रा य मािहती आयु त, पुणे खंडपीठ, पुणे यांचेकडे Google Meet
दारे िदनांक १4 जुन 2022 रोजी सुनावणीसाठी
असले या अपीलांची यादी सकाळ स
अ. .

अपील

.

अपीलाथ चे नाव

जन मािहती अिधकारी तथा

थम अपीलीय अिधकारी

वेळ

तथा

1

831/2022/ अशोक महादे व

ामिवकास अिधकारी,

िव तार

सांगली

ामपंचायत शेटफळे ,

अिधकारी(पंचायत),

पवार

ता. आटपाडी, िज.

पंचायत सिमती

सांगली

आटपाडी, ता,

10.00

आटपाडी, िज. सांगल
2

3

938/2022/ िकशोर काश

ामिवकास अिधकारी/

िव तार अिधकारी

सांगली

ामसेवक, ामपंचायत

(पंचायत), पंचायत

माळी

522/2021

िनतीन बाबासो

सांगली

बागणे

िभलवडी, ता. पलूस,

सिमती, पलूस,ता.

िज. सांगली 416303

पलूस, िज. सांगली

१) ामसेवक,

िव तार अिधकारी

10.00

10.00

ामपंचायत भडकंबे, ता. (पंचायत) वाळवा
वाळवा, िज. सांगली

पंचायत सिमती
इ लामपूर, िज. सांगली

4

525/2021/ गजाजन
सांगली

बाबासो बागणे

ामसेवक, ामपंचायत

िव तार अिधकारी

10.00

भडकंबे, ता. वाळवा, िज. (पंचायत) वाळवा
सांगली

पंचायत सिमती
इ लामपूर, िज. सांगली

5

526/2021/ अमोल मा ती
सांगली

बागणे

ामसेवक, ामपंचायत

िव तार अिधकारी

10.00

भडकंबे, ता. वाळवा, िज. (पंचायत) वाळवा
सांगली

पंचायत सिमती
इ लामपूर, िज. सांगली

6

819/2022/ शेडगे िशवाजी
सातारा

दादा

ामसेवक, ामपंचायत

िव तार अिधकारी

शेडगेवाडी, ता. खंडाळा, (पंचायत), पंचायत
िज. सातारा

सिमती खंडाळा, ता.
खंडाळा, िज. सातारा

10.00

शे रा

7

821/2022/ राकेश ि बंक
सातारा

पवार

ामिवकास अ िधकारी

िव तार अिधकारी

लब ामपंचायत, ता.

(पंचायत), सातारा

सातारा, िज. सातारा

पंचायत सिमती सातारा,

10.00

ता. सातारा, िज. सातारा

8

813/2022/ र व पांडूरंग

ामसेवक महागांव

िव तार

सातारा

ामपंचायत, ता.

अिधकारी(पंचायत),

च हाण

सातारा, िज. सातारा

10.00

सातारा पंचायत सिमती
सातारा, िज. सातारा

9

775/2022/ नागनाथ
सोलापूर

10

रामचं गुंड

ामसेवक, ामपंचायत

िव तार अिघकारी (पं)

अिलपूर, ता. बाश , िज.

पंचायत सिमती बाश ,

सोलापूर

ता. बाश , िज. सोलापूर

462/2021/ ल मन बापु

ामसेवक धानोरे ,

िव तार अिधकारी

सोलापूर

ामपंचायत धानोरे , ता.

(पंचायत) पंचायत

पालखे

बाश , िज. सोलापूर

10.00

10.00

सिमती बाश , ता.बाश ,
िज. सोलापूर

11

862/2022/ नागनाथ
सोलापूर

कंु डिलक माने

ामसेवक, ामपंचायत

िव तार

11.00

कुडु वाडी, ता. माढा, िज. अिधकारी(पंचायत),
सोलापूर

पंचायत सिमती
कुडु वाडी, ता. माढा,
िज. सोलापूर

12

847/2022/ देवानंद

ामिवकास अिधकारी/

िव तार अिधकारी

सोलापूर

ामसेवक, ामपंचायत

(पंचायत) पंचायत

बसवण पा
अ वले

13

509/2021/ क याण
सोलापूर

उमरगे, ता.

सिमती अ कलकोट,

अ कलकोट, िज.

ता. अ कलकोट, िज.

सोलापूर

सोलापूर

ामसेवक ामपंचायत
ामपंचायत

िव तार अिधकारी,

कािशनाथ

तारापूर,

(पंचायत), पंचायत

कुलकण

काय लय तारापूर, ता.

सिमती पंढरपूर, ता.

