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ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  
वाहन िवभाग 

 

मािहतीचा अिधकार अिधिनयम २००५ कलम ०४ : सावजिनक ािधकरणावंरील आबंधने 

 कलम ४ (१) (ख) माणे- 
 

 मु ा . (एक) रचना, काय व कत  य याचा तपिशलः- 
 

 ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  यांनी साईभ  तांना सोयी-सिुवधा उपल  ध क न दे  या  या  टीने 

 यांचे अिधप  याखाली िविवध िवभाग सु  केलेले आहते.  यापकै  वाहन िवभाग हा एक िवभाग कायरत आह.े  याची 

रचना, काय व कत  य यांचा तपिशल खालील माणे आह.े 

 रचनाः- 
अिध क (मोटारवाहन) 

 
 

उपअिध क 
 
 

व र  ठ िलपीक 
 

 
िलपीक टंकलेखक   मोटार मेकॅिनक   अॅटो इले  ीिशयन  वाहन चालक 

 
िशपाई    मदतनीस  सफाई कामगार 

 

 काय व कत  यः- 
 ी साईभ  तासंाठीः- 

 ी  ेा  िशड  येथे येणा-या साईभ  तानंा सव िनवास  थान,े ी साई सादालय व मदंीर प रसर येथे न-ेआण करणे 

कामी २४ तास िवनामु  य बससवेा उपल  ध क न देणे. 

 नगरसलु रे  वे  टेशन येथे रे  वेने वास क न येणा-या साईभ  तांना अ  पदरात न-ेआण करणे कामी दोन वासी 

बससेवा उपल  ध क न दणेे. 

 िशड  रे  वे  टेशन येथे रे  वनेे येणारे साईभ  तानंा सं  थान प रसरात येणे करीता मोफत बससेवा उपल  ध क न देण.े  

 चे उ  सव, िशड  महो  सव तसचे सावजनीक उ  सवाम  ये होणा-या गद चे कालावधीत भ  तिनवास  थान, 

साईआ म व धमशाळा येथे िनवास करणा-या साईभ  तांना मदंीर प रसर व सादालय येथे न-ेआण करणे करीता 

अितरी  त बस सेवा उपल  ध क न दे  यात येतात. 

 उ  सव व गद चे कालावधीत हॉि पटल माफत मदंीर प रसर, सादालय व भ  तिनवास  थान / साईआ म येथे 

थमोपचार क  करीता वाहन चालकासह  णवाहीका उपल  ध क न दे  यात येतात. 
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 उ  सव व गद चे कालावधीत मिंदर प रसर, दशनरांग व इतर सव प रसरातील घडणा-या संभािवत घटनांवर 

ता  काळ िनयं ण िमळिवणसेाठी द ता पथकाकरीता वाहन चालक उपल  ध क न दे  यात येतात. 
 

  णांची सेवा / जनिहतासाठीः- 

 ी साईनाथ व ी साईबाबा  णालयात उपचार घेत असले  या  णांकरीता िड  चाज िमळालेनंतर घरी सोडिवणे 

अथवा पढुील उपचाराकरीता दसुरे  णालयात दाखल करणे कामी अ  प दरात  णवाहीका उपल  ध क न देण.े 

 मदंीर प रसरात साईभ  तासंाठी तातडीची सेवा  हणनु िवनामु  य  णवािहका वाहन उपल  ध क न देण.े 

  णालयामाफत िफरता दवाखाना हा उप म काया  वीत केलेला आह.े सदर उप माचा प रसरातील गरीब व 

गरज ु  ण वै क य सेवा िमळावी  हणनु वै िकय पथकाकरीता  णालयाचे मागणीनसुार  णवाहीका वाहन 

उपल  ध क न देणे. 

 ी साईनाथ  तपेढी माफतमदंीर प रसरात तसेच गावोगावी िविवध  ट, मडंळे, सेवाभावी सं  था यामाफत 

आयोिजत िठकिठकाणी र  तदान िशबीरांकरीता  णालयाचे मागणीनसुार  णवािहकाउपल  ध क न दणेे. 

 िशड  ह े आतंररा  ीय िकत चे दवे  थान असलेने या िठकाणी नेहमीच माननीय मं ी, लोकसभा, रा  यसभा व 

िवधानसभा याचंे सद  य, महामडंळाचे सद  य, खळेाडू तसेच सावजनीक सं  थानचे अिधकारी, पदािधकारी 

इ  यादी उ  चपद  थ, िविश  ट, अितिविश  ट  य  ती येत असता. अशा वेळी  णालयाचे सचुनेनसुार हलेीपॅड येथे 

 णवािहकाउपल  ध क न देणे. 

 ी साईनाथ व ी साईबाबा  णालयात उपचाराकरीता अडॅिमट  णाचंे नातेवाईकानंा रा ी िव ांती करीता 

धमशाळा येथे सोडिवणे व सकाळी धमशाळा येथनू  णालयात घेवनु येणे कमी बससेवा परुिवणे. 

 शै िणक सकुंलाकरीताः- 

 सं  थान सचंिलत ी साईबाबा इिं लश िमडीयम  कुलचे मागणीनसुार िव ा  याना शाळेत न-ेआण करणे कामी 

 कुलबसेस उपल  ध क न दणेे. 

 िविवध िवभागांकरीता वाहनेः- 

 मा.अ  य , मा.उपा  य , मा.सद  य, मा. मु  य कायकारी अिधकारी, व इतर अिधकारी याचंेकरीता सं  थान 

कायालयीन कामा करीता शासिकय मा  यतेनसुार कायालयीन वाहन ेउपल  ध क न देणे. 

 सं  थानचे िविवध िवभागाचंे दैनंिदन कामाकरीता कायालयीन व मालवाहतकु वाहने शासिकय मा  यतेनसुार 

उपल  ध क न देणे.                                                                                                                                                                                         

 िशड  पोलीस  टेशन यांना वाहतकु िनयमनासाठी एक े न व एक टे  पो उपल  ध क न दणेे. 

 वाहन सेवाआकार बाबतः- 

 नगरसलु रे  वे  टेशन बसच ेसाईभ  तांकरीता नाममा सेवाआकार दरः- ित िसट .२६/- माणे. 

 ी साईनाथ व ी साईबाबा  णालयात उपचार घेणा-या  णाकरीता  णवािहकानाममा  सेवाआकार दरः- 

१) िडझेल  णवािहकावाहन ित िक.मी. .५/- माण े

२) पे ोल  णवािहकावाहन ित िक.मी. .६/- माण े

३) काड याक  णवािहकावाहन ित िक.मी. .७/- माणे 
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४) काड याक  णवािहकाच ेशहरानसुार खालील माण दर िनि त कर  यात आलेले आह.े 

शहर िकलोमीटर 
(जाऊन येऊन) 

दर ित िक.मी. भाडे 

नािशक २०० पये ७/- १४००/- 
अहमदनगर २०० पये ७/- १४००/- 

पणु े ४३० पये ७/- ३०१०/- 
मुबंई ६०० पये ७/- ४२००/- 

औरंगाबाद २५० पये ७/- १७५०/- 
 

 हेलीपॅड येथे पुरिव  यात येणा-या  णवािहकासेवाआकारः- 

 हलेीपॅड येथे हलेीकॅपटरआलेनंतर ित तास .१५००/- माणे. 

