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1. ഇൻസിഡന്റ് റെസ്പോൺസ് സിസ്റ്റം

അ

പ്രതീക്ഷിതമോയി
ഉണ്ടോകുന്ന
ദുരന്തസോഹചരയങ്ങളിൽ
വിഭവങ്ങളുറട
അപരയോപ്തത
സ്പോറെ
തറന്ന
ദുരന്തപ്രതികരണറെ
പ്രതികൂെമോയി
ബോധിക്കുന്ന
ഘടകങ്ങളോണ് വിവിധ ഏജൻസികൾ തമ്മിലുള്ള ഏസ്കോപനമില്ലോയ്മയം അവർ
നിർവഹിസ്ക്കണ്ട ചുമതെകളിലുള്ള ആശയക്കുഴപ്പവം. ഈ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹോരം
കോണോനം ദുരന്ത് ലഘൂേരണ - നിവോരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടുതൽ
േോരയക്ഷമമോക്കോനം അവലംേിക്കുന്ന ഒരു സംവിധോനം ആണ് ഇൻസിഡൻെ്
റെസ്പോൺസ് സിസ്റ്റം അഥവോ IRS. ഈ സംവിധോനത്തിറന്റ നിർവ്വെണ മിേവ്
റേോണ്ട് തറന്ന സ്ലോേത്തിൻറെ ല ഭോഗങ്ങളിലം ഈ സംവിധോനത്തിലൂറടയോണ്
ദുരന്ത് പ്രതിേരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടപ്പിലോക്കുന്നത്. ചിെ രോജയങ്ങളിൽ ഈ
സംവിധോനറെ ഇൻസിഡൻെ് കമോൻഡ് സിസ്റ്റം (ICS) എന്നം വിളിക്കുന്ന.

1.1.

IRS - െഘു ചരിത്രം

1970 ൽ അസ്മരിക്കയിറെ കോെിസ് ോർണിയ സംസ്ഥോനത്തുടനീളം കനെ നോശം
വിതച്ചുറകോണ്ട് ആഴ്ചകസ്ളോളം നീണ്ടുനിന്ന കോട്ടുതീ പടർന്ന പിടിച്ചു. വളറര വെിയ
സ്തോതിൽ ചുരുങ്ങിയ സമയംറകോണ്ട് പടർന്ന കോട്ടുതീയിൽ സ്െോസ് ആൻറജെസ്
നഗരപ്രോന്തെിറെ ഉൾറപ്പറട ആയിരസ്െോളം വീടുകൾ അഗ്നിക്കിരയോക്കുകയം
നിരവധി ജനങ്ങൾക്ക് ജീവഹോനി സംഭവിക്കുകയം റചയ്തു. തീ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനോയി
ഒരു ഡസനിൽ അധികം ദുരന്ത പ്രതികരണ ഏജൻസികൾ രംഗെ് വരികയം ഇവർ
തമ്മിലുള്ള ഏസ്കോപനമില്ലോയ്മയം അധികോരപരിധികളിലുള്ള ആശയക്കുഴപ്പവം ദുരന്ത
പ്രതികരണ പ്രവർെനറെ സോരമോയി ബോധിക്കുകയം റചയ്തു. ഇതിനള്ള ഒരു
പ്രോസ്യോഗിക പരിഹോരമോയിട്ടോണ് ഇൻസിഡൻെ് കമോൻഡ് സിസ്റ്റം (ICS) എന്ന
സംവിധോനം ആവിഷ്കരിക്കറപ്പട്ടത്. ഈ സംവിധോനം പിന്നീട് അസ്മരിക്കൻ ദുരന്ത
നിവോരണ ഏജൻസിയോയ FEMA1 ഏറെടുക്കുകയം ദുരന്ത പ്രതികരണെിനള്ള ഒരു
മോതൃകോ ഉപകരണമോയി പ്രചുരപ്രചോരം റകോടുക്കുകയം റചയ്തു. കോെിസ് ോർണിയയിറെ
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കോട്ടുതീ നിയന്ത്രണെിനോയി വികസിപ്പിക്കറപ്പട്ടതോറണങ്കിലും റവള്ളറപ്പോക്കം,
ചുഴെിക്കോെ്, ഭൂകമ്പം, വോതകസ്ചോർച്ച, കെോപങ്ങൾ തുടങ്ങി പ്രകൃതിജനയവം
മനഷ്യനിർമ്മിതവമോയ
പെ
ദുരന്തസോഹചരയങ്ങളിലും
ICS
െപ്രദമോയി
ഉപസ്യോഗിക്കറപ്പട്ടിട്ടുണ്ട്.

1.2. IRS - ഇന്തയയിൽ
ദുരന്തനിവോരണ പ്രവർെനങ്ങളുറട പരിഷ്കരണെിനോയി ഭോരത സർക്കോർ 1999 ൽ
നിയമിച്ച ഉന്നതോധികോര സമിതി (High Power Committee on Disaster Management),
ഇൻസിഡന്റ് കമോൻഡ് സിസ്റ്റം (ICS) സ്െോകെിറെ തറന്ന മികച്ച ദുരന്ത പ്രതികരണ
സംവിധോനങ്ങളിൽ ഒന്നോറണന്ന് മനസ്സിെോക്കുകയം അത് ഇന്തയയിൽ നടപ്പോക്കുവോൻ
ശുപോർശ നൽകുകയം റചയ്തു. ഇതിൻറെ അടിസ്ഥോനെിൽ ഇന്തയയിൽ 2003-04
കോെഘട്ടം മുതൽ ICS റന പെി പഠനങ്ങളും കൂടിയോസ്െോചനകളും നടക്കുകയം ഇന്തയൻ
ഭരണ സോഹചരയങ്ങൾക്ക് അനസൃതമോയി ഇൻസിഡൻെ് റെസ്പോൺസ് സിസ്റ്റം
അഥവോ IRS എന്ന സംവിധോനം രൂപറപ്പടുത്തുകയം റചയ്തു. സ്ദശീയ ദുരന്ത നിവോരണ
നിയമം 2005, റസക്ഷൻ 6 പ്രകോരം സ്ദശീയ ദുരന്ത നിവോരണ അസ്തോെിെി (NDMA)
2010 ൽ IRS മോർഗ്ഗസ്രഖ2 പുെറപ്പടുവിക്കുകയം സ്ദശീയ ദുരന്ത നിവോരണ ഇൻസ്റ്റിെൂട്ട്
(NIDM) ഇൻസിഡൻെ് റെസ്പോൺസ് സിസ്റ്റെിനോയി വിവിധ പരിശീെന
സഹോയികൾ3 പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയം റചയ്തിട്ടുണ്ട്.

1.3. IRS - സ്കരളെിൽ
സ്കരളം വിവിധതരം ദുരന്തങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിയ്ക്കുന്ന ഒരു സംസ്ഥോനമോണ്.
പശ്ചിമഘട്ടെിനം അെബിക്കടെിനം ഇടയിൽ സ്ഥിതി റചയ്യുന്ന സ്കരളെിൽ
മനഷ്യനിർമ്മിതവം പ്രകൃതി ജനയവമോയ ദുരന്ത സോധയതകൾ കൂടുതെോണ്.
വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ജനസോന്ദ്രത, പരിസ്ഥിതി നശീകരണം, ആസൂത്രണമില്ലോെ
നഗരവൽക്കരണം തുടങ്ങിയ ഘടകങ്ങൾ ദുരന്തസോധയതക്ക് ആക്കം കൂട്ടുന്ന. ഈ
സോഹചരയെിൽ
ദുരന്തപ്രതികരണെിനോയള്ള
കൃതയവം
വയക്തവമോയ
തയ്യോറെടുപ്പുകൾ
അതയന്തോസ്പക്ഷിതമോണ്.
ഇതിലൂറട
അപകടങ്ങളും
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Available for download at: https://ndma.gov.in/Capacity_Building/Ops_Comm/IRS

3

Available for download at: https://nidm.gov.in/modules.asp
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പ്രകൃതിസ്ക്ഷോഭങ്ങളും ദുരന്തങ്ങളോയി പരിണമിക്കോറത, ജീവനം സവെിനം
പരിസ്ഥിതിയ്ക്കും ഉണ്ടോസ്യക്കോവന്ന നോശനഷ്ടങ്ങൾ െഘൂകരിക്കോൻ സോധിക്കും.
സ്േരളത്തിൽ 2016-റെ പുറ്റിങ്ങൽ റവടിറക്കട്ട േടം, 2017-റെ ഓഖി ചുഴലിക്കോറ്റ്, 2018
– 2019 വർഷ്ങ്ങളിറെ പ്രളയ-ഉരുൾറപോട്ടലുകൾ, 2020-റെ സ്േോവിഡ്-19 മഹോമോരി,
റ ട്ടിമുടിയിറല ഉരുൾറ ോട്ടൽ എന്നിങ്ങറന വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന പ്രകൃതി-മനഷയജനയ
ദുരന്ത്ങ്ങളറട
ശ്ചോത്തലത്തിൽ ഇൻസിഡൻെ് റെസ്പോൺസ് സിസ്റ്റം എന്ന
സംവിധോനം പ്രോവർത്തിേമോക്കുന്നത് വളറര അനിവോരയമോണ്. ഒരു പുതിയ
സംവിധോനം എന്നത് റേോണ്ട് ആവേയമോയ രിേീലനം ഇതിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ
സ്നസ്ടണ്ടതോണ്. ഇതിനോയി സംസ്ഥോന ദുരന്ത നിവോരണ അസ്തോെിെി
തിരറെടുക്കറപ്പട്ട ഉസ്ദയോഗസ്ഥർക്ക് സ്ദശീയ തെെിലും സംസ്ഥോന തെെിലും
പരിശീെനം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഓൺലലൻ വഴിയോയി എല്ലോ ജില്ലേളിലമുള്ള
ഇൻസിഡൻെ് റെസ്പോൺസ് ടീം (IRT) അംഗങ്ങളോയ ഉസ്ദയോഗസ്ഥർക്ക് സ്ദേീയ
ദുരന്ത് നിവോരണ അസ്തോെിറ്റിയമോയം (NDMA) നോഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റൂട്ട് ഓഫ്
ഡിസോസ്റ്റർ മോസ്നജ്റമൻറ്റുമോയി (NIDM) ത്രിദിന രിേീലനവം നടപ്പിലോക്കി. ഇത്
കൂടോറത സ്ദേീയ ദുരന്ത് നിവോരണ അസ്തോെിറ്റിയമോയി സ്ചർന്ന് ‘IRS സ്ടേിൾ സ്ടോ ്
എക്സർലസസ്’ എല്ലോ ജില്ലേളിലം 2020 ൽ നടത്തുകയണ്ടോയി.
സ്േരളത്തിറല എല്ലോ ജില്ലേളിലം IRS സംവിധോനം സ്നോട്ടിലഫ റചയ്തു റേോണ്ട്
അതോത് ജില്ല ദുരന്ത് നിവോരണ അസ്തോെിറ്റിേൾ ഉത്തരവ് ഇെക്കിയിട്ടുണ്ട്. അവ റേ.
എസ്.ഡി.എം.എ യറട റവേ്ലസറ്റിൽ4 ലഭയമോണ്.
സംസ്ഥോന തലത്തിലള്ള IRS ഘടന ഇവിറട നൽകുന്നു. (ഓെഞ്ച് ബുക്ക് 2021)
State Level
Sl. No
1
2
3
4
5

4

IRS Designation
Responsible Officer (RO)
Incident Commander (IC)
Alternate Incident Commander
(AIC)
Deputy Incident Commander
(DIC)
Operations Section Chief (OSC)

Officer
Chief Executive Officer of SDMA (Chief Secretary)
State Relief Commissioner (Secretary, Disaster
Management)
One of the members of the State Executive Committee
Commissioner, Disaster Management or Commissioner,
Land Revenue
Assistant Commissioner of Police nominated by State
Police Chief

www.sdma.kerala.gov.in

3

6

Logistics Section Chief (LSC)

7

Planning Section Chief (PSC)

8
9

Liaison Officer (LO)
Safety Officer (SO)

10
11

Media Officer (MO)
Information Officer (IO)

Regional Transport Officers nominated by Transport
Commissioner
Motor Transport Officer nominated by Director General,
Fire & Rescue Services
Member Secretary, KSDMA or Chief Manager, KSDMA
Assistant Director/Associate Professor or equivalent
nominated by Health Department
Information Officer nominated by Director, I & PRD
Hazard and Risk Analyst, SEOC or Hazard Analyst

ക്രമ നമ്പർ 4 മുതൽ 11 വറര ഓസ്രോ ഉസ്ദയോഗസ്ഥരും 8 മണിക്കൂർ പ്രവർത്തനത്തിന് സ്േഷം അവർക്ക് േരം ഉള്ള ഉസ്ദയോഗസ്ഥർ ചുമതല
എൽസ്ക്കണ്ടതോണ്. ഒരു ഉസ്ദയോഗസ്ഥനം നിരന്ത്രമോയി 12 മണികൂെിൽ അധിേം IRS സ്ജോലിേൾ റചയ്യരുത്.

അതുസ് ോറല തറന്ന ജില്ലയിറലയം തോലൂക്ക് തലത്തിലമുള്ള ഘടനയം ഇവിറട
നൽകുന്നു
District Level
1
2

Responsible Officer (RO)
Incident Commander (IC)

3
4
5
6

Deputy Incident Commander
(DIC)
Operations Section Chief (OSC)
Logistics Section Chief (LSC)
Planning Section Chief (PSC)

7
8

Safety Officer (SO)
Media Officer (MO)

9
10

Liaison Officer (LO)
Information Officer (IO)

Chairperson, DDMA (District Collector)
Chief Executive Officer, DDMA (Deputy Collector,
DM/General)
Assistant Development Commissioner (General) or District
Planning Officer
A Dy. SP nominated by District Police Chief
Regional Transport Officer nominated by RO
Assistant Divisional Fire Officer nominated by District Fire
Officer
A Medical Officer nominated by District Medical Officer
Information Officer (I & PRD) nominated by District
Information Officer
Junior Superintendent, Natural Calamity
Hazard Analyst, DEOC

Taluk Level
1

Responsible Officer (RO)

2
3
4

Incident Commander (IC)
Deputy Incident Commander
(DIC)
Operations Section Chief (OSC)

5

Logistics Section Chief (LSC)

6

Planning Section Chief (PSC)

7
8

Safety Officer (SO)
Media Officer (MO)

9

Liaison Officer (LO)

10

Information Officer (IO)

Deputy Collector or equivalent nominated by Chairperson,
DDMA
Tahasildar of the Taluk
Block Development Officer nominated by Assistant
Development Commissioner
A Circle Inspector of Police nominated by District Police
Chief
Motor Vehicles Inspector nominated by Regional Transport
Officer
Station Officer, Fire and Rescue Services nominated by
District Fire Officer
A Medical Officer nominated by District Medical Officer
Information Officer nominated by District Information
Officer (I & PRD)
A suitable Village Officer equivalent from the Taluk Office
nominated by Tahasildar
A suitable Village Officer equivalent from the Taluk Office
nominated by Tahasildar
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2. IRS- ഘടനയം സവിസ്ശഷ്തകളും
ഇൻസിഡൻെ് റെസ്പോൺസ് സിസ്റ്റെിലൂറട ദുരന്ത പ്രതികരണെിന് ആവശയമോയ
സൗകരയങ്ങൾ, ഉപകരണങ്ങൾ, ഉസ്ദയോഗസ്ഥർ, നടപടിക്രമം, വിവര വിനിമയ
മോർഗ്ഗങ്ങൾ എന്നിവ കൃതയമോയി മുൻകൂട്ടി നിർവചിക്കറപ്പട്ട ഒരു സംഘടനോ
സംവിധോനെിന കീഴിൽ റകോണ്ടുവരുന്ന. ഇങ്ങറന സമഗ്രവം കോരയക്ഷമവമോയ
രീതിയിൽ ദുരന്ത പ്രതികരണം നിർവഹിക്കുവോൻ സോധിക്കുന്ന. ഇതിനോയി
മോസ്നജ്റമൻെ് തതവങ്ങളുറട െപ്രദമോയ ഉപസ്യോഗം ഇൻസിഡൻെ് റെസ്പോൺസ്
സിസ്റ്റെിൽ സംസ്യോജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന.

2.1. IRS ൻറെ ഘടന
ഇൻസിഡൻെ് റെസ്പോൺസ് സിസ്റ്റം പ്രവർെിക്കുന്നത് മുൻകൂട്ടി രൂപീകരിക്കറപ്പട്ട
ഇൻസിഡൻെ് റെസ്പോൺസ് ടീമുകളിൽ (IRTs) കൂടിയോണ്. ദുരന്ത നിവോരണ നിയമം
2005 ൻറെയം ഇന്തയൻ ഭരണ സോഹചരയങ്ങളുറടയം അടിസ്ഥോനെിൽ സംസ്ഥോന ജില്ലോ തെങ്ങളിൽ ഇൻസിഡൻെ് റെസ്്സ്പോൺസ് സംവിധോനെിൻറെ
സ്മൽസ്നോട്ടെിനോയി റെസ്പോൺസിബിൾ ഓ ീസർമോറര (RO) നിസ്യോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്.
സംസ്ഥോനതെെിൽ ചീ ് റസക്രട്ടെിയം ജില്ലോതെെിൽ ജില്ലോ കളക്ടറുമോണ്
റെസ്പോൺസിബിൾ ഓ ീസർമോർ. ദുരന്തമുന്നെിയിപ്പ് െഭിച്ചോൽ ഉടൻതറന്ന
റെസ്പോൺസിബിൾ ഓ ീസർ ഇൻസിഡൻെ് റെസ്്സ്പോൺസ് ടീമിറന തയ്യോെോക്കി
നിർത്തുന്ന. മുന്നെിയിപ്പില്ലോറത റപോടുന്നറന സംഭവിക്കുന്ന ദുരന്തസോഹചരയങ്ങളിൽ
ഇൻസിഡൻെ് റെസ്്സ്പോൺസ് ടീം (IRT) ഉടൻ തറന്ന പ്രതികരിസ്ക്കണ്ടതും
ആവശയറമങ്കിൽ റെസ്പോൺസിബിൾ ഓ ീസറുറട സഹോയം സ്തസ്ടണ്ടതുമോണ്.
റെസ്പോൺസിബിൾ ഓ ീസർ തൻറെ ചുമതെകൾ ഇൻസിഡൻെ് കമോൻഡർക്ക്
കകമോറുന്ന. 2020ൽ സംസ്ഥോന ദുരന്ത് നിവോരണ അസ്തോെിറ്റി പ്രസിദ്ധീേരിച്ച
ഓെഞ്ച് ബുക്കിൽ നിർസ്േേിച്ച രീതിയിൽ ഇതിസ്നോടേം എല്ലോ ജില്ലയിലം
തോലൂക്കുേളിലം IRS ഉസ്ദയോഗസ്ഥറരയം
ദവിേറളയം നിസ്യോഗിച്ചു ഉത്തരവ്
പുെറപ്പടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്5.
ഇൻസിഡൻെ് റെസ്്സ്പോൺസ് ടീമിറന നയിച്ചുറകോണ്ട് ദുരന്ത സോഹചരയം
സ്നരിടുന്നത് ഇൻസിഡൻെ് കമോൻഡറുറട ചുമതെയോണ്. സ്വയോമ മോർഗമുള്ള
5

വിവിധ ജില്ലകളില് ും താല്ൂക്ക കളില് ും രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട IRS സുംവിധാനപ്പെക്ക റിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ഈ

ല്ിങ്കിൽ ല്ഭ്യമാണ്

https://sdma.kerala.gov.in/incident-response-system-2/
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സഹോയം അവശയമോയിവരുകിൽ അതിനോയി ഒരു സ്നോഡൽ ഓ ീസറെ
നിസ്യോഗിസ്ക്കണ്ടതോണ്. റെസ്പോൺസിബിൾ ഓ ീസറും സ്നോഡൽ ഓ ീസറും മോെി
നിർെിയോൽ ഇൻസിഡൻെ് റെസ്പോൺസ് സിസ്റ്റെിന് പ്രധോനമോയം രണ്ടു
ഘടകങ്ങളോണുള്ളത് - 1.) കമോൻഡ് സ്റ്റോ ് 2.) ജനെൽ സ്റ്റോ ്.

2.1.1. കമോൻഡ് സ്റ്റോ ്

Figure 1: Structure of Command Staff

ഇൻസിഡൻെ് കമോൻഡർ, ഇൻ ർസ്മഷ്ൻ & മീഡിയ ഓ ീസർ (IMO), സ്സഫ്ടി
ഓ ീസർ (SO), റെയ്്സൺ ഓ ീസർ (LO) എന്നിവരടങ്ങുന്നതോണ് കമോൻഡ്
സ്റ്റോ ്. ഇൻസിഡൻെ് കമോൻഡർക്ക് ദുരന്ത പ്രതികരണം
െപ്രദമോയി
നിർവഹിക്കുവോൻ സ്വണ്ട സഹോയങ്ങൾ നൽകുക എന്നതോണ് കമോൻഡ് സ്റ്റോ ിറന്റ
ചുമതെ.

2.1.2. ജനെൽ സ്റ്റോ ്
ജനെൽ സ്റ്റോ ിറന മൂന്നോയി വിഭജിച്ചിരിക്കുന്ന.

i)

ഓപ്പസ്െഷ്ൻസ് വിഭോഗം (Operations Section - OS)

െപ്രദമോയ ദുരന്ത പ്രതികരണെിനസ്വണ്ടി നിർണയിക്കറപ്പട്ട െക്ഷയങ്ങൾ (Incident
Objectives) കകവരിക്കുവോൻ സ്വണ്ടുന്ന നടപടികൾ ഓപ്പസ്െഷ്ൻസ് വിഭോഗം
സവീകരിക്കുന്ന. ദുരന്തെിൻറെ വയോപ്്തി അനസരിച്ച് ഓപ്പസ്െഷ്ൻസ് വിഭോഗറെ
വിപുെീകരിക്കുന്ന.
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ii)

പ്ലോനിംഗ് വിഭോഗം (Planning Section - PS)

ദുരന്തറെ
സംബന്ധിച്ചവിവരങ്ങൾ
സ്ശഖരിക്കുക,
അവ
വിെയിരുത്തുക,
പ്രദർശിപ്പിക്കുക;
ദുരന്തപ്രതികരണെിനോവശയമോയ
വിഭവങ്ങളുറട
െഭയത
ഉെപ്പുവരുത്തുക, ദുരന്തപ്രതികരണ കർമപദ്ധതി (Incident Action Plan) തയ്യോെോക്കുക
എന്നിവ പ്ലോനിങ് വിഭോഗെിൻറെ ചുമതെയോണ്. ദുരന്ത പ്രതികരണെിന് സ്ശഷ്ം
ഇൻസിഡൻെ് റെസ്്സ്പോൺസ് ടീമിൻറെ പ്രവർെനം അവസോനിപ്പിക്കുന്നതിനള്ള
ഡിറമോബികെസ്സഷ്ൻ പ്ലോൻ (demobilisation plan) തയ്യോെോസ്ക്കണ്ടതും പ്ലോനിംഗ്
വിഭോഗെിൻറെ ചുമതെയോണ്്.
iii)

സ്െോജിസ്റ്റിക്്സ് വിഭോഗം (Logistics Section - LS)

ദുരന്തപ്രതികരണെിന് ആവശയമോയ വസ്തുക്കൾ, സൗകരയങ്ങൾ, ഉപകരണങ്ങൾ,
സ്സവനങ്ങൾ എന്നിവ ഏർപ്പോടോസ്ക്കണ്ടത് സ്െോജിസ്റ്റിക്സ് വിഭോഗെിൻറെ
ഉെരവോദിെമോണ്. സ്മൽപെെ വിഭവങ്ങളുറട സംഭരണവം വിതരണവം സുഗമവം
കോരയക്ഷമവം ആക്കുവോൻ ധനകോരയ വിഭോഗറെക്കൂടി (Finance Branch) സ്െോജിസ്റ്റിക്സ്
വിഭോഗെിൽ ഉൾറപ്പടുെിയിരിക്കുന്ന.

