
  

  
  
  
  
  

  
  

DDiissttrriicctt  DDiissaasstteerr  FFiirree  SSaaffeettyy  MMaannaaggeemmeenntt  PPllaann  

  

  

YYeeaarr  --22002200    

  

DDiissttrriicctt--  RRaajjnnaannddggaaoonn  

  
  

  
SSttaattee  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  AAuutthhoorriittyy,,  CChhhhaattttiissggaarrhh  

  
  

 

Revenue and Disaster Management Department, Mantralaya, Mahanadi 
Bhavan, Atal Nagar Raipur, CG 









Acknowledgment 

 
Under the leadership of Hon’ble Chief Minister of Chhattisgarh and Hon’ble Minister, 

Government of Chhattisgarh Revenue and Disaster Management Department, Chief Secretary 

Government of Chhattisgarh and Relief Commissioner and Secretary of Revenue and Disaster 

Management Department, we express gratitude towards all those who have contributed to the 

preparation of District Disaster Fire Safety Management Plan. According to the guidelines of 

Disaster Management Act 2005, this scheme has been prepared for public utility. 

District Disaster Fire Safety Management Plan has been prepared with the aligned departments 

for the utmost benefit of the ‘community’. The role of each of the department has been 

determined, to ensure coordination, preparation and appropriate action in the same manner 

before, during and after the disaster. 

Ms. Reeta Shandilya, Secretary, Mr. K.D. Kunjam, Joint Secretary and Mr. A.K. Pillai Office 

superintendent Department of Revenue and Disaster Management, has given special cooperation 

for the preparation of District Disaster Fire Safety Management Plan. 

For the preparation of actual structure of District Disaster Fire Safety Management Plan, special 

contribution is given by the Disaster Management Consultants Mr. Dilip Singh Rathore, Mr. 

Prashant Kumar Pandey, Mrs. Chetna, Ms. Jaya Sahu, Mr. Jitendra Solanki and Mr. S. Sreejit. 

District Nodal Officer of Revenue and Disaster Management Department and other officers of 

related departments have given their major vital Contribution with Cooperation for the document 

preparation required for the plan. 

 



vvaaxxzz sstthh  ,,ooaa  bbllddss  llaaff{{kkIIrr  ''kkCCnnkk ss aa  ddkk  ffggUUnnhh  vvFFkk ZZ %%&&  

 
BBSSNNLL  BBhhaarraatt  SSaanncchhaarr  NNiiggaamm  LLiimmiitteedd  HHkkkkjjrr  llaappkkjj  ffuuxxee  ffyyffeeVVssMM  
CCAAFF  CCeennttrraall  AArrmmeedd  FFoorrcceess  ddssffUUnnzz;;  llqqjj{{kkkk  ccyy  
CCBBOO  CCoommmmuunniittyy  BBaasseedd  OOrrggaanniizzaattiioonnss  LLkkkkeeqqnnkkff;;dd  llaaxxBBuu  
CCEE  CChhiieeff  EEnnggiinneeeerr  EEkk qq[[;;  vvffHHkk;;aarrkk  
CCEEOO  CChhiieeff  EExxeeccuuttiivvee  OOffffiicceerr  EEkk qq[[;;  ddkk;;ZZiikkyyuu  vvff//kkddkkjjhh  
CCMMOO  CChhiieeff  MMeeddiiccaall  OOffffiicceerr  EEkk qq[[;;  ffppffddRRllkk  vvff//kkddkkjjhh  
CCMMRRFF  CChhiieeff  MMiinniisstteerr  RReelliieeff  FFuunndd  EEkk qq[[;;  eeaa==hh  jjkkggrr  ddkk ss ""kk  
CCSSOO  CCiivviill  SSoocciieettyy  OOrrggaanniizzaattiioonn  UUkkxxjj  llaaLLFFkkkk  
DDMM--AACCTT      DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  AAcctt  22000055  vvkkiinnkk  iizzccaa//kkuu  vvff//kkffuu;;ee  22000055  
DDDDMMAA  DDiissttrriicctt  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  AAuutthhoorriittyy    ffttyykk  vvkkiinnkk  ççccaa//kkuu  ççkkff//kkddjj..kk  
DDDDMMPP  DDiissttrriicctt  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  PPllaann  ffttyykk  vvkkiinnkk  ççccaa//kkuu  ;;kk ssttuukk  

DDDDRRFF  DDiissttrriicctt  DDiissaasstteerr  RReessppoonnssee  FFoorrccee  ffttyykk  vvkkiinnkk  ççRR;;qqÙÙkkjj  ccyy  

DDMM  DDiissttrriicctt  MMaaggiissttrraattee  ffttyykk  ddyyssDDVVjj  

DDMMTT  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  TTeeaamm  vvkkiinnkk  ççccaa//kkuu  nnyy  

DDRRRR  DDiissaasstteerr  RRiisskk  RReedduuccttiioonn  vvkkiinnkk  ttkk ss ff[[kkee  UU;;wwuuhhddjj..kk  

EEOOCC  EEmmeerrggeennccyy  OOppeerraattiioonn  CCeenntteerr  vvkkiikkRRkkddkkyyhhuu  iiffjjppkkyyuu  ddssUUnnzz  

EESSFF  EEsssseennttiiaall  SSeerrvviiccee  FFuunnccttiioonnss  vvkkoo’’;;dd  llssookk  ddkk;;ZZ  

EEWWSS  EEaarrllyy  WWaarrnniinngg  SSyysstteemm  iiwwooZZ  ppssrrkkoouuhh  çç..kkkkyyhh  

FFRRTT  FFiirrsstt  RReessppoonnssee  TTeeaamm  ççFFkkee  ççRR;;qqÙÙkkjj  VVhhee  

GGIISS  GGeeooggrraapphhiicc  IInnffoorrmmaattiioonn  SSyysstteemm  HHkkkk SSxxkk ss ffyydd  llwwppuukk  çç..kkkkyyhh  

GGPP  GGrraamm  PPaanncchhaayyaatt  XXkk zz kkee  iiaappkk;;rr  
GGPPSS  GGlloobbaall  PPoossiittiioonn  SSyysstteemm  ffLLFFkkffrr  ffuu//kkkk ZZjj..kk  ooSS ff’’oodd  çç..kkkkyyhh  
HHFFAA  HHyyooggoo  FFrraammeewwoorrkk  ffoorr  AAccttiioonn  ºº;;kk ssxxkk ss  ddkkjj ZZookkÃÃ  ffuu..kk ZZ;;  

HHRRVVCCAA  HHaazzaarrdd  RRiisskk  VVuullnneerraabbiilliittyy  CCaappaacciittyy  
AAnnaallyyssiiss  

[[kkrrjjkk]]  ttkk ss ff[[kkee]]  llEEoossnnuu’’kkhhyyrrkk  ¼¼HHkk ssnn~~;;rrkk½½  
{{kkeerrkk  ffoo''yyss""kk..kk  

HHVVCCAA  HHaazzaarrdd  VVuullnneerraabbiilliittyy  CCaappaacciittyy  
AAnnaallyyssiiss  

[[kkrrjjkk]]  llEEoossnnuu’’kkhhyyrrkk  ¼¼HHkk ssnn~~;;rrkk½½  
{{kkeerrkk  ffoo''yyss""kk..kk  

IIAAFF  IInnddiiaann  AArrmmeedd  FFoorrccee  HHkkkkjjrrhh;;  ll’’kkLL==  ccyy  
IIAAGG  IInntteerr--AAggeennccyy  GGrroouupp  bbUUVVjj  ,,ttss aallhh  xxzz qqii  
IIAAPP  IImmmmeeddiiaattee  AAccttiioonn  PPllaann  rrRRddkkffyyuu  ddkk;;ZZ  ;;kk ssttuukk  
IICCDDSS  IInntteeggrraatteedd  CChhiilldd  DDeevveellooppmmeenntt  SSeerrvviicceess  LLkkeessffddrr  cckkyy  ffooddkkll  llssookk;;ss aa  
IIMMDD  IInnddiiaann  MMeettrroollooggiiccaall  DDeeppaarrttmmeenntt  HHkkkkjjrrhh;;  eekk SSllee  ffooKKkkuu  ffooHHkkkkxx  
IIMMTT  IInncciiddeenntt  MMaannaaggeemmeenntt  TTeeaammss  ??kkVVuukk  ¼¼vvkkiinnkk½½  ççccaa //kkuu  VVhhee  

IIRRSS  IInncciiddeenntt  RReessppoonnssee  SSyysstteemm  ??kkVVuukk  ¼¼vvkkiinnkk½½ççRR;;qqÙÙkkjj  çç..kkkkyyhh  

IIRRTT  IInncciiddeenntt  RReessppoonnssee  TTeeaamm  ??kkVVuukk  ¼¼vvkkiinnkk½½ççRR;;qqÙÙkkjj  VVhhee  

IIYYAA  IInnddiirraa  AAwwaass  YYoojjnnaa  bbaaffnnjjkk  vvkkookkll  ;;kk ssttuukk  

LLSSGG  LLoowweerr  SSeelleeccttiioonn  GGrraaddee  ffuuEEuu  ççoojj  ddkk ss ffVV  

MMGGNNRREEGG
SS  

MMaahhaattmmaa  GGaannddhhii  NNaattiioonnaall  RRuurraall  
EEmmppllooyymmeenntt  GGuuaarraanntteeee  SScchheemmee  

eeggkkRReekk  xxkk ¡¡//kkhh  jjkk""VVªª hh;;  xxzz kkeehh..kk  jjkk ssttxxkkjj  xxkkjj aaVVhh  
;;kk ssttuukk  

MMII&&CCTT  MMiinniissttrryy  ooff    IInnffoorrmmaattiioonn  &&  llwwppuukk  ,,ooaa  llaappkkjj  ççkk SS||kk ss ffxxddhh  eeaa==kkyy;;  



CCoommmmuunniiccaattiioonn  TTeecchhnnoollooggyy  

MMLLAA  MMeemmbbeerr  ooff  LLeeggiissllaattiivvee  AAsssseemmbbllyy  ffoo//kkkkuu  llHHkkkk  llnnLL;;  

MMNNRREEGGAA  MMaahhaattmmaa  GGaannddhhii  NNaattiioonnaall  RRuurraall  aanndd  
EEdduuccaattiioonn  GGuuaarraanntteeee  AAccttiioonn  

eeggkkRReekk  xxkk ¡¡//kkhh  jjkk""VVªª hh;;  xxzz kkeehh..kk  jjkk ssttxxkkjj  xxkkjj aaVVhh  
vvff//kkffuu;;ee  

MMooAAFFWW  MMiinniissttrryy  ooff  AAggrriiccuullttuurree  aanndd  FFaarrmmeerrss  
WWeellffaarree  

ÑÑff""kk  ,,ooaa  ffddllkkuu  ddYY;;kk..kk  eeaa==kkyy;;  

MMooCCII  MMiinniissttrryy  ooff  CCoommmmeerrccee  aanndd  IInndduussttrryy  ookkff..kkTT;;  ,,ooaa  mm||kk ssxx  eeaa==kkyy;;  

MMooEEFF&&  
CCCC  

MMiinniissttrryy  ooff  EEnnvviirroonnmmeenntt  ffoorreesstt  CClliimmeett  
cchhaannggee  

ii;;kk ZZoojj..kk  oouu  oo  ttyyookk;;qq  iiffjjoorrZZuu  eeaa==kkyy;;  

MMooHHFFWW  MMiinniissttrryy  ooff  HHeeaalltthh  &&  FFaammiillyy  WWeellffaarree  LLookkLLFF;;  ,,ooaa  iiffjjookkjj  ddYY;;kk..kk  eeaa==kkyy;;  

MMHHAA  MMiinniissrrttyy  ooff  HHoommee  AAffffaaiirreess  xx``gg  eeaa==kkyy;;  

MMooHHRRDD  MMiinniissttrryy  ooff    HHuummaann  RReessoouurrcceess  
DDeevveellooppmmeenntt  

EEkkkkuuoo  llaallkk//kkuu  ffooddkkll  eeaa==kkyy;;  

MMooLL&&  EE  MMiinniissttrryy  ooff    LLaabboouurr  &&  EEmmppllooyymmeenntt  JJee  ,,ooaa  jjkk ssttxxkkjj  eeaa==kkyy;;  

MMoopp  MMiinniissttrryy  ooff    PPoowweerr  ffoo||qqrr  eeaa==kkyy;;  

MMooPPRR  MMiinniissttrryy  ooff    PPaanncchhaayyaattii  RRaajj  iiaappkk;;rrhh  jjkktt  eeaa==kkyy;;  

MMooRRDD  MMiinniissttrryy  ooff    RRuurraall  DDeevveellooppmmeenntt  XXkk zz kk ffee..kk  ffooddkkll  eeaa==kkyy;;  

MMooRRTTHH  MMiinniissttrryy  ooff    RRooaadd  TTrraannssppoorrtt  aanndd  HHiigghhwwaayy  llMM++dd  iiffjjoogguu  vvkk SSjj  jjkkTTkkeekkxxZZ  eeaa==kkyy;;  

MMooWWFF  MMiinniissttrryy  ooff    WWaatteerr  RReessoouurrcceess  ttyy  llaallkk//kkuu  eeaa==kkyy;;  

MMooUUDD  MMiinniissttrryy  ooff  UUrrbbaann  DDeevveellooppmmeenntt  ''kkggjjhh  ffooddkkll  eeaa==kkyy;;  

MMPP  MMeemmbbeerr  ooff  PPaarrlliiaammeenntt  LLkk aallnn  llnnLL;;  

MMPPLLAADDSS  MMeemmbbeerr  ooff  PPaarrlliiaammeenntt  LLooccaall  AArreeaa  
DDeevveellooppmmeenntt  SScchheemmeess  

LLkkkk aallnn  {{kk ss==hh;;  ffooddkkll  ;;kk ssttuukk  

NNAABBAARRDD  NNaattiioonnaall  BBaannkk  ffoorr  AAggrriiccuullttuurree  aanndd  RRuurraall  
DDeevveellooppmmeenntt  

jjkk""VVªªhh;;  ÑÑff""kk  ,,ooaa  xxzz kkeehh..kk  ffooddkkll  ccSS aadd  

NNCCCC  NNaattiioonnaall  CCaaddeett  CCoorrppss  jjkk""VVªªhh;;  NNkk==  llssuukk  

NNDDMMAA  NNaattiioonnaall  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  AAuutthhoorriittyy  jjkk""VVªªhh;;  vvkkiinnkk  ççccaa//kkuu  ççkkff//kkddjj..kk  

NNDDRRFF  NNaattiioonnaall  DDiissaasstteerr  RReessppoonnssee  FFoorrccee//  RReelliieeff  
FFuunndd  

jjkk""VVªªhh;;  vvkkiinnkk  ççRR;;qqÙÙkkjj  ccyy@@jjkkggrr  ddkk ss ""kk  

NNIIDDMM  NNaattiioonnaall  IInnssttiittuuttee  ooff    DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  jjkk""VVªªhh;;  vvkkiinnkk  iizzccaa//kkuu  llaaLLFFkkkkuu  
NNGGOOss  NNoonn--  GGoovveerrnnmmeenntt  OOrrggaanniizzaattiioonnss  xxSSjj&&lljjddkkjjhh  llaaxxBBuu  

NNRRSSCC  NNaattiioonnaall  RReemmoottee  SSeennssiinngg  CCeenntteerr  jjkk""VVªªhh;;  llqqnnqqjj  llaaoossnnuu  ddssUUnnzz  

NNRREEGGAA  NNaattiioonnaall  RRuurraall  EEmmppllooyymmeenntt  GGuuaarraanntteeee  AAcctt  jjkk""VVªªhh;;  xxzzkkeehh..kk  jjkk ssttxxkkjj  xxkkjj aaVVhh  vvff//kkffuu;;ee  

NNRREEGGSS  NNaattiioonnaall  RRuurraall  EEmmppllooyymmeenntt  GGuuaarraanntteeee  
SScchheemmee  

jjkk""VVªªhh;;  xxzzkkeehh..kk  jjkk ssttxxkkjj  xxkkjj aaVVhh  ;;kk ssttuukk  

NNRRHHMM  NNaattiioonnaall  RRuurraall  HHeeaalltthh  MMiissssiioonn  jjkk""VVªªhh;;  xxzzkkeehh..kk  LLookkLLFF;;  ffee''kkuu  

NNSSVV  NNaattiioonnaall  SSeerrvviiccee  VVoolluunntteeeerr  jjkk""VVªªhh;;  llssookk  LLooaa;;llssoodd  

NNYYKK  NNeehhrruu  YYuuvvaa  KKeennddrraa  uussgg::  ;;qqookk  ddssUUnnzz  

PPDDSS  PPuubblliicc  DDiissttrriibbuuttiioonn  SShhoopp  TTkkuuffoorrjj..kk  nnwwddkkuuss aa  

PPHHCC  PPrriimmaarryy  HHeeaalltthh  CCeenntteerr  ççkkFFkkffeedd  LLookkLLFF;;  ddssUUnnzz  

PPHHEEDD  PPuubblliicc  HHeeaalltthh  EEnnggiinneeeerriinngg  DDeeppaarrttmmeenntt  YYkkkk ssdd  LLookkLLFF;;  ;;kk aa ff==ddhh    ffooHHkkkkxx  

PPMMRRFF  PPrriimmee  MMiinniisstteerr  RReelliieeff  FFuunndd  çç//kkkkuueeaa==hh  jjkkggrr  ddkk ss ""kk  

PPWWDD  PPuubblliicc  WWoorrkkss  DDeeppaarrttmmeenntt    yykk ssdd  ffuueekk ZZ..kk  ffooHHkkkkxx  

QQ&&AA  QQuuaalliittyy  aanndd  AAccccoouunnttaabbiilliittyy  XX qq kk..kkooÙÙkkkk  ,,ooaa  ttookkccnnkkjjhh  



QQRRTT  QQuuiicckk  RReessppoonnssee  TTeeaamm  RRooffjjrr  ççRR;;qqÙÙkkjj  nnyy  

SSDDMMAA  SSttaattee  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  PPllaann  jjkkTT;;  vvkkiinnkk  ççccaa//kkuu  ;;kk ssttuukk  

SSDDRRFF  SSttaattee  DDiissaasstteerr  RReessppoonnssee  FFoorrccee//  RReelliieeff  FFuunndd jjkkTT;;  vvkkiinnkk  ççRR;;qqÙÙkkjj  ccyy@@jjkkggrr  ddkk ss ""kk  

SSHHGG  SSeellff  HHeellpp  GGrroouupp  LLoo;;aa  llssookk  nnyy  

SSMMEE  SSmmaallll  aanndd  MMeeddiiuumm  EEnntteerrpprriissee  YYkk??kk qq  ,,ooaa  ee//;;ee  mmnn~~;;kk ssxx@@  mmiiØØee  

SSOOPP  SSttaannddaarrdd  OOppeerraattiinngg  PPrroocceedduurree  EEkkkkuudd  iiffjjppkkyyuu  ii))ffrr  

SSPP  SSuuppeerriinntteennddeenntt  ooff  PPoolliiccee  iiqqffyyll  vv//kkhh{{kkdd  

WWRRDD  WWaatteerr  RReessoouurrcceess  DDeeppaarrttmmeenntt    TTkkyy  llaallkk//kkuu  ffooHHkkkkxx  

WWHHOO  WWoorrlldd  HHeeaalltthh  OOrrggaanniissaattiioonn  ffoo''oo  LLookkLLFF;;  llaaxxBBuu  
 

 



DDiissttrriicctt  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  AAuutthhoorriittyy,,  RRaajjnnaannddggaaoonn  
((DDiissttrriicctt  DDiissaasstteerr    FFiirree  SSaaffeettyy  MMaannaaggeemmeenntt  PPllaann))  

  
SS..NNoo..  CCoonntteennttss  PPgg..  NNoo..  

11  BBaacckkggrroouunndd  11--33    
11..11  DDiissttrriicctt  FFiirree  SSaaffeettyy  PPllaann  11    
11..22  NNeeeedd  ooff  tthhee  PPllaann    11    
11..33  OObbjjeeccttiivveess  ooff  tthhee  PPllaann  22    
11..44  SSccooppee  ooff  tthhee  PPllaann  22    
11..55  SSttaakkeehhoollddeerrss  aanndd  TThheeiirr  RReessppoonnssiibbiilliittiieess    22  
11..66  DDiissttrriicctt  PPrrooffiillee  33    
22  AAsssseessssmmeenntt  ooff  HHaazzaarrdd,,  CCaappaacciittyy  aanndd  RRiisskk  ooff  FFiirree  AAcccciiddeenntt  iinn  tthhee  

DDiissttrriicctt  
44--1155    

22..11  IIddeennttiiffiiccaattiioonn  ooff  PPootteennttiiaall  FFiirree  AAcccciiddeennttss  55    
22..11..11  UUrrbbaann  FFiirree  66    
22..11..22  RRuurraall  FFiirree  77    
22..11..33  IInndduussttrriiaall  FFiirree  88    
22..11..44  FFoorreesstt  FFiirreess  99    
22..22  IInncciiddeenntt  mmoonntthhss  ooff  HHaazzaarrddss  1122    
22..33  FFiirree  iinncciiddeennttss  iinn  RRaajjnnaannddggaaoonn  ddiissttrriiccttss  mmaaiinnllyy  ooccccuurr  aatt  tthhee    ffoolllloowwiinngg  

ppllaacceess  
1133    

22..44  VVuullnneerraabbiilliittyy  aannaallyyssiiss  1144--1155    
22..44..11  SSttrruuccttuurraall  vvuullnneerraabbiilliittyy  1144    
22..44..22  EEccoonnoommiicc  vvuullnneerraabbiilliittyy  1155    
22..44..33  EEnnvviirroonnmmeennttaall  vvuullnneerraabbiilliittyy  1155    
22..55  CCaappaacciittyy  aannaallyyssiiss  1155    

22..55..11  HHuummaann  RReessoouurrccee    1155    
22..55..22  EEqquuiippmmeennttss  1155--1166    
22..66  WWaatteerr  rreessoouurrcceess  1166    
33  IInnssttiittuuttiioonnaall  aarrrraannggeemmeenntt  1177--1199    

33..11  DDiissttrriicctt  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  AAuutthhoorriittyy  1177    
33..22  DDiissttrriicctt  FFiirree  SSeerrvviiccee  aanndd  HHoommee  GGuuaarrdd  1177    
33..33  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  CCoommmmiitttteeee  aanndd  FFiirree  PPrrootteeccttiioonn  SSeerrvviiccee  aatt  TTeehhssiill  

LLeevveell  
1177    

33..44  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  CCoommmmiitttteeee  aatt  vviillllaaggee  lleevveell  1177    
33..55  DDiissttrriicctt  EEmmeerrggeennccyy  OOppeerraattiioonnss  CCeenntteerr  1177    

33..55..11  FFaacciilliittiieess  //  AArrrraannggeemmeennttss  --  DDiissttrriicctt  CCoonnttrrooll  RRoooomm  //  CCeenntteerr  1199    
33..55..22  AAlltteerrnnaattiivvee  CCoonnttrrooll  RRoooomm  1199    

44  PPrreevveennttiioonn  aanndd  mmiittiiggaattiioonn  mmeeaassuurreess  2200--2211    
44..11  SSttrruuccttuurraall  aanndd  NNoonn--SSttrruuccttuurraall  PPrreevveennttiioonn  MMeeaassuurreess  bbaasseedd  oonn  HHaazzaarrdd  2200    
44..22  HHaazzaarrdd::  FFiirree  2200--2211    
55  Preparedness and measures 2222--2255    

55..11  GGeenneerraall  PPrreeppaarraattiioonnss  aanndd  MMeeaassuurreess    2222    
55..11..11  IInncciiddeenntt    RReessppoonnssee  SSyysstteemm  ((IIRRSS))    2222    
55..22  EEssttaabblliisshhmmeenntt  ooff  ccoonnttrrooll  rroooomm  2222--2233    



55..33  CCoo--oorrddiinnaattiioonn  iinn  tteerrmmss    ooff  ffiirree  pprrootteeccttiioonn  ffoorr  pprree--ddiissaasstteerr  ssiittuuaattiioonn  2233    

55..44  DDDDMMAA  iinn  tthhee  iimmmmeeddiiaattee  pprree--ddiissaasstteerr  ssiittuuaattiioonn..  CCoo--oorrddiinnaattiioonn  pprroocceessss  
((iimmmmeeddiiaattee  pprroocceedduurree  aafftteerr  eeaarrllyy  wwaarrnniinngg  ssyysstteemm))  

2244    

55..55  CCoooorrddiinnaattiioonn  MMeecchhaanniissmm  ooff  DDDDMMAA  ((RReelliieeff  DDiissttrriibbuuttiioonn  SSyysstteemm))  dduurriinngg  
ffiirree  DDiissaasstteerr  

2255    

55..66  CCoooorrddiinnaattiioonn  mmeecchhaanniissmm  ooff  DDDDMMAA  iinn  tthhee  eevveenntt  ooff  ffiirree  ddiissaasstteerr  2255    
66  Capacity building and training measures 2266--2299    

66..11  CCaappaacciittyy  BBuuiillddiinngg  2266    
66..22  IInnssttiittuuttiioonnaall  FFiirree  CCaappaacciittyy  BBuuiillddiinngg  2266    
66..33  IInnddiiaa  DDiissaasstteerr  RReessoouurrccee  NNeettwwoorrkk  ((IIDDRRNN))    2266    
66..44  RRoolleess  aanndd  rreessppoonnssiibbiilliittiieess  2277--2288    
66..55  TTrraaiinniinngg  aanndd  ttrraaiinniinngg  pprroovviissiioonnss  2288    

66..55..11  TTrraaiinniinngg  ffoorr  ssaaffeettyy  tteeaamm  mmeemmbbeerr  2299    
66..66  CCoommmmuunniittyy  BBaasseedd  FFiirree  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  2299    

77  FFiirree  SSaaffeettyy  RReelliieeff  MMeeaassuurreess  aanndd  RReessppoonnssee  3300--3322    

77..11  RReelliieeff  aanndd  PPhhaassee  ooff  RReeaaccttiioonn  3300    
77..11..11  PPrree--FFiirree  AAcccciiddeenntt  3300    
77..11..22  RReelliieeff  aanndd  rreessppoonnssee  dduurriinngg  ffiirree  aacccciiddeenntt  3300    
77..11..33  IImmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhee  sseeccoonndd  pphhaassee  ooff  rreelliieeff  aanndd  rreessppoonnssee  iinn  tthhee  ccoonntteexxtt  

ooff  tthhee  ddiissttrriicctt  
3311    

77..11..44  RReelliieeff  aanndd  rreessppoonnssee  ssttaattuuss  aafftteerr  FFiirree  aacccciiddeenntt  3322    

88  Reconstruction and Rehabilitation Measures 3333--3344    

88..11  RReeccoonnssttrruuccttiioonn  aanndd  RReehhaabbiilliittaattiioonn  3333    
88..22  RReeccoovveerryy  AAccttiivviittiieess  3333    

88..22..11  SShhoorrtt--tteerrmm  rreeccoovveerryy  3333    
88..22..22  LLoonngg--tteerrmm  rreeccoovveerryy  3333    
88..22..33  RReeoorrggaanniizzaattiioonn    3344    

99  FFiinnaanncciiaall  RReessoouurrcceess  ffoorr  FFiirree  AAcccciiddeenntt  PPllaannnniinngg  3355--3366    

99..11  AAvvaaiillaabbiilliittyy  ooff  ffiinnaanncciiaall  rreessoouurrcceess  bbyy  tthhee  CCeenntteerr  aanndd  tthhee  SSttaattee  3355    

99..22  FFuunndd  ffoorr  CCaappaacciittyy  AAddddiittiioonn  3355    
99..33  OOtthheerr  FFuunnddiinngg  AArrrraannggeemmeennttss  bbyy  tthhee  SSttaattee  3355    
99..44  EExxtteerrnnaall  FFuunnddiinngg  AArrrraannggeemmeennttss    3355  
99..55  FFiinnaanncciiaall  PPrroovviissiioonnss    3366    
99..66  DDiissaasstteerr  RReelliieeff  FFuunndd  3366    
99..77  NNaattiioonnaall  DDiissaasstteerr  CCoonnttiinnggeennccyy  FFuunndd  3366    
99..88  SSttaattee  DDiissaasstteerr  RReessppoonnssee  FFuunndd  3366    
99..99  OOtthheerr  PPrroovviissiioonnss  ooff  FFiinnaannccee  3366    

99..99..11  FFiinnaanncciiaall  RReessoouurrcceess  ooff  DDiissttrriiccttss  3366    

1100  Inspection, evaluation and updation of fire protection scheme 3377--3388    

1100..11  EEvvaalluuaattiioonn  ooff  tthhee  ppllaann  3377    
1100..22  RReessppoonnssiibbiilliittyy  ffoorr  mmaaiinnttaaiinniinngg  aanndd  rreevviieewwiinngg,,  mmoonniittoorriinngg  aanndd  uuppddaattiinngg  

tthhee  ppllaann  
3377    

1100..33  MMeeddiiaa  MMaannaaggeemmeenntt  3388    

1111  Co-ordination and coordinated mechanism for implementation 3399    



1111..11  CCoooorrddiinnaattiioonn  wwiitthh  nneeiigghhbboouurriinngg  ddiissttrriiccttss 3399    
1122  Standard Operating Procedures and Checklists 4400--4466    

1122..11  SSttaannddaarrdd  OOppeerraattiinngg  PPrroocceedduurreess  4400    
1122..22  PPrreeccaauuttiioonnaarryy  mmeeaassuurreess  aanndd  cchheecckklliisstt  ffoorr  ffiirree  aacccciiddeennttss  4400    
1122..33  CChheecckklliisstt  ffoorr  VVaarriioouuss  LLiinnee  DDeeppaarrttmmeennttss  ((SSOOPP))    4411--4455  
1122..44  EEmmeerrggeennccyy  RReessppoonnssee  RReessoouurrcceess  4455    
1122..55  AAssssiissttaannccee  ffrroomm  CCeennttrraall  //  SSttaattee  GGoovveerrnnmmeenntt  4466    

 

TTaabblleess 

SS..NNoo..  TTaabblleess    PPgg..  NNoo..  

