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परररशष्ट्ट "अ" 
 

महाराष्ट्र राज्य रस्ता सरुक्षा धोरण 
I. उदे्दश 

 
1. अरलकडील िर्षात राज्यात मोटार िाहनाांमुळे होणारे रस्ते अपघाताांची सांख्या आरण त्यामुळे 
होणारी दुखापत आरण मृत्यू याबाबत शासन गांभीरपणे चचता करीत आहे. रस्ते अपघातामुळे सािणजरनक 
आरोग्याच ेप्रश्न रनमाण झाले असून अपघातामध्ये प्रामुख्याने रनष्ट्पाप तसचे सहज बळी पडणारे अन्य याांच े
बळी पडतात असे शासनास रदसून आले आहे. 
2. रस्ते अपघातास कारणीभतू ठरणारे प्रमूख घटक रनरित केले असनू सदर घटक पढुीलप्रमाणे 
आहेत :- 

i) अकुशल चालक 
ii) अपात्र िाहने 
iii) प्रभािी अांमलबजािणीची कमतरता 
iv) रस्त्याची सदोर्ष रचना / आराखडा 
v) योग्य त्या उपाययोजना करण्यासाठी सिण सांबांरधत शासन यांत्रणा ि अन्य यांत्रणेमध्ये 

असलेला समन्ियाचा अभाि. 

रस्ते अपघात कमी करणे, दुखापत तसेच मृत्यूहानी कमी करण्याची जबाबदारी ही सिण सांबांधीत 
घटकाांची असल्याचेही रदसून आले आहे. 

 
3. िरील बाबी रिचारात घेता, रस्ता सरुक्षा धोरणाच्या माध्यमातून, रस्ते अपघातामुळे होणारी 
मृत्युांची सांख्या ि जीरितहानी मोठया प्रमाणात कमी करण्यासाठी िचनबद्ध असल्याचे शासन घोरर्षत 
करीत आहे. 

II धोरणाचे रनिदेन 

रस्ता सुरक्षेमध्ये महत्त्िपणूण सुधारणा होण्याच्या दृष्ष्ट्टकोनातून, पररिहन रिभाग, महाराष्ट्र 
शासन हे या धोरणाची अांमलबजािणी करण्यासाठी सिोच्च समन्ियक सांस्था म्हणनू कायण करेल. या 
धोरणाची प्रभािीपणे अांमलबजािणी करण्यासाठी शासन पढुील बाबींसाठी िचनबद्ध आहे. 

i. मोटार िाहन चालकाची गुणित्ता आरण कौशल्य िाढरिणे :- 

भािी मोटार िाहन चालकाांची सिांगीण िाहन चालरिण्याच्या कौशल्याची 
खात्रीरशरपणे चाचणी घेता यािी याकरीता शासनाने सेंरल इष्न्स्टट्यटू ऑफ रोड रान्सपोटण, 
पणेु येथील सांगणकीकृत िाहन चाचणी पथािर चाचणी घेण्यास सुरुिात केली आहे. तशाच 
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प्रकारच ेिाहन चाचणी पथ इतर रठकाणी तयार करुन त्यािर िाहन चालकाची चाचणी घेण्यात 
यािी यासाठी शासन सिणतोपरी प्रयत्न करेल. या उपाययोजनामुळे केिळ योग्य तेच कुशल 
चालक रस्त्यािर येतील ि त्यामुळे रस्ते अपघात कमी होण्यास हातभार लागेल. 

ii. िाहनाांच्या सुष्स्थतीबाबत योग्य चाचणी घेणे :- 

सुष्स्थतीत नसलेल्या िाहनाच्या िापरामुळे रस्ते अपघातात भर पडत असल्याची 
शासनास जाणीि आहे. या बाबीची दखल घेऊन शासनाने पढुाकार घेऊन या पिुीच पररिहन 
िाहनाांच्या चाचणीकरीता स्ियांचरलत िाहन चाचणी पथ नारशक येथे उभारला आहे. 
त्याचप्रमाणे प्रत्येक महसूली रिभागात अशाच प्रकारचे कें द्र उभारण्याचे शासनाने योजले असनू, 
यापढेु त्या क्षते्रातील िाहनाांची सांख्या रिचारात घेऊन कें द्राांची सांख्या टप्पप्पया-टप्पप्पयाने 
िाढरिण्यात येईल. सद्यष्स्थतीत पररिहन  िाहनाांनाच योग्यता चाचणी लागू असली तरी 
याबाबतचा अनुभि लक्षात घेऊन, शासन तशाच प्रकारची चाचणी पररिहनेतर िाहनाांना लागू 
करील. या उपाययोजनाांमळेु रनरितपणे िाहनाांची योग्यता चाचणी पारदशणक आरण 
काटेकोरपध्दतीने होईल ि त्यामुळे रस्ते अपघात कमी होण्यास हातभार लागेल. 