पंढरपूर, िज. सोलापूर

पंढरपूर, िज. सोलापूर

11.00

11.00

14

835/2022/ पुथेनपुराइईल

ामिवकास अिधकारी/

िव तार अिधकारी

पुणे

ामसेवक, ामपंचायत

(पंचायत), पंचायत

इसॅक िसडनी
रॉय

15

खडकाळा, ता. मावळ,

सिमती मावळ, ता.

िज. पुणे

मावळ, िज. पुणे

3032/2019 शांताराम

ामिवकास अिधकारी,

/पुणे

ाम पंचायत पाडळी, ता. (पंचायत) पंचायत

ठकसेन डोके

जु र, ज. पुणे

िव तार अिधकारी

11.00

11.00

सिमती जु र, ता.
जु र, िज. पुणे

16

17

870/2022/ र व केरबा

ामिवकास अिधकारी,

िव तार अिधकारी

को हापूर

ामपंचायत अंितवडे ,

(पंचायत), पंचायत

माने

2102/2020 तुकाराम शंकर
/को हापूर

पाटील

ता. भुदरगड, िज.

सिमती भुदरगड, ता.

को हापूर

भुदरगड, िज. को हापूर

ामसेवक, ामपंचायत

िव तार अिधकारी

11.00

11.00

हालसवडे , ता. करवीर, (पंचायत) पंचायत
िज. को हापूर 416001

सिमती करवीर, ता.
करवीर, िज. को हापूर
416001

18

2103/2020 तुकाराम शंकर
/को हापूर

पाटील

ामसेवक, ामपंचायत

िव तार

11.00

हालसवडे , ता. करवीर, अिधकारी(पंचायत)
िज. को हापूर 416001

पंचायत सिमती करवीर,
ता. करवीर, िज.
को हापूर 416001

19

573/2021/ अशोक
को हापूर

राजलदास
अहु जा

१) ामिवकास अिधकारी, िव तार अिधकारी,
ामपंचायत वळीवडे , ता. पंचायत सिमती करवीर,
करवीर, िज. को हापूर

ता. करवीर, िज.

२) ामिवकास

को हापूर

अिधकारी, ामपंचायत
गडमुड शगी, ता.
करवीर, िज. को हापूर

11.00

20

577/2021/ अशोक
को हापूर

१) ामिवकास अिधकारी, िव तार अिधकारी,

राजलदास

11.00

ामपंचायत वळीवडे , ता. पंचायत सिमती करवीर,

अहु जा

करवीर, िज. को हापूर

ता. करवीर, िज.

२) ामिवकास

को हापूर

अिधकारी, ामपंचायत
गडमुड शगी, ता.
करवीर, िज. को हापूर

रा य मािहती आयु त, पुणे खंडपीठ, पुणे यांचेकडे Google Meet
दारे िदनांक १4 जुन 2022 रोजी सुनावणीसाठी
असले या अपीलांची यादी दु पार स
अ. .

अपील

.

अपीलाथ चे नाव

जन मािहती अिधकारी तथा

थम अपीलीय अिधकारी

वेळ

तथा

21

517/2021/ संतोष यशवंत
को हापूर

च हाण

ामसेवक ामपंचायत

िव तार अिधकारी

2.00

मढोली, ता. आजरा, िज. (पंचायत) पंचायत
को हापूर

सिमती आजरा, ता.
आजरा, िज. को हापूर

22

803/2022/
को हापूर

काश

ामिवकास अिधकारी/

िव तार अिधकारी

आ पासो

ामसेवक िशरढोण, ता.

(पंचायत), पंचायत

माणगावे

िशरोळ, िज.को हापूर

2.00

सिमती िशरोळ, ता.
िशरोळ, िज. को हापूर

23

825/2022/ पुिनता गणपती उपिश णािधकारी

िश णािधकारी

सातारा

( ाथिमक) िज हा

( ाथिमक) िज हा

पिरषद सातारा िज हा

पिरषद सातारा िज हा

पिरषद मु य इमारत,

पिरषद मु य इमारत,

दुसरा मजला सातारा-

दु सरा मजला सातारा-

कोरेगाव रोड, सातारा,

कोरेगाव रोड, सातारा,

िज. सातारा 415001

िज. सातारा 415001

गुरव

2.00

शे रा

24

2449/2021 पुिनता गणपती १) अित.काय.अिभयंता

१) कायकारी अिभयंता

/सातारा

( थाप य)

( थाप य)

म.रा.िव.िव.कं.मय .

