
શાળા આપત્તિ વ્યવસ્થાપન યોજના વેવ 
રીતે તૈયાર ેરવ 



આપત્તિ વ્યવસ્થાપન યોજના એટલે શ ું ?

➢ શાળા આપત્તિ વ્યવસ્થાપન એ મલૂયાુંકન અને આયોજન શારીરરક
રક્ષણ ને પ્રત્તિભાવ ક્ષમિા ત્તવકાસની પ્રરિયા છે, જે નીચેના
હતે  સર િૈયાર કરાય છે:

➢ શારીરરક ન કસાન સામે ત્તવદ્યાથીઓ અને સ્ટાફને રક્ષણ આપવ ું.

➢ અવ્યવસ્થા ઘટાડવી અને િમામ બાળકો માટે ત્તશક્ષણ ચાલ રહે
િે સ ત્તનત્તિિ કરવ ું.

➢ સ રક્ષાના સુંસ્કાર ત્તવકસાવવા અને જાળવવા



શા માટવ શાળા આપત્તિ વ્યવસ્થાપન યોજના જૂરરી ેે?

➢ દર વરે્ષ ૪૦૦ કરિા વધ  રાષ્ટ્રીય આપત્તિની ઘટનાઓ બને છે, જેનાથી ૨૩૦૦ લાખા
કરિા વધ  લોકોને અસર થાય છે અને વાત્તર્ષિક સરેરાશ લગભગ ૭૫,૦૦૦ મતૃ્ય  થાય છે
(CREED, 2008)

➢ ત્તવશ્વભરમાું ૧૦ લાખ કરિા વધ  વસ્િીવાળા ૪૫૦ શહેરોમાું વારુંવાર ભકૂુંપ આવે છે.
➢ ચિવાિ ઝુંઝાવાિ અને ભારે વાવાઝોડ ું એ સૌથી જીવલેણ અને મોંઘી (ખચાાળ) આપત્તિ

છે.
➢ અનાવષૃ્ષ્ટ્ટ અને રણત્તવસ્તતૃ્તિકરણથી હાલમાું ૨૫૦૦ લાખ દેશોને અસર થઈ છે અને

૧૧૦ દેશોમાું ૧૦૨ બબબલયન લોકો માટે ભયસ ચક બનેલ છે.(ય નેસ્કો,૨૦૦૭)
➢ વર્ષામાું બાળકો શાળામાું આખ  ું વર્ષા હાજર રહી શકિા નથી



➢ ત્તશક્ષણ એ માનવ અત્તિેાર ેે, જે સાવવત્તિે અને અસકં્રમણપાિ (બ જાને ન આપ  શેાય) 
ેે.

➢ ત્તશક્ષણ, ખાસ ેરીને, લોેોને તેમન પરુવપરુી સભંત્તવત શક્તત સિુ પહોચવા અને અન્ય
રીતે હેો અમલમાં મ ુે વા સક્ષમ ેરવા માટવ મહત્વપણૂવ ેે. આ અત્તિેાર આપત્તિ અને
ેટોેટીને ેરને અદ્રશ્ય થતો નથ વે મોખફુ રાખ શેતો નથ 

➢ ત્તશક્ષણમાં અવરોિ ઊભો થાય વે તે મયાવદિત બને ત્યારવ ત્તવદ્યાથીઓ અિવચ અભ્યાસ
ેોડી િવ ેે, જેન સાથે ત્તવદ્યાથીઓ તેમના પદરવારો,અને તેમન ેોમના લોેો માટવ
નેારાત્મે અને ેાયમ આત્તથિે અને સામાજજે અસરો ઊભ થાય ેે.

➢ તે િર વરે્ષ આવતા પરુ,૫ પેઢીઓમાં એેાિવાર આવતો ભ ૂે ંપ, તોફાનો અને ચક્રવાતન 
અસર વિત ત વ્રતા, પાણ ન તગં વે િદરયામાં પાણ ન વિત સપાટીનો િ મો પ્ાંરભ
હોય, અને તમામ જાણ તા અને અપેક્ષક્ષત જોખમોને જ્ઞાન,ત્તશક્ષણ અને પ્ત્તતમાના ૂરઢ
ત્તવત્તનયોગ દ્વારા હળવા ેરી શેાશ.ે

શા માટવ શાળા આપત્તિ વ્યવસ્થાપન યોજના જૂરરી ેે?



➢ જ્ઞાન અને ેોશલ્ય પ્િાન ેરવા શાળામાં આપણ સાવવત્તિે સસં્થા
હોઈ, આપત્તિ ત્તનવારણમાં નમનુાૂરપ મોડવલ બનવા અંગેન 
શાળાન અપેક્ષા ઊંચ હોય ેે.

➢ સફળતાપવૂવે આપત્તિમાં ઘટાડો ેરવો એ પેઢીઓને આપણે
આપેલ ત્તશક્ષણન સરળતા માટવન એે આખરી ેસોટી ેે.

