








AAcckknnoowwlleeddggmmeenntt  
 

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

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

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

tthhiiss  sscchheemmee  hhaass  bbeeeenn  pprreeppaarreedd  ffoorr  ppuubblliicc  uuttiilliittyy..  
  

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

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

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

tthhee  ddiissaasstteerr..  
  

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

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

MMaannaaggeemmeenntt  PPllaann..  
  

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

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

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

SShhrreeeejjiitt..  
  

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

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

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



aass  iinn  tthhee  ccaassee  ooff  iimmmmeeddiiaattee  pprree--ddiissaasstteerr,,    dduurriinngg  ddiissaasstteerr  aanndd  ppoosstt  ddiissaasstteerr  ccoooorrddiinnaattiioonn  
mmeecchhaanniissmm  ooff  tthhee  DDiissttrriicctt  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  AAuutthhoorriittyy  hhaass  bbeeeenn  iinncclluuddeedd..  BBaasseedd  oonn  tthhee  
ppootteennttiiaall  ddiissaasstteerr  iinn  tthhee  ddiissttrriicctt,,  ssttrruuccttuurraall  aanndd  nnoonn--ssttrruuccttuurraall  pprreevveennttiioonn  mmeeaassuurreess,,  ddiissaasstteerr  
rriisskk  rreedduuccttiioonn  ppllaann,,  iinnssttiittuuttiioonnaall  ccaappaacciittyy  bbuuiillddiinngg,,  tthhee  rroollee  aanndd  rreessppoonnssiibbiilliittiieess  ooff  eeaacchh  
ddeeppaarrttmmeenntt  aarree  sshhoowwnn..  
  
SSeeccttiioonn  33  hhaass  iinncclluuddeedd  tthhee  ssttaannddaarrdd  ooppeerraattiinngg  pprroocceedduurree  ffoorr  tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhee  
DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  PPllaann  aanndd  vvaarriioouuss  ddeeppaarrttmmeennttss  aatt  tthhee  ttiimmee  ooff  ddiissaasstteerr..  IInn  tthhiiss  ppllaann,,  pprree  
ddiissaasstteerr  rreelliieeff  aanndd  rreehhaabbiilliittaattiioonn,,  rreelliieeff  aanndd  rreehhaabbiilliittaattiioonn  dduurriinngg  ddiissaasstteerr  aanndd  wwiitthh  tthhee  ppoosstt  
ddiissaasstteerr  rreelliieeff  aanndd  rreessppoonnssee,,  tthhee  rreeccoonnssttrruuccttiioonn  aanndd  rreehhaabbiilliittaattiioonn  pprroocceessss  hhaass  bbeeeenn  sshhoowwnn..  
FFiinnaanncciiaall  rreessoouurrcceess  ffoorr  ddiissttrriicctt  ddiissaasstteerr  mmaannaaggeemmeenntt  sscchheemmee  aanndd  ootthheerr  ffiinnaanncciiaall  rreessoouurrcceess  aatt  
tthhee  ddiissttrriicctt  lleevveell,,  iinnssppeeccttiioonn,,  eevvaalluuaattiioonn  aanndd  eevvaalluuaattiioonn  ooff  ddiissttrriicctt  ddiissaasstteerr  mmaannaaggeemmeenntt  ppllaann  
aanndd  ccoooorrddiinnaattiioonn  mmeecchhaanniissmm  ffoorr  oorrggaanniizziinngg  aanndd  iimmpplleemmeennttiinngg  MMoocckk  DDrriillll  aatt  ddiissttrriicctt  lleevveell  hhaass  
bbeeeenn  mmeennttiioonneedd..  
  
IInn  sseeccttiioonn  44,,  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  DDiissttrriicctt  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  PPllaann,,  iinn  oorrddeerr  ttoo  ddeeaall  wwiitthh  tthhee  
ssiittuuaattiioonn  ooff  aannyy  eemmeerrggeennccyy,,  iinnffoorrmmaattiioonn  rreellaatteedd  ttoo  vvaarriioouuss  ddeeppaarrttmmeennttss  ssuucchh  aass  ccoonnttaacctt  lliisstt,,  
vveehhiiccllee  lliisstt,,  hheeaalltthh  cceenntteerrss,,  ppoolliiccee  ssttaattiioonnss,,  lliisstt  ooff  ffiirree  bbrriiggaaddee,,  aass  wweellll  aass  aarreeaass  iinn  tthhee  ddiissaasstteerr  
pprroonnee  aarreeaass  ooff  tthhee  ddiissttrriicctt  MMaappss,,  eettcc..  hhaavvee  bbeeeenn  iinncclluuddeedd..  CCoooorrddiinnaattiioonn  aanndd  ccoooorrddiinnaatteedd  
mmeecchhaanniissmm  hhaass  bbeeeenn  mmeennttiioonneedd..  
  
TThhiiss  ppllaann  iiss  uusseeffuull  iinn  tthhee  ffoorrmm  ooff  gguuiiddaannccee  ffoorr  bbeetttteerr  ccoooorrddiinnaattiioonn,,  oorrggaanniizziinngg  aanndd  
iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  ddiissttrriicctt  aaddmmiinniissttrraattiioonn,,  ootthheerr  ssttaakkeehhoollddeerrss  bbeeffoorree  ddiissaasstteerr  aanndd  aafftteerr  
ddiissaasstteerr..  TThhiiss  ppllaann  gguuiiddeess  tthhee  pprroocceessss  mmeecchhaanniissmm  ooppeerraattiinngg  iinn  rreelliieeff  wwoorrkk  aanndd  iinnccrreeaasseess  tthhee  
ccoommmmuunniittyy  ccaappaacciittyy  ttoo  ddeeaall  wwiitthh  tthhee  ddiissaasstteerr..  TThhee  DDiissttrriicctt  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  PPllaann  hhaass  
bbeeeenn  ccoonncceeiivveedd  aass  aa  pprreeppaarreeddnneessss  ppllaann,,  wwhhiicchh  iiss  aaccttiivvaatteedd  oonnllyy  aafftteerr  ggeettttiinngg  iinnffoorrmmaattiioonn  
aabboouutt  tthhee  ddiissaasstteerr  aanndd  mmaakkeess  tthhee  rreeaaccttiioonn  mmeecchhaanniissmm  ffuunnccttiioonniinngg  wwiitthhoouutt  lloossiinngg  aannyy  ttiimmee..  
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CChhaapptteerr  11  
IInnttrroodduuccttiioonn  
  11..  BBaacckkggrroouunndd  

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

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

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

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

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

  
  

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



11..11  DDiissttrriicctt  DDiissaasstteerr  MMaa
  

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

                                                                                                    
  

ii..  PPrreeppaarreeddnneessss  %%&&      ttoo
mmaa

iiii..      MMiittiiggaattiioonn  %%&&                    MMii
ssttrr

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

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

  FFiigguurree  11::    DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  CCyyccllee  

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

Surajpur (C.G.) 

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

nn  DDDDMMAA..  FFoorr  
ss  aass  sshhoowwnn  iinn  

  

  aanndd  ddiissaasstteerr  

ttuurraall  aanndd  nnoonn--

aasstteerr..            
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11..22  NNeeeedd  ooff  tthhee  PPllaann  ::--  
SSuurraajjppuurr  DDiissttrriicctt  pprroonnee  ttoo  mmaannyy  mmuullttii--hhaazzaarrddss  ssuucchh  aass  fflloooodd,,  ddrroouugghhtt,,  lliigghhttnniinngg//  
tthhuunnddeerriinngg,,  eeppiiddeemmiicc,,  oouuttbbrreeaakk  iiss  wweeaakkeenneedd  bbyy  ssuupppprreesssseedd  tthhrreeaattss..  CCoonnssiiddeerriinngg  tthheessee  
ppootteennttiiaall  tthhrreeaattss  iinn  tthhee  ddiissttrriicctt,,  wwhhiicchh  eennhhaanncceess  lliiffee,,  lliivveelliihhoooodd  aanndd  pprrooppeerrttyy  lloossss,,  iitt  wwaass  
ccoonnssiiddeerreedd  iimmppoorrttaanntt  ttoo  ddeevveelloopp  aa  sscchheemmee  ttoo  iimmpprroovvee  tthhee  ddiissttrriicctt''ss  rreessppoonnssee  ttoo  ddiissaasstteerrss  aanndd  
ttoo  rreedduuccee  tthhee  rriisskkss  ooff  ddiissaasstteerr  rriisskkss..  IInnccrreeaassiinngg  tthhee  ccaappaacciittyy  ooff  tthhee  ccoommmmuunniittyy  bbyy  rreedduucciinngg  
aanndd  iimmpplleemmeennttiinngg  tthhee  pprreeppaarreedd  ppllaann                                                                              
11..33  TTaarrggeett  aanndd  oobbjjeeccttiivveess  ooff  DDiissttrriicctt  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  AAccttiioonn  PPllaann::  

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

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

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

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

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

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

MMaannaaggeemmeenntt  PPllaann  sshhoouulldd  bbee  aann  eeffffeeccttiivvee  mmaannaaggeemmeenntt  ttooooll..  
  

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

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

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

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

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

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

VVaarriioouuss  sstteeppss  iinnvvoollvveedd  iinn  ppllaannnniinngg  iinncclluuddee::--  
  

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

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

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

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

  

FFoorrmmaattiioonn  ooff  DDiissttrriicctt  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  AAuutthhoorriittyy  ffoorr  aallll  tthhee  ddiissttrriiccttss  uunnddeerr  nnoottiiffiiccaattiioonn  
nnuummbbeerr  FF88  ((44))  DDMM  &&  RR  //  DDMM  //  002233  ddaatteedd  0066..0099..22000077..  AAccccoorrddiinngg  ttoo  DDDDMMAA,,  iitt  iiss  aallssoo  
rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  eennssuurriinngg  ccoommpplliiaannccee  wwiitthh  aallll  tthhee  ddeeppaarrttmmeennttss  oonn  NNDDMMAA  //  SSDDMMAA  //  SSEECC  
gguuiiddeelliinneess  rreellaatteedd  ttoo  pprreevveennttiioonn,,  mmiittiiggaattiioonn  aatt  tthhee  ddiissttrriicctt  lleevveell..    
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11..99      DDiissttrriicctt  PPrrooffiillee  ––  
  SSuurraajjppuurr  wwaass  ddeeccllaarreedd  ddiissttrriicctt  oonn  1155  AAuugguusstt’’  22001111  aalloonngg  wwiitthh  nneewwllyy  ffoorrmmeedd  eeiigghhtt  ddiissttrriicctt..  

SSuurraajjppuurr  iiss  aaddmmiinniissttrraattiivvee  hheeaaddqquuaarrtteerr  ooff  DDiissttrriicctt;;  tthhee  hhiissttoorriiccaall  nnaammee  ooff  ddiissttrriicctt  iiss  ddaanndd--
bbuullllaa..  SSuurraajjppuurr  iiss  llooccaatteedd  oonn  tthhee  bbaannkk  ooff  RRiihhaanndd  RRiivveerr,,  wwhhiicchh  iiss  iinn  NNoorrtthh  225566  kkmm..  ffaarr  ffrroomm  
ssttaattee  hheeaaddqquuaarrtteerr  RRaaiippuurr..    NNaattiioonnaall  HHiigghhwwaayy  4433  lleeaaddss  ttoo  SSuurraajjppuurr..  SSuurraajjppuurr  sshhaarreess  iittss  bboorrddeerr  
wwiitthh  ssttaattee  MMaaddhhyyaa  PPrraaddeesshh  ddiissttrriiccttss,,  bbaallrraammppuurr  aanndd  kkoorrbbaa,,    aanndd  ssiittuuaatteedd  aatt  llaattiittuuddee  2233..55002277  
DDeeggrreeee  NNoorrtthh..  aanndd  lloonnggiittuuddee  8822..88221100  DDeeggrreeee  EEaasstt..  AAnn  aavveerraaggee  hheeiigghhtt  ffrroomm  sseeee  lleevveell  ooff  
ssuurraajjppuurr  iiss  552288  MMeettrree..  TThhee  ttoottaall  aarreeaa  ooff  DDiissttrriicctt  iiss  22778866..6688  ssqq..kkmm..,,  wwiitthh  0066  tteehhssiill  --    
PPrraattaappppuurr,,  OOddaaggii,,  BBhhaaiiyyaatthhaann,,  SSuurraajjppuurr,,  RRaammaannuujjnnaaggrr  aanndd  PPrreemmnnaaggaarr..  TThhee  ddiissttrriicctt  ssuurraajjppuurr  
iiss  rriicchh  aanndd  pprroossppeerroouuss  wwiitthh  nnaattuurraall  rreessoouurrcceess  lliikkee  ffoorreesstt  aanndd  wwaatteerr..  DDiissttrriicctt  ssuurraajjppuurr  llooookkss  
hhiigghhllyy  ppootteennttiiaall  wwiitthh  aaggrriiccuullttuurree  pprroodduuccttss  lliikkee  ppaaddddyy,,  wwhheeaatt,,  mmaaiizzee,,  ooaatt,,  aanndd  wweellll--kknnoowwnn  ffoorr  
kkooddoo  kkuuttaakkii..  DDiissttrriicctt  iiss  pprreettttyy  ffaammoouuss  ffoorr  iittss    MMaarrkkeett,,  RReelliiggiioouuss  ppllaaccee,,  ttoouurriisstt  ppllaaccee  aanndd  tthhee  
nneeaarreesstt  RRaaiillwwaayy  ssttaattiioonn  iiss  SSuurraajjppuurr  rrooaadd..    

  
DDiissttrriicctt  SSuurraajjppuurr  

TTeehhssiill  GGeeooggrraapphhiiccaall  
AArreeaa  ((iinn  
HHeeccttaarree))  

NNuummbbeerr  
ooff  CCiittiieess  

NNuummbbeerr  ooff    
VViillllaaggee  

NNuummbbeerr  ooff    
GGrraamm    
PPaanncchhaayyaatt  

NNuummbbeerr  ooff  
JJaannppaadd  
PPaanncchhaayyaatt  

NNuummbbeerr  ooff    
NNaaggaarr  
PPaanncchhaayyaatt  

PPrraattaappppuurr  660044..1177  

22  555555  442244  66  55  
OOddaaggii  447711..0044  
BBhhaaiiyyaatthhaann  443333..66  
SSuurraajjppuurr  557755..3344  
RRaammaannuujjnnaaggaarr  441100..6633  
PPrreemmnnaaggaarr  229911..9988  
TToottaall  22778866..6688  22  555555  442244  66  55  

  
  

TTaabbllee  11::  DDiissttrriicctt  PPrrooffiillee  
  
  NNoottee::  --  FFoorreesstt  AArreeaa  ––  228888995544  HHeecc..  
  

TThheerree  aarree  0066  tteehhssiill  iinn  DDiissttrriicctt  SSuurraajjppuurr  wwhhiicchh  aarree  ––  SSuurraajjppuurr,,  PPrraattaappppuurr,,  BBhhaaiiyyaatthhaann,,  OOddaaggii,,  
RRaammaannuujjnnaaggaarr,,  PPrreemmnnaaggaarr..  TThheerree  aarree  0066  JJaannppaadd  PPaanncchhaayyaatt  SSuurraajjppuurr,,  OOddaaggii,,  BBhhaaiiyyaatthhaann,,  
PPrreemmnnaaggaarr,,  PPrraattaappppuurr  aanndd  RRaammaannuujjnnaaggaarr..  SSuurraajjppuurr  DDiissttrriicctt  hhaass  0055  NNaaggaarr  PPaanncchhaayyaattss  --  
PPrreemmnnaaggaarr,,  BBhhaattggaaoonn,,  JJaarrhhii,,  PPrraattaappppuurr,,  VViisshhrraammppuurr  aanndd  0011  MMiinniicciippaall  ooffffiiccee  iiss  ssuurraajjppuurr..  
DDiissttrriicctt  HHoollddss  1133  PPoolliiccee  SSttaattiioonn  aanndd  0099  PPoolliiccee  PPoosstt..  IItt  aallssoo  hhaass  2277  RReevveennuuee  IInnssppeeccttiioonn  
CCiirrccllee  wwiitthh  221100  PPaattwwaarrii  CCiirrccllee  aanndd  0022  AAggrriiccuullttuurree  PPrroodduuccttiioonn  MMaarrkkeett  ((SSuurraajjppuurr,,  PPrraattaappppuurr))..      
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GGeeooggrraapphhiiccaall  SSiittuuaattiioonn::--  
  
  
SSuurraajjppuurr  DDiissttrriicctt  iiss  SSiittuuaatteedd  iinn  SSaarrgguujjaa  DDiivviissiioonn  CCoommeess  iinn  NNoorrtthh  ssiiddee  ooff  CChhhhaattttiissggaarrhh  SSttaattee..  
FFoorreesstt  AArreeaa  iiss  228888995544  HHeecctt..  RReenndd  ((RRiihhaanndd)),,  AAtteemm  aanndd  MMaahhaann  RRiivveerr  aarree  pprriimmee  aanndd  eemmiinneenntt  
wwaatteerr  rreessoouurrcceess  ooff  tthhee  ddiissttrriicctt..  DDiissttrriicctt  iiss  WWeellll--KKnnoowwnn  ffoorr  tthhee  PPrroodduuccttiioonn  ooff  RRiiccee,,  WWhheeaatt,,  
MMaaiizzee,,  OOaattss  aanndd  KKooddoo--KKuuttaakkii..  NNaattuurraall  GGeeooggrraapphhiicc  SSeeggmmeennttss  iiss  mmiixxeedd  wwiitthh  ((RReedd  SSooiill,,  
BBllaacckk  SSooiill,,  LLaatteerriittee  SSooiill,,  GGrroouunndd  SSooiill,,  YYeellllooww  SSooiill))..  AAggrriiccuullttuurraall  llaanndd  ooff  DDiissttrriicctt  iiss  117700882222  
HHeecc..  AAnndd  NNoonn--AAggrriiccuullttuurraall  llaanndd  iiss  110077889988  HHeecc....  
  
  

LLaattiittuuddee  aanndd  lloonnggiittuuddee  SSuurraajjppuurr  llaattiittuuddee  iiss  2233..55002277  ddeeggrreeee  NN,,  aanndd  lloonnggiittuuddee  iiss  
llooccaatteedd  aatt  8822..88221100  ddeeggrreeee  EE  

  MMaajjoorr  rriivveerrss  RReenndd  ((RRiihhaanndd)),,  AAtteemm  AAnndd  MMaahhaann  RRiivveerr  

NNeeiigghhbboouurriinngg  ddiissttrriicctt  

NNoorrtthh--WWeesstt  --  DDiissttrriiccttss  ooff  MMaaddhhyyaa  PPrraaddeesshh  
NNoorrtthh  --  DDiissttrriiccttss  ooff  UUttttaarr  PPrraaddeesshh  
NNoorrtthheeaasstt  --  BBaallrraammppuurr  DDiissttrriicctt  
SSoouutthh--EEaasstt  --  SSuurrjjuujjaa  DDiissttrriicctt  
SSoouutthh  --  KKoorrbbaa  DDiissttrriicctt  
WWeesstt  --  KKoorreeaa  DDiissttrriicctt  
IIss  ssuurrrroouunnddeedd  bbyy..  

  
TTaabbllee  22::  GGeeooggrraapphhyy  

  
  

RReesseerrvvooiirr  SSmmaallll  MMeeddiiuumm  LLaarrggee  
TToottaall  nnuummbbeerr  77  --  --  
DDrriinnkkiinngg  WWaatteerr  ((TTuubbee  WWeellll  aanndd  
NNuummbbeerr  ooff  WWeellllss))  TTuubbee  WWeellll  ––  991155,,  WWeellllss  --  2288665599  
CCaannaall  5566  
  
  

TTaabbllee  33::  RReesseerrvvooiirr  
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LLooccaattiioonn  MMaapp  --  
  
LLOOCCAATTIIOONN  MMAAPP  OOFF  ssuurraajjppuurr  DDIISSTTRRIICCTT,,  CCHHHHAATTTTIISSGGAARRHH  

  
FFiigguurree  22::  LLooccaattiioonn  mmaapp  
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PPoolliittiiccaall  MMaapp  ––  
  

  
FFiigguurree  33::  PPoolliittiiccaall  MMaapp  
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PPhhyyssiiccaall  aassppeecctt  --  
AArreeaa  ––  
AAss  ppeerr  tthhee  22001111  CCeennssuuss  tthhee  ttoottaall  aarreeaa  ooff  DDiissttrriicctt  iiss  22778866..6688  ssqq..  kkmm..  tthhee  ttoottaall  PPooppuullaattiioonn  ooff  
DDiissttrriicctt  iiss  778899004433  aanndd  ddeennssiittyy  iiss  223366  ppeerr  ssqq..  kkmm..  
SSooiill  ((SSooiill))  --  
CCoommppoouunndd  SSooiill  iiss  ccoommmmoonnllyy  ffoouunndd  iinn  tthhee  ddiissttrriicctt..  
DDeemmooggrraapphhiicc  DDeessccrriippttiioonn  ––  
TThhee  ttoottaall  ppooppuullaattiioonn  ooff  SSuurraajjppuurr  ddiissttrriicctt  iiss  aapppprrooxxiimmaatteellyy  778899004433,,  iinn  wwhhiicchh  uurrbbaann  
ppooppuullaattiioonn  iiss  7711553366  aanndd  RRuurraall  PPooppuullaattiioonn  iiss  771177550077..  VVaarriioouuss  ttrriibbaall  ccoommmmuunniittiieess  LLiivveess  iinn  
tthhee  ddiissttrriicctt..    MMaajjoorr  llaanngguuaaggee  ccoommmmoonnllyy  ssppookkeenn  aarree  HHiinnddii  aanndd  CChhhhaattttiissggaarrhhii  ffeeww  ddiiaalleeccttss  
wwiitthh  ssaarrgguujjiihhaa,,  PPaannddwwaannii,,  RRaajjwwaarrii,,  SSaahhuuyyaannii  aanndd  RReeggiioonnaall  llaanngguuaaggee..  LLiitteerraaccyy  rraattee  iiss  5588%%  ..  
DDiissttrriicctt  hhaass  ddeeccaaddee  ggrroowwtthh  rraarree  2211..9988%%..  FFaarrmmeerr  ooff  tthhee  ddiissttrriicctt  PPrroodduucceess  mmaajjoorr  ccrrooppss  lliikkee  
rriiccee,,  WWhheeaatt,,  MMaaiizzee,,  OOaatt,,  KKooddoo--KKuuttaakkii,,  AArrhhaarr,,  SSooyyaabbeeeenn,,  GGrroouunnddnnuutt,,  LLiinnsseeeedd,,  MMuussttaarrdd,,  SSuunn  
FFlloowweerr  aanndd  PPaaddddyy..            

DDeemmooggrraapphhyy  

11  

PPooppuullaattiioonn    --  778899004433  
SScchheedduulleedd  CCaassttee  4422883300  
SScchheedduulleedd  TTrriibbeess  335599667722  
RRuurraall  ((MMaallee//FFeemmaallee))  771177550077  
MMaallee  336611446655  
FFeemmaallee  335566004422  
UUrrbbaann  ((MMaallee//FFeemmaallee))  7711553366  
MMaallee  3366991166  
FFeemmaallee  3344662200  
CChhiilldd((00--66  yyrrss))  112277445588  
MMaallee  6655008888  
FFeemmaallee  6622337700  

22  PPooppuullaattiioonn  DDeennssiittyy  223366  
33  

DDeeccaaddaall  GGrroowwtthh  RRaattee                                                                                                                  2255..5566%%  
RRuurraall  1155%%  
UUrrbbaann  9966..7755%%  

44  
SSeexx  RRaattiioo  ((NNoo..  ffeemmaalleess  ppeerr  11,,000000  mmaalleess))  997733  
RRuurraall  998855  
UUrrbbaann  993388  
CChhiilldd  ((00--66  yyrrss))  995588  
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55  
LLiitteerraaccyy  RRaattee  ((aass  aa  CCeennssuuss  22001111))  5588%%  
MMaallee  LLiitteerraaccyy  RRaattee    7700..9999%%  
FFeemmaallee  LLiitteerraaccyy  RRaattee    5500..7766%%  
RRuurraall  5588..8833%%  
UUrrbbaann  8811..2200%%  

66  CCrruuddee  BBiirrtthh  RRaattee  ((PPeerr  11000000  PPooppuullaattiioonn))  2266..2200%%  
77  CCrruuddee  BBiirrtthh  RRaattee  ((PPeerr  11000000  PPooppuullaattiioonn))  88..8800%%  
88  IInnffaanntt  MMoorraattaalliittyy  RRaattee    ((PPeerr  11000000  lliivvee  bbiirrtthh))  5500  
99  MMaatteerrnnaall  MMoorrttaalliittyy  RRaattee    ((PPeerr  11000000  lliivvee  bbiirrtthh))  22..7711  
1100  NNaattuurraall  bbiirrtthh  GGrroowwtthh  RRaattee  ((PPeerr  11000000  PPooppuullaattiioonn))                               1177..6600%%  

    
TTaabbllee  44::  DDeemmooggrraapphhyy  

  
  
  
RRaaiinnffaallll  ––  
  
TThhee  aavveerraaggee  rraaiinnffaallll  ooff  tthhee  ddiissttrriicctt  iiss  11112288..33..  RRaaiinnffaallll  nnoorrmmaallllyy  ssttaarrttss  ffrroomm  JJuunnee  ttoo  
SSeepptteemmbbeerr  dduurriinngg  SSoouutthh--WWeesstt  MMoonnssoooonn  dduurraattiioonn..  
  

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

RRaaiinnffaallll  
YYeeaarr  
22001100--
1111  

YYeeaarr  
22001111--
1122  

YYeeaarr  
22001122&&
1133  

YYeeaarr  
22001133--
1144  

YYeeaarr  
22001144&&
1155  

YYeeaarr  
22001155--1166  

YYeeaarr  
22001166--
1177  

YYeeaarr  
22001177--
1188  

11  PPrraattaappppuurr  11332277..55  774400..77  663344..55  11228811..99  11112211..00  11115500..00  11777711..00  11223366..00  22668855..22  

22  OOddaaggii  11117733..00  11008800..55  992288  11996655  11224455..33  886666..22  11005522  887777..22  11336699..88  

33  BBhhaaiiyyaatthhaann  888833..55  665533..33  774422..00  11660022..00  11119922..00  777788..33  774455..00  557766..00  777799..55  

44  SSuurraajjppuurr  887711..55  775566..00  669966..00  11555555..00  990088..00  886600..11  774477..00  881188..00  663311..66  

55  RRaammaannuujjnnaaggaarr  881177..11  998855..00  558855..00  11116688..00  883355..00  11110022..00  665566..11  554433..33  666622..22  

66  PPrreemmnnaaggaarr  668877..88  339900..55  449933..66  11333399..66  996699..99  444466..00  553344..00  668877..55  664411..33  

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

996600..11  776677..77  667799..99  11448855..33  11004455..22  886677..11  991177..55  778899..77  11112288..33  

  
TTaabbllee  55::  AAvveerraaggee  rraaiinnffaallll  dduurriinngg  tthhee  yyeeaarr  22001100  ttoo  22001177  
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DDrraaiinnaaggee  MMaapp  ––  

  

  

FFiigguurree  44::  DDrraaiinnaaggee  MMaapp  
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WWaatteerr  RReessoouurrcceess  
IIrrrriiggaattiioonn  CCaappaacciittyy  1133009999  HHeecc..  

GGoovveerrnnmmeenntt  00  
PPrriivvaattee  1133009999  HHeecc..  

  
TTaabbllee  66::  WWaatteerr  RReessoouurrcceess  

  

EEccoonnoommiicc  aanndd  SSoocciiaall  SSttaattuuss  --  
EEccoonnoommiicc  PPrrooffiillee  

MMaaiinn  OOccccuuppaattiioonn  NNuummbbeerrss  
AAggrriiccuullttuurree  SSmmaallll  aanndd  mmaarrggiinnaall  ffaarrmmeerr  OOtthheerr  llaarrggee  ffaarrmmeerrss  

9977662244  5566885522  
IInndduussttrriieess  wwoorrkkeerr  33339955  

BBuussiinneessss  226677  
OOtthheerr  --  

  
TTaabbllee  77::  EEccoonnoommiicc  PPrrooffiillee  

  

MMaaiinn  CCrrooppss  ––  
TThhee  mmaajjoorr  ppaarrtt  ooff  tthhee  ddiissttrriicctt  llaanndd  ccoommeess  uunnddeerr  117700882222  hheecc..  AAggrriiccuullttuurraall  llaanndd..  TThhee  mmaaiinn  
aanndd  mmaajjoorr  ooccccuuppaattiioonn  ooff  tthhee  ddiissttrriicctt  iiss  AAggrriiccuullttuurree..  MMaajjoorr  PPrroodduuccttiioonn  ooff  ccrrooppss  ddoonnee  iinn  tthhee  
ddiissttrriicctt  aarree  RRiissee,,  WWhheeaatt,,  MMaaiizzee,,  OOaatt,,  KKooddoo--KKuuttaakkii,,  AArrhhaarr,,  SSooyyaabbeeeenn,,  GGrroouunnddnnuuttss,,  LLiinnsseeeedd,,  
MMaasstteerreedd  aanndd  SSuunnfflloowweerr..    
  

AAggrriiccuullttuurree  
FFoooodd  GGrraaiinnss  --  
RRiiccee  1100..6611554466  QQuuiinnttaallss  
WWhheeaatt  4411993366  QQuuiinnttaallss  
MMaaiizzee  8866441188  QQuuiinnttaallss  
BBaarrlleeyy  22338833  QQuuiinnttaallss  
MMiilllleett  00  
KKooddaa  KKuuttkkii  11660011  
OOtthheerr  55227700  QQuuiinnttaallss  
PPuullssee  PPrroodduuccttiivviittyy  

AArrhhaarr  2266449900  QQuuiinnttaallss  
UUrraadd  ddaall  --  
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MMuunngg  ddaall  --  
MMaassuurr  DDaall  --  
TTiivvaarraa  --  
OOtthheerr  4400552266  QQuuiinnttaallss  
OOiill  SSeeeeddss  PPrroodduuccttiivviittyy  
SSooyybbeeaann  9988  QQuuiinnttaallss  
ppeeaannuutt  55114488  QQuuiinnttaallss  
LLiinnsseeeedd  66990088  QQuuiinnttaallss  
MMuussttaarrdd  2299883322  QQuuiinnttaallss  
SSuunnfflloowweerr  4433  QQuuiinnttaallss  
OOtthheerr  1166330022  QQuuiinnttaallss  
PPrroodduuccttiivviittyy  ooff  mmaaiinn  vveeggeettaabblleess  
SSppiicceess  3344664422  QQuuiinnttaallss  
OOtthheerr  3344  QQuuiinnttaallss  

    
TTaabbllee  88::  MMaaiinn  CCrrooppss  

  

LLiivveessttoocckk  DDeettaaiillss  --  
AAnniimmaall  HHuussbbaannddrryy  

TToottaall  nnuummbbeerr  ooff  AAnniimmaallss  DDaaiirryy  CCaattttllee  DDrryy  CCaattttllee  
CCaattttllee  6699775577  222299664466  
bbuuffffaallooeess  77444411  1144004411  
sshheeeepp  &&  449955  
GGooaatt  &&  9933337788  
HHoorrssee  &&  9911  
DDoonnkkeeyy  &&  &&  
PPiigg  &&  1100221144  
MMiillkk  PPrroodduuccttiioonn  114400667766  LLiitteerrss  
FFiisshh  pprroodduuccttiioonn  &&  

PPoouullttrryy  FFaarrmm  117700886688    
OOtthheerr  &&  

  
  TTaabbllee  99::  AAnniimmaall  HHuussbbaannddrryy  
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CCuullttuurraall  PPrrooffiillee  --  
  

CCuullttuurraall  PPrrooffiillee  

LLooaaccll  llaanngguuaaggee  
HHiinnddii,,  CChhhhaattttiissggaarrhh  ((SSaarrgguujjiihhaa,,  PPaannddwwaannii,,  
RRaajjwwaarrii,,  SSaahhuuyyaannii  aanndd  LLooccaall  LLaanngguuaaggee))  
DDhhoottii--kkuurrttaa,,  kkuucchhcchhaa,,  PPaannttss--SShhiirrtt  

DDrreessss  DDhhoottii--kkuurrttaa,,  KKuucchhcchhaa,,  PPaannttss--SShhiirrtt  

FFoooodd  
RRiiccee,,  DDaall,,  VVeeggeettaabbllee,,  LLaarrkkaa  CChhuuttnneeyy,,  CCooiillaarr  
VVeeggeettaabbllee,,  AArruuii,,  KKoocchhaaii..  

MMaarrkkeett  ((DDaaiillyy  //  WWeeeekkllyy  //  OOtthheerr))  
WWeeeekkllyy  HHaaaatt  MMaarrkkeett  KKaarrmmaa,,  CChhhheerrttaa,,  DDeevv  
RRaaaaddii  ((MMaaiinnllyy  wwoorrsshhiipp  ooff  KKaarraamm  DDeevv))  iiss  tthhee  
mmaaiinn  ffeessttiivvaall  ooff  KKaarrmmaa  MMaahhaappaarrvv  ddiissttrriicctt..  

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

  KKaarrmmaa,,  CChhhheerrttaa,,  DDeevv  UUtthhaannii  ((MMaaiinnllyy  
wwoorrsshhiipp  ooff  KKaarraamm  DDeevv))  iiss  tthhee  mmaaiinn  ffeessttiivvaall  ooff  
KKaarrmmaa  MMaahhaappaarrvv  ddiissttrriicctt..  

HHoouussee    
NNuummbbeerr  ooff  rraaww  hhoouusseess  

  TTeehhssiill  SSuurraajjppuurr  --  4400881166  
((SSuurrvveeyy  wwoorrkk  iiss  bbeeiinngg  ddoonnee  iinn  ootthheerr  tteehhssiillss))    

RRooooffiinngg  ssyysstteemm  
TTeehhssiill  SSuurraajjppuurr  ––  KKhhaapprraaiill  
((SSuurrvveeyy  wwoorrkk  iiss  bbeeiinngg  ddoonnee  iinn  ootthheerr  tteehhssiillss))    

NNoo..  ooff  PPuuccccaa  HHoouusseess  
TTeehhssiill  SSuurraajjppuurr  --  77448800  
((SSuurrvveeyy  wwoorrkk  iiss  bbeeiinngg  ddoonnee  iinn  ootthheerr  tteehhssiillss))    

RRooooffiinngg  ssyysstteemm  TTeehhssiill  SSuurraajjppuurr  --  LLeennttaarr  
((SSuurrvveeyy  wwoorrkk  iiss  bbeeiinngg  ddoonnee  iinn  ootthheerr  tteehhssiillss))  

  
  

TTaabbllee  1100::  CCuullttuurraall  PPrrooffiillee  
  
  
IInnffrraassttrruuccttuurree  DDeettaaiillss  aanndd  SSeerrvviicceess  --  
TThheerree  iiss  ffiinneesstt  aanndd  bbeetttteerr  RRooaadd  CCoonnnneeccttiivviittyy  ffoorr  TTrraannssppoorrttaattiioonn  aanndd  CCoommmmuunniiccaattiioonn  iinn  
ddiissttrriicctt..    EEdduuccaattiioonnaall  SSeerrvviicceess  aarree  uupp  ttoo  tthhee  ssttaannddaarrdd  iinn  tthhee  cciittyy..  TThheerree  aarree  1133  ppoolliiccee  ssttaattiioonnss  
aanndd  0099  ppoolliiccee  ppoossttss  iinn  tthhee  ddiissttrriicctt..  
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LLooccaattiioonn  ooff  PPoolliiccee  aanndd  FFiirree  SSttaattiioonn  --  

  
FFiigguurree  55::  LLooccaattiioonn  ooff  PPoolliiccee  aanndd  FFiirree  SSttaattiioonn  

EEdduuccaattiioonn  ––  

SScchhooooll  PPrrooffiillee  NNaammee  ooff  TTeehhssiill  
  SSuurraajjppuurr  BBhhaaiiyyaatthhaann  RRaammaannuujjnnaaggaarr  PPrreemmnnaaggaarr  PPrraattaappppuurr  OOddaaggii    TToottaall  

11  NNuummbbeerr  ooff  PPrriimmaarryy  
SScchhoooollss  

227700  220066  221166  115555  331155  222211  11338833  
22  NNuummbbeerr  ooff  MMiiddddllee  

sscchhoooollss  
111188  8855  9922  6622  111144  8833  555544  

33  NNuummbbeerr  ooff  HHiigghh  
SScchhoooollss  

1133  1144  1100  33  1133  66  5599  
44  NNuummbbeerr  ooff  HHiigghheerr    

SSeeccoonnddaarryy  SScchhoooollss  
2222  1155  1144  1111  1199  1122  9933  

55  NNuummbbeerr  ooff  RRuurraall  
SScchhoooollss  

339944  331122  333322  221155  444455  332222  22002200  
66  NNuummbbeerr  ooff  UUrrbbaann  SScchhoooollss  2299  88  00  1166  1166  00  6699  
77  NNuummbbeerr  ooff  RRiisskk  

PPootteennttiiaall  SScchhoooollss  
00  00  00  00  00  00  00  

TToottaall  884466  664400  666644  446622  992222  664444  44117788  
  

TTaabbllee  1111::  SScchhooooll  PPrrooffiillee  
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OOtthheerr  ––  
AAnnggaannwwaaddii  994488  
IInnssttiittuuttee  //  CCoolllleeggee  1122  
UUnniivveerrssiittyy  1133  
OOtthheerr  IInnffrraassttrruuccttuurree    00  
DDaamm  6677  
BBrriiddggee  77  
GGaarrddeenn  0044  ((DDaattiimmaa]]  SShhiivvppuurr]]  BBrraammhhaappuurr,,  KKhhoorraammaa))  
OOppeenn  FFiieelldd  3300  
HHiigghh  BBuuiillddiinngg  --  

CCoommmmuunniittyy  BBuuiillddiinngg  ((ccaappaacciittyy,,  llooccaattiioonn  
aanndd  nnuummbbeerr))  

TToottaall  99  ((11  GGooppaallppuurr  SSuurraajjppuurr  5500  ((22))  NNaavvddhhaaggiirrii  
SSuurraajjppuurr  115500  ((33))  MMaannddii  RRooaadd  SSuurraajjppuurr  110000  ((44))  
MMaannppuurr  SSuurraajjppuurr  5500  ((55))  VViisshhrraammppuurr  NNaaggaarr  
PPaanncchhaayyaatt  330000  ((66))  PPrraattaappppuurr  BBuuss  SSttaanndd  220000  ((77))  
BBhhaattggaaoonn  WWaarrdd  NNuummbbeerr  55  DDuurrggaa  TTeemmppllee  220000  ((88))  
WWaarrdd  nnuummbbeerr  1155  BBhhaattggaaoonn  115500  ((99))  JJaarrhhii  UUrrjjaa  
NNaaggaarr  5500))  

NNuummbbeerr  ooff  OOffffiicceess  9933  
GGooddoowwnn  33  
CCoolldd  ssttoorraaggee  11  
BBuuss  SSttaanndd  1111  

  

TToottaall  LLeennggtthh  ooff  RRooaadd  
RRuurraall  777722..8888  KKMM..  
UUrrbbaann  3388..0055  KKMM..  
NNoo..  ooff  RRaaiillwwaayy  SSttaattiioonn  &&  JJuunnccttiioonnss  11  
TToottaall  lleennggtthh  8800  
AAiirrppoorrtt  --  
LLaattiittuuddee  11  
LLoonnggiittuuddee  2233’’1144’’2299..22””  
HHeelliippaadd  8822’’5522’’44..33””  

  
TTaabbllee  1122::  OOtthheerr  IInnffrraassttrruuccttuurree  aanndd  SSeerrvviicceess  

  
  
  
  
  
  
  
  



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

18 

DDaamm  DDiissttrriibbuuttiioonn  MMaapp  ooff  SSuurraajjppuurr  ––  
  

  
FFiigguurree  66::  DDaamm  DDiissttrriibbuuttiioonn  MMaapp    
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OOffffiicceess  IInnffoorrmmaattiioonn  NNuummbbeerrss  
GGoovveerrnnmmeenntt  8877  
SSeemmii  GGoovveerrnnmmeenntt  33  
PPrriivvaattee  33  
CCiivviill  SSoocciieettyy//NNGGOO  1199  

  
TTaabbllee  1133::  OOffffiiccee  DDeettaaiillss  

  

CCoommmmuunniiccttiioonn  ––  
CCoommmmuunniiccaattiioonn  

SSll..NNoo..  MMeeaannss  ooff  CCoommmmuunniiccaattiioonn  NNuummbbeerr  
11  PPoosstt  ooffffiiccee  2299  
22  TTeelleepphhoonnee  cceenntteerr  1133  
33  PPCCOO  RRuurraall  00  
44  SSTTDD  &&  PPCCOO  00  
TToottaall  4422  

  

TTaabbllee  1144::  CCoommmmuunniiccaattiioonn  

  

  

HHeeaalltthh  ––  
  
TThheerree  aarree  0011  ddiissttrriicctt  hhoossppiittaall,,  3377  pprriimmaarryy  HHeeaalltthh  CCeennttrreess,,  0088  CCoommmmuunniittyy  HHeeaalltthh  CCeennttrreess  
aanndd  1199  AAmmbbuullaannccee  ffoorr  bbeetttteerr  HHeeaalltthh  FFaacciilliittiieess  iinn  tthhee  SSuurraajjppuurr  ddiissttrriicctt..  
  
  

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

CCaappaacciittyy  
11  AAllllooppeetthhiicc  HHoossppiittaall  225555  447755  
22  AAyyuurrvveeddiicc  HHoossppiittaall  1122  00  
33  PPrriimmaarryy  HHeeaalltthh  CCeenntteerr  3377  220033  
44  SSuubb  HHeeaalltthh  CCeenntteerr  220099  00  
55  NNuummbbeerrss  ooff  AAmmbbuullaanncceess  1199  --  
66  OOtthheerr  00  --  

  
  TTaabbllee  1155::  PPuubblliicc  HHeeaalltthh  CCeenntteerr    
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HHeeaalltthh  CCaarree  FFaacciilliittiieess  MMaapp  ––  

  
  

FFiigguurree  77::  HHeeaalltthh  CCaarree  FFaacciilliittiieess  MMaapp  
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IInndduussttrryy  ––  
IInndduussttrryy  

SS..NoNo..  Type of IndustryType of Industry  NumberNumber  RRiisskk  
11  RRiiccee  MMiill,,  IInndduussttrriieess  

eettcc..  226677  TThhee  ffaallll  ooff  tthhee  wwaallll  
  

  

TTaabbllee  1166::  IInndduussttrryy  
  

IInndduussttrryy  aanndd  SSeerrvviicceess  
SS..  NNoo..  TToopp  NNuummbbeerr  
11  NNuummbbeerr  ooff  RReeggiisstteerreedd  IInndduussttrriieess  226677  
22  TToottaall  NNuummbbeerr  ooff  IInndduussttrriieess  226677  
33  NNuummbbeerr  ooff  EEmmppllooyyeeeess  33339955  

  
  

TTaabbllee  1177::  IInndduussttrryy  aanndd  SSeerrvviicceess  
    

IInndduussttrriiaall  DDeettaaiillss  
SS..NNoo..  SSmmaallll  MMeeddiiuumm  LLaarrggee  RReemmaarrkk  
11  226644  11  22  00  
TToottaall  226644  11  22  00  

  
TTaabbllee  1188::  IInndduussttrriiaall  DDeettaaiillss  

  

  

BBaannkk  ––  

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

11  CCoommmmeerrcciiaall  BBaannkk  3300  --  
22  GGrraammiinn  BBaannkk  3377  --  
33  CCooooppeerraattiivvee  bbaannkk  77  --  
44  PPrriimmaarryy  llaanndd  ddeevveellooppmmeenntt  bbaannkk  bbrraanncchheess  00  --  
TToottaall  774411  --  

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

PPuubblliicc  DDiissttrriibbuuttiioonn  SShhoopp  iinn  tthhee  DDiissttrriicctt  
SSll..NNoo..  TTeehhssiill  NNuummbbeerr  ooff  PPuubblliicc  DDiissttrriibbuuttiioonn  SShhoopp  
11  SSuurraajjppuurr  111133  
22  RRaammaannuujjnnaaggaarr  7744  
33  PPrreemmnnaaggaarr  3388  
44  BBhhaaiiyyaatthhaann  6677  
55  PPrraattaappppuurr  8811  
66  OOddaaggii  6644  
TToottaall  443377  

  
TTaabbllee  2200::  PPuubblliicc  DDiissttrriibbuuttiioonn  SShhoopp  iinn  tthhee  DDiissttrriicctt  

  
  

TTrraannssppoorrtt  &&  CCoommmmuunniiccaattiioonnss  ––  
CCiittyy  iiss  wweellll--CCoonnnneecctteedd  bbyy  rrooaaddss  iinn  SSuurraajjppuurr  DDiissttrriicctt..  DDiissttrriicctt  iiss  aallssoo  wweellll--CCoonnnneecctteedd  ttoo  tthhee  
bbootthh  rrooaadd  aanndd  RRaaiillwwaayy..  NNaattiioonnaall  HHiigghhwwaayy--4433  tthhaatt  CCoonnnneeccttss  NNaattaannii  aanndd  RRaanncchhii  tthhrroouugghh  tthhee  
ddiissttrriicctt..  TThhee  ddiissttrriicctt  iiss  aallssoo  WWeellll--CCoonnnneecctteedd  ttoo  mmaaiinn  cciittiieess  lliikkee  RRaaiippuurr,,  BBiillaassppuurr,,  aanndd  RRaanncchhii..  
  

RRooaadd  NNeettwwoorrkk  
LLeennggtthh  ooff  rrooaadd  uunnddeerr  PPWWDD  ttiillll  MMaarrcchh  22001188  

SSll..
NNoo
..  

TTyyppee  ooff  RRooaaddss  TToottaall  
lleennggtthh  
¼¼77$$1100½½  

OOnn  tthhee  SSuurrffaaccee  UUnnsseerrffaabbllee  
WWBBMM  BBTT  CCCC  TToottaall  

¼¼44$$55$$66½½    TTrraaffffiiccaa
bbllee  

NNoonnTTrraa
ffffiiccaabbllee  

TToottaall  
¼¼88$$99½½  

11  22  33  44  55  66  77  88  99  1100  
11  NNaattiioonnaall  hhiigghhwwaayy  --  --  --  --  --  --  --  --  
22  SSttaattee  hhiigghhwwaayy  119999..99  --  119999..99  --  339999..88  --  --  --  
33  OOtthheerr  PPWWDD  RRooaaddss  445522..0033  --  445511..6633  00..44  990044..0066  --  --  --  
44  MMaajjoorr  DDiissttrriicctt  

RRooaaddss  115599..44  --  115599..44  --  331188..88  --  --  --  
TToottaall  881111..3333  --  881100..9933  00..44  11662222..6666  --  --  --  

  

TTaabbllee  2211::  RRooaadd  NNeettwwoorrkk  
  
  



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

23 

  
RRooaadd  MMaapp  ooff  SSuurraajjppuurr  DDiissttrriicctt  ––  

  
  

FFiigguurree  88::  RRooaadd  MMaapp    
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TTrraannssppoorrtt  NNeettwwoorrkk  MMaapp  ––    

  
  

FFiigguurree  99::  TTrraannssppoorrtt  NNeettwwoorrkk  MMaapp  
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MMaaiinn  aarreeaass  ooff  hhiissttoorriiccaall  aanndd  ccuullttuurraall  iimmppoorrttaannccee  --  
VVaarriioouuss  ffaaiirrss  aanndd  ffeessttiivvaallss  aarree  aallssoo  sseeeenn  iinn  SSuurraajjppuurr  DDiissttrriicctt..  RReelliiggiioouuss  aanndd  hhiissttoorriicc  ssiitteess  
aalloonngg  wwiitthh  vvaarriioouuss  nnaattuurraall  aanndd  ffaasscciinnaattiinngg  ppllaacceess  aarree  ffaammoouuss  iinn  SSuurraajjppuurr  ddiissttrriicctt  aass  wweellll  aass  
iittss  ttoouurriisstt  ssiitteess  aanndd  tteemmpplleess,,  ssoommee  ffaammoouuss  rreelliiggiioouuss  ppllaacceess  lliikkee  KKuuddrraaggaarrhh,,  SSaarraassaarr,,  MMaaaa  
MMaahhaammaayyaa  MMaannddiirr,,  aanndd  SSaammaallaaii  TTeemmppllee  eettcc..  SSuurraajjppuurr  ddiissttrriicctt  hhaass  ssoommee  bbeeaauuttiiffuull  nnaattuurraall  
ssppoottss  lliikkee  TTaammoorr  PPiinnggllaa  WWiillddlliiffee  SSaannccttuuaarryy,,  RRaakkaassggaannddaa,,  KKuummeellii  GGhhaatt,,  eettcc..  
SSoommee  IImmppoorrttaanntt  PPllaaccee  ooff  tthhee  DDiissttrriicctt  aarree  ggiivveenn  hheerree  ––  
    TTaammoorr  PPiinnggaallaa  wwiillddlliiffee  SSaannccttuuaarryy  ––  IItt  iiss  llooccaatteedd  aatt  EEaasstteerrnn  ppaarrtt  ooff  SSuurraajjppuurr  DDiissttrriicctt..  

TThhiiss  ppllaaccee  iiss  nnaammeedd  TTaammoorr  PPiinnggllaa  bbyy  tthhee  pprreesseennccee  ooff  TTaammoorree  HHiillll  aanndd  PPiinnggllaa  NNaallllaa  
((SSttrreeaamm))..  NNiillggaaii,,  CChheeeettaall,,  SSaammbbaarr,,  CChhiikkaarraa,,  ddeeeerr,,  wwiilldd  bbooaarr  aarree  tthhee  mmaaiinn  wwiilldd  lliiffee  
aattttrraaccttiioonn..  

  RRaakkssaanndd--  TThhiiss  iiss  aa  wwaatteerrffaallll,,  wwhhiicchh  iiss  6655  kkmm  aawwaayy  ffrroomm  OOddaaggii  TTeehhssiill..  TThhiiss  wwaatteerr  
ffaallll  iiss  mmaadd  iinn  tthhee  RRiihhaadd  RRiivveerr..  PPeeooppllee  ggaatthheerreedd  iinn    RRaakkssaanndd    ppllaaccee    dduurriinngg  tthhee    AApprriill--
JJuunnee  mmoonntthh..    

  KKuuddaarrggaarrhh  ––  TThhee  mmaaiinn  AAttttrraaccttiioonn  ooff  KKuuddaarrggaarrhh  iiss  MMaaaa  BBaaggeesshhwwaarrii  TTeemmppllee..  TThhiiss  hhoollyy  
tteemmppllee  iiss  llooccaatteedd  aatt  ppeeaakk  ooff    tthhee  MMoouunnttaaiinn..  PPeeooppllee  ccoommee  ttoo  vviissiitt  ffrroomm  aallll  oovveerr  tthhee  
ccoouunnttrryy  aass  iitt  kkeeeeppss  rreelliiggiioouuss  iimmppoorrttaannccee..  

  MMaaaa  MMaahhaammaayyaa  TTeemmppllee  --  MMaahhaammaayyaa  TTeemmppllee  iiss  aann  aanncciieenntt  tteemmppllee  ooff  KKaallaahhaarrii  eerraa..  
TThhee  AArrcchhiitteeccttuurree  ooff  tteemmppllee  iiss  vveerryy  eeaassyy..  IItt  iiss  ffaammoouuss  tteemmppllee  aammoonngg  ddeevvootteeeess  

  KKuummeellii  GGhhaatt  ––  IItt  iiss  aa  WWaatteerrffaallll  nneeaarrbbyy  SSuurraajjppuurr  cciittyy..  TThhiiss  iiss  ffaammoouuss  ttoouurriisstt  PPllaaccee  iinn  
CChhhhaattttiissggaarrhh..  AAllmmoosstt  110000--115500  ppeeooppllee  aarree  uusseedd  ttoo  vviissiitt  eevveerryy  ddaayy..  

  SShhiivvppuurr  --  IItt  iiss  44  kkmm..  aawwaayy  ffrroomm  PPaarrttaappuurr  tteehhssiill..    NNeeaarr  aanncciieenntt  SShhiivv  tteemmppllee,,  SShhiivvppuurr  
  hhaass  eexxttrreemmeellyy  eenntteerrttaaiinniinngg  nnaattuurraall  ssuurrrroouunnddiinnggss  aatt  tthhee  ffoooott  ooff  tthhee  mmoouunnttaaiinn..    AA  llaarrggee  
nnuummbbeerr  ooff  ppeeooppllee  uusseedd  ttoo  ggaatthheerr  aatt  tthhee  SShhiivvrraattrrii  nniigghhtt..    
  

  TThhee  mmaajjoorr  ppllaacceess  ooff  ttoouurriissmm  aarree  aass  ffoolllloowwss::  
  

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

11  KKuuddaarrggaarrhh  //ooddaaggii  
  

HHiissttoorriiccaall  aanndd  
nnaattuurraall  

KKhhaaii  aanndd  sseellffiiee  ddaannggeerr  zzoonnee  JJaallaaddhhaarraa  RRaajjaa  BBaallaamm  ffoorrtt,,  oolldd  
ddhhaamm,,  hhiigghh  hhiillll..  

22  SSaarraassoorree  //  BBhhaayyyyaatthhaann  
  

RReelliiggiioouuss  aanndd  
nnaattuurraall  DDeeeepp  rriivveerr,,  ddiittcchh,,  llaacckk  ooff  BBeerriikkeettiinngg,,  SSnnooww  wwaatteerr  ffaallll  

33  RRaammeesshhwwaarr  NNaaggaarr//  
PPrreemmnnaaggaarr  NNaattuurraall  WWaatteerr  ssttaaggnnaattiioonn,,  ddeennssee  ffoorreesstt  

44  RRaakkaassggaaddaa  //  oodddd  
  

NNaattuurraall  
  

TThhee  ddeeeeppeesstt  rriivveerr  iinn  tthhee  ddiissttrriicctt,,  tthhee  sseellffiiee  ddaannggeerr  zzoonnee,,  tthhee  
aabbsseennccee  ooff  bbaarriiqqeeeettiigg,,  tthhee  SSnnooww  wwaatteerr  ffaallll  

55  
KKoooommeellii  GGhhaatt  
//RRaammaannuujjaannaaggaarr  
  

NNaattuurraall  WWaatteerrffaallll  ddeeeepp  ddiittcchh,,  SSeellffiiee  ddaannggeerr  zzoonnee,,  aabbsseennccee  ooff    bbaarriikkeettiinngg  
66  GGaaddhhoouuttii  DDeevvii  DDhhaamm  NNaattuurraall  DDeennssee  ffoorreesstt,,  llaacckk  ooff  sseeccuurriittyy,,  ddaannggeerr  ffrroomm  wwiilldd  aanniimmaallss  
66  TTaammoorr  PPiiggllaa  //  PPrraattaappppuurr  NNaattuurraall  HHiigghh  hhiillll,,  ddeeeepp  ddiittcchh,,  sseellffiiee  ddaannggeerr  

  

TTaabbllee  2222::  HHiissttoorriiccaall  aanndd  CCuullttuurraall  PPllaacceess  
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MMaapp  ooff  TToouurriisstt  PPllaaccee  --  

  
FFiigguurree  1100::  TToouurriisstt  PPllaaccee  MMaapp    
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IInnffoorrmmaattiioonn  ooff  MMiinnee  aanndd  MMiinneerraallss  iinn  tthhee  DDiissttrriicctt  --  

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

MMiinneess  &&  
MMiinneerraallss  
NNaammee  PPrroodduuccttiioonn  ((iinn  ttoonnss))  FFiinnaanncciiaall  

yyeeaarr  

AArreeaa  
wwhheerree  
ffoouunndd  NNuummbbeerr  ooff  RReeggiisstteerreedd  EEmmppllooyyeeeess  

GGoovv
tt//PPrrii
vvaattee  

OOnnssiitt
ee  &&  
OOffffssiitt
ee  ppllaann  

11  IIrroonn  oorree  

  
NNiill  

    
    
    
    

22  GGoolldd  
33  TTiinn  
44  FFlluuoorriittee  
55  DDoolloommiittee  
66  BBaauuxxiittee  
77  LLiimmeessttoonnee  
88  BBllaacckk  ssttoonnee  
99  GGrraanniittee  
11
00  CCooaall  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  

OOtthheerr  55  ddiissaasstteerrss  aarree  ccoommmmuunnaall  rriioottss,,  hhaaiillssttoorrmm,,  ddaamm  bbrreeaakkaaggee,,  lluu  aanndd  ccoolldd  wwaatteerr,,  aallssoo  
CChhhhaattttiissggaarrhh  iiss  aaffffeecctteedd  bbyy  NNaaxxaalliissmm..  
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22..22  HHiissttoorryy  ooff  DDiissaasstteerrss  ––  
AAppaarrtt  ffrroomm  nnaattuurraall  ccaallaammiittiieess  lliikkee  ddrroouugghhtt  aanndd  fflloooodd  iinn  SSuurraajjppuurr  ddiissttrriicctt,,  ootthheerr  ddiissaasstteerrss  ssuucchh  aass  aanniimmaall  ccoonnfflliicctt,,  eeppiiddeemmiicc,,  rrooaadd  aacccciiddeennttss,,  SSnnaakkee  
BBiittee,,  eelleeccttrriicciittyy  aanndd  hhuurrrriiccaanneess  aarree  aallssoo  tthheerree..  TThhee  hhiissttoorryy  ooff  vvaarriioouuss  ddiissaasstteerrss  iinn  tthhee  ddiissttrriicctt  iiss  aass  ffoolllloowwss..    

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

SS..
NNoo
..    

