रा य मािहती आयु त, पुणे खंडपीठ, पुणे यांचेकडे Google Meet
दारे िदनांक १6 जुन 2022 रोजी सुनावणीसाठी
असले या अपीलांची यादी सकाळ स
अ. .

1

अपील

.

अपीलाथ चे नाव

जन मािहती अिधकारी तथा

थम अपीलीय अिधकारी तथा

519/2021/ चं कांत मा ती िव तार अिधकारी

सहा यक गट िवकास

को हापूर

(पंचायत) पंचायत

अिधकारी, पंचायत सिमती

सिमती हातकणंगले,

हातकणंगले, िज.

ता. हातकणंगले, िज.

को हापूर

व

वेळ

10.00

को हापूर
2

520/2021/ चं कांत मा ती िव तार अिधकारी

सहा यक गट िवकास

को हापूर

(पंचायत) पंचायत

अिधकारी, पंचायत सिमती

सिमती हातकणंगले,

हातकणंगले, िज.

ता. हातकणंगले, िज.

को हापूर

व

10.00

को हापूर
3

524/2021/ चं कांत मा ती िव तार अिधकारी

सहा यक गट िवकास

को हापूर

(पंचायत) पंचायत

अिधकारी, पंचायत सिमती

सिमती हातकणंगले,

हातकणंगले, िज.

ता. हातकणंगले, िज.

को हापूर

व

10.00

को हापूर
4

929/2022/ सूयकांत
पुणे

१) ामिवकास

तुकाराम साळुं के अिधकारी, ामपंचायत

१)गट िवकास अिधकारी
वग-1, पंचायत सिमती

पसरणी, ता. वाई, िज.

वाई, ता. वाई, िज. सातारा

सातारा

२) िव तार अिधकारी

२) सहा. शासन

(पंचायत) पंचायत सिमती

अिधकारी, पंचायत

वाई, ता. वाई, िज. सातारा

सिमती वाई, ता. वाई,
िज. सातारा

10.00

शे रा

5

492/2021/ हणमंत कृ णा
सातारा

ढे कळे

१) ामसेवक/

गटिवकास अिधकारी,

ामिवकास अिधकारी,

पंचायत सिमती सातारा,

ामपंचायत बोरगाव,

ता. िज. सातारा

10.00

ता. िज. सातारा
२) सहा. शासन
अिधकारी पंचायत
सिमती सातारा, ता.िज.
सातारा

6

804/2022/ योगेश ल मण

काय लय अिध क,

पोलीस उप-अधी क,

को हापूर

पोलीस अधी क

मु यालय, को हापूर

डोईफोडे

10.00

काय लय, को हापूर
7

827/2022/ भुपाल शामराव १)पोलीस उप अधी क

अपर पोलीस अधी क

सांगली

सांगली

साळुं खे (से.िन.

(मु यालय) सांगली,

पोलीस

िव ामबाग, सांगली

उपिनरी क)

416416

10.00

२) मुख िलपीक
आ थापना शाखा,
पोलीस अधी क
काय लय सांगली
8

874/2022/ रामचं

पोलीस िनरी क,

सहा यक पोलीस अ

सातारा

सातारा शहर पोलीस

धी क, सातारा शहर

बाळासो जाधव

टे शन, ता.िज. सातारा िवभाग सातारा,
उपिवभागीय पोलीस
अिधकारी काय लय
सातारा िवभाग सातारा,
िज हा पिरषद शेजारी
सातारा