શા માટવ શાળા આપત્તિ વ્યવસ્થાપન યોજના જૂરરી ેે?



યોજનાના ધ્યેય અને ઉિવશ્ય
➢ શાળાઓમાં આપત્તિ વ્યવસ્થાપન અંગે અસરેારે વ્યવસ્થા મારવ જૂરરી

તમામ માદહત એેત્તિત ેરવ 
➢ શાળામાં ેટોેટી પ્ત્તતદક્રયા સ સ્ટમ સ્થાત્તપત ેરવ .
➢ ેોઈપણ ેટોેટી પ્ત્તતદક્રયા માટવ શાળાના સમિુાયને તૈયાર ેરવો.

➢ અસરેારે પ્ત્તતદક્રયા માટવ ભતુ્તમેા અને જવાબિારી નક્કી ેરવ 
➢ શાળાના સમિુાયમાં જાગૂરેતા ઊભ ેરવ અને ક્ષમ્તનુ ત્તનમાવણ ેરવું
➢ શાળામાં આપત્તિ ઘટાિ અંગેન પ્વતૃ્તિઓ અમલમાં મુે વ .
➢ ત્તવત્તવિ સ્ટવેહોલ્ડરોમાં સહભાક્ષગતાને પ્ોત્સાહન આપવુ.ં



શાળા આપત્તિ વ્યવસ્થાપન યોજના તૈયાર ેરવાના પગલા 

• સહભાગી આયોજન ટીમ ઊભી કરવીપગલ ું-૧

• પરરસ્સ્થત્તિ સમજવી પગલ ું-૨ 

• િૈયારી પગલ ું-૩ 

• આપત્તિ ઘટાડો પગલ ું-૪

• પ્ત્તતદક્રયા અને આપત્તિમાંથ  બહાર ન ેળવુ ંપગલ ું-૫

• યોજનન  તૈયારી, સમ ક્ષા અને મજુંરીપગલ ું-૬

• યોજનાનો અમલ અને જાળવણ  પગલ ું-૭



યોજનાના ત્તસધ્િાતંો
➢ આયોજનમાં અગેવાનોનુ ંસમથવન મળવુ ંજોઈએ.

➢ યોજનાઓને ત્તનમાવણ સ્તર સિુ  લઈ જવા આયોજનમાં મલૂ્યાંે નનો ઉપયોગ 
ેરાય ેે.

➢ આયોજનમાં તમામ ભય અને જોખમોનો ત્તવચાર ેરાય ેે.

➢ આયોજનમાં સમગ્ર શાળાના સમિુાયનો પ્વેશ અને ેાયવલક્ષ  જૂરદરયાતો માટવ 
જોગવાઈ ેરાય ેે. 

➢ આયોજનમાં તમામ ગોઠવણો અને તમામ સમયન  ત્તવચારણા ે રાય ેે.



પગલુ-ં૧ : સહભાગ  આયોજન ટીમ ઊભ  ેરવ 

હાિવૂરપ આયોજન ટીમ મુે રર ેરવ .

સામાન્ય માળખુ ંબનાવવું

ભતૂ્તમેા અને જવાબિારીઓ નેેી
ેરવ  અને સોંપવ .

બેઠેોન  ત્તનયત્તમત અનસુકૂ્ષચ નેેી 
ેરવ . 



હાિવ ૂરપ આયોજન ટીમ મુે રર ેરવ 
શાળા આપત્તિ વ્યવસ્થાપન સત્તમત્તત

➢ શાળા વહીવટ

➢ ત્તશક્ષેો મોટી શાળાઓએ ખાતરી ેરવ વે શાળા ત્તવદ્યાશાખાના તમામ મખુ્ય ત્તવભાગો અને સેેશનો તથા
સ્ટાફને પ્ત્તતત્તનત્તિત્વ મળે.

➢ સ્ટાફ - આમાં સતુ્તવિાઓ, ત્તનભાવ, પોર્ષણ, સરુક્ષા, આરોગ્ય, સલાહ, પદરવહન વગેરવનો સમાવેશ થાય ેે.
➢ માતા ત્તપતા - માતાત્તપતા અને ત્તશક્ષે સહયોગ વે સમાન શાળા ેલ્યાણ સત્તમત્તત સાથે જોડવાં જોઈએ.

