mmeeaassuurreess,,  FFiirrssttllyy  ssttrruuccttuurraall  mmiittiiggaattiioonn  mmeeaassuurreess  ddeeaallss  wwiitthh  tthhee  pphhyyssiiccaall  

vvuullnneerraabbiilliittiieess  aanndd  SSeeccoonnddllyy  nnoonn--ssttrruuccttuurraall  mmiittiiggaattiioonn  mmeeaassuurreess  ddeeaallss  wwiitthh  ssoocciiaall  

vvuullnneerraabbiilliittiieess..  DDeevveellooppmmeenntt  sscchheemmeess  aanndd  ddiissaasstteerr  mmiittiiggaattiioonn  mmeeaassuurreess,,  bbootthh  cceerrttaaiinnllyy  wwoorrkk  

ffoorr  lloowweerriinngg  tthhee  vvuullnneerraabbiilliittiieess  ddiirreeccttllyy  oorr  iinnddiirreeccttllyy..  BBootthh  aarree  ccoommpplleemmeennttaarryy  ttoo  eeaacchh  ootthheerr  

aanndd  hheennccee  tthhee  ddeevveellooppmmeennttaall  sscchheemmeess  lliikkee  MMGGNNRREEGGAA,,  SSaarrvv  SShhiikksshhaa  AAbbhhiiyyaann,,  aanndd  NNaattiioonnaall  

RRuurraall  HHeeaalltthh  MMiissssiioonn  ccaann  bbee  uusseedd  ttoo  iinnccoorrppoorraattee  vvaarriioouuss  mmiittiiggaattiioonn  mmeeaassuurreess..  MMeerrggiinngg  tthhee  

mmiittiiggaattiioonn  mmeeaassuurreess  wwiitthh  ddeevveellooppmmeenntt  sscchheemmeess  ccaann  rreessuulltt  iinnttoo  ooppttiimmuumm  bbeenneeffiitt  oouutt  ooff  iitt,,  

ffoolllloowwiinngg  aarree  ssoommee  aattttrriibbuutteess,,  wwhhiicchh  ccaann  bbee  aaccccoommpplliisshheedd  bbyy  ddooiinngg  iitt..    

  

  CCaappaacciittyy  bbuuiillddiinngg..    

  SShhoorrtt  tteerrmm  aass  wweellll  aass  lloonngg  tteerrmm  ssuussttaaiinnaabbllee  ddeevveellooppmmeenntt  ppllaannnniinngg..    

  MMoorree  eennhhaanncceedd  pprreeppaarreeddnneessss..    

  DDiissaasstteerr  rriisskk  rreedduuccttiioonn..    

  

22..11  HHaazzaarrdd  wwiissee  SSttrruuccttuurraall  aanndd  NNoonn--  ssttrruuccttuurraall  MMiittiiggaattiioonn  MMeeaassuurreess  

 

SSttrruuccttuurraall  MMiittiiggaattiioonn    

SSttrruuccttuurraall  MMiittiiggaattiioonn  iinnvvoollvveess  rreettrrooffiittttiinngg  ooff  aa  bbuuiillddiinngg’’ss  ssttrruuccttuurraall  eelleemmeennttss  ttoo  rreedduuccee  oorr  

eelliimmiinnaattee  eeaarrtthhqquuaakkee  ddaammaaggee..  AAss  ssttaatteedd  pprreevviioouussllyy,,  tthhee  ssttrruuccttuurraall  eelleemmeennttss  ooff  aa  bbuuiillddiinngg  aacctt  

aass  aa  sskkeelleettoonn  tthhaatt  ssuuppppoorrttss  tthhee  rreesstt  ooff  tthhee  bbuuiillddiinngg,,  aanndd  iinncclluuddee  tthhee  ffoouunnddaattiioonn,,  llooaadd--bbeeaarriinngg  

wwaallllss,,  bbeeaammss,,  ccoolluummnnss,,  fflloooorr  ssyysstteemm,,  aanndd  rrooooff  ssyysstteemm  aass  wweellll  aass  tthhee  ccoonnnneeccttiioonnss  bbeettwweeeenn  

tthheessee  eelleemmeennttss..  AA  ffaaiilluurree  ooff  oonnee  oorr  mmoorree  ooff  tthheessee  ssttrruuccttuurraall  eelleemmeennttss  ccaann  lleeaadd  ttoo  aa  ccoollllaappssee  ooff  

tthhee  eennttiirree  bbuuiillddiinngg..  SSttrruuccttuurraall  mmiittiiggaattiioonn  mmeeaassuurreess  mmaayy  aallssoo  bbee  aapppplliieedd  ttoo  nnoonn--bbuuiillddiinngg  

ssttrruuccttuurreess,,  ssuucchh  aass  bbrriiddggeess,,  ddaammss,,  aanndd  uuttiilliittyy  ssyysstteemm  eelleemmeennttss..  
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NNoonn--SSttrruuccttuurraall  MMiittiiggaattiioonn    

NNoonn--SSttrruuccttuurraall  MMiittiiggaattiioonn  iinnvvoollvveess  rreettrrooffiittttiinngg  aa  bbuuiillddiinngg’’ss  nnoonn--ssttrruuccttuurraall  eelleemmeennttss..  TThhee  

nnoonnssttrruuccttuurraall  eelleemmeennttss  ooff  aa  bbuuiillddiinngg  aarree  tthhoossee  eelleemmeennttss  tthhaatt  wwiillll  nnoott  ccaauussee  aa  bbuuiillddiinngg  ttoo  

ccoollllaappssee  iiff  tthheeyy  ffaaiill,,  aanndd  iinncclluuddee  eexxtteerriioorr  eelleemmeennttss,,  iinntteerriioorr  eelleemmeennttss,,  bbuuiillddiinngg  eelleeccttrriiccaall,,  

mmeecchhaanniiccaall  aanndd  pplluummbbiinngg  ssyysstteemmss,,  aanndd  ccoonntteennttss..    

22..11..11  HHaazzaarrdd::  FFlloooodd  

SSttrruuccttuurraall  MMiittiiggaattiioonn  MMeeaassuurreess  ffoorr  FFlloooodd  

PPrroobbaabbllee  MMiittiiggaattiioonn  

MMeeaassuurreess  

IImmpplleemmeennttiinngg  

DDeeppaarrttmmeennttss  

CCoonnvveerrggeennccee  wwiitthh  

SScchheemmee//  PPrrooggrraamm  

TTiimmee  FFrraammee  

DDeessaallttiinngg  aanndd  ddeeeeppeenniinngg  ooff  

wwaatteerr  cchhaannnneell    

  IIrrrriiggaattiioonn  aanndd  

RRuurraall  

DDeevveellooppmmeenntt    

  DDeeppaarrttmmeennttaall  

pprrooggrraamm  &&  

MMGGNNRREEGGAA    

RReegguullaarrllyy    

CCoonnssttrruuccttiioonn  ooff  

eemmbbaannkkmmeennttss//pprrootteeccttiioonn  

wwaallll    

  

  RRuurraall  

DDeevveellooppmmeenntt    

  FFoorreesstt  ddeeppaarrttmmeenntt    

  

  

  DDeeppaarrttmmeennttaall  

pprrooggrraamm  

  MMGGNNRREEGGAA  

wwaatteerrsshheedd    

  IInntteeggrraatteedd  ccooaassttaall  

zzoonnee  mmaannaaggeemmeenntt  

pprrooggrraammmmee    

00  ttoo  55  yyeeaarrss    

DDeeppaarrttmmeennttaall  pprrooggrraamm  &&  

MMGGNNRREEGGAA,,  wwaatteerrsshheedd,,  

IInntteeggrraatteedd  ccooaassttaall  zzoonnee  

mmaannaaggeemmeenntt  pprrooggrraammmmee    

  RRuurraall  

DDeevveellooppmmeenntt    

  

  DDeeppaarrttmmeennttaall  

pprrooggrraamm    

  MMGGNNRREEGGAA  

  

RReegguullaarrllyy    

RReeppaaiirr  aanndd  mmaaiinntteennaannccee  ooff  

FFlloooodd  CChhaannnneellss,,  ccaannaallss,,  

nnaattuurraall  ddrraaiinnaaggee,,  ssttoorrmm  

wwaatteerr  lliinneess    

  IIrrrriiggaattiioonn  

ddeeppaarrttmmeenntt    

  

  DDeeppaarrttmmeennttaall  oorr  

ssppeecciiaall  ppllaann    

00--11  yyeeaarrss    

CCoonnssttrruuccttiioonn  ooff  SSaaffee  

SShheelltteerrss  ((nneeww  ccoonnssttrruuccttiioonn  

tthhrroouugghh  ddiiffffeerreenntt  hhoouussiinngg  

sscchheemmeess..    

  DDiissttrriicctt  PPaanncchhaayyaatt    

  

  RReegguullaarrllyy  
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PPrrootteeccttiioonn  wwaallll  aanndd  bbaammbboooo  

aanndd  vveeggeettaattiivvee  ccoovveerr  aaggaaiinnsstt  

rriivveerr  lleevveell  iinnttrruussiioonn  aanndd  

llaanndd  eerroossiioonn    

  FFoorreesstt  aanndd  RRuurraall  

ddeevveellooppmmeenntt,,  

AAggrriiccuullttuurree  

ddeeppaarrttmmeenntt    

  DDeeppaarrttmmeenntt  

sscchheemmeess    

  MMGGNNRREEGGAA,,    

  

00--66  mmoonntthhss    

DDeessaallttiinngg  ooff  wwaatteerr  bbooddiieess  

lliikkee  rriivveerr  aanndd  ppoonnddss    

  IIrrrriiggaattiioonn    

  RRuurraall  

DDeevveellooppmmeenntt    

  MMGGNNRREEGGAA  LLaanndd  

DDeevveellooppmmeenntt    

  

RReegguullaarrllyy    

TTaabbllee  66::  SSttrruuccttuurraall  MMiittiiggaattiioonn  MMeeaassuurreess  ffoorr  FFlloooodd  

NNoonn--SSttrruuccttuurraall  MMiittiiggaattiioonn  MMeeaassuurreess  ffoorr  FFlloooodd  

PPrroobbaabbllee  MMiittiiggaattiioonn  

MMeeaassuurreess  

IImmpplleemmeennttiinngg  

DDeeppaarrttmmeennttss  

CCoonnvveerrggeennccee  wwiitthh  

SScchheemmee//  PPrrooggrraamm  

TTiimmee  

FFrraammee  

SSaaffeettyy  aauuddiitt  ooff  eexxiissttiinngg  

aanndd  pprrooppoosseedd  ddeeppaarrttmmeenntt  

EEdduuccaattiioonn  ddeeppaarrttmmeenntt,,  

hheeaalltthh  ddeeppaarrttmmeenntt,,  

PPWWDD,,  RRuurraall  

ddeevveellooppmmeenntt    

  PPrraaddhhaann  MMaannttrrii  

AAaawwaass  YYoojjaannaa    

  OOtthheerr  HHoouussiinngg  

sscchheemmeess    

  

RReegguullaarrllyy    

PPrroommoottiioonn  ooff  

TTrraaddiittiioonnaall,,  llooccaall  aanndd  

iinnnnoovvaattiivvee  pprraaccttiicceess  lliikkee  

bbaammbboooo,,  RRaaffttss..    

  DDDDMMAA    

  DDRRDDAA    

  PPaanncchhaayyaatt    

  RReeccrreeaattiioonnaall  ssppaacceess    

  SSeellff--hheellpp  ggrroouuppss    

  YYoouutthh  ggrroouuppss    

  SSoocciiaall  wwoorrkkeerrss    

  NNGGOOss    

  TTrraaiinniinngg  aanndd  ccaappaacciittyy  

bbuuiillddiinngg  ppllaann  ffoorr  

ddiissaasstteerr  mmaannaaggeemmeenntt  

aatt  aallll  lleevveell    

  

RReegguullaarrllyy    

CCaappaacciittyy  bbuuiillddiinngg  ooff  

vvoolluunntteeeerrss  aanndd  

tteecchhnniicciiaannss    

  DDDDMMAA    

  

  TTrraaiinniinngg  aanndd  ccaappaacciittyy  

bbuuiillddiinngg  ppllaann  ffoorr  

ddiissaasstteerr  mmaannaaggeemmeenntt  

aatt  aallll  lleevveell    

RReegguullaarrllyy    

AAwwaarreenneessss  ggeenneerraattiioonn  oonn  

hheeaalltthh  aanndd  ssaaffeettyy  ooff  

lliivveessttoocckk    

  VVeetteerriinnaarryy  ooffffiicceerr    

  

  RRuurraall  ddeevveellooppmmeenntt    

  DDeeppaarrttmmeennttaall  SScchheemmee    

  

RReegguullaarrllyy    

TTaabbllee  77::  NNoonn--SSttrruuccttuurraall  MMiittiiggaattiioonn  MMeeaassuurreess  ffoorr  FFlloooodd  
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22..11..22  HHaazzaarrdd::  DDrroouugghhtt  

SSttrruuccttuurraall  MMiittiiggaattiioonn  MMeeaassuurreess  ffoorr  DDrroouugghhtt  

PPrroobbaabbllee  MMiittiiggaattiioonn  

MMeeaassuurreess  

IImmpplleemmeennttiinngg  

DDeeppaarrttmmeennttss  

CCoonnvveerrggeennccee  wwiitthh  

SScchheemmee//  PPrrooggrraamm  

TTiimmee  

FFrraammee  

DDeevveellooppmmeenntt  ooff  PPaassttuurree  

llaanndd  iinn  ccoommmmoonn  pprrooppeerrttyy,,  

sseeeedd  ffaarrmmss  aanndd  ttrruusstt  llaanndd    

  DDDDMMAA    

  DDRRDDAA    

  RRuurraall  DDeevveellooppmmeenntt    

  PPaanncchhaayyaattss    

  DDeeppaarrttmmeennttaall  

SScchheemmee    

  MMGGNNRREEGGAA    

00--33  yyeeaarrss    

RRaaiinn  WWaatteerr  HHaarrvveessttiinngg  

ssttoorraaggee  ttaannkkss  aatt  hhoouusseehhoolldd  

lleevveell  aanndd  ppuubblliicc  bbuuiillddiinnggss    

  DDDDMMAA    

  DDRRDDAA    

  

  MMGGNNRREEGGAA    

  

00--33  yyeeaarrss    

SSttrruuccttuurreess  ffoorr  wwaatteerr  

hhaarrvveessttiinngg  aanndd  rreecchhaarrggiinngg  

lliikkee  wweellllss,,  ppoonnddss,,  cchheecckk  

ddaammss,,  ffaarrmm  ppoonnddss..    

  PPWWDD    

  DDDDCC    

  RRuurraall  ddeevveellooppmmeenntt    

  IIrrrriiggaattiioonn  aanndd  wwaatteerr  

rreessoouurrccee  ddeeppaarrttmmeenntt..    

  MMGGNNRREEGGAA    

  WWaatteerrsshheedd  

pprrooggrraammss    

  DDeeppaarrttmmeennttaall  

sscchheemmeess    

00--33  yyeeaarrss    

DDeevveellooppmmeenntt  ooff  ffooddddeerr  

pplloottss//  bbaannkkss    

  DDDDMMAA    

  AAggrriiccuullttuurree  

ddeeppaarrttmmeenntt..    

  AAnniimmaall  hhuussbbaannddrryy  

ddeeppaarrttmmeenntt    

  DDDDMMPP    

  DDeevveellooppmmeenntt  ppllaann    

  

RReegguullaarrllyy    

RReeppaaiirr  aanndd  mmaaiinntteennaannccee,,  

ddee  ssiillttiinngg  ooff  wwaatteerr  ssoouurrcceess,,  

cchheecckk  ddaammss,,  hhaanndd  ppuummppss..    

  IIrrrriiggaattiioonn    

  RRuurraall  DDeevveellooppmmeenntt    

  wwaatteerr  rreessoouurrcceess    

  

  MMGGNNRREEGGAA    

  WWaatteerrsshheedd    

  

00--33  yyeeaarrss    

TTaabbllee  88::  SSttrruuccttuurraall  MMiittiiggaattiioonn  MMeeaassuurreess  ffoorr  DDrroouugghhtt  
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NNoonn--SSttrruuccttuurraall  MMiittiiggaattiioonn  MMeeaassuurreess  ffoorr  DDrroouugghhtt  

PPrroobbaabbllee  MMiittiiggaattiioonn  
MMeeaassuurreess  

IImmpplleemmeennttiinngg  
DDeeppaarrttmmeennttss  

CCoonnvveerrggeennccee  wwiitthh  
SScchheemmee//  PPrrooggrraamm  

TTiimmee  
FFrraammee  

LLiissttiinngg//  ddeevveellooppiinngg  sshheellff  ooff  
wwoorrkk  ffoorr  ddrroouugghhtt  pprrooooffiinngg//  
ssccaarrcciittyy  wwoorrkkss  iinncclluuddiinngg  
IIddeennttiiffiiccaattiioonn  ooff  ppootteennttiiaall  ssiitteess  
ooff  wwaatteerr  bbooddiieess    

  RRuurraall  DDeevveellooppmmeenntt    

  DDDDMMAA    
  

  MMGGNNRREEGGSS    
  

RReegguullaarrllyy    

FFaarrmmeerr  eedduuccaattiioonn  ttoo  pprraaccttiiccee  
ddrroouugghhtt  rreessiissttaanntt  ccrrooppss  aanndd  
eeffffiicciieenntt  wwaatteerr  uussee    

  AAggrriiccuullttuurree  aanndd  
hhoorrttiiccuullttuurree  
ddeeppaarrttmmeenntt    

  DDeeppaarrttmmeennttaall  
sscchheemmeess    

  

RReegguullaarrllyy    

SSeett  uupp  ccoonnttrrooll  mmeecchhaanniissmm  ffoorr  
rreegguullaatteedd  wwaatteerr  uussee  ((ppoonnddss,,  
ssmmaallll  ddaammss,,  cchheecckk  ddaammss))  oonn  
tthhee  eeaarrllyy  uunnsseett..    

  PPaanncchhaayyaattss    
  

  RReegguullaarrllyy  

TTaabbllee  99::  NNoonn--SSttrruuccttuurraall  MMiittiiggaattiioonn  MMeeaassuurreess  ffoorr  DDrroouugghhtt  

22..11..33  HHaazzaarrdd::  RRooaadd  AAcccciiddeennttss  

22..11..44  SSttrruuccttuurraall  MMiittiiggaattiioonn  MMeeaassuurreess  ffoorr  RRooaadd  AAcccciiddeennttss::  

SSttrruuccttuurraall  MMiittiiggaattiioonn  
MMeeaassuurreess  

IImmpplleemmeennttaattiioonn  
aaggeennccyy  

CCoonnvveerrggeennccee  wwiitthh  
pprrooggrraammmmee//  sscchheemmee  

TTiimmee  ffrraammee  

CCoonnssttrruuccttiioonn  ooff  DDiivviiddeerrss  
oonn  oovveerrccrroowwddeedd  rrooaadd..    

PPWWDD        

SSeettuupp  aanndd  mmaaiinntteennaannccee  ooff  
tthhee  ttrraaffffiicc  ssiiggnnaallss  iinn  
ssqquuaarreess    

PPWWDD,,  PPoolliiccee  
DDeeppaarrttmmeenntt    

    

CCoonnssttrruuccttiioonn  ooff  bbyyppaassss  
rrooaadd  ffoorr  hhiigghhwwaayyss  ppaassssiinngg  
tthhrroouugghh  cciittiieess    

PPWWDD        

RReettrrooffiittttiinngg  aanndd  
mmaaiinntteennaannccee  ooff  rrooaaddss,,  
ddiivviiddeerrss,,  rrooaadd  ssaaffeettyy  
ssyymmbboollss  aanndd  ssppeeeedd  
bbrreeaakkeerrss  

      

  

TTaabbllee  1100::  SSttrruuccttuurraall  MMiittiiggaattiioonn  MMeeaassuurreess  ffoorr  RRooaadd  AAcccciiddeennttss  
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NNoonn--SSttrruuccttuurraall  MMiittiiggaattiioonn  MMeeaassuurreess  ffoorr  RRooaadd  AAcccciiddeennttss::  

NNoonn--SSttrruuccttuurraall  
MMiittiiggaattiioonn  MMeeaassuurreess  

IImmpplleemmeennttaattiioonn  
aaggeennccyy  

CCoonnvveerrggeennccee  wwiitthh  
pprrooggrraammmmee//  

sscchheemmee  

TTiimmee  ffrraammee  

SSeett  uupp  ooff  hhiigghh  wwaayy  ssaaffeettyy  
ppaattrroolllliinngg    

  PPoolliiccee  
ddeeppaarrttmmeenntt    

  EEvveerryy  ddaayy    

FFuullllyy  ttrraaiinneedd  ffiirree  bbrriiggaaddee  
ppeerrssoonnnneell    

  CCiittyy  FFiirree  bbrriiggaaddee  
ooffffiiccee  

  MMoonntthhllyy  
ttrraaiinniinngg    

AAwwaarreenneessss  bbyy  rrooaadd  ssaaffeettyy  
ssyymmbboollss,,  aanndd  tthhrroouugghh  wwaallll  
ppaaiinnttiinnggss..    

  TTrraaffffiicc  ccoonnttrrooll  
ddeeppaarrttmmeenntt..    

  RRTTOO    

  VVeehhiiccllee  iinnssuurraannccee    
  

  

UUpp  ggrraaddaattiioonn  ooff  ffaacciilliittiieess  
iinn  hhoossppiittaallss  nneeaarrbbyy  
hhiigghhwwaayy..    

  PPrriivvaattee  hhoossppiittaallss    

  GGoovveerrnnmmeenntt  
hhoossppiittaallss    

  DDiissttrriicctt  HHeeaalltthh  
ddeeppaarrttmmeenntt..    

  HHeeaalltthh  iinnssuurraannccee    
  

  

  

TTaabbllee  1111::  NNoonn--SSttrruuccttuurraall  MMiittiiggaattiioonn  MMeeaassuurreess  ffoorr  RRooaadd  AAcccciiddeennttss  

  

22..11..55  HHaazzaarrdd::  EEppiiddeemmiiccss  

SSttrruuccttuurraall  MMiittiiggaattiioonn  MMeeaassuurreess  ffoorr  EEppiiddeemmiiccss  

SSttrruuccttuurraall  MMiittiiggaattiioonn  
MMeeaassuurreess  

IImmpplleemmeennttaattiioonn  
aaggeennccyy  

CCoonnvveerrggeennccee  wwiitthh  
pprrooggrraammmmee//  

sscchheemmee  

TTiimmee  ffrraammee  

SSeettuupp  ooff  mmoonniittoorriinngg  cceennttrreess  
ffoorr  ssuurrvveeiillllaannccee    

  DDiissttrriicctt  hheeaalltthh  
ddeeppaarrttmmeenntt..    

  DDiissttrriicctt  
DDeevveellooppmmeenntt  
PPllaann    

EEvveerryy  mmoonntthh    

SSeett  uupp  ooff  hheeaalltthh  cceennttrreess  iinn  tthhee  
vviicciinniittyy  ooff  ppeeooppllee    

  DDiissttrriicctt  hheeaalltthh  
ddeeppaarrttmmeenntt..    

  

  DDiissttrriicctt  
DDeevveellooppmmeenntt  
PPllaann    

RReegguullaarrllyy    

UUpp  ggrraaddaattiioonn  ooff  rruurraall  hhoossppiittaallss  
wwiitthh  ffaacciilliittiieess  lliikkee  bblloooodd  bbaannkk,,  
ssuurrggiiccaall  ffaacciilliittiieess  aanndd  
ppaatthhoollooggyy..    

  MMiinniissttrryy  ooff  
HHeeaalltthh    

  

  DDiissttrriicctt  
DDeevveellooppmmeenntt  
PPllaann    

  

RReegguullaarrllyy    

  

TTaabbllee  1122::  SSttrruuccttuurraall  MMiittiiggaattiioonn  MMeeaassuurreess  ffoorr  EEppiiddeemmiiccss  
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NNoonn--  SSttrruuccttuurraall  MMiittiiggaattiioonn  ffoorr  EEppiiddeemmiiccss  

NNoonn--SSttrruuccttuurraall  MMiittiiggaattiioonn  

MMeeaassuurreess  

IImmpplleemmeennttaattiioonn  

aaggeennccyy  

CCoonnvveerrggeennccee  wwiitthh  

pprrooggrraammmmee//  

sscchheemmee  

TTiimmee  ffrraammee  

PPrreeppaarraattiioonn  CCoonnttiinnggeennccyy  ppllaann  

ffoorr  rreessppoonnssee  ffoorr  vvuullnneerraabbllee  

rreeggiioonnss    

  DDiissttrriicctt  hheeaalltthh  

ddeeppaarrttmmeenntt    

  PPRRIIss..    

  DDiissttrriicctt  

ddeevveellooppmmeenntt  

ppllaann..    

YYeeaarrllyy    

MMaappppiinngg  ooff  hheeaalltthh  cceennttrreess,,  

iinnvveennttoorriieess  ooff  ddrruuggss  &&  vvaacccciinneess,,  

llaabboorraattoorryy  sseett  uupp,,  nnoo..  ooff  ddooccttoorrss  

aanndd  ssttaaffff    

  DDiissttrriicctt  hheeaalltthh  

ddeeppaarrttmmeenntt    

  
  

RReegguullaarrllyy    

  

FFiirrsstt  aaiidd  ttrraaiinniinngg,,  aanndd  PPuubblliicc  

hheeaalltthh  aawwaarreenneessss  pprrooggrraammmmeess    

  EEdduuccaattiioonn  

ddeeppaarrttmmeenntt    

  DDiissttrriicctt  hheeaalltthh  

ddeeppaarrttmmeenntt  

  SSaarrwwaa  SShhiikksshhaa  

AAbbhhiiyyaann    

  NNaattiioonnaall  RRuurraall  

HHeeaalltthh  MMiissssiioonn    

RReegguullaarrllyy    

  

TTaabbllee  1133::  NNoonn--SSttrruuccttuurraall  MMiittiiggaattiioonn  MMeeaassuurreess  ffoorr  EEppiiddeemmiiccss  

  

22..11..66  HHaazzaarrdd::  FFiirree  

SSttrruuccttuurraall  MMiittiiggaattiioonn  MMeeaassuurreess  ffoorr  FFiirree  

SSttrruuccttuurraall  mmiittiiggaattiioonn  

mmeeaassuurreess  

IImmpplleemmeennttaattiioonn  aaggeennccyy  CCoonnvveerrggeennccee  wwiitthh  

pprrooggrraammmmee//sscchheemmee  

TTiimmee  

ffrraammee  

IInnssttaallllaattiioonn  ooff  sspprriinnkklleerrss,,  ffiirree  

eexxttiinngguuiisshheerr,,  ssaanndd  bbuucckkeettss  

DDiissttrriicctt  ffiirree  ddeeppaarrttmmeenntt,,  

PPWWDD    

  OOnnccee    

IInnssttaallllaattiioonn  ooff  ffiirree//  ssmmookkee  

aallaarrmmss    

DDiissttrriicctt  ffiirree  ddeeppaarrttmmeenntt,,  

PPWWDD    

  OOnnccee    

PPrroovviissiioonn  ooff  pprrooppeerr  aanndd  wwiiddee  

ffiirree  eexxiitt  wwiitthh  ddiirreeccttiioonn  ssiiggnnss    

DDiissttrriicctt  ffiirree  ddeeppaarrttmmeenntt,,  

PPWWDD    

  OOnnccee    

UUssee  ooff  ffiirree--pprrooooff  mmaatteerriiaallss  iinn  

ccoonnssttrruuccttiioonn    

PPWWDD      OOnnccee    

  

TTaabbllee  1144::  SSttrruuccttuurraall  MMiittiiggaattiioonn  MMeeaassuurreess  ffoorr  FFiirree  
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NNoonn--SSttrruuccttuurraall  MMiittiiggaattiioonn  MMeeaassuurreess  ffoorr  FFiirree  

  

NNoonn--SSttrruuccttuurraall  
MMiittiiggaattiioonn  MMeeaassuurreess  

IImmpplleemmeennttaattiioonn  
aaggeennccyy  

CCoonnvveerrggeennccee  wwiitthh  
pprrooggrraammmmee//  sscchheemmee  

TTiimmee  ffrraammee  

PPrreeppaarraattiioonn  ooff  
eemmeerrggeennccyy  ppllaann    

DDiissttrriicctt  ffiirree  
ddeeppaarrttmmeenntt  

DDiissttrriicctt  ddeevveellooppmmeenntt  
ppllaann..    

YYeeaarrllyy    

PPrreeppaarraattiioonn  ooff  
eevvaaccuuaattiioonn  ppllaannss    

DDiissttrriicctt  ffiirree  
ddeeppaarrttmmeenntt  

DDiissttrriicctt  ddeevveellooppmmeenntt  
ppllaann    

YYeeaarrllyy    

FFiirree  ssaaffeettyy  
ttrraaiinniinnggss//eedduuccaattiioonn    

DDiissttrriicctt  ffiirree  
ddeeppaarrttmmeenntt,,  DDiissttrriicctt  
eedduuccaattiioonn  ddeeppaarrttmmeenntt..  

SSaarrvv  SShhiikksshhaa  AAbbhhiiyyaann    RReegguullaarrllyy    

  

TTaabbllee  1155::  NNoonn--SSttrruuccttuurraall  MMiittiiggaattiioonn  MMeeaassuurreess  ffoorr  FFiirree  

22..11..77  HHaazzaarrdd::  HHeeaatt  WWaavvee  

SSttrruuccttuurraall  MMiittiiggaattiioonn  MMeeaassuurreess  ffoorr  HHeeaatt  WWaavvee  

SSttrruuccttuurraall  mmiittiiggaattiioonn  
mmeeaassuurreess  

IImmpplleemmeennttaattiioonn  
aaggeennccyy  

CCoonnvveerrggeennccee  wwiitthh  
pprrooggrraammmmee//  

sscchheemmee  

TTiimmee  ffrraammee  

PPrroovviissiioonn  ooff  tteemmppoorraarryy  
sshheelltteerrss  ffoorr  hhoommeelleessss  
ppeeooppllee    

DDiissttrriicctt  AAddmmiinniissttrraattiioonn,,    
DDiissttrriicctt  hheeaalltthh  
ddeeppaarrttmmeenntt    

  YYeeaarrllyy    

PPrroovviissiioonn  ooff  ccoottttoonn  
ccllootthheess,,  ttrraammppoolliinnee  sshheeeettss,,  
mmeeddiicciinnee,,  OORRSS..    

DDiissttrriicctt  AAddmmiinniissttrraattiioonn,,  
DDDDMMAA,,  DDiissttrriicctt  hheeaalltthh  
ddeeppaarrttmmeenntt    

  YYeeaarrllyy    

                                  

TTaabbllee  1166::  SSttrruuccttuurraall  MMiittiiggaattiioonn  MMeeaassuurreess  ffoorr  HHeeaatt  WWaavvee  

NNoonn--SSttrruuccttuurraall  MMiittiiggaattiioonn  MMeeaassuurreess  ffoorr  HHeeaatt  WWaavvee  

NNoonn--SSttrruuccttuurraall  

MMiittiiggaattiioonn  MMeeaassuurreess  

IImmpplleemmeennttaattiioonn  

aaggeennccyy  

CCoonnvveerrggeennccee  wwiitthh  

pprrooggrraammmmee//sscchheemmee  

TTiimmee  ffrraammee  

PPrroovviissiioonn  ooff  aalleerrtt  

mmeecchhaanniissmm  ttoo  wwaarrnn  

ppeeooppllee  aabboouutt  hheeaatt  

wwaavvee    

DDiissttrriicctt  aaddmmiinniissttrraattiioonn,,    

DDDDMMAA,,    

NNaattiioonnaall  hheeaalltthh  

mmiissssiioonn    

  

YYeeaarrllyy  

((ppaarrttiiccuullaarrllyy    

ssuummmmeerr  ))    

    

PPrrooggrraammmmeess  ttoo  aawwaarree  

ppeeooppllee  ffoorr  pprreevveennttiivvee  

mmeeaassuurreess..    

DDiissttrriicctt  aaddmmiinniissttrraattiioonn,,    

DDDDMMAA,,  DDiissttrriicctt  hheeaalltthh  

ddeeppaarrttmmeenntt    

NNaattiioonnaall  hheeaalltthh  

mmiissssiioonn    

YYeeaarrllyy  

((ppaarrttiiccuullaarrllyy  

ssuummmmeerr  ))    
  

TTaabbllee  1177::  NNoonn--SSttrruuccttuurraall  MMiittiiggaattiioonn  MMeeaassuurreess  ffoorr  HHeeaatt  WWaavvee  
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33..    DDiissaasstteerr  RRiisskk  RReedduuccttiioonn  PPllaann  

““DDiissaasstteerr  rriisskk  rreedduuccttiioonn  iiss  aaiimmeedd  aatt  pprreevveennttiinngg  nneeww  aanndd  rreedduucciinngg  eexxiissttiinngg  ddiissaasstteerr  rriisskk  aanndd  

mmaannaaggiinngg  rreessiidduuaall  rriisskk,,  aallll  ooff  wwhhiicchh  ccoonnttrriibbuuttee  ttoo  ssttrreennggtthheenniinngg  rreessiilliieennccee  aanndd  tthheerreeffoorree  ttoo  

tthhee  aacchhiieevveemmeenntt  ooff  ssuussttaaiinnaabbllee  ddeevveellooppmmeenntt””..  

TThhee  DDiissaasstteerr  RRiisskk  RReedduuccttiioonn  PPllaann  ((DDRRRR))  ooff  ddiissttrriicctt  ccoommpprriisseedd  ooff  aaccttiivviittiieess  aanndd  mmeeaassuurreess  

tthhaatt,,  iiff  ppeerrffoorrmmeedd  aanndd  ssuuppppoorrtteedd  tthhee  ddiissttrriicctt  wwiillll  tteenndd  ttoowwaarrddss  rreedduucciinngg  tthhee  rriisskkss  ooff  ddiissaasstteerrss  

iinncclluuddiinngg  tthhoossee  aassssoocciiaatteedd  ttoo  cclliimmaattee--iinndduucceedd  hhaazzaarrddss..  TThhee  ppllaann  pprreeppaarreedd  iiss  bbaasseedd  oonn  

ccoonnssuullttaattiioonnss  ccoonndduucctteedd  wwiitthh  tthhee  ccoommmmuunniittiieess,,  kkeeyy  lliinnee  ddeeppaarrttmmeennttss  aanndd  oonn  ffiieelldd  aasssseessssmmeenntt  

ppeerrffoorrmmeedd  iinn  vvuullnneerraabbllee  vviillllaaggeess..  TThhuuss,,  iitt  rreeccoommmmeennddss  bbuuiillddiinngg  uuppoonn  tthhee  ggaappss  oobbsseerrvveedd  iinn  

tthhee  pprroocceessss  ooff  ddiissaasstteerr  mmaannaaggeemmeenntt  iinn  tthhee  ddiissttrriicctt..  MMoorreeoovveerr,,  tthhiiss  ppllaann  aallssoo  lliissttss  tthhee  mmaajjoorr  

ddeevveellooppmmeennttaall  sscchheemmeess  aanndd  pprrooggrraammmmeess,,  wwhhiicchh  ccaann  bbee  lliinneedd  uupp  wwiitthh  DDRRRR  aanndd  ddiissaasstteerr  

rreeccoovveerryy  wwiitthh  iinn  tthhee  ddiissttrriicctt..  DDRRRR  PPllaannnniinngg  iiss  aa  lloonngg  --  tteerrmm  ssttrraatteeggyy  aanndd  lliinnkkss  ddiissaasstteerr  

mmaannaaggeemmeenntt  wwiitthh  ddeevveellooppmmeennttss  aanndd  iitt  rreeqquuiirreess  iinnvvoollvveemmeenntt  ooff  mmuullttiippllee  ssttaakkeehhoollddeerrss  ffoorr  iittss  

eeffffeeccttiivvee  ppllaannnniinngg..  

TThhee  ddiissaasstteerr  rriisskk  rreedduuccttiioonn  aaccttiioonnss  iinn  tthhiiss  rrooaaddmmaapp  wwiillll  aammpplliiffyy  tthhee  ddiissttrriicctt  iinn  bbuuiillddiinngg  iittss  

RReessiilliieenntt..  IItt  iiss  bbaasseedd  oonn  ffiivvee  bbuuiillddiinngg  bblloocckkss  kkeeeeppiinngg  iinn  mmiinndd  tthhee  ttwwoo  ddiissttiinncctt  ddeemmooggrraapphhiicc  

pprrooffiilleess  ooff  rruurraall  aanndd  uurrbbaann  aarreeaa..  

  RReessiilliieenntt  VViillllaaggeess  

  RReessiilliieenntt  LLiivveelliihhooooddss  

  RReessiilliieenntt  CCrriittiiccaall  iinnffrraassttrruuccttuurree  

  RReessiilliieenntt  BBaassiicc  SSeerrvviicceess  

  RReessiilliieenntt  CCiittiieess  

  

33..11  CCaappaacciittyy  BBuuiillddiinngg    
  

CCaappaacciittyy  bbuuiillddiinngg  sseerrvveess  aass  aann  iinntteeggrraall  ccoommppoonneenntt  ooff  ddiissaasstteerr  rriisskk  rreedduuccttiioonn..  LLaacckk  ooff  

aaddeeqquuaattee  ccaappaacciittiieess  aammoonnggsstt  aallll  tthhee  ccoonncceerrnneedd  ssttaakkeehhoollddeerrss  pprroovveess  ttoo  bbee  aa  mmaajjoorr  hhuurrddllee  iinn  

ssuucccceessssffuull  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  ddiissaasstteerr  mmiittiiggaattiioonn  aanndd  rreeccoovveerryy  pprrooggrraammmmeess..  CCaappaacciittyy  

bbuuiillddiinngg  ccaann  bbee  sseeeenn  aass  aa  bbyy--pprroodduucctt  eeffffeeccttiivvee  lleeaarrnniinngg  aanndd  ttrraaiinniinngg..  CCaappaacciittyy  iiss  tthhee  

ccoommbbiinnaattiioonn  ooff  aallll  tthhee  ssttrreennggtthhss  aanndd  rreessoouurrcceess  aavvaaiillaabbllee  wwiitthhiinn  aa  ccoommmmuunniittyy,,  ssoocciieettyy  oorr  

oorrggaanniizzaattiioonn  tthhaatt  ccaann  rreedduuccee  tthhee  lleevveell  ooff  rriisskk  oorr  tthhee  eeffffeeccttss  ooff  aa  ddiissaasstteerr..  
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33..22  RReeccoommmmeennddaattiioonnss  ffoorr  DDiissaasstteerr  RRiisskk  RReedduuccttiioonn  
  

  OOnnee  ooff  tthhee  iimmppoorrttaanntt  mmeeaassuurreess  ttoo  bbee  uunnddeerrttaakkeenn  bbyy  tthhee  DDDDMMAA  ttoowwaarrddss  DDRRRR  iiss  ttoo  

eessttaabblliisshheedd  aanndd  ssttrreennggtthheennss  DDiissttrriicctt  EEmmeerrggeennccyy  OOppeerraattiioonn  CCeennttrree  ((DDEEOOCC))  aanndd  FFlloooodd  

CCoonnttrrooll  RRoooomm  nneeeedd  ttoo  bbee  ttoo  iittss  ppaarr  eexxcceelllleennccee..  

  TThhee  DDiissttrriicctt  CCrriissiiss  MMaannaaggeemmeenntt  GGrroouupp  ((DDCCMMGG))  iiss  nnoott  ffoorrmmaallllyy  oorrggaanniizzeedd  aatt  ddiissttrriicctt  

lleevveell..  IItt  iiss  rreeccoommmmeennddeedd  tthhaatt  tthhee  CCMMGG  bbee  ccrreeaatteedd  aanndd  tthheeiirr  mmeemmbbeerrss  sshhoouulldd  ggeett  

rreegguullaarr  ttrraaiinniinnggss..  

  TThheerree  iiss  aa  nneeeedd  ttoo  ffoorrmm  aanndd  ddooccuummeenntt  tthhee  lliisstt  ooff  ssttaakkeehhoollddeerrss  ffoorr  ddiissaasstteerr  rreessppoonnssee  

wwhhiicchh  iiss  nnoott  rreeaaddiillyy  aavvaaiillaabbllee  wwiitthhiinn  tthhee  ddiissttrriicctt  aaddmmiinniissttrraattiioonn..  TThhiiss  iiss  aa  ccrriittiiccaall  

eelleemmeenntt  wwhheenn  iitt  ccoommeess  ttoo  pprreeppaarreeddnneessss..  

  TThheerreeffoorree,,  iitt  iiss  ssttrroonnggllyy  rreeccoommmmeennddeedd  tthhaatt  tthhee  ddiissttrriicctt  aaddmmiinniissttrraattiioonn  sshhoouulldd  pprreeppaarree  

aanndd  ffiillll  aallll  tthhee  ccoonnttaacctt  ddeettaaiillss,,  wwhhiicchh  wwiillll  hheellpp  aass  qquuiicckk  rreeffeerreennccee  dduurriinngg  eemmeerrggeenncciieess..  

RReegguullaarr  mmeeeettiinnggss  sshhoouulldd  bbee  oorrggaanniizzeedd  wwiitthh  tthheessee  ssttaakkeehhoollddeerrss  iinn  oorrddeerr  ttoo  iimmpprroovvee  tthhee  

ccoooorrddiinnaattiioonn  bbeettwweeeenn  tthheemm..  

  AAllll  tthhee  DDiissaasstteerr  rreessppoonnssee  mmeecchhaanniissmmss  aanndd  IInncciiddeenntt  CCoommmmaanndd  SSyysstteemm  sshhoouulldd  bbee  

ppllaacceedd  aanndd  aawwaarreenneessss  aabboouutt  tthheemm  sshhoouulldd  bbee  sspprreeaadd..  DDiissaasstteerr  rreessppoonnssee  eeqquuiippmmeenntt  nneeeedd  

ttoo  bbee  mmoonniittoorreedd  aanndd  rreegguullaarr  ssttoocckk  sshhoouulldd  bbee  mmaaiinnttaaiinneedd..  AAllll  tthhee  LLoossss  aanndd  DDaammaaggee  

AAsssseessssmmeenntt  aanndd  FFiirrsstt--hhaanndd  IInnffoorrmmaattiioonn  sshhoouulldd  bbee  rreegguullaarrllyy  ddooccuummeenntteedd..  

  TThheerree  iiss  nnoo  eeaarrllyy  wwaarrnniinngg  ssyysstteemm  ppllaacceedd  aatt  ppaanncchhaayyaatt  aanndd  aatt  ddiissttrriicctt  lleevveellss..  MMoosstt  ooff  

tthhee  wwaarrnniinnggss  aarree  ggiivveenn  oonnllyy  bbyy  tthhee  IInnddiiaa  MMeetteeoorroollooggiiccaall  DDeeppaarrttmmeenntt  ((IIMMDD))  aanndd  ootthheerr  

cceennttrraall  iinnssttiittuutteess//oorrggaanniizzaattiioonnss..  

  IInn  tthhiiss  rreeggaarrdd,,  tthhee  ddiissttrriicctt  aaddmmiinniissttrraattiioonn  sshhoouulldd  rreevviissee  tthhee  mmeecchhaanniissmm  ccuurrrreennttllyy  

aaddoopptteedd  ffoorr  eeaarrllyy  wwaarrnniinngg  aanndd  eennssuurree  tthhaatt  eevveerryy  ccoonncceerrnneedd  ssttaakkeehhoollddeerr  iiss  iinncclluuddeedd  

aanndd  ccoommmmuunniiccaatteedd  iinn  aa  ttiimmeellyy  mmaannnneerr  aass  ppeerr  tthhee  bblloocckk--wwiissee  hhaazzaarrddss..  

  HHuummaann  rreessoouurrcceess  aarree  lleessss  iinn  mmaannyy  ddeeppaarrttmmeennttss,,  sscchhoooollss  aanndd  AAnnggaannwwaaddiiss,,  wwhhiicchh  iiss  

hhaammppeerriinngg  tthhee  lliivveess  ooff  tthhee  wwoommeenn  aanndd  cchhiillddrreenn  wwhhoo  aarree  tthhee  ssttrreennggtthh  ooff  tthhee  

ccoommmmuunniittiieess..  

  DDeeppaarrttmmeenntt  wwiissee  ttrraaiinniinnggss  aabboouutt  ddiissaasstteerr  mmaannaaggeemmeenntt  sshhoouulldd  bbee  sseett  oonn  mmoonntthhllyy  bbaassiiss  

ttoo  eennssuurree  sskkiilllleedd  wwoorrkkffoorrccee..  MMoorreeoovveerr  mmoocckk--DDrriillllss  aanndd  EEmmeerrggeennccyy  MMaannaaggeemmeenntt  

EExxeerrcciissee  hhaavvee  ttoo  bbee  ppllaannnneedd  aanndd  ccoonndduucctteedd  oonn  rreegguullaarr  bbaassiiss..  

  KKeeyy  bbuuiillddiinnggss  ssuucchh  aass  sscchhoooollss,,  AAnnggaannwwaaddii,,  ppaanncchhaayyaattss,,  ccoommmmuunniittyy  hhaallllss  rreeqquuiirriinngg  

rreettrrooffiitt  oorr  rreeppaaiirr,,  wweerree  iiddeennttiiffiieedd  nneeeedd  iimmmmeeddiiaattee  aatttteennttiioonn..  
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  AAccccoouunnttaabbllee  aanndd  ttrraannssppaarreenntt  PPaanncchhaayyaattii  RRaajj  IInnssttiittuuttiioonnss  PPRRII’’ss  aanndd  ggoovveerrnnaannccee  aarree  

eesssseennttiiaall  ffoorr  iinntteeggrraattiinngg  rriisskk  iissssuueess  iinnttoo  aa  ssuussttaaiinnaabbllee  DDRRRR  pprroocceessss..  

  IInncclluussiivvee  ooff  aallll  ggeennddeerrss  aanndd  mmaarrggiinnaalliizzeedd  ccoommmmuunniittiieess  mmuusstt  bbee  tthheerree  iinn  ccoommmmuunniittyy  

ccoonnssuullttaattiioonnss,,  ddeecciissiioonn  mmaakkiinngg  aanndd  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ttoo  mmoovvee  ffrroomm  ppoolliicciieess  ttoo  

pprraaccttiicceess..  

  PPoolliicciieess  ffoorr  eeaacchh  ddiissaasstteerr  ssuucchh  aass  ddrroouugghhtt,,  ffllooooddss,,  ffiirree,,  aacccciiddeennttss,,  eeppiiddeemmiiccss,,  mmaann  

aanniimmaall  ccoonnfflliiccttss  nneeeedd  ttoo  eessttaabblliisshh  aa  cclleeaarr  sseett  ooff  pprriinncciipplleess  oorr  ooppeerraattiinngg  gguuiiddeelliinneess  ttoo  

ggoovveerrnn  tthhee  mmaannaaggeemmeenntt  ooff  ddiissaasstteerrss  aanndd  iittss  iimmppaaccttss,,  aass  wweellll  aass  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  aa  

pprreeppaarreeddnneessss  ppllaann  tthhaatt  llaayyss  oouutt  aa  ssttrraatteeggyy  ttoo  aacchhiieevvee  tthheessee  oobbjjeeccttiivveess..  

  PPrrooppeerr  mmoonniittoorriinngg  ooff  rriisskk  aasssseessssmmeenntt  aanndd  iiddeennttiiffiiccaattiioonn  ooff  aapppprroopprriiaattee  rriisskk  rreedduuccttiioonn  

mmeeaassuurreess  sshhoouulldd  bbee  ddoonnee  oonn  rreegguullaarr  bbaassiiss,,  wwhhiicchh  aarree  tthhee  ccoorree  ccoommppoonneennttss  ooff  aannyy  

ppoolliiccyy  aanndd  ppllaann..  

  PPoolliiccyy  mmeecchhaanniissmmss  ttoo  eennssuurree  tthhaatt  ddrroouugghhtt  aanndd  ffllooooddss  rriisskk  rreedduuccttiioonn  ssttrraatteeggiieess  aarree  

ccaarrrriieedd  oouutt  aanndd  eennffoorrcceedd  rreegguullaarrllyy..  

