रा य मािहती आयु त, पुणे खंडपीठ यांचेकडे
िद.2/06/ 2022 रोजी सुनावणीसाठी असले या अिपलांची यादी
अ. ं

अपील

अपीलाथ चे नाव

मांक

1 2982/2 िवशाल हे मंत
018/सा डोईफोडे
तारा

2 2983/2 िवशाल हे मंत
018/सा डोईफोडे
तारा

3 2984/2 िवशाल हे मंत
018/सा डोईफोडे
तारा

4 2985/2 िवशाल हे मंत
018/सा डोईफोडे
तारा

अजन मािहती अिधकारी

थम अपीलीय

वेळ

पी
तथा

अिधकारी तथा

ला

"मु यालय सहा यक

उपाधी क

स.10.00

भुउपअिध कभुमी

उपअिध कभुमी

वा

जं
अिभलेख खंडाळा

अिभलेख खंडाळा

गयांचे काय लय

यांचे काय लय

खंडाळा तालुका

खंडाळा तालुका

िन
खंडाळा िज हा

खंडाळा िज हा

वा
सातारा

सातारा

"मु यालय सहा यक

उपाधी क

स.10.00

भुउपअिध कभुमी

उपअिध कभुमी

वा

जं
अिभलेख खंडाळा

अिभलेख खंडाळा

गयांचे काय लय

यांचे काय लय

खंडाळा तालुका

खंडाळा तालुका

िन
खंडाळा िज हा

खंडाळा िज हा

वा
सातारा

सातारा

"मु यालय सहा यक

उपाधी क

स.10.00

भुउपअिध कभुमी

उपअिध कभुमी

वा

जं
अिभलेख खंडाळा

अिभलेख खंडाळा

गयांचे काय लय

यांचे काय लय

खंडाळा तालुका

खंडाळा तालुका

िन
खंडाळा िज हा

खंडाळा िज हा

वा
सातारा

सातारा

स
"मु यालय सहा यक

उपाधी क

स.10.00

भुउपअिध कभुमी

उपअिध कभुमी

वा

जं
अिभलेख खंडाळा

अिभलेख खंडाळा

गयांचे काय लय

यांचे काय लय

खंडाळा तालुका

खंडाळा तालुका

िन
खंडाळा िज हा

खंडाळा िज हा

वा
सातारा

सातारा

शे रा
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अ. ं

अपील

अपीलाथ चे नाव

मांक

5 2986/2 िवशाल हे मंत
018/सा डोईफोडे
तारा

6 3948/2 िवशाल हे मंत
018/सा डोईफोडे
तारा

अजन मािहती अिधकारी

थम अपीलीय

वेळ

पी
तथा

अिधकारी तथा

ला

"मु यालय सहा यक

उपाधी क

स.10.00

भुउपअिध कभुमी

उपअिध कभुमी

वा

जं
अिभलेख खंडाळा

अिभलेख खंडाळा

गयांचे काय लय

यांचे काय लय

खंडाळा तालुका

खंडाळा तालुका

िन
खंडाळा िज हा

खंडाळा िज हा

वा
सातारा

सातारा

भुसहा यक उपा य

उपाधी क

शे रा

स.10.00

जं
भूिमअिभलेख खंडाळा उपअिध कभुिमअिभ वा
गयांचे काय लय

लेख खंडाळा यांचे

खंडाळा तालुका

काय लय खंडाळा

िन
खंडाळा िज हा

तालुका खंडाळा

वा
सातारा

िज हा सातारा

स
7 3949/2 िवशाल हे मंत
018/सा डोईफोडे
तारा

"सहा यक उपा य

उपाधी क

स.10.00

भुभूिमअिभलेख खंडाळा उपअिध कभुिमअिभ वा
जं
यांचे काय लय

लेख खंडाळा यांचे

गखंडाळा तालुका

काय लय खंडाळा

खंडाळा िज हा

तालुका खंडाळा

िन
सातारा

िज हा सातारा

वा
8 4947/2 सोमनाथ
018/सा हरीभाऊ
तारा

ीरसागर

रा
मु यालय साहा यक

उपाधी क

स.10.00

.उपअधी क भूमी

उपअिध कभुमी

वा

लो
अिभलेख खंडाळा

अिभलेख खंडाळा

णंयांचे काय लय

यांचे काय लय

दखंडाळा तालुका

खंडाळा तालुका

खंडाळा िज हा

खंडाळा िज हा

मा
सातारा

सातारा
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अ. ं

अपील

अपीलाथ चे नाव

मांक

9 3980/2 अ लाउ ीन
