








AAcckknnoowwlleeddggmmeenntt  
 

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

eexxpprreesssseess  ggrraattiittuuddee  ttoowwaarrddss  aallll  tthhee  ppaarrttiicciippaannttss  wwhhoo  ccoonnttrriibbuutteedd  ttoo  tthhee  pprreeppaarraattiioonn  ooff  DDiissttrriicctt  

DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  PPllaann..  AAccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  gguuiiddeelliinneess  ooff  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  AAcctt  22000055,,  

tthhiiss  sscchheemmee  hhaass  bbeeeenn  pprreeppaarreedd  ffoorr  ppuubblliicc  uuttiilliittyy..  
  

DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  PPllaann  hhaass  bbeeeenn  pprreeppaarreedd  wwiitthh  tthhee  aalliiggnneedd  ddeeppaarrttmmeennttss  ffoorr  tthhee  uuttmmoosstt  

bbeenneeffiitt  ooff  tthhee  ''ccoommmmuunniittyy''..  TThhee  rroollee  ooff  eeaacchh  ooff  tthhee  ddeeppaarrttmmeenntt  hhaass  bbeeeenn  ddeetteerrmmiinneedd,,  ttoo  eennssuurree  

ccoooorrddiinnaattiioonn,,  pprreeppaarraattiioonn  aanndd  aapppprroopprriiaattee  aaccttiioonn  iinn  tthhee  ssaammee  mmaannnneerr  bbeeffoorree,,  dduurriinngg  aanndd  aafftteerr  

tthhee  ddiissaasstteerr..  
  

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

DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt,,  hhaass  ggiivveenn  ssppeecciiaall  ccooooppeerraattiioonn  ffoorr  tthhee  pprreeppaarraattiioonn  ooff  DDiissaasstteerr  

MMaannaaggeemmeenntt  PPllaann..  
  

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

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

CChheettnnaa,,  MMrr..  PPrraasshhaanntt  KKuummaarr  PPaannddeeyy,,  MMss..  JJaayyaa  SSaahhuu,,  MMrr..  JJiitteennddrraa  SSoollaannkkii  aanndd  MMrr..  SS..  

SShhrreeeejjiitt..  
  

DDiissttrriicctt  NNooddaall  OOffffiicceerr  ooff  RReevveennuuee  aanndd  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  DDeeppaarrttmmeenntt  aanndd  ootthheerr  ooffffiicceerrss  

ooff  rreellaatteedd  ddeeppaarrttmmeennttss  hhaavvee  mmaaddee  ffuullll  ccooooppeerraattiioonn  ffoorr  tthhee  ddooccuummeenntt  pprreeppaarraattiioonn  rreeqquuiirreedd  ffoorr  

tthhee  ppllaann..  
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IInnttrroodduuccttiioonn  
  
TThhee  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  AAcctt,,  22000055  ((DDMM  AAcctt  22000055))  pprroovviiddeess  iinnssttiittuuttiioonnaall  aanndd  ccoooorrddiinnaattiinngg  
mmeecchhaanniissmmss  ffoorr  eeffffeeccttiivvee  ddiissaasstteerr  mmaannaaggeemmeenntt  aatt  nnaattiioonnaall,,  ssttaattee,,  ddiissttrriicctt  aanndd  llooccaall  lleevveell..  
EEsssseennttiiaallllyy,,  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  ooff  IInnddiiaa  ffoorrmmuullaatteedd  aa  mmuullttii--lleevveell  iinnssttiittuuttiioonnaall  ssyysstteemm,,  iinn  wwhhiicchh  
NNaattiioonnaall  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  AAuutthhoorriittyy  ((NNDDMMAA)),,  hheeaaddeedd  bbyy  tthhee  PPrriimmee  MMiinniisstteerr,,  SSttaattee  
DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  AAuutthhoorriittyy  ((SSDDMMAA))  hheeaaddeedd  bbyy  CChhiieeff  MMiinniisstteerr    
aanndd  DDiissttrriicctt  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  AAuutthhoorriittyy  ((DDDDMMAA))  uunnddeerr  tthhee  cchhaaiirrmmaannsshhiipp  ooff  DDiissttrriicctt  
CCoolllleeccttoorrss  aanndd  llooccaall  bbooddiieess  aarree  cchhaaiirreedd  bbyy  ccoo--cchhaaiirriinngg..  
  
DDiissaasstteerr  iiss  tthhee  rreessuulltt  ooff  nnaattuurraall  oorr  mmaann--mmaaddee  ccaauusseess;;  tthhiiss  ccrreeaatteess  sseerriioouuss  ddiissrruuppttiioonn  iinn  tthhee  
ffuunnccttiioonniinngg  ooff  aa  ssoocciieettyy,,  tthheerreebbyy  ccaauussiinngg  mmaassssiivvee  hhaarrmm  ttoo  hhuummaannss,,  pphhyyssiiccss  oorr  tthhee  
eennvviirroonnmmeenntt..  TThhee  ssoocciiaall  aanndd  eeccoonnoommiicc  pprrootteeccttiioonn  pprroocceedduurreess  aavvaaiillaabbllee  ttoo  ccooppee  wwiitthh  aarree  
iinnaaddeeqquuaattee,,  ssoo  tthhee  ddaannggeerroouuss  ddiissttrreessss  iiss  aaccttuuaallllyy  aa  ddiissaasstteerr..  
  
AAllll  ppoossssiibbllee  nnaattuurraall  aanndd  mmaannmmaaddee  ddiissaasstteerrss  hhaavvee  bbeeeenn  iinncclluuddeedd  iinn  tthhee  DDiissttrriicctt  DDiissaasstteerr  
MMaannaaggeemmeenntt  PPllaann..  TThhee  ppllaann  hhaass  bbeeeenn  ddeessccrriibbeedd  ffoorr  pprreevveennttiioonn  aanndd  ccoonnttrrooll  ooff  vvaarriioouuss  
ddiissaasstteerrss..  TThhiiss  DDiissttrriicctt  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  PPllaann  hhaass  bbeeeenn  pprreeppaarreedd  aass  ppeerr  tthhee  gguuiiddeelliinneess  
ggiivveenn  bbyy  NNaattiioonnaall  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  AAuutthhoorriittyy..  
IItt  iiss  ddiivviiddeedd  iinnttoo  44  sseeccttiioonnss..  
  
IInn  sseeccttiioonn  0011,,  tthhee  bbaacckkggrroouunndd  ooff  tthhee  ddiissttrriicctt,,  tthhee  sseennssiittiivviittyy  ooff  tthhee  ddiissaasstteerr  iinn  tthhee  ddiissttrriicctt,,  tthhee  
ccaappaacciittyy  aanndd  tthhee  rriisskk  aasssseessssmmeenntt,,  wwiitthh  tthhee  ppllaannnniinngg  rreeqquuiirreemmeennttss,,  oobbjjeeccttiivveess  ooff  tthhee  ppllaann,,  tthhee  
bbrriieeff  iinnttrroodduuccttiioonn  ooff  tthhee  ddiissttrriicctt,,  iiddeennttiiffiiccaattiioonn  ooff  ppootteennttiiaall  ddiissaasstteerrss  ooff  tthhee  ddiissttrriicctt,,  rriisskk  
aannaallyyssiiss  aanndd  ddiissaasstteerrss  iinn  tthhee  ddiissttrriicctt  lliikkee  ddrroouugghhtt,,  ffllooooddss,,  aacccciiddeennttss,,  eeppiiddeemmiiccss  eettcc..  hhaavvee  bbeeeenn  
sshhoowwnn..  UUnnddeerr  tthhee  iinnssttiittuuttiioonnaall  aarrrraannggeemmeennttss,,  tthhee  ssttrruuccttuurree  ooff  ddiissaasstteerr  mmaannaaggeemmeenntt,,  ffrroomm  tthhee  
ddiissttrriicctt  lleevveell  ttoo  tthhee  ggrraamm  ppaanncchhaayyaatt  lleevveell,,  tthhee  ffoorrmmaattiioonn  pprroocceessss  ooff  tthhee  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  
CCoommmmiitttteeee  aanndd  iinnffoorrmmaattiioonn  ooff  tthhee  DDiissttrriicctt  EEmmeerrggeennccyy  OOppeerraattiioonnss  CCeenntteerr  iiss  sshhoowwnn..  
  
SSeeccttiioonn  0022  iiss  ddiivviiddeedd  iinnttoo  ccaatteeggoorryy  ooff  pprreevveennttiioonn,,  pprreeppaarreeddnneessss,,  ttrraaiinniinngg,,  ssttrruuccttuurraall  aanndd  nnoonn--
ssttrruuccttuurraall  ccaappaacciittyy  bbuuiillddiinngg  dduurriinngg  tthhee  ddiissaasstteerr  IInn  wwhhiicchh  ggeenneerraall  pprreeppaarreeddnneessss  aanndd  mmiittiiggaattiioonn  
ppllaann,,  eessttaabblliisshhmmeenntt  ooff  ccoonnttrrooll  rroooomm,,  rreenneewwaall  ooff  ppllaannss,,  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ssyysstteemm,,  ttrraaiinniinngg  ffoorr  
mmeemmbbeerrss  ooff  ddiissaasstteerr  mmaannaaggeemmeenntt  tteeaamm,,  ccoommmmuunniittyy  aawwaarreenneessss  oonn  vvaarriioouuss  ddiissaasstteerrss,,  AAss  wweellll  



aass  iinn  tthhee  ccaassee  ooff  iimmmmeeddiiaattee  pprree--ddiissaasstteerr,,    dduurriinngg  ddiissaasstteerr  aanndd  ppoosstt  ddiissaasstteerr  ccoooorrddiinnaattiioonn  
mmeecchhaanniissmm  ooff  tthhee  DDiissttrriicctt  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  AAuutthhoorriittyy  hhaass  bbeeeenn  iinncclluuddeedd..  BBaasseedd  oonn  tthhee  
ppootteennttiiaall  ddiissaasstteerr  iinn  tthhee  ddiissttrriicctt,,  ssttrruuccttuurraall  aanndd  nnoonn--ssttrruuccttuurraall  pprreevveennttiioonn  mmeeaassuurreess,,  ddiissaasstteerr  
rriisskk  rreedduuccttiioonn  ppllaann,,  iinnssttiittuuttiioonnaall  ccaappaacciittyy  bbuuiillddiinngg,,  tthhee  rroollee  aanndd  rreessppoonnssiibbiilliittiieess  ooff  eeaacchh  
ddeeppaarrttmmeenntt  aarree  sshhoowwnn..  
  
SSeeccttiioonn  33  hhaass  iinncclluuddeedd  tthhee  ssttaannddaarrdd  ooppeerraattiinngg  pprroocceedduurree  ffoorr  tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhee  
DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  PPllaann  aanndd  vvaarriioouuss  ddeeppaarrttmmeennttss  aatt  tthhee  ttiimmee  ooff  ddiissaasstteerr..  IInn  tthhiiss  ppllaann,,  pprree  
ddiissaasstteerr  rreelliieeff  aanndd  rreehhaabbiilliittaattiioonn,,  rreelliieeff  aanndd  rreehhaabbiilliittaattiioonn  dduurriinngg  ddiissaasstteerr  aanndd  wwiitthh  tthhee  ppoosstt  
ddiissaasstteerr  rreelliieeff  aanndd  rreessppoonnssee,,  tthhee  rreeccoonnssttrruuccttiioonn  aanndd  rreehhaabbiilliittaattiioonn  pprroocceessss  hhaass  bbeeeenn  sshhoowwnn..  
FFiinnaanncciiaall  rreessoouurrcceess  ffoorr  ddiissttrriicctt  ddiissaasstteerr  mmaannaaggeemmeenntt  sscchheemmee  aanndd  ootthheerr  ffiinnaanncciiaall  rreessoouurrcceess  aatt  
tthhee  ddiissttrriicctt  lleevveell,,  iinnssppeeccttiioonn,,  eevvaalluuaattiioonn  aanndd  eevvaalluuaattiioonn  ooff  ddiissttrriicctt  ddiissaasstteerr  mmaannaaggeemmeenntt  ppllaann  
aanndd  ccoooorrddiinnaattiioonn  mmeecchhaanniissmm  ffoorr  oorrggaanniizziinngg  aanndd  iimmpplleemmeennttiinngg  MMoocckk  DDrriillll  aatt  ddiissttrriicctt  lleevveell  hhaass  
bbeeeenn  mmeennttiioonneedd..  
  
IInn  sseeccttiioonn  44,,  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  DDiissttrriicctt  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  PPllaann,,  iinn  oorrddeerr  ttoo  ddeeaall  wwiitthh  tthhee  
ssiittuuaattiioonn  ooff  aannyy  eemmeerrggeennccyy,,  iinnffoorrmmaattiioonn  rreellaatteedd  ttoo  vvaarriioouuss  ddeeppaarrttmmeennttss  ssuucchh  aass  ccoonnttaacctt  lliisstt,,  
vveehhiiccllee  lliisstt,,  hheeaalltthh  cceenntteerrss,,  ppoolliiccee  ssttaattiioonnss,,  lliisstt  ooff  ffiirree  bbrriiggaaddee,,  aass  wweellll  aass  aarreeaass  iinn  tthhee  ddiissaasstteerr  
pprroonnee  aarreeaass  ooff  tthhee  ddiissttrriicctt  MMaappss,,  eettcc..  hhaavvee  bbeeeenn  iinncclluuddeedd..  CCoooorrddiinnaattiioonn  aanndd  ccoooorrddiinnaatteedd  
mmeecchhaanniissmm  hhaass  bbeeeenn  mmeennttiioonneedd..  
  
TThhiiss  ppllaann  iiss  uusseeffuull  iinn  tthhee  ffoorrmm  ooff  gguuiiddaannccee  ffoorr  bbeetttteerr  ccoooorrddiinnaattiioonn,,  oorrggaanniizziinngg  aanndd  
iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  ddiissttrriicctt  aaddmmiinniissttrraattiioonn,,  ootthheerr  ssttaakkeehhoollddeerrss  bbeeffoorree  ddiissaasstteerr  aanndd  aafftteerr  
ddiissaasstteerr..  TThhiiss  ppllaann  gguuiiddeess  tthhee  pprroocceessss  mmeecchhaanniissmm  ooppeerraattiinngg  iinn  rreelliieeff  wwoorrkk  aanndd  iinnccrreeaasseess  tthhee  
ccoommmmuunniittyy  ccaappaacciittyy  ttoo  ddeeaall  wwiitthh  tthhee  ddiissaasstteerr..  TThhee  DDiissttrriicctt  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  PPllaann  hhaass  
bbeeeenn  ccoonncceeiivveedd  aass  aa  pprreeppaarreeddnneessss  ppllaann,,  wwhhiicchh  iiss  aaccttiivvaatteedd  oonnllyy  aafftteerr  ggeettttiinngg  iinnffoorrmmaattiioonn  
aabboouutt  tthhee  ddiissaasstteerr  aanndd  mmaakkeess  tthhee  rreeaaccttiioonn  mmeecchhaanniissmm  ffuunnccttiioonniinngg  wwiitthhoouutt  lloossiinngg  aannyy  ttiimmee..  
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DDiissttrriicctt  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  PPllaann,,  KKoorriiyyaa  ((CC..GG..))  

1  

CChhaapptteerr  11  
IInnttrroodduuccttiioonn  
  11..  BBaacckkggrroouunndd  
DDiissaasstteerr  iiss  tthhee  rreessuulltt  ooff  nnaattuurraall  oorr  mmaann--mmaaddee  ccaauusseess;;  iitt  ccaauusseess  sseerriioouuss  ddiissrruuppttiioonn  ooff  tthhee  
ffuunnccttiioonniinngg  ooff  aa  ssoocciieettyy,,  wwhhiicchh  iiss  hhuummaann,,  mmaatteerriiaall  oorr  eennvviirroonnmmeennttaall  ccoommpprreehheennssiivvee  lloossss..  
WWhhiicchh  aarree  iinnssuuffffiicciieenntt  mmeecchhaanniissmmss  ooff  ssoocciiaall  aanndd  eeccoonnoommiicc  pprrootteeccttiioonn  ffoorr  tthhee  ffaaccee  tthhaatt  iiss  
ssuussppeecctteedd  ppllaagguuee  tthhee  ddiissaasstteerr  aaccttuuaallllyy  ooccccuurrrreedd??  
  
  
  SSttrroonngg  ccoommmmuunniiccaattiioonn,,  aann  eeffffeeccttiivvee  ddiissttrriicctt  ddiissaasstteerr  wwiitthh  eeffffiicciieenntt  ddaattaabbaasseess,,  ddooccuummeennttss  aanndd  
PPrraaccttiiccee  MMaannaaggeemmeenntt  PPllaann  ((DDDDMMPP))  iiss  iimmppoorrttaanntt  ttoo  bbee  aaccttiivvee  iinn  tthhee  sshhoorrtteesstt  ppoossssiibbllee  ttiimmee..  IItt  
iiss  wwiitthh  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  aatt  aallll  lleevveellss..  TThhee  ggooaall  ooff  DDDDMMPP  iiss  ttoo  ddeevveelloopp  tthhee  ccaappaacciittyy  ooff  tthhee  
KKoorriiyyaa  DDiissttrriicctt..  TToo  eennssuurree  ccoonnttiinnuuiittyy  ooff  sseerrvviicceess  rreeqquuiirreedd  ffoorr  lliiffee  dduurriinngg  ddiissaasstteerr  aanndd  nnoonn--
aaddookkeesscceenntt  ssiittuuaattiioonnss..    
  
  CCaatteeggoorriizzaattiioonn  ooff  DDiissaasstteerrss::  
  
  OOrriiggiinn  ooff  ddiissaasstteerrss  iiss  ccaatteeggoorriizzeedd  iinn  ffoolllloowwiinngg  bbeellooww  mmeennttiioonneedd  ttyyppeess::  
  

  CClliimmaattee  RReellaatteedd::              FFlloooodd,,  ddrroouugghhttss,,  ccyycclloonneess,,  cclloouuddss  bbuurrssttss,,  hhoott  aanndd  ccoolldd  wwiinnddss,,  
ssttoorrmmss  aanndd  lliigghhttnniinngg  ffaallll..  

  GGeeoollooggiiccaall  RReellaatteedd::      EEaarrtthhqquuaakkee,,  llaannddsslliiddee,,  rruuppttuurree  ooff  bbuunnddss,,  ffiirree  iinn  mmiinneess..  
  CChheemmiiccaall,,  iinndduussttrriiaall  aanndd  nnuucclleeaarr  rreellaatteedd::  CChheemmiiccaall  aanndd  iinndduussttrriiaall  ddiissaasstteerr  aanndd  

nnuucclleeaarr  ddiissaasstteerr..  
  AAcccciiddeennttaall  RReellaatteedd::      FFiirree,,  bboommbb,,  eexxpplloossiioonn,,  aaiirr,,  rrooaadd  aanndd  rraaiill  aacccciiddeennttss,,  ffllooooddiinngg  iinn  

mmiinneess,,  ccoollllaappssee  ooff  mmaaiinn  bbuuiillddiinnggss..  
  BBiioollooggiiccaall  ddiissaasstteerr::        EEppiiddeemmiicc,,  ggrraasssshhooppppeerr  iinnvvaassiioonn,,  aanniimmaall  ppaannddeemmiicc  eettcc..  

  
  

UUnnddeerr  tthhee  ssaammee  hhuummaann--ccaauusseedd  ddiissaasstteerrss,,  iinndduussttrriiaall  aacccciiddeennttss,,  eennvviirroonnmmeennttaall  ddeeggrraaddaattiioonn,,  
eettcc..  ccaann  bbee  iinncclluuddeedd..  WWiitthh  tthhiiss,,  CChhhhaattttiissggaarrhh  iiss  aallssoo  aaffffeecctteedd  bbyy  NNaaxxaalliittee  aaccttiivviittiieess..  
  
  
  
  
  



11..11  DDiissttrriicctt  DDiissaasstteerr  MMaa
  

AAccccoorrddiinngg  ttoo  SSeeccttiioonn  3311  ooff  tthhee
DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  PPllaann  ((DDMM
ddiissaasstteerr  mmaannaaggeemmeenntt  aauutthhoorriitt
rreevviieewwiinngg  aanndd  uuppddaattiinngg  ooff  DDDDMM
nnooddaall  aaggeennccyy,,  nnaattiioonnaall  aanndd  ssttaattee
ppllaannnniinngg,,  oorrggaanniizziinngg,,  ccoooorrddiinnaa
pprreevveennttiioonn  aanndd  mmiittiiggaattiioonn  ooff  dd
eeffffiicciieenntt  eexxeeccuuttiioonn  ooff  tthhee  DDDDMM
FFiigguurree  11..  

                                                                                                    
  

ii..  PPrreeppaarreeddnneessss  %%&&      ttoo
mmaa

iiii..      MMiittiiggaattiioonn  %%&&                    MMii
ssttrr

iiiiii..      RReessppoonnssee  %%&&                          CCoonn
iivv..      RReeccoovveerryy  %%&&                  IImmpp

                                                                              

DDiissttrriicctt  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  PPllaann,,  KK

2 

aannaaggeemmeenntt  PPllaann  ((DDDDMMPP))::--  
ee  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  AAcctt  22000055  ((DDMM  AAcctt)),,  tthh
MMPP))  ffoorr  eevveerryy  ddiissttrriicctt  ooff  tthhee  ssttaattee..  IInn  eeaacchh  ddiissttrrii
ttyy  ((DDDDMMAA))  wwiillll  bbee  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  pprreeppaarriinn
MMPP  iinn  ccoonnssuullttaattiioonn  wwiitthh  tthhee  llooccaall  aauutthhoorriittiieess,,  aacccc
ee  ppllaannss..  AAppaarrtt  ffrroomm  tthhiiss,,  ccoonnttiinnuuoouuss  aanndd  iinntteeggrraatt

naattiioonn  aanndd  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  nneecceessssaarryy  mmeeaass
ddiissaasstteerrss  aatt  tthhee  ddiissttrriicctt  lleevveell  wwiillll  bbee  iinncclluuddeedd  iinn
MMPP,,  tthhee  ppllaann  hhaass  bbeeeenn  oorrggaanniizzeedd  iinn  ffoouurr  ssttaaggeess

  FFiigguurree  11::    DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  CCyyccllee  

oo  ccoommbbaatt  tthhee  ddiissaasstteerr,,  iimmpplleemmeenntt  tthhee  ttrraaiinniinngg  
aannaaggeemmeenntt  ppllaann  ttoo  kkeeeepp  tthhee  ccrroowwdd  ssaaffee..  
iittiiggaattiioonn  rreeffeerrss  ttoo  tthhee  eeffffeecctt  ooff  ddiissaasstteerr  bbyy  ssttrruucctt
rruuccttuurraall  aa  mmeeaassuurree  wwhhiicchh  rreedduucceess  ddiissaasstteerrss..  
nndduucctt  rreelliieeff  ooppeerraattiioonnss  dduurriinngg  tthhee  ddiissaasstteerr..  
pprroovvee  tthhee  ssttaattee  ooff  tthhee  aaffffeecctteedd  lliiffee  dduuee  ttoo  tthhee  ddiissaa
                                                                                                              

KKoorriiyyaa  ((CC..GG..))  

hheerree  wwiillll  bbee  aa  
iicctt  tthhee  ddiissttrriicctt  
nngg,,  wwoorrkkiinngg,,  
ccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  
tteedd  pprroocceessss  ooff  
ssuurreess  ffoorr  tthhee  

nn  DDDDMMAA..  FFoorr  
ss  aass  sshhoowwnn  iinn  

  

  aanndd  ddiissaasstteerr  

ttuurraall  aanndd  nnoonn--

aasstteerr..            
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11..22  NNeeeedd  ooff  tthhee  PPllaann  ::--  
KKoorreeaa  DDiissttrriicctt  iiss  ppaarrttiiccuullaarrllyy  vvuullnneerraabbllee  ttoo  tthhee  ddaannggeerrss  ooff  fflloooodd,,  ddrroouugghhtt,,  aanndd  LLiigghhttnniinngg  aanndd  
eeppiiddeemmiicc..  CCoonnssiiddeerriinngg  tthheessee  ppootteennttiiaall  tthhrreeaattss  iinn  tthhee  ddiissttrriicctt,,  wwhhiicchh  eennhhaanncceess  lliiffee,,  lliivveelliihhoooodd  
aanndd  pprrooppeerrttyy  lloossss,,  iitt  wwaass  ccoonnssiiddeerreedd  iimmppoorrttaanntt  ttoo  ddeevveelloopp  aa  sscchheemmee  ttoo  iimmpprroovvee  tthhee  ddiissttrriicctt''ss  
rreessppoonnssee  ttoo  ddiissaasstteerrss  aanndd  ttoo  rreedduuccee  tthhee  rriisskkss  ooff  ddiissaasstteerr  rriisskkss..  IInnccrreeaassiinngg  tthhee  ccaappaacciittyy  ooff  tthhee  
ccoommmmuunniittyy  bbyy  rreedduucciinngg  aanndd  iimmpplleemmeennttiinngg  tthhee  pprreeppaarreedd  ppllaann                                                                              
11..33  TTaarrggeett  aanndd  oobbjjeeccttiivveess  ooff  DDiissttrriicctt  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  AAccttiioonn  PPllaann::  

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

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

eexxiissttiinngg  iinn  tthhee  ddiissttrriicctt  ssoo  aass  ttoo  iinnccrreeaassee  aaddmmiinniissttrraattiioonn  ccaappaacciittyy..  
iiiiii..  TThhee  vvaarriioouuss  aassppeeccttss  ooff  ddiissaasstteerr  mmiittiiggaattiioonn  iinncclluuddeess  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  tthhee  aarreeaa''ss  

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

ppaasstt  hhiissttoorryy  ooff  ddiissaasstteerrss..  
vv..  DDuurriinngg  ddiissaasstteerr,,  iitt  iiss  nneecceessssaarryy  ttoo  ccoooorrddiinnaattee  wwiitthh  vvaarriioouuss  ddeeppaarrttmmeennttss,,  aaddooppttiinngg  

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

MMaannaaggeemmeenntt  PPllaann  sshhoouulldd  bbee  aann  eeffffeeccttiivvee  mmaannaaggeemmeenntt  ttooooll..  
  

DDuuee  ttoo  llaacckk  ooff  pprrooppeerr  ppllaannnniinngg,,  ccoooorrddiinnaattiioonn  dduurriinngg  ddiissaasstteerrss  lleeaaddss  ttoo  ddaannggeerroouuss  iimmppaacctt..  
TThheerreeffoorree,,  tthhee  pprree--ddiissaasstteerr  mmaannaaggeemmeenntt  ppllaann  iiss  vveerryy  oovveerrwwhheellmmiinngg,,  iinn  wwhhiicchh  tthhee  wwoorrkk  
ppooiinntt  iiss  aass  ffoolllloowwss::  
  

((aa))  PPrreeppaarraattiioonn  ooff  pprree--ppllaannnniinngg  iinn  tthhee  ccoorrrreecctt  oorrddeerr  ooff  rreessppoonnssee  aaccttiioonnss..  
((bb))  TToo  ddeetteerrmmiinnee  tthhee  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ooff  tthhee  ppaarrttnneerr  ddeeppaarrttmmeennttss..  
((cc))  SSttaannddaarrddiizzaattiioonn  ooff  tthhee  mmaannnneerr  ooff  wwoorrkkiinngg  ooff  ddiiffffeerreenntt  ddeeppaarrttmmeennttss  eemmppllooyyeedd..  
((dd))  PPrreeppaarraattiioonn  ooff  lliisstt  ooff  aavvaaiillaabbllee  ffaacciilliittiieess  aanndd  rreessoouurrcceess..  
((ee))  CCrreeaattiinngg  eeffffeeccttiivvee  mmaannaaggeemmeenntt  ooff  rreessoouurrcceess..  
((ff))  TToo  ccoo--oorrddiinnaattee  aallll  aassssiissttaannccee  wwoorrkkss..  
((gg))  CCoooorrddiinnaattiioonn  ffoorr  aassssiissttaannccee  ffrroomm  ssttaattee  lleevveell  ccoonnttrrooll  rroooomm..  
((hh))    
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  11..44  AArreeaa  ooff  PPllaann::  --  
  
IInn  vviieeww  ooff  tthhee  iimmppaacctt  ooff  ddiissaasstteerr  oonn  ggoovveerrnnmmeenntt,,  iinndduussttrryy  aanndd  aaggrriiccuullttuurree,,  eemmeerrggeennccyy  
ppllaannnniinngg  pprroocceessss  iiss  vveerryy  iimmppoorrttaanntt  ffoorr  aannyy  ddiissttrriicctt..  TThhee  ssccooppee  ooff  tthhiiss  sscchheemmee  wwiillll  bbee  bbrrooaadd,,  
wwhhiicchh  iiss  aass  ffoolllloowwss::  --  

    TThhee  ggeeooggrraapphhiiccaall  aarreeaass  wwhhiicchh  aarree  vvuullnneerraabbllee  ttoo  hhaazzaarrddss  iinn  tthhee  ddiissttrriicctt..  
  RRoolleess  aanndd  rreessppoonnssiibbiilliittiieess  ooff  vvaarriioouuss  ggoovveerrnnmmeenntt  ddeeppaarrttmmeennttss,,  aaggeenncciieess,,  pprriivvaattee  

sseeccttoorr,,  NNGGOOss  aanndd  cciittiizzeenn..  
  VVaarriioouuss  tteerrmmss  iinn  ddiissaasstteerr  mmaannaaggeemmeenntt,,  ssuucchh  aass  pprreevveennttiioonn,,  pprreeppaarraattiioonn,,  

mmiittiiggaattiioonn,,  rreeaaccttiioonn  ((iinncclluuddiinngg  wwiitthhddrraawwaall  aanndd  tteemmppoorraarryy  sshheelltteerr))..  TThhiiss  
ccoonnttiinnggeennccyy  ppllaann  iiss  hheellppffuull  iinn  rreedduucciinngg  ppuubblliicc  aanndd  pprrooppeerrttyy  lloossss..  

11..55  AAuutthhoorriizzaattiioonn  aanndd  RReeffeerreennccee  ––  
  
DDiissttrriicctt  aanndd  AAssssiissttaanntt  SScchheemmeess  hhaavvee  bbeeeenn  llaaiidd  ddoowwnn  uunnddeerr  tthhee  DDMM  AAcctt  22000055..  AAccccoorrddiinngg  ttoo  
tthhee  AAcctt,,  tthhee  DDiissttrriicctt  CCoolllleeccttoorr  iiss  aauutthhoorriizzeedd  ttoo  sseeeekk  aassssiissttaannccee  ffrroomm  ootthheerr  ppaarrttiieess  ffoorr  
rreedduucciinngg  tthhee  iimmppaacctt  ooff  ddiissaasstteerrss..  DDiissttrriicctt  ccoolllleeccttoorr  aanndd  ggoovveerrnnmmeenntt  aauutthhoorriittyy,,  SSDDMMAA,,  rreelliieeff  
ccoommmmiissssiioonneerr  ((CCOORR)),,  aanndd  ootthheerr  ppuubblliicc,,  wwiitthh  tthhee  ssuuppppoorrtt  ooff  pprriivvaattee  ppaarrttiieess,,  aarree  rreessppoonnssiibbllee  
ffoorr  tthhee  mmaannaaggeemmeenntt  ooff  ddiissaasstteerrss  aanndd  rriisskkss  iinn  tthhee  ddiissttrriicctt..  RRoollee  ooff  tthhee  ccoolllleeccttoorr  aanndd  ootthheerr  
ppaarrttiieess,,  rreessppoonnssiibbiilliittiieess  aanndd  lliiaabbiilliittyy  aacctt  hhaavvee  bbeeeenn  ddeetteerrmmiinneedd  iinn  ddeettaaiillss..TThhee  rroolleess,,  
rreessppoonnssiibbiilliittiieess  aanndd  oobblliiggaattiioonn  ooff  tthhee  CCoolllleeccttoorr  aanndd  ootthheerr  ppaarrttiieess  aarree  sseett  oouutt  iinn  ddeettaaiill  iinn  tthhee  
AAcctt  aanndd  aarree  ccoonnssiiddeerreedd  aass  ppaarrtt  ooff  tthhiiss  ppllaann..    
  
11..66  PPllaann  DDeevveellooppmmeenntt::--  

VVaarriioouuss  sstteeppss  iinnvvoollvveedd  iinn  ppllaannnniinngg  iinncclluuddee::--  
  

ii..  DDaattaa  ccoolllleeccttiioonn  aanndd  ppllaannnniinngg  --  DDaattaa  ccoolllleeccttiioonn,,  ddaattaa  aannaallyyssiiss  ((rriisskk  iiddeennttiiffiiccaattiioonn  
aanndd  uunnddeerrssttaannddiinngg,,  aasssseessssmmeenntt  ooff  rriisskk  iinn  tthhee  ddiissttrriicctt))  aanndd  ffoorrmmaattiioonn  ooff  aa  ppllaannnniinngg  
tteeaamm  ffrroomm  aallll  lliinnee  ddeeppaarrttmmeennttss..  

iiii..  DDeevveellooppmmeenntt  --  AAnnaallyyssiiss  ooff  rreeqquuiirreemmeennttss  aanndd  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  aallll  lliinnee  ddeeppaarrttmmeennttss  
aanndd  iiddeennttiiffiiccaattiioonn  ooff  nneeeeddss  aanndd  rreessoouurrcceess..  

iiiiii..  PPrreeppaarraattiioonn  --  PPrreeppaarraattiioonn,,  rreevviieeww,,  aapppprroovvaall  aanndd  ddiisssseemmiinnaattiioonn  ooff  ppllaannss..  
iivv..  IImmpplleemmeennttaattiioonn  aanndd  mmaaiinntteennaannccee  --  IImmpplleemmeennttaattiioonn,,  eevvaalluuaattiioonn,,  rreevviieeww  aanndd  

uuppddaattee  ooff  tthhee  sscchheemmee..  
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11..77      SSttaakkeehhoollddeerrss  aanndd  TThheeiirr  RReessppoonnssiibbiilliittiieess::--  
  
AAtt  SSttaattee  lleevveell  ––  SSttaattee  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  AAuutthhoorriittyy  iiss  aann  iimmppoorrttaanntt  bbooddyy  aatt  tthhee  ssttaattee  
lleevveell  wwhhoo  iiss  ccaappaabbllee  ooff  ddeeaalliinngg  wwiitthh  aannyy  ttyyppeess  ooff  ddiissaasstteerr..  TThhee  mmaaiinn  lliinnee  ddeeppaarrttmmeenntt  ooff  
aallll  ssttaattee  mmaacchhiinneerryy  aanndd  tthhee  aaggeennccyy  tthhaatt  ooppeerraatteess  tthhee  eemmeerrggeennccyy  rreelliieeff  wwoorrkk,,  SSttaattee  
eemmeerrggeennccyy  EEOOCC  aatt  tthhee  ttiimmee  ooff  tthhee  ddiissaasstteerr  pprroovviiddeess  aassssiissttaannccee  dduurriinngg  ddiissaasstteerrss..  
  
AAtt  DDiissttrriicctt  lleevveell  --  DDiissttrriicctt  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  AAuutthhoorriittyy  iiss  aann  iimmppoorrttaanntt  iinnssttiittuuttiioonn  ffoorr  
tthhee  ddiissaasstteerr  aanndd  ddiissttrriicctt  aaddmmiinniissttrraattiioonn  aanndd  ttoo  pprrootteecctt  tthhee  ppuubblliicc  ccoommmmuunniittyy..  TThhee  DDiissttrriicctt  
CCoolllleeccttoorr  iiss  tthhee  CChhaaiirrmmaann  ooff  tthhee  AAuutthhoorriittyy  wwhhoo  ccaann  ccoooorrddiinnaattee  tthhee  vvaarriioouuss  ddeeppaarrttmmeennttss  ooff  
tthhee  ddiissttrriicctt  lleevveell  ttoo  ddeeaall  wwiitthh  tthhee  ddiissaasstteerr  dduurriinngg  tthhee  ddiissaasstteerr..  IInn  tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhee  
DDiissttrriicctt  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  PPllaann,,  pprreeppaarraattiioonnss,,  ttrraaiinniinngg,,  ccoommmmuunniittyy  aanndd  nnoonn--ggoovveerrnnmmeenntt  
oorrggaanniizzaattiioonnss  aarree  iimmppoorrttaanntt  ccoonnttrriibbuuttoorrss..  
  
11..88      AApppprroovvaall  MMeecchhaanniissmm  ooff  tthhee  PPllaann  ––  

  

FFoorrmmaattiioonn  ooff  DDiissttrriicctt  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  AAuutthhoorriittyy  ffoorr  aallll  tthhee  ddiissttrriiccttss  uunnddeerr  nnoottiiffiiccaattiioonn  
nnuummbbeerr  FF88  ((44))  DDMM  &&  RR  //  DDMM  //  002233  ddaatteedd  0066..0099..22000077..  AAccccoorrddiinngg  ttoo  DDDDMMAA,,  iitt  iiss  aallssoo  
rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  eennssuurriinngg  ccoommpplliiaannccee  wwiitthh  aallll  tthhee  ddeeppaarrttmmeennttss  oonn  NNDDMMAA  //  SSDDMMAA  //  SSEECC  
gguuiiddeelliinneess  rreellaatteedd  ttoo  pprreevveennttiioonn,,  mmiittiiggaattiioonn  aatt  tthhee  ddiissttrriicctt  lleevveell..    
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11..99      DDiissttrriicctt  PPrrooffiillee  ––  
  KKoorriiyyaa  DDiissttrriicctt  iiss  llooccaatteedd  aatt  tthhee  nnoorrtthh--wweesstt  ooff  CChhhhaattttiissggaarrhh  SSttaattee..  EEaarrlliieerr  iitt  wwaass  tthhee  PPaarrtt  ooff  

SSaarrgguujjaa  DDiissttrriicctt..  IItt  wwaass  iinncclluuddeedd  iinnttoo  CChhhhaattttiissggaarrhh  ssttaattee  dduurriinngg  tthhee  ffoouunnddaattiioonn  ooff  
CChhhhaattttiissggaarrhh  ssttaattee  oonn  11sstt  ooff  NNoovveemmbbeerr  22000000..  IItt  iiss  llooccaatteedd  iinn  nnoorrtthh  nneeaarr  ttoo  SSiiddhhii  ddiissttrriicctt  
((MM..PP..)),,  iinn  SSoouutthh  nneeaarr  ttoo  kkoorrbbaa  ddiissttrriicctt,,  iinn  eeaasstt  nneeaarr  ttoo  SSuurraajjppuurr  DDiissttrriicctt  ((MM..PP..))..  RRaaiillwwaayy  
CCoommmmuunniiccaattiioonn  wwaass  ssttaarrtteedd  iinn  MMaanneennddrraaggaarrhh  iinn  11993300..  KKoorreeaa  DDiissttrriicctt  LLaattiittuuddee  lliinnee  iiss  
llooccaatteedd  bbeettwweeeenn  2233  °°  8855''4400..2288  ""  aanndd    2233  °°  2266''3322..2299""  nnoorrtthh  llaattiittuuddee,,  AAnndd  tthhee  lloonnggiittuuddee  lliinnee  iiss  
llooccaatteedd  bbeettwweeeenn  8811  °°  6666  ''7777..8822''  aanndd  8822  °°  2233  ''9999..5544  ""eeaasstt  lloonnggiittuuddee..  TThhee  ttoottaall  aarreeaa  ooff  kkoorriiyyaa  
DDiissttrriicctt  iiss  55997788  SSqquuaarree  KKMM..  ffrroomm  wwhhiicchh  tthhee  ffoorreesstt  aarreeaa  iiss  5599..99  SSqq..  KKMM..  TThhee  ddiissttrriicctt  iiss  ggrreeaatt  
mmaassss  ooff  rraannggee  ooff  mmoouunnttaaiinnss..  TThhee  hhiigghhtt  ooff  ddiissttrriicctt  ffrroomm  SSeeaa  lleevveell  iiss  555500mmeettrree  ((11880000  ffeeeett))..  
TThhee  mmaaxxiimmuumm  hheeiigghhtt  ooff  tthhee  SSoonnaatt  ppllaatteeaauu  iiss  775555  mmeetteerrss  ((22447777  ffeeeett)).. TThhee  hhiigghheesstt  ppeeaakk  iinn  tthhee  
ddiissttrriicctt  iiss  DDeeooggaarrhh,,  wwhhiicchh  iiss  11002277  mmeettrreess  ((33337700  fftt))  hhiigghh..      DDiissttrriicctt  KKoorreeaa  iiss  ffiilllleedd  wwiitthh  
nnaattuurraall  rreessoouurrcceess  lliikkee  ffoorreesstt,,  wwaatteerr  aanndd  mmiinneerraall  rreessoouurrcceess..  DDiissttrriicctt  KKoorriiyyaa  iiss  aallssoo  pprroossppoorroouuss  
iinn  tthhee  pprroodduuccttiioonn  ooff  rriiccee,,  wwhheeaatt,,  mmaaiizzee,,  OOaattss,,  kkooddookkuuttkkii  aanndd  ddiissttrriicctt  iiss  wweellll--kknnoowwnn  ffoorr  ppuullssee  
((AArrhhaarr,,  uuddaadd  ddaall,,  lleenntthhiill  ppuullssee,,  TTiiwwaarraa))..  

  
DDiissttrriicctt  SSuurraajjppuurr  

TTeehhssiill  GGeeooggrraapphhiiccaall  
AArreeaa  ((iinn  
HHeeccttaarree))  

NNuummbbeerr  
ooff  CCiittiieess  

NNuummbbeerr  ooff    
VViillllaaggee  

NNuummbbeerr  ooff    
GGrraamm    
PPaanncchhaayyaatt  

NNuummbbeerr  ooff  
JJaannppaadd  
PPaanncchhaayyaatt  

NNuummbbeerr  ooff    
NNaaggaarr  
PPaanncchhaayyaatt  

BBaaiikkuunntthhppuurr  556622..2211  

33  666622  228866  55  33  
SSoonnhhaatt  335544..2211  
BBhhaarraattppuurr  22330000..9944  
MMaanneennddrraaggaarrhh  446633..8833  
KKhhaaddggaannwwaa  22229966..0011  
TToottaall  55997777..7700  33  666622  228866  55  33  

  
  

TTaabbllee  11::  DDiissttrriicctt  PPrrooffiillee  
  
  NNoottee::  --  FFoorreesstt  AArreeaa  ––  335588557788..66  HHeecc..  
  

TThheerree  aarree  0055  tteehhssiill  iinn  DDiissttrriicctt  JJaannjjggiirr--CChhaammppaa  wwhhiicchh  iiss  ––  Baikunthpur, Sonhat, Bharatpur, 
Manendragarh and Khadganwa..  TThheerree  aarree  0055  JJaannppaadd  PPaanncchhaayyaatt  wwhhiicchh  iiss  Baikunthpur, 
Sonhat, Bharatpur, Manendragarh and Khadganwa.. KKoorriiyyaa  DDiissttrriicctt  hhaass  0033  NNaaggaarr  
PPaanncchhaayyaattss  wwhhiicchh  iiss  --  JJhhaaggaarraakkhhaanndd, Nailedari, Khongapani and 01 is the Municipal 
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Corporation, which is Chiramiri,  0033  MMuunniicciippaalliittyy  iiss  Baikunthpur, Manendargarh, and 
Shivpur-Charcha.   DDiissttrriicctt  HHoollddss  1122  PPoolliiccee  SSttaattiioonnss  aanndd  PPoolliiccee  PPoossttss..  IItt  aallssoo  hhaass  2222  
RReevveennuuee  IInnssppeeccttiioonn  CCiirrccllee  wwiitthh  115588  PPaattwwaarrii  CCiirrccllee  aanndd  tthheerree  iiss  0011  AAggrriiccuullttuurree  pprroodduucceerr’’ss  
mmaannddii  iinn  Baikunthpur.    
GGeeooggrraapphhiiccaall  SSiittuuaattiioonn::--  

    
Koriya District is located in Sarguja division in North–East part of Chhattisgarh state. The 
forest area is 358578.6 hec. and major rivers are Hasdeo, Gopad, Banas and Gej. The 
mineral resource is mainly coal. The district well-known for production of rice,wheat, 
maize,Oat and kodokutaki. The natural geographical area of this district is plain and 
mountainous.   The agricultural land in the district is 12840 hct. And non agricultural land is 
23319 hct. 
    

LLaattiittuuddee  aanndd  lloonnggiittuuddee  
LLaattiittuuddee  iiss  llooccaatteedd  bbeettwweeeenn  2233  °°  8855''4400..2288  ''ttoo  2233  °°  
2266''3322..2299''  nnoorrtthh  llaattiittuuddee,,  aanndd  lloonnggiittuuddee  bbeettwweeeenn  8811  °°  6666  
''7777..8822  ''ttoo  8822  °°  2233''  9999..5544''  eeaasstt  lloonnggiittuuddee  iiss  llooccaatteedd..  

  MMaajjoorr  rriivveerrss  HHaassddeeoo  RRiivveerr,,  GGooppaadd,,  BBaannaass,,  GGeejj  RRiivveerr  

NNeeiigghhbboouurriinngg  ddiissttrriicctt  

EEaasstt  -- MMaaddhhyyaa  PPrraaddeesshh''ss  ddiirreecctt  ddiissttrriicctt  
WWeesstt  -- DDiissttrriicctt  SSuurraajjppuurr  
NNoorrtthh  -- BByy  AAnnuuppppuurr  ddiissttrriicctt  ooff  MMaaddhhyyaa  PPrraaddeesshh  
SSoouutthh  -- KKoorrbbaa  aanndd  BBiillaassppuurr  ddiissttrriiccttss  
IIss  ssuurrrroouunnddeedd  bbyy..  

  
TTaabbllee  22::  GGeeooggrraapphhyy  

  
  RReesseerrvvooiirr  SSmmaallll  MMeeddiiuumm  LLaarrggee  
TToottaall  nnuummbbeerr  9922  0022  0022  
DDrriinnkkiinngg  WWaatteerr  ((TTuubbee  WWeellll  aanndd  
NNuummbbeerr  ooff  WWeellllss))  TTuubbee  WWeellll  ––  996666,,  WWeellllss  --  990011))  
CCaannaall  0011  ((MM..  LLeennggtthh  9966))  
  
  

TTaabbllee  33::  RReesseerrvvooiirr  
  
  



LLooccaattiioonn  MMaapp  ––  
  

LLOOCCAATTIIOONN  MMAAPP  OOFF  JJA

  

PPoolliittiiccaall  MMaapp::--  PPoolliittiiccaal
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JAANNJJGGIIRR--CCHHAAMMPPAA  DDIISSTTRRIICCTT,,  CCHHHHAATTTTIISS
  

  
  
  
  
  

all  MMaapp::--  

  
FFiigguurree  22::  LLooccaattiioonn  MMaapp  

 

KKoorriiyyaa  ((CC..GG..))  

SSGGAARRHH  

 



PPoolliittiiccaall  MMaapp  ––  
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FFiigguurree  33::  PPoolliittiiccaall  MMaapp  

KKoorriiyyaa  ((CC..GG..))  
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PPhhyyssiiccaall  aassppeecctt  --  
AArreeaa  ––  
AAccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  22001111  cceennssuuss,,  tthhee  ttoottaall  aarreeaa  ooff  tthhee  ddiissttrriicctt  iiss  559977880000  ssqq..  KKmm..  IIttss  ppooppuullaattiioonn  
iiss  665588991177  aanndd  ddeennssiittyy  iiss  110000  ppeerr  ssqq..  KKmm..    

SSooiill  ((SSooiill))  --  
UUssuuaallllyy  iinn  tthhee  ddiissttrriicctt  ((RReedd  KKaannkkaadd//BBllaacckk  SSooiill--KKaannhhaarr//  MMaattaassii//  YYeellllooww  SSooiill//  OOtthheerr))  mmiixxeedd  
ssooiillss  aarree  ffoouunndd..  
  
DDeemmooggrraapphhiicc  DDeessccrriippttiioonn  ––  
  
TThhee  ttoottaall  ppooppuullaattiioonn  ooff  KKoorreeaa  DDiissttrriicctt  iiss  aapppprrooxxiimmaatteellyy  665588991177,,  ooff  wwhhiicchh  220055229999  aarree  uurrbbaann  
aanndd  445533661188  rruurraall..  VVaarriioouuss  ttrriibbaall  ccoommmmuunniittiieess  rreemmaaiinn  iinn  tthhee  ddiissttrriicctt..HHiinnddii  aanndd  CChhhhaattttiissggaarrhhii  
aarree  ccoommmmoonnllyy  ssppookkeenn  iinn  tthhee  ddiissttrriicctt,,  ssoommee  ootthheerr  llaanngguuaaggeess  lliikkee  SSaarrgguujjiiyyaa,,  CChhhhaaggaaddii  aanndd  
KKhhaaddii  bboollii  aarree  aallssoo  ssppookkeenn..  LLiitteerraaccyy  rraattee  iiss  7700..66%%..  TThhee  ddiissttrriicctt''ss  ddeeccaaddee  ggrroowwtthh  rraattee  iiss  1122..  
TThhee  mmaaiinn  ccrroopp  ppaaddddyy  iiss  ccuullttiivvaatteedd  bbyy  tthhee  ffaarrmmeerrss  ooff  tthhee  ddiissttrriicctt,,  aalloonngg  wwiitthh  rriiccee,,  wwhheeaatt,,  
mmaaiizzee,,  bbaarrlleeyy,,  kkooddoo  kkuuttkkii  eettcc..  
  

DDeemmooggrraapphhyy  

11  

PPooppuullaattiioonn    --  665588991177  
SScchheedduulleedd  CCaassttee  5544777766  

SScchheedduulleedd  TTrriibbeess  330044228800  
RRuurraall  ((MMaallee//FFeemmaallee))  445533661188  

MMaallee  222288338800  
FFeemmaallee  222255223388  

UUrrbbaann  ((MMaallee//FFeemmaallee))  220055229999  
MMaallee  110066339999  

FFeemmaallee  9988990000  
CChhiilldd((00--66  yyrrss))  9955778844  

MMaallee  4488666666  
FFeemmaallee  4477111188  

22  PPooppuullaattiioonn  DDeennssiittyy  110000  PPeerr  SSqq..  KKmm..  
33  

DDeeccaaddaall  GGrroowwtthh  RRaattee                                                                                                                  1122..4400%%  
RRuurraall  1100..2222%%  

UUrrbbaann  1177..4455%%  
44  

SSeexx  RRaattiioo  ((NNoo..  ffeemmaalleess  ppeerr  11,,000000  mmaalleess))  996688  
RRuurraall  998877  

UUrrbbaann  993300  
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CChhiilldd  ((00--66  yyrrss))  996688  

55  
LLiitteerraaccyy  RRaattee  ((aass  aa  CCeennssuuss  22001111))  7700..6600%%  

MMaallee  LLiitteerraaccyy  RRaattee    8800..4400%%  
FFeemmaallee  LLiitteerraaccyy  RRaattee    6600..6600%%  

RRuurraall  6655..4400%%  
UUrrbbaann  8811..5500%%  

66  CCrruuddee  BBiirrtthh  RRaattee  ((PPeerr  11000000  PPooppuullaattiioonn))  2200..6600%%  
77  CCrruuddee  BBiirrtthh  RRaattee  ((PPeerr  11000000  PPooppuullaattiioonn))  66..4400%%  
88  IInnffaanntt  MMoorraattaalliittyy  RRaattee    ((PPeerr  11000000  lliivvee  bbiirrtthh))  5522..0000%%  
99  MMaatteerrnnaall  MMoorrttaalliittyy  RRaattee    ((PPeerr  11000000  lliivvee  bbiirrtthh))  2277..110000  
1100  NNaattuurraall  bbiirrtthh  GGrroowwtthh  RRaattee  ((PPeerr  11000000  PPooppuullaattiioonn))    1144..22  

    
TTaabbllee  44::  DDeemmooggrraapphhyy  

  
  
RRaaiinnffaallll  --  
TThhee  AAvveerraaggee  rraaiinnffaallll  iiss  668822..7722  mm..mm..  iinn  tthhee  ddiissttrriicctt..  PPrreecciippiittaattiioonn  ooccccuurrss  iinn  tthhee  mmoonntthh  ooff  
JJuunnee  ttoo  OOccttoobbeerr..  

AAvveerraaggee  rraaiinnffaallll  dduurriinngg  tthhee  yyeeaarr  22000099  ttoo  22001177  
SS..NN
oo..  TTeehhssiill  NNoorrmmaall  

RRaaiinnffaallll  
YYeeaarr          

22000099--1100  
YYeeaarr          

22001100--1111  
YYeeaarr        

22001111--1122  
YYeeaarr          

22001122--1133  
YYeeaarr          

22001133--1144  
YYeeaarr          

22001144--1155  
YYeeaarr        

22001155--1166  
YYeeaarr        

22001166--1177  
11  Baikunthpur  11441100..99  11111144..33  994433..55  22003355  11556644..33  11336644..44  11330088  664444..11  994422..44  
22  Sonhat 11441100..99  667777..66  774477..33  11992222..77  11334433..77  11115522..66  11000088..44  772211..33  11554444..33  
33  Manendragarh 11441100..99  888800  990055..88  11442288..55  11117711..11  11669999  11887777..66  884455..44  11222200..66  
44  Khadganwa 11441100..99  442233..77  551166..22  11008899..33  11220099..44  889900..11  889999..44  440000..22  880000  
55  Bharatpur 11441100..99  773322..22  772266  11882277..66  11117744..99  11229933..88  887733..55  880022..66  11551122  
AAvveerraaggee    RRaaiinnffaallll  ((oonn  
tthhee  bbaassiiss  ooff  1100  yyeeaarrss  

aavveerraaggee  rraaiinnffaallll))  11441100..99  668899..3366  663366..9966  11446600..5566  11229922..6688  11227799..9988  11119933..3388  668822..7722  11220033..88  
  

TTaabbllee  55::  AAvveerraaggee  rraaiinnffaallll  dduurriinngg  tthhee  yyeeaarr  22000099  ttoo  22001177  
  
  
  

WWaatteerr  RReessoouurrcceess  
IIrrrriiggaattiioonn  CCaappaacciittyy  --  

GGoovveerrnnmmeenntt  --  
PPrriivvaattee  77334422  HHeecc..  

  
TTaabbllee  66::  WWaatteerr  RReessoouurrcceess  
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EEccoonnoommiicc  aanndd  SSoocciiaall  SSttaattuuss  ––  
  

EEccoonnoommiicc  PPrrooffiillee  
MMaaiinn  OOccccuuppaattiioonn  NNuummbbeerrss  
AAggrriiccuullttuurree  SSmmaallll  aanndd  mmaarrggiinnaall  ffaarrmmeerr  OOtthheerr  llaarrggee  ffaarrmmeerrss  

7744009944  3322115533  
IInndduussttrriieess  wwoorrkkeerr  22007777  
BBuussiinneessss  330033  
OOtthheerr  00  

  
TTaabbllee  77::  EEccoonnoommiicc  PPrrooffiillee  

  
  

MMaajjoorr  CCrrooppss  ––  
  
AApppprrooxxiimmaatteellyy  1122884400  hheeccttaarree  ooff  tthhee  ddiissttrriicctt  aarreeaa  iiss  uunnddeerr  aaggrriiccuullttuurree..  TThhee  mmaajjoorr  bbuussiinneessss  iinn  
tthhee  ddiissttrriicctt  iiss  mmaaiinnllyy  aaggrriiccuullttuurree..  TThhee  mmaajjoorr  ccrrooppss  ggrroowwnn  iinn  tthhee  ddiissttrriicctt  aarree  rriiccee,,  wwhheeaatt,,  
mmaaiizzee,,  bbaarrlleeyy,,  KKooddookkuuttkkii,,  ootthheerr  aanndd  AArrhhaarr,,  uurraadd  ddaall,,  mmuugg  ddaall,,  lleennttiill,,  TTiivvaarraa,,  ootthheerr  ppeeaannuuttss,,  
lliinnsseeeedd,,  aanndd  mmuussttaarrdd..  

  
AAggrriiccuullttuurree  

FFoooodd  GGrraaiinnss  --  
RRiiccee  22221100  

WWhheeaatt  11332288  
MMaaiizzee  22117755  
BBaarrlleeyy  552288  
MMiilllleett  00  

KKooddaa  KKuuttkkii  556655  
OOtthheerr  660000  

PPuullssee  PPrroodduuccttiivviittyy  
AArrhhaarr  998800  

UUrraadd  ddaall  443355  
MMuunngg  ddaall  335500  

MMaassuurr  DDaall  334455  
TTiivvaarraa  442222  
OOtthheerr  337700  

OOiill  SSeeeeddss  PPrroodduuccttiivviittyy  
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SSooyybbeeaann  00  
ppeeaannuutt  771100  

LLiinnsseeeedd  339900  
MMuussttaarrdd  551155  

SSuunnfflloowweerr  00  
OOtthheerr  229900  

PPrroodduuccttiivviittyy  ooff  mmaaiinn  vveeggeettaabblleess  
SSppiicceess  00  
OOtthheerr  66660000  

    
TTaabbllee  88::  MMaaiinn  CCrrooppss  

  

LLiivveessttoocckk  DDeettaaiillss  ––  
  

AAnniimmaall  HHuussbbaannddrryy  
TToottaall  nnuummbbeerr  ooff  AAnniimmaallss  DDaaiirryy  CCaattttllee  DDrryy  CCaattttllee  

CCaattttllee  3388229955  7766669911  
bbuuffffaallooeess  77448833  1144996666  

sshheeeepp  00  
GGooaatt  118811885511  

HHoorrssee  332266  
DDoonnkkeeyy  3355  

PPiigg  44778866  
MMiillkk  PPrroodduuccttiioonn  2200..9977  TToonn//YYeeaarr  
FFiisshh  pprroodduuccttiioonn  --  

PPoouullttrryy  FFaarrmm  11((GGoovveerrnnmmeenntt  ppoouullttrryy  ffaarrmm)),,  3344  
OOtthheerr  &&  

  
  
  

TTaabbllee  99::  AAnniimmaall  HHuussbbaannddrryy  
  

CCuullttuurraall  PPrrooffiillee  --  
  

CCuullttuurraall  PPrrooffiillee  
LLooaaccll  llaanngguuaaggee  SSaarrgguujjiiyyaa,,  CChhhhaaggaaddii  aanndd  KKhhaaddii  BBoollii  

DDrreessss  SSaarrgguujjiiyyaa,,  CChhhhaaggaaddii  aanndd  KKhhaaddii  BBoollii  

FFoooodd  DDhhoottii--kkuurrttaa,,  SSaaddii,,  PPaannttss--SShhiirrtt  

MMaarrkkeett  ((DDaaiillyy  //  WWeeeekkllyy  //  OOtthheerr))  WWeeeekkllyy    
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FFaaiirrss  aanndd  ffeessttiivvaallss  ((bbrriieeff  ddeessccrriippttiioonn  ooff  tthhee  
mmaaiinn  cceelleebbrraattiioonn))  KKaarrmmaa--  BByy  MMaallee,,  FFeemmaallee,,  SSuuvvaa  

HHoouussee    
NNuummbbeerr  ooff  rraaww  hhoouusseess  --  

RRooooffiinngg  ssyysstteemm  --  
NNoo..  ooff  PPuuccccaa  HHoouusseess  --  

RRooooffiinngg  ssyysstteemm  --  
    

TTaabbllee  1100::  CCuullttuurraall  PPrrooffiillee  
  
  

IInnffrraassttrruuccttuurree  DDeettaaiillss  aanndd  SSeerrvviicceess  ––  
  

RRaaiill  aanndd  rrooaadd  ccoonnnneeccttiivviittyy  iinn  tthhee  ddiissttrriicctt  iiss  ggoooodd  dduuee  ttoo  aaccttiivvee  mmiinniinngg  ooppeerraattiioonnss  iinn  tthhee  
ddiissttrriicctt..    EEdduuccaattiioonnaall  ffaacciilliittiieess  aarree  bbeetttteerr  iinn  tthhee  ddiissttrriicctt..  TThhee  SSoouutthh  cceennttrraall  EEaasstt  rraaiillwwaayy  iiss  
lliinnkkeedd  ttoo  tthhee  BBiillaassppuurr  zzoonnee  rraaiill  lliinnee..  TThheerree  aarree  1122  ppoolliiccee  ssttaattiioonnss  aanndd  0044  ppoolliiccee  cchheecckkss  aanndd  
0055  ppoolliiccee  hheellpp  cceenntteerrss  iinn  tthhee  ddiissttrriicctt..  
  
  

EEdduuccaattiioonn  ––  
  

SScchhooooll  PPrrooffiillee  NNaammee  ooff  TTeehhssiill  
BBaaiikkuunntthhppuurr  SSoonnhhaatt  MMaanneennddrraaggaarrhh  KKhhaaddggaannwwaa  BBhhaarraattppuurr  TToottaall  

11  NNuummbbeerr  ooff  
PPrriimmaarryy  SScchhoooollss  226644  112244  117744  118888  220055  995555  

22  
NNuummbbeerr  ooff  
SSeeccoonnddaarryy  
sscchhoooollss  

111100  6622  8811  7799  8822  441144  

33  NNuummbbeerr  ooff  HHiigghh  
SScchhoooollss  99  88  1155  2200  1177  6699  

44  
NNuummbbeerr  ooff  
SSeeccoonnddaarryy  
SScchhoooollss  

2288  55  1144  1177  1100  7744  

55  NNuummbbeerr  ooff  RRuurraall  
SScchhoooollss  &&  &&  &&  &&  &&  00  

66  NNuummbbeerr  ooff  UUrrbbaann  
SScchhoooollss  &&  &&  &&  &&  &&  00  

77  NNuummbbeerr  ooff  RRiisskk  
PPootteennttiiaall  SScchhoooollss  &&  &&  &&  &&  &&  00  

TToottaall  441111  119999  228844  330044  331144  11551122  
  

TTaabbllee  1111::  SScchhooooll  PPrrooffiillee  
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OOtthheerr  ––  
AAnnggaannwwaaddii  2233  

IInnssttiittuuttee  //  CCoolllleeggee  2288  
UUnniivveerrssiittyy  00  

OOtthheerr  IInnffrraassttrruuccttuurree    
DDaamm  7777  

BBrriiddggee  5511  
GGaarrddeenn  0055  ((  PPaattaarrii,,  PPaannddaarrii,,  PPaallii--PPooddii,,  UUppaaddaa,,NNaauuggaaii))  

OOppeenn  FFiieelldd  11  
HHiigghh  BBuuiillddiinngg  --  

CCoommmmuunniittyy  BBuuiillddiinngg  ((ccaappaacciittyy,,  llooccaattiioonn  
aanndd  nnuummbbeerr))  2233  ((BBaaiikkuunntthhppuurr  nneeaarr  FFaawwvvaarraa  cchhoowwkk))  

NNuummbbeerr  ooff  OOffffiicceess  5522  
GGooddoowwnn  2288880000  

CCoolldd  ssttoorraaggee  11  MMaanneennddrraaggaarrhh  
BBuuss  SSttaanndd  55  

TToottaall  LLeennggtthh  ooff  RRooaadd                                                                                                                                773388..5522  KKMM..  
RRuurraall  773388..5522  KKMM..  

UUrrbbaann  --  
NNoo..  ooff  RRaaiillwwaayy  SSttaattiioonn  &&  JJuunnccttiioonnss  0033  ((MMaanneennddrraaggaarrhh,,  BBaaiikkuunntthhppuurr  rrooaadd,,  CChhiirrmmiirrii))  

TToottaall  lleennggtthh  4400  KKMM..  
HHaawwaaii  PPaattttii  PPoolliiccee  LLiinnee  GGrroouunndd,,  BBaaiikkuunntthhppuurr  

HHeelliippaadd  --  
LLaattiittuuddee  NN--  2233oo  1155''  --  2299--88""  

LLoonnggiittuuddee  EE--8822oo  3333''--  5511..33""  
  

TTaabbllee  1122::  OOtthheerr  IInnffrraassttrruuccttuurree  aanndd  SSeerrvviicceess  
  

OOffffiicceess  IInnffoorrmmaattiioonn  NNuummbbeerrss  
GGoovveerrnnmmeenntt  8866  

SSeemmii  GGoovveerrnnmmeenntt  --  
PPrriivvaattee  --  

CCiivviill  SSoocciieettyy//NNGGOO  44  
  

TTaabbllee  1133::  OOffffiiccee  DDeettaaiillss  
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  CCoommmmuunniiccttiioonn  ––  
CCoommmmuunniiccaattiioonn  

SSll..NNoo..  MMeeaannss  ooff  CCoommmmuunniiccaattiioonn  NNuummbbeerr  
11  PPoosstt  ooffffiiccee  11  
22  TTeelleepphhoonnee  cceenntteerr  11  
33  PPCCOO  RRuurraall  00  
44  SSTTDD  &&  PPCCOO  00  

TToottaall  22  
  

TTaabbllee  1144::  CCoommmmuunniiccaattiioonn  
  

  

HHeeaalltthh  ––  
  

IInn  KKoorreeaa  ddiissttrriicctt,,  tthheerree  aarree  mmaaiinnllyy  0011  ddiissttrriicctt  hhoossppiittaallss,,  3300  pprriimmaarryy  hheeaalltthh  cceenntteerrss  aanndd  0055  
ccoommmmuunniittyy  hheeaalltthh  cceenntteerr,,  SSuubb  hheeaalltthh  cceenntteerr  aanndd  3377  aammbbuullaanncceess  aavvaaiillaabbllee  iinn  tteerrmmss  ooff  hheeaalltthh  
ffaacciilliittiieess..  
  

GGoovveerrnnmmeenntt  HHeeaalltthh  CCeenntteerr  
SSll..NNoo..  TTyyppeess  ooff  HHoossppiittaall  NNuummbbeerrss  NNuummbbeerrss  ooff  BBeedd//  

CCaappaacciittyy  
11  AAllllooppeetthhiicc  HHoossppiittaall  55  332200  
22  AAyyuurrvveeddiicc  HHoossppiittaall  11  1155  
33  PPrriimmaarryy  HHeeaalltthh  CCeenntteerr  3300  PPeerr  66  
44  SSuubb  HHeeaalltthh  CCeenntteerr  118888  441122  
55  NNuummbbeerrss  ooff  AAmmbbuullaanncceess  1122  00  
66  DDiissttrriicctt  HHoossppiittaall  11  44  
77  OOtthheerr  22771144  774477  

  
  TTaabbllee  1155::  PPuubblliicc  HHeeaalltthh  CCeenntteerr  
  
IInndduussttrryy  ––  

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

11  --  --  NNoo  
  

  

TTaabbllee  1166::  IInndduussttrryy  
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IInndduussttrryy  aanndd  SSeerrvviicceess  

SS..  NNoo..  TToopp  NNuummbbeerr  
11  NNuummbbeerr  ooff  RReeggiisstteerreedd  IInndduussttrriieess  330033  
22  TToottaall  NNuummbbeerr  ooff  IInndduussttrriieess  330033  
33  NNuummbbeerr  ooff  EEmmppllooyyeeeess  22007777  

  
  

TTaabbllee  1177::  IInndduussttrryy  aanndd  SSeerrvviicceess  
    

IInndduussttrriiaall  DDeettaaiillss  
SS..NNoo..  SSmmaallll  MMeeddiiuumm  LLaarrggee  RReemmaarrkk  

11  --  00  00  00  

TToottaall  --  00  00  00  
  

TTaabbllee  1188::  IInndduussttrriiaall  DDeettaaiillss  
  

  

  

BBaannkk  ––  

SSll..  NNoo..  BBaannkk  CCaatteeggoorryy  NNuummbbeerr  ooff  BBaannkkss  NNoo  ooff  BBrraanncchh  
BBaannkk  

11  CCoommmmeerrcciiaall  BBaannkk      
22  GGrraammiinn  BBaannkk  2288  2222  
33  CCooooppeerraattiivvee  bbaannkk  66    
44  PPrriimmaarryy  llaanndd  ddeevveellooppmmeenntt  bbaannkk  bbrraanncchheess      

TToottaall  3344  2222  
  

TTaabbllee  1199::  BBaannkk    
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PPuubblliicc  DDiissttrriibbuuttiioonn  SShhoopp  iinn  tthhee  DDiissttrriicctt  --  

PPuubblliicc  DDiissttrriibbuuttiioonn  SShhoopp  iinn  tthhee  DDiissttrriicctt  
SSll..NNoo..  TTeehhssiill  NNuummbbeerr  ooff  PPuubblliicc  DDiissttrriibbuuttiioonn  SShhoopp  

11  BBaaiikkuunntthhppuurr  9900  
22  SSoonnhhaatt  3344  
33  MMaanneennddrraaggaarrhh  8800  
44  KKhhaaddggaannwwaa  8811  
55  BBhhaarraattppuurr  6644  

TToottaall  339911  
  

TTaabbllee  2200::  PPuubblliicc  DDiissttrriibbuuttiioonn  SShhoopp  iinn  tthhee  DDiissttrriicctt  
  

TTrraannssppoorrtt  &&  CCoommmmuunniiccaattiioonnss  ––  
  

RRooaadd  NNeettwwoorrkk  
LLeennggtthh  ooff  rrooaadd  uunnddeerr  PPWWDD  ttiillll  MMaarrcchh  22001188  

SSll..
NNoo
..  

TTyyppee  ooff  RRooaaddss  TToottaall  
lleennggtthh  
¼¼77$$1100½½  

OOnn  tthhee  SSuurrffaaccee  UUnnsseerrffaabbllee  
WWBBMM  BBTT  CCCC  TToottaall  

¼¼44$$55$$66½½    TTrraaffffiiccaa
bbllee  

NNoonnTTrraaffff
iiccaabbllee  

TToottaall  
¼¼88$$99½½  

11  22  33  44  55  66  77  88  99  1100  
11  NNaattiioonnaall  hhiigghhwwaayy  8888  00  00  00  7788  yyeess      
22  SSttaattee  hhiigghhwwaayy  440077..2200  00  33333322..4400  22  33333344..4400  333344..44  7722..88  440077..22  
33  OOtthheerr  PPWWDD  

RRooaaddss  223300..9922  99..0000  221144..5566  77..3366  223300..9922  223300..9922  00..0000  223300..9922  
44  MMaajjoorr  DDiissttrriicctt  

RRooaaddss  110000..4400  00..0000  110000..4400  00..0000  110000..4400  110000..4400  00..0000  110000..44  
TToottaall  882266..5522  99..0000  33664477..3366  99..3366  33774433..7722  666655..7722  7722..8800  773388..5522  

  

TTaabbllee  2211::  RRooaadd  NNeettwwoorrkk  
  
  
  
  
  
  
  



  
RRooaadd  MMaapp  ooff  SSuurraajjppuurr  DD
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DDiissttrriicctt  ––  

FFiigguurree  44::  RRooaadd  MMaapp    

KKoorriiyyaa  ((CC..GG..))  
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MMaaiinn  aarreeaass  ooff  hhiissttoorriiccaall  aanndd  ccuullttuurraall  iimmppoorrttaannccee  --  
VVaarriioouuss  ffaaiirrss  aanndd  ffeessttiivvaallss  aarree  aallssoo  sseeeenn  iinn  KKoorriiyyaa.. Podi Jagannath temple is located at 
Khadganwa Janpad Panchayat of Podi Gram Panchayat. This Temple is an image of Utkal 
Community and Puri Jagannath temple of Odisa. Festival is celebrated every year on account of 
Mahashivratry.    

  
  TThhee  mmaajjoorr  ppllaacceess  ooff  ttoouurriissmm  aarree  aass  ffoolllloowwss::  
  

  

AArreeaass  ooff  HHiissttoorriiccaall  aanndd  CCuullttuurraall  IImmppoorrttaannccee  
SS..NN..  PPllaaccee//SSiitteess//MMoonnuummeenntt  DDeessccrriippttiioonn  HHaazzaarrdd  aanndd  RRiisskk  

11  AAmmrriittddhhaarraa  WWaatteerrffaallll  aanndd  
RReelliiggiioouuss  FFaaiirr  AArreeaa  

Baikunthapur-Balrampur is 10 km from Lai 
village on main road. There is waterfall and 
Shiva temple in the far-flowing river of 
Hasdeo.  

WWaatteerrffaallll  aarreeaa  
DDaannggeerroouuss  SSppoott  

22  
HHaassddeevv  UUddggaamm,,  
GGuurruuvvaassiiddddaass    NNaattiioonnaall  
PPaarrkk  --  SSoonnhhaatt  

NNaattiioonnaall  PPaarrkk,,  ddeennssee  ffoorreesstt  aarreeaa,,  aanndd  OOrriiggiinn  ooff  tthhee    
HHaassddeeoo  RRiivveerr  ooff  CChhhhaattttiissggaarr  

WWiilldd  aanniimmaall  aassssuulltt  
tthhrreeaatt  

33  KKootteesshhwwaarr  DDhhaamm  --  SSoonnhhaatt  AAnniicciiaanntt  SShhiivvaallaayy  oonn  tthhee  ccooaasstt  ooff  hhaassddeeoo  ooff  77--88  rriivveerr  
cceennttuurryy..  

DDaannggeerr  nneeaarr  rriivveerr  aatt  
tthhee  eenndd  ooff  rraaiinnyy  SSeeaassoonn  
  

44  JJaaggii    MMaatthh  --  ((KKeesshhggaavvaa))  66--77  CCeennttuurryy  ddaamm,,  JJaaiinn  SSccuullppttuurree  eexxoottiicc  ffoorreesstt  aarreeaa  OOppeenn  iinn  aallll  sseeaassoonn,,  nnoo  
ddeennggeerr  

55  HHaarrcchhaauukkaa  ((GGhhaagghhaarraa))  SShhrrii  
GGuuffaa  TTeemmppllee  JJaannaakkppuurr  

EEnnttrryy  ggaattee  ttoo  LLoorrdd  RRaamm  iinn  hhiiss  BBaanniissmmeenntt  ffoorr  1144  
yyeeaarrss  HHaarrcchhaauukkaa  66--77  cceennttuurryy  ccaavvee,,  SSttoonnee  SSccuullppttuurree..  

NNoo  ddaannggeerr,,  oonnllyy  dduurriinngg  
rraaiinnyy  sseeaassoonn  wwhheenn  rriivveerr  
oovveerrffllooww..  

  

TTaabbllee  2222::  HHiissttoorriiccaall  aanndd  CCuullttuurraall  PPllaacceess  
  

IInnffoorrmmaattiioonn  ooff  MMiinnee  aanndd  MMiinneerraallss  iinn  tthhee  DDiissttrriicctt  ––  
IInnffoorrmmaattiioonn  ooff  MMiinnee  aanndd  MMiinneerraallss  iinn  tthhee  DDiissttrriicctt  

SSll..NNoo..  MMiinneess  &&  MMiinneerraallss  NNaammee  
PPrroodduuccttiioonn  

((iinn  ttoonnss))  
FFiinnaanncciiaall  

yyeeaarr  

AArreeaa  
wwhheerree  
ffoouunndd  

NNuummbbeerr  
ooff  

RReeggiisstteerreedd  
EEmmppllooyyeeeess  

GGoovvtt//PPrriivvaattee  
OOnnssiittee  

&&  
OOffffssiittee  

ppllaann  
11  Iron ore NNiill  --  

NNiill  

--  --  
22  Gold --  --  --  --  
33  Tin --  --  --  --  
44  Fluorite --  --  --  --  
55  Dolomite --  --  --      
66  Boxoit --  --  --  --  
77  Limestone --  --  --  --    
88  Black stone --  --  --  --  
99  Granite --  --  --  --  

1100  Coal 55..7700  SSEECCLL  
KKoorriiyyaa  BBootthh  NNiill  

  

TTaabbllee  2233::  MMiinnee  aanndd  MMiinneerraallss  iinn  tthhee  DDiissttrriicctt  
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22..  AAsssseessssiinngg  tthhee  sseennssiittiivviittyy,,  ccaappaacciittyy  aanndd  rriisskk  ooff  ddiissaasstteerr  iinn  tthhee  ddiissttrriicctt  
  
  DDiissaasstteerrss  aaddvveerrsseellyy  aaffffeecctt  lliiffee  aanndd  aafftteerr  tthhee  ooccccuurrrreennccee  ooff  ddiissaasstteerr,,  ddeessttrruuccttiioonn,,  pplliigghhtt,,  ppaanniicc  
aarriisseess..  IItt  ttaakkeess  sseevveerraall  ddeeccaaddeess  ffoorr  ddiissaasstteerr  aaffffeecctteedd  ppeeooppllee  ttoo  ccoommee  bbaacckk  ttoo  rreehhaabbiilliittaattiioonn..  
LLooww  lleevveell  ooff  lliivveelliihhoooodd  aanndd  lleessss  aawwaarreenneessss  hhaass  nnoott  oonnllyy  iinnccrreeaasseedd  tthhee  aaddvveerrssee  eeffffeeccttss  ooff  
ddiissaasstteerrss,,  bbuutt  aallssoo  tthhee  sseerriioouuss  ccoonnsseeqquueennccee  ooff  iinntteerrrruuppttiioonn  iinn  eeccoonnoommiicc  ddeevveellooppmmeenntt..  
  
IItt  iiss  tthheerreeffoorree  nneecceessssaarryy  tthhaatt  tthhee  iiddeennttiiffiiccaattiioonn  ooff  tthhee  ppeeooppllee  wwhhoo  aarree  lliivviinngg  bbeellooww  tthhee  
ppoovveerrttyy  lliinnee,,  iiddeennttiiffyyiinngg  tthhee  ppootteennttiiaall  ooccccuurrrreenncceess  ooff  aannyy  ddiissttrriicctt,,  rriisskkss  aarriissiinngg  ffrroomm  tthheemm,,  
aarreeaass  wwhhiicchh  ccoommee  iinn  iittss  ppeerriipphheerryy,,  cchhiillddrreenn,,  tthhee  eellddeerrllyy,,  wwoommeenn,,  tthhee  ddiissaabblleedd,,  aanndd  tthhoossee  
IIddeennttiiffyyiinngg  tthhee  eeccoonnoommiicc,,  ssoocciiaall  aanndd  pphhyyssiiccaall  sseennssiittiivviittyy  ooff  tthhee  ppeeooppllee  lliivviinngg  iinn  tthhee  aarreeaa  aanndd  
aasssseessssiinngg  tthheeiirr  ppootteennttiiaall  sshhoouulldd  ddeeaall  wwiitthh  tthhee  iimmppaacctt  ooff  tthhee  ddiissaasstteerr..  DDeemmoonnssttrraattiioonnss  sshhoouulldd  
bbee  mmaaddee  ssoo  tthhaatt  tthhee  ppllaannss  ccaann  bbee  iimmpplleemmeenntteedd  ttoo  rreedduuccee  tthhee  rriisskk  ooff  ddiissaasstteerrss..  
  
NNaattuurraall  DDiissaasstteerrss  ––  
  
NNaattuurraall  pphheennoommeennaa  tthhaatt  ppoossee  aa  tthhrreeaatt  ttoo  ppeeooppllee,,  ssttrruuccttuurreess  oorr  ffiinnaanncciiaall  pprrooppeerrttiieess  
ssiimmuullttaanneeoouussllyy  ccoonnttrriibbuuttee  ttoo  hhuummaann  lliiffee..  MMaaiinnllyy  ffllooooddss,,  eeaarrtthhqquuaakkeess,,  ddrroouugghhttss,,  vvoollccaannooeess,,  
ffiirreess,,  ttssuunnaammiiss,,  llaannddsslliiddeess  eettcc  aarree  tthhee  nnaattuurraall  tthhrreeaattss..  
  
HHuummaanniittaarriiaann  DDiissaasstteerrss  ––  
  
DDiissaasstteerrss  tthhaatt  ooccccuurr  dduuee  ttoo  hhuummaann--ccaauusseedd  ccaauusseess  aanndd  ssiittuuaattiioonnss  wwhhiicchh  ccaann  bbrriinngg  ddiissaassttrroouuss  
ccoonnsseeqquueenncceess  ttoo  ssoocciieettyy,,  aarree  ccaalllleedd  hhuummaann  ccaallaammiittiieess,,  mmaaiinnllyy  dduuee  ttoo  iinndduussttrriiaall  aacccciiddeennttss,,  
eexxpplloossiioonnss,,  eennvviirroonnmmeennttaall  ddeeggrraaddaattiioonn,,  lleeaakkaaggee  ooff  ppooiissoonnoouuss  ggaasseess,,  wwaarr,,  aacccciiddeennttss  eettcc..  hhaavvee  
bbeeeenn  iinncclluuddeedd..  
  
DDuuee  ttoo  iinnccrreeaasseedd  rriisskk  ooff  ffrreeqquueennccyy  vvuullnneerraabbiilliittyy  aammoonngg  ppeeooppllee  aarriisseess  aanndd  bbyy  ddeeccrreeaassiinngg  tthhee  
aabbiilliittyy  ooff  ppeeooppllee  ccoonnsseeqquueenncceess  iinnccrreeaassee  tthhee  rriisskk  ooff  iinnccrreeaasseedd  rriisskk..  
  
  

                                      HHaazzaarrdd  ((HH))  XX  VVuullnneerraabbiilliittyy  ((VV))  XX    EExxppoossuurree  ((EE))  
        RRiisskk      ==        
            CCaappaacciittyy  ttoo  CCooppee  ((CC))  
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HHaazzaarrdd  --  HHaazzaarrdd  iiss  aa  ssiittuuaattiioonn  wwhheerree  tthheerree  iiss  aa  ppoossssiibbiilliittyy  ooff  lloossss  ooff  lliiffee,,  hheeaalltthh,,  
eennvviirroonnmmeenntt  oorr  pprrooppeerrttyy..  TThhiiss  ccaann  bbee  nnaattuurraall  oorr  mmaann--mmaaddee  iinncciiddeennttss,,  wwhhiicchh  ccaann  nnoott  bbee  
ssttooppppeedd..  IItt  ccaauusseess  hheeaavvyy  lloosssseess  ooff  lliiffee  aanndd  pprrooppeerrttyy  iinn  tthhee  ssttaattee  aanndd  ddiissttrriicctt..  
  

VVuullnneerraabbiilliittyy  --  DDuuee  ttoo  tthhee  nnaattuurree,,  ccoonnssttrruuccttiioonn  aanndd  pprrooxxiimmiittyy  ttoo  tthhrreeaatteenneedd  aarreeaass  oorr  
ddiissaasstteerr  pprroonnee  aarreeaass,,  aa  ccoommmmuunniittyy,,  ssttrruuccttuurree,,  sseerrvviiccee  oorr  ggeeooggrraapphhiicc  aarreeaa  iiss  lliikkeellyy  ttoo  bbee  
ddaammaaggeedd  oorr  iinntteerrrruupptteedd  bbyy  tthhee  eeffffeeccttss  ooff  ssppeecciiaall  ddaannggeerr..  
  

RRiisskk  --  RRiisskkss  ooccccuurr  wwhheenn  tthheerree  iiss  aann  eevveenntt  ooff  ddaannggeerr,,  tthhee  eexxppeecctteedd  lloossss  ooff  aannyy  ccoommmmuunniittyy..  
IItt  mmaayy  iinncclluuddee  lloossss  ooff  lliiffee,,  iinnjjuurryy  ttoo  iinnddiivviidduuaallss,,  lloossss  ooff  pprrooppeerrttyy  aanndd  //  oorr  iinntteerrrruuppttiioonn  iinn  
eeccoonnoommiicc  aaccttiivviittiieess  aanndd  lliivveelliihhoooodd..  
  

CCaappaacciittyy  --  UUssiinngg  tthhee  sskkiillllss  aanndd  rreessoouurrcceess  aavvaaiillaabbllee  ttoo  mmaannaaggee  aaddvveerrssee  ccoonnddiittiioonnss,,  rriisskkss  oorr  
ddiissaasstteerrss  iiss  tthhee  aabbiilliittyy  ttoo  iinnccrreeaassee  tthhee  eelliiggiibbiilliittyy  ooff  ppeeooppllee,,  oorrggaanniizzaattiioonn  aanndd  ssyysstteemmss..  IInn  
oorrddeerr  ttoo  ccooppee  wwiitthh  aannyy  ssiittuuaattiioonn,,  iitt  iiss  eesssseennttiiaall  ttoo  ddeevveelloopp  aawwaarreenneessss  ooff  tthhee  rreessoouurrcceess  aanndd  
rreessoouurrcceess  ooff  tthhee  rreessoouurrcceess,,  dduurriinngg  nnoorrmmaall  ttiimmeess  aass  wweellll  aass  dduurriinngg  tthhee  ddiissaasstteerrss  oorr  aaddvveerrssee  
ccoonnddiittiioonnss..  
  

