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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,,  rreessuullttiinngg  iinn  aa  ddiissaasstteerr..  

  

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

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

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

bbyy  NNaattiioonnaall  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  AAuutthhoorriittyy..  

  

IInn  SSttaattee  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  PPllaann,,  aa  bbrriieeff  iinnttrroodduuccttiioonn  aabboouutt  ddiissaasstteerr  aanndd  iittss  vviissiioonn,,  ssccooppee,,  

ppoolliiccyy  aanndd  oobbjjeeccttiivveess  ooff  tthhee  ppllaann  aarree  mmeennttiioonneedd..  IItt  ffuurrtthheerr  iinncclluuddeess  SSttaattee  PPrrooffiillee,,  HHaazzaarrdd,,  

VVuullnneerraabbiilliittyy,,  CCaappaacciittyy  aanndd  RRiisskk  aannaallyyssiiss  aanndd  ddiissaasstteerrss  iinn  tthhee  ssttaattee  lliikkee  ddrroouugghhtt,,  ffllooooddss,,  

aacccciiddeennttss,,  eeppiiddeemmiiccss  eettcc..  hhaavvee  bbeeeenn  sshhoowwnn..  UUnnddeerr  tthhee  iinnssttiittuuttiioonnaall  mmeecchhaanniissmm  rroolleess  aanndd  

rreessppoonnssiibbiilliittiieess  ooff  NNDDMMAA,,  NNEECC,,  NNIIDDMM,,  NNDDRRFF,,  AAggeenncciieess  pprroovviiddiinngg  eeaarrllyy  iinnffoorrmmaattiioonn,,  ssttaattee  

aauutthhoorriittyy  ii..ee..,,  CCSSDDMMAA,,  SSDDRRFF,,  RReevveennuuee  aanndd  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  DDeeppaarrttmmeenntt,,  DDDDMMAA  aanndd  

ootthheerr  SSttaakkeehhoollddeerrss  rroolleessaarree  mmeennttiioonneedd..  

  

IInn  pprreevveennttiioonn  aanndd  MMiittiiggaattiioonn,,  bbaasseedd  oonn  tthhee  ppootteennttiiaall  ddiissaasstteerr  iinn  tthhee  SSttaattee,,  ssttrruuccttuurraall  aanndd  nnoonn  

ssttrruuccttuurraall  mmiittiiggaattiioonn  mmeeaassuurreess  aarree  eexxppllaaiinneedd..  MMaaiinnssttrreeaammiinngg  DDiissaasstteerr  RRiisskk  RReedduuccttiioonn  iinnttoo  

ddeevveellooppmmeenntt  ppllaannnniinngg  hhaass  bbeeeenn  aa  pprriioorriittyy  ccoonncceerrnn  ffoorr  tthhee  SSttaattee  ggoovveerrnnmmeenntt  ttoo  eennssuurree  tthhee  ssaaffee  

ddeevveellooppmmeenntt  ppllaannss  aanndd  pprrooggrraammss..  IInn  pprreeppaarreeddnneessss  aanndd  ccaappaacciittyy  bbuuiillddiinngg  ggeenneerraall  pprreeppaarreeddnneessss  

mmeeaassuurreess,,  eessttaabblliisshhmmeenntt  ooff  ccoonnttrrooll  rroooomm,,  uuppddaattiioonn  ooff  ppllaann,,  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  SSttaattee  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  AAuutthhoorriittyy  hhaass  bbeeeenn  iinncclluuddeedd..  

  

IInn  tthhiiss  ppllaann,,  DDiissaasstteerr  RReessppoonnssee  aanndd  RReelliieeff  iinncclluuddeess  ttrriiggggeerr  mmeecchhaanniissmm  iinn  ccaassee  ooff  eeaarrllyy  

wwaarrnniinngg  aanndd  wwiitthhoouutt  eeaarrllyy  wwaarrnniinngg,,  IIRRSS,,  nneeeeddss  aanndd  ffuunnccttiioonn  ooff  EEOOCC  aatt  SSttaattee  aanndd  DDiissttrriicctt  

lleevveell,,  eemmeerrggeennccyy  ssuuppppoorrtt  ffuunnccttiioonn,,  SSDDRRFF  ssttrruuccttuurree..  RReelliieeff  ccaammpp,,  ccoommppeennssaattiioonn  aanndd  ppoosstt  

rreelliieeff  aasssseessssmmeenntt  aarree  eexxppllaaiinneedd  iinn  iitt..  RReehhaabbiilliittaattiioonn  aanndd  RReeccoonnssttrruuccttiioonn  iinncclluuddeess  ddeettaaiilleedd  

ddaammaaggee,,  nneeeedd  aasssseessssmmeenntt,,  rreeccoonnssttrruuccttiioonn  ssttrraatteeggyy,,  rreehhaabbiilliittaattiioonn  ((BBuuiilldd  BBaacckk  BBeetttteerr))  aanndd  

ssoouurrcceess  ooff  ffuunnddss  ffoorr  tthhee  ddiissaasstteerr  rreelliieeff  aanndd  rreessppoonnssee..  

  

IInn  ffiinnaanncciiaall  rreessoouurrcceess  aavvaaiillaabbiilliittyy  ooff  ffiinnaanncciiaall  rreessoouurrcceess  ffrroomm  cceennttrree  aanndd  ssttaattee,,  ffuunndd  ffoorr  

ccaappaacciittyy  bbuuiillddiinngg,,  ssttaattee  ffuunndd,,  SSDDRRFF,,  SSttaattee  aanndd  DDiissttrriicctt  ddiissaasstteerr  mmiittiiggaattiioonn  ffuunndd,,  NNCCCCFF  aanndd  

ootthheerr  pprroovviissiioonn  ooff  tthhee  ffiinnaannccee  ssyysstteemm  aarree  eexxppllaaiinneedd..  RReevviieeww  aanndd  UUppddaattiioonn  ooff  SSttaattee  DDiissaasstteerr  

MMaannaaggeemmeenntt  PPllaann  ffoorr  ffuurrtthheerr  iimmpprroovviinngg  tthhee  ccaappaabbiilliittyy  ttoo  ddeeaall  wwiitthh  ffuuttuurree  ddiissaasstteerrss..  

  

IInn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  SSttaattee  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  

SSttaattee  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  ssttaattee  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  SSttaattee  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..  

  

  

  



SS..NNoo..  Contents Pg. No. 

Chapter-1 IInnttrroodduuccttiioonn  1-4 
1.1 DDiissaasstteerr  1 
1.2 VViissiioonn  1 
1.3 LLeeggaall  MMaannddaattee  2 
1.4 SSccooppee  2 
1.5 PPoolliiccyy  2 

1.6 OObbjjeeccttiivveess  ooff  tthhee  PPllaann  2-3 

1.7 
SSeennddaaii  ffrraammeewwoorrkk  ooff  AAccttiioonnss  ffoorr  DDiissaasstteerr  RRiisskk  RReedduuccttiioonn  22001155--
22003300  

3-4 

Chapter-2 SSttaattee  PPrrooffiillee  5-19 
2.1 AAddmmiinniissttrraattiivvee  PPrrooffiillee  5-6 
2.2 GGeeooggrraapphhiiccaall  PPrrooffiillee  7 
2.3 RRiivveerrss  8 
2.4 RRiivveerr  BBaassiinnss  9 
2.5 DDeemmooggrraapphhyy  10-12 
2.6 SSoocciiaall  PPrrooffiillee  12-14 

2.7 EEccoonnoommiicc  PPrrooffiillee  14 

2.8 MMaaiinn  OOccccuuppaattiioonn  14-15 

2.9 CClliimmaattee  15-18 

2.10 CCuullttuurraall  PPrrooffiillee  18 

2.11 LLaanngguuaaggee  18 

2.12 CCuussttoommss  18-19 

2.13 FFoooodd  19 

2.14 HHoouussiinngg  19 

2.15 FFaaiirrss  aanndd  FFeessttiivvaallss  19 

Chapter-3 HHaazzaarrdd,,  VVuullnneerraabbiilliittyy,,  CCaappaacciittyy  aanndd  RRiisskk  AAnnaallyyssiiss  20-49 

3.1 IIddeennttiiffyyiinngg  PPootteennttiiaall  DDiissaasstteerrss    21-22 

3.2 DDiissaasstteerrss  iinn  CChhhhaattttiissggaarrhh  ssttaattee    22-41 

3.2.1 DDrroouugghhtt  22-25 

3.2.2 FFlloooodd  25-31 

3.2.2.1 UUrrbbaann  FFlloooodd  28-31 

3.2.3 LLiigghhttnniinngg  31-33 

3.2.4 EEaarrtthhqquuaakkee  34 

3.2.5 SSttoorrmm  34 

3.2.6 HHeeaatt  wwaavvee  34 

3.2.7 AAcccciiddeenntt  35-37 

3.2.8 EEppiiddeemmiiccss  38 

3.2.9 FFiirree  38 



3.2.10 SSttaammppeeddee  38-39 

3.2.11 CCoolldd  WWaavvee  39 

3.2.12 MMaann--aanniimmaall  ccoonnfflliicctt  39 

3.2.13 IInndduussttrriiaall  HHaazzaarrddss  39-40 

3.2.14 LLaanndd  SSlliiddee  41 

3.3 HHiissttoorryy  ooff  DDiissaasstteerr  41-42 

3.4 SSeeaassoonnaalliittyy  ooff  HHaazzaarrddss  43-45 

3.5 CCrriitteerriiaa  ffoorr  tthhee  aallllooccaattiioonn  ooff  sseelleecctteedd  hhaazzaarrddss  aanndd  rraattiinnggss  46-47 

3.6 VVuullnneerraabbiilliittyy  AAnnaallyyssiiss    47-49 

3.6.1 SSoocciiaall  VVuullnneerraabbiilliittyy  47-49 

Chapter-4 IInnssttiittuuttiioonnaall  MMeecchhaanniissmm  aanndd  OOtthheerr  SSttaakkeehhoollddeerrss  50-58 

4.1 NNaattiioonnaall  LLeevveell  50-52 
4.2 SSttaattee  LLeevveell  52-56 

4.2.1 RReevveennuuee  aanndd  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  DDeeppaarrttmmeenntt  54 
4.2.2 SSttaattee  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  AAuutthhoorriittyy  ((SSDDMMAA))  54-56 
4.3 NNaattuurraall  CCaallaammiittiieess  aanndd  FFlloooodd  ddiissaasstteerr  HHiigghh  ppoowweerr  ccoommmmiitttteeee  56-57 
4.4 SSttaattee  DDrroouugghhtt  MMoonniittoorriinngg  CCoommmmiitttteeee  57-58 
4.5 DDiissttrriicctt  aanndd  LLooccaall  LLeevveell  58-59 

44..55..11  DDiissttrriicctt  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  AAuutthhoorriittyy  ((DDDDMMAA))  59 

44..66  OOtthheerr  SSttaakkeehhoollddeerrss  iinn  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  59-60 

Chapter-5 PPrreevveennttiioonn  aanndd  MMiittiiggaattiioonn  mmeeaassuurreess  61-71 
5.1 SSttrruuccttuurraall  MMiittiiggaattiioonn  MMeeaassuurreess  62 
5.2 NNoonn--SSttrruuccttuurraall  MMiittiiggaattiioonn  MMeeaassuurreess  62-63 
5.3 HHaazzaarrdd  ::  FFlloooodd  63-64 
5.4 HHaazzaarrdd  ::  DDrroouugghhtt  65-66 
5.5 HHaazzaarrdd  ::  RRooaadd  AAcccciiddeennttss  66-67 
5.6 HHaazzaarrdd  ::  EEppiiddeemmiiccss  67-68 
5.7 HHaazzaarrdd  ::  FFiirree  69 
5.8 HHaazzaarrdd  ::  HHeeaatt  WWaavvee  70 
5.9 HHaazzaarrdd::  IInndduussttrriiaall//  CChheemmiiccaall  DDiissaasstteerrss  71 

Chapter-6 MMaaiinnssttrreeaammiinngg  DDRRRR  iinn  DDeevveellooppmmeenntt  72-81 
6.1 MMaaiinnssttrreeaammiinngg  DDRRRR  iinn  DDeevveellooppmmeenntt  NNaattiioonnaall  FFllaaggsshhiipp  SScchheemmeess  73-76 

6.2 
MMaaiinnssttrreeaammiinngg  DDRRRR  iinn  DDeevveellooppmmeenntt  SSttaattee  lleevveell  FFllaaggsshhiipp  
SScchheemmeess  

76-81 

Chapter-7 PPrreeppaarreeddnneessss  aanndd  CCaappaacciittyy  BBuuiillddiinngg  82-94 
7.1 PPrreeppaarreeddnneessss  82 
7.2 GGeenneerraall  PPrreeppaarreeddnneessss  MMeeaassuurreess  82-86 

7.2.1 CCoonnttrrooll  RRoooomm  EEssttaabblliisshhmmeenntt  82-83 
7.2.2 PPllaann  UUppddaattiioonn  83 
7.2.3 CCoommmmuunniiccaattiioonn  SSyysstteemm  83-84 
7.2.4 TTrraaiinniinngg  84-85 



7.2.5 CCoommmmuunniittyy  AAwwaarreenneessss  oonn  VVaarriioouuss  DDiissaasstteerrss  85-86 
7.3 PPrreeppaarreeddnneessss  ooff  SSttaattee  GGoovveerrnnmmeenntt  86 

7.3.1 DDeeppaarrttmmeennttss  ooff  tthhee  SSttaattee  GGoovveerrnnmmeenntt  86-91 
7.4 CChhhhaattttiissggaarrhh  SSttaattee  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  AAuutthhoorriittyy  ((CCSSDDMMAA))  91-92 

7.4.1 TThhee  SSttaattee  RReelliieeff  CCoommmmiissssiioonneerr  ((CCOORR))  91 
7.4.2 CCoolllleeccttoorrss//  MMuunniicciippaall  CCoommmmiissssiioonneerrss  91-92 
7.5 CCoommmmuunniittyy  aanndd  llooccaall  lleevveell  pprreeppaarreeddnneessss  92-93 
7.6 CCaappaacciittyy  BBuuiillddiinngg  MMeeaassuurreess  93 
7.7 DDeevveellooppiinngg  TTeecchhnniiccaall  aanndd  CCoommppuutteerr  AAiiddeedd  DDaattaabbaasseess  93-94 

Chapter-8 DDiissaasstteerr  RReessppoonnssee  aanndd  RReelliieeff  94-111 
8.1 LLeevveell  ooff  DDiissaasstteerrss  95-96 
8.2 RReessppoonnssee  96-109 

8.2.1 TTrriiggggeerr  MMeecchhaanniissmm  97-98 
8.2.2 IInncciiddeenntt  RReessppoonnssee  SSyysstteemm  99-101 
8.2.3 EEmmeerrggeennccyy  OOppeerraattiioonnss  CCeennttrree  102-106 

8.2.3.1 SSttaattee  EEOOCC  103-105 
8.2.3.2 DDiissttrriicctt  EEmmeerrggeennccyy  OOppeerraattiioonn  CCeennttrree  ((DDEEOOCC))  105-106 
8.2.4 EEmmeerrggeennccyy  SSuuppppoorrtt  FFuunnccttiioonnss  106-109 
8.3 SSttaattee  DDiissaasstteerr  RReessppoonnssee  FFoorrccee  110 
8.4 RReelliieeff  CCaammpp  110-111 
8.5 CCoommppeennssaattiioonn  111 
8.6 PPoosstt--rreelliieeff  AAsssseessssmmeenntt  111 

Chapter-9 RReehhaabbiilliittaattiioonn  aanndd  RReeccoonnssttrruuccttiioonn  112-116 
9.1 DDeettaaiilleedd  DDaammaaggee  aanndd  NNeeeedd  AAsssseessssmmeenntt  113 
9.2 RReeccoonnssttrruuccttiioonn  SSttrraatteeggyy  113-114 
9.3 RReehhaabbiilliittaattiioonn  114-115 
9.4 IInnffoorrmmaattiioonn,,  EEdduuccaattiioonn  aanndd  CCoommmmuunniiccaattiioonn  115-116 
9.5 FFuunndd  AAllllooccaattiioonn  aanndd  AAuuddiitt    116 

Chapter-10 FFiinnaanncciiaall  RReessoouurrcceess  117-119 
10.1 AAvvaaiillaabbiilliittyy  ooff  ffiinnaanncciiaall  rreessoouurrcceess  ffrroomm  CCeennttrree  aanndd  SSttaattee  117-118 

10.1.1 FFuunndd  ffoorr  CCaappaacciittyy  BBuuiillddiinngg    117-118 
10.2 FFuunnddiinngg  bbyy  SSttaattee  118 

10.2.1 SSttaattee  DDiissaasstteerr  rreelliieeff  ffuunndd  118 
10.2.2 SSttaattee  DDiissaasstteerr  MMiittiiggaattiioonn  FFuunndd  118 
10.2.3 DDiissttrriicctt  DDiissaasstteerr  MMiittiiggaattiioonn  FFuunndd  118 
10.3 NNaattiioonnaall  CCaallaammiittyy  CCoonnttiinnggeennccyy  ffuunndd  119 
10.4 OOtthheerr  pprroovviissiioonnss  ooff  tthhee  ffiinnaannccee  ssyysstteemm  119 
10.5 OOtthheerr  FFiinnaanncciiaall  RReessoouurrcceess  aatt  SSttaattee  LLeevveell  119 

Chapter-11 RReevviieeww  aanndd  UUppddaattiioonn  ooff  PPllaann  120-121 

 

  
  
  
  

 



SS..NNoo..  Table Pg. No. 
1 TTaabbllee--  22..11::  AAddmmiinniissttrraattiivvee  PPrrooffiillee  6 
2 TTaabbllee--22..22  ::  PPooppuullaattiioonn  CCoommppaarriissoonn  11 
3 TTaabbllee--22..33  ::  UUrrbbaann//RRuurraall  PPooppuullaattiioonn  CCoommppaarriissoonn  12 
4 TTaabbllee--22..44  ::  RReelliiggiioonnwwiissee  PPooppuullaattiioonn  12 
5 TTaabbllee--22..55  ::  SSCC  aannss  SSTT  ppooppuullaattiioonn  ooff  CChhhhaattttiissggaarrhh    14 
6 TTaabbllee--22..66  ::  RRaaiinnffaallll  DDaattaa  18 
7 TTaabbllee--33..11  ::  DDrroouugghhtt  AAffffeecctteedd  AArreeaa  iinn    22001177--1188  aanndd  iittss  LLoossss  24 
8 TTaabbllee--33..22::  DDrroouugghhtt--aaffffeecctteedd  tteehhssiillss  iinn  22001177--1188  24 
9 TTaabbllee--33..33::  RRiivveerrss  ooff  tthhee  ssttaattee  wwhhiicchh  aarree  SSuusscceeppttiibbllee  ttoo  FFllooooddiinngg    27 

10 TTaabbllee--33..44::  SSttaattee''ss  UUrrbbaann  FFlloooodd  AAffffeecctteedd  AArreeaass  31 
11 TTaabbllee--33..55::  NNoo..  ooff  DDeeaatthhss  dduuee  ttoo  LLiigghhttnniinngg  33 
12 TTaabbllee--33..66::  IInnffoorrmmaattiioonn  ooff  rrooaadd  aacccciiddeennttss  ooff  ssttaattee  37 
13 TTaabbllee--33..77::  HHiissttoorryy  ooff  DDiissaasstteerr  42 
14 TTaabbllee--33..88::  SSeeaassoonnaalliittyy  ooff  HHaazzaarrddss  43 

15 
TTaabbllee--33..99  ::  DDiissttrriicctt  wwiissee  HHaazzaarrdd  AAnnaallyyssiiss  SSuummmmaarryy  ooff  
CChhhhaattttiissggaarrhh  45 

16 TTaabbllee--33..1100::  WWeeaakk  TTrriibbaall  GGrroouuppss  IInn  CChhhhaattttiissggaarrhh  SSttaattee  47 
17 TTaabbllee--33..1111::  RReessiiddeennccee  47 
18 TTaabbllee--33..1122::  RReessiiddeennccee--ccuumm--ootthheerr  uussee  48 
19 TTaabbllee  44..11  ::  IInnssttiittuuttiioonnaall  MMeecchhaanniissmm  aatt  NNaattiioonnaall  LLeevveell  52 
20 TTaabbllee--44..22  ::  IInnssttiittuuttiioonnaall  MMeecchhaanniissmm  aatt  SSttaattee  LLeevveell  54 
21 TTaabbllee--44..33  ::  SSttaattee  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  CCoommmmiitttteeee  55 
22 TTaabbllee--44..44  ::  SSttaattee  EExxeeccuuttiivvee  CCoommmmiitttteeee  56 

2233  
TTaabbllee--44..55  ::  NNaattuurraall  CCaallaammiittiieess  aanndd  FFlloooodd  ddiissaasstteerr  HHiigghh  ppoowweerr  
ccoommmmiitttteeee  57 

2244  TTaabbllee--44..66::  SSttaattee  DDrroouugghhtt  MMoonniittoorriinngg  CCoommmmiitttteeee  58 
2255  TTaabbllee--44..77  ::  FFuunnccttiioonnss  ooff  DDiissttrriicctt  &&  LLooccaall  CCrriissiiss  GGrroouupp  58 
2266  TTaabbllee--44..88::  DDiissttrriicctt  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  CCoommmmiitttteeee  59 
27 TTaabbllee--55..11::  SSttrruuccttuurraall  MMiittiiggaattiioonn  MMeeaassuurreess  ffoorr  FFlloooodd  64 
28 TTaabbllee--55..22  ::  NNoonn--SSttrruuccttuurraall  MMiittiiggaattiioonn  MMeeaassuurreess  ffoorr  FFlloooodd  64 
29 TTaabbllee--55..33::  SSttrruuccttuurraall  MMiittiiggaattiioonn  MMeeaassuurreess  ffoorr  DDrroouugghhtt  65 
30 TTaabbllee--55..44  ::  NNoonn--SSttrruuccttuurraall  MMiittiiggaattiioonn  MMeeaassuurreess  ffoorr  DDrroouugghhtt  66 
31 TTaabbllee--55..55  ::  SSttrruuccttuurraall  MMiittiiggaattiioonn  MMeeaassuurreess  ffoorr  RRooaadd  AAcccciiddeennttss  66 

32 
TTaabbllee--55..66  ::  NNoonn--SSttrruuccttuurraall  MMiittiiggaattiioonn  MMeeaassuurreess  ffoorr  RRooaadd  
AAcccciiddeennttss  67 

33 TTaabbllee--55..77  ::  SSttrruuccttuurraall  MMiittiiggaattiioonn  MMeeaassuurreess  ffoorr  EEppiiddeemmiiccss  68 
34 TTaabbllee--55..88  ::  NNoonn--SSttrruuccttuurraall  MMiittiiggaattiioonn  MMeeaassuurreess  ffoorr  EEppiiddeemmiicc  68 
35 TTaabbllee--55..99::  SSttrruuccttuurraall  MMiittiiggaattiioonn  MMeeaassuurreess  ffoorr  FFiirree  69 
36 TTaabbllee--55..1100  ::  NNoonn--SSttrruuccttuurraall  MMiittiiggaattiioonn  MMeeaassuurreess  ffoorr  FFiirree  69 
37 TTaabbllee--55..1111  ::  SSttrruuccttuurraall  MMiittiiggaattiioonn  MMeeaassuurreess  ffoorr  HHeeaatt  WWaavvee  70 
38 TTaabbllee--55..1122  ::  NNoonn--SSttrruuccttuurraall  MMiittiiggaattiioonn  MMeeaassuurreess  ffoorr  HHeeaatt  WWaavvee  70 
39 TTaabbllee--55..1133  ::  MMeeaassuurreess  ffoorr  IInndduussttrriieess//  CChheemmiiccaall  DDiissaasstteerr  71 



40 
TTaabbllee--66..11  ::  MMaaiinnssttrreeaammiinngg  DDRRRR  iinn  DDeevveellooppmmeenntt  NNaattiioonnaall  
FFllaaggsshhiipp  SScchheemmeess  

76 

41 
TTaabbllee--66..22  ::  MMaaiinnssttrreeaammiinngg  DDRRRR  iinn  DDeevveellooppmmeenntt  SSttaattee  lleevveell  
FFllaaggsshhiipp  SScchheemmeess  

81 

42 TTaabbllee--77..11  ::  TTrraaiinniinngg  ffoorr  VVaarriioouuss  SSttaakkeehhoollddeerrss  85 
43 TTaabbllee--88..11  ::  LLeevveellss  ooff  DDiissaasstteerrss  96 

44 
TTaabbllee--88..22  ::  AAggeenncciieess  CCoommppeetteenntt  ffoorr  IIssssuuiinngg  DDiissaasstteerr  SSppeecciiffiicc  
EEaarrllyy  WWaarrnniinngg  97 

45 TTaabbllee--88..33  ::  EEmmeerrggeennccyy  SSuuppppoorrtt  FFuunnccttiioonnss  109 
46 TTaabbllee--88..44  ::    SSttaattee  DDiissaasstteerr  RReessppoonnssee  FFoorrccee  SSttrruuccttuurree  110 
47 TTaabbllee--1100..11::  OOtthheerr  FFiinnaanncciiaall  RReessoouurrcceess  aatt  SSttaattee  LLeevveell  119 

   

SS..NNoo..  Figure Pg. No. 
1 FFiigguurree--22..11::  CChhhhaattttiissggaarrhh  LLooccaattiioonn  MMaapp  5 
2 FFiigguurree--22..22  ::  DDiivviissiioonn  aanndd  TTeehhssiill  MMaapp  ooff  CChhhhaattttiissggaarrhh  6 
3 FFiigguurree--22..33::  GGeeooggrraapphhiiccaall  PPrrooffiillee  ooff  CChhhhaattttiissggaarrhh  7 
4 FFiigguurree--22..44  ::  BBaassiinn  MMaapp  ooff  CChhhhaattttiissggaarrhh  9 
5 FFiigguurree  22..55::  SSCC  aanndd  SSTT  PPooppuullaattiioonn  13 

6 FFiigguurree--22..66  ::  LLeessss  UUrrbbaanniisseedd,,  LLooww--LLiitteerraaccyy  aarreeaass  wwiitthh  LLiimmiitteedd  
aacccceessss  ttoo  WWaatteerr,,  SSaanniittaattiioonn  mmoosstt  VVuullnneerraabbllee  

16 

7 FFiigguurree--33..11::  MMaapp  ooff  ddrroouugghhtt  aaffffeecctteedd  DDiissttrriiccttss  23 
8 FFiigguurree--33..22::  MMaapp  ooff  tthhee  fflloooodd  aaffffeecctteedd  ddiissttrriicctt  26 
9 FFiigguurree--33..33::  MMaapp  ooff  LLiigghhttnniinngg  AAffffeecctteedd  DDiissttrriiccttss    32 

10 FFiigguurree--33..44::  AAcccciiddeenntt  aaffffeecctteedd  ddiissttrriiccttss  MMaapp  36 
11 FFiigguurree--33..55::  MMaapp  ooff  iinndduussttrriiaall  hhaazzaarrdd  40 

12 FFiigguurree--33..66::  DDiissttrriicctt  WWiissee  HHaazzaarrdd  AAnnaallyyssiiss  SSuummmmaarryy  OOff  
CChhhhaattttiissggaarrhh  

44 

13 FFiigguurree--44..11  ::OOtthheerr  SSttaakkeehhoollddeerrss  iinn  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  60 
14 FFiigguurree--99..11::  SSoouurrcceess  ooff  ffuunnddss  ffoorr  tthhee  DDiissaasstteerr  RReelliieeff  aanndd  RReessppoonnssee  116 

   

SS..NNoo..  Graph Pg. No. 
1 GGrraapphh--22..11  ::  PPooppuullaattiioonn  CCoommppaarriissoonn  10 
2 GGrraapphh--33..11::  NNuummbbeerr  ooff  DDrroouugghhtt--AAffffeecctteedd  TTeehhssiillss  25 
3 GGrraapphh--33..22::  RRiivveerrss  ooff  tthhee  ssttaattee  wwhhiicchh  aarree  ssuusscceeppttiibbllee  ttoo  ffllooooddiinngg  28 
4 GGrraapphh--33..33::  NNoo..  ooff  DDeeaatthhss  iinn  tthhee  ssttaattee  bbyy  lliigghhttnniinngg  33 
5 GGrraapphh--33..44::  IInnffoorrmmaattiioonn  ooff  rrooaadd  aacccciiddeennttss  37 

   

SS..NNoo..  Flowchart Pg. No. 
1 FFlloowwcchhaarrtt--44..11  ::  IInnssttiittuuttiioonnaall  MMeecchhaanniissmm  aatt  SSttaattee  LLeevveell  52 
2 FFlloowwcchhaarrtt--77..11  ::  CCoonnttrrooll  RRoooomm  83 
3 FFlloowwcchhaarrtt--88..11  ::  TTrriiggggeerr  MMeecchhaanniissmm  iinn  ccaassee  ooff  EEaarrllyy  WWaarrnniinngg  98 
4 FFlloowwcchhaarrtt--88..22  ::  TTrriiggggeerr  MMeecchhaanniissmm  wwiitthhoouutt  EEaarrllyy  WWaarrnniinngg  98 
5 FFlloowwcchhaarrtt--88..33  ::  IInncciiddeenntt  RReessppoonnssee  SSyysstteemm  101 



 



1 
 

  CChhaapptteerr  11                                                                                                                                          

IInnttrroodduuccttiioonn  
  

  

11..11  DDiissaasstteerr  

TThhee  UUNNIISSDDRR  ((22000099))  ddeeffiinneess  ddiissaasstteerr  aass::  

““AA  sseerriioouuss  ddiissrruuppttiioonn  ooff  tthhee  ffuunnccttiioonniinngg  ooff  aa  ccoommmmuunniittyy  oorr  aa  ssoocciieettyy  iinnvvoollvviinngg  

wwiiddeesspprreeaaddhhuummaann,,  mmaatteerriiaall,,  eeccoonnoommiicc  oorr  eennvviirroonnmmeennttaall  lloosssseess  aanndd  iimmppaaccttss,,  wwhhiicchh  eexxcceeeeddss  

tthhee  aabbiilliittyyooff  tthhee  aaffffeecctteedd  ccoommmmuunniittyy  oorr  ssoocciieettyy  ttoo  ccooppee  uupp  uussiinngg  iittss  oowwnn  rreessoouurrcceess..””  

UUNNIISSDDRR  ccoonnssiiddeerrss  ddiissaasstteerr  ttoo  bbee  aa  rreessuulltt  ooff  tthhee  ccoommbbiinnaattiioonn  ooff  mmaannyy  ffaaccttoorrss  ssuucchh  aass  tthhee  

eexxppoossuurree  ttoohhaazzaarrddss,,  tthhee  ccoonnddiittiioonnss  ooff  vvuullnneerraabbiilliittyy  tthhaatt  aarree  pprreesseenntt,,  aanndd  iinnssuuffffiicciieenntt  ccaappaacciittyy  

oorr  mmeeaassuurreess  ttoorreedduuccee  oorr  ccooppee  wwiitthh  tthhee  ppootteennttiiaall  nneeggaattiivvee  ccoonnsseeqquueenncceess..  DDiissaasstteerr  iimmppaaccttss  

mmaayy  iinncclluuddee  lloossss  ooff  lliiffee,,iinnjjuurriieess,,  ddiisseeaassee  aanndd  ootthheerr  nneeggaattiivvee  eeffffeeccttss  oonn  hhuummaann  pphhyyssiiccaall,,  

mmeennttaall  aanndd  ssoocciiaall  wweellll--bbeeiinngg,,ttooggeetthheerr  wwiitthh  ddaammaaggee  ttoo  pprrooppeerrttyy,,  ddeessttrruuccttiioonn  ooff  aasssseettss,,  lloossss  ooff  

sseerrvviicceess,,  ssoocciiaall  aanndd  eeccoonnoommiiccddiissrruuppttiioonn  aanndd  eennvviirroonnmmeennttaall  ddeeggrraaddaattiioonn..  

TThhee  DDMM  AAcctt--22000055  uusseess  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ddeeffiinniittiioonn  ffoorr  ddiissaasstteerr::  

""DDiissaasstteerr""  mmeeaannss  aa  ccaattaassttrroopphhee,,  mmiisshhaapp,,  ccaallaammiittyy  oorr  ggrraavvee  ooccccuurrrreennccee  iinn  aannyy  aarreeaa,,  

aarriissiinnggffrroomm  nnaattuurraall  oorr  mmaannmmaaddee  ccaauusseess,,  oorr  bbyy  aacccciiddeenntt  oorr  nneegglliiggeennccee  wwhhiicchh  rreessuullttss  iinn  

ssuubbssttaannttiiaalllloossss  ooff  lliiffee  oorr  hhuummaann  ssuuffffeerriinngg  oorr  ddaammaaggee  ttoo,,  aanndd  ddeessttrruuccttiioonn  ooff,,  pprrooppeerrttyy,,  oorr  

ddaammaaggee  ttoo,,  oorr  ddeeggrraaddaattiioonn  ooff,,  eennvviirroonnmmeenntt,,  aanndd  iiss  ooff  ssuucchh  aa  nnaattuurree  oorr  mmaaggnniittuuddee  aass  ttoo  bbee  

bbeeyyoonndd  tthheeccooppiinngg  ccaappaacciittyy  ooff  tthhee  ccoommmmuunniittyy  ooff  tthhee  aaffffeecctteedd  aarreeaa..””  

  

11..22  VViissiioonn  

MMaakkiinngg  aa  rreessiilliieenntt  CChhhhaattttiissggaarrhh  bbyy  mmiinniimmiizziinngg  tthhee  vvuullnneerraabbiilliittyy  aanndd  eemmppoowweerriinngg  tthhee  

ccoommmmuunniittiieess  ttoo  bbeetttteerr  rreessppoonnddss  ttoo  aannyy  ddiissaasstteerr  wwiitthh  sseennssee  ooff  uurrggeennccyy  aanndd  iinn  aa  ppllaannnneedd  wwaayy  

ttoo  mmiinniimmiizzee  hhuummaann,,  pprrooppeerrttyy  aanndd  eennvviirroonnmmeennttaall  lloossss..  
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11..33  LLeeggaall  MMaannddaattee  

AAss  ppeerr  SSeeccttiioonn  2233  ((11))  ooff  ‘‘TThhee  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  AAcctt,,  22000055’’  rreeaaddss  ““TThheerree  sshhaallll  bbee  aa  ppllaann  

ffoorr  ddiissaasstteerr  mmaannaaggeemmeenntt  ffoorr  eevveerryy  SSttaattee  ttoo  bbee  ccaalllleedd  tthhee  SSttaattee  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  PPllaann””..  

SSeeccttiioonn  2233  ((55))  ooff  ‘‘TThhee  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  AAcctt,,  22000055’’  aallssoo  rreeaaddss  ““TThhee  SSttaattee  PPllaann  sshhaallll  bbee  

rreevviieewweedd  aanndd  uuppddaatteedd  aannnnuuaallllyy””..  AAppaarrtt  ffrroomm  tthheessee  ssttaattuuttoorryy  rreeqquuiirreemmeennttss,,  tthhee  hhaazzaarrdd  pprrooffiillee  

aanndd  ddiissaasstteerr  hhiissttoorryy  ooff  tthhee  SSttaattee  ddeemmaannddss  ffoorr  aa  ccoommpprreehheennssiivvee  SSttaattee  ddiissaasstteerr  mmaannaaggeemmeenntt  

ppllaann  ttoo  bbee  iinn  ppllaaccee  ffoorr  ccoooorrddiinnaatteedd  aanndd  ssttrreeaammlliinneedd  mmaannaaggeemmeenntt  ooff  ddiissaasstteerr  iinn  tthhee  SSttaattee..  

  

11..44  SSccooppee    

AAss  ppeerr  ‘‘TThhee  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  AAcctt,,  22000055’’--  tthhee  SSttaattee  PPllaann  sshhaallll  iinncclluuddee::  

aa..  TThhee  vvuullnneerraabbiilliittyy  ooff  ddiiffffeerreenntt  ppaarrttss  ooff  tthhee  SSttaattee  ttoo  ddiiffffeerreenntt  ffoorrmmss  ooff  ddiissaasstteerrss;;  

bb..  TThhee  mmeeaassuurreess  ttoo  bbee  aaddoopptteedd  ffoorr  pprreevveennttiioonn  aanndd  mmiittiiggaattiioonn  ooff  ddiissaasstteerrss;;  

cc..  TThhee  mmaannnneerr  iinn  wwhhiicchh  tthhee  mmiittiiggaattiioonn  mmeeaassuurreess  sshhaallll  bbee  iinntteeggrraatteedd  wwiitthh  ddeevveellooppmmeenntt  

ppllaannss  aanndd  pprroojjeeccttss;;  

dd..  TThhee  ccaappaacciittyy--bbuuiillddiinngg  aanndd  pprreeppaarreeddnneessss  mmeeaassuurreess  ttoo  bbee  ttaakkeenn;;  

ee..  TThhee  rroolleess  aanndd  rreessppoonnssiibbiilliittiieess  ooff  eeaacchh  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  ooff  tthhee  SSttaattee  iinn  

rreellaattiioonn  ttoo  tthhee  mmeeaassuurreess  ssppeecciiffiieedd  iinn  ccllaauusseess  ((bb)),,  ((cc))  aanndd  ((dd))  aabboovvee;;  

ff..  TThhee  rroolleess  aanndd  rreessppoonnssiibbiilliittiieess  ooff  ddiiffffeerreenntt  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  ooff  tthhee  SSttaattee  iinn  

rreessppoonnddiinngg  ttoo  aannyy  tthhrreeaatteenniinngg  ddiissaasstteerr  ssiittuuaattiioonn  oorr  ddiissaasstteerr..  

  

11..55  PPoolliiccyy  

SSaavviinngg  hhuummaann  lliivveess  wwiitthh  uuttmmoosstt  pprriioorriittyy  aanndd  eennssuurriinngg  mmiinniimmuumm  lloossss  ttoo  pprrooppeerrttyy  aanndd  

eennvviirroonnmmeenntt..  

  

11..66  OObbjjeeccttiivveess  ooff  tthhee  PPllaann  

TThhee  oobbjjeeccttiivveess  ooff  tthhee  SSDDMMPP  aarree  ttoo::  

aa..  PPrroommoottee  aa  ccuullttuurree  ooff  pprreevveennttiioonn  aanndd  pprreeppaarreeddnneessss  bbyy  eennssuurriinngg  tthhaatt  DDMM  rreecceeiivveess  tthhee  

hhiigghheesstt  pprriioorriittyy  aatt  aallll  lleevveellss..    

bb..  EEnnssuurree  tthhaatt  ccoommmmuunniittyy  iiss  tthhee  mmoosstt  iimmppoorrttaanntt  ssttaakkeehhoollddeerr  iinn  tthhee  DDMM  pprroocceessss..    
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cc..  EEnnccoouurraaggee  aanndd  pprroommoottee  mmiittiiggaattiioonn  mmeeaassuurreess  bbaasseedd  oonn  ssttaattee--ooff--tthhee--aarrtt  tteecchhnnoollooggyy  aanndd  

eennvviirroonnmmeennttaall  ssuussttaaiinnaabbiilliittyy..  

dd..  MMaaiinnssttrreeaammiinngg  DDMM  ccoonncceerrnnss  iinnttoo  tthhee  ddeevveellooppmmeennttaall  ppllaannnniinngg  pprroocceessss..    

ee..  DDeevveelloopp  aanndd  eessttaabblliisshh  ccoonntteemmppoorraarryy  ffoorreeccaassttiinngg  aanndd  eeaarrllyy  wwaarrnniinngg  ssyysstteemmss  bbaacckkeedd  bbyy  

rreessppoonnssiivvee  aanndd  ssaaffee  ccoommmmuunniiccaattiioonnss  aanndd  IInnffoorrmmaattiioonn  TTeecchhnnoollooggyy  ((IITT))  ssuuppppoorrtt..  

ff..  PPrroommoottee  aa  pprroodduuccttiivvee  ppaarrttnneerrsshhiipp  wwiitthh  tthhee  mmeeddiiaa  ffoorr  ccrreeaattiinngg  aawwaarreenneessss  aanndd  ccaappaacciittyy  

ddeevveellooppmmeenntt..    

gg..  EEnnssuurree  eeffffiicciieenntt  rreessppoonnssee  aanndd  rreelliieeff  wwiitthh  aa  ccaarriinngg  aapppprrooaacchh  ttoowwaarrddss  tthhee  nneeeeddss  ooff  tthhee  

vvuullnneerraabbllee  sseeccttiioonnss  ooff  tthhee  ssoocciieettyy..    

hh..  UUnnddeerrttaakkiinngg  rreeccoonnssttrruuccttiioonn  aass  aann  ooppppoorrttuunniittyy  ttoo  bbuuiilldd  ddiissaasstteerr  rreessiilliieenntt  ssttrruuccttuurreess  aanndd  

hhaabbiittaatt..  

ii..  UUnnddeerrttaakkiinngg  rreeccoovveerryy  ttoo  bbrriinngg  bbaacckk  tthhee  ccoommmmuunniittyy  ttoo  aa  bbeetttteerr  aanndd  ssaaffeerr  lleevveell  tthhaann  tthhee  

pprree--ddiissaasstteerr  ssttaaggee..    

  

11..77  SSeennddaaii  FFrraammeewwoorrkk  ooff  AAccttiioonnss  ffoorr  DDiissaasstteerr  RRiisskk  RReedduuccttiioonn  22001155--22003300  
  

TThhee  SSeennddaaii  FFrraammeewwoorrkk  ffoorr  DDiissaasstteerr  RRiisskk  RReedduuccttiioonn  22001155--22003300  wwaass  aaddoopptteedd  aatt  tthhee  TThhiirrdd  

UUnniitteedd  NNaattiioonnss  WWoorrlldd  CCoonnffeerreennccee  oonn  DDiissaasstteerr  RRiisskk  RReedduuccttiioonn  hheelldd  iinn  SSeennddaaii,,  JJaappaann  iinn  

MMaarrcchh  22001155..  

TToo  ssuuppppoorrtt  tthhee  aasssseessssmmeenntt  ooff  gglloobbaall  pprrooggrreessss  iinn  aacchhiieevviinngg  tthhee  oouuttccoommee  aanndd  ggooaall  ooff  tthhiiss  

FFrraammeewwoorrkk,,  sseevveenn  gglloobbaall  ttaarrggeettss  hhaavvee  bbeeeenn  aaggrreeeedd..  TThheessee  ttaarrggeettss  wwiillll  bbee  mmeeaassuurreedd  aatt  tthhee  

gglloobbaall  lleevveell  aanndd  wwiillll  bbee  ccoommpplleemmeenntteedd  bbyy  wwoorrkk  ttoo  ddeevveelloopp  aapppprroopprriiaattee  iinnddiiccaattoorrss..  NNaattiioonnaall  

ttaarrggeettss  aanndd  iinnddiiccaattoorrss  wwiillll  ccoonnttrriibbuuttee  ttoo  tthhee  aacchhiieevveemmeenntt  ooff  tthhee  oouuttccoommee  aanndd  ggooaall  ooff  tthhiiss  

FFrraammeewwoorrkk..  TThhee  sseevveenn  gglloobbaall  ttaarrggeettss  aarree::  

aa..  SSuubbssttaannttiiaallllyy  rreedduuccee  gglloobbaall  ddiissaasstteerr  mmoorrttaalliittyy  bbyy  22003300,,  aaiimmiinngg  ttoo  lloowweerr  tthhee  aavveerraaggee  ppeerr  

110000,,000000  gglloobbaall  mmoorrttaalliittyy  rraattee  iinn  tthhee  ddeeccaaddee  22002200--22003300  ccoommppaarreedd  ttoo  tthhee  ppeerriioodd  22000055--

22001155..  

bb..  SSuubbssttaannttiiaallllyy  rreedduuccee  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  aaffffeecctteedd  ppeeooppllee  gglloobbaallllyy  bbyy  22003300,,  aaiimmiinngg  ttoo  lloowweerr  

tthhee  aavveerraaggee  gglloobbaall  ffiigguurree  ppeerr  110000,,000000  iinn  tthhee  ddeeccaaddee  22002200--22003300  ccoommppaarreedd  ttoo  tthhee  ppeerriioodd  

22000055--22001155..  

cc..  RReedduuccee  ddiirreecctt  ddiissaasstteerr  eeccoonnoommiicc  lloossss  iinn  rreellaattiioonn  ttoo  gglloobbaall  ggrroossss  ddoommeessttiicc  pprroodduucctt  ((GGDDPP))  

bbyy  22003300..  



4 
 

dd..  SSuubbssttaannttiiaallllyy  rreedduuccee  ddiissaasstteerr  ddaammaaggee  ttoo  ccrriittiiccaall  iinnffrraassttrruuccttuurree  aanndd  ddiissrruuppttiioonn  ooff  bbaassiicc  

sseerrvviicceess,,  aammoonngg  tthheemm  hheeaalltthh  aanndd  eedduuccaattiioonnaall  ffaacciilliittiieess,,  iinncclluuddiinngg  tthhrroouugghh  ddeevveellooppiinngg  

tthheeiirr  rreessiilliieennccee  bbyy  22003300..  

ee..  SSuubbssttaannttiiaallllyy  iinnccrreeaassee  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  ccoouunnttrriieess  wwiitthh  nnaattiioonnaall  aanndd  llooccaall  ddiissaasstteerr  rriisskk  

rreedduuccttiioonn  ssttrraatteeggiieess  bbyy  22002200..  

ff..  SSuubbssttaannttiiaallllyy  eennhhaannccee  iinntteerrnnaattiioonnaall  ccooooppeerraattiioonn  ttoo  ddeevveellooppiinngg  ccoouunnttrriieess  tthhrroouugghh  

aaddeeqquuaattee  aanndd  ssuussttaaiinnaabbllee  ssuuppppoorrtt  ttoo  ccoommpplleemmeenntt  tthheeiirr  nnaattiioonnaall  aaccttiioonnss  ffoorr  

iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhiiss  FFrraammeewwoorrkk  bbyy  22003300..  

gg..  SSuubbssttaannttiiaallllyy  iinnccrreeaassee  tthhee  aavvaaiillaabbiilliittyy  ooff  aanndd  aacccceessss  ttoo  mmuullttii--hhaazzaarrdd  eeaarrllyy  wwaarrnniinngg  

ssyysstteemmss  aanndd  ddiissaasstteerr  rriisskk  iinnffoorrmmaattiioonn  aanndd  aasssseessssmmeennttss  ttoo  tthhee  ppeeooppllee  bbyy  22003300..  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



CChhaapptteerr  22  

  

  

CChhhhaattttiissggaarrhh  wwaass  ffoorrmmeedd  oonn  11

kknnoowwnn  aass  ttwweennttyy  ssiixxtthh  SSttaattee  

PPrraaddeesshh  ttoo  tthhee  nnoorrtthh,,  JJhhaarrkkhhaann

OOrriissssaa  ttoo  tthhee  eeaasstt,,  TTeellaannggaannaa,,  AA

ssoouutthh,,  MMaahhaarraasshhttrraa  ttoo  tthhee  ssoo

PPrraaddeesshh  ttoo  tthhee  nnoorrtthh  aanndd  

bboouunnddaarriieess..  

AAccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  22001111  cceennssuuss,,  iit

ooff  22,,5555,,4400,,119966  ((22..1111%%  ooff  tthhee  ttoott

oouutt  ooff  wwhhiicchh  aabboouutt  11,,9966,,0033,,66558

((7766..7766%%  ooff  tthhee  SSttaattee  ppooppuullaattiioo

uurrbbaann  ppooppuullaattiioonn  ((2233..2244%%  ooff  tthhee 

  

  

22..11  AAddmmiinniissttrraattiivvee  PPrrooffiille

  

AAddmmiinniissttrraattiivvee  UUnniitt  

DDiivviissiioonnss  

DDiissttrriiccttss  

MMuunniicciippaall  CCoorrppoorraattiioonnss  
((RR

SSuubb--ddiivviissiioonnss  

TTeehhssiillss  

5 

SSttaattee  PP

11ssttNNoovveemmbbeerr,,  22000000  aanndd  

ooff  ccoouunnttrryy..WWiitthh  UUttttaarr  

nndd  ttoo  tthhee  nnoorrtthh--  eeaasstt,,  

AAnnddhhrraa  PPrraaddeesshh  ttoo  tthhee  

oouutthhwweesstt  aanndd  MMaaddhhyyaa  

nnoorrtthh--wweesstt  ffoorrmm  iittss  

itt  hhaass  aa  ttoottaall  ppooppuullaattiioonn  

ttaall  ppooppuullaattiioonn  ooff  IInnddiiaa))  

588  aarree  rruurraall  ppooppuullaattiioonn  

oonn))  aanndd  5599,,3366,,553388  aarree  

e  SSttaattee  ppooppuullaattiioonn))..  

lee  

NNuummbbeerr  

0055  

((RRaaiippuurr,,  DDuurrgg,,  BBiillaassppuurr,,  SSuurrgguujjaa  aanndd  BB

2277  

1133  

RRaaiippuurr,,  BBiirrggaaoonn,,  BBhhiillaaii,,  DDuurrgg,,  BBiillaassppuurr,,  KKoorrbb

7799  

115500  

FFiigguurree--22..11::  CChhhhaattttiiss
MMaapp  

 PPrrooffiillee  

BBaassttaarr))  

bbaa,,    

ssggaarrhh  LLooccaattiioonn  
  



PPaattwwaarriihhaallkkaass  

RRII  CCiirrcclleess  

VViillllaaggeess  

  

  

FFiigguurree--22..22

6 

55557777  

228833  

2200,,335500  

TTaabbllee--22..11::  AAddmmiinniissttrraattiivvee  PPrrooffiillee  

22  ::  DDiivviissiioonn  aanndd  TTeehhssiill  MMaapp  ooff  CChhhhaattttiissggaarrhh  

  

  

  

  

  

  

  

  



22..22  GGeeooggrraapphhiiccaall  PPrrooffiillee

CChhhhaattttiissggaarrhh  eexxtteennddss  oovveerr  aann  aa

ttoottaallaarreeaa  ooff  IInnddiiaa..IItt  iiss  llooccaatteedd  bb

lloonnggiittuuddee  iinn  CCeennttrraall  IInnddiiaa..  AAbboouu

iittss  ttoottaall  aarreeaa  iiss  ccoovveerreedd  bbyy  ffoorr

SSttaattee  ccaann  bbee  ddiivviiddeedd  iinn  ttoo  tthhr

ppaarrttss::  

aa..  NNoorrtthheerrnn  HHiillll  RRaannggeess  

TThhiiss  bbeelltt  ccoommpprriisseess  ooff  aallmmoosstt

ppoorrttiioonn  ooff  tthhee  SSttaattee  ccoovveerriinngg  BB

JJaasshhppuurr,,  KKoorreeaa,,  SSuurraajjppuurr,,  SSaarr

ssoommee  ppaarrtt  ooff  BBiillaassppuurr,,  KKoorrbbaa,,

aanndd  RRaaiiggaarrhh  ddiissttrriiccttss..  TThhee  ffoorree

tthhiiss  bbeelltt  iiss  aabboouutt  4477%%  ooff  

ggeeooggrraapphhiiccaall  aarreeaa  ooff  tthhiiss  hhiillllyy  rree

ppeeaakk  hheeiigghhtt  iinn  tthhiiss  rreeggiioonn  iiss  aabb

mmeetteerrss  aabboovvee  MMeetteerr  SSeeaa  LLeevveell  ((MM

bb..  CChhhhaattttiissggaarrhh  PPllaaiinn    

TThhiiss  bbeelltt  ccoommpprriisseess  ooff  cceennttrraall  aa

ssttaattee..  AAbboouutt  3333%%  ooff  iittss  ttoottaall  ggeeoo

aarreeaa  ooff  tthhee  ppllaaiinn  iiss  ccoovveerreedd  wwiitthh  

                                                                                                

cc..  BBaassttaarr  PPllaatteeaauu  

TThhiiss  bbeelltt  ccoommpprriisseess  ooff  aallmmoosstt  ssoo

KKaannkkeerr,,  KKoonnddaaggaaoonn,,  NNaarraayyaannppuu

hhiillllss  wwhheerree  ppeeaakk  hheeiigghhtt  iiss  aabboouutt  11

tthhiiss  ppllaatteeaauu  ccoonnttrriibbuutteess  6622%%  ooff  tthh

  

  

7 

ee  

aarreeaa  ooff  11,,3355,,119911  ssqquuaarree  kkmm  ccoovveerriinngg  aabboouutt  

bbeettwweeeenn  1177°°4466’’  NN––2244°°0055’’  NN  llaattiittuuddee  aanndd  8800°°1155

uutt  4444%%  ooff  

rreessttss..  TThhee  

hrreeee  mmaajjoorr  

tt  nnoorrtthheerrnn  

BBaallrraammppuurr,,  

rrgguujjaa  aanndd  

,,  MMuunnggeellii  

eesstt  aarreeaa  iinn  

tthhee  ttoottaall  

eeggiioonn..  TThhee  

bboouutt  11222255  

MMSSLL))..  

aarreeaa  ooff  tthhee  

ooggrraapphhiiccaall  

  ffoorreesstt..  

                                                                            FFiigguurree--22..33::  GGeeooggrraapphhiiccaall  PPrrooffiillee

oouutthheerrnn  ppaarrtt  ooff  tthhee  ssttaattee  ccoovveerriinngg  BBaassttaarr,,  BBiijjaappuur

uurr  aanndd  SSuukkmmaa  ddiissttrriiccttss..  IInn  tthhiiss  ppllaatteeaauu,,  tthhee  llaanndd

11114444  mmeetteerrss  aabboovvee  MMeetteerr  SSeeaa  LLeevveell  ((MMSSLL))..  TThhee

hhee  ttoottaall  ggeeooggrraapphhiiccaall  aarreeaa..  

44..1111%%  ooff  tthhee  

55’’  EE––8844°°2200’’  EE  

ee  ooff  CChhhhaattttiissggaarrhh  

urr,,  DDaanntteewwaaddaa,,  

dd  iiss  uunndduullaattiinngg  

ee  ffoorreesstt  aarreeaa  iinn  
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22..33  RRiivveerrss    

TThhee  MMaahhaannaaddii  iiss  tthhee  pprriinncciippaall  rriivveerr  ooff  tthhee  ssttaattee..  TThhee  ootthheerr  mmaajjoorr  rriivveerrss  aarree  IInnddrraavvaattii,,  

GGooddaavvaarrii,,  SShheeoonnaatthh,,  HHaassddeeoo,,  MMaanndd,,  PPaaiirrii,,  RRiihhaanndd,,  KKhhaarruunn,,  SSoonn,,  SSaabbaarrii,,  SSoonndduurr,,  KKoottrrii  aanndd  ssoo  

oonn..  TThheeyy  ddrraaiinn  aallmmoosstt  ppaarrtt  ooff  tthhee  ssttaattee  aalloonngg  wwiitthh  tthheeiirr  mmaannyy  ttrriibbuuttaarriieess..  TThheessee  rriivveerrss  gglliiddee  

tthhrroouugghh  tthhee  uunneevveenn  ttooppooggrraapphhyy  ooff  tthhee  ssttaattee  ggiivviinngg  rriissee  ttoo  ggoorrggeeoouuss  wwaatteerrffaallllss..  

  

aa..  MMaahhaannaaddii  RRiivveerr  

IItt  rriisseess  ffrroomm  SShhrraannggii  mmoouunntt  ssiittuuaatteedd  iinn  SSiihhwwaa  tteehhssiill  ooff  DDhhaammttaarriiddiissttrriicctt  ooff  CChhhhaattttiissggaarrhh..  TThhee  

ttoottaall  lleennggtthh  ooff  tthhiiss  rriivveerr  iiss  885511  kkmm..  iinn  wwhhiicchh  228866  kkmmfflloowwss  iinn  CChhhhaattttiissggaarrhh  ssttaattee..  IIttss  mmaaiinn  

ttrriibbuuttaarriieess  aarree  SShheeoonnaatthh,,  PPaaiirrii,,  JJoonnkk,,  HHaassddeeoo,,MMaanndd  eettcc..  

  

bb..  IInnddrraavvaattii  RRiivveerr  

IItt  iiss  552255  kkmm  lloonngg..  IItt  eemmeerrggeess  ffrroomm  DDoonnggaarr--  KKaallaa  rraannggee  iinn  OOrriissssaa..TThhee  rriivveerr  fflloowwss  337722  kkmm  iinn  

tthhee  ssttaattee  tthhrroouugghh  BBaassttaarr  ddiissttrriicctt..  TThhee  rriivveerr  hhaass  nneeaarrllyy  3300  ssmmaallll  ttrriibbuuttaarriieess..  

  

cc..  SShhiivvnnaatthh  RRiivveerr  

IItt  oorriiggiinnaatteess  nneeaarr  vviillllaaggee  PPaannaabbaarraass  iinn  tthhee  RRaajjnnaannddggaaoonn  ddiissttrriicctt..TThhee  rriivveerr  ttrraavveerrsseess  aa  lleennggtthh  ooff  

338800  KKmm..  TThhee  mmaaiinn  ttrriibbuuttaarriieess  ooff  SShhiivvnnaatthh  rriivveerr  aarreeTTaanndduullaa,,  KKhhaarruunn,,  AArrppaa,,  AAggaarr  aanndd  MMaanniiyyaarrii  

rriivveerrss..  

  

dd..  HHaassddeeoo  RRiivveerr  

IItt  iiss  aa  ttrriibbuuttaarryy  ooff  MMaahhaannaaddii  rriivveerr..  IItt  oorriiggiinnaatteess  ffrroomm  aabboouutt  991100  mmeettrree  aallttiittuuddee  nneeaarr  SSoonnhhaatt  iinn  

KKoorreeaa  ddiissttrriicctt..  IItt  jjooiinnss  MMaahhaannaaddii  rriivveerr,,  nneeaarr  ttoo  BBiillaaiiggaarrhh..  TThhee  ttoottaall  lleennggtthh  ooff  tthhiiss  rriivveerr  iiss  333333  

kkmm..  TThhee  GGeejjrriivveerr  iiss  iittss  mmaaiinn  ttrriibbuuttaarryy..  