018/सा गुलाब काझी
तारा

अजन मािहती अिधकारी

थम अपीलीय

वेळ

पी
तथा

अिधकारी तथा

ला

मुमु यालय साहा यक

उपाधी क उपा य

स.10.00

.उपअिध कभुमी

भूमी अिभलेख

वा

पो
अिभलेख खंडाळा

खंडाळा यांचे

.यांचे काय लय

काय लय खंडाळा

अखंडाळा तालुका

तालुका खंडाळा

िह
खंडाळा िज हा

िज हा सातारा

शे रा

रेसातारा
10 3246/2 स वशील

ता
रा
मु यालय सहा यक

018/सा धैयशील शेळके .उपअधी क भूमी
तारा

11 3247/2 स वशील

12 3238/2 स वशील

उपअधी क भूमी

वा

अिभलेख खंडाळा

दयांचे काय लय

यांचे काय लय

खंडाळा तालुका

खंडाळा तालुका

रखंडाळा िज हा

खंडाळा िज हा

सातारा

सातारा

रा
मु यालय सहा यक

उपअधी क

स.10.00

उपअधी क भूमी

वा

इंअिभलेख खंडाळा

अिभलेख खंडाळा

दयांचे काय लय

यांचे काय लय

खंडाळा तालुका

खंडाळा तालुका

रखंडाळा िज हा

खंडाळा िज हा

सातारा

सातारा

रा
मु यालय सहा यक

उपअधी क

स.10.00

उपअधी क भूमी

वा

018/सा धैयशील शेळके .उपअधी क भूमी
तारा

स.10.00

इंअिभलेख खंडाळा

018/सा धैयशील शेळके .उपअधी क भूमी
तारा

उपअधी क

इंअिभलेख खंडाळा

अिभलेख खंडाळा

दयांचे काय लय

यांचे काय लय

खंडाळा तालुका

खंडाळा तालुका

रखंडाळा िज हा

खंडाळा िज हा

सातारा

सातारा

E:\Bharati 2021-2022\गीता कुळवंत मॅडम\2022-सुनावणी बोड\May-2022\satara data 1

अ. ं

अपील

अपीलाथ चे नाव

मांक

13 406/20 जय सग

अजन मािहती अिधकारी

वेळ

पी
तथा

अिधकारी तथा

ला

उपअधी क,

स.10.00

उपअधी क भूमी

वा

संमु यालय सहा यक,

18/सा रामचं सोनावणे उपअधी क
तारा

थम अपीलीय

शे रा

का
भूिमअिभलेख खंडाळा अिभलेख खंडाळा
रयांचे काय लय

यांचे काय लय

खंडाळा तालुका

तालुका खंडाळा

एखंडाळा िज हा

िज हा सातारा

/सातारा
बी
14 407/20 जय सग

संमु यालय सहा यक,

18/सा रामचं सोनावणे उपअधी क
तारा

उपअधी क,

स.10.00

उपअधी क भूमी

वा

का
भूिमअिभलेख खंडाळा अिभलेख खंडाळा
रयांचे काय लय

यांचे काय लय

खंडाळा तालुका

तालुका खंडाळा

एखंडाळा िज हा

िज हा सातारा

/सातारा
बी
15 620/20 संपतराव
18/सा ल मण सावंत
तारा

16 621/20 संपतराव
18/सा ल मण सावंत
तारा

िफ
मु यालय सहा यक

उप अधी क,

स.11.00

िन
,उपअिध कभुमी

उपअधी क भुमी

वा

अिभलेख सातारा

अिभलेख सातारा

सयांचे काय लय

यांचे काय लय

सातारा, िज.सातारा

सातारा िज.सातारा

५
िफ
मु यालय सहा यक,

उप अधी क,

स.11.00

िन
उपअिध कभुमी

उपअधी क भुमी

वा

अिभलेख सातारा

अिभलेख सातारा

सयांचे काय लय

यांचे काय लय

सातारा, िज.सातारा

सातारा िज.सातारा

५
17 4003/2 परशुराम
018/सा मा ती इंगवले
तारा

मुमु यालय साहा यक

उपाधी क

स.11.00

.उपअिध कभुमी

उपअिध कभुमी

वा

पो
अिभलेख सातारा

अिभलेख सातारा

.यांचे काय लय

यांचे काय लय

िक
सातारा िज हा

सातारा िज हा

डसातारा

सातारा

गां
व
E:\Bharati 2021-2022\गीता कुळवंत मॅडम\2022-सुनावणी बोड\May-2022\satara data 1

