रा य मािहती आयु त, पुणे खंडपीठ यांचेकडे
िद.3/06/ 2022 रोजी सुनावणीसाठी असले या अिपलांची यादी
अ. ं

अपील

अपीलाथ चे नाव

मांक

018/सा िनकाळजे
तारा

2 660/20 अर वद
18/सा गुणवंतराव
पाटील

3 661/20 अर वद
18/सा गुणवंतराव
तारा

पाटील

4 1147/2 िवशाल अ ण
018/सा काळभोर
तारा

/पालकर

5 1369/2 सुयकांत
018/सा बाबुराव कदम
तारा

शे रा

ला

मु ाम िवकास अिधकारी िव तार अिधकारी
. ामपंचायत कोरिवळे ,

पंचायत पंचायत सिमती

पो
तालुका कराड िज हा

कराड यांचे काय लय

.सातारा

कराड तालुका कराड

को

िज हा सातारा

र
मु ाम िवकास

िव तार अिधकारी,

.अिधकारी, आटके

पंचायत सिमती कराड

पो
तालुका कराड िज हा

यांचे काय लय तालुका

.सातारा

कराड िज हा सातारा

आ
मु ाम िवकास

िव तार अिधकारी

.अिधकारी, आटके

पंचायत सिमती कराड

पो
तालुका कराड िज हा

यांचे काय लय तालुका

.सातारा

कराड िज हा सातारा

आ
मु ामिवकास अिधकारी

िव तार अिधकारी

. ामपंचायत पाल

पंचायत पंचायत सिमती

पो
तालुका कराड िज हा

कराड यांचे काय लय

.सातारा

तालुका कराड िज हा

पा

सातारा

ल
रा ाम िवकास

िव तार अिधकारी

स.10.00 वा

स.10.00 वा

स.10.00 वा

स.10.00 वा

स.10.00 वा

.अिधकारी, ामपंचायत पंचायत पंचायत सिमती
सैसैदापूर तालुका कराड कराड यांचे काय लय

6 3950/2 सुयकांत
018/सा बाबूराव कदम
तारा

थम अपीलीय अिधकारी तथा वेळ

पी

1 2940/2 बबन िदनकर

तारा

अजन मािहती अिधकारी तथा

दा
िज हा सातारा

तालुका कराड िज हा

पू

सातारा

र
रा ाम िवकास अिधकारी िव तारािधकारी पंचायत
. ामपंचायत सैदापूर

पंचायत सिमती कराड

सैतालुका कराड िज हा

यांचे काय लय तालुका

दा
सातारा

कराड िज हा सातारा

स.10.00 वा

पू
र
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अ. ं

अपील

अपीलाथ चे नाव

मांक

अजन मािहती अिधकारी तथा

थम अपीलीय अिधकारी तथा वेळ

शे रा

पी

7 4255/2 सुयकांत
018/सा बाबूराव कदम
तारा

ला

रा
1) िव तार अिधकारी

गटिवकास अिधकारी वग स.10.00 वा

.पंचायत पंचायत

1 पंचायत सिमती कराड

सैसिमती कराड यांचे

यांचे काय लय कराड

दा
काय लय कराड

तालुका कराड िज हा

पूतालुका कराड िज हा

सातारा

रसातारा 2) किन ठ
सहा यक आ थापना
िव
दोन पंचायत सिमती
कराड यांचे काय लय
या
कराड तालुका कराड
निज हा सातारा
ग
र
8 1914/2 िसकंदर महं मद मु ाम िवकास अिधकारी िव तार अिधकारी
018/सा इमाणदार
तारा