म.रा.िव.िव.कं.मय

गुरव

थाप य उपिवभाग,उज

2.00

बारामती, उज भवन

भवन बारामती, िज. पुणे

बारामती

२) कायकारी अिभयंता,

२) अधी क अिभयंता,

मंडल कायलय, सातारा

मंडल कायलय,

शासकीय इमारत,

सातारा, शासकीय

िवदयु भवन, पिहला

इमारत, िवदयु भवन,

मजला, कृ णानगर,

पिहला मजला,

सातारा 415002

कृ णानगर, सातारा
415002

25

3041/2021 पुिनता गणपती १) अित.काय.अिभयंता

१) कायकारी अिभयंता

/सातारा

( थाप य)

( थाप य)

म.रा.िव.िव.कं.मय .

म.रा.िव.िव.कं.मय

गुरव

थाप य उपिवभाग,उज

2.00

बारामती, उज भवन

भवन बारामती, िज. पुणे

बारामती

२) कायकारी अिभयंता,

२) अधी क अिभयंता,

मंडल कायलय, सातारा

मंडल कायलय,

शासकीय इमारत,

सातारा, शासकीय

िवदयु भवन, पिहला

इमारत, िवदयु भवन,

मजला, कृ णानगर,

पिहला मजला,

सातारा 415002

कृ णानगर, सातारा
415002

26

788/2022/ द ता य

उपकायकारी अिभयंता,

कायकारी अिभयंता,

पुणे

म.रा.िव.िव.कं.मय .,

म.रा.िव.िव.कं.मय .,

बारामती .उपिवभाग,

बारामती .उपिवभाग,

उज भवन, पिहला

उज भवन, पिहला

मजला, िभगवण रोड,

मजला, िभगवण रोड,

बारामती, िज. पुणे

बारामती, िज. पुणे

413102

413102

िह मत जाधव

2.00

27

441/2021/ नीरज हरी पवार उपकायकारी अिभयंता,

कायकारी अिभयंता,

पुणे

बारामती ामीण

म.रा.िव.िव.कं.मय .बारा

उपिवभाग,कायकारी

मती िवभाग, कायकारी

अिभयंता,

अिभयंता,

2.00

म.रा.िव.िव.कं.मय .बाराम म.रा.िव.िव.कं.मय .बारा
ती िवभाग यांचे काय लय मती िवभाग यांचे

28

उज भवन, पिहला

काय लय उज भवन,

मजला, िभगवण रोड,

पिहला मजला, िभगवण

बारामती, िज. पुणे

रोड, बारामती, िज. पुणे

413102

413102

446/2021/ नीरज हरी पवार गावकामगार तलाठी,

तहिसलदार, तहिसल

पुणे

तलाठी काय लय

काय लय बारामती, िज.

कटफळ, ता. बारामती,

पुणे

2.00

िज. पुणे
29

881/2022/ रिफक

अितिर त कायकारी

कायकारी अिभयंता,

सांगली

अिमरहमजा

अिभयंता,

म.रा.िव.िव.कं.िल.

मुजावर

म.रा.िव.िव.कं.िल.

िवभागीय काय लय

माधवनगर उपिवभाग,

सांगली शहर, िरसाला

िज. सांगली

रोड,िहराबाग कॉनर,

2.00

सांगली 416416
30

3420/2021 धनाजी जोती

उपकायकारी अिभयंता,

कायकारी अिभयंता,

/सातारा

म.रा.िव.िव.कं.मय .,

म.रा.िव.िव.कं.मय .ए

उपिवभाग कराड ा.२,

िवभागीय काय लय

जाधव

कराड, कायकारी
अिभयंता यांचे
काय लय, ओगलेवाडी,
ता. कराड, िवदयुत
भवन, शासकीय
इमारत, ओगलेवाडी,
ता. कराड, िज. सातारा
415105

