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ദേരള സര്ക്കാര് 

സ്കൂ ള് സുരക്ഷാ മാര്ഗ്ഗനിരര്ദേശങ്ങള്ള് 

ദേരള സംസ്ഥാനി േുരന്ത നിരവാരണ അദ ാറരറ്റര 

 

 

1) ആമുഖം 

 

           നമ്മുടെ രാജ്യത്തിടെ ഭാവി വാഗദ്ാനങ്ങളായ  പൗരന്മാടര രൂപടെെുത്തി 

എെുക്കുന്നതില് സ്കൂ ളുകളുടെ പങ്ക് നിര്ണായകമകണാണ്  അതുടകാണ്്ട തടന്ന 

സുരക്ഷിതണായകമ പഠനാന്തരീക്ഷം ഉറെു വരുത്തത്തണ്ടത് വളടര 

അതയാവിശ്യണാണ്  ഏടതാരു ദുരന്തത്തില് നിന്നും കുട്ടികളുടെയകമും 

അധ്യാപകരുത്തെയകമും ണറ്റു ജ്ീവനക്കാരുടെയകമും സുരക്ഷ ഉറൊത്തക്കണ്ടത ്

അനിവാരയണാണ്  2004-ല് കുംഭത്തകാണം സ്കൂ ളില് ഉണ്ടായകമ അഗ്നി ദുരന്തവും; 

ഉത്തരാഘണ്്ട, ടെന്നന്ന ടവള്ളടൊക്കങ്ങൾ, അതുത്തപാടെ തടന്ന ഭുജ്്   ഭൂകമ്പ൦ 

എന്നിവയകമില് സ്കൂ ൾ ടകട്ടിെങ്ങൾ തകരുന്നത ് ണൂെം ഉണ്ടാകുന്ന 

അതയാഹിതങ്ങൾ, ഇവടയകമല്ാം സ്കൂ ൾ സുരക്ഷയകമുടെ പ്പാധ്ാനയം ണനസിൊക്കി 

തരുന്നു  സുരക്ഷിതണായകമ ഒരു സ്കൂ ൾ ഉറൊക്കുന്നത് വഴി അെിയകമന്തിര 

ഘട്ടങ്ങളില് ആളുകടള സുരക്ഷിതണായകമി ണാറ്റി പാര്െിക്കുവാനും സാധ്ിക്കും  

ദുരന്ത സാധ്യതാ െഘൂഘരണ പ്പവര്ത്തനങ്ങൾ സ്കൂ ൾ വിദയാഭയാസത്തിടെ 

ണുഖ്യധ്ാരയകമിത്തെക്ക ് ടകാണ്്ട വത്തരണ്ടതിടറെ ആവശ്യകത ത്തദശ്ീയകമ ദുരന്ത 

നിവാരണ അത്തതാറിറ്റി പുറത്തിറക്കിയകമ ത്തദശ്ീയകമ സ്കൂ ൾ സുരക്ഷാ നയകമത്തിടെ  

ണാനദണ്ഡങ്ങളില് അതയധ്ികം പ്പാധ്ാനയത്തത്താടെ വിശ്ദീകരിക്കുന്നുണ്്ട  

സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അത്തതാറിറ്റിയകമും വിദയാഭയാസ വകുെും 

സംയകമുക്തണായകമി ഇതിനായകമി പ്പവര്ത്തിക്കുന്നുണ്്ട  വിദയാര്ത്ഥികൾക്കും  

അധ്യാപകര്ക്കും ന്നനപുണയ വികസന പദ്ധതികളും, വിവിധ്ങ്ങളായകമ 

ത്ത ാധ്വല്ക്കരണ പരിപാെികളും ആസൂപ്തണം ടെയ്യാവുന്നതാണ്  ഓത്തരാ 

പ്പത്തദശ്ടത്ത സക്ൂളുകളില് ഉണ്ടാത്തയകമക്കാവുന്ന ദുരന്തങ്ങടള ത്തനരിൊന് 

വിദയാര്ത്ഥികൾക്കും അധ്യാപകര്ക്കും അെിയകമന്തിരഘട്ട പ്പതികരണ 

ണാര്ഗങ്ങൾ പരിെയകമടെെുത്തിയകമിരിക്കണം   
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ദുരന്ത നിവാരണത്തിനായകമി ത്തദശ്ീയകമതെത്തില് സ്ഥാപിതണായകമ 

നിയകമണണാണ് ത്തദശ്ീയകമ ദുരന്തനിവാരണ നിയകമണം (2005). ദുരന്തനിവാരണം 

സാധ്യണാക്കുന്നതിനായകമി നിയകമണപരവും സാമ്പത്തികപരവും ഏത്തകാപന  

പരവുണായകമ വയവസ്ഥകൾ ഈ നിയകമണത്താല് സ്ഥാപിതണാണ.് ത്തദശ്ീയകമതെത്തില് 

ണാപ്തണല് സംസ്ഥാനതെത്തിെും ജ്ില്ാതെത്തിെും പ്പാത്തദശ്ികതെത്തിെും ഈ 

നിയകമണത്തിന ് സാധ്ുത ഉണ്ട.് അധ്യാപകര്ക്കിെയകമിെും 

വിദയാര്ത്ഥികൾക്കിെയകമിെും സുരക്ഷാത്ത ാധ്ം വളര്ത്തുവാനുള്ള നെപെികൾ 

സവീകരിക്കുവാന് ഈ നിയകമണം അനുശ്ാസിക്കുന്നു. 

 

2) സ്കൂൾ  സുരക്ഷാ ഉപദേശങ്േ സമര ര 

സ്കൂ ൾ സുരക്ഷയകമുണായകമി  ന്ധടെട്ട ്വിദയാഭയാസ വകുെിന് നിര്ത്തങശ്ങ്ങൾ 

നല്കുവാന് ഒരു സ്കൂ ൾ സുരക്ഷാ ഉപത്തദശ്ക സണിതി ഉണ്ടായകമിരിത്തക്കണ്ടത് 

ആവശ്യണാണ.് ദുരന്തനിവാരണ അത്തതാറിറ്റിയകമുടെയകമും 

വിദയാഭയാസവകുെിടറെയകമും പ്പതിനിധ്ികടള ഉൾടെെുത്തി ഈ സണിതി 

സംസ്ഥാന തെത്തിെും ജ്ില്ാ തെത്തിെും രൂപീകരിക്കാം. 