11  TTaabbllee  11  ::  HHiissttoorriiccaall  DDaattaa  ooff  UUrrbbaann  FFiirree  IInncciiddeennttss  66  

22  TTaabbllee  22  ::  HHiissttoorriiccaall  DDaattaa  ooff  RRuurraall  FFiirree  IInncciiddeennttss  77  

33  TTaabbllee  33  ::  HHiissttoorriiccaall  DDaattaa  ooff  IInndduussttrriiaall  FFiirree  IInncciiddeennttss  88  

44  TTaabbllee  44  ::  HHiissttoorriiccaall  DDaattaa  ooff  FFiirreesstt  FFiirree  IInncciiddeennttss  99  

55  Table 5: Incident Monts of Hazards 1100  
66  Table 6: Block wise Hazard Analysis Summary of Rajnandgaon 1111  

77  TTaabbllee  77::  TThhee  DDeettaaiillss  ooff  ppootteennttiiaall  ffiirree  rriisskk  iinn  tthhee  cciittyy  1133  

88  TTaabbllee  88::  CCllaassssiiffiiccaattiioonn  ooff  BBuuiillddiinnggss  1133  

99  TTaabbllee  99::  CCllaassssiiffiiccaattiioonn  ooff  BBuuiillddiinnggss  1155  

1100  TTaabbllee  1100::  WWaatteerr  rreessoouurrcceess  1155  

1111  TTaabbllee  1111::  SSttrruuccttuurraall  MMiittiiggaattiioonn  MMeeaassuurreess  ffoorr  FFiirree  1199  

1122  TTaabbllee  1122::  NNoonn--SSttrruuccttuurraall  MMiittiiggaattiioonn  MMeeaassuurreess  ffoorr  FFiirree  2200  

1133  TTaabbllee  1133::  DDDDMMAA  iinn  pprree--ddiissaasstteerr  ssiittuuaattiioonn  CCoooorrddiinnaattiioonn  pprroocceessss  2222  

1144  TTaabbllee  1144::  CCoooorrddiinnaattiioonn  mmeecchhaanniissmm  ooff  DDDDMM  iinn  tthhee  iimmmmeeddiiaattee  pprree--ddiissaasstteerr  
((  AAfftteerr  rreecceeiivviinngg  tthhee  iinniittiiaall  wwaarrnniinngg))  

2233  

1155  TTaabbllee  1155::  CCoooorrddiinnaattiioonn  mmeecchhaanniissmm  ooff  DDDDMMAA  dduurriinngg  ddiissaasstteerr  ((rreelliieeff  
ddiissttrriibbuuttiioonn  ssyysstteemm))  

2244  

1166  TTaabbllee  1166::  CCoooorrddiinnaattiioonn  mmeecchhaanniissmm  ooff  DDDDMMAA  iinn  ccaassee  ooff  ppoosstt--ffiirree  ddiissaasstteerr  2244  

1177  TTaabbllee  1177::    RRoolleess  aanndd  rreessppoonnssiibbiilliittiieess  ooff  MMaajjoorr  ddeeppaarrttmmeennttss  2266--2277  

1188  TTaabbllee  1188::  RReelliieeff  aanndd  RReessppoonnssee  SSttaaggeess  2299  

1199  TTaabbllee  1199::  VVaarriioouuss  ssttaaggeess  ooff  IIRRTTFF  3300  

2200  TTaabbllee  2200  --  RReessttoorraattiioonn  aanndd  rreeoorrggaanniizzaattiioonn  wwoorrkkss  wwiitthh  nnooddaall  ddeeppaarrttmmeenntt  
ooffffiicceerr  

3333  

2211  TTaabbllee  2211::TTeehhssiill  AAddjjaacceenntt  ttoo  nneeaarrbbyy  ddiissttrriiccttss  aanndd  ssttaattee  ffrroomm  wwhheerree  
aassssiissttaannccee  ccaann  bbee  oobbttaaiinneedd  

3377  

2222  TTaabbllee  2222::  CChheecckklliisstt  ffoorr  DDiiffffeerreenntt  LLiinnee  DDeeppaarrttmmeennttss  ((SSOOPP))  3399--4422  

2233  TTaabbllee  2233::  SSttaannddaarrdd  rreelliieeff  lleevveell  aanndd  rreehhaabbiilliittaattiioonn  4433  

2244    TTaabbllee  2244::  OOffffiicciiaallss  ttoo    ffiirree  aanndd  eemmeerrggeennccyy  sseerrvviicceess  aatt  tthhee  ssttaattee  lleevveell  4444  

2255  TTaabbllee  2255  ::  OOffffiicceerrss  iinnvvoollvveedd  iinn  ffiirree  aanndd  eemmeerrggeennccyy  sseerrvviicceess  aatt  tthhee  ddiissttrriicctt  
lleevveell  

4444  

2266  TTaabbllee  2266::  OOffffiicceerrss  iinnvvoollvveedd  iinn  FFiirree  aanndd  EEmmeerrggeennccyy  SSeerrvviicceess  aatt  TTeehhssiill  lleevveell  4444  

2277  TTaabbllee  2277::  FFiirree  aanndd  EEmmeerrggeennccyy  CCoonnttrrooll  SSeerrvviicceess  --  MMuunniicciippaalliittyy  //  NNaaggaarr  
PPaanncchhaayyaatt  

4444  



2288  TTaabbllee  2288::  LLiisstt  ooff  ffiirree  aanndd  eemmeerrggeennccyy  ssuuppppoorrtt  sseerrvviicceess  aavvaaiillaabbllee  iinn  tthhee  
iinndduussttrriieess  ooppeerraatteedd  iinn  tthhee  ddiissttrriiccttss..  

4455  

2299  TTaabbllee  2299::  FFiirree  eexxppeerrttss  aanndd  ttrraaiinneedd  hhoommee  gguuaarrddss  4455  

3300  TTaabbllee  3300::  IInnffoorrmmaattiioonn  ooff  tthhee  ggaass  aaggeennccyy  ooff  tthhee  ddiissttrriicctt  4455--4466  

3311  TTaabbllee  3311::  NNaammee  ooff  ppeettrrooll  //  ddiieesseell  ppuummpp  ooppeerraatteedd  iinn  tthhee  ddiissttrriicctt  4466--4488  

  
MMaapp  

  
SS..NNoo..  MMaapp  PPgg..  NNoo..  

11  MMaapp  11  ::  LLooccaattiioonn  MMaapp  ooff  RRaajjnnaannddggaaoonn  33  

22  MMaapp  22::  TTeehhssiill  EEffffeecctteedd  bbyy  UUrrbbaann  ffiirree  55  

33  MMaapp  33::  TTeehhssiill  AAffffeecctteedd  bbyy  FFoorreesstt  ffiirree    1100  

44  MMaapp  44::  BBlloocckk  wwiissee  HHaazzaarrdd  AAnnaallyyssiiss  SSuummmmaarryy  ooff  RRaajjnnaannddggaaoonn  1111    

      
  GGrraapphh    

SS..NNoo..  GGrraapphh  PPgg..  NNoo..  

11  GGrraapphh  11..  NNoo..  ooff  UUrrbbaann  FFiirree  IInncciiddeennttss  66  

22  GGrraapphh  22..  NNoo..  ooff  RRuurraall  FFiirree  IInncciiddeennttss  77  

33  GGrraapphh  33--  NNoo  ooff  FFoorreesstt  FFiirree  IInncciiddeennttss  1100  

   
 
 

 
FFllooww  CChhaarrtt 

 

SS..NNoo..  FFllooww  CChhaarrtt  PPgg..  NNoo..  

11  FFllooww  CChhaarrtt  11::    OOrrggaanniizzaattiioonnaall  ddeessiiggnn  ffrraammeewwoorrkk  ffoorr  ffiirree  ffiigghhttiinngg  sseerrvviicceess  1177  

22  FFllooww  CChhaarrtt  22::    IInnffoorrmmaattiioonn  ffllooww  mmeecchhaanniissmm  aatt  tthhee  ttiimmee  ooff  ffiirree  aacccciiddeenntt  1177  

33  Flow Chart 3 : IInncciiddeenntt  rreessppoonnssee  SSyysstteemm((IIRRSS)) 2211    

44  Flow Chart 4: Preparation of Control Room 2222    

55  FFlloowwcchhaarrtt  55::  EEaarrllyy  wwaarrnniinngg  ssyysstteemm  ffrroomm  tthhee  pprrooppoosseedd  ffiirree  aacccciiddeenntt  iinn  tthhee  
ddiissttrriicctt..  

3300  

66  FFllooww  CChhaarrtt  66::  VVaarriioouuss  ssttaaggeess  ooff  tthhee  AAddmmiinniissttrraattiivvee  RReessppoonnssee  SSyysstteemm  3311    

77  FFllooww  CChhaarrtt  77::  IInntteeggrraatteedd  mmeecchhaanniissmm  ffoorr  ffiirree  aacccciiddeenntt  iimmpplleemmeennttaattiioonn  3399  

 

 

 

 



   

1 
 

11..IInnttrroodduuccttiioonn  

11..  BBaacckkggrroouunndd  

  

AA  ffiirree  aacccciiddeenntt  iiss  tthhee  rreessuulltt  ooff  nnaattuurraall  oorr  mmaann--mmaaddee  ccaauusseess;;  iitt  ccaauusseess  sseevveerree  

ddiissrruuppttiioonn  iinn  tthhee  ffuunnccttiioonniinngg  ooff  aa  ssoocciieettyy,,  ccaauussiinngg  wwiiddeesspprreeaadd  hhuummaann,,  pphhyyssiiccaall  

oorr  eennvviirroonnmmeennttaall  ddaammaaggee..  TThhee  ssoocciiaall  aanndd  eeccoonnoommiicc  pprrootteeccttiioonn  pprroocceedduurreess  

aavvaaiillaabbllee  ttoo  ccooppee  wwiitthh  iitt  aarree  iinnssuuffffiicciieenntt..  AAnn  eeffffeeccttiivvee  DDiissttrriicctt  FFiirree  SSaaffeettyy  PPllaann  

wwiitthh  ssttrroonngg  ccoommmmuunniiccaattiioonn,,  eeffffiicciieenntt  ddaattaabbaasseess,,  ddooccuummeennttaattiioonn  aanndd  pprraaccttiiccee  iiss  

ccrriittiiccaall  ttoo  bbeeiinngg  aaccttiivvee  iinn  tthhee  sshhoorrtteesstt  ppoossssiibbllee  ttiimmee..  IItt  rreedduucceess  tthhee  lloossss  ooff  lliiffee  

aanndd  pprrooppeerrttyy  bbyy  pprrooppeerrllyy  uuttiilliizziinngg  tthhee  aavvaaiillaabbllee  rreessoouurrcceess  bbyy  aaccttiivvee  ppaarrttiicciippaattiioonn  

ooff  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  aass  wweellll  aass  tthhee  ccoommmmuunniittyy  aatt  aallll  lleevveellss..  TThhee  ggooaall  ooff  tthhee  

RRaajjnnaannddggaaoonn  DDiissttrriicctt  FFiirree  SSaaffeettyy  ppllaann  iiss  ttoo  eeffffeeccttiivveellyy  ddeeaall  wwiitthh  ffiirree  aacccciiddeennttss  

ooccccuurrrriinngg  iinn  ddiissttrriicctt  aanndd  ttoo  pprrootteecctt  tthhee  ppuubblliicc..  

CCllaassssiiffiiccaattiioonn  ooff  ffiirree  aacccciiddeenntt  

AAccccoorrddiinngg  ttoo  GGeenneessiiss,,  FFiirree  ccaann  bbee  aass  iinn  ddiiffffeerreenntt  ttyyppeess  ::  

AA  ttyyppee  ooff  FFiirree  --  TThhiiss  iinncclluuddeess  wwoooodd,,  ccllootthheess,,  ppaappeerr  eettcc..  

BB  ttyyppee  ooff  FFiirree  --  TThhiiss  iinncclluuddeess  lliiqquuiiddss,,  lliikkee  ddiieesseell,,  ppeettrrooll,,  kkeerroosseennee  eettcc..  

CC  ttyyppee  ooff  FFiirree  --  TThhiiss  iinncclluuddeess  ggaasseess  lliikkee  LLPPGG  eettcc..  

DD  ttyyppee  ooff  FFiirree  --  TThhiiss  iinncclluuddeess  mmeettaallss  eettcc..  TThhiiss  ttyyppee  ooff  ffiirree  aacccciiddeenntt  hhaappppeennss  iinn      

bbiigg  iinndduussttrriieess..  

EE  ttyyppee  ooff  FFiirree  --  TThhiiss  iinncclluuddeess  tthhee  aacccciiddeenntt  ooff  ffiirree  iinn  eelleeccttrriiccaall  eeqquuiippmmeenntt..  

11..11    DDiissttrriicctt  FFiirree  SSaaffeettyy  PPllaann  
  

AAccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  AAcctt  22000055  ((DDMM  AAcctt)),,  tthheerree  wwiillll  bbee  aa  FFiirree  

SSaaffeettyy  PPllaann  ffoorr  eevveerryy  ddiissttrriicctt  iinn  tthhee  ssttaattee..  TThhee  DDiissttrriicctt  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  

AAuutthhoorriittyy  ((DDDDMMAA))  nnooddaall  aaggeennccyy  iinn  eeaacchh  ddiissttrriicctt  wwiillll  bbee  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  tthhee  
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pprreeppaarraattiioonn,,  ffuunnccttiioonniinngg,,  rreevviieeww  aanndd  uuppddaattee  ooff  tthhee  ffiirree    ssaaffeettyy  ppllaann  iinn  

ccoonnssuullttaattiioonn  wwiitthh  llooccaall  aauutthhoorriittiieess,,  aass  ppeerr  nnaattiioonnaall  aanndd  ssttaattee  ppllaannss..  
  

11..22  RReeqquuiirreemmeennttss  ooff  PPllaann  
  

IInn  RRaajjnnaannddggaaoonn  DDiissttrriicctt  tthheerree  wwiillll  bbee  aann  iinndduussttrriiaall  aass  wweellll  aass  uurrbbaann  aarreeaa,,  iinn  

aaddddiittiioonn  ttoo  llaarrggee  iinndduussttrriieess;;  tthheerree  aarree  iinndduussttrriiaall  uunniittss  iinn  wwhhiicchh  ffiirree--rreellaatteedd  

aacccciiddeennttss  ooccccuurr  oonn  tthhee  ddaayy..  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..33  GGooaallss  aanndd  OObbjjeeccttiivveess  ooff  DDiissttrriicctt  FFiirree  CCoonnttrrooll  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..    
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11..44    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  sseennssiittiivvee  ttoo  ffiirree  aacccciiddeenntt  hhaazzaarrddss  iinn  ddiissttrriiccttss..  

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

pprriivvaattee  sseeccttoorr,,  NNGGOOss  aanndd  cciittiizzeennss,,  

  

11..55  SSttaakkee  hhoollddeerrss  aanndd  rreessppoonnssiibbiilliittiieess::  --  
  

SSttaattee  LLeevveell  --  TThhee  SSttaattee  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  AAuutthhoorriittyy  aanndd  SSttaattee  FFiirree  SSeerrvviiccee  

iiss  aann  iimmppoorrttaanntt  iinnssttiittuuttiioonn  aatt  tthhee  ssttaattee  lleevveell..  IItt  iiss  ccaappaabbllee  ooff  ddeeaalliinngg  wwiitthh  aannyy  

ttyyppee  ooff  ffiirree  aacccciiddeenntt..  TThhee  mmaaiinn  lliinnee  ddeeppaarrttmmeennttss  ooff  aallll  ssttaattee  ggoovveerrnnmmeennttss  aanndd  tthhee  

aaggeennccyy  tthhaatt  ccoonndduucctt  eemmeerrggeennccyy  aaiidd  wwoorrkk,,  rreecceeiivvee  ssuuppppoorrtt  ffrroomm  tthhee  ssttaattee  

eemmeerrggeennccyy  EEOOCC  aatt  tthhee  ttiimmee  ooff  ddiissaasstteerr..  
  

DDiissttrriicctt  LLeevveell  --  TThhee  DDiissttrriicctt  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  AAuutthhoorriittyy,,  HHoommee  GGuuaarrdd  aanndd  

CCiivviill  DDeeffeennssee  DDeeppaarrttmmeenntt  iiss  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  PPllaann  

  

  

  

  

  

  



 

BB

IInn  11997733,,  RRaajjnnaannddggaaoonn  

RRaajjnnaannddaannggaaoonn  DDiissttrriicctt  ww

ooff  RRaajjnnaannddggaaoonn  lliieess  aatt  aa  

nnoorrtthh  llaattiittuuddee  aanndd  8811..0033  

ssiittuuaatteedd  iinn  DDuurrgg  ddiivviissiioonn

KKaannkkeerr  ddiissttrriiccttss..  TToottaall  aarree

NNaattiioonnaall  HHiigghhwwaayy  66  ppaass

nneeaarrbbyy  aaiirrppoorrtt  ((RRaaiippuurr))  iiss 

  

LLooccaattiioonn  MMaapp::--  

MMaapp  

4 

BBrriieeff  iinnttrroodduuccttiioonn  ooff  DDiissttrriicctt  

  wwaass  ccuurrvveedd  oouutt  ffrroomm  DDuurrgg  DDiiss

wwaass  ffoorrmmeedd..    TThhee  ggeeooggrraapphhiiccaall  llooccaattiioo

  hheeiigghhtt  ooff  330077  mmeetteerrss  aabboovvee  sseeaa  lleevvee

  eeaasstt  lloonnggiittuuddee..  TThhee  bboorrddeerr  ooff  RRaajjnnaa

nn,,  ccoonnnneeccttss  KKaabbiirrddhhaamm,,  BBeemmeettaarraa,,  DD

eeaa  ooff    RRaajjnnaannddggaaoonn  DDiissttrriicctt  iiss  880022225500  hh

sssseess  tthhrroouugghh  tthhee  cciittyy  ooff  RRaajjnnaannddggaaoo

s  aabboouutt  8800  kkiilloommeetteerrss  aawwaayy  ffrroomm  hheerree..  

  11  ::  LLooccaattiioonn  MMaapp  ooff  RRaajjnnaannddggaaoonn  

   

ssttrriicctt  aanndd  nneeww  

oonn  ooff  tthhee  ddiissttrriicctt  

eell  bbeettwweeeenn  2211..1133  

aannddggaaoonn  ddiissttrriicctt,,  

DDuurrgg,,  BBaalloodd  aanndd  

hhaa..  

oonn,,  ccoonnssiiddeerreedd  aa  
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22..  AAsssseessssmmeenntt  ooff  HHaazzaarrdd,,  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))  XX  VVuullnneerraabbiilliittyy  ((VV))  XX    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  ccaann  

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

ddiissttrriicctt..  

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

aarreeaass  oorr  ddiissaasstteerr  pprroonnee  aarreeaass,,  aa  ccoommmmuunniittyy,,  ssttrruuccttuurree,,  sseerrvviiccee  oorr  ggeeooggrraapphhiicc  aarreeaa  

iiss  lliikkeellyy  ttoo  bbee  ddaammaaggeedd  oorr  iinntteerrrruupptteedd  bbyy  tthhee  eeffffeeccttss  ooff  ssppeecciiaall  ddaannggeerr.. 

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

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

aanndd  //  oorr  iinntteerrrruuppttiioonn  iinn  eeccoonnoommiicc  aaccttiivviittiieess  aanndd  lliivveelliihhoooodd..  
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CCaappaacciittyy  --  UUssiinngg  tthhee  sskkiillllss  aanndd  rreessoouurrcceess  aavvaaiillaabbllee  ttoo  mmaannaaggee  aaddvveerrssee  

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

oorrggaanniizzaattiioonn  aanndd  ssyysstteemmss..  IInn  oorrddeerr  ttoo  ccooppee  wwiitthh  aannyy  ssiittuuaattiioonn,,  iitt  iiss  eesssseennttiiaall  ttoo  

ddeevveelloopp  aawwaarreenneessss  ooff  tthhee  rreessoouurrcceess  aanndd  rreessoouurrcceess  ooff  tthhee  rreessoouurrcceess,,  dduurriinngg  

nnoorrmmaall  ttiimmeess  aass  wweellll  aass  dduurriinngg  tthhee  ddiissaasstteerrss  oorr  aaddvveerrssee  ccoonnddiittiioonnss.. 

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

hhoouussiinngg,,  pprroodduuccttiioonn  ccaappaabbiilliittiieess,,  lliivveelliihhoooodd,,  ssyysstteemmss  aanndd  ootthheerr  eelleemmeennttss  llooccaatteedd  

iinn  hhaazzaarrddoouuss  aarreeaass  aarree  kknnoowwnn  aass  eexxppoossuurreess.. 

22..11  IIddeennttiiffiiccaattiioonn  ooff  ppoossssiibbllee  ffiirree  aacccciiddeennttss--  

 TToo  aasssseessss  tthhee  vvuullnneerraabbiilliittyy  ooff  ffiirree  aacccciiddeennttss  aanndd  iittss  rriisskkss  iinn  tthhee  RRaajjnnaannddggaaoonn  
ddiissttrriicctt,,  tthhee  ddiissttrriicctt  ooffffiicciiaallss,,  ppuubblliicc  rreepprreesseennttaattiivveess,,  NNGGOOss  oorrggaanniizzeedd  aa  mmeeeettiinngg  
iinn  tthhee  ddiissttrriicctt  oonn  tthhee  DDiissttrriicctt  FFiirree  CCoonnttrrooll  PPllaann  aanndd  tthhee  ppeeooppllee  aaffffeecctteedd  bbyy  tthhee  
ffiirree  aacccciiddeenntt..  SSoo  tthhaatt  CCaappaacciittyy  wwiillll  bbee  aasssseesssseedd  ttoo  ddeeaall  wwiitthh  tthhiiss  ddiissaasstteerr..  

FFiirree  
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::--  

22..11..11  UUrrbbaann  FFiirree  

22..11..22  RRuurraall  FFiirree  

22..11..33    IInndduussttrriiaall  FFiirree  

22..11..44  FFoorreesstt  FFiirreess  
  

22..11..11  UUrrbbaann  ffiirree::  FFiirreess  iinn  uurrbbaann  aarreeaass  iinncclluuddee  uunnccoonnttrroolllleedd  ffiirreess  iinn  ddeevveellooppeedd  
aarreeaass;;  ssuucchh  iinncciiddeennttss  aaffffeecctt  tthhee  ppooppuullaattiioonn  iinn  llaarrggee  ssccaallee  uurrbbaann  aarreeaass  aanndd  mmaayy  
aallssoo  ccaauussee  ffiinnaanncciiaall  ddaammaaggee  ttoo  ssoocciieettyy..  
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aapp  22::  TTeehhssiill  EEffffeecctteedd  bbyy  UUrrbbaann  ffiirree

   

  



 

MMaajjoorr  uurrbbaann  aarreeaass  ooff  RRaajjnnaannddggaaoonn  ddiissttrriiccttss  aarree  AAmmbbaacchh

hhaavvee  bbeeeenn  ssttuuddiieedd  oonn  tthhee  bbaassiiss  ooff  llaasstt  ffiivvee  yyeeaarrss..  

SS..NNoo  FFiirree  
IInncciiddeenntt  

YYeeaarr  ooff  
OOccccuurrrree
nnccee  

DDiissttrriicctt  TTyyppeess  ooff  
PPllaaccee                              
((CCoommmmeerrcciiaall
,,  RReessiiddeennttiiaall,,  
PPuubblliicc  eettcc))      

11  UUrrbbaann  
FFiirree  
IInncciiddeenntt  

22001144  RRaajjnnaannddggaaoonn  CCoommmmeerrcciiaall    
RReessiiddeennttiiaall  

22  22001155  RReessiiddeennttiiaall    

33  22001166  RReessiiddeennttiiaall    

44  22001177  RReessiiddeennttiiaa&&  

55  22001188  CCoommmmeerrcciiaall--
RReessiiddeennttiiaall--  

TTaa

  

GGrr

No. of Urban Fire Incidents

8 

hhoowwkkii,,  KKhheerraaggaarrhh,,  DDoonnggaarrggaarrhh,,  MMaannppuurr..  TThhee  ffiirree  aacccciiddeennttss

HHiissttoorriiccaall  DDaattaa  ooff  UUrrbbaann  FFiirree  IInncciiddeenntt  

  
 RReeaassoonnss  ooff  FFiirree  
iinncciiddeenntt  ((FFaauullttyy  
eelleeccttrriiccaall  ssyysstteemm,,  
FFllaammmmaabbllee  
mmaatteerriiaallss)) 

NNuu..  ooff  
FFiirree  
IInncciiddeenntt  

HHoouussee  DDaammaaggeedd  AAffffeeccttee

FFuullllyy  
DDaammaaggeedd    

PPaarrttiiaallllyy  
DDaammaaggeedd    

DDeeaatthh   

FFaauullttyy  eelleeccttrriiccaall  ssyysstteemm  1188  44  1100  33  

FFaauullttyy  eelleeccttrriiccaall  ssyysstteemm  
FFllaammmmaabbllee  mmaatteerriiaallss    

2277  44  11  00  

FFaauullttyy  eelleeccttrriiccaall  ssyysstteemm    
FFllaammmmaabbllee  mmaatteerriiaallss    

3322  22  00  00  

FFllaammmmaabbllee  mmaatteerriiaallss    2244  22  00  11  

FFaauullttyy  eelleeccttrriiccaall  ssyysstteemm  
FFllaammmmaabbllee  mmaatteerriiaallss    

2255  44  00  00  

aabbllee  11  ::  HHiissttoorriiccaall  DDaattaa  ooff  UUrrbbaann  FFiirree  IInncciiddeennttss  

  

rraapphh  11..  NNoo..  ooff  UUrrbbaann  FFiirree  IInncciiddeennttss  

18

27

32
24

25

No. of Urban Fire Incidents

2014 2015 2016 2017 2018

   
ss  tthhaatt  hhaavvee  ooccccuurrrreedd  iinn  tthhee  ddiissttrriicctt  

eedd  PPeeooppllee  NNeeaarreesstt  FFiirree  SSttaattiioonn  HHooww  ttoo  
ccoonnttrrooll  oonn  
FFiirree  
IInncciiddeenntt     IInnjjuurreedd  

00  RRaajjnnaannaaddggaaoonn//KKhheerr
aaggaarrhh//DDoonnggaarrggaarrhh  

SSpprriinnkklliinngg  
ooff  wwaatteerr  
tthhrroouugghh  aa  
ffiirree  bbrriiggaaddee  
vveehhiiccllee  

00  RRaajjnnaannaaddggaaoonn//KKhheerr
aaggaarrhh//DDoonnggaarrggaarrhh  

00  RRaajjnnaannaaddggaaoonn//KKhheerr
aaggaarrhh//DDoonnggaarrggaarrhh  

00  RRaajjnnaannaaddggaaoonn//KKhheerr
aaggaarrhh//DDoonnggaarrggaarrhh  

00  RRaajjnnaannaaddggaaoonn//KKhheerr
aaggaarrhh//DDoonnggaarrggaarrhh  



 

22..11..22  RRuurraall  ffiirreess  ––  
  

SS..NNoo  FFiirree  
IInncciiddeenntt  

YYeeaarr  ooff  
OOccccuurrrreenn
ccee  

DDiissttrriicctt  TTyyppeess  ooff  PPllaaccee      
((CCoommmmeerrcciiaall,,  
RReessiiddeennttiiaall,,  
PPuubblliicc  eettcc))      

 
ii
ee
FF

11  RRuurraall  
FFiirree    

22001144  RRaajjnnaannddggaaoonn  CCoommmmeerrcciiaall  
RReessiiddeennttiiaall    

FF

22  22001155  RReessiiddeennttiiaall    FF
FF

33  22001166  RReessiiddeennttiiaall    FF
FF

44  22001177  RReessiiddeennttiiaa  FF

55  22001188  CCoommmmeerrcciiaall  
RReessiiddeennttiiaall  

FF
FF

TTaabb

GGrr
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HHiissttoorriiccaall  DDaattaa  ooff  RRuurraall  FFiirree  IInncciiddeenntt  

 RReeaassoonnss  ooff  FFiirree  
iinncciiddeenntt  ((FFaauullttyy  
eelleeccttrriiccaall  ssyysstteemm,,  
FFllaammmmaabbllee  mmaatteerriiaallss)) 

NNuummbbeerr  ooff  
FFiirree  
IInncciiddeenntt  

HHoouussee  DDaammaaggeedd  AAffffeecctteedd

FFuullllyy  
DDaammaaggeedd    

PPaarrttiiaallllyy  
DDaammaaggeedd    

DDeeaatthh    

FFaauullttyy  eelleeccttrriiccaall  ssyysstteemm    114411  44  11  11  

FFaauullttyy  eelleeccttrriiccaall  ssyysstteemm  
FFllaammmmaabbllee  mmaatteerriiaallss      

112211  1177  88  11  

FFaauullttyy  eelleeccttrriiccaall  ssyysstteemm  
FFllaammmmaabbllee  mmaatteerriiaallss    

110066  99  1166  11  

FFllaammmmaabbllee  mmaatteerriiaallss    114477  2200  11  00  

FFaauullttyy  eelleeccttrriiccaall  ssyysstteemm  
FFllaammmmaabbllee  mmaatteerriiaallss    

110077  2222  1122  00  

bbllee  22  ::  HHiissttoorriiccaall  DDaattaa  ooff  RRuurraall  FFiirree  IInncciiddeennttss  

  

rraapphh  22..  NNoo..  ooff  RRuurraall  FFiirree  IInncciiddeennttss  

141

121
106

147

107

No. of Rural Fire Incidents

2014

2015

2016

2017

2018

   

dd  PPeeooppllee  NNeeaarreesstt  FFiirree  SSttaattiioonn  HHooww  ttoo  
ccoonnttrrooll  oonn  FFiirree  
IInncciiddeenntt  

IInnjjuurreedd  

00  RRaajjnnaannaaddggaaoonn//KKhheerr
aaggaarrhh//DDoonnggaarrggaarrhh  

SSpprriinnkklliinngg  ooff  
wwaatteerr  tthhrroouugghh  
aa  ffiirree  bbrriiggaaddee  
vveehhiiccllee  00  RRaajjnnaannaaddggaaoonn//KKhheerr

aaggaarrhh//DDoonnggaarrggaarrhh  
00  RRaajjnnaannaaddggaaoonn//KKhheerr

aaggaarrhh//DDoonnggaarrggaarrhh  

00  RRaajjnnaannaaddggaaoonn//KKhheerr
aaggaarrhh//DDoonnggaarrggaarrhh  

00  RRaajjnnaannaaddggaaoonn//KKhheerr
aaggaarrhh//DDoonnggaarrggaarrhh  
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22..11..33  IInndduussttrriiaall  ffiirree  

TThheerree  hhaass  bbeeeenn  aann  eennoorrmmoouuss  iinnccrreeaassee  iinn  iinndduussttrriiaall  aaccttiivviittyy  iinn  RRaajjnnaannddggaaoonn  ddiissttrriicctt  iinn  tthhee  llaasstt  ffeeww  yyeeaarrss..  MMaannyy  iinndduussttrriieess  iinn  tthhee  

ddiissttrriicctt  hhaavvee  llaarrggee  aammoouunnttss  ooff  hhaazzaarrddoouuss  cchheemmiiccaallss..  TThhiiss  ccaann  ccaauussee  ppootteennttiiaall  hhaarrmm  ttoo  eemmppllooyyeeeess,,  tthhee  ssuurrrroouunnddiinngg  ccoommmmuunniittyy  aanndd  

tthhee  eennvviirroonnmmeenntt  iinn  ggeenneerraall,,  wwiitthh  ssoommee  hhaazzaarrddoouuss  cchheemmiiccaallss  iinndduussttrriieess  iinn  tthhee  ddiissttrriicctt  kknnoowwnn  aass  MMaajjoorr  AAcccciiddeenntt  HHaazzaarrdd  ((MMAAHH))  

uunniittss..  IInn  RRaajjnnaannddggaaoonn,,  tthheerree  hhaavvee  bbeeeenn  sseevveerraall  iinndduussttrriiaall  aacccciiddeennttss  ssoo  ffaarr,,  iinncclluuddiinngg  tthhee  mmeeggaa  ddiissaasstteerr  iinn  tthhee  yyeeaarr  22001166--1188..  

