रा य मािहती आयु त, पुणे खंडपीठ यांचेकडे
िद.31/05/2022 रोजी सुनावणीसाठी असले या अिपलांची यादी
अ. ं अपील

1

2

मांक

अपीलाथ चे

जन मािहती अिधकारी

नाव

तथा

वेळ

3836/201 भागवत रामू मु या यापक,

िश णािधकारी, (मा यिमक) स.10.00 वा

8/सातारा करडे

(मा यिमक) भारत

सातारा िज हा पिरषद

िव ा मं िदर

सातारा िव तािरत इमारत,

संभाजीनगर

तळ मजला सातारा

ता.िज.सातारा-

कोरेगांव रोड, सदर बझार,

415 004

सातारा िज.सातारा

3838/201 भागवत रामू मु या यापक,
8/सातारा करडे

3

थम अपीलीय अिधकारी तथा

िश णािधकारी, (मा यिमक) स.10.00 वा

(मा यिमक) भारत

सातारा िज हा पिरषद

िव ा मं िदर

सातारा िव तािरत इमारत,

संभाजीनगर

तळ मजला सातारा

ता.िज.सातारा-

कोरेगांव रोड, सदर बझार,

415 004

सातारा िज.सातारा

2042/2018 भागवत रामू मु या यापक,
/सातारा

करडे

शे रा

िश णािधकारी, (मा यिमक) स.10.00 वा

गुळुंब हाय कूल

सातारा िज हा पिरषद

गुळुंब, तालुका

सातारा िव तािरत इमारत,

वाई, िज हा

तळ मजला सातारा

सातारा

कोरेगांव रोड, सदर बझार,
सातारा िज.सातारा

4

3976/2018 सुिनल
/सातारा

तानाजी
कांबळे

मु या यापक,

ी

िश णािधकारी, (मा यिमक) स.10.00 वा

ी िव ालय औंध, सातारा िज हा पिरषद
तालुका खटाव,

सातारा िव तािरत इमारत,

िज हा सातारा

तळ मजला सातारा
कोरेगांव रोड, सदर बझार,
सातारा िज.सातारा
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अ. ं अपील

5

मांक

अपीलाथ चे

जन मािहती अिधकारी

नाव

तथा

3977/2018 सुिनल
/सातारा

ाचाय, राजा

थम अपीलीय अिधकारी तथा

वेळ

शे रा

िश णािधकारी, (मा यिमक) स.10.00 वा

तानाजी

भगवंतराव जुिनअर सातारा िज हा पिरषद

कांबळे

कॉलेज औंध

सातारा िव तािरत इमारत,

तालुका खटाव

तळ मजला सातारा

िज हा सातारा

कोरेगांव रोड, सदर बझार,
सातारा िज.सातारा

6

4140/2018 अिनल
/सातारा

मु या यापक,

िश णािधकारी, (मा यिमक) स.10.00 वा

द ता य

राजापूर हाय कूल सातारा िज हा पिरषद

गायकवाड

राजापूर, तालुका

सातारा िव तािरत इमारत,

खटाव, िज हा

तळ मजला सातारा

सातारा

कोरेगांव रोड, सदर बझार,
सातारा िज.सातारा

7

4150/2018 अिनल
/सातारा

उपिश णािधकारी, िश णािधकारी, (मा यिमक) स.10.00 वा

द ता य

(मा यिमक)

सातारा िज हा पिरषद

गायकवाड

िज हा पिरषद

सातारा िव तािरत इमारत,

सातारा अिज य

तळ मजला सातारा

कॉलनी सातारा,

कोरेगांव रोड, सदर बझार,

पोवई नाका

सातारा िज.सातारा

िज.सातारा-415
001
8 4525/2018 अशोक
/सातारा

बजरं ग
िलपारे

1 ) मु या यापक,

िश णािधकारी, (मा यिमक) स.10.00 वा

अनंत इं लश

सातारा िज हा पिरषद

कूल, सातारा

सातारा िव तािरत इमारत,

तालुका िज हा

तळ मजला सातारा

सातारा 2)

कोरेगांव रोड, सदर बझार,

उपिश णािधकारी, सातारा िज.सातारा
(मा यिमक)
िज हा पिरषद
सातारा अिज य
कॉलनी सातारा,
पोवई नाका
िज.सातारा-415
001
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अ. ं अपील

