Report of Road Safety Programmee.
A Seminar on “Road Safety” was organised by Department of Automobile on occasion of
28th Road safety week celebrated by R.T.O. Office Ratnagiri, SP Office Ratnagiri and
Collector office Ratnagiri. Mr. Sandip Desai Mr. Vinod Vasaikar and Mr. R.S.Dhobale from
Ratnagiri RTO Office as well as Mr. A.M.Khan from Ratnagiri Police (Trafic Branch) were
present to guide the students. Mr. Vinod Vasaikar guided the students about road safety.
Information Broachers were distributed.

Objective of Seminar:
To create the awareness about importance of road safety to students.
To promote the students to take part in such awareness programme.
To guide the students regarding safety systems and safety signs.
To celebrate the Road Safety week.

Programme coordinators: Asst. Prof. R. D. RaJOPADHYE
Number of participants: 450
Venue: RMP Seminar Hall

Photo-

Press Noteप्रतिवर्षाप्रमषणे यषही वर्ी रत्नषगिरी जिल्हषगिकषरी कषयषालय, पोलीस महषतनरीक्षक
कषयषालय आणण उपप्रषदे शिक पररवहन कषयषालय रत्नषगिरी यषांच्यष सांयक्
ु ि ववद्यमषने
रत्नषगिरी जिल््यषि रषबवण्यषि येि असलेल्यष रषज्य रस्िष सरु क्षष अशियषनषअांििाि
आांबव येथील रषिेंद्र मषने अशियषांत्रिकी महषववद्यषलयषि िनिषिि
ृ ी कषयाक्रम
आयोजिि करण्यषि आलष.
यषप्रसांिी व्यषसपीठषवर वषहिक
ू िषखष पोलीस इन्सस्पेक्टर श्री. ए.एम. खषन, सहषय्यक
प्रषदे शिक मोटषर वषहन तनरीक्षक श्री. ववनोद वसईकर, श्री. आर.एस. ढोबळे ,
महषववद्यषलयषचे प्रषचषया डॉ. महे ि िषिवि, िांितनकेिन प्रषचषया डॉ.पषटील,
वविषिप्रमख
ु प्रष.तनमेि ढोले, महषववद्यषलयषिील मोटषर ड्रषयजव्हां ि स्कूलचे प्रमख
ु
प्रष.रषहुल रषिोपषध्ये,तनरीक्षक श्री.सांदीप दे सषई उपजस्थि होिे.सवाप्रथम प्रष.रषहुल
रषिोपषध्ये यषांनी आपल्यष प्रषस्िषववकपर िषर्णषि यष कषयाक्रमषचष उद्देि स्पष्ट करिषनष
सषांगििले की दरवर्ी अपघषिषमध्ये मत्ृ युमख
ु ी पडणष-यष ८०% लोकषांचे वय हे
सषिषरणपणे १८ िे ३० वयोिटषिील असिे. रषज्यषिील िरुण मनष्ु यबळषची िर
अपघषिषमध्ये एवढ्यष मोठ्यष प्रमषणषि हषनी होि असेल िर रषज्यषच्यष दृष्टीने िी
गचांिेची बषब आहे .
महषववद्यषलयषचे प्रषचषया डॉ. महे ि िषिवि यषांनी आपल्यष मनोििषमध्ये सषांगििले
की महषववद्यषलयीन यव
ु कषांसषठी सरु क्षक्षििेबषबि िनिषिि
ृ ी करण्यषचष हष स्िुत्य
उपक्रम आहे .त्यषमळ
ु े रस्िष सरु क्षेचे महत्त्व मल
ु षांनष उमिू िकेल. रस्िष सरु क्षेचष प्रश्न
आिष िांिीर होि चषललष आहे व यव
ु कषांनीही हष ववर्य आिष िषांिीयषाने घेण्यषची आिष
वेळ आली आहे . कषरण स्पोटा स ् बषईक व कषर चषलववणषयषांचे प्रमषण खूप िषस्ि असन
ू
आपल्यष दे िषिील रस्त्यषांची अवस्थष व लोकसांख्यष यषसषठी अनक
ु ू ल नषही यषचष ववचषर
हह कषळषची िरि आहे .त्यषमळ
ु े अपघषिषांचे प्रमषण कमी होऊ िकेल. वषहिूक िषखष
पोलीस इन्सस्पेक्टर श्री.खषन यषांनी केवळ वषहिक
ू तनयमषांची कठोर अांमलबिषवणी करणे

हष यष मोहहमेचष उद्देि न ठे विष समषिप्रबोिनषिून रस्िष सरु क्षेचे महत्त्व लोकषांनष
पटवन
ू द्यषवे यषसषठी आम्ही कषयारि आहोि असे सषांगििले.
यषनांिर श्री. ववनोद वसईकर यषांनी दृकश्रषव्य मध्यषमषद्वषरे अत्यांि खेळीमेळीच्यष
वषिषवरणषि ववद्यषर्थयषांनष रस्िष सरु क्षेबषबि मषिादिान केले.हे ल्मेटची आवश्यकिष,
वेिमयषादष, अपघषिषांची कषरणे,घ्यषवयषची कषळिी यषबषबि चलगचिषांद्वषरे िषिि
ृ ी
केली. त्यषलष उपजस्थि सम
ु षरे ४५० ववद्यषर्थयषांनी उत्स्फूिा प्रतिसषद हदलष.यषप्रसांिी
प्रषदे शिक पररवहन कषयषालयषिफे मषहहिी पिक व मषहहिी पजु स्िकेचे वविरण करण्यषि
आले.
प्रष. रषहुल रषिोपषध्ये यषांनी कषयाक्रमषचे सि
ू सांचषलन व आिषरप्रदिान केले. कषयाक्रम
यिस्वी होण्यषसषठी वविषिप्रमख
ु प्रष.तनमेि ढोले यषांच्यष मषिादिानषखषली कषयाक्रम
समन्सवयक

प्रष.रषिोपषध्ये, अतनकेि सव
ु े ,दीपक िांिम,रुपेि अवसरे ,मषनस

िोिी,गचन्समय शििुि,मैिय
े नषिवेकर यषांनी पररश्रम घेिले.

