29 वा रस्ता सुरक्षा अभियान 2018
राबभवण्याबाबत

महाराष्ट्र शासन
गृह भविाग,
शासन पभरपत्रक क्रमाांक: एमव्हीआर-0318/प्र.क्र.98/पभर-2,
गृह (पभरवहन) भविाग, दु सरा मजला, हु तात्मा राजगुरू चौक,
मादाम कामा मागग, मांत्रालय, मुांबई 400 032.
भदनाांक : 21 एभप्रल, 2018.
शासन पभरपत्रक :मोटार वाहन अपघाताांस पभरणामकारकरीत्या आळा बसावा व नागभरकाांमध्ये वाहतूकीच्या
भनयमाांचा प्रचार व प्रसार होण्याकरीता दरवर्षी सांपूणग दे शिरात " रस्ता सुरक्षा सप्ताह" आयोजीत
करण्यात येतो. केंद्र शासनाच्या रस्ता सुरक्षा सप्ताहासोबतच राज्यात " रस्ता सुरक्षा पांधरवडा
"साजरा करण्यात येतो. तद्नुर्षांगाने "सडक सुरक्षा-भजवन रक्षा" या घोर्षवाक्यासह भद.23 एभप्रल,
2018 ते भद.05 मे, 2018 या कालावधीत राज्यात 29 वा रस्ता सुरक्षा अभियान-2018 साजरा
करण्यात येत आहे.
1.

रस्ता सुरक्षा अभियानातांगगत पभरवहन भविाग, वाहतूक पोलीस भविाग, आरोग्य भविाग,

सावगजभनक बाांधकाम भविाग, शालेय भशक्षण भविाग व इतर सवगसांबांभधत सांस्था/सांघटनाांच्या
सहकायाने रस्ता सुरभक्षततेसाठी प्रचार, जनजागृती व जनप्रबोधनाकभरता भवभवध कायगक्रम
आयोभजत करण्यात येतात.
2.

वरीलप्रमाणे रस्ता सुरक्षेभवर्षयी जनजागृती करण्यासाठी ''रस्ता सुरक्षा अभियानाांतगगत''

सांबभधत भविागाव्दारा करावयाच्या उपक्रमाांची माभहती सोबत जोडलेल्या भववरणपत्रामध्ये नमूद
आहे.
3.

सदर कृती कायगक्रमाची/मागगदशगक सूचनाांची काटे कोर अांमलबजावणी सांबांभधत

भविागाांच्या प्रमुखाांनी सुभनश्चीत करावी.
4.

राज्यातील प्रत्येक भजल्हयासाठी भजल्हा रस्ते सुरक्षा सभमती गठीत करण्यात आली आहे.

या सभमतीने रस्ता सुरक्षा अभियान-2018 करीता भजल्यातील अांमलबजावणी/भनयोजनाबाबत
सभमतीची बैठक घेऊन सांबांभधताांना भनदे श दे ण्यात यावेत व सदरचे अभियान यशस्वी
करण्याकरीता सवगतोपरी प्रयत्न करण्यात यावेत.
5.

या कायगक्रमाच्या अांमलबजावणीसाठी पभरवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुांबई व अप्पर

पोलीस महासांचालक (वाहतूक), महाराष्ट्र राज्य, मुांबई याांनी समन्वयक म्हणून कायगवाही
करावयाची असून याबाबत केलेल्या कायगवाहीचा कायगपालन अहवाल त्याांनी शासनास सादर
करावा.

शासन पभरपत्रक क्रमाांकः एमव्हीआर-0318/प्र.क्र.98/पभर-2,

6.