➢ શાળા પડોશ ઓ- આમાં પાડોશન ત્તસત્તવે એસોત્તસયેશનો, મોટા વેપાર-િંિાઓનો અને જાહવર સરુક્ષા
અત્તિેારીઓનો સમાવેશ થાય ેે. યોગ્ય જણાય ત્યાં પોલ સ આગ-સેવાઓ, ેટોેટી વ્યવસ્થાપન
અત્તિેારીઓ, પડોશનાં એસોત્તસયેશનો, સ્થાત્તને િંિાિારી ભાગ િારો, શાળા બોડવ પડોશનાં ચ ૂટંાયેલા અત્તિેારી
સાથે સંિવશા -વ્યવહાર અને સંપ વે મારફત આ ત્તસધ્િ ેરી શેાશ.ે

➢ સહાયપાિ જૂથોના સભ્યો - સશક્યતા અને અન્ય સહાયપાિ જૂથો જેમન જૂરદરયાતોન અન્યથા ઉપેક્ષા
ેરાય ેે તેવા લોેોન ું વ્યદેતગત પ્ત્તતત્તનત્તિત્વ હોવ ું પણ મહત્વપણૂવ બન શ વે.

➢ ત્તવદ્યાથ ઓ - આિશવ રીતે એ ેે વે, ત્તવદ્યાથીન સંસ્થામાંથ ચ ૂટંાયેલા પ્ત્તતત્તનત્તિ આમાં હોય.



શાળા આપત્તિ વ્યવસ્થાપન સત્તમત્તતના ેાયય 
➢ સત્તમત્તતન રચના વે પનુરવ ચના
➢ પદરવાર આપત્તિ યોજના ફોમવન ું સ્ટાફ,ત્તવદ્યાથીઓ અને પદરવારોમાં ત્તવતરણ
➢ સપંણૂવ શાળા જોખમ અસરન ું મલૂ્યાંે ન.સહાયપાિ અને ક્ષમ્ત મુે ેર ેરવ 
➢ આપત્તિ ઘટાડાન પ્વતૃ્તિઓન અગ્રતા નક્કી ેરવ 
➢ સ્ટાફ તાલ મ યોજના ત્તવેસાવવ 
➢ મળૂભતૂ ેટોેટી અને િોરણસરન સચંાલન ેાયવપધ્િત્તતન સમ ક્ષા
➢ શાળા અને પડોશમાં જોખમ શોિ હાથ િરવ 
➢ િરવે વગવખડં અને ેોરીડોરમાં ચોટાડવલ શાળા ખાલ ેરવાના માગવના નેશા તપાસવા
➢ આગ રોેવાના સાિનોન ચેાસણ 
➢ શાળાન જગ્યા અને પડોશમાં જોખમો,અને નેશા પર સશંાિનો મુે ેર ેરવા



શાળા આપત્તિ વ્યવસ્થાપન સત્તમત્તતના ેાયય 

➢ પડોશના અને શાળાન જગ્યાના નેશા જૂરર પડવ તેવ જગ્યાએ લગાડો

➢ વહીવટી, નત્તસિંગ, ેચેરી અને વગવખડં ગો- બેગસ ચેાસો અને ફરી પરુી પાડો.

➢ પદરવારોનો ત્તવદ્યાથી અરામ-સાિનો માટવ ત્તવનતં ેરવ 

➢ મા-ંબાપને ત્તવદ્યાથી-પદરવારના પનુ:એેીેરણ ેાયવપદ્ધત્તત જણાવવ .

➢ ત્તવદ્યાથીન ેટોેટીમાં બહાર ન ેળવાન પરવાનગ અદ્યતન ેારવ .

➢ આગ ેવાયત અને સપંણૂવ નેલ ેવાયત ન્ન યત ેરવ 

➢ િરવે વગવ સાથે તવાય્તોન પ્ેટીસ ેરવ .

➢ ઓેામાં ઓછં વર્ષવમાં બે વખત આગન અને મેાન ખલ ેરવાન ેવાયત ેરવ .

➢ અન્ય જોખમો માટવ સપંણૂવ નેલ ેવાયત ેરવ .

➢ ેવાયતનું મલૂ્યાંે ન અને યોજના અને ેાયવપદ્ધત્તતઓન સિુારણા ેરવ .



➢ પગલા-૨ માું આયોજન ટીમ સ ુંભત્તવિ જાય અને જોખમો મ કકરકરે છે,
અને િેવા જાય અને જોખમો દ્વારા ઊભા થિાું જોખમ અને સહાયપાત્રન ું
મલૂયાુંકન કરવ ું.

➢ અસરકારક શાળાના આયોજનો આધારે ચોક્કસ શાળાની સામેના ભયો
અને જોખમોના સ સ ુંગિ પથૃ્થકરણ અને ત  લના પર છે.

➢ આ કાયા ખાસ કરીને ભય અને જોખમ મ કકર કરીને અને જોખમ
મલૂયાુંકન પ્રરિયા મારફિ બજાવાય છે, જેમાું ભય અને જોખમો અંગે
મારહિી એકત્તત્રિ કરાય છે, અને પાછળથી િેનો ઉકેલ લાવવો િે નક્કી
કરવાના હેત  ઓ મારે જોખમન ું મ લય નક્કી કરાય છે.

