
 ™„h «tÚtr{f rþûtý Ër{r‚ y{ŒtðtŒ 
…rh…ºt ™k.102  ‚t.06-01-2021 

Võ‚ BÞwr™. þt¤tytu {txu s :-  
 

rð»tÞ:- ™týtk ¾t‚t™t ËhõÞw÷h ™k.89 ‚t.31/03/2016 yLðÞu ÚtÞu÷ hò «ðtË htn‚ Þtus™t 
2016-19™t ç÷tuf™e {wÆ‚{tk ðÄthtu ‚Útt ¾tË htufz …ufus ònuh fhðt ƒtƒ‚. 

 
 

ytÚte BÞwr™. þt¤tytu™tk {wÏÞ rþûtf©eytu™u sýtððt{tk ytðu Au fu yt ËtÚtu BÞwr™. ftu…tuo.™týt ¾t‚wk 

ËhfÞw÷h ™k.43 ‚t.05-01-2021 y™wËth “hò «ðtË htn‚ Þtus™t 2016-19™t ç÷tuf™e {wÆ‚{tk ðÄthtu 

‚Útt ¾tË htufz …ufus ònuh fhðt ƒtƒ‚”™tu …ºt Ët{u÷ Au. yt …rh…ºt™tu ÷t¼ ™.«t.rþ.Ër{r‚,y{ŒtðtŒ™t 

‚{t{ f{o[the©eytu™u {¤ðt…tºt Au. 

 

rƒztý :- ËkŒr¼o‚ …ºt 

 

‚t.06-01-2021                   ztì. yu÷.ze.ŒuËtE  

            þtMtLttrÄfthe 

   



            અમદાવાદ ��િુનિસપલ કોપ�ર�શન 

મહાનગર સેવા સદન, સરદાર પટ�લ ભવન, 

દાણાપીઠ,અમદાવાદ- ૩૮૦૦૦૧ 
  

 

 

 

 

 

 

mkœCo : (1) XhtJ ¢btkf : bmC-102013-142969/a <t. 22/12/2020 

 (2)ltKtk rJCtdlt XhtJ ¾{btkf. bmC/102013/142969/a <t.28/8/2015  

           (3) ltKtk rJCtdlt XhtJ ¾btkf{. bmC/102013/142969/a <t. 22/3/2016  

           (4) Cth< mhfth, ltKtk bkºttjglwk ytuVem bubtuhuLzb lk. yuV lk. 12(2)/2020-R(yu) 

<t.12/10/2020 

       htßg mhfth©elt mkœrCo< S.yth-1 yLJgu bu.Bgwrl.frbNlh©e lt  XhtJ lk - 30 

<t.- 04/01/2021le b¤uj bkswhe bwsc ntjbtk fturJz-19 bntbthe yk<do< mbd{ œuNbtk jtdw 

fhJtbtk ytJuj jtufztWllt fthKu x[tLmvtuxouNl  ylu ntuurMvxtjexe ûtuºtbtk bw~fuje vzJtlt fthKu, hò 

«Jtm htn</J<l v{Jtm htn< gtuslt yk<do< htßg mhfthlt  ybwf fboatheytu d< çjtuf J»to 

2016-19 fu su ytvtuytv yuf J»to jkctguj Au <ule bwÆ< <t. 31/12/2020 lt htus vqKo &tg Au 

<ubtk J^w ºtK btmltu J^thtu fhe <t. 31/03/2021 mw^e jkctJtbtk ytJuj Au. 

     ybœtJtœ Bgwrlrmvj ftuvtuohuNllt yuj.xe.me. bu¤Jtvtºt fboatheytulu htßg mhfth©elt 

^tuhKu  XhtJ ¢btkf : bmC-102013-142969/a <t. 22/12/2020  yLJgu htßg mhfth©elt 

S.yth. bwsc <&t œNtoJuj Nh<tulu ytr^l hò «Jtm htn</J<l «Jtm htn< gtusltle yJuSbtk 

htufz vufus gtusltltu jtC ytvJtlwk XhtJuj Au. htsg mhfth©elt XhtJle lfj yt mt&u mtbuj Au.   

yt vrhvºtltu jtC ybœtJtœ Bgwrlrmvj ftuvtuohuNllt fboatheytu Wvhtk< yu.yub.xe.yum. 