2.2. IRS ൻറെ സവിസ്ശഷ്തകൾ
IRS -ൻറെ പ്രധോന സവിസ്ശഷ്തകൾ ചുവറട സ്ചർക്കുന്ന.
a) െക്ഷയങ്ങൾ നിർണയിച്ചുറേോണ്ടുള്ള നിർവ്വഹണം (Management by Objectives)
െപ്രദമോയ ദുരന്ത പ്രതികരണെിനസ്വണ്ട െക്ഷയങ്ങൾ (Incident Objectives)
നിർണയിച്ചസ്ശഷ്ം െഭയമോയ
വിഭവങ്ങൾ ഉപസ്യോഗിച്ചുറകോണ്ട് ചിട്ടയോയ
പ്രവർെനങ്ങളിലൂറട ഏെവം മികച്ച രീതിയിൽ അവ കകവരിക്കുന്ന. IRS
സംവിധോനെിൽ നോലു ഘട്ടങ്ങളിലൂറടയോണ് ഇത് പ്രോവർെികമോക്കുന്നത്:
1.സർക്കോർ നയങ്ങൾ വയക്തമോയി മനസ്സിെോക്കുക
2. കകവരിസ്ക്കണ്ടുന്ന െക്ഷയങ്ങൾ നിർണയിക്കുക
3. െക്ഷയങ്ങൾ സ്നടോനള്ള ആസൂത്രണം നടത്തുക
4. വിഭവങ്ങളുറട ശരിയോയ ഉപസ്യോഗെിലൂറടയം പ്രവർെന
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വിെയിരുെെിലൂറടയം െക്ഷയങ്ങൾ കകവരിക്കുക

b) ഉത്തരവ് നൽകുന്നതിറെ ഏേീകൃത സവഭോവവം (Unity of Command)
കമോൻഡുകളുറട ശംഖെയം (Chain of Command)
ഇൻസിഡൻെ് റെസ്്സ്പോൺസ് ടീമിറെ ഓസ്രോ അംഗെിനം ഒരു നിയക്ത
സൂപ്പർകവസർ ഉണ്ടോയിരിക്കുന്നതോണ്. ആര് ആർക്ക് െിസ്പ്പോർട്ട് റചയ്യണം എന്നുള്ള
വയക്തമോയ ചട്ടക്കൂട് ഈ സംവിധോനത്തിൽ ഉള്ളത് റേോണ്ട് ഓസ്രോ ദവിേളിലം
പ്രവർത്തിക്കുന്ന
ഉസ്ദയോഗസ്ഥർക്ക്
നിർസ്ദേം
ലഭിക്കുന്നതിനള്ള
വയക്തത
ലേവരിക്കുന്നു. തോറഴെട്ടു മുതൽ മുകൾെട്ടു വറരയള്ള എല്ലോ പദവികൾക്കും
കൃതയമോയ െിസ്പ്പോർട്ടിസ്ങ്ങോട് കൂടിയ അധികോരസ്രഖ (line of authority)
നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന. ഇതിറന കമോൻഡുകളുറട ശംഖെ (Chain of Command) എന്ന്
നോമകരണം
റചയ്തിരിക്കുന്ന.
ഒന്നിെധികം
സൂപ്പർകവസർമോരിൽനിന്നം
പരപരവിരുദ്ധമോയ ഉെരവകൾ െഭിക്കുന്നതുമൂെമുണ്ടോകുന്ന ആശയക്കുഴപ്പം
ഇതിലൂറട ഒഴിവോക്കറപ്പടുന്ന. റസക്ഷനകൾ, ബ്രോഞ്ചുകൾ, ഡിവിഷ്നകൾ
എന്നിങ്ങറന പെ തട്ടുകളോയി കമോൻഡുകളുറട ശംഖെ വയോപിക്കറപ്പട്ടിരിക്കുന്ന.
c) കമോൻഡിൻറെ കകമോെം (Transfer of Command)
ഒരു ദുരന്തം സംഭവിച്ചോൽ ഇൻസിഡൻെ് കമോൻഡറുറട ചുമതെ ആ പ്രസ്ദശറെ
ഏെവം മുതിർന്ന ഉസ്ദയോഗസ്ഥനിൽ നിക്ഷിപ്തമോണ്. എന്നോൽ ചിെ സോഹചരയങ്ങളിൽ
കമോൻഡിൻറെ അധികോരം കകമോെം റചസ്യ്യണ്ടിവരുന്ന. ദുരന്തവയോപ്തി വളറര
വലുതോകുകയം കൂടുതൽ കവദഗ്ദ്ധ്യവം അനഭവസമ്പത്തുമുള്ള ഉസ്ദയോഗസ്ഥർ
സ്ഥെറെത്തുകയം
റചയ്യുസ്മ്പോഴം
ദുരന്തപ്രതികരണം
സുദീർഘമോയി
നീണ്ടുസ്പോകുസ്മ്പോഴം കമോൻഡിൻറെ ചുമതെ കകമോസ്െണ്ടിവരുന്ന. ഇൻസിഡൻെ്
റെസ്്സ്പോൺസ് സിസ്റ്റെിൽ നിർവചിക്കറപ്പട്ടിട്ടുള്ള ബ്രീ ിങ്, ഡീബ്രീ ിങ്,
ഇൻസിഡൻെ് ആക്ഷൻ പ്ലോൻ, വിവിധതരം സ് ോമുകൾ തുടങ്ങിയ സസ്ങ്കതങ്ങൾ
കമോൻഡിൻറെ കകമോെം സുഗമമോക്കുന്ന.

d) ഘടനോപരമോയ മൃദുതവം (Organisational Flexibility)
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IRS
ൻറെ
ഘടന
എന്നത്
സോഹചരയെിൻറെ
ആവശയോനസരണം
വിപുെീകരിക്കോസ്നോ ചുരുക്കോസ്നോ കഴിയന്ന രീതിയിെോണ് ക്രമീകരിക്കറപ്പട്ടിട്ടുള്ളത്. IRS
ഘടകങ്ങളിൽ ഏറതങ്കിലും ഒന്ന് ദുരന്തപ്രതികരണെിന് ആവശയമില്ല എന്ന
വരുകിൽ ആ ഘടകറെ നിർജ്ജീവമോക്കി, IRS ൻറെ വലുപ്പം കുെയ്ക്കുകയം അതുവഴി
വിഭവങ്ങളുറട ഉപസ്യോഗം കോരയക്ഷമമോക്കുകയം റചയ്യുന്ന.
e) നിയന്ത്രണ പരിധി (Span of Control)
ഇത് ഒരു മോസ്നജ്റമൻെ് പ്രമോണമോണ്. ഒരു സ്മലസ്ദയോഗസ്ഥന് അഞ്ചു മുതൽ ഏഴു
ഉസ്ദയോഗസ്ഥറരവറര മോത്രസ്മ േോരയക്ഷമമോയി സ്നതൃതവം നൽേോൻ േഴിയൂ എന്നതോണ്
ഈ പ്രമോണം െയന്നത്. വിവിധതരം സ്ജോലിേള് തീരുമോനിച്ച് അത് നിര്വ്വ്വെിസ്ക്കണ്ട
യൂണിറ്റുേള്ക്ക്
കൃതയമോയി
എത്തിച്ചുറേോടുത്ത്
പ്രവര്വ്ത്തനങ്ങള്
ഏസ്േോ ിപ്പിക്കുന്നതിലൂറട
‘നിയന്ത്രണപരിധി’ക്കുള്ളിൽ
നിന്നറകോണ്ട്
ദുരന്തപ്രതികരണം നിർവഹിക്കുവോൻ IRS സഹോയിക്കുന്ന. എന്നോൽ സന്ദർഭം
അനസരിച്ചു ഇതിൽ മോറ്റം വന്നോൽ കൂടുതൽ ഉസ്ദയോഗസ്ഥറര നിസ്യോഗിച്ചു
പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടസ്രണ്ടതോണ്.
f) ഏരിയ കമോൻഡ് (Area Command)
ഭരണപരമോയ അധികോരപരിധികൾക്ക് അപ്പുെസ്െക്ക് നീളുന്ന ഒന്നിെധികം
ദുരന്തസംഭവങ്ങൾ സ്നരിടുന്നതിനോയി ഒസ്രസമയം ഒന്നിെധികം ഇൻസിഡൻെ്
റെസ്്സ്പോൺസ്
ടീമുകൾ
പറങ്കടുസ്ക്കണ്ടിവരുസ്മ്പോൾ
റമോെെിലുള്ള
സ്മൽസ്നോട്ടെിനോയി
ഏരിയ
കമോൻഡ്
സംവിധോനം
സ്ഥോപിക്കുന്ന.
ഭരണപരമോയസ്തോ അധികോരപരിധി സംബന്ധിച്ചസ്തോ ആയ തർക്കങ്ങൾ
ദുരന്തപ്രതികരണറെ ബോധിക്കോറത സ്നോക്കുന്നതിനോയോണ് ഏരിയ കമോൻഡ്
സംവിധോനം.
g) ഏകീകൃത കമോൻഡ് (Unified Command)
ഒരു ദുരന്തമുഖെ് ഒസ്രസമയം ഒന്നിെധികം ഏജൻസികൾ പ്രവർെിസ്ക്കണ്ടി
വരുസ്മ്പോൾ അവർ തമ്മിലുള്ള ഏസ്കോപനം ഉെപ്പോക്കുവോൻ സ്വണ്ടി IRSൽ
നിഷ്്്കർഷ്ിച്ചിട്ടുള്ള സംവിധോനമോണ് ഏകീകൃത കമോൻഡ് അഥവോ Unified Command.
ഏകീകൃത കമോൻഡിലൂറട എല്ലോ ഏജൻസികറളയം പറങ്കടുപ്പിച്ചുറകോണ്ട് ദുരന്തമുഖെ്
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കകവരിസ്ക്കണ്ട െക്ഷയങ്ങൾ നിർണയിക്കുകയം അവ കകവരിക്കുന്നതിനസ്വണ്ടിയള്ള
കർമപദ്ധതി (Incident Action Plan) തയ്യോെോക്കുകയം റചയ്യുന്ന.
h) സമോനമോയ ദപ്രസ്യോഗങ്ങൾ (Common Terminologies)
ദുരന്ത് നിവോരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർറപ്പട്ടിരിക്കുന്നവർ ഉ സ്യോഗിക്കുന്ന
ദപ്രസ്യോഗങ്ങൾ സമോനമോയിരിക്കും എന്നത് IRS ൻറെ പ്രസ്തയേതയോണ്. ഉദോ:
ഇൻസിഡൻെ് േമോൻഡ് സ് ോസ്റ്റ് (ICP), റസക്ഷൻ, ബ്രോഞ്ച്, ഡിവിഷ്ൻ, കമോൻഡർ,
ഗ്രൂപ്പ്, സ്സ്റ്റജിങ് ഏരിയ, ഇൻസിഡൻെ് സ്ബസ്, കയോമ്പ്, െിെീ ് കയോമ്പ്, റഹെിപോഡ്
etc.
i) കൂട്ടോയ ഉെരവോദിതവം (Accountability)
IRS സംവിധോനെിൽ കൃതയമോയി നിർവചിക്കറപ്പട്ട കമോൻഡ് ശംഖെയിലൂറട ഒരു ടീം
അംഗെിന് അറല്ലങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പിന് ഒരു സൂപ്പർകവസർ മോത്രസ്മ ഉണ്ടോകൂ എന്ന്
ഉെപ്പുവരുത്തുന്ന. ഇതുകൂടോറത വയക്തമോയി പ്രതിപോദിപ്പിക്കറപ്പട്ട നടപടി ക്രമങ്ങൾ,
നിർദിഷ്ട
ോെങ്ങളുറട ഉപസ്യോഗം എന്നിവയിലൂറട ഉസ്ദയോഗസ്ഥരുറടയം മറ്റു
വിഭവങ്ങളുറടയം ഉെരവോദിതവം ഉെപ്പോക്കുന്ന. (IRS ൽ ഉപസ്യോഗിക്കുന്ന ോെങ്ങൾ
അനബന്ധമോയി റകോടുെിട്ടുണ്ട്.)
j) സംസ്യോജിത വിവരവിനിമയ സംവിധോനം (Integrated Communication)
IRS ഘടനയ്ക്കുള്ളിൽെറന്ന സുഗമമോയ വിവരവിനിമയം ഉെപ്പുവരുസ്െണ്ടതുണ്ട്.
ഇതിനോയി സ്െോജിസ്റ്റിക്സ് വിഭോഗെിൽ ഒരു കമ്മൂണിസ്ക്കഷ്ൻ യൂണിെ്
ഉൾറപ്പടുെിയിരിക്കുന്ന. ദുരന്തെിൻറെ വയോപ്തിയം സങ്കീർണ്ണതയം അനസരിച്ചും
ഉപകരണങ്ങളുറട
െഭയതക്കനസരിച്ചും
ദുരന്തമുഖത്തു
പ്രവർെിക്കുന്ന
ഏജൻസികളുറടയം ആളുകളുറടയം എണ്ണം അനസരിച്ചും പെവിധെിലുള്ള
കമ്മൂണിസ്ക്കഷ്ൻ റനെ്്വർക്കുകൾ സ്ഥോപിക്കുന്ന.
k) വിഭവങ്ങളുറട പരിപോെനം (Resource Management)
വിഭങ്ങളുറട
കോരയക്ഷമമോയ
പരിപോെനെിനോയി
അവയറട
ഉപസ്യോഗസ്യോഗയതക്കനസരിച്ച് പ്രസ്തയകമോയി നോമകരണം റചയ്യറപ്പട്ടിരിക്കുന്ന. ഉദോ:
സിംഗിൾ െിസ്സോഴ്സ്, സ്്കൈക്ക് ടീം, ടോസ്ക് സ് ോഴ്സ് etc.
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l) ദുരന്തപ്രതികരണ കർമപദ്ധതി, ബ്രീ ിങ് - ഡീബ്രീ ിങ് മീെിങ്ങുകൾ (Incident
Action Plan, Briefing and Debriefing Meetings)
ഓസ്രോ ദുരന്തപ്രതികരണ നടപടിക്കും മുമ്പോയി റെസ്്സ്പോൺസിബിൾ ഓ ീസർ/
ഇൻസിഡൻെ് കമോൻഡർ സ്ഥിതിവിവരം മനസ്സിെോക്കുകയം വിഭവങ്ങളുറട െഭയതയ്ക്കും
അവയറട സമോഹരണെിനമുള്ള നടപടി കകറക്കോള്ളുകയം റചയ്യുന്ന. ഇതിൻറെ
അടിസ്ഥോനെിൽ ദൗതയം തീരുമോനിക്കുകയം സംഘോംഗങ്ങൾക്ക് സ്വണ്ടി ബ്രീ ിങ്
മീെിംഗ് നടത്തുകയം റചയ്യുന്ന. ഒരു പ്രവർെന കോെയളവിൻറെ ഒടുവിൽ,
പ്രവർെികളുറട വിെയിരുെെിനോയി ഡീബ്രീ ിങ് മീെിംഗ് നടെറപ്പടുന്ന.
നിർണയിക്കറപ്പട്ട െക്ഷയങ്ങൾ കകവരിക്കറപ്പസ്ട്ടോ എന്ന് മനസ്സിെോക്കുവോനം സ്വണ്ട
തിരുെൽ നടപടികൾ സവീകരിക്കുവോനം ഇത് സഹോയിക്കുന്ന. ഈ ബ്രീ ിങ് ഡീബ്രീ ിങ്
മീെിംഗുകളുറട അടിസ്ഥോനെിൽ വിശദമോയ 'ദുരന്തപ്രതികരണ
കർമപദ്ധതി' (Incident Action Plan) തയ്യോെോക്കുന്ന. ദുരന്തപ്രതികരണെിനോയി
നിർണ്ണയിക്കറപ്പട്ട െക്ഷയങ്ങൾ, ഓപ്പസ്െഷ്ൻസ്, പ്ലോനിംഗ്, സ്െോജിസ്റ്റിക്സ് തുടങ്ങി ഓസ്രോ
വിഭോഗങ്ങളുറടയം ചുമതെകൾ, വിവരവിനിമയെിനം സംഘോംഗങ്ങളുറട സുരക്ഷക്കും
ഗതോഗതെിനമുള്ള പദ്ധതികൾ, സംഭവസ്ഥെെിൻറെ ഭൂപടം എന്നിവ ഈ
കർമപദ്ധതിയിൽ ഉൾറപ്പടുസ്െണ്ടതോണ്.
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3.

IRS ന് ആവശയമോയ സൗകരയങ്ങൾ

െപ്രദമോയ ദുരന്തപ്രതികരണം ഉെപ്പുവരുെോൻ ദുരന്തവയോപ്തിക്കും ആഘോതെിനം
അനസരിച്ച് ചിെ പ്രസ്തയകമോയ സൗകരയങ്ങൾ IRS ൽ നിഷ്കർഷ്ിച്ചിരിക്കുന്ന.
ദുരന്തമുഖറെ ആവശയങ്ങൾ, ദുരന്തപ്രതികരണം എത്രസമയം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന, ഈ
സൗകരയങ്ങൾ ഏർറപടുത്തുവോനള്ള ചിെവ്, ദുരന്തസ്ഥെെ് നിെവിലുള്ള
കോെോവസ്ഥോ സോഹചരയങ്ങൾ എന്നിവക്കനസരിച്ച് ചുവറട റകോടുെിരിക്കുന്ന
സൗകരയങ്ങൾ IRS സംവിധോനെിനോയി നിർസ്േശിക്കറപ്പട്ടിരിക്കുന്ന.

3.1. ഇൻസിഡന്റ് കമോൻഡ് സ്പോസ്റ്റ് (ICP)
പ്രോഥമികമോയ
കമോൻഡ്
പ്രവർെനങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്ന
സ്കന്ദ്രറെ
ഇൻസിഡൻെ്
കമോൻഡ് സ്പോസ്റ്റ് (ICP) എന്ന്
നോമകരണം റചയ്യറപ്പട്ടിരിക്കുന്ന.
ഇവിറട
തുടർന്നറകോണ്ടോണ്
ഇൻസിഡൻെ് കമോൻഡർ ദുരന്ത
പ്രതികരണ
പ്രവർെനങ്ങൾ
ഏസ്കോപിപ്പിക്കുന്നത്.
ഒരു
Figure 2: Incident Command Post
ദുരന്തറെ സ്നരിടോനോയി ഒരു ICP
മോത്രസ്മ സജ്ജീകരിക്കോൻ പോടുള്ളൂ. ദുരന്തെിൻറെ സവഭോവമനസരിച്ച്, തുടർ ദുരന്ത
സോധയതകൾ മുന്നിൽക്കണ്ട് ആവശയെിന് വലുപ്പമുള്ള, സുരക്ഷ ഉെപ്പോക്കോൻ കഴിയന്ന
സ്ഥെെോവണം
ICP
സ്ഥോപിസ്ക്കണ്ടത്.
സംസ്ഥോന/ജില്ലോ/തോലൂക്ക്
ആസ്ഥോനങ്ങളിൽ ICP സ്ഥോപിക്കുന്നതോണ് അഭികോമയം. ഭൂകമ്പം സ്പോറെയള്ള
ദുരന്ത്ങ്ങളിൽ റകട്ടിടങ്ങറളോറക്ക പൂർണമോയി തകരുകയം ICP സ്ഥോപിക്കുന്നതിനോയി
മറ്റു സ്ഥെങ്ങൾ കിട്ടോറത വരുകയം റചയ്യുന്ന സന്ദർഭെിൽ വെിയ ഒരു
വോഹനെിസ്െോ, റൈയിെെിസ്െോ അറല്ലങ്കിൽ ഒരു കൂടോരെിസ്െോ ICP സജ്ജീകരിക്കുക.
മതിയോയ പ്രകോശ സംവിധോനങ്ങളും, വിവരവിനിമയ സംവിധോനങ്ങളും ICP യിൽ
ഉെപ്പോസ്ക്കണ്ടതുണ്ട്

3.2. സ്സ്റ്റജിങ് ഏരിയ (SA)
ദുരന്തപ്രതികരണെിനോവശയമോയ വോഹനങ്ങൾ, ഉപകരണങ്ങൾ, കുടിറവള്ളം,
ഭക്ഷണസോധനങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ ദുരന്തമുഖെ് ഏതുസമയവം ദ്രുതഗതിയിൽ
എെിക്കോൻ ഉതകുന്നവണ്ണം തയോെോക്കിനിർത്തുന്ന സ്ഥെറെ 'സ്സ്റ്റജിങ് ഏരിയ'
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എന്ന് വിളിക്കുന്ന. ദുരന്തബോധിത പ്രസ്ദശസ്െോടു സ്ചർന്നതറന്നയള്ള അനസ്യോജയമോയ
സ്ഥെത്തു സ്സ്റ്റജിങ് ഏരിയ തയോെോക്കണം. സ്്കൂളുകളുറടയം സ്കോസ്ളജുകളുറടയം
കളിസ്ഥെങ്ങൾ, കമ്മൂണിെി ഹോളുകൾ, കസസ്ലോൺ റഷ്ൽട്ടറുകൾ, സ്സ്റ്റഡിയങ്ങൾ
പഞ്ചോയെ് ഓ ീസുകൾ തുടങ്ങിയ സ്ഥെങ്ങൾ സ്സ്റ്റജിങ് ഏരിയയ്ക്ക്
അനസ്യോജയമോണ്. ഇവറയോന്നം െഭയമല്ലോറതവരുന്ന സോഹചരയെിൽ ഒരു
കൂടോരെിസ്െോ മസ്െോ തോൽകോെികമോയി ഇത് സജ്ജീകരിക്കുക. വോഹന
പോർക്കിങ്ങിനോയി സ്്കൂൾ ഗ്രൗണ്ടുകസ്ളോ അതുസ്പോറെ വിശോെമോയ സ്ഥെങ്ങസ്ളോ
കറണ്ടത്തുക.
വോഹനങ്ങൾക്ക്
അകസ്െക്ക്
കയറുവോനം
പുെസ്െക്ക് ഇെങ്ങുവോനം പ്രസ്തയകം
മോർഗ്ഗങ്ങൾ തയോെോക്കോൻ കഴിവതും
ശ്രദ്ധിക്കുക. സ്സ്റ്റജിങ് ഏരിയയറട
സ്മൽസ്നോട്ടചുമതെ IRS ൽ സ്സ്റ്റജിങ്
ഏരിയ
മോസ്നജർക്ക്
നൽകിയിരിക്കുന്ന. IRS ഘടനയിൽ
ഓപ്പസ്െഷ്ൻസ്
റസക്ഷന
Figure 3: Staging Area
കീഴിെോയോണ് സ്സ്റ്റജിങ് ഏരിയ
ഉൾറപ്പടുെിയിട്ടുള്ളത്.