  

ee..  RRiihhaanndd  RRiivveerr  

IItt  iiss  aa  ttrriibbuuttaarryy  ooff  SSoonn  rriivveerr..  IItt  rriisseess  ffrroomm  MMaaiinnppaatt  ppllaatteeaauu..  IItt  fflloowwss  nnoorrtthh  tthhrroouugghh  cceennttrraall  ppaarrtt  

ooff  SSaarrgguujjaa  ddiissttrriicctt  ffoorr  116600  kkmm..  

  



22..44  RRiivveerr  BBaassiinnss  

TThhee  aarreeaa  ooff  tthhee  ssttaattee  ffaallllss  iinn  tthhee  cc

11  MMaahhaannaaddii    

22  GGooddaavvaarrii    

33  GGaannggaa    

44  BBrraahhmmiinnii  

55  NNaarrmmaaddaa..  

  

FFiigg

9 

ccaattcchhmmeenntt  ooff  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ffiivvee  mmaajjoorr  rriivveerr  bbaassiinn

gguurree--22..44  ::  BBaassiinn  MMaapp  ooff  CChhhhaattttiissggaarrhh  

nnss..    

  



22..55  DDeemmooggrraapphhyy      
  

AAss  ppeerr  ddeettaaiillss  ffrroomm  CCeennssuuss  220011

ffrroomm  ffiigguurree  ooff  22..0088  CCrroorree  iinn  2200001

iiss  2255,,554455,,119988  ooff  wwhhiicchh  mmaallee  aanndd

ttoottaall  ppooppuullaattiioonn  wwaass  2200,,883333,,8800

1100,,335599,,558855..    
  

TThhee  ttoottaall  ppooppuullaattiioonn  ggrroowwtthh  iinn  tthh

%%..  TThhee  ppooppuullaattiioonn  ooff  CChhhhaattttiissgg

22..0033  %%..  

  

((hhttttppss::////wwwwww..cceenn

GG

20
83

38
03 25

54
51

98

Population

10 

1111,,  CChhhhaattttiissggaarrhh  hhaass  ppooppuullaattiioonn  ooff  22..5566  CCrroorree

011  cceennssuuss..  TToottaall  ppooppuullaattiioonn  ooff  CChhhhaattttiissggaarrhh  aass  ppee

dd  ffeemmaallee  aarree  1122,,883322,,889955  aanndd  1122,,771122,,330033  rreessppeeccttii

0033  iinn  wwhhiicchh  mmaalleess  wweerree  1100,,447744,,221188  wwhhiillee  

hhiiss  ddeeccaaddee  wwaass  2222..6611  %%  wwhhiillee  iinn  pprreevviioouuss  ddeeccaadd

ggaarrhh  ffoorrmmss  22..1111  %%  ooff  IInnddiiaa  iinn  22001111..  IInn  22000011,,  tt

nnssuuss22001111..ccoo..iinn//cceennssuuss//ssttaattee//cchhhhaattttiissggaarrhh..hhttmmll))  

GGrraapphh--22..11  ::  PPooppuullaattiioonn  CCoommppaarriissoonn  

  

  

10
47

42
18

10
35

95
85

12
83

28
95

Male Female

Comparison of Population

2001 2011

eess,,  aann  iinnccrreeaassee  

eerr  22001111  cceennssuuss  

iivveellyy..  IInn  22000011,,  

ffeemmaalleess  wweerree  

ddee  iitt  wwaass  1188..0066  

tthhee  ffiigguurree  wwaass  

  

12
71

23
03

Female
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DDeessccrriippttiioonn  22001111  22000011  

AApppprrooxxiimmaattee  PPooppuullaattiioonn  22..5566  CCrroorreess  22..0088  CCrroorreess  

AAccttuuaall  PPooppuullaattiioonn  22,,5555,,4455,,119988  22,,0088,,3333,,880033  

MMaallee  1122,,883322,,889955  1100,,447744,,221188  

FFeemmaallee  1122,,771122,,330033  1100,,335599,,558855  

PPooppuullaattiioonn  GGrroowwtthh  2222..6611%%  1188..0066%%  

PPeerrcceennttaaggee  ooff  ttoottaall  PPooppuullaattiioonn  22..1111%%  22..0033%%  

SSeexx  RRaattiioo  999911  998899  

CChhiilldd  SSeexx  RRaattiioo  996699  997755  

DDeennssiittyy//kkmm22  118899  115544  

TToottaall  CChhiilldd  PPooppuullaattiioonn  ((00--66  AAggee))  33,,666611,,668899  33,,555544,,991166  

MMaallee  PPooppuullaattiioonn  ((00--66  AAggee))  11,,885599,,993355  11,,880000,,441133  

FFeemmaallee  PPooppuullaattiioonn  ((00--66  AAggee))  11,,880011,,775544  11,,775544,,550033  

LLiitteerraaccyy  7700..2288  %%  6644..6666  %%  

MMaallee  LLiitteerraaccyy  8800..2277  %%  7777..3388  %%  

FFeemmaallee  LLiitteerraaccyy  6600..2244  %%  5511..8855  %%  
    

TTaabbllee--22..22  ::  PPooppuullaattiioonn  CCoommppaarriissoonn  

  

UUrrbbaann//RRuurraall  PPooppuullaattiioonn  22001111  

DDeessccrriippttiioonn  RRuurraall  UUrrbbaann  

PPooppuullaattiioonn  ((%%))  7766..7766  %%  2233..2244  %%  

TToottaall  PPooppuullaattiioonn  1199,,660077,,996611  55,,993377,,223377  

MMaallee  PPooppuullaattiioonn  99,,779977,,442266  33,,003355,,446699  

FFeemmaallee  PPooppuullaattiioonn  99,,881100,,553355  22,,990011,,776688  

PPooppuullaattiioonn  GGrroowwtthh  1177..7788  %%  4411..8844  %%  

SSeexx  RRaattiioo  11000011  995566  

CChhiilldd  SSeexx  RRaattiioo  ((00--66))  997777  993377  

CChhiilldd  PPooppuullaattiioonn  ((00--66))  22,,992244,,994411  773366,,774488  

LLiitteerraaccyy  6655..9999  %%  8844..0055  %%  

MMaallee  LLiitteerraaccyy  7766..9988  %%  9900..5588  %%  
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FFeemmaallee  LLiitteerraaccyy  5555..1155  %%  7733..3399  %%  

 

TTaabbllee--22..33  ::  UUrrbbaann//RRuurraall  PPooppuullaattiioonn  CCoommppaarriissoonn  

  

22..66  SSoocciiaall  PPrrooffiillee    
  

aa..  RReelliiggiioonn  

HHiinndduuiissmm  iiss  mmaajjoorriittyy  rreelliiggiioonn  iinn  ssttaattee  ooff  CChhhhaattttiissggaarrhh  wwiitthh  9933..2255  %%  ffoolllloowweerrss..  IIssllaamm  iiss  sseeccoonndd  

mmoosstt  ppooppuullaarr  rreelliiggiioonn  iinn  ssttaattee  ooff  CChhhhaattttiissggaarrhh  wwiitthh  aapppprrooxxiimmaatteellyy  22..0022  %%  ffoolllloowwiinngg  iitt..  IInn  

CChhhhaattttiissggaarrhh  ssttaattee,,  CChhrriissttiiaanniittyy  iiss  ffoolllloowweedd  bbyy  11..9922  %%,,  JJaaiinniissmm  bbyy  00..2244  %%,,  SSiikkhhiissmm  bbyy  00..2277  %%  

aanndd  BBuuddddhhiissmm  bbyy  00..2277  %%..  AArroouunndd  11..9944  %%  ssttaatteedd  ''OOtthheerr  RReelliiggiioonn'',,  aapppprrooxxiimmaatteellyy  00..0099  %%  

ssttaatteedd  ''NNoo  PPaarrttiiccuullaarr  RReelliiggiioonn''..  

  

DDeessccrriippttiioonn  PPooppuullaattiioonn  PPeerrcceennttaaggee  

HHiinndduu  2233,,881199,,778899  9933..2255  %%  

MMuusslliimm  551144,,999988  22..0022  %%  

OOtthheerr  RReelliiggiioonn  449944,,559944  11..9944  %%  

CChhrriissttiiaann  449900,,554422  11..9922  %%  

BBuuddddhhiisstt  7700,,446677  00..2288  %%  

SSiikkhh  7700,,003366  00..2277  %%  

JJaaiinn  6611,,551100  00..2244  %%  

NNoott  AAvvaaiillaabbllee  2233,,226622  00..0099  

  

TTaabbllee--22..44  ::  RReelliiggiioonnwwiissee  PPooppuullaattiioonn  

  

  

  

  

  

  

  



bb..  CCaassttee  aanndd  TTrriibbeess  

AAss  ppeerr  CCeennssuuss  22001111,,  tthhee  

SScchheedduulleedd  CCaassttee  iiss  3322..7744  llaakkhh

TTrriibbeess  iinn  ssttaattee  iiss  7788..2233  llaakkhh..  WWii

ooff  tthhee  hhiillllyy  ssttaatteess  ooff  tthhee  nnoorrtthh--eeaa

hhaass  oonnee  ooff  hhiigghheesstt  sshhaarreess  ooff  SS

((SSTT))  ppooppuullaattiioonnss  wwiitthhiinn  aa  ssttaattee

aabboouutt  1100  ppeerrcceenntt  ooff  tthhee  SSTTss  iinn  IInn

SSCCss  aanndd  SSTTss  ttooggeetthheerr  ccoonnssttiittuutt

ppeerrcceenntt  ooff  tthhee  ssttaattee''ss  ppooppuullaattiioonn

aann  iimmppoorrttaanntt  ppaarrtt  ooff  tthhee  ssttaattee  

mmaaiinnllyy  iinnhhaabbiitt  tthhee  ddeennssee  ffoorreesstt

ootthheerr  ddiissttrriiccttss  ooff  ssoouutthh  CChhhhaattttiissgg

  

  

TThhee  SScchheedduulleedd  CCaassttee  ((SSCC))  ppoopp

ccoonnssttiittuuttiinngg  1111..66  ppeerrcceenntt  ooff  tthhee  

CCaasstteess  hhaass  iinnccrreeaasseedd  ffrroomm  1111..66  pp

tthhee  ppooppuullaattiioonn  ooff  tthhee  ttrriibbaallss  dduurr

TThhee  sshhaarree  ooff  tthhee  ttrriibbaall  ppooppuullaattiioo

dduurriinngg  22000011..  

PPaarrttiiccuullaarr  

SScchh

TToottaall  

PPooppuullaattiioonn  7788,,2222,,990022  

SSeexx  RRaattiioo  11002200  

13 

ppooppuullaattiioonn  ooff  

hh  aanndd  SScchheedduulleedd  

iitthh  tthhee  eexxcceeppttiioonn  

aasstt,,  CChhhhaattttiissggaarrhh  

SScchheedduulleedd  TTrriibbee  

ee,,  aaccccoouunnttiinngg  ffoorr  

nnddiiaa..  

ttee  mmoorree  tthhaann  5500  

nn..TThhee  ttrriibbaallss  aarree  

  ppooppuullaattiioonn  aanndd  

ttss  ooff  BBaassttaarr  aanndd  

ggaarrhh..  

ppuullaattiioonn  ooff  CChhhhaattttiissggaarrhh  iiss  22,,441188,,772222  aass  ppeerr

  ttoottaall  ppooppuullaattiioonn  ((2200,,883333,,880033))..  TThhee  pprrooppoorrttiioonn

ppeerrcceenntt  iinn  22000011  ttoo  1122..88%%  iinn  22001111..  TThhee  ppeerrcceennttaa

rriinngg  tthhee  22000011––22001111  ddeeccaaddee  hhaadd  bbeeeenn  aatt  tthhee  rraatt

oonn  iinn  tthhee  eennttiirree  ssttaattee  hhaadd  bbeeeenn  3300..662244%%  wwhhiicchh

hheedduulleedd  TTrriibbeess  SScchheedduulleedd  CC

RRuurraall  UUrrbbaann  TToottaall  RRuurraall  

7722,,3311,,008822  55,,9911,,882200  3322,,7744,,226699  2255,,1111,,9944

11002211  999999  999944  999966  

FFiigguurree--22..55::  SSCC  aanndd  SSTT  PPoo

rr  22000011  cceennssuuss  

n  ooff  SScchheedduulleedd  

aaggee  iinnccrreeaassee  iinn  

ttee  ooff  1188..2233  %%..  

hh  wwaass  3311..7766  %%  

CCaassttee  

UUrrbbaann  

4499  77,,6622,,332200  

998899  

ooppuullaattiioonn 
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PPeerrcceennttaaggee  ttoo  

TToottaall  

ppooppuullaattiioonn  

3300..662244  %%  3366..887788  %%  99..996688  %%  1122..881188  %%  1122..881111  %%  1122..884400  %%  

  

TTaabbllee--22..55  ::  SSCC  aannss  SSTT  ppooppuullaattiioonn  ooff  CChhhhaattttiissggaarrhh    

  

22..77  EEccoonnoommiicc  PPrrooffiillee    

TThhee  GGrroossss  SSttaattee  DDoommeessttiicc  pprroodduucctt  ((GGSSDDPP))  ooff  CChhhhaattttiissggaarrhh  ggrreeww  bbyy  66..77  %%  iinn  22001177--1188  oovveerr  

tthhee  pprreevviioouuss  yyeeaarr..  MMaannuuffaaccttuurriinngg  hhaass  tthhee  mmaaxxiimmuumm  CCoonnttrriibbuuttiioonn  ((4488%%))  ttoo  GGSSDDPP  iinn  

CChhhhaattttiissggaarrhh..  IIttss  kkeeyy  iinndduussttrryy  sseeccttoorrss  aarree  IIrroonn,,  sstteeeell,,  cceemmeenntt  aanndd  ppoowweerr  sseeccttoorrss..  

CChhhhaattttiissggaarrhh  iiss  aallssoo  ccaalllleedd  tthhee  ““RRiiccee  bboowwll  ooff  CCeennttrraall  IInnddiiaa””..  CChhhhaattttiissggaarrhh  pprroodduucceess  rriiccee,,  

mmaaiizzee,,  kkooddoo––kkuuttkkii  aanndd  ootthheerr  ssmmaallll  mmiilllleettss  aanndd  ppuullsseess,,  ooiill  sseeeeddss  ssuucchh  aass  ggrroouunndd  nnuuttss,,  

SSooyybbeeaannss,,  SSuunnfflloowweerrss  eettcc..  

  

22..88  MMaaiinn  OOccccuuppaattiioonn  
  

aa..  AAggrriiccuullttuurree  

AAggrriiccuullttuurree  iiss  ccoouunntteedd  aass  tthhee  cchhiieeff  eeccoonnoommiicc  ooccccuuppaattiioonn  ooff  tthhee  ssttaattee..  AAccccoorrddiinngg  ttoo  aa  

ggoovveerrnnmmeenntt  eessttiimmaattee,,  nneett  ssoowwnn  aarreeaa  ooff  tthhee  ssttaattee  iiss  4488..2288  llaakkhh  hheeccttaarreess  aanndd  tthhee  ggrroossss  ssoowwnn  aarreeaa  

iiss  5577..8888  llaakkhh  hheeccttaarreess..  HHoorrttiiccuullttuurree  aanndd  aanniimmaall  hhuussbbaannddrryy  aallssoo  eennggaaggee  aa  mmaajjoorr  sshhaarree  ooff  tthhee  

ttoottaall  ppooppuullaattiioonn  ooff  tthhee  ssttaattee..  TThhee  mmaaiinn  lliivveelliihhoooodd  ooff  tthhee  vviillllaaggeerrss  iiss  aaggrriiccuullttuurree  aanndd  

aaggrriiccuullttuurree--bbaasseedd  ssmmaallll  iinndduussttrryy..  

  

bb..  PPoowweerr  

CChhhhaattttiissggaarrhh  iiss  oonnee  ooff  tthhee  ffeeww  ssttaatteess  ooff  IInnddiiaa  wwhheerree  tthhee  ppoowweerr  sseeccttoorr  iiss  eeffffeeccttiivveellyy  ddeevveellooppeedd..  

BBaasseedd  oonn  tthhee  ccuurrrreenntt  pprroodduuccttiioonn  ooff  ssuurrpplluuss  eelleeccttrriicc  ppoowweerr,,  tthhee  ppoossiittiioonn  ooff  tthhee  SSttaattee  iiss  

ccoommffoorrttaabbllee  aanndd  pprrooffiittaabbllee..  TThhee  CChhhhaattttiissggaarrhh  SSttaattee  EElleeccttrriicciittyy  BBooaarrdd  ((CCSSEEBB))  iiss  iinn  aa  ssttrroonngg  

ppoossiittiioonn  ttoo  mmeeeett  tthhee  eelleeccttrriicciittyy  rreeqquuiirreemmeenntt  ooff  tthhee  ssttaattee  aanndd  iiss  iinn  ggoooodd  ffiinnaanncciiaall  hheeaalltthh..  

CChhhhaattttiissggaarrhh  pprroovviiddeess  eelleeccttrriicciittyy  ttoo  sseevveerraall  ootthheerr  ssttaatteess  bbeeccaauussee  ooff  ssuurrpplluuss  pprroodduuccttiioonn..  
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cc..  IInndduussttrriieess    

TThhee  sstteeeell  iinndduussttrryy  iiss  oonnee  ooff  tthhee  bbiiggggeesstt  hheeaavvyy  iinndduussttrriieess  ooff  CChhhhaattttiissggaarrhh..  BBhhiillaaii  SStteeeell  PPllaanntt,,  

BBhhiillaaii  ooppeerraatteedd  bbyy  SSAAIILL,,  wwiitthh  aa  ccaappaacciittyy  ooff  55..44  mmiilllliioonn  ttoonnnneess  ppeerr  yyeeaarr,,  iiss  rreeggaarrddeedd  aass  aa  

ssiiggnniiffiiccaanntt  ggrroowwtthh  iinnddiiccaattoorr  ooff  tthhee  ssttaattee..  MMoorree  tthhaann  110000  sstteeeell  rroolllliinngg  mmiillllss,,  9900  ssppoonnggee  IIrroonn  

ppllaannttss  aanndd  ffeerrrroo--aallllooyy  uunniittss  aarree  iinn  CChhhhaattttiissggaarrhh..  AAlloonngg  wwiitthh  BBhhiillaaii,,  RRaaiippuurr,,  BBiillaassppuurr,,  KKoorrbbaa  

aanndd  RRaaiiggaarrhh  hhaavvee  bbeeccoommee  tthhee  sstteeeell  hhuubb  ooff  CChhhhaattttiissggaarrhh..  TTooddaayy,,  RRaaiippuurr  hhaass  bbeeccoommee  tthhee  cceennttrree  

ooff  tthhee  sstteeeell  sseeccttoorr,,  tthhee  bbiiggggeesstt  mmaarrkkeett  ffoorr  sstteeeell  iinn  IInnddiiaa..  

  

dd..  CCrraaffttss  

CChhhhaattttiissggaarrhh  iiss  kknnoowwnn  ffoorr  ""KKoossaa  ssiillkk""  aanndd  ""  wwaaxx  aarrtt""..  BBeessiiddeess  ssaarriiss  aanndd  ssaallwwaarr  ssuuiittss,,  tthhee  ffaabbrriicc  

iiss  uusseedd  ttoo  ccrreeaattee  lleehheennggaass,,  ssttoolleess,,  sshhaawwllss  aanndd  mmeennsswweeaarr  iinncclluuddiinngg  jjaacckkeettss,,  sshhiirrttss,,  aacchhkkaannss  aanndd  

sshheerrwwaanniiss..  WWoorrkkss  ddoonn  bbyy  tthhee  iinntteerrnnaattiioonnaallllyy  rreennoowwnneedd  ssccuullppttoorr,,  SSuusshhiillSSaakkhhuujjaa''ssDDhhookkrraa  

NNaannddii,,  aarree  aavvaaiillaabbllee  aatt  ggoovveerrnnmmeenntt''ss  SShhaabbaaggccrraaffttss  eemmppoorriiuummss,,  RRaaiippuurr..  

  

22..99  CClliimmaattee    

CChhhhaattttiissggaarrhh  ssttaattee  eexxppeerriieenncceess  aa  ttrrooppiiccaall  ttyyppee  ooff  cclliimmaattee..  TThhee  ssttaattee  iiss  ssiittuuaatteedd  iinn  cceennttrraall  ppaarrtt  ooff  

iinnddiiaa..  TThhee  ggeeooggrraapphhiiccaall  ffaaccttoorrss  lliikkee  ddiissttaannccee  ffrroomm  tthhee  SSeeaa  aanndd  aallttiittuuddee  ooff  tthhee  ssttaattee  hhaavvee  

iinnfflluueenncceess  tthhee  CChhhhaattttiissggaarrhh  cclliimmaattee..  TThhee  cclliimmaattee  ooff  CChhhhaattttiissggaarrhh  iiss  mmaaiinnllyy  ttrrooppiiccaall,,  hhuummiidd,,  

aanndd  ssuubb  ––  hhuummiidd..  TThhee  CClliimmaattee  iiss  hhoott  bbeeccaauussee  ooff  iittss  ppoossiittiioonn  oonn  tthhee  ttrrooppiicc  ooff  ccaanncceerr..  MMaayy  iiss  tthhee  

hhootttteesstt  mmoonntthh  wwhhiillee  DDeecceemmbbeerr  aanndd  JJaannuuaarryy  aarree  tthhee  ccoollddeesstt  oonneess..  TThhee  cclliimmaattiicc  ccoonnddiittiioonn  

dduurriinngg  ssuummmmeerr  iiss  hhoott  aanndd  gguussttss  ooff  ddrryy  wwiinndd  bblloowwss  oovveerr  tthhee  ssttaattee..  DDuurriinngg  wwiinntteerr  tthhee  

tteemmppeerraattuurree  ffaallllss  ttoo  ssoommee  eexxtteenntt..  TThhee  ppeerriioodd  ffrroomm  NNoovveemmbbeerr  ttoo  MMaarrcchh  iiss  ggeenneerraallllyy  pplleeaassaanntt  

oovveerr  tthhee  ssttaattee  eexxcceepptt  dduurriinngg  aa  ggrreeww  ssppeellllss  wwhheenn  sseevveerree  ccoolldd  wwaavveess  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  wweesstteerrnn  

ddiissttuurrbbaanncceess  aaffffeecctt  nnoorrtthheerrnn  ppaarrttss  ooff  tthhee  ssttaattee  iinn  wwiinntteerr  mmoonntthhss..  AApprriill  aanndd  MMaayy  mmoonntthhss  aarree  hhoott,,  

vveerryy  ddrryy  aanndd  ggeenneerraallllyy  uunnccoommffoorrttaabbllee..  DDuuee  ttoo  lloowweerr  tteemmppeerraattuurreess,,  ssoommee  aarreeaass  ooff  ppllaatteeaauu  aanndd  

NNoorrtthheerrnn  HHiillllss  rreeggiioonnss  aarree  hhoowweevveerr  ccoommppaarraattiivveellyy  lleessss  uunnccoommffoorrttaabbllee  iinn  ssuummmmeerr..  WWeeaatthheerr  

tteennddss  ttoo  bbee  oopppprreessssiivvee  dduurriinngg  JJuunnee  dduuee  ttoo  hhiigghh  oorrddeerr  ooff  hhuummiiddiittyy  aanndd  tteemmppeerraattuurree..  TThhee  nneexxtt  

tthhrreeee  mmoonntthhss  ((JJuullyy,,  AAuugguusstt  aanndd  SSeepptteemmbbeerr))  aarree  ffaaiirrllyy  ccoommffoorrttaabbllee  dduuee  ttoo  rreedduucceedd  ddrryy  

tteemmppeerraattuurreess,,  aalltthhoouugghh  tthhee  hhuummiiddiittyy  ccoonnttiinnuueess  ttoo  bbee  hhiigghh..  

TThhee  CClliimmaattee  ooff  ssttaattee  vvaarriieess  ffrroomm  ssuubbttrrooppiiccaall  mmoonnssoooonn,,  mmiilldd  aanndd  ddrryy  wwiinntteerr,,  hhoott  ssuummmmeerr  oovveerr  

nnoorrtthheerrnn  hhiillllyy  aarreeaass  aanndd  aaddjjooiinniinngg  ppllaaiinnss  ((KKoorreeaa,,  SSuurraajjppuurr,,  BBaallrraammppuurr,,  SSaarrgguujjaa  ddiissttrriiccttss  aanndd  



nnoorrtthheerrnn  ppaarrttss  ooff  BBiillaassppuurr,,KKoorr

sseeaassoonnaallllyy  ddrryy  oovveerr  cceennttrraall  aanndd  

oonnllyy  ccoommeess  uunnddeerr  tthhee  cclliimmaattee  ttyypp

aa..  TTeemmppeerraattuurree::  

PPrree  --mmoonnssoooonn  sseeaassoonn  iiss  tthhee  

tteemmppeerraattuurreess  aarree  mmoorree  oorr  lleessss  uunn

iinnccrreeaassee  ssoouutthh  ––wwaarrddss..    

MMaayy  iiss  tthhee  hhootttteesstt  mmoonntthh  wwiitthh  mm

mmaaxxiimmuumm  tteemmppeerraattuurree  ooff  33

ddeeggrreeee  CCeellssiiuuss..  IInn  tthhee  ppll

rreeccoorrddiinngg  11--33  ddeeggrreeee  CCeellssiiuuss  hhiigg

wwhhiillee  oovveerr  ppllaatteeaauu  rreeaassoonnss  

eelleevvaatteedd  ppllaacceess  rreeccoorrddiinngg  22--55  ddeegg

CCeellssiiuuss  lloowweerr..  IInn  MMaayy,,  mm

mmaaxxiimmuumm  tteemmppeerraattuurree  rraannggeess      ff

3311..88  ddeeggrreeee  CCeellssiiuuss  ttoo  4422..66  ddeegg

CCeellssiiuuss  oovveerr  tthhee  ssttaattee,,  tthhee  hhiigg

vvaalluueess  aarree  oobbsseerrvveedd  oovveerr  cceenn

ppllaaiinn  aarreeaa..  TThhee  hhiigghheesstt  mmaaxxiimm

tteemmppeerraattuurree  eevveerr  rreeccoorrddeedd  aatt  

iinnddiivviidduuaall  ssttaattiioonn  wwaass  4499..33  ddeegg

CCeellssiiuuss  aatt  BBiillaassppuurr  oobbsseerrvvaattoorryy

2222nndd  MMaayy  22001177..  OOnn  tthhee  ssaammee  

4444..99  ddeeggrreeee  CCeellssiiuuss  wwaass  rreeccoorrddee

RRaaiippuurr..                                                    

  

DDeecceemmbbeerr  aanndd  JJaannuuaarryy  aarree  tthhee  

ddeeggrreeee  CCeellssiiuuss  iinn  tthhee  cceennttrraall  ppllaaii

CCeellssiiuuss  vvaarryyiinngg  ffrroomm  77..77  ddeeggrreeee  

eexxppeerriieenncceedd  iinn  tthhee  wwaakkee  ooff  wwee

tteemmppeerraattuurree  mmaayy  ffaallll  ddoowwnn  uupp  ttoo

16 

rrbbaa  aanndd  JJaasshhppuurr  ddiissttrriiccttss))  ttoo  ttrrooppiiccaall  mmoonnss

  ssoouutthheerrnn  ppaarrttss  ooff  tthhee  ssttaattee..SSoommee  ppaarrtt  ooff  DDaanntt

ppee  ttrrooppiiccaall  mmoonnssoooonn,,  hhoott  aanndd  sseeaassoonnaallllyy  eexxcceessssiivv

hhootttteesstt  sseeaassoonn  wwhhiillee  wwiinntteerr  iiss  tthhee  ccoollddeesstt  

nniiffoorrmm  oovveerr  tthhee  ppllaaiinnss  eexxcceepptt  dduurriinngg  wwiinntteerr  wwhhee

mmeeaann  

3399..44  

llaaiinnss  

gghheerr  

aanndd  

ggrreeee  

mmeeaann  

ffrroomm  

ggrreeee  

gghheesstt  

nnttrraall  

mmuumm  

aannyy  

ggrreeee  

yy  oonn  

ddaayy  

eedd  aatt  

ccoollddeesstt  mmoonntthh  wwhheenn  mmeeaann’’ss  iinn  tthhee  nnoorrtthh  eeaasstt  

iinnmmiinniimmuumm  tteemmppeerraattuurree  ffoorr  tthhee  ssttaattee  aass  aa  wwhhoollee 

  CCeellssiiuu  aarreeaass..  DDuurriinngg  wwiinntteerr,,  mmuucchh  lloowweerr  tteemmppee

eesstteerrnn  ddiissttuurrbbaanncceess..  OOnn  ssuucchh  ooccccaassiioonnss  tthhee  llooww

oo  00  ddeeggrreeee  CCeellssiiuuss  aatt  ffeeww  ssttaattiioonnss  iinn  tthhee  nnoorrtthhee

FFiigguurree--22..66  ::  LLeessss  UUrrbbaanniisseedd,,  LLooww--LLiitteerraaccyy
LLiimmiitteedd  aacccceessss  ttoo  WWaatteerr,,  SSaanniittaattiioonn  mmoosstt  

soooonn,,  hhoott  aanndd  

tteewwaaddaa  ddiissttrriicctt  

vvee  rraaiinnffaallll..  

  sseeaassoonn..  DDaayy  

eenn  tteemmppeerraattuurree  

  ttoo  aabboouutt  1133..88  

e  iiss  1111..77  ddeeggrreeee  

eerraattuurree  mmaayy  bbee  

wweesstt  mmiinniimmuumm  

eerrnn  rreeggiioonn..  TThhee  

ccyy  aarreeaass  wwiitthh  
  VVuullnneerraabbllee 



17 
 

lloowweesstt  mmiinniimmuumm  tteemmppeerraattuurree  eevveerr  rreeccoorrddeedd  aatt  aannyy  iinnddiivviidduuaall  ssttaattiioonn  wwaass  --11..33  ddeeggrreeee  CCeellssiiuuss  

aatt  JJaasshhppuurr  nnaaggaarr    oonn  77tthh  DDeecceemmbbeerr  11997711..    

  

bb..  HHuummiiddiittyy::  

SSuummmmeerr  iiss  tthhee  ddrriieesstt  ppaarrtt  ooff  tthhee  yyeeaarr  wwhheenn  rreellaattiivvee  hhuummiiddiittyy  iinn  tthhee  aafftteerrnnoooonn  iiss  ggeenneerraallllyy  

rraannggeess  bbeettwweeeenn  2266  ddeeggrreeee  CCeellssiiuuss  aanndd  3311  ddeeggrreeee  aanndd  mmoorrnniinngg  rreellaattiivvee  hhuummiiddiittyy  rraannggeess  

bbeettwweeeenn  4444  ddeeggrreeee  aanndd  4499  ddeeggrreeee..  DDuurriinngg  ssoouutthhwweesstt  aanndd  ppoosstt  mmoonnssoooonn  sseeaassoonn  rreellaattiivvee  

hhuummiiddiittyy  iiss  ggeenneerraallllyy  hhiigghh  wwhheenn  mmoorrnniinngg  hhuummiiddiittyy  rraannggeess  bbeettwweeeenn  6688  ddeeggrreeee  aanndd  8877  ddeeggrreeee  

CCeellssiiuuss  aanndd  aafftteerrnnoooonn  rreellaattiivvee  hhuummiiddiittyy  rraannggeess  bbeettwweeeenn  5544  ddeeggrreeee  aanndd  8800  %%..  DDuurriinngg  wwiinntteerr  

sseeaassoonn  rreellaattiivvee  hhuummiiddiittyy  iiss  mmooddeerraattee  aanndd  iitt  rraannggeess  bbeettwweeeenn  6611  %%  aanndd  6699  %%  iinn  tthhee  mmoorrnniinngg  aanndd  

bbeettwweeeenn  3399  %%  aanndd  5511  %%  iinn  tthhee  aafftteerrnnoooonn..  

cc..  RRaaiinnffaallll::  

TThhee  ttoottaall  aannnnuuaall  pprreecciippiittaattiioonn  ffoorr  tthhee  ssttaattee  aass  wwhhoollee  iiss  aabboouutt  11225500--11330000  mmmm..  TThhee  pprreecciippiittaattiioonn  

iinn  tthhee  ssttaattee  ooccccuurrss  iinn  tthhee  ffoorrmm  ooff  rraaiinn..  NNoorrtthh  eeaasstteerrnn  aanndd  SSoouutthheerrnn  ppaarrttss  ooff  tthhee  ssttaattee  rreecceeiivvee  

mmoorree  rraaiinn  tthhaann  CCeennttrraall  ppaarrtt  ooff  tthhee  ssttaattee  wwiitthh  llaarrggee  vvaarriiaattiioonn  dduuee  ttoo  ttooppooggrraapphhyy  vvaarriiaattiioonn  iinn  tthhee  

ssttaattee..  

BBiijjaappuurr  ddiissttrriicctt  iinn  tthhee  ssoouutthheerrnn  ppaarrtt  ooff  tthhee  ssttaattee  rreecceeiivveedd  tthhee  mmaaxxiimmuumm  aammoouunntt  ooff  pprreecciippiittaattiioonn  

ii..ee..  aabboouutt  11994455  mmmm,,  wwhheerreeaass  KKaabbiirrddhhaamm  ddiissttrriicctt  iinn  tthhee  cceennttrraall  ppaarrtt  ooff  tthhee  ssttaattee  rreecceeiivveedd  tthhee  

mmiinniimmuumm  aammoouunntt  ooff  pprreecciippiittaattiioonn  ii..ee..  aabboouutt  664400  mmmm  iinn  tthhiiss  yyeeaarr  ((SSoouutthhwweesstt  mmoonnssoooonn  22001188))..  

SSoouutthh  wweesstt  mmoonnssoooonn  sseeaassoonn  iiss  tthhee  mmaaiinn  rraaiinnyy  sseeaassoonn  oovveerr  tthhee  ssttaattee..  OOff  tthhee  ttoottaall  aammoouunntt  ooff  

rraaiinnffaallll,,  aabboouutt  9900  %%  iiss  rreecceeiivveedd  iinn  tthhee  ssoouutthhwweesstt  mmoonnssoooonn  sseeaassoonn  ((JJuunnee  ttoo  SSeepptteemmbbeerr)),,  22%%  iiss  

rreecceeiivveedd  iinn  tthhee  wwiinntteerr  sseeaassoonn  ((DDeecceemmbbeerr  ttoo  FFeebbrruuaarryy)),,  33  %%  iinn  pprree  ––  mmoonnssoooonn  sseeaassoonn  ((MMaarrcchh  

ttoo  MMaayy))  aanndd  55  %%  iinn  ppoosstt  mmoonnssoooonn  sseeaassoonn  ((OOccttoobbeerr  ttoo  NNoovveemmbbeerr))..  

SS..NNoo  DDiivviissiioonnss  DDiissttrriiccttss  RRaaiinnffaallll  

11  RRaaiippuurr  RRaaiippuurr,,  MMaahhaassaammuunndd,,  GGaarriiaabbaanndd,,  

BBaallooddaabbaazzaarr,,  DDhhaammttaarrii  

11000000--11330000  mmmm  

22  DDuurrgg  DDuurrgg,,  BBaalloodd,,  BBeemmeettaarraa,,  RRaajjnnaannddggaaoonn,,  

KKaabbiirrddhhaamm  

665500--11220000  mmmm  
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33  BBiillaassppuurr  BBiillaassppuurr,,  KKoorrbbaa,,  MMuunnggeellii,,  JJaannjjggiirr,,  RRaaiiggaarrhh  990000--11225500  mmmm  

44  SSaarrgguujjaa  SSaarrgguujjaa,,  JJaasshhppuurr,,  SSuurraajjppuurr,,  BBaallrraammppuurr,,  

KKoorreeaa  

11110000--11440000  mmmm  

55  BBaassttaarr  BBaassttaarr,,  KKaannkkeerr,,  KKoonnddggaaoonn,,  NNaarraayyaannppuurr,,  

DDaanntteewwaaddaa,,  BBiijjaappuurr,,  SSuukkmmaa  

11440000--11990000  mmmm  

  

TTaabbllee--22..66  ::  RRaaiinnffaallll  DDaattaa  

  

22..1100  CCuullttuurraall  PPrrooffiillee    

CChhhhaattttiissggaarrhh  hhaavvee  aa  vveerryy  aanncciieenntt  hhiissttoorryy  aanndd  ccuullttuurree  ffiilllleedd  wwiitthh  ttrraaddiittiioonnss  aanndd  ccuussttoommss..  SSttaattee  

hhaavvee  mmaajjoorr  ppooppuullaattiioonn  ooff  ttrriibbaall  ppeeooppllee  mmaaiinnllyy  rreessiiddiinngg  iinn  BBaassttaarr  ddiivviissiioonn..  TThhee  ttrriibbaall  ppeeooppllee  ooff  

CChhhhaattttiissggaarrhh  mmaaiinnllyy  ssppeeaakk  CChhhhaattttiissggaarrhhii  aanndd  HHiinnddii..  

TThhee  ccuullttuurree  ooff  CChhhhaattttiissggaarrhh  iiss  aa  bblleenndd  ooff  lliitteerraattuurree,,  ppeerrffoorrmmiinngg  aarrttss  aanndd  ccrraaffttss  wwhhiicchh  iiss  ddeerriivveedd  

aanndd  nnoouurriisshheedd  ffrroomm  ddaaiillyy  lliiffee  aanndd  oobbsseerrvvaattiioonn  ooff  ffaaccttss  ooff  ppeeooppllee..  MMoosstt  ooff  tthheeiirr  ddeeccoorraattiivvee  oorr  

tthhee  ddeessiiggnn  ppaatttteerrnn  wwhhiicchh  iiss  uusseedd  iinn  tthheeiirr  aarrtt  wwoorrkk  iiss  ffrroomm  tthheeiirr  oowwnn  rreelliiggiioonn,,  mmyytthhoollooggyy,,  ssoocciiaall  

aanndd  ppoolliittiiccaall  eevveennttss,,  nnaattuurree  aanndd  ffoollkklloorree..  OOtthheerr  ttrraaddiittiioonnaall  ccrraaffttss  ooff  tthhee  ppeeooppllee  iinncclluuddee  

ppaaiinnttiinngg,,  wwooooddccrraavviinngg,,  bbeellll  mmeettaall  ccrraafftt,,  bbaammbboooo  wwaarree  aanndd  ttrriibbaall  jjeewweelllleerryy..  

  

22..1111  LLaanngguuaaggee    
  

HHiinnddii  iiss  bbootthh  tthhee  ooffffiicciiaall  aanndd  llooccaall  llaanngguuaaggee  ooff  tthhee  ssttaattee..  CChhhhaattiissggaarrhhii,,  HHaallbbii,,  GGoonnddii,,  

BBhhaatthhrrii,,BBaaiigghhaannii,,  BBhhuulliiaa,,  BBiinnjjhhwwaarrii,,  KKaallaannggaa,,  KKaavvaarrddii,,  KKhhaaiirraaggaarrhhii,,  SSaaddrrii  KKoorrwwaa,,  aanndd  

SSuurrgguujjiiaa  UUrraavv  eettcc..  aarree  aallssoo  ssppookkeenn  iinn  tthhee  ssttaattee..  

CChhhhaattttiissggaarrhhii  LLaanngguuaaggee  DDaayy  ((CChhhhaattttiissggaarrhhii  DDiiwwaass))  iiss  cceelleebbrraatteedd  eevveerryy  yyeeaarr  oonn  NNoovveemmbbeerr  2288..  

TThhiiss  ddaayy  iiss  rreegguullaatteedd  bbyy  tthhee  SSttaattee  GGoovveerrnnmmeenntt..  

  

22..1122  CCuussttoommss    

CCuussttoommss  aanndd  ttrraaddiittiioonnss  ppllaayy  aa  mmaajjoorr  rroollee  iinn  tthhee  lliiffee  ooff  CChhhhaattttiissggaarrhhii  ppeeooppllee..  DDeeppeennddiinngg  oonn  

rruurraall  oorr  uurrbbaann  aarreeaa  vvaarriieedd  oouuttffiittss  aarree  wwoorrnn  bbyy  ppeeooppllee  ooff  CChhhhaattttiissggaarrhh..  
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CCuussttoommss  ooff  tthhee  ttrriibbaall  ccllaassss  ooff  ppeeooppllee  wweeaarr  DDhhoottiiss  aanndd  HHeeaaddggeeaarrss  lliikkee  ccoottttoonn  ttuurrbbaannss..GGaauuddyy  

ccoossttuummeess  aarree  oonnee  ooff  tthhee  pprriimmee  ccuussttoommss  ooff  ttrriibbaall  ppeeooppllee  wwhhiillee  mmeenn  aanndd  wwoommeenn  lliivviinngg  iinn  uurrbbaann  

aarreeaa  ddrreessss  lliikkee  aallll  ootthheerr  ppeeooppllee  iinn  tthhee  cciittiieess..  

  

22..1133  FFoooodd    

  

CChhhhaattttiissggaarrhh  hhaass  aa  rriicchh  ttrraaddiittiioonn  ooff  ffoooodd  ccuullttuurree..TThhee  ddiieett  mmaaiinnllyy  ccoonnssiisstt  ooff  rriiccee,,  fflloouurr,,  ccuurrdd  

aanndd  aa  vvaarriieettyy  ooff  ggrreeeenn  lleeaaffyy  vveeggeettaabblleess  lliikkee  llaallbbhhaaaajjii,,  cchhoowwllaaiibbhhaaaajjii,,  cchheecchhbbhhaajjii,,  kkaaaannddaabbhhaaaajjii,,  

kkhheekkssii,,  kkaatthhaall,,  kkoocchhaaiippaattttaa,,  kkoohhddaa  aanndd  bboohhaarrbbhhaajjii..    

BBaaddii  aanndd  BBiijjoorrii  aarree  ooppttiioonnaall  ffoooodd  ccaatteeggoorriieess  OOnnee  ooff  tthhee  wweellll  kknnoowwnn  ttrraaddiittiioonnaall  ddiisshheess  ooff  

CChhhhaattttiissggaarrhh  iiss  IIddddhhaarr;;  gguullgguullaa  ((bboobbrraa)),,  bbiiddiiyyaa,,  ddhhooooddhhffaarraa,,  bbaaffaauullii,,  kkuussllii,,  bbaalloooosshhaahhii,,  

ssiinngghhaarraa,,  ttiikkhhuurr,,aannaarrssaa  aanndd  kkhhuurrmmii  ffaallll  iinn  sswweeeett  ccaatteeggoorriieess..  TTrriibbaall  aanndd  vviillllaaggee  ppooppuullaattiioonnss  

ddrriinnkk  aa  bbrreeww  mmaaddee  ooff  tthhee  ssmmaallll,,  ccrreeaammyy  wwhhiittee  fflloowweerr  ooff  aa  llooccaall  ttrreeee  ccaalllleedd  MMaahhuuwwaa..  IInn  BBaassttaarr  

llooccaall  ddrriinnkk  SSuullffii  iiss  FFaammoouuss  aammoonngg  aallll..  

  

22..1144  HHoouussiinngg  

  

IInn  rruurraall  hhuutt  ddwweelllliinnggss  aarree  mmaaddee  wwiitthh  KKhhaapprraaiill  wwhheerreeaass  uurrbbaann  hhoouusseess  aarree  mmaaddee  uupp  ooff  cceemmeenntt,,  

ccoonnccrreettee..  WWooooddeenn  hhoouusseess  ssttiillll  eexxiisstt  wwiitthh  aa  rriicchh  hheerriittaaggee  ffeeeell  aann  eetthhnniicc  lliivviinngg  iinn  ttrriibbaall  ppaarrttss  ooff  

CChhhhaattttiissggaarrhh..  

  

22..1155  FFaaiirrss  aanndd  FFeessttiivvaallss  

  

FFaaiirrss  aanndd  ffeessttiivvaallss  iinn  CChhhhaattttiissggaarrhh  ssiiggnniiffyy  ssoocciioo--ccuullttuurraall  aanndd  eevveenn  eeccoonnoommiicc  aassppiirraattiioonnss  ooff  tthhee  

ppeeooppllee  ooff  CChhhhaattttiissggaarrhh..  AAmmoonngg  tthhee  mmoosstt  ffeessttiivvaallss  cceelleebbrraatteedd  iinn  ssttaattee  aarree  BBaassttaarr  DDuusssshheerraa,,  

HHaarreellii,,  PPoollaa,,  MMaaddaaii,,  CChheerr--cchheerraa,,  TTeeeejjaa--hhaarriittaalliikkaa,,  CChhaammppaarraann  mmeellaa,,  NNaarraayyaannppuurr  mmeellaa,,  

SShhiivvrriinnaarraayyaann  mmeellaa,,  RRaajjiimm  mmeellaa,,  GGoonncchhaa,,  BBhhoorraammddeeoo  FFeessttiivvaall,,  MMoohhaarraa  mmeellaa,,  GGhhoottuull,,  GGuurruu  

GGhhaassiiddaass  JJaayyaannttii  eettcc....    

CChhaakkrraaddhhaarr  ssaammoorraahh,,  PPaallii  mmaahhoottssaavvaa  aarree  tthhee  ootthheerr  ppooppuullaarr  ffaaiirrss  iinn  tthhee  ssttaattee..  RRaajjyyoottssaavvaa  ((SSttaattee  

FFeessttiivvaall))  iiss  aallssoo  cceelleebbrraatteedd  eevveerryy  yyeeaarr  oonn  tthhee  ooccccaassiioonn  ooff  CChhhhaattttiissggaarrhh  ffoouunnddaattiioonn  ddaayy  ((ffrroomm  

11sstt  NNoovveemmbbeerr  22000000))  ffoorr  aa  wweeeekk..    
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CChhaapptteerr  33  

HHaazzaarrdd,,  VVuullnneerraabbiilliittyy,,    

CCaappaacciittyy  aanndd  RRiisskk  AAnnaallyyssiiss    
  

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  fflloooodd,,  eeaarrtthhqquuaakkee,,  ddrroouugghhtt,,  vvoollccaannoo,,  ffiirree,,  

ttssuunnaammii,,  llaannddsslliiddee  eettcc  aarree  tthhee  nnaattuurraall  tthhrreeaattss..  

MMaannmmaaddee  DDiissaasstteerrss  ––  

DDiissaasstteerrss  wwhhiicchh  aarree  hhuummaann  iinndduucceedd  oorr  ssiittuuaattiioonnss  tthhaatt  lleeaaddss  ttoo  ddiissaassttrroouuss  ccoonnsseeqquueenncceess  ttoo  

ssoocciieettyy,,  aarree  ccaalllleedd  mmaannmmaaddee  ddiissaasstteerrss,,  wwhhiicchh  mmaaiinnllyy  iinncclluuddeess  iinndduussttrriiaall  aacccciiddeenntt,,  eexxpplloossiioonn,,  

eennvviirroonnmmeennttaall  ddeeggrraaddaattiioonn,,  lleeaakkaaggee  ooff  ppooiissoonnoouuss  ggaass,,  wwaarr,,  aacccciiddeennttss  eettcc..  

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

aabbiilliittyy  ooff  ppeeooppllee  iinnccrreeaassee  tthhee  rriisskk  ooff  iinnccrreeaasseedd  rriisskk..  
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                HHaazzaarrdd  ((HH))  XX  VVuullnneerraabbiilliittyy  ((VV))  XX  EExxppoossuurree  ((EE))  
                                      RRiisskk      ==  

    CCaappaacciittyy  ttoo  CCooppee  ((CC))  
  
  
  

HHaazzaarrdd  --  HHaazzaarrdd  iiss  aa  ssiittuuaattiioonn  wwhheerree  tthheerree  iiss  aa  ppoossssiibbiilliittyy  ooff  lloossss  ooff  lliiffee,,  hheeaalltthh,,  

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

ssttooppppeedd..  IItt  ccaauusseess  hheeaavvyy  lloossss  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  ssyysstteemm..  IInn  oorrddeerr  ttoo  

ccooppee  uupp  wwiitthh  aannyy  ssiittuuaattiioonn,,  iitt  iiss  eesssseennttiiaall  ttoo  ddeevveelloopp  aawwaarreenneessss  ooff  tthhee  rreessoouurrcceess  aavvaaiillaabbllee  

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,,  ssyysstteemm  aanndd  ootthheerr  eelleemmeennttss  llooccaatteedd  iinn  hhaazzaarrddoouuss  aarreeaass  aarree  

kknnoowwnn  aass  eexxppoossuurree..  

33..11  IIddeennttiiffyyiinngg  PPootteennttiiaall  DDiissaasstteerrss  ––  

TThhee  ddiissaasstteerrss  aarree  mmaaiinnllyy  ddiivviiddeedd  iinnttoo  ffiivvee  ppaarrttss..  

  CClliimmaattiicc  RReellaatteedd--  fflloooodd,,  ddrroouugghhtt,,  ccyycclloonnee,,  cclloouudd  bbuurrsstt,,  hhoott  aanndd  ccoolldd  wwaavveess,,  ssttoorrmm  aanndd  

lliigghhttnniinngg..    

  GGeeoollooggiicc  RReellaatteedd--  eeaarrtthhqquuaakkee,,  llaannddsslliiddee,,  ddaamm  bbuurrsstt,,  ffiirree  iinn  mmiinneess..  
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  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,,  bbuuiillddiinngg  ccoollllaappssee..    

  BBiioollooggiiccaall  DDiissaasstteerr--  EEppiiddeemmiicc,,  ppeesstt  aattttaacckk,,  aanniimmaall  eeppiiddeemmiicc  eettcc..  

IInn  oorrddeerr  ttoo  aasssseessss  ddiissaasstteerr  ooff  CChhhhaattttiissggaarrhh  ssttaattee  aanndd  sseennssiittiivviittyy  ooff  tthhee  rriisskk,,  ssttaattee  ooffffiicciiaallss,,  

ppuubblliicc  rreepprreesseennttaattiivveess,,  NNGGOOss,,  aasssseessss  tthhee  ppootteennttiiaall  ooff  tthhee  ssttaattee  iinn  tthhee  mmeeeettiinngg  oonn  tthhee  ddiissttrriicctt  

ddiissaasstteerr  mmaannaaggeemmeenntt  ppllaann,,  tthhee  ppeeooppllee  aaffffeecctteedd  bbyy  tthheemm  aanndd  tthhee  aabbiilliittyy  ooff  tthhee  ssttaattee  ttoo  ddeeaall  wwiitthh  

tthhee  ddiissaasstteerrss..  

  

33..22  DDiissaasstteerrss  iinn  CChhhhaattttiissggaarrhh  ssttaattee  ––  

33..22..11  DDrroouugghhtt  

DDrroouugghhtt  iiss  aa  sseerriioouuss  tthhrreeaatt  ttoo  tthhee  ssttaattee..  BBaasseedd  oonn  tthhee  aavvaaiillaabbllee  ddaattaa  ooff  llaasstt  1177  yyeeaarrss,,  iitt  wwaass  

sseeeenn  tthhaatt  tthheerree  iiss  aa  vvaarriieettyy  ooff  ddrroouugghhtt  ppaatttteerrnnss  iinn  tthhee  ssttaattee,,  ssoommeettiimmeess  aaffffeeccttiinngg  tthhee  wwhhoollee  

ssttaattee,,  ssoommeettiimmeess  ttoo  ssoommee  aarreeaass,,  aanndd  ssoommeettiimmeess  ttoo  ssoommee  ddiissttrriiccttss..  

HHoowweevveerr,,  ffoouurr  ddiissttrriicctt  hhaavvee  bbeeeenn  iiddeennttiiffiieedd  aass  sseevveerree  ddrroouugghhtt  pprroonnee  ddiissttrriicctt,,  wwhhiicchh  iinncclluuddeess  

BBaallooddaa  BBaazzaarr,,  BBeemmeettaarraa,,  MMuunnggeellii,,  KKaabbiirrddhhaamm..  wwhhiicchh  iiss  ddrryyiinngg  uupp  ffoorr  aa  lloonngg  ppeerriioodd..  OOnn  tthhee  

bbaassiiss  ooff  rraaiinnffaallll  ddaattaa,,  tthhee  ddiissttrriiccttss  hhaavvee  bbeeeenn  ccllaassssiiffiieedd  aass  hhiigghhllyy  ddrroouugghhtt  pprroonnee,,  mmeeddiiuumm  

ddrroouugghhtt  pprroonnee  aanndd  lleessss  ddrroouugghhtt  pprroonnee..  

  

  

  

  

  

  



FFiigguurree
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ee  --  33..11::  MMaapp  ooff  ddrroouugghhtt  aaffffeecctteedd  DDiissttrriiccttss  
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DDrroouugghhtt    

DDrroouugghhtt  AAffffeecctteedd  AArreeaa  iinn    22001177--1188  aanndd  iittss  LLoossss  

SS..  NNoo..  PPaarrttiiccuullaarr  AArreeaa  RReemmaarrkkss  

11  
AAffffeecctteedd  9966  tteehhssiillss  iinn  

2211  ddiissttrriiccttss  ooff  tthhee  SSttaattee  

  

&&  
AAffffeecctteedd  FFaarrmmeerr  995588441111  

  

TTaabbllee--33..11  ::  DDrroouugghhtt  AAffffeecctteedd  AArreeaa  iinn    22001177--1188  aanndd  iittss  LLoossss  

  

  

SS..  NNoo..  DDiivviissiioonn  NNaammee  RReemmaarrkkss  

11  
  

RRaaiippuurr  
TToottaall  tteehhssiill  --2244  

AAffffeecctteedd  TTeehhssiill--2222  

22  
  

DDuurrgg  
TToottaall  tteehhssiill  --2266  

AAffffeecctteedd  TTeehhssiill--2255  

33  
  

BBaassttaarr  
TToottaall  tteehhssiill  --3333  

AAffffeecctteedd  TTeehhssiill--2222  

44  
  

BBiillaassppuurr  
TToottaall  tteehhssiill  --3355  

AAffffeecctteedd  TTeehhssiill--2222  

55  
  

SSuurrgguujjaa  
TToottaall  tteehhssiill  --3322  

AAffffeecctteedd  TTeehhssiill--0055  

TToottaall  aaffffeecctteedd  tteehhssiill  dduuee  ttoo  ddrroouugghhtt  
  

9966  ((115500))  

  

TTaabbllee--33..22::  DDrroouugghhtt--aaffffeecctteedd  tteehhssiillss  iinn  22001177--1188  

  

  

  

  



GGrraapphh--3

  33..22..22  FFlloooodd  

OOuutt  ooff  aallll  tthhee  nnaattuurraall  hhaazzaarrddss,,  fflloo

ddiissaasstteerr..  IInn  ootthheerr  wwoorrddss,,  ddaannggeerr  

ddaattaa  bbyy  ddeeppaarrttmmeenntt  ooff  RReevveennuuee  aa

22000055,,  22000077,,  aanndd  22001188..  IItt  wwaass  aallss

cceenntteerreedd  oonn  tthhee  ppeerriioodd  ooff  tthhrreeee  mm

TThhiiss  lleeaaddss  ttoo  ppoooorr  ddiisscchhaarrggee  ooff  hh

eemmbbaannkkmmeenntt  iiss  ssoommeettiimmeess  bbrrookkee

AAfftteerr  aannaallyyzziinngg  tthhee  pprreevviioouuss  ddaatt

iinnttoo  tthhrreeee  ccaatteeggoorriieess  ooff  fflloooodd  tthhrree
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33..11: : NNuummbbeerr  ooff  DDrroouugghhtt--AAffffeecctteedd  TTeehhssiillss  

  

oooodd  aaffffeeccttss  tthhee  ssttaattee  mmoosstt  aanndd  iiss  oonnee  ooff  tthhee  ddeevvaass

  ooff  fflloooodd  iiss  vveerryy  hhiigghh  iinn  tthhee  ssttaattee..  AAccccoorrddiinngg  ttoo

aanndd  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt,,  tthhee  ssttaattee  hhaass  ffaacceedd  ssee

ssoo  oobbsseerrvveedd  tthhaatt  mmoorree  tthhaann  8800  ppeerrcceenntt  ooff  tthhee  aannnn

mmoonntthhss  ooff  mmoonnssoooonn..  

hheeaavvyy  ssiilltt,,  ffllaasshh  fflloooodd  aanndd  fflloooodd  wwaatteerr,,  aanndd  ffoorr  tt

eenn..  

ttaa  rreellaatteedd  ttoo  ffllooooddss,,  aallll  2277  ddiissttrriiccttss  hhaavvee  nnooww  bb

eeaatt..  LLooww,,    MMeeddiiuumm,,  aanndd  HHiigghh..  