EExxppoossuurree  --  TThhee  eexxiisstteennccee  aanndd  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  ppeeooppllee,,  pprrooppeerrttyy,,  iinnffrraassttrruuccttuurree,,  hhoouussiinngg,,  
pprroodduuccttiioonn  ccaappaabbiilliittiieess,,  lliivveelliihhoooodd,,  ssyysstteemmss  aanndd  ootthheerr  eelleemmeennttss  llooccaatteedd  iinn  hhaazzaarrddoouuss  aarreeaass  
aarree  kknnoowwnn  aass  eexxppoossuurreess..  
  
  
22..11  IIddeennttiiffyyiinngg  PPootteennttiiaall  DDiissaasstteerrss  ––  
  
  

TThhee  ddiissaasstteerrss  aarree  mmaaiinnllyy  ddiivviiddeedd  iinnttoo  ffiivvee  ppaarrttss..  
  CClliimmaattiicc  RReellaatteedd  
  GGeeoollooggiicc  RReellaatteedd  
  CChheemmiiccaall,,  iinndduussttrriiaall  aanndd  nnuucclleeaarr  rreellaatteedd  
  AAcccciiddeennttaall  RReellaatteedd  
  BBiioollooggiiccaall  DDiissaasstteerr  

  
IInn  oorrddeerr  ttoo  aasssseessss  KKoorriiyyaa  ddiissttrriicctt  ddiissaasstteerr  aanndd  sseennssiittiivviittyy  ooff  tthhee  rriisskk,,  ddiissttrriicctt  ooffffiicciiaallss,,  
ppuubblliicc  rreepprreesseennttaattiivveess,,  NNGGOOss,,  hheelldd  mmeeeettiinngg  oonn  ddiissttrriicctt  ddiissaasstteerr  mmaannaaggeemmeenntt  ppllaann  rreeggaarrddiinngg  
tthhee  ppootteennttiiaall  ddiissaasstteerrss  iinn  tthhee  ddiissttrriicctt,,  ppeeooppllee  aaffffeecctteedd  bbyy  tthheemm  aanndd  tthhee  aabbiilliittyy  ooff  tthhee  ddiissttrriicctt  ttoo  
ddeeaall  wwiitthh  tthhee  ddiissaasstteerrss  AAsssseesssseedd..  
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TThhee  ppootteennttiiaall  1122  ddiissaasstteerrss  wweerree  mmaarrkkeedd  iinn  tthhee  ddiissttrriiccttss..  OOff  tthheessee,,  iitt  iiss  rreeccoommmmeennddeedd  ttoo  
uunnddeerrttaakkee  ggeenneerraall  wwoorrkk  ppllaannss  ffoorr  ddeettaaiilleedd  aanndd  ssppeecciiffiicc  wwoorrkk  ppllaannss  aanndd  ootthheerr  ddiissaasstteerrss  ffoorr  
tthhee  mmaajjoorr  sseevveenn  ddiissaasstteerrss..  
  
22..11..11  SSiixx  mmaaiinn  ddiissaasstteerrss  aarree  bbeellooww  mmeennttiioonneedd  ––  
  

11..  DDrroouugghhtt  
22..  FFlloooodd  
33..  EEaarrtthhqquuaakkee  
44..  AAcccciiddeenntt  
55..  FFiirree  
66..  SSeeaassoonnaall  DDiisseeaasseess  

  

OOtthheerr  55  ddiissaasstteerrss  aarree  ccoommmmuunnaall  rriioottss,,  hhaaiillssttoorrmm,,  ddaamm  bbrreeaakkaaggee,,  lluu  aanndd  ccoolldd  wwaatteerr,,  aallssoo  
CChhhhaattttiissggaarrhh  iiss  aaffffeecctteedd  bbyy  NNaaxxaalliissmm..  
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22..22  HHiissttoorryy  ooff  DDiissaasstteerrss  ––  
AAppaarrtt  ffrroomm  nnaattuurraall  ccaallaammiittiieess  lliikkee  DDrroouugghhtt  aanndd  FFlloooodd  iinn  KKoorriiyyaa  ddiissttrriicctt,,  ootthheerr  ddiissaasstteerrss  ssuucchh  aass  RRooaadd  aacccciiddeennttss,,  FFiirree,,  SSnnaakkee  bbiittee,,  EEppiiddeemmiicc,,  
LLiigghhttnniinngg    aarree  aallssoo  tthheerree..  TThhee  hhiissttoorryy  ooff  vvaarriioouuss  ddiissaasstteerrss  iinn  tthhee  ddiissttrriicctt  iiss  aass  ffoolllloowwss..    

HHaazzaarrdd,,  vvuullnneerraabbiilliittyy,,  ccaappaacciittyy  aanndd  RRiisskk  AAsssseessssmmeenntt  ((HHVVCCRRAA))  
AAsssseessssmmeenntt  ooff  tthhee  DDiissaasstteerrss  tthhaatt  OOccccuurrrreedd  iinn  tthhee  llaasstt  1100  yyeeaarrss  

SS..NNoo..  DDiissaasstteerr  EEvveenntt  yyeeaarr  

EEvveenntt  PPllaaccee  CCaassuuaallttiieess  ((JJaann  HHaannii))  AAnniimmaall  lloossss  ((PPaasshhuu  HHaannii))  
PPrrooppeerr

ttyy  
LLoossss  

CCrroopp  DDaammaaggee    

TTeehhssiill  
DDeeaatthh  IInnjjuurreedd  MMiissssiinngg  

DDeeaatthh  IInnjjuurr
eedd  

MMiissssii
nngg  MMaallee  FFeemmaallee  CChhiilldd  MMaallee  FFeemmaa

llee  CChhiilldd  MMaallee  FFeemmaa
llee  

CChhiill
dd  DDiissaasstteerr  EEvveenntt  

yyeeaarr  
11  

FFlloooodd  

22000099      00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  

22  22001100      00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  

33  22001111  KKhhaaddggaannwwaa  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  118899  00  00  

44  22001122  KKhhaaddggaannwwaa,,  
BBaaiikkuunntthhppuurr  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  991111  00  9955  

55  22001133  KKhhaaddggaannwwaa,,  
BBaaiikkuunntthhppuurr  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  991111  00  9955  

66  22001144  KKhhaaddggaannwwaa,,  
BBaaiikkuunntthhppuurr  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  229999  00  1199  

77  22001155  KKhhaaddggaannwwaa,,  
BBaaiikkuunntthhppuurr  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  114433  00  66  

88  22001166  KKhhaaddggaannwwaa,,  
BBaaiikkuunntthhppuurr  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  116666  2288885588  00  

99  22001177  KKhhaaddggaannwwaa,,  
BBaaiikkuunntthhppuurr  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  220044  33007711  00  

1100  22001188  KKhhaaddggaannwwaa,,  
BBaaiikkuunntthhppuurr  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  112222  00  00  
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11  

DDrroouugghhtt  

22000099      00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  

22  22001100      00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  

33  22001111      00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  

44  22001122      00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  

55  22001133      00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  

66  22001144      00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  

77  22001155  

  BBaaiikkuunntthhppuurr,,    
MMaanneennddrraaggaarrhh,,  
KKhhaaddggaannwwaa,,  SSoonnhhaatt,,  
CChhiirrmmiirrii  

00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  
1177441144
@@224400--
0077  

1188775566--
9922  

88  22001166      00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  

99  22001177  

  BBaaiikkuunntthhppuurr,,    
MMaanneennddrraaggaarrhh,,  
KKhhaaddggaannwwaa,,  SSoonnhhaatt,,  
CChhiirrmmiirrii  

00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  
11552244@@
11443333--1177  55553355--1133  

1100  22001188      00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  

11  

FFiirree  

22000099      00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  

22  22001100      00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  

33  22001111  BBaaiikkuunntthhppuurr,,  SSoonnhhaadd  00  00  11  00  00  00  00  00  00  00  00  00  2222000000  00  00  

44  22001122  BBaaiikkuunntthhppuurr  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  

55  22001133  BBaaiikkuunntthhppuurr  11  11  22  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  

66  22001144  BBaaiikkuunntthhppuurr  11  11  22  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  

77  22001155  BBaaiikkuunntthhppuurr,,  SSoonnhhaadd  00  11  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  
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88  22001166  BBaaiikkuunntthhppuurr  00  33  33  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  

99  22001177  BBaaiikkuunntthhppuurr,,  
MMaanneennddrraaggaarrhh  55  44  33  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  88113300  

1100  22001188  BBaaiikkuunntthhppuurr,,  
MMaanneennddrraaggaarrhh  22  11  22  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  

11  

LightninLightnin
gg  

22000099  MMaanneennddrraaggaarrhh,,  SSoonnhhaadd,,  
BBhhaarraattppuurr  77  11  00  00  00  00  00  00  00  1177  00  00  00  00  00  

22  22001100  MMaanneennddrraaggaarrhh,,  SSoonnhhaadd,,  
BBhhaarraattppuurr  1144  99  11  00  00  00  00  00  00  4455  00  00  00  00  00  

33  22001111  

BBaaiikkuunntthhppuurr,,  
KKhhaaddggaannwwaa,,  
MMaanneennddrraaggaarrhh,,  SSoonnhhaadd,,  
BBhhaarraattppuurr  

55  88  00  00  00  00  00  00  00  5544  00  00  00  00  00  

44  22001122  

BBaaiikkuunntthhppuurr,,  KKhhaaddggaannwwaa,,  
MMaanneennddrraaggaarrhh,,  SSoonnhhaadd,,  
BBhhaarraattppuurr  

33  22  11  00  00  00  00  00  00  1122  00  00  00  00  00  

55  22001133  
BBaaiikkuunntthhppuurr,,  
KKhhaaddggaannwwaa,,  
MMaanneennddrraaggaarrhh,,  SSoonnhhaadd  77  88  44  00  00  00  00  00  00  3300  00  00  00  00  00  

66  22001144  

BBaaiikkuunntthhppuurr,,  
KKhhaaddggaannwwaa,,  
MMaanneennddrraaggaarrhh,,  SSoonnhhaadd,,  
BBhhaarraattppuurr  

1122  33  55  00  00  00  00  00  00  8855  00  00  00  00  00  

77  22001155  
BBaaiikkuunntthhppuurr,,  
KKhhaaddggaannwwaa,,  
MMaanneennddrraaggaarrhh,,  SSoonnhhaadd  1111  77  55  00  00  00  00  00  00  1199  00  00  00  00  00  

88  22001166  

BBaaiikkuunntthhppuurr,,  
KKhhaaddggaannwwaa,,  
MMaanneennddrraaggaarrhh,,  SSoonnhhaadd,,  
BBhhaarraattppuurr  

1111  55  33  00  00  00  00  00  00  5577  00  00  00  00  00  

99  22001177  

BBaaiikkuunntthhppuurr,,  
KKhhaaddggaannwwaa,,  
MMaanneennddrraaggaarrhh,,  
BBhhaarraattppuurr  

1166  55  88  00  00  00  00  00  00  6699  00  00  00  00  00  

1100  22001188  
BBaaiikkuunntthhppuurr,,  
KKhhaaddggaannwwaa,,  
MMaanneennddrraaggaarrhh,,  

2211  77  33  00  00  00  00  00  00  4499  00  00  00  00  00  
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BBhhaarraattppuurr  

11  

Snake Snake 
BiteBite//ScorScor
pionpion//HonHon

ey ey 
BeeBee//GuhGuh
era Biteera Bite  

22000099  
BBaaiikkuunntthhppuurr,,  SSoonnhhaadd,,  
MMaanneennddrraaggaarrhh,,  
BBhhaarraattppuurr  2266  88  11  00  00  00  00  00  00  2277  00  00  00  00  00  

22  22001100  BBaaiikkuunntthhppuurr,,  SSoonnhhaadd,,  
MMaanneennddrraaggaarrhh  66  1111  33  00  00  00  00  00  00  3388  00  00  00  00  00  

33  22001111  

BBaaiikkuunntthhppuurr,,  
KKhhaaddggaannwwaa,,  
MMaanneennddrraaggaarrhh,,  
BBhhaarraattppuurr,,  SSoonnhhaadd  

1144  1122  55  00  00  00  00  00  00  110011  00  00  00  00  00  

44  22001122  
BBaaiikkuunntthhppuurr,,  SSoonnhhaadd,,  
MMaanneennddrraaggaarrhh,,  
KKhhaannddggaannwwaa  44  1133  66  00  00  00  00  00  00  4477  00  00  00  00  00  

55  22001133  

BBaaiikkuunntthhppuurr,,  SSoonnhhaadd,,  
MMaanneennddrraaggaarrhh,,  
KKhhaannddggaannwwaa,,  
BBhhaarraattppuurr  

1177  1188  1166  00  00  00  00  00  00  4466  00  00  00  00  00  

66  22001144  

BBaaiikkuunntthhppuurr,,  SSoonnhhaadd,,  
MMaanneennddrraaggaarrhh,,  KKhhaannddggaannwwaa,,  
BBhhaarraattppuurr  

2222  1155  1144  00  00  00  00  00  00  222255  00  00  00  00  00  

77  22001155  

BBaaiikkuunntthhppuurr,,  SSoonnhhaadd,,  
MMaanneennddrraaggaarrhh,,  
KKhhaannddggaannwwaa,,  
BBhhaarraattppuurr  

3300  2244  1133  00  00  00  00  00  00  115533  00  00  00  00  00  

88  22001166  

BBaaiikkuunntthhppuurr,,  SSoonnhhaadd,,  
MMaanneennddrraaggaarrhh,,  
KKhhaannddggaannwwaa,,  
BBhhaarraattppuurr  

1166  1133  55  00  00  00  00  00  00  222244  00  00  00  00  00  

99  22001177  

BBaaiikkuunntthhppuurr,,  SSoonnhhaadd,,  
MMaanneennddrraaggaarrhh,,  
KKhhaannddggaannwwaa,,  
BBhhaarraattppuurr  

3399  3344  99  00  00  00  00  00  00  222255  00  00  00  00  00  

1100  22001188  

BBaaiikkuunntthhppuurr,,  SSoonnhhaadd,,  
MMaanneennddrraaggaarrhh,,  
KKhhaannddggaannwwaa,,  
BBhhaarraattppuurr  

1155  1122  22  00  00  00  00  00  00  110055  00  00  00  00  00  
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11  

Road Road & & 
Rail Rail 

AccidentAccident
ss  

22000099      00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  

22  22001100      00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  

33  22001111  KKhhaaddggaannwwaa,,  SSoonnhhaadd  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  

44  22001122  KKhhaaddggaannwwaa,,  SSoonnhhaadd  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  

55  22001133  KKhhaaddggaannwwaa  55  1144  00  00  00  00  00  00  00  00  00  

66  22001144  MMaanneennddrraaggaarrhh,,  SSoonnhhaadd  88  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  

77  22001155  MMaanneennddrraaggaarrhh,,  SSoonnhhaadd  3366  2266  00  00  00  00  00  00  00  00  00  

88  22001166      1155  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  

99  22001177  MMaanneennddrraaggaarrhh,,  SSoonnhhaadd  1133  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  

1100  22001188  KKhhaaddggaannwwaa  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  

11  

uunnhh@@rrkkyykkcc@@
ddqqvvkk  eess aa  MMqqccuuss  

llss  eekkSSrr  

22000099  BBaaiikkuunntthhppuurr  22  33  33  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  

22  22001100  BBaaiikkuunntthhppuurr  00  11  22  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  

33  22001111  BBaaiikkuunntthhppuurr,,  ssoonnhhaadd  22  22  33  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  

44  22001122  BBaaiikkuunntthhppuurr  1111  77  1188  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  

55  22001133  BBaaiikkuunntthhppuurr  1133  33  1166  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  

66  22001144  BBaaiikkuunntthhppuurr,,  SSoonnhhaadd  1144  99  1177  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  

77  22001155  BBaaiikkuunntthhppuurr,,  SSoonnhhaadd  1199  1100  2266  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  

88  22001166  BBaaiikkuunntthhppuurr,,  SSoonnhhaadd  55  77  88  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  

99  22001177  BBaaiikkuunntthhppuurr,,  SSoonnhhaadd  2233  99  2277  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  

1100  22001188  BBaaiikkuunntthhppuurr  33  00  33  00  00  00  00  00  00  33  00  00  00  00  00  

  
TTaabbllee  2244::  AAsssseessssmmeenntt  ooff  tthhee  DDiissaasstteerrss  tthhaatt  OOccccuurrrreedd  iinn  tthhee  llaasstt  1100  yyeeaarrss  
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TTeehhssiill  wwiissee  CCaassuuaallttiieess  ((JJaann  HHaannii))  IInnffoorrmmaattiioonn  ¼¼LLaasstt  tteenn  yyeeaarrss  iinnffoorrmmaattiioonn½½  

SS..NNoo..  
CCaassuuaallttiieess    ((JJaann  

HHaannii))  

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

11  22  33  44  55  66  77  88  99  1100  1111  1122  1133  
11  MMaallee  3300  2288  4444  1144  3399  4466  3388  3311  3377  3355  2244  2244  339944  

22  FFeemmaallee  1144  2244  3322  1144  2244  2266  3399  3388  1188  1188  1177  2211  228899  

33  CChhiilldd  00  33  22  66  1111  88  1122  55  44  22  11  55  5599  

44  DDeettaaiillss  ooff  RReessccuueedd  
ppeeooppllee  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  

TToottaall  4444  5555  7788  3344  7744  8800  8899  7744  5599  5555  4422  5500  774422  
  

  TTaabbllee  2255::  MMoonntthhllyy  iinnffoorrmmaattiioonn  ooff  hhuummaann  lliiffee  lloosstt  iinn  tthhee  llaasstt  1100  yyeeaarrss  
  

TTeehhssiill  wwiissee  AAnniimmaall  lloossss  ((PPaasshhuu  HHaannii))  IInnffoorrmmaattiioonn  ((LLaasstt  tteenn  yyeeaarrss  iinnffoorrmmaattiioonn))  
SS..NNoo..  AAnniimmaall  lloossss  

((PPaasshhuu  HHaannii))    
MMoonntthh  

JJaannuuaarryy  FFeebbrruuaarryy  MMaarrcchh  AApprriill  MMaayy  JJuunnee  JJuullyy  AAuugguusstt  SSeepptteemmbbeerr  OOccttoobbeerr  NNoovveemmbbeerr  DDeecceemmbbeerr  TToottaall  
11  22  33  44  55  66  77  88  99  1100  1111  1122  1133  

11  DDaaiirryy  CCaattttllee  4444  8844  6688  2211  7711  117700  112244  8877  8855  8822  5577  9955  998855  

22  DDrryy  CCaattttllee  5566  8822  7711  2299  7733  111188  111100  6666  3399  3388  4455  4411  776699  

TToottaall  110000  116666  113399  5500  114444  228888  223344  115533  112244  112200  110022  113366  11775544  

  
TTaabbllee  2266::  MMoonntthhllyy  iinnffoorrmmaattiioonn  ooff  aanniimmaall  lliiffee  lloosstt  iinn  tthhee  llaasstt  1100  yyeeaarrss    
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22..33  RRiisskk  PPrrooffiillee  ––  
  
AA  rriisskk  pprrooffiillee  hhaass  bbeeeenn  ddeevveellooppeedd  ffoorr  eeaacchh  rriisskk  iiddeennttiiffiieedd  iinn  KKoorriiyyaa..  AA  rriisskk  pprrooffiillee  iinncclluuddeess  
tthhee  ffoolllloowwiinngg  iinnffoorrmmaattiioonn  aabboouutt  tthhee  ddaannggeerr::  
  

11..  FFrreeqquueennccyy  ooff  tthhee  iinncciiddeenntt  --  hhooww  oofftteenn  iitt  iiss  lliikkeellyy  ttoo  ooccccuurr..  
22..  IInntteennssiittyy  aanndd  ppootteennttiiaall  iinntteennssiittyy  --  hhooww  bbaadd  iitt  ccaann  bbee..  
33..  LLooccaattiioonn  --  wwhheerree  iiss  lliikkeellyy  ttoo  ooccccuurr..  
44..  DDuurraattiioonn  --  HHooww  lloonngg  ccaann  iitt  llaasstt??  
55..  SSeeaassoonnaall  PPaatttteerrnn  --  TThhee  ttiimmee  ooff  yyeeaarr  dduurriinngg  wwhhiicchh  iitt  iiss  mmoorree  lliikkeellyy  ttoo  ooccccuurr..  
66..  SSppeeeedd  ooff  tthhee  ssttaarrtt  --  hhooww  ffaasstt  iiss  tthhee  ppoossssiibbiilliittyy  ooff  iitt..  

  
  
HHaazzaarrdd  PPootteennttiiaall  

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

FFrreeqquueennccyy  ooff  
OOccccuurrrreennccee  

AArreeaass  
LLiikkeellyy  ttoo  bbee  
AAffffeecctteedd  
MMoosstt  

PPrroobbaabbllee  
DDuurraattiioonn  

PPrroobbaabbllee  
TTiimmee  ooff  tthhee  
YYeeaarr  

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

FFlloooodd    LLiimmiitteedd  LLiikkeellyy  AAllll  DDiissttiicctt  11--33WWeeeekk  JJuunnee--
SSeepptteemmbbeerr  

MMoorree  tthhaann  2244  
hhoouurrss  

DDrroouugghhtt  CCrriittiiccaall  MMoossttllyy  
¼¼ccggqq//kkkk½½  AAllll  DDiissttiicctt  11--33  

MMoonntthh  
TThhrroouugghhoouutt  
tthhee  yyeeaarr    

MMiinniimmuumm  oorr  
NNoo  WWaarrnniinngg  

FFiirree  CCrriittiiccaall  MMoossttllyy  AAllll  DDiissttiicctt  FFeeww  
hhoouurrss    

TThhrroouugghhoouutt  
tthhee  yyeeaarr    

MMiinniimmuumm  oorr  
NNoo  WWaarrnniinngg  

EEppiiddeemmiicc  LLiimmiitteedd  MMoossttllyy  AAllll  DDiissttiicctt  FFeeww  DDaayyss    TThhrroouugghhoouutt  
tthhee  yyeeaarr    

MMiinniimmuumm  oorr  
NNoo  WWaarrnniinngg  

RRooaadd  
AAcccciiddeennttss  LLiimmiitteedd  MMoossttllyy  AAllll  DDiissttiicctt  FFeeww  

SSeeccoonnddss  
TThhrroouugghhoouutt  
tthhee  yyeeaarr    

MMiinniimmuumm  oorr  
NNoo  WWaarrnniinngg  

  
TTaabbllee  2277::    RRiisskk  PPrrooffiillee  
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NNoottee::  PPootteennttiiaall  qquuaannttiittyy  ––    

11..  DDaannggeerroouuss::  MMoorree  tthhaann  5500%%    
22..  SSeerriioouuss::  2255--5500%%    
33..  LLiimmiitteedd::  1100--2255  %%  
44..  FFeewweerr  tthhaann  1100%%..    

  

TThhee  ffrreeqquueennccyy  ooff  tthhee  eevveenntt  ––    
11..  MMoosstt  lliikkeellyy::  IInn  tthhee  nneexxtt  yyeeaarr  aapppprrooxxiimmaatteellyy  110000  %%..  
22..  PPrroobbaabbiilliittyy::  1100--110000  %%  wwiitthh  aattlleeaasstt  oonnee  cchhaannggee  iinn  tthhee  nneexxtt  yyeeaarr..  
33..  OOccccaassiioonnaallllyy  pprroobbaabbllee::  11--1100  %%  iinn  tthhee  nneexxtt  yyeeaarr  oorr  PPrroobbaabbiilliittyy  bbeettwweeeenn  aatt  lleeaasstt  oonnee  

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

  

22..44  RRiisskk  AAnnaallyyssiiss  ––  
  
RRiisskkss  ccaann  bbee  aa  tthhrreeaatt  ttoo  ppeeooppllee,,  sseerrvviicceess,,  ssppeecciiffiicc  ffaacciilliittiieess  aanndd  ssttrruuccttuurreess  iinn  tthhee  ccoommmmuunniittyy..  
BByy  rreedduucciinngg  tthhee  rriisskk,,  tthhee  ddiissttrriicctt  ccaann  ffooccuuss  oonn  tthhoossee  hhaazzaarrddss  tthhaatt  ccrreeaattee  hhiigghh  rriisskk  ffoorr  lliiffee,,  
pprrooppeerrttyy  aanndd  eennvviirroonnmmeenntt..  AAnnaallyyssiiss  ooff  rriisskk  iiss  hheellppffuull  iinn  ddeevveellooppiinngg  rreeaaccttiioonn  pprriioorriittiieess..  RRiisskk  
pprriioorriittyy  iiss  aassssiiggnneedd  uussiinngg  qquuaalliittaattiivvee  rraattiinnggss  ssuucchh  aass  hhiigghh,,  mmeeddiiuumm,,  aanndd  llooww..  
  
SS..  
NNoo  

HHaazzaarrddss  GGeeooggrraapphhyy  IInnffrraassttrruuccttuurree  &&  
PPrrooppeerrttyy  

DDeemmooggrraapphhyy  

11  FFlloooodd  MMeeddiiuumm  MMeeddiiuumm  HHiigghh  
22  DDrroouugghhtt  MMeeddiiuumm  LLooww  HHiigghh  
33  FFiirree  LLooww  MMeeddiiuumm  HHiigghh  
44  EEppiiddeemmiicc  LLooww  LLooww  HHiigghh  

  
TTaabbllee  2288::    RRiisskk  AAnnaallyyssiiss  
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22..55  VVuullnneerraabbiilliittyy  AAllnnaallyyssiiss  ––  
BBaasseedd  oonn  tthhee  rreevviieeww  aanndd  aannaallyyssiiss  ooff  ddaattaa,,  tthhee  ccoonntteexxtt  ooff  tthhee  mmoosstt  iimmppoorrttaanntt  ddeessiiggnn  rriisskk  iiss  
iiddeennttiiffiieedd  ffoorr  tthhee  lloowweesstt  aaddmmiinniissttrraattiivvee  uunniitt  iinn  tthhee  ddiissttrriicctt..  BBaasseedd  oonn  tthhiiss,,  tthhee  sseennssiittiivviittyy  
aannaallyyssiiss  iiss  ddoonnee  aass  ffoolllloowwss..  
  
SS..NNoo  SSeennssiittiivviittyy  aannaallyyssiiss  AAnnsswweerr  

11  

SSeennssiittiivviittyy  aannaallyyssiiss  RReessuulltt  
WWhhaattssiinngglleeoorrmmuullttiipplleehhaazzaarrddssiisstthheeccoommmmuunniittyy  
ffaacceedd  wwiitthh??  WWhhiicchh  aarree  mmoosstt  ssiiggnniiffiiccaanntt??  
RReeffeerrrriinngg  ttoo  ooccccuurrrreennccee,,  ffrreeqquueennccyy//rreettuurrnn  
ppeerriioodd,,  iinntteennssiittyy  aanndd  dduurraattiioonn  aass  wweellll  aass  
eexxppoossuurree  ooff  aaffffeecctteedd  ffaammiilliieess,,  hhooww  ddoo  
tthheesseehhaazzaarrddss  ccoommppaarree??  

CCoommmmuunniittiieess  aarree  aaffffeecctteedd  bbyy  
rriisskkss  ssuucchh  aass  ffllooooddss,,  ddrroouugghhttss,,  
ffiirreess  aanndd  eeppiiddeemmiiccss..  
OOuutt  ooff  aallll  ccaallaammiittiieess,,  ddrroouugghhtt  iiss  aa  
ddiissaasstteerr  tthhaatt  sseevveerreellyy  aaffffeecctteedd  aa  
llaarrggee  nnuummbbeerr  ooff  ppooppuullaattiioonnss  iinn  
tthhee  yyeeaarr  22001155,,  22001177  ttoo..  
    

AArree  rriisskkss  oorr  nneeww  rriisskkss  eemmeerrggiinngg??  
EEppiiddeemmiicc  ccaasseess  wweerree  aallssoo  tthheerree..  
NNoo  ssiiggnniiffiiccaanntt  tteennddeennccyy  hhaass  bbeeeenn  
sseeeenn..  

22  

RReessuulltt  ooff  SSeennssiittiivviittyy  AAnnaallyyssiiss  
WWhheerree  iiss  tthhee  mmoosstt  sseennssiittiivvee  aarreeaa??  DDuuee  ttoo  aallll  ttaahhssiill  ddrroouugghhtt  

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

FFlloooodd  ––  DDuuee  ttoo  tthhee  pprreesseennccee  ooff  
HHaassddeeoo,,  GGooppaadd,,  BBaannaass,,  GGeejj  
rriivveerrss,,  aallll  tteehhssiillss  aarree  ggeenneerraallllyy  
aaffffeecctteedd  bbyy  tthhee  fflloooodd..  
DDrroouugghhtt  --  LLooww  rraaiinnffaallll  aanndd  
sseeggmmeenntt  rraaiinnffaallll  aaffffeeccttss  tthhee  
ddiissttrriicctt..  

33  

RReessuulltt  ooff  CCaappaacciittyy  AAnnaallyyssiiss  

WWhhaatt  aarree  tthhee  mmaaiinn  ccaappaabbiilliittiieess  iinn  tthhee  
ccoommmmuunniittyy??  

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

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

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

ooppeerraattiioonn  aanndd  wwiitthhddrraawwaall..  
  RReessccuuee  eeqquuiippmmeenntt::  FFoorr  

rreessccuuee  ooppeerraattiioonnss..  
  RReelliieeff  ccaammppss::  FFoorr  tteemmppoorraarryy  

sshheelltteerrss  aanndd  ffiirrsstt  aaiidd..  
  TTrraannssppoorrtt  aanndd  ccoommmmuunniiccaa--  
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ttiioonn  ssyysstteemm::  IItt  iiss  wweellll  
ccoonnnneecctteedd  ttoo  nneeiigghhbboorriinngg  
ddiissttrriiccttss  tthhrroouugghh  rrooaadd  aanndd  
vveehhiiccuullaarr  ttrraaffffiicc..  

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

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

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

MMaaiinn    0044  wweeaakknneesssseess  

  TThhee  nneegglliiggeennccee  ooff  ffaarrmmeerrss  
bbeeffoorree  tthhee  ppeerriioodd  ooff  ddrroouugghhtt..  

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

  IInnssuuffffiicciieenntt  nnuummbbeerr  ooff  ffiirree  
ssttaattiioonnss..  

  TThheerree  iiss  nnoo  NNGGOO  wwoorrkkiinngg  oonn  
ddiissaasstteerr  mmaannaaggeemmeenntt  
aawwaarreenneessss..  

44  

PPrreeppaarraattiioonnss  aanndd  rreeaaccttiioonnss  ttoo  rreedduuccee  tthhee  eeffffeeccttss  ooff  ddiissaasstteerr  

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

  CCoonnssttrruuccttiioonn  ooff  rriivveerr  
eemmbbaannkkmmeennttss..  

  PPrrootteeccttiioonn  ooff  wwaatteerr  dduurriinngg  
tthhee  rraaiinnyy  sseeaassoonn..  

  CCoonnssttrruuccttiioonn  ooff  nneeww  cchheecckk  
ddaammss,,  ppoonnddss  aanndd  wweellllss  
  

    
  TToo  eedduuccaattee  ffaarrmmeerrss  ttoo  

pprraaccttiiccee  ddrroouugghhtt--rreessiissttaanntt  
ccrrooppss  aanndd  eeffffiicciieenntt  wwaatteerr  uussee..  

        

  
TTaabbllee  2299::    VVuullnneerraabbiilliittyy  AAnnaallyyssiiss  
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22..66  DDiissaasstteerrss  iinn  KKoorriiyyaa  DDiissttrriicctt  ––  
  

22..66..11  DDrroouugghhtt  ––  
  
  

TThheerree  iiss  ccuummuullaattiivvee  eeffffeecctt  ooff  tthhee  llaacckk  ooff  ddrryy  wwaatteerr..  TThhee  eeffffeecctt  ooff  wwhhiicchh  ffaallllss  oonn  aaggrriiccuullttuurree,,  
nnaattuurraall  eennvviirroonnmmeenntt  aanndd  rreellaatteedd  pprroocceesssseess  iinn  tthhee  ffoorrmm  ooff  aa  nnaattuurraall  ddiissaasstteerr..  IIff  iittss  eeffffeeccttiivveenneessss  
ccoonnttiinnuueess  ttoo  iinnccrreeaassee,,  tthheenn  tthhee  ssiittuuaattiioonn  ooff  ffaammiinnee  aarriisseess..  TThhee  IInnddiiaann  MMeetteeoorroollooggiiccaall  
DDeeppaarrttmmeenntt  hhaass  ddiivviiddeedd  tthhee  ddrroouugghhtt  iinnttoo  ttwwoo  ppaarrttss  --  tthhee  ddrroouugghhtt  aanndd  tthhee  ccoommmmoonn  ddrroouugghhtt..  
TThhiirrssttyy  ddrroouugghhtt  hhaass  lleessss  tthhaann  5500  ppeerrcceenntt  rraaiinnffaallll,,  wwhhiillee  tthhee  nnoorrmmaall  ddrroouugghhtt  iiss  2255  ppeerrcceenntt  lleessss  
tthhaann  tthhee  aavveerraaggee  rraaiinnffaallll..  AAccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  ddeeffiinniittiioonn  ooff  ddrroouugghhtt  ggiivveenn  bbyy  tthhee  iirrrriiggaattiioonn  
ccoommmmiissssiioonn,,  tthhiiss  iiss  tthhee  ssiittuuaattiioonn  iinn  wwhhiicchh  tthhee  aarreeaa  hhaass  rreecceeiivveedd  7755  ppeerrcceenntt  lleessss  rraaiinn  tthhaann  
nnoorrmmaall  rraaiinnffaallll..  IIff  tthhiiss  ddeeffiicciieennccyy  iiss  bbeettwweeeenn  2255  ttoo  5500  ppeerrcceenntt,,  iitt  iiss  ddeeffiinneedd  aass  tthhee  ssttaattuuss  ooff  
sseevveerree  ddrroouugghhtt  aanndd  iiff  tthhee  ddeeffiicciieennccyy  iiss  mmoorree  tthhaann  5500  ppeerrcceenntt  tthheenn  iitt  iiss  ccoonnssiiddeerreedd  aass  aa  
ccoonnddiittiioonn  ooff  sseevveerree  ddrroouugghhtt..  

  DDrryy  iiss  aa  ggrraadduuaall  nnaattuurraall  ddiissaasstteerr  tthhaatt  ggiivveess  uuss  aa  lloott  ooff  ttiimmee  ttoo  ddeeaall  wwiitthh..  DDuuee  ttoo  nnoott  hhaavviinngg  
pprrooppeerr  mmaannaaggeemmeenntt  ooff  wwaatteerr,,  iittss  eeffffeeccttss  aallssoo  iinnccrreeaassee  oovveerr  ttiimmee..  TThhee  mmaaiinn  ccaauussee  ooff  ddrroouugghhtt  iiss  
tthhee  llaacckk  ooff  rraaiinnffaallll..  
  
  

CCoommmmoonn  iinnddiiccaattoorrss  ooff  ddrroouugghhtt  ––  
  

  LLaacckk  ooff  wwaatteerr  iinn  rreesseerrvvooiirrss  
  LLooww  rraaiinnffaallll  oorr  nnoott  oonn  ttiimmee  oorr  llooww  wwaatteerr  ssttoorraaggee  
  LLooww  wwaatteerr  lleevveell  
  WWeellllss  ddrryyiinngg  
  DDeessttrruuccttiioonn  ooff  ccrrooppss  

  
TTyyppeess  ooff  DDrroouugghhtt  ––  
  

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

  DDuuee  ttoo  hhyyddrroollooggiiccaall  ddrroouugghhtt  --    llaacckk  ooff  wwaatteerr,,  lloowweerr  ggrroouunndd  wwaatteerr  lleevveell,,  ddeepprriivvaattiioonn  
ooff  wwaatteerr  bbooddiieess,,  ppoonnddss,,  wweellllss  aanndd  rreesseerrvvooiirrss  ddrryyiinngg  

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



DDrroouugghhtt  iinnffoorrmmaattiioonn  ooff  KKoorriiyy
  

YYeeaarr  22001177--
SS..NNoo..  SSppeecciiaall  

11  
AAfftteerr  ccrroopp  ssuurrvveeyy  ttoottaall
nnuummbbeerr  ooff  eelliiggiibbllee  
ffaarrmmeerrss  wwaass  ffoouunndd    --  
2200336655  

  
TTaabbllee  3300::    YYeeaa

SS..NoNo. .   DistrictDistrict  Tehsil Tehsil   

11  

JJ aa nn
jj gg ii rr

-- CC hh
aa mm

pp aa   BBaaiikkuunntthhppuurr  
22  SSoonnhhaadd  
33  MMaanneennddrraaggaarrhh
44  KKhhaaddggaannwwaa  
    BBhhaarraattppuurr  

TToottaall  44  

TTaabbllee

GGrraapphh  11

148
105

020406080100120140160180200
Number of village affected by drought
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yyaa  ddiissttrriicctt  --  
DDrroouugghhtt  

--1188  DDrroouugghhtt  AAffffeecctteedd  AArreeaa  aanndd  iittss  LLoossss  
SSccaallee  CCoommmmeenn

ll  
DDiissbbuurrsseedd  AAmmoouunntt--  

6655112299554433  
66117711118822  AAmmoouunntt

uunnddeerr  tthhee  ccrroopp  i
sscchheemmee  ttoo  889955

aarr  22001177--1188  DDrroouugghhtt  AAffffeecctteedd  AArreeaa  aanndd  iittss  LLoossss  
  

List of affected areasList of affected areas  
Number Number 

of villagesof villages  IntensityIntensity  
Number of farmers affected by droughtNumber of farmers affected by drought

Small and Small and 
Marginal Marginal 
Farmers Farmers   

Other Large Other Large 
FarmersFarmers

114488  IInntteennssee  2288885588  --  
110055  SSmmaallll  22006622  --  

hh  113322  SSmmaallll  44776644  --  
9922  SSmmaallll  11552244  --  
118811  IInntteennssee  88994466  --  
110044    4466115544  --  

  
ee  3311::    LLiisstt  ooff  aarreeaass  aaffffeecctteedd  bbyy  ddrroouugghhtt  

  
11::  NNuummbbeerr  ooff  vviillllaaggee  aaffffeecctteedd  bbyy  ddrroouugghhtt  

132
92

181
Number of village affected by drought

Number of villages

nn,,  KKoorriiyyaa  ((CC..GG..))  

nnttss  
tt  ddiissttrriibbuutteedd  
 iinnssuurraannccee  
55  ffaarrmmeerrss..  

Number of farmers affected by droughtNumber of farmers affected by drought  
Other Large Other Large 

FarmersFarmers  TToottaall  

2288885588  
22006622  
44776644  
11552244  
88994466  

4466115544  

    

Number of villages
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PPaasstt  OOccccuurrrreennccee  OOff  DDrroouugghhtt  DDeeccllaarreedd  IInn  TThhee  DDiissttrriicctt  

SSll..NNoo..  YYeeaarr  SSttaattee  DDiissttrriicctt  NNaammee  TTeehhssiill  NNaammee  

11  22001155--1166  CChhhhaattttiissggaarrhh  KKoorriiyyaa  AAkkaallttaarraa,,  BBaallooddaa  
  

TTaabbllee  3322::    PPaasstt  OOccccuurrrreennccee  OOff  DDrroouugghhtt  DDeeccllaarreedd  IInn  TThhee  DDiissttrriicctt  
  

22..66..22  FFlloooodd  ––  
  

IInn  DDiissttrriicctt  KKoorreeaa,,  0044  RRiivveerrss  ((HHaassddeevv,,  GGooppaadd,,  BBaannaass,,  ggaauuggee))  aarree  ffoouunndd..TThheessee  rriivveerrss  ddoo  nnoott  
ccrreeaattee  aa  fflloooodd  ssiittuuaattiioonn,,  AAnnyy  rriivveerrss  iinn  tthhee  ddiissttrriicctt  aarree  nnoott  ssuusscceeppttiibbllee  ttoo  ffllooooddss  oorr  wwaatteerr  iinnlleett,,  
wwhhiicchh  hhaass  nnoott  bbeeeenn  aaffffeecctteedd  bbyy  aannyy  tteehhssiill  fflloooodd  iinn  tthhiiss  ddiissttrriicctt..TThheerree  hhaass  bbeeeenn  nnoo  lliiffee  aanndd  
aanniimmaall  lloossss  ffrroomm  ffllooooddss  iinn  tthhee  ddiissttrriicctt,,    hheerree  oonnllyy  aa  ccaassee  ooff  pprrooppeerrttyy  lloossss  aanndd  ccrroopp  lloossss  hhaavvee  
ooccccuurrrreedd  dduuee  ttoo  eexxcceessssiivvee  rraaiinn..  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



22..66..33  AAcccciiddeennttss  ––  
  

RRaaiill  AAcccciiddeennttss  ––    
  
DDiissttrriicctt  KKoorriiyyaa  iiss  ccoonnnneecctteedd  
ccoonnnneeccttiivviittyy  iinn  tthhee  ddiissttrriicctt  ttoo
AAnnuuppppuurr--CChhiirrmmiirrii  RRaaiillwwaayy..  TT
CChhiirrmmiirrii,,  BBaaiikkuunntthhppuurr..  TThheerree  aa
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  ttoo  SSoouutthh--  EEaasstteerrnn  RRaaiillwwaayy..  IItt  iiss  bboouunndd  ttoo
oo  ttrraannssppoorrtt  CCooaall  ffrroomm  CCooaall  mmiinneess..  RRaaiillwwaayy  
TThhiiss  RRaaiillwwaayy  lliinnee  ggooeess  ttoo  AAmmbbiikkaappuurr  vviiaa  M
aarree  SSeevveerraall  CCooaall  mmiinneess  aarroouunndd  tthhee  ddiissttrriicctt..  

FFiigguurree  55::  RRaaiill  MMaapp  

nn,,  KKoorriiyyaa  ((CC..GG..))  

oo  hhaavvee  rraaiillwwaayy  
  SSttaattiioonn  iiss  oonn  
MMaanneennddrraaggaarrhh,,  
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RRooaadd  aacccciiddeennttss  ––  
  
  

SScciieennccee  aanndd  tteecchhnnoollooggiiccaall  aaddvvaanncceess  hhaavvee  mmaaddee  hhuummaann  lliiffee  ssooootthhiinngg,,  wwhhiicchh  hhaass  rreessuulltteedd  iinn  
tthhee  ddiissttaanncceess  bbeeiinngg  ccoouunntteedd  iinn  hhoouurrss  ttooddaayy..  BBuutt  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  aacccciiddeennttss  iiss  iinnccrreeaassiinngg  ddaayy  bbyy  
ddaayy  dduuee  ttoo  iinnaaddeeqquuaaccyy  aanndd  tteecchhnniiccaall  ffaaiilluurree  dduuee  ttoo  nnoonn--ccoommpplliiaannccee  ooff  tthhee  rruulleess  ooff  ttrraaffffiicc..  
AAbboouutt  3377  ppeerrcceenntt  ooff  aallll  ddeeaatthhss  dduuee  ttoo  aacccciiddeennttss  iinn  IInnddiiaa  ddiiee  oonnllyy  dduuee  ttoo  rrooaadd  aacccciiddeennttss..  TThhee  
ffaattee  ooff  tthhee  ssiittuuaattiioonn  ccaann  bbee  aassssuummeedd  bbyy  tthhee  ffaacctt  tthhaatt  1100  ppeeooppllee  ddiiee  eevveerryy  ddaayy,,  eevveerryy  hhoouurr,,  ffrroomm  
rrooaadd  aacccciiddeennttss  AAnndd  ffoouurr  ttiimmeess  mmoorree  tthhaann  tthhaatt,,  4400  ppeerrssoonnss  aarree  iinnjjuurreedd,,  mmaannyy  ooff  wwhhoomm  aarree  
ccrriipppplleedd  ffoorr  aaggeess..OOnn  tthhee  bbaassiiss  ooff  tthhee  pprrooppoorrttiioonn  ooff  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  mmoottoorr  vveehhiicclleess,,  tthhee  nnuummbbeerr  
ooff  rrooaadd  aacccciiddeennttss  iinn  IInnddiiaa  iiss  mmuucchh  hhiigghheerr  tthhaann  tthhee  ddeevveellooppeedd  ccoouunnttrriieess,,  aacccciiddeennttss  iinnccrreeaassee  bbyy  
aabboouutt  44  ppeerrcceenntt  aannnnuuaallllyy..  TTooddaayy  iitt  iiss  nneecceessssaarryy  tthhaatt  wwee  sshhoouulldd  rreedduuccee  rrooaadd  aacccciiddeennttss  ssoo  tthhaatt  
ddaattaa  wwiillll  rreemmaaiinn  iinn  ccoonnttrrooll..  
  
  
  

  

RRooaadd  AAcccciiddeennttss  iinn  tthhee  DDiissttrriicctt  
SSll..NNoo..  YYeeaarr  NNuummbbeerr  ooff  AAcccciiddeennttss  DDeecceeaasseedd  ((DDeeaatthh))  IInnjjuurreedd  

11  22001133--1144  1199  55  1144  
22  22001144--1155  88  88  00  
33  22001155--1166  6622  3366  2266  
44  22001166--1177  1155  1155  00  
55  22001177--1188  1133  1133  00  

TToottaall  111177  7777  4400  
  

  
TTaabbllee  3333::  RRooaadd  aacccciiddeennttss  iinn  tthhee  ddiissttrriicctt  



GGrraa

TThhee  mmaaiinn  rreeaassoonn  ffoorr  rrooaadd  aacccc
  NNeegglliiggeennccee  iinn  ddrriivviinngg  
  DDoo  nnoott  ffoollllooww  ttrraaffffiicc  rruull
  BBaadd  rrooaaddss  
  EExxttrreemmee  vveehhiicclleess  aanndd  ccrr
  IImmpprrooppeerr  mmaaiinntteennaannccee  oo

  
  

DDeettaaiillss  ooff  ppootteennttiiaall  rrooaadd  aa
  

DDiissttrriicctt  NNaammee    

DDiissttrriicctt  --  KKoorriiyyaa  
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aapphh  22::  RRooaadd  AAcccciiddeennttss  iinn  tthhee  DDiissttrriicctt  

  
  cciiddeennttss  --  

lleess  

rroowwddss  oonn  tthhee  rrooaaddss  
ooff  VVeehhiiccllee  

aanndd  aarreeaa  ooff  mmaajjoorr  aacccciiddeenntt  iinn  KKoorriiyyaa  DD
AAcccciiddeenntt  PPrroonnee  AArreeaa  

SSoonnhhaatt  TTuurrnn  SShhiivvgghhaatt  
KKhhaannddaa  JJaammggaahhaannaa  
SSaarrddii  PPuulliiaa  BBaaiikkuunntthhppuurr  
CChhiirrmmiirrii  3366  ttuurrnnss  
LLookk  PPaarrllookk  DDhhaabbaa  BBaaiikkuunntthhppuurr  

62

15 13

36

15 13

26

0 0

Year wise Number of road accidents 

Number of Accidents
Deceased (Death)
Injured

nn,,  KKoorriiyyaa  ((CC..GG..))  

  

DDiissttrriicctt  ––  

Number of Accidents
Deceased (Death)
Injured



MM
PP
VV

  
TTaabbllee  3344::  DDiisstt

22..66..44  EEppiiddeemmiicc  ––  
  
  

EEppiiddeemmiicc  iinn  tthhee  DDiissttrrii
SS..NNoo..  YYeeaarr  TTeehhssiill//BBlloocckk

1 2010 Khadganwa 
2 2012 Baikunthpur 
3 2015 Sonhat 
4 2016 Sonhat 

5 2017 
Khadganwa 
Khadganwa 

  
  

TTaabbllee  3355::  EEppiiddee

GG
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MMaahhaallppaarraa  CChhoowwkk  BBaaiikkuunntthhppuurr  
PPooddii  bbaacchhaarraa  
VViillllaaggee  BBaannggii  MMaanneeddrraaggaarrhh  RRooaadd  

ttrriicctt  RRooaadd  AAcccciiddeenntt  PPoossssiibbllee  RRoouutteess  aanndd  AArreeaass  
  

iicctt  dduurriinngg  tthhee  yyeeaarr  ffrroomm  22000099  ttoo  22001188  ((ttiillll  JJuunn
kk  VViillllaaggee  NNaammee  NNaammee  ooff  

EEppiiddeemmiicc  
NNuummbbeerr  ooff  

aaffffeecctteedd  ppeeooppll
Malaria 1 295 

Dengue 1 325 

Malaria 1 434 

Malaria 1 367 

Diarrhea 1 105 

Food Poisoning 1 7 

eemmiicc  iinn  tthhee  ddiissttrriicctt  dduurriinngg  tthhee  yyeeaarr  22000099  ttoo  22001188  
  

GGrraapphh  33::  IInnffoorrmmaattiioonn  ooff  eeppiiddeemmiicc  

1 1 1 1

434
367

105

70 0 2 2

Year-wise Epidemic Information

Name of Epidemic
Number of affected people
Deceased (Death) 

nn,,  KKoorriiyyaa  ((CC..GG..))  

nnee  mmoonntthh))  
llee  

DDeecceeaasseedd  
((DDeeaatthh))    

1 

3 

0 

0 

2 

2 

  

Name of Epidemic
Number of affected people
Deceased (Death) 



VVuunneerraabbllee  aanndd
SS..NNoo..  BBlloocckk//TTeehhssiill  

NNaammee  
11  Baikunthpur 
22  Manendragarh 
33  Sonhat 
44  Khandganwa 
55  Janakpur 

TTaabbllee  3366::  TTeehhssiill  ll

GGrraapphh  44
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dd  AAffffeecctteedd  AArreeaass  iinn  TTeehhssiill  dduuee  ttoo  EEppiiddeem
TToottaall    NNoo..  ooff  

VViillllaaggee  
VVuunneerraabbllee  VViillllaaggeess  iinn  
TTeehhssiill  dduuee  ttoo  eeppiiddeemmiicc  

113333  88  

110066  2277  

119911  2266  

113344  2211  

9988  99  
  

lleevveell  EEppiiddeemmiicc  pprroonnee  aarreeaass  aanndd  vvuullnneerraabbllee  vviillllaaggee
  

  

 44::  NNoo..  ooff  vvuullnneerraabbllee  vviillllaaggee  ttoo  eeppiiddeemmiiccss  

  

  

26
21

9

31

7 4

Number of sensitive villages in terms of epidemic

Vunerable Villages in 
Tehsil due to epidemic
Prone Area

nn,,  KKoorriiyyaa  ((CC..GG..))  

emmiicc  
PPrroonnee  AArreeaa  

88  

1133  

3311  

77  

44  

ee  

  

Number of sensitive villages in terms of epidemic

Vunerable Villages in 
Tehsil due to epidemic
Prone Area
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22..66..55  EEaarrtthhQQuuaakkee  ––  
  

DDiissttrriicctt  KKoorreeaa  ccoommeess  iinn  tthhee  eeaarrtthhqquuaakkee  zzoonnee  33,,  ssoo  ffaarr  tthhee  eeaarrtthhqquuaakkee  iinncciiddeenntt  
hhaass  nnoott  hhaappppeenneedd..  BBuutt  kkeeeeppiinngg  tthhee  vviieeww  ooff  sseeccuurriittyy,,  ssttrruuccttuurraall  wwoorrkk  ssuucchh  aass  
ccoonnssttrruuccttiioonn  ooff  bbuuiillddiinnggss,,  ccoonnssttrruuccttiioonn  ooff  bbrriiddggeess,,  rrooaaddss  eettcc..  wwiillll  bbee  mmaaddee  ttoo  bbee  
ddoonnee  uunnddeerr  tthhee  bbuuiillddiinngg  pprrootteeccttiioonn  aacctt..  
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33..  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  AAmmeennddmmeenntt  AAcctt,,  22000055  
  
33..11  IInnssttiittuuttiioonnaall  aarrrraannggeemmeennttss  ––  
  

DDiissaasstteerr  mmaannaaggeemmeenntt  iiss  mmoorree  eeffffeeccttiivvee  iiff  iitt  iiss  iinn  iinnssttiittuuttiioonnaall  ffrraammeewwoorrkk..  FFoorr  tthhiiss  ppuurrppoossee,,  iitt  
hhaass  bbeeeenn  ddiirreecctteedd  ttoo  ccoonnssttiittuuttee  aa  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  AAuutthhoorriittyy  aatt  tthhee  ddiissttrriicctt  lleevveell  uunnddeerr  
DDMM  AAcctt  22000055..  IItt  wwiillll  pprroovviiddee  gguuiiddaannccee  oonn  tthhee  ddiissttrriicctt  lleevveell  ttoo  eeffffeeccttiivveellyy  ggiivvee  iimmmmeeddiiaattee  
rreessppoonnssee  ttoo  aannyy  ddiissaasstteerr  ssiittuuaattiioonn  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  ddiissaasstteerr  ppllaann..  
IInnssttiittuuttiioonnaall  mmeecchhaanniissmm  ffoorr  ddiissaasstteerr  mmaannaaggeemmeenntt  aatt  tthhee  ddiissttrriicctt  lleevveell,,  aass  iitt  iiss  iinncclluuddeedd  iinn  tthhee  
NNaattiioonnaall  PPllaann,,  iiss  ggiivveenn  bbeellooww::  
  

  DDiissttrriicctt  ddiissaasstteerr  mmaannaaggeemmeenntt  aauutthhoorriittyy  
  DDiissttrriicctt  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  AAddvviissoorryy  CCoommmmiitttteeee  
  LLooccaall  sseellff  ggoovveerrnnmmeenntt  aauutthhoorriittyy  
  DDiissttrriicctt  EEmmeerrggeennccyy  OOppeerraattiioonn  CCeenntteerr  

  
33..22  DDiissttrriicctt  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  AAuutthhoorriittyy  ––  
  
AAccccoorrddiinngg  ttoo  DDDDMMAA,,  ppllaannnniinngg,,  ccoooorrddiinnaattiioonn  aanndd  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  ddiissaasstteerr  mmaannaaggeemmeenntt,,  
aanndd  gguuiiddeelliinneess  sseett  bbyy  tthhee  NNaattiioonnaall  aanndd  SSttaattee  AAuutthhoorriittiieess,,  aallll  tthhee  mmeeaassuurreess  aarree  ttaakkeenn  ffoorr  tthhee  
ppuurrppoossee  ooff  ddiissaasstteerr  mmaannaaggeemmeenntt  iinn  tthhee  ddiissttrriicctt..  AAnndd  iitt  eennssuurreess  tthhaatt  tthhee  gguuiiddeelliinneess  ffoorr  tthhee  
pprreevveennttiioonn  ooff  ddiissaasstteerrss,,  llaacckk  ooff  iittss  iimmppaacctt,,  pprreeppaarraattiioonn  aanndd  rreessppoonnssee  mmeeaassuurreess  aarree  bbeeiinngg  
ffoolllloowweedd  bbyy  tthhee  ddiissttrriicctt  lleevveell  aanndd  llooccaall  aauutthhoorriittiieess  iinn  aallll  tthhee  ddeeppaarrttmmeennttss  ooff  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt..  
NNuummbbeerr  ooff  CChhaaiirrmmaann  aanndd  ootthheerr  MMeemmbbeerrss  iinn  DDiissttrriicctt  AAuutthhoorriittyy..  
  
DDiissttrriicctt  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  AAuutthhoorriittyy  --  

SS..NNoo..  GGoovveerrnnmmeenntt  RRaannkk  PPoosstt  aauutthhoorriittyy  

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

22  CChhiieeff  EExxeeccuuttiivvee  OOffffiicceerr  ((CCEEOO)),,  ZZiillllaa  PPaanncchhaayyaatt  MMeemmbbeerr  
33  SSuuppeerriinntteennddeenntt  ooff  PPoolliiccee  MMeemmbbeerr  
44  CChhiieeff  MMeeddiiccaall  &&  HHeeaalltthh  OOffffiicceerr  MMeemmbbeerr  
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55  EExxeeccuuttiivvee  EEnnggiinneeeerr,,  PPWWDD  DDeeppaarrttmmeenntt  MMeemmbbeerr  
66  EExxeeccuuttiivvee  EEnnggiinneeeerr,,  IIrrrriiggaattiioonn  DDeeppaarrttmmeenntt  MMeemmbbeerr  
77  AAddddiittiioonnaall  CCoolllleeccttoorr  MMeemmbbeerr  
88  DDiissttrriicctt  CCoommmmoonnddeenntt,,  HHoommee  GGaauurrddss  MMeemmbbeerr  

  

TTaabbllee  3377::  SSttrruuccttuurree  ooff  DDDDMMAA  
  

TThhee  DDiissttrriicctt  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  CCoommmmiitttteeee  iiss  aa  ffoorreemmoosstt  ppllaannnniinngg  ccoommmmiitttteeee;;  iitt  ppllaayyss  aa  
mmaajjoorr  rroollee  ffoorr  vvoollaattiilliittyy  aanndd  mmiittiiggaattiioonn..  AAtt  tthhee  ddiissttrriicctt  lleevveell  tthhee  rreessppoonnssee  iiss  ccoooorrddiinnaatteedd  uunnddeerr  
tthhee  gguuiiddaannccee  ooff  tthhee  DDiissttrriicctt  CCoolllleeccttoorr,,  wwhhoo  wwoorrkkss  aass  DDiissttrriicctt  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeerr..  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

FFllooww  CChhaarrtt  11::  DDiissttrriicctt  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  AAuutthhoorriittyy  FFllooww  CChhaarrtt  
  

DDiissttrriicctt  EEmmeerrggeennccyy  CCoonnttrrooll  
CCeenntteerr  

UUrrbbaann  AArreeaa  DDiissaasstteerr  
MMaannaaggeemmeenntt  CCoommmmiitttteeee  

TTeehhssiill  LLeevveell  DDiissaasstteerr  
MMaannaaggeemmeenntt  CCoommmmiitttteeee  

GGrraamm  PPaanncchhaayyaatt  DDiissaasstteerr  
MMaannaaggeemmeenntt  CCoommmmiitttteeee  

DDiissttrriicctt  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  
AAuutthhoorriittyy 
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33..33  DDiissttrriicctt  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  AAddvviissoorryy  CCoommmmiitttteeee  ––  
  

OOnnee  aanndd  mmoorree  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  SSaahhllaakkaarr  SSaammiittii  hhaass  bbeeeenn  ccoonnssttiittuutteedd  ffoorr  tthhee  DDiissttrriicctt  
DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  AAuutthhoorriittyy''ss  mmiissssiioonn  ttoo  ddiisscchhaarrggee  iittss  ffuunnccttiioonnss..  TThhee  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhiiss  
ccoommmmiitttteeee  aarree  aappppooiinntteedd  bbyy  tthhee  cchhaaiirrmmaann  ooff  tthhee  DDiissttrriicctt  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  AAuutthhoorriittyy,,  iinn  
wwhhiicchh  tthhee  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  ddiissttrriicctt  ppaanncchhaayyaatt,,  vvaarriioouuss  ddeeppaarrttmmeennttss,,  NNGGOOss  eettcc..  aarree  iinncclluuddeedd..  
  
SS..  NNoo  DDeessiiggnnaattiioonn  PPoossiittiioonn  
11  DDiissttrriicctt  CCoolllleeccttoorr  CChhaaiirrmmaann  
22  SSuuppeerriinntteennddeenntt  ooff  PPoolliiccee  VViiccee  PPrreessiiddeenntt  
33  DDeeppuuttyy  CCoolllleeccttoorr  MMeemmbbeerr  
44  CChhiieeff  MMeeddiiccaall&&  HHeeaalltthh  OOffffiicceerr  MMeemmbbeerr  
55  CChhiieeff  EExxeeccuuttiivvee  OOffffiicceerr  ((CCEEOO)),,  ZZiillllaa  PPaanncchhaayyaatt  MMeemmbbeerr  
66  DDiissttrriicctt  FFoorreesstt  OOffffiicceerr  MMeemmbbeerr  
77  DDiissttrriicctt  FFoooodd  OOffffiicceerr  MMeemmbbeerr  
88  DDiissttrriicctt  EEdduuccaattiioonn  OOffffiicceerr  MMeemmbbeerr  
99  DDeeppuuttyy  DDiirreeccttoorr,,  AAggrriiccuullttuurree  MMeemmbbeerr  
1100  RR..TT..OO..  MMeemmbbeerr  
1111  DDiissttrriicctt  lleevveell  NNGGOOss  RReepprreesseennttaattiivvee  MMeemmbbeerr  

  
TTaabbllee  3388::  DDiissttrriicctt  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  AAddvviissoorryy  CCoommmmiitttteeee  

  
33..44  LLooccaall  sseellff  ggoovveerrnnmmeenntt  aauutthhoorriittyy  --  
FFoorr  tthhee  ppuurrppoossee  ooff  tthhiiss  ppoolliiccyy,,  LLooccaall  AAuutthhoorriittyy  PPaanncchhaayyaattii  RRaajj  IInnssttiittuuttiioonnss  ((RRII)),,  
MMuunniicciippaalliittiieess,,  DDiissttrriicctt  aanndd  SSttaatteemmeenntt  BBooaarrdd;;  BBaannddjjaavvaaddwwaammaadd  YYaavvaannkkhhaakkaanndd  aanndd  
MMuunniicciippaall  PPllaannnniinngg  AAuutthhoorriittiieess  aarree  iinncclluuddeedd  wwhhiicchh  ggoovveerrnnss  aanndd  ooppeerraatteess  cciivviill  sseerrvviicceess..  
TThheessee  bbooddiieess  wwiillll  eennssuurree  tthhee  ccaappaacciittyy  bbuuiillddiinngg  ooff  tthheeiirr  ooffffiicceerrss  aanndd  eemmppllooyyeeeess  ttoo  ddeeaall  wwiitthh  
ddiissaasstteerrss;;  wwiillll  uunnddeerrttaakkee  rreelliieeff  rreehhaabbiilliittaattiioonn  aanndd  rreeccoonnssttrruuccttiioonn  aaccttiivviittiieess  iinn  tthhee  aaffffeecctteedd  aarreeaass  
aanndd  tthhee  NNaattiioonnaall  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  AAuutthhoorriittyy,,  SSttaattee  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt..  
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33..55  UUrrbbaann  aarreeaa  ddiissaasstteerr  mmaannaaggeemmeenntt  ccoommmmiitttteeee  ––  
  
AA  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  CCoommmmiitttteeee  wwiillll  bbee  sseett  uupp  aatt  tthhee  sseenniioorr  lleevveell  ttoo  ccoonndduucctt  ddiissaasstteerr  
mmaannaaggeemmeenntt  aaccttiivviittiieess  iinn  aallll  uurrbbaann  aarreeaass  ooff  tthhee  ddiissttrriicctt  ooffffiiccee..  PPrrooppoosseedd  iinnffrraassttrruuccttuurree  ffoorr  tthhee  
ffoorrmmaattiioonn  ooff  UUrrbbaann  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  CCoommmmiitttteeee..  
  

SS..  NNoo  DDeessiiggnnaattiioonn  PPoossiittiioonn  
11  NNaaggaarr  PPaalliikkaa  CChhaaiirrmmaann  CChhaaiirrmmaann  
22  CChhiieeff  EExxeeccuuttiivvee  OOffffiicceerr  CCoo--CChhaaiirrmmaann  
33  SSuubb  DDiivviissiioonnaall  MMaaggiissttrraattee  MMeemmbbeerr  
44  BBlloocckk  MMeeddiiccaall  OOffffiicceerr  MMeemmbbeerr  
55  EEEE,,  PPWWDD  MMeemmbbeerr  
66  EEEE,,  EElleeccttrriicciittyy  MMeemmbbeerr  
77  FFoorreesstt  OOffffiicceerr  MMeemmbbeerr  

  
TTaabbllee  3399::  UUrrbbaann  aarreeaa  ddiissaasstteerr  mmaannaaggeemmeenntt  ccoommmmiitttteeee  

  

33..66  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  CCoommmmiitttteeee  aatt  TTeehhssiill  lleevveell  ––  
  
MMaannaaggeemmeenntt  ccoommmmiitttteeee  wwiillll  bbee  ccoonnssttiittuutteedd  aatt  TTeehhssiill  lleevveell  ffoorr  ssmmooootthh  ooppeerraattiioonn  ooff  ddiissaasstteerr  
mmaannaaggeemmeenntt  aaccttiivviittiieess  iinn  TTeehhssiill..  
  
SS..  NNoo  DDeessiiggnnaattiioonn  PPoossiittiioonn  
11  TTeehhssiillddaarr  CChhaaiirr  PPeerrssoonn  
22  TT..II  PPoolliiccee  MMeemmbbeerr  
33  CChhaaiirr  PPeerrssoonn,,  PPaanncchhaayyaatt  SSaammiittii  MMeemmbbeerr  
44  AAEE,,  IIrrrriiggaattiioonn  &&  PPuubblliicc  HHeeaalltthh  MMeemmbbeerr  
55  AAEE,,  EElleeccttrriicciittyy  DDeepptt..  MMeemmbbeerr  
66  AAEE,,  PPWWDD  MMeemmbbeerr  
77  MMeeddiiccaall  OOffffiicceerr  MMeemmbbeerr  
88  NNGGOO    ((nnoonn--ggoovveerrnnmmeennttaall))  MMeemmbbeerr  

  
TTaabbllee  4400::  SSttrruuccttuurree  ooff  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  CCoommmmiitttteeee  aatt  TTeehhssiill  lleevveell  
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33..77  VViillllaaggee  lleevveell  ddiissaasstteerr  mmaannaaggeemmeenntt  ccoommmmiitttteeee  --  
TThhee  ddiissaasstteerr  mmaannaaggeemmeenntt  ccoommmmiitttteeee  wwiillll  bbee  ccoonnssttiittuutteedd  aatt  vviillllaaggee  lleevveell  ffoorr  ccoooorrddiinnaattiioonn  wwiitthh  
tthhee  DDiissttrriicctt  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  AAuutthhoorriittyy,,  ttoo  ttaacckkllee  tthhee  ddiissaasstteerr  aatt  tthhee  vviillllaaggee  lleevveell  aanndd  tthhee  
pprrooppoosseedd  nnaattuurree  iiss  aass  ffoolllloowwss..  

SS..  NNoo  DDeessiiggnnaattiioonn  PPoossiittiioonn  
11  GGrraamm  PPaanncchhaayyaatt  SSaarrppaanncchh  CChhaaiirr  PPeerrssoonn  
22  SSeeccrreettaarryy  GGrraamm  PPaanncchhaayyaatt  MMeemmbbeerr  
33  AANNMM  ((HHeeaalltthh  DDeepptt..))  MMeemmbbeerr  
44  TTeeaacchheerr  ((EEdduuccaattiioonn  DDeeppaarrttmmeenntt))  MMeemmbbeerr  
55  SSoollddiieerrss  ((HHoommee  gguuaarrdd))  MMeemmbbeerr  
66  KKoottwwaarr  MMeemmbbeerr  

  

                                                                          TTaabbllee  4411::  VViillllaaggee  lleevveell  ddiissaasstteerr  mmaannaaggeemmeenntt  ccoommmmiitttteeee  
  

33..88  DDiissttrriicctt  EEmmeerrggeennccyy  OOppeerraattiioonnss  CCeenntteerr  ––  
  
  DDEEOOCC  iiss  llooccaatteedd  iinn  tthhee  DDiissttrriicctt  CCoolllleeccttoorr''ss  ooffffiiccee..  IItt  iiss  aallssoo  tthhee  cceenntteerr  ppooiinntt  ffoorr  iinnffoorrmmaattiioonn  
ggaatthheerriinngg,,  pprroocceessssiinngg  aanndd  ddeecciissiioonn--mmaakkiinngg  ttoo  ddeeaall  wwiitthh  tthhee  ddiissaasstteerr..  BBaasseedd  oonn  tthhee  iinnffoorrmmaattiioonn  
ggaatthheerreedd  aanndd  pprroocceesssseedd,,  mmoosstt  iimmppoorrttaanntt  ddeecciissiioonnss  aarree  ttaakkeenn  iinn  tthhiiss  ccoonnttrrooll  rroooomm  iinn  rreellaattiioonn  ttoo  
ddiissaasstteerr  mmaannaaggeemmeenntt,,  iitt  wwoorrkkss  tthhee  wwhhoollee  yyeeaarr  aanndd  oorrddeerrss  vvaarriioouuss  ddeeppaarrttmmeennttss  ttoo  wwoorrkk  
aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  gguuiiddeelliinneess  dduurriinngg  tthhee  ddiissaasstteerr..  IInncciiddeenntt  CCoommmmaannddeerr  ttaakkeess  cchhaarrggee  iinn  tthhee  
DDiissttrriicctt  CCoonnttrrooll  RRoooomm,,  wwhhoo  ddiirreeccttss  eemmeerrggeennccyy  ooppeerraattiioonnss;;  OOrrggaanniizzaattiioonnaall  ssttrruuccttuurree  ffoorr  
ddiissaasstteerr  mmaannaaggeemmeenntt  iiss  ggiivveenn  bbeellooww  iinn  tthhee  ppiiccttuurree  
  

TToo  ddeeaall  wwiitthh  aannyy  ddiissaasstteerr,,  tthhee  DDiissttrriicctt  CCoolllleeccttoorr  wwiillll  ddiirreecctt  tthhee  jjooiinntt  ccoolllleeccttoorr  ttoo  tthhee  rreelliieeff  
wwoorrkk  aanndd  tthhee  jjooiinntt  ccoolllleeccttoorr  wwiillll  ddiirreecctt  TTaahhssiillddaarr  wwiillll  ddiirreecctt  ttoo  tthhee  GGrraamm  PPaanncchhaayyaatt  PPaattwwaarrii  
SSeeccrreettaarryy..    
  
  

OOrrggaanniizzaattiioonnaall  ssttrruuccttuurree  ffoorr  ddiissaasstteerr  mmaannaaggeemmeenntt  iiss  ggiivveenn  bbeellooww  iinn  tthhee  ppiiccttuurree  
  
  
  

FFllooww  CChhaarrtt  22::  OOrrggaanniizzaattiioonnaall  SSttrruuccttuurree  ffoorr  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  

Collector Jntcollector Tehsildar SSeeccrreettaarryy  GGrraamm  
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FFaacciilliittiieess//AArrrraannggeemmeennttss  DDiissttrriicctt  CCoonnttrrooll  RRoooomm//CCeenntteerr  ––  
  
IInn  oorrddeerr  ttoo  ddeeaall  wwiitthh  tthhee  ddiissaasstteerr  iinn  tthhee  DDiissttrriicctt  CCoonnttrrooll  CCeenntteerr  aanndd  ttoo  ccoooorrddiinnaattee  tthhee  vvaarriioouuss  
lliinnee  ddeeppaarrttmmeennttss,,  tthhee  ffoolllloowwiinngg  aarrrraannggeemmeennttss  wwiillll  bbee  ––  
  

  HHoott  lliinneess  ffoorr  ccoonnttaacctt  wwiitthh  SSttaattee  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  CCoonnttrrooll  CCeenntteerr  
  TTeelleepphhoonnee,,  ssaatteelllliittee  pphhoonnee  
  CCooppyy  ooff  tthhee  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  PPllaann  
  WWiirreelleessss  sseett  
  CCoonnffeerreennccee  rroooomm  
  WWaallkkiiee  ttaannkk  
  AA  ccoommppuutteerr  wwiitthh  iinntteerrnneett  
  OOtthheerr  eesssseennttiiaallss  

  
  

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

IIRRSS  oorrggaanniizzaattiioonn  wwoorrkkss  tthhrroouugghh  ffiieelldd  rreessppoonnssee  rreessppoonnssee  tteeaamm..  DDiissttrriicctt  CCoolllleeccttoorr,,  DDDDMMAA,,  iiss  
tthhee  hhiigghheesstt  ooffffiiccee  bbeeaarreerr  aanndd  aaccccoouunnttaanntt  iinn  tthhee  eevveenntt  rreessppoonnssee  mmaannaaggeemmeenntt..  DDiissttrriicctt  ccoolllleeccttoorr  
ccaann  aassssiiggnn  hhiiss  aassssiiggnnmmeenntt  ttoo  aannyy  ootthheerr  aaccccoouunnttaabbllee  ooffffiicceerr  aass  nneecceessssaarryy..  IIff  tthhee  ddiissaasstteerr  ooccccuurrss  
iinn  mmoorree  tthhaann  oonnee  ddiissttrriicctt  tthheenn  tthhee  ccoolllleeccttoorr  ooff  tthhaatt  ddiissttrriicctt  aaccttss  aass  aann  iinncciiddeenntt  ccoommmmaannddeerr,,  
wwhheerree  tthhee  sseevveerriittyy  ooff  tthhee  ddiissaasstteerr  iiss  hhiigghheesstt..  
  

AAss  wweellll  aass  tthhee  aaccttiivvee  rreessppoonnssee  ooff  tthhee  eevveenntt  rreessppoonnssee  ssyysstteemm,,  aa  wwoorrkkiinngg  ooppeerraattiioonnss  sseeccttiioonn  
ppllaayyss  aa  rroollee  ffrroomm  aa  ppllaannnniinngg  sseeccttiioonn  aanndd  aa  ffiinnaannccee  sseeccttiioonn  wwiitthh  iimmmmeeddiiaattee  eeffffeecctt  iinn  tthheeiirr  
rreessppeeccttiivvee  ooffffiicceerrss  aanndd  eemmppllooyyeeeess..  TThhee  oonnllyy  ooffffiicceerr  wwhhoo  hhaass  tthhee  rriigghhtt  ttoo  aappppooiinntt  tthhee  iinn--cchhaarrggee  
ooff  tthheessee  sseeccttiioonnss  iiss  ttoo  tthhee  iinnccuummbbeenntt  ccoommmmaannddeerr..  AAllll  rreellaatteedd  lliiaabbiilliittyy  lliieess  iinn  tthhee  sseeccttiioonnaall  
cchhaarrggeess  ttiillll  tthhee  vviiccttiimmss  rreeaacchh  tthhee  llooggiissttiiccss  ssuuppppoorrtt..  
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FFllooww  iimmaaggee  33::  IInncciiddeenntt  RReessppoonnssee  SSyysstteemm  
  
TThhee  ffoolllloowwiinngg  aarree  tthhee  ccoommmmoonn  ttaasskkss  ooff  tthhee  IInncciiddeenntt  CCoommmmaannddeerr::  
  

  DDeevveellooppiinngg  mmeecchhaanniissmmss  ffoorr  uunniinntteerrrruupptteedd  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ffllooww  dduurriinngg  tthhee  EEmmeerrggeennccyy  
aanndd  iittss  iinntteeggrraattiioonn..  

  PPrroovviiddee  ffaacciilliittyy  ffoorr  iittss  pprroottooccooll  aanndd  wwoorrkk  pprroocceessss  ooff  vvaarriioouuss  EESSFFss  ((eemmeerrggeennccyy  ssuuppppoorrtt  
ffuunnccttiioonn))  ooff  tthhee  ddiissttrriicctt,,  ssttaattee  aanndd  cceennttrraall  ggoovveerrnnmmeenntt..  

  TToo  kkeeeepp  tthhee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ssyysstteemm  iinn  ssuucchh  aa  wwaayy  tthhaatt  aallll  tthhee  iinnffoorrmmaattiioonn  tthhaatt  ccaann  bbee  
rreecceeiivveedd  aatt  tthhee  ttiimmee  ooff  tthhee  ddiissaasstteerr  ccaann  bbee  rreettaaiinneedd,,  ccaann  bbee  kkeepptt  iinn  rreeccoorrdd  aanndd  tthhee  
aacccceeppttaannccee  lleetttteerr  ooff  eexxcchhaannggee  ooff  iinnffoorrmmaattiioonn..  

  MMaannaaggiinngg  tthhee  ddiissttrriibbuuttiioonn  ooff  rreelliieeff  mmaatteerriiaall  aavvaaiillaabbllee  ttoo  tthhee  IISSFF  iinn  eemmeerrggeennccyy..  
  AAppaarrtt  ffrroomm  tthheessee  aabboovvee  nnoorrmmaall  ttaasskkss,,  tthhee  iinncciiddeenntt  ccoommmmaannddeerr  hhaass  ttoo  ppeerrffoorrmm  sseevveerraall  

ffoolllloowwiinngg  ssppeecciiffiicc  ttaasskkss  ssuucchh  aass  ––  
  

IInncciiddeenntt  RReessppoonnssee  SSyysstteemm  

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

IInncciiddeenntt  CCoommmmaannddeerr  
IInnffoorrmmaattiioonn  OOffffiicceerr  

LLiiaassiioonn  OOffffiicceerr  
SSaaffeettyy  OOffffiicceerr  

OOppeerraattiioonn  
SSeeccttiioonn  

PPllaannnniinngg  
SSeeccttiioonn  

LLooggiissttiicc  
OOppeerraattiioonn    

FFiinnaannccee  
SSeeccttiioonn  
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  EEssttiimmaattee  tthhee  ssiittuuaattiioonn  
  EEssttiimmaattee  tthhee  rriisskk  ooff  hhuummaann  lliiffee,,  
  DDeetteerrmmiinnee  tthhee  iimmmmeeddiiaattee  oobbjjeeccttiivveess  ((ttaasskkss))  
  DDeecciiddiinngg  tthhee  aavvaaiillaabbiilliittyy  ooff  aaddeeqquuaattee  rreessoouurrcceess  iinn  tthhee  ddiissaasstteerr  aarreeaa  //  oorrddeerriinngg  ffoorr  

aavvaaiillaabbiilliittyy,,  
  SSeettttiinngg  aann  iimmmmeeddiiaattee  aaccttiioonn  ppllaann,,  
  CCrreeaattiinngg  aann  iinniittiiaall  iimmpprroovviisseedd  oorrggaanniizzaattiioonn,,  

  
TThhee  mmaaiinn  ffuunnccttiioonn  ooff  tthhee  ooppeerraattiioonn  sseeccttiioonn  cchhaarrggee  ––  
  

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

  TToo  mmaakkee  tthhee  rreeqquuiirreemmeennttss  aanndd  rreeqquueesstt  rreellaatteedd  ddeeppaarrttmmeennttss  ffoorr  aaddddiittiioonnaall  
rreessoouurrcceess,,  

  RReevviieewwiinngg  tthhee  lliisstt  ooff  aavvaaiillaabbllee  rreessoouurrcceess  aanndd  rreeccoommmmeennddiinngg  ffoorr  tthhee  ddiissttrriibbuuttiioonn  
ooff  rreessoouurrcceess,,  

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

MMaaiinn  SSeeccttiioonnss  ooff  PPllaannnniinngg  SSeeccttiioonn  IInncchhaarrggee  ––  
  

  CCoolllleeccttiioonn,,  eevvaalluuaattiioonn,,  ddiisssseemmiinnaattiioonn  aanndd  uussee  ooff  iinnffoorrmmaattiioonn  iinn  ccoonnnneeccttiioonn  wwiitthh  
aannyy  aassssiissttaannccee,,  iinnffoorrmmaattiioonn  aabboouutt  tthhee  uuppddaatteedd  ssttaattuuss..  

  CCrreeaattiinngg  aa  FFlleexxiibbllee  PPllaann  aanndd  ccoonnttrroolllliinngg  aallll  tthhee  ttaasskkss..  
  IInnssppeeccttiinngg  tthhee  uurrggeenntt  aaccttiioonn  ppllaann  ccrreeaattiioonn..  
  DDeelliivveerr  nneeww  ttaasskkss  ttoo  aannyy  ooffffiicceerr  wwoorrkkiinngg  iinn  tthhee  ddiissaasstteerr  aarreeaa  aass  nneecceessssaarryy..  
  DDeecciiddee  tthhee  nneeeedd  ffoorr  aa  ssppeecciiffiicc  rreessoouurrccee  ffoorr  tthhee  eevveenntt  rreessppoonnssee..  
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CChhiieeff  FFuunnccttiioonnss  ooff  LLooggiissttiiccss  SSeeccttiioonn  IInncchhaarrggee  ––  
  

  EEssttaabblliisshhiinngg  tthhee  nneecceessssaarryy  iinnffoorrmmaattiioonn  aanndd  rreeppoorrttiinngg  mmeecchhaanniissmm  ffoorr  tthhee  rreessoouurrccee  
ffoorr  tthhee  ppllaannnniinngg  sseeccttiioonn..  

  CCoommppiillee  aanndd  ddiissppllaayy  iinnffoorrmmaattiioonn  aabboouutt  tthhee  iinncciiddeenntt  ssttaattuuss  ooff  tthhee  aacccciiddeenntt..  
  MMoonniittoorriinngg  tthhee  pprreeppaarraattiioonn  aanndd  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhee  eevveenntt  aapppprroopprriiaattiioonn  ppllaann..  
  RReevviieewwiinngg  tthheessee  bbyy  iinncclluuddiinngg  ttrraaffffiicc,,  mmeeddiiccaall,,  ssaaffee  aarreeaass  aanndd  ccoommmmuunniiccaattiioonn  eettcc..  

iinn  tthhee  ppllaannss..  
  PPrroovviiddee  iinnffoorrmmaattiioonn  ttoo  tthhee  mmeeddiiaa  oonn  tthhee  uuppddaatteedd  ssttaattuuss  aanndd  rreessoouurrccee  aavvaaiillaabbiilliittyy,,  

sseettttiinngg  ggooaallss,,  sseettttiinngg  tthhee  wwoorrkk  aarreeaa  lliimmiittss,,  ccrreeaattiinngg  tthhee  wwoorrkk,,  ccrreeaattiinngg  ggrroouuppss,,  
sseettttiinngg  ssttrraatteeggiieess  aanndd  sseeccuurriittyy  gguuiiddeelliinneess  ffoorr  eeaacchh  ddeeppaarrttmmeenntt..  

  AAssssiiggnn  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ooff  tthhee  wwoorrkk  aarreeaa  ttoo  tthhee  eemmppllooyyeeeess  
  IIddeennttiiffyy  tthhee  sseerrvviicceess  aanndd  nneeeeddss  rreeqquuiirreedd  ffoorr  pprree--eemmppllooyyeedd  aanndd  ffuuttuurree  wwoorrkk  ffoorr  

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

  

TThhee  mmaaiinn  ffuunnccttiioonnss  ooff  tthhee  FFiinnaannccee  SSeeccttiioonn  IInncchhaarrggee  ––  
  

FFiinnaannccee  sseeccttiioonn  iiss  bbaassiiccaallllyy  ffoorr  aaddmmiinniissttrraattiioonn  aanndd  ffiinnaannccee  mmaannaaggeemmeenntt..  IInncciiddeenntt  
ccoommmmaanndd  ppoosstt,,  AAaaddhhaaaarr  ooffffiiccee  aarreeaa,,  mmaannaaggeemmeenntt  ooff  tthhee  AAaaddhhaaaarr  aanndd  ccaammppss  aarree  uunnddeerr  
tthhee  mmaaiinn  ffuunnccttiioonnss  ooff  tthhee  ffiinnaannccee  sseeccttiioonn..    
  TThhee  ffoolllloowwiinngg  ffuunnccttiioonnss  aarree  ddoonnee  uunnddeerr  FFiinnaannccee  sseeccttiioonn::  
  
  KKeeeeppiinngg  iinn  mmiinndd  tthhee  aavvaaiillaabbiilliittyy  aanndd  nneeeeddss  ooff  rreessoouurrcceess,,  pprrooppeerr  mmaannaaggeemmeenntt,,  
  GGiivvee  IICC''ss  aaccccoouunnttaabbiilliittyy  ffoorr  ppllaannnniinngg  ffoorr  rreessoouurrccee  uuttiilliizzaattiioonn  aanndd  aacccceeppttaannccee  ooff  

rreessoouurrcceess  ffoorr  ccoonnttiinnggeennccyy..  
  
33..1100  DDiissttrriicctt  CCoonnttrrooll  CCeenntteerr  ––  
  
TThhee  DDiissttrriicctt  CCoonnttrrooll  CCeenntteerr  wwiillll  wwoorrkk  iinn  aa  pprriimmaarryy  cceenntteerr  uunnddeerr  tthhee  ccoonnttrrooll  ooff  tthhee  DDiissttrriicctt  
CCoolllleeccttoorr..  TThhee  ppuurrppoossee  ooff  iittss  ffoorrmmaattiioonn--  

  TToo  mmoonniittoorr  
  TToo  ccoooorrddiinnaattee  
  AAppppllyyiinngg  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt''ss  AAccttiioonn  
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TThhiiss  rroooomm  iiss  ffuunnccttiioonniinngg  tthhrroouugghhoouutt  tthhee  yyeeaarr  aanndd  iissssuueess  iinnssttrruuccttiioonnss  ttoo  vvaarriioouuss  ddeeppaarrttmmeennttss  ttoo  
ttaakkee  aaccttiioonn  dduurriinngg  ddiissaasstteerr..  TThhee  DDiissttrriicctt  DDiissaasstteerr  CCoommmmiitttteeee  iiss  aass  ffoolllloowwss  ––  

DDiissttrriicctt  lleevveell  ccoonnttrrooll  rroooomm  
SS..  

