
शासकीय परिवहन सेवा, म ुंबई या कायालयामार्फ त 
खाजगी प िवठादािाुंकडून घेण्यात येणाऱ्या वाहनाुंच े
दि किाि रनरित किणेबाबत... 
 

महािाष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन रवभाग, 

शासन रनणफय, क्रमाुंक:- शापसे-3420/प्र.क्र.54/का.31 
मुंत्रालय, म ुंबई ,400 032. 

रदनाुंक:-  10 ऑगस्ट, 2020. 

वाचा:- 
१) शासन रनणफय, सामान्य प्रशासन रवभाग क्र. शापसे-1011/प्र.क्र.155/31, रद. 30.06.2011. 
२) शासन रनणफय, सामान्य प्रशासन रवभाग क्र. शापसे-3419/प्र.क्र.03/31, रद. 30.05.2019. 
३) रनयुंत्रक, शासकीय परिवहन सेवा, याुंचे पत्र क्र. शापस/ेवा. रव./2020/1070/ 

रद. 20.05.2020. 

प्रस्तावना:-  

 शासकीय परिवहन सेवा, विळी, म ुंबई याुंच्याकडून अरत व अरत महत्वाच्या िाज्य अरतथींच्या परिवहन 
व्यवस्थेसाठी, शासकीय वाहने उपलब्ध नसताना खाजगी प िवठादािाुंकडून भाडयाने वाहने उपलब्ध करून घेण्यात 
येतात.याकरिता सुंदभाधीन क्र. 2 अन्वये, रनरित केलेल्या प िवठादािाचे दिपत्रक रद. 31.05.2020 िोजी  सुंप ष्ट्टात 
येत होते. त्यानुंति भाडेतत्वावि वाहने घेण्यासाठी  अशा वाहनाुंचे दिकिाि किण्यासाठी ई-रनरवदा मागरवण्यात 
आल्या होत्या. त्याअन षुंगाने प्राप्त रनरवदाुंच ेसुंदभफ क्र. 1 च्या रदनाुंक 30.06.2011 च्या शासन रनणफयान्वये गरठत 
सरमतीमार्फ त छाननी किण्यात आली. छाननी अुंती वाहन प िवठयासुंदभातील रवरवध टप्प्याचे कमीत कमी दि 
अुंरतमत: रनरित किण्यात आले. छाननीअुंती सरमतीची रशर्ािस रनयुंत्रक, शासकीय परिवहन सेवा, म ुंबई याुंनी 
सुंदभारधन क्र. ३ अन्वये शासनास सादि केली.  या रनरित किण्यात आलेल्या दिाुंना मान्यता देण्याची व या दिाने 
ज े खाजगी प िवठादाि वाहने प िरवण्यास तयाि असतील त्या प िवठादािाुंच े नारमका (Panel) शासन मान्य 
प िवठादाि म्हणनू मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या रवचािाधीन होती.  

शासन रनणफय:-  

 शासकीय परिवहन सेवा, विळी, म ुंबई याुंचेकडून म ुंबईस भटे देणाऱ्या सन्माननीय अरतथींच्या परिवहन 
व्यवस्थेसाठी शासकीय वाहने उपलब्ध नसताना खाजगी प िवठादािाुंकडून भाडयाने वाहने उपलब्ध करून 
घेण्यासाठी सोबतच्या रवविणपत्र- अ मधील दिास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. या दिाने तसेच रनरवदेतील 
अटी व शतीच्या अरधन िाहून खालील प िवठादािाुंकडून वाहने उपलब्ध करून घेण्यासही या शासन रनणफयान्वये, 
शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे.   

अ.क्र. वाहन प िवठादािाचे नाव व पत्ता दूिध्वनी क्रमाुंक 
1 मे. सुंजय रवॅ्हल्स, म ुंबई  

101, प जा िेरसडन्सी, प्लॉट नुं. 77, शेि अ पुंजाब 
को. ऑ. हौ. सो. अुंधेिी (पवूफ), म ुंबई -400 069 

022-23530291, 23530292 
भ्रमणध्वनी क्र. 9869081478 
e-mail- 
bookings@sanjaytravels.co.in 

2 मे. स लभा रवॅ्हल्स, म ुंबई  
10, मॅजसे्स्टक शॉपपग सेंटि, ज.े एस. एस. िोड, 
रगिगाुंव, म ुंबई -400 004 
 
 