Bgwrlrmvj Mfqj ctuzo, NuX Jt.mt. slhj nturMvxj <&t NuX bt. su. jtgc{uhelt fboatheytulu 

ytvJtltu &Nu.  

zu. Bgwrlrmvj frbNlh 

(ltKtk) 

ltKtk Ft<tlt mh¾gwjh lk-89 <t.31/03 /2016 yLJgu &guj hò «Jtm htn< gtuslt 

2016-19 lt çjtufle bwÆ<btk J^thtu <&t Ftm htufz vufus stnuh fhJt ctc<  

ltKtk Ft<w  

mh¾gwjh lk -43 

<t.05 /01/2021  

 



Gcls qd 2015-1 

6 5HLS: HAA-02013-182CSC-a 
Auaa, oielotona. 
lu:22/12/2020 

iu ell: (1) ugu Aeuolatl 62la 5. 4aA/102013/182CSe/a, 

il.2C/C/2014 

(2) iU3u lAALGU 621a 5. 4HC/1o2013/182ese/a, 

l./3/201S 

(3) URd ARS2, oUgu iaucaj a AMo6H oi. As i. 

12(2)/202O-8I(A) tl. 12/10/2020 

II 62C 

sl dugu lauolo tl. a4/10/1GSS ol 62lcl uHGHi HsquHi 4LAA 8. 

q 201s-1e AUMUu As qd ciaAA ua doll Het dl. 31/12/202o 

ayHi, it Sl2lt HSIHLEl airtdlet Assi@ototl 512 auR VolctHi iol 



8 dl ay 3 (U) HlAl quld si, sl. 31/3/2021 HUl GaLaaAi AId B. 

s2ui la 8. 

A. 

8. 

4. 

svsual sau 

3. 20,000/- 

981 4ou2ia yKa z. 9s00/- ]s a s2tl 
3. S,000/- 

6u uaa ausil HAd 2s4 s2dl 84u Gizi 3 (apu) ougl uá s2ui 
S. 



9. 

C. 

C. 

(A) o 4OAIUA yAA uslll aql ougl asu (3XB) Vel uÅ s2qUHÍ 2ALÀ l 

HnLU YAA uSll R5H (B) B2cll 28H HNQuUUA AA. 

10. Bui 21oi ls5Hi zuit2ll 2s4 (A) Ua HnuUA q[Aa USll 

11. 

GALL U2doil ElCuAl ASeLrt: dl. 31/3/2021 YHi Ara2 s2qUHi 4LA A dlald 

12. 

3. 



18. 

(HdU ul. MalGu) 

llRu Aeu 
oS aloll la: -

Hlat. uLGlaL UAasl, zuveiat, oitlotonz 

Hlot, idlall/aasalol ilslenil iolt HAaal, «AaLcaa, oielloinza 

Hlot. ldaluual Arualtl ziold aAal, 1sa QultucL AaGA, 

outlola. 

Aal, ysld QulatHl HAaucau, oitlatolR. 
9212, sait elviE, 4HEIAIE. 

a,gUd oleu Au uiEol isn, outlatonz.

s1@2 *AA Aaa-1, Jralt, gHUll Hl, cUCI ERU, 44ELQIE. 

sGo2 KdRa:l(as 6.), o1slt, NA. i. 220, A8e. 

uue ua auol uAsiil, aitltoR/nELLE. 

ulls eislua Bua, sl à Aaitletoia /ad usius ARessl. 

Aual sle uAst{al, nEILE/oitlotoie. 



-

ALCS B? 

ERg al8otl ld uaui . octls qd 2015-1¢ E2Malo 

a AlGotl?-d ad agquziaa adlll LSoll 

ctlsol uil@s ualb -alei 
sdul uu dotl sÇoueti uel| dl.2C/OC/201uoti 

ollu 
621Col 

HERS aIotlol Gul 4NUUUA ? HOCUUU A. 

Seel aleui? 

3 

2ls5Hi 3uit2oll HéTIH Halel 

sl U8i? cll.3 1/03/2021 lai uda 

AL oilail GAL 

olaydtalsa



ona dau Baui? 

ElqRA Ut tl.3 1/03/2021 

asHad lR doti ud/ulat 

aas-tas sel. 

LS? 

0 u-uli ua arstl suduáka. &l. 

lsSi zuict? Hdl ab? 

lot. 

12 25/SSaosl 



3 

aueu sA AG B. 

