संजय गांधी योजना विभाग
वजल्हावधरा ी रायाालय, जालना
मावहतीचा अवधरा अवधवनयम, २००५ रलम ४ (१) मधील १ते १७ प्रपत्रातील मावहती.

रलम २ एच नमुना (अ)
मावहतीचा अवधरा अवधवनयम, २००५ अन्िे विभागिा लोरप्रावधरा ी यांची या.ी.
शासरीय विभागाचे नांि- संजय गांधी विभाग , वजल्हावधरा ी रायाालय, जालना
रलम २ (एच ) a/b/c/d
अ.क्र.
१

लोरप्रावधरा ी संस्था

संस्था प्रमुखांचे प.नाम

वजल्हावधरा ी रायाालय, जालना

तहवसल.ा (संगायो) वजल्हावधरा ी रायाालय, जालना

ठिराण/पत्ता
प्रशासरीय इमा त पवहला माळा जालना

रलम २ (एच ) नमुना (ब)
शासनारडु न पु े सा वनधी प्राप्त लोरप्रावधरा ी संस्थाची या.ी
शासरीय विभागाचे नांि- संजय गांधी विभाग, वजल्हावधरा ी रायाालय, जालना
रलम २ (एच ) (I) (II)

अ.क्र.
१

लोरप्रावधरा ी संस्था

संस्था प्रमुखांचे प.नाम

वजल्हावधरा ी रायाालय, जालना

तहवसल.ा (संगायो) वजल्हावधरा ी रायाालय, जालना

ठिराण/पत्ता
प्रशासरीय इमा त पवहला माळा जालना

नमुना ४ (१) (ब) (I) नमुना (अ)
वजल्हावधरा ी रायाालय, जालना येथील संजय गांधी योजना रायाालातील राये ि रताव्ये यांचा तपशील.
रायाालयाचे नांि

-

तहवसल.ा (संगायो) वजल्हावधरा ी रायाालय, जालना

रायाालय प्रमुख
शासरीय विभागाचे नांि
रोणत्या मंत्रालयातील खात्याच्या अवधनस्त

-

वजल्हावधरा ी जालना
संजय गांधी योजना विभाग

रायाक्षेत्र
विवशष्ट राये

-

विभागाचे ायेय /धो ण
धो ण
राये
रामाचे विस्ततत स्िरुपप

-

भौगोवलर- जालना वजल्हा
1) संजय गांधी वन ाधा अनु.ान योजना
2) श्रािणबाळ सेिा ाज्य वनितत्ती िेतन योजना
3)इं द. ा गांधी ाष्रीय िता.ापराळ वनितत्ती िेतन योजना
4) इं द. ा गांधी ाष्रीय विधिा वनितत्ती िेतन योजना
5) इं द. ा गांधी ाष्रीय अपंग वनितत्ती िेतन योजना
6) ाष्रीय रु टुंब लाभ योजना
7) आम आ.मी विमा योजना
8)आम आ.मी वशष्यितत्ती योजना
अ.क्र.१ ते ६ योजनासािी संबंधीत तहवसल.ा यांचेरडू न आिश्यर वनधीची मागणी ेेिून शासनास वनधी मागणी नद.विणे ि
शासनारडू न प्राप्त वनधी संबंधीत तहवसल.ा यांना बीडीएस प्रणालीव्.ा े वित ीत र णे. तसेच स. अनु.ाना बाबत ताळमेळ पुणा
ररून शासनास सा. र णे. अ.क्र.७ ि ८ अंतगात पात्र लाभार्थयाांना अथाहाय मंजू ीसािी एलआयसी रडे पािपु ािा र णे.
शासनाच्या ायेयानुसा अंमलबजािणी र णे.
शासनाच्या धो णानुसा अंमलबजािणी र णे.
विशेस सहाय रायाक्रमांतगात लाभार्थयाांना िाटप र णेसािी प्राप्त अनुं.ान संबंधीत तहवसल.ा यांना वित ीत र णे.
1) संजय गांधी वन ाधा अनु.ान योजना
2) श्रािणबाळ सेिा ाज्य वनितत्ती िेतन योजना
3)इं द. ा गांधी ाष्रीय िता.ापराळ वनितत्ती िेतन योजना
4) इं द. ा गांधी ाष्रीय विधिा वनितत्ती िेतन योजना
5) इं द. ा गांधी ाष्रीय अपंग वनितत्ती िेतन योजना
6) ाष्रीय रु टुंब लाभ योजना