  

ssttaattiinngg  nnaattuurraall  

oo  tthhee  aavvaaiillaabbllee  

eevveerree  ffllooooddss  iinn  

nnuuaall  rraaiinnffaallll  iiss  

tthhiiss  rreeaassoonn  tthhee  

bbeeeenn  ccllaassssiiffiieedd  



  

FFiigguurr
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rree--33..22::  MMaapp  ooff  tthhee  fflloooodd  aaffffeecctteedd  ddiissttrriicctt  
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FFlloooodd    

RRiivveerrss    ooff  tthhee  ssttaattee  wwhhiicchh  iiss  ssuusscceeppttiibbllee  ttoo  ffllooooddiinngg    
SS..NNoo..  DDiissttrriicctt  TTeehhssiill  RRiivveerr  TToottaall  NNoo..  ooff  

VViillllaaggee  

11  SSuukkmmaa  
SSuukkmmaa,,  CChhhhiinnddggaarrhh,,  
KKoonnttaa    

  SShhaabbrrii  rriivveerr    5500  

22  JJaaggddaallppuurr  
JJaaggddaallppuurr,,  LLoohhaannddhhiigguuddaa,,  
BBaassttaarr,,  BBaakkaawwaanndd  

IInnddrraawwaattii,,  NNaarraannggii  rriivveerr    3377  

33  NNaarraayyaannppuurr  NNaarraayyaannppuurr  KKuukkuurr  rriivveerr,,  OOrrcchhhhaa  rriivveerr    1144  

44  BBiijjaappuurr  
BBiijjaappuurr,,  BBhhooppaallppaattnnaamm  
BBhhaaiirraammggaarrhh  

MMiinnggaacchhaall  rriivveerr,,  
IIrraannddrraavvaattii  rriivveerr,,  
CChhiinnttaabbaagguu  rriivveerr,,  
GGooddaavvaarrii  rriivveerr,,  MMaarraahhii  
rriivveerr,,  BBeerruuddii  rriivveerr  
TTaallppeerruu  

9900  

55  DDaanntteewwaaddaa  GGiiddaamm,,  DDaanntteewwaaddaa  
IInnddrraavvaattii,,  SSaannkkiinnii,,  
DDaannkkiinnii  rriivveerr  

1177  

66  KKaannkkeerr  

KKaannkkeerr,,  NNaarrhhaarrppuurr,,  
CChhaarraammaa,,  BBhhaannuupprraattaappppuurr  
PPaannkkhhaajjuurr,,  AAnnttaaggaadd,,  
DDuurrgguukkoonnddaall  

DDuuddhh  RRiivveerr,,  MMaahhaannaaddii,,  
KKhhaannddii  RRiivveerr,,  KKoottaarrii  
RRiivveerr,,  MMeennddhhaakkii  RRiivveerr    

7799  

77  SSuurraajjppuurr  
PPrreemmnnaaggaarr,,  SSuurraajjppuurr  
BBhhaattggaaoonn,,  BBhhaaiiyyaatthhaann,,  
PPrraattaappppuurr,,  OOddhhggii  

AAtteemm,,  GGeejj,,  HHaassddeeoo,,  RReenndd  
RRiivveerr,,  MMaahhaann  RRiivveerr,,  
BBaaaannkkii  RRiivveerr,,  AAnnddhhrruuvvaa  
RRiivveerr  

6644  

88  RRaaiippuurr  
RRaaiippuurr,,  AArraanngg,,  AAbbhhaannppuurr,,  
TTiillddaa    

KKhhaarruunn  RRiivveerr,,  MMaahhaannaaddii  6699  

99  GGaarriiyyaabbaanndd  
GGaarriiyyaabbaanndd,,  RRaajjiimm,,  
CChhhhuurraa,,  MMaaiinnppuurr,,  
DDeevvbbhhoogg  

PPaaiirrii  RRiivveerr,,  SSoonnddhhuurr  
RRiivveerr,,  MMaahhaannaaddii    

3399  

1100  DDhhaammttaarrii  
DDhhaammttaarrii,,  KKuurruudd  
MMaaggaarrlloodd,,  NNaaggaarrii    

MMaahhaannaaddii,,  JJoonnkk  RRiivveerr,,    7777  

11 BBaallooddaabbaazzaarr  
KKaassddooll,,  SSiimmggaa,,  
BBiillaayyiiggaarrhh,,  BBaallooddaa  bbaazzaaaarr,,  
PPaallaarrii,,  BBhhaattaappaarraa,,  SSiimmggaa    

JJoonnkk  rriivveerr,,  MMaahhaannaaddii,,  
SShhiivvnnaatthh  rriivveerr  

101 

1122  DDuurrgg  DDuurrgg,,  DDhhaammddhhaa,,  PPaattaann  
SShhiivvnnaatthh  rriivveerr,,  TTaanndduullaa  
rreesseerrvvooiirr,,  AAmmnneerr  rriivveerr,,  
KKhhaarruunn  rriivveerr  

9922  

1133  BBaalloodd    BBaalloodd  TTaanndduullaa  rriivveerr    33  

1144  BBeemmeettaarraa    
BBeemmeettaarraa,,  NNaavvaaggaarrhh,,  
BBeerrllaa,,  SSaazzaa,,  
TThhaannkkhhaammhhaarriiaa  

SShhiivvnnaatthh  rriivveerr,,  HHaaaaff  rriivveerr,,  
KKhhaarruunn  rriivveerr  

111100  

1155  RRaajjnnaannddggaaoonn  

RRaajjnnaannddggaaoonn,,  AAmmbbaaggaarrhh  
cchhoowwkkii,,  KKhhaaiirraaggaarrhh,,  
CChhhhuurriiaa,,  DDoonnggaarrggaaoonn,,  
MMoohhaallaa  

SShhiivvnnaatthh  rriivveerr,,  BBhhaannppuurrii  
rriivveerr,,  AAmmnneerr  rriivveerr,,  
MMuusskkaaaann  rriivveerr  

7755  

 

TTaabbllee--33..33::  RRiivveerrss  ooff  tthhee  ssttaattee  wwhhiicchh  aarree  SSuusscceeppttiibbllee  ttoo  FFllooooddiinngg    
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GGrraapphh--33..22::  RRiivveerrss  ooff  tthhee  ssttaattee  wwhhiicchh  aarree  ssuusscceeppttiibbllee  ttoo  ffllooooddiinngg  

  

33..22..22..11  UUrrbbaann  FFlloooodd    

RRaappiidd  uurrbbaanniizzaattiioonn  hhaass  iinnccrreeaasseedd  tthhee  ccoonncceerrnn  ooff  uurrbbaann  fflloooodd..  IInn  uurrbbaann  aarreeaa,,  mmoossttllyy  wwaatteerr  

ddrraaiinnaaggee  ffaaiilluurree,,  nnaattuurraall  ddrraaiinnaaggee  cchhaannnneellss,,  uurrbbaann  llaakkeess,,  ssttoorrmm  wwaatteerr  ddrraaiinnss  ccoonnttrriibbuuttee  

ttoowwaarrddss  tthhee  fflloooodd..  AAppaarrtt  ffrroomm  tthhiiss,,  tthheerree  iiss  aann  oouuttbbrreeaakk  ooff  eeppiiddeemmiicc  dduuee  ttoo  fflloooodd  wwaatteerr  aanndd  

aabbsseennccee  ooff  sseewweerraaggee  mmaannaaggeemmeenntt..  RRaaiippuurr,,  DDhhaammttaarrii,,  DDuurrgg,,  RRaajjnnaannddggaaoonn,,  BBiillaassppuurr,,  MMuunnggeellii,,  

JJaannjjggiirr  CChhaammppaa,,  RRaaiiggaarrhh,,  BBaassttaarr  aarree  iinnfflluueenncceedd  bbyy  uurrbbaann  fflloooodd..  

SS..NNoo..  NNaammee  ooff  DDiissttrriicctt  FFlloooodd  AAffffeecctteedd  AArreeaa  FFlloooodd  AAffffeecctteedd  WWaarrdd  

11  
RRaaiippuurr  

  

MMuunniicciippaall  CCoorrppoorraattiioonn        

RRaaiippuurr  
2266,,  2277    

MMuunniicciippaall  CCoorrppoorraattiioonn  

BBiirrggaaoonn  
2200,,  2211,,  3344,,  3366    

22  BBaallooddaabbaazzaarr  MMuunniicciippaalliittyy  BBaallooddaabbaazzaarr  1100  
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  NNaaggaarr  PPaanncchhaayyaatt  SSiimmggaa  11,,  22,,  1155    

33  DDhhaammttaarrii  NNaaggaarr  PPaanncchhaayyaatt  KKuurruudd  88,,  1100    

44  MMaahhaassaammuunndd  NNaaggaarr  PPaanncchhaayyaatt  PPiitthhaauurraa  33,,  55,,  88,,  1122  

55  
DDuurrgg  

  

MMuunniicciippaall  CCoorrppoorraattiioonn  DDuurrgg  
5555  PPhhoooollggaaoonn,,  3366  

GGaannjjppaarraa,,  5544  PPoottiiyyaa  

MMuunniicciippaalliittyy  KKuummhhaarrii  

1166  PPaarrssaaddaa,,  1133  AArreeaa  oonn  tthhee  

bbaannkkss  ooff  tthhee  KKhhaarruunn  RRiivveerr  

oonn  tthhee  GGaannggaannaaggaarr  

66  
RRaajjnnaannddggaaoonn  

  

MMuunniicciippaall  CCoorrppoorraattiioonn  

RRaajjnnaannddggaaoonn  
4477,,  MMoohhaarraa  aanndd  5500  SSiinnggddaaii  

MMuunniicciippaalliittyy  KKhhaaiirraaggaarrhh  

WWaarrdd  0033  GGaannjjii  PPaarraa,,  0044  

RRaajj  FFaammiillyy,,  0055  TThhaakkuurr  

PPaarraa,,  0099  IIttaavvaarrii  BBaazzaarr,,  1166  

DDaauu  CChhaaiirraa,,  1188  AAmmbbeeddkkaarr  

77  
BBiillaassppuurr  

  

MMuunniicciippaall  CCoorrppoorraattiioonn  

BBiillaassppuurr  
99,,  3344,,  3355,,  3366,,  4433    

MMuunniicciippaalliittyy  TTaakkhhaattppuurr    44,,  55,,  99,,1122,,  1133    

NNaaggaarr  PPaanncchhaayyaatt  KKoottaa  55,,1133  

88  
MMuunnggeellii  

  

MMuunniicciippaalliittyy  MMuunnggeellii  TTiillaakk  WWaarrdd,,  AAnnddrroojj  WWaarrdd  

NNaaggaarr  PPaanncchhaayyaatt    LLoorraammii  44,,  66,,1144,,1155    

99  
JJaannjjggiirr--CChhaammppaa  

  

MMuunniicciippaalliittyy  CChhaammppaa  11,,  22,,  3399,,  1100    

NNaaggaarr  PPaanncchhaayyaatt  KKhhaarraauudd  11,,  33,,  44,,  99,,  1155,,    

NNaaggaarr  PPaanncchhaayyaatt  

SShhiivvrriinnaarraayyaann  
11,,  22,,  33,,  44,,  99,,  1122,,1133,,1144,,1155    
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NNaaggaarr  PPaanncchhaayyaatt  

CChhaannddrraappuurr  
11,,  22,,  33,,  44,,  55,,  1144,,  1155  

1100  RRaaiiggaarrhh  
MMuunniicciippaall  CCoorrppoorraattiioonn  

RRaaiiggaarrhh  
44,,  55,,  66,,  1199,,  2244,,  2255  

1111  BBaassttaarr  
MMuunniicciippaall  CCoorrppoorraattiioonn  

JJaaggddaallppuurr  

PPrraavveeeerr  0011,,  VViijjaayy  0022,,  SShhiivv  

TTeemmppllee  0033,,  BBhhaaiirraammddeevv  

0044,,  VVeeeerraassaavvaarrkkaarr  0055,,  

BBhhaaggaatt  SSiinngghh  0066,,  

CChhaannddrraasshheekkhhaarr  AAzzaadd  4411,,  

SShhyyaammaapprraassaadd  MMuukkhheerrjjeeee  

3399,,  VVaallllaabbhh  BBhhaaii  PPaatteell  4466,,  

LLaall  BBaahhaadduurr  SShhaassttrrii  0088  

1122  KKoonnddaaggaaoonn  NNaaggaarr  PPaanncchhaayyaatt  FFaarrssaaggaaoonn  
NNeettaajjii  SSuubbhhaasshh  CChhaannddrraa  

BBoossee  1133,,  MMaaaa  TTeelliinnssaattii  1144  

1133      NNaarraayyaannppuurr  MMuunniicciippaalliittyy  NNaarraayyaannppuurr    
WWaarrdd  nnuummbbeerr  1144  

SSaakkaarriibbeeddaa  

1144  
    KKaannkkeerr  

  

MMuunniicciippaalliittyy  KKaannkkeerr  

BBhhaannddaarriippaarraa  1100,,  MMaahhaaddeevv  

wwaarrdd  nnoo..  1111,,  SSuubbhhaasshh  1133,,  

MMGG  1155,,  RRaajjppaarraa  2211  

NNaaggaarr  PPaanncchhaayyaatt  AAnnttaaggaarrhh  

MMaahhaarraannii  LLaaxxmmii  bbaaii  0099,,  

DDeevvnnii  DDookkaarrii  1122,,  CChhaannddrraa  

SShheekkhhaarr  1144,,  IInnddiirraa  GGaannddhhii  

1155  

NNaaggaarr  PPaanncchhaayyaatt  PPaakkhhaannjjuurr  

SSuubbhhaasshh  CChhaannddrraa  BBoossee  0077,,  

DDrr..  BBhhiimm  RRaaoo  AAmmbbeeddkkaarr  

1155  

NNaaggaarr  PPaanncchhaayyaatt  CChhaarraammaa  
MMaahhaattmmaa  GGaannddhhii  1133  PPtt..  

JJaawwaahhaarrllaall  NNeehhrruu  0011  
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1155  
SSuukkmmaa  

  

MMuunniicciippaalliittyy  SSuukkmmaa  

SSuubbhhaasshh  CChhaannddrraa  BBoossee  0011,,  

CChhhhaattrraappaattii  SShhiivvaajjii  0033,,  

SSaarrddaarr  VVaallllaabbhh  BBhhaaii  PPaatteell  

0066,,  GGaayyaattrrii  MMaattaa  1111,,  

SShhaabbrrii  NNaaggaarr  1122,,  

CChhaannddrraasshheekkhhaarr  1133,,  PPaannddiitt  

DDeeeennddaayyaall  1144,,  RRaannggaarraajj  1155  

NNaaggaarr  PPaanncchhaayyaatt  KKoonnttaa  

MMaahhaattmmaa  GGaannddhhii  1155  AAlllluurrii  

SSiittaarraamm  RRaajjuu  1144  PPtt..  

JJaawwaahhaarrllaall  NNeehhrruu  0066  

CChhhhaattrraappaattii  SShhiivvaajjii  0055  

NNaaggaarr  PPaanncchhaayyaatt    DDoorrnnaappaall  

SShhiittllaammaattaa  0044  

SShhaabbaarriinnaaggaarr  0055  

DDeeeennddaayyaall  0066  

1166  
SSoouutthh  BBaassttaarr  

((DDaanntteewwaaddaa))  
MMuunniicciippaalliittyy  DDaanntteewwaaddaa  

DDrr..  AAmmbbeeddkkaarr  0011  

MMaahhaattmmaa  GGaannddhhii  0022  RRaajjiivv  

NNaaggaarr  0033  JJaawwaahhaarrllaall  0044  

MMaaaa  DDaanntteeeesshhvvaarrii  0055  

1177  BBiijjaappuurr  
NNaaggaarr  PPaanncchhaayyaatt  BBhhooppaall  

ppaattttaannaamm  
99  

 

TTaabbllee--33..44::  SSttaattee''ss  UUrrbbaann  FFlloooodd  AAffffeecctteedd  AArreeaass  

33..22..33  LLiigghhttnniinngg  

TThhiiss  iiss  aa  nnaattuurraall  ddiissaasstteerr,,  iinn  tthhee  ccoonntteexxtt  ooff  CChhhhaattttiissggaarrhh  ssttaattee,,  mmoosstt  ooff  tthhee  lliigghhttnniinngg    iinncciiddeennttss  

ooccccuurr  iinn  mmoonnssoooonn  sseeaassoonn,,  aappaarrtt  ffrroomm  tthhiiss,,  dduuee  ttoo  ssuuddddeenn  cchhaannggeess  iinn  wweeaatthheerr,,  tthhee  ppoossssiibbiilliittyy  ooff  

lliigghhttnniinngg  aallssoo  aarriisseess..  AAss  aa  rreessuulltt,,  tthheerree  iiss  hhuuggee  lloossss  ooff  aanniimmaall  aass  wweellll  aass  ppuubblliicc  mmoonneeyy  ttaakkeess  

ppllaaccee  aatt  llaarrggee  ssccaallee..  

AAddvveerrssee  aaffffeeccttss  ooff  lliigghhttnniinngg  aarree  sseeeenn  iinn  KKoorrbbaa,,  RRaaiiggaarrhh,,  MMaahhaassaammuunndd,,  BBaassttaarr  ddiissttrriiccttss..  

BBeettwweeeenn  22001111--22001155,,  11005588  ppeeooppllee  ddiieedd  dduuee  ttoo  lliigghhttnniinngg  iinn  tthhee  ssttaattee..  



Figure-
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-3.3: Map of Lightning Affected Districts  
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33..22..44  EEaarrtthhqquuaakkee    

EEaarrtthhqquuaakkee  iiss  aann  nnaattuurraall  ddiissaasstteerr  wwhhiicchh  iiss  aallssoo  ccoonncceerrnneedd  aass  bbiigg  tthhrreeaatt  ttoo  tthhee  ssttaattee..  IInn  mmaajjoorr  

ppaarrttss  ooff  tthhee  ssttaattee,,  eeaarrtthhqquuaakkee  iiss  mmooddeerraatteellyy  hhiigghh..  IInn  ppaarrttiiccuullaarr,,  iinn  rreecceenntt  ttiimmeess,,  ssoommee  iinncciiddeennttss  

ttrriiggggeerreedd  tthhee  wwhhoollee  ssttaattee..  AAfftteerr  tthhiiss  eeaarrtthhqquuaakkee  iiss  bbeeiinngg  ttaakkeenn  hheerree  vveerryy  sseerriioouussllyy..  HHoowweevveerr,,  

aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  IInnddiiaa''ss  vvuullnneerraabbiilliittyy  AAttllaass  22000077  KKoorrbbaa,,  KKoorreeaa,,  RRaaiiggaarrhh,,  SSaarrgguujjaa,,  BBiijjaappuurr  

ddiissttrriicctt  ccoommeess  uunnddeerr  ZZoonnee--33,,  aanndd  SSuukkmmaa,,  DDaanntteewwaaddaa,,  RRaaiippuurr,,  MMaahhaassaammuunndd  ddiissttrriiccttss  uunnddeerr  

ZZoonnee--22..  TThheerreeffoorree,,  oonn  tthhee  bbaassiiss  ooff  IInnddiiaa''ss  vvuullnneerraabbiilliittyy  aattllaass,,  aanndd  rreecceenntt  eeaarrtthhqquuaakkee  ssttuuddiieess,,  

tthhee  ddiissttrriiccttss  hhaavvee  bbeeeenn  ccllaassssiiffiieedd  iinnttoo  mmeeddiiuumm  aanndd  llooww  rriisskk  pprroonnee  aarreeaass..    

MMooddeerraattee  eeaarrtthhqquuaakkee  pprroonnee  ddiissttrriiccttss  aarree  tthhoossee  wwhhiicchh  ffaallll  uunnddeerr  mmooddeerraattee  hhiigghh  rriisskk  ZZoonnee--33,,  

aanndd  tthhee  llooww  eeaarrtthhqquuaakkee  pprroonnee  ddiissttrriiccttss  aarree  tthhoossee  wwhhiicchh  ffaallll  uunnddeerr  ZZoonnee--22  wwiitthh  llooww  ddaammaaggee  

rriisskk..  

33..22..55  SSttoorrmm    

SSttoorrmmss  aarree  nnaattuurraall  ddiissaasstteerr,,  wwhhiicchh  ccaauusseess  lloossss  ooff  ppuubblliicc  mmoonneeyy  aatt  aa  llaarrggee--ssccaallee..  NNeeiigghhbboouurr  

ssttaatteess  ooff  CChhhhaattttiissggaarrhh,,  lliikkee  OOddiisshhaa,,  AAnnddhhrraa  PPrraaddeesshh  aanndd  TTeellaannggaannaa  aarree  eennggaaggeedd  iinn  tthhee  sseeaa  ssiiddee  

aarreeaass,,  tthheessee  ssttaatteess  aarree  eexxppeerriieenncciinngg  llaarrggee  ssccaallee  ssttoorrmmss..  TThhee  eeffffeecctt  ooff  wwhhiicchh  hhaass  bbeeeenn  sseeeenn  oonn  

tthhee  ddiissttrriiccttss  ooff  CChhhhaattttiissggaarrhh  ssttaattee  lliikkee    SSuukkmmaa,,  RRaaiiggaarrhh,,  BBaassttaarr,,  BBiijjaappuurr..  

  33..22..66    HHeeaatt  wwaavvee  

DDuurriinngg  ssuummmmeerr,,  mmaaxxiimmuumm  tteemmppeerraattuurree  oofftteenn  rreeaacchheess  ttoo  4455  ddeeggrreeeess  cceellssiiuuss  lleeaaddiinngg  ttoo  sseevveerree  

hheeaatt  wwaavvee  ccoonnddiittiioonnss..  TThhiiss  rreessuullttss  iinn  lloossss  ooff  lliiffee  ooff  mmaannyy  ppeeooppllee  ppaarrttiiccuullaarrllyy,,  hhoommeelleessss,,  

ggaarrddeenneerrss,,  ddaaiillyy  wwaannddeerreerrss  wwhhoo  wwoorrkk  uunnddeerr  ddiirreecctt  ssuunn,,  aauuttoo  ddrriivveerrss,,  eettcc..  

IInn  MMaayy,,  22001177  aa  tteemmppeerraattuurree  ooff  4499  ddeeggrreeee  cceellssiiuuss  iiss  rreeccoorrddeedd  iinn  BBiillaassppuurr  ddiissttrriicctt..  

TThhee  ddiissttrriiccttss  ooff  CChhhhaattttiissggaarrhh  ssttaattee  hhaavvee  bbeeeenn  ddiivviiddeedd  iinnttoo  mmaaxxiimmuumm  aanndd  mmiinniimmuumm  

tteemmppeerraattuurree  aarreeaa..  

TThhee  ddiissttrriiccttss  wwiitthh  mmaaxxiimmuumm  tteemmppeerraattuurree  aarree  mmaaiinnllyy  JJaannggjjiirr  CChhaammppaa,,  DDuurrgg,,  BBaallooddaa  

BBaazzaarr,,  RRaaiippuurr,,  BBiillaassppuurr..  

TThhee  ddiissttrriiccttss  wwiitthh  mmiinniimmuumm  tteemmppeerraattuurree  aarree  mmaaiinnllyy  KKoorreeaa,,  SSuurraajjppuurr,,  BBaallrraammppuurr,,  

SSaarrgguujjaa,,  JJaasshhppuurr..  
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  33..22..77  AAcccciiddeenntt  

CChhhhaattttiissggaarrhh  iiss  oonnee  ooff  tthhee  ssttaatteess,,  wwhheerree  mmoorree  ppeeooppllee  ddiiee  iinn  rrooaadd  aacccciiddeennttss,,  aass  ccoommppaarreedd  ttoo  

ootthheerr  ddiissaasstteerrss..  TThhee  ffiigguurreess  ooff  rrooaadd  aacccciiddeennttss  aanndd  ccaassuuaallttiieess  iinnddiiccaattee  rriissiinngg  ttrreenndd  iinn  tthhee  ssttaattee..  

IInn  22001155  tthhee  ccaassuuaallttiieess  rreeccoorrddeedd  aarroouunndd  1111004444,,  iinn  22001166  iitt  ccrroosssseedd  99661133,,  iinn  22001177  tthhee  ffiigguurree  

rreeaacchheedd  nneeaarrllyy  99661199..  

FFrroomm  tthhee  yyeeaarr  22001155  ttoo  22001177,,  tthhee  ttoottaall  nnuummbbeerr  ooff  ddeeaatthhss  iinn  rrooaadd  aacccciiddeennttss  iinn  tthhee  ssttaattee  wwaass  99664477  

wwhhiicchh  iiss  qquuiittee  hhiigghh..  

AAfftteerr  tthhee  pprreelliimmiinnaarryy  aannaallyyssiiss,,  iitt  wwaass  ffoouunndd  tthhaatt  wwiitthh  tthhee  ssttaaggnnaattiioonn  ooff  ggrroowwtthh  ooff  rraaiillwwaayyss  aanndd  

nneegglleecctteedd  nneettwwoorrkk  ooff  ootthheerr  mmooddeess  ooff  ttrraannssppoorrttaattiioonn  iinn  tthhee  ssttaattee,,  rrooaadd  ttrraannssppoorrttaattiioonn  aaccttss  aass  tthhee  

pprriinncciippaall  mmooddee  ooff  ttrraannssppoorrttaattiioonn,,  wwhhiicchh  hhaass  bbeeccoommee  eevviiddeenntt  dduurriinngg  ppaasstt  ffeeww  ddeeccaaddeess..    

IInn  tthhee  ddiissttrriicctt  wwiissee  hhaazzaarrdd  aannaallyyssiiss  ttaabbllee,,  tthhee  ddiissttrriiccttss  hhaavvee  bbeeeenn  ccllaassssiiffiieedd  iinnttoo  HHiigghh,,  MMeeddiiuumm  

aanndd  LLooww  ccaatteeggoorryy,,  oonn  tthhee  bbaassiiss  ooff  tthhee  ccaassuuaallttiieess  ooccccuurrrreedd  iinn  tthhee  llaasstt  tthhrreeee  aanndd  hhaallff  yyeeaarrss..      

IInn  tthhee  ccaassee  ooff  mmoorree  tthhaann  770000  ddeeaatthhss  ffrroomm  JJaannuuaarryy  22001155  ttoo  JJuunnee  22001177,,  dduuee  ttoo  rrooaadd  aacccciiddeennttss,,  

tthhee  ddiissttrriicctt  hhaass  bbeeeenn  ccllaassssiiffiieedd  iinnttoo  aa  HHiigghh  ccaatteeggoorryy..    

IInn  ccaassee  ooff  550000  ttoo  770000  ddeeaatthhss  dduuee  ttoo  rrooaadd  aacccciiddeennttss  iinn  tthhee  ddiissttrriicctt,,  iinn  tthhee  ssaammee  ppeerriioodd  

mmeennttiioonneedd  aabboovvee,,  ddiissttrriicctt  ccoommeess  uunnddeerr  MMooddeerraattee  ccaatteeggoorryy..    

WWhheerreeaass  dduurriinngg  tthhee  ssaammee  ppeerriioodd,,  iiff  ddeeaatthh  ooccccuurrss  iinn  rrooaadd  aacccciiddeennttss  aarree  bbeettwweeeenn  00  ttoo  550000,,  tthheenn  

tthhee  ddiissttrriicctt  ffaallllss  uunnddeerr  tthhee  ccaatteeggoorryy  ooff  LLooww  rriisskk..  TThhee  RRooaadd  AAcccciiddeenntt  ttaabbllee  --  
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uurree--33..44::  AAcccciiddeenntt  aaffffeecctteedd  ddiissttrriiccttss  MMaapp  
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rrmmaattiioonn  ooff  rrooaadd  aacccciiddeennttss  ooff  ssttaattee  

AAcccciiddeennttss  DDeeaatthhss    IInnjj

4444  33554499  1100

33  33332266  9955

99  33227777  2211

7766  1100115522  4411

  

33..66::  IInnffoorrmmaattiioonn  ooff  rrooaadd  aacccciiddeennttss  ooff  ssttaattee  

  

  

  

aapphh--33..44::  iinnffoorrmmaattiioonn  ooff  rrooaadd  aacccciiddeennttss    
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33..22..88  EEppiiddeemmiiccss  

AAlltthhoouugghh  CChhhhaattttiissggaarrhh  hhaass  hhiissttoorryy  ooff  oouuttbbrreeaakkss  lliikkee  cchhoolleerraa,,  hheeppaattiittiiss  iinn  ppaasstt..  TThhee  ssttaattee  ooff  

CChhhhaattttiissggaarrhh  iiss  ppaarrttiiccuullaarrllyy  pprroonnee  ttoo  aaccuuttee  ddiiaarrrrhheeaaiicc,,  iinnffeeccttiioouuss  hheeppaattiittiiss,,  JJaappaanneessee  ffeevveerr,,  

ppoolliioommyyeelliittiiss,,  ttyypphhooiidd,,  mmaallaarriiaa,,  HH11NN11  eettcc..  TThhee  eeppiiddeemmiicc  oouuttbbrreeaakkss  hhaavvee  bbeeeenn  oobbsseerrvveedd  iinn  

SSuurraajjppuurr,,  RRaaiiggaarrhh,,  JJaannjjggiirr  CChhaammppaa,,  KKoonnddaaggaaoonn,,  SSuukkmmaa,,  BBiijjaappuurr,,  BBiillaassppuurr,,  KKoorrbbaa,,  DDuurrgg,,  

BBeemmeettaarraa,,  BBaalloodd,,  KKaabbiirrddhhaamm,,  BBaallooddaa  BBaazzaarr,,  MMaahhaassaammuunndd,,  DDhhaammttaarrii..    

33..22..99  FFiirree  

UUrrbbaann  aanndd  RRuurraall  FFiirree    

FFiirree  ccaann  ooccccuurr  dduuee  ttoo  eexxpplloossiioonnss,,  eelleeccttrriiccaall  mmaallffuunnccttiioonniinngg,,  LLPPGG  ccyylliinnddeerrss,,  ccrraacckkeerrss  aanndd  

vvaarriioouuss  ootthheerr  ccaauusseess..  TThhee  SSttaattee  wwiillll  uunnddeerrttaakkee  ddeettaaiilleedd  eevvaalluuaattiioonn  ooff  tthhee  ddaannggeerrss  ooff  ffiirree  ssuucchh  

aass  pprreeppaarraattiioonn,,  ttooxxiicc,,  mmaapp  ooff  ppllaacceess  ooff  ssttoorraaggee  ooff  hhaazzaarrddoouuss  ssuubbssttaanncceess,,  eevvaalluuaattiioonn,,  hhyyddrraanntt  ooff  

ffiirree  ffiigghhttiinngg  eeqquuiippmmeenntt,,  pprroovviissiioonn  aanndd  rreegguullaarr  mmaaiinntteennaannccee,,  iiddeennttiiffiiccaattiioonn  ooff  cclleeaarraannccee  rroouutteess,,  

uunnssuucccceessssffuull  ddeessiiggnn  aanndd  ooppeerraattiioonn  pprroocceessss,,  iinnppuuttss,,  PPllaannnniinngg  ffoorr  ttrraannssppoorrttaattiioonn  ccoorrrriiddoorrss  eettcc..  
  

FFoorreesstt  FFiirreess  

FFoorreesstt  aarree  tthhee  mmoosstt  iimmppoorrttaanntt  rreenneewwaabbllee  nnaattuurraall  rreessoouurrcceess  aanndd  ppllaayy  aann  iimmppoorrttaanntt  rroollee  iinn  

hhuummaann  lliiffee  aanndd  eennvviirroonnmmeenntt..  DDuuee  ttoo  iinnccrreeaassiinngg  hhuummaann  iinntteerrvveennttiioonn  iinn  tthhee  eennvviirroorrnnmmeenntt  ffoorr  

lloonngg  ttiimmee  aanndd  dduuee  ttoo  ddrryy  wweeaatthheerr,,  tthhee  iinncciiddeennccee  ooff  ffiirree  iinn  tthhee  ffoorreesstt  iiss  iinnccrreeaassiinngg..  

RReeccoonnssttrruuccttiioonn  ooff  tthhee  iinncciiddeennttss  ooff  ffiirree  ddeeccrreeaasseess  tthhee  rreeiinnccaarrnnaattiioonn  ooff  tthhee  ffoorreessttss  

IInn  CChhhhaattttiissggaarrhh  FFoorreesstt  ffiirreess  aarree  ccoommmmoonn  iinn  aarreeaass  lliikkee  BBiijjaappuurr,,  KKoorrbbaa,,  SSuurrgguujjaa,,  SSuurraajjppuurr,,  

BBaallrraammppuurr  aanndd  KKoorreeaa  tthhaatt  aarree  hhiigghhllyy  vvuullnneerraabbllee  ttoo  ffoorreesstt  ffiirreess..  FFoorreesstt  ffiirreess  sseevveerreellyy  aaffffeecctt  

wwiillddlliiffee  aanndd  eennvviirroonnmmeenntt  bbaaddllyy..  MMaannyy  ttrriibbaall  ccoommmmuunniittiieess  lliivviinngg  iinn  aanndd  aarroouunndd  ffoorreesstt  aarreeaass  

aarree  aallssoo  uunnssaaffee..  IInn  ssuummmmeerrss,,  tthheerree  iiss  aann  iinnccrreeaassee  iinn  iinncciiddeennccee  ooff  ffiirree  iinn  tthhee  ffoorreesstt  dduuee  ttoo  

vveelloocciittyy  ooff  ssttrroonngg  wwiinndd,,  iinnccrreeaassee  iinn  tteemmppeerraattuurree  aanndd  mmaannyy  ootthheerr  ccaauusseess..  HHoowweevveerr,,  tthheerree  iiss  nnoo  

hhiissttoorryy  ooff  mmaajjoorr  ccaassuuaallttiieess  iinn  ssuucchh  iinncciiddeennttss..  

  33..22..1100  SSttaammppeeddee  
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TThheerree  aarree  mmaannyy  ppllaacceess  ooff  rreelliiggiioouuss  iimmppoorrttaannccee  iinn  CChhhhaattttiissggaarrhh  ssuucchh  aass  tthhee  wwoorrlldd  ffaammoouuss  

DDuusssshheerraa  iiss  hheelldd  eevveerryy  yyeeaarr  iinn  BBaassttaarr  ddiissttrriicctt,,  ssiimmiillaarrllyy  RRaajjiimm  KKuummbbhh  MMeellaa,,  CChhaakkrraaddhhaarr  

FFeessttiivvaall  RRaaiiggaarrhh,,  BBhhoorraamm  DDeevv  MMeellaa  eettcc..  wwhheerree  mmiilllliioonnss  ooff  ppeeooppllee  ggaatthheerr  ffoorr  tthhee  ffaaiirr  aatt  aa  

ppaarrttiiccuullaarr  ttiimmee  ooff  yyeeaarr..  TThheerree  iiss  aallwwaayyss  ddaannggeerr  ooff  ppaanniicc  aanndd  cchhaaooss  iiff  tthheerree  iiss  nnoo  pprrooppeerr  

mmaannaaggeemmeenntt  aatt  tthheessee  ppllaacceess..  

33..22..1111  CCoolldd  WWaavvee    

TThhee  eeffffeecctt  ooff  ccoolldd  wwaavvee  iinn  tthhee  ssttaattee  ooff  CChhhhaattttiissggaarrhh  rreemmaaiinnss  ffrroomm  DDeecceemmbbeerr  ttoo  JJaannuuaarryy,,  IInn  tthhee  

ddiissttrriiccttss  ooff  AAmmbbiikkaappuurr,,  KKoorreeaa,,  JJaasshhppuurr,,  SSuurraajjppuurr,,  tthhee  hhiigghheesstt  ccoolldd  wwaavvee  ooccccuurrss,,    tthheerree  hhaass  nnoott  

bbeeeenn  aannyy  mmaajjoorr  lloossss  dduuee  ttoo  tthhee  ccoolldd  wwaavvee..  

33..22..1122  MMaann--aanniimmaall  ccoonnfflliicctt  

IInn  tthhee  ssttaattee,,  tthhee  ssiittuuaattiioonn  ooff  hhuummaann--aanniimmaall  ccoonnfflliicctt  hhaass  bbeeeenn  ccrreeaatteedd  dduuee  ttoo  rraappiidd  uurrbbaanniizzaattiioonn,,  

dduuee  ttoo  hhuummaann  iinntteerrvveennttiioonn  aanndd  ffoorreesstt  rreedduuccttiioonn..  IInn  aaddddiittiioonn  ttoo  ffoorreesstt,,  hhuummaannss--wwiillddlliiffee  

ccoonnfflliiccttss  aallssoo  aaffffeecctt  mmoosstt  iinn  tthhee  aaggrriiccuullttuurraall  sseeccttoorr  wwiitthhiinn  tthhee  rraannggee  ooff  wwiilldd  aarreeaass..  

IInn  CChhhhaattttiissggaarrhh,,  iinncciiddeennttss  ooff  hhuummaann--aanniimmaall  ccoonnfflliicctt  hhaavvee  ooccccuurrrreedd  iinn  tthhee  ddiissttrriiccttss  ooff  RRaaiiggaarrhh,,  

AAmmbbiikkaappuurr,,  JJaasshhppuurr,,  RRaaiippuurr,,  MMaahhaassaammuunndd  KKoorreeaa  eettcc..,,  RReessuulltteedd  iinn  llaarrggee  aammoouunnttss  ooff  lliiffee  aanndd  

pprrooppeerrttyy  lloossss..  

  33..22..1133  IInndduussttrriiaall  HHaazzaarrddss  

OOvveerr  tthhee  yyeeaarrss,,  tthheerree  iiss  ssuubbssttaannttiiaall  iinnccrreeaassee  iinn  tthhee  iinndduussttrriiaall  aaccttiivviittiieess  iinn  tthhee  ssttaattee..  MMaannyy  

iinndduussttrriieess  iinn  tthhee  ssttaattee  hhaannddllee  aanndd  pprroocceessss  llaarrggee  qquuaannttiittiieess  ooff  hhaazzaarrddoouuss  cchheemmiiccaallss..  TThhiiss  ccaann  

ccaauussee  ppootteennttiiaall  ddaammaaggee  ttoo  tthhee  eemmppllooyyeeeess,,  ssuurrrroouunnddiinngg  ccoommmmuunniittyy  aanndd  tthhee  eennvviirroonnmmeenntt,,  iinn  

ggeenneerraall..  TThhee  iinndduussttrriieess,,  ddeeaalliinngg  wwiitthh  hhaazzaarrddoouuss  cchheemmiiccaallss  aabboovvee  cceerrttaaiinn  lliimmiitt,,  aarree  kknnoowwnn  aass  

MMaajjoorr  AAcccciiddeenntt  HHaazzaarrdd  ((MMAAHH))  UUnniittss..  IInn  CChhhhaattttiissggaarrhh,,  mmaannyy  iinndduussttrriiaall  aacccciiddeennttss  hhaavvee  bbeeeenn  

ooccccuurrrreedd  ssoo  ffaarr,,  IInncclluuddiinngg  tthhee  ffaallll  ooff  tthhee  CChhiimmnnii  ooff  BBaallccoo  IInndduussttrriieess  iinn  tthhee  yyeeaarr  22000088,,  tthhee  

eevveenntt  ooff  aa  ffiirree  iinn  tthhee  BBhhiillaaii  SStteeeell  PPllaanntt,,  22001188  MMeeggaa  DDiissaasstteerr..  

SSoommee  aarreeaass  ooff  tthhee  ssttaattee  hhaavvee  bbeeeenn  iiddeennttiiffiieedd,,  hhaavviinngg  cclluusstteerr  ooff  iinndduussttrriieess,,  aallssoo  kknnoowwnn  aass  tthhee  

MMAAHH  UUnniittss,,  hhaannddlliinngg  tthhee  hhaazzaarrddoouuss  cchheemmiiccaallss  aanndd  ppoossee  cchheemmiiccaall  aanndd  iinndduussttrriiaall  ddiissaasstteerr..  

CCuurrrreennttllyy  iinn  CChhhhaattttiissggaarrhh,,      

TThheerree  aarree  7755  MMAAHH  uunniittss,,  sspprreeaaddiinngg  aaccrroossss  tthhee  2277  ddiissttrriiccttss..  TThhee  lliisstt  ooff  tthheessee  MMAAHH  UUnniittss  iiss  

eenncclloosseedd  iinn  tthhee  aannnneexxuurree,,  aallssoo  cclleeaarrllyy  ssppeecciiffiieess  tthhee  ttyyppee  ooff  iinndduussttrryy  ((lliikkee  ppeettrroolleeuumm,,  aaggrroo,,  



cchheemmiiccaall,,  cceemmeenntt,,  mmeettaall,,  ggllaassss,,  

ppllaannttss  eettcc))..  TThhee  lliisstt  aallssoo  ccoonnttaaiinns

oorr  ddiissttrriicctt..      

TThhee  IInndduussttrriiaall  hhaazzaarrddss  hhaavvee  bbeeee

MMAAHH  uunniittss..  HHiigghh  iinndduussttrriiaall  hhaazza

uunniittss..  MMeeddiiuumm  iinndduussttrriiaall  hhaazzaarrdd 

lleessss  tthhaann  77  uunniittss  aanndd  LLooww  IInndduusstt

eexxiisstt  bbuutt  lleessss  tthhaann  44  MMAAHH  uunniitt  eexx

FFi
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ffeerrttiilliizzeerr,,  aauuttoommoobbiillee,,  ppoollyymmeerr,,  ppaappeerr  mmiillll,,  EEllee

nss  tthhee  hhaazzaarrddoouuss  cchheemmiiccaallss  ssttoorreedd,,  hhaannddlleedd  iinn  ppaa

eenn  ccaatteeggoorriizzeedd  iinnttoo  HHiigghh,,  MMeeddiiuumm  aanndd  LLooww,,  oo

zaarrdd  pprroonnee  ddiissttrriiccttss  aarree  tthhoossee,,  iinn  wwhhiicchh  tthheerree  aarree

d  pprroonnee  ddiissttrriiccttss  aarree  tthhoossee,,  iinn  wwhhiicchh  aatt  lleeaasstt  44  uun

ttrriiaall  hhaazzaarrdd  pprroonnee  ddiissttrriiccttss  aarree  tthhoossee,,  iinn  wwhhiicchh,,  

xxiissttss..    

FFiigguurree--33..55::  MMaapp  ooff  iinndduussttrriiaall  hhaazzaarrdd  

  

eecctt..  aanndd  ppoowweerr  

aarrttiiccuullaarr  ppllaaccee  

onn  tthhee  bbaassiiss  ooff  

ee  mmoorree  tthhaann  77  

unniittss  eexxiissttss  bbuutt  

  aatt  lleeaasstt  11  uunniitt  
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33..22..1144  LLaanndd  SSlliiddee  

TThhee  OOccccuurrrreennccee  ooff  llaannddsslliiddeess  iiss  dduuee  ttoo  ggeeoollooggiiccaall,,  ttooppooggrraapphhiiccaall  aanndd  cclliimmaattee  ccoonnddiittiioonnss  aanndd  

ddeeffoorreessttaattiioonn,,  ssuucchh  aass  hhuummaann  ffaaccttoorrss,,  nnoonn--sscciieennttiiffiicc  rrooaadd  ccoonnssttrruuccttiioonn  ((eexxpplloossiioonn  ffoorr  rrooaadd  

ccuuttttiinngg)),,  ccoonnssttrruuccttiioonn  ooff  ddaammss  oorr  rreesseerrvvooiirrss,,  hhoouussiinngg  sscchheemmeess,,  rrooaaddss  aanndd  aaggrriiccuullttuurraall  

pprraaccttiicceess..  

IInn  CChhhhaattttiissggaarrhh  ssttaattee,,  iinncciiddeennttss  ooff  llaannddsslliiddee  hhaavvee  ooccccuurrrreedd  iinn  KKoonnddaaggaaoonn,,  KKaannkkeerr,,  

DDaanntteewwaaddaa,,  SSaarrgguujjaa,,  KKaabbiirrddhhaamm..  

  33..33  HHiissttoorryy  ooff  DDiissaasstteerr    

AAss  ddiissccuusssseedd  aabboovvee,,  CChhhhaattttiissggaarrhh  iiss  pprroonnee  ttoo  llaarrggee  nnuummbbeerr  ooff  nnaattuurraall  aanndd  hhuummaann  mmaaddee  

ddiissaasstteerrss..  FFrroomm  22000000  ttoo  22001188,,  iinnffoorrmmaattiioonn  aabboouutt  tthhee  ddiissaasstteerrss  tthhaatt  ooccccuurrrreedd--  

HHiissttoorryy  ooff  ddiissaasstteerr  

SS..  NNoo..  YYeeaarr  DDiissaasstteerr  DDaammaaggee  &&  lloossss  

11  22000000--0011  DDrroouugghhtt  1122  ddiissttrriiccttss  ooff  CChhhhaattttiissggaarrhh  hhaavvee  bbeeeenn  ddeeccllaarreedd  ddrroouugghhtt  

22  22000011--0022  DDrroouugghhtt  
11008822  vviillllaaggeess  ooff  wwhhiicchh  1166  ddiissttrriiccttss  hhaavvee  bbeeeenn  ddeeccllaarreedd  
ddrroouugghhtt  

33  22000033--0044  DDrroouugghhtt  
11114411  vviillllaaggeess  ooff  wwhhiicchh  1166  ddiissttrriiccttss  hhaavvee  bbeeeenn  ddeeccllaarreedd  
ddrroouugghhtt    

44  22000055  FFllooooddiinngg  
DDuuee  ttoo  ffllooooddiinngg  iinn  22000055,,  449966224411  ppeeooppllee  wweerree  aaffffeecctteedd,,  iinn  
wwhhiicchh  3377  ppeeooppllee  ddiieedd  aanndd  2211773333  hhoouusseess  wweeaarr  ddaammaaggeedd..  

55  22000066--0077  DDrroouugghhtt  
DDuuee  ttoo  ddrroouugghhtt,,  22229922  vviillllaaggeess  iinn  88  ddiissttrriiccttss  hhaass  bbeeeenn  ddeeccllaarreedd  
ddrroouugghhtt  aaffffeecctteedd..  

66  22000077--88  DDrroouugghhtt  
777777  vviillllaaggeess  ooff  33  ddiissttrriiccttss  ((KKoorreeaa,,  BBiillaassppuurr,,  KKaabbiirrddhhaamm))  
ddeeccllaarreedd  ddrroouugghhtt  aaffffeecctteedd  

77  22000088  FFlloooodd  3311,,00000066  tthhoouussaanndd  aaffffeecctteedd  ooff  1188  ddiissttrriiccttss    

88  22000088--0099  DDrroouugghhtt  
IInn  22000088--0099,,  55  ddiissttrriiccttss  ((MMaahhaassaammuunndd,,  BBiillaassppuurr,,  KKaabbiirrddhhaamm,,  
RRaaiippuurr,,  KKaannkkeerr,,  BBiijjaappuurr))  ddeeccllaarreedd  hhaass  bbeeeenn  ddeeccllaarreedd  ddrroouugghhtt    

99  22000099  
CChhiimmnneeyy  ccoollllaappssee  

((iinndduussttrriiaall  aacccciiddeenntt))  
OOnn  SSeepptteemmbbeerr  2233,,  22000099  tthhee  ffiirreeppllaaccee  ccoollllaappsseedd  iinn  KKoorrbbaa  cciittyy,,  
wwhheerree  4455  ppeeooppllee  ddiieedd,,  77  wweeaarr  iinnjjuurreedd  

1100  22001144  HHuudd--hhuudd  ssttoorrmm  
8822883311  ppeeooppllee  wweerree  aaffffeecctteedd  dduuee  ttoo  HHuudd  HHuudd  ssttoorrmm  iinn  
CChhhhaattttiissggaarrhh  
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1111  22001155--1166  DDrroouugghhtt  
111177  tteehhssiillss  ooff  2255  ddiissttrriiccttss  wweerree  sseevveerreellyy  aaffffeecctteedd  aanndd  tthhee  
nnuummbbeerr  ooff  aaffffeecctteedd  ffaarrmmeerrss  wwaass  22441188001111..  

1122  22001166  
AAccuuttee  DDiiaarrrrhheeaa  

ddiisseeaassee  
330033  ccaasseess  aanndd  33  ddeeaatthhss  

1133  22001166  hheeaavvyy  rraaiinn  
DDuuee  ttoo  tthhee  hhaaiillssttoorrmm  iinn  tthhee  ssttaattee,,  332299  vviillllaaggeess  aanndd  44668822  

ppooppuullaattiioonn  ooff  1100  ddiissttrriiccttss  wweerree  aaffffeecctteedd..  

1144  22001177--1188  DDrroouugghhtt  
9966  tteehhssiillss  ooff  2211  ddiissttrriiccttss  wweerree  sseevveerreellyy  aaffffeecctteedd  aanndd  tthhee  

nnuummbbeerr  ooff  aaffffeecctteedd  ffaarrmmeerrss  wwaass  995588441111..  

1155  22001188  DDeenngguuee    
MMoorree  tthhaann  3311  ppeeooppllee  lloosstt  tthheeiirr  lliivveess  aaccccoorrddiinngg  ttoo  ((hheeaalltthh  

ddeeppaarrttmmeenntt  rreeppoorrtt))..  

1166  1188--AAuugg  FFllooooddiinngg  
IInn  tthhee  mmoonntthh  ooff  AAuugguusstt,,  1122,,000000  ppeeooppllee  wweerree  aaffffeecctteedd  iinn  77  

ddiissttrriiccttss  dduuee  ttoo  hheeaavvyy  rraaiinnss..  

1177  0099//1100//22001188  FFiirree  aacccciiddeenntt  
0099//  1100//  22001188  aa  hhuuggee  ffiirree  wwiitthh  aa  bbllaasstt  aatt  BBSSPP--DDuurrgg,,  iinn  ccookkee  

oovveenn  bbaatttteerryy,,  1144  wwoorrkkeerrss  lloosstt  tthheeiirr  lliivveess,,  iinn  wwhhiicchh  99  llaabboouurreerrss  
wweerree  iinnjjuurreedd..  

 

TTaabbllee--33..77::  HHiissttoorryy  ooff  DDiissaasstteerr  
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33..44  SSeeaassoonnaalliittyy  ooff  HHaazzaarrddss  

BByy  uunnddeerrssttaannddiinngg  tthhee  eessttiimmaatteedd  eevveenntt  ooff  hhaazzaarrdd,,  ccaann    aaccttiivvaattee  tthhee  ccoonncceerrnneedd  ddeeppaarrttmmeennttss  aanndd  bbee  pprreeppaarreedd  ffoorr  tthhee  rreellaatteedd  tthhrreeaattss..  OOnn  tthhee  bbaassiiss  ooff  

tthhaatt,,  tthhee  ttaabbllee  bbeellooww  iiss  oonnllyy  aann  iinnddiiccaattiioonn  ooff  eevveenntt  oorriiggiinn..    
  

IInncciiddeenntt  MMoonntthh    

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

FFlloooodd                                                    

UUrrbbaann  FFlloooodd                                                    

DDrroouugghhtt                                                    

LLiigghhttnniinngg                                                    

  RRaaiill//RRooaadd  
AAcccciiddeenntt  

                                              

IInndduussttrriiaall  
DDiissaasstteerr  

                                                

EEppiiddeemmiicc                                                  

FFoorreesstt  FFiirree                                                    

FFiirree                                                  

HHeeaatt  wwaavvee                                                    

CCoolldd  wwaavvee                                                    

SSnnaakkee  BBiittee                                                  

AAnniimmaall  CCoonnfflliicctt                                                  

SSttoorrmm                                                  

SSttaammppeeddee                                                  

EEaarrtthhqquuaakkee                                                  

LLaanndd  SSlliiddee                                                    

LLeeggeenndd  HHiigghh  OOccccuurraannccee  MMooddeerraattee  OOccccuurraannccee    LLooww  OOccccuurraannccee  
  

TTaabbllee--33..88::  SSeeaassoonnaalliittyy  ooff  HHaazzaarrddss



DDiissttrriicctt  wwiissee  HHaazzaarrdd  AAnnaallyyssiiss  SS
  

  

FFiigguurree--33..66::  DDiissttrriic

44 

SSuummmmaarryy  ooff  CChhhhaattttiissggaarrhh  

  

  

icctt  WWiissee  HHaazzaarrdd  AAnnaallyyssiiss  SSuummmmaarryy  OOff  CChhhhaattttiissggaarrhh
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DDiissttrriicctt  wwiissee  HHaazzaarrdd  AAnnaallyyssiiss  SSuummmmaarryy  ooff  CChhhhaattttiissggaarrhh  
SS..NNoo..  DDiissttrriicctt  NNaammee    FFlloooodd    DDrroouugghhtt    LLiigghhttnniinngg  MMAAHH    UUnniittss((iinndduussttrriiaall))    AAcccciiddeenntt    OOvveerr  aallll  HHaazzaarrddss    

11  RRaaiippuurr    HHiigghh  MMooddeerraattee    LLooww  HHiigghh  HHiigghh  HHiigghh  
22  DDhhaammaattrrii    HHiigghh  MMooddeerraattee    LLooww  LLooww  LLooww  MMooddeerraattee    
33  DDuurrgg  MMooddeerraattee    MMooddeerraattee    MMooddeerraattee    MMooddeerraattee    HHiigghh  HHiigghh  
44  RRaajjnnaannaaddggaaoonn  HHiigghh  MMooddeerraattee    MMooddeerraattee    LLooww  MMooddeerraattee    MMooddeerraattee    
55  MMaahhaassaammuunndd  LLooww  MMooddeerraattee    HHiigghh  LLooww  LLooww  LLooww  
66  BBaalloodd  MMooddeerraattee    MMooddeerraattee    LLooww  LLooww  LLooww  LLooww  
77  BBaallooddaa  bbaazzaarr  MMooddeerraattee    HHiigghh  LLooww  LLooww  MMooddeerraattee    LLooww  
88  SSuukkmmaa  HHiigghh  MMooddeerraattee    MMooddeerraattee    LLooww  LLooww  LLooww  
99  DDaanntteewwaaddaa  MMooddeerraattee    LLooww  MMooddeerraattee    LLooww  LLooww  LLooww  

1100  NNaarraayyaannppuurr  LLooww  MMooddeerraattee    LLooww  LLooww  LLooww  LLooww  
1111  KKoonnddaaggaaoonn  LLooww  MMooddeerraattee    LLooww  LLooww  LLooww  MMooddeerraattee    
1122  KKaannkkeerr  MMooddeerraattee    MMooddeerraattee    HHiigghh  LLooww  LLooww  LLooww  
1133  JJaaggddaallppuurr  HHiigghh  LLooww  HHiigghh  LLooww  LLooww  MMooddeerraattee    
1144  BBiijjaappuurr  MMooddeerraattee    MMooddeerraattee    MMooddeerraattee    LLooww  LLooww  LLooww  
1155  KKaabbiirrddhhaamm  LLooww  HHiigghh  LLooww  LLooww  LLooww  LLooww  
1166  BBiillaassppuurr  LLooww  MMooddeerraattee    LLooww  LLooww  HHiigghh  HHiigghh  
1177  KKoorrbbaa  HHiigghh  MMooddeerraattee    HHiigghh  LLooww  LLooww  HHiigghh  
1188  JJaannjjggiirr--CChhaammppaa  MMooddeerraattee    MMooddeerraattee    LLooww  LLooww  MMooddeerraattee    HHiigghh  
1199  JJaasshhppuurr  LLooww  MMooddeerraattee    MMooddeerraattee    LLooww  LLooww  LLooww  
2200  SSaarrgguujjaa  LLooww  LLooww  MMooddeerraattee    LLooww  LLooww  LLooww  
2211  KKoorreeaa  LLooww  MMooddeerraattee    MMooddeerraattee    LLooww  LLooww  LLooww  
2222  SSuurraajjaappuurr  MMooddeerraattee    LLooww  MMooddeerraattee    LLooww  MMooddeerraattee    LLooww  
2233  BBaallrraammppuurr  LLooww  LLooww  MMooddeerraattee    LLooww  LLooww  LLooww  
2244  RRaaiiggaarrhh  LLooww  MMooddeerraattee    HHiigghh  LLooww  HHiigghh  HHiigghh  
2255  MMuunnggeellii  LLooww  HHiigghh  LLooww  LLooww  LLooww  LLooww  
2266  GGaarriiyyaabbaanndd  MMooddeerraattee    MMooddeerraattee    MMooddeerraattee    LLooww  LLooww  LLooww  
2277  BBeemmeettaarraa    MMooddeerraattee    HHiigghh  LLooww  LLooww  LLooww  LLooww  

  

TTaabbllee--33..99  ::  DDiissttrriicctt  wwiissee  HHaazzaarrdd  AAnnaallyyssiiss  SSuummmmaarryy  ooff  CChhhhaattttiissggaarrhh
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33..55  CCrriitteerriiaa  ffoorr  tthhee  aallllooccaattiioonn  ooff  sseelleecctteedd  hhaazzaarrddss  aanndd  rraattiinnggss  

11..  FFlloooodd  HHaazzaarrdd    

HHiigghh  ((HH))    --    FFlloooodd  ooccccuurrrreedd  aabboovvee  55  ttiimmeess  ssiinnccee  22000000    

MMooddeerraattee  ((MM))  --    FFlloooodd  ooccccuurrrreedd  33  ttoo  55  ttiimmeess  ssiinnccee  22000000  

LLooww  ((LL))  --    FFlloooodd  ooccccuurrrreedd  ffoorr  00  ttoo  33  ttiimmeess  ssiinnccee  22000000  
  

22..  DDrroouugghhtt  HHaazzaarrdd    

HHiigghh  ((HH))    --    DDeeccllaarreedd  hhiigghhllyy  ddrroouugghhtt  pprroonnee  aarreeaa  wwiitthh  rreeffeerreennccee  ttoo  rraaiinnffaallll  eettcc    

MMooddeerraattee  ((MM))  --    DDrroouugghhtt  pprroonnee  aarreeaa  ooff  tthhee  ssttaattee,,  aass  ppeerr  aavvaaiillaabbllee  iinnffoo    

LLooww  ((LL))  --    LLeessss  ddrroouugghhtt  aaffffeecctteedd  aarreeaa  ooff  tthhee  ssttaattee    
  

33..  LLiigghhttnniinngg  HHaazzaarrdd    
  

HHiigghh  ((HH))    --    MMoorree  tthhaann  220000  ddeeaatthhss  iinn  tthhee  ddiissttrriicctt,,  ffrroomm  JJaannuuaarryy  22001122  ttoo  22001177  

MMooddeerraattee  ((MM))  --      MMoorree  tthhaann  110011  ttoo  220000  ddeeaatthhss  iinn  tthhee  ddiissttrriicctt,,  ffrroomm  JJaannuuaarryy  22001122  ttoo  

22001177..  