सदर

शासन

पभरपत्रक

महाराष्ट्र

शासनाच्या

www.maharashtra.gov.in

या

सांकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेताक 201804211523110529 असा
आहे . हे पभरपत्रक भडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांभकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानुसार व नावाने,

Ghiratkar Nitin
Jyotinath
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(भन.ज्यो.भघरटकर)
कक्ष अभधकारी, गृह (पभरवहन) भविाग
प्रभत,
1) मा. राज्यपाल याांचे प्रधान सभचव, राजिवन, मलबार भहल, मुांबई.
2) मा. मुख्यमांत्री याांचे प्रधान सभचव / सभचव, मांत्रालय, मुांबई
3) सवग मा. मांत्री / मा. राज्यमांत्री, मांत्रालय, मुांबई
4) मा. अध्यक्ष, भवधानसिा याांचे खाजगी सभचव, भवधानिवन, मुांबई
5) मा. सिापती, भवधानपभरर्षद याांचे खाजगी सभचव, भवधानिवन, मुांबई
6) मा. उपाध्यक्ष, भवधानसिा याांचे खाजगी सभचव, भवधानिवन, मुांबई
7) मा. उपसिापती,भवधानपभरर्षद याांचे खाजगी सभचव, भवधानिवन, मुांबई
8) मा. भवरोधी पक्षनेता (भवधानसिा) याांचे खाजगी सभचव, भवधानिवन, मुांबई
9) मा. भवरोधी पक्षनेता (भवधानपभरर्षद) याांचे खाजगी सभचव, भवधानिवन, मुांबई
10) मा. मुख्य सभचव, मांत्रालय, मुांबई.
11) मा. मुख्यमांत्री याांचे अपर मुख्य सभचव.
12) सवग मांत्री/राज्यमांत्री याांचे खाजगी सभचव.
13) अपर मुख्य सभचव (गृह), मांत्रालय, मुांबई.
14) प्रधान सभचव, शालेय भशक्षण भविाग, मांत्रालय, मुांबई.
15) प्रधान सभचव (अ. व सु.), गृह भविाग, मांत्रालय,मुांबई.
16) प्रधान सभचव (पभरवहन), गृह भविाग, मांत्रालय,मुांबई.
17) प्रधान सभचव, उच्च व तांत्र भशक्षण भविाग, मांत्रालय, मुांबई.
18) प्रधान सभचव (भवशेर्ष) गृह भविाग, मांत्रालय,मुांबई.
19) प्रधान सभचव, सावगजभनक बाांधकाम भविाग, मांत्रालय, मुांबई.
20) प्रधान सभचव (2), नगर भवकास भविाग, मांत्रालय, मुांबई.
21) प्रधान सभचव, सावगजभनक आरोग्य भविाग, मांत्रालय,मुांबई.
22) अपर पोलीस महासांचालक (वाहतूक), मुांबई.
23) पभरवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुांबई.
24) महासांचालक, माभहती व जनसांपकग सांचालनालय, मांत्रालय, मुांबई.
25) महाव्यवस्थापक, बृहन्मुांबई पभरवहन उपक्रम, मुांबई.
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26) उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय सांचालक, महाराष्ट्र राज्य मागग पभरवहन महामांडळ, मुांबई.
27) व्यवस्थापकीय सांचालक, महाराष्ट्र राज्य रस्ते भवकास महामांडळ, मुांबई.
28) सांचालक, राष्ट्रीय महामागग प्राभधकरण, ठाणे/नाभशक/पुणे/नागपूर.
29) सवग पोलीस आयुक्त.
30) सवग भविागीय आयुक्त.
31) भशक्षण सांचालक, (प्राथभमक व माध्यभमक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
32) सवग भजल्हाभधकारी.
33) सवग भजल्हा पोलीस अधीक्षक/पोलीस उप आयुक्त.
34) सवग मुख्य कायगकारी अभधकारी, भजल्हा पभरर्षद.
35) सवग कायगकारी अभियांता, सावगजभनक बाांधकाम भविाग.
36) सवग भजल्हा शल्य भचभकत्सक.
37) सवग भविागीय भनयांत्रक, महाराष्ट्र राज्य मागग पभरवहन महामांडळ.
38) सवग प्रादे भशक पभरवहन अभधकारी/सवग उप प्रादे भशक पभरवहन अभधकारी.
39) सवग उपआयुक्त, महानगरपाभलका/मुख्याभधकारी,नगर पाभलका/पभरर्षद.
40) मालवाहतूकदार सांघटना (सांबांभधत प्रादे भशक /उप प्रादे भशक पभरवहन
कायालयामार्गत)
41) भनवडसांग्रह-पभर-2.
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शासन पभरपत्रक, गृह भविाग, क्र. एमव्हीआर-0318/प्र.क्र.98/पभर-2
भदनाांक : 21 एभप्रल, 2018 चे भववरणपत्र.