પગલુ - ૨ : પદરક્સ્થત્તત સમજવ  



પ્ાપ્તતસ્થાન:- ગાઈડ ફોર ડવવલત્તપિંગ હાય-તવોલ ટી સ્કુલ ઈમરજન્સ  ઓપરવશન તલાન, FEMA, 2013 

જોખમો,સુંકટો અને 
સહાયપાત્ર બાબિો 
મ કકર કરવી.

મ કકર કરાયેલ ભયો અને 
સુંકટોથી ઊભા થયેલ 

જોખમોનો ક્યાસ કાઢવો.

ભયો અને સુંકટોની 
અગ્રિા નક્કી કરવી



જોખમો,સંે ટો અને સહાયપાિ બાબતો મકુ્કર ેરવ  
➢ સંે ટો અને ઘટનાઓ એવી ભૌિીક સ્સ્થત્તિ છે. જેમાું, જીવહાની, ઈજા, ત્તમલકિને

ન કસાન, પવૂા-સ ત્તવધા માળખાને ન કસાન, કૃત્તર્ષત્તવર્ષયક ન કસાન િથા
પયાાવરણને ન કસાન, ધુંધામાું અવરોધ કે અન્ય પ્રકારની હાની કે ન કસાન
કરવાની શક્યિા રહે છે.

➢ જોખમ એ સકિની ઘટના બનશે એવી શક્યિાની સાપેક્ષ માત્રા છે. જોખમની
વ્યાખ્યા ભયને પહોચી વળવાની અથવા હાની કે ન કસાન સહન કરવાની
શક્યિા િરીકે કરાય છે.

➢ સહાયપાિ એક એવી સ્સ્થત્તિ છે, જેમાું માનવ વસાહિો, મકાનો, ખેિી કે માનવ
આરોગ્ય, િેના ત્તનમાાણ કે સુંસ્કરણથી પ્રદેશની નજ્દીક્િાને કારણે આપત્તિનો
ભોગ બને છે.



સભંત્તવત સરંચનાત્મે જોખમો
➢ ભકૂુંપીય બેન્ડની ગેરહાજરી
➢ ર લોરટિંગ સ્િુંભો
➢ ટૂુંકા સ્િુંભ
➢ ત્તવસ્િરણ સાુંધા (જોઈન્ટ)
➢ મોટા દરવાજા
➢ ધરણન ું (બીજા) પરરમાણ
➢ સ્િુંભન ું પરરમાણ
➢ ટૂુંકા સ્િભન ું સ્ટબ
➢ ત્તનસરણી
➢ છાપર ું
➢ દીવાલમાું કોની ઉપસી આવેલો ભાગ
➢ માળની ઊંચાઈ
➢ પેસેજન ું પરરમાણ
➢ મકાનના કોઈ ભાગમાું ત્તિરાડ
➢ ખ લલા અને ખવાઈ ગયેલા સ્ટીલના સબળયા



સભંત્તવત ક્ષબન-સરંચનાત્મે ભયો 
➢ ફાઈલના ખાનાું (કેબીનેટ).
➢ છાજલી.
➢ છાજલીની સામગ્રી.
➢ કમ્પ્ય  ટરો.
➢ રદવાલ પરની લટકિી વસ્ત  ઓ .
➢ આગશામકો.
➢ રેફ્રીજરેટરો.
➢ છિ પરની લટકિી વસ્ત  ઓ.
➢ લાઇટના જોડાણો.
➢ રેક- લાઈટ.
➢ બ્લેકબોડા.
➢ પ્રોજેક્શન સ્િીન.
➢ એરકન્ડીશન.
➢ વીજળીના વાયરો.
➢ મોટી િકિીઓ
➢ ગ્લેજ કરેલ પાટીશનો.
➢ (કાચ જડેલ)



શાળાન  જગ્યાન  બહારન  બાજુના જોખમન  આેારણ 

➢ રાસાયબણક કારખાન ું.
➢ વીજળીની હાઈ-ટેન્શન લાઈન.
➢ પ્રરિયા એકમો.
➢ અત્યુંિ જ ના મકાનો.
➢ નમેલા વીજળીના થાુંભલા.
➢ ખેિ-પેદાશ ્લાનટ.
➢ િેલની પાઈપલાઈનો.
➢ ખ લલી ગટરો / મોરી.
➢ ધોરી માગો.
➢ જોખમી પદાથોના ગોદામો.
➢ ગેસની પાઈપલાઈન .