LLooww  ((LL))  --      MMoorree  tthhaann  00  ttoo  110000  ddeeaatthhss  iinn  tthhee  ddiissttrriicctt,,  ffrroomm  JJaannuuaarryy  22001122  ttoo  22001177  
  

44..  IInndduussttrriiaall  HHaazzaarrdd    
  

HHiigghh  ((HH))    --    AAbboovvee  88  nnoo..  ooff  MMAAHH  uunniittss  iinn  tthhee  ddiissttrriicctt      

MMooddeerraattee  ((MM))  --    MMiinniimmuumm  44  ttoo  77  nnoo..  ooff  MMAAHH  uunniittss  iinn  tthhee  ddiissttrriicctt    

  LLooww  ((LL))            --    BBeettwweeeenn  00  ttoo  33  nnoo  MMAAHH  uunniittss  iinn  tthhee  ddiissttrriicctt,,      

  

55..  RRooaadd  AAcccciiddeennttss    
  

HHiigghh  ((HH))    --    MMoorree  tthhaann  770000  ddeeaatthhss  iinn  ddiissttrriicctt,,  ssiinnccee  JJaann  22001155  ttoo  22001177  

MMooddeerraattee  ((MM))  --    550000  ttoo  770000  ddeeaatthhss  iinn  tthhee  ddiissttrriicctt,,  ssiinnccee  JJaann  22001155  ttoo  22001177  

LLooww  ((LL))  --  00  ttoo  550000  ddeeaatthhss  iinn  tthhee  ddiissttrriicctt,,  ssiinnccee  JJaann  22001155  ttoo  22001177  

  

66..  OOvveerraallll  HHaazzaarrdd::    IItt  wwaass  eevvaalluuaatteedd  aafftteerr  aassssiiggnniinngg  wweeiigghhttss  ttoo  HHiigghh,,  MMeeddiiuumm,,  aanndd  

LLooww    

HHiigghh  HHaazzaarrdd  --        IInn  wwhhiicchh  ddiissttrriiccttss  tthhee  ssccoorree  ooff  tthhee  hhaazzaarrddss  iiss  hhiigghh..  

MMooddeerraattee  HHaazzaarrdd  ––      IInn  ddiissttrriiccttss    wwhheerree  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  tthhrreeaattss  iiss  mmeeddiiuumm..    

LLooww  HHaazzaarrdd  --  ––      IInn  ddiissttrriiccttss    wwhheerree  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  tthhrreeaattss  iiss  llooww..  
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TThhee  oovveerraallll  hhaazzaarrdd  aannaallyyssiiss  iiss  bbaasseedd  oonn  iiddeennttiiffiieedd  kkeeyy  ppootteennttiiaall  hhaazzaarrddss..  HHoowweevveerr,,  tthhee  

mmaaggnniittuuddee  aanndd  iimmppaacctt  ooff  ddiissaasstteerrss  aallssoo  ddeeppeenndd  oonn  iinncciiddeennccee  ooff  ffiirree,,  iinncciiddeennccee  ooff  bbuuiillddiinngg  oorr  

ootthheerr  ssttrruuccttuurraall  ccoollllaappssee  aanndd  pprreesseennccee  ooff  bbiigg  ddaammss..  TThheessee  bbeeiinngg  llooccaall  ccoonntteexxtt  ssppeecciiffiicc,,  iitt  iiss  

rreeccoommmmeennddeedd  tthhaatt  tthheeyy  bbee  iinncclluuddeedd  iinn  tthhee  llooccaall  ddiissaasstteerr  rriisskk  aasssseessssmmeenntt  aanndd  rreessppoonnssee  

ppllaannnniinngg  pprroocceessss..    

33..66  VVuullnneerraabbiilliittyy  AAnnaallyyssiiss    

33..66..11    SSoocciiaall  VVuullnneerraabbiilliittyy  

TThhee  ssttaattee  ccoommpprriisseess  ooff  33227744226699  sscchheedduullee  ccaassttee  PPeeooppllee  wwiitthh  aa  ttoottaall  ooff  77882222990022  ttrriibbaall  

ppooppuullaattiioonnss  aass  ppeerr  CCeennssuuss  22001111..  FFoouurr  ooff  tthheessee  ttrriibbaall  ggrroouuppss  aarree  ssppeecciiaallllyy  iiddeennttiiffiieedd..  

PPrriimmiittiivvee  TTrriibbee  NNaammee    NNaammee  ooff  tthhee  DDiissttrriiccttss    

GGoonndd  JJaaggddaallppuurr,,  SSuukkmmaa,,  DDaanntteewwaaddaa,,  NNaarraayyaannppuurr,,  BBiijjaappuurr,,  

KKoonnddaaggaaoonn,,  SSaarrgguujjaa,,  JJaasshhppuurr,,  KKoorrbbaa  

AAbbuujj  MMaarriiaa    NNaarraayyaannppuurr,,  BBiijjaappuurr  

MMuurriiyyaa  KKaannkkeerr,,  KKoorreeaa,,  BBaalloodd,,  BBeemmeettrraa  

HHaallbbii  JJaaggddaallppuurr,,  SSuukkmmaa,,  DDaanntteewwaaddaa,,  NNaarraayyaannppuurr,,  BBiijjaappuurr,,  

KKoonnddaaggaaoonn  

  

TTaabbllee--33..1100::  WWeeaakk  TTrriibbaall  GGrroouuppss  IInn  CChhhhaattttiissggaarrhh  SSttaattee  

  

SSttrruuccttuurraall  VVuullnneerraabbiilliittyy    

AAccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  22001111  cceennssuuss,,  hhoouussiinngg  iinn  CChhhhaattttiissggaarrhh  hhaass  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ssttaattuuss::  
  

RReessiiddeennccee  

TToottaall  GGoooodd  LLiivvaabbllee  DDiillaappiiddaatteedd  

5544,,2277,,550033  2255,,1111,,888877  2266,,9988,,665555  22,,1166,,996611  

4422,,3388,,881166  1177,,5522,,003322  2233,,0011,,990099  11,,8844,,887755  

1111,,8888,,668877  77,,5599,,885555  33,,9966,,774466  3322,,008866  
 

TTaabbllee--33..1111::  RReessiiddeennccee  
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RReessiiddeennccee--ccuumm--ootthheerr  uussee  

TToottaall  GGoooodd  LLiivvaabbllee  DDiillaappiiddaatteedd  

11,,9955,,334477  11,,0066,,000077  8855,,440022  33,,993388  

11,,4455,,229966  7700,,115577  7711,,779988  33,,334411  

5500,,005511  3355,,885500  1133,,660044  559977  

  

TTaabbllee--33..1122::  RReessiiddeennccee--ccuumm--ootthheerr  uussee  

  

EEccoonnoommiiccaall  VVuullnneerraabbiilliittyy  

CChhhhaattttiissggaarrhh  hhaass  mmaannyy  eeccoonnoommiiccaallllyy  vvuullnneerraabbllee  ggrroouuppss..  TThheeyy  hhaavvee  lliimmiitteedd  rreessoouurrcceess  ffoorr  ddaaiillyy  

bbaassiicc  nneeeeddss..  TThhee  ssttrruuccttuurreess  iinn  wwhhiicchh  tthheeyy  lliivvee  aarree  nnoott  ssaaffee  oorr  nnoott  eennoouugghh  ttoo  ffaaccee  hhaazzaarrddss..  TThheeyy  

hhaavvee  lliimmiitteedd  rreessoouurrcceess  aarree  hhiigghhllyy  pprroonnee  ttoo  lloossss  aanndd  ddaammaaggee  iinn  ccaassee  ooff  aannyy  ddiissaasstteerr..      

TThheessee  ggrroouuppss  iinncclluuddee  BBPPLL  aanndd  AAnnttooaaddhhyyaa  hhoouusseehhoollddss..  AAccccoorrddiinngg  ttoo  CCeennssuuss  22001111,,  

CChhhhaattttiissggaarrhh  hhaass  aa  ttoottaall  ooff  55771144779988  llaakkhh  wwoorrkkeerrss..    

CChhhhaattttiissggaarrhh  bbeeiinngg  ddeevveellooppeedd  aanndd  iinndduussttrriiaalliizzeedd  iiss  aa  hhuubb  ooff  iimmppoorrttaanntt  bbuussiinneessss,,  ffaaccttoorriieess,,  

ccoorrppoorraattee,,  eettcc..  MMaannuuffaaccttuurriinngg  sseeccttoorr  ccoonnttrriibbuutteess  ssiiggnniiffiiccaannttllyy  ttoo  tthhee  ssttaattee  GGDDPP..  MMaannyy  ffuueell  

ppiippeelliinneess  aallssoo  ccrroossss  tthhee  ssttaattee..  RReeggaarrddiinngg  tthhee  ssttaattee''ss  pprrooffiillee,,  aannyy  ssiiggnniiffiiccaanntt  ddaammaaggee  ttoo  tthhee  

iinnffrraassttrruuccttuurree  ccaann  bbee  aa  mmaajjoorr  eeccoonnoommiicc  ccaauussee  ffoorr  tthhee  ssttaattee  aanndd  iitt  wwiillll  ttaakkee  mmaannyy  yyeeaarrss  ttoo  bbee  rree--

eessttaabblliisshheedd..  

DDiiffffeerreenntt  sseeccttoorrss  ooff  eeccoonnoommyy  aarree  aallssoo  vvuullnneerraabbllee  dduuee  ttoo  hhaazzaarrdd  pprrooffiillee  ooff  tthhee  SSttaattee..  TThhuuss  aannyy  

ddaammaaggee  ttoo  rreellaatteedd  sseeccttoorr  oorr  aannyy  ppaarrtt  ooff  ssuuppppllyy  cchhaaiinn  ccaann  hhaavvee  sseerriioouuss  iimmppaacctt  oonn  eeccoonnoommyy  ooff  

tthhee  SSttaattee..  

EEnnvviirroonnmmeennttaall  VVuullnneerraabbiilliittyy  

CChhhhaattttiissggaarrhh  iiss  oonnee  ooff    tthhee  mmoosstt  iinndduussttrriiaalliizzeedd  ssttaatteess..  AArroouunndd  1199660077996611  ooff  iittss  ppooppuullaattiioonn  

lliivveess  iinn  ttoowwnnss..  TThhee  SSttaattee  hhaass  aa  ddeeccaaddee  ggrroowwtthh  rraattee  ooff  uurrbbaann  ppooppuullaattiioonn  aass  2222--6611  %%  ((22000011--

22001111))..  UUrrbbaanniizzaattiioonn  lleeaaddiinngg  ttoo  ddeeffoorreessttaattiioonn,,  ppoolllluuttiioonn  ccaauusseedd  bbyy  cchheemmiiccaall  aanndd  

pphhaarrmmaacceeuuttiiccaallss  ccoommppaanniieess  ttoo  rriivveerrss  aanndd  aaiirr,,  lloossss  ooff  bbiiooddiivveerrssiittyy,,  ddaammaaggee  ttoo  mmaannggrroovveess  aanndd  

ccooaassttlliinneess,,  eettcc..  sseevveerreellyy  aaffffeeccttss  llooccaall  ccoommmmuunniittiieess  aanndd  wwiiddeerr  eeccoollooggiiccaall  ssyysstteemmss..  SSuucchh  

eennvviirroonnmmeennttaallllyy  ddeeggrraaddeedd  aarreeaa  ccoommpprroommiisseess  aa  ccoommmmuunniittyy’’ss  aabbiilliittyy  ttoo  rreessppoonndd  ttoo  aanndd  rreeccoovveerr  

ffrroomm  aa  hhaazzaarrdd  eevveenntt..    
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CCaappaacciittyy  AAnnaallyyssiiss  

TThhee  ccaappaacciittyy  iinncclluuddeess  aallll  hhuummaann  rreessoouurrcceess,,  eeqquuiippmmeenntt,,  iinnffrraassttrruuccttuurree,,  eettcc..  wwhhiicchh  hheellpp  iinn  aannyy  

pphhaassee  ooff  ddiissaasstteerr  mmaannaaggeemmeenntt..  AA  ccoommpprreehheennssiivvee  ddaattaabbaassee  ooff  ddiissaasstteerr  mmaannaaggeemmeenntt  rreellaatteedd  

iinnvveennttoorryy  iiss  eesssseennttiiaall  ffoorr  aann  oorrggaanniizzeedd  rreessppoonnssee..  DDuuee  ttoo  tthhee  llaacckk  ooff  pprrooppeerr  aanndd  aaddeeqquuaattee  

iinnffoorrmmaattiioonn,,  tthheerree  iiss  aa  ddeellaayy  iinn  rreessppoonnssee  ttoo  tthhee  ddiissaasstteerr..  

  IInn  tthhee  ssttaattee  ooff  CChhhhaattttiissggaarrhh,,  iinnffoorrmmaattiioonn  rreeggaarrddiinngg  ttrraaiinneedd  rreessoouurrcceess  lliikkee  ttrraaiinneedd  hhuummaann  

rreessoouurrcceess,,  ffiirree  pprrootteeccttiioonn  eeqquuiippmmeenntt,,  sseeaarrcchh--rreessccuuee  eeqquuiippmmeenntt,,  eettcc..  iiss  aavvaaiillaabbllee  oonn  DDiissttrriicctt  

wwiissee  IIDDRRNN  aanndd  SSttaattee  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  AAuutthhoorriittyy,,  oonnee  ttoo  hheellpp  iinn  ddeeaalliinngg  wwiitthh  DDiissaasstteerr  

aanndd  pprroovviiddiinngg  pprroommpptt  aassssiissttaannccee  ttoo  tthhee  ccoommmmuunniittyy..  SSttaattee  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  NNeettwwoorrkk  

PPoorrttaall  wwiillll  aallssoo  bbee  pprreeppaarreedd..  

HHuummaann  RReessoouurrcceess  

EEmmppllooyyeeeess  aanndd  ooffffiicciiaallss  ooff  vvaarriioouuss  lliinnee  ddeeppaarrttmmeennttss  ppllaayy  iimmppoorrttaanntt  rroolleess  ffoorr  vvaarriioouuss  

iimmppoorrttaanntt  ttaasskkss  iinn  tthhee  pprree  aanndd  ppoosstt--ddiissaasstteerr  pphhaassee..  LLiisstt  ooff  vvaarriioouuss  eemmeerrggeennccyy  ccoonnttaaccttss  aanndd  

ccoonnttaacctt  ooff  vvaarriioouuss  lliinnee  ddeeppaarrttmmeennttss  aarree  mmeennttiioonneedd  iinn  ppllaann..  

TTrraaiinniinnggss  aarree  rreegguullaarrllyy  ccoonndduucctteedd  aatt  ssttaattee  lleevveell  bbyy  CCGGSSDDMMAA,,  CChhhhaattttiissggaarrhh  AAccaaddeemmyy  ooff  

AAddmmiinniissttrraattiioonn  aanndd  NNDDMMAA..  TTrraaiinniinnggss  aarree  aallssoo  ccoonndduucctteedd  aatt  ddiissttrriicctt  lleevveell  uunnddeerr  DDiissaasstteerr  

RRiisskk  MMaannaaggeemmeenntt  PPrrooggrraammmmee..  TThheessee  ttrraaiinniinnggss  iinncclluuddee  ttrraaiinniinnggss  oonn  sseeaarrcchh  aanndd  rreessccuuee,,  ffiirrsstt  

rreessppoonnddeerrss,,  EEOOCC  mmaannaaggeemmeenntt,,  aarrcchhiitteecctt  aanndd  eennggiinneeeerr’’ss  ttrraaiinniinngg  ffoorr  ssaaffee  ccoonnssttrruuccttiioonn,,  fflloooodd  

rreessccuuee  aanndd  mmaannyy  ootthheerr  ttrraaiinniinngg  ooff  ttrraaiinneerrss  aallssoo..  TThhiiss  hhaass  ccrreeaatteedd  aa  llaarrggee  ttrraaiinneedd  hhuummaann  

rreessoouurrccee  bbootthh  iinn  ddiissttrriicctt  aanndd  aatt  ssttaattee  lleevveell..    

EEqquuiippmmeenntt  

OOvveerr  tthhee  yyeeaarrss  CCGGSSDDMMAA  hhaass  pprroovviiddeedd  vvaarriioouuss  ffiirree  ffiigghhttiinngg,,  sseeaarrcchh  &&  rreessccuuee  aanndd  ootthheerr  

eemmeerrggeennccyy  eeqquuiippmmeenntt  ttoo  DDiissttrriicctt  CCoolllleeccttoorraattee,,  MMuunniicciippaall  CCoorrppoorraattiioonnss,,  EERRCCss  aanndd  

MMuunniicciippaalliittiieess,,  eettcc..  TThhee  ddeettaaiill  ooff  ssaammee  iinn  mmeennttiioonneedd  iinn  tthhiiss  ppllaann..  
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CChhaapptteerr  44  

                                                                                IInnssttiittuuttiioonnaall  MMeecchhaanniissmm    
    &&  OOtthheerr  SSttaakkeehhoollddeerrss    
  

DDiissaasstteerr  mmaannaaggeemmeenntt  ssttrruuccttuurree  iiss  iinn  ppllaaccee  rriigghhtt  ffrroomm  tthhee  nnaattiioonnaall  ttoo  llooccaall  lleevveell..  TThhiiss  

iinnssttiittuuttiioonnaall  mmeecchhaanniissmm  ppllaayyss  aa  ccrruucciiaall  rroollee  iinn  aallll  aaccttiivviittiieess  ffrroomm  ppoolliiccyy  mmaakkiinngg  ttoo  

iimmpplleemmeennttaattiioonn  aaccrroossss  tthhee  eennttiirree  ddiissaasstteerr  mmaannaaggeemmeenntt  ccyyccllee..  DDiissaasstteerr  mmaannaaggeemmeenntt  wwoouulldd  

iinnvvoollvvee  mmaannyy  llaayyeerrss  ooff  ppaarrttiicciippaattiinngg  oorrggaanniizzaattiioonn..  TThhee  tthhrreeee  ffooccaall  lleevveellss  wwoouulldd  bbee  SSttaattee,,  

DDiissttrriicctt  aanndd  tthhee  SSiittee  ooff  tthhee  ddiissaasstteerr..  

  

44..11      NNaattiioonnaall  LLeevveell  
  

TThhee  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  AAcctt,,  22000055  ccaammee  iinnttoo  ffoorrccee  ffrroomm  11sstt  ooff  AAuugguusstt  22000077..  TThhee  DDiissaasstteerr  

MMaannaaggeemmeenntt  AAcctt  22000055  llaayyss  ddoowwnn  aa  tthhrreeee  ttiieerr  iinnssttiittuuttiioonnaall  ssttrruuccttuurree  ffoorr  ddiissaasstteerr  mmaannaaggeemmeenntt  aatt  

tthhee  NNaattiioonnaall,,  SSttaattee  aanndd  DDiissttrriicctt  lleevveellss  iinn  tthhee  ffoorrmm  ooff  NNDDMMAA,,  SSDDMMAA  aanndd  DDDDMMAA..  NNaattiioonnaall  

PPoolliiccyy  oonn  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  ((NNPPDDMM))  hhaass  ffuurrtthheerr  ssppeecciiffiieedd  tthhee  rroolleess  aanndd  rreessppoonnssiibbiilliittiieess  ooff  

vvaarriioouuss  oorrggaanniizzaattiioonnss  ffoorr  ddiissaasstteerr  rreessppoonnssee..    

  

AAggeenncciieess  RRoolleess  &&  RReessppoonnssiibbiilliittiieess  

NNaattiioonnaall  

DDiissaasstteerr  

MMaannaaggeemmeenntt  

AAuutthhoorriittyy  

((NNDDMMAA))    

  AAppeexx  bbooddyy  iinn  GGooII  ffoorr  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt    

  LLaayyss  ddoowwnn  ppoolliicciieess,,  ppllaannss  aanndd  gguuiiddeelliinneess  ffoorr  ddiissaasstteerr  mmaannaaggeemmeenntt    

  CCoooorrddiinnaatteess  tthheeiirr  eennffoorrcceemmeenntt  aanndd  iimmpplleemmeennttaattiioonn    

  TTaakkeess  mmeeaassuurreess  ffoorr  tthhee  pprreevveennttiioonn,,  mmiittiiggaattiioonn,,  pprreeppaarreeddnneessss,,  ccaappaacciittyy  

bbuuiillddiinngg  oorr  ffoorr  ddeeaalliinngg  wwiitthh  aa  ddiissaasstteerr    

  OOvveerrsseeeess  tthhee  pprroovviissiioonn  aanndd  aapppplliiccaattiioonn  ooff  ffuunnddss  ffoorr  mmiittiiggaattiioonn  aanndd  

pprreeppaarreeddnneessss  mmeeaassuurreess..    

  PPrroovviiddeess  ssuuppppoorrtt  ttoo  ootthheerr  ccoouunnttrriieess  iinn  ttiimmeess  ooff  ddiissaasstteerrss    

  SSttaatteess  kkeeeeppss  iinn  ttoouucchh  wwiitthh  tthhee  NNDDMMAA  ffoorr  iimmpplleemmeennttiinngg  vvaarriioouuss  

cceennttrraallllyy  ffuunnddeedd  pprroojjeeccttss  //  sscchheemmeess    

  SSttaatteess  aapppprraaiisseess  tthhee  NNDDMMAA  aabboouutt  tthhee  aaccttiioonn  ttaakkeenn  bbyy  tthhee  SSttaattee  

GGoovveerrnnmmeenntt  rreeggaarrddiinngg  pprreeppaarraattiioonn  ooff  DDMM  ppllaannss  aanndd  iimmpplleemmeennttaattiioonn  
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ooff  gguuiiddeelliinneess  iissssuueedd  bbyy  NNDDMMAA  ffoorr  vvaarriioouuss  hhaazzaarrddss  ffrroomm  ttiimmee  ttoo  ttiimmee..    

EExxeeccuuttiivvee  

CCoommmmiitttteeee  

((NNEECC))    

  EExxeeccuuttiivvee  ccoommmmiitttteeee  ooff  tthhee  NNDDMMAA    

  AAssssiissttss  tthhee  NNDDMMAA  iinn  tthhee  ddiisscchhaarrggee  ooff  iittss  ffuunnccttiioonnss  aanndd  aallssoo  eennssuurree  

ccoommpplliiaannccee  ooff  tthhee  ddiirreeccttiioonnss  iissssuueedd  bbyy  tthhee  CCeennttrraall  GGoovveerrnnmmeenntt    

  CCoooorrddiinnaatteess  tthhee  rreessppoonnssee  iinn  tthhee  eevveenntt  ooff  aannyy  tthhrreeaatteenniinngg  ddiissaasstteerr  

ssiittuuaattiioonn  oorr  ddiissaasstteerr..    

  MMoonniittoorrss  tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  gguuiiddeelliinneess  iissssuueedd  bbyy  NNDDMMAA    

NNaattiioonnaall  

IInnssttiittuuttee  ooff  

DDiissaasstteerr  

MMaannaaggeemmeenntt  

((NNIIDDMM))    

  DDeevveellooppss  aanndd  bbuuiillddss  ccaappaacciittyy  tthhrroouugghh  ttrraaiinniinngg,,  rreesseeaarrcchh,,  

ddooccuummeennttaattiioonn    

  DDeevveellooppss  nnaattiioonnaall  lleevveell  iinnffoorrmmaattiioonn  bbaassee    

  FFuunnccttiioonnss  wwiitthhiinn  tthhee  bbrrooaadd  ppoolliicciieess  aanndd  gguuiiddeelliinneess  llaaiidd  ddoowwnn  bbyy  tthhee  

NNDDMMAA    

DDiissaasstteerr  

RReessppoonnssee  FFoorrccee  

((NNDDRRFF))    

  PPrroovviiddeess  ssppeecciiaalliizzeedd  rreessppoonnssee  aanndd  eemmeerrggeennccyy  sseeaarrcchh  &&  rreessccuuee  ttoo  aa  

tthhrreeaatteenniinngg  ddiissaasstteerr  ssiittuuaattiioonn    

  TThhee  ggeenneerraall  ssuuppeerriinntteennddeennccee,,  ddiirreeccttiioonn  aanndd  ccoonnttrrooll  ooff  tthhiiss  ffoorrccee  iiss  

vveesstteedd  iinn  aanndd  eexxeerrcciisseedd  bbyy  tthhee  NNDDMMAA    

  CCoommmmaanndd  aanndd  ssuuppeerrvviissiioonn  ooff  tthhee  ffoorrccee  iiss  vveesstteedd  iinn  tthhee  DDiirreeccttoorr  

GGeenneerraall  ooff  CCiivviill  DDeeffeennccee  aanndd  NNaattiioonnaall  DDiissaasstteerr  RReessppoonnssee  FFoorrccee    

  CCoommpprriisseess  1100  bbaattttaalliioonnss  aanndd  44  bbaattttaalliioonnss  aarree  eeqquuiippppeedd  aanndd  ttrraaiinneedd  ttoo  

rreessppoonndd  ttoo  ssiittuuaattiioonnss  aarriissiinngg  oouutt  ooff  CCBBRRNN  eemmeerrggeenncciieess    

  IImmppaarrttss  bbaassiicc  ttrraaiinniinngg  ttoo  aallll  tthhee  ssttaakkeehhoollddeerrss  iiddeennttiiffiieedd  bbyy  tthhee  ssttaattee  

ggoovveerrnnmmeennttss  iinn  tthheeiirr  rreessppeeccttiivvee  llooccaattiioonnss    

AAggeenncciieess  

pprroovviiddiinngg  EEaarrllyy  

WWaarrnniinngg  

IInnffoorrmmaattiioonn    

  

II..  CCeennttrraall  WWaatteerr  CCoommmmiissssiioonn  ((CCWWCC))    

  UUnnddeerr  MMiinniissttrryy  ooff  WWaatteerr  RReessoouurrcceess,,  GGooII    

  FFoorreeccaassttss  fflloooodd    

  IInniittiiaatteess,,  ccoooorrddiinnaatteess  aanndd  iinn  ccoonnssuullttaattiioonn  ooff  tthhee  SSttaattee  GGoovveerrnnmmeennttss  

ccoonncceerrnneedd,,  ffuurrtthheerrss  sscchheemmeess  ffoorr  ccoonnttrrooll,,  ccoonnsseerrvvaattiioonn  aanndd  uuttiilliizzaattiioonn  

ooff  wwaatteerr  rreessoouurrcceess  ffoorr  ppuurrppoossee  ooff  fflloooodd  ccoonnttrrooll,,  iirrrriiggaattiioonn,,  nnaavviiggaattiioonn,,  

ddrriinnkkiinngg  wwaatteerr  ssuuppppllyy  aanndd  wwaatteerr  ppoowweerr  ddeevveellooppmmeenntt    

  

IIII..  IInnddiiaann  MMeetteeoorroollooggiiccaall  DDeeppaarrttmmeenntt  ((IIMMDD))    

  MMoonniittoorrss  wweeaatthheerr  ooff  IInnddiiaann  ssuubbccoonnttiinneenntt  aanndd  pprroovviiddeess  ffoorreeccaassttiinngg  aanndd  

ootthheerr  wweeaatthheerr  sseerrvviicceess    
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  DDuurriinngg  tthhee  ccyycclloonnee  aanndd  fflloooodd  sseeaassoonnss,,  tthhee  SSttaattee  GGoovveerrnnmmeenntt  kkeeeeppss  

cclloossee  ccoonnttaacctt  wwiitthh  tthhee  IIMMDD      

  

TTaabbllee  44..11--  ::  IInnssttiittuuttiioonnaall  MMeecchhaanniissmm  aatt  NNaattiioonnaall  LLeevveell  
  

  

44..22        SSttaattee  LLeevveell  
  

TThhee  DDMM  ssttrruuccttuurree  iinn  tthhee  SSttaattee  iiss  aass  ppeerr  tthhee  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  AAcctt,,  22000055..  NNaattiioonnaall  DDiissaasstteerr  

MMaannaaggeemmeenntt  AAcctt,,  22000055  rreesseemmbblleess  tthhee  SSttaattee  AAcctt  wwiitthh  oonnllyy  aa  ffeeww  pprroovviissiioonnss  wwhhiicchh  aarree  nnoott  aa  

ppaarrtt  ooff  tthhee  SSttaattee  AAcctt  bbuutt  aarree  tthheerree  iinn  tthhee  CCeennttrraall  AAcctt..  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

FFllooww  cchhaarrtt--44..11  ::  IInnssttiittuuttiioonnaall  MMeecchhaanniissmm  aatt  SSttaattee  LLeevveell  

Chief Minister 

State Cabinet 

Crisis Management 
Group (Chief) 

Revenue Dept 

NGOs 
International Agencies 
Public & Private Sector 

Undertakings 

Government of India  
 Ministry of Home Affairs  
 NDMA  
 Ministry of Defence  
 Ministry of IT & 

Communications  
 Ministry of Agriculture  
 Ministry of Environment & 

Forests  
 Ministry of Health & Family 

Welfare  
 Ministry of Railways  
 Science  
 Ministry of Water Resources  

 IMD  
 CWC  
 ISR  

 

District Collector (DEOC)  
District Level Officer 

COR 

Govt. of Chhattisgarh 
Line Departments 

SDMA 

District DM 
Committee 

State EOC ERCs 

Municipal commissioner 

District Heads of Line 
Departments 
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AAggeenncciieess  RRoolleess  &&  RReessppoonnssiibbiilliittiieess  

CChhhhaattttiissggaarrhh  

SSttaattee  DDiissaasstteerr  

MMaannaaggeemmeenntt  

AAuutthhoorriittyy  

((CCSSDDMMAA))    

  

  PPrroommootteess  aann  iinntteeggrraatteedd  aanndd  ccoooorrddiinnaatteedd  ssyysstteemm  ooff  ddiissaasstteerr  

mmaannaaggeemmeenntt  iinncclluuddiinngg  pprreevveennttiioonn  oorr  mmiittiiggaattiioonn  ooff  ddiissaasstteerr  bbyy  tthhee  

SSttaattee,,  llooccaall  aauutthhoorriittiieess,,  ssttaakkeehhoollddeerrss  aanndd  ccoommmmuunniittiieess..    

  CCoolllleecctt//ccaauussee  ttoo  bbee  ccoolllleecctteedd  ddaattaa  oonn  aallll  aassppeeccttss  ooff  ddiissaasstteerrss  aanndd  

ddiissaasstteerr  mmaannaaggeemmeenntt  aanndd  aannaallyyzzee  iitt  aanndd  ffuurrtthheerr  ccaauussee  aanndd  ccoonndduucctt  

rreesseeaarrcchh  aanndd  ssttuuddyy  rreellaattiinngg  ttoo  tthhee  ppootteennttiiaall  eeffffeeccttss  ooff  eevveennttss  tthhaatt  mmaayy  

rreessuulltt  iinn  ddiissaasstteerrss..    

  AAccttss  aass  aa  rreeppoossiittoorryy  ooff  iinnffoorrmmaattiioonn  ccoonncceerrnniinngg  ddiissaasstteerrss  aanndd  ddiissaasstteerr  

mmaannaaggeemmeenntt..    

  LLaayyss  ddoowwnn  tthhee  ppoolliicciieess  aanndd  ppllaannss  ffoorr  ddiissaasstteerr  mmaannaaggeemmeenntt  iinn  tthhee  

SSttaattee..    

  PPrroommootteess  oorr  ccaauusseess  ttoo  pprroommoottee  aawwaarreenneessss  aanndd  pprreeppaarreeddnneessss,,  aaddvviicceess  

aanndd  ttrraaiinnss  tthhee  ccoommmmuunniittyy  aanndd  ssttaakkeehhoollddeerrss..    

SSttaattee  FFiirree  &&  

EEmmeerrggeennccyy  

SSeerrvviicceess    

  PPrroovviiddeess  ccrruucciiaall  iimmmmeeddiiaattee  rreessppoonnssee  dduurriinngg  aannyy  ddiissaasstteerr..    

  PPrroovviiddeess  rreegguullaarr  ttrraaiinniinngg  ttoo  tthhee  ffiirree  ssttaaffff  iinn  uussiinngg  aanndd  mmaaiinnttaaiinniinngg  tthhee  

eeqquuiippmmeenntt..    

SSttaattee  CCrriissiiss  

GGrroouupp    

  AAppeexx  bbooddyy  iinn  tthhee  ssttaattee  ttoo  ddeeaall  wwiitthh  mmaajjoorr  aacccciiddeennttss  oorr  aannyy  ootthheerr  

ddiissaasstteerrss  aanndd  ttoo  pprroovviiddee  eexxppeerrtt  gguuiiddaannccee  ffoorr  tthhee  ssaammee..    

  RReevviieeww  aallll  ddiissttrriicctt  ooffff--ssiittee  eemmeerrggeennccyy  ppllaannss  iinn  tthhee  SSttaattee  wwiitthh  aa  vviieeww  ttoo  

eexxaammiinnee  iittss  aaddeeqquuaaccyy  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  tthhee  MMaannuuffaaccttuurree,,  SSttoorraaggee  

aanndd  IImmppoorrtt  ooff  HHaazzaarrddoouuss  CChheemmiiccaallss,,  RRuulleess  aanndd  ffoorrwwaarrdd  aa  rreeppoorrtt  ttoo  tthhee  

CCeennttrraall  CCrriissiiss  GGrroouupp  oonnccee  iinn  tthhrreeee  mmoonntthhss..    

  AAssssiisstt  tthhee  SSttaattee  GGoovveerrnnmmeenntt  iinn  tthhee  ppllaannnniinngg,,  pprreeppaarreeddnneessss  aanndd  

mmiittiiggaattiioonn  ooff  mmaajjoorr  cchheemmiiccaall  aacccciiddeennttss  iinn  ssttaattee..    

  CCoonnttiinnuuoouussllyy  mmoonniittoorr  tthhee  ppoosstt  aacccciiddeenntt  ssiittuuaattiioonn  aarriissiinngg  oouutt  ooff  aa  

mmaajjoorr  aacccciiddeennttss  oorr  ddiissaasstteerrss  iinn  tthhee  SSttaattee  aanndd  ffoorrwwaarrdd  aa  rreeppoorrtt  ttoo  tthhee  

CCeennttrraall  CCrriissiiss  GGrroouupp..  
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SSttaattee  DDiissaasstteerr  

RReessppoonnssee  FFoorrccee  

((SSDDRRFF))    

  

IInn  tthhee  SSttaattee,,  SSttaattee  DDiissaasstteerr  RReessppoonnssee  ffoorrccee  wwaass  sseett  uupp  iinn  tthhee  yyeeaarr  22001166  

wwiitthh  0077  tteeaamm..  0055  tteeaamm  ppoosstteedd  iinn  DDiivviissiioonnaall  hheeaaddqquuaarrtteerrss  aanndd  0022  tteeaamm  

PPoosstteedd  iinn  TTrraaiinniinngg  cceennttrree  RRaaiippuurr  aanndd  TTrraaiinniinngg  cceennttrree  PPaarrssaaddaa  BBiillaassppuurr..  

SSttaattee  DDiissaasstteerr  RReessppoonnssee  FFoorrccee  ((SSDDRRFF)),,  aa  ssppeecciiaalliizzeedd  mmuullttii  sskkiilllleedd,,  

hhuummaanniittaarriiaann  ffoorrccee  ooff  tthhee  SSttaattee  hhaass  bbeeeenn  ppllaayyiinngg  aa  vviittaall  rroollee  iinn  DDiissaasstteerr  

MMaannaaggeemmeenntt  aanndd  CCoommmmuunniittyy  aawwaarreenneessss  ffoorr  DDiissaasstteerr  RRiisskk  RReedduuccttiioonn  

((DDRRRR))  iinn  tthhee  SSttaattee..  

  

TTaabbllee--44..22  ::  IInnssttiittuuttiioonnaall  MMeecchhaanniissmm  aatt  SSttaattee  LLeevveell  

  

44..22..11  RReevveennuuee  aanndd  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  DDeeppaarrttmmeenntt  
  

TThhee  DDeeppaarrttmmeenntt  sshhoouullddeerrss  tthhee  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ooff  pprroovviiddiinngg  iimmmmeeddiiaattee  rreelliieeff  ttoo  tthhee  ppeeooppllee  

aaffffeecctteedd  bbyy  vvaarriioouuss  ccaallaammiittiieess  ssuucchh  aass  ffllooooddss,,  ddrroouugghhttss,,  ccyycclloonneess,,  hhaaiillssttoorrmmss,,  eeaarrtthhqquuaakkeess,,  ffiirree  

aacccciiddeennttss,,  eettcc..  IItt  aallssoo  ttaakkeess  iinniittiiaattiivveess  ffoorr  rreelliieeff,,  rreessccuuee,,  rreehhaabbiilliittaattiioonn  aanndd  rreessttoorraattiioonn  wwoorrkk..  

TThhee  DDeeppaarrttmmeenntt  iiss  hheeaaddeedd  bbyy  tthhee  PPrriinncciippaall  SSeeccrreettaarryy//AAddddll..  CChhiieeff  SSeeccrreettaarryy,,  RReevveennuuee  aanndd  

DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  DDeeppaarrttmmeenntt  wwhhoo  eexxeerrcciisseess  aallll  aaddmmiinniissttrraattiivvee  aanndd  ffiinnaanncciiaall  ppoowweerrss  ooff  

DDeeppaarrttmmeenntt..  SSppeecciiaall  RReelliieeff  CCoommmmiissssiioonneerr,,  wwhhoo  iiss  eexx--ooffffiicciioo  SSppeecciiaall  SSeeccrreettaarryy  ttoo  

GGoovveerrnnmmeenntt,,  RReevveennuuee  &&  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  DDeeppaarrttmmeenntt,,  iiss  aassssiisstteedd  bbyy  aa  ggrroouupp  ooff  

eexxppeerriieenncceedd  ooffffiicceerrss  aanndd  ssttaaffff..  

44..22..22  SSttaattee  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  AAuutthhoorriittyy  ((SSDDMMAA))  
  

  
““SSttaattee  AAuutthhoorriittyy””  mmeeaannss  tthhee  SSttaattee  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  AAuutthhoorriittyy  eessttaabblliisshheedd  uunnddeerr  ssuubb--

sseeccttiioonn  ((11))  ooff  sseeccttiioonn  1144  aanndd  iinncclluuddeess  tthhee  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  AAuutthhoorriittyy  ffoorr  tthhee  UUnniioonn  

tteerrrriittoorryy  aappppooiinntteedd  bbyy  tthhee  PPrreessiiddeenntt  uunnddeerr  aarrttiiccllee  223399  ooff  tthhee  CCoonnssttiittuuttiioonn..  
  

AA  SSttaattee  AAuutthhoorriittyy  sshhaallll  ccoonnssiisstt  ooff  tthhee  CChhaaiirrppeerrssoonn  aanndd  ssuucchh  nnuummbbeerr  ooff  ootthheerr  mmeemmbbeerrss,,  nnoott  

eexxcceeeeddiinngg  nniinnee,,  aass  mmaayy  bbee  pprreessccrriibbeedd  bbyy  tthhee  SSttaattee  GGoovveerrnnmmeenntt  aanndd,,  uunnlleessss  tthhee  rruulleess  ootthheerrwwiissee  

pprroovviiddee,,  tthhee  SSttaattee  AAuutthhoorriittyy  sshhaallll  ccoonnssiisstt  ooff  tthhee  ffoolllloowwiinngg  mmeemmbbeerrss,,  nnaammeellyy--  
  

  

aa))  TThhee  CChhiieeff  MMiinniisstteerr  ooff  CChhhhaattttiissggaarrhh,,  wwhhoo  sshhaallll  bbee  CChhaaiirrppeerrssoonn,,  eexx  ooffffiicciioo;;  

bb))  OOtthheerr  mmeemmbbeerrss,,  nnoott  eexxcceeeeddiinngg  eeiigghhtt,,  ttoo  bbee  nnoommiinnaatteedd  bbyy  tthhee  CChhaaiirrppeerrssoonn  ooff  tthhee  

SSttaattee  AAuutthhoorriittyy;;  

cc))  TThhee  CChhaaiirrppeerrssoonn  ooff  tthhee  SSttaattee  EExxeeccuuttiivvee  CCoommmmiitttteeee,,  eexx  ooffffiicciioo..  
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SSTTAATTEE  DDIISSAASSTTEERR  MMAANNAAGGEEMMEENNTT  AAUUTTHHOORRIITTYY  
  

TThhee  SSttaattee  DDiissaasstteerr  MMaannggeemmeenntt  AAuutthhoorriittyy((SSDDMMAA))  hhaass  bbeeeenn  ccoonnssttiittuutteedd  bbyy  iinn  eexxeerrcciissee  ooff  tthhee  

ppoowweerrss  ccoonnffeerrrreedd  bbyy  SSeeccttiioonn  1144  rreeaadd  wwiitthh  sseeccttiioonn  7788  ooff  tthhee  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  AAcctt  

22000055((NNoo..5533  ooff  22000055))  aanndd  tthhee  pprroovviissiioonnss  ooff  SSuubb  RRuullee  33  ooff  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  rruullee  22000066,,  tthhee  

SSttaattee  GGoovveerrnnmmeenntt  hheerreebbyy  ccoonnssiittuutteess  ooff  tthhee  CChhhhaattttiissggaarrhh  SSttaattee  DDiissaasstteerr  mmaannaaggeemmeenntt  AAuutthhoorriittyy  

EExxeeccuuttiivvee  CCoommmmiitttteeee  aass  bbeellooww::  

  

DDeessiiggnnaattiioonn  PPoossiittiioonn  

HHoonn’’bbllee  CChhiieeff  MMiinniisstteerr  CChhaaiirrppeerrssoonn  EExx--OOffffiicciioo  

HHoonn’’bbllee  RReevveennuuee  aanndd  DDMM  MMiinniisstteerr    MMeemmbbeerr  EExx--OOffffiicciioo  

MMeemmbbeerr  ooff  ppaarrlliiaammeenntt  MMeemmbbeerr  

MMeemmbbeerr  ooff  AAsssseemmbbllyy  MMeemmbbeerr  

CChhiieeff  SSeeccrreettaarryy  EExx--OOffffiicciioo  MMeemmbbeerr  

EEmmiinneenneett  cciittiizzeenn  hhaavviinngg  eexxppeerriieennccee  iinn  
tthhee  ffiieelldd  ooff  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  
SSeeccrreettaarryy,,  RReevveennuuee  aanndd  DDMM  
DDeeppaarrttmmeenntt  

MMeemmbbeerr  

PPrriinniicciippaall  SSeeccrreettaarryy,,  HHoommee  DDeeppaarrttmmeenntt  MMeemmbbeerr  

SSeeccrreettaarryy,,  PPaanncchhaayyaatt  aanndd  RRuurraall  
ddeevveellooppmmeenntt  

MMeemmbbeerr  

RReelliieeff  CCoommmmiissssiioonneerr//SSeeccrreettaarryy  
RReevveennuuee  aanndd  DDiissaasstteerr  mmaannaaggeemmeenntt  

MMeemmbbeerr  SSeeccrreettaarryy  

  

  

TTaabbllee--44..33  ::  SSttaattee  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  CCoommmmiitttteeee  

  
  
  

SSTTAATTEE  EEXXEECCUUTTIIVVEE  CCOOMMMMIITTTTEEEE  
  

TThhee  SSttaattee  EExxeeccuuttiivvee  CCoommmmiitttteeee  ((SSEECC))  hhaass  bbeeeenn  ccoonnssttiittuutteedd  bbyy  iinn  eexxeerrcciissee  ooff  tthhee  ppoowweerrss  

ccoonnffeerrrreedd  bbyy  SSeeccttiioonn  2200  rreeaadd  wwiitthh  sseeccttiioonn  7788  ooff  tthhee  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  AAcctt  22000055((NNoo..5533  ooff  

22000055))  aanndd  tthhee  pprroovviissiioonnss  ooff  SSuubb  RRuullee  88  ooff  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  rruullee  22000066,,  tthhee  SSttaattee  

GGoovveerrnnmmeenntt  hheerreebbyy  ccoonnssiittuutteess  ooff  tthhee  CChhhhaattttiissggaarrhh  SSttaattee  EExxeeccuuttiivvee  CCoommmmiitttteeee  aass  bbeellooww:: 
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TTaabbllee--44..44  ::  SSttaattee  EExxeeccuuttiivvee  CCoommmmiitttteeee  

  

SSttaattee  EExxeeccuuttiivvee  CCoommmmiitttteeee  sshhaallll  hhaavvee  tthhee  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ffoorr  iimmpplleemmeennttiinngg  tthhee  NNaattiioonnaall  PPllaann  

aanndd  tthhee  SSttaattee  PPllaann  aanndd  aacctt  aass  ccoooorrddiinnaattiinngg  aanndd  mmoonniittoorriinngg  bbooddyy  ffoorr  mmaannaaggeemmeenntt  ooff  ddiissaasstteerrss  

iinn  tthhee  SSttaattee  aanndd  wwiillll  bbee  iinn  cchhaarrggee  ooff  tthhee  SSttaattee  DDiissaasstteerr  RReessppoonnssee  FFuunndd..  
  

44..33    NNaattuurraall  CCaallmmiittiieess  aanndd  FFlloooodd  ddiissaasstteerr  HHiigghh  ppoowweerr  ccoommmmiitttteeee  

DDeessiiggnnaattiioonn  PPoossiittiioonn  

CChhiieeff  sseeccrreettaarryy  CChhaaiirrppeerrssoonn  ,,  EExx--  OOffffiicciioo  

SSeeccrreettaarryy,,      DDeepptt..ooff  HHeeaalltthh  aanndd  FFaammiillyy  wweellffaarree  EExx--OOffffiicciioo  MMeemmbbeerr  

SSeeccrreettaarryy,,    HHoommee  ddeeppaarrttmmeenntt  EExx--  OOffffiicciioo  MMeemmbbeerr  

SSeeccrreettaarryy,,      FFiinnaannccee  ddeeppaarrttmmeenntt  EExx--  OOffffiicciioo  MMeemmbbeerr  

SSeeccrreettaarryy,,  RReevveennuuee  aanndd  DDMM  DDeeppaarrttmmeenntt  EExx--  OOffffiicciioo  MMeemmbbeerr  

DDeessiiggnnaattiioonn  PPoossiittiioonn  

CChhiieeff  sseeccrreettaarryy  CChhaaiirrppeerrssoonn    

AAddddiittiioonnaall  CChhiieeff  SSeeccrreettaarryy  ,,    

HHoommee  ddeeppaarrttmmeenntt    
MMeemmbbeerr  

AAddddiittiioonnaall  CChhiieeff  SSeeccrreettaarryy,,        

AAggrriiccuullttuurree  ,,  aanndd  VVeetteenniiaarryy    ddeeppaarrttmmeenntt    
MMeemmbbeerr  

AAddddiittiioonnaall  CChhiieeff  SSeeccrreettaarryy  SSeeccrreettaarryy,,    ,,  FFiinnaannccee  

ddeeppaarrttmmeenntt  
MMeemmbbeerr  

PPrriinniicciippaall  SSeeccrreettaarryy,,  PPaanncchhaayyaatt  aanndd  RRuurraall  

ddeevveellooppmmeenntt  
MMeemmbbeerr  

SSeeccrreettaarryy  HHeeaalltthh  aanndd  FFaammiillyy  wweellffaarree  MMeemmbbeerr 

SSeeccrreettaarryy  PPuubblliicc  WWoorrkk  DDeeppaarrttmmeenntt    MMeemmbbeerr 

SSeeccrreettaarryy  FFoooodd  aanndd  CCiivviill  SSuupppplliieess  MMeemmbbeerr 

SSeeccrreettaarryy  WWaatteerr  rreessoouurrcceess  MMeemmbbeerr 

SSeeccrreettaarryy  PPuubblliicc  hheeaalltthh  aanndd  eennggiinneeeerriinngg  MMeemmbbeerr 

SSeeccrreettaarryy  EEnneerrggyy  MMeemmbbeerr 
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TTaabbllee--44..55  ::  NNaattuurraall  CCaallmmiittiieess  aanndd  FFlloooodd  ddiissaasstteerr  HHiigghh  ppoowweerr  ccoommmmiitttteeee  

  

44..44    SSttaattee  DDrroouugghhtt  MMoonniittoorriinngg  CCoommmmiitttteeee  

SSeeccrreettaarryy  RReevveennuuee  aanndd  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  MMeemmbbeerr  sseeccrreettaarryy  

DDiirreeccttoorr  ggeenneerraall  ooff  ppoolliiccee  MMeemmbbeerr 

DDiirreeccttoorr  ggeenneerraall  HHoommeegguuaarrdd  MMeemmbbeerr 

AAiirr  CCoommmmaanndd  CCeennttrraall  CCoommmmaannddeerr  HHeeaaddqquuaarrtteerr  

IIAAFF  BBaammrroollyy  AAllllaahhaabbaadd    
MMeemmbbeerr 

CCoommmmaannddeerr  AArrmmyy  HHeeaaddqquuaarrtteerr    CChhhhaattiissggaarrhh  aanndd  

OOrrrriissaa  SSuubbddiivviissoonn  
MMeemmbbeerr 

SSttaattiioonn  ccoommmmaannddeerr  AArrmmyy  hheeaaddqquuaarrtteerr  JJaabbaallppuurr  

MM..PP  
MMeemmbbeerr 

DDiivviissoonnaall  rraaiillwwaayy  MMaannaaggeerr  SSoouutthh  EEaasstt  CCeennttrraall  

rraaiillwwaayy  RRaaiippuurr//BBiillaassppuurr  
MMeemmbbeerr 

DDiirreeccttoorr  AAkkaasshhvvaannii  RRaaiippuurr  MMeemmbbeerr 

DDiirreeccttoorr  DDoooorrddhhaassaann  RRaaiippuurr  MMeemmbbeerr 

DDiirreeccttoorr  IInnddiiaann  MMeettrroollooggiiccaall  CCeennttrree  RRaaiippuurr  MMeemmbbeerr 

GGeenneerraall  MMaannaaggeerr  BBSSNNLL  RRaaiippuurr  MMeemmbbeerr 

CCoommmmoonnddaanntt  33rrdd  BBNN  NNDDRRFF  CCuuttttaacckk  MMeemmbbeerr 

SSeeccrreettaarryy  RReedd  CCrroossss  SSoocciieettyy  CChhhhaattttiissggaarrhh  RRaaiippuurr  MMeemmbbeerr  

DDeessiiggnnaattiioonn  PPoossiittiioonn  

RReelliieeff  CCoommmmiissssiioonneerr  //SSeeccrreettaarryy  RReevveennuuee  aanndd  DDiissaasstteerr  

MMaannaaggeemmeenntt  DDeepptt..  
CChhaaiirrppeerrssoonn    

SSeeccrreettaarryy  AAggrriiccuullttuurree  MMeemmbbeerr  

SSeeccrreettaarryy  PPaanncchhaayyaatt  aanndd  RRuurraall  DDeevveellooppmmeenntt  MMeemmbbeerr  

DDiirreeccttoorr  HHeeaalltthh  aanndd  FFaammiillyy  wweellffaarree  MMeemmbbeerr  

DDiirreeccttoorr  FFoooodd  aanndd  CCiivviill  SSuupppplliieess  MMeemmbbeerr  

DDiirreeccttoorr  UUrrbbaann  aaddmmiinniissttrraattiioonn    MMeemmbbeerr 

DDiirreeccttoorr  AAggrriiccuullttuurree  MMeemmbbeerr 

DDiirreeccttoorr  WWoommeenn  aanndd  CChhiilldd  ddeevveellooppmmeenntt  MMeemmbbeerr 

EEnnggiinneeeerr--IInn--  CChhiieeff,,  PPuubblliicc  HHeeaalltthh  aanndd  EEnnggiinneeeerriinngg  MMeemmbbeerr 
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TTaabbllee--44..66  ::  SSttaattee  DDrroouugghhtt  MMoonniittoorriinngg  CCoommmmiitttteeee  

  

44..55    DDiissttrriicctt  aanndd  LLooccaall  LLeevveell    

  

TThheerree  aarree  DDiissttrriicctt  aanndd  LLooccaall  CCrriissiiss  GGrroouupp  iinn  tthhee  ddiissttrriicctt  aanndd  aatt  llooccaall  lleevveell..    
  

CCrriissiiss  GGrroouupp  FFuunnccttiioonnss  

DDiissttrriicctt  CCrriissiiss  GGrroouupp      AAppeexx  bbooddyy  iinn  ddiissttrriicctt  ttoo  ddeeaall  wwiitthh  mmaajjoorr  aacccciiddeennttss  aanndd  ddiissaasstteerrss  

pprroovviiddee  eexxppeerrtt  gguuiiddaannccee..    

  AAssssiissttss  iinn  tthhee  pprreeppaarraattiioonn  ooff  tthhee  ddiissttrriicctt  ooffff--ssiittee  eemmeerrggeennccyy  ppllaann..  

  RReevviieewwss  aallll  tthhee  oonn--ssiittee  eemmeerrggeennccyy  ppllaannss  pprreeppaarreedd  bbyy  tthhee  ooccccuuppiieerr  

ooff  MMaajjoorr  AAcccciiddeenntt  HHaazzaarrddss  iinnssttaallllaattiioonn..    

  AAssssiissttss  tthhee  ddiissttrriicctt  aaddmmiinniissttrraattiioonn  iinn  tthhee  mmaannaaggeemmeenntt  ooff  ddiissaasstteerrss  

aanndd  aacccciiddeennttss  wwiitthhiinn  tthhee  ddiissttrriicctt..    

  EEnnssuurreess  ccoonnttiinnuuoouuss  iinnffoorrmmaattiioonn  ffllooww  ffrroomm  tthhee  ddiissttrriicctt  ttoo  tthhee  

CCeennttrree  aanndd  SSttaattee  CCrriissiiss  GGrroouupp  rreeggaarrddiinngg  aacccciiddeenntt  ssiittuuaattiioonn  aanndd  

mmiittiiggaattiioonn  eeffffoorrttss..    

  CCoonndduuccttss  aatt  lleeaasstt  oonnee  ffuullll  ssccaallee  mmoocckk--ddrriillll  ooff  aa  ppoossssiibbllee  aacccciiddeenntt  

aatt  aa  ssiittee  eeaacchh  yyeeaarr  aanndd  ffoorrwwaarrdd  aa  rreeppoorrtt  ooff  tthhee  ssttrreennggtthh  aanndd  tthhee  

wweeaakknneessss  ooff  tthhee  ppllaann  ttoo  tthhee  SSttaattee  CCrriissiiss  GGrroouupp..    

LLooccaall  CCrriissiiss  GGrroouupp      AA  bbooddyy  iinn  tthhee  iinndduussttrriiaall  ppoocckkeett  ttoo  ddeeaall  wwiitthh  ddiiffffeerreenntt  aacccciiddeennttss..    

  CCoooorrddiinnaatteess  eeffffoorrttss  iinn  ppllaannnniinngg  pprreeppaarreeddnneessss  aanndd  mmiittiiggaattiioonn  ooff  

ddiissaasstteerrss  aanndd  aacccciiddeennttss  rreedduuccttiioonn..    

  PPrreeppaarreess  llooccaall  eemmeerrggeennccyy  ppllaann..  

  

TTaabbllee--44..55  ::  FFuunnccttiioonnss  ooff  DDiissttrriicctt  &&  LLooccaall  CCrriissiiss  GGrroouupp  

EEnnggiinneeeerr--IInn--  CChhiieeff  WWaatteerr  rreessoouurrcceess  MMeemmbbeerr 

EEnnggiinneeeerr--IInn--  CChhiieeff  CCSSDDPPCCLL  MMeemmbbeerr 

VViiccee  CChhaanncceelllloorr  IInnddiirraa  GGaannddhhii  KKrriisshhii  VViisshhwwaavviiddaallyyaa  MMeemmbbeerr  sseeccrreettaarryy  

DDiirreeccttoorr  IIMMDD  MMeemmbbeerr 

CChhiieeff  EExxeeccuuttiivvee  EEnnggiinneeeerr  CCeennttrraall  wwaatteerr  CCoommmmiissssiioonn  MMeemmbbeerr 

EEnnggiinneeeerr  CCeennttrraall  ggrroouunndd  wwaatteerr  ssuurrvveeyy  ooff  IInnddiiaa  MMeemmbbeerr 

JJooiinntt  sseeccrreettaarryy  RReevveennuuee  aanndd  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  MMeemmbbeerr  sseeccrreettaarryy 
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44..55..11  DDiissttrriicctt  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  AAuutthhoorriittyy  ((DDDDMMAA))::  

  

DDiissttrriicctt  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  AAuutthhoorriittiieess  ((DDDDMMAAss))  hhaavvee  bbeeeenn  ccoonnssttiittuutteedd  iinn  aallll  ddiissttrriiccttss  bbyy  

tthhee  SSttaattee  GGoovveerrnnmmeenntt  uunnddeerr  tthhee  ssuubb--sseeccttiioonn  ((11))  ooff  sseeccttiioonn  1144  ooff  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  AAcctt  

22000055  ttoo  oovveerrsseeee  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  aaccttiivviittiieess  aatt  DDiissttrriicctt  lleevveell..  TThhee  CCoolllleeccttoorr  iiss  tthhee  

CChhaaiirrppeerrssoonn  ooff  DDDDMMAA  wwhheerree  aass  tthhee  eelleecctteedd  rreepprreesseennttaattiivvee  ooff  tthhee  llooccaall  aauutthhoorriittyy  wwhhoo  sshhaallll  bbee  

tthhee  CCoo--CChhaaiirrppeerrssoonn,,  eexx  ooffffiicciioo..  