10.00

9

4567/2021 श बीर उ मान

१)पेालीस िनरी क,

१) उपिवभागीय पोलीस

/सातारा

िपरजादे तफ

महाबळे र पोलीस ठाणे अिधकारी वाई िवभाग वाई

कुमु. अली

२) उपिवभागीय पोलीस ,उपिवभागीय पोलीस

शमसु ीन

अिधकारी वाई िवभाग,

अिधकारी काय लय वाई

इनामदार

उपिवभागीय पोलीस

िवभाग, सोनिगरवाडी,

अिधकारी काय लय

वाई, ता. िज. सातारा

वाई िवभाग,

२) अपर पोलीस अधी क

10.00

सोनिगरवाडी, वाई, ता. सातारा, पोलीस अधी क

10

890/2022/
को हापूर

फु

भाकर

कदम

वाई, ता.िज. सातारा

काय लय, ९३ म हारपेठ,

412803

सातारा

पोलीस उप अधी क,

अपर पोलीस उप

लाचलुचपत ितबंधक

आयु त/ अपर पोलीस

िवभाग, पुणे,पुणे

अधी क-1, लाचलुचपत

पिर े यांचे काय लय,

10.00

ितबंधक िवभाग, पुणे,

म यावत इमारत, सी

पुणे पिर े यांचे

बॅरेक, पुणे 411001

काय लय, म यावत
इमारत, सी बॅरेक, पुणे
411001

11

915/2022/ संभाजी

सहा यक पोलीस

विर ठ पोलीस िनरी क,

पुणे

द ता य

िनरी क, पाटस

पाटस पोलीस टे शन, ता.

िदवेकर

पोलीस टे शन, ता.

द ड, िज. पुणे

11.00

द ड, िज. पुणे
12

920/2022/ िशवराम येसू

सहा यक पोलीस

पोलीस उप आयु त

सातारा

आयु त, पिरमंडळ-2,

पिरमंडळ-1, पुणे शहर

सगभोर

पुणे शहर

11.00

13

4042/2021 अिमत
/पुणे

विर ठ

ेणी िलिपक,

रतीलाल कदम पोलीस उपआयु त

पोलीस उपआयु त

11.00

परीमंडळ ३ काय लय,

परीमंडळ ३ काय लय,

पुणे, पोलीस उपआयु त

पुणे, पोलीस

परीमंडळ ३ यांचे

उपआयु त परीमंडळ ३ काय लय, वारजे
यांचे काय लय, वारजे
कवनगर, महापािलका
े ीय काय लय,

कवनगर, महापािलका
े ीय काय लय, पिहला
मजला, पुणे

पिहला मजला, पुणे

14

511/2021/ संजय आर

पोलीस िनरी क,

उपिवभागीय पोलीस

सोलापूर

आळे फाटा पोलीस

अिधकारी, जु र िवभाग

कु हार

टे शन

11.00

जु र, वन िवभाग
काय लयाशेजारी, जु र
ता. जु र, िज. पुणे
410502

15

442/2021/ िमझ आफताब
पुणे

बेग सखावत बेग

िनरी क राजपि त

उप आयु त, िद यांग

भाग-7, िद यांग

क याण आयु तालय,

क याण आयु तालय,

महारा

महारा

411001

रा य, पुणे-

11.00

रा य, पुणे-

411001

16

811/2022/ गणेश रघुनाथ

रा यकर सहा यक

पुणे

आयु त, उपर रा यकर अंतगत लेखा पिर ण,

गुळीग

रा यकर उप-आयु त,

11.00

आयु त काय लय, पुणे ई001, पुणे

17

816/2022/ सोमा गोटीराम

नायब तहिसलदार,

उपिवभागीय अिधकारी

पुणे

उपिवभागीय अिधकारी

खेड, उपिवभाग खेड

खेड, उपिवभाग खेड

(राजगु नगर), वाडा रोड,

(राजगु नगर), वाडा

राजगु नगर, ता. खेड,

शदे (ठाकर)

रोड, राजगु नगर, ता. िज. पुणे
खेड, िज. पुणे

11.00

18

842/2022/ सागर राज

तलाठी, द डज, ता.

उपिवभागीय अिधकारी

पुणे

पुरंदर, िज. पुणे

द ड-पुरंदर उपिवभाग

सुतार

11.00

पुरंदर यांचे काय लय, ता.
पुरंदर, िज. पुणे
19

3745/201

िवनायक

नायब तहिसलदार

उपिवभागीय अिधकारी

8/सांगली

क डीबा खंदारे

उपिवभागीय अिधकारी

िवटा उपिवभाग िवटा,

काय लय िवटा,

ता.खानापूर, िज. सांगली

11.00

ता.खानापूर, िज.
सांगली
20

824/2022/ महावीर बंडोपंत
को हापूर

को हापूर

शासकीय अिधकारी,

िज हा श यिचकी सक

11.00

िज हा श यिचकी सक काय लय, को हापूर
काय लय, को हापूर

रा य मािहती आयु त, पुणे खंडपीठ, पुणे यांचेकडे Google Meet
दारे िदनांक १6 जुन 2022 रोजी सुनावणीसाठी
असले या अपीलांची यादी दु पार स
अ. .