സംസ്ഥാനതെത്തില് സംസ്ഥാന ദുരന്തനിവാരണ അത്തതാറിറ്റിക്കും 

വിദയാഭയാസ വകുെിനും ആണ് ഇതിടറെ െുണതെ. ജ്ില്ാതെത്തില് ജ്ില്ാ കളക്ടര് 

ഇതിന് ത്തനതൃതവം നല്ത്തകണ്ടതാണ.് 

3) സ്കൂൾ സുരക്ഷ സമര രയും സ്കൂൾ സുരക്ഷാ ആസൂത് ണ ദരഖയും 

3.1) സ്കൂൾ സുരക്ഷ സമര ര 

സ്കൂ ൾ സുരക്ഷയ്കമക്കായകമി സണിതി എല്ാ സ്കൂ ളുകളിെും രൂപീകരിത്തക്കണ്ടതാണ്.  

ഈ സണിതി ദുരന്തടത്ത ത്തനരിൊനുള്ള ണുടന്നാരുക്കങ്ങൾ ആസൂപ്തണം 

ടെയ്യാനും ദുരന്ത പ്പതികരണ നെപെികൾ സവീകരിക്കുവാനുo  ാധ്യസ്ഥണാണ്  

ത്തദശ്ീയകമ ദുരന്ത നിവാരണ അത്തതാറിറ്റി നിഷ്കര്ഷിക്കുന്ന സ്കൂ ൾ സുരക്ഷാ 

സണിതിയകമുടെ ഘെന ഇപ്പകാരണാണ:് 

1. അധ്യക്ഷന് - പ്പിന്സിെല് / സക്ൂൾ ത്തണധ്ാവി 

2. പ്പാഥണിക, യകമു  പി  വിഭാഗത്തിടറെ ത്തണധ്ാവി- ന്നവസ് പ്പിന്സിെല് 

3. അതാതു ത്തണഖ്െയകമുടെ വിധ്യാഭയാസ ഉത്തദയാഗസ്ഥന് 

4. അധ്യാപക - രക്ഷാകര്തൃ സണിതിയകമുടെ അധ്യക്ഷന് 
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5. എന് സി സി, എന് എസ് എസ്, സക്ൗട് സ ് എന്നീ വിഭാഗങ്ങളുടെ ഓത്തരാ 

പ്പതിനിധ്ി വീതം  

6. ആണ്കുട്ടികളില് നിന്നും ടപണ്കുട്ടികളില് നിന്നും രണ്്ട പ്പതിനിധ്ി 

വീതം 

7. ദുരിതാശ്വാസം / റവനയൂ / ദുരന്ത നിവാരണ അത്തതാറിറ്റി / ജ്ില്ാ 

ഭരണകൂെം/ ണുനിസിൊെിറ്റി എന്നിവയകമില് ഏടതങ്കിെും ഒന്നിടെ 

പ്പതിനിധ്ി 

8. അഗ്നിശ്ണന വിഭാഗത്തിടെ പ്പതിനിധ്ി  

9. ത്തപാെീസിടെ പ്പതിനിധ്ി  

10. ആത്തരാഗയ വകുെിടെ പ്പതിനിധ്ി (ത്ത ാക്ടര്) 

11. സിവില്  ിഫന്സ് വാര് ന്  

12. സക്ൂൾ സുരക്ഷയകമുണായകമ ്  ന്ധടെട്ട ് അധ്യക്ഷന് ശ്ുപാര്ശ് ടെയ്യുന്ന 

ണറ്റാടരങ്കിെും 

3.2) സ്കൂൾ  ദുരന്ത നിവാരണ ആസുത് ണദരഖ 

എല്ാ സ്കൂ ളുകളും സ്കൂ ൾ ദുരന്തനിവാരണ ആസൂപ്തണ ത്തരഖ് 

തയ്യാറാത്തക്കണ്ടതാണ്. അെിയകമന്തിര-പ്പതിസന്ധിഘട്ടങ്ങൾ നിയകമപ്ന്തിക്കുന്നതിനും 

െഘൂകരിക്കുന്നതിനും ആസൂപ്തണ ത്തരഖ് സഹായകമകണാണ്. ഇതിനായകമി ജ്ില്ാ 

ദുരന്ത നിവാരണ അത്തതാറിറ്റിയകമുടെ സഹായകമം ത്തതൊവുന്നതാണ്.  

ആസൂപ്തണ ത്തരഖ്യകമില് സ്കൂ ൾ സുരക്ഷയകമുണായകമി  ന്ധടെട്ട് ഇവ 

ഉൾടെെുത്താവുന്നതാണ:് 

 സുരക്ഷ ണുന്നറിയകമിെ് സംവിധ്ാനങ്ങൾ 

 ആശ്യകമവിനിണയകമം 

 അെിയകമന്തിര രക്ഷാണാര്ഗങ്ങളും രക്ഷാ വാഹനങ്ങളും 

 പ്പത്തതയക പ്ശ്ദ്ധ ആവശ്യണുള്ള കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷ 

 ദുരന്തസണയകമത്ത് വിദയാര്ത്ഥികടള രക്ഷകര്ത്താക്കടള 

ഏല്െിക്കുന്നതും താല്ക്കാെിക അഭയകമത്തകപ്രത്തിത്തെക്ക് ണാറ്റുന്നതുണായകമി 

 ന്ധടെട്ട നയകമങ്ങൾ. 

രക്ഷാണാര്ഗങ്ങൾ ത്തരഖ്ടെെുത്തിയകമ െിപ്തത്തിടറെ പകര്െ് സ്കൂ ളുകളില് 

പ്പദര്ശ്ിെിത്തക്കണ്ടതാണ്  
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സുരക്ഷിതണായകമ പഠന അന്തരീക്ഷം ഒരുക്കുന്നതിന ് വിവിധ് തെങ്ങളില്  

സംഘെനാ സംവിധ്ാനങ്ങൾ ശ്ക്തിടെെുത്തണം  സംസ്ഥാന/ജ്ില്ാ തെങ്ങൾക്ക ്

പുറടണ ഓത്തരാ സ്കൂ ളുകളിെും പ്പാത്തദശ്ികണായകമി ടെയ്യാവുന്ന സുരക്ഷാ 

ണാര്ഗനിര്ത്തദശ്ങ്ങൾ താടഴ ത്തെര്ക്കുന്നു  

സ്കൂ ൾ അധ്ികാരികളും പ്പധ്ാന അധ്യാപകനും ണറ്റു അധ്യാപകരും എല്ാ സ്കൂ ൾ 

ജ്ീവനക്കാരും വിദയാര്ത്ഥികളും ണാതാപിതാക്കളും ത്തെര്ന്ന ് സ്കൂ ൾ  സുരക്ഷാ 

അസൂപ്തണത്തരഖ് തയ്യാറാക്കണം  സ്കൂ ളിനകത്തും പുറത്തും ടെത്തയ്യണ്ടതായകമ 

സുരക്ഷാ നെപെികൾ ഉൾടക്കാള്ളിച് ത്തവണം പദ്ധതി തയ്യാറാക്കാന്  താടഴ 

പറയകമുന്ന കാരയങ്ങൾ കൂെി ഉൾടെെുത്താന് പ്ശ്ദ്ധിക്കണം  

• പ്ഹസവകാെ പ്പവര്ത്തനങ്ങൾ (Structural and Non Structural) 