  

DDeessiiggnnaattiioonn  PPoossiittiioonn  

CCoolllleeccttoorr  aanndd  DDiissttrriicctt  MMaaggiissttrraattee  CChhaaiirrppeerrssoonn  

CChhaaiirrmmaann,,  ZZiillllaa  PPaarriisshhaadd  CCoo--CChhaaiirrppeerrssoonn  

SSuuppeerriinntteennddeenntt  ooff  PPoolliiccee  MMeemmbbeerr  

CChhiieeff  DDiissttrriicctt  MMeeddiiccaall  OOffffiicceerr  MMeemmbbeerr  

EExxeeccuuttiivvee  EEnnggiinneeeerr,,  RRuurraall  DDeevveellooppmmeenntt  
DDeeppaarrttmmeenntt  MMeemmbbeerr  

DDyy..  DDiirreeccttoorr,,  AAggrriiccuullttuurree  MMeemmbbeerr  

  

TTaabbllee  --  44..66::  DDiissttrriicctt  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  CCoommmmiitttteeee  

  

44..66        OOtthheerr  SSttaakkeehhoollddeerrss  iinn  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt    

  

TThheerree  aarree  vvaarriioouuss  aaggeenncciieess,,  oorrggaanniizzaattiioonnss,,  ddeeppaarrttmmeennttss  aanndd  aauutthhoorriittiieess  tthhaatt  ccoonnssttiittuuttee  aa  ccoorree  

nneettwwoorrkk  ffoorr  iimmpplleemmeennttiinngg  vvaarriioouuss  ddiissaasstteerr  mmaannaaggeemmeenntt  rreellaatteedd  ffuunnccttiioonnss  aanndd  aaccttiivviittiieess..  IItt  aallssoo  

iinncclluuddeess  aaccaaddeemmiicc,,  sscciieennttiiffiicc  aanndd  tteecchhnniiccaall  oorrggaanniizzaattiioonnss,,  mmeeddiiaa,,  ccoommmmuunniittyy,,  eettcc..  wwhhiicchh  ppllaayy  

iimmppoorrttaanntt  rroollee  iinn  vvaarriioouuss  ffaacceettss  ooff  ddiissaasstteerr  mmaannaaggeemmeenntt..  
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FFiigguurree--  44..11  ::OOtthheerr  SSttaakkeehhoollddeerrss  iinn  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

SSttaattee  GGoovvtt..  

&&  iittss  DDeepptt..  

MMeeddiiaa  

OOTTHHEERR  
SSTTAAKKEEHHOOLLDDEERRSS  

CCoommmmuunniittyy  

AAccaaddeemmiicc&&  
TTeecchhnniiccaall  

IInnssttiittuuttiioonnss  

IInnddiiaann  

RRaaiillwwaayyss  NNGGOOss,,  
VVoolluunntteeeerr  

GGrroouuppss  

AArrmmeedd  
FFoorrcceess  

PPrriivvaattee  

OOrrggaanniissaattiioonnss  
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CChhaapptteerr  55  
  

                                PPrreevveennttiioonn  aanndd  MMiittiiggaattiioonn  
mmeeaassuurreess  

    
FFiirrsstt  ooff  aallll  ffoorr  tthhee  tteerrmm  pprreevveennttiioonn  aanndd  mmiittiiggaattiioonn  mmeeaassuurreess  wwee  nneeeedd  ttoo  kknnooww  tthhee  ddiiffffeerreennccee  

bbeettwweeeenn  tthheemm..  TToo  pprreevveenntt  aa  ddiissaasstteerr  mmeeaannss  ttoo  ssttoopp  tthhee  ddiissaasstteerr  ffrroomm  ooccccuurrrriinngg..  
  

TToo  mmiittiiggaattee  mmeeaannss  ttoo  ccoonnttrrooll  oorr  rreedduuccee  tthhee  eeffffeeccttss  ooff  aa  ddiissaasstteerr..  
  

CChhhhaattttiissggaarrhh  iiss  vvuullnneerraabbllee  ttoo  CCoolldd  WWaavvee,,  HHeeaatt  WWaavvee//  HHeeaatt  SSttrrookkee,,  FFoorreesstt  FFiirree,,  LLiigghhttnniinngg,,  

FFlloooodd,,  UUrrbbaann  FFlloooodd,,  LLaannddsslliiddee//  MMuuddsslliiddee,,  DDrroouugghhtt,,  RRooaadd  AAcccciiddeenntt,,  FFiirree  AAcccciiddeennttss,,  

EEaarrtthhqquuaakkee,,  SSnnaakkee  BBiittee,,  NNaaxxaalliissmm,,  EEppiiddeemmiiccss,,  AAnniimmaall  CCoonnfflliicctt,,  CCrroowwdd  MMaannaaggeemmeenntt,,  

CChheemmiiccaall  ((IInndduussttrriiaall))  DDiissaasstteerr  ttyyppeess  ooff  hhaazzaarrddss..  AAppaarrtt  ffrroomm  hhaazzaarrdd  bbyy  CChhhhaattttiissggaarrhh,,  ssttaattee  hhaass  

hhiigghh  iimmppaacctt  ooff  NNaaxxaalliissmm  ccoonnfflliicctt  wwhhiicchh  nneeeeddss  ttoo  bbee  aaddddrreesssseedd  aass  hhaazzaarrdd..    
  

DDiissaasstteerr  mmiittiiggaattiioonn  mmeeaassuurreess  mmaayy  bbee  ssttrruuccttuurraall  ((ee..gg..  fflloooodd))  oorr  nnoonn--ssttrruuccttuurraall  ((ee..gg..  llaanndd  uusseess  

zzoonniinngg))..  MMiittiiggaattiioonn  aaccttiivviittiieess  sshhoouulldd  iinnccoorrppoorraattee  tthhee  mmeeaassuurreemmeenntt  aanndd  aasssseessssmmeenntt  ooff  tthhee  

eevvoollvviinngg  rriisskk  eennvviirroonnmmeenntt..  AAccttiivviittiieess  mmaayy  iinncclluuddee  tthhee  ccrreeaattiioonn  ooff  ccoommpprreehheennssiivvee,,  pprroo--aaccttiivvee  

ttoooollss  tthhaatt  hheellpp  ddeecciiddee  wwhheerree  ttoo  ffooccuuss  ffuunnddiinngg  aanndd  eeffffoorrttss  iinn  rriisskk  rreedduuccttiioonn..  
  

OOtthheerr  eexxaammpplleess  ooff  mmiittiiggaattiioonn  mmeeaassuurreess  iinncclluuddee::  
  

  HHaazzaarrdd  mmaappppiinngg  

  AAddooppttiioonn  aanndd  eennffoorrcceemmeenntt  ooff  llaanndd  uussee  aanndd  zzoonniinngg  pprraaccttiicceess  

  IImmpplleemmeennttiinngg  aanndd  eennffoorrcciinngg  bbuuiillddiinngg  ccooddeess  

  FFlloooodd  ppllaaiinn  mmaappppiinngg  

  RRaaiissiinngg  ooff  hhoommeess  iinn  fflloooodd--pprroonnee  aarreeaass  

  DDiissaasstteerr  mmiittiiggaattiioonn  ppuubblliicc  aawwaarreenneessss  pprrooggrraammss  

  IInnssuurraannccee  pprrooggrraammss..  
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55..11    SSttrruuccttuurraall  mmiittiiggaattiioonn  mmeeaassuurreess  
  

SSttrruuccttuurraall  mmiittiiggaattiioonn  mmeeaassuurreess  ggeenneerraallllyy  rreeffeerr  ttoo  ccaappiittaall  iinnvveessttmmeenntt  oonn  pphhyyssiiccaall  ccoonnssttrruuccttiioonnss  

oorr  ootthheerr  ddeevveellooppmmeenntt  wwoorrkkss..  

  NNoo  bbuuiillddiinnggss  ccaann  bbee  mmaaddee  110000%%  ssaaffee  aaggaaiinnsstt  eeaarrtthhqquuaakkee  ffoorrcceess..  IInnsstteeaadd  bbuuiillddiinnggss  aanndd  

iinnffrraassttrruuccttuurreess  ccaann  bbee  mmaaddee  eeaarrtthhqquuaakkee  rreessiissttaanntt  ttoo  cceerrttaaiinn  eexxtteenntt  ddeeppeennddiinngg  uuppoonn  

sseerrvviicceeaabbiilliittyy  rreeqquuiirreemmeennttss..  EEaarrtthhqquuaakkee  rreessiissttaanntt  ddeessiiggnn  ooff  bbuuiillddiinnggss  ddeeppeennddss  uuppoonn  pprroovviiddiinngg  

tthhee  bbuuiillddiinngg  wwiitthh  ssttrreennggtthh,,  ssttiiffffnneessss  aanndd  iinneellaassttiicc  ddeeffoorrmmaattiioonn  ccaappaacciittyy  wwhhiicchh  aarree  ggrreeaatt  eennoouugghh  

ttoo  wwiitthhssttaanndd  aa  ggiivveenn  lleevveell  ooff  eeaarrtthhqquuaakkee--ggeenneerraatteedd  ffoorrccee..  TThhiiss  iiss  ggeenneerraallllyy  aaccccoommpplliisshheedd  

tthhrroouugghh  tthhee  sseelleeccttiioonn  ooff  aann  aapppprroopprriiaattee  ssttrruuccttuurraall  ccoonnffiigguurraattiioonn  aanndd  tthhee  ccaarreeffuull  ddeettaaiilliinngg  ooff  

ssttrruuccttuurraall  mmeemmbbeerrss,,  ssuucchh  aass  bbeeaammss  aanndd  ccoolluummnnss,,  aanndd  tthhee  ccoonnnneeccttiioonnss  bbeettwweeeenn  tthheemm..  TThheerree  aarree  

sseevveerraall  ddiiffffeerreenntt  eexxppeerriimmeennttaall  tteecchhnniiqquueess  tthhaatt  ccaann  bbee  uusseedd  ttoo  tteesstt  tthhee  rreessppoonnssee  ooff  ssttrruuccttuurreess  ttoo  

vveerriiffyy  tthheeiirr  sseeiissmmiicc  ppeerrffoorrmmaannccee,,  oonnee  ooff  wwhhiicchh  iiss  tthhee  uussee  ooff  aann  eeaarrtthhqquuaakkee  sshhaakkiinngg  ttaabbllee  ((aa  

sshhaakkiinngg  ttaabbllee,,  oorr  ssiimmppllyy  sshhaakkee  ttaabbllee))..  TThhiiss  iiss  aa  ddeevviiccee  ffoorr  sshhaakkiinngg  ssttrruuccttuurraall  mmooddeellss  oorr  

bbuuiillddiinngg  ccoommppoonneennttss  wwiitthh  aa  wwiiddee  rraannggee  ooff  ssiimmuullaatteedd  ggrroouunndd  mmoottiioonnss,,  iinncclluuddiinngg  rreepprroodduuccttiioonnss  

ooff  rreeccoorrddeedd  eeaarrtthhqquuaakkeess  ttiimmee  hhiissttoorriieess..  SSttrruuccttuurraall  mmiittiiggaattiioonn  mmeeaassuurreess  ggeenneerraallllyy  rreeffeerr  ttoo  

ccaappiittaall  iinnvveessttmmeenntt  oonn  pphhyyssiiccaall  ccoonnssttrruuccttiioonnss  oorr  ootthheerr  ddeevveellooppmmeenntt  wwoorrkkss..  FFeenncciinngg  vviillllaaggee  

wwiitthh  ssttrroonngg  rrooootteedd  ttrreessss  tthhaatt  ffuunnccttiioonn  lliikkee  ssppeeeedd--  bbrreeaakkeerrss  ffoorr  tthhee  wwiinnddss  aanndd  pprrootteecctt  tthhee  

sseettttlleemmeennttss..  

  
  

55..22    NNoonn--ssttrruuccttuurraall  mmiittiiggaattiioonn  mmeeaassuurreess  

  
  

FFoorr  ggeettttiinngg  tthhee  ssttrruuccttuurraall  mmeeaassuurreess  iimmpplleemmeenntteedd  wwiitthh  dduuee  eeaarrnneessttnneessss,,  hhoonneessttyy  ooff  ppuurrppoossee  aanndd  

sseennssee  ooff  ccoommppuullssiioonn  hhoosstt  ooff  nnoonn--ssttrruuccttuurraall  mmeeaassuurreess  iinn  tthhee  ffoorrmm  ooff  ppoolliicciieess  gguuiiddeelliinneess  aanndd  

ttrraaiinniinngg  hhaavvee  ttoo  bbee  pprroovviiddeedd..      

PPoolliiccyy  ddeecciissiioonnss  aabboouutt  ccoonnssttrruuccttiioonn  ooff  ssttrruuccttuurreess  wwiitthh  dduuee  aapppprroovvaall  ffrroomm  ssppeecciiffiieedd  aauutthhoorriittiieess  

hhaavvee  ttoo  bbee  ttaakkeenn..  TThhee  bbuuiillddiinngg  ccooddeess  eettcc  hhaavvee  ttoo  bbee  ssuuiittaabbllyy  ffoorrmmuullaatteedd//  aammeennddeedd  aanndd  

aapppprroopprriiaatteellyy  ddeettaaiilleedd  aanndd  lleeggaall  iimmpplliiccaattiioonnss  pprrooppeerrllyy  ssttaatteedd..  

GGuuiiddeelliinneess  bbootthh  ffoorr  eeaarrtthhqquuaakkee--rreessiissttaanntt  ccoonnssttrruuccttiioonnss  aass  wweellll  aass  ffoorr  rreettrrooffiittttiinngg  hhaavvee  ttoo  bbee  

ffoorrmmuullaatteedd  wwiitthh  ssppeecciiffiiccaattiioonnss  aabboouutt  ssiittee  sseelleeccttiioonn,,  ffoouunnddaattiioonn,,  ccoonnssttrruuccttiioonn,,  mmaatteerriiaallss  aanndd  

wwoorrkkmmaannsshhiipp  mmaakkiinngg  iinnvvoollvveemmeenntt  ooff  ssppeecciiaalliisstt  aarrcchhiitteeccttss,,  ttrraaiinneedd  eennggiinneeeerr  aanndd  mmaassoonnss  

mmaannddaattoorryy..  TThhee  gguuiiddeelliinneess  hhaavvee  ttoo  bbee  ffoorrmmuullaatteedd  ffoorr  tthhee  ccoonncceerrnneedd  aauutthhoorriittiieess  aabboouutt  llaanndd  uussee  
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ppllaannnniinngg,,  mmoonniittoorriinngg  ooff  ccoonnssttrruuccttiioonn  wwoorrkk  aanndd  ccoonnttrroolllliinngg  ooff  sseettttlleemmeennttss  iinn  hhaazzaarrdd  pprroonnee  

aarreeaass  ttoo  aavvooiidd  ffaattaalliittiieess  aanndd  lloossss  ooff  pprrooppeerrttyy..    

  

55..33    HHaazzaarrdd::  FFlloooodd  

SSttrruuccttuurraall  MMiittiiggaattiioonn  MMeeaassuurreess  ffoorr  FFlloooodd  

PPrroobbaabbllee  MMiittiiggaattiioonn  

MMeeaassuurreess  

IImmpplleemmeennttiinngg  

DDeeppaarrttmmeennttss  

CCoonnvveerrggeennccee  wwiitthh  

SScchheemmee//  PPrrooggrraamm  

TTiimmee  

FFrraammee  

WWaatteerr  cchhaannnneell  sshhoouulldd  bbee  

ddeessaalltteedd  aanndd  ddeeeeppeenneedd    

  IIrrrriiggaattiioonn  aanndd  

RRuurraall  

DDeevveellooppmmeenntt    

  DDeeppaarrttmmeennttaall  pprrooggrraamm  

aanndd  MMGGNNRREEGGAA  

RReegguullaarrllyy    

PPrrootteeccttiioonn  ooff  wwaallll  aanndd  

ccoonnssttrruuccttiioonn  ooff  eemmbbaannkkmmeennttss  

  RRuurraall  

DDeevveellooppmmeenntt    

  FFoorreesstt  

ddeeppaarrttmmeenntt    

  

  DDeeppaarrttmmeennttaall  pprrooggrraamm  

  MMGGNNRREEGGAA  wwaatteerrsshheedd    

  IInntteeggrraatteedd  ccooaassttaall  zzoonnee  

mmaannaaggeemmeenntt  

pprrooggrraammmmee    

00  ttoo  55  

yyeeaarrss    

DDeeppaarrttmmeenntt  wwiissee  pprrooggrraammss  

wwaatteerrsshheedd,,  IInntteeggrraatteedd  ccooaassttaall  

zzoonnee  mmaannaaggeemmeenntt  pprrooggrraammmmee  

&&  MMGGNNRREEGGAA,,  

  RRuurraall  

DDeevveellooppmmeenntt    

  

  DDeeppaarrttmmeennttaall  pprrooggrraamm    

  MMGGNNRREEGGAA  

RReegguullaarrllyy    

FFlloooodd  CChhaannnneellss,,  ccaannaallss,,  nnaattuurraall  

ddrraaiinnaaggee,,  ssttoorrmm  wwaatteerr  lliinneess  

sshhoouulldd  bbee  rreeppaaiirreedd  aanndd  

mmaaiinnttaaiiaannaannccee  ttiimmeellyy  

  IIrrrriiggaattiioonn  

ddeeppaarrttmmeenntt    

  

  DDeeppaarrttmmeennttaall  oorr  ssppeecciiaall  

ppllaann    

00--11  yyeeaarrss    

SSaaffee  SShheelltteerrss  sshhoouulldd  bbee  

ccoonnssttrruucctteedd,,  IImmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  

ddiiffffeerreenntt  hhoouussiinngg  sscchheemmeess..    

  PPaanncchhaayyaatt    

  

  RReegguullaarrllyy  

BBaammbboooo,,  pprrootteeccttiioonn  wwaallll  

vveeggeettaattiivvee  ccoovveerr  aaggaaiinnsstt  rriivveerr  

lleevveell  iinnttrruussiioonn  aanndd  llaanndd  eerroossiioonn    

  FFoorreesstt  aanndd  

RRuurraall  

ddeevveellooppmmeenntt,,  

AAggrriiccuullttuurree  

ddeeppaarrttmmeenntt    

  DDeeppaarrttmmeenntt  sscchheemmeess    

  MMGGNNRREEGGAA,,    

  

00--66  mmoonntthhss    
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WWaatteerr  bbooddiieess  ddeessaallttiinngg  lliikkee  

rriivveerr  aanndd  ppoonnddss    

  IIrrrriiggaattiioonn    

  RRuurraall  

DDeevveellooppmmeenntt    

  MMGGNNRREEGGAA    

  LLaanndd  DDeevveellooppmmeenntt    

  

RReegguullaarrllyy    

  

TTaabbllee--  55..11::  SSttrruuccttuurraall  MMiittiiggaattiioonn  MMeeaassuurreess  ffoorr  FFlloooodd  

  

NNoonn--SSttrruuccttuurraall  MMiittiiggaattiioonn  MMeeaassuurreess  ffoorr  FFlloooodd  
  

PPrroobbaabbllee  MMiittiiggaattiioonn  

MMeeaassuurreess  

IImmpplleemmeennttiinngg  

DDeeppaarrttmmeennttss  

CCoonnvveerrggeennccee  wwiitthh  

SScchheemmee//  PPrrooggrraamm  

TTiimmee  

FFrraammee  

AAuuddiitt  ooff  eexxiissttiinngg  aanndd  

pprrooppoosseedd  ddeeppaarrttmmeennttss    

wwiitthh  ssaaffeettyy  

EEdduuccaattiioonn  ddeeppaarrttmmeenntt,,  

hheeaalltthh  ddeeppaarrttmmeenntt,,  

PPWWDD,,  RRuurraall  

ddeevveellooppmmeenntt    

  PPrraaddhhaann  MMaannttrrii  

AAaawwaass  YYoojjaannaa    

  OOtthheerr  HHoouussiinngg  

sscchheemmeess    

RReegguullaarrllyy    

TTrraaddiittiioonnaall,,  llooccaall  aanndd  

iinnnnoovvaattiivvee  pprraaccttiicceess  

lliikkee  bbaammbboooo,,  rraaffttss  

sshhoouulldd  bbee  rraafftteedd  

  SSDDMMAA  

  DDDDMMAA    

  DDRRDDAA    

  PPaanncchhaayyaatt    

  RReeccrreeaattiioonnaall  ssppaacceess    

  SSeellff--hheellpp  ggrroouuppss    

  YYoouutthh  ggrroouuppss    

  SSoocciiaall  wwoorrkkeerrss    

  NNGGOOss    

  TTrraaiinniinngg  aanndd  ccaappaacciittyy  

bbuuiillddiinngg  ppllaann  ffoorr  

ddiissaasstteerr  mmaannaaggeemmeenntt  

aa  aallll  lleevveell    

  

RReegguullaarrllyy    

VVoolluunntteeeerrss  aanndd  

tteecchhnniicciiaannss  CCaappaacciittyy  

bbuuiillddiinngg..  

  SSDDMMAA  

  DDDDMMAA    

  

  TTrraaiinniinngg  aanndd  ccaappaacciittyy  

bbuuiillddiinngg  ppllaann  ffoorr  

ddiissaasstteerr  mmaannaaggeemmeenntt  

aa  aallll  lleevveell    

RReegguullaarrllyy    

HHeeaalltthh  aanndd  ssaaffeettyy  ooff  

lliivveessttoocckk  wwiitthh  

aawwaarreenneessss  

  VVeetteerriinnaarryy  ooffffiicceerr    

  

  RRuurraall  ddeevveellooppmmeenntt    

  DDeeppaarrttmmeennttaall  SScchheemmee    

  

RReegguullaarrllyy    

  

TTaabbllee--55..22  ::  NNoonn--SSttrruuccttuurraall  MMiittiiggaattiioonn  MMeeaassuurreess  ffoorr  FFlloooodd  

  

55..44    HHaazzaarrdd::  DDrroouugghhtt  
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SSttrruuccttuurraall  MMiittiiggaattiioonn  MMeeaassuurreess  ffoorr  DDrroouugghhtt  

PPrroobbaabbllee  MMiittiiggaattiioonn  

MMeeaassuurreess  

IImmpplleemmeennttiinngg  

DDeeppaarrttmmeennttss  

CCoonnvveerrggeennccee  wwiitthh  

SScchheemmee//  PPrrooggrraamm  

TTiimmee  

FFrraammee  

IInn  ccoommmmoonn  pprrooppeerrttyy  

DDeevveellooppmmeenntt  ooff  PPaassttuurree  

llaanndd,,  sseeeedd  ffaarrmmss  aanndd  ttrruusstt  

llaanndd    

  SSDDMMAA  

  DDDDMMAA    

  DDRRDDAA    

  RRuurraall  DDeevveellooppmmeenntt    

  PPaanncchhaayyaattss    

  DDeeppaarrttmmeennttaall  

SScchheemmee    

  MMGGNNRREEGGAA    

00--33  yyeeaarrss    

SSttoorraaggee  ttaannkkss  aatt  

hhoouusseehhoolldd  lleevveell  aanndd  

ppuubblliicc  bbuuiillddiinnggss  RRaaiinn  

WWaatteerr  HHaarrvveessttiinngg    

  SSDDMMAA  

  DDDDMMAA    

  DDRRDDAA    

  

  MMGGNNRREEGGAA    

  

00--33  yyeeaarrss    

MMaaiinnttaaiinneennccee  ooff  wweellllss,,  

ppoonnddss,,  cchheecckk  ddaammss,,  ffaarrmm  

ppoonnddss  SSttrruuccttuurreess  ffoorr  

wwaatteerr  hhaarrvveessttiinngg..    

  PPWWDD    

  DDDDCC    

  RRuurraall  ddeevveellooppmmeenntt    

  IIrrrriiggaattiioonn  aanndd  wwaatteerr  

rreessoouurrccee  ddeeppaarrttmmeenntt..    

  MMGGNNRREEGGAA    

  WWaatteerrsshheedd  

pprrooggrraammss    

  DDeeppaarrttmmeennttaall  

sscchheemmeess    

00--33  yyeeaarrss    

FFooddddeerr  pplloottss//  bbaannkkss  

ddeevveellooppmmeenntt  

  SSDDMMAA  

  DDDDMMAA    

  AAggrriiccuullttuurree  

ddeeppaarrttmmeenntt..    

  AAnniimmaall  hhuussbbaannddrryy  

ddeeppaarrttmmeenntt    

  DDDDMMPP    

  DDeevveellooppmmeenntt  ppllaann    

  

RReegguullaarrllyy    

DDeessiillttiinngg  ooff  wwaatteerr  

ssoouurrcceess,,  cchheecckk  ddaammss,,  

hhaanndd  ppuummppss  RReeppaaiirr  aanndd  

mmaaiinntteennaannccee..    

  IIrrrriiggaattiioonn    

  RRuurraall  DDeevveellooppmmeenntt    

  wwaatteerr  rreessoouurrcceess    

  

  MMGGNNRREEGGAA    

  WWaatteerrsshheedd    

  

00--33  yyeeaarrss    

  

TTaabbllee--  55..33::  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  

IIddeennttiiffiiccaattiioonn  ooff  ppootteennttiiaall  

ssiitteess  ooff  wwaatteerr  bbooddiieess..  LLiissttiinngg//  

ddeevveellooppiinngg  sshheellff  ooff  wwoorrkk  ffoorr  

ddrroouugghhtt  pprrooooffiinngg//  ssccaarrcciittyy  

wwoorrkkss  iinncclluuddiinngg    

  SSDDMMAA  

  RRuurraall  DDeevveellooppmmeenntt    

  DDDDMMAA    

  MMGGNNRREEGGAA    

    

  

RReegguullaarrllyy    

EEdduuccaattiinngg  ffaarrmmeerrss  ttoo  pprraaccttiiccee  

ddrroouugghhtt  rreessiissttaanntt  ccrrooppss  aanndd  

eeffffiicciieenntt  wwaatteerr  uussee  

  AAggrriiccuullttuurree  aanndd  

hhoorrttiiccuullttuurree  

ddeeppaarrttmmeenntt  

  DDeeppaarrttmmeennttaall  

sscchheemmeess  

  

RReegguullaarrllyy  

CCoonnttrrooll  mmeecchhaanniissmm  ffoorr  

rreegguullaatteedd  wwaatteerr  uussee  ((ppoonnddss,,  

ssmmaallll  ddaammss,,  cchheecckk  ddaammss))  oonn  

tthhee  eeaarrllyy  uunnsseett..    

  PPaanncchhaayyaattss    

  

  RReegguullaarrllyy  

  

TTaabbllee--55..44  ::  NNoonn--SSttrruuccttuurraall  MMiittiiggaattiioonn  MMeeaassuurreess  ffoorr  DDrroouugghhtt  
  

55..55    HHaazzaarrdd::  RRooaadd  AAcccciiddeennttss  
  

SSttrruuccttuurraall  MMiittiiggaattiioonn  MMeeaassuurreess  ffoorr  RRooaadd  AAcccciiddeennttss  

SSttrruuccttuurraall  MMiittiiggaattiioonn  

MMeeaassuurreess  

IImmpplleemmeennttaattiioonn  

aaggeennccyy  

CCoonnvveerrggeennccee  wwiitthh  

pprrooggrraammmmee//  sscchheemmee  

TTiimmee  ffrraammee  

DDiivviiddeerrss  oonn  oovveerrccrroowwddeedd  rrooaadd  

SShhoouulldd  bbee  ccoonnssttrruucctteedd..    

PPWWDD        

MMaaiinntteennaannccee  ooff  tthhee  ttrraaffffiicc  ssiiggnnaallss  

iinn  ssqquuaarreess    

PPWWDD,,  PPoolliiccee  

DDeeppaarrttmmeenntt    

    

CCoonnssttrruuccttiinngg  bbyyppaassss  rrooaadd  ffoorr  

hhiigghhwwaayyss  ppaassssiinngg  tthhrroouugghh  cciittiieess    

PPWWDD        

MMaaiinntteennaannccee  ooff  rrooaaddss,,  ddiivviiddeerrss,,  

rrooaadd  ssaaffeettyy  ssyymmbboollss  aanndd  ssppeeeedd  

bbrreeaakkeerrss  ,,rreettrrooffiittttiinngg    

      

  

TTaabbllee--55..55  ::  SSttrruuccttuurraall  MMiittiiggaattiioonn  MMeeaassuurreess  ffoorr  RRooaadd  AAcccciiddeennttss  
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NNoonn--SSttrruuccttuurraall  MMiittiiggaattiioonn  MMeeaassuurreess  ffoorr  RRooaadd  AAcccciiddeennttss::  
  

NNoonn--SSttrruuccttuurraall  

MMiittiiggaattiioonn  MMeeaassuurreess  

IImmpplleemmeennttaattiioonn  

aaggeennccyy  

CCoonnvveerrggeennccee  wwiitthh  

pprrooggrraammmmee//  

sscchheemmee  

TTiimmee  ffrraammee  

HHiigghh  wwaayy  ssaaffeettyy  

ppaattrroolllliinngg  nneeeedd  ttoo  bbee  

sseettuupp    

  PPoolliiccee  ddeeppaarrttmmeenntt      EEvveerryy  ddaayy    

FFiirree  bbrriiggaaddee  ppeerrssoonnnneell  

SShhoouulldd  bbee  ttrraaiinneedd  

  CCiittyy  FFiirree  bbrriiggaaddee  

ooffffiiccee  

  MMoonntthhllyy  

ttrraaiinniinngg    

CCrreeaattiinngg  AAwwaarreenneessss  bbyy  

rrooaadd  ssaaffeettyy  ssyymmbboollss,,  aanndd  

tthhrroouugghh  wwaallll  ppaaiinnttiinnggss..    

  TTrraaffffiicc  ccoonnttrrooll  

ddeeppaarrttmmeenntt..    

  RRTTOO    

  VVeehhiiccllee  iinnssuurraannccee    

  

  

UUpp  ggrraaddaattiinngg  ffaacciilliittiieess  iinn  

hhoossppiittaallss  nneeaarrbbyy  

hhiigghhwwaayy..    

  PPrriivvaattee  hhoossppiittaallss    

  GGoovveerrnnmmeenntt  

hhoossppiittaallss    

  DDiissttrriicctt  HHeeaalltthh  

ddeeppaarrttmmeenntt..    

  HHeeaalltthh  iinnssuurraannccee    

  

  

  

TTaabbllee--55..66  ::  NNoonn--SSttrruuccttuurraall  MMiittiiggaattiioonn  MMeeaassuurreess  ffoorr  RRooaadd  AAcccciiddeennttss  

  

55..66    HHaazzaarrdd::  EEppiiddeemmiiccss  
  

SSttrruuccttuurraall  MMiittiiggaattiioonn  MMeeaassuurreess  ffoorr  EEppiiddeemmiiccss  
  

SSttrruuccttuurraall  MMiittiiggaattiioonn  

MMeeaassuurreess  

IImmpplleemmeennttaattiioonn  

aaggeennccyy  

CCoonnvveerrggeennccee  wwiitthh  

pprrooggrraammmmee//  sscchheemmee  

TTiimmee  ffrraammee  

MMoonniittoorriinngg  cceennttrreess  ffoorr  

ssuurrvveeiillllaannccee  nneeeedd  ttoo  bbee  sseettuupp  

  SSttaattee  hheeaalltthh  

ddeeppaarrttmmeenntt  

  DDiissttrriicctt  hheeaalltthh  

ddeeppaarrttmmeenntt..    

  SSttaattee  ddeevveellooppmmeenntt  

PPllaann  

  DDiissttrriicctt  

DDeevveellooppmmeenntt  PPllaann    

EEvveerryy  

mmoonntthh    

HHeeaalltthh  cceennttrreess  NNeeeedd  ttoo  bbee  

iinnccrreeaasseedd  mmoorree  iinn  tthhee  vviicciinniittyy  

ooff  ppeeooppllee    

  SSttaattee  hheeaalltthh  

ddeeppaarrttmmeenntt  

  DDiissttrriicctt  hheeaalltthh  

  SSttaattee  ddeevveellooppmmeenntt  

PPllaann  

  DDiissttrriicctt  

RReegguullaarrllyy    
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ddeeppaarrttmmeenntt..    DDeevveellooppmmeenntt  PPllaann    

RRuurraall  hhoossppiittaallss  wwiitthh  ffaacciilliittiieess  

lliikkee  bblloooodd  bbaannkk,,  ssuurrggiiccaall  

ffaacciilliittiieess  aanndd  ppaatthhoollooggyy  

SShhoouulldd  bbee  uuppggrraaddeedd    

  MMiinniissttrryy  ooff  

HHeeaalltthh    

  

  SSttaattee  ddeevveellooppmmeenntt  

PPllaann  

  DDiissttrriicctt  

DDeevveellooppmmeenntt  PPllaann    

RReegguullaarrllyy    

  

TTaabbllee--55..77  ::  SSttrruuccttuurraall  MMiittiiggaattiioonn  MMeeaassuurreess  ffoorr  EEppiiddeemmiiccss  

  

NNoonn--  SSttrruuccttuurraall  MMiittiiggaattiioonn  ffoorr  EEppiiddeemmiiccss  
  

NNoonn--SSttrruuccttuurraall  MMiittiiggaattiioonn  

MMeeaassuurreess  

IImmpplleemmeennttaattiioonn  

aaggeennccyy  

CCoonnvveerrggeennccee  wwiitthh  

pprrooggrraammmmee//  

sscchheemmee  

TTiimmee  

ffrraammee  

CCoonnttiinnggeennccyy  ppllaann  pprreeppaarraattiioonn  

iinn  lliieeuu  ooff  rreessppoonnssee  ffoorr  

vvuullnneerraabbllee  rreeggiioonnss    

  SSttaattee  HHeeaalltthh  

ddeeppaarrttmmeenntt  

  DDiissttrriicctt  hheeaalltthh  

ddeeppaarrttmmeenntt    

  PPRRIIss..    

  SSttaattee  

DDeevveellooppmmeenntt  

ppllaann  

  DDiissttrriicctt  

ddeevveellooppmmeenntt  

ppllaann..    

YYeeaarrllyy    

HHeeaalltthh  cceennttrreess,,  iinnvveennttoorriieess  ooff  

ddrruuggss  &&  vvaacccciinneess,,  llaabboorraattoorryy  

sseett  uupp,,  nnoo..  ooff  ddooccttoorrss  aanndd  ssttaaffff  

mmaappppiinngg  

  SSttaattee  HHeeaalltthh  

ddeeppaarrttmmeenntt  

  DDiissttrriicctt  hheeaalltthh  

ddeeppaarrttmmeenntt    

  

RReegguullaarrllyy    

  

PPuubblliicc  hheeaalltthh  aawwaarreenneessss  

pprrooggrraammmmeess  ,,  FFiirrsstt  aaiidd  ttrraaiinniinngg,,  

hhaanndd  wwaasshh  aawwaarreenneessss  eettcc..  

  EEdduuccaattiioonn  

ddeeppaarrttmmeenntt    

  SSttaattee  HHeeaalltthh  

ddeeppaarrttmmeenntt  

  DDiissttrriicctt  hheeaalltthh  

ddeeppaarrttmmeenntt  

  SSaarrvvaa  SShhiikksshhaa  

AAbbhhiiyyaann    

  NNaattiioonnaall  RRuurraall  

HHeeaalltthh  MMiissssiioonn    

RReegguullaarrllyy    

  

TTaabbllee--55..88  ::  NNoonn--SSttrruuccttuurraall  MMiittiiggaattiioonn  MMeeaassuurreess  ffoorr  EEppiiddeemmiicc  
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55..77    HHaazzaarrdd::  FFiirree  

SSttrruuccttuurraall  MMiittiiggaattiioonn  MMeeaassuurreess  ffoorr  FFiirree  

SSttrruuccttuurraall  mmiittiiggaattiioonn  

mmeeaassuurreess  

IImmpplleemmeennttaattiioonn  

aaggeennccyy  

CCoonnvveerrggeennccee  wwiitthh  

pprrooggrraammmmee//sscchheemmee  

TTiimmee  

ffrraammee  

SSpprriinnkklleerrss,,  ffiirree  eexxttiinngguuiisshheerr,,  

ssaanndd  bbuucckkeettss  sshhoouulldd  bbee  

iinnssttaalllleedd  

SSttaattee  ffiirree  ddeeppaarrttmmeenntt,,  

DDiissttrriicctt  ffiirree  ddeeppaarrttmmeenntt,,  

PPWWDD    

  OOnnccee    

FFiirree//  ssmmookkee  aallaarrmmss  SShhoouulldd  

nneeeedd  ttoo  bbee  iinnssttaalllleedd  mmoorree  iinn  

nnuummbbeerrss  

SSttaattee  ffiirree  ddeeppaarrttmmeenntt,,  

DDiissttrriicctt  ffiirree  ddeeppaarrttmmeenntt,,  

PPWWDD    

  OOnnccee    

DDiirreeccttiioonn  ssiiggnnss  wwiitthh  

PPrroovviissiioonn  ooff  pprrooppeerr  aanndd  wwiiddee  

ffiirree  eexxiitt    

SSttaattee  ffiirree  ddeeppaarrttmmeenntt  

DDiissttrriicctt  ffiirree  ddeeppaarrttmmeenntt,,  

PPWWDD    

  OOnnccee    

IInn  ccoonnssttrruuccttiioonn  uussee  ooff  ffiirree--

pprrooooff  mmaatteerriiaallss    

PPWWDD      OOnnccee    

  

TTaabbllee--55..99::  SSttrruuccttuurraall  MMiittiiggaattiioonn  MMeeaassuurreess  ffoorr  FFiirree  

NNoonn--SSttrruuccttuurraall  MMiittiiggaattiioonn  MMeeaassuurreess  ffoorr  FFiirree  
  
  

NNoonn--SSttrruuccttuurraall  

MMiittiiggaattiioonn  

MMeeaassuurreess  

IImmpplleemmeennttaattiioonn  aaggeennccyy  CCoonnvveerrggeennccee  wwiitthh  

pprrooggrraammmmee//  sscchheemmee  

TTiimmee  ffrraammee  

EEmmeerrggeennccyy  ppllaann  

PPrreeppaarraattiioonn    

SSttaattee  ffiirree  ddeeppaarrttmmeenntt  

DDiissttrriicctt  ffiirree  ddeeppaarrttmmeenntt    

SSttaattee  ddeevveellooppmmeenntt  ppllaann  
  

DDiissttrriicctt  ddeevveellooppmmeenntt  ppllaann..    

YYeeaarrllyy    

EEvvaaccuuaattiioonn  ppllaannss  

PPrreeppaarraattiioonn  

SSttaattee  ffiirree  ddeeppaarrttmmeenntt  

DDiissttrriicctt  ffiirree  ddeeppaarrttmmeenntt    

SSttaattee  ddeevveellooppmmeenntt  ppllaann  

DDiissttrriicctt  ddeevveellooppmmeenntt  ppllaann    

YYeeaarrllyy    

EEdduuccaattiioonn  ooff  FFiirree  

ssaaffeettyy  ttrraaiinniinnggss    

SSttaattee  ffiirree  ddeeppaarrttmmeenntt  DDiissttrriicctt  

ffiirree  ddeeppaarrttmmeenntt,,  SSttaattee  

eedduuccaattiioonn  ddeeppaarrttmmeenntt,,  

DDiissttrriicctt  eedduuccaattiioonn  

ddeeppaarrttmmeenntt..    

SSaarrvv  SShhiikksshhaa  AAbbhhiiyyaann    RReegguullaarrllyy    

  

TTaabbllee--55..1100  ::  NNoonn--SSttrruuccttuurraall  MMiittiiggaattiioonn  MMeeaassuurreess  ffoorr  FFiirree  
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55..88    HHaazzaarrdd::  HHeeaatt  WWaavvee  

SSttrruuccttuurraall  MMiittiiggaattiioonn  MMeeaassuurreess  ffoorr  HHeeaatt  WWaavvee  
  

SSttrruuccttuurraall  mmiittiiggaattiioonn  

mmeeaassuurreess  

IImmpplleemmeennttaattiioonn  aaggeennccyy  CCoonnvveerrggeennccee  wwiitthh  

pprrooggrraammmmee//  

sscchheemmee  

TTiimmee  

ffrraammee  

FFoorr  hhoommeelleessss  ppeeooppllee  

PPrroovviissiioonn  ooff  tteemmppoorraarryy  

sshheelltteerrss    

SSttaattee  AAddmmiinniissttrraattiioonn,,  

DDiissttrriicctt  AAddmmiinniissttrraattiioonn,,    

SSttaattee  hheeaalltthh  ddeeppaarrttmmeenntt  

DDiissttrriicctt  hheeaalltthh  ddeeppaarrttmmeenntt    

  YYeeaarrllyy    

CCoottttoonn  ccllootthheess,,  ttrraammppoolliinnee  

sshheeeettss,,  mmeeddiicciinnee,,  OORRSS,,  

PPrroovviissiioonn    

SSttaattee  AAddmmiinniissttrraattiioonn,,  

DDiissttrriicctt  AAddmmiinniissttrraattiioonn,,  

SSDDMMPP,,  DDDDMMAA,,  SSttaattee  

hheeaalltthh  ddeeppaarrttmmeenntt    

DDiissttrriicctt  hheeaalltthh  ddeeppaarrttmmeenntt    

  YYeeaarrllyy    

                                  

TTaabbllee--55..1111  ::  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  

AAlleerrtt  mmeecchhaanniissmm  ttoo  

wwaarrnn  ppeeooppllee  aabboouutt  hheeaatt  

wwaavvee..  

SSttaattee  AAddmmiinniissttrraattiioonn  

DDiissttrriicctt  aaddmmiinniissttrraattiioonn,,    

SSDDMMPP,,DDDDMMAA,,    

NNaattiioonnaall  hheeaalltthh  

mmiissssiioonn    

  

YYeeaarrllyy  

((PPaarrttiiccuullaarrllyy    

ssuummmmeerr  ))      

AAwwaarree  ppeeooppllee  ffoorr  

PPrrooggrraammmmeess  rreeggaarrddiinngg  

pprreevveennttiivvee  mmeeaassuurreess..    

SSttaattee  AAddmmiinniissttrraattiioonn  

DDiissttrriicctt  aaddmmiinniissttrraattiioonn,,    

SSDDMMAA,,  SSttaattee  hheeaalltthh  

ddeeppaarrttmmeenntt,,DDiissttrriicctt  

hheeaalltthh  ddeeppaarrttmmeenntt    

NNaattiioonnaall  hheeaalltthh  

mmiissssiioonn    

YYeeaarrllyy  

((PPaarrttiiccuullaarrllyy  

ssuummmmeerr  ))    

  

TTaabbllee--55..1122  ::  NNoonn--SSttrruuccttuurraall  MMiittiiggaattiioonn  MMeeaassuurreess  ffoorr  HHeeaatt  WWaavvee  
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55..99    HHaazzaarrdd::  IInndduussttrriiaall//  CChheemmiiccaall  DDiissaasstteerrss  

  

MMiittiiggaattiioonn  MMeeaassuurreess  IImmpplleemmeennttaattiioonn  aaggeennccyy  

EEnnssuurree  ssaaffeettyy  ooff  cchheemmiiccaall  ssttoorraaggee  vveesssseellss    SSttaattee  AAddmmiinniissttrraattiioonn,,  

DDiissttrriicctt  aaddmmiinniissttrraattiioonn,,  

IInndduussttrryy  ddeeppaarrttmmeenntt,,  

FFiirree  aaggeennccyy  

EEnnffoorrccee  ssaaffeettyy  pprroovviissiioonnss  ffoorr  iissoollaatteedd  ssttoorraaggeess  

EEnnssuurree  oovveerraallll  cchheemmiiccaall  ssaaffeettyy  ooff  tthhee  uunniitt  iinncclluuddiinngg  pprroocceessss  

ssaaffeettyy,,  PPPPEE,,  ssttaaffff  ttrraaiinniinngg,,  eettcc..  

EEnnssuurree  nnoo  oorr  mmiinniimmaall  eennvviirroonnmmeennttaall  iimmppaacctt  oowwiinngg  ttoo  

ooppeerraattiioonnss  aanndd  ppoossssiibbllee  aacccciiddeennttss  aatt  tthhee  ssiittee  ,,PPllaann  sshheelltteerriinngg  iinn  

ppllaaccee  aanndd//  oorr  eevvaaccuuaattiioonn  pprrooggrraammss  wwiitthh  pprrooppeerr  ppuubblliicc  wwaarrnniinngg  

ssyysstteemmss  

EEnnssuurree  ssaaffee  eelleeccttrriiccaall  ccoonnddiittiioonnss  aanndd  tthhaatt  eelleeccttrriiccaall  hhaazzaarrddss  wwiillll  

nnoott  ttrriiggggeerr  cchheemmiiccaall  aacccciiddeennttss  

EElliimmiinnaattee//  rreedduuccee  tthhee  uussee  ooff  ttooxxiicc  mmaatteerriiaallss  aanndd  //oorr  uussee  

aalltteerrnnaattiivvee  nnoonn--  ttooxxiicc  mmaatteerriiaallss  aatt  eeaacchh  ssoouurrccee  

RReedduuccee  uussee  ooff  ttooxxiiccss  tthhrroouugghh  mmiinniimmiizziinngg  uussee  aanndd//oorr  ssttoorraaggee  

vvoolluummeess    

IImmpplleemmeenntt  rriisskk  mmaannaaggeemmeenntt  pprrooggrraammss  aanndd  iinnssttaallll  ppaassssiivvee  aanndd  

aaccttiivvee  mmiittiiggaattiioonn  ssyysstteemmss  

IImmpplleemmeenntt  llaanndd--uussee  rreessttrriiccttiioonnss  ttoo  pprroovviiddee  mmiinniimmuumm  ssaaffee  

ddiissttaanncceess  ffrroomm  hhaazzaarrddoouuss  ssoouurrcceess  ttoo  ppuubblliicc  aanndd  sseennssiittiivvee  

rreecceeppttoorrss,,  PPrreeppaarree  eemmeerrggeennccyy  rreessppoonnssee  ppllaannss  ffoorr  ttrraannssppoorrtt  ooff  

HHAAZZCCHHEEMM  

  

TTaabbllee--55..1133  ::  MMeeaassuurreess  ffoorr  IInndduussttrriieess//  CChheemmiiccaall  DDiissaasstteerr  
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CChhaapptteerr  66  
  

                                MMaaiinnssttrreeaammiinngg  DDRRRR  iinn  
DDeevveellooppmmeenntt  

  
MMaaiinnssttrreeaammiinngg  DDiissaasstteerr  RRiisskk  RReedduuccttiioonn  iinnttoo  ddeevveellooppmmeenntt  ppllaannnniinngg  hhaass  bbeeeenn  aa  pprriioorriittyy  

ccoonncceerrnn  ffoorr  tthhee  SSttaattee  ggoovveerrnnmmeenntt..  IItt  sshhoouulldd  eennssuurree  tthhaatt  ddeevveellooppmmeenntt  ppllaannss  aanndd  pprrooggrraammss  ddoo  

nnoott  ccrreeaattee  nneeww  ffoorrmmss  ooff  vvuullnneerraabbiilliittyy..  
  

DDRRRR  rreeffeerrss  ttoo  tthhee  mmeeaassuurreess  uusseedd  ttoo  rreedduuccee  ddiirreecctt,,  iinnddiirreecctt  aanndd  iinnttaannggiibbllee  ddiissaasstteerr  lloosssseess..  TThhee  

mmeeaassuurreess  mmaayy  bbee  tteecchhnniiccaall,,  eeccoonnoommiiccaall  oorr  ssoocciiaall..  DDRRRR  eennccoommppaasssseess  tthhee  ttwwoo  aassppeeccttss  ooff  aa  

ddiissaasstteerr  rreedduuccttiioonn  ssttrraatteeggyy::  ‘‘mmiittiiggaattiioonn’’  aanndd  ‘‘pprreeppaarreeddnneessss’’..  MMiittiiggaattiioonn  rreeffeerrss  ttoo  mmeeaassuurreess  

aaiimmeedd  aatt  rreedduucciinngg  tthhee  rriisskk,,  iimmppaacctt  oorr  eeffffeeccttss  ooff  aa  ddiissaasstteerr  oorr  tthhrreeaatteenniinngg  ddiissaasstteerr  ssiittuuaattiioonn,,  

wwhheerreeaass,,  pprreeppaarreeddnneessss  rreeffeerrss  ttoo  tthhee  mmeeaassuurreess  uunnddeerrttaakkeenn  ttoo  eennssuurree  tthhee  rreeaaddiinneessss  aanndd  aabbiilliittyy  ooff  

aa  ssoocciieettyy  ttoo  ffoorreeccaasstt  aanndd  ttaakkee  pprreeccaauuttiioonnaarryy  mmeeaassuurreess  iinn  aaddvvaannccee  ooff  iimmmmiinneenntt  tthhrreeaatt,,  aanndd  

rreessppoonndd  aanndd  ccooppee  wwiitthh  tthhee  eeffffeeccttss  ooff  aa  ddiissaasstteerr  bbyy  oorrggaanniizziinngg  aanndd  ddeelliivveerriinngg  ttiimmeellyy  aanndd  

eeffffeeccttiivvee  rreessccuuee,,  rreelliieeff  aanndd  ootthheerr  ppoosstt--ddiissaasstteerr  aassssiissttaannccee..  ‘‘MMaaiinnssttrreeaammiinngg  DDRRRR’’  ddeessccrriibbeess  aa  

pprroocceessss  ttoo  ffuullllyy  iinnccoorrppoorraattee  tthhee  ccoonncceerrnnss  ooff  ddiissaasstteerr  pprreeppaarreeddnneessss,,  pprreevveennttiioonn  aanndd  mmiittiiggaattiioonn  

iinnttoo  ddeevveellooppmmeenntt  aanndd  ppoosstt  ddiissaasstteerr  rreeccoovveerryy  ppoolliiccyy  aanndd  pprraaccttiiccee..  IItt  mmeeaannss  ccoommpplleetteellyy  

iinnssttiittuuttiioonnaalliizziinngg  DDRRRR  wwiitthhiinn  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  aanndd  rreeccoovveerryy  aaggeennddaa..  AAccccoorrddiinnggllyy,,  tthhee  

ffoolllloowwiinngg  bbrrooaadd  oobbjjeeccttiivveess  ooff  mmaaiinnssttrreeaammiinngg  DDRRRR  iinnttoo  DDeevveellooppmmeenntt  wwiillll  bbee  eennccoouurraaggeedd::  

  

  OOnnggooiinngg  sscchheemmeess  aanndd  pprroojjeeccttss  ooff  tthhee  MMiinniissttrriieess  aanndd  DDeeppaarrttmmeennttss  ooff  GGooII  aanndd  SSttaattee  

GGoovveerrnnmmeennttss,,  aass  wweellll  aass  ooff  aallll  GGoovveerrnnmmeenntt  aaggeenncciieess  aanndd  IInnssttiittuuttiioonnss,,  iinncclluuddiinngg  PPuubblliicc  

SSeeccttoorr  UUnnddeerrttaakkiinnggss,,  wwiillll  bbee  sseelleeccttiivveellyy  aauuddiitteedd  bbyy  ddeessiiggnnaatteedd  ggoovveerrnnmmeenntt  aaggeenncciieess  

ffoorr  eennssuurriinngg  tthhaatt  tthheeyy  hhaavvee  aaddddrreesssseedd  tthhee  ddiissaasstteerr  rriisskk  aanndd  vvuullnneerraabbiilliittyy  pprrooffiilleess  ooff  tthhee  

llooccaall  aarreeaass  wwhheerree  ssuucchh  sscchheemmeess  aanndd  aaccttiivviittiieess  aarree  bbeeiinngg  uunnddeerrttaakkeenn..  

  AAtt  ccoonncceeppttuuaalliizzaattiioonn  oorr  ffuunnddiinngg  ssttaaggee  iittsseellff,,  tthhee  ddeevveellooppmmeennttss  sscchheemmeess  wwiillll  bbee  

ddeessiiggnneedd  wwiitthh  ccoonnssiiddeerraattiioonn  ooff  aannyy  ppootteennttiiaall  hhaazzaarrddoouuss  iimmppaacctt  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  iitt  aanndd  

iinnccoorrppoorraattee  mmeeaassuurreess  ffoorr  mmiittiiggaattiioonn  ooff  tthhee  ssaammee..  

  AAllll  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  sscchheemmeess  wwiillll  bbee  pprraaggmmaattiicc,,  iinnccoorrppoorraattiinngg  tthhee  aawwaarreenneessss  ooff  llooccaall  

ddiissaasstteerr  rriisskk  aanndd  vvuullnneerraabbiilliittyy,,  aanndd  eennssuurriinngg  tthhaatt  tthhee  sscchheemmeess  hhaavvee  aaddddrreesssseedd  tthheessee  

ccoonncceerrnnss  aanndd  iinncclluuddeedd  ssppeecciiffiicc  pprroovviissiioonnss  ffoorr  mmiittiiggaattiinngg  ssuucchh  ddiissaasstteerr  ccoonncceerrnnss;;  aanndd  
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  DDDDMMAA  wwiillll  eennssuurree  tthhaatt  aallll  tthhee  ddiissaasstteerr  rreelliieeff  aanndd  rreeccoovveerryy  pprrooggrraammmmeess  aanndd  pprroojjeeccttss  

tthhaatt  oorriiggiinnaattee  ffrroomm  oorr  aarree  ffuunnddeedd  bbyy  aannyy  aaggeennccyy  ssaattiissffyy  ddeevveellooppmmeennttaall  aaiimmss  aanndd  rreedduuccee  

ffuuttuurree  ddiissaasstteerr  rriisskkss..  

  

66..11  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  mmaannuuaall  

wwoorrkk..  

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  PPrraaddhhaann  MMaannttrrii  

AAaawwaass  YYoojjaannaa    

EEccoonnoommiiccaall  

WWeeaakkeerr  SSeeccttiioonn  

HHoouusseehhoolldd  

CChhhhaattttiissggaarrhh  HHoouussiinngg  BBooaarrdd  

wwiillll  ccoonnssttrruucctt  hhoommeess  ffoorr  EEWWSS  

aanndd  LLIIGG  ccaatteeggoorriieess  uunnddeerr  tthhee  

PPMM  AAwwaass  YYoojjaannaa    

PPrroovviiddee  aaffffoorrddaabbllee  

hhoouussiinngg  ttoo  

EEccoonnoommiiccaall  

WWeeaakkeerr  SSeeccttiioonn  

wwiillll  aallllooww  tthheemm  ttoo  

iinnvveesstt  iinn  ootthheerr  

pprroodduuccttiivvee  ccaappiittaall  

33  PPrraaddhhaa  MMaannttrrii    

GGrraamm    SSaaddaakk  

YYoojjaannaa  

UUnnccoonnnneecctteedd  

HHaabbiittaattiioonnss  wwiitthh  

aa  ppooppuullaattiioonn  ooff  

225500  ppeerrssoonnss  aanndd  

RRuurraall  rrooaadd  ccoonnnneeccttiivviittyy  wwoouulldd  

pprroommoottee  aacccceessss  ttoo  eeccoonnoommiicc  

aanndd  pprroodduuccttiivvee  eemmppllooyymmeenntt  

ooppppoorrttuunniittiieess  

IImmpprroovveedd  rrooaadd  

nneettwwoorrkkss  wwoouulldd  

eennhhaannccee  tthhee  

ccaappaacciittyy  ooff  rruurraall  
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aabboovvee  ((cceennssuuss  

22000011))  

ccoommmmuunniittiieess  

44  PPrraaddhhaann  MMaannttrrii  

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  PPrraaddhhaann  MMaannttrrii  

KKrriisshhii  SShhiicchhaayyii  

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  

JJyyoottii  YYoojjaannaa  

RRuurraall  

PPooppuullaattiioonn  

RRuurraall  eelleeccttrriiffiiccaattiioonn::  

PPrroovviiddiinngg  rroouunndd  tthhee  cclloocckk  

ppoowweerr  ttoo  rruurraall  hhoouusseehhoollddss  aanndd  

aaddeeqquuaattee  ppoowweerr  ttoo  aaggrriiccuullttuurraall  

ccoonnssuummeerrss..  

SSeeppaarraattiioonn  ooff  

aaggrriiccuullttuurree  aanndd  

nnoonn--aaggrriiccuullttuurree  

ffeeeeddeerrss  wwoouulldd  

ffaacciilliittaattee  jjuuddiicciioouuss  

rroosstteerr  ooff  ssuuppppllyy  ttoo  

aaggrriiccuullttuurraall  aanndd  

nnoonn--aaggrriiccuullttuurraall  

ccoonnssuummeerrss  iinn  tthhee  

rruurraall  aarreeaass..  

77    PPrraaddhhaann  MMaannttrrii  PPeerrssoonn  wwhhoo  IItt  wwoouulldd  ddeevveelloopp  mmiiccrroo  EEmmppllooyymmeenntt  
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MMuuddrraa  YYoojjnnaa  wwaanntt  iinniittiiaattee  

MMiiccrroo  eenntteerrpprriissee  

eenntteerrpprriissee  sseeccttoorr  iinn  tthhee  ccoouunnttrryy  

bbyy  eexxtteennddiinngg  vvaarriioouuss  ssuuppppoorrtt  

iinncclluuddiinngg  ffiinnaanncciiaall  ssuuppppoorrtt  iinn  

tthhee  ffoorrmm  ooff  rreeffiinnaannccee..  

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  eennssuurree  aacccceessss  ttoo  vvaarriioouuss  

ffiinnaanncciiaall  sseerrvviicceess  lliikkee  

aavvaaiillaabbiilliittyy  ooff  bbaassiicc  ssaavviinnggss  

bbaannkk  aaccccoouunntt,,  aacccceessss  ttoo  nneeeedd  

bbaasseedd  ccrreeddiitt,,  rreemmiittttaanncceess  

ffaacciilliittyy,,  iinnssuurraannccee  aanndd  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  nnaattuurraall  

ccaallaammiittiieess,,  ppeessttss  aanndd  ddiisseeaasseess..  

IItt  wwoouulldd  ssttaabbiilliissee  

tthhee  iinnccoommee  ooff  

ffaarrmmeerrss  ttoo  eennssuurree  

tthheeiirr  ccoonnttiinnuuaannccee  

iinn  ffaarrmmiinngg..  

1111  MMaakkee  iinn  IInnddiiaa  CCoommppaanniieess,,  

LLaabboouurr  FFoorrccee  

EEnnccoouurraaggee  nnaattiioonnaall,,  aass  wweellll  aass  

mmuullttiinnaattiioonnaall  ccoommppaanniieess  ttoo  

mmaannuuffaaccttuurree  tthheeiirr  pprroodduuccttss  iinn  

IInnddiiaa..  

BBuuiilldd  EEccoonnoommiicc  

CCaappiittaall..  