पभरवहन भविाग/ पोलीस (वाहतूक) भविाग याांनी राबवावयाचे उपक्रम
1)

चौकसिा घेणे :- महत्वाच्या भठकाणी चौकसिा घेवुन वाहन चालकाांना मोटार वाहन कायदा
व सुरभक्षतभरत्या वाहन चालभवण्याची माभहती दे णे.

2)

बॅनसग लावणे :- आपआपल्या हद्दीत महत्वाच्या भठकाणी सहजपणे भदसू शकतील अशा प्रकारे
बॅनसग लावणे.

3)

माभहतीपत्रके, हॅन्डभबल :- माभहतीपत्रके, हॅन्डभबल याांचे वाटप करणे.

4)

वाहनचालकाांसाठी वाहतुक प्रबोधनपर कायगशाळा आयोभजत करणे :- शहर/भजल्हा वाहतुक
व महामागावरील महामागग पोलीस केंद्रावर वाहतुक प्रबोधनपर कायगशाळा आयोभजत करून
चालकाांना त्याचप्रमाणे नागभरकाांना तसेच शालेय भवदयार्थ्यांना वाहतुकीचे भनयम, प्रवाशयाांची
सुरभक्षतता इत्यादीबाबत माभहती दे णे.

5)

भरफ्लेक्टर लावणे :- महामागावरून जाणाऱ्या वाहनाांना तसेच बैलगाडयाांना भरफ्लेक्टर
लावणे.

6)

भवशेर्ष मोभहम :- भवशेर्ष मोभहमा आखुन वाहतुक कायदयाांतगगत पभरणामकारकभरत्या केसेस
करणे व वाहतूक भसग्नलची दे खिाल व दु रुस्ती करणे.

7)

मोटार वाहन केसेस :- अवैद्य प्रवासी वाहतुक, ओव्हर लोडडग इत्यादी केसेस
पभरणामकारकभरत्या करणे, सराईताांचा परवाना, लायसन्स रद्द करणे.

8) जनजागृती :- लायसन्स/परवान्याभवर्षयी जनजागृती करणे.
9)

अपघाताच्या घटनेस कारणीिुत ठरणाऱ्या घटकाांची माभहती दे वुन त्यावर मोटार वाहन
कायदयानुसार कारवाई करण्यासाठी स्थाभनक पोलीस दल व राभर्क पोलीसाांसोबत
सांयुक्त मोभहम राबभवणे.

10) दु रध्वनी क्रमाांकाचे बोडग :- हद्दीतील रूग्णालये, ॲम्बुलन्स, क्रेन, पोलीस ठाणे, इत्यादीचे
दु रध्वनी क्रमाांक असलेले बोडग , अपघातग्रस्ताांच्या मदतीसाठी महामागावर लावणे, पोलीस
ठाणे हद्द दशगभवणारे बोडग सीमेवर लावणे.
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11) मोटार अपघात दाव्याची माभहती :- मोटार अपघात दाव्याच्या सांदिात माभहती व
मागगदशगनपर पुस्स्तका तयार करून त्याांचे वाटप करणे तसेच पोलीस ठाणे समोर व
महामागावर मोटार अपघात दाव्याच्या सांदिात माभहतीचा बोडग लावणे.
12) शालेय भवदयार्थ्यांचे प्रबोधन :- रस्ते सुरक्षा भवर्षयावर आपआपल्या हद्दीतील शाळाांना िेटी
दे वुन शाळे तील भवद्यार्थ्यांना माभहती दे णे,
13) व्याख्यान आयोजन :- पोलीस/ पभरवहन अभधकारी/रस्ते सुरभक्षततेबाबत कायग करणाऱ्या
सांस्था याांची रस्ते सुरभक्षततेच्या सांदिात व्याख्याने आयोभजत करणे.
14) वाहतुक गाडग नला िेट दे णे :- रॅभर्क गाडग नला िेट आयोभजत करणे
15) रस्ते सुरक्षेबाबत भनबांध/भचत्रकला स्पधेचे आयोजन करणे.
16) घोर्षवाक्याच्या स्पधेचे आयोजन/ बक्षीस भवतरण करणे.
17) अपघाताांतील जखमींचा जीव वाचभवणे व त्याांच्यावर तातडीने उपचार करणे - "अपघातावेळी
तेथे उपस्स्थत असलेल्या व्यक्तींचे (अशा व्यक्ती वैद्यकीय व्यावसाभयक असोत, पोभलस
असोत वा सवगसामान्य नागरीक) प्रथम प्राधान्य अपघातग्रस्त व्यक्तींचा जीव वाचभवणे व त्याांना
लवकरात लवकर वैद्यकीय उपचार भमळवून दे णे, हे असले पाभहजे आभण अपघातग्रस्त
व्यक्तींवर तातडीने उपचार करण्याऱ्या वैद्यकीय व्यावसाभयकाांना तसे करण्यामध्ये कोणताही
कायदे शीर अडथळा/ त्रास सांिवत नाही" या सुप्रीम कोटाने भदलेल्या भनकालास प्रभसद्धी
दे वून त्या माध्यमातून जनजागृती करावी व 108 क्रमाांकाचा आपत्कालीन वैदयकीय सेवच
े ा
वापर करण्यासाठी प्रबोधन करावे.