9

मांक

अपीलाथ चे

जन मािहती अिधकारी

नाव

तथा

थम अपीलीय अिधकारी तथा

4895/201 जग नाथ

मु या यापक,

8/सातारा दामू पवार

उ रे र हाय कूल सातारा िज हा पिरषद

वेळ

शे रा

िश णािधकारी, (मा यिमक) स.10.00 वा

व युिनयर कॉलेज सातारा िव तािरत इमारत,

10

िवडणी, तालुका

तळ मजला सातारा

फलटण िज हा

कोरेगांव रोड, सदर बझार,

सातारा

सातारा िज.सातारा

4896/201 नंदकुमार

मु या यापक,

िश णािधकारी, (मा यिमक) स.10.00 वा

8/सातारा दाजीराम

उ रे र हाय कूल सातारा िज हा पिरषद

जगताप

11 4905/2018 िदलीप
/सातारा

िवडणी, तालुका

तळ मजला सातारा

फलटण िज हा

कोरेगांव रोड, सदर बझार,

सातारा

सातारा िज.सातारा

मु या यापक,

िश णािधकारी, (मा यिमक) स.10.00 वा

िनळकंठ

उ रे र हाय कूल सातारा िज हा पिरषद

पवार

व युिनयर कॉलेज सातारा िव तािरत इमारत,

12 4979/2018 उ वला
/सातारा

व युिनयर कॉलेज सातारा िव तािरत इमारत,

हणमंत
सोनवणे

िवडणी, तालुका

तळ मजला सातारा

फलटण िज हा

कोरेगांव रोड, सदर बझार,

सातारा

सातारा िज.सातारा

मु या यापक,

िश णािधकारी, (मा यिमक) स.11.00 वा

गती ग स

सातारा िज हा पिरषद

हाय कूल

सातारा िव तािरत इमारत,

िशरवळ, तालुका

तळ मजला सातारा

खंडाळा, िज हा

कोरेगांव रोड, सदर बझार,

सातारा 412 801

सातारा िज.सातारा
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अ. ं अपील

13

मांक

अपीलाथ चे

जन मािहती अिधकारी

नाव

तथा

4980/201 उ वला

मु या यापक,

8/सातारा हणमंत

गती ग स

सोनवणे

14 4991/2018 उ वला
/सातारा

हणमंत
सोनवणे

15

थम अपीलीय अिधकारी तथा

वेळ

िश णािधकारी, (मा यिमक) स.11.00वा
सातारा िज हा पिरषद

हाय कूल

सातारा िव तािरत इमारत,

िशरवळ, तालुका

तळ मजला सातारा

खंडाळा, िज हा

कोरेगांव रोड, सदर बझार,

सातारा 412 801

सातारा िज.सातारा

मु या यापक,

िश णािधकारी, (मा यिमक) स.11.00वा

गती ग स

शे रा

सातारा िज हा पिरषद

हाय कूल

सातारा िव तािरत इमारत,

िशरवळ, तालुका

तळ मजला सातारा

खंडाळा, िज हा

कोरेगांव रोड, सदर बझार,

सातारा 412 801

सातारा िज.सातारा

5281/201 द ता य

मु या यापक,

िश णािधकारी, (मा यिमक) स.11.00वा

8/सातारा शंकर फुके

महा मा गांधी

सातारा िज हा पिरषद

मा यिमक व उ च

सातारा िव तािरत इमारत,

मा यिमक

तळ मजला सातारा

िव ालय उं ज,

कोरेगांव रोड, सदर बझार,

तालुका कराड,

सातारा िज.सातारा

िज हा सातारा
415 109
16

5282/201 महेश

मु या यापक,

िश णािधकारी, (मा यिमक) स.11.00वा

8/सातारा यशवंत

महा मा गांधी

सातारा िज हा पिरषद

मा यिमक व उ च

सातारा िव तािरत इमारत,

मा यिमक

तळ मजला सातारा

िव ालय उं ज,

कोरेगांव रोड, सदर बझार,

तालुका कराड,

सातारा िज.सातारा

कािशद

िज हा सातारा
415 109
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अ. ं अपील

17

मांक

अपीलाथ चे

जन मािहती अिधकारी

नाव

तथा

थम अपीलीय अिधकारी तथा

वेळ

5283/201 महेश

मु या यापक,

िश णािधकारी, (मा यिमक) स.11.00वा

8/सातारा यशवंत

महा मा गांधी

सातारा िज हा पिरषद

मा यिमक व उ च

सातारा िव तािरत इमारत,

मा यिमक

तळ मजला सातारा

िव ालय उं ज,

कोरेगांव रोड, सदर बझार,

तालुका कराड,

सातारा िज.सातारा

काशीद

शे रा

िज हा सातारा
415 109
18 5286/201 तानाजी

1) मु या यापक,

8/सातारा यशवंत माणे वसंतदादा पाटील

िश णािधकारी, (मा यिमक) स.11.00वा
सातारा िज हा पिरषद

िव ालय

सातारा िव तािरत इमारत,

रिहमतपूर,

तळ मजला सातारा

तालुका कोरेगाव,

कोरेगांव रोड, सदर बझार,

िज हा सातारा, 2) सातारा िज.सातारा
उपिश णािधकारी,
(मा यिमक)
िज हा पिरषद
सातारा अिज य
कॉलनी सातारा,
पोवई नाका
िज.सातारा-415
001 3) सिचव,
वसंतदादा पाटील
िश ण सं था,
रिहमतपूर
ता.कोरे गांव,
िज.सातारा
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अ. ं अपील