iii. रस्त्यािर कायदेशीर तरतूदींची प्रभािीपणे अांमलबजािणी करणे :- 

मोटार िाहन कायदा आरण त्या सांबांधी इतर कायद्यातील तरतूदींची रस्त्यािर 
प्रभािीपणे अांमलबजािणी केल्यास त्याचा दीघणकालीन पररणाम होऊन रस्ते अपघाताांची सांख्या 
कमी होते याची शासनाांस जाणीि आहे. क्षमतेपके्षा जास्त माल िाहून नेणे, मद्यपान करुन िाहन 
चालरिणे, अरतिगेाने, बजेबाबदारपणे आरण रनष्ट्काळजीपणे िाहन चालरिणे यामुळे रस्ते 
अपघात होतात असेही शासनास रदसून आले आहे. रस्ते अपघातास क्षमतेपेक्षा जास्त माल 
िाहून नेणाऱ्या िाहनाांच्या तपासणी कररता शासनाने आतापयंत राज्यात 9 रठकाणी अत्याधुरनक 
सीमा तपासणी नाके उभारले असनू रडसेंबर 2015 पयंत उिणरीत 13 नाक्याांच ेआधुरनकीकरण 
करण्याचे योजीले आहे.  

मद्यपान करुन िाहन चालरिणे, अरतिगेाने, बजेबाबदारपणे आरण रनष्ट्काळजीपणे 
िाहन चालरिणे यासारख्या घटना लक्षणीयररत्या कमी होण्याच्या दृष्ट्टीने, अांमलबजािणी 
यांत्रणाांना अरधक कायणक्षम करण्यासाठी, अत्याधुरनक उपकरणे परुरिणे, त्याांची क्षमता िाढरिणे, 
त्याांना पायाभतू सोयीसुरिधा परुरिणे शासनाने योरजले आहे.  

iv. रस्त्याांच ेयोग्य आराखडे आरण पायाभतू सुरिधा : 

रस्त्याचा अयोग्य आरण चकूीचा आराखडा आरण अपऱु्या पायाभतू सुरिधा यामुळे रस्ते 
अपघात होतात याची शासनास जाणीि आहे. 
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सदर बाब  रिचारात घेऊन रस्त्याची रचना, बाांधणी आरण देखभाल करणाऱ्या 
सािणजरनक बाांधकाम रिभाग, स्थारनक स्िराज्य सांस्था आरण महामागण प्रारधकरणे यासारख्या 
सहभागी यांत्रणाांमध्ये पररिहन रिभाग समन्िय ठेिून रनयरमतपणे रनरीक्षण करेल.  रस्त्याांिर 
परेुश्या सांख्येने रचन्हाांच े फलक लािणेबाबत सुरनरिती करेल, तसेच आिश्यक तेथे 
सुधारणाांबाबत उपाययोजना करेल. सरुरक्षत ि कायणक्षम िाहतूकीसाठी शासन ' इांरटलीजने्ट 
रान्सपोटण रसस्टीम ' च्या अांमलबजािणीचा प्रयत्न करील. 

या उपाययोजनेमुळे खात्रीशीरपणे रस्त्याांच े आराखडे योग्य पध्दतीने तयार केले 
जातील रस्त्याांची योग्यप्रकारे देखभाल केली जाईल तसेच रस्त्याांिर िाहतकूीची रचन्हे उभारले 
जातील ि अशाप्रकारे  रस्त्यािरील अपघात कमी होतील. 

v. रस्ता सुरक्षेबाबत जनजागृती करणे. 

अनेक िळेा पादचाऱ्याांच्या बजेबाबदार ितणनामुळे रस्ते अपघात होतात असे शासनाच े
रनदणशनाांस आले आहे. पादचाऱ्याांनी तसेच रस्त्याांचा िापर करणाऱ्या इतराांनी रस्त्यािरील 
मुलभतू रशस्त पाळणे गरजचेे असलेबाबत सदर घटकाांमध्ये जागृती रनमाण करणे आिश्यक 
असल्याची शासनाांस जाणीि आहे. याबाबत सांिदेनशील असणे आिश्यक आहे. 

पादचारी आरण रस्त्याचा िापर करणाऱ्या इतराांना रस्त्यािरील रशस्तीचे पालन 
करण्याबाबत प्ररशरक्षत करण्याकररता शासन सांपणूण राज्यात मारहती ि जनसांपकण  रिभाग, 
प्राथरमक रशक्षण रिभाग आरण रबगर शासकीय सांस्थाांच्या माध्यमातनू कायमस्िरुपी मोरहमा 
राबिले ि दृकश्राव्य, रचत्ररफत, ितणमानपत्र ेयाांच्या माध्यमातून जनजागतृी करेल. 