  NNeeww  aapppprrooaacchh  uunnddeerrttaakkiinngg  pprroo--aaccttiivvee  iinniittiiaattiivveess  ttoo  iinnvvoollvvee  tteecchhnnoo--ssoocciiaall--ccuullttuurraall--

eeccoonnoommiicc--eennvviirroonnmmeennttaall--ggoovveerrnnaannccee  iinniittiiaattiivveess..  TThhee  eemmeerrggeennccee  ooff  ssmmaarrtt  pphhoonneess  aanndd  

iittss  wwiiddee  rraannggee  ooff  uusseerrss  ccaannnnoott  bbee  iiggnnoorreedd  aass  aa  rreessoouurrccee  wwhhiicchh  ccaann  bbee  uusseedd  ffoorr  

mmuullttiippllee  ppuurrppoosseess  lliikkee  iimmppaarrttiinngg  ttrraaiinniinngg  pprrooggrraammmmeess,,  uuppddaatteess  aanndd  bbaassiicc  DDoo’’ss  aanndd  

DDoonn’’ttss  ooff  ddiiffffeerreenntt  ddiissaasstteerr  eevveennttss..  SSoocciiaall  ffaaccttoorrss  iinncclluuddiinngg  eedduuccaattiioonn,,  aawwaarreenneessss  aanndd  

ssoocciiaall  ccaappiittaall  wwiillll  ddeetteerrmmiinnee  ttoo  aa  llaarrggee  eexxtteenntt  tthhee  ssuucccceessss  aanndd  ffaaiilluurree  ooff  tthheessee  

ssttrraatteeggiieess..  

  TThhee  iiddeeaass  ooff  eeccoonnoommiicc  ddiissppaarriittyy  aanndd  tthhee  bbrruuttaalliittyy  ooff  mmaarrkkeett  ffoorrcceess  aanndd  llooggiissttiicc  aanndd  

ssuuppppllyy  cchhaaiinn  ooff  pprroodduuccttss  wweerree  rreeccoorrddeedd  dduurriinngg  ppoosstt  ddiissaasstteerr  nneeeeddss  ppllaannnniinngg  ffoorr  iittss  

ssmmooootthh  ffuunnccttiioonniinngg  ooff  ssuussttaaiinnaabbllee  lliivveelliihhoooodd  pprraaccttiicceess..  

  

DDRRRR  IInniittiiaattiivveess  tthhaatt  nneeeedd  aatttteennttiioonn  
  

PPrriioorriittiieess  PPrrooggrraammss  MMaaiinn  ccoonncceerrnnss  

PPoolliicciieess//SScchheemmeess//PPrrooggrraammss  VViillllaaggee  lleevveell::  

  MMuukkhhyyaa  MMaannttrrii  BBaaaannss  BBaaaaddii  

YYoojjaannaa  

  MMaahhaattaarrii  JJaattaann  YYoojjaannaa--  NNuuttrriittiioonn  

ddiieett  ffoorr  pprreeggnnaanntt  wwoommeenn  

  MMuukkhhyyaa  MMaannttrrii  AAmmrriitt  YYoojjaannaa--  

RReegguullaarr  

mmoonniittoorriinngg  aanndd  

eevvaalluuaattiioonn  
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NNuuttrriittiioonn  ddiieett  ttoo  CChhiillddrreenn  

  MMuukkhhyyaa  MMaannttrrii  AAmmrriitt  YYoojjaannaa  ttoo  

eerraaddiiccaattiinngg  mmaallnnuuttrriittiioonn  iinn  

CChhhhaattttiissggaarrhh    

  MMuukkhhyyaa  MMaannttrrii  KKhhaaddyyaa  oorr  

PPoosshhaann  SSuurraakksshhaa  YYoojjaannaa  

  MMuukkhhyyaa  MMaannttrrii  BBaall  SSaannddaarrbbhh  

YYoojjaannaa  hheeaalltthhccaarree  sscchheemmee  

  PPrraaddhhaann  MMaannttrrii  FFaassaall  BBiimmaa  

YYoojjaannaa  

  MMuukkhhyyaa  MMaannttrrii  AAwwaass  YYoojjaannaa  

  DDiinnddaayyaall  UUppaaddhhyyaayy  GGrraamm  JJyyoottii  

YYoojjaannaa  

  PPrraaddhhaann  MMaannttrrii  GGrraamm  SSaaddaakk  

YYoojjaannaa  

  VVaann  BBhhuummii  AAddhhiikkaarr  ppaattttaa  

  PPrraaddhhaann  MMaannttrrii  TTiirrtthh  YYaattrraa  

YYoojjaannaa  SSuucchhnnaa  KKrraannttii  YYoojjaannaa  

  MMuukkhhyyaa  MMaannttrrii  PPaadduukkaa  yyoojjaannaa  

  JJaannaannnnii  SSuurraakksshhaa  YYoojjaannaa  

SSttaattee  lleevveell::  

  MMaahhaattmmaa      GGaannddhhii      NNaattiioonnaall    

RRuurraall  

  EEmmppllooyymmeenntt  GGuuaarraanntteeee  SScchheemmeess  

  PPrraaddhhaann  MMaannttrrii  AAaawwaass  YYoojjaannaa  iinn  

NNaayyaa  RRaaiippuurr  

  PPrraaddhhaann  mmaannttrraa  UUjjwwaallaa  YYoojjnnaa  

  PPrraaddhhaannmmaannttrrii  KKrriisshhii  SShhiinncchhaaii  

YYoojjaannaa  

  PPrraaddhhaannmmaannttrrii  MMuuddrraa  YYoojjnnaa  

  SSaannjjeeeevvnnii  EExxpprreessss  

  SSwwaattcchh  BBhhaarraatt  mmiissssiioonn  
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  DDiinnddaayyaall  UUppaaddhhaayy  GGrraamm  JJyyoottii  

YYoojjaannaa  

  PPrraaddhhaann  MMaannttrraa  JJaann  DDhhaann  

YYoojjaannaa  

  PPrraaddhhaannmmaannttrrii  SSuurraakksshhaa  BBiimmaa  

YYoojjaannaa  

  MMuukkhhyyaa  MMaannttrrii  KKaannyyaa  VViivvaahh  

YYoojjaannaa  

  SSwwaarraasswwaattii  CCyyccllee  yyoojjaannaa  

  MMiissssiioonn  SSmmaarrtt  CCiittyy  RRaaiippuurr  

  MMaakkee  iinn  IInnddiiaa  

  SSttaanndduupp  IInnddiiaa  

  DDiiggiittaall  IInnddiiaa  

  SSttaarrttuupp  IInnddiiaa    

IInnssttiittuuttiioonnss    IInnddiiaann  MMeetteeoorroollooggiiccaall  

ddeeppaarrttmmeenntt  

  KKrriisshhii  VViiggyyaann  KKeennddrraa  

  PPuubblliicc  HHeeaalltthh  CCeenntteerrss  

  GGoovveerrnnmmeenntt  HHoossppiittaallss  

  GGrraamm  PPaanncchhaayyaattss  

  SScchhoooollss  

  CCoolllleeggee  

  AAnnggaannwwaaddii  

  FFiirree  ssttaattiioonnss  

  CCoolllleeccttoorraattee  

RReegguullaarr  eevvaalluuaattiioonn  

aanndd  ppllaannnniigg  

PPllaannss,,  SSoopp’’ss  aanndd  FFiinnaanncciiaall  

MMaannaaggeemmeenntt  

  

  

  PPllaannnniinngg      ffoorr      ttrriiaanngguullaarr      

lliinnkkaaggee  bbeettwweeeenn    ffiieelldd,,    ddiissttrriicctt    

aanndd    ssttaattee  ccoonnttrrooll  rroooomm  

  

YYeeaarrllyy  bbaassiiss  

IInnffrraassttrruuccttuurree,,  mmaatteerriiaallss  aanndd  

eeqquuiippmmeenntt  

SScchhooooll  aanndd  AAnnggaannwwaaddii::  

  EEmmeerrggeennccyy  aanndd  ffiirrsstt  aaiidd  kkiittss  

  TTooiilleettss    

EEvveerryy  ssiixx  MMoonntthh  
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  GGrraaiinn  SSttoorraaggee  ttrruunnkkss  

  LLPPGG  CCoonnnneeccttiioonnss  

  WWaatteerr  ttaappss  

  PPllaayyggrroouunnddss  

  FFiirree  EExxttiinngguuiisshheerr  

GGrraamm  ppaanncchhaayyaattss::  

  FFlloooodd  rreessccuuee  eeqquuiippmmeenntt’’ss  

  FFiirree  rreessccuuee  eeqquuiippmmeenntt’’ss  

  WWaarrnniinngg  aallaarrmmss  

VViillllaaggee  lleevveell::  

  WWaarrnniinngg  aallaarrmmss  oonn  ddaammss  aanndd  

rriivveerrss  

  BBrriiddggeess  oonn  rriivveerrss,,  RRooaaddss  iillll  ffiieellddss  

aanndd  rriivveerrss  

  CCoommmmuunniittyy  hhaallllss  

  SSaaffee  sshheelltteerrss  

  FFeenncciinngg  ooff  ffoorreessttss  aarreeaass  

  WWaarreehhoouussee  

  PPHHCC’’ss  

  MMeeddiicciinnee  sshhooppss  

CCaappaacciittyy  BBuuiillddiinngg    SSttoocckkiinngg  ooff  tthhee  ssaanndd  bbaaggss,,  

aalleerrttiinngg  ppeeooppllee  nneeaarr  hhiigghhllyy  

vvuullnneerraabbllee  ppoocckkeettss..  

  SSttoocckkiinngg  ooff  ffoooodd  ggrraaiinnss  aanndd  ootthheerr  

eesssseennttiiaall  tthhiinnggss  iinn  GGrraamm  

ppaanncchhaayyaattss  oorr  wwaarree  hhoouussee..  

  VViillllaaggee  ttaannkkss  

  EEmmeerrggeennccyy  ffaacciilliittiieess  110088,,  110000,,  

110022  MMeehhttaarrii  EExxpprreessss..  

  PPrraaddhhaann  MMaannttrraa  KKaauusshhaall  VViikkaass  

YYoojjaannaa  

NNeeeedd  ttoo  

SSttrreennggtthheenn  

PPuubblliicc  AAwwaarreenneessss  aanndd  EEdduuccaattiioonn  WWaasshh  aanndd  SSaanniittaattiioonn    RReegguullaarrllyy  
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RRiisskk  AAsssseessssmmeennttss  EEssttaabblliisshh  wwaarrnniinngg  ssyysstteemmss  bbeettwweeeenn  

tthhee  llooccaall  ttoo  ddiissttrriicctt  lleevveell  wwiitthh  mmeeddiiaa..  

RReegguullaarrllyy  

DDRRRR    PPrrooggrraammss    aanndd  SScchheemmeess  SSwwaacchhhh  BBhhaarraatt  AAbbhhiiyyaann..  

PPrroovviiddiinngg  rreelliieeff  iinn  ccaassee  ooff  ccaassuuaallttyy  

dduuee  ttoo  nnaattuurraall  ccaallaammiittiieess  uunnddeerr  

RReevveennuuee  BBooookk  CCiirrccuullaarr  66((44))..  AAss  ppeerr  

tthhee  rreevviisseedd  pprroovviissiioonnss..  

RReegguullaarrllyy  

TTaabbllee  1188::  DDRRRR  IInniittiiaattiivveess  tthhaatt  nneeeedd  aatttteennttiioonn  

  

OOnnggooiinngg  eeffffoorrttss  wwiillll  bbee  ttoowwaarrddss  ccaappaacciittyy  bbuuiillddiinngg,,  ssttrreennggtthheenniinngg  tthhee  ffuunnccttiioonniinngg  ooff  ddiissttrriicctt  

lleevveell  iinnssttiittuuttiioonnss  lliikkee  DDiissttrriicctt  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  AAuutthhoorriittiieess  aanndd  ppuubblliicc  aawwaarreenneessss  

ccaammppaaiiggnnss..  

  

33..33  MMaaiinnssttrreeaammiinngg  DDRRRR  iinn  DDeevveellooppmmeenntt  NNaattiioonnaall  FFllaaggsshhiipp  SScchheemmeess  
  

SS..NNoo..  NNaammee  OOff  

SScchheemmeess  

EElliiggiibbiilliittyy  BBeenneeffiittss  DDRRRR  IInntteeggrraattiioonn  

11  MMaahhaattmmaa    

GGaannddhhii    

NNaattiioonnaall  RRuurraall  

EEmmppllooyymmeenntt  

GGuuaarraanntteeee  

SScchheemmeess  

AAnnyy  aadduulltt  wwhhoo  

ddooeess  wwoorrkk  

pphhyyssiiccaallllyy..  

TThhee  sscchheemmee  pprroovviiddeess  aa  lleeggaall  

rriigghhtt  ttoo  eemmppllooyymmeenntt  ffoorr  aadduulltt  

mmeemmbbeerrss  ooff  rruurraall  hhoouusseehhoollddss..  

AAtt  lleeaasstt  oonnee--tthhiirrdd  

bbeenneeffiicciiaarriieess  hhaavvee  ttoo  bbee  

wwoommeenn..  WWaaggeess  mmuusstt  bbee  ppaaiidd  

aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  wwaaggeess  

ssppeecciiffiieedd  ffoorr  aaggrriiccuullttuurraall  

llaabboouurreerrss  iinn  tthhee  ssttaattee  uunnddeerr  

tthhee  MMiinniimmuumm  WWaaggeess  AAcctt,,  

11994488,,  uunnlleessss  tthhee  cceennttrraall  

ggoovveerrnnmmeenntt  nnoottiiffiieess  aa  wwaaggee  

rraattee  ((tthhiiss  sshhoouulldd  nnoott  bbee  lleessss  

tthhaann  RRss..6600  ppeerr  ddaayy))..  

IInnccrreeaassiinngg  tthhee  wwaaggee  

rraattee  iinn  rruurraall  aarreeaass  

aanndd  ssttrreennggtthheenniinngg  

tthhee  rruurraall  eeccoonnoommyy  

tthhrroouugghh  tthhee  ccrreeaattiioonn  

ooff  iinnffrraassttrruuccttuurree  

aasssseettss..  

22  PPrraaddhhaannMMaannttrrii  

AAaawwaass  YYoojjaannaa  

EEccoonnoommiiccaall  

WWeeaakkeerr  SSeeccttiioonn  

CChhhhaattttiissggaarrhh  HHoouussiinngg  BBooaarrdd  

wwiillll  ccoonnssttrruucctt  hhoommeess  ffoorr  

PPrroovviiddee  aaffffoorrddaabbllee  

hhoouussiinngg  ttoo  
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iinn  AAttaall  nnaaggaarr  HHoouusseehhoolldd  EEWWSS  aanndd  LLIIGG  ccaatteeggoorriieess  

uunnddeerr  tthhee  PPMM  AAwwaass  YYoojjaannaa  

iinn  AAttaall  nnaaggaarr  

EEccoonnoommiiccaall  WWeeaakkeerr  

SSeeccttiioonn  wwiillll  aallllooww  

tthheemm  ttoo  iinnvveesstt  iinn  

ootthheerr  pprroodduuccttiivvee  

ccaappiittaall  

33  PPrraaddhhaaMMaannttrrii    

GGrraamm    SSaaddaakk  

YYoojjaannaa  

UUnnccoonnnneecctteedd  

HHaabbiittaattiioonnss  

wwiitthh  aa  

ppooppuullaattiioonn  ooff  

225500  ppeerrssoonnss  aanndd  

aabboovvee  ((cceennssuuss  

22000011))  

RRuurraall  rrooaadd  ccoonnnneeccttiivviittyy  

wwoouulldd  pprroommoottee  aacccceessss  ttoo  

eeccoonnoommiicc  aanndd  pprroodduuccttiivvee  

eemmppllooyymmeenntt  ooppppuurrttuunniittiieess  

IImmpprroovveedd  rrooaadd  

nneettwwoorrkkss  wwoouulldd  

eennhhaaccee  tthhee  ccaappaacciittyy  

ooff  rruurraall  

ccoommmmuunniittiieess  

44  PPrraaddhhaannMMaannttrrii  

UUjjwwaallaa  YYoojjnnaa  

BBPPLL  

hhoouusseehhoollddss  

RReeppllaacciinngg  tthhee  uunncclleeaann  

ccooookkiinngg  ffuueellss  mmoossttllyy  uusseedd  iinn  

tthhee  rruurraall  IInnddiiaa  wwiitthh  tthhee  cclleeaann  

aanndd  mmoorree  eeffffiicciieenntt  LLPPGG  

((LLiiqquuiiffiieedd  PPeettrroolleeuumm  GGaass))  

CClleeaann  ffuueell  wwiillll  hheellpp  

BBPPLL  ffaammiilliieess  

eennssuurree  hheeaalltthhyy  aanndd  

ssmmookkee  ffrreeee  

eennvviirroonnmmeenntt  wwiitthhiinn  

hhoouussee..  IItt  wwiillll  

mmiinniimmiissee  tthhee  

bbuurrddeenn  ooff  wwoommeenn  ttoo  

ffeettcchh  wwooooddeenn  ffuueell..  

55  PPrraaddhhaannmmaannttrrii  

KKrriisshhii  SShhiinncchhaaii  

YYoojjaannaa  

FFaarrmmeerrss  EExxppaanndd  ccuullttiivvaabbllee  aarreeaa  uunnddeerr  

aassssuurreedd  iirrrriiggaattiioonn,,  iimmpprroovvee  

oonn  ffaarrmm  wwaatteerr  uussee  eeffffiicciieennccyy  

ttoo  rreedduuccee  wwaassttaaggee  ooff  wwaatteerr,,  

eennhhaannccee  tthhee  aaddooppttiioonn  ooff  

pprreecciissiioonn--iirrrriiggaattiioonn  aanndd  ootthheerr  

wwaatteerr  ssaavviinngg  tteecchhnnoollooggiieess  

((mmoorree  ccrrooppss  ppeerr  ddrroopp)),,  aanndd  

iinnttrroodduuccee  ssuussttaaiinnaabbllee  wwaatteerr  

ccoonnsseerrvvaattiioonn  pprraaccttiicceess..    

IImmpprroovveedd  iirrrriiggaattiioonn  

ffaacciilliittyy  lleeaadd  ttoo  

iinnccrreeaassee  iinn  tthhee  

pprroodduuccttiivviittyy  ooff  

ffaarrmmeerr..  DDrroouugghhtt  

pprroonnee  aarreeaass  bbeeccoommee  

rreessiilliieenntt  ttoo  wwaatteerr  

ssccaarrcciittyy..  

66  DDiinnddaayyaall  RRuurraall  RRuurraall  eelleeccttrriiffiiccaattiioonn::  SSeeppaarraattiioonn  ooff  
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UUppaaddhhaayy  GGrraamm  

JJyyoottii  YYoojjaannaa  

PPooppuullaattiioonn  PPrroovviiddiinngg  rroouunndd  tthhee  cclloocckk  

ppoowweerr  ttoo  rruurraall  hhoouusseehhoollddss  

aanndd  aaddeeqquuaattee  ppoowweerr  ttoo  

aaggrriiccuullttuurraall  ccoonnssuummeerrss..  

aaggrriiccuullttuurree  aanndd  nnoonn--

aaggrriiccuullttuurree  ffeeeeddeerrss  

wwoouulldd  ffaacciilliittaattee  

jjuuddiicciioouuss  rroosstteerriinngg  

ooff  ssuuppppllyy  ttoo  

aaggrriiccuullttuurraall  aanndd  

nnoonn--aaggrriiccuullttuurraall  

ccoonnssuummeerrss  iinn  tthhee  

rruurraall  aarreeaass..  

77    PPrraaddhhaannmmaannttrrii  

MMuuddrraa  YYoojjnnaa  

PPeerrssoonn  wwhhoo  

wwaanntt  iinniittiiaattee  

MMiiccrroo  

eenntteerrpprriissee  

IItt  wwoouulldd  ddeevveelloopp  mmiiccrroo  

eenntteerrpprriissee  sseeccttoorr  iinn  tthhee  

ccoouunnttrryy  bbyy  eexxtteennddiinngg  vvaarriioouuss  

ssuuppppoorrtt  iinncclluuddiinngg  ffiinnaanncciiaa;;  

ssuuppppoorrtt  iinn  tthhee  ffoorrmm  ooff  

rreeffiinnaannccee..  

EEmmppllooyymmeenntt  

ggeenneerraattiioonn  aanndd  

iinnccrreeaassee  iinn  

eeccoonnoommiicc  aaccttiivviittyy..  

88    SSwwaacccchh  BBhhaarraatt  

mmiissssiioonn  

AAllll  ppeeooppllee  EElliimmiinnaattiioonn  ooff  OOppeenn  

ddeeffeeccaattiioonn  aanndd  EErraaddiiccaattiioonn  ooff  

MMaannuuaall  SSccaavveennggiinngg..  

IImmpprroovvee  SSaanniittaattiioonn  

wwiillll  lliimmiitt  tthhee  

ddiisseeaasseess  ccaauusseedd  dduuee  

ttoo  ooppeenn  ddeeffeeccaattiioonn..  

99  PPrraaddhhaann  

MMaannttrraa  JJaann  

DDhhaann  YYoojjaannaa  

AAllll  ppeeooppllee  IItt  wwiillll  iinnssuurree  aacccceessss  ttoo  

vvaarriioouuss  ffiinnaanncciiaall  sseerrvviicceess  

lliikkee  aavvaaiillaabbiilliittyy  ooff  bbaassiicc  

ssaavviinnggss  bbaannkk  aaccoooouunntt,,  aacccceessss  

ttoo  nneeeedd  bbaasseedd  ccrreeddiitt,,  

rreemmiittttaanncceess  ffaacciilliittyy,,  

iinnssuurraannccee  aammdd  ppeennssiioonn  ttoo  tthhee  

eexxcclluuddeedd  sseeccttiioonnss  ii..ee..  wweeaakkeerr  

sseeccttiioonnss  aanndd  llooww  iinnccoommee  

ggrroouuppss..  

FFiinnaanncciiaall  iinncclluussiioonn  

ooff  tthhee  mmaarrggiinnaalliisseedd  

ppeeooppllee  

1010  PPrraaddhhaann  MMaannttrrii  

FFaassaall    BBiimmaa  

YYoojjaannaa  

FFaarrmmeerrss  SScchheemmee  pprroovviiddeess  iinnssuurraannccee  

ccoovveerraaggee  aanndd  ffiinnaanncciiaall  

ssuuppppoorrtt  ttoo  tthhee  ffaarrmmeerrss  iinn  tthhee  

eevveenntt  ooff  ffaaiilluurree  ooff  aannyy  ooff  tthhee  

IItt  wwoouulldd  ssttaabbiilliissee  

tthhee  iinnccoommee  ooff  

ffaarrmmeerrss  ttoo  eennssuurree  

tthheeiirr  ccoonnttiinnuuaannccee  iinn  
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nnoottiiffiieedd  ccrroopp  aass  aa  rreessuulltt  ooff  

nnaattuurraall  ccaallaammiittiieess,,  ppeessttss  aanndd  

ddiisseeaasseess..  

ffaarrmmiinngg..  

1111  MMaakkee  iinn  IInnddiiaa  CCoommppaanniieess,,  

LLaabboouurr  FFoorrccee  

EEnnccoouurraaggee  nnaattiioonnaall,,  aass  wweellll  

aass  mmuullttiinnaattiioonnaall  ccoommppaanniieess  

ttoo  mmaannuuffaaccttuurree  tthheeiirr  pprroodduuccttss  

iinn  IInnddiiaa  

BBuuiilldd  EEccoonnoommiicc  

CCaappiittaall..  

1212  DDiiggiittaall  IInnddiiaa  AAllll  ppeeooppllee  EE--ggoovveerrnnaannccee  iinniittiiaattiivvee,,  

mmaajjoorr  pprroojjeeccttss  ssuucchh  aass  

rraaiillwwaayy  ccoommppuutteerriizzaattiioonn,,  

llaanndd  rreeccoorrdd  ccoommppuutteerriizzaattiioonn,,  

eettcc  wwhhiicchh  ffooccuusseedd  mmaaiinnllyy  oonn  

tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  

iinnffoorrmmaattiioonn  ssyysstteemmss..  

SSpprreeaadd  aawwaarreenneessss  

rreellaatteedd  ttoo  

aaggrriiccuullttuurree,,  cclliimmaattiicc  

ccoonnddiittiioonnss  aanndd  eeaarrllyy  

wwaarrnniinnggss..  

  

TTaabbllee  1199::  MMaaiinnssttrreeaammiinngg  DDRRRR  iinn  DDeevveellooppmmeenntt  NNaattiioonnaall  FFllaaggsshhiipp  SScchheemmeess  

  

33..44  MMaaiinnssttrreeaammiinngg  DDRRRR  iinn  DDeevveellooppmmeenntt  SSttaattee  lleevveell  FFllaaggsshhiipp  SScchheemmeess  

SS..NNoo..  NNaammee  OOff  

SScchheemmeess  

EElliiggiibbiilliittyy  BBeenneeffiittss  DDRRRR  IInntteeggrraattiioonn  

11  MMuukkhhyyaa  MMaannttrrii  

BBaaaannss  bbaaaaddii  

YYoojjaannaa  

VViillllaaggeerrss  ffrroomm  

tthhee  ppoooorr  ffaammiillyy  

PPoooorr  ppeeooppllee  wwiillll  bbee  ggiivveenn  

hhiigghh  qquuaalliittyy  bbaammbboooo  

ppllaannttss  ttoo  ggrrooww  iitt  iinn  ffrreeee  ooff  

ccoosstt..  IItt  ccaann  bbee  ggrroowwnn  iinn  

tthhee  bbaacckkyyaarrdd  ooff  tthhee  hhoouussee  

wwiitthh  rreeqquuiirreedd  ssmmaallll  ssppaaccee..  

FFuullffiill  tthhee  eeccoonnoommiicc  nneeeeddss  

ooff  tthhee  ppoooorr  aanndd    ffuuttuurree  

ddeemmaanndd  ooff  BBaammbboooo..  

WWiillll  hheellpp  ttoo  ffuullffiill  

tthhee  eeccoonnoommiicc  nneeeedd  

ooff  tthhee  ppoooorr  aanndd  tthhee  

mmaarrggiinnaalliizzee  dduurriinngg  

tthhee  ttiimmee  ooff  

eemmeerrggeennccyy  

ssiittuuaattiioonnss..  

22  MMaahhaattaarrii  JJaattaann  

YYoojjaannaa--NNuuttrriittiioonn  

ddiieett  ffoorr  pprreeggnnaanntt  

wwoommeenn  

PPrreeggnnaanntt  wwoommeenn  

aatt  AAggaannwwaaddii  

cceenntteerrss  

PPrroovviiddee  nnuuttrriittiioouuss  ddiieett  aanndd  

rreeaaddyy  ttoo  eeaatt  ffoooodd  ttoo  

pprreeggnnaanntt  wwoommeenn..  

PPrroovviiddee  nnuuttrriittiioonn  

aanndd  pprrootteeiinn  ttoo  

wweeaakkeerr  sseeccttiioonn  

uunnaabbllee  ttoo  aaffffoorrdd  
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nnuuttrriittiioonnaall  ffoooodd,,  

dduurriinngg  ddiissaasstteerrss..  

33  MMuukkhhyyaa  MMaannttrrii  

AAmmrriitt  YYoojjaannaa--  

NNuuttrriittiioonn  ddiieett  ttoo  

cchhiillddrreenn  

CChhiillddrreenn  aatt  

AAggaannwwaaddii  cceenntteerrss  

TThhee  sscchheemmee  iiss  ttoo  pprroovviiddee  

nnuuttrriittiioouuss  ddiieett  ttoo  cchhiillddrreenn  

aatt  AAggaannwwaaddii  cceenntteerrss..  

PPrroovviiddee  nnuuttrriittiioonn  

aanndd  pprrootteeiinn  ttoo  tthhee  

cchhiillddrreennss  ffoorr  tthhee    

ffaammiilliieess  wwhhoo  aarree  

uunnaabbllee  ttoo  aaffffoorrdd  

ssuupppplleemmeennttaarryy  

ffoooodd,,  eessppeecciiaallllyy  

rruurraall  aarreeaass  ffaarrmmeerrss  

iinn  eeccoonnoommiicc  lloosssseess  

dduuee  ttoo  ffllooooddss  aanndd  

ddrroouugghhttss..  

44  MMuukkhhyyaa  MMaannttrrii  

AAmmrriitt  YYoojjaannaa  ttoo  

eerraaddiiccaattee  

mmaallnnuuttrriittiioonn  iinn  

CChhhhaattttiissggaarrhh  

CChhiillddrreenn  aaggeedd  

bbeettwweeeenn  66  ttoo  99  

yyeeaarrss  oonnccee  eevveerryy  

wweeeekk  

SSppeecciiaall  ddrriivvee  ooff  

eerraaddiiccaattiinngg  mmaallnnuuttrriittiioonn,,  

nnuuttrriittiioouuss  mmiillkk  wwiillll  bbee  

ddiissttrriibbuutteedd..  

RReedduuccee  mmoorrttaalliittyy  

rraattee  aanndd  cchhiillddrreenn  aatt  

hhiigghh  rriisskk..  

55  MMuukkhhyyaa  MMaannttrrii  

KKhhaaddyyaa  oorr  

PPoosshhaann  SSuurraakksshhaa  

YYoojjaannaa  

AAllll  rraattiioonn  ccaarrdd  

hhoollddeerrss  

RRaattiioonn  wwiillll  bbee  ddiissttrriibbuutteedd  

ttoo  eexxiissttiinngg  bbeenneeffiicciiaarriieess  

hhoollddiinngg  rraattiioonn  ccaarrddss  aafftteerr  

ttaakkiinngg  aaffffiiddaavviitt  ggiivveenn  bbyy  

nnooddaall  ooffffiicceerr..  

EEnnssuurree  wweeaakkeerr  

sseeccttiioonnss  tthhaatt  llaacckk  

ppuurrcchhaassiinngg  ppoowweerr  

ttoo  bbuuyy  eennoouugghh  ffoooodd  

ttoo  qquueenncchh  tthheeiirr  

hhuunnggeerr  aarree  aabbllee  ttoo  

ppuurrcchhaassee  aattlleeaasstt  rriiccee  

aanndd  wwhheeaatt  tthhrroouugghh  

rraattiioonn  sshhooppss  aatt  

cchheeaapp  pprriicceess..  MMeeeett  

tthhee  rreeqquuiirreemmeenntt  ooff  

ssuussttaaiinnaabbllee  

ddeevveellooppmmeenntt  ggooaall  

ooff  zzeerroo  hhuunnggeerr..  

66  MMuukkhhyyaa  MMaannttrrii  CChhiillddrreenn  PPrroovviiddee  hheeaalltthh  cchheecckk--uupp  IInnccrreeaassiinngg  lliiffee  
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BBaall  SSaannddaarrbbhh  

YYoojjaannaa--  

HHeeaalltthhccaarree  

sscchheemmee  

aanndd  mmeeddiiccaall  ccoouunnsseelllliinngg  

ffaacciilliittyy  ttoo  cchhiillddrreenn  

ssuuffffeerriinngg  ffrroomm  sseevveerree  

mmaallnnuuttrriittiioonn  aanndd  ootthheerr  

ccrriissiiss..  

eexxppeeccttaannccyy  aanndd  

rreedduucciinngg  ssoommee  ooff  

tthhee  ccoommmmoonn  kkiilllleerrss  

aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  

cchhiilldd  aanndd  mmaatteerrnnaall  

mmoorrttaalliittyy..  

77    MMuukkhhyyaa  MMaannttrrii  

AAwwaass  YYoojjaannaa  

EEWWSS  aanndd  LLPPGG  

aapppplliiccaannttss  

PPrroovviiddee  aa  ffiinnaanncciiaall  

aassssiissttaannccee  ttoo  tthhee  eelliiggiibbllee  

EEWWSS  aanndd  LLIIGG  aapppplliiccaannttss,,    

hhoouussiinngg  sscchheemmeess  uunnddeerr  

EEWWSS  aanndd  LLIIGG  hhoommeess  wwiillll  

bbee  ccoonnssttrruucctteedd..  

PPrroovviiddee  ssaavvee  

sshheelltteerrss  ttoo  ppeeooppllee  

wwhhoo  ccaannnnoott  aaffffoorrdd  

ttoo  bbuuiilldd  hhoouusseess..  

HHeellppss  ppeeooppllee  ttoo  

bbuuiilldd  rreessiilliieennccee..  

88    DDiinnddaayyaall  

UUppaaddhhyyaayy  GGrraamm  

JJyyoottii  YYoojjaannaa  

RRuurraall  aarreeaass    TToo  pprroovviiddee  ccoonnttiinnoouuss  

ppoowweerr  ssuuppppllyy  ttoo  rruurraall  

IInnddiiaa..  

HHeellpp  ffaarrmmeerrss  iinn  

iirrrriiggaattiioonn  ffaacciilliittiieess..  

99  SSuucchhnnaa  KKrraannttii  

YYoojjaannaa  

YYoouutthh  PPrroovviiddee  ffrreeee  ssmmaarrtt  pphhoonneess  

ttoo  tthhee  yyoouutthh  iinn  tthhee  ssttaattee..  

TThhee  ssttaattee  ggoovveerrnnmmeenntt  hhaass  

aannnnoouunncceedd  tthhee  sscchheemmee  ttoo  

pprroommoottee  ddiiggiittiizzaattiioonn  iinn  tthhee  

ssttaattee  ffoorr  mmaakkiinngg  tthhee  yyoouutthh  

ddiiggiittaallllyy  lliitteerraattee..  

HHeellpp  ttoo  sspprreeaadd  

aawwaarreenneessss  rreellaatteedd  ttoo  

aaggrriiccuullttuurraall,,  rraaiinnffaallll  

aanndd  eeaarrllyy  wwaarrnniinngg..  

1100  SSaannjjeeeevvaannii  

EExxpprreessss  

PPeeooppllee  ooff  

CChhhhaattttiissggaarrhh  

110088  SSaannjjeeeevvaannii  EExxpprreessss  

AAmmbbuullaannccee  sseerrvviiccee  

AAmmbbuullaannccee  sseerrvviiccee  

iiss  oonnee  ooff  tthhee  

iinntteeggrraall  

ccoommppoonneennttss  ooff  

hheeaalltthh  ccaarree  ttoo  

pprreeggnnaanntt  wwoommeenn,,  

cchhiillddrreenn  dduurriinngg  

eemmeerrggeenncciieess..  TThhee  

ttrraannssppoorrtt  

ccoommppoonneenntt  iiss  

kknnoowwnn  ttoo  ccoonnttrriibbuuttee  



District Disaster Management Plan, Dantewada (C.G.) 

37 
 

ttoo  aacccceelleerraattee  tthhee  

aacchhiieevveemmeenntt  ooff  

vvaarriioouuss  MMiilllleennnniiuumm  

DDeevveellooppmmeenntt  ggooaallss,,  

iinncclluuddiinngg  rreedduucciinngg  

mmaatteerrnnaall  aanndd  iinnffaanntt  

mmoorrttaalliittiieess..  

1111  MMuukkhhyyaa  MMaannttrrii  

KKaannyyaa  VViivvaahh  

YYoojjaannaa  

DDaauugghhtteerrss  TToorr  rreelliieevvee  ppoooorr  ffaammiilliieess  

ffrroomm  eexxppeennsseess  ooff  

oorrggaanniizziinngg  mmaarrrriiaaggee  

cceerreemmoonniieess,,  ttoo  eennccoouurraaggee  

mmaassss  mmaarrrriiaaggee,,  ttoo  ccuurrbb  

ssoocciiaall  eevviill  ooff  ddoowwrryy  

ssyysstteemm,,  aanndd  ttoo  rreeffrraaiinn  

ffrroomm  uunnnneecceessssaarryy  

eexxppeennsseess  oonn  mmaarrrriiaaggee  

cceerreemmoonniieess..  

TThhee  sscchheemmee  rreedduucceess  

ssttrreessss  ooff  ppoooorr  

ffaarrmmeerrss  wwhhoo  ffaallll  iinn  

ddeebbtt  oorr  ttaakkee  llooaannss  

ffoorr  tthheeiirr  ddaauugghhtteerrss  

mmaarrrriiaaggeess,,  aanndd  

uunnaabbllee  ttoo  ppaayy  dduuee  ttoo  

ffaaiilluurree  ooff  ccrrooppss  oorr  

lleessss  pprroodduuccttiivviittyy  oorr  

ddrroouugghhtt..  

1122  SSaarraasswwaattii  CCyyccllee  

YYoojjaannaa  

GGiirrllss  ooff  IIXX  

ssttaannddaarrdd  

TToo  eennssuurree  tthhee  cceenntt  ppeerrcceenntt  

eennrroollmmeenntt  ooff  ggiirrllss  ((BBPPLL,,  

SSCC  aanndd  SSTT))  wwhhoo  hhaavvee  

ppaasssseedd  ccllaassss  VVIIIIII  aanndd  ttoo  

eennssuurree  tthheeiirr  rreetteennttiioonn  uupp  

ttoo  tthhee  ccllaassss  XXIIII..  TToo  

iimmpprroovvee  tthhee  ggiirrll’’ss  

eennrroollmmeenntt,,  aatttteennddaannccee  aanndd  

rreetteennttiioonn  uuppttoo  ccllaassss  XXIIII,,  

ccoonnttiinnuuaattiioonn  ooff  eedduuccaattiioonn  

ttiillll  1122tthh  ssttaannddaarrdd..  TToo  

eennssuurree  tthhaatt  tthhee  ggiirrll’’ss  

ssttuuddeennttss  ccoonnttiinnuuee  tthheeiirr  

eedduuccaattiioonn  bbeeyyoonndd  tthhee  

lleevveell  ooff  pprriimmaarryy..  

GGiirrllss  aarree  tthhee  aaggeennttss  

ooff  cchhaannggee  tthheeiirr  

pprriioorriittiieess  aanndd  nneeeeddss  

hhaavvee  bbeeeenn  ttaakkeenn  

iinnttoo  aaccccoouunntt..  IInn  

rruurraall  aarreeaass  ggiirrllss  aarree  

ffoorrcceedd  iinnttoo  hhoouussee  

hhoolldd  wwoorrkk,,  ffeettcchh  

wwaatteerr  oorr  llooookk  aafftteerr  

tthheeiirr  ssiibblliinnggss  aanndd  

wwaass  uunnaawwaarree  ooff  tthhee  

ssaanniittaattiioonn  aanndd  

hhyyggiieennee  ccoonnddiittiioonnss..  

BByy  pprroovviiddiinngg  ccyycclleess  

iitt  mmoottiivvaatteess  tthheemm  ttoo  

ccoonnttiinnuuee  eedduuccaattiioonn  
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aanndd  bbeeccoommee  sseellff  

ddeeppeennddeenntt..  

1133  MMiissssiioonn  SSmmaarrtt  

CCiittyy  

CCiivviilliiaannss  TToo  pprroovviiddee  tthhee  cciivviilliiaannss  

wwiitthh  hhiigghh  qquuaalliittyy  mmooddeerrnn  

aanndd  eeffffiieecciieenntt  MMuunniicciippaall  

sseerrvviicceess,,  ssuussttaaiinnaabbllee  

ddeevveellooppmmeenntt  aanndd  ssoouunndd  

eennvviirroonnmmeennttaall  

mmaannaaggeemmeenntt..  

IInnffrraassttrruuccttuurraall  

ddeevveellooppmmeenntt  aanndd  

bbeetttteerr  ccoonnssttrruuccttiioonn  

eennhhaannccee  rreessiilliieenntt  

ssttrruuccttuurree  wwhhiicchh  

iinnccoorrppoorraatteess  

iinnddiiggeennoouuss  

kknnoowwlleeddggee  aanndd  

mmooddeerrnn  tteecchhnniiqquueess..  

1144  SSuucchhiittaa  YYoojjaannaa  GGoovveerrnnmmeenntt  

SScchhoooollss  

TToo  eennccoouurraaggee  ggiirrllss  aabboouutt  

tthheeiirr  ppeerrssoonnaall  aanndd  

mmeennssttrruuaall  hhyyggiieennee..  

HHeellppiinngg  ppuuppiillss  iinn  

oovveerrccoommiinngg  hheessiittaattiioonn,,  

tthheeyy  ffaaccee  wwhhiillee  bbuuyyiinngg  

ssaanniittaarryy  nnaappkkiinnss  ffrroomm  tthhee  

mmaarrkkeettss..  

HHeellppss  ttoo  mmaaiinnttaaiinn  

ssaanniittaattiioonn  aanndd  

hhyyggiieennee  aanndd  pprreevveenntt  

ggiirrllss  ffrroomm  ddiisseeaasseess..  

  

TTaabbllee  2200::  MMaaiinnssttrreeaammiinngg  DDRRRR  iinn  DDeevveellooppmmeenntt  SSttaattee  lleevveell  FFllaaggsshhiipp  SScchheemmeess  
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44..  CClliimmaattee  CChhaannggee  AAccttiioonnss  

CClliimmaattee  cchhaannggee  hhaass  iinnccrreeaasseedd  tthhee  iinntteennssiittyy  aanndd  ffrreeqquueennccyy  ooff  ddiissaasstteerr  eevveennttss  aarroouunndd  tthhee  wwoorrlldd  

rreessuullttiinngg  iinn  mmaassssiivvee  ddeessttrruuccttiioonn  wwiitthh  rreeggaarrdd  ttoo  lloossss  ooff  hhuummaann  lliivveess,,  lliivveelliihhooooddss,,  iinnffrraassttrruuccttuurree,,  

eennvviirroonnmmeenntt  eettcc  tthheerreebbyy  ddiissrruuppttiinngg  tthhee  ssoocciiaall,,  eeccoonnoommiicc  aanndd  ccuullttuurraall  sseettuupp..  RRiisskkss  rreellaatteedd  ttoo  

cchhaannggee  ooff  cclliimmaattee  hhaavvee  bbeeccoommee  aa  mmaajjoorr  ccoonncceerrnn  rreeggaarrddiinngg  tthhee  ssuussttaaiinnaabbiilliittyy  ooff  lliivveelliihhoooodd  

ooppttiioonnss,,  iinnffrraassttrruuccttuurree,,  eeccoossyysstteemm  sseerrvviicceess  aanndd  tthhee  llooccaall  eeccoonnoommyy  eessppeecciiaallllyy  ffoorr  tthhee  SSoouutthh  

AAssiiaann  nnaattiioonnss..  AAnn  iinnccrreeaassee  hhaass  bbeeeenn  wwiittnneesssseedd  iinn  tthhee  mmaaggnniittuuddee  aanndd  ffrreeqquueennccyy  ooff  

pprreecciippiittaattiioonn  rreellaatteedd  hhaazzaarrddss  ssuucchh  aass  ffllooooddss,,  ddrroouugghhttss,,  llaannddsslliiddeess,,  ttyypphhoooonnss,,  ccyycclloonneess  aanndd  ssoo  

oonn..  

IInnddiiaa  hhaass  aallssoo  bbeeeenn  aa  wwiittnneessss  ttoo  nnaattuurraall  aanndd  cclliimmaattee  iinndduucceedd  ddeevvaassttaattiioonnss..  TThhee  uunniiqquuee  ggeeoo--

cclliimmaattiicc,,  ssoocciioo--eeccoonnoommiicc  ccoonnddiittiioonnss  aanndd  ddeevveellooppmmeennttaall  iinnddiiccaattoorrss  mmaakkee  tthhee  nnaattiioonn  eevveenn  mmoorree  

vvuullnneerraabbllee  ttoo  aa  kkaalleeiiddoossccooppee  ooff  hhaazzaarrddoouuss  eevveennttss  ssuucchh  aass  ddrroouugghhttss,,  ffllooooddss,,  ccyycclloonneess,,  

llaannddsslliiddeess,,  ffoorreesstt  ffiirreess  aanndd  ssoo  oonn..  EEvveennttss  ssuucchh  aass  tthhee  CChheennnnaaii  ffllooooddss,,  TThhaannee  CCyycclloonnee,,  

UUttttaarraakkhhaanndd  cclloouudd  bbuurrsstt,,  AAssssaamm  ffllooooddss  eettcc--  hhaavvee  rreessuulltteedd  iinn  eemmeerrggiinngg  ooff  sseerriioouuss  ccoonncceerrnnss  

rreeggaarrddiinngg  ddiissaasstteerr  rreessppoonnssee,,  pprreeppaarreeddnneessss  aanndd  mmiittiiggaattiioonn  aatt  vvaarriioouuss  lleevveellss..  IInn  ccoonnnneeccttiioonn  wwiitthh  

CChhhhaattttiissggaarrhh,,  aa  ssttuuddyy  wwaass  ccoonndduucctteedd  bbyy  tthhee  iinnssttiittuuttee  ooff  HHuummaann  DDeevveellooppmmeenntt,,  NNeeww  DDeellhhii  iinn  

wwhhiicchh  sseevveerraall  ddrroouugghhtt  ddiissttrriiccttss  hhaavvee  bbeeeenn  iiddeennttiiffiieedd..    TThhiiss  iinncclluuddeess  BBaassttaarr,,  BBiillaasshhppuurr,,  JJaannjjggiirr--  

CChhaammppaa,,  DDaanntteewwaaddaa,,  DDhhaammttaarrii,,  DDuurrgg,,  JJaasshhppuurr,,  KKaannkkeerr,,  KKoorrbbaa,,  KKaabbiirrddhhaamm,,  MMaahhaassaammuunndd,,  

RRaaiiggaarrhh,,  KKoorreeaa,,  RRaaiippuurr,,  RRaajjnnaannaaddggaaoonn  aanndd  SSuugguujjaa  eettcc  

SSeeccttoorr  SSppeecciiffiicc  AAccttiivviittiieess  ffoorr  CClliimmaattee  CChhaannggee  

SSeeccttoorr  IInnvveennttiioonn  TTyyppee  AAccttiivviittiieess  

AAggrriiccuullttuurree  IImmpprroovveedd  

pprraaccttiicceess  

  DDeevveellooppiinngg  aanndd  ddeeppllooyyiinngg  rreessoouurrcceess  ffoorr  aaddooppttiioonn  ooff  

mmuullttii--ccrrooppppiinngg  aass  aa  pprraaccttiiccee..  

  DDeevveellooppiinngg  ccoolldd  ssttoorraaggee  ffaacciilliittiieess  aatt  tthhee  ddiissttrriicctt  lleevveell  ffoorr  

ssaaffee  ssttoorraaggee  ppeerriisshhaabbllee  hhoorrttiiccuullttuurree,,  ffoorreesstt  aanndd  ffoooodd  

pprroodduuccttss..  

  CCrroopp  ddiivveerrssiiffiiccaattiioonn  ttoo  ccooppee  wwiitthh  iinnccrreeaassiinngg  cclliimmaattiicc  

vvaarriiaabbiilliittyy..  

  IInnttrroodduuccttiioonn  ooff  sspprriinnkklleerr  aanndd  ddrriipp  iirrrriiggaattiioonn  ssyysstteemmss  aanndd  

bbeetttteerr  ddrraaiinnaaggee  nneettwwoorrkk..  

  CCoonnssttrruuccttiioonn  aanndd  ssttrreennggtthheenniinngg  ooff  fflloooodd  wwaallllss  oorr  

eemmbbaannkkmmeennttss  aalloonngg  tthhee  rriivveerrss..  
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PPllaannnniinngg    MMaappppiinngg  tthhee  ppootteennttiiaall  ffoorr  ggrroowwtthh  ooff  aaggrroo  aanndd  ffoorreesstt  

bbaasseedd  iinndduussttrriieess  iinn  eeaacchh  ddiissttrriicctt..  

  PPrrooppeerr  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  iinnssuurraannccee  bbaasseedd  mmeeaassuurreess  ffoorr  

ttrraannssffeerr  ooff  rriisskkss  iinnccuurrrreedd  ffrroomm  lloossss  ooff  hhaarrvveesstt,,  ffrroomm  

ffaarrmmeerr  ttoo  ggoovveerrnnmmeenntt..  

CCoonnsseerrvvaattiioonn  ooff  

wwaatteerr  aanndd  ssooiill  

  IImmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  sstteeppss  ffoorr  mmiinniimmiizziinngg  lloosssseess  iinnccuurrrreedd  

tthhrroouugghh  wwaatteerr  aanndd  ssooiill  ssuucchh  aass  aaggrroo--ffoorreessttrryy,,  iinntteeggrraatteedd  

wwaatteerrsshheedd  mmaannaaggeemmeenntt,,  wwaatteerr  hhaarrvveessttiinngg  tthhrroouugghh  cchheecckk  

ddaammss,,  rreennoovvaattiioonn  ooff  eexxiissttiinngg  ppoonnddss  aass  aaggrriiccuullttuurree  iiss  

pprriimmaarriillyy  rraaiinn--ffeedd..  

  RReennoovvaattiioonn  ooff  ttrraaddiittiioonnaall  wwaatteerr  mmaannaaggeemmeenntt  ssyysstteemmss..  

