थम अ पल य अ धकार तथा सहा यक िज हा परु वठा अ धकार यां या समोर ल कामकाज
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------ी.इंगळे वसंत एकनाथराव

( अ पलकता )

स दे वर चौक मळवट रोड,
राजेगावकर सर यांचे घर ,लातरू
व

द

जनमा हती अ धकार तथा

( उ तरवाद )

अ वल कारकून परु वठा -6
िज हा परु वठा अ धकार ,कायालय,लातूर

मांक-2013/पु व/केमाअ/अपील/कावी-563
नणय
अ पलाथ

ी. इंगळे वसंत एकनाथराव, रा.लातरू यांनी जनमा हती अ धकार यांचक
े डे दनांक

16/07/2013 रोजी मा हती या अ धकारा खाल मागणी केलेल मा हती न मळा यामुळे या
मा हती अ धकार अ ध नयम 2005 चे कलम 19 (1) खाल

दनांक 18/09/2013 रोजी

ा धकरणाकडे

थम अपील दाखल

केले.
करणात

दनांक 03/10/2013 रोजी सन
ु ावणी ठे व यात आल

असले बाबत अ पलाथ

व

जनमा हती अ धकार यांना दनांक 20/09/2013 रोजी नोट स दे वून कळ व यात आले.
दनांक 03/10/2013 रोजी या सुनावणीस अ पलाथ व जनमा हती अ धकार उपि थत राहून
पढ
ु ल

माणे

हणणे मांडले. अ पलाथ यांनी जनमा हती अ धकार तथा अ वल कारकून परु वठा -6 िज हा

पुरवठा अ धकार कायालय, लातरू यांचेकडे मा हती अ धकाराखाल वेगवेगळया आठ (8) अजा वये मा हतीची
मागणी केल होती. या आठ (8) ह अजा वये मा हतीची मागणी केलेल मा हती
वेगवेगळे आठ (8) अपील दाखल केले सदर ल सव अपील
घे यात आल . अ पलाथ यांनी आठ(8) ह अपील

मळाल नाह

हणन
ू

करणात दनांक 03/10/2013 रोजी सन
ु ावणी

करणात एकच लेखी यु तीवाद सादर केला तो पढ
ु ल

माणे.
आपले
03/10/2013 रोजी

कायालयाचे
य

दनांक

20/09/2013

हजर राहून मी माझे लेखी

रोजी या

प ा दारे

कळ वले माणे

हणणे सादर कर त आहे. या बाबत हे क , मी वसंत

एकनाथ इंगळे रा मळवट रोड लातरू यांनी मा या नावे केरोसीन परवाना

ं . 91822 जो मला 1986 म ये

मळाला तर ह तांतर त केलेला आहे .माझा भाऊ गंड
ु ा पा एकनाथ इंगळे यांने सदर परवाना माझे
शपथप

दनांक

ोटे

जोडून दस
ु -या कोणालातर ह तांतर त केलेला आहे . याबाबत सदर डलरलायसन परवाना कोणाकडून,

कुठे , कसा कोण या कागदप ा आधारे कोणाला ह तांतर त झाला हे जाणून घे यासाठ मी आपणाकडे अनेक
मा हती या अ धकारात अज दलेले आहे त. सदर अजा दारे आपण अ न नागर पुरवठा वभाग मु ालय मुंबई

यांना दनांक 24/01/2013 आ ण 12/03/2013 नुसार केले या कायवाह चे वर ठांकडून काय आदे श होते व
आप या कायालयाने काय उ तर दले
आपण मा या अज

याची कॉपी मागीतल होती. तसेच उपायु त साहे ब औरं गाबाद यांना

करणी काय मा हती सादर केल ती मला कळ व याबाबत आपणास मा हती अ धकार

अजा दारे मा हती मागीतल ती आपण दलेल नाह . मा हती दे यास टाळाटाळ केल आहे . तसेच आपण
मला

नलंबीत र

परवा याचे

परवा याची जी याद

( द.12/04/2013) रोजी

मांक तसेच करकरे ळ व डलर परवा याची

नाह . नलंबीत आ ण र
मा हती खोट

,

वतं

दलेल

वेगवेगळी याद परवाना

असून खर

आहे.तसेच लातूर िज हयाबाहे र सन.1985 नंतर 2012 पयत
मुलाचे नावे आ ण

आहे ती अपरू

असून

यावर

मांकासह दलेल

हणून दलेल याद तील बहुतांश सव परवाने चालू आहे त आपण मला हे दे खील

दशाभल
करणार आ ण अपूण
ू

परवाने नंबर, चलन

दलेल

मा हती दे यास टाळाटाळ केलल

कती परवाने ह तांतर त केले

यांचे नावे,

ती, आ द मागीतले होते सदर मा हती आपण दडवलेल आहे . एकाच कुटूंबात

येक

याचे वडीलाचे नावे असे दहा ते आकरा परवाने ( कोटलवार यांचे कडे ) दे यात आलेले

आहेत. नयमानस
ु ार हे कसे काय श य आहे ?

या बाबतीत आपण शासनाचे नयम धा यावर बसवले आहे त.

