महापािलका सहा यक आयु
ध-बाणेर ेि य कायालय,
पुणे महानगरपािलका
फोन - 020-25597100
जा. . 5572
दनांक – 7/10/2019

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

अिपल सुनावणी
अिपलीय अिधकारी तथा महापािलका सहा यक आयु ,

ध-बाणेर िे य कायालय,

पुणे महानगरपािलका यां या ािधकरणासमोरील कामकाज
दनांक – 1/10/2019
थळ

-

वेळ – दुपारी 3.00 वा.

महापािलका सहा यक आयु

कायालय,

महाराजा सयाजीराव गायकवाड, उ ोग भवन, दुसरा मजला,

ध, पुणे

-----------------------------------------------------------------------ी. द ा य सजराव नागवडे
1344, कसबा पेठ,

अिपलाथ

पुणे - 411 011
फोन – 9860611541
.
ी. गु वामी तु माले
. सहा यक उ ान अिध क

सहा यक जनमािहती अिधकारी तथा

. सहा यक उ ान अिध क

ध-बाणेर ेि य कायालय,
पुणे महानगरपािलका
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------मािहती अिधकार 2005 चे कलम १९ (१) अ वये अिपल
ी. द ा य सजराव नागवडे (यापुढे अिपलाथ

हणून संबोिधले जातील) यांचा मािहती अिधकारातील दनांक 2/8/2019

रोजी चा अज सहा यक जनमािहती अिधकारी तथा

. सहा यक उ ान अिध क, वृ

ािधकरण िवभाग,

ध-बाणेर

ेि य कायालय, पुणे महानगरपािलका (यापुढे सहा यक जन मािहती अिधकारी हणून संबोिधले जातील) यांना दनांक
2/8/2019 रोजी

ा

झाला. सदर अजा ारे अिपलाथ यांनी माहे एि ल 2019 ते मे 2019 या कालावधीतील वृ

तोडणे/पुनरोपण करणेस परवानगी देणेचे मा. वृ

ािधकरण सिमतीचे मा यतेचे डॉके ट मधील सव कागदप े िमळणेबाबत

अज दाखल के ला होता.
अजाचा दनांक

मािहती अिधकारातील अजाचा तपशील
अज ा झा याचा
मािहती ावयाचा
अजदारास मािहती
दनांक
अंितम दनांक
पाठिव याचा दनांक

आ. 4788 दनांक

2/8/2019

1/9/2019

--

िवलंब दवस
--

2/8/2019
अिपलाथ यांनी मािगतलेली मािहती िमळाली नाही
कायालयाकडे सादर के ला होता.

हणून दनांक 7/9/2019 रोजी

थम अिपल अज इकडील

अिपल अजाचा
दनांक

अिपल अज ा
झा याचा दनांक

7/9/2019

7/9/2019

अिपल दाखल करावयाचा अंितम
दनांक
अिपल अज मुदतीत आहे

अिपलाथ यांचे वरील अिपल अजावर दनांक 1/10/2019 रोजी दुपारी 3.00 वा. सुनावणी आयोिजत कर यात
आली होती. सदरील सुनावणी अिपलीय अिधकारी तथा महापािलका सहा यक आयु
सुनावणीस अिपलाथ

यांचे समोर घे यात आली. सदर

वतः उपि थत होते. तसेच सहा यक जन मािहती अिधकारी तथा . सहा यक उ ान अिध क

सुनावणीचे वेळी अनुपि थत अस याने यांचे वतीने

ी. राजेश िचवे, हॉ टक चर िम ी व

हे

ी. िनलेश बाराथे मािहती

अिधकार लेखिनक हे उपि थत होते.
सदर िवषयावर अिपलाथ यां या

ाचे पुढील माणे प ीकरण के ले

अिपलकता यांनी यांचे मािहती अिधकार अंतगत मागिवलेली मािहती िवहीत मुदतीत िमळाली नस याचे सांिगतले.
यावर हॉ टक चर िम ी ी. राजेश िचवे यांनी अिपलकता यांनी यांचेकडे इतर िवभागाकडील अित र
कामकाज अस याने मािहती िवहीत मुदतीत देणेस िवलंब झा याचे सांिगतले.

अिपल अिधकारी यांनी सदर सुनावणीम ये के लेले आदेश
 अिपलाथ यांना यांचे मािहती अिधकारात मागणी के लेली मािहती उपल ध असले या अिभले यानुसार दे यात
यावी.
 सदर अपील िनकाली काढ यात येत आहे.
 या िनणयावर अिपलाथ चे समाधान झाले नसेल तर या िनणयािव द अिपलाथ हे मा. रा य मािहती आयु , पुणे
खंडपीठ, पुण,े नवीन शासक य इमारत, ४ था मजला, िवधानभवनसमोर, पुणे – 411 001 येथे 90 दवसात
दुसरे अिपल क शकतील.
सही असे/--

(संदीप कदम)
अिपल अिधकारी तथा
महापािलका सहा यक आयु
ध-बाणेर ेि य कायालय,
पुणे महानगरपािलका
त–
१. ी. द ा य सजराव नागवडे, 1344, कसबा पेठ, पुणे - 411 011
त पुढील यो य या कायवाही तव
१.

ीमती यमुना करवंद,े जन मािहती अिधकारी तथा शासन अिधकारी,

ध-बाणेर ेि य कायालय, पुणे मनपा

२.

ी. गु वामी तु माले, सहा यक जन मािहती अिधकारी तथा . सहा यक उ ान अिध क,

ध-बाणेर ेि य

कायालय, पुणे महानगरपािलका
३.

ी. राजेश िचवे, सहा यक जन मािहती अिधकारी तथा हॉ टक चर िम ी,
महानगरपािलका

ध-बाणेर ेि य कायालय, पुणे

