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भारता�या शहरांची वाढ झपा�ाने होते आह.े  
पु#यासारखी अनेक शहरं ये&या ३०-४० वषा+म,ये द.ुपट 
होतील.  0हणजे केवळ पु#यात3या स,या�याच लोकांचा 
नाही, तर आणखी तेव5ाच लोकांचा वाहतुक6चा 78 
आप3याला सोडवायचा आह.े 
वाहतुक6�या 78ाची झळ 7ामु:याने ग<रबांना बसते.  
चालत >कवा सायकलने कामावर जाणेच &यांना 
परवडते, पण वाहनां�या वाढ&या ल?5ामुळे चालण े
आिण सायकल वापरणे धोकादायक झाले आह.े  बसने 
दरूवर जाणे, जुने वाहन घेणे ह े &यांना परवडत नाही.  
पोट भर#यासाठी योDय असे काम जवळच िमळेल असे 
सांगता येत नाही.  चुक6�या वाहतूक िनयोजनाचा Eास 
सगFयांनाच होतो; परंतु वाढता वाहतूक खचH आिण 
अपघात Iांची झळ 7ामु:याने चालणारे, 
सायकलJवार, रJ&यावर Kवसाय करणारे अशा 
ग<रबांना तुलनेने अिधक बसते. 
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अशा 7कार�या समJया केवळ आप3या दशेातच नाहीत, 
तर जगभर आहते; परंतु अलीकड�या काळात काही 
दशेांनी आिण शहरांनी &यावर प<रणामकारक उपाय 
शोधले आहते. 
हे उपाय आपण आजवर केले�या उपायांपे�ा खपू हे उपाय आपण आजवर केले�या उपायांपे�ा खपू हे उपाय आपण आजवर केले�या उपायांपे�ा खपू हे उपाय आपण आजवर केले�या उपायांपे�ा खपू 
वगेळे आहेतवगेळे आहेतवगेळे आहेतवगेळे आहेत....    
&यामुळे क� M सरकारने जगभरात3या अशा 7कार�या 
वाहतूक उपाययोजनांचा अNयास कOन एक "राRीय 
नागरी वाहतूक धोरण" बनवले आह.े 

हे धोरण हे धोरण हे धोरण हे धोरण �हणजेच�हणजेच�हणजेच�हणजेच    
National Urban Transport PolicyNational Urban Transport PolicyNational Urban Transport PolicyNational Urban Transport Policy    

अथा�तअथा�तअथा�तअथा�त    
NUTPNUTPNUTPNUTP    
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�ा �ा �ा �ा NUTPNUTPNUTPNUTP    ची त!व ेआिण उ#$% ेकाय आहेतची त!व ेआिण उ#$% ेकाय आहेतची त!व ेआिण उ#$% ेकाय आहेतची त!व ेआिण उ#$% ेकाय आहेत????    
1. रJ&याची जागा 7&येक माणसाला सारखी 

िमळायला हवी. "तु0ही जेवढी मोठी गाडी घेऊन 
याल तेवढी जागा तु0हांला" असे चालणार नाही. 

2. पादचारी, सावHजिनक वाहतूक आिण 
सायकलJवार Iांना 7ाधाTय Uायला हव.े 

3. खाजगी वाहनांना उVेजन दऊे नये. 
4. वरील तWवांनुसार शहरी वाहतुक6चे अNयासपूणH 

िनयोजन करावे. 
एक बस ४०-५० माणसे वाYन नेते, पण कारने जाणारी 
तेवढीच माणसे १०-१२ बसची जागा Kापतात.  
0हणजेच कारने अडवले3या जागेमुळे बसने जाणा\ या 
लोकांचा जाJत वेळ खचH होतो.  तसेच पादचारी आिण 
सायकलJवार 7दषूण करत नाहीत.  &यां�या धडकेने 
कोणी मरत नाही.  0हणून पादचारी, बस आिण 
सायकली Iानंा रJ&याची अिधक जागा वापO दणेा\ या 
योजनांना क� M सरकार पा]ठबा दईेल. 
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साव�जिनक वाहतूकसाव�जिनक वाहतूकसाव�जिनक वाहतूकसाव�जिनक वाहतूक    

