रा य मािहती आयु त, पुणे खंडपीठ, पुणे यांचेकडे Google Meet
दारे िदनांक १5 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

864/2022/ ल मी मोहन

दु यम िनबंधक

सोलापूर

माढा, द यम िनबंधक

न टे व द ा
मोहन न टे

ेणी १

ेणी-1 काय लय माढा,

सह िज हा िनबंधक वग- 10.00
1, सोलापूर, सह िज हा
िनबंधक वग-1 तथा

तहिसल आवार माढा,

मु ांक िज हािधकारी

ता. माढा, िज. सोलापूर

काय लय, सोलापूर,
िज हािधकारी
काय लय आवार, ांत
काय लया या माडीवर,
सोलापूर

2

865/2022/ मोहन िवठठल

दु यम िनबंधक

सोलापूर

माढा, द यम िनबंधक

न टे

ेणी १

ेणी-1 काय लय माढा,

सह िज हा िनबंधक वग- 10.00
1, सोलापूर, सह िज हा
िनबंधक वग-1 तथा

तहिसल आवार माढा,

मु ांक िज हािधकारी

ता. माढा, िज. सोलापूर

काय लय, सोलापूर,
िज हािधकारी
काय लय आवार, ांत
काय लया या माडीवर,
सोलापूर

3

871/2022/ िशवाजी के

दु यम िनबंधक

सोलापूर

माढा, द यम िनबंधक

घुगे

ेणी १

ेणी-1 काय लय माढा,

सह िज हा िनबंधक वग- 10.00
1, सोलापूर, सह िज हा
िनबंधक वग-1 तथा

तहिसल आवार माढा,

मु ांक िज हािधकारी

ता. माढा, िज. सोलापूर

काय लय, सोलापूर,
िज हािधकारी
काय लय आवार, ांत
काय लया या माडीवर,
सोलापूर

शे रा

4

1111/2022 सुरेश दगडु

सह. दु यम िनबंधक वग- सह िज हा िनबंधक वग- 10.00

/सातारा

2,सातारा

जाधव

.१, सह

1, व मु ांक

दु यम िनबंधक वग2,

िज हािधकारी सातारा,

सातारा

सह िज हा िनबंधक

1 चे

काय लय, सातारा,

वग1 व मु ांक

हजेरी बंगला, तहसील

िज हािधकारी सातारा

काय लय आवार,

यांचे काय लय, हजेरी

ता.लज. सातारा

बंगला, तहिसल आवार
सातारा

5

3115/2021 नु
/पुणे

ीन

िवभागीय सहिनबंधक,

उपिनबंधक, सहकारी

द तगीर

सहकारी सं था

सं था को हापूर शहर,

नालबंद

को हापूर िवभाग,

रिववार पेठ, रिव बँक

को हापूर,

िब डग शाहू पर
ू ी,

10.00

को हापूर
6

447/2021/ मनोहर
को हापूर

१) मु य िलिपक अिधन

िशवाजी नलवडे उपिनबंधक सहकारी

उप िनबंधक, अंिधन

10.00

िज हा उप िनबंधक,

सं था, हातकणंगले, ता. सहकारी सं था,
हातकणंगले, िज.
को हापूर

को हापूर, 204/ख/ई,
यू शाहू पर
ू ी भूिवकास

2)सहा यक िनबंधक

बॅक इमारत, ३ रा

(औदयोिगक), सहकार

मजला, हॉटे ल

आयु तालय, महारा

पलजवळ, को हापूर

रा य, पुणे

7

3527/2021 नु
1/पुणे

ीन

काय लय अिध क,

िवभागीय उपिनबंधक,

द तगीर

अिधन िवभागीय सह

सहकारी सं था,

नालबंद

िनबंधक, सहकारी

को हापूर िवभाग,

सं था, को हापूर

को हापूर, उदयोग

िवभाग, को हापूर,

भवन, तळ मजला,

उदयोग भवन, तळ

अस ली रोड, महावीर

मजला, अस ली रोड,

गाडनसमोर, कले टर

महावीर गाडनसमोर,

ऑिफस शेजारी,

कले टर ऑिफस

को हापूर

शेजारी, को हापूर

10.00

8

924/2022/ अशोक बापू
को हापूर

पाटील

मुख िलिपक अिधन

सहा यक िनबंधक,

सहा यक िनबंधक,

सहकारी सं था, ता.

सहकारी सं था, ता.