022-23890062, 23850780 
भ्रमणध्वनी क्र. 9821470322 
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3 मे. रवजय रवॅ्हल्स, म ुंबई                                        
शॉप नुं. 3, पािसमणी रबल्डींग, न्यू मानेकलाल 
इस्टेट, निसी मेहता मागफ, घाटकोपि, (परिम) 
म ुंबई-400 086 

022-25141969 
022- 25146767, 
e-mail- 
vijaytravelsbooking82@gmail.com 

4 मे. ए. बी. रवॅ्हल्स, म ुंबई                                        
6-ए, शॉप नुं.1, दामोदि पाकफ , एल.बी.एस. मागफ, 
घाटकोपि, (परिम) म ुंबई-400 086 

022-25008855 
भ्रमणध्वनी क्र. 9820148858, 
9664466789 
e-mail- info@abcabs.co.in 

5 मे. इको (इुंरडया) मोबरॅलटी अडँ हॉस्स्पटॅरलटी प्रा. 
रल. म ुंबई  
श्री बालाजी ॲटोमोबाईल्स, 11/सर्व्व्हस िोड, 
सदानुंद हॉटेल जवळ, स भाष नगि, वाय 
कॉलनीच्या पाठीमागे, वाुंदे्र (पवूफ) म ुंबई-400 051. 

भ्रमणध्वनी क्र. 8879399669 
e-mail- abhishek@ecorentacar.com 

6 मे. एस. ए. रवॅ्हल्स,  
10/9, प्रेमसागि सो., आयओसीएल कॉलनी, 
घाटकोपि- मानख दफ पलक िोड, गोवुंडी, म ुंबई-
43  

022- 25510000, 25502727 
भ्रमणध्वनी क्र. 8655065573 
e-mail- siraj@satravels.in 

7 मे. ऑटो र्जफ रवॅ्हल्स, 
एम-01/02, रे्ज-2, बसे्ट स्टार् क्वाटफसफ, 
घाटकोपि (पवूफ), म ुंबई-75  

022- 25004080, 25001569 
भ्रमणध्वनी क्र. 9223332979 
e-mail- n.shriram@autofurze.in 

 
2. खाजगी प िवठादािाकडून भाडयाने वाहने घेण्यासुंदभात रनयुंत्रक, शासकीय परिवहन सेवा, म ुंबई याुंनी 
खालीलप्रमाणे कायफवाही किावी-  

1) रनरवदा सूचनाुंमधील अटी व शतीच्या अरधन िाहून सोबतच्या रवविणपत्रातील दि मान्य असलेल्या 
उपिोक्त प िवठादािाुंबिोबि वाहन प िवठयाबाबतचा आवश्यक तो दिकिाि तात्काळ करून घेण्यात 
यावा. तसेच रनरवदेतील अटी व शतींच ेकाटेकोिपणे पालन होईल अस ेपहाव.े 

2) सदि दिकिाि रदनाुंक 01.08.2020 पासून एक वषाच्या कालावधीसाठी  (रद.01.08.2020 ते रद. 
31.07.2021 पयंत) अुंमलात िाहील.  दिम्यान रद.01.06.2020 ते रद.31.07.2020 पयंत या 
कालावधीसाठी रद.31.05.2019 च्या शासन रनणफयातील दि किािाप्रमाणे दि लागू िाहतील. 

3) सदि दि किािामध्ये कोणतेही बदल वा स धािणा किण्याचे अरधकाि अुंरतमत: शासनाचे िाहतील.  
4) खाजगी वाहने भाडयाने उपलब्ध करून घ्यावयाची झाल्यास रनयुंत्रकाुंनी विील शासनमान्य 

प िवठादािाुंकडूनच वाहने उपलब्ध करून घ्यावीत. सवफ प िवठादािाुंना समान न्यायाने भाडयाने वाहने 
उपलब्ध करून देण्याबाबत कळरवण्यात याव.े जि एखाद्या प िवठादािाने त्या रदवशी वाहने 
प िरवण्यास असमथफता दशफरवली ति तसे त्या प िवठादािाकडून लेखी घेण्यात याव े व त्याची प्रत 
रबलासोबत सादि किावी.    

