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11..  IInnttrroodduuccttiioonn  

11..11  BBaacckkggrroouunndd  

FFiirree  aacccciiddeenntt  rreeffeerrss  ttoo  aa  sseerriioouuss  ddiissrruuppttiioonn  ttoo  tthhee  ffuunnccttiioonniinngg  ooff  aa  ssoocciieettyy,,  ccaauussiinngg  wwiiddeesspprreeaadd  

hhuummaann,,  mmaatteerriiaall  oorr  eennvviirroonnmmeennttaall  lloossss,,  wwhhiicchh  eexxcceeeeddss  tthhee  aabbiilliittyy  ooff  tthhee  aaffffeecctteedd  ssoocciieettyy  ttoo  

ccooppee  uussiinngg  iittss  oowwnn  rreessoouurrcceess..  WWiitthh  tthhiiss,,  ffiirree  ccaauusseess  hheeaavvyy  ddaammaaggee  ttoo  oouurr  hhoouussee,,  ffaarrmm,,  hhuummaann  

aanndd  aanniimmaall  lliiffee  aanndd  eevveerryytthhiinngg  iiss  ccoommpplleetteellyy  rruuiinneedd..  

AAnn  eeffffeeccttiivvee  aanndd  hhoolliissttiicc  FFiirree  SSaaffeettyy  MMaannaaggeemmeenntt  PPllaann  ((FFSSMMPP))  wwiitthh  rroobbuusstt  ccoommmmuunniiccaattiioonn,,  

eeffffiicciieenntt  ddaattaabbaassee,,  ddooccuummeenntteedd  aanndd  rreehheeaarrsseedd  iiss  nneecceessssaarryy  ttoo  bbee  aaccttiivvaatteedd  iinn  tthhee  sshhoorrtteesstt  

ppoossssiibbllee  ttiimmee  wwiitthh  uusseerr  ffrriieennddllyy  pprroocceedduurreess..  TThhiiss  iiss  ttoo  eennssuurree  aaccttiivvee  ppaarrttiicciippaattiioonn  ooff  

ggoovveerrnnmmeenntt  aass  wweellll  aass  ccoommmmuunniittyy  aatt  aallll  lleevveellss  bbyy  mmaakkiinngg  ooppttiimmuumm  uuttiilliizzaattiioonn  ooff  tthhee  

aavvaaiillaabbllee  rreessoouurrcceess  ttoo  mmiinniimmiizzee  lloossss  ooff  lliiffee  aanndd  pprrooppeerrttyy..  TThhee  vviissiioonn  ooff  FFSSMMPP  iiss  ttoo  eennaabbllee  

ddiissaasstteerr  rreessiilliieenntt  ddeevveellooppmmeenntt  iinn  GGaarriiyyaabbaanndd  ddiissttrriicctt  aanndd  ttoo  eennssuurree  tthhee  ccoonnttiinnuuiittyy  ooff  sseerrvviicceess  

eesssseennttiiaall  ffoorr  lliiffee  dduurriinngg  ddiissaasstteerr  aanndd  nnoonn--ddiissaasstteerr  ssiittuuaattiioonnss..  TThhee  FFSSMMPP  wwiillll  gguuiiddee  tthhee  eennttiirree  

mmaacchhiinneerryy  eennggaaggeedd  ffoorr  rreelliieeff  ooppeerraattiioonn  aanndd  bbuuiillddss  ccoonnffiiddeennccee  aammoonngg  tthhee  ccoommmmuunniittyy  aanndd  

ssttaakkeehhoollddeerrss  ttoo  ffaaccee  tthhee  ddiissaasstteerr..  

CCllaassssiiffiiccaattiioonn  ooff  FFiirree  AAcccciiddeenntt::  

SSeelleeccttiioonn  ooff  aapppprroopprriiaattee  FFiirree  EExxttiinngguuiisshheerrss  aaccccoorrddiinngg  ttoo  ddiiffffeerreenntt  FFiirree  AAcccciiddeenntt::  

  AA  CCllaassss  FFiirree  ––  IItt  iinncclluuddeess  ppaappeerr,,  wwoooodd,,  ccllootthheess  eettcc..  

  BB  CCllaassss  FFiirree  ––  IItt  iinncclluuddeess  lliiqquuiidd  lliikkee  ooiill,,  ddiieesseell,,  ppeettrrooll,,  ppaaiinntt,,  cchheemmiiccaallss,,  kkeerroosseennee  eettcc..  

  CC  CCllaassss  FFiirree  ––  IItt  iinncclluuddeess  ggaasseess  lliikkee  LLPPGG  eettcc..  

  DD  CCllaassss  FFiirree  ––  IItt  iinncclluuddeess  eelleeccttrriiccaall  eeqquuiippmmeenntt,,  MMeettaall  eettcc..  

  

11..22  DDiissttrriicctt  FFiirree  SSaaffeettyy  MMaannaaggeemmeenntt  PPllaann  

AAccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  AAcctt  22000055  ((DDMM  AAcctt)),,  tthheerree  wwiillll  bbee  aa  ffiirree  ccoonnttrrooll  ppllaann  

ffoorr  eevveerryy  ddiissttrriicctt  iinn  tthhee  ssttaattee..  TThhee  DDiissttrriicctt  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  AAuutthhoorriittyy  ((DDDDMMAA))  nnooddaall  

aaggeennccyy  iinn  eeaacchh  ddiissttrriicctt  wwiillll  bbee  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  tthhee  pprreeppaarraattiioonn,,  ffuunnccttiioonniinngg,,  rreevviieeww  aanndd  uuppddaattee  

ooff  tthhee  ffiirree  ccoonnttrrooll  ppllaann  iinn  ccoonnssuullttaattiioonn  wwiitthh  llooccaall  aauutthhoorriittiieess,,  aass  ppeerr  nnaattiioonnaall  aanndd  ssttaattee  ppllaannss..  
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TThhee  DDiissttrriicctt  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  AAuutthhoorriittyy,,  HHoommee  GGuuaarrdd  aanndd  CCiivviill  DDeeffeennssee  DDeeppaarrttmmeenntt  aarree  

aann  iimmppoorrttaanntt  oorrggaanniizzaattiioonn  ffoorr  ddeeaalliinngg  wwiitthh  ffiirree  aacccciiddeennttss  aatt  tthhee  ddiissttrriicctt  lleevveell  aanndd  ttoo  kkeeeepp  tthhee  

ppuubblliicc  ccoommmmuunniittyy  ssaaffee..  TThhee  DDiissttrriicctt  CCoolllleeccttoorr  iiss  tthhee  cchhaaiirrmmaann  ooff  tthhee  aauutthhoorriittyy  wwhhoo  ccaann  ddiirreecctt  

vvaarriioouuss  ddeeppaarrttmmeennttss  ooff  tthhee  ddiissttrriicctt  lleevveell  ttoo  ddeeaall  wwiitthh  tthhee  ddiissaasstteerr  aatt  tthhee  ttiimmee  ooff  ffiirree  aacccciiddeenntt..  

TThhee  ccoommmmuunniittyy  aanndd  NNGGOOss  ccoonnttrriibbuuttee  ssiiggnniiffiiccaannttllyy  iinn  tthhee  pprreeppaarraattiioonn,,  ttrraaiinniinngg,,  aanndd  

iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhee  DDiissttrriicctt  FFiirree  SSaaffeettyy  MMaannaaggeemmeenntt  PPllaann..  

  

11..33  RReeqquuiirreemmeennttss  ooff  PPllaann  

GGaarriiyyaabbaanndd  DDiissttrriicctt  iiss  ppaarrttiiccuullaarrllyy  aa  ffoorreesstt  aarreeaa  aass  wweellll  aass  aann  uurrbbaann  aarreeaa,,  wwhheerree  ffiirree--rreellaatteedd  

aacccciiddeennttss  ooccccuurr  iinn  tthhee  ffoorreesstt  aarreeaa..  KKeeeeppiinngg  iinn  mmiinndd  tthhee  ddaannggeerrss  ooff  ffiirree  aacccciiddeennttss  iinn  tthhee  ddiissttrriicctt  

aanndd  ttoo  rreedduuccee  iittss  iimmppaacctt,,  iitt  wwaass  ccoonnssiiddeerreedd  ttoo  ddeevveelloopp  aa  ppllaann  tthhaatt  iimmpprroovveess  tthhee  rreessppoonnssee  ooff  tthhee  

ddiissttrriicctt  aanndd  rreedduuccee  tthhee  rriisskkss  ooff  ffiirree  aacccciiddeenntt  aanndd  iimmpplleemmeenntt  tthhee  ppllaann  ttoo  eennhhaannccee  tthhee  ccaappaacciittyy  

ooff  tthhee  ccoommmmuunniittyy..    

  

11..44  OObbjjeeccttiivveess  ooff  DDiissttrriicctt  FFiirree  SSaaffeettyy  MMaannaaggeemmeenntt  PPllaann  

  

ii..  TToo  eennssuurree  tthhee  pprreeppaarreeddnneessss  ooff  tthhee  ddiissttrriicctt  bbyy  aannaallyyzziinngg  tthhee  iimmppaacctt  ooff  ffiirree  aacccciiddeenntt  rriisskk  

iinn  ddiissttrriicctt  PPaann..  

iiii..  TToo  iimmpplleemmeenntt  vvaarriioouuss  aassppeeccttss  ooff  ddiissaasstteerr  mmiittiiggaattiioonn  ddeevveellooppmmeenntt  ppllaannss  ooff  tthhee  aarreeaa  

ssppeecciiffiicc..  

iiiiii..  AAccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  rreeccoorrddss  aanndd  ppaasstt  eexxppeerriieenncceess  iinn  tthhee  ddiissttrriicctt,,  ttoo  pprreeppaarree  aa  ffrraammeewwoorrkk  ffoorr  

ffuuttuurree  rreessoolluuttiioonn..    

iivv..  IImmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  aaccttiioonn  bbyy  aaddooppttiinngg  ssttaannddaarrdd  wwoorrkkiinngg  pprroocceedduurree  iinn  ccoooorrddiinnaattiioonn  wwiitthh  

ddiissaasstteerr  mmaannaaggeemmeenntt  ddeeppaarrttmmeennttss  dduurriinngg  ffiirree  aacccciiddeennttss..    

  

  

11..55  DDoommaaiinn  ooff  tthhee  PPllaann  

TThhee  eemmeerrggeennccyy  ppllaannnniinngg  pprroocceessss  iiss  vveerryy  iimmppoorrttaanntt  ffoorr  aannyy  ddiissttrriicctt  iinn  vviieeww  ooff  tthhee  iimmppaacctt  ooff  

ffiirree  aacccciiddeenntt  oonn  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt,,  iinndduussttrryy  aanndd  ccoommmmuunniittyy..  TThhee  ssccooppee  ooff  tthhiiss  sscchheemmee  wwiillll  bbee  

bbrrooaadd  wwhhiicchh  iiss  aass  ffoolllloowwss::  --  



 

 

  

  GGeeooggrraapphhiiccaall  aarreeaa  sseennss

  RRoolleess  aanndd  rreessppoonnssiibbii

sseeccttoorr,,  NNGGOOss  aanndd  cciittiizz

  

11..66  IInntteerreesstt  HHoollddeerrss  aanndd
  

SSttaattee  LLeevveell  --  TThhee  SSttaattee  DDii

iimmppoorrttaanntt  iinnssttiittuuttiioonn  aatt  tthhee  ssttaa

TThhee  mmaaiinn  lliinnee  ddeeppaarrttmmeennttss  aann

ffrroomm  tthhee  SSDDRRFF  aanndd  EEOOCC  aatt  tthh
  

DDiissttrriicctt  LLeevveell  --  TThhee  DDiissttrrii

DDeeffeennssee  DDeeppaarrttmmeenntt  iiss  aann  iimmpp

lleevveell  aanndd  ttoo  kkeeeepp  tthhee  ppuubblliicc  

aauutthhoorriittyy  wwhhoo  ccaann  ddiirreecctt  vvaarriioo

tthhee  ttiimmee  ooff  ffiirree  aacccciiddeenntt..  

pprreeppaarraattiioonn,,  ttrraaiinniinngg,,  aanndd  iimmppl

  

11..77  SSttaattee  PPrrooffiillee  

CChhhhaattttiissggaarrhh  wwaass  ffoorrmmeedd  oonn  11

kknnoowwnn  aass  ttwweennttyy  ssiixxtthh  SSttaattee  oo

PPrraaddeesshh  ttoo  tthhee  nnoorrtthh,,  JJhhaarrkkhhaa

OOrriissssaa  ttoo  tthhee  eeaasstt,,  TTeellaannggaanna

tthhee  ssoouutthh,,  MMaahhaarraasshhttrraa  ttoo  

MMaaddhhyyaa  PPrraaddeesshh  ttoo  tthhee  nnoorrtthh

iittss  bboouunnddaarriieess..  

AAccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  22001111  ccee

ppooppuullaattiioonn  ooff  22,,5555,,4400,,119966  

ppooppuullaattiioonn  ooff  IInnddiiaa))  oouutt  ooff  wwhh

aarree  rruurraall  ppooppuullaattiioonn  ((7766..
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ssiittiivvee  ttoo  ffiirree  aacccciiddeenntt  hhaazzaarrddss  iinn  ddiissttrriiccttss..  

iilliittiieess  ooff  vvaarriioouuss  ggoovveerrnnmmeenntt  ddeeppaarrttmmeennttss,,

zzeennss..  

dd  RReessppoonnssiibbiilliittiieess  

iissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  AAuutthhoorriittyy  aanndd  SSttaattee  FF

aattee  lleevveell..  IItt  iiss  ccaappaabbllee  ooff  ddeeaalliinngg  wwiitthh  aannyy  ttyy

nndd  tthhee  aaggeennccyy  tthhaatt  ccoonndduucctt  eemmeerrggeennccyy  aaiidd  wwoo

hhee  ttiimmee  ooff  ddiissaasstteerr..  

iicctt  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  AAuutthhoorriittyy,,  HHoommee

ppoorrttaanntt  oorrggaanniizzaattiioonn  ffoorr  ddeeaalliinngg  wwiitthh  ffiirree  aaccccii

ccoommmmuunniittyy  ssaaffee..  TThhee  DDiissttrriicctt  CCoolllleeccttoorr  iiss  tthh

oouuss  ddeeppaarrttmmeennttss  ooff  tthhee  ddiissttrriicctt  lleevveell  ttoo  ddeeaall  

TThhee  ccoommmmuunniittyy  aanndd  NNGGOOss  ccoonnttrriibbuuttee  ssii

plleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhee  DDiissttrriicctt  FFiirree  SSaaffeettyy  MMaannaagg

11ssttNNoovveemmbbeerr,,  22000000  aanndd  

ooff  ccoouunnttrryy..  WWiitthh  UUttttaarr  

aanndd  ttoo  tthhee  nnoorrtthh--  eeaasstt,,  

naa,,  AAnnddhhrraa  PPrraaddeesshh  ttoo  

  tthhee  ssoouutthhwweesstt  aanndd  

hh  aanndd  nnoorrtthh--wweesstt  ffoorrmm  

eennssuuss,,  iitt  hhaass  aa  ttoottaall  

((22..1111%%  ooff  tthhee  ttoottaall  

hhiicchh  aabboouutt  11,,9966,,0033,,665588  

..7766%%  ooff  tthhee  SSttaattee  

FFiigg..11::  CChhhhaattttiissgg
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,,  aaggeenncciieess,,  pprriivvaattee  

FFiirree  SSeerrvviiccee  iiss  aann  

yyppee  ooff  ffiirree  aacccciiddeenntt..  

oorrkk,,  rreecceeiivvee  ssuuppppoorrtt  

ee  GGuuaarrdd  aanndd  CCiivviill  

iiddeennttss  aatt  tthhee  ddiissttrriicctt  

hhee  cchhaaiirrmmaann  ooff  tthhee  

wwiitthh  tthhee  ddiissaasstteerr  aatt  

iiggnniiffiiccaannttllyy  iinn  tthhee  

ggeemmeenntt  PPllaann..  

ggaarrhh  LLooccaattiioonn  MMaapp  



 

 

ppooppuullaattiioonn))  aanndd  5599,,3366,,553388  aarree

  

11..88  AAddmmiinniissttrraattiivvee  PPrrooffii

AAddmmiinniissttrraattiivvee  UUnniitt  

DDiivviissiioonnss  

DDiissttrriiccttss  

MMuunniicciippaall  CCoorrppoorraattiioonnss  

SSuubb--ddiivviissiioonnss  

TTeehhssiillss  

PPaattwwaarrii  hhaallkkaass  

RRII  CCiirrcclleess  

VViillllaaggeess  
  

 

FFiigg
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ee  uurrbbaann  ppooppuullaattiioonn  ((2233..2244%%  ooff  tthhee  SSttaattee  ppooppuull

iillee  

NNuummbbeerr  

0055  ((GGaarriiyyaabbaanndd,,  GGaarriiyyaabbaanndd,,  BBiillaassp
BBaassttaarr))  
2277  

1133      

7799  

115500  

55557777  

228833  

2200,,335500  

TTaabbllee  11::  AAddmmiinniissttrraattiivvee  PPrrooffiillee  

    
  

gg..22::  DDiivviissiioonn  aanndd  TTeehhssiill  MMaapp  ooff  CChhhhaattttiissggaarrhh  
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llaattiioonn))..  

sppuurr,,  SSuurrgguujjaa  aanndd  
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11..99  DDiissttrriicctt  PPrrooffiillee  

  

DDiissttrriicctt  GGaarriiyyaabbaanndd  

TTeehhssiill  GGeeooggrraapphhiiccaall  
AArreeaa  ((iinn  
HHeeccttaarree))  

NNoo..  ooff  
CCiittiieess  

NNoo..  ooff    
VViillllaaggee  

NNoo..  ooff    
GGrraamm    

PPaanncchhaayyaatt  

NNoo..  ooff  
JJaannppaadd  

PPaanncchhaayyaatt  

NNoo..  ooff    
NNaaggaarr  

PPaanncchhaayyaatt  
GGaarriiyyaabbaanndd  772266--1122  

44  771133  333322  55  11  
RRaajjiimm  447744--2277  

CChhhhuurraa  771144--6622  

MMaaiinnppuurr  667700--5522  

DDeevvbbhhoogg  330011--5533  
  

TTaabbllee  22::  DDiissttrriicctt  PPrrooffiillee  

  

TThheerree  aarree  1122  PPoolliiccee  SSttaattiioonnss,,  0011  CChhaauukkii  aanndd  1122  RReevveennuuee  IInnssppeeccttoorr  CCiirrccllee,,  117700  PPaattwwaarrii  CCiirrccllee  

aanndd  0022  AAggrriiccuullttuurree  PPrroodduuccee  MMaarrkkeett  aanndd  0033  SSuubb--MMaarrkkeett  iinn  tthhee  ddiissttrriicctt..  

  

LLooccaattiioonn  ooff  PPoolliiccee  SSttaattiioonnss::--  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 

 
 

FFiigg..  33::  MMaapp  ooff  tthhee  ddiissttrriicctt  PPoolliiccee  SSttaattiioonn  
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GGeeooggrraapphhyy  aanndd  TTooppooggrraapphhyy  

GGaarriiyyaabbaanndd  iiss  ssiittuuaatteedd  iinn  tthhee  RRaaiippuurr  ddiivviissiioonn  ooff  CChhhhaattttiissggaarrhh  iinn  tthhee  ssoouutthh--eeaasstteerrnn  ppaarrtt..  TThhee  

hheeiigghhtt  ooff  tthhee  ddiissttrriicctt  iiss  333388  mmeetteerrss  aabboovvee  sseeaa  lleevveell..  TThhee  ffoorreesstt  aarreeaa  iiss  119955118866  hhaa..  TThhee  ttoottaall  

aarreeaa  ooff    GGaarriiyyaabbaanndd  ddiissttrriicctt  iiss  447700770099  hhaa..  ssuurrrroouunnddeedd  bbyy  RRaaiippuurr  aanndd  MMaahhaassaammuunndd  ddiissttrriiccttss  iinn  

tthhee  nnoorrtthh,,  OOrriissssaa  ssttaattee  iinn  tthhee  ssoouutthh  aanndd  eeaasstt,,  DDhhaammttaarrii  ddiissttrriicctt  iinn  tthhee  wweesstt..  TThhee  nnaattuurraall  

ggeeooggrraapphhiiccaall  ssuurrffaaccee  aarreeaa  iiss  eevveenn  ((ppllaaiinn))  //  mmoouunnttaaiinnoouuss..  TThhee  ttrreeee  ccoovveerreedd  aarreeaa  iiss  113300885522  hhaa..  

TThhee  aaggrriiccuullttuurraall  llaanndd  iinn  tthhee  ddiissttrriicctt  iiss  114422559900  hhaa..  aanndd  nnoonn--aaggrriiccuullttuurraall  llaanndd  iiss  114411664444  hhaa..  

  

LLaattiittuuddee  aanndd  LLoonnggiittuuddee  

  

2200..6644°°  NN,,    

8822..0066°°  EE  

MMaajjoorr  rriivveerrss    PPaaiirrii,,  SSooddhhuurr,,  TTeellnnaaddii,,  SSaarrggiinnaallaa,,  SSuukkhhaannaallaa,,  BBaagghhnnaaiinnaallaa,,  

UUddaannttii  

MMoouunnttaaiinn  KKaannddaaddoonnggaarr,,  BBhhaatthhiiggaarrhh,,  KKuullhhaarriigghhaatt,,  DDhhaawwaallppuurr,,  MMaalleewwaa  

PPaahhaadd,,  RRaammaaiippaatt  DDoonnggaarrii,,  BBhhaaiissaammuuddaa  PPaahhaadd,,  PPhhoooolljjhhaarr--

BBaarruukkaa,,  BBaammhhaannii  DDoonnggaarrii,,  CChhaannddii  DDoonnggaarrii,,  UUrrttuullii  DDoonnggaarrii  

WWaatteerrffaallll  DDeeooddaarrhhaa,,  BBuuddeennaaffaallll,,  BBoottaallddhhaarraa,,  RRiisshhii  JJhhaarraann,,  CChhiinnggrraa  

PPaaggaaaarr  ((BBaarruukkaa))  

NNeeiigghhbboorriinngg  DDiissttrriicctt    

  

NNoorrtthh--  RRaaiippuurr  aanndd  MMaahhaassaammuunndd  

SSoouutthh--EEaasstt  --  OOrriissssaa  

WWeesstt--  DDhhaammttaarrii  
  

  

TTaabbllee  33::  GGeeooggrraapphhyy  

  

RReesseerrvvooiirrss  SSmmaallll  MMeeddiiuumm  LLaarrggee  

TToottaall  4488  11  &&  
DDrriinnkkiinngg  wwaatteerr  ((ttuubbee  wweellll  aanndd  

nnuummbbeerr  ooff  wweellllss))  
TTuubbee  wweellll  --99115599  WWeellll--  339900  

CCaannaall  886611..0099  kkmm  ccoonnssttrruuccttiioonn  ooff  ccaannaall  
  

TTaabbllee  44::  RReesseerrvvooiirr  
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FFiigg..  44::  TTeehhssiill  MMaapp  ooff  tthhee  DDiissttrriicctt  
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PPoolliittiiccaall  MMaapp::--  

  

  
  
  
  
  
  
..  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

FFiigg..  55::  PPoolliittiiccaall  MMaapp  ooff  tthhee  DDiissttrriicctt  
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PPhhyyssiiccaall  AAssppeecctt    

AArreeaa    

AAccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  22001111  cceennssuuss,,  tthhee  ttoottaall  aarreeaa  ooff  tthhee  ddiissttrriicctt  iiss  447700770099  hhaa..  aanndd  tthhee  ppooppuullaattiioonn  iiss  

559977665533  aanndd  tthhee  ppooppuullaattiioonn  ddeennssiittyy  iiss  220077  ppeerr  ssqq..  kkmm..  

  

DDeemmooggrraapphhyy    

TThhee  ppooppuullaattiioonn  ooff  tthhee  ddiissttrriicctt  iiss  559977665533  oouutt  ooff  wwhhiicchh  66..77%%  lliivvee  iinn  uurrbbaann  aarreeaa  wwhheerreeaass  9933..33%%  

iinn  rruurraall  aarreeaa..  22..3344%%  ooff  tthhee  ttoottaall  ppooppuullaattiioonn  ooff  tthhee  ssttaattee  lliivveess  iinn  tthhiiss  ddiissttrriicctt..  TThhee  lliitteerraaccyy  rraattee  

ooff  mmeenn  aanndd  wwoommeenn  iinn  tthhee  ssttaattee  iiss  8800..2277%%  aanndd  6600..2244%%..  wwhheerreeaass  iinn  tthhee  ddiissttrriicctt  iitt  iiss  8800..3388%%  aanndd  

5566..4455%%  rreessppeeccttiivveellyy..  TThheerree  iiss  aabbuunnddaannccee  ooff  ttrriibbaallss  iinn  GGaarriiyyaabbaanndd,,  CChhuurrrraa  aanndd  MMaaiinnppuurr  bblloocckk..  

TThhee  mmaaiinn  ttrriibbaall  ccoommmmuunniittiieess  ffoouunndd  aarree  GGoonndd,,  KKaammaarr  ((pprriimmiittiivvee  ttrriibbee)),,  SSiiddaarr,,  BBhhuuiiyyaann  aanndd  

HHaallbbaa  ddiissttrriiccttss.. LLaanngguuaaggeess  ssppookkeenn  iinn  tthhee  ddiissttrriicctt  aarree  HHiinnddii  aanndd  CChhhhaattttiissggaarrhh..  TThhee  lliitteerraaccyy  rraattee  

iiss  6688..6666%%..  TThhee  ddeeccaaddee  ggrroowwtthh  rraattee  iiss  1122..1166%%..  

  

DDeemmooggrraapphhyy  

11  PPooppuullaattiioonn  559977665533  

  SScchheedduulleedd  CCaassttee  6600555588  

  SScchheedduulleedd  TTrriibbeess  221155998866  

    RRuurraall  555577119999  

    MMaallee  227755779944  

    FFeemmaallee  228811440055  

    UUrrbbaann  4400445544  

    MMaallee  2200005577  

    FFeemmaallee  2200339977  

    CChhiilldd((00--66  yyrrss))  8833779988  

    MMaallee  4422225577  

    FFeemmaallee  4411554411  

22  PPooppuullaattiioonn  DDeennssiittyy  220077  ppeerr  kkmm22  

33  DDeeccaaddaall  GGrroowwtthh  RRaattee                                                                                         1122..1166%%  

    RRuurraall  1111..6600%%  
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    UUrrbbaann  1122..5544%%  
44  SSeexx  RRaattiioo  ((NNoo..  ffeemmaalleess  ppeerr  11,,000000  mmaalleess))  11002200  

    RRuurraall  11002200  

    UUrrbbaann  11001177  

    CChhiilldd  ((00--66  yyrrss))  998833  

55  LLiitteerraaccyy  RRaattee  ((aass  ppeerr  CCeennssuuss  22001111))  6688..2266%%  

    MMaallee  LLiitteerraaccyy  RRaattee    8800..3388%%  

    FFeemmaallee  LLiitteerraaccyy  RRaattee    5566..4455%%  

    RRuurraall  6677..2255%%  

    UUrrbbaann  8811..9999%%  

66  CCrruuddee  BBiirrtthh  RRaattee    ((PPeerr  11000000  ppooppuullaattiioonn))  22..0044%%  

77  CCrruuddee  DDeeaatthh  RRaattee  ((PPeerr  11000000  ppooppuullaattiioonn))  00..6677%%  

88  IInnffaanntt  MMoorrttaalliittyy  RRaattee  ((PPeerr  11000000  lliivvee  bbiirrtthh))  00..4400%%  

99  MMaatteerrnnaall  MMoorrttaalliittyy  RRaattee  ((PPeerr  110000000000  lliivvee  bbiirrtthh))  00..008833%%  

1100  NNaattuurraall  GGrroowwtthh  RRaattee  ((PPeerr  11000000  ppooppuullaattiioonn))  11..004455%%  

  

TTaabbllee  55::  DDeemmooggrraapphhyy  
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22..  AAsssseessssmmeenntt  ooff  VVuullnneerraabbiilliittyy,,  CCaappaacciittyy  aanndd  RRiisskk  ooff  FFiirree  

AAcccciiddeenntt  iinn  tthhee  DDiissttrriicctt  
FFiirree  aacccciiddeenntt  aaddvveerrsseellyy  aaffffeeccttss  hhuummaann  lliiffee,,  dduuee  ttoo  tthheessee  aacccciiddeennttss  tthheerree  iiss  ffiinnaanncciiaall  lloossss  aass  

wweellll  aass  mmeennttaall  ddaammaaggee  wwhhiicchh  ooccccuurrss,,  dduuee  ttoo  ffiirree  aacccciiddeenntt  iinn  tthhee  ffoorreesstt,,  tthhee  ddeessttrruuccttiioonn  aarriisseess  

eevveerryywwhheerree  aanndd  dduuee  ttoo  tthhiiss  aacccciiddeenntt  vvaarriieettyy  ooff  ffoorreessttss  aallssoo  aappppeeaarrss,,  wwhhiicchh  ttaakkeess  sseevveerraall  

ddeeccaaddeess  ttoo  ccoommee  ttoo  tthhee  ffoorreeggrroouunndd..  OOnn  tthhee  ootthheerr  hhaanndd,,  dduuee  ttoo  iinndduussttrriiaall  ffiirree  aacccciiddeenntt,,  

ssoommeettiimmeess  llaarrggee  ssccaallee  lloossss  ooff  lliiffee  aanndd  pprrooppeerrttyy  ttaakkeess  ppllaaccee..  