आपण द. 09/04/2013 चे प ावदारे मुळ अ भलेखपाल वह म ये माझे नावे केरोसीन परवाना
न द नाह असे खोटे सांगन
ू माझा अज नकाल काढला तथापी तहसील कायालयाने दनांक 12/08/2013
रोजी मा या नावा नशी परवाना

मांक असलेल याद

दलेल आहे . एवढे च न हे तर मी िज हा धकार यांचे

कायालयात मला परवाना न कल मळणे बाबत द. 27/08/2013 रोजी न कल माग यासाठ अज सादर
केला

याम ये परु वठा वभागाने सदरची सं चका अ भलेखा वभागात दल नस याने मला कळ वले आहे .

याव न दे खील या

करणी आपण मा हती लपवल आहे . तसेच द.23/08/2013 चे अजा वये मागीतलेल

मा हती आपण दलेले नाह .
वर ल सव बाबी व न सन.1986

या परवाना

ं . 91822 चे आजपयत काय झाले याची

मा हती दे यासाठ आपण टाळाटाळ ,खोट , दशाभल
ू करणार मा हती दे ऊन मा हती अ धकारा या कायदयाचे
उ लंघन केलेले आहे .
वर ल सव

करणी मला पढ
ु े अपील करावे लागेल तसेच माझे कुटूंबासह आप या

कायालयासमोर आमरण उपोषणास बसावे लागेल कर ता आपण सदर परवा याची संपूण ह
व तु न ट
अपील

व पात मला

( इ तहास )

वर त दे ऊन सहकाय करावे. आपण सहकाय कराल ह च अपे ा. आठ (8) ह

करणात हाच लेखी यु तीवाद

ाहय धर यात यावा. असा लेखी यु तीवाद सादर केला.

जनमा हती अ धकार यांनी अ पलाथ यांनी मागणी केले या मा हती या अनष
ु ंगाने अ पलाथ
यांनी सादर केलेला मळ
ु मा हती अज नायब तहसीलदार तथा जनमा हती अ धकार तहसील कायालय,लातूर
यां या कडे कलम 6(3) अ वये वग क न संबं धतास मा हती उपल ध क न दे णे बाबत

दनांक

22/07/2013 अ वये कळ वले आहे . सदर प ाबाबत सन
ु ावणी या वेळी खा ी कर यात आल अ पलाथ यांना
दले या प ाची

थळ त जनमा हती अ धकार यां या सं चकेत समा व ट आहे . अ पलाथ व जनमा हती

अ धकार यांचा यु तीवाद तसेच अपील

करणात या जनमा हती अ धकार यां या सं चकेतील कागदप े

अवलोकन केले असता असे दसून येते क , अ पलाथ यांनी सादर केले या यु तीवादातील मु े या अपील

करणा संबं धत नस याचे

दसून येते. अ पलाथ यांनी शासना या जी.आर ची एक

त

मळावी अशी

मागणी केल आहे . तथापी कोण या वषया संबं ध जी.आर. पा हजे या बाबत तप शल दलेला नाह .
हे

धकरण खाल ल

हणून

माणे आदे श दे त आहे .
आदे श

1. जनमा हती अ धकार यांनी अ पलाथ यांचा सादर केले या मळ
ु अजातील मा हती नायब तहसीलदार
तथा जनमा हती अ धकार तहसील कायालय लातरू यां या,संबं धत अस याने मळ
ु अज

या या

कायालयास कलम 6 (3) अ वये वग केला आहे .
2. अ पलाथ यांनी शासना या जी आर ची एक

त.संबं ध तप शल द यानंतर

उपल ध अस यास अ पलाथ यांना जनमा हती अ धकार

या संबंधी जी.आर.

यांनी जी.आर. उपल ध क न दे यात

यावा.
3.

न न

वा र त

थम अ पल य अ धकार यांचे अ पल य

धकार मा. रा य मा हती आयु त

खंडपीठ औरं गाबाद हे असन
ू नणया या दनांकापासन
ू अ पल य कालावधी (90) दवसाचा आहे .
4. मा.रा य मा हती आयु त खंडपीठ औरं गाबाद यांचे कायालयाचा प ता- बचत भवन लेखा व कोषागार
भवन
थळ :
दनांक ;

या पाठ मागे औरं गाबाद, दरु वनी

मांक 0240 – 2352544

लातरू
05/10/2013
वा र त
( शवकुमार

वामी )

अपील य अ धकार तथा
सहा.िज हा परु वठा अ धकार ,लातरू

अ ेषीत
1.

ी. इंगळे वसंत एकनाथराव

स दे वर चौक मळवट रोड, राजेगावकर सर यांचे घर ,लातूर

(U.P.C.)
2. जनमा हती अ धकार तथा अ वल कारकून पुरवठा -6 िज हा परु वठा अ धकार कायालय, लातरू
यांना अनप
ु ाननाथ .

थम अपील

करणातील मळ
ु सं चका पाने 1 ते

या सोबत.

3. िज हा सच
ु ना व ान अ धकार यांना http:/ latur.nic.in या संकेत थळावर upload कर ता.