-----

पृष्ट्ठ 13 पैकी 5

शासन पभरपत्रक क्रमाांकः एमव्हीआर-0318/प्र.क्र.98/पभर-2,

शासन पभरपत्रक, गृह भविाग, क्र.एमव्हीआर-0318/प्र.क्र.98/पभर-2
भदनाांक : 21 एभप्रल, 2018 चे भववरणपत्र.

सावगजभनक बाांधकाम भविागाव्दारे राबवावयाचे उपक्रम
1) ब्लॅक स्पॉट :- अपघात प्रवणक्षेत्राची माभहती घेवुन तेथे दु रूस्ती करणे, रस्त्याचे
भडझाईनमध्ये बदल करणे.
2) खड्डे दु रूस्ती :- रस्त्यावरील खड्डे दु रूस्त करून घेणे.
3) रस्ते तयार करणे :- चाांगल्या उत्कृष्ट्ट दजाचे रस्ते तयार करणे.
4) साईनबोडग व माभहतीचे बोडग :- आवशयक त्या भठकाणी भसग्नल्स लावणे त्याचप्रमाणे
प्रवाशयाांच्या व वाहन चालकाांच्या माभहतीसाठी साईनबोडग व माभहतीचे बोडग लावणे.
5) दु िाजकाचे व रांगरां गोटीचे काम :- रस्त्यावरील दु िाजकाचे काम करून घेणे व त्याांची
रांगरांगोटी करणे.
6) वाहतुक साधनाांची दु रूस्ती :- नादु रूस्त भसग्नल्स, खराब झालेले बोडग स्, ब्ब्लकर लॅम्प
इत्यादीची दु रूस्ती करणे.
7) झेब्रा क्रॉडसग :- महत्वाच्या जांक्शनवर पादचाऱ्याांना रस्ता ओलाांडण्यासाठी झेब्रा क्रॉडसगचे
पट्टे आखुन घेणे.
8) प्रवासी मागगदशगक बोडग लावणे.
9) रस्ता दु रूस्तीचे भठकाणी सावधानतेचा इशारा व उपाययोजना.
-----
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शासन पभरपत्रक क्रमाांकः एमव्हीआर-0318/प्र.क्र.98/पभर-2,

शासन पभरपत्रक, गृह भविाग, क्र. एमव्हीआर-0318/प्र.क्र.98/पभर-2
भदनाांक : 21 एभप्रल, 2018 चे भववरणपत्र.

