
CHRISTAVA MAHILALAYAM  SCHOOLS, ALUVA 

                      Student Transport Registration Form 
 
CMPS   NO. 

 

Dear Sir/Madam, 

I desire to avail your school bus service for my ward  for the year  ___________________ 

Name of the student: _________________________________________________________________ 

Class __________________ Div_________________________    Admission No____________________ 

Father/ Guardian’s Name : ______________________________________________________________ 

Address _____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Contact No_____________________________________ ,    ___________________________________ 

Pickup Point (Location and Landmark)____________________________________ 

 

I/ We undertake that we will abide by all the rules and regulations of the school as mentioned overleaf and also 

those which are enforced from time to time by the management of the schools. 

    Name of Parent / Guardian  _________________________________________ 

Date _____________        Signature    _______________ 

 

 

                                                                                FOR OFFICE USE ONLY 

           Pickup point: _________________________ Bus No ___________   Time _______________ 

           Date of Registration: ___________   

           Signature with seal 

 

 

 

 



CHRISTAVA MAHILALYAM SCHOOLS, ALUVA 

School Transport / Bus Rules 

1. Students can avail the school transport subject to the availability of seat by submitting the registration 

form. Parents are requested to consult the school transport in-charge for details regarding routes of 

school buses. No extension or modification of existing route will be entertained. 

2. Bus service charges for the scheduled route will be as per notification. Fees will be charged for 10 

months in a year. The amount is payable along with school fees. Those who pay in one instalment must 

do so at the beginning of the new academic year. Students who pay the fee as per stipulation will be 

issued bus pass and only they will be allowed to board the bus. 

3. Those who wish to use school bus must use the facility for a minimum 5 months in an academic year.  

4. School bus facility is available only for regular classes. 

5. A student who is commuting by school bus should be at the bus stop at least 10 minutes before the 

scheduled time of the bus. The bus will not wait for any latecomers.  

6. Students ID card and bus pass should be worn by the students before boarding the bus and he or she 

should wear the same at all times.  

7. Students are allowed to use only the allotted bus. They should board / alight at the same bus stop. No 

change will be allowed without prior written permission of the school. The drivers / helpers  should not 

be requested for change in stoppage or timings. There will be a minimum 250 meters gap between two 

stops. The buses cannot stop at every door step and so students must move to the nearest stop. In 

view of the increase in the number of vehicles on road, the number of stops has to be reduced, if the 

buses are to run on time. 

8. In case of change in stop / or bus (of a temporary or permanent nature), the permission for the same 

has to be sought through an application. If a student wants to discontinue using the school transport, 

advance request must to given. Otherwise bus fee will be levied till the date of submission of such a 

request. 

9. A change of route is possible only on availability. The requisite fee and minimum 15 days notice is 

required to effect the change. 

10. Any grievances related to transport problem should be intimated to the school office.  

11. If a student misses his allotted bus, he is not supposed to board any other bus. In such case, it is the 

responsibility of the parents to drop their wards to the school. However, the student may return by the 

allotted bus. 

12. No student should go near the bus until it comes to a complete halt. 

13. The driver’s attention must not be distracted for any reason. 

14. Unruly behavior like shrieking, shouting and playing inside the bus is strictly prohibited. Courteous 

behavior is expected at all times. 

15. Parents are requested to be patient, if a bus arrives late due to any unforeseen circumstances. 

16. The school cannot be held responsible for misplaced belongings in the bus. In such cases parents are 

requested to contact the school office. 

17. While dropping the children at the bus stop, if the parent/guardian/escort does not come at pre-
scheduled time to receive  his ward, then the student shall be taken to school, from where he/she can 
be collected by parent / guardian / escort concerned. 

       
 
 