DDiissaasstteerr  
  

EEvveenntt  
yyeeaarr  
  

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

CCrroopp  DDaammaaggee    

TTeehhssiill  
  

DDeeaatthh  IInnjjuurreedd  MMiissssiinngg  DDeeaatthh  IInnjjuurree
dd  

MMiissssiinngg  
MMaall
ee  

FFeemmaall
ee  

CChhii
lldd  

MMaall
ee  

FFeemmaall
ee  

CChhii
lldd  

MMaall
ee  

FFeemmaall
ee  

CChhii
lldd  

DDiissaasstteerr  EEvveenntt  
yyeeaarr  

11  

FFlloooodd  

22000099  PPrraattaappppuurr  1122  44  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  
22  22001100  PPrraattaappppuurr  1133  66  33  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  
33  22001111  BBhhaaiiyyaatthhaann,,  PPrraattaappppuurr  1177  1122  11  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  

44  22001122  BBhhaaiiyyaatthhaann,,  PPrraattaappppuurr,,  
PPrreemmnnaaggaarr,,  
RRaammaannuujjnnaaggaarr  3311  1122  55  00  00  00  00  00  00  00  00  00  88  00  00  

55  22001133  BBhhaaiiyyaatthhaann,,  PPrraattaappppuurr,,  
PPrreemmnnaaggaarr,,  
RRaammaannuujjnnaaggaarr  3311  2200  1100  00  00  00  00  00  00  55  00  00  11  00  2299  

66  22001144  BBhhaaiiyyaatthhaann,,  PPrraattaappppuurr,,  
RRaammaannuujjnnaaggaarr  1177  1122  22  00  00  00  00  00  00  00  00  00  33  00  00  

77  22001155  BBhhaaiiyyaatthhaann,,  PPrraattaappppuurr,,  
PPrreemmnnaaggaarr,,    OOddaaggii,,  

1122  1155  44  00  00  00  00  00  00  00  00  00  2211  00  00  
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RRaammaannuujjnnaaggaarr  

88  22001166  BBhhaaiiyyaatthhaann,,  PPrraattaappppuurr,,  
PPrreemmnnaaggaarr,,  
RRaammaannuujjnnaaggaarr  1177  1188  11  00  00  00  00  00  00  00  00  00  7799  00  00  

99  22001177  BBhhaaiiyyaatthhaann,,  PPrraattaappppuurr,,  
PPrreemmnnaaggaarr,,  
RRaammaannuujjnnaaggaarr  3322  2244  55  00  00  00  00  00  00  00  00  00  66  00  00  

11
00  22001188  BBhhaaiiyyaatthhaann,,  PPrraattaappppuurr,,  

PPrreemmnnaaggaarr,,  
RRaammaannuujjnnaaggaarr  1122  44  11  00  00  00  00  00  00  00  00  00  55  00  00  

11  

DDrroouugghhtt  

22000099      00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  
22  22001100      00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  
33  22001111      00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  
44  22001122      00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  
55  22001133      00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  
66  22001144      00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  

77  22001155  BBhhaaiiyyaatthhaann,,  PPrraattaappppuurr,,  
PPrreemmnnaaggaarr  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  1122778866--

1144  
1177660011--
2233  

88  22001166      00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  
99  22001177      00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  

11 22001188      00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  
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00  
11  

FFiirree  

22000099      00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  
22  22001100      00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  
33  22001111      00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  
44  22001122  RRaammaannuujjnnaaggaarr  00  11  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  
55  22001133  BBhhaaiiyyaatthhaann,,  

RRaammaannuujjnnaaggaarr  00  22  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  
66  22001144      00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  
77  22001155      00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  
88  22001166  BBhhaaiiyyaatthhaann,,  

RRaammaannuujjnnaaggaarr  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  11..0000  
99  22001177      00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  
11
00  22001188      00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  

11  
LLiigghhttnniinngg  

22000099    PPrraattaappppuurr,,  SSuurraajjppuurr  1133  77  00  00  00  00  00  00  00  3399  00  00  00  00  00  
22  22001100  PPrraattaappppuurr  22  22  00  00  00  00  00  00  00  2299  00  00  00  00  00  
33  22001111  BBhhaaiiyyaatthhaann,,  PPrraattaappppuurr,,    

SSuurraajjppuurr,,  OOddaaggii  2200  1111  00  00  00  00  00  00  00  3322  00  00  00  00  00  
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44  22001122  BBhhaaiiyyaatthhaann,,  PPrraattaappppuurr,,  
PPrreemmnnaaggaarr,,    OOddaaggii,,  
RRaammaannuujjnnaaggaarr,,    SSuurraajjppuurr  1122  77  11  00  00  00  00  00  00  7722  00  00  00  00  00  

55  22001133  BBhhaaiiyyaatthhaann,,  PPrraattaappppuurr,,  
PPrreemmnnaaggaarr,,    OOddaaggii,,  
RRaammaannuujjnnaaggaarr,,    SSuurraajjppuurr  1144  1100  11  00  00  00  00  00  00  7777  00  00  00  00  00  

66  22001144  BBhhaaiiyyaatthhaann,,  PPrraattaappppuurr,,  
PPrreemmnnaaggaarr,,    OOddaaggii,,  
RRaammaannuujjnnaaggaarr  1100  88  11  11  00  00  00  00  00  7722  00  00  00  00  00  

77  22001155    BBhhaaiiyyaatthhaann,,  PPrraattaappppuurr,,  
PPrreemmnnaaggaarr,,    OOddaaggii,,  
RRaammaannuujjnnaaggaarr,,    SSuurraajjppuurr  99  55  11  00  00  00  00  00  00  7722  00  00  00  00  00  

88  22001166    BBhhaaiiyyaatthhaann,,  PPrraattaappppuurr,,  
PPrreemmnnaaggaarr,,    OOddaaggii,,  
RRaammaannuujjnnaaggaarr,,    SSuurraajjppuurr  1188  1122  00  00  00  00  00  00  00  8899  00  00  00  00  00  

99  22001177  BBhhaaiiyyaatthhaann,,  PPrraattaappppuurr,,  
PPrreemmnnaaggaarr,,    OOddaaggii,,  
RRaammaannuujjnnaaggaarr,,    SSuurraajjppuurr  99  77  44  00  00  00  00  00  00  7799  00  00  00  00  00  

11
00  22001188    BBhhaaiiyyaatthhaann,,  PPrreemmnnaaggaarr,,    

OOddaaggii,,  RRaammaannuujjnnaaggaarr  66  33  00  00  00  00  00  00  00  88  00  00  00  00  00  

11  
SSnnaakkee  
BBiittee//SSccoorrppiioo
nn//HHoonneeyy  
BBeeee//GGuuhheerraa  
BBiittee  

22000099    PPrraattaappppuurr,,    SSuurraajjppuurr  2244  1133  55  00  00  00  00  00  00  1188  00  00  00  00  00  
22  22001100  PPrraattaappppuurr,,    SSuurraajjppuurr  1144  99  11  00  00  00  00  00  00  99  00  00  00  00  00  
33  22001111  BBhhaaiiyyaatthhaann,,  PPrraattaappppuurr,,    

OOddaaggii  4477  2244  44  00  00  00  00  00  00  1177  00  00  00  00  00  

44  22001122  BBhhaaiiyyaatthhaann,,  PPrraattaappppuurr,,  
PPrreemmnnaaggaarr,,    OOddaaggii,,  
RRaammaannuujjnnaaggaarr,,    SSuurraajjppuurr  3300  1199  44  00  00  00  00  00  00  6622  00  00  00  00  00  
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55  22001133  BBhhaaiiyyaatthhaann,,  PPrraattaappppuurr,,  
PPrreemmnnaaggaarr,,    OOddaaggii,,  
RRaammaannuujjnnaaggaarr,,    SSuurraajjppuurr  1122  1100  55  00  00  00  00  00  00  111188  00  00  00  00  00  

66  22001144  BBhhaaiiyyaatthhaann,,  PPrraattaappppuurr,,  
PPrreemmnnaaggaarr,,    OOddaaggii,,  
RRaammaannuujjnnaaggaarr,,    SSuurraajjppuurr  1133  1133  22  00  00  00  00  00  00  7711  00  00  00  00  00  

77  22001155  BBhhaaiiyyaatthhaann,,  PPrraattaappppuurr,,  
PPrreemmnnaaggaarr,,    OOddaaggii,,  
RRaammaannuujjnnaaggaarr,,    SSuurraajjppuurr  1133  77  44  00  00  00  00  00  00  6655  00  00  00  00  00  

88  22001166  BBhhaaiiyyaatthhaann,,  PPrraattaappppuurr,,  
PPrreemmnnaaggaarr,,    OOddaaggii,,  
RRaammaannuujjnnaaggaarr,,    SSuurraajjppuurr  3344  2255  11  00  00  00  00  00  00  110088  00  00  00  00  00  

99  22001177  BBhhaaiiyyaatthhaann,,  PPrraattaappppuurr,,  
PPrreemmnnaaggaarr,,    OOddaaggii,,  
RRaammaannuujjnnaaggaarr,,    SSuurraajjppuurr  1155  77  33  00  00  00  00  00  00  7799  00  00  00  00  00  

11
00  22001188  BBhhaaiiyyaatthhaann,,  PPrreemmnnaaggaarr,,    

OOddaaggii,,  RRaammaannuujjnnaaggaarr,,    
SSuurraajjppuurr  88  22  11  00  00  00  00  00  00  66  00  00  00  00  00  

11  

RRooaadd  &&  RRaaiill  
AAcccciiddeennttss  

22000099  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  
22  22001100  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  
33  22001111  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  
44  22001122  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  
55  22001133  112288  442244  00  00  00  00  00  00  00  00  00  
66  22001144  113355  440033  00  00  00  00  00  00  00  00  00  
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77  22001155  118822  334499  00  00  00  00  00  00  00  00  00  
88  22001166  115555  333311  00  00  00  00  00  00  00  00  00  
99  22001177  116666  229933  00  00  00  00  00  00  00  00  00  
11
00  22001188  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  

11  

BBuuiillddiinngg  
CCoollllaappssee  

22000099  PPrraattaappppuurr  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  88  00  00  
22  22001100  PPrraattaappppuurr  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  1122  00  00  
33  22001111  PPrraattaappppuurr  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  
44  22001122  PPrraattaappppuurr  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  1111  00  00  
55  22001133  PPrraattaappppuurr  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  2233  00  00  
66  22001144  PPrraattaappppuurr  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  2266  00  00  
77  22001155  PPrraattaappppuurr  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  3377  00  00  
88  22001166  PPrraattaappppuurr  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  22330044  00  00  
99  22001177  PPrraattaappppuurr  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  5522  00  00  
11
00  22001188      00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  

11  HHeeaatt  WWaavvee  22000099      00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  
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22  22001100      00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  
33  22001111      00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  
44  22001122      00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  
55  22001133  BBhhaaiiyyaatthhaann  00  00  00  00  00  00  00  00  00  77  00  00  00  00  00  
66  22001144      00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  
77  22001155      00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  
88  22001166      00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  
99  22001177      00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  
11
00  22001188      00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  

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

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

11  MMaallee  4499  3311  7777  66  2244  4477  8833  112222  4444  2288  2299  4455  558855  
22  FFeemmaallee  2277  2255  2299  99  2200  5577  4455  6655  3399  2222  1155  1177  337700  
33  CChhiilldd  1177  55  1133  1122  1122  2233  1166  1133  44  1111  33  11  113300  
44  DDeettaaiillss  ooff  

RReessccuueedd  ppeeooppllee  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  

TToottaall  9933  6611  111199  2277  5566  112277  114444  220000  8877  6611  4477  6633  11008855  
  

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

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

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

11  DDaaiirryy  CCaattttllee  6677  2233  112244  66  2244  9944  110022  112222  7777  3377  2299  2288  773333  
22  DDrryy  CCaattttllee  1155  3388  2200  1100  1188  8888  6611  6699  4400  2200  66  2277  556622  
TToottaall  8822  6611  114444  1166  4422  118822  116633  119911  111177  5577  3355  5555  11114455  

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

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

  
  
HHaazzaarrdd  PPootteennttiiaall  

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

FFrreeqquueennccyy  ooff  
OOccccuurrrreennccee  

AArreeaass  
LLiikkeellyy  ttoo  bbee  
AAffffeecctteedd  
MMoosstt  

PPrroobbaabbllee  
DDuurraattiioonn  

PPrroobbaabbllee  
TTiimmee  ooff  tthhee  
YYeeaarr  

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

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

MMoorree  tthhaann  2244  
hhoouurrss  

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

MMoonntthh  
TThhrroouugghhoouutt  
tthhee  yyeeaarr    

MMiinniimmuumm  oorr  
NNoo  WWaarrnniinngg  

FFiirree  CCrriittiiccaall  MMoossttllyy  AAllll  DDiissttiicctt  FFeeww  
hhoouurrss    

TThhrroouugghhoouutt  
tthhee  yyeeaarr    

MMiinniimmuumm  oorr  
NNoo  WWaarrnniinngg  

EEppiiddeemmiicc  LLiimmiitteedd  MMoossttllyy  AAllll  DDiissttiicctt  FFeeww  DDaayyss    TThhrroouugghhoouutt  
tthhee  yyeeaarr    

MMiinniimmuumm  oorr  
NNoo  WWaarrnniinngg  

RRooaadd  
AAcccciiddeennttss  LLiimmiitteedd  MMoossttllyy  AAllll  DDiissttiicctt  FFeeww  

SSeeccoonnddss  
TThhrroouugghhoouutt  
tthhee  yyeeaarr    

MMiinniimmuumm  oorr  
NNoo  WWaarrnniinngg  

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

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

  

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

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

  

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

HHaazzaarrddss  GGeeooggrraapphhyy  IInnffrraassttrruuccttuurree  &&  
PPrrooppeerrttyy  

DDeemmooggrraapphhyy  

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

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

11  

SSeennssiittiivviittyy  aannaallyyssiiss  RReessuulltt  

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

CCoommmmuunniittiieess  aarree  aaffffeecctteedd  bbyy  
rriisskkss  ssuucchh  aass  ffllooooddss,,  ddrroouugghhttss,,  
ffiirreess  aanndd  eeppiiddeemmiiccss..  
11..  DDrroouugghhtt  iiss  aa  ddiissaasstteerr  tthhaatt  

sseevveerreellyy  aaffffeeccttss  aa  llaarrggee  
nnuummbbeerr  ooff  ppooppuullaattiioonnss  iinn  tthhee  
yyeeaarr  22001155..  

22..  FFllooooddss  aaffffeecctt  PPrraattaappuurr  TTeehhssiill  
iinn  yyeeaarr  22001155--1166  

    

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

22  

RReessuulltt  ooff  SSeennssiittiivviittyy  AAnnaallyyssiiss  
WWhheerree  iiss  tthhee  mmoosstt  sseennssiittiivvee  aarreeaa??  PPaarrttaappaappuurr,,  PPrreemmnnaaggaarr  aanndd  

BBhhaaiiyyaatthhaann  tteehhssiill  dduuee  ttoo  ddrroouugghhtt..  

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

FFlloooodd  --  AAllll  tteehhssiillss  aarree  aaffffeecctteedd  
bbyy  ffllooooddss  dduuee  ttoo  tthhee  pprreesseennccee  ooff  
rreedd  ((RReehhaadd)),,  AAtttteemm  aanndd  ggrreeaatt  
RRiivveerrss..  
DDrroouugghhtt  --  LLooww  rraaiinnffaallll  aanndd  
sseeggmmeenntt  rraaiinnffaallll  aaffffeeccttss  tthhee  
ddiissttrriicctt..  

33  

RReessuulltt  ooff  CCaappaacciittyy  AAnnaallyyssiiss  

WWhhaatt  aarree  tthhee  mmaaiinn  ccaappaabbiilliittiieess  iinn  tthhee  
ccoommmmuunniittyy??  

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

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

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

ooppeerraattiioonn  aanndd  wwiitthhddrraawwaall..  
  RReessccuuee  eeqquuiippmmeenntt::  FFoorr  

rreessccuuee  ooppeerraattiioonnss..  
  RReelliieeff  ccaammppss::  FFoorr  tteemmppoorraarryy  
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sshheelltteerrss  aanndd  ffiirrsstt  aaiidd..  
  TTrraannssppoorrtt  aanndd  ccoommmmuunniiccaa--  ttiioonn  ssyysstteemm::  IItt  iiss  wweellll  

ccoonnnneecctteedd  ttoo  nneeiigghhbboorriinngg  
ddiissttrriiccttss  tthhrroouugghh  rrooaadd  aanndd  
vveehhiiccuullaarr  ttrraaffffiicc..  

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

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

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

MMaaiinn    0044  wweeaakknneesssseess  

  TThhee  nneegglliiggeennccee  ooff  ffaarrmmeerrss  
bbeeffoorree  tthhee  ppeerriioodd  ooff  ddrroouugghhtt..  

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

  IInnssuuffffiicciieenntt  nnuummbbeerr  ooff  ffiirree  
ssttaattiioonnss..  

  TThheerree  iiss  nnoo  NNGGOO  wwoorrkkiinngg  oonn  
ddiissaasstteerr  mmaannaaggeemmeenntt  
aawwaarreenneessss..  

44  

PPrreeppaarraattiioonnss  aanndd  rreeaaccttiioonnss  ttoo  rreedduuccee  tthhee  eeffffeeccttss  ooff  ddiissaasstteerr  

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

  CCoonnssttrruuccttiioonn  ooff  rriivveerr  
eemmbbaannkkmmeennttss..  

  PPrrootteeccttiioonn  ooff  wwaatteerr  dduurriinngg  
tthhee  rraaiinnyy  sseeaassoonn..  

  CCoonnssttrruuccttiioonn  ooff  nneeww  cchheecckk  
ddaammss,,  ppoonnddss  aanndd  wweellllss  
  

    
  TToo  eedduuccaattee  ffaarrmmeerrss  ttoo  

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

        

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

22..66..11  DDrroouugghhtt  ––  
  
  

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

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

CCoommmmoonn  iinnddiiccaattoorrss  ooff  ddrroouugghhtt  ––  
  

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

  
TTyyppeess  ooff  DDrroouugghhtt  ––  
  

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

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

  AAggrriiccuullttuurraall  ddrroouugghhtt  --  llaacckk  ooff  ccrroopp  oorr  ffooddddeerr,,  ddeeffiicciieennccyy  iinn  ssooiill  mmooiissttuurree..  
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DDrroouugghhtt  iinnffoorrmmaattiioonn  ooff  SSuurraajjppuurr  ddiissttrriicctt  --  
  

DDrroouugghhtt  
YYeeaarr  22001177--1188  DDrroouugghhtt  AAffffeecctteedd  AArreeaa  aanndd  iittss  LLoossss  

SS..NNoo..  SSppeecciiaall  SSccaallee  CCoommmmeennttss  
11  IInn  tthhee  yyeeaarr  22001177--1188,,  SSuurraajjppuurr  ddiissttrriicctt  hhaass  nnoott  bbeeeenn  ddeeccllaarreedd  ddrroouugghhtt,,  ssoo  tthhee  

iinnffoorrmmaattiioonn  iiss  NNiill..  
  

TTaabbllee  3300::    YYeeaarr  22001177--1188  DDrroouugghhtt  AAffffeecctteedd  AArreeaa  aanndd  iittss  LLoossss  
  

PPaasstt  OOccccuurrrreennccee  OOff  DDrroouugghhtt  DDeeccllaarreedd  IInn  TThhee  DDiissttrriicctt  
SSll..NNoo..  YYeeaarr  SSttaattee  DDiissttrriicctt  NNaammee  TTeehhssiill  NNaammee  

11  22001155--1166  CChhhhaattttiissggaarrhh  SSuuaarrjjppuurr  PPrraattaappppuurr,,  PPrreemmnnaaggaarr,,  BBhhaaiiyyaatthhaann  
  

TTaabbllee  3311::    PPaasstt  OOccccuurrrreennccee  OOff  DDrroouugghhtt  DDeeccllaarreedd  IInn  TThhee  DDiissttrriicctt  
  

TTeehhssiillss  AAffffeecctteedd  bbyy  DDrroouugghhtt  ––  

  
FFiigguurree  1111::  DDrroouugghhtt  aaffffeecctteedd  TTeehhssiill  MMaapp    
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22..66..22  FFlloooodd  ––  
  

TThheerree  aarree  0033  rriivveerr  ((RRiihhaanndd,,  AAtteemm  aanndd  MMaahhaann  RRiivveerr))  ffoouunndd  iinn  SSuurraajjppuurr  ddiissttrriicctt..  NNoo  lloossss  ooff  lliiffee  
aanndd  aanniimmaall  iiss  bbeeeenn  rreeccoorrddeedd  ssoo  ffaarr,,  BBuutt  tthhee  lliivveelliihhoooodd  hhaass  bbeeeenn  aaffffeecctteedd..  FFlloooodd  hhaass  aaffffeecctteedd  
pprraattaappppuurr  tteehhssiill  iinn  22001155--1166,,  bbuutt  nnoo  mmoorree  eeffffeecctt  hhaass  bbeeeenn  nnoottiiffiieedd..  
  
FFlloooodd  ZZoonnee  MMaapp  ––  

  
FFiigguurree  1122::  FFlloooodd  ZZoonnee  MMaapp  
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SSuurrffaaccee  EElleevvaattiioonn  MMaapp  ––  
  

  
FFiigguurree  1133::  SSuurrffaaccee  EElleevvaattiioonn  MMaapp  
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BBeellooww  iiss  aa  lliisstt  ooff  vviillllaaggeess  //  hhaabbiittaattiioonnss  iinnhhaabbiitteedd  iinn  tthhee  lloowweerr  aarreeaa  wwhhiicchh  aarree  
aaffffeecctteedd  bbyy  fflloooodd  ssiittuuaattiioonn  ––    

FFlloooodd  
RRiivveerrss  iinn  tthhee  DDiissttrriicctt  MMaaiinnllyy  AAffffeecctteedd  bbyy  FFlloooodd  

SS..NNoo..  TTeehhssiill  RRiivveerr  NNaammee  NNuummbbeerr  ooff  vviillllaaggeess  VViillllaaggee  nnaammee  

11  PPrreemmnnaaggaarr  

AAtteemm  99  

SSaallaakkaa  
NNaammnnaa  
CChhaannddaann  NNaaggaarr  
PPrreemmnnaaggaarr  
VVbbrraammhhaappuurr  
BBaakkiirraammaa  
KKootteeyyaa  
MMaahhoorraa  
VViiddhhyyaanncchhaall  

GGeejj  22  SSaarraassttaall  
NNaavvaappaarraakkaallaann  

JJhhiinnkk  33  
KKhhaaJJuurrii  
KKaanncchhaannppuurr  
GGaauurriippuurr  

HHaassddeeoo  BBaannggoo  
DDuubbaann  KKsshheettrraa  22  RRaammeesswwaarr  NNaaggaarr  

BBaallddeevvnnaaggaarr  

22  SSuurraajjppuurr  RReedd  RRiivveerr  1133  

TTeenndduuppaarraa  
SSaarrmmaa  
KKaarrnnjjii  
SSoohhaaggppuurr  
NNaarreesshhppuurr  
RRuunniiyyaaddiihh  
SSaarraasswwaattiippuurr  
TTiillssiivvaa  
GGiirrwwaarrggaannjj  
NNaayyaannppuurr  
PPaacchhiirraa  
RRaajjaappuurr  
BBeellttiikkaarrii  

33  BBhhaattggaaoonn  
RReedd  RRiivveerr  11  SSaattyyaannaaggaarr  
MMaahhaann  rriivveerr  22  KKaattiinnddaa  

PPaahhaadd  AAmmoorraannii  
44  BBhhaaiiyyaatthhaann  RReedd  RRiivveerr  22  SSuunnddaarrppuurr  

SSiirrssii  
GGoobbaarrii  NNaallaa  11  SSiirrssii  

55  OOddaaggii  RReedd  RRiivveerr  33  
KKuuppppaa  
KKhhaarrrraa  
MMaassaannaakkii  

MMaahhaann  rriivveerr  22  GGaannggoottrrii  



66  PPrraattaappppuurr  

MMaahhaann  rrii

BBaannkkii  RRii

AAnnddhhaarruu
  

TTaabbllee  3322::  RRiivveerr  ooff  tthhee  ddiissttrriicctt
    

  
GGrraapphh11::  SSeennssiittiivvee 
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SSaauuhhaarr  

iivveerr  99  

KKeerraattaa  
MMaaddiiddaanndd  
KKhhaaddaakkwwaann
BBaaggaaddaa  
MMaayyaappuurr--22
PPaallaaddhhaa  
KKeennwwaarraa  
SSaattiippaarraa  
MMaattiiggaaddhhaa  

iivveerr  1133  

SSiillaauuttaa  
CChhaannddrreellyy  
SSeemmaarraakkaallaa
SSaauunnttaarr  
TTuukkuuddaanndd  
BBaaiikkoonnaa  
KKhhaajjuurrii  
CChhaanncchhiinndda
PPrraattaappppuurr  
GGoottggaawwaann  
KKaarraannjjwwaarr  
SSiinngghhaarraa  
KKhhoorraammaa  

uuvvaa  rriivveerr    22  DDhhoonnddhhaa  
GGoovvaarrddhhaann

tt  wwhhiicchh  aarree  mmoorree  ssuusscceeppttiibbllee  dduurriinngg  fflloooodd  oorr  wwaattee

e  vviillllaaggeess  wwhhiicchh  aarree  aaffffeecctteedd  bbyy  fflloooodd  oorr  RRiivveerr  wwaatt

3 3 5

24

Number of susceptible villages

Number of villages
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nnkkaallaa  
22  

  
  
aann  

daanndd  
 
  

nnppuurr  
eerr  ppeenneettrraattiioonn  

  
tteerr  

Number of villages



DDrraaiinnss  iinn
SS..NNoo..  TTeehhssiill  DDrraaiinnss  NN

11  

PPrraattaappppuurr  GGhhaarrhhaarri
22  

33  

44  

55  BBhhaaiiyyaatthhaann  GGoobbaarriinna
  

  
  

TTaabbllee  3333::  DDrr
  
  
  

  
GGrraapphh22::  DDrraaiinnss  ooff  tthhee  ddiissttrriicctt
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nn  tthhee  DDiissttrriicctt  MMaaiinnllyy  AAffffeecctteedd  bbyy  FFlloooodd  
NNaammee  NNuummbbeerr  ooff  

vviillllaaggeess  VViillllaaggee  nnaammee    &&  GGrraamm  PP

riinnaallaa  44  

  MMaayyaappuurr--11  GGrraamm  
BBhhaavvaa

  SSeemmaaii  GGrraamm  
SSeemmaaii

  DDaarrhhoorraa    GGrraamm
BBhhaavvaa

SSaarrhhaarrii  GGrraammpp
BBhhaavvaa

naallaa  11  SSiirrssii      PPrriimmaa
SSiirrssii  

rraaiinnss  iinn  tthhee  DDiissttrriicctt  MMaaiinnllyy  AAffffeecctteedd  bbyy  FFlloooodd  

tt  wwhhiicchh  aarree  mmoorree  ssuusscceeppttiibbllee  dduurriinngg  fflloooodd  oorr  wwaattee
  

1

Number of villages susceptible to water penetration

strict Disaster Management Plan, Surajpur 

PPaanncchhaayyaatt  
  PPaanncchhaayyaatt  
aann  MMaayyaappuurr--11    
  PPaanncchhaayytt  
ii    

mm  PPaanncchhaayyaatt  
aann  DDaarrhhoorraa  
ppaanncchhaayyaatt  
aann  SSaarrggaarrii  
aarryy  sscchhooooll  

  

eerr  ppeenneettrraattiioonn  

Village name
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IIddeennttiiffyyiinngg  tthhee  ppllaacceess  ooff  ssoommee  vviillllaaggeess  iinn  tthhee  ffoolllloowwiinngg  tteehhssiillss  
SS..  
NN
oo..  

TTeehhssiill  RRiivveerr  
NNaammee  

TToott
aall  
VViillll
aaggee  

VViillllaaggee  
NNaammee  

PPrroobbaa
bbllee  
AAffffeeccttee
dd  AArreeaa  
((HHeecc..))  

DDeettaaiillss  ooff  rreelliieeff  
ccaammppss  

DDeettaaiillss  ooff  MMaarrkkeedd  
SScchhoooollss  

11  

PPrreemm
nnaaggaarr  

AAtteemm  99  

SSaallkkaa  7700--0000  PPaanncchhaayyaatt    HHiigghh  sscchhooooll  SSaallkkaa  
NNaammaannaa  5500--0000  

PPaanncchhaayyaatt  BBhhaavvaann  
NNaammnnaa  

MMiiddddllee  SScchhooooll  
NNaammaannaa  

CChhaannddaannaagg
aarr  6600--0000  

PPaanncchhaayyaatt  BBhhaavvaann  
CChhaannddaannnnaaggaarr  

HHiigghheerr  SSeeccoonnddaarryy  
SScchhooooll  CChhaannddaann  
NNaaggaarr  

PPrreemm  
NNaaggaarr  8800--0000  

PPaanncchhaayyaatt  BBhhaavvaann  
((DDuurrggaabbaaddii))  

HHiigghh  sscchhooooll,,  
CCoolllleeggee  PPrreemmnnaaggaarr  

BBrraahhmmaappuurr  4400--0000  
PPaanncchhaayyaatt  BBhhaavvaann  
BBrraammhhaappuurr  

MMiiddddllee  SScchhooooll  
BBrraammhhaappuurr  

BBaakkiirraammaa  
3300--0000  

PPaanncchhaayyaatt  BBhhaavvaann  
BBaakkiirraammaa  

MMiiddddllee  SScchhooooll  
BBaazzaarrppaarraa  
BBaakkiirraammaa  

KKootteeyyaa  6600--0000  
PPaanncchhaayyaatt  BBhhaavvaann  
KKootteeyyaa  

PPrriimmaarryy  SScchhooooll  
KKootteeyyaa  

MMaahhoorraa  5500--0000  
PPaanncchhaayyaatt  BBhhaavvaann  
MMaahhoorraa  

PPrriimmaarryy  SScchhooooll  
MMaahhoorraa  

VViinnddhhyyaanncc
hhaall  4400--0000  

PPaanncchhaayyaatt  BBhhaavvaann  
VViiddhhyyaanncchhaall  

PPrriimmaarryy  SScchhooooll  
VViiddhhyyaanncchhaall  

GGeejj  22  
SSaarraassttaall  4400--0000  

PPaanncchhaayyaatt  BBhhaavvaann  
VViiddhhyyaanncchhaall  

MMiiddddllee  SScchhooooll  
VViiddhhyyaanncchhaall  

NNaavvaappaarraakk
aallaann  5500--0000  

PPaanncchhaayyaatt  BBhhaavvaann  
NNaavvaappaarraakkaallaann  

HHiigghh  sscchhooooll,,  
PPrriimmaarryy  sscchhooooll  
NNaawwaappaarraakkaallaann  

JJhhiinnkk  33  
KKhhaajjuurrii  4400--0000  

PPaanncchhaayyaatt  BBhhaavvaann  KKhhaajjuurrii  MMiiddddllee  SScchhooooll  KKhhaajjuurrii  
KKaanncchhaannppuu
rr  3300--0000  

PPaanncchhaayyaatt  BBhhaavvaann  
KKaanncchhaannppuurr  

PPrriimmaarryy  SScchhooooll  
KKaanncchhaannppuurr  

GGaauurriippuurr  5500--0000  
PPaanncchhaayyaatt  BBhhaavvaann  
KKhhaajjuurrii  

PPrriimmaarryy  SScchhooooll  
KKhhaajjuurrii  

HHaassddee
oo  
bbaannggoo  dduubbaann  
KKsshheettrr
aa  

22  
RRaammeesswwaarr  
NNaaggaarr  6600--0000  

PPaanncchhaayyaatt  BBhhaavvaann  
HHaarriihhaarrppuurr  

PPrriimmaarryy  sscchhooooll  
HHaarriihhaarrppuurr    

BBaallddeevvnnaaggaa
rr  

5500--0000  

PPaanncchhaayyaatt  BBhhaavvaann  
VViiddhhyyaanncchhaall  

PPrriimmaarrii  sscchhooooll  
VViiddhhyyaanncchhaall  

22  

SSuurraajj
ppuurr  

RReedd  
RRiivveerr  1133  

TTeenndduuppaarraa  5500--0000  
PPaanncchhaayyaatt  BBhhaavvaann  
SSaarrmmaa  

PPrriimmaarryy  sscchhooooll  
TTeenndduuppaarraa  

SSaarrmmaa  8800--0000  
PPaanncchhaayyaatt  BBhhaavvaann  
SSaarrmmaa  

MMiiddddllee  SScchhooooll  
SSaarraammaa  

KKaarraannjjii  112200--0000  
PPaanncchhaayyaatt  BBhhaavvaann  
KKaarraannjjii  

MMiiddddllee  SScchhooooll  
KKaarraannjjii  

SSoohhaaggppuurr  115500--0000  
PPaanncchhaayyaatt  BBhhaavvaann  
SSoohhaaggppuurr  

MMiiddddllee  SScchhooooll  
SSoohhaaggppuurr  

NNaarreesshhppuurr  7700--0000  
PPaanncchhaayyaatt  BBhhaavvaann  
NNaarreesshhppuurr  

PPrriimmaarryy  sscchhooooll  
NNaarreesshhppuurr  

RRuunniiyyaaddiihh  112200--0000  PPaanncchhaayyaatt  BBhhaavvaann  PPrriimmaarryy  sscchhooooll  
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RRuunniiyyaaddiihh  RRuunniiyyaaddiihh    
SSaarraasswwaattiipp
uurr  7700--0000  

PPaanncchhaayyaatt  BBhhaavvaann  
SSaarraassvvaattiippuurr  

PPrriimmaarryy  sscchhooooll  
SSaarraasswwaattiippuurr  

TTiillssiivvaa  112200--0000  
PPaanncchhaayyaatt  BBhhaavvaann  
TTiillssiivvaa  

PPrriimmaarryy  sscchhooooll  
TTiillssiivvaa  

GGiirrwwaarrggaannjj  113300--0000  
PPaanncchhaayyaatt  BBhhaavvaann  
GGiirrvvaarrggaannjj  

PPrriimmaarryy  sscchhooooll  
GGiirrwwaarrggaannjj  

NNaayyaannppuurr  7700--0000  
PPaanncchhaayyaatt  BBhhaavvaann  
NNaayyaannppuurr  

PPrriimmaarryy  sscchhooooll  
NNaayyaannppuurr  

PPaacchhiirraa  220000--0000  
PPaanncchhaayyaatt  BBhhaavvaann  
PPaacchhiirraa  

PPrriimmaarryy  sscchhooooll  
PPaacchhiirraa  

RRaajjaappuurr  5500--0000  
PPaanncchhaayyaatt  BBhhaavvaann  
RRaajjaappuurr  

PPaanncchhaayyaatt  BBhhaavvaann  
RRaajjaappuurr  

BBeellttiikkaarrii  117700--0000  
PPaanncchhaayyaatt  BBhhaavvaann  
BBeellttiikkaarrii  

PPrriimmaarryy  SScchhooooll  
BBeellttiikkaarrii  

33  

BBhhaattgg
aaoonn  

RReedd  
rriivveerr  11  SSaattyyaannaaggaarr  110000--0000  

PPaanncchhaayyaatt  BBhhaavvaann  
SSaattyyaannaaggaarr  

MMiiddddllee  SScchhooooll  
SSaattyyaannaaggaarr  

MMaahhaa
nn  rriivveerr    22  

KKaattiinnddaa  55--0000  PPrriimmaarryy  SScchhooooll  
PPaahhaaddaammoorrnnii  

PPrriimmaarryy  SScchhooooll  
KKaattiinnddaa  PPaahhaadd  

AAmmoorraannii  2222--0000  

44  

BBhhaaiiyyaatthhaann  
RReedd  
rriivveerr  22  

SSuunnddaarrppuurr  2255--0000  
PPrriimmaarryy  SScchhooooll  
SSuunnddaarrppuurr  

PPrriimmaarryy  SScchhooooll  
SSuunnddaarrppuurr  

SSiirrssii  7700--0000  PPrriimmaarryy  SScchhooooll  SSiirraassii  PPrriimmaarryy  SScchhooooll  
SSiirrssii  

GGoobbaarr
ii  nnaallaa  11  SSiirrssii  5500--0000  PPrriimmaarryy  SScchhooooll  SSiirraassii  PPrriimmaarryy  SScchhooooll  

SSiirrssii  

55  

OOddaaggii  

RReedd  
RRiivveerr  33  

KKuuppppaa  1166--0000  
GGrraamm  PPaanncchhaayyaatt  
BBhhaavvaann  

PPrriimmaarryy  SScchhooooll  
KKuuppppaa  

KKhhaarrrraa  1155--0000  
GGrraamm  PPaanncchhaayyaatt  
BBhhaavvaann  

PPrriimmaarryy  SScchhooooll  
KKhhaarrrraa  

MMaassaannkkiiii  1155--0000  
GGrraamm  PPaanncchhaayyaatt  BBhhaavvaann  PPrriimmaarryy  SScchhooooll  MMaassaannaakkii  

MMaahhaa
nn  rriivveerr    22  GGaannggoottrrii  1100--0000  

GGrraamm  PPaanncchhaayyaatt  
BBhhaavvaann  

PPrriimmaarryy  SScchhooooll  
GGaannggoottrrii  

1133--0000  
PPrriimmaarryy  SScchhooooll  
BBhhaavvaann  

PPrriimmaarryy  SScchhooooll  
SSaauuhhaarr  

66  

PPrraattaapp
ppuurr  

MMaahhaa
nn  rriivveerr    99  

KKeerraattaa  779944  
GGrraamm  PPaanncchhaayyaatt  
BBhhaavvaann  KKeerrttaa  

PPrriimmaarryy  SScchhooooll  
BBhhaavvaann  KKeerrttaa  

MMaaddiiddaanndd  336622  
GGrraamm  PPaanncchhaayyaatt  
BBhhaavvaann  MMaannppuurr  

PPrriimmaarryy  SScchhooooll  
BBhhaavvaann  MMaannppuurr  

KKhhaaddaakkwwaa
nnkkaallaa  1177++6600  

GGrraamm  PPaanncchhaayyaatt  
BBhhaavvaann  
KKhhaaddggaannwwaakkaallaa  

PPrriimmaarryy  SScchhooooll  
BBhhaavvaann  
KKhhaaddkkaannwwaakkaallaa  

BBaaggaaddaa  11223366  
GGrraamm  PPaanncchhaayyaatt  
BBhhaavvaann  BBaaggaaddaa  

PPrriimmaarryy  SScchhooooll  
BBhhaavvaann  BBaaggaaddaa  

MMaayyaappuurr--22  556699  
GGrraamm  PPaanncchhaayyaatt  
BBhhaavvaann  MMaayyaappuurr--22  

PPrriimmaarryy  SScchhooooll  
BBhhaavvaann  MMaayyaappuurr--22  

PPaallddhhaa  228800  
GGrraamm  PPaanncchhaayyaatt  
BBhhaavvaann  PPaallaaddhhaa  

PPrriimmaarryy  SScchhooooll  
BBhhaavvaann  PPaallaarrhhaa  

KKeennvvaarraa  11110033  
GGrraamm  PPaanncchhaayyaatt  BBhhaavvaann  KKeennwwaarraa  PPrriimmaarryy  SScchhooooll  BBhhaavvaann  KKeennwwaarraa  

SSaattiippaarraa  338888  
GGrraamm  PPaanncchhaayyaatt  
BBhhaavvaann  SSaattiippaarraa  

PPrriimmaarryy  SScchhooooll  
BBhhaavvaann  SSaattiippaarraa  
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MMaattiiggaaddhhaa  661144  
GGrraamm  PPaanncchhaayyaatt  
BBhhaavvaann  MMaattiiggaarrhhaa  

PPrriimmaarryy  SScchhooooll  
BBhhaavvaann  MMaattiiggaarrhhaa  

BBaannkkii  
RRiivveerr  1133  

SSiillaauuttaa  663311  
GGrraamm  PPaanncchhaayyaatt  
BBhhaavvaann  SSiillaauuttaa  

PPrriimmaarryy  SScchhooooll  
BBhhaavvaann  SSiillaauuttaa  

CChhaannddrreellii  552277  
GGrraamm  PPaanncchhaayyaatt  
BBhhaavvaann  CChhaannddrreellii  

PPrriimmaarryy  SScchhooooll  
BBhhaavvaann  CChhaannddeellii  

SSeemmaarraakkaallaa
nn  552233  

GGrraamm  PPaanncchhaayyaatt  
BBhhaavvaann  SSeemmaarraakkaallaann  

PPrriimmaarryy  SScchhooooll  
BBhhaavvaann  
SSeemmaarraakkaallaann  

SSaauunnttaarr  335588  
GGrraamm  PPaanncchhaayyaatt  
BBhhaavvaann  SSoottaarr  

PPrriimmaarryy  SScchhooooll  
BBhhaavvaann  SSaauunnttaarr  

TTuukkuuddaanndd  555500  
GGrraamm  PPaanncchhaayyaatt  
BBhhaavvaann  TTuukkuuddaanndd  

PPrriimmaarryy  SScchhooooll  
BBhhaavvaann  TTuukkuuddaanndd  

BBaakkoonnaa  551188  
GGrraamm  PPaanncchhaayyaatt  
BBhhaavvaann  BBaaiikkoonnaa  

PPrriimmaarryy  SScchhooooll  
BBhhaavvaann  BBaaiikkoonnaa  

KKhhaajjuurrii  227711  
GGrraamm  PPaanncchhaayyaatt  
BBhhaavvaann  KKhhaajjuurrii  

PPrriimmaarryy  SScchhooooll  
BBhhaavvaann  KKhhaajjuurrii  

CChhaanncchhiiddaa
nndd  441188  

GGrraamm  PPaanncchhaayyaatt  
BBhhaavvaann  CChhaanncchhiiddaanndd  

PPrriimmaarryy  SScchhooooll  
BBhhaavvaann  
CChhaanncchhiiddaanndd  

PPrraattaappppuurr  771133  
GGrraamm  PPaanncchhaayyaatt  
BBhhaavvaann  PPrraattaappppuurr  

PPrriimmaarryy  SScchhooooll  
BBhhaavvaann  PPrraattaappppuurr  

GGoottggaawwaa  448866  
GGrraamm  PPaanncchhaayyaatt  
BBhhaavvaann  GGoottggaawwaann  

PPrriimmaarryy  SScchhooooll  
BBhhaavvaann  GGoottggaannwwaa  

KKaarraannjjwwaarr  222233  
GGrraamm  PPaanncchhaayyaatt  
BBhhaavvaann  KKaarraannjjwwaarr  

PPrriimmaarryy  SScchhooooll  
BBhhaavvaann  KKaarraannjjwwaarr  

SSiinngghhaarraa  332299  
GGrraamm  PPaanncchhaayyaatt  
BBhhaavvaann  SSiinngghhaarraa  

PPrriimmaarryy  SScchhooooll  
BBhhaavvaann  SSiinngghhaarraa  

KKhhoorraammaa  662222  
GGrraamm  PPaanncchhaayyaatt  BBhhaavvaann  KKhhoorrmmaa  PPrriimmaarryy  SScchhooooll  BBhhaavvaann  KKhhoorraammaa  

AAnnddhhrr
uuvvaa  
RRiivvaarr  

22  
DDhhoonnddhhaa  660077  

GGrraamm  PPaanncchhaayyaatt  
BBhhaavvaann  DDhhoonnddhhaa  

PPrriimmaarryy  SScchhooooll  
BBhhaavvaann  DDhhoonnddhhaa  

GGoovvaarrddhhaannppuurr  223355  
GGrraamm  PPaanncchhaayyaatt  BBhhaavvaann  SSoonnddiihhaa  PPrriimmaarryy  SScchhooooll  BBhhaavvaannSSoonnddiihhaa  

GGhhaahhrr
iinnaallaa  44  

MMaayyaappuurr--11  557788  
GGrraamm  PPaanncchhaayyaatt  
BBhhaavvaann  MMaayyaappuurr--11  

PPrriimmaarryy  SScchhooooll  
BBhhaavvaann  MMaayyaappuurr--11  

SSeemmaaii  334499  
GGrraamm  PPaanncchhaayyaatt  
BBhhaavvaann  SSeemmaaii  

PPrriimmaarryy  SScchhooooll  
BBhhaavvaann  SSeemmaaii  

DDaarrhhoorraa  998811  
GGrraamm  PPaanncchhaayyaatt  
BBhhaavvaann  DDaarrhhoorraa  

PPrriimmaarryy  SScchhooooll  
BBhhaavvaann  DDaarrhhoorraa  

SSaarrggaarrii  660077  
GGrraamm  PPaanncchhaayyaatt  
BBhhaavvaann  SSaarrhhaarrii  

PPrriimmaarryy  SScchhooooll  
BBhhaavvaann  SSaarrhhaarrii  

TToottaall  VViillllaaggee  6688      &&  &&  &&  
  

TTaabbllee  3344::  IIddeennttiiffiiccaattiioonn  ooff  ssaaffee  ppllaacceess  iinn  ssoommee  vviillllaaggeess  dduurriinngg  fflloooodd  ssiittuuaattiioonn  
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22..66..33  AAcccciiddeennttss  ––  
  

RRaaiill  AAcccciiddeennttss  ––    
  

DDiissttrriicctt  SSuurraajjppuurr  iiss  ccoonnnneecctteedd  ttoo  SSoouutthh––EEaasstteerrnn  RRaaiillwwaayy  aanndd  tthhiiss  RRaaiill  lliinnee  ggooeess  ttoo  
AAmmbbiikkaappuurr  vviiaa  MMaanneennddrraaggaarrhh,,  CChhiirrmmiirrii  aanndd  BBaaiikkuunntthhppuurr..  
  
RRaaiill  MMaapp  ––    

  
  

FFiigguurree  1144::  RRaaiill  MMaapp  



RRooaadd  aacccciiddeennttss  ––  
  SScciieennccee  aanndd  tteecchhnnoollooggiiccaall  aaddvvaa
ddiissttaanncceess  bbeeiinngg  ccoouunntteedd  iinn  hhoouu
dduuee  ttoo  iinnaaddeeqquuaaccyy  aanndd  tteecchhnniicca
3377  ppeerrcceenntt  ooff  aallll  ddeeaatthhss  dduuee  ttoo
tthhee  ssiittuuaattiioonn  ccaann  bbee  aassssuummeedd  bb
aacccciiddeennttss  AAnndd  ffoouurr  ttiimmeess  mmoorree
ffoorr  aaggeess..OOnn  tthhee  bbaassiiss  ooff  tthhee  pprro
aacccciiddeennttss  iinn  IInnddiiaa  iiss  mmuucchh  hhiigghh
ppeerrcceenntt  aannnnuuaallllyy..  TTooddaayy  iitt  iiss  nnee
rreemmaaiinn  iinn  ccoonnttrrooll..  

  

  

RR
SSll..NNoo..  YYeeaarr  NNuummbb
11  22001133  442244  
22  22001144  443355  
33  22001155  445544  
44  22001166  337777  
55  22001177  337766  
TToottaall  22006666  

  

TTaabb
  

GGrraa

424 435

128 135

424 403

0
50

100
150
200
250
300
350
400
450
500
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aanncceess  hhaavvee  mmaaddee  hhuummaann  lliiffee  ssooootthhiinngg,,  wwhhiicchh  hhaass
uurrss  ttooddaayy..  BBuutt  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  aacccciiddeennttss  iiss  iinnccrreeaass
caall  ffaaiilluurree  dduuee  ttoo  nnoonn--ccoommpplliiaannccee  ooff  tthhee  rruulleess  oo
oo  aacccciiddeennttss  iinn  IInnddiiaa  ddiiee  oonnllyy  dduuee  ttoo  rrooaadd  aacccciiddeen
bbyy  tthhee  ffaacctt  tthhaatt  1100  ppeeooppllee  ddiiee  eevveerryy  ddaayy,,  eevveerryy  hh
ee  tthhaann  tthhaatt,,  4400  ppeerrssoonnss  aarree  iinnjjuurreedd,,  mmaannyy  ooff  wwhhoo
rooppoorrttiioonn  ooff  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  mmoottoorr  vveehhiicclleess,,  tthhee  nn
hheerr  tthhaann  tthhee  ddeevveellooppeedd  ccoouunnttrriieess,,  aacccciiddeennttss  iinnccrree
eecceessssaarryy  tthhaatt  wwee  sshhoouulldd  rreedduuccee  rrooaadd  aacccciiddeennttss  ss

RRooaadd  AAcccciiddeennttss  iinn  tthhee  DDiissttrriicctt  
bbeerr  ooff  AAcccciiddeennttss  DDeecceeaasseedd  ((DDeeaatthh))  II

112288  442244  
113355  440033  
118822  334499  
115555  333311  
116666  229933  
776666  11880000  

bbllee  3355::  RRooaadd  aacccciiddeennttss  iinn  tthhee  ddiissttrriicctt  

aapphh  33::  RRooaadd  AAcccciiddeennttss  iinn  tthhee  DDiissttrriicctt  

454
377 376

182 155 166

349 331
293

Road Accidents in the District

Number of Accidents
Deceased (Death)
Injured
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ss  rreessuulltteedd  iinn  tthhee  
ssiinngg  ddaayy  bbyy  ddaayy  

ooff  ttrraaffffiicc..  AAbboouutt  
nnttss..  TThhee  ffaattee  ooff  
hhoouurr,,  ffrroomm  rrooaadd  
oomm  aarree  ccrriipppplleedd  
nnuummbbeerr  ooff  rrooaadd  
eeaassee  bbyy  aabboouutt  44  
ssoo  tthhaatt  ddaattaa  wwiillll  

IInnjjuurreedd  

  

Number of Accidents
Deceased (Death)
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TThhee  mmaaiinn  rreeaassoonn  ffoorr  rrooaadd  aacccciiddeennttss  --  
  NNeegglliiggeennccee  iinn  ddrriivviinngg  
  DDoo  nnoott  ffoollllooww  ttrraaffffiicc  rruulleess  
  BBaadd  rrooaaddss  
  EExxttrreemmee  vveehhiicclleess  aanndd  ccrroowwddss  oonn  tthhee  rrooaaddss  
  IImmpprrooppeerr  mmaaiinntteennaannccee  ooff  VVeehhiiccllee  

  
  

DDeettaaiillss  ooff  ppootteennttiiaall  rrooaadd  aanndd  aarreeaa  ooff  mmaajjoorr  aacccciiddeenntt  iinn  SSuurraajjppuurr  ddiissttrriicctt  ––  
  
  
NNaammee  ooff  DDiissttrriicctt  AAcccciiddeenntt  PPrroonnee  AArreeaa  

SSuurraajjppuurr  

AAmmbbeeddkkaarr  cchheecckk  uupp  ttoo  bbuuss  ssttaanndd  
TTiillssiivvaa  SSaaddhhuurraamm  SSeevvaakkuunnjj  SSuurraajjppuurr  
KKrriisshhnnaappuurr  SShhaarrmmaa  BBuuss  GGaaiirraaggee  SSuurraajjppuurr  
NNaawwaappaarraa  PPeettrrooll  PPuummpp  SSuurraajjppuurr  
PPaarrvvaattiippuurr,,  JJaayyrraammnnaaggrr  
AAttaall  CChhoowwkk  ffrroomm  SShhiivvnnaaggaarr  ttoo  AAtteemm  RRiivveerr  BBrriiddggee  
KKaappssaarraa,,  BBhhaattggaaoonn  
JJaarrhhii,,  BBhhaattggaaoonn  
SSoonnggaarraa,,  BBhhaattggaaoonn  
BBhhaaiiyyaatthhaann  rrooaadd  PPaanncchh  MMaannddiirr,,  SSuurraajjppuurr  
GGhhaatt  PPeennddaarrii,,  CChhaannddaauurraa  
DDaavvaannkkaarraa,,  CChhaannddaauurraa  
CChhaannddaauurraa,,  CChhaannddaauurraa  
SSeemmaarrkkhhuurrdd,,  CChhaannddaauurraa  
DDuurrttii  PPrraattaappppuurr  
NNaaddiimm  PPeettrrooll  PPuummpp  JJhhiillmmiillii  ffrroomm  SSaammoollii  CChhoowwkk  
YYaaddaavv  sshhoopp  ffrroomm  MMoohhaallii  CChhoowwkk  JJhhiillmmiillii  
FFrroomm  ddaawwnnaa  CChhoowwkk    ttoo  hhiigghh  sscchhooooll  DDaawwnnaa  JJhhiillmmiill  
FFrroomm  KKaarraakkoottii  cchheecckk  ttoo  KKaassttuurrbbaa  AAaassaamm,,  JJhhiillmmiill..  

  
TTaabbllee  3366::  DDiissttrriicctt  RRooaadd  AAcccciiddeenntt  PPoossssiibbllee  RRoouutteess  aanndd  AArreeaass  
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22..66..44  HHuummaannss  aanndd  AAnniimmaallss  CCoonnfflliiccttss  ––  
  
AAmmoonngg  aallll  tthhrreeaattss  aanndd  wwoorrrriieess  iinn  SSuurraajjppuurr  ddiissttrriicctt  tthhee  mmaaiinn  wwoorrrryy  iiss  tthhee  CCoonnfflliicctt  bbeettwweeeenn  
HHuummaann  aanndd  aanniimmaall..  AAccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  rreeppoorrtt  ooff  llaasstt  0033  yyeeaarrss  lliivveelliihhoooodd  aanndd  LLiivveessttoocckk  aarree  
aaffffeecctteedd  iinn  RRaammaannuujjnnaaggaarr,,  PPrreemmnnaaggaarr,,  PPrraattaappppuurr  aanndd  OOddaaggii..  OOddaaggii  iiss  tthhee  mmoosstt  sseennssiittiivvee    dduuee  
ttoo  tthhee  mmoosstt  ffoorreesstt  aarreeaa..  PPrraattaappppuurr  aanndd  BBhhaaiiyyaatthhaann  ccoommeess  aafftteerr  iitt..  FFiigguurree  88  sshhoowwss  tthhee  ffoorreesstt  
aarreeaass  ooff  tthhee  SSuurraajjppuurr  ddiissttrriicctt..  TThheessee  tteehhssiill  aarree  mmoorree  lliikkeellyy  ttoo  ccoonnfflliicctt  wwiitthh  tthhee  eelleepphhaanntt  
mmeennaaccee,,  ssuucchh  aass  hhuummaannss  aanndd  ccaattttllee..  FFiigguurree  1155  sshhoowwss  tthhee  ffoorreesstt  aarreeaa  iinn  tthhee  ddiissttrriicctt..  
  

22..66..55  FFoorreesstt  ffiirree  ––  
  TThhee  ttoottaall  ffoorreesstt  aarreeaa  iinn  SSuurraajjppuurr  DDiissttrriicctt  iiss  4477..2222%%  ..IInn  yyeeaarr  22001166;;  00..666622  ssqquuaarree  kkmm..  ffoorreesstt  aarreeaa  
wwaass  ddeessttrrooyyeedd  dduuee  ttoo  ffiirree  tthhaatt  ccoonnttiinnuueedd  uupp  ttoo  3322  ddaayyss..  TThhee  rreeaassoonn  bbeehhiinndd  tthhiiss    ffoorreesstt  
  ffiirree  hhaass  bbeeeenn  eexxppllaaiinniinngg  tthhee  vvaarriioouuss  aaccttiivviittiieess  ooff  MMaahhuuaa  fflloowweerr  ppiicckkeerrss..  FFiigguurree  1155  sshhoowwss  tthhee  
ffoorreesstt  aarreeaass  ooff  tthhee  SSuurraajjppuurr  ddiissttrriicctt..  IItt  hhaass  bbeeeenn  oobbsseerrvveedd  tthhaatt,,  iinn  tthhee  ffoorreesstt  aarreeaa  tthhee  vviillllaaggeess  aarree  
wweeaakk  ffoorr  tthhee  ffoorreesstt  ffiirree..  
  

FFoorreesstt  CCoovveerr  MMaapp  ––  

  
FFiigguurree  1155::  FFoorreesstt  CCoovveerr  MMaapp  



22..66..66  EEppiiddeemmiicc  ––  
  
EEppiiddeemmiicc  sspprreeaaddss  rraappiiddllyy  ttoo  ii
dduurraattiioonn,,  uussuuaallllyy  ggiivveenn  aa  ppooppuu
eeppiiddeemmiicc..  FFrroomm  llaasstt  22001122  ttoo  
aaffffeecctteedd,,  rreessppeeccttiivveellyy  SSuurraajjppuurr,,
  
  

EEppiiddeemmiicc  iinn 
SS..  
NNoo..  

YYeeaarr  TTeehhssiill//BBlloocckk  
11  22001122  NNiill  
22  22001133  NNiill  

33  22001144  
BBhhaayyyyaatthhaann  
OOddaaggii  
SSuurraajjppuurr  

44  22001155  
BBhhaayyyyaatthhaann  
SSuurraajjppuurr  
RRaammaannuujjnnaaggaarr  

55  22001166  
OOddaaggii  
PPrraattaappppuurr  
PPrraattaappppuurr  

66  22001177  OOddaaggii  
77  22001188  SSuurraajjppuurr  

SSuurraajjppuurr  
  

TTaabbllee  3377
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iinnffeeccttiioouuss  ddiisseeaassee  iinn  aa  llaarrggee  nnuummbbeerr  ooff  ppeeooppl
uullaattiioonn  ooff  ttwwoo  wweeeekkss  oorr  lleessss..  AAllll  tteehhssiillss  aarree  
22001188;;  oonn  sseeeeiinngg  tthhee  eeppiiddeemmiicc  ffiigguurreess,,  OOddaaggii

,,  PPrraattaappppuurr  ccoommeess  aafftteerr  iitt..  

n  tthhee  ddiissttrriicctt  dduurriinngg  tthhee  yyeeaarr  22001122  ttoo  22001188  
NNaammee  ooff  
EEppiiddeemmiicc  

NNuummbbeerr  ooff  
eeppiiddeemmiiccss    

NNuummbbeerr  ooff  
aaffffeecctteedd  ppeeooppllee  

FFoooodd  PPooiissoonniinngg  11  1144  
MMaallaarriiaa  11  11114455  
DDiiaarrrrhheeaa  //  ddeesseennttrrii  11  44  
MMeeaasslleess  11  77  
FFoooodd  PPooiissoonniinngg  11  1122  
MMoosseerruumm  11  99  
VVoommiittiinngg//DDiiaarrrrhheeaa  11  1177  
DDiiaarrrrhheeaa  11  223399  
MMaallaarriiaa  11  3311  
FFoooodd  PPooiissoonniinngg  11  117700  
MMaallaarriiaa  11  991144  
FFoooodd  PPooiissoonniinngg  11  228855  
VVoommiittiinngg//DDiiaarrrrhheeaa  11  115522  

77::  EEppiiddeemmiicc  iinn  tthhee  ddiissttrriicctt  ffrroomm  22001122  ttoo  22001188  

  

GGrraapphh  33::  IInnffoorrmmaattiioonn  ooff  eeppiiddeemmiicc  
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pllee  wwiitthh  aa  sshhoorrtt  
aaffffeecctteedd  bbyy  tthhee  
ii  tteehhssiill  iiss  mmoosstt  

f  DDeecceeaasseedd  
((DDeeaatthh))    

00  
44  
00  
00  
00  
00  
11  
11  
00  
33  
77  
00  
11  

  

Number of affected 
people
Deceased (Death) 



VVuunneerraabbllee  aanndd  AA
SS..NNoo..  TToottaall    NNoo..  ooff  

VViillllaaggee  T
11  112222  S
22  9900  B
33  110000  O
44  4477  P
55  111166  P
66  7799  R
TToottaall    555544  0

  

TTaabbllee  3388::  TTeehhssiill  
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AAffffeecctteedd  AArreeaass  iinn  TTeehhssiill  dduuee  ttoo  EEppiiddeemm
TTeehhssiill  NNaammee  VVuunneerraabbllee  VViillllaaggeess  iinn  

TTeehhssiill  dduuee  ttoo  eeppiiddeemmiicc  PP
SSuurraajjppuurr  1122  00
BBhhaaiiyyaatthhaann  55  00
OOddaaggii  3300  00
PPrreemmnnaaggaarr  55  00
PPrraattaappppuurr  1111  00
RRaammaannuujjnnaaggaarr  66  00
0066    7788  00

  lleevveell  EEppiiddeemmiicc  pprroonnee  aarreeaass  aanndd  vvuullnneerraabbllee  vviillllaagge

  

  33::  NNoo..  ooff  vvuullnneerraabbllee  vviillllaaggee  ttoo  eeppiiddeemmiiccss  
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22..66..77  EEaarrtthhqquuaakkee  ––  
  

AAccccoorrddiinngg  ttoo  SSuurraajjppuurr  ddiissttrriicctt  sseeiissmmiicc  aarreeaa  mmaapp,,  iitt  ccoommeess  tthhee  IIIIII  sseeiissmmiicc  zzoonnee  aarreeaa..  TThheerreeffoorree,,  
tthhee  ddiissttrriicctt  iiss  mmooddeerraatteellyy  pprroonnee  ttoo  eeaarrtthhqquuaakkee,,  bbuutt  tthheerree  iiss  nnoo  hhiissttoorryy  iinn  tthhee  ddiissttrriicctt  ssoo  ffaarr..  BBuutt  
kkeeeeppiinngg  tthhee  vviieeww  ooff  sseeccuurriittyy,,  ssttrruuccttuurraall  wwoorrkk  lliikkee  bbuuiillddiinnggss,,  ccoonnssttrruuccttiioonn  ooff  bbrriiddggeess,,  rrooaaddss  eettcc..  
sshhoouulldd  bbee  mmaaddee  uunnddeerr  tthhee  bbuuiillddiinngg  pprrootteeccttiioonn  aacctt..  
  

SSeeiissmmiicc  ZZoonnee  MMaapp  ––  

  
FFiigguurree  1166::  SSeeiissmmiicc  ZZoonnee  MMaapp  



22..66..88  IInndduussttrriiaall  AAcccciiddeennttss
  

TThheerree  aarree  226677  rreeggiisstteerreedd  iinndduuss
tthhee  ddiissttrriicctt,,  ssuucchh  aass  AAzziirrmmaa  aanndd
dduuee  ttoo  tthhee  ggaass  eexxpplloossiioonn  iinn  tthhe
wwhhiicchh  ssoommee  wwoorrkkeerrss  wweerree  kkiillllee
  
SS..NNoo..  YYeeaarr  TTyyppee  ooff  DDii

11  22001155  
VViiddhhyyaa  
NNaarraayyaannppuurr
ssuurraajjppuurr  

  

    

  

GGrraa
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ss  ––  
ssttrriieess  iinn  tthhee  SSuurraajjppuurr  ddiissttrriicctt..  TThheerree  aarree  ttwwoo  iinndd
ndd  NNaarraayyaannppuurr,,  wwhhiicchh  hhaavvee  4455  wwoorrkkiinngg  uunniittss..  IInn
hee  iinndduussttrryy,,  tthheerree  hhaass  bbeeeenn  rreeppoorrtteedd  iinndduussttrriiaall  aa
eedd  aanndd  iinnjjuurreedd..  

iissaasstteerr  CCaauussee  ooff  aacccciiddeenntt  IInnjjuurreedd  

GGaannssAAjjeennssii,,  
rr  GGiirrvvaarrggaannjj,,  HHiigghh  PPrreessssuurree  iinn  

WWeeaakk  CCyylliinnddeerr  0011  

TTaabbllee  3399::  IInndduussttrriiaall  AAcccciiddeennttss  

apphh  44::  NNuummbbeerr  ooff  iinndduussttrriiaall  aacccciiddeennttss    

1
Industrial Accidents

strict Disaster Management Plan, Surajpur 

dduussttrriiaall  zzoonneess  iinn  
nn  tthhee  yyeeaarr  22001155,,  
aacccciiddeenntt,,  dduuee  ttoo  

DDeecceeaasseedd  
((DDeeaatthh))  

0011  

  

Year 2015
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33..  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  AAmmeennddmmeenntt  AAcctt,,  22000055  
  
33..11  IInnssttiittuuttiioonnaall  aarrrraannggeemmeennttss  ––  
  

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

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

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

SS..NNoo..  GGoovveerrnnmmeenntt  RRaannkk  PPoosstt  aauutthhoorriittyy  

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

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

  

TTaabbllee  4400::  SSttrruuccttuurree  ooff  DDDDMMAA  
  

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

FFllooww  CChhaarrtt  11::  DDiissttrriicctt  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  AAuutthhoorriittyy  FFllooww  CChhaarrtt  
  

DDiissttrriicctt  EEmmeerrggeennccyy  CCoonnttrrooll  
CCeenntteerr  

UUrrbbaann  AArreeaa  DDiissaasstteerr  
MMaannaaggeemmeenntt  CCoommmmiitttteeee  

TTeehhssiill  LLeevveell  DDiissaasstteerr  
MMaannaaggeemmeenntt  CCoommmmiitttteeee  

GGrraamm  PPaanncchhaayyaatt  DDiissaasstteerr  
MMaannaaggeemmeenntt  CCoommmmiitttteeee  

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

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

  
TTaabbllee  4411::  SSttrruuccttuurree  ooff  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  AAddvviissoorryy  CCoommmmiitttteeee  

  

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

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

  
TTaabbllee  4422::  UUrrbbaann  aarreeaa  ddiissaasstteerr  mmaannaaggeemmeenntt  ccoommmmiitttteeee  

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

  
TTaabbllee  4433::  SSttrruuccttuurree  ooff  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  CCoommmmiitttteeee  aatt  TTeehhssiill  lleevveell  
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33..77  VViillllaaggee  lleevveell  ddiissaasstteerr  mmaannaaggeemmeenntt  ccoommmmiitttteeee  --  
TThhee  ddiissaasstteerr  mmaannaaggeemmeenntt  ccoommmmiitttteeee  wwiillll  bbee  ccoonnssttiittuutteedd  aatt  vviillllaaggee  lleevveell  ffoorr  ccoooorrddiinnaattiioonn  wwiitthh  
tthhee  DDiissttrriicctt  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  AAuutthhoorriittyy,,  ttoo  ttaacckkllee  tthhee  ddiissaasstteerr  aatt  tthhee  vviillllaaggee  lleevveell  aanndd  tthhee  
pprrooppoosseedd  nnaattuurree  iiss  aass  ffoolllloowwss..  