સભંત્તવત સંે ટો 
➢ ભકૂુંપ .
➢ ચિવાિ/ વાવાઝોડ ું.  
➢ ત્સ  નામી. 
➢ ત્તવજળી. 
➢ માગા અકસ્માિ. 
➢ બોમ્પબ ત્તવસ્ફોટ.  
➢ હ લલડ. 
➢ આપઘાિ. 
➢ જાનવરન ું કરડવ  ું. 
➢ અત્યુંિ ભીડ. 
➢ રસાયબણક અકસ્માિ. 
➢ ખોરાકન  ું ઝેર.
➢ રોગચાળો (સ્વાઇન ફ્લ , અછબડા, વગેરે).
➢ રાસાયબણક અને ત્તવરકરણ ત્તવર્ષયક.



શક્ય સહાયપાિ ત્તવસ્તારો
➢ રસાયણશાસ્રની પ્રોગશાળા
➢ ભૌત્તિકશાસ્ર પ્રયોગશાળા
➢ જીવત્તવજ્ઞાન પ્રયોગશાળા.
➢ સાુંકડી ત્તનસરણી.
➢ લટકિી છિો.
➢ ખ લલા વીજળીના વાયરો.
➢ રસોડાનો ત્તવસ્િાર.
➢ અયોગ્ય લાઈટ-વ્યવસ્થા સાથેના કોરીડોર.
➢ એલીવેહસા. (લીર ુંટ)



મલુ્યાંે ન પરીત્તમત 

➢ ઘટના બનવાન વારંવારન શક્યતા. (એટલે કે કેટલીવાર ભય કે સ ુંકટ
ઉભ ું થઈ શકે)

➢ પદરમાણ (એટલે કે અપેબક્ષિ ન કસાનની માત્રા)
➢ સ્ટાફ ત્તવદ્યાથીઓ અને મલુાેાત ઓને ચેતવણ આપવા ઉપલબ્િ
➢ સમય. (એટલે કે કેટલો સમય ભય અંદર પ્રવિામાન રહેશે)
➢ ભય વે સંે ટન ચાલુ રહવત અને સંે ળાયેલ રહવત અસરો.

પ્ાપ્તતસ્થાન:- ગાઈડ ફોર ડવવલત્તપિંગ હાય-તવોલ ટી સ્કુલ ઈમરજન્સ  ઓપરવશન તલાન, FEMA, 2013 



ભયો અને સંે ટોન  અગ્રતા નક્કી ેરવ 
સંે ટ શક્યતા પદરમાણ  ચેતવણ સમયગાળો જોખમઅગ્રતા 

આગ.

૪.અંત્યુંિ સુંભત્તવિ
૩. સુંભત્તવિ
૨. શક્ય
૧. અશક્ય

૪ આપત્તિ
૩.મહત્વપણૂા
૨. માયાારદિ 
૧. નજીવી   

૪.ન્ય નિમ
૬.૧૨ કલાક
૨.૧૨-૨૪ કલાક
૧. ૨૪ કલાક

૪. ૧૨+કલાક
૩.૬-૧૨ કલાક
૨. ૩-૬ કલાક
૧<૩

ઉંચ્ચ
મધ્યમ
ત્તનમ્પન

શાળાની
બહાર
રચાયેલ
સુંકટ.

૪.ઊંચા પ્રમાણમાું 
સુંભત્તવિ 
૩.સુંભત્તવિ
૨.શક્ય
૩.સુંભત્તવિ

૪.આપત્તિ
૩.મહત્વપણૂા
૨.માયાારદિ
૨.નજીવી

૪.ન્ય નિમ
૩.૬-૧૨ કલાક
૨.૧૨+૨૪ કલાક
૧.૨૪ કલાક

૪.૧૨+કલાક
૩.૬-૧૨ કલાક
૨.૩.૬કલાક
૧<૩ કલાક

ઉંચ્ચ
મધ્યમ
ત્તનમ્પન



સુંશાધન યાદી

શાળાનો નકશો

શાળામાું ત્તવત્તવધ િૈયારી પ્રવતૃ્તિઓ હાથ 
ધરવા માટેન ું વાત્તર્ષિક કેલેન્ડર

મોકરિલ હાથ ધરવા કાયા યોજના

ક્ષમિા ત્તનમાાણ અને િાલીમ

પગલુ - ૩ : તૈયારી



સસંાિનન  યાિી
શાળાન  જગ્યામાં ઉપલબ્િ સસંાિનોન  

યાિી.
શાળાન  જગ્યા બહાર ઉપલબ્િ સસંાિનોન  

યાિી.
➢ પ્રાથત્તમક સારવાર પેટી. 
➢ આગશામક. 
➢ ટોચા. 
➢ જાડ ું  દોરડ ું.
➢ રેિીની ડોલ. 
➢ કમ્પ્ય ટર પ્રયોગશાળા. 
➢ ભોત્તિકશાસ્ત્ર પ્રયોગશાળા.
➢ રસાયણશાસ્ત્ર પ્રયોગશાળા.
➢ જીવશાસ્ત્ર પ્રયોગશાળા. 
➢ કેન્ટીન. 
➢ પીવાના પાણીની સ  ત્તવધા. શૌચાલય 

શાળાન  ું રમિગમિન ું. મેદાન. 
➢ ગ્રન્થાલય. 
➢ શાળામાું ખુંડો (વગા-સ્ટાફ,આચાયા,વહીવટ) 
➢ છાત્રાલય. 