21

अपील

23

अपीलाथ चे नाव

822/2022/ कौ तुभ
सांगली

22

.

जन मािहती अिधकारी

थम अपीलीय अिधकारी

तथा

तथा

शासकीय अिधकारी,

द ता य गोखले सामा य शासन

उपायु त, सामा य

सांगली िमरज आिण

आिण कुपवाड शहर

कुपवाड शहर

महानगरपािलका,

महानगरपािलका,
गली,त,िसटी
नगररचनाकार सांगली सां
उपायु
सांगपोलीस
ली िमरज

सांगली

ओंकारा पा

िमरज आिण कुपवाड

आिण कुपवाड शहर

गाडवे

शहर महानगरपािलका

महानगरपािलका, सांगली

460/2021/ जनादन रंगराव शहर अिभयंता,

उप आयु त, सांगली

सांगली

सावजिनक बांधकाम

िमरज आिण कुपवाड

िवभाग िमरज, सांगली

महानगरपािलका

िमरज आिण कुपवाड
महानगरपािलका

2.00

शासन सांगली िमरज

830/2022/ गजानन

शदे

वेळ

2.00

2.00

शेरा

24

461/2021/ जनादन रंगराव शहर अिभयंता,

उप आयु त, सांगली

सांगली

सावजिनक बांधकाम

िमरज आिण कुपवाड

िवभाग िमरज, सांगली

महानगरपािलका

शदे

2.00

िमरज आिण कुपवाड
महानगरपािलका
25

471/2021/ िवराट जाजू

सहा.संचालक

उपायु त, सांगली िमरज

सांगली

नगररचना, सांगली,

आिण कुपवाड शहर

िमरज आिण कुपवाड

महानगरपािलका

पाटील

2.00

शहर महानगरपािलका
26

512/2021/ अशोक चं पा

शाखा अिभयंता,

शहर अिभयंता, सांगली

सांगली

सावजिनक बांधकाम

िमरज आिण कुपवाड

िवभाग िमरज, सांगली

शहर महानगरपािलका

मासाळे

2.00

िमरज आिण कुपवाड
महानगरपािलका
27

513/2021/ अशोक चं पा

शाखा अिभयंता,

शहर अिभयंता, सांगली

सांगली

सावजिनक बांधकाम

िमरज आिण कुपवाड

िवभाग िमरज, सांगली

शहर महानगरपािलका

मासाळे

2.00

िमरज आिण कुपवाड
महानगरपािलका
28

514/2021/ िवजय लका पा शाखा अिभयंता,

शहर अिभयंता, सांगली

सांगली

सावजिनक बांधकाम

िमरज आिण कुपवाड

िवभाग िमरज, सांगली

शहर महानगरपािलका

होळीकटी

2.00

िमरज आिण कुपवाड
महानगरपािलका

29

518/2021/ िवजय लका पा शाखा अिभयंता,

शहर अिभयंता, सांगली

सांगली

सावजिनक बांधकाम

िमरज आिण कुपवाड

िवभाग िमरज, सांगली

शहर महानगरपािलका

होळीकटी

िमरज आिण कुपवाड
महानगरपािलका

2.00

30

837/2022/
पुणे

ीकांत अशोक मु यालय सहा यक,
कांबळे

उप अधी क भूिम

उप अधी क भूिम

अिभलेख,वाळवा

अिभलेख, इ लामपूर,

इ लामपूर, उप अधी क

िज. सांगली

भूिम अिभलेख, इ लामपूर

3.00

यांचे काय लय, िज.
सांगली
31

880/2022/ अमोल

मु यालय सहा यक,

उप अधी क भूिम

सांगली

बाळासाहेब

उप अधी क भूिम

अिभलेख तासगांव, उप

दे शमुख

अिभलेख,तासगांव,

अधी क भूिम

उप अधी क भूिम

अिभलेख,तासगांव यांचे

3.00

अिभलेख,तासगांव यांचे काय लय, िज. सांगली
काय लय, िज. सांगली
32

450/2021/ सुरेश रघुनाथ

मु यालय सहा यक,

उपअधी क भूिम

सातारा

उपअधी क भुिम

अिभलेख पाटण, ता.

