रा य मािहती आयु त, पुणे खंडपीठ, पुणे यांचेकडे Google Meet
दारे िदनांक १३ जुन 2022 रोजी सुनावणीसाठी
असले या अपीलांची यादी सकाळ स
अ. .

1

अपील

.

763/2022/
सांगली

2

अपीलाथ चे नाव जन मािहती अिधकारी तथा

शांत के.
पाटील

थम अपीलीय अिधकारी तथा

उपिश णािधकारी

िश णािधकारी

( ाथिमक), िज हा

( ाथिमक), िज हा

पिरषद सांगली, िज.

पिरषद सांगली, िज.

सांगली

सांगली

826/2022/

दादासाहे ब

मु या यापक,

उपिश णािधकारी

सातारा

ई र

आर.बी.पी.एम व

(मा यिमक), िज हा

गायकवाड

युिन.कॉलेज, संख
ता. जत, िज. सांगली

वेळ

10.00

10.00

पिरषद, सांगली, सांगली
िमरज रोड, पु पराज
चौक, सांगली

3

475/2021/

अचना सुरेश

मु या यापक,

उपिश णािधकारी

सांगली

पवार

जयभारत िवदयालय,

(मा यिमक) िज हा

10.00

वसगडे ता. पलूस, िज. पिरषद, सांगली
सांगली 416416
4

5

6

914/2022/

िनलम

मु या यापक,

िश णािधकारी

को हापूर

सखाराम

सोमनाथ िवदयालय,

(मा यिमक) िज हा

कांबळे

हडगाव, ता. चंदगड,

पिरषद को हापूर, िज.

िज. को हापूर

को हापूर

उपिश णािधकारी

िश णािधकारी

सुिनल

(मा यिमक) िश ण

(मा यिमक) िश ण

िमडगुले

िवभाग, यशवंतराव

िवभाग, यशवंतराव

च हाण भवन, पुणे

च हाण भवन, पुणे

िज हा पिरषद, पुणे

िज हा पिरषद, पुणे

240/2018/पुणे भावती

238/2018/पुणसुे िनल

शासन अिधकारी,

िश ण मुख, िश ण

ल मण

िश ण िवभाग

िवभाग ( ाथिमक) पुणे

िमडगुले

( ाथिमक) पुणे

महानगरपािलका

महानगरपािलका

10.00

10.00

10.00

शेरा

7

239/2018/पुणसुे िनल

सहा क संचालक

िश ण उपसंचालक, पुणे 10.00

ल मण

(िश ण) पुणे िवभाग

िवभाग पुणे, डॉ.

िमडगुले

पुणे, डॉ. बाबासाहे ब

बाबासाहेब आंबड
े कर

आंबड
े कर माग, पुणे

माग, पुणे 411001

411001
8

935/2022/पु द तराव

सहा. अधी क, िश ण अधी क (आ थापना)