FFoorreeccaassttiinngg  aanndd  

eeaarrllyy  wwaarrnniinngg  

ssyysstteemmss  

  SSttrreennggtthheenniinngg  ooff  eeaarrllyy  wwaarrnniinngg  ssyysstteemmss  aanndd  wweeaatthheerr  

sseerrvviicceess  tthhrroouugghh  aaddvvaanncceedd  aaggrroo--ssyysstteemmss..  

IInntteeggrraatteedd  

nnuuttrriieenntt  aanndd  ppeesstt  

mmaannaaggeemmeenntt  

  RReesseeaarrcchh  aanndd  eedduuccaattiioonn  oonn  iinntteeggrraatteedd  nnuuttrriittiioonn  aanndd  

mmaannaaggeemmeenntt  ooff  ppeessttss  aalloonngg  wwiitthh  pprroommoottiioonn  aanndd  

iinntteeggrraattiioonn  ooff  ccoonnsseerrvvaattiioonn  aaggrriiccuullttuurree..  

  AAppppllyyiinngg  ffeerrttiilliizzeerrss  bbaasseedd  oonn  ssooiill  qquuaalliittyy,,  tthheerreebbyy  

iinnccrreeaassiinngg  tthhee  eeffffiicciieennccyy  ooff  ffeerrttiilliizzeerrss  aanndd  ddeeccrreeaassee  iinn  

ppoolllluuttiioonn  ooff  ggrroouunndd  wwaatteerr  aanndd  ssooiill..  

DDiissaasstteerr  
MMaannaaggeemmeenntt    

  

RReesseeaarrcchh  aanndd  

CCaappaacciittyy  

bbuuiillddiinngg    

  CCoommmmuunniittyy  bbaasseedd  ddiissaasstteerr  rriisskk  mmaannaaggeemmeenntt  aaccttiivviittiieess,,  

eessttaabblliisshhiinngg  sseeaarrcchh  aanndd  rreessccuuee  tteeaammss  iinn  eevveerryy  vviillllaaggee..  

  IInntteeggrraattiioonn  ooff  iinnddiiggeennoouuss  tteecchhnniiqquueess  wwiitthh  bbeetttteerr  sscciieennttiiffiicc  

mmaannaaggeemmeenntt..    

  EEnnccoouurraaggeemmeenntt  ooff  ttrraaddiittiioonnaall  pprraaccttiicceess  aanndd  iinnddiiggeennoouuss  

kknnoowwlleeddggee  ffoorr  mmiittiiggaattiinngg  rriisskkss..    

AAwwaarreenneessss      MMoocckk  ddrriillllss  aanndd  ffiirrsstt  aaiidd  ttrraaiinniinngg  iinn  sscchhoooollss  aanndd  ccoolllleeggeess..  

  TTrraaiinniinngg  vviillllaaggee  aauutthhoorriittiieess  iinn  hhaazzaarrdd  aanndd  vvuullnneerraabbiilliittyy  

mmaappppiinngg  aaccttiivviittiieess  iinn  ccoooorrddiinnaattiioonn  wwiitthh  ccoommmmuunniittyy  

mmeemmbbeerrss  oorr  rreepprreesseennttaattiivveess..    

  PPrreeppaarreeddnneessss  ooff  eemmeerrggeennccyy  rreessppoonnssee  ppllaannss  aanndd  ssaaffeettyy  

eevvaaccuuaattiioonn  ppllaannss  iinn  vvaarriioouuss  ppuubblliicc  bbuuiillddiinnggss..    
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VVuullnneerraabbiilliittyy  

aanndd  RRiisskk  

MMaannaaggeemmeenntt    

  AAsssseessssmmeenntt  ooff  vvuullnneerraabbllee  ssttrruuccttuurreess  iinn  uurrbbaann  aass  wweellll  aass  

rruurraall  aarreeaass..    

  RReellooccaattiioonn  aanndd  rreesseettttlleemmeenntt  ooff  mmoosstt  vvuullnneerraabbllee  ggrroouuppss  

aanndd  ssttrruuccttuurreess  ttoo  ssaaffeerr  aanndd  bbeetttteerr  llooccaattiioonnss..    

MMoonniittoorriinngg  aanndd  

eevvaalluuaattiioonn    

  MMoonniittoorriinngg  tthhee  vvaarriiaattiioonnss  iinn  vvaarriioouuss  cclliimmaattiicc  ppaarraammeetteerrss  

tthhrroouugghh  eessttaabblliisshhmmeenntt  ooff  aauuttoommaatteedd  wweeaatthheerr  ssttaattiioonnss  aanndd  

ssaatteelllliittee  ssiiggnnaallss..  

  MMoonniittoorriinngg  ttrraaiinniinngg  ooff  ccoonncceerrnneedd  aauutthhoorriittiieess  aaccccoorrddiinngg  ttoo  

tthheeiirr  rreeqquuiirreemmeennttss  aanndd  ffoorr  eennhhaanncceemmeenntt  ooff  tthheeiirr  

ppootteennttiiaallss  ffoorr  mmiittiiggaattiinngg  ffuuttuurree  ddiissaasstteerr  rriisskkss;;  aalloonnggwwiitthh  

ppeerriiooddiicc  eevvaalluuaattiioonn  aanndd  vvaalluuaabbllee  ffeeeeddbbaacckkss..    

  PPrreeppaarriinngg  rreegguullaarr  aauuddiitt  rreeppoorrttss  ooff  vvaarriioouuss  ddeeppaarrttmmeennttss  

hhiigghhlliigghhttiinngg  tthheeiirr  pprrooggrreessss  aanndd  ddrraawwbbaacckkss  wwiitthh  rreeggaarrdd  ttoo  

ddiissaasstteerr  rriisskk  rreedduuccttiioonn  aanndd  mmiittiiggaattiioonn..    

  EEssttaabblliisshhiinngg  cclloossee  ccoooorrddiinnaattiioonn  aanndd  sshhaarriinngg  ooff  

iinnffoorrmmaattiioonn  rreeggaarrddiinngg  ppllaannss  ooff  vvaarriioouuss  lliinnee  ddeeppaarrttmmeennttss..  

WWaatteerr  
rreessoouurrcceess  
aanndd  
SSaanniittaattiioonn    
  

    RReegguullaarr  rreevviieeww  aanndd  ffeeeeddbbaacckk  sseessssiioonnss  ooff  tthhee  ffuunnccttiioonnaall  

hhyyddrroollooggiiccaall  ssttaattiioonnss,,  aauuttoommaatteedd  wweeaatthheerr  aanndd  rraaiinn  ggaauuggee  

ssttaattiioonnss..    

  DDeevveellooppiinngg  ccuurrrriiccuulluummss  ooff  eedduuccaattiioonnaall  iinnssttiittuuttiioonnss,,  

eessppeecciiaallllyy  iinn  rruurraall  aarreeaass  ffoorr  mmaassss  aawwaarreenneessss  rreeggaarrddiinngg  

rreelleevvaannccee  ooff  wwaatteerr  ccoonnsseerrvvaattiioonn  aanndd  pprrooppeerr  ssaanniittaattiioonn  

mmeeaassuurreess..    

  DDeevveellooppiinngg  aanndd  ddeeppllooyyiinngg  ccaappaacciittyy  bbuuiillddiinngg  iinniittiiaattiivveess  

ffoorr  pprrooffeessssiioonnaallss  ooff  vvaarriioouuss  ddeeppaarrttmmeennttss  aass  wweellll  aass  

aammoonngg  vvaarriioouuss  PPaanncchhaayyaattss  aanndd  mmuunniicciippaall  wwaarrddss,,  ssoo  tthhaatt  

tthheeyy  ccaann  ppaassss  iitt  oonn  ttoo  ootthheerr  ppeeooppllee  iinn  tthheeiirr  aarreeaass..    

  PPrroommoottiinngg  tthhee  ddiissaaddvvaannttaaggeess  ooff  ooppeenn  ddeeffeeccaattiioonn  aanndd  

ssiiggnniiffiiccaannccee  ooff  vvaarriioouuss  iinniittiiaattiivveess  ssuucchh  aass  ‘‘GGrraammiinn  SSeeaatt’’  

tthhrroouugghh  iinntteennssiivvee  ssoocciiaall  ccoommmmuunniiccaattiioonn,,  ssttrreeeett  ppllaayyss,,  

bbaannnneerrss  aanndd  ssoo  oonn..    

  IImmpprroovviinngg  ddrraaiinnaaggee  nneettwwoorrkkss  aanndd  ppeerriiooddiicc  eevvaalluuaattiioonn  ooff  

ddrriinnkkiinngg  wwaatteerr  ssoouurrcceess  pprreesseenntt  iinn  vviillllaaggee..    
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  RReegguullaarr  tteessttiinngg  aanndd  ttrreeaattmmeenntt  ooff  wwaatteerr  ssoouurrcceess  iinn  rruurraall  

aanndd  uurrbbaann  aarreeaass  ffoorr  pprreevveennttiinngg  eeuuttrroopphhiiccaattiioonn  aanndd  lloossss  ooff  

aaqquuaattiicc  fflloorraa  aanndd  ffaauunnaa..    

FFoorreessttss  aanndd  
BBiiooddiivveerrssiittyy    
  

CCoonnsseerrvvaattiioonn  ooff  

bbiiooddiivveerrssiittyy    

  IIddeennttiiffiiccaattiioonn  aanndd  ddooccuummeennttaattiioonn  oonn  aammoouunntt  ooff  rreemmaaiinniinngg  

ggrreeeenn  ccoovveerr  aanndd  iittss  eexxppoossuurree  ttoo  vvaarriioouuss  aanntthhrrooppooggeenniicc  

rriisskkss..    

  PPrreevveennttiinngg  ddiivveerrssiioonn  ooff  ffoorreesstt  llaannddss  ffoorr  nnoonn--ffoorreesstt  

ppuurrppoosseess..    

  PPrreevveennttiinngg  tthhee  sspprreeaadd  ooff  iinnvvaassiivvee  ssppeecciieess  aanndd  

eennccoouurraaggiinngg  ggrroowwtthh  ooff  iinnddiiggeennoouuss  ssppeecciieess  ooff  fflloorraa..    

  CCoonnsseerrvvaattiioonn  ooff  eexxiissttiinngg  ggrroouunndd  wwaatteerr  ssoouurrcceess  aanndd  

pprroommoottiioonn  ooff  ssuussttaaiinnaabbllee  lliivveelliihhooooddss  tthhrroouugghh  iinnssttiittuuttiioonnaall  

ddeevveellooppmmeenntt  iinniittiiaattiivveess  ssuucchh  aass  JJooiinntt  FFoorreesstt  MMaannaaggeemmeenntt  

((JJFFMM)),,  SSHHGG’’ss  aanndd  ssoo  oonn..    

  WWeettllaanndd  ccoonnsseerrvvaattiioonn..    

IInntteerrvveennttiioonn  iinn  

ffoorreesstt  aanndd  nnoonn--

ffoorreesstt  aarreeaass    

  CClleeaarr  ddeemmaarrccaattiioonn  ooff  aarreeaass  aacccceessssiibbllee  ttoo  ppeeooppllee,,  

eessppeecciiaallllyy  ttoo  ccoommmmuunniittiieess  ddeeppeennddeenntt  oonn  ffoorreesstt  ffoorr  

mmeeeettiinngg  tthheeiirr  ddaaiillyy  rreeqquuiirreemmeennttss..    

  AAwwaarreenneessss  aanndd  

RReesseeaarrcchh    

  SSttuuddiieess  oonn  ttrraaddiittiioonnaall  aanndd  rreelliiggiioouuss  bbeelliieeffss  ooff  ttrriibbaallss  tthhaatt  

ttaallllyy  wwiitthh  ccoonnsseerrvvaattiioonn  ooff  bbiiooddiivveerrssiittyy..    

  AAwwaarreenneessss  oonn  eeccoossyysstteemm  sseerrvviicceess,,  eeccoo--ffrriieennddllyy  aanndd  ggrreeeenn  

tteecchhnnoollooggiieess  ffoorr  mmaaiinnttaaiinniinngg  eeqquuiilliibbrriiuumm  bbeettwweeeenn  

ddeevveellooppmmeenntt  aanndd  ccoonnsseerrvvaattiioonn  ooff  bbiiooddiivveerrssiittyy..    

FFiirree  

MMaannaaggeemmeenntt    

  AAddooppttiinngg  aapppprroopprriiaattee  mmeeaassuurreess  ffoorr  pprreevveennttiinngg  sspprreeaadd  ooff  

ffoorreesstt  ffiirreess,,  eessppeecciiaallllyy  dduurriinngg  tthhee  ddrryy  sseeaassoonn..    

UUrrbbaann  
DDeevveellooppmmeenntt    
  

MMaannaaggeemmeenntt  ooff  

ssoolliidd  wwaassttee  aanndd  

wwaassttee  wwaatteerr    

  AA  ccoommpprreehheennssiivvee  aanndd  ssuussttaaiinnaabbllee  aapppprrooaacchh  ffoorr  mmaannaaggiinngg  

ssoolliidd  wwaassttee  aanndd  wwaassttee  wwaatteerr  ffrroomm  hhoouusseehhoollddss,,  ttaakkiinngg  iinnttoo  

ccoonnssiiddeerraattiioonn  tthhee  aavvaaiillaabbiilliittyy  ooff  dduummppiinngg  ssiitteess  aanndd  tthheeiirr  

pprrooxxiimmiittyy  ttoo  hhuummaann  hhaabbiittaattiioonn..    

AAddooppttiioonn  ooff  

rreenneewwaabbllee    

  DDeevveellooppiinngg  ssttrraatteeggiicc  ppllaannss  ffoorr  iimmpprroovviinngg  eenneerrggyy  

eeffffiicciieennccyy  ooff  hhoouusseehhoollddss,,  iinncclluuddiinngg  ppllaannss  ffoorr  bbrriinnggiinngg  iinn  

tthhee  uussee  ooff  aalltteerrnnaattiivvee  aanndd  rreenneewwaabbllee  ssoouurrcceess  ooff  eenneerrggyy..    
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  EEnnccoouurraaggiinngg  iinnnnoovvaattiioonn  aanndd  ccoommppeettiittiivveenneessss  iinn  

rreenneewwaabbllee  eenneerrggyy  ssoouurrcceess  ffoorr  mmiittiiggaattiinngg  aanndd  aaddaappttiinngg  ttoo  

cclliimmaattee  cchhaannggee..    

IImmpprroovviinngg  

rreessiilliieennccee    

  IInnccrreeaassiinngg  ccoommmmuunniittyy  bbaasseedd  ddiissaasstteerr  rriisskk  mmaannaaggeemmeenntt  

aanndd  aaddvvaannccee  eeaarrnniinngg  ssyysstteemmss  ffoorr  iimmpprroovviinngg  tthhee  aaddaappttiivvee  

ccaappaacciittyy  ooff  hhaabbiittaattss  aanndd  hhoouusseehhoollddss  ttoo  cclliimmaattee  cchhaannggee..    

  EEssttaabblliisshhiinngg  aa  ccoommmmiitttteeee  ffoorr  llooookkiinngg  aafftteerr  tthhee  

ccoonnsseerrvvaattiioonn  ooff  uurrbbaann  wwaatteerr  bbooddiieess,,  ggrreeeenn  aanndd  ooppeenn  

ssppaacceess  aanndd  ttrreeaattmmeenntt  ooff  wwaassttee  wwaatteerr..    

  MMaaiinntteennaannccee  ooff  ppeerrii  uurrbbaann  ssppaacceess  eessppeecciiaallllyy  iinn  bbuussyy  

llooccaattiioonnss  iinn  uurrbbaann  aarreeaass..    

  PPrroommoottiioonn  aanndd  aaddooppttiioonn  ooff  eenneerrggyy  eeffffiicciieenntt  ccooddeess  ffoorr  

uurrbbaann  hhoouussiinngg  pprroojjeeccttss  aanndd  vvaarriioouuss  ootthheerr  pprrooggrraammmmeess..    

TTrraannssppoorrtt    TTrraannssppoorrtt  

iinnffrraassttrruuccttuurree,,  

ppllaannnniinngg  aanndd  

mmaannaaggeemmeenntt    

  PPrroommoottiinngg  aanndd  eennssuurriinngg  tthhee  aavvaaiillaabbiilliittyy  aanndd  uussee  ooff  

cclleeaanneerr  eenneerrggyy  ssoouurrcceess  ffoorr  ffuueell..    

  CCaarr  ppoooolliinngg  ccaann  bbee  uusseedd  aass  aann  aalltteerrnnaattiivvee..    

  EEnnssuurriinngg  ppoolllluuttiioonn  cceerrttiiffiiccaatteess  ffoorr  aallll  tthhee  vveehhiicclleess  aanndd  

ccoonnffiirrmmiinngg  tthhaatt  tthhee  eemmiitttteedd  ppoolllluuttiioonn  lleevveellss  aarree  wwiitthhiinn  tthhee  

ppeerrmmiitttteedd  aammoouunntt..    

EEnneerrggyy    CCoonnsseerrvvaattiioonn  

aanndd  

iimmpprroovveemmeenntt  iinn  

eenneerrggyy  

eeffffiicciieennccyy    

  PPrroommoottiinngg  tthhee  uussee  ooff  ssoollaarr  ppoowweerreedd  lliigghhttss,,  hheeaatteerrss,,  

ppuummppss  aanndd  ootthheerr  ssuucchh  rreenneewwaabbllee  ssoouurrcceedd  eenneerrggyy  

pprroodduuccttss..    

  IInnttrroodduucciinngg  ssmmaarrtt  ggrriidd  mmeetteerriinngg  ssyysstteemmss  iinn  hhoouusseehhoollddss  

aanndd  ppuubblliicc  bbuuiillddiinnggss..    

IInndduussttrriieess    
  

    RReegguullaarr  cchheecckk  oonn  ppoolllluuttaannttss  rreelleeaasseedd  bbyy  iinndduussttrriieess  iinn  aaiirr  
aass  wweellll  aass  wwaatteerr  bbooddiieess..    

  PPrroommoottiinngg  uussee  ooff  ppoolllluuttiioonn  ccoonnttrrooll  mmeecchhaanniissmmss  aanndd  
ffiilltteerrss..    

  BBuuiillddiinngg  aawwaarreenneessss  rreeggaarrddiinngg  aaddooppttiioonn  ooff  GGHHGG  
mmiittiiggaattiioonn  mmeeaassuurreess,,  eenneerrggyy  aauuddiittss,,  bbeenneeffiittss  ooff  ffuueell  
sswwiittcchhiinngg  aanndd  ssoo  oonn..    

HHuummaann  
HHeeaalltthh    
  

    CCoonnssttiittuuttiioonn  ooff  aa  CClliimmaattee  CChhaannggee  CCeellll  iinn  tthhee  hheeaalltthh  
ddeeppaarrttmmeenntt  aass  wweellll  aass  vvaarriioouuss  ssuubb--cceellllss  wwiitthhiinn  tthhee  ddiissttrriicctt  
lleevveell..    

  DDeevveellooppiinngg  eemmeerrggeennccyy  rreessppoonnssee  ppllaannss  aanndd  ccoonndduuccttiinngg  
mmoocckk  ddrriillllss  iinn  PPHHCC’’ss  aanndd  CCHHCC’’ss..  
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  SSpprreeaaddiinngg  aawwaarreenneessss  oonn  aaddooppttiioonn  ooff  SSpphheerree  SSttaannddaarrddss  
wwhhiillee  ccoonndduuccttiinngg  eemmeerrggeennccyy  rreessppoonnssee  dduurriinngg  aanndd  aafftteerr  
ddiissaasstteerrss..    

  TTrraaiinniinngg  aanndd  sseennssiittiizzaattiioonn  pprrooggrraammmmeess  wwiitthh  pprrooppeerr  
ffeeeeddbbaacckkss  ffoorr  ddeeppaarrttmmeenntt  ppeerrssoonnnneell  aass  wweellll  aass  
ccoommmmuunniittyy  mmeemmbbeerrss..    

  DDeevveellooppmmeenntt,,  ttrraaiinniinngg  aanndd  ddeeppllooyymmeenntt  ooff  ddiissaasstteerr  
mmaannaaggeemmeenntt  tteeaammss  iinn  eevveerryy  PPHHCC  aanndd  CCHHCC  ffoorr  
rreessppoonnddiinngg  ttoo  iimmppaacctt  ooff  eexxttrreemmee  cclliimmaattiicc  vvaarriiaattiioonnss..    

  

TTaabbllee  2211::  SSeeccttoorr  SSppeecciiffiicc  AAccttiivviittiieess  ffoorr  CClliimmaattee  CChhaannggee  

IInniittiiaattiivveess  ffoorr  MMiittiiggaattiinngg  CClliimmaattee  CChhaannggee  
  

IInniittiiaattiivveess  ttoo  mmiittiiggaattee  ddiissaasstteerrss  

((iinntteennssiiffiieedd  bbyy  cclliimmaattee  cchhaannggee))  

IInniittiiaattiivveess  ttoo  mmiittiiggaattee  cclliimmaattee  cchhaannggee  

DDeevveellooppmmeenntt  aanndd  ddeeppllooyymmeenntt  ooff  ssttrraatteeggiieess  

aanndd  aaccttiioonn  ppllaannss  ffoorr  rreedduucciinngg  vvuullnneerraabbiilliittyy  ttoo  

ddiissaasstteerrss..    

PPrroommoottiioonn  ooff  rreenneewwaabbllee  eenneerrggyy  ssoouurrcceess  

iinncclluuddiinngg  aann  iinnccrreeaassee  iinn  tthhee  sshhaarree  aanndd  

uuttiilliizzaattiioonn  ooff  aalltteerrnnaattiivvee  ffuueellss..    

IImmpprroovveemmeenntt  ccoooorrddiinnaattiioonn  aammoonngg  vvaarriioouuss  

lliinnee  ddeeppaarrttmmeennttss  aanndd  aaggeenncciieess  ffoorr  iimmpprroovviinngg  

mmaannaaggeemmeenntt  ooff  rriisskkss  aanndd  rreessppoonnssee  ttoo  

ddiissaasstteerrss..    

PPrroommoottiinngg  eenneerrggyy  eeffffiicciieenntt  tteecchhnnoollooggyy,,  

eessppeecciiaallllyy  iinn  bbuuiillddiinnggss,,  ttrraannssppoorrttaattiioonn,,  

iinndduussttrriiaall  sseett  uuppss  aanndd  hhoouusseehhoolldd  aapppplliiaanncceess..    

UUppggrraaddiinngg  aanndd  rreettrrooffiittttiinngg  ooff  iimmppoorrttaanntt  

iinnffrraassttrruuccttuurraall  sseett--uuppss  iinn  hhaazzaarrddoouuss  aarreeaass  

aaccccoorrddiinngg  ttoo  rreeccoommmmeennddeedd  bbuuiillddiinngg  ccooddeess..    

TToottaall  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  GGrreeeenn  IInnddiiaa  MMiissssiioonn  

aanndd  ootthheerr  ssuucchh  iinniittiiaattiivveess..    

IImmpprroovviinngg  aacccceessss  ttoo  iinnffoorrmmaattiioonn  rreeggaarrddiinngg  

ssppeecciiffiicc  hhaazzaarrdd  aanndd  vvuullnneerraabbiilliittiieess  aass  wweellll  aass  

ccoommmmuunniiccaattiioonn  ccaammppaaiiggnnss  tthhrroouugghh  

iinnffoottaaiinnmmeenntt,,  eessppeecciiaallllyy  iinn  hhiigghh  rriisskk  zzoonneess    

RReedduuccttiioonn  iinn  tthhee  aammoouunntt  ooff  eemmiissssiioonnss  

eessppeecciiaallllyy  ffrroomm  tthhee  ttrraannssppoorrtt  aanndd  iinndduussttrriiaall  

sseeccttoorr..    

PPeerriiooddiicc  HHRRVVCC  aaccttiivviittiieess  iinn  cclloossee  

ccoooorrddiinnaattiioonn  wwiitthh  ccoommmmuunniittyy  mmeemmbbeerrss  oorr  

rreepprreesseennttaattiivveess  ffoorr  mmaakkiinngg  ddiissaasstteerr  ffrriieennddllyy  

ppllaannss,,  iinncclluuddiinngg  tthhoossee  iinndduucceedd  bbyy  

aanntthhrrooppooggeenniicc  ffaaccttoorrss..    

RReedduuccttiioonn  iinn  eemmiissssiioonnss  ffrroomm  ssoolliidd  wwaassttee  aanndd  

wwaassttee  wwaatteerr  ffrroomm  hhoouusseehhoollddss    

TTaabbllee  2222::  IInniittiiaattiivveess  ffoorr  MMiittiiggaattiinngg  CClliimmaattee  CChhaannggee  
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55..    CCaappaacciittyy  BBuuiillddiinngg  aanndd  TTrraaiinniinngg  MMeeaassuurreess    

  
55..11  CCaappaacciittyy  BBuuiillddiinngg    

AAss  ppeerr  tthhee  DDMM  AAcctt  ((22000055)),,  ccaappaacciittyy--bbuuiillddiinngg  iinncclluuddeess::    

11..  IIddeennttiiffiiccaattiioonn  ooff  eexxiissttiinngg  rreessoouurrcceess  aanndd  rreessoouurrcceess  ttoo  bbee  aaccqquuiirreedd  oorr  ccrreeaatteedd;;    

22..  AAccqquuiirriinngg  oorr  ccrreeaattiinngg  rreessoouurrcceess  iiddeennttiiffiieedd  uunnddeerr  ssuubb--ccllaauussee  ((ii))    

33..  OOrrggaanniizzaattiioonn  aanndd  ttrraaiinniinngg  ooff  ppeerrssoonnnneell  aanndd  ccoooorrddiinnaattiioonn  ooff  ssuucchh  ttrraaiinniinnggss  ffoorr  eeffffeeccttiivvee  

mmaannaaggeemmeenntt  ooff  ddiissaasstteerrss..    

  

TThhee  pprriimmaarryy  ppuurrppoossee  ooff  ccaappaacciittyy--bbuuiillddiinngg  iinn  ddiissaasstteerr  mmaannaaggeemmeenntt  iiss  ttoo  rreedduuccee  rriisskk  aanndd  tthhuuss  

mmaakkee  ccoommmmuunniittiieess  ssaaffeerr..  TThhiiss  ccaann  bbee  ddoonnee  bbyy  iinnccrreeaassiinngg  rreessiilliieennccee  aanndd  eennhhaanncciinngg  ccooppiinngg  

ccaappaacciittiieess..  EEffffeeccttiivvee  ccaappaacciittyy--bbuuiillddiinngg  rreeqquuiirreess  tthhee  aaccttiivvee  ppaarrttiicciippaattiioonn  ooff  aallll  tthhoossee  wwhhoo  aarree  

ttaasskkeedd  wwiitthh  iitt..  IItt  mmuusstt,,  tthheerreeffoorree,,  iinncclluuddee  mmaaiinnttaaiinniinngg  aa  ccoommpprreehheennssiivvee  aanndd  uupp--ttoo--ddaattee  ddiissttrriicctt  

ddiissaasstteerr  mmaannaaggeemmeenntt  rreessoouurrccee  iinnvveennttoorryy,,  aawwaarreenneessss  ggeenneerraattiioonn,,  eedduuccaattiioonn  aanndd  ssyysstteemmaattiizzeedd  

ttrraaiinniinngg..    

TThhee  ddiissttrriicctt  ccoolllleeccttoorr  sshhoouulldd  eennssuurree  tthhee  ffoolllloowwiinngg  aaccttiivviittiieess  ooff  tthhee  eennttiirree  ddiissttrriicctt,,  aanndd  tthhee  

vvaarriioouuss  hheeaaddss  ooff  ddeeppaarrttmmeennttss  sshhoouulldd  eennssuurree  ccaappaacciittyy--bbuuiillddiinngg  ooff  tthheeiirr  rreessppeeccttiivvee  ddeeppaarrttmmeennttss..  

FFuurrtthheerrmmoorree,,  tthhee  nnooddaall  ooffffiicceerrss  sshhoouulldd,,  iinn  ccoooorrddiinnaattiioonn  wwiitthh  tthhee  HHOODDss,,  pprrooccuurree  rreelleevvaanntt  

eeqquuiippmmeennttss  ffoorr  ddiissaasstteerr  mmaannaaggeemmeenntt  aaccttiivviittiieess..  

  

55..22  IInnssttiittuuttiioonnaall  CCaappaacciittyy  BBuuiillddiinngg  

IInnssttiittuuttiioonnaall  ccaappaacciittyy--bbuuiillddiinngg  wwiillll  bbee  ssttrruuccttuurreedd  uuppoonn  aa  lleevveell--ssyysstteemm  tthhaatt  wwiillll  bbee  ddeessiiggnneedd  ttoo  

bbrriinngg  ooffffiicciiaallss  aanndd  pprrooffeessssiioonnaallss  ffrroomm  mmuullttiippllee  ffiieellddss  aanndd  sskkiillll--sseettss  aatt  tthhee  ddiissttrriicctt  lleevveell..  TThhee  

DDDDMMAA  wwiillll  uuttiilliizzee  tthhee  aabbiilliittiieess  aanndd  eexxppeerrttiissee  ooff  rreepprreesseennttaattiivveess  ffrroomm  ffoolllloowwiinngg  aarreeaass,,  

ssttrruuccttuurreedd  iinn  tthhee  ffoorrmm  ooff  lleevveellss  oonn  tthhee  bbaassiiss  ooff  pprriioorriittyy..    

CChhhhaattttiissggaarrhh  AAccaaddeemmyy  ooff  AAddmmiinniissttrraattiioonn  ((CCGGAAAA))  hhoollddss  rreessppoonnssiibbiilliittyy  aatt  tthhee  SSttaattee  lleevveell  ffoorr  

ccoonndduuccttiinngg  ttrraaiinniinngg  pprrooggrraammss  oonn  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  iinn  aallll  tthhee  ddiissttrriiccttss  ooff  CChhhhaattttiissggaarrhh..  

TThhee  ttrraaiinniinnggss  ttaakkee  ppllaaccee  ffoorr  tthhrreeee  ttoo  ffiivvee  ddaayyss  aanndd  iinnvvoollvvee  ddiissttrriicctt  ooffffiicciiaallss  ffrroomm  vvaarriioouuss  

ddeeppaarrttmmeennttss,,  aass  ppeerr  tthhee  ssppeecciiffiicciittiieess  ooff  tthhee  ttrraaiinniinngg  bbeeiinngg  ccoonndduucctteedd..  IItt  iiss  iinnccuummbbeenntt  uuppoonn  

tthheessee  ooffffiicciiaallss  ttoo  aatttteenndd  tthhee  ttrraaiinniinnggss  ffoorr  wwhhiicchh  tthheeyy  hhaavvee  bbeeeenn  nnoommiinnaatteedd..  TThhee  ooffffiicciiaallss  iinn  
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cchhaarrggee  ooff  uuppddaattiinngg  tthhee  DDDDMMPP  aarree  aallssoo  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  kkeeeeppiinngg  ttrraacckk  ooff  aallll  ttrraaiinniinnggss  

ccoonndduucctteedd  aanndd  aatt  tthhee  ttiimmee  ooff  uuppddaattiinngg  tthhee  ppllaann,,  tthheeyy  sshhaallll  iinncclluuddee  tthhee  nnaammeess  aanndd  ccoonnttaacctt  

ddeettaaiillss  ooff  aallll  ooffffiicciiaallss  ffrroomm  ddiissttrriicctt  wwhhoo  hhaavvee  aatttteennddeedd  aannyy  ddiissaasstteerr  mmaannaaggeemmeenntt  rreellaatteedd  

ttrraaiinniinngg  iinn  tthhee  ppaasstt  ssiixx--  mmoonntthhss..  TThhiiss  wwiillll  eennssuurree  tthhee  aavvaaiillaabbiilliittyy  ooff  ttrraaiinneedd  hhuummaann  rreessoouurrcceess  

ccaappaabbllee  ooff  ddeeaalliinngg  wwiitthh  ddiissaasstteerrss  aatt  tthhee  ddiissttrriicctt  lleevveell..    
  

TThhee  vvaarriioouuss  ssttaakkeehhoollddeerrss  ttoo  bbee  ttrraaiinneedd  aarree  NNGGOOss,,  ccoommmmuunniittyy--bbaasseedd  oorrggaanniizzaattiioonnss  ((CCBBOOss)),,  

ssoocciiaall  wwoorrkkeerrss,,  yyoouutthh  oorrggaanniizzaattiioonnss,,  NNaattiioonnaall  CCaaddeett  CCoorrppss  ((NNCCCC)),,  NNaattiioonnaall  SSeerrvviiccee  SScchheemmee  

((NNSSSS)),,  sscchhooooll  tteeaacchheerrss  aanndd  sscchhooooll  cchhiillddrreenn..  TTrraaiinniinngg  iiss  tthhee  mmoosstt  iimmppoorrttaanntt,,  eesssseennttiiaall  aanndd  

cceennttrraall  aaccttiivviittyy  ooff  aallll  ccaappaacciittyy  ddeevveellooppmmeenntt..  
  

TTrraaiinniinngg  iiss  tthhee  mmoosstt  iimmppoorrttaanntt,,  eesssseennttiiaall  aanndd  cceennttrraall  aaccttiivviittyy  ooff  aallll  ccaappaacciittyy  ddeevveellooppmmeenntt  

pprrooggrraammmmeess..  TTrraaiinneedd  ppeerrssoonnnneell  rreessppoonndd  mmuucchh  bbeetttteerr  ttoo  ddiiffffeerreenntt  ddiissaasstteerrss  iinn  ttiimmee  aanndd  

aapppprreecciiaattee  tthhee  nneeeedd  ffoorr  pprreevveennttiivvee  mmeeaassuurreess..  SSyysstteemmss,,  mmeeaassuurreess  aanndd  iinniittiiaattiivveess  wwoouulldd  bbee  

ttaakkeenn  ttoo  eennssuurree  iinntteennssiivvee  ttrraaiinniinngg  ffoorr  bbuuiillddiinngg  uupp  ooff  hhuummaann  rreessoouurrcceess,,  eessppeecciiaallllyy  ttoo  iimmpprroovvee  

ddiissaasstteerr  aawwaarreenneessss,,  ssaaffeettyy  aanndd  eennhhaannccee  ccaappaabbiilliittiieess  ooff  ddiissaasstteerr  mmaannaaggeerrss  aatt  vvaarriioouuss  lleevveellss..  
  

55..33  IInnddiiaa  DDiissaasstteerr  RReessoouurrccee  NNeettwwoorrkk  ((IIDDRRNN))    

  

IIDDRRNN  iiss  aa  wweebb  bbaasseedd  iinnffoorrmmaattiioonn  ssyysstteemm,,  wwhhiicchh  iiss  aa  lliisstt  ooff  ddeevviicceess,,  eeffffiicciieenntt  hhuummaann  

rreessoouurrcceess  aanndd  ccrriittiiccaall  ssuuppppllyy  mmaannaaggeemmeenntt  ffoorr  eemmeerrggeennccyy  rreessppoonnssee..  TThhee  pprriimmaarryy  ffooccuuss  iiss  ttoo  

mmaakkee  ddeecciissiioonn  mmaakkeerrss  aabbllee  ttoo  ffiinndd  aannsswweerrss  ttoo  tthhee  aavvaaiillaabbiilliittyy  ooff  tthhee  nneecceessssaarryy  ttoooollss  aanndd  

hhuummaann  rreessoouurrcceess  ttoo  ddeeaall  wwiitthh  aannyy  eemmeerrggeenncciieess..  TThhiiss  ddaattaabbaassee  wwiillll  eennaabbllee  tthheemm  ttoo  aasssseessss  tthhee  

lleevveell  ooff  pprreeppaarraattiioonn  ffoorr  ssppeecciiffiicc  vvuullnneerraabbiilliittiieess..  

  

EEaacchh  uusseerr  ooff  aallll  tthhee  ddiissttrriiccttss  ooff  tthhee  ssttaattee  hhaass  bbeeeenn  ggiivveenn  aa  uunniiqquuee  uusseerrnnaammee  aanndd  ppaasssswwoorrdd  

tthhrroouugghh  wwhhiicchh  tthheeyy  ccaann  uuppddaattee  ddaattaa  eennttrryy  aanndd  ddaattaa  iinn  IIDDRRNN  ffoorr  aavvaaiillaabbllee  rreessoouurrcceess  iinn  tthheeiirr  

ddiissttrriicctt..  

  

TThhee  IIDDRRNN  nneettwwoorrkk  hhaass  tthhee  ffuunnccttiioonnaalliittyy  ttoo  ggeenneerraattee  sseevveerraall  qquueessttiioonn  cchhooiicceess  oonn  tthhee  bbaassiiss  ooff  

iimmppoorrttaanntt  ssuupppplliieess,,  wwiitthh  ssppeecciiffiicc  ttoooollss,,  sskkiilllleedd  hhuummaann  rreessoouurrcceess  aanndd  tthheeiirr  llooccaattiioonn  aalloonngg  wwiitthh  

tthhee  ccoonnttaacctt  ddeettaaiillss..  
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55..44  DDeeppaarrttmmeenntt  wwiissee  RRoolleess  aanndd  RReessppoonnssiibbiilliittiieess  ooff  HHOODDss  
  

DDeeppaarrttmmeennttss  RRoolleess  aanndd  RReessppoonnssiibbiilliittiieess  ooff  HHOODDss  

AAggrriiccuullttuurree    
  

  FFoorrmmaattiioonn  aanndd  ttrraaiinniinngg  ooff  wweeaatthheerr  wwaattcchh  ggrroouupp  ffoorr  tthhee  ppuurrppoossee  ooff  

mmoonniittoorriinngg  ccrrooppss  iinn  tthhee  ddiissttrriicctt..    

  KKeeeeppiinngg  iinn  ppllaaccee  ddiissaasstteerr  mmaannaaggeemmeenntt  pprroottooccoollss  ffoorr  tthhee  hhaazzaarrddss  ooff  

ddrroouugghhtt,,  fflloooodd,,  hhaaiillssttoorrmm,,  eettcc..    

  FFoorrmmaattiioonn  ooff  rraappiidd  ddaammaaggee  aasssseessssmmeenntt  tteeaammss  ffoorr  aasssseessssiinngg  tthhee  ccoonnddiittiioonn  

ooff  ssooiill,,  ffiieellddss,,  iirrrriiggaattiioonn  ssyysstteemmss  aanndd  aannyy  ootthheerr  ddaammaaggee  ttoo  ccrrooppss  iinn  ppoosstt--

ddiissaasstteerr  ssiittuuaattiioonnss..    

AAnniimmaall  
HHuussbbaannddrryy    

  EEnnssuurree  tthhee  ffoorrmmaattiioonn  ooff  rraappiidd  ddaammaaggee  aasssseessssmmeenntt  tteeaammss  ccaappaabbllee  ooff  

eexxaammiinniinngg  aanndd  aasssseessssiinngg  ddaammaaggee  ccaauusseedd  ttoo  lliivveessttoocckk,,  ffeeeedd  aanndd  ffooddddeerr,,  aanndd  

ootthheerr  tthhiinnggss  wwiitthhiinn  tthhee  ddoommaaiinn  ooff  aanniimmaall  hhuussbbaannddrryy..    

EEdduuccaattiioonn    
  

  FFoorrmmaattiioonn  aanndd  ttrraaiinniinngg  ooff  ddaammaaggee  aanndd  nneeeeddss  aasssseessssmmeenntt  tteeaammss  wwiitthhiinn  tthhee  

ddeeppaarrttmmeenntt..    

  PPrroovviissiioonn  ooff  ttrraaiinniinnggss  iinn  ffiirrsstt  aaiidd  aanndd  bbaassiicc  ssuurrvviivvaall  sskkiillllss  ffoorr  tteeaacchheerrss  aanndd  

ssttuuddeennttss  iinn  tthhee  ddiissttrriicctt..    

  TToo  cchheecckk  wwhheetthheerr  eedduuccaattiioonn  aanndd  aawwaarreenneessss  pprrooggrraammss  aarree  iinn  tthhee  

ccuurrrriiccuulluumm..    

  CCaappaacciittyy--bbuuiillddiinngg  aatt  tthhee  iinnssttiittuuttiioonnaall  lleevveell  sshhoouulldd  bbee  eennhhaanncceedd  bbyy  

ccaarrrryyiinngg  oouutt  vvaarriioouuss  aaccttiivviittiieess  uunnddeerr  tthhee  SScchhooooll  SSaaffeettyy  PPrrooggrraammmmee  ((SSSSPP))..    

CCSSEEBB      EEnnssuurree  tthhee  ttiimmeellyy  ppuurrcchhaassee  ooff  eelleeccttrriicc  eeqquuiippmmeennttss  nneecceessssaarryy  ffoorr  

mmaaiinnttaaiinniinngg  aa  ssttaattee  ooff  aaddeeqquuaattee  pprreeppaarreeddnneessss  aanndd  ffoorr  ssppeeeeddyy  aanndd  eeffffiicciieenntt  

ddiissaasstteerr  rreessppoonnssee,,  tthhrroouugghh  tthhee  aapppprroopprriiaattee  cchhaannnneellss  ooff  tthhee  ddiissttrriicctt  

aaddmmiinniissttrraattiioonn..  

FFiirree  SSeerrvviicceess    CCoonndduuccttiinngg  ::    

  FFiirree--ssaaffeettyy  ttrraaiinniinnggss  ffoorr  aallll  ddiissttrriicctt  ooffffiicciiaallss..    

  SSaaffeettyy  aauuddiittss  ooff  vvaarriioouuss  ggoovveerrnnmmeenntt  aanndd  cciivviilliiaann  bbuuiillddiinnggss  iinn  oorrddeerr  ttoo  

cchheecckk  wwhheetthheerr  tthheeyy  aarree  ccoommpplliiaanntt  wwiitthh  ffiirree--ssaaffeettyy  nnoorrmmss..    

  RReegguullaarr  mmoocckk--ddrriillllss  sshhoouulldd  ffoorr  ffiirree--ffiigghhttiinngg  aanndd  eevvaaccuuaattiioonn  pprroocceedduurreess..    

  TTrraaiinniinngg  pprrooggrraammss  oonn  ddiissaasstteerr  mmaannaaggeemmeenntt  bbyy  CCDDMM,,  CCGGAAAA  ffrroomm  ttiimmee  ttoo  

ttiimmee..    

CCiivviill  DDeeffeennssee  
&&  HHoommee  

  PPrroovviissiioonn  ooff  ttrraaiinniinnggss  ffoorr  vvoolluunntteeeerrss  iinn  SSeeaarrcchh  aanndd  RReessccuuee  ((SSAARR)),,  ffiirrsstt  
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GGuuaarrddss    aaiidd,,  ttrraaffffiicc  mmaannaaggeemmeenntt,,  ddeeaadd  bbooddyy  mmaannaaggeemmeenntt,,  eevvaaccuuaattiioonn,,  sshheelltteerr  aanndd  

ccaammpp  mmaannaaggeemmeenntt,,  mmaassss  ccaarree  aanndd  ccrroowwdd  mmaannaaggeemmeenntt..    

  AArrrraannggee  ffoorr  tthhee  ppuurrcchhaassee  ooff  SSeeaarrcchh  aanndd  rreessccuuee  ((SSAARR))  eeqquuiippmmeennttss  tthhrroouugghh  

aapppprroopprriiaattee  cchhaannnneellss  ooff  tthhee  ddiissttrriicctt  aaddmmiinniissttrraattiioonn..    

FFoorreesstt      EEnnssuurree  tthhee  ffoorrmmaattiioonn  aanndd  ttrraaiinniinngg  ooff  tteeaammss  wwiitthhiinn  tthhee  ddeeppaarrttmmeenntt  ffoorr  

ccaattcchhiinngg  wwiilldd//eessccaappeedd  aanniimmaallss  wwhhiicchh  ppoossee  aa  tthhrreeaatt  ttoo  hhuummaann  ssaaffeettyy..    

RRTTOO      PPrroovviissiioonn  ooff  ttrraaiinniinngg  ttoo  ddrriivveerrss,,  ccoonndduuccttoorrss  aanndd  ssttaaffff  iinn  ffiirrsstt  aaiidd  aanndd  bbaassiicc  

lliiffee  ssaavviinngg  tteecchhnniiqquueess..    

  AAddeeqquuaattee  ssttoocckkiinngg//rreepplleenniisshhiinngg  ooff  ffiirrsstt  aaiidd  kkiittss  aanndd  mmaaiinntteennaannccee  ooff  ffiirree  

eexxttiinngguuiisshheerrss  iinn  aallll  vveehhiicclleess  aanndd  ddeeppoottss  iinn  tthhee  ddiissttrriicctt..    

HHeeaalltthh      FFoorrmmaattiioonn  aanndd  ttrraaiinniinngg  ooff  ddaammaaggee  aanndd  nneeeedd  aasssseessssmmeenntt  tteeaammss  wwiitthhiinn  tthhee  
ddeeppaarrttmmeenntt..    

  PPrroovviissiioonn  ooff  ttrraaiinniinnggss  ffoorr  QQuuiicckk  RReessppoonnssee  MMeeddiiccaall  tteeaammss  ((QQRRMMTTss))  ooff  
ppaarraammeeddiiccss,,  mmoobbiillee  mmeeddiiccaall  tteeaammss,,  ppssyycchhoollooggiiccaall  ffiirrsstt  aaiidd  tteeaammss  aanndd  
ppssyycchhoo--ssoocciiaall  ccaarree  tteeaammss..    

  AArrrraannggee  ffoorr  ttiimmeellyy  pprrooccuurreemmeenntt//  ppuurrcchhaassee  ooff  ppoorrttaabbllee  eeqquuiippmmeennttss  ffoorr  
ffiieelldd  aanndd  hhoossppiittaall  ddiiaaggnnoossiiss,,  ttrriiaaggee,,  eettcc..    

  PPrroovviissiioonn  ooff  ttrraaiinniinnggss  ffoorr  hheeaalltthh  aatttteennddaannttss  aanndd  aammbbuullaannccee  ssttaaffff  iinn  ffiirrsstt  aaiidd  
aanndd  lliiffee--  ssaavviinngg  tteecchhnniiqquueess..    

  PPrroovviissiioonn  ooff  ttrraaiinniinngg  ttoo  mmeemmbbeerrss  ooff  llooccaall  ccoommmmuunniittiieess  iinn  hheeaalltthh  aanndd  
hhyyggiieennee  pprraaccttiicceess..    

  EEnnhhaanncciinngg  ccaappaacciittyy  bbuuiillddiinngg  aatt  tthhee  iinnssttiittuuttiioonnaall  lleevveell  bbyy  ccaarrrryyiinngg  oouutt  
vvaarriioouuss  aaccttiivviittiieess  rreellaatteedd  ttoo  CCaappaacciittyy  BBuuiillddiinngg  aanndd  TTrraaiinniinngg  mmeeaassuurreess..    

IIrrrriiggaattiioonn      PPrroovviissiioonn  ooff  ttrraaiinniinnggss  ttoo  aallll  hhuummaann  rreessoouurrcceess  wwiitthh  rreeggaarrdd  ttoo  eeaarrllyy--wwaarrnniinngg  

ffoorr  fflloooodd..    

  AArrrraannggee  ffoorr  ttiimmeellyy  ppuurrcchhaassee  ooff  eeaarrllyy  wwaarrnniinngg  aanndd  ccoommmmuunniiccaattiioonn  

eeqquuiippmmeennttss  tthhrroouugghh  aapppprroopprriiaattee  cchhaannnneellss  ooff  tthhee  ddiissttrriicctt  aaddmmiinniissttrraattiioonn..    

PPoolliiccee      DDeeppllooyymmeenntt  ooff  ttrraaiinneedd  ppoolliiccee  ppeerrssoonnnneell  wwiitthhiinn  tthhee  ddiissttrriicctt  iinn  ddiissaasstteerr  

mmaannaaggeemmeenntt..    

  CCoonndduucctt  ttrraaiinniinnggss  ffoorr  tthhee  ppoolliiccee  ppeerrssoonnnneell  ttoo  ddeeaall  wwiitthh  vvaarriioouuss  ssiittuuaattiioonnss,,  

aann  iimmppoorrttaanntt  aassppeecctt  ooff  ccaappaacciittyy--bbuuiillddiinngg  iinn  tthhee  ddiissttrriicctt..    

  PPrreeppaarriinngg  ffoorr  pprreevveennttiioonn  ooff  hhuummaann  ttrraaffffiicckkiinngg  aanndd  ootthheerr  aaccttiivviittiieess  iinn  tthhee  

aafftteerrmmaatthh  ooff  ddiissaasstteerrss..    
  