अ. ं

अपील

अपीलाथ चे नाव

मांक

18 5138/2 परशुराम
018/सा मा ती इंगवले
तारा

अजन मािहती अिधकारी

थम अपीलीय

वेळ

पी
तथा

अिधकारी तथा

ला

मुमु यालय साहा यक

उप अधी क

स.11.00

.उपअिध कभुमी

उपअधी क भूमी

वा

पो
अिभलेख सातारा

अिभलेख सातारा

.यांचे काय लय

यांचे काय लय

िक
सातारा िज हा

सातारा िज हा

डसातारा

सातारा

शे रा

गां
19 2560/2 महादेव आबा
018/सा मुळीक
तारा

रा
मु यालय साहा यक

उपाधी क

स.11.00

.उपअिध कभुमी

उपअधी क भूमी

वा

झ
अिभलेख फलटण

अिभलेख फलटण

डयांचे काय लय

यांचे काय लय

क
तालुका फलटण

तालुका फलटण

बा
िज हा सातारा

िज हा सातारा

ई
20 5274/2 र व िकसन
018/सा राऊत
तारा

फ
मु यालय साहा यक

उपाधी क

स.11.00

रां
उपअधी क भूमी

उपअधी क भूमी

वा

दअिभलेख फलटण

अिभलेख फलटण

वा
यांचे काय लय

यांचे काय लय

डी
फलटण तालुका

फलटण तालुका

फलटण िज हा

फलटण िज हा

ता
सातारा

सातारा

.
21 5275/2 र व िकसन
018/सा राऊत
तारा

फ
फ
मु यालय साहा यक

उपाधी क

स.11.00

रां
उपअधी क भूमी

उपअधी क भूमी

वा

दअिभलेख फलटण

अिभलेख फलटण

वा
यांचे काय लय

यांचे काय लय

डी
फलटण तालुका

फलटण तालुका

फलटण िज हा

फलटण िज हा

फ
सातारा

सातारा

ल
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अ. ं

अपील

अपीलाथ चे नाव

मांक

22 2238/2 तुकाराम
018/सा महादेव पाटील
तारा

अजन मािहती अिधकारी

थम अपीलीय

वेळ

पी
तथा

अिधकारी तथा

ला

रा
मु यालय साहा यक

उपाधी क

दु .2.00

उपअधी क भूमी

उपअधी क भूमी

वा

शे रा

मुअिभलेख कराड यांचे अिभलेख कराड

23 1206/2 जयकांत

काय लय कराड

यांचे काय लय

पो
तालुका कराड

कराड तालुका

िज हा सातारा

कराड िज हा

पो

सातारा

त

मुमु यालय सहा यक,

018/सा ल मण गुरसाळे .उपअिध कभुमी
तारा

उपअिध क

दु .2.00

,उपअिध कभुमी

वा

पो
अिभलेख कराड यांचे अिभलेख कराड
.काय लय तालुका

यांचे काय लय

मा
कराड िज हा सातारा तालुका कराड
िण

िज हा सातारा

क
24 218/20 चं कांत नागेश
18/सा फडतरे
तारा

मु यालय सहा यक,

उपअधी क ,

दु .2.00

लॅ
उपअधी क

उपअधी क भुमी

वा

टभूिमअिभलेख कराड

अिभलेख कराड

यांचे काय लय,

यांचे काय लय

नंकराड ता.कराड

कराड, िज.सातारा

िज.सातारा
३
25 व 2454+2 मंगेश आ माराम रा
मु यालय साहा यक

उपअधी क

दु .2.00

26

उपअिध कभुमी

वा

455/20 खवाले

.उपअिध कभुमी

18/सा

िश
अिभलेख कराड यांचे अिभलेख कराड