• ദീര്ഘകാെ പ്പവര്ത്തനങ്ങൾ (Structural and Non-structural) 

• പരിശ്ീെന പരിപാെികളുടെ രൂപത്തരഖ് – അധ്യാപകര്ക്കും 

വിദയാര്ത്ഥികൾക്കും  

• ത്തണാക്ക് പ് ില്: അവത്ത ാധ് പരിശ്ീെനം  

• അെിയകമന്തിരഘട്ടങ്ങളില് അവശ്യണുള്ള സാധ്നങ്ങളുടെയകമും 

ഉപകരണങ്ങളുടെയകമും സുരക്ഷപരിത്തശ്ാധ്ിക്കുക (Safety Audit)  

4) സുരക്ഷാ നിടപടരേളുടട നിരര്വഹണണം 

4.1) ഘടനിാപരമായ സുരക്ഷാ നിടപടരേള് (Structural Measures) 

• നിെവിെുള്ള സ്കൂ ളുകളിെും, പുതുതായകമി നിര്ണിക്കുന്ന സ്കൂ ൾ 

ടകട്ടിെങ്ങളിെും National Building Code ടെ സുരക്ഷാ ണാര്ഗ 

നിര്ത്തദശ്ങ്ങൾ കര്ശ്നണായകമും പാെിചിരിക്കണം  

• പുതുതായകമി നിര്ണിക്കുന്ന സ്കൂ ൾ ടകട്ടിെങ്ങൾ ദുരന്ത സാധ്യതാ 

ത്തണഖ്െയകമില് അല് എന്ന് ഉറെ ്വരുത്തുക, ദുരന്ത സാധ്യതാ ത്തണഖ്െയകമില് 

പ്പവര്ത്തിക്കുന്ന സ്കൂ ളുകൾ സുരക്ഷിതണായകമ ത്തണഖ്െകളിത്തെക്ക ്

ണാറ്റുകത്തയകമാ അല്ാത്ത പക്ഷം പ്പകൃതി ദുരന്തങ്ങളില് ദുരന്ത 

െഘൂകരണത്തിന് പരയാപ്തണായകമ സുരക്ഷാ സംവിധ്ാനം ഉടണ്ടന്നു ഉറെു 

വരുത്തുക (ജ്ില്ാ ദുരന്ത നിവാരണ ആസൂപ്തണ ത്തരഖ്യകമില് 

നല്കിയകമിരിക്കുന്ന ണാെുകൾ അെിസ്ഥാനണാക്കുക) 

• ഓത്തരാ അധ്യയകമന വര്ഷം തുെങ്ങുന്നതിനു ണുത്തന്നാെിയകമായകമി സ്കൂ ൾ 

ടകട്ടിെവും െുറ്റുപാെും സുരക്ഷിതടണന്ന് സാക്ഷയടെെുത്തുന്ന 



5   സ്കൂ ള് സുരക്ഷാ മാര്ഗനിരര്ദേശങ്ങള്ള് 

 
 

‘ഫിറ്റന്സ ്  സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ്’  ന്ധടെട്ട അധ്ികാരികളില് നിന്നും 

ന്നകപത്തറ്റണ്ടതാണ ് 

• എല്ാ പുതിയകമ സ്കൂ ൾ നിര്ണാണ പ്പവര്ത്തനങ്ങളിെും ദുരന്ത െഘൂകരണ 

സംവിധ്ാനങ്ങൾ ഉറെു വരുത്തുക 

• നിെവിടെ സ്കൂ ൾ ടകട്ടിെങ്ങളില് കാൊനുസൃതണായകമി 

അറ്റകുറ്റെണികൾ നെത്തുകയകമും  ന്ധടപട്ട സിവില് എഞ്ചിനീയകമര് 

സുരക്ഷിതടണന്നു സാക്ഷയടെെുത്തുകയകമും ത്തവണം  

• തീ പിെിക്കാത്തതും െൂെിടന പ്പതിത്തരാധ്ിക്കാന് കഴിയകമുന്നതുണായകമ 

നിര്ണാണ സാണപ്ഗികൾ ണാപ്തം ടകട്ടിെ നിര്ണാണത്തിന ്

ഉപത്തയകമാഗിക്കുക  

• പുതുതായകമി ക്ലാസ്മു റികൾ ണുകളിത്തെത്തക്കാ വശ്ങ്ങിളിടെത്തക്കാ 

നിര്ണിക്കുന്നതിനു ണുത്തന്നാെിയകമായകമി  ന്ധടപട്ട സിവില് എഞ്ചിനീയകമര് 

രൂപകല്പന സുരക്ഷിതടണന്നു സാക്ഷയടെെുത്തണം  

• നിെവിടെ ശ്ിശ്ു-സുരക്ഷാ ശ്ിശ്ു-സൗഹാര്ങ നിര്ണാണ രീതികൾ 

അവെം ിക്കുക  

• എല്ാ ക്ലാസ് ണുറികൾക്കും രണ്ടു വാതിെുകൾ വീതം നല്കുക, 

വാതിെുകൾ നിര്ണിക്കുത്തമ്പാൾ പുറത്തത്തക്കു വരാന്തയകമിടെത്തക്കാ 

തുറന്ന സ്ഥെങ്ങളിടെത്തക്കാ തുറക്കുന്ന രീതിയകമില് രൂപകല്പന  

ടെയ്യുക, അെിയകമന്തരഘട്ടങ്ങളില് ഒഴിെിക്കെിന് ഇത് സഹായകമണാകും 

• ഭിന്നത്തശ്ഷി സൗഹൃദ രീതിയകമിെുള്ള ക്ലാസ്മു റികൾ, ശ്ുെിണുറികൾ 

രൂപകല്പന ടെയ്യുക, ഒരു ദുരന്ത സണയകമത്ത് ഭിന്നത്തശ്ഷിക്കാടര 

ഒഴിെിക്കാന്  ുദ്ധിണുട്ട് ഉണ്ടാവരുത്  

 

4.2) ഘടനിാപരമല്ലാത്ത സുരക്ഷാനിടപടരേള് (Non-Structural) 

 