शाहू वाडी, मलकापूर,

शाहू वाडी, मलकापूर,

सहा क िनबंधक,

सहा क िनबंधक,

सहकारी सं था, ता.

सहकारी सं था, ता.

शाहू वाडी-मलकापूर

शाहू वाडी-मलकापूर

यांचे काय लय, मोरे

यांचे काय लय, मोरे

िब डग,एस.टी. टँ ड

िब डग,एस.टी. टँ ड

समोर,को हापूर-

समोर,को हापूर-

र नािगरी रोड,

र नािगरी रोड,

मु.पो.येळाणे-मलकापूर,

मु.पो.येळाणे-मलकापूर,

ता. शाहू वाडी, िज.

ता. शाहू वाडी, िज.

को हापूर

10.00

को हापूर

9

459/2021/ मा ती

काय लय अिध क,

सहा यक िनबंधक,

को हापूर

परशराम

अिधन िज हा उप

अिधन िज हा

पाटील

िनबंधक, सहकारी

उपिनबंधक, सहकारी

सं था, को हापूर,

सं था, को हापूर,

िज हा उपिनबंधक

िज हा उपिनबंधक

सहकारी सं था

सहकारी सं था

को हापूर यांचे

को हापूर यांचे

काय लय, 204/ख/ई,

काय लय, 204/ख/ई,

यू शाहू पर
ू ी भूिवकास

यू शाहू पर
ू ी भूिवकास

10.00

बॅक इमारत, ३रा मजला बॅक इमारत, ३रा मजला

10

456/2021/
को हापूर

काश शंकर
पाटील

हॉटे ल पलजवळ,

हॉटे ल पलजवळ,

को हापूर

को हापूर

सहकार अिधकारी

े.२, सहा यक िनबंधक,

अिधन सहा यक

सहकारी सं था,

िनबंधक, सहकारी

िशरोळ, म यवत

सं था, िशरोळ, म यवत

इमारत,दि ण बाजू,

इमारत,दि ण बाजू,

पिहला मजला, िशरळ,

पिहला मजला, िशरळ,

ता. िशरोळ, िज.

ता. िशरोळ, िज.

को हापूर

को हापूर

10.00

11

792/2022/ बाळासाहेब

१)िनवासी नायब

तहिसलदार द ड,

पुणे

कािशनाथ

तहिसलदार द ड,

तहिसल काय लय द ड,

मोडक,

तहिसल काय लय द ड, िज. पुणे

11.00

िज. पुणे
२)संकलन िलिपक द ड,
तहिसल काय लय द ड,
ता. द ड, िज. पुणे
12

13

930/2022/ बाळासाहेब

नायब तहिसलदार द ड,

पुणे

तहिसल काय लय द ड, तहिसल काय लय द ड,

धनजी िदवेकर

तहिसलदार द ड,

ता. द ड, िज. पुणे

ता. द ड, िज. पुणे

932/2022/ िशवाजी

गावकामगार तलाठी

तहिसलदार आंबग
े ाव,

पुणे

अवसरी बु. ता. आंबग
े ाव, तहिसल काय लय

ध िडबा हगे

िज. पुणे

11.00

11.00

आंबग
े ाव, ता. आंबग
े ाव,
िज. पुणे

14

3037/2019 अजुन ध िडराम १) नायब तहिसलदार,

तहसिसलदार, तहिसल 11.00

/पुणे

काय लय जु र, ता.

खरात

तहिसल काय लय

जु र,ता. जु र, िज. पुणे जु र, िज. पुणे
२) अ वल कारकून,
अिभलेख शाखा,
तहिसल काय लय
जु र, ता. जु र, िज. पुणे

15

876/2022/ योगेश भगवान

नायब तहिसलदार

तहिसलदार (महसूल)

पुणे

(आ थापना) िवभागीय

िवभागीय आयु त

आयु त काय लय, पुणे

काय लय, पुणे

बोराडे

11.00

16

3485/201 मनोहर

१)अ वल कारकून,

तहिसलदार महसूल,

8/पुणे

अमृतराव

महसूल शाखा, पुणे,

िज हािधकारी

छ बंद

िज हािधकारी काय लय काय लय आवार, पुणे
आवार, पुणे 411001

11.00

411001

२) जन मािहती अिधकारी
रोजगार हमी शाखा,
िज हािधकारी
काय लय, पुणे

17

878/2022/
पुणे

ताप

मंडल अिधकारी

तहिसलदार, तहिसल

िचमनराव

खडकवासला, ता.