3.3. ഇൻസിഡൻെ് സ്ബസ് (IB)
ദുരന്തപ്രതികരണെിന
പ്രോഥമികമോയി
ആവശയമുള്ള സ്സവനങ്ങൾ ഏസ്കോപിപ്പിക്കുന്ന
സ്കന്ദ്രറെ ഇൻസിഡൻെ് സ്ബസ് എന്ന്
വിളിക്കുന്ന. സോധോരണയോയി, ദുരന്തമുഖെ്
ആവശയം വസ്ന്നക്കോവന്ന എന്നോൽ നിെവിൽ
കരുതെോയി (Reserve) നിർെിയിരിക്കുന്ന
ഉസ്ദയോഗസ്ഥരും ഉപകരണങ്ങളും 'സ്ബസിൽ'
ആണുണ്ടോവക. IRS ൽ സ്െോജിസ്റ്റിക്സ് റസക്ഷന്
കീഴിൽവരുന്ന
റ സിെിെി
യൂണിെിൻറെ
ഭോഗമോയ സ്ബസ് മോസ്നജർക്കോണ് ഇതിൻറെ
സ്മൽസ്നോട്ടച്ചുമതെ നൽകിയിരിക്കുന്നത്.
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Figure 4: Layout of a typical Incident Base

3.4. കയോമ്പുകൾ (C)

Figure 5: Camp

ദുരന്തപ്രതികരണെിൽ
ഏർറപ്പട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക്
വിശ്രമവം,
ഭക്ഷണവം,
കുടിറവള്ളവം, ശുചിമുെി സൗകരയങ്ങളും നൽകുന്നതിനോയി തോത്കോെികമോയി പ്രസ്തയക
കയോമ്പുകൾ സജ്ജീകരിക്കുന്ന. കയോമ്പുകളിൽ ഇതിനള്ള സൗകരയങ്ങളും പ്രസ്തയകം
ജീവനക്കോരും ഉണ്ടോകും. ദുരന്തസ്ഥെസ്െോട് സ്ചർന്ന് തറന്നയോണ് കയോമ്പ്
സജ്ജീകരിക്കുക. കയോമ്പിൻറെ സ്മൽസ്നോട്ടെിനോയി ഒരു കയോമ്പ് മോസ്നജറര
നിസ്യോഗിക്കുന്ന. സ്െോജിസ്റ്റിക്സ് റസക്ഷനിറെ റ സിെിെി യൂണിെിെോണ് കയോമ്പ്
മോസ്നജർ െിസ്പ്പോർട്ട് റചയ്യുക. സ്െോജിസ്റ്റിക്സ് യൂണിെ് പ്രസ്തയകം സ്ഥോപിച്ചിട്ടിറല്ലങ്കിൽ
കയോമ്പ് മോസ്നജർ റസക്ഷൻ ചീ ിന് (LSC) മുമ്പോറക െിസ്പ്പോർട്ട് റചയ്യുന്ന.
ഇൻസിഡൻെ് സ്ബസിൽ നിന്നമോെി പ്രസ്തയകമോയോണ് കയോമ്പുകൾ തുെക്കുക.
ദുരന്തസ്ഥെെിൻറെ വയോപ്തിയം ദുരന്തമുഖറെ ആവശയവം അനസരിച്ച് കയോമ്പുകളുറട
സ്ഥോനം മോെിസ്യക്കോം. എന്നോൽ ഇൻസിഡൻെ് സ്ബസ്, ദുരന്തപ്രതികരണം
അവസോനിക്കുന്നതു വറരയം ഒസ്ര സ്ഥെത്തു തറന്ന തുടരുന്ന.
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3.5. െിെീ ് കയോമ്പ് (RC)
ദുരന്തബോധിതരോയ ജനങ്ങൾക്ക് അടിയന്തിരമോയി സ്വണ്ട ദുരിതോശവോസ സ്സവനങ്ങൾ
െഭയമോക്കുന്നതിനോയി ദുരിതോശവോസ കയോമ്പുകൾ തുെക്കുന്ന. ആവശയങ്ങൾ വിെയിരുെി
അതിൻറെ അടിസ്ഥോനെിെോണ് കയോമ്പുകൾ തുെക്കുക. സ്കൂൾ റകട്ടിടങ്ങൾ,
കമ്മൂണിെി ഹോളുകൾ, കസസ്ലോൺ റഷ്ൽട്ടറുകൾ തുടങ്ങിയവ ദുരിതോശവോസ
കയോമ്പുകളോക്കി മോെോവന്നതോണ്. ഇവ െഭയമറല്ലങ്കിൽ കൂടോരങ്ങൾ സജ്ജമോക്കി
കയോമ്പുകൾ തുെക്കുക. ദുരിതോശവോസ
കയോമ്പ് തുെക്കുന്നതിനോവശയമോയ
സോമഗ്രികൾ ഏർപ്പോടോസ്ക്കണ്ടത്
സ്െോജിസ്റ്റിക്സ്
റസക്ഷൻറെ
ചുമതെയോണ്.
കയോമ്പിൻറെ
നടെിപ്പ് ചുമതെ ഓപ്പസ്െഷ്ൻസ്
റസക്ഷന് കീഴിൽ ഇതിനോയി
നിസ്യോഗിക്കറപ്പട്ട
ബ്രോഞ്ച്/
ഡിവിഷ്ൻ
നിർവ്വഹിക്കുന്ന.
ദുരിതോശവോസ കയോമ്പിറന്റ സ്നതൃതവം
Figure 6: Relief Camp
IRS
ൽ
'െിെീ ്
കയോമ്പ്
മോസ്നജർ'ക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന. സ്ത്രീകൾ, വസ്യോജനങ്ങൾ, കുട്ടികൾ, ഭിന്നസ്ശഷ്ിക്കോർ
തുടങ്ങിയവർക്ക് സവിസ്ശഷ് ശ്രദ്ധ കയോമ്പുകളിൽ ഉെപ്പുവരുസ്െണ്ടതോണ്.

3.6. റഹെിസ്ബസ് (H)
റഹെിസ്കോപ്റ്െറുകൾ
പോർക്ക്
റചയ്യുന്നതിനം,
ഇന്ധനം
നിെയ്ക്കുന്നതിനം,
അെകുെപ്പണികൾ നടത്തുന്നതിനമോയി ഉപസ്യോഗിക്കുന്ന സ്ഥെറെ 'റഹെിസ്ബസ്'
എന്ന് പെയന്ന. ദുരിതോശവോസ സോമഗ്രികൾ കയറ്റുന്നതിനം ഇെക്കുന്നതിനം സ്വണ്ടിയം
റഹെിസ്ബസ് ഉപസ്യോഗിക്കോം. ദുരന്തസ്ഥെെിന സമീപമുള്ള എയർസ്പോർട്ടുകസ്ളോ
അതിറല്ലങ്കിൽ ജില്ലോ ഭരണകൂടം റഹെിസ്കോപ്റ്െർ ഏജൻസിയമോയി സംസോരിച്ച്
തീരുമോനിക്കുന്ന മറ്റു അനസ്യോജയമോയ സ്ഥെങ്ങസ്ളോ റഹെിസ്ബസ് ആയി
ഉപസ്യോഗിക്കോം.

3.7 റെലി ോഡ് (H P)
ദുരന്തസ്ഥെെിന് അടുെോയി, റഹെിസ്കോപ്റ്െറുകൾ സുരക്ഷിതമോയി ഇെങ്ങുവോനം
പെന്നയരുവോനമോയി തോത്കോെികമോയി ഒരുക്കുന്ന സംവിധോനമോണ് റഹെിപോഡ്.
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ദുരന്തപ്രതികരണെിനോവശയമോയ ഉസ്ദയോഗസ്ഥർ, ഉപകരണങ്ങൾ, ദുരിതോശവോസ
സോമഗ്രികൾ തുടങ്ങിയവ കകകോരയം റചയ്യുന്നതിന് മോത്രസ്മ റഹെിപോഡ്
ഉപസ്യോഗിക്കോറുള്ളൂ.

Figure 8: Helibase

Figure 7: Helipad

3.8 വിവിധ IRS സൗകരയങ്ങറള സൂചിപ്പിക്കുന്ന ചിഹ്നങ്ങൾ
ദുരന്തപ്രതികരണ പ്രവർെനങ്ങൾ കകകോരയം റചയ്യുന്നതിനസ്വണ്ടി IRS ൽ
നിഷ്കർഷ്ിച്ചിരിക്കുന്ന വിവിധ സൗകരയങ്ങൾ എളുപ്പെിൽ തിരിച്ചെിയന്നതിനോയി ചിെ
ചിഹ്നങ്ങൾ ഉപസ്യോഗിക്കുന്ന. അവ ചുവറട റകോടുെിരിക്കുന്ന.

Figure 9: Symbols used for Identification of different IRS facilities
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4.

IRS - ദവിേളം ഉത്തരവോദിത്തങ്ങളം

Figure 10: IRT Framework

4.1. റെസ്പോൺസിേിൾ ഓഫീസർ (RO)
1. റെസ്പോൺസിേിൾ ഓഫീസറുറട അധിേോര രിധിയിലള്ള (സംസ്ഥോനം ജില്ല - തോലൂക്ക്) ദുരന്ത് പ്രതിേരണ പ്രവർത്തനങ്ങളറട പൂർണ ഉത്തരവോദിത്തം
റെസ്പോൺസിേിൾ ഓഫീസർക്കോയിരിക്കും.
2. സംസ്ഥോന, ജില്ലോ, തോലൂക്ക് തെങ്ങളിൽ ഇൻസിഡൻെ് റെസ്്സ്പോൺസ്
ടീമുകളുറട രൂപീകരണവം സംസ്ഥോന, ജില്ലോ ദുരന്ത നിവോരണ പ്ലോനകളിൽ IRS
ൻറെ സംസ്യോജനവം റെസ്പോൺസിേിൾ ഓഫീസർ ഉെപ്പുവരുത്തുക.
3. സംസ്ഥോന / ജില്ലോ ദുരന്ത് നിവോരണ അസ്തോെിറ്റിയറട സ്യോഗം വിളിക്കുേ.
തോലൂക്കിലള്ള റെസ്പോൺസിേിൾ ഓഫീസർ ജില്ലയറട ഇൻസിഡൻെ്
കമോൻഡറുമോയി നിരന്ത്രം സമ്പർക്കം പുലർസ്ത്തണ്ടതോണ്.
4. ആവേയറമങ്കിൽ സ്േന്ദ്ര സ്സനേളറട സെോയം അഭയർത്ഥിക്കുേ.
5. എല്ലോ വകുപ്പുകളുസ്ടയം സജീവമോയ പങ്കോളിെവം അവയറട ഏസ്കോപനവം
ഉെപ്പുവരുത്തുക
6. തസ്േേ സവയം ഭരണ സ്ഥോ നങ്ങളമോയള്ള ഏസ്േോ നം ഉെപ്പുവരുത്തുേ.
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7. ദുരന്ത് / അ േട പ്രതിേരണ പ്രവർത്തനങ്ങളറട ആതയന്ത്ിേ
ഉസ്േേ
ലക്ഷയങ്ങൾ അംഗീേരിക്കുേ.
8. വിവിധ ചുമതലേൾ
ഇൻസിഡൻെ് േമോൻഡർക്ക് ലേമോറുേയം,
യഥോസമയം പുസ്രോഗതി വിലയിരുത്തുേയം റചയ്യുക.
9. സ്മലസ്ദയോഗസ്ഥർക്ക് തീരുമോനങ്ങൾ എടുസ്ക്കണ്ടതിനോവേയമോയ വിവരങ്ങൾ
കകമോറുക.

4.2. കമോൻഡ് സ്റ്റോ ്
േമോൻഡ് സ്റ്റോഫിലള്ള
റേോടുക്കുന്നു

ദവിേളറട ചുമതലേളം ഉത്തരവോദിത്തങ്ങളം തോറഴ

4.2.1. ഇൻസിഡൻെ് കമോൻഡർ (IC)
ഇൻസിഡൻെ് റെസ്പോൺസ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഓസ്രോ
ദവിേളം പ്രോധോനയം
അർെിക്കുന്നതോറണങ്കിലം അവയിൽ
പ്രധോന ങ്ക് വെിക്കുന്ന വയക്തിയോണ്
ഇൻസിഡൻെ് േമോൻഡർ. ഈ സംവിധോനത്തിറല എല്ലോ ദവിേളിലം വയക്തിേൾ
ഇറല്ലങ്കിലം ഇൻസിഡൻെ് േമോൻഡർ എല്ലോ ദുരന്ത് / അ േട / അടിയന്ത്ിര
ഘട്ടത്തിലം ഉണ്ടോസ്േണ്ടതോണ്.
ചുവറട റേോടുത്തിരിക്കുന്ന ചില ഉത്തരവോദിത്തങ്ങളോണ് പ്രധോനമോയം ഇൻസിഡൻെ്
േമോൻഡർ നിർവെിസ്ക്കണ്ടത്.
1. ഒരു ദുരന്ത ഘട്ടെിൽ, സംഭവ സ്ഥെം, സമയം, ബോധിക്കറപ്പട്ടവർ, ദുരന്ത
പ്രതികരണെിനള്ള
വിഭവങ്ങളുറട
െഭയത,
വോർത്തോ
വിനിമയ
സംവിധോനങ്ങളുറട െഭയത തുടങ്ങി ദുരന്ത പ്രതികരണെിന ആവശയമോയ
വിവരങ്ങൾ സമോഹരിക്കുക.
2. ദുരന്ത് മുന്നെിയിപ്പ് സംവിധോനങ്ങറള കുെിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ഇന്തയൻ
കോെോവസ്ഥോ വകുപ്പ് (IMD), ഇൻസ്േോയിസ് (INCOIS), സ്േന്ദ്ര ജല േമ്മീഷൻ
(CWC) എന്നീ സ്േന്ദ്ര ഏജൻസിേളിൽ നിന്ന് ആവേയോനസരണം
ലഭയമോക്കുേയം ദുരന്ത്ത്തിന് മുൻപുള്ള ആസൂത്രണം നടത്തുേയം റചയ്യുേ.
3. െഭയമോയ വിവരങ്ങളുറടയം വിഭവങ്ങളുറടയം അടിസ്ഥോനെിൽ െപ്രദമോയ
ദുരന്തപ്രതികരണെിനസ്വണ്ടിയള്ള െക്ഷയങ്ങൾ നിർണയിക്കുക
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4. തിരച്ചിലം രക്ഷോപ്രവർത്തനവം, ദുരിതോേവോസ സോമഗ്രി വിതരണം തുടങ്ങി
അടിയന്ത്ിര സവഭോവമുള്ള േോരയങ്ങൾക്കു മുൻതൂക്കം നൽേി ഏസ്േോ നം
നടത്തുേ
5. ദുരന്തബോധിത പ്രസ്ദശെ് ആവശയറമങ്കിൽ റപോെീസിൻറെ സഹോയസ്െോറട
ക്രമസമോധോനവം സുഗമമോയ ഗതോഗതവം ഉെപ്പുവരുത്തുക.
6. ദുരന്തെിൻറെ
വയോപ്തി
അനസരിച്ച്
റസക്ഷനകൾ,
ബ്രോഞ്ചുകൾ,
ഡിവിഷ്നകൾ എന്നിവ രൂപീകരിച്ച്, ഉചിതമോയ രീതിയിൽ IRS സംവിധോനം
പ്രവർെനക്ഷമമോക്കുക
7. ഇൻസിഡൻെ് ആക്ഷൻ പ്ലോൻ (IAP) തയ്യോെോക്കി എന്ന് ഉെപ്പു വരുത്തുേ.
8. അനസ്യോജയമോയ സ്ഥലത്ത് ഇൻസിഡന്റ് േമോൻഡ് സ് ോസ്റ്റ് (ICP)
സ്ഥോ ിക്കുേ. ആവേയമോയ ആേയവിനിമയ ഉ േരണങ്ങളം ലഭയമോയ
ഉസ്ദയോഗസ്ഥരുമുള്ള ഒരു സ്ഥലം ഇൻസിഡന്റ് േമോൻഡ് സ് ോസ്റ്റ് ആയി
ഉ സ്യോഗിക്കോം.
9. ഇൻസിഡൻെ് ആക്ഷൻ പ്ലോൻ (IAP) പ്രേോരം ടീം അംഗങ്ങൾ അവരുറട
ഉത്തരവോദിത്തങ്ങറളക്കുെിച്ചു
സ്േോധവോന്മോരോറണന്നു ഉെപ്പു വരുത്തുേ.
കൃതയമോയ ഇടസ്വളകളിൽ IAP അപ്റ്സ്ഡെ് റചയ്യുക
10. ഏരിയ കമോൻഡ്, യൂണിക ഡ് കമോൻഡ് തുടങ്ങിയ സസ്ങ്കതങ്ങൾ
സ്ഥോപിക്കുവോൻ റെസ്പോൺസിബിൾ ഓ ീസർ നിർസ്ദശിച്ചോൽ അതിനസ്വണ്ട
സഹോയങ്ങൾ റചയ്യുക.
11. ദുരന്തപ്രതികരണം നിർവഹിസ്ക്കണ്ട രീതിയം ഇൻസിഡൻെ് ആക്ഷൻ പ്ലോനം
തയ്യോെോക്കോനോയി പ്ലോനിംഗ് റസക്ഷൻറെ സ്യോഗം വിളിച്ചു സ്ചർസ്ക്കണ്ടത്
പൂർണമോയം ഇൻസിഡൻെ് കമോൻഡറുറട ഉെരവോദിെമോണ്. കൃതയമോയ
ഇടസ്വളകളിൽ പ്ലോനിംഗ് സ്യോഗങ്ങൾ സ്ചസ്രണ്ടതോണ്.
12. ദുരന്തമുഖത്തു
പ്രവർെിക്കുന്ന
ടീമംഗങ്ങളുറടയം
ദുരന്തബോധിതരോയ
ജനങ്ങളുറടയം സുരക്ഷ ഉെപ്പോക്കുക
13. മോധയമങ്ങൾക്കോയി വിവരങ്ങൾ പുെത്തുവിടുന്നതിന് അംഗീേോരം നൽകുേ
14. ദുരന്ത് പ്രതിേരണ സ്സനയറട (IRT) എല്ലോ വിഭോഗങ്ങളം, ദുരന്ത് നിവോരണ
പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഏജൻസിേളം തമ്മിൽ േരിയോയ
ഏസ്േോ നം ഉെപ്പു വരുത്തുേ.
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15. ദുരന്തപ്രതികരണ നടപടിയറട പ്ലോനിംഗ്, ആവശയമോയ വിഭവങ്ങളുറട
സമോഹരണം, പരിശീെനം െഭിച്ച ഇൻസിഡൻെ് റെസ്്സ്പോൺസ്
ടീമംഗങ്ങളുറട വിനയോസം തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് കമ്പൂട്ടർ - ഇൻെർറനെ് അധിഷ്ഠിത
മോർഗങ്ങൾ ഉപസ്യോഗിക്കുക.
16. പ്രോസ്ദശികമോയി
െഭയമല്ലോെ
ഉപകരണങ്ങൾ
തുടങ്ങിയവ
ആവശയമോയിവരുകിൽ
പ്ലോനിംഗ്
റസക്ഷൻറെയം
സ്െോജിസ്റ്റിക്സ്
റസക്ഷൻറെയം സ്മധോവിമോരുമോയി ചർച്ചറചയ്ത് അവ െഭയമോക്കുന്നതിനള്ള
നടപടി സവീകരിക്കുക. ഈ വിവരം സമയോസമയം റെസ്പോൺസിബിൾ
ഓ ീസറെ അെിയിക്കുക
17. സർക്കോരിതര സംഘടനേളറട (NGOs / CBOs) സ്സവനം ആവേയറമങ്കിൽ
ലഭയമോക്കുേ, ഇതിനോയി എല്ലോ ജില്ലേളിലം നിലവിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇൻറ്റർ
ഏജൻസി ഗ്രൂപ്പിലൂറട ഉെപ്പോക്കോം (IAG), കൂടോറത സന്നദ്ധ പ്രവർത്തേരുറട
സ്സവനവം ആവേയമോയ് വസ്ന്നക്കോം, അതിനോയി സന്നദ്ധം ഡയെക്റ്റ്സ്െറ്റ്
ജില്ലോ തലത്തിലം തസ്േേ സവയം ഭരണ തലത്തിലം നൽേിയിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ
ഉ സ്യോഗിക്കോം. ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ വകുപ്പിൻറെ േീഴിൽ ഉള്ള സിവിൽ
ഡിറഫൻസ് സ്സനറയയം ഉ സ്യോഗറപ്പടുത്തോവന്നതോണ്.
18. ദുരന്ത് പ്രതിേരണത്തിൽ തസ്േേ സവയം ഭരണ സ്ഥോ നങ്ങളമോയള്ള
ഏസ്േോ നം ഉെപ്പുവരുത്തുേ
19. ദുരന്തപ്രതികരണ പ്രവർെനങ്ങൾ അവസോനിക്കുസ്മ്പോൾ ഇൻസിഡൻെ്
റെസ്്സ്പോൺസ് ടീമിറന തിരിച്ചയക്കുന്നതിനള്ള നടപടികൾ സവീകരിക്കുക
20. ദുരന്ത് പ്രതിേരണവമോയി േന്ധറപ്പട്ട് റെസ്പോൺസിേിൾ ഓഫീസർ
നൽകുന്ന മറ്റ് േർത്തവയങ്ങൾ.