राष्ट्रीय महामागग प्राभधकरण/राज्य रस्ते भवकास महामांडळ याांनी
राबवावयाचे उपक्रम
1) ब्लॅक स्पॉट:- अपघात प्रवणक्षेत्राची माभहती घेवुन तेथे दु रूस्ती करणे, रस्त्याचे भडझाईनमध्ये
बदल करणे.
2) खड्डे दु रूस्ती :- रस्त्यावरील खड्डे दु रूस्त करून घेणे.
3) साईनबोडग व माभहतीचे बोडग :- आवशयक त्या भठकाणी भसग्नल्स लावणे त्याचप्रमाणे
प्रवाशयाांच्या व वाहन चालकाांच्या माभहतीसाठी साईनबोडग व माभहतीचे बोडग लावणे.
4) दु िाजकाचे व रांगरांगोटीचे काम :- रस्त्यावरील दु िाजकाचे काम करून घेणे व त्याांची
रांगरांगोटी करणे.
5) वाहतुक साधनाांची दु रूस्ती :- नादु रूस्त भसग्नल्स, खराब झालेले बोडग स्, ब्ब्लकर लॅम्प
इत्यादीची दु रूस्ती करणे.
6) झेब्रा क्रॉन्सीग :- महत्वाच्या जांक्शनवर पादचाऱ्याांना रस्ता ओलाांडण्यासाठी झेब्रा क्रॉडसगचे
पट्टे आखुन घेणे.
7) प्रवासी मागगदशगक बोडग लावणे.
8) रस्ता दु रूस्तीचे भठकाणी सावधानतेचा इशारा व उपाययोजना.
-----
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शासन पभरपत्रक क्रमाांकः एमव्हीआर-0318/प्र.क्र.98/पभर-2,

शासन पभरपत्रक, गृह भविाग, क्र. एमव्हीआर-0318/प्र.क्र.98/पभर-2
भदनाांक : 21 एभप्रल, 2018 चे भववरणपत्र.

शालेय भशक्षण भविाग याांनी राबवावयाचे उपक्रम
(ज्या शाळा/महाभवदयालयाांना सुट्टया नसतील त्याांच्यासाठी उपक्रम)
1) चचासत्राचे आयोजन :- सवग महाभवद्यालय व शाळाांमध्ये वाहतुकीचे भनयम व सुरभक्षततेच्या
दृष्ट्टीने चचासत्र िरभवणे तसेच व्याख्यानमाला व भनबांध स्पधेचे आयोजन करणे,
2) रस्ता सुरक्षा भवर्षयाचा पाठयक्रमाांत समावेश करणे.
3) एनसीसी/एनएसएसच्या माध्यमातुन रस्ता सुरक्षा अभियान भवद्यार्थ्यांपयंत पोहचभवणे.
4) भचत्रकला स्पधा आयोजन :- शाळाांमध्ये रस्ते सुरक्षा भवर्षयावर भचत्रकला स्पधा आयोजन
करणे.
5) शाळा/महाभवद्यालयामध्ये जनजागृती :- भनबांध स्पधा, वक्तृत्व स्पधा, भशभबरे , मेळावे,
पभरसांवाद याांचे आयोजन करून सुरभक्षत वाहन चालभवणेबाबत जनजागृती करणे.
----
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शासन पभरपत्रक क्रमाांकः एमव्हीआर-0318/प्र.क्र.98/पभर-2,

शासन पभरपत्रक, गृह भविाग, क्र. एमव्हीआर-0318/प्र.क्र.98/पभर-2
भदनाांक : 21 एभप्रल, 2018 चे भववरणपत्र.

सावगजभनक आरोग्य भविागाव्दारे राबवावयाचे उपक्रम
1) तालुकास्तरावर तसेच भजल्हास्तरावर मोठे तपासणी नाके, बाजार आगारे इत्यादी भठकाणी
वाहनचालकाांची आरोग्य तपासणी/नेत्र तपासणी करणे.
2) रूग्णवाहीका पुरभवणे :- अपघातग्रस्ताांच्या मदतीसाठी डॉक्टसग स्टार्सह