  ഘെനാപരണായകമ സുരക്ഷാനെപെികൾ കൂൊടത സ്കൂ ൾ ത്തകാമ്പൗണ്ടിടെ  

ഘെനാപരണല്ാത്ത കാരയങ്ങളുടെയകമും സുരക്ഷ ഉറെുവരുത്തത്തണ്ടതാണ ് 

ഇതിത്തെടറയകമും താരതത്തണയന സാമ്പത്തിക  ാധ്യത ഇല്ാത്തവയകമാടണങ്കിെും 

കൃതയണായകമ ഇെത്തവളകളില് പരിപാെനം ആവശ്യണുള്ളവയകമാണ്   അതിനുള്ള 

ടെെവുകൾ സ്കൂ ളുകൾ തടന്ന കടണ്ടത്തത്തണ്ടതാണ ് ഘെനാപരണല്ാത്ത െിെ 

വസ്തു ക്കൾ െുവടെ ത്തെര്ക്കുന്നു: 
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• അെണാര, െുവര് അെണാര, ബ്ലാക്ക് ത്ത ാര്  ് തുെങ്ങിയകമ 

ഉപകരണങ്ങളും വിദയാര്ത്ഥികളുത്തെത്തയകമാ അധ്യാപകരുടെത്തയകമാ 

ണുകളിത്തെക്ക് വീണ ് അപകെം ഉണ്ടാകാന് സാധ്യതയകമുള്ള സീെിംഗ ്

ഫാന്, കൂളറുകൾ, ടവള്ളത്തിടറെ കയാനുകൾ തുെങ്ങിയകമ വസ്തു ക്കളും 

െുവരിത്തൊ ത്തണല്ക്കൂരയകമിടെ ഉറെിത്തക്കണ്ടത ്അതയാവശ്യണാണ് 

• അപകെകരണാംവിധ്ം നിെടകാള്ളുന്ന ന്നവദയുത കമ്പികളും 

വയകമറുകളും ണറ്റും സുരക്ഷിതണാത്തക്കണ്ടതാണ ്

• തീപിെുത്ത സാധ്യത ഉള്ളതിനാല് സ്കൂ ളിടെ പരീക്ഷണശ്ാെകളിടെ 

രാസപദാര്ത്ഥങ്ങളും        അപകെസാധ്യതത്തയകമറിയകമ വസ്തു ക്കളും 

വിദയാര്ത്ഥികൾക്ക ് അപകെം ഉണ്ടാകാത്ത രീതിയകമില്   

സുരക്ഷിതണായകമി സൂക്ഷിത്തക്കണ്ടതാണ ്

• ഇെനാഴികളും റാമ്പുകൾ ഉൾെടെയകമുള്ള അെിയകമന്തിര 

രക്ഷാണാര്ഗങ്ങളും അപകെഘട്ടങ്ങളില് ഉപകരിക്കും വിധ്ം 

പ്പവര്ത്തനസജ്ജണായകമി നിെനിര്ത്തത്തണ്ടതാണ ്

• കളി സ്ഥെങ്ങളിടെ ണരങ്ങൾ, ടെെിചട്ടികൾ ണുതൊയകമവ അെിയകമന്തിര 

രക്ഷാ ണാര്ഗ്ഗടത്ത തെസ്സടെെുത്താത്ത വിധ്ം പ്കണീകരിത്തക്കണ്ടതാണ ്

• ഉപത്തയകമാഗശ്ൂനയണായകമ ടകട്ടിെങ്ങൾ, ടകട്ടിൊവശ്ിഷ്ടങ്ങൾ തുെങ്ങിയകമവ 

നീക്കം ടെയ്യുന്നതുവഴി വിദയാര്ത്ഥികടള അപകെകാരികളായകമ 

ണൃഗങ്ങൾ, ഇഴജ്ന്തുക്കൾ, കളകൾ തുെങ്ങിയകമവയകമില് നിന്ന ്

സംരക്ഷിക്കാവുന്നതാണ ്

• വിദയാര്ത്ഥികൾക്ക ് വാഹനാപകെങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് തെയകമാനായകമി 

ഓത്തരാ ദിവസവും സ്കൂ ൾസണയകമം തുെങ്ങുകയകമും അവസാനിക്കുകയകമും 

ടെയ്യുന്ന സണയകമങ്ങളില് സ്കൂ ളിത്തെക്കുള്ള വാഹനഗതാഗതം 

സുരക്ഷിതണാം വിധ്ം നിയകമപ്ന്തിക്കുക 

• വിത്തനാദയകമാപ്തകൾ പ്കണീകരിക്കുത്തമ്പാൾ സുരക്ഷിതണായകമ സ്ഥെങ്ങൾ 

തിരടെെുക്കുകയകമും ജ്ൊശ്യകമങ്ങൾ, ണെമ്പാതകൾ എന്നിവ 

തിരടെെുക്കുത്തമ്പാൾ സുരക്ഷാണാനദണ്ഡങ്ങൾ പാെിക്കുകയകമും 

ടെയ്യുക 

• സ്കൂ ൾ  സ്സുകളും വിദയാര്ത്ഥികൾക്കായകമി ഉപത്തയകമാഗിക്കുന്ന ണറ്റു 

വാഹനങ്ങളും  സ്കൂ ൾ അധ്ികാരികൾ കൃതയണായകമി 

പരിപാെിത്തക്കണ്ടതും നിരീക്ഷിത്തക്കണ്ടതുണാണ്  വാഹനങ്ങളുടെ 

ത്തവഗപരിധ്ിടയകമക്കുറിചും പ്പതിസന്ധിഘട്ടങ്ങൾ ന്നകകാരയം 
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ടെയ്യുന്നതിടനക്കുറിചും ന്നപ് വര്ണാര്ക്ക് പരിശ്ീെനം 

നല്ത്തകണ്ടതാണ ്

• അഗ്നിശ്ണന ഉപകരണങ്ങൾ, പ്പഥണ ശ്ുപ്ശ്ൂഷ കിറ്റുകൾ, കയകമറുകൾ 

തുെങ്ങിയകമവ സ്കൂ ളില് കരുതുകയകമും അവ പ്പവര്ത്തനസജ്ജം ആടണന്ന് 

ഉറെു വരുത്തുകയകമും ടെത്തയ്യണ്ടതാണ ്

 

5) അഗ്നര സുരക്ഷ 

അഗ്നി ാധ് തെയകമെും അഗ്നി സുരക്ഷയകമും  സ്കൂ ളിന്ടറ പ്പാഥണിക 

ആസൂപ്തണത്തില് തടന്ന പരിഗണിത്തക്കണ്ട ഘെകങ്ങളാണ്  ഇതിനാവശ്യണായകമ 

സജ്ജീകരണങ്ങൾ കൃതയണായകമ ഇെത്തവളകളില് പരിത്തശ്ാധ്ന 

വിത്തധ്യകമണാത്തക്കണ്ടതും കാരയക്ഷണണായകമി  പരിപാെിത്തക്കണ്ടതുണാണ ്  

താടഴെറയകമുന്ന ണാനദണ്ഡങ്ങൾ പാെിക്കുക: 

• തീ പിെിക്കാന് സാധ്യതത്തയകമറിയകമതും ണറ്റ ് അപകെങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാന് 