4 

lLE MAlE s2GUAi Adea da dl.3 1/03/2021 e2Mut s2uHi 

AssHi zuid? Andl eLStL 

62 HEL2 USU dUMll 

cl.3 1/03/2021 E2AAlt s2QUHi 

Ls láull al.3 1/03/2021 



l.-A oAet il zayglla 

ole 6uus ud aauel uAst{lA 

l.3 1/03/202 4ÈU 2Y 

tl.3 1/03/2021 3 a udcu qu- 

q ri slzslNii Gui 



uRA-A 

.SudA y0n uou? = 3.40,000/ 

2j Assai 3uit?=[ uo000 (0000 x 1.5 )]x 10 3. %,000/- (A) 
30 

yAA ALsoll 254:3.20,000/-(981 you? ju y%u )s i-3900 All ay)

5Htl8 HeNAl 5UglatEl t2ua Ai, 

LSIl At 234 : 20,000 x : 3. C0,000/ (B) 

HO A HôrlH ?54= 3. X8,000/-(A)3.C0,000/- (B)= 2.1,23,000/- 

=A+ (3XB) 

= 8,000 + 2,30,000 = 2,C,000/ 

(). 2lj ?lssai zuiteoll esiu<l = [ »%,0o0 x 100 ] 4.XG % 

,C8,000

(2). at euslall esicul = [ Co,000 X 100 ] = 2%.15 % 

2,8,000 

25H ua s? A da HérH 3.2,co.000/- i x3.S4% 254 AeA 3, ga 

3.1,23,000/- u2rd HNUUUA 2A. 

RucA H*uoll t{l caGlit lBeuai sal HKA, 2Mati Assui zuict? de 

Hna l HsrtH 28H (A+B) «l 4aleai Hnqua uA. 



uRA2- B 

GElE-

0 4ou? 3.40,000/ 

HLSLl HAA Rs4 : 20,000 X 8 = 3. CO,000/ 

2,30,000/- 

HUuA HérA 254= 3. C0,000/- 

HNULLA 2l3s CuCHll 2s4= 2,80,000X CO,000 C0,000/- 

,30,000 

,sHu:l al2l 3.1, 20,000/- (iugi alssl aua A Hlè s2clol 2dl 

HOUYUA 2lss cGucll 234= 1,20,000 X CO,000 
2,80,000 

= X0,000/- 



 ™„h «tÚtr{f rþûtý Ër{r‚ y{ŒtðtŒ 

…rh…ºt ™k.102-A ‚t.06-01-2021 

Võ‚ BÞwr™. þt¤tytu {txu s :-  
���� :- ‘���� 	
�� ����	� -2016’ ����� ���к шા�ા  �!"ા�	к #$��ા� %��ા &ા&�. 

આથી ��િુન. શાળાઓના તમામ ��ુય િશ�કો�ીઓને ઉપરો�ત િવષય અ�વયે જણાવવા!ુ ંક# ‘$%ૂલ સે)ટ+ પૉ-લસી -૨૦૧૬’ 

2તગ4ત તમામ શાળઓએ $%ૂલ સે)ટ+ 2ગેના સરકાર�ી 6ારા 7-ૂચત તમામ નો�સ4 પ9ર:ણૂ4 કરવાના થાય છે અને દર =ણ માસે 

‘$%ૂલ સેફટ+ ર+પોટ4 ’ માન.િનયામક�ી, ?ાથિમક િશ�ણને મોકલવાનો થાય છે. શાળાએ આપવાનો થતો િ=માિસક $%ૂલ સેફટ+ ર+પોટ4  

નીચે બીડાણમા ંસામેલ છે. 

સદર 9રપોટ4મા ંદશા4Bયા �જુબના તમામ ૯ િવધાન સદંભF દર#ક શાળા 6ારા $%ૂલ સે)ટ+ના િનયમો!ુ ંG$ુત ર+તે પાલન કર+ 

અને કરાવી તથા તે 2તગ4તની તમામ કામગીર+ પ9ર:ણૂ4 કરવાની રહ#શે. તેમજ દર#ક શાળામા ં$%ૂલ સે)ટ+ની ફાઈલ ફરJયાત પણે 

િનભાવવાની રહ#શે. Kમા ંદર#ક િવધાન 2તગ4ત ફોટોLા)સ, અહ#વાલ, પ9રપ=ો વગેર# Kવા આધારો તથા ડોMમેુ�Nસ િનભાવવાના 

રહ#શે. K સદંભF દર#ક િવધાનની સમOૂતી તથા ફાઇલમા ંતે માટ# રાખવાના થતા આધારો અને ડોMમેુ�Nસની સમજ નીચે �જુબ છે. 