  

AAtt  pprreesseenntt,,  dduuee  ttoo  tthhee  iinnccrreeaassiinngg  uurrbbaanniizzaattiioonn,,  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  ffiirree  aacccciiddeennttss  hhaass  iinnccrreeaasseedd  

ccoonnttiinnuuoouussllyy..  

                                                                                                                                                                          

FFiirree  AAcccciiddeenntt  

  

                                            HHaazzaarrdd  ((HH))  **  VVuullnneerraabbiilliittyy  ((VV))  **  EExxppoossuurree  ((EE))  

      RRiisskk      ==        

                                                                              CCaappaacciittyy  ttoo  CCooppee  ((CC))  

        

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  ccaannnnoott  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  
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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  HHaazzaarrdd  PPrrooffiillee    
  

AA  hhaazzaarrdd  pprrooffiillee  hhaass  bbeeeenn  ddeevveellooppeedd  ffoorr  ffiirree  aacccciiddeennttss  iinn  GGaarriiyyaabbaanndd..  AA  hhaazzaarrdd  pprrooffiillee  

iinncclluuddeess  ffoolllloowwiinngg  iinnffoorrmmaattiioonn  aabboouutt  tthhee  hhaazzaarrdd::    

11..  FFrreeqquueennccyy  ooff  ooccccuurrrreennccee  ––  hhooww  oofftteenn  iitt  iiss  lliikkeellyy  ttoo  ooccccuurr..    

22..  MMaaggnniittuuddee  aanndd  ppootteennttiiaall  iinntteennssiittyy  ––  hhooww  bbaadd  iitt  ccaann  ggeett..    

33..  LLooccaattiioonn  ––  wwhheerree  iitt  iiss  lliikkeellyy  ttoo  ssttrriikkee..    

44..  DDuurraattiioonn  ––  hhooww  lloonngg  iitt  ccaann  bbee  eexxppeecctteedd..    

55..  SSeeaassoonnaall  ppaatttteerrnn  ––  tthhee  ttiimmee  ooff  yyeeaarr  dduurriinngg  wwhhiicchh  iitt  iiss  mmoorree  lliikkeellyy  ttoo  ooccccuurr..    

66..  SSppeeeedd  ooff  oonnsseett  ––  hhooww  ffaasstt  iitt  iiss  lliikkeellyy  ttoo  ooccccuurr..    

  

HHaazzaarrdd  PPootteennttiiaall  

MMaaggnniittuuddee  

((%%  ooff  

ccoommmmuunniittyy  

tthhaatt  ccaann  bbee  

aaffffeecctteedd))  

FFrreeqquueennccyy  

ooff  

OOccccuurrrreennccee  

AArreeaass  

LLiikkeellyy  ttoo  

bbee  

AAffffeecctteedd  

MMoosstt  

PPrroobbaabbllee  

DDuurraattiioonn  

PPrroobbaabbllee  

TTiimmee  ooff  

tthhee  YYeeaarr  

PPootteennttiiaall  

SSppeeeedd  ooff  

OOnnsseett  

((PPrroobbaabbllee  

aammoouunntt  ooff  

WWaarrnniinngg  

TTiimmee))  

FFiirree  CCrriittiiccaall  FFrreeqquueennttllyy  
EEnnttiirree  

DDiissttrriicctt  

FFeeww  

hhoouurrss  

TThhrroouugghhoouutt  

tthhee  yyeeaarr  

MMiinniimmaall  oorr  

nnoo  wwaarrnniinngg  

  

TTaabbllee  66::  HHaazzaarrdd  PPrrooffiillee  

NNoottee::  PPootteennttiiaall  mmaaggnniittuuddee  11..  CCaattaassttrroopphhiicc::  MMoorree  tthhaann  5500%%..  22..  CCrriittiiccaall::  2255--5500%%..  33..  LLiimmiitteedd::  
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1100--2255%%..  44..  NNeegglliiggiibbllee::  LLeessss  tthhaann  1100%%    

FFrreeqquueennccyy  ooff  ooccccuurrrreennccee  11..  FFrreeqquueennttllyy::  NNeeaarr  110000%%  ppoossssiibbllee  iinn  nneexxtt  yyeeaarr..  22..  LLiikkeellyy::  

BBeettwweeeenn  1100--110000%%  pprroobbaabbiilliittyy  iinn  nneexxtt  yyeeaarr  oorr  aatt  lleeaasstt  oonnee  cchhaannggee  iinn  nneexxtt  yyeeaarr..  33..  

OOccccaassiioonnaall//PPoossssiibbllee::  BBeettwweeeenn  11--1100%%  pprroobbaabbiilliittyy  iinn  nneexxtt  yyeeaarr  oorr  aatt  lleeaasstt  oonnee  cchhaannggee  iinn  nneexxtt  

110000  yyeeaarrss..  44..  UUnnlliikkeellyy::  LLeessss  tthhaann  11%%  pprroobbaabbiilliittyy  iinn  nneexxtt  110000  yyeeaarrss..  

  

22..22  RRiisskk  AAnnaallyyssiiss    

RRiisskk  iiss  tthhee  pprreeddiicctteedd  iimmppaacctt  tthhaatt  aa  hhaazzaarrdd  wwoouulldd  hhaavvee  oonn  ppeeooppllee,,  sseerrvviicceess,,  ssppeecciiffiicc  ffaacciilliittiieess  

aanndd  ssttrruuccttuurreess  iinn  tthhee  ccoommmmuunniittyy..  QQuuaannttiiffyyiinngg  rriisskk  eennaabblleess  ddiissttrriicctt  ttoo  ffooccuuss  oonn  tthhoossee  hhaazzaarrddss  

tthhaatt  ppoossee  hhiigghheerr  tthhrreeaatt  ttoo  lliiffee,,  pprrooppeerrttyy  aanndd  eennvviirroonnmmeenntt..  AAnnaallyyzziinngg  rriisskkss  iiss  hheellppffuull  ttoo  

ddeevveelloopp  tthhee  rreessppoonnssee  pprriioorriittiieess..  RRiisskk  pprriioorriittyy  iiss  aassssiiggnneedd  uussiinngg  qquuaalliittaattiivvee  rraattiinnggss  ssuucchh  aass  

hhiigghh,,  mmeeddiiuumm  aanndd  llooww..  

HHaazzaarrddss  GGeeooggrraapphhyy  IInnffrraassttrruuccttuurree  &&  
PPrrooppeerrttyy  

DDeemmooggrraapphhyy  

FFiirree  LLooww  HHiigghh  HHiigghh  

  

TTaabbllee  77::  RRiisskk  AAnnaallyyssiiss  

  

  

22..33  VVuullnneerraabbiilliittyy  AAnnaallyyssiiss  

BBaasseedd  oonn  tthhee  rreevviieeww  aanndd  aannaallyyssiiss  ooff  iinnppuuttss//ddaattaa  tthhee  mmoosstt  iimmppoorrttaanntt  ddiissaasstteerr  rriisskk  wwiitthh  

rreeffeerreennccee  ttoo  tthhee  lloowweesstt  aaddmmiinniissttrraattiivvee  uunniitt  iinn  tthhee  ddiissttrriicctt  iiss  iiddeennttiiffiieedd..  

SS..NNoo..  VVuullnneerraabbiilliittyy  AAnnaallyyssiiss  AAnnsswweerrss  

RReessuulltt  ooff  HHaazzaarrdd  AAnnaallyyssiiss  

11  HHooww  tthhee  hhaazzaarrdd  aaffffeeccttss  eevveerryyoonnee??  

RReeffeerrrriinngg  ttoo  ooccccuurrrreennccee,,  ffrreeqquueennccyy  aanndd  

dduurraattiioonn  aass  wweellll  aass  eexxppoossuurree  ooff  aaffffeecctteedd  

aarreeaa??  

FFiirree  iinncciiddeenntt  nnoott  oonnllyy  aaffffeeccttss  oonn  aa  ssmmaallll  

ssccaallee  bbuutt  aallssoo  oonn  aa  vveerryy  llaarrggee  ssccaallee..  

IInn  ccoommppaarriissoonn  ttoo  ootthheerr  hhaazzaarrddss,,  ffiirree  iiss  

tthhee  mmoosstt  sseevveerree  oonnee  bbeeccaauussee  tthhee  

ffrreeqquueennccyy  aanndd  ssccaallee  ooff  iinncciiddeenntt  vvaarriieess  

eevveerryy  ttiimmee..  
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RReessuullttss  ooff  VVuullnneerraabbiilliittyy  AAnnaallyyssiiss  

22  EExxppllaaiinn  tthhee  vvuullnneerraabbiilliittiieess  iinn  rreellaattiioonn  ttoo  

tthhee  hhaazzaarrdd  aaffffeeccttiinngg  tthhee  ccoommmmuunniittyy,,  aanndd  

hhooww  tthheessee  mmaakkee  tthhee  ccoommmmuunniittyy  

ssuusscceeppttiibbllee  ttoo  tthhee  hhaazzaarrddss..  

TThhee  hhiigghhllyy  pprroonnee  aarreeaa  iinn  tthhee  aassppeecctt  ooff  

ffiirree  iinncciiddeennttss  iinn  tthhee  ddiissttrriicctt  aarree  

ccoonnggeesstteedd,,  oovveerr  ppooppuullaatteedd  rreeggiioonnss  

wwhheerreeiinn  aa  ssmmaallll  ffiirree  iinncciiddeenntt  lleeaaddss  ttoo  aa  

bbiigg  ddiissaasstteerr  wwhhiicchh  aaffffeeccttss  tthhee  

ccoommmmuunniittyy  nneeaarrbbyy..  

RReessuullttss  ooff  CCaappaacciittyy  AAnnaallyyssiiss  

33  WWhhaatt  aarree  tthhee  mmaaiinn  ccaappaacciittiieess  aavvaaiillaabbllee  iinn  

tthhee  ccoommmmuunniittyy??    

HHoossppiittaallss,,  FFiirree  ssttaattiioonnss,,  FFiirree  

eexxttiinngguuiisshheerrss,,  WWaatteerr//FFooaamm  ttaannkkeerr  eettcc..  

EExxppllaaiinn  tthheeiirr  rreellaattiioonnsshhiipp  aanndd  hhooww  tthheeyy  

iinnccrreeaassee  tthhee  rreessiilliieennccee  ooff  tthhee  ccoommmmuunniittyy..    

  

  HHoossppiittaall::  FFoorr  iimmmmeeddiiaattee  mmeeddiiccaall  

aassssiissttaannccee..  

  FFiirree  SSttaattiioonn::  FFoorr  iimmmmeeddiiaattee  rreessppoonnssee  

aanndd  rreessccuuee..  

  WWaatteerr  TTaannkkeerr::    FFoorr  eemmeerrggeennccyy  ffiirree  

ccoonnttrrooll..  

TToopp  ffoouurr  wweeaakknneessss    

  

  IInnaaddeeqquuaattee  ssaaffeettyy  eeqquuiippmmeennttss..  

  NNoo  ssaaffeettyy  aauuddiitt..  

  NNoonn--mmaaiinntteennaannccee  ooff  aavvaaiillaabbllee  ffiirree  

ssaaffeettyy  rreessoouurrcceess..  

  LLaacckk  ooff  ffiirree  ssaaffeettyy  mmaannaaggeemmeenntt  

aawwaarreenneessss..  

RReeccoommmmeennddaattiioonnss  ttoo  MMiittiiggaattee,,  PPrreeppaarree  ffoorr  aanndd  RReessppoonndd  ttoo  DDiissaasstteerr  IImmppaaccttss  

44  GGiivveenn  tthhee  hhaazzaarrdd  vvuullnneerraabbiilliittyy  ccaappaacciittyy  

aasssseessssmmeennttss  iiddeennttiiffyy  tthhee  mmoosstt  pprreessssiinngg  

aassssiissttaannccee  nneeeeddeedd  ttoo  rreedduuccee  tthhee  

vvuullnneerraabbiilliittiieess  aanndd  iinnccrreeaassee  tthhee  ccaappaacciittiieess  

ooff  tthhee  ccoommmmuunniittyy..    

  MMaaiinntteennaannccee  ooff  ffiirree  ssaaffeettyy  

eeqquuiippmmeennttss  lliikkee  ffiirree  eexxttiinngguuiisshheerr,,  

ssaanndd  bbuucckkeett  eettcc..  

  AAddeeqquuaattee  ssaaffeettyy  eeqquuiippmmeennttss..  

  SSaaffeettyy  AAuuddiitt..  

  CCrreeaattiinngg  aawwaarreenneessss  ttoo  aallll  aaggee  ggrroouupp  

aabboouutt  ffiirree  ssaaffeettyy  mmaannaaggeemmeenntt..    
  

TTaabbllee  88::  VVuullnneerraabbiilliittyy  AAnnaallyyssiiss  
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22..44  CCaappaacciittyy  AAnnaallyyssiiss  

CCaappaacciittyy  iinncclluuddeess  aallll  ssuucchh  rreessoouurrcceess  hhuummaann  eeqquuiippmmeenntt  iinnffrraassttrruuccttuurree  eettcc..  wwhhiicchh  aarree  iinnvvoollvveedd  

iinn  rreelliieeff  aanndd  rreessccuuee  ooppeerraattiioonnss  aatt  tthhee  ttiimmee  ooff  ffiirree  aacccciiddeenntt  iinn  tthhee  ddiissttrriicctt  tthhaatt  aa  ccoommpprreehheennssiivvee  

ddaattaabbaassee  ooff  lliisstt  ooff  rreessoouurrcceess  rreellaatteedd  ttoo  ffiirree  pprrootteeccttiioonn  iiss  rreeqquuiirreedd  ffoorr  oorrggaanniizzeedd  rreessppoonnssee..  LLaacckk  

ooff  pprrooppeerr  aanndd  ssuuffffiicciieenntt  iinnffoorrmmaattiioonn  ccaauusseess  ddeellaayy  iinn  rreessppoonnddiinngg  ttoo  tthhee  ccoorrrreecctt  ttiimmee..  

IInnffoorrmmaattiioonn  oonn  ttrraaiinneedd  rreessoouurrcceess  iinn  GGaarriiyyaabbaanndd  ssuucchh  aass  ttrraaiinneedd  hhuummaann  rreessoouurrcceess,,  ffiirree  

pprrootteeccttiioonn  eeqquuiippmmeenntt,,  sseeaarrcchh--rreessccuuee  eeqquuiippmmeenntt  eettcc..  aarree  ddiissttrriicctt  wwiissee  aavvaaiillaabbllee  iinn  IIDDRRNN  aanndd  

SSttaattee  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  AAuutthhoorriittyy  aanndd  SSttaattee  EEmmeerrggeennccyy  SSeerrvviicceess..  

22..44..11  HHuummaann  RReessoouurrccee  

TTrraaiinneedd  ssttaaffff  aanndd  ooffffiicceerrss  ooff  vvaarriioouuss  lliinnee  ddeeppaarrttmmeennttss  aallssoo  ppllaayy  aann  iimmppoorrttaanntt  rroollee  iinn  tthhee  

ddiissttrriicctt,,  ffrroomm  sseeaarrcchh  aanndd  rreessccuuee  ttoo  ffiirree  aacccciiddeennttss..  TThhee  lliisstt  ooff  ccoonnttaaccttss  ooff  vvaarriioouuss  eemmeerrggeennccyy  

nnuummbbeerrss  aanndd  vvaarriioouuss  lliinnee  ddeeppaarrttmmeennttss  iiss  mmeennttiioonneedd  bbeellooww  iinn  tthhee  ccoonnttaacctt  lliisstt..    

CCGGSSDDMMAA,,  SSttaattee  FFiirree  SSeerrvviicceess,,  CChhhhaattttiissggaarrhh  AAccaaddeemmyy  ooff  AAddmmiinniissttrraattiioonn  tthhee  ssttaattee  lleevveell  

ttrraaiinniinngg  iiss  ccoonndduucctteedd  rreegguullaarrllyy..  TThhee  mmaaiinn  oobbjjeeccttiivvee  ooff  tthhee  ttrraaiinniinngg  pprrooggrraamm  iiss  ttoo  eennaabbllee  tthhee  

ddiissttrriicctt  aaddmmiinniissttrraattiioonn  ttoo  ddeeaall  wwiitthh  aannyy  ttyyppee  ooff  iinndduussttrriiaall  aacccciiddeenntt..  TTrraaiinniinngg  iiss  aallssoo  pprroovviiddeedd  

aatt  tthhee  ddiissttrriicctt  lleevveell  uunnddeerr  tthhee  DDiissaasstteerr  RRiisskk  MMaannaaggeemmeenntt  PPrrooggrraamm..  TThheessee  ttrraaiinniinnggss  iinncclluuddee  

ttrraaiinniinngg  oonn  sseeaarrcchh  aanndd  rreessccuuee,,  ffiirrsstt  rreessppoonnddeerr,,  ttrraaiinniinngg  ooff  aarrcchhiitteecctt  aanndd  eennggiinneeeerr  ffoorr  ssaaffee  

ccoonnssttrruuccttiioonn..  IItt  hhaass  ccrreeaatteedd  aa  llaarrggee  ttrraaiinneedd  hhuummaann  rreessoouurrccee  aatt  tthhee  ddiissttrriicctt  aanndd  ssttaattee  lleevveell..  

22..44..22  EEqquuiippmmeennttss  

SSttaattee  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  AAuutthhoorriittyy,,  SSttaattee  DDiissaasstteerr  RReessppoonnssee  FFoorrccee,,  FFiirree  FFiigghhttiinngg  SSeerrvviiccee,,  

DDiissttrriicctt  AAddmmiinniissttrraattiioonn  pprroovviiddee  ffiirree  pprreevveennttiioonn,,  sseeaarrcchh--rreessccuuee  ttoooollss  ttoo  ddeeaall  wwiitthh  ffiirree  aacccciiddeenntt,,  

tthhee  lliisstt  ooff  wwhhiicchh  iiss  aass  ffoolllloowwss--  

  

RReessoouurrccee  LLiisstt  

SS..NNoo..  RReessoouurrcceess  NNuummbbeerrss  

11  NNoo..  ooff  GGoovvtt..  AAmmbbuullaannccee  88  

22  NNoo..  ooff  PPrriivvaattee  AAmmbbuullaannccee  66  
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33  PPoolliiccee  SSttaattiioonn  1155  

44  PPoolliiccee  ttrraaffffiicc  ppooiinntt  2233  

55  DDeelliivveerryy  hhooppee  ppiippee  wwiitthh  mmaallee  &&  ffeemmaallee  ccoouupplliinngg  
aanndd  wwaasshheerr  

1100  

66  SSuuccttiioonn  rruubbbbeerr  hhoossee  ppiippee  11  

77  AAddjjuussttaabbllee  hhaanndd  bbrraanncchh  ppiippee  11  

88  HHyyddrraanntt  kkeeyy  11  
99  CCeeiilliinngg  hhooookk  wwiitthh  ssppuurr  22  

1100  HHoossee  rraammppss,,  ssuuccttiioonn  ssppaannnneerr,,  ssuuccttiioonn  wwrreenncchh,,  
wwhheeeell  ssppaannnneerr,,  iinnssuullaatteedd  ffiirree  mmaacc  aaxxee  aanndd  
ccoommpplleettee  sseett  

1133  

1111  MMaallee  ttoo  mmaallee  aaddoopptteerr,,  ffeemmaallee  ttoo  ffeemmaallee  aaddoopptteerr,,  
ffiirree  hhooookk  

33  

1122  PPrrootteeccttiivvee  gglloovveess  ffoorr  hhoott  aanndd  ccoolldd  pprrootteeccttiioonn  1100  sseett  

1133  FFiirree  ffiigghhttiinngg  ssaaffeettyy  bboooottss  55  sseett  

1144  GGaass  mmaasskk  ffoorr  vvaarriioouuss  ttyyppee  ooff  ggaasseess  11  

1155  HHeellmmeett,,  rreelleeaassee  hhooookk,,  ffooaamm  bbrraanncchh  ((ssmmaallll))  99  

1166  FFooaamm  bbrraanncchh  ((bbiigg))  1100  
  

TTaabbllee  99::  RReessoouurrccee  LLiisstt  

  

22..44..33  WWaatteerr  RReessoouurrcceess  
  

  

AAvvaaiillaabbiilliittyy  ooff  wwaatteerr  ssoouurrcceess  iiss  nneecceessssaarryy  ttoo  ddeeaall  wwiitthh  tthhee  ffiirree  aacccciiddeenntt  iinn  tthhee  ddiissttrriicctt..  
  

  

DDeettaaiillss  ooff  WWaatteerr  RReessoouurrcceess  ffoorr  FFiirree  aanndd  EEmmeerrggeennccyy  AAssssiissttaannccee  dduurriinngg  

SSuummmmeerr  SSeeaassoonn  

AAvvaaiillaabbiilliittyy  ooff  wwaatteerr  

SS..nnoo..  DDiissttrriicctt  TTeehhssiill  DDaamm,,RRiivveerr,,OOtthheerrss  MMaarr--JJuunnee  

LLaarrggee  IIrrrriiggaattiioonn  PPllaann  

11  GGaarriiyyaabbaanndd  GGaarriiyyaabbaanndd  SSiikkaassaaaarr  RReesseerrvvooiirr  2299..8833  

  
__  __  TToottaall  2299..8833  

SSmmaallll  IIrrrriiggaattiioonn  PPllaann  

11  GGaarriiyyaabbaanndd  GGaarriiyyaabbaanndd  GGhhaattaauudd  RReesseerrvvooiirr  00..00006655  
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22  BBeennddkkuurraa  RReesseerrvvooiirr  00..00001155  

33  KKookkddii  RReesseerrvvooiirr  00..00000000  

44  HHaatthhbbaaaayy  RReesseerrvvooiirr  00..00006622  

55  KKoossmmii  RReesseerrvvooiirr  00..00004499  

66  MMaarrooddaa  RReesseerrvvooiirr  00..00552200  

77  TThhaakkuurrddeevv  RReesseerrvvooiirr  00..00001199  

88  SSeemmhhaarrddhhaapp  RReesseerrvvooiirr  00..00119900  

99  DDaasshhppuurr  RReesseerrvvooiirr  00..00338800  

1100  

CChhhhuurraa  

MMaaddaannppuurr  RReesseerrvvooiirr  00..00006688  

1111  KKhhaarrkkhhaarraa  RReesseerrvvooiirr  00..00773300  

1122  CChhhhaattaarrppuurr  RReesseerrvvooiirr  00..00334499  

1133  JJuunnwwaannii  RReesseerrvvooiirr  00..00002288  

1144  BBhhaarruuwwaammuuddaa  
RReesseerrvvooiirr  00..00003333  

1155  BBoohhiirrggaaoonn  RReesseerrvvooiirr  00..00000000  

1166  KKaannssiinngghhii  RReesseerrvvooiirr  00..00000000  

1177  KKhhaaddmmaa  RReesseerrvvooiirr  00..00000000  

1188  BBooiirrggaaoonn  RReesseerrvvooiirr  00..00000000  

1199  PPaatthhaarrrrii  RReesseerrvvooiirr  00..00009966  

2200  KKaanneessaarr  RReesseerrvvooiirr  00..00331100  

2211  TTeennggnnaayyii  DDooggaarr  
RReesseerrvvooiirr  00..00009933  

2222  CChhhhuurraa  nnaayyaa  
RReesseerrvvooiirr  00..00000000  

2233  KKootthhiiggaaoonn  RReesseerrvvooiirr  00..00220000  

2244  RRaanniiddoonnggrrii  RReesseerrvvooiirr  00..00331100  

2255  BBhhaaiirraa  RReesseerrvvooiirr  00..00338800  

2266  AAmmaannaallaa  RReesseerrvvooiirr  00..00114400  

2277  GGoonnddllaabbaahhrraa  
RReesseerrvvooiirr  

00..00000000  

2288  KKoottrrii  RReesseerrvvooiirr  00..11117700  

2299  TTaauurreennggaa  RReesseerrvvooiirr  
((PPaaiirrii  ccoommmmaanndd))  00..66003300  

3300  

FFiinnggeesshhwwaarr  

DDeevvggaaoonn  RReesseerrvvooiirr  00..00001199  

3311  SSaarrkkaaddaa  RReesseerrvvooiirr  00..00000000  

3322  BBoorriidd  RReesseerrvvooiirr  00..00000000  
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3333  GGuunnddeerrddeehhii  RReesseerrvvooiirr  00..00330000  

3344  GGaanniiyyaarrii  RReesseerrvvooiirr  00..11773333  

3355  JJooiiggiiddiippaa  RReesseerrvvooiirr  
((PPaaiirrii  ccoommmmaanndd))  

00..11118888  

3366  

MMaaiinnppuurr  

AAaaddppaatthhaarr  RReesseerrvvooiirr  00..00882266  

3377  KKooddoobbhhaattaa  RReesseerrvvooiirr  00..00000000  

3388  KKeekkrraajjoorr  RReesseerrvvooiirr  00..00000000  

3399  TTiittaallkkhhuuttii  RReesseerrvvooiirr  00..00001144  

4400  SSiihhaarrlliittii  RReesseerrvvooiirr  00..00000000  

4411  NNaaggaabbaahhaall  RReesseerrvvooiirr  00..00000000  

4422  KKooyybbaa  RReesseerrvvooiirr  00..00000000  

4433  PPhhoooolljjhhaarr  RReesseerrvvooiirr  00..00113300  

4444  GGhhuummrraappaaddaarr  
RReesseerrvvooiirr  00..11118800  

4455  

DDeevvbbhhoogg  

DDoohheell  RReesseerrvvooiirr  00..00001111  

4466  SSaarrggiigguuddaa  RReesseerrvvooiirr  00..008800  

4477  NNiisshhttiigguuddaa  RReesseerrvvooiirr  00..00000000  

4488  DDhhuuppkkoott  RReesseerrvvooiirr  00..00339999  

  
TToottaall  4488  ppllaannss  11..77111177  

GGrraannddttoottaall  4499  ppllaannss  3311..55441177  
  

TTaabbllee  1100::  DDeettaaiillss  ooff  WWaatteerr  RReessoouurrcceess  ffoorr  FFiirree  aanndd  EEmmeerrggeennccyy  AAssssiissttaannccee  dduurriinngg  SSuummmmeerr  SSeeaassoonn  

  

22..55  FFiirree  IInncciiddeennttss  iinn  GGaarriiyyaabbaanndd  DDiissttrriicctt  

FFiirree  aacccciiddeenntt  iiss  aa  ddaannggeerroouuss  ddiissaasstteerr  ffoorr  tthhee  eennttiirree  ddiissttrriicctt,,  aaccccoorrddiinngg  ttoo  llaasstt  ffiivvee  yyeeaarrss  ddaattaa  ooff  

ffiirree  iinncciiddeennttss,,  tthheerree  iiss  aann  iinnccrreeaassee  iinn  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  ffiirree  aacccciiddeennttss  iinn  tthhee  uurrbbaann  aanndd  iinndduussttrriiaall  

aarreeaa  iinn  tthhee  ddiissttrriicctt..  SSuucchh  aass::--    

  UUrrbbaann  ffiirree  

  RRuurraall  ffiirree  

  IInndduussttrriiaall  ffiirree  

  FFoorreesstt  ffiirree  
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22..55..11  FFiirree  AAcccciiddeennttss  iinn  UUrrbbaann  AArreeaa    

  

UUnnccoonnttrroolllleedd  ffiirree  iinncciiddeennttss  iinn  ddeevveellooppeedd  aarreeaass  aaffffeecctt  tthhee  mmaassss  ccoommmmuunniittyy  iinn  uurrbbaann  aarreeaass  aanndd  

aallssoo  ccaauussee  ffiinnaanncciiaall  lloossss  ttoo  ssoocciieettyy..  
  

