प्रेस नोट
१४ डिसेंबर २०२१
मबुं ई : मबुं ई वाहतक
ू डनयत्रुं ण शाखा आडण ब्लमू बर्ग डिलाथ्रुं ोपीज इनीडशयेटीव्ह िॉर ग्लोबल रोि सेफ्टी (BIGRS) याच
ुं े सहकायागने आज
मर्ुं ळवारी मबुं ई रोि सेफ्टी वाडषगक अहवाल,२०२० प्रडसद्ध झाला असनू त्यात मुंबईत मार्ील सलर् सहा वषागत प्राणघातक अपघातात घट झालेली
डिसनू येते. या वाडषगक अहवालात मुंबईतील रस्ते अपघाताच
ुं ी आकिेवारी डिलेली असनू ही माडहती रस्ते सरक्षा उपाययोजनाबाबत डनणगय घेणाऱ्या
सवागसाठी उपयक्त ठरे ल.
“ मुंबई रस्ते सरक्षा वाडषगक अहवाल २०२०” हा अहवाल श्री. हेमुंत नर्राळे, बृहनमुंबई पोलीस आयक्त याुंनी आज र्नहे पररषिेत प्रकाडशत
के ला. यावेळी श्री. हेमुंत नर्राळे, भापोसे, बृहनमुंबई पोलीस आयक्त याुंनी साुंडर्तले वाहतूक डनयुंत्रण शाखेने ब्लूमबर्ग डिलाुंथ्रोपीज इनीडशयेटीव्ह िॉर
ग्लोबल रोि सेफ्टी (BIGRS) या सुंस्थेसोबत र्ेली सात वषे जवळून काम के ले असनू रस्ते अपघात कमी करण्याबाबत उत्तम उपाययोजना के ल्या
आहेत. या सुंयक्त कामडर्रीसाठी मी त्याुंना शभेच्छा िेऊन या भार्ीिारीतून पढे आणखी प्रर्ती होईल अशी आशा बाळर्तो. तसेच रस्त्यावरील प्रत्येक
प्राणघातक अपघात टाळण्यासाठी मुंबई पोलीस सवेतोपरी प्रयत्नशील रहातील “ असे पोलीस आयक्त श्री. हेमुंत नर्राळे याुंनी साुंडर्तले.
सन २०२० मध्ये कोडवि लॉकिाऊनमळे एकूण रस्ते अपघातात जरी लक्षणीय घट झाली असली तरी ३५० नार्ररकानी रस्ते अपघातात
प्राण र्मावले. सन २०१० पासूनची रस्ते अपघात आकिेवारी पाडहल्यास असे डिसनू येते की र्ेल्या िहा वषागत प्राणघातक अपघातात एकूण ४५% ने
घट झाली असनू डवशेषकरून त्यातील ४३% घट सन २०१५ पासून झालेली आहे. सन २०१९ ते २०२० या कालावधीत प्राणघातक अपघातातील
घट २२ टक्के इतकी होती.
श्री. सत्य नारायण,भापोसे, अडतररक्त पोलीस आयक्त ( वाहतूक ) याुंनी सिर अहवालातील मख्य डनष्कषग पोलीस आयक्त व अनय
अडधकाऱ्याना डवषि के ले. तसेच पररषिेतील सहभार्ी अडधकारी याुंना ब्लूमबर्ग डिलाुंथ्रोपीज इनीडशयेटीव्ह िॉर ग्लोबल रोि सेफ्टी (BIGRS) या
सुंस्थेबाबत माडहती साुंडर्तली.
श्री.राजवधगन,भापोसे, सह पोलीस आयक्त- मुंबई वाहतूक शाखा म्हणाले की “ या अहवालामळे रस्ते सरक्षेबाबत कोठे तात्काळ
उपाययोजना कश्या रीतीने कें डित कराव्यात हे समजते. कोडवि साथीमळे रस्ते अपघात जरी कमी झाले असले तरी र्ेली काही वषे प्राणघातक
अपघातातुं होणारी घट ही सकारात्मक बाब आहे. हे यश अहवालातील आकिेवारी, परावे आधाररत डनणगय प्रडिया आडण त्यानसार के लेल्या उपाययोजना यातून डमळालेले असनू यापढे िेखील रस्तेसरक्षेसुंबुंधी सवग शासडकय घटकाुंशी समनवय साधनू रस्ते अपघाताुंची सुंख्या आणखी कमी
करण्यासाठी आम्ही सिैव प्रयत्नशील राहू .”
या अहवालात रस्त्यावरील असरडक्षत वापरकते उिा. पािचारी, सायकल चालक, मोटरसायकल चालक आडण तीनचाकी वाहनातील
प्रवासी जे रस्ते अपघातील एकूण मयताुंच्या ९३% आहेत, त्याुंचेवर लक्ष वेधले आहे. सन २०२० मध्ये रस्ते अपघातात मरण पावलेल्यात िोन/ तीन
चाकी वाहनचालक (३९%), प्रवासी (१०%) आडण त्याचबरोबर पािचारी (४२%) असे होते. त्याचे अर्ोिरच्या वषी रस्ते अपघातात मरण
पावलेल्यात पािचायाांची सुंख्या सवागडधक होती. सन २०२० मध्ये कोडवि कालावधीत रस्त्यावर कमी डिरणारे पािचारी डकुंवा सुंचारबुंिी यामळे हा
बिल झाला असावा. सन २०१९ मध्ये रस्ते अपघातात मरण पावलेल्यात सवागडधक पािचारी (४७%) आडण िोन/तीन चाकी वाहनचालक (४१%)
इतके होते.
िॉ.सारा व्हाईटहेि, Public Health &Preventive Medicine Consultant, Vital Strategies यानुं ी कॅ निा येथनू डव्हिीओ
सिुं श
े ामािग त साडुं र्तले की, र्ेल्या िशकात मबुं ईत शहरातील प्राणघातक अपघातात होणारी सयुं त घट असे िशगडवते डक रस्ते सरक्षेतील उपाययोजना
अमुं लात आणल्या जात आहेत. जर प्राप्त आकिेवारीचा अभ्यास करून रस्ते अपघातामार्ील कारणे आडण त्यावरील उपाययोजना के ल्या तर आपण
आणखी मनष्यहानी वाचवू शकू. आम्हाला मुंबईतील रस्ते सवाांसाठी सरडक्षत करण्यासाठी मुंबई वाहतूक पोडलस आडण अनय घटकाुंना मित
करण्याबद्दल अडभमान आहे.