NNoo..  DDiissaasstteerr  CCoonnttrrooll  RRoooomm  OOffffiicceerr  TTeelleepphhoonnee//MMoobbiillee  

11  SSttaattee  LLeevveell  

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

00777711&&22222233447711//99882277992266666622  

22  DDiissttrriicctt  LLeevveell  SShhrrii  RR..  AA  KKuurruuvvaannsshhii  0077883366--223322333300,,  99442244228822773355  

33  

TTeehhssiill  LLeevveell  
BBaaiikkuunntthhppuurr  SShhrrii  TT..  RR..  DDeewwaannggaann  0077883366&&223322118866]]  99992266117744117777  

SSoonnhhaatt  SSmmtt..  RRiicchhaa  SSiinngghh  0077883366&&226611115500]]  88888899552211880066  

MMaanneennddrraaggaarrhh  SShhrrii  BBhhaarraatt  KKaauusshhiikk  0077777711&&224433001188]]  99117799991122885511  

KKhhaaddggaannwwaa  SShhrrii  MM..II..  IIrraakkii  0077777711&&220022229955]]  99442244224488002244  

BBhhaarraattppuurr  SShhrrii  MM..PP..  RRooyy  0077883355&&226677223344]]  99775522990022666677  

44  MMuunniicciippaall  CCoorrppoorraattiioonn  SShhrrii  BB..  LL..  SSuurraakksshhiitt  
0077777711&&226633221144]]  

99442255557744117722  

55  MMeeddiiccaall  DDeeppaarrttmmeenntt  SShhrrii  BB..  LL..  PPaaiikkaarraa  0077883366&&223322332244]]  
99664444442299667766  

66  DDiissttrriicctt  CCoommmmaannddaanntt,,  
HHoommeeggaauurrdd  SShhrrii  NNiikkoollaass  xxaallxxoo  0077883366&&2233553399]]  99442244221144881188  

77  PPoolliiccee  CCoonnttrrooll  RRoooomm,,  
CCiivviill  LLiinneess  SSmmtt..  KKaannttii  KKeerrkkeettttaa  0077883366&&223322444488]]  99447799119933779999  

  

TTaabbllee  4422::    DDiissttrriicctt  CCoonnttrrooll  CCeenntteerr  
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AAlltteerrnnaattiivvee  CCoonnttrrooll  RRoooomm  ––  
  
AAnn  eemmeerrggeennccyy  ccoonnttrrooll  cceenntteerr  hhaass  bbeeeenn  eessttaabblliisshheedd  aatt  tthhee  ddiissttrriicctt  lleevveell  ttoo  ddeeaall  wwiitthh  aannyy  kkiinndd  ooff  
ddiissaasstteerr..  BBuutt  eemmeerrggeennccyy  AAlltteerrnnaattee  eemmeerrggeennccyy  ccoonnttrrooll  rroooommss  aarree  aallssoo  sseett  uupp  iinn  tthhee  ddiissttrriicctt,,  
hhoommeegguuaarrdd,,  ppoolliiccee  ddeeppaarrttmmeenntt,,  ffoorr  tthhee  ssmmooootthh  ooppeerraattiioonn  ooff  tthhee  ddiissaasstteerr  wwiitthh  tthhee  ccoonnttrrooll  
cceenntteerr..  
  
  

PPoolliiccee  ffoorrccee  aanndd  ffiirree  sseerrvviicceess  ––  
  TThhee  ppoolliiccee  ffoorrccee  aanndd  tthhee  ffiirree  sseerrvviicceess  wwiillll  ttaakkee  iimmmmeeddiiaattee  aaccttiioonn  iinn  tthhee  ddiissaasstteerrss..  PPoolliiccee  ffoorrcceess  
aarree  ttrraaiinneedd  ttoo  aacchhiieevvee  mmuullttii--rriisskk  rreessccuuee  ccaappaabbiilliittyy..  
  
  

CCiittiizzeenn  PPrrootteeccttiioonn  aanndd  HHoommee  GGuuaarrddss  ––  
  CCiivviill  pprrootteeccttiioonn  aanndd  hhoommee  gguuaarrddss  ppllaayy  aann  eeffffeeccttiivvee  rroollee  iinn  tthhee  ffiieelldd  ooff  ddiissaasstteerr  mmaannaaggeemmeenntt..  
TThheeyy  hhaavvee  aa  hhuuggee  ccoonnttrriibbuuttiioonn  iinn  ccoommmmuunniittyy  pprreeppaarraattiioonn  aanndd  ppuubblliicc  aawwaarreenneessss..  IImmmmeeddiiaattee  
pprrooppeerr  aaccttiioonn  iiss  ttaakkeenn  bbyy  tthheemm  wwhheenn  aa  ddiissaasstteerr  aarrrriivveess..  
  
IInnffoorrmmaattiioonn  aanndd  WWaarrnniinngg  AAggeennccyy  ––  
  

TThheerree  iiss  aann  uurrggeenntt  nneeeedd  ttoo  eessttaabblliisshh,,  uuppggrraaddee  aanndd  mmooddeerrnniizzee  pprreeddiiccttiioonn  aanndd  eeaarrllyy  wwaarrnniinngg  
ssyysstteemmss  ffoorr  aallll  kkiinnddss  ooff  ddiissaasstteerrss..    MMoonniittoorriinngg  aanndd  mmoonniittoorriinngg  ooff  ssppeecciiffiicc  nnaattuurraall  ddiissaasstteerrss  
TThheerree  iiss  aann  uurrggeenntt  nneeeedd  ttoo  eessttaabblliisshh,,  uuppggrraaddee  aanndd  mmooddeerrnniizzee  pprreeddiiccttiioonn  aanndd  eeaarrllyy  wwaarrnniinngg  
ssyysstteemmss  ffoorr  aallll  kkiinnddss  ooff  ddiissaasstteerrss..  NNooddaall  aaggeenncciieess,,  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  mmoonniittoorriinngg  aanndd  mmoonniittoorriinngg  
ssppeecciiffiicc  nnaattuurraall  ddiissaasstteerrss,,  wwiillll  iiddeennttiiffyy  tteecchhnnoollooggiiccaall  ddiiffffeerreenncceess  aanndd  pprroojjeecctt  pprroojjeeccttss  ffoorr  tthheeiirr  
uuppggrraaddaattiioonn  ssoo  tthhaatt  tthheeyy  ccaann  bbee  ccoommpplleetteedd  iinn  aa  ttiimmeellyy  mmaannnneerr..  
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S. 
No.  Disaster 

Likely 
Period of 
Disasters 

Districts likely to be 
affected 

Severit
y Level 

Preparedness/ 
Monitoring 
Measures 

Time Line Stakeholders 

1 Cold Wave  December- 
January 

Surguja, Koriya, Jashpur, 
Surajpur 

High Preparedness 
Workshop/Meeting 

First Week of 
November Central Agencies: 

Issuance of Advisory Second Week of 
November 

IMD, NDMA, NIDM, WHO, 
MoHRD, MoHFW, MoUD, MoPR, 
MoRD, MoAFW. Balrampur, Raipur, Durg, 

Bastar, Sukma, Bijapur, 
Dantewada, Narayanpur, 
Kondagaon, Kanker. 

Medium  Print & Electronic Media 
Awareness Campaign 

Second Week of 
November 

Social Media Awareness 
Campaign 

Second Week of 
November State Agencies: 

Other Districts Low  Review of Preparedness 
through Video 
Conference 

First Week of 
December 

IMD, SDMA,  Health Department, 
Education Department, Municipal 
Corporations, Women and Child 
Development, Agriculture, 
Horticulture, Animal and 
Husbandry, Labour, Forest and Food 
department etc. 

Regular Video 
Conference 

Every Forthnight 
Mid Term Review First Week of 

January 
                

2 Heat Wave/ 
Heat Stroke  

April - 
June 

Bilaspur, Baloda Bazar, 
Raipur, Janjgir-Champa, 
Durg, Kabirdham and 
Kanker. 

High Preparedness 
Workshop/Meeting 

Second Week of 
March Central Agencies: 

Issuance of Advisory Third Week of 
March 

IMD, NDMA, NIDM, , MoHFW, 
WHO, MoHRD, MoWR, MoUD, 
MoPR, MoRD, MoL&E, DRM 
(Railway) Print & Electronic Media 

Awareness Campaign 
Third Week of 
March 

Dhamtari, Rajnandgaon, 
Raigarh, Korba, Sukma and 
Dantewada. 

Medium Social Media Awareness 
Campaign 

Last Week of 
March State Agencies 

Review of Preparedness 
through Video 
Conference 

First Week of 
April 

SDMA, SDRF, Health Department, 
PHED, Municipal Corporations, 
Education, Labour, PR Department, 
Home, Rural & Urban Development 
Women and Child Development,  
Horticulture, Animal and Husbandry 

Other Districts Low Regular Video 
Conference 

Every Forthnight 
Mid Term Review Second Week of 

May 
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3 Forest Fire April - 
June 

Bijapur, Korba, Surguja, 
Surajpur, Balrampur and 
Koriya 

High Preparedness 
Workshop/Meeting 

Second Week of 
March Central Agencies: 

Issuance of Advisory Third Week of 
March 

 MoEF&CC, MHA, NRSC, MoRD, 
MoRTH 

Print & Electronic Media 
Awareness Campaign 

Third Week of 
March 

Bastar, Jashpur, Gariyaband, 
Kondagaon and Dhamtari 

Medium Social Media Awareness 
Campaign 

Last Week of 
March State Agencies: 

Review of Preparedness 
through Video 
Conference 

First Week of 
April 

Forest, SDRF, SDMA, PHED, 
PWD,  Agriculture, Horticulture, 
Animal and Husbandry Department 

Narayanpur, Kanker, 
Mungeli and Raigarh 

Low Regular Video 
Conference 

Every Forthnight 
Mid Term Review Second Week of 

May 
                

4 Lightning June - 
September 

Korba, Raigarh, 
Mahasamund, Bastar, 
Koriya, Surajpur, 
Balrampur, Surguja and Jashpur 

High Preparedness 
Workshop/Meeting 

Third Week of 
April Central Agencies: 

Issuance of Advisory First Week of 
May 

IMD, MHA, NDMA, NDRF, NRSC, 
MoH&FW, MoUD, MoRD, 
Ministry of Railway, MoRTH, MoP, 
MI&CT, Ministry of Petroleum and 
Natural Gas, Ministry of Food 
Processing Industries. 

Gariaband, Durg, 
Rajnandgaon, Kondagoan, 
Bijapur, Dantewada and 
Sukma 

Medium Print & Electronic Media 
Awareness Campaign 

First Week of 
May  

Social Media Awareness 
Campaign 

Second Week of 
May State Agencies: 

Review of Preparedness 
through Video 
Conference 

First Week of 
June 

SDMA, WRD, PHED, PWD, Health 
Department, Municipal 
Corporations, Electricity 
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Other Districts Low Regular Video 
Conference 

Every Forthnight Department, Industrial Deptt., 
Animal and Husbandry Department 
and Education. Mid Term Review Second Week of 

July 
                

5 Flood June-
September 

Bastar, Bilaspur, 
Mahasamund, Raipur, 
Korba, Jashpur, Surguja, 
Sukma, Dantewada,  
Kanker, Jangir-Champa and 
Raigarh 

High Preparedness 
Workshop/Meeting 

Third Week of 
April Central Agencies: 

Issuance of Advisory First Week of 
May 

 IMD, MHA, NDMA, NDRF, 
NRSC, MoH&FW, MoUD, MoRD, 
Ministry of Railway, MoRTH, 
Ministry of Power, Ministry of 
Information and Communication 
Technology, Ministry of Petroleum 
and Natural Gas, Ministry of Food 
Processing Industries 

Print & Electronic Media 
Awareness Campaign 

First Week of 
May 

Surajpur, Kondagoan 
Gariyaband,  Balod, Durg, Baloda-Bazar, Bijapur, 
Narayanpur, Dhamtari and 
Rajnandgaon  

Medium Social Media Awareness 
Campaign 

Second Week of 
May State Agencies: 

Review of Preparedness 
through Video 
Conference 

First Week of 
June 

SDMA, SDRF, WRD, PHED, PWD, 
Home, Health Department, 
Agriculture, Municipal 
Corporations, Electricity 
Department, Department of 
Education, Women and Child 
Development,  Horticulture, Animal 
and Husbandry, Food, Forest, 
Labour deptt, PRD, PR Deptt. 

Other Districts Low Regular Video 
Conference 

Every Forthnight 

Mid Term Review Second Week of 
July 

                

6 Urban Flood  June - 
September 

Raipur, Dhamtari, Durg,  
Bilaspur,  Raigarh, Bastar 
and Kanker 

High Preparedness 
Workshop/Meeting 

Third Week of 
April Central Agencies: 

Issuance of Advisory First Week of 
May 

IMD, MHA, NDMA, NDRF, NRSC, 
MoH&FW, MoUD, MoRD, 
Ministry of Railway, MoRTH, 
Ministry of Power, Ministry of 
Information and Communication 
Technology, Ministry of Petroleum 

Janjgir-Champa, Mungeli 
and Korba 

Medium Print & Electronic Media 
Awareness Campaign 

First Week of 
May 
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and Natural Gas, Ministry of Food 
Processing Industries 

Social Media Awareness 
Campaign 

Second Week of 
May State Agencies: 

Review of Preparedness 
through Video 
Conference 

First Week of 
June 

SDMA,WRD, PHED, PWD, Health 
Department, Municipal 
Corporations, Electricity 
Department, Public Relation, 
Education Department Other Districts Low Regular Video 

Conference 
Every Forthnight 

Mid Term Review Second Week of 
July 

                

7 Landslide/ 
Mudslide 

June- 
September 

Kondagaon, Kanker, Dantewada 
and Surguja 

High Preparedness 
Workshop/Meeting 

Third Week of 
April Central Agencies: 

Issuance of Advisory First Week of 
May 

MoM,  NDMA, NIDM, MoRD, 
NDRF, MoUD, IITs, BRO, MoHRD 

Kabirdham, Jashpur, Bijapur, 
Narayanpur 

Medium  Print & Electronic Media 
Awareness Campaign 

First Week of 
May 

Social Media Awareness 
Campaign 

Second Week of 
May State Agencies: 

Other Districts Low  Review of Preparedness 
through Video 
Conference 

First Week of 
June 

SDMA, SDRF, Home, PHED, 
Health Department, Municipal 
Corporations, Electricity 
Department,  Public Relation 
Department. Regular Video 

Conference 
Every Forthnight 

Mid Term Review Second Week of 
July 
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8 Drought July - 
October 

Bemetara, Raigarh, Mahasamund, 
Raipur, Baloda Bazar, Jangir-
Champa, Korba, Mungeli, Durg, 
Rajnanadgaon, Narayanpur, 
Kanker, Kondagaon, Dhamtari and 
Kabirdham  

High 

Preparedness 
Workshop/Meeting 

First Week of 
May Central Agencies: 

Issuance of Advisory Regularly (Every 
Month) 

Ministry of Agriculture & Farmers 
Welfare, IMD, MNCFC, CRIDA, 
MoWR,RD & GR, ISRO, SRSACs  

Koriya, Surajpur, Balrampur,  
Dantewada, 

Medium 
Print & Electronic Media 
Awareness Campaign 

Round the Year 
(Every Month) 

Social Media Awareness 
Campaign 

Round the Year State Agencies: 

Sarguja, Sukma, Bastar 

Low 

Review of Preparedness 
through Video 
Conference 

First Week of 
November 

SDMA, Relief Commissioner, 
Agrriculture Deapartmnent , 
Irrigation Department, PHED, 
Health Department, Municipal 
Corporations, Electricity 
Department, Department of 
Education 

Regular Video 
Conference 

Regularly (Every 
Month) 

Mid Term Review First Week of 
November 

                

9 Road Accident Round the 
Year 

Raigrah, Jangir-Chamapa, 
Balrampur,  Korba, Raipur, Jaspur, 
Bastar, Kanker, Rajnandgaon, 
Durg, Mungeli, Kondagaon, 
Sarguja, Bilashpur, Surajpur,  

High Preparedness 
Workshop/Meeting 

Every Month Central Agencies: 

Issuance of Advisory Regularly (Every 
Month) 

MoRTH, MoUD,  NDMA, NIDM 
Print & Electronic Media 
Awareness Campaign 

Round the Year 
(Every Month) 

Baloda-Bazar, Mahasamund, 
Dhamtari, Balod, Sukma, 
Kawardha 

Medium Social Media Awareness 
Campaign 

Round the Year State Agencies 
Review of Preparedness 
through Video 
Conference 

First Week of 
Every Month 

SDMA, Transport Departmnet, 
PWD, Health Department, 
Municipal Corporations, Electricity 
Department, Department of 
Education Narayanpur, Danteawada,  

Bijapur, Gariyaband, Bemetara, 
Koriya  

Low Regular Video 
Conference 

Regularly   
(Every Month) 

Mid Term Review First Week of 
Every Month 
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10 Fire Accidents Round the 
Year 

Bilashpur, Jangir-Champa, Raipur, 
Durg, Korba, Rajnandgaon, 
Mungeli 

High Preparedness 
Workshop/Meeting 

Every Month Central Agencies: 

Issuance of Advisory Regularly (Every 
Month) 

MoEF&CC,  NRSC, MoRD, 
MoRMHA, NDMA, NIDM 

Print & Electronic Media 
Awareness Campaign 

Round the Year 
(Every Month) 

Bastar, Raigrah, Baloda-Bazar,  
Mahasamund, Dhamtari, Balod, 
Kanker 

Medium Social Media Awareness 
Campaign 

Round the Year State Agencies: 

Review of Preparedness 
through Video 
Conference 

Frist  Week of 
(Every Month) 

Fire Services, Relief Commissioner, 
SDMA, PHED, PWD, Municipal 
Corporation 

Low Regular Video 
Conference 

Regularly (Every 
Month) 

Sukma,  Bijapur,  Narayanpure, 
Dantewada, Jashpur, Kabirdham, 
Gariyaband, Kondagaon 

Mid Term Review Frist  Week of 
(Every Month) 

                

11 Earthquake Round the 
Year 

Raigarh, Bilaspur, Korba, Koriya, 
Sarguja and Surajpur 

Zone III  Preparedness 
Workshop/Meeting 

Every Month Central Agencies: 

Issuance of Advisory Every Month IMD, MHA, NDMA, NDRF, NRSC, 
MoH&FW, MoUD, MoRD, Ministry of 
Railway, MoRTH, Ministry of Power, 
Ministry of Information and 
Communication Technology, Ministry of 
Petroleum and Natural Gas, Ministry of 
Food Processing Industries 

Print & Electronic Media 
Awareness Campaign 

Regularly (Every 
Month) 

Social Media Awareness 
Campaign 

Round the Year State Agencies: 

Other Districts Zone II Review of Preparedness 
through Video Conference 

Frist  Week of 
Every Month 

SDMA, SDRF, Home Departmenet  
PHED, Health Department, Municipal 
Corporations, Electricity Department, 
Department of Education, PWD Regular Video Conference Regularly (Every 

Month) 
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Mid Term Review Frist  Week of 
Every Month 

                

12 Snake Bite Round the 
Year 

Bastar, Surajpur, Rajnandgaon, 
Balarampur, Sarguja, Jaspur, 
Raigrah, Bilashpur, Korba, 
Kanker,  Kabirdham, Jaspur, 
Koriya 

High Preparedness 
Workshop/Meeting 

Every Month Central Agencies: 

Issuance of Advisory Regularly (Every 
Month) 

 NIDM, MoHRD, MoHFW, WHO 

Kondagaon, Sukma,  
Bijapur, Mungeli, Raipur,  Dhamtari,  Durg, Mungeli 
Mahashamund, Gariyaband  

Mediu
m 

Print & Electronic 
Media Awareness Campaign 

Round the Year 
(Every Month) 

Social Media 
Awareness Campaign 

Round the Year State Agencies: 
Narayanpur, Bemetara, 
Balod 

Low Review of 
Preparedness through 
Video Conference 

First  Week of 
Every Month 

SDMA, Health Department, 
Municipal Corporations, 
Department of Education, Forest, 
Animal Husbandry, Women and 
Child Department  Regular Video 

Conference 
Regularly 
(Every Month) 

Mid Term Review First  Week of Every Month 
                

13 Naxalite 
Attacks 

Round the 
Year 

Sukma,  Bijapur,  
Narayanpure, Dantewada, 
Jashpur, , Kondagaon, 
Bastar, Kanker 

High Preparedness 
Workshop/Meeting 

Every Month Central Agencies: 
Issuance of Advisory Regularly (Every Month) MHA, Central Armed Forces 
Print & Electronic 
Media Awareness 
Campaign 

Round the Year 
(Every Month) 

Rajnanadgaon, Dhamtari, 
Jaspur, Mahashmund,  

Mediu
m 

Social Media 
Awareness Campaign 

Round the Year State Agencies: 
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Gariyaband, Balod, Koriya, 
Sarguja,  Balrampur 

Review of 
Preparedness through 
Video Confrencing 

Frist  Week of 
(Every Month) 

State Police, Home Department, 
Department of Education  

Regular Video 
Conference 

Regularly 
(Every Month) 

Oter District  Low  Mid Term Review Frist  Week of 
(Every Month) 

                

14 Epidemics Round the Year 

Surajpur, Raigarh, Janjgir-
Champa, Kondagaon, 
Sukma, Bijapur, Bilashpur, 
Korba, Durg, Bemetara, 
Balod, Kabirdham,  Baloda -
Bazar,  Mahashamund, Dhamtari  

High Preparedness 
Workshop/Meeting 

Every Month Central Agencies: 
Issuance of Advisory Regularly 

(Every Month) 
 NDMA, NIDM, MoHRD, 
MoHFW WHO, MoUD,  MoRD 

Raipur, Gariyaband, 
Mungeli, Surguja, Jashpur 

Mediu
m  

Print & Electronic 
Media Awareness 
Campaign 

Round the Year 
(Every Month) 

Social Media 
Awareness Campaign 

Round the Year State Agencies: 
 Balrampur, Kanker, 
Narayanpur, Dhamtari, 
Rajnandgaon 

Low  Review of 
Preparedness through 
Video Conference 

First  Week of 
Every Month 

SDMA, , PHED, Health 
Department, Municipal 
Corporations, Electricity 
Department, WRD, Departmenet 
of Animal Husbandry, Food and 
Education Department 

Regular Video 
Conference 

Regularly 
(Every Month) 

Mid Term Review First  Week of 
Every Month 

                
15 Animal 

Conflict  
Round the 

Year 
Sarguja, Jaspur, Balod , 
Dhamtari 

High Preparedness 
Workshop/Meeting 

Every Month Central Agencies: 
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Issuance of Advisory Regularly 
(Every Month) 

MoEF, MoPR, MoAFW 
Kondagaon, Bastar, Rajnanadgaon, Raipur, 
Sukma, Bijapur 

Medium  Print & Electronic Media Awareness 
Campaign 

Round the Year (Every Month) 
Social Media 
Awareness Campaign 

Round the Year State Agencies: 
Other Districts Low  Review of 

Preparedness through 
Video Conference 

First  Week of 
(Every Month) 

SDMA, Forest Departmenet 
,SDRF, Home Departmenet 
PHED, Health Department, 
Municipal Corporations,  Regular Video 

Conference 
Regularly 
(Every Month) 

Mid Term Review First  Week of 
Every Month 

16 Crowd 
Management 

Round the 
Year 

Raipur, Durg, Rajnandgaon, 
Dantewada, Bastar, Jangir -
Champa, Korba, Raigrah, 
Bilashpur, Mungeli 

High Preparedness 
Workshop/Meeting 

Every Month Central Agencies: 
Issuance of Advisory Regularly 

(Every Month) 
NIDM, NDMA, NDRF, 
MoUD,MoRD, MoPR 

Sukma, Bemetara, 
Narayanpur, Kondagaon, Bijapur, Balod Bazar 

Mediu
m 

Print & Electronic 
Media Awareness Campaign 

Round the Year 
(Every Month) 

Social Media 
Awareness Campaign 

Round the Year State Agencies: 
Other Districts Low Review of 

Preparedness through 
Video Confrencing 

First Week of 
Every Month 

SDMA, Relief 
Commissioner,SDRF, Home 
Department, Health Department, Municipal Corporations, 
Department of Education, 
Deaprtment of Transport 

Regular Video 
Conference 

Regularly 
(Every Month) 

Mid Term Review First Week of 
(Every Month) 
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17 Chemical 
(Industrial) 

Disasster 
Round the 

Year 

Raigarh, Raipur, Bilashpur, 
Janjgir-Champa, Mungeli, 
Bastar, Dantewada, Durg, 
Korba, Rajnanadgaon  

High Preparedness 
Workshop/Meeting 

Every Month Central Agencies: 
Issuance of Advisory Regularly 

(Every Month) 
NIDM, NDMA, NDRF, 
MoEFCC, MoCI, MoSME 

Print & Electronic 
Media Awareness 
Campaign 

Round the Year 
(Every Month) 

Surguja, Mahasamund, 
Dhamtari, Kabirdham 

Mediu
m 

Social Media 
Awareness Campaign 

Round the Year State Agencies: 
Review of 
Preparedness through 
Video Conference 

First  Week of 
Every Month 

SDMA, Relief 
Commissioner,SDRF, State 
Police, Health Department, 
Municipal Corporations,  
Department of Education,  DoCI Other Districts Low Regular Video 

Conference 
Regularly 
(Every Month) 

Mid Term Review First  Week of 
Every Month 

  
TTaabbllee  4433:: YYeeaarrllyy  ccaalleennddaarr  ooff  ddiissaasstteerrss  
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11..  PPrreeppaarreeddnneessss  MMeeaassuurreess  
  
TThhee  ggooaall  ooff  pprreeppaarreeddnneessss  pprrooggrraammss  iiss  ttoo  aacchhiieevvee  aa  lleevveell  ooff  rreeaaddiinneessss  ttoo  rreessppoonndd  ttoo  aannyy  
eemmeerrggeennccyy  ssiittuuaattiioonn  tthhrroouugghh  pprrooggrraammss  tthhaatt  ssttrreennggtthheenn  tthhee  tteecchhnniiccaall  aanndd  mmaannaaggeerriiaall  ccaappaacciittyy  
ooff  ggoovveerrnnmmeennttss,,  oorrggaanniizzaattiioonnss,,  aanndd  ccoommmmuunniittiieess..  PPrreeppaarreeddnneessss  ccaann  aallssoo  ttaakkee  tthhee  ffoorrmm  ooff  
eennssuurriinngg  tthhaatt  ssttrraatteeggiicc  rreesseerrvveess  ooff  ffoooodd,,  eeqquuiippmmeenntt,,  wwaatteerr,,  mmeeddiicciinneess  aanndd  ootthheerr  eesssseennttiiaallss..  
DDiissaasstteerr  pprreeppaarreeddnneessss  aaccttiivviittiieess  iinnvvoollvvee  ffoorreeccaassttiinngg  aanndd  ttaakkiinngg  pprreeccaauuttiioonnaarryy  mmeeaassuurreess  pprriioorr  
ttoo  aann  iimmmmiinneenntt  tthhrreeaatt  wwhheenn  aaddvvaannccee  wwaarrnniinnggss  aarree  ppoossssiibbllee..  DDuurriinngg  tthhee  pprreeppaarreeddnneessss  pphhaassee,,  
ggoovveerrnnmmeennttss,,  oorrggaanniizzaattiioonnss,,  aanndd  iinnddiivviidduuaallss  ddeevveelloopp  ppllaannss  ttoo  ssaavvee  lliivveess,,  mmiinniimmiizzee  ddiissaasstteerr  
ddaammaaggee,,  aanndd  eennhhaannccee  ddiissaasstteerr  rreessppoonnssee  ooppeerraattiioonnss..  TThhiiss  iinncclluuddeess  eemmeerrggeennccyy  
eexxeerrcciisseess//ttrraaiinniinngg,,  wwaarrnniinngg  ssyysstteemmss,,  eemmeerrggeennccyy  ccoommmmuunniiccaattiioonnss  ssyysstteemmss,,  eevvaaccuuaattiioonnss  ppllaannss  
aanndd  ttrraaiinniinngg,,  rreessoouurrccee  iinnvveennttoorriieess,,  eemmeerrggeennccyy  ppeerrssoonnnneell//ccoonnttaacctt  lliissttss,,  mmuuttuuaall  aaiidd  aaggrreeeemmeennttss  
aanndd  ppuubblliicc  iinnffoorrmmaattiioonn//eedduuccaattiioonn..    
PPrreeppaarreeddnneessss  ppllaannnniinngg  iimmpprroovveess  tthhee  rreessppoonnssee  ttoo  aa  ddiissaasstteerr  iinn  tteerrmmss  ooff  ttiimmeellyy  aanndd  eeffffeeccttiivvee  
rreessccuuee  aanndd  rreelliieeff  ooppeerraattiioonnss..  EEvveerryy  lliinnee  ddeeppaarrttmmeenntt  hhaass  ppllaayyeedd  aann  iimmppoorrttaanntt  rroollee  iinn  mmaappppiinngg  
tthhee  vvuullnneerraabbiilliittyy,,  hhaazzaarrddss  aanndd  ccaappaacciittiieess  ooff  tthhee  ccoommmmuunniittyy  aanndd  tthhee  vvuullnneerraabbllee  ggrroouuppss  aanndd  
pprriioorriittiizziinngg  PPrreeppaarreeddnneessss  aaccttiivviittiieess  dduurriinngg  eemmeerrggeenncciieess..  TThhee  DDiissttrriicctt  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  
PPllaann  ooff  KKoorriiyyaa  DDiissttrriicctt  iiss  pprreeppaarreedd  wwiitthh  tthhee  hheellpp  ooff  tthhee  ccoommmmuunniittiieess  aanndd  ddiiffffeerreenntt  
ssttaakkeehhoollddeerr’’ss..  
  

11..11  GGeenneerraall  PPrreeppaarreeddnneessss  MMeeaassuurreess  
  

11..11..11  CCoonnttrrooll  RRoooommss  EEssttaabblliisshhmmeenntt::    
  
  PPrreeppaarreeddnneessss  ooff  CCoonnttrrooll  RRoooomm::--    

  
  PPrreeppaarraattiioonn  ooff  ddiissaasstteerr  mmaannaaggeemmeenntt  ppllaannss..    
  PPrrooppeerr  ddiisssseemmiinnaattiioonn  ooff  vviittaall  iinnffoorrmmaattiioonn  aabboouutt  ddiissttrriicctt  ccoonnttrrooll..  
  WWeeaatthheerr  ttrraacckkiinngg  aanndd  ttiimmeellyy  wwaarrnniinngg  ttoo  mmiinniimmiizzee  tthhee  eeffffeecctt  ooff  aa  ddiissaasstteerrss..    
  AAvvooiidd  oorr  pprroohhiibbiitt  mmaajjoorr  ddeevveellooppmmeenntt  iinn  fflloooodd  pprroonnee  aarreeaa..  
  MMaaiinnttaaiinniinngg  ccoonnttaacctt  ddeettaaiillss  ooff  aallll  ppuubblliicc  iinnssttiittuuttiioonnss,,  NNGGOOss//PPrriivvaattee  SSeeccttoorr  

OOrrggaanniizzaattiioonnss,,  wwhhiicchh  ccaann  bbee  aassssiiggnn  tthhee  ttaasskk  ooff  ccoommmmuunniittyy--lleevveell  pprreeppaarreeddnneessss  
wwhhiicchh  wwiillll  bbee  uusseedd  dduurriinngg  eemmeerrggeenncciieess..    



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

2  

  TThhee  uussee  ooff  mmooddeerrnn  tteecchhnnoollooggyy  lliikkee  GGIISS  aanndd  RRSS  iinn  tthhee  pprreeppaarraattiioonn  ooff  ppllaannss..  
  KKeeeeppiinngg  rreeccoorrddss  ooff  vvuullnneerraabbllee  aarreeaass,,  mmoonniittoorriinngg  ooff  rreessccuuee  aanndd  rreelliieeff  

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

ssiittuuaattiioonn  iinn  ddiissttrriicctt,,  aanndd  mmaaiinnttaaiinn  aann  iinnvveennttoorryy  ooff  rreessoouurrcceess..    
  RReeccoorrdd  ooff  MMaappss  wwiitthh  ddaattaa  iinnppuuttss  ooff  cclliimmaattoollooggiiccaall,,  ffrreeqquueennccyy  ooff  fflloooodd,,  wwiinndd  

ssppeeeedd  aanndd  hhiissttoorryy  ooff  ppaasstt  ddiissaasstteerrss..    
  TTrraaiinniinngg  ooff  tthhee  vvaarriioouuss  ffuunnccttiioonnaarriieess  aanndd  sspprreeaadd  ooff  eeffffeeccttiivvee  ppuubblliicc  aawwaarreenneessss  

iinn  sscchhoooollss  eedduuccaattiioonn  aanndd  ccoommmmuunniittiieess  ttoo  eennssuurree  tthhaatt  tthhee  ppllaannss  ddiisssseemmiinnaatteedd  ttoo  
tthhee  lloowweesstt  lleevveellss..    

  RReecceeiivvee  iinnffoorrmmaattiioonn  oonn  aa  rroouuttiinnee  aanndd  rreegguullaarr  bbaassiiss  ffrroomm  tthhee  ddeeppaarrttmmeennttss  oonn  
tthhee  vvuullnneerraabbiilliittyy  ooff  tthhee  vvaarriioouuss  GGrraamm  ppaanncchhaayyaattss  aanndd  VViillllaaggeess  ttoo  ddiissaasstteerr..  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

FFllooww  CChhaarrtt  11::  CCoonnttrrooll  RRoooomm  
  
  

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

TThhee  DDDDMMPP  sshhoouulldd  bbee  uuppddaatteedd  eevveerryy  ssiixx  mmoonntthhss,,  bbyy  ccoonnssiiddeerriinngg  tthhee  ssuuggggeessttiioonnss  ffoorr  
iimmpprroovveemmeenntt  ooff  tthhee  rreessppoonnssee  ddooccuummeenntt  DDDDMMPP  ffrroomm  vvaarriioouuss  ssttaakkeehhoollddeerrss,,  NNGGOOss  //  PPrriivvaattee  
SSeeccttoorr  OOrrggaanniizzaattiioonnss,,  ccoommmmuunniittiieess..  
  

SSDDMMAA  CCEEOO    SSttaattee  RReelliieeff  
CCoommmmiissssiioonneerr   

IIMMDD   

BBlloocckk  CCoonnttrrooll  RRoooomm,,  
SSDDOO  aanndd  TTaahhssiillddaarr   

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

CCoonnttrrooll  RRoooomm  ((DDiissttrriicctt))     

CCoonnttrrooll  RRoooomm  
((SSttaattee))   
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11..11..33  CCoommmmuunniiccaattiioonn  SSyysstteemm::--    
  

IInn  ccaassee  ooff  SSuubb--DDiivviissiioonn  tthhee  TTeehhssiill  oorr  BBlloocckk,,  tthhee  rreessppeeccttiivvee  hheeaaddss,,  ii..ee..  SSuubb  ddiivviissiioonnaall  OOffffiicceerr  
((SSDDOO)),,  TTaahhssiillddaarr,,  BBlloocckk  DDeevveellooppmmeenntt  OOffffiicceerr  ((BBDDOO))  wwiillll  ffuunnccttiioonn  aass  tthhee  IInncciiddeenntt  
CCoommmmaannddeerr  ((IICC))  iinn  tthheeiirr  rreessppeeccttiivvee  IInncciiddeenntt  RReessppoonnssee  TTeeaamm  ((IIRRTTss))  aanndd  tthhee  OOppeerraattiioonnss  
SSeeccttiioonn  CChhiieeff  ((OOSSCC))  wwiillll  bbee  sseelleecctteedd  aass  ppeerr  nnaattuurree  ooff  tthhee  ddiissaasstteerrss  iinn  tthhee  ddiissttrriicctt..  TThhee  ddiissttrriicctt  
ccoolllleeccttoorr  eennssuurreess  tthhaatt  IIRRTTss  aarree  ffoorrmmeedd  aatt  DDiissttrriicctt,,  SSuubb--DDiivviissiioonn,,  TTeehhssiill  oorr  BBlloocckk  lleevveellss  aanndd  
IIRRSS  iiss  aallssoo  iinntteeggrraatteedd  iinn  tthhee  DDiissttrriicctt  DDMM  PPllaann  aass  ppeerr  SSeeccttiioonn  3311  ooff  tthhee  DDMM  AAcctt,,  22000055..  TThhiiss  
mmaayy  eennssuurree  ffrreeee  eemmeerrggeennccyy  nnuummbbeerrss  ooff  eexxiissttiinngg  PPoolliiccee,,  FFiirree  aanndd  MMeeddiiccaall  ssuuppppoorrtt  ssyysstteemmss  
wwhhiicchh  aarree  lliinnkkeedd  ttoo  tthhee  EEmmeerrggeennccyy  OOppeerraattiioonnss  CCeennttrree  ((EEOOCC))  ffoorr  rreessppoonnssee,,  ccoommmmaanndd  aanndd  
ccoonnttrrooll..  
  
11..11..44  TTrraaiinniinngg  ffoorr  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  TTeeaamm  MMeemmbbeerrss::--    

  
TToo  eennhhaannccee  tthhee  ccaappaacciittyy  ooff  ddiissaasstteerr  mmaannaaggeemmeenntt  ccoommmmiitttteeeess,,  ttrraaiinniinnggss  aanndd  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  
sskkiillllss  iiss  iimmppoorrttaanntt..  DDMMTT  ccoonnssiisstt  ooff  aa  ggrroouupp  ooff  mmeemmbbeerrss,,  wwhhiicchh  iinncclluuddeess  wwoommeenn  aanndd  mmeenn  
vvoolluunntteeeerrss..  TTrraaiinniinngg  sshhoouulldd  bbee  ccoonndduucctteedd  oonn  rreegguullaarr  pprroocceessss  ffoorr  ddiissaasstteerr  rriisskk  rreedduuccttiioonn  aanndd  
mmiittiiggaattiioonn  ppllaannnniinngg..  DDMMTT  aassssiiggnneedd  wwiitthh  aa  ssppeecciiaall  ttaasskk  ttoo  SSeeaarrcchh  aanndd  RReessccuuee  aanndd  FFiirrsstt  AAiidd  
TTeeaammss  iinn  ddiissaasstteerr  ssiittuuaattiioonn  aatt  ddiissttrriicctt  lleevveell..  
  
11..11..55  OOrrggaanniizzaattiioonn  ooff  MMoocckk  DDrriillllss::--    
  

TToo  ccoooorrddiinnaattee  wwiitthh  vvuullnneerraabbllee  aarreeaass,,  rreessppoonnssiibbllee  aauutthhoorriittyy  sshhoouulldd  ttaakkee  tthhee  iinniittiiaattiivvee  ooff  
ccoonndduuccttiinngg  mmoocckk  ddrriillllss  oonn  vvaarriioouuss  ttyyppeess  ooff  nnaattuurraall  aanndd  mmaannmmaaddee  ddiissaasstteerrss..  TThhiiss  hhaass  aallssoo  
hheellppeedd  ttoo  iinnccuullccaattiinngg  aa  ccuullttuurree  ooff  pprreeppaarreeddnneessss  aanndd  ggeenneerraatteedd  aawwaarreenneessss..  IInnssttiittuuttiioonnaalliizziinngg  
tthhee  DDMM  ppllaann  aanndd  rreegguullaarr  mmoocckk  ddrriillllss  sshhoouulldd  aallssoo  bbee  ccoonndduucctteedd  iinn  sscchhoooollss  aanndd  ccoolllleeggeess..  
  
11..11..66  CCoommmmuunniittyy  AAwwaarreenneessss  oonn  VVaarriioouuss  DDiissaasstteerrss::--  

  
CCoommmmuunniittyy  aawwaarreenneessss  pprrooggrraammss  wwiillll  hheellpp  tthhee  ccoommmmuunniittyy  ttoo  bbee  pprreeppaarreedd  ffoorr  ddiissaasstteerrss  aatt  aallll  
lleevveellss  rriigghhtt  ffrroomm  tthhee  hhoouusseehhoolldd  ttoo  tthhee  ddiissttrriicctt  lleevveellss  ttoo  mmiinniimmiizzee  tthhee  iimmppaacctt  ooff  DDiissaasstteerrss..  TThhee  
ddiissttrriicctt  mmaannaaggeemmeenntt  ccoommmmiitttteeee  ccaannnnoott  rreeaacchh  oouutt  iimmmmeeddiiaatteellyy  ttoo  eeaacchh  aanndd  eevveerryy  hhoouusseehhoolldd  
aanndd  vviillllaaggee  aatt  tthhee  ttiimmee  ooff  ddiissaasstteerr..  TThhee  ccoommmmuunniittyy  iiss  tthhee  ffiirrsstt  rreessppoonnddeerr  ttoo  aannyy  ddiissaasstteerr  aanndd  
ddeevveellooppss  ssoommee  ttrraaddiittiioonnaall  ccooppiinngg  mmeecchhaanniissmmss  ttoo  rreedduuccee  tthheeiirr  rriisskk  aanndd  vvuullnneerraabbiilliittiieess..  
CCoommmmuunniittiieess  lliivviinngg  iinn  aa  ccoommmmoonn  tteerrrriittoorryy  ccoommpprriissee  ooff  yyoouutthhss,,  wwoommeenn,,  mmeenn,,  ssttuuddeennttss,,  
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tteeaacchheerrss  aanndd  vvaarriioouuss  ssttaakkeehhoollddeerrss..  IInn  aaddddiittiioonn,,  ttoo  aarreeaass  ssuucchh  aass  BBPPLL  hhoouusseehhoollddss,,  vviillllaaggeess,,  
wwaarrddss,,  sslluummss  wwhheerree  ppeeooppllee  ffrroomm  ddiivveerrssee  ssoocciiaall  aanndd  eeccoonnoommiicc  bbaacckkggrroouunndd  lliivvee  ttooggeetthheerr..  
CCoommmmuunniittyy  bbaasseedd  DDiissaasstteerr  aawwaarreenneessss  ccaann  mmaakkee  ccoommmmuunniittyy  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  tthheeiirr  ppeeaaccee,,  
pprrootteeccttiioonn  aanndd  pprroossppeerriittyy..  TThhee  iinnvvoollvveemmeenntt  ooff  tthhee  ccoommmmuunniittyy  iiss  tthhee  kkeeyy  ffaaccttoorr  iinn  aannyy  ddiissaasstteerr  
pprreeppaarreeddnneessss  aanndd  aawwaarreenneessss..  
  
11..22  CCoooorrddiinnaattiioonn  MMeecchhaanniissmm  ooff  DDDDMMAA  iinn  PPrree  DDiissaasstteerr  SSiittuuaattiioonn  
TThhee  eemmeerrggeennccyy  ppllaann  ffoorr  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  iiss  bbaasseedd  oonn  ppaasstt  eexxppeerriieenncceess  aass  wweellll  aass  
ssuuggggeessttiioonnss  aanndd  iinnppuuttss  ggiivveenn  bbyy  tthhee  DDiissttrriicctt  MMaaggiissttrraattee  ooff  tthhee  ddiissttrriicctt..  TThhee  ssttrraatteeggyy  hhaass  bbeeeenn  
ddeevveellooppeedd  kkeeeeppiinngg  iinn  vviieeww  tthhee  pprree  aanndd  ppoosstt  ddiissaasstteerr  eexxppeerriieenncceess..  TThhee  ddiissttrriicctt  ccoonnssiissttss  ooff  ssuubb  --  
ddiivviissiioonnss  aanndd  sseenniioorr  lleevveell  ooffffiicceerrss  ooff  tthhee  ddiissttrriicctt  wwhhoo  wwiillll  wwoorrkk  aass  zzoonnee  ooffffiicceerrss..  TThheeyy  aarree  
rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  rreessccuuee  aanndd  rreelliieeff  ooppeerraattiioonnss,,  mmoonniittoorr  aanndd  eevvaalluuaattee  oonn  ddaaiillyy  bbaassiiss  ssiittuuaattiioonn  
uunnddeerr  DDiissttrriicctt  MMaaggiissttrraattee..  
  

PPrreeppaarraattiioonn  OObbjjeeccttiivveess  AAccttiioonnss  IInniittiiaatteedd  bbyy  
CCoo--oorrddiinnaattiioonn  ooff  DDiissttrriicctt  
LLeevveell  CCoommmmiitttteeee    

  TToo  PPrroovviiddee  rreelliieeff  aanndd  
rreessppoonnssee    

  PPrreeccaauuttiioonnaarryy  mmeeaassuurreess  
ffoorr  wwaarreehhoouussee  aanndd  ffoooodd  
ssttoorraaggee..    

  DDiissttrriicctt  EEmmeerrggeennccyy  
OOppeerraattiioonn  CCeenntteerr    

  

MMaappppiinngg  ooff  vvuullnneerraabbllee  ppooiinnttss      RReegguullaarr  mmaappppiinngg  ooff  
vvuullnneerraabbllee  ssppoottss    

  PPllaannnniinngg  aanndd  
iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  
pprreevveennttiivvee  mmeeaassuurreess..    

  EEaarrllyy  wwaarrnniinngg    

  DDeeppuuttyy  ccoolllleeccttoorr    
  CCEEOOss  ((JJaannppaadd  PPaanncchhaayyaatt)),,    
  BBDDOOss,,  EExxeeccuuttiivvee  

eennggiinneeeerrss    
  

EEsssseennttiiaall  ccoommmmooddiittiieess      SSttoocckk  ooff  ffoooodd  ggrraaiinnss,,  
KKeerroosseennee,,  ffuueell  iinn  GGrraamm  
PPaanncchhaayyaatt..  

  CCEEOOss  ((JJaannppaadd  
PPaanncchhaayyaatt))    

  BBDDOOss    
SSeelleeccttiinngg  SShheelltteerrss      AArrrraannggiinngg  ssaaffee  sshheelltteerr  

dduurriinngg  ppeerriioodd  ooff  
eemmeerrggeennccyy..    

  

  AAddddiittiioonnaall  ccoolllleeccttoorrss    
  CCEEOOss  ((JJaannppaadd  

PPaanncchhaayyaatt))    
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  BBDDOOss  tthhrroouugghh    
  PPRRIIss  aanndd  llooccaall  ppeeooppllee    

MMeeddiicciinneess,,  EEssttaabblliisshhmmeenntt  ooff  
mmoobbiillee  tteeaammss,,  IIddeennttiiffiiccaattiioonn  
ooff  eeppiiddeemmiicc  pprroonnee  aarreeaass    

  KKeeeeppiinngg  aa  ssttoocckk  ooff  
mmeeddiicciinneess    

  DDeelleeggaattiioonn  ooff  ppeerrssoonnnneell..    

  DDCCMMOO    
  CCiivviill  ssuurrggeeoonn    
  

AArrrraannggiinngg  ffoooodd  aanndd  ffooddddeerr  
ffoorr  tthhee  ccaattttllee    

  MMaaiinnttaaiinniinngg  ssttoocckkss    
  

  VVeetteerriinnaarryy  AAssssiissttaannccee  
ssuurrggeeoonn  ((VVAASS)),,  ((AAnniimmaall  
HHuussbbaannddrryy))    

OOrrggaanniizziinngg  MMoocckk  ddrriillllss      GGeenneerraattiinngg  aawwaarreenneessss    
  PPrreeppaarreeddnneessss  ttrraaiinniinngg    

  DDiissttrriicctt  lleevveell  ooffffiicceerrss    
  

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

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

SSiittuuaattiioonn  ((IImmmmeeddiiaatteellyy  aafftteerr  EEaarrllyy  WWaarrnniinngg  RReecceeiivveedd))  
  
PPrreeppaarraattiioonn  OObbjjeeccttiivveess  AAccttiioonnss  IInniittiiaatteedd  bbyy  

CCoolllleeccttiioonn  ooff  IInnffoorrmmaattiioonn      FFrroomm  IIMMDD//SSRRCC  ccoonnttrrooll  
rroooomm//DDEEOOCC    

  DDEEOOCC    
  

IInnffoorrmmaattiioonn  ddiisssseemmiinnaattiioonn      FFrroomm  DDEEOOCC  ttoo  aallll  
CC//BBDDOOss//lliinnee  ddeeppttss..    

  

  DDEEOOCC    
  HHeeaadd  ooff  lliinnee  ddeeppttss..    
  SSuubb  ccoolllleeccttoorrss    
  BBDDOOss    
  CCOOss    

IImmmmeeddiiaattee  sseettttiinngg  aanndd  
ffuunnccttiioonniinngg  ooff  ccoonnttrrooll  
rroooomm,,  RReessccuuee  aanndd  
eevvaaccuuaattiioonn    

  EEvvaaccuuaattiioonn    
  IIddeennttiiffiieedd  sshheelltteerrss    
  llooggiissttiicc  SSuuppppllyy    
  

  CCiivviill  DDeeffeennccee  uunniitt    
  PPoolliiccee  DDeeppaarrttmmeenntt  aarrmmeedd  

ffoorrcceess    
  FFiirree  ooffffiicceerrss,,    
  FFiirree  OOffffiicceess    
  RReedd--ccrroossss  tteeaamm  rreeaaddyy  wwiitthh  

rreessccuuee  kkiittss  wwhhiicchh  aarree  ttoo  bbee  
mmaaddee  aavvaaiillaabbllee  ttoo  tthheemm  
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tthhrroouugghh  tthhee  DDEEOOCC    
AArrrraannggeemmeenntt  ooff  kkiittcchheenn      PPrroovviissiioonn  ooff  iimmmmeeddiiaattee  

ffeeeeddiinngg  ttoo  tthhee  eevvaaccuuaatteedd  
ppeeooppllee    

  BBDDOOss//CCDDPPOOss//NNGGOOss    
  

SSaanniittaattiioonn  aanndd  mmeeddiicciinneess      PPrreevveennttiioonn  ooff  eeppiiddeemmiiccss  
aanndd  iinnffeeccttiioonnss    

  

  EExxeeccuuttiivvee  eennggiinneeeerr  ooff  PPHHEE  
DDeeppaarrttmmeenntt    

  CCiivviill  SSuurrggeeoonn    
EEnnssuurriinngg  ttrraannssppoorrttaattiioonn  ooff  
rreelliieeff  mmaatteerriiaallss  ttoo  aaffffeecctteedd  
aarreeaass  

  EEnnssuurriinngg  ttiimmeellyy  rreeaacchh  ooff  
rreelliieeff  mmaatteerriiaallss  ttoo  tthhee  
aaffffeecctteedd  ppeeooppllee    

  DDSSOO//  SSDDMM//  BBSSOOss//  DDTTOO    
  

EEnnssuurriinngg  ssaaffeettyy  ooff  lliiffee  aanndd  
pprrooppeerrttiieess    

  PPrreevveennttiinngg  aannttii--ssoocciiaall  
aaccttiivviittiieess    

  

  SSPP//DDSSPP//IInnssppeeccttoorr    
  SSII  ooff  tthhee  aaffffeecctteedd  bblloocckk    
  NNGGOOss    

EEnnssuurriinngg  aavvaaiillaabbiilliittyy  ooff  
ssaaffee  ddrriinnkkiinngg  wwaatteerr  aanndd  
hheeaalltthh  ffaacciilliittiieess    

  CChheecckkiinngg  tthhee  iinncceeppttiioonn  ooff  
eeppiiddeemmiiccss    

  

  CCSS//EExxeeccuuttiivvee  eennggiinneeeerrss  ooff  
PPHHEEDD    

CCoonndduuccttiinngg  mmeeeettiinngg  wwiitthh  
ffiieelldd  lleevveell  ooffffiicceerrss  ffoorr  
eevveerryy  2244  hhoouurrss  aanndd  ttoo  
rreevviieeww  tthhee  ssiittuuaattiioonn    

  BBeetttteerr  ccoooorrddiinnaattiioonn    
  

  DDMM    
  DDDDCC  aatt  ddiissttrriicctt  lleevveell    
  SSDDMM  aatt  ssuubb--ddiivviissiioonnaall  lleevveell    

CCoolllleeccttiioonn  ooff  iinnffoorrmmaattiioonn  
bbyy  tthhee  ccoorree  ggrroouupp  ooff  tthhee  
EEOOCC  aanndd  ddaaiillyy  rreeppoorrttiinngg  
ttoo  ccoonncceerrnneedd  ooffffiicceerrss    

  TTrriiaanngguullaarr  lliinnkkaaggee  
bbeettwweeeenn  ffiieelldd,,  ddiissttrriicctt  aanndd  
ssttaattee  ccoonnttrrooll  rroooomm    

  

  CCoorree  ggrroouupp  ooff  EEOOCC//  
OOffffiicceerrss  ooff  lliinnee  ddeeppaarrttmmeennttss    

  

EEssttiimmaattiinngg  nnuummbbeerr  ooff  
vveehhiicclleess--LLiigghhtt//  MMeeddiiuumm//  
HHeeaavvyy    

  EEnnssuurriinngg  ssmmooootthh  
ttrraannssppoorrttaattiioonn  ffoorr  rreelliieeff  
wwoorrkkss    

  DDTTOO    
  

AArrrraannggiinngg  rrooaadd  cclleeaanneerrss//  
ppoowweerr  ssooww  aanndd  ootthheerr  
eesssseennttiiaall  eeqquuiippmmeenntt’’ss    

  CClleeaanniinngg  tthhee  rrooaaddss    
  RReemmoovviinngg  tthhee  ffaalllleenn  ttrreeeess    
  CClleeaarriinngg  tthhee  ddeebbrriiss  eettcc..    
  

  DDTTOO    
  EExxeeccuuttiivvee  EEnnggiinneeeerr    
  EExxeeccuuttiivvee  OOffffiicceerr  ––  NNaaggaarr  

PPaanncchhaayyaatt    
AArrrraannggiinngg  ttrruucckkss  llooaaddeedd    MMoovviinngg  ttoo  tthhee  ffiieelldd    DDTTOO    
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wwiitthh  ggeenneerraattoorrss    iimmmmeeddiiaatteellyy  aafftteerr  tthhee  
ddiissaasstteerr  iiss  oovveerr    

  

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

((IImmmmeeddiiaatteellyy  aafftteerr  EEaarrllyy  WWaarrnniinngg  RReecceeiivveedd))  
  
  

11..44  CCoooorrddiinnaattiioonn  MMeecchhaanniissmm  ooff  DDDDMMAA  dduurriinngg  DDiissaasstteerr  ((RReelliieeff  
DDiissttrriibbuuttiioonn  MMeecchhaanniissmm))  
  
PPrreeppaarraattiioonn  OObbjjeeccttiivveess  AAccttiioonnss  IInniittiiaatteedd  bbyy  

RReeaaddiinneessss  aanndd  IInncclliinnaattiioonn  ttoo  
ggeett  rreeaaddyy  iinn  aaccttiioonn,,  
iimmmmeeddiiaatteellyy  aafftteerr  tthhee  ddiissaasstteerr    

  TToo  ssaavvee  tthhee  ttrraappppeedd  aanndd  
wwoouunnddeedd  ppeerrssoonnss    

  

  AAllll  lliinnee  ddeeppaarrttmmeenntt  aanndd  
ssttaakkeehhoollddeerrss    

  
CCoonnttrrooll  rroooomm  aaccttiivvaatteedd  2244  
hhoouurrss  

  TToo  mmiittiiggaattee  tthhee  eeffffeeccttss  ooff  
tthhee  ddiissaasstteerr    

  

  DDiissttrriicctt  ccoonnttrrooll  rroooomm    
  AAllll  lliinnee  ddeeppttss..,,  BBDDOOss,,  

CCEEOO’’ss    
DDiissttrriibbuuttiioonn  ooff  rreelliieeff  aass  ppeerr  
pprroovviissiioonnss    

  TToo  pprroovviiddee  ffoooodd  aanndd  ootthheerr  
eesssseennttiiaall  ccoommmmooddiittiieess  ffoorr  
ssuurrvviivvaall    

  

  SSDDMM    
  BBDDOOss    
  CCEEOOss    
  NNGGOOss    

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

  
  

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

PPrreeppaarraattiioonn  OObbjjeeccttiivveess  AAccttiioonnss  IInniittiiaatteedd  bbyy  
DDiissttrriibbuuttiinngg  rreelliieeff  aass  ppeerr  
pprroovviissiioonnss    

  PPrroovviissiioonn  ffoooodd  aanndd  ootthheerr  
eesssseennttiiaall  ccoommmmooddiittiieess  ffoorr  
ssuurrvviivvaall    

  

  SSDDMM    
  BBDDOOss    
  CCOOss    
  NNGGOOss    

DDaammaaggee  AAsssseessssmmeenntt      RReeppoorrttiinngg  aaccttuuaall  lloossss  ttoo  
tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt    

  

  AAllll  lliinnee  ddeeppttss..    
  CCOOss    
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  BBDDOOss    
  EExxeeccuuttiivvee  eennggiinneeeerrss    
  SSuubb  CCoolllleeccttoorrss    

MMoonniittoorriinngg  aanndd  eevvaalluuaattiioonn  ooff  
rreelliieeff  ooppeerraattiioonnss  bbyy  eexxtteerrnnaall  
aaggeenncciieess..    

  MMaaiinnttaaiinniinngg  ccoonnssiisstteennccyy  
ooff  rreelliieeff  aaddmmiinniissttrraattiioonn    

  

  DDMM    
  SSDDMM    

RReessttoorriinngg  ooff  RRooaaddss  aanndd  
RRaaiillwwaayy  nneettwwoorrkkss    

  TTiimmeellyy  aanndd  PPrroommpptt  
ddeelliivveerryy    

  TTrraannssppoorrttaattiioonn  ooff  rreelliieeff  
aarrttiicclleess    

  DDeeppllooyymmeenntt  ooff  rreessccuuee  
tteeaammss    

  EExxeeccuuttiivvee  eennggiinneeeerrss  ooff  
ccoonncceerrnneedd  ddeeppttss..    

  MMiilliittaarryy  aanndd  ppaarraammiilliittaarryy  
ffoorrcceess    

  ppoolliiccee    
  

RReessttoorriinngg  eelleeccttrroonniicc  
ccoommmmuunniiccaattiioonn  ssyysstteemm    

  EEnnssuurriinngg  pprrooppeerr  
ccoooorrddiinnaattiioonn  lliinnkkaaggee    

  BBSSNNLL,,  TTeecchhnnooccrraattss  ooff  
ppoolliiccee  ssiiggnnaallss    

IImmmmeeddiiaattee  aarrrraannggeemmeenntt  ooff  
ffrreeee  kkiittcchheenn  ffoorr  tthhee  eeffffeecctteedd  
ppeeooppllee    

  AAvvooiiddiinngg  ssttaarrvvaattiioonn    
  

  SSuubb  ccoolllleeccttoorrss    
  BBDDOO’’ss    
  LLiinnee  ddeeppttss..    
  PPSSUUss    

DDooccuummeennttaattiioonn  ooff  tthhee  eennttiirree  
eevveenntt--WWrriitttteenn,,  AAuuddiioo,,  VViiddeeoo    

  FFoorr  rreeppoorrttiinngg  ppuurrppoosseess  
aanndd  iinnssttiittuuttiioonnaall  mmeemmoorryy    

  SSDDMM    
  BBDDOO    

MMoonniittoorriinngg      TToo  rreevviieeww  tthhee  rreelliieeff  
wwoorrkkss  aanndd  rreemmoovvee  tthhee  
bboottttlleenneecckkss    

  DDMM    
  DDDDCC    
  AADDCC  

  
TTaabbllee  44::  CCoooorrddiinnaattiioonn  MMeecchhaanniissmm  ooff  DDDDMMAA  iinn  PPoosstt  DDiissaasstteerr  SSiittuuaattiioonn  
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11..66  GGeenneerraall  PPrreeppaarreeddnneessss  CChheecckklliisstt  
ii..  CCoolllleeccttoorr,,  tthhee  cchhaaiirrppeerrssoonn  ooff  DDDDMMAA  sshhaallll  eennssuurree  tthhaatt  pprreeppaarreeddnneessss  cchheecckklliisstt  iiss  dduullyy  

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

iiii..  HHeeaadd  ooff  tthhee  ddeeppaarrttmmeenntt  ooff  eeaacchh  ffrroonnttlliinnee  ddeeppaarrttmmeenntt  sshhaallll  eennssuurree  tthhaatt  tthhee  ddeeppaarrttmmeennttss  
aarree  pprreeppaarreedd  ttoo  mmeeeett  tthhee  cchhaalllleennggeess  ooff  aannyy  eemmeerrggeennccyy//ddiissaasstteerr  bbyy  dduullyy  ffoolllloowwiinngg  tthhee  
pprreeppaarreeddnneessss  cchheecckklliissttss..  

iiiiii..  NNooddaall  ooffffiicceerrss  ooff  eeaacchh  ooff  tthhee  ffrroonnttlliinnee  ddeeppaarrttmmeennttss  sshhaallll  eennssuurree  tthhaatt  tthhee  ddiissttrriicctt  ddiissaasstteerr  
mmaannaaggeemmeenntt  rreessoouurrccee  iinnvveennttoorryy  iiss  mmaaiinnttaaiinneedd  aanndd  uuppddaatteedd  oonn  qquuaarrtteerrllyy  bbaassiiss  aanndd  
ssuubbmmiissssiioonn  ooff  tthhee  ssaammee  ttoo  tthhee  ddiissttrriicctt  rreevveennuuee  ooffffiicceerr,,  bbyy  
aa..  AAddddiinngg  aannyy  cchhaannggeess  iinn  tthhee  hhuummaann  rreessoouurrcceess  ooff  tthheeiirr  ddeeppaarrttmmeenntt  aalloonngg  wwiitthh  tthheeiirr  

uuppddaatteedd  ccoonnttaacctt  nnuummbbeerrss,,  iiff  aannyy..  
bb..  AAddddiinngg  ttoo  tthhee  eeqquuiippmmeenntt  lliisstt,,  rreelleevvaanntt  rreessoouurrcceess  ffoorr  rreessppoonnssee  aaccttiivviittiieess  ffrroomm  bbootthh  

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

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

vv..  NNooddaall  ooffffiicceerrss  ooff  eeaacchh  ooff  tthhee  ffrroonnttlliinnee  ddeeppaarrttmmeennttss  sshhaallll  aallssoo  rreeppoorrtt  ttoo  hheeaadd  ooff  tthhee  
ddeeppaarrttmmeenntt  aanndd//oorr  ccoolllleeccttoorr  aabboouutt  rreeqquuiissiittiioonn  ooff  aannyy  rreelleevvaanntt  rreessoouurrccee//eeqquuiippmmeenntt,,  nnoott  
aavvaaiillaabbllee  wwiitthh  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  aanndd//oorr  pprriivvaattee  sseeccttoorr,,  ffoorr  ddiissaasstteerr  mmaannaaggeemmeenntt  aaccttiivviittyy..  

vvii..  DDDDMMAA  sshhaallll  eennssuurree  tthhee  eessttaabblliisshhmmeenntt  ooff  eemmeerrggeennccyy  ooppeerraattiioonn  cceennttrree  wwiitthh  tthhee  ffoolllloowwiinngg  
ffaacciilliittiieess::  
aa..  AAddeeqquuaattee  ssppaaccee  ffoorr  ppllaannnniinngg  aanndd  llooggiissttiiccss  sseeccttiioonn  cchhiieeff  aanndd  ssttaaffff..  
bb..  EEnnoouugghh  ssppaaccee  ffoorr  ccoonnttrrooll  rroooomm  wwiitthh  aaddeeqquuaattee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  eeqquuiippmmeenntt  iinncclluuddiinngg  

llaannddlliinnee  tteelleepphhoonneess,,  mmoobbiillee  pphhoonneess,,  ssaatteelllliittee  pphhoonneess,,  wwaallkkiiee--ttaallkkiiee,,  hhaamm  rraaddiioo,,  
ccoommppuutteerr//  llaappttoopp  wwiitthh  pprriinntteerr  ffaacciilliittyy,,  eemmaaiill  ffaacciilliittyy,,  ffaaxx  mmaacchhiinnee,,  tteelleevviissiioonn,,  eettcc..  

cc..  EEnnssuurree  pprrooppeerr  ssppaaccee  ffoorr  mmeeeettiinngg,,  ccoonnffeerreennccee,,  mmeeddiiaa  bbrriieeffiinngg  aalloonngg  wwiitthh  LLCCDD,,  
ccoommppuutteerr  aanndd  vviiddeeoo  ccoonnffeerreenncciinngg  ffaacciilliittiieess..  

dd..  AAvvaaiillaabbiilliittyy  ooff  ddiissttrriicctt  ddiissaasstteerr  mmaannaaggeemmeenntt  rreessoouurrccee  iinnvveennttoorryy  aanndd  aallssoo  aa  nnoottee  ooff  
tthhee  nneeiigghhbboorriinngg  ddiissttrriicctt  ((SSuurraajjppuurr,,  AAnnuuppppuurr  ddiissttrriicctt  ooff  MMaaddhhyyaa  PPrraaddeesshh,,  KKoorrbbaa,,  
BBiillaassppuurr))  ddiissaasstteerr  mmaannaaggeemmeenntt  rreessoouurrccee  iinnvveennttoorryy  ooff  tthhee  ssttaattee  aanndd  ootthheerr  ccrriittiiccaall  
nnaattiioonnaall  rreessoouurrcceess..  

ee..  AAvvaaiillaabbiilliittyy  ooff  DDDDMMPP..  
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11..77  DDeeppaarrttmmeenntt  WWiissee  PPrreeppaarreeddnneessss  CChheecckklliisstt  
                    

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

ddiissttrriibbuuttiioonn  aanndd  vvaarriiaattiioonn  iinn  rraaiinnffaallll..  
  PPrreeppaarriinngg  fflloooodd  ccoonnttrrooll  oorrddeerr  bbyy  3311sstt  MMaayy  eevveerryy  yyeeaarr  aanndd  eennssuurree  pprrooppeerr  

mmeecchhaanniissmm  ffoorr  eeaarrllyy  wwaarrnniinngg  aatt  vviillllaaggee  lleevveell  tthhrroouugghh  TTeehhssiillddaarrss,,  
SSaarrppaanncchh,,  PPaattwwaarriiss,,  eettcc..  

  EEnnssuurree  pprrooppeerr  ffuunnccttiioonniinngg  ooff  DDEEOOCC  aalloonngg  wwiitthh  aavvaaiillaabbiilliittyy  ooff  ffuullllyy  
ffuunnccttiioonnaall  rreessoouurrcceess  aanndd  rreessccuuee  eeqquuiippmmeenntt..  

  PPrreeppaarraattiioonn  ooff  aa  ddaattaabbaassee  ooff  ccrriittiiccaall  aanndd  lliiffeessaavviinngg  iinnffrraassttrruuccttuurree,,  ssaaffee  
llooccaattiioonnss  ffoorr  eevvaaccuuaattiioonn  aanndd  uuppddaatteedd  lliisstt  ooff  rreelliieeff  ccaammppss  iinn  tthhee  ddiissttrriicctt  
aannnnuuaallllyy..  

  IIddeennttiiffyy  ccoommppeetteenntt  ppeerrssoonnss//eexxppeerrttss  ffrroomm  vvaarriioouuss  rreeqquuiirreedd  ffiieellddss  ffoorr  
ccaarrrryyiinngg  oouutt  ddaammaaggee  aanndd  nneeeedd  aasssseessssmmeenntt  ooff  ppoosstt  ddiissaasstteerr  sscceennaarriioo..  

  KKeeeepp  iinntteerraaccttiinngg  wwiitthh  tthhee  vvoolluunnttaarryy  oorrggaanniizzaattiioonnss  iinn  tthhee  ddiissttrriicctt  aanndd  
pprreeppaarree  pprrooppeerr  mmeecchhaanniissmm  ffoorr  ddiissbbuurrsseemmeenntt  ooff  ccoommppeennssaattiioonn  ttoo  vviiccttiimmss  oorr  
ffaammiilliieess  ooff  ddeecceeaasseedd..  

AAggrriiccuullttuurree    PPrreeppaarraattiioonn  ooff  aaggrriiccuullttuurree  ccoonnttiinnggeennccyy  ppllaannss  aanndd  iiddeennttiiffyy  vvuullnneerraabbllee  aarreeaass  
pprroonnee  ttoo  ppeesstt  iinnffeessttaattiioonn,,  ddrroouugghhttss,,  ffllooooddss  aanndd  ootthheerr  hhaazzaarrddss  

  CCoonnssttiittuuttee  aa  ccrroopp  wweeaatthheerr  wwaattcchh  ggrroouupp  aatt  ddiissttrriicctt  lleevveell  ((aass  ppeerr  ‘‘AA  MMooddeell  
MMaannuuaall  ffoorr  DDrroouugghhtt  MMaannaaggeemmeenntt’’,,  GGooII))  wwiitthh  rreepprreesseennttaattiivveess  ffrroomm  
ccoonncceerrnneedd  ddeeppaarrttmmeennttss  ddeeaalliinngg  wwiitthh  aaggrriiccuullttuurraall  iinnppuuttss,,  ccrreeddiitt  eexxtteennssiioonn,,  
eettcc..    

  IImmppaarrttiinngg  ttrraaiinniinngg  ttoo  tthhee  ffaarrmmeerrss  ttoo  aaddoopptt  nneeww  aaggrriiccuullttuurree  pprraaccttiicceess,,  
aalltteerrnnaattee  ccrrooppppiinngg  pprraaccttiicceess,,  pprrooppeerr  ssttoorraaggee  ooff  sseeeeddss  aanndd  uussee  ooff  mmooddeerrnn  
tteecchhnnoollooggyy..    

  EEnnssuurree  aavvaaiillaabbiilliittyy  ooff  aaddeeqquuaattee  ssttoocckk  ooff  sseeeeddss,,  ssttoocckk  ffoorr  iimmmmeeddiiaattee  
rreeppllaacceemmeenntt  ooff  bbrrookkeenn//nnoonn--ffuunnccttiioonniinngg  ggaaddggeettss//eeqquuiippmmeenntt  aanndd  ootthheerr  aaggrroo  
iinnppuuttss  ppaarrttiiccuullaarrllyy  ffoorr  aarreeaass  vvuullnneerraabbllee  ttoo  hhaazzaarrddss..  

  PPrreeppaarree  ttrraaiinneedd  aanndd  eeqquuiippppeedd  tteeaamm  ffoorr  aasssseessssiinngg  ddaammaaggee  ccaauusseedd  ttoo  ssooiill,,  
ccrroopp,,  ppllaannttaattiioonn,,  ddrraaiinnaaggee,,  eemmbbaannkkmmeenntt,,  ootthheerr  wwaatteerr  bbooddiieess  aanndd  ssttoorraaggee  
ffaacciilliittiieess  tthhaatt  mmiigghhtt  iimmppaacctt  aaggrriiccuullttuurraall  aaccttiivviittiieess..  



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

11  

  AAssssiisstt  ffaarrmmeerrss  iinn  pprroovviiddiinngg  ttiimmeellyy  iinnffoorrmmaattiioonn  rreeggaarrddiinngg  ccrroopp  iinnssuurraannccee,,  
ccoommppeennssaattiioonn,,  rreeppaaiirr  ooff  aaggrroo  eeqquuiippmmeenntt  aanndd  rreessttoorriinngg  ooff  aaggrriiccuullttuurraall  
aaccttiivviittiieess  aatt  tthhee  eeaarrlliieesstt..  

  IIddeennttiiffyy  ssoouurrcceess  ooff  ffeeeedd  aanndd  ffooddddeerr..  
AAnniimmaall  
HHuussbbaannddrryy  

  IIssoollaattiinngg//  sseeppaarraattiinngg  ssiicckk  aanndd  hheeaalltthhyy  aanniimmaallss  aanndd  mmaakkee  aarrrraannggeemmeennttss  ffoorr  
ffeeeeddiinngg  aanndd  wwaatteerriinngg  aanniimmaallss  ssuuffffeerriinngg  ffrroomm  ccoonnttaaggiioouuss  ddiisseeaasseess..  
SSeennssiittiizzee  ffaarrmmeerrss//  oowwnneerrss  ffoorr  tthhee  aabboovvee  pprroobblleemmss..  

  EEnnssuurree  pprrooppeerr  ddiissiinnffeeccttiioonn  ooff  ssppaaccee,,  vveehhiiccllee  aanndd  mmaannppoowweerr  iinnvvoollvveedd  iinn  
ttrraannssppoorrttaattiioonn  ooff  ssiicckk//  iinnffeecctteedd  aanndd  ddeeaadd  aanniimmaallss  ffrroomm  ccoonnttaaggiioouuss  ddiisseeaasseess  
aanndd  aaccttiivvaattiinngg  aa  ffuullllyy  ffuunnccttiioonnaall  mmoobbiillee  vveetteerriinnaarryy  uunniitt  aatt  ddiissppoossaall..  

  PPrreeppaarree  aa  ddaattaabbaassee  ooff  vveetteerriinnaarryy  hhoossppiittaallss//  cclliinniiccss  aanndd  aaggeenncciieess  wwoorrkkiinngg  
ffoorr  aanniimmaall  ccaarree,,  ssoo  tthhaatt  iitt  ccoouulldd  bbee  uusseedd  aatt  tthhee  eemmeerrggeennccyy  ssiittuuaattiioonnss..  

  TToo  cchheecckk  tthhee  aavvaaiillaabbiilliittyy  ooff  ssttoocckk  ooff  mmiinneerraall  aanndd  ffeeeedd  ssuupppplleemmeennttss,,  
lliiffeessaavviinngg  ddrruuggss,,  eelleeccttrroollyytteess,,  vvaacccciinneess,,  eettcc..,,  aalloonngg  wwiitthh  ffiilllliinngg  ffeeeedd  bbaannkkss  
bbeeffoorree  tthhee  ssccaarrcciittyy  ppeerriioodd..  

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

  PPrreeppaarree  tthhee  ffeeeedd  ooff  ppoouullttrryy  bbiirrddss  ffoorr  ddrroouugghhtt  ssiittuuaattiioonn  aanndd  aallssoo  llooccaattee  ffeeeedd  
aanndd  ffooddddeerr  bbaannkkss  iinn  vviieeww  ooff  ssuubbmmeerrggeennccee  ssiittuuaattiioonn  dduurriinngg  tthhee  mmoonnssoooonn..  

  IIddeennttiiffyy  ssoouurrccee  ffoorr  pprrooccuurreemmeenntt  ooff  ffooddddeerr  aanndd  tthhee  ssaaffee  llooccaattiioonnss  ffoorr  ffooddddeerr  
ddeeppoott  aanndd  ccaattttllee  ccaammppss  wwiitthhiinn  tthhee  ddiissttrriicctt  aanndd  pprroovviiddee  ssoouurrccee  ooff  wwaatteerr  ffoorr  
ddrriinnkkiinngg  aanndd  ggrroowwiinngg  ffooddddeerr..  

  UUssee  ooff  ttaarrppaauulliinn  sshheeeettss  ttoo  ccoovveerr  tthhee  sshheeddss  dduurriinngg  hheeaatt  aanndd  ccoolldd  wwaavveess..  
  TTaakkiinngg  ssppeecciiaall  ccaarree  ooff  pprroodduuccttiivvee  aanndd  llaaccttaattiinngg  aanniimmaallss;;  aallssoo  ssuupppplleemmeenntt  

tthheemm  wwiitthh  aaddddiittiioonnaall  ffooddddeerr  aanndd  ootthheerr  rreeqquuiirreemmeennttss..  
  EEnnssuurree  pprrooppeerr  aaddmmiinniissttrraattiioonn  ooff  ddee--wwoorrmmiinngg  aanndd  vvaacccciinnaattiioonnss  ffoorr  ccaattttllee,,  

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

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

EEdduuccaattiioonn    OOrrggaanniizzee  aawwaarreenneessss  ggeenneerraattiioonn  pprrooggrraammss  iinn  sscchhoooollss  aanndd  ccoolllleeggeess  ffoorr  
ssttuuddeennttss,,  tteeaacchheerrss,,  aaddmmiinniissttrraattiivvee  ssttaaffff  aanndd  ootthheerr  hheellppeerrss..  TThheessee  pprrooggrraammss  
sshhoouulldd  ffooccuuss  oonn  ddoo’’ss  aanndd  ddoonn’’ttss  ffoorr  vvaarriioouuss  hhaazzaarrddss  aanndd  ssaaffee  eevvaaccuuaattiioonn  iinn  
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ccaassee  ooff  aannyy  eemmeerrggeennccyy..  
  CCoonndduucctt  hhyyggiieennee  pprroommoottiioonn  aaccttiivviittiieess  aass  ppeerr  ddiirreeccttiioonn  iissssuueedd  bbyy  tthhee  hheeaalltthh  

ddeeppaarrttmmeenntt  oonn  aa  rreegguullaarr  bbaassiiss..  
  PPrreeppaarraattiioonn  ooff  ffiirrsstt  aaiidd  aanndd  ddiissaasstteerr  mmaannaaggeemmeenntt  kkiitt  iinn  eeaacchh  sscchhooooll  aanndd  

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

sshheelltteerrss  iinn  ccaassee  ooff  aannyy  eemmeerrggeennccyy..  
CCSSEEBB    PPrreeppaarree  aa  ddaattaabbaassee  ooff  ccrriittiiccaall  iinnffrraassttrruuccttuurree  iinn  tthhee  ddiissttrriicctt  aanndd  pprreeppaarree  ffoorr  

pprroovviiddiinngg  uunniinntteerrrruupptteedd  ppoowweerr  ssuuppppllyy  ttoo  tthheemm..  
  MMaakkee  pprroovviissiioonnss  ffoorr  ccoonnttiinnuuoouuss  ppoowweerr  ssuuppppllyy  ttoo  tthhee  aaffffeecctteedd  aarreeaass  aanndd  ffoorr  

pprroommpptt  rreeppllaacceemmeenntt//rreeccoommmmiissssiioonniinngg  ooff  aaffffeecctteedd  ppoowweerr  ssuuppppllyy  ssyysstteemm..  
  PPrroovviiddiinngg  eelleeccttrriiccaall  ccoonnnneeccttiioonnss  aanndd  ssyysstteemmss  aatt  sshhoorrtt  nnoottiiccee  iinn  aaffffeecctteedd  

aarreeaass  ffoorr  tthhee  ppuurrppoossee  ooff  ppuummppiinngg  fflloooodd  wwaatteerr  aanndd  iilllluummiinnaattiioonn..  
  EEnnssuurree  aavvaaiillaabbiilliittyy  ooff  aaddeeqquuaattee  ssttoocckk  ooff  iimmppoorrttaanntt  eeqquuiippmmeenntt  lliikkee  

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

FFiirree  SSeerrvviicceess    FFiirreeffiigghhttiinngg  eeqquuiippmmeenntt,,  aapppplliiaanncceess  aanndd  rreessppiirraattoorryy  eeqquuiippmmeennttss  aarree  iinn  
ppllaaccee  aanndd  ffuunnccttiioonnaall..  

  EEnnssuurree  tthhee  aavvaaiillaabbiilliittyy  ooff  cclleeaarr  aanndd  pprrooppeerr  sskkeettcchheedd  mmaappss  aanndd  mmaarrkkeedd  
eevvaaccuuaattiioonn  rroouutteess  wwiitthh  gglloowwiinngg  ssiiggnn  iinn  aallll  iimmppoorrttaanntt  bbuuiillddiinnggss  lliikkee  
sscchhoooollss,,  hhoossppiittaallss,,  aappaarrttmmeennttss,,  aammuusseemmeenntt  aarreeaass,,  mmaallllss,,  tthheeaattrreess  aanndd  
oorrggaanniizzee  ffoorr  rreegguullaarr  eevvaaccuuaattiioonn  ddrriillllss  aass  ppeerr  eevvaaccuuaattiioonn  ppllaannss  eettcc..  

  MMaakkee  aa  ddaattaabbaassee  ooff  eexxiissttiinngg  ffiirreeffiigghhttiinngg  sseerrvviicceess  aanndd  ffaacciilliittiieess  pprroovviiddeedd  
wwiitthh  pprriivvaattee  aaggeenncciieess..  

FFoooodd  &&
SSuupppplliieess  

  PPrreeppaarree  aa  ddaattaabbaassee  ooff  ggooddoowwnnss  aanndd  ccoolldd  ssttoorraaggee  ffaacciilliittiieess  iinn  tthhee  ddiissttrriicctt  
aanndd  ssaaffeettyy  mmeeaassuurreess  ttaakkeenn  aaggaaiinnsstt  iinnuunnddaattiioonn,,  wwaatteerr  llooggggiinngg,,  ffiirree  aanndd  
ootthheerr  ppoossssiibbllee  hhaazzaarrddss..  

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

  EEnnssuurree  aavvaaiillaabbiilliittyy  ooff  aaddeeqquuaattee  ffoooodd  ggrraaiinnss  ssttoorraaggee  iinn  ggooddoowwnnss  iinn  vviieeww  ooff  
tthhee  ssccaarrcciittyy  oorr  eemmeerrggeennccyy  ppeerriioodd  aanndd  aallssoo  cchheecckk  ffoorr  aaddeeqquuaattee  ssttoocckk  ooff  ggaass  
ccyylliinnddeerrss,,  kkeerroosseennee..  

  PPrreeppaarree  aa  ddaattaabbaassee  ooff  kkeerroosseennee  ddeeppoottss,,  ppeettrrooll  ppuummppss,,  ggaass  aaggeenncciieess,,  eettcc..  
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aanndd  uuppddaattee  tthhee  ssaammee  iinn  DDDDMMRRII..  
  MMaaiinnttaaiinn  aa  ddaattaabbaassee  ooff  pprriivvaattee  rreettaaiilleerrss,,  wwhhoolleessaalleerrss  ooff  eeddiibbllee  ffoooodd  iitteemmss,,  

pprroovviiddeerrss  ooff  ccaatteerriinngg  sseerrvviiccee  aanndd  pprroovviiddeerrss  ooff  rreeffrriiggeerraatteedd  vveehhiicclleess  ffoorr  
ttrraannssppoorrttaattiioonn  ooff  ppeerriisshhaabbllee  ffoooodd  iitteemmss..  

  PPrreeppaarree  aa  ddaattaabbaassee  ooff  pprriivvaattee  pprroovviiddeerrss  ooff  tteennttss,,  ttaarrppaauulliinn  sshheeeettss,,  ppoolleess,,  
ccooookkiinngg  uutteennssiillss,,  ppoollyytthheennee  bbaaggss,,  sshhrroouuddss  aanndd  ootthheerr  eesssseennttiiaall  iitteemmss  tthhaatt  
ccoouulldd  bbee  uusseedd  ffoorr  ccoommmmuunniittyy  kkiittcchheenn  aanndd  ccrreemmaattiioonn  aanndd  bbuurriiaall  ppuurrppoosseess..  

FFoorreesstt    EEnnssuurree  pprrooppeerr  ffuunnccttiioonniinngg  ooff  ffiirree  rreessccuuee  eeqquuiippmmeenntt  aanndd  vveehhiicclleess..  
  TToo  cchheecckk  tthhaatt  tthheerree  sshhoouulldd  bbee  nnoo  ttrreessppaassssiinngg  iinn  tthhee  rreessttrriicctteedd  ffoorreesstt  aarreeaass..  
  PPrreeppaarree  aann  eevvaaccuuaattiioonn  ppllaann  ffoorr  aanniimmaallss  iinn  ccaassee  ooff  ffoorreesstt  ffiirreess..  
  MMaaiinnttaaiinn  aa  ddaattaabbaassee  ooff  aaaarraa  mmaacchhiinnee  hhoollddeerrss  aanndd  ccaarrppeenntteerrss..  
  PPrreeppaarree  tteeaamm  ffoorr  ccaattcchhiinngg  wwiilldd  aanniimmaallss  ttoo  pprreevveenntt  tthheemm  eenntteerriinngg  iinn  

hhaabbiittuuaatteedd  aarreeaass,,  rreelliieeff  ccaammppss,,  eettcc..  
RRTTOO    EEnnssuurree  pprrooppeerr  ffuunnccttiioonniinngg  ooff  ffiilllliinngg  ssttaattiioonn,,  vveehhiicclleess  aanndd  eeqquuiippmmeenntt  

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

cchheecckk  tthhee  aavvaaiillaabbiilliittyy  ooff  ttrraaiinneedd  ddrriivveerrss  aanndd  ccoonndduuccttoorrss  iinn  ffiirrsstt  aaiidd  aanndd  
bbaassiicc  lliiffee  ssaavviinngg  tteecchhnniiqquueess..  

  IIddeennttiiffyy  vveehhiicclleess  ffoorr  rreessccuuee  ooppeerraattiioonnss  aanndd  pprreeppaarree  ffoorr  pprroommpptt  ddeeppllooyymmeenntt  
ooff  vveehhiicclleess  aatt  sshhoorrtt  nnoottiiccee  ffoorr  vvaarriioouuss  ppuurrppoosseess  lliikkee  mmaassss  eevvaaccuuaattiioonn,,  
ttrraannssppoorrttaattiioonn  ooff  rreessppoonnssee  tteeaammss,,  rreelliieeff  iitteemmss,,  vviiccttiimmss,,  eettcc..  