सामावजर न्याय ि विशेस सहाय विभाग, मंत्रालय मुंबई

7) आम आ.मी विमा योजना
8)आम आ.मी वशष्यितत्ती योजना
अ.क्र.१ ते ६ योजनासािी संबंधीत तहवसल.ा यांचेरडू न आिश्यर वनधीची मागणी ेेिून शासनास वनधी मागणी नद.विणे ि
शासनारडू न प्राप्त वनधी संबंधीत तहवसल.ा यांना बीडीएस प्रणालीव्.ा े वित ीत र णे. तसेच स. अनु.ाना बाबत ताळमेळ पुणा
ररून शासनास सा. र णे. अ.क्र.७ ि ८ अंतगात पात्र लाभार्थयाांना अथाहाय मंजू ीसािी एलआयसी रडे पािपु ािा र णे.
वन ं र
वन ं र

मालमत्तेचा विस्ततत तपशील उपलब्ध सेिा
संस्थेच्या सं चनात्मर त्त्यामाये रायाक्षेत्राचे
प्रत्येर स्त ाि चे तपशील

-

रायाालयीन .ु ािनी ि विवशष्ट सेिेसािी
ि विलेल्या िेळा
साप्तावहर सुटी ि विवशष्ट सेिेसािी ि विलेल्या
िेळा

-

चालते.
०२४८२-२२५१२१

-

.ुस ा ि चौथा शवनिा ि सिा वििा तसेच सािाजवनर सुटी असते. रोणतीही विवशष्ट सेिा पु वि्यात आलेल्या नाहीत.

संगायो विभागातील रामराज वलपीर, अव्िल रा रु न, तहवसल.ा

(संगायो) जालना ि वजल्हावधरा ी जालना या टप्प्यानुसा

रलम ४ (१ )(ब) (II) नमुना (ब)
अ.क्र.
१

वजल्हावधरा ी जालना येथील संगायो विभागातील अवधरा ी/रमाचा ी यांचा तपशील.
प.नाम
रोणत्या राय.ा/वनयम/शासन वनणाय/पठ पत्ररानुसा
तहवसल.ा (संगायो) प.ांची संख्या— १

२

अव्िल रा रु न (संगायो) प.ांची संख्या -१

३

वलपीर (संगायो ) प.ांची संख्या -१

४

वशपाई (संगायो) प.ांची संख्या -१

अवभप्राय

रलम ४ (१ )(ब) (II) नमुना (ब)

१
२

वजल्हावधरा ी जालना येथील संगायो विभागातील अवधरा ी/रमाचा ी यांचा आर्थथर रताव्याचा तपशील.
प.नाम
रोणत्या राय.ा/वनयम/शासन
अवभप्राय
वनणाय/पठ पत्ररानुसा
तहवसल.ा (संगायो) प.ांची संख्या— १
राय.ा/वनयम/शासन वनणाय/पठ पत्ररानुसा
आर्थथर अवधरा आहेत.
अव्िल रा रु न (संगायो) प.ांची संख्या -१
आर्थथर अवधरा नाहीत.

३

वलपीर (संगायो ) प.ांची संख्या -१

अ.क्र.

आर्थथर अवधरा नाहीत.

१
२

वजल्हावधरा ी जालना येथील संगायो विभागातील अवधरा ी/रमाचा ी यांचा प्रशासरीय रताव्याचा तपशील.
प.नाम
रोणत्या राय.ा/वनयम/शासन
अवभप्राय
वनणाय/पठ पत्ररानुसा
तहवसल.ा (संगायो) प.ांची संख्या— १
राय.ा/वनयम/शासन वनणाय/पठ पत्ररानुसा
प्रशासरीय अवधरा नाहीत.
अव्िल रा रु न (संगायो) प.ांची संख्या -१
प्रशासरीय अवधरा नाहीत.

३

वलपीर (संगायो ) प.ांची संख्या -१

अ.क्र.

प्रशासरीय अवधरा नाहीत.

वजल्हावधरा ी जालना येथील संगायो विभागातील अवधरा ी/रमाचा ी यांचा फौज.ा ी रताव्याचा तपशील.
अ.क्र.

प.नाम

१
२

तहवसल.ा (संगायो) प.ांची संख्या— १
अव्िल रा रु न (संगायो) प.ांची संख्या -१

३

वलपीर (संगायो ) प.ांची संख्या -१

रोणत्या राय.ा/वनयम/शासन
वनणाय/पठ पत्ररानुसा
राय.ा/वनयम/शासन वनणाय/पठ पत्ररानुसा

अवभप्राय
फौज.ा ी अवधरा नाहीत.
फौज.ा ी अवधरा नाहीत.
फौज.ा ी अवधरा नाहीत.