DDeettaaiillss  ooff  FFiirree  AAcccciiddeenntt  iinn  UUrrbbaann  AArreeaa  

SS..nnoo..  YYeeaarr  CCaauusseess  ((FFaauullttyy  
eelleeccttrriiccaall  ssyysstteemm,,  

FFllaammmmaabbllee  
mmaatteerriiaallss,,  eettcc..  

NNoo..  ooff  FFiirree  
AAcccciiddeennttss  

NNeeaarreesstt  FFiirree  
SSttaattiioonn  

HHooww  ffiirree  
wwaass  

ccoonnttrroolllleedd  

11  22001144  __  11  __  __  

22  22001155  __  00  __  __  

33  22001166  __  00  __  __  

44  22001177  UUnnkknnoowwnn  00  GGaarriiyyaabbaanndd  __  

55  22001188  UUnnkknnoowwnn  22  GGaarriiyyaabbaanndd  __  
  

TTaabbllee  1111::  DDeettaaiillss  ooff  FFiirree  AAcccciiddeenntt  iinn  UUrrbbaann  AArreeaa  

  

  

GGrraapphh  11::  FFiirree  AAcccciiddeennttss  iinn  UUrrbbaann  AArreeaa  

  
  

1

0 0 0
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No. of Fire Accidents



 

 

  
22..55..22  FFiirree  AAcccciiddeennttss  iinn  RRuurraa

  

DDeettaaii

SS..nnoo..  YYeeaarr  
NNoo..  ooff  
FFiirree  

AAcccciiddeennttss  

CCoo

11  22001144  55  

22  22001155  88  

33  22001166  1144  

44  22001177  1111  

55  22001188  88  

TTaabblle
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Fire Accidents in Rural Area
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aall  AArreeaa  

iillss  ooff  FFiirree  AAcccciiddeenntt  iinn  RRuurraall  AArreeaa  

HHoouussee  ddaammaaggee  EEffffeecctteedd  NN

oommpplleetteellyy  PPaarrttiiaallllyy  DDeeaatthh  IInnjjuurreedd  

00  66  44  00  GGaa

00  2211  66  00  GGaa

22  77  77  00  GGaa

00  2211  55  00  GGaa

22  1111  44  00  GGaa

  

lee  1122::  DDeettaaiillss  ooff  FFiirree  AAcccciiddeenntt  iinn  RRuurraall  AArreeaa  

  

  

  

  

  

GGrraapphh  22::  FFiirree  AAcccciiddeennttss  iinn  RRuurraall  AArreeaa  
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No. of Fire Accidents
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NNeeaarreesstt  
FFiirree  

SSttaattiioonn  

  
HHooww    ttoo  
ccoonnttrrooll  

ffiirree  
aacccciiddeenntt  

aarriiyyaabbaanndd __ 

aarriiyyaabbaanndd __ 

aarriiyyaabbaanndd __ 

aarriiyyaabbaanndd __ 

aarriiyyaabbaanndd __ 

  

No. of Fire Accidents



 

 

22..55..33  FFoorreesstt  FFiirree  AAcccciiddeennttss    
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11  22001144  RRaajjiimm,,  

CChhhhuurraa,,  

GGaarriiyyaabbaanndd,,  

MMaaiinnppuurr,,  

DDeevvbbhhoogg,,  

DDiissttrriicctt  

GGaarriiyyaabbaanndd  

aanndd  TTeehhssiill  

NNaaggrrii  uunnddeerr  

DDhhaammttaarrii  

DDiissttrriicctt    

MMaarrcchh  

ttoo  JJuunnee  

22  22001155  

33  22001166  

44  22001177  

55  22001188  

TToottaall  
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bbllee  1133::  DDeettaaiillss  ooff  IInndduussttrriiaall  FFiirree  AAcccciiddeenntt  

  

GGrraapphh  33::  IInndduussttrriiaall  FFiirree  AAcccciiddeennttss  
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NNaattuurraall//  

MMaannmmaaddee  

4499..88  110011  00  

3300..2255  113344  00  

5588..5566  112277  00  

997766..664433  11555544  00  

993344..224433  11228855  00  

22004499..449966  33220011  00  
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No. of Fire Accidents
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FFiinnggeesshhwwaarr  

PPaanndduukkaa  

CChhhhuurraa  

PPaarrssuullii  

GGaarriiyyaabbaanndd  

NNaawwaaggaarrhh  

DDhhaawwaallppuurr  

IInnddaaggaaoonn  

((DDeevvbbhhoogg))  

11..  BByy  ffiirree  

ssttrriikkee  ffoorrccee..  

22..  BByy  FFoorreesstt  

mmaannaaggeemmeenntt  

ccoommmmiitttteeee  

mmeemmbbeerr..  

33..  BByy  

ddeeppaarrttmmeennttaall  

ffiieelldd  ssttaaffff..  

__  __  
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IInncciiddeenntt  MMoonntthh    

RRiisskk    JJaannuuaarryy    FFeebbrruuaarryy    MMaarrcchh  AApprriill  MMaayy  JJuunnee  JJuullyy  AAuugguusstt  SSeepptteemmbbeerr    OOccttoobbeerr  NNoovveemmbbeerr  DDeecceemmbbeerr    

IInndduussttrriiaall  

FFiirree  

                                                

FFoorreesstt  

FFiirree    

                                                

UUrrbbaann  

FFiirree    

                                                

RRuurraall  

FFiirree    

                                                

LLeeggeenndd  HHiigghh  OOccccuurrrreennccee  MMooddeerraattee  OOccccuurrrreennccee    LLooww  OOccccuurrrreennccee  

  

TTaabbllee  1144::  OOccccuurrrreennccee  CCaalleennddaarr  

  

  

SS..nnoo..    DDiissaasstteerr  LLiikkeellyy  
PPeerriioodd  ooff  
DDiissaasstteerrss  

SSeevveerriittyy  
LLeevveell  

PPrreeppaarreeddnneessss//  
MMoonniittoorriinngg  
MMeeaassuurreess  

TTiimmee  LLiinnee  SSttaakkeehhoollddeerrss  

11  FFiirree  
AAcccciiddeenntt  

RRoouunndd  tthhee  
YYeeaarr  

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))  

MMeeddiiuumm  SSoocciiaall  MMeeddiiaa  
AAwwaarreenneessss  
CCaammppaaiiggnn  

RRoouunndd  tthhee  
YYeeaarr  

SSttaattee  AAggeenncciieess  

RReevviieeww  ooff  
PPrreeppaarreeddnneessss  tthhrroouugghh  
VViiddeeoo  CCoonnffeerreennccee  

FFiirrsstt  WWeeeekk  ooff  
EEvveerryy  MMoonntthh  

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

LLooww  RReegguullaarr  VViiddeeoo  
CCoonnffeerreennccee  

EEvveerryy  MMoonntthh    
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MMiidd  TTeerrmm  RReevviieeww  FFiirrsstt  WWeeeekk  ooff  
EEvveerryy  MMoonntthh  

CCoorrppoorraattiioonn  

        PPrreeppaarreeddnneessss  
WWoorrkksshhoopp//MMeeeettiinngg  

SSeeccoonndd  WWeeeekk  
ooff  MMaarrcchh  

CCeennttrraall  
AAggeenncciieess::  

22  FFoorreesstt  
FFiirree  

AApprriill--JJuunnee  HHiigghh  IIssssuuaannccee  ooff  AAddvviissoorryy  TThhiirrdd  WWeeeekk  ooff  
MMaarrcchh  

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

MMeeddiiaa  AAwwaarreenneessss  
CCaammppaaiiggnn  

TThhiirrdd  WWeeeekk  ooff  
MMaarrcchh  

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  

      LLooww  RReegguullaarr  VViiddeeoo  
CCoonnffeerreennccee  

EEvveerryy  
FFoorrttnniigghhtt  

MMiidd  TTeerrmm  RReevviieeww  SSeeccoonndd  WWeeeekk  
ooff  MMaayy  

  

TTaabbllee  1155::  FFiirree  AAcccciiddeenntt  CCaalleennddaarr  
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33..  IInnssttiittuuttiioonnaall  AArrrraannggeemmeenntt  
  

IInnssttiittuuttiioonnaall  aarrrraannggeemmeennttss  ffoorr  mmiittiiggaattiioonn,,  rreessccuuee,,  aanndd  rreessppoonnssee  ttoo  ffiirree  aacccciiddeennttss  ppllaayy  aann  

iimmppoorrttaanntt  rroollee,,  pprroovviiddiinngg  gguuiiddaannccee  ttoo  tthhee  aaddmmiinniissttrraattiioonn  aanndd  ppuubblliicc  iinn  ddeeaalliinngg  wwiitthh  ffiirree  

aacccciiddeennttss..  TThhee  iinnssttiittuuttiioonnaall  mmeecchhaanniissmm  ffoorr  ddeeaalliinngg  wwiitthh  ffiirree  aacccciiddeenntt  aatt  tthhee  ddiissttrriicctt  lleevveell,,  aass  

iinncclluuddeedd  iinn  tthhee  NNaattiioonnaall  PPllaann,,  iiss  ggiivveenn  bbeellooww::  

  DDiissttrriicctt  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  AAuutthhoorriittyy  

  DDiissttrriicctt  FFiirree  SSeerrvviiccee  aanndd  HHoommee  GGuuaarrdd    

  LLooccaall  SSeellff--GGoovveerrnnmmeenntt  AAuutthhoorriittyy  

  DDiissttrriicctt  EEmmeerrggeennccyy  OOppeerraattiioonn  CCeenntteerr    
  

33..11  DDiissttrriicctt  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  AAuutthhoorriittyy  
  

TThhee  DDiissttrriicctt  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  CCoommmmiitttteeee  iiss  aa  ffoorreemmoosstt  ppllaannnniinngg  ccoommmmiitttteeee  uunnddeerr  tthhee  

DDiissttrriicctt  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  AAuutthhoorriittyy..  IItt  ppllaayyss  aa  mmaajjoorr  rroollee  ffoorr  pprreeppaarreeddnneessss  aanndd  

mmiittiiggaattiioonn..  TThhee  rreessppoonnssee  aatt  tthhee  ddiissttrriicctt  lleevveell  iiss  ccoooorrddiinnaatteedd  uunnddeerr  tthhee  gguuiiddaannccee  ooff  tthhee  DDiissttrriicctt  

CCoolllleeccttoorr,,  wwhhoo  iiss  tthhee  CChhaaiirrppeerrssoonn  ooff  DDDDMMAA..  
  

33..22  DDiissttrriicctt  FFiirree  SSeerrvviiccee  aanndd  HHoommee  GGuuaarrdd  
  

TThhee  SSttaattee  GGoovveerrnnmmeenntt  hhaass  aauutthhoorriizzeedd  HHoommee  GGuuaarrdd  aass  tthhee  DDiissttrriicctt  FFiirree  CCoonnttrrooll  OOffffiicceerr  ttoo  

ddeeaall  wwiitthh  ffiirree  aacccciiddeennttss  aatt  tthhee  ddiissttrriicctt  lleevveell  aanndd  pprroovviiddeess  eemmeerrggeennccyy  ffiirree  sseerrvviicceess  iinn  tthhee  

ddiissttrriicctt..  

  
  

33..33  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  CCoommmmiitttteeee  aanndd  FFiirree  PPrrootteeccttiioonn  SSeerrvviiccee  aatt  TTeehhssiill  

LLeevveell  
  

DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  CCoommmmiitttteeee  hhaass  bbeeeenn  ccoonnssttiittuutteedd  aatt  tteehhssiill  lleevveell  ttoo  ddeeaall  wwiitthh  ffiirree  aacccciiddeenntt  

iinn  tteehhssiill  aanndd  uurrbbaann  aarreeaass,,  eemmeerrggeennccyy  sseerrvviicceess  aavvaaiillaabbllee  ttoo  uurrbbaann  bbooddiieess  aarree  aallssoo  iinncclluuddeedd..  

  

33..44  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  CCoommmmiitttteeee  aatt  VViillllaaggee  LLeevveell  

AA  ddiissaasstteerr  mmaannaaggeemmeenntt  ccoommmmiitttteeee  hhaass  bbeeeenn  ccoonnssttiittuutteedd  aatt  vviillllaaggee  lleevveell  ttoo  ddeeaall  wwiitthh  ffiirree  

aacccciiddeennttss  aatt  tthhee  vviillllaaggee  lleevveell  aanndd  ttoo  ccoooorrddiinnaattee  wwiitthh  tthhee  ddiissttrriicctt  eemmeerrggeennccyy  ffiirree  sseerrvviicceess,,  ffiirree  

ffiigghhttiinngg  rreessoouurrcceess  wwiillll  bbee  pprroovviiddeedd  aatt  tthhee  vviillllaaggee  lleevveell  ttoo  ddeeaall  wwiitthh  ffiirree  aacccciiddeennttss..  
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33..55  DDiissttrriicctt  EEmmeerrggeennccyy  OOppeerraattiioonn  CCeenntteerr  

  

TThhee  DDEEOOCC  iiss  llooccaatteedd  iinn  tthhee  CCoolllleeccttoorraattee..  IItt  iiss  aallssoo  tthhee  ffooccaall  ppooiinntt  ffoorr  iinnffoorrmmaattiioonn  ggaatthheerriinngg,,  

pprroocceessssiinngg  aanndd  ddeecciissiioonn  mmaakkiinngg  ttoo  ddeeaall  wwiitthh  aa  ddiissaasstteerr..  MMoosstt  ooff  tthhee  iimmppoorrttaanntt  ddeecciissiioonnss  iinn  

tthhiiss  ccoonnttrrooll  rroooomm  aarree  ttaakkeenn  iinn  rreellaattiioonn  ttoo  ddiissaasstteerr  mmaannaaggeemmeenntt  bbaasseedd  oonn  tthhee  iinnffoorrmmaattiioonn  

ccoolllleecctteedd  aanndd  pprroocceesssseedd,,  iitt  wwoorrkkss  tthhrroouugghhoouutt  tthhee  yyeeaarr  aanndd  oorrddeerrss  tthhee  vvaarriioouuss  ddeeppaarrttmmeennttss  ttoo  

eexxeeccuuttee  aass  ppeerr  tthhee  gguuiiddeelliinneess  dduurriinngg  tthhee  ffiirree  aacccciiddeenntt..  TThhee  iinncciiddeenntt  ccoommmmaannddeerr  ttaakkeess  cchhaarrggee  

iinn  tthhee  ddiissttrriicctt  ccoonnttrrooll  rroooomm  wwhhiicchh  ddiirreeccttss  eemmeerrggeennccyy  ooppeerraattiioonnss..  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                          

                                                            FFllooww  CChhaarrtt  11::  OOrrggaanniizzaattiioonnaall  ddeessiiggnn  ffrraammeewwoorrkk  ffoorr  ffiirreeffiigghhttiinngg  sseerrvviicceess  

  

  

  

  

  

  

DDiissttrriicctt  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  

AAuutthhoorriittyy  

DDiissttrriicctt  EEmmeerrggeennccyy  OOppeerraattiioonnss  

CCeenntteerr  

DDiissttrriicctt  FFiirree  SSeerrvviiccee  aanndd  

HHoommee  GGuuaarrdd  

 

DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  CCoommmmiitttteeee  aanndd  FFiirree  

PPrrootteeccttiioonn  SSeerrvviiccee  aatt  TTeehhssiill  LLeevveell  

 

DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  CCoommmmiitttteeee  aatt  vviillllaaggee  

lleevveell  
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              FFllooww  CChhaarrtt  22::  IInnffoorrmmaattiioonn  ffllooww  mmeecchhaanniissmm  aatt  tthhee  ttiimmee  ooff  ffiirree  aacccciiddeenntt  

  

  

AArrrraannggeemmeennttss  ooff  DDiissttrriicctt  CCoonnttrrooll  RRoooomm//CCeenntteerr  
  

TThhee  DDiissttrriicctt  CCoonnttrrooll  CCeenntteerr  wwiillll  hhaavvee  tthhee  ffoolllloowwiinngg  aarrrraannggeemmeennttss  ttoo  ddeeaall  wwiitthh  ffiirree  aacccciiddeennttss  aanndd  

ttoo  eessttaabblliisshh  ccoooorrddiinnaattiioonn  aammoonngg  vvaarriioouuss  lliinnee  ddeeppaarrttmmeennttss  --  

  TTeelleepphhoonnee,,  ssaatteelllliittee  pphhoonnee    

  CCooppyy  ooff  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  PPllaann  aanndd  DDiissttrriicctt  FFiirree  SSaaffeettyy  PPllaann  

  WWiirreelleessss  SSeett  

  CCoonnffeerreennccee  rroooomm  

  WWaallkkiiee--TTaallkkiiee  

  CCoommppuutteerr  wwiitthh  iinntteerrnneett  ffaacciilliittyy  

  OOtthheerr  EEsssseennttiiaall  MMaatteerriiaallss  

  

 
District Emergency 
Operations Center, 
Home Guard 

 

Urban body 
Tehsil office 
Police station 

 
Village Panchayat 

Police Station 

Commisionar 
Nagar Nigam 
or Tehsildar 
Head of urban 
bodies 

 
Collector 
District Fire 
Safety Officer 

 
Sarpanch/ 
Sachiv /or 
public 



27 

Fire Safety Management Plan, Gariyaband (C.G.) 
 

 

33..66  OOppttiioonnaall  CCoonnttrrooll  PPaanneell    
  
AAnn  eemmeerrggeennccyy  ccoonnttrrooll  cceenntteerr  hhaass  bbeeeenn  sseett  uupp  aatt  tthhee  ddiissttrriicctt  lleevveell  ttoo  ddeeaall  wwiitthh  aannyy  ttyyppee  ooff  ffiirree  

aacccciiddeenntt..  BBuutt,,  aalloonngg  wwiitthh  tthhee  EEmmeerrggeennccyy  CCoonnttrrooll  CCeenntteerr,,  aann  ooppttiioonnaall  eemmeerrggeennccyy  ccoonnttrrooll  rroooomm  

iiss  aallssoo  sseett  uupp  iinn  tthhee  DDiissttrriicctt..  
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44..  PPrreevveennttiioonn  aanndd  MMiittiiggaattiioonn  MMeeaassuurreess  
  

PPrreevveennttiioonn  aanndd  mmiittiiggaattiioonn  mmeeaassuurreess  ppllaayy  aann  iimmppoorrttaanntt  rroollee  iinn  rreedduucciinngg  tthhee  rriisskk  ooff  ffiirree  

aacccciiddeenntt..  MMeeaassuurreess  ttaakkeenn  iinn  iinnffrraassttrruuccttuurree  aanndd  sseerrvviicceess  ccoommee  uunnddeerr  ssttrruuccttuurraall  mmeeaassuurree  

wwhheerreeaass  mmeeaassuurreess  ttaakkeenn  iinn  iinnffoorrmmaattiivvee  aanndd  ppoolliiccyy  mmaannnneerr  ccoommee  uunnddeerr  nnoonn--ssttrruuccttuurraall  

mmeeaassuurree..  SSttrruuccttuurraall  mmiittiiggaattiioonn  mmeeaassuurreess  aarree  ssuubbjjeecctt  ttoo  pphhyyssiiccaall  wweeaakknneesssseess  aanndd  nnoonn--

ssttrruuccttuurraall  mmiittiiggaattiioonn  mmeeaassuurreess  aarree  ssoocciiaall  wweeaakknneesssseess..  FFoolllloowwiinngg  aarree  ssoommee  ooff  tthhee  ffeeaattuurreess  tthhaatt  

ccaann  bbee  aaccccoommpplliisshheedd  bbyy  ddooiinngg  tthhiiss::  --  
  

••  CCaappaacciittyy  BBuuiillddiinngg    

••  CCrreeaattiinngg  SSuussttaaiinnaabbllee  DDeevveellooppmmeenntt  PPllaann  ffoorr  sshhoorrtt  aass  wweellll  aass  lloonngg  tteerrmm  

••  IInnccrreeaassee  PPrreeppaarraattiioonn    
  

  

44..11  SSttrruuccttuurraall  aanndd  NNoonn--SSttrruuccttuurraall  MMiittiiggaattiioonn  aanndd  PPrreevveennttiioonn  MMeeaassuurreess    
  

44..11..11  SSttrruuccttuurraall  MMiittiiggaattiioonn  aanndd  PPrreevveennttiioonn  MMeeaassuurreess  
  

SSttrruuccttuurraall  pprreevveennttiioonn  aapppplliieess  ttoo  ssttrruuccttuurraall  mmeeaassuurreess  ooff  aa  bbuuiillddiinngg  ttoo  rreedduuccee  oorr  eelliimmiinnaattee  ffiirree  

ddaammaaggee..  

  

SSttrruuccttuurraall  mmiittiiggaattiioonn  

mmeeaassuurreess  

IImmpplleemmeennttaattiioonn  aaggeennccyy  CCoonnvveerrggeennccee  wwiitthh  

pprrooggrraamm//  PPllaann  

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  1166::  SSttrruuccttuurraall  MMiittiiggaattiioonn  aanndd  PPrreevveennttiioonn  MMeeaassuurreess    
  

  

  

  

  

  



29 

Fire Safety Management Plan, Gariyaband (C.G.) 
 

 

44..11..22  NNoonn--ssttrruuccttuurraall  MMiittiiggaattiioonn  aanndd  PPrreevveennttiioonn  MMeeaassuurreess  
  

NNoonn--ssttrruuccttuurraall  pprreevveennttiioonn  iinnvvoollvveess  tthhee  nnoonn--ssttrruuccttuurraall  eelleemmeennttss  ooff  aa  bbuuiillddiinngg  bbeeiinngg  

rreeaasssseemmbblleedd..  NNoonn--ssttrruuccttuurraall  eelleemmeennttss  ooff  aa  bbuuiillddiinngg  aarree  tthhoossee  tthhaatt  ddoo  nnoott  lleett  tthhee  bbuuiillddiinngg  

ccoollllaappssee..  TThhiiss  iinncclluuddeess  ccoonnssttrruuccttiioonn  ooff  eexxtteerrnnaall  aanndd  iinntteerrnnaall  eelleemmeennttss,,  eelleeccttrriiccaall,,  mmeecchhaanniiccaall  

aanndd  ppiippeelliinnee  ssyysstteemmss..  

  

NNoonn--SSttrruuccttuurraall  

MMiittiiggaattiioonn  MMeeaassuurreess  

IImmpplleemmeennttaattiioonn  

aaggeennccyy  

CCoonnvveerrggeennccee  wwiitthh  

pprrooggrraamm//  PPllaann  

TTiimmee  ffrraammee  

PPrreeppaarraattiioonn  ooff  

eemmeerrggeennccyy  ppllaann  

DDiissttrriicctt  ffiirree  

ddeeppaarrttmmeenntt  

DDiissttrriicctt  FFiirree  CCoonnttrrooll  

ppllaann..  
YYeeaarrllyy  

PPrreeppaarraattiioonn  ooff  

eevvaaccuuaattiioonn  ppllaannss  

DDiissttrriicctt  ffiirree  

ddeeppaarrttmmeenntt  

DDiissttrriicctt  FFiirree  CCoonnttrrooll  

ppllaann..  
YYeeaarrllyy  

FFiirree  ssaaffeettyy  ttrraaiinniinnggss//  

eedduuccaattiioonn  

DDiissttrriicctt  ffiirree  

ddeeppaarrttmmeenntt,,  DDiissttrriicctt  

eedduuccaattiioonn  ddeeppaarrttmmeenntt..  

HHoommee  GGuuaarrdd,,  SSaarrvv  

SShhiikksshhaa  AAbbhhiiyyaann  
RReegguullaarrllyy  

  

TTaabbllee  1177::  NNoonn--SSttrruuccttuurraall  MMiittiiggaattiioonn  aanndd  PPrreevveennttiioonn  MMeeaassuurreess    

  

  

EExxpplloossiivveess  AAcctt  11888844  aanndd  RRuulleess  22000088  

  

  MMaannuuffaaccttuurree,,  SSttoorraaggee  aanndd  IImmppoorrtt  ooff  HHaazzaarrddoouuss  CChheemmiiccaallss  AAcctt  11998899  

    FFaaccttoorriieess  AAcctt  11994488  

  GGaass  CCyylliinnddeerr  RRuulleess  AAcctt  22000044  

  PPeettrroolleeuumm  AAcctt  11992244  

  CChheemmiiccaall  AAcccciiddeennttss  ((EEmmeerrggeennccyy  PPllaannnniinngg,,  PPrreeppaarreeddnneessss  aanndd  RReessppoonnssee))  RRuulleess  11999966  

  IInnddiiaann  BBooiilleerrss  AAcctt  11992233  

  CCeennttrraall  MMoottoorrss  VVeehhiiccllee  AAcctt  11998899  
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55..  PPrree--ddeetteerrmmiinneedd  PPrreeppaarraattiioonnss  aanndd  MMeeaassuurreess  
  

FFiirree  ssaaffeettyy  mmaannaaggeemmeenntt  aanndd  ffiirree  eemmeerrggeennccyy  ppllaannnniinngg  iiss  aapppplliiccaabbllee  ttoo  aallll  pprreemmiisseess  wwhhiicchh  aarree  

uunnddeerr  tthhee  ccoonnttrrooll  ooff  tthhee  ccoommppaannyy,,  oorrggaanniizzaattiioonn,,  bbuussiinneessss  nnaammee,,  tthhee  eemmppllooyyeerr,,  oowwnneerr  oorr  

pprriinncciippaall  pprraaccttiittiioonneerr..  IIttss  rreeqquuiirreemmeenntt  eexxtteennddss  ttoo  aallll  iinnddiivviidduuaallss  iinn  tthhoossee  pprreemmiisseess  iinncclluuddiinngg  

eemmppllooyyeeeess,,  vviissiittoorrss  aanndd  ccoonnttrraaccttoorrss  wwhhoo  aarree  ppeerrmmaanneennttllyy  oorr  tteemmppoorraarriillyy  eennggaaggeedd..  