➢ હોસ્સ્પટલ.
➢ પોલીસમથક. 
➢ બુંબાખાન  ું. (ફાયરસ્ટેશન)
➢ રક્િ બેંક. 
➢ ફામાસી.
➢ બબનસરકારી સુંસ્થા. 
➢ નાગરરક રક્ષણ.
➢ રેશન દ કાન.
➢ રેસ્ટોરન્ટ.
➢ ધાત્તમિક સ્થળ.(મુંરદર,મસ્સ્જદ ચચા વગેરે) 



શાળાનો નેશો
શાળાનો ભૌત્તિક-નકશો

• શાળામાું વગાખુંડોની સુંખ્યા.
• સ્ટાફ માટેના ખુંડોની સુંખ્યા.
•આચાયા અને ઉપાચાયાના ખુંડો.
• શૌચાલય અને અન્ય ખુંડો.
• ત્તવત્તવધ પ્રયોગશાળાઓ, જેવી કે 
ભૌત્તિકશાસ્ત્ર, રસાયણશાસ્ત્ર, 
જીવશાસ્ત્ર અને  કમ્પ્ય ટર.

• રમિ-ગમિન  ું મેદાન માું ખ લલી
જગ્યા.

સંશાિન નેશો 

•આગશામક, દોરડ ું, પ્રાથત્તમક 
ઉપચાર પેટી, વગેરે જેવા મહત્વના 
સુંસાધનો શાળાના મકાનમાું
ઉપલબ્ધ હોવા.

• બુંબાખાન  ું, હોસ્સ્પટલ,પ્રાથત્તમક 
આરોગ્ય કેન્ર,પોલીસ મથક, 
નાગરરક રક્ષણ કચેરી, ઈ.ચો.સી, 
વગેરે જેવા સૌથી નજીકના 
સુંસાધન-સ્થળો.

• સૌથી નજીકન  ું બસ સ્ટેશન, રેલવે-
સ્ટેશન, ઓટો સ્ટેન્ડ

• શાળાના મકાનની નજીક આવલેા 
સરોવ,નદીઓ,ઊંચા,નીચા 
મેદાનો,બીચ,વગેરે જેવા ભૌગોબલક 
લક્ષણો.

મકાન ખાલી કરવા અંગેનો નકશો

• મકાન ખાલી કરવાના નકશામાું
િમામ ત્તનસરણીઓ, બારણાું, અને
બારીઓ દશાાવવી.

• નકશામાું બરહમાાગા સ્પષ્ટ્ટ અંરકિ 
કરવો. 

• નકશામાું િીર દ્વારા વગાખુંડ, 
સ્ટાફરૂમ,વગેરેમાુંથી બહાર 
નીકળવાના ત્તવત્તવધ માગો બિાવવા.

• શાળામાું ત્તવત્તવધ સ્થળોએ નકશો 
રાખવો અને લાલ અક્ષરે લખવ  ું કે 
‘િમે અહી છો’, જેથી વપરાશકિાાને 
બહાર નીકળવાની સૌથી નજીકની 
જગ્યા અને નકશાનો નો ઉપયોગ 
કોઈ કરે િો િે મકાન ખાલી 
કરવાના માગાનો ખ્યાલ આવે.

• શક્ય હોય િો, વૈકલ્લપક માગો પણ 
અંરકિ કરવા.
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શાળામાં ત્તવત્તવિ તૈયારી હાથ િરવા વાત્તર્ષિે વેલેન્ડર
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ક્ષમતા ત્તનમાવણ અને તાલ મ
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સરંચનાત્મે:

• થાંભલા વે ઘરોમાં ેાંપ, વે ત્તેદ્રો ેરીને તેન  સાથે 
સમાિાન ેરવુ.ં 

• પનુ:પ્બલ ન સ્ટીલને હવા વે ભેજમાં ખલુ્લુ ંન રહવવા િો.
• ખલુ્લા સ્ટીલને ેોન્ક્રીટ મોટા ઢાંેી િો.
• લાેડામાં અને ત્તતરાડવાળં મોટાવર, ત્તતરાડવાળી  

ઇંટોઅને નુે સાન મતુત ેોન્ક્રીટ નક્કી ેરો.
• ગટરો અને પાણ -ત્તનેાલ વ્યવસ્થા ેચરાથ  ચોખ્ખ  

રાખો. 
• ખાતરી ેરો વે પાણ  અને ભેજ વાહે નળીઓ મેાનથ  

દુર ેે.
• તટૂવલા ેાચ બિલ  નાખો.

