ज हािधकार
हािधकार कायालय जालना ई-लोकशाह (IVRS))

णाली

ई-लोकशाह / IVRS Phone No.

02482-222222

ई-लोकशाह / IVRS Website

http://59.90.142.57/elokshahi
www.jalna.nic.in (under FOR CITIZEN tab click elokshahi)

नाग रकांनी त ार न द!व#याची
याची प&दतः
दतःतः1) नाग रकांनी 02482-222222 नंबर डायल करावा.
2) मराठ- भाषेासठ- 1, इं 5ेजी भाषेसाठ- 2 व 7हं द भाषेसाठ- 3 डायल करावा.
3) नवीन त ार न द!व#यासाठ- 5 डायल करावा.
4) संबध
ं ीत !वभागाचा नंबर डायल करावा.
5) उप!वभाग अस यास उप!वभागाचा नंबर डायल करावा.
6) तालुका नंबर डायल करावा (पोलीस !वभागासाठ- पोलीस =टे शन नंबर डायल करावा).
ु 5 डायल करावा.
7) !बप आवाजानंतर त ारदाराने =वतःचे नाव सांगन
ु 5 डायल करावा.
8) !बप आवाजानंतर त ारदाराने =वतःचा प@ता सांगन
9) !बप आवाजानंतर त ारदाराने =वतःचा मोबाईल नंबर डायल करावा.
10) 7दलेली मा7हती

णाली माफत परत सांगीतली जाईल, बरोबर अस यास 5 डायल करावा.

ु 5 डायल करावा.
11) !बप आवाजानंतर त ारदाराने आपली त ार 2 िमंटात सांगन
12) त ार न द!व#यासाठ- 7 डायल करावा.
13) णाली माफत सांग#यात आलेले त ार

मांक िलहुन Cयावा.

14) त ार न द!व या नंतर @या त ार चा

मांक एस.एम.एस माफत त ारदारास व संबंधीत

!वभागाEया लेवल 1 Eया अिधकारास जाणार.
संबंिधत (लेवल 1) अिधकाअिधका-यांनी त ार सोड!व#याची
याची प&दतः
दतःतः1) अिधका-यांनी 02482-222222 नंबर डायल करावा.
2) मराठ- भाषेासठ- 1, इं 5ेजी भाषेसाठ- 2 व 7हं द भाषेसाठ- 3 डायल करावा.
3) अिधका-यांनी त ार िनवारणासाठ- 9 डायल करावा.
4) संबध
ं ीत अिधकार यांनी @यांना 7दलेला चार अंकG गोप णय कोड डायल करावा.
5)

लंबीत त ार एक#यासाठ- 5 डायल करावे.

6) त ार चा अिभ ाय दे #यासाठ- 6 डायल करावे.
7) त ार चा ता@काळ अिभ ाय दे #यासाठ- 1 डायल करावे.
8) !बप आवाजानंतर अिधकार यांनी त ार वर ल अिभ ाय बोलावे व 5 डायल करावे.
9) लेवल 1 अिधका-यांनी 4 7दवसात त ार वर कायवाह न के यास ती त ार सदर
@यांचे व रKठ अिधकार (लेवल 2) यांना एस.एम.एस माफत अ5े!षत कर ल.

णाली

लेवल 2 Eया अिधकार यांनी त ार सोड!व#याची
याची प&दतः
दतःतः1) लेवल 2 Eया अिधका-यांनी 02482-222222 नंबर डायल करावा.
2) मराठ- भाषेासठ- 1, इं 5ेजी भाषेसाठ- 2 व 7हं द भाषेसाठ- 3 डायल करावा.
3) अिधका-यांनी त ार िनवारणासाठ- 9 डायल करावा.
4) संबध
ं ीत अिधकार यांनी @यांना 7दलेला चार अंकG गोप णय कोड डायल करावा.
5)

लंबीत त ार एक#यासाठ- 8 डायल करावे.

6) त ार चा अिभ ाय दे #यासाठ- 6 डायल करावे.
7) त ार चा ता@काळ अिभ ाय दे #यासाठ- 1 डायल करावे.
8) !बप आवाजानंतर अिधकार यांनी त ार वर ल अिभ ाय बोलावे व 5 डायल करावे.
9) लेवल 2 अिधका-यांनी 2 7दवसात त ार वर कायवाह न के यास ती त ार सदर

णाली

@यांचे व रKठ अिधकार (लेवल 3) यांना एस.एम.एस माफत अ5े!षत कर ल.
लेवल 3 Eया अिधकार यांनी त ार सोड!व#याची
याची प&दतः
दतःतः1) लेवल 3 Eया अिधका-यांनी 02482-222222 नंबर डायल करावा.
2) मराठ- भाषेासठ- 1, इं 5ेजी भाषेसाठ- 2 व 7हं द भाषेसाठ- 3 डायल करावा.
3) अिधका-यांनी त ार िनवारणासाठ- 9 डायल करावा.
4) संबध
ं ीत अिधकार यांनी @यांना 7दलेला चार अंकG गोप णय कोड डायल करावा.
5)

लंबीत त ार एक#यासाठ- 8 डायल करावे.

6) त ार चा अिभ ाय दे #यासाठ- 6 डायल करावे.
7) त ार चा ता@काळ अिभ ाय दे #यासाठ- 1 डायल करावे.
8) !बप आवाजानंतर अिधकार यांनी त ार वर ल अिभ ाय बोलावे व 5 डायल करावे.
9) लेवल 3 अिधका-यांनी 2 7दवसात त ार वर कायवाह न के यास ती त ार सदर

णाली

@यांचे व रKठ अिधकार (लेवल 4 अिधकार Ð मा. जलहािधकार जालना) यांना एस.एम.एस
माफत अ5े!षत कर ल.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------अिधकार @यांचे
चे =तरावर
तरावर

लंबीत त ार ऐक#यासाठयासाठ- संकेत=थळाचे
थळाचेह उपयोग कP शकतात -

1) अिधका-यांनी http://59.90.142.57/elokshahi 7ह वेबसाईट ओपन करावी.
2) अिधकार यांना @यांचे 4 अंकG गोपिनय कोड मा7हत कPन घे#यासाठ- Get Password Eया
वर ल Text box म&ये =वतःचे मोबाईल नंबर टाकावे व Submit button वर 7क क करावे.
3)

णाली माफत @यांना @यांचे Username व password आ ण 4 अंकG गोपिनय कोड SMS केले
जाईल.

4) या Username व password चा उपयोग कPन अिधकार @यांचे =तरावर ल

@येक त ार चे

=टे टस बघु शकतात व त ार एकु शकतात.

धSयवाद
यवाद !

