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भ�वंयातील वाहतूक समःया  

डॉ. सु. �व. रानडे 

वाढ�या शहर
करणामुळे शहरातील वाहतूक समःया �दवस��दवस �बकट होत चालली आहे. रः�यांची दरवःथाु , 

वाहनां$या सं%येत झालेली ूचडं वाढ व िशःतीचा अभाव यामूळे भारतात,या सव- मो.या शहरांत जलद आ0ण 

सुर01त ूवास करणे कठ3ण झाले आहे.  
 

परदेशात याउलट प6र0ःथती आढळते. उ7म रःते, सु0ःथतीतील अ�याधुिनक वाहने व िनयमाची कांटेकोर 

अमंलबजावणी यामुळे तेथील ूवास जलद आ0ण सुर01त होणे सहज श9य होते. अथा-त परदेशात लोकसं%या 

भारता$या मानाने खपू कमी आहे. ते देश सधन अस,याने �यांना रःते बांधणी व �यांची यो;य िनगा राखणे 

जमू शकते.  
 

आप,याकडे पायी चालणारे लोक तसेच ठेले व बैलगाड
सार%या हळू चालणाढया वाहनांपासून ते जलद 

धावणाढया मोटार सायकल, जीप, मोटार
 व टकृ  ट◌ॅ9टरसारखी अवजड वाहने एकाच रः�याचा वापर कर
त ृ

असतात साह0जकच वाहतूक Cयवःथा ूभावी होऊ शकत नाह
. �यातच वाहने थांब�वEया$या जागा मया-�दत 

अस,याने व रः�यावर
ल अितबमणे व फेर
वाले यामुळे ह
 प6र0ःथती अिधकच अवघड होते. साह0जकच 

शहरात राहणाढया लोकांना वाहतूक समःयेचा फार ऽास होतो. िशवाय ूदषणामुळे �यां$या आरो;यावरह
 ू
प6रणाम होतो. तर
ह
 नोकर
 धKंासाठ3 शहरातील वाहतुकLचा हा ऽास सहन करEयािशवाय �यां$यापढेु ग�यंतर 

रहात नाह
.  
 

मा�हती तंऽMाना$या ूगतीमुळे या �बकट समःयेवर अगद
 वेगळया ूकारचा अिभनव उपाय सापडेल अशी 

आशा िनमा-ण झाली आहे. माणूस ूवास कशासाठ3 करतो. नोकर
धKंािनिम7 ऑ�फस वा दकानातु  जाEयासाठ3, 

िश1ण, वैKकLय उपचार अशांसार%या सु�वधा घेEयासाठ3, बाजारहाट करEयासाठ3, इतर CयPLंना भेटEयासाठ3 

वा ू�य1 वाःतू , प6र0ःथती वा िनसग- पाहEयासाठ3. या व अशाूकार$या सव- कामांसाठ3 भ�वंयात ू�य1 

ूवास करEयाची जRर भासणार नाह
. घरबस,या या सव- गोSी संगणका$या माTयमातून आप,याला साTय 

करता येतील.  
 

यातील बढयाचशा गोSी परदेशात तसेच आप,या देशातह
 यशःवीर
�या राब�वEयास सुरवात झाली आहे. 

मोबाईल, फोन व इंटरनेट$या साहाVयाने जगातील कोण�याह
 संपक-  साधता येऊ लागला आहे व मा�हतीची 

देवाण घेवाणह
 करणे सहज श9य झाले आहे. परदेशात अनेक �ठकाणी घरबस,या ऑ�फसचे काम करEयाची 

सु�वधा कंपWयांनी आप,या कम-चार
 वगा-ला देऊ केली आहे. वेगवेगळया गावात राहणाढया CयPL आता 

0Cहड
ओ कॉWफरWसZारे एकऽ चचा- कR शकतात. वेबसाईट$या माTयमातून दकानदार आप,या वःतू ु
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जगभरातील गरजू माहकांना दाखवू शकतो. अशा अनेक वेब दकानांतून फेरफटका माRन आपण बेड
ट ु
काड-Zारे पैसे देऊ न आप,या पसंतीची खरेद
 कR शकतो.  
 

भ�वंयात िश1णासाठ3 शाळा, कॉलेजमTये जावे लागणार नाह
. संगणकावरच दरःथ िश1ू ण देणाढया 

माWयतापाऽ संःथांतफ\  हे सव- िश1ण आप,याला िमळेल. ू�य1 उपचार, इंजे9शन वा ऑपरेशन वगळता 

बाकL सव- वैKकLय स,ला त]M डॉ9टरांकडून घेता येईल. औषधेह
 घरपोच िमळतील. 

ल;न ठर�वणे, घर पाहणे, कारखाना, ू�य1 ूबLया वा काय-बम पाहणे, भेट देणे या सव- गोSी इंटरनेट$या 

साहाVयाने करता येतील. केवळ करमणूक _हणून वा सहलीसाठ3 लोक ूवास करतील. अथा-त वःतंूची िनिम-ती 

करणे, ू�बया करणे �याची वाहतूक करणे, संर1ण वा ]या�ठकाणी ू�य1 उप0ःथती आवँयक असते अशा 

Cयवसायातील CयPLंना ूवास टाळता येणार नाह
.  
 

भारतात इंटरनेटचा ूसार वेगाने होत आहे. इंटरनेट$या सु�वधांसाठ3 लागणाढया खचा-तह
 झपाaयाने घट होत 

आहे व सव- सामाWयां$या आवा9यात हे ूभावी माTयम न0जक$या भ�वंयकाळात येईल. असे झाले तर 

बढयाच लोकांना मो.या शहरात वा परदेशात जाऊन राहEयाची गरज पडणार नाह
. आप,या देशात संगणक 

1ेऽातील त]M मनुंयबळाची कमतरता नाह
. गरज आहे ती �या$या यो;य Cयवःथापनाची व दरbSीचीू . अशा 

संगणक तंऽMांनी इंटरनेट व वेबसाईटचा क,पकतेने वापर केला व सव- लोकांनी या तंऽMानानाचा डोळसपणे 

ःवीकार केला तर एरCह
 अश9य वाटणाढया वाहतुकLसार%या समःया सहजपणे सुटतील. लोक िश1णाZारे 

अशी संगणक बांती कRन भारता$या सवाcगीण ूगतीसाठ3 ूयd करणे हा Mानद
प फeडेशनचा उfेश आहे.  
 

भ�वंयात असे खरोखर
च घडले तर काय होईल? रः�यांचा वापर ूामु%याने फP वःतंूची वाहतूक 

करEयासाठ3च होईल. लोक आप,या घरात, खेडेगावात, शेतात राहन सव-ू  कामे कR शकतील. घरातील लोकांना 

परःपरांशी बोलायला तसेच जीवन खढया अथा-ने जगायला वेळ िमळेल. पाळणाघरे, वgृाौम यांची गरज 

राहणार नाह
. मग मोठ3 शहरे व रःते ओस पडतील. पेट◌ोल �डझेल$या �कंमती खाली येतीलृ . ूदषणू  थांबेल 

व खढया अथा-ने भारतात नंदनवन अवतरेल. परदेशांतील आपले मौलीक बुg
वंतांचे धन भारतात परत येईल व 

�या आधारे भारतात राहनच आपण साढयाू  जगातील उKोग धदें व Cयवहार कR शकू. 
  