4.2.2. റഡ ൂട്ടി ഇൻസിഡൻെ് േമോൻഡർ
ഇൻസിഡൻെ് േമോൻഡറുറട ഉത്തരവോദിത്തങ്ങൾ തറന്നയോണ് റഡ ൂട്ടി
ഇൻസിഡൻെ് േമോൻഡർക്കും നൽേിയിട്ടുള്ളത്. ഇൻസിഡൻെ് േമോൻഡർ
വിവിധ േോരണങ്ങളോൽ റഡ ൂട്ടി ഇൻസിഡൻെ് േമോൻഡർക്ക് ഉത്തരവോദിത്തം
ലേമോെിയതിന് സ്േഷം ആയിരിക്കും ഇൻസിഡൻെ് േമോൻഡറുറട ചുമതല
വെിക്കുന്നത്.
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4.2.3. റെയ്സൺ ഓഫീസർ (LO)
1. ദുരന്ത
പ്രതികരണ
പ്രവർെനങ്ങളിൽ
അനബന്ധ
വകുപ്പുകൾ,
തസ്േശസവയംഭരണ സ്ഥോപനങ്ങൾ, സർക്കോരിതര സംഘടനകൾ, സവകോരയ
ഏജൻസികൾ എന്നിവറയ സംസ്യോജിപ്പിക്കുന്ന ഉെരവോദിെം ആണ്
പ്രധോനമോയം റെയ്്സൺ ഓ ീസർക്ക് ഉള്ളത്.
2. വിവിധ വകുപ്പുേളറടയം ഏജൻസികളുറടയം ചുമതലറപ്പട്ട ഉസ്ദയോഗസ്ഥരുറട
വിേദ വിവരങ്ങൾ റെയ്്സൺ ഓഫീസറുറട ലേയ്യിൽ ഉണ്ടോസ്േണ്ടതോണ്.
3. ദുരന്തപ്രതികരണെിൽ ഭോഗമോസ്േണ്ട സർക്കോർ വകുപ്പുകൾ, സ്ദശീയ
ദുരന്തനിവോരണ സ്സന, സോയധ സ്സനോ വിഭോഗങ്ങൾ തുടങ്ങി എല്ലോ
ഏജൻസികളുമോയം നിരന്തര സമ്പർക്കം പുെർെി അവയറട ഇടറപടൽ
ഉെപ്പോക്കുക.
4. ദുരന്ത് പ്രതിേരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ആവേയമോയ ഉസ്ദയോഗസ്ഥർ ഉറണ്ടന്ന്
ഉെപ്പു വരുത്തുേയം, ഇറല്ലങ്കിൽ ആവേയമോയ ഉസ്ദയോഗസ്ഥരുറട സ്സവനം
ലഭയമോക്കുന്നതിനോയി അതോത് വകുപ്പ് സ്മധോവിേസ്ളോട് ഇൻസിഡൻെ്
േമോൻഡർ മുസ്ഖന ആവേയറപ്പടുേയം റചസ്യ്യണ്ടതോണ്.
5. റെസ്പോൺസിേിൾ ഓഫീസറുറടസ്യോ, ഇൻസിഡൻെ് േമോൻഡറുറടസ്യോ
അവസ്ലോേന സ്യോഗങ്ങൾ സംഘടിപ്പിസ്ക്കണ്ടതോണ്.
6. ആസൂത്രണ സ്യോഗങ്ങളിൽ
റങ്കടുക്കുേയം ആവേയമോയ വിവരങ്ങൾ
ആസൂത്രണ വിഭോഗം സ്മധോവിക്ക് നൽസ്േണ്ടതുമോണ്.
7. ഇൻസിഡൻെ് റെസ്സ് ോൺസ് ടീമിൽ പ്രോഥമിേമോയി േന്ധറപ്പസ്ടണ്ട
വയക്തിയോണ്.
8. ദുരന്ത് പ്രതിേരണവമോയി േന്ധറപ്പട്ട് റെസ്പോൺസിേിൾ ഓഫീസസ്െോ
ഇൻസിഡൻെ് േമ്മോൻഡസ്െോ നൽകുന്ന മറ്റ് ഉത്തരവോദിത്തങ്ങൾ നിെസ്വറ്റുേ.

4.2.4. സ്സഫ്റ്റി ഓഫീസർ (SO)
ദുരന്തസ്മഖെയിറെ അ േടേരവം സുരക്ഷിതമല്ലോത്തതുമോയ സോെചരയങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി
േണ്ടുറകോണ്ട്, പ്രതികരണ പ്രവർെനെിൽ ഏർറപ്പട്ടിരിക്കുന്ന ഉസ്ദയോഗസ്ഥരുറട
സുരക്ഷ ഉെപ്പോക്കോൻ സ്വണ്ട നിർസ്ദേങ്ങൾ ശു ോർേ റചയ്യുേയോണ് സ്സഫ്റ്റി
ഓഫീസറുറട പ്രധോന ചുമതല. സുരക്ഷിതമല്ലോെ പ്രവർെികൾ തടയന്നതിന്
സ്സഫ്റ്റി ഓ ീസർക്ക് അധികോരമുണ്ട്. ദുരന്തബോധിതരോയ ജനങ്ങളുറട സുരക്ഷ
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മുൻനിർെിയള്ള റപോതുവോയ നിർസ്േശങ്ങളും സ്സഫ്റ്റി ഓ ീസർ നൽസ്കണ്ടതോണ്.
മറ്റു ചുമതലേൾ ചുവറട റേോടുത്തിരിക്കുന്നു
1. ദുരന്ത് േോധിത പ്രസ്ദേത്തിൻറെ ലസറ്റ് സ്സഫ്റ്റി പ്ലോൻ തയ്യോെോക്കുേ.
2. ദുരന്ത് പ്രതിേരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർറപ്പട്ടിരിക്കുന്ന എല്ലോവരുറടയം
സുരക്ഷ ഉെപ്പുവരുത്തുേ. സുരക്ഷക്ക് അനകൂലമല്ലോത്ത സോെചരയങ്ങൾ
വിലയിരുത്തുേയം അവ രിെരിക്കോൻ ശ്രമിക്കുേയം റചയ്യുേ (ഉദോ: ി. ി.ഇ
േിറ്റില്ലോറത സ്േോവിഡ് പ്രതിസ്രോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർറപ്പടുത്തോതിരിക്കുേ)
3. േോരീരിേമോയി ശ്രമേരമോയ
ദുരന്ത് പ്രതിേരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ
ഏർറപ്പട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് ആവേയമോയ വിശ്രമം യഥോസമയം ഉെപ്പുവരുത്തുേയം,
ഷിഫ്റ്റ് വയവസ്ഥയിൽ സ്ജോലി റചയ്യോൻ ആവേയമോയവറര ക്രമീേരിക്കുേയം
റചയ്യുേ.
4. റ ോതുജനങ്ങളറട സുരക്ഷ ഉെപ്പുവരുത്തുന്നതിനള്ള നട ടിേൾ സവീേരിക്കുേ.
5. ടീമിറല മറ്റംഗങ്ങസ്ളോട് സെോയം ആവേയറപ്പടുേയം ആവേയോനസരണം
ഉത്തരവോദിത്തങ്ങൾ നൽകുേയം റചയ്യുേ
6. സംഭവസ്ഥലറത്ത
സ്ഥിതിഗതിേൾ
മനസ്സിലോക്കി
പ്രവർത്തിക്കുേയം
ആവേയറമങ്കിൽ സ്മലസ്ദയോഗസ്ഥരുമോയി ചർച്ച റചയ്തു ആവേയമോയ സുരക്ഷോ
നട ടിേൾ ലേറക്കോള്ളുേയം റചയ്യുേ.
7. ദുരന്തപ്രതികരണ കർമപദ്ധതി (Incident Action Plan) തയ്യോെോക്കുന്നതിനള്ള
ആസൂത്രണ സ്യോഗങ്ങളിൽ പറങ്കടുക്കുക.
8. തയ്യോെോക്കിയ കർമപദ്ധതിയറട, സുരക്ഷോഘടകങ്ങൾ മുൻനിർെിയള്ള
അവസ്െോകനം നടത്തുക.
9. ദുരന്ത് പ്രതിേരണവമോയി േന്ധറപ്പട്ട് റെസ്പോൺസിേിൾ ഓഫീസസ്െോ
ഇൻസിഡൻെ് േമ്മോൻഡസ്െോ നൽകുന്ന മറ്റ് ഉത്തരവോദിത്തങ്ങൾ നിെസ്വറ്റുേ.

4.2.5. മീഡിയ ഓഫീസർ (M O)
1. ദുരന്തസംഭവമോയി
ബന്ധറപ്പട്ടുള്ള
സ്ഥിരീകരിക്കറപ്പട്ട
വിവരങ്ങൾ
ഇൻസിഡൻെ് കമോൻഡറുറട അനമതിസ്യോടുകൂടി മോധയമങ്ങൾക്ക് നൽകുക.
2. േിംവദന്ത്ിേൾ സമൂെ മോധയമത്തിലം മറ്റും രത്തുന്നവർറക്കതിറര നട ടി
എടുക്കോൻ ശു ോർേ റചയ്യുേ.
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3. ദുരന്തറെ സംബന്ധിച്ച് വിവിധ മോധയമങ്ങളിൽ പ്രസിദ്ധീേരിച്ച വോർത്തേൾ
വിശകെനം റചയ്യുകയം ദുരന്തപ്രതികരണം ആസൂത്രണം റചയ്യോൻ
സഹോയകമോയ വിവരങ്ങൾ കകമോറുകയം റചയ്യുക.
4. ദുരന്തം / അ േടവമോയ് േന്ധറപ്പട്ട സ്ഡോേൂറമൻസ്റ്റഷൻ തയ്യോെോക്കുന്നതിന്
സെോയിക്കുേ.
5. ദുരന്ത്പ്രതിേരണവമോയി േന്ധറപ്പട്ട് റെസ്പോൺസിേിൾ ഓഫീസസ്െോ
ഇൻസിഡൻെ് േമോൻഡസ്െോ നൽകുന്ന മറ്റ് ഉത്തരവോദിത്തങ്ങൾ നിെസ്വറ്റുേ.

4.2.6. ഇൻഫർസ്മഷൻ ഓഫീസർ (I O)
1. ദുരന്തം/ അ േടവമോയി േന്ധറപ്പട്ട അടിസ്ഥോന വിവരങ്ങൾ സ്േഖരിക്കുേ.
2. ഇൻസിഡൻെ് േമോൻഡർക്ക് തീരുമോനങ്ങൾ എടുസ്ക്കണ്ടതിന സ്വണ്ടതോയ
വിവരങ്ങൾ യഥോസമയം ലേമോറുേ.
3. ദുരന്ത് മുന്നെിയിപ്പ്
നൽകുന്ന സ്ഥോ നങ്ങളറട വിേദേോംേങ്ങൾ
അെിഞ്ഞിരിക്കുേയം
നിർണോയേമോയ
വിവരങ്ങൾ
ഇൻസിഡൻെ്
േമോൻഡറെയം റെസ്പോൺസിേിൾ ഓഫീസസ്െയം അെിയിക്കുകയം റചയ്യുക.
4. ദുരന്ത് പ്രതിേരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർറപ്പട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് ആവേയമോയ
വിദഗ്ധ വിവരങ്ങൾ, ഭൂ ടങ്ങൾ എന്നിവ നൽകുേ.
5. ആസൂത്രണ വിഭോഗം സ്മധോവിയമോയി നിരന്ത്രമോയള്ള സമ്പർക്കം പുലർത്തുേ.
6. IDRN സ് ോർട്ടൽ യഥോസമയം അപ്സ്ഡറ്റ് റചയ്റതന്നു ഉെപ്പുവരുത്തുേ.
(Website: https://idrn.nidm.gov.in/).
7. ദുരന്ത് പ്രതിേരണവമോയി േന്ധറപ്പട്ട് റെസ്പോൺസിേിൾ ഓഫീസസ്െോ
ഇൻസിഡൻെ് േമോൻഡസ്െോ നൽകുന്ന മറ്റ് ഉത്തരവോദിത്തങ്ങൾ നിെസ്വറ്റുേ .
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4.3. ജനെൽ സ്റ്റോ ്
ഓപ്പസ്െഷ്ൻസ് റസക്ഷൻ, പ്ലോനിംഗ് റസക്ഷൻ, സ്െോജിസ്റ്റിക്സ് റസക്ഷൻ എന്നീ മൂന്ന്
വിഭോഗങ്ങൾ സ്ചരുന്നതോണ് ജനെൽ സ്റ്റോ ിറന്റ ഘടന:
4.3.1. ഓപ്പസ്െഷ്ൻസ് റസക്ഷൻ (OS)
ഒരു
ദുരന്തറെ
സ്നരിടുന്നതിനള്ള
തന്ത്രപ്രധോനമോയ ദൗതയങ്ങൾ കകകോരയം
റചയ്യുന്നത് ഓപ്പസ്െഷ്ൻസ് റസക്ഷൻ ആണ്.
റെസ്്സ്പോൺസ്
ബ്രോഞ്ച്
(RB),
ൈോൻസ്പോർസ്ട്ടഷ്ൻ ബ്രോഞ്ച് (TB), സ്സ്റ്റജിങ്
ഏരിയ (SA) എന്നിവ അടങ്ങിയതോണ്
ഓപ്പസ്െഷ്ൻസ് റസക്ഷൻ. 'ഓപ്പസ്െഷ്ൻസ്
റസക്ഷൻ
ചീ ി'നോണ്
(OSC)
ഈ
വിഭോഗെിൻറെ സ്മൽസ്നോട്ട ചുമതെ.

Figure 11: Composition of Operations Section

ദുരന്തപ്രതികരണെിൻറെ
പ്രവർെനപരവം
ഭൂമിശോസ്ത്രപരവമോയ
ആവശയകതകളുറട അടിസ്ഥോനെിൽ രൂപീകരിക്കറപ്പടുന്ന ഡിവിഷ്നകളും ഗ്രൂപ്പുകളും
അടങ്ങുന്നതോണ് റെസ്്സ്പോൺസ് ബ്രോഞ്ച്. പ്രവർെനപരമോയ പ്രസ്തയകതകളുറട
അടിസ്ഥോനെിൽ ഗ്രൂപ്പുകറള 'സിംഗിൾ െിസ്സോഴ്സ്', 'കൈക്ക് ടീംസ്', 'ടോസ്ക് സ് ോഴ്സ്'
എന്നിങ്ങറന തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്ന. ദുരന്തെിൻറെ സവഭോവം അനസരിച്ചോണ്
റെസ്പോൺസ് ബ്രോഞ്ചിൻറെ രൂപീകരണവം വിപുെീകരണവം തീരുമോനിക്കുന്നത്.
ഉദോഹരണെിന്, റവള്ളറപ്പോക്കെിൽ വീടുകൾക്കു നോശം സംഭവിക്കുകയം ജനങ്ങറള
രക്ഷറപടുസ്െണ്ടിയം
വരുന്ന
സോഹചരയെിൽ
അവർക്ക്
തോത്കോെിക
തോമസസൗകരയവം ഭക്ഷണവം വസ്ത്രവം ഉൾപ്പറടയള്ള അടിസ്ഥോന ആവശയങ്ങളും
ഏർറപ്പടുസ്െണ്ടിയിരിക്കുന്ന. ഈ സോഹചരയം കകകോരയം റചയ്യുന്നതിനോയി
റെസ്്സ്പോൺസ് ബ്രോഞ്ചിന് കീഴിൽ 'റെസ്കൂ ആൻഡ് െിെീ ് ഗ്രൂപ്പ്' രൂപീകരിക്കുന്ന.
ദുരന്തമുഖറെ ഗതോഗത സംവിധോനങ്ങളുറട ആവശയമനസരിച്ച് സ്െോഡ്
ഓപ്പസ്െഷ്ൻസ് ഗ്രൂപ്പ്, റെയിൽ ഓപ്പസ്െഷ്ൻസ് ഗ്രൂപ്പ്, വോട്ടർ ഓപ്പസ്െഷ്ൻസ് ഗ്രൂപ്പ്,
എയർ ഓപ്പസ്െഷ്ൻസ് ഗ്രൂപ്പ് എന്നിവ ൈോൻസ്പോർസ്ട്ടഷ്ൻ ബ്രോഞ്ചിന് കീഴിൽ
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രൂപീകരിക്കുന്ന. ദുരന്തബോധിതരോയ ജനങ്ങറള സുരക്ഷിത സ്ഥോനങ്ങളിസ്െക്ക്
മോറ്റുന്നതിനം
ദുരിതോശവോസ
സോമഗ്രികളുറട
സുഗമമോയ
വിതരണം
ഉെപ്പുവരുത്തുന്നതിനം
സ്വണ്ട
വോഹനസൗകരയങ്ങൾ
ഏർപ്പോടോക്കുക
ൈോൻസ്്സ്പോർസ്ട്ടഷ്ൻ ബ്രോഞ്ചിൻറെ ചുമതെയോണ്. സ്െോഡ് മോർഗ്ഗം, ജെ മോർഗ്ഗം, വോയ
മോർഗ്ഗം എന്നിങ്ങറന സന്ദർഭം അനസരിച്ച് സ്െോഡ് ഗ്രൂപ്പ്, വോട്ടർ ഗ്രൂപ്പ്, എയർ ഗ്രൂപ്പ്
എന്നിവ രൂപീകരിക്കുന്ന.
ദുരന്തപ്രതികരണെിനോയി സമോഹരിക്കറപ്പട്ട വിഭവങ്ങൾ സ്ശഖരിക്കുകയം അവയറട
കണക്കുസൂക്ഷിക്കുകയം റചയ്യുന്ന സ്ഥെമോണ് 'സ്സ്റ്റജിങ് ഏരിയ'. ഇവിറട നിന്നോണ്
ദുരന്തമുഖസ്െക്ക് ആവശയമുള്ളവയറട വിനയോസം ഏസ്കോപിപ്പിക്കുന്നത്.
4.3.1.1. ഓപ്പസ്െഷൻസ് റസക്ഷൻ ചീ ് (Operations Section Chief)
1. ഓപ്പസ്െഷൻസ് റസക്ഷൻ ചീഫ് (OSC) ഇൻസിഡൻെ് േമോൻഡർക്ക് (IC)
െിസ്പ്പോർട്ട് റചയ്യണം.
2. ഓപ്പസ്െഷ്ൻസ് റസക്ഷറന്റ പ്രവർെനം ആരംഭിച്ചുകഴിെോൽ, എല്ലോ
ീൽഡ് പ്രവർെനങ്ങളുറടയം കമോൻഡ്, ഓപ്പസ്െഷ്ൻസ് റസക്ഷൻ ചീ ്
ഏറെടുസ്ക്കണ്ടതോണ്. ദുരന്തപ്രതികരണം
െപ്രദമോയി പൂർെിയോക്കോനോയി
നിർണയിക്കറപ്പട്ട െക്ഷയങ്ങൾ (Incident Objectives) കകവരിക്കുവോൻ സ്വണ്ട
ദൗതയങ്ങൾ നയിക്കുന്നതിനള്ള പൂർണ്ണ ഉെരവോദിെം ഓപ്പസ്െഷ്ൻസ്
റസക്ഷൻ ചീ ിനോണ്.
3. ഓപ്പസ്െഷൻ വിഭോഗം സ്മധോവി (OSC) ഇൻസിഡന്റ് േമോൻഡറുറട (IC)
നിർസ്ദേങ്ങൾ അനസരിച്ചോണ് പ്രവർത്തിക്കുേ. ദുരന്തപ്രതികരണ കർമപദ്ധതി
(IAP)
പ്രേോരം
ഓപ്പസ്െഷ്ൻസ്
വിഭോഗം
സജീവമോക്കുന്നതിനം
വിനയസിക്കുന്നതിനം വിപുലീേരിക്കുന്നതിനം അസ്േെം ഉത്തരവോദിയോയിരിക്കും.
േരിയോയ നിയന്ത്രണത്തിനം ഫലപ്രദമോയ സ്മൽസ്നോട്ടത്തിനമോയി OSC,
ബ്രോഞ്ചിറന ഡിവിഷനേളോയി വിപുലീേരിക്കുക.
4. തൻറെ കീഴിൽ വിവിധ ദൗതയങ്ങളിൽ ഏർറപ്പട്ടിരിക്കുന്ന ഉസ്ദയോഗസ്ഥരുറടയം
ദുരന്തബോധിതരോയ ജനങ്ങളുറടയം സുരക്ഷ ഉെപ്പുവരുത്തുക
5. മറ്റ് വിഭോഗ (സ്ലോജിസ്റ്റിക്സ്, ആസൂത്രണം) സ്മധോവിേളമോയി കൂടിയോസ്ലോചിച്ചു
തീരുമോനങ്ങൾ എടുക്കുേയം പ്രവർത്തിക്കുേയം റചയ്യുേ.
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6. ദുരന്ത് പ്രതിേരണത്തിനോവേയമോയ വിഭവങ്ങൾ ഉറണ്ടന്ന് ഉെപ്പുവരുത്തുേയം,
കൂടുതൽ സ്വണ്ടി വരുേയോറണങ്കിൽ അത് േറണ്ടത്തുന്നതിനള്ള നട ടിേൾ
സവീേരിക്കുേ. (മോനവവിഭവ സ്േഷി അടക്കം)
7. വിവിധ ബ്രോഞ്ചുകൾ തമ്മിലുള്ള ഏസ്കോപനവം സഹകരണവം ഉെപ്പോക്കുകയം,
വിവരങ്ങളുറട കകമോെം തർക്കങ്ങളുറട പരിഹോരം എന്നിവ ഉെപ്പുവരുത്തുകയം
റചയ്യുക
8. ദുരന്ത് പ്രതിേരണവമോയി േന്ധറപ്പട്ട് റെസ്പോൺസിേിൾ ഓഫീസസ്െോ
ഇൻസിഡൻെ് േമോൻഡസ്െോ നൽകുന്ന മറ്റ് ഉത്തരവോദിത്തങ്ങൾ നിെസ്വറ്റുേ.
4.3.1.2.

സ്സ്റ്റജിങ് ഏരിയ മോസ്നജർ (Staging Area Manager - SAM)

സ്സ്റ്റജിങ് ഏരിയയറട സ്മൽസ്നോട്ട ചുമതെ IRS ൽ സ്സ്റ്റജിങ് ഏരിയ മോസ്നജർക്ക്
നൽകിയിരിക്കുന്ന. സ്സ്റ്റജിങ് ഏരിയ മോസ്നജരുറട പ്രധോന കടമകൾ ചുവറട
റകോടുെിരിക്കുന്ന
1. വോഹനങ്ങളുറടയം മറ്റു സോമഗ്രികളുറടയം ആഗമനവം ബഹിർഗമനവം
സുഗമമോയി നടക്കുന്നരീതിയിൽ കൃതയമോയ രൂപസ്രഖസ്യോറട സ്സ്റ്റജിങ് ഏരിയ
സ്ഥോപിക്കുക
2. കകവശമുള്ളതും
െഭയമോകുന്നതുമോയ
സോമഗ്രികൾ
സംഭരിക്കോനള്ള
ക്രമീകരണം ഏർറപ്പടുത്തുകയം ദുരന്തപ്രതികരണ കർമ്മപദ്ധതിക്ക് (IAP)
അനസൃതമോയി അവ ദുരന്തമുഖസ്െക്ക് അയക്കുകയം റചയ്യുക.
3. ഇങ്ങറന െഭയമോയതും അയക്കറപ്പട്ടിട്ടുള്ളതുമോയതിറന പെിയള്ള സ്രഖകൾ
സൂക്ഷിക്കുകയം യഥോസമയം OSC - റയ അെിയിക്കുകയം റചയ്യുക.
4. ICP, IB, കയോമ്പുകൾ, െിെീ ് കയോമ്പുകൾ എന്നിവയമോയള്ള ആശയവിനിമയം
സംവിധോനം പ്രവർെനക്ഷമമോറണന്ന് ഉെപ്പുവരുത്തുക
5. വിവിധ സോമഗ്രികളുറടയം വിഭവങ്ങളുറടയം െഭയതറയ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ
പ്ലോനിംഗ് റസക്ഷനം സ്െോജിസ്റ്റിക്സ് റസക്ഷനം കകമോറുക
6. ഓപ്പസ്െഷ്ൻസ് റസക്ഷൻ ചീ ് നൽകുന്ന മെ് ഉെരവോദിെങ്ങൾ നിെസ്വറ്റുക

റെസ്്സ്പോൺസ് ബ്രോഞ്ച്
4.3.1.3.