ामपंचायत मसूर

कराड यांचे काय लय

सातारा

तालुका कराड िज हा

म

सातारा

018/सा इनामदार
तारा

तारा

ामपंचायत मसूर,

िव तार अिधकारी

स.10.00 वा

पंचायत पंचायत सिमती

पो
तालुका कराड, िज हा कराड यांचे काय लय

10 1916/2 अिभजीत
018/सा

पंचायत पंचायत सिमती

पो
तालुका कराड िज हा

सू
9 1910/2 िसकंदर महमद मु ामसेवक,

स.10.00 वा

सातारा

तालुका कराड िज हा

म

सातारा

मु1) सहा. शासन

गट िवकास अिधकारी

तापराव जगदाळे अिधकारी, पंचायत
पो
सिमती, कराड,

िज.सातारा 2)

म

सू
र

स.10.00 वा

(वग १ ), पंचायत सिमती
कराड यांचे काय लय
ता.कराड, िज.सातारा

ामिवकास अिधकारी,
ामपंचायत-मसूर,

ता.कराड, िज.सातारा

ता
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अ. ं

अपील

अपीलाथ चे नाव

मांक

018/सा इनामदार
तारा

12 3747/2 ल मण
018/सा राजाराम
पानसकर

13 3751/2 ल मण
018/सा राजाराम
तारा

पानसकर

14 3589/2 सुिमत संभाजी
018/सा यादव
तारा

15 3590/2 सुिमत संभाजी
018/सा यादव
तारा

16 3591/2 सुिमत संभाजी
018/सा यादव
तारा

थम अपीलीय अिधकारी तथा वेळ

शे रा

पी

11 1833/2 महंमद अहमद

तारा

अजन मािहती अिधकारी तथा
ला

रा ामसेवक ामपंचायत िव तार अिधकारी
.मसूर तालुका कराड

पंचायत पंचायत सिमती

मिज हा सातारा

कराड यांचे काय लय

सू

तालुका कराड िज हा

र

सातारा

रा ामसेवक ामपंचायत िव तार अिधकारी
.कोणे गाव तालुका

पंचायत पंचायत सिमती

को
कराड िज हा सातारा

कराड यांचे काय लय

णे

तालुका कराड िज हा

गां

सातारा

व
मु ामसेवक ामपंचायत िव तार अिधकारी
.कोणी गाव तालुका

पंचायत पंचायत सिमती

पो
कराड िज हा सातारा

कराड यांचे काय लय

.