 िशड  पोलीस  टेशन यांना वाहतुक िनयमनासाठी दे  यात आले  या े न वापर सेवाआकारः- 

अ.नं. वाहनाचा कार े न भाडे 
०१ म  यम वाहन े .५००/- 
०२ चार चाक  हलक  वाहन े .२५०/- 
०३ दचुाक  वाहन े .५०/- 

 मा.अ  य , मा.उपा  य , मा.सद  य तसेच इतर मा. सं  थान अिधकारी यांना खाजगी कामाकरीता 

कायालयीन वाहनाचा वापर के  यास सेवाआकारः- 

 सेवाआकार दर ित िक.मी. .१२/- माणे. 

 कामाचा आिण कत  याचा तपिशलः- 
०१ िवभागाचे नांव वाहन िवभाग 
०२ संपणु प  ताः- म.ुपो.िशड , ता.राहाता, िज  हा-अहमदनगर (महारा  )-४२३१०९ 
०३ कायालय मखु .अिध क 
०४ कोण  या खा  याचा अिधन  त ह े

कायालय आह े? 
ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  

०५ कामाचा अहवाल कोण  या 
कायालयाकडे सादर केला जातो? 

मु  य कायकारी अिधकारी, ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, 
िशड  

०६ कायक ा : भौगोिलक िशड  प रसर व इतर िठकाणी 
०७ अगंीकृत त (Mission) साईभ  तानंा सेवा-सिुवधा परुिवणेकामी वाहन  यव  थापन करणे, 

िविवध िवभागाचंे मागणीनसुार वाहनाचंे िनयोजन करणे. 
०८  यये / धोरण (Vision) साईभ  तानंा चांग  या सेवा-सिुवधा परुिवणेसाठी िविवध िवभागाचंे 

शासिकय मा  यतेनसुार लहान-मोठी वाहने उपल  ध क न दणेे. 
०९ कायालयाची वेळ आिण दरु  वनी 

मांक 
कायालयाची वेळ स.१० ते १.३० व २.०० ते ६.०० 
दरु  वनी मांक (०२४२३) २५८७८७, २५८७८८. 

१० सा  तािहक सु ी रिववार (फ  त कायालयास) 
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 मु ा . (दोन)- अिधकारी व कमचारी याचें अिधकार व कत  येः- 
 

अ.
नं. 

अिधकार पद िव मान 
पदसं  या 

सवसाधारण कत  ये 

०१ अिध क  
(स  या  थायी 

भारी अिध क) 
 

०१ ०१) वाहन िवभागाचे संपणु कामकाजावर, सव कमचा-यां  या कामावर पयवे ण करण.े 
०२) दनंैिदन डयटुी त  ता चेक करणे. 
०३) िविवध वाहनांची मागणी कामाची िनकट व उपल  ध वाहनांनसुार कामाचे िनयोजन करणे. 
०४) कमचा-यांची रजेची मागणी व कामाची िनकट ल ात घेऊन रजा सट्ुयांचे िनयोजन करण.े 
०५) वाहन िवभागाशी सबंंधीत सव कायवाही व र  ठां  या आदेशानुसार पार पाडण.े 
०६) वाहन िवभागाकडील कायालयीन प  यवहार पाहणे व  या माणे कायवाही करण.े 
०७) वाहन  यव  था सरुळीत चाल ुराहील यासाठी दखेरेख करण.े 
०८) पढुील आठवडयात करावयाचे कामांचे िनयोजन करण.े 
०९) चाल ुआठवडयात केले  या कामाचा आढावा घेण.े 
१०) वाहनां  या इधंन रिज  टर वरील न दी तपासण.े 
११) कमचा-यांचे िफरतीवर जा  याचे फॉम मंजरुीस सादर करणे. 
१२) वाहन वापरा  या सवेाआकारा  या पाव  याचे र  कमेचा वेळीच लेखाशाखोत भरणा केले   
      बाबत  या न दी तपासणे.  
१३) कमचारी गोपनीय अहवाल पाठिवण.े 
१४) वाहन िवभागाशी सबंंधीत सव  ताव मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेसमोर सादर करण.े 
१५) मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेतील ठरावानसुार पतुता / कायवाही करण.े 
१६) वाहनांचे लॉगबकु न दी तपासण.े 

०२ उपअिध क र  त ०१) कायशाळे  या कामावर पयवे ण करण.े 
०२) सव कायालयीन िटप  या, मंजरुी तयार करण ेकरीता अिध क यांना मदत करण.े 
०३) अिध क यांचे रजा/ सु ीचे काळात वाहन िवभागाचे कामकाज सभंाळणे. 
०४) मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेपुढे िवभाग मखुामाफत  ताव सादर करण.े 
०५) मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेतील ठरावाची पतुता करणसेाठी िवभाग मखुास मदत करणे. 
०६) डेड  टॉक मधील िनकामी व  तचुी तांि क तपासणी क न िवभाग मखुामाफत रेकॉड 
िवभागाकडे जमा करणचेी कायवाही करण.े 
०७) सव वाहने सिु थत काया  वीत राहतील याची द ता घेणे 
०८) वाहन िवभागाकडील सव वाहनांचे दखेभाल दु  ती मेकॅिनक यांचेकडून क न घेणे,  यावर 
िनयं ण ठेवण.े 
०९) गरजेनसुार व व र  ठां  या आदशेानुसार नवीन वाहन खरेदीचे  ताव तयार क न ते 
मा  यतेसाठी मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेसमोर ठेवणे.  
१०) आर.टी.ओ. कायालयाकडील वाहनांचा टॅ  स भरणा करणे, वाहनांचे िफटणसे माणप  
घेणे, परिमट काढण ेव सव वाहनांचा िवमा नतुनीकरण करण ेइ  यादी कामे वेळेम  ये करण.े  
११) वाहनां  या दु  ती सबंंधीत िटप  या तयार करण.े 
१२) जु  या वाहनां  या जाहीर िललावासबंंधी मािहती तयार करण ेतसेच नवीन वाहने खरेदी, 
वाहनां संबंधीत साही  य /माल/सवेा करीता िनिवदा / ई-िनिवदा या िवभाग मखुामाफत 
राबिवणे, व मा.  यव  थापन सिमतीची मंजरुी घेवनु पढुील कायवाही करण.े 
१३) वरी  ठां  या सचुने माण ेइतर कामे करण.े 