  FFaammiilliiaarriizziinngg  ddrriivveerrss  wwiitthh  rroouutteess  ooff  ppootteennttiiaall  hhaazzaarrddoouuss  iinnssttaallllaattiioonnss  aanndd  
ffoollllooww  iinncciiddeenntt  ttrraaffffiicc  ppllaann..    

  MMaakkee  aa  ddaattaabbaassee  ooff  pprriivvaattee  vveehhiicclleess  aavvaaiillaabbllee  wwiitthh  sscchhoooollss,,  ccoolllleeggeess  aanndd  
ootthheerr  pprriivvaattee  aaggeenncciieess,,  ssoo  tthhaatt  iitt  ccaann  bbee  uusseedd  ffoorr  eevvaaccuuaattiioonn  ppuurrppoossee,,  iiff  
rreeqquuiirreedd..  

HHeeaalltthh    PPrreeppaarree  aa  tteeaamm  ooff  ppaarraammeeddiiccss,,  ttrraaiinneedd  mmoobbiillee  mmeeddiiccaall  tteeaammss  aatt  eemmeerrggeennccyy  
ssiitteess  aanndd  kkeeeeppiinngg  mmaatteerriiaallss  rreeaaddyy  iiff  rreeqquuiirreedd  ffoorr  hheeaalltthhccaarree  aanndd  hhyyggiieennee..  

  DDeevveelloopp  ddooss  aanndd  ddoonn’’ttss  ppllaann  ffoorr  hheeaalltthh  aanndd  hhyyggiieennee  iinn  ggeenneerraall  aanndd  iinn  
ssiittuuaattiioonnss  ooff  ddiissaasstteerr  iinn  ppaarrttiiccuullaarr..  

  OOrrggaanniizzee  aawwaarreenneessss  ccaammppss  wwiitthh  hheellpp  ooff  CCHHCC//  PPHHCCss  aanndd  PPaanncchhaayyaattss  ffoorr  
hhyyggiieennee  pprroommoottiioonn  aanndd  ppuubblliicc  hheeaalltthh  iissssuueess..  
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  PPrreeppaarree  ppssyycchhoollooggiiccaall  aanndd  ppssyycchhoossoocciiaall  ccaarree  tteeaammss..  
  EEnnssuurree  aavvaaiillaabbiilliittyy  ooff  aaddeeqquuaattee  ssppaaccee  ffoorr  ssttoorraaggee  ooff  mmeeddiicciinneess;;  aavvaaiillaabbiilliittyy  

ooff  ssttoocckk  ooff  mmeeddiicciinneess,,  lliiffeessaavviinngg  eeqquuiippmmeenntt  aanndd  ppoorrttaabbllee  ssuupppplliieess  
iinncclluuddiinngg  ppoorrttaabbllee  ooxxyyggeenn  ccyylliinnddeerrss,,  ppoorrttaabbllee  XX  --rraayy  mmaacchhiinnee,,  ppoorrttaabbllee  
uullttrraassoouunndd  mmaacchhiinneess,,  ttrriiaaggee  ttaaggss,,  eettcc..  

  PPrreeppaarree  aa  ddaattaabbaassee  ooff  ddooccttoorrss  rreeggiisstteerreedd  wwiitthh  IInnddiiaann  MMeeddiiccaall  AAssssoocciiaattiioonn  
((IIMMAA)),,  pprriivvaattee  hhoossppiittaallss  aanndd  nnuurrssiinngg  hhoommeess  wwiitthh  sseerrvviicceess  aanndd  ffaacciilliittiieess  
aavvaaiillaabbllee  aanndd  kkeeeepp  uuppddaattiinngg  iitt  aannnnuuaallllyy..  

  PPrreeppaarree  aa  ddaattaabbaassee  ooff  aavvaaiillaabbllee  aammbbuullaannccee  sseerrvviicceess  ffrroomm  ggoovveerrnnmmeenntt,,  
pprriivvaattee  aaggeenncciieess  aanndd  ddiissttrriicctt  RRoottaarryy//  LLiioonnss  CClluubb,,  iiff  aannyy..  

  MMaaiinnttaaiinn  aa  ddaattaabbaassee  ooff  bblloooodd  ddoonnoorrss  iinn  tthhee  ddiissttrriicctt  aanndd  uuppddaattee  tthhee  ssaammee  iinn  
DDDDMMRRII  aanndd  cchheecckk  tthhee  aavvaaiillaabbiilliittyy  ooff  aaddeeqquuaattee  ssuuppppllyy  ooff  bblloooodd  uunniittss..  

  TTrraaiinn  ddrriivveerrss  aanndd  aatttteennddaannttss  ooff  aammbbuullaannccee  aanndd  mmoobbiillee  mmeeddiiccaall  uunniittss  iinn  
ffiirrsstt  aaiidd  aanndd  bbaassiicc  lliiffee  ssaavviinngg  tteecchhnniiqquueess..  

  PPrreeppaarree  ffoorr  pprroommpptt  eessttaabblliisshhmmeenntt  ooff  tteemmppoorraarryy  hhoossppiittaallss,,  mmoobbiillee  ssuurrggiiccaall  
uunniittss,,  eettcc..  aatt  sshhoorrtt  nnoottiiccee  nneeaarr  tthhee  aaffffeecctteedd  aarreeaa..  

  EEnnssuurree  pprrooppeerr  aanndd  ssaaffee  mmeecchhaanniissmm  ffoorr  mmeeddiiccaall  wwaassttee  ddiissppoossaall..  
  PPrreeppaarree  ffoorr  pprrooppeerr  ddiisseeaassee  ssuurrvveeiillllaannccee  ssyysstteemm..  
  MMaakkee  pprrooppeerr  aarrrraannggeemmeenntt  aanndd  mmeecchhaanniissmm  ffoorr  mmaassss  ccaassuuaallttyy  mmaannaaggeemmeenntt..  

IIrrrriiggaattiioonn    EEnnssuurree  pprrooppeerr  eeaarrllyy  wwaarrnniinngg  mmeecchhaanniissmm  iinn  ppllaaccee  ffoorr  fflloooodd  bbyy  mmoonniittoorriinngg  
wwaatteerr  lleevveell  ooff  ssuurrffaaccee  wwaatteerr  bbooddiieess..  

  IInnssppeeccttiioonn  ooff  ccoonnddiittiioonnss  ooff  bbuunnddss,,  ssiipphhoonnss,,  rreegguullaattoorrss,,  eemmbbaannkkmmeennttss,,  iinnlleett  
aanndd  oouuttlleettss  ooff  llaakkeess  aanndd  rreesseerrvvooiirrss,,  eettcc..  

  TTiimmeellyy  ddee--ssiillttiinngg  aanndd  ddrreeddggiinngg  ooff  rriivveerrss  aanndd  ccaannaallss  aanndd  pprroommpptt  rreeppaaiirr  ooff  
cchhaannnneellss..  

  EEnnssuurree  pprrooppeerr  ffuunnccttiioonniinngg  ooff  aallll  eeqquuiippmmeenntt  iinncclluuddiinngg  ddeewwaatteerriinngg  ppuummppss..  
  PPrreeppaarree  ffoorr  tthhee  aarrrraannggeemmeennttss  ooff  cclleeaann  ddrriinnkkiinngg  wwaatteerr  ffoorr  aaffffeecctteedd  lliivveessttoocckk  

aanndd  ppoouullttrryy..  
NNaaggaarr  PPaalliikkaa    PPrreeppaarree  ffoorr  ssaanniittaattiioonn  ooppeerraattiioonnss  iinn  vviieeww  ooff  ppoosstt  fflloooodd  ssiittuuaattiioonnss  wwiitthhiinn  

jjuurriissddiiccttiioonn  ooff  tthhee  aarreeaa..  
  CClleeaanniinngg  ooff  ddrraaiinnss  bbeeffoorree  tthhee  mmoonnssoooonn  sseeaassoonn..  
  PPrreeppaarree  mmeecchhaanniissmm  ffoorr  pprrooppeerr  ssoolliidd  wwaassttee  mmaannaaggeemmeenntt  aanndd  ddiissppoossaall  ooff  



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

15  

wwaassttee  iinn  sshheelltteerr  aanndd  rreelliieeff  ccaammppss,,  ffeeeeddiinngg  cceenntteerrss  aanndd  aaffffeecctteedd  aarreeaa..  
  CChheecckk  tthhee  aavvaaiillaabbiilliittyy  ooff  ttrraaccttoorr,,  ttrroolllleeyyss  aanndd  ootthheerr  rreeqquuiirreedd  eeqquuiippmmeennttss  

ffoorr  tthhee  ssaammee..  
  PPllaann  ttoo  pprroovviiddee  bbuuiillddiinngg//  gguueesstt  hhoouussee  aatt  ddiiffffeerreenntt  llooccaattiioonnss  ttoo  eessttaabblliisshh  

ccoonnttrrooll  rroooomm,,  ffiirrsstt  aaiidd  aanndd  mmeeddiiccaall  ppoosstt  oorr  sshheelltteerrss  dduurriinngg  eemmeerrggeennccyy..  
PPoolliiccee    TToo  ddeevveelloopp  aa  mmeecchhaanniissmm  ffoorr  eeaarrllyy  wwaarrnniinngg  ooff  ddiiffffeerreenntt  hhaazzaarrddss  tthhrroouugghh  

ppoolliiccee  ssttaattiioonnss  aanndd  ppoolliiccee  ppoossttss..  
  CChheecckk  tthhee  aavvaaiillaabbiilliittyy  ooff  gguuaarrddss  aatt  ttoouurriisstt  ppllaacceess,,  aannnnuuaall  eexxhhiibbiittiioonnss  aanndd  

ffaaiirrss  aanndd  ffeessttiivvaall  wwhheerree  tthheerree  iiss  aa  ppoossssiibbiilliittyy  ooff  ssttaammppeeddee..  
  AArrrraannggee  ffoorr  ppuubblliicc  aaddddrreessss  ssyysstteemm  aanndd  ssiirreenn..  
  IInnssttaallllaattiioonn  ooff  tteemmppoorraarryy  wwiirreelleessss  ssyysstteemmss  bbeettwweeeenn  ddiissttrriicctt  aanndd  tteehhssiillss  iinn  

ccaassee  ooff  aannyy  ddaammaaggee  ttoo  eexxiissttiinngg  wwiirreelleessss  ssyysstteemm  wwiitthh  tthhee  ddeeppaarrttmmeenntt..  
  TTrraaiinn  tthhee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  wwiinngg  ooff  ppoolliiccee  iinn  sseettttiinngg  uupp  ccoonnttrrooll  rroooomm  aatt  

sshhoorrtt  nnoottiiccee  aatt  aa  rreeqquuiirreedd  ssiittee..  
  PPrreeppaarree  ccoonnttiinnggeennccyy  ppllaannss  iinn  rreessppoonnssee  ttoo  rriioottss,,  ssttaammppeeddee,,  aanndd  ootthheerr  llaaww  

aanndd  oorrddeerr  eemmeerrggeenncciieess..  
  PPrreeppaarree  ddeeppllooyymmeenntt  ppllaann  ooff  hhoommee  gguuaarrddss  aanndd  ootthheerr  vvoolluunntteeeerrss  ffoorr  

pprrootteeccttiioonn  ooff  pprrooppeerrttyy  ooff  aaffffeecctteedd  ccoommmmuunniittyy..  
  PPrreeppaarree  ffoorr  pprrooppeerr  aarrrraannggeemmeenntt  ffoorr  ccuussttooddyy  ooff  rreeccoovveerreedd  bbeelloonnggiinnggss  aanndd  

pprrooppeerrttyy  ffrroomm  ddeeaadd  bbooddiieess  aanndd  aaffffeecctteedd  ssiitteess..  
  PPoolliiccee  ppeerrssoonnaall  aanndd  ssttaaffff  ooff  PPCCRR  vvaannss  sshhoouulldd  kkeeeepp  bbaassiicc  ffiirrsstt  aaiidd  bbooxx  aanndd  

eennssuurree  pprrooppeerr  ffuunnccttiioonniinngg  ooff  aavvaaiillaabbllee  eeqquuiippmmeenntt..  
  TTrraaiinn  ppoolliiccee  ppeerrssoonnnneell  aanndd  ssttaaffff  ooff  PPCCRR  vvaannss  iinn  ffiirrsstt  aaiidd  aanndd  bbaassiicc  lliiffee  

ssaavviinngg  tteecchhnniiqquueess..  
  PPrrootteeccttiioonn  ooff  ddeeaadd  bbooddiieess  ttoo  aavvooiidd  tthheeiirr  tthheefftt  aanndd  ffaallssee  ccllaaiimmss..  
  PPrreeppaarree  ffoorr  ssaaffeettyy  aanndd  sseeccuurriittyy  ooff  ffoooodd  aanndd  ootthheerr  ccoommmmooddiittiieess..  
  PPrrootteeccttiioonn  aaggaaiinnsstt  hhooaarrddiinngg,,  bbllaacckk  mmaarrkkeettiinngg  ooff  rreelliieeff  mmaatteerriiaall..  
  AArrrraannggee  ffoorr  ssaaffeettyy  aanndd  sseeccuurriittyy  aarrrraannggeemmeennttss  iinn  tthhee  eevvaaccuuaatteedd//aaffffeecctteedd  

aarreeaass,,  ttrraannssiitt  ccaammppss,,  rreelliieeff  ccaammppss,,  hhoossppiittaallss,,  mmeeddiiccaall  cceenntteerrss,,  ccaattttllee  ccaammppss  
aanndd  ffeeeeddiinngg  cceenntteerrss..  

  KKeeeepp  uuppddaatteedd  tthhee  tteelleepphhoonnee  nnuummbbeerrss  aanndd  ddaattaabbaassee  ooff  rreesseerrvveedd  bbaattttaalliioonnss  
ooff  ppoolliiccee,,  BBDDSS  aanndd  DDoogg  SSqquuaaddss  iinn  ppoolliiccee  ccoonnttrrooll  rroooomm..  
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  PPrreeppaarree  tteeaammss  ttrraaiinneedd  iinn  sseeaarrcchh  aanndd  rreessccuuee,,  ffiirrsstt  aaiidd,,  ffiirreeffiigghhttiinngg,,  eettcc..  
  MMaaiinnttaaiinn  aa  ddaattaabbaassee  ooff  vvoolluunntteeeerrss  aanndd  eeqquuiippmmeenntt  aanndd  uuppddaattee  tthhee  ssaammee  iinn  

DDDDMMRRII..  
PPCCBB    PPrreeppaarree  aa  ddaattaabbaassee  ooff  hhaazzaarrddoouuss  cchheemmiiccaallss  aanndd  ppoolllluuttaannttss  iinn  tthhee  ddiissttrriiccttss  

aanndd  tthheeiirr  pprroobbaabbllee  aaddvveerrssee  eeffffeeccttss  oonn  eennvviirroonnmmeenntt..  
  PPrreeppaarree  ffoorr  mmeetthhooddss  aanndd  tteecchhnniiqquueess  ooff  ddeeccoonnttaammiinnaattiioonn  ooff  tthhee  ssaammee  

PPHHEEDD    CChheecckk  tthhee  aavvaaiillaabbiilliittyy  aanndd  ffuunnccttiioonniinngg  ooff  aallll  aavvaaiillaabbllee  eeqquuiippmmeennttss  aanndd  
vveehhiicclleess..  

  PPrreeppaarree  ffoorr  aarrrraannggeemmeenntt  ooff  ssaaffee  ddrriinnkkiinngg  wwaatteerr  ssuuppppllyy,,  wwaatteerr  ppuurriiffyyiinngg  
ttaabblleettss,,  bblleeaacchhiinngg  ppoowwddeerr  aanndd  cchhlloorriinnaattiioonn  ooff  ppuubblliicc  wwaatteerr  rreessoouurrcceess,,  ffoorr  
ccoommmmuunniittyy  iinn  tthhee  aaffffeecctteedd  aarreeaass  aanndd  aallssoo  iinn  rreelliieeff  ccaammppss  aanndd  sshheelltteerrss  aanndd  
mmaaiinnttaaiinnss  aa  ddaattaabbaassee  ooff  ssuupppplliieerrss  aanndd  ddiissttrriibbuuttoorrss  ooff  ppaacckkaaggeedd  ddrriinnkkiinngg  
wwaatteerr..  

  PPrreeppaarree  ffoorr  pprroommpptt  rreeppaaiirr  ooff  ppiippeelliinneess  ssuuppppllyyiinngg  ppoottaabbllee  wwaatteerr,,  sseewweerraaggee  
ssyysstteemmss  aanndd  wwaatteerr  wwoorrkkss..  

  MMaakkee  ssttaannddbbyy  aarrrraannggeemmeennttss  ooff  ggeenneerraattoorrss  ffoorr  rruunnnniinngg  tthhee  wwaatteerr  ppuummppss..  
  EEnnssuurree  iinnssttaallllaattiioonnss  ooff  ttuubbee  wweellllss,,  iiff  nneeeeddeedd,,  bbeeffoorree  tthhee  mmoonnssoooonn  ttoo  

pprroovviiddee  uunnddeerrggrroouunndd  wwaatteerr  ttoo  tthhee  lliivveessttoocckk  dduurriinngg  fflloooodd  ppeerriioodd..  
  EEnnssuurree  aavvaaiillaabbiilliittyy  ooff  aaddeeqquuaattee  nnuummbbeerr  ooff  wwaatteerr  ttaannkkeerrss,,  ddrruummss,,  jjeerrrryy  ccaannss  

oorr  iiddeennttiiffyy  tthheeiirr  pprriivvaattee  ssuupppplliieerrss  ttoo  pprreeppaarree  ffoorr  ssuuppppllyy  ooff  wwaatteerr,,  iinn  
ssccaarrcciittyy  ppeerriioodd  aanndd  iinn  eemmeerrggeennccyy..  

  EEnnssuurree  aavvaaiillaabbiilliittyy  ooff  wwaatteerr  ssuupppplliieess//  ffiilllliinngg  ppooiinnttss  ffoorr  ffiirree  tteennddeerrss,,  wwaatteerr  
ccaannnnoonnss,,  hhoossppiittaallss  aanndd  ootthheerr  nneecceessssaarryy  lliiffeessaavviinngg  iinnffrraassttrruuccttuurree..  

  PPrreeppaarree  ffoorr  pprroommpptt  pprroovviissiioonn  ooff  tteemmppoorraarryy  ttooiilleettss//  ttrreenncchh  llaattrriinneess  iinn  tthhee  
aaffffeecctteedd  aarreeaa  aanndd  rreelliieeff  ccaammppss..  

  RReessttoorraattiioonn  ooff  ppoonnddss,,  llaakkeess  iinn  tthhee  ddiissttrriicctt  iinn  ccoooorrddiinnaattiioonn  wwiitthh  IIrrrriiggaattiioonn  
DDeeppaarrttmmeenntt..  

PPuubblliicc  
RReellaattiioonnss  

  EEnnssuurree  ddiissttrriibbuuttiioonn  ooff  IInnffoorrmmaattiioonn,,  EEdduuccaattiioonn  aanndd  CCoommmmuunniiccaattiioonn  ((IIEECC))  
mmaatteerriiaall  ttoo  ccoommmmuunniittyy  ffoorr  aawwaarreenneessss  ggeenneerraattiioonn..    

  PPrreeppaarree  ffoorr  pprrooppeerr  ppuubblliicc  aaddddrreessss  ssyysstteemm  eennssuurriinngg  rruummoorr  ccoonnttrrooll..  
  MMaannaaggiinngg  mmeeddiiaa  ffoorr  rreelleeaassee  ooff  iinnffoorrmmaattiioonn  ttoo  ppuubblliicc  ffrroomm  ttiimmee  ttoo  ttiimmee,,  

ggiivviinngg  eemmeerrggeennccyy  ccoonnttaacctt  ddeeppaarrttmmeennttss//  ppeerrssoonnnneell//  nnuummbbeerrss,,  wwiitthhoouutt  
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ccrreeaattiinngg  aannyy  cchhaaooss  aammoonngg  tthhee  ppuubblliicc..  
  MMaaiinnttaaiinn  ddaattaabbaassee  ooff  ddooss  aanndd  ddoonn’’ttss  ooff  aallll  ppoossssiibbllee  hhaazzaarrddss  iinn  tthhee  ddiissttrriicctt..  
  BByy  ggiivviinngg  aawwaarreenneessss,,iinnffoorrmmaattiioonn    ttoo  tthhee  ppuubblliicc  tthhrroouugghh  bbooookklleettss,,  

ppaammpphhlleettss,,  rraaddiioo,,  tteelleevviissiioonn,,  ffiillmm  sshhoowwss,,  nneewwssppaappeerrss,,  ddooccuummeennttaarryy  ffiillmmss,,  
ddoooorr  ttoo  ddoooorr  ccaammppaaiiggnn,,  mmeeeettiinnggss,,  eettcc..    

PPWWDD  PPrreeppaarree  ffoorr::  
  AA  ddaattaa  bbaassee  ooff  aavvaaiillaabbiilliittyy  aanndd  ffuunnccttiioonniinngg  ooff  hheeaavvyy  eeqquuiippmmeenntt  lliikkee  

ccrraanneess,,  JJCCBBss..  
  PPrroommpptt  cclleeaarraannccee  ooff  ddeebbrriiss,,  rreeppaaiirriinngg  ooff  ddaammaaggeedd  rrooaaddss,,  ccuullvveerrttss,,  bbrriiddggeess  

aanndd  ffllyyoovveerrss..  
  CCoonnssttrruuccttiioonn  ooff  nneeww  tteemmppoorraarryy  rrooaaddss  ffoorr  ddiivveerrttiinngg  ttrraaffffiicc  ffrroomm  tthhee  

aaffffeecctteedd  aarreeaa,,  tteemmppoorraarryy  ffaacciilliittiieess  lliikkee  tthhaatt  ooff  mmeeddiiccaall  ppoosstt,,  tteemmppoorraarryy  
sshheelltteerrss,,  eettcc..  aatt  sshhoorrtt  nnoottiiccee..  

  PPrroommpptt  eessttaabblliisshhmmeenntt  ooff  hheelliippaadd  nneeaarr  tthhee  aaffffeecctteedd  ssiittee  ffoorr  VVVVIIPP  vviissiittss..  
PPrreeppaarree  ffoorr  rreessttoorraattiioonn  ooff  ggoovveerrnnmmeenntt  bbuuiillddiinnggss  ddaammaaggeedd  dduurriinngg  ddiissaasstteerr..  

  
TTaabbllee  55::  DDeeppaarrttmmeenntt  WWiissee  PPrreeppaarreeddnneessss  CChheecckklliisstt  
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22..  PPrreevveennttiioonn  aanndd  MMiittiiggaattiioonn  MMeeaassuurree  
  

PPrreevveennttiioonn  aanndd  mmiittiiggaattiioonn  mmeeaassuurreess  ppllaayy  vviittaall  rroollee  iinn  rreedduucciinngg  tthhee  rriisskk  ooff  tthhee  ddiissaasstteerr..  TThhee  
ttyyppee  ooff  iinntteerrvveennttiioonn  ffoorr  pprreevveennttiioonn  aanndd  mmiittiiggaattiioonn  ddeeffiinneess  wwhheetthheerr  tthhee  mmeeaassuurree  iiss  ssttrruuccttuurraall  oorr  
nnoonn--ssttrruuccttuurraall..  TThhee  mmeeaassuurreess  ccaarrrriieedd  oouutt  iinn  iinnffrraassttrruuccttuurreess  aanndd  sseerrvviicceess  ccoommee  uunnddeerr  tthhee  hheeaadd  
ooff  ssttrruuccttuurraall  mmiittiiggaattiioonn  mmeeaassuurreess  wwhheerreeaass  mmeeaassuurreess  ccaarrrriieedd  oouutt  iinn  iinnffoorrmmaattiivvee  aanndd  ppoolliiccyy--
mmaakkiinngg  wwaayy  ccoommee  uunnddeerr  tthhee  hheeaadd  ooff  nnoonn--ssttrruuccttuurraall  mmiittiiggaattiioonn  mmeeaassuurreess..  TThheerree  aarree  ttwwoo  
mmiittiiggaattiioonn  mmeeaassuurreess,,  FFiirrssttllyy  ssttrruuccttuurraall  mmiittiiggaattiioonn  mmeeaassuurreess  ddeeaallss  wwiitthh  tthhee  pphhyyssiiccaall  
vvuullnneerraabbiilliittiieess  aanndd  SSeeccoonnddllyy  nnoonn--ssttrruuccttuurraall  mmiittiiggaattiioonn  mmeeaassuurreess  ddeeaallss  wwiitthh  ssoocciiaall  
vvuullnneerraabbiilliittiieess..  DDeevveellooppmmeenntt  sscchheemmeess  aanndd  ddiissaasstteerr  mmiittiiggaattiioonn  mmeeaassuurreess,,  bbootthh  cceerrttaaiinnllyy  wwoorrkk  
ffoorr  lloowweerriinngg  tthhee  vvuullnneerraabbiilliittiieess  ddiirreeccttllyy  oorr  iinnddiirreeccttllyy..  BBootthh  aarree  ccoommpplleemmeennttaarryy  ttoo  eeaacchh  ootthheerr  
aanndd  hheennccee  tthhee  ddeevveellooppmmeennttaall  sscchheemmeess  lliikkee  MMGGNNRREEGGAA,,  SSaarrvv  SShhiikksshhaa  AAbbhhiiyyaann,,  aanndd  NNaattiioonnaall  
RRuurraall  HHeeaalltthh  MMiissssiioonn  ccaann  bbee  uusseedd  ttoo  iinnccoorrppoorraattee  vvaarriioouuss  mmiittiiggaattiioonn  mmeeaassuurreess..  MMeerrggiinngg  tthhee  
mmiittiiggaattiioonn  mmeeaassuurreess  wwiitthh  ddeevveellooppmmeenntt  sscchheemmeess  ccaann  rreessuulltt  iinnttoo  ooppttiimmuumm  bbeenneeffiitt  oouutt  ooff  iitt,,  
ffoolllloowwiinngg  aarree  ssoommee  aattttrriibbuutteess,,  wwhhiicchh  ccaann  bbee  aaccccoommpplliisshheedd  bbyy  ddooiinngg  iitt..    
  

  CCaappaacciittyy  bbuuiillddiinngg..    
  SShhoorrtt  tteerrmm  aass  wweellll  aass  lloonngg  tteerrmm  ssuussttaaiinnaabbllee  ddeevveellooppmmeenntt  ppllaannnniinngg..    
  MMoorree  eennhhaanncceedd  pprreeppaarreeddnneessss..    
  DDiissaasstteerr  rriisskk  rreedduuccttiioonn..    

  
22..11  HHaazzaarrdd  wwiissee  SSttrruuccttuurraall  aanndd  NNoonn--  ssttrruuccttuurraall  MMiittiiggaattiioonn  MMeeaassuurreess  

  

SSttrruuccttuurraall  MMiittiiggaattiioonn    
  

SSttrruuccttuurraall  MMiittiiggaattiioonn  iinnvvoollvveess  rreettrrooffiittttiinngg  ooff  aa  bbuuiillddiinngg’’ss  ssttrruuccttuurraall  eelleemmeennttss  ttoo  rreedduuccee  oorr  
eelliimmiinnaattee  eeaarrtthhqquuaakkee  ddaammaaggee..  AAss  ssttaatteedd  pprreevviioouussllyy,,  tthhee  ssttrruuccttuurraall  eelleemmeennttss  ooff  aa  bbuuiillddiinngg  aacctt  
aass  aa  sskkeelleettoonn  tthhaatt  ssuuppppoorrttss  tthhee  rreesstt  ooff  tthhee  bbuuiillddiinngg,,  aanndd  iinncclluuddee  tthhee  ffoouunnddaattiioonn,,  llooaadd--bbeeaarriinngg  
wwaallllss,,  bbeeaammss,,  ccoolluummnnss,,  fflloooorr  ssyysstteemm,,  aanndd  rrooooff  ssyysstteemm  aass  wweellll  aass  tthhee  ccoonnnneeccttiioonnss  bbeettwweeeenn  
tthheessee  eelleemmeennttss..  AA  ffaaiilluurree  ooff  oonnee  oorr  mmoorree  ooff  tthheessee  ssttrruuccttuurraall  eelleemmeennttss  ccaann  lleeaadd  ttoo  aa  ccoollllaappssee  ooff  
tthhee  eennttiirree  bbuuiillddiinngg..  SSttrruuccttuurraall  mmiittiiggaattiioonn  mmeeaassuurreess  mmaayy  aallssoo  bbee  aapppplliieedd  ttoo  nnoonn--bbuuiillddiinngg  
ssttrruuccttuurreess,,  ssuucchh  aass  bbrriiddggeess,,  ddaammss,,  aanndd  uuttiilliittyy  ssyysstteemm  eelleemmeennttss..  
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NNoonn--SSttrruuccttuurraall  MMiittiiggaattiioonn    
  

NNoonn--SSttrruuccttuurraall  MMiittiiggaattiioonn  iinnvvoollvveess  rreettrrooffiittttiinngg  aa  bbuuiillddiinngg’’ss  nnoonn--ssttrruuccttuurraall  eelleemmeennttss..  TThhee  
nnoonnssttrruuccttuurraall  eelleemmeennttss  ooff  aa  bbuuiillddiinngg  aarree  tthhoossee  eelleemmeennttss  tthhaatt  wwiillll  nnoott  ccaauussee  aa  bbuuiillddiinngg  ttoo  
ccoollllaappssee  iiff  tthheeyy  ffaaiill,,  aanndd  iinncclluuddee  eexxtteerriioorr  eelleemmeennttss,,  iinntteerriioorr  eelleemmeennttss,,  bbuuiillddiinngg  eelleeccttrriiccaall,,  
mmeecchhaanniiccaall  aanndd  pplluummbbiinngg  ssyysstteemmss,,  aanndd  ccoonntteennttss..    

  

22..11..11  HHaazzaarrdd::  FFlloooodd  
SSttrruuccttuurraall  MMiittiiggaattiioonn  MMeeaassuurreess  ffoorr  FFlloooodd  
PPrroobbaabbllee  MMiittiiggaattiioonn  
MMeeaassuurreess  

IImmpplleemmeennttiinngg  
DDeeppaarrttmmeennttss  

CCoonnvveerrggeennccee  wwiitthh  
SScchheemmee//  PPrrooggrraamm  

TTiimmee  FFrraammee  

DDeessaallttiinngg  aanndd  ddeeeeppeenniinngg  ooff  
wwaatteerr  cchhaannnneell    

  IIrrrriiggaattiioonn  aanndd  
RRuurraall  
DDeevveellooppmmeenntt    

  DDeeppaarrttmmeennttaall  
pprrooggrraamm  &&  
MMGGNNRREEGGAA    

RReegguullaarrllyy    

CCoonnssttrruuccttiioonn  ooff  
eemmbbaannkkmmeennttss//pprrootteeccttiioonn  
wwaallll    
  

  RRuurraall  
DDeevveellooppmmeenntt    

  FFoorreesstt  ddeeppaarrttmmeenntt    
  
  

  DDeeppaarrttmmeennttaall  
pprrooggrraamm  

  MMGGNNRREEGGAA  
wwaatteerrsshheedd    

  IInntteeggrraatteedd  ccooaassttaall  
zzoonnee  mmaannaaggeemmeenntt  
pprrooggrraammmmee    

00  ttoo  55  yyeeaarrss    

DDeeppaarrttmmeennttaall  pprrooggrraamm  &&  
MMGGNNRREEGGAA,,  wwaatteerrsshheedd,,  
IInntteeggrraatteedd  ccooaassttaall  zzoonnee  
mmaannaaggeemmeenntt  pprrooggrraammmmee    

  RRuurraall  
DDeevveellooppmmeenntt    

  

  DDeeppaarrttmmeennttaall  
pprrooggrraamm    

  MMGGNNRREEGGAA  
  

RReegguullaarrllyy    

RReeppaaiirr  aanndd  mmaaiinntteennaannccee  ooff  
FFlloooodd  CChhaannnneellss,,  ccaannaallss,,  
nnaattuurraall  ddrraaiinnaaggee,,  ssttoorrmm  
wwaatteerr  lliinneess    

  IIrrrriiggaattiioonn  
ddeeppaarrttmmeenntt    

  

  DDeeppaarrttmmeennttaall  oorr  
ssppeecciiaall  ppllaann    

00--11  yyeeaarrss    

CCoonnssttrruuccttiioonn  ooff  SSaaffee  
SShheelltteerrss  ((nneeww  ccoonnssttrruuccttiioonn  
tthhrroouugghh  ddiiffffeerreenntt  hhoouussiinngg  

  DDiissttrriicctt  PPaanncchhaayyaatt    
  

  RReegguullaarrllyy  
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sscchheemmeess..    
PPrrootteeccttiioonn  wwaallll  aanndd  bbaammbboooo  
aanndd  vveeggeettaattiivvee  ccoovveerr  aaggaaiinnsstt  
rriivveerr  lleevveell  iinnttrruussiioonn  aanndd  
llaanndd  eerroossiioonn    

  FFoorreesstt  aanndd  RRuurraall  
ddeevveellooppmmeenntt,,  
AAggrriiccuullttuurree  
ddeeppaarrttmmeenntt    

  DDeeppaarrttmmeenntt  
sscchheemmeess    

  MMGGNNRREEGGAA,,    
  

00--66  mmoonntthhss    

DDeessaallttiinngg  ooff  wwaatteerr  bbooddiieess  
lliikkee  rriivveerr  aanndd  ppoonnddss    

  IIrrrriiggaattiioonn    
  RRuurraall  

DDeevveellooppmmeenntt    

  MMGGNNRREEGGAA  LLaanndd  
DDeevveellooppmmeenntt    

  

RReegguullaarrllyy    

  

TTaabbllee  66::  SSttrruuccttuurraall  MMiittiiggaattiioonn  MMeeaassuurreess  ffoorr  FFlloooodd  
  

NNoonn--SSttrruuccttuurraall  MMiittiiggaattiioonn  MMeeaassuurreess  ffoorr  FFlloooodd  
  PPrroobbaabbllee  MMiittiiggaattiioonn  

MMeeaassuurreess  
IImmpplleemmeennttiinngg  
DDeeppaarrttmmeennttss  

CCoonnvveerrggeennccee  wwiitthh  
SScchheemmee//  PPrrooggrraamm  

TTiimmee  
FFrraammee  

SSaaffeettyy  aauuddiitt  ooff  eexxiissttiinngg  
aanndd  pprrooppoosseedd  ddeeppaarrttmmeenntt  

EEdduuccaattiioonn  ddeeppaarrttmmeenntt,,  
hheeaalltthh  ddeeppaarrttmmeenntt,,  
PPWWDD,,  RRuurraall  
ddeevveellooppmmeenntt    

  PPrraaddhhaann  MMaannttrrii  
AAaawwaass  YYoojjaannaa    

  OOtthheerr  HHoouussiinngg  
sscchheemmeess    

  

RReegguullaarrllyy    

PPrroommoottiioonn  ooff  
TTrraaddiittiioonnaall,,  llooccaall  aanndd  
iinnnnoovvaattiivvee  pprraaccttiicceess  lliikkee  
bbaammbboooo,,  RRaaffttss..    

  DDDDMMAA    
  DDRRDDAA    
  PPaanncchhaayyaatt    
  RReeccrreeaattiioonnaall  ssppaacceess    
  SSeellff--hheellpp  ggrroouuppss    
  YYoouutthh  ggrroouuppss    
  SSoocciiaall  wwoorrkkeerrss    
  NNGGOOss    

  TTrraaiinniinngg  aanndd  ccaappaacciittyy  
bbuuiillddiinngg  ppllaann  ffoorr  
ddiissaasstteerr  mmaannaaggeemmeenntt  
aatt  aallll  lleevveell    

  

RReegguullaarrllyy    

CCaappaacciittyy  bbuuiillddiinngg  ooff  
vvoolluunntteeeerrss  aanndd  
tteecchhnniicciiaannss    

  DDDDMMAA    
  

  TTrraaiinniinngg  aanndd  ccaappaacciittyy  
bbuuiillddiinngg  ppllaann  ffoorr  
ddiissaasstteerr  mmaannaaggeemmeenntt  
aatt  aallll  lleevveell    

RReegguullaarrllyy    

AAwwaarreenneessss  ggeenneerraattiioonn  oonn    VVeetteerriinnaarryy  ooffffiicceerr      DDeeppaarrttmmeennttaall  SScchheemmee    RReegguullaarrllyy    
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hheeaalltthh  aanndd  ssaaffeettyy  ooff  
lliivveessttoocckk    

  
  RRuurraall  ddeevveellooppmmeenntt    

  

  
TTaabbllee  77::  NNoonn--SSttrruuccttuurraall  MMiittiiggaattiioonn  MMeeaassuurreess  ffoorr  FFlloooodd  

  
22..11..22  HHaazzaarrdd::  DDrroouugghhtt  
SSttrruuccttuurraall  MMiittiiggaattiioonn  MMeeaassuurreess  ffoorr  DDrroouugghhtt  

PPrroobbaabbllee  MMiittiiggaattiioonn  
MMeeaassuurreess  

IImmpplleemmeennttiinngg  
DDeeppaarrttmmeennttss  

CCoonnvveerrggeennccee  wwiitthh  
SScchheemmee//  PPrrooggrraamm  

TTiimmee  
FFrraammee  

DDeevveellooppmmeenntt  ooff  PPaassttuurree  
llaanndd  iinn  ccoommmmoonn  pprrooppeerrttyy,,  
sseeeedd  ffaarrmmss  aanndd  ttrruusstt  llaanndd    

  DDDDMMAA    
  DDRRDDAA    
  RRuurraall  DDeevveellooppmmeenntt    
  PPaanncchhaayyaattss    

  DDeeppaarrttmmeennttaall  
SScchheemmee    

  MMGGNNRREEGGAA    

00--33  yyeeaarrss    

RRaaiinn  WWaatteerr  HHaarrvveessttiinngg  
ssttoorraaggee  ttaannkkss  aatt  hhoouusseehhoolldd  
lleevveell  aanndd  ppuubblliicc  bbuuiillddiinnggss    

  DDDDMMAA    
  DDRRDDAA    
  

  MMGGNNRREEGGAA    
  

00--33  yyeeaarrss    

SSttrruuccttuurreess  ffoorr  wwaatteerr  
hhaarrvveessttiinngg  aanndd  rreecchhaarrggiinngg  
lliikkee  wweellllss,,  ppoonnddss,,  cchheecckk  
ddaammss,,  ffaarrmm  ppoonnddss..    

  PPWWDD    
  DDDDCC    
  RRuurraall  ddeevveellooppmmeenntt    
  IIrrrriiggaattiioonn  aanndd  wwaatteerr  

rreessoouurrccee  ddeeppaarrttmmeenntt..    

  MMGGNNRREEGGAA    
  WWaatteerrsshheedd  

pprrooggrraammss    
  DDeeppaarrttmmeennttaall  

sscchheemmeess    

00--33  yyeeaarrss    

DDeevveellooppmmeenntt  ooff  ffooddddeerr  
pplloottss//  bbaannkkss    

  DDDDMMAA    
  AAggrriiccuullttuurree  

ddeeppaarrttmmeenntt..    
  AAnniimmaall  hhuussbbaannddrryy  

ddeeppaarrttmmeenntt    

  DDDDMMPP    
  DDeevveellooppmmeenntt  ppllaann    
  

RReegguullaarrllyy    

RReeppaaiirr  aanndd  mmaaiinntteennaannccee,,  
ddee  ssiillttiinngg  ooff  wwaatteerr  ssoouurrcceess,,  
cchheecckk  ddaammss,,  hhaanndd  ppuummppss..    

  IIrrrriiggaattiioonn    
  RRuurraall  DDeevveellooppmmeenntt    
  wwaatteerr  rreessoouurrcceess    
  

  MMGGNNRREEGGAA    
  WWaatteerrsshheedd    
  

00--33  yyeeaarrss    

  

TTaabbllee  88::  SSttrruuccttuurraall  MMiittiiggaattiioonn  MMeeaassuurreess  ffoorr  DDrroouugghhtt  
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NNoonn--SSttrruuccttuurraall  MMiittiiggaattiioonn  MMeeaassuurreess  ffoorr  DDrroouugghhtt  
  

PPrroobbaabbllee  MMiittiiggaattiioonn  
MMeeaassuurreess  

IImmpplleemmeennttiinngg  
DDeeppaarrttmmeennttss  

CCoonnvveerrggeennccee  wwiitthh  
SScchheemmee//  PPrrooggrraamm  

TTiimmee  
FFrraammee  

LLiissttiinngg//  ddeevveellooppiinngg  sshheellff  ooff  
wwoorrkk  ffoorr  ddrroouugghhtt  pprrooooffiinngg//  
ssccaarrcciittyy  wwoorrkkss  iinncclluuddiinngg  
IIddeennttiiffiiccaattiioonn  ooff  ppootteennttiiaall  ssiitteess  
ooff  wwaatteerr  bbooddiieess    

  RRuurraall  DDeevveellooppmmeenntt    
  DDDDMMAA    
  

  MMGGNNRREEGGSS    
  

RReegguullaarrllyy    

FFaarrmmeerr  eedduuccaattiioonn  ttoo  pprraaccttiiccee  
ddrroouugghhtt  rreessiissttaanntt  ccrrooppss  aanndd  
eeffffiicciieenntt  wwaatteerr  uussee    

  AAggrriiccuullttuurree  aanndd  
hhoorrttiiccuullttuurree  
ddeeppaarrttmmeenntt    

  DDeeppaarrttmmeennttaall  
sscchheemmeess    

  

RReegguullaarrllyy    

SSeett  uupp  ccoonnttrrooll  mmeecchhaanniissmm  ffoorr  
rreegguullaatteedd  wwaatteerr  uussee  ((ppoonnddss,,  
ssmmaallll  ddaammss,,  cchheecckk  ddaammss))  oonn  
tthhee  eeaarrllyy  uunnsseett..    

  PPaanncchhaayyaattss    
  

  RReegguullaarrllyy  

  
TTaabbllee  99::  NNoonn--SSttrruuccttuurraall  MMiittiiggaattiioonn  MMeeaassuurreess  ffoorr  DDrroouugghhtt  

  
22..11..33  HHaazzaarrdd::  RRooaadd  AAcccciiddeennttss  

  

SSttrruuccttuurraall  MMiittiiggaattiioonn  MMeeaassuurreess  ffoorr  RRooaadd  AAcccciiddeennttss::  
SSttrruuccttuurraall  MMiittiiggaattiioonn  

MMeeaassuurreess  
IImmpplleemmeennttaattiioonn  

aaggeennccyy  
CCoonnvveerrggeennccee  wwiitthh  

pprrooggrraammmmee//  sscchheemmee  
TTiimmee  ffrraammee  

CCoonnssttrruuccttiioonn  ooff  DDiivviiddeerrss  
oonn  oovveerrccrroowwddeedd  rrooaadd..    

PPWWDD        

SSeettuupp  aanndd  mmaaiinntteennaannccee  ooff  
tthhee  ttrraaffffiicc  ssiiggnnaallss  iinn  
ssqquuaarreess    

PPWWDD,,  PPoolliiccee  
DDeeppaarrttmmeenntt    

    

CCoonnssttrruuccttiioonn  ooff  bbyyppaassss  
rrooaadd  ffoorr  hhiigghhwwaayyss  ppaassssiinngg  
tthhrroouugghh  cciittiieess    

PPWWDD        

RReettrrooffiittttiinngg  aanndd        
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mmaaiinntteennaannccee  ooff  rrooaaddss,,  
ddiivviiddeerrss,,  rrooaadd  ssaaffeettyy  
ssyymmbboollss  aanndd  ssppeeeedd  
bbrreeaakkeerrss  

  

TTaabbllee  1100::  SSttrruuccttuurraall  MMiittiiggaattiioonn  MMeeaassuurreess  ffoorr  RRooaadd  AAcccciiddeennttss  
  
  

NNoonn--SSttrruuccttuurraall  MMiittiiggaattiioonn  MMeeaassuurreess  ffoorr  RRooaadd  AAcccciiddeennttss::  
NNoonn--SSttrruuccttuurraall  

MMiittiiggaattiioonn  MMeeaassuurreess  
IImmpplleemmeennttaattiioonn  

aaggeennccyy  
CCoonnvveerrggeennccee  wwiitthh  

pprrooggrraammmmee//  
sscchheemmee  

TTiimmee  ffrraammee  

SSeett  uupp  ooff  hhiigghh  wwaayy  ssaaffeettyy  
ppaattrroolllliinngg    

  PPoolliiccee  
ddeeppaarrttmmeenntt    

  EEvveerryy  ddaayy    

FFuullllyy  ttrraaiinneedd  ffiirree  bbrriiggaaddee  
ppeerrssoonnnneell    

  CCiittyy  FFiirree  bbrriiggaaddee  
ooffffiiccee  

  MMoonntthhllyy  
ttrraaiinniinngg    

AAwwaarreenneessss  bbyy  rrooaadd  ssaaffeettyy  
ssyymmbboollss,,  aanndd  tthhrroouugghh  wwaallll  
ppaaiinnttiinnggss..    

  TTrraaffffiicc  ccoonnttrrooll  
ddeeppaarrttmmeenntt..    

  RRTTOO    

  VVeehhiiccllee  iinnssuurraannccee    
  

  

UUpp  ggrraaddaattiioonn  ooff  ffaacciilliittiieess  
iinn  hhoossppiittaallss  nneeaarrbbyy  
hhiigghhwwaayy..    

  PPrriivvaattee  hhoossppiittaallss    
  GGoovveerrnnmmeenntt  

hhoossppiittaallss    
  DDiissttrriicctt  HHeeaalltthh  

ddeeppaarrttmmeenntt..    

  HHeeaalltthh  iinnssuurraannccee    
  

  

  

TTaabbllee  1111::  NNoonn--SSttrruuccttuurraall  MMiittiiggaattiioonn  MMeeaassuurreess  ffoorr  RRooaadd  AAcccciiddeennttss  
  
22..11..44  HHaazzaarrdd::  EEppiiddeemmiiccss  
SSttrruuccttuurraall  MMiittiiggaattiioonn  MMeeaassuurreess  ffoorr  EEppiiddeemmiiccss  

SSttrruuccttuurraall  MMiittiiggaattiioonn  
MMeeaassuurreess  

IImmpplleemmeennttaattiioonn  
aaggeennccyy  

CCoonnvveerrggeennccee  wwiitthh  
pprrooggrraammmmee//  

sscchheemmee  

TTiimmee  ffrraammee  

SSeettuupp  ooff  mmoonniittoorriinngg  cceennttrreess  
ffoorr  ssuurrvveeiillllaannccee    

  DDiissttrriicctt  hheeaalltthh  
ddeeppaarrttmmeenntt..    

  DDiissttrriicctt  
DDeevveellooppmmeenntt  

EEvveerryy  mmoonntthh    
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PPllaann    
SSeett  uupp  ooff  hheeaalltthh  cceennttrreess  iinn  tthhee  
vviicciinniittyy  ooff  ppeeooppllee    

  DDiissttrriicctt  hheeaalltthh  
ddeeppaarrttmmeenntt..    

  

  DDiissttrriicctt  
DDeevveellooppmmeenntt  
PPllaann    

RReegguullaarrllyy    

UUpp  ggrraaddaattiioonn  ooff  rruurraall  hhoossppiittaallss  
wwiitthh  ffaacciilliittiieess  lliikkee  bblloooodd  bbaannkk,,  
ssuurrggiiccaall  ffaacciilliittiieess  aanndd  
ppaatthhoollooggyy..    

  MMiinniissttrryy  ooff  
HHeeaalltthh    

  

  DDiissttrriicctt  
DDeevveellooppmmeenntt  
PPllaann    

  

RReegguullaarrllyy    

  

TTaabbllee  1122::  SSttrruuccttuurraall  MMiittiiggaattiioonn  MMeeaassuurreess  ffoorr  EEppiiddeemmiiccss  
  
  NNoonn--  SSttrruuccttuurraall  MMiittiiggaattiioonn  ffoorr  EEppiiddeemmiiccss  
  

NNoonn--SSttrruuccttuurraall  MMiittiiggaattiioonn  
MMeeaassuurreess  

IImmpplleemmeennttaattiioonn  
aaggeennccyy  

CCoonnvveerrggeennccee  wwiitthh  
pprrooggrraammmmee//  

sscchheemmee  

TTiimmee  ffrraammee  

PPrreeppaarraattiioonn  CCoonnttiinnggeennccyy  ppllaann  
ffoorr  rreessppoonnssee  ffoorr  vvuullnneerraabbllee  
rreeggiioonnss    

  DDiissttrriicctt  hheeaalltthh  
ddeeppaarrttmmeenntt    

  PPRRIIss..    

  DDiissttrriicctt  
ddeevveellooppmmeenntt  
ppllaann..    

YYeeaarrllyy    

MMaappppiinngg  ooff  hheeaalltthh  cceennttrreess,,  
iinnvveennttoorriieess  ooff  ddrruuggss  &&  vvaacccciinneess,,  
llaabboorraattoorryy  sseett  uupp,,  nnoo..  ooff  ddooccttoorrss  
aanndd  ssttaaffff    

  DDiissttrriicctt  hheeaalltthh  
ddeeppaarrttmmeenntt    

    
RReegguullaarrllyy    
  

FFiirrsstt  aaiidd  ttrraaiinniinngg,,  aanndd  PPuubblliicc  
hheeaalltthh  aawwaarreenneessss  pprrooggrraammmmeess    

  EEdduuccaattiioonn  
ddeeppaarrttmmeenntt    

  DDiissttrriicctt  hheeaalltthh  
ddeeppaarrttmmeenntt  

  SSaarrwwaa  SShhiikksshhaa  
AAbbhhiiyyaann    

  NNaattiioonnaall  RRuurraall  
HHeeaalltthh  MMiissssiioonn    

RReegguullaarrllyy    

  

TTaabbllee  1133::  NNoonn--SSttrruuccttuurraall  MMiittiiggaattiioonn  MMeeaassuurreess  ffoorr  EEppiiddeemmiiccss  
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22..11..55  HHaazzaarrdd::  FFiirree  
SSttrruuccttuurraall  MMiittiiggaattiioonn  MMeeaassuurreess  ffoorr  FFiirree  

SSttrruuccttuurraall  mmiittiiggaattiioonn  
mmeeaassuurreess  

IImmpplleemmeennttaattiioonn  aaggeennccyy  CCoonnvveerrggeennccee  wwiitthh  
pprrooggrraammmmee//sscchheemmee  

TTiimmee  
ffrraammee  

IInnssttaallllaattiioonn  ooff  sspprriinnkklleerrss,,  ffiirree  
eexxttiinngguuiisshheerr,,  ssaanndd  bbuucckkeettss  

DDiissttrriicctt  ffiirree  ddeeppaarrttmmeenntt,,  
PPWWDD    

  OOnnccee    

IInnssttaallllaattiioonn  ooff  ffiirree//  ssmmookkee  
aallaarrmmss    

DDiissttrriicctt  ffiirree  ddeeppaarrttmmeenntt,,  
PPWWDD    

  OOnnccee    

PPrroovviissiioonn  ooff  pprrooppeerr  aanndd  wwiiddee  
ffiirree  eexxiitt  wwiitthh  ddiirreeccttiioonn  ssiiggnnss    

DDiissttrriicctt  ffiirree  ddeeppaarrttmmeenntt,,  
PPWWDD    

  OOnnccee    

UUssee  ooff  ffiirree--pprrooooff  mmaatteerriiaallss  iinn  
ccoonnssttrruuccttiioonn    

PPWWDD      OOnnccee    
  

TTaabbllee  1144::  SSttrruuccttuurraall  MMiittiiggaattiioonn  MMeeaassuurreess  ffoorr  FFiirree  
  
NNoonn--SSttrruuccttuurraall  MMiittiiggaattiioonn  MMeeaassuurreess  ffoorr  FFiirree  
  

NNoonn--SSttrruuccttuurraall  
MMiittiiggaattiioonn  MMeeaassuurreess  

IImmpplleemmeennttaattiioonn  
aaggeennccyy  

CCoonnvveerrggeennccee  wwiitthh  
pprrooggrraammmmee//  sscchheemmee  

TTiimmee  ffrraammee  
PPrreeppaarraattiioonn  ooff  
eemmeerrggeennccyy  ppllaann    

DDiissttrriicctt  ffiirree  
ddeeppaarrttmmeenntt  

DDiissttrriicctt  ddeevveellooppmmeenntt  
ppllaann..    

YYeeaarrllyy    

PPrreeppaarraattiioonn  ooff  
eevvaaccuuaattiioonn  ppllaannss    

DDiissttrriicctt  ffiirree  
ddeeppaarrttmmeenntt  

DDiissttrriicctt  ddeevveellooppmmeenntt  
ppllaann    

YYeeaarrllyy    

FFiirree  ssaaffeettyy  
ttrraaiinniinnggss//eedduuccaattiioonn    

DDiissttrriicctt  ffiirree  
ddeeppaarrttmmeenntt,,  DDiissttrriicctt  
eedduuccaattiioonn  ddeeppaarrttmmeenntt..  

SSaarrvv  SShhiikksshhaa  AAbbhhiiyyaann    RReegguullaarrllyy    

  

TTaabbllee  1155::  NNoonn--SSttrruuccttuurraall  MMiittiiggaattiioonn  MMeeaassuurreess  ffoorr  FFiirree  
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22..11..66  HHaazzaarrdd::  HHeeaatt  WWaavvee  
SSttrruuccttuurraall  MMiittiiggaattiioonn  MMeeaassuurreess  ffoorr  HHeeaatt  WWaavvee  

SSttrruuccttuurraall  mmiittiiggaattiioonn  
mmeeaassuurreess  

IImmpplleemmeennttaattiioonn  
aaggeennccyy  

CCoonnvveerrggeennccee  wwiitthh  
pprrooggrraammmmee//  

sscchheemmee  

TTiimmee  ffrraammee  

PPrroovviissiioonn  ooff  tteemmppoorraarryy  
sshheelltteerrss  ffoorr  hhoommeelleessss  
ppeeooppllee    

DDiissttrriicctt  AAddmmiinniissttrraattiioonn,,    
DDiissttrriicctt  hheeaalltthh  
ddeeppaarrttmmeenntt    

  YYeeaarrllyy    

PPrroovviissiioonn  ooff  ccoottttoonn  
ccllootthheess,,  ttrraammppoolliinnee  sshheeeettss,,  
mmeeddiicciinnee,,  OORRSS..    

DDiissttrriicctt  AAddmmiinniissttrraattiioonn,,  
DDDDMMAA,,  DDiissttrriicctt  hheeaalltthh  
ddeeppaarrttmmeenntt    

  YYeeaarrllyy    

                                  

TTaabbllee  1166::  SSttrruuccttuurraall  MMiittiiggaattiioonn  MMeeaassuurreess  ffoorr  HHeeaatt  WWaavvee  
  

NNoonn--SSttrruuccttuurraall  MMiittiiggaattiioonn  MMeeaassuurreess  ffoorr  HHeeaatt  WWaavvee  
NNoonn--SSttrruuccttuurraall  

MMiittiiggaattiioonn  MMeeaassuurreess  
IImmpplleemmeennttaattiioonn  

aaggeennccyy  
CCoonnvveerrggeennccee  wwiitthh  

pprrooggrraammmmee//sscchheemmee  
TTiimmee  ffrraammee  

PPrroovviissiioonn  ooff  aalleerrtt  
mmeecchhaanniissmm  ttoo  wwaarrnn  
ppeeooppllee  aabboouutt  hheeaatt  
wwaavvee    

DDiissttrriicctt  aaddmmiinniissttrraattiioonn,,    
DDDDMMAA,,    

NNaattiioonnaall  hheeaalltthh  
mmiissssiioonn    
  

YYeeaarrllyy  
((ppaarrttiiccuullaarrllyy    
ssuummmmeerr  ))    
    

PPrrooggrraammmmeess  ttoo  aawwaarree  
ppeeooppllee  ffoorr  pprreevveennttiivvee  
mmeeaassuurreess..    

DDiissttrriicctt  aaddmmiinniissttrraattiioonn,,    
DDDDMMAA,,  DDiissttrriicctt  hheeaalltthh  
ddeeppaarrttmmeenntt    

NNaattiioonnaall  hheeaalltthh  
mmiissssiioonn    

YYeeaarrllyy  
((ppaarrttiiccuullaarrllyy  
ssuummmmeerr  ))    

  

TTaabbllee  1177::  NNoonn--SSttrruuccttuurraall  MMiittiiggaattiioonn  MMeeaassuurreess  ffoorr  HHeeaatt  WWaavvee  
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33..  DDiissaasstteerr  RRiisskk  RReedduuccttiioonn  PPllaann  
  ““DDiissaasstteerr  rriisskk  rreedduuccttiioonn  iiss  aaiimmeedd  aatt  pprreevveennttiinngg  nneeww  aanndd  rreedduucciinngg  eexxiissttiinngg  ddiissaasstteerr  rriisskk  aanndd  

mmaannaaggiinngg  rreessiidduuaall  rriisskk,,  aallll  ooff  wwhhiicchh  ccoonnttrriibbuuttee  ttoo  ssttrreennggtthheenniinngg  rreessiilliieennccee  aanndd  tthheerreeffoorree  ttoo  
tthhee  aacchhiieevveemmeenntt  ooff  ssuussttaaiinnaabbllee  ddeevveellooppmmeenntt””..  
TThhee  DDiissaasstteerr  RRiisskk  RReedduuccttiioonn  PPllaann  ((DDRRRR))  ooff  ddiissttrriicctt  ccoommpprriisseedd  ooff  aaccttiivviittiieess  aanndd  mmeeaassuurreess  
tthhaatt,,  iiff  ppeerrffoorrmmeedd  aanndd  ssuuppppoorrtteedd  tthhee  ddiissttrriicctt  wwiillll  tteenndd  ttoowwaarrddss  rreedduucciinngg  tthhee  rriisskkss  ooff  ddiissaasstteerrss  
iinncclluuddiinngg  tthhoossee  aassssoocciiaatteedd  ttoo  cclliimmaattee--iinndduucceedd  hhaazzaarrddss..  TThhee  ppllaann  pprreeppaarreedd  iiss  bbaasseedd  oonn  
ccoonnssuullttaattiioonnss  ccoonndduucctteedd  wwiitthh  tthhee  ccoommmmuunniittiieess,,  kkeeyy  lliinnee  ddeeppaarrttmmeennttss  aanndd  oonn  ffiieelldd  aasssseessssmmeenntt  
ppeerrffoorrmmeedd  iinn  vvuullnneerraabbllee  vviillllaaggeess..  TThhuuss,,  iitt  rreeccoommmmeennddss  bbuuiillddiinngg  uuppoonn  tthhee  ggaappss  oobbsseerrvveedd  iinn  
tthhee  pprroocceessss  ooff  ddiissaasstteerr  mmaannaaggeemmeenntt  iinn  tthhee  ddiissttrriicctt..  MMoorreeoovveerr,,  tthhiiss  ppllaann  aallssoo  lliissttss  tthhee  mmaajjoorr  
ddeevveellooppmmeennttaall  sscchheemmeess  aanndd  pprrooggrraammmmeess,,  wwhhiicchh  ccaann  bbee  lliinneedd  uupp  wwiitthh  DDRRRR  aanndd  ddiissaasstteerr  
rreeccoovveerryy  wwiitthh  iinn  tthhee  ddiissttrriicctt..  DDRRRR  PPllaannnniinngg  iiss  aa  lloonngg  --  tteerrmm  ssttrraatteeggyy  aanndd  lliinnkkss  ddiissaasstteerr  
mmaannaaggeemmeenntt  wwiitthh  ddeevveellooppmmeennttss  aanndd  iitt  rreeqquuiirreess  iinnvvoollvveemmeenntt  ooff  mmuullttiippllee  ssttaakkeehhoollddeerrss  ffoorr  iittss  
eeffffeeccttiivvee  ppllaannnniinngg..  
TThhee  ddiissaasstteerr  rriisskk  rreedduuccttiioonn  aaccttiioonnss  iinn  tthhiiss  rrooaaddmmaapp  wwiillll  aammpplliiffyy  tthhee  ddiissttrriicctt  iinn  bbuuiillddiinngg  iittss  
RReessiilliieenntt..  IItt  iiss  bbaasseedd  oonn  ffiivvee  bbuuiillddiinngg  bblloocckkss  kkeeeeppiinngg  iinn  mmiinndd  tthhee  ttwwoo  ddiissttiinncctt  ddeemmooggrraapphhiicc  
pprrooffiilleess  ooff  rruurraall  aanndd  uurrbbaann  aarreeaa..  
  RReessiilliieenntt  VViillllaaggeess  
  RReessiilliieenntt  LLiivveelliihhooooddss  
  RReessiilliieenntt  CCrriittiiccaall  iinnffrraassttrruuccttuurree  
  RReessiilliieenntt  BBaassiicc  SSeerrvviicceess  
  RReessiilliieenntt  CCiittiieess  

  
33..11  CCaappaacciittyy  BBuuiillddiinngg    
  

CCaappaacciittyy  bbuuiillddiinngg  sseerrvveess  aass  aann  iinntteeggrraall  ccoommppoonneenntt  ooff  ddiissaasstteerr  rriisskk  rreedduuccttiioonn..  LLaacckk  ooff  
aaddeeqquuaattee  ccaappaacciittiieess  aammoonnggsstt  aallll  tthhee  ccoonncceerrnneedd  ssttaakkeehhoollddeerrss  pprroovveess  ttoo  bbee  aa  mmaajjoorr  hhuurrddllee  iinn  
ssuucccceessssffuull  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  ddiissaasstteerr  mmiittiiggaattiioonn  aanndd  rreeccoovveerryy  pprrooggrraammmmeess..  CCaappaacciittyy  
bbuuiillddiinngg  ccaann  bbee  sseeeenn  aass  aa  bbyy--pprroodduucctt  eeffffeeccttiivvee  lleeaarrnniinngg  aanndd  ttrraaiinniinngg..  CCaappaacciittyy  iiss  tthhee  
ccoommbbiinnaattiioonn  ooff  aallll  tthhee  ssttrreennggtthhss  aanndd  rreessoouurrcceess  aavvaaiillaabbllee  wwiitthhiinn  aa  ccoommmmuunniittyy,,  ssoocciieettyy  oorr  
oorrggaanniizzaattiioonn  tthhaatt  ccaann  rreedduuccee  tthhee  lleevveell  ooff  rriisskk  oorr  tthhee  eeffffeeccttss  ooff  aa  ddiissaasstteerr..  
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33..22  RReeccoommmmeennddaattiioonnss  ffoorr  DDiissaasstteerr  RRiisskk  RReedduuccttiioonn  
  

  OOnnee  ooff  tthhee  iimmppoorrttaanntt  mmeeaassuurreess  ttoo  bbee  uunnddeerrttaakkeenn  bbyy  tthhee  DDDDMMAA  ttoowwaarrddss  DDRRRR  iiss  ttoo  
eessttaabblliisshheedd  aanndd  ssttrreennggtthheennss  DDiissttrriicctt  EEmmeerrggeennccyy  OOppeerraattiioonn  CCeennttrree  ((DDEEOOCC))  aanndd  FFlloooodd  
CCoonnttrrooll  RRoooomm  nneeeedd  ttoo  bbee  ttoo  iittss  ppaarr  eexxcceelllleennccee..  

  TThhee  DDiissttrriicctt  CCrriissiiss  MMaannaaggeemmeenntt  GGrroouupp  ((DDCCMMGG))  iiss  nnoott  ffoorrmmaallllyy  oorrggaanniizzeedd  aatt  ddiissttrriicctt  
lleevveell..  IItt  iiss  rreeccoommmmeennddeedd  tthhaatt  tthhee  CCMMGG  bbee  ccrreeaatteedd  aanndd  tthheeiirr  mmeemmbbeerrss  sshhoouulldd  ggeett  
rreegguullaarr  ttrraaiinniinnggss..  

  TThheerree  iiss  aa  nneeeedd  ttoo  ffoorrmm  aanndd  ddooccuummeenntt  tthhee  lliisstt  ooff  ssttaakkeehhoollddeerrss  ffoorr  ddiissaasstteerr  rreessppoonnssee  
wwhhiicchh  iiss  nnoott  rreeaaddiillyy  aavvaaiillaabbllee  wwiitthhiinn  tthhee  ddiissttrriicctt  aaddmmiinniissttrraattiioonn..  TThhiiss  iiss  aa  ccrriittiiccaall  
eelleemmeenntt  wwhheenn  iitt  ccoommeess  ttoo  pprreeppaarreeddnneessss..  

  TThheerreeffoorree,,  iitt  iiss  ssttrroonnggllyy  rreeccoommmmeennddeedd  tthhaatt  tthhee  ddiissttrriicctt  aaddmmiinniissttrraattiioonn  sshhoouulldd  pprreeppaarree  
aanndd  ffiillll  aallll  tthhee  ccoonnttaacctt  ddeettaaiillss,,  wwhhiicchh  wwiillll  hheellpp  aass  qquuiicckk  rreeffeerreennccee  dduurriinngg  eemmeerrggeenncciieess..  
RReegguullaarr  mmeeeettiinnggss  sshhoouulldd  bbee  oorrggaanniizzeedd  wwiitthh  tthheessee  ssttaakkeehhoollddeerrss  iinn  oorrddeerr  ttoo  iimmpprroovvee  tthhee  
ccoooorrddiinnaattiioonn  bbeettwweeeenn  tthheemm..  

  AAllll  tthhee  DDiissaasstteerr  rreessppoonnssee  mmeecchhaanniissmmss  aanndd  IInncciiddeenntt  CCoommmmaanndd  SSyysstteemm  sshhoouulldd  bbee  
ppllaacceedd  aanndd  aawwaarreenneessss  aabboouutt  tthheemm  sshhoouulldd  bbee  sspprreeaadd..  DDiissaasstteerr  rreessppoonnssee  eeqquuiippmmeenntt  nneeeedd  
ttoo  bbee  mmoonniittoorreedd  aanndd  rreegguullaarr  ssttoocckk  sshhoouulldd  bbee  mmaaiinnttaaiinneedd..  AAllll  tthhee  LLoossss  aanndd  DDaammaaggee  
AAsssseessssmmeenntt  aanndd  FFiirrsstt--hhaanndd  IInnffoorrmmaattiioonn  sshhoouulldd  bbee  rreegguullaarrllyy  ddooccuummeenntteedd..  

  TThheerree  iiss  nnoo  eeaarrllyy  wwaarrnniinngg  ssyysstteemm  ppllaacceedd  aatt  ppaanncchhaayyaatt  aanndd  aatt  ddiissttrriicctt  lleevveellss..  MMoosstt  ooff  
tthhee  wwaarrnniinnggss  aarree  ggiivveenn  oonnllyy  bbyy  tthhee  IInnddiiaa  MMeetteeoorroollooggiiccaall  DDeeppaarrttmmeenntt  ((IIMMDD))  aanndd  ootthheerr  
cceennttrraall  iinnssttiittuutteess//oorrggaanniizzaattiioonnss..  

  IInn  tthhiiss  rreeggaarrdd,,  tthhee  ddiissttrriicctt  aaddmmiinniissttrraattiioonn  sshhoouulldd  rreevviissee  tthhee  mmeecchhaanniissmm  ccuurrrreennttllyy  
aaddoopptteedd  ffoorr  eeaarrllyy  wwaarrnniinngg  aanndd  eennssuurree  tthhaatt  eevveerryy  ccoonncceerrnneedd  ssttaakkeehhoollddeerr  iiss  iinncclluuddeedd  
aanndd  ccoommmmuunniiccaatteedd  iinn  aa  ttiimmeellyy  mmaannnneerr  aass  ppeerr  tthhee  bblloocckk--wwiissee  hhaazzaarrddss..  

  HHuummaann  rreessoouurrcceess  aarree  lleessss  iinn  mmaannyy  ddeeppaarrttmmeennttss,,  sscchhoooollss  aanndd  AAnnggaannwwaaddiiss,,  wwhhiicchh  iiss  
hhaammppeerriinngg  tthhee  lliivveess  ooff  tthhee  wwoommeenn  aanndd  cchhiillddrreenn  wwhhoo  aarree  tthhee  ssttrreennggtthh  ooff  tthhee  
ccoommmmuunniittiieess..  

  DDeeppaarrttmmeenntt  wwiissee  ttrraaiinniinnggss  aabboouutt  ddiissaasstteerr  mmaannaaggeemmeenntt  sshhoouulldd  bbee  sseett  oonn  mmoonntthhllyy  bbaassiiss  
ttoo  eennssuurree  sskkiilllleedd  wwoorrkkffoorrccee..  MMoorreeoovveerr  mmoocckk--DDrriillllss  aanndd  EEmmeerrggeennccyy  MMaannaaggeemmeenntt  
EExxeerrcciissee  hhaavvee  ttoo  bbee  ppllaannnneedd  aanndd  ccoonndduucctteedd  oonn  rreegguullaarr  bbaassiiss..  

  KKeeyy  bbuuiillddiinnggss  ssuucchh  aass  sscchhoooollss,,  AAnnggaannwwaaddii,,  ppaanncchhaayyaattss,,  ccoommmmuunniittyy  hhaallllss  rreeqquuiirriinngg  
rreettrrooffiitt  oorr  rreeppaaiirr,,  wweerree  iiddeennttiiffiieedd  nneeeedd  iimmmmeeddiiaattee  aatttteennttiioonn..  
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  AAccccoouunnttaabbllee  aanndd  ttrraannssppaarreenntt  PPaanncchhaayyaattii  RRaajj  IInnssttiittuuttiioonnss  PPRRII’’ss  aanndd  ggoovveerrnnaannccee  aarree  
eesssseennttiiaall  ffoorr  iinntteeggrraattiinngg  rriisskk  iissssuueess  iinnttoo  aa  ssuussttaaiinnaabbllee  DDRRRR  pprroocceessss..  

  IInncclluussiivvee  ooff  aallll  ggeennddeerrss  aanndd  mmaarrggiinnaalliizzeedd  ccoommmmuunniittiieess  mmuusstt  bbee  tthheerree  iinn  ccoommmmuunniittyy  
ccoonnssuullttaattiioonnss,,  ddeecciissiioonn  mmaakkiinngg  aanndd  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ttoo  mmoovvee  ffrroomm  ppoolliicciieess  ttoo  
pprraaccttiicceess..  

  PPoolliicciieess  ffoorr  eeaacchh  ddiissaasstteerr  ssuucchh  aass  ddrroouugghhtt,,  ffllooooddss,,  ffiirree,,  aacccciiddeennttss,,  eeppiiddeemmiiccss,,  mmaann  
aanniimmaall  ccoonnfflliiccttss  nneeeedd  ttoo  eessttaabblliisshh  aa  cclleeaarr  sseett  ooff  pprriinncciipplleess  oorr  ooppeerraattiinngg  gguuiiddeelliinneess  ttoo  
ggoovveerrnn  tthhee  mmaannaaggeemmeenntt  ooff  ddiissaasstteerrss  aanndd  iittss  iimmppaaccttss,,  aass  wweellll  aass  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  aa  
pprreeppaarreeddnneessss  ppllaann  tthhaatt  llaayyss  oouutt  aa  ssttrraatteeggyy  ttoo  aacchhiieevvee  tthheessee  oobbjjeeccttiivveess..  

  PPrrooppeerr  mmoonniittoorriinngg  ooff  rriisskk  aasssseessssmmeenntt  aanndd  iiddeennttiiffiiccaattiioonn  ooff  aapppprroopprriiaattee  rriisskk  rreedduuccttiioonn  
mmeeaassuurreess  sshhoouulldd  bbee  ddoonnee  oonn  rreegguullaarr  bbaassiiss,,  wwhhiicchh  aarree  tthhee  ccoorree  ccoommppoonneennttss  ooff  aannyy  
ppoolliiccyy  aanndd  ppllaann..  

  PPoolliiccyy  mmeecchhaanniissmmss  ttoo  eennssuurree  tthhaatt  ddrroouugghhtt  aanndd  ffllooooddss  rriisskk  rreedduuccttiioonn  ssttrraatteeggiieess  aarree  
ccaarrrriieedd  oouutt  aanndd  eennffoorrcceedd  rreegguullaarrllyy..  

  NNeeww  aapppprrooaacchh  uunnddeerrttaakkiinngg  pprroo--aaccttiivvee  iinniittiiaattiivveess  ttoo  iinnvvoollvvee  tteecchhnnoo--ssoocciiaall--ccuullttuurraall--
eeccoonnoommiicc--eennvviirroonnmmeennttaall--ggoovveerrnnaannccee  iinniittiiaattiivveess..  TThhee  eemmeerrggeennccee  ooff  ssmmaarrtt  pphhoonneess  aanndd  
iittss  wwiiddee  rraannggee  ooff  uusseerrss  ccaannnnoott  bbee  iiggnnoorreedd  aass  aa  rreessoouurrccee  wwhhiicchh  ccaann  bbee  uusseedd  ffoorr  
mmuullttiippllee  ppuurrppoosseess  lliikkee  iimmppaarrttiinngg  ttrraaiinniinngg  pprrooggrraammmmeess,,  uuppddaatteess  aanndd  bbaassiicc  DDoo’’ss  aanndd  
DDoonn’’ttss  ooff  ddiiffffeerreenntt  ddiissaasstteerr  eevveennttss..  SSoocciiaall  ffaaccttoorrss  iinncclluuddiinngg  eedduuccaattiioonn,,  aawwaarreenneessss  aanndd  
ssoocciiaall  ccaappiittaall  wwiillll  ddeetteerrmmiinnee  ttoo  aa  llaarrggee  eexxtteenntt  tthhee  ssuucccceessss  aanndd  ffaaiilluurree  ooff  tthheessee  
ssttrraatteeggiieess..  

  TThhee  iiddeeaass  ooff  eeccoonnoommiicc  ddiissppaarriittyy  aanndd  tthhee  bbrruuttaalliittyy  ooff  mmaarrkkeett  ffoorrcceess  aanndd  llooggiissttiicc  aanndd  
ssuuppppllyy  cchhaaiinn  ooff  pprroodduuccttss  wweerree  rreeccoorrddeedd  dduurriinngg  ppoosstt  ddiissaasstteerr  nneeeeddss  ppllaannnniinngg  ffoorr  iittss  
ssmmooootthh  ffuunnccttiioonniinngg  ooff  ssuussttaaiinnaabbllee  lliivveelliihhoooodd  pprraaccttiicceess..  
  

DDRRRR  IInniittiiaattiivveess  tthhaatt  nneeeedd  aatttteennttiioonn  
  PPrriioorriittiieess  PPrrooggrraammss  MMaaiinn  ccoonncceerrnnss  

PPoolliicciieess//SScchheemmeess//PPrrooggrraammss  VViillllaaggee  lleevveell::  
  MMuukkhhyyaa  MMaannttrrii  BBaaaannss  BBaaaaddii  

YYoojjaannaa  
  MMaahhaattaarrii  JJaattaann  YYoojjaannaa--  NNuuttrriittiioonn  

ddiieett  ffoorr  pprreeggnnaanntt  wwoommeenn  
  MMuukkhhyyaa  MMaannttrrii  AAmmrriitt  YYoojjaannaa--  

RReegguullaarr  
mmoonniittoorriinngg  aanndd  
eevvaalluuaattiioonn  
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NNuuttrriittiioonn  ddiieett  ttoo  CChhiillddrreenn  
  MMuukkhhyyaa  MMaannttrrii  AAmmrriitt  YYoojjaannaa  ttoo  

eerraaddiiccaattiinngg  mmaallnnuuttrriittiioonn  iinn  
CChhhhaattttiissggaarrhh    

  MMuukkhhyyaa  MMaannttrrii  KKhhaaddyyaa  oorr  
PPoosshhaann  SSuurraakksshhaa  YYoojjaannaa  

  MMuukkhhyyaa  MMaannttrrii  BBaall  SSaannddaarrbbhh  
YYoojjaannaa  hheeaalltthhccaarree  sscchheemmee  

  PPrraaddhhaann  MMaannttrrii  FFaassaall  BBiimmaa  
YYoojjaannaa  

  MMuukkhhyyaa  MMaannttrrii  AAwwaass  YYoojjaannaa  
  DDiinnddaayyaall  UUppaaddhhyyaayy  GGrraamm  JJyyoottii  

YYoojjaannaa  
  PPrraaddhhaann  MMaannttrrii  GGrraamm  SSaaddaakk  

YYoojjaannaa  
  VVaann  BBhhuummii  AAddhhiikkaarr  ppaattttaa  
  PPrraaddhhaann  MMaannttrrii  TTiirrtthh  YYaattrraa  

YYoojjaannaa  SSuucchhnnaa  KKrraannttii  YYoojjaannaa  
  MMuukkhhyyaa  MMaannttrrii  PPaadduukkaa  yyoojjaannaa  
  JJaannaannnnii  SSuurraakksshhaa  YYoojjaannaa  

SSttaattee  lleevveell::  
  MMaahhaattmmaa      GGaannddhhii      NNaattiioonnaall    

RRuurraall  
  EEmmppllooyymmeenntt  GGuuaarraanntteeee  SScchheemmeess  
  PPrraaddhhaann  MMaannttrrii  AAaawwaass  YYoojjaannaa  iinn  

NNaayyaa  RRaaiippuurr  
  PPrraaddhhaann  MMaannttrrii  UUjjwwaallaa  YYoojjnnaa  
  PPrraaddhhaannmmaannttrrii  KKrriisshhii  SShhiinncchhaaii  

YYoojjaannaa  
  PPrraaddhhaannmmaannttrrii  MMuuddrraa  YYoojjnnaa  
  SSaannjjeeeevvnnii  EExxpprreessss  
  SSwwaattcchh  BBhhaarraatt  mmiissssiioonn  
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  DDiinnddaayyaall  UUppaaddhhaayy  GGrraamm  JJyyoottii  
YYoojjaannaa  

  PPrraaddhhaann  MMaannttrrii  JJaann  DDhhaann  YYoojjaannaa  
  PPrraaddhhaannmmaannttrrii  SSuurraakksshhaa  BBiimmaa  

YYoojjaannaa  
  MMuukkhhyyaa  MMaannttrrii  KKaannyyaa  VViivvaahh  

YYoojjaannaa  
  SSwwaarraasswwaattii  CCyyccllee  yyoojjaannaa  
  MMiissssiioonn  SSmmaarrtt  CCiittyy  RRaaiippuurr  
  MMaakkee  iinn  IInnddiiaa  
  SSttaanndduupp  IInnddiiaa  
  DDiiggiittaall  IInnddiiaa  
  SSttaarrttuupp  IInnddiiaa    

IInnssttiittuuttiioonnss    IInnddiiaann  MMeetteeoorroollooggiiccaall  
ddeeppaarrttmmeenntt  

  KKrriisshhii  VViiggyyaann  KKeennddrraa  
  PPuubblliicc  HHeeaalltthh  CCeenntteerrss  
  GGoovveerrnnmmeenntt  HHoossppiittaallss  
  GGrraamm  PPaanncchhaayyaattss  
  SScchhoooollss  
  CCoolllleeggee  
  AAnnggaannwwaaddii  
  FFiirree  ssttaattiioonnss  
  CCoolllleeccttoorraattee  

RReegguullaarr  eevvaalluuaattiioonn  
aanndd  ppllaannnniigg  

PPllaannss,,  SSoopp’’ss  aanndd  FFiinnaanncciiaall  
MMaannaaggeemmeenntt  

  
  

  PPllaannnniinngg      ffoorr      ttrriiaanngguullaarr      
lliinnkkaaggee  bbeettwweeeenn    ffiieelldd,,    ddiissttrriicctt    
aanndd    ssttaattee  ccoonnttrrooll  rroooomm  

  

YYeeaarrllyy  bbaassiiss  

IInnffrraassttrruuccttuurree,,  mmaatteerriiaallss  aanndd  
eeqquuiippmmeenntt  

SScchhooooll  aanndd  AAnnggaannwwaaddii::  
  EEmmeerrggeennccyy  aanndd  ffiirrsstt  aaiidd  kkiittss  
  TTooiilleettss    
  GGrraaiinn  SSttoorraaggee  ttrruunnkkss  

EEvveerryy  ssiixx  MMoonntthh  
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  LLPPGG  CCoonnnneeccttiioonnss  
  WWaatteerr  ttaappss  
  PPllaayyggrroouunnddss  
  FFiirree  EExxttiinngguuiisshheerr  

GGrraamm  ppaanncchhaayyaattss::  
  FFlloooodd  rreessccuuee  eeqquuiippmmeenntt’’ss  
  FFiirree  rreessccuuee  eeqquuiippmmeenntt’’ss  
  WWaarrnniinngg  aallaarrmmss  

VViillllaaggee  lleevveell::  
  WWaarrnniinngg  aallaarrmmss  oonn  ddaammss  aanndd  

rriivveerrss  
  BBrriiddggeess  oonn  rriivveerrss,,  RRooaaddss  iillll  ffiieellddss  

aanndd  rriivveerrss  
  CCoommmmuunniittyy  hhaallllss  
  SSaaffee  sshheelltteerrss  
  FFeenncciinngg  ooff  ffoorreessttss  aarreeaass  
  WWaarreehhoouussee  
  PPHHCC’’ss  
  MMeeddiicciinnee  sshhooppss  

CCaappaacciittyy  BBuuiillddiinngg    SSttoocckkiinngg  ooff  tthhee  ssaanndd  bbaaggss,,  
aalleerrttiinngg  ppeeooppllee  nneeaarr  hhiigghhllyy  
vvuullnneerraabbllee  ppoocckkeettss..  

  SSttoocckkiinngg  ooff  ffoooodd  ggrraaiinnss  aanndd  ootthheerr  
eesssseennttiiaall  tthhiinnggss  iinn  GGrraamm  
ppaanncchhaayyaattss  oorr  wwaarree  hhoouussee..  

  VViillllaaggee  ttaannkkss  
  EEmmeerrggeennccyy  ffaacciilliittiieess  110088,,  110000,,  

110022  MMeehhttaarrii  EExxpprreessss..  
  PPrraaddhhaann  MMaannttrrii  KKaauusshhaall  VViikkaass  

YYoojjaannaa  

NNeeeedd  ttoo  
SSttrreennggtthheenn  

PPuubblliicc  AAwwaarreenneessss  aanndd  EEdduuccaattiioonn  WWaasshh  aanndd  SSaanniittaattiioonn    RReegguullaarrllyy  
RRiisskk  AAsssseessssmmeennttss  EEssttaabblliisshh  wwaarrnniinngg  ssyysstteemmss  bbeettwweeeenn  RReegguullaarrllyy  
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tthhee  llooccaall  ttoo  ddiissttrriicctt  lleevveell  wwiitthh  mmeeddiiaa..  
DDRRRR    PPrrooggrraammss    aanndd  SScchheemmeess  SSwwaacchhhh  BBhhaarraatt  AAbbhhiiyyaann..  

PPrroovviiddiinngg  rreelliieeff  iinn  ccaassee  ooff  ccaassuuaallttyy  
dduuee  ttoo  nnaattuurraall  ccaallaammiittiieess  uunnddeerr  
RReevveennuuee  BBooookk  CCiirrccuullaarr  66((44))..  AAss  ppeerr  
tthhee  rreevviisseedd  pprroovviissiioonnss..  

RReegguullaarrllyy  

  

TTaabbllee  1188::  DDRRRR  IInniittiiaattiivveess  tthhaatt  nneeeedd  aatttteennttiioonn  
  

OOnnggooiinngg  eeffffoorrttss  wwiillll  bbee  ttoowwaarrddss  ccaappaacciittyy  bbuuiillddiinngg,,  ssttrreennggtthheenniinngg  tthhee  ffuunnccttiioonniinngg  ooff  ddiissttrriicctt  
lleevveell  iinnssttiittuuttiioonnss  lliikkee  DDiissttrriicctt  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  AAuutthhoorriittiieess  aanndd  ppuubblliicc  aawwaarreenneessss  
ccaammppaaiiggnnss..  
  
33..33  MMaaiinnssttrreeaammiinngg  DDRRRR  iinn  DDeevveellooppmmeenntt  NNaattiioonnaall  FFllaaggsshhiipp  SScchheemmeess  
  
SS..NNoo..  NNaammee  OOff  

SScchheemmeess  
EElliiggiibbiilliittyy  BBeenneeffiittss  DDRRRR  IInntteeggrraattiioonn  

11  MMaahhaattmmaa    
GGaannddhhii    
NNaattiioonnaall  RRuurraall  
EEmmppllooyymmeenntt  
GGuuaarraanntteeee  
SScchheemmeess  

AAnnyy  aadduulltt  wwhhoo  
ddooeess  wwoorrkk  
pphhyyssiiccaallllyy  ..  