  
  

55..11  GGeenneerraall  PPrreeppaarraattiioonnss  aanndd  MMeeaassuurreess    
  

55..11..22  IInncciiddeenntt  RReessppoonnssee  SSyysstteemm  ((IIRRSS))    
  

  

TThhee  IIRRSS  oorrggaanniizzaattiioonn  wwoorrkkss  tthhrroouugghh  tthhee  rreeggiioonn''ss  iinncciiddeenntt  rreessppoonnssee  tteeaamm..  TThhee  DDiissttrriicctt  

CCoolllleeccttoorr,,  tthhee  cchhaaiirrmmaann  ooff  DDDDMMAA,,  iiss  tthhee  hhiigghheesstt  ooffffiicciiaall  aanndd  aaccccoouunnttaabbllee  ppeerrssoonn  iinn  iinncciiddeenntt  

rreessppoonnssee  mmaannaaggeemmeenntt..  TThhee  DDiissttrriicctt  CCoolllleeccttoorr  mmaayy  eennttrruusstt  hhiiss  wwoorrkk  ttoo  aannootthheerr  rreessppoonnssiibbllee  

ooffffiicceerr  aass  rreeqquuiirreedd..  IIff  tthhee  ffiirree  aacccciiddeenntt  ooccccuurrss  iinn  mmoorree  tthhaann  oonnee  ppllaaccee  iinn  tthhee  ddiissttrriicctt,,  tthheenn  tthhee  

CCoolllleeccttoorr  ooff  tthhaatt  ddiissttrriicctt  aaccttss  aass  tthhee  iinnccuummbbeenntt  ccoommmmaannddeerr..  
  

IInn  rreessppoonnssee  ttoo  iinncciiddeenntt  rreessppoonnssee  ssyysstteemm,,  aa  wwoorrkk  ooppeerraattiioonn  sseeccttiioonn,,  aa  ppllaannnniinngg  sseeccttiioonn,,  aa  

llooggiissttiicc  sseeccttiioonn  aanndd  aa  ffiinnaannccee  sseeccttiioonn  ppllaayy  tthhee  rroollee  ooff  qquuiicckk  wwoorrkk  wwiitthh  tthhee  ooffffiicceerrss  aanndd  

eemmppllooyyeeeess  iinn  cchhaarrggee..  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

FFllooww  CChhaarrtt  33::  IInncciiddeenntt  rreessppoonnssee  SSyysstteemm  ((IIRRSS))  

RReessppoonnssiibbllee  OOffffiicceerr  ((RROO))  DD..MM  

IInncciiddeenntt  ccoommmmaannddeerr  

IInnffoorrmmaattiioonn  OOffffiicceerr  

LLiicceennssee  OOffffiicceerr  

SSaaffeettyy  OOffffiicceerr  

OOppeerraattiioonn  SSeeccttiioonn  PPllaannnniinngg  sseeccttiioonn LLooggiissttiicc  sseeccttiioonn    
 

FFiinnaannccee  sseeccttiioonn  
 

IInncciiddeenntt  rreessppoonnssee  SSyysstteemm  
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55..22  EEssttaabblliisshhmmeenntt  ooff  CCoonnttrrooll  RRoooomm    

  

TThhee  ccoonnttrrooll  rroooomm  mmoonniittoorrss  tthhee  ddiisssseemmiinnaattiioonn  ooff  wwaarrnniinnggss,,  mmoonniittoorriinngg  ooff  rreelliieeff  aanndd  rreessccuuee  

ooppeerraattiioonnss,,  aasssseessssmmeenntt  ooff  pprreeppaarreeddnneessss,,  ssttaannddaarrdd  ooppeerraattiinngg  pprroocceedduurree  ((SSOOPP))  pprreeppaarreeddnneessss..  AAtt  

pprreesseenntt,,  tthhee  DDiissttrriicctt  CCoommmmaannddaanntt,,  MMuunniicciippaall  CCoorrppoorraattiioonn  aanndd  tthhee  RReevveennuuee  ddeeppaarrttmmeenntt  ttaakkee  

ccaarree  ooff  ccoonnttrrooll  rroooomm  iinn  ccoooorrddiinnaattiioonn  wwiitthh  ootthheerr  ccoonncceerrnneedd  ddeeppaarrttmmeennttss..  

  

PPrreeppaarraattiioonn  ooff  ccoonnttrrooll  rroooomm  ffoorr  ddiisssseemmiinnaattiioonn,,  rreelliieeff  aanndd  rreessccuuee  ooppeerraattiioonnss  bbyy  tthhee  
ccoonnttrrooll  rroooomm--  
  

  MMaaiinnttaaiinniinngg  ccoonnttaacctt  ddeettaaiillss  ooff  aallll  ppuubblliicc  iinnssttiittuuttiioonnss,,  NNGGOOss  //  pprriivvaattee  sseeccttoorr  

oorrggaanniizzaattiioonn  ffoorr  uussee  dduurriinngg  eemmeerrggeennccyy..  

  GGIISS  aanndd  RRSS  iinn  pprreeppaarraattiioonn  ooff  ppllaannss..    

  UUssee  ooff  mmooddeerrnn  tteecchhnnoollooggyy  lliikkee  mmoonniittoorriinngg  ooff  sseennssiittiivvee  aarreeaass  rreeccoorrddss,,  rreessccuuee  aanndd  rreelliieeff  

ooppeerraattiioonnss,,  ddeecciissiioonn  mmaakkiinngg  aanndd  mmaannaaggiinngg  ddaattaabbaasseess  eettcc..  

  IImmpprroovviinngg  aanndd  mmaaiinnttaaiinniinngg  aa  lliisstt  ooff  rreessoouurrcceess  ooff  tthhee  ddiissttrriicctt  ccoonnttrrooll  rroooomm  ssyysstteemm  aass  

ppeerr  ssiittuuaattiioonn  iinn  tthhee  ddiissttrriicctt..  TTrraaiinniinngg  ooff  vvaarriioouuss  aaccttiivviisstt  aanndd  sscchhooooll  eedduuccaattiioonn  aanndd  

eennssuurriinngg  eeffffeeccttiivvee  ppuubblliicc  aawwaarreenneessss  iinn  ccoommmmuunniittiieess  ttoo  eennssuurree  tthhaatt  sscchheemmee  rreeaacchh  tthhee  

lloowweesstt  lleevveell..  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

                                FFllooww  CChhaarrtt  44::  PPrreeppaarraattiioonn  ooff  CCoonnttrrooll  RRoooomm  
  
  
  
  

  

Control Room 
(State) 

Control Room 
(District) 

Line Department - 
Agriculture, Police, 

Supplies and 
others 

Block Control 

Room - Tehsildar 

and SDO 
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55..33  CCoo--oorrddiinnaattiioonn  MMeecchhaanniissmm  ffoorr  FFiirree  PPrrootteeccttiioonn    
  
55..33..11  DDuurriinngg  PPrree--DDiissaasstteerr    

  
FFiirree  eemmeerrggeennccyy  ppllaannnniinngg  ffoorr  ffiirree  ddiissaasstteerr  mmaannaaggeemmeenntt  iiss  bbaasseedd  oonn  ppaasstt  eexxppeerriieenncceess  aass  wweellll  aass  

ssuuggggeessttiioonnss  aanndd  iinnffoorrmmaattiioonn  ggiivveenn  bbyy  tthhee  ddiissttrriicctt  mmaaggiissttrraattee..  TThhee  ssttrraatteeggyy  hhaass  bbeeeenn  ddeevveellooppeedd  

kkeeeeppiinngg  iinn  mmiinndd  pprree  aanndd  ppoosstt  ddiissaasstteerr  eexxppeerriieenncceess..  TThhee  ddiissttrriicctt  ccoonnssiissttss  ooff  ssuubb--ddiivviissiioonnaall  aanndd  

sseenniioorr  lleevveell  ooffffiicceerrss  ooff  tthhee  ddiissttrriicctt  wwhhoo  wwoorrkk  aass  rreeggiioonnaall  ooffffiicceerrss..  TThheeyy  aarree  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  

rreessccuuee  aanndd  rreelliieeff  ooppeerraattiioonnss  aanndd  ttoo  ddaaiillyy  mmoonniittoorr  aanndd  eevvaalluuaattee  tthhee  ssiittuuaattiioonn  uunnddeerr  tthhee  

gguuiiddaannccee  ooff  DDiissttrriicctt  MMaaggiissttrraattee..  

  

PPrreeppaarraattiioonn  OObbjjeeccttiivvee  WWoorrkk  IInniittiiaatteedd  

CCoooorrddiinnaattiioonn  wwiitthh  DDiissttrriicctt  

LLeevveell  CCoommmmiitttteeee  

TToo  ttaakkee  pprreeccaauuttiioonnaarryy  

mmeeaassuurreess  iinn  ppllaaccee  ooff  ffiirree  

DDiissttrriicctt  EEmmeerrggeennccyy  

OOppeerraattiioonn  CCeennttrree  

IIddeennttiiffiiccaattiioonn  ooff  PPrroonnee  aarreeaa//  

VVuullnneerraabbllee  aarreeaa  ssppoottttiinngg  

PPllaannnniinngg  aanndd  iimmpplleemmeennttiinngg  

rreegguullaarr  mmaappppiinngg  ooff  

vvuullnneerraabbllee  aarreeaa,,  pprreevveennttiivvee  

mmeeaassuurreess  aanndd  eeaarrllyy  wwaarrnniinngg  

DDiissttrriicctt  CCoommmmaannddaanntt  aanndd  

TTeeaamm  

EEsssseennttiiaall  iitteemmss  
OOiill,,  FFuueell  ssttoocckkss  rreesseerrvvee  ffoorr  

ffiirree  pprrootteeccttiioonn  

AArrrraannggeedd  sshheelltteerr  dduurriinngg  tthhee  

ppeerriioodd  ooff  eemmeerrggeennccyy  

CChhoooossee  sshheelltteerr  
AArrrraannggee  sshheelltteerr  dduurriinngg  tthhee  

ppeerriioodd  ooff  eemmeerrggeennccyy  
RReelliieeff  tteeaamm//  llooccaall  ppeeooppllee  

RReelliieeff  tteeaamm  
DDeelleeggaattiioonn  ooff  ppeerrssoonnnneell,,  

kkeeeeppiinngg  ssttoocckk  ooff  mmeeddiicciinneess  
CCMMOO,,  CCiivviill  SSuurrggeeoonn  

CCoonndduuccttiinngg  pprraaccttiicceess  
CCrreeaattiinngg  aawwaarreenneessss,,  

TTrraaiinniinngg  
DDiissttrriicctt  LLeevveell  OOffffiicceerr  

  

TTaabbllee  1188::  CCoo--oorrddiinnaattiioonn  SSyysstteemm  dduurriinngg  PPrree--DDiissaasstteerr  SSiittuuaattiioonn  
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55..33..22  DDuurriinngg  IImmmmeeddiiaattee  PPrree--DDiissaasstteerr  ((IImmmmeeddiiaattee  PPrroocceedduurree  aafftteerr  EEaarrllyy  WWaarrnniinngg  
SSyysstteemm))  

  

PPrreeppaarraattiioonn  OObbjjeeccttiivvee  WWoorrkk  IInniittiiaatteedd  

IInnffoorrmmaattiioonn  CCoolllleeccttiioonn  FFrroomm  tthhee  ccoonnttrrooll  rroooomm  LLiinnee  ddeeppaarrttmmeenntt  

IInnffoorrmmaattiioonn  ddiisssseemmiinnaattiioonn  AAllll  lliinnee  ddeeppaarrttmmeenntt  
CCSSEEBB  DDeeppaarrttmmeenntt,,  DDeeppuuttyy  

CCoolllleeccttoorrss,,  PPuubblliicc  RReellaattiioonnss..    

IInnssttaanntt  iinnssttaallllaattiioonn  aanndd  

ffuunnccttiioonniinngg  ooff  ccoonnttrrooll  

rroooomm  rreessccuuee  aanndd  

eevvaaccuuaattiioonn  

LLooggiissttiiccss  SSuuppppllyy  

IIddeennttiiffiiccaattiioonn  ooff  EExxhhaauusstt  

SShheelltteerrss  

CCiivviill  DDeeffeennssee  UUnniitt,,  PPoolliiccee  

DDeeppaarrttmmeenntt,,  AArrmmeedd  FFoorrcceess,,  

FFiirree  OOffffiicceerrss,,  RReedd--CCrroossss  tteeaamm  

aarree  aallllootttteedd  wwiitthh  rreessccuuee  kkiitt  

pprroovviiddeedd  tthhrroouugghh  DDEEOOCC  

EEnnssuurriinngg  tthhee  mmoovveemmeenntt  ooff  

rreelliieeff  mmaatteerriiaall  ttoo  tthhee  

aaffffeecctteedd  aarreeaass  

EEnnssuurriinngg  ttiimmeellyy  aacccceessss  ttoo  

rreelliieeff  mmaatteerriiaall  ttoo  tthhee  aaffffeecctteedd  

ppeeooppllee  

SSDDMM//SSDDOO//RRTTOO  

EEnnssuurriinngg  tthhee  ssaaffeettyy  ooff  lliiffee  

aanndd  bbeelloonnggiinnggss  

PPrreevveennttiioonn  ooff  aannttii--ssoocciiaall  

aaccttiivviittiieess  

DDSSPP  //  IInnssppeeccttoorr  //  SSII  ooff  aaffffeecctteedd  

bblloocckk,,  NNGGOO  

EEnnssuurriinngg  aavvaaiillaabbiilliittyy  ooff  

hheeaalltthh  ffaacciilliittiieess  
RReelliieeff  wwoorrkk  EEEE  PP..HH..EE..,,  CCMMHHOO  

MMeeeettiinngg  ooff  ffiieelldd  lleevveell  

ooffffiicciiaallss  eevveerryy  2244  hhoouurrss  ttoo  

rreevviieeww  tthhee  ssiittuuaattiioonn  

BBeetttteerr  ccoooorrddiinnaattiioonn  DDMM,,  DDeeppuuttyy  CCoolllleeccttoorr,,  SSDDMM  

CCoolllleeccttiioonn  ooff  iinnffoorrmmaattiioonn  

bbyy  tthhee  mmaaiinn  ggrroouupp  ooff  EEOOCC  

aanndd  ddaaiillyy  rreeppoorrttiinngg  ooff  tthhee  

ccoonncceerrnneedd  ooffffiicciiaallss  

TTrriiaanngguullaarr  rreellaattiioonnsshhiipp  

bbeettwweeeenn  AArreeaa,,  DDiissttrriicctt  aanndd  

SSttaattee  ccoonnttrrooll  rroooomm  

CCoorree  ggrroouupp  ooff  EEOOCC//  LLiinnee  

DDeeppaarrttmmeenntt  OOffffiicceerrss  

EEssttiimmaatteedd  NNoo..  ooff  VVeehhiicclleess  

--  LLiigghhtt  //  MMeeddiiuumm  //  HHeeaavvyy  

EEnnssuurriinngg  ssmmooootthh  

ttrraannssppoorrttaattiioonn  ffoorr  rreelliieeff  

ooppeerraattiioonn  

RRTTOO  

  

TTaabbllee  1199::  CCoo--oorrddiinnaattiioonn  SSyysstteemm  dduurriinngg  IImmmmeeddiiaattee  PPrree--DDiissaasstteerr  SSiittuuaattiioonn  ((IImmmmeeddiiaattee  PPrroocceedduurree  aafftteerr  
EEaarrllyy  WWaarrnniinngg  SSyysstteemm))  
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55..33..33  DDuurriinngg  DDiissaasstteerr  ((RReelliieeff  DDiissttrriibbuuttiioonn  SSyysstteemm))  

  

PPrreeppaarraattiioonn  OObbjjeeccttiivvee  WWoorrkk  IInniittiiaatteedd  

GGeettss  rreeaaddyy  ffoorr  aaccttiioonn  
iimmmmeeddiiaatteellyy  aafftteerr  tthhee  ddiissaasstteerr  

TToo  rreessccuuee  iinnjjuurreedd  aanndd  
ppeerrssoonnss  ttrraappppeedd  iinn  tthhee  ffiirree  

aacccciiddeenntt  

AAllll  lliinnee  ddeeppaarrttmmeennttss  aanndd  
ssttaakkeehhoollddeerrss  

2244  hhoouurrss  ffuunnccttiioonnaall  CCoonnttrrooll  
rroooomm  

TToo  rreedduuccee  tthhee  iimmppaacctt  ooff  
ddiissaasstteerr  

DDiissttrriicctt  CCoonnttrrooll  RRoooomm,,  AAllll  
LLiinnee  DDeeppaarrttmmeennttss,,  CC..EE..OO..  

RReelliieeff  ddiissttrriibbuuttiioonn  aass  ppeerr  
pprroovviissiioonnss  

__  SSDDMM,,  CCEEOO,,  NNGGOO  

  

TTaabbllee  2200::  CCoo--oorrddiinnaattiioonn  SSyysstteemm  DDuurriinngg  DDiissaasstteerr  

  

55..33..44  AAfftteerr  DDiissaasstteerr  

  

PPrreeppaarraattiioonn  OObbjjeeccttiivvee  WWoorrkk  IInniittiiaatteedd  

PPrrooppeerr  RReelliieeff  DDiissttrriibbuuttiioonn  
PPrroovviiddiinngg  rreelliieeff  aanndd  ootthheerr  

eesssseennttiiaall  ggooooddss  
SSDDMM,,  BBDDOO,,  CCEEOO,,  NNGGOO  

DDaammaaggee  aasssseessssmmeenntt  
AAccttuuaall  ddaammaaggee  rreeppoorrtt  ttoo  tthhee  

ggoovveerrnnmmeenntt  

AAllll  lliinnee  ddeeppaarrttmmeennttss,,  CCOO,,  
EExxeeccuuttiivvee  EEnnggiinneeeerr,,  DDeeppuuttyy  

CCoolllleeccttoorr  

MMoonniittoorriinngg  aanndd  eevvaalluuaattiioonn  ooff  
rreelliieeff  ooppeerraattiioonnss  bbyy  eexxtteerrnnaall  

aaggeenncciieess  

CCoonnttiinnuuoouuss  RReelliieeff  
AAddmmiinniissttrraattiioonn  

DDMM,,SSDDMM  

RReessttoorraattiioonn  ooff  rrooaadd  aanndd  
rraaiillwwaayy  nneettwwoorrkk  

TTiimmeellyy  aanndd  eexxppeeddiittiioouuss  
ddeelliivveerryy  ooff  rreelliieeff  ggooooddss,,  

ddeeppllooyymmeenntt  ooff  rreessccuuee  tteeaammss  

EEEE  ooff  tthhee  aalliiggnneedd  
ddeeppaarrttmmeenntt,,  MMiilliittaarryy  aanndd  

PPaarraammiilliittaarryy  FFoorrcceess,,  PPoolliiccee    

RReessttoorraattiioonn  ooff  EElleeccttrroonniicc  
ccoommmmuunniiccaattiioonn  ssyysstteemm  

TToo  eennssuurree  pprrooppeerr  
ccoooorrddiinnaattiioonn  

BBSSNNLL,,  PPoolliiccee  TTrraaffffiicc  SSiiggnnaall  
SSppeecciiaalliisstt  

  

WWrriitttteenn,,  AAuuddiioo,,  VViiddeeoo  eevveenntt  
FFoorr  rreeppoorrttiinngg  ppuurrppoosseess  aanndd  

iinnssttiittuuttiioonnaall  mmeemmoorryy  
SSDDMM,,  CCEEOO  

SSuurrvveeiillllaannccee  
TToo  rreevviieeww  rreelliieeff  ooppeerraattiioonnss  

aanndd  ttoo  rreemmoovvee  oobbssttaacclleess  
DDMM,,  DDCC,,  SSDDMM  ,,  DDiissttrriicctt  

CCoommmmaannddaanntt  

  

TTaabbllee  2211::  CCoo--oorrddiinnaattiioonn  SSyysstteemm  AAfftteerr  DDiissaasstteerr  
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66..  CCaappaacciittyy  BBuuiillddiinngg  aanndd  TTrraaiinniinngg  MMeeaassuurreess  
  
66..11  CCaappaacciittyy  BBuuiillddiinngg    
  
AAccccoorrddiinngg  ttoo  DDMM  AAcctt  ((22000055)),,  ccaappaacciittyy  bbuuiillddiinngg  iinncclluuddeess  ––  

  

  IIddeennttiiffyy  eexxiissttiinngg  aanndd  ssttoorreedd  rreessoouurrcceess,,    

  OOrrggaanniizziinngg  ttrraaiinniinngg  ffoorr  eeffffeeccttiivvee  mmaannaaggeemmeenntt  ttoo  ddeeaall  wwiitthh  ddiissaasstteerrss..  

  

CCaappaacciittyy  pprroommoottiioonn  oorr  ccaappaacciittyy  bbuuiillddiinngg  iiss  aann  iimmppoorrttaanntt  ppaarrtt  ooff  ffiirree  ddiissaasstteerr  mmaannaaggeemmeenntt..  

TThhee  pprriimmaarryy  oobbjjeeccttiivvee  ooff  ccaappaacciittyy  bbuuiillddiinngg  iinn  ddiissaasstteerr  mmaannaaggeemmeenntt  iiss  ttoo  rreedduuccee  rriisskk  aanndd  tthhuuss  

mmaakkeess  ccoommmmuunniittiieess  ssaaffeerr..  CCaappaacciittyy  bbuuiillddiinngg  rreeffeerrss  ttoo  aann  iinnccrreeaassee  iinn  tthhee  aabbiilliittyy  ooff  aann  

iinnddiivviidduuaall  oorr  ggrroouupp  ooff  ppeeooppllee,,  wwhhiicchh  iiss  mmaaddee  ppoossssiibbllee  bbyy  ssppeecciiffiicc  mmeeaassuurreess  ttoo  aacchhiieevvee  cceerrttaaiinn  

ggooaallss..  EEffffeeccttiivvee  ccaappaacciittyy  bbuuiillddiinngg  aatt  tthhee  ddiissttrriicctt  lleevveell  rreeqquuiirreess  aaccttiivvee  ppaarrttiicciippaattiioonn  ooff  aallll  tthhoossee  

wwhhoo  aarree  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  iitt..  TThheerreeffoorree,,  iitt  sshhoouulldd  iinncclluuddee  mmaaiinnttaaiinniinngg  aa  ccoommpprreehheennssiivvee  aanndd  

iinnnnoovvaattiivvee  ddiissttrriicctt  ddiissaasstteerr  mmaannaaggeemmeenntt  rreessoouurrccee  lliisstt,,  aawwaarreenneessss  ggeenneerraattiioonn,,  eedduuccaattiioonn  aanndd  

ssyysstteemmaattiicc  ttrraaiinniinngg..  AA  ppeerrssoonn  ttrraaiinneedd  iinn  rreelliieeff  aanndd  rreessccuuee  ooppeerraattiioonnss  aatt  tthhee  ttiimmee  ooff  aa  ddiissaasstteerr  

ccaann  rreeaacctt  wwiitthh  mmoorree  eeffffiicciieennccyy  tthhaann  aann  uunnttrraaiinneedd  ppeerrssoonn..  

TThhee  DDiissttrriicctt  CCoolllleeccttoorr  sshhoouulldd  eennssuurree  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ccaappaacciittyy  bbuuiillddiinngg  aaccttiivviittiieess  ooff  tthhee  eennttiirree  

ddiissttrriicctt,,  aanndd  vvaarriioouuss  hheeaaddss  ooff  ddeeppaarrttmmeennttss  sshhoouulldd  eennssuurree  ccaappaacciittyy  bbuuiillddiinngg  ooff  tthheeiirr  rreessppeeccttiivvee  

ddeeppaarrttmmeennttss..  IInn  aaddddiittiioonn,,  rreellaatteedd  eeqquuiippmmeenntt  ffoorr  ddiissaasstteerr  mmaannaaggeemmeenntt  aaccttiivviittiieess  sshhoouulldd  bbee  

pprrooccuurreedd  bbyy  tthhee  nnooddaall  ooffffiicceerr  ooff  mmaajjoorr  ddeeppaarrttmmeennttss..  

  
66..22  IInnssttiittuuttiioonnaall  FFiirree  CCaappaacciittyy  BBuuiillddiinngg    
  
IInnssttiittuuttiioonnaall  ffiirree  ccaappaacciittyy  bbuuiillddiinngg  wwiillll  bbee  pprrootteecctteedd  aatt  aa  lleevveell  ssyysstteemm  tthhaatt  wwiillll  bbee  ddeessiiggnneedd  ttoo  

bbrriinngg  sskkiillllss  ooffffiicceerrss  aanndd  pprrooffeessssiioonnaallss  ffrroomm  mmaannyy  aarreeaass  aatt  tthhee  ddiissttrriicctt  lleevveell..  TThhee  DDDDMMAA  wwiillll  

uuttiilliizzee  tthhee  ccaappaabbiilliittiieess  aanndd  eexxppeerrttiissee  ooff  rreepprreesseennttaattiivveess  ffrroomm  tthhee  ffoolllloowwiinngg  aarreeaass  ssttrruuccttuurreedd  aass  

aa  lleevveell  ooff  pprriioorriittyy..  

TThhee  CChhhhaattttiissggaarrhh  AAccaaddeemmyy  ooff  AAddmmiinniissttrraattiioonn  ((CCGGAAAA))  ttaakkeess  rreessppoonnssiibbiilliittyy  aatt  tthhee  ssttaattee  lleevveell  

ffoorr  ccoonndduuccttiinngg  ttrraaiinniinngg  pprrooggrraammss  oonn  ddiissaasstteerr  mmaannaaggeemmeenntt  iinn  aallll  ddiissttrriiccttss  ooff  CChhhhaattttiissggaarrhh..  TThhee  

ttrraaiinniinngg  llaassttss  ffoorr  tthhrreeee  ttoo  ffiivvee  ddaayyss  aanndd  ddiissttrriicctt  ooffffiicceerrss  ooff  vvaarriioouuss  ddeeppaarrttmmeennttss  aarree  iinnvvoollvveedd  aass  

ppeerr  tthhee  ttrraaiinniinngg  ssppeecciiffiiccaattiioonnss..  

AAppaarrtt  ffrroomm  tthheessee,,  aassssiissttaannccee  ooff  ootthheerr  ddiissttrriicctt  lleevveell  iinnssttiittuuttiioonnss  ssuucchh  aass  ccoolllleeggeess,,  sscchhoooollss,,  IITTIIss,,  

iinndduussttrriiaall  ttrraaiinniinngg,,  iinnssttiittuutteess,,  NNGGOOss,,  eettcc..  wwiillll  bbee  ttaakkeenn  ffoorr  ttrraaiinniinngg  ssoo  tthhaatt  tthheessee  mmaannaaggeemmeenntt  
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pprrooggrraammss  ccaann  bbee  mmaaddee  aavvaaiillaabbllee  ttoo  mmaaxxiimmuumm  ppeeooppllee..  

  
66..33  IInnddiiaann  DDiissaasstteerr  RReessoouurrccee  NNeettwwoorrkk  ((IIDDRRNN))    
  
IIDDRRNN  iiss  aa  wweebb--bbaasseedd  iinnffoorrmmaattiioonn  ssyysstteemm  ffoorr  iinnvveennttoorryy  mmaannaaggeemmeenntt,,  eeffffiicciieenntt  hhuummaann  

rreessoouurrcceess  aanndd  ccrriittiiccaall  ssuuppppllyy  mmaannaaggeemmeenntt  ffoorr  eemmeerrggeennccyy  rreessppoonnssee..  TThhee  pprriimmaarryy  cceenntteerr  iiss  ttoo  

eennaabbllee  ddeecciissiioonn  mmaakkeerrss  ttoo  ffiinndd  aannsswweerrss  oonn  tthhee  aavvaaiillaabbiilliittyy  ooff  eeqquuiippmmeenntt  aanndd  hhuummaann  rreessoouurrcceess  

nneecceessssaarryy  ttoo  ddeeaall  wwiitthh  aannyy  eemmeerrggeennccyy..  TThhiiss  ddaattaabbaassee  wwiillll  eennaabbllee  tthheemm  ttoo  aasssseessss  tthhee  lleevveell  ooff  

rreeaaddiinneessss  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  aanndd  ddoo  ddaattaa  eennttrryy  iinn  IIDDRRNN  ffoorr  tthhee  rreessoouurrcceess  aavvaaiillaabbllee  iinn  

tthheeiirr  ddiissttrriicctt..  