१
२

वजल्हावधरा ी जालना येथील संगायो विभागातील अवधरा ी/रमाचा ी यांचा अधान्यायीर रताव्याचा तपशील.
प.नाम
रोणत्या राय.ा/वनयम/शासन
अवभप्राय
वनणाय/पठ पत्ररानुसा
तहवसल.ा (संगायो) प.ांची संख्या— १
राय.ा/वनयम/शासन वनणाय/पठ पत्ररानुसा
अधान्यायीर अवधरा आहेत.
अव्िल रा रु न (संगायो) प.ांची संख्या -१
अधान्यायीर अवधरा नाहीत.

३

वलपीर (संगायो ) प.ांची संख्या -१

अ.क्र.

अधान्यायीर अवधरा नाहीत.

रलम ४ (१ )(ब) (III)
रामाचे स्िरुपप
अवधवनयमाचे नांि - ----वनयम

वनणाय प्रदक्रयेतील पयािक्ष
े ण ि जबाब.ा ीचे उत्त .ावयत्ि वनवचितत ररुपन रायापा.तीचे प्रराशन (रामाचा प्ररा /नांि)
- विशेस सहाय योजनेअंतगात पात्र लाभार्थयाांसािी शासनारडू न वनधी मागिून संबंधीत तहवसल.ा यांना वित ीत र णे.
- रें दिय मावहतीचा अवधरा अवधवनयम, २००५

शासन वनणाय
- शासनाव्.ा े वनगावमत र ्यात आलेले विविध शासन वनणाय
पठ पत्ररे
- शासनाव्.ा े वनगावमत र ्यात आलेले विविध शासन पठ पत्ररे
आ.ेश
- शासनाव्.ा े वनगावमत र ्यात आलेले विविध शासन आ.ेश
अ.क्र.
रामाचे स्िरुपप
रालािधी द.िस
१
२
३
१
मावहतीचा अवधरा
तीस द.िस

रामासािी जबाब.ा अवधरा ी
४
तहवसल.ा (संगायो)

२

विविध बैिरीची मावहती

ि विलेल्या द.नांरानुसा

तहवसल.ा (संगायो)

३

िेतन अ.ा र णे

प्रत्येर मवहन्याच्या १ ता खेस

तहवसल.ा (संगायो)

अवभप्राय
५

रलम ४ (१ )(ब) (IV) नमुना (अ)
अ.क्र.
१
-

राम/राया
२
-

संेटनांचे लक्ष (िार्थसर)
रामाचे प्रमाण
३
-

आर्थथर लक्ष
४
-

अवभप्राय
५
-

जबाब.ा अवधरा ी
४

तक्रा वनिा ण अवधरा ी
५

रलम ४ (१ )(ब) (IV) नमुना (ब)

अ.क्र.
१

राम/राया
२

रामाची रालमयाा.ााः
प्रत्येर रामाची रालमयाा.ााः
द.िस/तास पूणा र ्यासािी
३

रलम ४ (१ )(ब) (V) नमुना (अ)
अ.क्र.
१
१
२

सूचनापत्ररानुसा द.लेले विसय
२
िेतन अ.ा र णे

संगायो विभागातील रामाशी संबवं धत वनयम/अवधवनयम
वनयम क्रमांर ि िसा
३
म.ना. से. (वनितत्ती िेतन/िेतन) १९८२

मावहती उपलब्ध ररुपन .ेणे

रें िीय मावहतीचा अवधरा अवधवनयम, २००५

अवभप्राय
४

रलम ४ (१ )(ब) (V) नमुना (ब)
शासन वनणायानुसा द.लेले विसय
२
िेतन अ.ा र णे

संगायो विभागातील रामाशी संबवं धत शासन वनणाय
शासन वनणाय क्रमांर ि िसा
३
शासनाने वनगावमत िेळोिेळी वनगावमत रे लेल्या शा. वन. प्रमाणे