റെസ്പോൺസ് ബ്രോഞ്ച് ഡയെക്ടർ
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ദുരന്ത്ം സ്നരിട്ട് കകകോരയം റചയ്യുന്നവർ എന്ന നിെയിൽ ദുരന്തപ്രതികരണ
പ്രവർെനെിൽ ഏെവം പ്രധോനമോയ പങ്കുവഹിക്കുന്ന വിഭോഗമോണ് റെസ്പോൺസ്
ബ്രോഞ്ച്. ദുരന്തെിൻറെ വയോപ്തി അനസരിച്ച് റെസ്പോൺസ് ബ്രോഞ്ചിൻറെ കീഴിൽ
പെ ഗ്രൂപ്പുകൾ രൂപീകരിക്കുകയം ഇവയറട നിയന്ത്രണം സുഗമമോക്കുവോൻ ഗ്രൂപ്പുകറള
സ്ചർെ് ഡിവിഷ്നകൾ രൂപീകരിക്കുകയം റചയ്യുന്ന. 1:5 എന്നതോണ്
നിയന്ത്രണപരിധിയറട ഉെമമോയ മോതൃക. അങ്ങറന വരുസ്മ്പോൾ ഒരു ബ്രോഞ്ച്
ഡയെക്ടർക്ക് അഞ്ച് ഡിവിഷ്നകൾ വറരയം, ഒരു ഡിവിഷ്ൻ സൂപ്പർകവസർക്ക്
അഞ്ച് ഗ്രൂപ്പുകൾ വറരയം, ഒരു ഗ്രൂപ്പ് സ്മധോവിക്ക് അഞ്ച് ടീമുകൾ വറരയം മികച്ച
രീതിയിൽ സ്മൽസ്നോട്ടം വഹിക്കുവോൻ കഴിയം. ആവശയറമങ്കിൽ കൂടുതൽ ബ്രോഞ്ചുകളും
ഡിവിഷ്നകളും ഗ്രൂപ്പുകളും രൂപീകരിക്കോവന്നതോണ്. (ചിത്രം 11 കോണുക)

Figure 12: Expansion of Branch

റെസ്പോൺസ് ബ്രോഞ്ച് ഡയെക്ടറുറട പ്രധോന ചുമതെകൾ ചുവറടസ്ച്ചർക്കുന്ന:
1. ഓപ്പസ്െഷ്ൻസ്
റസക്ഷൻ
ചീ ിൻറെ
നിർസ്ദശങ്ങൾക്കനസൃതമോയി,
ദുരന്തപ്രതികരണ കർമപദ്ധതി നടപ്പിൽ വരുത്തുക.
2. ബ്രോഞ്ചിൻറെ പ്രവർെനങ്ങളുറട സ്മൽസ്നോട്ടംവഹിക്കുക. ഡിവിഷ്ൻ/ ഗ്രൂപ്പ്
സ്മധോവിമോർക്ക് നിർദിഷ്ട ചുമതെകൾ ഏൽപ്പിക്കുക
3. ഓപ്പസ്െഷ്ൻസ് റസക്ഷൻ ചീ ് നൽകുന്ന മെ് ഉെരവോദിെങ്ങൾ നിെസ്വറ്റുക
4.3.1.4.

ഡിവിഷ്ൻ സൂപ്പർകവസർ / ഗ്രൂപ്പ്-ഇൻ-ചോർജ്
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ദുരന്തവയോപ്തി വളറര വലുതോകുസ്മ്പോൾ ഓപ്പസ്െഷ്ൻസ് റസക്ഷൻ ചീ ിന് ഓസ്രോ
സ്മഖെയിലും പ്രോവീണയമുള്ള കൂടുതൽ ടീമുകറള വിവിധ ദൗതയങ്ങൾക്കോയി
നിസ്യോഗിസ്ക്കണ്ടി വരോം. ദുരന്തബോധിതമോയ ചിെ പ്രസ്ദശങ്ങൾ വളറര ഒെറപ്പട്ടസ്തോ
എെിസ്ച്ചരോൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളസ്തോ ആകോം. സ്മല്പെെ സന്ദർഭങ്ങളിൽ പ്രസ്തയക
ചുമതെകളുമോയി ഗ്രൂപ്പുകൾ രൂപീകരിക്കറപ്പടുകയം, ഈ ഗ്രൂപ്പുകറള
െപ്രദമോയി
കകകോരയം
റചയ്യുവോൻ
ഡിവിഷ്ൻ
രൂപീകരിക്കുകയം
റചയ്യുന്ന.
IRS
അധികോരസ്ശ്രണിയിറെ
വയതയോസം
മോെിനിർെിയോൽ,
ഡിവിഷ്ൻ
സൂപ്പർകവസറുറടയം
ഗ്രൂപ്പ്-ഇൻ-ചോർജിൻറെയം
ചുമതെകളിൽ
കോരയമോയ
വയതയോസങ്ങൾ ഒന്നമില്ല. പ്രധോന ചുമതെകൾ തോറഴ പെയന്നവയോണ്.
1. തങ്ങളുറട നിയന്ത്രണെിലുള്ള ഗ്രൂപ്പിന്/ ഡിവിഷ്ന് നൽകിയിട്ടുള്ള ദൗതയങ്ങൾ
പൂർെീകരിക്കുക
2. ഈ ദൗതയങ്ങളുറട പുസ്രോഗതി സസൂക്ഷ്മം വിെയിരുത്തുകയം ആവശയറമങ്കിൽ
സ്വണ്ട നിർസ്ദശങ്ങൾ നൽകുകയം റചയ്യുക.
3. ദുരന്തമുഖെ് ആവശയമുള്ള സോമഗ്രികളുറട െഭയത ഗ്രൂപ്പിന്/ഡിവിഷ്ന്
ഉെപ്പുവരുത്തുക
4. ദൗതയങ്ങളുറട പുസ്രോഗതി സംബന്ധിച്ചും വിവിധ സോമഗ്രികളുറട െഭയത
സംബന്ധിച്ചും റെസ്പോൺസ് ബ്രോഞ്ച് ഡയെക്ടർക്കും (RBD) ഓപ്പസ്െഷ്ൻസ്
റസക്ഷൻ ചീ ിനം (OSC) െിസ്പ്പോർട്ട് നൽകുക.
5. ഗ്രൂപ്പ്/ഡിവിഷ്ൻറെ ഉള്ളിൽ എറന്തങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉറണ്ടങ്കിൽ അവ
പരിഹരിക്കുക
6. മറ്റു ഡിവിഷ്നകളും ഗ്രൂപ്പുകളുമോയള്ള ഏസ്കോപനം ഉെപ്പുവരുത്തുക
7. OSC / RBD നൽകുന്ന മെ് ഉെരവോദിെങ്ങൾ നിെസ്വറ്റുക
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4.3.1.5.

സിംഗിൾ െിസ്സോഴ്സ് െീഡർ
ഏറതങ്കിലും
ഒരു
പ്രസ്തയക
ഉപകരണം അറല്ലങ്കിൽ വോഹനം,
ഒപ്പം
അവ
പ്രവർെിപ്പിക്കോൻ
ആവശയമുള്ള വിദഗ്ദ്ധ്ർ - ഇവ
രണ്ടുംകൂടി സ്ചരുന്നതോണ് IRS -ൽ
'സിംഗിൾ െിസ്സോഴ്സ്' എന്നതുറകോണ്ട്
അർത്ഥമോക്കുന്നത്.

ഉദോഹരണെിന് ഒരു
യർ
എൻജിനം അഗ്നിശമന സ്സനയിറെ
അംഗങ്ങളും
സ്ചരുസ്മ്പോൾ
ഒരു
സിംഗിൾ
െിസ്സോഴ്സ്
ആകുന്ന.
Figure 13: Types of Single Resource
അതുസ്പോറെ ഒരു ആംബുെൻസും അതിറെ ആസ്രോഗയ പ്രവർെകരും കൈവറും
സ്ചരുസ്മ്പോൾ ഒരു സിംഗിൾ െിസ്സോഴ്സ് ആകുന്ന. സിംഗിൾ െിസ്സോഴ്സ്
ആവശയറപ്പടുന്നതിനം വിനയസിക്കുന്നതിനം കൂടുതൽ കൃതയത കകവരുവോനോയി
അവറയ 'കകൻഡ് ഓഫ് െിസ്സോഴ്സ്' (kind of resource) എന്നം 'കടപ്പ് ഓഫ്
െിസ്സോഴ്സ്' (type of resource) എന്നം തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്ന. ഒരു പ്രസ്തയക
ആവശയെിനോയള്ള ഉപകരണം, വോഹനം, കവദഗ്ദ്ധ്യമുള്ള ഉസ്ദയോഗസ്ഥർ
എന്നിവറയ കകൻഡ് (Kind) എന്നം ഇവയറട സ്ശഷ്ി, കവദഗ്ദ്ധ്യം തുടങ്ങിയ
പ്രസ്തയകതകറള 'കടപ്പ് (Type) എന്നം നോമകരണം റചയ്തിരിക്കുന്ന. ഉദോഹരണെിന്
ൈക്ക്, ബുൾ സ്ഡോസർ, റമഡിക്കൽ ടീം എന്നിവ 'കകൻഡും' 2 ടൺ ഭോരം വഹിക്കുന്ന
ൈക്ക്, ഒരു സ്ഡോക്ടറും മൂന്ന പോരോറമഡിക്കൽ സ്റ്റോഫം അടങ്ങിയ റമഡിക്കൽ ടീം
എന്നത് ഇവയറട 'കടപ്പും' ആകുന്ന.
ഇങ്ങറന സിംഗിൾ െിസ്സോഴ്സ് ആയി പരിഗണിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളുറടയം
സോമഗ്രികളുറടയം ചുമതെ ഏറെടുത്തുറകോണ്ട് ദൗതയം പൂർെിയോക്കുന്നതിന് സ്വണ്ട
സഹോയം നൽകുക എന്നതോണ് 'സിംഗിൾ െിസ്സോഴ്സ് െീഡറു'റട പ്രധോന
ഉെരവോദിെം.
ഇതുകൂടോറത
പ്രോസ്ദശികമോയ
ദിനോന്തരീക്ഷോവസ്ഥയം,
ക്രമസമോധോന നിെയറമോറക്ക മനസ്സിെോക്കി തൻറെ സ്മെധികോരിറയ സമയോസമയം
അെിയിക്കുകയം സ്വണം.
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4.3.1.6.

കൈക്ക് ടീം/ ടോസ്ക് സ് ോഴ്സ് െീഡർ

Figure 14: Types of Strike Teams

ഒരു പ്രസ്തയക കവദഗ്ധധയം ആവശയമുള്ള
ദൗതയം
പൂർെീകരിക്കോനോയി
ഒസ്ര
'കകൻഡ്'ലും 'കടപ്പി'ലും ഉൾറപ്പടുന്ന
ഒന്നിെധികം
'സിംഗിൾ
െിസ്സോഴ്സ്'
യൂണിറ്റുകറള സംസ്യോജിപ്പിച്ചുറകോണ്ട് ഒരു
െീഡറുറട
കീഴിൽ
'കൈക്ക്
ടീം'
രൂപീകരിക്കുന്ന.
റപോതുവോയ
ആശയവിനിമയസൗകരയം
'കൈക്ക്
ടീമി'ന് നിർബന്ധമോയം ഉണ്ടോയിരിക്കണം.

അതുസ്പോറെതറന്ന,
വയതയസ്തമോയ
കവദഗ്ധധയം ആവശയറപ്പടുന്ന ഒന്നിെധികം
ദൗതയങ്ങൾ
പൂർെിയോക്കോനോയി
പെ
കകൻഡിലും
കടപ്പിലും
റപടുന്ന
സോമഗ്രികളും വോഹനങ്ങളും മറ്റും ആവശയം
വരുസ്മ്പോൾ,
ഈ
പ്രവർെനം
സുഗമമോക്കോനോയി
ടോസ്ക്
സ് ോഴ്സ്'
രൂപീകരിക്കുന്ന.
ഉദോഹരണെിന്,
രക്ഷോപ്രവർെകർ, ആസ്രോഗയപ്രവർെകർ,
Figure 15: Task Force
അഗ്നിശമനസ്സന അംഗങ്ങൾ, ശുചീകരണ
റതോഴിെോളികൾ,
ശവശരീരങ്ങൾ നീക്കം
റചയ്യുവോനള്ള റതോഴിെോളികൾ
എന്നിവറരോറക്ക അടങ്ങിയ ഒരു ടീമിറന 'ടോസ്ക് സ് ോഴ്സ്' എന്ന് വിളിക്കോം. 'നിയന്ത്രണ
പരിധി' തതവം കണക്കിറെടുത്തുസ്വണം കൈക്ക് ടീമും ടോസ്ക് സ് ോഴ്്സും
രൂപീകരിക്കോൻ.
കൈക്ക് ടീം / ടോസ്ക് സ് ോഴ്സ് െീഡർ ഡിവിഷ്ൻ സൂപ്പർകവസെിസ്നോ അറല്ലങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ്
സൂപ്പർകവസെിസ്നോ ആണ് െിസ്പ്പോർട്ട് റചസ്യ്യണ്ടത്. തങ്ങളുറട ടീമിറന
ഏല്പിച്ചിരിക്കുന്ന
തന്ത്രപ്രധോനമോയ
ദൗതയെിൻറെ
സ്നതൃതവം
ഏറെടുെ്
പ്രവർെിക്കുക എന്നതോണ് ഇവരുറട പ്രോഥമികമോയ ഉെരവോദിെം. പ്രവർെന
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പുസ്രോഗതി, വിഭവങ്ങളുറട പരയോപ്തത തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ സ്മലുസ്ദയോഗസ്ഥറന
അെിയിക്കുകയം ടീം അംഗങ്ങളുറട സ്ജോെിസംബന്ധമോയ സ്രഖകൾ സൂക്ഷിക്കുകയം
സ്വണം. ഇതുകൂടോറത ഒസ്ര ദുരന്തപ്രതികരണെിൽ ഏർറപ്പട്ടിരിക്കുന്ന മെ് കൈക്ക്
ടീമുകൾ, ടോസ്ക് സ് ോഴ്്സുകൾ തുടങ്ങിയവയമോയള്ള ഏസ്കോപനം ഉെപ്പുവരുത്തുകയം
ആശയവിനിമസ്യോപോധികൾ സ്ഥോപിക്കുകയം സ്വണം.

ൈോൻസ്്സ്പോർസ്ട്ടഷ്ൻ ബ്രോഞ്ച്
ദുരന്തമുഖെ് ആവശയമുള്ള, രക്ഷോപ്രവർെിനസ്വണ്ട ഉപകരണങ്ങൾ, ഉസ്ദയോഗസ്ഥർ,
ദുരിതോശവോസ സോമഗ്രികൾ തുടങ്ങിയവ എെിക്കുന്നതിനം ദുരന്തബോധിതരോയ
ജനങ്ങറള സുരക്ഷിതസ്ഥോനസ്െക്ക് മോറ്റുന്നതിനം സ്വണ്ട ഗതോഗതസൗകരയങ്ങൾ
ഒരുക്കുകയോണ് ഓപ്പസ്െഷ്ൻസ് റസക്ഷന് കീഴിറെ ൈോൻസ്്സ്പോർസ്ട്ടഷ്ൻ
ബ്രോഞ്ചിൻറെ കർെവയം. ദുരന്തസ്ഥെറെ ആവശയമനസരിച്ചും ഭൂമിശോസ്ത്രപരമോയ
പ്രസ്തയകതകൾ അനസരിച്ചും സ്െോഡ്, െയിൽ, ജെ, സ്വയോമ മോർഗ്ഗങ്ങളിലുള്ള ഗതോഗതം
സുഗമമോക്കുവോൻ നോലു പ്രവർെന ഗ്രൂപ്പുകൾ ഈ ബ്രോഞ്ചിൻറെ ഭോഗമോയി
രൂപീകരിക്കുന്ന.
4.3.1.7.

ൈോൻസ്്സ്പോർസ്ട്ടഷ്ൻ ബ്രോഞ്ച് ഡയെക്ടർ (TBD)

ൈോൻസ്്സ്പോർസ്ട്ടഷ്ൻ ബ്രോഞ്ച് ഡയെക്ടറുറട പ്രധോന ചുമതെകൾ തോറഴ പെയന്ന.
1. സ്െോഡ്,
െയിൽ,
ജെ,
സ്വയോമ
മോർഗ്ഗങ്ങളിലുള്ള
ഗതോഗതെിൻറെ
ഏസ്കോപനെിനോയി വയതയസ്ത പ്രവർെന ഗ്രൂപ്പുകൾ രൂപീകരിക്കുകയം അവയറട
നിയന്ത്രണം ഏറെടുക്കുകയം റചയ്യുക
2. സ്വയോമസഹോയം ആവശയമോയ ദൗതയങ്ങളിൽ, RO, IC, സ്നോഡൽ ഓ ീസർ
എന്നിവരുമോയി നിരന്തരബന്ധം പുെർെി ഏസ്കോപനം ഉെപ്പുവരുസ്െണ്ടതോണ്
3. ഗതോഗത വകുപ്പ്, െയിൽസ്വ, ജെഗതോഗത വകുപ്പ്, എയർസ്പോർട്ട് അസ്തോെിെി
എന്നിവയമോയി ബന്ധറപ്പട്ട് ആവശയമോയ സഹോയം ഉെപ്പുവരുത്തുക
4. സ്െോജിസ്റ്റിക്സ്
റസക്ഷനമോയി
ബന്ധറപ്പട്ട്
ആവശയമുള്ള
വിഭവങ്ങൾ
സമോഹരിക്കുകയം ഗ്രൂപ്പുകളുറട പ്രവർെനം തുടങ്ങുകയം റചയ്യുക
5. മോപ്പുകളുറടയം പ്രസ്ദശവോസികളോയ കഗഡുകളുറടയം സഹോയസ്െോറട വിവിധ
യൂണിറ്റുകൾക്ക് സഞ്ചരിസ്ക്കണ്ട വഴികൾ പരിചിതമോക്കുക
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6. ദുരന്തപ്രതികരണെിൽ
ഏർറപ്പട്ടിരിക്കുന്ന
സംഘോംഗങ്ങളുറട
സുരക്ഷ
ഉെപ്പുവരുത്തുക
7. സ്വയോമമോർഗ്ഗരക്ഷോപ്രവർെനെിന് ഉചിതമോയ സുരക്ഷോ സന്നോഹങ്ങൾ
ഉൾപ്പറടയള്ള പ്രോസ്ദശികമോയ പിന്തുണ നൽകുക
8. OSC ക്കും IC ക്കും പ്രവർെന പുസ്രോഗതി സംബന്ധിച്ച െിസ്പ്പോർട്ട് നൽകുക
9. അധികമോയി
വോഹനങ്ങസ്ളോ
ഉപകരണങ്ങസ്ളോ
സോമഗ്രികസ്ളോ
ആവശയംവരികയോറണങ്കിൽ അവ മുൻകൂട്ടി മനസ്സിെോക്കി, െഭയമോക്കോനോയി
ആവശയറപ്പടുക
10. വോടകയ്ക്ക് എടുെ വോഹനങ്ങൾ, ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവയറട പൂർണ്ണ ഉപസ്യോഗം
ഉെപ്പുവരുത്തുകയം കൃതയസമയത്തു തറന്ന തിരിറക വിട്ടുനൽകുകയം റചയ്യുക.
11. IC / OSC നൽകുന്ന മെ് ഉെരവോദിെങ്ങൾ നിെസ്വറ്റുക
ഓപ്പസ്െഷ്ൻസ് ഗ്രൂപ്പുകൾ (സ്െോഡ്, െയിൽ, ജെഗതോഗതം)
ദുരന്തെിൻറെ സവഭോവമനസരിച്ചും ദുരന്തമുഖറെ ആവശയമനസരിച്ചും വിവിധ
യോത്രോമോർഗ്ഗങ്ങളും സംവിധോനങ്ങളും ഉപസ്യോഗിസ്ക്കണ്ടിവസ്ന്നക്കോം. സ്െോഡ്, െയിൽ,
ജെമോർഗ്ഗങ്ങളിലുള്ള രക്ഷോപ്രവർെനം, ദുരിതോശവോസ സോമഗ്രികളുറട നീക്കം,
വിതരണം എന്നിവ െപ്രദമോയി നടപ്പോക്കോൻ സ്െോഡ് ഓപ്പസ്െഷ്ൻസ് ഗ്രൂപ്പ്, റെയിൽ
ഓപ്പസ്െഷ്ൻസ് ഗ്രൂപ്പ്, വോട്ടർ ഓപ്പസ്െഷ്ൻസ് ഗ്രൂപ്പ് എന്നിങ്ങറന പ്രസ്തയക ഗ്രൂപ്പുകൾ
രൂപീകരിക്കുന്ന. ഗ്രൂപ്പ്-ഇൻ-ചോർജ്, സ്കോർഡിസ്നെർ, സ്െോഡിങ്-ഇൻ-ചോർജ്,
അൺസ്െോഡിങ്-ഇൻ-ചോർജ് എന്നിവർ ഓസ്രോ ഗ്രൂപ്പിൻറെയം പ്രവർെനങ്ങറള
നിയന്ത്രിക്കുന്ന.

Figure 16: Composition of Operations Group
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4.3.1.8.

