
    
                                                मसुदा मा  यतेसाठी 

      ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  
ी साईबाबा हॉ  पीटल व ी साईनाथ  णालय िशड  करीता 

 
           िवषय - ी साईबाबा सं  थानची शववािहका  उपल  ध नसले  या काळात ी साईबाबा   सं  थान  णालयातील 
                      मयत झालेले  णांना घरी पोहचिवणेसाठी िडझेल  शववािहके  या सेवेबाबत ... 

                         
                    ी साईबाबा सं  थान  णालयात मयत झाले  या  णानंा सोडिवणकेामी ी  साईबाबा सं  थानच ेशववािहका उपल  ध 
नसतात. सदर काळात  मयत  णांना सोडिवणेकामी िडझेल शववािहकेची सवेा घेणसेाठी कोटेशन  मागिवणते येत आह.े 
                    तरी  इ  छुक िडझेल शववािहका धारकानंी मा.मु  य कायकारी अिधकारी, ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था 
िशड , ता- राहाता िज-अहमदनगर. या प  यावर िद.२९/११/२०१८  अखरे  खालील अटी व िनयम यांच ेअिधन राहन  बंद पािकटात   
दरपञक ित िकमी. माण े खालील त यात  नमदु केले माणे दे  याचे कराव,े उिशरा आले  या दरपञकाचंा िवचार केला जाणार 
नाही. तसचे त ेि वकारणते येणार नाही. 

 

अ.न.ं 
िडझले शववािहका धारकाच े

नाव , 
प  ता वाहनाच ेनाव ,  मांक दर ित िक.मी. 

     
 

अटी व शत , 
१. सदर शववािहकेम  य े ि झर सह इतर अ ावत सिुवधा उपल  ध असा  यात . 
२. सदर शववािहका रा  यात िकंवा दसुरे रा  यात जाणार अस  याने सदर वाहनाचंी शववािहका  हणनु न द असावी. 
३. सदर शववािहकेची फ  त सवेा घेतली जाणार आह े  यामळेु शववािहकेसाठी येणारा   सव समावेशक खच ( ाय  हर ,टोल , 

इतर ) शव वािहकाधारक यांना  वत:हा करावा लागले. 
४. ी साईबाबा सं  थानची  शववािहका उपल  ध असले तर  शववािहकेची सवेा घणेबेाबत आ ह करता येणार नाही. 
५. ी साईबाबा हॉि पटलच ेव र  ट अिधकारी यानंी  मोफत सेवा देणबेाबत सचुना केले  या असतील  यासाठी  होणारा चाज  

ी साईबाबा सं  थान आपणास दईेल. परंत ु  या  यितरी  त शववािहका सेवेसाठी ठरिवले माण े होणारी र  कम  
शववािहकाधारक यानंा ठरले  या दरा माण े नातवेाईकांकडुन  यावी लागले. 

६. ी साईबाबा सं  थानने मजंुर केले  या दरा माणचे र  कम  णांच ेनातेवाईक यांचे कडुन आकारावी लागेल  यापे ा जा  त 
र  कम िकंवा भ  ता आकारता यणेार नाही. 

७. ी साईबाबा सं  थानचे हॉि पटलच े अिधकृत िवभागाने सचुिवलनेंतरच ी साईबाबा सं  थान  णालयातील  मयत  णांना 
नेणकेरीता शववािहकेची सवेा दतेा येईल. 

८. कोणतीही पवु सचुना न दतेा सेवा बंद कर  याचा अिधकार ी साईबाबा  सं  थानने राखनु  ठेवला आहे. 
 

 
  ( ीमती. बल अ वाल, भा. .स)े 

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