��'ા(-1:- આ િવધાન 2તગ4ત દર#ક શાળાએ શૈ�-ણક વષ4ની શSઆતમા ં (Oુલાઈ માસમા)ં ‘$%ુલ 9ડઝા$ટર મેનેજમે�ટ Uલાન’ 

તૈયાર કરવાનો રહ#શે. આ SDM Uલાન!ુ ં ફોમFટ ‘Gujarat State Disaster Management Authority’ ની વેબસાઈટ પરથી  

https://www.yumpu.com/xx/document/read/58846022/guj-school-dm-plan-format/4  link પરથી ડાઉનલોડ કર+ને મેળવી શકાય 

છે. એ િસવાય બીટ 7પુરવાઈઝર�ીનો સપંક4  કર+ને તેમની પાસેથી મેળવી શકો છો. આ Uલાનમા ં $%ૂલ સે)ટ+ 2તગ4ત િવિવધ 

સિમિતઓ બનાવી સમL વષ4 દરિમયાન શાળા સલામતી 2ગેની િવિવધ કામગીર+ કરવાની રહ# છે. આ Uલાન તૈયાર કર+ને બીટ 

7પુરવાઈઝર�ી અને આિસ.એ.ઓ.�ી પાસે મOૂંર કરાવવાનો રહ#શે. દર વષF આ Uલાન અપડ#ટ કર+ને નવા વષ4 માટ# નવો 

બનાવવાનો રહ#શે. 

� અગાઉના વષVના તમામ ‘SDMP Uલાન’ શાળા ક�ાએ ફાઇલમા ંરાખવાના રહ#શે. (ઓછામા ંઓછા છેWલા બે વષ4ના Uલાન 

હોવા જ જોઈએ). K શાળાએ આ Uલાન તૈયાર કર#લ ના હોય તેમણે એક સUતાહમા ંUલાન તૈયાર કર+ દ#વાનો રહ#શે. 

 ��'ા(-2:- આ િવધાન 2તગ4ત દર#ક શાળા!ુ ં ‘$%ૂલ સે)ટ+ પોલીસી’ 2તગ4ત $થાિનક સXા 6ારા સે)ટ+ ઑ9ડટ એટલેક# શાળા 

7રુ�ાના િનયમોની તપાસણી કરવાની હોય છે. $%ૂલ બોડ4ની તમામ શાળાઓ માટ# $થાિનક સXા એટલે ક# ફાયર િવભાગ, અ.��.ુકો. 

6ારા $%ૂલ સે)ટ+ 2તગ4ત NOC મેળવેલ હોઈ તમામ શાળામા ં માળખાગત ઑ9ડટ થઈ ગયેલ છે એમ માન\ુ.ં ]જWલામાથંી 

હ$તાતં9રત થયેલ ૧૦૩નવી શાળાઓ માટ# આ કામગીર+ સ_વર# :ણૂ4 કરાવવાની રહ#શે. 

��'ા(-3:- આ િવધાન 2તગ4ત દર#ક શાળાએ વષ4મા ં એક વાર $%ૂલ સે)ટ+ 2તગ4ત ‘આપિX Bયવ$થાપન’ માટ#ની મોક`+લ 

ફરJયાત ર+તે કરાવવાની હોય છે. એ માટ# શાળામા ં આપિX Bયવ$થાપનની ટ+મ (૧૦૮ની ટ+મ, ફાયર -bગેડની ટ+મ વગેર#) 

બોલાવીને મોક c̀ીલ યોJ શકાય. તેમજ શાળાએ dતે પણ િશ�કોની મદદથી આપિX Bયવ$થાપન માટ#ની મોક`+લ યોજવી જોઈએ. 

િવeાથfઓને આપિXથી બચવાના ઉપાયો શાળા ક�ાએ ?_ય� ડ#મો આપીને સમજ આપવાની રહ#શે. 