णे

साहे बराव

आयु तालय, महारा

िश ण आयु तालय,

जाधव

रा य, म यवत

पुणे, महारा

इमारत, पुणे 411001

म यवत इमारत, पुणे

11.00

रा य,

411001
9

10

436/2021/पु सुहास शंकर

सहा. अधी क

अधी क

णे

(आ थापना),िश ण

(आ थापना),िश ण

आयु तालय, महारा

आयु तालय, महारा

रा य, म यवत

रा य, म यवत इमारत,

इमारत, पुणे 411001

पुणे 411001

सहा. अधी क

अधी क

437/2021/पु महादे व
णे

11

12

सावंत

438/2021

सदािशव घोपे (आ थापना),िश ण

(आ थापना),िश ण

आयु तालय, महारा

आयु तालय, महारा

रा य, म यवत

रा य, म यवत इमारत,

इमारत, पुणे 411001

पुणे 411001

सहा. अधी क

अधी क

महादे व

सदािशव घोपे (आ थापना),िश ण

(आ थापना),िश ण

आयु तालय, महारा

आयु तालय, महारा

रा य, म यवत

रा य, म यवत इमारत,

इमारत, पुणे 411001

पुणे 411001

439/2021/

महादे व

शासकीय अिधकारी,

ाचाय, शासकीय

सातारा

सदािशव घोपे शासकीय अिभयांि की अिभयांि की
महािवदयालय

महािवदयालय क-हाड,

क-हाड, िज.सातारा

िज.सातारा

11.00

11.00

11.00

11.00

13

4416/2021/ चं कांत
सोलापूर

शासन अिधकारी ,

सहा यक

मिडवाळ पा

िश ण आयु तालय,

आयु त(िश ण) , िश ण

उ पीन

महारा

आयु तालय, महारा

रा य, पुणे

11.00

रा य, पुणे
14

4463/2021/ चं कांत
सोलापूर

15

शासन अिधकारी,

सहा यक संचालक,

मिडवाळ पा

िवभागीय िश ण

िवभागीय िश ण

उ पीन

उपसंचालक, पुणे

उपसंचालक, पुणे िवभाग

िवभाग पुणे 411001

पुणे 411001

1173/2022/ चं कांत

विर ठ िलिपक त ार

सहा यक संचालक,

सोलापूर

मिडवाळ पा

िनवारण सिमती,

िवभागीय िश ण

उ पीन

िवभागीय िश ण

उपसंचालक यांचे

उपसंचालक यांचे

कय लय, त ार

काय लय, पुणे

िनवारण िसिमती, पुणे

11.00

11.00

िवभाग पुणे 411001
16

5123/2021/ चं कांत

अधी क, मु य

उपमु य कायकारी

सोलापूर

मिडवाळ पा

कायकारी अिधकारी

अिधकारी, मु य

उ पीन

काय लय, िज हा

कायकारी अिधकारी

पिरषद सोलापूर, िज.

काय लय, िज हा

सोलापूर

पिरषद सोलापूर, िज.

11.00

सोलापूर
17

18

3424/2021/ चं कांत

उपिश णािधकारी( ाथ िश णिधकारी ( ाथिमक) 11.00

सोलापूर

मिडवाळ पा

िमक) िज हा पिरषद

िज हा पिरषद सोलापूर,

उ पीन

सोलापूर, सोलापूर

सोलापूर

457/2021/पु राहु ल

अधी क आ थापना,

उपआयु त, महारा

णे

चं कांत

महारा

रा य परी ा पिरषद,

भारती

पिरषद, पुणे, 17 डॉ.

पुणे, 17 डॉ. आंबड
े कर

आंबड
े कर माग, पुणे

माग, पुणे 411001

रा य परी ा

11.00

411001
19

458/2021/पु राहु ल

अधी क आ थापना,

उपआयु त, महारा

णे

चं कांत

महारा

रा य परी ा पिरषद,

भारती

पिरषद, पुणे, 17 डॉ.

पुणे, 17 डॉ. आंबड
े कर

आंबड
े कर माग, पुणे

माग, पुणे 411001

411001

रा य परी ा

11.00

20

455/2021/पु राहु ल

अधी क आ थापना,

उपआयु त, महारा

णे

चं कांत

महारा

रा य परी ा पिरषद,

भारती

पिरषद, पुणे, 17 डॉ.

पुणे, 17 डॉ. आंबड
े कर

आंबड
े कर माग, पुणे

माग, पुणे 411001

रा य परी ा

11.00

411001
रा य मािहती आयु त, पुणे खंडपीठ, पुणे यांचेकडे Google Meet
दारे िदनांक १३ जुन 2022 रोजी सुनावणीसाठी
असले या अपीलांची यादी दु पार स
21

875/2022/पु ऋिषकेश

जन मािहती

णे

अिधकारी, सािव ीबाई फुले पुणे िवदयापीठ, पुणे

भारत कदळे

कुलसिचव, सािव ीबाई

फुले पुणे िवदयापीठ,

2.00

411007

पुणे 411007
22

916/2022/पु िव णु
णे

ाचाय, यशवंतराव

कुलसिचव, भारती

सखाराम

मोिहते महािवदयालय, िवदयापीठ (अिभमत

मुगडे

भारती िवदयापीठ,

िव िवदयालय)

पुणे -38

यशवंतराव मोिहते

2.00

महािवदयालय,
पुणे -38
23

443/2021/पु राजेश

अधी क,

णे

नाना पाटील िज हा

रामचं
बे हेकर

ांती सह

णालय, सदर

ाचाय,

ांती सह नाना

2.00

पाटील िज हा
णालय, सदर बझार,

बझार, गु वार पेठ,

गु वार पेठ, ता. िज.

ता. िज. सातारा

सातारा 415002

415002
24

444/2021/पु राजेश महष

अधी क,

णे

नाना पाटील िज हा

बे हेकर

ांती सह

णालय, सदर

ाचाय,

ांती सह नाना

पाटील िज हा
णालय, सदर बझार,

बझार, गु वार पेठ,

गु वार पेठ, ता. िज.