TTaabbllee  2233::  DDeeppaarrttmmeenntt  wwiissee  RRoolleess  aanndd  RReessppoonnssiibbiilliittiieess  ooff  HHOODDss  
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55..55  CCoommmmuunniittyy  BBaasseedd  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt    
  

CCoommmmuunniittyy  BBaasseedd  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  wwoouulldd  eennssuurree  ccoommmmuunniittyy  mmeemmbbeerrss  ttaakkee  aapppprroopprriiaattee  

aaccttiioonn  ffoorr  ddiissaasstteerr  rriisskk  mmaannaaggeemmeenntt  tthheerreebbyy  eennssuurriinngg  aa  ““ccuullttuurree  ooff  pprreevveennttiioonn””  aanndd  ccrreeaattiioonn  

ooff  ssaaffeerr  ccoommmmuunniittiieess..  TThhee  ccoonncceepptt  ooff  rriisskk  rreedduuccttiioonn  tthhrroouugghh  ccoommmmuunniittyy  bbaasseedd  ddiissaasstteerr  

mmaannaaggeemmeenntt  wwiillll  hheellpp  iinn::  

  IInnssttiittuuttiioonnaalliizzaattiioonn  ooff  ccoommmmuunniittyy  bbaasseedd  ddiissaasstteerr  rriisskk  mmaannaaggeemmeenntt  iinn  ppoolliiccyy,,  ppllaannnniinngg  aanndd  

iimmpplleemmeennttaattiioonn..  

  IInntteennssiivvee  wwoorrkk  wwiitthh  tthhee  ccoommmmuunniittyy  ffoorr  iinnffoorrmmaattiioonn  ddiisssseemmiinnaattiioonn  aanndd  aawwaarreenneessss  

ggeenneerraattiioonn..  

  

TThhiiss  wwoouulldd  eennaabbllee  ccoommmmuunniittyy  ggrroouuppss  aanndd  ootthheerr  ssttaakkeehhoollddeerrss  iinncclluuddiinngg  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  ttoo  

iiddeennttiiffyy  ppootteennttiiaall  rriisskkss  aanndd  vvuullnneerraabbiilliittiieess,,  aasssseessss  ccaappaacciittiieess,,  aanndd  ppllaann  ffoorr  pprreeppaarreeddnneessss,,  

pprreevveennttiioonn,,  aanndd  mmiittiiggaattiioonn  ttoo  oovveerrccoommee  tthhee  iillll  eeffffeeccttss  ooff  ddiissaasstteerrss  tthhrroouugghh  aa  ccoooorrddiinnaatteedd  

eeffffoorrtt..  

  

WWoorrkk  RReessppoonnssiibbiilliittyy  DDeeppaarrttmmeenntt    

CCoommmmuunniittyy  

PPrreeppaarreeddnneessss  

  SSeelleeccttiioonn  ooff  wweeaakk  ccoommmmuunniittyy  aanndd  tthhee  mmoosstt  

vvuullnneerraabbllee  ggrroouuppss  iinn  ddaannggeerr..  

  BBrrooaaddccaasstt  iinnffoorrmmaattiioonn  aabboouutt  vvuullnneerraabbiilliittyy  

aanndd  eexxppoossuurree  ttoo  tthhee  ccoommmmuunniittyy..  

  PPrroommoottee  llooccaall  lleevveell  ddiissaasstteerr  rriisskk  

mmaannaaggeemmeenntt  ppllaann  tthhrroouugghh  ppaarrttiicciippaattiioonn  

aapppprrooaacchh..  PPrroovviiddee  aaddvviiccee  aanndd  gguuiiddeelliinneess  

wwhheerreevveerr  nneecceessssaarryy  ffoorr  ccoommmmuunniittyy  ddiissaasstteerr  

pprreevveennttiioonn,,  mmiittiiggaattiioonn  aanndd  pprreeppaarraattiioonn  

tthhrroouugghh  llooccaall  rreessoouurrcceess  aanndd  ppaarrttiicciippaattiioonn  

aapppprrooaacchh..  

  PPrroovviiddee  nneecceessssaarryy  rreessoouurrcceess  aanndd  ssuuppppoorrtt  ffoorr  

ddiissaasstteerr  rriisskk  rreedduuccttiioonn  aatt  tthhee  ccoommmmuunniittyy  

lleevveell..  

  RReevviieeww  tthhee  pprreeppaarraattiioonn  aatt  tthhee  ccoommmmuunniittyy  

lleevveell;;  ttaakkee  aapppprroopprriiaattee  aaccttiioonn  ttoo  iinnccrreeaassee  tthhee  

ccaappaacciittyy  ooff  tthhee  ccoommmmuunniittyy..  

  DDiissttrriicctt  CCoolllleeccttoorr  

  RReevveennuuee  DDeepptt  

  WWeeaatthheerr  DDeepptt  

  FFiinnaannccee  DDeepptt  

  NNaaggaarr  NNiiggaamm  

CCoommmmiissssiioonneerr  

  RRuurraall  aanndd  UUrrbbaann  

DDeevveellooppmmeenntt  DDeepptt  

  PPaanncchhaayyaattii  RRaajj  
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  PPrroommoottee  ccoommmmuunniittyy  eedduuccaattiioonn,,  aawwaarreenneessss  

aanndd  ttrraaiinniinngg..  

  MMaakkee  ssuurree  ttoo  ssaaffeegguuaarrdd  tthhee  ccoommmmuunniittyy  ttoo  

pprreeddiicctt  tthhee  ccoommiinngg  ccaallaammiittyy  aanndd  ttoo  sspprreeaadd  

tthhee  wwaarrnniinnggss  ttiimmeellyy..  

  BBrrooaaddccaasstt  iinnssttaanntt  iinnffoorrmmaattiioonn  aatt  tthhee  

ccoommmmuunniittyy  lleevveell  iinn  aannyy  ddiissaasstteerr  ssiittuuaattiioonn..  

  

TTaabbllee  2244::  CCoommmmuunniittyy  BBaasseedd  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  

  



  
  
  

  
  



DDiissttrriicctt  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  AAuutthhoorriittyy,,  DDaanntteewwaaddaa  
((DDiissttrriicctt  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  PPllaann))  

LLiisstt  ooff  CCoonntteennttss::  

SS..  NNoo..  CCoonntteennttss  PPgg..  NNoo..  

11  RReessppoonnssee  aanndd  RReelliieeff  MMeeaassuurreess  11--88  
11..11  SSttaaggeess  ooff  RReessppoonnssee  aanndd  RReelliieeff  11  
11..22  PPrree--DDiissaasstteerr  RReelliieeff  aanndd  RReessppoonnssee  22--33  
11..33  DDuurriinngg  DDiissaasstteerr  RReelliieeff  aanndd  RReessppoonnssee  44  
11..44  EExxeeccuuttiioonn  ooff  PPhhaassee  IIII  ooff  RReelliieeff  aanndd  RReessppoonnssee  iinn  tthhee  ccoonntteexxtt  ooff    

DDaanntteewwaaddaa  DDiissttrriicctt    
44  

11..55  AAccttiivvaattiioonn  ooff  SSttaattee  ggoovveerrnnmmeenntt//  DDiissttrriicctt  aaddmmiinniissttrraattiioonn  44--66  
11..66  PPoosstt  DDiissaasstteerr  RReelliieeff  aanndd  RReessppoonnssee  77  

11..77  RReeccoonnssttrruuccttiioonn      77--88  

22  MMeeaassuurreess  ffoorr  RReeccoonnssttrruuccttiioonn  aanndd  RReehhaabbiilliittaattiioonn  99--1144  

22..11  RReeccoonnssttrruuccttiioonn  aanndd  RReehhaabbiilliittaattiioonn  99  
22..22  RReeccoovveerryy  AAccttiivviittiieess  1100--1144  

22..22..11  SShhoorrtt  TTeerrmm  RReeccoovveerryy  1100  
22..22..22  LLoonngg  TTeerrmm  RReeccoovveerryy  1100--1111  
22..22..33  AAsssseessssmmeenntt  ooff  LLoossss  aanndd  PPoolliiccyy  DDeetteerrmmiinnaattiioonn      1111--1122  
22..22..44  RReeoorrggaanniizzaattiioonn  ((RReeccttiiffiiccaattiioonn))  1122--1144  

33  FFiinnaanncciiaall  rreessoouurrcceess  ffoorr  tthhee  DDiissttrriicctt  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  PPllaann  1155--1177  

33..11  AAvvaaiillaabbiilliittyy  ooff  ffiinnaanncciiaall  rreessoouurrcceess  ffrroomm  CCeennttrree  aanndd  SSttaattee      1155  

33..11..11  FFuunndd  ffoorr  ccaappaacciittyy  BBuuiillddiinngg    1155  
33..22  OOtthheerr  ffiinnddiinnggss  bbyy  ssttaattee  1166  

33..22..11  EExxtteerrnnaall  ffuunnddiinngg  ssyysstteemmss    1166  

33..22..22  FFiinnaanncciiaall  pprroovviissiioonnss  1166  

33..22..33  DDiissaasstteerr  rreelliieeff  ffuunndd  1166  

33..33  NNaattiioonnaall  CCaallaammiittyy  CCoonnttiinnggeennccyy  ffuunndd  1166  

33..44  SSttaattee  DDiissaasstteerr  RReelliieeff  FFuunndd  1166  

33..55  CChhhhaattttiissggaarrhh  rreelliieeff  ffuunndd  1177  
33..66  OOtthheerr  pprroovviissiioonnss  ooff  tthhee  ffiinnaannccee  ssyysstteemm  1177  
33..77  DDiissttrriicctt  FFiinnaanncciiaall  RReessoouurrcceess  1177  
33..88  OOtthheerr  FFiinnaanncciiaall  RReessoouurrcceess  aatt  DDiissttrriicctt  LLeevveell  1177  

44  MMoonniittoorriinngg,,  EEvvaalluuaattiioonn  aanndd  UUppddaattiioonn  ooff  DDiissttrriicctt  DDiissaasstteerr  
MMaannaaggeemmeenntt  PPllaann  

1188--2211  

44..11  EEvvaalluuaattiioonn  ooff  DDDDMMPP  1188  
44..22  AAuutthhoorriittyy  ffoorr  MMaaiinnttaaiinniinngg  aanndd  RReevviieewwiinngg  DDDDMMPP  1199  
44..33  PPoosstt  DDiissaasstteerr  EEvvaalluuaattiioonn  MMeecchhaanniissmm  1199  
44..44  DDiissaasstteerr  EEvvaalluuaattiioonn  MMeecchhaanniissmm    1199--2200  
44..55  MMeeddiiaa  MMaannaaggeemmeenntt    2200--2211  



44..66  CCoonndduuccttiinngg  MMoocckk  DDrriillllss  aatt  DDiissttrriicctt  LLeevveell  2211  
44..66..11  FFoolllloowwiinngg  aarree  tthhee  rreessppoonnssiibbllee  iinnssttiittuuttiioonn  ffoorr  MMoocckkDDrriillll    2211  

55  CCoooorrddiinnaattiioonn  MMeecchhaanniissmm  ffoorr  IImmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  DDDDMMPP  2222--2288  

55..11  CCoooorrddiinnaattiioonn  wwiitthh  tthhee  CCeennttrree  aanndd  tthhee  SSttaattee    2233  
55..11..11  NNaattiioonnaall  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  AAuutthhoorriittyy    2233  
55..11..22  NNaattiioonnaall  EExxeeccuuttiivvee  CCoommmmiitttteeee  2233  
55..11..33  NNaattiioonnaall  IInnssttiittuuttee  ooff  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  ((NNIIDDMM))  2233  
55..11..44  NNaattiioonnaall  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  FFoorrccee  ((NNDDRRFF))    2233  
55..22  SSttaattee  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  AAuutthhoorriittyy  ((SSDDMMAA))  2233--2244  

55..22..11  SSttaattee  EExxeeccuuttiivvee  CCoommmmiitttteeee  ((SSEECC))  2244  
55..33  DDiissttrriicctt  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  AAuutthhoorriittyy  ((DDDDMMAA))  2244  
55..44  SSttaattee  DDiissaasstteerr  RReessppoonnssee  FFoorrccee  ((SSDDRRFF))  2244  
55..55  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  CCeennttrree    2244  
55..66  NNooddaall  DDeeppaarrttmmeenntt    2255  
55..77  CCoooorrddiinnaattiioonn  aatt  DDiissttrriicctt  LLeevveell    2255  
55..88  CCoooorrddiinnaattiioonn  aatt  LLooccaall  LLeevveell    2266  
55..99  CCoooorrddiinnaattiioonn  wwiitthh  PPrriivvaattee  IInnssttiittuuttiioonnss  aanndd  SSoocciiaall  SSeerrvviiccee  OOrrggaanniizzaattiioonnss  2277  
55..1100  CCoooorrddiinnaattiioonn  wwiitthh  NNeeiigghhbboouurr  DDiissttrriiccttss  2277  
55..1111  CCoooorrddiinnaattiioonn  wwiitthh  SSDDMMPP  2277--2288  

66  SSttaannddaarrdd  OOppeerraattiinngg  PPrroocceedduurreess  aanndd  CChheecckklliisstt    2299--3377  

66..11  SSttaannddaarrdd  OOppeerraattiinngg  PPrroocceedduurree  2299--3300  
66..22  PPrreeppaarreeddnneessss  ffoorr  FFlloooodd  3300--3322  

66..22..11  PPrreeccaauuttiioonnss  3300--3311  
66..22..22  EEmmeerrggeennccyy  RReessppoonnssee  RReessoouurrcceess  3311--3322  
66..33  PPrreeppaarreeddnneessss  ffoorr  DDrroouugghhtt  3322--3333  

66..33..11  PPrreeccaauuttiioonnss  3322--3333  
66..33..22  IInnffoorrmmaattiioonn  UUttiilliizzaattiioonn  ffoorr  DDrroouugghhtt  MMaannaaggeemmeenntt  3333  
66..44  PPrreeppaarreeddnneessss  MMeeaassuurreess  ffoorr  SSttaammppeeddee  3333  
66..55  GGeenneerraall  SSOOPPss  ffoorr  aallll  ootthheerr  DDiissaasstteerr  3344--3355  
66..66  AAssssiissttaannccee  ffrroomm  tthhee  CCeennttrraall  //  SSttaattee  GGoovveerrnnmmeenntt  3355--3366  
66..77  HHuummaann  RReelliieeff  aanndd  AAssssiissttaannccee  3366--3377  

  

  

  

  

  

  

  

  



LLiisstt  ooff  TTaabblleess::  

SS..  NNoo..  TTaabbllee  PPgg..  NNoo..  
11  TTaabbllee  11::  SSttaaggeess  ooff  RReessppoonnssee  aanndd  RReelliieeff  11  
22  TTaabbllee  22::  SStteeppss  ooff  IIRRTTFF  66  
33  TTaabbllee  33::  NNooddaall  DDeeppaarrttmmeennttss//  OOffffiicceerr  ffoorr  RReeccoonnssttrruuccttiioonn  aanndd  RReeoorrggaanniizzaattiioonn  1133  
44  TTaabbllee  44::  OOtthheerr  FFiinnaanncciiaall  RReessoouurrcceess  aatt  DDiissttrriicctt  LLeevveell    1177  
55  TTaabbllee  55::  FFoorrmmaatt  ffoorr  DDDDMMPP  RReevviieeww  PPaanneell  1199  
66  TTaabbllee  66::  NNeeaarreesstt  ddiissttrriicctt  aanndd  ssttaattee  aass  ppeerr  TTeehhssiill  ffoorr  aassssiissttaannccee  2277  
77  TTaabbllee  77::  AAccttiioonn  ppllaann  ttoo  ddeeaall  wwiitthh  fflloooodd  ssiittuuaattiioonn  3322  
88  TTaabbllee  88::  AAssssiissttaannccee  ffrroomm  tthhee  CCeennttrraall  //  SSttaattee  GGoovveerrnnmmeenntt  3366  
99  TTaabbllee  99::  HHuummaann  rreelliieeff  aanndd  aassssiissttaannccee  3377  

  

LLiisstt  ooff  FFiigguurreess::  

SS..  NNoo..  FFiigguurree  PPgg..  NNoo..  
11  FFiigg..  11::    TThhee  PPrrooppoosseedd  DDiissaasstteerr  PPrree--WWaarrnniinngg  SSyysstteemm  ooff  tthhee  DDiissttrriicctt  22  
22  FFiigg..  22::  IInncciiddeenntt  RReessppoonnssee  TTeeaamm  ffrraammeewwoorrkk  ((IIRRTTFF))  66  
33  FFiigg..  33::  SSoouurrcceess  ooff  ffuunnddss  ffoorr  tthhee  DDiissaasstteerr  RReelliieeff  aanndd  RReessppoonnssee  88  
44  FFiigg..44::  KKeeyy  ppooiinnttss  ooff  PPoolliiccyy  MMaakkiinngg  1122  

55  FFiigg..  55::  TTaaccttiiccaall  ssyysstteemm  ooff  mmoonniittoorriinngg  aanndd  uuppddaattiinngg  ooff  DDDDMMPP  2200  
  

LLiisstt  ooff  FFlloowwcchhaarrttss::  

SS..  NNoo..  FFlloowwcchhaarrtt  PPgg..  NNoo..  
11  FFlloowwcchhaarrtt  11::  DDiiaaggrraammmmaattiicc  rreepprreesseennttaattiioonn  ooff  RReelliieeff  aanndd  RReessppoonnssee  11  
22  FFlloowwcchhaarrtt  22::  FFlloowwcchhaarrtt  ooff  EEvveennttss  ffoorr  MMaajjoorr  EEmmeerrggeennccyy  RReessppoonnssee  33  
33  FFlloowwcchhaarrtt  33::  SStteeppwwiissee  OOff  AAddmmiinniissttrraattiivvee  RReessppoonnssee  SSyysstteemm  55  
44  FFlloowwcchhaarrtt  44::  IInncciiddeenntt  RReessppoonnssee  TTeeaamm  ffrraammeewwoorrkk  55  
55  FFlloowwcchhaarrtt  55::  RReeccoonnssttrruuccttiioonn  aanndd  RReeppaaiirr  WWoorrkk  99  
66  FFllooww  CChhaarrtt  66::  CCoooorrddiinnaatteedd  mmeecchhaanniissmm  ffoorr  iimmpplleemmeennttiinngg  DDDDMMPP  2222  

77  
FFlloowwcchhaarrtt  77::  HHoorriizzoonnttaall  aanndd  vveerrttiiccaall  ccoooorrddiinnaatteedd  mmeecchhaanniissmm  aatt  tthhee  ddiissttrriicctt  
lleevveell  

2255  

88  
FFlloowwcchhaarrtt  88::  HHoorriizzoonnttaall  aanndd  vveerrttiiccaall  ccoooorrddiinnaatteedd  mmeecchhaanniissmmss  aatt  tthhee  llooccaall  
lleevveell  

2266  

99  FFlloowwcchhaarrtt  99  ::  DDiissttrriicctt  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  PPllaann  2288  
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11..  RReessppoonnssee  aanndd  RReelliieeff  MMeeaassuurreess  
  

AAllll  ddiissaasstteerrss,,  iinncciiddeennttaall  eevveennttss  aanndd  ccrriissiiss  eevveennttss  aarree  eexxttrreemmeellyy  ddyynnaammiicc  tthhrroouugghh  wwhhiicchh  

pphhyyssiiccaall,,  mmeennttaall  aanndd  eemmoottiioonnaall  ddiissoorrddeerrss  ccaann  aallssoo  aarriissee..  RReelliieeff  aanndd  rreessppoonnssee  aarree  tthhee  mmeeaassuurreess  

tthhaatt  aarree  uusseedd  iimmmmeeddiiaatteellyy  aafftteerr  tthhee  ddiissaasstteerr..    TThheeiirr  ppuurrppoossee  iiss  ttoo  pprrootteecctt  tthhee  lliivveess  ooff  tthhee  ppeeooppllee  

bbeeffoorree  tthhee  ddiissaasstteerr  aanndd  tthhee  ppoosstt--ddiissaasstteerr  ssiittuuaattiioonn,,  ttoo  rreemmoovvee  tthheeiirr  ttrroouubblleess,,  ttoo  ssaaffeegguuaarrdd  tthhee  

pprrooppeerrttyy  aanndd  ttoo  ddeeaall  wwiitthh  tthhee  ddiissaasstteerr  lloosssseess..  RReelliieeff  aanndd  rreessppoonnssee  mmeeaassuurreess  aarree  ggeenneerraallllyy  

iimmpplleemmeenntteedd  iinn  eexxttrreemmee  ccoonnddiittiioonnss..  TThheessee  ccaammppaaiiggnnss  rreeqquuiirree  aa  llaarrggee  nnuummbbeerr  ooff  hhuummaann  

rreessoouurrcceess,,  eeqquuiippmmeennttss  aanndd  ootthheerr  rreessoouurrcceess,,  ssoo  iitt  iiss  ddiiffffiiccuulltt  ttoo  ssuucccceeeedd  iinn  tthheessee  ccaammppaaiiggnnss  

wwiitthhoouutt  aaddeeqquuaattee  ppllaannnniinngg,,  mmaannaaggeemmeenntt,,  ttrraaiinniinngg  aanndd  ffeeeeddbbaacckk  tteeaamm..  TThhee  eexxtteenntt  aanndd  

eeffffeeccttiivveenneessss  ooff  aaccttiioonn  iinn  rreessppoonnssee  ttoo  ddiissaasstteerr  ccaann  bbee  rreedduucceedd  ttoo  tthhee  eexxtteenntt  ooff  lloossss  aanndd  rriisskk..  

 

11..11  SSttaaggeess  ooff  RReessppoonnssee  aanndd  RReelliieeff  

BBeeffoorree  DDiissaasstteerr  WWaarrnniinnggss,,  NNeecceessssaarryy  PPrreeppaarreeddnneessss  

DDuurriinngg  DDiissaasstteerr  FFiirrsstt  RReessppoonnssee--  RReelliieeff  

AAfftteerr  DDiissaasstteerr  RReelliieeff--RReeccttiiffiiccaattiioonn  
 

TTaabbllee  11::  SSttaaggeess  ooff  RReessppoonnssee  aanndd  RReelliieeff  

 
IItt  iinnvvoollvveess  eesssseennttiiaall  wwoorrkk  bbeeffoorree,,  dduurriinngg,,  aanndd  aafftteerr  tthhee  ddiissaasstteerr..  TThheerreeffoorree  iitt  iiss  ccaatteeggoorriizzeedd  iinn  
tthhrreeee  sstteeppss..  DDiiaaggrraammmmaattiicc  rreepprreesseennttaattiioonn  ooff  rreelliieeff  aanndd  rreessppoonnssee  aarree  aass  ffoolllloowwss--  
  

    
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

FFlloowwcchhaarrtt  11::  DDiiaaggrraammmmaattiicc  rreepprreesseennttaattiioonn  ooff  RReelliieeff  aanndd  RReessppoonnssee  

DDiissaasstteerr  RReessppoonnssee  aanndd  RReelliieeff    
 

BBeeffoorree  tthhee  DDiissaasstteerr    
 

DDuurriinngg  tthhee  DDiissaasstteerr    
 

AAfftteerr  tthhee  DDiissaasstteerr    

FFiirrsstt  RReessppoonnssee  iinn  tthhee  
RReelliieeff  pphhaassee  

RReehhaabbiilliittaattiioonn  pphhaassee    
RReehhaabbiilliittaattiioonn  &&  RReeccoonnssttrruuccttiioonn  

SStteeppss  ffoorr  RReessppoonnssee  
 

BBaasseedd  oonn  iinniittiiaall//  
ffaasstt  eevvaalluuaattiioonn    

AAsssseessssmmeenntt  ooff  tthhee  
nneeeeddss  bbaasseedd  oonn  lloossss      

DDeeppaarrttmmeenntt//  RReeggiioonnaall  EExxtteennssiioonn  
AAsssseessssmmeenntt  

 

CCoommppeennssaattiioonn  aanndd  aassssiissttaannccee  

RReeggiioonnaall  rreevviivvaall  PPuubblliicc  
iinnffrraassttrruuccttuurree  aanndd  sseerrvviicceess  

AArrrraannggeemmeenntt  ooff  
FFoooodd,,  WWaatteerr,,  

AAsssseessssmmeenntt  ooff  eesssseennttiiaall  
sseerrvviicceess  lliikkee  eelleeccttrriicciittyy,,  rrooaadd  

ccoommmmuunniiccaattiioonn  

RReelliieeff  ccaammpp  mmaannaaggeemmeenntt  
 

CCoommmmuunniittyy  
FFeeeeddbbaacckk      

SSeeaarrcchh  aanndd  
RReessccuuee      

IInncciiddeenntt  RReessppoonnssee      
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11..22  PPrree--DDiissaasstteerr  RReelliieeff  aanndd  RReessppoonnssee  

 
DDiissaasstteerrss  ccaann  bbee  ddiivviiddeedd  iinnttoo  ttwwoo  ppaarrttss  bbaasseedd  oonn  eeaarrllyy  wwaarrnniinnggss  aanndd  pprreeddiiccttiioonn  --    

TThhee  ffiirrsstt  ttyyppee  ooff  ddiissaasstteerr  aarree  tthhoossee  wwhhoossee  eeaarrllyy  wwaarrnniinnggss  aanndd  pprreeddiiccttiioonn  aarree  ppoossssiibbllee..  

TThhee  sseeccoonndd  ttyyppee  ooff  ddiissaasstteerrss  wwhhiicchh  hhaappppeennss  aacccciiddeennttaallllyy,,  wwhhoossee  pprreeddiiccttiioonn  oorr  eeaarrllyy  wwaarrnniinngg  

iiss  nnoott  ppoossssiibbllee..  TThhee  pprree--ddiissaasstteerr  rreelliieeff  aanndd  rreessppoonnssee  aaccttiivviittiieess  aarree  iimmpplleemmeenntteedd  ffoorr  bbootthh  ooff  tthhee  

aabboovvee  ddiissaasstteerrss..  TThhee  mmeeaassuurreess  ttaakkeenn  bbeeffoorree  tthhee  ooccccuurreennccee  ooff  aa  ddiissaasstteerr  iiss  kknnoowwnn  aass  ddiissaasstteerr  

pprreeppaarreeddnneessss..  TThhee  ffoolllloowwiinngg  eelleemmeennttss  aarree  iinncclluuddeedd  iinn  tthhee  pprree--ddiissaasstteerr  rreelliieeff  aanndd  rreessppoonnssee  ––  

  EEaarrllyy  WWaarrnniinngg  SSyysstteemm  

  CCoolllleeccttiioonn  ooff  ddiissaasstteerr  rreellaatteedd  ddaattaa  

  SShheelltteerr  IIddeennttiiffiiccaattiioonn  

  AAvvaaiillaabbiilliittyy  ooff  ddiissaasstteerr  rreellaatteedd  eeqquuiippmmeenntt  aatt  oonnee  ppllaaccee  

  MMoocckkddrriillll  

  CCoorrrreeccttiinngg  tthhee  CCoommmmuunniiccaattiioonn  ssyysstteemm  

  HHiigghh  aalleerrtt  sshhoouulldd  bbee  nnoottiiffiieedd  ttoo  tthhee  CCoonncceerrnn  DDeeppaarrttmmeenntt    

  HHiigghh  aalleerrtt  sshhoouulldd  bbee  nnoottiiffiieedd  ttoo  tthhee  FFiirrsstt  RReessppoonnssee  UUnniitt  

  EEvvaaccuuaattee  tthhee  hhoouusseess  ffrroomm  tthhee  HHiigghh  RRiisskk  zzoonnee    

 AAccccuummuullaattiioonn  ooff  ffoooodd,,  wwaatteerr,,  mmeeddiicciinnee  eettcc 

FFlloooodd  aanndd  DDrroouugghhtt  aarree  tthhee  mmaajjoorr  nnaattuurraall  ddiissaasstteerr  ooff  tthhee  DDaanntteewwaaddaa  ddiissttrriicctt  wwhhoossee  eeaarrllyy  

wwaarrnniinngg  aanndd  ffoorreeccaassttiinngg  aarree  ppoossssiibbllee..  FFiirree,,  RRooaadd  aanndd  IInndduussttrriiaall  AAcccciiddeenntt  aarree  tthhaatt  ddiissaasstteerr  

wwhhoossee  eeaarrllyy  wwaarrnniinngg  iiss  nnoott  ppoossssiibbllee..  IItt  iiss  nneecceessssaarryy  ttoo  ssttrreennggtthheenn  tthhee  wwaarrnniinngg  ssyysstteemm  iinn  tthhee  

ddiissttrriicctt  ffoorr  tthhee  ffoorreeccaassttiinngg  aanndd  wwaarrnniinngg  ooff  ddiiffffeerreenntt  ttyyppeess  ooff  ddiissaasstteerrss..  IItt  iiss  pprrooppoosseedd  ttoo  aammeenndd  

tthhee  ccoommmmuunniiccaattiioonn//  eeaarrllyy  wwaarrnniinngg  ssyysstteemm  bbyy  tthhee  ddiissttrriicctt  aaddmmiinniissttrraattiioonn..  TThhiiss  ssyysstteemm  wwiillll  

wwoorrkk  iinn  tthhee  ffoolllloowwiinngg  sstteeppss--  

  
                                          
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  FFiigguurree  11::    TThhee  PPrrooppoosseedd  DDiissaasstteerr  PPrree--WWaarrnniinngg  SSyysstteemm  ooff  tthhee  DDiissttrriicctt    

Information 
collection 

and transfer 
 

Early 
Warning 
System 

 

Communica-
tion and 
Publicity 

 

Decision 
Support 

system via 
Satellite and  

IMD 

Emergency 
Preparedness 
& Response 

 



                                            District Disaster Management Plan Dantewada (C.G.) 

3 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  

FFlloowwcchhaarrtt  22::  FFlloowwcchhaarrtt  ooff  EEvveennttss  ffoorr  MMaajjoorr  EEmmeerrggeennccyy  RReessppoonnssee  
  

  
  

  

TThhee  ffoolllloowwiinngg  iinnssttiittuuttiioonnss  wwoorrkk  aatt  tthhee  SSttaattee  aanndd  NNaattiioonnaall  lleevveell  ffoorr  pprree  wwaarrnniinngg  rreellaatteedd  ttoo  

ddiissaasstteerrss  ––  

 
11..  SSttaattee  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  AAuutthhoorriittyy  

22..  IIMMDD  

33..  SSttaattee  EEccoonnoommiicc  aanndd  SSttaattiiccaall  DDeeppaarrttmmeenntt  

44..  RReemmoottee  SSeennssiinngg  DDeeppaarrttmmeenntt  aanndd  GGeeooggrraapphhiiccaall  IInnffoorrmmaattiioonn  SSyysstteemm  

  

  
  

    

SStteepp  11--  RRCC  //  DDCC  //  RReeggiioonnaall  
HHeeaadd''ss  eemmeerrggeennccyy  ssttaattuuss  
ccoooorrddiinnaattiioonn  oorrkk  
SStteepp  22--  BBeeggiinn  tthhee  iimmmmeeddiiaattee  
RReessppoonnssee  aaccccoorrddiinngg  ttoo  SSOOPP  

SStteepp  33  --  RReevviieeww  tthhee  rreessuullttss  bbyy  
DDMMTTFF  tteeaamm  aanndd  aaggrreeee  oonn  tthhee  
TTyyppee  ooff  rreessppoonnssee  rreeqquuiirreedd  

SStteepp  44  --  IIddeennttiiffyyiinngg  tthhee  lleevveell  ooff  
EEmmeerrggeennccyy  aanndd  iiddeennttiiffyyiinngg  
aaddddiittiioonnaall  rreessoouurrcceess  nneeeeddeedd  

SStteepp  55--  IInnffoorrmmiinngg  tthhee  
DDeeppaarrttmmeennttaall  hheeaadd  //  RRCC  //  DDCC  
HHeeaadd  aatt  tthhee  lleevveell  ooff  eemmeerrggeennccyy  

SStteepp  66--FFoolllloowwiinngg  tthhee  eemmeerrggeennccyy  
SSttaattuuss  ooff  tthhee  eemmeerrggeennccyy  aatt  
PPrroottooccooll  //  SSOOPP  

SStteepp  77--  AAddvviiccee  tthhee  SSDDRRFF  ttoo  
WWiitthhddrraaww  eemmeerrggeennccyy  
  

SStteepp  88  --  RReevviieeww,,  PPrroocceessss  aanndd  
PPeerrffoorrmmaannccee  ooff  CCoommppeennssaattiioonn  oorr  
DDaammaaggee  

SStteepp--99  RReeccoonncciilliiaattiioonn,,  RReessuullttss,,  
PPrroocceedduurreess  aanndd  PPeerrffoorrmmaannccee  ttoo  
BBee  ddooccuummeenntteedd  

SSDDRRFF  ccoooorrddiinnaattiioonn  
wwiitthh  eevveerryyoonnee  

  

 
 
 
 
 
 
 
 

IInnffoorrmmiinngg  tthhee  
CCoonnttrrooll  RRoooomm  
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11..33  DDuurriinngg  DDiissaasstteerr  RReelliieeff  aanndd  RReessppoonnssee  
  
IInn  tthhee  eevveenntt  ooff  ddiissaasstteerr,,  ppeeooppllee  aarree  mmoossttllyy  aaffffeecctteedd  bbyy  iittss  aaddvveerrssee  eeffffeecctt..  DDuurriinngg  tthhiiss  pphhaassee,,  

rreelliieeff  aanndd  rreessppoonnssee  iiss  rreeqquuiirreedd..  QQuuiicckk  aanndd  eeffffiicciieenntt  aaccttiioonn  ttaakkeenn  iinn  rreessppoonnssee  ttoo  tthhee  ddiissaasstteerr  

wwiiiill  rreessuulltt  iinn  lleesssseerr  ddaammaaggee  ttoo  tthhee  hhuummaann  lliivveess  aanndd  pprrooppeerrttyy..  DDuurriinngg  ddiissaasstteerr,,  tthhee  ddiissttrriicctt  

aaddmmiinniissttrraattiioonn  wwiillll  ffoollllooww  tthhee  sstteeppss  ggiivveenn  bbeellooww  ffoorr  rreelliieeff  aanndd  rreessppoonnssee  &&    

  

11..  FFoorrmmaattiioonn  ooff  FFiirrsstt  RReessppoonnssee  GGrroouupp    

22..  AAccttiivvaattiioonn  ooff  SSttaattee  ggoovveerrnnmmeenntt  aanndd  DDiissttrriicctt  aaddmmiinniissttrraattiioonn    

33..  SSeeaarrcchh  aanndd  RReessccuuee  TTeeaamm    

44..  IImmmmeeddiiaattee  rreeiinnssttaatteemmeenntt  ooff  nneecceessssaarryy  sseerrvviicceess  

55..  TTrraannssppoorrttaattiioonn  ooff  tthhee  vviiccttiimmss  iinn  tthhee  SShheelltteerr  aanndd  HHoossppiittaall  

66..    MMaaiinnttaaiinniinngg  ppeeaaccee    

77..  AAccqquuiissiittiioonn  ooff  ccrraanneess,,  bbuullllddoozzeerrss  aanndd  ootthheerr  rreessoouurrcceess  aass  nneeeeddeedd  

88..  EEssttaabblliisshhmmeenntt  ooff  tteemmppoorraarryy  rreelliieeff  ccaammppss  

99..  SSuuppppllyy  ooff  rreelliieeff  mmaatteerriiaall  

1100..  AAsssseessssmmeenntt  ooff  ddaammaaggee  aafftteerr  ddiissaasstteerr  

1111..  IImmmmeeddiiaattee  rreelliieeff  ttoo  tthhee  ddiissaasstteerr  vviiccttiimmss  

  
  

11..44    EExxeeccuuttiioonn  ooff  PPhhaassee  IIII  ooff  RReelliieeff  aanndd  RReessppoonnssee  iinn  tthhee  ccoonntteexxtt  ooff  
DDaanntteewwaaddaa  DDiissttrriicctt    

      
FFiirrsstt  RReessppoonnssee  GGrroouupp      

  

AAfftteerr  ssuuddddeenn  ddiissaasstteerr,,  iitt  ttaakkeess  aabboouutt  1122  ttoo  2244  hhoouurrss  ttoo  ggeett  hheellpp,,  ssoo  llooccaall  ppuubblliicc  //  ccoommmmuunniittyy  

wwoorrkk  aass  aa  ffiirrsstt--rreessppoonnddeerr..  IInn  DDaanntteewwaaddaa  ddiissttrriicctt,,  iitt  iiss  nneecceessssaarryy  ffoorr  tthhee  ppeeooppllee  lliivviinngg  iinn  aanndd  

aarroouunndd  tthhee  ssuurrrroouunnddiinngg  aarreeaass  ttoo  wwoorrkk  aass  tthhee  ffiirrsstt  rreessppoonnddeerr  aatt  tthhee  ttiimmee  ooff  ddiissaasstteerr..  FFoorr  tthhiiss,,  

tthheeiirr  TTrraaiinniinngg  aanndd  CCaappaacciittyy  BBuuiillddiinngg  aarree  nneecceessssaarryy..  

  
11..55  AAccttiivvaattiioonn  ooff  SSttaattee  ggoovveerrnnmmeenntt//  DDiissttrriicctt  aaddmmiinniissttrraattiioonn  
  
AAfftteerr  FFiirrsstt  RReessppoonnddeerr  GGrroouupp  iitt  iiss  tthhee  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ooff  GGrraamm  PPaanncchhaayyaatt,,  BBlloocckk,,  TTeehhssiill  aanndd  

MMuunniicciippaalliittyy  //  CCoouunncciill  ttoo  rreessppoonndd  ttoowwaarrddss  ddiissaasstteerr..  IIff  rreeqquuiirreedd  hheellpp  ffrroomm  SSttaattee  oorr  CCeennttrraall  ccaann  

aallssoo  bbee  ttaakkeenn..  TThhee  ddiiffffeerreenntt  sstteeppss  ooff  aaddmmiinniissttrraattiivvee  rreessppoonnssee  ssyysstteemm  aarree  aass  ffoolllloowwss--  
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FFlloowwcchhaarrtt  33::  SStteeppwwiissee  OOff  AAddmmiinniissttrraattiivvee  RReessppoonnssee  SSyysstteemm  
  

IInn  oorrddeerr  ttoo  pprroovviiddee  qquuiicckk  rreessppoonnssee  ttoo  tthhee  ddiissaasstteerr,,  tthhee  ddiissttrriicctt  wwiillll  nneeeedd  aann  eemmeerrggeennccyy  

RReessppoonnssee  TTeeaamm  ((QQuuiicckk  WWoorrkkffoorrccee))  aanndd  aann  IInncciiddeenntt  RReessppoonnssee  SSyysstteemm,,  wwhhiicchh  ccaann  

iimmmmeeddiiaatteellyy  ccoonnttrrooll  tthhee  ssiittuuaattiioonn  bbyy  ggeettttiinngg  iittsseellff  ooppeerraattiioonnaall  aatt  tthhee  ttiimmee  ooff  tthhee  ddiissaasstteerr..  TThhee  

ffrraammeewwoorrkk  ooff  tthhee  ddiissttrriicctt  DDaanntteewwaaddaa  IInncciiddeenntt  RReessppoonnssee  TTeeaamm  wwiillll  bbee  aass  ffoolllloowwss  &&    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  
  

  

FFlloowwcchhaarrtt  44::  IInncciiddeenntt  RReessppoonnssee  TTeeaamm  ffrraammeewwoorrkk  

Gram Panchayat / 
Ward 

Block 

Tehsil 

Municipal council

District level 
department

State level 
departments / SDRF

Central government, 
NDRF, Army

DDiissaasstteerr  ssiittee  SSeeqquueennttiiaall  RReessppoonnssee  
 

IInncciiddeenntt  CCoommmmaannddeerr DDeeppuuttyy  CCoommmmaannddeerr  

IInnffoorrmmaattiioonn  aanndd  
MMeeddiiaa  ooffffiicceerr 

 LLiinnkk  ooffffiicceerr  

SSeeccuurriittyy  OOffffiicceerr  

OOppeerraattiinngg  SSeeccttiioonn PPllaannnniinngg  SSeeccttiioonn LLooggiissttiiccss  SSeeccttiioonn 

AArreeaa  SSttaaggiinngg  TTrraannssppoorrtt  
  

RRooaadd  

RRaaiill  
 

WWaatteerr  

AAiirr  

RReessppoonnssee  GGrroouupp  
 

IInn--CChhaarrggee  ((GGeeooggrraapphhiiccaall))  
 

GGrroouupp  ((WWoorrkk))  
((SSiinnggllee  RReessoouurrccee  

TTaasskk  FFoorrccee  //  
IInnvveessttiiggaattiioonn  TTeeaamm))  
 

RReessoouurrccee  
UUnniitt  

CCiirrccuumm--  
ssttaannccee  uunniitt  

DDooccuummeenn--
ttaattiioonn  uunniitt  

DDeettoonnaattiioo
nn  UUnniitt  

SSeerrvviiccee  
UUnniitt  

MMeeddiiccaall  
UUnniitt  

 

CCoommmmuu
nniiccaattiioonn  

uunniitt 
 

FFoooodd  
UUnniitt  

AAssssiissttaann
tt  Unit 

RReessoouurrcc
ee  UUnniitt  

RReessoouurrccee  
pprroovviissiioonn  

UUnniitt  

LLaanndd  
RReeccoorrdd  

UUnniitt  
 

FFiinnaannccee  
Unit 

PPuurrcchhaass

TTiimmee  

CCoosstt  uunniitt  
 

CCoommppeennssaa
--ttiioonn  UUnniitt  
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TThhuuss,,  tthhee  ddiissttrriicctt''ss  IInncciiddeenntt  RReessppoonnssee  TTeeaamm  ffrraammeewwoorrkk  wwiillll  hhaavvee  ffoouurr  mmaaiinn  sseeccttiioonnss..  WWhhaatt  iiss  

tthhee  pprroocceedduurree  ttoo  aaccttiivvaattee  tthhee  iinncciiddeenntt  rreessppoonnssee  tteeaamm  ffrraammeewwoorrkk  aanndd  wwhhaatt  iiss  ttoo  bbee  ddoonnee  aarree  tthhee  

rreessppoonnssiibbiilliittyy  ooff  tthhee  CCoommmmaanndd  ssttaaffff..  TThhee  ddiissttrriicctt  ccoolllleeccttoorr  ((DDMM))  wwiillll  bbee  tthhee  cchhiieeff..  TThhiiss  

ffrraammeewwoorrkk  wwiillll  bbee  tthhee  ssppiinnee  ooff  ddiissaasstteerr  rreelliieeff  aanndd  rreessppoonnssee..  TThhee  hheeaadd  ooffffiiccee  ooff  tthhee  iinncciiddeenntt  

rreessppoonnssee  tteeaamm  wwiillll  bbee  tthhee  ddiissttrriicctt  ooffffiiccee,,  wwhhiicchh  wwiillll  wwoorrkk  wwiitthh  tthhee  ccoooorrddiinnaattiioonn  ooff  tthhee  

EEmmeerrggeennccyy  OOppeerraattiioonn  CCeennttrree  ((EEOOCC))..  DDuurriinngg  tthhee  ddiissaasstteerr,,  vvaarriioouuss  sstteeppss  aanndd  ccoommppoonneennttss  ooff  

IIRRTTFF  wwiillll  bbee  aaccttiivvaatteedd  iinn  aa  pphhaasseedd  mmaannnneerr  wwhhiicchh  aarree  aass  ffoolllloowwss  ––    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
FFiigguurree  22::  IInncciiddeenntt  RReessppoonnssee  TTeeaamm  ffrraammeewwoorrkk  ((IIRRTTFF))  

  
  

  LL  &&  00  TThhiiss  iiss  tthhee  nnoorrmmaall  lleevveell  ooff  ddiissaasstteerr  ooff  pprreeppaarreeddnneessss..  

LL  &&  11 TThhiiss  wwiillll  bbee  tthhee  lleevveell  ooff  ddiissaasstteerr  tthhaatt  ccaann  bbee  mmaannaaggeedd  aatt  tthhee  
ddiissttrriicctt  lleevveell..  

LL  &&  22 TThhiiss  wwiillll  bbee  tthhee  lleevveell  ooff  ddiissaasstteerr  tthhaatt  ccaann  bbee  mmaannaaggeedd  oonnllyy  wwiitthh  
ssttaattee--lleevveell  ccooooppeerraattiioonn..  

LL  &&  33 TThhiiss  wwiillll  bbee  tthhee  lleevveell  ooff  ddiissaasstteerr  iinn  wwhhiicchh  tthhee  cceennttrraall  
ggoovveerrnnmmeenntt  aanndd  tthhee  nnaattiioonnaall  aanndd  iinntteerrnnaattiioonnaall  ccooooppeerraattiioonn  wwiillll  
bbee  rreeqquuiirreedd..  

    
TTaabbllee  22::  SStteeppss  ooff  IIRRTTFF    

  

Incident 
Response 

Team 

 

  
  
  
  

Command 
Staff 

  
Operation 
  

  
Planning 

  

  

    
Logistics 
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11..66    PPoosstt  DDiissaasstteerr  RReelliieeff  aanndd  RReessppoonnssee  
  
IItt  iiss  aa  qquuiicckk  rreessppoonnssee  ssiittuuaattiioonn  aaggaaiinnsstt  ddiissaasstteerr..  IInn  tthhiiss  ssiittuuaattiioonn,,  tthhee  iinntteennssiittyy  aanndd  rriisskk  ooff  

ddiissaasstteerr  aarree  aallmmoosstt  ddiimmiinniisshheedd,,  bbuutt  tthhee  wwoorrkk  ooff  rreelliieeff  aanndd  rreessppoonnssee  ccoonnttiinnuueess..  IInn  tthhiiss  ssttaattee  tthhee  

pprriioorriittiieess  ooff  rreelliieeff  aanndd  rreessppoonnssee  aarree  cchhaannggeedd..  TThhee  mmaaiinn  ffuunnccttiioonn  ooff  tthhiiss  ssttaaggee  iiss  rreehhaabbiilliittaattiioonn  

aanndd  rreesseettttlleemmeenntt.. TThhee  ppoosstt  ddiissaasstteerr  rreelliieeff  aanndd  rreessppoonnssee  pphhaassee  iinn  DDaanntteewwaaddaa  ddiissttrriicctt  aarree  aass  

ffoolllloowwss--  

  
  AAsssseessssmmeenntt  ooff  ddeettaaiilleedd  lloossss  wwiillll  bbee  ddoonnee  bbyy  tthhee  ddiissttrriicctt  aaddmmiinniissttrraattiioonn  oonn  tthhee  lloosssseess  dduuee  

ttoo  ddiissaasstteerr  bbyy  tthhee  llooccaall  lleevveell  sseeccrreettaarryy,,  PPaattwwaarrii,,  KKoottwwaarr,,  SSaarrppaanncchh..  TThhiiss  wwiillll  hheellpp  ttoo  

aasssseessss  tthhee  ffiinnaanncciiaall  nneeeedd  ffoorr  tthhee  rreehhaabbiilliittaattiioonn  ooff  tthhee  aaffffeecctteedd  ppeeooppllee  aanndd  tthhee  rreessttoorraattiioonn  

ooff  tthhee  iinnffrraassttrruuccttuurree..  AAlloonngg  wwiitthh  tthhee  lloosssseess,,  rreeaassoonnss  aanndd  ddeeffiicciieenncciieess  iinn  ddiissaasstteerr  

mmaannaaggeemmeenntt  wwiillll  aallssoo  bbee  kkeepptt  bbyy  tthhee  ddeeppaarrttmmeenntt  ooff  ddiissaasstteerr  mmaannaaggeemmeenntt  ffoorr  tthhee  

bbeetttteerrmmeenntt  iinn  tthhee  ffuuttuurree..  

  RReehhaabbiilliittaattiioonn  ooff  aaffffeecctteedd  ppeeooppllee..  

  TThhee  mmaajjoorr  pprroobblleemm  iiss  rreehhaabbiilliittaattiioonn  aafftteerr  tthhee  ddiissaasstteerr..  PPeeooppllee  lliivviinngg  iinn  rreelliieeff  ccaammppss  wwaanntt  

ttoo  rreettuurrnn  ttoo  tthheeiirr  hhoommeess,,  ffoorr  tthhiiss,,  tthhee  ffoolllloowwiinngg  mmeeaassuurreess  ccaann  bbee  ttaakkeenn  bbyy  tthhee  ddiissttrriicctt  

aaddmmiinniissttrraattiioonn--  

  TToo  pprroovviiddeedd  aaddeeqquuaattee  ffiinnaannaacciiaall  aassssiissttaanntt  ffrroomm  tthhee  ssttaattee  ggoovveerrnnmmeenntt  ttoo  tthhee  

aaffffeecctteedd  ppeeooppllee..  