सुसज्ज

रूग्णवाहीका पुरभवणे.
3) माभहतीचे बोडग लावणे :- रूग्णालये, रूग्णवाहीका इत्यादीच्या माभहतीचे बोडग महामागावर
लावणे.
4) इमजगन्सी भटम :- अपघातग्रस्ताांसाठी डॉक्टराांची इमजगन्सी भटम तयार ठे वणे व त्याची
माभहती, र्ोन नांबर महामागावर लावणे
5) वैद्यभकय भशभबराांचे आयोजन :- वाहन चालकाांच्या वैद्यभकय तसेच आरोग्य तपासणीसाठी
भशभबराांचे आयोजन करणे.
6) चचासत्राचे आयोजन :- आरोग्याच्या दृष्ट्टीकोनातुन चचासत्राचे आयोजन करणे.
7) गोल्डन अवर :- अपघातातील जखमींना सुरवातीच्या पभहल्या तासात वैद्यभकय उपचार
भमळवुन दे णे.
8) प्रथमोपचाराचे प्रभशक्षण:- अपघातग्रस्ताांना मदत करण्याच्या दृष्ट्टीकोनातुन वाहतुक
पोलीसाांना प्रथमोपचाराचे प्रभशक्षण दे णे.
9) अपघाताांतील जखमींचा जीव वाचभवणे व त्याांच्यावर तातडीने उपचार करणे - "अपघातावेळी
तेथे उपस्स्थत असलेल्या व्यक्तींचे (अशा व्यक्ती वैद्यकीय व्यावसाभयक असोत, पोभलस
असोत वा सवगसामान्य नागरीक) प्रथम प्राधान्य अपघातग्रस्त व्यक्तींचा जीव वाचभवणे व
त्याांना लवकरात लवकर वैद्यकीय उपचार भमळवून दे णे, हे असले पाभहजे आभण अपघातग्रस्त
व्यक्तींवर तातडीने उपचार करण्याऱ्या वैद्यकीय व्यावसाभयकाांना तसे करण्यामध्ये कोणताही
कायदे शीर अडथळा/ त्रास सांिवत नाही", या सुप्रीम कोटाने भदलेल्या भनकालास प्रभसद्धी
दे वून त्या माध्यमातून जनजागृती करावी व 108 क्रमाांकाचा आपत्कालीन वैदयकीय सेवच
े ा
वापर करण्यासाठी प्रबोधन करावे.
-----------------
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शासन पभरपत्रक क्रमाांकः एमव्हीआर-0318/प्र.क्र.98/पभर-2,

शासन पभरपत्रक, गृह भविाग, क्र.एमव्हीआर-0318/प्र.क्र.98/पभर-2
भदनाांक : 21 एभप्रल, 2018 चे भववरणपत्र.

मालवाहतुकदार सांघटना/असोभसएशन याांनी राबवावयाचे उपक्रम
1) प्रभशक्षण भशभबराांचे आयोजन - वाहन चालकाांच्या प्रभशक्षण भशभबराांचे आयोजन करणे.
2) आरोग्य तपासणी - वाहन चालकाांची आरोग्य तपासणी करणे
3) भरफ्लेक्टर लावणे - वाहनाांना भरफ्लेक्टर लावणे
4) माभहतीपर पुस्स्तकेचे प्रकाशन व वाटप - रस्ता सुरभक्षततेच्या दृष्ट्टीने मोटार वाहन कायदा
व सुरभक्षतपणे वाहन चालभवण्याच्या बाबतीत माभहतीपर पुस्स्तकेचे प्रकाशन व वाटप
करणे.
5) पभरसांवादाचे आयोजन - रस्ता सुरभक्षततेच्या दृष्ट्टीने पभरसांवादाचे आयोजन करणे
6) जनजागृती - भवभवध उपक्रम हाती घेवुन वाहन चालकाांची जनजागृती करणे.
7) मागगदशगक पभत्रकेचे वाटप - मागगदशगक पभत्रका छापुन त्याचे वाटप करणे.
----
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शासन पभरपत्रक क्रमाांकः एमव्हीआर-0318/प्र.क्र.98/पभर-2,

शासन पभरपत्रक, गृह भविाग, क्र. एमव्हीआर-0318/प्र.क्र.98/पभर-2
भदनाांक : 21 एभप्रल, 2018 चे भववरणपत्र.