� આ ?કારની મોક`+લના ફોટોLા)સ, તાર+ખ સાથેના અહ#વાલ વગેર# Kવા ડૉMમેુ�Nસ ફાઈલમા ંરાખવાના રહ#શે. અગાઉના 

વષVમા ં યોKલ મોક`+લના આધારો પણ ફાઈલમા ં રાખવા (ઓછામા ં ઓછા છેWલા બે વષ4ના આધારો હોવા જોઈએ). K 

શાળાઓએ ચાg ુ વષ4ની કોિવડ-૧૯ વૈિiક મહામાર+ને કારણે મોક`+લ યોJ નથી તેમણે સરકાર�ીના આદ#શ પછ+ 

શાળાઓમા ંિવeાથfઓ િનયિમત આવતા થાય _યાર# સ_વર# મોક`+લ યોજવાની રહ#શે. 

��'ા(-4:- આ િવધાન 2તગ4ત દર#ક શાળામા ંઅjkનશામક સાધનો (ફાયર એj�સN�k�શુર) ઇ�$ટૉલ કર#લા હોવા જોઈએ. સમયાતંર# 

આ સાઘનોને ફ+લ-અપ કરાવવાની તેમજ કાય4રત રાખવાની જવાબદાર+ શાળાના ��ુય િશ�કની રહ#શે.  

� શાળામા ંલગાવેલ ફાયર એj�સN�k�શુરના ફોટોLા)સ, ઇ�$ટોલ કર#લ તાર+ખનો પ=, વાઉચર વગેર# ફાઈલમા ંરાખવાના 

રહ#શે. 



 ™„h «tÚtr{f rþûtý Ër{r‚ y{ŒtðtŒ 

��'ા(-5:- આ િવધાન 2તગ4ત શાળામા ં‘mવલતં પદાથV’ અન ે‘ઝેર+ પદાથV’ સદંભF 7રુ�ાના િનયમો!ુ ંપાલન કરવા!ુ ંહોય છે. Kથી શાળામા ં

કોઈપણ ?કારના mવલતં ક# ઝરે+ પદાથV હોવા જોઈએ ન9હ. શાળામા ંગેસનો $ટવ હોયતો, તમેજ અnયાસoમના ભાગSપ ેરાખેલ ક#િમકWસ અથવા 

કોઈપણ હાિનકારક પદાથVના $ટોર#જની Bયવ$થા િવeાથfઓની સલામતીન ેpયાનમા ંરાખીન ેયોkય ર+તે કર#લી હોવી જોઈએ. ઉપરાતં આ 2તગ4ત 

શાળામા ંqાયં પણ વીજળ+ના rWુલા ક# લટકતા તાર, ખાસ કર+ન ેપાણીની ટાકં+ની  ઓરડ+મા ંક# પાણીની પરબ પાસ ેહોવા જોઈએ ન9હ. આ ?કારની 

કોઈપણ નાની મોટ+ બદેરકાર+ના કારણ ેશાળામા ંકોઈ sુઘ4ટના બન ેન9હ, ત ેબાબત ેકાળJ રાખવાની જવાબદાર+ ��ુય િશ�કની રહ#શ.ે 

��'ા(-6:- આ િવધાન 2તગ4ત દર#ક શાળા!ુ ં ‘$થાિનક સXા’ એટલે ક# ફાયર િવભાગ, અ.��.ુકો. 6ારા શાળા સલામતી 2ગેની 

તપાસણી કર+ને ખરાઈ કરવાની હોય છે. K 2તગ4ત $%ુલ બોડ4ની તમામ શાળાઓ!ુ ં$થાિનક સXા 6ારા 7રુ�ા તપાસણી થઈ ‘$%ુલ 

સે)ટ+’ની NOC મળેલ છે. ]જWલામાથંી હ$તાતં9રત થયેલ નવી શાળાઓ માટ# આ કામગીર+ સ_વર# :રુ+ કરાવવાની રહ#શે. 

��'ા(-7:- આ િવધાન 2તગ4ત દર#ક શાળાએ RTE-2010 ના િનયમ -૧૫ ના પેટા િનયમ- ૪ 2તગ4ત ‘શાળા મા�યતા ?માણપ=’ 

મેળવેg ુહો\ ુજોઈએ. $%ુલ બોડ4ની તેમજ JWલામાથંી આવેલ તમામ શાળાઓ મા�યતા ?માણપ= ધરાવતી શાળાઓ છે. 