तारा

वा
काय लय तालुका

यांचे काय लय

ल
कराड िज हा सातारा कराड तालुका
य

कराड िज हा
सातारा
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अ. ं

अपील

अपीलाथ चे नाव

मांक

27 2930/2 िवजय िनवृ ती
018/सा पाटील
तारा

अजन मािहती अिधकारी

थम अपीलीय

वेळ

पी
तथा

अिधकारी तथा

ला

मुमु यालय साहा यक

उपाधी क

दु .2.00

.उपअिध कभुमी

उपअधी क भूमी

वा

शे रा

पो
अिभलेख कराड यांचे अिभलेख कराड
.काय लय कराड

यांचे काय लय

का
तालुका कराड

कराड तालुका

ले
िज हा सातारा

कराड िज हा
सातारा

बा
28 2932/2 िवजय िनवृ ती
018/सा पाटील
तारा

मुमु यालय साहा यक

उपाधी क

दु .2.00

.उपअिध कभुमी

उपअधी क भूमी

वा

पो
अिभलेख कराड यांचे अिभलेख कराड
.काय लय कराड

यांचे काय लय

का
तालुका कराड

कराड तालुका

ले
िज हा सातारा

कराड िज हा
सातारा

बा
29 2939/2 संभाजीराव
018/सा खाशाबा पवार
तारा

रा
मु यालय सहा यक

उपाधी क

दु .2.00

.उपअिध कभुमी

उपअधी क भूमी

वा

1अिभलेख कराड यांचे अिभलेख कराड
9काय लय कराड

यांचे काय लय

3तालुका कराड

कराड तालुका

,िज हा सातारा

कराड िज हा
सातारा

30 2941/2 संभाजी
018/सा खाशाबा पवार
तारा

मं
रा
मु यालय साहा यक

उपाधी क

दु .2.00

.उपअधी क भूमी

उपअिध कभुमी

वा

1अिभलेख कराड यांचे अिभलेख कराड
9काय लय तालुका

यांचे काय लय

3कराड िज हा सातारा तालुका कराड
,

िज हा सातारा
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अ. ं

अपील

अपीलाथ चे नाव

मांक

31 4766/2 नसीमबी
018/सा कम

ीन संदे

तारा

अजन मािहती अिधकारी

थम अपीलीय

वेळ

पी
तथा

अिधकारी तथा

ला

2मु यालय साहा यक

उपाधी क

दु .2.00

4उपअधी क भूमी

उपअिध कभुमी

वा

शे रा

3अिभलेख कराड यांचे अिभलेख कराड
,काय लय कराड

यांचे काय लय

तालुका कराड

कराड तालुका

श
िज हा सातारा

कराड िज हा

िन

सातारा

वा
32 248/20 िव ाधर
18/सा सयाजी मोरे
तारा

बी
मु यालय सहा यक,

उपअधी क

दु .3.00

उपअधी क

,उपअधी क भूमी

वा

/भूिमअिभलेख

अिभलेख कोरेगाव

४कोरेगाव यांचे

यांचे काय लय

०काय लय कोरेगाव

तालुका कोरे गाव

३ता.कोरेगाव

िज हा सातारा

िज.सातारा
मा
33 4163/2 अजून जय सग
018/सा माने
तारा

रा
मु यालय साहा यक

उपअधी क

दु .3.00

.उपअधी क भूमी

उपअधी क भूमी

वा

िठ
अिभलेख कोरेगाव

अिभलेख कोरेगाव

.यांचे काय लय

यांचे काय लय

मुकोरे गाव तालुका

कोरे गाव तालुका