5) उपिोक्त सवफ प िवठादािाुंनी  रवरवरित परिस्स्थतीत / अपरिहायफ कािणास्तव वाहने प िरवण्यास 
असमथफता दशफरवल्यास, अशा अपवादात्मक परिस्स्थतीत शासनमान्य दिाने अन्य प िवठादािाकडून 
वाहन उपलब्ध करून घेण्यास रनयुंत्रक, शासकीय परिवहन सेवा, याुंना प्रारधकृत किण्यात येत आहे. 

mailto:vijaytravelsbooking82@gmail.com
mailto:info@abcabs.co.in
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6) सुंबरधत प िवठादािाुंनी वाहनाचा प िवठा केल्यानुंति त्याबाबतच ेदेयक 15 रदवसाुंच्या आत रनयुंत्रक, 
शासकीय परिवहन सेवा, म ुंबई पकवा सुंबुंरधत मागणीदाि कायालयास अदा किण्यासाठी सादि 
किावीत. 

7) रनयुंत्रक, शासकीय परिवहन सेवा, म ुंबई याुंनी वाहन प िवठयाबाबतची देयके प्राप्त झाल्यावि त्याुंची 
तपासणी करून ती  रशर्ािशीसह 30 रदवसाच्या आत न च कता शासनास सादि किावीत.  

8) िाज्य शासनाच्या अन्य प्रशासकीय रवभागाुंना त्याुंच्या आवश्यकतेन साि वाहने खाजगी 
प िवठादािाुंकडून भाडयाने घ्यावयाची असल्यास, त्याुंनी पिस्पि सुंबुंरधत प िवठादािाुंकडून 
रवविणपत्रातील दिान साि वाहने उपलब्ध करून घ्यावीत. त्याविील खचफ सुंबरधत प्रशासकीय 
रवभागाने त्याुंच्याकडील तितूदींतनू भागवावा. सदि खचाची देयके शासकीय परिवहन सेवा 
कायालयाकडून प्रमारणत किण्याची आवश्यकता नाही. यासाठी शासकीय परिवहन सेवा 
कायालयाशी अनावश्यक पत्रव्यवहाि पकवा मागणीपत्र करू नये.  

3. सदि शासन रनणफय महािाष्ट्र शासनाच्या www.maharashra.gov.in या सुंकेतस्थळावि उपलब्ध करून 
देण्यात आला असनू त्याचा साुंकेताुंक क्र. 202008101532454507  असा आहे. हा आदेश रडजीटल स्वाििीने 
सािाुंरकत करून काढण्यात येत आहे.  

   महािाष्ट्राचे िाज्यपाल याुंच्या आदेशान साि व नावाने,  

 

 

 
 ( अ. नुं. भुंडािी ) 

कि अरधकािी, महािाष्ट्र शासन 
सहपत्र:- रवविणपत्र  
प्ररत, 
1. मा. म ख्यमुंत्री याुंचे अपि म ख्य सरचव, म ख्यमुंत्री कायालय, मुंत्रालय, म ुंबई  
2. मा. प्रधान सरचव व म ख्य िाजरशष्ट्टाचाि अरधकािी, सामान्य प्रशासन रवभाग मुंत्रालय, म ुंबई 
3. मा.उप म ख्यमुंत्री याुंच ेसरचव, उप म ख्यमुंत्री कायालय, मुंत्रालय, म ुंबई 
4. सहसरचव (िाजरशष्ट्टाचाि) तथा सुंचालक, शासकीय परिवहन सेवा, सि पोचखानवाला िोड, विळी, म ुंबई  
5. परिवहन आय क्त, परिवहन आय क्त कायालय, वाुंदे्र (पवूफ) म ुंबई 
6. उप सरचव व उप म ख्य िाजरशष्ट्टाचाि अरधकािी, सामान्य प्रशासन रवभाग, मुंत्रालय, म ुंबई 
7. उप सरचव (आस्थापना) सवफ मुंत्रालयीन रवभाग, 
8. उप सरचव रवत्त रवभाग/व्यय-4, मुंत्रालय, म ुंबई  
9. उप सरचव, उद्योग उजा व कामगाि रवभाग, मुंत्रालय, म ुंबई 
10. खाजगी सरचव, मा. मुंत्री / मा.िाज्यमुंत्री (िाजरशष्ट्टाचाि) याुंचे कायालय, मुंत्रालय, म ुंबई 
11. रनयुंत्रक, शासकीय परिवहन सेवा, विळी, म ुंबई 
12. मे. सुंजय रॅव्हल्स, 101, प जा िेरसडन्सी, प्लॉट नुं. 77, शेि अ पुंजाब को. ऑ. हौ. सो. अुंधेिी (पवूफ), 
             म ुंबई -400 069 
13. मे. स लभा रॅव्हल्स, म ुंबई , 10, मॅजसे्स्टक शॉपपग सेंटि, ज.े एस. एस. िोड, रगिगाुंव, म ुंबई -400 004 
14. मे. रवजय रवॅ्हल्स, म ुंबई, शॉप नुं. 3, पािसमणी रबल्डींग, न्य ूमानेकलाल इस्टेट, निसी मेहता मागफ,   
            घाटकोपि, (परिम), म ुंबई-400 086 