2.00

31

795/2022/ संजीव सुकुमार

अितिर त कायकारी

कायकारी अिभयंता,

को हापूर

अिभयंता,

म.रा.िव.िव.कं.मय ,

म.रा.िव.िव.कं.मय ,

िवभाग कवठे महांकाळ,

इंगळे

िवभाग कवठे महांकाळ,
काश गंगा, थबडे वाडी
32

काश गंगा, थबडे वाडी
रोड, कवठे महांकाळ,

रोड, कवठे महांकाळ,

िज. को हापूर

790/2022/ माधव दे वराव

सरकारी कामगार

सहा यक कामगार

पुणे

अिधकारी, कामगार

आयु त, पुणे,कामगार

तोकलवाड

2.00

3.00

उपायु त काय लय पुणे, उपायु त काय लय पुणे,
बंगला

33

.५, िशवाजी

बंगला

.५, िशवाजी

नगर, पुणे 411005

नगर, पुणे 411005,

839/2022/ अमोल

सरकारी कामगार

सहा यक कामगार

पुणे

अिधकारी, कामगार

आयु त, पुणे,कामगार

साईनाथ तुपे

3.00

उपायु त काय लय पुणे, उपायु त काय लय पुणे,
बंगला

34

.५, िशवाजी

बंगला

.५, िशवाजी

नगर, पुणे 411005

नगर, पुणे 411005,

463/2021/ मदन सखाराम

सहा. कामगार आयु त

कामगार उपायु त,

सोलापूर

तथा अ य , महारा

महारा

इमारत व इतर बांधकाम

बांधकाम कामगार

कामगार क याणकारी

क याणकारी मंडळ

मंडळ यांचे काय लय,

यांचे काय लय, शाखा

शाखा ११, काडादी

११, काडादी मंगल

मंगल काय लय, रे वे

काय लय, रे वे टे शन

कुलकण

टे शन जवळ, सोलापूर
413001

इमारत व इतर

जवळ, सोलापूर
413001

3.00
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791/2022/ रमेश िदनकर

सहिज हािनबंधक वग-

सहिज हािनबंधक वग-

पुणे

२, पुणे शहर,

1, पुणे शहर,

सहिज हािनबंधक वग-

सहिज हािनबंधक वग-

1, व मु ांक

1, व मु ांक

िज हािधकारी, पुणे

िज हािधकारी, पुणे

शहर, पुणे, ५ फायना स

शहर, पुणे, ५ फायना स

रोड,

रोड, शासकीय

पुंडे

3.00

छायािच न दणी
काय लय इमारत,
पिहला मजला, पुणे
36

817/2022/ िशवाजी
पुणे

37

सहिज हािनबंधक वग-

महादेव आंबक
े र २, पुणे शहर,

411001

सहिज हािनबंधक वग-

3.00

1, पुणे शहर,

सहिज हािनबंधक वग-

सहिज हािनबंधक वग-

1, व मु ांक

1, व मु ांक

िज हािधकारी, पुणे

िज हािधकारी, पुणे

शहर, पुणे, ५ फायना स

शहर, पुणे, ५ फायना स

रोड, शासकीय

रोड, शासकीय

छायािच न दणी

छायािच न दणी

काय लय इमारत,

काय लय इमारत,

पिहला मजला, पुणे

पिहला मजला, पुणे

411001

411001

4746/2019 अनंत शंकर

सह िज हा िनबंधक वग- सह िज हा िनबंधक वग- 3.00

/पुणे

2, पुणे शहर, सह िज हा 1, पुणे शहर,

केसकर

िनबंधक वग-1 तथा

सहिज हािनबंधक वग-

मु ांक िज हािधकारी,

1, व मु ांक

पुणे शहर, ५ फायना स

िज हािधकारी, पुणे

रोड, शासकीय

शहर, पुणे, ५ फायना स

छायािच न दणी

रोड,

काय लय इमारत,
पिहला मजला, पुणे
411001

38

435/2021/
पुणे

ीधर

सह दु यम िनबंधक वग- सह िज हा िनबंधक

र.मंग ळकर

2, हवेली

3.00

.७ चंदननगर (वग-1) पुणे शहर पुणे,

पुणे, सह दु यम िनबंधक

शासकीय छायािच ण

वग-2, हवेली

न दणी काय लय

.७

चंदननगर पुणे शहर यांचे ईमारत, पिहला मजला,
काय लय, १ ला मजला, ५ फायनां स रोड, पुणे
पठारे कॉ पले स,

411001

चंदननगर, खराडी, पुणे
39

834/2022/
पुणे

योती

ानोबा

धायरकर

411014
चेअरमन,

उपिनबंधक सहकारी

िमटीऑरॉलॉिजकल

सं था, पुणे शहर (१),

ऑिफस ए लॉइज

पुणे, उपिनबंधक

सह.गृह.सं था

सहकारी सं था, पुणे

3.00

मय .सहकारनगर 2, पुण शहर (१), पुणे यांचे
411009

काय लय 582/डी
गुलटे कडी माकट याड,
पुणे 411037

40

893/2022/
पुणे

मोद पांडुरंग
पाटील

सहा यक िनबंधक
(संवका), महार

उपिनबंधक (संवका),
रा य

पुणे

3.00

सहकारी सं था,
महारा

रा य पुणे,

सहकार आयु त व
िनबंधक सहकारी
सं था, महारा

रा य

पुणे यांचे काय लय,
म यवत इमारत, दुसरा
मजला, पुणे 411001

41

918/2022/ महे श नामदे व

सिचव, जय भवनी

सहा क िनबंधक,

पुणे

िव.का. सेवा सहकारी

सहकारी सं था, ता.

सं था मय .पंधारवाडी,

इंदापूर, िज.पुणे, सहा.

ता. इंदापूर, िज.पुणे

िनबंधक, सहकारी

नलवडे

सं था, इंदापूर यांचे
काय लय, ता.
इंदापूर,िज. पुणे

3.00