०३ व र  ठ िलपीक र  त ०१)सव कायालयीन िटप  या, मंजरुी तयार करण ेकरीता अिध क यांना मदत करण.े 
०२) मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेपुढे  ताव सादर करीता मदत करण.े 
०३) मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेतील ठरावाची पतुता करणसेाठी अिध क यांना मदत करण.े 
०४) डेड  टॉक मधील िनकामी व  तचुी तांि क तपासणी क न िवभाग मखुामाफत रेकॉड 
िवभागाकडे जमा करणचेी कायवाही करीता मदत करण.े 
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०५) व र  ठां  या आदशेानसुार नवीन वाहन खरेदीचे  ताव तयार क न ते मा  यतेसाठी 
मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेसमोर सादर करणेसाठी मदत करण.े 
०६) आर.टी.ओ. कायालयाकडील वाहनांचा टॅ  स भरणा करणे, वाहनांचे िफटणसे माणप  
घेणे, परिमट काढण ेव सव वाहनांचा िवमा नतुनीकरण करण ेइ  यादी कामांचे  ताव तयार क न 
ते मा  यतेसाठी सादर करणकेरीता मदत करण.े  
०७) वाहनां  या दु  ती सबंंधीत िटप  या तयार करण ेकरीता मदत करण.े 
०८) जु  या वाहनां  या जाहीर िललावासंबंधी मािहती तयार करण ेतसेच नवीन वाहने खरेदी, 
वाहनां संबंधीत साही  य /माल/सवेा करीता िनिवदा / ई-िनिवदा या िवभाग मखुामाफत 
राबिवणे, व मा.  यव  थापन सिमतीची मंजरुी घेवनु पढुील कायवाही करणसेाठी मदत करणे. 
०९) दनंैिदन आलेले टपाल आवक घेणे, वकिशटला न द घेण ेव वगवारीनसुार, कायवाहीसाठी 
व र  ठांकडे सादर करण ेव टपालाची न द वकिशट रिज  टरला घेण.े 
१०) खरेदी / देणगी आले  या मालाची न द डेड  टॉक रिज  टरला घेवुन अंतगत लेखाप र ण 
िवभागामाफत सगंणकावर घेण ेकरीता मदत करण.े 
११) वरी  ठां  या सचुने माण ेइतर कामे करण.े 

०४ िलपीक 
टंकलेखक 
 थायी- 

अ  थायी- 

 
 

-०१ 
-०२ 

१) पेटीकॅश िबले तयार करण े  यांची न द दु  ती रिज  टरला घेण ेपेटीकॅश र  कम दवेाण-घेवाण 
करण.े 

२) बाहरेगांवी जाणा-या वाहनांचे इधंन, टोलनाका व इतर िकरकोळ खचाकरीता वाहन 
चालकांना अॅड  हा  स र  कम देण े व आलेनंतर सदर िबले पढुील कायवाही करीता 
लेखाशाखा िवभागाकडे सादर करणे. 

३)  णवाहीका वाहनांचे इधंन िबले पुढील कायवाही करीता िव  त िवभागाकडे सादर करणे व 
इधंन िबलाची र  कम आले नंतर एकुण र  कमे  या सवेाआकार पाव  या करण.े 

४) िबलांची न द रिज  टरात घेवनु यो  य  या पतुतेसह लेखाशाखेत पढुील कायवाहीस पाठिवण.े 
५) रजा अजाची न द हजेरी रिज  टरला व रजा न द रिज  टर घेण ेव आजारी / अिजत रजा अज 

कामगार िवभागाकडे पाठिवण.े 
६) फाई  स, रिज  टर व इतर कागदप े वगवारीनसुार िस  स बंडल करण.े 
७) सव कमचा-यांचे वासभ  ता / अितकालीक भ  ता िबले तपासण ेव पुढील कायवाही करीता 

लेखाशाखा / िव  त िवभागाकडे सादर करण.े 
८) दरमहा सव वाहनांचे लॉगबकु व इंधन रिज  टरची तपासणी क न िबले मजरुी करीता सादर 

करण.े 
९) वाहन वापर सेवाआकार पाव  या क न र  कमेचा भरणा लेखाशाखेकडे करण.े 
१०) दनंैिदन सव कमचा-यांचा डयटुी त  ता टाईप क न देण.े 
११) दरम हा िशकाऊ उमेदवार मािसक िव ावेतन िबलाची पतुता करणे. 
१२) दनंैिदन आलेले टपाल आवक घेणे, वकिशटला न द घेण ेव वगवारीनुसार, कायवाहीसाठी 

व र  ठांकडे सादर करण ेव टपालाची न द वकिशट रिज  टरला घेण.े 
१३) व र  ठांचे आदेशानसुार वाहनांचे आर.टी.ओ. कामासबंंधीत िटप  या टाईप क न ि  टआऊट 

काढण.े 
१४) दनंैिदन इधंन / दु  ती कामा  या िबला  या िटप  या टाईप क न ि  टआऊट काढण.े 
१५) ठराव कायवाही अहवाल टाईप करण ेव ि ं  टआऊट काढण.े 
१६) कायालयीन िटप  या, मंजरुी टाईप करण.े 
१७) खरेदी / दणेगी आले  या मालाची न द डेड  टॉक रिज  टरला घेवनु अंतगत लेखाप र ण 

िवभागा माफत सगंणकावर घेण.े 
१८) दरमहा कं ाटी कामगारांचे पगार िबलांची पतुता करण.े 
१९) दरमहा Time Track सगंणक णालीम  ये डाटा िफड क न लेटकमस रपोट तयार करण ेव 

खाडेत  ता बाबतची कायवाही पुण करण.े 
२०) दरमहा परुवठाधारकामाफत वाहनांम  ये भर  यात आले  या इधंन िबालाची न द सगंणकात 

क न रपोट तयार िबला आदायगी करीता मंजरी  या िटप  याची ि  टआऊट काढण.े 
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२१) दनंैिदन इधंन / दु  ती कामा  या िबला  या िटप  या टाईप क न ि  टआऊट काढण.े 
२२) कायालयीन िटप  या, मंजरुी टाईप करण.े 
२३) मा  यता िमळालेली िबले ERP वGRIN क नदेण.े 
२४) व र  ठ सांगतील ती कामे करण.े 

०५ वाहन चालक 
 थायी- 

अ  थायी- 

 
-२९ 
-६९ 

१) नेमनु िदले  या वाहनाचे डयुटीवर १५ िमनीटे अगोदर येवुन वाहनांचे इंधन, ऑईल, टायर 
हवा, पाणी व इतर सव बाब ची तपासणी क न चावीसह वाहन ता  यात घेण.े 

२) नेमनु िदलेले वाहन िवना त ार व िवना अपघात चालिवण.े 
३) वास झालेनंतर वाहनाचे लॉगबकु रिज  टरला न द क न वाहन वापरणा-याची  वा री घेण.े 
४)  णवािहका वाहनांवरील वाहन चालकांनी वासा व न आलेनंतर सेवाआकार भरणा करण.े 
५) वाहना संबंधीत काही त ार अस  यास वाहन त ार रिज  टरला न द क न िनदशनास 

आणनु देण.े 
६)  वताःचा वाहन चालिव  याचा परवाना (लायसन) मदुतपवु RTO कडून नतुणीक न 

(Renew) क न घेण.े 
७) वाहनाचे टायर पं  चर झा  यास पं  चर काढुन आणण.े  
८) व र  ठां  या आदेशानुसार कायालयीन कामकाज करण.े 