.कोरेगाव िज हा

कोरेगाव िज हा

पो
सातारा

सातारा

.
34 1079/2 हदुराव ता या
018/सा सावंत
तारा

मुमु यालय साहा यक, उपाधी क

दु .3.00

.उपअधी क भूमी

उपअधी क भूमी

वा

पो
अिभलेख वडू ज यांचे

अिभलेख वडू ज यांचे

.काय लय तालुका

काय लय तालुका

को
िज हा सातारा

खटाव िज हा

क

सातारा

रा
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अ. ं

अपील

अपीलाथ चे नाव

मांक

35 3469/2 संतोष मा ती
018/सा शेलार
तारा

अजन मािहती अिधकारी

थम अपीलीय

वेळ

पी
तथा

अिधकारी तथा

ला

रा
उप कायकारी

कायकारी अिभयंता, दु .3.00

.अिभयंता, सातारा

कृ णा सचन भवन

िभसचन मंडळ सचन

सातारा यांचे

वभवन कृ णानगर

काय लय सातारा-

डी
सातारा यांचे

415 003

शे रा

वा

काय लय सातारापो
415 003
36 5155/2 िनवृ ती

.सउप कायकारी

018/सा तुकाराम रोकडे .अिभयंता, सातारा
तारा

कायकारी अिभयंता, दु .3.00
कृ णा सचन िवभाग

नसचन मंडळ सातारा

सातारा यांचे

.यांचे काय लय

काय लय सातारा

8सातारा िज हा

िज हा सातारा-415

4सातारा-415 003

003

वा

/
37 4975/2 गुणवंत बाबुराव
018/सा कांबळे
तारा

38 4976/2 गुणवंत बाबुराव
018/सा कांबळे
तारा

1
8उप कायकारी

कायकारी अिभयंता, दु .3.00

/अिभयंता, सातारा

कृ णा सचन िवभाग

1सचन मंडळ सातारा

सातारा यांचे

,यांचे काय लय

काय लय सातारा

सातारा िज हा

िज हा सातारा-415

3सातारा-415 003

003

अ
8उप कायकारी

कायकारी अिभयंता

दु .3.00

/अिभयंता, सातारा

कृ णा सचन िवभाग

वा

1सचन मंडळ सातारा

सातारा यांचे

/यांचे काय लय

काय लय सातारा

3सातारा िज हा

िज हा सातारा-415

एसातारा-415 003

003

वा

,
39 4977/2 गुणवंत बाबुराव
018/सा कांबळे
तारा

8उप कायकारी

कायकारी अिभयंता

दु .3.00

/अिभयंता, सातारा

कृ णा सचन िवभाग

वा

1सचन मंडळ सातारा

सातारा यांचे

/यांचे काय लय

काय लय सातारा

3सातारा िज हा

िज हा सातारा-415

एसातारा-415 003

003

,
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अ. ं

अपील

अपीलाथ चे नाव

मांक

पी
तथा

40 2917/2 हषवधन
018/सा िवनायक
तारा

अजन मािहती अिधकारी

िबचुकले

ला

मु ाचाय, राज ी

थम अपीलीय

वेळ

शे रा

अिधकारी तथा

ाचाय, राज ी

.छ पती शाहू कॉलेज छ पती शाहू
को
प हापूर, िज हा

कॉलेज को हापूर,

पको हापूर

िज हा को हापूर

दु .3.00
वा

ळ
म
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