"सावHजिनक वाहतूक केवळ ग<रबांसाठी" हा दिृ`कोन 
बदलून, सवा+नाच आकषHक वाटेल अशा सावHजिनक 
वाहतुक6चे आराखड ेतयार कर#यासाठी आिण &यां�या 
अंमलबजावणीसाठी क� M सरकार आaथक मदत करेल. 
सायकलीसायकलीसायकलीसायकली    
सायकल सुcा केवळ ग<रबांसाठी हाही दिृ`कोन आता 
बदलला आह.े  सवा+ना सायकलने सगळीकड े जाता 
येईल अशा 7कारे 7गत दशेही शहरांची रचना करत 
आहते.  भारतातही ते शdय आह ेअसे दाखवून दणेारा 
7क3प एखाUा शहराला उभारायचा असेल तर क� M 
सरकार &याला मदत करेल. 
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पा�कगपा�कगपा�कगपा�कग    

शहरात3या जागा महाग असतात.  जागेचे दर लeात 
घेऊन खाजगी वाहनांना पाfकग महाग असाव,े तसेच 
शहरा�या म,यवतg भागात तर ते अिधकच महाग 
असावे, &यामुळे सावHजिनक वाहतुक6ला उVेजन िमळेल 
असे NUTP म,ये 0हटले आह.े  पाfकग फुकट असेल तर 
बसने कोण जाईल? 
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CMPCMPCMPCMP    �हणजे काय�हणजे काय�हणजे काय�हणजे काय????    
Iा राRीय नागरी वाहतूक धोरणावर (NUTP वर) 
आधा<रत एक सव+कष वाहतूक आराखडा आपण 
पु#यासाठी बनवला आह.े  तोच Comprehensive 
Mobility Plan, >कवा CMP. 
आप3या पुण े शहराची वाहतूक KवJथा 7ामु:याने 
चालणे, सावHजिनक वाहतूक आिण सायकली Iांवर 
आधा<रत असावी असे &यात 0हटले आह.े  साहिजकच 
सवH रJ&यांना पदपथ असावेत, आवkयक तेथे बस लेन 
आिण सायकल 	ॅक असावेत. 
अशा वाहतूक KवJथमे,ये खाजगी वाहनां�या वापरास 
उVेजन िमळू नये ह ेओघानेच आले!  उoाणपुलांसारखे 
7क3प खास कOन खाजगी वाहनांचे िहत पाहतात 
आिण प<रणामी &यां�यामुळे अिधक वाहने रJ&यावर 
येतात असे CMP म,ये Jप`पणे 0हटले आह.े 
हा आराखडा पुणे महापािलके�या सवHसाधारण सभनेे 
मंजूर केला आह.े 
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Iा आराखpानुसार पु#या�या वाहतुक6साठी काही 
उ�q` ेठरवली आहते, ती अशी- 

१. सावHजिनक वाहतुक6चा िहJसा (स,या�या सुमारे 
१२% वOन) सुमारे ३०-३५% वर नेणे. 
a. Iा ३०-३५% पैक6 मे	ो सुमारे ५% भार 

उचलेल अशी योजना आह.े  0हणजे पीएमपी 
ने २५-३०% भार उचलायला हवा. 

२. सायकलtचा वापर (स,या�या सुमारे ८% 
वOन) २५% वर नेण.े 

३. खाजगी वाहनांचा वापर (स,या�या सुमारे 
४५% वOन) १०% पय+त खाली आणणे.  
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NUTPNUTPNUTPNUTP    आिण आिण आिण आिण CMPCMPCMPCMP    चा एकि(त िवचार क)न चा एकि(त िवचार क)न चा एकि(त िवचार क)न चा एकि(त िवचार क)न 
वाहतूक सम-या सोडवता येईलवाहतूक सम-या सोडवता येईलवाहतूक सम-या सोडवता येईलवाहतूक सम-या सोडवता येईल!!!!    
जगातली अनेक शहरे Iाच 7कारे िवचार कOन आिण 
तशा उपाययोजना आखून &यांचा वाहतूक 78 सोडवत 
आहते.  हा "एकिEत िवचार" कसा ओळखायचा? 
आप3या मनात वाहतूक 78 सोडवायचे अनेक उपाय 
येत असतात.  ते उपाय NUTP आिण CMP �या 
चौकटीत बसतात का ह ेआपण तपासून पाहायचे.  Iा 
उपायांचे तांिEक िवwेषण �कचकट असले तरी खालील 
ठोकताळे बांधून आप3या मनातला उपाय चांगला आह े
क6 नाही ते ठरवण े अगदीच सोपे आह.े  ह े ठोकताळे 
असे- 
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१. Iा उपायाचा फायदा खास कOन पादचारी, 
बस, सायकली Iांपैक6 कोणाला होईल का?  
>कवा स,या खाजगी वाहने वापरत असलेले 
लोक सावHजिनक वाहतूक वापर#यास 7े<रत 
होतील का? 