०६ मोटार मेकॅिनक 
 थायी- 

अ  थायी- 
ॅ  टर मे कॅिनक 

अ  थायी- 

 
-०३ 
-०२ 

 
-०१ 

वाहनिवभागाकडील स  या िविवध कारची  वाहने आहते. 
१) वाहन िवभागातील िविवध कंपणी  या (मॉडेल  या) सव वाहनांची दु  ती करण.े 
२) वाहनांचे दु  ती करीता आव  यक  पेअर पाट परुवठादारांकडून घेवनु येण.े  
३) सव वाहनांचे ठरािवक िक.मी. झालेनंतर दु  ती (ऑईल बदली / हब ि स ग व इतर) कामे 

करण.े 
४) सव वाहनांची ि स ग करण.े 
५) कारवॉशर कॉ  ेसरची दु  ती व देखभाल करणे. 
६) सव वाहनांचे दु  ती कामाचे रेकॉड ठेवण.े 
७) कायालयास परुवठादारांकडून दरप के / कोटेशन / िनिवदा आणण ेकरीता मदत करण.े  
८) वाहन चालकास पं  चर झालेले टायर खोलणे व िफट ग करणसे मदत करण.े  
९) व र  ठां  या आदेशानुसार कायालयीन कामकाज करण.े 

०७ अॅटो 
इले  ीिशयन 
अ  थायी- 

 
 

०१ 

१) सव वाहनांतील वायर ग, डायनामा व  टाटरची कामे करणे.  
२) व र  ठां  या आदेशानुसार कायालयीन कामकाज करण.े 

०८ मदतनीस 
 थायी- 

अ  थायी- 
 

 
०७ 
०७ 

१) कायालयीन मदतनीस (फोन ऑपरेटर) िविवध िवभागाकडून वाहन मागणी करीता येणारे 
फोन घेणे, मागणी माण े  यांची वाहन मागणी रिज  टरला न द करण ेव वाहन पाठिवणचेी   
 यव  था करण.े 

२) नगरसलु रे  वे  टेशन येथून साईभ  तांना ने-आण करणा-या बसम  ये वाशांना ितक ट दणेे 
दनंैिदन ा  त होणा-या सवेाआकाराचा िहशोब ठेवनु र  कम सं  थान लेखाशाखेत जमा करण.े 
सदर बसेसची दैनंिदन साफ-सफाई करण.े 

३) िशड  पोलीस  टेशन यांना वाहतकु िनयमानासाठी टे  पोवर डयुटी वरील पोलीस कमचारी 
यांचे सचुनेनुसार नो पाक गं झोन मधील दचुाक  वाहने उचलनु टे  पोत ठेवण.े 

४) लॉगबकु रिज  टरमधील न दी तपासण ेव सरासरी काढण ेकरीता मदत करण.े 
५) कागदप ांचे फाईल ग करणेस मदत करणे.  
६) व र  ठां  या आदेशानुसार कायालयीन कामकाज करण.े 

०९ िशपाई र  त १) कायालय, सगंणक व टेबलची साफसफाई कर  याचे काम करणे. 
२) दनंैिदन पॅड मु  यालयात ने-आण करण.े 
३) कागदप ांचे फाईल ग करण.े 
४) आव  यकतेनुसार व र  ठांना फाईल काढुन देण.े 
५) व र  ठां  या आदेशानुसार कायालयीन कामकाज करण.े 
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१० सफाई कामगार र  त १) कायालयाचे प रसर साफ सफाई करणे. 
२) सव वाहने कार वॉशर ारे धणु.े 
३) कायालयाचे शौचालय  व  छ ठेवण.े 
४) व र  ठां  या आदेशानुसार कायालयीन कामकाज करण.े 

 
 

 मु ा . (तीन)- िनणय घे  या  या ि येत अनुसर  यात येणारी कायप  दती, तसेच पयवे ण आिण 

उ  तरदािय  व णालीः– 

  तािवत योजना अथवा क  पांबाबत िनणय घेतांना  ताव तयार क न  यात करा  या लागणा-या 

कामाचंा तसचे येणा-या अदंाजे खचाचा समावेश  केला जातो. सदर  ताव कायकारी अिधकारी याचंकेडे 

मजंरुी  तव तसेच  आव  यकतेनसुार  यव  थापन सिमती सभेपढेु िनणयाथ सादर केला जातो.मा  यतेनंतर सदर 

कामाचदेरप के, िनिवदा, ई-िनिवदा इ. बाब ची पतुता क न, सदरचे काम पणु कर  यात येते.  
 

 मु ा . (चार)–काय पार पाड  यासाठी ठरिव  यात आलेली मानकेः-साईभ  तांना साईआ म- ी 

साईबाबा भ  तिनवस  थान - मिंदर प रसर – सादालययेथे न-ेआण करणे कामी मोफत बस  यव  था करणे व 

वाहन दु  ती आिण देखभालीचे काम ेकरणे.  
 

 मु ा . (पाच) – कामासंंबंधी सवसामा  यपणे िनयमः- कमचारी वगाकडून वापर  यात येणारे िनयम, 

िविनयम, सचुना, िनयम पु  तीका आिण अिभलेख ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  अिधिनयम-

२००४ अ  वये काय पार पाड  यात येतात. 
 

 मु ा . (सहा) –िनयं णाखाली असले  या द  तऐवजां  या वगाचे िववरणेः-िवहीत वगनसुार द  तऐवज 

वेळोवेळी अिभलेख क ाकडे जमा कर  यात येतात.  
 

 मु ा . (सात) – धोरण तयार कर  या  या िकंवा  यांची अंमलबजावणी कर  या  या संबंधात, लोकांशी 

िवचारिविनमय कर  यासाठी िकंवा लोकाकंडून िनवेदने केली जा  यासाठी अि त  वात असले  या 

कोण  याही  यव  थेचा तपिशलः- वतमानप ातील व सं  थान  या संकेत  थळावरील जाहीरती ारे / 

िनवदेना ारे. 
 