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

  

                                                                          TTaabbllee  4444::  VViillllaaggee  lleevveell  ddiissaasstteerr  mmaannaaggeemmeenntt  ccoommmmiitttteeee  
  

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

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

OOrrggaanniizzaattiioonnaall  ssttrruuccttuurree  ffoorr  ddiissaasstteerr  mmaannaaggeemmeenntt  iiss  ggiivveenn  bbeellooww  iinn  tthhee  ppiiccttuurree  
  
  
  

FFllooww  CChhaarrtt  22::  OOrrggaanniizzaattiioonnaall  SSttrruuccttuurree  ffoorr  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  

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

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

  
  

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

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

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

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

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

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

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

IInncciiddeenntt  RReessppoonnssee  SSyysstteemm  

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

IInncciiddeenntt  CCoommmmaannddeerr  
IInnffoorrmmaattiioonn  OOffffiicceerr  

LLiiaassiioonn  OOffffiicceerr  
SSaaffeettyy  OOffffiicceerr  

OOppeerraattiioonn  
SSeeccttiioonn  

PPllaannnniinngg  
SSeeccttiioonn  

LLooggiissttiicc  
OOppeerraattiioonn    

FFiinnaannccee  
SSeeccttiioonn  
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  AAppaarrtt  ffrroomm  tthheessee  aabboovvee  nnoorrmmaall  ttaasskkss,,  tthhee  iinncciiddeenntt  ccoommmmaannddeerr  hhaass  ttoo  ppeerrffoorrmm  sseevveerraall  
ffoolllloowwiinngg  ssppeecciiffiicc  ttaasskkss  ssuucchh  aass  ––  
  
  

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

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

  
TThhee  mmaaiinn  ffuunnccttiioonn  ooff  tthhee  ooppeerraattiioonn  sseeccttiioonn  cchhaarrggee  ––  
  

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

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

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

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

MMaaiinn  SSeeccttiioonnss  ooff  PPllaannnniinngg  SSeeccttiioonn  IInncchhaarrggee  ––  
  

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

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

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

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

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

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

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

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

  

TThhee  mmaaiinn  ffuunnccttiioonnss  ooff  tthhee  FFiinnaannccee  SSeeccttiioonn  IInncchhaarrggee  ––  
  

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

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

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

DDiissttrriicctt  lleevveell  ccoonnttrrooll  rroooomm  
SS..  
NNoo..  DDiissaasstteerr  CCoonnttrrooll  RRoooomm  OOffffiicceerr  TTeelleepphhoonnee//MMoobbiillee    

11  SSttaattee  LLeevveell  

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

00777711&&22222233447711//99882277992266666622  

22  DDiissttrriicctt  LLeevveell  SShhrrii  KK..  PP..  SSaayy  77669977778855000066  
33  TTeehhssiill  LLeevveell  
¼¼11½½  SSuurraajjppuurr  SShhrrii  NNaanndd  JJii  PPaannddeeyy  77997744000099445566  
¼¼22½½  RRaammaannuujjnnaaggaarr  SShhrrii  KKaarraammcchhaanndd  JJaattwwaarr  99116655336600550000  
¼¼33½½  BBhhaaiiyyaatthhaann  SShhrrii  SSuurreesshh  RRooyy  99882266119933774477  
¼¼44½½  PPrraattaappppuurr  SShhrrii  JJ..  PP..  TTiiwwaarrii  99442244224499113311  
¼¼55½½  OOddaaggii  SShhrrii  SSaalliikk  RRaamm  GGuuppttaa  99113311333355661199  
¼¼66½½  PPrreemmnnaaggaarr  SShhrrii  KKaarraammcchhaanndd  JJaattwwaarr  99116655336600550000  
44  MMuunniicciippaall  CCoorrppoorraattiioonn  --  --  
55  MMeeddiiccaall  DDeeppaarrttmmeenntt  DDrr..  SS..  PP..  VVaaiisshhyyaa    88443355336677778888  

66  DDiissttrriicctt  CCoommmmaannddaanntt,,  
HHoommeeggaauurrdd  VV..  KK..  LLaakkaarraa  99442255555599550022  

77  PPoolliiccee  CCoonnttrrooll  RRoooomm,,  
CCiivviill  LLiinneess  SS..  II..  NNeeeellaammbbaaeerr  MMiisshhrraa    99442255557744554411,,  99999933444433330099,,    

((CCoonnttrrooll  NNoo..    99557755777700000044))  
  

TTaabbllee  4455::    DDiissaasstteerr  CCoonnttrrooll  CCeenntteerr  
  
AAlltteerrnnaattiivvee  CCoonnttrrooll  RRoooomm  ––  
  
AAnn  eemmeerrggeennccyy  ccoonnttrrooll  cceenntteerr  hhaass  bbeeeenn  eessttaabblliisshheedd  aatt  tthhee  ddiissttrriicctt  lleevveell  ttoo  ddeeaall  wwiitthh  aannyy  kkiinndd  ooff  
ddiissaasstteerr..  BBuutt  eemmeerrggeennccyy  AAlltteerrnnaattee  eemmeerrggeennccyy  ccoonnttrrooll  rroooommss  aarree  aallssoo  sseett  uupp  iinn  tthhee  ddiissttrriicctt,,  
hhoommeegguuaarrdd,,  ppoolliiccee  ddeeppaarrttmmeenntt,,  ffoorr  tthhee  ssmmooootthh  ooppeerraattiioonn  ooff  tthhee  ddiissaasstteerr  wwiitthh  tthhee  ccoonnttrrooll  
cceenntteerr..  
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PPoolliiccee  ffoorrccee  aanndd  ffiirree  sseerrvviicceess  ––  
  TThhee  ppoolliiccee  ffoorrccee  aanndd  tthhee  ffiirree  sseerrvviicceess  wwiillll  ttaakkee  iimmmmeeddiiaattee  aaccttiioonn  iinn  tthhee  ddiissaasstteerrss..  PPoolliiccee  ffoorrcceess  
aarree  ttrraaiinneedd  ttoo  aacchhiieevvee  mmuullttii--rriisskk  rreessccuuee  ccaappaabbiilliittyy..  
  
  

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

TThheerree  iiss  aann  uurrggeenntt  nneeeedd  ttoo  eessttaabblliisshh,,  uuppggrraaddee  aanndd  mmooddeerrnniizzee  pprreeddiiccttiioonn  aanndd  eeaarrllyy  wwaarrnniinngg  
ssyysstteemmss  ffoorr  aallll  kkiinnddss  ooff  ddiissaasstteerrss..    MMoonniittoorriinngg  aanndd  mmoonniittoorriinngg  ooff  ssppeecciiffiicc  nnaattuurraall  ddiissaasstteerrss  
TThheerree  iiss  aann  uurrggeenntt  nneeeedd  ttoo  eessttaabblliisshh,,  uuppggrraaddee  aanndd  mmooddeerrnniizzee  pprreeddiiccttiioonn  aanndd  eeaarrllyy  wwaarrnniinngg  
ssyysstteemmss  ffoorr  aallll  kkiinnddss  ooff  ddiissaasstteerrss..  NNooddaall  aaggeenncciieess,,  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  mmoonniittoorriinngg  aanndd  mmoonniittoorriinngg  
ssppeecciiffiicc  nnaattuurraall  ddiissaasstteerrss,,  wwiillll  iiddeennttiiffyy  tteecchhnnoollooggiiccaall  ddiiffffeerreenncceess  aanndd  pprroojjeecctt  pprroojjeeccttss  ffoorr  tthheeiirr  
uuppggrraaddaattiioonn  ssoo  tthhaatt  tthheeyy  ccaann  bbee  ccoommpplleetteedd  iinn  aa  ttiimmeellyy  mmaannnneerr..  
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SS..  
NNoo..    DDiissaasstteerr  

LLiikkeellyy  
PPeerriioodd  ooff  
DDiissaasstteerrss  

DDiissttrriiccttss  lliikkeellyy  ttoo  bbee  
aaffffeecctteedd  

SSeevveerriitt
yy  LLeevveell  

PPrreeppaarreeddnneessss//  
MMoonniittoorriinngg  
MMeeaassuurreess  

TTiimmee  LLiinnee  SSttaakkeehhoollddeerrss  

11  CCoolldd  WWaavvee    DDeecceemmbbeerr--  
JJaannuuaarryy  

SSuurrgguujjaa,,  KKoorriiyyaa,,  JJaasshhppuurr,,  
SSuurraajjppuurr  

HHiigghh  PPrreeppaarreeddnneessss  
WWoorrkksshhoopp//MMeeeettiinngg  

FFiirrsstt  WWeeeekk  ooff  
NNoovveemmbbeerr  CCeennttrraall  AAggeenncciieess::  

IIssssuuaannccee  ooff  AAddvviissoorryy  SSeeccoonndd  WWeeeekk  ooff  
NNoovveemmbbeerr  

IIMMDD,,  NNDDMMAA,,  NNIIDDMM,,  WWHHOO,,  
MMooHHRRDD,,  MMooHHFFWW,,  MMooUUDD,,  MMooPPRR,,  
MMooRRDD,,  MMooAAFFWW..  BBaallrraammppuurr,,  RRaaiippuurr,,  DDuurrgg,,  

BBaassttaarr,,  SSuukkmmaa,,  BBiijjaappuurr,,  
DDaanntteewwaaddaa,,  NNaarraayyaannppuurr,,  
KKoonnddaaggaaoonn,,  KKaannkkeerr..  

MMeeddiiuumm    PPrriinntt  &&  EElleeccttrroonniicc  MMeeddiiaa  
AAwwaarreenneessss  CCaammppaaiiggnn  

SSeeccoonndd  WWeeeekk  ooff  
NNoovveemmbbeerr  

SSoocciiaall  MMeeddiiaa  AAwwaarreenneessss  
CCaammppaaiiggnn  

SSeeccoonndd  WWeeeekk  ooff  
NNoovveemmbbeerr  SSttaattee  AAggeenncciieess::  

OOtthheerr  DDiissttrriiccttss  LLooww    RReevviieeww  ooff  PPrreeppaarreeddnneessss  
tthhrroouugghh  VViiddeeoo  
CCoonnffeerreennccee  

FFiirrsstt  WWeeeekk  ooff  
DDeecceemmbbeerr  

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

RReegguullaarr  VViiddeeoo  
CCoonnffeerreennccee  

EEvveerryy  FFoorrtthhnniigghhtt  
MMiidd  TTeerrmm  RReevviieeww  FFiirrsstt  WWeeeekk  ooff  

JJaannuuaarryy  
                                

22  HHeeaatt  WWaavvee//  
HHeeaatt  SSttrrookkee    

AApprriill  --  JJuunnee  

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

HHiigghh  PPrreeppaarreeddnneessss  
WWoorrkksshhoopp//MMeeeettiinngg  

SSeeccoonndd  WWeeeekk  ooff  
MMaarrcchh  CCeennttrraall  AAggeenncciieess::  

IIssssuuaannccee  ooff  AAddvviissoorryy  TThhiirrdd  WWeeeekk  ooff  
MMaarrcchh  

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

AAwwaarreenneessss  CCaammppaaiiggnn  
TThhiirrdd  WWeeeekk  ooff  
MMaarrcchh  

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

MMeeddiiuumm  SSoocciiaall  MMeeddiiaa  AAwwaarreenneessss  
CCaammppaaiiggnn  

LLaasstt  WWeeeekk  ooff  
MMaarrcchh  SSttaattee  AAggeenncciieess  

RReevviieeww  ooff  PPrreeppaarreeddnneessss  
tthhrroouugghh  VViiddeeoo  
CCoonnffeerreennccee  

FFiirrsstt  WWeeeekk  ooff  
AApprriill  

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

OOtthheerr  DDiissttrriiccttss  LLooww  RReegguullaarr  VViiddeeoo  
CCoonnffeerreennccee  

EEvveerryy  FFoorrtthhnniigghhtt  
MMiidd  TTeerrmm  RReevviieeww  SSeeccoonndd  WWeeeekk  ooff  

MMaayy  



District Disaster Management Plan, Surajpur 

73  

                                

33  FFoorreesstt  FFiirree  AApprriill  --  
JJuunnee  

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

HHiigghh  PPrreeppaarreeddnneessss  
WWoorrkksshhoopp//MMeeeettiinngg  

SSeeccoonndd  WWeeeekk  ooff  
MMaarrcchh  CCeennttrraall  AAggeenncciieess::  

IIssssuuaannccee  ooff  AAddvviissoorryy  TThhiirrdd  WWeeeekk  ooff  
MMaarrcchh  

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

PPrriinntt  &&  EElleeccttrroonniicc  MMeeddiiaa  
AAwwaarreenneessss  CCaammppaaiiggnn  

TThhiirrdd  WWeeeekk  ooff  
MMaarrcchh  

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

MMeeddiiuumm  SSoocciiaall  MMeeddiiaa  AAwwaarreenneessss  
CCaammppaaiiggnn  

LLaasstt  WWeeeekk  ooff  
MMaarrcchh  SSttaattee  AAggeenncciieess::  

RReevviieeww  ooff  PPrreeppaarreeddnneessss  
tthhrroouugghh  VViiddeeoo  
CCoonnffeerreennccee  

FFiirrsstt  WWeeeekk  ooff  
AApprriill  

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

NNaarraayyaannppuurr,,  KKaannkkeerr,,  
MMuunnggeellii  aanndd  RRaaiiggaarrhh  

LLooww  RReegguullaarr  VViiddeeoo  
CCoonnffeerreennccee  

EEvveerryy  FFoorrtthhnniigghhtt  
MMiidd  TTeerrmm  RReevviieeww  SSeeccoonndd  WWeeeekk  ooff  

MMaayy  
                                

44  LLiigghhttnniinngg  JJuunnee  --  
SSeepptteemmbbeerr  

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

HHiigghh  PPrreeppaarreeddnneessss  
WWoorrkksshhoopp//MMeeeettiinngg  

TThhiirrdd  WWeeeekk  ooff  
AApprriill  CCeennttrraall  AAggeenncciieess::  

IIssssuuaannccee  ooff  AAddvviissoorryy  FFiirrsstt  WWeeeekk  ooff  
MMaayy  

IIMMDD,,  MMHHAA,,  NNDDMMAA,,  NNDDRRFF,,  NNRRSSCC,,  
MMooHH&&FFWW,,  MMooUUDD,,  MMooRRDD,,  
MMiinniissttrryy  ooff  RRaaiillwwaayy,,  MMooRRTTHH,,  MMooPP,,  
MMII&&CCTT,,  MMiinniissttrryy  ooff  PPeettrroolleeuumm  aanndd  
NNaattuurraall  GGaass,,  MMiinniissttrryy  ooff  FFoooodd  
PPrroocceessssiinngg  IInndduussttrriieess..  

GGaarriiaabbaanndd,,  DDuurrgg,,  
RRaajjnnaannddggaaoonn,,  KKoonnddaaggooaann,,  
BBiijjaappuurr,,  DDaanntteewwaaddaa  aanndd  SSuukkmmaa  

MMeeddiiuumm  PPrriinntt  &&  EElleeccttrroonniicc  MMeeddiiaa  
AAwwaarreenneessss  CCaammppaaiiggnn  

FFiirrsstt  WWeeeekk  ooff  
MMaayy    

SSoocciiaall  MMeeddiiaa  AAwwaarreenneessss  
CCaammppaaiiggnn  

SSeeccoonndd  WWeeeekk  ooff  
MMaayy  SSttaattee  AAggeenncciieess::  

RReevviieeww  ooff  PPrreeppaarreeddnneessss  
tthhrroouugghh  VViiddeeoo  
CCoonnffeerreennccee  

FFiirrsstt  WWeeeekk  ooff  
JJuunnee  

SSDDMMAA,,  WWRRDD,,  PPHHEEDD,,  PPWWDD,,  HHeeaalltthh  
DDeeppaarrttmmeenntt,,  MMuunniicciippaall  
CCoorrppoorraattiioonnss,,  EElleeccttrriicciittyy  
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OOtthheerr  DDiissttrriiccttss  LLooww  RReegguullaarr  VViiddeeoo  
CCoonnffeerreennccee  

EEvveerryy  FFoorrtthhnniigghhtt  DDeeppaarrttmmeenntt,,  IInndduussttrriiaall  DDeepptttt..,,  
AAnniimmaall  aanndd  HHuussbbaannddrryy  DDeeppaarrttmmeenntt  
aanndd  EEdduuccaattiioonn..  MMiidd  TTeerrmm  RReevviieeww  SSeeccoonndd  WWeeeekk  ooff  

JJuullyy  
                                

55  FFlloooodd  JJuunnee--
SSeepptteemmbbeerr  

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

HHiigghh  PPrreeppaarreeddnneessss  
WWoorrkksshhoopp//MMeeeettiinngg  

TThhiirrdd  WWeeeekk  ooff  
AApprriill  CCeennttrraall  AAggeenncciieess::  

IIssssuuaannccee  ooff  AAddvviissoorryy  FFiirrsstt  WWeeeekk  ooff  
MMaayy  

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

PPrriinntt  &&  EElleeccttrroonniicc  MMeeddiiaa  
AAwwaarreenneessss  CCaammppaaiiggnn  

FFiirrsstt  WWeeeekk  ooff  
MMaayy  

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

MMeeddiiuumm  SSoocciiaall  MMeeddiiaa  AAwwaarreenneessss  
CCaammppaaiiggnn  

SSeeccoonndd  WWeeeekk  ooff  
MMaayy  SSttaattee  AAggeenncciieess::  

RReevviieeww  ooff  PPrreeppaarreeddnneessss  
tthhrroouugghh  VViiddeeoo  
CCoonnffeerreennccee  

FFiirrsstt  WWeeeekk  ooff  
JJuunnee  

SSDDMMAA,,  SSDDRRFF,,  WWRRDD,,  PPHHEEDD,,  PPWWDD,,  
HHoommee,,  HHeeaalltthh  DDeeppaarrttmmeenntt,,  
AAggrriiccuullttuurree,,  MMuunniicciippaall  
CCoorrppoorraattiioonnss,,  EElleeccttrriicciittyy  
DDeeppaarrttmmeenntt,,  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  
EEdduuccaattiioonn,,  WWoommeenn  aanndd  CChhiilldd  
DDeevveellooppmmeenntt,,    HHoorrttiiccuullttuurree,,  AAnniimmaall  
aanndd  HHuussbbaannddrryy,,  FFoooodd,,  FFoorreesstt,,  
LLaabboouurr  ddeepptttt,,  PPRRDD,,  PPRR  DDeepptttt..  

OOtthheerr  DDiissttrriiccttss  LLooww  RReegguullaarr  VViiddeeoo  
CCoonnffeerreennccee  

EEvveerryy  FFoorrtthhnniigghhtt  

MMiidd  TTeerrmm  RReevviieeww  SSeeccoonndd  WWeeeekk  ooff  
JJuullyy  

                                

66  UUrrbbaann  FFlloooodd    JJuunnee  --  
SSeepptteemmbbeerr  

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

HHiigghh  PPrreeppaarreeddnneessss  
WWoorrkksshhoopp//MMeeeettiinngg  

TThhiirrdd  WWeeeekk  ooff  
AApprriill  CCeennttrraall  AAggeenncciieess::  

IIssssuuaannccee  ooff  AAddvviissoorryy  FFiirrsstt  WWeeeekk  ooff  
MMaayy  

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

JJaannjjggiirr--CChhaammppaa,,  MMuunnggeellii  
aanndd  KKoorrbbaa  

MMeeddiiuumm  PPrriinntt  &&  EElleeccttrroonniicc  MMeeddiiaa  
AAwwaarreenneessss  CCaammppaaiiggnn  

FFiirrsstt  WWeeeekk  ooff  
MMaayy  
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aanndd  NNaattuurraall  GGaass,,  MMiinniissttrryy  ooff  FFoooodd  
PPrroocceessssiinngg  IInndduussttrriieess  

SSoocciiaall  MMeeddiiaa  AAwwaarreenneessss  
CCaammppaaiiggnn  

SSeeccoonndd  WWeeeekk  ooff  
MMaayy  SSttaattee  AAggeenncciieess::  

RReevviieeww  ooff  PPrreeppaarreeddnneessss  
tthhrroouugghh  VViiddeeoo  
CCoonnffeerreennccee  

FFiirrsstt  WWeeeekk  ooff  
JJuunnee  

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

CCoonnffeerreennccee  
EEvveerryy  FFoorrtthhnniigghhtt  

MMiidd  TTeerrmm  RReevviieeww  SSeeccoonndd  WWeeeekk  ooff  
JJuullyy  

                                

77  LLaannddsslliiddee//  
MMuuddsslliiddee  

JJuunnee--  
SSeepptteemmbbeerr  

KKoonnddaaggaaoonn,,  KKaannkkeerr,,  DDaanntteewwaaddaa  
aanndd  SSuurrgguujjaa  

HHiigghh  PPrreeppaarreeddnneessss  
WWoorrkksshhoopp//MMeeeettiinngg  

TThhiirrdd  WWeeeekk  ooff  
AApprriill  CCeennttrraall  AAggeenncciieess::  

IIssssuuaannccee  ooff  AAddvviissoorryy  FFiirrsstt  WWeeeekk  ooff  
MMaayy  

MMooMM,,    NNDDMMAA,,  NNIIDDMM,,  MMooRRDD,,  
NNDDRRFF,,  MMooUUDD,,  IIIITTss,,  BBRROO,,  MMooHHRRDD  

KKaabbiirrddhhaamm,,  JJaasshhppuurr,,  BBiijjaappuurr,,  
NNaarraayyaannppuurr  

MMeeddiiuumm    PPrriinntt  &&  EElleeccttrroonniicc  MMeeddiiaa  
AAwwaarreenneessss  CCaammppaaiiggnn  

FFiirrsstt  WWeeeekk  ooff  
MMaayy  

SSoocciiaall  MMeeddiiaa  AAwwaarreenneessss  
CCaammppaaiiggnn  

SSeeccoonndd  WWeeeekk  ooff  
MMaayy  SSttaattee  AAggeenncciieess::  

OOtthheerr  DDiissttrriiccttss  LLooww    RReevviieeww  ooff  PPrreeppaarreeddnneessss  
tthhrroouugghh  VViiddeeoo  
CCoonnffeerreennccee  

FFiirrsstt  WWeeeekk  ooff  
JJuunnee  

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

CCoonnffeerreennccee  
EEvveerryy  FFoorrtthhnniigghhtt  

MMiidd  TTeerrmm  RReevviieeww  SSeeccoonndd  WWeeeekk  ooff  
JJuullyy  
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88  DDrroouugghhtt  JJuullyy  --  
OOccttoobbeerr  

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

HHiigghh  

PPrreeppaarreeddnneessss  
WWoorrkksshhoopp//MMeeeettiinngg  

FFiirrsstt  WWeeeekk  ooff  
MMaayy  CCeennttrraall  AAggeenncciieess::  

IIssssuuaannccee  ooff  AAddvviissoorryy  RReegguullaarrllyy  ((EEvveerryy  
MMoonntthh))  

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

KKoorriiyyaa,,  SSuurraajjppuurr,,  BBaallrraammppuurr,,    
DDaanntteewwaaddaa,,  

MMeeddiiuumm  
PPrriinntt  &&  EElleeccttrroonniicc  MMeeddiiaa  
AAwwaarreenneessss  CCaammppaaiiggnn  

RRoouunndd  tthhee  YYeeaarr  
((EEvveerryy  MMoonntthh))  

SSoocciiaall  MMeeddiiaa  AAwwaarreenneessss  
CCaammppaaiiggnn  

RRoouunndd  tthhee  YYeeaarr  SSttaattee  AAggeenncciieess::  

SSaarrgguujjaa,,  SSuukkmmaa,,  BBaassttaarr  

LLooww  

RReevviieeww  ooff  PPrreeppaarreeddnneessss  
tthhrroouugghh  VViiddeeoo  
CCoonnffeerreennccee  

FFiirrsstt  WWeeeekk  ooff  
NNoovveemmbbeerr  

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

RReegguullaarr  VViiddeeoo  
CCoonnffeerreennccee  

RReegguullaarrllyy  ((EEvveerryy  
MMoonntthh))  

MMiidd  TTeerrmm  RReevviieeww  FFiirrsstt  WWeeeekk  ooff  
NNoovveemmbbeerr  

                                

99  RRooaadd  AAcccciiddeenntt  RRoouunndd  tthhee  
YYeeaarr  

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

HHiigghh  PPrreeppaarreeddnneessss  
WWoorrkksshhoopp//MMeeeettiinngg  

EEvveerryy  MMoonntthh  CCeennttrraall  AAggeenncciieess::  

IIssssuuaannccee  ooff  AAddvviissoorryy  RReegguullaarrllyy  ((EEvveerryy  
MMoonntthh))  

MMooRRTTHH,,  MMooUUDD,,    NNDDMMAA,,  NNIIDDMM  
PPrriinntt  &&  EElleeccttrroonniicc  MMeeddiiaa  
AAwwaarreenneessss  CCaammppaaiiggnn  

RRoouunndd  tthhee  YYeeaarr  
((EEvveerryy  MMoonntthh))  

BBaallooddaa--BBaazzaarr,,  MMaahhaassaammuunndd,,  
DDhhaammttaarrii,,  BBaalloodd,,  SSuukkmmaa,,  
KKaawwaarrddhhaa  

MMeeddiiuumm  SSoocciiaall  MMeeddiiaa  AAwwaarreenneessss  
CCaammppaaiiggnn  

RRoouunndd  tthhee  YYeeaarr  SSttaattee  AAggeenncciieess  
RReevviieeww  ooff  PPrreeppaarreeddnneessss  
tthhrroouugghh  VViiddeeoo  
CCoonnffeerreennccee  

FFiirrsstt  WWeeeekk  ooff  
EEvveerryy  MMoonntthh  

SSDDMMAA,,  TTrraannssppoorrtt  DDeeppaarrttmmnneett,,  
PPWWDD,,  HHeeaalltthh  DDeeppaarrttmmeenntt,,  
MMuunniicciippaall  CCoorrppoorraattiioonnss,,  EElleeccttrriicciittyy  
DDeeppaarrttmmeenntt,,  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  
EEdduuccaattiioonn  NNaarraayyaannppuurr,,  DDaanntteeaawwaaddaa,,    

BBiijjaappuurr,,  GGaarriiyyaabbaanndd,,  BBeemmeettaarraa,,  
KKoorriiyyaa    

LLooww  RReegguullaarr  VViiddeeoo  
CCoonnffeerreennccee  

RReegguullaarrllyy      
((EEvveerryy  MMoonntthh))  

MMiidd  TTeerrmm  RReevviieeww  FFiirrsstt  WWeeeekk  ooff  
EEvveerryy  MMoonntthh  
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1100  FFiirree  AAcccciiddeennttss  RRoouunndd  tthhee  
YYeeaarr  

BBiillaasshhppuurr,,  JJaannggiirr--CChhaammppaa,,  RRaaiippuurr,,  
DDuurrgg,,  KKoorrbbaa,,  RRaajjnnaannddggaaoonn,,  
MMuunnggeellii  

HHiigghh  PPrreeppaarreeddnneessss  
WWoorrkksshhoopp//MMeeeettiinngg  

EEvveerryy  MMoonntthh  CCeennttrraall  AAggeenncciieess::  

IIssssuuaannccee  ooff  AAddvviissoorryy  RReegguullaarrllyy  ((EEvveerryy  
MMoonntthh))  

MMooEEFF&&CCCC,,    NNRRSSCC,,  MMooRRDD,,  
MMooRRMMHHAA,,  NNDDMMAA,,  NNIIDDMM  

PPrriinntt  &&  EElleeccttrroonniicc  MMeeddiiaa  
AAwwaarreenneessss  CCaammppaaiiggnn  

RRoouunndd  tthhee  YYeeaarr  
((EEvveerryy  MMoonntthh))  

BBaassttaarr,,  RRaaiiggrraahh,,  BBaallooddaa--BBaazzaarr,,    
MMaahhaassaammuunndd,,  DDhhaammttaarrii,,  BBaalloodd,,  
KKaannkkeerr  

MMeeddiiuumm  SSoocciiaall  MMeeddiiaa  AAwwaarreenneessss  
CCaammppaaiiggnn  

RRoouunndd  tthhee  YYeeaarr  SSttaattee  AAggeenncciieess::  

RReevviieeww  ooff  PPrreeppaarreeddnneessss  
tthhrroouugghh  VViiddeeoo  
CCoonnffeerreennccee  

FFrriisstt    WWeeeekk  ooff  
((EEvveerryy  MMoonntthh))  

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

LLooww  RReegguullaarr  VViiddeeoo  
CCoonnffeerreennccee  

RReegguullaarrllyy  ((EEvveerryy  
MMoonntthh))  

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

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

                                

1111  EEaarrtthhqquuaakkee  RRoouunndd  tthhee  
YYeeaarr  

RRaaiiggaarrhh,,  BBiillaassppuurr,,  KKoorrbbaa,,  KKoorriiyyaa,,  SSaarrgguujjaa  aanndd  SSuurraajjppuurr  ZZoonnee  IIIIII    PPrreeppaarreeddnneessss  
WWoorrkksshhoopp//MMeeeettiinngg  

EEvveerryy  MMoonntthh  CCeennttrraall  AAggeenncciieess::  

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

PPrriinntt  &&  EElleeccttrroonniicc  MMeeddiiaa  
AAwwaarreenneessss  CCaammppaaiiggnn  

RReegguullaarrllyy  ((EEvveerryy  
MMoonntthh))  

SSoocciiaall  MMeeddiiaa  AAwwaarreenneessss  
CCaammppaaiiggnn  

RRoouunndd  tthhee  YYeeaarr  SSttaattee  AAggeenncciieess::  

OOtthheerr  DDiissttrriiccttss  ZZoonnee  IIII  RReevviieeww  ooff  PPrreeppaarreeddnneessss  
tthhrroouugghh  VViiddeeoo  CCoonnffeerreennccee  

FFrriisstt    WWeeeekk  ooff  
EEvveerryy  MMoonntthh  

SSDDMMAA,,  SSDDRRFF,,  HHoommee  DDeeppaarrttmmeenneett    
PPHHEEDD,,  HHeeaalltthh  DDeeppaarrttmmeenntt,,  MMuunniicciippaall  
CCoorrppoorraattiioonnss,,  EElleeccttrriicciittyy  DDeeppaarrttmmeenntt,,  
DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  EEdduuccaattiioonn,,  PPWWDD  RReegguullaarr  VViiddeeoo  CCoonnffeerreennccee  RReegguullaarrllyy  ((EEvveerryy  

MMoonntthh))  
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MMiidd  TTeerrmm  RReevviieeww  FFrriisstt    WWeeeekk  ooff  
EEvveerryy  MMoonntthh  

                                

1122  SSnnaakkee  BBiittee  RRoouunndd  tthhee  
YYeeaarr  

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

HHiigghh  PPrreeppaarreeddnneessss  
WWoorrkksshhoopp//MMeeeettiinngg  

EEvveerryy  MMoonntthh  CCeennttrraall  AAggeenncciieess::  

IIssssuuaannccee  ooff  AAddvviissoorryy  RReegguullaarrllyy  ((EEvveerryy  
MMoonntthh))  

  NNIIDDMM,,  MMooHHRRDD,,  MMooHHFFWW,,  WWHHOO  

KKoonnddaaggaaoonn,,  SSuukkmmaa,,    
BBiijjaappuurr,,  MMuunnggeellii,,  RRaaiippuurr,,    
DDhhaammttaarrii,,    DDuurrgg,,  MMuunnggeellii  
MMaahhaasshhaammuunndd,,  GGaarriiyyaabbaanndd    

MMeeddiiuu
mm  

PPrriinntt  &&  EElleeccttrroonniicc  
MMeeddiiaa  AAwwaarreenneessss  
CCaammppaaiiggnn  

RRoouunndd  tthhee  YYeeaarr  
((EEvveerryy  MMoonntthh))  

SSoocciiaall  MMeeddiiaa  
AAwwaarreenneessss  CCaammppaaiiggnn  

RRoouunndd  tthhee  YYeeaarr  SSttaattee  AAggeenncciieess::  
NNaarraayyaannppuurr,,  BBeemmeettaarraa,,  BBaalloodd  LLooww  RReevviieeww  ooff  PPrreeppaarreeddnneessss  tthhrroouugghh  

VViiddeeoo  CCoonnffeerreennccee  
FFiirrsstt    WWeeeekk  ooff  EEvveerryy  MMoonntthh  SSDDMMAA,,  HHeeaalltthh  DDeeppaarrttmmeenntt,,  MMuunniicciippaall  CCoorrppoorraattiioonnss,,  

DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  EEdduuccaattiioonn,,  FFoorreesstt,,  
AAnniimmaall  HHuussbbaannddrryy,,  WWoommeenn  aanndd  
CChhiilldd  DDeeppaarrttmmeenntt    RReegguullaarr  VViiddeeoo  

CCoonnffeerreennccee  
RReegguullaarrllyy  
((EEvveerryy  MMoonntthh))  

MMiidd  TTeerrmm  RReevviieeww  FFiirrsstt    WWeeeekk  ooff  
EEvveerryy  MMoonntthh  

                                

1133  NNaaxxaalliittee  
AAttttaacckkss  

RRoouunndd  tthhee  
YYeeaarr  

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

HHiigghh  PPrreeppaarreeddnneessss  
WWoorrkksshhoopp//MMeeeettiinngg  

EEvveerryy  MMoonntthh  CCeennttrraall  AAggeenncciieess::  
IIssssuuaannccee  ooff  AAddvviissoorryy  RReegguullaarrllyy  

((EEvveerryy  MMoonntthh))  
MMHHAA,,  CCeennttrraall  AArrmmeedd  FFoorrcceess  

PPrriinntt  &&  EElleeccttrroonniicc  MMeeddiiaa  AAwwaarreenneessss  
CCaammppaaiiggnn  

RRoouunndd  tthhee  YYeeaarr  ((EEvveerryy  MMoonntthh))  
RRaajjnnaannaaddggaaoonn,,  DDhhaammttaarrii,,  
JJaassppuurr,,  MMaahhaasshhmmuunndd,,    

MMeeddiiuu
mm  

SSoocciiaall  MMeeddiiaa  
AAwwaarreenneessss  CCaammppaaiiggnn  

RRoouunndd  tthhee  YYeeaarr  SSttaattee  AAggeenncciieess::  
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GGaarriiyyaabbaanndd,,  BBaalloodd,,  KKoorriiyyaa,,  
SSaarrgguujjaa,,    BBaallrraammppuurr  

RReevviieeww  ooff  
PPrreeppaarreeddnneessss  tthhrroouugghh  
VViiddeeoo  CCoonnffrreenncciinngg  

FFrriisstt    WWeeeekk  ooff  
((EEvveerryy  MMoonntthh))  

SSttaattee  PPoolliiccee,,  HHoommee  DDeeppaarrttmmeenntt,,  
DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  EEdduuccaattiioonn    

RReegguullaarr  VViiddeeoo  
CCoonnffeerreennccee  

RReegguullaarrllyy  
((EEvveerryy  MMoonntthh))  

OOtteerr  DDiissttrriicctt    LLooww    MMiidd  TTeerrmm  RReevviieeww  FFrriisstt    WWeeeekk  ooff  
((EEvveerryy  MMoonntthh))  

                                

1144  EEppiiddeemmiiccss  RRoouunndd  tthhee  
YYeeaarr  

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

HHiigghh  PPrreeppaarreeddnneessss  
WWoorrkksshhoopp//MMeeeettiinngg  

EEvveerryy  MMoonntthh  CCeennttrraall  AAggeenncciieess::  
IIssssuuaannccee  ooff  AAddvviissoorryy  RReegguullaarrllyy  

((EEvveerryy  MMoonntthh))  
  NNDDMMAA,,  NNIIDDMM,,  MMooHHRRDD,,  
MMooHHFFWW  WWHHOO,,  MMooUUDD,,    MMooRRDD  

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

MMeeddiiuu
mm    

PPrriinntt  &&  EElleeccttrroonniicc  
MMeeddiiaa  AAwwaarreenneessss  
CCaammppaaiiggnn  

RRoouunndd  tthhee  YYeeaarr  
((EEvveerryy  MMoonntthh))  

SSoocciiaall  MMeeddiiaa  
AAwwaarreenneessss  CCaammppaaiiggnn  

RRoouunndd  tthhee  YYeeaarr  SSttaattee  AAggeenncciieess::  
  BBaallrraammppuurr,,  KKaannkkeerr,,  
NNaarraayyaannppuurr,,  DDhhaammttaarrii,,  
RRaajjnnaannddggaaoonn  

LLooww    RReevviieeww  ooff  
PPrreeppaarreeddnneessss  tthhrroouugghh  
VViiddeeoo  CCoonnffeerreennccee  

FFiirrsstt    WWeeeekk  ooff  
EEvveerryy  MMoonntthh  

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

RReegguullaarr  VViiddeeoo  
CCoonnffeerreennccee  

RReegguullaarrllyy  
((EEvveerryy  MMoonntthh))  

MMiidd  TTeerrmm  RReevviieeww  FFiirrsstt    WWeeeekk  ooff  
EEvveerryy  MMoonntthh  

                                
1155  AAnniimmaall  

CCoonnfflliicctt    
RRoouunndd  tthhee  

YYeeaarr  
SSaarrgguujjaa,,  JJaassppuurr,,  BBaalloodd  ,,  DDhhaammttaarrii  HHiigghh  PPrreeppaarreeddnneessss  WWoorrkksshhoopp//MMeeeettiinngg  EEvveerryy  MMoonntthh  CCeennttrraall  AAggeenncciieess::  



District Disaster Management Plan, Surajpur 

80  

IIssssuuaannccee  ooff  AAddvviissoorryy  RReegguullaarrllyy  
((EEvveerryy  MMoonntthh))  

MMooEEFF,,  MMooPPRR,,  MMooAAFFWW  
KKoonnddaaggaaoonn,,  BBaassttaarr,,  
RRaajjnnaannaaddggaaoonn,,  RRaaiippuurr,,  
SSuukkmmaa,,  BBiijjaappuurr  

MMeeddiiuu
mm    

PPrriinntt  &&  EElleeccttrroonniicc  
MMeeddiiaa  AAwwaarreenneessss  
CCaammppaaiiggnn  

RRoouunndd  tthhee  YYeeaarr  
((EEvveerryy  MMoonntthh))  

SSoocciiaall  MMeeddiiaa  
AAwwaarreenneessss  CCaammppaaiiggnn  

RRoouunndd  tthhee  YYeeaarr  SSttaattee  AAggeenncciieess::  
OOtthheerr  DDiissttrriiccttss  LLooww    RReevviieeww  ooff  

PPrreeppaarreeddnneessss  tthhrroouugghh  
VViiddeeoo  CCoonnffeerreennccee  

FFiirrsstt    WWeeeekk  ooff  
((EEvveerryy  MMoonntthh))  

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

CCoonnffeerreennccee  
RReegguullaarrllyy  
((EEvveerryy  MMoonntthh))  

MMiidd  TTeerrmm  RReevviieeww  FFiirrsstt    WWeeeekk  ooff  
EEvveerryy  MMoonntthh  

1166  CCrroowwdd  
MMaannaaggeemmeenntt  

RRoouunndd  tthhee  
YYeeaarr  

RRaaiippuurr,,  DDuurrgg,,  RRaajjnnaannddggaaoonn,,  
DDaanntteewwaaddaa,,  BBaassttaarr,,  JJaannggiirr  --
CChhaammppaa,,  KKoorrbbaa,,  RRaaiiggrraahh,,  
BBiillaasshhppuurr,,  MMuunnggeellii  

HHiigghh  PPrreeppaarreeddnneessss  
WWoorrkksshhoopp//MMeeeettiinngg  

EEvveerryy  MMoonntthh  CCeennttrraall  AAggeenncciieess::  
IIssssuuaannccee  ooff  AAddvviissoorryy  RReegguullaarrllyy  

((EEvveerryy  MMoonntthh))  
NNIIDDMM,,  NNDDMMAA,,  NNDDRRFF,,  
MMooUUDD,,MMooRRDD,,  MMooPPRR  

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

MMeeddiiuu
mm  

PPrriinntt  &&  EElleeccttrroonniicc  
MMeeddiiaa  AAwwaarreenneessss  
CCaammppaaiiggnn  

RRoouunndd  tthhee  YYeeaarr  
((EEvveerryy  MMoonntthh))  

SSoocciiaall  MMeeddiiaa  
AAwwaarreenneessss  CCaammppaaiiggnn  

RRoouunndd  tthhee  YYeeaarr  SSttaattee  AAggeenncciieess::  

OOtthheerr  DDiissttrriiccttss  LLooww  RReevviieeww  ooff  
PPrreeppaarreeddnneessss  tthhrroouugghh  
VViiddeeoo  CCoonnffrreenncciinngg  

FFiirrsstt  WWeeeekk  ooff  
EEvveerryy  MMoonntthh  

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

RReegguullaarr  VViiddeeoo  
CCoonnffeerreennccee  

RReegguullaarrllyy  
((EEvveerryy  MMoonntthh))  

MMiidd  TTeerrmm  RReevviieeww  FFiirrsstt  WWeeeekk  ooff  
((EEvveerryy  MMoonntthh))  
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1177  CChheemmiiccaall  ((IInndduussttrriiaall))  
DDiissaasssstteerr  

RRoouunndd  tthhee  YYeeaarr  

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

HHiigghh  PPrreeppaarreeddnneessss  
WWoorrkksshhoopp//MMeeeettiinngg  

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

11..11  GGeenneerraall  PPrreeppaarreeddnneessss  MMeeaassuurreess  
  

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

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

OOrrggaanniizzaattiioonnss,,  wwhhiicchh  ccaann  bbee  aassssiiggnn  tthhee  ttaasskk  ooff  ccoommmmuunniittyy--lleevveell  pprreeppaarreeddnneessss  
wwhhiicchh  wwiillll  bbee  uusseedd  dduurriinngg  eemmeerrggeenncciieess..    
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  TThhee  uussee  ooff  mmooddeerrnn  tteecchhnnoollooggyy  lliikkee  GGIISS  aanndd  RRSS  iinn  tthhee  pprreeppaarraattiioonn  ooff  ppllaannss..  
  KKeeeeppiinngg  rreeccoorrddss  ooff  vvuullnneerraabbllee  aarreeaass,,  mmoonniittoorriinngg  ooff  rreessccuuee  aanndd  rreelliieeff  

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

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

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

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

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

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

FFllooww  CChhaarrtt  11::  CCoonnttrrooll  RRoooomm  
  
  

11..11..22  PPllaann  UUppddaattiioonn::--    
TThhee  DDDDMMPP  sshhoouulldd  bbee  uuppddaatteedd  eevveerryy  ssiixx  mmoonntthhss,,  bbyy  ccoonnssiiddeerriinngg  tthhee  ssuuggggeessttiioonnss  ffoorr  
iimmpprroovveemmeenntt  ooff  tthhee  rreessppoonnssee  ddooccuummeenntt  DDDDMMPP  ffrroomm  vvaarriioouuss  ssttaakkeehhoollddeerrss,,  NNGGOOss  //  PPrriivvaattee  
SSeeccttoorr  OOrrggaanniizzaattiioonnss,,  ccoommmmuunniittiieess..  
  
  

SSDDMMAA  CCEEOO    SSttaattee  RReelliieeff  
CCoommmmiissssiioonneerr   

IIMMDD   

BBlloocckk  CCoonnttrrooll  RRoooomm,,  
SSDDOO  aanndd  TTaahhssiillddaarr   

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

CCoonnttrrooll  RRoooomm  ((DDiissttrriicctt))     

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

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

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

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

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

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

  TToo  PPrroovviiddee  rreelliieeff  aanndd  
rreessppoonnssee    

  PPrreeccaauuttiioonnaarryy  mmeeaassuurreess  
ffoorr  wwaarreehhoouussee  aanndd  ffoooodd  
ssttoorraaggee..    

  DDiissttrriicctt  EEmmeerrggeennccyy  
OOppeerraattiioonn  CCeenntteerr    

  

MMaappppiinngg  ooff  vvuullnneerraabbllee  ppooiinnttss      RReegguullaarr  mmaappppiinngg  ooff  
vvuullnneerraabbllee  ssppoottss    

  PPllaannnniinngg  aanndd  
iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  
pprreevveennttiivvee  mmeeaassuurreess..    

  EEaarrllyy  wwaarrnniinngg    

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

eennggiinneeeerrss    
  

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

  CCEEOOss  ((JJaannppaadd  
PPaanncchhaayyaatt))    

  BBDDOOss    
SSeelleeccttiinngg  SShheelltteerrss      AArrrraannggiinngg  ssaaffee  sshheelltteerr  

dduurriinngg  ppeerriioodd  ooff  
eemmeerrggeennccyy..    

  

  AAddddiittiioonnaall  ccoolllleeccttoorrss    
  CCEEOOss  ((JJaannppaadd  

PPaanncchhaayyaatt))    
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  BBDDOOss  tthhrroouugghh    
  PPRRIIss  aanndd  llooccaall  ppeeooppllee    

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

  KKeeeeppiinngg  aa  ssttoocckk  ooff  
mmeeddiicciinneess    

  DDeelleeggaattiioonn  ooff  ppeerrssoonnnneell..    

  DDCCMMOO    
  CCiivviill  ssuurrggeeoonn    
  

AArrrraannggiinngg  ffoooodd  aanndd  ffooddddeerr  
ffoorr  tthhee  ccaattttllee    

  MMaaiinnttaaiinniinngg  ssttoocckkss    
  

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

OOrrggaanniizziinngg  MMoocckk  ddrriillllss      GGeenneerraattiinngg  aawwaarreenneessss    
  PPrreeppaarreeddnneessss  ttrraaiinniinngg    

  DDiissttrriicctt  lleevveell  ooffffiicceerrss    
  

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

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

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

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

  DDEEOOCC    
  

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

  

  DDEEOOCC    
  HHeeaadd  ooff  lliinnee  ddeeppttss..    
  SSuubb  ccoolllleeccttoorrss    
  BBDDOOss    
  CCOOss    

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

  EEvvaaccuuaattiioonn    
  IIddeennttiiffiieedd  sshheelltteerrss    
  llooggiissttiicc  SSuuppppllyy    
  

  CCiivviill  DDeeffeennccee  uunniitt    
  PPoolliiccee  DDeeppaarrttmmeenntt  aarrmmeedd  

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

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

ffeeeeddiinngg  ttoo  tthhee  eevvaaccuuaatteedd  
ppeeooppllee    

  BBDDOOss//CCDDPPOOss//NNGGOOss    
  

SSaanniittaattiioonn  aanndd  mmeeddiicciinneess      PPrreevveennttiioonn  ooff  eeppiiddeemmiiccss  
aanndd  iinnffeeccttiioonnss    

  

  EExxeeccuuttiivvee  eennggiinneeeerr  ooff  PPHHEE  
DDeeppaarrttmmeenntt    

  CCiivviill  SSuurrggeeoonn    
EEnnssuurriinngg  ttrraannssppoorrttaattiioonn  ooff  
rreelliieeff  mmaatteerriiaallss  ttoo  aaffffeecctteedd  
aarreeaass  

  EEnnssuurriinngg  ttiimmeellyy  rreeaacchh  ooff  
rreelliieeff  mmaatteerriiaallss  ttoo  tthhee  
aaffffeecctteedd  ppeeooppllee    

  DDSSOO//  SSDDMM//  BBSSOOss//  DDTTOO    
  

EEnnssuurriinngg  ssaaffeettyy  ooff  lliiffee  aanndd  
pprrooppeerrttiieess    

  PPrreevveennttiinngg  aannttii--ssoocciiaall  
aaccttiivviittiieess    

  

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

EEnnssuurriinngg  aavvaaiillaabbiilliittyy  ooff  
ssaaffee  ddrriinnkkiinngg  wwaatteerr  aanndd  
hheeaalltthh  ffaacciilliittiieess    

  CChheecckkiinngg  tthhee  iinncceeppttiioonn  ooff  
eeppiiddeemmiiccss    

  

  CCSS//EExxeeccuuttiivvee  eennggiinneeeerrss  ooff  
PPHHEEDD    

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

  BBeetttteerr  ccoooorrddiinnaattiioonn    
  

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

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

  TTrriiaanngguullaarr  lliinnkkaaggee  
bbeettwweeeenn  ffiieelldd,,  ddiissttrriicctt  aanndd  
ssttaattee  ccoonnttrrooll  rroooomm    

  

  CCoorree  ggrroouupp  ooff  EEOOCC//  
OOffffiicceerrss  ooff  lliinnee  ddeeppaarrttmmeennttss    

  

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

  EEnnssuurriinngg  ssmmooootthh  
ttrraannssppoorrttaattiioonn  ffoorr  rreelliieeff  
wwoorrkkss    

  DDTTOO    
  

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

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

  DDTTOO    
  EExxeeccuuttiivvee  EEnnggiinneeeerr    
  EExxeeccuuttiivvee  OOffffiicceerr  ––  NNaaggaarr  

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

  

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

((IImmmmeeddiiaatteellyy  aafftteerr  EEaarrllyy  WWaarrnniinngg  RReecceeiivveedd))  
  
  

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

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

  TToo  ssaavvee  tthhee  ttrraappppeedd  aanndd  
wwoouunnddeedd  ppeerrssoonnss    

  

  AAllll  lliinnee  ddeeppaarrttmmeenntt  aanndd  
ssttaakkeehhoollddeerrss    

  
CCoonnttrrooll  rroooomm  aaccttiivvaatteedd  2244  
hhoouurrss  

  TToo  mmiittiiggaattee  tthhee  eeffffeeccttss  ooff  
tthhee  ddiissaasstteerr    

  

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

CCEEOO’’ss    
DDiissttrriibbuuttiioonn  ooff  rreelliieeff  aass  ppeerr  
pprroovviissiioonnss    

  TToo  pprroovviiddee  ffoooodd  aanndd  ootthheerr  
eesssseennttiiaall  ccoommmmooddiittiieess  ffoorr  
ssuurrvviivvaall    

  

  SSDDMM    
  BBDDOOss    
  CCEEOOss    
  NNGGOOss    

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

  
  

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

PPrreeppaarraattiioonn  OObbjjeeccttiivveess  AAccttiioonnss  IInniittiiaatteedd  bbyy  
DDiissttrriibbuuttiinngg  rreelliieeff  aass  ppeerr  
pprroovviissiioonnss    

  PPrroovviissiioonn  ffoooodd  aanndd  ootthheerr  
eesssseennttiiaall  ccoommmmooddiittiieess  ffoorr  
ssuurrvviivvaall    

  

  SSDDMM    
  BBDDOOss    
  CCOOss    
  NNGGOOss    

DDaammaaggee  AAsssseessssmmeenntt      RReeppoorrttiinngg  aaccttuuaall  lloossss  ttoo  
tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt    

  

  AAllll  lliinnee  ddeeppttss..    
  CCOOss    
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  BBDDOOss    
  EExxeeccuuttiivvee  eennggiinneeeerrss    
  SSuubb  CCoolllleeccttoorrss    

MMoonniittoorriinngg  aanndd  eevvaalluuaattiioonn  ooff  
rreelliieeff  ooppeerraattiioonnss  bbyy  eexxtteerrnnaall  
aaggeenncciieess..    

  MMaaiinnttaaiinniinngg  ccoonnssiisstteennccyy  
ooff  rreelliieeff  aaddmmiinniissttrraattiioonn    

  

  DDMM    
  SSDDMM    

RReessttoorriinngg  ooff  RRooaaddss  aanndd  
RRaaiillwwaayy  nneettwwoorrkkss    

  TTiimmeellyy  aanndd  PPrroommpptt  
ddeelliivveerryy    

  TTrraannssppoorrttaattiioonn  ooff  rreelliieeff  
aarrttiicclleess    

  DDeeppllooyymmeenntt  ooff  rreessccuuee  
tteeaammss    

  EExxeeccuuttiivvee  eennggiinneeeerrss  ooff  
ccoonncceerrnneedd  ddeeppttss..    

  MMiilliittaarryy  aanndd  ppaarraammiilliittaarryy  
ffoorrcceess    

  ppoolliiccee    
  

RReessttoorriinngg  eelleeccttrroonniicc  
ccoommmmuunniiccaattiioonn  ssyysstteemm    

  EEnnssuurriinngg  pprrooppeerr  
ccoooorrddiinnaattiioonn  lliinnkkaaggee    

  BBSSNNLL,,  TTeecchhnnooccrraattss  ooff  
ppoolliiccee  ssiiggnnaallss    

IImmmmeeddiiaattee  aarrrraannggeemmeenntt  ooff  
ffrreeee  kkiittcchheenn  ffoorr  tthhee  eeffffeecctteedd  
ppeeooppllee    

  AAvvooiiddiinngg  ssttaarrvvaattiioonn    
  

  SSuubb  ccoolllleeccttoorrss    
  BBDDOO’’ss    
  LLiinnee  ddeeppttss..    
  PPSSUUss    

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

  FFoorr  rreeppoorrttiinngg  ppuurrppoosseess  
aanndd  iinnssttiittuuttiioonnaall  mmeemmoorryy    

  SSDDMM    
  BBDDOO    

MMoonniittoorriinngg      TToo  rreevviieeww  tthhee  rreelliieeff  
wwoorrkkss  aanndd  rreemmoovvee  tthhee  
bboottttlleenneecckkss    

  DDMM    
  DDDDCC    
  AADDCC  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

dd..  AAvvaaiillaabbiilliittyy  ooff  ddiissttrriicctt  ddiissaasstteerr  mmaannaaggeemmeenntt  rreessoouurrccee  iinnvveennttoorryy  aanndd  aallssoo  aa  nnoottee  ooff  
tthhee  nneeiigghhbboorriinngg  ddiissttrriicctt  ((BBaallrraammppuurr,,  SSaarrgguujjaa,,  KKoorrbbaa,,  KKoorriiyyaa,,  SSiinnggrraauullii  ddiissttrriicctt  ooff  
MMaaddhhyyaa  PPrraaddeesshh))  ddiissaasstteerr  mmaannaaggeemmeenntt  rreessoouurrccee  iinnvveennttoorryy  ooff  tthhee  ssttaattee  aanndd  ootthheerr  
ccrriittiiccaall  nnaattiioonnaall  rreessoouurrcceess..  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  PPrreeppaarree  ttrraaiinneedd  aanndd  eeqquuiippppeedd  tteeaamm  ffoorr  aasssseessssiinngg  ddaammaaggee  ccaauusseedd  ttoo  ssooiill,,  
ccrroopp,,  ppllaannttaattiioonn,,  ddrraaiinnaaggee,,  eemmbbaannkkmmeenntt,,  ootthheerr  wwaatteerr  bbooddiieess  aanndd  ssttoorraaggee  
ffaacciilliittiieess  tthhaatt  mmiigghhtt  iimmppaacctt  aaggrriiccuullttuurraall  aaccttiivviittiieess..  
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  AAssssiisstt  ffaarrmmeerrss  iinn  pprroovviiddiinngg  ttiimmeellyy  iinnffoorrmmaattiioonn  rreeggaarrddiinngg  ccrroopp  iinnssuurraannccee,,  
ccoommppeennssaattiioonn,,  rreeppaaiirr  ooff  aaggrroo  eeqquuiippmmeenntt  aanndd  rreessttoorriinngg  ooff  aaggrriiccuullttuurraall  
aaccttiivviittiieess  aatt  tthhee  eeaarrlliieesstt..  

  IIddeennttiiffyy  ssoouurrcceess  ooff  ffeeeedd  aanndd  ffooddddeerr..  
AAnniimmaall  
HHuussbbaannddrryy  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FFoooodd  &&
SSuupppplliieess  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

jjuurriissddiiccttiioonn  ooff  tthhee  aarreeaa..  
  CClleeaanniinngg  ooff  ddrraaiinnss  bbeeffoorree  tthhee  mmoonnssoooonn  sseeaassoonn..  
  PPrreeppaarree  mmeecchhaanniissmm  ffoorr  pprrooppeerr  ssoolliidd  wwaassttee  mmaannaaggeemmeenntt  aanndd  ddiissppoossaall  ooff  
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wwaassttee  iinn  sshheelltteerr  aanndd  rreelliieeff  ccaammppss,,  ffeeeeddiinngg  cceenntteerrss  aanndd  aaffffeecctteedd  aarreeaa..  
  CChheecckk  tthhee  aavvaaiillaabbiilliittyy  ooff  ttrraaccttoorr,,  ttrroolllleeyyss  aanndd  ootthheerr  rreeqquuiirreedd  eeqquuiippmmeennttss  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PPuubblliicc  
RReellaattiioonnss  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  

SSttrruuccttuurraall  MMiittiiggaattiioonn    
  

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

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

  

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

IImmpplleemmeennttiinngg  
DDeeppaarrttmmeennttss  

CCoonnvveerrggeennccee  wwiitthh  
SScchheemmee//  PPrrooggrraamm  

TTiimmee  FFrraammee  

DDeessaallttiinngg  aanndd  ddeeeeppeenniinngg  ooff  
wwaatteerr  cchhaannnneell    

  IIrrrriiggaattiioonn  aanndd  
RRuurraall  
DDeevveellooppmmeenntt    

  DDeeppaarrttmmeennttaall  
pprrooggrraamm  &&  
MMGGNNRREEGGAA    

RReegguullaarrllyy    

CCoonnssttrruuccttiioonn  ooff  
eemmbbaannkkmmeennttss//pprrootteeccttiioonn  
wwaallll    
  

  RRuurraall  
DDeevveellooppmmeenntt    

  FFoorreesstt  ddeeppaarrttmmeenntt    
  
  

  DDeeppaarrttmmeennttaall  
pprrooggrraamm  

  MMGGNNRREEGGAA  
wwaatteerrsshheedd    

  IInntteeggrraatteedd  ccooaassttaall  
zzoonnee  mmaannaaggeemmeenntt  
pprrooggrraammmmee    

00  ttoo  55  yyeeaarrss    

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

  RRuurraall  
DDeevveellooppmmeenntt    

  

  DDeeppaarrttmmeennttaall  
pprrooggrraamm    

  MMGGNNRREEGGAA  
  

RReegguullaarrllyy    

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

  IIrrrriiggaattiioonn  
ddeeppaarrttmmeenntt    

  

  DDeeppaarrttmmeennttaall  oorr  
ssppeecciiaall  ppllaann    

00--11  yyeeaarrss    

CCoonnssttrruuccttiioonn  ooff  SSaaffee  
SShheelltteerrss  ((nneeww  ccoonnssttrruuccttiioonn  
tthhrroouugghh  ddiiffffeerreenntt  hhoouussiinngg  

  DDiissttrriicctt  PPaanncchhaayyaatt    
  

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

  FFoorreesstt  aanndd  RRuurraall  
ddeevveellooppmmeenntt,,  
AAggrriiccuullttuurree  
ddeeppaarrttmmeenntt    

  DDeeppaarrttmmeenntt  
sscchheemmeess    

  MMGGNNRREEGGAA,,    
  

00--66  mmoonntthhss    

DDeessaallttiinngg  ooff  wwaatteerr  bbooddiieess  
lliikkee  rriivveerr  aanndd  ppoonnddss    

  IIrrrriiggaattiioonn    
  RRuurraall  

DDeevveellooppmmeenntt    

  MMGGNNRREEGGAA  LLaanndd  
DDeevveellooppmmeenntt    

  

RReegguullaarrllyy    

  

TTaabbllee  66::  SSttrruuccttuurraall  MMiittiiggaattiioonn  MMeeaassuurreess  ffoorr  FFlloooodd  
  

NNoonn--SSttrruuccttuurraall  MMiittiiggaattiioonn  MMeeaassuurreess  ffoorr  FFlloooodd  
  PPrroobbaabbllee  MMiittiiggaattiioonn  

MMeeaassuurreess  
IImmpplleemmeennttiinngg  
DDeeppaarrttmmeennttss  

CCoonnvveerrggeennccee  wwiitthh  
SScchheemmee//  PPrrooggrraamm  

TTiimmee  
FFrraammee  

SSaaffeettyy  aauuddiitt  ooff  eexxiissttiinngg  
aanndd  pprrooppoosseedd  ddeeppaarrttmmeenntt  

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

  PPrraaddhhaann  MMaannttrrii  
AAaawwaass  YYoojjaannaa    

  OOtthheerr  HHoouussiinngg  
sscchheemmeess    

  

RReegguullaarrllyy    

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

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

  TTrraaiinniinngg  aanndd  ccaappaacciittyy  
bbuuiillddiinngg  ppllaann  ffoorr  
ddiissaasstteerr  mmaannaaggeemmeenntt  
aatt  aallll  lleevveell    

  

RReegguullaarrllyy    

CCaappaacciittyy  bbuuiillddiinngg  ooff  
vvoolluunntteeeerrss  aanndd  
tteecchhnniicciiaannss    

  DDDDMMAA    
  

  TTrraaiinniinngg  aanndd  ccaappaacciittyy  
bbuuiillddiinngg  ppllaann  ffoorr  
ddiissaasstteerr  mmaannaaggeemmeenntt  
aatt  aallll  lleevveell    

RReegguullaarrllyy    

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

  
  RRuurraall  ddeevveellooppmmeenntt    

  

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

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

PPrroobbaabbllee  MMiittiiggaattiioonn  
MMeeaassuurreess  

IImmpplleemmeennttiinngg  
DDeeppaarrttmmeennttss  

CCoonnvveerrggeennccee  wwiitthh  
SScchheemmee//  PPrrooggrraamm  

TTiimmee  
FFrraammee  

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

  DDDDMMAA    
  DDRRDDAA    
  RRuurraall  DDeevveellooppmmeenntt    
  PPaanncchhaayyaattss    

  DDeeppaarrttmmeennttaall  
SScchheemmee    

  MMGGNNRREEGGAA    

00--33  yyeeaarrss    

RRaaiinn  WWaatteerr  HHaarrvveessttiinngg  
ssttoorraaggee  ttaannkkss  aatt  hhoouusseehhoolldd  
lleevveell  aanndd  ppuubblliicc  bbuuiillddiinnggss    

  DDDDMMAA    
  DDRRDDAA    
  

  MMGGNNRREEGGAA    
  

00--33  yyeeaarrss    

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

  PPWWDD    
  DDDDCC    
  RRuurraall  ddeevveellooppmmeenntt    
  IIrrrriiggaattiioonn  aanndd  wwaatteerr  

rreessoouurrccee  ddeeppaarrttmmeenntt..    