സ്വയോമദൗതയങ്ങൾക്കോയള്ള സ്നോഡൽ ഓ ീസർ (NO)

Figure 17:Composition of Air Operations Group

പ്രധോനമോയം നോലു കോരയങ്ങൾക്കോണ്് സ്വയോമസഹോയം ആവശയമോയി വരുക.
ദുരന്തബോധിതപ്രസ്ദശസ്െക്ക്
രക്ഷോപ്രവർെനെിനള്ള
ഉസ്ദയോഗസ്ഥർ,
ആവശയമുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ, ദുരിതോശവോസ സോമഗ്രികൾ എന്നിവ എെിക്കുവോൻ;
സ്െോഡ് മോർഗവം മറ്റും എെിസ്ച്ചരോൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സ്ഥെങ്ങളിൽ എയർ
സ്ൈോപ്പിംഗിലൂറട ഭക്ഷണം, മരുന്നകൾ തുടങ്ങി അവശയവസ്തുക്കൾ വിതരണം
റചയ്യുവോൻ; ആകോശമോർഗമുള്ള തിരച്ചിലുകൾ നടത്തുവോൻ; പരിസ്ക്കെവറര
ഉടൻതറന്ന
സംഭവസ്ഥെത്തു
നിന്നം
മോറ്റുവോൻ.
സ്വയോമമോർഗ്ഗമുള്ള
രക്ഷോപ്രവർെനെിന് വിവിധ സ്സനകളുറട സഹോയം സ്തസ്ടണ്ടതിനോലും ഇതിനോയി
ജില്ലോ, സംസ്ഥോന, സ്ദശീയ തെങ്ങളിലുള്ള ഏസ്കോപനം ആവശയമോയതിനോലും
സ്വയോമമോർഗ്ഗ ദൗതയങ്ങളുറട ഏസ്കോപനെിന മോത്രമോയി ഒരു സ്നോഡൽ ഓ ീസറെ,
റെസ്പോൺസിബിൾ ഓ ീസർ മുൻകൂട്ടിതറന്ന നിയമിസ്ക്കണ്ടതും ഈ വിവരം എല്ലോ
ബന്ധറപ്പട്ട വകുപ്പുകൾക്കും ഏജൻസികൾക്കും അെിയിസ്ക്കണ്ടതുമോണ്. സ്നോഡൽ
ഓ ീസറുറട (NO) പ്രധോന ചുമതെകൾ തോറഴ പെയന്നവയോണ്:
1. സ്വയോമദൗതയങ്ങൾക്കുസ്വണ്ടി ബന്ധറപ്പട്ട അധികോരികളുമോയള്ള ഏസ്കോപനം
നടത്തുക
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2. IAP അനസരിച്ച് ഏത് തരെിലുള്ള സ്വയോമസഹോയമോണ് ആവശയറമന്ന
മനസ്സിെോക്കി അത് ഇൻസിഡൻെ് േമ്മോൻഡറെ അെിയിക്കുേ.
3. വിമോനങ്ങളുറടയം
റഹെിസ്കോപ്റ്െറുകളുറടയം
സഞ്ചോരപഥവം
ദുരന്തപ്രതികരണെിൻറെ ഭോഗമോയി എെിസ്ച്ചരുന്ന സമയക്രമവം IC, OSC
എന്നിവറര മുൻകൂട്ടി അെിയിക്കുക
4. സ്വയോമദൗതയവമോയി ബന്ധറപ്പട്ട് പ്രവർെിക്കുന്ന എല്ലോ ഏജൻസികൾക്കും
ദുരന്തബോധിതസ്മഖെയറട ഭൂപടം, ജിസ്യോ സ്കോർഡിസ്നറ്റുകൾ എന്നിവ െഭിച്ചു
എന്നെപ്പുവരുത്തുക
5. നിശ്ചയിക്കറപ്പട്ടിരിക്കുന്ന
റഹെിപ്പോഡുകൾ റഹെിസ്ബസുകൾ എന്നിവ
അനസ്യോജയമോസ്ണോ എന്ന് സ്വയോമസ്സനോ അധികൃതരുമോയം സംസ്ഥോന
സർക്കോർ അധികോരികളുമോയം ബന്ധറപ്പട്ട് ഉെപ്പുവരുത്തുക
6. വിമോനങ്ങളുറട സഞ്ചെനവിവരങ്ങൾക്കും മറ്റുമോയി എയർ ൈോ ിക്
േൺസ്രോളമോയം (ATC) ഗ്രൗണ്ട് സസ്പ്പോർട്ട് സ്റ്റോഫമോയം നിരന്തരം
ബന്ധംപുെർത്തുക
7. വിമോനങ്ങൾക്ക് ആവശയമോയ ഇന്ധനം (ATF) സംഭരിക്കോൻ IC റയയം LSC
റയയം സഹോയിക്കുക
8. സ്വയോമദൗതയറെ സംബന്ധിച്ച് RO ക്ക് െിസ്പ്പോർട്ട് നൽകുക
9. RO / IC - നൽകുന്ന മെ് ഉെരവോദിെങ്ങൾ നിെസ്വറ്റുക
ഓപ്പസ്െഷ്ൻസ് ഗ്രൂപ്പ് (സ്വയോമഗതോഗതം)
ദുരന്തപ്രതികരണെിൽ പറങ്കടുക്കുന്നതിനോയി എെിസ്ച്ചരുന്ന വിമോനങ്ങൾക്ക്
ഇന്ധനം, സുരക്ഷ തുടങ്ങിയ കോരയങ്ങൾ ഉെപ്പോക്കുന്ന ചുമതെ ൈോൻസ്പോർട്ട് ബ്രോഞ്ച്
ഡയെക്ടർക്കോണ്. സ്വയോമദൗതയം ആവശയമോയി വരുന്ന സോഹചരയങ്ങളിൽ TBD
സ്വയോമഗതോഗതെിന സ്വണ്ടിയള്ള ഓപ്പസ്െഷ്ൻസ് ഗ്രൂപ്പ് പ്രവർെനസജ്ജമോക്കുന്ന.
ഗ്രൂപ്പ്-ഇൻ-ചോർജ്, റഹെിസ്ബസ്/ റഹെിപ്പോഡ് -ഇൻ-ചോർജ്, സ്െോഡിങ്-ഇൻ-ചോർജ്,
അൺസ്െോഡിങ്-ഇൻ-ചോർജ്
എന്നിവർക്കോണ്
ഗ്രൂപ്പിൽ
നിക്ഷിപ്തമോയ
വിവിധകർെവയങ്ങളുറട നിയന്ത്രണച്ചുമതെ.
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4.3.2. പ്ലോനിംഗ് റസക്ഷൻ (PS)
െിസ്സോഴ്സ് യൂണിെ്, സിറ്റുസ്വഷ്ൻ യൂണിെ്,
സ്ഡോകൂറമൻസ്െഷ്ൻ
യൂണിെ്,
ഡിസ്മോബികെസ്സഷ്ൻ യൂണിെ് എന്നിവ
അടങ്ങുന്നതോണ് പ്ലോനിംഗ് റസക്ഷൻ
അഥവോ
ആസൂത്രണ
വിഭോഗം.
ദുരന്തപ്രതികരണ
പ്രവർെനങ്ങളുറട
ആസൂത്രണെിനോയി
സോസ്ങ്കതിക
പരിജ്ഞോനം ഉള്ളവറര ആവശയറമങ്കിൽ
ഉൾറപ്പടുെോവന്നതോണ്.
പ്ലോനിംഗ്
റസക്ഷൻ
ചീ ്
ആണ്
ഈ
വിഭോഗെിൻറെ തെവൻ.
4.3.2.1.

പ്ലോനിംഗ് റസക്ഷൻ ചീ ്
(PSC)

ദുരന്തപ്രതികരണവമോയി
ബന്ധറപ്പട്ട
വിവരങ്ങളുറട സ്ശഖരണം, വിെയിരുെൽ,
പ്രചോരണം, ശരിയോയ ഉപസ്യോഗം എന്നിവ
Figure 18: Composition of Planning Section
പ്ലോനിംഗ്
റസക്ഷൻ
ചീ ിൻറെ
ചുമതെയോണ്. PSC യറട പ്രധോന ചുമതെകൾ തോറഴപ്പെയന്നവയോണ്
1. ഓപ്പസ്െഷ്ൻസ്, സ്െോജിസ്റ്റിക്സ് റസക്ഷൻ ചീഫകൾ, ഇൻസിഡൻെ് കമോൻഡർ
തുടങ്ങിയവരുമോയി സ്ചർന്ന് ദുരന്തപ്രതികരണം ആസൂത്രണം റചയ്യുകയം
ദുരന്തപ്രതികരണ കർമപദ്ധതി അഥവോ Incident Action Plan (IAP)
തയ്യോെോക്കുകയം റചയ്യുക
2. റ റട്ടന്ന് സംഭവിക്കുന്ന ദുരന്തസോഹചരയങ്ങളിൽ പ്ലോനിംഗ് റസക്ഷൻ
രൂപീകൃതമോകുന്നതിന മുൻപ് എടുക്കറപ്പട്ടിട്ടുള്ള തീരുമോനങ്ങളും നിർസ്േശങ്ങളും
ഇൻ ർസ്മഷ്ൻ ഓ ിസറുറട പക്കൽനിന്നം കകപ്പെി IAPൽ അവ
ഉൾറപ്പടുത്തുക
3. ബന്ധറപ്പട്ട ഏജൻസികളിൽ / വകുപ്പുകളിൽ നിന്ന് കോെോവസ്ഥ, സമുദ്ര സ്ഥിതി,
ഡോമുകളിറെ ജെനിരപ്പ്, വിഭവങ്ങളുറട െഭയത തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ
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4.

5.
6.

7.

8.
9.

യഥോസമയം സ്ശഖരിക്കുകയം, അവ വിെയിരുെിയസ്ശഷ്ം സ്വണ്ട പ്രചോരണം
റകോടുക്കുകയം റചയ്യുക
െഭയമോയ വിഭവങ്ങളുറട / സോധനസോമഗ്രികളുറട ഒരു പട്ടിക ആസൂത്രണ
വിഭോഗം സ്മധോവിയറട പക്കൽ ഉണ്ടോസ്കണ്ടതോണ്. ഇതിനോയി IDRN സ്പോർട്ടൽ
ഉപസ്യോഗിക്കുക. ജില്ല തിരിച്ചുള്ള വിഭവങ്ങളുറട പട്ടിക ഇവിറട െഭയമോണ്.
സ്കരളെിറെ എല്ലോ ജില്ലകളുറടയം വിവരങ്ങൾ ഈ സ്പോർട്ടെിൽ
നൽകിയിട്ടുണ്ട് (Website: https://idrn.nidm.gov.in/)
നിെവിറെ ദുരന്ത സോധയത വിെയിരുെി, ദുരന്ത പ്രതികരണ പ്രവർെനങ്ങൾ
ഏസ്കോപിപ്പിക്കുന്നതിനോയി IAP തയ്യോെോക്കുക
ഇൻസിഡൻെ് കമോൻഡർ (IC), ഓപ്പസ്െഷ്ൻസ് റസക്ഷൻ ചീ ് (OSC)
എന്നിവരുമോയി കൂടിയോസ്െോചിച്ച് IRS ഘടനയിറെ വിവിധ പദവികൾ
ഉചിതമോയ രീതിയിൽ സജീവമോക്കോനം നിർജ്ജീവമോക്കോനം സ്വണ്ട നടപടികൾ
വിഭോവനം റചയ്യുക
IAP തയ്യോെോക്കുസ്മ്പോൾ വിവരസോസ്ങ്കതികവിദയയറട െപ്രദമോയ ഉപസ്യോഗം
ഉെപ്പുവരുത്തുക.
തീരുമോനങ്ങൾ
സ്വഗെിൽ
എടുക്കുവോൻ
GIS,
നോശനഷ്ടങ്ങളുറടയം അതയോഹിതങ്ങളുറടയം അനമോനക്കണക്ക് എടുക്കുവോൻ
'സ്മോഡെിംഗ്' തുടങ്ങിയ സോസ്ങ്കതിേ വിദയ ഉപസ്യോഗിക്കുക.
സംഭവ സ്ഥലറത്ത സുപ്രധോന മോറ്റങ്ങറളക്കുെിച്ചും പുസ്രോഗതിറയക്കുെിച്ചും
ഇൻസിഡന്റ് കമോൻഡർക്ക് യഥോസമയം െിസ്പ്പോർട്ട് റചയ്യുേ
ദുരന്ത് പ്രതിേരണവമോയി േന്ധറപ്പട്ട് റെസ്പോൺസിേിൾ ഓഫീസസ്െോ
ഇൻസിഡൻെ് കമോൻഡസ്െോ നൽകുന്ന മറ്റ് ഉത്തരവോദിത്തങ്ങൾ നിെസ്വറ്റുേ

ദുരന്തപ്രതികരണ കർമപദ്ധതി (Incident Action Plan) തയ്യോെോക്കൽ
ദുരന്തപ്രതികരണം െപ്രദമോയിപൂർെിയോക്കോനോയി നിർണ്ണയിക്കറപ്പട്ട െക്ഷയങ്ങളും
അവ കകവരിക്കോനോയി സവീകരിസ്ക്കണ്ട തന്ത്രപ്രധോനമോയ നടപടികളും അതിന
സഹോയകരമോയ വിവരങ്ങളും അടങ്ങുന്നതോണ് ദുരന്തപ്രതികരണ കർമപദ്ധതി. അത്
വോക്കോലുള്ളസ്തോ
െിഖിതസ്മോ
ആകോം.
IAP
തയ്യോെോക്കുന്നതിൻറെ-യം
നടപ്പിെോക്കുന്നതിൻറെയം വിവിധ ഘട്ടങ്ങൾ തോറഴപ്പെയന്ന.

36

i.

ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

െഭയമോയ പ്രോഥമികവിവരങ്ങളുറട അടിസ്ഥോനെിൽ സോഹചരയം വിെയിരുെി
സംഭവിച്ച നോശനഷ്ടങ്ങറള സംബന്ധിച്ചും നിെനിൽക്കുന്ന ഭീഷ്ണിറയ
സംബന്ധിച്ചും ധോരണ സ്നടുന്ന
അതയോവശയമോയി സ്വണ്ടിവരുന്ന വിഭവങ്ങളുറട / സോധനസോമഗ്രികളുറട
വിെയിരുെൽ നടത്തുന്ന
ദുരന്തപ്രതികരണെിലൂറട കകവരിസ്ക്കണ്ടുന്ന െക്ഷയങ്ങൾ നിർണ്ണയിക്കുകയം
തന്ത്രപ്രധോനമോയ സ്യോഗങ്ങൾ കൂടുകയം റചയ്യുന്ന
പ്രവർെനപരിപോടികളുറട സംക്ഷിപ്തമോയ വിവരണം നടത്തുന്ന
IAP നടപ്പിൽ വരുത്തുന്ന
IAP യറട അടിസ്ഥോനെിൽ നിർവ്വഹിക്കറപ്പട്ട ദൗതയങ്ങളുറട അവസ്െോകനം
നടത്തുന്ന
ഇതിൻറെ അടിസ്ഥോനെിൽ അടുെ പ്രവർെനകോെയളവിസ്െക്കുള്ള (24
മണിക്കൂർ സമയമോണ് ഒരു പ്രവർെന കോെയളവ്) െക്ഷയങ്ങൾ
നിർണയിക്കുന്ന.

4.3.2.2. െിസ്സോഴ്സ് യൂണിെ് െീഡർ (RUL)
1. ദുരന്തപ്രതികരണസ്െോടനബന്ധിച്ച് സമോഹരിക്കറപ്പട്ടതും െഭയമോയതുമോയ
എല്ലോ വിഭവങ്ങളുറടയം സോധനസോമഗ്രികളുറടയം (രക്ഷോപ്രവർെനെിന്
പ്രോഥമികമോയി ആവശയമുള്ളതും, ദുരിതോശവോസമോയി നല്കോനള്ളതും) ഉപസ്യോഗം
നിരീക്ഷിച്ചുറകോണ്ട് അവയറട തൽസ്ഥിതി വിവരം സൂക്ഷിക്കുക
2. ടി വിഭവങ്ങളുറട വസ്്തുവിവരപ്പട്ടിക സൂക്ഷിക്കുകയം ഏറതങ്കിലും വസ്തുക്കൾ
ആവശയമോയി വരികിൽ അവ സമോഹരിക്കുന്നതിനള്ള പദ്ധതി തയ്യോെോക്കുകയം
റചയ്യുക.
IDRN
സ്പോർട്ടൽ
സ്പോലുള്ള
സ്സവനങ്ങൾ
ഇതിനോയി
ഉപസ്യോഗിക്കോവന്നതോണ്
3. ദുരന്തപ്രതികരണം നടക്കുന്ന സ്ഥെങ്ങളിൽ വിവിധ വിഭവങ്ങൾക്കും
സോമഗ്രികൾക്കുമോയി ഒരു പരിസ്ശോധനോ സ്മഖെ സ്ഥോപിക്കുന്ന എന്ന്
ഉെപ്പുവരുത്തുക
4. െഭിച്ചതും വിവിധ സ്മഖെകളിസ്െക്ക് അയക്കറപ്പട്ടതുമോയ സോമഗ്രികളുറട
വിവരങ്ങൾ IC-റയയം PSC-റയയം ധരിപ്പിക്കുക
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5. സ്വഗെിൽ നശിക്കോൻ സോധയതയള്ള വസ്തുക്കൾ സ്വഗം തറന്ന ഉപസ്യോഗിച്ച്
തീർക്കോൻ ശ്രദ്ധിക്കുക
6. PSC നൽകുന്ന മെ് ഉെരവോദിെങ്ങൾ നിെസ്വറ്റുക

4.3.2.3. റചക്ക്-ഇൻ / ഡിസ്പ്ലോയ്റമൻെ് സ്റ്റോെസ് റെസ്ക്കോർഡർ
1. െിസ്സോഴ്സ് യൂണിെ് െീഡെിനോണ് െിസ്പ്പോർട്ട് റചസ്യ്യണ്ടത്
2. പരിസ്ശോധനോ സ്മഖെയിൽ (Check-in Point) തറന്ന ദുരന്തപ്രതികരണെിനോയി
റകോണ്ടുവരുന്ന സോമഗ്രികളുറട വിവരങ്ങൾ സ്രഖറപ്പടുസ്െണ്ടതും അവ
കണക്കിൽറകോണ്ടുവസ്രണ്ടതുമോണ്.
3. റചക്ക്-ഇൻ
െിസ്റ്റ്,
സോധനസോമഗ്രികളുറട
സ്ഥിതിവിവരം
പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിനള്ള സ്ബോർഡ് തുടങ്ങിയവ മുൻകൂട്ടി കരുതുക. ഏറതോറക്ക
സ്ഥെങ്ങളിസ്െക്കോണ് സോധനങ്ങൾ അയച്ചത്, കകപ്പെിയ സോധനങ്ങളുറട
വിവരങ്ങൾ എന്നിവ സ്രഖറപ്പടുത്തുക. സ്ഥിതിവിവരം പ്രദർശിപ്പിക്കോനോയി ഒരു
'T-കോർഡ്' സ്ബോർസ്ഡോ അറല്ലങ്കിൽ കമ്പൂട്ടർ അധിഷ്ഠിതമോയ മോർഗ്ഗങ്ങസ്ളോ
ഉപസ്യോഗിക്കോവന്നതോണ്
4. എമർജൻസി ഓപ്പസ്െഷ്ൻസ് റസൻെറുമോയം സ്െോജിസ്റ്റിക്സ് റസക്ഷൻറെ
ഭോഗമോയ ഗ്രൗണ്ട് സസ്പ്പോർട്ട് യൂണിറ്റുമോയം ആശയവിനിമയെിനള്ള
സംവിധോനങ്ങൾ സ്ഥോപിക്കുക
5. സോധനസോമഗ്രികളുമോയി
എത്തുന്ന
വോഹനങ്ങൾക്ക്
എളുപ്പെിൽ
എെിസ്ച്ചരുവോൻ സോധിക്കുന്ന വിധം റചക്ക്-ഇൻ സ്പോയിൻെിൻറെ സ്ഥോനം
സംബന്ധിച്ച സൂചനോ സ്ബോർഡുകൾ സ്ഥോപിക്കുന്ന എന്ന് ഉെപ്പുവരുത്തുക
6. സവീകരിക്കറപ്പട്ടതും പുെസ്െക്ക് അയച്ചതുമോയ വിഭവങ്ങറള സംബന്ധിച്ച
വിവരങ്ങൾ കൃതയമോയ ഇടസ്വളകളിൽ െിസ്സോഴ്സ് യൂണിെിന് കകമോറുക
7. പൂർെീകരിച്ച റചക്ക്-ഇൻ െിസ്റ്റുകൾ െിസ്സോഴ്സ്'യൂണിെിന് കകമോറുക
8. PSC നൽകുന്ന മെ് ഉെരവോദിെങ്ങൾ നിെസ്വറ്റുക
4.3.2.4. സിറ്റുസ്വഷ്ൻ യൂണിെ് െീഡർ (SUL)
1. ദുരന്തസംഭവറെ സംബന്ധിച്ച െഭയമോയ എല്ലോ വിവരങ്ങളും ചുരുങ്ങിയ
സമയംറകോണ്ട്
സ്ശഖരിച്ച്,
വിെയിരുെി,
ക്രമീകരിച്ച്
വിശദമോയ
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2.

3.
4.
5.
6.

വിശകെനെിനോയി സമർപ്പിക്കുക. ഇതിനോയി സിംഗിൾ െിസ്സോഴ്സ്, ടോസ്ക്
സ് ോഴ്സ്, കൈക്ക് ടീം, പ്രോസ്ദശിക തെെിൽ പ്രവർെിക്കുന്ന സർക്കോർ
ഉസ്ദയോഗസ്ഥർ,
തസ്േശസവയംഭരണ
സ്ഥോപനങ്ങളിറെ
അംഗങ്ങൾ,
സർക്കോരിതര സംഘടനകൾ, സോമൂഹിക സംഘടനകൾ എന്നിവയറട
സഹോയം സ്തടോവന്നതോണ്
ദുരന്തെിൻറെ തുടർസോഹചരയങ്ങൾ മനസ്സിെോക്കി അവ ഇൻസിഡൻെ്
കമോൻഡറെയം പ്ലോനിംഗ് റസക്ഷൻ ചീ ിറനയം സമയോസമയങ്ങളിൽ
ധരിപ്പിക്കുക
സോഹചരയ സ്ഥിതി സംബന്ധിച്ച െിസ്പ്പോർട്ടും വിഭവങ്ങളുറട െഭയത സംബന്ധിച്ച
െിസ്പ്പോർട്ടും തയ്യോെോക്കി ആവശയമോയ പ്രചോരണം നൽകുക
രക്ഷോപ്രവർെനെിൽ ഏർറപ്പട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് അംഗീകൃതമോയ മോപ്പുകളും, മറ്റ്
ആവേയമോയ സ്സവനങ്ങളും ഏർപ്പോടോക്കുക
IAP തയ്യോെോക്കുന്ന സ്യോഗെിൽ െഭയമോയ വിവരങ്ങൾ, കണക്കുകൾ, സ്രഖകൾ,
മോപ്പുകൾ എന്നിവയമോയി പറങ്കടുക്കുക
PSC നൽകുന്ന മെ് ഉെരവോദിെങ്ങൾ നിെസ്വറ്റുക

4.3.2.5. ഡിസ് സ്പ്ല റപ്രോസസർ (DP)
1. ഡിസ് സ്പ്ല റപ്രോസസർ, സിറ്റുസ്വഷ്ൻ യൂണിെ് െീഡെിനോണ് െിസ്പ്പോർട്ട്
റചയ്യുന്നത്
2. ദുരന്തസ്ഥെത്തു നിന്നം
ീൽഡ് ഒബ്റസർവർ (FO), സിംഗിൾ െിസ്സോഴ്സ്,
കൈക്ക് ടീമുകൾ, ടോസ്ക് സ് ോഴ്്സുകൾ തുടങ്ങിയവരിൽ നിന്നം െഭിക്കുന്ന
ചിത്രങ്ങളും വിവരങ്ങളും കൃതയമോയി പ്രദർശിപ്പിക്കുക
3. വിവരങ്ങൾ
പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിനള്ള
ചോർട്ട്
സമയബന്ധിതമോയി
പൂർെിയോക്കുക
4. ആവശയമുള്ള സ്സ്റ്റഷ്നെി സോമഗ്രികളും ഉപകരണങ്ങളും കരുതി റവക്കുക
5. ീൽഡിൽ നിന്നം കിട്ടുന്ന െിസ്പ്പോർട്ടുകൾ വിെയിരുെോൻ സഹോയിക്കുക
6. SUL/ PSC നൽകുന്ന മെ് ഉെരവോദിെങ്ങൾ നിെസ്വറ്റുക

4.3.2.6.