२. एखाUा उपायामुळे खाजगी वाहन वापरणे सोपे 
>कवा JवJत झाले तर मग बस कोण वापरेल!  
तसे तर होत नाही ना?  तीच जागा, तोच पैसा 
वापOन पादचारी, बस, सायकली Iांची सोय 
करता येईल का? 

३. पादचा\ यांची सुरिeतता वाढव#या�या नादात 
आपण &यांना चढउतार तर करायला लावत 
नाही?  आपण सुचवत असलेला उपाय पादचारी 
भरपूर वापरत अस3याचा अनुभव आह ेका? 

४. वाहतूक क?डी सोडव#या�या 7यxात आपण बस 
व सायकलtना खूप मोठा वळसा तर घालायला 
लावत नाही? 
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ह ेठोकताळे आप3या मनातील क3पनांना लावून 
पािह3यास कोण&या उपाययोजनांनी आपली वाहतूक 
सुधार#याला हातभार लागेल ह ेसहज लeात येईल.  
उदाहरणाथH- 

१. मनपा �या खचाHतून पीएमपी बसवर ठळक 
पा�ा बसव#यासाठी तरतूद करण.े 

२. JवJत >कवा मोफत पाfकग पुरव#यापेeा "पे 
अ ॅ#ड पाकH " चे उ&पy सावHजिनक वाहतुक6वर 
खचH करणे. 

३. सवH चौकांमधील झेzा प{�ा व पादचारी 
िस|ल उVम अवJथेत असणे आिण िस|ल�या 
च}ात पादचा\ यांना पुरेसा वेळ असण े

४. एकेरी मागा+मधून सायकली आिण पीएमपी बस 
Iांना सूट दणे.े  &यां�यासाठी उलट �दशेची एक 
लेन राखून ठेवणे. 

अशी अनेक उदाहरणे सुचू शकतील! 
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असा िवचार करताना एक बाब ,यानात ठेवायची आह े
आप�या महापािलके�याआप�या महापािलके�याआप�या महापािलके�याआप�या महापािलके�या    वाहतूक वाहतूक वाहतूक वाहतूक 

उपाययोजनांवर होणा$ याउपाययोजनांवर होणा$ याउपाययोजनांवर होणा$ याउपाययोजनांवर होणा$ या खचा�पकै( िजतका  खचा�पकै( िजतका  खचा�पकै( िजतका  खचा�पकै( िजतका 
अिधक िह+सा पादचारीअिधक िह+सा पादचारीअिधक िह+सा पादचारीअिधक िह+सा पादचारी, , , , बस आिण बस आिण बस आिण बस आिण 

सायकल/वर खच� होईल िततके चांगलेसायकल/वर खच� होईल िततके चांगलेसायकल/वर खच� होईल िततके चांगलेसायकल/वर खच� होईल िततके चांगले....    
कारण 2ा कारण 2ा कारण 2ा कारण 2ा ३ ३ ३ ३ साधनांनी साधनांनी साधनांनी साधनांनी ८०८०८०८०% % % % वाहतूक वाहतूक वाहतूक वाहतूक 

कर7याच ेकर7याच ेकर7याच ेकर7याच ेआपल ेउ�89 आहेआपल ेउ�89 आहेआपल ेउ�89 आहेआपल ेउ�89 आह.े 
7थमदशHनी हा उलटा 7वाह वाटेल, पचायला कठीण 
जाईल, पण “कोण&याही वाहतूक योजना करताना 
वाहनांचा न�ह ेतर लोकांचा िवचार करा” ह ेNUTP चे 
सार जर आप3या िवचारसरणीत बाणवून घेतले तर 
माE ह ेसो.पे वाटायला लागेल. आिण असे झाले तरच 
आप3या मानगुटीवरचे वाहतूक क?डीचे भूत उतरेल! 
 
  ल�ात ठेवाल�ात ठेवाल�ात ठेवाल�ात ठेवा----    

८०८०८०८०% % % % वाहतूकवाहतूकवाहतूकवाहतूक    
पापापापादचारीदचारीदचारीदचारी, , , , बसबसबसबस, , , , सायकल8नीसायकल8नीसायकल8नीसायकल8नी!!!!    
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आिण हो - सरतेशेवटी एक महWवाची गो`.  पु#याची 
वाहतूक सुधार#यासाठी ितला ICU उपचारांची गरज 
आह!े 
 

I Integrated एकाि&मक 

C Comprehensive सवHसमावेशक 

U Urgent ताबडतोबीने 

 
अिधक मािहतीसाठी पाहा- 
"Pune Traffic on Right Track by 201?" 
www.savepunetraffic.org  येथ े



 