मांक

अपीलाथ चे

जन मािहती अिधकारी

नाव

तथा

19 5301/2018 िदगंबर
/सातारा

ीरं ग
शगाडे

थम अपीलीय अिधकारी तथा

वेळ

1) मु या यापक,

िश णािधकारी, (मा यिमक) स.11.00वा

हु ता मा परशुराम

सातारा िज हा पिरषद

िव ालय व

सातारा िव तािरत इमारत,

युिनअर कॉलेज
िज.सातारा 2)

शे रा

तळ मजला सातारा
कोरेगांव रोड, सदर बझार,

उपिश णािधकारी, सातारा िज.सातारा
(मा यिमक)
िज हा पिरषद
सातारा अिज य
कॉलनी सातारा,
पोवई नाका
िज.सातारा-415
001
20 5114/2018 चं हार
/सातारा

मु या यापक,

िश णािधकारी, (मा यिमक) स.11.00वा

िव लराव

क या िव ालय

सातारा िज हा पिरषद

सानप

करं जे पेठ,

सातारा िव तािरत इमारत,

ता.िज.सातारा

तळ मजला सातारा
कोरेगांव रोड, सदर बझार,
सातारा िज.सातारा

21 1713+1714 द ा य
ते

मु या यापक,

+1715+17 महादेव कण िशवाजी

27 16+1717+

िश णािधकारी, (मा यिमक) दु .2.00 वा
सातारा िज हा पिरषद

िव ालय,िड कळ

सातारा िव तािरत इमारत,

1718+171

ता.खटाव

तळ मजला सातारा

9/2018/सा

िज.सातारा

कोरेगांव रोड, सदर बझार,

तारा

सातारा िज.सातारा

28 297/2018/ सुभाष
सातारा

उपिश णािधकारी, िश णािधकारी,

एकनाथ

(मा यिमक)

(मा यिमक), सातारा िज हा

साळुं खे

िज हा पिरषद

पिरषद सातारा िव तािरत

सातारा अिज य

इमारत, तळ मजला

कॉलनी सातारा,

सातारा कोरेगांव रोड,

पोवई नाका

सदर बझार, सातारा

िज.सातारा-415

िज.सातारा

दु .2.00 वा

001
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अ. ं अपील

मांक

अपीलाथ चे

जन मािहती अिधकारी

नाव

तथा

29 4451/2018 अिमत
/सातारा

केशव
पाटील

30 3470/2018 िदपाली
/सातारा

मा तराव
दे शमुख

थम अपीलीय अिधकारी तथा

मु या यापक,

िश णािधकारी ( ाथिमक),

िज हा पिरषद

सातारा िज हा पिरषद

ाथिमक शाळा

शे रा

दु .2.00 वा

सातारा िव तािरत इमारत,

मसूर (मुली)

तळ मजला सातारा

तालुका कराड

कोरेगांव रोड, सदर बझार,

िज हा सातारा

सातारा िज.सातारा-415

िपन 415 106

001

उपिश णािधकारी िश णािधकारी ( ाथिमक)
ाथिमक िज हा

वेळ

दु .2.00 वा

सातारा िज हा पिरषद

पिरषद सातारा

सातारा िव तािरत इमारत,

अिज य कॉलनी

तळ मजला सातारा

सातारा, पोवई

कोरेगांव रोड, सदर बझार,

नाका िज.सातारा- सातारा िज.सातारा -415
415 001

31

001

3982/201 भागवत रामू मु या यापक

िश णािधकारी ( ाथिमक)

8/सातारा करडे

भारत िव ा मंिदर

सातारा िज हा पिरषद

संभाजी नगर

सातारा िव तािरत इमारत,

तालुका िज हा

तळ मजला सातारा

सातारा-415004

कोरेगांव रोड, सदर बझार,

दु .2.00 वा

सातारा िज.सातारा-415
001
32 289/2018/ भागवत रामू सिचव,
सातारा

करडे

ी

सेवािगरी िश ण

अय ,

ी सेवािगरी

दु .2.00 वा

िश ण सारक मंडळ

सारक मंडळ

पुसेगाव, तालुका खटाव,

पुसेगाव, तालुका

िज हा सातारा -४१५००१

खटाव, िज हा
सातारा -४१५००१
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अ. ं अपील