  AAllllooccaattiioonn  ooff  llaanndd  aanndd  ffiinnaanncciiaall  aassssiissttaannccee  wwiillll  bbee  ddoonnee  aass  ppeerr  tthhee  rreeqquuiirreemmeenntt  

ooff  tthhee  aaffffeecctteedd  ppeeooppllee..  

  TThhee  ddiissttrriicctt  aaddmmiinniissttrraattiioonn  aanndd  tthhee  ssttaattee  ggoovveerrnnmmeenntt  wwiillll    eennssuurree  tthhee  bbaassiicc  nneeeeddss  

lliikkee  eelleeccttrriicciittyy,,  ddrriinnkkiinngg  wwaatteerr,,  eedduuccaattiioonn,,  mmeeddiicciinnee..  

  
11..77    RReeccoonnssttrruuccttiioonn      
  
RReeccoonnssttrruuccttiioonn  pprroocceessss  aatt  tthhee  ddiissttrriicctt  lleevveell  wwiillll  bbee  ddoonnee  iinn  ssuucchh  aa  wwaayy  tthhaatt  iitt  rreeppllaacceess  aaddvveerrssee  

ccoonnddiittiioonnss  aanndd  rreessuullttss  iinn  aa  bbeetttteerr  ccoonnssttrruuccttiioonn  wwhhiicchh  wwoouulldd  bbee  aa  lleennggtthhyy  pprroocceessss..  AA  ddeeddiiccaatteedd  

wwoorrkk  ggrroouupp  wwiillll  bbee  ccoonnssttiittuutteedd  ffoorr  tthhiiss  ppuurrppoossee..  TThhee  wwoorrkk  wwiillll  bbee  mmoonniittoorreedd  aatt  tthhee  hhiigghheerr  

lleevveell,,  ggiivviinngg  hhiigghh  pprriioorriittyy  bbyy  tthhee  PPWWDD..  

  

  RReeggeenneerraattiioonn  ooff  lliivveelliihhoooodd    
  

TThhee  mmaajjoorr  pprroobblleemm  bbyy  tthhee  ddiissaasstteerr  aaffffeecctteedd  ffaammiilliieess  wwiillll  bbee  ooff  lliivveelliihhoooodd..  FFoorr  tthhiiss,,  tthhee  

ffoolllloowwiinngg  eeffffoorrttss  hhaavvee  bbeeeenn  ssuuggggeesstteedd  --  



                                            

 

  
11..  RReehhaabbiilliittaattiioonn  ooff  tt

eemmppllooyymmeenntt  ooff  aaffff

22..  TThhoossee  wwhhoo  hhaavvee  lloo

oorr  ffiinnaanncciiaall  aassssiissttaa

33..  NNeeww  lliivveelliihhoooodd  rree

sseeqquueennccee,,  ssppeecciiaall  aa

  

  FFuunndd  AAllllooccaattiioonn  aanndd  
  

AAfftteerr  ssppeennddiinngg  tthhee  mmoo

ggoovveerrnnmmeenntt,,  ssttaattee  

eessttaabblliisshhmmeennttss  aanndd  ppeeoo

rreecceeiivveedd  ccaann  nnoott  bbee  mmii

 

  
  

  
FFiigguurree  33
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tthhee  ssttrruuccttuurreess  ooff  sshhooppss,,  ccoommmmeerrcciiaall  bbuuiillddiinn

ffeecctteedd  ppeeooppllee  ccaann  bbee  rreessuummeedd..  

oosstt  lliivveelliihhoooodd  rreessoouurrcceess  wwiillll  bbee  pprroovviiddeedd  aalltteerr

aannccee  wwiillll  bbee  ggiivveenn  ttoo  ssttaarrtt  tthheeiirr  oowwnn  eemmppllooyymm

eessoouurrcceess  wwiillll  bbee  ddeevveellooppeedd  aass  ppeerr  llooccaall  rree

aatttteennttiioonn  wwiillll  bbee  ttaakkeenn  ooff  wwoommeenn  aanndd  wweeaakkeerr  

  AAuuddiitt    

oonneeyy  iinn  ddiissaasstteerr  rreelliieeff  aanndd  rreeiimmbbuurrsseemmeenntt  rreecc

ggoovveerrnnmmeenntt,,  ddiissttrriicctt  aaddmmiinniissttrraattiioonn,,  dd

ooppllee''ss  ccoo--ooppeerraattiioonn,,  iittss  aauuddiitt  wwiillll  bbee  pprrooppoosseedd

iissuusseedd..    

33::  SSoouurrcceess  ooff  ffuunnddss  ffoorr  tthhee  DDiissaasstteerr  RReelliieeff  aanndd  RReesspp

  
  
  
  
  

  

Sources of 
funds for the 

Disaster 
Relief and 
Response

Central 
and State 

Govt

District 
Addministra

-tion

Commmunity 
Coopration

Donors and 
Business 

Institution 

Plan Dantewada (C.G.) 

nnggss  eettcc,,  ssoo  tthhaatt  tthhee  

rrnnaattiivvee  eemmppllooyymmeenntt  

mmeenntt..  

eeqquuiirreemmeenntt..  IInn  tthhiiss  

  sseeccttiioonnss..  

cceeiivveedd  ffrroomm  cceennttrraall  

ddoonnoorrss,,  iinndduussttrriiaall  

dd,,  ssoo  tthhaatt  tthhee  mmoonneeyy  

  

ppoonnssee  
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22..  MMeeaassuurreess  ffoorr  RReeccoonnssttrruuccttiioonn  aanndd  RReehhaabbiilliittaattiioonn  
  
22..11  RReeccoonnssttrruuccttiioonn  aanndd  RReehhaabbiilliittaattiioonn  
  
RReeccoonnssttrruuccttiioonn  rreeffeerrss  ttoo  tthhee  ffuullll  rreessttoorraattiioonn  ooff  aallll  sseerrvviicceess,,  llooccaall  iinnffrraassttrruuccttuurree,,  rreeppllaacceemmeenntt  ooff  

ddaammaaggeedd  pphhyyssiiccaall  ssttrruuccttuurreess,,  tthhee  rreevviittaalliizzaattiioonn  ooff  eeccoonnoommyy  aanndd  rreessttoorraattiioonn  ooff  ssoocciiaall  aanndd  

ccuullttuurraall  lliiffee..  RReeccoonnssttrruuccttiioonn  mmuusstt  bbee  ffuullllyy  iinntteeggrraatteedd  iinnttoo  lloonngg--tteerrmm  ddeevveellooppmmeenntt  ppllaannss,,  

ttaakkiinngg  iinnttoo  aaccccoouunntt  ffuuttuurree  ddiissaasstteerr  rriisskkss  aanndd  ppoossssiibbiilliittiieess  ttoo  rreedduuccee  ssuucchh  rriisskkss  bbyy  iinnccoorrppoorraattiinngg  

aapppprroopprriiaattee  mmeeaassuurreess..  

RReehhaabbiilliittaattiioonn  rreeffeerrss  ttoo  tthhee  aaccttiioonnss  ttaakkeenn  iinn  tthhee  aafftteerrmmaatthh  ooff  aa  ddiissaasstteerr  ttoo  eennaabbllee  bbaassiicc  sseerrvviicceess  

ttoo  rreessuummee  ffuunnccttiioonniinngg,,  aassssiisstt  vviiccttiimm’’ss  sseellff--hheellpp  eeffffoorrttss  ttoo  rreeppaaiirr  pphhyyssiiccaall  ddaammaaggee  aanndd  

ccoommmmuunniittyy  ffaacciilliittiieess,,  rreevviivvee  eeccoonnoommiicc  aaccttiivviittiieess  aanndd  pprroovviiddee  ssuuppppoorrtt  ffoorr  tthhee  ppssyycchhoollooggiiccaall  

aanndd  ssoocciiaall  wweellll--bbeeiinngg  ooff  tthhee  ssuurrvviivvoorrss..  IItt  ffooccuusseess  oonn  eennaabblliinngg  tthhee  aaffffeecctteedd  ppooppuullaattiioonn  ttoo  

rreessuummee  mmoorree  oorr  lleessss  nnoorrmmaall  ppaatttteerrnnss  ooff  lliiffee..    FFoolllloowwiinngg  sseeccttoorrss  wwiillll  rreeqquuiirree  rreehhaabbiilliittaattiioonn  aanndd  

rreeccoonnssttrruuccttiioonn  iinnppuuttss--  

  BBuuiillddiinnggss  aanndd  hhoouusseess  iinn  vviillllaaggeess  pprroonnee  ttoo  ffllooooddiinngg..  

  IInnffrraassttrruuccttuurree  lliikkee  rrooaaddss,,  bbrriiddggeess  eettcc..  

  EEccoonnoommiicc  aasssseettss  ((iinncclluuddiinngg  ccoommmmeerrcciiaall  aanndd  aaggrriiccuullttuurraall  aaccttiivviittiieess  eettcc..))  

  HHeeaalltthhccaarree  ffaacciilliittiieess  

  AAllll  ootthheerr  lliiffeelliinnee  bbuuiillddiinnggss  

  
IItt  iiss  nnaattuurraall  ttoo  hhaavvee  ddaammaaggee  ttoo  rreessiiddeennttiiaall  bbuuiillddiinnggss  aanndd  aaddmmiinniissttrraattiivvee  aanndd  ootthheerr  bbuuiillddiinnggss  aatt  

tthhee  ttiimmee  ooff  ddiissaasstteerr..  TThheerreeffoorree,,  aafftteerr  tthhee  ddiissaasstteerr,,  rreeccoonnssttrruuccttiioonn  aanndd  rreeppaaiirr  wwoorrkk  iiss  rreeqquuiirreedd..  

TThhiiss  wwoorrkk  hhaass  tthhrreeee  ppaarrttss--  

  

RReeccoonnssttrruuccttiioonn  aanndd  RReeppaaiirr  wwoorrkk    
  

  
  
  
  
  
  
  
 

FFllooww  CChhaarrtt  55::  RReeccoonnssttrruuccttiioonn  aanndd  RReeppaaiirr  WWoorrkk    

RReessiiddeennttiiaall  SSttrruuccttuurree    
 

BBuussssiinneessss  SSttrruuccttuurree    
 

LLiiffee  LLiinnee  SSttrruuccttuurree  
 

  

NNooddaall  DDeeppaarrttmmeenntt  ––  PPuubblliicc  WWoorrkkss  DDeeppaarrttmmeenntt   
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22..22  RReeccoovveerryy  AAccttiivviittiieess  

 
22..22..11  SShhoorrtt  TTeerrmm  RReeccoovveerryy  

SShhoorrtt  tteerrmm  rreeccoovveerryy  pphhaassee  ssttaarrttss  dduurriinngg  tthhee  ffiirrsstt  hhoouurrss  aanndd  ddaayyss  aafftteerr  aann  eemmeerrggeennccyy  eevveenntt..  

TThhee  pprriinncciippaall  oobbjjeeccttiivveess  aarree  ttoo  rreessttoorree  tthhee  nneecceessssaarryy  ssttrruuccttuurraall  aanndd  nnoonn--ssttrruuccttuurraall  ffaacciilliittiieess..  

TThhee  sshhoorrtt--tteerrmm  rreeccoovveerryy  wwiitthh  uurrggeenntt  mmeeaassuurreess  ttoo  bbee  uunnddeerrttaakkeenn  iinncclluuddeess  tthhee  ffoolllloowwiinngg  --    

  CCoommmmuunniiccaattiioonn  nneettwwoorrkkss    

  RReehhaabbiilliittaattiioonn    

  DDrriinnkkiinngg  wwaatteerr  ssuuppppllyy    

  HHeeaalltthh  ccaarree  ffaacciilliittiieess    

  FFoooodd  aanndd  CCllootthheess    

  DDeebbrriiss  rreemmoovvaall  aanndd  ddiissppoossaall  ooff  ccoorrppssee  aanndd  ccaarrccaassss    

  MMaassss  ccaarree//sshheelltteerriinngg  aanndd  hhoouussiinngg    

  RRooaaddss  aanndd  bbrriiddggeess    

  EElleeccttrriicciittyy  ssuuppppllyy    

  DDrraaiinnaaggee  aanndd  sseewwaaggee    

  RReeccoonnssttrruuccttiioonn  aanndd  rreeccoovveerryy  ooff  lliiffeelliinnee  bbuuiillddiinnggss    

22..22..22    LLoonngg  TTeerrmm  RReeccoovveerryy  
  
LLoonngg  tteerrmm  rreeccoovveerryy  eeffffoorrttss  mmuusstt  ffooccuuss  oonn  rreeddeevveellooppiinngg  aanndd  rreessttoorriinngg  tthhee  ssoocciioo--eeccoonnoommiicc  

vviiaabbiilliittyy  ooff  tthhee  ddiissaasstteerr  aarreeaass..  TThhee  rreeccoonnssttrruuccttiioonn  pphhaassee  rreeqquuiirreess  aa  ssuubbssttaannttiiaall  ccoommmmiittmmeenntt  ooff  

ttiimmee  aanndd  rreessoouurrcceess  bbyy  ggoovveerrnnmmeenntt  aanndd  nnoonn--ggoovveerrnnmmeennttaall  oorrggaanniizzaattiioonnss..  TThhee  aaccttiivviittiieess  

iinnvvoollvveedd  wwoouulldd  mmoosstt  oofftteenn  bbee  tthhee  rreessuulltt  ooff  aa  ccaattaassttrroopphhiicc  eevveenntt  tthhaatt  hhaass  ccaauusseedd  ssuubbssttaannttiiaall,,  

lloonngg  tteerrmm  ddaammaaggee  oovveerr  aa  vveerryy  llaarrggee  aarreeaa..  HHoowweevveerr,,  tthheerree  hhaass  bbeeeenn  nnoo  hhiissttoorryy  ooff  ccaattaassttrroopphhiicc  

eevveennttss  iinn  DDaanntteewwaaddaa..  IInn  ccaassee  ooff  aannyy  ffuuttuurree  ccaattaassttrroopphhiicc  ddiissaasstteerr,,  tthhee  ffoolllloowwiinngg  eeffffoorrttss  sshhaallll  bbee  

mmaaddee--  

  LLoonngg  tteerrmm  rreeccoonnssttrruuccttiioonn  ooff  ppuubblliicc  iinnffrraassttrruuccttuurreess  aanndd  ssoocciiaall  sseerrvviicceess  ddaammaaggeedd  bbyy  tthhee  
ddiissaasstteerr..    

  RRee--eessttaabblliisshhmmeenntt  ooff  aaddeeqquuaattee  hhoouussiinngg  ttoo  rreeppllaaccee  tthhaatt  wwhhiicchh  hhaass  bbeeeenn  ddeessttrrooyyeedd..    

  RReessttoorraattiioonn  ooff  jjoobbss  wwhhiicchh  wweerree  lloosstt..    

  RReessttoorraattiioonn  ooff  tthhee  eeccoonnoommiicc  bbaassee  ooff  tthhee  ddiissaasstteerr  aarreeaass..    
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IInn  tthhee  ddiissttrriicctt  ddiissaasstteerr  mmaannaaggeemmeenntt  ppllaann,,  tthhee  ffoolllloowwiinngg  pprrooggrraammss  wwiillll  bbee  iinncclluuddeedd  iinn  

qquuiicckk  oorr  sshhoorrtt  tteerrmm  pprrooggrraammss--  

 
  RReeiinnssttaatteemmeenntt  ooff  mmoosstt  eesssseennttiiaall  sseerrvviicceess  

  RReeccoonnssttrruuccttiioonn  ooff  iinnffrraassttrruuccttuurree  

  RReebbuuiillddiinngg  

  SSuubbssiiddiieess  

  RReehhaabbiilliittaattiioonn  ooff  aaffffeecctteedd  ppeeooppllee  

  
IInn  tthhee  lloonngg  tteerrmm  rreehhaabbiilliittaattiioonn  sscchheemmee  ooff  tthhee  ddiissttrriicctt,,  tthhee  ffoolllloowwiinngg  oobbjjeeccttiivveess  aarree  ttoo  bbee  

oobbttaaiinneedd  iinn  tthhee  lloonngg  rruunn--  

 
  RReeffoorrmmiinngg  tthhee  lliivveess  ooff  aaffffeecctteedd  ppeeooppllee..  

  AAvvaaiillaabbiilliittyy  ooff  mmeennttaall  tthheerraappiisstt  ccoouunncceelllliinngg  iinn  tthhee  aaffffeecctteedd  aarreeaass,,  ssoo  tthhaatt  ppeeooppllee  ccaann  

ffoorrggeett  tthhee  bbaadd  eexxppeerriieenncceess..  

  CCoonnttiinnuuoouuss  eeffffoorrttss  ttoo  iimmpprroovvee  tthhee  qquuaalliittyy  ooff  lliiffee  ooff  tthhee  ppeeooppllee..  

  LLoonngg  tteerrmm  eeffffoorrttss  lliikkee  lliiffee  iinnssuurraannccee  ffoorr  pprroovviiddiinngg  eeccoonnoommiicc  pprrootteeccttiioonn  ttoo  tthhee  ppeeooppllee..  

  PPrroobblleemm  SSoolluuttiioonn  CCaammpp  iinn  AAffffeecctteedd  AArreeaass  oonn  FFiixxeedd  TTeerrmmiinnaall  

  EEssttaabblliisshhmmeenntt  ooff  ppaarrkkss,,  cciinneemmaa  hhoouusseess,,  mmaallllss  eettcc..  iinn  aaffffeecctteedd  aarreeaass,,  ssoo  tthhaatt  ppeeooppllee  ccaann  

ssppeenndd  tthheeiirr  ttiimmee  iinn  rreeccrreeaattiioonn..  

  
 
22..22..33  AAsssseessssmmeenntt  ooff  LLoossss  aanndd  PPoolliiccyy  DDeetteerrmmiinnaattiioonn      
 
  

DDiissttrriicctt  ccoolllleeccttoorr  wwiillll  bbee  iinn  cchhaarrggee  ooff  aasssseessssiinngg  tthhee  ddaammaaggee  ffrroomm  tthhee  ddiissaasstteerr  wwhhoo  wwiillll  iinnssttrruucctt  
ffoorr  tthhee  ffoorrmmaattiioonn  ooff  aa  llooccaall  lleevveell  ccoommmmiitttteeee..  TThhiiss  ccoommmmiitttteeee  wwiillll  ssuubbmmiitt  tthhee  rreeppoorrtt  ttoo  tthhee  
DDiissttrriicctt  CCoolllleeccttoorr  aafftteerr  ddeettaaiilleedd  aasssseessssmmeenntt..  TThhee  DDiissttrriicctt  CCoolllleeccttoorr  wwiillll  ddeetteerrmmiinnee  tthhee  lleevveell  ooff  
ddiissaasstteerr  aanndd  aaccccoorrddiinnggllyy  ddeecciiddee  aatt  wwhhaatt  lleevveell  rreehhaabbiilliittaattiioonn  pprrooggrraamm  iiss  nneeeeddeedd..  

  

  PPoolliiccyy  ffoorrmmuullaattiioonn  
  

TThheerree  wwiillll  bbee  tthhrreeee  mmaajjoorr  sstteeppss  ffoorr  tthhee  RReesseettttlleemmeenntt,,  RReeccoonnssttrruuccttiioonn  aanndd  RReehhaabbiilliittaattiioonn  
ppoolliiccyy--  

11..  RReessttoorraattiioonn  
22..  CCoonnssttrruuccttiioonn    
33..  SSeettttlleemmeenntt      
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  RReessttoorraattiioonn  
  

TThhiiss  wwiillll  bbee  tthhee  ffiirrsstt  pphhaassee  rreeqquuiirreedd,,  dduuee  ttoo  tthhee  ddiissaasstteerr,,  tthhee  uurrggeenntt  nneeeeddss  wwiillll  bbee  rreessttoorreedd..  AAtt  

tthhee  ttiimmee  ooff  ddiissaasstteerr,,  sseerrvviicceess  lliikkee  eelleeccttrriicciittyy,,  ccoommmmuunniiccaattiioonn,,  ddrriinnkkiinngg  wwaatteerr,,  sseewweerraaggee,,  

mmeeddiiccaall,,  eedduuccaattiioonn  eettcc..  aarree  tthhee  mmoosstt  lliikkeellyy  ttoo  bbee  eeffffeecctteedd..  TThheerreeffoorree,,  iinn  tthhee  ppoolliiccyy  mmaakkiinngg,,  

eeffffeeccttiivvee  pprrooppoossaallss  wwiillll  bbee  mmaaddee  ffoorr  tthhee  rreessttoorraattiioonn  ooff  tthheessee  eesssseennttiiaall  sseerrvviicceess..  

  

  CCoonnssttrruuccttiioonn    
  

DDuurriinngg  tthhee  ddiissaasstteerr  tthhee  iinnffrraassttrruuccttuurree  iiss  ccoommpplleetteellyy  ddeessttrrooyyeedd..  IInn  tthhee  ddiissaasstteerr  lliikkee  eeaarrtthhqquuaakkee,,  

fflloooodd,,  ffiirree,,  ttssuunnaammii  eettcc..  rreessiiddeennttiiaall  bbuuiillddiinnggss,,  aaddmmiinniissttrraattiivvee  bbuuiillddiinnggss,,  rraaiillwwaayy  ssttaattiioonnss,,  bbuuss  

ssttaannddss,,  ccoommmmeerrcciiaall  bbuuiillddiinnggss,,  rrooaaddss,,  ttrraacckkss  eettcc..  aarree  ddaammaaggeedd,,  ssoo  tthhee  sseeccoonndd  ssttaaggee  ooff  tthhee  

ppoolliiccyy  mmaakkiinngg  wwiillll  bbee  rreebbuuiilltt,,  wwhhiicchh  iinncclluuddeess  rreeccoonnssttrruuccttiioonn  ooff  ddaammaaggeedd  aanndd  ddeessttrrooyyeedd  

iinnffrraassttrruuccttuurree..  

  
FFiigg..44::  KKeeyy  ppooiinnttss  ooff  PPoolliiccyy  MMaakkiinngg  

  

  SSeettttlleemmeenntt    
  

SSeettttlleemmeenntt  aanndd  rreehhaabbiilliittaattiioonn  iiss  eesssseennttiiaall  ffoorr  hhoommeelleessss  aanndd  pphhyyssiiccaallllyy--mmeennttaallllyy  eeffffeecctteedd  

ppeeooppllee  ffrroomm  tthhee  ddiissaasstteerr..    

  
  

22..22..44  RReeoorrggaanniizzaattiioonn  ((RReeccttiiffiiccaattiioonn))  
  

DDiissttrriicctt  CCoolllleeccttoorr  wwiillll  aasssseessss  tthhee  lloosssseess  aanndd  pprroovviiddee  nneecceessssaarryy  aanndd  aapppprroopprriiaattee  ddiirreeccttiioonnss  ttoo  

tthhee  iinn--cchhaarrggee  ddeeppaarrttmmeennttss  aanndd  tthhee  rreessppoonnssiibbllee  ppeerrssoonn..  DDiiffffeerreenntt  ddeeppaarrttmmeennttss  wwiillll  ffuunnccttiioonn  iinn  

tthhee  nnooddaall  ddeeppaarrttmmeenntt  ffoorr  tthhee  ppuurrppoossee  ooff  rreeccoonnssttrruuccttiioonn  aanndd  rreeoorrggaanniizzaattiioonn..  

  

Reconstruction

Resettelment 

Rehabilitation 

Restoration

Construction Settlement 
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SS..  NNoo..  IItteemm      NNooddaall  DDeeppaarrttmmeenntt  

11  TTrraannssffoorrmmeerrss,,  EElleeccttrriicc  ppoolleess  eettcc..  CCSSEEBB  

22  WWaatteerr  ssuuppppllyy,,  DDrraaiinnaaggee  aanndd  SSeewwaaggee  DDWWSS,,  MMuunniicciippaalliittiieess  

33  RRooaaddss,,  bbuuiillddiinnggss,,  bbrriiddggeess  eettcc..  PPWWDD,,  CCPPWWDD  

44  TTrraannssppoorrttaattiioonn  RRTTOO  

55  HHeeaalltthh  aanndd  hhyyggiieennee  HHeeaalltthh    

66  AAnniimmaall  ccaarree  AAnniimmaall  HHuussbbaannddrryy    

77  RReemmoovvaall  ooff  ffaalllleenn  ttrreeeess  FFoorreesstt,,  PPWWDD  

88  RReemmoovvaall  ooff  ddeebbrriiss,,  ccoorrppssee  aanndd  ccaarrccaassss  MMuunniicciippaalliittiieess,,  SSDDRRFF,,  PPWWDD  

99  CCoommmmuunniiccaattiioonn  BBSSNNLL,,  MMoobbiillee  sseerrvviiccee  pprroovviiddeerr  

1100  HHoossppiittaallss,,  SScchhoooollss  PPWWDD  

 
TTaabbllee  33::  NNooddaall  DDeeppaarrttmmeennttss//  OOffffiicceerr  ffoorr  RReeccoonnssttrruuccttiioonn  aanndd  RReeoorrggaanniizzaattiioonn  

  
RReeqquuiirreedd  sseerrvviicceess  aarree  iinncclluuddeedd  uunnddeerr  tthhee  rreeoorrggaanniizzaattiioonn  oorr  rreeccoonnssttrruuccttiioonn  wwhhiicchh  ccaann  bbee  

ddiivviiddeedd  iinnttoo  ttwwoo  ppaarrttss--  

  

  BBaassiicc  SSeerrvviicceess  &&  BBaassiicc  sseerrvviicceess  iinncclluuddee  wwaatteerr  ssuuppppllyy,,  ssaanniittaattiioonn,,  ssoolliidd  wwaassttee  

mmaannaaggeemmeenntt,,  sseewweerraaggee  eettcc..  TThheessee  sseerrvviicceess  sshhoouulldd  bbee  mmaaddee  aavvaaiillaabbllee  aass  ssoooonn  aass  ppoossssiibbllee..  

TThhiiss  wwoorrkk  iiss  ppoossssiibbllee  wwiitthh  tthhee  hheellpp  ooff  rreellaatteedd  ddeeppaarrttmmeennttss  aanndd  ssppeecciiaall  aaggeenncciieess  aanndd  

NNGGOOss..  TToo  eennssuurree  wwaatteerr  ssuuppppllyy  iinn    DDaanntteewwaaddaa  ddiissttrriicctt,,  wwaatteerr  ssuuppppllyy  ffrroomm  wwaatteerr  ttaannkkeerrss  

aanndd  ccoonnssttrruuccttiioonn  ooff  tteemmppoorraarryy  ttaannkkss  eettcc..  wwiillll  bbee  ddoonnee  aalloonngg  wwiitthh  tthhee  cclleeaannlliinneessss..  

TTeemmppoorraarryy  ttooiilleettss,,  wwaallkk--iinn  ttooiilleettss  aanndd  bbaatthhrroooommss  wwiillll  bbee  pprroovviiddeedd  iinn  tthhee  aaffffeecctteedd  aarreeaass  ffoorr  

ssaanniittaattiioonn  aanndd  sseewweerraaggee,,  ssoo  tthhaatt  tthhee  pprroobblleemm  ooff  ssaanniittaattiioonn  aanndd  sseewweerraaggee  ccaann  bbee  ssoollvveedd  aatt  

tthhoossee  ppllaacceess..  AAfftteerr  tthhee  ddiissaasstteerr,,  tthhee  aassssiissttaannccee  ooff  cciittyy  ccoouunncciillss  aanndd  pprriivvaattee  aaggeenncciieess  wwiillll  bbee  

ttaakkeenn  ffoorr  JJCCBBss  aanndd  ttrraaccttoorrss  eettcc..  ttoo  rreemmoovvee  ddeebbrriiss..  
  

  EEsssseennttiiaall  SSeerrvviicceess  &&  RReessttoorraattiioonn  ooff  lliiffeelliinneess  sseerrvviicceess  lliikkee  eelleeccttrriicciittyy,,  ccoommmmuunniiccaattiioonn,,  

ttrraannssppoorrtt  eettcc..  aarree  vveerryy  iimmppoorrttaanntt  bbeeccaauussee  tthhee  rreelliieeff  aanndd  rreessppoonnssee  ddeeppeennddss  oonn  tthheessee  

ffaacciilliittiieess..  NNoorrmmaallllyy,,  tthhee  ssoocciiaall  ssyysstteemm  ddeeppeennddss  oonn  hhooww  ffaasstt  tthhee  bbaassiicc  eesssseennttiiaall  sseerrvviicceess  aarree  

rreessttoorreedd,,  bbeeccaauussee  ooff  iittss  ffaaiilluurree;;  tthhee  ssiittuuaattiioonn  ooff  cchhaaooss,,  rriioott,,  aanndd  mmiiggrraattiioonnss  aarriisseess..  OOnn  tthhee  

oorrddeerr  ooff  ddiissttrriicctt  ccoolllleeccttoorr,,  tthhee  ppoowweerr  ddiissttrriibbuuttiioonn  ccoorrppoorraattiioonn,,  tthhee  ddeeppaarrttmmeenntt  ooff  

tteelleeccoommmmuunniiccaattiioonn  aanndd  tthhee  ddeeppaarrttmmeenntt  ooff  ttrraannssppoorrttaattiioonn  wwiillll  bbeeccoommee  nnooddaall  ddeeppaarrttmmeenntt  

ffoorr  tthhee  eessttaabblliisshhmmeenntt  ooff  eelleeccttrriicciittyy,,  ccoommmmuunniiccaattiioonn  aanndd  ttrraannssppoorrtt,,  rreessppeeccttiivveellyy  wwhhoo  wwiillll  

wwoorrkk  iinn  ccoooorrddiinnaattiioonn  wwiitthh  ootthheerr  rreellaatteedd  ddeeppaarrttmmeennttss..  
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TThhee  rreeccoonnssttrruuccttiioonn  ooff  rreessiiddeennttiiaall  ssttrruuccttuurree  iinncclluuddeess  ddeessiiggnn,,  ppllaannnniinngg  aanndd  rreeccoonnssttrruuccttiioonn  

ooff  aallll  tthhee  ddaammaaggeedd  hhoouusseess  ooff  uurrbbaann  aanndd  rruurraall  aarreeaass..  TThhee  ppuubblliicc  wwoorrkkss  ddeeppaarrttmmeenntt  wwiillll  bbee  

tthhee  nnooddaall  ddeeppaarrttmmeenntt  ffoorr  tthhiiss  wwoorrkk  iinn  tthhee  ddiissttrriicctt..  TTwwoo  mmeeaassuurreess  ccaann  bbee  ttaakkeenn  ffoorr  tthhiiss  ––  
 

11..  PPrroovviiddee  ffiinnaanncciiaall  ssuuppppoorrtt  ttoo  tthhee  ppeeooppllee  ffoorr  hhoouussiinngg..  

22..  DDeetteerrmmiinniinngg  tthhee  aapppprroopprriiaattee  llooccaattiioonn,,  pprroovviiddiinngg  hhoouussiinngg  ttoo  tthhee  nneeeeddyy  ppeeooppllee..  
  
FFiinnaanncciiaall  ssuuppppoorrtt  wwiillll  bbee  ggiivveenn  ttoo  ppaarrttiiaallllyy  ddaammaaggeedd  rreessiiddeennttiiaall  oorr  ccoommmmeerrcciiaall  ssttrruuccttuurreess  

ffoorr  rreeccoonnssttrruuccttiioonn..  RReeccoonnssttrruuccttiioonn  ooff  ffuullllyy  ddeessttrrooyyeedd  rreessiiddeennttiiaall  aanndd  ccoommmmeerrcciiaall  

ssttrruuccttuurreess  aarree  nneecceessssaarryy..  AAfftteerr  tthhee  sseelleeccttiioonn  ooff    aapppprroopprriiaattee  ccoonnssttrruuccttiioonn  ssiittee,,  llaarrggee  

nnuummbbeerr  ooff  bbuuiillddiinngg  mmaatteerriiaallss  aarree  aallssoo  rreeqquuiirreedd..  AAssssiissttaannccee  ooff  eexxppeerriieenncceedd  eennggiinneeeerrss  wwiillll  

bbee  ttaakkeenn  iinn  tthhiiss  ddiissttrriicctt..  OOnn  tthhiiss  bbaassiiss  tteemmppoorraarryy  aanndd  ppeerrmmaanneenntt  hhoouusseess  wwiillll  bbee  bbuuiilltt  ffoorr  

tthhee  aaffffeecctteedd  ppeeooppllee..  PPaarrttiicciippaattiioonn  pprroocceessss  ccaann  bbee  aaddoopptteedd  iinn  tthhee  ddeessiiggnn  ooff  hhoouusseess,,  eettcc..  ttoo  

eennssuurree  tthhee  aacccceeppttaannccee  ooff  rreeccoonnssttrruuccttiioonn  ooff  bbuuiillddiinngg..  
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33..  FFiinnaanncciiaall  rreessoouurrcceess  ffoorr  tthhee  DDiissttrriicctt  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  PPllaann  
  

33..11  AAvvaaiillaabbiilliittyy  ooff  ffiinnaanncciiaall  rreessoouurrcceess  ffrroomm  CCeenntteerr  aanndd  SSttaattee      
  

PPoolliiccyy  aanndd  FFuunnddiinngg  pprroocceedduurreess  aarree  iinncclluuddeedd  iinn  ppllaann  ttoo  aassssiisstt  ddiissaasstteerr  vviiccttiimmss..  TThhee  FFiinnaannccee  

ccoommmmiissssiioonn  aappppooiinntteedd  bbyy  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  ooff  IInnddiiaa  rreevviieewwss  iinn    eevveerryy  55  yyeeaarrss..  OOnn  tthhee  

rreeccoommmmeennddaattiioonn  ooff  ffiinnaannccee  ccoommmmiissssiioonn,,  aa  ssttaattee--oowwnneedd  CCaallaammiittyy  RReelliieeff  FFuunndd  ((CCRRFF))  hhaass  bbeeeenn  

sseett  uupp  iinn  eeaacchh  ssttaattee,,  tthhee  ssttrruuccttuurree  ooff  tthhee  ccaallaammiittyy  ffuunndd  iiss  ddeetteerrmmiinneedd  bbyy  tthhee  ffiinnaannccee  

ccoommmmiissssiioonn,,  7755  ppeerrcceenntt  ccoonnttrriibbuuttiioonn  iiss  ccoonnttrriibbuutteedd  bbyy  tthhee  cceennttrraall  ggoovveerrnnmmeenntt  aanndd  2255  ppeerrcceenntt  

iiss  ccoonnttrriibbuutteedd  bbyy  tthhee  ssttaattee  ggoovveerrnnmmeenntt..  RReelliieeff  aassssiissttaannccee  iiss  pprroovviiddeedd  ttoo  vviiccttiimmss  ooff  nnaattuurraall  

ddiissaasstteerr  ffrroomm  CCRRFF..  IIff  ddiissaasstteerr  ooccccuurreedd  oonn  aa  llaarrggee  ssccaallee  ffoorr  wwhhiicchh  aaddddiittiioonnaall  ffuunnddss  aarree  

rreeqquuiirreedd,,  tthheenn  ffuunndd  iiss  ggiivveenn  iinn  tthhee  NNaattiioonnaall  CCaallaammiittyy  CCoonnttiinnggeennccyy  FFuunndd  ((NNCCCCFF))  wwhhiicchh  iiss  

eessttaabblliisshheedd  bbyy  tthhee  CCeennttrraall  GGoovveerrnnmmeenntt..  TThhiiss  iiss  aapppprroovveedd  bbyy  aa  hhiigghh  lleevveell  ccoommmmiitttteeee..  

IInnssttiittuuttiioonnaall  aarrrraannggeemmeennttss  ffoorr  ffuunnddiinngg  ffoorr  rreelliieeff  aanndd  rreessppoonnccee  rreellaatteedd  pprrooggrraammss  iinn  tthhee  ccoouunnttrryy  

hhaavvee  bbeeeenn  mmaaddee,,  wwhhiicchh  aarree  vveerryy  ssttrroonngg  aanndd  eeffffeeccttiivvee,,  tthhoouugghh  tthheerree  iiss  aa  nneeeedd  ttoo  rreeccoonnssiiddeerr  tthhee  

lliisstt  ooff  ddiissaasstteerr  aanndd  ddeemmaanndd..  AAnndd  tthhiiss  wwoorrkk  sshhoouulldd  bbee  ddoonnee  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  ggeeooggrraapphhiiccaall  

llooccaattiioonn  ooff  tthhee  ssttaattee..  

  
AAccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  1133tthh  FFiinnaannccee  CCoommmmiissssiioonn  rreeccoommmmeennddaattiioonn’’ss  aanndd  NNaattiioonnaall  DDiissaasstteerr  

MMaannaaggeemmeenntt  AAcctt  ((22000055)),,  tthhee  nnaammee  ooff  CCaallaammiittyy  RReelliieeff  FFuunndd  hhaass  bbeeeenn  nnaammeedd  SSttaattee  DDiissaasstteerr  

RReessoouurrccee  FFuunndd  ((SSDDRRFF))  aanndd  NNaattiioonnaall  DDiissaasstteerr  RReessoouurrccee  FFuunndd  ((NNDDRRFF))  iinn  22001100--1111,,  aanndd  tthhee  

SSttaattee  DDiissaasstteerr  MMiittiiggaattiioonn  FFuunndd  ((SSDDMMFF))  ))  hhaass  aallssoo  bbeeeenn  aarrrraannggeedd..  TThhee  mmaaiinn  aaggeennccyy,,  wwhhiicchh  

aasssseesssseess  tthhee  lloossss,,  iiss  tthhee  ddiissttrriicctt  aaddmmiinniissttrraattiioonn  aanndd  iinn  tthhiiss  wwoorrkk,,  eemmppllooyyeeeess  ooff  vvaarriioouuss  

ddeeppaarrttmmeennttss  ssuucchh  aass  RReevveennuuee,,  HHoommee,,  MMeeddiiccaall,,  AAnniimmaall  hhuussbbaannddrryy,,  FFoorreesstt,,  WWaatteerr  ssuuppppllyy  

((PPHHEE)),,  PPuubblliicc  wwoorrkkss  ((PPWWDD)),,  HHeeaalltthh,,  WWoommeenn  aanndd  cchhiilldd  wweellffaarree  eettcc..  aarree  aallssoo  iinnvvoollvveedd..  

  
33..11..11  FFuunndd  ffoorr  ccaappaacciittyy  BBuuiillddiinngg    
  

TThhee  CCeennttrraall  GGoovveerrnnmmeenntt  hhaass  mmaaddee  aa  pprroovviissiioonn  ooff  ggiivviinngg  44  ccrroorree  ((ffiinnaanncciiaall  yyeeaarr  22001100--1111  ttoo  

22001144--1155))  ffoorr  55  yyeeaarrss  ((uupp  ttoo  55  yyeeaarrss))  ffoorr  ccaappaacciittyy  bbuuiillddiinngg  ooff  tthhee  aaddmmiinniissttrraattiivvee  ssyysstteemm  iinn  

ddiissaasstteerr  mmaannaaggeemmeenntt..  TThhiiss  ffuunndd  wwiillll  bbee  ssppeenntt  tthhrroouugghh  pprrooggrraammss  aanndd  rraaddiioo,,  pprriinnttiinngg,,  

eelleeccttrroonniicc  mmeeddiiaa  oonn  PPuubblliicc  aawwaarreenneessss  ttrraaiinniinngg  aanndd  IIEECC  mmaatteerriiaall  pprroodduuccttiioonn  aanndd  ddiisssseemmiinnaattiioonn  

aass  mmeennttiioonneedd  iinn  CChhaapptteerr  66..  
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33..22  OOtthheerr  ffuunnddiinnggss  bbyy  ssttaattee  
  

IInn  aaddddiittiioonn  ttoo  tthhee  aabboovvee  pprroovviissiioonnss,,  tthhee  ssttaattee  hhaass  aallssoo  sseett  uupp  aa  ffuunndd  ccaalllleedd  CChhhhaattttiissggaarrhh  RReelliieeff  

FFuunndd,,  ffoorr  wwhhiicchh  iinniittiiaallllyy  tthheerree  iiss  aa  pprroovviissiioonn  ooff  RRss..  66  CCrroorreess  aanndd  iinn  tthhee  uuppccoommiinngg  yyeeaarrss  2255  

llaakkhh  rruuppeeeess  wwiillll  bbee  aaddddeedd  aannnnuuaallllyy  iinn  tthhiiss  ffuunndd..  TThhiiss  ffuunndd  wwiillll  bbee  uusseedd  ffoorr  rreessccuuee  aanndd  rreelliieeff  ooff  

tthhee  vviiccttiimmss  bbyy  aacccciiddeennttss..  

  

33..22..11  EExxtteerrnnaall  ffuunnddiinngg  ssyysstteemmss    
 

SSoo  ffaarr,,  tthheerree  iiss  aa  pprroovviissiioonn  ttoo  rraaiissee  ffuunndd  ffoorr  ssoommee  pprroojjeeccttss  ffrroomm  UUnniitteedd  NNaattiioonn  aaggeenncciieess  aass  

eexxtteerrnnaall  ssoouurrcceess..  
  
  

33..22..22  FFiinnaanncciiaall  pprroovviissiioonnss  
  

BBuuddggeettaarryy  ffuunnddss  aarree  pprroovviiddeedd  ttoo  tthhee  ddiissaasstteerr  aaffffeecctteedd  ppeeooppllee  bbyy  cceenntteerr  aanndd  ssttaattee  ggoovveerrnnmmeenntt  

ffoorr  pprroovviiddiinngg  aassssiissttaannccee..    
  

 

33..22..33  DDiissaasstteerr  rreelliieeff  ffuunndd  
  

TThhee  aassssiissttaannccee  aammoouunntt  uunnddeerr  tthhee  DDiissaasstteerr  RReelliieeff  FFuunndd  iiss  ggiivveenn  bbyy  tthhee  cceennttrraall  ggoovveerrnnmmeenntt  

ssiinnccee  2211..1122..22001100  ffoorr  pprroovviiddiinngg  aassssiissttaannccee  dduurriinngg  tthhee  nnaattuurraall  ccaallaammiittiieess  nnoottiiffiieedd  uunnddeerr  tthhee  

rreeccoommmmeennddaattiioonnss  ooff  tthhee  ccoommmmiissssiioonn..  WWhheerreeiinn  7755%%  iiss  ooff  cceenntteerr  aanndd  2255%%  iiss  ooff  ssttaattee,,  tthhee  

cceenntteerr  hhaass  iissssuueedd  ddeettaaiilleedd  gguuiiddeelliinneess  ffoorr  tthhee  uussee  ooff  DDiissaasstteerr  RReelliieeff  FFuunndd..  

  
33..33  NNaattiioonnaall  CCaallaammiittyy  CCoonnttiinnggeennccyy  ffuunndd  
  

IIff  tthhee  ddiissaasstteerr  ggooeess  bbeeyyoonndd  tthhee  ccaappaacciittyy  ooff  ssttaattee  ggoovveerrnnmmeenntt//  ddiissaasstteerr  rreelliieeff  ffuunndd  tthheenn  tthhee  

cceenntteerr  ffuunnddss  tthhee  ssaammee  vviiaa  NNaattiioonnaall  DDiissaasstteerr  CCoonnttiinnggeennccyy  FFuunndd..  FFoorr  tthhiiss,,  aa  ddeettaaiilleedd  

aaddvveerrttiisseemmeenntt  iiss  sseenntt  bbyy  tthhee  ssttaattee  ttoo  tthhee  cceennttrraall  ggoovveerrnnmmeenntt  wwhhiicchh  iiss  ffuurrtthheerr  aasssseesssseedd  bbyy  aa  

cceennttrraall  tteeaamm..  OOnn  tthhee  bbaassiiss  ooff  tthhee  rreeppoorrtt  ooff  tthhee  cceennttrraall  tteeaamm,,  tthhee  aammoouunntt  ooff  NNaattiioonnaall  CCaallaammiittyy  

CCoonnttiinnggeennccyy  FFuunndd  iiss  aapppprroovveedd  bbyy  tthhee  cceennttrraall  ggoovveerrnnmmeenntt..  

  
33..44  SSttaattee  DDiissaasstteerr  RReelliieeff  FFuunndd  
 

TToo  rreeccoommmmeenndd  tthhee  1133tthh  FFiinnaannccee  CCoommmmiissssiioonn  aanndd  ttoo  ffoollllooww  tthhee  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  AAcctt  

SSttaattee  DDiissaasstteerr  RReelliieeff  FFuunndd  hhaass  bbeeeenn  ccrreeaatteedd  iinn  tthhee  SSttaattee..  IInn  tthhee  SSttaattee  DDiissaasstteerr  RReelliieeff  FFuunndd,,  

7755%%  iiss  ooff  tthhee  cceenntteerr  aanndd  2255  %%  ccoonnttrriibbuuttiioonn  iiss  ffrroomm  tthhee  ssttaattee..  TThhiiss  ffuunndd  wwiillll  bbee  uuttiilliizzeedd  aass  ppeerr  

tthhee  pprreessccrriibbeedd  ccrriitteerriiaa  dduurriinngg  tthhee  ccaallaammiittiieess  ffoorr  iimmmmeeddiiaattee  hheellpp  eettcc..  
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33..55  CChhhhaattttiissggaarrhh  rreelliieeff  ffuunndd  
 

CChhhhaattttiissggaarrhh  RReelliieeff  FFuunndd  hhaass  bbeeeenn  sseett  uupp  ttoo  pprroovviiddee  rreelliieeff  //  eexxppeennddiittuurree  ttoo  ssuucchh  nnaattuurraall  

ccaallaammiittiieess  iinn  wwhhiicchh  SSttaattee  DDiissaasstteerr  RReelliieeff  FFuunndd  ccaannnnoott  bbee  uusseedd..  IItt  hhaass  aa  bbuuddggeett  pprroovviissiioonn  ooff  2255  

llaakkhhss  ppeerr  aannnnuumm..  AAppaarrtt  ffrroomm  tthhiiss,,  tthhee  aammoouunntt  ccaann  aallssoo  bbee  ccoolllleecctteedd  tthhrroouugghh  ppuubblliicc  

ccooooppeerraattiioonn..  AA  ssttaattee  lleevveell  ccoommmmiitttteeee  hhaass  bbeeeenn  ccoonnssttiittuutteedd  ffoorr  iittss  ooppeerraattiioonn  //  mmaannaaggeemmeenntt  aatt  

tthhee  ssttaattee  lleevveell..  

  

33..66  OOtthheerr  pprroovviissiioonnss  ooff  tthhee  ffiinnaannccee  ssyysstteemm  
 

FFoorr    pprreevveennttiioonn,,  pprreeppaarreeddnneessss,,  rreehhaabbiilliittaattiioonn  aanndd  rreeccoonnssttrruuccttiioonn  uunnddeerr  ddiissaasstteerr  mmaannaaggeemmeenntt  iinn  

tthhee  ssttaattee,,  tthhee  ffiinnaannccee  wwiillll  bbee  aarrrraannggeedd  ddeeppaarrttmmeenntt  wwiissee uunnddeerr  tthhee  ppllaannnneedd  sscchheemmee..  FFoorr  tthhee  

pprreeppaarreeddnneessss,,  tthhee  ssttaattee  ggoovveerrnnmmeenntt  wwiillll  mmaakkee  pprroovviissiioonn  ffoorr  ddiissaasstteerr  mmaannaaggeemmeenntt  iinn  tthhee  

ddeeppaarrttmmeennttaall  bbuuddggeett  eevveerryy  yyeeaarr..  
 

AAppaarrtt  ffrroomm  tthhiiss,,  ffiinnaanncciiaall  rreessoouurrcceess  ssuucchh  aass  rriisskk  iinnssuurraannccee  uunnddeerr  ddiissaasstteerr  mmaannaaggeemmeenntt  wwiillll  

aallssoo  bbee  eennccoouurraaggeedd  aanndd  sscchheemmeess  ssuucchh  aass  CCrroopp  IInnssuurraannccee  SScchheemmee,,  SSeellff  HHeellpp  GGrroouupp  wwiillll  bbee  

ddeevveellooppeedd..  IInn  tthhee  iinndduussttrriiaall  aanndd  ccoommmmeerrcciiaall  uunniittss,,  tthhee  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ooff  ddiissaasstteerr  pprreevveennttiioonn  

aanndd  ddiissaasstteerr  ddaammaaggeess  wwiillll  bbee  tthhee  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ooff  tthhee  ccoonncceerrnneedd  uunniitt..  