हवेली, पुणे, 931

िनकाळजे

हवेली, िज. पुणे, मंडल

शु वार पेठ,

11.00

अिधकारी खडकवासला, खडकमाळ आळी, पुणे
ता. हवेली, िज. पुणे यांचे 411002
काय लय
18

937/2022/ अमर चं कांत

महसूल नायब

तहिसलदार, हवेली,

पुणे

तहिसलदार, हवेली,

तहिसल काय लय

तहिसल काय लय

हवेली (पुणे), खडकमाळ

लांडगे

11.00

हवेली (पुणे), खडकमाळ आळी, िशवाजी रोड,
आळी, िशवाजी रोड,

शु वार पेठ, पुणे

शु वार पेठ, पुणे

411002

411002
19

1753/2019 सायरस मोदी

१) नायब तहिसलदार,

तहिसलदार, मावळ,

/पुणे

मावळ, तहिसल

तहिसल काय लय

काय लय मावळ, ता.

मावळ, ता. मावळ, िज.

मावळ, िज. पुणे

पुणे

11.00

२) अिभलेख संकलन,
तहिसल काय लय
मावळ, ता. मावळ, िज.
पुणे
20

440/2021/ सुभाष दे वचंद

नायब तहिसलदार,

तहिसलदार, तहिसल

पुणे

तहिसल काय लय

काय लय मावळ, ता.

मावळ, ता. मावळ, िज.

मावळ, िज. पुणे 412106

महाजन

पुणे 412106

11.00

21

818/2022/ मनोज िव नाथ तलाठी सांगवी, ता.

नायब तहिसलदार

पुणे

पपरी चचवड, ता.

साठे

हवेली, िज. पुणे

11.00

हवेली, िज. पुणे
रा य मािहती आयु त, पुणे खंडपीठ, पुणे यांचेकडे Google Meet
दारे िदनांक १5 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

22

23

913/2022/ िशवराज

नायब तहिसलदार

तहिसलदार

को हापूर

गड ह लज, तहिसल

गड ह लज, तहिसल

काय लय गड ह लज,

काय लय गड ह लज,

ता. गड ह लज, िज.

ता. गड ह लज, िज.

को हापूर

को हापूर

मंडळ अिधकारी, मु.पो.

तहिसलदार, तहिसल

1215/2019 द ता य
/सातारा

24

ल मण कांबळे

एकनाथ भरगुडे खंडाळा, ता. खंडाळा,

2.00

2.00

काय लय खंडाळा, ता.

िज. सातारा

खंडाळा, िज. सातारा

919/2022/ अिमरखान

नायब तहिसलदार,

१) तहिसलदार,

सातारा

हमतखान

तहिसल काय लय

तहिसल काय लय

मेटकरी

खंडाळा, ता. खंडाळा,

खंडाळा, ता.खंडाळा,

िज. सातारा

िज. सातारा

2.00

२) उपिज हािधकारी
(महसूल) िज हािधकारी
काय लय, सातारा
25

939/2022/ अशोक

मंडळ अिधकारी पेठ, ता.

तहिसलदार, तहिसल

सांगली

िनवासराव

वाळवा, तहिसल

काय लय वाळवा,

पाटील

काय लय वाळवा,

इ लामपूर िज. सांगली

2.00

इ लामपूर, िज. सांगली
26

334/2018/सां
गली उ म िनवासी नायब
अिभिजत
कांबळे

तहिसलदार कडे गाव,

तहिसलदार कडे गाव,

तहिसल काय लय

तहिसल काय लय

कडे गाव, ता. कडे गाव,

कडे गाव, ता. कडे गाव,

िज. सांगली

िज. सांगली

2.00

शे रा

27

335/2018/ सितश तया पा

िनवासी नायब

तहिसलदार कडे गाव,

सांगली

तहिसलदार कडे गाव,

तहिसल काय लय

तहिसल काय लय

कडे गाव, ता. कडे गाव,

कडे गाव, ता. कडे गाव,

िज. सांगली

कांबळे

2.00

िज. सांगली
28

797/2022/ गणेश वसंतराव गावकामगार तलाठी,
सोलापूर

भोसले

तहिसलदार बाश ,

2.00

राळे रास, ता. बाश , िज. तहिसल काय लय
सोलापूर

बाश , िशवाजी नगर,
कचेरी रोड, बाश , िज.
सोलापूर 413411

29

643/2021/ माने

गाव कामगार तलाठी

तहिसलदार बाश ,

सोलापूर

संजीवकुमार

बाश , ता. बाश , िज.