  

66..44  RRoolleess  aanndd  RReessppoonnssiibbiilliittiieess  
  
DDeeppaarrttmmeenntt  RRoolleess  aanndd  rreessppoonnssiibbiilliittiieess  ooff  ddeeppaarrttmmeenntt  hheeaaddss  

DDDDMMAA    TToo  sseett  uupp  ffiirree  rreelliieeff  ccaammpp  aanndd  eennssuurree  tthhaatt  tthhee  bbaassiicc  nneeeedd  ooff  tthhee  vviiccttiimmss  

aarree  mmeett..  

  AA  mmeemmbbeerr  ooff  tthhee  ddiissttrriicctt''ss  iinncciiddeenntt  rreessppoonnssee  tteeaamm  ttrraaiinneedd  iinn  tthhee  

ooppeerraattiioonn  aanndd  mmaannaaggeemmeenntt  ooff  ffiirree  rreelliieeff  ccaammpp  wwiillll  bbee  aappppooiinntteedd  ttoo  

mmaannaaggee  tthhee  ccaammpp..  

  OOnn  rreecceeiivviinngg  tthhee  wwaarrnniinngg  ssiiggnnaall,,  aaddeeqquuaattee  rreessccuuee  eeqquuiippmmeenntt  sshhoouulldd  bbee  

sseenntt  iimmmmeeddiiaatteellyy  ttoo  tthhee  aaffffeecctteedd  aarreeaa..  

EEdduuccaattiioonn    DDaammaaggee  aanndd  nneeeedd  aasssseessssmmeenntt,,  ttrraaiinniinngg  aanndd  ffoorrmmaattiioonn  ooff  tteeaammss  iinn  tthhee  

ddeeppaarrttmmeenntt..  

  AArrrraannggeemmeenntt  ooff  ttrraaiinniinngg  iinn  ffiirrsstt  aaiidd  aanndd  bbaassiicc  ssuurrvviivvaall  sskkiillllss  ffoorr  tteeaacchheerrss  

aanndd  ssttuuddeennttss  iinn  tthhee  ddiissttrriicctt..  

  EEdduuccaattiioonn  aanndd  aawwaarreenneessss  pprrooggrraammss  ttoo  bbee  iinncclluuddeedd  iinn  tthhee  ccuurrrriiccuulluumm..  

  SScchhooooll  SSaaffeettyy  CCaappaacciittyy  bbuuiillddiinngg  aatt  tthhee  iinnssttiittuuttiioonnaall  lleevveell  sshhoouulldd  bbee  

pprroommootteedd  bbyy  ccaarrrryyiinngg  oouutt  vvaarriioouuss  aaccttiivviittiieess  uunnddeerr  tthhee  pprrooggrraamm  ((SSSSPP))..  

CCSSEEBB    EEnnssuurree  ttiimmeellyy  pprrooccuurreemmeenntt  ooff  ffiirree--rreellaatteedd  eelleeccttrriiccaall  eeqquuiippmmeenntt  tthhrroouugghh  

aapppprroopprriiaattee  cchhaannnneellss  ooff  ddiissttrriicctt  aaddmmiinniissttrraattiioonn  ttoo  mmaaiinnttaaiinn  aaddeeqquuaattee  

pprreeppaarreeddnneessss  aanndd  ffoorr  qquuiicckk  aanndd  eeffffiicciieenntt  ddiissaasstteerr  rreessppoonnssee..  
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FFiirree  sseerrvviicceess

  

    

  EEnnssuurriinngg  ffiirree  ssaaffeettyy  ttrraaiinniinngg  aanndd  ttrraaiinniinngg  pprrooggrraammss  oonn  ddiissaasstteerr  

mmaannaaggeemmeenntt  ffrroomm  ttiimmee  ttoo  ttiimmee  ffoorr  aallll  ddiissttrriicctt  ooffffiicceerrss..  

  EEnnssuurriinngg  ssaaffeettyy  aauuddiitt  ooff  vvaarriioouuss  ggoovveerrnnmmeenntt  aanndd  cciivviill  bbuuiillddiinnggss  ttoo  cchheecckk  

wwhheetthheerr  tthheeyy  ccoonnffiirrmm  ttoo  ffiirree  ssaaffeettyy  nnoorrmmss..  

    TThheerree  sshhoouulldd  bbee  rreegguullaarr  mmoocckk--ddrriillllss  ffoorr  ffiirree  ffiigghhttiinngg  aanndd  eevvaaccuuaattiioonn  

pprroocceedduurreess..  

CCiivviill  ddeeffeennccee  

aanndd  HHoommee  

gguuaarrdd  

  TTrraaiinniinngg  ffoorr  vvoolluunntteeeerrss  iinn  sseeaarrcchh  aanndd  rreessccuuee  ((SSAARR)),,  ffiirrsstt  aaiidd,,  ttrraaffffiicc  

mmaannaaggeemmeenntt,,  ddeeaadd  bbooddyy  mmaannaaggeemmeenntt,,  eevvaaccuuaattiioonn,,  sshheelltteerr  aanndd  ccaammpp  

mmaannaaggeemmeenntt,,  ppuubblliicc  ccaarree  aanndd  ccrroowwdd  mmaannaaggeemmeenntt..  

  MMaakkee  aarrrraannggeemmeennttss  ffoorr  pprrooccuurreemmeenntt  ooff  sseeaarrcchh  aanndd  rreessccuuee  eeqquuiippmmeenntt  

tthhrroouugghh  aapppprroopprriiaattee  cchhaannnneellss  ooff  ddiissttrriicctt  aaddmmiinniissttrraattiioonn..  

RRTTOO    PPrroovviissiioonn  ooff  ttrraaiinniinngg  ttoo  ddrriivveerrss,,  ccoonndduuccttoorrss  aanndd  eemmppllooyyeeeess  iinn  ffiirrsstt  aaiidd  

aanndd  bbaassiicc  lliiffee  ssaavviinngg  tteecchhnniiqquueess..  

  TToo  eennssuurree  aaddeeqquuaattee  ssttoocckk  ooff  ffiirrsstt  aaiidd  kkiittss  aanndd  mmaaiinntteennaannccee  ooff  ffiirree  

eexxttiinngguuiisshheerrss  iinn  aallll  vveehhiicclleess  aanndd  ddeeppoottss  iinn  tthhee  ddiissttrriicctt..  

HHeeaalltthh    DDaammaaggee  aanndd  nneeeedd  aasssseessssmmeenntt,,  ttrraaiinniinngg  aanndd  ffoorrmmaattiioonn  ooff  ggrroouuppss  iinn  tthhee  

ddeeppaarrttmmeenntt..  

  TTrraaiinniinngg  ffoorr  MMoobbiillee  MMeeddiiccaall  GGrroouupp,,  PPssyycchhoollooggiiccaall  FFiirrsstt  AAiidd  GGrroouupp,,  

PPssyycchhoo--SSoocciiaall  CCaarree  GGrroouupp  aanndd  PPaarraammeeddiiccss  QQuuiicckk  RReessppoonnssee  MMeeddiiccaall  

GGrroouupp  ((QQRRMMTT))..  

  AArrrraannggee  ffoorr  ttiimmeellyy  pprrooccuurreemmeenntt  ooff  ppoorrttaabbllee  eeqquuiippmmeenntt  ffoorr  ffiieelldd  aanndd  

hhoossppiittaall  ddiiaaggnnoossttiiccss  eettcc..  

  TToo  eennssuurree  tthhee  ttrraaiinniinngg  ooff  mmeemmbbeerrss  ooff  llooccaall  ccoommmmuunniittiieess  ffoorr  hheeaalltthh  aanndd  

ssaanniittyy..  

  IInnccrreeaassiinngg  ccaappaacciittyy  bbuuiillddiinngg  aatt  tthhee  iinnssttiittuuttiioonnaall  lleevveell  bbyy  vvaarriioouuss  

aaccttiivviittiieess  rreellaatteedd  ttoo  ccaappaacciittyy  bbuuiillddiinngg  aanndd  ttrraaiinniinngg  mmeeaassuurreess..      

PPoolliiccee    DDeeppllooyymmeenntt  ooff  ttrraaiinneedd  cciittyy  ssoollddiieerrss  uunnddeerr  DDiissttrriicctt  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt..  

  TToo  ccoonndduucctt  ttrraaiinniinngg  ffoorr  ppoolliiccee  ppeerrssoonnnneell  ttoo  ddeeaall  wwiitthh  vvaarriioouuss  ssiittuuaattiioonnss  

ffoorr  ccaappaacciittyy  bbuuiillddiinngg  iinn  tthhee  ddiissttrriicctt..  
  

  

TTaabbllee  2222::  RRoolleess  aanndd  RReessppoonnssiibbiilliittiieess  ooff  MMaajjoorr  DDeeppaarrttmmeennttss  
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66..55  TTrraaiinniinngg  aanndd  TTrraaiinniinngg  PPrroovviissiioonnss  
  

IIddeennttiiffiiccaattiioonn  ooff  tthhee  nneeeedd  ooff  aannyy  ttrraaiinniinngg  aanndd  hhooww  iitt  wwiillll  bbee  pprroovviiddeedd  sshhoouulldd  iinncclluuddee  tthhee  

ffoolllloowwiinngg--  
  

  EEmmppllooyyeeeess  iiddeennttiiffiieedd  aass  ttrraaiinneedd  oonneess  iinn  tthhee  uussee  ooff  ffiirree  eeqquuiippmmeenntt..  

  IIddeennttiiffiieedd  aass  aann  eemmppllooyyeeee  ttrraaiinneedd  iinn  tthhee  uussee  ooff  ffiirree  ppaanneellss..  

  IIddeennttiiffiieedd  aass  eemmppllooyyeeee  ttrraaiinneedd  ffoorr  ffiirree  mmaarrsshhaall  dduuttiieess..  

  SSttaaffffss  aarree  iiddeennttiiffiieedd  ttoo  rreeggiisstteerr  vviissiittoorrss  aatt  tthhee  aasssseemmbbllyy  ppooiinnttss..  

  EEmmppllooyyeeeess  iiddeennttiiffiieedd  aass  hhaavviinngg  ssppeecciiffiicc  dduuttiieess  ffoorr  tthhee  ttyyppee  ooff  eevvaaccuuaattiioonn..  

  TThhee  mmeetthhoodd  ooff  eennssuurriinngg  eevveerryyoonnee  mmaakkeess  uunnddeerrssttaanndd  wwhheenn  ffiirree  aallaarrmm  iiss  ooppeerraatteedd..  

  TThheerree  iiss  ssuuffffiicciieenntt  iinnssttrruuccttiioonn  aanndd  ttrraaiinniinngg  ffoorr  ffiirree  eevvaaccuuaattiioonn  ttoo  eennssuurree  aallll..  

  TThhee  wwaayy  ttoo  eennssuurree  vviissiittoorrss  ccoonnttrraaccttoorrss  hhaass  ssuuffffiicciieenntt  iinnffoorrmmaattiioonn  oonn  pprroocceedduurreess  iinn  tthhee  

eevveenntt  ooff  aann  eemmeerrggeennccyy  eevvaaccuuaattiioonn..  
  

66..55..11  TTrraaiinniinngg  ffoorr  FFiirree  SSaaffeettyy  TTeeaamm  MMeemmbbeerrss  
  
EEnnhhaanncciinngg  ccaappaacciittyy,,  ttrraaiinniinngg  aanndd  sskkiillll  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  ddiissaasstteerr  mmaannaaggeemmeenntt  ccoommmmiitttteeeess  iiss  

iimmppoorrttaanntt..  TThhee  FFSSTT  ccoonnssiissttss  ooff  aa  ggrroouupp  ooff  mmeemmbbeerrss,,  ccoonnssiissttiinngg  ooff  mmaallee  aanndd  ffeemmaallee  

vvoolluunntteeeerrss..  TTrraaiinniinngg  sshhoouulldd  bbee  aa  rreegguullaarr  pprroocceedduurree  ffoorr  ffiirree  ssaaffeettyy  rriisskk  rreedduuccttiioonn  aanndd  

mmiittiiggaattiioonn  ppllaannnniinngg..  TThhee  FFSSTT  iiss  aassssiiggnneedd  ssppeecciiaall  ttaasskkss  aatt  tthhee  ddiissttrriicctt  lleevveell  ffoorr  sseeaarrcchh  aanndd  

rreessccuuee  aanndd  ffiirrsstt  aaiidd  tteeaamm  iinn  tthhee  eevveenntt  ooff  aa  ddiissaasstteerr..  
  

66..66  CCoommmmuunniittyy  BBaasseedd  FFiirree  SSaaffeettyy  MMaannaaggeemmeenntt  
  

TThhee  ccoommmmuunniittyy  iiss  tthhee  ffiirrsstt  ttoo  bbee  rreessppoonnssiibbllee  iinn  aannyy  ddiissaasstteerr  aalloonngg  wwiitthh  bbeeiinngg  vviiccttiimm..  AAnnyy  

ccaallaammiittyy  ccaann  bbee  pprreevveenntteedd  wwiitthh  ccoommmmuunniittyy  ccaappaacciittyy..  TThheerreeffoorree  tthhee  ccoommmmuunniittyy  sshhoouulldd  bbee  

cclloosseellyy  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  pprreevveennttiioonn,,  mmiittiiggaattiioonn,,  pprreeppaarreeddnneessss,,  ttrraaiinniinngg,,  ccaappaacciittyy  bbuuiillddiinngg,,  

rreessppoonnssee,,  rreelliieeff,,  rreeccoovveerryy  ii..ee..  sshhoorrtt  tteerrmm  aanndd  lloonngg  tteerrmm  rreehhaabbiilliittaattiioonn  aanndd  rreeccoonnssttrruuccttiioonn  

aassppeeccttss..  
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77..  FFiirree  SSaaffeettyy  RReelliieeff  MMeeaassuurreess  aanndd  RReessppoonnssee  
  
  

FFiirree  sseerrvviiccee  sseettuupp  iinn  aannyy  ddiissttrriicctt  iiss  mmaaiinnllyy  bbaasseedd  oonn  ppooppuullaattiioonn,,  rreessppoonnssee  ttiimmee  aanndd  rriisskk  hhaazzaarrdd  

aannaallyyssiiss..  IInn  tthhee  aabbsseennccee  ooff  rriisskk  hhaazzaarrdd  aannaallyyssiiss,,  iitt  wwoouulldd  bbee  iinnaapppprroopprriiaattee  ttoo  ddeecciiddee  oonn  tthhee  

eeqquuiippmmeenntt  rreeqquuiirreedd  aatt  aa  ffiirree  ssttaattiioonn..  SSppeecciiaall  eeqquuiippmmeenntt  rreellaatteedd  ttoo  ffiirree  sseerrvviicceess  sshhoouulldd  bbee  

bbaasseedd  oonn  ccoorrrreecctt  aasssseessssmmeenntt  ooff  ppootteennttiiaall  ddaammaaggee..  HHoowweevveerr,,  tthheerree  iiss  aa  ffiixxeedd  sseett  ooff  eeqquuiippmmeenntt,,  

wwhhiicchh  eevveerryy  ffiirree  ssttaattiioonn  mmuusstt  eesssseennttiiaallllyy  hhaavvee..  TThhee  ppllaann  aallssoo  nneeeeddss  ttoo  bbee  ccoonnttiinnuuoouussllyy  

rreevviieewweedd  oonn  tthhee  bbaassiiss  ooff  iinnccrreeaassiinngg  tthhrreeaattss  aanndd  tthhuuss  iitt  nneeeeddss  ttoo  bbee  mmaaddee  ddyynnaammiicc..  

  

  
77..11  RReelliieeff  aanndd  RReessppoonnssee  PPhhaasseess    

  

PPrree--rreeqquuiissiittee  PPrreeppaarraattiioonn  BBeeffoorree  

FFiirree  aacccciiddeenntt  

EEsssseennttiiaall  PPrreeppaarraattiioonn  aanndd  WWaarrnniinngg  

SSyysstteemm  

DDuurriinngg  FFiirree  aacccciiddeenntt  FFiirrsstt  RReessppoonnssee  --  RReelliieeff  

AAfftteerr  FFiirree  aacccciiddeenntt  RReelliieeff  

  
TTaabbllee  2233::  RReelliieeff  aanndd  RReessppoonnssee  SSttaaggeess  

  
  

  
77..11..11  BBeeffoorree  FFiirree  AAcccciiddeenntt  

  

  NNaammee  aanndd  ccoonnttaacctt  ddeettaaiill  ooff  FFiirree  SSeeccuurriittyy  ooffffiicceerr..  

  FFiirree  pprrootteeccttiioonn  MMoocckk  ddrriillll..  

  HHiigghh  aalleerrtt  ooff  FFiirrsstt  RReessppoonnssee  UUnniitt  

  OOnnee--ssttoopp  cceennttrree  ffoorr  aavvaaiillaabbiilliittyy  ooff  ffiirreeffiigghhttiinngg  eeqquuiippmmeenntt,,  rreennoovvaattiioonn  aanndd  rreeppaaiirr  

wwoorrkk..  

  TToo  ffiixx  uupp  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ssyysstteemm..  

  SSttoocckk  uupp  aaddeeqquuaattee  wwaatteerr,,  mmeeddiicciinnee  aanndd  ootthheerr  eesssseennttiiaall  mmaatteerriiaall..  

  IIddeennttiiffiiccaattiioonn  ooff  vvuullnneerraabbllee  aarreeaa,,  ccaarr--mmoottoorrccyyccllee  ppaarrkkiinngg  eettcc..  
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FFiigg..  66::  EEaarrllyy  WWaarrnniinngg  SSyysstteemm  
  
  

77..11..22  RReelliieeff  aanndd  RReessppoonnssee  DDuurriinngg  FFiirree    
  

  IImmmmeeddiiaattee  aassssiissttaannccee  ffrroomm  FFiirreeffiigghhttiinngg  SSeerrvviiccee  aanndd  FFiirree  SSttaattiioonn..  

  AAccttiioonn  ooff  FFiirrsstt  RReessppoonnssee  UUnniitt..  

  SSeeaarrcchh  aanndd  RReessccuuee  TTeeaamm  AAccttiioonn..  

  AAccttiivvaattiioonn  ooff  SSttaattee  GGoovveerrnnmmeenntt  aanndd  DDiissttrriicctt  AAddmmiinniissttrraattiioonn..  

  AAccqquuiissiittiioonn  ooff  ccrraanneess,,  bbuullllddoozzeerrss  aanndd  ootthheerr  rreessoouurrcceess  aass  rreeqquuiirreedd..  

  TTrraannssppoorrtt  aarrrraannggeemmeenntt  ffoorr  sshhiiffttiinngg  vviiccttiimmss  ttoo  sshheelltteerrss  aanndd  hhoossppiittaallss..  

  MMaaiinnttaaiinniinngg  ppeeaaccee..  

  SSuuppppllyy  ooff  rreelliieeff  ssuupppplliieess....  

  DDaammaaggee  aasssseessssmmeenntt  aafftteerr  ffiirree  aacccciiddeenntt..  

  IImmmmeeddiiaattee  rreelliieeff  ffoorr  ffiirree  aacccciiddeenntt  vviiccttiimmss..  

  
77..11..33  IImmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  RReelliieeff  aanndd  RReessppoonnssee  SSeeccoonndd  PPhhaassee  iinn  tthhee  CCoonntteexxtt  ooff  DDiissttrriicctt  

  
FFiirrsstt  ccoommmmuunniittyy  rreessppoonnssee  
  
CCoommmmuunniittyy  aaccttss  aass  tthhee  ffiirrsstt  rreessppoonnddeerr  dduurriinngg  ssuuddddeenn  ffiirree  aacccciiddeenntt..  IItt  iiss  nneecceessssaarryy  ttoo  ttrraaiinn  tthhee  

Information 
Collection and 

Transfer 

Decision support 
system via 

satellite and 
response 

Emergency 
Preparedness 
and Response 

Communication 
and Publicity 
Dissemination 

 

Early 
warning 
system 
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ccoommmmuunniittiieess  rreessiiddiinngg  aatt  aanndd  aarroouunndd  tthhee  vvaarriioouuss  vvuullnneerraabbllee  ppllaacceess  iinn  tthhee  ddiissttrriicctt  ttoo  aacctt  aass  ffiirrsstt  

rreessppoonnddeerrss  dduurriinngg  ffiirree  aacccciiddeenntt..  FFoorr  tthhiiss  tthheeiirr  ttrraaiinniinngg  aanndd  ccaappaacciittyy  bbuuiillddiinngg  iiss  nneecceessssaarryy..  

  

AAccttiivvaattiioonn  ooff  SSttaattee  GGoovveerrnnmmeenntt  //  DDiissttrriicctt  AAddmmiinniissttrraattiioonn  ––  

AAfftteerr  tthhee  ccoommmmuunniittyy,,  tthhee  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ooff  ggiivviinngg  ffiirrsstt  rreessppoonnssee  iiss  ooff  GGrraamm  PPaanncchhaayyaatt,,  BBlloocckk,,  

TTeehhssiill  aanndd  MMuunniicciippaalliittyy  //  CCoouunncciill..  IIff  nneeeeddeedd,,  ccooooppeerraattiioonn  ffrroomm  tthhee  ssttaattee  aanndd  tthhee  cceenntteerr  ccaann  

aallssoo  bbee  ttaakkeenn..  TThhee  vvaarriioouuss  ssttaaggeess  ooff  tthhee  aaddmmiinniissttrraattiivvee  rreessppoonnssee  ssyysstteemm  aarree  aass  ffoolllloowwss  --  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

FFllooww  CChhaarrtt  55::  SSttaaggeess  ooff  AAddmmiinniissttrraattiivvee  RReessppoonnssee  SSyysstteemm  
  

LL  ––  00  TThhiiss  iiss  tthhee  nnoorrmmaall  lleevveell  ooff  ffiirree  aacccciiddeenntt  tthhaatt  iinnvvoollvveess  pprree--pprreeppaarraattiioonn..  

LL  ––  11  
TThhiiss  wwiillll  bbee  tthhee  lleevveell  ooff  ffiirree  aacccciiddeenntt  tthhaatt  ccaann  bbee  mmaannaaggeedd  aatt  tthhee  

DDiissttrriicctt  lleevveell  iittsseellff..  

LL  ––  22  
TThhiiss  wwiillll  bbee  tthhee  lleevveell  ooff  ffiirree  aacccciiddeenntt  tthhaatt  iiss  mmaannaaggeedd  iinn  ccoollllaabboorraattiioonn  

wwiitthh  tthhee  SSttaattee  lleevveell..  

LL      --  33  
TThhiiss  wwiillll  bbee  tthhee  lleevveell  ooff  ffiirree  aacccciiddeenntt  wwhhiicchh  wwiillll  rreeqquuiirree  tthhee  CCeennttrraall  

GGoovveerrnnmmeenntt  aanndd  NNaattiioonnaall  aanndd  IInntteerrnnaattiioonnaall  CCooooppeerraattiioonn..  

 
TTaabbllee  2244::  SSttaaggeess  ooff  IIRRTTFF  ((IInncciiddeennccee  RReessppoonnssee  TTeeaamm  FFrraammeewwoorrkk))  

Gram Panchayat /Ward 
 

Block 
 

Tehsil 
 

District Commandant/ 
Nagar Nigam / 

Nagarpalika Parishad 
 

District level department 
 

State level dept./SDRF 
 

Central Govt./ NDRF/ 
Army 

 

Fire accident site 
sequential 
response 
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77..11..44  RReelliieeff  aanndd  RReessppoonnssee  SSttaattuuss  aafftteerr  FFiirree  AAcccciiddeenntt  

  

AAfftteerr  aannyy  ffiirree  aacccciiddeenntt  iinn  tthhee  ddiissttrriicctt,,  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ssttaaggeess  ooff  rreelliieeff  aanndd  rreessppoonnssee  wwiillll  bbee  

eexxeeccuutteedd--  
  

  DDeettaaiilleedd  lloossss  aasssseessssmmeenntt  --  AAnn  aasssseessssmmeenntt  wwiillll  bbee  ddoonnee  SSeeccrreettaarryy,,  PPaattwwaarrii,,  KKoottwwaarr,,  aanndd  

SSaarrppaanncchh  ooff  tthhee  lloossss  mmaaddee  bbyy  tthhee  ffiirree  aacccciiddeenntt  tthhrroouugghh  ddiissttrriicctt  aaddmmiinniissttrraattiioonn  aatt  tthhee  llooccaall  

lleevveell..  TThhrroouugghh  tthhiiss,,  ffiinnaanncciiaall  nneeeedd  ccaann  bbee  eessttiimmaatteedd  ffoorr  rreehhaabbiilliittaattiioonn  ooff  aaffffeecctteedd  ppeeooppllee  

aanndd  rreessttoorraattiioonn  ooff  iinnffrraassttrruuccttuurree..  TThhee  ddiissaasstteerr  mmaannaaggeemmeenntt  ddeeppaarrttmmeenntt  wwiillll  aallssoo  kkeeeepp  aa  

rreeccoorrdd  ooff  tthhee  lloosssseess  dduuee  ttoo  tthhee  ddiissaasstteerr,,  aass  wweellll  aass  tthhee  rreeaassoonnss  ffoorr  tthhee  sshhoorrttccoommiinnggss  iinn  tthhee  

ddiissaasstteerr  mmaannaaggeemmeenntt,,  eettcc..  SSoo  tthhaatt  eexxppeerriieenncceess  ccaann  bbee  uusseedd  iinn  ffuuttuurree..  

  RReehhaabbiilliittaattiioonn  ooff  tthhee  aaffffeecctteedd  ppeeooppllee..  

  TThhee  bbiiggggeesstt  pprroobblleemm  iiss  rreehhaabbiilliittaattiioonn  aafftteerr  ffiirree  aacccciiddeenntt--  
  

  PPrroovviiddiinngg  aapppprroopprriiaattee  ffiinnaanncciiaall  aassssiissttaannccee  bbyy  tthhee  ssttaattee  ggoovveerrnnmmeenntt..  

  IImmpplleemmeennttiinngg  ssttaannddaarrdd  iinn  rreessppeecctt  ooff  ffiirree  aacccciiddeenntt  ssaaffeettyy  bbyy  tthhee  SSttaattee  GGoovveerrnnmmeenntt..  
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88..  RReeccoonnssttrruuccttiioonn  aanndd  RReehhaabbiilliittaattiioonn  MMeeaassuurreess  
  

88..11  RReeccoonnssttrruuccttiioonn  aanndd  RReehhaabbiilliittaattiioonn  
  

PPeeooppllee  nneeeedd  rreehhaabbiilliittaattiioonn  aafftteerr  tthhee  ffiirree  aacccciiddeenntt..  TThhiiss  wwiillll  hheellpp  ppeeooppllee  ttoo  bbeeccoommee  nnoorrmmaall  

ffrroomm  ttrraauummaa,,  wwhheerreeiinn  mmeennttaall  aanndd  eemmoottiioonnaall  ssttrreennggtthh  aarree  aallssoo  pprroovviiddeedd  ttoo  tthhoossee  wwhhoo  aarree  

aaffrraaiidd  aanndd  ffrriigghhtteenneedd  ffrroomm  tthhee  iinncciiddeenntt..  