സാധ്യത ഏറിയകമതുണായകമ വസ്തുക്കൾ നിയകമപ്ന്തിക്കുകത്തയകമാ 

ണാറ്റിവയ്കമക്കുകത്തയകമാ ഒഴിവാക്കുകത്തയകമാ സുരക്ഷിതണായകമി 

സൂക്ഷിക്കുകത്തയകമാ ടെയ്യുക (ആവശ്യവും സാഹെരയവും അനുസരിച്)  

ന്നവദയുത ന്നെനുകളും ഉപകരണങ്ങളും, ഹീറ്റര്, സ്റ്റൗ, ഗയാസ് 

ന്നപെ് ന്നെനുകളും സിെിണ്ടറുകളും ണറ്റും ന്നകകാരയം ടെയ്യുത്തമ്പാൾ 

പ്ശ്ദ്ധിക്കുക 

• തീപിെുത്തം ത്തപാടെയകമുള്ള അെിയകമന്തിരഘട്ടങ്ങളില് ഉപത്തയകമാഗിത്തക്കണ്ട 

രക്ഷാണാര്ഗങ്ങൾ സുഗണണാടണന്ന് ഉറെുവരുത്തുക 

• പുകയകമുടെ സാന്നിധ്യം കണ്ടുപിെിക്കാന് ഉപത്തയകമാഗിക്കുന്ന ഉപകരണo 

സ്ഥാപിക്കുകയകമും അൊറo പ്പവര്ത്തനസജ്ജം ആടണന്ന ്

ഉറൊക്കുകയകമും ടെയ്യുക  

• അഗ്നിശ്ണന ഉപകരണങ്ങളും ണറ്റ ് അഗ്നി സുരക്ഷാ ഉപകരണങ്ങളും 

കൃതയണായകമി പരിപാെിക്കുക 

• ന്നവദയുത ശ്ൃംഖ്െ അഗ്നി സുരക്ഷാ ണാനദണ്ഡങ്ങൾക്ക് 

അനുസൃതണാടണന്ന ്ഉറെുവരുത്തുക 

• ഉച ഭക്ഷണം പാകം ടെയ്യുന്ന അെുക്കളയകമില് തീപിെുത്ത പ്പതിത്തരാധ് 

ഉപകരണങ്ങൾ ഉടണ്ടന്നു ഉറെ് വരുത്തുക  
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6) സുരക്ഷര  സ്കൂളുകൾക്കായുള്ള  പരിശീലനങ്ങൾ 

6.1) സ്കൂ ള് വരേയാര്ത്ഥരേള്ക്കും ജീവനിക്കാര്ക്കുമുള്ള പരരശങ്ീലനിം 

താടഴ പറയകമുന്ന വിഷയകമങ്ങളില് വിദയാര്ത്ഥികൾക്കും അധ്യാപകര് 

ഉൾെടെയകമുള്ള സ്കൂ ൾ ജ്ീവനക്കാര്ക്കും പരിശ്ീെനം നല്കുന്നത ്

അഭികാണയണായകമിരിക്കും: 

• സ്കൂ ളിടന  ാധ്ിക്കാന് സാധ്യതയകമുള്ള ദുരന്തങ്ങൾ 

• ദുരന്തത്തിടറെ ണുന്നറിയകമിെ് സംവിധ്ാനങ്ങൾ, അെിയകമന്തിര-  

പ്പതിസന്ധി ഘട്ട നിര്ത്തങശ്ങ്ങളും ദുരന്ത െഘൂകരണ 

പ്പവര്ത്തനങ്ങളും വിവിധ് തെങ്ങളിെുള്ള ദുരന്ത പ്പതികരണവും 

• രക്ഷാണാര്ഗങ്ങടള കുറിചും സുരക്ഷിതണായകമ ഇെങ്ങടളയകമും 

ത്തകപ്രങ്ങടളയകമും കുറിചുള്ള  അറിവ ്

• പ്പഥണ ശ്ുപ്ശ്ൂഷ 

• ദുരന്ത ത്തശ്ഷം വയക്തിപരണായകമും സാണൂഹയപരണായകമും നല്ത്തകണ്ട 

കൗണ്സെിംഗ ്

• സ്കൂ ളിനു ടണാത്തണായകമുള്ള ഒരു സ്കൂ ൾ സുരക്ഷാ അസ്സൂപ്തണ ത്തരഖ്  

വിദയാര്ത്ഥികൾക്കായകമുള്ള പരിശ്ീെന പരിപാെികൾ കളികളിെൂടെയകമും 

വിവിധ്തരം കൊ പരിപാെികളിെൂടെയകമും നെത്താവുന്നതാണ ്  

6.2) വരേഗ്ധ പരരശങ്ീലനിവും നനിപുണയ വരേസനിവും 

• സ്കൂ ൾ സുരക്ഷാ ആസൂപ്തണ ത്തരഖ്യകമുടെ ഭാഗണായകമി 

വിദയാര്ത്ഥികൾക്കും അധ്യാപകര്ക്കും സ്കൂ ൾ ജ്ീവനക്കാര്ക്കും 

പ്പത്തതയകം പ്പത്തതയകം െുണതെകൾക്കുള്ള പരിശ്ീെനം 

നല്കാവുന്നതാണ്   ഉദാ  പ്പഥണ ശ്ുപ്ശ്ൂഷ, തിരചിെും 

രക്ഷാപ്പവര്ത്തനവും 

• സ്കൂ ൾ സുരക്ഷാ പ്പവര്ത്തനങ്ങളുടെ ഏത്തകാപനത്തിടറെ ഭാഗണായകമി 

സ്കൂ ളിടറെ സുരക്ഷ ആവശ്യങ്ങൾ എടന്താടക്കയകമാടണന്ന ്

തിരിചറിയകമുകയകമും അവ സ്കൂ ൾ ദുരന്ത നിവാരണ ത്തരഖ്യകമുടെ 
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ഭാഗണാക്കുകയകമും ടെയ്യുന്നതിനുള്ള പ്പത്തതയകണായകമ പരിശ്ീെനം ഈ 