अिभलेख पाटण, ता.

पाटण, िज. सातारा

पवार

3.00

पाटण, िज. सातारा
33

843/2022/ िदलावर श बीर वनपिर े अिधकारी

सहायक वनसंर क,

पुणे

बारामती,

(सां यकी) पुणे,

एम,आय.डी.सी

उपवनसंर क पुणे वन

तांबोळी

3.00

बारामती, पुणे 413133 िवभाग, पुणे सेनापती
बापट माग, पुणे 411004
34

936/2022/
पुणे

ीकांत बबन
हगणे

वनपिर े अिधकारी,

सहायक वनसंर क,

पुणे, फॉ.स.नं.49,

(वनीकरण व

वनवसाहत

व यजीवसंर ण) पुणे,

साळुं खेिवहार वानवडी

उपवनसंर क पुणे वन

यांचे काय लय, ता.

िवभाग, पुणे सेनापती

हवेली, िज. पुणे

बापट माग, पुणे 411004

411040

3.00

35

668/2022/ िदनकर

वनपिर े अिधकारी,

सहा. वनसंर क

पुणे

वडगाव मावळ,

(वनीकरण व व यजीव

वनपिर े ा अिधकारी

संर ण सेनापती बापट

वडगाव मावळ,

रोड, पुणे

बोिध र रॉय

3.00

मु.पो.वडगाव मावळ
ता.मावळ िज. पुणे यांचे
काय लय, पोिलस
टे शन जवळ, वडगाव
मावळ, ता. मावळ, िज.
पुणे 412103
36

37

1354/2021 शेख िमनहाज

वनपिर े

/पुणे

वनपिर े काय लय

अित मण िनमुलन)

जु र, ता. जु र िज.

उपवनसंर क काय लय

पुणे

जु र, ता. जु र, िज. पुणे

927/2022/ रामचं

वन े पाल,

सहा यक वनसंर क

सातारा

रो.ह.यो.आटपाटी,

(वनीकरण) सांगली,

वन े पाल,

उपवनसंर क ा.सांगली

हाजी कादर

िसताराम पवार

अिधकारी,

सहा क वनसंर क

3.00

3.00

रो.ह.यो.आटपाटी यांचे फॉरे ट कॅ प, हनुमान
काय लय, आटपाटी

नगर कुपवाड, ता. िमरज,

डु बई कुरण, वतं पुर

िज. सांगली

वसाहत जवळ आटपाटी
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941/2022/ राजाराम दामू

वनपिर े अिधकारी

सहा क वनसंर क

सोलापूर

सांगोला, वनपिर े

(रोहयो) सोलापूर

काळे बाग

3.00

अिधका यांचे काय लय, वनिवभाग, सोलापूर,
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ता. सांगोला, िज.

नेह

सोलापूर

सोलापूर 413004

445/2021/ भूषण द ा य

आगार यव थापक,

िवभाग िनयं क, रा य

सातारा

रा य पिरवहन

पिरवहन, सातारा िवभाग

महाबळे र आगार,

सातारा, रिववार पेठ,

सातारा 412806

सातारा 415001

तावरे

नगर, िवजापूर रोड

3.00
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5161/201

उ तम तुकाराम

8/को हापूर कंु भार

कृिष अिधकारी,

तालुका कृिष अिधकारी

तालुका कृिष अिधकरी

प हाळा, तालुका कृिष

काय लय प हाळा, ता.

अिधकारी काय लय

प हाळा, िज. को हापूर प हाळा, िज. को हापूर

3.00