TThhee  sscchheemmee  pprroovviiddeess  aa  lleeggaall  
rriigghhtt  ttoo  eemmppllooyymmeenntt  ffoorr  aadduulltt  
mmeemmbbeerrss  ooff  rruurraall  hhoouusseehhoollddss..  
AAtt  lleeaasstt  oonnee--tthhiirrdd  
bbeenneeffiicciiaarriieess  hhaavvee  ttoo  bbee  
wwoommeenn..  WWaaggeess  mmuusstt  bbee  ppaaiidd  
aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  wwaaggeess  
ssppeecciiffiieedd  ffoorr  aaggrriiccuullttuurraall  
llaabboouurreerrss  iinn  tthhee  ssttaattee  uunnddeerr  
tthhee  MMiinniimmuumm  WWaaggeess  AAcctt,,  
11994488,,  uunnlleessss  tthhee  cceennttrraall  
ggoovveerrnnmmeenntt  nnoottiiffiieess  aa  wwaaggee  
rraattee  ((tthhiiss  sshhoouulldd  nnoott  bbee  lleessss  
tthhaann  RRss..6600  ppeerr  ddaayy))..  

IInnccrreeaassiinngg  tthhee  wwaaggee  
rraattee  iinn  rruurraall  aarreeaass  
aanndd  ssttrreennggtthheenniinngg  
tthhee  rruurraall  eeccoonnoommyy  
tthhrroouugghh  tthhee  ccrreeaattiioonn  
ooff  iinnffrraassttrruuccttuurree  
aasssseettss..  

22  PPrraaddhhaannMMaannttrrii  
AAaawwaass  YYoojjaannaa  
iinn  AAttaall  nnaaggaarr  

EEccoonnoommiiccaall  
WWeeaakkeerr  SSeeccttiioonn  
HHoouusseehhoolldd  

CChhhhaattttiissggaarrhh  HHoouussiinngg  BBooaarrdd  
wwiillll  ccoonnssttrruucctt  hhoommeess  ffoorr  
EEWWSS  aanndd  LLIIGG  ccaatteeggoorriieess  

PPrroovviiddee  aaffffoorrddaabbllee  
hhoouussiinngg  ttoo  
EEccoonnoommiiccaall  WWeeaakkeerr  
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uunnddeerr  tthhee  PPMM  AAwwaass  YYoojjaannaa  
iinn  AAttaall  NNaaggaarr  

SSeeccttiioonn  wwiillll  aallllooww  
tthheemm  ttoo  iinnvveesstt  iinn  
ootthheerr  pprroodduuccttiivvee  
ccaappiittaall  

33  PPrraaddhhaaMMaannttrrii    
GGrraamm    SSaaddaakk  
YYoojjaannaa  

UUnnccoonnnneecctteedd  
HHaabbiittaattiioonnss  
wwiitthh  aa  
ppooppuullaattiioonn  ooff  
225500  ppeerrssoonnss  aanndd  
aabboovvee  ((cceennssuuss  
22000011))  

RRuurraall  rrooaadd  ccoonnnneeccttiivviittyy  
wwoouulldd  pprroommoottee  aacccceessss  ttoo  
eeccoonnoommiicc  aanndd  pprroodduuccttiivvee  
eemmppllooyymmeenntt  ooppppuurrttuunniittiieess  

IImmpprroovveedd  rrooaadd  
nneettwwoorrkkss  wwoouulldd  
eennhhaaccee  tthhee  ccaappaacciittyy  
ooff  rruurraall  
ccoommmmuunniittiieess  

44  PPrraaddhhaannMMaannttrrii  
UUjjwwaallaa  YYoojjnnaa  

BBPPLL  
hhoouusseehhoollddss  

RReeppllaacciinngg  tthhee  uunncclleeaann  
ccooookkiinngg  ffuueellss  mmoossttllyy  uusseedd  iinn  
tthhee  rruurraall  IInnddiiaa  wwiitthh  tthhee  cclleeaann  
aanndd  mmoorree  eeffffiicciieenntt  LLPPGG  
((LLiiqquuiiffiieedd  PPeettrroolleeuumm  GGaass))  

CClleeaann  ffuueell  wwiillll  hheellpp  
BBPPLL  ffaammiilliieess  
eennssuurree  hheeaalltthhyy  aanndd  
ssmmookkee  ffrreeee  
eennvviirroonnmmeenntt  wwiitthhiinn  
hhoouussee..  IItt  wwiillll  
mmiinniimmiissee  tthhee  
bbuurrddeenn  ooff  wwoommeenn  ttoo  
ffeettcchh  wwooooddeenn  ffuueell..  

55  PPrraaddhhaannmmaannttrrii  
KKrriisshhii  SShhiinncchhaaii  
YYoojjaannaa  

FFaarrmmeerrss  EExxppaanndd  ccuullttiivvaabbllee  aarreeaa  uunnddeerr  
aassssuurreedd  iirrrriiggaattiioonn,,  iimmpprroovvee  
oonn  ffaarrmm  wwaatteerr  uussee  eeffffiicciieennccyy  
ttoo  rreedduuccee  wwaassttaaggee  ooff  wwaatteerr,,  
eennhhaannccee  tthhee  aaddooppttiioonn  ooff  
pprreecciissiioonn--iirrrriiggaattiioonn  aanndd  ootthheerr  
wwaatteerr  ssaavviinngg  tteecchhnnoollooggiieess  
((mmoorree  ccrrooppss  ppeerr  ddrroopp)),,  aanndd  
iinnttrroodduuccee  ssuussttaaiinnaabbllee  wwaatteerr  
ccoonnsseerrvvaattiioonn  pprraaccttiicceess..    

IImmpprroovveedd  iirrrriiggaattiioonn  
ffaacciilliittyy  lleeaadd  ttoo  
iinnccrreeaassee  iinn  tthhee  
pprroodduuccttiivviittyy  ooff  
ffaarrmmeerr..  DDrroouugghhtt  
pprroonnee  aarreeaass  bbeeccoommee  
rreessiilliieenntt  ttoo  wwaatteerr  
ssccaarrcciittyy..  

66  DDiinnddaayyaall  
UUppaaddhhaayy  GGrraamm  

RRuurraall  
PPooppuullaattiioonn  

RRuurraall  eelleeccttrriiffiiccaattiioonn::  
PPrroovviiddiinngg  rroouunndd  tthhee  cclloocckk  

SSeeppaarraattiioonn  ooff  
aaggrriiccuullttuurree  aanndd  nnoonn--
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JJyyoottii  YYoojjaannaa  ppoowweerr  ttoo  rruurraall  hhoouusseehhoollddss  
aanndd  aaddeeqquuaattee  ppoowweerr  ttoo  
aaggrriiccuullttuurraall  ccoonnssuummeerrss..  

aaggrriiccuullttuurree  ffeeeeddeerrss  
wwoouulldd  ffaacciilliittaattee  
jjuuddiicciioouuss  rroosstteerriinngg  
ooff  ssuuppppllyy  ttoo  
aaggrriiccuullttuurraall  aanndd  
nnoonn--aaggrriiccuullttuurraall  
ccoonnssuummeerrss  iinn  tthhee  
rruurraall  aarreeaass..  

77    PPrraaddhhaannmmaannttrrii  
MMuuddrraa  YYoojjnnaa  

PPeerrssoonn  wwhhoo  
wwaanntt  iinniittiiaattee  
MMiiccrroo  
eenntteerrpprriissee  

IItt  wwoouulldd  ddeevveelloopp  mmiiccrroo  
eenntteerrpprriissee  sseeccttoorr  iinn  tthhee  
ccoouunnttrryy  bbyy  eexxtteennddiinngg  vvaarriioouuss  
ssuuppppoorrtt  iinncclluuddiinngg  ffiinnaanncciiaa;;  
ssuuppppoorrtt  iinn  tthhee  ffoorrmm  ooff  
rreeffiinnaannccee..  

EEmmppllooyymmeenntt  
ggeenneerraattiioonn  aanndd  
iinnccrreeaassee  iinn  
eeccoonnoommiicc  aaccttiivviittyy..  

88    SSwwaacccchh  BBhhaarraatt  
mmiissssiioonn  

AAllll  ppeeooppllee  EElliimmiinnaattiioonn  ooff  OOppeenn  
ddeeffeeccaattiioonn  aanndd  EErraaddiiccaattiioonn  ooff  
MMaannuuaall  SSccaavveennggiinngg..  

IImmpprroovvee  SSaanniittaattiioonn  
wwiillll  lliimmiitt  tthhee  
ddiisseeaasseess  ccaauusseedd  dduuee  
ttoo  ooppeenn  ddeeffeeccaattiioonn..  

99  PPrraaddhhaann  
MMaannttrrii  JJaann  
DDhhaann  YYoojjaannaa  

AAllll  ppeeooppllee  IItt  wwiillll  iinnssuurree  aacccceessss  ttoo  
vvaarriioouuss  ffiinnaanncciiaall  sseerrvviicceess  
lliikkee  aavvaaiillaabbiilliittyy  ooff  bbaassiicc  
ssaavviinnggss  bbaannkk  aaccoooouunntt,,  aacccceessss  
ttoo  nneeeedd  bbaasseedd  ccrreeddiitt,,  
rreemmiittttaanncceess  ffaacciilliittyy,,  
iinnssuurraannccee  aammdd  ppeennssiioonn  ttoo  tthhee  
eexxcclluuddeedd  sseeccttiioonnss  ii..ee..  wweeaakkeerr  
sseeccttiioonnss  aanndd  llooww  iinnccoommee  
ggrroouuppss..  

FFiinnaanncciiaall  iinncclluussiioonn  
ooff  tthhee  mmaarrggiinnaalliisseedd  
ppeeooppllee  

1010  PPrraaddhhaann  MMaannttrrii  
FFaassaall    BBiimmaa  
YYoojjaannaa  

FFaarrmmeerrss  SScchheemmee  pprroovviiddeess  iinnssuurraannccee  
ccoovveerraaggee  aanndd  ffiinnaanncciiaall  
ssuuppppoorrtt  ttoo  tthhee  ffaarrmmeerrss  iinn  tthhee  
eevveenntt  ooff  ffaaiilluurree  ooff  aannyy  ooff  tthhee  
nnoottiiffiieedd  ccrroopp  aass  aa  rreessuulltt  ooff  

IItt  wwoouulldd  ssttaabbiilliissee  
tthhee  iinnccoommee  ooff  
ffaarrmmeerrss  ttoo  eennssuurree  
tthheeiirr  ccoonnttiinnuuaannccee  iinn  
ffaarrmmiinngg..  
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nnaattuurraall  ccaallaammiittiieess,,  ppeessttss  aanndd  
ddiisseeaasseess..  

1111  MMaakkee  iinn  IInnddiiaa  CCoommppaanniieess,,  
LLaabboouurr  FFoorrccee  

EEnnccoouurraaggee  nnaattiioonnaall,,  aass  wweellll  
aass  mmuullttiinnaattiioonnaall  ccoommppaanniieess  
ttoo  mmaannuuffaaccttuurree  tthheeiirr  pprroodduuccttss  
iinn  IInnddiiaa  

BBuuiilldd  EEccoonnoommiicc  
CCaappiittaall..  

1212  DDiiggiittaall  IInnddiiaa  AAllll  ppeeooppllee  EE--ggoovveerrnnaannccee  iinniittiiaattiivvee,,  
mmaajjoorr  pprroojjeeccttss  ssuucchh  aass  
rraaiillwwaayy  ccoommppuutteerriizzaattiioonn,,  
llaanndd  rreeccoorrdd  ccoommppuutteerriizzaattiioonn,,  
eettcc  wwhhiicchh  ffooccuusseedd  mmaaiinnllyy  oonn  
tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  
iinnffoorrmmaattiioonn  ssyysstteemmss..  

SSpprreeaadd  aawwaarreenneessss  
rreellaatteedd  ttoo  
aaggrriiccuullttuurree,,  cclliimmaattiicc  
ccoonnddiittiioonnss  aanndd  eeaarrllyy  
wwaarrnniinnggss..  

  

TTaabbllee  1199::  MMaaiinnssttrreeaammiinngg  DDRRRR  iinn  DDeevveellooppmmeenntt  NNaattiioonnaall  FFllaaggsshhiipp  SScchheemmeess  
  

33..44  MMaaiinnssttrreeaammiinngg  DDRRRR  iinn  DDeevveellooppmmeenntt  SSttaattee  lleevveell  FFllaaggsshhiipp  SScchheemmeess  
SS..NNoo..  NNaammee  OOff  

SScchheemmeess  
EElliiggiibbiilliittyy  BBeenneeffiittss  DDRRRR  IInntteeggrraattiioonn  

11  MMuukkhhyyaa  MMaannttrrii  
BBaaaannss  bbaaaaddii  
YYoojjaannaa  

VViillllaaggeerrss  ffrroomm  
tthhee  ppoooorr  ffaammiillyy  

PPoooorr  ppeeooppllee  wwiillll  bbee  ggiivveenn  
hhiigghh  qquuaalliittyy  bbaammbboooo  
ppllaannttss  ttoo  ggrrooww  iitt  iinn  ffrreeee  ooff  
ccoosstt..  IItt  ccaann  bbee  ggrroowwnn  iinn  
tthhee  bbaacckkyyaarrdd  ooff  tthhee  hhoouussee  
wwiitthh  rreeqquuiirreedd  ssmmaallll  ssppaaccee..  
FFuullffiill  tthhee  eeccoonnoommiicc  nneeeeddss  
ooff  tthhee  ppoooorr  aanndd  ffuuttuurree  
ddeemmaanndd  ooff  BBaammbboooo..  

WWiillll  hheellpp  ttoo  ffuullffiill  
tthhee  eeccoonnoommiicc  nneeeedd  
ooff  tthhee  ppoooorr  aanndd  tthhee  
mmaarrggiinnaalliizzee  dduurriinngg  
tthhee  ttiimmee  ooff  
eemmeerrggeennccyy  
ssiittuuaattiioonnss..  

22  MMaahhaattaarrii  JJaattaann  
YYoojjaannaa--NNuuttrriittiioonn  
ddiieett  ffoorr  pprreeggnnaanntt  
wwoommeenn  

PPrreeggnnaanntt  wwoommeenn  
aatt  AAggaannwwaaddii  

cceenntteerrss  

PPrroovviiddee  nnuuttrriittiioouuss  ddiieett  aanndd  
rreeaaddyy  ttoo  eeaatt  ffoooodd  ttoo  
pprreeggnnaanntt  wwoommeenn..  

PPrroovviiddee  nnuuttrriittiioonn  
aanndd  pprrootteeiinn  ttoo  
wweeaakkeerr  sseeccttiioonn  
uunnaabbllee  ttoo  aaffffoorrdd  
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nnuuttrriittiioonnaall  ffoooodd,,  
dduurriinngg  ddiissaasstteerrss..  

33  MMuukkhhyyaa  MMaannttrrii  
AAmmrriitt  YYoojjaannaa--  
NNuuttrriittiioonn  ddiieett  ttoo  
cchhiillddrreenn  

CChhiillddrreenn  aatt  
AAggaannwwaaddii  cceenntteerrss  

TThhee  sscchheemmee  iiss  ttoo  pprroovviiddee  
nnuuttrriittiioouuss  ddiieett  ttoo  cchhiillddrreenn  
aatt  AAggaannwwaaddii  cceenntteerrss..  

PPrroovviiddee  nnuuttrriittiioonn  
aanndd  pprrootteeiinn  ttoo  tthhee  
cchhiillddrreennss  ffoorr  tthhee  
ffaammiilliieess  wwhhoo  aarree  
uunnaabbllee  ttoo  aaffffoorrdd  
ssuupppplleemmeennttaarryy  
ffoooodd,,  eessppeecciiaallllyy  
rruurraall  aarreeaass  ffaarrmmeerrss  
iinn  eeccoonnoommiicc  lloosssseess  
dduuee  ttoo  ffllooooddss  aanndd  
ddrroouugghhttss..  

44  MMuukkhhyyaa  MMaannttrrii  
AAmmrriitt  YYoojjaannaa  ttoo  
eerraaddiiccaattee  
mmaallnnuuttrriittiioonn  iinn  
CChhhhaattttiissggaarrhh  

CChhiillddrreenn  aaggeedd  
bbeettwweeeenn  66  ttoo  99  
yyeeaarrss  oonnccee  eevveerryy  
wweeeekk  

SSppeecciiaall  ddrriivvee  ooff  
eerraaddiiccaattiinngg  mmaallnnuuttrriittiioonn,,  
nnuuttrriittiioouuss  mmiillkk  wwiillll  bbee  
ddiissttrriibbuutteedd..  

RReedduuccee  mmoorrttaalliittyy  
rraattee  aanndd  cchhiillddrreenn  aatt  
hhiigghh  rriisskk..  

55  MMuukkhhyyaa  MMaannttrrii  
KKhhaaddyyaa  oorr  
PPoosshhaann  SSuurraakksshhaa  
YYoojjaannaa  

AAllll  rraattiioonn  ccaarrdd  
hhoollddeerrss  

RRaattiioonn  wwiillll  bbee  ddiissttrriibbuutteedd  
ttoo  eexxiissttiinngg  bbeenneeffiicciiaarriieess  
hhoollddiinngg  rraattiioonn  ccaarrddss  aafftteerr  
ttaakkiinngg  aaffffiiddaavviitt  ggiivveenn  bbyy  
nnooddaall  ooffffiicceerr..  

EEnnssuurree  wweeaakkeerr  
sseeccttiioonnss  tthhaatt  llaacckk  
ppuurrcchhaassiinngg  ppoowweerr  
ttoo  bbuuyy  eennoouugghh  ffoooodd  
ttoo  qquueenncchh  tthheeiirr  
hhuunnggeerr  aarree  aabbllee  ttoo  
ppuurrcchhaassee  aattlleeaasstt  rriiccee  
aanndd  wwhheeaatt  tthhrroouugghh  
rraattiioonn  sshhooppss  aatt  
cchheeaapp  pprriicceess..  MMeeeett  
tthhee  rreeqquuiirreemmeenntt  ooff  
ssuussttaaiinnaabbllee  
ddeevveellooppmmeenntt  ggooaall  
ooff  zzeerroo  hhuunnggeerr..  

66  MMuukkhhyyaa  MMaannttrrii  CChhiillddrreenn  PPrroovviiddee  hheeaalltthh  cchheecckk--uupp  IInnccrreeaassiinngg  lliiffee  
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BBaall  SSaannddaarrbbhh  
YYoojjaannaa--  
HHeeaalltthhccaarree  
sscchheemmee  

aanndd  mmeeddiiccaall  ccoouunnsseelllliinngg  
ffaacciilliittyy  ttoo  cchhiillddrreenn  
ssuuffffeerriinngg  ffrroomm  sseevveerree  
mmaallnnuuttrriittiioonn  aanndd  ootthheerr  
ccrriissiiss..  

eexxppeeccttaannccyy  aanndd  
rreedduucciinngg  ssoommee  ooff  
tthhee  ccoommmmoonn  kkiilllleerrss  
aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  
cchhiilldd  aanndd  mmaatteerrnnaall  
mmoorrttaalliittyy..  

77    MMuukkhhyyaa  MMaannttrrii  
AAwwaass  YYoojjaannaa  

EEWWSS  aanndd  LLPPGG  
aapppplliiccaannttss  

PPrroovviiddee  aa  ffiinnaanncciiaall  
aassssiissttaannccee  ttoo  tthhee  eelliiggiibbllee  
EEWWSS  aanndd  LLIIGG  aapppplliiccaannttss,,  
hhoouussiinngg  sscchheemmeess  uunnddeerr  
EEWWSS  aanndd  LLIIGG  hhoommeess  wwiillll  
bbee  ccoonnssttrruucctteedd..  

PPrroovviiddee  ssaavvee  
sshheelltteerrss  ttoo  ppeeooppllee  
wwhhoo  ccaannnnoott  aaffffoorrdd  
ttoo  bbuuiilldd  hhoouusseess..  
HHeellppss  ppeeooppllee  ttoo  
bbuuiilldd  rreessiilliieennccee..  

88    DDiinnddaayyaall  
UUppaaddhhyyaayy  GGrraamm  
JJyyoottii  YYoojjaannaa  

RRuurraall  aarreeaass    TToo  pprroovviiddee  ccoonnttiinnoouuss  
ppoowweerr  ssuuppppllyy  ttoo  rruurraall  
IInnddiiaa..  

HHeellpp  ffaarrmmeerrss  iinn  
iirrrriiggaattiioonn  ffaacciilliittiieess..  

99  SSuucchhnnaa  KKrraannttii  
YYoojjaannaa  

YYoouutthh  PPrroovviiddee  ffrreeee  ssmmaarrtt  pphhoonneess  
ttoo  tthhee  yyoouutthh  iinn  tthhee  ssttaattee..  
TThhee  ssttaattee  ggoovveerrnnmmeenntt  hhaass  
aannnnoouunncceedd  tthhee  sscchheemmee  ttoo  
pprroommoottee  ddiiggiittiizzaattiioonn  iinn  tthhee  
ssttaattee  ffoorr  mmaakkiinngg  tthhee  yyoouutthh  
ddiiggiittaallllyy  lliitteerraattee..  

HHeellpp  ttoo  sspprreeaadd  
aawwaarreenneessss  rreellaatteedd  ttoo  
aaggrriiccuullttuurraall,,  rraaiinnffaallll  
aanndd  eeaarrllyy  wwaarrnniinngg..  

1100  SSaannjjeeeevvaannii  
EExxpprreessss  

PPeeooppllee  ooff  
CChhhhaattttiissggaarrhh  

110088  SSaannjjeeeevvaannii  EExxpprreessss  
AAmmbbuullaannccee  sseerrvviiccee  

AAmmbbuullaannccee  sseerrvviiccee  
iiss  oonnee  ooff  tthhee  
iinntteeggrraall  
ccoommppoonneennttss  ooff  
hheeaalltthh  ccaarree  ttoo  
pprreeggnnaanntt  wwoommeenn,,  
cchhiillddrreenn  dduurriinngg  
eemmeerrggeenncciieess..  TThhee  
ttrraannssppoorrtt  
ccoommppoonneenntt  iiss  
kknnoowwnn  ttoo  ccoonnttrriibbuuttee  
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ttoo  aacccceelleerraattee  tthhee  
aacchhiieevveemmeenntt  ooff  
vvaarriioouuss  MMiilllleennnniiuumm  
DDeevveellooppmmeenntt  ggooaallss,,  
iinncclluuddiinngg  rreedduucciinngg  
mmaatteerrnnaall  aanndd  iinnffaanntt  
mmoorrttaalliittiieess..  

1111  MMuukkhhyyaa  MMaannttrrii  
KKaannyyaa  VViivvaahh  
YYoojjaannaa  

DDaauugghhtteerrss  TToorr  rreelliieevveess  ppoooorr  ffaammiilliieess  
ffrroomm  eexxppeennsseess  ooff  
oorrggaanniizziinngg  mmaarrrriiaaggee  
cceerreemmoonniieess,,  ttoo  eennccoouurraaggee  
mmaassss  mmaarrrriiaaggee,,  ttoo  ccuurrbb  
ssoocciiaall  eevviill  ooff  ddoowwrryy  
ssyysstteemm,,  aanndd  ttoo  rreeffrraaiinn  
ffrroomm  uunnnneecceessssaarryy  
eexxppeennsseess  oonn  mmaarrrriiaaggee  
cceerreemmoonniieess..  

TThhee  sscchheemmee  rreedduucceess  
ssttrreessss  ooff  ppoooorr  
ffaarrmmeerrss  wwhhoo  ffaallll  iinn  
ddeebbtt  oorr  ttaakkee  llooaannss  
ffoorr  tthheeiirr  ddaauugghhtteerrss  
mmaarrrriiaaggeess,,  aanndd  
uunnaabbllee  ttoo  ppaayy  dduuee  ttoo  
ffaaiilluurree  ooff  ccrrooppss  oorr  
lleessss  pprroodduuccttiivviittyy  oorr  
ddrroouugghhtt..  

1122  SSaarraasswwaattii  CCyyccllee  
YYoojjaannaa  

GGiirrllss  ooff  IIXX  
ssttaannddaarrdd  

TToo  eennssuurree  tthhee  cceenntt  ppeerrcceenntt  
eennrroollmmeenntt  ooff  ggiirrllss  ((BBPPLL,,  
SSCC  aanndd  SSTT))  wwhhoo  hhaavvee  
ppaasssseedd  ccllaassss  VVIIIIII  aanndd  ttoo  
eennssuurree  tthheeiirr  rreetteennttiioonn  uupp  
ttoo  tthhee  ccllaassss  XXIIII..  TToo  
iimmpprroovvee  tthhee  ggiirrll’’ss  
eennrroollmmeenntt,,  aatttteennddaannccee  aanndd  
rreetteennttiioonn  uuppttoo  ccllaassss  XXIIII,,  
ccoonnttiinnuuaattiioonn  ooff  eedduuccaattiioonn  
ttiillll  1122tthh  ssttaannddaarrdd..  TToo  
eennssuurree  tthhaatt  tthhee  ggiirrll’’ss  
ssttuuddeennttss  ccoonnttiinnuuee  tthheeiirr  
eedduuccaattiioonn  bbeeyyoonndd  tthhee  
lleevveell  ooff  pprriimmaarryy..  

GGiirrllss  aarree  tthhee  aaggeennttss  
ooff  cchhaannggee  tthheeiirr  
pprriioorriittiieess  aanndd  nneeeeddss  
hhaavvee  bbeeeenn  ttaakkeenn  
iinnttoo  aaccccoouunntt..  IInn  
rruurraall  aarreeaass  ggiirrllss  aarree  
ffoorrcceedd  iinnttoo  hhoouussee  
hhoolldd  wwoorrkk,,  ffeettcchh  
wwaatteerr  oorr  llooookk  aafftteerr  
tthheeiirr  ssiibblliinnggss  aanndd  
wwaass  uunnaawwaarree  ooff  tthhee  
ssaanniittaattiioonn  aanndd  
hhyyggiieennee  ccoonnddiittiioonnss..  
BByy  pprroovviiddiinngg  ccyycclleess  
iitt  mmoottiivvaatteess  tthheemm  ttoo  
ccoonnttiinnuuee  eedduuccaattiioonn  
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aanndd  bbeeccoommee  sseellff  
ddeeppeennddeenntt..  

1133  MMiissssiioonn  SSmmaarrtt  
CCiittyy  

CCiivviilliiaannss  TToo  pprroovviiddee  tthhee  cciivviilliiaannss  
wwiitthh  hhiigghh  qquuaalliittyy  mmooddeerrnn  
aanndd  eeffffiieecciieenntt  MMuunniicciippaall  
sseerrvviicceess,,  ssuussttaaiinnaabbllee  
ddeevveellooppmmeenntt  aanndd  ssoouunndd  
eennvviirroonnmmeennttaall  
mmaannaaggeemmeenntt..  

IInnffrraassttrruuccttuurraall  
ddeevveellooppmmeenntt  aanndd  
bbeetttteerr  ccoonnssttrruuccttiioonn  
eennhhaannccee  rreessiilliieenntt  
ssttrruuccttuurree  wwhhiicchh  
iinnccoorrppoorraatteess  
iinnddiiggeennoouuss  
kknnoowwlleeddggee  aanndd  
mmooddeerrnn  tteecchhnniiqquueess..  

1144  SSuucchhiittaa  YYoojjaannaa  GGoovveerrnnmmeenntt  
SScchhoooollss  

TToo  eennccoouurraaggee  ggiirrllss  aabboouutt  
tthheeiirr  ppeerrssoonnaall  aanndd  
mmeennssttrruuaall  hhyyggiieennee..  
HHeellppiinngg  ppuuppiillss  iinn  
oovveerrccoommiinngg  hheessiittaattiioonn,,  
tthheeyy  ffaaccee  wwhhiillee  bbuuyyiinngg  
ssaanniittaarryy  nnaappkkiinnss  ffrroomm  tthhee  
mmaarrkkeettss..  

HHeellppss  ttoo  mmaaiinnttaaiinn  
ssaanniittaattiioonn  aanndd  
hhyyggiieennee  aanndd  pprreevveenntt  
ggiirrllss  ffrroomm  ddiisseeaasseess..  

  
TTaabbllee  2200::  MMaaiinnssttrreeaammiinngg  DDRRRR  iinn  DDeevveellooppmmeenntt  SSttaattee  lleevveell  FFllaaggsshhiipp  SScchheemmeess  
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44..  CClliimmaattee  CChhaannggee  AAccttiioonnss  
CClliimmaattee  cchhaannggee  hhaass  iinnccrreeaasseedd  tthhee  iinntteennssiittyy  aanndd  ffrreeqquueennccyy  ooff  ddiissaasstteerr  eevveennttss  aarroouunndd  tthhee  wwoorrlldd  
rreessuullttiinngg  iinn  mmaassssiivvee  ddeessttrruuccttiioonn  wwiitthh  rreeggaarrdd  ttoo  lloossss  ooff  hhuummaann  lliivveess,,  lliivveelliihhooooddss,,  iinnffrraassttrruuccttuurree,,  
eennvviirroonnmmeenntt  eettcc  tthheerreebbyy  ddiissrruuppttiinngg  tthhee  ssoocciiaall,,  eeccoonnoommiicc  aanndd  ccuullttuurraall  sseettuupp..  RRiisskkss  rreellaatteedd  ttoo  
cchhaannggee  ooff  cclliimmaattee  hhaavvee  bbeeccoommee  aa  mmaajjoorr  ccoonncceerrnn  rreeggaarrddiinngg  tthhee  ssuussttaaiinnaabbiilliittyy  ooff  lliivveelliihhoooodd  
ooppttiioonnss,,  iinnffrraassttrruuccttuurree,,  eeccoossyysstteemm  sseerrvviicceess  aanndd  tthhee  llooccaall  eeccoonnoommyy  eessppeecciiaallllyy  ffoorr  tthhee  SSoouutthh  
AAssiiaann  nnaattiioonnss..  AAnn  iinnccrreeaassee  hhaass  bbeeeenn  wwiittnneesssseedd  iinn  tthhee  mmaaggnniittuuddee  aanndd  ffrreeqquueennccyy  ooff  
pprreecciippiittaattiioonn  rreellaatteedd  hhaazzaarrddss  ssuucchh  aass  ffllooooddss,,  ddrroouugghhttss,,  llaannddsslliiddeess,,  ttyypphhoooonnss,,  ccyycclloonneess  aanndd  ssoo  
oonn..  
IInnddiiaa  hhaass  aallssoo  bbeeeenn  aa  wwiittnneessss  ttoo  nnaattuurraall  aanndd  cclliimmaattee  iinndduucceedd  ddeevvaassttaattiioonnss..  TThhee  uunniiqquuee  ggeeoo--
cclliimmaattiicc,,  ssoocciioo--eeccoonnoommiicc  ccoonnddiittiioonnss  aanndd  ddeevveellooppmmeennttaall  iinnddiiccaattoorrss  mmaakkee  tthhee  nnaattiioonn  eevveenn  mmoorree  
vvuullnneerraabbllee  ttoo  aa  kkaalleeiiddoossccooppee  ooff  hhaazzaarrddoouuss  eevveennttss  ssuucchh  aass  ddrroouugghhttss,,  ffllooooddss,,  ccyycclloonneess,,  
llaannddsslliiddeess,,  ffoorreesstt  ffiirreess  aanndd  ssoo  oonn..  EEvveennttss  ssuucchh  aass  tthhee  CChheennnnaaii  ffllooooddss,,  TThhaannee  CCyycclloonnee,,  
UUttttaarraakkhhaanndd  cclloouudd  bbuurrsstt,,  AAssssaamm  ffllooooddss  eettcc--  hhaavvee  rreessuulltteedd  iinn  eemmeerrggiinngg  ooff  sseerriioouuss  ccoonncceerrnnss  
rreeggaarrddiinngg  ddiissaasstteerr  rreessppoonnssee,,  pprreeppaarreeddnneessss  aanndd  mmiittiiggaattiioonn  aatt  vvaarriioouuss  lleevveellss..  AAbboouutt  
CChhhhaattttiissggaarrhh,,  aa  ssttuuddyy  wwaass  ddoonnee  bbyy  tthhee  HHuummaann  DDeevveellooppmmeenntt  IInnssttiittuuttee,,  NNeeww  DDeellhhii,,  iinn  wwhhiicchh  
sseevveerraall  ddrroouugghhtt--hhiitt  ddiissttrriiccttss  hhaavvee  bbeeeenn  iiddeennttiiffiieedd..  TThhiiss  iinncclluuddeess  BBaassttaarr,,  BBiillaassppuurr,,  JJaannjjggiirr--
CChhaammppaa,,  DDaanntteewwaaddaa,,  DDhhaammttaarrii,,  DDuurrgg,,  JJaasshhppuurr,,  KKaannkkeerr,,  KKoorrbbaa,,  KKaabbiirrddhhaamm,,  MMaahhaassaammuunndd,,  
RRaaiiggaarrhh,,  KKoorreeaa,,  RRaaiippuurr,,  RRaajjnnaannddggaaoonn  aanndd  SSaarrgguujjaa  eettcc..  
  
  

SSeeccttoorr  SSppeecciiffiicc  AAccttiivviittiieess  ffoorr  CClliimmaattee  CChhaannggee  
SSeeccttoorr  IInnvveennttiioonn  TTyyppee  AAccttiivviittiieess  

AAggrriiccuullttuurree  IImmpprroovveedd  
pprraaccttiicceess  

  DDeevveellooppiinngg  aanndd  ddeeppllooyyiinngg  rreessoouurrcceess  ffoorr  aaddooppttiioonn  ooff  
mmuullttii--ccrrooppppiinngg  aass  aa  pprraaccttiiccee..  

  DDeevveellooppiinngg  ccoolldd  ssttoorraaggee  ffaacciilliittiieess  aatt  tthhee  ddiissttrriicctt  lleevveell  ffoorr  
ssaaffee  ssttoorraaggee  ppeerriisshhaabbllee  hhoorrttiiccuullttuurree,,  ffoorreesstt  aanndd  ffoooodd  
pprroodduuccttss..  

  CCrroopp  ddiivveerrssiiffiiccaattiioonn  ttoo  ccooppee  wwiitthh  iinnccrreeaassiinngg  cclliimmaattiicc  
vvaarriiaabbiilliittyy..  

  IInnttrroodduuccttiioonn  ooff  sspprriinnkklleerr  aanndd  ddrriipp  iirrrriiggaattiioonn  ssyysstteemmss  aanndd  
bbeetttteerr  ddrraaiinnaaggee  nneettwwoorrkk..  
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  CCoonnssttrruuccttiioonn  aanndd  ssttrreennggtthheenniinngg  ooff  fflloooodd  wwaallllss  oorr  
eemmbbaannkkmmeennttss  aalloonngg  tthhee  rriivveerrss..  

PPllaannnniinngg    MMaappppiinngg  tthhee  ppootteennttiiaall  ffoorr  ggrroowwtthh  ooff  aaggrroo  aanndd  ffoorreesstt  
bbaasseedd  iinndduussttrriieess  iinn  eeaacchh  ddiissttrriicctt..  

  PPrrooppeerr  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  iinnssuurraannccee  bbaasseedd  mmeeaassuurreess  ffoorr  
ttrraannssffeerr  ooff  rriisskkss  iinnccuurrrreedd  ffrroomm  lloossss  ooff  hhaarrvveesstt,,  ffrroomm  
ffaarrmmeerr  ttoo  ggoovveerrnnmmeenntt..  

CCoonnsseerrvvaattiioonn  ooff  
wwaatteerr  aanndd  ssooiill  

  IImmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  sstteeppss  ffoorr  mmiinniimmiizziinngg  lloosssseess  iinnccuurrrreedd  
tthhrroouugghh  wwaatteerr  aanndd  ssooiill  ssuucchh  aass  aaggrroo--ffoorreessttrryy,,  iinntteeggrraatteedd  
wwaatteerrsshheedd  mmaannaaggeemmeenntt,,  wwaatteerr  hhaarrvveessttiinngg  tthhrroouugghh  cchheecckk  
ddaammss,,  rreennoovvaattiioonn  ooff  eexxiissttiinngg  ppoonnddss  aass  aaggrriiccuullttuurree  iiss  
pprriimmaarriillyy  rraaiinn--ffeedd..  

  RReennoovvaattiioonn  ooff  ttrraaddiittiioonnaall  wwaatteerr  mmaannaaggeemmeenntt  ssyysstteemmss..  
FFoorreeccaassttiinngg  aanndd  
eeaarrllyy  wwaarrnniinngg  
ssyysstteemmss  

  SSttrreennggtthheenniinngg  ooff  eeaarrllyy  wwaarrnniinngg  ssyysstteemmss  aanndd  wweeaatthheerr  
sseerrvviicceess  tthhrroouugghh  aaddvvaanncceedd  aaggrroo--ssyysstteemmss..  

IInntteeggrraatteedd  
nnuuttrriieenntt  aanndd  ppeesstt  
mmaannaaggeemmeenntt  

  RReesseeaarrcchh  aanndd  eedduuccaattiioonn  oonn  iinntteeggrraatteedd  nnuuttrriittiioonn  aanndd  
mmaannaaggeemmeenntt  ooff  ppeessttss  aalloonngg  wwiitthh  pprroommoottiioonn  aanndd  
iinntteeggrraattiioonn  ooff  ccoonnsseerrvvaattiioonn  aaggrriiccuullttuurree..  

  AAppppllyyiinngg  ffeerrttiilliizzeerrss  bbaasseedd  oonn  ssooiill  qquuaalliittyy,,  tthheerreebbyy  
iinnccrreeaassiinngg  tthhee  eeffffiicciieennccyy  ooff  ffeerrttiilliizzeerrss  aanndd  ddeeccrreeaassee  iinn  
ppoolllluuttiioonn  ooff  ggrroouunndd  wwaatteerr  aanndd  ssooiill..  

DDiissaasstteerr  
MMaannaaggeemmeenntt    

  
RReesseeaarrcchh  aanndd  
CCaappaacciittyy  
bbuuiillddiinngg    

  CCoommmmuunniittyy  bbaasseedd  ddiissaasstteerr  rriisskk  mmaannaaggeemmeenntt  aaccttiivviittiieess,,  
eessttaabblliisshhiinngg  sseeaarrcchh  aanndd  rreessccuuee  tteeaammss  iinn  eevveerryy  vviillllaaggee..  

  IInntteeggrraattiioonn  ooff  iinnddiiggeennoouuss  tteecchhnniiqquueess  wwiitthh  bbeetttteerr  sscciieennttiiffiicc  
mmaannaaggeemmeenntt..    

  EEnnccoouurraaggeemmeenntt  ooff  ttrraaddiittiioonnaall  pprraaccttiicceess  aanndd  iinnddiiggeennoouuss  
kknnoowwlleeddggee  ffoorr  mmiittiiggaattiinngg  rriisskkss..    

AAwwaarreenneessss      MMoocckk  ddrriillllss  aanndd  ffiirrsstt  aaiidd  ttrraaiinniinngg  iinn  sscchhoooollss  aanndd  ccoolllleeggeess..  
  TTrraaiinniinngg  vviillllaaggee  aauutthhoorriittiieess  iinn  hhaazzaarrdd  aanndd  vvuullnneerraabbiilliittyy  

mmaappppiinngg  aaccttiivviittiieess  iinn  ccoooorrddiinnaattiioonn  wwiitthh  ccoommmmuunniittyy  
mmeemmbbeerrss  oorr  rreepprreesseennttaattiivveess..    
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  PPrreeppaarreeddnneessss  ooff  eemmeerrggeennccyy  rreessppoonnssee  ppllaannss  aanndd  ssaaffeettyy  
eevvaaccuuaattiioonn  ppllaannss  iinn  vvaarriioouuss  ppuubblliicc  bbuuiillddiinnggss..    

VVuullnneerraabbiilliittyy  
aanndd  RRiisskk  
MMaannaaggeemmeenntt    

  AAsssseessssmmeenntt  ooff  vvuullnneerraabbllee  ssttrruuccttuurreess  iinn  uurrbbaann  aass  wweellll  aass  
rruurraall  aarreeaass..    

  RReellooccaattiioonn  aanndd  rreesseettttlleemmeenntt  ooff  mmoosstt  vvuullnneerraabbllee  ggrroouuppss  
aanndd  ssttrruuccttuurreess  ttoo  ssaaffeerr  aanndd  bbeetttteerr  llooccaattiioonnss..    

MMoonniittoorriinngg  aanndd  
eevvaalluuaattiioonn    

  MMoonniittoorriinngg  tthhee  vvaarriiaattiioonnss  iinn  vvaarriioouuss  cclliimmaattiicc  ppaarraammeetteerrss  
tthhrroouugghh  eessttaabblliisshhmmeenntt  ooff  aauuttoommaatteedd  wweeaatthheerr  ssttaattiioonnss  aanndd  
ssaatteelllliittee  ssiiggnnaallss..  

  MMoonniittoorriinngg  ttrraaiinniinngg  ooff  ccoonncceerrnneedd  aauutthhoorriittiieess  aaccccoorrddiinngg  ttoo  
tthheeiirr  rreeqquuiirreemmeennttss  aanndd  ffoorr  eennhhaanncceemmeenntt  ooff  tthheeiirr  
ppootteennttiiaallss  ffoorr  mmiittiiggaattiinngg  ffuuttuurree  ddiissaasstteerr  rriisskkss;;  aalloonnggwwiitthh  
ppeerriiooddiicc  eevvaalluuaattiioonn  aanndd  vvaalluuaabbllee  ffeeeeddbbaacckkss..    

  PPrreeppaarriinngg  rreegguullaarr  aauuddiitt  rreeppoorrttss  ooff  vvaarriioouuss  ddeeppaarrttmmeennttss  
hhiigghhlliigghhttiinngg  tthheeiirr  pprrooggrreessss  aanndd  ddrraawwbbaacckkss  wwiitthh  rreeggaarrdd  ttoo  
ddiissaasstteerr  rriisskk  rreedduuccttiioonn  aanndd  mmiittiiggaattiioonn..    

  EEssttaabblliisshhiinngg  cclloossee  ccoooorrddiinnaattiioonn  aanndd  sshhaarriinngg  ooff  
iinnffoorrmmaattiioonn  rreeggaarrddiinngg  ppllaannss  ooff  vvaarriioouuss  lliinnee  ddeeppaarrttmmeennttss..  

WWaatteerr  
rreessoouurrcceess  
aanndd  
SSaanniittaattiioonn      

    RReegguullaarr  rreevviieeww  aanndd  ffeeeeddbbaacckk  sseessssiioonnss  ooff  tthhee  ffuunnccttiioonnaall  
hhyyddrroollooggiiccaall  ssttaattiioonnss,,  aauuttoommaatteedd  wweeaatthheerr  aanndd  rraaiinn  ggaauuggee  
ssttaattiioonnss..    

  DDeevveellooppiinngg  ccuurrrriiccuulluummss  ooff  eedduuccaattiioonnaall  iinnssttiittuuttiioonnss,,  
eessppeecciiaallllyy  iinn  rruurraall  aarreeaass  ffoorr  mmaassss  aawwaarreenneessss  rreeggaarrddiinngg  
rreelleevvaannccee  ooff  wwaatteerr  ccoonnsseerrvvaattiioonn  aanndd  pprrooppeerr  ssaanniittaattiioonn  
mmeeaassuurreess..    

  DDeevveellooppiinngg  aanndd  ddeeppllooyyiinngg  ccaappaacciittyy  bbuuiillddiinngg  iinniittiiaattiivveess  
ffoorr  pprrooffeessssiioonnaallss  ooff  vvaarriioouuss  ddeeppaarrttmmeennttss  aass  wweellll  aass  
aammoonngg  vvaarriioouuss  PPaanncchhaayyaattss  aanndd  mmuunniicciippaall  wwaarrddss,,  ssoo  tthhaatt  
tthheeyy  ccaann  ppaassss  iitt  oonn  ttoo  ootthheerr  ppeeooppllee  iinn  tthheeiirr  aarreeaass..    

  PPrroommoottiinngg  tthhee  ddiissaaddvvaannttaaggeess  ooff  ooppeenn  ddeeffeeccaattiioonn  aanndd  
ssiiggnniiffiiccaannccee  ooff  vvaarriioouuss  iinniittiiaattiivveess  ssuucchh  aass  ‘‘GGrraammiinn  SSeeaatt’’  
tthhrroouugghh  iinntteennssiivvee  ssoocciiaall  ccoommmmuunniiccaattiioonn,,  ssttrreeeett  ppllaayyss,,  
bbaannnneerrss  aanndd  ssoo  oonn..    
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  IImmpprroovviinngg  ddrraaiinnaaggee  nneettwwoorrkkss  aanndd  ppeerriiooddiicc  eevvaalluuaattiioonn  ooff  
ddrriinnkkiinngg  wwaatteerr  ssoouurrcceess  pprreesseenntt  iinn  vviillllaaggee..    

  RReegguullaarr  tteessttiinngg  aanndd  ttrreeaattmmeenntt  ooff  wwaatteerr  ssoouurrcceess  iinn  rruurraall  
aanndd  uurrbbaann  aarreeaass  ffoorr  pprreevveennttiinngg  eeuuttrroopphhiiccaattiioonn  aanndd  lloossss  ooff  
aaqquuaattiicc  fflloorraa  aanndd  ffaauunnaa..    

FFoorreessttss  aanndd  
BBiiooddiivveerrssiittyy      

CCoonnsseerrvvaattiioonn  ooff  
bbiiooddiivveerrssiittyy    

  IIddeennttiiffiiccaattiioonn  aanndd  ddooccuummeennttaattiioonn  oonn  aammoouunntt  ooff  rreemmaaiinniinngg  
ggrreeeenn  ccoovveerr  aanndd  iittss  eexxppoossuurree  ttoo  vvaarriioouuss  aanntthhrrooppooggeenniicc  
rriisskkss..    

  PPrreevveennttiinngg  ddiivveerrssiioonn  ooff  ffoorreesstt  llaannddss  ffoorr  nnoonn--ffoorreesstt  
ppuurrppoosseess..    

  PPrreevveennttiinngg  tthhee  sspprreeaadd  ooff  iinnvvaassiivvee  ssppeecciieess  aanndd  
eennccoouurraaggiinngg  ggrroowwtthh  ooff  iinnddiiggeennoouuss  ssppeecciieess  ooff  fflloorraa..    

  CCoonnsseerrvvaattiioonn  ooff  eexxiissttiinngg  ggrroouunndd  wwaatteerr  ssoouurrcceess  aanndd  
pprroommoottiioonn  ooff  ssuussttaaiinnaabbllee  lliivveelliihhooooddss  tthhrroouugghh  iinnssttiittuuttiioonnaall  
ddeevveellooppmmeenntt  iinniittiiaattiivveess  ssuucchh  aass  JJooiinntt  FFoorreesstt  MMaannaaggeemmeenntt  
((JJFFMM)),,  SSHHGG’’ss  aanndd  ssoo  oonn..    

  WWeettllaanndd  ccoonnsseerrvvaattiioonn..    
IInntteerrvveennttiioonn  iinn  
ffoorreesstt  aanndd  nnoonn--
ffoorreesstt  aarreeaass    

  CClleeaarr  ddeemmaarrccaattiioonn  ooff  aarreeaass  aacccceessssiibbllee  ttoo  ppeeooppllee,,  
eessppeecciiaallllyy  ttoo  ccoommmmuunniittiieess  ddeeppeennddeenntt  oonn  ffoorreesstt  ffoorr  
mmeeeettiinngg  tthheeiirr  ddaaiillyy  rreeqquuiirreemmeennttss..    

  AAwwaarreenneessss  aanndd  
RReesseeaarrcchh    

  SSttuuddiieess  oonn  ttrraaddiittiioonnaall  aanndd  rreelliiggiioouuss  bbeelliieeffss  ooff  ttrriibbaallss  tthhaatt  
ttaallllyy  wwiitthh  ccoonnsseerrvvaattiioonn  ooff  bbiiooddiivveerrssiittyy..    

  AAwwaarreenneessss  oonn  eeccoossyysstteemm  sseerrvviicceess,,  eeccoo--ffrriieennddllyy  aanndd  ggrreeeenn  
tteecchhnnoollooggiieess  ffoorr  mmaaiinnttaaiinniinngg  eeqquuiilliibbrriiuumm  bbeettwweeeenn  
ddeevveellooppmmeenntt  aanndd  ccoonnsseerrvvaattiioonn  ooff  bbiiooddiivveerrssiittyy..    

FFiirree  
MMaannaaggeemmeenntt    

  AAddooppttiinngg  aapppprroopprriiaattee  mmeeaassuurreess  ffoorr  pprreevveennttiinngg  sspprreeaadd  ooff  
ffoorreesstt  ffiirreess,,  eessppeecciiaallllyy  dduurriinngg  tthhee  ddrryy  sseeaassoonn..    

UUrrbbaann  
DDeevveellooppmmeenntt      

MMaannaaggeemmeenntt  ooff  
ssoolliidd  wwaassttee  aanndd  
wwaassttee  wwaatteerr    

  AA  ccoommpprreehheennssiivvee  aanndd  ssuussttaaiinnaabbllee  aapppprrooaacchh  ffoorr  mmaannaaggiinngg  
ssoolliidd  wwaassttee  aanndd  wwaassttee  wwaatteerr  ffrroomm  hhoouusseehhoollddss,,  ttaakkiinngg  iinnttoo  
ccoonnssiiddeerraattiioonn  tthhee  aavvaaiillaabbiilliittyy  ooff  dduummppiinngg  ssiitteess  aanndd  tthheeiirr  
pprrooxxiimmiittyy  ttoo  hhuummaann  hhaabbiittaattiioonn..    

AAddooppttiioonn  ooff  
rreenneewwaabbllee    

  DDeevveellooppiinngg  ssttrraatteeggiicc  ppllaannss  ffoorr  iimmpprroovviinngg  eenneerrggyy  
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eeffffiicciieennccyy  ooff  hhoouusseehhoollddss,,  iinncclluuddiinngg  ppllaannss  ffoorr  bbrriinnggiinngg  iinn  
tthhee  uussee  ooff  aalltteerrnnaattiivvee  aanndd  rreenneewwaabbllee  ssoouurrcceess  ooff  eenneerrggyy..    

  EEnnccoouurraaggiinngg  iinnnnoovvaattiioonn  aanndd  ccoommppeettiittiivveenneessss  iinn  
rreenneewwaabbllee  eenneerrggyy  ssoouurrcceess  ffoorr  mmiittiiggaattiinngg  aanndd  aaddaappttiinngg  ttoo  
cclliimmaattee  cchhaannggee..    

IImmpprroovviinngg  
rreessiilliieennccee    

  IInnccrreeaassiinngg  ccoommmmuunniittyy  bbaasseedd  ddiissaasstteerr  rriisskk  mmaannaaggeemmeenntt  
aanndd  aaddvvaannccee  eeaarrnniinngg  ssyysstteemmss  ffoorr  iimmpprroovviinngg  tthhee  aaddaappttiivvee  
ccaappaacciittyy  ooff  hhaabbiittaattss  aanndd  hhoouusseehhoollddss  ttoo  cclliimmaattee  cchhaannggee..    

  EEssttaabblliisshhiinngg  aa  ccoommmmiitttteeee  ffoorr  llooookkiinngg  aafftteerr  tthhee  
ccoonnsseerrvvaattiioonn  ooff  uurrbbaann  wwaatteerr  bbooddiieess,,  ggrreeeenn  aanndd  ooppeenn  
ssppaacceess  aanndd  ttrreeaattmmeenntt  ooff  wwaassttee  wwaatteerr..    

  MMaaiinntteennaannccee  ooff  ppeerrii  uurrbbaann  ssppaacceess  eessppeecciiaallllyy  iinn  bbuussyy  
llooccaattiioonnss  iinn  uurrbbaann  aarreeaass..    

  PPrroommoottiioonn  aanndd  aaddooppttiioonn  ooff  eenneerrggyy  eeffffiicciieenntt  ccooddeess  ffoorr  
uurrbbaann  hhoouussiinngg  pprroojjeeccttss  aanndd  vvaarriioouuss  ootthheerr  pprrooggrraammmmeess..    

TTrraannssppoorrtt    TTrraannssppoorrtt  
iinnffrraassttrruuccttuurree,,  
ppllaannnniinngg  aanndd  
mmaannaaggeemmeenntt    

  PPrroommoottiinngg  aanndd  eennssuurriinngg  tthhee  aavvaaiillaabbiilliittyy  aanndd  uussee  ooff  
cclleeaanneerr  eenneerrggyy  ssoouurrcceess  ffoorr  ffuueell..    

  CCaarr  ppoooolliinngg  ccaann  bbee  uusseedd  aass  aann  aalltteerrnnaattiivvee..    
  EEnnssuurriinngg  ppoolllluuttiioonn  cceerrttiiffiiccaatteess  ffoorr  aallll  tthhee  vveehhiicclleess  aanndd  

ccoonnffiirrmmiinngg  tthhaatt  tthhee  eemmiitttteedd  ppoolllluuttiioonn  lleevveellss  aarree  wwiitthhiinn  tthhee  
ppeerrmmiitttteedd  aammoouunntt..    

EEnneerrggyy    CCoonnsseerrvvaattiioonn  
aanndd  
iimmpprroovveemmeenntt  iinn  
eenneerrggyy  
eeffffiicciieennccyy    

  PPrroommoottiinngg  tthhee  uussee  ooff  ssoollaarr  ppoowweerreedd  lliigghhttss,,  hheeaatteerrss,,  
ppuummppss  aanndd  ootthheerr  ssuucchh  rreenneewwaabbllee  ssoouurrcceedd  eenneerrggyy  
pprroodduuccttss..    

  IInnttrroodduucciinngg  ssmmaarrtt  ggrriidd  mmeetteerriinngg  ssyysstteemmss  iinn  hhoouusseehhoollddss  
aanndd  ppuubblliicc  bbuuiillddiinnggss..    

IInndduussttrriieess          RReegguullaarr  cchheecckk  oonn  ppoolllluuttaannttss  rreelleeaasseedd  bbyy  iinndduussttrriieess  iinn  aaiirr  
aass  wweellll  aass  wwaatteerr  bbooddiieess..    

  PPrroommoottiinngg  uussee  ooff  ppoolllluuttiioonn  ccoonnttrrooll  mmeecchhaanniissmmss  aanndd  
ffiilltteerrss..    

  BBuuiillddiinngg  aawwaarreenneessss  rreeggaarrddiinngg  aaddooppttiioonn  ooff  GGHHGG  
mmiittiiggaattiioonn  mmeeaassuurreess,,  eenneerrggyy  aauuddiittss,,  bbeenneeffiittss  ooff  ffuueell  
sswwiittcchhiinngg  aanndd  ssoo  oonn..    
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HHuummaann  
HHeeaalltthh      

    CCoonnssttiittuuttiioonn  ooff  aa  CClliimmaattee  CChhaannggee  CCeellll  iinn  tthhee  hheeaalltthh  
ddeeppaarrttmmeenntt  aass  wweellll  aass  vvaarriioouuss  ssuubb--cceellllss  wwiitthhiinn  tthhee  ddiissttrriicctt  
lleevveell..      DDeevveellooppiinngg  eemmeerrggeennccyy  rreessppoonnssee  ppllaannss  aanndd  ccoonndduuccttiinngg  
mmoocckk  ddrriillllss  iinn  PPHHCC’’ss  aanndd  CCHHCC’’ss..  

  SSpprreeaaddiinngg  aawwaarreenneessss  oonn  aaddooppttiioonn  ooff  SSpphheerree  SSttaannddaarrddss  
wwhhiillee  ccoonndduuccttiinngg  eemmeerrggeennccyy  rreessppoonnssee  dduurriinngg  aanndd  aafftteerr  
ddiissaasstteerrss..    

  TTrraaiinniinngg  aanndd  sseennssiittiizzaattiioonn  pprrooggrraammmmeess  wwiitthh  pprrooppeerr  
ffeeeeddbbaacckkss  ffoorr  ddeeppaarrttmmeenntt  ppeerrssoonnnneell  aass  wweellll  aass  
ccoommmmuunniittyy  mmeemmbbeerrss..    

  DDeevveellooppmmeenntt,,  ttrraaiinniinngg  aanndd  ddeeppllooyymmeenntt  ooff  ddiissaasstteerr  
mmaannaaggeemmeenntt  tteeaammss  iinn  eevveerryy  PPHHCC  aanndd  CCHHCC  ffoorr  
rreessppoonnddiinngg  ttoo  iimmppaacctt  ooff  eexxttrreemmee  cclliimmaattiicc  vvaarriiaattiioonnss..    

  
TTaabbllee  2211::  SSeeccttoorr  SSppeecciiffiicc  AAccttiivviittiieess  ffoorr  CClliimmaattee  CChhaannggee  

  
    

  IInniittiiaattiivveess  ffoorr  MMiittiiggaattiinngg  CClliimmaattee  CChhaannggee  
  
  

IInniittiiaattiivveess  ttoo  mmiittiiggaattee  ddiissaasstteerrss  
((iinntteennssiiffiieedd  bbyy  cclliimmaattee  cchhaannggee))  

IInniittiiaattiivveess  ttoo  mmiittiiggaattee  cclliimmaattee  cchhaannggee  

DDeevveellooppmmeenntt  aanndd  ddeeppllooyymmeenntt  ooff  ssttrraatteeggiieess  
aanndd  aaccttiioonn  ppllaannss  ffoorr  rreedduucciinngg  vvuullnneerraabbiilliittyy  ttoo  
ddiissaasstteerrss..    

PPrroommoottiioonn  ooff  rreenneewwaabbllee  eenneerrggyy  ssoouurrcceess  
iinncclluuddiinngg  aann  iinnccrreeaassee  iinn  tthhee  sshhaarree  aanndd  
uuttiilliizzaattiioonn  ooff  aalltteerrnnaattiivvee  ffuueellss..    

IImmpprroovveemmeenntt  ccoooorrddiinnaattiioonn  aammoonngg  vvaarriioouuss  
lliinnee  ddeeppaarrttmmeennttss  aanndd  aaggeenncciieess  ffoorr  iimmpprroovviinngg  
mmaannaaggeemmeenntt  ooff  rriisskkss  aanndd  rreessppoonnssee  ttoo  
ddiissaasstteerrss..    

PPrroommoottiinngg  eenneerrggyy  eeffffiicciieenntt  tteecchhnnoollooggyy,,  
eessppeecciiaallllyy  iinn  bbuuiillddiinnggss,,  ttrraannssppoorrttaattiioonn,,  
iinndduussttrriiaall  sseett  uuppss  aanndd  hhoouusseehhoolldd  aapppplliiaanncceess..    

UUppggrraaddiinngg  aanndd  rreettrrooffiittttiinngg  ooff  iimmppoorrttaanntt  
iinnffrraassttrruuccttuurraall  sseett--uuppss  iinn  hhaazzaarrddoouuss  aarreeaass  
aaccccoorrddiinngg  ttoo  rreeccoommmmeennddeedd  bbuuiillddiinngg  ccooddeess..    

TToottaall  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  GGrreeeenn  IInnddiiaa  MMiissssiioonn  
aanndd  ootthheerr  ssuucchh  iinniittiiaattiivveess..    

IImmpprroovviinngg  aacccceessss  ttoo  iinnffoorrmmaattiioonn  rreeggaarrddiinngg  
ssppeecciiffiicc  hhaazzaarrdd  aanndd  vvuullnneerraabbiilliittiieess  aass  wweellll  aass  
ccoommmmuunniiccaattiioonn  ccaammppaaiiggnnss  tthhrroouugghh  

RReedduuccttiioonn  iinn  tthhee  aammoouunntt  ooff  eemmiissssiioonnss  
eessppeecciiaallllyy  ffrroomm  tthhee  ttrraannssppoorrtt  aanndd  iinndduussttrriiaall  
sseeccttoorr..    
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iinnffoottaaiinnmmeenntt,,  eessppeecciiaallllyy  iinn  hhiigghh  rriisskk  zzoonneess    
PPeerriiooddiicc  HHRRVVCC  aaccttiivviittiieess  iinn  cclloossee  
ccoooorrddiinnaattiioonn  wwiitthh  ccoommmmuunniittyy  mmeemmbbeerrss  oorr  
rreepprreesseennttaattiivveess  ffoorr  mmaakkiinngg  ddiissaasstteerr  ffrriieennddllyy  
ppllaannss,,  iinncclluuddiinngg  tthhoossee  iinndduucceedd  bbyy  
aanntthhrrooppooggeenniicc  ffaaccttoorrss..    

RReedduuccttiioonn  iinn  eemmiissssiioonnss  ffrroomm  ssoolliidd  wwaassttee  aanndd  
wwaassttee  wwaatteerr  ffrroomm  hhoouusseehhoollddss    

  

TTaabbllee  2222::  IInniittiiaattiivveess  ffoorr  MMiittiiggaattiinngg  CClliimmaattee  CChhaannggee  
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55..    CCaappaacciittyy  BBuuiillddiinngg  aanndd  TTrraaiinniinngg  MMeeaassuurreess    
  55..11  CCaappaacciittyy  BBuuiillddiinngg    
AAss  ppeerr  tthhee  DDMM  AAcctt  ((22000055)),,  ccaappaacciittyy--bbuuiillddiinngg  iinncclluuddeess::    
  

11..  IIddeennttiiffiiccaattiioonn  ooff  eexxiissttiinngg  rreessoouurrcceess  aanndd  rreessoouurrcceess  ttoo  bbee  aaccqquuiirreedd  oorr  ccrreeaatteedd;;    
22..  AAccqquuiirriinngg  oorr  ccrreeaattiinngg  rreessoouurrcceess  iiddeennttiiffiieedd  uunnddeerr  ssuubb--ccllaauussee  ((ii))    
33..  OOrrggaanniizzaattiioonn  aanndd  ttrraaiinniinngg  ooff  ppeerrssoonnnneell  aanndd  ccoooorrddiinnaattiioonn  ooff  ssuucchh  ttrraaiinniinnggss  ffoorr  eeffffeeccttiivvee  

mmaannaaggeemmeenntt  ooff  ddiissaasstteerrss..    
  
TThhee  pprriimmaarryy  ppuurrppoossee  ooff  ccaappaacciittyy--bbuuiillddiinngg  iinn  ddiissaasstteerr  mmaannaaggeemmeenntt  iiss  ttoo  rreedduuccee  rriisskk  aanndd  tthhuuss  
mmaakkee  ccoommmmuunniittiieess  ssaaffeerr..  TThhiiss  ccaann  bbee  ddoonnee  bbyy  iinnccrreeaassiinngg  rreessiilliieennccee  aanndd  eennhhaanncciinngg  ccooppiinngg  
ccaappaacciittiieess..  EEffffeeccttiivvee  ccaappaacciittyy--bbuuiillddiinngg  rreeqquuiirreess  tthhee  aaccttiivvee  ppaarrttiicciippaattiioonn  ooff  aallll  tthhoossee  wwhhoo  aarree  
ttaasskkeedd  wwiitthh  iitt..  IItt  mmuusstt,,  tthheerreeffoorree,,  iinncclluuddee  mmaaiinnttaaiinniinngg  aa  ccoommpprreehheennssiivvee  aanndd  uupp--ttoo--ddaattee  ddiissttrriicctt  
ddiissaasstteerr  mmaannaaggeemmeenntt  rreessoouurrccee  iinnvveennttoorryy,,  aawwaarreenneessss  ggeenneerraattiioonn,,  eedduuccaattiioonn  aanndd  ssyysstteemmaattiizzeedd  
ttrraaiinniinngg..    
TThhee  ddiissttrriicctt  ccoolllleeccttoorr  sshhoouulldd  eennssuurree  tthhee  ffoolllloowwiinngg  aaccttiivviittiieess  ooff  tthhee  eennttiirree  ddiissttrriicctt,,  aanndd  tthhee  
vvaarriioouuss  hheeaaddss  ooff  ddeeppaarrttmmeennttss  sshhoouulldd  eennssuurree  ccaappaacciittyy--bbuuiillddiinngg  ooff  tthheeiirr  rreessppeeccttiivvee  ddeeppaarrttmmeennttss..  
FFuurrtthheerrmmoorree,,  tthhee  nnooddaall  ooffffiicceerrss  sshhoouulldd,,  iinn  ccoooorrddiinnaattiioonn  wwiitthh  tthhee  HHOODDss,,  pprrooccuurree  rreelleevvaanntt  
eeqquuiippmmeennttss  ffoorr  ddiissaasstteerr  mmaannaaggeemmeenntt  aaccttiivviittiieess..  
  
55..22  IInnssttiittuuttiioonnaall  CCaappaacciittyy  BBuuiillddiinngg  
IInnssttiittuuttiioonnaall  ccaappaacciittyy--bbuuiillddiinngg  wwiillll  bbee  ssttrruuccttuurreedd  uuppoonn  aa  lleevveell--ssyysstteemm  tthhaatt  wwiillll  bbee  ddeessiiggnneedd  ttoo  
bbrriinngg  ooffffiicciiaallss  aanndd  pprrooffeessssiioonnaallss  ffrroomm  mmuullttiippllee  ffiieellddss  aanndd  sskkiillll--sseettss  aatt  tthhee  ddiissttrriicctt  lleevveell..  TThhee  
DDDDMMAA  wwiillll  uuttiilliizzee  tthhee  aabbiilliittiieess  aanndd  eexxppeerrttiissee  ooff  rreepprreesseennttaattiivveess  ffrroomm  ffoolllloowwiinngg  aarreeaass,,  
ssttrruuccttuurreedd  iinn  tthhee  ffoorrmm  ooff  lleevveellss  oonn  tthhee  bbaassiiss  ooff  pprriioorriittyy..    
CChhhhaattttiissggaarrhh  AAccaaddeemmyy  ooff  AAddmmiinniissttrraattiioonn  ((CCGGAAAA))  hhoollddss  rreessppoonnssiibbiilliittyy  aatt  tthhee  SSttaattee  lleevveell  ffoorr  
ccoonndduuccttiinngg  ttrraaiinniinngg  pprrooggrraammss  oonn  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  iinn  aallll  tthhee  ddiissttrriiccttss  ooff  CChhhhaattttiissggaarrhh..  
TThhee  ttrraaiinniinnggss  ttaakkee  ppllaaccee  ffoorr  tthhrreeee  ttoo  ffiivvee  ddaayyss  aanndd  iinnvvoollvvee  ddiissttrriicctt  ooffffiicciiaallss  ffrroomm  vvaarriioouuss  
ddeeppaarrttmmeennttss,,  aass  ppeerr  tthhee  ssppeecciiffiicciittiieess  ooff  tthhee  ttrraaiinniinngg  bbeeiinngg  ccoonndduucctteedd..  IItt  iiss  iinnccuummbbeenntt  uuppoonn  
tthheessee  ooffffiicciiaallss  ttoo  aatttteenndd  tthhee  ttrraaiinniinnggss  ffoorr  wwhhiicchh  tthheeyy  hhaavvee  bbeeeenn  nnoommiinnaatteedd..  TThhee  ooffffiicciiaallss  iinn  
cchhaarrggee  ooff  uuppddaattiinngg  tthhee  DDDDMMPP  aarree  aallssoo  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  kkeeeeppiinngg  ttrraacckk  ooff  aallll  ttrraaiinniinnggss  
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ccoonndduucctteedd  aanndd  aatt  tthhee  ttiimmee  ooff  uuppddaattiinngg  tthhee  ppllaann,,  tthheeyy  sshhaallll  iinncclluuddee  tthhee  nnaammeess  aanndd  ccoonnttaacctt  
ddeettaaiillss  ooff  aallll  ooffffiicciiaallss  ffrroomm  ddiissttrriicctt  wwhhoo  hhaavvee  aatttteennddeedd  aannyy  ddiissaasstteerr  mmaannaaggeemmeenntt  rreellaatteedd  
ttrraaiinniinngg  iinn  tthhee  ppaasstt  ssiixx--  mmoonntthhss..  TThhiiss  wwiillll  eennssuurree  tthhee  aavvaaiillaabbiilliittyy  ooff  ttrraaiinneedd  hhuummaann  rreessoouurrcceess  
ccaappaabbllee  ooff  ddeeaalliinngg  wwiitthh  ddiissaasstteerrss  aatt  tthhee  ddiissttrriicctt  lleevveell..    
  

TThhee  vvaarriioouuss  ssttaakkeehhoollddeerrss  ttoo  bbee  ttrraaiinneedd  aarree  NNGGOOss,,  ccoommmmuunniittyy--bbaasseedd  oorrggaanniizzaattiioonnss  ((CCBBOOss)),,  
ssoocciiaall  wwoorrkkeerrss,,  yyoouutthh  oorrggaanniizzaattiioonnss,,  NNaattiioonnaall  CCaaddeett  CCoorrppss  ((NNCCCC)),,  NNaattiioonnaall  SSeerrvviiccee  SScchheemmee  
((NNSSSS)),,  sscchhooooll  tteeaacchheerrss  aanndd  sscchhooooll  cchhiillddrreenn..  TTrraaiinniinngg  iiss  tthhee  mmoosstt  iimmppoorrttaanntt,,  eesssseennttiiaall  aanndd  
cceennttrraall  aaccttiivviittyy  ooff  aallll  ccaappaacciittyy  ddeevveellooppmmeenntt..  
  

TTrraaiinniinngg  iiss  tthhee  mmoosstt  iimmppoorrttaanntt,,  eesssseennttiiaall  aanndd  cceennttrraall  aaccttiivviittyy  ooff  aallll  ccaappaacciittyy  ddeevveellooppmmeenntt  
pprrooggrraammmmeess..  TTrraaiinneedd  ppeerrssoonnnneell  rreessppoonndd  mmuucchh  bbeetttteerr  ttoo  ddiiffffeerreenntt  ddiissaasstteerrss  iinn  ttiimmee  aanndd  
aapppprreecciiaattee  tthhee  nneeeedd  ffoorr  pprreevveennttiivvee  mmeeaassuurreess..  SSyysstteemmss,,  mmeeaassuurreess  aanndd  iinniittiiaattiivveess  wwoouulldd  bbee  
ttaakkeenn  ttoo  eennssuurree  iinntteennssiivvee  ttrraaiinniinngg  ffoorr  bbuuiillddiinngg  uupp  ooff  hhuummaann  rreessoouurrcceess,,  eessppeecciiaallllyy  ttoo  iimmpprroovvee  
ddiissaasstteerr  aawwaarreenneessss,,  ssaaffeettyy  aanndd  eennhhaannccee  ccaappaabbiilliittiieess  ooff  ddiissaasstteerr  mmaannaaggeerrss  aatt  vvaarriioouuss  lleevveellss..  
  

55..33  IInnddiiaa  DDiissaasstteerr  RReessoouurrccee  NNeettwwoorrkk  ((IIDDRRNN))    
  
IIDDRRNN  iiss  aa  wweebb  bbaasseedd  iinnffoorrmmaattiioonn  ssyysstteemm,,  wwhhiicchh  iiss  aa  lliisstt  ooff  ddeevviicceess,,  eeffffiicciieenntt  hhuummaann  
rreessoouurrcceess  aanndd  ccrriittiiccaall  ssuuppppllyy  mmaannaaggeemmeenntt  ffoorr  eemmeerrggeennccyy  rreessppoonnssee..  TThhee  pprriimmaarryy  ffooccuuss  iiss  ttoo  
mmaakkee  ddeecciissiioonn  mmaakkeerrss  aabbllee  ttoo  ffiinndd  aannsswweerrss  ttoo  tthhee  aavvaaiillaabbiilliittyy  ooff  tthhee  nneecceessssaarryy  ttoooollss  aanndd  
hhuummaann  rreessoouurrcceess  ttoo  ddeeaall  wwiitthh  aannyy  eemmeerrggeenncciieess..  TThhiiss  ddaattaabbaassee  wwiillll  eennaabbllee  tthheemm  ttoo  aasssseessss  tthhee  
lleevveell  ooff  pprreeppaarraattiioonn  ffoorr  ssppeecciiffiicc  vvuullnneerraabbiilliittiieess..  
  
EEaacchh  uusseerr  ooff  aallll  tthhee  ddiissttrriiccttss  ooff  tthhee  ssttaattee  hhaass  bbeeeenn  ggiivveenn  aa  uunniiqquuee  uusseerrnnaammee  aanndd  ppaasssswwoorrdd  
tthhrroouugghh  wwhhiicchh  tthheeyy  ccaann  uuppddaattee  ddaattaa  eennttrryy  aanndd  ddaattaa  iinn  IIDDRRNN  ffoorr  aavvaaiillaabbllee  rreessoouurrcceess  iinn  tthheeiirr  
ddiissttrriicctt..  
  
TThhee  IIDDRRNN  nneettwwoorrkk  hhaass  tthhee  ffuunnccttiioonnaalliittyy  ttoo  ggeenneerraattee  sseevveerraall  qquueessttiioonn  cchhooiicceess  oonn  tthhee  bbaassiiss  ooff  
iimmppoorrttaanntt  ssuupppplliieess,,  wwiitthh  ssppeecciiffiicc  ttoooollss,,  sskkiilllleedd  hhuummaann  rreessoouurrcceess  aanndd  tthheeiirr  llooccaattiioonn  aalloonngg  wwiitthh  
tthhee  ccoonnttaacctt  ddeettaaiillss..  
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55..44  DDeeppaarrttmmeenntt  wwiissee  RRoolleess  aanndd  RReessppoonnssiibbiilliittiieess  ooff  HHOODDss  
  

DDeeppaarrttmmeennttss  RRoolleess  aanndd  RReessppoonnssiibbiilliittiieess  ooff  HHOODDss  
AAggrriiccuullttuurree    
  

  FFoorrmmaattiioonn  aanndd  ttrraaiinniinngg  ooff  wweeaatthheerr  wwaattcchh  ggrroouupp  ffoorr  tthhee  ppuurrppoossee  ooff  
mmoonniittoorriinngg  ccrrooppss  iinn  tthhee  ddiissttrriicctt..    

  KKeeeeppiinngg  iinn  ppllaaccee  ddiissaasstteerr  mmaannaaggeemmeenntt  pprroottooccoollss  ffoorr  tthhee  hhaazzaarrddss  ooff  
ddrroouugghhtt,,  fflloooodd,,  hhaaiillssttoorrmm,,  eettcc..    

  FFoorrmmaattiioonn  ooff  rraappiidd  ddaammaaggee  aasssseessssmmeenntt  tteeaammss  ffoorr  aasssseessssiinngg  tthhee  ccoonnddiittiioonn  
ooff  ssooiill,,  ffiieellddss,,  iirrrriiggaattiioonn  ssyysstteemmss  aanndd  aannyy  ootthheerr  ddaammaaggee  ttoo  ccrrooppss  iinn  ppoosstt--
ddiissaasstteerr  ssiittuuaattiioonnss..    

AAnniimmaall  
HHuussbbaannddrryy    

  EEnnssuurree  tthhee  ffoorrmmaattiioonn  ooff  rraappiidd  ddaammaaggee  aasssseessssmmeenntt  tteeaammss  ccaappaabbllee  ooff  
eexxaammiinniinngg  aanndd  aasssseessssiinngg  ddaammaaggee  ccaauusseedd  ttoo  lliivveessttoocckk,,  ffeeeedd  aanndd  ffooddddeerr,,  aanndd  
ootthheerr  tthhiinnggss  wwiitthhiinn  tthhee  ddoommaaiinn  ooff  aanniimmaall  hhuussbbaannddrryy..    

EEdduuccaattiioonn    
  

  FFoorrmmaattiioonn  aanndd  ttrraaiinniinngg  ooff  ddaammaaggee  aanndd  nneeeeddss  aasssseessssmmeenntt  tteeaammss  wwiitthhiinn  tthhee  
ddeeppaarrttmmeenntt..    

  PPrroovviissiioonn  ooff  ttrraaiinniinnggss  iinn  ffiirrsstt  aaiidd  aanndd  bbaassiicc  ssuurrvviivvaall  sskkiillllss  ffoorr  tteeaacchheerrss  aanndd  
ssttuuddeennttss  iinn  tthhee  ddiissttrriicctt..    

  TToo  cchheecckk  wwhheetthheerr  eedduuccaattiioonn  aanndd  aawwaarreenneessss  pprrooggrraammss  aarree  iinn  tthhee  
ccuurrrriiccuulluumm..    

  CCaappaacciittyy--bbuuiillddiinngg  aatt  tthhee  iinnssttiittuuttiioonnaall  lleevveell  sshhoouulldd  bbee  eennhhaanncceedd  bbyy  
ccaarrrryyiinngg  oouutt  vvaarriioouuss  aaccttiivviittiieess  uunnddeerr  tthhee  SScchhooooll  SSaaffeettyy  PPrrooggrraammmmee  ((SSSSPP))..    

CCSSEEBB      EEnnssuurree  tthhee  ttiimmeellyy  ppuurrcchhaassee  ooff  eelleeccttrriicc  eeqquuiippmmeennttss  nneecceessssaarryy  ffoorr  
mmaaiinnttaaiinniinngg  aa  ssttaattee  ooff  aaddeeqquuaattee  pprreeppaarreeddnneessss  aanndd  ffoorr  ssppeeeeddyy  aanndd  eeffffiicciieenntt  
ddiissaasstteerr  rreessppoonnssee,,  tthhrroouugghh  tthhee  aapppprroopprriiaattee  cchhaannnneellss  ooff  tthhee  ddiissttrriicctt  
aaddmmiinniissttrraattiioonn..  

FFiirree  SSeerrvviicceess    CCoonndduuccttiinngg  ::    
  FFiirree--ssaaffeettyy  ttrraaiinniinnggss  ffoorr  aallll  ddiissttrriicctt  ooffffiicciiaallss..    
  SSaaffeettyy  aauuddiittss  ooff  vvaarriioouuss  ggoovveerrnnmmeenntt  aanndd  cciivviilliiaann  bbuuiillddiinnggss  iinn  oorrddeerr  ttoo  

cchheecckk  wwhheetthheerr  tthheeyy  aarree  ccoommpplliiaanntt  wwiitthh  ffiirree--ssaaffeettyy  nnoorrmmss..    
  RReegguullaarr  mmoocckk--ddrriillllss  sshhoouulldd  ffoorr  ffiirree--ffiigghhttiinngg  aanndd  eevvaaccuuaattiioonn  pprroocceedduurreess..    
  TTrraaiinniinngg  pprrooggrraammss  oonn  ddiissaasstteerr  mmaannaaggeemmeenntt  bbyy  CCDDMM,,  CCGGAAAA  ffrroomm  ttiimmee  ttoo  

ttiimmee..    
CCiivviill  DDeeffeennssee  
&&  HHoommee  
GGuuaarrddss    

  PPrroovviissiioonn  ooff  ttrraaiinniinnggss  ffoorr  vvoolluunntteeeerrss  iinn  SSeeaarrcchh  aanndd  RReessccuuee  ((SSAARR)),,  ffiirrsstt  
aaiidd,,  ttrraaffffiicc  mmaannaaggeemmeenntt,,  ddeeaadd  bbooddyy  mmaannaaggeemmeenntt,,  eevvaaccuuaattiioonn,,  sshheelltteerr  aanndd  
ccaammpp  mmaannaaggeemmeenntt,,  mmaassss  ccaarree  aanndd  ccrroowwdd  mmaannaaggeemmeenntt..    



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

51  

  AArrrraannggee  ffoorr  tthhee  ppuurrcchhaassee  ooff  SSeeaarrcchh  aanndd  rreessccuuee  ((SSAARR))  eeqquuiippmmeennttss  tthhrroouugghh  
aapppprroopprriiaattee  cchhaannnneellss  ooff  tthhee  ddiissttrriicctt  aaddmmiinniissttrraattiioonn..    

FFoorreesstt      EEnnssuurree  tthhee  ffoorrmmaattiioonn  aanndd  ttrraaiinniinngg  ooff  tteeaammss  wwiitthhiinn  tthhee  ddeeppaarrttmmeenntt  ffoorr  
ccaattcchhiinngg  wwiilldd//eessccaappeedd  aanniimmaallss  wwhhiicchh  ppoossee  aa  tthhrreeaatt  ttoo  hhuummaann  ssaaffeettyy..    

RRTTOO      PPrroovviissiioonn  ooff  ttrraaiinniinngg  ttoo  ddrriivveerrss,,  ccoonndduuccttoorrss  aanndd  ssttaaffff  iinn  ffiirrsstt  aaiidd  aanndd  bbaassiicc  
lliiffee  ssaavviinngg  tteecchhnniiqquueess..    

  AAddeeqquuaattee  ssttoocckkiinngg//rreepplleenniisshhiinngg  ooff  ffiirrsstt  aaiidd  kkiittss  aanndd  mmaaiinntteennaannccee  ooff  ffiirree  
eexxttiinngguuiisshheerrss  iinn  aallll  vveehhiicclleess  aanndd  ddeeppoottss  iinn  tthhee  ddiissttrriicctt..    

HHeeaalltthh      FFoorrmmaattiioonn  aanndd  ttrraaiinniinngg  ooff  ddaammaaggee  aanndd  nneeeedd  aasssseessssmmeenntt  tteeaammss  wwiitthhiinn  tthhee  
ddeeppaarrttmmeenntt..    

  PPrroovviissiioonn  ooff  ttrraaiinniinnggss  ffoorr  QQuuiicckk  RReessppoonnssee  MMeeddiiccaall  tteeaammss  ((QQRRMMTTss))  ooff  
ppaarraammeeddiiccss,,  mmoobbiillee  mmeeddiiccaall  tteeaammss,,  ppssyycchhoollooggiiccaall  ffiirrsstt  aaiidd  tteeaammss  aanndd  
ppssyycchhoo--ssoocciiaall  ccaarree  tteeaammss..    

  AArrrraannggee  ffoorr  ttiimmeellyy  pprrooccuurreemmeenntt//  ppuurrcchhaassee  ooff  ppoorrttaabbllee  eeqquuiippmmeennttss  ffoorr  
ffiieelldd  aanndd  hhoossppiittaall  ddiiaaggnnoossiiss,,  ttrriiaaggee,,  eettcc..    

  PPrroovviissiioonn  ooff  ttrraaiinniinnggss  ffoorr  hheeaalltthh  aatttteennddaannttss  aanndd  aammbbuullaannccee  ssttaaffff  iinn  ffiirrsstt  aaiidd  
aanndd  lliiffee--  ssaavviinngg  tteecchhnniiqquueess..    

  PPrroovviissiioonn  ooff  ttrraaiinniinngg  ttoo  mmeemmbbeerrss  ooff  llooccaall  ccoommmmuunniittiieess  iinn  hheeaalltthh  aanndd  
hhyyggiieennee  pprraaccttiicceess..    

  EEnnhhaanncciinngg  ccaappaacciittyy  bbuuiillddiinngg  aatt  tthhee  iinnssttiittuuttiioonnaall  lleevveell  bbyy  ccaarrrryyiinngg  oouutt  
vvaarriioouuss  aaccttiivviittiieess  rreellaatteedd  ttoo  CCaappaacciittyy  BBuuiillddiinngg  aanndd  TTrraaiinniinngg  mmeeaassuurreess..    

IIrrrriiggaattiioonn      PPrroovviissiioonn  ooff  ttrraaiinniinnggss  ttoo  aallll  hhuummaann  rreessoouurrcceess  wwiitthh  rreeggaarrdd  ttoo  eeaarrllyy--wwaarrnniinngg  
ffoorr  fflloooodd..    

  AArrrraannggee  ffoorr  ttiimmeellyy  ppuurrcchhaassee  ooff  eeaarrllyy  wwaarrnniinngg  aanndd  ccoommmmuunniiccaattiioonn  
eeqquuiippmmeennttss  tthhrroouugghh  aapppprroopprriiaattee  cchhaannnneellss  ooff  tthhee  ddiissttrriicctt  aaddmmiinniissttrraattiioonn..    

PPoolliiccee      DDeeppllooyymmeenntt  ooff  ttrraaiinneedd  ppoolliiccee  ppeerrssoonnnneell  wwiitthhiinn  tthhee  ddiissttrriicctt  iinn  ddiissaasstteerr  
mmaannaaggeemmeenntt..    

  CCoonndduucctt  ttrraaiinniinnggss  ffoorr  tthhee  ppoolliiccee  ppeerrssoonnnneell  ttoo  ddeeaall  wwiitthh  vvaarriioouuss  ssiittuuaattiioonnss,,  
aann  iimmppoorrttaanntt  aassppeecctt  ooff  ccaappaacciittyy--bbuuiillddiinngg  iinn  tthhee  ddiissttrriicctt..    

  PPrreeppaarriinngg  ffoorr  pprreevveennttiioonn  ooff  hhuummaann  ttrraaffffiicckkiinngg  aanndd  ootthheerr  aaccttiivviittiieess  iinn  tthhee  
aafftteerrmmaatthh  ooff  ddiissaasstteerrss..    