CHRISTAVA MAHILALYAM SCHOOLS, ALUVA 

            സ്കൂ ൾ ട്രാൻസ്്പാർട്ട ്/ ബസ് നിയമങ്ങൾ 
 
1.ബസിലെ സീറ്റിന്ലെ  ഒഴിവനുസരിച്ചു വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്കൂ ൾ ഗതാഗതം 
ട്പ്യാജനലെരുത്ാം. ഇതിനായി രജിസ്്ട്രഷൻ ് ാം സമർെി്ക്കണ്ടതാണ്. 
രജിസ്്ട്രഷൻ ് ാം മാർച്ച്് 01, 2023 മുതൽ സ്കൂ ൾ ഓ ീസിൽ െഭ്യമാണ്. 10 
രൂപ അരച്ചു രജിസ്് ട്രഷൻ ് ാം കകപറ്റി 15 മാർച്ച്് 2023 ന ്മുൻപായി സ്കൂ ൾ 
ഓ ീസിൽ നൽ്കണ്ടതാണ.് ഇങ്ങലന ് ാം നൽകിയവർക്കു മാട്ത്മ സ്കൂ ൾ 
ബസ് ഉപ്യാഗിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളു. ആദ്യം ് ാം നൽകുന്നവർക്കു 
മുൻഗണന നൽകും. അരുത് അധയയനവർഷം ഏക്ദ്ശം 10% ബസ ് ീസ് 
വർധന ഉണ്ടായിരിക്കും. സ്കൂ ൾ ബസുകളുലര െൂട്ട ്സംബന്ധിച്ച വിശദ്ാംശങ്ങൾക്ക് 
സ്കൂ ൾ ട്രാൻസ്്പാർട്ട ് ഇൻചാർജുമായി ബന്ധലെരാൻ രക്ഷിതാക്ക്ളാര ്
അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. നിെവിെുള്ള െൂട്ടിന്ലെ വിപുെീകരണ്മാ പരിഷ്കാര്മാ 
ഉണ്ടാകില്ല 
 
2. ലഷഡ്യൂൾ ലചയ്ത െൂട്ടിനുള്ള ബസ് സർവീസ് നിരക്കുകൾ അെിയിെ ്
അനുസരിച്ചായിരിക്കും. ഒരു അധയയനവർഷത്ിൽ 10 മാസലത് ബസ്  ീസ് 
അര്ക്കണ്ടതായി ഉണ്ട്. സ്്കൂൾ  ീസി്നാലരാെം ബസ്  ീസ് 
അര്ക്കണ്ടതാണ്. ഒരു വർഷലത്  ീ അരക്കുന്നവർ പുതിയ അധയയന 
വർഷത്ിന്ലെ തുരക്കത്ിൽ തലന്ന അരയ്് ക്കണ്ടതാണ്. നിബന്ധനകൾ 
ട്പകാരം  ീസ് അരയക്്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ബസ് പാസ ്നൽകും, അവർക്ക ്
മാട്ത്മ ബസിൽ കയൊൻ അനുവാദ്മുള്ളു. 
 
3. സ്കൂ ൾ ബസ് ഉപ്യാഗിക്കാൻ ആട്ഗഹിക്കുന്നവർ കുെഞ്ഞത്  5 മാസലമങ്കിെും 
ഈ സൗകരയം ഉപ്യാഗിക്കണം. 
 
4. െഗുെർ ക്ലാസുകൾക്ക് മാട്തം സ്കൂ ൾ ബസ് സൗകരയം െഭ്യമാകുകയുള്ളു. 
 
5. സ്കൂ ൾ ബസിൽ യാട്ത ലചയ്യുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥി കുെഞ്ഞത് 10 മിനിറ്റ് 
മുലെങ്കിെും ബസ് ്റാെിൽ എത്ണം. 
 കവകി വരുന്നവർക്കായി ബസ ്കാത്ുനിൽക്കില്ല. 
 
6. വിദ്യാർത്ഥികളുലര ID കാർഡ്ും ബസ ്പാസും ബസിൽ കയെുന്നതിന് മുെ ്
വിദ്യാർത്ഥികൾ ധരിച്ചിരിക്കണം 
 
7. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അനുവദ്ിച്ച ബസ് മാട്ത്മ ഉപ്യാഗിക്കാൻ 
അനുവാദ്മുള്ളൂ. അവർ അ്ത ബസ് ്റാെിൽ കയെണം / ഇെങ്ങണം. 
സ്കൂ ളിന്ലെ മുൻകൂർ ്രഖാമൂെമുള്ള അനുമതിയില്ലാലത ഒരു മാറ്റവും 
അനുവദ്ിക്കില്ല. കട്ഡ്വർമാ്രാര് / സഹായിക്ളാര് ്റാെി്ൊ  സമയത്ി്ൊ 
മാറ്റം വരുത്ാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കരുത്. രണ്ട ്്റാെുകൾക്കിരയിൽ കുെഞ്ഞത് 250 
മീറ്റർ അകെം ഉണ്ടായിരിക്കും. എല്ലാ വീരുകളുലര മുൻപിെും ബസുകൾക്ക് 
നിർത്ാൻ കഴിയില്ല, അതിനാൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ  അരുത്ുള്ള ്റാെി്െക്ക് 
്പാകണം. ്ൊഡ്ിലെ വാഹനങ്ങളുലര എണ്ണം വർധിക്കുന്ന സാഹചരയത്ിൽ, 
ബസുകൾ കൃതയസമയത് ്ഓരണലമങ്കിൽ ്റാെുകളുലര എണ്ണം കുെയ്ക്കണം. 
 