બબન સુંરચનાત્મક 

• ત્તવસુંવારહિ વીજળી વાયરો અને રાન્સફામારો સહીિ 
ત્તવજળી સાધનસામગ્રી યોગ્ય રીિે જોડવી 

•નીકો/ પાઇપો ને દીવાલ કે જમીન સાથે સ રબક્ષિ રીિે 
સજ્જડ કરવી.

•છાજલીઓ ફે્રમ સાથે સજ્જડ કરવી.
•ભીંિ પરના કેબબનેટો ભીંિ પર સજ્જડ બેસાડવા. 
•ભીંિ પર લગાડેલ ટી.વી. સ્િીન સ રબક્ષિ રીિે સજજડ 
ગોઠવવા.

•આગશામાક  સ રબક્ષિ અને બ્રેકેટમાું  મ  કવ ું.
• ફાઈલની કેબબનેટો ભેગી સજ્જડ કરવી. 
•પ સ્િકોના ઘોડો એકની પાછળ એક એ રીિે એકસાથે 
સજજડ કરીને ગોઠવવા.

• કમ્પ્ય  ટરને ટેબલ પર સ્સ્થર કરવ ું અને ટેબલો સ રબક્ષિ 
જગ્યાએ મ  કીને સ્સ્થર કરવ ું.

•પાણીની ટાુંકીઓ સજ્જડ બેસાડીને સ્સ્થર કરવી.

પગલુ ં૪: આપત્તિ ઘટાડો 



સલામત  – તપાસણ 
➢ મકાન િપાસણી: બાુંધકામ ત્તવભાગ / મકાન અને માગા ત્તવભાગ, મ્પય ત્તનત્તસપલ ઇજનેર,

સ્થાત્તનક,ઇજનેરી, કોલેજની, મદદથી આ િપાસણી કરી શકાય.
➢ આગ-સ રક્ષા િપાસણી: સ્થાત્તનક આગ ત્તવભાગની મદદથી િપાસ કરી શકાય.

➢ મધ્યાહન ભોજનન ું ત્તનરીક્ષણ: િે પ્રદેશના મધ્યાહન ભોજન ત્તનરીક્ષક / આરોગ્ય અત્તધકારી દ્વારા કરી
શકાય.

➢ પીવાના પાણીન  ું ત્તનરીક્ષણ: મહાનગરપાબલકા / નગરપાબલકા દ્વારા કરી શકાય.
➢ વોશરૂમ ત્તનરીક્ષણ: શાળાના વહીવટી-િુંત્ર દ્વારા કરી શકાય

➢ ત્તવજળી સલામિી િપાસણી: ત્તવજળી ત્તવભાગ, સ્થાત્તનક ઈજનેરી કોલેજોની મદદથી િે કરી શકાશે

તપાસણ નો પ્ેાર સકૂ્ષચત માળખુ ં
મકાન િપાસણી ૩ વર્ષા એક વખિ 

આગસ રક્ષા િપાસણી વર્ષામાું એક વખિ 
મધ્યાહનભોજન યોજનાન ું ત્તનરીક્ષણ દર મહીને 

પીવાના પાણીન ું ત્તનરીક્ષણ દર મહીને 
વોશરૂમ ત્તનરીક્ષણ દર મહીને 

વીજળીની સલામિી િપાસણી વર્ષામાું એક વખિ 



Step-5: Response & Recovery 



Source: Disaster and Emergency Preparedness: Guidance for Schools, IFC, World Bank Group

અત્યતં ઝડપ  પ્ારંભ 
ચેતવણ  નહીં



પગલુ-ં૬ યોજનન  તૈયારી, સમ ક્ષા અને મજુંરી

પ્ાપ્તતસ્થાન:- ગાઈડ ફોર ડવવલત્તપિંગ હાય-તવોલ ટી સ્કુલ ઈમરજન્સ  ઓપરવશન તલાન, FEMA, 2013 

યોજના બનાવો 

•પ્રાસ્િાત્તવક (શાળાની રૂપરેખા)
•સ ુંકટ,જોખમ અન ે
સહાયપાત્રિાન ું મલૂયાુંકન 
•િયૈારી 
•ધટાડો 
•પ્રત્તિરિયા 

યોજના લખો 

•નકશા અન ેરૂલો માટે જેવા
રશ્ય સાધનો અન ેકસોટી-
યાદીઓ સાથ ેઅગત્યની 
મારહિીનો સારાુંશ િયૈાર કરો. 
•સાિ ભાર્ષા વાપરવી, અત્તશસ્ટ 
ભાર્ષા ન વાપરવી, સ ુંબક્ષ્િ 
શબ્દોનો ઉપયોગ ઓછો કરવો
અન ેટૂુંકો વાક્યો િથા કિારી 
પ્રયોગોનો ઉપયોગ કરીન ેસ્પષ્ટ્ટ 
લખાણ કરવ ું 
•કાયાલક્ષી યોજના સહેલાઈથી 
સ ુંજય િ ેરીિ ેવ્યક્િ કરિી
પયાા્િ ત્તવગિો પરૂી પાડવી
•સ લભ સાધનો અન ેદસ્િાવજેો 
ત્તવકસાવવા