ീൽഡ് ഒബ്റസർവർ (FO)
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ദുരന്തബോധിതസ്മഖെകളിൽ സ്നരിട്ട് സന്ദർശനം നടെി, ആ നിരീക്ഷണങ്ങളുറട
അടിസ്ഥോനെിൽ സോഹചരയ സ്ഥിതിവിവര െിസ്പ്പോർട്ട് സിറ്റുസ്വഷ്ൻ യൂണിെ്
െീഡർക്ക് നൽകുക എന്നതോണ് FO യറട ഉെരവോദിെം. പ്ലോനിംഗ് റസക്ഷൻ
ചീ ്, പ്രസ്ദശവോസിയോയ ഏറതങ്കിലും വയക്തിറയസ്യോ ദുരന്തപ്രതികരണെിൽ
ഏർറപ്പട്ടിരിക്കുന്ന ഏറതങ്കിലും യൂണിെിറെ / ഗ്രൂപ്പിറെ അംഗറെസ്യോ FO ആയി
നിസ്യോഗിസ്ക്കണ്ടതോണ്.
1. ദുരന്തപ്രതികരണെിൽ ഏർറപ്പട്ടിരിക്കുന്നവരുറടസ്യോ ദുരന്തബോധിതരോയ
ജനങ്ങളുറടസ്യോ
സുരക്ഷയ്ക്ക്
ഭീഷ്ണി
ഉയർത്തുന്ന
എറന്തങ്കിലും
ശ്രദ്ധയിൽറപട്ടോൽ ഉടൻതറന്ന SUL റന അെിയിസ്ക്കണ്ടതോണ്. കോെോവസ്ഥോ
സോഹചരയവം പരിസ്ശോധിസ്ക്കണ്ടതോണ്.
2. ദുരന്തപ്രതികരണം കൂടുതൽ മികച്ച രീതിയിൽ ആസൂത്രണം റചയ്യോനം
നടപ്പിെോക്കോനം സഹോയിക്കുന്ന മറ്റ് ലഭയമോയ വിവരങ്ങൾ ഉറണ്ടങ്കിൽ അവ
സ്ശഖരിക്കുക
3. SUL / PSC നൽകുന്ന മെ് ഉെരവോദിെങ്ങൾ നിെസ്വറ്റുക
4.3.2.7. സ്ഡോകൂറമൻസ്െഷ്ൻ യൂണിെ് െീഡർ (DUL)
1. IRS-ൽ നിഷ്്്കർഷ്ിച്ചിട്ടുള്ള വിവിധ സ് ോമുകൾ, സ്സ്റ്റഷ്നെികൾ എന്നിവ
സംഭരിച്ച്, രൂപീകൃതമോയ ഓസ്രോ റസക്ഷനം, ബ്രോഞ്ചിനം, ഡിവിഷ്നം, ഗ്രൂപ്പിനം,
യൂണിെിനം ആവശയമോയവ വിതരണം റചയ്യുക
2. ദുരന്തസംബന്ധിയോയി െഭിച്ച എല്ലോ വിവരങ്ങളും െിസ്പ്പോർട്ടുകളും സമോഹരികുക
3. തിരിറക െഭിച്ച IRS സ് ോമുകൾ സൂക്ഷ്മപരിസ്ശോധന നടെി അവ കൃതയവം
പൂർണവമോറണന്ന് ഉെപ്പുവരുത്തുക.
4. സ് ോമിൽ എറന്തങ്കിലും പിഴവകസ്ളോ വീഴ്ചകസ്ളോ ശ്രദ്ധയിൽറപട്ടോൽ ബന്ധറപ്പട്ട
യൂണിെിറന അെിയിച്ച് അപോകതകൾ പരിഹരിക്കുക
5. ദുരന്തനോന്തര വിശകെനെിനോയി എല്ലോ സ്രഖകളും സുരക്ഷിതമോയി
സൂക്ഷിക്കുക
6. PSC നൽകുന്ന മെ് ഉെരവോദിെങ്ങൾ നിെസ്വറ്റുക
4.3.2.8. ഡിറമോബികെസ്സഷ്ൻ യൂണിെ് െീഡർ (Demob. UL)
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വെിയ ദുരന്തസംഭവങ്ങൾക്ക് സ്ശഷ്ം, ദുരന്തപ്രതികരണെിനോയി ഒരുക്കിയ
സന്നോഹറെ പിരിച്ചുവിടുന്നതും (demobilization) വളറര സങ്കീർണ്ണമോയ ഒരു
പ്രക്രിയയോണ്. അതിനോൽ തറന്ന ഇതിനസ്വണ്ടി പ്രസ്തയകം ആസൂത്രണം
ആവശയമോണ്. ദുരന്തപ്രതികരണ നടപടികൾ അവസോനഘട്ടെിസ്െക്ക് കടക്കുസ്മ്പോൾ
തറന്ന,
ഘട്ടം
ഘട്ടമോയള്ള
ഡിറമോബികെസ്സഷ്ൻ
പ്രവർെനങ്ങൾ
തുടസ്ങ്ങണ്ടതോണ്. ദുരന്തപ്രതികരണെിനോയി റകോണ്ടുവന്ന ഉപകരണങ്ങൾ തിരിറക
എെിക്കോനം ദുരന്തമുഖത്തു പ്രവർെിച്ച ഉസ്ദയോഗസ്ഥർക്ക് മടങ്ങിസ്പ്പോകോനം സ്വണ്ട
ഗതോഗതസൗകരയങ്ങൾ ഒരുസ്ക്കണ്ടതുണ്ട്.
1. RO, IC, പ്ലോനിംഗ് റസക്ഷൻ ചീ ് (PSC) എന്നിവരുമോയി കൂടിയോസ്െോചിച്ച്
'Incident Demobilization Plan (IDP)' തയ്യോെോക്കുക
2. അധികമുള്ള വിഭവങ്ങളുറട (മനഷ്യർ, ഉപകരണങ്ങൾ) ഡിറമോബികെസ്സഷ്ന
മുൻഗണന നൽകുക. ഇവ മുൻകൂട്ടി തിരിച്ചെിയകയം PSC-യമോയി
കൂടിയോസ്െോചിച്ച് ഒരു തോത്കോെിക IDP തയ്യോെോകുകയം റചയ്യുക
3. വിവിധ
റസക്ഷനകൾക്കും,
ബ്രോഞ്ചുകൾക്കും,
ഡിവിഷ്നകൾക്കും,
യൂണിറ്റുകൾക്കുമോയി 'റചക്ക്-ഔട്ട്' പ്രവർെനങ്ങൾ സജ്ജമോക്കുക
4. സ്െോജിസ്റ്റിക്സ് റസക്ഷനമോയി കൂടിയോസ്െോചിച്ച് IDP അനസരിച്ചുള്ള
ഗതോഗതസൗകരയങ്ങൾ ഉെപ്പുവരുത്തുക
5. ദൗതയങ്ങൾ പൂർെിയോക്കി മടങ്ങുസ്മ്പോൾ പോെിസ്ക്കണ്ട ഉെരവോദിെങ്ങറള
സംബന്ധിച്ച് എല്ലോ സംഘോംഗങ്ങൾക്കും മനസിെോക്കി എന്ന് ഉെപ്പുവരുത്തുക
6. IDP നടപ്പിൽ വരുത്തുവോൻ സ്വണ്ട സ്മൽസ്നോട്ടം ഉെപ്പോക്കുക
7. IDP പ്രവർെനങ്ങളുറട പുസ്രോഗതി സംബന്ധിച്ച് PSC-ക്ക് ധോരണ നൽകുക
8. PSC നൽകുന്ന മെ് ഉെരവോദിെങ്ങൾ നിെസ്വറ്റുക
4.3.2.9. റടക്്നിക്കൽ റപഷ്യെിസ്െറ്സ് (TS)
പ്രസ്തയകമോയ സോസ്ങ്കതിക കവദഗ്ധധയം ആവശയം വരുന്ന ദുരന്ത സന്ദർഭങ്ങളിൽ,
പ്രതികരണം ആസൂത്രണം റചയ്യുവോനം, ചിെസ്പ്പോൾ സ്നരിട്ട് പറങ്കടുക്കോനം സോസ്ങ്കതിക
വിദഗ്ധധറര
ഉൾറപ്പടുസ്െണ്ടിവരും.
സംസ്ഥോന-ജില്ലോ-നഗര
തെങ്ങളിൽ
ഇങ്ങറനയള്ള വിദഗ്ധധരുറട വിവരങ്ങൾ സൂക്ഷിസ്ക്കണ്ടതും അതോത് ദുരന്തനിവോരണ
പദ്ധതികളിൽ ഉൾറപ്പടുസ്െണ്ടതുമോണ്. ദുരന്തമുഖെ് ഇവരുറട സ്സവനം
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ആവശയംവരുകിൽ
ചുമതെയോണ്.

അതുെപ്പുവരുസ്െണ്ടത്

പ്ലോനിംഗ്

റസക്ഷൻ

ചീ ിൻറെ

4.3.3. സ്െോജിസ്റ്റിക്സ് റസക്ഷൻ (LS)
എല്ലോവിധ പ്രതികരണ പ്രവർെനങ്ങൾക്കും ആവശയമോയ സ്െോജിസ്റ്റിക് പിന്തുണ
നൽകുക എന്നതോണ് സ്െോജിസ്റ്റിക്സ് റസക്ഷൻറെ ചുമതെ. ഈ റസക്ഷനിറെ വിവിധ
ബ്രോഞ്ചുകളും യൂണിറ്റുകളും പെ 'കകൻഡി'ലും 'കടപ്പി'ലുമുള്ള വോഹനങ്ങൾ,
സോമഗ്രികൾ തുടങ്ങിയവയറട ക്രമീകരണവം അസ്തോറടോപ്പം IRS നിഷ്്്കർഷ്ിച്ചിട്ടുള്ള
സൗകരയങ്ങളോയ ഇൻസിഡൻെ് സ്ബസ്, ഇൻസിഡൻെ് കമോൻഡ് സ്പോസ്റ്റ്, കയോമ്പ്,
െിെീ ് കയോമ്പ് തുടങ്ങിയവ സ്ഥോപിക്കോനള്ള ഉെരവോദിെവം നിർവ്വഹിക്കുന്ന. RO,
IC
എന്നിവരുമോയം
EOC-യമോയം
സ്ചർന്ന്
റകോണ്ട്
സർക്കോരിൻറെ
ഉന്നസ്തോസ്ദയോഗസ്ഥരുമോയി സുഗമമോയ ഏസ്കോപനം ഉെപ്പുവരുെിയോണ് LS
പ്രവർെിക്കുന്നത്.

Figure 19: Composition of Logistics Section

സർവീസ് ബ്രോഞ്ച്, സസ്പ്പോർട്ട് ബ്രോഞ്ച്, ിനോൻസ് ബ്രോഞ്ച് എന്നിവയം ഇവയറട
സബ് യൂണിറ്റുകളും സ്ചരുന്നതോണ് സ്െോജിസ്റ്റിക്സ് റസക്ഷൻ. LS- റെ വിവിധ പദവികളും
അവരുറട ചുമതെകളും ഉെരവോദിെങ്ങളും തോറഴ പെയന്ന.
4.3.3.1. സ്ലോജിസ്റ്റിക്സ് റസക്ഷൻ ചീ ് (LSC)
1. ഓപ്പസ്െഷ്ൻസ് റസക്ഷൻ, പ്ലോനിംഗ് റസക്ഷൻ ചീഫകളുമോയി ഏസ്കോപനം
ഉെപ്പുവരുത്തുക
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2. സ്സ്റ്റജിങ് ഏരിയ, ഇൻസിഡൻെ് സ്ബസ്, കയോമ്പ്, റഹെിപോഡ് തുടങ്ങിയ
സൗകരയങ്ങൾ സ്ഥോപിക്കുന്നതിനൾപ്പറട ദുരന്തപ്രതികരണപ്രവർെനങ്ങൾക്ക്
സ്വണ്ട സ്െോജിസ്റ്റിക് സഹോയങ്ങൾ നൽകുക
3. IAP തയ്യോെോക്കുന്നതിനം നടപ്പോക്കുന്നതിനം സ്വണ്ട പിന്തുണ നൽകുക; ഇതിൻറെ
അടിസ്ഥോനെിലുള്ള സ്െോജിസ്റ്റിക് സഹോയം െഭയമോകുന്ന എന്ന് ഉെപ്പുവരുത്തുക
4. ധനസംബന്ധമോയ വിവരങ്ങൾ യഥോസമയം RO-റയയം IC-റയയം ധരിപ്പിക്കുക
5. മുൻകൂർ പണം ആവശയറമങ്കിൽ അതിനള്ള അഭയർത്ഥന നൽകുക
6. റസക്ഷന് കീഴിൽ സജീവമോക്കറപ്പട്ട എല്ലോ ബ്രോഞ്ചുകളുറടയം യൂണിറ്റുകളുറടയം
പ്രവർെനസ്മൽസ്നോട്ടം വഹിക്കുക; ബ്രോഞ്ച് ഡയെക്ടർമോർക്കും യൂണിെ്
െീഡർമോർക്കും സംക്ഷിപ്്തമോയ വിവരണം നൽകുക
7. തൻറെ കീഴിൽ സ്ജോെി റചയ്യുന്ന ഉസ്ദയോഗസ്ഥരുറട സുരക്ഷ ഉെപ്പു വരുത്തുക;
ഓസ്രോരുെരുറടയം പ്രവർെന സ്മഖെയം പ്രോഥമികമോയി റചസ്യ്യണ്ട കടമകളും
നിർണയിക്കുക
8. ദുരിതോശവോസ നടപടികൾക്കുള്ള ക്രമീകരണം മുൻകൂട്ടിക്കണ്ട് സ്വണ്ട ഒരുക്കങ്ങൾ
നടത്തുക
9. കമ്മൂണിസ്ക്കഷ്ൻ പ്ലോൻ, റമഡിക്കൽ പ്ലോൻ, ൈോ ിക് പ്ലോൻ എന്നിവ വിെയിരുെി
സ്വണ്ട മോെങ്ങൾ വരുത്തുക
10. അധികമോയി വിഭവങ്ങൾ ആവശയം വരികിൽ RO-യറടയം IC-യറടയം
അനവോദസ്െോടുകൂടി അവ സംഭരിക്കോനള്ള നടപടി സവീകരിക്കുക
11. IDP-യറട അടിസ്ഥോനെിൽ ഡിറമോബികെസ്സഷ്ന് സ്വണ്ട സ്െോജിസ്റ്റിക്
പിന്തുണ നൽകുക; IDP-ക്ക് അനസൃതമോയി വിവിധ സോമഗ്രികളുറട വിടുതൽ
ഉെപ്പുവരുത്തുക
12. വോടകയ്്റക്കടുെ യസ്ന്ത്രോപകരണങ്ങളുറട വിവരങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്നതും
അവയറട വോടക നൽകുന്നതും
ിനോൻസ് ബ്രോഞ്ച് റചയ്യുന്നണ്ട്
എന്നെപ്പുവരുത്തുക
13. ദുരന്തപ്രതികരണവമോയി
ബന്ധറപ്പട്ട
മുഴവൻ
ചിെവകണക്കുകളും
വിശകെനംറചയ്ത് സൂക്ഷിക്കുക
14. RO/IC നൽകുന്ന മെ് ഉെരവോദിെങ്ങൾ നിെസ്വറ്റുക
4.3.3.2. സർവീസ് ബ്രോഞ്ച് ഡയെക്ടർ (SBD)
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1. ദുരന്തപ്രതികരണ പ്രവർെനങ്ങൾക്ക് സഹോയകരമോയ വിവിധ സ്സവനങ്ങൾ
ഉെപ്പുവരുത്തുക എന്നതോണ് SBD-യറട ഉെരവോദിെം. SBD സ്െോജിസ്റ്റിക്സ്
റസക്ഷൻ ചീ ിന് െിസ്പ്പോർട്ട് റചയ്യുന്ന
2. കമ്മൂണിസ്ക്കഷ്ൻ യൂണിെ്, റമഡിക്കൽ യൂണിെ്, ഫഡ് യൂണിെ് എന്നിവയറട
റമോെെിലുള്ള സ്മൽസ്നോട്ടം വഹിക്കുക
3. യൂണിെ് െീഡർമോസ്രോട് ചർച്ചറചയ്ത് ആവശയമുള്ള വിഭവങ്ങൾ സോമഗ്രികൾ
എന്നിവ LSC വഴി സംഭരിക്കുക
4. IAP നിർസ്ദശിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഉസ്ദയോഗസ്ഥരുറടയം സോമഗ്രികളുറടയം
വിനയോസം ഉെപ്പു വരുത്തുക
5. IC/ LSC നൽകുന്ന മെ് ഉെരവോദിെങ്ങൾ നിെസ്വറ്റുക
സർവീസ് ബ്രോഞ്ച് ഡയെക്ടറുറട കീഴിൽ കമ്മൂണിസ്ക്കഷ്ൻ യൂണിെ് െീഡർ (Com.
UL), റമഡിക്കൽ യൂണിെ് െീഡർ (MUL), ഫഡ് യൂണിെ് െീഡർ (FUL) എന്നിവർ
നിക്ഷിപ്്തമോയ ചുമതെകസ്ളോറട യഥോക്രമം കമ്മൂണിസ്ക്കഷ്ൻ യൂണിെ്, റമഡിക്കൽ
യൂണിെ്, ഫഡ് യൂണിെ് എന്നിവയറട സ്മൽസ്നോട്ടം വഹിക്കുന്ന.
4.3.3.3. സസ്പ്പോർട്ട് ബ്രോഞ്ച് ഡയെക്ടർ (Sup. BD)
1. െിസ്സോഴ്സ് റപ്രോവിഷ്നിങ് യൂണിെ്, റ സിെിെി യൂണിെ്, ഗ്രൗണ്ട് സസ്പ്പോർട്ട്
യൂണിെ് എന്നിവയറട റമോെെിലുള്ള സ്മൽസ്നോട്ടം; Sup. BD സ്െോജിസ്റ്റിക്സ്
റസക്ഷൻ ചീ ിന് െിസ്പ്പോർട്ട് റചയ്യുന്ന
2. ദുരന്തപ്രതികരണ പ്രവർെനങ്ങൾക്ക് സ്വണ്ട തന്ത്രപ്രധോനമോയ വിഭവങ്ങൾ/
സോധനസോമഗ്രികൾ എന്നിവയറട സംഭരണവം വിനയോസവം റസക്ഷൻ
ചീ ിൻറെ അനവോദസ്െോടുകൂടി ഉെപ്പുവരുത്തുക
3. സസ്പ്പോർട്ട് ബ്രോഞ്ചിൻറെ വിവിധ പ്രവർെനങ്ങൾ ഏസ്കോപിപ്പിക്കുകയം
ആസൂത്രണ സ്യോഗങ്ങളിൽ പറങ്കടുക്കുകയം റചയ്യുക.
4. പ്രവർെനപുസ്രോഗതി LSC-റയ യഥോസമയം ധരിപ്പിക്കുക
5. LSC നൽകുന്ന മെ് ഉെരവോദിെങ്ങൾ നിെസ്വറ്റുക
െിസ്സോഴ്സ് റപ്രോവിഷ്നിങ് യൂണിെിൻറെ സ്നതൃതവം 'െിസ്സോഴ്സ് റപ്രോവിഷ്നിങ് യൂണിെ്
െീഡർ'ക്കോണ് (RPUL). യൂണിെ് െീഡറെ സഹോയിക്കോനോയി െിസ്സോഴ്സ് ഓർഡെിങ്ഇൻ-ചോർജ്, െിസ്സോഴ്സ് െിസീവിങ് ആൻഡ് ഡിൈിബൂഷ്ൻ-ഇൻ -ചോർജ്, ടൂൾ
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ആൻഡ് എകുപ്റ്റമൻെ് റപഷ്യെിസ്െെ് എന്നീ പദവികളും IRS-ൽ വിഭോവനം
റചയ്തിട്ടുണ്ട്.
റ സിെിെീസ് യൂണിെ് െീഡെിനോണ് (Fac. UL) റ സിെിെീസ് യൂണിെിൻറെ
സ്മൽസ്നോട്ടച്ചുമതെ. ICP, IB, C, RC എന്നിങ്ങറന IRS നിഷ്കർഷ്ിക്കുന്നപ്രകോരമുള്ള
സൗകരയങ്ങൾ സ്ഥോപിസ്ക്കണ്ടതും പ്രതികരണ സ്സനോംഘങ്ങൾക്ക് സ്വണ്ട
അടിസ്ഥോനസൗകരയങ്ങൾ ഒരുസ്ക്കണ്ടതും റ സിെിെീസ് യൂണിെോണ്. റ സിെിെീസ്
റമയിൻെനൻസ്-ഇൻ-ചോർജ്, റസകൂരിെി-ഇൻ-ചോർജ് എന്നിവരും Fac. UL-റന
സഹോയിക്കുന്ന.
ഗ്രൗണ്ട് സസ്പ്പോർട്ട് യൂണിെ് െീഡർ (GSUL), ഗ്രൗണ്ട് സസ്പ്പോർട്ട് യൂണിെിൻറെ
സ്മൽസ്നോട്ടം നിർവഹിക്കുന്ന.
4.3.3.4.