  

RReeccoonnssttrruuccttiioonn  aanndd  RReehhaabbiilliittaattiioonn  aarree  nneeeeddeedd  iinn  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ffiieelldd--  

  FFiirree  aaffffeecctteedd  BBuuiillddiinnggss  aanndd  hhoouusseess,,  

  FFiinnaanncciiaall  PPrrooppeerrttyy  ((iinncclluuddeess  ccoommmmeerrcciiaall  aanndd  aaggrriiccuullttuurree  aaccttiivviittyy  eettcc)),,  

  HHeeaalltthh  ccaarree  ffaacciilliittyy..  

  

HHuummaann  lloossss,,  AAnniimmaall  lloossss,,  HHoouussee  lloossss,,  CCrroopp  lloossss,,  eettcc..  aarree  ccaauusseedd  bbyy  tthhee  ffiirree  aacccciiddeenntt..  HHeennccee  

RReeccoonnssttrruuccttiioonn  aanndd  RReeppaaiirr  wwoorrkk  iiss  rreeqquuiirreedd  aafftteerr  ffiirree  aacccciiddeenntt..  

  

88..22  RReeccoovveerryy  AAccttiivviittiieess  
  

88..22..11  SShhoorrtt--tteerrmm  rreeccoovveerryy  
  

TThhee  sshhoorrtt--tteerrmm  rreeccoovveerryy  pphhaassee  bbeeggiinnss  iimmmmeeddiiaatteellyy  dduurriinngg  tthhee  ffiirree  aacccciiddeenntt..  IIttss  mmaaiinn  ppuurrppoossee  

iiss  ttoo  rree--eessttaabblliisshh  nneecceessssaarryy  ssttrruuccttuurraall  aanndd  nnoonn--ssttrruuccttuurraall  ffaacciilliittyy..  SShhoorrtt--tteerrmm  rreeccoovveerryy  

iinncclluuddeess--  

  FFiirree  FFiigghhttiinngg  EEqquuiippmmeenntt  

  CCoommmmuunniiccaattiioonn  NNeettwwoorrkk  

  RReehhaabbiilliittaattiioonn  

  SSuuppppllyy  ooff  DDrriinnkkiinngg  WWaatteerr  

  HHeeaalltthh  CCaarree  FFaacciilliittyy  

  FFoooodd  aanndd  CCllootthheess  

  SShheelltteerr  aanndd  HHoouusseess  

  

88..22..22  LLoonngg--tteerrmm  rreeccoovveerryy  
  

LLoonngg--tteerrmm  rreeccoovveerryy  iinncclluuddeess  ssoocciioo--eeccoonnoommiicc  rreeddeevveellooppmmeenntt  aanndd  rree--eessttaabblliisshhmmeenntt  ooff  ffiirree  

aaffffeecctteedd  aarreeaass..  TThhee  ffoolllloowwiinngg  eeffffoorrttss  wwiillll  bbee  mmaaddee  iinn  tthhee  ffuuttuurree  bbeeccaauussee  ooff  ffiirree  aacccciiddeenntt--  
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  LLoonngg  tteerrmm  rreeccoonnssttrruuccttiioonn  ooff  PPuubblliicc  bbaassiicc  iinnffrraassttrruuccttuurree  aanndd  ssoocciiaall  sseerrvviicceess  ddaammaaggeedd  

bbyy  ffiirree  aacccciiddeenntt..  

  FFiirree  ffiigghhttiinngg  TTrraaiinniinngg  aanndd  EExxcceelllleennccee..  

  AAvvaaiillaabbiilliittyy  ooff  mmooddeerrnn  ffiirreeffiigghhttiinngg  eeqquuiippmmeenntt..  

  PPoosstteerrss  aanndd  AAddvveerrttiisseemmeennttss  ffoorr  pprreevveennttiioonn  ffrroomm  ffiirree  aacccciiddeenntt  iinn  PPaarrkkss,,  CCiinneemmaa  hhaallllss,,  

MMaallllss  eettcc..  

  

88..33  RReeccoonnssttiittuuttiioonn  ((SSuuppppoorrtt))    

IInn  tthhiiss  wwaayy,,  aafftteerr  lloossss  aasssseessssmmeenntt  bbyy  tthhee  DDiissttrriicctt  CCoolllleeccttoorr,,  nneecceessssaarryy  aanndd  aapppprroopprriiaattee  

gguuiiddeelliinneess  wwiillll  bbee  pprroovviiddeedd  ttoo  tthhee  ddeeppaarrttmmeennttss  iinn  cchhaarrggee  aanndd  rreessppoonnssiibbllee  ppeerrssoonnss..  SSeeppaarraattee  

ddeeppaarrttmmeennttss  wwoorrkk  aass  nnooddaall  ddeeppaarrttmmeennttss  ffoorr  rreessttoorraattiioonn  aanndd  rreeccoonnssttiittuuttiioonn..  

  

WWoorrkk  //  RReessttoorraattiioonn  NNooddaall  DDeepptt  

RReessccuuee  MMuunniicciippaall  AArrmmyy  //  MMuunniicciippaalliittyy  //  MMuunniicciippaall  CCoorrppoorraattiioonn  

MMeeddiicciinnee    MMeeddiiccaall  DDeeppaarrttmmeenntt  

EEdduuccaattiioonn    EEdduuccaattiioonn  DDeeppaarrttmmeenntt  

TTeelleeccoommmmuunniiccaattiioonnss    DDiissttrriicctt  TTeelleeccoomm  DDeeppaarrttmmeenntt  

DDrriinnkkiinngg  WWaatteerr    PPHHEE  DDeeppaarrttmmeenntt  

DDeebbrriiss  rreemmoovvaall    MMuunniicciippaalliittyy  //  CCoouunncciill  //  CCoorrppoorraattiioonn  

 

TTaabbllee  2255::    RReessttoorraattiioonn  aanndd  RReeccoonnssttiittuuttiioonn  wwiitthh  NNooddaall  DDeeppaarrttmmeenntt  //  OOffffiicceerr  

  

NNeecceessssaarryy  sseerrvviicceess  aarree  iinncclluuddeedd  iinn  rreessttrruuccttuurriinngg  oorr  rreehhaabbiilliittaattiioonn..  TThhee  sseerrvviicceess  ccoovveerreedd  uunnddeerr  

tthhiiss  ccaann  bbee  ddiivviiddeedd  iinnttoo  ttwwoo  ppaarrttss  ––  
  

  BBaassiicc  sseerrvviicceess  --  BBaassiicc  sseerrvviicceess  iinncclluuddee  wwaatteerr  ssuuppppllyy,,  mmeeddiiccaall  eettcc..  TThheessee  sseerrvviicceess  sshhoouulldd  

bbee  rreessttoorreedd  aatt  tthhee  eeaarrlliieesstt..  TThhiiss  wwoorrkk  iiss  ppoossssiibbllee  wwiitthh  tthhee  hheellpp  ooff  ccoonncceerrnneedd  ddeeppaarrttmmeennttss,,  

ssppeecciiaall  aaggeenncciieess  aanndd  NNGGOOss..  MMeeaassuurreess  ttoo  eennssuurree  wwaatteerr  ssuuppppllyy  ffrroomm  ttaannkkeerrss,,  ccoonnssttrruuccttiioonn  

ooff  tteemmppoorraarryy  ttaannkkss,,  eettcc..  wwiillll  bbee  iimmpplleemmeenntteedd  iinn  tthhee  ddiissttrriicctt..  AAfftteerr  tthhee  ddiissaasstteerr,,  tthhee  

aassssiissttaannccee  ooff  tthhee  MMuunniicciippaall  CCoouunncciill  aanndd  pprriivvaattee  aaggeenncciieess  wwiillll  bbee  ttaakkeenn  ffoorr  tthhee  rreemmoovvaall  ooff  

ddeebbrriiss  wwiitthh  tthhee  hheellpp  ooff  JJCCBB  aanndd  ttrraaccttoorr..  
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  EEsssseennttiiaall  sseerrvviicceess  ––  TThheessee  aarree  tthhee  lliiffeelliinnee  sseerrvviicceess  ssuucchh  aass  MMeeddiiccaall,,  CCoommmmuunniiccaattiioonn,,  aanndd  

TTrraannssppoorrttaattiioonn  eettcc..  RReessttoorraattiioonn  ooff  tthheessee  sseerrvviicceess  iiss  vveerryy  iimmppoorrttaanntt  bbeeccaauussee  rreelliieeff  wwoorrkk  

ddeeppeennddss  oonn  tthhiiss..  BBaassiiccaallllyy  ssoocciiaall  ssyysstteemm  ddeeppeennddss  oonn  hhooww  ssoooonn  tthhee  bbaassiicc  nneecceessssaarryy  sseerrvviicceess  

aarree  rreessttoorreedd  bbeeccaauussee  ffaaiilluurree  ooff  ssuucchh  sseerrvviicceess  lleeaaddss  iinn  ddiissoorrddeerr,,  rriioottss  aanndd  mmiiggrraattiioonn..  OOnn  tthhee  

oorrddeerr  aanndd  rreeccoommmmeennddaattiioonn  ooff  DDiissttrriicctt  ccoolllleeccttoorr--  PPoowweerr  ddiissttrriibbuuttiioonn  bbooaarrdd,,  

TTeelleeccoommmmuunniiccaattiioonn  ddeeppaarrttmmeenntt  aanndd  RRTTOO  ddeeppaarrttmmeenntt  sshhoouulldd  bbee  mmaaddee  NNooddaall  ddeeppaarrttmmeenntt  

ffoorr  eelleeccttrriicciittyy,,  tteelleeccoommmmuunniiccaattiioonn  aanndd  ttrraannssppoorrttaattiioonn  wwhhiicchh  wwiillll  ffoorrmm  ccoorrddiiaall  rreellaattiioonn  wwiitthh  

tthhee  ootthheerr  ddeeppaarrttmmeennttss  aanndd  wwoorrkk..  
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99..  FFiinnaanncciiaall  RReessoouurrcceess  ffoorr  FFiirree  AAcccciiddeenntt  PPllaannnniinngg  
  
99..11  AAvvaaiillaabbiilliittyy  ooff  FFiinnaanncciiaall  RReessoouurrcceess  bbyy  tthhee  CCeennttrraall  aanndd  SSttaattee  

GGoovveerrnnmmeenntt  
  
  

TThhee  ppoolliiccyy  aanndd  ffuunnddiinngg  pprroocceessss  aarree  cclleeaarrllyy  iinncclluuddeedd  iinn  tthhee  pprroojjeeccttss  ttoo  hheellpp  tthhee  vviiccttiimmss  ooff  ffiirree  

aacccciiddeenntt..  TThhee  FFiinnaannccee  CCoommmmiissssiioonn  aappppooiinntteedd  bbyy  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  ooff  IInnddiiaa  ccoonndduuccttss  aa  

rreevviissiioonn  eevveerryy  55  yyeeaarrss..  OOnn  tthhee  bbaassiiss  ooff  tthhee  rreeccoommmmeennddaattiioonnss  ooff  tthhee  FFiinnaannccee  CCoommmmiissssiioonn,,  aa  

CCaallaammiittyy  RReelliieeff  FFuunndd  hhaass  bbeeeenn  sseett  uupp  iinn  eevveerryy  ssttaattee;;  tthhee  ssiizzee  ooff  tthhee  CCaallaammiittyy  FFuunndd  iiss  

ddeetteerrmmiinneedd  bbyy  tthhee  FFiinnaannccee  CCoommmmiissssiioonn  wwiitthh  7755  ppeerr  cceenntt  ccoonnttrriibbuuttiioonn  ffrroomm  tthhee  CCeennttrraall  

GGoovveerrnnmmeenntt  aanndd  2255  ppeerr  cceenntt  ffrroomm  tthhee  SSttaattee  GGoovveerrnnmmeenntt..  
  

AAccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  aapppprrooaacchheess  ooff  1133tthh  FFiinnaannccee  ccoommmmiissssiioonn  aanndd  NNaattiioonnaall  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  

AAcctt  ((22000055)),,  CCaallaammiittyy  RReelliieeff  FFuunndd  wwaass  rreennaammeedd  aass  SSttaattee  DDiissaasstteerr  RReessppoonnssee  FFuunndd  ((SSDDRRFF))  aanndd  

NNaattiioonnaall  DDiissaasstteerr  RReessppoonnssee  FFuunndd  ((NNDDRRFF))  iinn  22001100--1111  aanndd  SSttaattee  DDiissaasstteerr  MMiittiiggaattiioonn  FFuunndd  

((SSDDMMFF))  aallssoo  ccaammee  iinnttoo  eexxiisstteennccee..  DDiissttrriicctt  AAddmmiinniissttrraattiioonn  iiss  tthhee  mmaaiinn  aaggeennccyy  ffoorr  lloossss  

aasssseessssmmeenntt  aanndd  eemmppllooyyeeeess  ooff  ootthheerr  ddeeppaarrttmmeennttss  lliikkee  RReevveennuuee,,  HHoommee,,  HHeeaalltthh,,  AAnniimmaall  

HHuussbbaannddrryy,,  FFoorreesstt,,  PPHHEE,,  PPWWDD,,  MMeeddiiccaall,,  WWoommeenn  aanndd  CChhiilldd  ccaarree  aarree  aallssoo  iinnvvoollvveedd..  

  
  

99..22  FFuunnddss  ffoorr  CCaappaacciittyy  AAddddiittiioonn    

TToo  aauuggmmeenntt  tthhee  ccaappaacciittyy  ooff  tthhee  aaddmmiinniissttrraattiivvee  ssyysstteemm  iinn  ddiissaasstteerr  mmaannaaggeemmeenntt,,  tthhee  CCeennttrraall  

GGoovveerrnnmmeenntt  hhaass  mmaaddee  aa  pprroovviissiioonn  ooff  ggiivviinngg  44  ccrroorreess  aannnnuuaallllyy  ffoorr  55  yyeeaarrss  ((ffrroomm  ffiinnaanncciiaall  

yyeeaarrss  22001100--1111  ttoo  22001144--1155))..  TThhiiss  mmoonneeyy  wwiillll  bbee  ssppeenntt  oonn  pprrooggrraammss  aanndd  rraaddiioo,,  pprriinntt,,  eelleeccttrroonniicc  

mmeeddiiaa  ffoorr  ppuubblliicc  aawwaarreenneessss  ttrraaiinniinngg  aanndd  pprroodduuccttiioonn  aanndd  ddiisssseemmiinnaattiioonn  ooff  IIEECC  mmaatteerriiaall  

mmeennttiioonneedd  iinn  CChhaapptteerr  66..  

  
  

99..33  OOtthheerr  FFuunnddiinngg  AArrrraannggeemmeennttss  bbyy  tthhee  SSttaattee    

AAppaarrtt  ffrroomm  tthhee  aabboovvee  pprroovviissiioonnss,,  SSttaattee  aallssoo  hhaass  aa  ffuunndd  nnaammeedd  CChhhhaattttiissggaarrhh  RReelliieeff  FFuunndd,,  iinn  

wwhhiicchh  tthheerree  iiss  aann  iinniittiiaall  pprroovviissiioonn  ooff  RRss  66  ccrroorree,,  aanndd  iinn  uuppccoommiinngg  yyeeaarrss  2255  LLaakkhh  wwiillll  bbee  

aaddddeedd  aannnnuuaallllyy  ttoo  tthhiiss,,  wwhhiicchh  wwiillll  bbee  uusseedd  ffoorr  rreessccuuee  aanndd  rreelliieeff  wwoorrkk  ooff  tthhee  vviiccttiimmss..  

  

99..44  EExxtteerrnnaall  FFuunnddiinngg  AArrrraannggeemmeennttss  

SSoo  ffaarr  tthheerree  iiss  aa  pprroovviissiioonn  ttoo  rraaiissee  ffuunnddss  oonnllyy  ffoorr  ssoommee  pprroojjeeccttss  ffrroomm  oouuttssiiddee  aaggeenncciieess  lliikkee  

UUNN  aaggeenncciieess..  
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99..55  FFiinnaanncciiaall  PPrroovviissiioonnss    
BBuuddggeett  aarree  aallllootttteedd  ffrroomm  tthhee  CCeennttrraall  aanndd  SSttaattee  ggoovveerrnnmmeenntt  ttoo  pprroovviiddee  aassssiissttaannccee  ttoo  tthhee  

vviiccttiimmss  ooff  ddiissaasstteerr..  TThhee  ffuunnddss  aarree  pprroovviiddeedd  bbyy  tthhee  CCeennttrraall  ggoovveerrnnmmeenntt  ffoorr  ddiissaasstteerr  rreelliieeff  

uunnddeerr  ttwwoo  hheeaaddss..  

  

  

99..66  DDiissaasstteerr  RReelliieeff  FFuunndd    

UUnnddeerr  DDiissaasstteerr  RReelliieeff  FFuunndd,,  tthhee  aammoouunntt  ffoorr  rreelliieeff  iiss  pprroovviiddeedd  bbyy  tthhee  CCeennttrraall  GGoovveerrnnmmeenntt  

ffrroomm  2211..1122..22001100  ttoo  tthhee  ssttaatteess  uunnddeerr  tthhee  rreeccoommmmeennddaattiioonnss  ooff  tthhee  FFiinnaannccee  CCoommmmiissssiioonn  ttoo  

pprroovviiddee  aassssiissttaannccee  dduurriinngg  nnoottiiffiieedd  nnaattuurraall  ccaallaammiittiieess..  IInn  wwhhiicchh  7755%%  iiss  ccoonnttrriibbuutteedd  bbyy  tthhee  

cceenntteerr  aanndd  2255%%  bbyy  tthhee  ssttaattee  ggoovveerrnnmmeenntt,,  tthhee  cceenntteerr  hhaass  iissssuueedd  ddeettaaiilleedd  gguuiiddeelliinneess  ffoorr  tthhee  

uussaaggee  ooff  ddiissaasstteerr  rreelliieeff  ffuunndd..  

  

99..77  NNaattiioonnaall  DDiissaasstteerr  CCoonnttiinnggeennccyy  FFuunndd    

WWhheenn  tthhee  ssiittuuaattiioonn  ooff  ddeeaalliinngg  wwiitthh  ddiissaasstteerr  ggooeess  bbeeyyoonndd  tthhee  ccaappaacciittyy  ooff  ssttaattee  ggoovveerrnnmmeenntt  

ddiissaasstteerr  rreelliieeff  ffuunndd  CCeennttrraall  ggoovveerrnnmmeenntt  pprroovviiddeess  ffuunnddss  ffrroomm  tthhee  NNaattiioonnaall  DDiissaasstteerr  

CCoonnttiinnggeennccyy  FFuunndd..  FFoorr  tthhiiss,,  aa  ddeettaaiilleedd  aaddvveerrttiisseemmeenntt  iiss  sseenntt  bbyy  tthhee  ssttaattee  ttoo  tthhee  CCeennttrraall  

GGoovveerrnnmmeenntt,,  oonn  wwhhiicchh  tthhee  ssiittuuaattiioonn  iiss  aasssseesssseedd  bbyy  aa  cceennttrraall  ppaarrttyy..  TThhee  aammoouunntt  iiss  ssaannccttiioonneedd  

bbyy  tthhee  CCeennttrraall  GGoovveerrnnmmeenntt  ffrroomm  tthhee  NNaattiioonnaall  DDiissaasstteerr  CCoonnttiinnggeennccyy  FFuunndd  bbaasseedd  oonn  tthhee  rreeppoorrtt  

ooff  tthhee  CCeennttrraall  TTeeaamm..  

  

99..88  SSttaattee  DDiissaasstteerr  RReessppoonnssee  FFuunndd  

SSttaattee  DDiissaasstteerr  RReessppoonnssee  FFuunndd  hhaass  bbeeeenn  ccrreeaatteedd  iinn  tthhee  ssttaattee  iinn  ccoommpplliiaannccee  wwiitthh  tthhee  

rreeccoommmmeennddaattiioonn  ooff  tthhee  1133tthh  FFiinnaannccee  CCoommmmiissssiioonn  aanndd  tthhee  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  AAcctt..  IInn  tthhee  

SSttaattee  DDiissaasstteerr  RReessppoonnssee  FFuunndd,,  tthhee  ccoonnttrriibbuuttiioonn  ooff  CCeenntteerr  iiss  7755%%  aanndd  ooff  SSttaattee  iiss  2255%%..  TThhiiss  

ffuunndd  wwiillll  bbee  uusseedd  oonnllyy  ffoorr  iimmmmeeddiiaattee  aassssiissttaannccee  eettcc..  aass  ppeerr  tthhee  sseett  ccrriitteerriiaa  aatt  tthhee  ttiimmee  ooff  

ddiissaasstteerrss..  

  

99..99  OOtthheerr  PPrroovviissiioonnss  ooff  FFiinnaannccee    

FFiinnaannccee  ffoorr  tthhee  ddiissaasstteerr  mmaannaaggeemmeenntt  PPrreevveennttiioonn,,  PPrreeppaarraattiioonn,,  RReehhaabbiilliittaattiioonn  aanndd  

RReeccoonnssttrruuccttiioonn  wwiillll  hhaavvee  ttoo  bbee  aarrrraannggeedd  iinn  aa  ppllaannnneedd  hheeaadd  uunnddeerr  tthhee  ddeeppaarrttmmeennttaall  sscchheemmee..  

FFoorr  ddiissaasstteerr  pprreeppaarreeddnneessss,,  tthhee  ssttaattee  ggoovveerrnnmmeenntt  wwiillll  eennssuurree  ttoo  mmaakkee  pprroovviissiioonn  ffoorr  ddiissaasstteerr  

mmaannaaggeemmeenntt  iinn  tthhee  ddeeppaarrttmmeennttaall  bbuuddggeett  eevveerryy  yyeeaarr..  
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AAppaarrtt  ffrroomm  tthhiiss,,  ffiinnaanncciiaall  ttoooollss  lliikkee  rriisskk  iinnssuurraannccee  wwiillll  aallssoo  bbee  pprroommootteedd  uunnddeerr  DDiissaasstteerr  

MMaannaaggeemmeenntt  aanndd  sscchheemmeess  lliikkee  CCrroopp  IInnssuurraannccee  SScchheemmee,,  SSeellff  HHeellpp  GGrroouupp  wwiillll  bbee  ddeevveellooppeedd..  

IItt  wwiillll  bbee  tthhee  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ooff  tthhee  uunniitt  ccoonncceerrnneedd  ttoo  pprreevveenntt  ddiissaasstteerrss  iinn  iinndduussttrriiaall  aanndd  

ccoommmmeerrcciiaall  uunniittss  aanndd  tthhee  ddaammaaggee  ccaauusseedd  bbyy  ddiissaasstteerrss..  

  

99..99..11  FFiinnaanncciiaall  SSoouurrcceess  ooff  DDiissttrriicctt  

AAlltthhoouugghh  eexxtteennssiivvee  ffiinnaanncciiaall  ssuuppppoorrtt  iiss  rreeqquuiirreedd  aatt  tthhee  ttiimmee  ooff  ddiissaasstteerr,,  tthhiiss  iiss  uussuuaallllyy  nnoott  

ppoossssiibbllee  aatt  tthhee  ddiissttrriicctt  lleevveell..  NNeevveerrtthheelleessss,,  iittss  aarrrraannggeemmeenntt  iiss  nneecceessssaarryy  aatt  tthhee  ddiissttrriicctt  lleevveell  ffoorr  

iimmmmeeddiiaattee  aassssiissttaannccee..  FFoorr  tthhiiss,,  ttwwoo  ttyyppeess  ooff  rreelliieeff  ffuunndd  wwiillll  bbee  ccrreeaatteedd  aatt  tthhee  ddiissttrriicctt  lleevveell..  
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1100..  IInnssppeeccttiioonn,,  EEvvaalluuaattiioonn  aanndd  UUpp--ggrraaddaattiioonn  ooff  FFiirree  PPrrootteeccttiioonn  
PPllaann  

  
  

1100..11  EEvvaalluuaattiioonn  ooff  tthhee  ppllaann  
  

EEvvaalluuaattiioonn  ooff  tthhee  eeffffeeccttiivveenneessss  ooff  tthhee  FFiirree  SSaaffeettyy  MMaannaaggeemmeenntt  PPllaann  iinncclluuddeess  ttrraaiinniinngg  

pprrooggrraammss,,  eexxeerrcciisseess,,  ppoosstt--ffiirree  qquueessttiioonnnnaaiirree  eettcc..,,  aass  aa  rreessuulltt  tthheerree  wwiillll  bbee  ttiimmeellyy  eeffffeeccttiivvee  

rreessppoonnssee  ooff  tthhee  ggooaallss,,  oobbjjeeccttiivveess,,  ddeecciissiioonnss  mmeennttiioonneedd  iinn  tthhee  ppllaann..    

  

  HHoommee  gguuaarrdd,,  NNDDRRFF,,  SSDDRRFF  aanndd  ootthheerr  aaggeenncciieess  sshhoouulldd  bbee  rreegguullaarrllyy  iinntteeggrraatteedd  iinnttoo  

ppllaannnniinngg  aanndd  pprraaccttiiccee..  

  RReegguullaarr  rreevviieeww  ooff  ppllaann  iimmpplleemmeennttaattiioonn..  

  TToo  cchheecckk  tthhee  eeffffiicciieennccyy  ooff  tthhee  ppllaann  aafftteerr  aannyy  mmaajjoorr  ffiirree  aacccciiddeenntt  iinn  tthhee  ddiissttrriicctt  aanndd  aammeenndd  

tthhee  ppllaann  aaccccoorrddiinnggllyy..  

  CCoonnnneeccttiioonn  ooff  ppllaann  ttoo  IInnddiiaann  DDiissaasstteerr  RReessoouurrccee  NNeettwwoorrkk  ((IIDDRRNN) ) aanndd  ttiimmeellyy  uuppddaattiioonn..  

  UUppddaattiioonn  ooff  rreessppoonnssiibbllee  ppeerrssoonnnneell  aanndd  tthheeiirr  rroollee  hhaallff--yyeeaarrllyy  //  yyeeaarrllyy  oorr  wwhheenneevveerr  cchhaannggee  

ooccccuurrss..  RReegguullaarrllyy  uuppddaattiinngg  tthhee  nnaammee  aanndd  ccoonnttaacctt  ddeettaaiillss  ooff  tthhee  rreessoouurrccee  iinn--cchhaarrggee  oorr  

nnooddaall  ooffffiicceerrss..  

  TThhee  ppllaann  sshhoouulldd  bbee  ddiisssseemmiinnaatteedd  ttoo  aallll  ssttaakkeehhoollddeerr  ddeeppaarrttmmeennttss,,  aaggeenncciieess  aanndd  

oorrggaanniizzaattiioonnss  ssoo  tthhaatt  tthheeyy  kknnooww  tthheeiirr  rroolleess  aanndd  rreessppoonnssiibbiilliittiieess  aanndd  ffoorrmmuullaattee  tthheeiirr  ppllaann..  

    TToo  tteesstt  tthhee  eeffffiiccaaccyy  ooff  tthhee  ppllaann  aanndd  ttoo  cchheecckk  tthhee  pprreeppaarreeddnneessss  lleevveell  ooff  vvaarriioouuss  

ddeeppaarrttmmeennttss  aanndd  ootthheerr  ssttaakkeehhoollddeerrss  bbyy  rreegguullaarr  eexxeerrcciisseess..  TThhiiss  wwiillll  eennssuurree  tthhaatt  aallll  ppaarrttiieess  

cclleeaarrllyy  uunnddeerrssttaanndd  tthheeiirr  rroolleess  aanndd  rreessppoonnssiibbiilliittiieess  aanndd  uunnddeerrssttaanndd  tthhee  ssiizzee  ooff  tthhee  

ppooppuullaattiioonn  aanndd  tthhee  nneeeeddss  ooff  vvuullnneerraabbllee  ggrroouuppss..  