तालुका कराड िज हा

को

सातारा

णे
मु ाम िवकास अिधकारी िव तार अिधकारी
. ामपंचायत िशरगाव

पंचायत पंचायत सिमती

पो
तालुका कराड िज हा

कराड यांचे काय लय

.सातारा

तालुका कराड िज हा

िश

सातारा

र
मु ाम िवकास अिधकारी िव तार अिधकारी
. ामपंचायत िशरगाव

पंचायत पंचायत सिमती

पो
तालुका कराड िज हा

कराड यांचे काय लय

.सातारा

तालुका कराड िज हा

िश

सातारा

र
मु ाम िवकास अिधकारी िव तार अिधकारी
. ामपंचायत िशरगाव

पंचायत पंचायत सिमती

पो
तालुका कराड िज हा

कराड यांचे काय लय

.सातारा

तालुका कराड िज हा

िश

सातारा

स.10.00 वा

स.10.00 वा

स.10.00 वा

स.10.00 वा

स.10.00 वा

स.10.00 वा

र
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अ. ं

अपील

अपीलाथ चे नाव

मांक

अजन मािहती अिधकारी तथा

थम अपीलीय अिधकारी तथा वेळ

शे रा

पी

17 267/20 हनमंत गोपाळा
18/सा िभसे
तारा

ला

इसहा. शासन

गट िवकास अिधकारी

-अिधकारी ,पंचायत

(वग १ ),पंचायत सिमती

१सिमती कराड

कराड यांचे काय लय

ता.कराड िज.सातारा

ता.कराड िज.सातारा

स.10.00 वा

/४१५११०
18 92/201 वैभव बाळकृ ण
8/साता पाटील
रा

३
मुसहा. शासन

गट िवकास अिधकारी

.अिधकारी ,पंचायत

(वग १ ), पंचायत सिमती

पो
सिमती कराड

कराड यांचे काय लय

.ता.कराड िज.सातारा

ता.कराड िज.सातारा

स.10.00 वा

तां
४१५११०
19 4144/2 अिनल

ब
मुसहा यक शासन

018/सा बाळकृ ण पुजारी .अिधकारी पंचायत
तारा

गटिवकास अिधकारी वग स.10.00 वा
1 पंचायत सिमती कराड

पो
सिमती कराड यांचे

यांचे काय लय कराड

.काय लय कराड

तालुका कराड िज हा

का
तालुका कराड िज हा

सातारा

ल
सातारा
20 4966/2 सिचन मोहन
018/सा जाधव
तारा

21 1529/2 इ ान कलाम
018/सा काझी
तारा

गां
मु ामसेवक ामपंचायत िव तार अिधकारी

दु .2.00 वा

.मोरवे तालुका खंडाळा पंचायत पंचायत सिमती
पो
िज हा सातारा

खंडाळा यांचे काय लय

.