महानगरपाभलका/नगरपाभलका याांनी राबवावयाचे उपक्रम
1) रस्त्याांची दु रूस्ती व दे खिाल करणे.
2) पादचाऱ्याांकरीता सोयी-सुभवधा - भसग्नल यांत्रणा अदयावत ठे वणे, झेब्रा क्रॉसींग,
पादचाऱ्याांसाठी र्ुटपाथ, र्ुटओव्हर ब्रीज, िुयारी मागग इत्यादी.
3) ब्लॅक स्पॉट - अपघात प्रवण क्षेत्रे शोधुन त्यावर उपाययोजना करणे, रस्ते दु रूस्ती करणे.
4) चचा सत्राचे आयोजन - रस्ते सुरक्षीततेच्या दृष्ट्टीकोनातुन चचा सत्राचे आयोजन करणे.
5) भवभवध उपक्रम - रस्ते सुरक्षीततेच्या दृष्ट्टीकोनातुन भवभवध उपक्रम हाती घेवुन जनजागृती,
प्रबोधन करणे.
6) जनजागृती - वृत्तपत्रे, प्रसार माध्यम इत्यादीतुन जनजागृती करणे.
7) महानगर पाभलका हद्दीतील राभर्क पाक्सगना शालेय भवद्यार्थ्यांच्या िेटी आयोभजत करणे.
8) झेब्रा क्रॉडसग- महत्वाच्या जांक्शनवर पादचाऱ्याांना रस्ता ओलाांडण्यासाठी झेब्रा क्रॉडसगचे
पट्टे आखून घेणे.
-----
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शासन पभरपत्रक क्रमाांकः एमव्हीआर-0318/प्र.क्र.98/पभर-2,

शासन पभरपत्रक, गृह भविाग, क्र. एमव्हीआर-0318/प्र.क्र.98/पभर-2
भदनाांक : 21 एभप्रल, 2018 चे भववरणपत्र.

माभहती व जनसांपकग महासांचालनालय याांनी राबवावयाचे उपक्रम
1) पुस्स्तका प्रभसध्द करणे - रस्ते सुरभक्षततेच्या दृष्ट्टीकोनातुन पुस्स्तका प्रभसध्द करणे.
2) भित्तीपत्रके - अपघातासांबधी व त्याच्या पभरणामाबाबत भित्तीपत्रके एस.टी बसेस व इतर
प्रवासी वाहतुक वाहनाांवर लावणे.
3) ठळक भठकाणी बोडग लावणे - अपघातग्रस्ताांना मदत करणेसांदिात महामागावर ठळक
भठकाणी बोडग लावणे.
4) घोर्षवाक्ये - महामागावर भठकभठकाणी वाहतुक भनयमाांच्या सांदिात घोर्षवाक्य असलेले
बोडग लावणे.
5) सवग

एर्.एम.,भचत्रपटगृहे

व

दु रभचत्र

वाभहन्याांशी

सांपकग

करून

रस्ता

सुरक्षा

अभियानाभवर्षयी जास्तीत जास्त प्रबोधन करणे, सोशल भमडीयाचा वापर करणे.
6) रस्ता सुरक्षा, मानवी जीवन व अपघाता टाळण्याभवर्षयी करावयाच्या उपाययोजना याांची
जाभहरात, जनजागृती व प्रबोधन करणे.
------
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शासन पभरपत्रक क्रमाांकः एमव्हीआर-0318/प्र.क्र.98/पभर-2,

शासन पभरपत्रक, गृह भविाग, क्र. एमव्हीआर-0318/प्र.क्र.98/पभर-2
भदनाांक : 21 एभप्रल, 2018 चे भववरणपत्र.

महाराष्ट्र राज्य मागग पभरवहन महामांडळ याांनी राबवावयाचे उपक्रम
1) वाहन चालकाांची प्रबोधन भशबीर घेणे.
2) वाहन चालकाांची नेत्र/आरोग्य तपासणी भशबीर घेणे.
3) एस.टी. वाहनातून रस्ते सुरभक्षततेसांदिात कायम स्वरुपी भर्रते प्रदशगन आयोभजत
करणे.
4) एस.टी. बस स्टे शन/ आगारे/थाांबे येथे रस्ते सुरभक्षततेबाबत जाभहरात र्लक प्रदर्शशत
करणे.
5) अपघात प्रवण वाहनचालकाांसाठी समुपदे शन/भसम्युलेटर प्रभशक्षण इ.चे आयोजन करणे.
6) बस स्थानकामधील उद्घोर्षणाांची (Public Address System) सुरभक्षत प्रवासाबाबत
घोर्षणा/सूचना दे णे.
7) एस.टी. बसेसमधील Video Coaches मध्ये रस्ते सुरभक्षततेबाबत जाभहरात/सुचना
प्रसाभरत करणे.
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