  

1100..22  RReessppoonnssiibbiilliittyy  ooff  MMaaiinntteennaannccee,,  RReevviieeww,,  MMoonniittoorriinngg  aanndd  UUppddaattiioonn  ooff  

tthhee  PPllaann  
  

TThhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  FFiirree  SSaaffeettyy  MMaannaaggeemmeenntt  PPllaann  ddeeppeennddss  oonn  aatt  wwhhaatt  lleevveell  tthhee  ssyysstteemm  

mmeennttiioonneedd  iinn  tthhee  ppllaann  iiss  bbeeiinngg  uusseedd  aatt  tthhee  ggrroouunndd  lleevveell..  TThheerree  wwiillll  bbee  vvaarriioouuss  lleevveellss  iinn  tthhee  

iinnssppeeccttiioonn  aanndd  uuppddaattiioonn  ooff  tthhee  ppllaann  wwhhiicchh  wwiillll  bbee  pprreessiiddeedd  oovveerr  bbyy  tthhee  DDiissttrriicctt  CCoolllleeccttoorr..  

TThhiiss  aauutthhoorriittyy  wwiillll  iinncclluuddee  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  AAuutthhoorriittyy  iinn--cchhaarrggee,,  CCEEOO--DDiissttrriicctt  

PPaanncchhaayyaatt,,  SSuuppeerriinntteennddeenntt  ooff  PPoolliiccee,,  DDiissttrriicctt  CCoommmmaannddaanntt--NNaaggaarr  sseennaa,,  MMuunniicciippaall  CCoouunncciill  

CCoommmmiissssiioonneerr//  MMuunniicciippaalliittyy  PPrreessiiddeenntt,,  CChhiieeff  MMeeddiiccaall  aanndd  HHeeaalltthh  OOffffiicceerr,,  EExxeeccuuttiivvee  
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EEnnggiinneeeerr--WWaatteerr  RReessoouurrcceess  DDeeppaarrttmmeenntt,,  ssuubbjjeecctt  mmaatttteerr  eexxppeerrttss..  IItt  wwiillll  bbee  aann  88--1100  mmeemmbbeerr  

aauutthhoorriittyy  wwhheerreeiinn  tthhee  DDiissttrriicctt  CCoolllleeccttoorr  wwiillll  hhaavvee  tthhee  rriigghhtt  ttoo  ddeetteerrmmiinnee  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  

mmeemmbbeerrss..  
  

1100..33  MMeeddiiaa  MMaannaaggeemmeenntt  

IInn  ccaassee  ooff  ffiirree  aacccciiddeenntt,,  mmeeddiiaa  rreeppoorrtteerrss  aasssseessss  tthhee  eexxtteerrnnaall  ssiittuuaattiioonn  bbuutt  iitt  aallssoo  ggiivveess  rriissee  ttoo  

rruummoorrss..  TThheerreeffoorree  aarrrraannggeemmeennttss  aarree  mmaaddee  bbyy  tthhee  ddiissttrriicctt  ttoo  ccoonnttrrooll  tthhee  ssiittuuaattiioonn..  IInn  tthhee  eevveenntt  

ooff  aa  ddiissaasstteerr,,  oonnllyy  tthhee  PPRR  ooffffiiccee  iinn  tthhee  ddiissttrriicctt  lleevveell  wwiillll  ccoommmmuunniiccaattee  wwiitthh  tthhee  mmeeddiiaa  aanndd  

pprroovviiddee  ssuummmmaarriizzeedd  ddaattaa,,  nnoo  ootthheerr  ppaarraalllleell  aaggeennccyy  oorr  EESSFF  oorr  vvoolluunnttaarryy  aaggeennccyy  iinnvvoollvveedd  iinn  

ddiissaasstteerr  mmaannaaggeemmeenntt  wwiillll  ggiivvee  aannyy  ttyyppee  ooff  pprreessss  bbrriieeffiinngg..  
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1111..  CCoo--oorrddiinnaattiioonn  aanndd  CCoooorrddiinnaatteedd  MMeecchhaanniissmm  ffoorr  

IImmpplleemmeennttaattiioonn  
  

NNeecceessssaarryy  eeffffoorrttss  wwiillll  bbee  mmaaddee  ffoorr  bbeetttteerr  ccoooorrddiinnaattiioonn  bbeettwweeeenn  aallll  ddeeppaarrttmmeennttss  aanndd  aaggeenncciieess  

aatt  tthhee  ttiimmee  ooff  ffiirree  aacccciiddeenntt  iinn  tthhee  ddiissttrriicctt..  TThhee  ddiissttrriicctt  wwiillll  kkeeeepp  aa  ssyynneerrggyy  aatt  tthhee  cceenntteerr  aanndd  

ssttaattee  lleevveell  iinn  tthhee  ppaasstt  wwhhiicchh  iiss  iimmppoorrttaanntt..  FFoorr  ccoooorrddiinnaatteedd  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhee  ppllaann,,  tthhee  

ssyysstteemm  ffrroomm  cceenntteerr  ttoo  llooccaall  lleevveell  iiss  aass  ffoolllloowwss--  

  

  

  

  

  

  

  

  

FFllooww  CChhaarrtt  66::  IInntteeggrraatteedd  MMeecchhaanniissmm  ffoorr  FFiirree  AAcccciiddeenntt  IImmpplleemmeennttaattiioonn  

  

  

1111..11  CCoo--oorrddiinnaattiioonn  wwiitthh  NNeeiigghhbboouurr  DDiissttrriiccttss  

EEaacchh  ddiissttrriicctt  iiss  nnoott  rreessoouurrcceeffuull  aanndd  eeffffiicciieenntt  iinn  tthhee  ccoonntteexxtt  ooff  aa  ffiirree  aacccciiddeenntt..  EExxtteerrnnaall  

aassssiissttaannccee  mmaayy  aallssoo  bbee  rreeqquuiirreedd  aatt  eevveerryy  mmoommeenntt  dduurriinngg  aa  ffiirree  aacccciiddeenntt..  GGaarriiyyaabbaanndd  ddiissttrriicctt  iiss  

aa  ddiissttrriicctt  wwiitthh  oodddd  ccoonnddiittiioonnss..  AA  lliisstt  ooff  aavvaaiillaabbllee  rreessoouurrcceess  iinn  nneeaarrbbyy  ddiissttrriiccttss  aanndd  tteehhssiillss  wwiillll  

bbee  kkeepptt  aatt  tthhee  GGaarriiyyaabbaanndd  ddiissttrriicctt  hheeaaddqquuaarrtteerrss  ffoorr  ssuucchh  iinnaacccceessssiibbllee  aarreeaass..  SSoo  tthhaatt  hheellpp  ccaann  

bbee  ssoouugghhtt  iiff  nneecceessssaarryy..  HHeerree  iiss  aa  lliisstt  ooff  ssuucchh  ddiissttrriiccttss  wwhhiicchh  aarree  nneeaarrbbyy  aanndd  hheellpp  ccaann  bbee  ssoouugghhtt  

iimmmmeeddiiaatteellyy  aatt  tthhee  ttiimmee  ooff  ddiissaasstteerr..  
  

AArreeaa  NNeeaarreesstt  DDiissttrriicctt  

GGaarriiyyaabbaanndd  DDhhaammttaarrii,,  OOddiisshhaa  

RRaajjiimm  RRaaiippuurr,,  DDhhaammttaarrii,,  MMaahhaassaammuunndd  

CChhhhuurraa  DDhhaammttaarrii,,  MMaahhaassaammuunndd,,  OOddiisshhaa  

MMaaiinnppuurr  DDhhaammttaarrii,,  OOddiisshhaa  

DDeeoobbhhoogg  OOddiisshhaa  
 

TTaabbllee  2266::  NNeeiigghhbboouurr  DDiissttrriiccttss      

SSttaattee  LLeevveell  

SSttaattee  EEmmeerrggeennccyy  aanndd  FFiirree  
SSeerrvviicceess  

 

SSDDMMAA  

DDiissttrriicctt  LLeevveell  

DDiissttrriicctt  EEmmeerrggeennccyy  aanndd  FFiirree  
SSeerrvviicceess  

 

HHoommee  gguuaarrdd//  NNaaggaarr  NNiiggaamm  



52 

Fire Safety Management Plan, Gariyaband (C.G.) 
 

 

1122..  SSttaannddaarrdd  OOppeerraattiinngg  PPrroocceedduurreess  aanndd  CChheecckklliissttss  
  

1122..11  SSttaannddaarrdd  OOppeerraattiinngg  PPrroocceedduurreess    
  

AA  ffiirree  aacccciiddeenntt  iiss  aa  mmaajjoorr  ddiissaasstteerr  aaccccoorrddiinngg  ttoo  rriisskk  aannaallyyssiiss..  DDiissttrriiccttss  aarree  pprroonnee  ttoo  ootthheerr  

ccoommmmoonn  ddiissaasstteerr  lliikkee  ffoorreesstt  ffiirree  aallssoo..  SSiinnccee  aa  llaarrggee  nnuummbbeerr  ooff  ppeeooppllee  ccoonnggrreeggaattee  aatt  tthhee  MMeellaa  

((MMaannddaaii))  iinn  tthhee  ddiissttrriicctt,,  tthheerree  iiss  aa  ppoossssiibbiilliittyy  ooff  cchhaaooss  wwhhiicchh  mmaayy  rreessuulltt  iinn  ssttaammppeeddee,,  ffiirree  

aacccciiddeennttss  dduurriinngg  tthhee  ffeessttiivvaall..  TThheessee  ssttaannddaarrdd  ooppeerraattiinngg  pprroocceedduurreess  aarree  pprrooppoosseedd  ttoo  ddeeaall  wwiitthh  

ssuucchh  ffiirree  aacccciiddeennttss  ssoo  aass  ttoo  rreedduuccee  ffiirree  aacccciiddeenntt  rriisskk  aanndd  iinnccrreeaassee  ssaaffeettyy..  
  

  EExxiitt  ffrroomm  tthhee  ssttaaiirrss  iinn  ccaassee  ooff  ffiirree  iinn  tthhee  bbuuiillddiinngg,,  ddoo  nnoott  uussee  tthhee  lliifftt..  FFoorr  hheellpp,,  ccoonnttaacctt  tthhee  

FFiirree  FFiigghhttiinngg  RReessccuuee  DDeeppaarrttmmeenntt  CCoommmmoonn  PPoolliiccee  CCoonnttrrooll  NNoo..  ((111122))  bbyy  tteelleepphhoonnee..  CCaallll  aa  

ffiirree  pprreevveennttiioonn  rreessccuuee  ddeeppaarrttmmeenntt  dduurriinngg  aa  ffiirree  aacccciiddeenntt  aanndd  eessccaappee  tthhee  bbuuiillddiinngg//  

aappaarrttmmeenntt  pprreemmiisseess  ffrroomm  tthhee  nneeaarreesstt  aavvaaiillaabbllee  eexxiitt..  IIff  yyoouurr  ccllootthheess  aarree  oonn  ffiirree,,  ddoonntt  ppaanniicc,,  

RRuunn,,  SSttoopp  aanndd  RRoollll..  

  CCoovveerr  tthhee  mmoouutthh  aanndd  nnoossee  wwiitthh  aa  wweett  ccllootthh  

TToo  aavvooiidd  ssmmookkee  aanndd  ssuuffffooccaattiioonn  ccoovveerr  tthhee  mmoouutthh  aanndd  nnoossee  wwiitthh  wweett  aanndd  cclleeaann  ccllootthh..  NNeevveerr  

ttrryy  ttoo  cclliimmbb  oonn  tthhee  ssiiddee  ooff  aa  ttaallll  bbuuiillddiinngg  aanndd  ddoo  nnoott  jjuummpp  aass  ddeeaatthh  mmaayy  ooccccuurr..  

  DDoonn''tt  rruunn    

          DDuurriinngg  aa  ffiirree,,  ttooxxiicc  ggaasseess  ssuucchh  aass  ccaarrbboonn  mmoonnooxxiiddee  ((CCOO))  aarree  iinn  tthhee  ssmmookkee..  WWhheenn  yyoouu  rruunn  

iinnttoo  aa  rroooomm  ffuullll  ooff  ssmmookkee,,  yyoouu  iinnhhaallee  tthhee  ssmmookkee  rraappiiddllyy..  CCOO  dduullllss  tthhee  sseennsseess  aanndd  pprreevveennttss  

cclleeaarr  tthhiinnkkiinngg  ttoo  aavvooiidd  tthhiiss  ccoovveerr  tthhee  nnoossee  aanndd  mmoouutthh  wwiitthh  aa  wweett  cclleeaann  ccllootthh..  
  

1122..22  PPrreeccaauuttiioonnaarryy  MMeeaassuurreess  aanndd  CChheecckklliisstt  ffoorr  FFiirree  AAcccciiddeenntt  
  

TToo  iinnccrreeaassee  tthhee  lleevveell  ooff  sseeccuurriittyy  iinn  hhoossppiittaallss,,  ccoolllleeggeess,,  ggoovveerrnnmmeenntt  ooffffiicceess,,  ccoommmmeerrcciiaall  

bbuuiillddiinnggss,,  eettcc..,,  tthhee  iinnssttaallllaattiioonn  ooff  ssmmookkee  aallaarrmmss  oorr  aauuttoommaattiicc  ffiirree  ddeetteeccttiioonn  //  aallaarrmm  ssyysstteemmss  

wwiillll  bbee  pprrooppoosseedd  aass  aann  eeaarrllyy  ffiirree  wwaarrnniinngg  ttoo  tthhee  rreessiiddeennttss..  IItt  iiss  pprrooppoosseedd  ttoo  pprreevveenntt  ffiirree  

aacccciiddeennttss  aanndd  aaccttiivviittiieess  dduurriinngg  tthhiiss  ttoo  mmaannaaggee  eemmeerrggeenncciieess  aanndd  ttaakkee  pprreeccaauuttiioonnss..  

  FFoorr  aallll  rreessiiddeennttiiaall  bbuuiillddiinnggss  eemmeerrggeennccyy  eevvaaccuuaattiioonn  ppllaannss  oorr  iimmppoorrttaanntt  ppllaannss  wwiillll  bbee  

pprreeppaarreedd  aass  ppeerr  tthhee  ffiirree  aanndd  ssaaffeettyy  rruulleess..  

  RReegguullaarr  mmoocckk  ddrriillll  eexxeerrcciisseess  wwiillll  bbee  ccoonndduucctteedd  ttoo  ccrreeaattee  aawwaarreenneessss  aabboouutt  eevvaaccuuaattiioonn  

pprroocceedduurree..  

  EEssppeecciiaallllyy  iitt  wwoouulldd  bbee  aaddvviissaabbllee  ttoo  kkeeeepp  ffiirree  eexxttiinngguuiisshheerrss,,  mmeeddiiccaall  kkiittss  aanndd  mmaasskkss..  
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  LLiisstteenn  ttoo  rraaddiioo  aanndd  mmeessssaaggeess  bbrrooaaddccaasstteedd  bbyy  vvaarriioouuss  mmeeddiiaa  ttoo  kkeeeepp  uuppddaatteedd  wwiitthh  tthhee  llaatteesstt  

iinnffoorrmmaattiioonn..    

  FFoollllooww  tthhee  ooffffiicciiaall  iinnssttrruuccttiioonnss  ggiivveenn  bbyy  tthhee  rraaddiioo  oorr  lloouuddssppeeaakkeerr  iinn  tteerrmmss  ooff  ffiirree  

aacccciiddeennttss..  

  KKeeeepp  aa  ffaammiillyy  eemmeerrggeennccyy  kkiitt  rreeaaddyy..  IInn  vvaarriioouuss  kkiinnddss  ooff  eemmeerrggeennccyy  ssiittuuaattiioonnss,,  iitt  iiss  bbeetttteerr  ttoo  

bbee  pprreeppaarreedd,,  ttoo  ggeett  iinnffoorrmmaattiioonn  aanndd  oorrggaanniizzeedd  aanndd  ttoo  ccaarrrryy  oouutt  rreessccuuee  ooppeerraattiioonnss  vveerryy  

qquuiicckkllyy..  

  SSttaayy  aawwaayy  ffrroomm  ddoooorrss,,  wwiinnddoowwss,,  aanndd  eelleeccttrriiccaall  ccoonndduuccttoorrss  dduurriinngg  ssttoorrmm,,  uunnpplluugg  eelleeccttrriiccaall  

aapppplliiaanncceess  aanndd  tteelleevviissiioonnss..  DDoo  nnoott  uussee  aannyy  eelleeccttrriiccaall  eeqquuiippmmeenntt..    

  IInn  eexxttrreemmee  ccoonnddiittiioonnss,,  tthhee  AArrmmyy  aanndd  AAiirr  FFoorrccee  ccoonndduucctt  rreessccuuee  ooppeerraattiioonnss..  TThheeyy  cclleeaann  tthhee  

ssttrreeeettss,,  sseenndd  mmeeddiiccaall  tteeaammss  aanndd  hheellpp  ppeeooppllee  ttoo  sshhiifftt  ttoo  ssaaffeerr  ppllaacceess..  TThhee  AAiirr  FFoorrccee  ddrrooppss  

ffoooodd,,  wwaatteerr  aanndd  ccllootthheess  ttoo  tthhee  aaffffeecctteedd  aarreeaass..  OOrrggaanniizzaattiioonnss  lliikkee  tthhee  UUnniitteedd  NNaattiioonnss  

pprroovviiddee  aassssiissttaannccee  dduurriinngg  llaarrggee--ssccaallee  ddiissaasstteerrss..  

  

1122..33  CChheecckklliisstt  ffoorr  VVaarriioouuss  LLiinnee  DDeeppaarrttmmeennttss  ((SSOOPP))  
  

 

DDeeppaarrttmmeenntt  CChheecckklliisstt  

DD..DD..MM..AA    RReegguullaarr  mmoonniittoorriinngg  iinn  aallll  tteehhssiillss  aanndd  uuppddaattiioonn  ooff  ddaattaabbaasseess  ffoorr  

ddiissttrriibbuuttiioonn  aanndd  vvaarriiaattiioonn  iinn  ffiirree  rreelliieeff..  

  TToo  eessttaabblliisshh  FFiirree  CCoonnttrrooll  RRoooomm  aanndd  ttoo  eennssuurree  pprrooppeerr  mmeecchhaanniissmm  ffoorr  

eeaarrllyy  wwaarrnniinngg  aatt  vviillllaaggee  lleevveell  tthhrroouugghh  TTeehhssiillddaarr,,  SSaarrppaanncchh,,  PPaattwwaarrii  eettcc..  

  EEnnssuurree  pprrooppeerr  ffuunnccttiioonniinngg  ooff  DDEEOOCC  wwiitthh  ffuullllyy  ffuunnccttiioonnaall  rreessoouurrcceess  

aanndd  aavvaaiillaabbiilliittyy  ooff  ffiirree  ssaaffeettyy  eeqquuiippmmeenntt..  

  TToo  pprreeppaarree  iimmppoorrttaanntt  aanndd  lliiffee--lliinnee  bbaassiicc  iinnffrraassttrruuccttuurree  ddaattaabbaasseess,,  ssaaffee  

sshheelltteerrss  ffoorr  eevvaaccuuaattiioonn  aanndd  aannnnuuaallllyy  uuppddaatteedd  lliisstt  ooff  ffiirree  rreelliieeff  ccaammppss  iinn  

tthhee  ddiissttrriicctt..  

EEdduuccaattiioonn    OOrrggaanniizzee  aawwaarreenneessss  ggeenneerraattiioonn  pprrooggrraamm  iinn  sscchhoooollss  aanndd  ccoolllleeggeess  ffoorr  

ssttuuddeennttss,,  tteeaacchheerrss,,  aaddmmiinniissttrraattiivvee  ssttaaffff  aanndd  ootthheerr  aassssiissttaannttss..  DDooss  aanndd  

ddoonn’’ttss  dduurriinngg  ddiiffffeerreenntt  ddaannggeerr  ssiittuuaattiioonn  aanndd  ssaaffee  eevvaaccuuaattiioonn  iinn  ffiirree  

eemmeerrggeennccyy..    

  PPrreeppaarraattiioonn  ooff  ffiirree  ddiissaasstteerr  mmaannaaggeemmeenntt  aanndd  ffiirrsstt  aaiidd  kkiittss  iinn  eevveerryy  

sscchhooooll  aanndd  ccoolllleeggee..    
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  IIddeennttiiffiiccaattiioonn  ooff  sscchhoooollss  aanndd  ccoolllleeggeess  ffuunnccttiioonniinngg  aass  rreelliieeff  sshheelltteerrss  iinn  

ccaassee  ooff  ffiirree  eemmeerrggeennccyy..  

CC..SS..EE..BB    TToo  ccrreeaattee  aa  ddaattaabbaassee  ooff  iimmppoorrttaanntt  bbaassiicc  iinnffrraassttrruuccttuurree  iinn  tthhee  ddiissttrriicctt  aanndd  

pprreeppaarree  tthheemm  ttoo  pprroovviiddee  uunniinntteerrrruupptteedd  ppoowweerr  ssuuppppllyy..  

  PPrroovviissiioonn  ffoorr  ccoonnttiinnuuoouuss  ppoowweerr  ssuuppppllyy  aanndd  ffoorr  iimmmmeeddiiaattee  rreeppllaacceemmeenntt//  

ppoowweerr  ssuuppppllyy  ssyysstteemm  iinn  tthhee  aaffffeecctteedd  aarreeaa..  

  TToo  pprroovviiddee  eelleeccttrriiccaall  ccoonnnneeccttiioonnss  aanndd  ssyysstteemmss  oonn  sshhoorrtt  nnoottiiccee  iinn  tthhee  

aaffffeecctteedd  aarreeaass  ffoorr  tthhee  ppuurrppoossee  ooff  ffiirree  eexxhhaauusstt  aanndd  lliigghhttiinngg..    

    TToo  eennssuurree  aavvaaiillaabbiilliittyy  ooff  aaddeeqquuaattee  ssttoocckk  ooff  ccrriittiiccaall  eeqquuiippmmeenntt  lliikkee  

ttrraannssffoorrmmeerrss,,  ppoolleess,,  ccoonndduuccttoorrss,,  ccaabblleess,,  iinnssuullaattoorrss  eettcc..  

FFiirree  sseerrvviicceess    TToo  eennssuurree  tthhee  ffuunnccttiioonnaalliittyy  aanndd  aavvaaiillaabbiilliittyy  ooff  ffiirreeffiigghhttiinngg  aanndd  

rreessppiirraattoorryy  eeqquuiippmmeenntt..  

  TToo  eennssuurree  aavvaaiillaabbiilliittyy  ooff  cclleeaarr  aanndd  pprrooppeerr  sskkeettcchheedd  mmaappss  aanndd  mmaarrkkeedd  

eevvaaccuuaattiioonn  rroouutteess  wwiitthh  ssiiggnnss  iinn  aallll  iimmppoorrttaanntt  bbuuiillddiinnggss  lliikkee  sscchhoooollss,,  

hhoossppiittaallss,,  aappaarrttmmeennttss,,  rreeccrreeaattiioonnaall  aarreeaass,,  mmaallllss,,  cciinneemmaass,,  rreegguullaarr  

eevvaaccuuaattiioonn  eexxeerrcciisseess  aass  ppeerr  eevvaaccuuaattiioonn  ppllaannss  eettcc..    

  TToo  ccrreeaattee  aa  ddaattaabbaassee  ooff  eexxiissttiinngg  ffiirree  eexxttiinngguuiisshhiinngg  sseerrvviicceess  aanndd  

ffaacciilliittiieess  pprroovviiddeedd  wwiitthh  pprriivvaattee  aaggeenncciieess  aanndd  ffiirree  ssttaattiioonnss..  

FFoorreesstt  DDeepptt..    TToo  eennssuurree  pprrooppeerr  ffuunnccttiioonniinngg  ooff  ffiirree  ssaaffeettyy  eeqquuiippmmeenntt  aanndd  vveehhiicclleess..  

  IInnssppeeccttiioonn  ooff  ccrriimmiinnaall  iinncciiddeennttss  iinn  rreessttrriicctteedd  ffoorreesstt  aarreeaass..  

  TToo  pprreeppaarree  aann  eevvaaccuuaattiioonn  ppllaann  ffoorr  aanniimmaallss  dduurriinngg  ffoorreesstt  ffiirree..  

  TToo  pprreeppaarree  tteeaammss  ttoo  ccaattcchh  wwiilldd  aanniimmaallss  ssoo  aass  ttoo  pprreevveenntt  tthheemm  ffrroomm  

eenntteerriinngg  lliivviinngg  aarreeaass,,  rreelliieeff  ccaammppss,,  eettcc..  

RR..TT..OO      TToo  eennssuurree  pprrooppeerr  ffuunnccttiioonniinngg  ooff  vveehhiicclleess  aanndd  eeqquuiippmmeennttss  iinncclluuddiinngg  ffiirree  

eexxttiinngguuiisshheerrss,,  ffiirrsstt  aaiidd  kkiittss  eettcc..  

  TToo  pprreeppaarree  aa  mmeecchhaanniiccaall  tteeaamm  ffoorr  qquuiicckk  rreeppaaiirr  ooff  eeqquuiippmmeenntt  aanndd  

vveehhiicclleess;;  cchheecckk  tthhee  aavvaaiillaabbiilliittyy  ooff  ttrraaiinneedd  ddrriivveerrss  aanndd  ccoonndduuccttoorrss  ffoorr  

ffiirrsstt  aaiidd  aanndd  bbaassiicc  lliiffee  ssaavviinngg  tteecchhnniiqquueess..  

  TToo  iiddeennttiiffyy  vveehhiicclleess  ffoorr  ffiirree  rreessccuuee  ooppeerraattiioonnss  aanndd  pprreeppaarree  ffoorr  qquuiicckk  

ddeeppllooyymmeenntt  ooff  vveehhiicclleess  ffoorr  vvaarriioouuss  ppuurrppoosseess  lliikkee  llaarrggee  ssccaallee  

eevvaaccuuaattiioonn,,  ttrraannssppoorrtt  ooff  rreessppoonnssee  tteeaammss,,  rreelliieeff  iitteemmss,,  vviiccttiimmss  eettcc..    

  TToo  ccrreeaattee  aa  ddaattaabbaassee  ooff  pprriivvaattee  ffiirree  eexxttiinngguuiisshheerr  vveehhiicclleess  aavvaaiillaabbllee  wwiitthh  
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sscchhoooollss,,  ccoolllleeggeess  aanndd  ootthheerr  pprriivvaattee  aaggeenncciieess,,  ssoo  tthhaatt  iitt  ccaann  bbee  uusseedd  ffoorr  

tthhee  ppuurrppoossee  ooff  eevvaaccuuaattiioonn,,  iiff  nneecceessssaarryy..  

HHeeaalltthh  ddeepptt..    TToo  pprreeppaarree  aa  tteeaamm  ooff  ppaarraammeeddiiccss  ttoo  kkeeeepp  ttrraaiinneedd  mmeeddiiccaall  tteeaammss  aatt  ffiirree  

eemmeerrggeennccyy  ssiitteess  aanndd  tthhee  mmaatteerriiaallss  nneeeeddeedd  ffoorr  hheeaalltthh  ccaarree  rreeaaddyy..  

  TToo  eennssuurree  aavvaaiillaabbiilliittyy  ooff  ppoorrttaabbllee  ssuupppplliieess  iinncclluuddiinngg  aaddeeqquuaattee  ssppaaccee  

ffoorr  ssttoorraaggee  ooff  mmeeddiicciinneess,,  aavvaaiillaabbiilliittyy  ooff  ssttoocckk  ooff  mmeeddiicciinneess,,  ssuurrvviivvaall  

eeqquuiippmmeenntt  aanndd  ppoorrttaabbllee  ooxxyyggeenn  ccyylliinnddeerrss,,  ppoorrttaabbllee  XX--rraayy  mmaacchhiinneess,,  

ppoorrttaabbllee  uullttrraassoouunndd  mmaacchhiinneess,,  ttrriiaaggee  ttaaggss,,  eettcc..  