 मु ा . (आठ) –सं  थेचा एक भाग  हणून िकंवा स  ला दे  या  या योजनासाठी घिटत केले  या दोन 

िकंवा अिधक  य  ती  या िमळून बनले  या मंडळाचे, प रषदांचे, सिम  याचें आिण अ  य िनकायाचें 

िववरण, आिण  या मंडळा  या, प रषदां  या, सिम  यां  या आिण अ  य िनकायां  या बैठक  लोकांसाठी 

खु  या आहेत िकंवा कसे िकंवा अशा बैठक ची कायवृ  ते जनतेला पहावयास िमळ  याजोगी आहे 

िकंवा कसे याबाबतचे िववरणः- 

 अितमह  वाचे िनणय वगळता इतर कायवृ  ते व र  ठां  या परवानगीने जनतेला पहावयास िमळ  याजोगी 

आहते. 
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 मु ा . (नऊ) –अिधका-यांची व कमचा-यांची िनदिशकाः-  
अ)  थायी अिधका-यांची व कमचा-यांची िनदिशकाः- 
अ.नं. अिधकार पद अिधकारी व कमचारी नांव नोकरीवर जू झा  याचा 

िदनांक 
संपकासाठी दुर  वनी 

. 
01 भारी अिध क ी काश दादा ीरसागर  16-03-1982 02423-258788 
02 िलपीक-टंकलखेक ी आ  णासाहबे बाळासाहबे जाधव 04-12-2006 02423-258788 
03 वाहन चालक ी. िदलीप राजाराम कोते. 13-02-1987 02423-258788 
04 वाहन चालक ी. रामभाऊ ल मण तुरकणे. 06-03-1989 - 
05 वाहन चालक ी. अ ण बारकू क ड. 08-05-1992 - 
06 वाहन चालक ी. बाळु मा ती भोसल.े 10-06-1993 - 
07 वाहन चालक ी. पंढरीनाथ यशवतं कोते. 05-03-1994 - 
08 वाहन चालक ी. ताराचदं नाना शे वळ. 28-06-1993 - 
09 वाहन चालक ी. द ु ल मण कोते. 06-03-1989 - 
10 वाहन चालक ी. रामदास नामदवे ग दकर 06-03-1989 - 
11 वाहन चालक ी. भाऊसाहबे चांगदवे कोकाटे. 10-09-1993 - 
12 वाहन चालक ी. रिशद महमद इनामदार. 19-02-1997 - 
13 वाहन चालक ी. पुंजा दगडु िखलारी. 10-06-1993 - 
14 वाहन चालक ी. मि छं  वामन साबळे 06-03-1989 - 
15 वाहन चालक ी. अिनल भागवत पगार. 28-06-1993 - 
16 वाहन चालक ी. सुभाष एकानाथ कारे 21-10-2003 - 
17 वाहन चालक ी. साहबेराव सो  याबापू जाधव 04-12-2006 - 
18 वाहन चालक ी. युसुफ इ ाहीम स यद. 04-12-2006 - 
19 वाहन चालक ी. मुकंुद कािशनाथ थोरात. 04-12-2006 - 
20 वाहन चालक ी. सो  याबापु जनादन बरवट. 04-12-2006 - 
21 वाहन चालक ी. िवजय दवेराम गायके. 04-12-2006 - 
22 वाहन चालक ी. बाबासाहबे िनवतृी तुरकण े 04-12-2006 - 
23 वाहन चालक ी. बाबासाहबे आनंदा वाघमारे. 04-12-2006 - 
24 वाहन चालक ी. तुकाराम भाऊ वाणी. 04-12-2006 - 
25 वाहन चालक ी. रमेश तुळशीराम डांगे. 04-12-2006 - 
26 वाहन चालक ी. बाबासाहबे सखाराम ग दकर. 04-12-2006 - 
27 वाहन चालक ी. रिव ावण चौधरी. 04-12-2006 - 
28 वाहन चालक ी. नवनाथ राणु गडाख. 04-12-2006 - 
29 वाहन चालक ी. बाळु रायभान काळे. 04-12-2006  
30 वाहन चालक ी. बाळासाहबे मानाजी पाचोरे. 04-12-2006 - 
31 वाहन चालक ी. गणेश पुंजाराम थोरात. 04-12-2006 - 
32 मोटार मेकॅिनक ी. पोपट रामचं  साळंुके 01-09-2001 - 
33 मोटार मेकॅिनक ी. ुफुल िगताराम नागपुरे 06-08-2004 - 
34 मोटार मेकॅिनक ी. सिचन राज  ीरसागर. 04-12-2006 - 
35 मदतनीस ी. बबन भानुदास जाधव 16-03-1982 - 
36 मदतनीस ी. जग  नाथ पुंजा कोते  16-03-1982 - 
37 मदतनीस ी. सािदक गुलाबमोिह ीन स यद 04-12-2006 - 
38 मदतनीस ी. िदप दशरथ िशदंे 04-12-2006 - 
39 मदतनीस ी िवजय ल  मण उपा  ये  04-12-2006 - 
40 मदतनीस ी. सुभाष भाऊसाहबे चौधरी 05-12-2006 - 
41 मदतनीस ी बाळासाहबे द  तु वाकचौरे 05-12-2006 - 
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ब) अ  थायी अिधका-यांची व कमचा-यांची िनदिशकाः- 
लेबर कॉ  ॅ  टरचे नावं –बी  हीजी इडंीया िल., पणुे  
नेमणुककालावधीः- िद.०१/१०/२०१९ पासनु ते िद.३०/०९/२०२० अखरे एक वष. 
(माहे स  टबर-२०१९चे हजेरी रिज  टरनुसार) 

अ.नं. अिधकार पद अिधकारी व कमचारी नांव संपकासाठी दुर  वनी . 