तहिसल काय लय

राजाभाऊ

सोलापूर

बाश , ता. बाश , िज.

2.00

सोलापूर
30

940/2022/ ओमिसद

नायब तहिसलदार, ता.

तहिसलदार, ता. दि ण 3.00

सोलापूर

दि ण सोलापूर,

सोलापूर, तहिसल

तहिसल काय लय

काय लय दि ण

दि ण सोलापूर, िज.

सोलापूर, िज. सोलापूर

भुताळी जनगे

सोलापूर
31

2388/202 द ा य भरत

नायब तहिसलदार,

तहिसलदार, तहिसल

1/सोलापूर

तहिसल काय लय

काय लय सांगोला, ता.

सांगोला, ता. सांगोला,

सांगोला, िज. सोलापूर

आसबे

3.00

िज. सोलापूर
32

2713/2021 द ा य भरत

नायब तहिसलदार

तहिसलदार (महसूल)

/सोलापूर

(महसूल) सोलापूर,

सोलापूर,

आसबे

3.00

िज हािधकारी काय लय िज हािधकारी
सोलापूर, िस दे र पेठ,

काय लय सोलापूर,

सोलापूर 413001

िस दे र पेठ, सोलापूर
413001

33

814/2022/ िबिभषण
सोलापूर

नायब तहिसलदार

चांगदे व बनसोडे (महसूल), सोलापूर,

तहिसलदार (महसूल),
सोलापूर,

िज हािधकारी काय लय िज हािधकारी
सोलापूर, िस दे र पेठ

काय लय सोलापूर,

सोलापूर, िज. सोलापूर

िस दे र पेठ सोलापूर,

413001

िज. सोलापूर 413001

3.00
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861/2022/ उ म बापुराव

१) गटिश णािधकारी,

गटिवकास अिधकारी,

सोलापूर

पंचायत सिमती इंदापूर,

पंचायत सिमती इंदापूर,

ता. इंदापूर, िज. पुणे

ता. इंदापूर, िज. पुणे

हसे

3.00

२) मु या यापक, िज हा
पिरषद ा.शा. वरकुटे
खु. ता. इंदापूर, िज.पुणे

35

793/2022/ काळू राम

िव तार अिधकारी(पं)

गट िवकास अि कारी

पुणे

सखाराम

पंचायत सिमती खेड, ता. (िनवड

जगताप

खेड, िज. पुणे

3.00

ेणी), पंचायत

सिमती खेड, ता. खेड,
िज. पुणे

36

2324/2019 भा य ी

िव तार अिधकारी

गट िवकास अिधकारी

/सोलापूर

(पंचायत) / विर ठ

(वग-1) पंचायत सिमती

सहायक, पंचायत

करमाळा, ता. करमाळा,

सिमती करमाळा, ता.

िज. सोलापूर

पांडुरंग गाठे

3.00

करमाळा, िज. सोलापूर
37

2325/2019 भा य ी

िव तार अिधकारी

गट िवकास अिधकारी

/सोलापूर

(पंचायत) / विर ठ

(वग-1) पंचायत सिमती

सहायक, पंचायत

करमाळा, ता. करमाळा,

सिमती करमाळा, ता.

िज. सोलापूर

पांडुरंग गाठे

3.00

करमाळा, िज. सोलापूर
38

3137/2019 भा य ी

िव तार अिधकारी

गट िवकास अिधकारी

/सोलापूर

(पंचायत) / विर ठ

(वग-1) पंचायत सिमती

सहायक, पंचायत

करमाळा, ता. करमाळा,

सिमती करमाळा, ता.

िज. सोलापूर

पांडुरंग गाठे

करमाळा, िज. सोलापूर

3.00

39

796/2022/ रघुनाथ िन.

काय लियन अिध क,

१)िज हा आरो य

सोलापूर

आरो य िवभाग, िज हा

अिधकारी, िज हा

आरो य अिधकारी यांचे

आरो य अिधकारी यांचे

काय लय, िज हा

काय लय, िज हा

पिरषद सोलापूर, िज.

पिरषद सोलापूर, िज.

सोलापूर

सोलापूर

खजूरकर

२) मु य कायकारी
अिधकारी,िज हा
पिरषद सोलापूर, िज.
सोलापूर

3.00