खंडाळा तालुका खंडाळा

मो

िज हा सातारा

र्
रा ाम िवकास

िव तारािधकारी

दु .2.00 वा

अिधकारी, ामपंचायत अिधकारी पंचायत सिमती
िश
िशरवळ तालुका

खंडाळा यांचे काय लय

रखंडाळा िज हा सातारा खंडाळा तालुका खंडाळा
व

िज हा सातारा

ळ
22 1530/2 इ ान कलाम

रा ाम िवकास अिधकारी िव तारािधकारी

018/सा काझी
तारा

ामपंचायत िशरवळ

दु .2.00 वा

अिधकारी पंचायत सिमती

िश
तालुका खंडाळा

खंडाळा यांचे काय लय

रिज हा सातारा

खंडाळा तालुका खंडाळा

व

िज हा सातारा

ळ
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अ. ं

अपील

अपीलाथ चे नाव

मांक

अजन मािहती अिधकारी तथा

थम अपीलीय अिधकारी तथा वेळ

शे रा

पी

23 1531/2 अ ज य

ला

रा ाम िवकास अिधकारी िव तारािधकारी

018/सा अलबत कांबळे
तारा

ामपंचायत िशरवळ

दु .2.00 वा

अिधकारी पंचायत सिमती

िश
तालुका खंडाळा

खंडाळा यांचे काय लय

रिज हा सातारा

खंडाळा तालुका खंडाळा

व

िज हा सातारा

ळ
24 2270/2 भरत ता याबा
018/सा धुमाळ
तारा

.धुमाळवाडी तालुका

दु .2.00 वा

पंचायत पंचायत सिमती

धुफलटण िज हा सातारा फलटण यांचे काय लय

25 2267/2 सुरेख बाबुराव
018/सा धुमाळ
तारा

मा

फलटण तालुका फलटण

ळ

िज हा सातारा

मु ामसेवक ामपंचायत िव तार अिधकारी
.धुमाळवाडी तालुका

दु .2.00 वा

पंचायत पंचायत सिमती

धुफलटण िज हा सातारा फलटण यांचे काय लय

26 1815/2 िवशाल
018/सा बबनराव डांगे
तारा

मा

फलटण तालुका फलटण

ळ

िज हा सातारा

मु ामसेवक ामपंचायत िव तार अिधकारी
.भाडळी तालुका

दु .2.00 वा

पंचायत पंचायत सिमती

भा
फलटण िज हा सातारा फलटण यांचे काय लय

27 1816/2 िवशाल
018/सा बबनराव डांगे
तारा

ड

तालुका फलटण िज हा

ळी

सातारा

मु ामसेवक ामपंचायत िव तार अिधकारी
.भाडळी तालुका

दु .2.00 वा

पंचायत पंचायत सिमती

भा
फलटण िज हा सातारा फलटण यांचे काय लय

28 1817/2 िवशाल
018/सा बबनराव डांगे
तारा

मु ामसेवक ामपंचायत िव तार अिधकारी

ड

तालुका फलटण िज हा

ळी

सातारा

मु ामसेवक ामपंचायत िव तार अिधकारी
.भाडळी तालुका

दु .2.00 वा

पंचायत पंचायत सिमती

भा
फलटण िज हा सातारा फलटण यांचे काय लय
ड

तालुका फलटण िज हा

ळी

सातारा

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

अ. ं

अपील

अपीलाथ चे नाव

मांक

अजन मािहती अिधकारी तथा

थम अपीलीय अिधकारी तथा वेळ

शे रा

पी

29 4251/2 बाळासाहे ब

ला

मु ाम िवकास अिधकारी िव तार अिधकारी

018/सा जनादन रणिदवे . ामपंचायत मुंजवडी
तारा

30 4260/2 सिचन दुय धन
018/सा रणिदवे
तारा

दु .2.00 वा

पंचायत पंचायत सिमती

मुतालु
ं का फलटण

फलटण यांचे काय लय

ज
िज हा सातारा

फलटण तालुका फलटण

व

िज हा सातारा

डी
मुिव तार अिधकारी

गटिवकास अिधकारी वग दु .2.00 वा

पंचायत पंचायत

1 पंचायत सिमती

.सिमती फलटण यांचे

फलटण यांचे काय लय

मुकाय
ं
लय फलटण

फलटण तालुका फलटण

ज
तालुका फलटण

िज हा सातारा

विज हा सातारा
31 647/20 संजय मा ती
18/सा वाडकर
तारा

डी
बो ामसेवक ामपंचायत िव तार अिधकारी

दु .3.00 वा

रबोरगाव बु ुक तालुका पंचायत पंचायत सिमती
गा
वाई िज हा सातारा,

वाई यां या काय लय

व

तालुका वाई िज हा
सातारा

32 648/20 संजय मा ती
18/सा वाडकर
तारा

बु
बो ामसेवक,

िव तार अिधकारी

र ामपंचायत बोरगाव

पंचायत पंचायत सिमती

गा
बु ुक तालुका वाई

वाई यां या काय लय

विज हा सातारा

तालुका वाई िज हा

दु .3.00 वा

सातारा
33 1851/2 पोपटराव तथा

मु ामसेवक ामपंचायत िव तार अिधकारी

018/सा चांगदे व क डीबा .पांगरी तालुका माण
तारा

आवळे पाटील

34 2561/2 राजू बाजीराव
018/सा माणे
तारा

पंचायत पंचायत सिमती

पो
िज हा सातारा

माण यांचे काय लय

.

दिहवडी तालुका माण

पां

िज हा सातारा

ग
रा ाम िवकास अिधकारी िव तार अिधकारी
. ामपंचायत देगाव

दु .3.00 वा

दु .3.00 वा

पंचायत पंचायत सिमती

क
तालुका िज हा सातारा सातारा यांचे काय लय
रं

सातारा तालुका िज हा

जे

सातारा
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अ. ं

अपील

अपीलाथ चे नाव

मांक

अजन मािहती अिधकारी तथा

थम अपीलीय अिधकारी तथा वेळ

शे रा

पी

35 2478/2 रामचं मा ती
018/सा कदम
तारा

ला

मु ामसेवक,

िव तार अिधकारी

. ामपंचायत, तालुका

पंचायत पंचायत सिमती

दु .3.00 वा

पो
पाटण, िज हा सातारा पाटण यांचे काय लय
.

पाटण तालुका पाटण

रा

िज हा सातारा

36 4457/2 शाम िव ल शदे
018/सा
तारा

ामसेवक ामपंचायत िव तार अिधकारी
मगोगवे तालुका

पंचायत पंचायत सिमती

महाबळे र िज हा

महाबळे र यांचे

नंसातारा

काय लय महाबळे र

.