01 िलपीक-टंकलेखक ी.हसने अहमद स यद. 02423-258788 
02 िलपीक-टंकलेखक ी शरद नाना शेळके  02423-258788 
03 वाहन चालक ी.नवनाथ तकुाराम डांगे - 
04 वाहन चालक ी. सपंततकुाराम डांगे - 
05 वाहन चालक ी.सभुाष कारभारी डांग े - 
06 वाहन चालक ी. बापिुव  वनाथ ग  हाणे - 
07 वाहन चालक ी.नंदकुमार मातड नागरगोज े - 
08 वाहन चालक ी. सजंयमाधवराव जगताप - 
09 वाहन चालक ी.राज  िनवृ  ती िडबरे - 
10 वाहन चालक ी. वसतंपरशराम भडांगे. - 
11 वाहन चालक ी.िवकास हरीभाऊ वाघे. - 
12 वाहन चालक ी.रिवं  चांगदवे चौधरी - 
13 वाहन चालक ी. शरदभाऊसाहबे तरकसे - 
14 वाहन चालक ी.जयवंत रंभाजी भालेराव - 
15 वाहन चालक ी. अिनलकच  कोते. - 
16 वाहन चालक ी.भानदुास रामराव बावके - 
17 वाहन चालक ी. काश बाबरुाव पानग  हाणे - 
18 वाहन चालक ी.राज  रघनुाथ आभाळे - 
19 वाहन चालक ी.राज  तळुशीराम खळेु - 
20 वाहन चालक ी.अफजलखान श  बीरखान पठाण - 
21 वाहन चालक ी.मधकुर सारंगधर बावके - 
22 वाहन चालक ी.दता य आसाराम कापे - 
23 वाहन चालक ी. राज सखाराम कोते. - 
24 वाहन चालक ी.दादासाहबे गोर नाथ ज धळे - 
25 वाहन चालक ी.साईराम पुंजाबा गजुर - 
26 वाहन चालक ी.िभकाजी वा बा वाघे. - 
27 वाहन चालक ी.राज  िव  वनाथ कापे - 
28 वाहन चालक ी.िवनायक ानदवे िशरोळे - 
29 वाहन चालक ी. वैभववसतंराव दारके - 
30 वाहन चालक ी.रिवं  पुंजाजी दवेकर - 
31 वाहन चालक ी.सोपान गणपत भागवत - 
32 वाहन चालक ी.मनोहर सपंत धनवटे - 
33 वाहन चालक ी.कािशनाथ केशव चाळक - 
34 वाहन चालक ी.मंगेश भा  कर नािजरे - 
35 वाहन चालक ी.चांगदवे आ  णासाहबे बरवंट - 
36 वाहन चालक ी.पुंजाराम गंगाराम िझंजाड - 
37 वाहन चालक ी. मनोजमधकुर वाणी - 
38 वाहन चालक ी.आ  पासाहेब ल  मण र  ताटे - 
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39 वाहन चालक ी.सतंोष एकनाथ आभाळे - 
40 वाहन चालक ी.सिंदप ल  मण बागलु - 
41 वाहन चालक ी.सिुनल यवुराज सोनवण.े - 
42 वाहन चालक ी. महशेभाऊसाहबे गाडेकर - 
43 वाहन चालक ी.बाळासाहेब चं भान डांगे - 
44 वाहन चालक ी.भा  कर ि ंबक शेलार - 
45 वाहन चालक ी.बाबासाहेब नारायण वाबळे - 
46 वाहन चालक ी.सिुनल रायभान अ े. - 
47 वाहन चालक ी. सितशगोर  धरम - 
48 वाहन चालक ी. अमोलसदुाम वाणी - 
49 वाहन चालक ी.सरेुश दयाराम िहरे - 
50 वाहन चालक ी. सजंयसोपान कांदळकर - 
51 वाहन चालक ी. सिचनसधुाकर सोनवणे - 
52 वाहन चालक ी.नामदवे मा ती गायकवाड - 
53 वाहन चालक ी.िवलास चं कांत िसनगर - 
54 वाहन चालक ी. खलीलनवाब शेख - 
55 वाहन चालक ी.रिवं  पाराजी साळंुके - 
56 वाहन चालक ी. िकरण गोर  आगलावे - 
57 वाहन चालक ी ताजमोहमंद शमशु ीन मिनयार  - 
58 वाहन चालक ी योगेश आ  पासाहेब मोगल - 
59 वाहन चालक ी रानोजी भाऊसाहबे येवले - 
60 वाहन चालक ी मितन यसुफु स यद - 
61 वाहन चालक ी सतंोष सोपान िनकम - 
62 वाहन चालक ी िकरण सोपान रोठे - 
63 वाहन चालक ी.शिशकांत िव ल डांगे - 
64 वाहन चालक ी.अिवनाश रंगनाथ गाडेकर - 
65 वाहन चालक ी अमोल राज  दवेरे - 
66 वाहन चालक ी.सिुनल कालीदास डंबाळे - 
67 वाहन चालक ी.राकेश कैलास गवळी - 
68 वाहन चालक ी.नवनाथ िव ल िनमळ - 
69 वाहन चालक ी. महशे अशोक आभाळे  - 
70 मोटार मेकॅिनक ी.िनलेश रंगनाथ पाचोरे - 
71 अॅटो इले  ीिशअन ी. गणशेगोपीनाथ वाकचौरे - 
72 मोटार मेकॅिनक ी. असीरश  बीर स यद - 
73 ॅ  टरमेकॅिनक ी. अमोलभानदुास कोते - 
74 वाहन चालक ी सदुशे सखाराम थोरात - 
75 मदतनीस ी अमोल सभुाषराव कोते - 
76 मदतनीस ी आनंद शरद ताकवाले - 
77 मदतनीस ी रेवननाथ दशरथ सातपतुे - 
78 मदतनीस ी राज  महाद ुजाधव - 
79 मदतनीस ी रिवं  चांगदवे नळे  - 
80 मदतनीस ी सतंोष ता  या आिहरे - 
81 मदतनीस ी िदपक बाळासाहेब गोड - 
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 मु ा . (दहा) –अिधका-याला व कमचा-याला िमळणारे मािसक वेतनः-  
अ)  थायी अिधका-याला व कमचा-याला िमळणारे मािसक वेतनः- (माहे स  टबर-२०१९नुसार) 

 

अ.
नं. 

नांव पद मुळ 
पगार 

ेड 
पे 

महागाई 
भ  ता 

घरभाडे 
भ  ता 

वास 
भ  ता 

िवशेष 
भ  ता 

एकुण 
र  कम 

01 ी काश दादा ीरसागर  
(िद.२८.०६.२०१६ पासनु) 