1212  DDiiggiittaall  IInnddiiaa  AAllll  ppeeooppllee  EE--ggoovveerrnnaannccee  iinniittiiaattiivvee,,  mmaajjoorr  

pprroojjeeccttss  ssuucchh  aass  rraaiillwwaayy  

ccoommppuutteerriizzaattiioonn,,  llaanndd  rreeccoorrdd  

ccoommppuutteerriizzaattiioonn,,  eettcc  wwhhiicchh  

ffooccuusseedd  mmaaiinnllyy  oonn  tthhee  

SSpprreeaadd  aawwaarreenneessss  

rreellaatteedd  ttoo  

aaggrriiccuullttuurree,,  

cclliimmaattiicc  ccoonnddiittiioonnss  

aanndd  eeaarrllyy  wwaarrnniinnggss..  
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ddeevveellooppmmeenntt  ooff  iinnffoorrmmaattiioonn  

ssyysstteemmss..  

  

TTaabbllee--66..11  ::  MMaaiinnssttrreeaammiinngg  DDRRRR  iinn  DDeevveellooppmmeenntt  NNaattiioonnaall  FFllaaggsshhiipp  SScchheemmeess  

  

66..22  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  ffrreeee  ooff  

ccoosstt..  IItt  ccaann  bbee  ggrroowwnn  iinn  

tthhee  bbaacckkyyaarrdd  ooff  tthhee  hhoouussee  

rreeqquuiirreedd  ssmmaallll  ssppaaccee..  

FFuullffiill  tthhee  eeccoonnoommiicc  nneeeedd  

ooff  tthhee  ppoooorr  aanndd  aallssoo  tthhee  

ffuuttuurree  ddeemmaanndd  ooff  

BBaammbboooo..  

WWiillll  hheellpp  ttoo  

ffuullffiill  tthhee  

eeccoonnoommiicc  nneeeedd  

ooff  tthhee  ppoooorr  aanndd  

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  

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  

cchhiillddrreenn,,  ffoorr  

ffaammiilliieess  uunnaabbllee  

ttoo  aaffffoorrdd  
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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  aatt  

lleeaasstt  rriiccee  aanndd  

wwhheeaatt  tthhrroouugghh  

rraattiioonn  sshhooppss  aatt  

cchheeaapp  pprriicceess..  

MMeeeett  tthhee  

rreeqquuiirreemmeenntt  ooff  

ssuussttaaiinnaabbllee  

ddeevveellooppmmeenntt  

ggooaall  ooff  zzeerroo  

hhuunnggeerr..  

66  MMuukkhhyyaa  MMaannttrrii  

BBaall  SSaannddaarrbbhh  

CChhiillddrreenn  PPrroovviiddee  hheeaalltthh  cchheecckk--uupp  

aanndd  mmeeddiiccaall  ccoouunnsseelllliinngg  

IInnccrreeaassiinngg  lliiffee  

eexxppeeccttaannccyy  aanndd  
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YYoojjaannaa--  

HHeeaalltthhccaarree  

sscchheemmee  

ffaacciilliittyy  ttoo  cchhiillddrreenn  

ssuuffffeerriinngg  ffrroomm  sseevveerree  

mmaallnnuuttrriittiioonn  aanndd  ootthheerr  

ccrriissiiss..  

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,,  

tthhee  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  ccoonnttiinnuuoouuss  

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  
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eemmeerrggeenncciieess..  

TThhee  ttrraannssppoorrtt  

ccoommppoonneenntt  iiss  

kknnoowwnn  ttoo  

ccoonnttrriibbuuttee  ttoo  

aacccceelleerraattee  tthhee  

aacchhiieevveemmeenntt  ooff  

vvaarriioouuss  

MMiilllleennnniiuumm  

DDeevveellooppmmeenntt  

ggooaallss,,  

iinncclluuddiinngg  

rreedduucciinngg  

mmaatteerrnnaall  aanndd  

iinnffaanntt  

mmoorrttaalliittiieess..  

1111  MMuukkhhyyaa  MMaannttrrii  

KKaannyyaa  VViivvaahh  

YYoojjaannaa  

DDaauugghhtteerrss  TToo  rreelliieevvee  ppoooorr  ffaammiilliieess  

ffrroomm  eexxppeennsseess  ooff  

oorrggaanniizziinngg  mmaarrrriiaaggee  

cceerreemmoonniieess,,  ttoo  eennccoouurraaggee  

mmaassss  mmaarrrriiaaggee,,  ttoo  ccuurrbb  

ssoocciiaall  eevviill  ooff  ddoowwrryy  

ssyysstteemm,,  aanndd  ttoo  rreeffrraaiinn  

ffrroomm  uunnnneecceessssaarryy  

eexxppeennsseess  oonn  mmaarrrriiaaggee  

cceerreemmoonniieess..  

TThhee  sscchheemmee  

rreedduucceess  ssttrreessss  

ooff  ppoooorr  ffaarrmmeerrss  

wwhhoo  ffaallll  iinn  ddeebbtt  

oorr  ttaakkee  llooaannss  

ffoorr  tthheeiirr  

ddaauugghhtteerrss  

mmaarrrriiaaggeess,,  aanndd  

uunnaabbllee  ttoo  ppaayy  

dduuee  ttoo  ffaaiilluurree  

ooff  ccrrooppss  oorr  lleessss  

pprroodduuccttiivviittyy  oorr  

ddrroouugghhtt..  

1122  SSaarraasswwaattii  CCyyccllee  

YYoojjaannaa  

GGiirrllss  ooff  IIXX  

ssttaannddaarrdd  

TToo  eennssuurree  tthhee  cceenntt  

ppeerrcceenntt  eennrroollllmmeenntt  ooff  

ggiirrllss  ((BBPPLL,,  SSCC  aanndd  SSTT))  

wwhhoo  hhaavvee  ppaasssseedd  ccllaassss  

GGiirrllss  aarree  tthhee  

aaggeennttss  ooff  

cchhaannggee  tthheeiirr  

pprriioorriittiieess  aanndd  
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VVIIIIII  aanndd  ttoo  eennssuurree  tthheeiirr  

rreetteennttiioonn  uupp  ttoo  tthhee  ccllaassss  

XXIIII..  TToo  iimmpprroovvee  tthhee  ggiirrll’’ss  

eennrroollmmeenntt,,  aatttteennddaannccee  aanndd  

rreetteennttiioonn  uupp  ttoo  ccllaassss  XXIIII,,  

ccoonnttiinnuuaattiioonn  ooff  eedduuccaattiioonn  

ttiillll  1122tthh  ssttaannddaarrdd..  TToo  

eennssuurree  tthhaatt  tthhee  ggiirrll’’ss  

ssttuuddeennttss  ccoonnttiinnuuee  tthheeiirr  

eedduuccaattiioonn  bbeeyyoonndd  tthhee  

lleevveell  ooff  pprriimmaarryy..  

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  aanndd  

bbeeccoommee  sseellff  

ddeeppeennddeenntt..  

1133  MMiissssiioonn  SSmmaarrtt  

CCiittyy  

CCiivviilliiaannss  TToo  pprroovviiddee  tthhee  cciivviilliiaannss  

wwiitthh  hhiigghh  qquuaalliittyy  mmooddeerrnn  

aanndd  eeffffiicciieenntt  MMuunniicciippaall  

sseerrvviicceess,,  ssuussttaaiinnaabbllee  

ddeevveellooppmmeenntt  aanndd  ssoouunndd  

eennvviirroonnmmeennttaall  

mmaannaaggeemmeenntt..  

IInnffrraassttrruuccttuurraall  

ddeevveellooppmmeenntt  

aanndd  bbeetttteerr  

ccoonnssttrruuccttiioonn  

eennhhaannccee  

rreessiilliieenntt  

ssttrruuccttuurree  wwhhiicchh  

iinnccoorrppoorraatteess  

iinnddiiggeennoouuss  

kknnoowwlleeddggee  aanndd  

mmooddeerrnn  

tteecchhnniiqquueess..  
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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--66..22  ::  MMaaiinnssttrreeaammiinngg  DDRRRR  iinn  DDeevveellooppmmeenntt  SSttaattee  lleevveell  FFllaaggsshhiipp  SScchheemmeess  
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CChhaapptteerr  77  
  

                                      PPrreeppaarreeddnneessss  &&  CCaappaacciittyy  
BBuuiillddiinngg  

  
77..11    PPrreeppaarreeddnneessss    
  

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..  
  

PPrreeppaarreeddnneessss  ffoorr  aannyy  pprroobbaabbllee  ddiissaasstteerr  iiss  aann  eesssseennttiiaall  aanndd  pprrooaaccttiivvee  sstteepp  ttoo  ddeeaall  wwiitthh  aannyy  

eemmeerrggeennccyy..  IItt  iiss  aa  ppeeaacceettiimmee  pphhaassee  aanndd  pprroovviiddeess  ooppppoorrttuunniittyy  ttoo  ddeevveelloopp  aanndd  bbuuiilldd  ccaappaacciittyy  ooff  

tthhee  ssyysstteemm  aanndd  ssoocciieettyy..  DDiissaasstteerr  pprreeppaarreeddnneessss  iiss  ddiissaasstteerr  mmiittiiggaattiioonn  ffrroomm  tthhee  ppeeooppllee  ssiiddee..  EEaacchh  

ssttaakkeehhoollddeerr  nneeeeddss  ttoo  ddeevveelloopp  aanndd  eennhhaannccee  hhiiss//hheerr  sskkiillllss  aanndd  rreessoouurrcceess  ssoo  aass  ttoo  bbee  aabbllee  ttoo  

ppeerrffoorrmm  tthhee  rreessppeeccttiivvee  rroollee  aanndd  rreessppoonnssiibbiilliittyy  aatt  tthhee  oonnsseett  ooff  tthhee  ddiissaasstteerr..    

  

77..22    GGeenneerraall  PPrreeppaarreeddnneessss  MMeeaassuurreess  
  

77..22..11  CCoonnttrrooll  RRoooomm  EEssttaabblliisshhmmeenntt::    

  

  PPrreeppaarreeddnneessss  ooff  CCoonnttrrooll  RRoooomm::--    

  

  PPrreeppaarraattiioonn  ooff  ddiissaasstteerr  mmaannaaggeemmeenntt  ppllaannss..    

  PPrrooppeerr  ddiisssseemmiinnaattiioonn  ooff  vviittaall  iinnffoorrmmaattiioonn  aabboouutt  ssttaattee  ccoonnttrrooll..  

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

  AAvvooiidd  oorr  pprroohhiibbiitt  mmaajjoorr  ddeevveellooppmmeenntt  iinn  fflloooodd  pprroonnee  aarreeaa..  

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

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

wwiillll  bbee  uusseedd  dduurriinngg  eemmeerrggeenncciieess..    

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

ddeecciiddiinngg  rreessppoonnssee  aanndd  mmaannaaggiinngg  tthhee  ddaattaabbaassee  eettcc..    

  UUpp  ggrraaddaattiioonn  aanndd  uuppddaattiinngg  ooff  SSttaattee  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..    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

FFllooww  CChhaarrtt--77..11    ::  CCoonnttrrooll  RRoooomm  

  

77..22..22  PPllaann  UUppddaattiioonn::--    

  

TThhee  SSDDMMPP  sshhoouulldd  bbee  uuppddaatteedd  eevveerryy  yyeeaarr,,  bbyy  ccoonnssiiddeerriinngg  tthhee  ssuuggggeessttiioonnss  ffoorr  iimmpprroovveemmeenntt  ooff  

tthhee  rreessppoonnssee  ddooccuummeenntt  SSDDMMPP  ffrroomm  vvaarriioouuss  ssttaakkeehhoollddeerrss,,  NNGGOOss  //  PPrriivvaattee  SSeeccttoorr  

OOrrggaanniizzaattiioonnss,,  ccoommmmuunniittiieess..  

  

77..22..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  

SSDDMMAA  CCEEOO    CCoonnttrrooll  RRoooomm  
((SSttaattee))  

 

SSttaattee  RReelliieeff  
CCoommmmiissssiioonneerr  
 

CCoonnttrrooll  RRoooomm  ((DDiissttrriicctt))    
 

IIMMDD  
 

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

BBlloocckk  CCoonnttrrooll  RRoooomm,,  
SSDDOO  aanndd  TTaahhssiillddaarr  
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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..  

  

77..22..44  TTrraaiinniinngg::--  

  

TTrraaiinniinngg  iiss  oonnee  ooff  tthhee  eesssseennttiiaall  pprroocceesssseess  ttoo  bbuuiilldd  aanndd  eennhhaannccee  ccaappaacciittyy  ttoo  ddeeaall  wwiitthh  ddiissaasstteerrss..  

TTrraaiinniinngg  tthhee  ccoommmmuunniittyy  eennssuurreess  sskkiilllleedd  aanndd  ttrraaiinneedd  ffiirrsstt  rreessppoonnddeerrss  dduurriinngg  aannyy  eemmeerrggeennccyy  

wwiitthhoouutt  ppaanniicc..  SSeeccoonnddllyy,,  ttrraaiinniinngg  tthhee  ooffffiicciiaallss  aanndd  rreessppoonnddeerrss  eennssuurreess  rraappiidd  aanndd  aapppprroopprriiaattee  

rreessppoonnssee  ffrroomm  vvaarriioouuss  ssttaakkeehhoollddeerrss,,  tthhuuss  mmiinniimmiizziinngg  tthhee  lloossss..  
  

  

TTrraaiinniinngg  RReessppoonnssiibbiilliittyy  

11..  TTrraaiinniinngg  ttoo  cciivviill  ddeeffeennssee  ppeerrssoonnaall  iinn  vvaarriioouuss  aassppeecctt  ooff  

ddiissaasstteerr  mmaannaaggeemmeenntt..  

22..  TTrraaiinniinngg  ttoo  HHoommee  GGuuaarrddss  ppeerrssoonnaall  iinn  vvaarriioouuss  aassppeecctt  ooff  

ddiissaasstteerr  mmaannaaggeemmeenntt  iinncclluuddiinngg  sseeaarrcchh  aanndd  rreessccuuee  

  HHoommee  DDeepptt..  

  CCoommmmaannddaanntt  GGeenneerraall  

HHoommee  GGuuaarrddss  

  DDiirreeccttoorr  CCiivviill  DDeeffeennssee  

  CCSSDDMMAA  

33..  TTrraaiinniinngg  ttoo  NNCCCC  aanndd  NNSSSS  ppeerrssoonnaall  iinn  vvaarriioouuss  aassppeecctt  ooff  

ddiissaasstteerr  mmaannaaggeemmeenntt  

  EEdduuccaattiioonn  DDeepp..  

  DDiirreeccttoorr  NNCCCC  

44..  TTrraaiinniinngg  ttoo  eedduuccaattiioonnaall  aanndd  ttrraaiinniinngg  iinnssttiittuuttiioonnss  ppeerrssoonnaall  iinn  

vvaarriioouuss  aassppeecctt  ooff  ddiissaasstteerr  mmaannaaggeemmeenntt  

  NNIIDDMM  

  CCSSDDMMAA  

55..  TTrraaiinniinngg  ttoo  cciivviill  ssoocciieettyy,,  CCBBOOss  aanndd  ccoorrppoorraattee  eennttiittiieess  iinn  

vvaarriioouuss  aassppeecctt  ooff  ddiissaasstteerr  mmaannaaggeemmeenntt  

  NNIIDDMM  

  CCSSDDMMAA  

  NNGGOOss  

66..  TTrraaiinniinngg  ttoo  ffiirree  aanndd  eemmeerrggeennccyy  sseerrvviiccee  ppeerrssoonnaall  iinn  vvaarriioouuss  

aassppeecctt  ooff  ddiissaasstteerr  mmaannaaggeemmeenntt  

  NNIIDDMM  

  MMuunniicciippaall  CCoorrppoorraattiioonn  

  CCSSDDMMAA  

77..  TTrraaiinniinngg  ttoo  ppoolliiccee  aanndd  ttrraaffffiicc  ppeerrssoonnaall  iinn  vvaarriioouuss  aassppeecctt  ooff  

ddiissaasstteerr  mmaannaaggeemmeenntt  

  NNIIDDMM  

  CCSSDDMMAA  

  HHoommee  DDeepptt..  

  PPoolliiccee  ttrraaiinniinngg  IInnssttiittuuttee  
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88..  TTrraaiinniinngg  ttoo  SSttaattee  DDiissaasstteerr  RReessppoonnssee  FFoorrccee  ((SSDDRRFF))  TTeeaammss  

iinn  vvaarriioouuss  aassppeecctt  ooff  ddiissaasstteerr  mmaannaaggeemmeenntt  

  NNIIDDMM//NNDDRRFF  

  HHoommee  DDeepptt..  

  AAddddll..  DDGGPP  ((TTrraaiinniinngg))  

  CCSSDDMMAA  

99..  TTrraaiinniinngg  ttoo  mmeeddiiaa  iinn  vvaarriioouuss  aassppeecctt  ooff  ddiissaasstteerr  mmaannaaggeemmeenntt    NNIIDDMM  

  IInnffoorrmmaattiioonn  DDeepptt..  

  IInnffoorrmmaattiioonn  TTrraaiinniinngg  

CCeennttrree  

  CCSSDDMMAA  

1100..  TTrraaiinniinngg  ttoo  ggoovvtt..  ooffffiicciiaallss  iinn  vvaarriioouuss  aassppeecctt  ooff  ddiissaasstteerr    

mmaannaaggeemmeenntt  

  NNIIDDMM  

  CCSSDDMMAA  

  DDeeppaarrttmmeennttaall  TTrraaiinniinngg  

IInnssttiittuutteess  

1111..  TTrraaiinniinngg  ttoo  eennggiinneeeerrss,,  aarrcchhiitteeccttss,,  ssttrruuccttuurraall  eennggiinneeeerrss,,  

bbuuiillddeerrss  iinn  vvaarriioouuss  aassppeecctt  ooff  ddiissaasstteerr  mmaannaaggeemmeenntt  

  TTrraaiinniinngg  IInnssttiittuutteess    

  NNIIDDMM  

  CCSSDDMMAA  

1122..  TTrraaiinniinngg  aatt  llooccaall  aanndd  rreeggiioonnaall  lleevveell  ffoorr  uunnddeerrttaakkiinngg  rraappiidd  

ddaammaaggee  aanndd  nneeeedd  aasssseessssmmeenntt  

  CCSSDDMMAA  

  

TTaabbllee--77..11  ::  TTrraaiinniinngg  ffoorr  VVaarriioouuss  SSttaakkeehhoollddeerrss  

  

77..22..55  CCoommmmuunniittyy  AAwwaarreenneessss  oonn  VVaarriioouuss  DDiissaasstteerrss::--  

  

AAwwaarreenneessss  iinn  tthhee  mmaasssseess  rreeggaarrddiinngg  ddooss  aanndd  ddoonn’’ttss,,  vvuullnneerraabbllee  aarreeaass  aanndd  eemmeerrggeennccyy  nnuummbbeerrss  

eemmppoowweerr  tthheemm  ttoo  ddoo  tthhee  nneeeeddffuull  pprrooaaccttiivveellyy  aass  aanndd  wwhheenn  tthhee  ssiittuuaattiioonn  aarriisseess..  HHaavviinngg  aawwaarree  

ccoommmmuunniittyy  aallssoo  rreedduucceess  tthhee  cchhaanncceess  ooff  cchhaaooss  aanndd  ppaanniicc..  

CCSSDDMMAA  rreegguullaarrllyy  uunnddeerrttaakkeess  mmeeddiiaa  ccaammppaaiiggnnss  tthhrroouugghh  rraaddiioo,,  tteelleevviissiioonn  aanndd  nneewwssppaappeerrss..  

TThheessee  iinncclluuddee  aauuddiioo--  vviissuuaall  ccaammppaaiiggnnss  tthhrroouugghh  jjiinngglleess,,  ppaammpphhlleettss,,  vviiddeeooss,,  eettcc..  TThhee  ccaammppaaiiggnnss  

ccoovveerr  pprroobbaabbllee  hhaazzaarrddss  aanndd  ootthheerr  ssaaffeettyy  mmeeaassuurreess  aass  ppeerr  sseeaassoonnaalliittyy  ooff  hhaazzaarrddss  iinn  tthhee  SSttaattee  

lliikkee  hheeaatt  wwaavvee,,  FFlloooodd,,  LLiigghhttnniinngg,,  DDiiwwaallii  ssaaffeettyy,,  eettcc..  

SSiimmiillaarrllyy,,  ffoolllloowwiinngg  mmeeaassuurreess  ccaann  bbee  ttaakkeenn  bbyy  rreessppeeccttiivvee  ddeeppaarrttmmeenntt  ttoowwaarrddss  ggeenneerraattiinngg  

aawwaarreenneessss::  
  

ii..  CCrreeaattee  mmaassss  aawwaarreenneessss  tthhrroouugghh  aaddvveerrttiisseemmeenntt,,  hhoorrddiinngg,,  bbooookklleettss,,  lleeaafflleettss,,  bbaannnneerrss,,  eettcc..  

iiii..  OOrrggaanniizzee  aawwaarreenneessss  ccaammppss  ffoorr  cchhiillddrreenn  aanndd  mmaakkee  uussee  ooff  ffoollkk  ddaannccee  aanndd  mmuussiicc,,  ppllaayyss,,  
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ppaaiinnttiinngg  ccoommppeettiittiioonn,,  ddeebbaattee  ccoommppeettiittiioonn,,  eettcc..  ttoo  ddiisssseemmiinnaattee  tthhee  iinnffoorrmmaattiioonn..  

iiiiii..  OOrrggaanniizzee  ddiissaasstteerr  mmaannaaggeemmeenntt  eexxhhiibbiittiioonn  aanndd  uussee  sscciieennttiiffiicc  ttoooollss  lliikkee  sshhaakkee--ttaabbllee  

ddeemmoonnssttrraattiioonn,,  eettcc  ttoo  ddiisssseemmiinnaattee  aawwaarreenneessss  aabboouutt  vvaarriioouuss  hhaazzaarrddss  aanndd  wwaayyss  ttoo  ddeeaall  

wwiitthh  tthheemm..  

iivv..  AArrrraannggee  ffoorr  TTVV,,  rraaddiioo  ssppoott  vviissuuaall,,  aauuddiioo--vviissuuaall  aanndd  ddooccuummeennttaarryy,,  eettcc..  ttoo  rreeaacchh  oouutt  ttoo  

mmaasssseess  aatt  llaarrggee..  

vv..  MMeeddiiaa  ccaann  ppllaayy  aa  vviittaall  rroollee  iinn  ppuubblliicc  aawwaarreenneessss  aanndd  pprreeppaarreeddnneessss  tthhrroouugghh  eedduuccaattiinngg  tthhee  

ppuubblliicc  aabboouutt  ddiissaasstteerrss;;  wwaarrnniinngg  ooff  hhaazzaarrddss;;  ggaatthheerriinngg  aanndd  ttrraannssmmiittttiinngg  iinnffoorrmmaattiioonn  aabboouutt  

aaffffeecctteedd  aarreeaass;;  aalleerrttiinngg  ggoovveerrnnmmeenntt  ooffffiicciiaallss,,  hheellppiinngg  rreelliieeff  oorrggaanniizzaattiioonnss  aanndd  tthhee  ppuubblliicc  

ttoowwaarrddss  ssppeecciiffiicc  nneeeeddss;;  aanndd  eevveenn  iinn  ffaacciilliittaattiinngg  ddiissccuussssiioonnss  aabboouutt  ddiissaasstteerr  pprreeppaarreeddnneessss  

aanndd  rreessppoonnssee..  

  

  

77..33    PPrreeppaarreeddnneessss  ooff  SSttaattee  GGoovveerrnnmmeenntt    
  

TThhee  kkeeyy  ssttaakkeehhoollddeerrss  aatt  ssttaattee  lleevveell  aanndd  tthhee  rreessppeeccttiivvee  pprreeppaarreeddnneessss  mmeeaassuurreess  ttoo  bbee  uunnddeerrttaakkeenn  

aarree  ddiissccuusssseedd  bbeellooww::--  
  

ii..  EEnnssuurree  tthhaatt  aapppprroopprriiaattee  ppoolliicciieess  aanndd  gguuiiddeelliinneess  aarree  ddeevveellooppeedd..  

iiii..  EEnnssuurree  tthhaatt  tthhee  SSttaattee  AAddmmiinniissttrraattiioonn  aanndd  llooccaall  aauutthhoorriittiieess  ttaakkee  iinnttoo  ccoonnssiiddeerraattiioonn  tthhee  

gguuiiddeelliinneess  llaaiidd  ddoowwnn  bbyy  CCSSDDMMAA  wwhhiillee  ppllaannnniinngg  iittss  aaccttiivviittiieess..  

iiiiii..  EEnnssuurree  tthhaatt  SSttaattee  GGoovveerrnnmmeenntt,,  CCSSDDMMAA,,  HHeeaaddss  ooff  GGoovveerrnnmmeenntt  DDeeppaarrttmmeennttss,,  DDiissttrriicctt  

CCoolllleeccttoorrss  aanndd  llooccaall  aauutthhoorriittiieess  ttaakkee  nneecceessssaarryy  sstteeppss  ttoo  bbee  pprreeppaarreedd  ffoorr  aallll  pprroobbaabbllee  

ddiissaasstteerrss..  

iivv..  FFaacciilliittaattee  ttiimmeellyy  pprrooccuurreemmeenntt  rreellaatteedd  ttoo  ddiissaasstteerr  mmaannaaggeemmeenntt  ooff  mmaatteerriiaallss,,  eeqquuiippmmeenntt  

aanndd  sseerrvviicceess  iinn  ccoonnnneeccttiioonn  wwiitthh  tthhee  ddiissaasstteerr  mmaannaaggeemmeenntt  aanndd  eennssuurree  tthheeiirr  qquuaalliittyy..  

vv..  EEnnssuurree  pprreeppaarraattiioonn,,  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ttiimmeellyy  uuppddaattiinngg  ooff  ddiissaasstteerr  mmaannaaggeemmeenntt  ppllaannss  bbyy  

rreessppeeccttiivvee  ssttaattee  ddeeppaarrttmmeennttss,,  llooccaall  aauutthhoorriittiieess,,  ccoommmmuunniittiieess  aanndd  ssttaakkeehhoollddeerrss..  

  

77..33..11  DDeeppaarrttmmeennttss  ooff  tthhee  SSttaattee  GGoovveerrnnmmeenntt  

  

aa))  RReevveennuuee  DDeeppaarrttmmeenntt  

  

ii..  RReevveennuuee  DDeeppaarrttmmeenntt  iiss  tthhee  nnooddaall  ddeeppaarrttmmeenntt  ffoorr  ccoonnttrroolllliinngg,,  mmoonniittoorriinngg  aanndd  ddiirreeccttiinngg  

mmeeaassuurreess  ffoorr  oorrggaanniizziinngg  rreessccuuee,,  rreelliieeff  aanndd  rreehhaabbiilliittaattiioonn..  AAllll  ootthheerr  ccoonncceerrnneedd  lliinnee  

ddeeppaarrttmmeennttss  sshhoouulldd  eexxtteenndd  ffuullll  ccooooppeerraattiioonn  iinn  aallll  mmaatttteerrss  ppeerrttaaiinniinngg  ttoo  tthhee  rreessppoonnssee  
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mmaannaaggeemmeenntt  ooff  tthhee  ddiissaasstteerr  wwhheenneevveerr  iitt  ooccccuurrss..  

iiii..  DDeevveelloopp  rreelliieeff  nnoorrmmss  aanndd  ppaacckkaaggeess..  

  

bb))  AAggrriiccuullttuurree  &&  CCooooppeerraattiioonn  DDeeppaarrttmmeenntt  

  

ii..  PPrreeppaarraattiioonn  ooff  aaggrriiccuullttuurree  ccoonnttiinnggeennccyy  ppllaannss  aanndd  iiddeennttiiffyy  vvuullnneerraabbllee  aarreeaass  pprroonnee  ttoo  ppeesstt  

iinnffeessttaattiioonn,,  ddrroouugghhttss,,  ffllooooddss  aanndd  ootthheerr  hhaazzaarrddss  

iiii..  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..    

iiiiii..  SSpprreeaadd  aawwaarreenneessss  aammoonngg  ffaarrmmeerrss  rreeggaarrddiinngg  vvaarriioouuss  ccrroopp  ddiisseeaasseess,,  pprreessccrriibbeedd  uussee  ooff  

ffeerrttiilliizzeerrss  aanndd  ppeessttiicciiddeess,,  ccrroopp  iinnssuurraannccee,,  aalltteerrnnaattee  ccrrooppppiinngg  ppaatttteerrnn  iinn  ddiissaasstteerr  pprroonnee  

aarreeaass,,  pprrooppeerr  sseeeedd  aanndd  ffooddddeerr  mmaannaaggeemmeenntt,,  eettcc..  

iivv..  FFoorrmmuullaattee  aa  ttrraaiinneedd  tteeaamm  ffoorr  aasssseessssiinngg  ddaammaaggee  ttoo  ccrrooppss,,  ssooiill  aanndd  ootthheerr  aaggrriiccuullttuurraall  

ddaammaaggee..  

vv..  EEnnssuurree  aa  pprrooppeerr  mmeecchhaanniissmm  ffoorr  ccoommmmuunniiccaattiinngg  eeaarrllyy  wwaarrnniinngg  ttoo  ffaarrmmeerrss  rreeggaarrddiinngg  

rraaiinnffaallll,,  fflloooodd,,  ddrroouugghhttss  eettcc..  

  

cc))    AAnniimmaall  HHuussbbaannddrryy  DDeeppaarrttmmeenntt  
  
  

ii..  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..  

iiii..  PPrreeppaarree  aa  ddaattaabbaassee  ooff  vveetteerriinnaarryy  hhoossppiittaallss,,  cclliinniiccss  aanndd  aaggeenncciieess  wwoorrkkiinngg  ffoorr  aanniimmaallss..  

iiiiii..  PPrreeppaarree  tthhee  ffeeeedd  ooff  ppoouullttrryy  bbiirrddss  ffoorr  ddrroouugghhtt  ssiittuuaattiioonn  aanndd  aallssoo  llooccaattee  ffeeeedd  aanndd  ffooddddeerr  

bbaannkkss  iinn  vviieeww  ooff  ssuubbmmeerrggeennccee  ssiittuuaattiioonn  dduurriinngg  tthhee  mmoonnssoooonn..  

iivv..  IIddeennttiiffyy  ssaaffee  llooccaattiioonnss  ffoorr  ccaattttllee  ccaammppss..  

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

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

vvii..  EEnnssuurree  pprrooppeerr  ttrraannssppoorrttaattiioonn  ffaacciilliittiieess  ffoorr  ssiicckk  oorr  ccrriittiiccaallllyy  iinnjjuurreedd  aanniimmaallss..  
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vviiii..  IIddeennttiiffyy  ssppaaccee  ffoorr  bbuurriiaall  ooff  ddeeaadd  aanniimmaallss  aanndd  eennssuurree  pprrooppeerr  ddiissppoossaall  ooff  ccaarrccaassss..  

  

dd))  EEdduuccaattiioonn  DDeeppaarrttmmeenntt  

  

ii..  OOrrggaanniizzee  aawwaarreenneessss  ggeenneerraattiioonn  pprrooggrraammss  iinn  sscchhoooollss  aanndd  ccoolllleeggeess  ffoorr  ssttuuddeennttss,,  tteeaacchheerrss,,  

aaddmmiinniissttrraattiivvee  ssttaaffff  aanndd  ootthheerr  hheellppeerrss..  TThheessee  pprrooggrraammss  sshhoouulldd  ffooccuuss  oonn  ddoo’’ss  aanndd  ddoonn’’ttss  

ffoorr  vvaarriioouuss  hhaazzaarrddss  aanndd  ssaaffee  eevvaaccuuaattiioonn  iinn  ccaassee  ooff  aannyy  eemmeerrggeennccyy..  

iiii..  EEnnssuurree  pprreeppaarraattiioonn  ooff  ddiissaasstteerr  mmaannaaggeemmeenntt  ppllaannss  aanndd  ffiirrsstt  aaiidd  kkiittss  iinn  aallll  sscchhoooollss  aanndd  

ccoolllleeggeess..  

iiiiii..  IIddeennttiiffyy  ssaaffee  sscchhoooollss  aanndd  ccoolllleeggeess  wwhhiicchh  ccaann  bbee  uusseedd  aass  rreelliieeff  sshheelltteerrss  ffoorr  sshhoorrtt  dduurraattiioonn  

ooff  ttiimmee  iinn  aafftteerrmmaatthh  ooff  aannyy  ddiissaasstteerr..  

  

ee))  FFiirree  &&  EEmmeerrggeennccyy  SSeerrvviicceess  

  

ii..  EEnnssuurree  pprrooppeerr  mmaaiinntteennaannccee  aanndd  ffuunnccttiioonniinngg  ooff  aallll  ffiirree  ffiigghhttiinngg  eeqquuiippmmeennttss  aanndd  ppeerrssoonnaall  

pprrootteeccttiioonn  eeqquuiippmmeennttss..  

iiii..  PPrreeppaarree  aa  ddaattaabbaassee  ooff  pprriivvaattee  ffiirree  ffiigghhttiinngg  aaggeenncciieess  aanndd  tthheeiirr  rreessoouurrcceess..  

iiiiii..  KKeeeepp  mmoonniittoorriinngg  rreeggaarrddiinngg  MMAAHH  uunniittss  aanndd  ootthheerr  hhaazzaarrddoouuss  iinnssttaallllaattiioonnss  iinn  tthhee  ssttaattee  aanndd  

pprreeppaarree  ffoorr  ppoossssiibbllee  eemmeerrggeennccyy  ssiittuuaattiioonn..  
  

ff))  FFoooodd  &&  CCiivviill  SSuupppplliieess  DDeeppaarrttmmeenntt  
  

ii..  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..  

iiii..  PPrreeppaarree  ffoorr  oouutt  mmoovveemmeenntt  ooff  ssttoorreedd  ffoooodd  ggrraaiinnss  ttoo  aa  pprree--  iiddeennttiiffiieedd  ssaaffeerr  llooccaattiioonn..  

iiiiii..  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  ppeettrrooll  

ppuummppss,,  ddiieesseell  ddeeppoottss,,  LLPPGG  aaggeenncciieess,,  eettcc....  

iivv..  EEnnlliisstt  ggooddoowwnnss//  wwaarreehhoouusseess  aanndd  ccoolldd  ssttoorraaggee  ffaacciilliittiieess,,  rreeffrriiggeerraatteedd  ttrraannssppoorrttaattiioonn  

vveehhiicclleess  pprreesseenntt  iinn  tthhee  ssttaattee  aalloonngg  wwiitthh  tthheeiirr  ssttoorraaggee  ccaappaacciittiieess  aanndd  ffaacciilliittiieess  aavvaaiillaabbllee..  

vv..  EEnnlliisstt  pprriivvaattee  rreettaaiilleerrss  aanndd  wwhhoolleessaallee  ddeeaalleerrss  ooff  ffoooodd  iitteemmss  aanndd  ppaacckkaaggeedd  ddrriinnkkiinngg  wwaatteerr..  
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gg))  HHeeaalltthh  &&  FFaammiillyy  WWeellffaarree  DDeeppaarrttmmeenntt  

  

ii..  OOrrggaanniizzee  aawwaarreenneessss  ccaammppss  ffoorr  hhyyggiieennee  aanndd  ootthheerr  ppuubblliicc  hheeaalltthh  iissssuuee..  

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

ddiissaasstteerr  iinn  ppaarrttiiccuullaarr..  

iiiiii..  PPrreeppaarree  aa  ddaattaabbaassee  ooff  rreeggiisstteerreedd  pprriivvaattee  hhoossppiittaallss,,  cclliinniiccss,,  ddiiaaggnnoossttiicc  llaabbss,,  bblloooodd  bbaannkkss,,  

eettcc..  aalloonngg  wwiitthh  tthheeiirr  ccaappaacciittiieess  aanndd  ffaacciilliittiieess  pprroovviiddeedd..  

iivv..  EEssttaabblliisshh  ssttaatteewwiissee  mmeeddiiccaall  eemmeerrggeennccyy  aacccceessss  nnuummbbeerr..  

vv..  EEnnssuurree  aauutthheennttiicc  mmeeddiiccaall  ddaattaabbaassee  eennlliissttiinngg  ppuubblliicc  aanndd  pprriivvaattee  ffaacciilliittiieess  aavvaaiillaabbllee  iinn  tthhee  

ssttaattee..  TThhiiss  iinncclluuddeess  ddeettaaiillss  ooff  mmaannppoowweerr,,  llooggiissttiiccss,,  mmeeddiiccaall  eeqquuiippmmeennttss,,  mmeeddiicciinneess,,  

aannttiiddootteess,,  ppeerrssoonnaall  pprrootteeccttiivvee  eeqquuiippmmeennttss,,  ddiissiinnffeeccttaanntt,,  ppoorrttaabbllee  xx--rraayy  mmaacchhiinneess,,  ttrriiaaggee  

ttaaggss,,  eettcc..  

vvii..  SSttaannddaarrddiizzee  aanndd  lliicceennssee  aammbbuullaannccee  sseerrvviicceess..  

vviiii..  EEnnssuurree  aavvaaiillaabbiilliittyy  ooff  aaddeeqquuaattee  ssuuppppllyy  ooff  lliiffee  ssaavviinngg  eeqquuiippmmeenntt  aanndd  ddrruuggss,,  ppoorrttaabbllee  

ssuupppplliieess  lliikkee  ppoorrttaabbllee  ooxxyyggeenn  ccyylliinnddeerrss..  

vviiiiii..  FFoorrmmuullaattee  ttrraaiinneedd  mmeeddiiccaall  ffiirrsstt  rreessppoonnddeerr,,  QQRRMMTT,,  ssttaattiioonnaarryy  aanndd  mmoobbiillee  

ddeeccoonnttaammiinnaattiioonn  ffaacciilliittiieess,,  iiddeennttiiffiiccaattiioonn  ooff  ppooiissoonn  cceenntteerrss,,  mmoobbiillee  hhoossppiittaall,,  aannttiiddootteess  

ppllaann  aanndd  ccrriissiiss  mmaannaaggeemmeenntt  ppllaann  aatt  hhoossppiittaallss  ffoorr  cchheemmiiccaall  ddiissaasstteerr  pprreeppaarreeddnneessss..  

iixx..  PPrreeppaarree  ttrraaiinneedd  ppssyycchhoollooggiiccaall  aanndd  ppssyycchhoossoocciiaall  ccaarree  tteeaammss..  

xx..  MMaakkee  pprrooppeerr  aarrrraannggeemmeenntt  aanndd  mmeecchhaanniissmm  ffoorr  mmaassss  ccaassuuaallttyy  mmaannaaggeemmeenntt..  

xxii..  EEnnssuurree  pprrooppeerr  aanndd  ssaaffee  mmaannaaggeemmeenntt  ooff  mmeeddiiccaall  wwaassttee..  

  

hh))  IInndduussttrriiaall  SSaaffeettyy    
  

ii..  CCrreeaattee  aawwaarreenneessss  ffoorr  hheeaalltthh  &&  ssaaffeettyy  ffoorr  wwoorrkkeerrss  aanndd  ffaaccttoorryy  mmaannaaggeemmeenntt..  

iiii..  CCoonndduucctt  hheeaalltthh  &&  hhyyggiieennee  ssuurrvveeyy  aanndd  iinnssppeeccttiioonn  iinn  vvaarriioouuss  iinndduussttrriiaall  sseeccttoorrss..  

iiiiii..  MMaakkee  aa  ddaattaabbaassee  ooff  MMAAHH  uunniittss  aanndd  hhaazzaarrddoouuss  iinnssttaallllaattiioonnss  iinn  tthhee  ssttaattee  aanndd  tthheeiirr  ssaaffeettyy  

ooffffiicceerrss..  

iivv..  EEnnssuurree  pprreeppaarraattiioonn  ooff  oonnssiittee  eemmeerrggeennccyy  mmaannaaggeemmeenntt  ppllaann  bbyy  aallll  iinndduussttrriiaall  uunniittss..  

vv..  PPrreeppaarree  aa  ddaattaabbaassee  ooff  ssuupppplliieerrss//  mmaannuuffaaccttuurreess  ooff  aannttiiddootteess  ffoorr  hhaazzaarrddoouuss  cchheemmiiccaallss..  

  

ii))  IInnffoorrmmaattiioonn  DDeeppaarrttmmeenntt  

  

ii..  DDiissppllaayy  vveerriiffiieedd  IInnffoorrmmaattiioonn  EEdduuccaattiioonn  aanndd  CCoommmmuunniiccaattiioonn  ((IIEECC))  mmaatteerriiaallss  ffoorr  mmaassss  

ddiisssseemmiinnaattiioonn  aanndd  aawwaarreenneessss  aammoonngg  tthhee  ppuubblliicc..  
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iiii..  PPrreeppaarree  aa  ddaattaabbaassee  ooff  ppooppuullaarr  mmeeddiiaa  cchhaannnneellss  aanndd  mmeeddiiaa  ppeerrssoonnss  ((bbootthh  pprriinntt  aanndd  

eelleeccttrroonniicc))..  

iiiiii..  EEnnssuurree  pprrooppeerr  mmeecchhaanniissmm//  cchhaannnneellss  ffoorr  aaddddrreessssiinngg  ppuubblliicc  ssoo  aass  ttoo  aavvooiidd  aanndd  mmaannaaggee  

rruummoouurrss  wwiitthh  hheellpp  ooff  vvaarriioouuss  mmeeddiiaa..  

  

jj))  PPoolliiccee  DDeeppaarrttmmeenntt  

  

ii..  EEnnssuurree  pprrooppeerr  ffuunnccttiioonniinngg  ooff  aallll  eeqquuiippmmeenntt  aanndd  vveehhiicclleess..  

iiii..  TToo  ddeevveelloopp  aa  mmeecchhaanniissmm  ffoorr  eeaarrllyy  wwaarrnniinngg  ooff  ddiiffffeerreenntt  hhaazzaarrddss  tthhrroouugghh  ppoolliiccee  ssttaattiioonnss  

aanndd  ppoolliiccee  ppoossttss..  

iiiiii..  PPrreeppaarree  ffoorr  qquuiicckk  ddeeppllooyymmeenntt  ooff  HHoommee  GGuuaarrddss  aanndd  vvoolluunntteeeerrss  ffoorr  pprroovviiddiinngg  ssaaffeettyy  ttoo  

aaffffeecctteedd  ppooppuullaattiioonn  aanndd  eevvaaccuuaatteedd  ssttrruuccttuurreess//  hhoouusseess..  

iivv..  PPrreeppaarree  ccoonnttiinnggeennccyy  ppllaannss  iinn  rreessppoonnssee  ttoo  rriioottss,,  ssttaammppeeddee  nnaaxxaallii  aattttaacckk,,  bboommbb  bbllaasstt  aanndd  

ootthheerr  llaaww  aanndd  oorrddeerr  eemmeerrggeenncciieess..  

vv..  TTrraaiinn  ppoolliiccee  ppeerrssoonnnneell  aanndd  ssttaaffff  ooff  PPCCRR  vvaann  iinn  ffiirrsstt  aaiidd  aanndd  bbaassiicc  lliiffee  ssuuppppoorrtt..  

vvii..  PPrreeppaarree  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ppllaann  ffoorr  uunniinntteerrrruupptteedd  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ttoo  aallll  ppoolliiccee  ppoossttss  aanndd  

vvaarriioouuss  ccoonnttrrooll  rroooomm  aanndd  eemmeerrggeennccyy  cceenntteerrss  aaccrroossss  tthhee  ssttaattee..  

  

kk))  PPoorrtt  &&  TTrraannssppoorrtt  DDeeppaarrttmmeenntt  

  

ii..  EEnnssuurree  pprrooppeerr  ffuunnccttiioonniinngg  ooff  ffiilllliinngg  ssttaattiioonn,,  vveehhiicclleess  aanndd  eeqquuiippmmeenntt..  

iiii..  PPrreeppaarree  ffoorr  pprroommpptt  ddeeppllooyymmeenntt  ooff  vveehhiicclleess  aatt  sshhoorrtt  nnoottiiccee  ffoorr  vvaarriioouuss  ppuurrppoosseess  lliikkee  mmaassss  

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

iiiiii..  PPrreeppaarree  mmeecchhaanniiccaall  tteeaamm  ffoorr  pprroommpptt  rreeppaaiirr  ooff  eeqquuiippmmeenntt  aanndd  vveehhiicclleess..  

iivv..  TTrraaiinn  ddrriivveerrss,,  ccoonndduuccttoorrss,,  ccrreeww  mmeemmbbeerrss,,  ppoorrtt  ooffffiicciiaallss  iinn  ffiirrsstt  aaiidd  aanndd  bbaassiicc  lliiffee  ssaavviinngg  

tteecchhnniiqquueess..  
  

ll))  WWoommeenn  &&  CChhiilldd  DDeevveellooppmmeenntt  DDeeppaarrttmmeenntt  

  

ii..  PPrreeppaarree  aa  ddaattaabbaassee  ooff  aauutthheennttiicc  NNGGOOss  wwoorrkkiinngg  ffoorr  wwoommeenn  aanndd  cchhiillddrreenn  eemmppoowweerrmmeenntt//  

rriigghhttss..  

iiii..  PPrreeppaarree  ffoorr  pprroommpptt  aaccttiioonn  iinn  aafftteerrmmaatthh  ooff  aannyy  ddiissaasstteerr  ssoo  aass  ttoo  pprreevveenntt  hhuummaann  ttrraaffffiicckkiinngg  

ppaarrttiiccuullaarrllyy  tthhaatt  ooff  wwoommeenn,,  ggiirrllss  aanndd  cchhiillddrreenn..  

iiiiii..  EEnnssuurree  wwoommeenn  aanndd  cchhiillddrreenn  iinn  vvuullnneerraabbllee  cciirrccuummssttaanncceess  aarree  wweellll  ccoovveerreedd  uunnddeerr  vvaarriioouuss  

ggoovveerrnnmmeenntt  sscchheemmeess  ttaarrggeetteedd  ttoo  tthheemm..  
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mm))  TTrriibbaall  DDeevveellooppmmeenntt  DDeeppaarrttmmeenntt  

  

ii..  PPrreeppaarree  aa  ddaattaabbaassee  ooff  ttrriibbaall  ggrroouuppss  iinn  tthhee  ssttaattee,,  tthheeiirr  ppooppuullaattiioonn  aanndd  hhaabbiittaattss..  

iiii..  EEnnssuurree  tthheeyy  aarree  wweellll  ccoovveerreedd  uunnddeerr  aallll  ggoovveerrnnmmeenntt  sscchheemmeess  ttaarrggeetteedd  ttoo  tthheemm  wwiitthh  

ssppeecciiaall  ffooccuuss  oonn  tthhee  ffiivvee  PPaarrttiiccuullaarrllyy  VVuullnneerraabbllee  TTrriibbaall  GGrroouuppss..  

  

77..44    CChhhhaattttiissggaarrhh  SSttaattee  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  AAuutthhoorriittyy  ((CCSSDDMMAA))  
  

  AAssssiisstt  tthhee  SSttaattee  GGoovveerrnnmmeenntt  iinn  ffoorrmmuullaattiioonn  ooff  ppoolliiccyy  ffoorr  rreelliieeff,,  rreehhaabbiilliittaattiioonn,,  

rreeccoonnssttrruuccttiioonn  aanndd  rreeccoovveerryy..  

  MMoonniittoorr  pprreeppaarraattiioonn,,  uuppddaattiinngg  aanndd  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  ddiissaasstteerr  mmaannaaggeemmeenntt  ppllaannss..  

  PPrroommoottee  aawwaarreenneessss  aanndd  pprreeppaarreeddnneessss  aammoonngg  aallll  ssttaakkeehhoollddeerrss  rreeggaarrddiinngg  ppootteennttiiaall  

ddiissaasstteerrss..  

  AAssssiisstt  iinn  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  mmeetthhooddoollooggiieess  ffoorr  rreedduuccttiioonn  ooff  vvuullnneerraabbiilliittyy  ooff  ddiissaasstteerrss..  

  PPuubblliisshh  vvaarriioouuss  gguuiiddeelliinneess  ttoo  bbee  ffoolllloowweedd  ffoorr  vvaarriioouuss  pphhaasseess  ooff  ddiissaasstteerr  mmaannaaggeemmeenntt..  

  IInnssppeecctt  eexxiissttiinngg  ddeevveellooppmmeenntt  ppllaannss  mmaaddee  bbyy  vvaarriioouuss  aauutthhoorriittiieess  aanndd  rreeccoommmmeenndd  

mmeeaassuurreess  ttoo  bbee  iinnccoorrppoorraatteedd  ffoorr  ddiissaasstteerr  mmaannaaggeemmeenntt..  

  DDeevveelloopp  ddaattaabbaassee  ooff  kkeeyy  eexxppeerrttss,,  ccoonnssuullttaannttss,,  oorrggaanniizzaattiioonnss,,  aaggeenncciieess,,  eettcc  wwoorrkkiinngg  iinn  tthhee  

ffiieelldd  ooff  ddiissaasstteerr  mmaannaaggeemmeenntt..  

  

77..44..11  TThhee  SSttaattee  RReelliieeff  CCoommmmiissssiioonneerr  ((CCOORR))  

  

  PPrreeppaarree,,  rreevviieeww  aanndd  uuppddaattee  SSttaattee  lleevveell  eemmeerrggeennccyy  ppllaannss  aanndd  gguuiiddeelliinneess  aanndd  eennssuurree  tthhaatt  

tthhee  ddiissttrriicctt  lleevveell  ppllaannss  aarree  pprreeppaarreedd,,  rreevviisseedd  aanndd  uuppddaatteedd..  

  DDeevveelloopp  aann  aapppprroopprriiaattee  rreelliieeff  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ssttrraatteeggyy  ffoorr  tthhee  SSttaattee  iinn  ccoonnssuullttaattiioonn  

wwiitthh  tthhee  AAuutthhoorriittyy,,  ttaakkiinngg  iinnttoo  aaccccoouunntt  tthhee  uunniiqquuee  cciirrccuummssttaanncceess  ooff  eeaacchh  ddiissttrriicctt  aanndd  

ddeeffiicciieennccyy  iinn  iinnssttiittuuttiioonnaall  ccaappaacciittyy  aanndd  rreessoouurrcceess  ooff  tthhee  SSttaattee..  

  

77..44..22  CCoolllleeccttoorrss//  MMuunniicciippaall  CCoommmmiissssiioonneerrss  

  

  EEnnssuurree  aann  uuppddaatteedd  ddaattaabbaassee  ooff  ccrriittiiccaall  rreessoouurrcceess  ((eeqquuiippmmeennttss,,  lliiffee  ssaavviinngg  ffaacciilliittiieess,,  

ttrraaiinneedd  ppeerrssoonnnneell,,  eettcc..))  aavvaaiillaabbllee  iinn  tthhee  DDiissttrriicctt//  CCoorrppoorraattiioonn  iiss  iinn  ppllaaccee..  

  EEnnssuurree  tthhaatt  aallll  ccrriittiiccaall  lliiffee  ssaavviinngg  eeqquuiippmmeennttss  iiss  mmaaiinnttaaiinneedd  aanndd  rreeaaddyy  ttoo  uussee..  

  EEnnssuurree  tthhaatt  DDiissttrriicctt//  bblloocckkss  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  PPllaannss  aarree  pprreeppaarreedd  aanndd  aarree  ttiimmeellyy  

uuppddaatteedd..  
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  EEnnssuurree  tthhaatt  llooccaall  aauutthhoorriittiieess  iinn  tthhee  DDiissttrriicctt//  CCoorrppoorraattiioonn  aarree  iinnvvoollvveedd  iinn  ddeevveellooppiinngg  

tthheeiirr  oowwnn  mmiittiiggaattiioonn  ppllaannss..  

  EEnnssuurree  tthhaatt  ddiissaasstteerr  mmaannaaggeemmeenntt  ddrriillllss  aarree  ccaarrrriieedd  oouutt  ppeerriiooddiiccaallllyy..  

  EEnnssuurree  tthhaatt  DDiissttrriicctt  EEmmeerrggeennccyy  OOppeerraattiioonn  CCeennttrree  oorr  CCoonnttrrooll  RRoooomm  iiss  ffuullllyy  ffuunnccttiioonnaall  

aanndd  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ssyysstteemmss  aarree  iinn  oorrddeerr..  

  EEnnssuurree  tthhaatt  ooppeenn  aanndd  ssaaffee  ppllaacceess  ffoorr  mmaassss  eevvaaccuuaattiioonn  aarree  iiddeennttiiffiieedd..  

  EEnnssuurree  tthhaatt  ssaaffee  bbuuiillddiinnggss  aarree  iiddeennttiiffiieedd  ffoorr  ppuurrppoossee  ooff  rreelliieeff  ccaammppss..  

  EEnnssuurree  tthhaatt  ssiittee  ffoorr  hheelliippaadd  iiss  iiddeennttiiffiieedd  aatt  kkeeyy  llooccaattiioonnss..  

  

77..55    CCoommmmuunniittyy  aanndd  llooccaall  lleevveell  pprreeppaarreeddnneessss::  
  

TThhee  ppllaann  rreeccooggnniizzeess  tthhee  ffaacctt  tthhaatt  iinn  tthhee  eevveenntt  ooff  ddiissaasstteerr  ccoommmmuunniittiieess  aarree  tthhee  ffiirrsstt  rreessppoonnddeerrss  

aanndd  hheennccee  tthheerree  iiss  nnoo  bbeetttteerr  aalltteerrnnaattiivvee  ttoo  ccoommmmuunniittyy  aanndd  llooccaall  lleevveell  ccaappaacciittiieess  ffoorr  ddiissaasstteerr  

rreessppoonnssee..  IInn  oorrddeerr  ttoo  eennhhaannccee  ccoommmmuunniittiieess’’  ccaappaacciittyy  ttoo  ttaakkee  aaccttiioonn  ttoo  hheellpp  tthheemmsseellvveess  iinn  tthhee  

aabbsseennccee  ooff  nneecceessssaarryy  oouuttssiiddee  rreessppoonnssee  ffoorr  ddaayyss  tthhee  ppllaann  eennvviissaaggeess  ccrreeaattiinngg  nneecceessssaarryy  

aawwaarreenneessss  aabboouutt  hhaazzaarrddss,,  rriisskkss  aanndd  rreessppoonnssee..  AArreeaass  wwhhiicchh  wwoouulldd  bbee  ssppeecciiffiiccaallllyy  aaddddrreesssseedd  ffoorr  

ccoommmmuunniittyy  pprreeppaarreeddnneessss  aarree--  
  

  

ii..  MMeeddiiccaall  ffiirrsstt  aaiidd  

iiii..  SSeeaarrcchh  aanndd  rreessccuuee  eexxttrriiccaattiioonn  ffrroomm  ddaammaaggeedd  bbuuiillddiinnggss  

iiiiii..  RRooaadd  cclleeaarraannccee  

iivv..  FFiirree  ffiigghhttiinngg  

  

PPllaann  aallssoo  eennvviissaaggeess  eeqquuiippppiinngg  ccoommmmuunniittyy  aatt  PPaanncchhaayyaatt  lleevveell  bbyy  eennssuurriinngg  tthhee  pprroovviissiioonn  ooff  

mmeeddiiccaall  ssuuppppllyy,,  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ssuucchh  aass  rraaddiioo,,  TTVVss,,  eexxttrriiccaattiioonn  eeqquuiippmmeenntt..  PPaanncchhaayyaatt  wwiillll  bbee  

eennccoouurraaggeedd  ttoo  eessttaabblliisshh  llooccaall  eeaarrllyy  wwaarrnniinngg  ssyysstteemmss  iinn  hhiigghheerr  vvuullnneerraabbllee  aarreeaass  aanndd  ffoorr  hhoollddiinngg  

ccoommmmuunniittyy  lleevveell  ddiissaasstteerr  rreessppoonnssee  ddrriillllss..  DDeevveellooppmmeenntt  ooff  rreessppoonnssee  ccaappaacciittyy  aatt  PPaanncchhaayyaatt  lleevveell  

ffoorr  ffiirrsstt  rreessppoonnssee  wwoouulldd  hheellpp  iinn  aavvooiiddiinngg  ddeessppeerraattee  ssiittuuaattiioonn..  CCrreeaattiioonn  ooff  SSuubb--ddiivviissiioonn  lleevveell  

ssttoocckk  ppiillee  ffoorr  rreelliieeff  aanndd  wwaarreehhoouusseess  wwoouulldd  bbee  eennssuurreedd..  

  

LLooccaall  AAuutthhoorriittyy  

  

  PPrroovviiddee  aassssiissttaannccee  ttoo  CCSSDDMMAA  aanndd  CCoolllleeccttoorr  iinn  ddiissaasstteerr  mmaannaaggeemmeenntt  aaccttiivviittiieess..  

  EEnnssuurree  ttrraaiinniinngg  ooff  iittss  ooffffiicceerrss  aanndd  eemmppllooyyeeeess  aanndd  mmaaiinntteennaannccee  ooff  rreessoouurrcceess  ssoo  aass  ttoo  bbee  
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rreeaaddiillyy  aavvaaiillaabbllee  ffoorr  uussee  iinn  tthhee  eevveenntt  ooff  aa  ddiissaasstteerr..  

  EEnnssuurree  tthhaatt  aallll  ccoonnssttrruuccttiioonn  pprroojjeeccttss  uunnddeerr  iitt  ccoonnffoorrmm  ttoo  tthhee  ssttaannddaarrddss  aanndd  ssppeecciiffiiccaattiioonnss  

llaayy  ddoowwnn..  

  EEaacchh  ddeeppaarrttmmeenntt  ooff  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  iinn  aa  ddiissttrriicctt  sshhaallll  pprreeppaarree  aa  ddiissaasstteerr  mmaannaaggeemmeenntt  ppllaann  

ffoorr  tthhee  ddiissttrriicctt..  CCaarrrryy  oouutt  rreelliieeff,,  rreehhaabbiilliittaattiioonn  aanndd  rreeccoonnssttrruuccttiioonn  aaccttiivviittiieess  iinn  tthhee  aaffffeecctteedd  

aarreeaa  wwiitthhiinn  iittss  jjuurriissddiiccttiioonn..  

  SSeelleecctt  vvuullnneerraabbllee  ccoommmmuunniittyy  aanndd  mmoosstt  vvuullnneerraabbllee  ggrroouuppss  aatt  rriisskk..  

