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अहवाला"मधून सावजिनक वाहतुक चा

तसेच िबगरयांि$क वाहतुक चा िहसा वाढव&याची गरज प(
प(

वाहतूक सुधारणांबाबत कायरत असलेया "परसर" आिण "सेह पुणे ाफक मूहमट" !ा "वयंसेवी सं"थांनी पु&या'या
वाहतुक(बाबत २०१२-१३ !ा वषासाठी "नागरकांचा वाहतूक स1ि"थती अहवाल" आज 3िस4 के ला. भारतातील हा
अशा 3कारचा पिहलाच अहवाल असावा. !ा अहवालाची संकपना पुणे मनपा दरवष9 3िस4 करीत असलेया
"पयावरण स1ि"थती अहवाला"व:न घेतलेली आहे. पु&या'या वाहतुक(त सुधारणा कर&यासाठी कोणते 3कप हाती
=यावेत तसेच कोणते घेऊ नयेत ते ठरव&यासाठी !ा अहवालाचा उपयोग हावा अशी अपे@ा आहे. Aयामुळे पु&याची
वाहतूक अिधक शाCत, सुरि@त तसेच समाजातील सव घटकांना सोयीची होईल.
!ा अहवालामFये वाहतुक(ची स1ि"थती मांड&यासाठी ९ महIवा'या घटकांचा अJयास क:न Aयांना गुण दलेले आहेत.
हे गुण अिधकृ त आकडेवारी तसेच सवL@णावर आधारत आहेत. हे ९ घटक तसेच गुण ठरव&याची प4त पुणे मनपा ने
3िस4 के लेला पु&याचा सवMकष वाहतूक आराखडा (२००८) आिण क R सरकार'या नगरिवकास मंSालयाने 3िस4
के लेया नागरी वाहतुक('या मापदंडांनुसार आहे.
!ा ९ घटकांमFये िविवध वाहतूक साधनांचा िह"सा, सायकलTसाठी सोयी आिण 3मुख र"Aयांवर पाUकग होणे !ा ३
घटकांमFये शहराला बरे च कमी गुण िमळाले आहेत. सुरि@तता, पादचारी सुिवधा, सावजिनक वाहतुक(ची गुणवVा
आिण जनमत !ा ४ घटकांमFये मFयम, तर 3वासाला लागणारा वेळ आिण 3दूषण !ाबाबत बXयापैक( गुण िमळाले
आहेत.
!ापैक( "िविवध वाहतूक साधनांचा िह"सा" !ा घटकासाठी पु&यातील सुमारे ३,६०० नागरकांचे िव"तृत सवL@ण के ले
गेल.े AयामFये अनेक 3कारची उ[ोधक मािहती समोर आलेली आहे. !ा सवL@णात असे दसले, क( पु&यातील खाजगी
वाहनांचा वापर ४७% (३५% दुचाक(, १२% चारचाक() इतका वाढला आहे. सावजिनक वाहतुक(चा वापर १९% aन
खाली आला आहे, bयामFये पीएमपीएमएल आिण र@ांचा िह"सा 3Aयेक( ८% तर उरलेला इतर बसेसचा आहे.
एके काळी "सायकलचे शहर" असलेया पु&यात सायकलचा वापर अव=या ५% वर आला आहे.
एकू णच, सावजिनक वाहतुक(चा खालावलेला िह"सा आिण िबगरयांिSक वाहतुक('या (सायकल व चालणे) अAयंत
अपुXया सुिवधा !ामुळे शहराला बरे च कमी गुण िमळाले आहेत.
"सेह पुणे ाफक मूहमट"चे जयंत जोशी !ांनी असे नमूद के ले, क( !ा अहवालाचा 3मुख उdेश आपया शहरा'या
वाहतूक eव"थे'या स1ि"थतीचे व"तुिनf मूयमापन कर&यासाठी आकgांमFये eh होईल असा मापदंड िनमाण
करणे हा आहे. !ा अहवालात सदर ९ घटकांना िमळालेले गुण Aयांची आजची परि"थती दाखवत असले, तरी Aया
गुणांचा कल पुढील वषाMमFये कसा राहतो ते पाहणे अिधक महIवाचे आहे. आपया शहराची वाहतूक सुधारते आहे का हे
नागरकांना तसेच संबंिधत अिधकाXयांना !ा कलाiारे कळू न येईल. !ा वषाचा अहवाल Aयासाठी एक आधाररे षा
िनिjत करतो.
"परसर" चे रणिजत गाडगीळ kहणाले क( जगातील अनेक शहरे असा अहवाल 3िस4 करतात, आिण खरे तर अशा
3कारचा अहवाल पुणे मनपा ने दरवष9 पु&याचा अिधकृ त अहवाल kहणून 3िस4 करायला हवा. परं तु तोवर
नागरकां'या !ा अहवालामुळे ही गरज पूण होऊ शकते. lी. गाडगीळ !ांनी पुणे मनपा ने मुmयAवे खाजगी वाहनांची
वाहतूक सुरळीत राहावी kहणून तुकgातुकgांनी 3कप कर&यापे@ा सवMकष वाहतूक आराखgानुसारच वाहतूक
उपाययोजना कराeात असे मत आnहाने मांडले. सFया bया प4तीने आिण bया 3कारचे वाहतूक 3कप येत आहेत तीच
प4त चालू रािहयास पुणे शहराची वाहतूक eव"था ही !ाaनही भयानक वाहतूक कoडी, 3दूषण आिण वाढते अपघात