  
TTaabbllee  2233::  DDeeppaarrttmmeenntt  wwiissee  RRoolleess  aanndd  RReessppoonnssiibbiilliittiieess  ooff  HHOODDss  
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55..55  CCoommmmuunniittyy  BBaasseedd  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt    
  
CCoommmmuunniittyy  BBaasseedd  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  wwoouulldd  eennssuurree  ccoommmmuunniittyy  mmeemmbbeerrss  ttaakkee  aapppprroopprriiaattee  
aaccttiioonn  ffoorr  ddiissaasstteerr  rriisskk  mmaannaaggeemmeenntt  tthheerreebbyy  eennssuurriinngg  aa  ““ccuullttuurree  ooff  pprreevveennttiioonn””  aanndd  ccrreeaattiioonn  
ooff  ssaaffeerr  ccoommmmuunniittiieess..  TThhee  ccoonncceepptt  ooff  rriisskk  rreedduuccttiioonn  tthhrroouugghh  ccoommmmuunniittyy  bbaasseedd  ddiissaasstteerr  
mmaannaaggeemmeenntt  wwiillll  hheellpp  iinn::  
  IInnssttiittuuttiioonnaalliizzaattiioonn  ooff  ccoommmmuunniittyy  bbaasseedd  ddiissaasstteerr  rriisskk  mmaannaaggeemmeenntt  iinn  ppoolliiccyy,,  ppllaannnniinngg  aanndd  

iimmpplleemmeennttaattiioonn..  
  IInntteennssiivvee  wwoorrkk  wwiitthh  tthhee  ccoommmmuunniittyy  ffoorr  iinnffoorrmmaattiioonn  ddiisssseemmiinnaattiioonn  aanndd  aawwaarreenneessss  

ggeenneerraattiioonn..  
  
TThhiiss  wwoouulldd  eennaabbllee  ccoommmmuunniittyy  ggrroouuppss  aanndd  ootthheerr  ssttaakkeehhoollddeerrss  iinncclluuddiinngg  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  ttoo  
iiddeennttiiffyy  ppootteennttiiaall  rriisskkss  aanndd  vvuullnneerraabbiilliittiieess,,  aasssseessss  ccaappaacciittiieess,,  aanndd  ppllaann  ffoorr  pprreeppaarreeddnneessss,,  
pprreevveennttiioonn,,  aanndd  mmiittiiggaattiioonn  ttoo  oovveerrccoommee  tthhee  iillll  eeffffeeccttss  ooff  ddiissaasstteerrss  tthhrroouugghh  aa  ccoooorrddiinnaatteedd  
eeffffoorrtt..  
  

WWoorrkk  RReessppoonnssiibbiilliittyy  DDeeppaarrttmmeenntt    
CCoommmmuunniittyy  
PPrreeppaarreeddnneessss  

  SSeelleeccttiioonn  ooff  wweeaakk  ccoommmmuunniittyy  aanndd  tthhee  mmoosstt  
vvuullnneerraabbllee  ggrroouuppss  iinn  ddaannggeerr..  

  BBrrooaaddccaasstt  iinnffoorrmmaattiioonn  aabboouutt  vvuullnneerraabbiilliittyy  
aanndd  eexxppoossuurree  ttoo  tthhee  ccoommmmuunniittyy..  

  PPrroommoottee  llooccaall  lleevveell  ddiissaasstteerr  rriisskk  
mmaannaaggeemmeenntt  ppllaann  tthhrroouugghh  ppaarrttiicciippaattiioonn  
aapppprrooaacchh..  PPrroovviiddee  aaddvviiccee  aanndd  gguuiiddeelliinneess  
wwhheerreevveerr  nneecceessssaarryy  ffoorr  ccoommmmuunniittyy  ddiissaasstteerr  
pprreevveennttiioonn,,  mmiittiiggaattiioonn  aanndd  pprreeppaarraattiioonn  
tthhrroouugghh  llooccaall  rreessoouurrcceess  aanndd  ppaarrttiicciippaattiioonn  
aapppprrooaacchh..  

  PPrroovviiddee  nneecceessssaarryy  rreessoouurrcceess  aanndd  ssuuppppoorrtt  ffoorr  
ddiissaasstteerr  rriisskk  rreedduuccttiioonn  aatt  tthhee  ccoommmmuunniittyy  
lleevveell..  

  RReevviieeww  tthhee  pprreeppaarraattiioonn  aatt  tthhee  ccoommmmuunniittyy  
lleevveell;;  ttaakkee  aapppprroopprriiaattee  aaccttiioonn  ttoo  iinnccrreeaassee  tthhee  
ccaappaacciittyy  ooff  tthhee  ccoommmmuunniittyy..  

  DDiissttrriicctt  CCoolllleeccttoorr  
  RReevveennuuee  DDeepptt  
  WWeeaatthheerr  DDeepptt  
  FFiinnaannccee  DDeepptt  
  NNaaggaarr  NNiiggaamm  

CCoommmmiissssiioonneerr  
  RRuurraall  aanndd  UUrrbbaann  

DDeevveellooppmmeenntt  DDeepptt  
  PPaanncchhaayyaattii  RRaajj  
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  PPrroommoottee  ccoommmmuunniittyy  eedduuccaattiioonn,,  aawwaarreenneessss  
aanndd  ttrraaiinniinngg..  

  MMaakkee  ssuurree  ttoo  ssaaffeegguuaarrdd  tthhee  ccoommmmuunniittyy  ttoo  
pprreeddiicctt  tthhee  ccoommiinngg  ccaallaammiittyy  aanndd  ttoo  sspprreeaadd  
tthhee  wwaarrnniinnggss  ttiimmeellyy..  

  BBrrooaaddccaasstt  iinnssttaanntt  iinnffoorrmmaattiioonn  aatt  tthhee  
ccoommmmuunniittyy  lleevveell  iinn  aannyy  ddiissaasstteerr  ssiittuuaattiioonn..  

  
TTaabbllee  2244::  CCoommmmuunniittyy  BBaasseedd  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  
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55  TTaabbllee  55::  FFoorrmmaatt  ffoorr  DDDDMMPP  RReevviieeww  PPaanneell  1199  
66  TTaabbllee  66::  NNeeaarreesstt  ddiissttrriicctt  aanndd  ssttaattee  aass  ppeerr  TTeehhssiill  ffoorr  aassssiissttaannccee  2277  
77  TTaabbllee  77::  AAccttiioonn  ppllaann  ttoo  ddeeaall  wwiitthh  fflloooodd  ssiittuuaattiioonn  3322  
88  TTaabbllee  88::  AAssssiissttaannccee  ffrroomm  tthhee  CCeennttrraall  //  SSttaattee  GGoovveerrnnmmeenntt  3366  
99  TTaabbllee  99::  HHuummaann  rreelliieeff  aanndd  aassssiissttaannccee  3388  

  
  
LLiisstt  ooff  FFiigguurreess  ::  
SS..NNoo..  FFiigguurree  PPgg..  NNoo..  

11  FFiigg..  11::    TThhee  PPrrooppoosseedd  DDiissaasstteerr  PPrree--WWaarrnniinngg  SSyysstteemm  ooff  tthhee  DDiissttrriicctt  22  
22  FFiigg..  22::  IInncciiddeenntt  RReessppoonnssee  TTeeaamm  ffrraammeewwoorrkk  ((IIRRTTFF))  66  
33  FFiigg..  33::  SSoouurrcceess  ooff  ffuunnddss  ffoorr  tthhee  DDiissaasstteerr  RReelliieeff  aanndd  RReessppoonnssee  88  
44  FFiigg..44::  KKeeyy  ppooiinnttss  ooff  PPoolliiccyy  MMaakkiinngg  1122  
55  FFiigg..  55::  TTaaccttiiccaall  ssyysstteemm  ooff  mmoonniittoorriinngg  aanndd  uuppddaattiinngg  ooff  DDDDMMPP  2200  

  
  
LLiisstt  ooff  FFlloowwcchhaarrttss  ::  

SS..NNoo..  FFlloowwcchhaarrtt  PPgg..  NNoo..  
11  FFlloowwcchhaarrtt  11::  DDiiaaggrraammmmaattiicc  rreepprreesseennttaattiioonn  ooff  RReelliieeff  aanndd  RReessppoonnssee  11  
22  FFlloowwcchhaarrtt  22::  FFlloowwcchhaarrtt  ooff  EEvveennttss  ffoorr  MMaajjoorr  EEmmeerrggeennccyy  RReessppoonnssee  33  
33  FFlloowwcchhaarrtt  33::  SStteeppwwiissee  OOff  AAddmmiinniissttrraattiivvee  RReessppoonnssee  SSyysstteemm  55  
44  FFlloowwcchhaarrtt  44::  IInncciiddeenntt  RReessppoonnssee  TTeeaamm  ffrraammeewwoorrkk  55  
55  FFlloowwcchhaarrtt  55::  RReeccoonnssttrruuccttiioonn  aanndd  RReeppaaiirr  WWoorrkk  99  
66  FFllooww  CChhaarrtt  66::  CCoooorrddiinnaatteedd  mmeecchhaanniissmm  ffoorr  iimmpplleemmeennttiinngg  DDDDMMPP  2222  
77  FFlloowwcchhaarrtt  77::  HHoorriizzoonnttaall  aanndd  vveerrttiiccaall  ccoooorrddiinnaatteedd  mmeecchhaanniissmm  aatt  tthhee  ddiissttrriicctt  

lleevveell  2255  
88  FFlloowwcchhaarrtt  88::  HHoorriizzoonnttaall  aanndd  vveerrttiiccaall  ccoooorrddiinnaatteedd  mmeecchhaanniissmmss  aatt  tthhee  llooccaall  

lleevveell  2266  
99  FFlloowwcchhaarrtt  99  ::  DDiissttrriicctt  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  PPllaann  2288  
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11..  RReessppoonnssee  aanndd  RReelliieeff  MMeeaassuurreess  
  AAllll  ddiissaasstteerrss,,  iinncciiddeennttaall  eevveennttss  aanndd  ccrriissiiss  eevveennttss  aarree  eexxttrreemmeellyy  ddyynnaammiicc  tthhrroouugghh  wwhhiicchh  

pphhyyssiiccaall,,  mmeennttaall  aanndd  eemmoottiioonnaall  ddiissoorrddeerrss  ccaann  aallssoo  aarriissee..  RReelliieeff  aanndd  rreessppoonnssee  aarree  tthhee  mmeeaassuurreess  
tthhaatt  aarree  uusseedd  iimmmmeeddiiaatteellyy  aafftteerr  tthhee  ddiissaasstteerr..    TThheeiirr  ppuurrppoossee  iiss  ttoo  pprrootteecctt  tthhee  lliivveess  ooff  tthhee  ppeeooppllee  
bbeeffoorree  tthhee  ddiissaasstteerr  aanndd  tthhee  ppoosstt--ddiissaasstteerr  ssiittuuaattiioonn,,  ttoo  rreemmoovvee  tthheeiirr  ttrroouubblleess,,  ttoo  ssaaffeegguuaarrdd  tthhee  
pprrooppeerrttyy  aanndd  ttoo  ddeeaall  wwiitthh  tthhee  ddiissaasstteerr  lloosssseess..  RReelliieeff  aanndd  rreessppoonnssee  mmeeaassuurreess  aarree  ggeenneerraallllyy  
iimmpplleemmeenntteedd  iinn  eexxttrreemmee  ccoonnddiittiioonnss..  TThheessee  ccaammppaaiiggnnss  rreeqquuiirree  aa  llaarrggee  nnuummbbeerr  ooff  hhuummaann  
rreessoouurrcceess,,  eeqquuiippmmeennttss  aanndd  ootthheerr  rreessoouurrcceess,,  ssoo  iitt  iiss  ddiiffffiiccuulltt  ttoo  ssuucccceeeedd  iinn  tthheessee  ccaammppaaiiggnnss  
wwiitthhoouutt  aaddeeqquuaattee  ppllaannnniinngg,,  mmaannaaggeemmeenntt,,  ttrraaiinniinngg  aanndd  ffeeeeddbbaacckk  tteeaamm..  TThhee  eexxtteenntt  aanndd  
eeffffeeccttiivveenneessss  ooff  aaccttiioonn  iinn  rreessppoonnssee  ttoo  ddiissaasstteerr  ccaann  bbee  rreedduucceedd  ttoo  tthhee  eexxtteenntt  ooff  lloossss  aanndd  rriisskk..  
  11..11  SSttaaggeess  ooff  RReessppoonnssee  aanndd  RReelliieeff  

  

BBeeffoorree  DDiissaasstteerr  WWaarrnniinnggss,,  NNeecceessssaarryy  PPrreeppaarreeddnneessss  
DDuurriinngg  DDiissaasstteerr  FFiirrsstt  RReessppoonnssee--  RReelliieeff  
AAfftteerr  DDiissaasstteerr  RReelliieeff--RReeccttiiffiiccaattiioonn  

  TTaabbllee  11::  SSttaaggeess  ooff  RReessppoonnssee  aanndd  RReelliieeff  
  IItt  iinnvvoollvveess  eesssseennttiiaall  wwoorrkk  bbeeffoorree,,  dduurriinngg,,  aanndd  aafftteerr  tthhee  ddiissaasstteerr..  TThheerreeffoorree  iitt  iiss  ccaatteeggoorriizzeedd  iinn  
tthhrreeee  sstteeppss..  DDiiaaggrraammmmaattiicc  rreepprreesseennttaattiioonn  ooff  rreelliieeff  aanndd  rreessppoonnssee  aarree  aass  ffoolllloowwss--  
  
  
    
  
  
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    

FFlloowwcchhaarrtt  11::  DDiiaaggrraammmmaattiicc  rreepprreesseennttaattiioonn  ooff  RReelliieeff  aanndd  RReessppoonnssee  

DDiissaasstteerr  RReessppoonnssee  aanndd  RReelliieeff    

BBeeffoorree  tthhee  DDiissaasstteerr    DDuurriinngg  tthhee  DDiissaasstteerr     AAfftteerr  tthhee  DDiissaasstteerr    

FFiirrsstt  RReessppoonnssee  iinn  tthhee  
RReelliieeff  pphhaassee  RReehhaabbiilliittaattiioonn  pphhaassee    

RReehhaabbiilliittaattiioonn  &&  RReeccoonnssttrruuccttiioonn  SStteeppss  ffoorr  RReessppoonnssee   
BBaasseedd  oonn  iinniittiiaall//  ffaasstt  

eevvaalluuaattiioonn    
AAsssseessssmmeenntt  ooff  tthhee  

nneeeeddss  bbaasseedd  oonn  lloossss      DDeeppaarrttmmeenntt//  RReeggiioonnaall  EExxtteennssiioonn  
AAsssseessssmmeenntt  

CCoommppeennssaattiioonn  aanndd  aassssiissttaannccee   

RReeggiioonnaall  rreevviivvaall  PPuubblliicc  
iinnffrraassttrruuccttuurree  aanndd  sseerrvviicceess  

AArrrraannggeemmeenntt  ooff  
FFoooodd,,  WWaatteerr,,  HHoouussee    

AAsssseessssmmeenntt  ooff  eesssseennttiiaall  
sseerrvviicceess  lliikkee  eelleeccttrriicciittyy,,  rrooaadd  

ccoommmmuunniiccaattiioonn  
RReelliieeff  ccaammpp  mmaannaaggeemmeenntt  

CCoommmmuunniittyy  
FFeeeeddbbaacckk      SSeeaarrcchh  aanndd  

RReessccuuee      

IInncciiddeenntt  RReessppoonnssee      
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11..22  PPrree--DDiissaasstteerr  RReelliieeff  aanndd  RReessppoonnssee  
  
DDiissaasstteerrss  ccaann  bbee  ddiivviiddeedd  iinnttoo  ttwwoo  ppaarrttss  bbaasseedd  oonn  eeaarrllyy  wwaarrnniinnggss  aanndd  pprreeddiiccttiioonn  --    
TThhee  ffiirrsstt  ttyyppee  ooff  ddiissaasstteerr  aarree  tthhoossee  wwhhoossee  eeaarrllyy  wwaarrnniinnggss  aanndd  pprreeddiiccttiioonn  aarree  ppoossssiibbllee..  
TThhee  sseeccoonndd  ttyyppee  ooff  ddiissaasstteerrss  wwhhiicchh  hhaappppeennss  aacccciiddeennttaallllyy,,  wwhhoossee  pprreeddiiccttiioonn  oorr  eeaarrllyy  wwaarrnniinngg  
iiss  nnoott  ppoossssiibbllee..  TThhee  pprree--ddiissaasstteerr  rreelliieeff  aanndd  rreessppoonnssee  aaccttiivviittiieess  aarree  iimmpplleemmeenntteedd  ffoorr  bbootthh  ooff  tthhee  
aabboovvee  ddiissaasstteerrss..  TThhee  mmeeaassuurreess  ttaakkeenn  bbeeffoorree  tthhee  ooccccuurreennccee  ooff  aa  ddiissaasstteerr  iiss  kknnoowwnn  aass  ddiissaasstteerr  
pprreeppaarreeddnneessss..  TThhee  ffoolllloowwiinngg  eelleemmeennttss  aarree  iinncclluuddeedd  iinn  tthhee  pprree--ddiissaasstteerr  rreelliieeff  aanndd  rreessppoonnssee  ––  

  EEaarrllyy  WWaarrnniinngg  SSyysstteemm  
  CCoolllleeccttiioonn  ooff  ddiissaasstteerr  rreellaatteedd  ddaattaa  
  SShheelltteerr  IIddeennttiiffiiccaattiioonn  
  AAvvaaiillaabbiilliittyy  ooff  ddiissaasstteerr  rreellaatteedd  eeqquuiippmmeenntt  aatt  oonnee  ppllaaccee  
  MMoocckkddrriillll  
  CCoorrrreeccttiinngg  tthhee  CCoommmmuunniiccaattiioonn  ssyysstteemm  
  HHiigghh  aalleerrtt  sshhoouulldd  bbee  nnoottiiffiieedd  ttoo  tthhee  CCoonncceerrnn  DDeeppaarrttmmeenntt    
  HHiigghh  aalleerrtt  sshhoouulldd  bbee  nnoottiiffiieedd  ttoo  tthhee  FFiirrsstt  RReessppoonnssee  UUnniitt  
  EEvvaaccuuaattee  tthhee  hhoouusseess  ffrroomm  tthhee  HHiigghh  RRiisskk  zzoonnee    
  AAccccuummuullaattiioonn  ooff  ffoooodd,,  wwaatteerr,,  mmeeddiicciinnee  eettcc  

FFlloooodd  aanndd  DDrroouugghhtt  aarree  tthhee  mmaajjoorr  nnaattuurraall  ddiissaasstteerr  ooff  tthhee  KKoorriiyyaa  ddiissttrriicctt  wwhhoossee  eeaarrllyy  wwaarrnniinngg  
aanndd  ffoorreeccaassttiinngg  aarree  ppoossssiibbllee..  FFiirree,,  RRooaadd  aanndd  IInndduussttrriiaall  AAcccciiddeenntt  aarree  tthhaatt  ddiissaasstteerr  wwhhoossee  eeaarrllyy  
wwaarrnniinngg  iiss  nnoott  ppoossssiibbllee..  IItt  iiss  nneecceessssaarryy  ttoo  ssttrreennggtthheenn  tthhee  wwaarrnniinngg  ssyysstteemm  iinn  tthhee  ddiissttrriicctt  ffoorr  tthhee  
ffoorreeccaassttiinngg  aanndd  wwaarrnniinngg  ooff  ddiiffffeerreenntt  ttyyppeess  ooff  ddiissaasstteerrss..  IItt  iiss  pprrooppoosseedd  ttoo  aammeenndd  tthhee  
ccoommmmuunniiccaattiioonn//  eeaarrllyy  wwaarrnniinngg  ssyysstteemm  bbyy  tthhee  ddiissttrriicctt  aaddmmiinniissttrraattiioonn..  TThhiiss  ssyysstteemm  wwiillll  wwoorrkk  iinn  
tthhee  ffoolllloowwiinngg  sstteeppss--  
  

                                          
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  FFiigguurree  11::    TThhee  PPrrooppoosseedd  DDiissaasstteerr  PPrree--WWaarrnniinngg  SSyysstteemm  ooff  tthhee  DDiissttrriicctt    
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FFlloowwcchhaarrtt  22::  FFlloowwcchhaarrtt  ooff  EEvveennttss  ffoorr  MMaajjoorr  EEmmeerrggeennccyy  RReessppoonnssee      
  

  TThhee  ffoolllloowwiinngg  iinnssttiittuuttiioonnss  wwoorrkk  aatt  tthhee  SSttaattee  aanndd  NNaattiioonnaall  lleevveell  ffoorr  pprree  wwaarrnniinngg  rreellaatteedd  ttoo  
ddiissaasstteerrss  ––  
  

11..  SSttaattee  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  AAuutthhoorriittyy  
22..  IIMMDD  
33..  SSttaattee  EEccoonnoommiicc  aanndd  SSttaattiiccaall  DDeeppaarrttmmeenntt  
44..  RReemmoottee  SSeennssiinngg  DDeeppaarrttmmeenntt  aanndd  GGeeooggrraapphhiiccaall  IInnffoorrmmaattiioonn  SSyysstteemm  
  

SStteepp  11--  RRCC  //  DDCC  //  RReeggiioonnaall  
HHeeaadd''ss  eemmeerrggeennccyy  ssttaattuuss  
ccoooorrddiinnaattiioonn  oorrkk  
SStteepp  22--  BBeeggiinn  tthhee  iimmmmeeddiiaattee  
RReessppoonnssee  aaccccoorrddiinngg  ttoo  SSOOPP  
SStteepp  33  --  RReevviieeww  tthhee  rreessuullttss  bbyy  
DDMMTTFF  tteeaamm  aanndd  aaggrreeee  oonn  tthhee  
TTyyppee  ooff  rreessppoonnssee  rreeqquuiirreedd  
SStteepp  44  --  IIddeennttiiffyyiinngg  tthhee  lleevveell  ooff  
EEmmeerrggeennccyy  aanndd  iiddeennttiiffyyiinngg  
aaddddiittiioonnaall  rreessoouurrcceess  nneeeeddeedd  
SStteepp  55--  IInnffoorrmmiinngg  tthhee  
DDeeppaarrttmmeennttaall  hheeaadd  //  RRCC  //  DDCC  
HHeeaadd  aatt  tthhee  lleevveell  ooff  eemmeerrggeennccyy  

SStteepp  66--FFoolllloowwiinngg  tthhee  eemmeerrggeennccyy  
SSttaattuuss  ooff  tthhee  eemmeerrggeennccyy  aatt  
PPrroottooccooll  //  SSOOPP  
SStteepp  77--  AAddvviiccee  tthhee  SSDDRRFF  ttoo  
WWiitthhddrraaww  eemmeerrggeennccyy    
SStteepp  88  --  RReevviieeww,,  PPrroocceessss  aanndd  
PPeerrffoorrmmaannccee  ooff  CCoommppeennssaattiioonn  oorr  
DDaammaaggee  
SStteepp--99  RReeccoonncciilliiaattiioonn,,  RReessuullttss,,  
PPrroocceedduurreess  aanndd  PPeerrffoorrmmaannccee  ttoo  
BBee  ddooccuummeenntteedd  

SSDDRRFF  ccoooorrddiinnaattiioonn  
wwiitthh  eevveerryyoonnee    

        
IInnffoorrmmiinngg  tthhee  
CCoonnttrrooll  RRoooomm   
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11..33  DDuurriinngg  DDiissaasstteerr  RReelliieeff  aanndd  RReessppoonnssee  
  
IInn  tthhee  eevveenntt  ooff  ddiissaasstteerr,,  ppeeooppllee  aarree  mmoossttllyy  aaffffeecctteedd  bbyy  iittss  aaddvveerrssee  eeffffeecctt..  DDuurriinngg  tthhiiss  pphhaassee,,  
rreelliieeff  aanndd  rreessppoonnssee  iiss  rreeqquuiirreedd..  QQuuiicckk  aanndd  eeffffiicciieenntt  aaccttiioonn  ttaakkeenn  iinn  rreessppoonnssee  ttoo  tthhee  ddiissaasstteerr  
wwiiiill  rreessuulltt  iinn  lleesssseerr  ddaammaaggee  ttoo  tthhee  hhuummaann  lliivveess  aanndd  pprrooppeerrttyy..  DDuurriinngg  ddiissaasstteerr,,  tthhee  ddiissttrriicctt  
aaddmmiinniissttrraattiioonn  wwiillll  ffoollllooww  tthhee  sstteeppss  ggiivveenn  bbeellooww  ffoorr  rreelliieeff  aanndd  rreessppoonnssee    
  

11..  FFoorrmmaattiioonn  ooff  FFiirrsstt  RReessppoonnssee  GGrroouupp    
22..  AAccttiivvaattiioonn  ooff  SSttaattee  ggoovveerrnnmmeenntt  aanndd  DDiissttrriicctt  aaddmmiinniissttrraattiioonn    
33..  SSeeaarrcchh  aanndd  RReessccuuee  TTeeaamm    
44..  IImmmmeeddiiaattee  rreeiinnssttaatteemmeenntt  ooff  nneecceessssaarryy  sseerrvviicceess  
55..  TTrraannssppoorrttaattiioonn  ooff  tthhee  vviiccttiimmss  iinn  tthhee  SShheelltteerr  aanndd  HHoossppiittaall  
66..    MMaaiinnttaaiinniinngg  ppeeaaccee    
77..  AAccqquuiissiittiioonn  ooff  ccrraanneess,,  bbuullllddoozzeerrss  aanndd  ootthheerr  rreessoouurrcceess  aass  nneeeeddeedd  
88..  EEssttaabblliisshhmmeenntt  ooff  tteemmppoorraarryy  rreelliieeff  ccaammppss  
99..  SSuuppppllyy  ooff  rreelliieeff  mmaatteerriiaall  
1100..  AAsssseessssmmeenntt  ooff  ddaammaaggee  aafftteerr  ddiissaasstteerr  
1111..  IImmmmeeddiiaattee  rreelliieeff  ttoo  tthhee  ddiissaasstteerr  vviiccttiimmss  
  
  

11..44  EExxeeccuuttiioonn  ooff  PPhhaassee  IIII  ooff  RReelliieeff  aanndd  RReessppoonnssee  iinn  tthhee  ccoonntteexxtt  ooff  KKoorriiyyaa  
DDiissttrriicctt          

FFiirrsstt  RReessppoonnssee  GGrroouupp      
  
AAfftteerr  ssuuddddeenn  ddiissaasstteerr,,  iitt  ttaakkeess  aabboouutt  1122  ttoo  2244  hhoouurrss  ttoo  ggeett  hheellpp,,  ssoo  llooccaall  ppuubblliicc  //  ccoommmmuunniittyy  
wwoorrkk  aass  aa  ffiirrsstt--rreessppoonnddeerr..  IInn  KKoorriiyyaa  ddiissttrriicctt,,  iitt  iiss  nneecceessssaarryy  ffoorr  tthhee  ppeeooppllee  lliivviinngg  iinn  aanndd  aarroouunndd  
tthhee  ssuurrrroouunnddiinngg  aarreeaass  ttoo  wwoorrkk  aass  tthhee  ffiirrsstt  rreessppoonnddeerr  aatt  tthhee  ttiimmee  ooff  ddiissaasstteerr..  FFoorr  tthhiiss,,  tthheeiirr  
TTrraaiinniinngg  aanndd  CCaappaacciittyy  BBuuiillddiinngg  aarree  nneecceessssaarryy..  
  
11..55  AAccttiivvaattiioonn  ooff  SSttaattee  ggoovveerrnnmmeenntt//  DDiissttrriicctt  aaddmmiinniissttrraattiioonn  
  
AAfftteerr  FFiirrsstt  RReessppoonnddeerr  GGrroouupp  iitt  iiss  tthhee  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ooff  GGrraamm  PPaanncchhaayyaatt,,  BBlloocckk,,  TTeehhssiill  aanndd  
MMuunniicciippaalliittyy  //  CCoouunncciill  ttoo  rreessppoonndd  ttoowwaarrddss  ddiissaasstteerr..  IIff  rreeqquuiirreedd  hheellpp  ffrroomm  SSttaattee  oorr  CCeennttrraall  ccaann  
aallssoo  bbee  ttaakkeenn..  TThhee  ddiiffffeerreenntt  sstteeppss  ooff  aaddmmiinniissttrraattiivvee  rreessppoonnssee  ssyysstteemm  aarree  aass  ffoolllloowwss--  
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    FFlloowwcchhaarrtt  33::  SStteeppwwiissee  OOff  AAddmmiinniissttrraattiivvee  RReessppoonnssee  SSyysstteemm  
  IInn  oorrddeerr  ttoo  pprroovviiddee  qquuiicckk  rreessppoonnssee  ttoo  tthhee  ddiissaasstteerr,,  tthhee  ddiissttrriicctt  wwiillll  nneeeedd  aann  eemmeerrggeennccyy  

RReessppoonnssee  TTeeaamm  ((QQuuiicckk  WWoorrkkffoorrccee))  aanndd  aann  IInncciiddeenntt  RReessppoonnssee  SSyysstteemm,,  wwhhiicchh  ccaann  
iimmmmeeddiiaatteellyy  ccoonnttrrooll  tthhee  ssiittuuaattiioonn  bbyy  ggeettttiinngg  iittsseellff  ooppeerraattiioonnaall  aatt  tthhee  ttiimmee  ooff  tthhee  ddiissaasstteerr..  TThhee  
ffrraammeewwoorrkk  ooff  tthhee  ddiissttrriicctt  KKoorriiyyaa  IInncciiddeenntt  RReessppoonnssee  TTeeaamm  wwiillll  bbee  aass  ffoolllloowwss  ::    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  

FFlloowwcchhaarrtt  44::  IInncciiddeenntt  RReessppoonnssee  TTeeaamm  ffrraammeewwoorrkk  

Gram Panchayat / Ward 

Block 

Tehsil 

Municipal council

District level department

State level departments / SDRF

Central government, NDRF, Army

DDiissaasstteerr  ssiittee  SSeeqquueennttiiaall  RReessppoonnssee   

IInncciiddeenntt  CCoommmmaannddeerr  DDeeppuuttyy  CCoommmmaannddeerr  

IInnffoorrmmaattiioonn  aanndd  
MMeeddiiaa  ooffffiicceerr  LLiinnkk  ooffffiicceerr  

SSeeccuurriittyy  OOffffiicceerr  

OOppeerraattiinngg  SSeeccttiioonn  PPllaannnniinngg  SSeeccttiioonn 
PPllaannnniinngg  SSeeccttiioonn LLooggiissttiiccss  SSeeccttiioonn  

AArreeaa  SSttaaggiinngg  TTrraannssppoorrtt  
  

RRooaadd  

RRaaiill  

WWaatteerr  

AAiirr  

RReessppoonnssee  GGrroouupp   
IInn--CChhaarrggee  ((GGeeooggrraapphhiiccaall))   

GGrroouupp  ((WWoorrkk))  
((SSiinnggllee  RReessoouurrccee  

TTaasskk  FFoorrccee  //  
IInnvveessttiiggaattiioonn  TTeeaamm))   

RReessoouurrccee  
UUnniitt   

CCiirrccuumm--  
ssttaannccee  uunniitt   
DDooccuummeenn--
ttaattiioonn  uunniitt  

DDeettoonnaattiioonn  
UUnniitt  

SSeerrvviiccee  
UUnniitt  

  

MMeeddiiccaall  
UUnniitt   

CCoommmmuu
nniiccaattiioonn  

uunniitt  
FFoooodd  
UUnniitt  

AAssssiissttaanntt  

RReessoouurrccee  
UUnniitt  

RReessoouurrccee  
pprroovviissiioonn  

UUnniitt   
LLaanndd  

RReeccoorrdd  
UUnniitt   

FFiinnaannccee  
UUnniitt  

PPuurrcchhaassee  

TTiimmee  

CCoosstt  uunniitt  

CCoommppeennssaa
--ttiioonn  UUnniitt   
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TThhuuss,,  tthhee  ddiissttrriicctt''ss  IInncciiddeenntt  RReessppoonnssee  TTeeaamm  ffrraammeewwoorrkk  wwiillll  hhaavvee  ffoouurr  mmaaiinn  sseeccttiioonnss..  WWhhaatt  iiss  
tthhee  pprroocceedduurree  ttoo  aaccttiivvaattee  tthhee  iinncciiddeenntt  rreessppoonnssee  tteeaamm  ffrraammeewwoorrkk  aanndd  wwhhaatt  iiss  ttoo  bbee  ddoonnee  aarree  tthhee  
rreessppoonnssiibbiilliittyy  ooff  tthhee  CCoommmmaanndd  ssttaaffff..  TThhee  ddiissttrriicctt  ccoolllleeccttoorr  ((DDMM))  wwiillll  bbee  tthhee  cchhiieeff..  TThhiiss  
ffrraammeewwoorrkk  wwiillll  bbee  tthhee  ssppiinnee  ooff  ddiissaasstteerr  rreelliieeff  aanndd  rreessppoonnssee..  TThhee  hheeaadd  ooffffiiccee  ooff  tthhee  iinncciiddeenntt  
rreessppoonnssee  tteeaamm  wwiillll  bbee  tthhee  ddiissttrriicctt  ooffffiiccee,,  wwhhiicchh  wwiillll  wwoorrkk  wwiitthh  tthhee  ccoooorrddiinnaattiioonn  ooff  tthhee  
EEmmeerrggeennccyy  OOppeerraattiioonn  CCeennttrree  ((EEOOCC))..  DDuurriinngg  tthhee  ddiissaasstteerr,,  vvaarriioouuss  sstteeppss  aanndd  ccoommppoonneennttss  ooff  
IIRRTTFF  wwiillll  bbee  aaccttiivvaatteedd  iinn  aa  pphhaasseedd  mmaannnneerr  wwhhiicchh  aarree  aass  ffoolllloowwss  ––    
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
    

  FFiigguurree  22::  IInncciiddeenntt  RReessppoonnssee  TTeeaamm  ffrraammeewwoorrkk  ((IIRRTTFF))  
  
    LL  --  00  TThhiiss  iiss  tthhee  nnoorrmmaall  lleevveell  ooff  ddiissaasstteerr  ooff  pprreeppaarreeddnneessss..  

LL  --  11  TThhiiss  wwiillll  bbee  tthhee  lleevveell  ooff  ddiissaasstteerr  tthhaatt  ccaann  bbee  mmaannaaggeedd  aatt  tthhee  ddiissttrriicctt  lleevveell..  
LL  --  22  TThhiiss  wwiillll  bbee  tthhee  lleevveell  ooff  ddiissaasstteerr  tthhaatt  ccaann  bbee  mmaannaaggeedd  oonnllyy  wwiitthh  ssttaattee--lleevveell  

ccooooppeerraattiioonn..  
LL  --  33  TThhiiss  wwiillll  bbee  tthhee  lleevveell  ooff  ddiissaasstteerr  iinn  wwhhiicchh  tthhee  cceennttrraall  ggoovveerrnnmmeenntt  aanndd  tthhee  

nnaattiioonnaall  aanndd  iinntteerrnnaattiioonnaall  ccooooppeerraattiioonn  wwiillll  bbee  rreeqquuiirreedd..  
    

TTaabbllee  22::  SStteeppss  ooff  IIRRTTFF    

  Incident 
Response 

Team 
 

  
  
  
  Command 

Staff 

  
Operation 
  

  
Planning 
  

  

    
Logistics 
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11..66    PPoosstt  DDiissaasstteerr  RReelliieeff  aanndd  RReessppoonnssee    
IItt  iiss  aa  qquuiicckk  rreessppoonnssee  ssiittuuaattiioonn  aaggaaiinnsstt  ddiissaasstteerr..  IInn  tthhiiss  ssiittuuaattiioonn,,  tthhee  iinntteennssiittyy  aanndd  rriisskk  ooff  
ddiissaasstteerr  aarree  aallmmoosstt  ddiimmiinniisshheedd,,  bbuutt  tthhee  wwoorrkk  ooff  rreelliieeff  aanndd  rreessppoonnssee  ccoonnttiinnuueess..  IInn  tthhiiss  ssttaattee  tthhee  
pprriioorriittiieess  ooff  rreelliieeff  aanndd  rreessppoonnssee  aarree  cchhaannggeedd..  TThhee  mmaaiinn  ffuunnccttiioonn  ooff  tthhiiss  ssttaaggee  iiss  rreehhaabbiilliittaattiioonn  
aanndd  rreesseettttlleemmeenntt..  TThhee  ppoosstt  ddiissaasstteerr  rreelliieeff  aanndd  rreessppoonnssee  pphhaassee  iinn  KKoorriiyyaa  ddiissttrriicctt  aarree  aass  ffoolllloowwss--  
  
  AAsssseessssmmeenntt  ooff  ddeettaaiilleedd  lloossss  wwiillll  bbee  ddoonnee  bbyy  tthhee  ddiissttrriicctt  aaddmmiinniissttrraattiioonn  oonn  tthhee  lloosssseess  dduuee  

ttoo  ddiissaasstteerr  bbyy  tthhee  llooccaall  lleevveell  sseeccrreettaarryy,,  PPaattwwaarrii,,  KKoottwwaarr,,  SSaarrppaanncchh..  TThhiiss  wwiillll  hheellpp  ttoo  
aasssseessss  tthhee  ffiinnaanncciiaall  nneeeedd  ffoorr  tthhee  rreehhaabbiilliittaattiioonn  ooff  tthhee  aaffffeecctteedd  ppeeooppllee  aanndd  tthhee  rreessttoorraattiioonn  
ooff  tthhee  iinnffrraassttrruuccttuurree..  AAlloonngg  wwiitthh  tthhee  lloosssseess,,  rreeaassoonnss  aanndd  ddeeffiicciieenncciieess  iinn  ddiissaasstteerr  
mmaannaaggeemmeenntt  wwiillll  aallssoo  bbee  kkeepptt  bbyy  tthhee  ddeeppaarrttmmeenntt  ooff  ddiissaasstteerr  mmaannaaggeemmeenntt  ffoorr  tthhee  
bbeetttteerrmmeenntt  iinn  tthhee  ffuuttuurree..  

  RReehhaabbiilliittaattiioonn  ooff  aaffffeecctteedd  ppeeooppllee..  
  TThhee  mmaajjoorr  pprroobblleemm  iiss  rreehhaabbiilliittaattiioonn  aafftteerr  tthhee  ddiissaasstteerr..  PPeeooppllee  lliivviinngg  iinn  rreelliieeff  ccaammppss  wwaanntt  

ttoo  rreettuurrnn  ttoo  tthheeiirr  hhoommeess,,  ffoorr  tthhiiss,,  tthhee  ffoolllloowwiinngg  mmeeaassuurreess  ccaann  bbee  ttaakkeenn  bbyy  tthhee  ddiissttrriicctt  
aaddmmiinniissttrraattiioonn--  
  

  TToo  pprroovviiddeedd  aaddeeqquuaattee  ffiinnaannaacciiaall  aassssiissttaanntt  ffrroomm  tthhee  ssttaattee  ggoovveerrnnmmeenntt  ttoo  tthhee  
aaffffeecctteedd  ppeeooppllee..  

  AAllllooccaattiioonn  ooff  llaanndd  aanndd  ffiinnaanncciiaall  aassssiissttaannccee  wwiillll  bbee  ddoonnee  aass  ppeerr  tthhee  rreeqquuiirreemmeenntt  
ooff  tthhee  aaffffeecctteedd  ppeeooppllee..  

  TThhee  ddiissttrriicctt  aaddmmiinniissttrraattiioonn  aanndd  tthhee  ssttaattee  ggoovveerrnnmmeenntt  wwiillll    eennssuurree  tthhee  bbaassiicc  nneeeeddss  
lliikkee  eelleeccttrriicciittyy,,  ddrriinnkkiinngg  wwaatteerr,,  eedduuccaattiioonn,,  mmeeddiicciinnee..  
  

11..77    RReeccoonnssttrruuccttiioonn      
  
RReeccoonnssttrruuccttiioonn  pprroocceessss  aatt  tthhee  ddiissttrriicctt  lleevveell  wwiillll  bbee  ddoonnee  iinn  ssuucchh  aa  wwaayy  tthhaatt  iitt  rreeppllaacceess  aaddvveerrssee  
ccoonnddiittiioonnss  aanndd  rreessuullttss  iinn  aa  bbeetttteerr  ccoonnssttrruuccttiioonn  wwhhiicchh  wwoouulldd  bbee  aa  lleennggtthhyy  pprroocceessss..  AA  ddeeddiiccaatteedd  
wwoorrkk  ggrroouupp  wwiillll  bbee  ccoonnssttiittuutteedd  ffoorr  tthhiiss  ppuurrppoossee..  TThhee  wwoorrkk  wwiillll  bbee  mmoonniittoorreedd  aatt  tthhee  hhiigghheerr  
lleevveell,,  ggiivviinngg  hhiigghh  pprriioorriittyy  bbyy  tthhee  PPWWDD..  
  
  
  



                                         

  RReeggeenneerraattiioonn  ooff  lliivveelliihhoo
  
TThhee  mmaajjoorr  pprroobblleemm  bbyy  tthh
ffoolllloowwiinngg  eeffffoorrttss  hhaavvee  bbee

  
11..  RReehhaabbiilliittaattiioonn  ooff  tthhee

eemmppllooyymmeenntt  ooff  aaffffeecctt
22..  TThhoossee  wwhhoo  hhaavvee  lloosstt  ll

oorr  ffiinnaanncciiaall  aassssiissttaannccee
33..  NNeeww  lliivveelliihhoooodd  rreessoo

sseeqquueennccee,,  ssppeecciiaall  aattttee
  

  FFuunndd  AAllllooccaattiioonn  aanndd  AAuu  
AAfftteerr  ssppeennddiinngg  tthhee  mmoonnee
ggoovveerrnnmmeenntt,,  ssttaattee  ggoo
eessttaabblliisshhmmeennttss  aanndd  ppeeooppll
rreecceeiivveedd  ccaannnnoott  bbee  mmiissuuss
  
  
  

  
FFiigguurree  33::  SSoo
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oooodd    
hhee  ddiissaasstteerr  aaffffeecctteedd  ffaammiilliieess  wwiillll  bbee  ooff  lliivveelliihhoooodd
eeeenn  ssuuggggeesstteedd  --  

ee  ssttrruuccttuurreess  ooff  sshhooppss,,  ccoommmmeerrcciiaall  bbuuiillddiinnggss  eettcc
tteedd  ppeeooppllee  ccaann  bbee  rreessuummeedd..  
lliivveelliihhoooodd  rreessoouurrcceess  wwiillll  bbee  pprroovviiddeedd  aalltteerrnnaattiivvee
ee  wwiillll  bbee  ggiivveenn  ttoo  ssttaarrtt  tthheeiirr  oowwnn  eemmppllooyymmeenntt..  

oouurrcceess  wwiillll  bbee  ddeevveellooppeedd  aass  ppeerr  llooccaall  rreeqquuiirreem
eennttiioonn  wwiillll  bbee  ttaakkeenn  ooff  wwoommeenn  aanndd  wweeaakkeerr  sseeccttiioo

uuddiitt    
eeyy  iinn  ddiissaasstteerr  rreelliieeff  aanndd  rreeiimmbbuurrsseemmeenntt  rreecceeiivveedd
oovveerrnnmmeenntt,,  ddiissttrriicctt  aaddmmiinniissttrraattiioonn,,  ddoonnoorrss
llee''ss  ccoo--ooppeerraattiioonn,,  iittss  aauuddiitt  wwiillll  bbee  pprrooppoosseedd,,  ssoo  tthh
sseedd..    

oouurrcceess  ooff  ffuunnddss  ffoorr  tthhee  DDiissaasstteerr  RReelliieeff  aanndd  RReessppoonnssee    
  

Sources of funds for the Disaster Relief and Response

Central and State Govt

District Addministra-tion

Commmunity Coopration

Donors and Business Institution 

strict Disaster Management, Koriya (C.G.) 

dd..  FFoorr  tthhiiss,,  tthhee  

cc,,  ssoo  tthhaatt  tthhee  

ee  eemmppllooyymmeenntt  

emmeenntt..  IInn  tthhiiss  
oonnss..  

dd  ffrroomm  cceennttrraall  
ss,,  iinndduussttrriiaall  
hhaatt  tthhee  mmoonneeyy  
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22..  MMeeaassuurreess  ffoorr  RReeccoonnssttrruuccttiioonn  aanndd  RReehhaabbiilliittaattiioonn  
  
22..11  RReeccoonnssttrruuccttiioonn  aanndd  RReehhaabbiilliittaattiioonn  
  
RReeccoonnssttrruuccttiioonn  rreeffeerrss  ttoo  tthhee  ffuullll  rreessttoorraattiioonn  ooff  aallll  sseerrvviicceess,,  llooccaall  iinnffrraassttrruuccttuurree,,  rreeppllaacceemmeenntt  ooff  
ddaammaaggeedd  pphhyyssiiccaall  ssttrruuccttuurreess,,  tthhee  rreevviittaalliizzaattiioonn  ooff  eeccoonnoommyy  aanndd  rreessttoorraattiioonn  ooff  ssoocciiaall  aanndd  
ccuullttuurraall  lliiffee..  RReeccoonnssttrruuccttiioonn  mmuusstt  bbee  ffuullllyy  iinntteeggrraatteedd  iinnttoo  lloonngg--tteerrmm  ddeevveellooppmmeenntt  ppllaannss,,  
ttaakkiinngg  iinnttoo  aaccccoouunntt  ffuuttuurree  ddiissaasstteerr  rriisskkss  aanndd  ppoossssiibbiilliittiieess  ttoo  rreedduuccee  ssuucchh  rriisskkss  bbyy  iinnccoorrppoorraattiinngg  
aapppprroopprriiaattee  mmeeaassuurreess..  
RReehhaabbiilliittaattiioonn  rreeffeerrss  ttoo  tthhee  aaccttiioonnss  ttaakkeenn  iinn  tthhee  aafftteerrmmaatthh  ooff  aa  ddiissaasstteerr  ttoo  eennaabbllee  bbaassiicc  sseerrvviicceess  
ttoo  rreessuummee  ffuunnccttiioonniinngg,,  aassssiisstt  vviiccttiimm’’ss  sseellff--hheellpp  eeffffoorrttss  ttoo  rreeppaaiirr  pphhyyssiiccaall  ddaammaaggee  aanndd  
ccoommmmuunniittyy  ffaacciilliittiieess,,  rreevviivvee  eeccoonnoommiicc  aaccttiivviittiieess  aanndd  pprroovviiddee  ssuuppppoorrtt  ffoorr  tthhee  ppssyycchhoollooggiiccaall  
aanndd  ssoocciiaall  wweellll--bbeeiinngg  ooff  tthhee  ssuurrvviivvoorrss..  IItt  ffooccuusseess  oonn  eennaabblliinngg  tthhee  aaffffeecctteedd  ppooppuullaattiioonn  ttoo  
rreessuummee  mmoorree  oorr  lleessss  nnoorrmmaall  ppaatttteerrnnss  ooff  lliiffee..    FFoolllloowwiinngg  sseeccttoorrss  wwiillll  rreeqquuiirree  rreehhaabbiilliittaattiioonn  aanndd  
rreeccoonnssttrruuccttiioonn  iinnppuuttss--  
  BBuuiillddiinnggss  aanndd  hhoouusseess  iinn  vviillllaaggeess  pprroonnee  ttoo  ffllooooddiinngg..  
  IInnffrraassttrruuccttuurree  lliikkee  rrooaaddss,,  bbrriiddggeess  eettcc..  
  EEccoonnoommiicc  aasssseettss  ((iinncclluuddiinngg  ccoommmmeerrcciiaall  aanndd  aaggrriiccuullttuurraall  aaccttiivviittiieess  eettcc..))  
  HHeeaalltthhccaarree  ffaacciilliittiieess  
  AAllll  ootthheerr  lliiffeelliinnee  bbuuiillddiinnggss  
  
IItt  iiss  nnaattuurraall  ttoo  hhaavvee  ddaammaaggee  ttoo  rreessiiddeennttiiaall  bbuuiillddiinnggss  aanndd  aaddmmiinniissttrraattiivvee  aanndd  ootthheerr  bbuuiillddiinnggss  aatt  
tthhee  ttiimmee  ooff  ddiissaasstteerr..  TThheerreeffoorree,,  aafftteerr  tthhee  ddiissaasstteerr,,  rreeccoonnssttrruuccttiioonn  aanndd  rreeppaaiirr  wwoorrkk  iiss  rreeqquuiirreedd..  
TThhiiss  wwoorrkk  hhaass  tthhrreeee  ppaarrttss--  

  
RReeccoonnssttrruuccttiioonn  aanndd  RReeppaaiirr  wwoorrkk    

  
  
  
  
  
  
  
  
  

FFllooww  CChhaarrtt  55::  RReeccoonnssttrruuccttiioonn  aanndd  RReeppaaiirr  WWoorrkk    

RReessiiddeennttiiaall  SSttrruuccttuurree     BBuussiinneessss  SSttrruuccttuurree     
LLiiffee  LLiinnee  SSttrruuccttuurree  

 

  NNooddaall  DDeeppaarrttmmeenntt  ––  PPuubblliicc  WWoorrkkss  DDeeppaarrttmmeenntt    



                                                District Disaster Management, Koriya (C.G.) 

10  

22..22  RReeccoovveerryy  AAccttiivviittiieess  
  
22..22..11  SShhoorrtt  TTeerrmm  RReeccoovveerryy  
  SShhoorrtt  tteerrmm  rreeccoovveerryy  pphhaassee  ssttaarrttss  dduurriinngg  tthhee  ffiirrsstt  hhoouurrss  aanndd  ddaayyss  aafftteerr  aann  eemmeerrggeennccyy  eevveenntt..  
TThhee  pprriinncciippaall  oobbjjeeccttiivveess  aarree  ttoo  rreessttoorree  tthhee  nneecceessssaarryy  ssttrruuccttuurraall  aanndd  nnoonn--ssttrruuccttuurraall  ffaacciilliittiieess..  
TThhee  sshhoorrtt--tteerrmm  rreeccoovveerryy  wwiitthh  uurrggeenntt  mmeeaassuurreess  ttoo  bbee  uunnddeerrttaakkeenn  iinncclluuddeess  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ––    
  

  CCoommmmuunniiccaattiioonn  nneettwwoorrkkss    
  RReehhaabbiilliittaattiioonn    
  DDrriinnkkiinngg  wwaatteerr  ssuuppppllyy    
  HHeeaalltthh  ccaarree  ffaacciilliittiieess    
  FFoooodd  aanndd  CCllootthheess    
  DDeebbrriiss  rreemmoovvaall  aanndd  ddiissppoossaall  ooff  ccoorrppssee  aanndd  ccaarrccaassss    
  MMaassss  ccaarree//sshheelltteerriinngg  aanndd  hhoouussiinngg    
  RRooaaddss  aanndd  bbrriiddggeess    
  EElleeccttrriicciittyy  ssuuppppllyy    
  DDrraaiinnaaggee  aanndd  sseewwaaggee    
  RReeccoonnssttrruuccttiioonn  aanndd  rreeccoovveerryy  ooff  lliiffeelliinnee  bbuuiillddiinnggss    

  
22..22..22    LLoonngg  TTeerrmm  RReeccoovveerryy  
  
LLoonngg  tteerrmm  rreeccoovveerryy  eeffffoorrttss  mmuusstt  ffooccuuss  oonn  rreeddeevveellooppiinngg  aanndd  rreessttoorriinngg  tthhee  ssoocciioo--eeccoonnoommiicc  
vviiaabbiilliittyy  ooff  tthhee  ddiissaasstteerr  aarreeaass..  TThhee  rreeccoonnssttrruuccttiioonn  pphhaassee  rreeqquuiirreess  aa  ssuubbssttaannttiiaall  ccoommmmiittmmeenntt  ooff  
ttiimmee  aanndd  rreessoouurrcceess  bbyy  ggoovveerrnnmmeenntt  aanndd  nnoonn--ggoovveerrnnmmeennttaall  oorrggaanniizzaattiioonnss..  TThhee  aaccttiivviittiieess  
iinnvvoollvveedd  wwoouulldd  mmoosstt  oofftteenn  bbee  tthhee  rreessuulltt  ooff  aa  ccaattaassttrroopphhiicc  eevveenntt  tthhaatt  hhaass  ccaauusseedd  ssuubbssttaannttiiaall,,  
lloonngg  tteerrmm  ddaammaaggee  oovveerr  aa  vveerryy  llaarrggee  aarreeaa..  HHoowweevveerr,,  tthheerree  hhaass  bbeeeenn  nnoo  hhiissttoorryy  ooff  ccaattaassttrroopphhiicc  
eevveennttss  iinn  KKoorriiyyaa  ..  IInn  ccaassee  ooff  aannyy  ffuuttuurree  ccaattaassttrroopphhiicc  ddiissaasstteerr,,  tthhee  ffoolllloowwiinngg  eeffffoorrttss  sshhaallll  bbee  
mmaaddee--  
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  LLoonngg  tteerrmm  rreeccoonnssttrruuccttiioonn  ooff  ppuubblliicc  iinnffrraassttrruuccttuurreess  aanndd  ssoocciiaall  sseerrvviicceess  ddaammaaggeedd  bbyy  tthhee  
ddiissaasstteerr..    

  RRee--eessttaabblliisshhmmeenntt  ooff  aaddeeqquuaattee  hhoouussiinngg  ttoo  rreeppllaaccee  tthhaatt  wwhhiicchh  hhaass  bbeeeenn  ddeessttrrooyyeedd..    
  RReessttoorraattiioonn  ooff  jjoobbss  wwhhiicchh  wweerree  lloosstt..    
  RReessttoorraattiioonn  ooff  tthhee  eeccoonnoommiicc  bbaassee  ooff  tthhee  ddiissaasstteerr  aarreeaass..    

  
IInn  tthhee  ddiissttrriicctt  ddiissaasstteerr  mmaannaaggeemmeenntt  ppllaann,,  tthhee  ffoolllloowwiinngg  pprrooggrraammss  wwiillll  bbee  iinncclluuddeedd  iinn  
qquuiicckk  oorr  sshhoorrtt  tteerrmm  pprrooggrraammss--  
    RReeiinnssttaatteemmeenntt  ooff  mmoosstt  eesssseennttiiaall  sseerrvviicceess  

  RReeccoonnssttrruuccttiioonn  ooff  iinnffrraassttrruuccttuurree  
  RReebbuuiillddiinngg  
  SSuubbssiiddiieess  
  RReehhaabbiilliittaattiioonn  ooff  aaffffeecctteedd  ppeeooppllee  

  
IInn  tthhee  lloonngg  tteerrmm  rreehhaabbiilliittaattiioonn  sscchheemmee  ooff  tthhee  ddiissttrriicctt,,  tthhee  ffoolllloowwiinngg  oobbjjeeccttiivveess  aarree  ttoo  bbee  
oobbttaaiinneedd  iinn  tthhee  lloonngg  rruunn--  
    RReeffoorrmmiinngg  tthhee  lliivveess  ooff  aaffffeecctteedd  ppeeooppllee..  

  AAvvaaiillaabbiilliittyy  ooff  mmeennttaall  tthheerraappiisstt,,ccoouunncceelllliinngg    iinn  tthhee  aaffffeecctteedd  aarreeaass,,  ssoo  tthhaatt  ppeeooppllee  ccaann  
ffoorrggeett  tthhee  bbaadd  eexxppeerriieenncceess..  

  CCoonnttiinnuuoouuss  eeffffoorrttss  ttoo  iimmpprroovvee  tthhee  qquuaalliittyy  ooff  lliiffee  ooff  tthhee  ppeeooppllee..  
  LLoonngg  tteerrmm  eeffffoorrttss  lliikkee  lliiffee  iinnssuurraannccee  ffoorr  pprroovviiddiinngg  eeccoonnoommiicc  pprrootteeccttiioonn  ttoo  tthhee  ppeeooppllee..  
  PPrroobblleemm  SSoolluuttiioonn  CCaammpp  iinn  AAffffeecctteedd  AArreeaass  oonn  FFiixxeedd  TTeerrmmiinnaall  
  EEssttaabblliisshhmmeenntt  ooff  ppaarrkkss,,  cciinneemmaa  hhoouusseess,,  mmaallllss  eettcc..  iinn  aaffffeecctteedd  aarreeaass,,  ssoo  tthhaatt  ppeeooppllee  ccaann  

ssppeenndd  tthheeiirr  ttiimmee  iinn  rreeccrreeaattiioonn..  
  

  22..22..33  AAsssseessssmmeenntt  ooff  LLoossss  aanndd  PPoolliiccyy  DDeetteerrmmiinnaattiioonn      
  
  
DDiissttrriicctt  ccoolllleeccttoorr  wwiillll  bbee  iinn  cchhaarrggee  ooff  aasssseessssiinngg  tthhee  ddaammaaggee  ffrroomm  tthhee  ddiissaasstteerr  wwhhoo  wwiillll  iinnssttrruucctt  
ffoorr  tthhee  ffoorrmmaattiioonn  ooff  aa  llooccaall  lleevveell  ccoommmmiitttteeee..  TThhiiss  ccoommmmiitttteeee  wwiillll  ssuubbmmiitt  tthhee  rreeppoorrtt  ttoo  tthhee  
DDiissttrriicctt  CCoolllleeccttoorr  aafftteerr  ddeettaaiilleedd  aasssseessssmmeenntt..  TThhee  DDiissttrriicctt  CCoolllleeccttoorr  wwiillll  ddeetteerrmmiinnee  tthhee  lleevveell  ooff  
ddiissaasstteerr  aanndd  aaccccoorrddiinnggllyy  ddeecciiddee  aatt  wwhhaatt  lleevveell  rreehhaabbiilliittaattiioonn  pprrooggrraamm  iiss  nneeeeddeedd..  
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  PPoolliiccyy  ffoorrmmuullaattiioonn  
  

TThheerree  wwiillll  bbee  tthhrreeee  mmaajjoorr  sstteeppss  ffoorr  tthhee  RReesseettttlleemmeenntt,,  RReeccoonnssttrruuccttiioonn  aanndd  RReehhaabbiilliittaattiioonn  
ppoolliiccyy--  
  

11..  RReessttoorraattiioonn  
22..  CCoonnssttrruuccttiioonn    
33..  SSeettttlleemmeenntt      

  

  RReessttoorraattiioonn  
  
  TThhiiss  wwiillll  bbee  tthhee  ffiirrsstt  pphhaassee  rreeqquuiirreedd,,  dduuee  ttoo  tthhee  ddiissaasstteerr,,  tthhee  uurrggeenntt  nneeeeddss  wwiillll  bbee  rreessttoorreedd..  AAtt  

tthhee  ttiimmee  ooff  ddiissaasstteerr,,  sseerrvviicceess  lliikkee  eelleeccttrriicciittyy,,  ccoommmmuunniiccaattiioonn,,  ddrriinnkkiinngg  wwaatteerr,,  sseewweerraaggee,,  
mmeeddiiccaall,,  eedduuccaattiioonn  eettcc..  aarree  tthhee  mmoosstt  lliikkeellyy  ttoo  bbee  eeffffeecctteedd..  TThheerreeffoorree,,  iinn  tthhee  ppoolliiccyy  mmaakkiinngg,,  
eeffffeeccttiivvee  pprrooppoossaallss  wwiillll  bbee  mmaaddee  ffoorr  tthhee  rreessttoorraattiioonn  ooff  tthheessee  eesssseennttiiaall  sseerrvviicceess..  
  
  CCoonnssttrruuccttiioonn    

  
DDuurriinngg  tthhee  ddiissaasstteerr  tthhee  iinnffrraassttrruuccttuurree  iiss  ccoommpplleetteellyy  ddeessttrrooyyeedd..  IInn  tthhee  ddiissaasstteerr  lliikkee  eeaarrtthhqquuaakkee,,  
fflloooodd,,  ffiirree,,  ttssuunnaammii  eettcc..  rreessiiddeennttiiaall  bbuuiillddiinnggss,,  aaddmmiinniissttrraattiivvee  bbuuiillddiinnggss,,  rraaiillwwaayy  ssttaattiioonnss,,  bbuuss  
ssttaannddss,,  ccoommmmeerrcciiaall  bbuuiillddiinnggss,,  rrooaaddss,,  ttrraacckkss  eettcc..  aarree  ddaammaaggeedd,,  ssoo  tthhee  sseeccoonndd  ssttaaggee  ooff  tthhee  
ppoolliiccyy  mmaakkiinngg  wwiillll  bbee  rreebbuuiilltt,,  wwhhiicchh  iinncclluuddeess  rreeccoonnssttrruuccttiioonn  ooff  ddaammaaggeedd  aanndd  ddeessttrrooyyeedd  
iinnffrraassttrruuccttuurree..  

    
  

FFiigguurree  44::  KKeeyy  ppooiinnttss  ooff  PPoolliiccyy  MMaakkiinngg  
  

Reconstruction
Resettelment 

Rehabilitation 

Restoration

Construction Settlement 
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  SSeettttlleemmeenntt    
  SSeettttlleemmeenntt  aanndd  rreehhaabbiilliittaattiioonn  iiss  eesssseennttiiaall  ffoorr  hhoommeelleessss  aanndd  pphhyyssiiccaallllyy--mmeennttaallllyy  eeffffeecctteedd  

ppeeooppllee  ffrroomm  tthhee  ddiissaasstteerr..    
  
22..22..44  RReeoorrggaanniizzaattiioonn  ((RReeccttiiffiiccaattiioonn))  
  
DDiissttrriicctt  CCoolllleeccttoorr  wwiillll  aasssseessss  tthhee  lloosssseess  aanndd  pprroovviiddee  nneecceessssaarryy  aanndd  aapppprroopprriiaattee  ddiirreeccttiioonnss  ttoo  
tthhee  iinn--cchhaarrggee  ddeeppaarrttmmeennttss  aanndd  tthhee  rreessppoonnssiibbllee  ppeerrssoonn..  DDiiffffeerreenntt  ddeeppaarrttmmeennttss  wwiillll  ffuunnccttiioonn  iinn  
tthhee  nnooddaall  ddeeppaarrttmmeenntt  ffoorr  tthhee  ppuurrppoossee  ooff  rreeccoonnssttrruuccttiioonn  aanndd  rreeoorrggaanniizzaattiioonn..  
  

SS..  NNoo..  IItteemm      NNooddaall  DDeeppaarrttmmeenntt  
11  TTrraannssffoorrmmeerrss,,  EElleeccttrriicc  ppoolleess  eettcc..  CCSSEEBB  
22  WWaatteerr  ssuuppppllyy,,  DDrraaiinnaaggee  aanndd  SSeewwaaggee  DDWWSS,,  MMuunniicciippaalliittiieess  
33  RRooaaddss,,  bbuuiillddiinnggss,,  bbrriiddggeess  eettcc..  PPWWDD,,  CCPPWWDD  
44  TTrraannssppoorrttaattiioonn  RRTTOO  
55  HHeeaalltthh  aanndd  hhyyggiieennee  HHeeaalltthh    
66  AAnniimmaall  ccaarree  AAnniimmaall  HHuussbbaannddrryy    
77  RReemmoovvaall  ooff  ffaalllleenn  ttrreeeess  FFoorreesstt,,  PPWWDD  
88  RReemmoovvaall  ooff  ddeebbrriiss,,  ccoorrppssee  aanndd  ccaarrccaassss  MMuunniicciippaalliittiieess,,  SSDDRRFF,,  PPWWDD  
99  CCoommmmuunniiccaattiioonn  BBSSNNLL,,  MMoobbiillee  sseerrvviiccee  pprroovviiddeerr  
1100  HHoossppiittaallss,,  SScchhoooollss  PPWWDD  

  
TTaabbllee  33::  NNooddaall  DDeeppaarrttmmeennttss//  OOffffiicceerr  ffoorr  RReeccoonnssttrruuccttiioonn  aanndd  RReeoorrggaanniizzaattiioonn  

  
RReeqquuiirreedd  sseerrvviicceess  aarree  iinncclluuddeedd  uunnddeerr  tthhee  rreeoorrggaanniizzaattiioonn  oorr  rreeccoonnssttrruuccttiioonn  wwhhiicchh  ccaann  bbee  
ddiivviiddeedd  iinnttoo  ttwwoo  ppaarrttss--  
  

  BBaassiicc  SSeerrvviicceess  &&  BBaassiicc  sseerrvviicceess  iinncclluuddee  wwaatteerr  ssuuppppllyy,,  ssaanniittaattiioonn,,  ssoolliidd  wwaassttee  
mmaannaaggeemmeenntt,,  sseewweerraaggee  eettcc..  TThheessee  sseerrvviicceess  sshhoouulldd  bbee  mmaaddee  aavvaaiillaabbllee  aass  ssoooonn  aass  ppoossssiibbllee..  
TThhiiss  wwoorrkk  iiss  ppoossssiibbllee  wwiitthh  tthhee  hheellpp  ooff  rreellaatteedd  ddeeppaarrttmmeennttss  aanndd  ssppeecciiaall  aaggeenncciieess  aanndd  
NNGGOOss..  TToo  eennssuurree  wwaatteerr  ssuuppppllyy  iinn  KKoorriiyyaa  ddiissttrriicctt,,  wwaatteerr  ssuuppppllyy  ffrroomm  wwaatteerr  ttaannkkeerrss  aanndd  
ccoonnssttrruuccttiioonn  ooff  tteemmppoorraarryy  ttaannkkss  eettcc..  wwiillll  bbee  ddoonnee  aalloonngg  wwiitthh  tthhee  cclleeaannlliinneessss..  TTeemmppoorraarryy  
ttooiilleettss,,  wwaallkk--iinn  ttooiilleettss  aanndd  bbaatthhrroooommss  wwiillll  bbee  pprroovviiddeedd  iinn  tthhee  aaffffeecctteedd  aarreeaass  ffoorr  ssaanniittaattiioonn  
aanndd  sseewweerraaggee,,  ssoo  tthhaatt  tthhee  pprroobblleemm  ooff  ssaanniittaattiioonn  aanndd  sseewweerraaggee  ccaann  bbee  ssoollvveedd  aatt  tthhoossee  
ppllaacceess..  AAfftteerr  tthhee  ddiissaasstteerr,,  tthhee  aassssiissttaannccee  ooff  cciittyy  ccoouunncciillss  aanndd  pprriivvaattee  aaggeenncciieess  wwiillll  bbee  ttaakkeenn  
ffoorr  JJCCBBss  aanndd  ttrraaccttoorrss  eettcc..  ttoo  rreemmoovvee  ddeebbrriiss..  
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  EEsssseennttiiaall  SSeerrvviicceess  &&  RReessttoorraattiioonn  ooff  lliiffeelliinneess  sseerrvviicceess  lliikkee  eelleeccttrriicciittyy,,  ccoommmmuunniiccaattiioonn,,  
ttrraannssppoorrtt  eettcc..  aarree  vveerryy  iimmppoorrttaanntt  bbeeccaauussee  tthhee  rreelliieeff  aanndd  rreessppoonnssee  ddeeppeennddss  oonn  tthheessee  
ffaacciilliittiieess..  NNoorrmmaallllyy,,  tthhee  ssoocciiaall  ssyysstteemm  ddeeppeennddss  oonn  hhooww  ffaasstt  tthhee  bbaassiicc  eesssseennttiiaall  sseerrvviicceess  aarree  
rreessttoorreedd,,  bbeeccaauussee  ooff  iittss  ffaaiilluurree;;  tthhee  ssiittuuaattiioonn  ooff  cchhaaooss,,  rriioott,,  aanndd  mmiiggrraattiioonnss  aarriisseess..  OOnn  tthhee  
oorrddeerr  ooff  ddiissttrriicctt  ccoolllleeccttoorr,,  tthhee  ppoowweerr  ddiissttrriibbuuttiioonn  ccoorrppoorraattiioonn,,  tthhee  ddeeppaarrttmmeenntt  ooff  
tteelleeccoommmmuunniiccaattiioonn  aanndd  tthhee  ddeeppaarrttmmeenntt  ooff  ttrraannssppoorrttaattiioonn  wwiillll  bbeeccoommee  nnooddaall  ddeeppaarrttmmeenntt  
ffoorr  tthhee  eessttaabblliisshhmmeenntt  ooff  eelleeccttrriicciittyy,,  ccoommmmuunniiccaattiioonn  aanndd  ttrraannssppoorrtt,,  rreessppeeccttiivveellyy  wwhhoo  wwiillll  
wwoorrkk  iinn  ccoooorrddiinnaattiioonn  wwiitthh  ootthheerr  rreellaatteedd  ddeeppaarrttmmeennttss..  

  
TThhee  rreeccoonnssttrruuccttiioonn  ooff  rreessiiddeennttiiaall  ssttrruuccttuurree  iinncclluuddeess  ddeessiiggnn,,  ppllaannnniinngg  aanndd  rreeccoonnssttrruuccttiioonn  
ooff  aallll  tthhee  ddaammaaggeedd  hhoouusseess  ooff  uurrbbaann  aanndd  rruurraall  aarreeaass..  TThhee  ppuubblliicc  wwoorrkkss  ddeeppaarrttmmeenntt  wwiillll  bbee  
tthhee  nnooddaall  ddeeppaarrttmmeenntt  ffoorr  tthhiiss  wwoorrkk  iinn  tthhee  ddiissttrriicctt..  TTwwoo  mmeeaassuurreess  ccaann  bbee  ttaakkeenn  ffoorr  tthhiiss  ––  

  
11..  PPrroovviiddee  ffiinnaanncciiaall  ssuuppppoorrtt  ttoo  tthhee  ppeeooppllee  ffoorr  hhoouussiinngg..  
22..  DDeetteerrmmiinniinngg  tthhee  aapppprroopprriiaattee  llooccaattiioonn,,  pprroovviiddiinngg  hhoouussee  ttoo  tthhee  nneeeeddyy  ppeeooppllee..  

  
FFiinnaanncciiaall  ssuuppppoorrtt  wwiillll  bbee  ggiivveenn  ttoo  ppaarrttiiaallllyy  ddaammaaggeedd  rreessiiddeennttiiaall  oorr  ccoommmmeerrcciiaall  ssttrruuccttuurreess  
ffoorr  rreeccoonnssttrruuccttiioonn..  RReeccoonnssttrruuccttiioonn  ooff  ffuullllyy  ddeessttrrooyyeedd  rreessiiddeennttiiaall  aanndd  ccoommmmeerrcciiaall  
ssttrruuccttuurreess  aarree  nneecceessssaarryy..  AAfftteerr  tthhee  sseelleeccttiioonn  ooff    aapppprroopprriiaattee  ccoonnssttrruuccttiioonn  ssiittee,,  llaarrggee  
nnuummbbeerr  ooff  bbuuiillddiinngg  mmaatteerriiaallss  aarree  aallssoo  rreeqquuiirreedd..  AAssssiissttaannccee  ooff  eexxppeerriieenncceedd  eennggiinneeeerrss  wwiillll  
bbee  ttaakkeenn  iinn  tthhiiss  ddiissttrriicctt..  OOnn  tthhiiss  bbaassiiss  tteemmppoorraarryy  aanndd  ppeerrmmaanneenntt  hhoouusseess  wwiillll  bbee  bbuuiilltt  ffoorr  
tthhee  aaffffeecctteedd  ppeeooppllee..  PPaarrttiicciippaattiioonn  pprroocceessss  ccaann  bbee  aaddoopptteedd  iinn  tthhee  ddeessiiggnn  ooff  hhoouusseess,,  eettcc..  ttoo  
eennssuurree  tthhee  aacccceeppttaannccee  ooff  rreeccoonnssttrruuccttiioonn  ooff  bbuuiillddiinngg..  
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33..  FFiinnaanncciiaall  rreessoouurrcceess  ffoorr  tthhee  DDiissttrriicctt  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  PPllaann  
  

33..11  AAvvaaiillaabbiilliittyy  ooff  ffiinnaanncciiaall  rreessoouurrcceess  ffrroomm  CCeenntteerr  aanndd  SSttaattee      
  
PPoolliiccyy  aanndd  FFuunnddiinngg  pprroocceedduurreess  aarree  iinncclluuddeedd  iinn  ppllaann  ttoo  aassssiisstt  ddiissaasstteerr  vviiccttiimmss..  TThhee  FFiinnaannccee  
ccoommmmiissssiioonn  aappppooiinntteedd  bbyy  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  ooff  IInnddiiaa  rreevviieewwss  iinn  eevveerryy  55  yyeeaarrss..  OOnn  tthhee  
rreeccoommmmeennddaattiioonn  ooff  ffiinnaannccee  ccoommmmiissssiioonn,,  aa  ssttaattee--oowwnneedd  CCaallaammiittyy  RReelliieeff  FFuunndd  ((CCRRFF))  hhaass  bbeeeenn  
sseett  uupp  iinn  eeaacchh  ssttaattee,,  tthhee  ssttrruuccttuurree  ooff  tthhee  ccaallaammiittyy  ffuunndd  iiss  ddeetteerrmmiinneedd  bbyy  tthhee  ffiinnaannccee  
ccoommmmiissssiioonn,,  7755  ppeerrcceenntt  ccoonnttrriibbuuttiioonn  iiss  ccoonnttrriibbuutteedd  bbyy  tthhee  cceennttrraall  ggoovveerrnnmmeenntt  aanndd  2255  ppeerrcceenntt  
iiss  ccoonnttrriibbuutteedd  bbyy  tthhee  ssttaattee  ggoovveerrnnmmeenntt..  RReelliieeff  aassssiissttaannccee  iiss  pprroovviiddeedd  ttoo  vviiccttiimmss  ooff  nnaattuurraall  
ddiissaasstteerr  ffrroomm  CCRRFF..  IIff  ddiissaasstteerr  ooccccuurreedd  oonn  aa  llaarrggee  ssccaallee  ffoorr  wwhhiicchh  aaddddiittiioonnaall  ffuunnddss  aarree  
rreeqquuiirreedd,,  tthheenn  ffuunndd  iiss  ggiivveenn  iinn  tthhee  NNaattiioonnaall  CCaallaammiittyy  CCoonnttiinnggeennccyy  FFuunndd  ((NNCCCCFF))  wwhhiicchh  iiss  
eessttaabblliisshheedd  bbyy  tthhee  CCeennttrraall  GGoovveerrnnmmeenntt..  TThhiiss  iiss  aapppprroovveedd  bbyy  aa  hhiigghh  lleevveell  ccoommmmiitttteeee..  
IInnssttiittuuttiioonnaall  aarrrraannggeemmeennttss  ffoorr  ffuunnddiinngg  ffoorr  rreelliieeff  aanndd  rreessppoonnccee  rreellaatteedd  pprrooggrraammss  iinn  tthhee  ccoouunnttrryy  
hhaavvee  bbeeeenn  mmaaddee,,  wwhhiicchh  aarree  vveerryy  ssttrroonngg  aanndd  eeffffeeccttiivvee,,  tthhoouugghh  tthheerree  iiss  aa  nneeeedd  ttoo  rreeccoonnssiiddeerr  tthhee  
lliisstt  ooff  ddiissaasstteerr  aanndd  ddeemmaanndd..  AAnndd  tthhiiss  wwoorrkk  sshhoouulldd  bbee  ddoonnee  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  ggeeooggrraapphhiiccaall  
llooccaattiioonn  ooff  tthhee  ssttaattee..  
  
AAccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  1133tthh  FFiinnaannccee  CCoommmmiissssiioonn  rreeccoommmmeennddaattiioonn’’ss  aanndd  NNaattiioonnaall  DDiissaasstteerr  
MMaannaaggeemmeenntt  AAcctt  ((22000055)),,  tthhee  nnaammee  ooff  CCaallaammiittyy  RReelliieeff  FFuunndd  hhaass  bbeeeenn  nnaammeedd  SSttaattee  DDiissaasstteerr  
RReessoouurrccee  FFuunndd  ((SSDDRRFF))  aanndd  NNaattiioonnaall  DDiissaasstteerr  RReessoouurrccee  FFuunndd  ((NNDDRRFF))  iinn  22001100--1111,,  aanndd  tthhee  
SSttaattee  DDiissaasstteerr  MMiittiiggaattiioonn  FFuunndd  ((SSDDMMFF))  ))  hhaass  aallssoo  bbeeeenn  aarrrraannggeedd..  TThhee  mmaaiinn  aaggeennccyy,,  wwhhiicchh  
aasssseesssseess  tthhee  lloossss,,  iiss  tthhee  ddiissttrriicctt  aaddmmiinniissttrraattiioonn  aanndd  iinn  tthhiiss  wwoorrkk,,  eemmppllooyyeeeess  ooff  vvaarriioouuss  
ddeeppaarrttmmeennttss  ssuucchh  aass  RReevveennuuee,,  HHoommee,,  MMeeddiiccaall,,  AAnniimmaall  hhuussbbaannddrryy,,  FFoorreesstt,,  WWaatteerr  ssuuppppllyy  
((PPHHEE)),,  PPuubblliicc  wwoorrkkss  ((PPWWDD)),,  HHeeaalltthh,,  WWoommeenn  aanndd  cchhiilldd  wweellffaarree  eettcc..  aarree  aallssoo  iinnvvoollvveedd..  
  
33..11..11  FFuunndd  ffoorr  ccaappaacciittyy  BBuuiillddiinngg    
  
TThhee  CCeennttrraall  GGoovveerrnnmmeenntt  hhaass  mmaaddee  aa  pprroovviissiioonn  ooff  ggiivviinngg  44  ccrroorree  ((ffiinnaanncciiaall  yyeeaarr  22001100--1111  ttoo  
22001144--1155))  ffoorr  55  yyeeaarrss  ((uupp  ttoo  55  yyeeaarrss))  ffoorr  ccaappaacciittyy  bbuuiillddiinngg  ooff  tthhee  aaddmmiinniissttrraattiivvee  ssyysstteemm  iinn  
ddiissaasstteerr  mmaannaaggeemmeenntt..  TThhiiss  ffuunndd  wwiillll  bbee  ssppeenntt  tthhrroouugghh  pprrooggrraammss  aanndd  rraaddiioo,,  pprriinnttiinngg,,  
eelleeccttrroonniicc  mmeeddiiaa  oonn  PPuubblliicc  aawwaarreenneessss  ttrraaiinniinngg  aanndd  IIEECC  mmaatteerriiaall  pprroodduuccttiioonn  aanndd  ddiisssseemmiinnaattiioonn  
aass  mmeennttiioonneedd  iinn  CChhaapptteerr  66..  
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33..22  OOtthheerr  ffuunnddiinnggss  bbyy  ssttaattee  
  

IInn  aaddddiittiioonn  ttoo  tthhee  aabboovvee  pprroovviissiioonnss,,  tthhee  ssttaattee  hhaass  aallssoo  sseett  uupp  aa  ffuunndd  ccaalllleedd  CChhhhaattttiissggaarrhh  RReelliieeff  
FFuunndd,,  ffoorr  wwhhiicchh  iinniittiiaallllyy  tthheerree  iiss  aa  pprroovviissiioonn  ooff  RRss..  66  CCrroorreess  aanndd  iinn  tthhee  uuppccoommiinngg  yyeeaarrss  2255  
llaakkhh  rruuppeeeess  wwiillll  bbee  aaddddeedd  aannnnuuaallllyy  iinn  tthhiiss  ffuunndd..  TThhiiss  ffuunndd  wwiillll  bbee  uusseedd  ffoorr  rreessccuuee  aanndd  rreelliieeff  ooff  
tthhee  vviiccttiimmss  bbyy  aacccciiddeennttss..  
  
33..22..11  EExxtteerrnnaall  ffuunnddiinngg  ssyysstteemmss    
  
SSoo  ffaarr,,  tthheerree  iiss  aa  pprroovviissiioonn  ttoo  rraaiissee  ffuunndd  ffoorr  ssoommee  pprroojjeeccttss  ffrroomm  UUnniitteedd  NNaattiioonn  aaggeenncciieess  aass  
eexxtteerrnnaall  ssoouurrcceess..  
  
  

33..22..22  FFiinnaanncciiaall  pprroovviissiioonnss  
  

BBuuddggeettaarryy  ffuunnddss  aarree  pprroovviiddeedd  ttoo  tthhee  ddiissaasstteerr  aaffffeecctteedd  ppeeooppllee  bbyy  cceenntteerr  aanndd  ssttaattee  ggoovveerrnnmmeenntt  
ffoorr  pprroovviiddiinngg  aassssiissttaannccee..    
  
  33..22..33  DDiissaasstteerr  rreelliieeff  ffuunndd  
  
TThhee  aassssiissttaannccee  aammoouunntt  uunnddeerr  tthhee  DDiissaasstteerr  RReelliieeff  FFuunndd  iiss  ggiivveenn  bbyy  tthhee  cceennttrraall  ggoovveerrnnmmeenntt  
ssiinnccee  2211..1122..22001100  ffoorr  pprroovviiddiinngg  aassssiissttaannccee  dduurriinngg  tthhee  nnaattuurraall  ccaallaammiittiieess  nnoottiiffiieedd  uunnddeerr  tthhee  
rreeccoommmmeennddaattiioonnss  ooff  tthhee  ccoommmmiissssiioonn..  WWhheerreeiinn  7755%%  iiss  ooff  cceenntteerr  aanndd  2255%%  iiss  ooff  ssttaattee,,  tthhee  
cceenntteerr  hhaass  iissssuueedd  ddeettaaiilleedd  gguuiiddeelliinneess  ffoorr  tthhee  uussee  ooff  DDiissaasstteerr  RReelliieeff  FFuunndd..  
  
33..33  NNaattiioonnaall  CCaallaammiittyy  CCoonnttiinnggeennccyy  ffuunndd  
  
IIff  tthhee  ddiissaasstteerr  ggooeess  bbeeyyoonndd  tthhee  ccaappaacciittyy  ooff  ssttaattee  ggoovveerrnnmmeenntt//  ddiissaasstteerr  rreelliieeff  ffuunndd  tthheenn  tthhee  
cceenntteerr  ffuunnddss  tthhee  ssaammee  vviiaa  NNaattiioonnaall  DDiissaasstteerr  CCoonnttiinnggeennccyy  FFuunndd..  FFoorr  tthhiiss,,  aa  ddeettaaiilleedd  
aaddvveerrttiisseemmeenntt  iiss  sseenntt  bbyy  tthhee  ssttaattee  ttoo  tthhee  cceennttrraall  ggoovveerrnnmmeenntt  wwhhiicchh  iiss  ffuurrtthheerr  aasssseesssseedd  bbyy  aa  
cceennttrraall  tteeaamm..  OOnn  tthhee  bbaassiiss  ooff  tthhee  rreeppoorrtt  ooff  tthhee  cceennttrraall  tteeaamm,,  tthhee  aammoouunntt  ooff  NNaattiioonnaall  CCaallaammiittyy  
CCoonnttiinnggeennccyy  FFuunndd  iiss  aapppprroovveedd  bbyy  tthhee  cceennttrraall  ggoovveerrnnmmeenntt..  
  
33..44  SSttaattee  DDiissaasstteerr  RReelliieeff  FFuunndd  
  

TToo  rreeccoommmmeenndd  tthhee  1133tthh  FFiinnaannccee  CCoommmmiissssiioonn  aanndd  ttoo  ffoollllooww  tthhee  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  AAcctt  
SSttaattee  DDiissaasstteerr  RReelliieeff  FFuunndd  hhaass  bbeeeenn  ccrreeaatteedd  iinn  tthhee  SSttaattee..  IInn  tthhee  SSttaattee  DDiissaasstteerr  RReelliieeff  FFuunndd,,  
7755%%  iiss  ooff  tthhee  cceenntteerr  aanndd  2255  %%  ccoonnttrriibbuuttiioonn  iiss  ffrroomm  tthhee  ssttaattee..  TThhiiss  ffuunndd  wwiillll  bbee  uuttiilliizzeedd  aass  ppeerr  
tthhee  pprreessccrriibbeedd  ccrriitteerriiaa  dduurriinngg  tthhee  ccaallaammiittiieess  ffoorr  iimmmmeeddiiaattee  hheellpp  eettcc..  
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33..55  CChhhhaattttiissggaarrhh  rreelliieeff  ffuunndd  
  
CChhhhaattttiissggaarrhh  RReelliieeff  FFuunndd  hhaass  bbeeeenn  sseett  uupp  ttoo  pprroovviiddee  rreelliieeff  //  eexxppeennddiittuurree  ttoo  ssuucchh  nnaattuurraall  
ccaallaammiittiieess  iinn  wwhhiicchh  SSttaattee  DDiissaasstteerr  RReelliieeff  FFuunndd  ccaannnnoott  bbee  uusseedd..  IItt  hhaass  aa  bbuuddggeett  pprroovviissiioonn  ooff  2255  
llaakkhhss  ppeerr  aannnnuumm..  AAppaarrtt  ffrroomm  tthhiiss,,  tthhee  aammoouunntt  ccaann  aallssoo  bbee  ccoolllleecctteedd  tthhrroouugghh  ppuubblliicc  
ccooooppeerraattiioonn..  AA  ssttaattee  lleevveell  ccoommmmiitttteeee  hhaass  bbeeeenn  ccoonnssttiittuutteedd  ffoorr  iittss  ooppeerraattiioonn  //  mmaannaaggeemmeenntt  aatt  
tthhee  ssttaattee  lleevveell..  
  