  AAddvviiccee  aanndd  iissssuuee  ddiirreeccttiioonn  wwhheerreevveerr  nneecceessssaarryy  ffoorr  ccoommmmuunniittyy  ddiissaasstteerr  pprreevveennttiioonn,,  

mmiittiiggaattiioonn  aanndd  pprreeppaarreeddnneessss  tthhrroouugghh  llooccaall  rreessoouurrcceess  aanndd  ppaarrttiicciippaattoorryy  aapppprrooaacchh..  

  TTaakkee  aapppprroopprriiaattee  aaccttiioonnss  ttoo  eennhhaannccee  ccoommmmuunniittyy  pprreeppaarreeddnneessss..  

  

77..66    CCaappaacciittyy  BBuuiillddiinngg  MMeeaassuurreess  
  

VVaarriioouuss  ssttaakkeehhoollddeerrss  sshhoouulldd  eennggaaggee  iinn  bbuuiillddiinngg  tthheeiirr  rreessppeeccttiivvee  ccaappaacciittiieess  bbyy  ccoonndduuccttiinngg  

rreegguullaarr  ttrraaiinniinnggss  ttoo  uuppggrraaddee  tthheeiirr  sskkiillllss,,  bbyy  ddeevveellooppiinngg  tteecchhnnoo--  lleeggaall  rreeggiimmee  ttoo  bbeetttteerr  ddeeaall  wwiitthh  

ddiiffffeerreenntt  aassppeeccttss  ooff  ddiissaasstteerr  mmaannaaggeemmeenntt  aanndd  bbyy  ttaakkiinngg  ootthheerr  pprrooaaccttiivvee  mmeeaassuurreess  ffoorr  tthhee  ssaammee..    

  

SSttaattee  DDiissaasstteerr  RReessppoonnssee  FFoorrccee  ((SSDDRRFF))::  
  

SSttaattee  wwoouulldd  ccrreeaattee  rreessppoonnssee  ccaappaabbiilliittiieess  ffrroomm  wwiitthhiinn  tthheeiirr  eexxiissttiinngg  rreessoouurrcceess..  IInn  tthhee  ffiirrsstt  pphhaassee  

tthhee  ppoolliiccee  ddeeppaarrttmmeenntt  wwoouulldd  bbee  eeqquuiippppiinngg  aanndd  ttrraaiinniinngg  oonnee  bbaattttaalliioonn  eeqquuiivvaalleenntt  ppoolliiccee  ffoorrccee  

iinncclluuddiinngg  wwoommeenn  mmeemmbbeerrss  ffoorr  llooookkiinngg  aafftteerr  tthhee  nneeeeddss  ooff  wwoommeenn  aanndd  cchhiillddrreenn..  NNDDRRFF  

bbaattttaalliioonnss  aanndd  tthheeiirr  ttrraaiinniinngg  iinnssttiittuuttiioonnss  wwiillll  bbee  uusseedd  ffoorr  ccaappaacciittyy  ddeevveellooppmmeenntt..  TThhee  PPoolliiccee  

ddeeppaarrttmmeenntt  hhaass  iinncclluuddeedd  DDMM  ttrraaiinniinngg  iinn--sseerrvviiccee  ccoouurrsseess  ffoorr  ooffffiicceerrss..  

  

DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  HHoommee  iinn  CCoonnssuullttaattiioonn  wwiitthh  SSDDMMAA  sshhaallll  bbee  pprriimmaarriillyy  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  ttaakkiinngg  

pprreeppaarreeddnneessss  mmeeaassuurreess  aanndd  bbuuiillddiinngg  rreessppoonnssee  ccaappaacciittyy  aass  ppeerr  tthheeiirr  vvuullnneerraabbiilliittyy  ttoo  vvaarriioouuss  

nnaattuurraall  ddiissaasstteerrss  aanndd  ccoonnssttiittuuttee  SSttaattee  DDiissaasstteerr  RReessppoonnssee  FFoorrcceess  oonn  tthhee  ppaatttteerrnn  ooff  NNDDRRFF..  

  

77..77    DDeevveellooppiinngg  TTeecchhnniiccaall  aanndd  CCoommppuutteerr  AAiiddeedd  DDaattaabbaasseess  
  

II..  UUppddaattee  tthhee  vvuullnneerraabbiilliittyy  aattllaass  bbaasseedd  oonn  nneeww  ddiissttrriiccttss  ccrreeaatteedd  aanndd  aannyy  cchhaannggee  iinn  

vvuullnneerraabbiilliittyy  pprrooffiillee  ooff  ppooppuullaattiioonn  oovveerr  tthhee  yyeeaarrss..  

IIII..  DDeevveelloopp  GGIISS  bbaasseedd  iinnffoorrmmaattiioonn  ssyysstteemm  ffoorr  ddiiffffeerreenntt  sseeccttoorrss  vviizz..  mmeeddiiccaall  aanndd  hheeaalltthh,,  
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cciivviill  ssuuppppllyy,,  ffiirree  aanndd  eemmeerrggeennccyy  sseerrvviicceess,,  eettcc..  

IIIIII..  DDeevveelloopp  FFlloooodd  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  IInnffoorrmmaattiioonn  SSyysstteemm--  ddeevveelloopp  ssooffttwwaarree,,  ccoolllleecctt  aanndd  

ffeeeedd  bbaassiicc  ddaattaa,,  ttrraaiinn  tthhee  uusseerr  aanndd  eennssuurree  rreegguullaarr  uuppddaattiinngg  ooff  rreeaall--  ttiimmee  ddaattaa..  

IIVV..  CCrreeaattee  aanndd  ddiisssseemmiinnaattee  ddaattaabbaassee  ooff  ccoonnttaacctt  ddeettaaiillss,,  rreessoouurrcceess,,  rreessppoonnssee  aaggeenncciieess,,  NNGGOOss,,  

ttrraaiinneedd  ppeerrssoonnnneell,,  mmoosstt  vvuullnneerraabbllee  ggrroouuppss,,  eevvaaccuuaattiioonn  rroouutteess,,  aavvaaiillaabbllee  sshheelltteerrss,,  rreelliieeff  

cceennttrreess,,  ccrriittiiccaall  iinnffrraassttrruuccttuurreess,,  ssttoorraaggee  ggooddoowwnnss,,  eettcc..  
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CChhaapptteerr  88  
  

                                                  DDiissaasstteerr  RReessppoonnssee  aanndd  RReelliieeff  

  
MMaajjoorr  nnaattuurraall  ddiissaasstteerrss  lliikkee  ddrroouugghhtt,,  fflloooodd  aanndd  ccyycclloonniicc  ddiissttuurrbbaanncceess  ooccccuurr  aallmmoosstt  eevveerryy  yyeeaarr..  

HHeeaatt  wwaavvee  iiss  aallssoo  aa  rreegguullaarr  pphheennoommeennoonn..  TTaakkiinngg  iinnttoo  aaccccoouunntt  tthhee  sseeaassoonnaall  ppaatttteerrnn  ooff  tthheessee  

ddiissaasstteerrss,,  ssttaannddiinngg  pprreeppaarreeddnneessss  aaccttiivviittiieess  aarree  uunnddeerrttaakkeenn  bbyy  tthhee  SSttaattee  GGoovveerrnnmmeenntt  aatt  ddiiffffeerreenntt  

lleevveellss  ttoo  mmeeeett  tthhee  eevveennttuuaalliittiieess  aanndd  mmiinniimmiizzee  tthhee  iimmppaacctt  ooff  tthheessee  ddiissaasstteerrss..  DDuurriinngg  tthhee  

ooccccuurrrreennccee  ooff  tthhee  ccaallaammiittyy,,  aaccttiivviittiieess  lliikkee  rreessccuuee,,  eevvaaccuuaattiioonn,,  sshheelltteerriinngg,,  pprroovviissiioonn  ooff  ffoooodd,,  

wwaatteerr,,  ffiirrsstt--aaiidd  aarree  uunnddeerrttaakkeenn  ffoolllloowweedd  bbyy  vvaarriioouuss  rreelliieeff  mmeeaassuurreess  dduurriinngg  ppoosstt--ddiissaasstteerr  ppeerriioodd..  

AAccttiivviittiieess  dduurriinngg  tthheessee  tthhrreeee  pphhaasseess  ooff  ddiissaasstteerr  ffoorr  ddiiffffeerreenntt  ddiissaasstteerrss  aalltthhoouugghh  iiddeennttiiccaall  iinn  

ssoommee  rreessppeeccttss  aarree  ddiiffffeerreenntt  iinn  ootthheerr  rreessppeeccttss..  

PPrroovviiddiinngg  iinniittiiaall  rreessppoonnssee  iinn  tthhee  eevveenntt  ooff  ssuuddddeenn  ddiissaasstteerr  iiss  nnoott  oonnllyy  ddiiffffiiccuulltt  bbuutt  cchhaalllleennggiinngg  

aass  wweellll..  NNoorrmmaallllyy  wwhheenn  aa  ccrriissiiss  ssiittuuaattiioonn  ddeevveellooppss  tthhee  ppiiccttuurree  iiss  oofftteenn  uunncclleeaarr  aanndd  cchhaaoottiicc  aanndd  

wwoouulldd  bbeeccoommee  ffuurrtthheerr  ccoommpplliiccaatteedd  wwhheenn  ddiissaasstteerr  hhaappppeennss  dduurriinngg  nniigghhtt  ttiimmee  oorr  dduurriinngg  wwiinntteerr  

sseeaassoonn  aanndd  ccoollllaappssee  ooff  ccoommmmuunniiccaattiioonn  aanndd  ttrraannssppoorrtt  nneettwwoorrkk  ttaakkeess  ppllaaccee..  TThhee  ffiirrsstt  rreeaaccttiioonn  iiss  

ttoo  aacctt  ssppoonnttaanneeoouussllyy..  

88..11  LLeevveell  ooff  DDiissaasstteerrss  

LL  ccoonncceepptt  hhaass  bbeeeenn  ddeevveellooppeedd  ttoo  ddeeffiinnee  ddiiffffeerreenntt  lleevveellss  ooff  ddiissaasstteerrss  iinn  oorrddeerr  ttoo  ffaacciilliittaattee  tthhee  

rreessppoonnsseess  aanndd  aassssiissttaanncceess  ttoo  ssttaatteess  aanndd  ddiissttrriiccttss..  

  

LLeevveell  DDeessccrriippttiioonn  AAccttiivviittiieess  

LL00  NNoorrmmaall  ttiimmee  PPrreevveennttiioonn,,  pprreeppaarraattiioonn  aanndd  ccaappaacciittyy  bbuuiillddiinngg  

aaccttiivviittiieess  lliikkee  ttrraaiinniinnggss,,  pprreeppaarraattiioonn  aanndd  

uuppddaattiioonn  ooff  ppllaannss,,  mmoocckk  ddrriillllss,,  pprrooccuurreemmeennttss  ooff  

eeqquuiippmmeennttss,,  eettcc  

LL11  CCaann  bbee  mmaannaaggeedd  aatt  ddiissttrriicctt  

lleevveell  

SSttaattee  aanndd  CCeennttrree  rreemmaaiinn  rreeaaddyy  ttoo  aassssiisstt  iiff  nneeeedd  

aarriisseess  

  

LL22  BBeeyyoonndd  tthhee  ccaappaacciittyy  RReeqquuiirree  aaccttiivvee    ppaarrttiicciippaattiioonn    aanndd  
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mmoobbiilliizzaattiioonn    ooff  rreessoouurrcceess  ffrroomm  SSttaattee  

GGoovveerrnnmmeenntt  

LL33  RReessoouurrcceess  ooff  DDiissttrriicctt  aanndd  

SSttaattee  GGoovveerrnnmmeenntt  hhaavvee  

bbeeeenn  oovveerrwwhheellmmeedd  

RReeqquuiirree  CCeennttrraall  GGoovveerrnnmmeenntt  ffoorr  rreeiinnssttaattiinngg  tthhee  

SSttaattee  aanndd  DDiissttrriicctt  mmaacchhiinneerryy  aass  wweellll  aass  ffoorr  

rreessccuuee,,  rreelliieeff,,  aanndd  ootthheerr  rreessppoonnssee  aanndd  

rreeccoovveerryy  mmeeaassuurreess  
  

          TTaabbllee--88..11  ::  LLeevveellss  ooff  DDiissaasstteerrss  

  

88..22    RReessppoonnssee  
  

IImmmmeeddiiaattee  oonn  rreecceeiivviinngg  iinnffoorrmmaattiioonn  aabboouutt  tthhee  ddiissaasstteerr  tthhaatt  ssttrriikkeess  aannyy  aarreeaa  tthhee  ttrriiggggeerr  

mmeecchhaanniissmm  iiss  aaccttiivvaatteedd  eeiitthheerr  ffrroomm  ‘‘TTOOPP’’  oorr  ffrroomm  tthhee  ‘‘BBOOTTTTOOMM’’  ddeeppeennddiinngg  uuppoonn  tthhee  

ssiittuuaattiioonnss  tthhee  ffoolllloowwiinngg  aaccttiioonnss  wwiillll  bbee  iinniittiiaatteedd::  

  

  GGeenneerraattiioonn  ooff  eevveenntt  sscceennaarriioo  rreeppoorrtt  ttoo  bbee  sseenntt  aass  ppeerr  tthhee  ttrriiggggeerr  mmeecchhaanniissmm..  

  PPrreeppaarraattiioonn  ooff  ccuurrrreenntt  ssttaattuuss  oonn  lliiffee  lliinnee  ffaacciilliittiieess  aanndd  iinnffrraassttrruuccttuurree..  

  RRaappiidd  vviissuuaall  aasssseessssmmeenntt  ooff  ddaammaaggee  ttoo  bbuuiillddiinnggss..  

  AAsssseessssmmeenntt  ooff  CCaauussaalliittiieess..  

  AAsssseessssmmeenntt  ooff  TTrraannssppoorrtt  rreeqquuiirreemmeennttss  

  AAsssseessssmmeenntt  ooff  rreeqquuiirreemmeenntt  ooff  sshheelltteerrss  

  SSttaattuuss  ooff  sseeaarrcchh  aanndd  rreessccuuee  ooppeerraattiioonnss..  

  DDeettaaiillss  aanndd  lliissttiinngg  ooff  mmiissssiinngg  ppeerrssoonnss..  

  AAsssseessssmmeenntt  ooff  ttyyppee  aanndd  eexxtteenntt  ooff  mmeeddiiccaall  ssuuppppoorrtt  ffoorr  uunnddeerrttaakkiinngg  eemmeerrggeennccyy  

ooppeerraattiioonn..  

  SSttaattuuss  ooff  iiddeennttiiffiiccaattiioonn  ooff  ssttaakkeehhoollddeerrss  aanndd  rroollee  ppllaayyeerrss  ffoorr  pprroovviiddiinngg  ssuuppppoorrttiinngg  

rreessppoonnssee  aanndd  rreeccoovveerryy  ooppeerraattiioonnss..  

  SSttaattuuss  ooff  aaccttiivvaattiinngg  ccaallll  cceenntteerr  ffoorr  pprroovviiddiinngg  mmuullttiippllee  ppiieecceess  ooff  iinnffoorrmmaattiioonn  ttoo  ccaalllleerrss  

aanndd  rreellaattiivveess  ooff  vviiccttiimmss..  
  

PPrriimmaarryy  ttaasskkss  dduurriinngg  tthhiiss  pphhaassee  wwoouulldd  bbee::  

  

aa))  PPrrooppeerr  nneeeedd  aasssseessssmmeenntt  tthhrroouugghh  vviillllaaggee  rreessppoonnssee..  

bb))  DDeeppllooyymmeenntt  ooff  rreessoouurrcceess  ttoo  aallll  aaffffeecctteedd  sseelleeccttiioonnss  iinn  aann  eeqquuiittaabbllee  mmaannnneerr..  

cc))  BBeessiiddeess  ffoooodd,,  ccllootthh  aanndd  sshheelltteerr  ffaacciilliittiieess  ssuucchh  aass  ppuubblliicc  hheeaalltthh  aanndd  ssaanniittaattiioonn  iiss  ttoo  bbee  
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pprroovviiddeedd  iinn  sshheelltteerrss  oorr  ccaammppss..  

dd))  EEnnssuurriinngg  ttoottaall  ttrraannssppaarreennccyy  iinn  ddiissttrriibbuuttiioonn  ooff  rreelliieeff  mmaatteerriiaall..  

ee))  PPuuttttiinngg  iinn  ppllaaccee  aann  oobbjjeeccttiivvee  mmeetthhoodd  ooff  aasssseessssiinngg  ddaammaaggee..  

  

88..22..11  TTrriiggggeerr  MMeecchhaanniissmm  
  

TThhee  rreessppoonnssee  mmeecchhaanniissmm  sshhaallll  bbee  ppuutt  iinnttoo  aaccttiioonn  ccoonnssiiddeerriinngg  tthhee  ssiittuuaattiioonn  pprreevvaaiilliinngg  aatt  aa  

ggiivveenn  ppooiinntt  ooff  ttiimmee..  RReessppoonnssee  pprroocceessss  bbeeggiinnss  aass  ssoooonn  aass  iitt  bbeeccoommeess  aappppaarreenntt  tthhaatt  aa  ddiissaassttrroouuss  

eevveenntt  iiss  iimmmmiinneenntt  aanndd  llaassttss  uunnttiill  tthhee  ddiissaasstteerr  iiss  ddeeccllaarreedd  ttoo  bbee  oovveerr..  RReessppoonnssee  iiss  ttrriiggggeerreedd  oonn  

rreecceeiivviinngg  aannyy  eeaarrllyy  wwaarrnniinngg  oorr  aatt  ooccccuurrrreennccee  ooff  ddiissaasstteerr  aass  tthhee  ccaassee  mmaayy  bbee..  
  

OOnn  rreecceeiipptt  ooff  aalleerrtt//  eeaarrllyy  wwaarrnniinngg  oorr  iinnffoorrmmaattiioonn  aabboouutt  oonnsseett  ooff  ddiissaasstteerr,,  DDiissttrriicctt  CCoolllleeccttoorr  oorr  

RReelliieeff  CCoommmmiissssiioonneerr  aassssuummee  tthhee  rroollee  ooff  tthhee  IInncciiddeenntt  CCoommmmaannddeerr  ((IICC))  ffoorr  LL11  oorr  LL22  lleevveell  

ddiissaasstteerr  rreessppeeccttiivveellyy,,  aass  tthhee  ccaassee  mmaayy  bbee..  IImmmmeeddiiaattee  aacccceessss  ttoo  tthhee  ddiissaasstteerr  ssiittee  tthhrroouugghh  vvaarriioouuss  

mmeeaannss  ooff  ccoommmmuunniiccaattiioonnss  ssuucchh  aass  mmoobbiilleess,,  VVSSAATT,,  wwiirreelleessss  ccoommmmuunniiccaattiioonn  aanndd  hhoottlliinnee  

ccoonnttaacctt  iiss  aallssoo  mmaaddee..  DDeeppeennddiinngg  oonn  lleevveell  ooff  ddiissaasstteerr,,  tthhee  rreeqquuiirreedd  aanndd  rreelleevvaanntt  IInncciiddeenntt  

RReessppoonnssee  TTeeaammss  ((IIRRTTss))  sshhaallll  bbee  aaccttiivvaatteedd..    
  

TThhee  EEOOCCss  aanndd  EERRCCss  wwiillll  bbee  ppuutt  oonn  ffuullll  aalleerrtt  aanndd  wwiillll  ccoonnttiinnuuee  ttoo  ooppeerraattee  aass  lloonngg  aass  tthhee  nneeeedd  

ffoorr  eemmeerrggeennccyy  rreelliieeff  aanndd  ooppeerraattiioonnss  ccoonnttiinnuuee  aanndd  tthhee  lloonnggeerr  tteerrmm  ppllaannss  ffoorr  rreehhaabbiilliittaattiioonn  aarree  

ffiinnaalliisseedd..  

DDiissaasstteerr  AAggeenncciieess  

EEaarrtthhqquuaakkeess  IIMMDD,,  IISSRR  

FFllooooddss  IIMMDD,,  IIrrrriiggaattiioonn  DDeepptt..  

CCyycclloonneess  IIMMDD  

TTssuunnaammii  IIMMDD,,  IISSRR,,  IINNCCOOIISS  

DDrroouugghhtt  AAggrriiccuullttuurree  DDeepptt..  

EEppiiddeemmiiccss  HHeeaalltthh  aanndd  FFaammiillyy  WWeellffaarree  DDeepptt..  

IInndduussttrriiaall  aanndd  CChheemmiiccaall  AAcccciiddeennttss  IInndduussttrryy,,  LLaabboouurr  aanndd  EEmmppllooyymmeenntt  DDeepptt..  

FFiirree  FFiirree  aanndd  EEmmeerrggeennccyy  SSeerrvviicceess  
  

  

TTaabbllee--88..22  ::  AAggeenncciieess  CCoommppeetteenntt  ffoorr  IIssssuuiinngg  DDiissaasstteerr  SSppeecciiffiicc  EEaarrllyy  WWaarrnniinngg  
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IInn  ccaassee  ooff  EEaarrllyy  WWaarrnniinngg  

  

  

  

  

  

  

  

FFlloowwcchhaarrtt--88..11  ::  TTrriiggggeerr  MMeecchhaanniissmm  iinn  ccaassee  ooff  EEaarrllyy  WWaarrnniinngg  

  

WWiitthhoouutt  EEaarrllyy  WWaarrnniinngg  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

FFlloowwcchhaarrtt--88..22  ::  TTrriiggggeerr  MMeecchhaanniissmm  wwiitthhoouutt  EEaarrllyy  WWaarrnniinngg  

EEaarrllyy  wwaarrnniinngg  AAggeennccyy  

SSEEOOCC  

DDEEOOCC  

CCOORR  

DDCC  

AAccttiivvaattee  IIRRTTss  aass  ppeerr  tthhee  
rreeqquuiirreemmeenntt  aanndd  lleevveell  ooff  

ddiissaasstteerr  

AAccttiivvaattee  IIRRTTss  aass  ppeerr  tthhee  
rreeqquuiirreemmeenntt  aanndd  lleevveell  ooff  

ddiissaasstteerr  

SSEEOOCC  

DDEEOOCC  

CCOORR  

DDCC  

AAccttiivvaattee  IIRRTTss  aass  ppeerr  tthhee  
rreeqquuiirreemmeenntt  aanndd  lleevveell  ooff  

ddiissaasstteerr  

AAccttiivvaattee  IIRRTTss  aass  ppeerr  tthhee  
rreeqquuiirreemmeenntt  aanndd  lleevveell  ooff  

ddiissaasstteerr  

PPMMOO,,  CCaabbiinneett  SSeeccrreettaarryy,,  
SSeeccrreettaarryy--HHoommee  aanndd  DDeeffeennccee,,  

NNDDMMAA,,  SSDDMMAA  

TTEEOOCC  TTeehhssiillddaarr  

RReessppoonndd  aanndd  
ssiimmuullttaanneeoouussllyy  rreeppoorrtt  

GGoovveerrnnoorr,,  CChhiieeff  MMiinniisstteerr,,  
CChhiieeff  SSeeccrreettaarryy,,  RReelliieeff  
CCoommmmiissssiioonneerr,,  DDiissttrriicctt  

CCoolllleeccttoorr  
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88..22..22  IInncciiddeenntt  RReessppoonnssee  SSyysstteemm  
  

IInncciiddeenntt  RReessppoonnssee  SSyysstteemm  ((IIRRSS))  iiss  oonnee  ooff  tthhee  ccrruucciiaall  ttoooollss  ffoorr  ccoooorrddiinnaatteedd  rreessppoonnssee..  TThhee  

ssyysstteemm  eennvviissaaggeess  tthhaatt  tthhee  rroolleess  aanndd  dduuttiieess  aarree  llaaiidd  ddoowwnn  iinn  aaddvvaannccee,,  tthhee  ppeerrssoonnnneell  eeaarrmmaarrkkeedd  

aanndd  ttrraaiinneedd  iinn  tthheeiirr  rreessppeeccttiivvee  rroolleess  aanndd  dduuttiieess..  IItt  ffiixxeess  aaccccoouunnttaabbiilliittyy  ooff  tthhee  eeaarrmmaarrkkeedd  

ppeerrssoonnnneell  aanndd  aallssoo  aavvooiiddss  dduupplliiccaattiioonn  ooff  eeffffoorrttss  bbyy  cclleeaarrllyy  ddeemmaarrccaattiinngg  tthhee  aarreeaa  ssppeecciiffiicc  ttaasskk  

ffoorrccee  tteeaammss..  

IItt  pprroovviiddeess  aa  ppaarrttiicciippaattoorryy,,  wweellll  ssttrruuccttuurreedd,,  ssaaffee,,  mmuullttii  ddiisscciipplliinnaarryy,,  mmuullttii--ddeeppaarrttmmeennttaall  aanndd  

ssyysstteemmaattiicc  aapppprrooaacchh  ttoo  gguuiiddee  aaddmmiinniissttrraattiivvee  mmeecchhaanniissmmss  aatt  aallll  lleevveellss  ooff  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt..  IItt  

aallssoo  pprroovviiddeess  ssccooppee  ffoorr  pprriivvaattee  sseeccttoorr,,  NNGGOOss,,  CCBBOOss,,  PPRRIIss  aanndd  ccoommmmuunniittiieess  ttoo  wwoorrkk  

sseeaammlleessssllyy  iinn  tthhee  rreessppoonnssee  aaccttiivviittiieess..  
  

TThhee  SSttaattee  GGoovveerrnnmmeenntt//  CCSS  wwiillll  ddeessiiggnnaattee  vvaarriioouuss  ooffffiicceerrss  ooff  lliinnee  ddeeppaarrttmmeennttss  ffoorr  tthhee  

ccoorrrreessppoonnddiinngg  IIRRSS  ppoossiittiioonnss  ttoo  ppeerrffoorrmm  tthheeiirr  dduuttiieess..  BBeeiinngg  tthhee  aaddmmiinniissttrraattiivvee  hheeaadd  ooff  tthhee  

SSttaattee  aass  wweellll  aass  tthhee  CCEEOO  ooff  SSDDMMAA,,  tthhee  CCSS  iiss  ddeessiiggnnaatteedd  aass  tthhee  RROO  ooff  tthhee  SSttaattee..  SShhee//hhee  mmaayy  

ddeelleeggaattee  ssoommee  ooff  hhiiss  ffuunnccttiioonnss  ttoo  tthhee  SSeeccrreettaarryy,,  DDMM  ooff  tthhee  SSttaattee,,  ffoorr  tthhee  ddaayy  ttoo  ddaayy  

ssuuppeerrvviissiioonn  aanndd  mmaannaaggeemmeenntt  ooff  tthhee  iinncciiddeenntt..  SShhee//hhee  wwiillll  hhoowweevveerr  rreemmaaiinn  ffuullllyy  bbrriieeffeedd  bbyy  

SSEEOOCC  aanndd  IICC  aanndd  bbee  aawwaarree  ooff  aallll  ddeevveellooppmmeennttss  aanndd  pprrooggrreessss  ooff  rreessppoonnssee  aaccttiivviittiieess  aatt  aallll  

ttiimmeess..  IInn  ccaassee  aann  iinncciiddeenntt  iiss  bbeeyyoonndd  tthhee  ccoonnttrrooll  ooff  aa  DDiissttrriicctt  aaddmmiinniissttrraattiioonn  oorr  aa  nnuummbbeerr  ooff  

DDiissttrriiccttss  aarree  aaffffeecctteedd,,  tthhee  RROO  ooff  tthhee  SSttaattee  wwiillll  ccoonnssiiddeerr  sseettttiinngg  uupp  ooff  aann  AArreeaa  CCoommmmaanndd  aanndd  

ddeessiiggnnaattee  aann  AArreeaa  CCoommmmaannddeerr  ((AACC))..  HHee  mmaayy  ccoonnssiiddeerr  tthhee  DDiivviissiioonnaall  CCoommmmiissssiioonneerr  ttoo  aacctt  aass  

AACC  oorr  mmaayy  ddeeppllooyy  aapppprroopprriiaattee//ssuuiittaabbllee  ooffffiicceerr  iirrrreessppeeccttiivvee  ooff  sseenniioorriittyy..  TThhee  RROO  mmaayy  aallssoo  

ddeeppllooyy  ssoommee  ssuuppppoorrttiinngg  ssttaaffff  ttoo  aassssiisstt  hhiimm  aanndd  tthhee  rroolleess  aanndd  rreessppoonnssiibbiilliittiieess  aarree  aass  ffoolllloowwss::  
  

  EEnnssuurree  tthhaatt  IIRRTTss  aarree  ffoorrmmeedd  aatt  DDiissttrriicctt,,  SSuubb--DDiivviissiioonn,,  TTeehhssiill//  BBlloocckk  lleevveellss  aanndd  IIRRSS  iiss  

iinntteeggrraatteedd  iinn  tthhee  DDiissttrriicctt  DDMM  PPllaann  aass  ppeerr  SSeeccttiioonn  3311  ooff  tthhee  DDMM  AAcctt,,  22000055..  TThhiiss  wwiillll  bbee  

aacchhiieevveedd  bbyy  iissssuuiinngg  aa  SSttaannddiinngg  OOrrddeerr  bbyy  tthhee  RROO  ttoo  aallll  SSDDMMss  aanndd  TTeehhssiillddaarrss//  BBDDOOss;;  

  EEnnssuurree  wweebb  bbaasseedd//  oonn  lliinnee  DDeecciissiioonn  SSuuppppoorrtt  SSyysstteemm  ((DDSSSS))  iiss  iinn  ppllaaccee  iinn  DDEEOOCC  aanndd  

ccoonnnneecctteedd  wwiitthh  SSuubb--DDiivviissiioonn  aanndd  TTeehhssiill//  BBlloocckk  lleevveell  IIRRTTss  ffoorr  ssuuppppoorrtt;;  

  EEnnssuurree  tthhaatt  ttoollll  ffrreeee  eemmeerrggeennccyy  nnuummbbeerrss  eexxiissttiinngg  ffoorr  PPoolliiccee,,  FFiirree  aanndd  MMeeddiiccaall  ssuuppppoorrtt  

eettcc..  aarree  lliinnkkeedd  ttoo  tthhee  DDEEOOCC  ffoorr  rreessppoonnssee,,  ccoommmmaanndd  aanndd  ccoonnttrrooll;;  

  OObbttaaiinn  ffuunnddss  ffrroomm  SSttaattee  GGoovveerrnnmmeenntt  aass  rreeccoommmmeennddeedd  bbyy  tthhee  1133tthh  FFCC  aanndd  eennssuurree  tthhaatt  

aa  ttrraaiinniinngg  ccaalleennddaarr  ffoorr  IIRRTTss  ooff  DDiissttrriicctt  iiss  pprreeppaarreedd  aanndd  mmeemmbbeerrss  ooff  IIRRTTss  aarree  ttrraaiinneedd  
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tthhrroouugghh  TTIIss  aanndd  ootthheerr  ttrraaiinniinngg  iinnssttiittuuttiioonnss  ooff  tthhee  DDiissttrriicctt;;  

  DDeelleeggaattee  aauutthhoorriittiieess  ttoo  tthhee  IICC;;  

  AAccttiivvaattee  IIRRTTss  aatt  DDiissttrriicctt  hheeaaddqquuaarrtteerr,,  SSuubb--DDiivviissiioonn,,  TTeehhssiill//  BBlloocckk  lleevveellss,,  aass  aanndd  wwhheenn  

rreeqquuiirreedd;;  

  AAppppooiinntt//  ddeeppllooyy,,  tteerrmmiinnaattee  aanndd  ddeemmoobbiilliizzee  IICC  aanndd  IIRRTT((ss))  aass  aanndd  wwhheenn  rreeqquuiirreedd;;  

  DDeecciiddee  oovveerraallll  iinncciiddeenntt  oobbjjeeccttiivveess,,  pprriioorriittiieess  aanndd  eennssuurree  tthhaatt  vvaarriioouuss  oobbjjeeccttiivveess  ddoo  nnoott  

ccoonnfflliicctt  wwiitthh  eeaacchh  ootthheerr;;  

  EEnnssuurree  tthhaatt  IIAAPP  iiss  pprreeppaarreedd  bbyy  tthhee  IICC  aanndd  iimmpplleemmeenntteedd;;  

  RReemmaaiinnss  ffuullllyy  bbrriieeffeedd  oonn  tthhee  IIAAPP  aanndd  iittss  iimmpplleemmeennttaattiioonn;;  

  CCoooorrddiinnaatteess  aallll  rreessppoonnssee  aaccttiivviittiieess;;  

  GGiivvee  ddiirreeccttiioonnss  ffoorr  tthhee  rreelleeaassee  aanndd  uussee  ooff  rreessoouurrcceess  aavvaaiillaabbllee  wwiitthh  aannyy  ddeeppaarrttmmeenntt  ooff  

tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt,,  LLooccaall  AAuutthhoorriittyy,,  pprriivvaattee  sseeccttoorr  eettcc..  iinn  tthhee  DDiissttrriicctt;;  

  EEnnssuurree  tthhaatt  llooccaall  AArrmmeedd  FFoorrcceess  CCoommmmaannddeerrss  aarree  iinnvvoollvveedd  iinn  tthhee  ppllaannnniinngg  pprroocceessss  aanndd  

tthheeiirr  rreessoouurrcceess  aarree  aapppprroopprriiaatteellyy  ddoovveettaaiilleedd,,  iiff  rreeqquuiirreedd;;  

  EEnnssuurree  tthhaatt  llooccaall  AArrmmeedd  FFoorrcceess  CCoommmmaannddeerrss  aarree  iinnvvoollvveedd  iinn  tthhee  ppllaannnniinngg  pprroocceessss  aanndd  

tthheeiirr  rreessoouurrcceess  aarree  aapppprroopprriiaatteellyy  ddoovveettaaiilleedd,,  iiff  rreeqquuiirreedd;;  

  AAppppooiinntt  aa  nnooddaall  ooffffiicceerr  aatt  tthhee  DDiissttrriicctt  lleevveell  ttoo  oorrggaanniizzee  AAiirr  OOppeerraattiioonnss  iinn  ccoooorrddiinnaattiioonn  

wwiitthh  tthhee  SSttaattee  aanndd  CCeennttrraall  GGoovveerrnnmmeenntt  NNOO..  AAllssoo  eennssuurree  tthhaatt  aallll  IICCss  ooff  IIRRTTss  ooff  tthhee  

DDiissttrriicctt  aarree  aawwaarree  ooff  iitt;;  

  EEnnssuurree  tthhaatt  tthhee  NNGGOOss  ccaarrrryy  oouutt  tthheeiirr  aaccttiivviittiieess  iinn  aann  eeqquuiittaabbllee  aanndd  nnoonn--  ddiissccrriimmiinnaattoorryy  

mmaannnneerr;;  

  DDeeppllooyy  tthhee  DDiissttrriicctt  HHeeaaddqquuaarrtteerr  IIRRTTss  aatt  tthhee  iinncciiddeenntt  ssiittee,,  iinn  ccaassee  ooff  nneeeedd;;  

  EEnnssuurree  tthhaatt  eeffffeeccttiivvee  ccoommmmuunniiccaattiioonnss  aarree  iinn  ppllaaccee;;  

  EEnnssuurree  tthhaatt  tteelleepphhoonnee  ddiirreeccttoorryy  ooff  aallll  EESSFF  iiss  pprreeppaarreedd  aanndd  aavvaaiillaabbllee  wwiitthh  EEOOCC  aanndd  

mmeemmbbeerrss  ooff  IIRRTTss;;  

  EEnnssuurree  pprroovviissiioonn  ffoorr  aaccccoouunnttaabbiilliittyy  ooff  ppeerrssoonnnneell  aanndd  aa  ssaaffee  ooppeerraattiinngg  eennvviirroonnmmeenntt;;  

  IInn  ccaassee  tthhee  ssiittuuaattiioonn  ddeetteerriioorraatteess;;  tthhee  RROO  mmaayy  aassssuummee  tthhee  rroollee  ooff  tthhee  IICC  aanndd  mmaayy  sseeeekk  

ssuuppppoorrtt  ffrroomm  tthhee  SSttaattee  lleevveell  RROO;;  
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  MMoobbiilliizzee  eexxppeerrttss  aanndd  ccoonnssuullttaannttss  iinn  tthhee  rreelleevvaanntt  ffiieellddss  ttoo  aaddvviissee  aanndd  aassssiisstt  aass  hhee  mmaayy  

ddeeeemm  nneecceessssaarryy;;  

  PPrrooccuurree  eexxcclluussiivvee  oorr  pprreeffeerreennttiiaall  uussee  ooff  aammeenniittiieess  ffrroomm  aannyy  aauutthhoorriittyy  oorr  ppeerrssoonn;;  

  CCoonndduucctt  ppoosstt  rreessppoonnssee  rreevviieeww  oonn  ppeerrffoorrmmaannccee  ooff  IIRRTTss  aanndd  ttaakkee  aapppprroopprriiaattee  sstteeppss  ttoo  

iimmpprroovvee  ppeerrffoorrmmaannccee;;  aanndd  

  TTaakkee  ootthheerr  nneecceessssaarryy  aaccttiioonn  aass  tthhee  ssiittuuaattiioonn  ddeemmaanndd..  

  

    
  

FFlloowwcchhaarrtt--88..33  ::  IInncciiddeenntt  RReessppoonnssee  SSyysstteemm



88..22..33  EEmmeerrggeennccyy  OOppeerraattiioonnss  CCeennttrree  

  

EEOOCC  iiss  aann  ooffffssiittee  ffaacciilliittyy  wwhhiicchh  ffuunnccttiioonnss  ffrroomm  tthhee  SSttaattee//  DDiissttrriicctt//  TTaalluukkaa  hheeaaddqquuaarrtteerrss..  IItt  

iinncclluuddeess  tthhee  ssppaaccee,,  ffaacciilliittiieess  aanndd  pprrootteeccttiioonn  nneecceessssaarryy  ffoorr  ccoommmmuunniiccaattiioonn,,  ccoollllaabboorraattiioonn,,  

ccoooorrddiinnaattiioonn  aanndd  eemmeerrggeennccyy  iinnffoorrmmaattiioonn  mmaannaaggeemmeenntt..  IItt  iiss  aa  ccoommbbiinnaattiioonn  ooff  vvaarriioouuss  lliinnee  

ddeeppaarrttmmeennttss  ooff  GGoovveerrnnmmeenntt  aanndd  ootthheerr  aaggeenncciieess  wwhhoossee  sseerrvviicceess  aarree  ggeenneerraallllyy  rreeqquuiirreedd  dduurriinngg  

iinncciiddeenntt  rreessppoonnssee..  

  

  AAccttiivvaattiioonn  ooff  EEOOCC  

  

TThhee  EEOOCC  iiss  aa  nnooddaall  ppooiinntt  ffoorr  tthhee  oovveerraallll  ccoooorrddiinnaattiioonn  aanndd  ccoonnttrrooll  ooff  rreelliieeff  wwoorrkk..  IInn  ccaassee  ooff  aann  

LL11  DDiissaasstteerr  tthhee  DDEEOOCC  wwiillll  bbee  aaccttiivvaatteedd,,  iinn  ccaassee  ooff  aann  LL22  ddiissaasstteerr  SSEEOOCC  wwiillll  bbee  aaccttiivvaatteedd  

aalloonngg  wwiitthh  tthhee  DDEEOOCC..  WWoorrkkiinngg  ooff  EEOOCC  ccaann  ffuurrtthheerr  bbee  uunnddeerrssttoooodd  bbyy  ffoolllloowwiinngg  ssttaatteess::  
  

ii..  NNoorrmmaallccyy  ((SStteeaaddyy  SSttaattee))--  WWhheenn  ffuullll  aaccttiivvaattiioonn  ooff  tthhee  EEOOCC  iiss  nnoott  wwaarrrraanntteedd  

iiii..  EEmmeerrggeennccyy  AAlleerrttss--  WWhheenn  tthhee  EEOOCC  iiss  bbrroouugghhtt  iinnttoo  ffuullll  oorr  ppaarrttiiaall  aaccttiivvaattiioonn  ttoo  

pprreeeemmppttiivveellyy  rreedduuccee  tthhee  iimmppaacctt  ooff  iimmppeennddiinngg  iinncciiddeennttss  aanndd  rreessppoonndd  ttoo  tthhee  iimmppaacctt  ooff  

tthhee  iinncciiddeenntt  wwhheenn  iitt  ttrraannssppiirreess  

iiiiii..  EEmmeerrggeennccyy--  WWhheenn  aann  iinncciiddeenntt  ooccccuurrss  wwiitthh  oorr  wwiitthhoouutt  pprriioorr  wwaarrnniinngg  rreeqquuiirriinngg  ffuullll  

aaccttiivvaattiioonn  ooff  tthhee  EEOOCC  iinn  rreessppoonnssee  ttoo  tthhee  iinncciiddeenntt  
  

  CCoommmmaanndd  aanndd  CCoonnttrrooll  ooff  EEOOCCss  

TThhee  EEOOCC,,  iittss  ssyysstteemm  aanndd  pprroocceedduurreess  aarree  ddeessiiggnneedd  iinn  ssuucchh  aa  wwaayy  tthhaatt  iinnffoorrmmaattiioonn  ccaann  bbee  

pprroommppttllyy  aasssseesssseedd  aanndd  rreellaayyeedd  ttoo  ccoonncceerrnneedd  ppaarrttiieess..  IImmmmeeddiiaattee  ddiisssseemmiinnaattiioonn  ooff  iinnffoorrmmaattiioonn  

ccoonnttrriibbuutteess  ttoo  qquuiicckk  rreessppoonnssee  aanndd  eeffffeeccttiivvee  ddeecciissiioonn--  mmaakkiinngg  dduurriinngg  eemmeerrggeennccyy..  BBeeiinngg  tthhee  

mmaaiinn  ccoooorrddiinnaattiioonn  aanndd  ccoonnttrrooll  ppooiinntt  ffoorr  aallll  ddiissaasstteerr  ssppeecciiffiicc  eeffffoorrttss,,  tthhee  EEOOCC  iiss  tthhee  ppllaaccee  ooff  

ddeecciissiioonn--mmaakkiinngg,,  uunnddeerr  aa  uunniiffiieedd  ccoommmmaanndd..  

TThhee  EEOOCC  iinn  nnoorrmmaall  cciirrccuummssttaanncceess  wwoorrkkss  uunnddeerr  tthhee  ssuuppeerrvviissiioonn  ooff  RReelliieeff  CCoommmmiissssiioonneerr  aatt  

tthhee  SSttaattee  lleevveell  aanndd  uunnddeerr  tthhee  DDiissttrriicctt  CCoolllleeccttoorr  aatt  tthhee  ddiissttrriicctt  lleevveell..  IItt  iiss  tthhee  nneerrvvee  cceennttrree  ttoo  

ssuuppppoorrtt,,  ccoo--oorrddiinnaattee  aanndd  mmoonniittoorr  tthhee  ddiissaasstteerr  mmaannaaggeemmeenntt  aaccttiivviittiieess  aatt  tthhee  ddiissttrriicctt  lleevveell..  IInn  aa  

ddiissaasstteerr  ssiittuuaattiioonn,,  tthhee  EEOOCC  wwiillll  ccoommee  uunnddeerr  tthhee  ddiirreecctt  ccoonnttrrooll  ooff  CChhiieeff  SSeeccrreettaarryy  oorr  aannyy  ootthheerr  

ppeerrssoonn  ddeessiiggnnaatteedd  bbyy  tthhee  CChhiieeff  SSeeccrreettaarryy  aass  CChhiieeff  ooff  OOppeerraattiioonnss..  
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  FFuunnccttiioonnss  ooff  EEOOCC  

  

ii..  RReecceeiivvee,,  mmoonniittoorr,,  aanndd  aasssseessss  ddiissaasstteerr  iinnffoorrmmaattiioonn..  

iiii..  MMoonniittoorr,,  aasssseessss,,  aanndd  ttrraacckk  rreessppoonnssee  uunniittss  aanndd  rreessoouurrccee  rreeqquueessttss..  

iiiiii..  MMaannaaggee  rreessoouurrccee  ddeeppllooyymmeenntt  ffoorr  ooppttiimmaall  uussaaggee..  

iivv..  MMaakkee  ppoolliiccyy  ddeecciissiioonnss  aanndd  pprrooccllaaiimm  llooccaall  eemmeerrggeenncciieess  aass  nneeeeddeedd..  

vv..  PPrroovviiddee  ddiirreeccttiioonn  aanndd  mmaannaaggeemmeenntt  ffoorr  EEOOCC  ooppeerraattiioonnss  tthhrroouugghh  sseett  pprriioorriittiieess  aanndd  

eessttaabblliisshh  ssttrraatteeggiieess..  

vvii..  CCoooorrddiinnaattee  ooppeerraattiioonnss  ooff  aallll  rreessppoonnddiinngg  uunniittss,,  iinncclluuddiinngg  llaaww  eennffoorrcceemmeenntt,,  ffiirree,,  

mmeeddiiccaall,,  llooggiissttiiccss  eettcc..  

vviiii..  AAuuggmmeenntt  ccoommpprreehheennssiivvee  eemmeerrggeennccyy  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ffrroomm  EEOOCC  ttoo  aannyy  ffiieelldd  ooppeerraattiioonn  

wwhheenn  nneeeeddeedd  oorr  aapppprroopprriiaattee..  

vviiiiii..  MMaaiinnttaaiinn  EEOOCC  sseeccuurriittyy  aanndd  aacccceessss  ccoonnttrrooll..  

iixx..  KKeeeepp  sseenniioorr,,  ssuubboorrddiinnaattee  aanndd  tteennaanntt  ooffffiicciiaallss  iinnffoorrmmeedd..  

xx..  KKeeeepp  llooccaall  jjuurriissddiiccttiioonnss  ((VViillllaaggee//ttoowwnn//CCiittyy,,  ddiissttrriicctt  aanndd  SSttaattee))  iinnffoorrmmeedd..  

xxii..  OOppeerraattee  aa  mmeessssaaggee  cceenntteerr  ttoo  lloogg  aanndd  ppoosstt  aallll  kkeeyy  ddiissaasstteerr  iinnffoorrmmaattiioonn..  

xxiiii..  DDeevveelloopp  aanndd  ddiisssseemmiinnaattee  ppuubblliicc  iinnffoorrmmaattiioonn  wwaarrnniinnggss  aanndd  iinnssttrruuccttiioonnss..  

  

88..22..33..11    SSttaattee  EEOOCC  
  

  

GGeettttiinngg  eeaarrllyy  wwaarrnniinngg  aanndd  aalleerrttss  aarree  ccrriittiiccaall  ttoo  mmoouunntt  ttiimmeellyy  aanndd  aapppprroopprriiaattee  rreessppoonnssee..  TThhee  

uunniiffiieedd  SSEEOOCC  llooccaatteedd  iinn  tthhee  sseeccrreettaarriiaatt  wwiillll  hhaannddllee  iinnffoorrmmaattiioonn  rreellaatteedd  ttoo  ddiissaasstteerr  

mmaannaaggeemmeenntt..  TThhee  ssttaattee  EEOOCC  wwoouulldd  pprroovviiddee  nneecceessssaarryy  iinnffoorrmmaattiioonn  aanndd  ccoooorrddiinnaattiioonn  ttoo  aallll  

nnooddaall  ddeeppaarrttmmeennttss  aanndd  EESSFF..  TThhee  SSEEOOCC  wwiitthh  rroobbuusstt  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ssyysstteemm  wwiillll  bbee  hhaannddlleedd  

bbyy  ccoonncceerrnneedd  nnooddaall  ddeeppaarrttmmeennttss  bbyy  ddeeppllooyyiinngg  tthheeiirr  ssppeecciiaalliisstt  aatt  tthhee  ttiimmee  ooff  ccrriissiiss..  

  

  SSeeqquueennccee  ooff  AAccttiioonn  aatt  tthhee  SSttaattee  LLeevveell::  
  

  SSEEOOCC  

OOnn  rreecceeiipptt  ooff  iinnffoorrmmaattiioonn  eeiitthheerr  ffrroomm  NNEEOOCC  ffrroomm  DDEEOOCC  oorr  ffrroomm  eeaarrllyy  wwaarrnniinngg  aaggeenncciieess  aatt  

nnaattiioonnaall  oorr  ssttaattee  lleevveell  oorr  ffrroomm  aannyy  ootthheerr  rreelliiaabbllee  ssoouurrccee  tthhee  ffoolllloowwiinngg  aaccttiioonn  wwiillll  bbee  ttaakkeenn::  

  

ii))  SSEEOOCC  sshhaallll  bbrriinngg  tthhee  iinnffoorrmmaattiioonn  ttoo  tthhee  nnoottiiccee  ooff  SSEECC..  

iiii))  IIssssuuee  aalleerrttss  //  wwaarrnniinnggss  ttoo  aallll  DDDDMMAA’’ss  //  NNooddaall  DDeeppaarrttmmeennttss  EESSFF  aanndd  aallll  ootthheerr  

ddeessiiggnnaatteedd  DDeeppaarrttmmeennttss  iinn  tthhee  SSttaattee..  
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iiiiii))  TThhrroouugghh  ppuubblliicc  iinnffoorrmmaattiioonn  ddiirreeccttoorraattee  rreelleeaassee  tthhee  iinnffoorrmmaattiioonn  ffoorr  ppuubblliicc  tthhrroouugghh  

AAIIRR,,  tteelleevviissiioonn  aanndd  PPrreessss..  

iivv))  EEssttaabblliisshh  ccoonnttaacctt  aanndd  pprroovviiddee  ssttaattuuss  rreeppoorrtt  ttoo  NNEEOOCC,,  MMHHAA..  

vv))  CCoolllleecctt  ccoollllaattee  aanndd  ssyynntthheessiizzee  iinnffoorrmmaattiioonn  ffoorr  ccoonnssiiddeerraattiioonn  ooff  SSEECC  aanndd  SSDDMMAA..  

vvii))  PPrroovviiddee  rreegguullaarr  aapppprraaiissaall  aanndd  ssttaattuuss  rreeppoorrttss  ttoo  aallll  ddeessiiggnnaatteedd  aauutthhoorriittiieess  iinn  tthhee  SSttaattee..  

vviiii))  AArrrraannggee  mmeeeettiinnggss  ooff  SSEECC..  

vviiiiii))  AAccttiivvaattee  EEmmeerrggeennccyy  SSuuppppoorrtt  FFuunnccttiioonn  ((EESSFF))  iiff  ssiittuuaattiioonn  wwaarrrraannttss..  

  

  SSttaattee  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  AAuutthhoorriittyy  ((SSDDMMAA))  
  

ii..  MMeeeettiinngg  ooff  SSDDMMAA  sshhaallll  bbee  ccoonnvveenneedd  oonn  tthhee  ddiirreeccttiioonn  ooff  cchhaaiirrppeerrssoonn..  

iiii..  SSDDMMAA  wwiillll  ttaakkee  ssttoocckk  ooff  tthhee  ssiittuuaattiioonn..  

iiiiii..  SSDDMMAA  sshhaallll  aasssseessss  lleevveell  ooff  ddiissaasstteerr  aanndd  oouuttssiiddee  aassssiissttaannccee  aanndd  ccooooppeerraattiioonn  rreeqquuiirreedd..  

  

  SSttaattee  EExxeeccuuttiivvee  CCoommmmiitttteeee  ((SSEECC))  
  

ii..  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  RReevveennuuee  sshhaallll  ccoonnvveennee  tthhee  mmeeeettiinngg  ooff  SSEECC..  

iiii..  SSEECC  sshhaallll  aasssseessss  tthhee  ssiittuuaattiioonn  aanndd  lleevveell  ooff  ddiissaasstteerr..  

iiiiii..  BBaasseedd  oonn  tthhee  aasssseessssmmeennttss  SSEECC  sshhaallll  ggiivvee  ddiirreeccttiioonnss  ffoorr  hhaannddlliinngg  tthhee  ssiittuuaattiioonn  aanndd  

mmeeaassuurreess  ttoo  bbee  ttaakkeenn  bbyy  rroollee  ppllaayyeerrss  iinn  rreessppoonnssee  ttoo  aannyy  ssppeecciiffiicc  ssiittuuaattiioonn  oorr  

ddiissaasstteerr..  

iivv..  SSEECC  sshhaallll  rreevviieeww  aanndd  ccoooorrddiinnaattee  rreessppoonnssee  ffrroomm  aallll  ddeeppaarrttmmeennttss..  

vv..  SSEECC  sshhaallll  ccaallll  ffoorr  NNDDRRFF,,  AARRMMYY,,  AAIIRRFFOORRCCEE  oorr  aannyy  ootthheerr  oouuttssiiddee  ssuuppppoorrtt  

wwaarrrraanntteedd  ffoorr  hhaannddlliinngg  tthhee  ssiittuuaattiioonn..  

vvii..  SSEECC  mmaayy  ddeeppuuttee  tteeaamm  ffoorr  oonn  tthhee  ssppoott  ssiittuuaattiioonn  aasssseessssmmeenntt  aanndd  nneeeedd  aasssseessssmmeenntt..  

vviiii..  SSEECC  sshhaallll  mmoobbiilliizzee  rreessoouurrcceess  aanndd  ddiissppaattcchh  tthheemm  ttoo  ccoonncceerrnneedd  ddiissttrriiccttss..  

  

vviiiiii..  SSEECC  sshhaallll  rreevviieeww  tthhee  ssiittuuaattiioonn  rreegguullaarrllyy  aass  ppeerr  ddeemmaanndd  ooff  tthhee  ssiittuuaattiioonn..  

iixx..  SSEECC  sshhaallll  mmaaiinnttaaiinn  cclloossee  lliiaaiissoonn  aanndd  ccoonnttaacctt  wwiitthh  NNDDMMAA//MMHHAA  aanndd  kkeeeepp  tthheemm  

aabbrreeaasstt  ooff  tthhee  ssiittuuaattiioonn..  

xx..  SSEECC  sshhaallll  ccoonnssttaannttllyy  eevvaalluuaattee  tthheeiirr  oowwnn  ccaappaabbiilliittiieess  ttoo  hhaannddllee  tthhee  ssiittuuaattiioonn  aanndd  

pprroojjeecctt  tthhee  aannttiicciippaatteedd  rreeqquuiirreemmeennttss  cceennttrraall  rreessoouurrcceess..  

xxii..  SSEECC  wwiillll  ttaakkee  nneecceessssaarryy  sstteeppss  ttoo  ppooooll  tthhee  rreessoouurrcceess  ffoorr  bbeetttteerr  mmaannaaggeemmeenntt  ooff  

ccrriissiiss  ssiittuuaattiioonn..  
  



State Disaster Management Plan, Chhattisgarh 
 

105 
 

  RRoollee  ooff  KKeeyy  DDeeppaarrttmmeennttss::  
  

ii))  AAtt  tthhee  ttiimmee  ddiissaasstteerr  aanndd  oonn  aaccttiivvaattiioonn  ooff  SSttaattee  EESSFF  ppllaann  aallll  tthhee  ddeeppaarrttmmeennttss  sshhaallll  

ddeeppllooyy  nnooddaall  ooffffiicceerrss  ttoo  SSEEOOCC  ffoorr  ccoooorrddiinnaattiioonn  mmeeaassuurreess..  

iiii))  AAllll  ccoonncceerrnneedd  ddeeppaarrttmmeennttss  sshhaallll  ccoooorrddiinnaattee  wwiitthh  tthheeiirr  nnaattiioonnaall  ccoouunntteerrppaarrttss  aanndd  

mmoobbiilliizzee  ssppeecciiaalliisstt  rreessoouurrcceess  aanndd  aassssiissttaannccee  aass  ppeerr  rreeqquuiirreemmeenntt..  

iiiiii))  AAllll  ddeeppaarrttmmeennttss  aanndd  oorrggaanniizzaattiioonn  ooff  tthhee  ssttaattee  sshhaallll  ppllaaccee  tthhee  rreessoouurrcceess  aatt  tthhee  

ddiissppoossaall  ooff  DDDDMMAA’’ss  dduurriinngg  ddiissaasstteerr  ssiittuuaattiioonn..  

  

88..22..33..22  DDiissttrriicctt  EEmmeerrggeennccyy  OOppeerraattiioonn  CCeennttrree  ((DDEEOOCC))  
  

DDiissttrriicctt  EEmmeerrggeennccyy  OOppeerraattiioonn  CCeennttrree  llooccaatteedd  iinn  tthhee  ooffffiiccee  ooff  ddeeppuuttyy  ccoommmmiissssiioonneerr  sshhaallll  

ddiisscchhaarrggee  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ffuunnccttiioonnss::  

  

  OOnn  rreecceeiipptt  ooff  iinnffoorrmmaattiioonn  ffrroomm  SSEEOOCC//SSEECC  oorr  ffrroomm  aannyy  ffiieelldd  ooffffiiccee  oorr  PPaanncchhaayyaatt  oorr  

ffrroomm  aannyy  ootthheerr  rreelliiaabbllee  ssoouurrccee,,  DDEEOOCC  wwiillll  bbrriinngg  tthhiiss  iinn  tthhee  nnoottiiccee  ooff  DDDDMMAA..  

  DDEEOOCC  sshhaallll  iissssuuee  nneecceessssaarryy  aalleerrttss  ttoo  aallll  aauutthhoorriittiieess  iinn  tthhee  ddiissttrriicctt  oorr  aatt  ssttaattee  lleevveell  

ddeeppeennddiinngg  oonn  tthhee  ssiittuuaattiioonn..  

  DDEEOOCC  wwiillll  sseenndd  rreegguullaarr  ssttaattuuss  aanndd  aapppprraaiissaall  rreeppoorrttss  ttoo  SSEEOOCC..  

  DDEEOOCC  sshhaallll  mmaaiinnttaaiinn  aallll  rreeccoorrddss..  

  DDEEOOCC  sshhaallll  ccoollllaattee  aanndd  ssyynntthheessiizzee  iinnffoorrmmaattiioonn  ffoorr  ccoonnssiiddeerraattiioonn  ooff  DDDDMMAA..  