 

33..77  DDiissttrriicctt  FFiinnaanncciiaall  RReessoouurrcceess  
 

AAlltthhoouugghh  ffiinnaanncciiaall  aassssiissttaannccee  iiss  rreeqquuiirreedd  oonn  aa  vveerryy  llaarrggee  ssccaallee  dduurriinngg  ddiissaasstteerr,,  wwhhiicchh  iiss  

ggeenneerraallllyy  nnoott  ppoossssiibbllee  aatt  tthhee  ddiissttrriicctt  lleevveell..  HHoowweevveerr,,  ffoorr  iimmmmeeddiiaattee  hheellpp,,  iittss  aarrrraannggeemmeenntt  iiss  

nneecceessssaarryy  aatt  tthhee  ddiissttrriicctt  lleevveell..    

 
33..88  OOtthheerr  FFiinnaanncciiaall  RReessoouurrcceess  aatt  DDiissttrriicctt  LLeevveell  
 

OOtthheerr  ffiinnaanncciiaall  rreessoouurrcceess  aatt  ddiissttrriicctt  lleevveell  aarree  ggiivveenn  bbeellooww  ffrroomm  wwhheerree  ffiinnaanncciiaall  aassssiissttaannccee  ccaann  

bbee  ttaakkeenn  dduurriinngg  ooff  ddiissaasstteerr  ––  

 

PPrrooffeessssiioonnaall  RReessoouurrcceess  TThhee  pprreessttiiggiioouuss  CCoommmmeerrcciiaall  IInnssttiittuutteess  ooff  tthhee  ddiissttrriicctt,,  
sshhoowwrroooommss,,  hhootteellss  eettcc..  

IInndduussttrriiaall  IInnssttiittuuttee  RRiiccee  mmiillll  eettcc,,  

NNGGOO  VVaarriioouuss  SSoocciiaall  SSeerrvviiccee  IInnddttiittuutteess  aanndd  DDoonnoorrss  

PPuubblliicc  CCooooppeerraattiioonn  VVaarriioouuss  SSoocciiaall  WWoorrkkeerrss  

GGoovveerrnnmmeenntt  EEmmppllooyyeeee  DDoonnaattiioonn  ooff  oonnee  ddaayy  ssaallaarryy  
 
  TTaabbllee  44::  OOtthheerr  FFiinnaanncciiaall  RReessoouurrcceess  aatt  DDiissttrriicctt  LLeevveell      
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44..  MMoonniittoorriinngg,,  EEvvaalluuaattiioonn  aanndd  UUppddaattiioonn  ooff  DDiissttrriicctt  DDiissaasstteerr  

MMaannaaggeemmeenntt  PPllaann  

 

44..11  EEvvaalluuaattiioonn  ooff  DDDDMMPP  
  

EEvvaalluuaattiinngg  tthhee  eeffffeeccttiivveenneessss  ooff  ppllaannss  iinnvvoollvveess  aa  ccoommbbiinnaattiioonn  ooff  ttrraaiinniinngg  eevveennttss,,  eexxeerrcciisseess,,  

ppoosstt  ddiissaasstteerr  qquueessttiioonnnnaaiirree  eettcc..  ttoo  ddeetteerrmmiinnee  wwhheetthheerr  tthhee  ggooaallss,,  oobbjjeeccttiivveess,,  ddeecciissiioonnss,,  aaccttiioonnss  

aanndd  ttiimmiinngg  oouuttlliinneedd  iinn  tthhee  ppllaann  wwiillll  rreessuulltt  iinn  aann  eeffffeeccttiivvee  rreessppoonnssee..  IInnddiiccaattiivvee  gguuiiddeelliinneess  ffoorr  

mmoonniittoorriinngg  aanndd  eevvaalluuaattiioonn  ooff  tthhee  ppllaann  aarree  ggiivveenn  bbeellooww  --  

  RReegguullaarrllyy  rreevviieewwiinngg  tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhee  ppllaann..    

  CChheecckkiinngg  tthhee  eeffffiicciieennccyy  ooff  tthhee  ppllaann  aafftteerr  aannyy  mmaajjoorr  ddiissaasstteerr//eemmeerrggeennccyy  iinn  tthhee  ddiissttrriicctt  ttoo  

iiddeennttiiffyy  tthhee  tthhiinnggss  tthhaatt  ddiidd  aanndd  ddiiddnn’’tt  wwoorrkk  aanndd  ffuurrtthheerr  mmaakkiinngg  aammeennddmmeennttss  ttoo  tthhee  ppllaann  

aaccccoorrddiinnggllyy..  

  KKeeeeppiinngg  IInnddiiaann  DDiissaasstteerr  RReessoouurrccee  NNeettwwoorrkk  ((IIDDRRNN))  uuppddaatteedd  aanndd  ccoonnnneecctteedd  wwiitthh  tthhee  ppllaann..  

  UUppddaattiinngg  ccoooorrddiinnaatteess  ooff  rreessppoonnssiibbllee  ppeerrssoonnnneell  aanndd  tthheeiirr  rroolleess//rreessppoonnssiibbiilliittyy  hhaallff--  yyeeaarrllyy//  

aannnnuuaallllyy  oorr  wwhheenneevveerr  aa  cchhaannggee  hhaappppeennss..  NNaammeess  aanndd  ccoonnttaacctt  ddeettaaiillss  ooff  tthhee  

ooffffiicceerrss//ooffffiicciiaallss  wwhhoo  aarree  tthhee  nnooddaall  ooffffiicceerrss  oorr  tthhee  iinn--cchhaarrggee  ooff  rreessoouurrcceess  ttoo  bbee  uuppddaatteedd  oonn  

rreegguullaarr  bbaassiiss..    

  PPllaann  sshhoouulldd  bbee  cciirrccuullaatteedd  ttoo  aallll  ssttaakkeehhoollddeerr  ddeeppaarrttmmeennttss,,  aaggeenncciieess  aanndd  oorrggaanniizzaattiioonnss  ssoo  

tthhaatt  tthheeyy  kknnooww  tthheeiirr  rroollee  aanndd  rreessppoonnssiibbiilliittiieess  aanndd  aallssoo  pprreeppaarree  tthheeiirr  oowwnn  ppllaannss..    

  RReegguullaarr  ddrriillllss  //eexxeerrcciisseess  sshhoouulldd  bbee  ccoonndduucctteedd  ttoo  tteesstt  tthhee  eeffffiiccaaccyy  ooff  tthhee  ppllaann  aanndd  cchheecckkiinngg  

tthhee  lleevveell  ooff  pprreeppaarreeddnneessss  ooff  vvaarriioouuss  ddeeppaarrttmmeennttss  aanndd  ootthheerr  ssttaakkeehhoollddeerrss..  IItt  wwoouulldd  eennssuurree  

tthhaatt  aallll  ppaarrttiieess  uunnddeerrssttaanndd  tthheeiirr  rroolleess  aanndd  rreessppoonnssiibbiilliittiieess  cclleeaarrllyy  aanndd  uunnddeerrssttaanndd  tthhee  

ppooppuullaattiioonn  ssiizzee  aanndd  nneeeeddss  ooff  vvuullnneerraabbllee  ggrroouuppss..    

  RReegguullaarr  ttrraaiinniinngg  aanndd  oorriieennttaattiioonn  ooff  tthhee  ooffffiicceerrss//ooffffiicciiaallss  rreessppoonnssiibbllee  ttoo  iimmpplleemmeenntt  tthhee  ppllaann  

sshhoouulldd  bbee  ddoonnee  ssoo  tthhaatt  iitt  bbeeccoommeess  uusseeffuull  ddooccuummeenntt  ttoo  tthhee  ddiissttrriicctt  aaddmmiinniissttrraattiioonn..    

  AArrmmyy,,  NNDDRRFF,,  SSDDRRFF  aanndd  ootthheerr  aaggeenncciieess  sshhoouulldd  bbee  iinntteeggrraatteedd  iinnttoo  tthhee  ppllaann  aanndd  eexxeerrcciissee  

rreegguullaarrllyy..  

  DDDDMMAA  sshhoouulldd  hhoolldd  rreegguullaarr  iinntteerraaccttiioonn  aanndd  mmeeeettiinnggss  wwiitthh  tthhee  aarrmmyy  oorr  aannyy  ootthheerr  cceennttrraall  

ggoovveerrnnmmeenntt  aaggeenncciieess  ffoorr  ssttrreennggtthheenniinngg  ccoooorrddiinnaattiioonn  dduurriinngg  ddiissaasstteerrss..    

    



                                            District Disaster Management Plan Dantewada (C.G.) 

19 
 

44..22  AAuutthhoorriittyy  ffoorr  MMaaiinnttaaiinniinngg  aanndd  RReevviieewwiinngg  DDDDMMPP  

 
TThhee  ttaasskk  ffoorr  uuppddaattiinngg  ooff  DDDDMMPP  lliieess  wwiitthh  tthhee  DDiissttrriicctt  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  AAuutthhoorriittyy  

((DDDDMMAA))..  TThhee  ppllaann  wwiillll  bbee  uuppddaatteedd  aannnnuuaallllyy..  TThhee  ffoolllloowwiinngg  ooffffiicceerrss  ooff  tthhee  aauutthhoorriittyy  aarree  

rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  mmaaiinnttaaiinniinngg  aanndd  rreevviieewwiinngg  tthhee  DDDDMMPP..  

 
SS..NNoo  DDeettaaiillss  ooff  OOffffiicceerrss  DDeessiiggnnaattiioonn  OOffffiiccee  MMoobbiillee  

11  CCoolllleeccttoorr  CChhaaiirrmmaann  07853 220022 9425263400  

22  EElleecctteedd  RReepprreesseennttaattiivvee  ooff  

LLooccaall  AAuutthhoorriittyy  

CCoo  --  CChhaaiirrmmaann      

33  CCEEOO,,  ZZiillaa  PPaanncchhaayyaatt  MMeemmbbeerr  07853 220330  9479001386  

44  SSuuppeerriinntteennddeenntt  ooff  PPoolliiccee    MMeemmbbeerr  07853 220152  9479194400  

55  CCMMHHOO  MMeemmbbeerr  07853  220264 7587192565 

66  EEEE,,  WWaatteerr  RReessoouurrccee  

DDeeppaarrttmmeenntt  

MMeemmbbeerr  07853 220149  9424292295  

77  DDeeppuuttyy  DDiirreeccttoorr,,  AAggrriiccuullttuurree  

DDeeppaarrttmmeenntt  

MMeemmbbeerr  
07853 220022 

9425263400  

 
TTaabbllee  55::  FFoorrmmaatt  ffoorr  DDDDMMPP  RReevviieeww  PPaanneell  

  

44..33  PPoosstt  DDiissaasstteerr  EEvvaalluuaattiioonn  MMeecchhaanniissmm  
 

AAss  aa  ppaarrtt  ooff  ppoosstt‐‐ddiissaasstteerr  eevvaalluuaattiioonn  mmeecchhaanniissmm,,  aa  mmeeeettiinngg  ooff  tthhee  DDDDMMAA  wwiillll  bbee  hheelldd  wwiitthhiinn  

22  wweeeekkss  ooff  ddiissaasstteerr  iinn  tthhee  ddiissttrriicctt  wwhheerree  tthhee  tteeaamm  lleeaaddeerrss//  nnooddaall  ooffffiicceerrss  ooff  eeaacchh  ppaarrttiicciippaattiinngg  

ddeeppaarrttmmeenntt//  aaggeennccyy  sshhaallll  rreemmaaiinn  pprreesseenntt..   SScchheedduullee  ffoorr  uuppddaattiioonn  ooff  DDDDMMPP  wwiill ll   bbee  iinn  tthhee  

mmoonntthh  ooff  AApprriill//  MMaayy  oonn  tthhee  bbaassiiss  ooff  iinnffoorrmmaattiioonn//ddaattaa  rreecceeiivveedd  ffrroomm  vvaarriioouuss  aaggeenncciieess..  

  

44..44  DDiissaasstteerr  EEvvaalluuaattiioonn  MMeecchhaanniissmm    
 

TThhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhee  DDDDMMPP  ddeeppeennddss  oonn  hhooww  tthhee  ssyysstteemm  mmeennttiioonneedd  iinn  tthhee  ppllaann  iiss  bbeeiinngg  

uusseedd  aatt  tthhee  ggrroouunndd  lleevveell..  TThheerree  wwiillll  bbee  ddiiffffeerreenntt  lleevveellss  ooff  eevvaalluuaattiioonn  aanndd  uuppddaattiioonn  ooff  DDDDMMPP..  

  

AA  ddiissttrriicctt  ddiissaasstteerr  mmaannaaggeemmeenntt  aauutthhoorriittyy  wwiillll  bbee  ccoonnssttiittuutteedd  ffiirrsstt  aatt  tthhee  ddiissttrriicctt  lleevveell  pprreessiiddeedd  

bbyy  tthhee  DDiissttrriicctt  CCoolllleeccttoorr..  TThhiiss  AAuutthhoorriittyy  wwiillll  iinncclluuddee  tthhee  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  AAuutthhoorriittyy  iinn  

cchhaarrggee,,  CChhiieeff  EExxeeccuuttiivvee  OOffffiicceerr,,  DDiissttrriicctt  PPaanncchhaayyaatt,,  SSuuppeerriinntteennddeenntt  ooff  PPoolliiccee,,  CChhiieeff  MMeeddiiccaall  
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aanndd  HHeeaalltthh  OOffffiicceerr,,  EExxeeccuuttiivvee  EEnnggiinneeeerr  ooff  EElleeccttrriicciittyy  DDeeppaarrttmmeenntt,,  EExxeeccuuttiivvee  EEnnggiinneeeerr  PPuubblliicc  

WWoorrkkss  DDeeppaarrttmmeenntt  aanndd  SSuubbjjeecctt  SSppeecciiaalliisstt..  IItt  wwiillll  bbee  aa  88--1100  mmeemmbbeerr  tteeaamm  aanndd  iitt  wwiillll  bbee  tthhee  

rriigghhtt  ooff  tthhee  ddiissttrriicctt  ccoolllleeccttoorr  ttoo  ddeetteerrmmiinnee  tthhee  nnuummbbeerr..  

  

  
 

FFiigguurree  55::  TTaaccttiiccaall  ssyysstteemm  ooff  mmoonniittoorriinngg  aanndd  uuppddaattiinngg  ooff  DDDDMMPP  

  

SSuucchh  aa  DDiissttrriicctt  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  AAuutthhoorriittyy,,    ccoommmmiitttteeee  sshhoouulldd  aallssoo  bbee  ffoorrmmeedd  aatt  tthhee  

lleevveell  ooff  MMuunniicciippaalliittyy,,  TTeehhssiill,,  bblloocckk  lleevveell  aanndd  GGrraamm  PPaanncchhaayyaatt..  EEaacchh  ccoommmmiitttteeee  ooff  eeaacchh  lleevveell  

wwiillll  wwoorrkk  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  iinnssttrruuccttiioonnss  ggiivveenn  iinn  ddddmmpp..  TThhee  CCoommmmiitttteeee  ooff  eeaacchh  lleevveell  wwiillll  

pprreeppaarree  aannnnuuaall  rreeppoorrtt  ooff  tthhee  nneecceessssiittiieess  iinn  tthheeiirr  rreessppeeccttiivvee  aarreeaass  ooff  ddiissaasstteerrss,,  tthheeiirr  iimmppaacctt,,  

aavvaaiillaabbllee  ffiinnaanncciiaall  rreessoouurrcceess  aanndd  rreelliieeff  aanndd  rreessppoonnssee..    

TThhiiss  rreeppoorrtt  wwiillll  bbee  pprreesseenntteedd  ttoo  tthhee  DDiissttrriicctt  CCoommmmiitttteeee  aatt  tthhee  eenndd  ooff  tthhee  yyeeaarr  oorr  oonn  tthhee  

nneecceessssiittyy..  AAccccoorrddiinngg  ttoo  wwhhiicchh  DDiissttrriicctt  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  AAuutthhoorriittyy  CCoommmmiitttteeee  mmaakkee  tthhee  

nneecceessssaarryy  uuppddaatteess  iinn  DDDDMMPP..  

    

44..55    MMeeddiiaa  MMaannaaggeemmeenntt    
 

MMeeddiiaa  mmaannaaggeemmeenntt  iiss  oonnee  ooff  tthhee  ccoorree  iissssuueess  rreellaatteedd  ttoo  ddiissaasstteerr  mmaannaaggeemmeenntt..  UUssuuaallllyy,,  iinn  

ccaassee  ooff  ddiissaasstteerr,,  mmeeddiiaa  ccoorrrreessppoonnddeennttss  rreeaacchh  tthhee  ssiittee  eevveenn  bbeeffoorree  tthhee  oouuttssiiddee  ddiissaasstteerr  

mmaannaaggeemmeenntt  aaggeenncciieess  aanndd  tthheeyy  aasssseessss  tthhee  ssiittuuaattiioonn..  TThhee  rreeppoorrtt  tthheeyy  rreelleeaassee  oonn  aaiirr  iiss  

ccoonnttrraaddiiccttiinngg  aanndd  ccrreeaatteess  ppaanniicc..  IInn  oorrddeerr  ttoo  ccoonnttrrooll  tthhee  ssiittuuaattiioonn  cceerrttaaiinn  aarrrraannggeemmeennttss  sshhaallll  

bbee  mmaaddee  bbyy  tthhee  ddiissttrriicctt..  AAss  aa  ddiissaasstteerr  iiss  nnoottiicceedd  tthhee  IInncciiddeenntt  CCoommmmaannddeerr  sshhaallll  ddoo  tthhee  

ffoolllloowwiinngg  mmeeaassuurreess  ttoo  ccoonnttrrooll  tthhee  mmeeddiiaa  --    

Major 
groups

DDMP

Municipality 
/ Parishad

Tehsil 
Level

Block 
Level

Gram 
Panchayat 

level
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  AAlloonngg  wwiitthh  iinnffoorrmmaattiioonn  ddiisssseemmiinnaattiioonn  ttoo  tthhee  vveerrttiiccaall  aanndd  hhoorriizzoonnttaall  aaggeenncciieess,,  pprreessss  

ppeeooppllee  sshhaallll  bbee  ccaalllleedd  aanndd  ggiivveenn  pprreelliimmiinnaarryy  ddaattaa  bbaasseedd  oonn  aasssseessssmmeenntt..  TThhiiss  sshhaallll  rreedduuccee  

tthhee  sspprreeaadd  ooff  rruummoorrss..    

  OOnnllyy  tthhee  ssttaattee  oowwnneedd  eelleeccttrroonniicc,,  pprriinntt  mmeeddiiaa  sshhoouulldd  bbee  ttaakkeenn  ttoo  tthhee  ssiittee..    

  IInn  eevveerryy  oonnee  hhoouurr  oorr  ssoo,,  tthhee  IInncciiddeenntt  ccoommmmaannddeerr  sshhaallll  ggiivvee  pprreessss  rreelleeaassee  iinn  oorrddeerr  ttoo  

ccoonnttrrooll  ffaallssee  iinnffoorrmmaattiioonn  ttoo  tthhee  oouuttssiiddee  wwoorrlldd..    

  NNoo  mmeeddiiaa  sshhaallll  bbee  aalllloowweedd  ttoo  aaiirr  oorr  pprriinntt  ppiiccttuurreess  ooff  ddeeaadd  bbooddiieess  wwiitthh  wwoorrsstt  ccoonnddiittiioonn..    

IInn  aa  ddiissaasstteerr  ssiittuuaattiioonn,,  oonnllyy  PPRR  ooffffiiccee  iinn  ddiissttrriicctt  lleevveell  wwiillll  ccoommmmuunniiccaattee  wwiitthh  tthhee  mmeeddiiaa  aanndd  

pprroovviiddee  bbrriieeff,,  nnoo  ootthheerr  ppaarraalllleell  aaggeennccyy  oorr  EESSFF  oorr  vvoolluunnttaarryy  aaggeennccyy  iinnvvoollvveedd  iinn  tthhee  ddiissaasstteerr  

mmaannaaggeemmeenntt  sshhaallll  ggiivvee  aannyy  ssoorrtt  ooff  pprreessss  bbrriieeffiinnggss..  

  

44..66  CCoonndduuccttiinngg  MMoocckk  DDrriillllss  aatt  DDiissttrriicctt  LLeevveell  
 

TThhee  ddiissttrriicctt  lleevveell  mmoocckk  ddrriillll  sshhaallll  bbee  ccoonndduucctteedd  eevveerryy  yyeeaarr  bbeeffoorree  tthhee  ddiissaasstteerr  pphhaassee  iinn  tthhee  

ddiissaasstteerr  pprroonnee  aarreeaass..  TThhee  ccoonncceerrnneedd  ddeeppaarrttmmeennttss  sshhaallll  ttaakkee  ppaarrtt  iinn  tthhee  mmoocckk  ddrriillll  ttoo  sshhooww  

tthheeiirr  pprreeppaarreeddnneessss  iinn  eevvaaccuuaattiioonn,,  sseeaarrcchh  &&  rreessccuuee,,  hheeaalltthh  &&  ffiirrsstt--aaiidd,,  ddrriinnkkiinngg  ffaacciilliittiieess  aanndd  

rreelliieeff  ccaammppss  sseett--uupp..  EEvvaalluuaattiioonn  ooff  ppeerrffoorrmmaannccee  iiss  ttoo  bbee  mmaaddee  bbyy  tthhee  DDEEOOCC,,  tthhee  rreessppoonnssiibbllee  

oorrggaanniizziinngg  ccoommmmiitttteeee..  

  

44..66..11  FFoolllloowwiinngg  aarree  tthhee  rreessppoonnssiibbllee  iinnssttiittuuttiioonn  ffoorr  MMoocckkDDrriillll  --  
  

  TThhoossee  iinnssttiittuuttiioonnss  tthhaatt  aarree  rreellaatteedd  ttoo  tthhee  ddiissaasstteerr,,  wwhhoossee  MMoocckkDDrriillll  iiss  bbeeiinngg  ddoonnee..  

MMuunniicciippaall  ccoouunncciillss  aanndd  ffiirree  bbrriiggaaddee  ffoorr  tthhee  MMoocckk  DDrriillll  ooff  FFiirree  AAcccciiddeenntt..  

  TThhee  aaddmmiinniissttrraattiioonn  ooff  tthhaatt  aarreeaa  iiss  bbeeiinngg  pprraappoosseedd  ffoorr  MMoocckk--DDrriillll..  LLiikkee  tthhee  MMoocckk--DDrriillll  

iinn  DDaanntteewwaaddaa  ddiissttrriicctt,,  tthhee  HHoommee  GGuuaarrdd  ((NNaaggaarr  SSeennaa))  wwiillll  bbee  aa  llooccaall  aaddmmiinniissttrraattiivvee  

oorrggaanniizzaattiioonn..    
  

TThhuuss,,  mmaakkiinngg  tthhee  ddiissaasstteerr  ssppeecciiaall  aanndd  llooccaall  aaddmmiinniissttrraattiioonn  aa  rreessppoonnssiibbllee  iinnssttiittuuttiioonn  wwoouulldd  

mmaakkee  MMoocckkDDrriillll  mmoorree  eeffffeeccttiivvee,,  wwhheerree  aass  ffiinnaanncciiaall  rreessoouurrcceess  wwiillll  bbee  oobbttaaiinneedd  ffrroomm  tthhee  

ddiissttrriicctt  aaddmmiinniissttrraattiioonn  aanndd  tthhee  SSttaattee  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  FFuunndd..  
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55..  CCoooorrddiinnaattiioonn  MMeecchhaanniissmm  ffoorr  IImmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  DDDDMMPP  
  

AAfftteerr  tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhee  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  AAcctt  22000055,,  iinnssttiittuuttiioonnaall  iinnffrraassttrruuccttuurree  

hhaass  ddeevveellooppeedd  aatt  nnaattiioonnaall,,  ssttaattee  aanndd  ddiissttrriicctt  lleevveell  ffoorr  ddiissaasstteerr  mmaannaaggeemmeenntt..  AAllll  tthheessee  

oorrggaanniizzaattiioonnss  aarree  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  wwoorrkkiinngg  ffoorr  ddiissaasstteerr  mmaannaaggeemmeenntt  wwiitthh  mmuuttuuaall  ccoo--

oorrddiinnaattiioonn..  BBeetttteerr  ccoooorrddiinnaattiioonn  bbeettwweeeenn  aallll  ddeeppaarrttmmeennttss  wwiillll  sseerrvvee  aass  aa  ssttrroonngg  bbaassee  ffoorr  

aacchhiieevviinngg  eeffffeeccttiivvee  mmaannaaggeemmeenntt  aanndd  mmiittiiggaattiioonn  oobbjjeeccttiivveess  ooff  ddiissaasstteerrss..  AAllll  ggoovveerrnnmmeenntt  

ddeeppaarrttmmeennttss  aanndd  ootthheerr  ppaarrttiicciippaannttss  nneeeeddss  aaccttiivvee  ppaarrttiicciippaattiioonn  iinn  ccoooorrddiinnaattiioonn  aatt  tthhee  ssttaattee  aanndd  

ddiissttrriicctt  lleevveell..  IInn  ccaassee  ooff  aannyy  ddiissaasstteerr,,  eemmeerrggeennccyy  rreessppoonnssee  iiss  ffiirrsstt  ooff  aallll..  LLooccaall  ppeeooppllee  aallssoo  

hheellpp  iinn  tthhiiss..  MMaannyy  ootthheerr  aaggeenncciieess  aanndd  oorrggaanniizzaattiioonnss  aarree  aallssoo  iinnvvoollvveedd  iinn  tthhiiss  wwoorrkk..  
  

EEmmeerrggeennccyy  sseerrvviicceess  aarree  aallwwaayyss  iinn  aaccttiivvee  ssttaattee,,  ssoo  tthhaatt  tthheeyy  ccaann  iimmmmeeddiiaatteellyy  rreessppoonndd  aanndd  tthhee  

aaddmmiinniissttrraattiioonn  ccaann  aalleerrtt  ootthheerr  sseerrvviicceess..  DDiiffffeerreenntt  eemmeerrggeennccyy  sseerrvviicceess  aarree  ccoommppuullssoorryy  bbuutt  ttoo  

ddeeaall  bbeetttteerr  wwiitthh  ddiissaasstteerrss,,  SSoommee  ootthheerr  uusseeffuull  sseerrvviicceess  aallssoo  ssuuppppoorrtt..  AAllll  iinnssttiittuuttiioonnss  aarree  

ddiiffffeerreenntt;;  tthheeiirr  aauutthhoorriittyy  iiss  ddiiffffeerreenntt;;  tthhee  hhiieerraarrcchhyy  iiss  ddiiffffeerreenntt..  TToo  iimmpprroovvee  tthhee  rreessccuuee  

ooppeerraattiioonnss,,  iitt  iiss  nneecceessssaarryy  ttoo  wwoorrkk  wwiitthh  aallll  tthhee  ddeeppaarrttmmeennttss  aanndd  aaggeenncciieess  iinn  bbeetttteerr  

ccoooorrddiinnaattiioonn..  IItt  iiss  aallssoo  iimmppoorrttaanntt  ttoo  uunnddeerrssttaanndd  tthhee  aabbiilliittiieess,,  lliimmiittaattiioonnss  aanndd  oobblliiggaattiioonnss  ooff  

eeaacchh  ootthheerr..  
  

AAtt  tthhee  ttiimmee  ooff  ddiissaasstteerr  iinn  DDaanntteewwaaddaa    ddiissttrriicctt,,  rreeqquuiirreedd  eeffffoorrttss  wwiillll  bbee  mmaaddee  bbeettwweeeenn  aallll  

ddeeppaarrttmmeennttss  aanndd  aaggeenncciieess  ttoo  bbeetttteerr  ccoooorrddiinnaattiioonn..  bbyy  tthhee  ddiissttrriicctt,,  CCoooorrddiinnaattiioonn  wwiillll  bbee  

mmaaiinnttaaiinneedd  aatt  tthhee  cceenntteerr  lleevveell  aanndd  aatt  tthhee  ssttaattee  lleevveell  wwhhiicchh  iiss  iimmppoorrttaanntt..  TThhee  ccoooorrddiinnaatteedd  

iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  DDDDMMPP  ffrroomm  cceenntteerr  ttoo  llooccaall  lleevveell  iiss  aass  ffoolllloowwss  ––  
  

NNaattiioonnaall  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  AAuutthhoorriittyy  

NNaattiioonnaall  EExxeeccuuttiivvee  
CCoommmmiitttteeee  

NNaattiioonnaall  IInnssttiittuuttee  ooff  DDiissaasstteerr  
MMaannaaggeemmeenntt  

NNaattiioonnaall  DDiissaasstteerr  RReessppoonnssee  
FFoorrccee  

  

SSttaattee  LLeevveell  

SSDDMMAA  SSEECC  SSEEOOCC  SSDDRRFF  

  

DDiissttrriicctt  LLeevveell  

        LLooccaall  GGoovvtt..--  
GGrraamm  PPaanncchhaayyaatt,,  

SSaarrppaanncchh,,  SSaacchhiivv  eettcc  
DDDDMMAA  DDEECC  

DDiissttrriicctt  IInncciiddeenntt  
RReessppoonnssee  CCoommmmiitttteeee  

 
FFllooww  CChhaarrtt  66::  CCoooorrddiinnaatteedd  mmeecchhaanniissmm  ffoorr  iimmpplleemmeennttiinngg  DDDDMMPP  
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55..11  CCoooorrddiinnaattiioonn  wwiitthh  tthhee  CCeenntteerr  aanndd  tthhee  SSttaattee    
  

55..11..11  NNaattiioonnaall  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  AAuutthhoorriittyy    

 

NNaattiioonnaall  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  AAuutthhoorriittyy  ccoonnssttiittuutteedd  uunnddeerr  tthhee  cchhaaiirrmmaannsshhiipp  ooff  tthhee  PPrriimmee  

MMiinniisstteerr..  NNDDMMAA  iiss  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  mmaannaaggiinngg  ppoolliicciieess,,  sscchheemmeess  aanndd  gguuiiddeelliinneess  ffoorr  ddiissaasstteerr  

mmaannaaggeemmeenntt,,  eeffffeeccttiivvee  aaccttiioonn  aanndd  ccoooorrddiinnaattiioonn  iinn  iimmpplleemmeennttaattiioonn  aatt  tthhee  ttiimmee  ooff  tthhee  ddiissaasstteerr..  

  

55..11..22  NNaattiioonnaall  EExxeeccuuttiivvee  CCoommmmiitttteeee  

 

TThhee  ““NNaattiioonnaall  EExxeeccuuttiivvee  CCoommmmiitttteeee””,,  ccoonnssttiittuutteedd  uunnddeerr  tthhee  CChhaaiirrmmaannsshhiipp  ooff  tthhee  UUnniioonn  

HHoommee  SSeeccrreettaarryy,,  aassssiissttss  tthhee  NNaattiioonnaall  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  AAuutthhoorriittyy  iinn  ddiisscchhaarrggiinngg  iittss  dduuttiieess  

aanndd  aallssoo  eennssuurreess  ccoommpplliiaannccee  wwiitthh  tthhee  ddiirreeccttiioonn  iissssuueedd  bbyy  tthhee  CCeennttrraall  GGoovveerrnnmmeenntt..  

  

55..11..33  NNaattiioonnaall  IInnssttiittuuttee  ooff  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  ((NNIIDDMM))  

 

TThhee  ''  NNaattiioonnaall  EExxeeccuuttiivvee  ccoommmmiitttteeee  '',,  ccoonnssttiittuutteedd  iinn  tthhee  CChhaaiirr  ooff  tthhee  UUnniioonn  hhoommee  SSeeccrreettaarryy,,  

hheellppss  ttoo  ddiisscchhaarrggee  iittss  dduuttyy  ttoo  tthhee  NNaattiioonnaall  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  AAuutthhoorriittyy  aanndd  aallssoo  aassssuurree  

ccoommpplliiaannccee  wwiitthh  gguuiiddeelliinneess    iissssuueedd  bbyy  tthhee  cceennttrraall  ggoovveerrnnmmeenntt..  

  

55..11..44  NNaattiioonnaall  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  FFoorrccee  ((NNDDRRFF))    

  
NNaattiioonnaall  DDiissaasstteerr  RReessppoonnssee  FFoorrccee  hhaass  bbeeeenn  sseett  uupp  ttoo  ccoonndduucctt  sseeaarrcchh  aanndd  rreessccuuee  ooppeerraattiioonnss  iinn  

aa  cchhaalllleennggiinngg  ddiissaasstteerr  ssiittuuaattiioonn..  IItt  wwiillll  bbee  aavvaaiillaabbllee  ffoorr  tthhee  ssttaatteess  wwhheenn  ccaalllleedd  iinn  tthhee  eevveenntt  ooff  

ddiissaasstteerr..  IItt  wwiillll  bbee  aavvaaiillaabbllee  ttoo  ssttaatteess  iiff  nneeeeddeedd  iinn  ccaassee  ooff  ddiissaasstteerr..  

  

55..22  SSttaattee  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  AAuutthhoorriittyy  ((SSDDMMAA))  
 

SSttaattee  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  AAuutthhoorriittyy  iiss  ccoonnssttiittuutteedd  uunnddeerr  tthhee  cchhaaiirrmmaannsshhiipp  ooff  CChhiieeff  MMiinniisstteerr  

ffoorr  ddiissaasstteerr  mmaannaaggeemmeenntt  iinn  tthhee  ssttaattee..  ..  IItt  iiss  tthhee  ttoopp  bbooddyy  ffoorr  ddeetteerrmmiinniinngg  ddiissaasstteerr  mmaannaaggeemmeenntt  

ppoolliicciieess  aanndd  sscchheemmeess  iinn  tthhee  ssttaattee..  IIttss  wwoorrkk  iiss  ttoo  aapppprroovvee  ssttaattee  ddiissaasstteerr  ppllaannnniinngg,,  ccoooorrddiinnaattee  

iimmpplleemmeennttaattiioonn  ffoorr  ssttaattee  ddiissaasstteerr  ppllaannnniinngg,,  pprroovviissiioonn  ffoorr  pprreevveennttiioonn,,  mmiittiiggaattiioonn,,  pprreeppaarraattiioonn  

mmeeaassuurreess  aanndd  mmoonniittoorriinngg  ddiissaasstteerr  rreellaatteedd  ddeevveellooppmmeenntt  ppllaannss  ooff  ddiiffffeerreenntt  ddeeppaarrttmmeennttss  ooff  tthhee  

ssttaattee..  
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55..22..11  SSttaattee  EExxeeccuuttiivvee  CCoommmmiitttteeee  ((SSEECC))  

 

SSttaattee  EExxeeccuuttiivvee  CCoommmmiitttteeee  hhaass  bbeeeenn  ccoonnssttiittuutteedd  uunnddeerr  tthhee  cchhaaiirrmmaannsshhiipp  ooff  CChhiieeff  SSeeccrreettaarryy  ttoo  

aassssiisstt  iinn  tthhee  wwoorrkk  ooff  SSttaattee  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  AAuutthhoorriittyy..  TThhiiss  ccoommmmiitttteeee  wwiillll  wwoorrkk  ttoo  

ccoooorrddiinnaattee  aanndd  mmoonniittoorr  tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  nnaattiioonnaall  aanndd  ssttaattee  ppoolliiccyy  aanndd  ppllaannss..  

  

55..33  DDiissttrriicctt  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  AAuutthhoorriittyy  ((DDDDMMAA))  
  

DDiissttrriicctt  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  AAuutthhoorriittyy  hhaass  bbeeeenn  ccoonnssttiittuutteedd  uunnddeerr  tthhee  cchhaaiirrmmaannsshhiipp  ooff  

DDiissttrriicctt  CCoolllleeccttoorr  ffoorr  ddiissaasstteerr  mmaannaaggeemmeenntt  iinn  eeaacchh  ddiissttrriicctt..  TThhiiss  ssyysstteemm  wwiillll  mmaakkee  ppllaannss  ffoorr  

ddiissaasstteerr  mmaannaaggeemmeenntt  aatt  tthhee  ddiissttrriicctt  lleevveell  aanndd  wwiillll  eennssuurree  tthhaatt  tthhee  gguuiiddeelliinneess  iissssuueedd  bbyy  tthhee  

NNaattiioonnaall  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  AAuutthhoorriittyy,,  SSttaattee  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  AAuutthhoorriittyy  aanndd  tthhee  

SSttaattee  EExxeeccuuttiivvee  CCoommmmiitttteeee  ffoorr  pprreevveennttiioonn,,  mmiittiiggaattiioonn,,  pprreeppaarraattiioonn  aanndd  rreessppoonnssee  ttoo  aallll  tthhee  

ddeeppaarrttmmeennttss  aatt  tthhee  ddiissttrriicctt  lleevveell  aanndd  FFoollllooww  bbyy  tthhee  aauutthhoorriittiieess..  

  

55..44  SSttaattee  DDiissaatteerr  RReessppoonnssee  FFoorrccee  ((SSDDRRFF))  

 

OOnn  tthhee  bbaassiiss  ooff  CCeenntteerr,,  aa  ssttaattee  ddiissaasstteerr  rreessppoonnssee  ffoorrccee  hhaass  aallssoo  bbeeeenn  ffoorrmmeedd  iinn  tthhee  ssttaattee..  

MMeemmbbeerrss  ooff  tthhiiss  ffoorrccee  wwiillll  bbee  pprroovviiddeedd  ssppeecciiaall  ttrraaiinniinngg  ffoorr  ddiissaasstteerr  mmaannaaggeemmeenntt..  IItt  wwiillll  bbee  

eeqquuiippppeedd  wwiitthh  mmooddeerrnn  eeqquuiippmmeenntt  ttoo  ddeeaall  wwiitthh  tthhee  ddiissaasstteerr..  UUnnddeerr  tthhiiss,,  ssppeecciiaall  tteeaammss  wwiillll  bbee  

ffoorrmmeedd  ffoorr  fflloooodd,,  eeaarrtthhqquuaakkee,,  cchheemmiiccaall  aanndd  mmoolleeccuullaarr  ddiissaasstteerrss..  WWoommeenn  mmeemmbbeerrss  wwiillll  aallssoo  

bbee  iinncclluuddeedd  iinn  tthhiiss  ssppeecciiaall  ccaarree  ffoorr  wwoommeenn  aanndd  cchhiillddrreenn..  IItt  wwiillll  bbee  eexxppaannddeedd  aass  ppeerr  

rreeqquuiirreemmeenntt..  

  

55..55  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  CCeenntteerr    
    

FFoorr  tthhee  ppuurrppoossee  ooff  pprroommoottiinngg  tthhee  ccaappaacciittyy  ooff  aallll  tthhee  ssttaakkeehhoollddeerrss  ffoorr  ddiissaasstteerr  mmaannaaggeemmeenntt  iinn  

tthhee  ssttaattee,,  tthhee  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  TTrraaiinniinngg  CCeenntteerr  iiss  wwoorrkkiinngg  iinn  CChhhhaattttiissggaarrhh  aaddmmiinniissttrraattiioonn  

aaccaaddeemmyy,,  NNiimmoorraa,,  RRaaiippuurr..  TThhiiss  oorrggaanniizzaattiioonn  oorrggaanniizzeess  ttrraaiinniinngg  pprrooggrraammss  ffoorr  ddiissaasstteerr  

mmaannaaggeemmeenntt,,  pprreeppaarriinngg  pprroommoottiioonnaall  mmaatteerriiaall  ffoorr  ddiissaasstteerr  mmaannaaggeemmeenntt,,  wwoorrkkiinngg  ffoorr  

kknnoowwlleeddggee  mmaannaaggeemmeenntt  aanndd  rreesseeaarrcchh  ffoorr  ddiissaasstteerr  mmaannaaggeemmeenntt..  IInn  ffuuttuurree,,  aa  sseeppaarraattee  

iinnddeeppeennddeenntt  eexxiisstteennccee  ooff  tthhee  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  CCeenntteerr  wwiillll  bbee  ddeevveellooppeedd..  AAppaarrtt  ffrroomm  tthhiiss,,  

PPoolliiccee  TTrraaiinniinngg  SScchhooooll  iiss  llooccaatteedd  iinn  RRaaiippuurr,,  wwhhiicchh  iiss  wwoorrkkiinngg  ffoorr  ccaappaacciittyy  bbuuiillddiinngg..  
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55..66  NNooddaall  DDeeppaarrttmmeenntt    
 

BBaasseedd  oonn  tthhee  nnaattuurree  ooff  tthhee  ddiissaasstteerrss  bbyy  tthhee  ssttaattee  ggoovveerrnnmmeenntt,,  tthheeiirr  nnooddaall  ddeeppaarrttmmeennttss  hhaavvee  

bbeeeenn  sseett  uupp..  IItt  wwiillll  bbee  aammeennddeedd  ffrroomm  ttiimmee  ttoo  ttiimmee  wwiitthh  tthhee  aapppprroovvaall  ooff  tthhee  SSttaattee  DDiissaasstteerr  

MMaannaaggeemmeenntt  AAuutthhoorriittyy..  IItt  iiss  aa  dduuttyy  ooff  tthheessee  nnooddaall  ddeeppaarrttmmeennttss  ttoo  mmaakkee  nneecceessssaarryy  ppllaannss  ffoorr  

pprreevveennttiioonn,,  mmiittiiggaattiioonn  aanndd  pprreeppaarraattiioonn  ooff  tthhee  ddiissaasstteerr  rreellaatteedd  ddiissaasstteerr..  

  

55..77  CCoooorrddiinnaattiioonn  aatt  DDiissttrriicctt  LLeevveell    
 

FFiirrsstt  RReessppoonnddeerrss  aarree  llooccaall  aaddmmiinniissttrraattoorrss  aanndd  ppeeooppllee  aatt  tthhee  ttiimmee  ooff  tthhee  ddiissaasstteerr..  AAfftteerr  tthhaatt,,  tthhee  

ddiissttrriicctt  hhaass  ttoo  ttaakkee  rreessppoonnssiibbiilliittyy..  DDDDMMPP  iinn  tthhee  ddiissttrriicctt  iiss  aatt  tthhee  hhiigghheesstt  lleevveell..  AAfftteerr  tthhiiss  tthhee  

DDiissttrriicctt''ss  rreessppoonnssiibbllee  ooffffiicceerr  wwiillll  bbee  tthhee  DDiissttrriicctt  CCoolllleeccttoorr..  AAfftteerr  tthhiiss,,  tthhee  CChhiieeff  SSeeccrreettaarryy  ooff  

tthhee  DDiissttrriicctt  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  AAuutthhoorriittyy  wwiillll  aacctt  aass  CCoommmmaannddeerr..  WWiitthh  tthhiiss,,  tthhee  DDiissttrriicctt  

IInnffoorrmmaattiioonn  OOffffiicceerr,,  SSDDMM  oorr  TTeehhssiillddaarr  ((ooff  rreellaatteedd  ppllaaccee))  wwiillll  wwoorrkk..  OOnnee  ooffffiicceerr  ooff  tthhee  SSDDRRFF  

wwiillll  bbee  ffoorr  ccoooorrddiinnaattiioonn..  AAfftteerr  tthhiiss  tthhee  tteeaamm  wwiillll  bbee  ddiivviiddeedd  iinnttoo  tthhrreeee  ppaarrttss..  ((11))  HHeeaadd  ooff  aallll  

rreessppoonnssiibbllee  ddeeppaarrttmmeennttss  ((22))  LLeeaaddeerr  ooff  SSDDRRFF  ((33))  LLooggiissttiiccss  HHeeaadd..  TThhiiss  iinntteeggrraatteedd  ssttrruuccttuurree  

wwiillll  bbee  aass  ffoolllloowwss  ––  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

FFllooww  CChhaarrtt  77::  HHoorriizzoonnttaall  aanndd  vveerrttiiccaall  ccoooorrddiinnaatteedd  mmeecchhaanniissmm  aatt  tthhee  ddiissttrriicctt  lleevveell  

    

RReessppoonnssiibbllee  OOffffiicceerr  

IInncciiddeenntt  CCoommmmaannddeerr  aanndd  RReelliieeff  SSeeccrreeaattrryy  
 

NNGGOO  
PPrriivvaattee  IInnssttiittuuttee    
HHoossppiittaallss  
NNNNSS,,  NNCCCC,,  
SSccoouutt  

DDiissttrriicctt  EExxeeccuuttiivvee  
CCoommmmiitttteeee  
  HHOODDss  ooff  AAllll  RReessppoonnssiibbllee  
DDeeppaarrttmmeennttss  

 

LLooggiissttiicc  HHeeaadd  
((NNaaggaarr  PPaarriisshhaadd)) LLeeaaddeerr  ooff  

SSDDRRFF  
Officer 

DDiissaasstteerr  RReessppoonnssee  aanndd  RReelliieeff  

DDiissttrriicctt  IInnffoorrmmaattiioonn  
OOffffiicceerr  
DDMM//SSDDMM  
SSDDRRFF  
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55..88  CCoooorrddiinnaattiioonn  aatt  LLooccaall  LLeevveell    
  

AAtt  tthhee  ttiimmee  ooff  aannyy  ddiissaasstteerr,,  llooccaall  aaddmmiinniissttrraattiioonn  aanndd  llooccaall  ppeeooppllee  aarree  pprriimmaarryy  rreessppoonnssee  

ffaaccttoorrss..  TThheeyy  hhaavvee  ttoo  bbeeaarr  tthhee  ffiirrsstt  eeffffeecctt  ooff  ddiissaasstteerr  aanndd  tthheeyy  aallssoo  hhaavvee  ttoo  ddoo  tthhee  ccoouunntteerr  

aattttaacckk..  TThheerreeffoorree  llooccaall  aaddmmiinniissttrraattiioonn  TTaahhssiill  PPaanncchhaayyaatt  SSaammiittii,,  GGrraamm  PPaanncchhaayyaatt  iiss  aa  mmaajjoorr  

rreessppoonnssee  ffaaccttoorr..IInn  tthhiiss  vviieeww,,  llooccaall  aaddmmiinniissttrraattiioonn  wwiillll  bbee  ssttrreennggtthheenneedd  iinn  DDaanntteewwaaddaa    ddiissttrriicctt  

aanndd  bbyy  pprroovviiddiinngg  ttrraaiinniinngg  aanndd  nneecceessssaarryy  eeqquuiippmmeenntt,,  tthheeyy  wwiillll  bbee  eemmppoowweerreedd  ttoo  ccoouunntteerr  aattttaacckk  

iinn  tthhee  ddiissaasstteerr  ppootteennttiiaall  vviillllaaggee..  FFoorr  tthhiiss,,  tthhee  GGrraamm  PPaanncchhaayyaatt  wwiillll  bbee  ffoorrmmeedd  aatt  tthhee  vviillllaaggee  

lleevveell,,  aa  QQuuiicckk  DDiissaasstteerr  RReessppoonnssee  TTeeaamm..  IItt  wwiillll  iinncclluuddee  SSaarrppaanncchh,,  PPaattwwaarrii,,  SSeeccrreettaarryy,,  KKoottwwaarr,,  

MMiittaanniinn,,  mmeeddiiccaall  ooffffiicceerr  aanndd  ssoocciiaall  wwoorrkkeerr  ooff  tthhee  vviillllaaggee..  SSiimmiillaarrllyy,,  nneeaarrbbyy  TTeehhssiill,,  PPaanncchhaayyaatt  

SSaammiittii  aanndd  GGrraamm  PPaanncchhaayyaatt  ccaann  aallssoo  bbee  aass  uusseeffuull  aass  tthhee  ffiirrsstt  rreessppoonnssee..  AAtt  tthhee  llooccaall  lleevveell,,  

PPaattwwaarrii,,  SSeeccrreettaarryy,,  SSaarrppaanncchh  SSeeccrreettaarryy,,  KKoottwwaarr  aarree  tthhee  bbaassiiss  ooff  tthhee  eennttiirree  ssyysstteemm,,  wwhhiicchh  

wwoorrkkss  dduurriinngg  tthhee  ddiissaasstteerr..  AAtt  tthhee  ttiimmee  ooff  ddiissaasstteerr,,  llooccaall  ppeeooppllee  //  eemmppllooyyeeeess  ccaann  ggiivvee  ccoorrrreecctt  

iinnffoorrmmaattiioonn  aabboouutt  tthhee  rreemmoottee  llooccaattiioonn  iinnffoorrmmaattiioonn,,  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ooff  iinnffoorrmmaattiioonn,,  

aasssseessssmmeenntt  ooff  tthhee  lleevveell  ooff  ddiissaasstteerr,,  ssuurrvveeiillllaannccee  ooff  ddiissaasstteerr  ddaammaaggee..  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

FFllooww  CChhaarrtt  88::  HHoorriizzoonnttaall  aanndd  vveerrttiiccaall  ccoooorrddiinnaatteedd  mmeecchhaanniissmmss  aatt  tthhee  llooccaall  lleevveell  

  

TTeehhssiill  SSDDMM  TTeehhssiillddaarr  

DDeevveellooppmmeenntt  
OOffffiicceerr  

 

SSaarrppaanncchh  

PPaattwwaarrii  

SSeeccrreettaarryy  

PPaanncchhaayyaatt  
CCoommmmiitttteeee  

GGrraamm  
PPaanncchhaayyaatt  

LLooccaall  LLeevveell  NNGGOO  
PPrriivvaattee  IInnssttiittuuttee 
SSoocciiaall  SSeerrvviiccee 
OOrrggaanniissaattiioonn 

DDiissaasstteerr  RReessppoonnssee  aanndd  RReelliieeff  

 

EExxcchhaannggee  ooff  

RReessoouurrcceess  

 

NNeeaarreesstt  TTeehhssiill  
PPaanncchhaayyaatt  
CCoommmmiitttteeee  

GGrraamm  PPaanncchhaayyaatt  
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55..99  CCoooorrddiinnaattiioonn  wwiitthh  PPrriivvaattee  IInnssttiittuuttiioonnss  aanndd  SSoocciiaall  SSeerrvviiccee  

OOrrggaanniizzaattiioonnss  

 
VVaarriioouuss  NNGGOOss,,  SSeellff  HHeellpp  GGrroouuppss  aanndd  SSoocciiaall  SSeerrvviicceess  aarree  ssuucchh  ffaaccttoorrss  tthhaatt  wwoorrkk  eeffffeeccttiivveellyy  

aass  wweellll  aass  iinn  tthhee  ttiimmee  ooff  ddiissaasstteerr..  TThhiiss  iiss  aann  iinnssttiittuuttiioonn  wwhhiicchh  hhaass  bbeeeenn  wwoorrkkiinngg  iinn  tthhiiss  aarreeaa  ffoorr  

aa  lloonngg  ttiimmee..  SSiimmiillaarrllyy,,  tthhee  pprriivvaattee  sscchhooooll  pprriivvaattee  hhoossppiittaall  aallssoo  bbeeccoommeess  aann  iinntteeggrraall  ppaarrtt  ooff  tthhee  

ccoooorrddiinnaatteedd  ssyysstteemm  aatt  tthhee  ttiimmee  ooff  ddiissaasstteerr..  AAllll  pprriivvaattee  aanndd  ggoovveerrnnmmeenntt  sscchhoooollss  aanndd  pprriivvaattee  

hhoossppiittaallss  iinn  tthhee  DDaanntteewwaaddaa  ddiissttrriicctt  ccaann  bbee  eennccoouurraaggeedd  ttoo  pprroovviiddee  sshheelltteerr  aanndd  nneecceessssaarryy  

mmeeddiiccaall  ffaacciilliittiieess  

  

 

55..1100    CCoooorrddiinnaattiioonn  wwiitthh  NNeeiigghhbboouurr  DDiissttrriiccttss  

  

EEvveerryy  ddiissttrriicctt,,  iinn  tthhee  ccoonntteexxtt  ooff  ddiissaasstteerr  mmaannaaggeemmeenntt,,  iiss  nnoott  eeqquuiippppeedd  ffrroomm  aallll  rreessoouurrcceess  aanndd  

ccaappaabbllee..  TThheerree  iiss  aa  nneeeedd  ffoorr  eexxtteerrnnaall  aassssiissttaannccee  aatt  eevveerryy  mmoommeenntt  dduurriinngg  tthhee  ddiissaasstteerr..  FFoorr  tthhiiss,,  

lliisstt  ooff  aavvaaiillaabbllee  rreessoouurrcceess  iinn  nneeaarreesstt  ddiissttrriiccttss  aanndd  tteehhssiillss  iinn  ssuucchh  iinnaacccceessssiibbllee//  VVuullnneerraabbllee  

aarreeaass  wwiillll  bbee  kkeepptt  aatt  DDiissttrriicctt  HHeeaaddqquuaarrtteerrss  ooff    DDaanntteewwaaddaa..  SSoo  tthhaatt  hheellpp  ccaann  bbee  ttaakkeenn  wwhheenn  

nneeeeddeedd..  HHeerree  tthhee  lliisstt  ooff  ssuucchh  ddiissttrriiccttss  aanndd  ssttaatteess  iiss  bbeeiinngg  ggiivveenn,,  WWhhiicchh  aarree  nneeaarr  aanndd  iimmmmeeddiiaattee  

aassssiissttaannccee  ccaann  bbee  ttaakkeenn  aatt  tthhee  ttiimmee  ooff  ddiissaasstteerr..  