२

मावहती उपलब्ध ररुपन .ेणे

शासनाने वनगावमत िेळोिेळी वनगावमत रे लेल्या शा. वन. प्रमाणे

३

विशेस सहाय योजनाअंतगात अनु.ान िाटप
बाबत रायािाही

शासनाने वनगावमत िेळोिेळी वनगावमत रे लेल्या शा. वन. प्रमाणे

अ.क्र.
१
१

अवभप्राय
४

रलम ४ (१ )(ब) (V) नमुना (र)
शासन पठ पत्ररानुसा द.लेले विसय
२
िेतन अ.ा र णे

संगायो विभागातील रामाशी संबवं धत शासन पठ पत्ररे
शासन पठ पत्रर क्रमांर ि िसा
३
शासनाने वनगावमत िेळोिेळी वनगावमत रे लेल्या शा. पठ . प्रमाणे

२

मावहती उपलब्ध ररुपन .ेणे

शासनाने वनगावमत िेळोिेळी वनगावमत रे लेल्या शा. पठ . प्रमाणे

३

विशेस सहाय योजनाअंतगात अनु.ान िाटप
बाबत रायािाही

शासनाने वनगावमत िेळोिेळी वनगावमत रे लेल्या शा. वन. प्रमाणे

अ.क्र.
१
१

अवभप्राय
४

रलम ४ (१ )(ब) (V) नमुना (ड)
अ.क्र.
१
१

संगायो विभागातील रामाशी संबवं धत रायाालयीन आ.ेश/धो णात्मर पठ पत्ररे
क्रमांर ि द.नांर
३

विसय
२

अवभप्राय (असल्यास)
४

ि ीलप्रमाणे नमुना ४ (१) (ब) (V) नमुना
अ,ब,र नुसा
रलम ४ (१ )(ब) (V) नमुना (इ)

अ.क्र.

.स्तऐविजाचा प्ररा

१

२

संगायो विभागातील उपलब्ध .स्तऐविजांची या.ी
विसय
संबवं धत व्य्ती/प.नाम
३

४

व्य्तीचे ठिराण उप ो्त
रायाालयात उपलब्ध असल्यास
५

रलम ४ (१ )(ब) (VI)
अ.क्र.

विसय

१
१
२
३
४
५
६
७

२
वनितत्तीिेतन प्रर णे
िेतन .ेयरे
अथासंरल्पीय अं.ाजपत्ररे
लोरशाही द.न प्रर णे
मावहती अवधरा प्रर णे
आिर-जािर नद.िहया
अवभलेख रक्षातील अ िगीय संवचरा

संगायो विभागामाये िे ि्यात आलेल्या .स्तऐविजाची िगािा ी
प्रमुख बाबींचा तपशीलिा
अवभलेख रक्षातील प्ररा नस्ती/मस्ट /नद.पुस्तर,
व्हाऊचरच इ.
३
नस्ती
नस्ती
नस्ती
नस्ती
नस्ती
नस्ती
नस्ती

४
-

सु वक्षत िे ि्याचा प्ररा
५
रायमस्िरुपपी
रायमस्िरुपपी
रायमस्िरुपपी
५ िसे
५ िसे
रायमस्िरुपपी
रायमस्िरुपपी

रलम ४ (१ )(ब) (VII)
अ.क्र.
१

सल्लामसलतीचा विसय
२
--

संगायो विभागातील पठ णामरा र रामासािी जनसामान्यांशी सल्ला मसलत र ्याची व्यिस्था.
रायाप्रणालीचे विस्ततत िणान
रोणत्या अवधवनयम/पठ पत्ररान्िये
३
४
---

रालािधी
५
--

रलम ४ (१ )(ब) (VIII) (अ)
अ.क्र.

सवमतीचे नांि

१

संगायो अंतगात
वजल्हास्त ीय सवमती
अस्तीत्िात नाही.

संगायो विभागातंगत
ा रायाालयाच्या सवमतीची या.ी प्ररावशत र णे.
सवमतीचे स.स्य
सवमतीचे वउिष्ट
दरती िेळा
ेे्यात येते
---

--

--

सभा जनसामान्यांसािी खुली
आहे करिा नाही

सभेचा रायाित्त तांत

-

--

रलम ४ (१ )(ब) (VIII) नमुना (ब)
अ.क्र.

अवधसभेचे नांि

सभेचे स.स्य

१

२
-

३
-

संगायो विभागातंगत
ा अवधसभांची या.ी प्ररावशत र णे.
सभेचे वउिष्ट
दरती िेळा ेे्यात येते
सभा जनसामान्यांसािी खुली आहे करिा नाही
४
-

५
-

६
-

सभेचा रायाित्त तांत
(उपलब्ध)
७
-

रलम ४ (१ )(ब) (VIII) नमुना (र)
अ.क्र.