तालुका महाबळे र

दु .3.00 वा

िज हा सातारा
37 4410/2 िवजय ध डीबा
018/सा भोसले
तारा

38 3595/2 गुलाबराव

8 ामसेवक ामपंचायत िव तार अिधकारी
मगोगवे तालुका

पंचायत पंचायत सिमती

महाबळे र िज हा

महाबळे र यांचे

नंसातारा

काय लय महाबळे र

.

तालुका महाबळे र

4

िज हा सातारा

1
मु ामसेवक ामपंचायत िव तार अिधकारी

018/सा रामचं दे शमुख .मांडवे तालुका खटाव
तारा

39 2927/2 संतोष िकसन
018/सा जाधव
तारा

दु .3.00 वा

दु .3.00 वा

पंचायत पंचायत सिमती

पो
िज हा सातारा

खटाव यांचे काय लय

.

तालुका खटाव िज हा

मां

सातारा

रा ामसेवक ामपंचायत िव तार अिधकारी
.कणसे वाडी तालुका

पंचायत पंचायत सिमती

खटाव िज हा सातारा

खटाव वडू ज यांचे

क

काय लय तालुका खटाव

ण

िज हा सातारा

दु .3.00 वा

से
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अ. ं

अपील

अपीलाथ चे नाव

मांक

अजन मािहती अिधकारी तथा

थम अपीलीय अिधकारी तथा वेळ

शे रा

पी
ला

40 1006/2 रामचं बाळासो मु1) ाम िवकास
018/सा जाधव

गटिवकास अिधकारी

दु .3.00 वा

.अिधकारी, ामपंचायत उ च ेणी पंचायत सिमती

तारा

पो
कातरखटाव तालुका

खटाव यांचे काय लय

.खटाव िज हा सातारा

तालुका खटाव िज हा

रा
2) िव तार अिधकारी,

सातारा

.पंचायत पंचायत
पुसिमती खटाव तालुका
सेखटाव िज हा सातारा
गा
व
41 1191/2 पांडुरंग रामचं
018/सा रेडेकर
तारा

स1) क अिधकारी,

गट िवकास अिधकारी,

र्पंचायत सिमती

वग-1 पंचायत सिमती

दु .3.00 वा

वेसातारा, िज.सातारा 2) सातारा, िज.सातारा
ामिवकासा
नंअिधकारी, ामपंचायत
.शाहु पुरी,
३ता.िज.सातारा 3)
३नायब तहिसलदार,
७महसूल शाखा,
/िज हािधकारी
४काय लय सातारा,
िज.सातारा

42 3581/2 अर वद

ीपती

018/सा िदघे
तारा

43 3984/2 र व
018/सा िमसाळ
तारा

ानदे व

ग
मु ामसेिवका

गटिवकास अिधकारी वग दु .3.00 वा

. ामपंचायत

1 पंचायत सिमती वाई

मा
लगडवाडी तालुका

यांचे काय लय वाई

पवाई िज हा सातारा

तालुका वाई िज हा

र

सातारा

वा
रा
उप अिभयंता ामीण

गटिवकास अिधकारी वग दु .3.00 वा

.पाणीपुरवठा िज हा

1 पंचायत सिमती पाटण

िक
पिरषद उपिवभाग

यांचे काय लय पाटण

ल्
पाटण यांचे काय लय

तालुका पाटण िज हा

पाटण तालुका पाटण

सातारा

ले
िज हा सातारा
मो
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अ. ं

अपील

अपीलाथ चे नाव

मांक

थम अपीलीय अिधकारी तथा वेळ

शे रा

पी

44 2385/2 िदपाली
018/सा मा तराव
तारा

अजन मािहती अिधकारी तथा

दे शमुख

ला

गटिश णािधकारी

गटिवकास अिधकारी

लॉ
पंचायत सिमती

पंचायत सिमती खंडाळा

दु .3.00 वा

टखंडाळा यांचे काय लय तालुका खंडाळा िज हा
तालुका खंडाळा

सातारा

नंिज हा सातारा
.
5
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