  MMGGNNRREEGGAA    
  WWaatteerrsshheedd  

pprrooggrraammss    
  DDeeppaarrttmmeennttaall  

sscchheemmeess    

00--33  yyeeaarrss    

DDeevveellooppmmeenntt  ooff  ffooddddeerr  
pplloottss//  bbaannkkss    

  DDDDMMAA    
  AAggrriiccuullttuurree  

ddeeppaarrttmmeenntt..    
  AAnniimmaall  hhuussbbaannddrryy  

ddeeppaarrttmmeenntt    

  DDDDMMPP    
  DDeevveellooppmmeenntt  ppllaann    
  

RReegguullaarrllyy    

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

  IIrrrriiggaattiioonn    
  RRuurraall  DDeevveellooppmmeenntt    
  wwaatteerr  rreessoouurrcceess    
  

  MMGGNNRREEGGAA    
  WWaatteerrsshheedd    
  

00--33  yyeeaarrss    

  

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

PPrroobbaabbllee  MMiittiiggaattiioonn  
MMeeaassuurreess  

IImmpplleemmeennttiinngg  
DDeeppaarrttmmeennttss  

CCoonnvveerrggeennccee  wwiitthh  
SScchheemmee//  PPrrooggrraamm  

TTiimmee  
FFrraammee  

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

  RRuurraall  DDeevveellooppmmeenntt    
  DDDDMMAA    
  

  MMGGNNRREEGGSS    
  

RReegguullaarrllyy    

FFaarrmmeerr  eedduuccaattiioonn  ttoo  pprraaccttiiccee  
ddrroouugghhtt  rreessiissttaanntt  ccrrooppss  aanndd  
eeffffiicciieenntt  wwaatteerr  uussee    

  AAggrriiccuullttuurree  aanndd  
hhoorrttiiccuullttuurree  
ddeeppaarrttmmeenntt    

  DDeeppaarrttmmeennttaall  
sscchheemmeess    

  

RReegguullaarrllyy    

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

  PPaanncchhaayyaattss    
  

  RReegguullaarrllyy  

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

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

  

SSttrruuccttuurraall  MMiittiiggaattiioonn  MMeeaassuurreess  ffoorr  RRooaadd  AAcccciiddeennttss::  
SSttrruuccttuurraall  MMiittiiggaattiioonn  

MMeeaassuurreess  
IImmpplleemmeennttaattiioonn  

aaggeennccyy  
CCoonnvveerrggeennccee  wwiitthh  

pprrooggrraammmmee//  sscchheemmee  
TTiimmee  ffrraammee  

CCoonnssttrruuccttiioonn  ooff  DDiivviiddeerrss  
oonn  oovveerrccrroowwddeedd  rrooaadd..    

PPWWDD        

SSeettuupp  aanndd  mmaaiinntteennaannccee  ooff  
tthhee  ttrraaffffiicc  ssiiggnnaallss  iinn  
ssqquuaarreess    

PPWWDD,,  PPoolliiccee  
DDeeppaarrttmmeenntt    

    

CCoonnssttrruuccttiioonn  ooff  bbyyppaassss  
rrooaadd  ffoorr  hhiigghhwwaayyss  ppaassssiinngg  
tthhrroouugghh  cciittiieess    

PPWWDD        

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

  

TTaabbllee  1100::  SSttrruuccttuurraall  MMiittiiggaattiioonn  MMeeaassuurreess  ffoorr  RRooaadd  AAcccciiddeennttss  
  
  

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

MMiittiiggaattiioonn  MMeeaassuurreess  
IImmpplleemmeennttaattiioonn  

aaggeennccyy  
CCoonnvveerrggeennccee  wwiitthh  

pprrooggrraammmmee//  
sscchheemmee  

TTiimmee  ffrraammee  

SSeett  uupp  ooff  hhiigghh  wwaayy  ssaaffeettyy  
ppaattrroolllliinngg    

  PPoolliiccee  
ddeeppaarrttmmeenntt    

  EEvveerryy  ddaayy    

FFuullllyy  ttrraaiinneedd  ffiirree  bbrriiggaaddee  
ppeerrssoonnnneell    

  CCiittyy  FFiirree  bbrriiggaaddee  
ooffffiiccee  

  MMoonntthhllyy  
ttrraaiinniinngg    

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

  TTrraaffffiicc  ccoonnttrrooll  
ddeeppaarrttmmeenntt..    

  RRTTOO    

  VVeehhiiccllee  iinnssuurraannccee    
  

  

UUpp  ggrraaddaattiioonn  ooff  ffaacciilliittiieess  
iinn  hhoossppiittaallss  nneeaarrbbyy  
hhiigghhwwaayy..    

  PPrriivvaattee  hhoossppiittaallss    
  GGoovveerrnnmmeenntt  

hhoossppiittaallss    
  DDiissttrriicctt  HHeeaalltthh  

ddeeppaarrttmmeenntt..    

  HHeeaalltthh  iinnssuurraannccee    
  

  

  

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

SSttrruuccttuurraall  MMiittiiggaattiioonn  
MMeeaassuurreess  

IImmpplleemmeennttaattiioonn  
aaggeennccyy  

CCoonnvveerrggeennccee  wwiitthh  
pprrooggrraammmmee//  

sscchheemmee  

TTiimmee  ffrraammee  

SSeettuupp  ooff  mmoonniittoorriinngg  cceennttrreess  
ffoorr  ssuurrvveeiillllaannccee    

  DDiissttrriicctt  hheeaalltthh  
ddeeppaarrttmmeenntt..    

  DDiissttrriicctt  
DDeevveellooppmmeenntt  

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

  DDiissttrriicctt  hheeaalltthh  
ddeeppaarrttmmeenntt..    

  

  DDiissttrriicctt  
DDeevveellooppmmeenntt  
PPllaann    

RReegguullaarrllyy    

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

  MMiinniissttrryy  ooff  
HHeeaalltthh    

  

  DDiissttrriicctt  
DDeevveellooppmmeenntt  
PPllaann    

  

RReegguullaarrllyy    

  

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

NNoonn--SSttrruuccttuurraall  MMiittiiggaattiioonn  
MMeeaassuurreess  

IImmpplleemmeennttaattiioonn  
aaggeennccyy  

CCoonnvveerrggeennccee  wwiitthh  
pprrooggrraammmmee//  

sscchheemmee  

TTiimmee  ffrraammee  

PPrreeppaarraattiioonn  CCoonnttiinnggeennccyy  ppllaann  
ffoorr  rreessppoonnssee  ffoorr  vvuullnneerraabbllee  
rreeggiioonnss    

  DDiissttrriicctt  hheeaalltthh  
ddeeppaarrttmmeenntt    

  PPRRIIss..    

  DDiissttrriicctt  
ddeevveellooppmmeenntt  
ppllaann..    

YYeeaarrllyy    

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

  DDiissttrriicctt  hheeaalltthh  
ddeeppaarrttmmeenntt    

    
RReegguullaarrllyy    
  

FFiirrsstt  aaiidd  ttrraaiinniinngg,,  aanndd  PPuubblliicc  
hheeaalltthh  aawwaarreenneessss  pprrooggrraammmmeess    

  EEdduuccaattiioonn  
ddeeppaarrttmmeenntt    

  DDiissttrriicctt  hheeaalltthh  
ddeeppaarrttmmeenntt  

  SSaarrwwaa  SShhiikksshhaa  
AAbbhhiiyyaann    

  NNaattiioonnaall  RRuurraall  
HHeeaalltthh  MMiissssiioonn    

RReegguullaarrllyy    

  

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

SSttrruuccttuurraall  mmiittiiggaattiioonn  
mmeeaassuurreess  

IImmpplleemmeennttaattiioonn  aaggeennccyy  CCoonnvveerrggeennccee  wwiitthh  
pprrooggrraammmmee//sscchheemmee  

TTiimmee  
ffrraammee  

IInnssttaallllaattiioonn  ooff  sspprriinnkklleerrss,,  ffiirree  
eexxttiinngguuiisshheerr,,  ssaanndd  bbuucckkeettss  

DDiissttrriicctt  ffiirree  ddeeppaarrttmmeenntt,,  
PPWWDD    

  OOnnccee    

IInnssttaallllaattiioonn  ooff  ffiirree//  ssmmookkee  
aallaarrmmss    

DDiissttrriicctt  ffiirree  ddeeppaarrttmmeenntt,,  
PPWWDD    

  OOnnccee    

PPrroovviissiioonn  ooff  pprrooppeerr  aanndd  wwiiddee  
ffiirree  eexxiitt  wwiitthh  ddiirreeccttiioonn  ssiiggnnss    

DDiissttrriicctt  ffiirree  ddeeppaarrttmmeenntt,,  
PPWWDD    

  OOnnccee    

UUssee  ooff  ffiirree--pprrooooff  mmaatteerriiaallss  iinn  
ccoonnssttrruuccttiioonn    

PPWWDD      OOnnccee    
  

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

NNoonn--SSttrruuccttuurraall  
MMiittiiggaattiioonn  MMeeaassuurreess  

IImmpplleemmeennttaattiioonn  
aaggeennccyy  

CCoonnvveerrggeennccee  wwiitthh  
pprrooggrraammmmee//  sscchheemmee  

TTiimmee  ffrraammee  
PPrreeppaarraattiioonn  ooff  
eemmeerrggeennccyy  ppllaann    

DDiissttrriicctt  ffiirree  
ddeeppaarrttmmeenntt  

DDiissttrriicctt  ddeevveellooppmmeenntt  
ppllaann..    

YYeeaarrllyy    

PPrreeppaarraattiioonn  ooff  
eevvaaccuuaattiioonn  ppllaannss    

DDiissttrriicctt  ffiirree  
ddeeppaarrttmmeenntt  

DDiissttrriicctt  ddeevveellooppmmeenntt  
ppllaann    

YYeeaarrllyy    

FFiirree  ssaaffeettyy  
ttrraaiinniinnggss//eedduuccaattiioonn    

DDiissttrriicctt  ffiirree  
ddeeppaarrttmmeenntt,,  DDiissttrriicctt  
eedduuccaattiioonn  ddeeppaarrttmmeenntt..  

SSaarrvv  SShhiikksshhaa  AAbbhhiiyyaann    RReegguullaarrllyy    

  

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

SSttrruuccttuurraall  mmiittiiggaattiioonn  
mmeeaassuurreess  

IImmpplleemmeennttaattiioonn  
aaggeennccyy  

CCoonnvveerrggeennccee  wwiitthh  
pprrooggrraammmmee//  

sscchheemmee  

TTiimmee  ffrraammee  

PPrroovviissiioonn  ooff  tteemmppoorraarryy  
sshheelltteerrss  ffoorr  hhoommeelleessss  
ppeeooppllee    

DDiissttrriicctt  AAddmmiinniissttrraattiioonn,,    
DDiissttrriicctt  hheeaalltthh  
ddeeppaarrttmmeenntt    

  YYeeaarrllyy    

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

DDiissttrriicctt  AAddmmiinniissttrraattiioonn,,  
DDDDMMAA,,  DDiissttrriicctt  hheeaalltthh  
ddeeppaarrttmmeenntt    

  YYeeaarrllyy    

                                  

TTaabbllee  1166::  SSttrruuccttuurraall  MMiittiiggaattiioonn  MMeeaassuurreess  ffoorr  HHeeaatt  WWaavvee  
  

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

MMiittiiggaattiioonn  MMeeaassuurreess  
IImmpplleemmeennttaattiioonn  

aaggeennccyy  
CCoonnvveerrggeennccee  wwiitthh  

pprrooggrraammmmee//sscchheemmee  
TTiimmee  ffrraammee  

PPrroovviissiioonn  ooff  aalleerrtt  
mmeecchhaanniissmm  ttoo  wwaarrnn  
ppeeooppllee  aabboouutt  hheeaatt  
wwaavvee    

DDiissttrriicctt  aaddmmiinniissttrraattiioonn,,    
DDDDMMAA,,    

NNaattiioonnaall  hheeaalltthh  
mmiissssiioonn    
  

YYeeaarrllyy  
((ppaarrttiiccuullaarrllyy    
ssuummmmeerr  ))    
    

PPrrooggrraammmmeess  ttoo  aawwaarree  
ppeeooppllee  ffoorr  pprreevveennttiivvee  
mmeeaassuurreess..    

DDiissttrriicctt  aaddmmiinniissttrraattiioonn,,    
DDDDMMAA,,  DDiissttrriicctt  hheeaalltthh  
ddeeppaarrttmmeenntt    

NNaattiioonnaall  hheeaalltthh  
mmiissssiioonn    

YYeeaarrllyy  
((ppaarrttiiccuullaarrllyy  
ssuummmmeerr  ))    

  

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

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

  
33..11  CCaappaacciittyy  BBuuiillddiinngg    
  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DDRRRR  IInniittiiaattiivveess  tthhaatt  nneeeedd  aatttteennttiioonn  
  PPrriioorriittiieess  PPrrooggrraammss  MMaaiinn  ccoonncceerrnnss  

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

YYoojjaannaa  
  MMaahhaattaarrii  JJaattaann  YYoojjaannaa--  NNuuttrriittiioonn  

ddiieett  ffoorr  pprreeggnnaanntt  wwoommeenn  
  MMuukkhhyyaa  MMaannttrrii  AAmmrriitt  YYoojjaannaa--  

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

eerraaddiiccaattiinngg  mmaallnnuuttrriittiioonn  iinn  
CChhhhaattttiissggaarrhh    

  MMuukkhhyyaa  MMaannttrrii  KKhhaaddyyaa  oorr  
PPoosshhaann  SSuurraakksshhaa  YYoojjaannaa  

  MMuukkhhyyaa  MMaannttrrii  BBaall  SSaannddaarrbbhh  
YYoojjaannaa  hheeaalltthhccaarree  sscchheemmee  

  PPrraaddhhaann  MMaannttrrii  FFaassaall  BBiimmaa  
YYoojjaannaa  

  MMuukkhhyyaa  MMaannttrrii  AAwwaass  YYoojjaannaa  
  DDiinnddaayyaall  UUppaaddhhyyaayy  GGrraamm  JJyyoottii  

YYoojjaannaa  
  PPrraaddhhaann  MMaannttrrii  GGrraamm  SSaaddaakk  

YYoojjaannaa  
  VVaann  BBhhuummii  AAddhhiikkaarr  ppaattttaa  
  PPrraaddhhaann  MMaannttrrii  TTiirrtthh  YYaattrraa  

YYoojjaannaa  SSuucchhnnaa  KKrraannttii  YYoojjaannaa  
  MMuukkhhyyaa  MMaannttrrii  PPaadduukkaa  yyoojjaannaa  
  JJaannaannnnii  SSuurraakksshhaa  YYoojjaannaa  

SSttaattee  lleevveell::  
  MMaahhaattmmaa      GGaannddhhii      NNaattiioonnaall    

RRuurraall  
  EEmmppllooyymmeenntt  GGuuaarraanntteeee  SScchheemmeess  
  PPrraaddhhaann  MMaannttrrii  AAaawwaass  YYoojjaannaa  iinn  

NNaayyaa  RRaaiippuurr  
  PPrraaddhhaann  MMaannttrrii  UUjjwwaallaa  YYoojjnnaa  
  PPrraaddhhaannmmaannttrrii  KKrriisshhii  SShhiinncchhaaii  

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

  PPrraaddhhaann  MMaannttrrii  JJaann  DDhhaann  YYoojjaannaa  
  PPrraaddhhaannmmaannttrrii  SSuurraakksshhaa  BBiimmaa  

YYoojjaannaa  
  MMuukkhhyyaa  MMaannttrrii  KKaannyyaa  VViivvaahh  

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

IInnssttiittuuttiioonnss    IInnddiiaann  MMeetteeoorroollooggiiccaall  
ddeeppaarrttmmeenntt  

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

RReegguullaarr  eevvaalluuaattiioonn  
aanndd  ppllaannnniigg  

PPllaannss,,  SSoopp’’ss  aanndd  FFiinnaanncciiaall  
MMaannaaggeemmeenntt  

  
  

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

  

YYeeaarrllyy  bbaassiiss  

IInnffrraassttrruuccttuurree,,  mmaatteerriiaallss  aanndd  
eeqquuiippmmeenntt  

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

EEvveerryy  ssiixx  MMoonntthh  
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  LLPPGG  CCoonnnneeccttiioonnss  
  WWaatteerr  ttaappss  
  PPllaayyggrroouunnddss  
  FFiirree  EExxttiinngguuiisshheerr  

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

VViillllaaggee  lleevveell::  
  WWaarrnniinngg  aallaarrmmss  oonn  ddaammss  aanndd  

rriivveerrss  
  BBrriiddggeess  oonn  rriivveerrss,,  RRooaaddss  iillll  ffiieellddss  

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

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

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

  VViillllaaggee  ttaannkkss  
  EEmmeerrggeennccyy  ffaacciilliittiieess  110088,,  110000,,  

110022  MMeehhttaarrii  EExxpprreessss..  
  PPrraaddhhaann  MMaannttrrii  KKaauusshhaall  VViikkaass  

YYoojjaannaa  

NNeeeedd  ttoo  
SSttrreennggtthheenn  

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

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

RReegguullaarrllyy  

  

TTaabbllee  1188::  DDRRRR  IInniittiiaattiivveess  tthhaatt  nneeeedd  aatttteennttiioonn  
  

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

SScchheemmeess  
EElliiggiibbiilliittyy  BBeenneeffiittss  DDRRRR  IInntteeggrraattiioonn  

11  MMaahhaattmmaa    
GGaannddhhii    
NNaattiioonnaall  RRuurraall  
EEmmppllooyymmeenntt  
GGuuaarraanntteeee  
SScchheemmeess  

AAnnyy  aadduulltt  wwhhoo  
ddooeess  wwoorrkk  
pphhyyssiiccaallllyy  ..  

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

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

22  PPrraaddhhaannMMaannttrrii  
AAaawwaass  YYoojjaannaa  
iinn  AAttaall  nnaaggaarr  

EEccoonnoommiiccaall  
WWeeaakkeerr  SSeeccttiioonn  
HHoouusseehhoolldd  

CChhhhaattttiissggaarrhh  HHoouussiinngg  BBooaarrdd  
wwiillll  ccoonnssttrruucctt  hhoommeess  ffoorr  
EEWWSS  aanndd  LLIIGG  ccaatteeggoorriieess  

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

SSeeccttiioonn  wwiillll  aallllooww  
tthheemm  ttoo  iinnvveesstt  iinn  
ootthheerr  pprroodduuccttiivvee  
ccaappiittaall  

33  PPrraaddhhaaMMaannttrrii    
GGrraamm    SSaaddaakk  
YYoojjaannaa  

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

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

IImmpprroovveedd  rrooaadd  
nneettwwoorrkkss  wwoouulldd  
eennhhaaccee  tthhee  ccaappaacciittyy  
ooff  rruurraall  
ccoommmmuunniittiieess  

44  PPrraaddhhaannMMaannttrrii  
UUjjwwaallaa  YYoojjnnaa  

BBPPLL  
hhoouusseehhoollddss  

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

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

55  PPrraaddhhaannmmaannttrrii  
KKrriisshhii  SShhiinncchhaaii  
YYoojjaannaa  

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

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

66  DDiinnddaayyaall  
UUppaaddhhaayy  GGrraamm  

RRuurraall  
PPooppuullaattiioonn  

RRuurraall  eelleeccttrriiffiiccaattiioonn::  
PPrroovviiddiinngg  rroouunndd  tthhee  cclloocckk  

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

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

77    PPrraaddhhaannmmaannttrrii  
MMuuddrraa  YYoojjnnaa  

PPeerrssoonn  wwhhoo  
wwaanntt  iinniittiiaattee  
MMiiccrroo  
eenntteerrpprriissee  

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

EEmmppllooyymmeenntt  
ggeenneerraattiioonn  aanndd  
iinnccrreeaassee  iinn  
eeccoonnoommiicc  aaccttiivviittyy..  

88    SSwwaacccchh  BBhhaarraatt  
mmiissssiioonn  

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

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

99  PPrraaddhhaann  
MMaannttrrii  JJaann  
DDhhaann  YYoojjaannaa  

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

FFiinnaanncciiaall  iinncclluussiioonn  
ooff  tthhee  mmaarrggiinnaalliisseedd  
ppeeooppllee  

1010  PPrraaddhhaann  MMaannttrrii  
FFaassaall    BBiimmaa  
YYoojjaannaa  

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

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

1111  MMaakkee  iinn  IInnddiiaa  CCoommppaanniieess,,  
LLaabboouurr  FFoorrccee  

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

BBuuiilldd  EEccoonnoommiicc  
CCaappiittaall..  

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

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

  

TTaabbllee  1199::  MMaaiinnssttrreeaammiinngg  DDRRRR  iinn  DDeevveellooppmmeenntt  NNaattiioonnaall  FFllaaggsshhiipp  SScchheemmeess  
  

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

SScchheemmeess  
EElliiggiibbiilliittyy  BBeenneeffiittss  DDRRRR  IInntteeggrraattiioonn  

11  MMuukkhhyyaa  MMaannttrrii  
BBaaaannss  bbaaaaddii  
YYoojjaannaa  

VViillllaaggeerrss  ffrroomm  
tthhee  ppoooorr  ffaammiillyy  

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

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

22  MMaahhaattaarrii  JJaattaann  
YYoojjaannaa--NNuuttrriittiioonn  
ddiieett  ffoorr  pprreeggnnaanntt  
wwoommeenn  

PPrreeggnnaanntt  wwoommeenn  
aatt  AAggaannwwaaddii  

cceenntteerrss  

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

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

33  MMuukkhhyyaa  MMaannttrrii  
AAmmrriitt  YYoojjaannaa--  
NNuuttrriittiioonn  ddiieett  ttoo  
cchhiillddrreenn  

CChhiillddrreenn  aatt  
AAggaannwwaaddii  cceenntteerrss  

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

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

44  MMuukkhhyyaa  MMaannttrrii  
AAmmrriitt  YYoojjaannaa  ttoo  
eerraaddiiccaattee  
mmaallnnuuttrriittiioonn  iinn  
CChhhhaattttiissggaarrhh  

CChhiillddrreenn  aaggeedd  
bbeettwweeeenn  66  ttoo  99  
yyeeaarrss  oonnccee  eevveerryy  
wweeeekk  

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

RReedduuccee  mmoorrttaalliittyy  
rraattee  aanndd  cchhiillddrreenn  aatt  
hhiigghh  rriisskk..  

55  MMuukkhhyyaa  MMaannttrrii  
KKhhaaddyyaa  oorr  
PPoosshhaann  SSuurraakksshhaa  
YYoojjaannaa  

AAllll  rraattiioonn  ccaarrdd  
hhoollddeerrss  

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

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

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

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

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

77    MMuukkhhyyaa  MMaannttrrii  
AAwwaass  YYoojjaannaa  

EEWWSS  aanndd  LLPPGG  
aapppplliiccaannttss  

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

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

88    DDiinnddaayyaall  
UUppaaddhhyyaayy  GGrraamm  
JJyyoottii  YYoojjaannaa  

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

HHeellpp  ffaarrmmeerrss  iinn  
iirrrriiggaattiioonn  ffaacciilliittiieess..  

99  SSuucchhnnaa  KKrraannttii  
YYoojjaannaa  

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

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

1100  SSaannjjeeeevvaannii  
EExxpprreessss  

PPeeooppllee  ooff  
CChhhhaattttiissggaarrhh  

110088  SSaannjjeeeevvaannii  EExxpprreessss  
AAmmbbuullaannccee  sseerrvviiccee  

AAmmbbuullaannccee  sseerrvviiccee  
iiss  oonnee  ooff  tthhee  
iinntteeggrraall  
ccoommppoonneennttss  ooff  
hheeaalltthh  ccaarree  ttoo  
pprreeggnnaanntt  wwoommeenn,,  
cchhiillddrreenn  dduurriinngg  
eemmeerrggeenncciieess..  TThhee  
ttrraannssppoorrtt  
ccoommppoonneenntt  iiss  
kknnoowwnn  ttoo  ccoonnttrriibbuuttee  



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

39  

ttoo  aacccceelleerraattee  tthhee  
aacchhiieevveemmeenntt  ooff  
vvaarriioouuss  MMiilllleennnniiuumm  
DDeevveellooppmmeenntt  ggooaallss,,  
iinncclluuddiinngg  rreedduucciinngg  
mmaatteerrnnaall  aanndd  iinnffaanntt  
mmoorrttaalliittiieess..  

1111  MMuukkhhyyaa  MMaannttrrii  
KKaannyyaa  VViivvaahh  
YYoojjaannaa  

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

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

1122  SSaarraasswwaattii  CCyyccllee  
YYoojjaannaa  

GGiirrllss  ooff  IIXX  
ssttaannddaarrdd  

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

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

1133  MMiissssiioonn  SSmmaarrtt  
CCiittyy  

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

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

1144  SSuucchhiittaa  YYoojjaannaa  GGoovveerrnnmmeenntt  
SScchhoooollss  

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

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

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

SSeeccttoorr  SSppeecciiffiicc  AAccttiivviittiieess  ffoorr  CClliimmaattee  CChhaannggee  
SSeeccttoorr  IInnvveennttiioonn  TTyyppee  AAccttiivviittiieess  

AAggrriiccuullttuurree  IImmpprroovveedd  
pprraaccttiicceess  

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

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

  CCrroopp  ddiivveerrssiiffiiccaattiioonn  ttoo  ccooppee  wwiitthh  iinnccrreeaassiinngg  cclliimmaattiicc  
vvaarriiaabbiilliittyy..  

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

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

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

CCoonnsseerrvvaattiioonn  ooff  
wwaatteerr  aanndd  ssooiill  

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

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

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

IInntteeggrraatteedd  
nnuuttrriieenntt  aanndd  ppeesstt  
mmaannaaggeemmeenntt  

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

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

DDiissaasstteerr  
MMaannaaggeemmeenntt    

  
RReesseeaarrcchh  aanndd  
CCaappaacciittyy  
bbuuiillddiinngg    

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

  IInntteeggrraattiioonn  ooff  iinnddiiggeennoouuss  tteecchhnniiqquueess  wwiitthh  bbeetttteerr  sscciieennttiiffiicc  
mmaannaaggeemmeenntt..    

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

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

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

VVuullnneerraabbiilliittyy  
aanndd  RRiisskk  
MMaannaaggeemmeenntt    

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

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

MMoonniittoorriinngg  aanndd  
eevvaalluuaattiioonn    

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

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

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

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

WWaatteerr  
rreessoouurrcceess  
aanndd  
SSaanniittaattiioonn      

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

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

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

  PPrroommoottiinngg  tthhee  ddiissaaddvvaannttaaggeess  ooff  ooppeenn  ddeeffeeccaattiioonn  aanndd  
ssiiggnniiffiiccaannccee  ooff  vvaarriioouuss  iinniittiiaattiivveess  ssuucchh  aass  ‘‘GGrraammiinn  SSeeaatt’’  
tthhrroouugghh  iinntteennssiivvee  ssoocciiaall  ccoommmmuunniiccaattiioonn,,  ssttrreeeett  ppllaayyss,,  
bbaannnneerrss  aanndd  ssoo  oonn..    



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

44  

  IImmpprroovviinngg  ddrraaiinnaaggee  nneettwwoorrkkss  aanndd  ppeerriiooddiicc  eevvaalluuaattiioonn  ooff  
ddrriinnkkiinngg  wwaatteerr  ssoouurrcceess  pprreesseenntt  iinn  vviillllaaggee..    

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

FFoorreessttss  aanndd  
BBiiooddiivveerrssiittyy      

CCoonnsseerrvvaattiioonn  ooff  
bbiiooddiivveerrssiittyy    

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

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

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

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

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

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

  AAwwaarreenneessss  aanndd  
RReesseeaarrcchh    

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

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

FFiirree  
MMaannaaggeemmeenntt    

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

UUrrbbaann  
DDeevveellooppmmeenntt      

MMaannaaggeemmeenntt  ooff  
ssoolliidd  wwaassttee  aanndd  
wwaassttee  wwaatteerr    

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

AAddooppttiioonn  ooff  
rreenneewwaabbllee    

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

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

IImmpprroovviinngg  
rreessiilliieennccee    

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

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

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

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

TTrraannssppoorrtt    TTrraannssppoorrtt  
iinnffrraassttrruuccttuurree,,  
ppllaannnniinngg  aanndd  
mmaannaaggeemmeenntt    

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

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

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

EEnneerrggyy    CCoonnsseerrvvaattiioonn  
aanndd  
iimmpprroovveemmeenntt  iinn  
eenneerrggyy  
eeffffiicciieennccyy    

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

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

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

  PPrroommoottiinngg  uussee  ooff  ppoolllluuttiioonn  ccoonnttrrooll  mmeecchhaanniissmmss  aanndd  
ffiilltteerrss..    

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

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

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

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

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

  
TTaabbllee  2211::  SSeeccttoorr  SSppeecciiffiicc  AAccttiivviittiieess  ffoorr  CClliimmaattee  CChhaannggee  

  
    

  IInniittiiaattiivveess  ffoorr  MMiittiiggaattiinngg  CClliimmaattee  CChhaannggee  
  
  

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

IInniittiiaattiivveess  ttoo  mmiittiiggaattee  cclliimmaattee  cchhaannggee  

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

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

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

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

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

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

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

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

RReedduuccttiioonn  iinn  eemmiissssiioonnss  ffrroomm  ssoolliidd  wwaassttee  aanndd  
wwaassttee  wwaatteerr  ffrroomm  hhoouusseehhoollddss    

  

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

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

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

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

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

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

DDeeppaarrttmmeennttss  RRoolleess  aanndd  RReessppoonnssiibbiilliittiieess  ooff  HHOODDss  
AAggrriiccuullttuurree    
  

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

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

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

AAnniimmaall  
HHuussbbaannddrryy    

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

EEdduuccaattiioonn    
  

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

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

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

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

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

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

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

ttiimmee..    
CCiivviill  DDeeffeennssee  
&&  HHoommee  
GGuuaarrddss    

  PPrroovviissiioonn  ooff  ttrraaiinniinnggss  ffoorr  vvoolluunntteeeerrss  iinn  SSeeaarrcchh  aanndd  RReessccuuee  ((SSAARR)),,  ffiirrsstt  
aaiidd,,  ttrraaffffiicc  mmaannaaggeemmeenntt,,  ddeeaadd  bbooddyy  mmaannaaggeemmeenntt,,  eevvaaccuuaattiioonn,,  sshheelltteerr  aanndd  
ccaammpp  mmaannaaggeemmeenntt,,  mmaassss  ccaarree  aanndd  ccrroowwdd  mmaannaaggeemmeenntt..    
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  AArrrraannggee  ffoorr  tthhee  ppuurrcchhaassee  ooff  SSeeaarrcchh  aanndd  rreessccuuee  ((SSAARR))  eeqquuiippmmeennttss  tthhrroouugghh  
aapppprroopprriiaattee  cchhaannnneellss  ooff  tthhee  ddiissttrriicctt  aaddmmiinniissttrraattiioonn..    

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

WWoorrkk  RReessppoonnssiibbiilliittyy  DDeeppaarrttmmeenntt    
CCoommmmuunniittyy  
PPrreeppaarreeddnneessss  

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

  BBrrooaaddccaasstt  iinnffoorrmmaattiioonn  aabboouutt  vvuullnneerraabbiilliittyy  
aanndd  eexxppoossuurree  ttoo  tthhee  ccoommmmuunniittyy..  

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

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

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

  DDiissttrriicctt  CCoolllleeccttoorr  
  RReevveennuuee  DDeepptt  
  WWeeaatthheerr  DDeepptt  
  FFiinnaannccee  DDeepptt  
  NNaaggaarr  NNiiggaamm  

CCoommmmiissssiioonneerr  
  RRuurraall  aanndd  UUrrbbaann  

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

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

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

  
TTaabbllee  2244::  CCoommmmuunniittyy  BBaasseedd  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  
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44  FFlloowwcchhaarrtt  44::  IInncciiddeenntt  RReessppoonnssee  TTeeaamm  ffrraammeewwoorrkk  55  
55  FFlloowwcchhaarrtt  55::  RReeccoonnssttrruuccttiioonn  aanndd  RReeppaaiirr  WWoorrkk  99  
66  FFllooww  CChhaarrtt  66::  CCoooorrddiinnaatteedd  mmeecchhaanniissmm  ffoorr  iimmpplleemmeennttiinngg  DDDDMMPP  2222  
77  FFlloowwcchhaarrtt  77::  HHoorriizzoonnttaall  aanndd  vveerrttiiccaall  ccoooorrddiinnaatteedd  mmeecchhaanniissmm  aatt  tthhee  ddiissttrriicctt  

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

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

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

  

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

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

FFlloowwcchhaarrtt  11::  DDiiaaggrraammmmaattiicc  rreepprreesseennttaattiioonn  ooff  RReelliieeff  aanndd  RReessppoonnssee  

DDiissaasstteerr  RReessppoonnssee  aanndd  RReelliieeff    

BBeeffoorree  tthhee  DDiissaasstteerr    DDuurriinngg  tthhee  DDiissaasstteerr     AAfftteerr  tthhee  DDiissaasstteerr    

FFiirrsstt  RReessppoonnssee  iinn  tthhee  
RReelliieeff  pphhaassee  RReehhaabbiilliittaattiioonn  pphhaassee    

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

eevvaalluuaattiioonn    
AAsssseessssmmeenntt  ooff  tthhee  

nneeeeddss  bbaasseedd  oonn  lloossss      DDeeppaarrttmmeenntt//  RReeggiioonnaall  EExxtteennssiioonn  
AAsssseessssmmeenntt  

CCoommppeennssaattiioonn  aanndd  aassssiissttaannccee   

RReeggiioonnaall  rreevviivvaall  PPuubblliicc  
iinnffrraassttrruuccttuurree  aanndd  sseerrvviicceess  

AArrrraannggeemmeenntt  ooff  
FFoooodd,,  WWaatteerr,,  HHoouussee    

AAsssseessssmmeenntt  ooff  eesssseennttiiaall  
sseerrvviicceess  lliikkee  eelleeccttrriicciittyy,,  rrooaadd  

ccoommmmuunniiccaattiioonn  
RReelliieeff  ccaammpp  mmaannaaggeemmeenntt  

CCoommmmuunniittyy  
FFeeeeddbbaacckk      SSeeaarrcchh  aanndd  

RReessccuuee      

IInncciiddeenntt  RReessppoonnssee      
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11..22  PPrree--DDiissaasstteerr  RReelliieeff  aanndd  RReessppoonnssee  
  
DDiissaasstteerrss  ccaann  bbee  ddiivviiddeedd  iinnttoo  ttwwoo  ppaarrttss  bbaasseedd  oonn  eeaarrllyy  wwaarrnniinnggss  aanndd  pprreeddiiccttiioonn  --    
TThhee  ffiirrsstt  ttyyppee  ooff  ddiissaasstteerr  aarree  tthhoossee  wwhhoossee  eeaarrllyy  wwaarrnniinnggss  aanndd  pprreeddiiccttiioonn  aarree  ppoossssiibbllee..  
TThhee  sseeccoonndd  ttyyppee  ooff  ddiissaasstteerrss  wwhhiicchh  hhaappppeennss  aacccciiddeennttaallllyy,,  wwhhoossee  pprreeddiiccttiioonn  oorr  eeaarrllyy  wwaarrnniinngg  
iiss  nnoott  ppoossssiibbllee..  TThhee  pprree--ddiissaasstteerr  rreelliieeff  aanndd  rreessppoonnssee  aaccttiivviittiieess  aarree  iimmpplleemmeenntteedd  ffoorr  bbootthh  ooff  tthhee  
aabboovvee  ddiissaasstteerrss..  TThhee  mmeeaassuurreess  ttaakkeenn  bbeeffoorree  tthhee  ooccccuurreennccee  ooff  aa  ddiissaasstteerr  iiss  kknnoowwnn  aass  ddiissaasstteerr  
pprreeppaarreeddnneessss..  TThhee  ffoolllloowwiinngg  eelleemmeennttss  aarree  iinncclluuddeedd  iinn  tthhee  pprree--ddiissaasstteerr  rreelliieeff  aanndd  rreessppoonnssee  ––  

  EEaarrllyy  WWaarrnniinngg  SSyysstteemm  
  CCoolllleeccttiioonn  ooff  ddiissaasstteerr  rreellaatteedd  ddaattaa  
  SShheelltteerr  IIddeennttiiffiiccaattiioonn  
  AAvvaaiillaabbiilliittyy  ooff  ddiissaasstteerr  rreellaatteedd  eeqquuiippmmeenntt  aatt  oonnee  ppllaaccee  
  MMoocckkddrriillll  
  CCoorrrreeccttiinngg  tthhee  CCoommmmuunniiccaattiioonn  ssyysstteemm  
  HHiigghh  aalleerrtt  sshhoouulldd  bbee  nnoottiiffiieedd  ttoo  tthhee  CCoonncceerrnn  DDeeppaarrttmmeenntt    
  HHiigghh  aalleerrtt  sshhoouulldd  bbee  nnoottiiffiieedd  ttoo  tthhee  FFiirrsstt  RReessppoonnssee  UUnniitt  
  EEvvaaccuuaattee  tthhee  hhoouusseess  ffrroomm  tthhee  HHiigghh  RRiisskk  zzoonnee    
  AAccccuummuullaattiioonn  ooff  ffoooodd,,  wwaatteerr,,  mmeeddiicciinnee  eettcc  

FFlloooodd  aanndd  DDrroouugghhtt  aarree  tthhee  mmaajjoorr  nnaattuurraall  ddiissaasstteerr  ooff  tthhee  SSuurraajjppuurr  ddiissttrriicctt  wwhhoossee  eeaarrllyy  wwaarrnniinngg  
aanndd  ffoorreeccaassttiinngg  aarree  ppoossssiibbllee..  FFiirree,,  RRooaadd  aanndd  IInndduussttrriiaall  AAcccciiddeenntt  aarree  tthhaatt  ddiissaasstteerr  wwhhoossee  eeaarrllyy  
wwaarrnniinngg  iiss  nnoott  ppoossssiibbllee..  IItt  iiss  nneecceessssaarryy  ttoo  ssttrreennggtthheenn  tthhee  wwaarrnniinngg  ssyysstteemm  iinn  tthhee  ddiissttrriicctt  ffoorr  tthhee  
ffoorreeccaassttiinngg  aanndd  wwaarrnniinngg  ooff  ddiiffffeerreenntt  ttyyppeess  ooff  ddiissaasstteerrss..  IItt  iiss  pprrooppoosseedd  ttoo  aammeenndd  tthhee  
ccoommmmuunniiccaattiioonn//  eeaarrllyy  wwaarrnniinngg  ssyysstteemm  bbyy  tthhee  ddiissttrriicctt  aaddmmiinniissttrraattiioonn..  TThhiiss  ssyysstteemm  wwiillll  wwoorrkk  iinn  
tthhee  ffoolllloowwiinngg  sstteeppss--  
  

                                          
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  FFiigguurree  11::    TThhee  PPrrooppoosseedd  DDiissaasstteerr  PPrree--WWaarrnniinngg  SSyysstteemm  ooff  tthhee  DDiissttrriicctt    

Information 
collection 

and transfer  
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FFlloowwcchhaarrtt  22::  FFlloowwcchhaarrtt  ooff  EEvveennttss  ffoorr  MMaajjoorr  EEmmeerrggeennccyy  RReessppoonnssee      
  

  TThhee  ffoolllloowwiinngg  iinnssttiittuuttiioonnss  wwoorrkk  aatt  tthhee  SSttaattee  aanndd  NNaattiioonnaall  lleevveell  ffoorr  pprree  wwaarrnniinngg  rreellaatteedd  ttoo  
ddiissaasstteerrss  ––  
  

11..  SSttaattee  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  AAuutthhoorriittyy  
22..  IIMMDD  
33..  SSttaattee  EEccoonnoommiicc  aanndd  SSttaattiiccaall  DDeeppaarrttmmeenntt  
44..  RReemmoottee  SSeennssiinngg  DDeeppaarrttmmeenntt  aanndd  GGeeooggrraapphhiiccaall  IInnffoorrmmaattiioonn  SSyysstteemm  
  

SStteepp  11--  RRCC  //  DDCC  //  RReeggiioonnaall  
HHeeaadd''ss  eemmeerrggeennccyy  ssttaattuuss  
ccoooorrddiinnaattiioonn  oorrkk  
SStteepp  22--  BBeeggiinn  tthhee  iimmmmeeddiiaattee  
RReessppoonnssee  aaccccoorrddiinngg  ttoo  SSOOPP  
SStteepp  33  --  RReevviieeww  tthhee  rreessuullttss  bbyy  
DDMMTTFF  tteeaamm  aanndd  aaggrreeee  oonn  tthhee  
TTyyppee  ooff  rreessppoonnssee  rreeqquuiirreedd  
SStteepp  44  --  IIddeennttiiffyyiinngg  tthhee  lleevveell  ooff  
EEmmeerrggeennccyy  aanndd  iiddeennttiiffyyiinngg  
aaddddiittiioonnaall  rreessoouurrcceess  nneeeeddeedd  
SStteepp  55--  IInnffoorrmmiinngg  tthhee  
DDeeppaarrttmmeennttaall  hheeaadd  //  RRCC  //  DDCC  
HHeeaadd  aatt  tthhee  lleevveell  ooff  eemmeerrggeennccyy  

SStteepp  66--FFoolllloowwiinngg  tthhee  eemmeerrggeennccyy  
SSttaattuuss  ooff  tthhee  eemmeerrggeennccyy  aatt  
PPrroottooccooll  //  SSOOPP  
SStteepp  77--  AAddvviiccee  tthhee  SSDDRRFF  ttoo  
WWiitthhddrraaww  eemmeerrggeennccyy    
SStteepp  88  --  RReevviieeww,,  PPrroocceessss  aanndd  
PPeerrffoorrmmaannccee  ooff  CCoommppeennssaattiioonn  oorr  
DDaammaaggee  
SStteepp--99  RReeccoonncciilliiaattiioonn,,  RReessuullttss,,  
PPrroocceedduurreess  aanndd  PPeerrffoorrmmaannccee  ttoo  
BBee  ddooccuummeenntteedd  

SSDDRRFF  ccoooorrddiinnaattiioonn  
wwiitthh  eevveerryyoonnee    

        
IInnffoorrmmiinngg  tthhee  
CCoonnttrrooll  RRoooomm   
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11..33  DDuurriinngg  DDiissaasstteerr  RReelliieeff  aanndd  RReessppoonnssee  
  
IInn  tthhee  eevveenntt  ooff  ddiissaasstteerr,,  ppeeooppllee  aarree  mmoossttllyy  aaffffeecctteedd  bbyy  iittss  aaddvveerrssee  eeffffeecctt..  DDuurriinngg  tthhiiss  pphhaassee,,  
rreelliieeff  aanndd  rreessppoonnssee  iiss  rreeqquuiirreedd..  QQuuiicckk  aanndd  eeffffiicciieenntt  aaccttiioonn  ttaakkeenn  iinn  rreessppoonnssee  ttoo  tthhee  ddiissaasstteerr  
wwiiiill  rreessuulltt  iinn  lleesssseerr  ddaammaaggee  ttoo  tthhee  hhuummaann  lliivveess  aanndd  pprrooppeerrttyy..  DDuurriinngg  ddiissaasstteerr,,  tthhee  ddiissttrriicctt  
aaddmmiinniissttrraattiioonn  wwiillll  ffoollllooww  tthhee  sstteeppss  ggiivveenn  bbeellooww  ffoorr  rreelliieeff  aanndd  rreessppoonnssee    
  

11..  FFoorrmmaattiioonn  ooff  FFiirrsstt  RReessppoonnssee  GGrroouupp    
22..  AAccttiivvaattiioonn  ooff  SSttaattee  ggoovveerrnnmmeenntt  aanndd  DDiissttrriicctt  aaddmmiinniissttrraattiioonn    
33..  SSeeaarrcchh  aanndd  RReessccuuee  TTeeaamm    
44..  IImmmmeeddiiaattee  rreeiinnssttaatteemmeenntt  ooff  nneecceessssaarryy  sseerrvviicceess  
55..  TTrraannssppoorrttaattiioonn  ooff  tthhee  vviiccttiimmss  iinn  tthhee  SShheelltteerr  aanndd  HHoossppiittaall  
66..    MMaaiinnttaaiinniinngg  ppeeaaccee    
77..  AAccqquuiissiittiioonn  ooff  ccrraanneess,,  bbuullllddoozzeerrss  aanndd  ootthheerr  rreessoouurrcceess  aass  nneeeeddeedd  
88..  EEssttaabblliisshhmmeenntt  ooff  tteemmppoorraarryy  rreelliieeff  ccaammppss  
99..  SSuuppppllyy  ooff  rreelliieeff  mmaatteerriiaall  
1100..  AAsssseessssmmeenntt  ooff  ddaammaaggee  aafftteerr  ddiissaasstteerr  
1111..  IImmmmeeddiiaattee  rreelliieeff  ttoo  tthhee  ddiissaasstteerr  vviiccttiimmss  
  
  

11..44  EExxeeccuuttiioonn  ooff  PPhhaassee  IIII  ooff  RReelliieeff  aanndd  RReessppoonnssee  iinn  tthhee  ccoonntteexxtt  ooff  SSuurraajjppuurr  
DDiissttrriicctt          

FFiirrsstt  RReessppoonnssee  GGrroouupp      
  
AAfftteerr  ssuuddddeenn  ddiissaasstteerr,,  iitt  ttaakkeess  aabboouutt  1122  ttoo  2244  hhoouurrss  ttoo  ggeett  hheellpp,,  ssoo  llooccaall  ppuubblliicc  //  ccoommmmuunniittyy  
wwoorrkk  aass  aa  ffiirrsstt--rreessppoonnddeerr..  IInn  SSuurraajjppuurr  ddiissttrriicctt,,  iitt  iiss  nneecceessssaarryy  ffoorr  tthhee  ppeeooppllee  lliivviinngg  iinn  aanndd  
aarroouunndd  tthhee  ssuurrrroouunnddiinngg  aarreeaass  ttoo  wwoorrkk  aass  tthhee  ffiirrsstt  rreessppoonnddeerr  aatt  tthhee  ttiimmee  ooff  ddiissaasstteerr..  FFoorr  tthhiiss,,  
tthheeiirr  TTrraaiinniinngg  aanndd  CCaappaacciittyy  BBuuiillddiinngg  aarree  nneecceessssaarryy..  
  
11..55  AAccttiivvaattiioonn  ooff  SSttaattee  ggoovveerrnnmmeenntt//  DDiissttrriicctt  aaddmmiinniissttrraattiioonn  
  
AAfftteerr  FFiirrsstt  RReessppoonnddeerr  GGrroouupp  iitt  iiss  tthhee  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ooff  GGrraamm  PPaanncchhaayyaatt,,  BBlloocckk,,  TTeehhssiill  aanndd  
MMuunniicciippaalliittyy  //  CCoouunncciill  ttoo  rreessppoonndd  ttoowwaarrddss  ddiissaasstteerr..  IIff  rreeqquuiirreedd  hheellpp  ffrroomm  SSttaattee  oorr  CCeennttrraall  ccaann  
aallssoo  bbee  ttaakkeenn..  TThhee  ddiiffffeerreenntt  sstteeppss  ooff  aaddmmiinniissttrraattiivvee  rreessppoonnssee  ssyysstteemm  aarree  aass  ffoolllloowwss--  
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    FFlloowwcchhaarrtt  33::  SStteeppwwiissee  OOff  AAddmmiinniissttrraattiivvee  RReessppoonnssee  SSyysstteemm  
  IInn  oorrddeerr  ttoo  pprroovviiddee  qquuiicckk  rreessppoonnssee  ttoo  tthhee  ddiissaasstteerr,,  tthhee  ddiissttrriicctt  wwiillll  nneeeedd  aann  eemmeerrggeennccyy  

RReessppoonnssee  TTeeaamm  ((QQuuiicckk  WWoorrkkffoorrccee))  aanndd  aann  IInncciiddeenntt  RReessppoonnssee  SSyysstteemm,,  wwhhiicchh  ccaann  
iimmmmeeddiiaatteellyy  ccoonnttrrooll  tthhee  ssiittuuaattiioonn  bbyy  ggeettttiinngg  iittsseellff  ooppeerraattiioonnaall  aatt  tthhee  ttiimmee  ooff  tthhee  ddiissaasstteerr..  TThhee  
ffrraammeewwoorrkk  ooff  tthhee  ddiissttrriicctt  SSuurraajjppuurr  IInncciiddeenntt  RReessppoonnssee  TTeeaamm  wwiillll  bbee  aass  ffoolllloowwss  ::    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  

FFlloowwcchhaarrtt  44::  IInncciiddeenntt  RReessppoonnssee  TTeeaamm  ffrraammeewwoorrkk  

Gram Panchayat / Ward 

Block 

Tehsil 

Municipal council

District level department

State level departments / SDRF

Central government, NDRF, Army

DDiissaasstteerr  ssiittee  SSeeqquueennttiiaall  RReessppoonnssee   

IInncciiddeenntt  CCoommmmaannddeerr  DDeeppuuttyy  CCoommmmaannddeerr  

IInnffoorrmmaattiioonn  aanndd  
MMeeddiiaa  ooffffiicceerr  LLiinnkk  ooffffiicceerr  

SSeeccuurriittyy  OOffffiicceerr  

OOppeerraattiinngg  SSeeccttiioonn  PPllaannnniinngg  SSeeccttiioonn 
PPllaannnniinngg  SSeeccttiioonn LLooggiissttiiccss  SSeeccttiioonn  

AArreeaa  SSttaaggiinngg  TTrraannssppoorrtt  
  

RRooaadd  

RRaaiill  

WWaatteerr  

AAiirr  

RReessppoonnssee  GGrroouupp   
IInn--CChhaarrggee  ((GGeeooggrraapphhiiccaall))   

GGrroouupp  ((WWoorrkk))  
((SSiinnggllee  RReessoouurrccee  

TTaasskk  FFoorrccee  //  
IInnvveessttiiggaattiioonn  TTeeaamm))   

RReessoouurrccee  
UUnniitt   

CCiirrccuumm--  
ssttaannccee  uunniitt   
DDooccuummeenn--
ttaattiioonn  uunniitt  

DDeettoonnaattiioonn  
UUnniitt  

SSeerrvviiccee  
UUnniitt  

  

MMeeddiiccaall  
UUnniitt   

CCoommmmuu
nniiccaattiioonn  

uunniitt  
FFoooodd  
UUnniitt  

AAssssiissttaanntt  

RReessoouurrccee  
UUnniitt  

RReessoouurrccee  
pprroovviissiioonn  

UUnniitt   
LLaanndd  

RReeccoorrdd  
UUnniitt   

FFiinnaannccee  
UUnniitt  

PPuurrcchhaassee  

TTiimmee  

CCoosstt  uunniitt  

CCoommppeennssaa
--ttiioonn  UUnniitt   
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TThhuuss,,  tthhee  ddiissttrriicctt''ss  IInncciiddeenntt  RReessppoonnssee  TTeeaamm  ffrraammeewwoorrkk  wwiillll  hhaavvee  ffoouurr  mmaaiinn  sseeccttiioonnss..  WWhhaatt  iiss  
tthhee  pprroocceedduurree  ttoo  aaccttiivvaattee  tthhee  iinncciiddeenntt  rreessppoonnssee  tteeaamm  ffrraammeewwoorrkk  aanndd  wwhhaatt  iiss  ttoo  bbee  ddoonnee  aarree  tthhee  
rreessppoonnssiibbiilliittyy  ooff  tthhee  CCoommmmaanndd  ssttaaffff..  TThhee  ddiissttrriicctt  ccoolllleeccttoorr  ((DDMM))  wwiillll  bbee  tthhee  cchhiieeff..  TThhiiss  
ffrraammeewwoorrkk  wwiillll  bbee  tthhee  ssppiinnee  ooff  ddiissaasstteerr  rreelliieeff  aanndd  rreessppoonnssee..  TThhee  hheeaadd  ooffffiiccee  ooff  tthhee  iinncciiddeenntt  
rreessppoonnssee  tteeaamm  wwiillll  bbee  tthhee  ddiissttrriicctt  ooffffiiccee,,  wwhhiicchh  wwiillll  wwoorrkk  wwiitthh  tthhee  ccoooorrddiinnaattiioonn  ooff  tthhee  
EEmmeerrggeennccyy  OOppeerraattiioonn  CCeennttrree  ((EEOOCC))..  DDuurriinngg  tthhee  ddiissaasstteerr,,  vvaarriioouuss  sstteeppss  aanndd  ccoommppoonneennttss  ooff  
IIRRTTFF  wwiillll  bbee  aaccttiivvaatteedd  iinn  aa  pphhaasseedd  mmaannnneerr  wwhhiicchh  aarree  aass  ffoolllloowwss  ––    
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
    

  FFiigguurree  22::  IInncciiddeenntt  RReessppoonnssee  TTeeaamm  ffrraammeewwoorrkk  ((IIRRTTFF))  
  
    LL  --  00  TThhiiss  iiss  tthhee  nnoorrmmaall  lleevveell  ooff  ddiissaasstteerr  ooff  pprreeppaarreeddnneessss..  

LL  --  11  TThhiiss  wwiillll  bbee  tthhee  lleevveell  ooff  ddiissaasstteerr  tthhaatt  ccaann  bbee  mmaannaaggeedd  aatt  tthhee  ddiissttrriicctt  lleevveell..  
LL  --  22  TThhiiss  wwiillll  bbee  tthhee  lleevveell  ooff  ddiissaasstteerr  tthhaatt  ccaann  bbee  mmaannaaggeedd  oonnllyy  wwiitthh  ssttaattee--lleevveell  

ccooooppeerraattiioonn..  
LL  --  33  TThhiiss  wwiillll  bbee  tthhee  lleevveell  ooff  ddiissaasstteerr  iinn  wwhhiicchh  tthhee  cceennttrraall  ggoovveerrnnmmeenntt  aanndd  tthhee  

nnaattiioonnaall  aanndd  iinntteerrnnaattiioonnaall  ccooooppeerraattiioonn  wwiillll  bbee  rreeqquuiirreedd..  
    

TTaabbllee  22::  SStteeppss  ooff  IIRRTTFF    

  Incident 
Response 

Team 
 

  
  
  
  Command 

Staff 

  
Operation 
  

  
Planning 
  

  

    
Logistics 
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11..66    PPoosstt  DDiissaasstteerr  RReelliieeff  aanndd  RReessppoonnssee    
IItt  iiss  aa  qquuiicckk  rreessppoonnssee  ssiittuuaattiioonn  aaggaaiinnsstt  ddiissaasstteerr..  IInn  tthhiiss  ssiittuuaattiioonn,,  tthhee  iinntteennssiittyy  aanndd  rriisskk  ooff  
ddiissaasstteerr  aarree  aallmmoosstt  ddiimmiinniisshheedd,,  bbuutt  tthhee  wwoorrkk  ooff  rreelliieeff  aanndd  rreessppoonnssee  ccoonnttiinnuueess..  IInn  tthhiiss  ssttaattee  tthhee  
pprriioorriittiieess  ooff  rreelliieeff  aanndd  rreessppoonnssee  aarree  cchhaannggeedd..  TThhee  mmaaiinn  ffuunnccttiioonn  ooff  tthhiiss  ssttaaggee  iiss  rreehhaabbiilliittaattiioonn  
aanndd  rreesseettttlleemmeenntt..  TThhee  ppoosstt  ddiissaasstteerr  rreelliieeff  aanndd  rreessppoonnssee  pphhaassee  iinn  SSuurraajjppuurr  ddiissttrriicctt  aarree  aass  
ffoolllloowwss--  
  
  AAsssseessssmmeenntt  ooff  ddeettaaiilleedd  lloossss  wwiillll  bbee  ddoonnee  bbyy  tthhee  ddiissttrriicctt  aaddmmiinniissttrraattiioonn  oonn  tthhee  lloosssseess  dduuee  

ttoo  ddiissaasstteerr  bbyy  tthhee  llooccaall  lleevveell  sseeccrreettaarryy,,  PPaattwwaarrii,,  KKoottwwaarr,,  SSaarrppaanncchh..  TThhiiss  wwiillll  hheellpp  ttoo  
aasssseessss  tthhee  ffiinnaanncciiaall  nneeeedd  ffoorr  tthhee  rreehhaabbiilliittaattiioonn  ooff  tthhee  aaffffeecctteedd  ppeeooppllee  aanndd  tthhee  rreessttoorraattiioonn  
ooff  tthhee  iinnffrraassttrruuccttuurree..  AAlloonngg  wwiitthh  tthhee  lloosssseess,,  rreeaassoonnss  aanndd  ddeeffiicciieenncciieess  iinn  ddiissaasstteerr  
mmaannaaggeemmeenntt  wwiillll  aallssoo  bbee  kkeepptt  bbyy  tthhee  ddeeppaarrttmmeenntt  ooff  ddiissaasstteerr  mmaannaaggeemmeenntt  ffoorr  tthhee  
bbeetttteerrmmeenntt  iinn  tthhee  ffuuttuurree..  

  RReehhaabbiilliittaattiioonn  ooff  aaffffeecctteedd  ppeeooppllee..  
  TThhee  mmaajjoorr  pprroobblleemm  iiss  rreehhaabbiilliittaattiioonn  aafftteerr  tthhee  ddiissaasstteerr..  PPeeooppllee  lliivviinngg  iinn  rreelliieeff  ccaammppss  wwaanntt  

ttoo  rreettuurrnn  ttoo  tthheeiirr  hhoommeess,,  ffoorr  tthhiiss,,  tthhee  ffoolllloowwiinngg  mmeeaassuurreess  ccaann  bbee  ttaakkeenn  bbyy  tthhee  ddiissttrriicctt  
aaddmmiinniissttrraattiioonn--  
  

  TToo  pprroovviiddeedd  aaddeeqquuaattee  ffiinnaannaacciiaall  aassssiissttaanntt  ffrroomm  tthhee  ssttaattee  ggoovveerrnnmmeenntt  ttoo  tthhee  
aaffffeecctteedd  ppeeooppllee..  

  AAllllooccaattiioonn  ooff  llaanndd  aanndd  ffiinnaanncciiaall  aassssiissttaannccee  wwiillll  bbee  ddoonnee  aass  ppeerr  tthhee  rreeqquuiirreemmeenntt  
ooff  tthhee  aaffffeecctteedd  ppeeooppllee..  

  TThhee  ddiissttrriicctt  aaddmmiinniissttrraattiioonn  aanndd  tthhee  ssttaattee  ggoovveerrnnmmeenntt  wwiillll    eennssuurree  tthhee  bbaassiicc  nneeeeddss  
lliikkee  eelleeccttrriicciittyy,,  ddrriinnkkiinngg  wwaatteerr,,  eedduuccaattiioonn,,  mmeeddiicciinnee..  
  

11..77    RReeccoonnssttrruuccttiioonn      
  
RReeccoonnssttrruuccttiioonn  pprroocceessss  aatt  tthhee  ddiissttrriicctt  lleevveell  wwiillll  bbee  ddoonnee  iinn  ssuucchh  aa  wwaayy  tthhaatt  iitt  rreeppllaacceess  aaddvveerrssee  
ccoonnddiittiioonnss  aanndd  rreessuullttss  iinn  aa  bbeetttteerr  ccoonnssttrruuccttiioonn  wwhhiicchh  wwoouulldd  bbee  aa  lleennggtthhyy  pprroocceessss..  AA  ddeeddiiccaatteedd  
wwoorrkk  ggrroouupp  wwiillll  bbee  ccoonnssttiittuutteedd  ffoorr  tthhiiss  ppuurrppoossee..  TThhee  wwoorrkk  wwiillll  bbee  mmoonniittoorreedd  aatt  tthhee  hhiigghheerr  
lleevveell,,  ggiivviinngg  hhiigghh  pprriioorriittyy  bbyy  tthhee  PPWWDD..  
  