പരിശ്ീെന പരിപാെിയകമില് ഉൾടെെുത്താവുന്നതാണ്  സ്കൂ ൾ 

പ്പിന്സിെെിനും സ്കൂ ൾ സുരക്ഷയകമുടെ പ്പത്തതയക െുണതെയകമുള്ള 

അധ്യാപകനുണാണ ് ഇതിടന സം ന്ധിചുള്ള പരിശ്ീെനം 

നല്ത്തകണ്ടത ്

• വിദയാര്ത്ഥികൾക്ക ് ണാനസികവും സാണൂഹികവുണായകമ പിന്തുണ 

ഉറൊക്കാന് വിദയാര്ത്ഥി പ്പതിനിധ്ികൾക്കും അധ്യാപകര്ക്കും 

ജ്ീവനക്കാര്ക്കും കൗണ്സിെര്ണാര്ക്കും ദുരന്ത സണയകമടത്ത 

കൗണ്സിെിംഗ,് ണാനസിക ആഘാത െഘൂകരണ പ്പവര്ത്തനങ്ങൾ 

എന്നിവ നെെിൊക്കാവുന്നതാണ്  എഴുത്ത,് കൊപരിപാെികൾ 

എന്നിവ വഴിയകമും പാഠയപദ്ധതി പരിഷ്കരിക്കുന്നത് (ദുരന്തങ്ങൾ 

അഭിണുഖ്ീകരിക്കാനും ദുരന്തങ്ങളുടെ ദൂരവയാപക ഫെങ്ങളില് നിന്ന ്

ണുക്തി ത്തനൊനും ഉതകുംവിധ്ം) വഴിയകമും ഇത ്നിര്വഹിക്കാം   ഇവയ്കമക്ക് 

എല്ാം പ്പാപ്തരാക്കുന്ന വിധ്ം വിദയാര്ത്ഥികടളയകമും അധ്യാപകടരയകമും 

ണറ്റ ്സ്കൂ ൾ ജ്ീവനക്കാടരയകമും പരിശ്ീെിെിത്തക്കണ്ടത് ആവശ്യം ആണ ്

• ഇത്തരത്തിെുള്ള പ്പത്തതയകണായകമ ന്നനപുണയവികസന പരിശ്ീെനം 

അതാത ് ഘെകങ്ങളില് ന്നവദഗധ്്യണുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളില്നിന്നുള്ള 

പരിശ്ീെകടര ഉൾടെെുത്തി നെത്താവുന്നതാണ ് ഇതിന് സംസ്ഥാന 

ദുരന്തനിവാരണ അത്തതാറിറ്റിയകമുടെയകമും ജ്ില്ാ ദുരന്തനിവാരണ 

അത്തതാറിറ്റിയകമുടെയകമും സഹകരണം ത്തതൊവുന്നതാണ്  

7) സ്കൂൾ സുരക്ഷയിൽ വരവരധ  ലങള്ളരലുള്ളവരുടട         

േര്ത്തവയങള്ളും ഉത്തരവാേരത്തങള്ളും 

7.1) സ്കൂൾ ഭരണേൂട  ലത്തരല് സവീേരരദക്കണ്ട നിടപടരേള്  

• എല്ാ ണാസവും ത്ത ാധ്വല്ക്കരണ പരിപാെികൾക്ക് സണയകമം നീക്കി 

വയകമക്കുക 

• സ്കൂ ൾ വികസന പദ്ധതിയകമില് സ്കൂ ൾ സുരക്ഷയ്കമക്ക് ണുന്ഗണന 

ടകാെുക്കുക 

• അധ്യാപകരും അനധ്യാപകരുണായകമ എല്ാ സ്കൂ ൾ ജ്ീവനക്കാരും ദുരന്ത 

െഘൂകരണത്തില് ണതിയകമായകമ പരിശ്ീെനം ത്തനെി എന്ന് ഉറെ ്വരുത്തുക 
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• തത്തങശ് സവയകമംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങടള സ്കൂ ൾ സുരക്ഷാ പദ്ധതിയകമില് 

പങ്കാളികളാക്കുക 

• നിെവില് നിഷ്കര്ഷിക്കടെട്ടിട്ടുള്ള സ്കൂ ൾ സുരക്ഷാ ണാനദണ്ഡങ്ങൾ 

പാെിചിട്ടുടണ്ടന്ന് ഉറെ ്വരുത്തുക 

• സ്കൂ ൾ സുരക്ഷാ പദ്ധതിയകമില് എല്ാവരുടെയകമും തുെയവും 

ണികചതുണായകമ പങ്കാളിത്തം ഉറെ് വരുത്തുക 

 

7.2) വരേയാര്ത്ഥര  ലത്തരല് സവീേരരദക്കണ്ട നിടപടരേള് 

  

• സ്കൂ ളില് പരിശ്ീെിെിക്കുന്ന ദുരന്ത െഘൂകരണ പ്പവര്ത്തനങ്ങളില് 

പടങ്കെുക്കുക 

• തങ്ങളുടെ സണൂഹത്തിെുള്ള ദുരന്ത സാധ്യതകടളക്കുറിച ്

അറിവുത്തനെുകയകമും ദുരന്തസാധ്യത െഘൂകരണ പ്പവര്ത്തനങ്ങളില് 

പങ്കാളികളാവുകയകമും ടെയ്യുക 

• സ്കൂ ൾ ദുരന്ത നിവാരണ പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിെും 

നെൊക്കുന്നതിെും ഭാഗഭാക്കാകുക 

• ത്തണാക്ക് പ് ില്ുകൾ ത്തപാടെയകമുള്ള ദുരന്തപ്പതികരണ പ്പവര്ത്തികളില് 

പടങ്കെുക്കുക 

• ദുരന്ത സാധ്യതാ െഘൂകരണ പ്പവര്ത്തനങ്ങടളക്കുറിചുള്ള അറിവ ്

സ്കൂ ളിെും  കുെും ത്തിെും സണൂഹത്തിെും പകര്ന്നു നല്കുക  

 

8) ത്പവര്ത്തനി ആശങ്യങള്ള് 

8.1) സുരക്ഷിതണായകമ പഠനാന്തരീക്ഷം ഉറെ ് വരുത്തുന്നതിന ് സംഘെനാ 

സംവിധ്ാനത്തിടറെ ശ്ാക്തീകരണം 

 

i) സ്കൂ ളിന് െുറ്റുണുള്ള നാട്ടുകാടര കൂെി ഉൾടെെുത്തി സ്കൂ ൾ സുരക്ഷടയകമ 

പറ്റി ടസണിനാറുകളും റാെികളും സംഘെിെിക്കുക 

ii) ഒരു അധ്യാപകടന സ്കൂ ൾ സുരക്ഷയകമുടെ ണുഖ്യ ഉത്തരവാദിതവം 

ഏല്െിക്കുക 
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iii) ത്ത ാധ്വല്ക്കരണ ക്ലാസുകൾ നയകമിക്കുന്നതിന് ഒരു കൂട്ടം 

പരിശ്ീെകടര തയ്യാറാക്കുക, ഏത ്ദുരന്തം വന്നാെും സവീകരിത്തക്കണ്ട 

സുരക്ഷാ നെപെികടള പറ്റി കുട്ടികൾ ത്ത ാധ്വാന്മാരാടണന്ന് ഇവര് 

ഉറെ ്വരുത്തുക 

iv) സ്കൂ ളിടറെ വികസനവും വികാസവും, വിദയാര്ത്ഥികളുടെ ആത്തരാഗയ- 

സുരക്ഷാ പ്പശ്നങ്ങളും ന്നകകാരയം ടെയ്യാനുള്ള സംവിധ്ാനങ്ങൾ 

സജ്ജീകരിക്കുക 

 