पठ स.ेचे नांि

पठ स.ेचे स.स्य

१

२
-

३
-

संगायो विभागातंगत
ा रायाालयाच्या पठ स.ांची या.ी प्ररावशत र णे.
पठ स.ेचे वउिष्ट
दरती िेळा ेे्यात येते
सभा जनसामान्यांसािी खुली आहे करिा नाही
४
-

५
-

६
-

सभेचा रायाित्त तांत
(उपलब्ध)
७
-

रलम ४ (१ )(ब) (VIII) नमुना (ड)
अ.क्र.

संसथेचे नांि

संस्थेचे स.स्य

१

२
-

३
-

संगायो विभागातंगत
ा रायाालयाच्या संस्थेची या.ी प्ररावशत र णे.
संस्थेचे वउिष्ट
दरती िेळा ेे्यात येते
सभा जनसामान्यांसािी खुली आहे करिा नाही
४
-

५
-

६
-

सभेचा रायाित्त तांत
(उपलब्ध)
७
-

रलम ४ (१ )(ब) (IX)
अ.क्र.

प.नाम

१
१

२
तहवसल.ा (संगायो)

२

संगायो विभागातंगत
ा अवधरा ी/रमाचा ी यांची नांिे ि पत्ते ि त्यांचे मावसर िेतन
अवधरा ी/रमाचा-यांचे
िगा
सायाचे प.ाि रुपजु
.ु ािनी क्र. /फक ्स/ई-मेल
नांि
द.नांर
६

एरु ण िेतन

४
१

५
१३/१०/२०१५

sgyjalna@gmail.com, (९६७३९९४७५३)

७
-

अव्िल रा रु न

३
श्री. आजले
(अवत ी्त प.भा )
श्री.एस.जी.खांडेभ ाड

३

२०/०८/२०१५

sgyjalna@gmail.com

-

3

वलपीर

श्री. एस.व्ही. .ेशमुख

३

१५/०६/२०१३

sgyjalna@gmail.com

२४४१५/-

५

वशपाई

ठ ्त

४

-

-

-

रलम ४ (१ )(ब) (X)
अ.क्र.

िगा

संगायो विभागातंगत
ा अवधरा ी/रमाचा-यांचे िेतनाची विस्ततत मावहती प्रराशीत र णे
िेतन रुपप े सा
इत अनुज्ञय
े भत्ते
वनयवमत ( महागाई भत्ता,
े भाडे, शह भत्ता)

१

२
३
४
खालील ठटपनुसा
खालील ठटपनुसा
खालील ठटपनुसा
ठटप- िेतन आयोगाच्या वशफा शी/शासन वनणाय/पठ पत्ररांन्िये उ्त भत्ते अनुज्ञय
े ाहतील.

प्रसंगानुसा (जसे
प्रिास भत्ता)

विशेस (जसे प्ररल्प भत्ता, प्रवशक्षण भत्ता)

५
खालील ठटपनुसा

६
खालील ठटपनुसा

रलम ४ (१ )(ब) (IX)
अ.क्र.

१

संगायो विभागाचे मंजु अं.ाजपत्रर ि खचााचा तपशील याची विस्ततत मावहती प्रराशीत र णे अं.ाजपत्रराच्या प्रतीचे प्रराशन अनु.ानाच्या वित णाच्या प्रतीचे प्रराशन.
अं.ाजपत्ररीय वशसााचे िणान
अनु.ान
वनयोजीत िाप
अवधर अनु.ान अपेवक्षत
अवभप्राय
(सेिा ि रामाचा
असल्यास रुपपयात
तपशील)
२
३
४
५
६
२०५३ ि २२३५ या लेखा वशसा अंतगात
----वित्तीय िसा वनहाय अनु.ानाची मागणी
आिश्यरते नुसा नद.वि्यात येत.े

रलम ४ (अ )(ब) (XII)
अ.क्र.

प िाना धा राचे नांि
-

संगायो विभागातंगत
ा वमळणा-या सिलतीचा प िाना या.ी चालु िसााची तपशीलिा मावहती.
प िाना प्ररा
प िाना क्रमांर
द.नांरापासुन
द.नांरापयांत
साधा ण अटी
-

प िान्याची विस्ततत मावहती
-

रलम ४ (१ )(ब) (XIV)
अ.क्र.