33..66  OOtthheerr  pprroovviissiioonnss  ooff  tthhee  ffiinnaannccee  ssyysstteemm  
  
FFoorr    pprreevveennttiioonn,,  pprreeppaarreeddnneessss,,  rreehhaabbiilliittaattiioonn  aanndd  rreeccoonnssttrruuccttiioonn  uunnddeerr  ddiissaasstteerr  mmaannaaggeemmeenntt  iinn  
tthhee  ssttaattee,,  tthhee  ffiinnaannccee  wwiillll  bbee  aarrrraannggeedd  ddeeppaarrttmmeenntt  wwiissee  uunnddeerr  tthhee  ppllaannnneedd  sscchheemmee..  FFoorr  tthhee  
pprreeppaarreeddnneessss,,  tthhee  ssttaattee  ggoovveerrnnmmeenntt  wwiillll  mmaakkee  pprroovviissiioonn  ffoorr  ddiissaasstteerr  mmaannaaggeemmeenntt  iinn  tthhee  
ddeeppaarrttmmeennttaall  bbuuddggeett  eevveerryy  yyeeaarr..  
  

AAppaarrtt  ffrroomm  tthhiiss,,  ffiinnaanncciiaall  rreessoouurrcceess  ssuucchh  aass  rriisskk  iinnssuurraannccee  uunnddeerr  ddiissaasstteerr  mmaannaaggeemmeenntt  wwiillll  
aallssoo  bbee  eennccoouurraaggeedd  aanndd  sscchheemmeess  ssuucchh  aass  CCrroopp  IInnssuurraannccee  SScchheemmee,,  SSeellff  HHeellpp  GGrroouupp  wwiillll  bbee  
ddeevveellooppeedd..  IInn  tthhee  iinndduussttrriiaall  aanndd  ccoommmmeerrcciiaall  uunniittss,,  tthhee  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ooff  ddiissaasstteerr  pprreevveennttiioonn  
aanndd  ddiissaasstteerr  ddaammaaggeess  wwiillll  bbee  tthhee  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ooff  tthhee  ccoonncceerrnneedd  uunniitt..  
  

33..77  DDiissttrriicctt  FFiinnaanncciiaall  RReessoouurrcceess  
  
AAlltthhoouugghh  ffiinnaanncciiaall  aassssiissttaannccee  iiss  rreeqquuiirreedd  oonn  aa  vveerryy  llaarrggee  ssccaallee  dduurriinngg  ddiissaasstteerr,,  wwhhiicchh  iiss  
ggeenneerraallllyy  nnoott  ppoossssiibbllee  aatt  tthhee  ddiissttrriicctt  lleevveell..  HHoowweevveerr,,  ffoorr  iimmmmeeddiiaattee  hheellpp,,  iittss  aarrrraannggeemmeenntt  iiss  
nneecceessssaarryy  aatt  tthhee  ddiissttrriicctt  lleevveell..    
  
33..88  OOtthheerr  FFiinnaanncciiaall  RReessoouurrcceess  aatt  DDiissttrriicctt  LLeevveell  
  

OOtthheerr  ffiinnaanncciiaall  rreessoouurrcceess  aatt  ddiissttrriicctt  lleevveell  aarree  ggiivveenn  bbeellooww  ffrroomm  wwhheerree  ffiinnaanncciiaall  aassssiissttaannccee  ccaann  
bbee  ttaakkeenn  dduurriinngg  ooff  ddiissaasstteerr  ––  
  

PPrrooffeessssiioonnaall  RReessoouurrcceess  TThhee  pprreessttiiggiioouuss  CCoommmmeerrcciiaall  IInnssttiittuutteess  ooff  tthhee  ddiissttrriicctt,,  
sshhoowwrroooommss,,  hhootteellss  eettcc..  

IInndduussttrriiaall  IInnssttiittuuttee  RRiiccee  mmiillll  eettcc,,  
NNGGOO  VVaarriioouuss  SSoocciiaall  SSeerrvviiccee  IInnddttiittuutteess  aanndd  DDoonnoorrss  
PPuubblliicc  CCooooppeerraattiioonn  VVaarriioouuss  SSoocciiaall  WWoorrkkeerrss  
GGoovveerrnnmmeenntt  EEmmppllooyyeeee  DDoonnaattiioonn  ooff  oonnee  ddaayy  ssaallaarryy  

    TTaabbllee  44::  OOtthheerr  FFiinnaanncciiaall  RReessoouurrcceess  aatt  DDiissttrriicctt  LLeevveell      
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44..  MMoonniittoorriinngg,,  EEvvaalluuaattiioonn  aanndd  UUppddaattiioonn  ooff  DDiissttrriicctt  DDiissaasstteerr  
MMaannaaggeemmeenntt  PPllaann  

  

44..11  EEvvaalluuaattiioonn  ooff  DDDDMMPP  
  

EEvvaalluuaattiinngg  tthhee  eeffffeeccttiivveenneessss  ooff  ppllaannss  iinnvvoollvveess  aa  ccoommbbiinnaattiioonn  ooff  ttrraaiinniinngg  eevveennttss,,  eexxeerrcciisseess,,  
ppoosstt  ddiissaasstteerr  qquueessttiioonnnnaaiirree  eettcc..  ttoo  ddeetteerrmmiinnee  wwhheetthheerr  tthhee  ggooaallss,,  oobbjjeeccttiivveess,,  ddeecciissiioonnss,,  aaccttiioonnss  
aanndd  ttiimmiinngg  oouuttlliinneedd  iinn  tthhee  ppllaann  wwiillll  rreessuulltt  iinn  aann  eeffffeeccttiivvee  rreessppoonnssee..  IInnddiiccaattiivvee  gguuiiddeelliinneess  ffoorr  
mmoonniittoorriinngg  aanndd  eevvaalluuaattiioonn  ooff  tthhee  ppllaann  aarree  ggiivveenn  bbeellooww  --  

  RReegguullaarrllyy  rreevviieewwiinngg  tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhee  ppllaann..    
  CChheecckkiinngg  tthhee  eeffffiicciieennccyy  ooff  tthhee  ppllaann  aafftteerr  aannyy  mmaajjoorr  ddiissaasstteerr//eemmeerrggeennccyy  iinn  tthhee  ddiissttrriicctt  ttoo  

iiddeennttiiffyy  tthhee  tthhiinnggss  tthhaatt  ddiidd  aanndd  ddiiddnn’’tt  wwoorrkk  aanndd  ffuurrtthheerr  mmaakkiinngg  aammeennddmmeennttss  ttoo  tthhee  ppllaann  
aaccccoorrddiinnggllyy..  

  KKeeeeppiinngg  IInnddiiaann  DDiissaasstteerr  RReessoouurrccee  NNeettwwoorrkk  ((IIDDRRNN))  uuppddaatteedd  aanndd  ccoonnnneecctteedd  wwiitthh  tthhee  ppllaann..  
  UUppddaattiinngg  ccoooorrddiinnaatteess  ooff  rreessppoonnssiibbllee  ppeerrssoonnnneell  aanndd  tthheeiirr  rroolleess//rreessppoonnssiibbiilliittyy  hhaallff--  yyeeaarrllyy//  

aannnnuuaallllyy  oorr  wwhheenneevveerr  aa  cchhaannggee  hhaappppeennss..  NNaammeess  aanndd  ccoonnttaacctt  ddeettaaiillss  ooff  tthhee  
ooffffiicceerrss//ooffffiicciiaallss  wwhhoo  aarree  tthhee  nnooddaall  ooffffiicceerrss  oorr  tthhee  iinn--cchhaarrggee  ooff  rreessoouurrcceess  ttoo  bbee  uuppddaatteedd  oonn  
rreegguullaarr  bbaassiiss..    

  PPllaann  sshhoouulldd  bbee  cciirrccuullaatteedd  ttoo  aallll  ssttaakkeehhoollddeerr  ddeeppaarrttmmeennttss,,  aaggeenncciieess  aanndd  oorrggaanniizzaattiioonnss  ssoo  
tthhaatt  tthheeyy  kknnooww  tthheeiirr  rroollee  aanndd  rreessppoonnssiibbiilliittiieess  aanndd  aallssoo  pprreeppaarree  tthheeiirr  oowwnn  ppllaannss..    

  RReegguullaarr  ddrriillllss  //eexxeerrcciisseess  sshhoouulldd  bbee  ccoonndduucctteedd  ttoo  tteesstt  tthhee  eeffffiiccaaccyy  ooff  tthhee  ppllaann  aanndd  cchheecckkiinngg  
tthhee  lleevveell  ooff  pprreeppaarreeddnneessss  ooff  vvaarriioouuss  ddeeppaarrttmmeennttss  aanndd  ootthheerr  ssttaakkeehhoollddeerrss..  IItt  wwoouulldd  eennssuurree  
tthhaatt  aallll  ppaarrttiieess  uunnddeerrssttaanndd  tthheeiirr  rroolleess  aanndd  rreessppoonnssiibbiilliittiieess  cclleeaarrllyy  aanndd  uunnddeerrssttaanndd  tthhee  
ppooppuullaattiioonn  ssiizzee  aanndd  nneeeeddss  ooff  vvuullnneerraabbllee  ggrroouuppss..    

  RReegguullaarr  ttrraaiinniinngg  aanndd  oorriieennttaattiioonn  ooff  tthhee  ooffffiicceerrss//ooffffiicciiaallss  rreessppoonnssiibbllee  ttoo  iimmpplleemmeenntt  tthhee  ppllaann  
sshhoouulldd  bbee  ddoonnee  ssoo  tthhaatt  iitt  bbeeccoommeess  uusseeffuull  ddooccuummeenntt  ttoo  tthhee  ddiissttrriicctt  aaddmmiinniissttrraattiioonn..    

  AArrmmyy,,  NNDDRRFF,,  SSDDRRFF  aanndd  ootthheerr  aaggeenncciieess  sshhoouulldd  bbee  iinntteeggrraatteedd  iinnttoo  tthhee  ppllaann  aanndd  eexxeerrcciissee  
rreegguullaarrllyy..  

  DDDDMMAA  sshhoouulldd  hhoolldd  rreegguullaarr  iinntteerraaccttiioonn  aanndd  mmeeeettiinnggss  wwiitthh  tthhee  aarrmmyy  oorr  aannyy  ootthheerr  cceennttrraall  
ggoovveerrnnmmeenntt  aaggeenncciieess  ffoorr  ssttrreennggtthheenniinngg  ccoooorrddiinnaattiioonn  dduurriinngg  ddiissaasstteerrss..    
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44..22  AAuutthhoorriittyy  ffoorr  MMaaiinnttaaiinniinngg  aanndd  RReevviieewwiinngg  DDDDMMPP  
  TThhee  ttaasskk  ffoorr  uuppddaattiinngg  ooff  DDDDMMPP  lliieess  wwiitthh  tthhee  DDiissttrriicctt  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  AAuutthhoorriittyy  
((DDDDMMAA))..  TThhee  ppllaann  wwiillll  bbee  uuppddaatteedd  aannnnuuaallllyy..  TThhee  ffoolllloowwiinngg  ooffffiicceerrss  ooff  tthhee  aauutthhoorriittyy  aarree  
rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  mmaaiinnttaaiinniinngg  aanndd  rreevviieewwiinngg  tthhee  DDDDMMPP..  
  
SS..NNoo  DDeettaaiillss  ooff  OOffffiicceerrss  DDeessiiggnnaattiioonn  OOffffiiccee  MMoobbiillee  

11  CCoolllleeccttoorr  CChhaaiirrmmaann  0077883366--223322772211  99442244224444661166  
22  EElleecctteedd  RReepprreesseennttaattiivvee  ooff  LLooccaall  

AAuutthhoorriittyy  CCoo  --  CChhaaiirrmmaann  ----  99442255225555117744  

33  CCEEOO,,  ZZiillaa  PPaanncchhaayyaatt  MMeemmbbeerr  0077883366--223322888855  99442255221133008899  
44  SSuuppeerriinntteennddeenntt  ooff  PPoolliiccee    MMeemmbbeerr  0077883366--223322222233  99447799119933770000  
55  CCMMHHOO  MMeemmbbeerr  0077883366--223322332244  99664444442299667766  
66  EEEE,,  WWaatteerr  RReessoouurrccee  

DDeeppaarrttmmeenntt  MMeemmbbeerr  0077883366--223322225511  99442244115555331133  
  

TTaabbllee  55::  FFoorrmmaatt  ffoorr  DDDDMMPP  RReevviieeww  PPaanneell  
  

44..33  PPoosstt  DDiissaasstteerr  EEvvaalluuaattiioonn  MMeecchhaanniissmm  
  AAss  aa  ppaarrtt  ooff    ppoosstt  ddiissaasstteerr    eevvaalluuaattiioonn  mmeecchhaanniissmm,,  aa  mmeeeettiinngg  ooff  tthhee  DDDDMMAA  wwiillll  bbee  hheelldd  
wwiitthhiinn  22  wweeeekkss  ooff  ddiissaasstteerr  iinn  tthhee  ddiissttrriicctt  wwhheerree  tthhee  tteeaamm  lleeaaddeerrss//  nnooddaall  ooffffiicceerrss  ooff  eeaacchh  
ppaarrttiicciippaattiinngg  ddeeppaarrttmmeenntt//  aaggeennccyy  sshhaallll  rreemmaaiinn  pprreesseenntt..   SScchheedduullee  ffoorr  uuppddaattiioonn  ooff  DDDDMMPP  wwiillll  
bbee  iinn  tthhee  mmoonntthh  ooff  AApprriill//  MMaayy  oonn  tthhee  bbaassiiss  ooff  iinnffoorrmmaattiioonn//ddaattaa  rreecceeiivveedd  ffrroomm  vvaarriioouuss  
aaggeenncciieess..  
  
44..44  DDiissaasstteerr  EEvvaalluuaattiioonn  MMeecchhaanniissmm    
  
TThhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhee  DDDDMMPP  ddeeppeennddss  oonn  hhooww  tthhee  ssyysstteemm  mmeennttiioonneedd  iinn  tthhee  ppllaann  iiss  bbeeiinngg  
uusseedd  aatt  tthhee  ggrroouunndd  lleevveell..  TThheerree  wwiillll  bbee  ddiiffffeerreenntt  lleevveellss  ooff  eevvaalluuaattiioonn  aanndd  uuppddaattiioonn  ooff  DDDDMMPP..  
  
AA  ddiissttrriicctt  ddiissaasstteerr  mmaannaaggeemmeenntt  aauutthhoorriittyy  wwiillll  bbee  ccoonnssttiittuutteedd  ffiirrsstt  aatt  tthhee  ddiissttrriicctt  lleevveell  pprreessiiddeedd  
bbyy  tthhee  DDiissttrriicctt  CCoolllleeccttoorr..  TThhiiss  AAuutthhoorriittyy  wwiillll  iinncclluuddee  tthhee  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  AAuutthhoorriittyy  iinn  
cchhaarrggee,,  CChhiieeff  EExxeeccuuttiivvee  OOffffiicceerr,,  DDiissttrriicctt  PPaanncchhaayyaatt,,  SSuuppeerriinntteennddeenntt  ooff  PPoolliiccee,,  CChhiieeff  MMeeddiiccaall  
aanndd  HHeeaalltthh  OOffffiicceerr,,  EExxeeccuuttiivvee  EEnnggiinneeeerr  ooff  EElleeccttrriicciittyy  DDeeppaarrttmmeenntt,,  EExxeeccuuttiivvee  EEnnggiinneeeerr  PPuubblliicc  
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WWoorrkkss  DDeeppaarrttmmeenntt  aanndd  SSuubbjjeecctt  SSppeecciiaalliisstt..  IItt  wwiillll  bbee  aa  88--1100  mmeemmbbeerr  tteeaamm  aanndd  iitt  wwiillll  bbee  tthhee  
rriigghhtt  ooff  tthhee  ddiissttrriicctt  ccoolllleeccttoorr  ttoo  ddeetteerrmmiinnee  tthhee  nnuummbbeerr..  
  

  

  
  

FFiigguurree  55::  TTaaccttiiccaall  ssyysstteemm  ooff  mmoonniittoorriinngg  aanndd  uuppddaattiinngg  ooff  DDDDMMPP  
  

SSuucchh  aa  DDiissttrriicctt  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  AAuutthhoorriittyy,,    ccoommmmiitttteeee  sshhoouulldd  aallssoo  bbee  ffoorrmmeedd  aatt  tthhee  
lleevveell  ooff  MMuunniicciippaalliittyy,,  TTeehhssiill,,  bblloocckk  lleevveell  aanndd  GGrraamm  PPaanncchhaayyaatt..  EEaacchh  ccoommmmiitttteeee  ooff  eeaacchh  lleevveell  
wwiillll  wwoorrkk  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  iinnssttrruuccttiioonnss  ggiivveenn  iinn  ddddmmpp..  TThhee  CCoommmmiitttteeee  ooff  eeaacchh  lleevveell  wwiillll  
pprreeppaarree  aannnnuuaall  rreeppoorrtt  ooff  tthhee  nneecceessssiittiieess  iinn  tthheeiirr  rreessppeeccttiivvee  aarreeaass  ooff  ddiissaasstteerrss,,  tthheeiirr  iimmppaacctt,,  
aavvaaiillaabbllee  ffiinnaanncciiaall  rreessoouurrcceess  aanndd  rreelliieeff  aanndd  rreessppoonnssee..    
TThhiiss  rreeppoorrtt  wwiillll  bbee  pprreesseenntteedd  ttoo  tthhee  DDiissttrriicctt  CCoommmmiitttteeee  aatt  tthhee  eenndd  ooff  tthhee  yyeeaarr  oorr  oonn  tthhee  
nneecceessssiittyy..  AAccccoorrddiinngg  ttoo  wwhhiicchh  DDiissttrriicctt  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  AAuutthhoorriittyy  CCoommmmiitttteeee  mmaakkee  tthhee  
nneecceessssaarryy  uuppddaatteess  iinn  DDDDMMPP..  
    
44..55    MMeeddiiaa  MMaannaaggeemmeenntt    
  MMeeddiiaa  mmaannaaggeemmeenntt  iiss  oonnee  ooff  tthhee  ccoorree  iissssuueess  rreellaatteedd  ttoo  ddiissaasstteerr  mmaannaaggeemmeenntt..  UUssuuaallllyy,,  iinn  
ccaassee  ooff  ddiissaasstteerr,,  mmeeddiiaa  ccoorrrreessppoonnddeennttss  rreeaacchh  tthhee  ssiittee  eevveenn  bbeeffoorree  tthhee  oouuttssiiddee  ddiissaasstteerr  
mmaannaaggeemmeenntt  aaggeenncciieess  aanndd  tthheeyy  aasssseessss  tthhee  ssiittuuaattiioonn..  TThhee  rreeppoorrtt  tthheeyy  rreelleeaassee  oonn  aaiirr  iiss  
ccoonnttrraaddiiccttiinngg  aanndd  ccrreeaatteess  ppaanniicc..  IInn  oorrddeerr  ttoo  ccoonnttrrooll  tthhee  ssiittuuaattiioonn  cceerrttaaiinn  aarrrraannggeemmeennttss  sshhaallll  
bbee  mmaaddee  bbyy  tthhee  ddiissttrriicctt..  AAss  aa  ddiissaasstteerr  iiss  nnoottiicceedd  tthhee  IInncciiddeenntt  CCoommmmaannddeerr  sshhaallll  ddoo  tthhee  
ffoolllloowwiinngg  mmeeaassuurreess  ttoo  ccoonnttrrooll  tthhee  mmeeddiiaa  ––    
  

Major groups
DDMP

Municipality / Parishad

Tehsil Level

Block Level

Gram Panchayat level
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  AAlloonngg  wwiitthh  iinnffoorrmmaattiioonn  ddiisssseemmiinnaattiioonn  ttoo  tthhee  vveerrttiiccaall  aanndd  hhoorriizzoonnttaall  aaggeenncciieess,,  pprreessss  
ppeeooppllee  sshhaallll  bbee  ccaalllleedd  aanndd  ggiivveenn  pprreelliimmiinnaarryy  ddaattaa  bbaasseedd  oonn  aasssseessssmmeenntt..  TThhiiss  sshhaallll  rreedduuccee  
tthhee  sspprreeaadd  ooff  rruummoorrss..    

  OOnnllyy  tthhee  ssttaattee  oowwnneedd  eelleeccttrroonniicc,,  pprriinntt  mmeeddiiaa  sshhoouulldd  bbee  ttaakkeenn  ttoo  tthhee  ssiittee..    
  IInn  eevveerryy  oonnee  hhoouurr  oorr  ssoo,,  tthhee  IInncciiddeenntt  ccoommmmaannddeerr  sshhaallll  ggiivvee  pprreessss  rreelleeaassee  iinn  oorrddeerr  ttoo  

ccoonnttrrooll  ffaallssee  iinnffoorrmmaattiioonn  ttoo  tthhee  oouuttssiiddee  wwoorrlldd..    
  NNoo  mmeeddiiaa  sshhaallll  bbee  aalllloowweedd  ttoo  aaiirr  oorr  pprriinntt  ppiiccttuurreess  ooff  ddeeaadd  bbooddiieess  wwiitthh  wwoorrsstt  ccoonnddiittiioonn..    
IInn  aa  ddiissaasstteerr  ssiittuuaattiioonn,,  oonnllyy  PPRR  ooffffiiccee  iinn  ddiissttrriicctt  lleevveell  wwiillll  ccoommmmuunniiccaattee  wwiitthh  tthhee  mmeeddiiaa  aanndd  
pprroovviiddee  bbrriieeff,,  nnoo  ootthheerr  ppaarraalllleell  aaggeennccyy  oorr  EESSFF  oorr  vvoolluunnttaarryy  aaggeennccyy  iinnvvoollvveedd  iinn  tthhee  ddiissaasstteerr  
mmaannaaggeemmeenntt  sshhaallll  ggiivvee  aannyy  ssoorrtt  ooff  pprreessss  bbrriieeffiinnggss..  
  
44..66  CCoonndduuccttiinngg  MMoocckk  DDrriillllss  aatt  DDiissttrriicctt  LLeevveell  
  TThhee  ddiissttrriicctt  lleevveell  mmoocckk  ddrriillll  sshhaallll  bbee  ccoonndduucctteedd  eevveerryy  yyeeaarr  bbeeffoorree  tthhee  ddiissaasstteerr  pphhaassee  iinn  tthhee  
ddiissaasstteerr  pprroonnee  aarreeaass..  TThhee  ccoonncceerrnneedd  ddeeppaarrttmmeennttss  sshhaallll  ttaakkee  ppaarrtt  iinn  tthhee  mmoocckk  ddrriillll  ttoo  sshhooww  
tthheeiirr  pprreeppaarreeddnneessss  iinn  eevvaaccuuaattiioonn,,  sseeaarrcchh  &&  rreessccuuee,,  hheeaalltthh  &&  ffiirrsstt--aaiidd,,  ddrriinnkkiinngg  ffaacciilliittiieess  aanndd  
rreelliieeff  ccaammppss  sseett--uupp..  EEvvaalluuaattiioonn  ooff  ppeerrffoorrmmaannccee  iiss  ttoo  bbee  mmaaddee  bbyy  tthhee  DDEEOOCC,,  tthhee  rreessppoonnssiibbllee  
oorrggaanniizziinngg  ccoommmmiitttteeee..  

  
44..66..11  FFoolllloowwiinngg  aarree  tthhee  rreessppoonnssiibbllee  iinnssttiittuuttiioonn  ffoorr  MMoocckkDDrriillll  --  

  
  TThhoossee  iinnssttiittuuttiioonnss  tthhaatt  aarree  rreellaatteedd  ttoo  tthhee  ddiissaasstteerr,,  wwhhoossee  MMoocckkDDrriillll  iiss  bbeeiinngg  ddoonnee..  

MMuunniicciippaall  ccoouunncciillss  aanndd  ffiirree  bbrriiggaaddee  ffoorr  tthhee  MMoocckk  DDrriillll  ooff  FFiirree  AAcccciiddeenntt..  
  TThhee  aaddmmiinniissttrraattiioonn  ooff  tthhaatt  aarreeaa  iiss  bbeeiinngg  pprraappoosseedd  ffoorr  MMoocckk--DDrriillll..  LLiikkee  tthhee  MMoocckk--DDrriillll  

iinn  KKoorriiyyaa  ddiissttrriicctt,,  tthhee  HHoommee  GGuuaarrdd  ((NNaaggaarr  SSeennaa))  wwiillll  bbee  aa  llooccaall  aaddmmiinniissttrraattiivvee  
oorrggaanniizzaattiioonn..    
  

TThhuuss,,  mmaakkiinngg  tthhee  ddiissaasstteerr  ssppeecciiaall  aanndd  llooccaall  aaddmmiinniissttrraattiioonn  aa  rreessppoonnssiibbllee  iinnssttiittuuttiioonn  wwoouulldd  
mmaakkee  MMoocckkDDrriillll  mmoorree  eeffffeeccttiivvee,,  wwhheerree  aass  ffiinnaanncciiaall  rreessoouurrcceess  wwiillll  bbee  oobbttaaiinneedd  ffrroomm  tthhee  
DDiissttrriicctt  aaddmmiinniissttrraattiioonn  aanndd  tthhee  SSttaattee  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  FFuunndd..  
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55..  CCoooorrddiinnaattiioonn  MMeecchhaanniissmm  ffoorr  IImmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  DDDDMMPP  
  

AAfftteerr  tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhee  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  AAcctt  22000055,,  iinnssttiittuuttiioonnaall  iinnffrraassttrruuccttuurree  
hhaass  ddeevveellooppeedd  aatt  nnaattiioonnaall,,  ssttaattee  aanndd  ddiissttrriicctt  lleevveell  ffoorr  ddiissaasstteerr  mmaannaaggeemmeenntt..  AAllll  tthheessee  
oorrggaanniizzaattiioonnss  aarree  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  wwoorrkkiinngg  ffoorr  ddiissaasstteerr  mmaannaaggeemmeenntt  wwiitthh  mmuuttuuaall  ccoo--
oorrddiinnaattiioonn..  BBeetttteerr  ccoooorrddiinnaattiioonn  bbeettwweeeenn  aallll  ddeeppaarrttmmeennttss  wwiillll  sseerrvvee  aass  aa  ssttrroonngg  bbaassee  ffoorr  
aacchhiieevviinngg  eeffffeeccttiivvee  mmaannaaggeemmeenntt  aanndd  mmiittiiggaattiioonn  oobbjjeeccttiivveess  ooff  ddiissaasstteerrss..  AAllll  ggoovveerrnnmmeenntt  
ddeeppaarrttmmeennttss  aanndd  ootthheerr  ppaarrttiicciippaannttss  nneeeeddss  aaccttiivvee  ppaarrttiicciippaattiioonn  iinn  ccoooorrddiinnaattiioonn  aatt  tthhee  ssttaattee  aanndd  
ddiissttrriicctt  lleevveell..  IInn  ccaassee  ooff  aannyy  ddiissaasstteerr,,  eemmeerrggeennccyy  rreessppoonnssee  iiss  ffiirrsstt  ooff  aallll..  LLooccaall  ppeeooppllee  aallssoo  
hheellpp  iinn  tthhiiss..  MMaannyy  ootthheerr  aaggeenncciieess  aanndd  oorrggaanniizzaattiioonnss  aarree  aallssoo  iinnvvoollvveedd  iinn  tthhiiss  wwoorrkk..  
  

EEmmeerrggeennccyy  sseerrvviicceess  aarree  aallwwaayyss  iinn  aaccttiivvee  ssttaattee,,  ssoo  tthhaatt  tthheeyy  ccaann  iimmmmeeddiiaatteellyy  rreessppoonndd  aanndd  tthhee  
aaddmmiinniissttrraattiioonn  ccaann  aalleerrtt  ootthheerr  sseerrvviicceess..  DDiiffffeerreenntt  eemmeerrggeennccyy  sseerrvviicceess  aarree  ccoommppuullssoorryy  bbuutt  ttoo  
ddeeaall  bbeetttteerr  wwiitthh  ddiissaasstteerrss,,  SSoommee  ootthheerr  uusseeffuull  sseerrvviicceess  aallssoo  ssuuppppoorrtt..  AAllll  iinnssttiittuuttiioonnss  aarree  
ddiiffffeerreenntt;;  tthheeiirr  aauutthhoorriittyy  iiss  ddiiffffeerreenntt;;  tthhee  hhiieerraarrcchhyy  iiss  ddiiffffeerreenntt..  TToo  iimmpprroovvee  tthhee  rreessccuuee  
ooppeerraattiioonnss,,  iitt  iiss  nneecceessssaarryy  ttoo  wwoorrkk  wwiitthh  aallll  tthhee  ddeeppaarrttmmeennttss  aanndd  aaggeenncciieess  iinn  bbeetttteerr  
ccoooorrddiinnaattiioonn..  IItt  iiss  aallssoo  iimmppoorrttaanntt  ttoo  uunnddeerrssttaanndd  tthhee  aabbiilliittiieess,,  lliimmiittaattiioonnss  aanndd  oobblliiggaattiioonnss  ooff  
eeaacchh  ootthheerr..  
  

AAtt  tthhee  ttiimmee  ooff  ddiissaasstteerr  iinn  KKoorriiyyaa  ddiissttrriicctt,,  rreeqquuiirreedd  eeffffoorrttss  wwiillll  bbee  mmaaddee  bbeettwweeeenn  aallll  
ddeeppaarrttmmeennttss  aanndd  aaggeenncciieess  ttoo  bbeetttteerr  ccoooorrddiinnaattiioonn..  bbyy  tthhee  ddiissttrriicctt,,  CCoooorrddiinnaattiioonn  wwiillll  bbee  
mmaaiinnttaaiinneedd  aatt  tthhee  cceenntteerr  lleevveell  aanndd  aatt  tthhee  ssttaattee  lleevveell  wwhhiicchh  iiss  iimmppoorrttaanntt..  TThhee  ccoooorrddiinnaatteedd  
iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  DDDDMMPP  ffrroomm  cceenntteerr  ttoo  llooccaall  lleevveell  iiss  aass  ffoolllloowwss  ––  
  
  

NNaattiioonnaall  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  AAuutthhoorriittyy  
NNaattiioonnaall  EExxeeccuuttiivvee  

CCoommmmiitttteeee  
NNaattiioonnaall  IInnssttiittuuttee  ooff  DDiissaasstteerr  

MMaannaaggeemmeenntt  
NNaattiioonnaall  DDiissaasstteerr  RReessppoonnssee  

FFoorrccee  
  

SSttaattee  LLeevveell  
SSDDMMAA  SSEECC  SSEEOOCC  SSDDRRFF  

  
DDiissttrriicctt  LLeevveell  

        LLooccaall  GGoovvtt..--  
GGrraamm  PPaanncchhaayyaatt,,  

SSaarrppaanncchh,,  SSeeccrreettaarryy  eettcc  
DDDDMMAA  DDEECC  DDiissttrriicctt  IInncciiddeenntt  

RReessppoonnssee  CCoommmmiitttteeee  
  

FFllooww  CChhaarrtt  66::  CCoooorrddiinnaatteedd  mmeecchhaanniissmm  ffoorr  iimmpplleemmeennttiinngg  DDDDMMPP  
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55..11  CCoooorrddiinnaattiioonn  wwiitthh  tthhee  CCeenntteerr  aanndd  tthhee  SSttaattee    
  

55..11..11  NNaattiioonnaall  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  AAuutthhoorriittyy    
  NNaattiioonnaall  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  AAuutthhoorriittyy  ccoonnssttiittuutteedd  uunnddeerr  tthhee  cchhaaiirrmmaannsshhiipp  ooff  tthhee  PPrriimmee  
MMiinniisstteerr..  NNDDMMAA  iiss  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  mmaannaaggiinngg  ppoolliicciieess,,  sscchheemmeess  aanndd  gguuiiddeelliinneess  ffoorr  ddiissaasstteerr  
mmaannaaggeemmeenntt,,  eeffffeeccttiivvee  aaccttiioonn  aanndd  ccoooorrddiinnaattiioonn  iinn  iimmpplleemmeennttaattiioonn  aatt  tthhee  ttiimmee  ooff  tthhee  ddiissaasstteerr..  
  
55..11..22  NNaattiioonnaall  EExxeeccuuttiivvee  CCoommmmiitttteeee  
  
TThhee  ““NNaattiioonnaall  EExxeeccuuttiivvee  CCoommmmiitttteeee””,,  ccoonnssttiittuutteedd  uunnddeerr  tthhee  CChhaaiirrmmaannsshhiipp  ooff  tthhee  UUnniioonn  
HHoommee  SSeeccrreettaarryy,,  aassssiissttss  tthhee  NNaattiioonnaall  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  AAuutthhoorriittyy  iinn  ddiisscchhaarrggiinngg  iittss  dduuttiieess  
aanndd  aallssoo  eennssuurreess  ccoommpplliiaannccee  wwiitthh  tthhee  ddiirreeccttiioonn  iissssuueedd  bbyy  tthhee  CCeennttrraall  GGoovveerrnnmmeenntt..  
  
55..11..33  NNaattiioonnaall  IInnssttiittuuttee  ooff  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  ((NNIIDDMM))  
  
TThhee  ''  NNaattiioonnaall  EExxeeccuuttiivvee  ccoommmmiitttteeee  '',,  ccoonnssttiittuutteedd  iinn  tthhee  CChhaaiirr  ooff  tthhee  UUnniioonn  hhoommee  SSeeccrreettaarryy,,  
hheellppss  ttoo  ddiisscchhaarrggee  iittss  dduuttyy  ttoo  tthhee  NNaattiioonnaall  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  AAuutthhoorriittyy  aanndd  aallssoo  aassssuurree  
ccoommpplliiaannccee  wwiitthh  gguuiiddeelliinneess    iissssuueedd  bbyy  tthhee  cceennttrraall  ggoovveerrnnmmeenntt..  
  
55..11..44    NNaattiioonnaall  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  FFoorrccee  ((NNDDRRFF))    
    
NNaattiioonnaall  DDiissaasstteerr  RReessppoonnssee  FFoorrccee  hhaass  bbeeeenn  sseett  uupp  ttoo  ccoonndduucctt  sseeaarrcchh  aanndd  rreessccuuee  ooppeerraattiioonnss  iinn  
aa  cchhaalllleennggiinngg  ddiissaasstteerr  ssiittuuaattiioonn..  IItt  wwiillll  bbee  aavvaaiillaabbllee  ffoorr  tthhee  ssttaatteess  wwhheenn  ccaalllleedd  iinn  tthhee  eevveenntt  ooff  
ddiissaasstteerr..  IItt  wwiillll  bbee  aavvaaiillaabbllee  ttoo  ssttaatteess  iiff  nneeeeddeedd  iinn  ccaassee  ooff  ddiissaasstteerr..  
  
55..22  SSttaattee  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  AAuutthhoorriittyy  ((SSDDMMAA))  
  
SSttaattee  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  AAuutthhoorriittyy  iiss  ccoonnssttiittuutteedd  uunnddeerr  tthhee  cchhaaiirrmmaannsshhiipp  ooff  CChhiieeff  MMiinniisstteerr  
ffoorr  ddiissaasstteerr  mmaannaaggeemmeenntt  iinn  tthhee  ssttaattee..  ..  IItt  iiss  tthhee  ttoopp  bbooddyy  ffoorr  ddeetteerrmmiinniinngg  ddiissaasstteerr  mmaannaaggeemmeenntt  
ppoolliicciieess  aanndd  sscchheemmeess  iinn  tthhee  ssttaattee..  IIttss  wwoorrkk  iiss  ttoo  aapppprroovvee  ssttaattee  ddiissaasstteerr  ppllaannnniinngg,,  ccoooorrddiinnaattee  
iimmpplleemmeennttaattiioonn  ffoorr  ssttaattee  ddiissaasstteerr  ppllaannnniinngg,,  pprroovviissiioonn  ffoorr  pprreevveennttiioonn,,  mmiittiiggaattiioonn,,  pprreeppaarraattiioonn  
mmeeaassuurreess  aanndd  mmoonniittoorriinngg  ddiissaasstteerr  rreellaatteedd  ddeevveellooppmmeenntt  ppllaannss  ooff  ddiiffffeerreenntt  ddeeppaarrttmmeennttss  ooff  tthhee  
ssttaattee..  
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55..22..11  SSttaattee  EExxeeccuuttiivvee  CCoommmmiitttteeee  ((SSEECC))  
  SSttaattee  EExxeeccuuttiivvee  CCoommmmiitttteeee  hhaass  bbeeeenn  ccoonnssttiittuutteedd  uunnddeerr  tthhee  cchhaaiirrmmaannsshhiipp  ooff  CChhiieeff  SSeeccrreettaarryy  ttoo  
aassssiisstt  iinn  tthhee  wwoorrkk  ooff  SSttaattee  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  AAuutthhoorriittyy..  TThhiiss  ccoommmmiitttteeee  wwiillll  wwoorrkk  ttoo  
ccoooorrddiinnaattee  aanndd  mmoonniittoorr  tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  nnaattiioonnaall  aanndd  ssttaattee  ppoolliiccyy  aanndd  ppllaannss..  
  
55..33  DDiissttrriicctt  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  AAuutthhoorriittyy  ((DDDDMMAA))  
  
DDiissttrriicctt  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  AAuutthhoorriittyy  hhaass  bbeeeenn  ccoonnssttiittuutteedd  uunnddeerr  tthhee  cchhaaiirrmmaannsshhiipp  ooff  
DDiissttrriicctt  CCoolllleeccttoorr  ffoorr  ddiissaasstteerr  mmaannaaggeemmeenntt  iinn  eeaacchh  ddiissttrriicctt..  TThhiiss  ssyysstteemm  wwiillll  mmaakkee  ppllaannss  ffoorr  
ddiissaasstteerr  mmaannaaggeemmeenntt  aatt  tthhee  ddiissttrriicctt  lleevveell  aanndd  wwiillll  eennssuurree  tthhaatt  tthhee  gguuiiddeelliinneess  iissssuueedd  bbyy  tthhee  
NNaattiioonnaall  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  AAuutthhoorriittyy,,  SSttaattee  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  AAuutthhoorriittyy  aanndd  tthhee  
SSttaattee  EExxeeccuuttiivvee  CCoommmmiitttteeee  ffoorr  pprreevveennttiioonn,,  mmiittiiggaattiioonn,,  pprreeppaarraattiioonn  aanndd  rreessppoonnssee  ttoo  aallll  tthhee  
ddeeppaarrttmmeennttss  aatt  tthhee  ddiissttrriicctt  lleevveell  aanndd  FFoollllooww  bbyy  tthhee  aauutthhoorriittiieess..  
  
55..44  SSttaattee  DDiissaatteerr  RReessppoonnssee  FFoorrccee  ((SSDDRRFF))  
  
OOnn  tthhee  bbaassiiss  ooff  CCeenntteerr,,  aa  ssttaattee  ddiissaasstteerr  rreessppoonnssee  ffoorrccee  hhaass  aallssoo  bbeeeenn  ffoorrmmeedd  iinn  tthhee  ssttaattee..  
MMeemmbbeerrss  ooff  tthhiiss  ffoorrccee  wwiillll  bbee  pprroovviiddeedd  ssppeecciiaall  ttrraaiinniinngg  ffoorr  ddiissaasstteerr  mmaannaaggeemmeenntt..  IItt  wwiillll  bbee  
eeqquuiippppeedd  wwiitthh  mmooddeerrnn  eeqquuiippmmeenntt  ttoo  ddeeaall  wwiitthh  tthhee  ddiissaasstteerr..  UUnnddeerr  tthhiiss,,  ssppeecciiaall  tteeaammss  wwiillll  bbee  
ffoorrmmeedd  ffoorr  fflloooodd,,  eeaarrtthhqquuaakkee,,  cchheemmiiccaall  aanndd  mmoolleeccuullaarr  ddiissaasstteerrss..  WWoommeenn  mmeemmbbeerrss  wwiillll  aallssoo  
bbee  iinncclluuddeedd  iinn  tthhiiss  ssppeecciiaall  ccaarree  ffoorr  wwoommeenn  aanndd  cchhiillddrreenn..  IItt  wwiillll  bbee  eexxppaannddeedd  aass  ppeerr  
rreeqquuiirreemmeenntt..  
  
55..55  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  CCeenntteerr    

    
FFoorr  tthhee  ppuurrppoossee  ooff  pprroommoottiinngg  tthhee  ccaappaacciittyy  ooff  aallll  tthhee  ssttaakkeehhoollddeerrss  ffoorr  ddiissaasstteerr  mmaannaaggeemmeenntt  iinn  
tthhee  ssttaattee,,  tthhee  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  TTrraaiinniinngg  CCeenntteerr  iiss  wwoorrkkiinngg  iinn  CChhhhaattttiissggaarrhh  aaddmmiinniissttrraattiioonn  
aaccaaddeemmyy,,  NNiimmoorraa,,  RRaaiippuurr..  TThhiiss  oorrggaanniizzaattiioonn  oorrggaanniizzeess  ttrraaiinniinngg  pprrooggrraammss  ffoorr  ddiissaasstteerr  
mmaannaaggeemmeenntt,,  pprreeppaarriinngg  pprroommoottiioonnaall  mmaatteerriiaall  ffoorr  ddiissaasstteerr  mmaannaaggeemmeenntt,,  wwoorrkkiinngg  ffoorr  
kknnoowwlleeddggee  mmaannaaggeemmeenntt  aanndd  rreesseeaarrcchh  ffoorr  ddiissaasstteerr  mmaannaaggeemmeenntt..  IInn  ffuuttuurree,,  aa  sseeppaarraattee  
iinnddeeppeennddeenntt  eexxiisstteennccee  ooff  tthhee  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  CCeenntteerr  wwiillll  bbee  ddeevveellooppeedd..  AAppaarrtt  ffrroomm  tthhiiss,,  
PPoolliiccee  TTrraaiinniinngg  SScchhooooll  iiss  llooccaatteedd  iinn  RRaaiippuurr,,  wwhhiicchh  iiss  wwoorrkkiinngg  ffoorr  ccaappaacciittyy  bbuuiillddiinngg..  
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55..66  NNooddaall  DDeeppaarrttmmeenntt    
  
BBaasseedd  oonn  tthhee  nnaattuurree  ooff  tthhee  ddiissaasstteerrss  bbyy  tthhee  ssttaattee  ggoovveerrnnmmeenntt,,  tthheeiirr  nnooddaall  ddeeppaarrttmmeennttss  hhaavvee  
bbeeeenn  sseett  uupp..  IItt  wwiillll  bbee  aammeennddeedd  ffrroomm  ttiimmee  ttoo  ttiimmee  wwiitthh  tthhee  aapppprroovvaall  ooff  tthhee  SSttaattee  DDiissaasstteerr  
MMaannaaggeemmeenntt  AAuutthhoorriittyy..  IItt  iiss  aa  dduuttyy  ooff  tthheessee  nnooddaall  ddeeppaarrttmmeennttss  ttoo  mmaakkee  nneecceessssaarryy  ppllaannss  ffoorr  
pprreevveennttiioonn,,  mmiittiiggaattiioonn  aanndd  pprreeppaarraattiioonn  ooff  tthhee  ddiissaasstteerr  rreellaatteedd  ddiissaasstteerr..  
  
55..77  CCoooorrddiinnaattiioonn  aatt  DDiissttrriicctt  LLeevveell    
  
FFiirrsstt  RReessppoonnddeerrss  aarree  llooccaall  aaddmmiinniissttrraattoorrss  aanndd  ppeeooppllee  aatt  tthhee  ttiimmee  ooff  tthhee  ddiissaasstteerr..  AAfftteerr  tthhaatt,,  tthhee  
ddiissttrriicctt  hhaass  ttoo  ttaakkee  rreessppoonnssiibbiilliittyy..  DDDDMMPP  iinn  tthhee  ddiissttrriicctt  iiss  aatt  tthhee  hhiigghheesstt  lleevveell..  AAfftteerr  tthhiiss  tthhee  
DDiissttrriicctt''ss  rreessppoonnssiibbllee  ooffffiicceerr  wwiillll  bbee  tthhee  DDiissttrriicctt  CCoolllleeccttoorr..  AAfftteerr  tthhiiss,,  tthhee  CChhiieeff  SSeeccrreettaarryy  ooff  
tthhee  DDiissttrriicctt  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  AAuutthhoorriittyy  wwiillll  aacctt  aass  CCoommmmaannddeerr..  WWiitthh  tthhiiss,,  tthhee  DDiissttrriicctt  
IInnffoorrmmaattiioonn  OOffffiicceerr,,  SSDDMM  oorr  TTeehhssiillddaarr  ((ooff  rreellaatteedd  ppllaaccee))  wwiillll  wwoorrkk..  OOnnee  ooffffiicceerr  ooff  tthhee  SSDDRRFF  
wwiillll  bbee  ffoorr  ccoooorrddiinnaattiioonn..  AAfftteerr  tthhiiss  tthhee  tteeaamm  wwiillll  bbee  ddiivviiddeedd  iinnttoo  tthhrreeee  ppaarrttss..  ((11))  HHeeaadd  ooff  aallll  
rreessppoonnssiibbllee  ddeeppaarrttmmeennttss  ((22))  LLeeaaddeerr  ooff  SSDDRRFF  ((33))  LLooggiissttiiccss  HHeeaadd..  TThhiiss  iinntteeggrraatteedd  ssttrruuccttuurree  
wwiillll  bbee  aass  ffoolllloowwss  ––  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

FFllooww  CChhaarrtt  77::  HHoorriizzoonnttaall  aanndd  vveerrttiiccaall  ccoooorrddiinnaatteedd  mmeecchhaanniissmm  aatt  tthhee  ddiissttrriicctt  lleevveell  

    

RReessppoonnssiibbllee  OOffffiicceerr  

IInncciiddeenntt  CCoommmmaannddeerr  aanndd  RReelliieeff  SSeeccrreeaattrryy   
NNGGOO  
PPrriivvaattee  IInnssttiittuuttee    
HHoossppiittaallss  
NNNNSS,,  NNCCCC,,  SSccoouutt  

DDiissttrriicctt  EExxeeccuuttiivvee  
CCoommmmiitttteeee  
  HHOODDss  ooff  AAllll  RReessppoonnssiibbllee  
DDeeppaarrttmmeennttss  

 LLooggiissttiicc  HHeeaadd  
((NNaaggaarr  PPaarriisshhaadd)) LLeeaaddeerr  ooff  

SSDDRRFF  

DDiissaasstteerr  RReessppoonnssee  aanndd  RReelliieeff  

DDiissttrriicctt  IInnffoorrmmaattiioonn  
OOffffiicceerr  
DDMM//SSDDMM  
SSDDRRFF  
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55..88  CCoooorrddiinnaattiioonn  aatt  LLooccaall  LLeevveell    
  
AAtt  tthhee  ttiimmee  ooff  aannyy  ddiissaasstteerr,,  llooccaall  aaddmmiinniissttrraattiioonn  aanndd  llooccaall  ppeeooppllee  aarree  pprriimmaarryy  rreessppoonnssee  
ffaaccttoorrss..  TThheeyy  hhaavvee  ttoo  bbeeaarr  tthhee  ffiirrsstt  eeffffeecctt  ooff  ddiissaasstteerr  aanndd  tthheeyy  aallssoo  hhaavvee  ttoo  ddoo  tthhee  ccoouunntteerr  
aattttaacckk..  TThheerreeffoorree  llooccaall  aaddmmiinniissttrraattiioonn  TTaahhssiill  PPaanncchhaayyaatt  SSaammiittii,,  GGrraamm  PPaanncchhaayyaatt  iiss  aa  mmaajjoorr  
rreessppoonnssee  ffaaccttoorr..IInn  tthhiiss  vviieeww,,  llooccaall  aaddmmiinniissttrraattiioonn  wwiillll  bbee  ssttrreennggtthheenneedd  iinn  KKoorriiyyaa  ddiissttrriicctt  aanndd  
bbyy  pprroovviiddiinngg  ttrraaiinniinngg  aanndd  nneecceessssaarryy  eeqquuiippmmeenntt,,  tthheeyy  wwiillll  bbee  eemmppoowweerreedd  ttoo  ccoouunntteerr  aattttaacckk  iinn  
tthhee  ddiissaasstteerr  ppootteennttiiaall  vviillllaaggee..  FFoorr  tthhiiss,,  tthhee  GGrraamm  PPaanncchhaayyaatt  wwiillll  bbee  ffoorrmmeedd  aatt  tthhee  vviillllaaggee  lleevveell,,  
aa  QQuuiicckk  DDiissaasstteerr  RReessppoonnssee  TTeeaamm..  IItt  wwiillll  iinncclluuddee  SSaarrppaanncchh,,  PPaattwwaarrii,,  SSeeccrreettaarryy,,  KKoottwwaarr,,  
MMiittaanniinn,,  mmeeddiiccaall  ooffffiicceerr  aanndd  ssoocciiaall  wwoorrkkeerr  ooff  tthhee  vviillllaaggee..  SSiimmiillaarrllyy,,  nneeaarrbbyy  TTeehhssiill,,  PPaanncchhaayyaatt  
SSaammiittii  aanndd  GGrraamm  PPaanncchhaayyaatt  ccaann  aallssoo  bbee  aass  uusseeffuull  aass  tthhee  ffiirrsstt  rreessppoonnssee..  AAtt  tthhee  llooccaall  lleevveell,,  
PPaattwwaarrii,,  SSeeccrreettaarryy,,  SSaarrppaanncchh  SSeeccrreettaarryy,,  KKoottwwaarr  aarree  tthhee  bbaassiiss  ooff  tthhee  eennttiirree  ssyysstteemm,,  wwhhiicchh  
wwoorrkkss  dduurriinngg  tthhee  ddiissaasstteerr..  AAtt  tthhee  ttiimmee  ooff  ddiissaasstteerr,,  llooccaall  ppeeooppllee  //  eemmppllooyyeeeess  ccaann  ggiivvee  ccoorrrreecctt  
iinnffoorrmmaattiioonn  aabboouutt  tthhee  rreemmoottee  llooccaattiioonn  iinnffoorrmmaattiioonn,,  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ooff  iinnffoorrmmaattiioonn,,  
aasssseessssmmeenntt  ooff  tthhee  lleevveell  ooff  ddiissaasstteerr,,  ssuurrvveeiillllaannccee  ooff  ddiissaasstteerr  ddaammaaggee..  
  
  
  
  
  
  
  
  
          

FFllooww  CChhaarrtt  88::  HHoorriizzoonnttaall  aanndd  vveerrttiiccaall  ccoooorrddiinnaatteedd  mmeecchhaanniissmmss  aatt  tthhee  llooccaall  lleevveell  

TTeehhssiill  SSDDMM  TTeehhssiillddaarr  

DDeevveellooppmmeenntt  
OOffffiicceerr  

 SSaarrppaanncchh  

PPaattwwaarrii  

SSeeccrreettaarryy  

PPaanncchhaayyaatt  
CCoommmmiitttteeee  

GGrraamm  
PPaanncchhaayyaatt  

LLooccaall  LLeevveell  NNGGOO  
PPrriivvaattee  IInnssttiittuuttee 
SSoocciiaall  SSeerrvviiccee 
OOrrggaanniissaattiioonn 

DDiissaasstteerr  RReessppoonnssee  aanndd  RReelliieeff  

 EExxcchhaannggee  ooff  
RReessoouurrcceess  

 NNeeaarreesstt  TTeehhssiill  
PPaanncchhaayyaatt  
CCoommmmiitttteeee  
GGrraamm  PPaanncchhaayyaatt  
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55..99  CCoooorrddiinnaattiioonn  wwiitthh  PPrriivvaattee  IInnssttiittuuttiioonnss  aanndd  SSoocciiaall  SSeerrvviiccee  
OOrrggaanniizzaattiioonnss  

  
VVaarriioouuss  NNGGOOss,,  SSeellff  HHeellpp  GGrroouuppss  aanndd  SSoocciiaall  SSeerrvviicceess  aarree  ssuucchh  ffaaccttoorrss  tthhaatt  wwoorrkk  eeffffeeccttiivveellyy  
aass  wweellll  aass  iinn  tthhee  ttiimmee  ooff  ddiissaasstteerr..  TThhiiss  iiss  aann  iinnssttiittuuttiioonn  wwhhiicchh  hhaass  bbeeeenn  wwoorrkkiinngg  iinn  tthhiiss  aarreeaa  ffoorr  
aa  lloonngg  ttiimmee..  SSiimmiillaarrllyy,,  tthhee  pprriivvaattee  sscchhooooll  pprriivvaattee  hhoossppiittaall  aallssoo  bbeeccoommeess  aann  iinntteeggrraall  ppaarrtt  ooff  tthhee  
ccoooorrddiinnaatteedd  ssyysstteemm  aatt  tthhee  ttiimmee  ooff  ddiissaasstteerr..  AAllll  pprriivvaattee  aanndd  ggoovveerrnnmmeenntt  sscchhoooollss  aanndd  pprriivvaattee  
hhoossppiittaallss  iinn  tthhee  KKoorriiyyaa  ddiissttrriicctt  ccaann  bbee  eennccoouurraaggeedd  ttoo  pprroovviiddee  sshheelltteerr  aanndd  nneecceessssaarryy  mmeeddiiccaall  
ffaacciilliittiieess  
  
  55..1100    CCoooorrddiinnaattiioonn  wwiitthh  NNeeiigghhbboouurr  DDiissttrriiccttss  

  

EEvveerryy  ddiissttrriicctt,,  iinn  tthhee  ccoonntteexxtt  ooff  ddiissaasstteerr  mmaannaaggeemmeenntt,,  iiss  nnoott  eeqquuiippppeedd  ffrroomm  aallll  rreessoouurrcceess  aanndd  
ccaappaabbllee..  TThheerree  iiss  aa  nneeeedd  ffoorr  eexxtteerrnnaall  aassssiissttaannccee  aatt  eevveerryy  mmoommeenntt  dduurriinngg  tthhee  ddiissaasstteerr..  KKoorriiyyaa  
ddiissttrriicctt  iiss  aa  ccrriittiiccaall  ddiissttrriicctt  iinn  tteerrmmss  ooff  ddiissaasstteerr  ssiittuuaattiioonn..  FFoorr  eexxaammppllee,,  TTaahhssiill  MMaanneennddrraaggaarrhh,,  
CChhiirrmmiirrii  ooff  tthhee  ddiissttrriicctt  ssuucchh  aarreeaass  wwhheerree  iinn  ccaassee  ooff  ddiissaasstteerr,,  tthhee  aassssiissttaannccee  ffrroomm  tthhee  
nneeiigghhbboorriinngg  ddiissttrriicctt,,  TTeehhssiill  ccaann  bbee  rreeaacchheedd  iimmmmeeddiiaatteellyy,,  rraatthheerr  tthhaann  ddiissttrriicctt  hheeaaddqquuaarrtteerr..  
  EExxaammppllee::  IInn  tthhee  eevveenntt  ooff  tthhee  ddiissaasstteerr  ooccccuurrrriinngg  iinn  TTaahhssiill  MMaanneennddrraaggaarrhh,,  CChhiirrmmiirrii,,  rreelliieeff  wwiillll  
bbee  aarrrriivveedd  aatt  KKoorriiyyaa  ddiissttrriicctt  hheeaaddqquuaarrtteerrss  aass  wweellll  aass  FFrroomm  BBiillaassppuurr,,  KKoorrbbaa    ddiissttrriicctt  
hheeaaddqquuaarrtteerrss  FFrroomm  wwiillll  aarrrriivvee  iimmmmeeddiiaatteellyy..  FFoorr  tthhiiss,,  lliisstt  ooff  aavvaaiillaabbllee  rreessoouurrcceess  iinn  aaddjjaacceenntt  
ddiissttrriiccttss  aanndd  tteehhssiillss  iinn  ssuucchh  rreemmoottee  aarreeaass  wwiillll  bbee  kkeepptt  aatt  KKoorriiyyaa  DDiissttrriicctt  hheeaaddqquuaarrtteerr..  SSoo  tthhaatt  
hheellpp  ccaann  bbee  ttaakkeenn  wwhheenn  nneeeeddeedd..  HHeerree  aa  lliisstt  ooff  ddiissttrriiccttss  aanndd  ssttaatteess  iiss  bbeeiinngg  ggiivveenn  wwhhiicchh  aarree  
nneeaarr  aanndd  iimmmmeeddiiaattee  aassssiissttaannccee  ccaann  bbee  ttaakkeenn  aatt  tthhee  ttiimmee  ooff  tthhee  ddiissaasstteerr..  

  
  AArreeaa  NNeeiigghhbboouurriinngg  DDiissttrriiccttss  

BBaaiikkuunntthhppuurr  SSuurraajjppuurr  DDiissttrriicctt  
SSoonnhhaatt  SSuurraajjppuurr  DDiissttrriicctt  
KKhhaaddggaannwwaa  BBiillaassppuurr,,  KKoorrbbaa  DDiissttrriicctt  
BBhhaarraattppuurr  SShhaahhddooll,,  AAnnuuppppuurr    DDiissttrriicctt    ((MM..PP..))  
MMaanneennddrraaggaarrhh  BBiillaassppuurr    DDiissttrriicctt  
CChhiirrmmiirrii  ((NNeeww  DDeeccllaarreedd))  KKoorrbbaa  ddiissttrriicctt  

  
TTaabbllee  66::  NNeeaarreesstt  ddiissttrriicctt  aanndd  ssttaattee  aass  ppeerr  TTeehhssiill  ffoorr  aassssiissttaannccee  
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55..1111  CCoooorrddiinnaattiioonn  wwiitthh  SSDDMMPP  
  
SSDDMMPP  wwiillll  bbee  tthhee  iiddeeaall  lleevveell  aanndd  ssttaannddaarrdd  ffoorr  aallll  ddiissttrriiccttss..  AAllll  ddiissttrriiccttss  wwiillll  iimmpprroovvee  tthheeiirr  
iimmpplleemmeennttaattiioonn  mmeecchhaanniissmmss  aanndd  ccoooorrddiinnaattiioonn  mmeecchhaanniissmmss  aaccccoorrddiinngg  ttoo  SSDDMMPP..  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

FFllooww  CChhaarrtt  99  ::  DDiissttrriicctt  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  PPllaann  
  
  

    

DDiissttrriicctt  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  PPllaann  

DDiissttrriicctt  IInncciiddeenntt  CCoommmmaannddeerr    

DDiissttrriicctt  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  AAuutthhoorriittyy  

DDiissttrriicctt  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  CCoommmmiitttteeee  

RRaappiidd  DDaammaaggee  aasssseessssmmeenntt  GGrroouupp  

IInncciiddeenntt  RReessppoonnssee  GGrroouupp  

SSeeaarrcchh  aanndd  RReessccuuee  RReehhaabbiilliittaattiioonn  SSuuppppllyy  

PPoolliiccee  
SSDDRRFF  
HHoommee  GGuuaarrdd    

 

NNaaggaarr  PPaarriisshhaadd  
PPWWDD  
AAddddmmiinniissttrraattiioonn  

 

LLooggiissttiicc  DDeeppaarrttmmeenntt    
HHeeaalltthh  DDeeppaarrttmmeenntt    

  
LLooccaall  AAddmmiinniissttrraattiioonn,,  PPaanncchhaayyaatt  CCoommmmiitttteeee,,  DDiisstt..PPaanncchhaayyaatt,,  SSccoouuttee,,  
SSHHGG,,  NNGGOO,,  NNCCCC,,  NNSSSS,,  PPrriivvaattee  aanndd  SSoocciiaall  SSeerrvviicc  OOrrggaanniissaattiioonn    

DDiissaasstteerr  RReessppoonnssee  aanndd  RReelliieeff      
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66..  SSttaannddaarrdd  OOppeerraattiinngg  PPrroocceedduurreess  aanndd  CChheecckklliisstt    
  TThhiiss  cchhaapptteerr  iinncclluuddeess  ––  
  

11..  SSOOPP  ffoorr  FFlloooodd,,  DDrroouugghhtt  aanndd  SSttaammppeeddee  
22..  EEmmeerrggeennccyy  eevvaaccuuaattiioonn  ppllaann  ffoorr  FFiirree  aacccciiddeennttss,,  NNaattuurraall  DDiissaasstteerrss    

66..11  SSttaannddaarrdd  OOppeerraattiinngg  PPrroocceedduurree  
  
AAss  ppeerr  tthhee  rriisskk  aannaallyyssiiss,,  iitt  iiss  iiddeennttiiffiieedd  tthhaatt  fflloooodd  iiss  tthhee  mmaajjoorr  nnaattuurraall  ddiissaasstteerr..  DDrroouugghhtt  iiss  aallssoo  
aa  hhaazzaarrdd  ooff  ccoonncceerrnn  iinn  KKoorriiyyaa,,  hhoowweevveerr,,  iittss  bbeeiinngg  aa  ssllooww  ooccccuurrrriinngg  pprroocceessss  aanndd  ddooeess  nnoott  
rreeqquuiirree  iimmmmeeddiiaattee  aaiidd  ccoommppaarreedd  ttoo  fflloooodd..  TThhee  ddiissttrriicctt  iiss  pprroonnee  ttoo  ootthheerr  ggeenneerraall  ddiissaasstteerrss  lliikkee  
rrooaadd  aacccciiddeennttss,,  ffoorreesstt  ffiirreess,,  eeppiiddeemmiiccss,,  eettcc..  SSiinnccee  hhuuggee  ggaatthheerriinngg  ooccccuurrss  aatt  tthhee  ffaaiirrss  oorrggaanniizzee  
iinn  tthhee  ddiissttrriicctt,,  tthheerree  aarree  cchhaanncceess  ooff  mmiissmmaannaaggeemmeenntt,,  aass  aa  rreessuulltt  nnaattuurraall  ccaallaammiittiieess  lliikkee  
ssttaammppeeddee,,  ffiirree  aacccciiddeennttss  ccaann  ooccccuurr  dduurriinngg  tthhee  ffeessttiivvaall..  SSOOPPss  aarree  pprrooppoosseedd  ffoorr  FFiirree  aacccciiddeennttss  
aanndd  NNaattuurraall  DDiissaasstteerrss  ttoo  eennssuurree  ssaaffeettyy  aanndd  iinnccrreeaassee  iinn  ddiissaasstteerr  rriisskk  rreedduuccttiioonn..  

ii..  PPrreeccaauuttiioonnaarryy  MMeeaassuurreess  ffoorr  FFiirree  AAcccciiddeennttss  
  

TToo  iinnccrreeaassee  tthhee  lleevveell  ooff  ssaaffeettyy  iinn  hhoossppiittaallss,,  ccoolllleeggeess,,  ggoovveerrnnmmeenntt  ooffffiicceess,,  ccoommmmeerrcciiaall  
bbuuiillddiinnggss  eettcc..,,  iinnssttaallllaattiioonn  ooff  ssmmookkee  aallaarrmmss  oorr  aauuttoommaattiicc  ffiirree  ddeetteeccttiioonn  //aallaarrmm  ssyysstteemmss  wwiillll  bbee  
pprrooppoosseedd  aass  aann  eeaarrllyy  wwaarrnniinngg  ooff  ffiirree  ttoo  tthhee  ooccccuuppaannttss..  TToo  pprreevveenntt  ffiirree  mmiisshhaappss  aanndd  ttoo  mmaannaaggee  
tthhee  eemmeerrggeennccyy  ssiittuuaattiioonn  dduurriinngg  ffiirree  ffoolllloowwiinngg  aaccttiivviittiieess  aanndd  pprreeccaauuttiioonnss  aarree  pprrooppoosseedd..  
  

  EEmmeerrggeennccyy  eevvaaccuuaattiioonn  ppllaannss  oorr  bbuuiillddiinngg  eevvaaccuuaattiioonn  ppllaannss  aarree  iimmppoorrttaanntt  ffoorr  aallll  
rreessiiddeennttiiaall  bbuuiillddiinnggss,,  aanndd  tthhee  ssaammee  wwiillll  bbee  pprreeppaarreedd  aass  ppeerr  FFiirree  &&  SSaaffeettyy  rruulleess..  

  RReegguullaarr  mmoocckk  ddrriillllss  wwiillll  bbee  ccaarrrriieedd  oouutt  ttoo  ccrreeaattee  aawwaarreenneessss  oonn  pprroocceedduurreess  ttoo  bbee  
ffoolllloowweedd  iinn  ttiimmeess  ooff  eevvaaccuuaattiioonn..  

  IItt  wwiillll  bbee  aaddvviisseedd  ttoo  kkeeeepp  ffiirree  eexxttiinngguuiisshheerrss,,  mmeeddiiccaall  kkiittss  aanndd  mmaasskkss  ttoo  pprreevveenntt  ssmmookkee  
iinnhhaallaattiioonn  eessppeecciiaallllyy  ffoorr  tthhoossee  wwiitthh  rreessppiirraattoorryy  ddiissoorrddeerrss..  
  

iiii..  PPrreeccaauuttiioonnaarryy  MMeeaassuurreess  ffoorr  NNaattuurraall  DDiissaasstteerr    
TThhee  ffoolllloowwiinngg  sstteeppss  sshhoouulldd  bbee  aaddoopptteedd  bbyy  aannyy  iinnddiivviidduuaall  dduurriinngg  tthhee  ttiimmeess  ooff  ddiissaasstteerr  ––    
  

  DDuurriinngg  aann  eeaarrtthhqquuaakkee,,  rreemmeemmbbeerr  ttoo  ccrroouucchh  uunnddeerr  ssoommee  hheeaavvyy  ffuurrnniittuurree  oorr  ssttaanndd  uunnddeerr  tthhee  
ddoooorrffrraammee  ffoorr  ccoovveerr..  
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  IInn  ccaassee  ooff  aa  ffiirree  iinn  tthhee  bbuuiillddiinngg,,  lleeaavvee  tthhee  bbuuiillddiinngg  bbyy  tthhee  ssttaaiirrss..  DDoo  nnoott  uussee  aa  lliifftt  
  IIff  tthhee  hhoouussee  iiss  ffllooooddeedd,,  tthheenn  cclliimmbb  uupp  ttoo  tthhee  rrooooff..  
  DDoo  nnoott  uussee  tthhee  tteelleepphhoonnee,,  eexxcceepptt  ttoo  ccaallll  ffoorr  hheellpp,,  ssoo  aass  ttoo  lleeaavvee  tteelleepphhoonnee  lliinneess  ffrreeee  ffoorr  tthhee  

oorrggaanniizzaattiioonn  ooff  rreessppoonnssee..  
  LLiisstteenn  ttoo  tthhee  mmeessssaaggeess  bbrrooaaddccaasstt  bbyy  rraaddiioo  aanndd  tthhee  vvaarriioouuss  mmeeddiiaa  ssoo  aass  ttoo  kkeeeepp  uuppddaatteedd  

wwiitthh  tthhee  llaatteesstt  iinnffoorrmmaattiioonn..  
  CCaarrrryy  oouutt  tthhee  ooffffiicciiaall  iinnssttrruuccttiioonnss  ggiivveenn  oovveerr  tthhee  rraaddiioo  oorr  bbyy  lloouuddssppeeaakkeerr..  
  KKeeeepp  aa  ffaammiillyy  eemmeerrggeennccyy  kkiitt  rreeaaddyy..  IInn  aallll  tthhee  ddiiffffeerreenntt  ttyyppeess  ooff  eemmeerrggeennccyy,,  iitt  iiss  bbeetttteerr  ttoo  

bbee  pprreeppaarreedd  tthhaann  ttoo  ggeett  rreeaaddyy,,  ttoo  ggeett  iinnffoorrmmaattiioonn  ssoo  aass  ttoo  ggeett  oorrggaanniizzeedd,,  ttoo  wwaaiitt  rraatthheerr  tthhaatt  
aacctt  ttoooo  hhaassttiillyy..  

  DDuurriinngg  ffllooooddss  ttuurrnn  ooffff  eelleeccttrriicciittyy  ttoo  rreedduuccee  tthhee  rriisskk  ooff  eelleeccttrrooccuuttiioonn..  
  AAss  ssoooonn  aass  fflloooodd  bbeeggiinnss,,  ttaakkee  vvuullnneerraabbllee  ppeeooppllee  ((oolldd,,  cchhiillddrreenn,,  ssiicckk,,  eettcc..))  ttoo  uuppppeerr  fflloooorr..  
  BBeewwaarree  ooff  wwaatteerr  ccoonnttaammiinnaattiioonn,,  wwaaiitt  uunnttiill  tthhee  wwaatteerr  iiss  ddeeccllaarreedd  ssaaffee  bbeeffoorree  ddrriinnkkiinngg  oorr  

bbooiill  tthhee  wwaatteerr  bbeeffoorree  ddrriinnkkiinngg..  
  CClleeaann  aanndd  ddiissiinnffeecctt  tthhee  rroooomm  tthhaatt  iiss  ffllooooddeedd..  
  DDuurriinngg  ssttoorrmmss  aanndd  hhuurrrriiccaanneess  ddoo  nnoott  ggoo  oouutt  iinn  aa  ccaarr  oorr  aa  bbooaatt  oonnccee  tthhee  ssttoorrmm  hhaass  bbeeeenn  

aannnnoouunncceedd..  
  IIff  yyoouu  ggoo  oouutt  iinn  tthhee  ssttoorrmm,,  tthheenn  ttaakkee  aassyylluumm  iinn  tthhee  sshheelltteerr  aass  ssoooonn  aass  ppoossssiibbllee  ((nneevveerr  

bbeellooww  tthhee  ttrreeee)),,  iiff  tthheerree  iiss  nnoo  sshheelltteerr,,  lliiee  ddoowwnn  ddiirreeccttllyy  iinn  aa  ppiitt  oorr  aa  ggaapp..  
    AAvvooiidd  ddoooorrss,,  wwiinnddoowwss,,  aanndd  eelleeccttrriiccaall  ccoonndduuccttoorrss  iinn  ssttoorrmm  oorr  ssttoorrmm,,  uunnpplluugg  tthhee  eelleeccttrriiccaall  
aapppplliiaanncceess  aanndd  tteelleevviissiioonn  aaiirrccrraaffttss..  DDoo  nnoott  uussee  aannyy  eelleeccttrriiccaall  eeqquuiippmmeenntt  oorr  tteelleepphhoonnee..  
  

66..22  PPrreeppaarreeddnneessss  ffoorr  FFlloooodd  
  

66..22..11  PPrreeccaauuttiioonnss  
  

  AAllll  tthhee  ttuubbee  wweellllss,,  ssaanniittaarryy  wweellllss  sshhoouulldd  bbee  cchheecckkeedd  bbeeffoorree  tthhee  oonnsseett  ooff  mmoonnssoooonn  aanndd  
oouutt  ooff  oorrddeerr  hhaanndd  ppuummppss  hhaavvee  ttoo  bbee  rreeppaaiirreedd..  

  DDiissiinnffeeccttiioonn  ooff  aallll  wweellllss  aanndd  ootthheerr  ssoouurrcceess  ooff  ddrriinnkkiinngg  hhaavvee  ttoo  bbee  mmaaddee  aanndd  pprreevveennttiivvee  
aanndd  ccoonnttrrooll  mmeeaassuurreess  sshhoouulldd  bbee  aaddoopptteedd  ffoorr  tthhee  aarreeaass  aaffffeecctteedd  bbyy  ddiiaarrrrhhooeeaa..  

  SSeeaarrcchh  aanndd  rreessccuuee  tteeaammss  ttoo  bbee  kkeepptt  iinn  ssttaannddbbyy  ffoorr  aannyy  eemmeerrggeennccyy  rreessccuuee  ooppeerraattiioonnss..  
  EEmmeerrggeennccyy  ccoooorrddiinnaattiioonn  tteeaamm  ttoo  mmoonniittoorr  tthhee  ssiittuuaattiioonn..  
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  EEnnssuurree  tthhaatt  ddrraaiinnaaggee  cchhaannnneellss  //  nnaallllaass  aarree  ddee--ssiilltteedd  aanndd  bbuunnddss  aarree  ppeerriiooddiiccaallllyy  
mmaaiinnttaaiinneedd..  

  TThhee  TTeehhssiillddaarrss  aanndd  BBDDOOss  wwiillll  ttaakkee  nneecceessssaarryy  sstteeppss  ttoo  ccoonndduucctt  mmeeeettiinngg  aatt  tthheeiirr  lleevveell  
aanndd  ffoorrmm  rreelliieeff  ppaarrttiieess  iinnvvoollvviinngg  ffiieelldd  ssttaaffff//  PPRRII//  NNGGOO//  llooccaall  vvoolluunntteeeerrss..  

  PPrreesseenntt  hhoouurrllyy  rreeppoorrtt  ttoo  tthhee  DDiissttrriicctt  CCoolllleeccttoorr  dduurriinngg  tthhee  ddiissaasstteerr..  
  

66..22..22  EEmmeerrggeennccyy  RReessppoonnssee  RReessoouurrcceess  
  

AA..  SSppeecciiaalliisstt  RReessoouurrcceess  
  

  SSeeaarrcchh  aanndd  rreessccuuee  tteeaammss  ((ddiivveerrss//sswwiimmmmeerrss,,  eemmeerrggeennccyy  mmeeddiiccaall))  
  SSppeecciiaalliizzeedd  eeqquuiippmmeenntt--  lliikkee  bbooaattss,,  lliiffee  jjaacckkeettss,,  hheelliiccoopptteerrss,,  eettcc..  

  

BB..  MMaannppoowweerr  
    SSuuppppoorrtt  PPeerrssoonnnneell  

  
CC..  MMeeddiiccaall  SSuuppppoorrtt  

    

  AAmmbbuullaanncceess  ((ccoommpplleettee  wwiitthh  eemmeerrggeennccyy  mmeeddiiccaattiioonn))  
  DDooccttoorrss  
  NNuurrsseess  
  SSttrreettcchheerr  BBeeaarreerrss  
  OOrraall  RReehhyyddrraattiioonn  SSaacchheettss  ((OORRSS))  

  

DD..  LLaaww  &&  OOrrddeerr  AAggeenncciieess  
    PPoolliiccee  
  SSDDRRFF//  NNDDRRFF    
  AArrmmyy//  AAiirr  FFoorrccee  ((iiff  nneeeeddeedd))  

  
EE..  OOtthheerr  EEsssseennttiiaallss  

  
  WWaatteerr  ssttoorraaggee  ttaannkkss  
  CChhlloorriinnee  ttaabblleettss  
  TTeemmppoorraarryy  sshheelltteerrss  wwiitthh  ssaanniittaattiioonn  ffaacciilliittiieess  
  TTeemmppoorraarryy  ccoommmmoonn  kkiittcchheenn  oorr  ffoooodd  ppaacckkeettss  
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TThhee  iinncciiddeenntt  aaccttiioonn  ppllaann  ffoorr  aannyy  fflloooodd  lliikkee  ssiittuuaattiioonn  iiss  ggiivveenn  bbeellooww--  
  

TTaasskk//  FFuunnccttiioonn  //AAccttiivviittyy  
  

DDeeppaarrttmmeenntt//RReessppoonnssiibbllee  OOffffiicceerr  

RRaaiissee  aallaarrmm  //MMaassss  mmeessssaaggiinngg//  CCoommmmuunniittyy  ssyyrreenn  
ssyysstteemm  DDiissttrriicctt  EEmmeerrggeennccyy  OOppeerraattiioonn  CCeenntteerr  
LLooookk  oouutt  ffoorr  rreegguullaarr  uuppddaatteess  ffrroomm  IInnddiiaann  
MMeetteeoorroollooggiiccaall  DDeeppaarrttmmeenntt  ((IIMMDD))  aanndd  CCeennttrraall  
WWaatteerr  CCoommmmiissssiioonn  ((CCWWCC))  ffoorr  ffoorreeccaasstt  aanndd  
ffoollllooww  uupp  aaccttiioonn..  

DDEEOOCC  

AAlleerrtt  aallll  IIRRTT  ttoo  ssttaarrtt  wwoorrkkiinngg  oonn  tthheeiirr  rroollee    IInncciiddeenntt  CCoommmmaannddeerr  
AAsssseessss  ssiittuuaattiioonn,,  mmaakkee  eevvaaccuuaattiioonn  ppllaann  aanndd  mmoovvee  
ccoommmmuunniittyy  ttoo  ssaaffeerr  zzoonneess  IInncciiddeenntt  RReessppoonnssee  TTeeaamm  
AAccttiivvaattee  ssppeecciiaall  rreessoouurrcceess  SSeeaarrcchh  aanndd  rreessccuuee  
((ddiivveerrss  //  sswwiimmmmeerrss,,  bbooaattss,,  lliiffee  jjaacckkeettss,,  
sseeaarrcchhlliigghhttss,,  nnyylloonn  rrooppeess))  
SSppeecciiaalliizzeedd      eeqquuiippmmeenntt      ((hheelliiccoopptteerrss,,      
ssaannddbbaaggss,,  ccrroowwbbaarrss,,  ssppaaddeess,,  ppoorrttaabbllee  mmoottoorr  
ppuummppss))  

IICC  

EEssttaabblliisshh  uunniiffiieedd  ccoommmmaanndd  ((ffoorr  lliiaaiissoonn  wwiitthh  
rreessppoonnddiinngg  aaggeenncciieess))  IIRRTT  
CClloossee  //  ccoorrddoonn  ffllooooddeedd  rrooaaddss  aanndd  aarreeaass  ffrroomm  eennttrryy    IIRRTT  
AAsssseessss  ssiittuuaattiioonn  hhoouurr  ttoo  hhoouurr  iinn  cclloossee  ccoonnttaacctt  wwiitthh  
IIMMDD//CCWWCC  aanndd  ootthheerr  aaggeenncciieess  IIRRTT  
CCoonndduucctt  ddaammaaggee  aasssseessssmmeenntt  DDDDMMAA  
OOnnllyy  aafftteerr  tthhoorroouugghh  cchheecckk--uupp  aanndd  ffoorrmmaall  
cclleeaarraannccee,,  ccoommmmuunniittyy  ccaann  bbee  ppeerrmmiitttteedd  ttoo  rreettuurrnn  
ttoo  tthheeiirr  hhaabbiittaattiioonn  

IIRRTT  

  
TTaabbllee  77::  AAccttiioonn  ppllaann  ttoo  ddeeaall  wwiitthh  fflloooodd  ssiittuuaattiioonn  
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66..33  PPrreeppaarreeddnneessss  ffoorr  DDrroouugghhtt  
  

66..33..11  PPrreeccaauuttiioonnss  
  

  PPrreeppaarraattiioonn  ooff  AAggrriiccuullttuurree  CCoonnttiinnggeennccyy  PPllaannss  ffoorr  ddiissttrriiccttss  aanndd  ssuubb--ddiissttrriiccttss  lleevveellss,,  
eessppeecciiaallllyy  iinn  vvuullnneerraabbllee  ddiissttrriiccttss..  

  IIddeennttiiffiiccaattiioonn  ooff  ddrroouugghhtt  pprroonnee  aarreeaass  pprreeffeerraabbllyy  aatt  tthhee  ssuubb  ddiissttrriicctt  lleevveell..  
  PPrreeppoossiittiioonniinngg  ooff  iinnppuuttss  lliikkee  ddrroouugghhtt  rreessiilliieenntt  vvaarriieettyy  sseeeeddss  aatt  ssttrraatteeggiicc  llooccaattiioonnss..    
  RReeppaaiirr  aanndd  mmaaiinntteennaannccee  ooff  wwaatteerr  bbooddiieess//  ttaannkkss//  wweellllss  eettcc..  ttoo  hheellpp  ccrriittiiccaall  iirrrriiggaattiioonn  

dduurriinngg  ddrryy  ssppeellllss..  
  DDeevveelloopp  pprroottooccoollss  ffoorr  vvaarriioouuss  ddeeppaarrttmmeennttss  ttoo  iinniittiiaattee  ccoonnttiinnggeennccyy  mmeeaassuurreess  wwiitthh  

cclleeaarr  aallllooccaattiioonnss  ooff  rreessppoonnssiibbiilliittiieess..  
  CCrreeaattiinngg  aawwaarreenneessss  aammoonngg  tthhee  ffaarrmmeerrss  oonn  mmaannaaggeemmeenntt  pprraaccttiicceess  lliikkee  

iinntteerrccrrooppppiinngg,,  mmuullcchhiinngg,,  wweeeedd  ccoonnttrrooll,,  eettcc..  
  EEnnccoouurraaggiinngg  ffaarrmmeerrss  ttoo  hhaavvee  ccrroopp  iinnssuurraannccee..  
  IInntteennssiiffiiccaattiioonn  ooff  wwaatteerr  ccoonnsseerrvvaattiioonn  mmeeaassuurreess  lliikkee  rraaiinnwwaatteerr  hhaarrvveessttiinngg  aanndd  

wwaatteerrsshheedd  mmaannaaggeemmeenntt  iinn  tthhee  vviillllaaggeess..  
  
66..33..22  IInnffoorrmmaattiioonn  UUttiilliizzaattiioonn  ffoorr  DDrroouugghhtt  MMaannaaggeemmeenntt  

  

  UUssiinngg  ffrroonnttiieerr  tteecchhnnoollooggiieess  lliikkee  rreemmoottee  sseennssiinngg  aanndd  GGIISS  ffoorr  pprroovviiddiinngg  iinnffoorrmmaattiioonn..  
  DDaattaabbaassee  ttoo  bbee  ccrreeaatteedd  aanndd  uuppddaatteedd  rreegguullaarrllyy  oonn  wweeaatthheerr,,  ccrroopp  ccoonnddiittiioonn,,  mmaarrkkeett  

iinnffoorrmmaattiioonn  eettcc..  
  GGeettttiinngg  iinnffoorrmmaattiioonn  rreegguullaarrllyy  ffrroomm  NNaattiioonnaall  IInnffoorrmmaattiiccss  CCeennttrree  ((NNIICC)),,  vviillllaaggee  

rreessoouurrcceess  cceenntteerrss  eessttaabblliisshheedd  bbyy  IISSRROO,,  IICCAARR,,  SSttaattee  aaggrriiccuullttuurraall  uunniivveerrssiittiieess,,  eettcc..  
  

66..44  PPrreeppaarreeddnneessss  MMeeaassuurreess  ffoorr  SSttaammppeeddee  
  

  TThhee  ffiirrsstt  sstteepp  iiss  ttoo  rreegguullaattee  ttrraaffffiicc  iinn  aarreeaass  ssuurrrroouunnddiinngg  tthhee  ppaannddaallss  aanndd  sshheelltteerr  
ggrroouunnddss..  

  RRoouuttee  mmaappss  ffoorr  tthhee  rreeaacchhiinngg  tthhee  pprriimmee  llooccaattiioonnss  aanndd  eexxiitt  rroouutteess  ttoo  bbee  ppuutt  uupp  aatt  
ssttrraatteeggiicc  ppooiinnttss..  

  BBaarrrriiccaaddiinngg  aatt  tthhee  eennttrraannccee  ttoo  eennssuurree  tthhee  mmoovveemmeenntt  ooff  ppeeooppllee  iinn  aa  qquueeuuee  ttoo  ccoonnttrrooll  
aa  bbuurrggeeoonniinngg  ccrroowwdd..  
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  CCCCTTVV  ccaammeerraass  aanndd  ppoolliiccee  pprreesseennccee  ttoo  rreedduuccee  rriisskk  ooff  ssnnaattcchhiinngg  aanndd  ootthheerr  ppeettttyy  
ccrriimmeess..  

  PPrrooffeessssiioonnaall  sswwiimmmmeerrss  aass  aa  ppaarrtt  ooff  rreessccuuee  tteeaamm  aarree  ddeeppllooyyeedd  aarroouunndd  cceerrttaaiinn  ddeepptthh  
ooff  wwaatteerr  ttoo  pprreevveenntt  cchhiillddrreenn  aanndd  eellddeerrss  ffrroomm  ddrroowwnniinngg..  

  AAnn  aammbbuullaannccee  aanndd  hheeaalltthh  ccaarree  pprrooffeessssiioonnaallss  oonn  ssttaanndd--bbyy..  
  UUnnppllaannnneedd  aanndd  uunnaauutthhoorriizzeedd  eelleeccttrriiccaall  wwiirriinnggss,,  LLPPGG  ccyylliinnddeerrss  aatt  ffoooodd  ssttaallllss  ttoo  bbee  

cchheecckkeedd  dduurriinngg  tthhee  eevveenntt..  
  PPrreeppaarree  aa  lliisstt  ooff  nneeaarrbbyy  hhoossppiittaallss  aanndd  cclliinniiccss..    