शाळा तसचे कॉलेजच े  रिद्याथी ज े रस्त्याचा िापर करणारे भरिष्ट्यात सांभाव्य िाहन 
चालक होणार आहेत त्याांच्या मनात रस्ता सरुक्षा हा रिर्षय खोलिर चबबिणे आरण रुजरिणे 
अत्यािश्यक असल्याची शासनाांस जाणीि आहे. त्यामळेु सदर बाब शालेय अभ्यासक्रमामध्ये 
अरनिायण करण्याच ेशासन प्रस्तारित करीत आहे. 

vi. रस्ता सुरक्षेचे ध्येय गाठण्यासाठी शासकीय रिभाग तसेच इतर सांस्था / रबगर सरकारी 
सांस्थाच्या सामुरहक प्रयत्नाांची आिश्यकता. 

शासन जाणनू आहे की, रस्ता सुरक्षा रिर्षय हा लहान मुलाांपासनू ियोिृध्दाांपयंत 
प्रत्येकाला स्पशण करणारा आहे. याबाबत काम करणाऱ्या िगेिगेळया यांत्रणा अनेकिळेा 
स्ितांत्रपणे काम करतात. 

सािणजरनक बाांधकाम रिभाग, स्थारनक स्िराज्य सांस्था, महामागण प्रारधकरणे, पोलीस, 
आरोग्य रिभाग, रशक्षण रिभाग, रबगर सरकारी सांस्था इत्यादींमध्ये सांपणूण उपक्रम राबरिण्याच्या 
दृष्ष्ट्टने समन्िय ठेिला जाईल ज्यामुळे जनतेला याचा जास्तीत जास्त लाभ होईल. 
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vii. रस्ते अपघाताकररता अत्यािश्यक िदै्यकीय सुरिधा परुरिणे. 

रस्ते अपघाताांमधील व्यक्तींचे जीि िाचरिण्यासाठी िदै्यकीय सुरिधा परुरिणे, रिशेर्ष 
करुन “गोल्डन अिर ” मध्ये अशी सुरिधा परुरिणे याच ेमहत्ि शासन जाणनू आहे. सदर बाब 
रिचारात घेऊन शासनाने या पिूीच राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य रमशनचा भाग म्हणनू “राज्य 
अत्यािश्यक िदै्यकीय सेिा” कायणष्न्ित केली आहे. यामध्ये सध्या 937 रुग्णिारहकाांचा समािशे 
आहे. ही सेिा रात्रांरदिस उपलब्ध असून ती कें द्रीय रनयांत्रण कक्षातनू चालरिण्यात येते. सदर 
सेिलेा रमळणारा प्ररतसाद हा प्रोत्सारहत करणारा असनू या सेिमेध्ये रुग्णिारहकाांची सांख्या 
जास्तीत-जास्त िाढरिण्यासाठी शासनाचा मानस आहे जणेे करुन रस्ते अपघातामधील बळींना 
तात्काळ िदै्यकीय मदत रमळू शकेल. 

viii)  प्रिाशाांची सरुरक्षतता. 

िाहनाांमधून प्रिास करणाऱ्या प्रिाशाांची, जनतेची तसेच मरहला आरण शाळेत जाणाऱ्या 
रिद्यार्थ्यांची सुरक्षा सुरनरित करण्यासाठी शासन प्रत्यक्ष आरण अप्रत्यक्षपणे उपाय योजना 
करेल. 

ix)  िायु आरण ध्िनी प्रदुर्षणासांबांधी मागणदशणक सूचना आरण आदेशाची अांमलबजािणी. 

िायु प्रदुर्षण मांडळ, न्यायालय याांनी िायु आरण ध्िनीप्रदुर्षणासांबांधी जारी केलेल्या 
मागणदशणक सूचना आरण आदेशाांन्िये प्रभािी अांमलबजािणी सुरनरित करण्यात येईल. 

III) अांमलबजािणी रिर्षयी धोरण. 

राज्य रस्ता सुरक्षा धोरणाची प्रभािीपणे अांमलबजािणी करण्याच्या दृष्ट्टीने शासन पढुीलप्रमाणे 
करण्याचे योरजले आहे. 

i) मांत्री (पररिहन) याांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेली सिोच्च यांत्रणा म्हणज े
“राज्य रस्ता सुरक्षा पररर्षद ” यास अरधक सक्षमतेने कायाष्न्ित करण्यात येईल. 

ii) “ महाराष्ट्र पररिहन कायदा ” या नािाचा स्ितांत्र कायदा पाररत करुन लागू करण्यात 
येईल. 

iii) या धोरणाांतगणत हाती घेण्यात आलेल्या रस्ता सरुक्षा कायणक्रमाांना रित्त परुिठा 
करण्यासाठी “राज्य रस्ता सरुक्षा रनधी” ची स्थापना करण्यात येईल. 

 
 
 
 
        ( रट. न. रशखरामे ) 
      कायासन अरधकारी,महाराष्ट्र शासन 
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