  



                                         

  RReeggeenneerraattiioonn  ooff  lliivveelliihhoo
  
TThhee  mmaajjoorr  pprroobblleemm  bbyy  tthh
ffoolllloowwiinngg  eeffffoorrttss  hhaavvee  bbee

  
11..  RReehhaabbiilliittaattiioonn  ooff  tthhee

eemmppllooyymmeenntt  ooff  aaffffeecctt
22..  TThhoossee  wwhhoo  hhaavvee  lloosstt  ll

oorr  ffiinnaanncciiaall  aassssiissttaannccee
33..  NNeeww  lliivveelliihhoooodd  rreessoo

sseeqquueennccee,,  ssppeecciiaall  aattttee
  

  FFuunndd  AAllllooccaattiioonn  aanndd  AAuu  
AAfftteerr  ssppeennddiinngg  tthhee  mmoonnee
ggoovveerrnnmmeenntt,,  ssttaattee  ggoo
eessttaabblliisshhmmeennttss  aanndd  ppeeooppll
rreecceeiivveedd  ccaannnnoott  bbee  mmiissuuss
  
  
  

  
FFiigguurree  33::  SSoo
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oooodd    
hhee  ddiissaasstteerr  aaffffeecctteedd  ffaammiilliieess  wwiillll  bbee  ooff  lliivveelliihhoooodd
eeeenn  ssuuggggeesstteedd  --  

ee  ssttrruuccttuurreess  ooff  sshhooppss,,  ccoommmmeerrcciiaall  bbuuiillddiinnggss  eettcc
tteedd  ppeeooppllee  ccaann  bbee  rreessuummeedd..  
lliivveelliihhoooodd  rreessoouurrcceess  wwiillll  bbee  pprroovviiddeedd  aalltteerrnnaattiivvee
ee  wwiillll  bbee  ggiivveenn  ttoo  ssttaarrtt  tthheeiirr  oowwnn  eemmppllooyymmeenntt..  

oouurrcceess  wwiillll  bbee  ddeevveellooppeedd  aass  ppeerr  llooccaall  rreeqquuiirreem
eennttiioonn  wwiillll  bbee  ttaakkeenn  ooff  wwoommeenn  aanndd  wweeaakkeerr  sseeccttiioo

uuddiitt    
eeyy  iinn  ddiissaasstteerr  rreelliieeff  aanndd  rreeiimmbbuurrsseemmeenntt  rreecceeiivveedd
oovveerrnnmmeenntt,,  ddiissttrriicctt  aaddmmiinniissttrraattiioonn,,  ddoonnoorrss
llee''ss  ccoo--ooppeerraattiioonn,,  iittss  aauuddiitt  wwiillll  bbee  pprrooppoosseedd,,  ssoo  tthh
sseedd..    

oouurrcceess  ooff  ffuunnddss  ffoorr  tthhee  DDiissaasstteerr  RReelliieeff  aanndd  RReessppoonnssee    
  

Sources of funds for the Disaster Relief and Response

Central and State Govt

District Addministra-tion

Commmunity Coopration

Donors and Business Institution 

strict Disaster Management, Surajpur (C.G.) 

dd..  FFoorr  tthhiiss,,  tthhee  

cc,,  ssoo  tthhaatt  tthhee  

ee  eemmppllooyymmeenntt  

emmeenntt..  IInn  tthhiiss  
oonnss..  

dd  ffrroomm  cceennttrraall  
ss,,  iinndduussttrriiaall  
hhaatt  tthhee  mmoonneeyy  
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22..  MMeeaassuurreess  ffoorr  RReeccoonnssttrruuccttiioonn  aanndd  RReehhaabbiilliittaattiioonn  
  
22..11  RReeccoonnssttrruuccttiioonn  aanndd  RReehhaabbiilliittaattiioonn  
  
RReeccoonnssttrruuccttiioonn  rreeffeerrss  ttoo  tthhee  ffuullll  rreessttoorraattiioonn  ooff  aallll  sseerrvviicceess,,  llooccaall  iinnffrraassttrruuccttuurree,,  rreeppllaacceemmeenntt  ooff  
ddaammaaggeedd  pphhyyssiiccaall  ssttrruuccttuurreess,,  tthhee  rreevviittaalliizzaattiioonn  ooff  eeccoonnoommyy  aanndd  rreessttoorraattiioonn  ooff  ssoocciiaall  aanndd  
ccuullttuurraall  lliiffee..  RReeccoonnssttrruuccttiioonn  mmuusstt  bbee  ffuullllyy  iinntteeggrraatteedd  iinnttoo  lloonngg--tteerrmm  ddeevveellooppmmeenntt  ppllaannss,,  
ttaakkiinngg  iinnttoo  aaccccoouunntt  ffuuttuurree  ddiissaasstteerr  rriisskkss  aanndd  ppoossssiibbiilliittiieess  ttoo  rreedduuccee  ssuucchh  rriisskkss  bbyy  iinnccoorrppoorraattiinngg  
aapppprroopprriiaattee  mmeeaassuurreess..  
RReehhaabbiilliittaattiioonn  rreeffeerrss  ttoo  tthhee  aaccttiioonnss  ttaakkeenn  iinn  tthhee  aafftteerrmmaatthh  ooff  aa  ddiissaasstteerr  ttoo  eennaabbllee  bbaassiicc  sseerrvviicceess  
ttoo  rreessuummee  ffuunnccttiioonniinngg,,  aassssiisstt  vviiccttiimm’’ss  sseellff--hheellpp  eeffffoorrttss  ttoo  rreeppaaiirr  pphhyyssiiccaall  ddaammaaggee  aanndd  
ccoommmmuunniittyy  ffaacciilliittiieess,,  rreevviivvee  eeccoonnoommiicc  aaccttiivviittiieess  aanndd  pprroovviiddee  ssuuppppoorrtt  ffoorr  tthhee  ppssyycchhoollooggiiccaall  
aanndd  ssoocciiaall  wweellll--bbeeiinngg  ooff  tthhee  ssuurrvviivvoorrss..  IItt  ffooccuusseess  oonn  eennaabblliinngg  tthhee  aaffffeecctteedd  ppooppuullaattiioonn  ttoo  
rreessuummee  mmoorree  oorr  lleessss  nnoorrmmaall  ppaatttteerrnnss  ooff  lliiffee..    FFoolllloowwiinngg  sseeccttoorrss  wwiillll  rreeqquuiirree  rreehhaabbiilliittaattiioonn  aanndd  
rreeccoonnssttrruuccttiioonn  iinnppuuttss--  
  BBuuiillddiinnggss  aanndd  hhoouusseess  iinn  vviillllaaggeess  pprroonnee  ttoo  ffllooooddiinngg..  
  IInnffrraassttrruuccttuurree  lliikkee  rrooaaddss,,  bbrriiddggeess  eettcc..  
  EEccoonnoommiicc  aasssseettss  ((iinncclluuddiinngg  ccoommmmeerrcciiaall  aanndd  aaggrriiccuullttuurraall  aaccttiivviittiieess  eettcc..))  
  HHeeaalltthhccaarree  ffaacciilliittiieess  
  AAllll  ootthheerr  lliiffeelliinnee  bbuuiillddiinnggss  
  
IItt  iiss  nnaattuurraall  ttoo  hhaavvee  ddaammaaggee  ttoo  rreessiiddeennttiiaall  bbuuiillddiinnggss  aanndd  aaddmmiinniissttrraattiivvee  aanndd  ootthheerr  bbuuiillddiinnggss  aatt  
tthhee  ttiimmee  ooff  ddiissaasstteerr..  TThheerreeffoorree,,  aafftteerr  tthhee  ddiissaasstteerr,,  rreeccoonnssttrruuccttiioonn  aanndd  rreeppaaiirr  wwoorrkk  iiss  rreeqquuiirreedd..  
TThhiiss  wwoorrkk  hhaass  tthhrreeee  ppaarrttss--  

  
RReeccoonnssttrruuccttiioonn  aanndd  RReeppaaiirr  wwoorrkk    

  
  
  
  
  
  
  
  
  

FFllooww  CChhaarrtt  55::  RReeccoonnssttrruuccttiioonn  aanndd  RReeppaaiirr  WWoorrkk    

RReessiiddeennttiiaall  SSttrruuccttuurree     BBuussiinneessss  SSttrruuccttuurree     
LLiiffee  LLiinnee  SSttrruuccttuurree  

 

  NNooddaall  DDeeppaarrttmmeenntt  ––  PPuubblliicc  WWoorrkkss  DDeeppaarrttmmeenntt    
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22..22  RReeccoovveerryy  AAccttiivviittiieess  
  
22..22..11  SShhoorrtt  TTeerrmm  RReeccoovveerryy  
  SShhoorrtt  tteerrmm  rreeccoovveerryy  pphhaassee  ssttaarrttss  dduurriinngg  tthhee  ffiirrsstt  hhoouurrss  aanndd  ddaayyss  aafftteerr  aann  eemmeerrggeennccyy  eevveenntt..  
TThhee  pprriinncciippaall  oobbjjeeccttiivveess  aarree  ttoo  rreessttoorree  tthhee  nneecceessssaarryy  ssttrruuccttuurraall  aanndd  nnoonn--ssttrruuccttuurraall  ffaacciilliittiieess..  
TThhee  sshhoorrtt--tteerrmm  rreeccoovveerryy  wwiitthh  uurrggeenntt  mmeeaassuurreess  ttoo  bbee  uunnddeerrttaakkeenn  iinncclluuddeess  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ––    
  

  CCoommmmuunniiccaattiioonn  nneettwwoorrkkss    
  RReehhaabbiilliittaattiioonn    
  DDrriinnkkiinngg  wwaatteerr  ssuuppppllyy    
  HHeeaalltthh  ccaarree  ffaacciilliittiieess    
  FFoooodd  aanndd  CCllootthheess    
  DDeebbrriiss  rreemmoovvaall  aanndd  ddiissppoossaall  ooff  ccoorrppssee  aanndd  ccaarrccaassss    
  MMaassss  ccaarree//sshheelltteerriinngg  aanndd  hhoouussiinngg    
  RRooaaddss  aanndd  bbrriiddggeess    
  EElleeccttrriicciittyy  ssuuppppllyy    
  DDrraaiinnaaggee  aanndd  sseewwaaggee    
  RReeccoonnssttrruuccttiioonn  aanndd  rreeccoovveerryy  ooff  lliiffeelliinnee  bbuuiillddiinnggss    

  
22..22..22    LLoonngg  TTeerrmm  RReeccoovveerryy  
  
LLoonngg  tteerrmm  rreeccoovveerryy  eeffffoorrttss  mmuusstt  ffooccuuss  oonn  rreeddeevveellooppiinngg  aanndd  rreessttoorriinngg  tthhee  ssoocciioo--eeccoonnoommiicc  
vviiaabbiilliittyy  ooff  tthhee  ddiissaasstteerr  aarreeaass..  TThhee  rreeccoonnssttrruuccttiioonn  pphhaassee  rreeqquuiirreess  aa  ssuubbssttaannttiiaall  ccoommmmiittmmeenntt  ooff  
ttiimmee  aanndd  rreessoouurrcceess  bbyy  ggoovveerrnnmmeenntt  aanndd  nnoonn--ggoovveerrnnmmeennttaall  oorrggaanniizzaattiioonnss..  TThhee  aaccttiivviittiieess  
iinnvvoollvveedd  wwoouulldd  mmoosstt  oofftteenn  bbee  tthhee  rreessuulltt  ooff  aa  ccaattaassttrroopphhiicc  eevveenntt  tthhaatt  hhaass  ccaauusseedd  ssuubbssttaannttiiaall,,  
lloonngg  tteerrmm  ddaammaaggee  oovveerr  aa  vveerryy  llaarrggee  aarreeaa..  HHoowweevveerr,,  tthheerree  hhaass  bbeeeenn  nnoo  hhiissttoorryy  ooff  ccaattaassttrroopphhiicc  
eevveennttss  iinn  SSuurraajjppuurr  ..  IInn  ccaassee  ooff  aannyy  ffuuttuurree  ccaattaassttrroopphhiicc  ddiissaasstteerr,,  tthhee  ffoolllloowwiinngg  eeffffoorrttss  sshhaallll  bbee  
mmaaddee--  
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  LLoonngg  tteerrmm  rreeccoonnssttrruuccttiioonn  ooff  ppuubblliicc  iinnffrraassttrruuccttuurreess  aanndd  ssoocciiaall  sseerrvviicceess  ddaammaaggeedd  bbyy  tthhee  
ddiissaasstteerr..    

  RRee--eessttaabblliisshhmmeenntt  ooff  aaddeeqquuaattee  hhoouussiinngg  ttoo  rreeppllaaccee  tthhaatt  wwhhiicchh  hhaass  bbeeeenn  ddeessttrrooyyeedd..    
  RReessttoorraattiioonn  ooff  jjoobbss  wwhhiicchh  wweerree  lloosstt..    
  RReessttoorraattiioonn  ooff  tthhee  eeccoonnoommiicc  bbaassee  ooff  tthhee  ddiissaasstteerr  aarreeaass..    

  
IInn  tthhee  ddiissttrriicctt  ddiissaasstteerr  mmaannaaggeemmeenntt  ppllaann,,  tthhee  ffoolllloowwiinngg  pprrooggrraammss  wwiillll  bbee  iinncclluuddeedd  iinn  
qquuiicckk  oorr  sshhoorrtt  tteerrmm  pprrooggrraammss--  
    RReeiinnssttaatteemmeenntt  ooff  mmoosstt  eesssseennttiiaall  sseerrvviicceess  

  RReeccoonnssttrruuccttiioonn  ooff  iinnffrraassttrruuccttuurree  
  RReebbuuiillddiinngg  
  SSuubbssiiddiieess  
  RReehhaabbiilliittaattiioonn  ooff  aaffffeecctteedd  ppeeooppllee  

  
IInn  tthhee  lloonngg  tteerrmm  rreehhaabbiilliittaattiioonn  sscchheemmee  ooff  tthhee  ddiissttrriicctt,,  tthhee  ffoolllloowwiinngg  oobbjjeeccttiivveess  aarree  ttoo  bbee  
oobbttaaiinneedd  iinn  tthhee  lloonngg  rruunn--  
    RReeffoorrmmiinngg  tthhee  lliivveess  ooff  aaffffeecctteedd  ppeeooppllee..  

  AAvvaaiillaabbiilliittyy  ooff  mmeennttaall  tthheerraappiisstt,,ccoouunncceelllliinngg    iinn  tthhee  aaffffeecctteedd  aarreeaass,,  ssoo  tthhaatt  ppeeooppllee  ccaann  
ffoorrggeett  tthhee  bbaadd  eexxppeerriieenncceess..  

  CCoonnttiinnuuoouuss  eeffffoorrttss  ttoo  iimmpprroovvee  tthhee  qquuaalliittyy  ooff  lliiffee  ooff  tthhee  ppeeooppllee..  
  LLoonngg  tteerrmm  eeffffoorrttss  lliikkee  lliiffee  iinnssuurraannccee  ffoorr  pprroovviiddiinngg  eeccoonnoommiicc  pprrootteeccttiioonn  ttoo  tthhee  ppeeooppllee..  
  PPrroobblleemm  SSoolluuttiioonn  CCaammpp  iinn  AAffffeecctteedd  AArreeaass  oonn  FFiixxeedd  TTeerrmmiinnaall  
  EEssttaabblliisshhmmeenntt  ooff  ppaarrkkss,,  cciinneemmaa  hhoouusseess,,  mmaallllss  eettcc..  iinn  aaffffeecctteedd  aarreeaass,,  ssoo  tthhaatt  ppeeooppllee  ccaann  

ssppeenndd  tthheeiirr  ttiimmee  iinn  rreeccrreeaattiioonn..  
  

  22..22..33  AAsssseessssmmeenntt  ooff  LLoossss  aanndd  PPoolliiccyy  DDeetteerrmmiinnaattiioonn      
  
  
DDiissttrriicctt  ccoolllleeccttoorr  wwiillll  bbee  iinn  cchhaarrggee  ooff  aasssseessssiinngg  tthhee  ddaammaaggee  ffrroomm  tthhee  ddiissaasstteerr  wwhhoo  wwiillll  iinnssttrruucctt  
ffoorr  tthhee  ffoorrmmaattiioonn  ooff  aa  llooccaall  lleevveell  ccoommmmiitttteeee..  TThhiiss  ccoommmmiitttteeee  wwiillll  ssuubbmmiitt  tthhee  rreeppoorrtt  ttoo  tthhee  
DDiissttrriicctt  CCoolllleeccttoorr  aafftteerr  ddeettaaiilleedd  aasssseessssmmeenntt..  TThhee  DDiissttrriicctt  CCoolllleeccttoorr  wwiillll  ddeetteerrmmiinnee  tthhee  lleevveell  ooff  
ddiissaasstteerr  aanndd  aaccccoorrddiinnggllyy  ddeecciiddee  aatt  wwhhaatt  lleevveell  rreehhaabbiilliittaattiioonn  pprrooggrraamm  iiss  nneeeeddeedd..  
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  PPoolliiccyy  ffoorrmmuullaattiioonn  
  

TThheerree  wwiillll  bbee  tthhrreeee  mmaajjoorr  sstteeppss  ffoorr  tthhee  RReesseettttlleemmeenntt,,  RReeccoonnssttrruuccttiioonn  aanndd  RReehhaabbiilliittaattiioonn  
ppoolliiccyy--  
  

11..  RReessttoorraattiioonn  
22..  CCoonnssttrruuccttiioonn    
33..  SSeettttlleemmeenntt      

  

  RReessttoorraattiioonn  
  
  TThhiiss  wwiillll  bbee  tthhee  ffiirrsstt  pphhaassee  rreeqquuiirreedd,,  dduuee  ttoo  tthhee  ddiissaasstteerr,,  tthhee  uurrggeenntt  nneeeeddss  wwiillll  bbee  rreessttoorreedd..  AAtt  

tthhee  ttiimmee  ooff  ddiissaasstteerr,,  sseerrvviicceess  lliikkee  eelleeccttrriicciittyy,,  ccoommmmuunniiccaattiioonn,,  ddrriinnkkiinngg  wwaatteerr,,  sseewweerraaggee,,  
mmeeddiiccaall,,  eedduuccaattiioonn  eettcc..  aarree  tthhee  mmoosstt  lliikkeellyy  ttoo  bbee  eeffffeecctteedd..  TThheerreeffoorree,,  iinn  tthhee  ppoolliiccyy  mmaakkiinngg,,  
eeffffeeccttiivvee  pprrooppoossaallss  wwiillll  bbee  mmaaddee  ffoorr  tthhee  rreessttoorraattiioonn  ooff  tthheessee  eesssseennttiiaall  sseerrvviicceess..  
  
  CCoonnssttrruuccttiioonn    

  
DDuurriinngg  tthhee  ddiissaasstteerr  tthhee  iinnffrraassttrruuccttuurree  iiss  ccoommpplleetteellyy  ddeessttrrooyyeedd..  IInn  tthhee  ddiissaasstteerr  lliikkee  eeaarrtthhqquuaakkee,,  
fflloooodd,,  ffiirree,,  ttssuunnaammii  eettcc..  rreessiiddeennttiiaall  bbuuiillddiinnggss,,  aaddmmiinniissttrraattiivvee  bbuuiillddiinnggss,,  rraaiillwwaayy  ssttaattiioonnss,,  bbuuss  
ssttaannddss,,  ccoommmmeerrcciiaall  bbuuiillddiinnggss,,  rrooaaddss,,  ttrraacckkss  eettcc..  aarree  ddaammaaggeedd,,  ssoo  tthhee  sseeccoonndd  ssttaaggee  ooff  tthhee  
ppoolliiccyy  mmaakkiinngg  wwiillll  bbee  rreebbuuiilltt,,  wwhhiicchh  iinncclluuddeess  rreeccoonnssttrruuccttiioonn  ooff  ddaammaaggeedd  aanndd  ddeessttrrooyyeedd  
iinnffrraassttrruuccttuurree..  

    
  

FFiigguurree  44::  KKeeyy  ppooiinnttss  ooff  PPoolliiccyy  MMaakkiinngg  
  

Reconstruction
Resettelment 

Rehabilitation 

Restoration

Construction Settlement 
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  SSeettttlleemmeenntt    
  SSeettttlleemmeenntt  aanndd  rreehhaabbiilliittaattiioonn  iiss  eesssseennttiiaall  ffoorr  hhoommeelleessss  aanndd  pphhyyssiiccaallllyy--mmeennttaallllyy  eeffffeecctteedd  

ppeeooppllee  ffrroomm  tthhee  ddiissaasstteerr..    
  
22..22..44  RReeoorrggaanniizzaattiioonn  ((RReeccttiiffiiccaattiioonn))  
  
DDiissttrriicctt  CCoolllleeccttoorr  wwiillll  aasssseessss  tthhee  lloosssseess  aanndd  pprroovviiddee  nneecceessssaarryy  aanndd  aapppprroopprriiaattee  ddiirreeccttiioonnss  ttoo  
tthhee  iinn--cchhaarrggee  ddeeppaarrttmmeennttss  aanndd  tthhee  rreessppoonnssiibbllee  ppeerrssoonn..  DDiiffffeerreenntt  ddeeppaarrttmmeennttss  wwiillll  ffuunnccttiioonn  iinn  
tthhee  nnooddaall  ddeeppaarrttmmeenntt  ffoorr  tthhee  ppuurrppoossee  ooff  rreeccoonnssttrruuccttiioonn  aanndd  rreeoorrggaanniizzaattiioonn..  
  

SS..  NNoo..  IItteemm      NNooddaall  DDeeppaarrttmmeenntt  
11  TTrraannssffoorrmmeerrss,,  EElleeccttrriicc  ppoolleess  eettcc..  CCSSEEBB  
22  WWaatteerr  ssuuppppllyy,,  DDrraaiinnaaggee  aanndd  SSeewwaaggee  DDWWSS,,  MMuunniicciippaalliittiieess  
33  RRooaaddss,,  bbuuiillddiinnggss,,  bbrriiddggeess  eettcc..  PPWWDD,,  CCPPWWDD  
44  TTrraannssppoorrttaattiioonn  RRTTOO  
55  HHeeaalltthh  aanndd  hhyyggiieennee  HHeeaalltthh    
66  AAnniimmaall  ccaarree  AAnniimmaall  HHuussbbaannddrryy    
77  RReemmoovvaall  ooff  ffaalllleenn  ttrreeeess  FFoorreesstt,,  PPWWDD  
88  RReemmoovvaall  ooff  ddeebbrriiss,,  ccoorrppssee  aanndd  ccaarrccaassss  MMuunniicciippaalliittiieess,,  SSDDRRFF,,  PPWWDD  
99  CCoommmmuunniiccaattiioonn  BBSSNNLL,,  MMoobbiillee  sseerrvviiccee  pprroovviiddeerr  
1100  HHoossppiittaallss,,  SScchhoooollss  PPWWDD  

  
TTaabbllee  33::  NNooddaall  DDeeppaarrttmmeennttss//  OOffffiicceerr  ffoorr  RReeccoonnssttrruuccttiioonn  aanndd  RReeoorrggaanniizzaattiioonn  

  
RReeqquuiirreedd  sseerrvviicceess  aarree  iinncclluuddeedd  uunnddeerr  tthhee  rreeoorrggaanniizzaattiioonn  oorr  rreeccoonnssttrruuccttiioonn  wwhhiicchh  ccaann  bbee  
ddiivviiddeedd  iinnttoo  ttwwoo  ppaarrttss--  
  

  BBaassiicc  SSeerrvviicceess  &&  BBaassiicc  sseerrvviicceess  iinncclluuddee  wwaatteerr  ssuuppppllyy,,  ssaanniittaattiioonn,,  ssoolliidd  wwaassttee  
mmaannaaggeemmeenntt,,  sseewweerraaggee  eettcc..  TThheessee  sseerrvviicceess  sshhoouulldd  bbee  mmaaddee  aavvaaiillaabbllee  aass  ssoooonn  aass  ppoossssiibbllee..  
TThhiiss  wwoorrkk  iiss  ppoossssiibbllee  wwiitthh  tthhee  hheellpp  ooff  rreellaatteedd  ddeeppaarrttmmeennttss  aanndd  ssppeecciiaall  aaggeenncciieess  aanndd  
NNGGOOss..  TToo  eennssuurree  wwaatteerr  ssuuppppllyy  iinn  SSuurraajjppuurr  ddiissttrriicctt,,  wwaatteerr  ssuuppppllyy  ffrroomm  wwaatteerr  ttaannkkeerrss  aanndd  
ccoonnssttrruuccttiioonn  ooff  tteemmppoorraarryy  ttaannkkss  eettcc..  wwiillll  bbee  ddoonnee  aalloonngg  wwiitthh  tthhee  cclleeaannlliinneessss..  TTeemmppoorraarryy  
ttooiilleettss,,  wwaallkk--iinn  ttooiilleettss  aanndd  bbaatthhrroooommss  wwiillll  bbee  pprroovviiddeedd  iinn  tthhee  aaffffeecctteedd  aarreeaass  ffoorr  ssaanniittaattiioonn  
aanndd  sseewweerraaggee,,  ssoo  tthhaatt  tthhee  pprroobblleemm  ooff  ssaanniittaattiioonn  aanndd  sseewweerraaggee  ccaann  bbee  ssoollvveedd  aatt  tthhoossee  
ppllaacceess..  AAfftteerr  tthhee  ddiissaasstteerr,,  tthhee  aassssiissttaannccee  ooff  cciittyy  ccoouunncciillss  aanndd  pprriivvaattee  aaggeenncciieess  wwiillll  bbee  ttaakkeenn  
ffoorr  JJCCBBss  aanndd  ttrraaccttoorrss  eettcc..  ttoo  rreemmoovvee  ddeebbrriiss..  
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  EEsssseennttiiaall  SSeerrvviicceess  &&  RReessttoorraattiioonn  ooff  lliiffeelliinneess  sseerrvviicceess  lliikkee  eelleeccttrriicciittyy,,  ccoommmmuunniiccaattiioonn,,  
ttrraannssppoorrtt  eettcc..  aarree  vveerryy  iimmppoorrttaanntt  bbeeccaauussee  tthhee  rreelliieeff  aanndd  rreessppoonnssee  ddeeppeennddss  oonn  tthheessee  
ffaacciilliittiieess..  NNoorrmmaallllyy,,  tthhee  ssoocciiaall  ssyysstteemm  ddeeppeennddss  oonn  hhooww  ffaasstt  tthhee  bbaassiicc  eesssseennttiiaall  sseerrvviicceess  aarree  
rreessttoorreedd,,  bbeeccaauussee  ooff  iittss  ffaaiilluurree;;  tthhee  ssiittuuaattiioonn  ooff  cchhaaooss,,  rriioott,,  aanndd  mmiiggrraattiioonnss  aarriisseess..  OOnn  tthhee  
oorrddeerr  ooff  ddiissttrriicctt  ccoolllleeccttoorr,,  tthhee  ppoowweerr  ddiissttrriibbuuttiioonn  ccoorrppoorraattiioonn,,  tthhee  ddeeppaarrttmmeenntt  ooff  
tteelleeccoommmmuunniiccaattiioonn  aanndd  tthhee  ddeeppaarrttmmeenntt  ooff  ttrraannssppoorrttaattiioonn  wwiillll  bbeeccoommee  nnooddaall  ddeeppaarrttmmeenntt  
ffoorr  tthhee  eessttaabblliisshhmmeenntt  ooff  eelleeccttrriicciittyy,,  ccoommmmuunniiccaattiioonn  aanndd  ttrraannssppoorrtt,,  rreessppeeccttiivveellyy  wwhhoo  wwiillll  
wwoorrkk  iinn  ccoooorrddiinnaattiioonn  wwiitthh  ootthheerr  rreellaatteedd  ddeeppaarrttmmeennttss..  

  
TThhee  rreeccoonnssttrruuccttiioonn  ooff  rreessiiddeennttiiaall  ssttrruuccttuurree  iinncclluuddeess  ddeessiiggnn,,  ppllaannnniinngg  aanndd  rreeccoonnssttrruuccttiioonn  
ooff  aallll  tthhee  ddaammaaggeedd  hhoouusseess  ooff  uurrbbaann  aanndd  rruurraall  aarreeaass..  TThhee  ppuubblliicc  wwoorrkkss  ddeeppaarrttmmeenntt  wwiillll  bbee  
tthhee  nnooddaall  ddeeppaarrttmmeenntt  ffoorr  tthhiiss  wwoorrkk  iinn  tthhee  ddiissttrriicctt..  TTwwoo  mmeeaassuurreess  ccaann  bbee  ttaakkeenn  ffoorr  tthhiiss  ––  

  
11..  PPrroovviiddee  ffiinnaanncciiaall  ssuuppppoorrtt  ttoo  tthhee  ppeeooppllee  ffoorr  hhoouussiinngg..  
22..  DDeetteerrmmiinniinngg  tthhee  aapppprroopprriiaattee  llooccaattiioonn,,  pprroovviiddiinngg  hhoouussee  ttoo  tthhee  nneeeeddyy  ppeeooppllee..  

  
FFiinnaanncciiaall  ssuuppppoorrtt  wwiillll  bbee  ggiivveenn  ttoo  ppaarrttiiaallllyy  ddaammaaggeedd  rreessiiddeennttiiaall  oorr  ccoommmmeerrcciiaall  ssttrruuccttuurreess  
ffoorr  rreeccoonnssttrruuccttiioonn..  RReeccoonnssttrruuccttiioonn  ooff  ffuullllyy  ddeessttrrooyyeedd  rreessiiddeennttiiaall  aanndd  ccoommmmeerrcciiaall  
ssttrruuccttuurreess  aarree  nneecceessssaarryy..  AAfftteerr  tthhee  sseelleeccttiioonn  ooff    aapppprroopprriiaattee  ccoonnssttrruuccttiioonn  ssiittee,,  llaarrggee  
nnuummbbeerr  ooff  bbuuiillddiinngg  mmaatteerriiaallss  aarree  aallssoo  rreeqquuiirreedd..  AAssssiissttaannccee  ooff  eexxppeerriieenncceedd  eennggiinneeeerrss  wwiillll  
bbee  ttaakkeenn  iinn  tthhiiss  ddiissttrriicctt..  OOnn  tthhiiss  bbaassiiss  tteemmppoorraarryy  aanndd  ppeerrmmaanneenntt  hhoouusseess  wwiillll  bbee  bbuuiilltt  ffoorr  
tthhee  aaffffeecctteedd  ppeeooppllee..  PPaarrttiicciippaattiioonn  pprroocceessss  ccaann  bbee  aaddoopptteedd  iinn  tthhee  ddeessiiggnn  ooff  hhoouusseess,,  eettcc..  ttoo  
eennssuurree  tthhee  aacccceeppttaannccee  ooff  rreeccoonnssttrruuccttiioonn  ooff  bbuuiillddiinngg..  
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33..  FFiinnaanncciiaall  rreessoouurrcceess  ffoorr  tthhee  DDiissttrriicctt  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  PPllaann  
  

33..11  AAvvaaiillaabbiilliittyy  ooff  ffiinnaanncciiaall  rreessoouurrcceess  ffrroomm  CCeenntteerr  aanndd  SSttaattee      
  
PPoolliiccyy  aanndd  FFuunnddiinngg  pprroocceedduurreess  aarree  iinncclluuddeedd  iinn  ppllaann  ttoo  aassssiisstt  ddiissaasstteerr  vviiccttiimmss..  TThhee  FFiinnaannccee  
ccoommmmiissssiioonn  aappppooiinntteedd  bbyy  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  ooff  IInnddiiaa  rreevviieewwss  iinn  eevveerryy  55  yyeeaarrss..  OOnn  tthhee  
rreeccoommmmeennddaattiioonn  ooff  ffiinnaannccee  ccoommmmiissssiioonn,,  aa  ssttaattee--oowwnneedd  CCaallaammiittyy  RReelliieeff  FFuunndd  ((CCRRFF))  hhaass  bbeeeenn  
sseett  uupp  iinn  eeaacchh  ssttaattee,,  tthhee  ssttrruuccttuurree  ooff  tthhee  ccaallaammiittyy  ffuunndd  iiss  ddeetteerrmmiinneedd  bbyy  tthhee  ffiinnaannccee  
ccoommmmiissssiioonn,,  7755  ppeerrcceenntt  ccoonnttrriibbuuttiioonn  iiss  ccoonnttrriibbuutteedd  bbyy  tthhee  cceennttrraall  ggoovveerrnnmmeenntt  aanndd  2255  ppeerrcceenntt  
iiss  ccoonnttrriibbuutteedd  bbyy  tthhee  ssttaattee  ggoovveerrnnmmeenntt..  RReelliieeff  aassssiissttaannccee  iiss  pprroovviiddeedd  ttoo  vviiccttiimmss  ooff  nnaattuurraall  
ddiissaasstteerr  ffrroomm  CCRRFF..  IIff  ddiissaasstteerr  ooccccuurreedd  oonn  aa  llaarrggee  ssccaallee  ffoorr  wwhhiicchh  aaddddiittiioonnaall  ffuunnddss  aarree  
rreeqquuiirreedd,,  tthheenn  ffuunndd  iiss  ggiivveenn  iinn  tthhee  NNaattiioonnaall  CCaallaammiittyy  CCoonnttiinnggeennccyy  FFuunndd  ((NNCCCCFF))  wwhhiicchh  iiss  
eessttaabblliisshheedd  bbyy  tthhee  CCeennttrraall  GGoovveerrnnmmeenntt..  TThhiiss  iiss  aapppprroovveedd  bbyy  aa  hhiigghh  lleevveell  ccoommmmiitttteeee..  
IInnssttiittuuttiioonnaall  aarrrraannggeemmeennttss  ffoorr  ffuunnddiinngg  ffoorr  rreelliieeff  aanndd  rreessppoonnccee  rreellaatteedd  pprrooggrraammss  iinn  tthhee  ccoouunnttrryy  
hhaavvee  bbeeeenn  mmaaddee,,  wwhhiicchh  aarree  vveerryy  ssttrroonngg  aanndd  eeffffeeccttiivvee,,  tthhoouugghh  tthheerree  iiss  aa  nneeeedd  ttoo  rreeccoonnssiiddeerr  tthhee  
lliisstt  ooff  ddiissaasstteerr  aanndd  ddeemmaanndd..  AAnndd  tthhiiss  wwoorrkk  sshhoouulldd  bbee  ddoonnee  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  ggeeooggrraapphhiiccaall  
llooccaattiioonn  ooff  tthhee  ssttaattee..  
  
AAccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  1133tthh  FFiinnaannccee  CCoommmmiissssiioonn  rreeccoommmmeennddaattiioonn’’ss  aanndd  NNaattiioonnaall  DDiissaasstteerr  
MMaannaaggeemmeenntt  AAcctt  ((22000055)),,  tthhee  nnaammee  ooff  CCaallaammiittyy  RReelliieeff  FFuunndd  hhaass  bbeeeenn  nnaammeedd  SSttaattee  DDiissaasstteerr  
RReessoouurrccee  FFuunndd  ((SSDDRRFF))  aanndd  NNaattiioonnaall  DDiissaasstteerr  RReessoouurrccee  FFuunndd  ((NNDDRRFF))  iinn  22001100--1111,,  aanndd  tthhee  
SSttaattee  DDiissaasstteerr  MMiittiiggaattiioonn  FFuunndd  ((SSDDMMFF))  ))  hhaass  aallssoo  bbeeeenn  aarrrraannggeedd..  TThhee  mmaaiinn  aaggeennccyy,,  wwhhiicchh  
aasssseesssseess  tthhee  lloossss,,  iiss  tthhee  ddiissttrriicctt  aaddmmiinniissttrraattiioonn  aanndd  iinn  tthhiiss  wwoorrkk,,  eemmppllooyyeeeess  ooff  vvaarriioouuss  
ddeeppaarrttmmeennttss  ssuucchh  aass  RReevveennuuee,,  HHoommee,,  MMeeddiiccaall,,  AAnniimmaall  hhuussbbaannddrryy,,  FFoorreesstt,,  WWaatteerr  ssuuppppllyy  
((PPHHEE)),,  PPuubblliicc  wwoorrkkss  ((PPWWDD)),,  HHeeaalltthh,,  WWoommeenn  aanndd  cchhiilldd  wweellffaarree  eettcc..  aarree  aallssoo  iinnvvoollvveedd..  
  
33..11..11  FFuunndd  ffoorr  ccaappaacciittyy  BBuuiillddiinngg    
  
TThhee  CCeennttrraall  GGoovveerrnnmmeenntt  hhaass  mmaaddee  aa  pprroovviissiioonn  ooff  ggiivviinngg  44  ccrroorree  ((ffiinnaanncciiaall  yyeeaarr  22001100--1111  ttoo  
22001144--1155))  ffoorr  55  yyeeaarrss  ((uupp  ttoo  55  yyeeaarrss))  ffoorr  ccaappaacciittyy  bbuuiillddiinngg  ooff  tthhee  aaddmmiinniissttrraattiivvee  ssyysstteemm  iinn  
ddiissaasstteerr  mmaannaaggeemmeenntt..  TThhiiss  ffuunndd  wwiillll  bbee  ssppeenntt  tthhrroouugghh  pprrooggrraammss  aanndd  rraaddiioo,,  pprriinnttiinngg,,  
eelleeccttrroonniicc  mmeeddiiaa  oonn  PPuubblliicc  aawwaarreenneessss  ttrraaiinniinngg  aanndd  IIEECC  mmaatteerriiaall  pprroodduuccttiioonn  aanndd  ddiisssseemmiinnaattiioonn  
aass  mmeennttiioonneedd  iinn  CChhaapptteerr  66..  
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33..22  OOtthheerr  ffuunnddiinnggss  bbyy  ssttaattee  
  

IInn  aaddddiittiioonn  ttoo  tthhee  aabboovvee  pprroovviissiioonnss,,  tthhee  ssttaattee  hhaass  aallssoo  sseett  uupp  aa  ffuunndd  ccaalllleedd  CChhhhaattttiissggaarrhh  RReelliieeff  
FFuunndd,,  ffoorr  wwhhiicchh  iinniittiiaallllyy  tthheerree  iiss  aa  pprroovviissiioonn  ooff  RRss..  66  CCrroorreess  aanndd  iinn  tthhee  uuppccoommiinngg  yyeeaarrss  2255  
llaakkhh  rruuppeeeess  wwiillll  bbee  aaddddeedd  aannnnuuaallllyy  iinn  tthhiiss  ffuunndd..  TThhiiss  ffuunndd  wwiillll  bbee  uusseedd  ffoorr  rreessccuuee  aanndd  rreelliieeff  ooff  
tthhee  vviiccttiimmss  bbyy  aacccciiddeennttss..  
  
33..22..11  EExxtteerrnnaall  ffuunnddiinngg  ssyysstteemmss    
  
SSoo  ffaarr,,  tthheerree  iiss  aa  pprroovviissiioonn  ttoo  rraaiissee  ffuunndd  ffoorr  ssoommee  pprroojjeeccttss  ffrroomm  UUnniitteedd  NNaattiioonn  aaggeenncciieess  aass  
eexxtteerrnnaall  ssoouurrcceess..  
  
  

33..22..22  FFiinnaanncciiaall  pprroovviissiioonnss  
  

BBuuddggeettaarryy  ffuunnddss  aarree  pprroovviiddeedd  ttoo  tthhee  ddiissaasstteerr  aaffffeecctteedd  ppeeooppllee  bbyy  cceenntteerr  aanndd  ssttaattee  ggoovveerrnnmmeenntt  
ffoorr  pprroovviiddiinngg  aassssiissttaannccee..    
  
  33..22..33  DDiissaasstteerr  rreelliieeff  ffuunndd  
  
TThhee  aassssiissttaannccee  aammoouunntt  uunnddeerr  tthhee  DDiissaasstteerr  RReelliieeff  FFuunndd  iiss  ggiivveenn  bbyy  tthhee  cceennttrraall  ggoovveerrnnmmeenntt  
ssiinnccee  2211..1122..22001100  ffoorr  pprroovviiddiinngg  aassssiissttaannccee  dduurriinngg  tthhee  nnaattuurraall  ccaallaammiittiieess  nnoottiiffiieedd  uunnddeerr  tthhee  
rreeccoommmmeennddaattiioonnss  ooff  tthhee  ccoommmmiissssiioonn..  WWhheerreeiinn  7755%%  iiss  ooff  cceenntteerr  aanndd  2255%%  iiss  ooff  ssttaattee,,  tthhee  
cceenntteerr  hhaass  iissssuueedd  ddeettaaiilleedd  gguuiiddeelliinneess  ffoorr  tthhee  uussee  ooff  DDiissaasstteerr  RReelliieeff  FFuunndd..  
  
33..33  NNaattiioonnaall  CCaallaammiittyy  CCoonnttiinnggeennccyy  ffuunndd  
  
IIff  tthhee  ddiissaasstteerr  ggooeess  bbeeyyoonndd  tthhee  ccaappaacciittyy  ooff  ssttaattee  ggoovveerrnnmmeenntt//  ddiissaasstteerr  rreelliieeff  ffuunndd  tthheenn  tthhee  
cceenntteerr  ffuunnddss  tthhee  ssaammee  vviiaa  NNaattiioonnaall  DDiissaasstteerr  CCoonnttiinnggeennccyy  FFuunndd..  FFoorr  tthhiiss,,  aa  ddeettaaiilleedd  
aaddvveerrttiisseemmeenntt  iiss  sseenntt  bbyy  tthhee  ssttaattee  ttoo  tthhee  cceennttrraall  ggoovveerrnnmmeenntt  wwhhiicchh  iiss  ffuurrtthheerr  aasssseesssseedd  bbyy  aa  
cceennttrraall  tteeaamm..  OOnn  tthhee  bbaassiiss  ooff  tthhee  rreeppoorrtt  ooff  tthhee  cceennttrraall  tteeaamm,,  tthhee  aammoouunntt  ooff  NNaattiioonnaall  CCaallaammiittyy  
CCoonnttiinnggeennccyy  FFuunndd  iiss  aapppprroovveedd  bbyy  tthhee  cceennttrraall  ggoovveerrnnmmeenntt..  
  
33..44  SSttaattee  DDiissaasstteerr  RReelliieeff  FFuunndd  
  

TToo  rreeccoommmmeenndd  tthhee  1133tthh  FFiinnaannccee  CCoommmmiissssiioonn  aanndd  ttoo  ffoollllooww  tthhee  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  AAcctt  
SSttaattee  DDiissaasstteerr  RReelliieeff  FFuunndd  hhaass  bbeeeenn  ccrreeaatteedd  iinn  tthhee  SSttaattee..  IInn  tthhee  SSttaattee  DDiissaasstteerr  RReelliieeff  FFuunndd,,  
7755%%  iiss  ooff  tthhee  cceenntteerr  aanndd  2255  %%  ccoonnttrriibbuuttiioonn  iiss  ffrroomm  tthhee  ssttaattee..  TThhiiss  ffuunndd  wwiillll  bbee  uuttiilliizzeedd  aass  ppeerr  
tthhee  pprreessccrriibbeedd  ccrriitteerriiaa  dduurriinngg  tthhee  ccaallaammiittiieess  ffoorr  iimmmmeeddiiaattee  hheellpp  eettcc..  
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33..55  CChhhhaattttiissggaarrhh  rreelliieeff  ffuunndd  
  
CChhhhaattttiissggaarrhh  RReelliieeff  FFuunndd  hhaass  bbeeeenn  sseett  uupp  ttoo  pprroovviiddee  rreelliieeff  //  eexxppeennddiittuurree  ttoo  ssuucchh  nnaattuurraall  
ccaallaammiittiieess  iinn  wwhhiicchh  SSttaattee  DDiissaasstteerr  RReelliieeff  FFuunndd  ccaannnnoott  bbee  uusseedd..  IItt  hhaass  aa  bbuuddggeett  pprroovviissiioonn  ooff  2255  
llaakkhhss  ppeerr  aannnnuumm..  AAppaarrtt  ffrroomm  tthhiiss,,  tthhee  aammoouunntt  ccaann  aallssoo  bbee  ccoolllleecctteedd  tthhrroouugghh  ppuubblliicc  
ccooooppeerraattiioonn..  AA  ssttaattee  lleevveell  ccoommmmiitttteeee  hhaass  bbeeeenn  ccoonnssttiittuutteedd  ffoorr  iittss  ooppeerraattiioonn  //  mmaannaaggeemmeenntt  aatt  
tthhee  ssttaattee  lleevveell..  
  
33..66  OOtthheerr  pprroovviissiioonnss  ooff  tthhee  ffiinnaannccee  ssyysstteemm  
  
FFoorr    pprreevveennttiioonn,,  pprreeppaarreeddnneessss,,  rreehhaabbiilliittaattiioonn  aanndd  rreeccoonnssttrruuccttiioonn  uunnddeerr  ddiissaasstteerr  mmaannaaggeemmeenntt  iinn  
tthhee  ssttaattee,,  tthhee  ffiinnaannccee  wwiillll  bbee  aarrrraannggeedd  ddeeppaarrttmmeenntt  wwiissee  uunnddeerr  tthhee  ppllaannnneedd  sscchheemmee..  FFoorr  tthhee  
pprreeppaarreeddnneessss,,  tthhee  ssttaattee  ggoovveerrnnmmeenntt  wwiillll  mmaakkee  pprroovviissiioonn  ffoorr  ddiissaasstteerr  mmaannaaggeemmeenntt  iinn  tthhee  
ddeeppaarrttmmeennttaall  bbuuddggeett  eevveerryy  yyeeaarr..  
  

AAppaarrtt  ffrroomm  tthhiiss,,  ffiinnaanncciiaall  rreessoouurrcceess  ssuucchh  aass  rriisskk  iinnssuurraannccee  uunnddeerr  ddiissaasstteerr  mmaannaaggeemmeenntt  wwiillll  
aallssoo  bbee  eennccoouurraaggeedd  aanndd  sscchheemmeess  ssuucchh  aass  CCrroopp  IInnssuurraannccee  SScchheemmee,,  SSeellff  HHeellpp  GGrroouupp  wwiillll  bbee  
ddeevveellooppeedd..  IInn  tthhee  iinndduussttrriiaall  aanndd  ccoommmmeerrcciiaall  uunniittss,,  tthhee  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ooff  ddiissaasstteerr  pprreevveennttiioonn  
aanndd  ddiissaasstteerr  ddaammaaggeess  wwiillll  bbee  tthhee  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ooff  tthhee  ccoonncceerrnneedd  uunniitt..  
  

33..77  DDiissttrriicctt  FFiinnaanncciiaall  RReessoouurrcceess  
  
AAlltthhoouugghh  ffiinnaanncciiaall  aassssiissttaannccee  iiss  rreeqquuiirreedd  oonn  aa  vveerryy  llaarrggee  ssccaallee  dduurriinngg  ddiissaasstteerr,,  wwhhiicchh  iiss  
ggeenneerraallllyy  nnoott  ppoossssiibbllee  aatt  tthhee  ddiissttrriicctt  lleevveell..  HHoowweevveerr,,  ffoorr  iimmmmeeddiiaattee  hheellpp,,  iittss  aarrrraannggeemmeenntt  iiss  
nneecceessssaarryy  aatt  tthhee  ddiissttrriicctt  lleevveell..    
  
33..88  OOtthheerr  FFiinnaanncciiaall  RReessoouurrcceess  aatt  DDiissttrriicctt  LLeevveell  
  

OOtthheerr  ffiinnaanncciiaall  rreessoouurrcceess  aatt  ddiissttrriicctt  lleevveell  aarree  ggiivveenn  bbeellooww  ffrroomm  wwhheerree  ffiinnaanncciiaall  aassssiissttaannccee  ccaann  
bbee  ttaakkeenn  dduurriinngg  ooff  ddiissaasstteerr  ––  
  

PPrrooffeessssiioonnaall  RReessoouurrcceess  TThhee  pprreessttiiggiioouuss  CCoommmmeerrcciiaall  IInnssttiittuutteess  ooff  tthhee  ddiissttrriicctt,,  
sshhoowwrroooommss,,  hhootteellss  eettcc..  

IInndduussttrriiaall  IInnssttiittuuttee  RRiiccee  mmiillll  eettcc,,  
NNGGOO  VVaarriioouuss  SSoocciiaall  SSeerrvviiccee  IInnddttiittuutteess  aanndd  DDoonnoorrss  
PPuubblliicc  CCooooppeerraattiioonn  VVaarriioouuss  SSoocciiaall  WWoorrkkeerrss  
GGoovveerrnnmmeenntt  EEmmppllooyyeeee  DDoonnaattiioonn  ooff  oonnee  ddaayy  ssaallaarryy  

    TTaabbllee  44::  OOtthheerr  FFiinnaanncciiaall  RReessoouurrcceess  aatt  DDiissttrriicctt  LLeevveell      
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44..  MMoonniittoorriinngg,,  EEvvaalluuaattiioonn  aanndd  UUppddaattiioonn  ooff  DDiissttrriicctt  DDiissaasstteerr  
MMaannaaggeemmeenntt  PPllaann  

  

44..11  EEvvaalluuaattiioonn  ooff  DDDDMMPP  
  

EEvvaalluuaattiinngg  tthhee  eeffffeeccttiivveenneessss  ooff  ppllaannss  iinnvvoollvveess  aa  ccoommbbiinnaattiioonn  ooff  ttrraaiinniinngg  eevveennttss,,  eexxeerrcciisseess,,  
ppoosstt  ddiissaasstteerr  qquueessttiioonnnnaaiirree  eettcc..  ttoo  ddeetteerrmmiinnee  wwhheetthheerr  tthhee  ggooaallss,,  oobbjjeeccttiivveess,,  ddeecciissiioonnss,,  aaccttiioonnss  
aanndd  ttiimmiinngg  oouuttlliinneedd  iinn  tthhee  ppllaann  wwiillll  rreessuulltt  iinn  aann  eeffffeeccttiivvee  rreessppoonnssee..  IInnddiiccaattiivvee  gguuiiddeelliinneess  ffoorr  
mmoonniittoorriinngg  aanndd  eevvaalluuaattiioonn  ooff  tthhee  ppllaann  aarree  ggiivveenn  bbeellooww  --  

  RReegguullaarrllyy  rreevviieewwiinngg  tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhee  ppllaann..    
  CChheecckkiinngg  tthhee  eeffffiicciieennccyy  ooff  tthhee  ppllaann  aafftteerr  aannyy  mmaajjoorr  ddiissaasstteerr//eemmeerrggeennccyy  iinn  tthhee  ddiissttrriicctt  ttoo  

iiddeennttiiffyy  tthhee  tthhiinnggss  tthhaatt  ddiidd  aanndd  ddiiddnn’’tt  wwoorrkk  aanndd  ffuurrtthheerr  mmaakkiinngg  aammeennddmmeennttss  ttoo  tthhee  ppllaann  
aaccccoorrddiinnggllyy..  

  KKeeeeppiinngg  IInnddiiaann  DDiissaasstteerr  RReessoouurrccee  NNeettwwoorrkk  ((IIDDRRNN))  uuppddaatteedd  aanndd  ccoonnnneecctteedd  wwiitthh  tthhee  ppllaann..  
  UUppddaattiinngg  ccoooorrddiinnaatteess  ooff  rreessppoonnssiibbllee  ppeerrssoonnnneell  aanndd  tthheeiirr  rroolleess//rreessppoonnssiibbiilliittyy  hhaallff--  yyeeaarrllyy//  

aannnnuuaallllyy  oorr  wwhheenneevveerr  aa  cchhaannggee  hhaappppeennss..  NNaammeess  aanndd  ccoonnttaacctt  ddeettaaiillss  ooff  tthhee  
ooffffiicceerrss//ooffffiicciiaallss  wwhhoo  aarree  tthhee  nnooddaall  ooffffiicceerrss  oorr  tthhee  iinn--cchhaarrggee  ooff  rreessoouurrcceess  ttoo  bbee  uuppddaatteedd  oonn  
rreegguullaarr  bbaassiiss..    

  PPllaann  sshhoouulldd  bbee  cciirrccuullaatteedd  ttoo  aallll  ssttaakkeehhoollddeerr  ddeeppaarrttmmeennttss,,  aaggeenncciieess  aanndd  oorrggaanniizzaattiioonnss  ssoo  
tthhaatt  tthheeyy  kknnooww  tthheeiirr  rroollee  aanndd  rreessppoonnssiibbiilliittiieess  aanndd  aallssoo  pprreeppaarree  tthheeiirr  oowwnn  ppllaannss..    

  RReegguullaarr  ddrriillllss  //eexxeerrcciisseess  sshhoouulldd  bbee  ccoonndduucctteedd  ttoo  tteesstt  tthhee  eeffffiiccaaccyy  ooff  tthhee  ppllaann  aanndd  cchheecckkiinngg  
tthhee  lleevveell  ooff  pprreeppaarreeddnneessss  ooff  vvaarriioouuss  ddeeppaarrttmmeennttss  aanndd  ootthheerr  ssttaakkeehhoollddeerrss..  IItt  wwoouulldd  eennssuurree  
tthhaatt  aallll  ppaarrttiieess  uunnddeerrssttaanndd  tthheeiirr  rroolleess  aanndd  rreessppoonnssiibbiilliittiieess  cclleeaarrllyy  aanndd  uunnddeerrssttaanndd  tthhee  
ppooppuullaattiioonn  ssiizzee  aanndd  nneeeeddss  ooff  vvuullnneerraabbllee  ggrroouuppss..    

  RReegguullaarr  ttrraaiinniinngg  aanndd  oorriieennttaattiioonn  ooff  tthhee  ooffffiicceerrss//ooffffiicciiaallss  rreessppoonnssiibbllee  ttoo  iimmpplleemmeenntt  tthhee  ppllaann  
sshhoouulldd  bbee  ddoonnee  ssoo  tthhaatt  iitt  bbeeccoommeess  uusseeffuull  ddooccuummeenntt  ttoo  tthhee  ddiissttrriicctt  aaddmmiinniissttrraattiioonn..    

  AArrmmyy,,  NNDDRRFF,,  SSDDRRFF  aanndd  ootthheerr  aaggeenncciieess  sshhoouulldd  bbee  iinntteeggrraatteedd  iinnttoo  tthhee  ppllaann  aanndd  eexxeerrcciissee  
rreegguullaarrllyy..  

  DDDDMMAA  sshhoouulldd  hhoolldd  rreegguullaarr  iinntteerraaccttiioonn  aanndd  mmeeeettiinnggss  wwiitthh  tthhee  aarrmmyy  oorr  aannyy  ootthheerr  cceennttrraall  
ggoovveerrnnmmeenntt  aaggeenncciieess  ffoorr  ssttrreennggtthheenniinngg  ccoooorrddiinnaattiioonn  dduurriinngg  ddiissaasstteerrss..    
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44..22  AAuutthhoorriittyy  ffoorr  MMaaiinnttaaiinniinngg  aanndd  RReevviieewwiinngg  DDDDMMPP  
  TThhee  ttaasskk  ffoorr  uuppddaattiinngg  ooff  DDDDMMPP  lliieess  wwiitthh  tthhee  DDiissttrriicctt  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  AAuutthhoorriittyy  
((DDDDMMAA))..  TThhee  ppllaann  wwiillll  bbee  uuppddaatteedd  aannnnuuaallllyy..  TThhee  ffoolllloowwiinngg  ooffffiicceerrss  ooff  tthhee  aauutthhoorriittyy  aarree  
rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  mmaaiinnttaaiinniinngg  aanndd  rreevviieewwiinngg  tthhee  DDDDMMPP..  
  
SS..NNoo  DDeettaaiillss  ooff  OOffffiicceerrss  DDeessiiggnnaattiioonn  OOffffiiccee  MMoobbiillee  

11  CCoolllleeccttoorr  CChhaaiirrmmaann  0077777755--226666111177  99882266444433337777  
22  EElleecctteedd  RReepprreesseennttaattiivvee  ooff  

LLooccaall  AAuutthhoorriittyy  CCoo  --  CChhaaiirrmmaann  ----  99992266995555005544  
33  CCEEOO,,  ZZiillaa  PPaanncchhaayyaatt  MMeemmbbeerr  0077777755--226666115522  99997777440077998888  
44  SSuuppeerriinntteennddeenntt  ooff  PPoolliiccee  MMeemmbbeerr  0077777755--226666226655  99447799119933990000  
55  CCMMHHOO  MMeemmbbeerr  ----  88443355336677778888  
66  EEEE,,  WWaatteerr  RReessoouurrccee  

DDeeppaarrttmmeenntt  MMeemmbbeerr  --  8833119999  3344227755  
  

TTaabbllee  55::  FFoorrmmaatt  ffoorr  DDDDMMPP  RReevviieeww  PPaanneell  
  

44..33  PPoosstt  DDiissaasstteerr  EEvvaalluuaattiioonn  MMeecchhaanniissmm  
  AAss  aa  ppaarrtt  ooff    ppoosstt  ddiissaasstteerr    eevvaalluuaattiioonn  mmeecchhaanniissmm,,  aa  mmeeeettiinngg  ooff  tthhee  DDDDMMAA  wwiillll  bbee  hheelldd  
wwiitthhiinn  22  wweeeekkss  ooff  ddiissaasstteerr  iinn  tthhee  ddiissttrriicctt  wwhheerree  tthhee  tteeaamm  lleeaaddeerrss//  nnooddaall  ooffffiicceerrss  ooff  eeaacchh  
ppaarrttiicciippaattiinngg  ddeeppaarrttmmeenntt//  aaggeennccyy  sshhaallll  rreemmaaiinn  pprreesseenntt..   SScchheedduullee  ffoorr  uuppddaattiioonn  ooff  DDDDMMPP  wwiillll  
bbee  iinn  tthhee  mmoonntthh  ooff  AApprriill//  MMaayy  oonn  tthhee  bbaassiiss  ooff  iinnffoorrmmaattiioonn//ddaattaa  rreecceeiivveedd  ffrroomm  vvaarriioouuss  
aaggeenncciieess..  
  
44..44  DDiissaasstteerr  EEvvaalluuaattiioonn  MMeecchhaanniissmm    
  
TThhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhee  DDDDMMPP  ddeeppeennddss  oonn  hhooww  tthhee  ssyysstteemm  mmeennttiioonneedd  iinn  tthhee  ppllaann  iiss  bbeeiinngg  
uusseedd  aatt  tthhee  ggrroouunndd  lleevveell..  TThheerree  wwiillll  bbee  ddiiffffeerreenntt  lleevveellss  ooff  eevvaalluuaattiioonn  aanndd  uuppddaattiioonn  ooff  DDDDMMPP..  
  
AA  ddiissttrriicctt  ddiissaasstteerr  mmaannaaggeemmeenntt  aauutthhoorriittyy  wwiillll  bbee  ccoonnssttiittuutteedd  ffiirrsstt  aatt  tthhee  ddiissttrriicctt  lleevveell  pprreessiiddeedd  
bbyy  tthhee  DDiissttrriicctt  CCoolllleeccttoorr..  TThhiiss  AAuutthhoorriittyy  wwiillll  iinncclluuddee  tthhee  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  AAuutthhoorriittyy  iinn  
cchhaarrggee,,  CChhiieeff  EExxeeccuuttiivvee  OOffffiicceerr,,  DDiissttrriicctt  PPaanncchhaayyaatt,,  SSuuppeerriinntteennddeenntt  ooff  PPoolliiccee,,  CChhiieeff  MMeeddiiccaall  
aanndd  HHeeaalltthh  OOffffiicceerr,,  EExxeeccuuttiivvee  EEnnggiinneeeerr  ooff  EElleeccttrriicciittyy  DDeeppaarrttmmeenntt,,  EExxeeccuuttiivvee  EEnnggiinneeeerr  PPuubblliicc  
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WWoorrkkss  DDeeppaarrttmmeenntt  aanndd  SSuubbjjeecctt  SSppeecciiaalliisstt..  IItt  wwiillll  bbee  aa  88--1100  mmeemmbbeerr  tteeaamm  aanndd  iitt  wwiillll  bbee  tthhee  
rriigghhtt  ooff  tthhee  ddiissttrriicctt  ccoolllleeccttoorr  ttoo  ddeetteerrmmiinnee  tthhee  nnuummbbeerr..  
  

  

  
  

FFiigguurree  55::  TTaaccttiiccaall  ssyysstteemm  ooff  mmoonniittoorriinngg  aanndd  uuppddaattiinngg  ooff  DDDDMMPP  
  

SSuucchh  aa  DDiissttrriicctt  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  AAuutthhoorriittyy,,    ccoommmmiitttteeee  sshhoouulldd  aallssoo  bbee  ffoorrmmeedd  aatt  tthhee  
lleevveell  ooff  MMuunniicciippaalliittyy,,  TTeehhssiill,,  bblloocckk  lleevveell  aanndd  GGrraamm  PPaanncchhaayyaatt..  EEaacchh  ccoommmmiitttteeee  ooff  eeaacchh  lleevveell  
wwiillll  wwoorrkk  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  iinnssttrruuccttiioonnss  ggiivveenn  iinn  ddddmmpp..  TThhee  CCoommmmiitttteeee  ooff  eeaacchh  lleevveell  wwiillll  
pprreeppaarree  aannnnuuaall  rreeppoorrtt  ooff  tthhee  nneecceessssiittiieess  iinn  tthheeiirr  rreessppeeccttiivvee  aarreeaass  ooff  ddiissaasstteerrss,,  tthheeiirr  iimmppaacctt,,  
aavvaaiillaabbllee  ffiinnaanncciiaall  rreessoouurrcceess  aanndd  rreelliieeff  aanndd  rreessppoonnssee..    
TThhiiss  rreeppoorrtt  wwiillll  bbee  pprreesseenntteedd  ttoo  tthhee  DDiissttrriicctt  CCoommmmiitttteeee  aatt  tthhee  eenndd  ooff  tthhee  yyeeaarr  oorr  oonn  tthhee  
nneecceessssiittyy..  AAccccoorrddiinngg  ttoo  wwhhiicchh  DDiissttrriicctt  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  AAuutthhoorriittyy  CCoommmmiitttteeee  mmaakkee  tthhee  
nneecceessssaarryy  uuppddaatteess  iinn  DDDDMMPP..  
    