  

AArreeaa    NNeeaarreesstt  SSttaattee,,  DDiissttrriicctt,,TTeehhssiill  

DDaanntteewwaaddaa  SSuukkmmaa,,  JJaaggddaallppuurr  

GGiiddddaamm  BBiijjaappuurr,,  JJaaggddaallppuurr  

KKaatteekkaallaayyaannaa  JJaaggddaallppuurr,,  SSuukkmmaa  

KKuuaakkoonnddaa  BBiijjaappuurr  

BBaaddeebbaacchheellii  JJaaggddaallppuurr  

 
TTaabbllee  66::  NNeeaarreesstt  ddiissttrriicctt  aanndd  ssttaattee  aass  ppeerr  TTeehhssiill  ffoorr  aassssiissttaannccee  
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++  

55..1111  CCoooorrddiinnaattiioonn  wwiitthh  SSDDMMPP  

 
SSDDMMPP  wwiillll  bbee  tthhee  iiddeeaall  lleevveell  aanndd  ssttaannddaarrdd  ffoorr  aallll  ddiissttrriiccttss..  AAllll  ddiissttrriiccttss  wwiillll  iimmpprroovvee  tthheeiirr  

iimmpplleemmeennttaattiioonn  mmeecchhaanniissmmss  aanndd  ccoooorrddiinnaattiioonn  mmeecchhaanniissmmss  aaccccoorrddiinngg  ttoo  SSDDMMPP..  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
FFllooww  CChhaarrtt  99  ::  DDiissttrriicctt  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  PPllaann  

  

  

    

DDiissttrriicctt  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  PPllaann  

DDiissttrriicctt  IInncciiddeenntt  CCoommmmaannddeerr    

DDiissttrriicctt  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  AAuutthhoorriittyy  

DDiissttrriicctt  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  CCoommmmiitttteeee  

RRaappiidd  DDaammaaggee  aasssseessssmmeenntt  GGrroouupp  

IInncciiddeenntt  RReessppoonnssee  GGrroouupp  

SSeeaarrcchh  aanndd  RReessccuuee  RReehhaabbiilliittaattiioonn  SSuuppppllyy  

PPoolliiccee  
SSDDRRFF  
HHoommee  GGuuaarrdd    

 

NNaaggaarr  PPaarriisshhaadd  
PPWWDD  
AAddddmmiinniissttrraattiioonn  

 

LLooggiissttiicc  DDeeppaarrttmmeenntt    
HHeeaalltthh  DDeeppaarrttmmeenntt    

 
 

LLooccaall  AAddmmiinniissttrraattiioonn,,  PPaanncchhaayyaatt  CCoommmmiitttteeee,,  DDiisstt..PPaanncchhaayyaatt,,  SSccoouuttee,,  
SSHHGG,,  NNGGOO,,  NNCCCC,,  NNSSSS,,  PPrriivvaattee  aanndd  SSoocciiaall  SSeerrvviicc  OOrrggaanniissaattiioonn    

DDiissaasstteerr  RReessppoonnssee  aanndd  RReelliieeff      
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66..  SSttaannddaarrdd  OOppeerraattiinngg  PPrroocceedduurreess  aanndd  CChheecckklliisstt    

 
TThhiiss  cchhaapptteerr  iinncclluuddeess  --  

11..  SSOOPP  ffoorr  FFlloooodd,,  DDrroouugghhtt  aanndd  SSttaammppeeddee  

22..  EEmmeerrggeennccyy  eevvaaccuuaattiioonn  ppllaann  ffoorr  FFiirree  aacccciiddeennttss,,  NNaattuurraall  DDiissaasstteerrss    

  

66..11  SSttaannddaarrdd  OOppeerraattiinngg  PPrroocceedduurree  
  

AAss  ppeerr  tthhee  rriisskk  aannaallyyssiiss,,  iitt  iiss  iiddeennttiiffiieedd  tthhaatt  fflloooodd  iiss  tthhee  mmaajjoorr  nnaattuurraall  ddiissaasstteerr..  DDrroouugghhtt  iiss  aallssoo  

aa  hhaazzaarrdd  ooff  ccoonncceerrnn  iinn  DDaanntteewwaaddaa,,  hhoowweevveerr,,  iitt  bbeeiinngg  aa  ssllooww  ooccccuurrrriinngg  pprroocceessss  aanndd  ddooeess  nnoott  

rreeqquuiirree  iimmmmeeddiiaattee  aaiidd  ccoommppaarreedd  ttoo  fflloooodd..  TThhee  ddiissttrriicctt  iiss  pprroonnee  ttoo  ootthheerr  ggeenneerraall  ddiissaasstteerrss  lliikkee  

rrooaadd  aacccciiddeennttss,,  ffoorreesstt  ffiirreess,,  eeppiiddeemmiiccss,,  eettcc..  SSiinnccee  hhuuggee  ggaatthheerriinngg  ooccccuurrss  aatt  tthhee  ffaaiirrss  oorrggaanniizzee  

iinn  tthhee  ddiissttrriicctt,,  tthheerree  aarree  cchhaanncceess  ooff  mmiissmmaannaaggeemmeenntt,,  aass  aa  rreessuulltt  nnaattuurraall  ccaallaammiittiieess  lliikkee  

ssttaammppeeddee,,  ffiirree  aacccciiddeennttss  ccaann  ooccccuurr  dduurriinngg  tthhee  ffeessttiivvaall..  SSOOPPss  aarree  pprrooppoosseedd  ffoorr  FFiirree  aacccciiddeennttss  

aanndd  NNaattuurraall  DDiissaasstteerrss  ttoo  eennssuurree  ssaaffeettyy  aanndd  iinnccrreeaassee  iinn  ddiissaasstteerr  rriisskk  rreedduuccttiioonn..  

ii..  PPrreeccaauuttiioonnaarryy  MMeeaassuurreess  ffoorr  FFiirree  AAcccciiddeennttss  
  

TToo  iinnccrreeaassee  tthhee  lleevveell  ooff  ssaaffeettyy  iinn  hhoossppiittaallss,,  ccoolllleeggeess,,  ggoovveerrnnmmeenntt  ooffffiicceess,,  ccoommmmeerrcciiaall  

bbuuiillddiinnggss  eettcc..,,  iinnssttaallllaattiioonn  ooff  ssmmookkee  aallaarrmmss  oorr  aauuttoommaattiicc  ffiirree  ddeetteeccttiioonn  //aallaarrmm  ssyysstteemmss  wwiillll  bbee  

pprrooppoosseedd  aass  aann  eeaarrllyy  wwaarrnniinngg  ooff  ffiirree  ttoo  tthhee  ooccccuuppaannttss..  TToo  pprreevveenntt  ffiirree  mmiisshhaappss  aanndd  ttoo  mmaannaaggee  

tthhee  eemmeerrggeennccyy  ssiittuuaattiioonn  dduurriinngg  ffiirree  ffoolllloowwiinngg  aaccttiivviittiieess  aanndd  pprreeccaauuttiioonnss  aarree  pprrooppoosseedd..  

  EEmmeerrggeennccyy  eevvaaccuuaattiioonn  ppllaannss  oorr  bbuuiillddiinngg  eevvaaccuuaattiioonn  ppllaannss  aarree  iimmppoorrttaanntt  ffoorr  aallll  

rreessiiddeennttiiaall  bbuuiillddiinnggss,,  aanndd  tthhee  ssaammee  wwiillll  bbee  pprreeppaarreedd  aass  ppeerr  FFiirree  &&  SSaaffeettyy  rruulleess..  

  RReegguullaarr  mmoocckk  ddrriillllss  wwiillll  bbee  ccaarrrriieedd  oouutt  ttoo  ccrreeaattee  aawwaarreenneessss  oonn  pprroocceedduurreess  ttoo  bbee  

ffoolllloowweedd  iinn  ttiimmeess  ooff  eevvaaccuuaattiioonn..  

  IItt  wwiillll  bbee  aaddvviisseedd  ttoo  kkeeeepp  ffiirree  eexxttiinngguuiisshheerrss,,  mmeeddiiccaall  kkiittss  aanndd  mmaasskkss    ttoo  pprreevveenntt  ssmmookkee  

iinnhhaallaattiioonn  eessppeecciiaallllyy  ffoorr  tthhoossee  wwiitthh  rreessppiirraattoorryy  ddiissoorrddeerrss..  

  

iiii..  PPrreeccaauuttiioonnaarryy  MMeeaassuurreess  ffoorr  NNaattuurraall  DDiissaasstteerr    

TThhee  ffoolllloowwiinngg  sstteeppss  sshhoouulldd  bbee  aaddoopptteedd  bbyy  aannyy  iinnddiivviidduuaall  dduurriinngg  tthhee  ttiimmeess  ooff  ddiissaasstteerr  --    

  DDuurriinngg  aann  eeaarrtthhqquuaakkee,,  rreemmeemmbbeerr  ttoo  ccrroouucchh  uunnddeerr  ssoommee  hheeaavvyy  ffuurrnniittuurree  oorr  ssttaanndd  uunnddeerr  tthhee  

ddoooorrffrraammee  ffoorr  ccoovveerr..  

  IInn  ccaassee  ooff  aa  ffiirree  iinn  tthhee  bbuuiillddiinngg,,  lleeaavvee  tthhee  bbuuiillddiinngg  bbyy  tthhee  ssttaaiirrss..  DDoo  nnoott  uussee  aa  lliifftt  
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  IIff  tthhee  hhoouussee  iiss  ffllooooddeedd,,  tthheenn  cclliimmbb  uupp  ttoo  tthhee  rrooooff..  

  DDoo  nnoott  uussee  tthhee  tteelleepphhoonnee,,  eexxcceepptt  ttoo  ccaallll  ffoorr  hheellpp,,  ssoo  aass  ttoo  lleeaavvee  tteelleepphhoonnee  lliinneess  ffrreeee  ffoorr  tthhee  

oorrggaanniizzaattiioonn  ooff  rreessppoonnssee..  

  LLiisstteenn  ttoo  tthhee  mmeessssaaggeess  bbrrooaaddccaasstt  bbyy  rraaddiioo  aanndd  tthhee  vvaarriioouuss  mmeeddiiaa  ssoo  aass  ttoo  kkeeeepp  uuppddaatteedd  

wwiitthh  tthhee  llaatteesstt  iinnffoorrmmaattiioonn..  

  CCaarrrryy  oouutt  tthhee  ooffffiicciiaall  iinnssttrruuccttiioonnss  ggiivveenn  oovveerr  tthhee  rraaddiioo  oorr  bbyy  lloouuddssppeeaakkeerr..  

  KKeeeepp  aa  ffaammiillyy  eemmeerrggeennccyy  kkiitt  rreeaaddyy..  IInn  aallll  tthhee  ddiiffffeerreenntt  ttyyppeess  ooff  eemmeerrggeennccyy,,  iitt  iiss  bbeetttteerr  ttoo  

bbee  pprreeppaarreedd  tthhaann  ttoo  ggeett  rreeaaddyy,,  ttoo  ggeett  iinnffoorrmmaattiioonn  ssoo  aass  ttoo  ggeett  oorrggaanniizzeedd,,  ttoo  wwaaiitt  rraatthheerr  tthhaatt  

aacctt  ttoooo  hhaassttiillyy..  

  DDuurriinngg  ffllooooddss  ttuurrnn  ooffff  eelleeccttrriicciittyy  ttoo  rreedduuccee  tthhee  rriisskk  ooff  eelleeccttrrooccuuttiioonn..  

  AAss  ssoooonn  aass  fflloooodd  bbeeggiinnss,,  ttaakkee  vvuullnneerraabbllee  ppeeooppllee  ((oolldd,,  cchhiillddrreenn,,  ssiicckk,,  eettcc..))  ttoo  uuppppeerr  fflloooorr..  

  BBeewwaarree  ooff  wwaatteerr  ccoonnttaammiinnaattiioonn,,  wwaaiitt  uunnttiill  tthhee  wwaatteerr  iiss  ddeeccllaarreedd  ssaaffee  bbeeffoorree  ddrriinnkkiinngg  oorr  

bbooiill  tthhee  wwaatteerr  bbeeffoorree  ddrriinnkkiinngg..  

  CClleeaann  aanndd  ddiissiinnffeecctt  tthhee  rroooomm  tthhaatt  iiss  ffllooooddeedd..  

  DDuurriinngg  ssttoorrmmss  aanndd  hhuurrrriiccaanneess  ddoo  nnoott  ggoo  oouutt  iinn  aa  ccaarr  oorr  aa  bbooaatt  oonnccee  tthhee  ssttoorrmm  hhaass  bbeeeenn  

aannnnoouunncceedd..  

  IIff  yyoouu  ggoo  oouutt  iinn  tthhee  ssttoorrmm,,  tthheenn  ttaakkee  aassyylluumm  iinn  tthhee  sshheelltteerr  aass  ssoooonn  aass  ppoossssiibbllee  ((nneevveerr  

bbeellooww  tthhee  ttrreeee)),,  iiff  tthheerree  iiss  nnoo  sshheelltteerr,,  lliiee  ddoowwnn  ddiirreeccttllyy  iinn  aa  ppiitt  oorr  aa  ggaapp..  

    

  AAvvooiidd  ddoooorrss,,  wwiinnddoowwss,,  aanndd  eelleeccttrriiccaall  ccoonndduuccttoorrss  iinn  ssttoorrmm  oorr  ssttoorrmm,,  uunnpplluugg  tthhee  eelleeccttrriiccaall  

aapppplliiaanncceess  aanndd  tteelleevviissiioonn  aaiirrccrraaffttss..  DDoo  nnoott  uussee  aannyy  eelleeccttrriiccaall  eeqquuiippmmeenntt  oorr  tteelleepphhoonnee..  

  

  

66..22  PPrreeppaarreeddnneessss  ffoorr  FFlloooodd  
  

66..22..11  PPrreeccaauuttiioonnss  
  

  AAllll  tthhee  ttuubbee  wweellllss,,  ssaanniittaarryy  wweellllss  sshhoouulldd  bbee  cchheecckkeedd  bbeeffoorree  tthhee  oonnsseett  ooff  mmoonnssoooonn  aanndd  

oouutt  ooff  oorrddeerr  hhaanndd  ppuummppss  hhaavvee  ttoo  bbee  rreeppaaiirreedd..  

  DDiissiinnffeeccttiioonn  ooff  aallll  wweellllss  aanndd  ootthheerr  ssoouurrcceess  ooff  ddrriinnkkiinngg  hhaavvee  ttoo  bbee  mmaaddee  aanndd  pprreevveennttiivvee  

aanndd  ccoonnttrrooll  mmeeaassuurreess  sshhoouulldd  bbee  aaddoopptteedd  ffoorr  tthhee  aarreeaass  aaffffeecctteedd  bbyy  ddiiaarrrrhhooeeaa..  

  SSeeaarrcchh  aanndd  rreessccuuee  tteeaammss  ttoo  bbee  kkeepptt  iinn  ssttaannddbbyy  ffoorr  aannyy  eemmeerrggeennccyy  rreessccuuee  ooppeerraattiioonnss..  

  EEmmeerrggeennccyy  ccoooorrddiinnaattiioonn  tteeaamm  ttoo  mmoonniittoorr  tthhee  ssiittuuaattiioonn..  
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  EEnnssuurree  tthhaatt  ddrraaiinnaaggee  cchhaannnneellss  //  nnaallllaass  aarree  ddee--ssiilltteedd  aanndd  bbuunnddss  aarree  ppeerriiooddiiccaallllyy  

mmaaiinnttaaiinneedd..  

  TThhee  TTeehhssiillddaarrss  aanndd  BBDDOOss  wwiillll  ttaakkee  nneecceessssaarryy  sstteeppss  ttoo  ccoonndduucctt  mmeeeettiinngg  aatt  tthheeiirr  lleevveell  

aanndd  ffoorrmm  rreelliieeff  ppaarrttiieess  iinnvvoollvviinngg  ffiieelldd  ssttaaffff//  PPRRII//  NNGGOO//  llooccaall  vvoolluunntteeeerrss..  

  PPrreesseenntt  hhoouurrllyy  rreeppoorrtt  ttoo  tthhee  DDiissttrriicctt  CCoolllleeccttoorr  dduurriinngg  tthhee  ddiissaasstteerr..  

  

66..22..22  EEmmeerrggeennccyy  RReessppoonnssee  RReessoouurrcceess  
  

AA..  SSppeecciiaalliisstt  RReessoouurrcceess  

  SSeeaarrcchh  aanndd  rreessccuuee  tteeaammss  ((ddiivveerrss//sswwiimmmmeerrss,,  eemmeerrggeennccyy  mmeeddiiccaall))  

  SSppeecciiaalliizzeedd  eeqquuiippmmeenntt--  lliikkee  bbooaattss,,  lliiffee  jjaacckkeettss,,  hheelliiccoopptteerrss,,  eettcc..  

BB..  MMaannppoowweerr  

  SSuuppppoorrtt  PPeerrssoonnnneell  

CC..  MMeeddiiccaall  SSuuppppoorrtt  

  AAmmbbuullaanncceess  ((ccoommpplleettee  wwiitthh  eemmeerrggeennccyy  mmeeddiiccaattiioonn))  

  DDooccttoorrss  

  NNuurrsseess  

  SSttrreettcchheerr  BBeeaarreerrss  

  OOrraall  RReehhyyddrraattiioonn  SSaacchheettss  ((OORRSS))  

DD..  LLaaww  &&  OOrrddeerr  AAggeenncciieess  

  PPoolliiccee  

  SSDDRRFF//  NNDDRRFF    

  AArrmmyy//  AAiirr  FFoorrccee  ((iiff  nneeeeddeedd))  

EE..  OOtthheerr  EEsssseennttiiaallss  

  WWaatteerr  ssttoorraaggee  ttaannkkss  

  CChhlloorriinnee  ttaabblleettss  

  TTeemmppoorraarryy  sshheelltteerrss  wwiitthh  ssaanniittaattiioonn  ffaacciilliittiieess  

  TTeemmppoorraarryy  ccoommmmoonn  kkiittcchheenn  oorr  ffoooodd  ppaacckkeettss  

  

TThhee  iinncciiddeenntt  aaccttiioonn  ppllaann  ffoorr  aannyy  fflloooodd  lliikkee  ssiittuuaattiioonn  iiss  ggiivveenn  bbeellooww--  

TTaasskk//  FFuunnccttiioonn  //AAccttiivviittyy  

  

DDeeppaarrttmmeenntt//  

RReessppoonnssiibbllee  OOffffiicceerr  
RRaaiissee  aallaarrmm  //MMaassss  mmeessssaaggiinngg//  CCoommmmuunniittyy  ssyyrreenn  DDiissttrriicctt  EEmmeerrggeennccyy  OOppeerraattiioonn  CCeenntteerr  
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ssyysstteemm  

LLooookk  oouutt  ffoorr  rreegguullaarr  uuppddaatteess  ffrroomm  IInnddiiaann  

MMeetteeoorroollooggiiccaall  DDeeppaarrttmmeenntt  ((IIMMDD))  aanndd  CCeennttrraall  

WWaatteerr  CCoommmmiissssiioonn  ((CCWWCC))  ffoorr  ffoorreeccaasstt  aanndd  

ffoollllooww  uupp  aaccttiioonn..  

DDEEOOCC  

AAlleerrtt  aallll  IIRRTT  ttoo  ssttaarrtt  wwoorrkkiinngg  oonn  tthheeiirr  rroollee    IInncciiddeenntt  CCoommmmaannddeerr  

AAsssseessss  ssiittuuaattiioonn,,  mmaakkee  eevvaaccuuaattiioonn  ppllaann  aanndd  mmoovvee  

ccoommmmuunniittyy  ttoo  ssaaffeerr  zzoonneess  
IInncciiddeenntt  RReessppoonnssee  TTeeaamm  

AAccttiivvaattee  ssppeecciiaall  rreessoouurrcceess  SSeeaarrcchh  aanndd  rreessccuuee  

((ddiivveerrss  //  sswwiimmmmeerrss,,  bbooaattss,,  lliiffee  jjaacckkeettss,,  

sseeaarrcchhlliigghhttss,,  nnyylloonn  rrooppeess))  

SSppeecciiaalliizzeedd      eeqquuiippmmeenntt      ((hheelliiccoopptteerrss,,      

ssaannddbbaaggss,,  ccrroowwbbaarrss,,  ssppaaddeess,,  ppoorrttaabbllee  mmoottoorr  

ppuummppss))  

IICC  

EEssttaabblliisshh  uunniiffiieedd  ccoommmmaanndd  ((ffoorr  lliiaaiissoonn  wwiitthh  

rreessppoonnddiinngg  aaggeenncciieess))  
IIRRTT  

CClloossee  //  ccoorrddoonn  ffllooooddeedd  rrooaaddss  aanndd  aarreeaass  ffrroomm  eennttrryy    IIRRTT  

AAsssseessss  ssiittuuaattiioonn  hhoouurr  ttoo  hhoouurr  iinn  cclloossee  ccoonnttaacctt  wwiitthh  

IIMMDD//CCWWCC  aanndd  ootthheerr  aaggeenncciieess  
IIRRTT  

CCoonndduucctt  ddaammaaggee  aasssseessssmmeenntt  DDDDMMAA  

OOnnllyy  aafftteerr  tthhoorroouugghh  cchheecckk--uupp  aanndd  ffoorrmmaall  

cclleeaarraannccee,,  ccoommmmuunniittyy  ccaann  bbee  ppeerrmmiitttteedd  ttoo  rreettuurrnn  

ttoo  tthheeiirr  hhaabbiittaattiioonn  

IIRRTT  

 
TTaabbllee  77::  AAccttiioonn  ppllaann  ttoo  ddeeaall  wwiitthh  fflloooodd  ssiittuuaattiioonn  

  

66..33  PPrreeppaarreeddnneessss  ffoorr  DDrroouugghhtt  
  

66..33..11  PPrreeccaauuttiioonnss  
  

  PPrreeppaarraattiioonn  ooff  AAggrriiccuullttuurree  CCoonnttiinnggeennccyy  PPllaannss  ffoorr  ddiissttrriiccttss  aanndd  ssuubb--ddiissttrriiccttss  lleevveellss,,  

eessppeecciiaallllyy  iinn  vvuullnneerraabbllee  ddiissttrriiccttss..  

  IIddeennttiiffiiccaattiioonn  ooff  ddrroouugghhtt  pprroonnee  aarreeaass  pprreeffeerraabbllyy  aatt  tthhee  ssuubb  ddiissttrriicctt  lleevveell..  

  PPrreeppoossiittiioonniinngg  ooff  iinnppuuttss  lliikkee  ddrroouugghhtt  rreessiilliieenntt  vvaarriieettyy  sseeeeddss  aatt  ssttrraatteeggiicc  llooccaattiioonnss..    
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  RReeppaaiirr  aanndd  mmaaiinntteennaannccee  ooff  wwaatteerr  bbooddiieess//  ttaannkkss//  wweellllss  eettcc..  ttoo  hheellpp  ccrriittiiccaall  iirrrriiggaattiioonn  

dduurriinngg  ddrryy  ssppeellllss..  

  DDeevveelloopp  pprroottooccoollss  ffoorr  vvaarriioouuss  ddeeppaarrttmmeennttss  ttoo  iinniittiiaattee  ccoonnttiinnggeennccyy  mmeeaassuurreess  wwiitthh  

cclleeaarr  aallllooccaattiioonnss  ooff  rreessppoonnssiibbiilliittiieess..  

  CCrreeaattiinngg  aawwaarreenneessss  aammoonngg  tthhee  ffaarrmmeerrss  oonn  mmaannaaggeemmeenntt  pprraaccttiicceess  lliikkee  

iinntteerrccrrooppppiinngg,,  mmuullcchhiinngg,,  wweeeedd  ccoonnttrrooll,,  eettcc..  

  EEnnccoouurraaggiinngg  ffaarrmmeerrss  ttoo  hhaavvee  ccrroopp  iinnssuurraannccee..  

  IInntteennssiiffiiccaattiioonn  ooff  wwaatteerr  ccoonnsseerrvvaattiioonn  mmeeaassuurreess  lliikkee  rraaiinnwwaatteerr  hhaarrvveessttiinngg  aanndd  

wwaatteerrsshheedd  mmaannaaggeemmeenntt  iinn  tthhee  vviillllaaggeess..  

  

66..33..22  IInnffoorrmmaattiioonn  UUttiilliizzaattiioonn  ffoorr  DDrroouugghhtt  MMaannaaggeemmeenntt  
  

  UUssiinngg  ffrroonnttiieerr  tteecchhnnoollooggiieess  lliikkee  rreemmoottee  sseennssiinngg  aanndd  GGIISS  ffoorr  pprroovviiddiinngg  iinnffoorrmmaattiioonn..  

  DDaattaabbaassee  ttoo  bbee  ccrreeaatteedd  aanndd  uuppddaatteedd  rreegguullaarrllyy  oonn  wweeaatthheerr,,  ccrroopp  ccoonnddiittiioonn,,  mmaarrkkeett  

iinnffoorrmmaattiioonn  eettcc..  

  GGeettttiinngg  iinnffoorrmmaattiioonn  rreegguullaarrllyy  ffrroomm  NNaattiioonnaall  IInnffoorrmmaattiiccss  CCeennttrree  ((NNIICC)),,  vviillllaaggee  

rreessoouurrcceess  cceenntteerrss  eessttaabblliisshheedd  bbyy  IISSRROO,,  IICCAARR,,  SSttaattee  aaggrriiccuullttuurraall  uunniivveerrssiittiieess,,  eettcc..  

  

66..44  PPrreeppaarreeddnneessss  MMeeaassuurreess  ffoorr  SSttaammppeeddee  
 

  TThhee  ffiirrsstt  sstteepp  iiss  ttoo  rreegguullaattee  ttrraaffffiicc  iinn  aarreeaass  ssuurrrroouunnddiinngg  tthhee  ppaannddaallss  aanndd  sshheelltteerr  

ggrroouunnddss..  

  RRoouuttee  mmaappss  ffoorr  tthhee  rreeaacchhiinngg  tthhee  pprriimmee  llooccaattiioonnss  aanndd  eexxiitt  rroouutteess  ttoo  bbee  ppuutt  uupp  aatt  

ssttrraatteeggiicc  ppooiinnttss..  

  BBaarrrriiccaaddiinngg  aatt  tthhee  eennttrraannccee  ttoo  eennssuurree  tthhee  mmoovveemmeenntt  ooff  ppeeooppllee  iinn  aa  qquueeuuee  ttoo  ccoonnttrrooll  

aa  bbuurrggeeoonniinngg  ccrroowwdd..  

  CCCCTTVV  ccaammeerraass  aanndd  ppoolliiccee  pprreesseennccee  ttoo  rreedduuccee  rriisskk  ooff  ssnnaattcchhiinngg  aanndd  ootthheerr  ppeettttyy  

ccrriimmeess..  

  PPrrooffeessssiioonnaall  sswwiimmmmeerrss  aass  aa  ppaarrtt  ooff  rreessccuuee  tteeaamm  aarree  ddeeppllooyyeedd  aarroouunndd  cceerrttaaiinn  ddeepptthh  

ooff  wwaatteerr  ttoo  pprreevveenntt  cchhiillddrreenn  aanndd  eellddeerrss  ffrroomm  ddrroowwnniinngg..  

  AAnn  aammbbuullaannccee  aanndd  hheeaalltthh  ccaarree  pprrooffeessssiioonnaallss  oonn  ssttaanndd--bbyy..  

  UUnnppllaannnneedd  aanndd  uunnaauutthhoorriizzeedd  eelleeccttrriiccaall  wwiirriinnggss,,  LLPPGG  ccyylliinnddeerrss  aatt  ffoooodd  ssttaallllss  ttoo  bbee  

cchheecckkeedd  dduurriinngg  tthhee  eevveenntt..  

  PPrreeppaarree  aa  lliisstt  ooff  nneeaarrbbyy  hhoossppiittaallss  aanndd  cclliinniiccss..    
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66..55  GGeenneerraall  SSOOPPss  ffoorr  aallll  ootthheerr  DDiissaasstteerr  

 
ii..  FFiirree    

  

CCaallll  tthhee  ffiirree  rreessccuuee  ddeeppaarrttmmeenntt::    

DDuurriinngg  ffiirree  iinn  bbuuiillddiinngg//aappaarrttmmeenntt,,  lleeaavvee  tthhee  pprreemmiisseess  bbyy  nneeaarreesstt  aavvaaiillaabbllee  eexxiitt..  CCaallll  ffiirree  

ddeeppaarrttmmeenntt  aanndd  ddoo  nnoott  aassssuummee  aannyyoonnee  eellssee  hhaass  ccaalllleedd  tthhee  ffiirree  ddeeppaarrttmmeenntt..  NNeevveerr  uussee  lliifftt  

ffoorr  lleeaavviinngg  tthhee  pprreemmiisseess  oorr  aappaarrttmmeenntt  dduurriinngg  eemmeerrggeennccyy..  IIff  yyoouurr  ccllootthh  ccaattcchheess  ffiirree,,  ddoo  nnoott  

ggeett  ppaanniicc  oorr  rruunn,,  ssttoopp,,  ddrroopp  aanndd  rroollll..  

  

CCoovveerr  yyoouurr  nnoossee  aanndd  mmoouutthh  wwiitthh  aa  wweett  cclleeaann  ccllootthh::    

SSttaayy  ccaallmm  ccoovveerr  yyoouurr  nnoossee  aanndd  mmoouutthh  wwiitthh  aa  wweett,,  cclleeaann  ccllootthh  ttoo  pprreevveenntt  ssmmookkee  iinnhhaallaattiioonn  

iinnjjuurryy  aanndd  cchhookkiinngg..  NNeevveerr  jjuummpp  ooffff  oorr  aatttteemmpptt  ttoo  cclliimmbb  ddoowwnn  tthhee  ssiiddee  ooff  aa  ttaallll  bbuuiillddiinngg  aass  

iitt  wwiillll  mmeeaann  cceerrttaaiinn  ddeeaatthh..  

  

DDoo  nnoott  rruunn::    

DDuurriinngg  aa  ffiirree,,  ssmmookkee  ccoonnttaaiinniinngg  ppooiissoonnoouuss  ggaasseess  ssuucchh  aass  ccaarrbboonn  mmoonnooxxiiddee  ((CCOO))  tteennddss  ttoo  

rriissee  uupp..  WWhheenn  yyoouu  rruunn  iinn  aa  ssmmookkee  ffiilllleedd  rroooomm,,  yyoouu  tteenndd  ttoo  iinnhhaallee  tthhee  ssmmookkee  ffaasstteerr..  CCOO  

dduullllss  tthhee  sseennsseess  aanndd  pprreevveennttss  cclleeaarr  tthhiinnkkiinngg,,  lleeaaddiinngg  ttoo  ppaanniicc..  TToo  pprreevveenntt  bbeeiinngg  

aasspphhyyxxiiaatteedd,,  ddiipp  ttiissssuueess  oorr  ccllootthh  iinn  wwaatteerr  aanndd  ccoovveerr  yyoouurr  nnooiissee  wwiitthh  iitt..  

  

iiii..  NNaattuurraall  DDiissaasstteerr  
  

DDiissaasstteerr  ooccccuurr  wwiitthhoouutt  nnoottiiccee..  MMoosstt  ooff  tthhee  ddiissaasstteerrss  aarree  nnaattuurraall  ssuucchh  aass  eeaarrtthhqquuaakkee,,  fflloooodd,,  

hhuurrrriiccaannee,,  ssaannddssttoorrmm,,  llaannddsslliiddee,,  ttssuunnaammii  aanndd  vvoollccaannooss..  WWee  hhaavvee  nnoo  wwaayy  ooff  ssttooppppiinngg  

tthheemm,,  bbuutt  wwee  ccaann  lleeaarrnn  ttoo  ddeeaall  wwiitthh  tthhee  ddiiffffiiccuulltt  ssiittuuaattiioonn  tthhaatt  aarriissee  dduuee  ttoo  tthheemm..  DDuurriinngg  

ddiissaasstteerrss  lliikkee  fflloooodd,,  ffiirree,,  eeaarrtthh  qquuaakkee,,  llaannddsslliiddee,,  rreessccuuee  bbeeggiinnss  aatt  hhoommee..  EEvveenn  bbeeffoorree  

eexxtteerrnnaall  hheellpp  aarrrriivveess,,  ppeeooppllee  aaffffeecctteedd  bbyy  tthhee  ddiissaasstteerr  hheellpp  eeaacchh  ootthheerr..  

  

TThhee  ggoovveerrnnmmeenntt  aanndd  mmaannyy  vvoolluunnttaarryy  oorrggaanniizzaattiioonn  sseenndd  tteeaammss  ooff  wwoorrkkeerr  ttrraaiinneedd  iinn  rreessccuuee  

ooppeerraattiioonnss  ttoo  ddiissaasstteerr--aaffffeecctteedd  aarreeaass..  TThheessee  tteeaammss  jjooiinn  hhaannddss  wwiitthh  tthhee  llooccaall  ccoommmmuunniittyy  

hheellppeerrss  ssuucchh  aass  ddooccttoorrss,,  nnuurrsseess,,  ssoocciiaall  wwoorrkkeerrss  aanndd  ppoolliicceemmeenn..  
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TTeemmppoorraarryy  sshheelltteerrss  aarree  bbuuiilltt  ffoorr  ddiissppllaacceedd  ppeeooppllee..  DDooccttoorr  aanndd  nnuurrssee  pprroovviiddee  mmeeddiiccaall  aaiidd..  

TThheeyy  ttrreeaatt  tthhee  wwoouunnddeedd  aanndd  wwoorrkk  ttoo  ccoonnttrrooll  eeppiiddeemmiiccss..  SSoocciiaall  wwoorrkkeerrss  ccoolllleecctt  ffoooodd  aanndd  

ccllootthh  ffrroomm  aallll  oovveerr  tthhee  ccoouunnttrryy  ffoorr  tthhee  ddiissaasstteerr--aaffffeecctteedd  ppeeooppllee..  TThhee  ppoolliiccee  mmaaiinnttaaiinn  llaaww  

aanndd  oorrddeerr..  MMeeddiiaa  ––ppeerrssoonn  hheellpp  iinn  sspprreeaaddiinngg  nneewwss  aabboouutt  tthhee  vviiccttiimmss  aanndd  tthheeiirr  ccoonnddiittiioonnss..  

TThheeyy  aallssoo  ppoosstt  aaddvveerrttiisseemmeennttss  tthhaatt  uurrggee  ppeeooppllee  ttoo  ddoonnaattee  ffoorr  vviiccttiimmss..  

  

IInn  eexxttrreemmee  ccoonnddiittiioonnss,,  tthhee  AArrmmyy  aanndd  AAiirr  ffoorrccee  oorrggaanniizzee  rreessccuuee  ooppeerraattiioonn..  TThheeyy  cclleeaarr  

rrooaaddss,,  sseenndd  mmeeddiiccaall  tteeaammss  aanndd  hheellpp  ttoo  mmoovvee  ppeeooppllee  ttoo  ssaaffeerr  ppllaaccee..  TThhee  aaiirr  ffoorrccee  ddrrooppss  

ffoooodd,,  wwaatteerr  aanndd  ccllootthheess  iinn  tthhee  aaffffeecctteedd  aarreeaass..  OOrrggaanniizzaattiioonn  lliikkee  UUNN  hheellppss  iinn  pprroovviiddiinngg  aaiidd  

dduurriinngg  mmaassssiivvee  ddiissaasstteerrss..  

  

66..66  AAssssiissttaannccee  ffrroomm  tthhee  CCeennttrraall  //  SSttaattee  GGoovveerrnnmmeenntt  

 
SS..NNoo    FFuunnccttiioonn  DDeeppaarrttmmeennttss  SSttaannddaarrdd  RReelliieeff  LLeevveell  aanndd  RReehhaabbiilliittaattiioonn  

11  VVaaccaattee  

((rreessiiddeennttiiaall  aanndd  

ccoommmmeerrcciiaall  

bbuuiillddiinngg))  

PPoolliiccee,,  NNaaggaarr  

PPaarriisshhaadd    

  EEmmppttyy  rriisskk  ffuullll  bbuuiillddiinnggss,,  iimmmmeeddiiaatteellyy..  

  TTrraannssppoorrttaattiioonn  ooff  ppeerrssoonnss  aanndd  eesssseennttiiaall  

iitteemmss  aatt  ssaaffee  ppllaacceess..  

  PPrroovviissiioonn  ooff  tteemmppoorraarryy  ssaaffee  

aaccccoommmmooddaattiioonn  ffoorr  ddiissppllaacceedd  ppeeooppllee..  

22  SSeeaarrcchh  aanndd  

RReessccuuee  

PPoolliiccee,,  NNGGOOss,,  

SSccoouutt,,  NNSSSS,,NNCCCC,,  

SSDDRRFF  

  SSaavvee  tthhee  ppeeooppllee  ttrraappppeedd  iinn  tthhee  ccrriissiiss  aanndd  

eessccoorrtt  tthheemm  ttoo  aa  ssaaffeerr  ppllaaccee    

  PPrrootteeccttiinngg  tthhee  EEnnddaannggeerreedd  AAnniimmaallss  

  SSeeaarrcchh  ffoorr  mmiissssiinngg  ppeerrssoonnss  

33  SSeeccuurriittyy  ooff  

aaffffeecctteedd  aarreeaa  

PPoolliiccee,,  HHoommee  ggaauurrdd,,  

SSDDRRFF  

  SSeeccuurriittyy  ttoo  aavvooiidd  uunnttoowwaarrdd  aatt  tthhee  aaffffeecctteedd  

ssiittee  ssoo  tthhaatt  tthhee  ccrroowwdd  ccaann  bbee  kkeepptt  aawwaayy  

ffrroomm  tthhee  ddiissaasstteerr  ssiittee..  

44  TTrraaffffiicc  ccoonnttrrooll  TTrraaffffiicc  PPoolliiccee  NNGGOOss    DDoo  nnoott  aallllooww  vveehhiicclleess  ttoo  ccoommee  nneeaarr  tthhee  

aaffffeecctteedd  aarreeaa..    

  AArrrraannggeemmeennttss  ffoorr  ffaasstt  ttrraannssppoorrtt  ooff  vveehhiicclleess  

eennggaaggeedd  iinn  rreelliieeff  wwoorrkk..    

  AArrrraannggeemmeenntt  ooff  vveehhiicclleess  wwhheenn  nneeeeddeedd..  

55  LLaaww  aanndd  oorrddeerr  PPoolliiccee,,  SSDDRRFF    TThhee  aarrrraannggeemmeenntt  ttoo  ssttoopp  tthhee  ssttaammppeeddee  aatt  

tthhee  ttiimmee  ooff  tthhee  ddiissaasstteerr..    
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  SSttoopp  rruummoorrss    

  PPrreevveenntt  rriioottss  aanndd  lloooottiinngg..  

    PPrrootteeccttiioonn  ooff  lliiffee  aanndd  pprrooppeerrttyy  ttoo  aaffffeecctteedd  

66  DDeeccaayy  ooff  ddeeaadd  

bbooddiieess  

PPoolliiccee,,  HHeeaalltthh  

DDeeppaarrttmmeenntt,,    NNaaggaarr  

PPaarriisshhaadd  

  IImmmmeeddiiaattee  ddiissppllaacceemmeenntt  ooff  ddeeaadd  bbooddiieess  ttoo  

aavvooiidd  eeppiiddeemmiicc  aanndd  ppoolllluuttiioonn..  

  TThhee  aarrrraannggeemmeenntt  ffoorr  tthhee  ffuunneerraall  ooff  ddeeaadd  

bbooddiieess    

  AArrrraannggeemmeenntt  ooff  ppoosstt  mmoorrtteemm  ooff  ddeeaadd  

bbooddiieess  iinn  ccaassee  ooff  cchheemmiiccaall  oorr  bbiioollooggiiccaall  oorr  

eeppiiddeemmiicc..    

  IInnffoorrmm  ttoo  rreellaattiivveess  ooff  tthhee  ddeecceeaasseedd..  

77  DDeebbrriiss  ddiissppoossaall  PPoolliiccee,,  NNaaggaarr  

PPaarriisshhaadd,,  SSDDRRFF  

  RReemmoovvaall  ooff  ddeebbrriiss  ffoorr  tthhee  rree--iinnssttaallllaattiioonn  ooff  

uurrggeenntt  sseerrvviicceess..    

  PPuutt  iinn  tthhee  pprrooppeerr  ppllaaccee  ooff  ddeebbrriiss..  

  CCaarreeffuull  ddeelleettiioonn  ooff  ddeebbrriiss,,  wwhhiicchh  ddooeess  nnoott  

ddaammaaggee  vvaalluuaabbllee  iitteemmss  aanndd  ddeeaadd  bbooddiieess..  

 
TTaabbllee  88::  AAssssiissttaannccee  ffrroomm  tthhee  CCeennttrraall  //  SSttaattee  GGoovveerrnnmmeenntt  

  

66..77  HHuummaann  RReelliieeff  aanndd  AAssssiissttaannccee  
  

UUnnddeerr  tthhee  rreelliieeff  aanndd  rreehhaabbiilliittaattiioonn,,  tthheerree  aarree  vvaarriioouuss  ttyyppeess  ooff  hhuummaanniittaarriiaann  nneeeeddss,,  wwhhiicchh  

iiss  eesssseennttiiaall  ffoorr  nnoorrmmaall  hhuummaann  lliiffee..  TThhee  ffoolllloowwiinngg  ccrriitteerriiaa  wwiillll  bbee  aavvaaiillaabbllee  ttoo  pprroovviiddee  tthhee  

nneecceessssaarryy  ffaacciilliittiieess  --  

 
SS..  NNoo..  EEsssseennttiiaall  hhuummaann  

ffaacciilliittiieess  

SSttaannddaarrdd  lleevveell  wwoorrkk  

11  FFoooodd  

  DDiissttrriibbuuttiioonn  ooff  mmiillkk,,  bbrreeaadd,,  mmiillkk  ppoowwddeerr  eettcc..  

  FFoooodd  ppaacckkeettss  ffrroomm  ddoonnoorrss,,  ccoolllleeccttiinngg  ffrroomm  hhoommee,,  llooggiissttiiccss  

ddeeppaarrttmmeenntt..  

  DDiissttrriibbuuttiioonn  ooff  ffrruuiittss  eettcc..  

22  DDrriinnkkiinngg  WWaatteerr  

  PPrroovviiddiinngg  DDrriinnkkiinngg  WWaatteerr  TTaannkkeerr  bbyy  tthhee  NNaaggaarr  ppaarriisshhaadd..  

  CClleeaann  ddrriinnkkiinngg  wwaatteerr  bbyy  tthhee  PPuubblliicc  HHeeaalltthh  DDeeppaarrttmmeenntt    

  CClleeaannlliinneessss  ooff  eexxiissttiinngg  wwaatteerr  ssoouurrcceess..  
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  RReessttoorree  ddrriinnkkiinngg  wwaatteerr  ssuuppppllyy  iimmmmeeddiiaatteellyy  

33  MMeeddiicciinnee  

  EEsssseennttiiaall  mmeeddiicciinneess  bbyy  ggoovveerrnnmmeenntt  hhoossppiittaall--    DDiissttrriibbuuttee  

mmeeddiicciinnee  ooff  ffeevveerr,,  ddiiaarrrrhheeaa  eettcc  

  EEnnssuurriinngg  aaddeeqquuaattee  ssttoocckk  iinn  mmeeddiiccaall  

44  CCllootthh  

  DDiissttrriibbuuttiioonn  ooff  bbllaannkkeettss  aanndd  tteexxttiilleess  bbyy  DDiissttrriicctt  

AAddmmiinniissttrraattiioonn  aanndd  ddoonnoorrss  

  CCoolllleeccttiioonn  ooff  oolldd  tteexxttiilleess  bbyy  NNGGOOss,,NNSSSS,,  NNCCCC  aanndd  

ddiissttrriibbuuttiioonnss  iinn  nneeeeddyy..  

66  
TTeemmppoorraarryy  

SShheelltteerrss  

  AArrrraannggeemmeenntt  ooff  tteemmppoorraarryy  aaccccoommmmooddaattiioonn  ((sscchhooooll,,  ccoolllleeggee,,  

ggoovveerrnnmmeenntt  bbuuiillddiinngg))  

  TTaarrppaauulliinn  ddiissttrriibbuuttiioonn  ffoorr  rraaiinn  pprrootteeccttiioonn  

  TTeemmppoorraarryy  TTeennttss  

77  HHeellpplliinnee  

  EEssttaabblliisshhmmeenntt  ooff  ccoonnttrrooll  rroooomm  aatt  tthhee  ssiittee..  