  

  DDiissttrriicctt  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  AAuutthhoorriittyy  

  

  DDDDMMAA  sshhaallll  aasssseessss  tthhee  ssiittuuaattiioonn  aanndd  ggiivvee  ddiirreeccttiioonnss  ttoo  tthhee  ccoonncceerrnneedd  ddeeppaarrttmmeenntt  

hheeaaddss  iinn  tthhee  ddiissttrriicctt  ffoorr  bbeetttteerr  hhaannddlliinngg  ooff  tthhee  ssiittuuaattiioonn..  

  DDDDMMAA  sshhaallll  aasssseessss  tthhee  ssiittuuaattiioonn  bbyy  ttaakkiinngg  iinnttoo  ccoonnssiiddeerraattiioonn  rreeppoorrttss  ffrroomm  aallll  ffoorrmmaall  

aanndd  iinnffoorrmmaall  ssoouurrcceess  aanndd  ddeecciiddee  uuppoonn  tthhee  lleevveell  ooff  tthhee  ddiissaasstteerr..  

  IIssssuuee  nneecceessssaarryy  ddiirreeccttiioonn  ffoorr  hhaannddlliinngg  tthhee  rreessppoonnssee,,  rreelliieeff  aanndd  rreessttoorraattiioonn  mmeeaassuurreess..  

  CCaallll  ffoorr  oouuttssiiddee  ssuuppppoorrtt  iiff  nneecceessssaarryy..  

  KKeeeepp  tthhee  SSDDMMAA  //SSEECC  iinnffoorrmmeedd  aabboouutt  tthhee  ssiittuuaattiioonn..  

  RRaaiissee  ddeemmaannddss  ffoorr  ssuuppppoorrtt  aanndd  aassssiissttaannccee..  

  AAsssseessss  tthhee  rreessoouurrccee  aavvaaiillaabbiilliittyy  aanndd  iissssuuee  nneecceessssaarryy  ddiirreeccttiioonn  ffoorr  ppoooolliinngg  rreessoouurrcceess  

ffoorr  ssppeeeeddiinngg  aann  eeffffeeccttiivvee  rreessppoonnssee..  

  PPrroocceessss  rreeqquueessttss  ffoorr  NNDDRRFF//AArrmmyy  oorr  aannyy  ootthheerr  ssppeecciiaalliizzeedd  hheellpp..  
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  CCoooorrddiinnaattee  wwiitthh  PPoowweerr  pprroojjeeccttss  ddeevveellooppeerrss  NNGGSS’’ss,,  cciivviill  ssoocciieettyy  ffoorr  ssuupppplleemmeennttiinngg  

tthhee  eeffffoorrttss  ooff  GGoovvtt..  

  MMoonniittoorriinngg  aanndd  rreevviieewwiinngg  tthhee  ssiittuuaattiioonn  oonn  aa  rreegguullaarr  bbaassiiss..  

  

  FFiirrsstt  RReessppoonnssee  
  

IInn  ddiissaasstteerr  ssiittuuaattiioonn  wwhheenn  ddiissaasstteerr  iiss  ssuuddddeenn  aanndd  nnoo  eeaarrllyy  wwaarrnniinngg  ssiiggnnaallss  aarree  aavvaaiillaabbllee  

ccoommmmuunniittyy  mmeemmbbeerrss  aanndd  ssppeecciiaallllyy  tthhee  vviillllaaggee  ddiissaasstteerr  rreessppoonnssee  tteeaamm  ccoommpprriissiinngg  tthhee  

PPaanncchhaayyaatt  PPrraaddhhaann,,  PPaanncchhaayyaatt  SSeeccrreettaarryy  aanndd  vviillllaaggee  PPaattwwaarrii  aanndd  wwaarrdd  mmeemmbbeerrss  sshhaallll  bbee  tthhee  

ffiirrsstt  rreessppoonnddeerr..  TThhee  ootthheerr  ffiirrsstt  rreessppoonnddeerr  iinncclluuddee  tthhee  ppoolliiccee  ffrroomm  nneeaarreesstt  ppoolliiccee  ssttaattiioonn,,  ffiirree  

aanndd  mmeeddiiccaall  sseerrvviicceess,,  cciivviill  ddeeffeennccee,,  NNCCCC,,  NNSSSS,,  NNYYKKSS  aanndd  EExx--sseerrvviicceemmeenn  vvoolluunntteeeerrss  

aavvaaiillaabbllee  iinn  eeaacchh  vviillllaaggee..  
  

  FFiirrsstt  iinnffoorrmmaattiioonn  rreeppoorrtt  
  

DDiissttrriicctt  EEmmeerrggeennccyy  OOppeerraattiioonn  CCeennttrree  sshhaallll  pprreeppaarree  aanndd  sseenndd  ffiirrsstt  iinnffoorrmmaattiioonn  rreeppoorrtt  ttoo  

SSEEOOCC//ssuummmmaarriizziinngg  tthhee  ffoolllloowwiinngg::  

  SSeevveerriittyy  ooff  tthhee  ddiissaasstteerr  

  AAccttiioonn  bbeeiinngg  ttaakkeenn  

  DDiissttrriicctt  rreessoouurrcceess  aavvaaiillaabbllee  aanndd  ccooppiinngg  ccaappaacciittyy..  

  NNeeeedd  aasssseessssmmeenntt  ffoorr  rreelliieeff  aalloonngg  wwiitthh  qquuaannttiittiieess..  

  LLooggiissttiiccss  ffoorr  ddeelliivveerriinngg  rreelliieeff..  

  AAsssseessssmmeenntt  oonn  ffuuttuurree  ddeevveellooppmmeenntt  iinncclluuddiinngg  nneeww  rriisskkss..  

  FFIIRR  sshhoouulldd  bbee  sseenntt  wwiitthhiinn  2244  hhoouurrss  ooff  ooccccuurrrreennccee  ooff  ccaallaammiittyy  aass  ppeerr  tthhee  ssttaannddaarrdd  

ffoorrmmaatt..  

  

88..22..44  EEmmeerrggeennccyy  SSuuppppoorrtt  FFuunnccttiioonnss  
  

  

EEmmeerrggeennccyy  SSuuppppoorrtt  FFuunnccttiioonnss  ((EESSFF))  iiss  ccrriittiiccaall  sseerrvviicceess  wwhhiicchh  aarree  ppeerrffoorrmmeedd  iinn  ppoosstt  

ddiissaasstteerr  sscceennaarriioo  ttoo  mmiinniimmiizzee  lliiffee  lloossss  aanndd  aaddddrreessss  vvaarriioouuss  iissssuueess  iinn  aa  ppoosstt  ddiissaasstteerr  

ssiittuuaattiioonn..  
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EESSFF  AAiimm  PPrriimmaarryy  DDeeppaarrttmmeenntt//  AAggeennccyy  SSeeccoonnddaarryy  

DDeeppaarrttmmeenntt//  

AAggeennccyy  

EEaarrllyy  WWaarrnniinngg  TToo  wwaarrnn  aanndd  aalleerrtt  aallll  

ssttaakkeehhoollddeerrss  aabboouutt  

aann  iimmmmiinneenntt  ddiissaasstteerr  

  CCeennttrraall  WWaatteerr  CCoommmmiissssiioonn--  

FFlloooodd  

  IInnddiiaann  MMeetteeoorroollooggiiccaall  

DDeeppaarrttmmeenntt  --  FFlloooodd  aanndd    

CCyycclloonneess  

  IInnddiiaann  NNaattiioonnaall  CCeennttrree  ffoorr  

OOcceeaann  IInnffoorrmmaattiioonn  

SSeerrvviicceess  --  TTssuunnaammii  

  DDiissttrriicctt  

EEmmeerrggeennccyy  

OOppeerraattiioonnss  

  SSDDMMAA  

EEvvaaccuuaattiioonn  TToo  eennssuurree  tthhaatt  

ppeeooppllee  aatt  tthhrreeaatt  aarree  

mmoovveedd  ttoo  aa  ssaaffee  

llooccaattiioonn  

RReevveennuuee  DDeeppaarrttmmeenntt    DDiissttrriicctt  

AAddmmiinniissttrraattiioonn  

FFiirree  ffiigghhttiinngg  TToo  ccoonnttrrooll  aanndd  

mmaannaaggee  ffiirree  

iinncciiddeenncceess  

FFiirree  aanndd  EEmmeerrggeennccyy  SSeerrvviicceess    HHoommee  GGuuaarrdd,,  

NNaaggaarr  SSeennaa  

  NNaaggaarr  nniiggaamm  

OOiill  aanndd  

HHaazzaarrddoouuss  

MMaatteerriiaall  

RReessppoonnssee  

TToo  pprroovviiddee  eexxppeerrtt  

aanndd  tteecchhnniiccaall  ssuuppppoorrtt  

iinn  ccaassee  ooff  rreelleeaassee  ooff  

aannyy  hhaazzaarrddoouuss  

mmaatteerriiaall  

IInndduussttrriiaall  SSaaffeettyy  aanndd  HHeeaalltthh    HHoommee  GGuuaarrdd,,  

NNaaggaarr  SSeennaa  

  NNaaggaarr  nniiggaamm  

  IInndduussttrriiaall  

SSaaffeettyy  DDeepptt..  

  RRTTOO  

SSeeaarrcchh  aanndd  

RReessccuuee  

TToo  pprroovviiddee  lliiffee  

ssaavviinngg  aassssiissttaannccee  iinn  

aafftteerrmmaatthh  ooff  nnaattuurraall  

oorr  hhuummaann  mmaaddee  

ddiissaasstteerr  

PPoolliiccee    HHoommee  GGuuaarrdd  

  HHeeaalltthh  

MMeeddiiccaall  SSeerrvviicceess  TToo  pprroovviiddee  

eemmeerrggeennccyy  

mmeeddiiccaall  aanndd  mmeennttaall  

hheeaalltthh  aassssiissttaannccee  

HHeeaalltthh    CCMMHHOO//  CCSS  
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DDeeaadd  BBooddyy  

MMaannaaggeemmeenntt  

TToo  iiddeennttiiffyy  aanndd  

pprrooppeerrllyy  rreeccoorrdd  tthhee  

ddeeaadd  bbooddiieess  aanndd  

ffaacciilliittaattee  tthhee  

aapppprroopprriiaattee  

ccrreemmaattiioonn//  bbuurriiaall  

PPoolliiccee    RReevveennuuee  

  HHeeaalltthh  

  LLooccaall  

AAuutthhoorriittiieess  

  MMuunniicciippaall  

CCoommmmiissssiioonneerr  

FFoooodd  TToo  aaddddrreessss  tthhee  ffoooodd  

nneeeeddss  ooff  tthhee  aaffffeecctteedd  

ppooppuullaattiioonn  aanndd  

rreessppoonnddiinngg  aaggeenncciieess  

FFoooodd  aanndd  CCiivviill  SSuupppplliieess    RReevveennuuee  

  FFoooodd  ddeepptt..  

  WWoommeenn  aanndd  

CChhiilldd  

DDeevveellooppmmeenntt  

CCoommmmuunniiccaattiioonnss  TToo  pprroovviiddee  ssaaffee  

ccoommmmuunniiccaattiioonn  aanndd  

llaasstt  mmiillee  

ccoonnnneeccttiivviittyy  

DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  SScciieennccee  aanndd  

TTeecchhnnoollooggyy  

  RReevveennuuee  DDeepptt..  

  CCOORR  

  SSDDMMAA  

  NNIICC  

  DDiissttrriicctt  

AAddmmiinniissttrraattiioonn  

  LLooccaall  

aauutthhoorriittiieess  

  MMuunniicciippaall  

CCoommmmiissssiioonneerr  

TTrraannssppoorrttaattiioonn  TToo  pprroovviiddee  ttrraannssppoorrtt  

ssuuppppoorrtt  ttoo  

rreessppoonnddiinngg  

ssttaakkeehhoollddeerrss  aanndd  ffoorr  

vvaarriioouuss  ppuurrppoossee  aass  

aanndd  

wwhheenn  rreeqquuiirreedd  

TTrraannssppoorrtt  DDeeppaarrttmmeenntt    RRTTOO  

  

TTeemmppoorraarryy  

SShheelltteerr//  CCaammpp  

MMaannaaggeemmeenntt  

TToo  aaddddrreessss  aallll  bbaassiicc  

nneeeeddss  ooff  tthhee  aaffffeecctteedd  

ppooppuullaattiioonn  iinn  tthhee  

rreelliieeff  ccaammppss  aanndd  

eennssuurree  

RReevveennuuee    DDiissttrriicctt  

AAddmmiinniissttrraattiioonn  

  FFoooodd  DDeepptt..  

  HHeeaalltthh  

  PPoolliiccee  
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  PPHHEE  

  CCSSEEBB  

PPuubblliicc  WWoorrkkss  

EEnnggiinneeeerriinngg  

TToo  pprroovviiddee  tteecchhnniiccaall  

ssuuppppoorrtt  aanndd  eexxppeerrttiissee  

ffoorr  rreeppaaiirr,,  rreessttoorraattiioonn  

aanndd  rreeccoonnssttrruuccttiioonn  ooff  

ppuubblliicc  iinnffrraassttrruuccttuurree  

RRooaaddss  aanndd  BBuuiillddiinngg  DDeeppaarrttmmeenntt    PPWWDD  

  

EEnneerrggyy  TToo  eennssuurree  rraappiidd  

rreessttoorraattiioonn  ooff  ppoowweerr  

ttoo  aaffffeecctteedd  aarreeaass  

ppaarrttiiccuullaarrllyy  ttoo  

ccrriittiiccaall  

ffaacciilliittiieess  oonn  tthhee  

pprriioorriittyy  

EEnneerrggyy  aanndd  PPeettrroocchheemmiiccaallss  DDeepptt..    CCSSEEBB  

PPuubblliicc  SSaaffeettyy  

aanndd  SSeeccuurriittyy  

TToo  eennssuurree  ssaaffeettyy  aanndd  

sseeccuurriittyy  ooff  aaffffeecctteedd  

ppooppuullaattiioonn,,  tthheeiirr  

pprrooppeerrttyy  aanndd  

rreessppoonnddiinngg  aaggeenncciieess  

PPoolliiccee  DDeeppaarrttmmeenntt    HHoommee  GGuuaarrdd  

  WWoommeenn  aanndd  

CChhiilldd  

DDeevveellooppmmeenntt  

  

MMeeddiiaa  

MMaannaaggeemmeenntt  

TToo  eennssuurree  pprreecciissee  

aanndd  aaccccuurraattee  iinncciiddeenntt  

bbrriieeffiinngg  ttoo  ppuubblliicc  

aanndd  eennssuurree  pprrooppeerr  

rruummoorr  

aanndd  ppaanniicc  

mmaannaaggeemmeenntt  

IInnffoorrmmaattiioonn  DDeeppaarrttmmeenntt    PPRROO  

  

TTaabbllee--88..33  ::  EEmmeerrggeennccyy  SSuuppppoorrtt  FFuunnccttiioonnss  
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88..33  SSttaattee  DDiissaasstteerr  RReessppoonnssee  FFoorrccee  

  

FFoorrmmaattiioonn  //  EEssttaabblliisshhmmeenntt  ooff  SSDDRRFF  iinn  tthhee  ssttaattee    

SSttaattee  DDiissaasstteerr  RReessppoonnssee  FFoorrccee  ((SSDDRRFF))  hhaass  bbeeeenn  ccoonnssttiittuutteess  iinn  tthhee  ssttaattee  iinn  tthhee  yyeeaarr  22001166  ttoo  

oovveerrccoommee  wwiitthh  vvaarriioouuss  ddiissaasstteerrss,,  iinn  wwhhiicchh  tthheerree  aarree  77  TTeeaammss..  IInn  eeaacchh  tteeaamm,,  tthheerree  sshhaallll  bbee  0011  

PPllaattoooonn  CCoommmmaannddeerr..  0011  HHaawwaallddaarr,,  0033  NNaaiikk,,  0033  LLaannccee  NNaaiikk,,  0022  VVeehhiiccllee  DDrriivveerr,,  0022  CCooookkss  

aanndd  2244  SSaaiinniikkss  tthhuuss  tthheerree  sshhaallll  bbee  ttoottaall  3366  mmeemmbbeerrss..  TThhee  aabboovvee  ssaaiidd  77  TTeeaammss  hhaavvee  bbeeeenn  

ttrraaiinneedd  ttoo  ddeeaall  wwiitthh  vvaarriioouuss  ddiissaasstteerrss//eemmeerrggeenncciieess  aaccttiivviittiieess..  9988  SSoollddiieerrss  ooff  tthhee  tteeaamm  wweerree  

ggiivveenn  DDiivviinngg  TTrraaiinniinngg  iinn  BBaayy  ooff  BBeennggaall..  TThhee  ppoossttiinngg  ooff  SSDDRRFF  hhaass  bbeeeenn  mmaaddee  aass  uunnddeerr::--    

  RRaaiippuurr  

  BBiillaassppuurr  

  JJaaggddaallppuurr  

  AAmmbbiikkaappuurr  

  DDuurrgg  

  SSDDRRFF  TTrraaiinniinngg  cceennttrree  PPaarrssaaddaa,,  DDiissttrriicctt--BBiillaassppuurr  

  CCeennttrraall  TTrraaiinniinngg  IInnssttiittuuttee,,  HHoommee  GGuuaarrdd,,  MMaannaa  CCaammpp,,  RRaaiippuurr  

  

SSttaattee  DDiissaasstteerr  RReessppoonnssee  FFoorrccee  ((SSDDRRFF))  SSttrruuccttuurree::  

SS..NNoo..  PPoosstt  

11  PPllaattoooonn  ccoommmmaannddeerr  //  ssuubb--iinnssppeeccttoorr  

22  vveehhiiccllee  ddrriivveerr  

33  CCooookk  

44  HHaavvaallddaarrss  ((vvoolluunntteeeerrss))    

55  NNaaiikk  

66  LLaannccee  nnaaiikk  

77  SSoollddiieerr  

    

TTaabbllee--88..44  ::    SSttaattee  DDiissaasstteerr  RReessppoonnssee  FFoorrccee  SSttrruuccttuurree  

88..44  RReelliieeff  CCaammpp  
  

TThhee  ffoolllloowwiinngg  sstteeppss  sshhaallll  bbee  ttaakkeenn  ffoorr  sseettttiinngg  uupp  rreelliieeff  ccaammppss  iinn  tthhee  aaffffeecctteedd  aarreeaass::  
  

ii..  AAddeeqquuaattee  nnuummbbeerrss  ooff  bbuuiillddiinnggss  oorr  ooppeenn  ssppaaccee  sshhaallll  bbee  aavvaaiillaabbllee  wwhheerree  rreelliieeff  ccaammppss  
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ccaann  bbee  sseett  uupp  dduurriinngg  eemmeerrggeennccyy..  

iiii..  TThhee  uussee  ooff  pprreemmiisseess  ooff  eedduuccaattiioonnaall  iinnssttiittuuttiioonnss  ffoorr  sseettttiinngg  uupp  rreelliieeff  ccaammppss  sshhaallll  bbee  bbaarree  

mmiinniimmuumm..  

iiiiii..  OOnnee  mmeemmbbeerr  ooff  tthhee  IInncciiddeenntt  CCoommmmaanndd  TTeeaamm  ffrroomm  tthhee  ddiissttrriicctt  ttrraaiinneedd  ppooooll  wwiillll  

mmaannaaggee  tthhee  rreelliieeff  ccaammppss..  

iivv..  TThhee  rreeqquuiirreemmeennttss  ffoorr  ooppeerraattiioonn  ooff  rreelliieeff  ccaammppss  wwiillll  bbee  wwoorrkkeedd  oouutt  iinn  ddeettaaiill  bbyy  eeaacchh  

DDDDMMAA..  

vv..  AAggeenncciieess  ttoo  ssuuppppllyy  tthhee  nneecceessssaarryy  ssttoorreess  wwiillll  bbee  sshhoorrtt  lliisstteedd  iinn  tthhee  pprree--ddiissaasstteerr  pphhaassee..  

vvii..  TThhee  tteemmppoorraarryy  rreelliieeff  ssiitteess  wwiillll  hhaavvee  aaddeeqquuaattee  pprroovviissiioonn  ooff  wwaatteerr  ffoorr  ddrriinnkkiinngg  aanndd  

bbaatthhiinngg,,  ssaanniittaattiioonn  aanndd  eesssseennttiiaall  hheeaalltthh--ccaarree  ffaacciilliittiieess..  

vviiii..  AAddeeqquuaattee  sseeccuurriittyy  aarrrraannggeemmeennttss  sshhaallll  bbee  mmaaddee  bbyy  tthhee  llooccaall  ppoolliiccee  

vviiiiii..  AAddeeqquuaattee  lliigghhttiinngg  aarrrraannggeemmeennttss  sshhaallll  bbee  mmaaddee  iinn  tthhee  CCaammpp  AArreeaa  iinncclluuddiinngg  aatt  wwaatteerr  

ppooiinnttss,,  ttooiilleettss  aanndd  ootthheerr  ccoommmmoonn  aarreeaass..  

iixx..  SSppeecciiaall  ttaasskk  ffoorrcceess  ffrroomm  aammoonnggsstt  tthhee  ddiissaasstteerr  aaffffeecctteedd  ffaammiilliieess  wwiillll  bbee  ccoonnssttiittuutteedd  ffoorr  

mmaannaaggiinngg  ccoommmmuunniittyy  kkiittcchheennss..  

xx..  TThhee  vviiccttiimmss  wwiillll  bbee  iissssuueedd  iiddeennttiiffiiccaattiioonn  ccaarrddss  aanndd  iiff  rreeqquuiirreedd  bbaannkk  aaccccoouunnttss  ffoorr  ccaasshh  

ttrraannssffeerrss  eettcc..  

  

88..55  CCoommppeennssaattiioonn  

BBaasseedd  oonn  vvaarriioouuss  ddaammaaggee  aanndd  nneeeeddss  aasssseessssmmeennttss,,  rreelliieeff  ppaacckkaaggeess  sshhaallll  bbee  ppllaannnneedd  ffoorr  

aaffffeecctteedd  ppooppuullaattiioonn..  RReelliieeff  ppaacckkaaggeess  wwoouulldd  iinncclluuddee  ddeettaaiillss  rreellaattiinngg  ttoo  ccoolllleeccttiioonn,,  aallllooccaattiioonn  

aanndd  ddiissbbuurrssaall  ooff  ffuunnddss  ttoo  tthhee  aaffffeecctteedd  ppeeooppllee..  RReelliieeff  wwoouulldd  bbee  pprroovviiddeedd  ttoo  aallll  tthhee  aaffffeecctteedd  

ffaammiilliieess  wwiitthhoouutt  aannyy  ddiissccrriimmiinnaattiioonn  ooff  ccaassttee,,  ccrreeeedd,,  rreelliiggiioonn,,  ccoommmmuunniittyy  eettcc..  

IInn  CChhhhaattttiissggaarrhh  ssttaattee,,  rreelliieeff  oorr  ccoommppeennssaattiioonn  iiss  ggiivveenn  ttoo  tthhee  ddiissaasstteerr  vviiccttiimmss  aass  ppeerr  tthhee  rruulleess  

aanndd  eelliiggiibbiilliittyy  mmeennttiioonneedd  iinn  RRBBCC  66--44..  

  

88..66  PPoosstt--rreelliieeff  AAsssseessssmmeenntt  
  

SSDDMMAA,,  wwiitthh  aassssiissttaannccee  ffrroomm  GGoovveerrnnmmeenntt  ddeeppaarrttmmeennttss,,  ddiissttrriicctt  aaddmmiinniissttrraattiioonn  aanndd  llooccaall  

aauutthhoorriittiieess  sshhaallll  ddooccuummeenntt  lleeaarrnniinngg  ffrroomm  tthhee  rreelliieeff  eexxppeerriieennccee  aanndd  iinnccoorrppoorraattee  tthhee  ssaammee  ffoorr  

rreelliieeff  oorr  rreehhaabbiilliittaattiioonn  aanndd  rreeccoonnssttrruuccttiioonn  ppllaannss..  

  



State Disaster Management Plan, Chhattisgarh 
 

112 
 

CChhaapptteerr  99  
  

                                        RReehhaabbiilliittaattiioonn  &&  RReeccoonnssttrruuccttiioonn  

  
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  

  

AAccttiivviittiieess  rreellaattiinngg  ttoo  rreehhaabbiilliittaattiioonn  aanndd  rreeccoonnssttrruuccttiioonn  aarree  pprriimmaarriillyy  ccaarrrriieedd  oouutt  bbyy  tthhee  llooccaall  

bbooddiieess  ((GGrraamm  PPaanncchhaayyaattss,,  DDiissttrriicctt,,  TTaalluukkaa,,  MMuunniicciippaall  CCoorrppoorraattiioonnss,,  MMuunniicciippaalliittiieess,,  eettcc..))  aanndd  

vvaarriioouuss  GGoovveerrnnmmeenntt  ddeeppaarrttmmeennttss  aanndd  bbooaarrddss..  HHoowweevveerr,,  tthheeiirr  aaccttiivviittiieess  iinn  tthhiiss  pphhaassee  sshhaallll  bbee  iinn  

aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  tthhee  rreeccoonnssttrruuccttiioonn  aanndd  rreehhaabbiilliittaattiioonn  ppllaannss  ffrraammeedd  bbyy  CCSSDDMMAA,,  iinn  ccoonnjjuunnccttiioonn  

wwiitthh  iimmpplleemmeennttiinngg  aauutthhoorriittiieess..  
  

TThhee  rreeccoonnssttrruuccttiioonn  aanndd  rreehhaabbiilliittaattiioonn  ppllaann  iiss  ddeessiiggnneedd  ssppeecciiffiiccaallllyy  ffoorr  wwoorrsstt  ccaassee  sscceennaarriioo..  TThhee  

kkeeyy  aaccttiivviittiieess  iinn  tthhiiss  pphhaassee  aarree  ddiissccuusssseedd  bbeellooww::  
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99..11    DDeettaaiilleedd  DDaammaaggee  aanndd  NNeeeedd  AAsssseessssmmeenntt  
  

  

WWhhiillee  aa  pprreelliimmiinnaarryy  ddaammaaggee  aasssseessssmmeenntt  iiss  ccaarrrriieedd  oouutt  dduurriinngg  ddiissaasstteerr  pphhaassee,,  aa  ddeettaaiilleedd  

aasssseessssmmeenntt  mmuusstt  bbee  ccoonndduucctteedd  bbeeffoorree  ccoommmmeenncciinngg  rreeccoonnssttrruuccttiioonn  aanndd  rreehhaabbiilliittaattiioonn  aaccttiivviittiieess..  

TThhee  pprriimmaarryy  oobbjjeeccttiivvee  ooff  aannyy  ppoosstt––ddiissaasstteerr  ddaammaaggee  aasssseessssmmeenntt  aanndd  nneeeedd  aannaallyyssiiss  iiss  ttoo  pprroovviiddee  

aa  cclleeaarr,,  ccoonncciissee  ppiiccttuurree  ooff  ppoosstt  ddiissaasstteerr  ssiittuuaattiioonn,,  ttoo  iiddeennttiiffyy  ddaammaaggee  ccaauusseedd  ttoo  ddiiffffeerreenntt  sseeccttoorr  

aanndd  ttoo  ddeevveelloopp  ssttrraatteeggiieess  ffoorr  rreehhaabbiilliittaattiioonn,,  rreeccoonnssttrruuccttiioonn  aanndd  rreeccoovveerryy..  TThhee  rreelleevvaanntt  

GGoovveerrnnmmeenntt  ddeeppaarrttmmeennttss  aanndd  llooccaall  aauutthhoorriittiieess  sshhaallll  iinniittiiaattee  ddeettaaiilleedd  aasssseessssmmeenntt  aatt  tthheeiirr  

rreessppeeccttiivvee  lleevveell  ffoorr  ddaammaaggeess  ssuussttaaiinneedd  iinn  tthheeiirr  rreessppeeccttiivvee  ddeeppaarrttmmeennttss  aanndd  jjuurriissddiiccttiioonn  iinn  tthhee  

aaffffeecctteedd  rreeggiioonnss..  

  

FFoorr  aasssseessssiinngg  tthhee  ddaammaaggee  aanndd  nneeeedd  ooff  tthhee  aaffffeecctteedd  ccoommmmuunniittyy,,  tthhee  ddaammaaggee  aanndd  nneeeedd  

aasssseessssmmeenntt  tteeaamm  sshhoouulldd  bbee  aa  ccoommppoossiittee  rreepprreesseennttaattiioonn  ooff  aallll  tthhee  ddiiffffeerreenntt  ccoommmmuunniittiieess  aanndd  

ggrroouuppss  iinn  tthhee  aaffffeecctteedd  aarreeaa..  AAnn  iiddeeaall  tteeaamm  wwoouulldd  iinncclluuddee  eexxppeerrtt  iinn  tthhee  rreellaatteedd  ffiieelldd,,  ggoovveerrnnmmeenntt  

ooffffiicciiaall  aanndd  rreepprreesseennttaattiivveess  ffrroomm  mmaajjoorriittyy  aanndd  mmiinnoorriittyy  ccoommmmuunniittiieess,,  ffeemmaalleess,,  SScchheedduulleedd  CCaassttee  

aanndd  TTrriibbeess,,  ppaanncchhaayyaatt  mmeemmbbeerr  oorr  nnaaggaarrppaalliikkaa  mmeemmbbeerr,,  eettcc..  

  

99..22    RReeccoonnssttrruuccttiioonn  SSttrraatteeggyy  
  

DDeeppeennddiinngg  oonn  tthhee  ttyyppee  ooff  ddaammaaggee  aanndd  ppooppuullaattiioonn  aaffffeecctteedd,,  ffoolllloowwiinngg  mmeeaassuurreess  ccaann  bbee  

iinniittiiaatteedd  aass  ccoommpprreehheennssiivvee  rreeccoovveerryy  ssttrraatteeggyy..  WWhhiillee  tthhee  sshhoorrtt  tteerrmm  rreeccoonnssttrruuccttiioonn  

ssttrraatteeggyy  iinncclluuddeess  rreeppaaiirr,,  rreessttoorraattiioonn  aanndd  ssttrreennggtthheenniinngg  ooff  aaffffeecctteedd  ssttrruuccttuurreess,,  lloonngg  tteerrmm  

ssttrraatteeggyy  iinncclluuddeess  rreeccoonnssttrruuccttiioonn  aanndd  rreellooccaattiioonn..  

  

  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..  CCSSDDMMAA  sshhaallll  oovveerrsseeee  rreeccoonnssttrruuccttiioonn  aanndd  rreehhaabbiilliittaattiioonn  wwoorrkk  

aanndd  eennssuurree  tthhaatt  iitt  ttaakkeess  iinnttoo  aaccccoouunntt  tthhee  oovveerraallll  ddeevveellooppmmeenntt  ppllaannss  ffoorr  tthhee  ssttaattee..  
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  RReeppaaiirr  aanndd  RReessttoorraattiioonn  

  

RReessppeeccttiivvee  ddeeppaarrttmmeennttss  sshhoouulldd  ccaarrrryy  oouutt  ttiimmeellyy  rreeppaaiirr  aanndd  rreessttoorraattiioonn  ooff  tthhee  rreellaatteedd  

iinnffrraassttrruuccttuurree,,  ffaacciilliittiieess,,  sseerrvviicceess,,  eettcc..  TThhiiss  sshhaallll  aaiidd  iinn  qquuiicckkllyy  rreessuummiinngg  tthhee  eesssseennttiiaall  

sseerrvviicceess  tthheeyy  pprroovviiddee..  SSttaattee  GGoovvtt..  sshhaallll  ccoooorrddiinnaattee  wwiitthh  nnaattiioonnaall  aanndd  iinntteerrnnaattiioonnaall  

NNGGOOss,,  ddoonnoorr  aaggeenncciieess  aanndd  ootthheerr  ggoovveerrnnmmeenntt  bbooddiieess  ttoo  pprriioorriittiieess  rreessttoorraattiioonn  ooff  ccrriittiiccaall  

iinnffrraassttrruuccttuurree  lliikkee  hheeaalltthh  iinnssttiittuuttiioonnss,,  tteemmppoorraarryy  hhoouussiinngg,,  lliiffeessaavviinngg  ffaacciilliittiieess,,  ccrriittiiccaall  

ggoovveerrnnmmeenntt  iinnffrraassttrruuccttuurree,,  eettcc..  
  

99..33      RReehhaabbiilliittaattiioonn  
  

IInn  tthhee  aafftteerrmmaatthh  ooff  ddiissaasstteerrss  tthhee  aaffffeecctteedd  ppeeooppllee  mmuusstt  bbee  llooookkeedd  aafftteerr  ffoorr  tthheeiirr  ssaaffeettyy,,  

sseeccuurriittyy  aanndd  tthhee  wweellll  bbeeiinngg  aanndd  pprroovviiddeedd  ffoooodd,,  wwaatteerr,,  sshheelltteerr,,  ccllootthhiinngg,,  mmeeddiiccaall  ccaarree  eettcc..  

ssoo  aass  ttoo  eennssuurree  tthhaatt  tthhee  aaffffeecctteedd  ppeeooppllee  lliivvee  wwiitthh  ddiiggnniittyy..  
  

GGuuiiddiinngg  PPrriinncciippllee  ooff  tthhiiss  pphhaassee  wwoouulldd  bbee  ““TToo  bbuuiilldd  bbaacckk  bbeetttteerr””  

  

TThhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  RReevveennuuee  tthhrroouugghh  SSEEOOCC  wwiillll  ccoooorrddiinnaattee  tthhee  rreeccoovveerryy  aanndd  rreehhaabbiilliittaattiioonn  

aaccttiivviittiieess  iinn  tthhee  ddiissaasstteerr  aaffffeecctteedd  aarreeaass  bbyy  uunnddeerrttaakkiinngg  tthhee  ffoolllloowwiinngg  aaccttiivviittiieess..  
  

  DDeeccllaarraattiioonn  ooff  eenndd  ooff  DDiissaasstteerr  SSiittuuaattiioonn  bbyy  tthhee  SSEECC  uunnddeerr  tthhee  ddiirreeccttiioonnss  ooff  SSDDMMAA..  

  SSuubbmmiissssiioonn  ooff  tthhee  rreeccoovveerryy  aanndd  rreehhaabbiilliittaattiioonn  ppllaann  bbyy  tthhee  SSEECC  aass  ppeerr  tthhee  ddiissaasstteerr  

ssppeecciiffiicc  eemmeerrggeenntt  ssiittuuaattiioonnaall  nneeeeddss,,  ttoo  SSDDMMAA..  

  DDeeccllaarraattiioonn  ooff  CCoommppeennssaattiioonn,,  wwhhiicchh  wwiillll  bbee  ddoonnee  bbyy  DDeeppaarrttmmeenntt  OOff  RReevveennuuee  uunnddeerr  tthhee  

ddiirreeccttiioonnss  ooff  tthhee  SSttaattee  GGoovveerrnnmmeenntt  aass  ppeerr  rreelliieeff  mmaannuuaall..  

  DDeeccllaarraattiioonn  ooff  RReehhaabbiilliittaattiioonn  SScchheemmeess  bbyy  tthhee  SSDDMMAA  uunnddeerr  tthhee  ddiirreeccttiioonnss  ooff  tthhee  SSttaattee  

GGoovveerrnnmmeenntt..  

  CCoooorrddiinnaattiioonn  wwiitthh  rreessppeeccttiivvee  ddeeppaarrttmmeennttss  ffoorr  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  rreehhaabbiilliittaattiioonn  

pprrooggrraammmmee  

  PPoooolliinngg  ooff  rreessoouurrcceess  iinncclluuddiinngg  eexxtteerrnnaall  llooaannss  aanndd  ffuunnddss  iiff  rreeqquuiirreedd..  

  IImmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhee  rreeccoovveerryy  aanndd  rreehhaabbiilliittaattiioonn  aaccttiivviittiieess  iinn  tthhee  aaffffeecctteedd  vviillllaaggeess  

tthhrroouugghh  eexxiissttiinngg  mmeecchhaanniissmm  aanndd  lleessiioonn  lleeaarrnntt  uunnddeerr  tthhee  aaddmmiinniissttrraattiioonn  ccoonnttrrooll  DDDDMMAA..  

  DDooccuummeennttaattiioonn  ooff  tthhee  ddiissaasstteerr  bbaasseedd  oonn  eexxppeerriieenncceess  aanndd  lleessssoonn  lleeaarrnntt  ooff  aallll  tthhee  iinnvvoollvveedd  

ddeeppaarrttmmeennttss//aaggeenncciieess  bbyy  DDDDMMAA  aanndd  ssuubbmmiissssiioonn  ooff  tthhee  rreeppoorrtt  ttoo  tthhee  SSEECC  ffoorr  rreevviieeww  

aanndd  rreevviissiioonn  ooff  tthhee  SSttaattee  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  PPllaannss  bbaasseedd  oonn  tthhee  rreeppoorrtt  ffiinnddiinnggss..  
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  SSoocciioo--eeccoonnoommiicc  RReehhaabbiilliittaattiioonn  
  

SSoocciioo--eeccoonnoommiicc  rreehhaabbiilliittaattiioonn  iiss  aaiimmeedd  aatt  rreevvaammppiinngg  tthhee  ssoocciiaall  aanndd  eeccoonnoommiicc  ffaabbrriicc  ttoo  tthhee  pprree--

ddiissaasstteerr  oorr  aa  bbeetttteerr  ssiittuuaattiioonn..  IItt  aallssoo  aaddddrreesssseess  iissssuueess  lliikkee  tthhaatt  ooff  lliivveelliihhoooodd  rreessttoorraattiioonn  aanndd  

ggeenneerraattiioonn..  TThhiiss  iiss  ddoonnee  bbyy  pprroovviiddiinngg  rreeqquuiirreedd  ttrraaiinniinngg,,  sskkiillll,,  ttoooollss  aanndd  eeqquuiippmmeenntt  ttoo  rreessttaarrtt  tthhee  

pprreevviioouuss  oorr  nneeww  lliivveelliihhoooodd  ooppttiioonnss..  
  

CCaarree  sshhoouulldd  aallssoo  bbee  ttaakkeenn  ttoo  aaddddrreessss  tthhee  nneeeeddss  ooff  vvaarriioouuss  ssoocciiaallllyy  aanndd  eeccoonnoommiiccaallllyy  vvuullnneerraabbllee  

ggrroouuppss  lliikkee  tthhaatt  ooff  wwoommeenn,,  aaddoolleesscceenntt  ggiirrllss,,  oolldd  aaggee  ppeerrssoonnss,,  ddiiffffeerreennttllyy  aabbllee  ppeerrssoonnss,,  cchhiillddrreenn,,  

ddeessttiittuuttee,,  bbeellooww  ppoovveerrttyy  lliinnee  ppooppuullaattiioonn,,  sscchheedduulleedd  ccaasstteess,,  sscchheedduulleedd  ttrriibbeess,,  ppaarrttiiccuullaarrllyy  

vvuullnneerraabbllee  ttrriibbaall  ggrroouuppss,,  eettcc..  
  

  PPssyycchhoollooggiiccaall  RReehhaabbiilliittaattiioonn  
  

DDiissaasstteerrss  oofftteenn  lleeaadd  ttoo  lloonngg  ttiimmee  ssttrreessss  aanndd  ttrraauummaa  dduuee  ttoo  lloossss  ooff  nneeaarr  aanndd  ddeeaarr  oonneess,,  iinnjjuurriieess,,  

lloossss  ooff  lliimmbbss,,  lloossss  ooff  hhoouussiinngg  aanndd  rreellaatteedd  pprrooppeerrttyy,,  ttrraauummaa  ggeenneerraatteedd  bbyy  ffaacciinngg  tthhee  ddiissaasstteerr  aanndd  

ffeeaarrffuull  ssiitteess,,  ffeeaarr  ooff  rreeppeettiittiioonn  ooff  tthhee  ddiissaasstteerr,,  eettcc..  IIff  nnoott  aaddddrreesssseedd  aapppprroopprriiaatteellyy,,  iitt  mmaayy  lleeaadd  ttoo  

lliiffeelloonngg  ppssyycchhoollooggiiccaall  ffeeaarr  aanndd  ddiissoorrddeerrss,,  tthhuuss  iitt  iiss  nneecceessssaarryy  ttoo  pprroovviiddee  ppssyycchhoo--ssoocciiaall  ffiirrsstt  aanndd  

ppssyycchhoollooggiiccaall  ccaarree  ttoo  tthhee  aaffffeecctteedd  ppooppuullaattiioonn..  

  

  EEnnvviirroonnmmeennttaall  RReehhaabbiilliittaattiioonn  

  

EEnnvviirroonnmmeennttaall  iimmppaaccttss  ooff  nnaattuurraall  ddiissaasstteerrss  ccaann  rreessuulltt  iinn  sseerriioouuss  rriisskk  ttoo  lliiffee  aanndd  lliivveelliihhooooddss  iiff  

nnoott  aaddddrreesssseedd..  EEnnvviirroonnmmeennttaall  eemmeerrggeenncciieess  lliikkee  uunnccoonnttrroolllleedd,,  uunnppllaannnneedd  oorr  aacccciiddeennttaall  rreelleeaassee  ooff  

aa  ssuubbssttaannccee  iinnttoo  tthhee  eennvviirroonnmmeenntt  nnoott  oonnllyy  iimmppaacctt  hhuummaann  lliiffee  iinn  mmaannyy  wwaayyss  bbuutt  aallssoo  ddaammaaggee  

eennvviirroonnmmeenntt  ttoo  ggrreeaatt  eexxtteenntt  wwhhiicchh  mmaayy  bbee  iimmppoossssiibbllee  oorr  mmaayy  ttaakkee  yyeeaarrss  ttoo  rreessttoorree  ttoo  oorriiggiinnaall..  
  

WWiitthhoouutt  pprrooppeerr  ccoonnssiiddeerraattiioonn  ooff  tthhee  eennvviirroonnmmeenntt,,  pprree--eexxiissttiinngg  vvuullnneerraabbiilliittiieess  mmaayy  bbee  rree--ccrreeaatteedd  

oorr  eexxaacceerrbbaatteedd..  TThhuuss  GGooCC  aalloonngg  wwiitthh  ootthheerr  ccoonncceerrnneedd  ddeeppaarrttmmeenntt  sshhoouulldd  eennssuurree  mmeeaassuurreess  ttoo  

ddeeccoonnttaammiinnaattee  tthhee  aaffffeecctteedd  eelleemmeennttss  lliikkee  aaiirr,,  rriivveerr,,  wwaatteerr  bbooddiieess,,  ffoorreessttss,,  eettcc..  

  

99..44    IInnffoorrmmaattiioonn,,  EEdduuccaattiioonn  aanndd  CCoommmmuunniiccaattiioonn  
  

CCoommmmuunniiccaattiioonn  aaccttiivviittiieess  aarree  nneecceessssaarryy  ttoo  ccoonnvveeyy  ttoo  tthhee  llaarrggeerr  ccoommmmuunniittyy  tthhee  ssccooppee  aanndd  

nnaattuurree  ooff  tthhee  pprrooppoosseedd  rreeccoonnssttrruuccttiioonn  aanndd  rreehhaabbiilliittaattiioonn  eeffffoorrtt  ssoo  aass  ttoo  iinnccrreeaassee  tthhee  ssttaakkeehhoollddeerr  

aawwaarreenneessss  aanndd  bbuuyy--iinn  ffoorr  tthhee  oonnggooiinngg  aaccttiivviittiieess..  HHeennccee,,  CCSSDDMMAA  aanndd  rreelleevvaanntt  GGoovveerrnnmmeenntt  

ddeeppaarrttmmeennttss,,  ddiissttrriicctt  aaddmmiinniissttrraattiioonn  aanndd  llooccaall  aauutthhoorriittiieess  sshhaallll  uunnddeerrttaakkee::  
  



 

  OOnnggooiinngg  mmeeddiiaa  mmaannaaggeemm

tthhee  rreeccoonnssttrruuccttiioonn  aanndd  rreehh

  CCoommmmuunniittyy  mmaannaaggeemmeenn

wwiitthh  aa  vviieeww  ttoo  aapppprraaiissiinngg

rreeccoonnssttrruuccttiioonn;;  

  FFeeeeddbbaacckk  mmeecchhaanniissmmss::  

rreeccoonnssttrruuccttiioonn  aanndd  rreehhaabbii
  

99..55    FFuunndd  AAllllooccaattiioonn  aanndd  AA
  

AAfftteerr  ssppeennddiinngg  tthhee  mmoonneeyy  iinn

ggoovveerrnnmmeenntt,,  ssttaattee  ggoovveerrnnmmeenntt,,  

ppeeooppllee''ss  ccoo--ooppeerraattiioonn,,  iittss  aauuddiitt 

mmiissuusseedd..    

  

  

FFiigguurree  99..11::  SSo
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mmeenntt//  PPuubblliicc  RReellaattiioonnss::  TToo  eennssuurree  aaccccuurraattee  ccoomm

hhaabbiilliittaattiioonn  mmeeaassuurreess  bbeeiinngg  ttaakkeenn  ttoo  vvaarriioouuss  ssttaakk

nntt::  TThhiiss  iinncclluuddeess  ccoommmmuunniiccaattiinngg  ttoo  tthhee  aaffffeeccttee

gg  tthheemm  ooff  eeffffoorrttss  bbeeiinngg  mmaaddee  ffoorr  tthheeiirr  rreellooccaattiioonn

 UUssiinngg  tthhee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  nneettwwoorrkk  ttoo  ggeett

iilliittaattiioonn  mmeeaassuurreess..  

AAuuddiitt    

nn  ddiissaasstteerr  rreelliieeff  aanndd  rreeiimmbbuurrsseemmeenntt  rreecceeiivveedd

 ddiissttrriicctt  aaddmmiinniissttrraattiioonn,,  ddoonnoorrss,,  iinndduussttrriiaall  eessttaa

t  wwiillll  bbee  pprrooppoosseedd,,  ssoo  tthhaatt  tthhee  mmoonneeyy  rreecceeiivv

Soouurrcceess  ooff  ffuunnddss  ffoorr  tthhee  DDiissaasstteerr  RReelliieeff  aanndd  RReessppoonnssee  

Sources of 
funds for the 

Disaster Relief 
and Response
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State Govt
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Addministra-
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mmmmuunniiccaattiioonn  ooff  

kkeehhoollddeerrss;;  

eedd  ccoommmmuunniittiieess  

nn//  rreehhaabbiilliittaattiioonn//  

tt  ffeeeeddbbaacckk  oonn  

dd  ffrroomm  cceennttrraall  

aabblliisshhmmeennttss  aanndd  

vveedd  ccaann  nnoott  bbee  
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CChhaapptteerr  1100  
  

                                              FFiinnaanncciiaall  rreessoouurrcceess    

  
1100..11  AAvvaaiillaabbiilliittyy  ooff  ffiinnaanncciiaall  rreessoouurrcceess  ffrroomm  CCeennttrree  aanndd  SSttaattee      

PPoolliiccyy  aanndd  FFuunnddiinngg  pprroocceedduurreess  aarree  iinncclluuddeedd  iinn  ppllaann  ttoo  aassssiisstt  ddiissaasstteerr  vviiccttiimmss..  TThhee  FFiinnaannccee  

ccoommmmiissssiioonn  aappppooiinntteedd  bbyy  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  ooff  IInnddiiaa  rreevviieewwss  iitt  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  ooccccuurrrreedd  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  rreessppoonnssee  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..  

  

1100..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  
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ddiissaasstteerr  mmaannaaggeemmeenntt..  TThhiiss  ffuunndd  wwiillll  bbee  ssppeenntt  tthhrroouugghh  pprrooggrraammss,,  rraaddiioo,,  pprriinnttiinngg,,  eelleeccttrroonniicc  

mmeeddiiaa  oonn  PPuubblliicc  aawwaarreenneessss  ttrraaiinniinngg,,  IIEECC  mmaatteerriiaall  pprroodduuccttiioonn  aanndd  ddiisssseemmiinnaattiioonn..  

  

1100..22  FFuunnddiinngg  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..  

AAss  SSttaatteedd  iinn  tthhee  sseeccttiioonn  ((4488))  ooff  tthhee  DDMM  AAcctt  22000055,,  tthhee  SSttaattee  GGoovveerrnnmmeenntt  sshhaallll  eessttaabblliisshh  ffoorr  

tthhee  ppuurrppoosseess  ooff  tthhee  AAcctt  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ffuunnddss::  

  

1100..22..11  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..  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  cceennttrree  aanndd  2255%%  iiss  ooff  ssttaattee,,  tthhee  cceennttrree  hhaass  iissssuueedd  ddeettaaiilleedd  

gguuiiddeelliinneess  ffoorr  tthhee  uussee  ooff  DDiissaasstteerr  RReelliieeff  FFuunndd..    TThhiiss  ffuunndd  wwiillll  bbee  uuttiilliizzeedd  aass  ppeerr  tthhee  pprreessccrriibbeedd  

ccrriitteerriiaa  dduurriinngg  tthhee  ccaallaammiittiieess  ffoorr  iimmmmeeddiiaattee  hheellpp  eettcc..  

  

1100..22..22  SSttaattee  DDiissaasstteerr  MMiittiiggaattiioonn  FFuunndd  

TThhiiss  ffuunndd  wwiillll  bbee  ccoonnssttiittuutteedd  aanndd  mmaaddee  aavvaaiillaabbllee  ttoo  tthhee  SSEECC  ffoorr  mmeeeettiinngg  tthhee  eexxppeennsseess  oonn  

mmiittiiggaattiioonn  aaccttiivviittiieess..  

  

1100..22..33  DDiissttrriicctt  DDiissaasstteerr  MMiittiiggaattiioonn  FFuunndd  

TThhiiss  ffuunndd  wwiillll  bbee  ccoonnssttiittuutteedd  aanndd  mmaaddee  aavvaaiillaabbllee  ttoo  tthhee  DDiissttrriicctt  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  

AAuutthhoorriittyy  ffoorr  mmeeeettiinngg  tthhee  eexxppeennsseess  oonn  mmiittiiggaattiioonn  aaccttiivviittiieess..  
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1100..33      NNaattiioonnaall  CCaallaammiittyy  CCoonnttiinnggeennccyy  ffuunndd  

AAss  ppeerr  tthhee  pprroovviissiioonnss  ooff  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  AAcctt,,  22000055  aanndd  rreeccoommmmeennddaattiioonn  ooff  tthhee  1133tthh  

FFiinnaannccee  CCoommmmiissssiioonn,,  tthhee  NNaattiioonnaall  DDiissaasstteerr  RReessppoonnssee  FFuunndd  ((NNDDRRFF))  hhaass  bbeeeenn  ccoonnssttiittuutteedd  aatt  

tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  ooff  IInnddiiaa  lleevveell  rreeppllaacciinngg  tthhee  NNaattiioonnaall  CCaallaammiittyy  CCoonnttiinnggeennccyy  FFuunndd  ((NNCCCCFF))..    

TThhee  NNDDRRFF  iiss  aaddmmiinniisstteerreedd  bbyy  tthhee  NNaattiioonnaall  EExxeeccuuttiivvee  CCoommmmiitttteeee..  
  

IIff  tthhee  ddiissaasstteerr  ggooeess  bbeeyyoonndd  tthhee  ccaappaacciittyy  ooff  ssttaattee  ggoovveerrnnmmeenntt//  ddiissaasstteerr  rreelliieeff  ffuunndd  tthheenn  tthhee  

cceennttrree  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..    

1100..44    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..  

1100..55    OOtthheerr  FFiinnaanncciiaall  RReessoouurrcceess  aatt  SSttaattee  LLeevveell  

OOtthheerr  ffiinnaanncciiaall  rreessoouurrcceess  aatt  ssttaattee  lleevveell  aarree  ggiivveenn  bbeellooww  ffrroomm  wwhheerree  ffiinnaanncciiaall  aassssiissttaannccee  ccaann  

bbee  ttaakkeenn  dduurriinngg  ooff  ddiissaasstteerr  ––  

PPrrooffeessssiioonnaall  RReessoouurrcceess  TThhee  pprreessttiiggiioouuss  CCoommmmeerrcciiaall  IInnssttiittuutteess  ooff  tthhee  SSttaattee,,  

sshhoowwrroooommss,,  hhootteellss  eettcc..  

IInndduussttrriiaall  IInnssttiittuuttee  RRiiccee  mmiillll  eettcc,,  

NNGGOO  VVaarriioouuss  SSoocciiaall  SSeerrvviiccee  IInnssttiittuutteess  aanndd  DDoonnoorrss  

PPuubblliicc  CCooooppeerraattiioonn  VVaarriioouuss  SSoocciiaall  WWoorrkkeerrss  

GGoovveerrnnmmeenntt  EEmmppllooyyeeee  DDoonnaattiioonn  ooff  oonnee  ddaayy  ssaallaarryy  
  

TTaabbllee--1100..11::  OOtthheerr  FFiinnaanncciiaall  RReessoouurrcceess  aatt  SSttaattee  LLeevveell  
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CChhaapptteerr  1111  
  

                                                    RReevviieeww  aanndd  UUppddaattiioonn  ooff  PPllaann  

  
TThhee  SSttaattee  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  PPllaann  iiss  aa  ““lliivviinngg  ddooccuummeenntt””  aanndd  tthhee  SSEECC  wwiillll  uuppddaattee  iitt  eevveerryy  

yyeeaarr  ttaakkiinngg  iinnttoo  ccoonnssiiddeerraattiioonn::  
  

  

  TThhee  rreessoouurrccee  rreeqquuiirreemmeennttss..  

  UUppddaatteess  oonn  hhuummaann  rreessoouurrcceess..  

  TTeecchhnnoollooggyy  ttoo  bbee  uusseedd..  

  CCoooorrddiinnaattiioonn  iissssuueess..  

  MMoocckk  DDrriillllss  aanndd  rreehheeaarrssaallss..  

  RReeccoommmmeennddaattiioonnss  ffrroomm  aallll  ddeeppaarrttmmeennttss  iinn  tthheeiirr  AAnnnnuuaall  DDMM  RReeppoorrtt..  

  LLeessssoonnss  lleeaarrnntt  ffrroomm  aannyy  ddiissaasstteerr  eevveenntt  iinn  ootthheerr  ssttaatteess  aanndd  ccoouunnttrriieess..  

  DDiirreeccttiioonnss  ffrroomm  MMiinniissttrryy  ooff  HHoommee  AAffffaaiirrss,,  NNaattiioonnaall  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  AAuutthhoorriittyy,,  

GGoovveerrnnmmeenntt  ooff  IInnddiiaa,,  eettcc..  
  

WWhhiillee  uuppddaattiinngg  tthhee  ppllaann  tthhee  ffoolllloowwiinngg  aassppeeccttss  nneeeedd  ttoo  bbee  ccoonnssiiddeerreedd  eevveerryy  yyeeaarr::  

11..  CCrriittiiccaall  aannaallyyssiiss  ooff  tthhee  oouuttccoommee  ooff  eexxeerrcciisseess  aanndd  mmoocckk  ddrriillllss  aass  ppaarrtt  ooff  ppllaann  tteessttiinngg..  

22..  IInnccoorrppoorraattiioonn  ooff  lleessssoonnss  lleeaarrnntt  iinn  tthhee  uuppddaatteedd  ppllaann  aass  aann  oouuttccoommee  ooff  mmoocckk  eexxeerrcciisseess  

tthhrroouugghh  iiddeennttiiffiiccaattiioonn  ooff  ggaappss  aanndd  mmeeaassuurreess  ttoo  ffiillll  tthheemm..  
  

SSDDMMAA  aanndd  aallll  ootthheerr  ccoonncceerrnneedd  ddeeppaarrttmmeennttss  sshhoouulldd  eennccoouurraaggee  ffoorrmmaall  aanndd  iinnffoorrmmaall  

iinntteerraaccttiioonn  wwiitthh  vvaarriioouuss  ssttaakkeehhoollddeerrss  aatt  ddiiffffeerreenntt  lleevveellss  ttoo  lleeaarrnn  aanndd  ddooccuummeenntt  tthheeiirr  

eexxppeerriieenncceess,,  ssoo  tthhaatt  ssuucchh  eexxppeerriieenncceess  ccaann  ccoonnttrriibbuuttee  ccoonnssttrruuccttiivveellyy  ttoowwaarrddss  uuppddaattiioonn  ooff  SSttaattee  

DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  PPllaann  ffoorr  ffuurrtthheerr  iimmpprroovviinngg  tthhee  ccaappaabbiilliittyy  ttoo  ddeeaall  wwiitthh  ffuuttuurree  ddiissaasstteerrss..  
  

CCooppiieess  ooff  tthhee  rreecceeiivveedd  uuppddaatteedd  ppllaannss  ffrroomm  tthhee  ddiissttrriiccttss  wwiillll  bbee  ggiivveenn  ttoo  tthhee  SSttaattee--lleevveell  

TTeecchhnniiccaall  ccoommmmiitttteeeess,,  ffoorr  rreevviieeww  aanndd  ssuuggggeessttiioonnss..  TThhee  uuppddaatteedd  ppllaann  wwiillll  bbee  ppllaacceedd  bbeeffoorree  

SSDDMMAA  ffoorr  aapppprroovvaall..  CCooppiieess  ooff  tthhee  aammeennddmmeennttss  mmaaddee  aanndd  aapppprroovveedd  bbyy  tthhee  SSDDMMAA  wwiillll  bbee  

cciirrccuullaatteedd  ttoo  aallll  tthhee  ccoonncceerrnneedd  ggoovveerrnnmmeenntt  ddeeppaarrttmmeennttss  aanndd  aaggeenncciieess..  AAllll  tthhee  ddiissaasstteerr  
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mmaannaaggeemmeenntt  nnooddaall//  lliiaaiissoonn  ooffffiicciiaallss  iinn  eevveerryy  ddeeppaarrttmmeenntt//  aaggeennccyy  wwiillll  eennssuurree  tthhaatt  aallll  ppllaann--

hhoollddeerrss  aarree  nnoottiiffiieedd  ooff  cchhaannggeess  aass  ssoooonn  aass  ppoossssiibbllee..  
  



 