HHiissttoorriiccaall  DDaattaa  ooff  IInndduussttrriiaall  FFiirree  IInncciiddeenntt  
SS..NNoo..  FFiirree  

IInncciiddeenntt  
YYeeaarr  ooff  
OOccccuurrrreennccee  

DDiissttrriicctt   RReeaassoonnss  ooff  FFiirree  
iinncciiddeenntt  ((FFaauullttyy  
eelleeccttrriiccaall  ssyysstteemm,,  
FFllaammmmaabbllee  mmaatteerriiaallss)) 

NNuummbbeerr  ooff  
FFiirree  IInncciiddeenntt  

AAffffeecctteedd  PPeeooppllee  NNeeaarreesstt  FFiirree  SSttaattiioonn  HHooww  ttoo  ccoonnttrrooll  oonn  
FFiirree  IInncciiddeenntt  

DDeeaatthh    IInnjjuurreedd  

11  IInndduussttrriiaall  
FFiirree  
IInncciiddeenntt    

22001144  RRaajjnnaannddggaaoonn  FFaauullttyy  eelleeccttrriiccaall  ssyysstteemm    11  00  00  RRaajjnnaannaaddggaaoonn//KKhheerraaggaarrhh//DDoonnggaarr
ggaarrhh  

SSpprriinnkklliinngg  ooff  wwaatteerr  
tthhrroouugghh  aa  ffiirree  
bbrriiggaaddee  vveehhiiccllee  22  22001155  44  00  00  RRaajjnnaannaaddggaaoonn//KKhheerraaggaarrhh//DDoonnggaarr

ggaarrhh  

33  22001166  33  00  00  RRaajjnnaannaaddggaaoonn//KKhheerraaggaarrhh//DDoonnggaarr
ggaarrhh  

44  22001177  22  00  00  RRaajjnnaannaaddggaaoonn//KKhheerraaggaarrhh//DDoonnggaarr
ggaarrhh  

55  22001188  33  00  00  RRaajjnnaannaaddggaaoonn//KKhheerraaggaarrhh//DDoonnggaarr
ggaarrhh  

  

TTaabbllee  33  ::  HHiissttoorriiccaall  DDaattaa  ooff  IInndduussttrriiaall  FFiirree  IInncciiddeennttss  
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2.1.4 FFoorreesstt  FFiirree 

FFoorreessttss  aarree  tthhee  mmoosstt  iimmppoorrttaanntt  rreenneewwaabbllee  nnaattuurraall  rreessoouurrccee  aanndd  ppllaayy  aann  iimmppoorrttaanntt  rroollee  iinn  hhuummaann  lliiffee  aanndd  tthhee  eennvviirroonnmmeenntt..  TThhee  ffrreeqquueennccyy  ooff  wwiillddffiirreess  hhaass  

iinnccrreeaasseedd  dduuee  ttoo  pprroolloonnggeedd  ddrryy  wweeaatthheerr  aanndd  ssiiggnniiffiiccaanntt  eennvviirroonnmmeennttaall  iimmppaaccttss  dduuee  ttoo  oovveerr--eexxppllooiittaattiioonn..  

IInn  aarreeaass  lliikkee  TTeehhssiill  KKhheerraaggaarrhh,,  DDoonnggaarrggaarrhh,,  MMaannppuurr  iinn  tthhee  DDiissttrriicctt  RRaajjnnaannddggaaoonn,,  ffoorreesstt  ffiirreess  ooccccuurr  nnoorrmmaallllyy..  WWiillddffiirreess  sseevveerreellyy  aaffffeecctt  wwiilldd  lliiffee,,  

eennvviirroonnmmeenntt  aanndd  eeccoollooggyy..  MMaannyy  ttrriibbaall  ccoommmmuunniittiieess  aallssoo  lliivvee  iinn  aanndd  aarroouunndd  ffoorreesstt  aarreeaass..  IInn  ssuummmmeerr,,  wwiillddffiirree  iinncciiddeennccee  iinnccrreeaasseess  dduuee  ttoo  hhiigghh  wwiinndd  

vveelloocciittyy  aanndd  vvaarriioouuss  ootthheerr  rreeaassoonnss..  HHoowweevveerr,,  tthheerree  iiss  nnoo  hhiissttoorryy  ooff  mmaajjoorr  ccaassuuaallttiieess  iinn  ssuucchh  iinncciiddeennttss..  

 
HHiissttoorriiccaall  DDaattaa  ooff  FFiirreesstt  FFiirree  IInncciiddeennttss 

SS..NNoo..  
  

FFiirree  
IInncciiddeenntt  

YYeeaarr  ooff  
OOccccuurrrreennccee  

DDiissttrriicctt  TTiimmee  
PPeerriioodd  ooff  
FFiirree  
IInncciiddeenntt  
((MMoonntthh))  

RReeaassoonnss  ooff  
FFiirree  iinncciiddeenntt  
((NNaattuurraallllyy//  
MMaann  mmaaddee))  

AAffffeecctteedd  
FFoorreesstt  
AArreeaass  iinn  
HHeecc..  

NNuummbbeerr  
ooff  FFiirree  
IInncciiddeenntt  

AAffffeecctteedd  
PPeeooppllee  

NNeeaarreesstt  FFiirree  
SSttaattiioonn  

HHooww  ttoo  ccoonnttrrooll  oonn  FFiirree  
IInncciiddeenntt  

DDeeaatthh    DDeeaatthh    

11  Forest 
fire 

  

22001144  RRaajjnnaannddggaaoonn MMaarrcchh--JJuunnee  MMaann  mmaaddee 88--000000  66  00  00  RRaajjnnaannddggaaoonn FFiirree  ccoonnttrrooll  ttrroouugghh  wwaatteerr  bbyy  
ffoorreesstt  gguuaarrddss  

22  22001155  RRaajjnnaannddggaaoonn MMaarrcchh--JJuunnee  MMaann  mmaaddee 33--330000  33  00  00  RRaajjnnaannddggaaoonn 

33  22001166  RRaajjnnaannddggaaoonn MMaarrcchh--JJuunnee  MMaann  mmaaddee 66--442200  22  00  00  RRaajjnnaannddggaaoonn 

44  22001177  RRaajjnnaannddggaaoonn MMaarrcchh--JJuunnee  MMaann  mmaaddee 223311--994477  332277  00  00  RRaajjnnaannddggaaoonn 

55  22001188  RRaajjnnaannddggaaoonn MMaarrcchh--JJuunnee  MMaann  mmaaddee 224488--225511  443311  00  00  RRaajjnnaannddggaaoonn 

TTaabbllee  44  ::  HHiissttoorriiccaall  DDaattaa  ooff  FFiirreesstt  FFiirree  IInncciiddeennttss



 

  

GGrraapp

MM

2014 2015

6 3

Number of Fire  incidents  of forest fire 

12 

pphh  33--  NNoo  ooff  FFoorreesstt  FFiirree  IInncciiddeennttss  

MMaapp  33::  TTeehhssiill  AAffffeecctteedd  bbyy  FFoorreesstt  ffiirree  

2015 2016 2017 2018

3 2

327

431

Number of Fire  incidents  of forest fire 

   

  

  

Number of Fire  incidents  of forest fire 



 

2.2 Incident Monts of Hazards

  

Risk  January  February  March April

Industrial 
Disaster 

        

Forest Fire          

Urban Fire          

Rural Fire          

Legend High Occurance 

Table
 

MMaapp  44::  Block wise Hazard Analysis Summary of 

13 

2.2 Incident Monts of Hazards  

Incident Month 
April May June July August September  October

            

            

            

            

Moderate Occurance  Low Occurance 

Table 5: Incident Monts of Hazards 

Block wise Hazard Analysis Summary of Rajnandgaon

   

October November December  

    

    

    

    

 

 
Rajnandgaon  
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Block wise Hazard Analysis Summary of Rajnandgaon 

S.No. Block Name   
Urban 
fire  

Rural 
Fire  

Forest 
Fire  

MAUnits 

Overall Hazards  (industrialFire ) 
1 Chhuikhadan Moderate  High  High  Low  High 
2 Khairagarh Moderate  High  High  Moderate  High  
3 Rajnandgaon High  High  Low Moderate  High  
4 Dongargarh Moderate  High  Moderate  Low Moderate  
5 Dongargaon Moderate  High Low Moderate  Moderate  
6 Chhuriya Moderate  High  Moderate  Low  Moderate  

7 
Ambagarh 
Chowki Moderate  High  Moderate  Low  Moderate  

8 Mohla Moderate  High  Moderate  Low Moderate  
9 Manpur Low  High  Moderate  Low Low 

Table 6: Block wise Hazard Analysis Summary of Rajnandgaon 

  

22..33  FFiirree  iinncciiddeennttss  iinn  RRaajjnnaannddggaaoonn  ddiissttrriiccttss  mmaaiinnllyy  ooccccuurr  aatt  tthhee    

ffoolllloowwiinngg  ppllaacceess::  --  
  

  FFiirree  iinncciiddeennttss  iinn  tthhee  FFaarrmm  oorr  ffiieellddss::  IInn  tthhee  mmoonntthh  ooff  MMaarrcchh  ttoo  MMaayy,,  ffiirree  
aacccciiddeennttss  iinn  wwhheeaatt  ffiieellddss  ooccccuurr  iinn  mmoosstt  ddiissttrriiccttss  ooff  tthhee  ssttaattee..  TThhee  mmaaiinn  ccaauussee  
ooff  tthhiiss  ffiirree  aacccciiddeenntt  iiss  dduuee  ttoo  eexxcceessssiivvee  ddrroouugghhtt  ooff  ccrrooppss  aass  wweellll  aass  ffiirree  
aacccciiddeennttss  ccaauusseedd  bbyy  iinnaaddvveerrtteenntt  uutteennssiillss  bbyy  ffaarrmmeerrss  oorr  ffaallll  ooff  tthhee  hhiigghhtteennssiioonn  
eelleeccttrriicc  wwiirree  lliinneess  ppaassssiinngg  tthhrroouugghh  tthhee  ffiieelldd,,  ccaauussiinngg  wwiiddeesspprreeaadd  lloossss  ooff  ccrrooppss..  
IInn  aaddddiittiioonn,,  aafftteerr  hhaarrvveessttiinngg  tthhee  wwhheeaatt  ccrroopp,,  ffaarrmmeerrss  iinn  ssoommee  aarreeaass  ooff  tthhee  ssttaattee  
sseett  ffiirree  ttoo  tthhee  NNaarrwwaaii,,  wwhhiicchh  iiff  uunnccoonnttrroolllleedd,,  rreeaacchheess  tthhee  ffaarrmm--bbaarrnnss  aanndd  
ccaauusseess  eexxtteennssiivvee  ddaammaaggee  ttoo  ccrrooppss  aass  wweellll  aass  pprrooppeerrttyy..  TThhiiss  ffiirree  iiss  aa  ccllaassss--11  
ffiirree  wwhhiicchh  iiss  eexxttiinngguuiisshheedd  bbyy  wwaatteerr  aanndd  ffiirree  bbeeaattiinngg  mmeetthhoodd..  

  

  FFiirree  iinn  ccoommmmeerrcciiaall  aarreeaass::  TThhee  aabboovvee  ffiivvee  ccaatteeggoorriieess  ooff  ffiirree  mmaayy  ooccccuurr  iinn  

ccoommmmeerrcciiaall  aarreeaass  aanndd  iitt  iiss  nneecceessssaarryy  ttoo  uussee  ffiirree  ffiigghhttiinngg  eeqquuiippmmeenntt  ttoo  

eexxttiinngguuiisshh  iitt..  TThhiiss  ttyyppee  ooff  ffiirree  iiss  mmaaiinnllyy  iinn  uurrbbaann  aarreeaass,,  iinn  tthhee  hhootteell  mmaarrkkeett  

aarreeaa  iinn  vveerryy  bbuussyy  aarreeaass..  IIff  iitt  iiss  nnoott  ccoonnttrroolllleedd  wwiitthhiinn  tthhee  pprreessccrriibbeedd  ttiimmee,,  tthheenn  

tthhiiss  ffiirree  iiss  lliikkeellyy  ttoo  eexxppllooddee  iinn  ootthheerr  ccyylliinnddeerrss  oorr  ootthheerr  ffllaammmmaabbllee  mmaatteerriiaallss,,  

wwhhiicchh  iiss  vveerryy  ddeessttrruuccttiivvee..  CCrriittiiccaall  ssiittuuaattiioonn  ooccccuurrss..  
  

  FFiirree  aacccciiddeennttss  iinn  iinndduussttrriiaall  aarreeaass::  TThheerree  iiss  ppootteennttiiaall  ffiirree  aacccciiddeennttss  iinn  

iinndduussttrriieess  llooccaatteedd  iinn  iinndduussttrriiaall  aarreeaass  ooff  tthhee  ddiissttrriicctt..  
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  FFiirree  bbllaasstt  aacccciiddeenntt  iinn  hhiigghhwwaayyss  ttrraannssppoorrttiinngg  ttaannkkss::  CChheemmiiccaallss  aarree  

ttrraannssppoorrtteedd  bbyy  ttaannkkeerrss  oonn  tthhee  nnaattiioonnaall  rroouutteess  aanndd  ssttaattee  rroouutteess..  TThheessee  

cchheemmiiccaallss  iinncclluuddee  ppeettrrooll,,  ddiieesseell,,  LLPPGG  aanndd  ootthheerr  hhaazzaarrddoouuss  cchheemmiiccaallss  aarree  aallssoo  

ttrraannssppoorrtteedd..  AAcccciiddeennttaallllyy  ssuucchh  ttaannkkeerrss  aarree  pprroonnee  ttoo  ffiirree  eexxpplloossiioonnss..  

  
  

  22..44    VVuullnneerraabbiilliittyy  aannaallyyssiiss  

22..44..11  SSttrruuccttuurraall  vvuullnneerraabbiilliittyy  

AAccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  ddiissttrriicctt  aaddmmiinniissttrraattiioonn  tthhee  ffoolllloowwiinngg  iiss  tthhee  DDeettaaiillss  ooff  ppootteennttiiaall  ffiirree  
rriisskk  iinn  RRaajjnnaannddggaaoonn..  

TThhee  DDeettaaiillss  ooff  ppootteennttiiaall  ffiirree  rriisskk  iinn  tthhee  cciittyy  

PPaarrttiiccuullaarrss  NNuummbbeerrss  

SS..NNoo..  BBuuiillddiinnggss  RReessddeennttiiaall  NNoonn--
RReessddeennttiiaallss  

11--  UUppttoo  1155  mmeetteerrss    2244    1177  

    1155  ttoo  uuppttoo  2244  mmeetteerrss          

    2255  ttoo  uuppttoo  5500  mmeetteerrss          

    AAbboovvee  5500  mmeetteerrss          

22--  IInndduussttrriiaall  aarreeaa  //  cchheemmiiccaall  zzoonnee  22RRaajjnnaannddggaaoonn,,DDoonnggaarrggaaoonn      

33--  CCiinneemmaa  hhaallllss//  mmaallllss//  ddrraammaa  //  tthheeaattrreess  44      

44--  PPuubblliicc  ggaatthheerriinngg  ppllaacceess  99      

55--  HHaazzaarrddss  ssttoorraaggee  1188      

66--  PPiillggrriimmss  aarreeaa  ((  ffllooaattiinngg  ppooppuullaattiioonn  ))  0066      

77--  EExxhhiibbiittiioonn//  ppuubblliicc  ffuunnccttiioonn  
ggrroouunnddss  wwhheerree  ppeerrmmiissssiioonn  ffoorr  
eerreeccttiinngg  ppeennddaallss  ffoorr  cciirrccuuss  oorr  aannyy  
ootthheerr  rreelliiggiioouuss  //  ssoocciiaall  ffuunnccttiioonnss  
aarree  ggrraanntteedd  

1111      

88--  OOtthheerr  DDeettaaiillss            

TTaabbllee  77::  TThhee  DDeettaaiillss  ooff  ppootteennttiiaall  ffiirree  rriisskk  iinn  tthhee  cciittyy  
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CCllaassssiiffiiccaattiioonn  ooff  BBuuiillddiinnggss  
S.No. TTyyppeess  ooff  BBuuiillddiinnggss    No. Remarks  

11--  
RReessiiddeennttiiaall  
bbuuiillddiinnggss  

LLooddggiinngg    2277      
DDoorrmmiittoorriieess      
AAppaarrttmmeenntt  hhoouusseess  ((FFllaatt))      
HHootteellss  4477      
HHootteellss  ((SSttaarrrreedd))      

22--  EEdduuccaattiioonnaall  
bbuuiillddiinnggss  

PPrriimmaarryy  SScchhoooollss  11884422      
MMiiddddllee  SScchhooooll  778877      
HHiigghh  SScchhooooll  112288      
HHiigghheerr  SSeeccoonnddaarryy  SScchhooooll    220022      
GGoovvtt//PPrriivvaattee  CCoolllleeggeess  2233      
GGoovvtt//PPrriivvaattee  HHoosstteellss  111133      
AAllllootthheerr  ttrraaiinniinngg  iinnssttiittuutteess  22      

33--  IInnssttiittuuttiioonnaall  
bbuuiillddiinnggss  

HHoossppiittaallss  441100      
PPrriissoonnaannddMMeennttaall  IInnssttiittuuttiioonnss  33      

44--  
AAsssseemmbbllyy  
BBuuiillddiinnggss  3300  

 
66  

DDaannggeerriioouuss  
bbuuiillddiinngg  

 
1188  

 
77  

IInndduussttrriiaall  
BBuuiillddiinnggss      1166      

88    GGaass  GGooddoowwnn      2266      
99  PPeettrrooll  PPuummppss  

 
8888  

 88--  FFaattaakkaa  sshhooppss      1188      
TTaabbllee  88::  CCllaassssiiffiiccaattiioonn  ooff  BBuuiillddiinnggss  

22..44..22  EEccoonnoommiicc  vvuullnneerraabbiilliittyy  

TThheerree  aarree  sseevveerraall  eeccoonnoommiiccaallllyy  wweeaakkeerr  ggrroouuppss  iinn  RRaajjnnaannddggaaoonn..  TThheeyy  hhaavvee  lliimmiitteedd  
rreessoouurrcceess  ffoorr  ddaaiillyy  bbaassiicc  nneeeeddss..  TThhee  ssttrruuccttuurreess  iinn  wwhhiicchh  tthheeyy  lliivvee  aarree  nnoott  ssaaffee  
eennoouugghh  ttoo  wwiitthhssttaanndd  mmoosstt  hhaazzaarrddss..  TThhuuss  tthheeyy  hhaavvee  lliimmiitteedd  rreessoouurrcceess  wwhhiicchh  aarree  
hhiigghhllyy  pprroonnee  ttoo  lloossss  aanndd  ddaammaaggee  iinn  tthhee  eevveenntt  ooff  aannyy  ttyyppee  ooff  ffiirree  aacccciiddeenntt..  

RRaajjnnaannddggaaoonn  hhaass  iimmppoorrttaanntt  bbuuiillddiinngg  wwhhiicchh  iinncclluuddeess  IInndduussttrriiaall  SSeeccttoorrss,,  bbuussiinneessss  
hhoouusseess,,  ccoorrppoorraattee  ffaaccttoorriieess  eettcc..  TThhee  ffuueell  ppiippeelliinnee  aallssoo  ppaasssseess  tthhrroouugghh  tthhee  ddiissttrriicctt..  
WWiitthh  rreessppeecctt  ttoo  tthhee  ddaannggeerroouuss  pprrooffiillee  ooff  tthhee  ddiissttrriicctt,,  aannyy  ssiiggnniiffiiccaanntt  ddaammaaggee  ttoo  
iinnffrraassttrruuccttuurree  ccaann  ccaauussee  aa  mmaajjoorr  eeccoonnoommiicc  lloossss  ttoo  tthhee  ddiissttrriicctt..  
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22..44..33  EEnnvviirroonnmmeennttaall  vvuullnneerraabbiilliittyy  

RRaajjnnaannddggaaoonn  iiss  oonnee  ooff  tthhee  mmoosstt  iinndduussttrriiaalliizzeedd  ddiissttrriiccttss..  DDuuee  ttoo  iinndduussttrriiaalliizzaattiioonn,,  
uurrbbaanniizzaattiioonn,,  ffiirree  aacccciiddeennttss  aarree  iinnccrreeaassiinngg  ddaayy  bbyy  ddaayy  dduuee  ttoo  wwhhiicchh  ppoolllluuttiioonn,,  lloossss  ooff  
bbiiooddiivveerrssiittyy,,  sseevveerreellyy  aaffffeecctt  llooccaall  ccoommmmuunniittiieess  aanndd  wwiiddeerr  eeccoossyysstteemmss..  

  

22..55  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  RRaajjnnaannddggaaoonn  ssuucchh  aass  ttrraaiinneedd  hhuummaann  rreessoouurrcceess,,  
ffiirree  pprrootteeccttiioonn  eeqquuiippmmeenntt,,  sseeaarrcchh--rreessccuuee  eeqquuiippmmeenntt  eettcc..  aarree  aavvaaiillaabbllee  wwiitthh  tthhee  
ddiissttrriicctt  wwiissee  bbaacckkwwaarrdd  aanndd  SSttaattee  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  AAuutthhoorriittyy  aanndd  SSttaattee  
EEmmeerrggeennccyy  SSeerrvviicceess..  

  

22..55..11  HHuummaann  RReessoouurrccee    

TTrraaiinneedd  ssttaaffff  aanndd  ooffffiicceerrss  ooff  vvaarriioouuss  lliinnee  ddeeppaarrttmmeennttss  wwhhoo  aallssoo  ppllaayy  aann  iimmppoorrttaanntt  
rroollee  iinn  tthhee  ddiissttrriicctt,,  ffrroomm  sseeaarrcchh  rreessccuuee  ttoo  ffiirree  aacccciiddeennttss..  TThhee  lliisstt  ooff  ccoonnttaaccttss  ooff  
vvaarriioouuss  eemmeerrggeennccyy  ccoonnttaaccttss  aanndd  vvaarriioouuss  lliinnee  ddeeppaarrttmmeennttss  iiss  mmeennttiioonneedd  iinn  --------
..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,,  
wwoorrlldd  mmaannaaggeemmeenntt,,  ttrraaiinniinngg  ooff  aarrcchhiitteecctt  aanndd  eennggiinneeeerr  ffoorr  ssaaffee  ccoonnssttrruuccttiioonn..  IItt  hhaass  
ccrreeaatteedd  aa  llaarrggee  ttrraaiinneedd  hhuummaann  rreessoouurrccee  aatt  tthhee  ddiissttrriicctt  aanndd  ssttaattee  lleevveell..  

22..55..22  EEqquuiippmmeennttss  

SSttaattee  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  AAuutthhoorriittyy,,  SSttaattee  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  FFoorrccee,,  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  
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RReessoouurrcceess  IInnvveennttoorryy  
IItteemm  NNaammee  QQuuaannttiittyy  IItteemm  NNaammee  QQuuaannttiittyy  
CCoommmmuunniiccaattiioonn  HHeeaalltthh  
GGPPSS  HHaannddsseettss  NNoo..  ooff  AAmmbbuullaanncceess  6611  

MMoobbiillee  PPhhoonnee  GGSSMM  
MMoobbiillee  PPhhoonnee  CCDDMMAA  PPrriivvaattee  AAmmbbuullaanncceess  99  
VV--SSAATT  
TTrraannssppoorrtt  PPoolliiccee  
BBuuss  220000  PPoolliiccee  ssttaattiioonnss  2266  

TTrraaccttoorr    PPoolliiccee  ttrraaffffiicc  PPooiinnttss  3300  

HHeeaavvyy  TTrruucckk    

MMeettaaddoorr  
RReessccuuee  
FFiirree  CCoonnttrrooll  VVaann  11  
DDCCPP  TTeennddeerr  22  
HHaazzmmaatt  VVaann  
EExxtteennssiioonn  LLaaddddeerr  
  55  
CCllootthhiinngg  --  CChheemmiiccaall      PPrrootteeccttiivvee  ((AA,,  BB,,  CC))  
SSuuiitt  ––  NNBBCC  33  
BBaasskkeett  SSttrreettcchheerr  11  
PPnneeuummaattiicc  RRooppee  LLaauunncchheerr  44  
FFiirree  TTeennddeerr  55  
FFooaamm  TTeennddeerr  22  

TTaabbllee  99::  CCllaassssiiffiiccaattiioonn  ooff  BBuuiillddiinnggss  

22..66  WWaatteerr  rreessoouurrcceess  
  

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

FFiirree  aanndd  EEmmeerrggeennccyy  dduurriinngg  SSuummmmeerr  

DDeettaaiillss  ooff  WWaatteerr  RReessoouurrcceess  ffoorr  AAssssiissttaannccee  

SSrr..NNoo  DDiissttrriicctt  TTeehhssiill  DDaamm,,  RRiivveerr  eettcc  AAvvaaiillaabblliittyy  OOFF  WWaatteerr  
((MMaarrcchh  ––  JJuunnee))  

11  RRaajjnnaannddggaaoonn  AAmmbbaacchhoowwkkii    1122  mmoonntthh  aavvaaiillaabbllee  
22  KKhheerraaggaarrhh    1122  mmoonntthh  aavvaaiillaabbllee  
33  MMaannppuurr    1122  mmoonntthh  aavvaaiillaabbllee  
44  RRaajjnnaannddggaaoonn    1122  mmoonntthh  aavvaaiillaabbllee  
55  CChhhhuuiikkhhaaddaann    1122  mmoonntthh  aavvaaiillaabbllee  
66  

  
DDoonnggaarrggaaoonn    1122  mmoonntthh  aavvaaiillaabbllee  

77  

  

MMoohhaallaa    1122  mmoonntthh  aavvaaiillaabbllee  
88  DDoonnggaarrggaarrhh    1122  mmoonntthh  aavvaaiillaabbllee  
99  CChhhhuurriiyyaakkaallaa    1122  mmoonntthh  aavvaaiillaabbllee  

TTaabbllee  1100::  WWaatteerr  rreessoouurrcceess  
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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  wwoorrkkss  aass  tthhee  DDiissttrriicctt  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeerr..  
  

33..22  DDiissttrriicctt  FFiirree  SSeerrvviiccee  aanndd  HHoommee  GGuuaarrdd  
  

TToo  ddeeaall  wwiitthh  ffiirree  aacccciiddeennttss  aatt  tthhee  ddiissttrriicctt  lleevveell,,  tthhee  SSttaattee  EEmmeerrggeennccyy  aanndd  FFiirree  

SSeerrvviiccee  hhaass  pprroovviiddeedd  ffiirree  eexxttiinngguuiisshhiinngg  sseerrvviiccee  ttoo  tthhee  HHoommee  GGuuaarrddss  aatt  tthhee  ddiissttrriicctt  

lleevveell  aanndd  aappppooiinntteedd  tthhee  DDiissttrriicctt  CCoommmmaannddeenntt  HHoommee  GGuuaarrdd  aass  tthhee  DDiissttrriicctt  FFiirree    

OOffffiicceerr..  
  

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..  
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  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..  

33..55  DDiissttrriicctt  EEmmeerrggeennccyy  OOppeerraattiioonnss  CCeenntteerr  

TThhee  DDEEOOCC  iiss  llooccaatteedd  iinn  tthhee  DDiissttrriicctt  CCoolllleeccttoorr’’ss  ooffffiiccee..  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  ffiirree  ffiigghhttiinngg  sseerrvviicceess  

  

  

  

  

  

  

DDiissttrriicctt  DDiissaasstteerr  
MMaannaaggeemmeenntt  AAuutthhoorriittyy  

DDiissttrriicctt  EEmmeerrggeennccyy  OOppeerraattiioonnss  

CCeenntteerr  

 

 

DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  CCoommmmiitttteeee  aanndd  FFiirree  
PPrrootteeccttiioonn  SSeerrvviiccee  aatt  TTeehhssiill  LLeevveell  

 

  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  CCoommmmiitttteeee  aatt  vviillllaaggee  

lleevveell  

DDiissttrriicctt  FFiirree  SSeerrvviiccee  aanndd  

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

  

33..55..11  FFaacciilliittiieess  //  AArrrraannggeemmeennttss  --  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  PPrrootteeccttiioonn  PPllaann  

  WWiirreelleessss  SSeett  

  CCoonnffeerreennccee  rroooomm  

  WWaallkkiiee--TTaallkkiiee  

  CCoommppuutteerr  wwiitthh  iinntteerrnneett  ffaacciilliittyy  

  OOtthheerr  EEsssseennttiiaall  MMaatteerriiaallss  

  

  

District Emergency 
Operations Center, 
Home Guard 

Urban body 
Tahsil office 
Police station 

 
Village Panchayat 
Police Station 

Commisionar 
Nagar Nigam 
or Tehsildar 
Head of 
urban bodies 

Collector 
District Fire 
Safety Officer 

Sarpanch/ 
Sachiv 



   

22 
 

33..55..22    AAlltteerrnnaattiivvee  CCoonnttrrooll  RRoooomm  ––  
  
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  FFiigghhtteerr,,  MMuunniicciippaall  AArrmmyy,,  aanndd  

PPoolliiccee  DDeeppaarrttmmeenntt..  
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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  ffaallllss  uunnddeerr  ssttrruuccttuurraall  

mmeeaassuurreess,,  wwhhiillee  mmeeaassuurreess  ttaakkeenn  iinn  aann  iinnffoorrmmaattiivvee  aanndd  ppoolliiccyy  mmaannnneerr  ffaallllss  uunnddeerr  

nnoonn--ssttrruuccttuurraall  mmeeaassuurreess..  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  PPrreevveennttiioonn  MMeeaassuurreess  bbaasseedd  oonn  HHaazzaarrdd..  

SSttrruuccttuurraall  pprreevveennttiioonn    
  

SSttrruuccttuurraall  pprreevveennttiioonn  ccaann  aallssoo  aappppllyy  ssttrruuccttuurraall  mmeeaassuurreess  ttoo  aa  bbuuiillddiinngg  ttoo  rreedduuccee  oorr  

eelliimmiinnaattee  ffiirree  ddaammaaggee..  

NNoonn--ssttrruuccttuurraall  pprreevveennttiioonn  
  

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  iiff  iinneeffffeeccttiivvee..  TThhiiss  iinncclluuddeess  ccoonnssttrruuccttiioonn  ooff  eexxtteerrnnaall  aanndd  iinntteerrnnaall  

eelleemmeennttss,,  eelleeccttrriiccaall,,  mmeecchhaanniiccaall  aanndd  ppiippeelliinnee  ssyysstteemmss..  
  

44..22  HHaazzaarrdd::  FFiirree  

SSttrruuccttuurraall  MMiittiiggaattiioonn  MMeeaassuurreess  ffoorr  FFiirree  

  

SSttrruuccttuurraall  mmiittiiggaattiioonn  

mmeeaassuurreess  

IImmpplleemmeennttaattiioonn  aaggeennccyy  CCoonnvveerrggeennccee  wwiitthh  

pprrooggrraammmmee//sscchheemmee  

TTiimmee  

ffrraammee  

IInnssttaallllaattiioonn  ooff  sspprriinnkklleerrss,,  ffiirree  

eexxttiinngguuiisshheerr,,  ssaanndd  bbuucckkeettss  

DDiissttrriicctt  ffiirree  ddeeppaarrttmmeenntt,,  

PPWWDD  

  OOnnccee  

IInnssttaallllaattiioonn  ooff  ffiirree//  ssmmookkee  DDiissttrriicctt  ffiirree  ddeeppaarrttmmeenntt,,    OOnnccee  
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aallaarrmmss    PPWWDD  

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  1111::  SSttrruuccttuurraall  MMiittiiggaattiioonn  MMeeaassuurreess  ffoorr  FFiirree  

  

NNoonn--SSttrruuccttuurraall  MMiittiiggaattiioonn  MMeeaassuurreess  ffoorr  FFiirree  
  

NNoonn--SSttrruuccttuurraall  
MMiittiiggaattiioonn  
MMeeaassuurreess  

IImmpplleemmeennttaattiioonn  
aaggeennccyy  

CCoonnvveerrggeennccee  wwiitthh  
pprrooggrraammmmee//  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  1122::  NNoonn--SSttrruuccttuurraall  MMiittiiggaattiioonn  MMeeaassuurreess  ffoorr  FFiirree  

  

  

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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5. Prepardness and measures 

  
FFiirree  ssaaffeettyy  mmaannaaggeemmeenntt  aanndd  ffiirree  eemmeerrggeennccyy  ppllaannnniinngg  iiss  aapppplliiccaabbllee  ttoo  aallll  pprreemmiisseess  
wwhhiicchh  aarree  ttoo  aannyy  eexxtteenntt  uunnddeerr  tthhee  ccoonnttrrooll  ooff  tthhee  ccoommppaannyy,,  oorrggaanniizzaattiioonn,,  bbuussiinneessss  
nnaammee,,  aass  tthhee  eemmppllooyyeerr,,  oowwnneerr  oorr  pprriinncciippaall  pprraaccttiittiioonneerr..  IIttss  rreeqquuiirreemmeennttss  eexxtteenndd  ttoo  
aallll  iinnddiivviidduuaallss  iinn  tthhoossee  pprreemmiisseess  iinncclluuddiinngg  eemmppllooyyeeeess,,  vviissiittoorrss  aanndd  ccoonnttrraaccttoorrss  wwhhoo  
aarree  ppeerrmmaanneennttllyy  oorr  tteemmppoorraarriillyy  eennggaaggeedd..  
 
