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नदनाांक:   31 नडसेंबर, 2015. 
शासन ननणणय:- 

पनरवहन मांत्री याांच्या अध्यक्षतेखाली रस्ता सुरक्षा पनरषदेची बैठक नद.17.12.2015 
रोजी नागपरू येथे आयोनजत करण्यात आली होती. रस्ता सुरक्षेच्या दृष्टीने मा.सवोच्च 
न्यायालयाने नदलेले आदेश नवचारात घेऊन सदर बैठकीमध्ये घेतलेल्या ननणणयानुसार 
खालीलप्रमाणे कारवाई करण्याच ेआदेश देण्यात येत आहेत. 

अ) मोटार वाहन अनधननयम, 1988 कलम 19 व कें द्रीय मोटार वाहन ननयम,1989 च्या 
ननयम 21 नुसार खालील नमूद गुन्हयाांकनरता वाहन चालकाांची अनुज्ञप्ती नकमान तीन मनहने 
इतक्या कालावधीसाठी ननलांनबत करण्यात यावी.   

(i) नवनहत मयादेपेक्षा जास्त वगेाने वाहन चालनवले. 
(ii) लाल नसग्नल ओलाांडून जाणे. 
(iii) मालवाहू वाहनातून क्षमतेपेक्षा जास्त मालाची वाहतूक करणे. 
(iv) मालवाहू वाहनातून प्रवासी वाहतूक करणे. 
(v) दारु नपऊन/अांमली पदाथाचे सेवन करुन वाहन चालनवणे. 
(vi) वाहन चालनवताना मोबाईल फोनचा वापर करणे. 

ब) दारु नपऊन/अांमली पदाथाच े सेवन करुन वाहन चालनवणे या गुन्हयाांसाठी पोलीस 
नवभागाने वाहन चालकाांनवरुध्द वरील कारवाई व्यनतनरक्त खटला दाखल करण्याची कारवाई 
करावी. तसेच मोटार वाहन अनधननयम, 1988 च्या कलम 185 नुसार मा.न्यायालयाकडे अगदी 
पनहल्या गुन्हयासाठी देखील आरोपीच्या कैदेची मागणी करावी. 

            क) हेल्मेटबाबतच े ननयम वाहन चालनवणारी व्यक्ती तसेच मागे बसलेल्या व्यक्तीसाठी 
सांपणूण राज्यभर लागू असतील. वाहन चालनवणा-या ककवा मागे बसलेल्या व्यक्तीने 
हेल्मेटबाबतच्या ननयमाांचा भांग केल्यास सदर ननयमाांतगणत तडजोड शुल्क वसूल करण्यापूवी 
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सदर ननयमाांचा भांग करणा-या व्यक्तीस कमीतकमी 2 तास कालावधीच्या रस्ता सुरक्षा नवषयक 
ननयमाांच्या समुपदेशनासाठी उपस्स्थत राहाव ेलागेल.  

           ड)  सीट बले्ट नवषयक ननयमाांचा भांग केलेल्या व्यक्तीस देखील दांडाव्यनतनरक्त 
उपरोक्त मुद्दा क्रमाांक (क) मध्ये नमूद केलेल्या समुपदेशनासाठी उपस्स्थत राहाव ेलागेल. 
2.           उपरोक्त ननदेशाच्या अनुषांगाने पनरवहन व पोलीस नवभागामाफण त त्वरीत कायणवाही 
करण्यात यावी. तसेच केलेल्या कायणवाहीचा नतमाही अनुपालन अहवाल वळेोवळेी पनरवहन 
आयुक्त कायालयास सादर करण्यात यावा.       

3. सदर शासन ननणणय महाराष्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
सांकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 201512311314140829 
असा आहे. हा आदेश नडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांनकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशानुसार व नावाने.  
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16) सह पोलीस आयुक्त (वाहतूक), मुांबई 
17) सवण पोलीस आयुक्त/पोलीस अधीक्षक 
18) महासांचालक, मानहती व जनसांपकण  सांचालनालय,मांत्रालय,मुांबई 
19) सवण मा.सांसद सदस्य (महाराष्र राज्य) 
20) सवण मा.नवधानमांडळ सदस्य 
21) सवण प्रादेनशक/उपप्रादेनशक पनरवहन अनधकारी 
22) उपसनचव, गृह नवभाग (काया.पोल-8) 
23) ननवडनस्ती, कायासन पनरवहन-2 


		2016-01-01T15:22:29+0530
	Prakash K Sabale




