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"पीएमटी'
पीएमटी'ची मािहती आता "ऑनलाइन'
ऑनलाइन'
े आयु. डॉ. िनतीन करीर
पुण,े ता.
्घाटन महापािलकचे
ता. ६ - वाशांना "पीएमटी'
पीएमटी'बलची इ थंभूत मािहती देणा%या संके त)थळाचे उदघाटन
यां2या ह)ते आज झाले. या संके त)थळावर "पीएमटी'
ु थांबे आहेत इथपासून, ते नागिरकांनाही
पीएमटी'2या सव5 मागा5बरोबरच शहरात कठे
आता त:ार ऑनलाइन करता येणार आहे. ......
गेली वष5भर रखडले=या पीएमटी2या www.pmtpune.org या संके त)थळाचे काम अखेर पूण5 झाले असून, आज एका
छोटेखानी समारंभात ती नागिरकांसाठी खुली करJयात आली.
संगणक KेLातील पिस5)टMट िसि)टम यां2या सहकाया5ने हे
आली.
संके त)थळ तयार करJयात आले आहे. या वेळी कं पनीचे Nयव)थापकीय संचालक आनंद देशपांडे, "पीएमटी
"पीएमटी'
पीएमटी'चे महाNयव)थापक
सी.
सी. के . अिनल,
अिनल, अPयK भीमराव पाटोळे, "पीटीटीएफ
"पीटीटीएफ'
पीटीटीएफ'चे समMवयक रणिजत गाडगीळ,
गाडगीळ, समीर चाबुक)वार आदी उपि)थत होते.
या संके त)थळावर "पीएमटी'
पीएमटी'2या )थापनेपासून सRःि)थतीपयTत, बसमाग5, ासंिगक करार,
करार, पुणे दश5न यां2यासह "पीएमटी'
पीएमटी'2या वतीने
मागिवJयात येणा%या िनिवदा,
िनिवदा, महUवा2या घटना इ यादी सव5 मािहती या संके त)थळावर देJयात आली आहे. यािशवाय वेळोवेळी
बस2या मागा5त करJयात येणारे बदल,
बदल, नवीन माग5 यांची मािहतीही उपलVध कXन देJयात येणार आहे.
काय5:मा2या संके त)थळािवषयीची मािहती समीर चाबुक)वार यांनी िदले. ते Yहणाले, ""यासाठी
""यासाठी  यK नागिरकांशी संवाद साधून
यांना हे संके त)थळ कसे असावे याची मािहती घेतली;
तसेच देशात अMय वाहतूक सं)थां2याही संके त)थळांची मािहती घेऊन
तयार करJयात आली आहे. यामुळे नागिरकांना "पीएमटी'
पीएमटी'िवषयी मािहती िमळJयास मदत होणार आहे.''.''
डॉ.
डॉ. िनतीन करीर Yहणाले, ""चार
""चार वषाTपूव\ "पीएमटी'
पीएमटी'ची अव)था अ यंत वाईट होती;
होती; माL गे=या काही वषाTत अनेक महUवाचे बदल
"पीएमटी'
पीएमटी'मPये झाले. आज "पीएमटी'
पीएमटी'तील ता^यात बसची सं_या वाढली आहे. गद\2या काळात वाशांना वाहनू नेJयाची Kमताही
वाढली आहे. दररोजचे सरासरी उbc पcास लाख dपयांपयTत गेले आहे. यािशवाय आणखी काही बदल करJयात येत आहेत.''
eी.
eी. अिनल Yहणाले, ""पु
""पुणेकरांना ही मािहती उपयु. ठरेल. जे बदल वेळोवेळी होतील यांचीही मािहती या संके त)थळावXन
नागिरकांना िदली जाईल.''
जाईल.'' या वेळी आनंद देशपांडे, भीमराव पाटोळे, रणिजत गाडगीळ यांचीही भाषणे झाली.
झाली. काय5:माचे
े .
सूLसंचालन "पीएमटी'
पीएमटी'चे जनसंपक5 अिधकारी दीपक परदेशी यांनी कले
"ऑनलाइन'
ऑनलाइन' त:ार करता येणार
या संके त)थळावXन "पीएमटी'
या
पीएमटी'िवषयी मािहतीबरोबरच नागिरकांना ऑनलाइन आप=या त:ारीदेखील नfदिवता येणार आहेत.
त:ारgची दखल तीन िदवसांत घेJयात येणार अस=याचेही या वेळी "पीएमटी'
पीएमटी'चे महाNयव)थापक सी.
सी. के . अिनल यांनी या वेळी
सांिगतले, तर "पीएमटी'
पीएमटी'2या मागा5िवषयी लवकरच "एसएमएस'
एसएमएस'hारे मािहती देJयाची योजना अस=याचे या वेळी महापािलका आयु.
े
डॉ.
कXन ते कमी करता येतील का, या
डॉ. िनतीन करीर यांनी सांिगतले. सPया पीएमटीचे दोनशे माग5 आहेत. यामPये फरबदल
ijीनेही िवचार सुX अस=याचे यांनी या वेळी सांिगतले.
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