 

5. 1 General Preparations and Measures  
5.1.1 Incident  Response System (IRS)  
 
 

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  aaccccoouunnttaabbllee  ooffffiicceerr  aass  rreeqquuiirreedd..  IIff  tthhee  ffiirree  aacccciiddeenntt  ooccccuurrrreedd  iinn  
mmoorree  tthhaann  oonnee  ppllaaccee  iinn  tthhee  ddiissttrriicctt,,  tthheenn  tthhee  CCoolllleeccttoorr  ooff  tthhaatt  ddiissttrriicctt  aaccttss  aass  tthhee  
IInncciiddeenntt  ccoommmmaannddeerr..  IInn  rreessppoonnssee  ttoo  iinncciiddeenntt  rreessppoonnssee  ssyysstteemm,,  aa  wwoorrkk  ooppeerraattiioonnss  
sseeccttiioonn,,  aa  ppllaannnniinngg  sseeccttiioonn,,  aa  llooggiissttiiccss  sseeccttiioonn  aanndd  aa  ffiinnaannccee  sseeccttiioonn  ppllaayy  tthhee  rroollee  ooff  
qquuiicckk  wwoorrkk  wwiitthh  tthhee  ooffffiicceerrss  aanndd  eemmppllooyyeeeess  iinn  cchhaarrggee..  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Flow Chart 3 : IInncciiddeenntt  rreessppoonnssee  SSyysstteemm((IIRRSS))  
  

IInncciiddeenntt  rreessppoonnssee  SSyysstteemm  

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

IInncciiddeenntt  ccoommmmaannddeerr  

IInnffoorrmmaattiioonn  OOffffiicceerr  

LLiicceennccee  OOffffiicceerr  

SSaaffeettyy  OOffffiicceerr  

OOppeerraattiioonn  SSeeccttiioonn  PPllaannnniinngg  sseeccttiioonn LLooggiissttiicc  sseeccttiioonn    
 

FFiinnaannccee  sseeccttiioonn  
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5.2 Establishment of control room – 
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  ccaarreess  ooff  ccoonnttrrooll  rroooommss  iinn  ccoooorrddiinnaattiioonn  wwiitthh  ootthheerr  
ccoonncceerrnneedd  ddeeppaarrttmmeennttss..  
 
 Preparation of control room  
  MMaaiinnttaaiinniinngg  ccoonnttaacctt  ddeettaaiillss  ooff  aallll  ppuubblliicc  iinnssttiittuuttiioonnss,,  NNGGOOss  //  pprriivvaattee  sseeccttoorr  

oorrggaanniizzaattiioonnss  ffoorr  uussee  dduurriinngg  eemmeerrggeenncciieess..  
  UUssee  ooff  mmooddeerrnn  tteecchhnnoollooggyy  lliikkee  GGIISS  aanndd  RRSS  iinn  pprreeppaarraattiioonn  ooff  ppllaannss..  UUssee  ooff  

mmooddeerrnn  tteecchhnnoollooggyy  lliikkee..  
  MMoonniittoorriinngg  ooff  sseennssiittiivvee  aarreeaass  rreeccoorrddss,,  rreessccuuee  aanndd  rreelliieeff  ooppeerraattiioonnss,,  mmaakkiinngg  

ddeecciissiioonnss  aanndd  mmaannaaggiinngg  ddaattaabbaasseess  eettcc..  
  IImmpprroovviinngg,,  rreennoovvaattiinngg  aanndd  mmaaiinnttaaiinniinngg  aa  lliisstt  ooff  rreessoouurrcceess  ooff  tthhee  ddiissttrriicctt  

ccoonnttrrooll  rroooomm  ssyysstteemm  aass  ppeerr  tthhee  ssiittuuaattiioonn  iinn  tthhee  ddiissttrriicctt..  TTrraaiinniinngg  ooff  vvaarriioouuss  
aaccttiivviissttss  aanndd  sscchhooooll  eedduuccaattiioonn  aanndd  eennssuurriinngg  eeffffeeccttiivvee  ppuubblliicc  aawwaarreenneessss  iinn  
ccoommmmuunniittiieess  ttoo  eennssuurree  tthhaatt  sscchheemmeess  rreeaacchh  tthhee  lloowweesstt  lleevveell..  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Flow Chart 4: Preparation of Control Room 
 

 5.3 Co-ordination in terms  of fire protection for pre-disaster 
situation 

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

aass  wweellll  aass  ssuuggggeessttiioonnss  aanndd  iinnffoorrmmaattiioonn  ggiivveenn  bbyy  tthhee  ddiissttrriicctt  mmaaggiissttrraattee  ooff  tthhee  

ddiissttrriicctt..  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  

Control Room (State) 

Control Room (District) 
 

Line Department - 
Agriculture, 
Police, Supplies 
and others 

Block Control 
Room - Tehsildar 
and SDOP 
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ddiissttrriicctt  wwhhoo  wwoorrkk  aass  rreeggiioonnaall  ooffffiicceerrss..  TThheeyy  aarree  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  rreessccuuee  aanndd  rreelliieeff  

ooppeerraattiioonnss,,  aanndd  mmoonniittoorr  aanndd  eevvaalluuaattee  tthhee  ssiittuuaattiioonn  ddaaiillyy  uunnddeerr    DDiissttrriicctt  MMaaggiissttrraattee..  

Preparation AAnn  oobbjjeeccttiivvee  TTaasskkss  ssttaarrtteedd  

CCoooorrddiinnaattee  wwiitthh  DDiissttrriicctt  
lleevveell  ccoommmmiitttteeee  

TToo  ttaakkee  pprreeccaauuttiioonnaarryy  
mmeeaassuurreess  iinn  ppllaaccee  ooff  ffiirree  

DDiissttrriicctt  EEmmeerrggeennccyy  
OOppeerraattiioonn  CCeennttrree  

WWeeaakk  ppooiinntt  mmaappppiinngg  PPllaannnniinngg  aanndd  iimmpplleemmeennttiinngg  
rreegguullaarr  mmaappppiinngg  ooff  wweeaakk  
ssppoottss  pprreevveennttiivvee  mmeeaassuurreess  
aanndd  eeaarrllyy  wwaarrnniinngg  

DDiissttrriicctt  CCoommmmaannddaanntt  
aanndd  TTeeaamm  

EEsssseennttiiaall  iitteemmss    OOiill,,  ffuueell  SSttoocckkss  rreesseerrvveess  ffoorr  
ffiirree  pprrootteeccttiioonn  

AArrrraannggeedd  sshheelltteerr  
dduurriinngg  tthhee  ppeerriioodd  ooff  
eemmeerrggeennccyy  

CChhoooossee  sshheelltteerr  AArrrraannggeedd  sshheelltteerr  dduurriinngg  tthhee  
ppeerriioodd  ooff  eemmeerrggeennccyy  

RReelliieeff  tteeaammss  llooccaall  
ppeeooppllee  

RReelliieeff  tteeaamm  DDeelleeggaattiioonn  ooff  ppeerrssoonnnneell  
kkeeeeppiinngg  aa  ssttoocckk  ooff  mmeeddiicciinneess  

CCMMOO,,  CCiivviill  SSuurrggeeoonn  

CCoonndduuccttiinngg  pprraaccttiicceess  CCrreeaattiinngg  aawwaarreenneessss  DDiissttrriicctt  LLeevveell  OOffffiicceerr  

TTrraaiinniinngg  pprreeppaarraattiioonn  
Table 13: DDMA in pre-disaster situation Coordination process 

 
5.4 DDMA in the immediate pre-disaster situation. Co-ordination 
process (immediate procedure after early warning system) 
 

PPrreeppaarraattiioonn  AAnn  oobbjjeeccttiivvee  TTaasskkss  ssttaarrtteedd  

CCoolllleeccttiioonn  ooff  
iinnffoorrmmaattiioonn  

FFrroomm  tthhee  ccoonnttrrooll  rroooomm  LLiinnee  ddeeppaarrttmmeenntt  

IInnffoorrmmaattiioonn  
ddiisssseemmiinnaattiioonn  

AAllll  lliinnee  ddeeppaarrttmmeenntt  HHeeaadd  ooff  PPoowweerr  LLiinnee  
DDeeppaarrttmmeenntt,,  DDeeppuuttyy  
DDiissttrriicctt  MMaaggiissttrraattee,,  PPuubblliicc  
RReellaattiioonnss..  TThhee  ddeeppaarrttmmeenntt  

IInnssttaanntt  iinnssttaallllaattiioonn  aanndd  
ffuunnccttiioonniinngg  ooff  ccoonnttrrooll  
rroooomm  rreessccuuee  aanndd  
eevvaaccuuaattiioonn  

LLooggiissttiiccss  SSuuppppllyy  
IIddeennttiiffiiccaattiioonn  ooff  EExxhhaauusstt  
SShheelltteerrss  

TThhee  CCiivviill  DDeeffeennssee  UUnniitt,,  
PPoolliiccee  DDeeppaarrttmmeenntt  AArrmmeedd  
FFoorrcceess,,  FFiirree  OOffffiicceerrss,,  FFiirree  
OOffffiiccee,,  RReedd--CCrroossss  tteeaamm  iiss  
rreeaaddyy  wwiitthh  rreessccuuee  kkiitt  wwhhiicchh  
ggiivveess  tthheemm  DD..EE..OO..CC..  IIss  
pprroovviiddeedd  tthhrroouugghh  

EEnnssuurriinngg  tthhee  EEnnssuurriinngg  ttiimmeellyy  aacccceessss  ttoo    



   

28 
 

mmoovveemmeenntt  ooff  rreelliieeff  
mmaatteerriiaall  ttoo  tthhee  
aaffffeecctteedd  aarreeaass  

rreelliieeff  mmaatteerriiaall  ttoo  tthhee  
aaffffeecctteedd  ppeeooppllee  

EEnnssuurriinngg  tthhee  ssaaffeettyy  ooff  
lliiffee  aanndd  bbeelloonnggiinnggss  

PPrreevveennttiioonn  ooff  aannttii--ssoocciiaall  
aaccttiivviittiieess  

DDSSOO  //  SSDDMM  //  RRTTOO  

EEnnssuurriinngg  aavvaaiillaabbiilliittyy  
ooff  hheeaalltthh  ffaacciilliittiieess  

RReelliieeff  wwoorrkk  DDSSPP  //  IInnssppeeccttoorr  //  SSII  ooff  
aaffffeecctteedd  bblloocckk,,  NNGGOO  

MMeeeettiinngg  ooff  ffiieelldd  lleevveell  
ooffffiicciiaallss  eevveerryy  2244  
hhoouurrss  ttoo  rreevviieeww  tthhee  
ssiittuuaattiioonn  

BBeetttteerr  ccoooorrddiinnaattiioonn  CChhiieeff  EExxeeccuuttiivvee  EEnnggiinneeeerr,,  
PP..HH..EE..  CCMMHHOO  

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  

DDMM,,  DDCC  aatt  ddiissttrriicctt  lleevveell,,  

EEssttiimmaatteedd  nnuummbbeerr  ooff  
vveehhiicclleess  --  lliigghhtt  //  
mmeeddiiuumm  //  hheeaavvyy  

    EEnnssuurriinngg  ssmmooootthh  
ttrraannssppoorrttaattiioonn  ffoorr  rreelliieeff  
ooppeerraattiioonnss  

SSDDMM  aatt  ssuubb  ddiivviissiioonnaall  
lleevveell  

 
Table 14: Coordination mechanism of DDM in the immediate pre-disaster ( After receiving 

the initial warning) 
 

 
5.5 Coordination Mechanism of DDMA (Relief Distribution System) 
during fire Disaster – 
 

Preparation AAnn  oobbjjeeccttiivvee  TTaasskkss  ssttaarrtteedd  

Getting ready for action 
immediately after the disaster  

  All line departments and 

stakeholders to save the 

trapped and injured persons 

From fire accidents  

AAllll  lliinnee  ddeeppaarrttmmeennttss  aanndd  

ssttaakkeehhoollddeerrss  

Control room 24 hours 
functional 

TToo  rreedduuccee  tthhee  iimmppaacctt  ooff  

ddiissaasstteerr  

DDiissttrriicctt  CCoonnttrrooll  RRoooomm,,  AAllll  

LLiinnee  DDeeppaarrttmmeennttss,,  CC..EE..OO..  

Relief distribution as per 
provisions 

  SSDDMM,,  CCEEOO,,  NNGGOO  

 
Table 15: Coordination mechanism of DDMA during disaster (relief distribution system) 
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5.6 Coordination mechanism of DDMA in the event of fire disaster – 
 

Preparation AAnn  oobbjjeeccttiivvee  TTaasskkss  ssttaarrtteedd  

DDeelliivveerriinngg  rreelliieeff  aass  ppeerr  
tthhee  rreeqquuiirreemmeennttss  

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  

MMaaiinnttaaiinniinngg  ccoonnttiinnuuiittyy  ooff  rreelliieeff  
aaddmmiinniissttrraattiioonn  

DDMM,,SSDDMM  

RReessttoorraattiioonn  ooff  rrooaadd  aanndd  
rraaiillwwaayy  nneettwwoorrkk  

TTiimmeellyy  aanndd  eexxppeeddiittiioouuss  ddeelliivveerryy  ooff  
rreelliieeff  ggooooddss,,  ddeeppllooyymmeenntt  ooff  rreessccuuee  
tteeaammss  

EExxeeccuuttiivvee  EEnnggiinneeeerrss,,  MMiilliittaarryy  
aanndd  PPaarraammiilliittaarryy  FFoorrcceess,,  PPoolliiccee  
ooff  tthhee  rreessppeeccttiivvee  ddeeppaarrttmmeennttss  

EElleeccttrroonniicc  
ccoommmmuunniiccaattiioonn  ssyysstteemm  
ttoo  rreessttoorree  

EEnnssuurree  pprrooppeerr  ccoooorrddiinnaattiioonn  
rreellaattiioonnss  

BBSSNNLL,,  PPoolliiccee  ttrraaffffiicc  SSiiggnnaall  
SSppeecciiaalliisstt  

WWrriitttteenn,,  aauuddiioo,,  vviiddeeoo  ooff  
tthhee  eennttiirree  eevveenntt  

FFoorr  rreeppoorrttiinngg  ppuurrppoosseess  aanndd  
iinnssttiittuuttiioonnaall  mmeemmoorryy  

SSDDMM,,  CCEEOO  

SSuurrvveeiillllaannccee  TToo  rreevviieeww  rreelliieeff  ooppeerraattiioonnss  aanndd  
rreemmoovvee  oobbssttaacclleess  

DDMM,,  DDCC,,  SSDDMM  ,,  DDiissttrriicctt  
CCoommmmaannddaanntt    

 

Table 16: Coordination mechanism of DDMA in case of post-fire disaster 
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6. Capacity building and training measures 
 

6.1 Capacity Building 
 

AAccccoorrddiinngg  ttoo  DDMM  AAcctt  ((22000055)),,  ccaappaacciittyy  bbuuiillddiinngg  iinncclluuddeess  --  

  IIddeennttiiffyy  eexxiissttiinngg  aanndd  ssttoorreedd  rreessoouurrcceess  

  OOrrggaanniizziinngg  ttrraaiinniinngg  ffoorr  eeffffeeccttiivvee  mmaannaaggeemmeenntt  ttoo  ddeeaall  wwiitthh  ddiissaasstteerrss..  
CCaappaacciittyy  bbuuiillddiinngg  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  aabbiilliittiieess  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  ddoonnee  aatt  tthhee  ttiimmee  ooff  aa  
ddiissaasstteerr  ccaann  rreeaacctt  wwiitthh  mmoorree  eeffffiicciieennccyy  aanndd  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..  

6.2 Institutional Fire Capacity Building - 
 
IInnssttiittuuttiioonnaall  ffiirree  ccaappaacciittyy  bbuuiillddiinngg  wwiillll  bbee  pprrootteecctteedd  aatt  aa  lleevveell--uupp  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  pprrooggrraammss  ccaann  bbee  mmaaddee  aavvaaiillaabbllee  ttoo  mmaaxxiimmuumm  ppeeooppllee..  
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6.3 India Disaster Resource Network (IDRN)  
 
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  eennttrryy  aanndd  ddaattaa  iinn  IIDDRRNN  ffoorr  tthhee  

rreessoouurrcceess  aavvaaiillaabbllee  iinn  tthheeiirr  ddiissttrriicctt..  
 

6.4 Roles and responsibilities – 
 
DDeeppaarrttmmeenntt  RRoolleess  aanndd  rreessppoonnssiibbiilliittiieess  ooff  ddeeppaarrttmmeenntt  hheeaaddss  

DDDDMMAA    SSeett  uupp  aa  ffiirree  rreelliieeff  ccaammpp  aanndd  eennssuurree  tthhaatt  tthhee  bbaassiicc  nneeeeddss  ooff  tthhee  

vviiccttiimmss  aarree  mmeett..  

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

tthhee  ooppeerraattiioonn  aanndd  mmaannaaggeemmeenntt  ooff  ffiirree  rreelliieeff  ccaammppss  wwiillll  bbee  

aappppooiinntteedd  ttoo  mmaannaaggee  tthhee  rreelliieeff  ccaammppss..  

  OOnn  rreecceeiivviinngg  tthhee  wwaarrnniinngg  ssiiggnnaall,,  aaddeeqquuaattee  rreessccuuee  eeqquuiippmmeenntt  

sshhoouulldd  bbee  sseenntt  ttoo  tthhee  aaffffeecctteedd  aarreeaa  iimmmmeeddiiaatteellyy..  

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  
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eeqquuiippmmeenntt,,  tthhrroouugghh  aapppprroopprriiaattee  cchhaannnneellss  ooff  ddiissttrriicctt  

aaddmmiinniissttrraattiioonn,,  ttoo  mmaaiinnttaaiinn  aaddeeqquuaattee  pprreeppaarreeddnneessss  ccoonnddiittiioonnss  

aanndd  ffoorr  qquuiicckk  aanndd  eeffffiicciieenntt  ddiissaasstteerr  rreessppoonnssee..  

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  ccoonnffoorrmm  ttoo  ffiirree  ssaaffeettyy  nnoorrmmss..  

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

eevvaaccuuaattiioonn  pprroocceedduurreess..  

CCiivviill  

ddeeffeennccee  aanndd  

mmuunniicciippaall  

  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  aarrrraannggeemmeennttss  ffoorr  MMoobbiillee  MMeeddiiccaall  GGrroouuppss,,  

PPssyycchhoollooggiiccaall  FFiirrsstt  AAiidd  GGrroouuppss,,  PPssyycchhoo--SSoocciiaall  CCaarree  GGrroouuppss  

aanndd  PPaarraammeeddiiccss  QQuuiicckk  RReessppoonnssee  MMeeddiiccaall  GGrroouuppss  ((QQRRMMTTss))..  

  AArrrraannggee  ffoorr  ttiimmeellyy  pprrooccuurreemmeenntt  ooff  ppoorrttaabbllee  eeqquuiippmmeenntt  ffoorr  

ffiieelldd  aanndd  hhoossppiittaall  ddiiaaggnnoossttiiccss  eettcc..  EEnnssuurriinngg  tthhee  ttrraaiinniinngg  ooff  

mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee..  
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    VVaarriioouuss  aaccttiivviittiieess  rreellaatteedd  ttoo  ccaappaacciittyy  bbuuiillddiinngg  aanndd  ttrraaiinniinngg  

mmeeaassuurreess  BByy  ccoommpplleettiinngg  tthhuuss  iinnccrreeaassiinngg  ccaappaacciittyy  bbuuiillddiinngg  aatt  

tthhee  iinnssttiittuuttiioonnaall  lleevveell..  

PPoolliiccee    DDeeppllooyymmeenntt  ooff  ttrraaiinneedd  cciittyy  ssoollddiieerrss  uunnddeerr  DDiissttrriicctt  DDiissaasstteerr  

MMaannaaggeemmeenntt..  

  CCoonndduucctt  ttrraaiinniinngg  ffoorr  ppoolliiccee  ppeerrssoonnnneell  ttoo  ddeeaall  wwiitthh  vvaarriioouuss  

ssiittuuaattiioonnss  ffoorr  ccaappaacciittyy  bbuuiillddiinngg  iinn  tthhee  ddiissttrriicctt..  

Table 17  Roles and responsibilities of Major departments 
 

66..55..  TTrraaiinniinngg  aanndd  ttrraaiinniinngg  pprroovviissiioonnss  
  

  IIddeennttiiffyy  tthhee  nneeeedd  ffoorr  aannyy  ttrraaiinniinngg  aanndd  hhooww  iitt  wwiillll  bbee  pprroovviiddeedd..  IItt  sshhoouulldd    
  

iinncclluuddee  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ––  
  

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

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

    EEmmppllooyyeeeess  ttrraaiinneedd  ffoorr  ffiirree  mmaarrsshhaall  dduuttiieess  IIddeennttiiffiieedd  aass..  

    SSttaaffff  wweerree  iiddeennttiiffiieedd  ttoo  rreeggiisstteerr  vviissiittoorrss  aatt  tthhee  aasssseemmbbllyy  ppooiinnttss..  

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

  TThhee  mmeetthhoodd  ooff  eennssuurriinngg  eevveerryyoonnee  uunnddeerrssttaannddss  hhooww  ttoo  ooppeerraattee  aa  ffiirree  aallaarrmm..  

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

ffoorr..  

  TThhee  wwaayy  ttoo  eennssuurree  vviissiittoorrss  ccoonnttrraaccttoorrss  hhaass  ssuuffffiicciieenntt  iinnffoorrmmaattiioonn  oonn  pprroocceedduurreess  

iinn  tthhee  eevveenntt  ooff  aann  eemmeerrggeennccyy  eevvaaccuuaattiioonn..  
  

  

66..55..11  TTrraaiinniinngg  ffoorr  ssaaffeettyy  tteeaamm  mmeemmbbeerrss--  
  
EEnnhhaanncciinngg  ccaappaacciittyy,,  ttrraaiinniinngg  aanndd  sskkiillll  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  ddiissaasstteerr  mmaannaaggeemmeenntt  

ccoommmmiitttteeeess  iiss  iimmppoorrttaanntt..  TThhee  DDMMTT  ccoonnssiissttss  ooff  aa  ggrroouupp  ooff  mmeemmbbeerrss,,  ccoonnssiissttiinngg  ooff  

wwoommeenn  aanndd  mmaallee  vvoolluunntteeeerrss..  TTrraaiinniinngg  sshhoouulldd  bbee  aa  rreegguullaarr  pprroocceedduurree  ffoorr  ffiirree  ssaaffeettyy  
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rriisskk  rreedduuccttiioonn  aanndd  mmiittiiggaattiioonn  ppllaannnniinngg..  TThhee  DDMMTT  iiss  aassssiiggnneedd  ssppeecciiaall  ttaasskkss  aatt  tthhee  

ddiissttrriicctt  lleevveell  ffoorr  sseeaarrcchh  aanndd  rreessccuuee  aanndd  ffiirrsstt  aaiidd  tteeaammss  iinn  tthhee  eevveenntt  ooff  aa  ddiissaasstteerr..  
  

66..66  CCoommmmuunniittyy  BBaasseedd  FFiirree  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  ––  
  

TThhee  ccoommmmuunniittyy  iiss  oonnllyy  tthhee  ffiirrsstt  ttoo  bbee  rreessppoonnssiibbllee  iinn  aannyy  ddiissaasstteerr  aalloonngg  wwiitthh  bbeeiinngg  

ddiissaasstteerr--ssttrriicckkeenn..  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..  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

77..  FFiirree  SSaaffeett
  
FFiirree  sseerrvviiccee  sseettuupp  iinn  aannyy  ddiisstt

rriisskk  hhaazzaarrdd  aannaallyyssiiss..  IInn  tthh

iinnaapppprroopprriiaattee  ttoo  ddeecciiddee  oonn  

eeqquuiippmmeenntt  rreellaatteedd  ttoo  ffiirree  sseerrvvi

ddaammaaggee..  HHoowweevveerr,,  tthheerree  iiss  aa  

eesssseennttiiaallllyy  hhaavvee..  TThhee  ppllaann  aalls

iinnccrreeaassiinngg  tthhrreeaattss  aanndd  tthhuuss  iitt  nn

77..11  RReelliieeff  aanndd  PPhhaassee  ooff

PPrree--rreeqquuiissiittee  PPrreeppaarraattiioonn  bbeeff
ffiirree  aacccciiddeenntt  

DDuurriinngg  ffiirree  aacccciiddeenntt  

FFiirree  aacccciiddeenntt  
TTaabbll

77..11..11  PPrree--FFiirree  AAcccciiddeenntt  
  

  NNaammeess  aanndd  ccoonnttaacctt  ddeett
  FFiirree  pprrootteeccttiioonn  MMoocckkdd
  HHiigghh  aalleerrtt  ooff  ffiirrsstt  rreessppo
  OOnnee--ssttoopp    cceennttrree  ffoorr  aa

rreeppaaiirr  wwoorrkk  
  RReeppaaiirr  ooff  ccoommmmuunniiccaatt
  CCoolllleeccttiioonn  ooff  eesssseennttiiaall
  IIddeennttiiffyyiinngg  rriisskkyy  ssiitteess,,

FFlloowwcchhaarrtt  55::  EEaarrllyy  wwaarrnniinngg  ssyysstt

Early 
warning 
system

Information 
Collection 

and Transfer

Communication 
and Publicity 
Dissemination

Emergency 
Preparedne

ss and 
Response
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ttyy  RReelliieeff  MMeeaassuurreess  aanndd  RReessppoonnss

ttrriicctt  iiss  mmaaiinnllyy  bbaasseedd  oonn  ppooppuullaattiioonn,,  rree

hhee  aabbsseennccee  ooff  rriisskk  hhaazzaarrdd  aannaallyyssiiss

  tthhee  eeqquuiippmmeenntt  rreeqquuiirreedd  aatt  aa  ffiirree  

viicceess  sshhoouulldd  bbee  bbaasseedd  oonn  ccoorrrreecctt  aasssseessssmm

  ffiixxeedd  sseett  ooff  eeqquuiippmmeenntt,,  wwhhiicchh  eevveerryy  f

llssoo  nneeeeddss  ttoo  bbee  ccoonnttiinnuuoouussllyy  rreevviieewweedd

nneeeeddss  ttoo  bbee  mmaaddee  ddyynnaammiicc..  

ff  RReeaaccttiioonn  ––  

ffoorree  EEsssseennttiiaall  PPrreeppaarraattiioonn  aanndd  WWaarrnniinn

FFiirrsstt  RReessppoonnssee  --  RReelliieeff  

RReelliieeff  
llee  1188::  RReelliieeff  aanndd  RReessppoonnssee  SSttaaggeess  

ttaaiillss  ooff  FFiirree  SSeeccuurriittyy  ooffffiicceerrss  
ddrriillll  
poonnssee  uunniitt  
aavvaaiillaabbiilliittyy  ooff  ffiirree  ffiigghhttiinngg  eeqquuiippmmeenntt,

ttiioonn  ssyysstteemm  
ll  mmaatteerriiaallss  lliikkee  aaddeeqquuaattee  wwaatteerr,,  mmeeddiicciinn
,,  aarreeaass  ssuucchh  aass  ccaarr--mmoottoorrccyyccllee  ppaarrkkiinnggss

  
tteemm  ffrroomm  tthhee  pprrooppoosseedd  ffiirree  aacccciiddeenntt  iinn  tthhee  d

Early 
warning 
system

Information 
Collection 

and Transfer

Decision 
support 

system via 
satellite and 

response

Communication 
and Publicity 
Dissemination

   

ssee  

eessppoonnssee  ttiimmee  aanndd  

ss,,  iitt  wwoouulldd  bbee  

ssttaattiioonn.. SSppeecciiaall  

mmeenntt  ooff  ppootteennttiiaall  

ffiirree  ssttaattiioonn  mmuusstt  

dd  oonn  tthhee  bbaassiiss  ooff  

nngg  SSyysstteemm  

t,,  rreennoovvaattiioonn  aanndd  

nnee,,  eettcc..  
ss  

ddiissttrriicctt..  
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77..11..22  RReelliieeff  aanndd  rreessppoonnssee  dduurriinngg  ffiirree  aacccciiddeenntt..  

  
  11..      IImmmmeeddiiaattee  aassssiissttaannccee  ffrroomm  FFiirree  SSeerrvviiccee  aanndd  FFiirree  SSttaattiioonn  

  22..      AAccttiioonn  ooff  FFiirrsstt  RReessppoonnssee  UUnniitt  

  33..      SSeeaarrcchh  aanndd  RReessccuuee  TTeeaamm  AAccttiioonn  

  44..      AAccttiivvaattiioonn  ooff  SSttaattee  GGoovveerrnnmmeenntt  aanndd  DDiissttrriicctt  AAddmmiinniissttrraattiioonn  

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

  66..      TTrraannssppoorrtt  aarrrraannggeemmeennttss  ffoorr  ttrraannssppoorrttiinngg  vviiccttiimmss  ttoo  sshheelltteerrss  aanndd  hhoossppiittaallss  

  77..      MMaaiinnttaaiinniinngg  ppeeaaccee  

  88..      SSuuppppllyy  ooff  rreelliieeff  ssuupppplliieess  

  99..      DDaammaaggee  aasssseessssmmeenntt  aafftteerr  ffiirree  aacccciiddeenntt  

  1100..  IImmmmeeddiiaattee  rreelliieeff  ffoorr  ffiirree  aacccciiddeenntt  vviiccttiimmss..  

  
77..11..33  IImmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhee  sseeccoonndd  pphhaassee  ooff  rreelliieeff  aanndd  rreessppoonnssee  iinn  tthhee  ccoonntteexxtt  

ooff  tthhee  ddiissttrriicctt..  
  

  FFiirrsstt  ccoommmmuunniittyy  rreessppoonnssee  
  
TThheerree  aarree  ssoommee  mmaassss  CCoommmmuunniittiieess  wwhhiicchh  aacctt  aass  tthhee  ffiirrsstt  rreessppoonnddeerr  dduurriinngg  aa  rreeaaccttiivvee  

eevveenntt..  IItt  iiss  nneecceessssaarryy  ttoo  ttrraaiinn  tthhee  ccoommmmuunniittiieess  rreessiiddiinngg  aatt  aanndd  aarroouunndd  tthhee  vvaarriioouuss  

vvuullnneerraabbllee  ppllaacceess  iinn  tthhee  ddiissttrriicctt  ttoo  aacctt  aass  ffiirrsstt  rreessppoonnddeerrss  dduurriinngg  ffiirree  aacccciiddeennttss..  FFoorr  

tthhiiss  tthheeiirr  ttrraaiinniinngg  aanndd  ccaappaacciittyy  bbuuiillddiinngg  iiss  nneecceessssaarryy..  

