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क ीय मािहतीचा अिधकार
2005
िनयम 4(1)(ब) (1ते17)
िज हा पुरवठा
काय लय,जळगांव
वष 2018-19
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कलम 4(1)(ब)(8) (9)
वेतनाचा तपिशल
अ. .

पदनाम

कमचा-याचे नाव

सेवेत

जू

स याचे मूळ

झा याचा

वेतन (बेिसक

िदनांक

+ े पे)

1.

िज हा पुरवठा अिधकारी

ी सुिनल िदनकर सूयवंशी

26/02/2019

56100

2.

सहा.िज हा पुरवठा अिधकारी

ी. शांत जयंत कुलकण

02/01/2019

72000

3.

पुरवठा तपासणी अिधकारी

ी. युवराज लहू पवार

02/02/2016

58500

4.

सहा.ले खािधकारी

ी. िवण यशवंत पाठक

03/01/2017

51500

ी मोद पुंड िलक सोनवणे

01/07/2015

46200

ी. दे िवदास बाबुराव वाघ

07/06/2017 52000

ी. र व रघुनाथ महाजन

15/01/2016

43100

8.

ीमती िगता अशोक शदे

01/06/2016

35000

9.

ीमती पूनम अशोक खैरनार

23/03/2018

33000

10.

ीमती िमला भानुदास नारखेडे

01/06/2017

35000

11.

ी. अतुल भाकर जोशी

01/06/2018

36100

12.

ीमती शोभा मोरे वर दे वळे कर

01/06/2018

35000

ीमती जय ी योगेश बारी

01/06/2016

35000

ीमती जय ी सुभाष पवार

09/12/2015

38300

15.

ीमती माधवी मोद परमसागर

15/01/2016

35000

16.

ीमती सुमित अिनल मनोरे

01/06/2018

35000

17.

ीमती आशा रघुनाथ च हाण

01/08/2018

32000

18.

ी. सलीम फकीरा तडवी

01/02/2016

50000

28/12/2018

-

5.
6.
7.

िज हा लेखा पयवे क
पुरवठा िनरी क (आिदवसी
े )

13.
14.

19.

अ वल कारकून

िर त
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20.

ी पाराजी आ ोबा बोबडे

01/06/2018

21.

ीमती राज ी िदनकर चौधरी

07/04/2019 20500

22.

ी भागवत रामभाऊ गायकवाड

01/06/2018

22400

23.

ी. गोरखनाथ िव ल इखनकर

01/06/2018

26000

24.

ी िदपक ल मण जाधव

19/06/2017

26000

25.

ी. गजाजन सदािशव कोकाटे

01/06/2018

22400

26. िलपीक

ी. पंकज बाबुराव क डे

27/06/2018

20500

27.

ीमती अिनता िवजय रणिदवे

07/04/2018 20500

28.

ीमती रे खा वासुदेव सावत

01/06/2018

22400

29.

ी. िकरण काश बाव कर

02/07/2018

6070+1900

30.

ी. शरीफ िफरोज तडवी

12/07/2017

20500

31.

ीमती मंदािकनी राजेश सुयवंशी

01/06/2016

39400

01/06/2018

िर त

ी. अ याज रिफक शेख

30/06/2018

27600

ी. िदपक यशवंत कापसे

01/06/2018

30200

32.
33.
34.

िर त
गोदाम पाल(वाहतूक ितिनधी)

21100

35.

िर त

02/06/2016

-

36.

िर त

09/04/2018

-

ीमती सं या राजू पवार

17/8/2011

18500

ी जनादन िमठाराम सपकाळे

4/1/1985

35000

37.
38.

िशपाई
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कलम 4(1)(ब)(10)
वेतनाचा तपिशल
अ. .

वग

वेतन तर

िनयिमत भ े

अितिर त
भ ा

महागाई भ ा,घरभाडे ,धुलाई
भ ा
1

वग -1 S-20 : 56100-177500

म.भा.- 9% घरभाडे - 8%

S-19 : 55100-175100
2

वग -

S-14 : 38600-122800

म.भा.- 9% घरभाडे - 8%

S-12: 32000-101600

म.भा.- 9% घरभाडे - 8%

S-1: 15000-47600

म.भा.- 9% घरभाडे - 8%

2
3

वग 3

4

वग 4
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कलम 4(1)(ब)(16)
शासकीय मािहती अिधकारी/सहा.मािहती अिधकारी/अपीलीय ािधकारी
यांची िव तृत मािहती
अ. . शासकीय जन

1

सहा.जन मािहती

अिपलीय अिधकारी

मािहती अिधकारी

अिधकारी

संबंिधत िवषयाचे

संबंिधत िवषयाचे

सहा. िज हा पुरवठा

अवल कारकून

िलपीक

अिधकारी जळगां व

कलम 4(1)(ब)(17)
कािशत मािहती
अ. . मािहतीचा कार

मां क

के हा कािशत केली

शेरा

याचा िदनां क
वरी ठ काय लयाकडू न धोरणा मक बाब वर िनणय घे त यानं तर सदर बाब ना
िस दी दे यात येते.

6
िज हािधकारी काय लय, जळगांव
(पुरवठा शाखा)
दूर वनी/फॅ स .0257-2229708
email - dsojalgaon1@gmail.com
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------./पुरवठा/आ थाप/कािव/2019/9/38/
िदनां क :- /
/2019
ित,

मा. िज हा सूचना अिधकारी
जळगांव

िवषय:- मािहतीचा अिधकार 2005 िनयम 4(1)(ब) (1 ते 17) अ वये काय लयीन
मािहती जाहीर करणेबाबत

उपरो त िवषयाचे अनुषंग ाने मािहती अिधकार िनयम 2005 अंत गत िनयम 4 (1) (ब) (1 ते 17)
अ वये िज हा पुरवठा काय लय जळगांव ची मािहती सोबत जोड यात आले ली आहे . ती jalgaon.nic.in तसेच िज हा
पुरवठा काय लयाचे वेबसाईटवर जाहीर कर यांत यावी ही िवनंती.

(सुिनल सूयवंशी)
िज हा पुरवठा अिधकारी
जळगांव