  
66..55  GGeenneerraall  SSOOPPss  ffoorr  aallll  ootthheerr  DDiissaasstteerr  
  

ii..  FFiirree    
  

CCaallll  tthhee  ffiirree  rreessccuuee  ddeeppaarrttmmeenntt::    
  

DDuurriinngg  ffiirree  iinn  bbuuiillddiinngg//aappaarrttmmeenntt,,  lleeaavvee  tthhee  pprreemmiisseess  bbyy  nneeaarreesstt  aavvaaiillaabbllee  eexxiitt..  CCaallll  ffiirree  
ddeeppaarrttmmeenntt  aanndd  ddoo  nnoott  aassssuummee  aannyyoonnee  eellssee  hhaass  ccaalllleedd  tthhee  ffiirree  ddeeppaarrttmmeenntt..  NNeevveerr  uussee  lliifftt  
ffoorr  lleeaavviinngg  tthhee  pprreemmiisseess  oorr  aappaarrttmmeenntt  dduurriinngg  eemmeerrggeennccyy..  IIff  yyoouurr  ccllootthh  ccaattcchheess  ffiirree,,  ddoo  nnoott  
ggeett  ppaanniicc  oorr  rruunn,,  ssttoopp,,  ddrroopp  aanndd  rroollll..  
  
CCoovveerr  yyoouurr  nnoossee  aanndd  mmoouutthh  wwiitthh  aa  wweett  cclleeaann  ccllootthh::  ..  
  

SSttaayy  ccaallmm  ccoovveerr  yyoouurr  nnoossee  aanndd  mmoouutthh  wwiitthh  aa  wweett,,  cclleeaann  ccllootthh  ttoo  pprreevveenntt  ssmmookkee  iinnhhaallaattiioonn  
iinnjjuurryy  aanndd  cchhookkiinngg..  NNeevveerr  jjuummpp  ooffff  oorr  aatttteemmpptt  ttoo  cclliimmbb  ddoowwnn  tthhee  ssiiddee  ooff  aa  ttaallll  bbuuiillddiinngg  aass  
iitt  wwiillll  mmeeaann  cceerrttaaiinn  ddeeaatthh..  
  
DDoo  nnoott  rruunn::    
  

DDuurriinngg  aa  ffiirree,,  ssmmookkee  ccoonnttaaiinniinngg  ppooiissoonnoouuss  ggaasseess  ssuucchh  aass  ccaarrbboonn  mmoonnooxxiiddee  ((CCOO))  tteennddss  ttoo  
rriissee  uupp..  WWhheenn  yyoouu  rruunn  iinn  aa  ssmmookkee  ffiilllleedd  rroooomm,,  yyoouu  tteenndd  ttoo  iinnhhaallee  tthhee  ssmmookkee  ffaasstteerr..  CCOO  
dduullllss  tthhee  sseennsseess  aanndd  pprreevveennttss  cclleeaarr  tthhiinnkkiinngg,,  lleeaaddiinngg  ttoo  ppaanniicc..  TToo  pprreevveenntt  bbeeiinngg  
aasspphhyyxxiiaatteedd,,  ddiipp  ttiissssuueess  oorr  ccllootthh  iinn  wwaatteerr  aanndd  ccoovveerr  yyoouurr  nnooiissee  wwiitthh  iitt..  

  
iiii..  NNaattuurraall  DDiissaasstteerr  

  

DDiissaasstteerr  ooccccuurr  wwiitthhoouutt  nnoottiiccee..  MMoosstt  ooff  tthhee  ddiissaasstteerrss  aarree  nnaattuurraall  ssuucchh  aass  eeaarrtthhqquuaakkee,,  fflloooodd,,  
hhuurrrriiccaannee,,  ssaannddssttoorrmm,,  llaannddsslliiddee,,  ttssuunnaammii  aanndd  vvoollccaannooss..  WWee  hhaavvee  nnoo  wwaayy  ooff  ssttooppppiinngg  
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tthheemm,,  bbuutt  wwee  ccaann  lleeaarrnn  ttoo  ddeeaall  wwiitthh  tthhee  ddiiffffiiccuulltt  ssiittuuaattiioonn  tthhaatt  aarriissee  dduuee  ttoo  tthheemm..  DDuurriinngg  
ddiissaasstteerrss  lliikkee  fflloooodd,,  ffiirree,,  eeaarrtthh  qquuaakkee,,  llaannddsslliiddee,,  rreessccuuee  bbeeggiinnss  aatt  hhoommee..  EEvveenn  bbeeffoorree  
eexxtteerrnnaall  hheellpp  aarrrriivveess,,  ppeeooppllee  aaffffeecctteedd  bbyy  tthhee  ddiissaasstteerr  hheellpp  eeaacchh  ootthheerr..  
  
TThhee  ggoovveerrnnmmeenntt  aanndd  mmaannyy  vvoolluunnttaarryy  oorrggaanniizzaattiioonn  sseenndd  tteeaammss  ooff  wwoorrkkeerr  ttrraaiinneedd  iinn  rreessccuuee  
ooppeerraattiioonnss  ttoo  ddiissaasstteerr--aaffffeecctteedd  aarreeaass..  TThheessee  tteeaammss  jjooiinn  hhaannddss  wwiitthh  tthhee  llooccaall  ccoommmmuunniittyy  
hheellppeerrss  ssuucchh  aass  ddooccttoorrss,,  nnuurrsseess,,  ssoocciiaall  wwoorrkkeerrss  aanndd  ppoolliicceemmeenn..  
  
TTeemmppoorraarryy  sshheelltteerrss  aarree  bbuuiilltt  ffoorr  ddiissppllaacceedd  ppeeooppllee..  DDooccttoorr  aanndd  nnuurrssee  pprroovviiddee  mmeeddiiccaall  aaiidd..  
TThheeyy  ttrreeaatt  tthhee  wwoouunnddeedd  aanndd  wwoorrkk  ttoo  ccoonnttrrooll  eeppiiddeemmiiccss..  SSoocciiaall  wwoorrkkeerrss  ccoolllleecctt  ffoooodd  aanndd  
ccllootthh  ffrroomm  aallll  oovveerr  tthhee  ccoouunnttrryy  ffoorr  tthhee  ddiissaasstteerr--aaffffeecctteedd  ppeeooppllee..  TThhee  ppoolliiccee  mmaaiinnttaaiinn  llaaww  
aanndd  oorrddeerr..  MMeeddiiaa  ––ppeerrssoonn  hheellpp  iinn  sspprreeaaddiinngg  nneewwss  aabboouutt  tthhee  vviiccttiimmss  aanndd  tthheeiirr  ccoonnddiittiioonnss..  
TThheeyy  aallssoo  ppoosstt  aaddvveerrttiisseemmeennttss  tthhaatt  uurrggee  ppeeooppllee  ttoo  ddoonnaattee  ffoorr  vviiccttiimmss..  
  
IInn  eexxttrreemmee  ccoonnddiittiioonnss,,  tthhee  AArrmmyy  aanndd  AAiirr  ffoorrccee  oorrggaanniizzee  rreessccuuee  ooppeerraattiioonn..  TThheeyy  cclleeaarr  
rrooaaddss,,  sseenndd  mmeeddiiccaall  tteeaammss  aanndd  hheellpp  ttoo  mmoovvee  ppeeooppllee  ttoo  ssaaffeerr  ppllaaccee..  TThhee  aaiirr  ffoorrccee  ddrrooppss  
ffoooodd,,  wwaatteerr  aanndd  ccllootthheess  iinn  tthhee  aaffffeecctteedd  aarreeaass..  OOrrggaanniizzaattiioonn  lliikkee  UUNN  hheellppss  iinn  pprroovviiddiinngg  aaiidd  
dduurriinngg  mmaassssiivvee  ddiissaasstteerrss..  

  
66..66  AAssssiissttaannccee  ffrroomm  tthhee  CCeennttrraall  //  SSttaattee  GGoovveerrnnmmeenntt  
  
SS..NNoo    FFuunnccttiioonn  DDeeppaarrttmmeennttss  SSttaannddaarrdd  RReelliieeff  LLeevveell  aanndd  RReehhaabbiilliittaattiioonn  

11  

VVaaccaattee  
((rreessiiddeennttiiaall  aanndd  
ccoommmmeerrcciiaall  
bbuuiillddiinngg))  

PPoolliiccee,,  NNaaggaarr  
PPaarriisshhaadd    

  EEmmppttyy  rriisskk  ffuullll  bbuuiillddiinnggss,,  iimmmmeeddiiaatteellyy..  
  TTrraannssppoorrttaattiioonn  ooff  ppeerrssoonnss  aanndd  eesssseennttiiaall  

iitteemmss  aatt  ssaaffee  ppllaacceess..  
  PPrroovviissiioonn  ooff  tteemmppoorraarryy  ssaaffee  

aaccccoommmmooddaattiioonn  ffoorr  ddiissppllaacceedd  ppeeooppllee..  

22  
SSeeaarrcchh  aanndd  
RReessccuuee  

PPoolliiccee,,  NNGGOOss,,  
SSccoouutt,,  NNSSSS,,NNCCCC,,  
SSDDRRFF  

  SSaavvee  tthhee  ppeeooppllee  ttrraappppeedd  iinn  tthhee  ccrriissiiss  aanndd  
eessccoorrtt  tthheemm  ttoo  aa  ssaaffeerr  ppllaaccee    

  PPrrootteeccttiinngg  tthhee  EEnnddaannggeerreedd  AAnniimmaallss  
  SSeeaarrcchh  ffoorr  mmiissssiinngg  ppeerrssoonnss  

33  
SSeeccuurriittyy  ooff  
aaffffeecctteedd  aarreeaa  

PPoolliiccee,,  HHoommee  ggaauurrdd,,  
SSDDRRFF  

  SSeeccuurriittyy  ttoo  aavvooiidd  uunnttoowwaarrdd  aatt  tthhee  aaffffeecctteedd  
ssiittee  ssoo  tthhaatt  tthhee  ccrroowwdd  ccaann  bbee  kkeepptt  aawwaayy  
ffrroomm  tthhee  ddiissaasstteerr  ssiittee..  
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44  

TTrraaffffiicc  ccoonnttrrooll  TTrraaffffiicc  PPoolliiccee  NNGGOOss    DDoo  nnoott  aallllooww  vveehhiicclleess  ttoo  ccoommee  nneeaarr  tthhee  
aaffffeecctteedd  aarreeaa..    

  AArrrraannggeemmeennttss  ffoorr  ffaasstt  ttrraannssppoorrtt  ooff  vveehhiicclleess  
eennggaaggeedd  iinn  rreelliieeff  wwoorrkk..    

  AArrrraannggeemmeenntt  ooff  vveehhiicclleess  wwhheenn  nneeeeddeedd..  

55  

LLaaww  aanndd  oorrddeerr  PPoolliiccee,,  SSDDRRFF    TThhee  aarrrraannggeemmeenntt  ttoo  ssttoopp  tthhee  ssttaammppeeddee  aatt  
tthhee  ttiimmee  ooff  tthhee  ddiissaasstteerr..    

  SSttoopp  rruummoorrss    
  PPrreevveenntt  rriioottss  aanndd  lloooottiinngg..  
    PPrrootteeccttiioonn  ooff  lliiffee  aanndd  pprrooppeerrttyy  ttoo  aaffffeecctteedd  

66  

DDeeccaayy  ooff  ddeeaadd  
bbooddiieess  

PPoolliiccee,,  HHeeaalltthh  
DDeeppaarrttmmeenntt,,    NNaaggaarr  
PPaarriisshhaadd  

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

  TThhee  aarrrraannggeemmeenntt  ffoorr  tthhee  ffuunneerraall  ooff  ddeeaadd  
bbooddiieess    

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

  IInnffoorrmm  ttoo  rreellaattiivveess  ooff  tthhee  ddeecceeaasseedd..  

77  

DDeebbrriiss  ddiissppoossaall  PPoolliiccee,,  NNaaggaarr  
PPaarriisshhaadd,,  SSDDRRFF  

  RReemmoovvaall  ooff  ddeebbrriiss  ffoorr  tthhee  rree--iinnssttaallllaattiioonn  ooff  
uurrggeenntt  sseerrvviicceess..    

  PPuutt  iinn  tthhee  pprrooppeerr  ppllaaccee  ooff  ddeebbrriiss..  
  CCaarreeffuull  ddeelleettiioonn  ooff  ddeebbrriiss,,  wwhhiicchh  ddooeess  nnoott  

ddaammaaggee  vvaalluuaabbllee  iitteemmss  aanndd  ddeeaadd  bbooddiieess..  
  

TTaabbllee  88::  AAssssiissttaannccee  ffrroomm  tthhee  CCeennttrraall  //  SSttaattee  GGoovveerrnnmmeenntt  
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66..77  HHuummaann  RReelliieeff  aanndd  AAssssiissttaannccee  
  
UUnnddeerr  tthhee  rreelliieeff  aanndd  rreehhaabbiilliittaattiioonn,,  tthheerree  aarree  vvaarriioouuss  ttyyppeess  ooff  hhuummaanniittaarriiaann  nneeeeddss,,  wwhhiicchh  
iiss  eesssseennttiiaall  ffoorr  nnoorrmmaall  hhuummaann  lliiffee..  TThhee  ffoolllloowwiinngg  ccrriitteerriiaa  wwiillll  bbee  aavvaaiillaabbllee  ttoo  pprroovviiddee  tthhee  
nneecceessssaarryy  ffaacciilliittiieess  --  

  
SS..  NNoo..  EEsssseennttiiaall  hhuummaann  

ffaacciilliittiieess  
SSttaannddaarrdd  lleevveell  wwoorrkk  

11  FFoooodd  
  DDiissttrriibbuuttiioonn  ooff  mmiillkk,,  bbrreeaadd,,  mmiillkk  ppoowwddeerr  eettcc..  
  FFoooodd  ppaacckkeettss  ffrroomm  ddoonnoorrss,,  ccoolllleeccttiinngg  ffrroomm  hhoommee,,  

llooggiissttiiccss  ddeeppaarrttmmeenntt..  
  DDiissttrriibbuuttiioonn  ooff  ffrruuiittss  eettcc..  

22  DDrriinnkkiinngg  WWaatteerr  

  PPrroovviiddiinngg  DDrriinnkkiinngg  WWaatteerr  TTaannkkeerr  bbyy  tthhee  NNaaggaarr  
ppaarriisshhaadd..  

  CClleeaann  ddrriinnkkiinngg  wwaatteerr  bbyy  tthhee  PPuubblliicc  HHeeaalltthh  
DDeeppaarrttmmeenntt    

  CClleeaannlliinneessss  ooff  eexxiissttiinngg  wwaatteerr  ssoouurrcceess..  
  RReessttoorree  ddrriinnkkiinngg  wwaatteerr  ssuuppppllyy  iimmmmeeddiiaatteellyy  

33  MMeeddiicciinnee  
  EEsssseennttiiaall  mmeeddiicciinneess  bbyy  ggoovveerrnnmmeenntt  hhoossppiittaall--    

DDiissttrriibbuuttee  mmeeddiicciinnee  ooff  ffeevveerr,,  ddiiaarrrrhheeaa  eettcc  
  EEnnssuurriinngg  aaddeeqquuaattee  ssttoocckk  iinn  mmeeddiiccaall  

44  CCllootthh  
  DDiissttrriibbuuttiioonn  ooff  bbllaannkkeettss  aanndd  tteexxttiilleess  bbyy  DDiissttrriicctt  

AAddmmiinniissttrraattiioonn  aanndd  ddoonnoorrss  
  CCoolllleeccttiioonn  ooff  oolldd  tteexxttiilleess  bbyy  NNGGOOss,,NNSSSS,,  NNCCCC  

aanndd  ddiissttrriibbuuttiioonnss  iinn  nneeeeddyy..  

66  TTeemmppoorraarryy  
SShheelltteerrss  

  AArrrraannggeemmeenntt  ooff  tteemmppoorraarryy  aaccccoommmmooddaattiioonn  
((sscchhooooll,,  ccoolllleeggee,,  ggoovveerrnnmmeenntt  bbuuiillddiinngg))  

  TTaarrppaauulliinn  ddiissttrriibbuuttiioonn  ffoorr  rraaiinn  pprrootteeccttiioonn  
  TTeemmppoorraarryy  TTeennttss  

77  HHeellpplliinnee  
  EEssttaabblliisshhmmeenntt  ooff  ccoonnttrrooll  rroooomm  aatt  tthhee  ssiittee..  
  EEssttaabblliisshhmmeenntt  ooff  hheellpplliinnee  nnuummbbeerr  iimmmmeeddiiaatteellyy  oonn  

tthhee  ccoonnttrrooll  rroooomm  ooff  tthhee  ssiittee..  
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88  VVIIPP  TToouurriinngg  
  IInnssppeeccttiioonn  aarrrraannggeemmeennttss  ffoorr  LLeeaaddeerrss,,  

aaddmmiinniissttrraattiivvee  ooffffiicciiaallss,,  mmiinniisstteerrss  ooff  tthhee  
ggoovveerrnnmmeenntt..  

  TTrraannssppoorrttaattiioonn  aanndd  ccoonnttrrooll  ooff  tthhee  ccrroowwdd..  

99  SSuuppppoorrtt  ffrroomm  
PPrriivvaattee  IInnssttiittuuttee  

  PPrriivvaattee  sscchhooooll  aass  tteemmppoorraarryy  aaccccoommmmooddaattiioonn  
  UUssee  ooff  rreessoouurrcceess  ooff  pprriivvaattee  hhoossppiittaallss  
  TTaakkiinngg  hheellpp  ooff  JJCCBB,,  ttrraaccttoorr  ttrroolllleeyy,,  dduummppeerr  eettcc..  

ffrroomm  pprriivvaattee  bbuuiillddeerrss..  
    

TTaabbllee  99::  HHuummaann  rreelliieeff  aanndd  aassssiissttaannccee  
  

AA  SSOOPP  ((SSttaannddaarrdd  OOppeerraattiinngg  PPrroocceedduurree))  hhaass  bbeeeenn  sseett  uupp  ffoorr  tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  
DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  AAccttiioonn  PPllaann  iinn  tthhee  ddiissttrriicctt..  DDiissaasstteerr  aanndd  ddiissaasstteerr  lleevveellss  wwiillll  bbee  
ddeeffiinneedd  tthhrroouugghh  tthhee  DDiissttrriicctt  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  PPllaann..  
AAccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  lleevveell  ooff  ddiissaasstteerr  aanndd  tthhee  rreeqquuiirreemmeenntt,,  oobbttaaiinniinngg  eexxtteerrnnaall  aassssiissttaannccee  wwiillll  
bbee  ccoonnssiiddeerreedd..  TThheerree  wwiillll  bbee  ssppeecciiaall  aarrrraannggeemmeennttss  ffoorr  sseennddiinngg  iinnffoorrmmaattiioonn  ffrroomm  tthhee  
ddiissaasstteerr  ssiittee  ttoo  tthhee  ddiissttrriicctt  hheeaaddqquuaarrtteerrss..  
MMaannaaggeemmeenntt  ooff  ccoommmmuunniiccaattiioonn  mmeeddiiaa,,  ssuuppppoorrtt,,  rreessoouurrccee  aanndd  vvaarriioouuss  ssttaannddaarrdd  lleevveellss  ooff  
rreelliieeff  hhaass  bbeeeenn  mmeennttiioonneedd  iinn  DDDDMMPP..    
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अनुबंधअनुबंध  1 1   &&    संपकसंपक  िववरणिववरण  
1.  संपक िववरण 

National Disaster Management Authority रा ीय आपदा बंधन ािधकरण 
(NDMA) 

एन.डी.एम.ए., भवन 
ए-1, सफदरजंग ए ेव 
नई िद ी - 110029 
दूरभाष +91-11-26701700 
िनयं ण क  +91-11-26701728 

Government of India भारत सरकार हे लाइन नंबर 011-1078 
फै  +91-11-26701729 

 
एनडीएमए िनयं ण क  

नाम कायालय फै  मोबाइल ईमेल आई डी 
िनयं ण क  011-26701728 011-26701729 9868891801 controlroom@ndma.gov.in 

011-1078 9868101885 ndmacontrolroom@gmail.com 
 

एनडीआरएफ  मु ालय 
मु ालय एनडीआरएफ, अ ोदय भवन,बी-2 िवंग 9th ोर 

सीजीओ का े , लोधी रोड, नई िद ी - 110033 
िनयं ण क  की जानकारी 

नंबर -   011-24363260, फै  न. – 011-24363261 
EMAIL ID: hq.ndrf@nic.in 
ए चज/ रसे शन िववरण 

. - 011-24369279,   फै  - 011-24363261 
 एनडीआरएफ  यूिनट  

ी जैकब िकसपोटटा , कमांडट 
3री एनडीआरएफ बटा. 

पो – मंुडाली,कटक – ओिड़सा,  िपन - 754013 
नाम कायालय फै  यूिनट कंटोल म न. 

ईमेल आई डी 
ओिड़सा जोन 0671-2879710 0671-2879711 0671-2879711 09437581614 

ori03-ndrf@nic.in 
 
रा  बाढ़ िनयं ण क  JJhh  ,,uu--  vvkkjj--  llkkggww]]  mmii  llffppoo]] 

पुराना भू – अिभलेख कायालय 
गाँधी चौक, रायपुर 

रा  बाढ़ िनयं ण क  
नाम कायालय फै  ईमेल आई डी 
िनयं ण क  0771-2223471 0771-2223472 cgrelief@gmail.com 
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JJhheerrhh  ddkk aarrhh  
ddssjjddssVV~~VVkk  

eeffggyykk  vvkkjj{{kkdd  0077883366&&223322444488@@99447799119933779999  

   
  
 
 
 
 



ftyk vkink izca/ku ;kstuk] dksfj;k ¼N0x0½  

3  

iizz””kkkkllddhh;;  vvff//kkddkkffjj;;kkss aa  ddss  nnwwjjHHkkkk’’kk  uuaaccjjkk ss aa  ddhh  llwwpphh  
ffttyykk  &&  ddkkss ffjj;;kk  ¼¼NN00xx00½½  
ffooHHkkkkxx  ddkk  uukkee  &&  jjkkttLLoo  ffooHHkkkkxx  
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ffttyyss  ddss  ffooHHkkkkxxookkkkjj  nnwwjjHHkkkk’’kk  ddhh  ttkkuuddkkjjhh  &&  
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ffttyykk  ddkk ssffjj;;kk  ddss  vvkkjj00vvkkbbZZ@@iiVVookkjjhh  ddhh  nnwwjjHHkkkk’’kk  llwwpphh  &&  
  

jjkkttLLoo  ffuujjhh{{kkddkk ss aa  ddss  eekk sscckkbbZZyy  uuaa --  ddhh  llwwpphh  ffttyykk  ddkk ss ffjj;;kk  NN00xx00  
ØØaa--  ddeeZZppkkjjhh  ddkk  uukkee    iinnuukkee    eekk ss00  uuaa00  jjkk00ffuu00eeaa00  
11  JJhhddkkaarr  iikk..MMss;;  jjkkttLLoo  ffuujjhh{{kkdd  99442255558844552266  ddssYYggkkjjhh  

22  JJhh  ddss''oojj  jjkkee  ddqqttwwjj  jjkkttLLoo  ffuujjhh{{kkdd  99775544992255118844  [[kkMM++xxookkaa  

33  JJhh  jjkkeeffeeyyuu  ''kkeekk ZZ  jjkkttLLoo  ffuujjhh{{kkdd  99442244000088448811  
88887788777799990077  

ffuu;;ffeerr  ,,oo  uuttwwyy  ccSSddqq..BBiiqqjj  

44  JJhh  llqqjjss''kk  ddqqeekkjj  HHkkxxrr  jjkkttLLoo  ffuujjhh{{kkdd  88443355006688553333  
ooddZZ  yykk ssMM  jjkk00ffuu00  ffttyykk  ddkk;;kkZZ --  
HHkk ww&&vvffHHkk--  

55  JJhh  ffoott;;  ccggkknnqqjj  ffllaagg  jjkkttLLoo  ffuujjhh{{kkdd  99440066002233666677  ffttyykk  ddkk;;kk ZZ --  HHkk ww&&vvffHHkk--  

66  JJhh  HHkkxxookkuunnkkll  ddqq''kkookkggkk  jjkkttLLoo  ffuujjhh{{kkdd  99442244225577889933  lljjMMhh  

77  JJhh  ddeeyyss''oojj  iiSSddjjkk  jjkkttLLoo  ffuujjhh{{kkdd  88995599338844447777  
99440066228800557766  

llkkssuuggrr  

88  JJhh  eeggssUUnnzzllkk;;  jjkkttLLoo  ffuujjhh{{kkdd  99999933885544551166  iikkssMM++hh  ccppjjkk  

99  JJhh  jjkk//kkkkppjj..kk  OO;;kkll  jjkkttLLoo  ffuujjhh{{kkdd  99992266774411883399  ddkk ssVVkkMMkkssyy  

1100  JJhh  llnnkkff''kkoo  ffeeJJkk  jjkkttLLoo  ffuujjhh{{kkdd  99557755777744889900  iiVVuukk  

1111  JJhh  jjkkeekkJJ;;  llkkddssrr  jjkkttLLoo  ffuujjhh{{kkdd  88996666997788440077  HHkkjjrriiqqjj  

1122  JJhh  [[kk ssyyuu  iizzllkknn  llww;;ZZooaa''kkhh  jjkkttLLoo  ffuujjhh{{kkdd  99009988660000009944  
jjkk00ffuu00  uuttwwyy  ffuu;;ffeerr  ffppjjffeejjhh  
rrgg00  [[kkMM++xxookkaa  

1133  JJhh  ddiiwwjjyykkyy  ddqqjjss ZZ  jjkkttLLoo  ffuujjhh{{kkdd  99116655771199774433  
jjkk00ffuu00  ffuu;;ffeerr  ccMM++xxkk aaoo  rrgg--  
ccSSddqq..BBiiqqjj  

1144  JJhh  ddqqyynnhhii  ffllaagg  jjkkttLLoo  ffuujjhh{{kkdd  77997744884488776600  
jjkk00ffuu00  ffuu;;ffeerr  llkkssuuggrr  rrgg--  
llkkssuuggrr  

1155  JJhh  vvaattkk ssjjhh  yykkyy  ff==yykkssddhh  jjkkttLLoo  ffuujjhh{{kkdd  88334499337711229955  
jjkk00ffuu00  ffuu;;ffeerr  ddqq aaookkjjiiqqjj  rrgg--  
HHkkjjrriiqqjj  

1166  
JJhh  ttkkxxss''oojj  ddqqeekkjj  
ffllaaggkkuuhh  

jjkkttLLoo  ffuujjhh{{kkdd  99992266555544772244  
jjkk00ffuu00  ffuu;;ffeerr  uukkxxiiqqjj  rrgg--  
eeuussUUnnzzxx<<++  

1177  JJhh  rrkkss""kkjjkkee  iiVVssyy  jjkkttLLoo  ffuujjhh{{kkdd  99999933772277226611  
jjkk00ffuu00  ffuu;;ffeerr  eeuussUUnnzzxx<<  rrgg--  
eeuussUUnnzzxx<<++  

1188  JJhh  nnssoossUUnnzz  ddqqeekkjj  HHkkxxrr  jjkkttLLoo  ffuujjhh{{kkdd  77887799779944330011  jjkk00ffuu00  ccSSddqq..BBiiqqjj  ddkk  llggkk;;dd  

1199  JJhh  ccssuuhh  ccggkknnqqjj  ffllaagg  jjkkttLLoo  ffuujjhh{{kkdd  
  

eeuussUUnnzzxx<<++  ¼¼llaaffoonnkk½½  
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iiVVookkffjj;;kkss aa  ddhh  eekk sscckkbbZZyy  uuaa--  llwwpphh  ffttyykk  ddkk ss ffjj;;kk  NN00xx00  
SS..NNOO..  NNAAMMEE  OOFF  TTAAHHSSIILL  PPAATTWWAARRII''SS  NNAAMMEE  CCOONNTTAACCTT  NNOO..  

11  KKHHAADDGGAAWWAANN  MMUUKKEESSHH  PPRRAATTAAPP  SSIINNGGHH  88334499002288110066  
22  KKHHAADDGGAAWWAANN  RRAAMM  SSIINNGGHH  88996655004411113366  
33  KKHHAADDGGAAWWAANN  AANNJJAALLII  996644440011223399  
44  KKHHAADDGGAAWWAANN  VVAANNDDAANNAA  99116655226600441144  
55  KKHHAADDGGAAWWAANN  PPRREEMMAA  RROOSSEE  KKHHAAKKHHAA  99116655225599667766  
66  KKHHAADDGGAAWWAANN  KKAAMMLLEESSHHWWAARR  PPRRAASSAADD  PPAAIIKKRRAA  88995599338844447777  
77  KKHHAADDGGAAWWAANN  SSHHAAKKUUNNTTAALLAA  SSIINNGGHH  99775533001111222244  
88  KKHHAADDGGAAWWAANN  AANNJJAANNAA  99771133777700331155  
99  KKHHAADDGGAAWWAANN  JJYYOOTTII  PPRRAAKKAASSHH  DDUUBBEEYY  99882266993399885533  

1100  KKHHAADDGGAAWWAANN  BBAALLMMIIKK  MMIISSHHRRAA  99997777006699881111  
1111  KKHHAADDGGAAWWAANN  SSHHAALLIINNDD  KKUUMMAARR  YYAADDAAVV  99882266778855773344  
1122  KKHHAADDGGAAWWAANN  MMAANNGGAALL  PPRRAASSAADD  RRAAJJWWAADDEE      
1133  KKHHAADDGGAAWWAANN  BBAALLBBHHAADDRRAA  RRAAMM  99992266115577001177  
1144  KKHHAADDGGAAWWAANN  VVIIJJAAYY  KKUUMMAARR  TTIIWWAARRII  99442244225533994433  
1155  BBAAIIKKUUNNTTHHPPUURR  SSAANNJJAAYY  GGUUPPTTAA  88443355553344442233  
1166  BBAAIIKKUUNNTTHHPPUURR  HHAANNSS  LLAALL  NNAAYYAAKK  99885599119999779966  
1177  BBAAIIKKUUNNTTHHPPUURR  AAMMRREESSHH  PPAANNDDEEYY  99000099440000883333  
1188  BBAAIIKKUUNNTTHHPPUURR  MMAAHHEENNDDRRAA  SSIINNGGHH  99999933885544551166  
1199  BBAAIIKKUUNNTTHHPPUURR  SSIITTAARRAAMM  BBAANNJJAARRAA  99442244115500996611  
2200  BBAAIIKKUUNNTTHHPPUURR  CCHHHHAAYY  KKUUMMAARR  PPAAIIKKRRAA  99992266113300770044  
2211  BBAAIIKKUUNNTTHHPPUURR  AASSHHOOKK  KKUUMMAARR  KKAASSYYAAPP  99992266116699116655  
2222  BBAAIIKKUUNNTTHHPPUURR  RRAAMMDDEEOO  RRAAMM  99440077774444222233  
2233  BBAAIIKKUUNNTTHHPPUURR  SSEEWWAAKK  RRAAMM  MMAARRAAVVII  99117744990044336633  
2244  BBAAIIKKUUNNTTHHPPUURR  BBEECCHHAANN  RRAAMM  JJAAIISSWWAALL      
2255  BBAAIIKKUUNNTTHHPPUURR  RRAADDHHAA  CCHHAARRAANN  VVYYAASS  99992266774411883399  
2266  BBAAIIKKUUNNTTHHPPUURR  DDEEEEPPSSHHIIKKHHAA  SSAAII  99669911443366332277  
2277  BBAAIIKKUUNNTTHHPPUURR  SSUUSSHHMMAA  SSAAHHUU  77558811883300883311  
2288  BBAAIIKKUUNNTTHHPPUURR  SSAALLOOMMEE  99992266116688558888  
2299  BBAAIIKKUUNNTTHHPPUURR  VVAANNDDAANNAA  KKUUJJUURR  88110033447766337788  
3300  BBAAIIKKUUNNTTHHPPUURR  MM..DD..  FFAARRIIDD  KKHHAANN      
3311  BBAAIIKKUUNNTTHHPPUURR  SSAANNGGEEEETTAA  77004499770077008866  
3322  BBAAIIKKUUNNTTHHPPUURR  AAJJAAYY  KKUUMMAARR  SSHHAARRMMAA  99440077006655666622  
3333  BBAAIIKKUUNNTTHHPPUURR  MMAANNOOJJ  KKUUMMAARR  SSIINNGGHH  99440066333399000000  
3344  BBAAIIKKUUNNTTHHPPUURR  CCHHAANNDDRRIIKKAA  PPRRAASSAADD  PPAAIIKKRRAA  88112200880033006677  
3355  BBAAIIKKUUNNTTHHPPUURR  VVIINNAAYYAAKK  PPRRAASSAADD  MMIISSHHRRAA  99442255554422228855  
3366  BBAAIIKKUUNNTTHHPPUURR  PPRREEEETTAAMM  BBEECCKK  88222244880066552255  
3377  BBAAIIKKUUNNTTHHPPUURR  RRAAMMCCHHAANNDDRRAA  GGAAUUDD      
3388  BBAAIIKKUUNNTTHHPPUURR  CCHHHHAATTRRAA  SSAAYY  NNAAGGDDEEOO  99440066331144225555  
3399  MMAANNEENNDDRRAAGGAARRHH  SSAANNDDEEEEPP  SSIINNGGHH  99664444001144660000  
4400  MMAANNEENNDDRRAAGGAARRHH  RRAAMMEESSHHRRAAMM  77887799661111557722  
4411  MMAANNEENNDDRRAAGGAARRHH  SSAADDAASSHHIIVV  MMIISSHHRRAA  99557755777744889900  
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4422  MMAANNEENNDDRRAAGGAARRHH  RRAANNJJIITTAA  LLAAKKRRAA  88110033991144887788  
4433  MMAANNEENNDDRRAAGGAARRHH  BBEEEERR  SSAAII  77774466880077110088  
4444  MMAANNEENNDDRRAAGGAARRHH  SSUURRAAJJPPRRAASSAADD  KKIISSPPOOTTTTAA  99666699114477885566  
4455  MMAANNEENNDDRRAAGGAARRHH  HHEEEERRAA  LLAALL  PPUURRII  77004499334400990022  
4466  MMAANNEENNDDRRAAGGAARRHH  SSHHIIVVMMOOHHAANNRRAAMM  DDHHUUSSIIYYAA  99882266118888554433  
4477  MMAANNEENNDDRRAAGGAARRHH  RRAAMM  PPRRAATTAAPP  SSIINNGGHH  99990077776666888877  
4488  MMAANNEENNDDRRAAGGAARRHH  SSUURREENNDDRRAA  PPAALL  SSIINNGGHH  99666699338877220022  
4499  MMAANNEENNDDRRAAGGAARRHH  SSUUNNAAIINNAA  SSIINNGGHH  99775555445599440055  
5500  MMAANNEENNDDRRAAGGAARRHH  JJAAIINNEENNDDAARR  KKUUMMAARR  LLAAHHRREE  77441155777733334455  
5511  MMAANNEENNDDRRAAGGAARRHH  BBHHAANNUUMMAATTII  88110033777788113399  
5522  MMAANNEENNDDRRAAGGAARRHH  NNAAGGEENNDDRRAA  NNAARRAAYYEENN  SSIINNGGHH  99116655777788555522  
5533  MMAANNEENNDDRRAAGGAARRHH  SSOONNUU  PPRRAASSAADD  TTOOMMAARR  88995599775522550055  
5544  BBHHAARRAATTPPUURR  UUMMEESSHH  KKUUMMAARR  SSHHRRIIVVAASSTTAAVVAA  99882266112200009922  
5555  BBHHAARRAATTPPUURR  RRAAJJKKIISSHHOORR  PPRRAASSAADD  99666699551122889999  
5566  BBHHAARRAATTPPUURR  SSAAJJJJAANN  SSIINNGGHH  99442255559955663322  
5577  BBHHAARRAATTPPUURR  LLIIVVAANNSS  TTOOPPPPOO  99116655778844778877  
5588  BBHHAARRAATTPPUURR  GGUULLAABB  SSIINNGGHH  99992266551155119944  
5599  BBHHAARRAATTPPUURR  AANNUUPP  KKUUMMAARR  KKHHAAKKHHAA  99997777003311111133  
6600  BBHHAARRAATTPPUURR  AASSHHIISSHH  KKUUMMAARR  SSIINNGGHH  88996655884499551144  
6611  BBHHAARRAATTPPUURR  KKAAVVIILLAALL  KKUUJJUURR  99000099115500221100  
6622  BBHHAARRAATTPPUURR  GGRRIIJJEESSHH  KKUUMMAARR  88995599771111333366  
6633  BBHHAARRAATTPPUURR  BBAASSAANNTT  SSIINNGGHH  MMAARRAABBII  99661177770077559966  
6644  BBHHAARRAATTPPUURR  DDEEVVEENNDDRRAA  SSIINNGGHH  99669977556699556622  
6655  BBHHAARRAATTPPUURR  DDEEEEPPAAKK  XXAALLXXOO  88110099886666116622  
6666  BBHHAARRAATTPPUURR  BBAABBUU  NNAARRAAYYAANN  SSIINNGGHH  99661177997711440099  
6677  SSOONNHHAATT  JJEEEEVVEESSHH  KKUUMMAARR  MMIISSHHRRAA  99889933222266885577  
6688  SSOONNHHAATT  PPRRAAKKAASSHH  NNAARRAAYYAANN  DDUUBBEEYY  99661177993333449955  
6699  SSOONNHHAATT  SSAANNJJAAYY  SSUURRYYAAVVAANNSSHHII  99999933886688887744  
7700  SSOONNHHAATT  RRAAMMEESSHH  KKUUMMAARR  BBHHAAGGAATT  88222244889900889911  
7711  SSOONNHHAATT  SSHHIIVV  KKUUMMAARR  SSIINNGGHH  99442244225588994477  
7722  SSOONNHHAATT  RRAAJJUU  77887799007755111100  
7733  SSOONNHHAATT  MMEENNKKAA  KKIIRRAARR  99442244226611669922  
7744  SSOONNHHAATT  SSHHAATTRRUUGGHHAANNRRAAMM  99440066228800557766  
7755  SSOONNHHAATT  YYOOGGEESSHH  KKUUMMAARR  GGUUPPTTAA  99775544445555339933  
7766  SSOONNHHAATT  BBRRIIJJEESSHH  KKUUMMAARR  SSAAHHUU  99009988559977773300,,  88995599771111333366  
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ff''kk{{kkkk  ffooHHkkkkxx  &&  

ffttyykk  ff””kk{{kkkk  vvff//kkddkkjjhh  &&  JJhh  jjkkddss””kk  iikk..MMss;;    
nnwwllHHkkkk’’kk  uuEEccjj  &&  99111111008888005566@@0077883366&&223322224411  
 

ddkk;;kk ZZyy;;  ffttyykk  ff''kk{{kkkk  vvff//kkddkkjjhh  ccSSddqqUUBBiiqqjj  ffttyykk&&ddkk ssffjj;;kk  ¼¼NN00xx00½½  

ffooddkkll[[kk..MM  ff''kk{{kkkk  vvff//kkddkkffjj;;kk ss aa  ddhh  ttkkuuddkkjjhh    

ØØ00  ffttyykk  ffooddkkll[[kk..MM  
ddkk  uukkee    

ffooddkkll[[kk..MM  ff''kk{{kkkk  
vvff//kkddkkjjhh  ddkk  uukkee    

eekk sscckkbbZZyy  uu00  eewwyyiinn  ddcc  llss  iinnLLFFkk  
ggSS  

11  ddkk ssffjj;;kk    eeuussUUnnzzxx<<  JJhh  ,,00ddss00uukkxx  77441155448844111177  iizzkkppkk;;ZZ  0011--1100--22001177  
22  ddkk ssffjj;;kk    [[kkMM++xxookk    llqqJJhh  cchh00ccMM++kk  88881177225599883355  ffoo--[[kk--ff''kk--vvff//kk--  2244--0055--22001166  
33  ddkk ssffjj;;kk    llkk ssuuggrr  JJhh  ''kkkk ssHHkkuukkFFkk  ffllaagg  99889933228855557744  OO;;kk[[;;kkrrkk  0000//0077//22001166  
44  ddkk ssffjj;;kk    HHkkjjrriiqqjj  JJhh  ffoouuhhrr  ffllaagg  77009944559944557799  ffoo--[[kk--ff''kk--vvff//kk--  0011--0066--22001122  
55  ddkk ssffjj;;kk    ccSSddqqUUBBiiqqjj  JJhh  ccaallrr  ddqqeekkjj  nnqqccss aa  99334400554444002277  ffoo--[[kk--ff''kk--vvff//kk--  0011--0099--22001177  

 

ffttyykk  ddkk ssffjj;;kk  ddss  ''kkkkllddhh;;  ggkkbbZZ  LLddwwyy  ,,ooaa  ggkk;;jj  llssddssUUMMªªhh  LLddwwyykk ss aa  ddhh  llwwpphh  

ll00ddzz00  llaaLLFFkkkk  ddkk  uukkee  iizzkkppkk;;ZZ  ddkk  uukkee    ffooddkkll[[kk..MM  
iizzkkppkk;;ZZ  ddkk  QQkkssuu  ;;kk  eekksscckk00  

uuEEccjj  
11  ''kkkkll00mm00eekk00ffoo00  ddqqMMssyyhh  JJhh  ,,ee00,,yy00  llkkggww  ccSSddqq..BBiiqqjj  77669977776666115500  
22  ''kkkkll00dd00  ggkkbbZZ  LLddwwyy  ccqqMM++kkjj  JJhheerrhh  ccuulljjhh;;kk  ccSSddqq..BBiiqqjj  99999933333355336655  
33  ''kkkkll00mm00eekk00  jjuubbZZ  JJhheerrhh  llqqddhh zzUUrrkk  iiUUUUkkkk  ccSSddqq..BBiiqqjj  997755336677221100  
44  ''kkkkll00  ggkkbbZZ  LLddwwyy  ffppyyddkk  JJhh  nnssoojjkktt    ccSSddqq..BBiiqqjj  77669922888844119988  

55  ''kkkkll00  ggkkbbZZ  LLddwwyy  llyyddkk  
JJhheerrhh  ''kk''kkhh  cckkyykk  

[[kkyy[[kkkk ss ss  
ccSSddqq..BBiiqqjj  99440077668833779933  

66  ''kkkkll00cckk00mm00eekk00  iiVVuukk  nnssooddjj..kk  ffllaagg  ccSSddqq..BBiiqqjj  99775533552244881133  
77  ''kkkkll00  ggkkbbZZ  LLddwwyy  HHkk[[kkkkjj  jjkkff''kknn  vvggeenn  ccSSddqq..BBiiqqjj  99442244226600441155  
88  ''kkkkll00  ggkkbbZZ  LLddwwyy  >>jjuukkiikkjjkk  ggffjjggjj  ffllaagg  ccSSddqq..BBiiqqjj  88112200770033886600  
99  ''kkkkll00  ggkkbbZZ  LLddwwyy  ccjjffnn;;kk  eekk ss00  vvccjjkkjj  ccSSddqq..BBiiqqjj  99557755995599220088  
1100  ''kkkkll00dd00  ggkkbbZZ  LLddwwyy  ppjjppkk  JJhh  iihh00ddss00  ffuuxxee  ccSSddqq..BBiiqqjj  99440077772200444411  
1111  ''kkkkll00mm00eekk00  ffppRRrrkk>>kk ssjj  iikk ss aaMM++hh  JJhh  jjkktteeggyy  ccSSddqq..BBiiqqjj  77669977333300440077  
1122  ''kkkkll00  ggkkbbZZ  LLddwwyy  uuxxjj  JJhh  ,,ll00  ,,ee00  ffrrddhh ZZ  ccSSddqq..BBiiqqjj  99440077779977888811  

1133  ''kkkkll00  ggkkbbZZ  LLddwwyy  lljjMMhh  
JJhheerrhh  ffggrrddkkjj..kkhh  

ffllaagg  
ccSSddqq..BBiiqqjj      

1144  ''kkkkll00  ggkkbbZZ  LLddwwyy  ddVVddkk ssuukk      ccSSddqq..BBiiqqjj      
1155  ''kkkkll00mm00eekk00  [[kkjjoorr  JJhh  vvkkjj00iihh00  iiSSddjjkk  ccSSddqq..BBiiqqjj  99440066113333007744  
1166  ''kkkkll00mm00eekk00  llkk ssjjaaxxkk  JJhh  JJoo..kk  ddqqeekkjj  ffllaagg  ccSSddqq..BBiiqqjj  99440077772255885566  
1177  ''kkkkll00mm00eekk00  llkkjjkk  JJhheerrhh  mm""kkkk  ;;kknnoo  ccSSddqq..BBiiqqjj  99775544113311006655  
1188  ''kkkkll00  cckk00mm00eekk00  ppjjppkk  ddkkyyjjhh  JJhh  ,,yy00  ddss00  ffllaagg  ccSSddqq..BBiiqqjj  99009988669999770000  
1199  ''kkkkll00mm00eekk00  ddkkssffjj;;kk  ddkkyyjjhh  JJhh  ,,uu00  ddss00  ,,DDddkk  ccSSddqq..BBiiqqjj  99440066221199990011  



ftyk vkink izca/ku ;kstuk] dksfj;k ¼N0x0½  

11  

2200  ''kkkkll00mm00eekk00  ffoo''kk qquuiiqqjj  JJhh  ttss00  ,,yy00  jjkk==ss  ccSSddqq..BBiiqqjj  99998811663366772222  
2211  ''kkkkll00dd00mm00eekk00  iiVVuukk  JJhheerrhh  MMhh00,,DDddkk  ccSSddqq..BBiiqqjj  99442244225533009988  

2222  ''kkkkll00mm00eekk00  tteexxgguukk  
JJhh  vvkkjj00  ddss00  
mmiikk//;;kk;;  

ccSSddqq..BBiiqqjj  88888899229944448800  

2233  ''kkkkll00mm00eekk00  eeuullqq[[kk  JJhh  ddss''kkoo  llkkggww  ccSSddqq..BBiiqqjj  99992266116688772222  
2244  ''kkkkll00mm00eekk00  rrjjxxookk aa  ,,ee00,,yy00  ffllaagg  ccSSddqq..BBiiqqjj  88660022777755006600  
2255  ''kkkkll00mm00eekk00  eeggyyiikkjjkk  JJhh  jjeess''kk  PPkkUUnnzz  xxqqIIrrkk  ccSSddqq..BBiiqqjj  77669977557777001111  

2266  
  ''kkkkll00vvkknn''kk ZZ  eekk WWMMyymm00eekk00  
ccSSddqq..BBiiqqjj  JJhh  ccqq}}hheekkuu  ffrrddhh ZZ  

ccSSddqq..BBiiqqjj  
88887788558877665500@@77224477449944556633  

2277  ''kkkkll00dd00mm00eekk00  ccSSddqq..BBiiqqjj  JJhh  ,,--,,yy--xxqqIIrrkk  ccSSddqq..BBiiqqjj  66226600445599881111  

2288  ''kkkkll00cckk00jjkkeekk00mm00eekk00  ccSSddqq..BBiiqqjj  
JJhheerrhh  dd``iikk  ddYY;;kk..kkhh  

VVkk ssIIiikk ss aa  
ccSSddqq..BBiiqqjj  99442255558844556611  

2299  ''kkkkll00  ggkkbbZZ  LLddwwyy  ffNNaaffnn;;kk  jjkkeekk;;..kkuu  iizzllkknn  ''kkeekkZZ  ccSSddqq..BBiiqqjj  99000099336611229999  
3300  ''kkkkll00  ggkkbbZZ  LLddwwyy  MMqqeeffjj;;kk    JJhh  vvkkjj00  ddss00  ffllaagg  ccSSddqq..BBiiqqjj  99775533338866440044  

3311  ''kkkkll00  ggkkbbZZ  LLddwwyy  eeqqjjeekk  
ddqq00  TT;;kk ssrrhh  fflluukk  

ddqqttwwjj  
ccSSddqq..BBiiqqjj  99668855558899773300  

3322  ''kkkkll00  ggkkbbZZ  LLddwwyy  ttkkeeiikkuuhh  JJeerrhh  eeuukk ss aajjeekk  ddqqttwwjj  ccSSddqq..BBiiqqjj  99992266113300668855  

3333  
''kkkkll00  ggkkbbZZ  LLddwwyy  vvkkuuhh  
ddkk sslleeiikkjjkk  

JJhheerrhh  llhheekk  ffllaagg  ccSSddqq..BBiiqqjj  99771133338855117722  

3344  ''kkkkll00  ggkkbbZZ  LLddwwyy  vvaaxxkk  JJhh  ffpp==HHkkkkuu  ffllaagg  ccSSddqq..BBiiqqjj  99557755556633222200  

3355  ''kkkkll00  ggkkbbZZ  LLddwwyy  vvkkaattkk ss[[kk qqnnZZ  
JJhh  ffoott;;  ddqqeekkjj  

llkkssuuhh  
ccSSddqq..BBiiqqjj  88887788221188332211  

3366  ''kkkkll00  ggkkbbZZ  LLddwwyy  VVss aaxxuuhh  JJhh  llqqHHkkkk""kk  llkkggqq  ccSSddqq..BBiiqqjj  99997777337744554466  

3377  
  
''kkkkll00dd00mm00eekk00ffoo||kk00eeuussUUnnzzxx<<++  
¼¼vvkkttkkdd½½  

,,pp00vvkkjj00  ddaaoojj  eeuussUUnnzzxx<<++  99440066003366222200  

3388    ''kkkkll00ggkkbbZZ  LLddwwyy  ddkk ssFFkkkkjjhh  JJhh  ddkkaarr  yykkaattssookkjj  eeuussUUnnzzxx<<++  77558877119911333366  

3399    ''kkkkll00ggkkbbZZ  LLddwwyy  iillkk SSjjhh  JJhh  tt;;kkjjkkee  HHkkxxrr  eeuussUUnnzzxx<<++  77772222992277884422  

4400  
  ''kkkkll00cckk00mm00eekk00ffoo||kk00  
eeuussUUnnzzxx<<++  

JJhh  llaatthhoo  ddqqeekkjj  eeuussUUnnzzxx<<++  99882277889933002277  

4411    ''kkkkll00mm00eekk00ffoo||kk00  uukkxxiiqqjj  JJhh  jjkkttkkjjkkee  ff aallgg  eeuussUUnnzzxx<<++  88112200997799776611  
4422    ''kkkkll00ggkkbbZZ  LLddwwyy  ddNNkk SSMM++  JJhh  llhh00iihh00  }}hhoossnnhh  eeuussUUnnzzxx<<++  99000099886600336622  
4433    ''kkkkll00mm00eekk00ffoo||kk00  ddssYYggkkjjhh  JJhh  iizznnhhii  ddqqttwwjj  eeuussUUnnzzxx<<++  99997777117777556699  

4444    ''kkkkll00mm00eekk00ffoo||kk00  ccssyyccggjjkk  
JJhh  tthh00ddss00  
ddqqjjppkkffuu;;kk  

eeuussUUnnzzxx<<++  88334499339988111144  

4455  
  
''kkkkll00dd00mm00eekk00ffoo||kk00eeuussUUnnzzxx<<++  

JJhh  ''kkpphhUUnnzz  ffllaagg  eeuussUUnnzzxx<<++  99442255558866226688  

4466    ''kkkkll00ggkkbbZZ  LLddwwyy  yykkyyiiqqjj  llnnhhIIrrkk  ''kkeekk ZZ  eeuussUUnnzzxx<<++  99440077663388888811  
4477    ''kkkkll00mm00eekk00ffoo||kk00[[kkkk ss aaxxkkiikkuuhh  JJhh  yy{{eehh  ffllaagg  eeuussUUnnzzxx<<++  99003399330077119988  
4488    ''kkkkll00ggkkbbZZ  LLddwwyy  ccaatthh  JJhh  ffdd''kkuu  yykkyy  eessggjj  eeuussUUnnzzxx<<++  99117799991177223300  

4499    ''kkkkll00ggkkbbZZ  LLddwwyy  ??kk qqVVjjkk  
JJhh  uukkjjkk;;..kk  iizzllkknn  

ddss aaooVV  
eeuussUUnnzzxx<<++  99775533115522009944  

5500    ''kkkkll00ggkkbbZZ  LLddwwyy  iikkjjkkMMkk ssyy  JJhh  llqqUUnnjj  ffllaagg  eeuussUUnnzzxx<<++  88881177889977883366  
5511    ''kkkkll00ggkkbbZZ  LLddwwyy  ppjjookkgghh  ddqq00  vvllqqUUrrkk  xxyykkssffjj;;kk  eeuussUUnnzzxx<<++  77338899441122663322  
5522    ''kkkkll00ggkkbbZZ  LLddwwyy  ffiiiiffjj;;kk  JJhh  ,,yy00  VVkkssIIiikk ss  eeuussUUnnzzxx<<++  77558877224444226633  
5533  ''kkkkll00  ggkkbbZZ  LLddwwyy  ffMMggqqyyhh  ffyyyyhh  yyddMMkk  eeuussUUnnzzxx<<++  99661177444400991100  
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5544    ''kkkkll00mm00eekk00ffoo  ffccggkkjjiiqqjj  JJhh  //kkeessUUnnzz  ddqqeekkjj  llkkggww  eeuussUUnnzzxx<<++  88112200770077778811  
5555  ''kkkkll00  ggkkbbZZ  LLddwwyy  ccqq aannssyyhh  JJhh  vv;;wwcc  yykkyy    eeuussUUnnzzxx<<++  88112200003355008855  
5566  ''kkkkll00  ggkkbbZZ  LLddwwyy  ccjjcclliiqqjj  JJhh  ;;kk ssxxss''oojjhh  eeuussUUnnzzxx<<++  88330055665555338822  

5577  ''kkkkll00  ggkkbbZZ  LLddwwyy  uubbZZ  yyssnnjjhh  
JJhh  ddkkyyhhjjkkee  
JJhhookkLLrroo  

eeuussUUnnzzxx<<++  77669977003377885555  

5588  ''kkkkll00  ggkkbbZZ  LLddwwyy  HHkkyykk SSjj  JJhh  jjkkeellddyy  iiVVssyy  eeuussUUnnzzxx<<++  88110099888822662200  
5599  ''kkkkll00  ggkkbbZZ  LLddwwyy  ccMM++ddkkccggjjkk  JJhh  eeuucckkss//kk  eeuussUUnnzzxx<<++  88110033662255330011  
6600  ''kkkkll00  ggkkbbZZ  LLddwwyy  ??kkkk??kkjjkk  JJhh  eeggss''kk  nnRRRRkk  iikkBBdd  eeuussUUnnzzxx<<++  99775555339988998822  
6611  ''kkkkll00  ggkkbbZZ  LLddwwyy  ppuuookkjjhhMMkk aaMM  ddqq00  ddkkttyy  iikk..MMss;;  eeuussUUnnzzxx<<++  88881199006677556655  
6622    ''kkkkll00  ggkkbbZZ  LLddwwyy  eeggkkbbZZ      eeuussUUnnzzxx<<++      
6633  ''kkkkll00  ggkkbbZZ  LLddwwyy  ccjjddssyykk  JJhheerrhh  ffoott;;  yyddMMkk  eeuussUUnnzzxx<<++  99992266553322993399  
6644  ''kkkkll00  ggkkbbZZ  LLddwwyy  >>xxjjkk[[kkaaMM  JJhh  ff''kkoo''kk aaddjj  ffeeJJkk  eeuussUUnnzzxx<<++  99442255558833222222  
6655  ''kkkkll00  ggkkbbZZ  LLddwwyy  ppuuookkjjhhMMkk aaMM      eeuussUUnnzzxx<<++      
6666    ''kkkkll00  ggkkbbZZ  LLddwwyy  MMkksseeuuffggyy  JJhh  ddss00  ,,ll00  ffrrookkjjhh  [[kkMM++xxookkaa  88443355660000228888  
6677    ''kkkkll00ggkkbbZZ  LLddwwyy  mm//kkuukkiiqqjj  JJhh  eeuu//kkkkrrkk  ffllaagg  [[kkMM++xxookkaa  99442255558833775588  
6688    ''kkkkll00ggkkbbZZ  LLddwwyy  nnssookkMMkkaaMM++  JJhh  ,,00ddss00  uukkxx  [[kkMM++xxookkaa  77441155448844111177  
6699    ''kkkkll00ggkkbbZZ  LLddwwyy  ccjjnnjj  JJhh  lljjkk ss//kk  ffllaagg  [[kkMM++xxookkaa  99997777882222005566  

7700  
  ''kkkkll00cckk00mm00eekk00ffoo||kk00  
ffppjjffeejjhh  

JJhh  ccyyffooUUnnjj  ffllaagg  [[kkMM++xxookkaa  
99440066334477009933  

7711  
  ''kkkkll00dd00mm00eekk00ffoo||kk00  
xxkkssnnjjhhiikkjjkk  

JJhh  HHkkxxoorr  ffllaagg  [[kkMM++xxookkaa  
99992266665566880099  

7722    ''kkkkll00mm00eekk00ffoo||kk00  [[kkMM++xxookk aa  JJhh  vvkkjj00vvkkjj--  HHkkkkLLddjj  [[kkMM++xxookkaa  999999330044770066  

7733  
  ''kkkkll00dd00mm00eekk00ffoo||kk00  
ffppjjffeejjhh  

JJhh  OOgghhiihh--ffeeJJkk  [[kkMM++xxookkaa  
996677889944112211  

7744    ''kkkkll00mm00eekk00ffoo||kk00  iikkss aaMM++hh  ccppjjkk  MMªªkk WW  MMhh--ddss--  mmiikk//;;kk;;  [[kkMM++xxookkaa  99442255558833881122  
7755    ''kkkkll00mm00eekk00ffoo||kk00  ffppjjeehh  JJhh  llqq''kkhhyy  ttkk;;llookkyy  [[kkMM++xxookkaa  99442244225588663300  
7766    ''kkkkll00mm00eekk00ffoo||kk00llkkss aall  JJhh  ggaall  yykkyy  HHkkkkuuww  [[kkMM++xxookkaa  88334499777788773322@@99990077999933441188  
7777    ''kkkkll00mm00eekk00ffoo||kk00ggYYnnhhcckkMM++hh  JJhh  ,,ll00  ddss  cc??kk ssyy  [[kkMM++xxookkaa  99442244226600009922  
7788    ''kkkkll00ggkkbbZZ  LLddwwyy  xx..kk ss''kkiiqqjj  llkkffoo==hh  iizz//kkkkuu  [[kkMM++xxookkaa  99775544004455998899  
7799    ''kkkkll00ggkkbbZZ  LLddwwyy  ccjjrrqq aaxxkk  VVhh00cchh00  ffllaagg  [[kkMM++xxookkaa  77558877224444889922  
8800    ''kkkkll00ggkkbbZZ  LLddwwyy  rrkkeeMMkkaaMM++  ddiiwwjj  ffllaa aagg  [[kkMM++xxookkaa  99882266442277998888  
8811    ''kkkkll00ggkkbbZZ  LLddwwyy  ccaattkkjjhhMMkk aaMM  llffjjrrkk  ppkk SSggkkuu  [[kkMM++xxookkaa  99447799002266222211  
8822    ''kkkkll00ggkkbbZZ  LLddwwyy  cckkssMM++ sseeqqMM++kk  JJhh  yy{{eehh  ''kkeekk ZZ  [[kkMM++xxookkaa  77777711003322889911  

8833    ''kkkkll00ggkkbbZZ  LLddwwyy  ddVVddkk ssuukk  
JJhh  ffttrrssUUnnzz  ddqqeekkjj  

llkkggww  
[[kkMM++xxookkaa  99997777006655110011  

8844    ''kkkkll00ggkkbbZZ  LLddwwyy  QQqquuxxkk  vvffuuyy  ddeeqqkkjj  [[kkMM++xxookkaa  99997777115533445544  
8855    ''kkkkll00ggkkbbZZ  LLddwwyy  nnqqccNNkk ssyykk  ffoottssUUnnzz  ffllaagg  [[kkMM++xxookkaa  99997777006655112222  

8866  ''kkkkll00  ggkkbbZZ  LLddwwyy  eessjjkk ss  
JJhh  llqquuhhyy  ddqqeekkjj  

ff aaooUU//;;jjkktt  
[[kkMM++xxookkaa  99771133881177662200  

8877  ''kkkkll00  ggkkbbZZ  LLddwwyy  llddffjj;;kk  JJhh  llooZZtthhrr  ffllaagg  [[kkMM++xxookkaa  77224411112211224444  

8888  ''kkkkll00  ggkkbbZZ  LLddwwyy  xx<<++rrjj  JJhh  //kkuuss''oojj  ffllaagg  [[kkMM++xxookkaa  88995599446611000088  
8899  ''kkkkll00  ggkkbbZZ  LLddwwyy  nnqqXXxxhh  JJhheerrhh  iiaaddtt  ffllaagg  [[kkMM++xxookkaa  99775533558877001188  

9900  ''kkkkll00  ggkkbbZZ  LLddwwyy  BBxxxxkk aaoo  
JJhh  uukkUUggqq  ffllaagg  

ddkk SSff''kkdd  
[[kkMM++xxookkaa  99775533005500443366  

9911  ''kkkkll00  ggkkbbZZ  LLddwwyy  iiSSuukkjjhh  JJhh  jjkkeeiizzddkk''kk  llkkggww  [[kkMM++xxookkaa  99661177446688775544  
9922  ''kkkkll00  ggkkbbZZ  LLddwwyy  llkkooyykk  JJhh  eessookkyykkyy  ffllaagg  [[kkMM++xxookkaa  99882266115577222255  



ftyk vkink izca/ku ;kstuk] dksfj;k ¼N0x0½  

13  

9933  ''kkkkll00  ggkkbbZZ  LLddwwyy  vvkkeekkMMkkaaMM  
JJhh  jjeess''kk  ddqqeekkjj  

ggyyookkbbZZ  
[[kkMM++xxookkaa  99882266888877005533  

9944  ''kkkkll00  ggkkbbZZ  LLddwwyy  xxsstthh  JJhh  nnqqXXkkkk ZZoorrhh  [[kkMM++xxookkaa  99775544337766229999  
9955  ''kkkkll00  ggkkbbZZ  LLddwwyy  HHkkjjnnkk  JJhh  ee//kk qqllwwnnuu  llkkggww  [[kkMM++xxookkaa  99992266884422335588  
9966  ''kkkkll00  ggkkbbZZ  LLddwwyy  rrkk ssyyxxkk  JJhh  ,,ll00ddss00ff==iikkBBhh  [[kkMM++xxookkaa  99997777224488775544  
9977  ''kkkkll00  ggkkbbZZ  LLddwwyy  jjrruuiiqqjj  JJhh  ,,ll00ddss00ccaattkkjjss  [[kkMM++xxookkaa  99669911886666338899  
9988  ''kkkkll00  mm00eekk00ffoo  ccSSeekk  JJhh  vvee``rr  yykkyy  ffllaagg  [[kkMM++xxookkaa  99882266888899664488  
9999    ''kkkkll00mm00eekk00ffoo  vveeddkk  JJhh  cchh00  vvkkjj00  uukkxxss''kk  [[kkMM++xxookkaa  99440066225511886633  
110000    ''kkkkll00mm00eekk00ffoo  ddkk ssMM++kk  eeuukk ssggjj  ffllaagg  yyddMMkk  [[kkMM++xxookkaa  99111111778899883377  
110011    ''kkkkll00mm00eekk00ffoo  ttjjkk SS aa//kkkk              
110022  ''kkkkll00  mm00eekk00ffoo  ffttyyhhcckk aa//kk  JJhh  vvkkjj00cchh00  ffllaagg  [[kkMM++xxookkaa  99000099888844227788  
110033  ''kkkkll00  ggkkbbZZ  LLddwwyy  llyyookk      [[kkMM++xxookkaa      

110044  
''kkkk00  ,,ddyyOO;;  eekkMMyy  LLddwwyy  
iikk ssMM++hhMMhhgg  

    [[kkMM++xxookkaa      

110055  ''kkkkll00  ggkkbbZZ  LLddwwyy  vvddyykklljjbbZZ  JJhh  llqq[[kkyykkyy  jjkkttookkMMss  llkkssuuggrr  99992266111144556699  

110066  ''kkkkll00mm00eekk00ffoo00  llkkssuuggrr  JJhh  vvkkjj00  ddss  xxqqIIrrkk  llkkssuuggrr  99442244225599558855  
110077  ''kkkkll00  ggkkbbZZ  LLddwwyy  jjttkkSSyyhh  JJhh  cchh00tthh00  ;;kknnoo  llkkssuuggrr  88888899009999666688  
110088  ''kkkkll00  ggkkbbZZ  LLddwwyy  dd00    llkkssuuggrr      llkkssuuggrr  99442244225599558855  

110099  ''kkkkll00  ggkkbbZZ  LLddwwyy  ??kk qq??kkjjkk  
JJhh  vvtt;;  ddqqeekkjj  

BBkkddwwjj  
llkkssuuggrr  99882266889999336622  

111100  ''kkkkll00mm00eekk00ffoo00  ddVVxxkk ssMM++hh  JJhh  cchhjjssUUnnzz  ffrrookkjjhh  llkkssuuggrr  88995599998822558888  
111111  ''kkkkll00  ggkkbbZZ  LLddwwyy  jjkkeexx<<++  JJhh  llaarrkk ss""kk  llkkggww  llkkssuuggrr  99447799003355558822  
111122  ''kkkkll00  ggkkbbZZ  LLddwwyy  llqqUUnnjjiiqqjj  JJhh  vvffuuyy  ccaattkkjjss  llkkssuuggrr  88660022440022440011  
111133  ''kkkkll00  ggkkbbZZ  LLddwwyy  ffllaa??kkkk ssjj    yykkyykk  ffllaagg  llkkssuuggrr  99440066444466007766  
111144  ''kkkkll00  ggkkbbZZ  LLddwwyy  ddqq''kkggkk  jjkktt  ddqqeekkjj  jjkkttookkMMss  llkkssuuggrr  77338899779944885588  
111155  ''kkkkll00  ggkkbbZZ  LLddwwyy  iiqqllyykk  ffooddzzee  iiVVssyy  llkkssuuggrr  99997777990099887733  
111166  ''kkkkll00  ggkkbbZZ  LLddwwyy  ddss''kkxxookkaa  JJhh  uukkjjkk;;..kk  nnqqccss ss  llkkssuuggrr  99661177990044772255  
111177  ''kkkkll00  ggkkbbZZ  LLddwwyy  ccaa''kkhhiiqqjj  eegghhyykkyy  ddqqjjss ZZ  llkkssuuggrr  77558877883322993366  
111188  ''kkkkll00mm00eekk00ffoo00  nnssooxx<<++  JJhh  ,,uu,,yy--  llkkddssll  HHkkjjrriiqqjj  99661177991133005500  
111199  ''kkkkll00dd00  ggkkbbZZ  LLddwwyy  ddeetthh ZZ  vvkkjj00  ,,yy00  jjRRuukkddjj  HHkkjjrriiqqjj  99661177333300445544  
112200  ''kkkkll00mm00eekk00ffoo00  ddaafftt;;kk  jjkkeeppffjj==  HHkkjjrriiqqjj  77004499441188882288  
112211  ''kkkkll00mm00eekk00ffoo00  eekk aaMM++hhlljjbbZZ  JJhh  eekkssrrhhyykkyy  HHkkjjrriiqqjj  99661177112233774488  
112222  ''kkkkll00mm00eekk00ffoo00  HHkkjjrriiqqjj  JJhh  ;;ww00ddss00  ff}}oossnnhh  HHkkjjrriiqqjj  99889933776666110088  

112233  ''kkkkll00mm00eekk00ffoo00  ddqq aaookkjjiiqqjj  
JJhh  jjkkttss''kk  ddqqeekkjj  

ff}}oossnnhh  
HHkkjjrriiqqjj  99666699336688880066  

112244  ''kkkkll00mm00eekk00ffoo00  ddkk ssVVkkMMkk ssyy  
JJhh  tthh00  vvkkjj00  
ffddlliikkss aaVVVVkk  

HHkkjjrriiqqjj  88446622881122997744  

112255  ''kkkkll00dd00  ggkkbbZZ  LLddwwyy  ttuuddiiqqjj  ffnnffyyii  ddqqeekkjj  cc[[kkjjss  HHkkjjrriiqqjj  99440077770066775500@@88112200996699666677  
112266  ''kkkkll00  ggkkbbZZ  LLddwwyy  ccggjjkkllhh  dd``""iikk  ffrrookkjjhh  HHkkjjrriiqqjj  77224411115599994455  
112277  ''kkkkll00  ggkkbbZZ  LLddwwyy  [[kkeejjkk SS//kk  eekk ss ssgguuyykkyy  llkkggqq  HHkkjjrriiqqjj  77669977117799669900  
112288  ''kkkkll00  ggkkbbZZ  LLddwwyy  ffrryykkSSyyhh  JJhh  ff''kkooHHkkkkuu  iizzllkknn  HHkkjjrriiqqjj  99557755778899009955  
112299  ''kkkkll00  ggkkbbZZ  LLddwwyy  ccMM++xxkk aaooddyykk  xxkkssiikkyy  jjkkBBkk SSjj  HHkkjjrriiqqjj  99447799224477999966  
113300  ''kkkkll00  ggkkbbZZ  LLddwwyy  ccMM++xxkkoo[[kk qqnnZZ  xxqqyykkcc  ffllaagg  HHkkjjrriiqqjj      
113311  ''kkkkll00  ggkkbbZZ  LLddwwyy  ppkkaaVVhh  JJhh  ggffjj''kk  ff aallgg  HHkkjjrriiqqjj  99442244336699335522  
113322  ''kkkkll00  ggkkbbZZ  LLddwwyy  HHkk qqeeddkk    ''kk aaddjj  ffllaagg  eekkddkkss ZZ  HHkkjjrriiqqjj  99661177112233882255  
113333  ''kkkkll00  ggkkbbZZ  LLddwwyy  jjkk SS aadd  JJhh  ffnnyyhhii  ddqqeekkjj  ffllaagg  HHkkjjrriiqqjj  99775533221199552244  
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113344  ''kkkkll00  ggkkbbZZ  LLddwwyy  llsseeffjj;;kk  vv;;kkssffyyuukk  ccssdd  HHkkjjrriiqqjj  99443355772244443322  
113355  ''kkkkll00  ggkkbbZZ  LLddwwyy  mmeejjookkgg  }}kkffjjddkk  iizzllkknn  HHkkjjrriiqqjj  99661177229911777711  
113366  ''kkkkll00  ggkkbbZZ  LLddwwyy  eeqqyyqqdduukkjj  KKkkuuyyrrkk  [[kkjjss ZZ ZZ  HHkkjjrriiqqjj  99115522227788887711@@88222244994444998899  
113377  ''kkkkll00  ggkkbbZZ  LLddwwyy  jjkkeexx<<++  llrrjj  ffllaagg  HHkkjjrriiqqjj  77669933993300664477  
113388  ''kkkkll00  ggkkbbZZ  LLddwwyy  eeyyddMMkkssyy  JJhh  llaatt;;  HHkkxxrr  HHkkjjrriiqqjj  77889988337799338899  
113399  ''kkkkll00  ggkkbbZZ  LLddwwyy  ??kk??kkjjkk  jjff''ee  ttkk;;llookkyy  HHkkjjrriiqqjj  77335544117766009966  
114400  ''kkkkll00  ggkkbbZZ  LLddwwyy  nnssoollhhyy  JJhh  llaarrnnkkll  ccaattkkjjss  HHkkjjrriiqqjj  99997777334444007722  
114411  ''kkkkll00    mm00eekk00ffoo  MMkkssEEggjjkk  JJhh  vvkkjj00  ddss00  ffllaagg  HHkkjjrriiqqjj  99666699226677557766  
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अनुबंधअनुबंध  2 2   &&  उपकरणो ंउपकरणो ं िकिक  सूचीसूची    
  

uuxxjj  llssuukk  ddkk;;kkZZyy;;  ddkk ss ffjj;;kk  ddhh  ttkkuuddkkjjhh  &&    

JJhh  ffuuddkk ssyyll  [[kkyy[[kkkk ss ]]  ffttyykk  ddeekk..MMss aaVV]]    
ffttyykk  &&  ddkk ss ffjj;;kk  ¼¼NN00xx00½½  
nnwwjjHHkkkk’’kk  uuEEccjj  &&  88008855443311770077@@0077883366&&223322222299  
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अनुबंधअनुबंध  33    &&    संसाधनसंसाधन    
  

vvkkjj--  vvkkjj--  VVhh--@@ddkkEEccssVV  nnyy  ddkk  ffoooojj..kk  &&  
  
  

  

vvkkjj--  vvkkjj--  VVhh--  nnyy  &&  
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xqIrk 

fpfdRlk 
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t ftyk 
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MkW0 jk?kosaUnz 
'kekZ 

i'kq fpfdRlk 
vf/kdkjh] 9617138175 

Jh iz'kkar 
frokjh 

[kk| ,oa lqj{kk 
vf/kdkjh   

Jh vkj-ds- 
'kekZ 

fMIVh ,e-bZ-vkbZ-
vks- 9926156902 

MkWW0 Hkkouk 
egyokj 
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ffooddkkll[[kk..MM  ddkkEEccssDDVV  nnyy  ddhh  ttkkuuddkkjjhh  &&  
  

ffooddkkll[[kkaaMM  LLrrjjhh;;  ddkkaaEEccssVV  nnyykk ss  ddhh  ttkkuukkddjjhh    
ØØaa--  ffooddkkll

[[kkaaMM    
ddkk  
uukkee  

ddkkEEccssVV  
nnyy  
iizzHHkkkkjjhh  
ddkk  uukkee  

iinnuukkee  nnqqjjHHkkkk""kk
@@  

eekk sscckkbbZZyy  
uuaa--  

bbZZeessyy  llnnLL;;kkss aa  ddss  uukkee    iinnuukkee  nnqqjjHHkkkk""kk@@  
eekk sscckkbbZZyy  uuaa --  

11  HHkkjjrriiqqjj  

MMkkWW --  dd``iikk  
''kk aaddjj    
iiSSddjjkk    

ffppffddRRll
kk  vvff//kk--  

885588770022664466
88  

bbppmmuuccannaakkppuurr11mmaaiill..ccoomm  

JJhh  //kkuullkk;;  yyddMMkk  MMªª sslljj      
ddqq00ffiizz;;ddkk  xxqqIIrrkk    QQkkeekkZZ ffllLLVV        

993300336633774400
99  

JJhh  yyffyyrr  iirrookkjj    HHkk ``RR;;      
            

JJhh  iihh--,,uu--
ff==iikkBBhh  

llkk--
ffppffddRRll
kk  vvff//kk--    

    
JJhh  vvkkjj--,,--''kkeekkZZ    ddEEiikkaammMMjj  99116655772222667733  

JJhh--  jjkkee  iizzrrkkii  ccSSxxkk  LLVVkkQQ  uullZZ      
JJhh  eeuueekkssgguu    ookkMMZZ  CCcckk;;      

22  [[kkMMxxaaookk  
MMkkWW --  ,,ll--
ddqqttqqjj  

[[kk..MM  
ffppffddRRll

kk  
vvff//kkddkkjj

hh  

999922661166991122
88  

bbppmmuukkhhaaddggaawwaann@@ggmmaaiill..ccoomm  

MMkkWW --  llkkddssrr  llkkggqq  
ffppffddRRllkk    
vvff//kkddkkjjhh  

99558822224499226600  

MMkkWW --  KKkkuussUUnnzz  ddqq''kkookkggkk  
vvkk;;qq""kk  ffppffddRRllkk    

vvff//kkddkkjjhh  
99666699444400441133  

JJhh  vvffyyee  vvllkkjjhh  ,,00,,ee00vvkkss00  99882277888811773333  

,,ll--,,uu  ccuutthhZZ  
ffooddkkll  [[kk..MM  

llkk//kkuu  ,,ooaa  ffooLLrrkkjj  
vvff//kkddkkjjhh  

99992266119900331166  

yyffyyrrkk  ffllgg  LLVVkkQQ  uullZZ  99666699887722882288  
ffoott;;  ccggkknnqqjj  yySScc  VVssffDDuuff''kk;;uu  88225511000044223344  
gglluu  [[kkkkuu  ookkgguu  ppkkyydd  88112200339988883399  
  //kkjjeetthhrr  ookkMMZZ  CC;;kk;;  77669977663344000044  

33  
ccSSddqqUUBBiiqq

jj  
MMkkWW  ,,00ddss00  

''kkeekk ZZ  

[[kk..MM  
ffppffddRRll

kk  
vvff//kkddkkjj

hh  

990000990055112255
33  

bbaaddaa..kkoorr..bbkkppuurr@@ggmmaaiill..ccoomm  

ffMM;;wwVVhhjjrr~~  ,,--,,ee--vvkkss --  AAMMOO      
JJhheeffrr  vvuuqqjjkk//kkkk  

ddqq''kkookkggkk  SSNN  99997777666655445577  
JJhh  ffooddrrZZuu  tthh  PPhhaarrmmaassiisstt  77882288225511778844  

JJhh  vvee``rryykkyy  VVqqUUMMss  MMPPSS  99666699887700111188  
JJhh  ttxxnnhh''kk  llkkssuuookkuuhh  MMPPSS  99442244226655114433  
JJhheeffrr  ,,ee--ttssMM  ffeeaatt  LLHHVV  77558877115511558888  
JJhh  eeuueekkssgguu  llkkggww  BBEEEE  88888899116655001155  
JJhh  ffnnyyhhii  jjkkttookkMMss  WWBB  88551188994488887700  

44  llkkssuuggrr  

MMkkWW00  
''kkkkjjnnkk  
iizzllkknn  
llkkggww  

ffppffddRRll
kk  

vvff//kkddkkjj
hh  

998822669933005500
33  

bbppmmuussoonnhhaatt@@ggmmaaiill..ccoomm  

JJhh  vvee``rr  xxqqIIrrkk  ,,00,,ee00vvkkss00  99440066443300446666  
JJhh  jjRRuuss''kk  ''kk qqDDyykk  ,,ee00VVhh00,,ll00  88112200880011000044  
JJhh  ffll;;kk ssuu  VVkkssIIiikk ss  QQkkeekkZZ ffllLLVV  99997777006655112288  

ddqq00  llqqyykkssppuuhh  iiSSddjjkk  LLVVkkQQ  uullZZ  88995599117799886688  
JJhh  ff''kkooddqqeekkjj  

vvxxffjj;;kk  
ookkMMZZ  cckkWW;;  7777447799221133229900  

JJhh  ffoott;;  ccggkknnqqjj  LLoohhiijj  99334400003333669900  
JJhh  llqqjjssUUnnzz  iiVVookk  ookkgguu  ppkkyydd  99775522997700776677  

55  
eeuussUUnnzzxx

<<++  
MMkkWW--  eeggss''kk  

ffllaagg  MMOO  77887799228888
442299  

bbppmmuummddggrr@@ggmmaaiill..ccoomm  

JJhh  ffjj;;kktt  vvaallkkjjhh  vvffll--,,ee--vvkkss --  99332299339922115544  

JJhh  vvkkjjÛÛdd¢¢ÛÛffrrookkjjhh  
llssDDVVjj  
llwwiijjookkbbttjj  ¼¼iiqq--½½  

99330000778899772244  

JJhheeffrr  vvkk''kkkk  ddqq''ookkggkk  
llssDD''kkuu  eeffggyykk  
LLookkLLFF;;  ddkk;;ZZddrrkkZZ  

88995599004433772244  

JJhh  jjkkeeddqqeekkjj  jjkkee  
llssDD''kkuu  iiqq::""kk  
LLookkLLFF;;  ddkk;;ZZddrrkkZZ  

99775533773366335577  

JJhh  vvkkjjÛÛ,,llÛÛvv¨̈>>kk  QQeekkZZffllLLVV  99332299771188883388  
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ddqqåå  jjffrreekk  
uukkxxooaa''kkhh  

AAssss..  
MMOO  77774477885566

227766  

  

JJhh  ffnnuuss''kk  xxqqIIrrkk  
llssDDVVjj  
llwwiijjookkbbttjj  ¼¼iiqq--½½  77882288446655331122  

cc``ttss''kk  ddqqeekkjj  JJhhookkll  vvffll--,,ee--vvkkss --  99557755442222113366  

JJhheerrhh  lljjyykk  yykkyy  
llssDD''kkuu  eeffggyykk  
LLookkLLFF;;  ddkk;;ZZddrrkkZZ  

99997777110088332200  

JJhh  eeuueekkssgguu  ddqqjjss ZZ  
llssDD''kkuu  iiqq::""kk  
LLookkLLFF;;  ddkk;;ZZddrrkkZZ  

99775544880077773333  

JJhh  cc``ttffccggkkjjhh  QQeekkZZffllLLVV  99330000334422660055  

MMkkWW --  vvkkjj--
ddss--''kkeekk ZZ  AAMMOO  99775533005511

005566  

JJhh  ççddkk''kk  ttkk//kkoo  vvffll--,,ee--vvkkss --  99882266220099225588  

JJhh  MMhhÛÛiihhÛÛffllaagg  
llssDDVVjj  
llwwiijjookkbbttjj  ¼¼iiqq--½½  

99775533119900558833  

JJhh  jjkkttddqqeekkjj  ffllaagg  QQkkeekkZZffllLLVV  77889988664400115511  

JJhheerrhh  llRR;;oorrhh  ffrrddhhZZ  
llssDD''kkuu  eeffggyykk  
LLookkLLFF;;  ddkk;;ZZddrrkkZZ  

99447799224422993366  

JJhheerrhh  llqqffee==kk  cckkbbZZ  LLVVkkQQ  uullZZ  88446622004400668855  

JJhh  cc``ttss''kk  ;;kknnoo  
llssDD''kkuu  iiqq::""kk  
LLookkLLFF;;  ddkk;;ZZddrrkkZZ  

99775533991155880055  

JJhheeffrr  xxss aannkkoorrhh  ookkMMZZ  vvkk;;kk  99771133995566119944  

jjkkggqqyy  
ffeeJJkk  

AAssss..  
MMOO  99777700885599

668833  

JJhh  cchhÛÛMMhhÛÛnnqqccss  
llssDDVVjj  
llwwiijjookkbbttjj  ¼¼iiqq--½½  

99992266118811554455  

JJhheerrhh  vvffuurrhh  jjkk;;  
llssDD''kkuu  eeffggyykk  
LLookkLLFF;;  ddkk;;ZZddrrkkZZ  

88443355770088990022  

JJhheerrhh  ,,ee--tthh--yyddMM++kk  
llssDDVVjj  
llwwiijjookkbbttjj  ¼¼ee--½½  88223344992222448888  

JJhheerrhh  llqq""kkeekk  
tt;;llookkyy  

LLVVkkQQ  uullZZ  99992266995544226644  

JJhh  ,,llÛÛdd¢¢ÛÛnnqqccss  QQeekkZZffllLLVV  99992266331144111166  

JJhh  
vvoouuhh''kk  
iikk..MMss;;  

AAssss..  
MMOO  88881188884477

778888  

JJhh  ,,eeÛÛllhhÛÛddjjiikk==hh  
llssDDVVjj  
llwwiijjookkbbttjj  ¼¼iiqq--½½  

99666699995566886644  

JJhh  eeffggeekk  ccqquuddjj  
llssDD''kkuu  eeffggyykk  
LLookkLLFF;;  ddkk;;ZZddrrkkZZ  77550099663355777755  

JJhh  ''kk SSyyssUUnnzz  ffeeJJkk  
llssDD''kkuu  iiqq::""kk  
LLookkLLFF;;  ddkk;;ZZddrrkkZZ  

99882277774477555577  

eekkss00  bbjjQQkkuu  ''kkkkgg  QQeekkZZffllLLVV  77777711886644662233  
JJhheerrhh  iiqq""iikk  llkkssuuookkuuhh  ookkMMZZ  vvkk;;kk  99661177008833000044  

ddkkffeeuuhh  
jjkkSS ffrr;;kk  
[[kkkkuu  

AAssss..  
MMOO  77880055883344

552255  

JJhheerrhh  eeaattqqyyrrkk  
tt;;llookkyy  

vvffll--,,ee--vvkkss --  99998811007700331155  

JJhh  ffoojjssUUææ  ddjjiikk==hh  
llssDDVVjj  
llwwiijjookkbbttjj  ¼¼iiqq--½½  

99775544335599663344  

llqq""kkeekk  [[kkkk[[kkkk  
llssDD''kkuu  eeffggyykk  
LLookkLLFF;;  ddkk;;ZZddrrkkZZ  

99330033883388771144  

JJhh  mmeekk''kk aaddjj  ffllaagg  
llssDD''kkuu  iiqq::""kk  
LLookkLLFF;;  ddkk;;ZZddrrkkZZ  

99440077770066663388  

JJhh  II;;kkjjssyykkyy  ookkMMZZ  OO;;kk;;  99666699335500994455  
ddqq00  TT;;kkss ffrr  QQkkeekkZZffllLLVV  88887711009977338800  

  
  
  
  



 