  TToo  ccrreeaattee  aa  ddaattaabbaassee  ooff  ddooccttoorrss  rreeggiisstteerreedd  wwiitthh  IInnddiiaann  MMeeddiiccaall  

AAssssoocciiaattiioonn  ((IIMMAA)),,  pprriivvaattee  hhoossppiittaallss  aanndd  nnuurrssiinngg  hhoommeess  tthhaatt  aarree  

aavvaaiillaabbllee  wwiitthh  sseerrvviicceess  aanndd  ffaacciilliittiieess  aanndd  uuppddaattee  iitt  aannnnuuaallllyy..  

  TToo  ccrreeaattee  aa  ddaattaabbaassee  ooff  aammbbuullaannccee  sseerrvviicceess  aavvaaiillaabbllee  ffrroomm  tthhee  

GGoovveerrnnmmeenntt,,  pprriivvaattee  aaggeenncciieess  aanndd  DDiissttrriicctt  RRoottaarryy//  LLiioonnss  CClluubb,,  iiff  aannyy..  

  TToo  pprreeppaarree  ffoorr  qquuiicckk  tteemmppoorraarryy  hhoossppiittaallss,,  mmoobbiillee  ssuurrggiiccaall  uunniittss,,  eettcc..  

nneeaarr  tthhee  ffiirree  aaffffeecctteedd  aarreeaa..  

NNaaggaarrppaalliikkaa    TToo  pprreeppaarree  ffoorr  ssaanniittaarryy  ooppeerraattiioonnss  ppoosstt--ffiirree  ccoonnddiittiioonnss  iinn  tthhee  aarreeaa..    

  TToo  pprreeppaarree  aa  ffiirree  ppllaann  ffoorr  pprrooppeerr  ssoolliidd  wwaassttee  mmaannaaggeemmeenntt  iinn  ffiirree  

sshheelltteerrss,,  ffoooodd  cceennttrreess  aanndd  aaffffeecctteedd  aarreeaass..  

  TToo  cchheecckk  tthhee  aavvaaiillaabbiilliittyy  ooff  aammbbuullaanncceess  aanndd  ootthheerr  nneecceessssaarryy  

eeqquuiippmmeenntt..  

  TToo  pprreeppaarree  aa  ppllaann  ffoorr  ccoonnttrrooll  rroooomm  aanndd  ttoo  aalllloott  bbuuiillddiinngg//gguueesstt  hhoouussee  aatt  

vvaarriioouuss  ppllaacceess  ffoorr  mmeeddiiccaall  oorr  sshheelltteerr  dduurriinngg  ffiirree  eemmeerrggeennccyy..  

PPoolliiccee    TToo  ddeevveelloopp  aa  mmeecchhaanniissmm  ffoorr  eeaarrllyy  wwaarrnniinngg  ooff  vvaarriioouuss  tthhrreeaattss  bbyy  ppoolliiccee  

ssttaattiioonnss  aanndd  ppoolliiccee..  

  TToo  cchheecckk  tthhee  aavvaaiillaabbiilliittyy  ooff  gguuaarrddss  aatt  ttoouurriisstt  ppllaacceess,,  aannnnuuaall  eexxhhiibbiittiioonn  

aanndd  KKuummbbhh  MMeellaa  wwhheerree  tthheerree  iiss  aa  ppoossssiibbiilliittyy  ooff  ssttaammppeeddee  bbyy  ffiirree..    

  TToo  eessttaabblliisshh  tteemmppoorraarryy  wwiirreelleessss  ssyysstteemm  bbeettwweeeenn  ddiissttrriicctt  aanndd  tteehhssiillss  iinn  

ccaassee  ooff  aannyy  ddaammaaggee  ttoo  eexxiissttiinngg  wwiirreelleessss  ssyysstteemm  iinn  tthhee  ddeeppaarrttmmeenntt..  

  TTrraaiinn  tthhee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  bbrraanncchh  ooff  tthhee  ppoolliiccee  ttoo  sseett  uupp  aa  ccoonnttrrooll  rroooomm  

aatt  tthhee  ssiittee  rreeqquuiirreedd  oonn  sshhoorrtt  nnoottiiccee..  

  TToo  pprreeppaarree  ccoonnttiinnggeennccyy  ffiirree  ppllaannss  ffoorr  eemmeerrggeenncciieess,,  ootthheerr  llaaww  aanndd  

oorrddeerr..  
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  TToo  pprreeppaarree  tthhee  ddeeppllooyymmeenntt  ppllaann  ooff  HHoommee  GGuuaarrdd  aanndd  ootthheerr  vvoolluunntteeeerrss  

ttoo  pprrootteecctt  tthhee  pprrooppeerrttyy  ooff  tthhee  aaffffeecctteedd  ccoommmmuunniittyy..  

  TToo  ttrraaiinn  ppoolliiccee  ppeerrssoonnnneell  aanndd  eemmppllooyyeeeess  ooff  PPCCRR  vvaannss  iinn  ffiirrsstt  aaiidd  aanndd  

bbaassiicc  lliiffee  ssaavviinngg  tteecchhnniiqquueess..  

  TToo  pprroovviiddee  pprrootteeccttiioonn  ttoo  aavvooiidd  tthheefftt  aanndd  ffaallssee  ccllaaiimmss  ooff  ddeeaadd  bbooddiieess  bbyy  

ffiirree..  

  TToo  aarrrraannggee  rreessccuuee  aanndd  ssaaffeettyy  iinn  ffiirree  eemmeerrggeennccyy//aaffffeecctteedd  aarreeaass,,  

hhoossppiittaallss,,  mmeeddiiccaall  cceenntteerrss,,  aanndd  ffoooodd  cceenntteerrss..  

  TToo  kkeeeepp  hhaannddyy  tteelleepphhoonnee  nnuummbbeerrss  aanndd  ddaattaabbaasseess  ooff  tthhee  rreesseerrvveedd  

bbaattttaalliioonnss  ooff  ppoolliiccee,,  BBDDSS  aanndd  ddoogg  ssqquuaadd  iinn  tthhee  ppoolliiccee  ccoonnttrrooll  rroooomm..  

    TToo  mmaakkee  aa  tteeaamm  ttrraaiinneedd  iinn  sseeaarrcchh  aanndd  rreessccuuee,,  ffiirrsstt  aaiidd,,  ffiirreeffiigghhttiinngg  eettcc..  

PPuubblliicc  rreellaattiioonn    TToo  eennssuurree  ddeelliivveerryy  ooff  iinnffoorrmmaattiioonn,,  eedduuccaattiioonn  aanndd  ccoommmmuunniiccaattiioonn  

((IIEECC))  ccoonntteenntt  ffoorr  ccoommmmuunniittyy  aawwaarreenneessss..  

  TToo  ddeessiiggnn  aa  pprrooppeerr  ppuubblliicc  rreellaattiioonnss  ssyysstteemm  ttoo  eennssuurree  rruummoorr  ccoonnttrrooll..  

  MMeeddiiaa  mmaannaaggeemmeenntt  ffoorr  iinnffoorrmmaattiioonn  ddiisssseemmiinnaattiioonn  ttoo  tthhee  ppuubblliicc  ffrroomm  

ttiimmee  ttoo  ttiimmee,,  kkeeeeppss  aa  ddaattaabbaassee  ooff  eemmeerrggeennccyy  lliiaaiissoonn  

ddeeppaarrttmmeenntt//ppeerrssoonnnneell  rreeaaddyy..  

  TToo  kkeeeepp  aa  ddaattaabbaassee  ooff  ddooss  aanndd  ddoonn’’ttss  aatt  tthhee  ttiimmee  ooff  aallll  ppoossssiibbllee  ffiirree  

hhaazzaarrddss  iinn  tthhee  ddiissttrriicctt..  

  DDiisssseemmiinnaattee  iinnffoorrmmaattiioonn  tthhrroouugghh  bbooookkss,,  mmaaggaazziinneess,,  rraaddiioo,,  tteelleevviissiioonn,,  

ffiillmm  sshhoowwss,,  nneewwssppaappeerrss,,  ddooccuummeennttaarryy  ffiillmmss,,  mmeeeettiinnggss  eettcc..  

PP..WW..DD    TToo  ccrreeaattee  aa  ddaattaa  bbaassee  ooff  aavvaaiillaabbiilliittyy  aanndd  ffuunnccttiioonniinngg  ooff  hheeaavvyy  ffiirree  

eeqquuiippmmeenntt  ssuucchh  aass  ccrraanneess,,  JJCCBBss..  

  TToo  eennssuurree  ddeebbrriiss  cclleeaarraannccee,,  rreeppaaiirr  ooff  ddaammaaggeedd  rrooaaddss,,  rreeppaaiirr  ooff  bbrriiddggeess,,  

ccuullvveerrttss  aanndd  ffllyyoovveerrss..  

  TToo  pprreeppaarree  ppllaannss  lliikkee  ccoonnssttrruuccttiioonn  ooff  nneeww  tteemmppoorraarryy  rrooaaddss  ttoo  ddiivveerrtt  

ttrraaffffiicc  ffrroomm  tthhee  aaffffeecctteedd  aarreeaa,,  tteemmppoorraarryy  ffaacciilliittiieess  lliikkee  ddooccttoorrss  oonn  sshhoorrtt  

nnoottiiccee,,  tteemmppoorraarryy  sshheelltteerr  eettcc..    

  IImmmmeeddiiaattee  iinnssttaallllaattiioonn  ooff  hheelliippaadd  nneeaarr  tthhee  aaffffeecctteedd  ssiittee  ffoorr  VV..VV..II..PP..  TToo  

eennssuurree  rreessttoorraattiioonn  ooff  ddaammaaggeedd  ggoovveerrnnmmeenntt  bbuuiillddiinnggss  dduurriinngg  tthhee  

ddiissaasstteerr..  

 

TTaabbllee  2277::  CChheecckklliisstt  ffoorr  VVaarriioouuss  LLiinnee  DDeeppaarrttmmeennttss  ((SSOOPP))  
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1122..44  EEmmeerrggeennccyy  RReessppoonnssee  RReessoouurrcceess  

  

aa..  EExxppeerrtt  rreessoouurrcceess  

  FFiirree  rreessccuuee  tteeaamm  

  FFiirreeffiigghhttiinngg  eeqquuiippmmeenntt  

 

bb..  MMaannppoowweerr  

  

cc..  MMeeddiiccaall  AAssssiissttaannccee  

  AAmmbbuullaannccee  ((wwiitthh  eemmeerrggeennccyy  mmeeddiicciinneess))  

  DDooccttoorr  

  NNuurrssee  

  

dd..  LLaaww  aanndd  OOrrddeerr  AAggeenncciieess  

  PPoolliiccee  //  NNaaggaarr  SSeennaa  

  SSDDRRFF  //  NNDDRRFF  

  AArrmmyy  //  AAiirr  FFoorrccee  ((iiff  rreeqquuiirreedd))  

  

ee..  OOtthheerr  rreeqquuiirreemmeennttss  

  WWaatteerr  ssttoorraaggee  ttaannkk  

  TTeemmppoorraarryy  sshheelltteerr  wwiitthh  ssaanniittaattiioonn  ffaacciilliittiieess  

  TTeemmppoorraarryy  ccoommmmoonn  kkiittcchheenn  oorr  ffoooodd  ppaacckkeettss..  

  
  

1122..55  AAssssiissttaannccee  ffrroomm  CCeennttrraall  //  SSttaattee  GGoovveerrnnmmeenntt  
  

SS..nnoo..  WWoorrkk  DDeeppaarrttmmeenntt  SSttaannddaarrdd  RReelliieeff  aanndd  RReehhaabbiilliittaattiioonn  

11  

EEvvaaccuuaattiioonn  

((RReessiiddeennttiiaall  aanndd  

CCoommmmeerrcciiaall  

BBuuiillddiinnggss))  

PPoolliiccee,,  MMuunniicciippaall  

CCoorrppoorraattiioonn  

  IImmmmeeddiiaattee  eevvaaccuuaattiioonn  ooff  

hhaazzaarrddoouuss  bbuuiillddiinnggss..  

  TTrraannssppoorrttaattiioonn  ooff  ppeerrssoonnss  aanndd  

eesssseennttiiaall  ccoommmmooddiittiieess  ttoo  ssaaffeerr  

ppllaacceess..  
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  PPrroovviissiioonn  ooff  tteemmppoorraarryy  ssaaffee  

aaccccoommmmooddaattiioonn  ffoorr  ddiissppllaacceedd  

ppeeooppllee..  

22  SSeeaarrcchh  aanndd  rreessccuuee  

PPoolliiccee,,  NNGGOOss,,  NNSSSS,,  

NNCCCC,,  SSDDRRFF,,  

HHoommee  gguuaarrdd  

  TToo  ssaavvee  aanndd  eevvaaccuuaattee  ppeeooppllee  iinn  

ddiissttrreessss..    

  SSaavvee  eennddaannggeerreedd  aanniimmaallss..  SSeeaarrcchh  

ffoorr  mmiissssiinngg  ppeerrssoonnss..  

33  
SSeeccuurriittyy  ccoorrddoonn  ooff  

tthhee  aaffffeecctteedd  aarreeaa  

PPoolliiccee,,  HHoommee  gguuaarrdd,,  

SSDDRRFF  

  SSeeccuurriittyy  ccoorrddoonn  aatt  tthhee  aaffffeecctteedd  ssiittee  

ttoo  aavvooiidd  uunnttoowwaarrdd  iinncciiddeenntt  ssoo  tthhaatt  

ccrroowwddss  ccaann  bbee  kkeepptt  aawwaayy  ffrroomm  tthhee  

ddiissaasstteerr  ssiittee..  

44  TTrraaffffiicc  CCoonnttrrooll  

PPoolliiccee,,  

TTrraaffffiicc--ppoolliiccee,,  

NNGGOOss  

  NNoott  ttoo  lleett  vveehhiicclleess  ccoommee  aarroouunndd  

tthhee  aaffffeecctteedd  aarreeaa..  

  AArrrraannggeemmeennttss  ffoorr  ssppeeeeddyy  

ttrraannssppoorrttaattiioonn  ooff  vveehhiicclleess  iinndduullggeedd  

iinn  rreelliieeff  wwoorrkk..  

  AArrrraannggeemmeenntt  ooff  vveehhiicclleess  aass  aanndd  

wwhheenn  rreeqquuiirreedd..  

55  LLaaww  aanndd  oorrddeerr  
PPoolliiccee,,  HHoommee  gguuaarrdd,,  

SSDDRRFF  

  AA  ssyysstteemm  ttoo  pprreevveenntt  ssttaammppeeddee  eettcc..  

aatt  tthhee  ttiimmee  ooff  ddiissaasstteerr..  

  SSttoopp  rruummoorrss..  

  SSttoopp  rriioottiinngg  aanndd  lloooottiinngg..  

  PPrrootteeccttiioonn  ooff  lliiffee  aanndd  pprrooppeerrttyy  ooff  

tthhee  aaffffeecctteedd..  

66  
SSaallvvaaggee  ooff  ddeeaadd  

bbooddiieess  

HHeeaalltthh  DDeepptt..,,  PPoolliiccee,,    

MMuunniicciippaall  

  IImmmmeeddiiaattee  ddiissppllaacceemmeenntt  ooff  ddeeaadd  

bbooddiieess  ttoo  aavvooiidd  eeppiiddeemmiiccss  aanndd  
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CCoorrppoorraattiioonn  ppoolllluuttiioonn..  

  AArrrraannggeemmeenntt  ooff  llaasstt  rriitteess  ooff  ddeeaadd  

bbooddiieess..  

  AArrrraannggeemmeenntt  ooff  ppoosstt  mmoorrtteemm  ooff  

ddeeaadd  bbooddiieess  iinn  ccaassee  ooff  cchheemmiiccaall  oorr  

bbiioollooggiiccaall  oorr  eeppiiddeemmiicc..  

  IInnffoorrmmaattiioonn  ttoo  tthhee  rreellaattiivveess  aabboouutt  

tthhee  ddeeaadd  ppeeooppllee..  

77  DDeebbrriiss  ddiissppoossaall  

PPoolliiccee,,    MMuunniicciippaall  

CCoorrppoorraattiioonn,,  

AAddmmiinniissttrraattiioonn,,  

SSDDRRFF  

  RReemmoovvaall  ooff  ddeebbrriiss  ffoorr  

rreeiinnssttaatteemmeenntt  ooff  eesssseennttiiaall  sseerrvviicceess..  

  PPuuttttiinngg  ddeebbrriiss  iinn  pprrooppeerr  ppllaaccee..  

  CCaarreeffuull  rreemmoovvaall  ooff  ddeebbrriiss  ssoo  tthhaatt  

vvaalluuaabbllee  iitteemmss  aanndd  ddeeaadd  bbooddiieess  aarree  

nnoott  ddaammaaggeedd..  

 

TTaabbllee  2288::  SSttaannddaarrdd  RReelliieeff  LLeevveell  aanndd  RReehhaabbiilliittaattiioonn  
  

  

1122..66  EEmmeerrggeennccyy  CCoonnttaacctt  LLiisstt  
  

DDeettaaiillss  ooff  OOffffiicceerrss  aanndd  EEmmppllooyyeeeess  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  FFiirree  aanndd  EEmmeerrggeennccyy  

SSeerrvviicceess  aatt  tthhee  SSttaattee  LLeevveell  

SS..nnoo..  NNaammee  DDeessiiggnnaattiioonn  OOffffiiccee  AAddddrreessss  CCoonnttaacctt  NNoo..  

11  AAsshhookk  JJuunneejjaa  
AAddddiittiioonnaall  DDiirreeccttoorr  

GGeenneerraall  
NNaaggaarr  sseennaa,,  FFiirree  CCoonnttrrooll  

aanndd  EEmmeerrggeennccyy  SSeerrvviicceess,,  

CC..GG..  AAttaall  NNaaggaarr,,  RRaaiippuurr  

  

00777711--22551122330066  

22  GG  SS  DDaarrrroo  
DDeeppuuttyy  IInnssppeeccttoorr  

GGeenneerraall  
00777711--22224499110000  

33  PPaarrvveejj  QQuurreesshhii  AASSPP,,  FFiirree  00777711--22551122334422  

  

TTaabbllee  2299::  SSttaattee  LLeevveell  EEmmeerrggeennccyy  CCoonnttaacctt  LLiisstt  
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DDeettaaiillss  ooff  OOffffiicceerrss  aanndd  EEmmppllooyyeeeess  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  FFiirree  aanndd  EEmmeerrggeennccyy  
SSeerrvviicceess  aatt  tthhee  DDiissttrriicctt  LLeevveell  

SS..nnoo..  NNaammee  DDeessiiggnnaattiioonn  OOffffiiccee  AAddddrreessss  CCoonnttaacctt  NNoo..  

11  
SShhrrii  DDeeeeppaannkkaarr  SSaammuueell  

NNaatthh  
DDiissttrriicctt  

HHoommeegguuaarrdd  

DDiissttrriicctt  
HHoommeegguuaarrdd  OOffffiiccee,,  

NNaaggaarr  sseennaa  
GGaarriiyyaabbaanndd  

77998877770000334444  

22  MMss..  SSaannddhhyyaa  VVeerrmmaa  CCMMOO  

NNaaggaarr  PPaalliikkaa  
PPaarriisshhaadd  OOffffiiccee,,  

GGaarriiyyaabbaanndd  

77550099441177557755  

33  
SShhrrii  HHaarriisshh  KKuummaarr  

MMaannjjhhii  
SSuubb--EEnnggiinneeeerr  77000000447744882211  

44  SShhrrii  BBaassaanntt  SSaahhuu  VVeehhiiccllee  DDrriivveerr  77008899991177000011  

55  SShhrrii  MMoottiicchhaanndd  JJaaiinn  CCMMOO,,  RRaajjiimm  

WWaarrdd  NNoo..  0033  
iinnffrroonntt  ooff  

GGaauurraavvppaatthh 

99440066339966220011  

66  SShhrrii  TTaarruunn  KKuummaarr  TThhaakkuurr  
SSaanniittaattiioonn  
IInnssppeeccttoorr  

99442255556644448822  

77  SShhrrii  DDeeeeppaakk  VVeerrmmaa  VVeehhiiccllee  DDrriivveerr  88995599447766442299  

88  SShhrrii  NNaarraayyaann  YYaaddaavv  HHeellppeerr  --  

99  KKuu..  YYeesshhaa  LLeehhrree  

CChhiieeff  NNaaggaarr  
PPaanncchhaayyaatt  
OOffffiicceerr,,  

FFiinnggeesshhwwaarr  NNaaggaarr  PPaanncchhaayyaatt,,  
FFiinnggeesshhwwaarr  

66223322776699888888  

1100  SShhrrii  NNaarreennddrraa  SSiinngghh  SSuubb--EEnnggiinneeeerr  99997777331199554488  

1111  SShhrrii  CChheettaann  NNiirrmmaallkkaarr  VVeehhiiccllee  DDrriivveerr  88887711666699554400  

  
TTaabbllee  3300::  DDiissttrriicctt  LLeevveell  EEmmeerrggeennccyy  CCoonnttaacctt  LLiisstt  

  

  

FFiirree  aanndd  EEmmeerrggeennccyy  SSeerrvviicceess  ––  NNaaggaarr  NNiiggaamm  

SS..nnoo..  DDiissttrriicctt  AAddddrreessss  CCoonnttaacctt  

11  

GGaarriiyyaabbaanndd  

NNaaggaarr  PPaalliikkaa  

PPaarriisshhaadd  OOffffiiccee,,  

GGaarriiyyaabbaanndd  

MMss..  SSaannddhhyyaa  VVeerrmmaa,,  CCMMOO,,  77550099441177557755  

22  
SShhrrii  HHaarriisshh  KKuummaarr  MMaannjjhhii,,  SSuubb--EEnnggiinneeeerr,,  

77000000447744882211  

33  SShhrrii  BBaassaanntt  SSaahhuu,,  VVeehhiiccllee  DDrriivveerr,,  77008899991177000011  

  

TTaabbllee  3311::  FFiirree  aanndd  EEmmeerrggeennccyy  SSeerrvviicceess  ––  NNaaggaarr  NNiiggaamm  
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DDeettaaiillss  ooff  FFiirree  SSppeecciiaalliisstt  oorr  TTrraaiinneedd  HHoommee  GGuuaarrddss  

SS..nnoo..  NNaammee  DDeessiiggnnaattiioonn  CCoonnttaacctt  NNoo..  TTrraaiinniinngg  EExxppeerrttiissee  

11  SShhrrii  DDeeeeppaannkkaarr  

SSaammuueell  NNaatthh  

DDiissttrriicctt  
HHoommeegguuaarrdd,,  
NNaaggaarr  sseennaa  
GGaarriiyyaabbaanndd  

77998877770000334444  

SSttaattiioonn  OOffffiicceerr  aanndd  IInnssttrruuccttoorr  

ccoouurrssee,,  DDuurraattiioonn--  66  mmoonntthhss  

NNaattiioonnaall  FFiirree  EExxttiinngguuiisshhiinngg  SSeerrvviiccee  

SScchhooooll,,  NNaaggppuurr  ((MMaahhaarraassttrraa))  

NNaattiioonnaall  SScchheemmee  DDeevveellooppmmeenntt  FFiirree  

ccoouurrssee  

DDuurraattiioonn--  33  mmoonntthhss  

FFiirree  EExxttiinngguuiisshhiinngg  aanndd  EEmmeerrggeennccyy  

sseerrvviicceess  aanndd  SSDDRRFF  TTrraaiinniinngg  cceenntteerr,,  

PPaarrssaaddaa  BBiillaassppuurr  

FFlloooodd  RRiisskk  MMaannaaggeemmeenntt  aanndd  

MMiittiiggaattiioonn  

DDuurraattiioonn--  55  ddaayyss  

CC..GG..  AAddmmiinniissttrraattiioonn  AAccaaddeemmyy,,  

NNiimmoorraa  ((RRaaiippuurr))  

22  BBhhuuppeennddrraa  SSoonnii  SSaaiinniikk NNoo..  220044  

ccuurrrreennttllyy  

ppoosstteedd,,  RRaaiippuurr 

88331199557711113344 BBaassiicc  FFiirreemmaann  TTrraaiinniinngg    

DDuurraattiioonn--  2211  ddaayyss  

BBhhiillaaii  IIssppaatt  SSaannyyaannttrraa  

33  NNaaggmmaannii  

DDeewwaannggaann  

SSaaiinniikk NNoo..  1100  

ccuurrrreennttllyy  

ppoosstteedd,,  RRaaiippuurr 

77999999334411885599 BBaassiicc  FFiirreemmaann  TTrraaiinniinngg    

DDuurraattiioonn--  2211  ddaayyss  

BBhhiillaaii  IIssppaatt  SSaannyyaannttrraa  

44  BBhhuuppeennddrraa  

SSiinnhhaa  

SSaaiinniikk NNoo..  113399  

ccuurrrreennttllyy  

ppoosstteedd,,  

GGaarriiyyaabbaanndd 

77556666226699552255 BBaassiicc  FFiirreemmaann  TTrraaiinniinngg    

DDuurraattiioonn--  2211  ddaayyss  

BBhhiillaaii  IIssppaatt  SSaannyyaannttrraa  

55  DDhhaarrmmeennddrraa  

YYaaddaavv  

SSaaiinniikk NNoo..  118822  

ccuurrrreennttllyy  

ppoosstteedd,,  RRaaiippuurr 

77998877226622661199 BBaassiicc  FFiirreemmaann  TTrraaiinniinngg    

DDuurraattiioonn--  2211  ddaayyss  

BBhhiillaaii  IIssppaatt  SSaannyyaannttrraa  
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66  VViijjeennddrraa  VVeerrmmaa  SSaaiinniikk NNoo..  118899  

ccuurrrreennttllyy  

ppoosstteedd,,  

GGaarriiyyaabbaanndd 

88331199887755000055  BBaassiicc  FFiirreemmaann  TTrraaiinniinngg    

DDuurraattiioonn--  2211  ddaayyss  

BBhhiillaaii  IIssppaatt  SSaannyyaannttrraa  

77  TTiikkeesshhwwaarr  SSaahhuu  SSaaiinniikk NNoo..  119977  

ccuurrrreennttllyy  

ppoosstteedd,,  RRaaiippuurr 

77000000111133443366  BBaassiicc  FFiirreemmaann  TTrraaiinniinngg    

DDuurraattiioonn--  2211  ddaayyss  

BBhhiillaaii  IIssppaatt  SSaannyyaannttrraa  

88  HHeemmaanntt  SSiinnhhaa  SSaaiinniikk NNoo..  220099  

ccuurrrreennttllyy  

ppoosstteedd,,  RRaaiippuurr  

88331199773333777722  BBaassiicc  FFiirreemmaann  TTrraaiinniinngg    

DDuurraattiioonn--  2211  ddaayyss  

BBhhiillaaii  IIssppaatt  SSaannyyaannttrraa  

99  DDhhaarrmmeennddrraa  

DDhhrruuvv  

SSaaiinniikk NNoo..  222277  

ccuurrrreennttllyy  

ppoosstteedd,,  RRaaiippuurr  

99334400221111224477  BBaassiicc  FFiirreemmaann  TTrraaiinniinngg    

DDuurraattiioonn--  2211  ddaayyss  

BBhhiillaaii  IIssppaatt  SSaannyyaannttrraa  

  
TTaabbllee  3322::  DDeettaaiillss  ooff  FFiirree  SSppeecciiaalliisstt  oorr  TTrraaiinneedd  HHoommee  GGuuaarrddss  

  

  

  

  

  

  

  



 