ता. िज. सातारा

सातारा 415002

415002

2.00

25

838/2022/ सजल मोद

विर ठ संशोधन

संचालक, िश ण शाखा

पुणे

सहा क, िश ण

महारा

घाटोळे

शाखा, महारा

कृषी

2.00

कृषी िश ण व

संशोधन पिरषद,

िश ण व संशोधन

132/ब, भांबड ,

पिरषद, 132/ब,

भोसलेनगर, पुणे

भांबड , भोसलेनगर,

411007

पुणे 411007
26

778/2022/पु मंदार
णे

ाने र
शेवाळे

मुख भुमापक,

उपाअिध क हवेली,

उपाअिध क हवेली,

बंगला नं.५, बदामी

बंगला नं.५, बदामी

चौक, जेल रोड,

चौक, जेल रोड,

येरवडा, पुणे 411006

2.00

येरवडा, पुणे 411006
27

769/2022/

राजू शंकर

िलिपक, आरो य

मु यािधकारी, कागल

को हापूर

साठे

िवभाग, कागल

नगर पिरषद कागल, ता.

नगरपिरषद, कागल,

कागल, िज. को हापूर

2.00

ता. कागल, िल.
को हापूर
28

774/2022/

गो वद

िलिपक, थाप य

मु यािधकारी,बाश

सोलापूर

शंकरराव

िवभाग, बाश

नगरपिरषद, ता. बाश ,

िभसे

नगरपिरषद, ता.

िज. सोलापूर

2.00

बाश , िज. सोलापूर
29

832/2022/
सोलापूर

ीिनवास

सहा.नगररचनाकार,

मु यािधकारी,

मनोहर बडवे

नगरपिरषद पंढरपूर,

नगरपिरषद पंढरपूर, ता

ता. पंढरपूर, िज.

पंढरपूर, िज. सोलापूर

2.00

सोलापूर
30

336/2018/
सोलापूर

भाकर वसंत लेखा/
कारं जकर

मु यािधकारी, मोहोळ

बांधकाम/आरो य

नगरपिरषद, मोहोळ, ता.

िवभाग, मोहोळ

मोहोळ, िज. सोलापूर-

नगरपिरषद, मोहोळ,

413213

ता. मोहोळ, िज.
सोलापूर-413213

2.00

31

32

851/2022/

सुिनल

अंतगत लेखापिर क,

मु यािधकारी, सातारा

सातारा

नारायण

लेखापिर ण िवभाग,

नगरपिरषद ,

भोजने

सातारा नगरपिरषद

मु यािधकारी सातारा

यांचे काय लय, १

नगरपिरषद यांचे

केसरकार पेठ,

काय लय, १ केसरकार

सातारा 415002

पेठ,

िलिपक, पाटण

सातारा 415002
मु यािधकारी, पाटण

2782/2019/ राज
सातारा

33

2783/2019/ राज
सातारा

34

3947/2019/ राज
सातारा

36

37

38

39

3953/2019/ राज
सातारा

40

िलिपक, पाटण

मु यािधकारी, पाटण
पाटण, िज. सातारा

िलिपक, पाटण

मु यािधकारी, पाटण
पाटण, िज. सातारा

िलिपक, पाटण

मु यािधकारी, पाटण

3.00

नगरपंचायत पाटण, ता.

पाटण, िज. सातारा

पाटण, िज. सातारा

िलिपक, पाटण

मु यािधकारी, पाटण

3.00

नगरपंचायत पाटण, ता.

पाटण, िज. सातारा

पाटण, िज. सातारा

िलिपक, पाटण

मु यािधकारी, पाटण

3.00

नगरपंचायत पाटण, ता.

पाटण, िज. सातारा

पाटण, िज. सातारा

िलिपक, पाटण

मु यािधकारी, पाटण

3.00

नगरपंचायत पाटण, ता.

पाटण, िज. सातारा

पाटण, िज. सातारा

िलिपक, पाटण

मु यािधकारी, पाटण

पाटण, िज. सातारा

3.00

नगरपंचायत पाटण, ता.

पाटण, िज. सातारा

अर वद कंटक नगरपंचायत, ता.

3.00

नगरपंचायत पाटण, ता.

पाटण, िज. सातारा

अर वद कंटक नगरपंचायत, ता.

3949/2019/ राज
सातारा

पाटण, िज. सातारा

अर वद कंटक नगरपंचायत, ता.

3.00

नगरपंचायत पाटण, ता.

पाटण, िज. सातारा

अर वद कंटक नगरपंचायत, ता.

3952/2019/ राज
सातारा

मु यािधकारी, पाटण

अर वद कंटक नगरपंचायत, ता.

3950/2019/ राज
सातारा

िलिपक, पाटण

अर वद कंटक नगरपंचायत, ता.

3948/2019/ राज
सातारा

पाटण, िज. सातारा

अर वद कंटक नगरपंचायत, ता.

3.00

नगरपंचायत पाटण, ता.

पाटण, िज. सातारा
अर वद कंटक नगरपंचायत, ता.

3946/2019/ राज
सातारा

35

अर वद कंटक नगरपंचायत, ता.

3.00

नगरपंचायत पाटण, ता.
पाटण, िज. सातारा

3.00