44..55    MMeeddiiaa  MMaannaaggeemmeenntt    
  MMeeddiiaa  mmaannaaggeemmeenntt  iiss  oonnee  ooff  tthhee  ccoorree  iissssuueess  rreellaatteedd  ttoo  ddiissaasstteerr  mmaannaaggeemmeenntt..  UUssuuaallllyy,,  iinn  
ccaassee  ooff  ddiissaasstteerr,,  mmeeddiiaa  ccoorrrreessppoonnddeennttss  rreeaacchh  tthhee  ssiittee  eevveenn  bbeeffoorree  tthhee  oouuttssiiddee  ddiissaasstteerr  
mmaannaaggeemmeenntt  aaggeenncciieess  aanndd  tthheeyy  aasssseessss  tthhee  ssiittuuaattiioonn..  TThhee  rreeppoorrtt  tthheeyy  rreelleeaassee  oonn  aaiirr  iiss  
ccoonnttrraaddiiccttiinngg  aanndd  ccrreeaatteess  ppaanniicc..  IInn  oorrddeerr  ttoo  ccoonnttrrooll  tthhee  ssiittuuaattiioonn  cceerrttaaiinn  aarrrraannggeemmeennttss  sshhaallll  
bbee  mmaaddee  bbyy  tthhee  ddiissttrriicctt..  AAss  aa  ddiissaasstteerr  iiss  nnoottiicceedd  tthhee  IInncciiddeenntt  CCoommmmaannddeerr  sshhaallll  ddoo  tthhee  
ffoolllloowwiinngg  mmeeaassuurreess  ttoo  ccoonnttrrooll  tthhee  mmeeddiiaa  ––    
  

Major groups
DDMP

Municipality / Parishad

Tehsil Level

Block Level

Gram Panchayat level
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  AAlloonngg  wwiitthh  iinnffoorrmmaattiioonn  ddiisssseemmiinnaattiioonn  ttoo  tthhee  vveerrttiiccaall  aanndd  hhoorriizzoonnttaall  aaggeenncciieess,,  pprreessss  
ppeeooppllee  sshhaallll  bbee  ccaalllleedd  aanndd  ggiivveenn  pprreelliimmiinnaarryy  ddaattaa  bbaasseedd  oonn  aasssseessssmmeenntt..  TThhiiss  sshhaallll  rreedduuccee  
tthhee  sspprreeaadd  ooff  rruummoorrss..    

  OOnnllyy  tthhee  ssttaattee  oowwnneedd  eelleeccttrroonniicc,,  pprriinntt  mmeeddiiaa  sshhoouulldd  bbee  ttaakkeenn  ttoo  tthhee  ssiittee..    
  IInn  eevveerryy  oonnee  hhoouurr  oorr  ssoo,,  tthhee  IInncciiddeenntt  ccoommmmaannddeerr  sshhaallll  ggiivvee  pprreessss  rreelleeaassee  iinn  oorrddeerr  ttoo  

ccoonnttrrooll  ffaallssee  iinnffoorrmmaattiioonn  ttoo  tthhee  oouuttssiiddee  wwoorrlldd..    
  NNoo  mmeeddiiaa  sshhaallll  bbee  aalllloowweedd  ttoo  aaiirr  oorr  pprriinntt  ppiiccttuurreess  ooff  ddeeaadd  bbooddiieess  wwiitthh  wwoorrsstt  ccoonnddiittiioonn..    
IInn  aa  ddiissaasstteerr  ssiittuuaattiioonn,,  oonnllyy  PPRR  ooffffiiccee  iinn  ddiissttrriicctt  lleevveell  wwiillll  ccoommmmuunniiccaattee  wwiitthh  tthhee  mmeeddiiaa  aanndd  
pprroovviiddee  bbrriieeff,,  nnoo  ootthheerr  ppaarraalllleell  aaggeennccyy  oorr  EESSFF  oorr  vvoolluunnttaarryy  aaggeennccyy  iinnvvoollvveedd  iinn  tthhee  ddiissaasstteerr  
mmaannaaggeemmeenntt  sshhaallll  ggiivvee  aannyy  ssoorrtt  ooff  pprreessss  bbrriieeffiinnggss..  
  
44..66  CCoonndduuccttiinngg  MMoocckk  DDrriillllss  aatt  DDiissttrriicctt  LLeevveell  
  TThhee  ddiissttrriicctt  lleevveell  mmoocckk  ddrriillll  sshhaallll  bbee  ccoonndduucctteedd  eevveerryy  yyeeaarr  bbeeffoorree  tthhee  ddiissaasstteerr  pphhaassee  iinn  tthhee  
ddiissaasstteerr  pprroonnee  aarreeaass..  TThhee  ccoonncceerrnneedd  ddeeppaarrttmmeennttss  sshhaallll  ttaakkee  ppaarrtt  iinn  tthhee  mmoocckk  ddrriillll  ttoo  sshhooww  
tthheeiirr  pprreeppaarreeddnneessss  iinn  eevvaaccuuaattiioonn,,  sseeaarrcchh  &&  rreessccuuee,,  hheeaalltthh  &&  ffiirrsstt--aaiidd,,  ddrriinnkkiinngg  ffaacciilliittiieess  aanndd  
rreelliieeff  ccaammppss  sseett--uupp..  EEvvaalluuaattiioonn  ooff  ppeerrffoorrmmaannccee  iiss  ttoo  bbee  mmaaddee  bbyy  tthhee  DDEEOOCC,,  tthhee  rreessppoonnssiibbllee  
oorrggaanniizziinngg  ccoommmmiitttteeee..  

  
44..66..11  FFoolllloowwiinngg  aarree  tthhee  rreessppoonnssiibbllee  iinnssttiittuuttiioonn  ffoorr  MMoocckkDDrriillll  --  

  
  TThhoossee  iinnssttiittuuttiioonnss  tthhaatt  aarree  rreellaatteedd  ttoo  tthhee  ddiissaasstteerr,,  wwhhoossee  MMoocckkDDrriillll  iiss  bbeeiinngg  ddoonnee..  

MMuunniicciippaall  ccoouunncciillss  aanndd  ffiirree  bbrriiggaaddee  ffoorr  tthhee  MMoocckk  DDrriillll  ooff  FFiirree  AAcccciiddeenntt..  
  TThhee  aaddmmiinniissttrraattiioonn  ooff  tthhaatt  aarreeaa  iiss  bbeeiinngg  pprraappoosseedd  ffoorr  MMoocckk--DDrriillll..  LLiikkee  tthhee  MMoocckk--DDrriillll  

iinn  SSuurraajjppuurr  ddiissttrriicctt,,  tthhee  HHoommee  GGuuaarrdd  ((NNaaggaarr  SSeennaa))  wwiillll  bbee  aa  llooccaall  aaddmmiinniissttrraattiivvee  
oorrggaanniizzaattiioonn..    
  

TThhuuss,,  mmaakkiinngg  tthhee  ddiissaasstteerr  ssppeecciiaall  aanndd  llooccaall  aaddmmiinniissttrraattiioonn  aa  rreessppoonnssiibbllee  iinnssttiittuuttiioonn  wwoouulldd  
mmaakkee  MMoocckkDDrriillll  mmoorree  eeffffeeccttiivvee,,  wwhheerree  aass  ffiinnaanncciiaall  rreessoouurrcceess  wwiillll  bbee  oobbttaaiinneedd  ffrroomm  tthhee  
DDiissttrriicctt  aaddmmiinniissttrraattiioonn  aanndd  tthhee  SSttaattee  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  FFuunndd..  
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55..  CCoooorrddiinnaattiioonn  MMeecchhaanniissmm  ffoorr  IImmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  DDDDMMPP  
  

AAfftteerr  tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhee  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  AAcctt  22000055,,  iinnssttiittuuttiioonnaall  iinnffrraassttrruuccttuurree  
hhaass  ddeevveellooppeedd  aatt  nnaattiioonnaall,,  ssttaattee  aanndd  ddiissttrriicctt  lleevveell  ffoorr  ddiissaasstteerr  mmaannaaggeemmeenntt..  AAllll  tthheessee  
oorrggaanniizzaattiioonnss  aarree  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  wwoorrkkiinngg  ffoorr  ddiissaasstteerr  mmaannaaggeemmeenntt  wwiitthh  mmuuttuuaall  ccoo--
oorrddiinnaattiioonn..  BBeetttteerr  ccoooorrddiinnaattiioonn  bbeettwweeeenn  aallll  ddeeppaarrttmmeennttss  wwiillll  sseerrvvee  aass  aa  ssttrroonngg  bbaassee  ffoorr  
aacchhiieevviinngg  eeffffeeccttiivvee  mmaannaaggeemmeenntt  aanndd  mmiittiiggaattiioonn  oobbjjeeccttiivveess  ooff  ddiissaasstteerrss..  AAllll  ggoovveerrnnmmeenntt  
ddeeppaarrttmmeennttss  aanndd  ootthheerr  ppaarrttiicciippaannttss  nneeeeddss  aaccttiivvee  ppaarrttiicciippaattiioonn  iinn  ccoooorrddiinnaattiioonn  aatt  tthhee  ssttaattee  aanndd  
ddiissttrriicctt  lleevveell..  IInn  ccaassee  ooff  aannyy  ddiissaasstteerr,,  eemmeerrggeennccyy  rreessppoonnssee  iiss  ffiirrsstt  ooff  aallll..  LLooccaall  ppeeooppllee  aallssoo  
hheellpp  iinn  tthhiiss..  MMaannyy  ootthheerr  aaggeenncciieess  aanndd  oorrggaanniizzaattiioonnss  aarree  aallssoo  iinnvvoollvveedd  iinn  tthhiiss  wwoorrkk..  
  

EEmmeerrggeennccyy  sseerrvviicceess  aarree  aallwwaayyss  iinn  aaccttiivvee  ssttaattee,,  ssoo  tthhaatt  tthheeyy  ccaann  iimmmmeeddiiaatteellyy  rreessppoonndd  aanndd  tthhee  
aaddmmiinniissttrraattiioonn  ccaann  aalleerrtt  ootthheerr  sseerrvviicceess..  DDiiffffeerreenntt  eemmeerrggeennccyy  sseerrvviicceess  aarree  ccoommppuullssoorryy  bbuutt  ttoo  
ddeeaall  bbeetttteerr  wwiitthh  ddiissaasstteerrss,,  SSoommee  ootthheerr  uusseeffuull  sseerrvviicceess  aallssoo  ssuuppppoorrtt..  AAllll  iinnssttiittuuttiioonnss  aarree  
ddiiffffeerreenntt;;  tthheeiirr  aauutthhoorriittyy  iiss  ddiiffffeerreenntt;;  tthhee  hhiieerraarrcchhyy  iiss  ddiiffffeerreenntt..  TToo  iimmpprroovvee  tthhee  rreessccuuee  
ooppeerraattiioonnss,,  iitt  iiss  nneecceessssaarryy  ttoo  wwoorrkk  wwiitthh  aallll  tthhee  ddeeppaarrttmmeennttss  aanndd  aaggeenncciieess  iinn  bbeetttteerr  
ccoooorrddiinnaattiioonn..  IItt  iiss  aallssoo  iimmppoorrttaanntt  ttoo  uunnddeerrssttaanndd  tthhee  aabbiilliittiieess,,  lliimmiittaattiioonnss  aanndd  oobblliiggaattiioonnss  ooff  
eeaacchh  ootthheerr..  
  

AAtt  tthhee  ttiimmee  ooff  ddiissaasstteerr  iinn  SSuurraajjppuurr  ddiissttrriicctt,,  rreeqquuiirreedd  eeffffoorrttss  wwiillll  bbee  mmaaddee  bbeettwweeeenn  aallll  
ddeeppaarrttmmeennttss  aanndd  aaggeenncciieess  ttoo  bbeetttteerr  ccoooorrddiinnaattiioonn..  bbyy  tthhee  ddiissttrriicctt,,  CCoooorrddiinnaattiioonn  wwiillll  bbee  
mmaaiinnttaaiinneedd  aatt  tthhee  cceenntteerr  lleevveell  aanndd  aatt  tthhee  ssttaattee  lleevveell  wwhhiicchh  iiss  iimmppoorrttaanntt..  TThhee  ccoooorrddiinnaatteedd  
iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  DDDDMMPP  ffrroomm  cceenntteerr  ttoo  llooccaall  lleevveell  iiss  aass  ffoolllloowwss  ––  
  
  

NNaattiioonnaall  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  AAuutthhoorriittyy  
NNaattiioonnaall  EExxeeccuuttiivvee  

CCoommmmiitttteeee  
NNaattiioonnaall  IInnssttiittuuttee  ooff  DDiissaasstteerr  

MMaannaaggeemmeenntt  
NNaattiioonnaall  DDiissaasstteerr  RReessppoonnssee  

FFoorrccee  
  

SSttaattee  LLeevveell  
SSDDMMAA  SSEECC  SSEEOOCC  SSDDRRFF  

  
DDiissttrriicctt  LLeevveell  

        LLooccaall  GGoovvtt..--  
GGrraamm  PPaanncchhaayyaatt,,  

SSaarrppaanncchh,,  SSeeccrreettaarryy  eettcc  
DDDDMMAA  DDEECC  DDiissttrriicctt  IInncciiddeenntt  

RReessppoonnssee  CCoommmmiitttteeee  
  

FFllooww  CChhaarrtt  66::  CCoooorrddiinnaatteedd  mmeecchhaanniissmm  ffoorr  iimmpplleemmeennttiinngg  DDDDMMPP  
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55..11  CCoooorrddiinnaattiioonn  wwiitthh  tthhee  CCeenntteerr  aanndd  tthhee  SSttaattee    
  

55..11..11  NNaattiioonnaall  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  AAuutthhoorriittyy    
  NNaattiioonnaall  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  AAuutthhoorriittyy  ccoonnssttiittuutteedd  uunnddeerr  tthhee  cchhaaiirrmmaannsshhiipp  ooff  tthhee  PPrriimmee  
MMiinniisstteerr..  NNDDMMAA  iiss  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  mmaannaaggiinngg  ppoolliicciieess,,  sscchheemmeess  aanndd  gguuiiddeelliinneess  ffoorr  ddiissaasstteerr  
mmaannaaggeemmeenntt,,  eeffffeeccttiivvee  aaccttiioonn  aanndd  ccoooorrddiinnaattiioonn  iinn  iimmpplleemmeennttaattiioonn  aatt  tthhee  ttiimmee  ooff  tthhee  ddiissaasstteerr..  
  
55..11..22  NNaattiioonnaall  EExxeeccuuttiivvee  CCoommmmiitttteeee  
  
TThhee  ““NNaattiioonnaall  EExxeeccuuttiivvee  CCoommmmiitttteeee””,,  ccoonnssttiittuutteedd  uunnddeerr  tthhee  CChhaaiirrmmaannsshhiipp  ooff  tthhee  UUnniioonn  
HHoommee  SSeeccrreettaarryy,,  aassssiissttss  tthhee  NNaattiioonnaall  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  AAuutthhoorriittyy  iinn  ddiisscchhaarrggiinngg  iittss  dduuttiieess  
aanndd  aallssoo  eennssuurreess  ccoommpplliiaannccee  wwiitthh  tthhee  ddiirreeccttiioonn  iissssuueedd  bbyy  tthhee  CCeennttrraall  GGoovveerrnnmmeenntt..  
  
55..11..33  NNaattiioonnaall  IInnssttiittuuttee  ooff  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  ((NNIIDDMM))  
  
TThhee  ''  NNaattiioonnaall  EExxeeccuuttiivvee  ccoommmmiitttteeee  '',,  ccoonnssttiittuutteedd  iinn  tthhee  CChhaaiirr  ooff  tthhee  UUnniioonn  hhoommee  SSeeccrreettaarryy,,  
hheellppss  ttoo  ddiisscchhaarrggee  iittss  dduuttyy  ttoo  tthhee  NNaattiioonnaall  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  AAuutthhoorriittyy  aanndd  aallssoo  aassssuurree  
ccoommpplliiaannccee  wwiitthh  gguuiiddeelliinneess    iissssuueedd  bbyy  tthhee  cceennttrraall  ggoovveerrnnmmeenntt..  
  
55..11..44    NNaattiioonnaall  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  FFoorrccee  ((NNDDRRFF))    
    
NNaattiioonnaall  DDiissaasstteerr  RReessppoonnssee  FFoorrccee  hhaass  bbeeeenn  sseett  uupp  ttoo  ccoonndduucctt  sseeaarrcchh  aanndd  rreessccuuee  ooppeerraattiioonnss  iinn  
aa  cchhaalllleennggiinngg  ddiissaasstteerr  ssiittuuaattiioonn..  IItt  wwiillll  bbee  aavvaaiillaabbllee  ffoorr  tthhee  ssttaatteess  wwhheenn  ccaalllleedd  iinn  tthhee  eevveenntt  ooff  
ddiissaasstteerr..  IItt  wwiillll  bbee  aavvaaiillaabbllee  ttoo  ssttaatteess  iiff  nneeeeddeedd  iinn  ccaassee  ooff  ddiissaasstteerr..  
  
55..22  SSttaattee  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  AAuutthhoorriittyy  ((SSDDMMAA))  
  
SSttaattee  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  AAuutthhoorriittyy  iiss  ccoonnssttiittuutteedd  uunnddeerr  tthhee  cchhaaiirrmmaannsshhiipp  ooff  CChhiieeff  MMiinniisstteerr  
ffoorr  ddiissaasstteerr  mmaannaaggeemmeenntt  iinn  tthhee  ssttaattee..  ..  IItt  iiss  tthhee  ttoopp  bbooddyy  ffoorr  ddeetteerrmmiinniinngg  ddiissaasstteerr  mmaannaaggeemmeenntt  
ppoolliicciieess  aanndd  sscchheemmeess  iinn  tthhee  ssttaattee..  IIttss  wwoorrkk  iiss  ttoo  aapppprroovvee  ssttaattee  ddiissaasstteerr  ppllaannnniinngg,,  ccoooorrddiinnaattee  
iimmpplleemmeennttaattiioonn  ffoorr  ssttaattee  ddiissaasstteerr  ppllaannnniinngg,,  pprroovviissiioonn  ffoorr  pprreevveennttiioonn,,  mmiittiiggaattiioonn,,  pprreeppaarraattiioonn  
mmeeaassuurreess  aanndd  mmoonniittoorriinngg  ddiissaasstteerr  rreellaatteedd  ddeevveellooppmmeenntt  ppllaannss  ooff  ddiiffffeerreenntt  ddeeppaarrttmmeennttss  ooff  tthhee  
ssttaattee..  
  



                                                District Disaster Management, Surajpur (C.G.) 

24  

55..22..11  SSttaattee  EExxeeccuuttiivvee  CCoommmmiitttteeee  ((SSEECC))  
  SSttaattee  EExxeeccuuttiivvee  CCoommmmiitttteeee  hhaass  bbeeeenn  ccoonnssttiittuutteedd  uunnddeerr  tthhee  cchhaaiirrmmaannsshhiipp  ooff  CChhiieeff  SSeeccrreettaarryy  ttoo  
aassssiisstt  iinn  tthhee  wwoorrkk  ooff  SSttaattee  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  AAuutthhoorriittyy..  TThhiiss  ccoommmmiitttteeee  wwiillll  wwoorrkk  ttoo  
ccoooorrddiinnaattee  aanndd  mmoonniittoorr  tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  nnaattiioonnaall  aanndd  ssttaattee  ppoolliiccyy  aanndd  ppllaannss..  
  
55..33  DDiissttrriicctt  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  AAuutthhoorriittyy  ((DDDDMMAA))  
  
DDiissttrriicctt  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  AAuutthhoorriittyy  hhaass  bbeeeenn  ccoonnssttiittuutteedd  uunnddeerr  tthhee  cchhaaiirrmmaannsshhiipp  ooff  
DDiissttrriicctt  CCoolllleeccttoorr  ffoorr  ddiissaasstteerr  mmaannaaggeemmeenntt  iinn  eeaacchh  ddiissttrriicctt..  TThhiiss  ssyysstteemm  wwiillll  mmaakkee  ppllaannss  ffoorr  
ddiissaasstteerr  mmaannaaggeemmeenntt  aatt  tthhee  ddiissttrriicctt  lleevveell  aanndd  wwiillll  eennssuurree  tthhaatt  tthhee  gguuiiddeelliinneess  iissssuueedd  bbyy  tthhee  
NNaattiioonnaall  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  AAuutthhoorriittyy,,  SSttaattee  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  AAuutthhoorriittyy  aanndd  tthhee  
SSttaattee  EExxeeccuuttiivvee  CCoommmmiitttteeee  ffoorr  pprreevveennttiioonn,,  mmiittiiggaattiioonn,,  pprreeppaarraattiioonn  aanndd  rreessppoonnssee  ttoo  aallll  tthhee  
ddeeppaarrttmmeennttss  aatt  tthhee  ddiissttrriicctt  lleevveell  aanndd  FFoollllooww  bbyy  tthhee  aauutthhoorriittiieess..  
  
55..44  SSttaattee  DDiissaatteerr  RReessppoonnssee  FFoorrccee  ((SSDDRRFF))  
  
OOnn  tthhee  bbaassiiss  ooff  CCeenntteerr,,  aa  ssttaattee  ddiissaasstteerr  rreessppoonnssee  ffoorrccee  hhaass  aallssoo  bbeeeenn  ffoorrmmeedd  iinn  tthhee  ssttaattee..  
MMeemmbbeerrss  ooff  tthhiiss  ffoorrccee  wwiillll  bbee  pprroovviiddeedd  ssppeecciiaall  ttrraaiinniinngg  ffoorr  ddiissaasstteerr  mmaannaaggeemmeenntt..  IItt  wwiillll  bbee  
eeqquuiippppeedd  wwiitthh  mmooddeerrnn  eeqquuiippmmeenntt  ttoo  ddeeaall  wwiitthh  tthhee  ddiissaasstteerr..  UUnnddeerr  tthhiiss,,  ssppeecciiaall  tteeaammss  wwiillll  bbee  
ffoorrmmeedd  ffoorr  fflloooodd,,  eeaarrtthhqquuaakkee,,  cchheemmiiccaall  aanndd  mmoolleeccuullaarr  ddiissaasstteerrss..  WWoommeenn  mmeemmbbeerrss  wwiillll  aallssoo  
bbee  iinncclluuddeedd  iinn  tthhiiss  ssppeecciiaall  ccaarree  ffoorr  wwoommeenn  aanndd  cchhiillddrreenn..  IItt  wwiillll  bbee  eexxppaannddeedd  aass  ppeerr  
rreeqquuiirreemmeenntt..  
  
55..55  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  CCeenntteerr    

    
FFoorr  tthhee  ppuurrppoossee  ooff  pprroommoottiinngg  tthhee  ccaappaacciittyy  ooff  aallll  tthhee  ssttaakkeehhoollddeerrss  ffoorr  ddiissaasstteerr  mmaannaaggeemmeenntt  iinn  
tthhee  ssttaattee,,  tthhee  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  TTrraaiinniinngg  CCeenntteerr  iiss  wwoorrkkiinngg  iinn  CChhhhaattttiissggaarrhh  aaddmmiinniissttrraattiioonn  
aaccaaddeemmyy,,  NNiimmoorraa,,  RRaaiippuurr..  TThhiiss  oorrggaanniizzaattiioonn  oorrggaanniizzeess  ttrraaiinniinngg  pprrooggrraammss  ffoorr  ddiissaasstteerr  
mmaannaaggeemmeenntt,,  pprreeppaarriinngg  pprroommoottiioonnaall  mmaatteerriiaall  ffoorr  ddiissaasstteerr  mmaannaaggeemmeenntt,,  wwoorrkkiinngg  ffoorr  
kknnoowwlleeddggee  mmaannaaggeemmeenntt  aanndd  rreesseeaarrcchh  ffoorr  ddiissaasstteerr  mmaannaaggeemmeenntt..  IInn  ffuuttuurree,,  aa  sseeppaarraattee  
iinnddeeppeennddeenntt  eexxiisstteennccee  ooff  tthhee  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  CCeenntteerr  wwiillll  bbee  ddeevveellooppeedd..  AAppaarrtt  ffrroomm  tthhiiss,,  
PPoolliiccee  TTrraaiinniinngg  SScchhooooll  iiss  llooccaatteedd  iinn  RRaaiippuurr,,  wwhhiicchh  iiss  wwoorrkkiinngg  ffoorr  ccaappaacciittyy  bbuuiillddiinngg..  
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55..66  NNooddaall  DDeeppaarrttmmeenntt    
  
BBaasseedd  oonn  tthhee  nnaattuurree  ooff  tthhee  ddiissaasstteerrss  bbyy  tthhee  ssttaattee  ggoovveerrnnmmeenntt,,  tthheeiirr  nnooddaall  ddeeppaarrttmmeennttss  hhaavvee  
bbeeeenn  sseett  uupp..  IItt  wwiillll  bbee  aammeennddeedd  ffrroomm  ttiimmee  ttoo  ttiimmee  wwiitthh  tthhee  aapppprroovvaall  ooff  tthhee  SSttaattee  DDiissaasstteerr  
MMaannaaggeemmeenntt  AAuutthhoorriittyy..  IItt  iiss  aa  dduuttyy  ooff  tthheessee  nnooddaall  ddeeppaarrttmmeennttss  ttoo  mmaakkee  nneecceessssaarryy  ppllaannss  ffoorr  
pprreevveennttiioonn,,  mmiittiiggaattiioonn  aanndd  pprreeppaarraattiioonn  ooff  tthhee  ddiissaasstteerr  rreellaatteedd  ddiissaasstteerr..  
  
55..77  CCoooorrddiinnaattiioonn  aatt  DDiissttrriicctt  LLeevveell    
  
FFiirrsstt  RReessppoonnddeerrss  aarree  llooccaall  aaddmmiinniissttrraattoorrss  aanndd  ppeeooppllee  aatt  tthhee  ttiimmee  ooff  tthhee  ddiissaasstteerr..  AAfftteerr  tthhaatt,,  tthhee  
ddiissttrriicctt  hhaass  ttoo  ttaakkee  rreessppoonnssiibbiilliittyy..  DDDDMMPP  iinn  tthhee  ddiissttrriicctt  iiss  aatt  tthhee  hhiigghheesstt  lleevveell..  AAfftteerr  tthhiiss  tthhee  
DDiissttrriicctt''ss  rreessppoonnssiibbllee  ooffffiicceerr  wwiillll  bbee  tthhee  DDiissttrriicctt  CCoolllleeccttoorr..  AAfftteerr  tthhiiss,,  tthhee  CChhiieeff  SSeeccrreettaarryy  ooff  
tthhee  DDiissttrriicctt  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  AAuutthhoorriittyy  wwiillll  aacctt  aass  CCoommmmaannddeerr..  WWiitthh  tthhiiss,,  tthhee  DDiissttrriicctt  
IInnffoorrmmaattiioonn  OOffffiicceerr,,  SSDDMM  oorr  TTeehhssiillddaarr  ((ooff  rreellaatteedd  ppllaaccee))  wwiillll  wwoorrkk..  OOnnee  ooffffiicceerr  ooff  tthhee  SSDDRRFF  
wwiillll  bbee  ffoorr  ccoooorrddiinnaattiioonn..  AAfftteerr  tthhiiss  tthhee  tteeaamm  wwiillll  bbee  ddiivviiddeedd  iinnttoo  tthhrreeee  ppaarrttss..  ((11))  HHeeaadd  ooff  aallll  
rreessppoonnssiibbllee  ddeeppaarrttmmeennttss  ((22))  LLeeaaddeerr  ooff  SSDDRRFF  ((33))  LLooggiissttiiccss  HHeeaadd..  TThhiiss  iinntteeggrraatteedd  ssttrruuccttuurree  
wwiillll  bbee  aass  ffoolllloowwss  ––  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

FFllooww  CChhaarrtt  77::  HHoorriizzoonnttaall  aanndd  vveerrttiiccaall  ccoooorrddiinnaatteedd  mmeecchhaanniissmm  aatt  tthhee  ddiissttrriicctt  lleevveell  

    

RReessppoonnssiibbllee  OOffffiicceerr  

IInncciiddeenntt  CCoommmmaannddeerr  aanndd  RReelliieeff  SSeeccrreeaattrryy   
NNGGOO  
PPrriivvaattee  IInnssttiittuuttee    
HHoossppiittaallss  
NNNNSS,,  NNCCCC,,  SSccoouutt  

DDiissttrriicctt  EExxeeccuuttiivvee  
CCoommmmiitttteeee  
  HHOODDss  ooff  AAllll  RReessppoonnssiibbllee  
DDeeppaarrttmmeennttss  

 LLooggiissttiicc  HHeeaadd  
((NNaaggaarr  PPaarriisshhaadd)) LLeeaaddeerr  ooff  

SSDDRRFF  

DDiissaasstteerr  RReessppoonnssee  aanndd  RReelliieeff  

DDiissttrriicctt  IInnffoorrmmaattiioonn  
OOffffiicceerr  
DDMM//SSDDMM  
SSDDRRFF  
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55..88  CCoooorrddiinnaattiioonn  aatt  LLooccaall  LLeevveell    
  
AAtt  tthhee  ttiimmee  ooff  aannyy  ddiissaasstteerr,,  llooccaall  aaddmmiinniissttrraattiioonn  aanndd  llooccaall  ppeeooppllee  aarree  pprriimmaarryy  rreessppoonnssee  
ffaaccttoorrss..  TThheeyy  hhaavvee  ttoo  bbeeaarr  tthhee  ffiirrsstt  eeffffeecctt  ooff  ddiissaasstteerr  aanndd  tthheeyy  aallssoo  hhaavvee  ttoo  ddoo  tthhee  ccoouunntteerr  
aattttaacckk..  TThheerreeffoorree  llooccaall  aaddmmiinniissttrraattiioonn  TTaahhssiill  PPaanncchhaayyaatt  SSaammiittii,,  GGrraamm  PPaanncchhaayyaatt  iiss  aa  mmaajjoorr  
rreessppoonnssee  ffaaccttoorr..IInn  tthhiiss  vviieeww,,  llooccaall  aaddmmiinniissttrraattiioonn  wwiillll  bbee  ssttrreennggtthheenneedd  iinn  SSuurraajjppuurr  ddiissttrriicctt  aanndd  
bbyy  pprroovviiddiinngg  ttrraaiinniinngg  aanndd  nneecceessssaarryy  eeqquuiippmmeenntt,,  tthheeyy  wwiillll  bbee  eemmppoowweerreedd  ttoo  ccoouunntteerr  aattttaacckk  iinn  
tthhee  ddiissaasstteerr  ppootteennttiiaall  vviillllaaggee..  FFoorr  tthhiiss,,  tthhee  GGrraamm  PPaanncchhaayyaatt  wwiillll  bbee  ffoorrmmeedd  aatt  tthhee  vviillllaaggee  lleevveell,,  
aa  QQuuiicckk  DDiissaasstteerr  RReessppoonnssee  TTeeaamm..  IItt  wwiillll  iinncclluuddee  SSaarrppaanncchh,,  PPaattwwaarrii,,  SSeeccrreettaarryy,,  KKoottwwaarr,,  
MMiittaanniinn,,  mmeeddiiccaall  ooffffiicceerr  aanndd  ssoocciiaall  wwoorrkkeerr  ooff  tthhee  vviillllaaggee..  SSiimmiillaarrllyy,,  nneeaarrbbyy  TTeehhssiill,,  PPaanncchhaayyaatt  
SSaammiittii  aanndd  GGrraamm  PPaanncchhaayyaatt  ccaann  aallssoo  bbee  aass  uusseeffuull  aass  tthhee  ffiirrsstt  rreessppoonnssee..  AAtt  tthhee  llooccaall  lleevveell,,  
PPaattwwaarrii,,  SSeeccrreettaarryy,,  SSaarrppaanncchh  SSeeccrreettaarryy,,  KKoottwwaarr  aarree  tthhee  bbaassiiss  ooff  tthhee  eennttiirree  ssyysstteemm,,  wwhhiicchh  
wwoorrkkss  dduurriinngg  tthhee  ddiissaasstteerr..  AAtt  tthhee  ttiimmee  ooff  ddiissaasstteerr,,  llooccaall  ppeeooppllee  //  eemmppllooyyeeeess  ccaann  ggiivvee  ccoorrrreecctt  
iinnffoorrmmaattiioonn  aabboouutt  tthhee  rreemmoottee  llooccaattiioonn  iinnffoorrmmaattiioonn,,  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ooff  iinnffoorrmmaattiioonn,,  
aasssseessssmmeenntt  ooff  tthhee  lleevveell  ooff  ddiissaasstteerr,,  ssuurrvveeiillllaannccee  ooff  ddiissaasstteerr  ddaammaaggee..  
  
  
  
  
  
  
  
  
          

FFllooww  CChhaarrtt  88::  HHoorriizzoonnttaall  aanndd  vveerrttiiccaall  ccoooorrddiinnaatteedd  mmeecchhaanniissmmss  aatt  tthhee  llooccaall  lleevveell  

TTeehhssiill  SSDDMM  TTeehhssiillddaarr  

DDeevveellooppmmeenntt  
OOffffiicceerr  

 SSaarrppaanncchh  

PPaattwwaarrii  

SSeeccrreettaarryy  

PPaanncchhaayyaatt  
CCoommmmiitttteeee  

GGrraamm  
PPaanncchhaayyaatt  

LLooccaall  LLeevveell  NNGGOO  
PPrriivvaattee  IInnssttiittuuttee 
SSoocciiaall  SSeerrvviiccee 
OOrrggaanniissaattiioonn 

DDiissaasstteerr  RReessppoonnssee  aanndd  RReelliieeff  

 EExxcchhaannggee  ooff  
RReessoouurrcceess  

 NNeeaarreesstt  TTeehhssiill  
PPaanncchhaayyaatt  
CCoommmmiitttteeee  
GGrraamm  PPaanncchhaayyaatt  
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55..99  CCoooorrddiinnaattiioonn  wwiitthh  PPrriivvaattee  IInnssttiittuuttiioonnss  aanndd  SSoocciiaall  SSeerrvviiccee  
OOrrggaanniizzaattiioonnss  

  
VVaarriioouuss  NNGGOOss,,  SSeellff  HHeellpp  GGrroouuppss  aanndd  SSoocciiaall  SSeerrvviicceess  aarree  ssuucchh  ffaaccttoorrss  tthhaatt  wwoorrkk  eeffffeeccttiivveellyy  
aass  wweellll  aass  iinn  tthhee  ttiimmee  ooff  ddiissaasstteerr..  TThhiiss  iiss  aann  iinnssttiittuuttiioonn  wwhhiicchh  hhaass  bbeeeenn  wwoorrkkiinngg  iinn  tthhiiss  aarreeaa  ffoorr  
aa  lloonngg  ttiimmee..  SSiimmiillaarrllyy,,  tthhee  pprriivvaattee  sscchhooooll  pprriivvaattee  hhoossppiittaall  aallssoo  bbeeccoommeess  aann  iinntteeggrraall  ppaarrtt  ooff  tthhee  
ccoooorrddiinnaatteedd  ssyysstteemm  aatt  tthhee  ttiimmee  ooff  ddiissaasstteerr..  AAllll  pprriivvaattee  aanndd  ggoovveerrnnmmeenntt  sscchhoooollss  aanndd  pprriivvaattee  
hhoossppiittaallss  iinn  tthhee  SSuurraajjppuurr  ddiissttrriicctt  ccaann  bbee  eennccoouurraaggeedd  ttoo  pprroovviiddee  sshheelltteerr  aanndd  nneecceessssaarryy  mmeeddiiccaall  
ffaacciilliittiieess  
  
  55..1100    CCoooorrddiinnaattiioonn  wwiitthh  NNeeiigghhbboouurr  DDiissttrriiccttss  

  

EEvveerryy  ddiissttrriicctt,,  iinn  tthhee  ccoonntteexxtt  ooff  ddiissaasstteerr  mmaannaaggeemmeenntt,,  iiss  nnoott  eeqquuiippppeedd  ffrroomm  aallll  rreessoouurrcceess  aanndd  
ccaappaabbllee..  TThheerree  iiss  aa  nneeeedd  ffoorr  eexxtteerrnnaall  aassssiissttaannccee  aatt  eevveerryy  mmoommeenntt  dduurriinngg  tthhee  ddiissaasstteerr..  SSuurraajjppuurr  
ddiissttrriicctt  iiss  aa  ccrriittiiccaall  ddiissttrriicctt  iinn  tteerrmmss  ooff  ddiissaasstteerr  ssiittuuaattiioonn..  FFoorr  eexxaammppllee,,  TTaahhssiill  SSuurraajjppuurr,,  
PPrraattaappuurr,,  BBhhaaiiyyaatthhaann,,  OOddggii  ooff  tthhee  ddiissttrriicctt  ssuucchh  aarreeaass  wwhheerree  iinn  ccaassee  ooff  ddiissaasstteerr,,  tthhee  aassssiissttaannccee  
ffrroomm  tthhee  nneeiigghhbboorriinngg  ddiissttrriicctt,,  TTeehhssiill  ccaann  bbee  rreeaacchheedd  iimmmmeeddiiaatteellyy,,  rraatthheerr  tthhaann  ddiissttrriicctt  
hheeaaddqquuaarrtteerr..  EExxaammppllee  --  IInn  ccaassee  ooff  ddiissaasstteerr  ooccccuurrrreennccee  aatt  TTeehhssiill  OOddggii  rreelliieeff  ccaann  bbee  ttaakkeenn    
iimmmmeeddiiaatteellyy  ffrroomm  KKoorriiyyaa,,  BBaallrraammppuurr  ddiissttrriicctt  hheeaaddqquuaarrtteerrss,,  SSiinngghhaarraauullii  ddiissttrriicctt  
((MMaaddhhyyaapprraaddeesshh  ssttaattee))  hheeaaddqquuaarrtteerr    iinn  EExxppeeccttaattiioonn  ooff    ddiissttrriicctt  hheeaaddqquuaarrtteerrss  SSuurraajjppuurr..  FFoorr  
tthhiiss,,  lliisstt  ooff  aavvaaiillaabbllee  rreessoouurrcceess  iinn  aaddjjaacceenntt  ddiissttrriiccttss  aanndd  tteehhssiillss  iinn  ssuucchh  rreemmoottee  aarreeaass  wwiillll  bbee  
kkeepptt  aatt  SSuurraajjppuurr  DDiissttrriicctt  hheeaaddqquuaarrtteerr..  SSoo  tthhaatt  hheellpp  ccaann  bbee  ttaakkeenn  wwhheenn  nneeeeddeedd..  HHeerree  aa  lliisstt  ooff  
ddiissttrriiccttss  aanndd  ssttaatteess  iiss  bbeeiinngg  ggiivveenn  wwhhiicchh  aarree  nneeaarr  aanndd  iimmmmeeddiiaattee  aassssiissttaannccee  ccaann  bbee  ttaakkeenn  aatt  tthhee  
ttiimmee  ooff  tthhee  ddiissaasstteerr..  

  
  AArreeaa  NNeeiigghhbboouurriinngg  DDiissttrriiccttss  

SSuurraajjppuurr  SSaarrgguujjaa,,  BBaallrraammppuurr  DDiissttrriicctt  
PPrraattaappppuurr  BBaallrraammppuurr  DDiissttrriicctt  
BBhhaaiiyyaatthhaann  KKoorriiyyaa  DDiissttrriicctt  
OOddggii  KKoorreeaa,,  BBaallrraammppuurr  DDiissttrriicctt,,  SSiinnggrraauullii  DDiissttrriicctt  ooff  MMaaddhhyyaa  PPrraaddeesshh  
RRaammaannuujjnnaaggaarr  KKeerriiyyaa,,  SSaarrgguujjaa  ddiissttrriicctt  
PPrreemmnnaaggaarr  SSaarrgguujjaa,,  KKoorrbbaa,,  KKoorriiyyaa  DDiissttrriicctt  

  
TTaabbllee  66::  NNeeaarreesstt  ddiissttrriicctt  aanndd  ssttaattee  aass  ppeerr  TTeehhssiill  ffoorr  aassssiissttaannccee  
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55..1111  CCoooorrddiinnaattiioonn  wwiitthh  SSDDMMPP  
  
SSDDMMPP  wwiillll  bbee  tthhee  iiddeeaall  lleevveell  aanndd  ssttaannddaarrdd  ffoorr  aallll  ddiissttrriiccttss..  AAllll  ddiissttrriiccttss  wwiillll  iimmpprroovvee  tthheeiirr  
iimmpplleemmeennttaattiioonn  mmeecchhaanniissmmss  aanndd  ccoooorrddiinnaattiioonn  mmeecchhaanniissmmss  aaccccoorrddiinngg  ttoo  SSDDMMPP..  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

FFllooww  CChhaarrtt  99  ::  DDiissttrriicctt  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  PPllaann  
  
  

    

DDiissttrriicctt  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  PPllaann  

DDiissttrriicctt  IInncciiddeenntt  CCoommmmaannddeerr    

DDiissttrriicctt  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  AAuutthhoorriittyy  

DDiissttrriicctt  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  CCoommmmiitttteeee  

RRaappiidd  DDaammaaggee  aasssseessssmmeenntt  GGrroouupp  

IInncciiddeenntt  RReessppoonnssee  GGrroouupp  

SSeeaarrcchh  aanndd  RReessccuuee  RReehhaabbiilliittaattiioonn  SSuuppppllyy  

PPoolliiccee  
SSDDRRFF  
HHoommee  GGuuaarrdd    

 

NNaaggaarr  PPaarriisshhaadd  
PPWWDD  
AAddddmmiinniissttrraattiioonn  

 

LLooggiissttiicc  DDeeppaarrttmmeenntt    
HHeeaalltthh  DDeeppaarrttmmeenntt    

  
LLooccaall  AAddmmiinniissttrraattiioonn,,  PPaanncchhaayyaatt  CCoommmmiitttteeee,,  DDiisstt..PPaanncchhaayyaatt,,  SSccoouuttee,,  
SSHHGG,,  NNGGOO,,  NNCCCC,,  NNSSSS,,  PPrriivvaattee  aanndd  SSoocciiaall  SSeerrvviicc  OOrrggaanniissaattiioonn    

DDiissaasstteerr  RReessppoonnssee  aanndd  RReelliieeff      
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66..  SSttaannddaarrdd  OOppeerraattiinngg  PPrroocceedduurreess  aanndd  CChheecckklliisstt    
  TThhiiss  cchhaapptteerr  iinncclluuddeess  ––  
  

11..  SSOOPP  ffoorr  FFlloooodd,,  DDrroouugghhtt  aanndd  SSttaammppeeddee  
22..  EEmmeerrggeennccyy  eevvaaccuuaattiioonn  ppllaann  ffoorr  FFiirree  aacccciiddeennttss,,  NNaattuurraall  DDiissaasstteerrss    

66..11  SSttaannddaarrdd  OOppeerraattiinngg  PPrroocceedduurree  
  
AAss  ppeerr  tthhee  rriisskk  aannaallyyssiiss,,  iitt  iiss  iiddeennttiiffiieedd  tthhaatt  fflloooodd  iiss  tthhee  mmaajjoorr  nnaattuurraall  ddiissaasstteerr..  DDrroouugghhtt  iiss  aallssoo  
aa  hhaazzaarrdd  ooff  ccoonncceerrnn  iinn  SSuurraajjppuurr,,  hhoowweevveerr,,  iittss  bbeeiinngg  aa  ssllooww  ooccccuurrrriinngg  pprroocceessss  aanndd  ddooeess  nnoott  
rreeqquuiirree  iimmmmeeddiiaattee  aaiidd  ccoommppaarreedd  ttoo  fflloooodd..  TThhee  ddiissttrriicctt  iiss  pprroonnee  ttoo  ootthheerr  ggeenneerraall  ddiissaasstteerrss  lliikkee  
rrooaadd  aacccciiddeennttss,,  ffoorreesstt  ffiirreess,,  eeppiiddeemmiiccss,,  eettcc..  SSiinnccee  hhuuggee  ggaatthheerriinngg  ooccccuurrss  aatt  tthhee  ffaaiirrss  oorrggaanniizzee  
iinn  tthhee  ddiissttrriicctt,,  tthheerree  aarree  cchhaanncceess  ooff  mmiissmmaannaaggeemmeenntt,,  aass  aa  rreessuulltt  nnaattuurraall  ccaallaammiittiieess  lliikkee  
ssttaammppeeddee,,  ffiirree  aacccciiddeennttss  ccaann  ooccccuurr  dduurriinngg  tthhee  ffeessttiivvaall..  SSOOPPss  aarree  pprrooppoosseedd  ffoorr  FFiirree  aacccciiddeennttss  
aanndd  NNaattuurraall  DDiissaasstteerrss  ttoo  eennssuurree  ssaaffeettyy  aanndd  iinnccrreeaassee  iinn  ddiissaasstteerr  rriisskk  rreedduuccttiioonn..  

ii..  PPrreeccaauuttiioonnaarryy  MMeeaassuurreess  ffoorr  FFiirree  AAcccciiddeennttss  
  

TToo  iinnccrreeaassee  tthhee  lleevveell  ooff  ssaaffeettyy  iinn  hhoossppiittaallss,,  ccoolllleeggeess,,  ggoovveerrnnmmeenntt  ooffffiicceess,,  ccoommmmeerrcciiaall  
bbuuiillddiinnggss  eettcc..,,  iinnssttaallllaattiioonn  ooff  ssmmookkee  aallaarrmmss  oorr  aauuttoommaattiicc  ffiirree  ddeetteeccttiioonn  //aallaarrmm  ssyysstteemmss  wwiillll  bbee  
pprrooppoosseedd  aass  aann  eeaarrllyy  wwaarrnniinngg  ooff  ffiirree  ttoo  tthhee  ooccccuuppaannttss..  TToo  pprreevveenntt  ffiirree  mmiisshhaappss  aanndd  ttoo  mmaannaaggee  
tthhee  eemmeerrggeennccyy  ssiittuuaattiioonn  dduurriinngg  ffiirree  ffoolllloowwiinngg  aaccttiivviittiieess  aanndd  pprreeccaauuttiioonnss  aarree  pprrooppoosseedd..  
  

  EEmmeerrggeennccyy  eevvaaccuuaattiioonn  ppllaannss  oorr  bbuuiillddiinngg  eevvaaccuuaattiioonn  ppllaannss  aarree  iimmppoorrttaanntt  ffoorr  aallll  
rreessiiddeennttiiaall  bbuuiillddiinnggss,,  aanndd  tthhee  ssaammee  wwiillll  bbee  pprreeppaarreedd  aass  ppeerr  FFiirree  &&  SSaaffeettyy  rruulleess..  

  RReegguullaarr  mmoocckk  ddrriillllss  wwiillll  bbee  ccaarrrriieedd  oouutt  ttoo  ccrreeaattee  aawwaarreenneessss  oonn  pprroocceedduurreess  ttoo  bbee  
ffoolllloowweedd  iinn  ttiimmeess  ooff  eevvaaccuuaattiioonn..  

  IItt  wwiillll  bbee  aaddvviisseedd  ttoo  kkeeeepp  ffiirree  eexxttiinngguuiisshheerrss,,  mmeeddiiccaall  kkiittss  aanndd  mmaasskkss  ttoo  pprreevveenntt  ssmmookkee  
iinnhhaallaattiioonn  eessppeecciiaallllyy  ffoorr  tthhoossee  wwiitthh  rreessppiirraattoorryy  ddiissoorrddeerrss..  
  

iiii..  PPrreeccaauuttiioonnaarryy  MMeeaassuurreess  ffoorr  NNaattuurraall  DDiissaasstteerr    
TThhee  ffoolllloowwiinngg  sstteeppss  sshhoouulldd  bbee  aaddoopptteedd  bbyy  aannyy  iinnddiivviidduuaall  dduurriinngg  tthhee  ttiimmeess  ooff  ddiissaasstteerr  ––    
  

  DDuurriinngg  aann  eeaarrtthhqquuaakkee,,  rreemmeemmbbeerr  ttoo  ccrroouucchh  uunnddeerr  ssoommee  hheeaavvyy  ffuurrnniittuurree  oorr  ssttaanndd  uunnddeerr  tthhee  
ddoooorrffrraammee  ffoorr  ccoovveerr..  



                                                District Disaster Management, Surajpur (C.G.) 

30  

  IInn  ccaassee  ooff  aa  ffiirree  iinn  tthhee  bbuuiillddiinngg,,  lleeaavvee  tthhee  bbuuiillddiinngg  bbyy  tthhee  ssttaaiirrss..  DDoo  nnoott  uussee  aa  lliifftt  
  IIff  tthhee  hhoouussee  iiss  ffllooooddeedd,,  tthheenn  cclliimmbb  uupp  ttoo  tthhee  rrooooff..  
  DDoo  nnoott  uussee  tthhee  tteelleepphhoonnee,,  eexxcceepptt  ttoo  ccaallll  ffoorr  hheellpp,,  ssoo  aass  ttoo  lleeaavvee  tteelleepphhoonnee  lliinneess  ffrreeee  ffoorr  tthhee  

oorrggaanniizzaattiioonn  ooff  rreessppoonnssee..  
  LLiisstteenn  ttoo  tthhee  mmeessssaaggeess  bbrrooaaddccaasstt  bbyy  rraaddiioo  aanndd  tthhee  vvaarriioouuss  mmeeddiiaa  ssoo  aass  ttoo  kkeeeepp  uuppddaatteedd  

wwiitthh  tthhee  llaatteesstt  iinnffoorrmmaattiioonn..  
  CCaarrrryy  oouutt  tthhee  ooffffiicciiaall  iinnssttrruuccttiioonnss  ggiivveenn  oovveerr  tthhee  rraaddiioo  oorr  bbyy  lloouuddssppeeaakkeerr..  
  KKeeeepp  aa  ffaammiillyy  eemmeerrggeennccyy  kkiitt  rreeaaddyy..  IInn  aallll  tthhee  ddiiffffeerreenntt  ttyyppeess  ooff  eemmeerrggeennccyy,,  iitt  iiss  bbeetttteerr  ttoo  

bbee  pprreeppaarreedd  tthhaann  ttoo  ggeett  rreeaaddyy,,  ttoo  ggeett  iinnffoorrmmaattiioonn  ssoo  aass  ttoo  ggeett  oorrggaanniizzeedd,,  ttoo  wwaaiitt  rraatthheerr  tthhaatt  
aacctt  ttoooo  hhaassttiillyy..  

  DDuurriinngg  ffllooooddss  ttuurrnn  ooffff  eelleeccttrriicciittyy  ttoo  rreedduuccee  tthhee  rriisskk  ooff  eelleeccttrrooccuuttiioonn..  
  AAss  ssoooonn  aass  fflloooodd  bbeeggiinnss,,  ttaakkee  vvuullnneerraabbllee  ppeeooppllee  ((oolldd,,  cchhiillddrreenn,,  ssiicckk,,  eettcc..))  ttoo  uuppppeerr  fflloooorr..  
  BBeewwaarree  ooff  wwaatteerr  ccoonnttaammiinnaattiioonn,,  wwaaiitt  uunnttiill  tthhee  wwaatteerr  iiss  ddeeccllaarreedd  ssaaffee  bbeeffoorree  ddrriinnkkiinngg  oorr  

bbooiill  tthhee  wwaatteerr  bbeeffoorree  ddrriinnkkiinngg..  
  CClleeaann  aanndd  ddiissiinnffeecctt  tthhee  rroooomm  tthhaatt  iiss  ffllooooddeedd..  
  DDuurriinngg  ssttoorrmmss  aanndd  hhuurrrriiccaanneess  ddoo  nnoott  ggoo  oouutt  iinn  aa  ccaarr  oorr  aa  bbooaatt  oonnccee  tthhee  ssttoorrmm  hhaass  bbeeeenn  

aannnnoouunncceedd..  
  IIff  yyoouu  ggoo  oouutt  iinn  tthhee  ssttoorrmm,,  tthheenn  ttaakkee  aassyylluumm  iinn  tthhee  sshheelltteerr  aass  ssoooonn  aass  ppoossssiibbllee  ((nneevveerr  

bbeellooww  tthhee  ttrreeee)),,  iiff  tthheerree  iiss  nnoo  sshheelltteerr,,  lliiee  ddoowwnn  ddiirreeccttllyy  iinn  aa  ppiitt  oorr  aa  ggaapp..  
    AAvvooiidd  ddoooorrss,,  wwiinnddoowwss,,  aanndd  eelleeccttrriiccaall  ccoonndduuccttoorrss  iinn  ssttoorrmm  oorr  ssttoorrmm,,  uunnpplluugg  tthhee  eelleeccttrriiccaall  
aapppplliiaanncceess  aanndd  tteelleevviissiioonn  aaiirrccrraaffttss..  DDoo  nnoott  uussee  aannyy  eelleeccttrriiccaall  eeqquuiippmmeenntt  oorr  tteelleepphhoonnee..  
  

66..22  PPrreeppaarreeddnneessss  ffoorr  FFlloooodd  
  

66..22..11  PPrreeccaauuttiioonnss  
  

  AAllll  tthhee  ttuubbee  wweellllss,,  ssaanniittaarryy  wweellllss  sshhoouulldd  bbee  cchheecckkeedd  bbeeffoorree  tthhee  oonnsseett  ooff  mmoonnssoooonn  aanndd  
oouutt  ooff  oorrddeerr  hhaanndd  ppuummppss  hhaavvee  ttoo  bbee  rreeppaaiirreedd..  

  DDiissiinnffeeccttiioonn  ooff  aallll  wweellllss  aanndd  ootthheerr  ssoouurrcceess  ooff  ddrriinnkkiinngg  hhaavvee  ttoo  bbee  mmaaddee  aanndd  pprreevveennttiivvee  
aanndd  ccoonnttrrooll  mmeeaassuurreess  sshhoouulldd  bbee  aaddoopptteedd  ffoorr  tthhee  aarreeaass  aaffffeecctteedd  bbyy  ddiiaarrrrhhooeeaa..  

  SSeeaarrcchh  aanndd  rreessccuuee  tteeaammss  ttoo  bbee  kkeepptt  iinn  ssttaannddbbyy  ffoorr  aannyy  eemmeerrggeennccyy  rreessccuuee  ooppeerraattiioonnss..  
  EEmmeerrggeennccyy  ccoooorrddiinnaattiioonn  tteeaamm  ttoo  mmoonniittoorr  tthhee  ssiittuuaattiioonn..  
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  EEnnssuurree  tthhaatt  ddrraaiinnaaggee  cchhaannnneellss  //  nnaallllaass  aarree  ddee--ssiilltteedd  aanndd  bbuunnddss  aarree  ppeerriiooddiiccaallllyy  
mmaaiinnttaaiinneedd..  

  TThhee  TTeehhssiillddaarrss  aanndd  BBDDOOss  wwiillll  ttaakkee  nneecceessssaarryy  sstteeppss  ttoo  ccoonndduucctt  mmeeeettiinngg  aatt  tthheeiirr  lleevveell  
aanndd  ffoorrmm  rreelliieeff  ppaarrttiieess  iinnvvoollvviinngg  ffiieelldd  ssttaaffff//  PPRRII//  NNGGOO//  llooccaall  vvoolluunntteeeerrss..  

  PPrreesseenntt  hhoouurrllyy  rreeppoorrtt  ttoo  tthhee  DDiissttrriicctt  CCoolllleeccttoorr  dduurriinngg  tthhee  ddiissaasstteerr..  
  

66..22..22  EEmmeerrggeennccyy  RReessppoonnssee  RReessoouurrcceess  
  

AA..  SSppeecciiaalliisstt  RReessoouurrcceess  
  

  SSeeaarrcchh  aanndd  rreessccuuee  tteeaammss  ((ddiivveerrss//sswwiimmmmeerrss,,  eemmeerrggeennccyy  mmeeddiiccaall))  
  SSppeecciiaalliizzeedd  eeqquuiippmmeenntt--  lliikkee  bbooaattss,,  lliiffee  jjaacckkeettss,,  hheelliiccoopptteerrss,,  eettcc..  

  

BB..  MMaannppoowweerr  
    SSuuppppoorrtt  PPeerrssoonnnneell  

  
CC..  MMeeddiiccaall  SSuuppppoorrtt  

    

  AAmmbbuullaanncceess  ((ccoommpplleettee  wwiitthh  eemmeerrggeennccyy  mmeeddiiccaattiioonn))  
  DDooccttoorrss  
  NNuurrsseess  
  SSttrreettcchheerr  BBeeaarreerrss  
  OOrraall  RReehhyyddrraattiioonn  SSaacchheettss  ((OORRSS))  

  

DD..  LLaaww  &&  OOrrddeerr  AAggeenncciieess  
    PPoolliiccee  
  SSDDRRFF//  NNDDRRFF    
  AArrmmyy//  AAiirr  FFoorrccee  ((iiff  nneeeeddeedd))  

  
EE..  OOtthheerr  EEsssseennttiiaallss  

  
  WWaatteerr  ssttoorraaggee  ttaannkkss  
  CChhlloorriinnee  ttaabblleettss  
  TTeemmppoorraarryy  sshheelltteerrss  wwiitthh  ssaanniittaattiioonn  ffaacciilliittiieess  
  TTeemmppoorraarryy  ccoommmmoonn  kkiittcchheenn  oorr  ffoooodd  ppaacckkeettss  
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TThhee  iinncciiddeenntt  aaccttiioonn  ppllaann  ffoorr  aannyy  fflloooodd  lliikkee  ssiittuuaattiioonn  iiss  ggiivveenn  bbeellooww--  
  

TTaasskk//  FFuunnccttiioonn  //AAccttiivviittyy  
  

DDeeppaarrttmmeenntt//RReessppoonnssiibbllee  OOffffiicceerr  

RRaaiissee  aallaarrmm  //MMaassss  mmeessssaaggiinngg//  CCoommmmuunniittyy  ssyyrreenn  
ssyysstteemm  DDiissttrriicctt  EEmmeerrggeennccyy  OOppeerraattiioonn  CCeenntteerr  
LLooookk  oouutt  ffoorr  rreegguullaarr  uuppddaatteess  ffrroomm  IInnddiiaann  
MMeetteeoorroollooggiiccaall  DDeeppaarrttmmeenntt  ((IIMMDD))  aanndd  CCeennttrraall  
WWaatteerr  CCoommmmiissssiioonn  ((CCWWCC))  ffoorr  ffoorreeccaasstt  aanndd  
ffoollllooww  uupp  aaccttiioonn..  

DDEEOOCC  

AAlleerrtt  aallll  IIRRTT  ttoo  ssttaarrtt  wwoorrkkiinngg  oonn  tthheeiirr  rroollee    IInncciiddeenntt  CCoommmmaannddeerr  
AAsssseessss  ssiittuuaattiioonn,,  mmaakkee  eevvaaccuuaattiioonn  ppllaann  aanndd  mmoovvee  
ccoommmmuunniittyy  ttoo  ssaaffeerr  zzoonneess  IInncciiddeenntt  RReessppoonnssee  TTeeaamm  
AAccttiivvaattee  ssppeecciiaall  rreessoouurrcceess  SSeeaarrcchh  aanndd  rreessccuuee  
((ddiivveerrss  //  sswwiimmmmeerrss,,  bbooaattss,,  lliiffee  jjaacckkeettss,,  
sseeaarrcchhlliigghhttss,,  nnyylloonn  rrooppeess))  
SSppeecciiaalliizzeedd      eeqquuiippmmeenntt      ((hheelliiccoopptteerrss,,      
ssaannddbbaaggss,,  ccrroowwbbaarrss,,  ssppaaddeess,,  ppoorrttaabbllee  mmoottoorr  
ppuummppss))  

IICC  

EEssttaabblliisshh  uunniiffiieedd  ccoommmmaanndd  ((ffoorr  lliiaaiissoonn  wwiitthh  
rreessppoonnddiinngg  aaggeenncciieess))  IIRRTT  
CClloossee  //  ccoorrddoonn  ffllooooddeedd  rrooaaddss  aanndd  aarreeaass  ffrroomm  eennttrryy    IIRRTT  
AAsssseessss  ssiittuuaattiioonn  hhoouurr  ttoo  hhoouurr  iinn  cclloossee  ccoonnttaacctt  wwiitthh  
IIMMDD//CCWWCC  aanndd  ootthheerr  aaggeenncciieess  IIRRTT  
CCoonndduucctt  ddaammaaggee  aasssseessssmmeenntt  DDDDMMAA  
OOnnllyy  aafftteerr  tthhoorroouugghh  cchheecckk--uupp  aanndd  ffoorrmmaall  
cclleeaarraannccee,,  ccoommmmuunniittyy  ccaann  bbee  ppeerrmmiitttteedd  ttoo  rreettuurrnn  
ttoo  tthheeiirr  hhaabbiittaattiioonn  

IIRRTT  

  
TTaabbllee  77::  AAccttiioonn  ppllaann  ttoo  ddeeaall  wwiitthh  fflloooodd  ssiittuuaattiioonn  
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66..33  PPrreeppaarreeddnneessss  ffoorr  DDrroouugghhtt  
  

66..33..11  PPrreeccaauuttiioonnss  
  

  PPrreeppaarraattiioonn  ooff  AAggrriiccuullttuurree  CCoonnttiinnggeennccyy  PPllaannss  ffoorr  ddiissttrriiccttss  aanndd  ssuubb--ddiissttrriiccttss  lleevveellss,,  
eessppeecciiaallllyy  iinn  vvuullnneerraabbllee  ddiissttrriiccttss..  