ിനോൻസ് ബ്രോഞ്ച് ഡയെക്ടർ (FBD)

ദുരന്ത പ്രതികരണെിൻറെ സോമ്പെികവശങ്ങൾ കകകോരയം റചയ്യുന്നത്
സ്െോജിസ്റ്റിക്സ് റസക്ഷൻറെ ഭോഗമോയ
ിനോൻസ് ബ്രോഞ്ചോണ്. വിഭവങ്ങളുറടയം
സോധനസോമഗ്രികളുറടയം സംഭരണം സ്വഗെിലും െപ്രദമോയം നടത്തുന്നതിനോണ്
ിനോൻസ്
ബ്രോഞ്ചിറന
സ്െോജിസ്റ്റിക്സ്
റസക്ഷന
കീഴിൽതറന്ന
റകോണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. ധനകോരയ ഇടപോടുകളിൽ സ്വണ്ട ജോഗ്രത പുെർസ്െണ്ടതും
നടപടിക്രമങ്ങൾ കൃതയമോയി പോെിസ്ക്കണ്ടതുമോണ്. ധനകോരയ ചട്ടങ്ങൾ അെിയന്നവരും
കകകോരയം
റചയ്യുന്നവരുമോയ
ഉസ്ദയോഗസ്ഥറര
ിനോൻസ്
ബ്രോഞ്ചിൽ
ഉൾറപ്പടുത്തുന്നതോണ് ഉചിതം.
ിനോൻസ് ബ്രോഞ്ച് ഡയെക്ടർ (FBD) ക്കോണ് ഈ ബ്രോഞ്ചിൻറെ സ്നതൃതവം. FBD
സ്െോജിസ്റ്റിക് റസക്ഷൻ ചീ ിനോണ് െിസ്പ്പോർട്ട് റചസ്യ്യണ്ടത്. FBD യറട പ്രധോന
ചുമതെകൾ തോറഴ പെയന്നവയോണ്
1. IAP-യറട
അടിസ്ഥോനെിൽ
സമോഹരിസ്ക്കണ്ടതും,
സംഭരിസ്ക്കണ്ടതും,
വോടകയ്്റക്കടുസ്ക്കണ്ടതുമോയ സോധനസോമഗ്രികളുറട െിസ്റ്റ് തയ്യോെോക്കുക.
അധികോരറപ്പട്ട ഉസ്ദയോഗസ്ഥനിൽ നിന്നം അനമതി വോങ്ങിയസ്ശഷ്ം
കോെതോമസംകൂടോറത അവ സമോഹരിക്കുന്നതിനള്ള നടപടി സവീകരിക്കുക.
2. വോടകയ്്റക്കടുെ ഉപകരണങ്ങൾ, വോഹനങ്ങൾ, സ്സവനങ്ങൾ എന്നിവയറട
സമയ രജിസ്റ്റർ സർക്കോർ മോനദണ്ഡങ്ങൾക്കനസരിച്ച് സൂക്ഷിസ്ക്കണ്ടതോണ്
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3. ഡിറമോബികെസ്സഷ്നൾപ്പറട
ദുരന്തപ്രതികരണെിന
സ്വണ്ടിവന്ന
ചിെവകണക്കുകൾ സൂക്ഷ്മമോയി പരിസ്ശോധിച്ച് LSCന് വിവരം നൽസ്കണ്ടതോണ്.
പ്രസ്തയക ശ്രദ്ധസ്യോ തുടർനടപടിസ്യോ സ്വണ്ടുന്ന കോരയങ്ങളിൽ LSC/ IC -റയ
വിവരം ധരിപ്പിക്കുക
4. ദുരന്തപ്രതികരണവമോയി ബന്ധറപ്പട്ട് മറ്റു യൂണിറ്റുകളിൽ നിന്നം നൽകുന്ന
പ്രമോണങ്ങൾ പൂർണ്ണമോറണന്ന
ഉെപ്പുവരുെി ബന്ധറപ്പട്ട ബ്രോഞ്ച്
ഡയെക്ടറുറടയം റസക്ഷൻ ചീ ിൻറെയം ഒസ്പ്പോടു കൂടി സൂക്ഷിക്കുക
5. LSC/ IC നൽകുന്ന മെ് ഉെരവോദിെങ്ങൾ നിെസ്വറ്റുക
ിനോൻസ് ബ്രോഞ്ചിന് കീഴിെോയി കടം യൂണിെ്, റപ്രോകൂർറമൻെ് യൂണിെ്,
സ്കോമ്പൻസ്സഷ്ൻ/റലയിം യൂണിെ്, സ്കോസ്െെ് യൂണിെ് എന്നീ യൂണിറ്റുകൾ
പ്രവർെിക്കുന്ന. കടം യൂണിെ് െീഡർ (TUL), റപ്രോകൂർറമൻെ് യൂണിെ് െീഡർ (PUL),
സ്കോമ്പൻസ്സഷ്ൻ/ റലയിം യൂണിെ് െീഡർ (Com./CUL), സ്കോസ്െെ് യൂണിെ് െീഡർ
(CUL) എന്നിവർ ഈ യൂണിറ്റുകളുറട സ്നതൃതവം വഹിക്കുന്ന. ഈ യൂണിറ്റുേറളല്ലോം
ദുരന്ത്ത്തിൻറെ വയോപ്തിയം ആവേയേതയം അനസരിച്ചു മോത്രസ്മ പ്രവർത്തനക്ഷമമോക്കൂ.
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Annexure | IRS രിേീലനത്തിനോയള്ള സ്മോഡൽ (Exercise)
സ്േന്ദ്രേോലോവസ്ഥ വകുപ്പ് സ്േരളത്തിറല ആലപ്പുഴ, എെണോകുളം എന്നീ തീരസ്ദേ
ജില്ലേളറട തീരപ്രസ്ദേസ്ത്തോട്
സ്ചർന്ന്
രൂ ം റേോണ്ടിട്ടുള്ള നുനമർേറത്തകുെിച്ച്
മുന്നെിയിപ്പ് പുെറപ്പടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ജൂലല 22, 2020 ലവേീട്ട് 6 മണിസ്യോറട ഇടിസ്യോടും േക്തിയോയ േോറ്റിസ്നോടും കൂടി
വയോ േമോയി മഴറ യ്യോൻ സോധയത ഉണ്ട്. സർക്കോർ സംവിധോനങ്ങൾ ഇസ്പ്പോൾ തറന്ന
സ്േോവിഡ് പ്രതിസ്രോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മുഴുേിയിരിക്കുേയോണ്.
ഒരു ഇൻസിഡൻെ് റെസ്സ് ോൺസ് ടീം എന്ന നിലയിൽ,
പ്രതിേരിക്കോൻ ആവേയമോയ ആളേറള തിരിച്ചെിയേ.

ഈ സംഭവസ്ത്തോട്

ഓസ്രോ തോലൂക്കിലം ലഭയമോയ വസ്തുക്കൾ/ വിഭവങ്ങൾ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

സ് ോർട്ടേിൾ ഇൻഫ്ലോറ്റേിൾ എമർജൻസി ലലറ്റിംഗ് സിസ്റ്റംസ് - 2
മിനി ഫയർ റടൻഡർ - 4
FRP സ്േോട്ട് - 6
സ് ോലീസ് - 200
ആസ്രോഗയപ്രവർത്തേർ - 10സ്ഡോക്ടർ - 2
ലലഫ്ജോക്കറ്റ് - 10
ോരോറമഡിേ്സ് - 5

8. വടം / േയർ (26mm – 200 ft.) – 5
9. സ് ോർട്ടേിൾറജൻറസെ് - 3
10. റടൻെ്- 5
2020 ജൂലല 22 ഇസ്ന്ന ദിവസം ആലപ്പുഴ ജില്ലയിറല േര്വ്ത്തിേപ്പള്ളി തോലൂക്കില്
ഉള്റപ്പട്ട തൃക്കുന്നപ്പുഴ, കുട്ടനോട് തോലൂക്കില് ഉള്റപ്പട്ട തേഴി, അമ്പലപ്പുഴ തോലൂക്കില് ഉള്റപ്പട്ട
അമ്പലപ്പുഴ എന്നീ പ്രസ്ദേങ്ങളിലം
എെണോകുളം ജില്ലയിറല റേോച്ചി തോലൂക്കില് ഉള്റപ്പടുന്ന സ്ഫോര്വ്ട്ട് റേോച്ചി,
ലവപ്പിന്, ള്ളിപ്പുെം എന്നീ പ്രസ്ദേങ്ങളിലം ഇടിസ്യോടു കൂടിയ േനത്ത മഴ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
േക്തിയോയ േോറ്റ് വീശുന്നതിനോൽ സ്ഥിതി വഷളോകുസ്മോ എന്നും 2018 ആവർത്തിക്കുസ്മോ
എന്നും ജില്ലോ ഭരണ കൂടം വിലയിരുത്തുന്നു. നിലവിൽ എെണോകുളം ജില്ലയിറല 20000
ആളേറളയം, ആലപ്പുഴ ജില്ലയിറല 40000 ആളേറളയം േോധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അമ്പലപ്പുഴ, റേോച്ചി
എന്നീ തോലൂക്കുേളം റവള്ളത്തിലോണ്. ലവദ്ധുതി മുടക്കവം ആേയവിനിമയത്തിനള്ള
തേരോറും െിസ്പ്പോർട്ട് റചയ്തിട്ടുണ്ട്. തൃക്കുന്നപ്പുഴ വിസ്ല്ലജിൽ ഏേസ്ദേം 10 സ് ർ
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േവോെൻലറ്റനിലോറണന്ന് അെിയിപ്പ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്, കൂടോറത അമ്പലപ്പുഴയിൽ 9 വസ്യോധിേരും
ഉറണ്ടന്ന് അെിയിപ്പ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
സ്ഫോർട്ട് റേോച്ചിയിൽ ഏേസ്ദേം 25 സ് ർ സ്േോവിഡ് ലക്ഷണങ്ങൾ ഉള്ളവരോറണന്ന്
അെിയിപ്പ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്, കൂടോറത 15 വസ്യോധിേരും ഉറണ്ടന്നും അെിയിപ്പ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഇടിമിന്നലിൽ എെണോകുളം ജില്ലയിറല 50 ഓളം വീടുേളം ആലപ്പുഴ ജില്ലയിറല 80 ഓളം
വീടുേളം തേർന്നു. റവള്ളറപ്പോക്കത്തിൽ തോലൂക്കിസ്ലക്കുള്ള പ്രധോന ലെസ്വേൾ തേർന്നത്
ഒരോഴ്ചസ്ത്തക്ക് ഗതോഗത സ്യോഗയമോേിറല്ലന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ജില്ലോ േളക്ടർമോരും,
തെസിൽദോർമോരും സ്ഥിതിഗതിേൾ സസൂക്ഷ്മം നിരീക്ഷിച്ച് വരിേയോണ്.
സ്ഥിതി വഷളോയതിനോൽ ആമ്പല്പുഴ തോലക്കിനം റേോച്ചി തോലക്കിനം പ്രതിേരണ
പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏററ്റടുക്കുന്നതിനോയി ജില്ലോതലത്തിലള്ള ഒരു ഉന്നത ഉസ്ദയോഗസ്ഥറന
നിസ്യോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്.
മുേളിൽ െഞ്ഞ സോെചരയം മനസിലോക്കുേ. തോറഴ
േറണ്ടത്തുേ.

െയന്ന സ്ചോദയങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം

1. ഏറ്റവം കൂടുതൽ ദുരന്ത്ം േോധിച്ച തോലൂക്കുേളിറല ഈ സോെചരയം മെി േടക്കുന്നതിനോയി
നിങ്ങൾ തയ്യോെോക്കിയിരിക്കുന്ന ദുരന്ത് ലഘൂേരണ ലക്ഷയങ്ങൾ എറന്ത്ോറക്കയോണ് ?
2. ഈ സോെചരയറത്ത സ്നരിടോൻ നിങ്ങളറട പ്രധോന പ്രവർത്തന ദ്ധതി എന്ത്ോയിരിക്കും?
3. നിങ്ങൾ നിങ്ങളറട ദവിക്കനസരിച്ച് രൂ ീേരിക്കുന്ന IRS വിഭോഗങ്ങൾ ഏതോയിരിക്കും?
4. നിങ്ങറള സെോയിക്കുന്നതിന് പുെത്തുള്ള ഏറതങ്കിലം ഒരു ഏജൻസിയറട സെോയം
നിങ്ങൾ സ്തടുേയോറണങ്കിൽ ഏതു വിഭോഗത്തിൻറെ സെോയം ആയിരിക്കും അഭയർത്ഥിക്കുേ?
ഏറതോറക്ക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അവരുറട സെോയം സ്തടും ?
-----------------------

അവലംേം : സ്ദേീയ ദുരന്ത് നിവോരണ അസ്തോെിട്ടി IRS മോർഗ്ഗ നിർസ്േേങ്ങൾ, 2010
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1

IRS Form 001
Annexure – I

Attach a separate sheet under each heading in case space is not sufficient
1. Incident Name
2. Map Sketch (Give details of the affected site)

Date Prepared

Time Prepared

Source: Adapted from ICS Form 201
Cont….

3. Summary of Current Actions
a. Action already taken

b. Action to be taken

c. Difficulties if any in response including mobilization of resources and manpower

Contd…

4. Current Organisation (Brief about activated section of IRT)

Highlight the activated Sections / Branches / Units
Highlight the activated Sections / Branches / Units

IRS Organisation

Deputy

INCIDENT COMMANDER
INCIDENT COMMANDER
INCIDENT COMMANDER

Operations Section

INCIDENT COMMANDER

Planning Section

Logistics Section

Staging Area
Resource Unit

Response
Branch

Transportation
Branch

Division
(geographical)
Group (Functional)
(single Resource Task
Force/Strike Team)

Road
Rail
water
Air

Situation
Unit
Documentation Unit
Demobilization Unit

Service
Branch
Situation
Unit
Medical
Unit
Food
Unit

Support
Branch
Resource
Provisioning
Unit
Facilities
Unit
Ground
SupportUnit

Finance
Branch
Time
Unit
Compensation
/Claim
Unit
Procurement
Unit
Procurement
Unit

Contd….

5. Resources Summary
Resources

Source

ETA

Site of
Deployment

________________________
Prepared by (Name and Positiont):
* ETA: Expected Time of Arrival

__________________
Signature

Assignments

Annexure- II
Incident Status summary (ISS) – IRS Form 002
(Major Components)
Attach a separate sheet in case space is not sufficient

1. Name of the incident:
________________________

2. Name of the IRT: _______________
_______________________________

3. Operational Period
______________________

4. Prepared
Date:
Time:

5. Name of the IC: __________________

6. Phone No: _____________________________________________
7. Current Situation (Nos. of Casualty)

(a)

(b)

Locations

Injured

(c)
Treated

(d)
Discharged

(e)

Infrastructure

(b)
Not
Damag
ed

(c)
Partially
Damaged

Identified and
cremate
d/
buried
dead
bodies

Un
identi
fied
dead
bodie
s

Patients referred (Specify
Hospitals with
locations)

8. Status of Infrastructure (Put tick mark)
(a)

Dead

(d)

9. Threats, if any which may be
increase severity of incident
may be indicated

Completely Damaged

Road
Railways
Airport
Water Supply
Electricity Supply
Communication Network
Communities / Critical Infrastructure
Residence
Any Other (Specify)

Contd….

10. Resources deployed for response with descriptions
(a)
Locations

(b)

(c)

Human Resources

Equipments
Kind

(d)

ESF involved

Ty
pe

Quanti
ty

Gov.

Non
Gov.

Activities

11. Need for additional resources
(a)

(b)

Resource Details
Kind

Type

12. Remarks if any:
13. Name and designation of officer Prepared by _____________________________________________

Quantity

Source of
Mobilization

Annexure – III
Unit Log – IRS Form 003
(Major Components)
Attach a separate sheet if space is not sufficient
1. Name of the incident:
_________________________

2. Name of the
Section:
______________

4. Prepared

3. Operational
Period:

Date:
Time:

5. Name of the Units

6. Works Assigned with Resources

7. Name of the Site

8. Status of work
(a)

(b)

Completed

Not completed

9. specify accident / incident / weather conditions which may increase severity of incident
(a)
Time

(b)
Location

10. Name and designation of officer Prepared by

(c)
Action taken or suggested

Annexure – IV
Record of Performed Activities – IRS Form 004
(Major Components)
(Attach a separate sheet, if space is not sufficient)
1. Name of the Incident:
________________________

2. Operational period:
________________________

3. Prepared
Date:
Time:

4. Name of the Section: ______________________
Branch / Division / Unit: __________________
5. Name of the Facilities where (ICP/Incident Base/ Camp/ Staging Area, Medical Camp/ Helibase / Helipad / Any other ) division or
Unit is deployed (Specify with exact location).
6. Work Assigned

7. Status of work (Put tick mark)
(a)

(b)

Completed

Not completed

8. Any incident / accident during the response and action taken
(a)

(b)

Incident / Accident (Specify, if any)

Action taken

10. Despatch:
9. Name and designation of officer Prepared by (Specify name Position and Section):
_______________ _______________ _________________
(Prepared by all responders bellow the Section)

Date: _______________
Time: ______________
__________________________
11. Signature of Receiving Officer

Annexure – V

Organization Assignment List – IRS Form 005
(Major Components)
(Attach a separate sheet if space is not sufficient)
This assignment list will be prepared as per IAP and will be circulated among all the responders and supervisor
staff at the beginning of each operational period by the respective Section chiefs.
1. Name of the Incident:
________________________

2. Operational Period:
________________________

3. Prepared:
Date:
Time:

4. name of the Section to whom work assigned: ___________________________________
5. Name of the Supervisory Officer concerned: ____________________________________
6. name of the responder: _____________________________________________________
7. List of task assigned
(a) ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(b) ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(c) ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(d) ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(e) ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(f) ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
g) ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(h) ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(i) ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
8. Name and designation of officer Prepared by:
Source: Adapted form ICS Form 203

9. Approved by:

Annexure – VI
Incident Check-in and Deployment list – IRS Form 006
(Major Components)
(Attach a separate sheet if space is not sufficient)
1. Name of the
Incident: ___________
________________

2. Name of the Section / Branch / Division / Unit
and Facility: _______________
_______________

5. Resource Check-in Information
(a)
Personal

(b)

6. Source of
Mobilisation
(a)
(b)

3. Operational Period:
__________________

(b)

Date:
Time:

7. Check-in
(a)

4. Prepared

8. Status of Resources
(a)

(b)

(c)

(d)

Equipment
Kind

Type

9. Name and designation of officer Preparation by: ____________________________________________________

Source: Adapted from ICS Form 211

(e)

Annexure – VII

On Duty Officer List – IRS Form 007
(Major Components)
(Attach a separate sheet if space is not sufficient)
This will be maintained by all the Section and sent to RO through IC
1. Name of the
incident:
_______________

2. Name of Section / Branch/ Division / Unit
(Specify) :
______________________________________

3. Operational Period:
______________________

S
l

6. Designation
in Normal
Period

9. Location of
Deployment

5. Name of
Officer

7. Phone
No./ E-mail
ID

8. IRS Position
for the
Incident

4. Prepared
Date:
Time:

10. Location
of Camp with
Contact
Details

11. Any
other
Information

14. Dispatch
12. Name and designation of officer
Prepared by

13. Signature of the Section Chief

Date:
Time:

Annexure – VIII
Medical Plan – IRS Form 008
(Major Components)
Attach a separate sheet if space is not sufficient
1. Name of the Incident:
__________________________

2. Operational Period:
___________________________

3. Prepared

4. Total Nos. of medical aid camp to be
established:

Date:
Time:
4.1
Sl.No.

4.2 Location
(s)

4.3 Resources Available in the Medical camp
(a)

(b)

(c)

No. of
Medic
al
Office
rs

No. of
Paramed
ics staff

Others
(ANM &
trained
volunteers
) Specify

(d)
Life saving
drugs /
Appliances

Yes

(a)

(b)

(c)

(f)

Facilities of
referral services
and Blood Banks

N
o

Yes

No

Any other (Specify)

No

6.1
Govt

Paramedics
Name of

(e)

6.2 Private

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

Locati
ons

Sub Centre

PH
C

Hospit
als

Medic
al
Colle
ge

Locati
ons

Clinic

Nu
rsi
ng
Ho
me

Hosp
itals

Medicals

RMP

7. road map of the area circulated among the ambulance service

8 Referral medical Facilities in the neighborhood

(a)

(b)

(a)

(b)

(c)

Yes

No

Location

Address

Specialization

9. Name and designation of officer Prepared by (Medical Unit)

__________________________
10. Approved by

Annexure – IX

Communication Plan – IRS Form 009
(Major Components) (Attach a separate sheet if space is not sufficient)
1. Name of the Incident: _______________
_________________________________________

2. Operational Period: _____________
___________________________________

3. Prepared
Date:
Time:

3. List of locations where communication is available
(a)

(b)

(c)

(d)

Name of
location

Organisatio
n

Requirement of
Backup Power
Supply
Yes
No

Type of communication
Wireless
HF

VHF

HAM
Radio

Telephone
Mo
rse

Land
line

Mob
ile

Satellite

Web
E-mail

Skype

4. List of locations where communication has to be setup
(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

Name of
location

Organizatio
n
responsible

Requireme
nt of
Backup
Power
Supply

Personnel
requirement
(Specify
Nos. if
required)

Type of communication

Yes

No

Yes

No

Wireless
HF

VHF

(b)

9. Name and designation of officer Prepared by (Medical Unit)
_________________________________________
Source: Adapted from ICS Form 206

Morse

Land
line

Mobile

Satelite

HAM
Radi
o

Web
Ema
il

8. Referral Medical Facilities in the Neighborhood

7. Road map of the area circulated among the
ambulance service
(a)

Telephone

(a)

(b)

______________________
10. Approved by

(c)

Skyp
e

Annexure – X
Demobilisation Plan – IRS Form 010
(Major Components)
(Attach a separate sheet if space is not sufficient)
1. Name of the Incident:
_________________________

2. Name of Section / Branch / division / Unit
to be demobilized (Specify):
_______________

3. Operational Period:
_______________________

4. Prepared
Date:
Time:

5. Name of
responder (s) /
details of
resources to be
demobilized

6. Location
from where
demobilizati
on will take
place

7. Date &
Time

8. Mode of
Transport

9. Transit
destination, if
any

10. Final
Destination &
name of agency
to whom returned

11. Ultimate
destination
agency
notified or not
Yes

No

12. Demobilization plan for out of service equipments and sick personnel
(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

Name of sick
personnel /
out of service
equipments

Location from
where
demobilisation
will take place

Date & Time

Mode of
transport

Transit
destination, if
any

Final
Destination &
name of
agency to
whom returned

Ultimate
destination
agency
notified or not
Yes

13. Name and designation of officer Prepared by
_____________________________________
Source: Adapted from ICS Form 221

__________________________
14. Approved by

No

15. Issued by __________________

OPERATIONAL PLANNING WORKSHEET (IRS 015)

Req.
Have
Need
Req.
Have
Need
Req.
Have
Need
Req.
Have
Need
Req.
Have
Need
Req.
Have
Need

11. Total Resources
Required

IRS 115

14. Prepared by:

12. Total Resources
Have on Hand

Name:

13. Total Resources
Need To Order

Signature:

Position/Title:
Date/Time:
16

Date

10. Requested
Arrival Time

9. Reporting
Location

Date To: Date
Time To: HHMM

8. Special
Equipment &
Supplies

7. Overhead
Position(s)

6. Resources

2. Operational Period: Date From: Date
Time From: HHMM
5. Work
Assignment &
Special Instructions

4. Division, Group,
or Other

3. Branch

1. Incident Name:

2018 Floods | A group of residents being
rescued from flooded areas in Ernakulam