प्ररा

१

नस्ती

संगायो विभागातंगत
ा मावहतीचे इले्रॉवनर स्िरुपपात सािविलेली मावहती प्रराशीत र णे.
विसय
रोणत्या इले्रॉवनर
मावहती वमळवि्याची पा.ती
नमुन्यात
संगायो विभागातंगत
ा बं. र ्यात
मावहती उपलब्ध
नस्तीबाबत साक्षांदरत प्रतीची आिश्यरता असल्यास लेखी अजााव्.ा े मागणी
आलेल्या संवचरा अवभलेख रक्षामाये
नाही
ररुपन अवभलेख रक्षातुन नरला .े्यात येतात
पािवि्यात आलेल्या आहेत.

जबाब.ा व्य्ती
अवभलेखापाल,
वजल्हावधरा ी
रायाालय, जालना

रलम ४ (१ )(ब) (XV)
संगायो विभागातंगत
ा उपलबध सुविधांचा त्ता प्ररावशत र णे.
उपलब्ध सुविधा
- रायाालयीन िेळेत

भेट्याच्या िेळे सं.भाात मावहती
िेबसाईट विसयी मावहती

- www.jalna.nic.in

रॉल सेंट विसयी मावहती
अवभलेख तपासणी रठ ता उपलब्ध सुविधांची मावहती
रामाच्या तपासणीसािी उपलब्ध सुविधांची मावहती
नमुने वमळणेबाबत उपलब्ध सुविधांची मावहती
सूचना फलराची मावहती
ग्रंथालय विसय मावहती

- -- -- सुचना फलर रायाालयाच्या .शानी भागाि लाि्यात आलेला आहे.
- वजल्हावधरा ी रायाालयाच्या सुचना फलराि
- वजल्हावधरा ी रायाालयाच्या अंतगात ग्रंथालय उपलब्ध आहे.

अ.क्र.
१

सुविधेचा प्ररा
अ) संगायो विभागातंगात अवभलेख रक्षात पािवि्यात
आलेल्या संवचरे ची या.ी अवभलेख रक्षाच्या संगणराि
उपलब्ध आहे.

िेळ
रायाालयीन िेळेमाये

रायापा.ती
अ) अवभलेख रक्षात
संपरा साधुन
संवचरांची या.ी
पाहता येईल
आ) संबंवधत संरलनास
प्रत्यक्ष भेट .ेऊचरन

ठिराण

जबाब.ा व्य्ती
/रमाचा ी

तक्रा वनिा ण

वजल्हावधरा ी
रायाालय

अवभलेखापाल/संरलनाि ील
राया त रमाचा ी

तहवसल.ा
(संगायो) जालना

रलम ४ (१ )(ब) (XVI)
संगायो विभागातंगत
ा शासरीय मावहती अवधरा ी/सहायर मावहती अवधरा ी/अपीलीय प्रावधरा ी (तेथील लोर प्रावधरा ीच्या रायाक्षत्र
े ातील) यांची विस्ततत मावहती प्ररावशत र णे.
अ.क्र.
१

शासरीय मावहती अवधरा-याचे नांि
श्री.एस.जी.खांडेभ ाड

प.नाम
अव्िल रा रु न

अ. शासरीय मावहती अवधरा ी
रायाक्षत्र
े

पत्ता/.ु ािनी

ई-मेल

अपीलीय
प्रावधरा ी

संगायो विभाग वजल्हावधरा ी
रायाालय जालना

वजल्हावधरा ी

sgyjalna@gmail.com

रायाालय, जालना

तहवसल.ा
(संगायो)

ई-मेल

अपीलीय
प्रावधरा ी

sgyjalna@gmail.com

तहवसल.ा
(संगायो)

ई-मेल

अपीलीय
प्रावधरा ी

rdcjalna@gmail.com

वजल्हावधरा ी
जालना

०२४८२-२२५१२१

अ.क्र.
१

अ.क्र.
१

शासरीय मावहती अवधरा-याचे
नांि
श्री.एस. व्ही. .ेशमुख

शासरीय मावहती अवधरा-याचे
नांि
अ) श्री. ाजेश इतिा े

प.नाम
वलपीर

प.नाम
वनिासी उपवजल्हावधरा ी

आ. सहायर शासरीय मावहती अवधरा ी
रायाक्षत्र
े
पत्ता/.ु ािनी
संगायो विभाग
वजल्हावधरा ी रायाालय
जालना

वजल्हावधरा ी
रायाालय, जालना
०२४८२-२२५१२१

इ. अपीलीय अवधरा ी
रायाक्षत्र
े
पत्ता/.ु ािनी
संगायो विभाग

वजल्हावधरा ी
रायाालय, जालना
०२४८२-२२५१२१