भारी 
अिध क 

52000 - 6240 - - - 58240 

02 ी आ  णासाहेब बाळासाहबे 
जाधव 

िलपीक- 
टंकलेखक 

27600 - 3312 2208 400 - 33520 

03 ी. िदलीप राजाराम कोते. वाहन चालक 46100 - 5532 3688 - - 55320 

04 ी. रामभाऊ ल मण तरुकण.े वाहन चालक 43500 - 5220 3480 400 - 52600 

05 ी. अ ण बारकू क ड. वाहन चालक 39800 - 4776 3184 - - 47760 

06 ी. बाळु मा ती भोसले. वाहन चालक 37200 - 4464 2976 - - 44640 

07 ी. पंढरीनाथ यशवंत कोते वाहन चालक 37200 - 4464 2976 - - 44640 

08 ी. ताराचंद नाना शे वळ. वाहन चालक 36100 - 4332 - - - 40432 

09 ी. द  ुल मण कोते. वाहन चालक 36100 - 4332 2888 - - 43320 

10 ी. रामदास नामदवे ग दकर वाहन चालक 36100 - 4332 2888 - - 43320 

11 ी.भाऊसाहबे चांगदवे कोकाटे वाहन चालक 36100 - 4332 2888 400 - 43720 

12 ी. रिशद महमंद इनामदार. वाहन चालक 36100 - 4332 2888 400 - 43720 

13 ी. पुंजा दगडु िखलारी. वाहन चालक 36100 - 4332 2888 400 - 43720 

14 ी. मि छं  वामन साबळे वाहन चालक 35000 - 4200 - - - 39200 

15 ी. अिनल भागवत पगार. वाहन चालक 35000 - 4200 - - - 39200 

16 ी. सुभाष एकानाथ कारे वाहन चालक 27600 - 3312 2208 - - 33120 

17 ी. साहबेराव सो  याबापू जाधव वाहन चालक 27600 - 3312 2208 400 - 33520 

18 ी. युसुफ इ ाहीम स यद. वाहन चालक 27600 - 3312 2208 - - 33120 

19 ी. मुकंुद कािशनाथ थोरात. वाहन चालक 27600 - 3312 2208 400 - 33520 

20 ी. सो  याबापु जनादन बरवट. वाहन चालक 27600 - 3312 - - - 30912 

21 ी. िवजय दवेराम गायके. वाहन चालक 27600 - 3312 2208 - - 33120 

22 ी. बाबासाहबे िनवतृी तुरकण े वाहन चालक 27600 - 3312 2208 400 - 33520 

23 ी. बाबासाहबे आनंदा वाघमारे. वाहन चालक 27600 - 3312 - - - 30912 

24 ी. तुकाराम भाऊ वाणी. वाहन चालक 27600 - 3312 2208 400 - 33520 

25 ी. रमेश तुळशीराम डांगे. वाहन चालक 27600 - 3312 2208 400 - 33520 

26 ी. बाबासाहबे सखाराम ग दकर. वाहन चालक 27600 - 3312 2208 - - 33120 

27 ी. रिव ावण चौधरी. वाहन चालक 27600 - 3312 2208 400 - 33520 

28 ी. नवनाथ राणु गडाख. वाहन चालक 26800 - 3216 - - - 30016 

29 ी. बाळु रायभान काळे. वाहन चालक 26800 - 3216 - - - 30016 

30 ी. बाळासाहबे मानाजी पाचोरे. वाहन चालक 25200 - 3024 2016 400 - 30640 

31 ी. गणेश पुंजाराम थोरात. वाहन चालक 25200 - 3024 2016 400 - 30640 

32 ी. पोपट रामचं  साळंुके मोटार मेकॅिनक 27600 - 3312 2208 400 - 33520 
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33 ी. ुफुल िगताराम नागपुरे मोटार मेकॅिनक 27600 - 3312 - - - 30912 

34 ी. सिचन राज  ीरसागर. मोटार मेकॅिनक 27600 - 3312 2208 - - 33120 

35 ी. बबन भानुदास जाधव िशपाई 34700 - 4164 2776 - - 41640 

36 ी. जग  नाथ पुंजा कोते  मदतनीस 34700 - 4164 2776 - - 41640 

37 ी. सािदक गुलाबमोिह ीन 
स यद 

मदतनीस 20300 - 2436 1800 400 - 24936 

38 ी. िदप दशरथ िशदंे मदतनीस 20300 - 2436 1800 400 - 24936 

39 ी िवजय ल  मण उपा  ये  मदतनीस 20300 - 2436 - - - 22736 

40 ी. सुभाष भाऊसाहबे चौधरी मदतनीस 20300 - 2436 1800 400 - 24936 

41 ी बाळासाहबे द  तु वाकचौरे मदतनीस 20300 - 2436 1800 400 - 24936 
 

 ब) अ  थायी अिधका-याला व कमचा-याला िमळणारे मािसक वेतनः- (माहे स  टबर-२०१९ नुसार) 
 

अ.नं. अिधकारी व कमचारी नांव अिधकार पद एकुण िदवस वेतन दर एकुण वेतन 
01 ी.हसने अहमद स यद. िलपीक-टंकलेखक 30 583.16 17495 
02 ी शरद नाना शेळके  िलपीक-टंकलेखक 30 583.16 17495 
03 ी.नवनाथ तकुाराम डांगे वाहन चालक 30 583.16 17495 
04 ी. सपंततकुाराम डांगे वाहन चालक 29 583.16 16912 
05 ी.सभुाष कारभारी डांग े वाहन चालक 19 583.16 11080 
06 ी. बापिुव  वनाथ ग  हाणे वाहन चालक 30 583.16 17495 
07 ी.नंदकुमार मातड नागरगोज े वाहन चालक 29 583.16 16912 
08 ी. सजंयमाधवराव जगताप वाहन चालक 29 583.16 16912 
09 ी.राज  िनवृ  ती िडबरे वाहन चालक 30 583.16 17495 
10 ी. वसतंपरशराम भडांगे. वाहन चालक 29 583.16 16912 
11 ी.िवकास हरीभाऊ वाघे. वाहन चालक 30 583.16 17495 
12 ी.रिवं  चांगदवे चौधरी वाहन चालक 29 583.16 16912 
13 ी. शरदभाऊसाहबे तरकसे वाहन चालक 27 583.16 15745 
14 ी.जयवंत रंभाजी भालेराव वाहन चालक 28 583.16 16328 
15 ी. अिनलकच  कोते. वाहन चालक 27 583.16 15745 
16 ी.भानदुास रामराव बावके वाहन चालक 30 583.16 17495 
17 ी. काश बाबरुाव पानग  हाणे वाहन चालक 30 583.16 17495 
18 ी.राज  रघनुाथ आभाळे वाहन चालक 30 583.16 17495 
19 ी.राज  तळुशीराम खळेु वाहन चालक 27 583.16 15745 
20 ी.अफजलखान श  बीरखान पठाण वाहन चालक 30 583.16 17495 
21 ी.मधकुर सारंगधर बावके वाहन चालक 26 583.16 15162 
22 ी.दता य आसाराम कापे वाहन चालक 29 583.16 16912 
23 ी. राज सखाराम कोते. वाहन चालक 29 583.16 16912 
24 ी.दादासाहबे गोर नाथ ज धळे वाहन चालक 30 583.16 17495 
25 ी.साईराम पुंजाबा गजुर वाहन चालक 28 583.16 16328 
26 ी.िभकाजी वा बा वाघे. वाहन चालक 27 583.16 15745 
27 ी.राज  िव  वनाथ कापे वाहन चालक 26 583.16 15162 
28 ी.िवनायक ानदवे िशरोळे वाहन चालक 29 583.16 16912 
29 ी. वैभववसतंराव दारके वाहन चालक 29 583.16 16912 
30 ी.रिवं  पुंजाजी दवेकर वाहन चालक 28 583.16 16328 
31 ी.सोपान गणपत भागवत वाहन चालक 26 583.16 15162 
32 ी.मनोहर सपंत धनवटे वाहन चालक 30 583.16 17495 
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33 ी.कािशनाथ केशव चाळक वाहन चालक 28 583.16 16328 
34 ी.मंगेश भा  कर नािजरे वाहन चालक 30 583.16 17495 
35 ी.चांगदवे आ  णासाहबे बरवंट वाहन चालक 30 583.16 17495 
36 ी.पुंजाराम गंगाराम िझंजाड वाहन चालक 30 583.16 17495 
37 ी. मनोजमधकुर वाणी वाहन चालक 29 583.16 16912 
38 ी.आ  पासाहेब ल  मण र  ताटे वाहन चालक 30 583.16 17495 
39 ी.सतंोष एकनाथ आभाळे वाहन चालक 28 583.16 16328 
40 ी.सिंदप ल  मण बागलु वाहन चालक 30 583.16 17495 
41 ी.सिुनल यवुराज सोनवण.े वाहन चालक 28 583.16 16328 
42 ी. महशेभाऊसाहबे गाडेकर वाहन चालक 29 583.16 16912 
43 ी.बाळासाहेब चं भान डांगे वाहन चालक 29 583.16 16912 
44 ी.भा  कर ि ंबक शेलार वाहन चालक 28 583.16 16328 
45 ी.बाबासाहेब नारायण वाबळे वाहन चालक 29 583.16 16912 
46 ी.सिुनल रायभान अ े. वाहन चालक 30 583.16 17495 
47 ी. सितशगोर  धरम वाहन चालक 29 583.16 16912 
48 ी. अमोलसदुाम वाणी वाहन चालक 30 583.16 17495 
49 ी.सरेुश दयाराम िहरे वाहन चालक 30 583.16 17495 
50 ी. सजंयसोपान कांदळकर वाहन चालक 29 583.16 16912 
51 ी. सिचनसधुाकर सोनवणे वाहन चालक 31 583.16 18078 
52 ी.नामदवे मा ती गायकवाड वाहन चालक 29 583.16 16912 
53 ी.िवलास चं कांत िसनगर वाहन चालक 30 583.16 17495 
54 ी. खलीलनवाब शेख वाहन चालक 29 583.16 16912 
55 ी.रिवं  पाराजी साळंुके वाहन चालक 30 583.16 17495 
56 ी. िकरण गोर  आगलावे वाहन चालक 29 583.16 16912 
57 ी ताजमोहमंद शमशु ीन मिनयार  वाहन चालक 26 583.16 15162 
58 ी योगेश आ  पासाहेब मोगल वाहन चालक 28 583.16 16328 
59 ी रानोजी भाऊसाहबे येवले वाहन चालक 29 583.16 16912 
60 ी मितन यसुफु स यद वाहन चालक 29 583.16 16912 
61 ी सतंोष सोपान िनकम वाहन चालक 29 583.16 16912 
62 ी िकरण सोपान रोठे वाहन चालक 29 583.16 16912 
63 ी.शिशकांत िव ल डांगे वाहन चालक 24 583.16 13996 
64 ी.अिवनाश रंगनाथ गाडेकर वाहन चालक 30 583.16 17495 
65 ी अमोल राज  दवेरे वाहन चालक 22 583.16 12830 
66 ी.सिुनल कालीदास डंबाळे वाहन चालक 30 583.16 17495 
67 ी.राकेश कैलास गवळी वाहन चालक 28 583.16 16328 
68 ी.नवनाथ िव ल िनमळ वाहन चालक 28 583.16 16328 
69 ी. महशे अशोक आभाळे  वाहन चालक 23 583.16 13413 
70 ी.िनलेश रंगनाथ पाचोरे मोटार मेकॅिनक 30 583.16 17495 
71 ी. गणशेगोपीनाथ वाकचौरे अॅटो इले  ीिशअन 30 583.16 17495 
72 ी. असीरश  बीर स यद मोटार मेकॅिनक 30 583.16 17495 
73 ी. अमोलभानदुास कोते ॅ  टरमेकॅिनक 30 583.16 17495 
74 ी सदुशे सखाराम थोरात वाहन चालक 19 416.54 7914 
75 ी अमोल सभुाषराव कोते मदतनीस 30 497.36 14921 
76 ी आनंद शरद ताकवाले मदतनीस 30 497.36 14921 
77 ी रेवननाथ दशरथ सातपतुे मदतनीस 30 497.36 14921 