    AAccttiivveenneessss  ooff  SSttaattee  GGoovveerrnnmmeenntt  //  DDiissttrriicctt  AAddmmiinniissttrraattiioonn  ––  
  

AAfftteerr  tthhee  ccoommmmuunniittyy,,  tthhee  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ooff  ggiivviinngg  ffiirrsstt  rreessppoonnssee  iiss  ttoo  tthhee  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  pprrooppoosseedd  aass  ffoolllloowwss  --  
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FFllooww  CChhaarrtt  66::  VVaarriioouuss  ssttaaggeess  ooff  tthhee  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..  IItt  wwiillll  bbee  aabbllee  ttoo  ggoo..  

LL      --  33   TThhiiss  wwiillll  bbee  tthhee  lleevveell  ooff  ffiirree  aacccciiddeenntt  wwhhiicchh  wwiillll  rreeqquuiirree  tthhee  
cceennttrraall  ggoovveerrnnmmeenntt  aanndd  nnaattiioonnaall  aanndd  iinntteerrnnaattiioonnaall cooperation. 

Table 19: Various stages of IRTF 
 

7.1.4 Relief and response status after Fire accident – 
 
AAfftteerr  tthhee  ffiirree  aacccciiddeenntt  iinn  tthhee  ddiissttrriicctt,,  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ssttaaggeess  ooff  rreelliieeff  aanndd  rreessppoonnssee  wwiillll  

bbee  --  

  DDeettaaiilleedd  lloossss  aasssseessssmmeenntt  --  UUnnddeerr  tthhiiss,,  ddeettaaiilleedd  ooff  tthhee  ddaammaaggee  ccaauusseedd  bbyy  ffiirree  

aacccciiddeenntt  bbyy  tthhee  ddiissttrriicctt  aaddmmiinniissttrraattiioonn  tthhrroouugghh  SSeeccrreettaarryy,,  PPaattwwaarrii,,  KKoottwwaarr,,  

aanndd  SSaarrppaanncchh  aatt  tthhee  llooccaall  lleevveell..  AAnn  aasssseessssmmeenntt  wwiillll  bbee  ddoonnee..  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  ffuuttuurree  eexxppeerriieenncceess  ccaann  

bbee  ttaakkeenn  aaddvvaannttaaggee  ooff..  

  RReehhaabbiilliittaattiioonn  ooff  tthhee  aaffffeecctteedd  ppeeooppllee  

Gram Panchayath /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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  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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8. Reconstruction and Rehabilitation Measures 

8.1 Reconstruction and Rehabilitation 

      PPeeooppllee  nneeeedd  rreehhaabbiilliittaattiioonn  aafftteerr  aa  ffiirree  aacccciiddeenntt..  RReehhaabbiilliittaattiioonn  iiss  tthhee  pprroocceessss  ooff                  

rreettuurrnniinngg  ppeeooppllee  ffrroomm  aa  ffiirree  aacccciiddeenntt  ssiittuuaattiioonn  bbaacckk  ttoo  nnoorrmmaall  lliiffee,,  iinn  wwhhiicchh  mmeennttaall  

aanndd  eemmoottiioonnaall  ssttrreennggtthh  iiss  aallssoo  pprroovviiddeedd  ttoo  tthhoossee  wwhhoo  ssuuffffeerr  aanndd  ssuuffffeerr  ffrroomm  aa  ffiirree  

aacccciiddeenntt..  

RReehhaabbiilliittaattiioonn  aanndd  rreeccoonnssttrruuccttiioonn  wwiillll  bbee  rreeqquuiirreedd  iinn  tthhee  ffoolllloowwiinngg  aarreeaass  --  

  IInn  bbuuiillddiinnggss  aanndd  hhoommeess  aaffffeecctteedd  bbyy  ffiirree  aacccciiddeennttss,,  

  EEccoonnoommiicc  aasssseettss  ((iinncclluuddiinngg  ccoommmmeerrcciiaall  aanndd  aaggrriiccuullttuurraall  aaccttiivviittiieess  eettcc..)),,  

  HHeeaalltthh  ccaarree  ffaacciilliittiieess..  

  

LLoossss  ooff  ffiirree,,  aanniimmaall  ddaammaaggee,,  hhoouussee  ddaammaaggee,,  ccrroopp  ddaammaaggee,,  eettcc..  iiss  nnaattuurraall  dduuee  ttoo  ffiirree  

aacccciiddeenntt..  HHeennccee  rreeccoonnssttrruuccttiioonn  aanndd  rreeppaaiirr  wwoorrkk  iiss  rreeqquuiirreedd  aafftteerr  ffiirree  aacccciiddeenntt..  
 

8.2 Recovery Activities 

8.2.1 Short-term recovery 

 

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

ppuurrppoossee  iiss  ttoo  rreeeessttaabblliisshh  nneecceessssaarryy  ssttrruuccttuurraall  aanndd  nnoonn--ssttrruuccttuurraall  ffeeaattuurreess..  SShhoorrtt--tteerrmm  

rreeccoovveerryy  iinncclluuddeess::  

  FFiirree  FFiigghhttiinngg  EEqquuiippmmeenntt  

  CCoommmmuunniiccaattiioonn  NNeettwwoorrkk  

  RReehhaabbiilliittaattiioonn  

  SSuuppppllyy  ooff  DDrriinnkkiinngg  WWaatteerr  

  HHeeaalltthh  CCaarree  FFaacciilliittyy  

  FFooooddss  aanndd  CCllootthhiinngg  

  SShheelltteerr  aanndd  HHoouussiinngg  
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8.2.2 Long-term recovery 

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

ooff  ffiirree  aacccciiddeenntt  aaffffeecctteedd  aarreeaass..  TThhee  ffoolllloowwiinngg  eeffffoorrttss  wwiillll  bbee  mmaaddee  iinn  aannyy  ffuuttuurree  ffiirree  

aacccciiddeenntt  ccaassee::  

  LLoonngg  tteerrmm  rreeccoonnssttrruuccttiioonn  ooff  ppuubblliicc  iinnffrraassttrruuccttuurree  aanndd  ssoocciiaall  sseerrvviicceess  ddaammaaggeedd  

bbyy  ffiirree  aacccciiddeenntt..  

  FFiirree  ffiigghhttiinngg  ttrraaiinniinngg  aanndd  eexxcceelllleennccee  

  AAvvaaiillaabbiilliittyy  ooff  mmooddeerrnn  ffiirree  ffiigghhttiinngg  eeqquuiippmmeenntt  

  PPaarrkkss,,  CCiinneemmaa  PPoosstteerrss  aanndd  aaddvveerrttiisseemmeennttss  ffoorr  pprreevveennttiioonn  ooff  ffiirree  aacccciiddeenntt  iinn  

ppllaacceess  lliikkee  hhoouussee,,  hhoouussee  eettcc..  

9.2.3 Reorganization  

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

aapppprroopprriiaattee  gguuiiddeelliinneess  wwiillll  bbee  pprroovviiddeedd  ttoo  tthhee  ddeeppaarrttmmeennttss  iinn  cchhaarrggee  aanndd  rreessppoonnssiibbllee  

ppeerrssoonnss..  SSeeppaarraattee  ddeeppaarrttmmeennttss  sshhoouulldd  wwoorrkk  aass  nnooddaall  ddeeppaarrttmmeennttss  ffoorr  rreessttoorraattiioonn  aanndd  

rreessttrruuccttuurriinngg  wwoorrkk..  

 
WWoorrkk  //  RReessttoorraattiioonn  NNooddaall  DDeepptt  

11..  RReessccuuee  MMuunniicciippaall  AArrmmyy  //  MMuunniicciippaalliittyy  //  MMuunniicciippaall  
CCoorrppoorraattiioonn  

  22..  MMeeddiicciinnee    MMeeddiiccaall  DDeeppaarrttmmeenntt  

  33..  EEdduuccaattiioonn    EEdduuccaattiioonn  DDeeppaarrttmmeenntt  

  44..  
TTeelleeccoommmmuunniiccaattiioonnss  

  DDiissttrriicctt  TTeelleeccoomm  DDeeppaarrttmmeenntt  

  55..  DDrriinnkkiinngg  WWaatteerr    DDiissttrriicctt  HHeeaalltthh  EEnnggiinneeeerriinngg  DDeeppaarrttmmeenntt  

  66..  DDeebbrriiss  rreemmoovvaall    MMuunniicciippaalliittyy  //  CCoouunncciill  //  CCoorrppoorraattiioonn  
Table 20 - Restoration and reorganization works with nodal department officer 

  

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  aarrrraannggeedd  aatt  tthhee  eeaarrlliieesstt..  TThhiiss  wwoorrkk  iiss  ppoossssiibbllee  wwiitthh  tthhee  hheellpp  ooff  ccoonncceerrnneedd  

ddeeppaarrttmmeennttss  aanndd  ssppeecciiaall  aaggeenncciieess  aanndd  NNGGOOss..  MMeeaassuurreess  ttoo  eennssuurree  wwaatteerr  ssuuppppllyy  iinn  
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tthhee  ddiissttrriiccttss,,  wwaatteerr  ssuuppppllyy  ffrroomm  ttaannkkeerrss,,  ccoonnssttrruuccttiioonn  ooff  tteemmppoorraarryy  ttaannkkss,,  eettcc..  wwiillll  bbee  

iimmpplleemmeenntteedd..  AAfftteerr  tthhee  ddiissaasstteerr,,  tthhee  aassssiissttaannccee  ooff  tthhee  CCiittyy  CCoouunncciill  aanndd  pprriivvaattee  

aaggeenncciieess  wwiillll  bbee  ttaakkeenn  ffoorr  JJCCBB  aanndd  ttrraaccttoorr  rreemmoovvaall  eettcc..  ffoorr  tthhee  ddeebbrriiss..  

  

  EEsssseennttiiaall  sseerrvviicceess  --  TThheessee  sseerrvviicceess  aarree  ccaalllleedd  lliiffeelliinneess  --  lliikkee  mmeeddiiccaall,,  

ccoommmmuunniiccaattiioonn,,  ttrraannssppoorrttaattiioonn  eettcc..  RReeppllaacceemmeenntt  ooff  tthheessee  sseerrvviicceess  iiss  eesssseennttiiaall,,  aass  

rreelliieeff  aanndd  rreessppoonnssee  ddeeppeenndd  oonn  tthheessee  ffaacciilliittiieess..  GGeenneerraallllyy,,  tthhee  ssoocciiaall  ssyysstteemm  ddeeppeennddss  

oonn  hhooww  ssoooonn  tthhee  bbaassiicc  eesssseennttiiaall  sseerrvviicceess  aarree  rreessttoorreedd,,  bbeeccaauussee  ooff  iittss  ffaaiilluurree,,  cchhaaooss,,  

rriioottss,,  mmiiggrraattiioonn  ttaakkee  ppllaaccee..  
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99..  FFiinnaanncciiaall  RReessoouurrcceess  ffoorr  FFiirree  AAcccciiddeenntt  PPllaannnniinngg  

 
9.1 Availability of financial resources by the Center and the State - 

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  CCllaaiimmss  RReelliieeff  FFuunndd  hhaass  bbeeeenn  sseett  uupp  iinn  eevveerryy  ssttaattee,,  tthhee  ssiizzee  

ooff  tthhee  CCllaaiimmss  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  rreeccoommmmeennddaattiioonnss  ooff  tthhee  1133tthh  FFiinnaannccee  CCoommmmiissssiioonn  aanndd  tthhee  

NNaattiioonnaall  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  AAcctt  ((22000055)),,  tthhee  CCllaaiimmss  RReelliieeff  FFuunndd  hhaass  bbeeeenn  

rreennaammeedd  SSttaattee  DDiissaasstteerr  RReessppoonnssee  FFuunndd  ((SSDDRRFF))  aanndd  NNaattiioonnaall  DDiissaasstteerr  MMiittiiggaattiioonn  

FFuunndd  ((NNDDRRFF))  iinn  tthhee  yyeeaarr  22001100--1111,,  aanndd  tthhee  SSttaattee  DDiissaasstteerr  MMiittiiggaattiioonn  FFuunndd  ((SSDDMMFF))  

HHaass  aallssoo  bbeeeenn  aarrrraannggeedd..  TThhee  mmaaiinn  aaggeennccyy  ttoo  aasssseessss  tthhee  ddaammaaggee  iiss  tthhee  ddiissttrriicctt  

aaddmmiinniissttrraattiioonn  aanndd  eemmppllooyyeeeess  ooff  vvaarriioouuss  ddeeppaarrttmmeennttss  lliikkee  RReevveennuuee,,  HHoommee,,  

MMeeddiiccaall,,  AAnniimmaall  HHuussbbaannddrryy,,  FFoorreesstt,,  WWaatteerr  SSuuppppllyy,,  PPuubblliicc  WWoorrkkss,,  HHeeaalltthh,,  WWoommeenn  

aanndd  CChhiilldd  WWeellffaarree  eettcc..  aarree  aallssoo  iinnvvoollvveedd  iinn  tthhiiss  wwoorrkk..  
 

9.2 Fund for Capacity Addition – 

TToo  aauuggmmeenntt  tthhee  ccaappaacciittyy  ooff  tthhee  aaddmmiinniissttrraattiivvee  mmaacchhiinneerryy  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))  tthhrroouugghh  tthhee  pprrooggrraammss  mmeennttiioonneedd  iinn  

CChhaapptteerr  66  aanndd  rraaddiioo,,  pprriinntt,,  eelleeccttrroonniicc  mmeeddiiaa..  PPuubblliicc  aawwaarreenneessss  wwiillll  bbee  ssppeenntt  oonn  

ttrraaiinniinngg  aanndd  pprroodduuccttiioonn  aanndd  ddiisssseemmiinnaattiioonn  ooff  IIEECC  mmaatteerriiaall..  

  

9.3 Other Funding Arrangements by the State - 

AAppaarrtt  ffrroomm  tthhee  aabboovvee  pprroovviissiioonnss,,  tthhee  SSttaattee  hhaass  aallssoo  sseett  uupp  aa  ffuunndd  nnaammeedd  

CChhhhaattttiissggaarrhh  RReelliieeff  FFuunndd,,  ffoorr  wwhhiicchh  tthheerree  iiss  aann  iinniittiiaall  pprroovviissiioonn  ooff  RRss  66  ccrroorreess,,  aanndd  

iinn  tthhee  ccoommiinngg  yyeeaarrss  iitt  wwiillll  hhaavvee  2255  LLaakkhhss  ooff  rruuppeeeess  wwiillll  bbee  ppoouurreedd  aannnnuuaallllyy,,  tthhiiss  

ffuunndd  wwiillll  bbee  uusseedd  ffoorr  rreessccuuee  aanndd  rreelliieeff  wwoorrkk  ooff  tthhee  vviiccttiimmss  ooff  aacccciiddeennttss..  
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9.4 External Funding Arrangements - 

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

aaggeenncciieess  lliikkee  UUNN  aaggeenncciieess..  

 

9.5 Financial Provisions  

TToo  pprroovviiddee  aassssiissttaannccee  ttoo  tthhoossee  aaffffeecctteedd  bbyy  nnaattuurraall  ddiissaasstteerrss,,  bbuuddggeett  ffuunnddss  aarree  mmaaddee  

aavvaaiillaabbllee  ffrroomm  tthhee  CCeennttrraall  aanndd  SSttaattee  GGoovveerrnnmmeenntt..  TThhee  ffuunnddss  aarree  pprroovviiddeedd  bbyy  tthhee  

CCeenntteerr  ffoorr  ddiissaasstteerr  rreelliieeff  iinn  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ttwwoo  iitteemmss..  
 

9.6 Disaster Relief Fund - 

AAssssiissttaannccee  uunnddeerr  tthhee  DDiissaasstteerr  RReelliieeff  FFuunndd  iiss  pprroovviiddeedd  bbyy  tthhee  CCeennttrraall  GGoovveerrnnmmeenntt  ttoo  

tthhee  SSttaatteess  ttoo  pprroovviiddee  aassssiissttaannccee  dduurriinngg  nnoottiiffiieedd  nnaattuurraall  ccaallaammiittiieess  uunnddeerr  tthhee  

rreeccoommmmeennddaattiioonnss  ooff  tthhee  FFiinnaannccee  CCoommmmiissssiioonn  ffrroomm  2211..1122..22001100..  IInn  wwhhiicchh  7755%%  ooff  

tthhee  cceenntteerr  iiss  ccoonnttrriibbuutteedd  bbyy  tthhee  ssttaattee  aanndd  2255%%  ooff  tthhee  ssttaattee,,  tthhee  cceenntteerr  hhaass  iissssuueedd  

ddeettaaiilleedd  gguuiiddeelliinneess  ffoorr  tthhee  uussee  ooff  ddiissaasstteerr  rreelliieeff  ffuunndd..  

9.7 National Disaster Contingency Fund - 

 IInn  ccaassee  ooff  eemmeerrggeennccyy  ffuunndd  ffoorr  ssttaattee  tthhee  CCeenntteerr  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..  

9.8 State Disaster Response Fund- 

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..  TThhee  CCeenntteerr  wwiillll  hhaavvee  7755%%  ooff  tthhee  SSttaattee  DDiissaasstteerr  RReessppoonnssee  FFuunndd  aanndd  2255%%  ooff  tthhee  

SSttaattee''ss  ccoonnttrriibbuuttiioonn..  TThhiiss  ffuunndd  wwiillll  bbee  uusseedd  oonnllyy  ffoorr  iimmmmeeddiiaattee  aassssiissttaannccee  eettcc..  aass  ppeerr  

tthhee  sseett  ccrriitteerriiaa  aatt  tthhee  ttiimmee  ooff  ddiissaasstteerrss..  
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9.9 Other Provisions of Finance - 

FFiinnaannccee  ffoorr  pprreevveennttiioonn,,  pprreeppaarraattiioonn,,  rreehhaabbiilliittaattiioonn  aanndd  rreeccoonnssttrruuccttiioonn  ffoorr  ddiissaasstteerr  

mmaannaaggeemmeenntt  iinn  tthhee  ssttaattee  wwiillll  hhaavvee  ttoo  bbee  aarrrraannggeedd  uunnddeerr  tthhee  ddeeppaarrttmmeennttaall  sscchheemmee  

ffrroomm  tthhee  ppllaann  hheeaadd..  FFoorr  ddiissaasstteerr  pprreeppaarreeddnneessss,,  tthhee  ssttaattee  ggoovveerrnnmmeenntt  wwiillll  eennssuurree  ttoo  

mmaakkee  pprroovviissiioonn  ffoorr  ddiissaasstteerr  mmaannaaggeemmeenntt  iinn  tthhee  ddeeppaarrttmmeennttaall  bbuuddggeett  eevveerryy  yyeeaarr..  

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..  

9.9.1 Financial Resources of Districts – 

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.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

45 
 

 
10. Inspection, evaluation and updation of fire protection scheme. 
 
10 .1 Evaluation of the plan 

 EEvvaalluuaattiinngg  tthhee  eeffffeeccttiivveenneessss  ooff  tthhee  ffiirree  ssaaffeettyy  ppllaann  iinncclluuddiinngg  aa  ccoommbbiinnaattiioonn  ooff  

ttrraaiinniinngg  pprrooggrraammss,,  eexxeerrcciisseess,,  ppoosstt--ffiirree  qquueessttiioonnnnaaiirree  qquueessttiioonnnnaaiirree,,  eettcc..  wwiillll  rreessuulltt  iinn  

ttiimmeellyy  eeffffeeccttiivvee  rreessppoonnssee  ttoo  tthhee  ggooaallss,,  oobbjjeeccttiivveess,,  ddeecciissiioonnss,,  aaccttiioonnss  mmeennttiioonneedd  iinn  

tthhee  ppllaann..  

  MMuunniicciippaall  AArrmmyy,,  NNDDRRFF,,  SSDDRRFF  aanndd  ootthheerr  aaggeenncciieess  rreegguullaarrllyy  iinntteeggrraatteedd  iinnttoo  

ppllaannnniinngg  aanndd  pprraaccttiiccee  SSeeccuurriittyy  sshhoouulldd  bbee..  

  RReegguullaarrllyy  rreevviieewwiinngg  tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhee  ppllaann..  

  TToo  cchheecckk  tthhee  eeffffiiccaaccyy  ooff  tthhee  ppllaann  aafftteerr  aannyy  mmaajjoorr  ffiirree  aacccciiddeenntt  iinn  tthhee  ddiissttrriicctt  

aanndd  aammeenndd  tthhee  ppllaann  aaccccoorrddiinnggllyy..  

  IInnddiiaann  DDiissaasstteerr  RReessoouurrccee  NNeettwwoorrkk  ((IIDDRRNN))  ffrroomm  tthhee  ppllaann  PPaaiirriinngg  aanndd  

uuppddaattiinngg  ffrroomm  ttiimmee  ttoo  ttiimmee..  

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

wwhheenneevveerr  cchhaannggee  ooccccuurrss..  RReegguullaarrllyy  uuppddaattiinngg  tthhee  nnaammee  aanndd  ccoonnttaacctt  ddeettaaiillss  ooff  

tthhee  rreessoouurrcceess  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  tthhee  lleevveell  ooff  pprreeppaarraattiioonn  ooff  vvaarriioouuss  

ddeeppaarrttmmeennttss  aanndd  ootthheerr  ssttaakkeehhoollddeerrss  RReegguullaarr  eexxeerrcciisseess  sshhoouulldd  bbee  ccoonndduucctteedd  

ffoorr  iinnvveessttiiggaattiioonn..  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..  

10.2  RReessppoonnssiibbiilliittyy  ffoorr  mmaaiinnttaaiinniinngg  aanndd  rreevviieewwiinngg,,  mmoonniittoorriinngg  aanndd  uuppddaattiinngg  

tthhee  ppllaann 

TThhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  ffiirree  pprrootteeccttiioonn  sscchheemmee  ddeeppeennddss  oonn  tthhee  lleevveell  ooff  tthhee  ssyysstteemm  

mmeennttiioonneedd  iinn  tthhee  sscchheemmee  aatt  tthhee  ggrroouunndd  lleevveell..  TThheerree  wwiillll  bbee  vvaarriioouuss  lleevveellss  iinn  
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iinnssppeeccttiioonn  aanndd  uuppddaattiioonn  ooff  tthhee  sscchheemmee..  WWhhiicchh  wwiillll  bbee  pprreessiiddeedd  oovveerr  bbyy  tthhee  DDiissttrriicctt  

CCoolllleeccttoorr  ..TThhiiss  aauutthhoorriittyy  wwiillll  iinncclluuddee  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  AAuutthhoorriittyy  IInncchhaarrggee  ,,  

CChhiieeff  EExxeeccuuttiivvee  OOffffiicceerr,,  DDiissttrriicctt  PPaanncchhaayyaatt,,  SSuuppeerriinntteennddeenntt  ooff  PPoolliiccee,,  DDiissttrriicctt  

CCoommmmaannddeedd,,  MMuunniicciippaall  AArrmmyy,,  MMuunniicciippaall  CCoorrppoorraattiioonn  CCoommmmiissssiioonneerr,,  MMuunniicciippaall  

PPrreessiiddeenntt,,  CChhiieeff  MMeeddiiccaall  aanndd  HHeeaalltthh  OOffffiicceerr,,  EExxeeccuuttiivvee  EEnnggiinneeeerr  WWaatteerr  RReessoouurrcceess  

DDeeppaarrttmmeenntt,,  ssuubbjjeecctt  mmaatttteerr  eexxppeerrttss..  IItt  wwiillll  bbee  aann  88--1100  mmeemmbbeerr  ppaarrttyy  aanndd  tthhee  DDiissttrriicctt  

CCoolllleeccttoorr  wwiillll  hhaavvee  tthhee  rriigghhtt  ttoo  ddeetteerrmmiinnee  tthhee  nnuummbbeerr  iinn  iitt..  
 

10.3 Media Management 

 IInn  ccaassee  ooff  ffiirree  aacccciiddeenntt,,  mmeeddiiaa  rreeppoorrtteerrss  aasssseessss  tthhee  eexxtteerrnnaall  ssiittuuaattiioonn  bbuutt  tthheeyy  aallssoo  

ccrreeaattee  aa  ssiittuuaattiioonn  ooff  rruunnooffff..  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..  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 



 

11.Co-ordination and coordinated mechanism for implementation

NNeecceessssaarryy  eeffffoorrttss  wwiillll  bbee  mmaadd

aaggeenncciieess  aatt  tthhee  ttiimmee  ooff  ffiirree  aacc

aatt  tthhee  cceenntteerr  aanndd  ssttaattee  lleevvee

iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhee  sscchheemmee

 

FFllooww  CChhaarrtt  77::  IInntteeggrraatt
 

11.1 Coordination with neighboring districts

EEvveerryy  ddiissttrriicctt  iiss  nnoott  rreessoouurrcc

EExxtteerrnnaall  aassssiissttaannccee  mmaayy  aallssoo

RRaajjnnaaddggaaoonn  ddiissttrriicctt  iiss  iinn  aann  uu

DDoonnggaarrggaarrhh  tthhee  RReelliieeff  ccaann

HHeeaaddqquuaarrtteerrss,,  iinn  ccoommppaarriissoonn

lliisstt  ooff  rreessoouurrcceess  aavvaaiillaabbllee  iinn  aa

wwiillll  bbee  kkeepptt  aatt  tthhee  ddiissttrriicctt  hhe

HHeerree  iiss  aa  lliisstt  ooff  ssuucchh  ddiissttrriicctts

iimmmmeeddiiaatteellyy  iinn  ttiimmeess  ooff  ddiissaasst
 

DDiissttrriicctt,,    NNeeaa

MMaannppuurr    KKaann

RRaajjnnaannddggaaoonn  RRaaiipp

CChhhhuuiikkhhaaddaann  BBeemm

TTaabbllee  2211  --  TTeehhssiill  AAddjjaacceenntt  ttoo  nnee
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ddee  ffoorr  bbeetttteerr  ccoooorrddiinnaattiioonn  bbeettwweeeenn  aallll  

cccciiddeenntt  iinn  tthhee  ddiissttrriicctt..  TThhee  ddiissttrriicctt  wwiillll

eell  iinn  tthhee  ppaasstt  wwhhiicchh  iiss  iimmppoorrttaanntt..  F

ee,,  tthhee  ssyysstteemm  ffrroomm  cceenntteerr  ttoo  llooccaall  lleevveell 

tteedd  mmeecchhaanniissmm  ffoorr  ffiirree  aacccciiddeenntt  iimmpplleemm

with neighboring districts 

cceeffuull  aanndd  eeffffiicciieenntt  iinn  tthhee  ccoonntteexxtt  ooff  

oo  bbee  rreeqquuiirreedd  aatt  eevveerryy  mmoommeenntt  dduurriinngg

uunneevveenn  ssiittuuaattiioonn..  EExxaammppllee  --      iinn    ccaassee  

nn  bbee  rreeaacchheedd  iimmmmeeddiiaatteellyy  ffrroomm  tthhee

nn  ttoo  tthhee  RRaajjnnaaddggaaoonn  DDiissttrriicctt  HHeeaaddqquuaarr

aaddjjaacceenntt  ddiissttrriiccttss  aanndd  tteehhssiillss  iinn  ssuucchh  iinn

heeaaddqquuaarrtteerrss..  SSoo  tthhaatt  hheellpp  ccaann  bbee  ssoouugg

tss  aanndd  ssttaatteess  wwhhiicchh  aarree  nneeaarrbbyy  aanndd  hheell

stteerr..  

aarreesstt,,  DDiissttrriicctt,,  SSttaattee  AArreeaa  

nnkkeerr    

ppuurr,,  DDuurrgg  

mmeettrraa    

eeaarrbbyy  ddiissttrriiccttss  aanndd  ssttaattee  ffrroomm  wwhheerree  aassssiissttaa

District Level

Distrct Emergency and Fire Services Home Guard/Nagar Nigam/Nagar Sena

State Level

State Emergency and Fire Services SDMA

   

ordination and coordinated mechanism for implementation 

 ddeeppaarrttmmeennttss  aanndd  

ll  kkeeeepp  aa  ssyynneerrggyy  

FFoorr  ccoooorrddiinnaatteedd  

  iiss  aass  ffoolllloowwss..  

 

mmeennttaattiioonn  

  aa  ffiirree  aacccciiddeenntt..  

gg  aa  ffiirree  aacccciiddeenntt..  

ooff  FFiirree  AAcccciiddeenntt  

ee  DDuurrgg  DDiissttrriicctt  

rrtteerrss..  FFoorr  tthhiiss,,  aa  

nnaacccceessssiibbllee  aarreeaass  

gghhtt  iiff  nneecceessssaarryy..  

llpp  ccaann  bbee  ssoouugghhtt  

aannccee  ccaann  bbee  oobbttaaiinn  

Home Guard/Nagar Nigam/Nagar Sena
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12. Standard Operating Procedures and Checklists 
 

12.1 Standard Operating Procedures – 
 

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

ootthheerr  ccoommmmoonn  ddiissaasstteerrss  lliikkee  ffiirree  aacccciiddeenntt,,  ffoorreesstt  ffiirree  eettcc..  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  tthhee  ssttaaiirrss  iinn  ccaassee  ooff  ffiirree  iinn  tthhee  bbuuiillddiinngg,,  ddoo  nnoott  uussee  tthhee  lliifftt..  FFoorr  hheellpp,,  

ccoonnttaacctt  tthhee  FFiirree  FFiigghhttiinngg  RReessccuuee  DDeeppaarrttmmeenntt  KKaammaann  PPoolliiccee  CCiirrccllee  NNoo..  ((111122))  

bbyy  tteelleepphhoonnee..  CCaallll  aa  ffiirree  pprreevveennttiioonn  rreessccuuee  ddeeppaarrttmmeenntt  dduurriinngg  aa  ffiirree  aacccciiddeenntt  

aanndd  cclleeaann  tthhee  bbuuiillddiinngg  //  aappaarrttmmeenntt  ccoommpplleexx  wwiitthh  tthhee  nneeaarreesstt  aavvaaiillaabbllee  eexxiitt..  IIff  

yyoouurr  ccllootthheess  aarree  oonn  ffiirree,,  ddoo  nnoott  ppaanniicc,,  rruunn,,  ssttoopp  aanndd  rroollll..  

  CCoovveerr  yyoouurr  nnoossee  aanndd  mmoouutthh  wwiitthh  aa  wweett  cclleeaann  ccllootthh  

CCoovveerr  yyoouurr  nnoossee  aanndd  mmoouutthh  wwiitthh  aa  wweett  cclleeaann  ccllootthh  ttoo  aavvooiidd  ssmmookkee  aanndd  

ssuuffffooccaattiioonn..  NNeevveerr  ttrryy  ttoo  cclliimmbb  oonn  tthhee  ssiiddee  ooff  aa  ttaallll  bbuuiillddiinngg  aanndd  ddoonn''tt  jjuummpp  

bbeeccaauussee  iitt  ccaann  mmeeaann  ddeeaatthh..  

  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,,  ccoovveerriinngg  yyoouurr  nnoossee  aanndd  mmoouutthh  

wwiitthh  aa  wweett  cclleeaann  ccllootthh  ttoo  aavvooiidd  iitt..  
 