!ांमुळे संपूण मोडकळीला येईलच, िशवाय Aया उपाययोजनांसाठी करदाAयांचा अतोनात पैसाही खच झालेला असेल
असेही ते kहणाले.
हा सिव"तर अहवाल, तसेच Aयासाठी वापरलेली मािहती http://tsrpune.wikispaces.com !ा संकेत"थळावर
उपलqध आहे.
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Citizens’ Transportation Status Report 2013 reveals need to increase
share of public and non-motorized transport
In a first of its kind, city-based NGOs Parisar and Save Pune Traffic Movement (SPTM) have
released a Citizens’ Transportation Status Report (TSR) on the lines of the Environment Status
Report (ESR) that is published every year by the Pune Municipal Corporation. The TSR is
intended as a tool to help officials decide what sort of projects are needed as well as what sort
of projects should be avoided in order to improve the city's transportation and make it more
sustainable and safe while providing mobility to everyone. The Citizens’ TSR considers 9
important parameters that indicate the health of the transportation system in the city and
calculates a value for each parameter based on either official data or data that was gathered by
conducting surveys. The parameters were chosen from the Comprehensive Mobility Plan 2008
published by the PMC and the Service Level Benchmarks for Urban Transport published by the
Ministry for Urban Development, Government of India.
Out of the 9 parameters, Pune transport system fared poorly regarding 3 parameters (modal
share, cycling infrastructure, arterial roads used for parking), scored at medium level regarding
4 parameters (safety, pedestrian infrastructure, public transport quality and public satisfaction)
and scored at an acceptable level regarding 2 parameters (travel time and pollution).
A detailed household survey of 3600 individuals, conducted to determine the modal shares,
revealed that the modal share of personal vehicles has reached 47% (35% two-wheelers, 12%
cars). The public transport share is less than 19%, with the share of PMPML and auto-rickshaws
almost the same (8%) and the rest taken by other buses. The modal share of cycling has
dropped to just 5% in this erstwhile "bicycle city".
In general, the sinking share of public transportation and dismal facilities for non-motorized
modes (cycling and walking) have been the main reasons for low scores.
Jayant Joshi of SPTM emphasized that the main focus of the report is to establish fixed and
quantifiable parameters that help us to gauge the health of the overall transport system of the
city. While the absolute value of each parameter indicates current status, more critical would
be the trend in the years to come. The trend will help citizens, policy makers and the
administration to determine if the policy decisions and investments made by the city are
moving us in the right direction. The report for 2013 thus establishes a baseline.
Ranjit Gadgil of Parisar said that many cities in the world publish such a report annually and a
TSR should ideally be published officially by the PMC; but until then a Citizens’ TSR would fill the
gap. He stressed the need for the city to implement the Comprehensive Mobility Plan rather
than ad hoc implementation of projects that are aimed primarily at moving personal vehicles
and warned that the current trend would be unsustainable, leading to more congestion,
pollution and accidents, while becoming a drain on public funds.

The detailed report as well as the data collected for the report is available at
http://tsrpune.wikispaces.com.

Results at a glance
Indicator

Score (max 100)

Source

1

Safety

40

Data from Pune Traffic Police

2

Modal Share

27

Household Survey

3

Pedestrian Infrastructure

37

Survey

4

Public Transport Quality

59

Data from PMPML and Survey

5

Cycling Infrastructure

10

Data from PMC and Survey

6

Travel Time

75

Survey

7

Pollution

60

Data from MPCB

8

Arterial roads used for parking

20

Data from PMC and Survey

9

Public Satisfaction Index

41

Household Survey
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