 

8.2) സുരക്ഷയ്കമക്ക് ത്തവണ്ടിയകമുള്ള ആസൂപ്തണം 

 

I. സക്ൂൾ സുരക്ഷാ കാഴ്ചൊെില് വിശ്ദണായകമ ഒരു അവത്തൊകനം 

നെത്തി സക്ൂൾ വികസന പദ്ധതിയകമില് ഉൾടെെുത്തുക 

II. ത്തണല്െറെ പ്പവര്ത്തനത്തില് എല്ാവരുടെയകമും പങ്കാളിത്തം ഉറെ ്

വരുത്തുക 

III. സക്ൂൾ വികസന പദ്ധതിയകമില് സുരക്ഷ കൂെി ഉൾടെെുത്തുക 

IV. തുെര്ചയകമായകമി ദുരന്ത ണുന്നറിയകമിെ് നിരീക്ഷിക്കുക 

V. അെിയകമന്തിരഘട്ട ആസൂപ്തണ ത്തരഖ് തയ്യാറാക്കുക  

 

8.3) സുരക്ഷാ പ്പവര്ത്തനങ്ങൾ പ്പാവര്ത്തികണാക്കുക  

 

I. ഘെനാപരണല്ാത്ത െിെ സുരക്ഷാനെപെികൾ സ്കൂ ളിന് തടന്ന 

സവീകരിക്കാവുന്നതാണ്  ഉദാ  സുരക്ഷാ ണാര്ഗ്ഗങ്ങൾ സുഗണണാക്കുക, 

അപകെം ഉണ്ടാക്കാന് സാധ്യതയകമുള്ള വസ്തുക്കൾ െുവരിത്തൊ 

ത്തണല്ക്കൂരയകമിത്തൊ ഉറെിച് നിര്ത്തുക തുെങ്ങിയകമവ 

II. സക്ൂൾ വികസന പദ്ധതി പഞ്ചായകമത്തുണായകമി പങ്കുവയ്കമക്കുകയകമും അത ്

തത്തങശ്സവയകമംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ വഴി നെൊക്കുകയകമും ടെയ്യാന് 

പ്ശ്ണിക്കുക 

III. കുട്ടികൾക്കിെയകമില് സുരക്ഷാ ത്ത ാധ്ം വളര്ത്താനുള്ള പരിപാെികൾ, 

പ് ില്ുകൾ എന്നിവ ഉൾടെെുത്തി സ്കൂ ളിടറെ സണയകമപ്കണപട്ടികയകമും 

വാര്ഷിക കെണ്ടറും പരിഷക്്കരിക്കുക  
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8.4) സക്ൂൾ സുരക്ഷയ്കമക്കായകമുള്ള കാരയക്ഷണത വികസനം 

 

I. സ്കൂ ൾ സുരക്ഷയകമുണായകമി  ന്ധടെട്ട് വിദയാര്ത്ഥികൾക്കും 

അധ്യാപകര്ക്കുണുള്ള  പരിശ്ീെന ആവശ്യങ്ങൾ തിരിചറിയകമുക 

II. കുട്ടികൾക്കിെയകമില് അപകെങ്ങടളക്കുറിചും ദുരന്തസാധ്യത 

െഘൂകരണടത്തക്കുറിചും  അവത്ത ാധ്ം വളര്ത്താനുള്ള 

പരിപാെികൾ നെെിൊക്കുക  ടതരുവ ് നാെകങ്ങൾ, റാെികൾ, 

െിപ്തരെനാണത്സരങ്ങൾ, കവിസ,് പരസയവാെകം എഴുത്ത് തുെങ്ങിയകമ 

കൊ പരിപാെികളിെൂടെ ഇത് സാധ്യണാക്കാം 

III. വര്ഷത്തില് കുറെത് രണ്ടു തവണ ത്തണാക്ക് പ് ില്ുകളും സ്കൂ ൾ 

സുരക്ഷാ ടസണിനാറുകളും സംഘെിെിക്കുക  സ്കൂ ളിടെ സുരക്ഷാ 

ഉപകരണങ്ങളുടെ ഉപത്തയകമാഗടത്ത സം ന്ധിച് പ്പാത്തയകമാഗിക 

ക്ലാസുകൾ നെത്തുന്നത ് ഉപകാരപ്പദണാകും  സ്കൂ ൾ സുരക്ഷാ ദിന/ 

ദുരന്തസാധ്യത െഘൂകരണ ദിനാെരണം നെത്തുന്നതും 

ഇത്തതക്കുറിചുള്ള അവത്ത ാധ്ം വളര്ത്തുവാന് സഹായകമിക്കും 

IV. സ്കൂ ൾ നെത്തിെ് കമ്മിറ്റിക്ക് സുരക്ഷാ ആവശ്യങ്ങൾ നിര്ണ്ണയകമിക്കുന്നത ്

സം ന്ധിചും പദ്ധതികൾ ആസൂപ്തണം ടെയ്യുന്നത് സം ന്ധിചും 

സ്കൂ ൾ സുരക്ഷാ പരിത്തശ്ാധ്ന സം ന്ധിചും പരിശ്ീെനം നല്ത്തകണ്ടത ്

ആവശ്യണാണ ്

V. വിദയാര്ത്ഥി പ്പതിനിധ്ികൾക്ക് ദുരന്തവുണായകമി  ന്ധടെട്ട് ടെത്തയ്യണ്ട 

കാരയങ്ങടളക്കുറിചും ടെയ്യരുതാത്ത കാരയങ്ങടളക്കുറിചും ത്തണാക്ക ്

പ് ില്ുകടള കുറിചും പരിശ്ീെനം നല്കുക  

 

8.5) സ്കൂ ൾ സുരക്ഷാ നിരീക്ഷണം 

 

I. അഗ്നി സുരക്ഷയകമും ഭക്ഷയസുരക്ഷയകമും ഉൾടെെുത്തി സ്കൂ ൾ സുരക്ഷ 

പരിത്തശ്ാധ്നകൾ നെത്തുക  ഉചഭക്ഷണ പദ്ധതിയകമുടെ 

അവത്തൊകനവും അഗ്നി സുരക്ഷാ വിഭാഗത്തിടറെ അംഗീകാരവും 

ഇതില് ഉൾടെെുത്തുക 

II. സ്കൂ ൾ വികസന പദ്ധതികൾ പരിത്തശ്ാധ്ിക്കുകയകമും അതുവഴി ഇതുവടര 

പരിഗണിക്കടെൊടത ത്തപായകമ അപകെങ്ങൾ തിരിചറിയകമുകയകമും 
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പുതിയകമ അപകെങ്ങൾ ഉണ്ടാകാന് ഉള്ള സാധ്യതകൾ 