1122..22  PPrreeccaauuttiioonnaarryy  mmeeaassuurreess  aanndd  cchheecckklliisstt  ffoorr  ffiirree  aacccciiddeennttss  ––  

 

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  
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rreessiiddeennttss..  IItt  iiss  pprrooppoosseedd  ttoo  pprreevveenntt  ffiirree  aacccciiddeennttss  aanndd  ttoo  mmaannaaggee  eemmeerrggeenncciieess  

aanndd  ttaakkee  pprreeccaauuttiioonnss  dduurriinngg  aaccttiivviittiieess..  

    EEmmeerrggeennccyy  eevvaaccuuaattiioonn  ppllaannss  ffoorr  aallll  rreessiiddeennttiiaall  bbuuiillddiinnggss  oorr  iimmppoorrttaanntt  ppllaannss    

wwiillll  bbee  pprreeppaarreedd  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  ffiirree  aanndd  ssaaffeettyy  rruulleess..  

      RReegguullaarr  mmoocckkddrriillll  eexxeerrcciisseess  wwiillll  bbee  ccoonndduucctteedd  ttoo  ccrreeaattee  aawwaarreenneessss  oonn  tthhee  

pprroocceesssseess  ttoo  bbee  ccaarrrriieedd  oouutt  aatt  tthhee  ttiimmee  ooff  eexxttrraaccttiioonn..    

   EEssppeecciiaallllyy  iitt  wwoouulldd  bbee  aaddvviissaabbllee  ttoo  kkeeeepp  ffiirree  eexxttiinngguuiisshheerrss,,  mmeeddiiccaall  kkiittss  aanndd  

mmaasskkss..  

    KKeeeepp  LLiisstteenniinngg  ttoo  rraaddiioo  aanndd  mmeessssaaggeess  bbrrooaaddccaasstt  bbyy  vvaarriioouuss  mmeeddiiaa  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  hhaanndd..  IInn  vvaarriioouuss  kkiinnddss  ooff  eemmeerrggeennccyy  

ssiittuuaattiioonnss,,  iitt  iiss  bbeetttteerr  ttoo  bbee  pprreeppaarreedd,,  ttoo  ggeett  iinnffoorrmmaattiioonn  ssoo  tthhaatt  iitt  ccaann  bbee  

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  mmoovvee  ttoo  ssaaffeerr  

ppllaacceess..  TThhee  AAiirr  FFoorrccee  rreelleeaasseess  ffoooodd,,  wwaatteerr  aanndd  ccllootthheess  ttoo  tthhee  aaffffeecctteedd  aarreeaass..  

OOrrggaanniizzaattiioonnss  lliikkee  tthhee  UUnniitteedd  NNaattiioonnss  hheellpp  pprroovviiddee  aassssiissttaannccee  dduurriinngg  llaarrggee--

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

  

DDeeppaarrttmmeenntt--wwiissee  RReeaaddyy  CChheecckklliisstt  

DDeeppaarrttmmeenntt  CChheecckklliisstt  

DD..DD..MM..AA  ••  UUppddaattiinngg  ddaattaabbaasseess  ffoorr  ddiissttrriibbuuttiioonn  aanndd  ddiivveerrssiittyy  iinn  rreegguullaarr  

mmoonniittoorriinngg  aanndd  ffiirree  rreelliieeff  iinn  aallll  tteehhssiillss..    

••  PPrreeppaarraattiioonn  ooff  FFiirree  CCoonnttrrooll  RRoooommss  aanndd  eennssuurriinngg  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..  

••  PPrreeppaarree  iimmppoorrttaanntt  aanndd  ssuurrvviivvaall  iinnffrraassttrruuccttuurree  ddaattaabbaasseess,,  ssaaffee  

ssppaacceess  ffoorr  eevvaaccuuaattiioonn  aanndd  uuppddaatteedd  lliisstt  ooff  ffiirree  rreelliieeff  ccaammppss  iinn  

tthhee  ddiissttrriicctt  aannnnuuaallllyy..  

  

EEdduuccaattiioonn  ••  OOrrggaanniizzee  aawwaarreenneessss  bbuuiillddiinngg  pprrooggrraammmmeess  iinn  sscchhoooollss  aanndd  

ccoolllleeggeess  ffoorr  ssttuuddeennttss,,  tteeaacchheerrss,,  aaddmmiinniissttrraattiivvee  ssttaaffff  aanndd  ootthheerr  

aassssiissttaannttss..  FFooccuuss  tthheessee  pprrooggrraammss  oonn  ddiiffffeerreenntt  hhaazzaarrddss  iinn  ffiirree  

eemmeerrggeenncciieess  aanndd  wwhhaatt  ttoo  ddoo  aanndd  wwhhaatt  nnoott  ttoo  ddoo  ffoorr  ssaaffee  

eevvaaccuuaattiioonn..  

••  PPrreeppaarraattiioonn  ooff  ffiirree  ddiissaasstteerr  mmaannaaggeemmeenntt  aanndd  ffiirrsstt  aaiidd  kkiittss  iinn  

eevveerryy  sscchhooooll  aanndd  ccoolllleeggee..    

••  IIddeennttiiffiiccaattiioonn  ooff  sscchhoooollss  aanndd  ccoolllleeggeess  ffuunnccttiioonniinngg  aass  rreelliieeff  

sshheelltteerrss  iinn  ccaassee  ooff  ffiirree  eemmeerrggeenncciieess..  

CC..SS..EE..BB    CCrreeaattee  aa  ddaattaabbaassee  ooff  iimmppoorrttaanntt  iinnffrraassttrruuccttuurree  iinn  tthhee  ddiissttrriicctt  

aanndd  pprreeppaarree  tthheemm  ttoo  pprroovviiddee  uunniinntteerrrruupptteedd  ppoowweerr  ssuuppppllyy..  

    FFoorr  ccoonnttiinnuuoouuss  ppoowweerr  ssuuppppllyy  iinn  tthhee  aaffffeecctteedd  aarreeaass  aanndd  ffoorr  

iimmmmeeddiiaattee  rreeppllaacceemmeenntt,,    pprroovviissiioonn  SShhoouulldd  bbee  tthheerree  ffoorr  

ppoowweerr  ssuuppppllyy  ssyysstteemm..  
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  PPrroovviiddiinngg  eelleeccttrriiccaall  ccoonnnneeccttiioonnss  aanndd  ssyysstteemmss  oonn  sshhoorrtt  nnoottiiccee  

iinn  tthhee  aaffffeecctteedd  aarreeaass  ffoorr  tthhee  ppuurrppoossee  ooff  ffiirree  eexxhhaauusstt  aanndd  

lliigghhttiinngg..    

    EEnnssuurree  aavvaaiillaabbiilliittyy  ooff  aaddeeqquuaattee  ssttoocckk  ooff  ccrriittiiccaall  eeqquuiippmmeenntt  

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

FFiirree  sseerrvviicceess    EEnnssuurree  tthhee  ffuunnccttiioonnaalliittyy  aanndd  aavvaaiillaabbiilliittyy  ooff  ffiirree  ffiigghhttiinngg  

eeqquuiippmmeenntt  aanndd  rreessppiirraattoorryy  eeqquuiippmmeenntt..    

••  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..  AArrrraannggee  ffoorr  tthhee  DDOOCC  aaccccoorrddiinnggllyy  

  CCrreeaattee  aa  ddaattaabbaassee  ooff  eexxiissttiinngg  ffiirree  eexxttiinngguuiisshhiinngg  sseerrvviicceess  aanndd  

ffaacciilliittiieess  pprroovviiddeedd  wwiitthh  pprriivvaattee  aaggeenncciieess  aanndd  ffiirree  ssttaattiioonnss..  

    

FFoorreesstt  DDeepptt..    EEnnssuurree  pprrooppeerr  ffuunnccttiioonniinngg  ooff  ffiirree  ssaaffeettyy  eeqquuiippmmeenntt  aanndd  

vveehhiicclleess..    

  OObbsseerrvvee  ccrriimmiinnaall  iinncciiddeennttss  iinn  rreessttrriicctteedd  ffoorreesstt  aarreeaass..  PPrreeppaarree  aann  

eevvaaccuuaattiioonn  ppllaann  ffoorr  aanniimmaallss  iinn  rreellaattiioonn  ttoo  ffoorreesstt  ffiirreess..  

  PPrreeppaarree  tteeaammss  ttoo  ccaattcchh  wwiilldd  aanniimmaallss  ssoo  aass  ttoo  pprreevveenntt  tthheemm  

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

RR..TT..OO      EEnnssuurree  pprrooppeerr  ffuunnccttiioonniinngg  ooff  vveehhiicclleess  aanndd  eeqquuiippmmeenntt  

iinncclluuddiinngg  ffiirree  eexxttiinngguuiisshheerrss,,  ffiirrsstt  aaiidd  kkiittss  eettcc..    

  ••  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..  

  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,,  
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vviiccttiimmss  eettcc..    

    CCrreeaattee  aa  ddaattaabbaassee  ooff  pprriivvaattee  ffiirree  eexxttiinngguuiisshheerr  vveehhiicclleess  

aavvaaiillaabbllee  wwiitthh  sscchhoooollss,,  ccoolllleeggeess  aanndd  ootthheerr  pprriivvaattee  aaggeenncciieess,,  

ssoo  tthhaatt  iitt  ccaann  bbee  uusseedd  ffoorr  tthhee  ppuurrppoossee  ooff  eevvaaccuuaattiioonn,,  iiff  

nneecceessssaarryy..  

HHeeaalltthh  ddeepptt..    PPrreeppaarree  aa  tteeaamm  ooff  ppaarraammeeddiiccss  ttoo  kkeeeepp  ttrraaiinneedd  mmeeddiiccaall  tteeaammss  

aatt  ffiirree  eemmeerrggeennccyy  ssiitteess  aanndd  tthhee  mmaatteerriiaallss  nneeeeddeedd  ffoorr  hheeaalltthh  

ccaarree  rreeaaddyy..    

••    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..  

  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..    

••  GGoovveerrnnmmeenntt,,  pprriivvaattee  aaggeenncciieess  aanndd  DDiissttrriicctt  RRoottaarryy//DDiissttrriicctt  

RRoottaarryy  CCrreeaattee  aa  ddaattaabbaassee  ooff  aammbbuullaannccee  sseerrvviicceess  aavvaaiillaabbllee  ffrroomm  

tthhee  LLiioonnss  CClluubb,,  iiff  aannyy..    

••  PPrreeppaarree  ffoorr  qquuiicckk  tteemmppoorraarryy  hhoossppiittaallss,,  mmoobbiillee  ssuurrggiiccaall  uunniittss,,  

eettcc..  nneeaarr  tthhee  ffiirree  ddiissaasstteerr  aaffffeecctteedd  aarreeaa..  

NNaaggaarrppaalliikkaa    PPrreeppaarree  ssaanniittaarryy  ooppeerraattiioonnss  iinn  vviieeww  ooff  tthhee  ppoosstt--ffiirree  

ccoonnddiittiioonnss  iinn  tthhee  aarreeaa..      

    PPrreeppaarree  aa  ffiirree  ppllaann  ffoorr  ddiissppoossaall  ooff  wwaassttee  iinn  pprrooppeerr  ssoolliidd  

wwaassttee  mmaannaaggeemmeenntt  ffiirree  ccaammppss,,  ffoooodd  cceennttrreess  aanndd  aaffffeecctteedd  

aarreeaass..    

    CChheecckk  tthhee  aavvaaiillaabbiilliittyy  ooff  aammbbuullaanncceess  aanndd  ootthheerr  nneecceessssaarryy  

eeqquuiippmmeenntt..  
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  DDuurriinngg  ffiirree  eemmeerrggeennccyy,,  ppllaann  ttoo  pprroovviiddee  bbuuiillddiinngg  //  gguueesstt  

hhoouussee  aatt  vvaarriioouuss  ppllaacceess  ffoorr  ccoonnttrrooll  rroooomm,,  mmeeddiiccaall  oorr  sshheelltteerr..  

PPoolliiccee    TToo  ddeevveelloopp  aa  mmeecchhaanniissmm  ffoorr  eeaarrllyy  wwaarrnniinngg  ooff  vvaarriioouuss  tthhrreeaattss  

bbyy  ppoolliiccee  ssttaattiioonnss  aanndd  ppoolliiccee..  

  CChheecckk  tthhee  aavvaaiillaabbiilliittyy  ooff  gguuaarrddss  aatt  ttoouurriisstt  ppllaacceess,,  aannnnuuaall  

eexxhhiibbiittiioonn  aanndd  KKuummbbhh  MMeellaa  wwhheerree  tthheerree  iiss  aa  ppoossssiibbiilliittyy  ooff  

ssttaammppeeddee  bbyy  ffiirree..    

  EEssttaabblliisshhmmeenntt  ooff  tteemmppoorraarryy  wwiirreelleessss  ssyysstteemm  bbeettwweeeenn  ddiissttrriicctt  

aanndd  tteehhssiillss  iinn  ccaassee  ooff  aannyy  ddaammaaggee  ttoo  eexxiissttiinngg  wwiirreelleessss  ssyysstteemm  

iinn  tthhee  ddeeppaarrttmmeenntt..  TTrraaiinn  tthhee  ccoommmmuunniiccaattiioonnss  bbrraanncchh  ooff  tthhee  

ppoolliiccee  ttoo  sseett  uupp  aa  ccoonnttrrooll  rroooomm  aatt  tthhee  ssiittee  rreeqquuiirreedd  oonn  sshhoorrtt  

nnoottiiccee..  

    PPrreeppaarree  ccoonnttiinnggeennccyy  ffiirree  ppllaannss  ffoorr  eemmeerrggeenncciieess,,  ootthheerr  llaaww  

aanndd  oorrddeerr..  

  PPrreeppaarree  tthhee  ddeeppllooyymmeenntt  ppllaann  ooff  HHoommee  GGuuaarrdd  aanndd  ootthheerr  

vvoolluunntteeeerrss  ttoo  pprrootteecctt  tthhee  pprrooppeerrttyy  ooff  tthhee  aaffffeecctteedd  ccoommmmuunniittyy..  

  TTrraaiinn  ppoolliiccee  ppeerrssoonnnneell  aanndd  eemmppllooyyeeeess  ooff  PPCCRR  vvaannss  iinn  ffiirrsstt  

aaiidd  aanndd  bbaassiicc  lliiffee  ssaavviinngg  tteecchhnniiqquueess..  

  BBee  eennssuurree  ttoo  pprroovviiddee  pprrootteeccttiioonn  ttoo  aavvooiidd  tthheefftt  aanndd  ffaallssee  

ccllaaiimmss  ooff  ddeeaadd  bbooddiieess  bbyy  ffiirree..  

  MMaannaaggee  rreessccuuee  aanndd  ssaaffeettyy  iinn  ffiirree  eemmeerrggeennccyy  //  aaffffeecctteedd  aarreeaass,,  

hhoossppiittaallss,,  mmeeddiiccaall  cceenntteerrss,,  aanndd  ffeeeeddiinngg  cceenntteerrss..  

    KKeeeepp  hhaannddyy  tteelleepphhoonnee  nnuummbbeerrss  aanndd  ddaattaabbaasseess  ooff  tthhee  

rreesseerrvveedd  bbaattttaalliioonnss  ooff  ppoolliiccee,,  BBDDSS  aanndd  ddoogg  ssqquuaadd  iinn  tthhee  

ppoolliiccee  ccoonnttrrooll  rroooomm..  

    CCrreeaattee  aa  tteeaamm  ttrraaiinneedd  iinn  sseeaarrcchh  aanndd  rreessccuuee,,  ffiirrsstt  aaiidd,,  

ffiirreeffiigghhttiinngg  eettcc..  

PPuubblliicc  

rreellaattiioonn  

  EEnnssuurriinngg  ddeelliivveerryy  ooff  iinnffoorrmmaattiioonn,,  eedduuccaattiioonn  aanndd  

ccoommmmuunniiccaattiioonn  ((IIEECC))  ccoonntteenntt  ffoorr  ccoommmmuunniittyy  aawwaarreenneessss..  
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  DDeessiiggnn  aa  pprrooppeerr  ppuubblliicc  rreellaattiioonnss  ssyysstteemm  ttoo  eennssuurree  rruummoorr  

ccoonnttrrooll..  

  TToo  mmaannaaggee  mmeeddiiaa  ttoo  rreelleeaassee  iinnffoorrmmaattiioonn  ttoo  tthhee  ppuubblliicc  ffrroomm  

ttiimmee  ttoo  ttiimmee,,  kkeeeepp  aa  ddaattaabbaassee  ooff  eemmeerrggeennccyy  lliiaaiissoonn  

ddeeppaarrttmmeenntt  //  ppeerrssoonnnneell  rreeaaddyy..  

  KKeeeepp  aa  ddaattaabbaassee  ooff  wwhhaatt  sshhoouulldd  aanndd  sshhoouulldd  nnoott  bbee  ddoonnee  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    CCrreeaattee  aa  ddaattaa  bbaassee  ooff  aavvaaiillaabbiilliittyy  aanndd  ffuunnccttiioonniinngg  ooff  hheeaavvyy  

ffiirree  eeqquuiippmmeenntt  ssuucchh  aass  ccrraanneess,,  JJCCBBss..  

  EEnnssuurree  ddeebbrriiss  cclleeaarraannccee,,  rreeppaaiirr  ooff  ddaammaaggeedd  rrooaaddss,,  rreeppaaiirr  ooff  

bbrriiddggeess,,  ccuullvveerrttss  aanndd  ffllyyoovveerrss  

  PPrreeppaarree  sscchheemmeess  lliikkee  ccoonnssttrruuccttiioonn  ooff  nneeww  tteemmppoorraarryy  rrooaaddss,,  

tteemmppoorraarryy  ffaacciilliittiieess  lliikkee  ddooccttoorrss  oonn  sshhoorrtt  nnoottiiccee,,  tteemmppoorraarryy  

sshheelltteerr  eettcc..  ttoo  ddiivveerrtt  ttrraaffffiicc  ffrroomm  tthhee  aaffffeecctteedd  aarreeaa..    

  IImmmmeeddiiaattee  iinnssttaallllaattiioonn  ooff  hheelliippaadd  nneeaarr  tthhee  aaffffeecctteedd  ssiittee  ffoorr  

VV..VV..II..PP..  EEnnssuurree  rreessttoorraattiioonn  ooff  ddaammaaggeedd  ggoovveerrnnmmeenntt  

bbuuiillddiinnggss  dduurriinngg  tthhee  ddiissaasstteerr..  
 

Table 22: Checklist for Different Line Departments (SOP) 
 
12.4 Emergency Response Resources - 

                                    aa..  EExxppeerrtt  rreessoouurrcceess  

  FFiirree  rreessccuuee  tteeaamm  

 FFiirree  ffiigghhttiinngg  eeqquuiippmmeenntt 

                  bb..  MMaannppoowweerr  

                                    cc..  MMeeddiiccaall  AAssssiissttaannccee  

  AAmmbbuullaannccee  ((wwiitthh  eemmeerrggeennccyy  mmeeddiicciinneess))  

  DDooccttoorr  
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  NNuurrssee  

                 dd..  LLaaww  aanndd  OOrrddeerr  AAggeenncciieess  

  PPoolliiccee  //  MMuunniicciippaall  AArrmmyy  

  SSDDRRFF  //  NNDDRRFF  

  AArrmmyy  //  AAiirr  FFoorrccee  ((iiff  rreeqquuiirreedd))  

                              ee..  OOtthheerr  rreeqquuiirreemmeennttss  

  wwaatteerr  ssttoorraaggee  ttaannkk  

  TTeemmppoorraarryy  sshheelltteerr  wwiitthh  ssaanniittaattiioonn  ffaacciilliittiieess  

  TTeemmppoorraarryy  ccoommmmoonn  kkiittcchheenn  oorr  ffoooodd  ppaacckkeettss..  

 
12.5 Assistance from Central / State Government – 
 
SS..NNoo  WWoorrkk  DDeepptt..  SSttaannddaarrdd  rreelliieeff  lleevveell  aanndd  rreehhaabbiilliittaattiioonn  

1 EEvvaaccuuaattiioonn  
((RReessiiddeennttiiaall  
aanndd  
CCoommmmeerrcciiaall  
BBuuiillddiinnggss))  

PPoolliiccee,,  NNaaggaarrppaarriisshhaadd    IImmmmeeddiiaattee  eevvaaccuuaattiioonn  ooff  
hhaazzaarrddoouuss  bbuuiillddiinnggss..                                            

      rraannssppoorrttaattiioonn  ooff  ppeerrssoonnss  aanndd  
eesssseennttiiaall  ccoommmmooddiittiieess  ttoo  ssaaffeerr  
ppllaacceess..  

    PPrroovviissiioonn  ooff  tteemmppoorraarryy  ssaaffee  
aaccccoommmmooddaattiioonn  ffoorr  ddiissppllaacceedd  
ppeeooppllee..  

2 SSeeaarrcchh  aanndd  
rreessccuuee  

PPoolliiccee,,NNGGOOss,,SSccoouutt,,NNSS
SS,,NNCCCC,,SSDDRRFF,,  HHoommee  
gguuaarrdd  

  TToo  ssaavvee  aanndd  eevvaaccuuaattee  tthhoossee  iinn  
ddiissttrreessss..    

  SSaavvee  eennddaannggeerreedd  aanniimmaallss..    
  SSeeaarrcchh  ffoorr  mmiissssiinngg  ppeerrssoonnss..                      

3 SSeeccuurriittyy  
ccoorrddoonn  ooff  tthhee  
aaffffeecctteedd  aarreeaa  

PPoolliiccee,,  HHoommeegguuaarrdd,,  
SSDDRRFF  

  SSeeccuurriittyy  ccoorrddoonn  aatt  tthhee  aaffffeecctteedd  
ssiittee  ttoo  aavvooiidd  uunnttoowwaarrdd  iinncciiddeenntt  
ssoo  tthhaatt  ccrroowwddss  ccaann  bbee  kkeepptt  aawwaayy  
ffrroomm  tthhee  ddiissaasstteerr  ssiittee..  

4 TTrraaffffiicc  CCoonnttrrooll  PPoolliiccee,,  TTrraaffffiicc  ppoolliiccee  
,,NNGGOOss  

  NNoott  ttoo  lleett  vveehhiicclleess  ccoommee  aarroouunndd  
tthhee  aaffffeecctteedd  ssiittee..    

  eennggaaggeedd  iinn  rreelliieeff  wwoorrkk..  
  AArrrraannggeemmeennttss  ffoorr  ssppeeeeddyy  

ttrraannssppoorrttaattiioonn  ooff  vveehhiicclleess..    
AArrrraannggeemmeenntt  ooff  vveehhiicclleess  aass  aanndd  
wwhheenn  rreeqquuiirreedd..  

5 LLaaww  aanndd  oorrddeerr  PPoolliiccee,,  HHoommeegguuaarrdd    
,,SSDDRRFF  

  AA  ssyysstteemm  ttoo  pprreevveenntt  ssttaammppeeddee  
eettcc..  iinn  tthhee  ttiimmee  ooff  ddiissaasstteerr..  

    SSttoopp  rruummoorrss..  SSttoopp  rriioottiinngg  aanndd  
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lloooottiinngg..    
  PPrrootteeccttiioonn  ooff  lliiffee  aanndd  pprrooppeerrttyy  ttoo  

tthhee  aaffffeecctteedd..  
6 SSaallvvaaggee  ooff  

ddeeaadd  bbooddiieess  
HHeeaalltthh  DDeepptt..,,  PPoolliiccee,,  
NNaaggaarr  ppaarriisshhaadd  

  IImmmmeeddiiaattee  ddiissppllaacceemmeenntt  ooff  ddeeaadd  
bbooddiieess  ttoo  aavvooiidd  eeppiiddeemmiiccss  aanndd  
ppoolllluuttiioonn..    

  AArrrraannggeemmeenntt  ooff  ppoosstt  mmoorrtteemm  ooff  
ddeeaadd  bbooddiieess  iinn  ccaassee  ooff  cchheemmiiccaall  
oorr  bbiioollooggiiccaall  oorr  eeppiiddeemmiicc..  

  TToo  iinnffoorrmm  tthhee  ddeeaadd  ppeeooppllee  iinn  
rreellaattiioonn  ttoo  tthheeiirr  rreellaattiivveess..  

7 DDeebbrriiss  
ddiissppoossaall  

PPoolliiccee,,  NNaaggaarrppaarriisshhaadd  
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..  

Table 23: SSttaannddaarrdd  rreelliieeff  lleevveell  aanndd  rreehhaabbiilliittaattiioonn 
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RReessoouurrccee  LLiisstt  

jjkkTT;;  LLrrjj  iijj  vvffXXuu''kkeeuu  ,,ooaa  vvkkiikkrrddkkyyhhuu  llssookkvvkkss aa  llss  ttqqMM++ ss aa  vvff//kkddkkffjj;;kkss aa  vvkkSSjj  ddeeZZppkkffjj;;kkss aa  ddkk  ffoooojj..kk  
Ø- uke iinn  ddkk;;kkZZyy;;  ddkk  iirrkk  llaaiiddZZ  uuaaccjj  

jjkkTT;;  LLrrjj  iijj  vvffXXuu''kkeeuu  ,,ooaa  vvkkiikkrrddkkyyhhuu  llssookkvvkkss aa  llss  ttqqMM++ ss aa  vvff//kkddkkffjj;;kkss aa  vvkkSSjj  ddeeZZppkkffjj;;kkss aa  ddkk  ffoooojj..kk  
uke iinn  ddkk;;kkZZyy;;  ddkk  iirrkk  llaaiiddZZ  uuaaccjj   

vv''kkkk ssdd    ttqquussttkk]]  
vvffrrffjjää    
eeggkkffuunnss''kkdd    

vvffrrffjjää    
eeggkkffuunnss''kkdd  

uuxxjj  llssuukk]]  vvffXXuu  ''kkeeuu    
,,ooaa vvkkiikkrrddkkyyhhuu  
llssookk,,]]  NNÙÙkkhhllxx<<++]]  
vvVVyy  uuxxjj  jjkk;;iiqqjj  

00777711--22551122330066  

 

  tthh  ,,ll--  nnjjkkss ZZ ]]  mmii  
eeggkkffuujjhh{{kkdd    

mmii  eeggkkffuujjhh{{kkdd  00777788--22224499110000  
 

iijjoosstt  ddqqjjSS''kkhh  mmii  
iiqqffyyll  vv//kkhh{{kkdd]]  
QQkk;;jj    

mmii  iiqqffyyll  
vv//kkhh{{kkdd]]  
QQkk;;jj  

00777711--22551122334422  

 

RRkkkkffyyddkk  2244::  jjkkTT;;  LLrrjj  iijj  vvffXXuu''kkeeuu  ,,ooaa  vvkkiikkrrddkkyyhhuu  llssookkvvkk ss aa  llss  ttqqMM++ ss aa  vvff//kkddkkffjj  

ffttyykk  LLrrjj  iijj  vvffXXuu””kkeeuu  ,,ooaa  vvkkiikkrrddkkyyhhuu  llssookkvvkkss aa  llss  ttqqMM++ ss aa  vvff//kkddkkffjj;;kkss aa  vvkkSSjj  ddeeZZppkkffjj;;kkss aa  ddkk  ffoooojj..kk  
ØØ--  uukkee  iinn  ddkk;;kkZZyy;;  ddkk  iirrkk  llaaiiddZZ  uuaaccjj  
0011  JJhh  ,,ll--iihh--xxkkSSrree  ffttyykk  llssuukkuuhh  uuxxjj  llssuukk  jjkkttuukkaannxxkkaaoo  9933002288&&3355559900  
0022  JJhh  ,,ll--iihh--xxkkSSrree  ffttyykk  llssuukkuuhh  uuxxjj  llssuukk  jjkkttuukkaannxxkkaaoo  9933002288&&3355559900  
0033  JJhh  ppUUææddqqeekkjjddkkUUrr  vvkk;;qqää  uuxxjj  iikkffyydd  ffuuxxee

jjkkttuukkaannxxkkaaoo  
0077774444--440044889933  

0044  JJhh  ººzznn;;  ddqqeekkjj  eekkSS;;ZZ rrggllhhyynnkkjj  
jjkkttuukkaannxxkkaaoo  

rrggllhhyy  ddkk;;kkZZyy;;  
jjkkttuukkaannxxkkaaoo  

0077774444--222255443300  

RRkkkkffyyddkk  2255::  ffttyykk  LLrrjj  iijj  vvffXXuu''kkeeuu  ,,ooaa  vvkkiikkrrddkkyyhhuu  llssookkvvkk ss aa  llss  ttqqMM++ ss aa  vvff//kkddkkffjj;;kk ss aa  

  
rrggllhhyy  LLrrjj  iijj  vvffXXuu””kkeeuu  ,,ooaa  vvkkiikkrrddkkyyhhuu  llssookkvvkkss aa  llss  ttqqMM++ ss aa  vvff//kkddkkffjj;;kkss aa  vvkkSSjj  ddeeZZppkkffjj;;kkss aa  ddkk  ffoooojj..kk  
ØØ--  JJhheerrhh  iiwwttkk  ffiiYYyyss  eeqq --  uu--  iikkffyyddkk  

vvff//kkddkkjjhh  
uuxxjj  iikkffyyddkk  iiffjj""kknn  [[kkSSjjkkxx<<  99998811115599555599  

  
  

0011  ddeeyy  uukkjjkk;;..kk  ttaa??kk ssyy  LLooPPNNrrkk  ffuujjhh{{kkdd  uuxxjj  iikkffyyddkk  iiffjj""kknn  [[kkSSjjkkxx<<  9900998877&&7788553388  
0022  JJhh  rrqqyyww  iikkyy  ookkgguu  ppkkyydd  uuxxjj  iikkffyyddkk  iiffjj""kknn  [[kkSSjjkkxx<<  8811220044&&0099550044  
0033  JJhh  ccqq//kkkk::  ;;kknnoo  ookkgguu  ppkkyydd  uuxxjj  iikkffyyddkk  iiffjj""kknn  [[kkSSjjkkxx<<  8822223388&&0022008866  
0044  JJhh  ggsseejjkk;;  ffllaagg  QQkk;;jj  ffccxxzz ssMM  ppkkyydd  uuxxjjiikkffyyddkk  iiffjj""kknn  MMkkss aaxxjjxx<<++ 9966669933&&7722339955  
0055  JJhh  llaarrkk ss""kk  jjttdd  QQkk;;jjeessuu  uuxxjjiikkffyyddkk  iiffjj""kknn  MMkkss aaxxjjxx<<++  8800885533&&5522115544  

  JJhh  jjeess''kk  ;;kknnoo  QQkk;;jjeessuu  uuxxjjiikkffyyddkk  iiffjj""kknn  MMkkss aaxxjjxx<<++  9911009900&&7733664466  
  

RRkkkkffyyddkk  2266::  rrggllhhyy  LLrrjj  iijj  vvffXXuu””kkeeuu  ,,ooaa  vvkkiikkrrddkkyyhhuu  llssookkvvkkss aa  llss  ttqqMM++ ss aa  vvff//kkddkkffjj  

  

vvffXXuu''kkeeuu  ,,ooaa  vvkkiikkrrddkkyyhhuu  ffuu;;aa==..kk  llssookk,,WW aa&&  uuxxjj  iikkffyyddkk    
ddzz aa --  ffttyykk  LLFFkkkkuu  llaaiiddZZ  uuaaccjj  
11  jjkkttuukkaannxxkkaaoo  uuxxjj  iikkffyyddkk  iiffjj""kknn  [[kkSSjjkkxx<<  77882200223344332277@@99009988777788553388  
22  jjkkttuukkaannxxkkaaoo  uuxxjj  iikkffyyddkk  iiffjj""kknnMMkkss aaxxjjxx<<++  9944225555&&6600114400  

  

  