  IIddeennttiiffiiccaattiioonn  ooff  ddrroouugghhtt  pprroonnee  aarreeaass  pprreeffeerraabbllyy  aatt  tthhee  ssuubb  ddiissttrriicctt  lleevveell..  
  PPrreeppoossiittiioonniinngg  ooff  iinnppuuttss  lliikkee  ddrroouugghhtt  rreessiilliieenntt  vvaarriieettyy  sseeeeddss  aatt  ssttrraatteeggiicc  llooccaattiioonnss..    
  RReeppaaiirr  aanndd  mmaaiinntteennaannccee  ooff  wwaatteerr  bbooddiieess//  ttaannkkss//  wweellllss  eettcc..  ttoo  hheellpp  ccrriittiiccaall  iirrrriiggaattiioonn  

dduurriinngg  ddrryy  ssppeellllss..  
  DDeevveelloopp  pprroottooccoollss  ffoorr  vvaarriioouuss  ddeeppaarrttmmeennttss  ttoo  iinniittiiaattee  ccoonnttiinnggeennccyy  mmeeaassuurreess  wwiitthh  

cclleeaarr  aallllooccaattiioonnss  ooff  rreessppoonnssiibbiilliittiieess..  
  CCrreeaattiinngg  aawwaarreenneessss  aammoonngg  tthhee  ffaarrmmeerrss  oonn  mmaannaaggeemmeenntt  pprraaccttiicceess  lliikkee  

iinntteerrccrrooppppiinngg,,  mmuullcchhiinngg,,  wweeeedd  ccoonnttrrooll,,  eettcc..  
  EEnnccoouurraaggiinngg  ffaarrmmeerrss  ttoo  hhaavvee  ccrroopp  iinnssuurraannccee..  
  IInntteennssiiffiiccaattiioonn  ooff  wwaatteerr  ccoonnsseerrvvaattiioonn  mmeeaassuurreess  lliikkee  rraaiinnwwaatteerr  hhaarrvveessttiinngg  aanndd  

wwaatteerrsshheedd  mmaannaaggeemmeenntt  iinn  tthhee  vviillllaaggeess..  
  
66..33..22  IInnffoorrmmaattiioonn  UUttiilliizzaattiioonn  ffoorr  DDrroouugghhtt  MMaannaaggeemmeenntt  

  

  UUssiinngg  ffrroonnttiieerr  tteecchhnnoollooggiieess  lliikkee  rreemmoottee  sseennssiinngg  aanndd  GGIISS  ffoorr  pprroovviiddiinngg  iinnffoorrmmaattiioonn..  
  DDaattaabbaassee  ttoo  bbee  ccrreeaatteedd  aanndd  uuppddaatteedd  rreegguullaarrllyy  oonn  wweeaatthheerr,,  ccrroopp  ccoonnddiittiioonn,,  mmaarrkkeett  

iinnffoorrmmaattiioonn  eettcc..  
  GGeettttiinngg  iinnffoorrmmaattiioonn  rreegguullaarrllyy  ffrroomm  NNaattiioonnaall  IInnffoorrmmaattiiccss  CCeennttrree  ((NNIICC)),,  vviillllaaggee  

rreessoouurrcceess  cceenntteerrss  eessttaabblliisshheedd  bbyy  IISSRROO,,  IICCAARR,,  SSttaattee  aaggrriiccuullttuurraall  uunniivveerrssiittiieess,,  eettcc..  
  

66..44  PPrreeppaarreeddnneessss  MMeeaassuurreess  ffoorr  SSttaammppeeddee  
  

  TThhee  ffiirrsstt  sstteepp  iiss  ttoo  rreegguullaattee  ttrraaffffiicc  iinn  aarreeaass  ssuurrrroouunnddiinngg  tthhee  ppaannddaallss  aanndd  sshheelltteerr  
ggrroouunnddss..  

  RRoouuttee  mmaappss  ffoorr  tthhee  rreeaacchhiinngg  tthhee  pprriimmee  llooccaattiioonnss  aanndd  eexxiitt  rroouutteess  ttoo  bbee  ppuutt  uupp  aatt  
ssttrraatteeggiicc  ppooiinnttss..  

  BBaarrrriiccaaddiinngg  aatt  tthhee  eennttrraannccee  ttoo  eennssuurree  tthhee  mmoovveemmeenntt  ooff  ppeeooppllee  iinn  aa  qquueeuuee  ttoo  ccoonnttrrooll  
aa  bbuurrggeeoonniinngg  ccrroowwdd..  
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  CCCCTTVV  ccaammeerraass  aanndd  ppoolliiccee  pprreesseennccee  ttoo  rreedduuccee  rriisskk  ooff  ssnnaattcchhiinngg  aanndd  ootthheerr  ppeettttyy  
ccrriimmeess..  

  PPrrooffeessssiioonnaall  sswwiimmmmeerrss  aass  aa  ppaarrtt  ooff  rreessccuuee  tteeaamm  aarree  ddeeppllooyyeedd  aarroouunndd  cceerrttaaiinn  ddeepptthh  
ooff  wwaatteerr  ttoo  pprreevveenntt  cchhiillddrreenn  aanndd  eellddeerrss  ffrroomm  ddrroowwnniinngg..  

  AAnn  aammbbuullaannccee  aanndd  hheeaalltthh  ccaarree  pprrooffeessssiioonnaallss  oonn  ssttaanndd--bbyy..  
  UUnnppllaannnneedd  aanndd  uunnaauutthhoorriizzeedd  eelleeccttrriiccaall  wwiirriinnggss,,  LLPPGG  ccyylliinnddeerrss  aatt  ffoooodd  ssttaallllss  ttoo  bbee  

cchheecckkeedd  dduurriinngg  tthhee  eevveenntt..  
  PPrreeppaarree  aa  lliisstt  ooff  nneeaarrbbyy  hhoossppiittaallss  aanndd  cclliinniiccss..    

  
66..55  GGeenneerraall  SSOOPPss  ffoorr  aallll  ootthheerr  DDiissaasstteerr  
  

ii..  FFiirree    
  

CCaallll  tthhee  ffiirree  rreessccuuee  ddeeppaarrttmmeenntt::    
  

DDuurriinngg  ffiirree  iinn  bbuuiillddiinngg//aappaarrttmmeenntt,,  lleeaavvee  tthhee  pprreemmiisseess  bbyy  nneeaarreesstt  aavvaaiillaabbllee  eexxiitt..  CCaallll  ffiirree  
ddeeppaarrttmmeenntt  aanndd  ddoo  nnoott  aassssuummee  aannyyoonnee  eellssee  hhaass  ccaalllleedd  tthhee  ffiirree  ddeeppaarrttmmeenntt..  NNeevveerr  uussee  lliifftt  
ffoorr  lleeaavviinngg  tthhee  pprreemmiisseess  oorr  aappaarrttmmeenntt  dduurriinngg  eemmeerrggeennccyy..  IIff  yyoouurr  ccllootthh  ccaattcchheess  ffiirree,,  ddoo  nnoott  
ggeett  ppaanniicc  oorr  rruunn,,  ssttoopp,,  ddrroopp  aanndd  rroollll..  
  
CCoovveerr  yyoouurr  nnoossee  aanndd  mmoouutthh  wwiitthh  aa  wweett  cclleeaann  ccllootthh::  ..  
  

SSttaayy  ccaallmm  ccoovveerr  yyoouurr  nnoossee  aanndd  mmoouutthh  wwiitthh  aa  wweett,,  cclleeaann  ccllootthh  ttoo  pprreevveenntt  ssmmookkee  iinnhhaallaattiioonn  
iinnjjuurryy  aanndd  cchhookkiinngg..  NNeevveerr  jjuummpp  ooffff  oorr  aatttteemmpptt  ttoo  cclliimmbb  ddoowwnn  tthhee  ssiiddee  ooff  aa  ttaallll  bbuuiillddiinngg  aass  
iitt  wwiillll  mmeeaann  cceerrttaaiinn  ddeeaatthh..  
  
DDoo  nnoott  rruunn::    
  

DDuurriinngg  aa  ffiirree,,  ssmmookkee  ccoonnttaaiinniinngg  ppooiissoonnoouuss  ggaasseess  ssuucchh  aass  ccaarrbboonn  mmoonnooxxiiddee  ((CCOO))  tteennddss  ttoo  
rriissee  uupp..  WWhheenn  yyoouu  rruunn  iinn  aa  ssmmookkee  ffiilllleedd  rroooomm,,  yyoouu  tteenndd  ttoo  iinnhhaallee  tthhee  ssmmookkee  ffaasstteerr..  CCOO  
dduullllss  tthhee  sseennsseess  aanndd  pprreevveennttss  cclleeaarr  tthhiinnkkiinngg,,  lleeaaddiinngg  ttoo  ppaanniicc..  TToo  pprreevveenntt  bbeeiinngg  
aasspphhyyxxiiaatteedd,,  ddiipp  ttiissssuueess  oorr  ccllootthh  iinn  wwaatteerr  aanndd  ccoovveerr  yyoouurr  nnooiissee  wwiitthh  iitt..  

  
iiii..  NNaattuurraall  DDiissaasstteerr  

  

DDiissaasstteerr  ooccccuurr  wwiitthhoouutt  nnoottiiccee..  MMoosstt  ooff  tthhee  ddiissaasstteerrss  aarree  nnaattuurraall  ssuucchh  aass  eeaarrtthhqquuaakkee,,  fflloooodd,,  
hhuurrrriiccaannee,,  ssaannddssttoorrmm,,  llaannddsslliiddee,,  ttssuunnaammii  aanndd  vvoollccaannooss..  WWee  hhaavvee  nnoo  wwaayy  ooff  ssttooppppiinngg  
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tthheemm,,  bbuutt  wwee  ccaann  lleeaarrnn  ttoo  ddeeaall  wwiitthh  tthhee  ddiiffffiiccuulltt  ssiittuuaattiioonn  tthhaatt  aarriissee  dduuee  ttoo  tthheemm..  DDuurriinngg  
ddiissaasstteerrss  lliikkee  fflloooodd,,  ffiirree,,  eeaarrtthh  qquuaakkee,,  llaannddsslliiddee,,  rreessccuuee  bbeeggiinnss  aatt  hhoommee..  EEvveenn  bbeeffoorree  
eexxtteerrnnaall  hheellpp  aarrrriivveess,,  ppeeooppllee  aaffffeecctteedd  bbyy  tthhee  ddiissaasstteerr  hheellpp  eeaacchh  ootthheerr..  
  
TThhee  ggoovveerrnnmmeenntt  aanndd  mmaannyy  vvoolluunnttaarryy  oorrggaanniizzaattiioonn  sseenndd  tteeaammss  ooff  wwoorrkkeerr  ttrraaiinneedd  iinn  rreessccuuee  
ooppeerraattiioonnss  ttoo  ddiissaasstteerr--aaffffeecctteedd  aarreeaass..  TThheessee  tteeaammss  jjooiinn  hhaannddss  wwiitthh  tthhee  llooccaall  ccoommmmuunniittyy  
hheellppeerrss  ssuucchh  aass  ddooccttoorrss,,  nnuurrsseess,,  ssoocciiaall  wwoorrkkeerrss  aanndd  ppoolliicceemmeenn..  
  
TTeemmppoorraarryy  sshheelltteerrss  aarree  bbuuiilltt  ffoorr  ddiissppllaacceedd  ppeeooppllee..  DDooccttoorr  aanndd  nnuurrssee  pprroovviiddee  mmeeddiiccaall  aaiidd..  
TThheeyy  ttrreeaatt  tthhee  wwoouunnddeedd  aanndd  wwoorrkk  ttoo  ccoonnttrrooll  eeppiiddeemmiiccss..  SSoocciiaall  wwoorrkkeerrss  ccoolllleecctt  ffoooodd  aanndd  
ccllootthh  ffrroomm  aallll  oovveerr  tthhee  ccoouunnttrryy  ffoorr  tthhee  ddiissaasstteerr--aaffffeecctteedd  ppeeooppllee..  TThhee  ppoolliiccee  mmaaiinnttaaiinn  llaaww  
aanndd  oorrddeerr..  MMeeddiiaa  ––ppeerrssoonn  hheellpp  iinn  sspprreeaaddiinngg  nneewwss  aabboouutt  tthhee  vviiccttiimmss  aanndd  tthheeiirr  ccoonnddiittiioonnss..  
TThheeyy  aallssoo  ppoosstt  aaddvveerrttiisseemmeennttss  tthhaatt  uurrggee  ppeeooppllee  ttoo  ddoonnaattee  ffoorr  vviiccttiimmss..  
  
IInn  eexxttrreemmee  ccoonnddiittiioonnss,,  tthhee  AArrmmyy  aanndd  AAiirr  ffoorrccee  oorrggaanniizzee  rreessccuuee  ooppeerraattiioonn..  TThheeyy  cclleeaarr  
rrooaaddss,,  sseenndd  mmeeddiiccaall  tteeaammss  aanndd  hheellpp  ttoo  mmoovvee  ppeeooppllee  ttoo  ssaaffeerr  ppllaaccee..  TThhee  aaiirr  ffoorrccee  ddrrooppss  
ffoooodd,,  wwaatteerr  aanndd  ccllootthheess  iinn  tthhee  aaffffeecctteedd  aarreeaass..  OOrrggaanniizzaattiioonn  lliikkee  UUNN  hheellppss  iinn  pprroovviiddiinngg  aaiidd  
dduurriinngg  mmaassssiivvee  ddiissaasstteerrss..  

  
66..66  AAssssiissttaannccee  ffrroomm  tthhee  CCeennttrraall  //  SSttaattee  GGoovveerrnnmmeenntt  
  
SS..NNoo    FFuunnccttiioonn  DDeeppaarrttmmeennttss  SSttaannddaarrdd  RReelliieeff  LLeevveell  aanndd  RReehhaabbiilliittaattiioonn  

11  

VVaaccaattee  
((rreessiiddeennttiiaall  aanndd  
ccoommmmeerrcciiaall  
bbuuiillddiinngg))  

PPoolliiccee,,  NNaaggaarr  
PPaarriisshhaadd    

  EEmmppttyy  rriisskk  ffuullll  bbuuiillddiinnggss,,  iimmmmeeddiiaatteellyy..  
  TTrraannssppoorrttaattiioonn  ooff  ppeerrssoonnss  aanndd  eesssseennttiiaall  

iitteemmss  aatt  ssaaffee  ppllaacceess..  
  PPrroovviissiioonn  ooff  tteemmppoorraarryy  ssaaffee  

aaccccoommmmooddaattiioonn  ffoorr  ddiissppllaacceedd  ppeeooppllee..  

22  
SSeeaarrcchh  aanndd  
RReessccuuee  

PPoolliiccee,,  NNGGOOss,,  
SSccoouutt,,  NNSSSS,,NNCCCC,,  
SSDDRRFF  

  SSaavvee  tthhee  ppeeooppllee  ttrraappppeedd  iinn  tthhee  ccrriissiiss  aanndd  
eessccoorrtt  tthheemm  ttoo  aa  ssaaffeerr  ppllaaccee    

  PPrrootteeccttiinngg  tthhee  EEnnddaannggeerreedd  AAnniimmaallss  
  SSeeaarrcchh  ffoorr  mmiissssiinngg  ppeerrssoonnss  

33  
SSeeccuurriittyy  ooff  
aaffffeecctteedd  aarreeaa  

PPoolliiccee,,  HHoommee  ggaauurrdd,,  
SSDDRRFF  

  SSeeccuurriittyy  ttoo  aavvooiidd  uunnttoowwaarrdd  aatt  tthhee  aaffffeecctteedd  
ssiittee  ssoo  tthhaatt  tthhee  ccrroowwdd  ccaann  bbee  kkeepptt  aawwaayy  
ffrroomm  tthhee  ddiissaasstteerr  ssiittee..  
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44  

TTrraaffffiicc  ccoonnttrrooll  TTrraaffffiicc  PPoolliiccee  NNGGOOss    DDoo  nnoott  aallllooww  vveehhiicclleess  ttoo  ccoommee  nneeaarr  tthhee  
aaffffeecctteedd  aarreeaa..    

  AArrrraannggeemmeennttss  ffoorr  ffaasstt  ttrraannssppoorrtt  ooff  vveehhiicclleess  
eennggaaggeedd  iinn  rreelliieeff  wwoorrkk..    

  AArrrraannggeemmeenntt  ooff  vveehhiicclleess  wwhheenn  nneeeeddeedd..  

55  

LLaaww  aanndd  oorrddeerr  PPoolliiccee,,  SSDDRRFF    TThhee  aarrrraannggeemmeenntt  ttoo  ssttoopp  tthhee  ssttaammppeeddee  aatt  
tthhee  ttiimmee  ooff  tthhee  ddiissaasstteerr..    

  SSttoopp  rruummoorrss    
  PPrreevveenntt  rriioottss  aanndd  lloooottiinngg..  
    PPrrootteeccttiioonn  ooff  lliiffee  aanndd  pprrooppeerrttyy  ttoo  aaffffeecctteedd  

66  

DDeeccaayy  ooff  ddeeaadd  
bbooddiieess  

PPoolliiccee,,  HHeeaalltthh  
DDeeppaarrttmmeenntt,,    NNaaggaarr  
PPaarriisshhaadd  

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

  TThhee  aarrrraannggeemmeenntt  ffoorr  tthhee  ffuunneerraall  ooff  ddeeaadd  
bbooddiieess    

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

  IInnffoorrmm  ttoo  rreellaattiivveess  ooff  tthhee  ddeecceeaasseedd..  

77  

DDeebbrriiss  ddiissppoossaall  PPoolliiccee,,  NNaaggaarr  
PPaarriisshhaadd,,  SSDDRRFF  

  RReemmoovvaall  ooff  ddeebbrriiss  ffoorr  tthhee  rree--iinnssttaallllaattiioonn  ooff  
uurrggeenntt  sseerrvviicceess..    

  PPuutt  iinn  tthhee  pprrooppeerr  ppllaaccee  ooff  ddeebbrriiss..  
  CCaarreeffuull  ddeelleettiioonn  ooff  ddeebbrriiss,,  wwhhiicchh  ddooeess  nnoott  

ddaammaaggee  vvaalluuaabbllee  iitteemmss  aanndd  ddeeaadd  bbooddiieess..  
  

TTaabbllee  88::  AAssssiissttaannccee  ffrroomm  tthhee  CCeennttrraall  //  SSttaattee  GGoovveerrnnmmeenntt  
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66..77  HHuummaann  RReelliieeff  aanndd  AAssssiissttaannccee  
  
UUnnddeerr  tthhee  rreelliieeff  aanndd  rreehhaabbiilliittaattiioonn,,  tthheerree  aarree  vvaarriioouuss  ttyyppeess  ooff  hhuummaanniittaarriiaann  nneeeeddss,,  wwhhiicchh  
iiss  eesssseennttiiaall  ffoorr  nnoorrmmaall  hhuummaann  lliiffee..  TThhee  ffoolllloowwiinngg  ccrriitteerriiaa  wwiillll  bbee  aavvaaiillaabbllee  ttoo  pprroovviiddee  tthhee  
nneecceessssaarryy  ffaacciilliittiieess  --  

  
SS..  NNoo..  EEsssseennttiiaall  hhuummaann  

ffaacciilliittiieess  
SSttaannddaarrdd  lleevveell  wwoorrkk  

11  FFoooodd  
  DDiissttrriibbuuttiioonn  ooff  mmiillkk,,  bbrreeaadd,,  mmiillkk  ppoowwddeerr  eettcc..  
  FFoooodd  ppaacckkeettss  ffrroomm  ddoonnoorrss,,  ccoolllleeccttiinngg  ffrroomm  hhoommee,,  

llooggiissttiiccss  ddeeppaarrttmmeenntt..  
  DDiissttrriibbuuttiioonn  ooff  ffrruuiittss  eettcc..  

22  DDrriinnkkiinngg  WWaatteerr  

  PPrroovviiddiinngg  DDrriinnkkiinngg  WWaatteerr  TTaannkkeerr  bbyy  tthhee  NNaaggaarr  
ppaarriisshhaadd..  

  CClleeaann  ddrriinnkkiinngg  wwaatteerr  bbyy  tthhee  PPuubblliicc  HHeeaalltthh  
DDeeppaarrttmmeenntt    

  CClleeaannlliinneessss  ooff  eexxiissttiinngg  wwaatteerr  ssoouurrcceess..  
  RReessttoorree  ddrriinnkkiinngg  wwaatteerr  ssuuppppllyy  iimmmmeeddiiaatteellyy  

33  MMeeddiicciinnee  
  EEsssseennttiiaall  mmeeddiicciinneess  bbyy  ggoovveerrnnmmeenntt  hhoossppiittaall--    

DDiissttrriibbuuttee  mmeeddiicciinnee  ooff  ffeevveerr,,  ddiiaarrrrhheeaa  eettcc  
  EEnnssuurriinngg  aaddeeqquuaattee  ssttoocckk  iinn  mmeeddiiccaall  

44  CCllootthh  
  DDiissttrriibbuuttiioonn  ooff  bbllaannkkeettss  aanndd  tteexxttiilleess  bbyy  DDiissttrriicctt  

AAddmmiinniissttrraattiioonn  aanndd  ddoonnoorrss  
  CCoolllleeccttiioonn  ooff  oolldd  tteexxttiilleess  bbyy  NNGGOOss,,NNSSSS,,  NNCCCC  

aanndd  ddiissttrriibbuuttiioonnss  iinn  nneeeeddyy..  

66  TTeemmppoorraarryy  
SShheelltteerrss  

  AArrrraannggeemmeenntt  ooff  tteemmppoorraarryy  aaccccoommmmooddaattiioonn  
((sscchhooooll,,  ccoolllleeggee,,  ggoovveerrnnmmeenntt  bbuuiillddiinngg))  

  TTaarrppaauulliinn  ddiissttrriibbuuttiioonn  ffoorr  rraaiinn  pprrootteeccttiioonn  
  TTeemmppoorraarryy  TTeennttss  

77  HHeellpplliinnee  
  EEssttaabblliisshhmmeenntt  ooff  ccoonnttrrooll  rroooomm  aatt  tthhee  ssiittee..  
  EEssttaabblliisshhmmeenntt  ooff  hheellpplliinnee  nnuummbbeerr  iimmmmeeddiiaatteellyy  oonn  

tthhee  ccoonnttrrooll  rroooomm  ooff  tthhee  ssiittee..  
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88  VVIIPP  TToouurriinngg  
  IInnssppeeccttiioonn  aarrrraannggeemmeennttss  ffoorr  LLeeaaddeerrss,,  

aaddmmiinniissttrraattiivvee  ooffffiicciiaallss,,  mmiinniisstteerrss  ooff  tthhee  
ggoovveerrnnmmeenntt..  

  TTrraannssppoorrttaattiioonn  aanndd  ccoonnttrrooll  ooff  tthhee  ccrroowwdd..  

99  SSuuppppoorrtt  ffrroomm  
PPrriivvaattee  IInnssttiittuuttee  

  PPrriivvaattee  sscchhooooll  aass  tteemmppoorraarryy  aaccccoommmmooddaattiioonn  
  UUssee  ooff  rreessoouurrcceess  ooff  pprriivvaattee  hhoossppiittaallss  
  TTaakkiinngg  hheellpp  ooff  JJCCBB,,  ttrraaccttoorr  ttrroolllleeyy,,  dduummppeerr  eettcc..  

ffrroomm  pprriivvaattee  bbuuiillddeerrss..  
    

TTaabbllee  99::  HHuummaann  rreelliieeff  aanndd  aassssiissttaannccee  
  

AA  SSOOPP  ((SSttaannddaarrdd  OOppeerraattiinngg  PPrroocceedduurree))  hhaass  bbeeeenn  sseett  uupp  ffoorr  tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  
DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  AAccttiioonn  PPllaann  iinn  tthhee  ddiissttrriicctt..  DDiissaasstteerr  aanndd  ddiissaasstteerr  lleevveellss  wwiillll  bbee  
ddeeffiinneedd  tthhrroouugghh  tthhee  DDiissttrriicctt  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  PPllaann..  
AAccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  lleevveell  ooff  ddiissaasstteerr  aanndd  tthhee  rreeqquuiirreemmeenntt,,  oobbttaaiinniinngg  eexxtteerrnnaall  aassssiissttaannccee  wwiillll  
bbee  ccoonnssiiddeerreedd..  TThheerree  wwiillll  bbee  ssppeecciiaall  aarrrraannggeemmeennttss  ffoorr  sseennddiinngg  iinnffoorrmmaattiioonn  ffrroomm  tthhee  
ddiissaasstteerr  ssiittee  ttoo  tthhee  ddiissttrriicctt  hheeaaddqquuaarrtteerrss..  
MMaannaaggeemmeenntt  ooff  ccoommmmuunniiccaattiioonn  mmeeddiiaa,,  ssuuppppoorrtt,,  rreessoouurrccee  aanndd  vvaarriioouuss  ssttaannddaarrdd  lleevveellss  ooff  
rreelliieeff  hhaass  bbeeeenn  mmeennttiioonneedd  iinn  DDDDMMPP..    
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ffttyykk  &&  llqqjjttiiqqjj  ¼¼NN00xx00½½  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

मांकमांक  िवषयिवषय  ––  सूचीसूची    पृपृ   सं ासं ा    
11  अनुबंधअनुबंध  1 1       संपकसंपक  िववरणिववरण  

  11--1133    
22  अनुबंधअनुबंध  22        उपकरणोंउपकरणो ं िकिक  सूचीसूची    1144--1155    
33  अनुबंधअनुबंध  3 3       संसाधनसंसाधन    1166--2277     
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अनुबंधअनुबंध  1 1   &&    संपकसंपक  िववरणिववरण  
11..    संपकसंपक  िववरणिववरण  

NNaattiioonnaall  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  AAuutthhoorriittyy  रा ीयरा ीय  आपदाआपदा  बंधनबंधन  ािधकरणािधकरण  
((NNDDMMAA))  

एनएन..डीडी..एमएम..एए.., , भवनभवन  
एए--11, , सफदरजंगसफदरजंग  ए ेवए ेव  
नईनई  िद ीिद ी  --  111100002299  
दूरभाषदूरभाष  ++9911--1111--2266770011770000  
िनयं णिनयं ण  कक   ++9911--1111--2266770011772288  

GGoovveerrnnmmeenntt  ooff  IInnddiiaa  भारतभारत  सरकारसरकार  
हे लाइनहे लाइन  नंबरनंबर  001111--11007788  
फैफै   ++9911--1111--2266770011772299  

  
एनडीएमएएनडीएमए  िनयं णिनयं ण  कक   

नामनाम  कायालयकायालय  फैफै   मोबाइलमोबाइल  ईमेलईमेल  आईआई  डीडी  
िनयं णिनयं ण  कक   001111--2266770011772288  001111--2266770011772299  99886688889911880011  ccoonnttrroollrroooomm@@nnddmmaa..ggoovv..iinn  

001111--11007788  99886688110011888855  nnddmmaaccoonnttrroollrroooomm@@ggmmaaiill..ccoomm  
  

एनडीआरएफएनडीआरएफ    मु ालयमु ालय  
मु ालयमु ालय  एनडीआरएफएनडीआरएफ, , अ ोदयअ ोदय  भवनभवन,,बीबी--2 2 िवंगिवंग  99tthh  ोरोर  

सीजीओसीजीओ  का ेका े , , लोधीलोधी  रोडरोड, , नईनई  िद ीिद ी  --  111100003333  
िनयं णिनयं ण  कक   कीकी  जानकारीजानकारी  

नंबरनंबर  --      001111--2244336633226600, , फैफै   नन. . ––  001111--2244336633226611  
EEMMAAIILL  IIDD::  hhqq..nnddrrff@@nniicc..iinn  
ए चजए चज// रसे शनरसे शन  िववरणिववरण  

..  --  001111--2244336699227799,,      फैफै   --  001111--2244336633226611  
  एनडीआरएफएनडीआरएफ    यूिनटयूिनट    

ीी  जैकबजैकब  िकसपोटटािकसपोटटा  ,,  कमांडटकमांडट  
33रीरी  एनडीआरएफएनडीआरएफ  बटाबटा..  

पोपो  ––  मंुडालीमंुडाली,,कटककटक  ––  ओिड़साओिड़सा,,    िपनिपन  --  775544001133  
नामनाम  कायालयकायालय  फैफै   यूिनटयूिनट  कंटोलकंटोल मम  नन..  

ईमेलईमेल  आईआई  डीडी  
ओिड़साओिड़सा  जोनजोन  00667711--22887799771100  00667711--22887799771111  00667711--22887799771111  0099443377558811661144  

oorrii0303--nnddrrff@@nniicc..iinn  
  
रारा   बाढ़बाढ़  िनयं णिनयं ण  कक   ीी  एनएन..आरआर. . सासा   , , उपउप  सिचवसिचव    

पुरानापुराना  भूभू  ––  अिभलेखअिभलेख  कायालयकायालय  
गाँधीगाँधी  चौकचौक, , रायपुररायपुर  

  रारा   बाढ़बाढ़  िनयं णिनयं ण  कक   
नामनाम  कायालयकायालय  फैफै   ईमेलईमेल  आईआई  डीडी  
िनयं णिनयं ण  कक   00777711--  22222233447711  00777711--  22222233447722  ccggrreelliieeff@@ggmmaaiill..ccoomm  
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िजलािजला  रर  िनयं णिनयं ण  कक     --      
ØØ  

vvkkiinnkk  ffuu;;aa==..kk  
dd{{kk    

vvff//kkddkkjjhh  nnwwjjHHkkkk""kk@@eekksscckkbbZZyy  

11  jjkkTT;;  LLrrjj    

JJhh  ,,uu--  vvkkjj--  llkkggww]]  mmii  
llffppoo]]    jjkkttLLoo  ffooHHkkkkxx  
¼¼vvkkiinnkk  iizzccaa//kkuu  eeaa==kkyy;;]]  
jjkk;;iiqqjj½½  

00777711&&22222233447711@@99882277992266666622  

22  ffttyykk  LLrrjj  JJhh  ddss00  iihh00  llkk;;    77669977778855000055  

33  rrggllhhyy  LLrrjj    

¼¼11½½  llwwjjttiiqqjj  JJhh  uuaanntthh  iikk..MMss;;  77997744000099445566  

¼¼22½½  jjkkeekkuuqqttuuxxjj  JJhh  ddjjeeppaann  ttkkVVookkjj    99116655336600550000  

¼¼33½½  HHkk SS;;kkFFkkkkuu  JJhh  llqqjjss''kk  jjkk WW;;    99882266119933774477  

¼¼44½½  iizzrrkkiiiiqqjj  JJhh  ttss00  iihh00  ffrrookkjjhh    99442244224499113311  

¼¼55½½  vvkk ssMM++xxhh  JJhh  llkkffyydd  jjkkee  xxqqIIrrkk  99113311333355661199  

¼¼66½½  iizz sseeuuxxjj  JJhh  ddjjeeppaann  ttkkVVookkjj    99116655336600550000  

44  uuxxjj  ffuuxxee  &&  &&  

55  ffppffddRRllkk  ffooHHkkkkxx    MMkk WW00  ,,ll00  iihh00  ooSS'';;  88443355336677778888  

66  
ffttyykk  llssuukkuuhh]]  uuxxjj  
llssuukk  

OOgghh00  ddss00  yyddMM++kk  99442255555599550022  

77  
iiqq ffyyll  ffuu;;aa==..kk  
dd{{kk]]  ffllffooyy  yykkbbuu  

,,ll00  vvkkbbZZ00  uuhhyykkEEccjj  ffeeJJkk  
99442255557744554411  

99999933444433330099]]  ¼¼ddUUVVjjkk ssyy  uuaa00  99557755777700000044½½  
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iizz””kkkkllddhh;;  vvff//kkddkkffjj;;kkss aa  ddss  nnwwjjHHkkkk’’kk  uuaaccjjkk ss aa  ddhh  llwwpphh  
ffttyykk  &&  llwwjjttiiqqjj  ¼¼NN00xx00½½  
ffooHHkkkkxx  ddkk  uukkee  &&  jjkkttLLoo  ffooHHkkkkxx  

  

ffttyykk  llwwjjttiiqqjj  ¼¼vvff//kkddkkffjj;;kk ss aa  ddss  nnwwjjHHkkkk""kk  uuEEccjj½½  

ØØaa--  uukkee  vvff//kkddkkjjhh  ddkk  uukkee  eekk ss00  uu00  ddkk;;kkZZyy;;  

11  vvkk;;qqDDrr  lljjxxqqttkk  llaaHHkkkkxx  JJhh  VVkkeeuu  ffllaagg  llkkssuuookkuuhh  9944225555  8844338888  0077777744  224411440011  

22  ddyyssDDVVjj  llwwjjttiiqqjj  JJhh  ddss--llhh--  nnssoollssuukkiiffrr  99882266444433337777  0077777755  226666111177  

33  vviijj  ddyyssDDVVjj  JJhh  ddss--iihh--llkk;;  77669977778855000055    

44  llaa;;qqDDrr  ddyyssDDVVjj  llww wwjjttiiqqjj  JJhh  vvkkss00iihh00  ffllaagg  88888899881100228822  
  

  
  

vvuuqqffooHHkkkkffxx;;  vvff//kkddkkjjhh@@rrggllhhyynnkkjj  &&  
  

  

ØØaa--  uukkee  vvff//kkddkkjjhh  ddkk  uukkee  
eekk ss00  uu00  

11  vvuuqqffooHHkkkkxxhh;;  vvff//kkddkkjjhh  jjkk00  llwwjjttiiqqjj  JJhh  llqqHHkkkk""kk  ffllaagg  jjkktt  
7700771155  5555333333  
7755887711  3399779999  

22  vvuuqqffooHHkkkkxxhh;;  vvff//kkddkkjjhh  jjkk00  iizzrrkkiiiiqqjj  JJhh  llhh00,,ll00  iiSS aaddjjkk  
9955775511  9911885566  
9944225555  8855777733  

33  vvuuqqffooHHkkkkxxhh;;  vvff//kkddkkjjhh  jjkk00  HHkk SS;;kkFFkkkkuu  JJhheerrhh  TT;;kkss ffrr  ffllaagg  9900009944  5588887711  

44  rrggllhhyynnkkjj  llwwjjttiiqqjj  JJhh  uuaanntthh  iikk..MMss;;  9944006633  6688441100  

55  uukk;;cc  rrggllhhyynnkkjj  llwwjjttiiqqjj  JJhheerrhh  vvee``rrkk  ffllaagg  8833119900  6699003377  

66  uukk;;cc  rrggllhhyynnkkjj  vvkkssMM++xxhh¼¼ffccggkkjjiiqqjj½½  JJhh  llkkffyydd  jjkkee  xxqqIIrrkk    9911111188  0000552244  

77  iizzHHkkkkjjhh  rrggllhhyynnkkjj  vvkk ssMM++xxhh@@HHkkSS;;kkFFkkkkuu  JJhh  llqqjjss''kk  jjkkWW;;        9988226611  9933774477  

88  uukk;;cc  rrggllhhyynnkkjj  HHkkSS;;kkFFkkkkuu  JJhh  vvffHHkkyyss""kk  iizzrrkkii  ffllaagg  7755887744  0055998888  

99  uukk;;cc  rrggllhhyynnkkjj  ffiiyy[[kkkk  JJhheerrhh  xxjjhheekk  BBkkddqqjj  9977113366  5555993355  

1100  rrggllhhyynnkkjj  jjkkeekkuuqqttuuxxjj  JJhh  ddjjeeppaann  ttkkVVoojj  
9911665533  6600550000  
7700224444  0022447744  

1111  rrggllhhyynnkkjj  iizz sseeuuxxjj  JJhh  rrhhjjFFkk  iizzllkknn  ttkk;;llookkyy  7799009944  8888119944  

1122  uukk;;cc  rrggllhhyykkjj  iizzrrkkiiiiqqjj  iiwwuuee  jjff''ee  ffrrXXxxkk  7788006600  2222776600  
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1133  uukk;;cc  rrggllhhyykkjj  iizzrrkkiiiiqqjj  llqqJJhh  __rrqq  jjkktt  ffllaagg  9966117711  8877662255  

1144  uukk;;cc  rrggllhhyynnkkjj  iizzrrkkiiiiqqjj  JJhh  vvkkss --iihh--  ffllaagg  7799887788  3311554466  

1155  uukk;;cc  rrggllhhyynnkkjj  HHkkVVxxkkaaoo    JJhheerrhh  llaaxxhhrrkk  llkk;;      

  
  

ffttyykk  iiaappkk;;rr@@ttuuiinn  iiaappkk;;rr  &&    
  
ØØaa--  uukkee  vvff//kkddkkjjhh  ddkk  uukkee  eekk ss00  uu00  ddkk;;kkZZyy;;  

11  
eeqq--ddkk--vv--  ffttyykk  iiaappkk;;rr  
llwwjjttiiqqjj  

JJhh  llaatthhoo  >>kk  99997777440077998888  0077777755  226666115522  
  

  
ØØaa--  uukkee  iinnuukkee  eekksscckkbbZZuu  uuEEccjj  

11  
eeqq[[;;  ddkk;;ZZiikkyyuu  vvff//kkddkkjjhh  ttuuiinn  
iiaappkk;;rr  llwwjjttiiqqjj  ((CCEEOO  JJPP  SSUURR))  JJhh  oossnn  iizzddkk''kk  iikk..MMss    9944006611  2288338833  

22  
eeqq[[;;  ddkk;;ZZiikkyyuu  vvff//kkddkkjjhh  ttuuiinn  
iiaappkk;;rr  vvkkssMM++xxhh  ((CCEEOO  JJPP  OOddggii))  JJhh  ,,ll--ddss--  eejjddkkee  9999226611  9922553344  

33  
eeqq[[;;  ddkk;;ZZiikkyyuu  vvff//kkddkkjjhh  ttuuiinn  
iiaappkk;;rr  HHkkSS;;kkFFkkkkuu  ((CCEEOO  JJPP  BBHHTTHHAANN))  JJhh  vvffuuyy  ddqqeekkjj  vvffXXuuggkkss==hh  9944225522  9900558899  

44  
eeqq[[;;  ddkk;;ZZiikkyyuu  vvff//kkddkkjjhh  ttuuiinn  
iiaappkk;;rr  jjkkeekkuuqqttuuxxjj  ((CCEEOO  JJPP  
RRNNAAGGAARR))  

JJhh  HHkkkkuuqqiizzrrkkii  ppqqjjssUUnnzz  9944779922  5555445599  

55  
eeqq[[;;  ddkk;;ZZiikkyyuu  vvff//kkddkkjjhh  ttuuiinn  
iiaappkk;;rr  iizz sseeuuxxjj  ((CCEEOO  JJPP  PPNNAAGGAARR))  JJhh    vvxxzzookkyy  9999226611  1166994455  

66  
eeqq[[;;  ddkk;;ZZiikkyyuu  vvff//kkddkkjjhh  ttuuiinn  
iiaappkk;;rr  iizzrrkkiiiiqqjj  ((CCEEOO  JJPP  PPPPUURR))    JJhh  vvkkjj00,,ll00llSS aaxxjj  9911665566  8899000011  

  
iiqqffyyll  ffooHHkkkkxx  &&  
  
ØØaa--  uukkee  vvff//kkddkkjjhh  ddkk  uukkee  eekk ss00  uu00  ddkk;;kkZZyy;;  

44  
iiqqffyyll  vv//kkhh{{kkdd  llwwjjttiiqqjj        
((SSPP  SSuurraajjppuurr))  

JJhh  ffxxffjjttkk  ''kk aaddjj  
ttkk;;llookkyy    

9944779911  9933990000    
0077777755  226666226655  

55  
vvffrr00  iiqqffyyll  vv//kkhh{{kkdd  JJhheerrhh  eess??kkkk  VVssEEHHkkqqjjddjj  9944779911  9933990011        

  
LLookkLLFF;;  ffooHHkkkkxx  &&  
  
ddzz aa --  ffttyyss  ddkk  

uukkee    
ffuu;;aa==..kk  dd{{kk  ddkk  

LLFFkkkkuu@@iirrkk  
ffuu;;aa==..kk  dd{{kk  iizzHHkkkkjjhh  ddkk  

uukkee  @@  iinn  uukkee    
nnwwjjHHkkkk""kk@@eekkss --  

uuaa--  
bbZZ&&eessyy  

11  
llwwjjttiiqqjj  

ffttyykk  vvLLiirrkkyy  llwwjjttiiqqjj  
]]ffttyykk  llwwjjttiiqqjj  NN00xx00    

MMkkWW--vvtt;;  eejjddkkee@@ffppffddRRllkk  
vvff//kkddkkjjhh  

0077777755  226666114422  
//99882266666677441111  
//77777755226666114422  

ccmmhhoossuurraajjppuurr@@ggmmaaiill..ccoomm   

22  
llkkeeqq00LLookk00ddssUUnnzz  HHkk SS;;kkFFkkkkuu  
ffttyykk  llwwjjttiiqqjj  NN00xx00  

MMkkWW00  vvkkff''kk""kk  ffllaagg]]  ffppffddRRllkk  
vvff//kkddkkjjhh  

0077777755  223333006611  
//77998877118888994422  bbhhaaiiyyaatthhaann@@ggmmaaiill..ccoomm   
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33  llkkeeqq00LLookk00ddssUUnnzz  HHkkVVxxkkWW aaoo  
MMkkWW00  eeggss''oojj  ffllaagg  ]]ffppffddRRllkk  
vvff//kkddkkjjhh  

77774488991111550000  

44  
llkkeeqq00LLookk00ddssUUnnzz  vvkkssMM++xxhh  
ffttyykk  llwwjjttiiqqjj  NN00xx00    

MMkkWW--  iizzeekkssnn  jjkkBBkkSSjj]]  [[kk..MM  
ffppffddRRllkk  vvff//kkddkkjjhh  

  0077777733  
223388007777//9911331122
5577661100  

bbmmooooddggii@@ggmmaaiill..ccoomm  
55  

llkkeeqq00LLookk00ddssUUnnzz  iizzrrkkiiiiqqjj  
ffttyykk  llwwjjttiiqqjj  NN00xx00    

MMkkWW00  jjkkttss''kk  JJss""BB]]  [[kk..MM  
ffppffddRRllkk  vvff//kkddkkjjhh  

0077777777  
227711336666//8811220099
6666776666  

bbmmoopprraattaappppuurrcchhcc@@ggmmaaiill..ccoomm    

66  
llkkeeqq00LLookk00ddssUUææ  
jjkkeekkuuqqttuuxxjj  ffttyykk  
llwwjjttiiqqjj  NN00xx00    

MMkkWW--  cchh--,,uu--iikk..MMss;;@@vvkk;;qq""kk  
ffppffddRRllkk  vvff//kkddkkjjhh  

  0077777755  
223333667755//8899559999
8800776644  

bbmmoorrnnaaggaarr@@yyaahhoooo..ccoomm    
77  

llkkeeqq00LLookk00ddssUUnnzz  ffccJJkkeeiiqqjj  
ffttyykk  llwwjjttiiqqjj  NN00xx00    

JJhh  iizz''kkkkaarr  ffllaagg  iizzHHkkkkjjhh  cchh--,,ee--
vvkkss --  

77777755226644338899//88
331199335566880055  bbmmoossuurraajjppuurr@@ggmmaaiill..ccoomm  

88  
llkkeeqq00LLookk00ddssUUnnzz  yyVVkkssjjhh]]  
ffttyykk  llwwjjttiiqqjj  NN00xx00  

MMkkWW  ff''kkooee  tt;;llookkyy  @@  
ffppffddRRllkk  vvff//kkddkkjjhh  

99997777559911339933  

99  
llkkeeqq00LLookk00ddssUUææ  iizz sseeuuxxjj  
ffttyykk  llwwjjttiiqqjj  NN00xx00    

MMkkWW--ffoooossdd  ffrrookkjjhh  ]]  [[kk..MM  
ffppffddRRllkk  vvff//kkddkkjjhh  

0077777766  
223399004477//8844335533
1166114466  

bbmmoopprreemmnnaaggaarr@@ggmmaaiill..ccoomm   

  
  

ffttyyss  ddss  ffooHHkkkkxxookkkkjj  nnwwjjHHkkkk’’kk  ddhh  ttkkuuddkkjjhh  &&  
  
ØØaa--  uukkee  iinnuukkee  eekksscckkbbZZuu  uuEEccjj  
11  oouuee..MMyykkff//kkddkkjjhh]]  llwwjjttiiqqjj  JJhh  cchh00iihh00  ffllaagg  9966444455  6655778800  
22  HHkk ww&&vvffHHkkyyss[[kk  vv//kkhh{{kkdd  llwwjjttiiqq qqjj  ((SSLLRR))  JJhh  nnssoohh  iizzllkknn  xxkkSSrree  77777733006666000033  

33  
mmii  llaappkkyydd  lleekktt  ddYY;;kk..kk  ffooHHkkkkxx  
llwwjjttiiqqjj  ((DDDD  SSOOCCIIAALL  WWAALLFFAARREE))  JJhh  ,,ee  ccssdd  99666699003333446688  

44  
eeqq[[;;  ffppffddRRllkk  ,,ooaa  LLookkLLFF;;  vvff//kkddkkjjhh  
llwwjjttiiqqjj    ((CCMMHHOO))  

MMkkWW00  ''kkkkjjnnkk  iizzllkknn  ooSSll  
88443355336677778888  

55  llggkk;;dd  vvkk;;qqDDrr    ((AACCTTWW))  JJhh  yyffyyrr  ''kk qqDDyykk  99442244118866228888  
66  vvaaRR;;kkoollkk;;hh  ffooddkkll  ffuuxxee  JJhh  ,,uu--vvkkjj  vvffoouukk''kkhh  99775544000033445566  
77  iiffjj00  lleeUUoo;;dd  ((DDMMCC  SSSSAA))  JJhh  llqqnn''kk ZZuu  vvxxzzookkyy  99997777880033003300  

88  
llggkk;;dd  llaappkkyydd  mm||kkuu  
((HHOORRTTIICCUULLTTUURREE))  JJhh  llrrhh''kk  ffllaagg  99442244225511778855  

99  llggkk;;dd  llaappkkyydd  eeNNyyhh  iikkyyuu  JJhh  mmeess''oojj  ffllaagg  7777448888  5555886666  

1100  
iiffjj;;kkssttuukk  iizz''kkkklldd  ,,ddhhdd``rr  vvkkffnnookkllhh  
ffooddkkll  

JJhh  vvkkjj00ddss00  ''kkeekk ZZ  
99442255559933778855  

1111  
mmii  llaappkkyydd  IIkk''kkqq  ffppffddRRllkk  llwwjjttiiqqjj  
((VVEETTNNEERRYY))  MMkkWW  yyyyuu  ffllaagg  9944225522  1166449988  

1122  
ffttyykk  iiaatthh;;dd  llggddkkjjhh  llaaLLFFkkkk,,  llwwjjttiiqqjj  
¼¼AARRCCSS½½  

JJhh  vvffuuyy  ffrrddhhZZ  
88888899333322556666  

1133  ,,ee--MMhh--  ''kkDDddjj  ddkkjj[[kkkkuukk  ¼¼ssuuggaarr))  JJhh  vvkkjj00vvkkjj00  eejjddkkee  99442255226666662200  
1144  [[kkffuutt  vvff//kkddkkjjhh  ((mmiinniinngg))  llqqJJhh  ff==ooss ss..kkhh  nnssookkaaxxuu  9977555599  7744994499  
1155  vvkkccddkkjjhh  vvff//kkddkkjjhh  ((EExxcciissee))  JJhh  tt;;iizzddkk''kk  ffnn{{kkhhrr  9988226611  8822669900  
1166  [[kkkk||  vvff//kkddkkjjhh  ((FFoooodd))  JJhh  vvee``rr  ddqqttwwjj  9944006633  8899339955  
1177  ffttyykk  ffooii..kkuu  vvff//kkddkkjjhh  llwwjjttiiqqjj  ((DDMMOO))  JJhh  HHkkxxrr  7799770011  0011664455  
1188  [[kkkk||hh  ,,ooaa  xxzzkkeekk ss||kkssxx  ffooHHkkkkxx  uukkssMMYYkk  vvff//kkddkkjjhh  JJhh  iiffjjggkkjj  77444400440088773322  

1199  
ffttyykk  iizzccaa//kkdd]]uukkxxffjjdd  vvkkiiwwffrrZZ  ffuuxxee  
llwwjjttiiqqjj((NNAANN))  

    
    

2200  
ffttyykk  ddkk;;ZZddzzee  vvff//kkddkkjjhh  llwwjjttiiqqjj  eeffggyykk  
,,ooaa  cckkyy  ffooddkkll  ffooHHkkkkxx  ((DDPPOO  WWCCDD))  

JJhh  eeqqDDrrkkuuUUnn  [[kkqqVVss  
9944007799  3333993300    

2211  mmii  llaappkkyydd  dd``ff""kk  llwwjjttiiqqjj  ((DDDDAA))  JJhh  ff''kkooddqqeekkjj  iizzllkknn  9977554411  1111884477  

2222  
ffttyykk  ddkkss""kkkkkkyy;;  vvff//kkddkkjjhh  llwwjjttiiqqjj  
((TTrreessssuurryy))  JJhh  tthh00ddss00  iiVVssyy  9944225522  1144880000  
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2233  ffttyykk  ff''kk{{kkkk  vvff//kkddkkjjhh  llwwjjttiiqqjj  ((DDeeoo))  JJhh  jjkkttss''kk  ffllaagg  9988226611  7711779999  
2244  llggkk;;dd  llaappkkyydd  ¼¼jjkk00xxkk00ff''kk00ffee00½½  RRGGSSMM))      JJhh  vvtt;;  ffeeJJkk  9999226611  4477884466  
2255  eeggkkiizzccaa//kkdd  ffttyykk  mm||kkssxx  ddssUUnnzz  ((GGMM  DDIICC))  JJhh  ,,ee00  ccMM++kk  9988226677  6655773333  
2266  ffttyykk  ttuullEEiiddZZ  vvff//kkddkkjjhh  ((PP..RR..OO))  JJhheerrhh  eeSSffDDlleekk  VVkk ssIIiikk ss  7799770000  0066555566  

2277  
llggkk;;dd  vvffHHkk;;UUrrkk  ffoo||qqrr  ;;kkaa ff==ddhh  llwwjjttiiqqjj  
((EE&&MM))  

JJhh  VVhh--llhh--  ppkkSSggkkuu    9999226611  5588882255  

2288  ddkk;;ZZiikkyyuu  vvffHHkk;;aarrkk  llwwjjttiiqqjj  ((PPWWDD))  JJhh  ,,ll--ddss--  ffoo''ooddeekkZZ    9999226633  5500880033  

2299  
ddkk;;ZZiikkyyuu  vvffHHkk;;UUrrkk  jjkk""VVªª hh;;  jjkktteekkxxZZ  
vvaaffccddkkiiqqjj  ((NN..HH  AAMMBBIIKKAAPPUURR))  

JJhh  ,,DDddkk  
9900998844  0088882255  

3300  
ddkk;;ZZiikkyyuu  vvffHHkk;;UUrrkk  yykkssdd  LLookkLLFF;;  ;;kkaa ff==ddhh  
ffooHHkkkkxx  llwwjjttiiqqjj  ((PPHHEE))  

JJhh  ,,ll--cchh--ffllaagg  
9944006600  4422222200  

3311  
ddkk;;ZZiikkyyuu  vvffHHkk;;UUrrkk]]xxzzkkeehh..kk  ;;kkaaff==ddhh  llssookk  
llwwjjttiiqqjj  ((RREESS))  

JJhh  vvtt;;  ,,DDddkk  
9999226611  9944664499  

3322  
ddkk;;ZZiikkyyuu  vvffHHkk;;UUrrkk]]ttyy  llaallkk//kkuu  ffooHHkkkkxx  
llwwjjttiiqqjj  ((WWRRDD))  

JJhh  llqqeeuu  ddqqeekkjj  ffeeaatt  
8833119999  3344227755  

3333  
eeqq[[;;eeaa==hh  xxzzkkee  llMM++dd  ;;kkssttuukk  xxzzkkeehh..kk  ffooddkkll  
llaaHHkkkkxx  llwwjjttiiqqjj  ((MMMMGGSSYY))  

JJhh  vvkkjj--iihh--xxqqIIrrkk      
9944224411  4466888888  

3344  ddkk;;ZZiikkyyuu  vvffHHkk;;aarrkk  ddzzeekkaadd&&33  PP..MM..GG..SS..YY    JJhh  llkkssgguu  ppUUnn  99440066001177888844  

3355  
ddkk;;ZZiikkyyuu  ;;aa==hh  ffoo||qqrr  ffooHHkkkkxx  llwwjjttiiqqjj  
((CCSSEEBB))  

JJhh  vvkkjj00,,ll00  iiVVssyy  99882266330088229922  

3366  JJee  iinnkkff//kkddkkjjhh  ((LLAABBOOUURR))  MMkkWW--ddss--ddss--ffllaagg    9944225522  2299552288  
3377  ttss00VVhh00vvkkss00  ((JJTTOO))  JJhh  ffrrddhhZZ  9944225522  7700998800  

3388  
iizzHHkkkkjjhh  ddkk;;ZZiikkyyuu  vvffHHkk;;aarrkk  vv{{kk;;  mmttkkZZ  
¼¼CCRREEDDAA½½  

JJhh  ffuuyyss''kk  JJhhookkLLrroo  8833770000  0088665544  

3399  ddeekkUUMMssMM  ggkksseexxkkMMZZ  llwwjjttiiqqjj  JJhh  yyddMM++kk  9911331144  8822774444  

  
  
  

ffttyykk  llwwjjttiiqqjj  iiVVookkjjhh  ddhh  nnwwjjHHkkkk’’kk  llwwpphh  &&  

ffttyykk  llwwjjttiiqqjj  eess  iinnLLFFkk  iiVVookkffjj;;kkss  ddhh  ttkkuuddkkjjhh  rrggllhhyy  ddkk;;kk ZZyy;;  llwwjjttiiqqjj    

ddzz aa --  rrggllhhyy  ddkk  uukkee  eeqq[[;;kkyy;;    iiVVookkjjhh  ddkk  uukkee    eekksscckkbbZZyy  uuaaccjj    

11  llwwjjttiiqqjj    ccllnnssbbZZ          

22  llwwjjttiiqqjj    >>kkaallhh  JJhh  HHkkkkuuww  iizzrrkkii  llkkssuuhh  99664444667755225566  

33  llwwjjttiiqqjj    uussoojjkk          

44  llwwjjttiiqqjj    uuooxxbbZZ  JJhh  ppaappyy  ''kkeekk ZZ    99992266113300332266  

55  llwwjjttiiqqjj    mmaappMMhhgg          

66  llwwjjttiiqqjj    yykkssff//kkeekk  JJhh  ffttrrssUUnnzz  ddqqeekkjj  nnqqccss    77669933889966229955  

77  llwwjjttiiqqjj    lljjeekk          

88  llwwjjttiiqqjj    rrssUUnnqqiikkjjkk          

99  llwwjjttiiqqjj    iillyykk          

1100  llwwjjttiiqqjj    uujjss''kkiiqqjj  ddqq00  jjss..kk qqddkk  dd'';;ii  77222222993355774499  

1111  llwwjjttiiqqjj    MMqqeeffjj;;kk          

1122  llwwjjttiiqqjj    iihh<<++kk  llffjjrrkk  ddss''kkjjhh  77558833004477881111  

1133  llwwjjttiiqqjj    iijjhhZZ          

1144  llwwjjttiiqqjj    iirrjjkkiikkjjkk  ffjjttookkuu  vvyyhh  88222233999900117788  

1155  llwwjjttiiqqjj    eeggxxookk          
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1166  llwwjjttiiqqjj    uueennffxxjjhh          

1177  llwwjjttiiqqjj    ffrryyffllookkaa  ffjjDDrr      

1188  llwwjjttiiqqjj    llwwjjttiiqqjj          

1199  llwwjjttiiqqjj    xxkkssiikkyyiiqqjj  JJhh  nn;;kk''kkaaddjj  iizzllkknn  ffllUUggkk    77000000449922883344  

2200  llwwjjttiiqqjj    ppUUnnjjiiqqjj          

2211  llwwjjttiiqqjj    ppEEiidduuxxjj  JJhheerrhh  ''kkff''kk  ffllaagg    77777733883322559900  

2222  llwwjjttiiqqjj    ddssrrddkk          

2233  llwwjjttiiqqjj    nnssoohhiiqqjj  llqqJJhh  xxhhrrkk  ffllaagg    99116655777755991155  

2244  llwwjjttiiqqjj    ttkkssccxxkk          

2255  llwwjjttiiqqjj    yykkNNkk  JJhh  uujjssUUnnzz  ddqqeekkjj  HHkkxxrr      

2266  llwwjjttiiqqjj    iikk ssMM++hh          

2277  llwwjjttiiqqjj    eekkuuhh  JJhh  [[kk qqyyss''oojj  nn;;kkyy    77005599229900663377  

2288  llwwjjttiiqqjj    yykkaapphh          

2299  llwwjjttiiqqjj    eekkuuiiqqjj  JJhh  llnnuu  iizzllkknn  ;;kknnoo  99992266113300332266  

3300  llwwjjttiiqqjj    ccssyyffVVddjjhh          

3311  llwwjjttiiqqjj    iiffppjjkk  vvkkff''kk""kk  llkkggww  77000000447777997766  

3322  llwwjjttiiqqjj    ffxxjjoojjxxaatt          

3333  llwwjjttiiqqjj    uu;;uuiiqqjj  JJhh  [[kk sseejjkktt  ffaallgg  99551166669999339955  

3344  llwwjjttiiqqjj    ::ffuu;;kkMMhhgg          

3355  llwwjjttiiqqjj    lljjLLoorrhhiiqqjj  eekkss  rrccjjsstt  99775544557722772222  

3366  llwwjjttiiqqjj    jjkkeeiiqqjj          

3377  llwwjjttiiqqjj    ddjjaa aa aa aa aatthh          

3388  llwwjjttiiqqjj    llkkssggkkxxiiqqjj  JJhheerrhh  ffuu//kkhh  ttkk;;llookkyy  99880066664444887700  

3399  llwwjjttiiqqjj    nnffrreekk          

4400  llwwjjttiiqqjj    >>qqeejjiikkjjkk  JJhh  llaa qqffuuyy  ddqqeekkjj  xxqqIIrrkk  99116655884422776655  

4411  llwwjjttiiqqjj    jjkkeeuuxxjj          

4422  llwwjjttiiqqjj    [[kkjjllqqjjkk  JJhh  vvffHHkk""kk ssdd  ffllaagg      

4433  llwwjjttiiqqjj    ddqqEEnnkk          

4444  llwwjjttiiqqjj    xxkkaaxxhhddkkssVV  JJhh  [[kk sseelljjhh  ffaallgg  77998877770088229977  

4455  llwwjjttiiqqjj    ddeeyykkiiqqjj          

4466  llwwjjttiiqqjj    yy{{ee..kkiiqqjj          

4477  llwwjjttiiqqjj    ddllddssyykk          

4488  llwwjjttiiqqjj    ccyyjjkkeeiiqqjj  JJhh  eeffuu""kk  JJhhookkLLrroo  88995599338800558899  

4499  llwwjjttiiqqjj    ddllyyffxxjjhh          

5500  llwwjjttiiqqjj    ttqqMMookkuuhh  JJhh  xxkkSSjjhh''kkddjj  jjkkee    99557755992266001166  

5511  llwwjjttiiqqjj    xxkkss ff aaooaanniiqqjj          

5522  llwwjjttiiqqjj    ddjjeeiiqqjj  JJhheerrhh  ::ddee..kkhh  ''kk qqDDyykk    44443355440077336655  

5533  llwwjjttiiqqjj    ff''kkoouuaannuuiiqqjj          

5544  llwwjjttiiqqjj    ddqqjjooaakk  iizzHHkkkkjj  eess  JJhh  llddqqjj  vvyyhh      

5555  llwwjjttiiqqjj    ddss''kkoouuxxjj  JJhh  jjkkeekkuuaann  xxkkss;;yy  88777700445522448800  

5566  llwwjjttiiqqjj    xxkkssjj[[kkuukkFFkkiiqqjj          

5577  llwwjjttiiqqjj    MMssMMjjhh          
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5588  llwwjjttiiqqjj    llYYddkk  eeaatthhrr  ;;kknnoo    99775533886611227799  
5599  llwwjjttiiqqjj    HHkkjjrriiqqjj          
6600  llwwjjttiiqqjj    lliiddjjkk          

6611  llwwjjttiiqqjj    jjrruuiiqqjj  JJhh  ffooDDddhh  vvkkuuaann  99334400994477449911  

6622  llwwjjttiiqqjj    iiss ss..MMjj[[kkhh          

6633  llwwjjttiiqqjj    vvttqq ZZuuuuxxjj  cccchhrrkk  ddqq''kkookkggkk  77998877552244663366  

6644  llwwjjttiiqqjj    tteennssbbZZ          

6655  llwwjjttiiqqjj    ddaannjjbbZZ          

6666  llwwjjttiiqqjj    ddkkssjjss;;kk  JJhh  eekkssrrhhyykkyy  ffllaagg  BBkkddqqjj  99775533007711994455  

6677  llwwjjttiiqqjj    ddqq aattuuxxjj          

6688  llwwjjttiiqqjj    ggjjkkZZffVVddjjkk  llqqccss//kkuu  ffllaagg  99666699116611003344  