��'ા(-8:- આ િવધાન 2તગ4ત શાળાના તમામ િશ�કોને તથા િવeાથfઓને વષ4 દરિમયાન સમયાતંર# આપિX Bયવ$થાપનની 

તાલીમ મળેલી હોવી જોઈએ. આ સદંભF સમયાતંર# $%ૂલ બોડ4 6ારા $%ૂલ સે)ટ+ 2ગેની તાલીમ!ુ ંતમામ િશ�કો અને િવeાથfઓ માટ# 

સા�9ુહક આયોજન કરવામા ં આવvુ ં હોય છે. એ ઉપરાતં દર#ક શાળાએ dતે પણ સરકાર�ીના આદ#શ બાદ િવeાથfઓ જયાર#  

િનયિમત ર+તે આવતા થાય તે પછ+ આવી તાલીમ!ુ ં આયોજન કરવા!ુ ં રહ#શે. વષ4મા ં ઓછામા ં ઓછ+ બે વાર િશ�કોની તથા 

િવeાથfઓની આપિX Bયવ$થાપન માટ#ની તાલીમ યોજવાની રહ#શે. એ માટ# ૧૦૮ની ટ+મ  અથવા ફાયર -bગેડની ટ+મ અથવા 

શાળાના િશ�કોની મદદથી આ તાલીમ યોJ શકાય. 

� આ ?કારની તાલીમના ફોટોLા)સ, અહ#વાલ વગેર# Kવા ડૉMમેુ�Nસ ફાઈલમા ંરાખવાના રહ#શે. અગાઉના વષVમા ંયોKલ 

તાલીમના આધારો પણ ફાઈલમા ંરાખવા (ઓછામા ંઓછા છેWલા બે વષ4ના આધારો હોવા જોઈએ). 

��'ા(-9:- આ િવધાન 2તગ4ત અnયાસoમના ભાગSપે િવeાથfઓને આપિX Bયવ$થાપનની સમજ આપવાની હોય છે. આ માટ# 

પાઠx:$ુતકોમા ંઆપિX Bયવ$થાપન 2ગેના ?કરણોનો સમાવેશ થતો હોય છે. એ િસવાય પણ શાળામા ંવગ4િશ�ક# િવeાથfઓના 

ધોરણ અને વયક�ા અ!સુારની આપિX Bયવ$થાપનની તાલીમ અને સમજ આપવાની રહ#શે. 

� અnયાસoમના ભાગSપે આવી વગ4ખડંમા ંઆપેલી સમજ અને તાલીમના ફોટોLા)સ અને અહ#વાલ વગેર# Kવા ડૉMમેુ�Nસ 

સમયાતંર# ફાઈલમા ંરાખવા..  

    આમ ઉપર જણાBયા ?માણ ેદર#ક શાળાએ $%ૂલ સફેટ+ 9રપોટ4મા ંજણાBયા �જુબના તમામ િવધાનો 2તગ4ત $%ુલ સ)ેટ+ના િનયમો!ુ ંG$ુત 

પાલન કરવા!ુ ં રહ#શ.ે તમામ િવધાનો 2ગેની કામગીર+ ફરJયાત :ણૂ4 કરવાની રહ#શ ે તથા ‘$%ુલ સ)ેટ+’ની ઉપર જણાBયા �જુબની ફાઈલ 

ફર]જયાત િનભાવવાની રહ#શ.ે Kમા ંદર#ક િવધાનો �જુબના આધારો અલગ–અલગ ગોઠવી એક સUતાહમા ંફાઈલ તયૈાર કરવાની રહ#શ.ે તથા સદર 

ફાઈલન ેતા.૧૯-૦૧-૨૦૨૧ અન ેતા.૨૦-૦૧-૨૦૨૧ ના રોજ 7પુરવાઈઝર�ી અન ેઆિસ.એ.ઓ.�ી પાસે મOૂંર કરાવવાની રહ#શ.ે ઉપરાતં દર =ણ 

માસના 2તર# આ ફાઈલ અપડ#ટ કરવાની રહ#શ.ે દર =ણ માસ ેદર#ક ઝોન 6ારા $%ૂલ સ)ેટ+ 9રપોટ4ની yગુલ શીટ �કુવામા ંઆવશ.ે Kમા ંદર#ક 