വിെയകമിരുത്തുകയകമും ടെയ്യുക  

9) ഉപസംഹണാരം 

ത്തണല്െറെ നെപെികൾ കൃതയണായകമി സവീകരിക്കുന്നത് വഴി സ്കൂ ളിടെ 

ണിക്കവാറും ദുരന്തങ്ങൾ തെയകമുവാനും സുരക്ഷിതണായകമ പഠനാന്തരീക്ഷം 

ഒരുക്കുവാനും സാധ്ിക്കും   

-------------------------------------------------------------------------------------- 
Source: http://www.ndma.gov.in/images/guidelines/School-Safety-Policy.pdf  

Please note: This Malayalam version is only an abstract of the NDMA guideline, refer the complete guideline from NDMA website for further details, available on this link.  

http://www.ndma.gov.in/images/guidelines/School-Safety-Policy.pdf


14   സ്കൂ ള് സുരക്ഷാ മാര്ഗനിരര്ദേശങ്ങള്ള് 

 
 

അനുബന്ധം 

സ്കൂള് ദുരന്ത നിവാരണ ആസൂത്രണ രരഖ (മാതൃക) 

I. അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങള് 

I.1. സ്കൂളിന്റെ പേര്                  : 

I.2. ജില്ല                                : 

I.3. വില്ാസം                            : 

I.4. ന്റെഡ് മാസ്റ്ററുന്റെ/ പ്േിന്സിപ്പല്ിന്റെ പേര്   : 

I.5. ദുരന്ത നിവാരണത്തിന്റെ/സ്കൂള് സുരക്ഷയുന്റെ  

      ചുമതല്യുള്ള ഉപദയാഗസ്ഥന്റെ പേര്   :                     

I.6. അധ്യാേക - അനധ്യാേകരുന്റെ എണ്ണം       :    

I.7. കുട്ടികളുന്റെ എണ്ണം                     : 

I.8. സ്കൂള് ബസ് ജീവനക്കാരുന്റെ എണ്ണം       : 

I.9. സ്കൂള് ബസുകളുന്റെ എണ്ണം    : 

I.10.ക്ലാസ് മുറികളുന്റെ എണ്ണം               : 

I.11.ല്പബാറട്ടറികളുന്റെ എണ്ണം                : 

II. സ്കൂളിലെയും സ്കൂള് സ്ഥിരി ലെയ്യുന്ന ഭൂത്രരദശലെയും ദുരന്തസാധ്യരകലള 
/വിരെുകലളപ്പറ്റിയുള്ള ലെറു വിവരണം 

III. സ്കൂളിരൊ സമീരത്രരദശരൊ മുൻകാെങ്ങളിൽ ഉണ്ടായ ദുരന്തങ്ങലളക്കുറിച്ചുള്ള 
വിവരണം 

 ത്കമ നമ്പര് അരകടം/ ദുരന്തം വര്ഷം നാശനഷ്ടങ്ങള് 
    
    

 

IV. ദുരന്ത സാധ്യതാ രട്ടിക (ഏലരാലക്ക കാെങ്ങളിൽ എലന്താലക്ക ദുരന്തങ്ങള് 
സംഭവിക്കാൻ സാധ്യരയുണ്ട് എന്നരിലനക്കുറിച്ചുള്ള വിവരം) 

ദുരന്തം ജനു ലെ മാര് ഏത്രി ലമയ് ജൂണ് ജൂലെ ഓഗസ്റ്റ് ലസപ്ര ഒകരടാ നവം ഡിസം 
ലവള്ളലപ്പാക്കം             

െുഴെിക്കാറ്റ്             

വരള്ച്ച              

കടൽരഷാഭം              

.......................             

……………………………             
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V. ത്രരരയക ത്ശദ്ധ ആവശയമുള്ള കുട്ടികളുലട വിവരങ്ങള് (ഉദാ: ഭിന്നരശഷിക്കാര്) 

VI. സ്കൂളിലെ ലകട്ടിടങ്ങലളക്കുറിച്ചുള്ള വിവരണം. ദുരന്തങ്ങള് രനരിടുവാൻ  

ലകട്ടിടങ്ങള്ക്ക് സാധ്ിക്കുരമാ എന്നു  വിെയിരുെുകയും ലെയ്യുക 

VII. സ്കൂളിലെ മാനുഷിക- ഭൗരിക വിഭവങ്ങളുലട വിവരണം 

VII.1. ലകട്ടിടങ്ങളുലട വിവരം 

ലകട്ടിട 
നമ്പര് 

ലകട്ടിടെിന്റെ രരര് മുറികളുലട 
എണ്ണം 

ക്ലാസ്സ് 
മുറികളുലട 

എണ്ണം 

രമൽക്കൂര 
(ഓെ/ ഓട്/ ടിൻ 

ഷീറ്റ്/വാര്പ്പ്) 

ലകട്ടിടെിന്റെ 
രഴക്കം 

1      
2      
3      

 

VII.2.  രുറസ്സായ സ്ഥെങ്ങളുലട വിവരം 

പ്കമ നമ്പര് വിവരണം വിസ്രീര്ണം സ്കൂളിന്റെ വിവിധ് ലകട്ടിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ദൂരം 
1    
2    

 

VII.3.   സ്കൂള് ദുരന്ത നിവാരണ സമിരി 

ത്കമ  നമ്പര് രരര് രദവി രൊണ് നമ്പര് 
ഓെീസ് വീട്/ ലമാലബൽ 

1     
2     

 

VII.4. മുലന്നാരുക്ക നടരടികളുലട വിവരങ്ങള് (രരിശീെനം/ രമാക്ക് ത്ഡിൽ) 

ത്കമ  നമ്പര് രരം (ഉദാ. ഭൂകമ്പ ത്ഡിൽ/ 
അധ്യാരക രരിശീെനം) 

രീയരി  െുമരെ  രലെടുെവരുലട 
എണ്ണം  

1     
2     

 

VIII. സ്കൂളിൽ ത്രവര്െനസമായമായ എത്ര അിിശമന ഉരകരണങ്ങള് ഉണ്ട്? 

(ഇലെെെിൽ, ഇെെ എന്ന് എഴുരുക) 

 

IX. സ്കൂളിലെ സൗകരയങ്ങള് വിവരിക്കുന്ന ഭൂരടം, വിഭവ ഭൂരടം, സുരഷിര 
സ്ഥാനങ്ങളുലട ഭൂരടം, ദുരന്തമുണ്ടായാൽ കുട്ടികലളയും മുരിര്ന്നവലരയും 
ഒഴിപ്പിക്കുന്നരിനുള്ള വഴികള് രരഖലപ്പടുെിയ ഭൂരടം എന്നിവ അനുബന്ധമായി 
രെര്ക്കുക. 