 
 



 
 
 
 
8. ബസ് ്റാെ് /ബസ് ഉപ്യാഗം (താതക്ാെിക്മാ സ്ഥിര്മാ) മാെുക്യാ 
/നിർത്ുക്യാ ആലണങ്കിൽ അതിനുള്ള അനുമതിക്കായി ഒരു അ്പക്ഷ 
മുൻ്കൂർ നൽ്കണ്ടതുണ്ട്. ഇത് ലചയ്യാത് പക്ഷം അ്പക്ഷിക്കുന്ന തിയതി 
വലര ബസ ് ഉപ്യാഗിച്ചതായി പരിഗണിക്കുകയും  ീസ ് ഈരാക്കുകയും 
ലചയ്യും. 
 
9. സീറ്റിനല്െ െഭ്യതയിൽ മാട്ത്മ െൂട്ട് മാറ്റം സാധയമാകൂ. ആവശയമായ  ീസും 
കുെഞ്ഞത ്15 ദ്ിവസലത് അെിയിെും മാറ്റം വരുത്ാൻ ആവശയമാണ്. 
 
10. ഗതാഗത ട്പശ്നവുമായി ബന്ധലെട്ട  പരാതികൾ സ്കൂ ൾ ഓ ീസിൽ 
അെിയി്ക്കണ്ടതാണ്. 
 
11. ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക ് അനുവദ്ിച്ച ബസിൽ കയൊൻ സാധിച്ചിലല്ലങ്കിൽ , 
അയാൾ മലറ്റാരു ബസിൽ കയെരുത്.  അത്രം ഘട്ടത്ിൽ വിദ്യാർത്ഥികലള 
സ്കൂ ളി്െക്ക ്  എത്ി്ക്കണ്ടത് രക്ഷിതാക്കളുലര ഉത്രവാദ്ിത്ം ആണ ്
എന്നിരുന്നാെും, അനുവദ്ിച്ചിരിക്കുന്ന ബസിൽ വിദ്യാർത്ഥിക്ക ്മരങ്ങാം. 
 
12. ബസ് പൂർണ്ണമായും നിർത്ുന്നത് വലര ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയും ബസ്സിന്ലെ 
അരു്ത്ക്ക് ്പാകരുത്. 
 
13. ഒരു കാരണവശാെും കട്ഡ്വെുലര ട്ശദ്ധ തിരിക്കരുത്. 
 
14. ബസിനുള്ളിൽ നിെവിളിക്കുക, കളിക്കുക തുരങ്ങിയ അനിയട്രിതമായ 
ലപരുമാറ്റം കർശനമായി നി്രാധിച്ചിരിക്കുന്നു. 
മാനയമായ ലപരുമാറ്റം എല്ലാ സമയത്ും ട്പതീക്ഷിക്കുന്നു. 
 
15. ബസ് കവകിലയത്ിയാൽ ക്ഷമ്യാലര കാത്ിരിക്കാൻ രക്ഷിതാക്ക്ളാര ്
അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. 
 
16. ബസിൽ വിദ്യാർഥികൾ മെന്നു ലവയ്ക്കുന്ന സാധനങ്ങൾക്ക് സ്കൂ ൾ 
ഉത്രവാദ്ിയല്ല. അത്രം സന്ദർഭ്ങ്ങളിൽ മാതാപിതാക്കൾ 
സ്കൂ ൾ ഓ ീസുമായി ബന്ധലെരാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. 
 
17. കുട്ടികലള ബസ ് ്റാെിൽ ഇെക്കു്ൊൾ, രക്ഷിതാവ ് വന്നിലല്ലങ്കിൽ, 
വിദ്യാർത്ഥിലയ സ്കൂ ളി്െക്ക് ലകാണ്ടു്പാകും, അവിലര നിന്നും ആ കുട്ടികലള 
രക്ഷിതാവ് കൂട്ടിലകാണ്ട് ്പാകണ്ടതാണ്. 

 

                     Director 