मा हती अ धकार अ ध नयम २००५ वाहन वभाग-Page 15 

78 ी राज  महाद ुजाधव मदतनीस 29 497.36 14423 
79 ी रिवं  चांगदवे नळे  मदतनीस 29 497.36 14423 
80 ी सतंोष ता  या आिहरे मदतनीस 29 497.36 14423 
81 ी िदपक बाळासाहेब गोड मदतनीस 30 497.36 14921 
 
 

 मु ा . (अकरा) –योजनांचा तपिशल,  तािवत खच,  येक अिभकरणाला नेमून िदलेला 
अथसंक  प, आिण संिवता रत केले  या रकमाचंा अहवालः- 

वािषक अंदाजप क-2019-2020 
अ) लेखाशाखा िवभाग 

अ.नं. तपिशल मंजुर र  कम ( .) 
१ वाहन खरेदी १,५०,००,०००/- 
२ इधंन व वगंण खच १,२०,००,०००/- 
३ वाहन दु  ती दखेभाल ३०,००,०००/- 
४ कर व भाडे ३१,००,०००/- 
५ कं ाटी  कामगार खच २,४४,४६,०००/- 
६ िवमा खच ३५,००,०००/- 
७ भाडो ी वाहन खच ४,००,०००/- 
८ वास खच ४,००,०००/- 
९ िश णाथ  मानधन खच ४,२०,०००/- 

१० छपाई खच ३०,०००/- 
११ फिनचर १०,०००/- 

 एकुण र  कम ( .) ६,२३,०६,०००/- 

ब)  णालये िवभाग 
अ.नं. तपिशल मंजुर र  कम ( .) 

१ अॅ   युल  स / वाहन खरेदी २५,००,०००/- 
२ कर व भाडे, परवाना फ  इ. २०,०००/- 
३ िवमा ६०,०००/- 
४ अॅ  युल  स दु  ती, दखेभाल इधंन, वगंण खच ३५,००,०००/- 
५ वास खच २,४०,०००/- 

 एकुण र  कम ( .) ६३,२०,०००/- 
 

 मु ा . (बारा) –अथसाहा य काय मां  या अंमलबजावणीचा रीत तसेच वाटप केले  या रकमा आिण 
काय मां  या लाभािधका-यांचा तपिशलः- 
- िनरंक 

 मु ा . (तेरा)–  या  य  त ना सवलती, परवाने िकंवा ािधकारप े िदलेली आहेत अशा  य  त चा 
तपिशल-   
- िनरंक 

 मु ा . (चौदा) –िवभागाकडे इले  ॉिन  स  व पात उपल  ध असलेली मािहतीः- 
- िनरंक 

 मु ा . (पंधरा) – मािहती िमळिव  यासाठी नाग रकांना उपल  ध असणा-या सुिवधंचा तपिशल- 
- सं  थान अिधकृत संकेत  थळ- www.sai.org.inवwww.online.sai.org.in 

 
 
 

http://www.sai.org.in
http://www.online.sai.org.in
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 मु ा . (सोळा) – जन मािहती अिधका-यांची नावे, पदनाम आिण इतर तपिशलः- 

 जन मािहती अिधकारी - 
अ. . जन मािहती अिधका-याचे नावं अिधकार पदे संपुण प  ता / दुर  वनी . 
01 ी. काश ीरसागर  .अिध क, वाहन िवभाग 02423-258788 

 

 सहायक जनमािहती अिधकारी - 
अ. . सहायक जन मािहती अिधका-

याचे नांव 
अिधकार पदे संपुण प  ता / दुर  वनी 

. 
01 ी आ  णासाहबे बाळासाहबे 

जाधव 
िलपीक टंकलेखक 02423-258788 

 

 थम अिपलीय ािधकारी- 
अ. . थम अिपलीय अिधका-याचे 

नांव 
अिधकार पदे संपुण प  ता / दुर  वनी . 

01 ीए.आर.औटी शासिकय अिधकारी 02423-258705 
 

 मु ा . (सतरा) – िवहीत कर  यात येईलअशी इतर मािहतीः- 
- िनरंक 

 

 
( ी. ीरसागर) 

 .अिध क, 
वाहन िवभाग 

         ( ी औटी)  

         शासिकय अिधकारी, 
ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