मांक

अपीलाथ चे

जन मािहती अिधकारी

नाव

तथा

33 3746/2018 अिनल
/सातारा

सिचव

थम अपीलीय अिधकारी तथा

ी सेवािगरी अ य ,

ी सेवािगरी

द ा य

िश ण सारक

िश ण सारक मंडळ

गायकवाड

मंडळ पुसेगाव

पुसेगाव, तालुका खटाव,

तालुका खटाव

िज हा सातारा - 415 502

वेळ

शे रा

दु .2.00 वा

िज हा सातारा 415 502
34 3755/2018 उ म
/सातारा

माण सग
िपसाळ

रिज

ार,

ाचाय संत गाडगे महाराज दु .2.00 वा

संत गाडगे

कॉलेज कराड िव ानगर

महाराज कॉलेज

कराड िज हा सातारा -

कराड, िव ानगर

415 124

कराड, िज हा
सातारा- 415 124

35 3975/2018 महेश
/सातारा

1) रिज

ार,

ाचाय, स गु गाडगे

यशवंत

गाडगे महाराज

महाराज महािव ालय

काशीद

कॉलेज, कराड,

कराड, तालुका कराड,

ता.कराड,

िज हा सातारा

दु .2.00 वा

िज.सातारा 2)
िवभागीय
सहसंचालक उ च
िश ण राजाराम
महािव ालय
पिरसर िव ानगर
को हापूर िवभाग
को हापूर
िज.को हापूर
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अ. ं अपील

मांक

अपीलाथ चे

जन मािहती अिधकारी

नाव

तथा

36 1044/2018 द ा य
/सातारा

थम अपीलीय अिधकारी तथा

िज हा मृद सव ण िज हा मृद सव ण मृद

संपत

मृद चाचणी

चाचणी अिधकारी, िज हा

जगताप

अिधकारी, िज हा

मृद सव ण मृद चाचणी

मृद सव ण मृद

अिधकारी काय लय,

चाचणी अिधकारी
काय लय,
योगशाळा

वेळ

शे रा

दु .3.00 वा

योगशाळा पो.क डवे,
हमदाबाज सातारा-415
001

पो.क डवे,
हमदाबाज सातारा
-415 001

37 3302/2018 द ा य
/सातारा

कृषी पयवे क

िज हा मृद सव ण मृद

संपत

िज हा मृद सव ण चाचणी अिधकारी, िज हा

जगताप

मृद चाचणी

मृद सव ण मृद चाचणी

अिधकारी

अिधकारी काय लय,

हमदाबाज सातारा
यांचे काय लय
योगशाळा

दु .3.00वा

योगशाळा पो.क डवे,
हमदाबाज सातारा -415
001

पो.क डवे,
हमदाबाज सातारा
-415 001
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अ. ं अपील

मांक

अपीलाथ चे

जन मािहती अिधकारी

नाव

तथा

38 3301/2018 द ता य
/सातारा

कृषी पयवे क

थम अपीलीय अिधकारी तथा

िज हा मृद सव ण

संपत

िज हा मृद सव ण अिधकारी िज हा मृद

जगताप

मृद चाचणी

सव ण मृद चाचणी

अिधकारी

अिधकारी हमदाबाद

अहमदाबाद

सातारा यांचे काय लय

सातारा यांचे

योगशाळा पो.क डवे,

काय लय
योगशाळा

वेळ

शे रा

दु .3.00वा

हमदाबाज सातारा -415
001

पो.क डवे,
हमदाबाज सातारा415 001
39 4239/2018 द ा य
/सातारा

कृषी पयवे क

िज हा मृद सव ण

संपत

िज हा मृद सव ण अिधकारी िज हा मृद

जगताप

मृद चाचणी

सव ण मृद चाचणी

अिधकारी

अिधकारी हमदाबाद

हमदाबाद सातारा

सातारा यांचे काय लय

यांचे काय लय
योगशाळा
पो.क डवे,

दु .3.00वा

योगशाळा पो.क डवे,
हमदाबाज सातारा -415
001

हमदाबाज सातारा415 001
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अ. ं अपील