वार्षिक अहवालातील ठळक वैर्िट्ये
१. सन २०१० पासनू प्राणघातक रस्ते अपघातात ४५% घट, सन २०१५ पासनू ४३% घट आडण सन २०१९ पासनू २२% घट. सन २०२० मध्ये रस्ते
अपघातात एकूण ३५० नार्ररक मृत्यू पावले . तलनात्मकदृष्ट्या ही सुंख्या सन २०१९ मध्ये ४४७, सन २०१५ मध्ये ६११ आडण सन २०१० मध्ये ६३७ होती.
२. सन २०२० मधील रस्ते अपघातात मरण पावलेल्यापैकी ९३% असरडक्षत वापरकते (उिा. पािचारी, सायकल चालक, मोटरसायकल चालक आडण तीनचाकी
वाहनातील प्रवासी होते.
३. सन २०२० मधील एकूण प्राणघातक रस्ते अपघातातील ४२% अपघात Hit & Run प्रकारचे होते ज्यात ५७% लोकाुंनी जीव र्मावले.
४. सन २०२० मध्ये प्राणघातक अपघातात मरण पावलेल्यापैकी सवागत जास्त डहस्सा (४१%) वय २० ते ३४ वषे या तरुण वयोर्टातील होता.
५. सन २०२० मध्ये रस्ते अपघातात मरण पावलेल्यापैकी मोठी सुंख्या परुष व्यक्तीची ( ८७%) होती तसेच याच वषागतील एकूण प्राणघातक अपघातास
कारणीभतू ठरलेल्या वाहनचालकात ९९% परुष चालकच होते.
६. सन २०२० मधील लॉकिाऊन कालवधीत रस्ते अपघातात मृत्यमखी डकुंवा जखमी झालेल्याुंच्या सुंख्येत लक्षणीय घट झाली.
७. अडत जोखमी रस्ते : घाटकोपर- माहूल मार्ग, घाटकोपर फ्लाय ओव्हर, आशा नर्ररोि या ठीकाणी सवागडधक प्रडत डक.मी. मृत्यू झाले. या मार्ागवर सरडक्षत रस्ते
सुंरचना (Safer Street Designs) चा अवलुंब के ल्यास तेथील प्राणघातक अपघात कमी होऊ शकतील.
८. अडत जोखमी रस्ते जुंक्शन : अमर महाल जुंक्शन, र्ोिरे ज जुंक्शन आडण पूवग ितर्ती मार्ग- JVLR जुंक्शन या डठकाणी सन २०२० मध्ये सवागडधक
प्राणघातक अपघात व जखमी झाले.
९. अडत जोखमी पोलीस झोन : सन २०२० मध्ये पोलीस पररमुंिळ सहा आडण सात कायगक्षेत्राय सवागडधक वाहन अपघात झाले. िचाकी वाहनाचे अपघात
पोलीस पररमिुं ळ सात आडण आठ कायगक्षेत्राय झाले तर परीमिुं ळ सात कायगक्षेत्रात सवागडधक पािचारी रस्ते अपघातात मृत्यमखी पिले.
सन २०१५ मध्ये मुंबई शहराने ब्लूमबर्ग डिलाुंथ्रोपीज इनीडशयेटीव्ह िॉर ग्लोबल रोि सेफ्टी (BIGRS) याुंचे सोबत काम सरु के ले. सन २०२० मध्ये BIGRS
सुंस्थेने आपले कायगक्षेत्र महाराष्र राज्यभर वाढडवले आडण आता त्यात डिल्ली व बेंर्लरू या शहराुंचा समावेश झाला आहे. जर्भरातील ३० शहरे या उपिमात
काम करीत आहेत.

सिर अहवाल मुंबई वाहतूक डनयुंत्रण शाखा त्याचे वेबसाईट वर प्रसाररत करतील जो सवग नार्ररकाुंसाठी उपलब्ध
डिला जाईल. जेणेकरून सुंबुंडधत डवभार् त्याुंचे कायगक्षेत्रात योग्य त्या सधारणा करू शकतील.

होईल तसेच तो सवग शासकीय डवभार्ाुंना