શાળાએ પોતાની શાળાનો િવધાન વાર 9રપોટ4  ભરવાનો રહ#શ ેતથા ર+પોટ4ની હાડ4કોપી ઝોનમા ંમોકલવાની રહ#શ.ે દર#ક િવધાનની કામગીર+ :ણૂ4 

થાય તનેી જવાબદાર+ શાળા ક�ાએ ��ુય િશ�કની રહ#શ.ે શાળાવાર 9રપોટ4ના આધાર# ઝોન ક�ાનો અન ેતનેા આધાર# $%ુલ બોડ4 ક�ાનો 9રપોટ4  

તયૈાર કરવામા ંઆવશ,ે Kન ેમાન.િનયામક�ી, ?ાથિમક િશ�ણન ેદર =ણ માસના 2તર# પહzચાડવામા ંઆવશ.ે 

$%ુલ સ)ેટ+ પૉલીસી-૨૦૧૬ 2તગ4ત તમામ શાળાએ $%ુલ સ)ેટ+ના િનયમો!ુ ંG$ુત પણ ેપાલન કરવા!ુ ંરહ#શ.ે 

 

хા	 (3' : к���4 -19 �5�6к "$ા"ા� ����� $ા�"ા7 ��8ા9:; шા�ા"ા7 %��ા (9�. =9� ��8ા9:;(
 ���� к�>�? @A B�C 

	�кા�D�(ા %��ш �E ��8ા9:; F�ા�� �(��"� ��
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 �E F к��ા(� �$�ш
.  

 

‚t.06-01-2021                   ztì. yu÷.ze.ŒuËtE  

            þtMtLttrÄfthe 



 ™„h «tÚtr{f rþûtý Ër{r‚ y{ŒtðtŒ 
 

SCHOOL SAFETY REPORT 

шા�ા 	�ા"�� #$��ા� 

шા�ાGH7 (ા":.............................................                                        �ા.           

 

S.No: 
��'ા( (7. 

Activity: Done     
Yes or No 

1. Number of Schools which have finalized the school disaster management plan(SDMP) 

('шા�ા %�ા�кાI�( J���9ા�( K�ા(’ �5�ા� к��� шા�ા;(�	7L�ા). 
 

2. Number of schools which have conducted safety audits: 
a) Structura 

(MH�Nા ;O4�  к��� шા�ા;(� 	7L�ા) 

  a."ા�хા�� 

 

 b)Non-Structural 

(  b. I&( –"ા�хા��) 

 

3. Number of Schools which have conducted annual mock drills 

(‘�ા��Rк "�к S� ’ к�ા�
� шા�ા;(� 	7L�ા). 
 

4. Number of schools where fire extinguishers have been installed 

(#TU(шા"к 	ા'(� ��ા�
� $�� �
�� шા�ા;(� 	7L�ા.) 
 

5. Number of school which adhere to safety norms with respect to storage to inflammable 
and toxic material 
(%� �ા�
 �
�ા #(
 W
��ા ��ા9X(ા 	7�Y�"ા7 M H�Nા �(�"�(
 #GH	��� шા�ા;(� 	7L�ા.) 

 

6. Number of schools which conform 
to the safety stands as per local building bye-laws (as approved by local authorities) 

(‘�9ા�(к I&Z4[� bye-laws (�9ા�(к 	Cા \ા�ા "7]�� 9�
� ) \ા�ા MH�Nા (��"�(� х�ા^ 

к��� шા�ા;(� 	7L�ા). 

 

7. Number of schools which have been issued “Recognition Certificate” under sub-rule (4)-
Rule 15 of RTE rules 2010 (only to schools that comply with structural safety norms) 

(RTE �(�"� 2010 �
�ા �(�" (4) – �(�" 15 ����� "ા_��ા 	O�̀O�к�� "�
� шા�ા;(� 

	7L�ા). 

 

8. Number of schools where students and teachers undergo regular training in school safely 
and disaster preparedness 
(��8ા9:; #(
 �шNк�(
 шા�ા MH�Nા #(
 %��C J���9ા�((� �(��"� �ા��" #�ા�� 

$�� �
�� шા�ા;(� 	7L�ા). 

 

9. Number of schools where disaster management is being taught as part of curriculum. 

(#a�ા	b"(ા Yા� ��к� %�ા�кા��( J���9ા�( Y?ા��ા"ા7 %�cH7 $�� �
�� шા�ા;(� 

	7L�ા). 

 

 
 
 

તા.           ��ુય િશ�ક  