मांक

अपीलाथ चे

जन मािहती अिधकारी

नाव

तथा

40 4135/2018 द ता य
/सातारा

कृषी पयवे क

थम अपीलीय अिधकारी तथा

िज हा मृद सव ण

संपत

िज हा मृद सव ण अिधकारी िज हा मृद

जगताप

मृद चाचणी

सव ण मृद चाचणी

अिधकारी

अिधकारी हमदाबाद

हमदाबाद सातारा

सातारा यांचे काय लय

यांचे काय लय
योगशाळा
पो.क डवे,

वेळ

शे रा

दु .3.00वा

योगशाळा पो.क डवे,
हमदाबाज सातारा -415
001

हमदाबाज सातारा
-415 001

41 3096/2018 संतोष
/सातारा

किन ठ अिभयंता,

कायकारी अिभयंता,

ीराम

महारा

महारा

जापती

िव ुत िवतरण

रा य

दु .3.00वा

रा य िव ुत

िवतरण कंपनी मय िदत,

कंपनी मय , शाखा तालुका वाई, िज हा
काय लया कवठे

सातारा

ता.वाई, िज हा
सातारा-412 804
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अ. ं अपील

मांक

अपीलाथ चे

जन मािहती अिधकारी

नाव

तथा

42 4460/2018 संतोष
/सातारा

ीराम
जापती

थम अपीलीय अिधकारी तथा

1) किन ठ

कायकारी अिभयंता,

अिभयंता,

कायकारी अिभयंता

महारा

रा य

शे रा

दु .3.00वा

उपिवभाग वाई,

िव ुत िवतरण

सोनिगरवाडी यांचे

कंपनी मय ,

काय लय यशवंत नगर

शाखा

वेळ

वाई, िज हा सातारा - 412

काय लया कवठे

803

ता.वाई, िज हा
सातारा-412 804
2) उपकायकारी
अिभयंता,
महारा

रा य

िव ुत िवतरण
कंपनी,
उपिवभाग वाई
यांचे काय लय
वाई, तालुका वाई,
िज हा सातारा
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अ. ं अपील

मांक

अपीलाथ चे

जन मािहती अिधकारी

नाव

तथा

43 4461/2018 संतोष
/सातारा

ीराम
जापती

थम अपीलीय अिधकारी तथा

1) किन ठ

कायकारी अिभयंता,

अिभयंता,

कायकारी अिभयंता

महारा

रा य

शे रा

दु .3.00वा

उपिवभाग वाई,

िव ुत िवतरण

सोनिगरवाडी यांचे

कंपनी मय ,

काय लय यशवंत नगर

शाखा

वेळ

वाई, िज हा सातारा 412

काय लया कवठे

804

ता.वाई, िज हा
सातारा-412 804
2) उपकायकारी
अिभयंता,
महारा

रा य

िव ुत िवतरण
कंपनी,
उपिवभाग वाई
यांचे काय लय
वाई, तालुका वाई,
िज हा सातारा
44 2544/2018 राज
/सातारा

िनिवदा िलिपक

उपकायकारी अिभयंता

गुलाबराव

सावजिनक

सावजिनक बांधकाम पि म

लाड

बांधकाम पि म

िवभाग सातारा यांचे

िवभाग सातारा

काय लय सातारा िज हा

यांचे काय लय

सातारा

दु .4.00वा

सातारा िज हा
सातारा
45

3168/201 धमराज

िवभागीय शाखा

कायकारी अिभयंता

8/सातारा मुरलीधर

अिभयंता

सावजिनक बांधकाम

सावजिनक

प चम िवभाग सातारा यांचे

बांधकाम पि म

काय लय िज हा सातारा

भार कर

दु .4.00वा

िवभाग सदर
बाजार बांधकाम
भवन सातारा
िज हा सातारा
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अ. ं अपील

मांक

अपीलाथ चे

जन मािहती अिधकारी

नाव

तथा

46 4729/2018 वसीम
/सातारा

थम अपीलीय अिधकारी तथा

उपिवभागीय

कायकारी अिभयंता,

महंमद

अिभयंता,

सावजिनक बांधकाम

ईकबाल

सावजिनक

िवभाग कराड, दि ण यांचे

स यद

बांधकाम

काय लय कराड, तालुका

उपिवभाग कराड,

कराड, िज हा सातारा

वेळ

शे रा

दु .4.00वा

यांचे काय लय
कराड, तालुका
कराड, िज हा
सातारा
47 4220/2018 मािणक
/सातारा

अनंत गुरव

शाखा अिभयंता

उप अिभयंता सावजिनक

सावजिनक

बांधकाम दि ण उपिवभाग

बांधकाम दि ण

पाटण यांचे काय लय

िवभाग दि ण

पाटण तालुका पाटण

पाटण यांचे

िज हा सातारा

दु .4.00वा

काय लय पाटण
तालुका पाटण
िज हा सातारा
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