  EEssttaabblliisshhmmeenntt  ooff  hheellpplliinnee  nnuummbbeerr  iimmmmeeddiiaatteellyy  oonn  tthhee  ccoonnttrrooll  

rroooomm  ooff  tthhee  ssiittee..  

88  VVIIPP  TToouurriinngg  

  IInnssppeeccttiioonn  aarrrraannggeemmeennttss  ffoorr  LLeeaaddeerrss,,  aaddmmiinniissttrraattiivvee  ooffffiicciiaallss,,  

mmiinniisstteerrss  ooff  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt..  

  TTrraannssppoorrttaattiioonn  aanndd  ccoonnttrrooll  ooff  tthhee  ccrroowwdd..  

99  
SSuuppppoorrtt  ffrroomm  

PPrriivvaattee  IInnssttiittuuttee  

  PPrriivvaattee  sscchhooooll  aass  tteemmppoorraarryy  aaccccoommmmooddaattiioonn  

  UUssee  ooff  rreessoouurrcceess  ooff  pprriivvaattee  hhoossppiittaallss  

  TTaakkiinngg  hheellpp  ooff  JJCCBB,,  ttrraaccttoorr  ttrroolllleeyy,,  dduummppeerr  eettcc..  ffrroomm  pprriivvaattee  

bbuuiillddeerrss..  

  
TTaabbllee  99::  HHuummaann  rreelliieeff  aanndd  aassssiissttaannccee  

  

AA  SSOOPP  ((SSttaannddaarrdd  OOppeerraattiinngg  PPrroocceedduurree))  hhaass  bbeeeenn  sseett  uupp  ffoorr  tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  

DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  AAccttiioonn  PPllaann  iinn  tthhee  ddiissttrriicctt..  DDiissaasstteerr  aanndd  ddiissaasstteerr  lleevveellss  wwiillll  bbee  

ddeeffiinneedd  tthhrroouugghh  tthhee  DDiissttrriicctt  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  PPllaann..  

AAccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  lleevveell  ooff  ddiissaasstteerr  aanndd  tthhee  rreeqquuiirreemmeenntt,,  oobbttaaiinniinngg  eexxtteerrnnaall  aassssiissttaannccee  wwiillll  

bbee  ccoonnssiiddeerreedd..  TThheerree  wwiillll  bbee  ssppeecciiaall  aarrrraannggeemmeennttss  ffoorr  sseennddiinngg  iinnffoorrmmaattiioonn  ffrroomm  tthhee  

ddiissaasstteerr  ssiittee  ttoo  tthhee  ddiissttrriicctt  hheeaaddqquuaarrtteerrss..  

MMaannaaggeemmeenntt  ooff  ccoommmmuunniiccaattiioonn  mmeeddiiaa,,  ssuuppppoorrtt,,  rreessoouurrccee  aanndd  vvaarriioouuss  ssttaannddaarrdd  lleevveellss  ooff  

rreelliieeff  hhaass  bbeeeenn  mmeennttiioonneedd  iinn  DDDDMMPP..    



  
  
  

  
  



  
vvuuqqccaa//kk  

ffttyykk&&  nnaarrssookkMM++kk ¼¼NN--xx--½½  

  

  

  

  

  

  



  

  
ffttyykk  vvkkiinnkk  iizzccaa//kkuu  iizzkkff//kkddjj..kk   nnaarrssookkMM++kk  

¼¼vvkkiinnkk  iizzccaa//kkuu  ;;kkssttuukk½½  
ffoo""kk;;  llwwpphh@@ddzzee  llwwpphh  

ØØeekkaadd  ffoo""kk;;  &&llwwffpp  
  
  

ii``""VV  llaa[[;;kk  

11  vvuuqqccaa//kk  11  llaaiiddZZ  ffoooojj..kk  11&&1133  

22  vvuuqqccaa//kk  22  mmiiddjj..kkkk ss aa  ddhh  llwwffpp  1144&&1177  

33  vvuuqqccaa//kk  33  llaallkk//kkuu  1188&&1199  
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अनुबंध 1 सपंक िववरण 

National Disaster Management Authority 
रा ीय आपदा बधंन ािधकरण 

(NDMA) 

एन.डी.एम.ए., भवन 
ए-1, सफदरजंग ए लेव 
नई द ली - 110029 
दरूभाष +91-11-26701700 
िनयं ण क  +91-11-26701728 

Government of India 
भारत सरकार 

हे पलाइन नंबर 011-1078 
फै स +91-11-26701729 

 

एनडीएमए िनयं ण क  
नाम कायालय फै स मोबाइल ईमले आई डी 
िनयं ण क  011-26701728 011-

26701729 
9868891801 controlroom@ndma.gov.in 

011-1078 9868101885 ndmacontrolroom@gmail.com 
 

एनडीआरएफ  मु यालय 
मु यालय एनडीआरएफ, अ योदय भवन,बी-2 वग 9th लोर 

सीजीओ का ले स, लोधी रोड, नई द ली - 110033 
िनयं ण क  क  जानकारी 

नंबर -   011-24363260, फै स न. – 011-24363261 
EMAIL ID: hq.ndrf@nic.in 
ए सचज/ रसे शन िववरण 

. - 011-24369279,   फै स - 011-24363261 
 

एनडीआरएफ  यिूनट  
ी जैकब कसपोटटा , कमांडट 
3री एनडीआरएफ बटा. 

पो – मुंडाली,कटक – ओिड़सा,  िपन - 754013 

नाम कायालय फै स यिूनट कं ोल म न. ईमले आई डी 
ओिड़सा जोन 0671-2879710 0671-2879711 0671-2879711 

09437581614 
ori03-ndrf@nic.in 

 

रा य बाढ़ िनयं ण क  ीमती हीना नतेाम, संयु  आयु  
पुराना भू – अिभलेख कायालय 

गाँधी चौक, रायपुर 
रा य बाढ़ िनयं ण क  

नाम कायालय फै स मोबाइल ईमेल आई डी 
िनयं ण क  0771- 

2223471 
0771- 
2223472 

7974916920 cgrelief@gmail.com 
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ftyk Lrj fu;a=.k d{k 
Ø- vkink fu;a=.k d{k vf/kdkjh nwjHkk"k@eksckbZy 

 
1 2 3 

1 ftyk Lrj 
Jh th-vkj-jkBkSj] jktLo foHkkx 
¼la;qDr dysDVj] nUrsokM+k½ 07856-252405/9926169136 

2 rglhy Lrj Jh xkSre flag rglhy narsokM+k 07856-252386/9770174759 

    
Jherh fnO;k iksVkbZ 
¼rglhynkj] xhne½ 07856-244895/9425599992 

    
Jh eukst catkjs  
¼fMIVh dysDVj ,oa izHkkjh 
rglhynkj] dqvkdks.Mk 

07858-271277/9098542007 

    
Jh fyaxjkt flnkj  
¼fMIVh dysDVj ,oa izHkkjh 
rglhynkj] dVsdY;k.k½ 

9806562251 

3 uxj ikfydk 
Jh ekschu vyh  
¼uxj ikfydk ifj"kn] nUrsokM+k½ 

           07856 
252203/9399773733 

4 fpfdRlk foHkkx 
Jh ghjkyky Bkdqj ¼eq[; 
fpfdRlk ,oa LokLF; vf/kdkjh] 
nUrsokM+k½ 

9425591953 

5 ftyk lsuuh] uxj lsuk 
Jh ,l-,u-usrke ¼ftyk lsukuh] 
nUrsokM+k½ 9424184267 

6 
iqfyl fu;a=.k d{k] 
flfoy ykbu 

iz/kku vkj{kd Øekad 593                
Jh xqykc flag xgyksr 07856-252407 
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ftyk Lrj ds vfèkdkfj;ks dh laidZ lwfp 

S.No Department STD Code Office Fax Residence 
1 Collector and District Magistrate 7856 252455 252488 252401 

2 Superintendent of Police 7856 252224 252864 252225 

3 Divisional Forest Officer (D.F.O.) 7856 252228  252439 

4 CEO Zila Panchayat 7856 252522 252575 252523 

5 Additional Collector 7856 252402   

6 Deputy Collectors 7856 2,52,40,52,52,432   

7 Assistant Commissioner (TWF) 7856 252441   

8 Sub Divisional Magistrate, 
Dantewada 

7856 252506   

9 Literacy 7856 252636   

10 Food Officer 7856 252866   

11 Excise Department 7856 252480   

12 N.I.C 7856 252525   

13 Treasury 7856 252530 252831  

14 Women & Child Dev 7856 252863   

15 I.C.D.S 7856 252863   

16 Public Relations 7856 252896   

17 Employment Officer 7856 252520   

18 Antyavyavasai 7856 252412   

19 Agriculture 7856 252366   

20 Panchayat and Social Welfare 7856 252251   

21 Veterinary Department 7856 252237   

22 Health & Family Welfare 7856 252280   

23 Ayush 7856 252917   

24 Horticulture 7856 252227   

25 Fisheries 7856 252330   

26 CSEB 7856 252211   

27 PWD (R/B) 7856 252240   

28 PMGSY 7856 252214   

29 PHED 7856 252460   

30 Water Resources 7856 252582   

31 CREDA 7856 252272   

32 BSNL 7856 252201   

34 NMDC GM BCH 7856 230323   

35 NMDC GM KDL 7856 255525   
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ftyk dk;kZy; ¼[kfut 'kk[kk½ ftyk nf{k.k cLrj narsokM+k esa dk;Zjr vf/kdkjh@deZpkfj;ksa dh 

lwph  

Ø0 vf/kdkjh@deZpkjh dk uke inuke eksckbZy uacj 

1 2 3 4 

1- Jh izeksn dqekj [kfu vf/kdkjh  7587350731 

2- Jh ijns'kh jke fu"kkn  HkR̀; 9407717353 

3- Jh misUnz flag Xoky okgu pkyd 7587317151 

4- Jh clar dqekj Hkxr lgk;d xzsM&3 8103268308 

5- Jh vfuy dqekj >kfj;k  [kfu lqijokbZtj 9425889401  

6- Jh ve`r yky ;kno  [kfu lqijokbZtj 9424298430 

7- Jh fot; yky /kkfj;k  [kfu lqijokbZtj 9617681569 

8- Jh egknso lsfB;k [kfu flikgh 8085325712 

9- Jh xqIrs'oj ukx izkslsl loZj 9406174772 

10- Jh gseukFk lsfB;k [kfu flikgh 9479156564 

11- Jh >kMh isUVk  [kfu flikgh 7587125726 

12- Jh lenwjke Hkks;j  [kfu flikgh 9406072030 

13- Jh >kMh leS;k  [kfu flikgh 8085860230 

14- Jh [kEeu flag Bkdqj  [kfu flikgh 9406465769 

15- 
Jh lqjsUnz dqekj pUnzkdj  [kfu flikgh 9407718199 

16- Jh lq[knso flag Bkdqj [kfu flikgh 7587125775 
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iqfyl Fkkuksa dh laidZ lwfp 

dz- Fkkuk dk 
uke  

vf/kdkjh dk 
uke  

in  dk;kZy; 
nwjHkk”k dzekad 

eksckbZy uEcj  

1 2 3 4 5 8 

01 j-ds- 
narsokM+k   

Jh ds-nso jktw LqcsnkjizHkkjh jf{kr 
fujh{kd]     

07856 

252282 

9479194310 

9587406595 

02 narsokM+k  Jh jktsUnz 
dqekj ;kno  

 

fujh- Fkkuk izHkkjh 07856 

252204 

9479194312 

03 cpsyh  Jh lkSjHk 
flag  

fujh- Fkkuk izHkkjh  07857 

230337 

9479194316 

04 fdjUnqy  Jh t;izdk’k 
xqIrk  

fujh- Fkkuk izHkkjh  07857 

255430 

9479194315 

05 dqvkdks.
Mk  

Jh n;k 
fd’kksj cjok  

fujh- Fkkuk izHkkjh  07858 

271250 

9479194318 

06 ckjlwj  Jh 
iq:”kksRre 
yky /kzqo  

fujh- Fkkuk izHkkjh  07856 

248204 

9479194314 

07 vjuiqj  Jh fouksn 
,Ddk   

fujh- Fkkuk izHkkjh  & 9479194309 

08 Qjlik
y  

Jh MksxsUnz 
iky ik=s   

fujh- Fkkuk izHkkjh & 9479194311 

10 dVsdY;
k.k  

Jh fot; 
dqekj iVsy  

mfu- Fkkuk izHkkjh  07858 

272237 

9479194319 

11 Hkkalh  Jh d`”.k 
dqekj oekZ  

mfu- Fkkuk izHkkjh  07857 

261218 

9479194328 
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iVokfj;ks dh tkudkjh  

dzekad iVokjh dk uke i0g0u0@eq[;ky; dk uke  eksckbZy uaEcj 

rglhy&nUrsokM+k 

1 Jh ds0,y0 jko 01 @ iqjurjbZ  9424278853 

2 Jhefr galq Bkdqj 02 @ rqM+ikjkl  9406003327 

3 Jh ,y0,l0 rkje  03@ v narsokM+k 9424278789 

4 Jh jkts'k feJk 03 @ c fprkyadk  9424278977 

5 Jh gsear nsokxau  04 @ HkSjecan  9406469509 

6 Jhefr yYyh esJke 11 @ dqEgkjjkl  9407707513 

7 Jh jktsUnz uk;d 12 @ dkekywj 8889075163 

8 Jh ftrsUnz dekZ 13 @ xekokM+k  9424294074 

9 Jh ,l0,u0 psM+s 05 @ iksUnwe 9406259477 

10 dwq0 'kf'kfdj.k dksjkZe  06 @ es.Mksyh  9406306239 

11 Jh ckeu HkkLdj  07 @ esVkiky  9406482256 

12 Jh f'kopj.k tqjhZ  08@ xnkiky  8085291211 

13 dq0 uwru /kqzo  09 @ cM+sxksMjs 9479204192 

14 Jh f'kopj.k tqjhZ  10 @ ckywn  8085291211 

rglhy&xhne 

1 Jh vkseizdk'k d';i 01 @ dkssjxkao  9406002446 

2 Jh vkseizdk'k d';i 02 @ dksjykiky 9406002446 

3 Jh txnh'k pUnz Hkkjrh  03 @ fNUnukj  7697756292 

4 Jh jtuh'k xq:  04@ eksQyukj  9407995303 

5 Jh gsaer pUnzoa'kh  05 @ cM+srqeukj  9406107964 

6 Jh gsaer pUnzoa'kh  06 @ cakxkiky  &&**&& 

7 lqJh vydk ydM+k  07@ Qjliky  9993911999 

8 Jherh ';kek vks;keh  08@ fcatke  7587820314 

9 Jh jeyw dekZ  09 @ dkjyh  9424230080 

10 Jh veqr yky e.Mkoh  10 @ dklksyh  9406381330 

11 Jh HkksykukFk lkgk 11 @ ?kksViky  9425597514 

12 Jh veqr yky e.Mkoh  12 @ misV  9406381330 

13 Jh HkksykukFk lkgk 13 @ ckjlwj  9425597514 

14 lqJh fueZyk ukx  14 @ fgrkesVk  9407714649 

15 lqJh yys'ojh lkgw  15 @ ukxqy 9981785599 

16 Jh jRrsflag dqtkae  16 @ cM+siusM+k  9406075218 

17 Jh fd'kksj nhoku 17 @ xhne  9406005650 

18 Jherh fiaxyk usrke  18 @ xqeM+k  9575428020 
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rglhy& dqvkdksaM+k 

1 Jh Hkxpqjke d';i 01 @ x<+fejh  7587371955 

2 Jh /kuhjke ckdM+s 02 @ dqvkdks.Mk 9407772220 

3 dq0 jkstesjh feat 03 @ eSykokM+k  9407911182 

4 Jh ftrsUnz dekZ 04 @ lkefxjh  9479287603 

5 Jh vfer ejkoh 05 @ fVduiky  9479260480 

6 dq0 fofurk iks;ke 06 @ ikyukj  7585461355 

7 Jh lqjs'k ukx  07 @ vjcs  9479010080 

8 Jh lqjs'k ukx  08 @ cqjxqe 9479010080 

rglhy&dVsdY;k.k 

1 Jh jke izlkn vVkeh  01 @ /kuhdjdk  9479132325 

2 Jh jke izlkn vVkeh  02 @ dksMjhiky  9479132325 

3 Jh lkseuyky nsokaxu  03 @ dVsdY;k.k 9407697265 

4 Jh vkseizdk'k pansy  04 @ ijpsyh  7587463777 

5 Jh j?kqjke c?ksy  05@ cM+sxkne  9406368421 

6 Jh jfoUnz usrke 06 @ xqMls 9406312449 

7 Jherh vferk Vsdke  07 @ VsVe    

8 Jh they vgen [kku 08 @ cM+sxqMjk  9425231266 

9 lqJh iq"ik lkgw  09 @ eks[kiky  7587420572 

10 Jh ckyd jke /kqosZ 10 @ cM+scsM+ek  9425529664 

11 lqJh iq"ik e.Mkoh  11@ Hkwlkjkl 7587836365 

12 Jh jfoUnz usrke 11 @ Hkwlkjkl  9406312449 

rglhy&cM+scpsyh  

1 Jh iqyksd dqekj nsokukFk  01 @ HkkUlh 9425592707 

2 Jh c`tyky rkrh  02 @cM+scpsyh  9424278791 

3 Jherh vfurk e.Mkoh  03 @ ihukcpsyh  9406259581 

4 lqJh iq"ik ryk.Mh  04 @ eksylukj  9424298662 

5 lqJh ek/koh flag  05 @ xatsukj  7587320139 

6 Jh gseUr ukx 06 @ nqxsyh  9425262679 

7 Jh fodze iqtkjh 07 @ fdjUnqy  7587024143 

8 Jh iqyksd nsoukFk 08@ leyokj  9407642051 

9 Jh vt; dqekj e.Mkoh  09 @ fgjksyh  7587795626 

10 lqJh nhik dsrkji  10 @ xqfe;kiky  7587395367 

11 Jh gsear mbZds  11 @ lesyh  7587075321 

12 Jh ruqy dqekj ukx  12 @ iksVkyh  9406292456 

13 Jh yo dqekj ussrke  13 @ vjuiqj  8461868601 

14 Jh xksfoan flag ukx  14 @ ddkMh 7587353608 
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foHkkxh; Nk=koklksa dh tkudkjh  

dzekad 
fodkl 
[k.M  

laLFkk dk uke uke eks-ua- 

1 2 3 6 7 

1 nUrsokM+k IkksLV eS-vkfn-ckyd Nk=kokl nUrsokM+k Jh eksgu usrke 9406087824 

2 nUrsokM+k IkksLV eS-vkfn-ckyd Nk=kokl nUrsokM+k Jh eksgu usrke 9406087824 

3 nUrsokM+k 
iksLV eSfVªd vkfn- dU;k Nk=kokl 
narsokM+k 

Jherh lqfp=k dqatke 7587002827 

4 nUrsokM+k iksLV eSfVªd dU;k Nk=kokl narsokM+k Jherh lqfp=k dqatke 7587002827 

5 nUrsokM+k 
iksLV eS-vuq-tkfr ckyd Nk=kokl 
nUrsokM+k 

Jh f=iqjkjh eaMkoh 9406003523 

6 nUrsokM+k iksLV eS-fi-oxZ dU;k Nk=kokl nUrsokM+k Jherh lqfp=k dqatke 7587002827 

7 xhne 
iksLV esfVªd vttk dU;k Nk=kokl 
xhne 

Jherh gjue.kh nqxZe 7587021500 

8 xhne 
iksLV esfVªd vttk dU;k Nk=kokl 
xhne ¼uohu½ 

Jherh gjue.kh nqxZe 7587021500 

9 xhne 
iksLV esfVªd vttk ckyd Nk=kokl 
xhne 

Jh lR;oku HkkLdj 8720073303 

10 xhne 
iksLV esfVªd vttk ckyd Nk=kokl 
xhne ¼uohu½ 

Jh lR;oku HkkLdj 8720073303 

11 xhne 
iksLV eSfVªd vttk dU;k Nk=kokl 
ckjlwj 

Jherh xhrk usrke 9406072816 

12 xhne 
iksLV esfVªd vttk ckyd Nk=kokl 
dklksyh 

Jh Jhpan ukx 7354034515 

13 xhne 
iksLV esfVªd vttk dU;k Nk=kokl 
dklksyh 

Jherh lqfe=k 
ejdke 

9009457092 

14 dqvkdks.Mk iksLV esfVªd ckyd Nk=kokl dqvkdks.Mk 
Jh larks"k dqekj 
usrke 

9407767604 

15 dqvkdks.Mk iksLV esfVªd dU;k Nk=kokl dqvkdks.Mk dq- izehyk eTth 9407702285 

16 dqvkdks.Mk iks-eS-dU;k Nk=kokl fdjanqy Jherh y{eh usrke 9406286032 

17 dqvkdks.Mk iks-eS-ckyd Nk=kokl fdjanqy 
Jh tkxs'oj yky 
tqjhZ 

9479186055 

18 dVsdY;k.k iksLV esfVªd dU;k Nk=kokl dVsdY;k.k jatuk dekZ 9407624564 

19 dVsdY;k.k iksLV esfVªd ckyd Nk=kokl dVsdY;k.k Jh 'kkark jke Bkdqj 7587210231 
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foHkkxh; izh-Nk=koklksa dh tkudkjh  

dzekad 
fodkl 
[k.M  

laLFkk dk uke uke eks-ua- 

1 2 3 6 7 

1 nUrsokM+k izh-eS-vuq-tk-ckyd Nk=kokl naarsokM+k Jh fojsUnz dqekj lgkjs 7222979432 

2 nUrsokM+k izh-eS-vuq-tk-dU;k Nk=kokl nUrsokM+k dq- jksfpdk ns'keq[k 8103839726 

3 nUrsokM+k 
izh-esfVªd vkfnoklh ckyd Nk=kokl 
ckywn 

Jh f[kys'oj lksjh 9479078202 

4 nUrsokM+k izh-esfVªd vkfnoklh ckyd Nk=kokl Hkkalh Jh feJh yky >kMh 7587023573 

5 nUrsokM+k 
izh-esfVªd vkfnoklh ckyd Nk=kokl 
xatsukj 

Jh ,e-vkj- dkSf'kd 9406003498 

6 nUrsokM+k 
izh-esfVªd vkfnoklh ckyd Nk=kokl 
cpsyh Jh eksfgr dqekj  9424114081 

7 nUrsokM+k 
izh-esfVªd vkfnoklh ckyd Nk=kokl 
nUrsokM+k 

Jh Mh-vkj- dqatke  9406003583 

8 nUrsokM+k 
izh-esfVªd vkfnoklh dU;k Nk=kokl 
narsokM+k 

dqekjh rÌrh /kzqo 8817152662 

9 nUrsokM+k izh eSfVªd vuq-tk-ckyd Nk=kokl cpsyh Jh ,l-ds-ukx 9425594328 

10 nUrsokM+k 
izh-esfVªd vkfnoklh ckyd Nk=kokl 
tkje 

Jh iadt dqekj 8827778432 

11 nUrsokM+k 
izh-esfVªd vkfnoklh ckyd Nk=kokl 
xksMjs 

Jh jftar flag iksfM;ke 8827377631 

12 nUrsokM+k 
izh-esfVªd vkfnoklh ckyd Nk=kokl 
esVkiky 

Jh Vh-vkj- /kzqo 9479946634 

13 xhne 
izh-esfVªd vkfnoklh ckyd Nk=kokl 
xhne 

Jh ts-vkj- uqjsVh 9424110353 

14 xhne 
izh-esfVªd vkfnoklh ckyd Nk=kokl 
cMs+rqeukj 

Jh jfoizdk'k Bkdqj 9977822407 

15 xhne 
izh-esfVªd vkfnoklh ckyd Nk=kokl 
eM+ls 

Jh xtsUnz flag dekZ 7587023761 

16 xhne 
izh-esfVªd vkfnoklh ckyd Nk=kokl 
Qjliky 

Jh eqds'k jke csljk 9575357964 

17 xhne 
izh-esfVªd vkfnoklh ckyd Nk=kokl 
ckjlwj 

Jh lqn: jke usrke 7587007587 

18 xhne 
izh-esfVªd vkfnoklh ckyd Nk=kokl 
fNUnukj 

Jh c`ts'k iqtkjh 9407615141 

19 xhne izh-esfVªd vkfnoklh dU;k Nk=kokl xhne Jherh jek dekZ 8719988118 

20 xhne 
izh-esfVªd vkfnoklh dU;k Nk=kokl 
NksVsrqeukj 

Jherh lquhyk ukx 9617157378 

21 xhne 
izh-esfVªd vkfnoklh ckyd Nk=kokl 
NksVsrqeukj 

Jh uUnq VksIiks 9406084630 

22 xhne 
izh-esfVªd vkfnoklh dU;k Nk=kokl 
Qjliky 

Jherh lkfo=h e.Mkoh 8889304862 

23 xhne izh eSfVªd vttk dU;k Nk=kokl ckjlwj Jherh xhrk usrke 9406072816 
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24 xhne 
izh eSfVªd vttk ckyd Nk=kokl 
dklksyh 

Jh d`".kk jko >kMh 9165777675 

25 xhne izh eSfVªd vttk dU;k Nk=kokl dklksyh Jherh lqfe=k ejdke 9009457092 

26 dqvkdks.Mk 
izh-esfVªd vkfnoklh ckyd Nk=kokl 
dqvkdksaMk 

Jh ftrsUnz dqekj 8103078925 

27 dqvkdks.Mk 
izh-esfVªd vkfnoklh dU;k Nk=kokl 
dqvkdksaMk uohu 

Jherh gseyrk ukx 9424278214 

28 dqvkdks.Mk 
izh-esfVªd vkfn-ckyd Nk=kokl 
cMsgM+ekeq.Mk 

Jh lksuqjke ukx 9407911035 

29 dqvkdks.Mk 
izh-esfVªd vkfnoklh ckyd Nk=kokl 
ikyukj 

Jh tksxsUnz flag ysdke 7587377725 

30 dqvkdks.Mk izh-esfVªd dU;k Nk=kokl ikyukj dq- izfeyk eTth 9407702285 

31 dqvkdks.Mk 
izh-esfVªd vkfnoklh ckyd Nk=kokl 
fdjUnwy 

Jh dey flag njksZ 9424294439 

32 dqvkdks.Mk izh-esfVªd dU;k Nk=kokl fdjUnwy Jherh y{eh usrke 9406286032 

33 dVsdY;k.k 
izh-esfVªd vkfnoklh ckyd Nk=kokl 
dVsdY;k.k 

Jh 'kkark jke Bkdqj 7587210231 

34 dVsdY;k.k 
izh-esfVªd vkfnoklh ckyd Nk=kokl 
cMscsM+ek 

Jh y{e.k dqatke  9685386739 

35 dVsdY;k.k 
izh-esfVªd vkfnoklh ckyd Nk=kokl 
cMsxqM+jk 

Jh pUnz dqekj dqatke 9406072485 

36 dVsdY;k.k 
izh-esfVªd vkfnoklh dU;k Nk=kokl 
dVsdY;k.k 

jatuk dekZ 9407624564 
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foHkkxh; vkJeksa dh tkudkjh 

Øa- fodkl[k.M  laLFkk dk uke uke eks-ua- 

1 2 3 7 8 

1 nUrsokM+k  ckyd vkJe esVkiky ¼izkFkfed Lrj½ Jh ,l-ds- lksjh 9406481371 

2 nUrsokM+k  dU;k vkJe esVkiky ¼izkFkfed Lrj½ Jherh m"kk ukx 9406026710 

3 nUrsokM+k  ckyd vkJe ds'kkiqj ¼izkFkfed Lrj½  Jh jkepanz ejdke 9406003573 

4 nUrsokM+k  
uohu ckyd vkJe xnkiky ¼izkFkfed 
Lrj½  

Jh lqjs'k dqekj ukx 7587466404 

5 nUrsokM+k  ckyd vkJe pansukj ¼izkFkfed Lrj½  Jh ,l-,l- rkje 7587754055 

6 nUrsokM+k  ckyd vkJe iskanwe ¼izkFkfed Lrj½  Jh vkj-,l-usrke 9406313138 

7 nUrsokM+k  ckyd vkJe i.Msokj ¼ek/;fed Lrj½  Jh egs'k lksjh 7587326134 

8 nUrsokM+k  dU;k vkJe-fiuk cpsyh ¼izkFkfed Lrj½  Jherh yrk >kMh 7587814021 

9 nUrsokM+k  ckyd vkJe xatsukj ¼izkFkfed Lrj½ Jh cpuq Hkksxkeh 9406003342 

10 nUrsokM+k  ckyd vkJe 'kkyk nqxsyh ¼izkFkfed Lrj½ Jh ukses'k Bkdqj 7587343748 

11 xhne dU;k vkJe ckjlwj ¼izkFkfed Lrj½  Jherh jkf/kdk Bkdqj 9584462120 

12 xhne ckyd vkJe fNanukj ¼izkFkfed Lrj½  Jh iznhi jk.kk 9009949006 

13 xhne ckyd vkJe dkjyh ¼izkFkfed Lrj½  Jh txUukFk d';i 8120911481 

14 xhne ckyd vkJe dqrqyukj ¼izkFkfed Lrj½  Jh lq[knso usrke 9575832803 

15 xhne ckyd vkJe ckaxkiky ¼izkFkfed Lrj½  Jh lqisUnz nsgkjh & 

16 xhne ckyd vkJe psjiky ¼izkFkfed Lrj½  Jh dqcsj usxh 8823884209 

17 xhne ckyd vkJe fcatke ¼izkFkfed Lrj½  Jh eSuqjke usrke 9977210552 

18 xhne 
uohu dU;k vkJe Qjliky ¼ek/;fed 
Lrj½  

Jherh lquhrk ekS;Z 9644648766 

19 xhne ckyd vkJe jksats ¼ek/;fed Lrj½ Jh josUnz >kMh 7587131364 

20 xhne ckyd vkJe dklksyh ¼izkFkfed Lrj½  Jh Jhpaan ukx 7354034515 

21 xhne dU;k vkJe cM+srqeukj ¼ek/;fed Lrj½  Jherh :De.kh vks;ke 7354052509 

22 xhne dU;k vkJe dkjyh ¼ek/;fed Lrj½  Jherh gsehu Bkdqj 8964010468 

23 xhne ckyd vkJe eq.Msj ¼ek/;fed Lrj½  fot; dqekj dqtwj 9424271218 

24 xhne dU;k vkJe psjiky ¼ek/;fed Lrj½  dq- ghjks dksejs 9826337187 

25 xhne dU;k vkJe eM+ls ¼ek/;fed Lrj½  Jherh frys'ojh 8462811530 

26 xhne ckyd vkJe ckjlwj ¼ek/;fed Lrj½  Jh lkabZjke vykeh 8959983939 

27 xhne dU;k vkJe leywj ¼ek/;fed Lrj½  Jherh jkuh usrke 7354465754 

28 xhne dU;k vkJe fNanukj ¼ek/;fed Lrj½  Jherh euh"kk ukx 9669868196 

29 xhne dU;k vkJe ?kksViky ¼ek/;fed Lrj½  Jherh vfurk osd 9479746129 
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30 xhne 
uohu ckyd vkJe HkViky ¼ek/;fed 
Lrj½ 

Jh eksgu ukx 7587271037 

31 xhne uohu ckyd vkJe misV ¼ek/;fed Lrj½  Jh iznhi dqekj jk.kk 9479204205 

32 xhne 
uohu ckyd vkJe xqeyukj ¼izkFkfed 
Lrj½  

Jh vtqZu HkkLdj 9753558842 

33 xhne uohu ckyd vkJe cksnyh ¼izkFkfed Lrj½  Jh 'k=q?ku iquse 8717914318 

34 xhne 
uohu ckyd vkJe dksSajxkao ¼ek/;fed 
Lrj½ 

Jh dkerk ukxoa'kh 9406016937 

35 xhne 
uohu ckyd vkJe NksVsrqeukj ¼izkFkfed 
Lrj½ 

Jh ckcqyky tqjhZ 8120899971 

36 xhne ckyd vkJe dVwyukj ¼izkFkfed Lrj½ Jh vkyksd ukx 9406016937 

37 xhne ckyd vkJe ikgqjukj ¼izkFkfed Lrj½ Jh e?kukFk iqtkjh 8120229612 

38 xhne ckyd vkJe eqLryukj ¼izkFkfed Lrj½ Jh frjijs'k pkiMh 7694083055 

39 xhne ckyd vkJe eksQyukj ¼ek/;fed Lrj½ Jh eukst dqekj  7771040141 

40 xhne ckyd vkJe cM+siusM+k ¼izkFkfed Lrj½     

41 xhne 
ckyd vkJe 'kkyk cM+slqjks[kh ¼izkFkfed 
Lrj½ 

Jh ,p-vkj- Åth 8959104638 

42 dqvkdksaMk ckyd vkJe vjuiqj ¼izkFkfed Lrj½ Jh ch-,l- lgkjs 9406226118 

43 dqvkdksaMk dU;k vkJe eM+dkehjkl ¼izkFkfed Lrj½ Jherh ykses'k csyljs 9425591880 

44 dqvkdksaMk uohu ckyd vkJe ugkM+h ¼ek/;fed Lrj½ Jh lUrqjke ukx 9407613687 

45 dqvkdksaMk ckyd vkJe iksVkyh ¼ek/;fed Lrj½ Jh fyaxk jke ejdke 9406317840 

46 dqvkdksaMk ckyd vkJe xksaxiky ¼izkFkfed Lrj½ Jh uoy flag ukx 9406225797 

47 dqvkdksaMk ckyd vkJe x<+fejh ¼izkFkfed Lrj½ Jh th-ih-pUnzoa'kh 9406143223 

48 dqvkdksaMk ckyd vkJe cqjxqe ¼ek/;fed Lrj½ Jh djepan ukx 9406003619 

49 dqvkdksaMk 
ckyd vkJe 'kkyk ';kefxjh ¼izkFkfed 
Lrj½ 

Jh osV~Vh ekM+k 9479131033 

50 dqvkdksaMk 
uohu ckyd vkJe QwyikM+ ¼izkFkfed 
Lrj½ 

Jh ckeu jke d';i 9993787245 

51 dqvkdksaMk 
uohu ckyd vkJe fVduiky ¼izkFkfed 
Lrj½ 

Jh larqjke ejdke 9406108020 

52 dqvkdksaMk ckyd vk- 'kk- dksM+sukj&2 ¼izkFkfed Lrj½ Jh eaxyjke dM+rh 9406340130 

53 dqvkdksaMk 
dU;k vkJe 'kkyk fVduiky ¼izkFkfed 
Lrj½ 

Jherh jRuk dqatke 9406067793 

54 dqvkdksaMk 
dU;k vkJe 'kkyk eSykokM+k ¼izkFkfed 
Lrj½ 

Jherh y{eh ukx 9406153364 

55 dqvkdksaMk ckyd vkJe 'kkyk enkM+h ¼izkFkfed Lrj½ Jh th-,l-dryke 9425521528 

56 dqvkdksaMk 
dU;k vkJe 'kkyk dM+eiky ¼izkFkfed 
Lrj½ 

dq-y{eh dekZ 9406469432 

57 dqvkdksaMk ckyd vkJe 'kkyk tcsyh ¼izkFkfed Lrj½ Jh fgMek jke 9406174308 

58 dqvkdksaMk dU;k vkJe 'kkyk lesyh ¼izkFkfed Lrj½ dq- pUnzdyk ;kye 9406356954 
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59 dVsdY;k.k ckyd vkJe fpdiky ¼izkFkfed Lrj½ Jh deys'k dqekj 7587356676 

60 dVsdY;k.k ckyd vkJe csaxywj ¼izkFkfed Lrj½ Jh vuqt dsjdsV~Vk 9479069463 

61 dVsdY;k.k ckyd vkJe taxeiky ¼izkFkfed Lrj½ Jh tkxs'oj yky 7587244818 

62 dVsdY;k.k dU;k vkJe ijpsyh ¼izkFkfed Lrj½ Jherh Qxuh vkysUnz 9479252574 

63 dVsdY;k.k dU;k vkJe cM+scsM+ek ¼izkFkfed Lrj½ Jherh jRuh dqatke 8827660054 

64 dVsdY;k.k uohu d-vk-cM+sxqMjk ¼ek/;fed Lrj½ Jherh nsodqekjh uk;d 7587376514 

65 dVsdY;k.k ckyd vkJe xqM+ls ¼izkFkfed Lrj½ Jh larqjke eaM+koh 7587767241 

66 dVsdY;k.k ckyd vkJe nq/khjkl ¼ek/;fed Lrj½ Jh 'k=q?ku xksVk 7587820742 

67 dVsdY;k.k ckyd vkJe lwjukj ¼ek/;fed Lrj½ Jh ds-vkj-eaMkoh 9406225893 

68 dVsdY;k.k ckyd vkJe rsye ¼izkFkfed Lrj½ Jh I;kjs yky c?ksy 9424169601 

69 dVsdY;k.k dU;k vkJe xkVe ¼izkFkfed Lrj½ dq- yfyrk usrke 9479160078 

70 dVsdY;k.k ckyd vkJe eFkkM+h ¼izkFkfed Lrj½ Jh y{eh ukFk ukx 9406072032 
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ftys esa miyC/k ck<+ cpko lkexzh  
v-
Ø- lkefxz;ksa dk uke uxjlsuk rglhy dqy  

    ds ikl xhne esa miyC/k 

    miyC/k miyC/k lkexzh 

1 2 3  4 5 

1 baQjVscy eksVjoksV 8 ls 10 O;fDr 01 ux 0 01ux 

  ¼25,p-ih- batu ds lkFk½       

2 ykbZQ tSdsV 19 10 29 

3 ykbZQ ckW; 20 10 30 

4 lpZ ykbZV ¼vksfj;sUVsM½ 03 ux 0 3 

5 ,;j V~;wc 8 2 10 

6 Mªe&200 yhVj 5 ux 1 6 

7 euhykjksi 100X2 25 fd-xzk 0 25 fd-xzk 

8 uk;yksu jksi 100X2 10 0 10 

9 uk;yksu jksi 100X2.5 4 0 4 

10 rkjiksfyu 'khV ¼12X12 IykfLVd dk½ 3 1 4 

11 rkjiksfyu 'khV ¼12X12 diM+s dk½ 1 1 2 

12 jcj XyksCl 8 6 14 

13 dafVx Iyk;j 3 1 4 

14 VkpZ ¼rhu lsy okyh½ 5 4 9 

15 ukfj;y jLlh 25 ds-th- 0 25 fdxzk 

16 QkoM+k ¼ISI ekdZ½ 5 4 9 

17 xSrh ¼ISI ekdZ½ 5 4 9 

18 rxkM+h  ¼ISI ekdZ½ 5 4 9 

19 yksgk ckYVh&cM+k ¼ISI ekdZ½ 5 4 9 

20 okVjizqQ 'kwV 6 6 12 

21 LVªspj 2 0 2 

22 csypk ¼ISI ekdZ½ 5 4 9 

23 tjfdu ¼35 yhVj dk½ 2 0 2 

24 xecwV 6 6 12 

25 okVjizqQ VsaV ¼flaxy IykbZ 14X14lkbZt dk½ 1 1 2 

26 okVjizqQ VsaV ¼Mcy IykbZ 14X14lkbZt dk½ 1 1 2 
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uxj lsuk &ck<+ cpko ny lnL;ksa dh lwph%& 

    l-
Ø 

ls-Ø in Ukke lnL; eks-u- 

1 24 uk;d Jh vkseizdk”k ukx eksVj oksV pkyd 7587716035 

2 163 Yk-uk- Jh foØe flag iqtkjh eksVj oksV pkyd 7697940301 

3 165 uk;d vorkj flag eksVj oksV pkyd 7587206193 

4 126 uk;d euhjke osd lnL; 9479093902 

5 194 uk;d dkenso iqtkjh lnL; 9406383945 

6 246 lSfud ckys”oj ukx lnL; 8959401656 

7 221 lSfud lhrkjke ukx lnL; & 

8 308 lSfud eklksjke lnL; 7587268981 

9 319 lSfud txnso dksjkZe lnL; 9753691156 

10 384 lSfud /kulk; vVkeh lnL; 8889294302 

11 266 lSfud cnzhukFk vVkeh lnL; 7587318684 

12 242 lSfud egs”k dqekj lnL; 9685588309 

13 270 lSfud lqdkywjke vrjk lnL; 9479024091 

14 379 lSfud foØe flag ukx lnL; 9755907250 

15 234 lSfud jkds”k dqekj iqtkjh lnL; 8518935825 

16 287 lSfud dsnkukFk HkkLdj lnL; 8959287398 

17 267 lSfud euhjke lnL; 7587378385 

18 296 lSfud lq”khy feat lnL; 7587832368 

19 363 lSfud t;fd”ku flUgk lnL; 7587832512 
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ftyk nf{k.k cLrj nUrsokM+k ¼N-x-½ 

     

     dzekad isVªksy@Mhty iEi dk uke LFkku vkW;y dEiuh dk 
uke 

nwjHkk"k@eksckbZy 
uEcj 

1 2 3 4 5 

1 esllZ lquhy ,.M v'kksd isVªksy iEi xhne B.P.C 
9755986153                 
07856244436  
9425595556 

2 esllZ xzsl Q;wYl cpsyh B.P.C 9425591100 

3 essllZ ds-,s-ikIipUu fdjUnqy B.P.C 
9425260134                 
07857255729 

4 esllZ nUrs'ojh lfoZl LVs'ku xhne H.P.C. 
9406153133                 
9406075275                 
07856244452 

5 esllZ LVkWj isVªksy iEi cpsyh H.P.C. 
07857230055               
94252620655 

6 esllZ ,l-vkj-Q;wYl nUrsokM+k H.P.C. 
9407773338                
9993317615 

7 esllZ cSykMhyk lfoZl LVs'ku fdjUnqy I.B.P. 
9977512295       
9425594701 

8 esllZ U;w mtkyk iqfyl isVªksy iEi 
dkjyh] 
nUrsokM+k I.O.C. 

9406107464                
9425391460 

9 esllZ Hknkoj ¶;wYl udqyukj H.P.C. 
9425262485          
9406003685 

10 esllZ uanjkt ¶;wYl cpsyh I.O.C. 7587778899 
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,y-ih-th-xSl dusD'ku dh tkudkjh] ftyk nf{k.k cLrj nUrsokM+k ¼N-x-½ 

   dzekad xSl ,tsUlh dk uke xSl dEiuh dk uke 

1 2 3 

1 
izKk b.Msu xSl ,tsUlh] nUrsokM+k          
eks-ua-&9406079869 

b.Msu 

2 
ek¡ nUrs'ojh xSl ,tsUlh] xhne          eks-
ua-&9425262426] Qksu%&07856244446 

b.Msu 

3 
iqfyl deZpkjh lg-la?k dkjyh] nUrsokM+k      
Qksu ua-&07856252843 

b.Msu 

4 
Fkksd miHkksDrk Hk.Mkj] fdjUnqy          
Qksu ua-&07857255470 

b.Msu 

5 
es-udqyukj b.Msu xzkeh.k forjd] udqyukj] 
Qksu 07858271256 

b.Msu 

6 
izkFk-Fkksd miHkksDrk Hk.Mkj] cpsyh        Qksu 
ua-&07857230339 

,p-ih- 

7 
 'kkafr dqaat ,p-ih-xSl fMLVªhC;wVlZ] cpsyh   
eks-ua-&9424292800 

,p-ih- 

8 vkfne tkfr lsok lgdkjh lfefr ckjlwj b.Msu 

9 vkfne tkfr lsok lgdkjh lfefr dVsdY;k.k ch-ih-lh- 
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lapkyuky; LokLF; lsok;sa]NRrhlx<+] egkekjh fu;a=.k dk;Zdze o"kZ 2018&19 

egkekjh fu;a=.k d{k dh tkudkjh 

  
 

  
 

  

dza- ftys dk uke  
fu;a=.k d{k dk 

LFkku@irk 

fu;a=.k d{k 
izHkkjh dk uke 
@ in uke  

nwjHkk"k dzekad 

1 narsokMk 

,dhÑr jksx 
fuxjkuh   

ifj;kstuk (IDSP      
dk;kZy; eq[; 
fpfdRlk ,oa 

LokLF; vf/kdkjh 
nUrsokM+k   

MkW0 lq;kZ xqIrk] 
egkekjh uksMy 

vf/kdkjh 

  07856-252996  
9494962469 
7587375801 

 

dkEcsV nyks dh tkudkjh 

ftys dk 
uke  

dkEcsV 
ny izHkkjh 
dk uke  

inuke lnL;ksa ds uke  inuke nwjHkk"k Øa- 

uksMy 
vf/kdkjh 

,dhÑr jksx fuxjkuh   ifj;kstuk (IDSP 
dk;kZy; eq[; fpfdRlk ,oa LokLF; vf/kdkjh 

nUrsokM+k   

MkW0 lq;kZ xqIrk] egkekjh 
uksMy vf/kdkjh 

  07856-252996  
9494962469 
7587375801 

nUrsokM+k MkW0 
lq;kZ 
xqIrk 

egkekjh uksMy 
vf/kdkjh/District 
Surveillance 

Officer (DSO-
IDSP) 

Dr. Seema 
Tigga 

District 
Epidemiologist 
(IDSP) 

8792564053 

MkW0 lat; dqekj 
c?ksy 

fpfdRlk vf/kdkjh 9425591860 

Avdesh 
Kumar 
markam 

Deputy Director 
(Vetenary 
Department) 

9424295756 

Susmit 
Dewangan 

Food Inspector 9407940333 

Jherh ckykxkSjh LVkWQ ulZ 8878644269 

Jh Ekksgu flag 
c?ksy 

QkekZflLV xzsM&2 9406260822 

Jh  eukst dqekj 
oekZ 

okMZ Cok; 9406333354 

Jh bZjik'kadj okgu pkyd 8959087351 
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fodkl[k.M dkEcsV nyks dh tkudkjh 

Øekad fodkl[k.M 
dk uke  

dkEcsV ny 
izHkkjh dk uke  

inuke lnL;ksa ds uke  inuke nwjHkk"kk Øa- 

1 nUrsokM+k MkW0 xkSre 
dqekj 

[k.M fpfdRlk 
vf/kdkjh 

Jh ds-ds- lkgw ch-bZ-bZ-vks 9424284641 

Jh 'k=q?ku lksuh ,-,e-vks 9425538142 

Jh dakfr dqekj 
panzo’kh 

,-,e-vks 7587262134 

dq- vfurk oV~Vh ,-,e-vks 9406286621 

Jh lat; dqekj iSdjk prqFkZ oxZ 9406406266 

2 xhne  MkW0 lq;kZ xqIrk [k.M fpfdRlk 
vf/kdkjh 

vkj-,u->k ch-bZ-bZ-vks 9424284641 

;ksxs’k nsokaxu  ,-,e-vks 8819828481 

jksfgr dqekj iVsy QkekZflLV 7587295264 

Jherh jRukorh dj ,y-,p-Ogh 940608109 

Jh v'ksksd dqekj ukx vkj-,p-vks-
¼iqa-½ 

9406073853 

fxjoj flag dqatke  Mªslj 942499408 

jes'k tCck prqFkZ oxZ 7587839108 

fi;n’kZu vf/kdkjh okgu pkyd 7587357211 

3 dVsdY;k.k MkWa- ,-Mh-ckjk [k.M fpfdRlk 
vf/kdkjh 

ih-,u flax eksckbZy  ch-bZ-bZ-vks 9425592297 

Jh ih;q"k mik/;k; ,-,e-vks 9424146712 

eqds’k JhokLro QkekZflLV 9407751182 

Jh ,e0,l0ejdke ,y0ih0,l 940629339 

Jh lqxukjko tqeM+s vks-Vh-v- 9406072038 

ch0vkj0e.Mkoh  Mªslj 9407760476 

jes’k dqekj dekZ okMZ Cok; 7587216983 

Jh 'k=q?ku lkgw okgu pkyd 9424298404 

4 dqvkdks.Mk MkW0 fot; 
dekZ 

[k.M fpfdRlk 
vf/kdkjh 

,p-,u-fclkbZ ch-bZ-bZ-vks 9406260471 

Jh vrhd vgen ,-,e-vks 9407912687 

nsosUnz rsrk QkekZflLV 7587023717 

Jh cyhjke eaMkoh Mªslj 9406356957 
,u-Mh-;kno ysc 

VsDuhf’k;u 
9407643204 

Jh iqtkjh ukjk;.k okMZ Cok; 7587126264 

Jh 'kadjyky okgu pkyd 7587768514 
 



 


