मा.मंत्री(पररवहन) यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोरित
रस्ता सुरक्षारवषयक एक रदवसीय कायय शाळा
स्थळ :- यशवंतराव चव्हाण सभागृह, नरीमन पॉईण्ट, मुंबई.
रदनांक :- 21/03/2017

सादरीकरण :- सावयिरनक बांधकाम रवभाग

रस्ते अपघात – एक दष्ृ टीक्षे प
 रस्ते अपघात : 2015

भारतात

महाराष्ट्रात -

- 501423

63015

 अपघाताचे प्रमाण : राष्ट्रीय महामागग - 28 % राज्यमागग - 24 %
इतर रस्ते - 48 %
शहरी रस्तयाांवर - 46.2 % ग्रामीण रस्ते - 53.8 %
अपघाताची कारणे : वाहन चालकाांच्या चुका - 86 %
खराब रस्ते

-

5 %

वाहनाांमधील बबघाड

-

3%

खराब हवामान

-

2%

इतर कारणे

-

4%

रस्ते सुरक्षा - सावयिरनक बांधकाम रवभागाची कायय वाही
 अपघात बनवारण सबमतीची स्थापना – 1997


1.
2.
3.
4.
5.


अपघात बनवारण सबमतीची कायगकक्षा
अपघातस्थळाांची प्रतयक्ष पाहणी.
अपघाताांची कारणबममाांसा
अपघात टाळण्यासाठी रस्ते सुरक्षा उपाययोजना
स्वयांसेवी सांस्था व धनादाय सांस्था याांचा सहभाग
माबहतीचे सांकलन व प्रबसध्दी
आतापयंतची कायगवाही
एकूण अपघात स्थळे - 6444
दुरुस्ती पूणग
- 6165
कामे प्रगतीत
- 33
अांदाजपत्रक स्तर
- 183

रस्ते सुरक्षा – सा. बां. रवभागाशी रनगडीत मुद्दे
 रस्तयावरील खड्डे
 सदोष ताांबत्रक / भौबमतीक रचना
 सूचना फलकाांची कमतरता अथवा सदोष माांडणी
 सांरक्षक योजनाांचा अभाव

 MoRTH च्या मागगदशगक सूचना 2015

1.

अपघातस्थळ (Black Spot) व्याख्या - 500 मी. लाांबी मध्ये मागील
3 वषात 5 प्राणांबतक/गांभीर अपघात अथवा 10 मृतयू

2. सवोच्च न्यायालयाच्या बनदे शानुसार MoRTH च्या धतीवर सा.बाां.
बवभागामध्ये Black Spot सुधारणेचा कायगक्रम राबबवण्यात येणार

रस्ते सुरक्षा -सावयिरनक बांधकाम रवभागाची कायय वाही
 राष्ट्रीय महामागाच्या वार्षषक आराखड्यामध्ये 15% रस्ते सुरक्षा कामाांसाठी राखीव
 राज्य शासनाने योजनेतर अनुदानाच्या 5% अनुदान रस्ते सुरक्षेच्या कामासाठी

राखीव
 रु.10 कोटी वरील बकमतीच्या रस्ते प्रकलपाांसाठी चार टप्प्याांवर रस्ते सुरक्षा परीक्षण
(Road Safety Audit) बांधनकारक व तयासाठी 1 % तरतूद.
Four stages : Estimate, Execution, Before Opening, After opening
 केंद्र शासनाने राज्यातील सुमारे 15,000 बक.मी. लाांबीचे राज्य रस्ते राष्ट्रीय महामागग
म्हणून घोषीत केले असून सदर रस्तयाांचे पेव्हड शोलडरसह दुपदरी बाांधकाम प्रस्ताबवत
आहे .

रस्ते सुरक्षा - सावयिरनक बांधकाम रवभागाची कायय वाही
 सा.बाां. बवभागाने 10,000 बक.मी. रस्तयाांच्या सुधारणेची कामे

Hybrid Annuity कायगक्रमातून हाती घे ण्यात येत असून तयात
रस्तयाांचे पेव्हड शोलडरसह बकमान दुपदरी बाांधकाम प्रस्ताबवत

आहे .
 पेव्हड शोलडरसह दुपदरी रस्ते केलयाने मुख्य दुपदरी रस्तयाच्या
दोन्ही बाजूस सुमारे 1.50 मी.रुांदीची धावपट्टी दुचाकी वाहने व
पादचा-याांसाठी उपलब्ध होणार असून तयामुळे रस्ते वाहतूक
अबधक सुरबक्षत होण्यास मदत होणार आहे .

रस्ते सुरक्षा अरभयान
 केंद्रीय रस्ते पबरवहन व राजमागग मांत्रालय (MoRTH) च्या
बनदे शानुसार दरवषी जानेवारी मबहन्यात रस्ते सुरक्षा अबभयान
पांधरवडा राबबवण्यात येतो.
 करण्यात येणा-या बाबी
1. वाहनाांची तपासणी
2.

वाहनचालकाांचे प्रबशक्षण व शाबररीक तपासणी.

3.

जन जागृती व कायगशाळाांचे आयोजन

4. रस्तयाांवर रस्ते सुरक्षेच्या दष्ट्ृ टीने सूचना व माबहती फलक
5. प्रसार माध्यमे व दक
ृ श्राव्य माध्यमाांद्वारे उद्बोधन

सा. बां. रवभागाच्या उपाययोिना
 जड वाहनाांना शहरातील प्रवेशासाठी प्रबतबांध
 बससाठी शहरात स्वतांत्र मागीका.
 वाहनाांना ये-जा करण्यासाठी स्वतांत्र मागीका.

 शहरात ठराबवक वेळेस ठराबवक वाहनाांच्या वाहतूकीसाठी परवानगी.
 रस्तयावरील सूचना फलक, गबतरोधक एवजी रम्बलसग , पादचा-याांसाठी
रे ललग, थमोप्लास्टीक रोडमाबकंग व कॅ ट आईज .
 रस्तयाच्या आखणीमध्ये भौबमबतक सुधारणा – वळणाांच्या सुधारणा
 शहरामध्ये रस्तयाच्या कडे ला पादचा-याांसाठी पदपाथ (Foot path)

 शहरामध्ये सेवा रस्ते व मुख्य रस्तयासाठी बाह्यवळण रस्ते.

महाराष्रातील राष्रीय महामागावरील Black Spot
 महाराष्ट्रातील सन 2011-2014 मधील एकूण अपघातस्थळे :- 35
 भारतीय राष्ट्रीय राजमागग प्राबधकरणाच्या रस्तयाांवरील

:- 25

 सा.बाां.बवभाग(राष्ट्रीय महामागग) याांच्या रस्तयाांवरील

:- 4

 महाराष्ट्र राज्य रस्ते बवकास महामांडळाच्या रस्तयाांवरील

:- 6

 उपरोक्त अपघात स्थळाांच्या बहु ताांश सुधारणा महामागग सुधारणेच्या
प्रकलपात करण्यात आलया आहे त.