RRkkkkffyyddkk  2277::  vvffXXuu''kkeeuu  ,,ooaa  vvkkiikkrrddkkyyhhuu  ffuu;;aa==..kk  llssookk,,WW aa&&uuxxjj  iikkffyyddkk@@uuxxjj  iiaappkk;;rr  
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ffttyykk ss aa  ddss  llaappkkffyyrr  mm||kkssxxkk ss aa  eess aa  mmiiyyCC//kk  vvffXXuu''kkeeuu  ,,ooaa  vvkkiikkrrddkkyyhhuu  llggkk;;rrkk  llssookkvvkkss aa  ddhh  llwwpphh  
ddzz aa --  ffttyykk  rrggllhhyy  mm||kkssxx  ddkk  uukkee  vvffXXuu''kkeeuu  llssookk  mmiiyyCC//kkrrkk  

¼¼ggkk WW@@uugghhaa½½  
llaaiiddZZ  uuaaccjj  

11  jjkkttuukkaannxxkkaaoo  jjkkttuukkaannxxkkaaoo  eess aallllZZ  ddeeyy  llkkYYooss aaVV  xxkkee  
llkksseeuuhh  jjkkttuukkaannxxkkaaoo  

ggkkWW  9988227711&&0066441199  

22  jjkkttuukkaannxxkkaaoo  jjkkttuukkaannxxkkaaoo  eessllllZZ  ,,cchhll  ,,DDlliikkssVVZZ ]]  xxzzkkee  
bbaannkkeejjkk  jjkkttuukkaannxxkkaaoo  

ggkkWW  7733889999&&4422330077  

33  jjkkttuukkaannxxkkaaoo  MMkkss aaxxjjxxkkaaoo  eessllllZZ  ,,cchhll  ,,DDlliikkssVVZZ ]]  xxzzkkee  
vveeyyhhMMhhgg  jjkkttuukkaannxxkkaaoo  

ggkkWW  9922229911&&9900999933  

44  jjkkttuukkaannxxkkaaoo  MMkkss aaxxjjxxkkooaa  eess aallllZZ  jjkkeennssoo  ffjjQQkk;;uujjhh  xxkkee  
ccqq))qqHHkkjjnnkk]]jjkkttuukkaannxxkkaaoo  

ggkkWW  7788998800&&0011885544  

55  jjkkttuukkaannxxkkoo  jjkkttuukkaannxxkkoo  eess aallllZZ  iiaapp''kkhhyy  llkkYYooss aaVV  
,,DDllVVªªDDllaall  iizzkk00ffyy00  xxzzkk aaee  
bbaannkkeejjkk  jjkkttuukkaannxxkkaaoo  

ggkkWW  8888115522&&1188112222  

66  jjkkttuukkaannxxkkaaoo  jjkkttuukkaannxxkkaaoo  eessllllZZ  xx..iiffrr  llkkYYooss aaVV  iizzkk00ffyy00  
rrqqeeMM__hhcckkssMM++  jjkkttuukkaannxxkkaaoo  

ggkkWW  9944224477&&4422220011  

77  jjkkttuukkaannxxkkaaoo  jjkkttuukkaannxxkkaaoo  eessllllZZ  ffxxjjhhjjkktt  llkkYYssooss aaVV  
rrqqeeMM++hhcckk ssMM]]jjkkttuukkaannxxkkaaoo  

ggkkWW  9944224477&&4422220011  

RRkkkkffyyddkk  2288::  ffttyykkss aa  ddss  llaappkkffyyrr  mm||kkssxxkk ss aa  eess aa  mmiiyyCC//kk  vvffXXuu''kkeeuu  ,,ooaa  vvkkiikkrrddkkyyhhuu  llggkk;;rrkk  llssookkvvkk ss aa  ddhh  llwwpphh  

  
ffttyykk  LLrrjj  iijj  vvffXXuu''kkeeuu  ,,ooaa  vvkkiikkrrddkkyyhhuu  llssookkvvkk ss aa  llss  ttqqMMss  vvff//kkddkkffjj;;kkss aa  vvkkSSjj  ddeeZZppkkffjj;;kkss aa  ddkk  ffoooojj..kk    

ddzz aa --  uukkee  iinn      llaaiiddZZ  uuaaccjj  
11  JJhh  ,,ll--iihh--xxkkSSrree  ffttyykk  llssllkkuuhh  QQkk;;jj@@iizzkkFFkkffeedd  ffppffddRRllkk  9933002288&&3355559900  
22  JJhh  ,,uu--,,ll--ooeekkZZ  llggkk;;dd  mmii  ffuujjhh{{kkdd  QQkk;;jj@@iizzkkFFkkffeedd  ffppffddRRllkk  8833005599&&4400002222  

33  JJhh  bbZZeekkee  ccssxx  ookkgguu  ppkkyydd  QQkk;;jj@@iizzkkFFkkffeedd  ffppffddRRllkk  8888115511&&9900666688  
44  JJhh  ccss aattkkeehhuu  ;;qquuqqll  ookkgguu  ppkkyydd  QQkk;;jj@@iizzkkFFkkffeedd  ffppffddRRllkk  9933001133&&3333440022  
55  jjkkttddqqeekkjj  ;;kknnoo  QQkk;;jjeessuu  ddee  iiffjjppkkyydd  QQkk;;jj@@iizzkkFFkkffeedd  ffppffddRRllkk  9999777700&&6655998877  

66  JJhh  jjkkttww  yykkyy  eekkggyykk  QQkk;;jjeessuu  ddee  iiffjjppkkyydd  iizzkkFFkkffeedd  ffppffddRRllkk  9911009922&&2255335500  
77  JJhh  iiqqeess''kk  ddqqeekkjj  llkkssjjhh  QQkk;;jjeessuu  ddee  iiffjjppkkyydd  QQkk;;jj@@iizzkkFFkkffeedd  ffppffddRRllkk  9966991177&&9900555533  

88  JJhh  rr::..kk  ddqqeekkjj    QQkk;;jjeessuu  ddee  iiffppkkyydd  iizzkkFFkkffeedd  ffppffddRRllkk  9988227755&&3344444466  
99  jj??kk qquuaannuu  ffllaagg  ddEEiiuuhh  DDookkVVZZjjeekkLLVVjj¼¼uu00llss00½½  QQkk;;jj@@iizzkkFFkkffeedd  ffppffddRRllkk  7788228822&&8866662222  

1100  JJhh  ffoouukkssnn  ddqqeekkjjllkkggww  uukk;;dd  ¼¼uu00llss00½½  iizzkkFFkkffeedd  ffppffddRRllkk  9966885522&&1122007799  
1111  JJhh  ffoouukkssnn  ddqqeekkjj  llssuu  ggooyynnkkjj  ¼¼uu00llss00½½  QQkk;;jj@@iizzkkFFkkffeedd  ffppffddRRllkk  9944006633&&2288447777  

1122  JJhh  ;;kkssxxjjkktt  llkkggww  yykkaalluukk;;dd  ¼¼uu00llss00½½  iizzkkFFkkffeedd  ffppffddRRllkk  9933003399&&5555114422  

1133    ffoojjssUUnnzz  ddqqeekkjj  uussrrkkee  QQkk;;jjeessuu  ¼¼uu00llss00½½  iizzkkFFkkffeedd  ffppffddRRllkk  9999993333&&3355446644  

1144  vv''kkkk ssdd  ddqqeekkjj  llkkggww  QQkk;;jjeessuu  ¼¼uu00llss00½½  iizzkkFFkkffeedd  ffppffddRRllkk  9966885533&&0088665566  
1155  JJhh  ''kkjjnn  ddqqeekkjj  eeaaMMkkoo  QQkk;;jjeessuu  ¼¼uu00llss00½½  QQkk;;jj@@iizzkkFFkkffeedd  ffppffddRRllkk  9911331100&&1155446611  

1166  JJhh  [[kk sseess''kk  ddqqeekkjj  llkkggww  llSSffuudd  ¼¼uu00llss00½½  iizzkkFFkkffeedd  ffppffddRRllkk  8899669922&&1188660000  

1177  JJhh  VVqqeeuu  ddqqjjss ZZ  ookkgguu  ppkkyydd  ¼¼uu00llss00½½  iizzkkFFkkffeedd  ffppffddRRllkk  7788669922&&1166883333  

1188  JJhh  ffoott;;  ddqqeekkjj  ggqqUUMMss  QQkk;;jjeessuu  iizzff''kk{{kk..kk  ¼¼uu00llss00½½  iizzkkFFkkffeedd  ffppffddRRllkk  7722447733&&9933660055  

1199  JJhh  ffttrrssUUnnzz  ddqqeekkjj  QQkk;;jjeessuu  iizzff''kk{{kk..kk  ¼¼uu00llss00½½  iizzkkFFkkffeedd  ffppffddRRllkk  9911331188&&6644994455  

2200  JJhh  ffnnuuss''kk  llkkssuuddjj  QQkk;;jjeessuu  iizzff''kk{{kk..kk  ¼¼uu00llss00½½  iizzkkFFkkffeedd  ffppffddRRllkk  9999993388&&5599778855  

2211  JJhh  ffooddkkll  yykkyy  IIyysslleess aaVV  QQkk;;jjeessuu  iizzkkFFkkffeedd  ffppffddRRllkk  7733889955&&1199009988  
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2222  JJllqquuhhyy  ddqqeekkjj  eessJJkkee  IIyysslleess aaVV  QQkk;;jjeessuu  iizzkkFFkkffeedd  ffppffddRRllkk  9966444444&&7733447766  

2233  JJhh  ff[[kkyyssUUnnzz  ddqqeekkjj  IIyysslleess aaVV  QQkk;;jjeessuu  iizzkkFFkkffeedd  ffppffddRRllkk  9955889911&&1111229900  

2244  JJhh  ffMMxxss''kk  ddqqeekkjj  IIyysslleess aaVV  QQkk;;jjeessuu  QQkk;;jj@@iizzkkFFkkffeedd  ffppffddRRllkk  9966330066&&9999773322  

2255  JJhh  ffddllyy;;  xxqqIIrrkk  IIyysslleess aaVV  QQkk;;jjeessuu  QQkk;;jj@@iizzkkFFkkffeedd  ffppffddRRllkk  7700000000&&9911887711  

2266  JJhh  jjkkttss ss''kk  ddqqeekkjj  IIyysslleess aaVV  QQkk;;jjeessuu  QQkk;;jj@@iizzkkFFkkffeedd  ffppffddRRllkk  9900998866&&2299333322  
  

RRkkkkffyyddkk  2299::  vvffXXuu  ''kkeeuu  ffoo''kkss""kkKK  ,,ooaa  ççff''kkff{{kkrr  ggkkssee  xxkkMMZZ  

  

jktukanxkao ftys es lapkfyr xSl ,tsalh dh tkudkjh 

     
ØØaa--  ffooddkkll[[kkaaMM    xxSSll  ,,ttssUUllhh  ddkk  uukkee  ,,ooaa  LLFFkkkkuu  ddaaiiuuhh  ddkk  uukkee  eekksscckkbbZZyy  uuaa  

11  22  33  44  55  

11  jjkkttuukkaannxxkkaaoo    EEkk ss aa --  ttss--ddss--,,..MM  llUUll]]  eekkuuoo  eeaaffnnjj  ppkkSSdd  ,,pp--iihh--  llhh  99332299227733774411  

22  jjkkttuukkaannxxkkaaoo    eess--  ggkk ssee  iizzkkbbZZMM]]  vvkkssLLrrookkyy  yykkbbZZuu  bbaaMMssuu  xxSSll  99330011774466996688  

33  jjkkttuukkaannxxkkaaoo    xxhhrrkk  eekk ssgguu]]  ddkkSS ffjjuu  HHkkkkBBkk  ,,pp--iihh--  llhh  99330000883300007722  

44  jjkkttuukkaannxxkkaaoo    eekk aa  xxaaxxbbZZ ]]  ,,pp  iihh  xxSSll]]  ffpp[[kkyyhh  ,,pp--iihh--  llhh  99882277111144446611  

55  jjkkttuukkaannxxkkaaoo    
vv''kkkk ssdd  bbzzMMssuu  xxSSll  ffoorrjjdd]]  eekk ssggjjkk  

jjkkttuukkaannxxkkaaoo    
bbaaMMssuu  xxSSll  99990077115566000000  

66  
jjkkttuukkaannxxkkaaoo    

¼¼xxzzkkeehh..kk½½  
uuhhffyyeekk  HHkkkkjjrr  xxSSll  xxzzkkeehh..kk  ffoorrjjdd  ]]  

VVssMMsslljjkk  
CCkkhh--iihh--llhh--  88996622225555221177  

77  jjkkttuukkaannxxkkaaoo  ¼¼xxzzkkeehh..kk½½  
[[kkSSjjkk  ??kk qqeeddkk  bbZZ..MMssuu  xxzzkkeehh..kk  ffoorrjjdd]]  

??kk qqeeddkk  
bbaaMMssuu  xxSSll  99442255555599992288  

88  ppkkSSddhh  EEkk ss aa  llqqffrr{{kk..kk  xxSSll  ,,ttssUUllhh]]  ppkkSSddhh  CCkkhh--iihh--llhh--  99775555001199339900  

99  ppkkSSddhh  bb..MMssuu  xxzzkkeehh..kk  ffoorrjjdd  ¼¼vvkkeekkVVkk ssyykk½½  bbaaMMssuu  xxSSll  99998811224477114499  

1100  MMkkss aaxxjjxxkkaaoo  EEkk ss  iinneekk  xxSSll  ,,ttssUUllhh]]  MMkkssxxjjxxkkaaoo  ,,pp--iihh--  llhh  99889933887711223300  

1111  MMkkss aaxxjjxxkkaaoo  ddeeyyllqq[[kk  HHkkkkjjrr  xxSSll]]  rrqqeeMMhhcckk ssMM  CCkkhh--iihh--llhh--  99882277111111003322  

1122  NNqqffjj;;kk  EEkk ss --  ffddjj..kk  xxSSll  ,,ttssUUllhh]]  NNqqffjj;;kk  bbaaMMssuu  xxSSll  992244111122220000  

1133  NNqqffjj;;kk  xxkkssMMyyookkgghh  xxzzkkeehh..kk  ,,pp--iihh--  ffoorrjjdd  ,,pp--iihh--  llhh      

1144  MMkkss aaxxjjxx<<++  EEkk ss --  iizzkkffeeuussUUVV  ¶¶;;wwYYll  llssUUVVjj]]  MMkkssxxjjxx<<++  bbaaMMssuu  xxSSll  99442255224433116622  

1155  [[kkSSjjkkxx<<++  EEkk ss --  ff''kkookk  XXkk SSll  ,,ttssUUllhh]]  [[kkSSjjkkxx<<++  bbaaMMssuu  xxSSll  99442244111100772233  

1166  NNqqbbZZ[[kknnkkuu  eekkaa  eeggkkeekk;;kk  xxSSll  ,,ttss aallhh]]  NNqqbbZZ[[kknnkkuu  CCkkhh--iihh--llhh--  77887799338811006600  

1177  NNqqbbZZ[[kknnkkuu  ttss  ,,uu  ,,pp  iihh]]  xx..MMbbZZ  ,,pp--iihh--  llhh  99997777995566111166  

1188  NNqqbbZZ[[kknnkkuu  
eekkaa  yy{{eehh  HHkkkkjjrr  xxSSll  xxzzkkeehh..kk  ffoorrjjdd  

¼¼llkkYYggssookkjjkk½½  
CCkkhh--iihh--llhh--  88008855669955885522  

1199  eekkssggyykk  vv;;uuee  ,,pp  iihh  xxSSll]]  xxzzkkeehh..kk  ffoorrjjdd  ,,pp--iihh--  llhh  99440066442299664477  

2233  eekkuuiiqqjj  
eekkuuiiqqjj  bb..MMssuu  xxSSll  ,,ttss aallhh]]  eekkuuqqiijj  

xxzzkkeehh..kk  ffoorrjjdd  
bbaaMMssuu  xxSSll  77558877336677331100  

RRkkkkffyyddkk  3300::  ffttyyss  ddss  xxSSll  ,,ttssUUllhh  ddhh  ttkkuuddkkjjhh  
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jjkkttuukkaannxxkkaaoo  ffttyykk  ffLLFFkkrr  iizzppffyyrr  iissVVªªkk ssyy@@MMhhttyy  iiEEii  ddhh  ttkkuuddkkjjhh 

        
ddzz  vvkkÅÅVVyyssVV  ffjjVVssyy  uukkee@@iirrkk  iizzkk ssiikkbbZZVVjj  ddkk  uukkee@@iirrkk  ffooddkkll  [[kk..MM  ddkk    

uukkee  

11  33  44  77  

11  eessllllZZ  jjkkee  
¶¶;;wwYYll]]xxzzkkee&&QQrrrrssiiqqjj  
¼¼ffllaaxxkkjjiiqqjj½½]]  rrgg  [[kkSSjjkkxx<<++  

JJhh  jjkkttssUUnnzz  iizzllkknn  vvkk  LLoo  JJhh  iizzggyykknn  jjkk;;  
vvxxzzookkyy    iiqqjjkkuuhh  ffllffooyy  yykkbbZZuu]]  jjkkttuukkaannxxkkaaoo  

[[kkSSjjkkxx<<  

22  eessllllZZ  jjff''eennssoohh  ¶¶;;wwYYll]]  
ffllffooyy  yykkbbZZuu  [[kkSSjjkkxx<<  

JJhheerrhh  iinneekk  ffllaagg@@nnssoooozzrr  ffllaagg  ffllffooyy  
yykkbbZZuu  [[kkSSjjkkxx<<  

[[kkSSjjkkxx<<  

33  eessllllZZ  eeggkkyy{{eehh  ddss--,,ll--ddss--  
¶¶;;wwYYll]]  xxzzkkee  vvrrffjj;;kk  cckkttkkjj]]  
rrgg  &&  [[kkSSjjkkxx<<++  

JJhh  yykkssdduukkFFkk  ooeekkZZ  vvkk  JJhh  mmnn;;HHkkkkuu  ooeekkZZ  
xxzzkkee  cckkttkkjj  vvrrffjj;;kk  

[[kkSSjjkkxx<<  

44  eessllllZZ  vvrrffjj;;kk  ¶¶;;wwYYll]]  
vvrrffjj;;kk  ¼¼cckkttkkjj½½            
rrgg&&[[kkSSjjkkxx<<++  

JJhh  eekk aaxxhh  yykkyy  ttSSuu  vvkk  LLoo  JJhh  [[kk sseeppaann  ttSSuu  
vvrrffjj;;kk  cckkttkkjj  [[kkSSjjkkxx<<  

[[kkSSjjkkxx<<    

55  ii``FFkkoohhjjkktt  ¶¶;;wwll  vveehhyyhhiikkjjkk    JJhh  //kk zz qqoo  ffllaagg  BBkkddqqjj  vvkk  ff''kkoo  eeaaxxyy  ffllaagg  
BBkkddqqjj  xxzzkkee  ffpp[[kknnkkgg    

[[kkSSjjkkxx<<    

66  eessllllZZ  ppkkssiiMM++kk  ¶¶;;wwYYll]]  xxzzkkee  
llkkssuusslljjkkjj  uukkddkk  eessuu  jjkkssMM  
[[kkSSjjkkxx<<  

JJhh  xxkkSSrree  ppaaUUnn  ttSSuu  vvkk  ddssooyy  ppaann  ppkkssiiMM  
bbrrookkjjhh  cckkttkkjj  [[kkSSjjxxkk<<  

[[kkSSjjkkxx<<  ''kkggjj  

77  eessllllZZ  ffll))kkFFkk ZZ  ¶¶;;wwYYll]]  
[[kkSSjjkkxx<<++  

JJhh  ffooddzzkkUUrr  ffllaagg@@ffll))kkFFkk ZZ  ffllaagg  ookkMMZZ  uu  33  
[[kkSSjjkkxx<<  

[[kkSSjjkkxx<<  ''kkggjj  

88  eessllllZZ  ff''kkooeeaaxxyy  ¶¶;;wwYYll  xxzzkkee  
&&  vveeyyhhMMhhgg[[kkqqnnZZ  rrgg--  [[kkSSjjkkxx<<++  

JJhh  vvffnnffrr  ffllaagg  jjkkttiiwwrr  xxzzkkee  ffpp[[kkyynnkkgg  iikk ss  
iikkMMkknnkkgg  rrgg  [[kkSSjjkkxx<<  

[[kkSSjjkkxx<<++  ''kkggjj  

99  eessllllZZ  ffrrFFkkhh ZZ  ¶¶;;wwYYll]]xxzzkkee  uuaannbbZZ  
¼¼ccllaarriiqqjj&&jjkkttuukkaannxxkkaaoo½½  

JJhh  vvffuuyy  jjkkBBkk SSjj  vvkk  JJhh  eeqqddss''kk  jjkkBBkk SSjj  
ffggjjkkeekk ssrrhh  yykkbbZZuu  jjkkttuukkaannxxkkaaoo  

jjkkttuuaakkxxkk aaoo  ¼¼''kkggjj½½  

1100  eeSSuussffttaaxx  MMkk;;jjssDDVVjj  ,,cchhll  
cczzkk;;yyjj  iizzkk  ffyy  tthh  bbZZ  jjkk ssMM  
yy[[kkkk ssyyhh    

eeSSuussffttxx  MMkk;;jjssDDVVjj  ,,cchh,,ll  cczzkk;;yyjj  iizzkk  ffyy  
ddkkiikk ss ZZjjssVV  vvkkffQQll  bbUUnnkkeejjkk  ¼¼  ffjjyykk;;UUll  iiVVsskk ssyy  
iiEEii  

jjkkttuukkaannxxaakkoo¼¼''kkggjj½½  

1111  eessllllZZ  iiqqffyyll  oossYYkkQQss;;jj  iissVVªªkk ssyy  
iiEEii]]  yykkyycckkxx]]  jjkkttuukkaannxxkkaaoo  

llffeeffrr  iiqqffyyll  oossyyQQss;;jj  yykkyycckkxx  vv//;;{{kk  
iiqqffyyll  vv//kkhh{{kkdd  jjkkttuukkaannxxkkaaoo  ,,ooaa  vvUU;;  
llnnLL;;  jjkkttuukkaannxxaakkoo  

jjkkttuukkaannxxkkaaoo  ¼¼''kkggjj½½  

1122  eessllllZZ  xxkkkk SSjjhh  ''kk aaddjj  ,,..MM  llaall  
]]jjkkttuukkaannxxkkaaoo  

JJhh  lltt;;aa  vvkk  dd``""..kk  yykkyy  ffccggkkjjhh  yykkyy  ,,ooaa  
JJhh  ffuuookkll  vvkk  jjkkee  ddqqeekkjj  xxqqIIrrkk  tthh  bbZZ  jjkkssMM  
jjkkttuukkaannxxaakkoo  

jjkkttuukkaannxxkkaaoo  ¼¼''kkggjj½½  

1133  eessllllZZ  vvkkjj--vvkkjj  llkkssuuhh]]  
jjkkttuukkaannxxkkaaoo  

JJhh  uujjssUUnnzz  ddqqeekkjj  [[kk..MMssyyookkyy  JJhh  ffnnuuss''kk  
ddqqeekkjj  xxqqIIrrkk  ddSSYYkkkk''kk  uuxxjj  jjkkttuukkaannxxkkaaoo  

jjkkttuukkaannxxkkaaoo  ¼¼''kkggjj½½  

1144  eessllllZZ  eeuuqqll[[kk  yykkyy  iizzkkxxtthh  
HHkkkkbbZZ  ,,..MM  ddaaiiuuhh]]  jjkkttuukkaannxxkkaaoo  

JJhh  ''kk aaffkk''ddkkUUrr  jjkk;;ppkk  ,,ooaa  vvUU;;  0033  HHkkkkxxhhnnkkjj  
tthh  bbZZ  jjkkssMM  jjkkttuukkaannxxaakkoo  

jjkkttuukkaannxxkkaaoo  ¼¼''kkggjj½½  

1155  eessllllZZ  ffQQyy  ,,..MM  IIkkyykkbbZZ ]]  
jjssookkMMhhgg]]rrgg&&jjkkttuukkaannxxkkaaoo  

JJhh  jjkkttss''kk  ddeeyy  ddqqeekkjj  tthh  bbZZ  jjkk ssMM  jjssookkMMhhgg  
jjkkttuukkaannxxkkaaoo  

jjkkttuukkaannxxkkaaoo  ¼¼''kkggjj½½  
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1166  eessllllZZ  jjkkttuukkaannxxkkaaoo  iissVVkk ssyy  
llffooZZll]]  jjkkttuukkaannxxkkaaoo  ffjjVVssyy  
xxzzkkee&&  iiss..MMªªhh  rrgg&&jjkkttuukkaannxxkkaaoo  

JJhh  ;;''kkiikkyy  ffllaagg  HHkkkkffVV;;kk]]  cchh  &&2299  ddSSyykk''kk  
uuxxjj  jjkkttuukkaannxxaakkoo  

jjkkttuukkaannxxkkaaoo  ¼¼''kkggjj½½  

1177  eessllllZZ  tthh  ,,ll  HHkkkkffVV;;kk  ,,..MM  
ddaaiiuuhh]]  bbZZEEkkkkee  ppkkSSdd    
jjkkttuukkaannxxkkaaoo  

JJhh  jjffttUUnnjj  ffllaagg  ddkkSSjj  iiffRRuu  LLoo  JJhh  xxqqjjeesstt  
ffllaagg  HHkkkkffVV;;kk  llaannhhii  llaannuu  iiqqyyxxkkaaoo  uukkddkk  nnqqxxZZ  

jjkkttuukkaannxxkkaaoo  ¼¼''kkggjj½½  

1188  eessllllZZ  ffllVVhh    ¶¶;;wwYYll]]  uuaannbbZZ  
¼¼eeBBiikkjjkk½½                  
jjkkttuukkaannxxkkaaoo  

JJhheerrhh  llhheekk  eeuukksstt  eekkggss''oojjhh  iiffRRuu  eeuukksstt  
eekkggss''oojjhh  xxaatt  yykkbbZZuu  yy{{eehh  uukkjjkk;;..kk  eeaaffnnjj  
ddss  llkkeeuuss  jjkkttuukkaannxxkkaaoo  

jjkkttuukkaannxxkkaaoo¼¼''kkggjj½½  

1199  eessllllZZ  llkkaajjxxiikk..kkhh  eeqqnnffyy;;kkjj]]  
¶¶;;wwYYll  xxzzkkee&&  ffpp[[kkyyhh]]  uuxxjj  
ffuuxxee  {{kk ss==  jjkkttuukkaannxxkkaaoo  

JJhh  ffttrrssUUnnzz  mmnn;;  eeqqnnffyy;;kkjj  vvkk  LLoo  mmnn;;  
eeqqnnffyy;;kkjj  ddqqllqqee  HHkkoouu  tthh  bbZZ  jjkk ssMM  
jjkkttuukkaannxxaakkoo  

jjkkttuukkaannxxkkaaoo¼¼''kkggjj½½  

2200  eessllllZZ  [[kkaaMMssyyookkyy  ¶¶;;wwYYll]]  xxzzkkee  
eekkssggkkjjkk]]  uuxxjj  ffuuxxee  {{kkss==]]  
jjkkttuukkaannxxkkaaoo  

JJhheerrhh  llhheekk  eeggss''kk  [[kk..MMssyyookkyy]]  eeggss''kk  ddqqeekkjj  
[[kk aa..MMssyyookkyy  ddkkeeBBhh  yykkbbZZuu  jjkkttuukkaannxxaakkoo  

jjkkttuukkaannxxkkaaoo¼¼''kkggjj½½  

2211  eessllllZZ  '';;kkee  llqqUUnnjj  ¶¶;;wwYYll]]  
jjssookkMMhhgg  ]]  jjkkttuukkaannaakkoo    

JJhh  eeuuhh""kk  yykkssffgg;;kk  ]]  jjkkttuukkaa aannxxkkaaoo  jjkkttuukkaannxxkkaaoo¼¼''kkggjj½½  

2222  eessllllZZ  ggeekkjjkk  VVªªkk WWlliikkssVVZZ  ddaaiiuuhh  
nnqqxxZZ ]]  ffjjVVssyy  xxzzkkee  vvaattkkssjjkk]]  
rrgg&&jjkkttuukkaannxxkkaaoo  

JJhheerrhh  vvyyddkk  llccjjookkyy  &&1199  eekkssrrhhyykkyy  
uussgg::  uuxxjj  ffHHkkyykkbbZZ  nnqqxxZZ  

jjkkttuuaakkxxkk aaoo  ¼¼xxzzkkeehh..kk½½  

2233  eessllllZZ  [[kkaaMMssyyookkyy  llffooZZll  
ddaaiiuuhh]]  nnssookknnkk  
rrgg&&jjkkttuukkaannxxkkaaoo  

JJhheerrhh  eeaattwwyykknnssoohh  ,,ooaa  JJhh  dd``""..kk  ddqqeekkjj  
[[kk..MMssyyookkyy  ,,ee  vvkkbbZZ  tthh  jjkk;;iiqqjj  uukkddkk  nnqqxxZZ  

jjkkttuuaakkxxkk aaoo  ¼¼xxzzkkeehh..kk½½  

2244  eessllllZZ  iikkjjll  iissVVªªkk ssffyy;;ee  nnssookknnkk    
rrgg&&jjkkttuukkaannxxkkaaoo  

JJhh  tt;;ss''kk  ddqqeekkjj  ''kkkkgg]]                                        
jjkkee  eeaaffnnjj  ddss  llkkeeuuss  bbUUnnzzkk  iikkjjkk  ffHHkkyykkbbZZ  

jjkkttuuaakkxxkk aaoo  ¼¼xxzzkkeehh..kk½½  

2255  eessllllZZ  vv''kkkk ssdd  ¶¶;;wwyy  llssUUVVjj]]  
iinnqqeerrjjkk]]  rrgg&&jjkkttuukkaannxxkkaaoo  

JJhheerrhh  vvyykkssdd  ff==nnssnnhh  iiffRRuu  vvkkjj  ddss  ff==oossnnhh  
ffuuookkllhh  llhh  &&55  vvuuqqiiee  uuxxjj  jjkk;;iiqqjj    

jjkkttuuaakkxxkk aaoo  ¼¼xxzzkkeehh..kk½½  

2266  eessllllZZ  vv''kkkk ssdd  ¶¶;;wwYYll]]  tthh  bbZZ  
jjkk ssMM++  rrgg&&jjkkttuukkaannxxkkaaoo  

JJhh  vv''kkkk ssdd  ookk//kk ssyykk  vvkk  ccyyjjkkee  ookk??kk ssyykk  119900  
vvkk;;ZZuuxxjj  nnqqxxZZ  

jjkkttuukkaannxxaakkoo  ¼¼xxzzkkeehh..kk½½  

2277  eessllllZZ  llaaxxee  ¶¶;;wwYYll]]  VVssMMsslljjkk]]      
rrgg--&&jjkkttuukkaannxxkkaaoo  

JJhh  ffoouukkssnn  ddqqeekkjj  mmiikk//;;kk;;  IIyykkVV  uuaa  55  
ffoooossddkkuuaann  ddkkyykkssuuhh  ooSS''kkkkyyhh  uuxxjj  ffHHkkyykkbbZZ  

jjkkttuukkaannxxaakkoo  ¼¼xxzzkkeehh..kk½½  

2288  eessllllZZ  ttss--,,ee--¶¶;;wwYYll  
HHkkkkuuiiqqjjhh@@jjhhookkxxgguu  
rrgg&&jjkkttuukkaannxxkkaaoo  