http://www.maharashra.gov.in/
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15. मे. ए. बी. रॅव्हल्स, म ुंबई, 6-ए, शॉप नुं.1, दामोदि पाकफ , एल.बी.एस. मागफ, घाटकोपि, (परिम)  
             म ुंबई-400 086 
16. मे. इको (इुंरडया) मोबरॅलटी अँड हॉस्स्पटॅरलटी प्रा. रल. म ुंबई, श्री बालाजी ॲटोमोबाईल्स, 11/सर्व्व्हस िोड,  
             सदानुंद हॉटेल जवळ, स भाष नगि, वाय कॉलनीच्या पाठीमागे, वाुंदे्र (पवूफ) म ुंबई-400 051. 
17. मे. एस. ए. रॅव्हल्स, 10/9, प्रेमसागि सो., आयओसीएल कॉलनी, घाटकोपि- मानख दफ पलक िोड, गोवुंडी,  
              म ुंबई-43 
18. मे. ऑटो र्जफ रॅव्हल्स, एम-01/02, रे्ज-2, बसे्ट स्टार् क्वाटफसफ, घाटकोपि (पवूफ), म ुंबई-75 
 
 



Sr. No. 

Vehicle Type (All AC) 4 Hours & 40 

K.M. 

8 Hours & 80 

K.M.

12 Hours & 

120 K.M.

24 Hours & 

300 Km

Extra Per 

Hour Rs.

Extra Per 

K.M.  Rs.

30/31 Days 2000 

K.M. (Min. 

12Hr/Day Duty)

1 XCENT/ SWIFT DZIRE /HONDA 

AMAZE

1000 1500 2100 4000 95 15 48000

2 TOYOTA ETIOS 1100 1600 2300 4200 100 15 49000

3 HONDA CITY/ MARUTI SUZUKI 

CIAZ/ HYUNDAI VERNA

1300 2000 2700 4500 150 22 61000

4 TOYOTA CORELA ALTIS 1600 2500 3600 7000 250 30 79000

5 NISSAN SUNNY 1600 2000 2700 4500 150 23 58000

6 TOYOTA FORTUNER 3000 4500 7000 11000 400 37 120000

7 MARUTI SUZUKI ERTIGA 1500 1900 2600 4300 124 14 60000

8 TOYOTA INNOVA 1600 2100 2800 4500 140 16 69000

9 TOYOTA INNOVA CRYSTA 1600 2200 3200 5100 165 16 79000

10 SCORPIO A C 1500 2000 2800 4000 125 14 62500

11 MERCEDEZ 'S' CLASS 8000 15000 20000 26000 1000 110 195000

12 MERCEDEZ 'E' CLASS 4000 6500 10000 15000 500 55 150000

13 BMW 4000 6500 10000 15000 500 55 150000

14 COMMUTER 4500 6500 10000 15000 500 80 195000

15 TEMPO TRAVELLER 3500 5000 9000 10000 400 22 105000

16 MINI BUS 13/17 SEATER 4500 6000 10400 15000 400 25 115000

17 MINI BUS 20/25 SEATER 6000 8000 14000 16000 400 30 150000

18 BUS 35 SEATER 7000 9000 15400 18000 750 65 155000

19 BUS 44 SEATER 8500 13000 19000 20000 800 70 165000

20 SML 9/13 SEATER 4500 6000 10400 16000 400 25 115000

शासन ननर्णय सामान्य प्रशासन निभाग क्र. शापसे-3420/प्र.क्र.54/का.31 नि. 10.08.2020 च ेनििरर्पत्र- अ

नििरर्पत्र- अ भाडोत्री िाहने परुनिण्याच े न्युनतम िर िशणनिर्ारा तक्ता

(अ.नं.भंडारी)

कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र  शासन
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