6699  llwwjjttiiqqjj    tt;;uuxxjj          

7700  llwwjjttiiqqjj    rrssyybbZZddNNkkjj  JJhh  vv::..kk  ttkk;;llookkyy  99882266881155330088  

7711  llwwjjttiiqqjj      ''kkff''kkiiqqjj          

7722  llwwjjttiiqqjj    ddSSyykk''kkiiqqjj          

7733  llwwjjttiiqqjj    jjkkttkkiiqqjj  JJhh  ffoouukkssnn  ffllaagg  llaayyXXuu  HHkk ww&&  
vvffHHkkyyss[[kk  ddkk;;kk ZZyy;;  

7744  llwwjjttiiqqjj    iijjllkkiikkjjkk          

7755  llwwjjttiiqqjj    ddjjrreekk  JJhh  llaarrkkss""kk  iizzttkkiiffrr  99558844998899887777  

7766  llwwjjttiiqqjj    xx..kkss''kkiiqqjj          

7777  llwwjjttiiqqjj    uu;;uuiiqqjj  JJhh  rrkkjjkkeeuuhh  eejjddkkee      

7788  llwwjjttiiqqjj    iikkooZZrrhhiiqqjj          

7799  llwwjjttiiqqjj    oohhjjiiqqjj          

8800  llwwjjttiiqqjj    ff''kkoollkkxxjjiiqqjj  JJhh  vvtthhrr  iizzQQqqyy  ,,DDddkk  99775533886611227799  

8811  llwwjjttiiqqjj    ddjjookkaa          

8822  llwwjjttiiqqjj    eeggss''kkiiqqjj  ''kksskkHHkkuukkFFkk  ;;kknnoo      

8833  llwwjjttiiqqjj    ffccggkkjjiiqqjj          

8844  llwwjjttiiqqjj    xxttkk//kkjjiiqqjj  jj//kkuuqqnnuu  ffllaagg  77998877229900005599  

8855  llwwjjttiiqqjj    yyVVkkssjjhh          

8866  llwwjjttiiqqjj    vvuuqqttuuxxjj  JJhh  ''kkqq))  jjkkee  xxkkss aaMM++  88995599338800558899  

8877  llwwjjttiiqqjj    xxaaxxkkiiqqjj          

8888  llwwjjttiiqqjj    ttxxrriiqqjj  JJhh  jjkkttssUUnnzz  ddqqeekkjj  vvkk;;ee  77335544001166557700  

8899  llwwjjttiiqqjj    rrqqyyllhh          

9900  llwwjjttiiqqjj    eekkssgguuiiqqjj  JJhh  iizzddkk''kk  ffllaagg  99116655337744661177  

9911  llwwjjttiiqqjj    ggffjjiiqqjj          

9922  llwwjjttiiqqjj    ffcczzttuuxxjj  iizzrrkkii  jjkkee  iiSSddjjkk  88777700887788117733  

9933  llwwjjttiiqqjj    llqqUUnnjjxxaatt          

9944  llwwjjttiiqqjj    NNRRrrjjiiqqjj  ggssee  iizzllkknn  88883399111111775566  

9955  llwwjjttiiqqjj    jjkkeess''oojjiiqqjj          

9966  llwwjjttiiqqjj    ddYY;;kk..kkiiqqjj          

9977  llwwjjttiiqqjj    vv[[kkkkssjjkkddyykk  JJhh  nnhhiidd  iikk..MMss  77558877000044889933  

9988  llwwjjttiiqqjj    iikk ssffMMiikk          

9999  llwwjjttiiqqjj    iikkBBddiiqqjj  nnhhffiiddkk  jjkk ss''kkuuhh  ,,DDddkk  88222255003366558811  
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110000  llwwjjttiiqqjj    eetthhjjkk          

110011  llwwjjttiiqqjj    }}kkffjjddkkuuxxjj  JJhh  llrrhh''kk  ffllaagg  99440066228888665544  

110022  llwwjjttiiqqjj    llEEccyyiiqqjj          

110033  llwwjjttiiqqjj    gghhjjkkMMccjjhh  JJhh  ffuueeZZyy  ffrrookkjjhh  99775533331122444488  

110044  llwwjjttiiqqjj    llkkssuuookkgghh          

110055  llwwjjttiiqqjj    jjeess''kkiiqqjj          

110066  llwwjjttiiqqjj    uukkjjkk;;..kkiiqqjj          

110077  llwwjjttiiqqjj    ffllyyffQQyyhh          

110088  llwwjjttiiqqjj    dduuddiiqqjj  JJhh  llkkSSjjHHkk  xxkkssLLookkeehh  77882288334444112255  

110099  llwwjjttiiqqjj    ddeeyyiiqqjj          

111100  llwwjjttiiqqjj    xxkkssiikkyyiiqqjj  JJhh  vvffeerr  ffllUUggkk  99992266668844552222  

111111  llwwjjttiiqqjj    HHkkxxookkuuiiqqjjddyykk          

111122  llwwjjttiiqqjj    iiggkkMMxxkkaaoo          

111133  llwwjjttiiqqjj    ii..MMkkssuuxxjj  vvuuwwii  ddqqeekkjj  xxqqIIrrkk  99666699116666118800  

111144  llwwjjttiiqqjj    eennuuiiqqjj          

111155  llwwjjttiiqqjj    vvttccuuxxjj          

111166  llwwjjttiiqqjj    eekkssjjHHkk aatt  JJhh  llaarrkkss""kk  HHkkkkffuu;;kk  88331199778855555533  

111177  llwwjjttiiqqjj    jjffooUUnnzzuuxxjj          

111188  llwwjjttiiqqjj    vvffttjjeekk          

111199  llwwjjttiiqqjj    HHkkxxookkuuiiqqjj  [[kk qqnnZZ  JJhh  dd``""..kkkk  ffllaagg  99440066110000445555  

112200  llwwjjttiiqqjj    eeggkkoohhjjiiqqjj          

112211  llwwjjttiiqqjj    llaatt;;uuxxjj          

112222  llwwjjttiiqqjj    vvkkeexxkkaaoo          

112233  llwwjjttiiqqjj    BBkkddqqiiqqjj  JJhh  eeuukksstt  ;;kknnoo  99661177664444226611  

112244  llwwjjttiiqqjj    ffcc''kk qquuiiqqjj                                                      

112255  llwwjjttiiqqjj                

112266  llwwjjttiiqqjj    llrriirrkk          

112277  llwwjjttiiqqjj        JJhh  llddqqjj  vvyyhh      

rrggllhhyy  ddkk;;kk ZZyy;;  jjkkeekkuuqqttuuxxjj    

ddzz  rrggllhhyy  ddkk  uukkee  eeqq[[;;kkyy;;    iiVVookkjjhh  ddkk  uukkee    eekksscckkbbZZyy  uuaaccjj    

11  jjkkeekkuuqqttuuxxjj    rrssttiiqqjj]]  ddqq00  HHkkqqoouuss''oojjhh  8844335522--6655444477  

22  jjkkeekkuuqqttuuxxjj      xxkkssffooUUnniiqqjj]]    JJhh  jjeess''kk  ffllaagg  7700000000--1177884433  

33  jjkkeekkuuqqttuuxxjj    //kkuuss''kkiiqqjj]]    JJhh  vveejjss''kk  ffllaagg  8877559955--8855776655  

44  jjkkeekkuuqqttuuxxjj    mmeess''kkiiqqjj]]    JJhh  vvkkjjkkee  ffllaagg    7700000044--6611668800  

55  jjkkeekkuuqqttuuxxjj    ccjjkk SSyy]]    ddqq00  ''kkkk ssHHkkuukk  ffllaagg  9977553388--1177441144  

66  jjkkeekkuuqqttuuxxjj    xxkkssiihhiiqqjj    JJhh  vvkksseeiizzddkk''kk  llkkssuuiikkddjj  8877770088--7744665522  

77  jjkkeekkuuqqttuuxxjj    llkkssuuiiqqjj]]    JJhh  eeuukksstt  ddqqeekkjj  ffllaagg  9944006622--8811111122  

88  jjkkeekkuuqqttuuxxjj      rrssyylljjkk]]    JJhh  jjttuuhh  ddkkaarr  nnssookkaaxxuu  9900998877--6600222222  

99  jjkkeekkuuqqttuuxxjj    ttxxjjuukkFFkkiiqqjj]]    JJhh  ffoott;;  ddqqeekkjj  xxqqIIrrkk  7799887700--2244662244  

1100  jjkkeekkuuqqttuuxxjj    iiLLrrkk]]    JJhh  jjkkttkkjjkkee  jjffoo  9988226655--1144880000  

1111  jjkkeekkuuqqttuuxxjj    uukkjjkk;;..kkiiqqjj  JJhh  vvuuqqtt  ffllUUggkk  9911665588--1111663388  
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1122  jjkkeekkuuqqttuuxxjj    eennuuss''oojjiiqqjj  JJhh  jjkkttssUUnnzz  iizzllkknn  ffllaagg  9977554400--5577889944  

1133  jjkkeekkuuqqttuuxxjj    eeddjjaannhhiiqqjj  JJhheerrhh  lljjhhrrkk  uukkxx  9955884477--9900008888  

1144  jjkkeekkuuqqttuuxxjj    eekkaattkk  ddqq00  iizzHHkkkk  9977113366--5566886611  

1155  jjkkeekkuuqqttuuxxjj    mmeekkiiqqjj]]    JJhh  jjkkeeiizzooss''kk  ;;kknnoo]]  llaa00ii00  9922994455--2233775511  

1166  jjkkeekkuuqqttuuxxjj    ddkkSS''kkyyiiqqjj]]    ddqq00  iiqquuee  eejjkkcchh  7733554466--7733771199  

1177  jjkkeekkuuqqttuuxxjj    nnoouukk]]    JJhh  llqqffeerr  ddqqeekkjj  8888117722--0099667766  

1188  jjkkeekkuuqqttuuxxjj    jjkkeekkuuqqttuuxxjj]]    JJhh  rriiss''oojj  ffllaagg  9977553300--5511000099  

1199  jjkkeekkuuqqttuuxxjj    ffNNffnn;;kk  JJhh  ppaannuu  ddssjjddssVVkk  9900009955--3355772233  

2200  jjkkeekkuuqqttuuxxjj    vvttww ZZuuiiqqjj]]    JJhh  llee;;yykkyy  ffllaagg]]  llaa00ii00  8811220099--5577884477  

2211  jjkkeekkuuqqttuuxxjj    xx..kk ss''kkiiqqjj]]    JJhh  llqqjjssUUnnzz  ddqqeekkjj  HHkkxxrr  8899882244--4444558800  

2222  jjkkeekkuuqqttuuxxjj    jjkkeerrhhFFkkZZ ]]  JJhh  llkkffyydd  jjkkee  9911331166--3322228866  

2233  jjkkeekkuuqqttuuxxjj    ttxxrriiqqjj  JJhheerrhh  xxhhrrkkaattyyhh  BBkkddqqjj  8833119999--5566668800  

2244  jjkkeekkuuqqttuuxxjj    ddss''kkooiiqqjj]]  ddqq00  llaa//;;kk  nnqqccss  8888889966--7777558888  

2255  jjkkeekkuuqqttuuxxjj    iirrjjkkiikkyyhh  JJhheerrhh  rr``ffIIrr  ffrrookkjjhh  7755887711--1144881177  

2266  jjkkeekkuuqqttuuxxjj    iijj''kk qqjjkkeeiiqqjj  llSS;;nn  eekkss00  jjttkk  6622660066--3366770088  

rrggllhhyy  ddkk;;kkZZyy;;  iizz sseeuuxxjj    

ddzz  rrggllhhyy  ddkk  uukkee  eeqq[[;;kkyy;;    iiVVookkjjhh  ddkk  uukkee    eekksscckkbbZZyy  uuaaccjj    

11  iizz sseeuuxxjj    xxkkSSjjhhiiqqjj  JJhh  ffjjrrss’’kk  ddqqeekkjj  uukkxxooaa’’kkhh  99992266111111221100  

22  iizz sseeuuxxjj    uuookkiikkjjkkddyykkWW  ddqq00  gghhjjkkeerrhh  77004499444433555566  

33  iizz sseeuuxxjj    cczzEEggiiqqjj  JJhh  llqqjjssUUnnzz  ddqqeekkjj  88222244005599331100  

44  iizz sseeuuxxjj    vvUUuuiiww..kkkk ZZ  JJhh  ffoouuss''oojj  ffllaagg  77774477889933224466  

55  iizz sseeuuxxjj    ccddkkyykkss  JJhh  vv''kkkk ssdd  BBkkddqqjj  77887799229911117722  

66  iizz sseeuuxxjj    rrkkjjddss''oojjiiqqjj  JJhh  eeuueekkssgguu  ffllaagg  99992266116677660066  

77  iizz sseeuuxxjj    eeggaaxxbbZZ  JJhh  jjkkeexxkkssiikkyy  llkkggww  99992266115577885511  

88  iizz sseeuuxxjj    nnqqxxkkZZii qqjj  JJhh  vvjjffooUUnn  ,,DDddkk  99666699991188889911  

99  iizz sseeuuxxjj    mmeess''oojjiiqqjj  JJhh  uujjss’’kk  ddqqeekkjj  iiSSddjjkk  77335544667799997722  

1100  iizz sseeuuxxjj    ddkkssrryy  JJhh  uujjssuu  cc[[kkyykk  99116655335533221177  

1111  iizz sseeuuxxjj    llyyddkk  JJhh  xxkkssffooUUnn  uukkjjkk;;..kk  ddqq::ee  99775544116611330022  

1122  iizz sseeuuxxjj    ppaannuuuuxxjj  ffMMggww  ffllaagg  eejjddkkee  77774477991199777766  

1133  iizz sseeuuxxjj    iizz sseeuuxxjj  JJhh  HHkkjjrr  iizzllkknn  99664444660011777700  

1144  iizz sseeuuxxjj    ddssnnkkjjiiqqjj  JJhh  eeuukksstt  ddqqttwwjj  88222255006644334411  

1155  iizz sseeuuxxjj    ffoo//;;kkppyy    JJhh  xxqqyykkcc  ffllaagg  iiSSddjjkk  99992266551155119944  

1166  iizz sseeuuxxjj    eeggss''kkiiqqjj  JJhh  jjkktthhoo  yykkssppuu  ffllaagg  88888899442233220000  

1177  iizz sseeuuxxjj    rrkkjjkk  llrrhh''kk  ddqqeekkjj  ffllaagg  99116655443333551188  

rrggllhhyy  ddkk;;kk ZZyy;;  iizzrrkkiiiiqqjj    

ddzz  rrggllhhyy  ddkk  uukkee  eeqq[[;;kkyy;;    iiVVookkjjhh  ddkk  uukkee    eekksscckkbbZZyy  uuaaccjj    

11  iizzrrkkiiiiqqjj    jjeeddkkssyykk    JJhh  iizzHHkk qquukkjjkk;;..kk  ffllaagg    99663300229966330033  

22  iizzrrkkiiiiqqjj    ??kkqqbbZZ  JJhheerrhh  nnhhiieekkyykk  ffllaagg    99440077770000999977  

33  iizzrrkkiiiiqqjj    xxkkss ffccUUnniiqqjj    JJhh  iioouullkk;;    88443355559999662244  

44  iizzrrkkiiiiqqjj    uujjkk ssyykk    JJhh  cckkyyppUUnn        

55  iizzrrkkiiiiqqjj    llkkssuuMMhhggkk    JJhh  llqq''kkhhyy  ddqqeekkjj        
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66  iizzrrkkiiiiqqjj    MMkkaaMMddjjookk  JJhh  vvtthhrr  vvxxzzookkyy    99551166225566446644  

77  iizzrrkkiiiiqqjj    HHkkss aaffMM;;kk  JJhh  vvtthhrr  vvxxzzookkyy    99551166225566446644  

88  iizzrrkkiiiiqqjj    iiggkkMM++ddjjookkaa  JJhh  vvkkffnnRR;;  uukkjjkk;;..kk  ff}}oossnnhh    88331199667744550000  

99  iizzrrkkiiiiqqjj    iidduuhh    
JJhh  ffoott;;  ''kkeekk ZZ  ¼¼llaayyXXuu  
&&ffttyykk  ddkk;;kk ZZyy;;  ]]  iizzHHkkkkjj  
llqq''kkhhyy  ddqqeekkjj  ]]ii00gg001177  

99998811990044773311  

1100  iizzrrkkiiiiqqjj    ttttkkooyy  JJhh  ddkkeess''oojj  jjkkttookkMMss ++    99997777556688113300  

1111  iizzrrkkiiiiqqjj    nnoouuddjjkk    JJhh  ''kkff''kkddkkUUrr  ffllaagg    88443355996633224433  

1122  iizzrrkkiiiiqqjj    xxkkssUUnnkk  JJhh  jjkkttkkyykkyy    88443355996633224433  

1133  iizzrrkkiiiiqqjj    nnwwjjrrhh  JJhh  llee;;iizzrrkkii  ffllaagg    77777733000044776644  

1144  iizzrrkkiiiiqqjj    ddssoojjkk  JJhh  jjkkttss''kk  ddqqeekkjj  llkkggww  99557755552299993333  

1155  iizzrrkkiiiiqqjj    iiyy<<kk  JJhh  gghhjjkk//kkuu  jjkkee    99442255558855442255  

1166  iizzrrkkiiiiqqjj    lljjggjjhh  JJhh  jjkkeeddqqeekkjj  ffllaagg    88112200119911888800  

1177  iizzrrkkiiiiqqjj    ppaannkkSS SSjjkk    JJhh  llqq''kkhhyy  ddqqeekkjj    99666699998899447799  

1188  iizzrrkkiiiiqqjj    eekk;;kkiiqqjj&&22  ddqq00  llqqffpprrkk  ddssjjddssVV~~VVkk    77117744442255775555  

1199  iizzrrkkiiiiqqjj    yykkssyyddhh  JJhh  jjkkddss''kk  ddeekkjj  llkkggww    88888899222222000022  

2200  iizzrrkkiiiiqqjj    [[kkttwwjjhh  eekkss00  ''kkeehhee  vvaallkkjjhh    99992266116677660066  

2211  iizzrrkkiiiiqqjj    [[kkkk ssjjeekk    JJhh  cckkllnnssoo    99666699222222993322  

2222  iizzrrkkiiiiqqjj    llkkssrrkkjj    
JJhheerrhh  xxkksseerrhh  nnssoohh  
llkkssuuookkuuhh    

77777700992255447711  

2233  iizzrrkkiiiiqqjj    llsseejjkkddyykkaa  JJhh  dd`` ``""..kkkk  ffllaagg    99440066110000445555  

2244  iizzrrkkiiiiqqjj    VVqqddwwMMkkaaMM++  ddqq00  llqq""kkeekk  vvkkaaffMMyy  88112200004488229977  

2255  iizzrrkkiiiiqqjj    llkkssuuiiqqjj    eekkss00  uukkllhhjj  vvaallkkjjhh    99116655991155667711  

2266  iizzrrkkiiiiqqjj    eedduuiiqqjj    dd00vvffeerrkk  ffiizz;;rrkk  ffrrddhh ZZ    99666699884477770033  

2277  iizzrrkkiiiiqqjj    ddjjllhh  JJhh  ddeeyyffdd''kkkk ssjj  ffrrookkjjhh    99997777114455888899  

2288  iizzrrkkiiiiqqjj    xxkkssVVxxookkaa  
JJhheerrhh  jjkkeecckkbbZZ  ¼¼iizzllwwffrr  
vvooddkk''kk  iijj]]  iizzHHkkkkjj  &&  
ddeeyy  ffdd''kkkkssjj  ffrrookkjjhh  ]]2277    

99442244113333228855  

2299  iizzrrkkiiiiqqjj    ttxxUUuukkFFkkiiqqjj    eekkss00  uuqq::yy  gglluu  vvaallkkjjhh    88772200000022003300  

3300  iizzrrkkiiiiqqjj    ddssjjrrkk    JJhh  eeggssUUnnzz  ddqqeekkjj  xxqqIIrrkk    77997744225555889900  

3311  iizzrrkkiiiiqqjj    eekkuuiiqqjj    ddqq00eeggss''oojjhh    99664444110055884477  

3322  iizzrrkkiiiiqqjj    ddkkssVVss;;kk    ddqq00  uussggkk  ddUUuukkSSfftt;;kk    77550099000099004422  

3333  iizzrrkkiiiiqqjj    ccxxMM++kk    ddqq00  vvkk''kkkk  llkk ssuuiikkddjj    99000099004400665577  

3344  iizzrrkkiiiiqqjj    ccaa''kkhhiiqqjj  eekkss00  uuqq::yy  gglluu  vvaallkkjjhh    77338899661155009966  

3355  iizzrrkkiiiiqqjj    llkkssuuxxjjkk  JJhh  ccllaarr  ddqqeekkjj  ffllaagg    77008899881133117766  

3366  iizzrrkkiiiiqqjj      '';;kkeeuuxxjj  JJhh  ccjjssyykkyy  ffllaagg    99661177888899550055  

3377  iizzrrkkiiiiqqjj    cckk ss>>kk    JJhh  llqqeeUUrr//kkjj  nnqqccss  99442244338899997711  

3388  iizzrrkkiiiiqqjj    [[kkMM++xxookkaaddyykkaa  eekk ss kk00  ttffjjQQqqYYyykk  [[kkkkuu    77669922886655778866  

3399  iizzrrkkiiiiqqjj    iirrkkiiiiqqjj    jjkkttss''kk  ddqqeekkjj  llkkggww  99557755552299993333  

4400  iizzrrkkiiiiqqjj    ttjjgghh    JJhh  VVhhdduu  ddqqeekkjj  jjkkttookkMMaa ss  77669977880022557766  

rrggllhhyy  ddkk;;kk ZZyy;;  vvkkssMM++xxhh    

ddzz  rrggllhhyy  ddkk  uukkee  eeqq[[;;kkyy;;    iiVVookkjjhh  ddkk  uukkee    eekksscckkbbZZyy  uuaaccjj    
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11  vvkkssMM++xxhh    uuookkVVkkssyykk  JJhh  vvffHHkk''kk ss[[kk  ff==iikkVVhh  99775533664422668899  

22  vvkkssMM++xxhh    uuooxxbbZZ    JJhh  ddeeyyss''kk  ttkk  99775555112255886666  

33  vvkkssMM++xxhh    BBkk<<++iikkFFkkjj    JJhh  ff''kkoouukkjjkk;;..kk  88445544882244333355  

44  vvkkssMM++xxhh    iikkllyy      vvkkssee  uukkjjkk;;..kk  ffllaagg  99116655668899008866  

55  vvkkssMM++xxhh    iiss..MMkkjjhh      vvkkssee  uukkjjkk;;..kk  ffllaagg  99116655668899008866  

66  vvkkssMM++xxhh    ffccggkkjjiiqqjj  JJhh  vvkksseeiizzddkk''kk  ffllaagg    99775533664422668899  

77  vvkkssMM++xxhh    eeggqqyyhh  JJhh  vvkksseeiizzddkk''kk  ffllaagg    99775533664422668899  

88  vvkkssMM++xxhh    [[kkSSjjkk      vvkkssee  uukkjjkk;;..kk  ffllaagg  99116655668899008866  

99  vvkkssMM++xxhh    jjllkkSSddhh  JJhh  ddqqyynnhhii  [[kkyy[[kkkkss  77886699009988881188  

1100  vvkkssMM++xxhh    NNrrjjaaxx  cc``tt  ddqqeekkjj  iiSSddjjkk  88772200003388449911  

1111  vvkkssMM++xxhh    eekkssggjjllkkssii  vvkkssee  uukkjjkk;;..kk  ffllaagg  99116655668899008866  

1122  vvkkssMM++xxhh    cckkaadd  HHkk qqiissUUnnzz  ddqq''kkookkggkk  88882211004422440066  

1133  vvkkssMM++xxhh    [[kkkkssMM++  nnyyllkk;;  77335544116655116644  

1144  vvkkssMM++xxhh    VVeeddhh  nnyyllkk;;  77335544116655116644  

1155  vvkkssMM++xxhh    ccssnneehh  JJhh  vvuuqqjjkkxx  ddqqttwwjj    99220000881199556677  

1166  vvkkssMM++xxhh    yykkaaffttrr  vvkk''kk qqrrkkss""kk  iikk..MMss;;    99992266114433004477  

1177  vvkkssMM++xxhh    [[kkjjkk ZZ    JJhheeffrr  jjhhrrkk  ffllaagg    99775533119922889977  

1188  vvkkssMM++xxhh    //kkwwjj  ffccttssUUnnzz  ffllaagg  88446611008855226655  

1199  vvkkssMM++xxhh    HHkkaaoojj[[kkkkssgg  vv::..kk  [[kk ssll  99997777334444992233  

2200  vvkkssMM++xxhh    //kkjjllssMMhh  ddssffoouu  ,,DDddkk  99116655881166006677  

2211  vvkkssMM++xxhh    ppiinnkk  ffoottssUUnnzz  ddqqeekkjj  ffllaagg    88446611008855226655  

2222  vvkkssMM++xxhh    bbUUnnjjiiqqjj  vvffHHkkyykk""kkkk  xxxxZZ  99116655338800555555  

2233  vvkkssMM++xxhh    vvkkssMM++xxhh  vvttqq ZZuu  ffllaagg  88995599337777669988  

2244  vvkkssMM++xxhh    HHkkkk aaMMhh  ""kkVVddkkss..kk  iizzrrkkii  ffllaagg  99440066009955444433  

2255  vvkkssMM++xxhh    ffppdduuhh  JJhh  ff''kkoo  jjkkee  iiSS aaddjjkk    77774477881199996633  

2266  vvkkssMM++xxhh    nnoouulljjkk  vvttZZuukk  ffuujjaaddkkjjhh    99551166550055228844  

2277  vvkkssMM++xxhh    ppssUUnnzzkk  iizznnhhii  xxqqIIrrkk    99000099883344664400  

2288  vvkkssMM++xxhh    jjSSlljjkk  ff''kkoo  ddqqeekkjj  HHkkkkLLddjj    77550099995566886655  

2299  vvkkssMM++xxhh    jjSSlljjhh  ff''kkoo  ddqqeekkjj  HHkkkkLLddjj    77550099995566886655  

3300  vvkkssMM++xxhh    ddjjkkSSVVhh  cchh  ffoooossdd  ffeeJJkk    99440066009955444433  

    rrggllhhyy  ddkk;;kkZZyy;;  HHkkSS;;kkFFkkkkuu        

ddzz  rrggllhhyy  ddkk  uukkee  eeqq[[;;kkyy;;    iiVVookkjjhh  ddkk  uukkee    eekksscckkbbZZyy  uuaaccjj    

11  HHkk SS;;kkFFkkkkuu  ccSSttuukkFFkkiiqqjj    JJhheerrhh  nnqqxxkk ZZoorrhh    77669911997700660044  

22  HHkk SS;;kkFFkkkkuu  nnjjhh ZZiikkjjkk  JJhh  llqq''kkhhyy  ffrrookkjjhh    99992266663333664477  

33  HHkk SS;;kkFFkkkkuu  [[kkkkMM++kkiikkjjkk    JJhh  jjkkttffdd''kkkk ssjj  iizzllkknn    99666699551122889999  

44  HHkk SS;;kkFFkkkkuu  ccMM++lljjkk    JJhh  jjeessUUnnzz  ddqqeekkjj  jjkkBBkkSSjj    77882288997733118833  

55  HHkk SS;;kkFFkkkkuu  llkkssuuiiqqjj    JJhh  jjkkeekk//kkkkjj  ;;kknnoo    77886699664411666666  

66  HHkk SS;;kkFFkkkkuu  HHkkoojjkkgghh  JJhh  yykkyytthh  llkkggww  99882266449955447755  

77  HHkk SS;;kkFFkkkkuu  xxaaxxkkSSVVhh    llqqJJhh  lljjLLoorrhh  iizzttkkiiffrr  88996655008844778888  

88  HHkk SS;;kkFFkkkkuu  uukkookkiikkjjkk    JJhheerrhh  jjhhuukk  iikk..MMss;;  99775533221133663388  

99  HHkk SS;;kkFFkkkkuu  ttwwjj  JJhh  jjkkee''kkjj..kk  llww;;ZZooaa''kkhh  99117744558888118800  

1100  HHkk SS;;kkFFkkkkuu  ccaattkk    JJhh  jjkkee''kkjj..kk  llww;;ZZooaa''kkhh  99117744558888118800  
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1111  HHkk SS;;kkFFkkkkuu  ddqqlleeqqllhh    JJhh  jjkkttffdd''kkkk ssjj  iizzllkknn    99666699551122889999  

1122  HHkk SS;;kkFFkkkkuu  ddssoojjkk  JJhh  ffiizz aall  vvffXXuuggkkss==hh  99882266882255229944  

1133  HHkk SS;;kkFFkkkkuu  HHkk SS;;kkFFkkkkuu    ffjjDDrr      

1144  HHkk SS;;kkFFkkkkuu  fflljjllhh  JJhheerrhh  llaatthhrrkk  VVkkssIIiikk ss  77774477005522445588  

1155  HHkk SS;;kkFFkkkkuu  eefflljjkk  JJhheerrhh  vvaattyyhh  ddqqttqqjj    88887788555555770055  

1166  HHkk SS;;kkFFkkkkuu  ff>>yyffeeyyhh  JJhheerrhh  ddhhffrrZZ  ''kkeekk ZZ    77335544883355110000  

1177  HHkk SS;;kkFFkkkkuu  eekkssggyyhh    JJhh  vv[[kkyyss[[kk  ddqqeekkjj  ffllaagg    88996644004433114499  

1188  HHkk SS;;kkFFkkkkuu  ddkkssVVss;;kk  JJhh  llaarrkkss""kk  ffllaagg    99666699889966552222  

1199  HHkk SS;;kkFFkkkkuu  [[kkkk ssiikk    JJhh  ffoott;;  xxqqIIrrkk  99775544440022554433  

2200  HHkk SS;;kkFFkkkkuu    //kkjjrrhhiikkjjkk    LLkkqqJJhh  ''kkkkjjnnkk    uukkxx    88887788004400664466  

2211  HHkk SS;;kkFFkkkkuu  ppqquuxxMMhh  JJhh  jjkkggqqyy  xxqqIIrrkk    99558844003377777744  

2222  HHkk SS;;kkFFkkkkuu  llyyddkk  JJhh  nnkkSSyyssuu  vveeyykkssuu  VVkkssIIiikk ss  99999933990099661133  

2233  HHkk SS;;kkFFkkkkuu  vvuujjkkss[[kkkk  JJhh  HHkkjjrr  iiSSddjjkk  88112200330000772200  

2244  HHkk SS;;kkFFkkkkuu  iikkssMMhh  JJhh  ffoott;;  ddqq''kkookkggkk  77774477886699443377  

2255  HHkk SS;;kkFFkkkkuu  ppUUnnzzeess<<kk  JJhheerrhh  llhheekk  jjffoo  99661177774488889922  

2266  HHkk SS;;kkFFkkkkuu  ccjjkkSS//kkhh    llqqJJhh  ffiizz;;aaddkk  jjkkttiiqqrr  88888899887766446644  

2277  HHkk SS;;kkFFkkkkuu  HHkkVVxxkkaaoo  JJhh  llaatthhoo  iiVVssyy    770000005599002255  

2288  HHkk SS;;kkFFkkkkuu  yy{{eehhiiqqjj  LLkkqqJJhh  iiqqttkk  ffeeJJkk  88110099991188447700  

2299  HHkk SS;;kkFFkkkkuu  ccqqffUUnn;;kk    JJhh  uujjssUUnnzz  ddqqeekkjj  ddqq''kkookkggkk    88112200003388006655  

3300  HHkk SS;;kkFFkkkkuu  llkkssuuiiqqjj    llqqJJhh  vvaattffyyuukk  HHkkxxrr  99440077663344223344  

3311  HHkk SS;;kkFFkkkkuu  ccrrjjkk  JJhh  ffoojjssUUnnzz  ttkk;;llookkyy    99992266884499008888  
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अनुबंधअनुबंध  2 2   &&  उपकरणो ंउपकरणो ं िकिक  सूचीसूची    
  

uuxxjj  llssuukk  ddkk;;kkZZyy;;  llwwjjttiiqqjj  ffttyykk  ddhh  ttkkuuddkkjjhh  &&    

JJhh  yyddMM++kk]]  ddeekkUUMMssMM  ggkksseexxkkMMZZ  llwwjjttiiqqjj]]    
eekksscckkbbZZyy  uuEEccjj  &&  9911331144  8822774444  
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अनुबंधअनुबंध  33    &&    संसाधनसंसाधन    

  

lwjtiqj ftys dh egkekjh fu;a=.k d{k dh tkudkjh & 

  

llaappkkyyuukkyy;;  LLookkLLFF;;  llssookk;;ss aa ]]NNRRrrhhllxx<<++  

eeggkkeekkjjhh  ffuu;;aa==..kk  ddkk;;ZZddzzee  oo""kk ZZ  22001188&&1199  

ffttyyssookkjj  eeggkkeekkjjhh  ffuu;;aa==..kk  dd{{kk  ddhh  ttkkuuddkkjjhh  
ddzz aa --  ffttyyss  ddkk  

uukkee    
ffuu;;aa==..kk  dd{{kk  ddkk  LLFFkkkkuu@@iirrkk  ffuu;;aa==..kk  dd{{kk  iizzHHkkkkjjhh  ddkk  uukkee  @@  

iinn  uukkee    
nnwwjjHHkkkk""kk@@eekkss --  uuaa--  bbZZ&&eessyy  

11  

llwwjjttiiqqjj  

ffttyykk  vvLLiirrkkyy  llwwjjttiiqqjj  ]]ffttyykk  
llwwjjttiiqqjj  NN00xx00    

MMkkWW --vvtt;;  eejjddkkee@@ffppffddRRllkk  vvff//kkddkkjjhh  0077777755  
226666114422//99882266666677441111//77777755226666114422  ccmmhhoossuurraajjppuurr@@ggmmaaiill..ccoomm   

22  llkkeeqq00LLookk00ddssUUnnzz  HHkk SS;;kkFFkkkkuu  ffttyykk  
llwwjjttiiqqjj  NN00xx00  

MMkkWW00  vvkkff''kk""kk  ffllaagg]]  ffppffddRRllkk  vvff//kkddkkjjhh  0077777755  223333006611//77998877118888994422  bbhhaaiiyyaatthhaann@@ggmmaaiill..ccoomm   

33  llkkeeqq00LLookk00ddssUUnnzz  HHkkVVxxkkWW aaoo  MMkkWW00  eeggss''oojj  ffllaagg  ]]ffppffddRRllkk  vvff//kkddkkjjhh  77774488991111550000  
44  llkkeeqq00LLookk00ddssUUnnzz  vvkkssMM++xxhh  ffttyykk  

llwwjjttiiqqjj  NN00xx00    
MMkkWW --  iizzeekk ssnn  jjkkBBkkSSjj]]  [[kk..MM  ffppffddRRllkk  
vvff//kkddkkjjhh  

  0077777733  223388007777//99113311225577661100  bbmmooooddggii@@ggmmaaiill..ccoomm  
55  llkkeeqq00LLookk00ddssUUnnzz  iizzrrkkiiiiqqjj  ffttyykk  

llwwjjttiiqqjj  NN00xx00    
MMkkWW00  jjkkttss''kk  JJss""BB]]  [[kk..MM  ffppffddRRllkk  
vvff//kkddkkjjhh  

0077777777  227711336666//88112200996666776666  bbmmoopprraattaappppuurrcchhcc@@ggmmaaiill..ccoomm    
66  llkkeeqq00LLookk00ddssUUææ  jjkkeekkuuqqttuuxxjj  ffttyykk  

llwwjjttiiqqjj  NN00xx00    
MMkkWW --  cchh--,,uu--iikk..MMss;;@@vvkk;;qq""kk  ffppffddRRllkk  
vvff//kkddkkjjhh  

  0077777755  223333667755//88995599998800776644  bbmmoorrnnaaggaarr@@yyaahhoooo..ccoomm    
77  llkkeeqq00LLookk00ddssUUnnzz  ffccJJkkeeiiqqjj  ffttyykk  

llwwjjttiiqqjj  NN00xx00    
JJhh  iizz''kkkk aarr  ffllaagg  iizzHHkkkkjjhh  cchh--,,ee--vvkkss --  77777755226644338899//88331199335566880055  

bbmmoossuurraajjppuurr@@ggmmaaiill..ccoomm  
88  llkkeeqq00LLookk00ddssUUnnzz  yyVVkkssjjhh]]  ffttyykk  

llwwjjttiiqqjj  NN00xx00  
MMkkWW  ff''kkooee  tt;;llookkyy  @@  ffppffddRRllkk  
vvff//kkddkkjjhh  

99997777559911339933  
99  llkkeeqq00LLookk00ddssUUææ  iizz sseeuuxxjj  ffttyykk  

llwwjjttiiqqjj  NN00xx00    
MMkkWW --ffoooossdd  ffrrookkjjhh  ]]  [[kk..MM  ffppffddRRllkk  
vvff//kkddkkjjhh  

0077777766  223399004477//88443355331166114466  bbmmoopprreemmnnaaggaarr@@ggmmaaiill..ccoomm   
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vvkkjj--  vvkkjj--  VVhh--@@ddkkEEccssVV  nnyy  ddkk  ffoooojj..kk  &&  
  
  

eeggkkeekkjjhh  ffuu;;aa==..kk  ddkk;;ZZddzzee  oo""kk ZZ  22001188&&1199  
ffttyykk  LLrrjjhh;;  ddkk aaEEccssVV  nnyykk ss  ddhh  ttkkuukkddjjhh  

ØØaa--    ffttyyss  ddkk  
uukkee  

ddkkEEccssVV  nnyy  
iizzHHkkkkjjhh  ddkk  uukkee  

iinnuukkee  nnqqjjHHkkkk""kk  @@  
eekk ss --  uuaa--  

llnnLL;;kk ss aa  ddss  uukkee    iinnuukkee  nnwwjjHHkkkk""kk  ddzz aa --  bbZZ&&eessyy  

11  

llwwjjttiiqqjj    MMkk WW--  xxffjjeekk  ffllaagg  
ffppffddRRllkk  
vvff//kkddkkjjhh  
¼¼MMhh,,llvvkkss --½½  

88110033440044443388  

MMkk WW--vvtt;;  eejjddkkee    
ffppffddRRllkk  vvff//kkddkkjjhh          
¼¼mmii  iizzHHkkkkjjhh  ddkk WWEEccssVV  nnyy  ½½  

99882266666677441111  

ccmmhhoossuurraajjppuurr@@ggmmaaiill..ccoomm//ddssoossuurraajjppuurr11@@ggmmaaiill..ccoomm  

22  MMkk WW--  nnhhiidd  tt;;llookkyy  ffppffddRRllkk  vvff//kkddkkjjhh  99882277993366338822  

33  MMkk WW00  uu``iissUUnnzz  ffllaagg    ffppffddRRllkk  llggkk;;dd  ''kkYY;;KK  99882266887766996633  

44  
JJhh  ffttrrssUUnnzz  ddqqeekkjj  
uussyyss  

[[kkkk||  llqqjj{{kkkk  vvff//kkddkkjjhh  
88777700881188002266]]  
99666699993366998866  

55  JJhh  jjkkee  iijjhh[[kkkk  ffllaagg  yySScc  VVssDDuukkssyykkWWffttLLVV  99775533775566889922  

66  JJhh  ffoouukkssnn  ddqqeekkjj  ffllaagg  QQkkeekk ZZ ffllLLVV  xxzz ssMM&&0022  99440077668800111166  

77  ddqq00  oo""kkkk ZZ  ,,DDddkk  LLVVkk WWQQ  uullZZ  77008899772233443388  

88  
JJhh  ''kk ss[[kk  eekk ssggEEeenn    
oollhhee    

ookkggyy  ppkkyydd  88331199773311228811  

99  
JJhh  vvjjffooUUnn  ddqqeekkjj  
;;kknnoo  

ookkMMZZ  CCookk;;  99997777222277330055  
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ffooddkkll[[kk..MM  ddkkEEccssDDVV  nnyy  ddhh  ttkkuuddkkjjhh  &&  
  

egkekjh fu;a=.k dk;Zdze o"kZ 2018&19 

fodkl[kaM Lrjh; dkaEcsV nyks dh tkukdjh  

Øa- fodkl[kaM  
dk uke 

dkEcsV ny 
izHkkjh dk uke 

inuke nqjHkk"k@ 
eksckbZy ua- 

bZesy lnL;ksa ds uke  inuke nqjHkk"k@ 
eksckbZy ua- 

1 fodkl[k.M HkS;kFkku 

HkS;kFkku 

MkW0 vkf'k"k flag 
¼lkeq-Lok-dsUnz 

HkS;kFkku½  

fpfdRlk 
vf/kdkjh 

7987188942 

bmobhaiyathan
@gmail.com  

Jh rksiku flag  nk;ek , ,e vks  9584185708 

Jh ds ds iksrsZ ySc VsfDu0 7000162751 

Jherh iwue VksIiks  ,-,u-,e- 9754825406 

Jherh Kkuyrk [ky[kks ,y ,p Ogh & 

Jherh :ijkuh Hkxr ,e Vh ,l 8120021016 

Jh vfer dq'kokgk ,e-ih-MCY;q 9977350816 

Jh nsouUnu jke s /kksch 9977665198 

MkW0 egs'oj flag 
¼lkeq0Lok0dsUnz  

HkVxkao½ 

fpfdRlk 
vf/kdkjh 

7748911500 

Jh rqys'oj jktokMs , ,e vks  9575184681 

Jh lqjtcyh jktokM+s ySc VsfDu0 8224823035 

Jherh ds lkfMY; ,y ,p Ogh 9424264134 

Jh vUuqyky iSdjk Msªlj  9691617820 

Jh Vseukjk;.k jktokM+s QkekZfLV  9977370995 

Jh /kus'k iSdjk HkR̀;@okMZ Cok; & 

Jh Hkksyk 
dq'kokgk 

¼izkFk0Lok0dsUnz 
,-,e-vks- 9993410224 

Jh /kfujke frdhZ ,e ih ,l  7049243738 

Jherh izHkk VksIiks ,-,u-,e- & 
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xksjikuh½  Jh ckxhl dqekj pkScs QkekZfLV  9977461519 

Jh iznhi prqosZnh HkR̀; 9669787500 

MkW ts-ch-flag 
¼izkFk0Lok0dsUnz 

crjk½ 

fpfdRlk 
vf/kdkjh 

9424268918 

Jh deys'k frokjh , ,e vks  8959803237 

dq fu[kr ijohu ySc VsfDu0 8817731300 

Jhe Mh ,l frokjh iq:"k i;Zos{kd 9926655436 

Jh ct̀s'k dqekj iztkirh QkekZfLV  8109843384 

Jhefr lqykspuh jktokM+s  ,-,u-,e- 8889480997 

Jh v'kksd dqekj nkl HkR̀;@okMZ okW;  9009756148 

Jh jfodj.k flag 
¼izkFk0Lok0dsUnz 

lydk½ 
,-,e-vks- 7587241617 

eks0 ds0;q0[kku  ,e ih ,l  9826416944 

Jherh 'k'khdyk xqIrk ,,u,e 9630297183 

Jh jkeyky jktokMs ySc VsfDu0 9685464441 

 dq0izfrek ;kno  QkekZfLV  9617078707 

Jh juohj flag  Msªlj  9685464441 

Jh /khjt dqekj ;kno  HkR̀;@okMZ Cok; 9754995527 

MkW0 'yksd 
uk;d ¼ 

izzkFk0Lok0dsUnz 
catk]½ 

,0,e-vks- 9754620990 

MkW 'kf'k ijklj , ,e vks  
9425127435 
9009827759 

Jhefr l/;k lkgq , ,e vks  9926545356 

Jhefr vatuh flUgk ,-,u-,e- 9406041681 

Jh isze flag  ySc VsfDu0 8358086161 

eks0rkfjd valkjh  QkekZfLV  9907475696 

Jh jk/ks ';ke  HkR̀;@okMZ Cok; 9926260482 

2 fodkl[k.M vksM+xh 
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vksM+xh 

MkW- izeksn jkBkSj 
¼lkeq-Lok-dsUæ 

vksM+xh½ 

[k.M 
fpfdRlk 
vf/kdkjh 

9131257610 

bmoodgi@gmail.
com  

MkW- jkds'k flag 
fpfdRlk 
vf/kdkjh 

9977837693 

MkW- vkj-lh- 'kqDyk  vk;q"k fpfd-vf/k- 9617050402 

Jh 'kkaruq dq'kokgk  ,-,e-vks- 9753875005 

Jh rksrkjke l[kokj Mªslj xzsM 01 9977150185 

Jh xksiky 'kj.k flag LVkQulZ 9165431386 

Jh Mh-,u- jfo ,e-ih-,l- 9977122399 

Jh ds-ih- jfo ,e-ih-,l- 9993858181 

Jherh deys'ojh flag ,-,u-,e- 9669470723 

Jh jfoUnz dq’kokgk HkR̀; 9753877592 

Jh vfuy dksjh okgu pkyd 8120683114 

Jh eks- vfeu 
jtk ¼izzk Lok 
dsUnz /kjlsMh½ 

vkj-,e-,- 9826321340 

eks- vehu jtk vkj-,e-,- 9826321340 

dq- vfgY;k ckbZ LVkQulZ   

Jh ;q-vkj- /kzqo ,u-,e-,- 9174021107 

Jh eukst dq'kokgk  ,e-ih-MCyw 8959503259 

Jh fcgkjh jke  Lohij  9753310997 

Jh f'ko'kadj okMZ Ook; 8120188359 

MkW- ds-Mh- iSdjk 
¼izkFk-Lok-dsUnz 

psUnzk ½ 

fpfdRlk 
vf/kdkjh 

9407741984 

Jh :is'k dqekj xqIrk  QkekZ&2 9303269293 

Jh nso/kkjh jktokM+s ,e-ih-MCyw 9753614940 

;qxs'oj flag ,e-ih-MCyw 9977940402 

Jherh fofurk cM+k ,-,u-,e-   

Jh ;ksxs'k iSdjk ,e-ih-MCyw   

MkW- ds-Mh- iSdjk fpfdRlk 9407741985 Jh gseukjk;.k feJk  QkekZ&2 9009057043 
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¼izkFk-Lok-dsUnz 
HkkM+h ½ 

vf/kdkjh Jh lat; ygjs ,e-ih-MCyw 9926154463 

Jh foU/ks'k dqekj  ,e-ih-MCyw 9926167863 

dq0 fojftfu;k ydM+k  ,-,u-,e- 9926764671 

dq- laxhrk iSdjk LVkWQ ulZ   

MkW- vkj-ds- iVsy 
¼izkFk-Lok-dsUnz 

ykaftr½ 
,-,e-vks- 9406086106 

Jh lanhi 'kekZ vkj-,e-,- 8959585954 

Jh egsUnz dqekj  QkekZ&2 8103373459 

Jh t;iky flag ,e-ih-MCyw 8458884974 

dq0 vfurk ,Ddk ,-,u-,e- 9617057907 

Jherh rkjkeuh nqcs ,-,u-,e- 9165847096 

MkW- vkj-ds- iVsy 
¼izkFk-Lok-dsUnz 

[kksaM+½ 
,-,e-vks- 9406086106 

fcts'oj jktokMs QkekZ&2 7049070230 

lq'khyk flag ,-,u-,e- 9977401628 

Jh lfons'k flag ,e-ih-MCyw 8959379200 

Jherh ,l ,Ddk ,-,u-,e-   

dq0 thur flag  ,-,u-,e- 7354332852 

Jherh flyefu;k cM+k ,-,u-,e- 7697857510 

MkW- ,e-,l- jeu 
¼izkFk-Lok-dsUnz 
eksgjlksi½ 

,-,e-vks- 9826228547 

Jherh xqykc ,Ddk ,-,u-,e- 9575530024 

Jherh ljLorh jktokM+s ,-,u-,e- 9575476290 

dq0 [kq'kcq flag  ,-,u-,e- 8485854289 

nhIrh oanuk ,-,u-,e-   

Jherh bUnzdqoaj ';ke ,-,u-,e- 9753114257 

vkUkan nkl lqijokbtj 9669593759 

Jh ,l-ds- 
vxzgfj ¼izkFk- 

Lok-dsUnz 
vkj-,e-,- 9009263476 

MkW- ,-,e- flfn~ndh o-fp-v- 9754466205 

Jh rstcyh  okMZ Ook; 9753648332 
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fcgkjiqj½ Jherh 'kf'kckyk VksIIkks ,y-,p-Ogh- 9669533982 

Jherh laxhrk lkgw ,-,u-,e- 9977208802 

Jh jkts'oj iSdjk prqFkZ oxZ   

3 

fodkl[k.M izrkiiqj 

izrkiiqj 

MkW0 jkts'k Js"B 
¼lkeq0Lok0dsUnz 

izrkiiqj½ 

[k.M 
fpfdRlk 
vf/kdkjh 

8120966766 

bmopratappurc
hc@gmail.com  

MkW0 ,0ds0 fo'odekZ 
fpfdRlk 
vf/kdkjh 

9926946531 

MkW0 fot; flag 
fpfdRlk 
vf/kdkjh 9713560040 

;ksxs'oj usrke QkekZfLkLV 9098147010 

Jh ewy/kj tk;loky lqijokbtj 9753757057 

Jh fpjatho dqekj flUgk vkj0,p0vks0 9424258593 

Jh ,e0,e0 flnkj Msªslj 9424258173 

dq0 Xyksfj;k fdLiksV~Vk ,0,u0,e0 9424258392 

tokfgj jke okgu pkyd 9165712213 

vjfoUn iSdjk HkR̀; 8120513124 

MkW0 ;w0ds 'kqDyk 
¼izzk0Lok0 dsUnz 

flyksSVk]djlh]is.
Mkjh½ 

vk;q"k 
fpfdRlk 
vf/kdkjh 

9826139155 

MkW0 ;q-ih0feJk 
vk- fpfdRlk 
vf/kdkjh 9826139155 

izosUnz xqIrk vkj0,e0,0 9754500870 

eks0 tkosn [kku vkj0,e0,0 9009909199 

Jh ih0vkj0 ckfjd dEikmMaj 9424183995 

Jhefr ih0VksIiks ,y0,p0Ogh0 9754610295 

xaxk jke iSdjk vkj-,p0vks0 9424255015 

Jh cq/ks'oj flag okMZ Cok; && 

deys'k lksuh  lgk;d 9926171548 Jh Kkuh izlkn iVsy vkj0,p0vks0 9009918990 



ftyk vkink izca/ku ;kstuk] lwjtiqj ¼N0x0½  

23  

¼izzk0Lok0 dsUnz 
jsoVh ½ 

fpfdRlk 
vf/kdkjh 

;ksxs'oj ejkoh ,u-,u-,e & 

uan dqekj lkgq ,e0ih0MCY;w0 8963918153 

lqjthr lgk-oxZ 03 8120799150 

dqekjh ehuk 
jktokMs ¼izzk0Lok0 
dsUnz lksuxjk ½ 

 lgk;d 
fpfdRlk 
vf/kdkjh 

9754373464 

eqLrkd glu vUlkjh vkj0,e0,0 9165402210 

fczts'k frokjh lqijokbtj 9406102558 

,p-,e valkjh lqijokbtj 8103436997 

Jherh iz.kfr fo'okl  ,y0,p0Ogh0 9753518973 

Jh v;ks/;k tk;loky ,e0ih0MCY;w0 9753494600 

Jh vkj0ih0 xqIrk vkj0,p0vks0 9424250111 

ckn'kkg jfo LoPNd 9977820667 

fujt nkl 
¼izzk0Lok0 dsUnz 
/kjeiqj] iEikiqj½ 

 lgk;d 
fpfdRlk 
vf/kdkjh 

9617688257 

MkW0 fnyhi fnokdj 
fpfdRlk 
vf/kdkjh 

8120806846 

f'koiwtu ;kno lqijokbtj 8085922602 

Jh izdk'k frokjh vkj0,p0vks0 9826164740 

jkty{eh fldnkj lqijokbtj 9754427980 

Jh lanhi xqIrk vkj0,p0vks0 & 

ukjk;.k lksuh 
¼izzk0Lok0 dsUnz 

jedksyk½ 

 lgk;d 
fpfdRlk 
vf/kdkjh 

9425548067 

Jh jkgqy jke lqijokbtj 9009158966 

fouksn jfo LVkaQ ulZ 9407713018 

eks0 tkosn [kku vkj-,p0vks0 8966894966 

lquhy lkgk vkj-,p0vks0 7697505254 

Jh goynkj flag ujojh;k Msªslj 9754014141 

';ke nso HkR̀; 8120890224 

4 
fodkl[k.M lwjtiqj 

lwjtiqj Jh iz'kkar lhag ,e-vks- 8319356805 bmosurajpurg MkW vfer Hkxr ,e-vks-   
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¼lh-,p-lh- 
foJkeiqj½ 

mail.com Jh eukst jfo lwijokbZtj 9584433255 

Jh ,u-vkj-xqIrk QkeZkflLV 9977568068 

Jh eukst ygjs ySc VsfDuf'k;u 9424774765 

Jh vkj-,u-dq'okgk Mªslj 9407680117 

MkW f'koe 
t;loky ¼lh-
,p-lh-yVksjh½ 

,e-vks- 9977591393 

Jhefr 'osrk frokjh vkj-,e-,- 9617250727 

Jh fcztsl ;kno QkeZkflLV 9406043347 

Jhefr fl[kk e/̀kk ,y-,p-oh- 9617067173 

Jh fc-,u-fe=h  Mªslj 9926729544 

Jh fujt pkScs 
¼ih-,p-lh-dsrdk½ 

vkj-,e-, 9329532404 

Jherh lfeZfy JhokLro ,y-,p-oh- 7000812408 

Jhefr fryklks bDdk ,-,u-,e 9977136240 

ekyrh Hkxr LVkQ ulZ 7869819289 

Jh bUnzHkku iSdjk ySc VsfDuf'k;u 9575950269 

Jh lwfuy dqekj frokjh  okMZ ok; 7697591845 

Jhefr izHkkorh flag okMZ vk;k 9753835268 

Jh f[kjks/kj 
ckjh[k ¼ih-,p-lh- 

dY;k.kiqj½ 
,-,e-vks- 9406366320 

Jherh 'osrk dsjdsVVk ,-,e-vks- 9425575112 

Jh lqthr d';i QkeZkflLV 9669599587 

Jherh vUuek ckcq LVkQ ulZ 7587152959 

Jherh iq"iyrk xqIrk ,-,u-,e 9713778592 

Jherh  ehuk 
lksuh¼izk0Lok0dsU

nz clnsbZ 
vkj-,e-,- 9165290065 

Jhefr fiz;adk /kks"k QkeZkflLV 8120189168 

dqekjh T;ksfr LVkQ ulZ 8959477665 

Jh cq/kukFk iSdjk ySc VsfDuf'k;u 8120189168 

vatqe fu'kk f}fr; ,-,u-,e 9174576006 

lqJh ,l-,u- ,e-vks- 9827907867 dq0 feuk dqtqj vkj-,e-,- 9407721015 
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fdUMks ¼ih-,p-lh- 
vtcuxj½ 

dq0 lqfurk ,Ddk ySc VsfDuf'k;u 8103023911 

Jh vfuy mik/;k; QkeZkflLV 7898344460 

Jhefr fcuk <+ksjs ,-,u-,e 9713474084 

Jh nqxsZ'k ;kno 
¼ih-,p-lh- 
deyiqj½ 

,-,e-vks- 7089605757 

Jherh dkty xqIrk ,-,e-vks- 9926177877 

Jherh izrhek lkgq LVkQ ulZ 7354522260 

Jherh Qqyerh ;kno f}fr; ,-,u-,e 8965809723 

Jherh T;ksrh cMbZ ,-,u-,e 9754238387 

Jh vrqy jatu falg ySc VsfDuf'k;u 9098737749 

Jh ftrsUnz xqIrk 
¼ih-,p-lh- 
dajth½ 

,-,e-vks- 9926663578 

Jh vDrh lhag ,-,e-vks- 7987480951 

vrqy izrki lhag QkeZkflLV 8435703600 

fMEiy iakMs ,-,u-,e 8839666251 

dqekjh bUnqerh ekuhdiqjh f}fr; ,-,u-,e 9977138239 

izse izdk'k 
[ky[kks ¼ih-,p-
lh-dUnjbZ½ 

,-,e-vks- 9753791003 

Jh lat; xqIrk vkj-,e-,- 8982718488 

Jherh vkdka{kk oekZ vkj-,e-,- 8889740800 

Jhefr lfcrk VksIiks ySc VsfDuf'k;u 9165516112 

Jhefr vatuk fo'odekZ 
efgyk 
lwijokbZtj 

9165293457 

Jh cky eqdqUn nkl Mªslj 9977832059 

5 

fodkl[kaM jkekuqtuxj 

jkekuqtuxj 
MkW- ch-,u-ik.Ms; 
¼lkeq-LOk-dsUnz 
jkekuqtuxj ½ 

vk;q-
fpfdRlk 
vf/kdkjh  

8959980764 
bmornagar@y

ahoo.com  

 MkW-lqehr lksuh 
fpfdRlk 
vf/kdkjh 7879260643 

Jh Mh-,u-nqcs vkj-,p-vks- 9926192139 

Jherh esgukt csxe 
vUlkjh ,-,u-,e- 9754723582 
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vuqt dqekj VksIIkks 
QkekZflLV 
xzsM&02 

7694096655 

Jh lq[kjke prqFkZ Js.kh 9165635707 

Jh vejnkl  okgu pkyd 9754429672 

MkW-vkj-ds-'kqDyk 
¼izkFk-Lok-dsUnz 

x.ks'iqj½  

fpfdRlk 
vf/kdkjh 9977817165 

jksfgr dqekj jktokMs 
QkekZflLV 
xzsM&02 8965956595 

Jherh m"kk eLrkuk i;Zos{kd 9754601271 

Jherh ’kf’k flUgk ,-,u-,e- 9826709859 

bflnksj osx Lohij 9617869095 

MkW- ,l-ds- 
f=ikBh ¼izkFk-Lok-
dsUnz ij'kqjkeiqj½ 

fpfdRlk 
vf/kdkjh  

9977099031 

Jh jkds'k xqIrk vkj-,e-,- 8223929931 

Jherh Mh-ds-nqcs ,y-,p-Ogh 9575099556 

Jh ,l-ds-mnkfu;k QekZflLV 9754729420 

Jh t; ’kadj HkR̀; 9754090988 

MkW-ferys'k dqekj 
fo'odekZ ¼izk-LOkk-
dsUnz nsouxj ½ 

,-,e-vks 9575400909 

Jh Mh-,u-HkkLdj lqijokbZtj 9875185749 

Jherh jkes’ojh 
QkekZflLV 
xzsM&02 

7000907372 

Jherh fnycl ik=s i;Zos{kd 7247518083 

Jherh lR;Hkkek 'kekZ ,-,u-,e  94076387785 

lqnkek izlkn jktokMs ,e0ih0MCY;w0 9926102988 

Jh vkf’k"k dqekj 
flag ¼izkFk-Lok-
dsUnz mekiqj-½ 

vkj-,e-,- 9993908313 

Jherh fot;k lkgw ,y-,p-Ogh 9179513501 

Jh njos’k dqekj Hkxr 
QkekZflLV 
xzsM&02 

8225073878 

Jh jkts’k nqcs vkj-,p-vks- 9926774757 

Jh lqdkyw jke HkR̀;   

Jh uwj 
eksgEen¼izkFk-Lok-
dsUnz panjiqj½ 

vkj-,e-,- 9617020182 
 Jherh fiz;adk xkSre ,-,u-,e- 7587854751 

Jh vkj-,u- lkgw lqijokbZtj 9617601675 
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ukjsUnz Bkdqj vkj-,p-vks- 6260199428 

Jherh dkS'kY;k flag okMZ vk;k 8959093931 

6 

fodkl[k.M izseuxj 

izseuxj 

MkW-foosd frokjh 
¼lkeq0Lok0dsUnz 

izseuxj½ 

[k.M 
fpfdRlk 
vf/kdkjh  

8435316146 

bmopremnagar
@gmail.com  

Jh jkeyky okMZok; 9098679164 

Jherh ,l-Mh- lkgw ,y-,p-Ogh- 7828069385 

Jh ckys'oj ydM+k prqFkZ Js.kh 8817871658 

Jh  fujatu iksrZs 
¼izkFk-Lok-dsUæ 

rkjk½ 
,-,e-vks- 7987034398 

Jh nkucgknqj  
QkekZflaLV xzsM 
02 7587085522 

dq0 lsorh ;kno ,-,u-,e 7587243757 

Jh eksgjlk; vkeksZ Mªslj xzsM 01 9406339909 

Jh ftrsUnz 
flag¼izkFk-Lok-dsUæ 

mes'ojiqj½ 
,-,e-vks- 8959279801 

Jh xkSys'k dqekj 
QkekZflaLV xzsM 
02 7697714691 

Jherh ;w-nkl  ,y-,p-Ogh- 9753709903 

Jh izz;kx jke Mªslj xzsM 02 9826109185 

Jh fd'kuyky 
lksuh ¼izkFk-Lok-
dsUæ eagxbZ½ 

vkj-,e-, 9753430900 

Jh 'kSys'k dqekj 
QkekZflaLV xzsM 
02 

8319946002 

da- e/kqcsd  ,-,u-,e 7694081525 

Jh vlxj [kku iBku Mªslj xzsM 01 9575563806 

  

  
  
  
  
  
  

  



 