JJhh  eeuuhh""kk@@  vv''kkkk ssdd  ''kkeekk ZZ  cczzkkEEgg..kk  iikkjjkk  
jjkkttuukkaannxxaakkoo  

jjkkttuukkaannxxaakkoo  ¼¼xxzzkkeehh..kk½½  

2299  eessllllZZ  vvjjkkssjjkk  ¶¶;;wwYYll  ]]  VVssMMsslljjkk    
rrgg&&jjkkttuukkaannxxkkaaoo  

JJhh  jjkkttiikkyy  vvjjkk ssjjkk  vvkk  jjkkee  iizzddkk''kk  vvjjkk ssjjkk    
''kkkk aaffrr  uuxxjj    llqqiissyykk  ffHHkkyykkbbZZ    

jjkkttuukkaannxxkkaaoo  ¼¼xxzzkkeehh..kk½½  

3300  eessllllZZ  iizzhhrr  ggkkbbooss  llffooZZll  
nnssookknnkk  rrgg&&jjkkttuukkaannxxkkaaoo  

JJhh  xxqqjjiizzhhrr  ffllaagg  ddccjjookkyy]]  vvkk  llqqjjssUUnnzz  ffllaagg  
QQccjjookkyy  llaarrjjkk  cckkMMhh  nnqqxxZZ  

jjkkttuukkaannxxkkaaoo  ¼¼xxzzkkeehh..kk½½  

3311  eessllllZZ  ffxxyy  xxqq qqMM~~ll  ddssffjj;;jj]]  
llkksseeuuhh  rrgg&&jjkkttuukkaannxxkkaaoo  

JJhh  tt''kkiikkyy  ffllaagg  vvkk  llkkssgguu  ffllaagg  ffxxyy  ,,ooaa  
JJhh  xxqq qqjjnnhhii  ffllaagg  ffxxyy  ffiirrkk  llkkssgguu  ffllaagg  ffxxyy  
&&3344  eekkyyoohh;;  uuxxjj  nnqqxxZZ  

jjkkttuukkaannxxkkaaoo  ¼¼xxzzkkeehh..kk½½  

3322  eessllllZZ  iiaattkkcc  ¶¶;;wwYYll]]  
HHkkkkuuiiqqjjhh@@jjhhookkxxgguu            
rrgg&&jjkkttuukkaannxxkkaaoo  

JJhheerrhh  eeuuiizzhhrr  ddkkSSjj  iiffRRuu  bbUUnnjjtthhrr  ffllaagg  
vvuuqqiiee  uuxxjj  jjkkttuukkaa aannxxkkaaoo  

jjkkttuukkaannxxkkaaoo  ¼¼xxzzkkeehh..kk½½  

3333  eessllllZZ  ,,ee  ,,ll  UU;;ww  eekk ssxxkk  jjkk ssMM++  
yykkbbZZUUll  rrgg&&jjkkttuukkaannxxkkaaoo  

JJhh  ffggjjUUnnjj  ffllaaxx  vvkk  eekk ss ffggUUnnjj  ffllaaxx]]  ,,pp  
vvkkbbZZ  tthh  &&77  iinneeuukkHHkkiiqqjj  nnqqXXkk ZZ  

jjkkttuukkaannxxkkaaoo  ¼¼xxzzkkeehh..kk½½  
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3344  eessllllZZ  ggkkbbZZooss  ¶¶;;wwYYll]]  
HHkkkkuuiiqqjjhh@@rrqqeeMMhhcckk ssMM              
rrgg&&jjkkttuukknnxxkkaaoo  

JJhh  jjkkee  ddqqeekkjj  ddqqjjss ZZ  jjkk;;iiqqjj]]  nnkkooMMkk  ddkkyykkssuuhh  
jjkk;;iiqqjj  

jjkkttuukkaannxxkkaaoo  ¼¼xxzzkkeehh..kk½½  

3355  eessllllZZ  ffllaa??kkkk ssyykk  ¶¶;;wwYYll]]  
ffllaa??kkkk ssyykk                        
rrgg&&jjkkttuukkaannxxkkaaoo  

JJhheerrhh  llqquuhhrrkk  ,,ll  iijjookkyy  iiffRRuu  llaatt;;  
iijjookkyy  xxaatt  yykkbbzz ZZuu  yy{{eehh  uukkjjkk;;..kk  eeaaffnnjj  ddss  
iikkll  jjkkttuukkaannxxkkaaoo  

jjkkttuukkaannxxkkaaoo  ¼¼xxzzkkeehh..kk½½  

3366  eessllllZZ  JJhh  ttXXkkUUuukkFFkk  ¶¶;;wwYYll  
xxzzkkee  iiuussddkk]]  jjkkttuukkaannxxkkaaoo  

JJhh  ee//kk qqjj  vvkk  ffnnyyhhii  xxqqIIrrkk  vvkk  ffnnyyhhii  xxqqIIrrkk  
ddSSYYkkkk''kk  uuxxjj  jjkkttuukkaannxxaakkoo  

jjkkttuukkaannxxkkaaoo  ¼¼xxzzkkeehh..kk½½  

3377  eessllllZZ  JJ))kk  ¶¶;;wwYYll]]  xxzzkkee  
eeqqMMhhiikkjj  rrgg&&  jjkkttuukkaannxxkkaaoo  

JJhh  ddeeyyss''kk@@  vvjjffooUUnnzz  HHkkkkbbZZ  iiVVssyy  eeqq<<hhiikkjjkk  
rrgg  jjkkttuukkaannxxaakkoo  ffttyykk  jjkkttuukkaannxxkkaaoo  

jjkkttuukkaannxxkkaaoo  ¼¼xxzzkkeehh..kk½½  

3388  eessllllZZ  iikk..MMqqjjaaxx  ¶¶;;wwYYll]]  ddss  
,,ll  ddss  xxzzkkee  &&MMqqeejjMMhhggddyykk  
rrgg&&  jjkkttuukkaannxxkkaaoo  

JJhheerrhh  vvkkjjrrhh@@JJhh//kkjj  eeqqnnyyhh;;kkjj  vvuuqqeeii  
uuxxjj  ookkMMZZ  uu  1199  jjkkttuukkaannxxaakkoo  

jjkkttuukkaannxxkkaaoo  ¼¼xxzzkkeehh..kk½½  

3399  eessllllZZ  eeffggaaxxyykktt  ddss--,,ll--ddss  
¶¶;;wwYYll  xxzzkkee  eekkssggnnhhaa  rrgg&&  
jjkkttuukkaannkkxxkkaaoo    

JJhheerrhh  HHkkhh[[kkhhuu  iiffrr  llqqjjss''kk  ooeekkZZ  jjkkttuukkaannxxkkaaoo  ¼¼xxzzkkeehh..kk½½  

4400  eessllllZZ  ''kkkk aaffrr  ¶¶;;wwYYll  ddss--,,ll--ddss  
xxzzkkee  QQwwyy>>jj  rrgg&&jjkkttuukkaannxxkkaaoo    

JJhh  ddqqeekkjj  ttllookkuuhh  99@@33  uussgg::  uuxxjj  oossLLVV  
ffHHkkyykkbbZZ    

jjkkttuukkaannxxkkaaoo  ¼¼xxzzkkeehh..kk½½  

4411  eessllllZZ  HHkkkkjjrr  iissVVªªkk ssffyy;;ee  ddkkiiss ZZ  
ffyy--  vvkkss  ,,ll  VVhh  ,,ll  
¶¶;;wwYYll@@ffjjVVssyy  xxzzkkee  eeuuddhh  
rrgg&&jjkkttuukkaannxxkkaaoo  

eeSSuussttjj  HHkkkkjjrr  iissVVkk ssffyy;;ee  ddkkiikk ss ZZ  ffyy  ffee  jjkk;;iiqqjj  jjkkttuukkaannxxkkaaoo  ¼¼xxzzkkeehh..kk½½  

4422  eessllllZZ  uueeZZnnkk    ¶¶;;wwYYll@@ffjjVVssyy  
xxzzkkee  iinnqqeerrjjkkrrgg  jjkkttuukkaannxxkkaaoo  

ddqqeekkjjhh  ''kk qqHHkkkk  [[kk..MMssyyookkyy  ffiirrkk  uuaannffdd''kkkk ssjj  
[[kk aaMMssyyookkyy  llhheess aaVV  ggkkmmll  iiqqjjkkuukk  ccll  LLVVSS..MM    

jjkkttuukkaannxxkkaaoo  ¼¼xxzzkkeehh..kk½½  

4433  eessllllZZ  xxkkssoo//kk ZZuu  ¶¶;;wwYYll  xxzzkkee  
[[kkiijjhh[[kk qqnnZZ    ¼¼iinnqqeerrjjkk  ½½  rrgg  
jjkkttuukkaannxxkkaaoo  

JJhh  xxkkSSjjoo  ffeeJJkk  vvkk  JJhh  yyoo  ddqqeekkjj  ffeeJJkk  
llqq[[kk  llkkxxjj  iiffjjlljj  uukkxxiiqqjj  uukkddkk  tthh  bbZZ  jjkkssMM  
jjkkttuukkaannaaxxaakkoo  

jjkkttuukkaannxxkkaaoo  ¼¼xxzzkkeehh..kk½½  

4444  eessllllZZ  ttyykkjjkkee  ¶¶;;wwYYll]]  xxzzkkee  
ffyyffVV;;kk  rrgg--  jjkkttuuaakknnxxkkaaoo    

JJhh  xxkkSSjjoo  BBDDDDjj  vvkk  JJhh  ffxxjjhh''kk  BBDDddjj  
tteekkrriikkjjkk  jjkkttuukkaannxxaakkoo  

jjkkttuukkaannxxkkaaoo  ¼¼xxzzkkeehh..kk½½  

4455  eessllllZZ  eekk aa  iijjeess''oojjhh  ¶¶;;wwYYll  
xxzzkkee  llyykkssuuhh  rrgg  jjkkttuuaakknnxxaakkoo    

JJhh  yyffyyrr  ddqqeekkjj  nnssookk aaxxuu  vvkk  LLkk qq ff[[kkrr  jjkkee  
nnssookk aaxxuu  ffuuookkllhh  5511  &&cchh  vvuuqq""BBkk  jjssllhhMMssUUllhh  
ttuuwwookkuuhh  nnqqxxZZ  

jjkkttuukkaannxxkkaaoo  ¼¼xxzzkkeehh..kk½½  

4466  eessllllZZ  ,,ll  ddss  ¶¶;;wwYYll]]  ddss  ,,ll  
ddss  [[kkiijjhh[[kkqqnnZZ  rrgg  jjkkttuukkaannxxkkaaoo    

JJhheerrhh  ''kkhhrryy  ccssyykkookkyykk  iiffRRuu  ffdd''kkkk ssjj  
ccssyykkookkyykk  ddkkeeBBhh  yykkbbZZuu  jjkkttuukkaannxxkkaaoo  

jjkkttuukkaannxxkkaaoo  ¼¼xxzzkkeehh..kk½½  

4477  eessllllZZ  xxkkssiihh  ffddlluu  ¶¶;;wwYYll  ddss  
,,ll  ddss  xxzzkkee  ??kk qqeeddkk  rrggllhhyy  
jjkkttuukkaannxxkkaaoo    

JJhh  llaatthhoo  ddqqeekkjj  ttaa??kk ssyy  vvkk  JJhh  cckkyywwjjkkee  
ttaa//kk ssyy  vvkkttkknn  ppkkSSdd    ??kk qqeeddkk  rrgg  
jjkkttuukkaannxxkkaaoo  

jjkkttuukkaannxxkkaaoo  ¼¼xxzzkkeehh..kk½½  

4488  eekkrrkk  ccEEyyss''oojjhh  ¶¶;;wwYYll  xxzzkkee  
xxkkssiikkyyiiqqjj  rrgg  jjkkttuukkaannxxkkaaoo    

JJhheerrhh  llRR;;HHkkkkHHkkkk  ;;kknnoo  iiffRRuu  __ff""kk  ;;kknnoo  
ff==''kk qqyy    ppkkSSdd  ccSSxxkkiikkjjkk  nnqqxxZZ  

jjkkttuukkaannxxkkaaoo  ¼¼xxzzkkeehh..kk½½  

4499  eessllllZZ  tthh  ,,ll  HHkkkkffVV;;kk  ,,..MM  
ddaaiiuuhh]]  jjkktt--ffjjVVssyy  xxzzkkee  nnssookknnkk  
rrgg&&jjkkttuukkaannxxkkaaoo  

JJhh  jjffttUUnnjj  ffllaagg  ddkkSSjj  iiffRRuu  LLoo  JJhh  xxqqjjeesstt  
ffllaagg  HHkkkkffVV;;kk  llaannhhii  llaannuu  iiqqyyxxkkaaoo  uukkddkk  nnqqxxZZ  

jjkkttuukkaannxxkkaaoo¼¼xxzzkkeehh..kk½½  

5500  eessllllZZ  vvffjjggaarr  ¶¶;;wwYYll]]  xxzzkkee  
QQqqyy>>jj  

JJhh  vvkk''kkhh""kk  ccMMxxqqyy  vvkk  vv''kkkk ssdd  ccMMddqqyy  
iinneeuukkHHkkiiqqjj    nnqqxxZZ  

jjkkttuukkaannxxkkaaoo¼¼xxzzkkeehh..kk½½  

5511  ffjjyykk;;UUll  iissVVªªkk ss  eekkddss ZZ ffVVaaxx  ffjjVVssyy  
vvkkmmVV  yyssVV  xxzzkkee    llkksseeuuhh  tthh  

ffjjyykk;;UUll  iissVVªªkk ss  eekkddss ZZ ffVVaaxx  ffyyffeeVVssMM  jjkk;;iiqqjj  jjkkttuukkaannxxkkaaoo¼¼xxzzkkeehh..kk½½  
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bbZZ  jjkk ssMM  jjkkttuuaakknnxxaakkoo  

5522    ''kkgghhnn  mmnn;;  eeqqnnyyhh;;kknn  
¶¶;;wwYYll  llqqjjxxhh  rrgg  jjkkttuukkaannxxaakkoo   

iiwwttkk  iiqq==hh  ,,aaoo  mmnn;;  eeqqnnyyhh;;kkjj  iikk ssLLVV  vvkkWWffQQll  
ppkkSSdd  jjkkttuukkaannkkxxkkaaoo  

jjkkttuukkaannxxkkaaoo¼¼xxzzkkeehh..kk½½  

5533  eessllllZZ  MMkkss aaxxjjxx<<++  iissVVªªkk ssyy  llffooZZll]]  
MMkkss aaxxjjxx<<++  

lljjnnkkjj  xxqq::''kkjj..kk  ffllaagg  vvkk  JJhh  iizzhhrree  aaffllaagg  ]]  
MMkkss aaxxjjxx<<++  

MMkkss aa aaxxjjxx<<++  

5544  eessllllZZ  jjkkttkk  ¶¶;;wwYYll  IIookkbbaaVV]]  
cckk??kkuunnhh]]  rrgg&&MMkkss aaxxjjxx<<++  

JJhh  iizzhhrriikkyy  ffllaagg  HHkkkkffVV;;kk@@  JJhh  xxqq::nn;;kkyy  
ff aallaagg  HHkkkkffVV;;kk  xxzzkkee  cckkxxuunnhh  MMkkss aaxxjj<<  

MMkkss aa aaxxjjxx<<++  

5555  eessllllZZ  NNRRrrhhllxx<<++  iissVVªªkkffyy;;ee  ]]  
jjkkeeiiqqjj  rrgg&&MMkkssxxjjxx<<++  

JJhh  ffyy;;kkddrr  vvyyhh  vvkk  ggkktthh  lljjoojj  ffee;;kk  ]]  
ddkkyyddkk  iikkjjkk  MMkkss aaxxjjxx<<  

MMkkss aa aaxxjjxx<<++  

5566  eessllllZZ  ffjjpp  ddkkxxkkZZ ss  eewwoollZZ]]  
mmjjbbZZMMccjjhh  rrgg&&MMkkss aaxxjjxx<<++  

JJhh  vv::..kk  iikkffeeyynnssoo]]  220044  yySS..MMeekkddZZ    yyqqbbZZll  
cckkMMhh  FFkkkk..kk ss    oossLLVV  eeqqEEccbbZZ  ¼¼eeggkk½½  

MMkkss aaxxjjxx<<++  

5577  eessllllZZ  UU;;ww  HHkkkkjjrrhh  ¶¶;;wwYYll  ]]  
ccff//kk;;kkVVkk ssyykk¼¼MMkkssxxjjxx<<½½  

JJhh  eeggssUUnnzz  ddqqeekkjj  HHkkrriiggjjhh]]  ,,ee  vvkkbbZZ  tthh  &&11    
22557733  ,,ee  iihh  ,,pp  cchh  ffHHkkyykkbbZZ  

MMkkss aaxxjjxx<<++  

5588  eessllllZZ  ddDDddMM  ffddllkkuu  llssookk  
ddssUUnnzz ]]  uukkddkkiikkjjkk  MMkkaa ss aaxxjjxx<<++  

lljjnnkkjj  xxqq::ppjj..kk  ffllaagg  vvkk  lljjnnkkjj  lljjnnkkjj  
ff aallgg  ffuuookkllhh  ccqq//kkookkjjhh  iikkjjkk  ookkMMZZ  uu  1111  
MMkkss aaxxjjxx<<  

MMkkss aaxxjjxx<<++  

5599  eessllllZZ  jjhhrr  iissVVªªkk ssffyy;;ee]]xxzzkkee&&  
mmjjbbZZmmccjjhh]]  rrgg  MMkkss aaxxjjxx<<++  

llaatthhrr  ffllgg  vvkk  llaaiiww..kk ZZ  ffllaagg  ccXXXXkk]]  eeggss''kk  uuxxjj  
jjkkttuukkaannxxaakkoo  

MMkkss aaxxjjxx<<++  

6600  eessllllZZ  iikkjjll  ¶¶;;wwYYll  xxzzkkee  
iikkFFkkjjhh  ¼¼yykkyy  ccggkknnqqjj  uuxxjj  ½½  
rrgg  MMkkss aaxxjjxx<<++  

JJhheerrhh  ddkkSS ff''kkYY;;kk  llkkggww  iiffrr    vv''kkkk ssdd  llkkggww  
iiFFkkjjhh  yykkyyccggkknnqqjj  uuxxjj  

MMkkss aaxxjjxx<<++  

6611  eessllllZZ  ttss--,,ee--¶¶;;wwYYll  ddss  ,,ll  
ddss]]  ddkkyyddkkiikkjjkk  MMkkssxxjjxx<<++  

JJhheerrhh  llkkgguukk  rrccLLllqqee  iiffrr  eekkssggEEeenn  ttkkoossnn  
ddkkyyddkkiikkjjkk  MMkkss aaxxjjxx<<  

MMkkss aaxxjjxx<<++  

6622  eessllllZZ  ,,ll  ttss  ttSSuu  ,,..MM  
ddaaiiuuhh  ]]  cckkxxuunnhh  tthh  bbZZ  jjkk ssMM  
rrggllhhyy  MMkkss aaxxjjxx<<  

JJhh  uujjss''kk  ddqqeekkjj  vvkk  LLoo::iippaann  ttSSuu  vvUU;;  &&22  
HHkkkkxxhhnnkkjj  xxzzkkee  cckkxxuunnhh  MMkkss aaxxjjxx<<  

MMkkss aaxxjjxx<<++  

6633  llaaLLddkkjj  ¶¶;;wwYYll  ]]  xxzzkkee  <<kkjjkk  
rrgg  MMkkss aaxxjjxx<<  

JJhh  vvffHHkk""kk ssdd  ffllaagg    vvkk  ,,ll  ,,ll  jjkkttiiwwrr  xxzzkkee  
ffppddyynnkkgg  rrgg  [[kkkk SSjjkkxx<<  

MMkkss aaxxjjxx<<++  

6644  eessllllZZ  HHkkkkoouukk  ¶¶;;wwYYll  xxzzkkee  
ddkkssggddkk]]  MMkkss aaxxjjxxkkaaoo  

JJhheerrhh  eekk//kk qqjjhh  uukk;;dd]]  ffoooossddkkuuaann  uuxxjj  ookkMMZZ  
uuaa  1199  jjkkttuukkaannxxaakkoo    

MMkkss aaxxjjxxkkaaoo  

6655  eessllllZZ  ccSSnn  ¶¶;;wwYYll]]  xxkkee  vvttww ZZuuhh  
rrgg--  MMkkss aaxxjjxxkkaaoo  

JJhh  ffoouu;;  ddqqeekkjj  ccSSnn  vvkk  QQqqyy    ppUUnn  ccSSnn  
gghhjjkkeekk ssrrhh  yykkbbZZuu  jjkkttuukkaannxxkkaaoo  

MMkkaa ssxxjjxxkkaaoo  

6666  eessllllZZ  MMkkssxxjjxxkkaaoo  ¶¶;;wwYYll]]  
ffjjVVssyy  eeffVV;;kk¼¼MMkkss aaxxjjxxkkaaoo½½  

JJhheerrhh  ddffuutt  xxkkSS ffll;;kk  iiffrr  eekkss  ,,ttkktt  [[kkkkuu  
ffuuookkllhh  vv  ppkkSSDDhh  ookkMMZZ  uu  1155  

MMkkss aaxxjjxxkkaaoo  

6677  eessllllZZ  eekk ssgguu  ¶¶;;wwYYll  MMkkss aaxxjjxxkkaaoo  
ffjjVVssyy  llssoorrkkVVkk ssyykk  ¼¼MMkkssxxjjxxaakkoo½½  
rrgg&&MMkkss aaxxjjxxkkaaoo  

JJhh  ffnnuuss''kk  ddeekkjj  xxkkaa//kkhh  vvkk  JJhh  uukkjjkk;;..kk  nnkkll  
xxkkaa//kkhh  llnnjj  cckkttkkjj  MMkkss aaxxjjxxkkaaoo    

MMkkss aaxxjjxxkkaaoo  

6688  eessllllZZ  eekk aa  ccEEyyss''oojjhh  ¶¶;;wwYYll]]  
ffjjVVssyy  ddkkssiissMMhhgg]]  MMkkss aaxxjjxxkkaaoo  

lljjnnkkjj  jjaatthhrr  ffaallaagg  ccXXXXkkkk]]  eeggss''kk  uuxxjj  
jjkkttuukkaannxxaakkoo  

MMkkss aaxxjjxxkkaaoo  

6699  eessllllZZ  ;;''kk  ¶¶;;wwYYll]]  eeppkkuuiikkjj]]  
rrgg&&  MMkkssxxjjxxaakkoo  

JJhh  xxqq::''kkjj..kk  ffllaagg  HHkkkkffVV;;kk  vvkk  ggjjffeeUUnnjj  ff aallaagg  
HHkkffVV;;kk  ccqq//kkookkjjhh  iikkjjkk  MMkkssxxjjxx<<++  

MMkkss aaxxjjxxkkaaoo  

7700  eessllllZZ  ddqqeekkjj  ¶¶;;wwYYll  ]]  xxzzkkee  
jjkkeeiiqqjj  rrggllhhyy  MMkkss aaxxjjaaxxkk aaoo    

JJhh  LLuussggyy  vvkk  llqqjjss''kk    ppUUnnzz  xxqqIIrrkk  iiwwuuee  
ddkkWWyykkssuuhh  jjkkttuukkaannxxaakkoo  

MMkkss aaxxjjxxkkaaoo  
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7711  eessllllZZ  jjkkeennssoo  ¶¶;;wwYYll  ]]  
NNqqbbZZ[[kknnkkuu  rrgg&&  NNqqbbZZ[[kknnkkuu  

JJhh  eeuuhh""kk  iikkjj[[kk  vvkk  //kkuujjkktt  iikkjj[[kk]]  iikkjj[[kk  
iiSSyyssll  jjkk ssMM  NNqqbbZZ[[kknnkkuu  

NNqqbbZZ[[kknnkkuu  

7722  eessllllZZ  eekk aa  xxaaxxbbZZ  ¶¶;;wwYYll]]  xxaaMMbbZZ     
rrgg&&NNqqbbZZ[[kknnkkuu  

JJhheerrhh  llkkffjjddkk  vvxxzzookkyy  ookkMMZZ  uuaa  1111  eekkddss ZZVV  
,,  xx..MMbbZZ  NNqqbbZZ[[kknnkkuu  

NNqqbbZZ[[kknnkkuu  

7733  eessllllZZ  eekk aa  ccaattkkjjhh  ¶¶;;wwYYll]]  
ffjjVVssyy  llkkYYggssookkjjkk  NNqqbbZZ[[kknnkkuu  

JJhheerrhh  ddhhffrrZZ  vvxxzzookkyy@@llaatt;;  vvxxzzookkyy  ,,  
eekkddss ZZVV  xx..MMbbZZ  NNqqbbZZ[[kknnkkuu  

NNqqbbZZ[[kknnkkuu  

7744  eessllllZZ  iiaappjjRRuu  iissVVªªkk ssffyy;;ee]]  
NNqqbbZZ[[kknnkkuu  

JJhh  vv''kkkk ssdd  iiaappjjRRuu  vvkk  LLoo  JJhh  iiaappjjRRuu  
cckkttkkjj  yykkbbZZuu  NNqqbbZZ[[kknnkkuu  

NNqqbbZZ[[kknnkkuu  

7755    eekk aa  xxaaxxbbZZ  ¶¶;;wwffyyaaxx  llssUUVVjj  xxzzkkee  
ddkkssiissHHkkkkBBkk  xx..MMbbZZ  

JJhheerrhh  uuhhuukk  nnssoohh  rrkkeezzddkkjj  NNqqbbZZ[[kknnkkuu  

7766  eessllllZZ  ffll??kkkkaaffuu;;kk  vvkkVVkk ss  
eekk sscckkbbZZyy]]  xx..MMbbZZ    

JJhh  ddeeyyss''kk  ddeekkjj  vvxxzzookkyy]]  xx..MMbbZZ  NNqqbbZZ[[kknnkkuu  

7777  eessllllZZ  rrkkeezzddkkjj  ¶¶;;wwYYll]]  xxaaMMbbZZ  
rrgg&&NNqqbbZZ[[kknnkkuu  

JJhh  xx;;kk  jjkkee  rrkkeezzddkkjj  vvkk  JJhh  jjkkee    iizzllkknn  
rrkkeezzddkkjj  ookkMMZZ  uuaa  0066  xx..MMbbZZ  iiaaMMffjj;;kk  

NNqqbbZZ[[kknnkkuu  

7788  vvCCnnqqyy  vvtthhtt  ,,..MM  llaaUUll    
xxzzkkee  nnssooiiqqjjkk  xx..MMbbZZ    

JJhheerrhh  xxqqyy''kkuu  cckkuukk ss  iiffRRuu  rrSS;;~~;;cc  vvyyhh  ookkMMZZ  
uuaa  1144  ffVVddjjhhiikkjjkk  xx..MMbbZZ  

NNqqbbZZ[[kknnkkuu  

7799  eessllllZZ  ccXXxxkk  iissVVªªkk ss aayy  iiEEii]]  
uukkxxjjddkkssggjjkk]]  ¼¼ffppppkkssyykk½½]]  
rrgg&&NNqqffjj;;kk  

JJhh  llEEiiww..kk ZZ  ffllaagg  ccXXXXkkkk  ]]  eeggss''kk  uuxxjj  
jjkkttuukkaannxxkkaaoo  

NNqqffjj;;kk  

8800  eessllllZZ  ffppppkkssyykk  ggkkbbooss  llffooZZll]]  
uukkxxjjddkkssggjjkk  rrgg&&NNqqffjj;;kk  

JJhheerrhh  xxqq::ppjj..kk  ddkkSSjj  HHkkkkffVV;;kk]]    2211  vvuuqqiiee  
uuxxjj  jjkkttuuaannxxaakkoo  

NNqqffjj;;kk  

8811  eessllllZZ  ffuugghhyy  ¶¶;;wwYYll]]  
llMM++ddffppjjppkkjjhh  ¼¼NNqqffjj;;kk½½    

JJhh  llaaddssrr  ddkkssBBkkjjhh    vvkk  LLoo  JJhh  ddkksseeyy  
ddkkSSBBkkjjhh  ddSSYYkkkk''kk  uuxxjj  jjkkttuukkaannxxaakkoo  

NNqqffjj;;kk  

8822  eessllllZZ  ggSSoohh  eeqqoollZZ  ]]  ??kkkk ssjjrryykkcc      
rrgg&&  NNqqffjj;;kk  

JJhh  yykkssddss''kk  ffkk''ooggjjss    vvkk  LLoo  JJhh  jjeess''kkppUUnnzz  
ff''kkooggjjss  ddBBkkssjjkkrryykkcc  jjkk;;iiqqjj  

NNqqffjj;;kk  

8833  eessllllZZ  ddDDddMM  ¶¶;;wwYYll]]  
eeggjjkkttiiqqjj  ¼¼ffppppkkssyykk½½          
rrgg&&  NNqqffjj;;kk  

JJhh  ppjj..kktthhrr  ffllaagg  ddDDDDMM]]  vvkk  JJhh  lljjnnqqyy    
ffllaagg  ddDDddMM  ccqq//kkookkjjhhiikkjjkk  MMkkss aaxxjjxx<<  

NNqqffjj;;kk  

8844  eessllllZZ  HHkk SS;;kk  tthh  ¶¶;;wwYYll]]  NNqqffjj;;kk    JJhheerrhh  uuhhffyyeekk  vvxxzzookkyy]]  110033  ttllooaarr  
vviikkVVZZeessUUVV  ccYYnnssoocckkxx  jjkkttuukkaannxxkkaaoo  

NNqqffjj;;kk  

8855  ffjjyykk;;UUll  iissVVªªkk ss  eekkddss ZZ ffVVaaxx  ffjjVVssyy  
vvkkmmVV  yyssVV                              
xxzzkkee    llMMdd  ffppjjppkkjjhh  rrggllhhyy  
NNqqffjj;;kk    

ffjjyykk;;UUll  iissVVªªkk ss  eekkddss ZZ ffVVaaxx  ffyyffeeVVssMM  jjkk;;iiqqjj  NNqqffjj;;kk  

8866  eessllllZZ  ,,uu--  ddqq qqttkkee  ¶¶;;wwYYll]]  vv--  
ppkkSSddhh  

JJhh  uuUUnn  ddqqeekkjj  ddqqttkkee  vvkk  JJhh  ff==ooss..hh  ffllaagg  
ddqqttkkee    xxzzkkee  vv  ppkkSSddhh  

vv  ppkkSSddhh  

8877  eessllllZZ  HHkkkkjjrr  ¶¶;;wwYYll]]  xxzzkkee  
eessjj ssxxkk aaoo¼¼vv--ppkkSSddhh½½  rrgg&&  vvppkkSSddhh  

JJhh  jjbbZZll  vvggeenn  ''kkddhhyy  vvkk  ggkktthh  eekk ss  jjQQhhdd  
xxqqMM[[kkqq  yykkbbZZuu  jjkkttuukkaannxxkkooaa  

vv  ppkkSSddhh  

8888  eessllllZZ  ,,pp--,,ee  ttss--  ¶¶;;wwYYll]]  
eekkuuiiqqjj                      
rrgg&&eekkuuiiqqjj  

eekk ss  ''kkeehhee  ffrrxxkkyykk  ookkMMZZ  uuaa  1144  llqqHHkkkk""kk  ppkkSSdd  
vv  ppkkSSddhh  

eekkuuiiqqjj  

RRkkkkffyyddkk  3311::  ffttyyss  eess aa  llaappkkffyyrr  iissVVªªkk ssyy@@MMhhttyy  iiaaii  ddkk  uukkee  
  

  
  
  
 