યોજનાન  સમ ક્ષા 

•યોજના,કાયાના મહત્વના માગો 
મ ક્કર અન ેપ્રયોજજિ કરિી
હોય િો િ ેપયાા્િ છે.
•શાળા,સોપલે કાયા અન ે
મહત્વની કામગીરી, પ્રા્િ 
સ ુંસાધનોથી ત્તસદ્ધ કરી શકે િો, 
િ ેયોજના શક્ય કહી શકાય
•ભય કે સ ુંકટોથી ઊભી થયલેી
જરૂરરયાિો પરરપણૂા કર, ખચા 
અન ેસમય મયાાદાન ેપહોચી 
વળવા સ્વીકાયા બન ેછે.
•યોજનાએ, લાગ  પડિી 
રાજ્યની અન ેસ્થાત્તનક 
જરૂરરયાિોન ું પાલન કરવ ું
જોઈએ, કારણ કે િ ેઆધાર-
રેખા પરૂી પાડે છે, જેનાથી 
આયોજન અન ેઅમલ-બજવણી 
બુંન ેસ ગમ બન ેછે.

યોજના મ ુંજ ર કરવી અન ેિમેાું 
રહસ્સદેારી રાખવી

•યોજનાન ેઆખરી રૂપ આ્યા
પછી આયોજન ટીમ ેિ ેયોગ્ય
નતેતૃ્વ સમક્ષ રજ  કરવી અન ે
યોજનાની અત્તધકૃિ મ ુંજ રી
મળેવવી 
•ટીમ,ે ત્યારબાદ, જેઓની
યોજનામાું જવાબદારી હોય 
િવેા લોક ભાગીદારોમાું િથા 
યોજનાન ું જેમની સાથ ેસ ુંકલન 
કરાશ ેિ ેસ ુંબુંત્તધિ જીલલા, 
સ્થાત્તનક. અન/ેઅથવા રાજ્ય
સ ુંસ્થાઓ સહીિ જેમની 
યોજનામાું ભતૂ્તમકા હોય િવેા 
વધારાના સ્ટેકહોલડરો સાિ ે
યોજનાની ચચાા કરવી 
•શાળાના મકાનનો ઉપયોગ
કરિી અન્ય સ ુંસ્થાઓ સાથ ેપણ 
યોજનાની ચચાા કરવી 



પગલુ ં- ૭ : યોજનાનો અમલ અને જાળવણ 
•બઠેક યોજવી
•મકાન ખાલી કરવાના સ્થળોની મ લાકાિ
•સામેલ સ્ટેકહોલડરોને, યોજના,નીત્તિઓ,અને કાયાપદ્ધત્તિઓ અંગે યોગ્ય અને સ ુંબ ુંત્તધિ સારહત્ય
આપવ ું.
•સમગ્ર મકાનના પોસ્ટની મારહિી
•ત્તવદ્યાથીઓ અને સ્ટાફને યોજના િથા લોકભાગીદારીનો પરરચય કરાવવો
•સ્ટાફ િેમની ભતૂ્તમકા પરરપણૂા કરે િે માટે જરૂરી કૌશલય અંગે િેઓને િાલીમ આપવી.

સ્ટેકહોલડરોને યોજના 
અને િેમાું િેમની 
ભતૂ્તમકા અંગે િાલીમ 

આપવી 

• ટેબલટોપ મહાવરો 
• કવાયિ 
• કાયાલક્ષી મહાવરો 
•પરૂી માત્રામાું મહાવરો 

યોજનાનો મહાવર

•સમીક્ષા એ આવત્તિિક પ્રવતૃ્તિ બનવી જોઈએ
•આયોજન ટીમે,યોજના સમીક્ષા અને સ ધારણા માટેની પ્રરિયા સ્થાત્તપિ
કરવી

•ઘણી શાળામાું િેમની યોજનાઓની વાત્તર્ષિક ધોરણે સમીક્ષા કરો

યોજનાની સમીક્ષા
સ ધારણા અને જાળવણી 

પ્ાપ્તતસ્થાન:- ગાઈડ ફોર ડવવલત્તપિંગ હાય-તવોલ ટી સ્કુલ ઈમરજન્સ  ઓપરવશન તલાન, FEMA, 2013 



સાવાવગ  શાળા સલામત  યોજના 

પ્ાપ્તતસ્થાન:- ગાઈડ ફોર ડવવલત્તપિંગ હાય-તવોલ ટી સ્કુલ ઈમરજન્સ  ઓપરવશન તલાન, FEMA, 2013 


